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ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚ་ོམི་ཡུལ་ལ་གྱིར་ཏེེ་རང་གོི་ལུང་པོར་གོནས་ཚུལ་

ཐབས་སྐྱོ་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་སྡུགོ་སྐོད་བརྒྱབ་པོ་གོཅིགོ་པོོ་མ་ཡོིན་

པོར། མ་འིོངས་པོར་བོད་མི་རིགོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་

བྱེས་རྗེེས་གོང་འིཚམ་བཞིགོ་ཐུབ་ཡོོད། འིདིས་བོད་མི་རིགོས་

ཟེར་བ་འིདི་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་པོ་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན། ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་ཐོགོ་

ནས་དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་

ར་སྤྲོོད་གོསལ་པོོ་བྱུང་ཡོོད།

གོཉིིས་ནས་བོད་རང་གོི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་མིས་དབང་

བསྒྱུར་བྱེས་ནས་ལོ་ ༤༠ ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། གོདུགོ་

རྩུབ་ཤུགོས་ཆེེའིི་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་ནས་ལོ་ ༣༡ ཙམ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད། དེའིི་རིང་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚང་མས་རང་བཞིིན་

གྱིིས་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་ཞིེན་དང༌། ལྟ་བའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་

བརྟན་པོོར་བཟུང་བའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་ངོ་མཚར་སྐྱེས་དགོོས་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་དེང་སང་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་
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མི་རིགོས་ཟེར་བ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ནང་མི་རིགོས་མང་པོོ་ཡོོད་

པོའིི་ནང་ནས་རྗེེས་ལུས་མིན་པོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་

ལ་ང་ཚོ་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་འིོས་པོ་ཡོིན། ང་ཚོས་འིབད་བརྩིོན་ཆེེ་

བསྐྱེད་ཀྱིིས་ད་མཚམས་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུར་ལོ་

གྲེངས་ཚོད་དཔོགོ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་སྔ་ཕེན་

ལ་ཞིིགོ་ན་བདེན་མཐའི་གོསལ་གྱིི་རེད་བསམ་པོ་ཙམ་ལས། 

ལོ་གྲེངས་བརྩིིས་ནས་ཧ་ལམ་འིདི་ཙམ་ལ་བཟོ་ལྟ་ཐོན་གྱིི་རེད་

བསམ་པོའིི་ཚོད་དཔོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། ད་ཆེ་ལོ་ ༥-༡༠ 

ཟེར་བའིི་ལོ་རྩིིས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོས་སྔར་བཞིིན་

འིབད་བརྩིོན་བསྐྱེད་དེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཁོ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་དང་། ཚ་ེསྲིགོོ་གོ་ིའིགྲེ་ོ

གྲེནོ།

ད་ལྟའིི་དུས་ཚོད་གོཉིན་འིཕྲང་ཞིིགོ་འིགྲེིམ་པོའིི་སྐོབས་ལ་སློེབས་

ཡོོད། ང་ཚོས་བོད་རང་དབང་གོི་འིཐབ་རྩིོད་རྣམས་གྲེངས་མང་

པོོའི་ིཐོགོ་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོའིི་སྒོོ་

ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་ཁོོ་ནས་ཡོོང་ཐབས་

མེད། ང་ཚོས་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ལ་
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ཡོོད་པོའིི་མི་ཚང་མས་ཐབས་ཤེེས་ཀྱིིས་ཡོང་སྙིིང་སྤྱོི་དོན་སྒྲུབ་

རྒྱུར་ཚང་མས་ནུས་ཤུགོས་སྒྲིིལ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སེམས་

ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་དམ་བཅའི་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་བཟུང་ནས་བསྡེད་

པོས་མ་འིཐུས་པོར། དམ་བཅའིི་སྙིིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐོབས་སུ་བབ་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེེད་དགོོས། 

ལས་དོན་རྙོོགོ་དྲེ་ཚ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། གོོ་སྐོབས་ཆུད་

ཟོས་འིགྲེོ་ཉིེན་ཡོོད་པོ་གོཏེན་འིཁོེལ་རེད།

གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་

རིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། རང་

གོི་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོར་ཤེ་ཞིེན་བྱེེད་མི་བྱུང་ན་དེ་ལ་

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཁོ་བྲལ་བ་ཞིེས་ཁིམས་འིགོལ་ཞིིགོ་གོི་མིང་

ཞིིགོ་བཏེགོས་ནས་ནགོ་ཉིེས་འིཕེོགོ་པོ་དང༌། བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་

ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་བོད་མི་མང་པོོ་འིཛིན་

བཟུང་བྱེེད་པོ་དང༌། བཙོན་བཅུགོ་ཟིན་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཉིེས་

བརྡུང་གོིས་ནད་གོཅོང་བཟོ་བ། འིགོའི་ཞིིགོ་ལོགོ་གོསོད་གོཏེོང་

བ་སོགོས་ཛ་དྲེགོ་གོཉིན་འིཕྲང་གོི་དུས་སྐོབས་འིདིར་ང་ཚོས་
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དུས་ཚོད་ཀྱིི་གོོ་སྐོབས་ཟིན་མ་ཐུབ་པོར་ལྷོད་གོཡོེང་དང༌། ཉིིན་

འིགྱིངས་ཞིགོ་ཕུད་ཀྱིི་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ན་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་

ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། ང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་

ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ང་རང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་རྣམས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་ལྡན་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། མི་སྒོེར་སོ་སོའིི་ནུས་པོ་

རྣམས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཐོགོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་འིགུལ་བསྐྱོད་

བྱེ་སྐོབས་ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཐོན་པོ་སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་ནང་འིགྲེོ་

སྟངས་གོཅིགོ་ཡོིན་སྟབས། ད་ལྟ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། ད་བར་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཁོོངས་ནས་སོ་སོའིི་གོཞུང་འིདིས་འིགྲེིགོ་

གོི་མེད་ལུགོས་ཤེོད་མཁོན་ཡོོད། བཤེད་པོ་དེ་འིགྲེིགོ་པོ་རེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་

ཚགོས་ཚུད་ཡོར་རྒྱས་ནུས་ཐོན་ཡོོང་བ་ལ་ཚང་མས་སེམས་

འིཁུར་བླངས་ཏེེ་སྐྱོན་ཡོོད་པོ་རྣམས་སེལ་ཐབས་དང༌། སྐྱོན་

སེལ་ནས་ལྕམ་རྩི་རོ་གོནོན་གྱིི་ལས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བར་ཚང་

མས་དོ་སྣང་དང་འིབད་བརྩིོན་སྐྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ལས་ཀ་
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བྱེེད་མཁོན་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མིང་ཐོགོས་ཙམ་གྱིི་ཉིི་མ་གོང་

འིཁྱིོལ་མ་ཡོིན་པོར། ཟླ་རེ་བཞིིན་ལས་དོན་ཐོགོ་གྲུབ་འིབྲས་

ཐོན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

གོ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་གོི་གོ་ོསྐོབས། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ།

ད་ལྟ་འིདིར་སྐོབས་སུ་བབ་པོ་བུ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ཤེེས་ཡོོན་རེད། གོོང་

དུ་ལས་བསྡེོམས་ནང་བཤེད་པོ་བཞིིན་ལོ་ཡུན་འིདིའིི་ནང་ཤེེས་

ཡོོན་ཐོགོ་ལ་སྒོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཐབས་ཤེེས་བྱེས་ཡོོད། གོཙོ་

ཆེེ་ཤེོས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་མཚོན་རོགོས་ཚོགོས་ཁོགོ་མང་པོོ་

ནས་ཡུན་བསྲིིང་རོགོས་རམ་བྱེས་པོའིི་འིགོོ་སྤྱོིར་བཏེང་བོད་མི་

བཙན་བྱེོལ་ནང་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་སྟངས་བོད་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོ་ལེགོས་པོ་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་དྷ་ས་བོད་

ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་འིདི་རྩི་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། མཐུན་རྐྱེེན་ཡོགོ་

ཐགོ་ཆེོད་ཡོོད་པོ་དང༌། ཡོང་སྒོོས་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་བོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ནས་ཡོགོ་ཤེོས་ཆེགོས་ཡོོད། འིདི་

ནི་གྲུབ་འིབྲས་དང་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་རིང་འིདིར་མི་

གོསར་པོ་ཚེ་དབང་ཡོེ་ཤེེས་ནས་འིགོན་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་ལས་



77
བསྡེོམས་བཤེད་པོ་དེར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། མི་རྙོིང་པོས་

འིགོན་མི་འིཁུར་བའིི་དོན་མ་ཡོིན་པོར་སོ་སོའི་ིམི་ཚེའིི་རིང་ལ་

སྤྱོི་དོན་འིགོན་འིཁུར་བྱེེད་དགོོས། ཡོིན་ན་ཡོང་མི་གོསར་པོ་

གོ་ཚད་ཐོན་པོའིི་ཚོད་ཀྱིིས་འིགོན་ཁུར་བྱེ་མི་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད། དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཐོན་རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས་ཧ་ཅང་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

དེང་སང་ང་ཚོ་བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉིེན་འིཕྲད་འིགྲེོ་འིོང་གོི་འིབྲེལ་

བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོར་གོཙོ་བོ་ཁོོང་

ཚོའིི་ལྷགོ་བསམ་དང་སེམས་ཤུགོས། སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་

རྒྱ་ཤེ་ཞིེན་འིགྲེན་ཟླ་མེད་པོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ལ་ང་ཚོས་སྐུལ་སློོང་

གོཞིེན་སྐུལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མེད། དེ་སྐོོར་སྐུལ་སློོང་

དང་གོཞིེན་སྐུལ་ཚུར་བྱེེད་པོ་མ་གོཏེོགོས་ཕེར་བྱེེད་དགོོས་མེད་

པོ་ལྟ་བུ་རེད། གོང་གོི་ཐོགོ་ཏུ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། 

བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཚང་བ་ཡོོད་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་གོང་ལྟར་སློོབ་གྲྭ་ཡོོད་པོ་དེ་ཚོར་བོད་ཕྲུགོ་

རྣམས་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་བཏེང་སྟེ་གོོ་སྐོབས་མ་ཤེོར་བ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། 
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བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་མེད་སར་གོསར་དུ་འིཛུགོས་ཐབས། ཡོོད་

པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུར་ང་ཚོ་བོད་མི་རང་གོིས་ཤུགོས་སྐྱེད་

བྱེེད་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཛ་དྲེགོ་གོི་དགོོས་མཁོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་ལ་རྒྱ་

མིས་ཁོ་བྲལ་རེད་ཟེར་བ་དང༌། མགོོ་ལ་རྒྱུགོ་པོ་གོཞུ་རྒྱུའིི་ཉིེན་

ཁོ་གོང་ཡོང་མེད། དེ་མིན་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་མི་སྒོེར་

དེ་འིདྲེ་ན་སོ་སོས་ཐབས་ཤེེས་བྱེས་ཏེེ་བོད་ཕྲུགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཕྲན་བུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་

གོི་འིདུགོ འིདི་ཚོ་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་དང་

བས་ཐབས་ཤེེས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ནི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ཞིབས་འིདེགོས་ཡོིན་ལ། འིགྲེོ་བ་མི་སྤྱོིའིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཀྱིང་

ཡོིན། སྒོེར་ཁོགོ་ཚོས་ཐབས་ཤེེས་དེ་འིདྲེ་བྱེས་ནི་ངོ་མཚར་སྐྱེ་

འིོས་ཡོིན་པོས་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་དུང་དེའིི་ཐད་

ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ས་ཁུལ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་གྲྭར་བཏེང་

ན་ཕྲུ་གུའིི་ལྟ་བ་ལོགོ་འིགྲེོ་གོི་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་གྲྭར་

བཏེང་གོི་མིན་ཟེར་བའིི་བསམ་ཚུལ་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

བཟོ་འིདུགོ བསམ་བློ་དེ་འིདྲེ་ནམ་ཡོང་གོཏེོང་མི་རུང༌། དཔོེར་
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ན། ད་ཕེན་ང་ཚོས་ཉིམས་མོང་ལ་གོཞིིགོས་ན། བོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་རང་དབང་འིཐབ་རྩིོད་བྱེས་པོའིི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་

གྲྭ་འིགྲེིམས་པོའིི་བོད་རིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་རྒྱ་སྐོད་མ་གོཏེོགོས་མི་

ཤེེས་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་ཀྱིང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། 

མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་རྩིོད་རྒྱུར་ཧ་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་

མི་ཐོགོ་ནས་ཐབས་ཤེེས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ང་ཚོས་

དེང་སང་མཐོང་དང་མཐོང་བཞིིན་ཡོོད། རྩི་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་

ན་མི་རིགོས་དེའིི་ཐོབ་ཐང་དེའིང་དྲེན་གྱིི་རེད་ལ། མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལོ་རྒྱུས་ལའིང་དོ་སྣང་ཡོོང་གོི་རེད། སོ་སོའིི་ཐོབ་ཐང་རྩིོད་རྒྱུར་

དུས་ཚོད་ལ་བསྟུན་ཤེེས་པོ་དང༌། དངོས་སུ་ནུས་པོ་ཐོན་པོའིི་

ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཤེེས་ཡོོན་གྱིིས་ཕེོངས་ན་ལྷགོ་

བསམ་ཡོོད་ན་ཡོང་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་མི་ཡོོང་བས་ཤེེས་

ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

དེ་རིང་འིདིར་བོད་ནས་ཚུར་གོནས་བསྐོོར་དུ་ཡོོང་བ་ཁོ་ཤེས་

ཡོོད་རེད་ལ། བོད་ལ་ཕེར་གོཉིེན་འིཕྲད་འིགྲེོ་མཁོན་ཡོང་ཡོོད་

ཀྱིི་རེད། གོནད་དོན་དེ་རྣམས་ཁྱིེད་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་

ཏེེ་གོང་ལྟར་བོད་ནང་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུར་ཚང་མས་
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ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་དོ་འིཁུར་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

གོཞིན་རྒྱ་ཆེེ་བ་གོང་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ

ང༽ མང་གོཙའོི་ིལགོ་ལནེ་དང་། སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིའིསོ་

འིདམེས།

གོོང་དུ་ལས་བསྡེོམས་ནང་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ད་དུང་ང་ཚོ་མང་

གོཙོའིི་ལགོ་ལེན་ཚགོས་ཚུད་ཡོོང་ཆེེད་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མང་གོཙོའིི་རང་བཞིིན་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་དང༌། དེའིི་ནུས་པོ་

ཐོན་པོ་ཡོོང་བ་ལ་མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཆེ་ནས་རྒྱུན་དུ་སེམས་འིཁུར་

ལེན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། རྒྱུན་དུ་སྤྱོི་དོན་ལ་སེམས་འིཁུར་མེད་

ན་རང་རང་སོ་སོའི་ིརྣམ་དཔྱོོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེ་རྒྱུའིི་དུ་སུ་སློེབས་

སྐོབས་ཧོབ་སྟེ་བསམ་བློ་གོཏེོང་ལོང་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིསོ་

ཤེོགོ་འིཕེེན་ན་དགོོས་དོན་དེ་ཙམ་མེད། དུས་རྒྱུན་ནས་ང་རང་

ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་དོ་སྣང་སེམས་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་གོནས་

ཚུལ་མང་ཙམ་ཤེེས་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ནས་

ང་ཚོས་སྤྱོི་འིཐུས་མང་དུ་བཏེང༌། དེ་རྣམས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་

འིསོ་གོཞིི་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་བསྡུས་ཟིན་པོ་རེད། མཐའི་མའིི་

འིསོ་དངོས་གོཞིི་ད་ལྟ་གོཞིི་ནས་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས་ད་ཕེན་འིསོ་
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གོཞིི་བསྡུ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་སྔོན་དང་མི་འིདྲེ་བར་

དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་

དུང་དངོས་གོཞིིའིི་འིསོ་བསྡུ་བྱེ་རྒྱུར་བསྡེད་ཡོོད། 

སྤྱོི་འིཐུས་ནི་མང་ཚོགོས་ཀྱིི་ངོ་ཚབ་ལྟ་བུ་རེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁོན། སོ་སོའིི་ལྷགོ་བསམ་གོང་ཡོོད་སྤྱོི་

ཐོགོ་གོཏེོང་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཕྱོི་དོན་ལ་ཁོ་

སྦར་མོ་གོང་བཤེད་པོ་ལས་ལགོ་ལེན་ལ་དེ་ཙམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་

དང༌། སྒོེར་གྱིི་ཕྱོོགོས་འིཐེན་བྱེེད་ཤེེས་མཁོན་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་

ཡོགོ་པོོ་མེད། ད་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་ཡོོང་ཤེེས་ཐབས་

མེད། འིོན་ཀྱིང་བྱེ་སྤྱོོད་བཟོ་མིན་གྱིི་སྐོབས་རེ་དེ་འིདྲེའིི་གོནས་

ཚུལ་ལྷགོ་ཡོོད། འིདི་ཚོའིི་གྲེས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

ཅ༽ བསམ་བླའོི་ིཞི་ིབད་ེདང་། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིམ་ིབཟང་།

དེ་ནས་མི་བཟང་པོོ་དང་ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཁྱིེད་ཚོ་རྣ་

བ་བསུན་བསུན་དང༌། ང་རང་གོི་ཁོ་ན་ན་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་དེ་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་མཐོང་གོི་འིདུགོ ང་རང་ཚོས་སྐྱེ་

བ་སྔ་ཕྱོི་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཁོས་ལེན་བྱེས་རུང་མ་བྱེས་རུང་
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མི་ལུས་ཤེིགོ་ཐོབ་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སོ་སོ་སྐྱེས་

ནས་ལོ་གོ་ཚོད་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ཡོང་དེའིི་རིང་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་སོ་སོ་སྐྱིད་པོ་དང༌། རང་ཉིིད་ལན་གོཅིགོ་མིར་སྐྱེས་པོའིི་

གོནས་ས་དེར་བརབ་གོསིགོ་བཟོ་མཁོན་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་

རེད། མི་འིགོའི་ཞིིགོ་ལན་གོཅིགོ་སྐྱེས་པོ་དེ་བརབ་གོསིགོ་བཟོ་

མཁོན་དུ་སྐྱེས་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་རང་ཉིིད་མ་སྐྱིད་པོས་མ་ཚད། 

མི་མང་པོོ་ཕུང་ལ་སྦྱོོར་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེང་སང་ང་ཚོས་མཐོང་

བཞིིན་པོ་འིདི་རེད།

དེ་ཡོང་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཡུལ་ལུང་

ནང་གོི་བསམ་བློའིི་ཞིི་བདེ་ཟེར་བ་དང༌། བསམ་པོ་བཟང་པོོ་

ཟེར་བ་དེར་དེང་སང་གོཞིི་ནས་རིན་ཐང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། 

བསམ་བློའིི་ཞིི་བདེ་བརྒྱུད་ནས་ཡུལ་ཁོམས་ཞིི་བདེ་ཡོོང་ཐབས་

ལ་ལོ་བཅུ་གྲེངས་དང༌། ལོ་ལྔ་དྲུགོ་གོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་མི་

འིདྲེ་བར་དེང་སང་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

རང་བཞིིན་གྱིིས་མང་གོཙོ་དང༌། རང་དབང་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་

དེ་ཡོང་འིཚེ་བ་མེད་པོའིི་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་འིགུལ་

ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་པོ་སོགོས་སྔར་ཕེན་འིཛམ་གླིིང་ནང་བྱུང་
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མ་མོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དེང་སང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

འིདིས་རྟགོས་གོང་བསྟན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། རྩི་བའིི་མི་ཞིིགོ་

ཡོིན་ཕྱོིན་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིིས་འིཚེ་བ་མེད་པོ་དང༌། རང་

དབང་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་མི་ལ་རང་ཆེས་སུ་ཡོོད་པོ་དེའིི་རྟགོས་

བསྟན་གྱིི་ཡོོད། དེང་སང་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་འིགོོ་སྟོད་

ལ་མིའིི་ལྷན་སྐྱེས་ནུས་པོ་ལས། ཕྱོིའིི་འིཕྲུལ་འིཁོོར་གྱིི་ནུས་པོ་

དེ་ཁོ་ཚ་བ་དང༌། ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་བ་མཐོང་སྟེ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཧ་ལམ་ཕྱོིའིི་འིཕྲུལ་འིཁོོར་དང༌། རྫོས་འིཕྲུལ་རིགོ་པོར་སྐྱབས་

བཅོལ་བའིི་བཟོ་འིདྲེ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད།

ང་ཚོ་མི་རང་ཡོིན་པོ་དང༌། མི་ཟེར་བ་དེ་ཕེ་མ་མེས་པོོ་བརྒྱུད་

ནས་སྐྱེས་པོ་ལས། འིཕྲུལ་འིཁོོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པོ་མིན་

སྟབས། མི་ལ་དོན་དམ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་ཚེ་དེ་སེལ་ཐབས་

ཀྱིང་མི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་བློར་བརྟེན་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་

དགོོས་པོ་ལས། འིཕྲུལ་ཆེས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ནས་དཀའི་ངལ་

སེལ་མི་ཐུབ། ང་ཚོ་མིའིི་རང་བཞིིན་གྱིི་འིདི་གོ་དུས་ཡོིན་ཡོང་

འིགྱུར་བ་མེད་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང་། འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་བསམ་པོར་མིའིི་

བདེ་སྡུགོ་ཟེར་མཁོན་འིདི་ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་འིབའི་ཞིིགོ་
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ལ་བརྟེན་དགོོས་པོ་དང༌། མིའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་བའིི་མཐར་ཐུགོ་

གོི་སྐྱབས་དེ་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཁོོ་ནས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་

བསམ་བློ་དེ་ལ་ད་ལྟ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད།

ཆེ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིརིགོ་གོཞུང་དང་། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིཀུན་

སྤྱོདོ།

ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ལ་སོ་སོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད། དེའིི་རྩི་

བ་རྒྱ་གོར་ནས་ཚུར་བྱུང་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཁྱིིམ་མཚེས་གོཞིན་

ནས་རིགོ་པོའིི་གོཞུང་ལུགོས་ཚུར་བླངས། ང་རང་ཚོའིི་མི་རབས་

ནས་མི་རབས་ཀྱིི་ཉིམས་མོང་ཐོགོ་ནས་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་སྟེ་ཡོོད་

པོའིི་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ནང་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་དང་འིབྲེལ་

བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། དེ་ཡོིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་ང་ཚ་ོབོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སོ་སོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤེེས་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། དོ་སྣང་ཡོོང་གོི་མེད་

ན་ཡོང༌། ཕྱོི་ནས་མི་མང་པོོས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དུས་

བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་དང་རྣམ་འིགྱུར་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་མི་མང་པོོས་

གོསལ་པོོ་མཐོང་གོི་ཡོོད། རྣམ་འིགྱུར་དང་གོཤེིས་ཀ་མི་འིདྲེ་བ་

ཡོོང་བའིི་རྩི་བ་ལུང་པོའིི་གོནས་སྟངས་དང༌། ཁོོར་ཡུགོ་གོི་ཐོགོ་

ནས་ཕྲན་བུ་ཁྱིད་པོར་ཡོོད་ཤེས་ཆེེ་སྟེ། གོཙོ་བོ་རིགོ་གོཞུང་གོི་
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ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་སུས་བལྟས་ཀྱིང་ཤེེས་གོསལ་རེད།

ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ཁོེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མ་འིོངས་པོར་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་

འིགྲེོ་བ་མི་སྤྱོི་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་འིཚམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

ཞིལ་འིདེབས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ང་ཚོར་ཡོོད། ང་ཚོའིི་རིགོ་

གོཞུང་གོི་བསློབ་བྱེ་གོཙོ་བོ་དེ་ངེས་པོར་དུ་ནང་པོ་དང༌། ཆེོས་

པོ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་མིན་པོར། མི་བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་

གྱིི་ཡོོད། ནམ་རྒྱུན་ངས་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲགོས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་མི་གོཤེིས་ཀ་བཟང་པོོ་བཟོ་དགོོས་

ན་ངེས་པོར་ཆེོས་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། དཔོེར་ན་ངའིི་ངོ་ཤེེས་

ཁོ་ཆེེ་དེ་འིདྲེ་ཡོོད། ཁོ་ཆེེ་འིདི་ཚོས་ནང་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་ཁོས་

ལེན་གྱིི་མ་རེད། འིོན་ཀྱིང་བོད་ནང་ལ་འིཚར་ལོངས་བྱུང་བའིི་

ཁོ་ཆེེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང༌། ཁོ་ནས་སྐོད་

ཆེ་བཤེད་ཡོོང་སྐོབས་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོ་

དེ་བསྟན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་

ཡོང༌། རིགོ་གོཞུང་གོི་རྣམ་པོ་དེ་སྡེེ་ཚན་ལོགོས་སུ་ཡོོད་པོ་ང་
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ཚོས་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད།

ཆེོས་ལུགོས་ཡོོད་རུང་མེད་རུང༌། ཡོང་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་

གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་དེའིི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། གོནས་ཚུལ་

གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ནི་མི་ཡོིན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཆེ་ནས་མིའིི་གོཤེིས་

ཀ་ཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་དང་ཀུན་སྤྱོོད་བཟང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་འིདི་

རང་གོཞིན་ཚང་མར་དགོོས་མཁོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མེད་དུ་

མི་རུང་བ་གོསལ་པོོ་རེད། ང་ཚོས་འིདི་གོཉིིས་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་

དགོོས། དེ་ལྟར་མིན་པོར་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་

རེད། དེའིི་ཉིམས་ལེན་ཆེེད་ནང་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤེད་ན་

མི་ཁོ་ཤེས་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་རེད། དེར་གོནད་འིགོགོ་

ཅིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་མིའིི་བསམ་བློའིི་

ནང་ཕེན་སེམས་ཡོོད་པོ་དང༌། མི་ཙམ་མ་ཟད་དུད་འིགྲེོ་ཚུན་ཆེད་

ལའིང་ཕེན་སེམས་ཡོོད་པོ། ཡོ་རབས་དང་ངོ་ཚ་ཁེལ་གོཞུང་

ཡོོད་པོ། མིའིི་མི་ཚེའིི་ནང་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་

བ། དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་དང་འིཕྲད་སྐོབས་གོདོང་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་

ནུས་ཤུགོས་ཐོན་པོ་སོགོས་བསམ་བློ་འིདི་ཚོ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་



1717
པོོ་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ནམ་རྒྱུན་ངས་མི་ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས། 

བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་རྟགོ་པོར་ཤེོད་པོ་དེ་རིང་འིདིར་ང་

རང་ཚོ་འིཛོམས་པོའིི་ས་འིདིར་ཡོང་བསྐྱར་ཤེོད་འིདོད་བྱུང༌།

ཇ༽ བཟང་པོའོི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚརོ་བ།

ལྷགོ་པོར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་མི་ཚེའིི་འིགོོ་གོཞིི་ནས་ཚུགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ཁྱིེད་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་འིདིས་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོའིི་དུས་

ཡུན་གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་ཁྱིེད་ཚོའིི་མི་ཚེས་སྐྱེལ་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། 

དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོ་དེ་ད་ལྟའིི་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་

འིདི་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཡོོང་རྒྱུའིི་བཟོ་ལྟ་ཕྱོོགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ནས་མཐོང་གོི་འིདུགོ ང་རང་ཚོའིི་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་

ནང་བསློབ་བྱེ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཚ་ོསོ་སོའི་ིཉིིན་རེའིི་འིཚ་ོབའིི་

ནང་ལགོ་ལེན་བཀལ་ནས་མི་བཟང་པོོ་དང༌། ཕེན་སེམས་ཅན། 

སྤྱོི་སེམས་ཡོོད་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཐོན་རྒྱུར་དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་མ་ཚད། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོང་

ཐབས་བྱེེད་དགོོས།



1818
སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ང་རང་ཚོའིི་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་རུ་དང༌། གུ་ཡོངས་སུ་

གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་བེད་སྤྱོོད་

བྱེེད་སྟངས་ཕེན་པོའིི་རང་བཞིིན་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་དམ། ཡོང་ན་

གོནོད་པོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོང་གྲེབས་ཡོོད་མེད་ཆེ་མ་

མཆེིས་པོ་རེད། ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོད་ན་ཤེེས་ཡོོན་

ཆུང་ངུ་ལས་མེད་ཀྱིང་དེའིི་ཚོད་ཀྱིི་ཕེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། 

ཤེེས་ཡོོན་རྒྱ་ཆེེན་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་དེའིི་ཚོད་ཀྱིི་ཕེན་པོ་རླབས་ཆེེན་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། རྩི་བ་མི་ཡོ་རབས་དང༌། ལྷགོ་པོའིི་

བསམ་པོ་ཡོོད་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ཡོང་

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རང་ལ་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་ལ་

ཕེན་གྱིི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་

དང༌། བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་ལ་

ཕེན་པོ་ལོས་ཡོིན། མི་ཚེ་འིདི་རང་ལ་ཡོང་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་

ཀྱིི་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་ཏེན་ཏེན་རེད།

དེས་ན་ཕྲུ་གུ་ཚང་མས་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོོང་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མི་

བཟང་པོོ་ཡོོང་བ་བྱེེད་རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོའིི་

བོད་ཁྱིིམ་ནང་ལ་ཡོོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། མི་གོཞིན་གྱིི་བྱེམས་



1919
བརྩིེའིི་ཕེན་སེམས་ཐོགོ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོོང་གོི་

ཡོོད་པོ་དང༌། ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་གྱིི་མི་ཚེ་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་རེད། ཁྱིེད་ཚོ་གོང་ཟགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་གོི་བྱེམས་བརྩིེའིི་

འིཚོ་སྐྱོང་འིོགོ་ནས་འིཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡོིན་དུས་དེའིི་བཀའི་

དྲེིན་གོསབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ད་ཆེ་རང་གོིས་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་

དང་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་བྱེས་ན་དེའིི་བཀའི་དྲེིན་གོསབ་ཐུབ་པོ་རེད། 

རང་ཉིིད་གོཞིན་གྱིི་བྱེམས་བརྩིེའིི་བལྟ་སྐྱོང་འིོགོ་ནས་འིཚར་

ལོངས་བྱེས། དེའིི་གྲུབ་འིབྲས་ལ་རང་ཉིིད་གོདུགོ་རྩུབ་ཅན་གྱིི་

གོོང་བུ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། དེ་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་སེམས་

ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས། བཀྲ་

ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



2020

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༩ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༩ ཉིནི་

ཐགེོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་དུ། ཧ་ིམ་ཐགེོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་དུ། ཧ་ིམ་

ལ་ཡོའིི་ར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་འིཛནི་སྐྱོང་ཚོགོས་ལ་ཡོའིི་ར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་འིཛནི་སྐྱོང་ཚོགོས་

འིདུའི་ིསར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིདུའི་ིསར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིརྒྱབ་མདུན་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ི

འིབྲལེ་བ།

དེ་རིང་འིདིར་ནང་པོའིི་རིགོ་གོནས་ཆེེ་བ་ལྔའིི་སྐོོར་གྱིི་བགྲེོ་གླིེང་

ཚོགོས་འིདུ་ཚུགོས་པོ་འིདིའིི་སར་སྒོོ་འིབྱེེད་དུ་ཡོོང་ཐུབ་པོར་

དགོའི་པོོ་བྱུང་ལ། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། ༡༩༥༩ ནས་ང་

ཚོ་རྒྱ་གོར་དུ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ད་བར་ལོ་ ༣༡ ལྷགོ་

ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ༡༩༦༠ རེ་གྲེངས་ཀྱིི་ནང་ནས་ང་ཚོ་ཧི་མ་

ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ནང་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཧི་མ་ལ་ཡོ་རི་

རྒྱུད་ལ་ནང་པོ་ཁྱིོན་ཆེེ་ཡོོད་མུས་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེ་དུས་ང་ཚོ་

འིབྲེལ་བ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཉུང་ཉུང་ཡོིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་

དེ་རིང་འིདིར་ཚོགོས་པོ་ལྟར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་གོཙོ་

བོར་གྱུར་པོའིི་རིགོ་གོནས་ཀྱིི་སྐོོར་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དང་



2121
དོད་དང༌། དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་ཚོགོས་འིདུ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་བྱུང་ཐུབ་མེད།

བར་ལམ་ནས་སྤྱོིར་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ཧི་མ་

ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་གོནས་པོའིི་ང་ཚོ་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་

ཡོིན་པོའིི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་ཚོའིི་ནང་ལའིང་གོཞིི་ནས་དོ་སྣང་དང༌། 

སེམས་འིཁུར་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་མི་སྡེོད་པོར་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད། དེ་རིང་གོི་ཚོགོས་འིདུ་འིདི་མཛད་སྒོོ་ཚོགོས་པོ་ལྟ་བུ་

དང༌། མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་རྒྱུགོས་སྤྲོོད་བྱེེད་པོ་ལྟ་

བུ་མིན་པོར་དངོས་དོན་རང་གོི་ཐོགོ་ལ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་

དང༌། རན་ཚོད་དཔོགོ་ཚོད་ལགོ་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་གོང་དང་

ཅི་ཡོོད་སྐོོར་གོོ་བསྡུར་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

ཐབས་ལ་སྨན་པོའིི་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་འིཆེར་གོཞིི་ལམ་སྟོན་

མིགོ་ཕྱོེ་བ་ནང་བཞིིན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ མ་གོཞིི་ངོས་

ནས་ཀྱིང་དེ་འིདྲེ་ལམ་སང་བཤེད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་འིདུགོ ཡོིན་

ནའིང་མི་མང་པོོ་མཉིམ་འིཛོམས་གྲེོས་བསྡུར་བྱེས་ན་དེའིི་ནང་

ནས་ལེགོས་བཤེད་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས་ཚོགོས་འིདུ་ཡོགོ་
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པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་ཡོོད་ལ། ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་པོ་

ལ་ཚང་མས་དགོོངས་བཞིེས་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞིེས་འིབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ད་ལྟ་གོོང་དུ་སྐོལ་བཟང་ཡོེ་ཤེེས་ལགོས་དང༌། གོོང་དུ་གོསུང་

མཁོན་ཚོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་གོསུངས་སོང༌། གོཏེོར་མའིི་

བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲེངས། ཞིེས་པོ་ལྟར་སྙིིང་པོོ་བཅུད་ཐམས་

ཅད་ཁྱིེད་ཚོས་གོསུངས་ཟིན་སྟབས་ངོས་ནས་དེར་དམིགོས་

བསལ་བསྐྱར་ཟློས་ཡོང་ཟློས་བྱེེད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ང་རང་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གོསུང་བཤེད་གོནང་མཁོན་ཚོས་སེམས་འིཁུར་

བླངས་ཏེེ་རང་རང་གོི་བློ་ལ་འིཆེར་ཚོད་རྣམས་བཤེད་པོ་རེད། 

མི་སུ་དང་སུ་ཡོིན་ཡོང་སེམས་འིཁུར་བླངས་ན་སེམས་ནང་ན་

ཚའིམ་ཁུར་ལིད་ཅིགོ་འིཁྱིེར་གྱིི་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་རེད། ཅི་བྱེས་

པོ་དེ་རྣམས་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བར་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན་

པོས་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ཁོ༽ བདོ་མའིི་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། གོདུང་སམེས་མཉིམ་

སྐྱདེ།
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འིདིར་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱིི་བོད་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་

ཡོིན་པོའིི་དགོོན་པོ་ཚ་ོདང༌། ཡུལ་པོ་ཚོ། སེར་སྐྱ་ཚང་མའིི་ཐོགོ་

ནས་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ལ་དོ་འིཁུར་

དང༌། ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ང་ཚ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལའིང་ཤེ་ཚ་

དང་སེམས་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་བར་ལམ་ལོ་ཤེས་ནང་བོད་སྤྱོི་དོན་

ལ་ཁྱིེད་ཚོས་ཆེེ་གོཞིགོ་ཆུང་བཤེོལ་གྱིི་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཡོོང་ཅི་

ཡོོང་བསྒྲུབས་པོ་ལ། དེ་རིང་ང་ཚ་ོཚང་མ་མཉིམ་འིཛོམས་ཀྱིི་ས་

འིདིར་ངས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན།

དེང་སང་བོད་ཁོ་བ་ཅན་གྱིི་སེམས་ཅན་རྣམས་དངོས་འིབྲེལ་

དཀའི་ངལ་ནང་ལ་ལྷུང་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་འིདིར་གྲེ་

འིགྲེིགོ་མདོགོ་ཁོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་། དོན་ངོ་མའིི་གོནས་སྟངས་ནི་

ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚོ་རང་གོི་

ལུང་པོའིི་ནང་སྡེོད་མ་ཚུགོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡུལ་གྱིར་བ་ཡོིན་

ན་དེ་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡོིན་ཀྱིང༌། ང་ཚོ་དེ་འིདྲེ་མིན། དེང་

སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་ཞིི་བདེར་དགོའི་

མཁོན་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། འིཁྲུགོ་པོ་ཕྲན་བུ་ཡོོང་བ་མིའིི་
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ཆེོས་ཉིིད་རེད།

སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན། ང་ཚོ་བོད་པོ་རྣམས་ལྟོས་ས་

ལྟོས་འིཇོགོ་གོི་སྒོོ་ནས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་མོས་མཁོན་

ཞིིགོ་དང༌། ལགོ་བསྟར་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཆེགོས་ཡོོད། 

སུ་ལ་ཡོང་འིཚེ་བ་བྱེེད་པོའིི་སྤེོབས་པོ་མེད་ལ། འིཚེ་བ་མེད་པོར་

སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་དང༌། གོནམ་གྱིིས་ས་

བརྡུངས་པོ་བཞིིན་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོ་རང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་བ་མ་ཟད། 

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རང་དབང་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ལྟོགོས་ཤེི་ཉིམས་

ཉིེས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། དེང་སང་བོད་ནས་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པོ་

ཡོོང་མཁོན་ཚོས་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་སྡུགོ་བསྔལ་མོང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་བཤེད་སྐོབས་སྡུགོ་བསྔལ་དངོས་སུ་མོང་མཁོན་སྨོས་ཅི། 

ང་ཚོ་ཉིན་མཁོན་ཚོ་ཡོིན་ན་ཡོང་དངོས་འིབྲེལ་སེམས་ནང་མི་

བཟོད་པོའིི་ཚོར་བ་མོང་སྟེ་དུས་ཚོད་སྐྱེལ་གྱིི་ཡོོད། དུས་ཚོད་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྐོབས་ལ་ཁྱིེད་ཚོ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཡོོད་

མཁོན་སྐྱ་སེར་མཆེོགོ་དམན་མང་པོོས་སེམས་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་

ང་ཚོར་གོདུང་སེམས་མཉིམ་སྐྱེད་ཐོགོ་ནས་གོང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིི་

མཐུན་འིགྱུར་རོགོས་རམ་གོནང་བར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན་
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ལ། ད་དུང་ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐའི་མ་གོསལ་

བར་དུ་ཁྱིེད་ཚོས་རོགོས་རམ་སྙུགོས་བསྲིིང་གོནང་ཐུབ་པོའིི་

ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་ལ། དེ་ལྟར་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

གོ༽ འིཇའིུ་ཞིའིི་ིམཉིམ་བཞུགོས་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ི

ལགེོས་ཆེ།

དེ་ནས་དེ་རིང་འིདིར་མ་སྒྲིིགོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་སྟབས་འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་

ལ། འིཇིའུ་ཞིིའིི་མི་ཚོ་ཁོགོ་གོཅིགོ་དྷ་རམ་ས་ལར་འིབྱེོར་ཡོོད་

པོ་སང་ཉིིན་ནས་ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་བགྲེོ་གླིེང་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡོིན། མ་གོཞིི་བར་ལམ་སྒོེར་པོའིི་རིགོས་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བ་

དང༌། དེ་བཞིིན་ཁོོང་ཚོའིི་ཚོགོས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཨ་རིར་

ལན་འིགོའི་ཤེས་ཐུགོ་མོང༌། རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚ་ོའིཛོམས་པོ་དང་

པོོ་རེད། ད་ལན་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ནས་ཕེེབས་པོའིི་གྲེོགོས་

པོོ་ཚོ་འིདིར་ཚོགོས་འིདུ་ཚོགོས་སར་འིཇིའུ་རིགོས་གྲེོགོས་པོོ་

གོསར་པོ་ཚོ་ཡོང༌། དེ་རིང་འིདིར་ཟུར་ཉིན་ལྟ་བུར་ཕེེབས་

པོ་ལ་ངས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དགོའི་བསུ་དང་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་

ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།
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དེ་སྔ་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་མ་ཐགོ་ཏུ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་སྐོད་

ཆེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་ཚོ་རང་དབང་གོི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་ས་འིདི་

རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་ཆེེན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་ཡོིན་ལ། ང་ཚོར་བདེན་

པོ་ཡོོད་ཀྱིང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ལོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ནང་

དང༌། ལོ་ཤེས་ནང་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། ང་

ཚོ་མིའིི་ལུང་པོར་མི་ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་མ་འིགོོར་ན་ཡོང༌། གོང་

ལ་གོང་འིཚམ་གྱིི་དུས་ཡུན་འིགོོར་རྒྱུ་རེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྟེང་འིཇིའུ་ཟེར་བའིི་མི་རིགོས་འིདིས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་འིགོལ་

རྐྱེེན་དང་དཀའི་ངལ་མང་པོོའིི་འོིགོ་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོའིི་

ནང་ཁོ་འིཐོར་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་ཡོང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བ་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་ནམ་ཡོང་མ་བརླགོས་

པོར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་རེད། ང་ཚོས་འིཇིའུ་མི་རིགོས་

འིདི་ཚོའིི་ས་ནས་ཉིམས་མོང་གོི་བསློབ་བྱེ་ལེན་རྒྱུ་ཡོོད་ཅེས་

ངས་མང་པོོ་བཤེད་མོང༌ཡོོད།

བར་ལམ་འིཇིའུ་རིགོས་དངོས་སུ་ངོ་ཐུགོ་ཡོོང་སྐོབས་ཁྱིེད་ཚོར་

དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲད་པོའིི་འོིགོ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་

བར་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་བརྟན་པོོར་བཟུང་ནས་ལས་
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ཀ་གོང་གོི་ཐོགོ་ཏུའིང་འིཇོན་པོོ་དང༌། ས་ཁུལ་གོང་དུ་བསྡེད་

ནའིང་དེའིི་ནང་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་དུ་མ་བསྡེད་པོར་སོ་

སོའིི་ལྟ་བ་དང་རང་ལུགོས་བཟུང་ནས་རང་ལ་སྤྱོི་ཚོགོས་དེའིི་

ཆེ་འིཇོགོ་འིཕེེར་བ་ཞིིགོ་དང༌། མཐོང་ཡོོད་པོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

པོ་དེ་ནི་དངོས་གོནས་གོཟི་བརྗེིད་རེད། ཁྱིེད་ཚོའིི་ཉིམས་མོང་དེ་

དགོ་ང་ཚོར་སློོབ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཁྱིེད་ཚོར་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་

པོའིི་གོསང་ཚིགོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོར་

ཤེོད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲགོས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་རིང་འིདིར་ཁྱིེད་རྣམས་ཕེེབས་ཐུབ་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང་བས་

ངས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ང༽ ཕྱོི་ནང་སྣདོ་བཅུད་དང་། མངི་ཚིགོ་གོ་ིགྲུབ་ཚུལ།

སྐོབས་དོན་ད་ལན་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོནས་ལྔའིི་སྐོོར་ལ་བགྲེོ་གླིེང་

གོནང་རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ལ། ཤེེས་ཀྱིང་

མི་ཤེེས། རྩི་བ་རིགོ་གོཞུང་ཟེར་བ་འིདི་མཐོང་ཆེོས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་

བཤེད་ན་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་

ཤེིགོ་ཡོིན། ཟ་འིཐུང་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་ཤེེས་ཙམ་ནི་དུད་འིགྲེོ་ཚོས་
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ཀྱིང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། དུད་འིགྲེོ་རིགོས་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་

སྐོད་ཆེ་ཚིགོ་འིགོའི་ཤེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་མི་ནང་བཞིིན་

ཚིགོ་མང་པོོ་དང་ཕྱུགོ་པོོ་མེད་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་རེད། འིགྲེོ་བ་མིས་

ཚིགོ་གོི་རྣམ་གྲེངས་ཤེིན་ཏུ་མང་པོོ་སྤྱོོད་པོས་མིང་ཚིགོ་ཕྱུགོ་པོོ་

ཆེགོས། མིང་ཚིགོ་དེའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་ནས་སྒྲི་སྤྱོི་དང༌། དོན་

སྤྱོི་བློ་ལ་འིཆེར་རྒྱུ་ཡོོད་པོ། དེའིི་རྐྱེེན་པོས་དངོས་པོོ་གོཅིགོ་ལ་

ཡོང་རྟོགོ་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་རྣམ་པོ་མང་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་པོ། དེ་འིདྲེའིི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་པོོ་དེའིི་རྣམ་གོཞིགོ་རྣམ་གྲེངས་

ཤེིན་ཏུ་མང་པོོ་ཤེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟར་མིའིི་སྐོད་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོོད་

པོ་དང༌། སྐོད་དེའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་མཁོན་གྱིི་རྟོགོ་པོ་བཀྲ་པོོ་ཡོོད་

པོ་གོསལ་པོོ་རེད།

ངའིི་ཚོད་དཔོགོ་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མིའིི་རིགོ་གོཞུང་ཟེར་

བ་འིདི་མིས་བཟོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་བཟོ་དབྱེིབས་

ཐད་རང་གོིས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་བསམས་ནས་བཟོས་

པོ་ཡོིན་ནམ། གོང་འིདྲེ་ཡོིན་ཟེར་ན། མི་ཡོི་འིཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་

དང༌། མི་རང་ཉིིད་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་དུ་གོནས་པོའིི་ས་གོནས་དེའིི་

གོནས་སྟངས་དང་། མདོར་ན་གོནམ་གོཤེིས་ཚུན་ལ་ཡོང་འིབྲེལ་
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བ་ཡོོད། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ལྷོ་ཕྱོོགོས་གུ་ཅུ་རཱ་རི་ལ་ན་ནིང་སྐོད་

ཆེ་བྱུང་དོན། ཁོོ་ཚོའིི་སྐོད་ཀྱིི་ནང་གོངས་ཟེར་བའིི་མིང་ཚིགོ་

དེ་མེད་པོ་རེད་བརྗེོད་བྱུང༌། གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན་ཡུལ་དེར་གོངས་

བབས་མོང་མེད་སྟབས་མིང་ཚིགོ་དེ་དགོོས་མཁོོ་མ་བྱུང་བས་

ཡོིན་འིདུགོ ཡོིན་ནའིང་འིཁྱིགོས་པོ་ཡོི་མིང་ཚིགོ་འིདུགོ དེ་ལ་

ང་ཡོ་མཚན་བྱུང༌། གོངས་ཀྱིི་མིང་ཚིགོ་མེད་པོ་ལ་འིཁྱིགོས་པོ་

ཡོི་མིང་ཚིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བྱུང་བ་ཡོིན་ནམ། 

གོང་ལྟར་ལུང་པོ་སོ་སོའིི་གོནས་སྟངས་དང༌། གོནས་སྟངས་

དེ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་མིའིི་འིཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཆེགོས་ཡོོང་བ་ཡོིན་སྟབས་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མིའིི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ནས་བཟོས་པོ་དང༌། 

མིས་བཟོ་དགོོས་པོའིི་རྐྱེེན་དེ་ཕྱོི་ངོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་འིཕྲད་པོའིི་འིོགོ་ནས་བྱུང་བ་གོསལ་པོོ་རེད་འིདུགོ་གོམ།

ང་རང་ཚོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་གོཞུང་ནས་རྟེན་འིབྱུང་ལྟོས་

གྲུབ་གོསུངས་པོ་འིདི་ཡོིན་ཐགོ་ཆེོད་རེད། ཕེན་ཚུན་ལྟོས་པོ་

དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རྐྱེེན་མང་པོོ་འིཕྲད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་མི་རིགོས་སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཆེགོས་པོ་དང་
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། དེ་ལྟར་ཆེགོས་པོ་འིདི་མི་རིགོས་རང་ཉིིད་འིཚོ་ཞིིང་གོནས་པོ་

དང༌། མི་རིགོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་

ནུས་པོའིམ། ཡོོན་ཏེན་ལྟ་བུར་གྱུར་པོ་ཡོིན། གོོང་དུ་ཞུས་པོ་

བཞིིན་འིཇིའུ་མི་རིགོས་ལ་ལྟ་བ་དང༌།རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས་འིཇིའུ་མི་རིགོས་དེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་ཁོ་འིཐོར་

དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། དཀའི་ངལ་ཇི་ཙམ་འིཕྲད་ཀྱིང་མི་རིགོས་འིཚོ་

ཞིིང་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌ཡོོད།

ང་ཚོ་བོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། སོ་སོའིི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་ཡོོད་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མིས་ཨུ་ཚུགོས་ཀྱིིས་བོད་རྒྱ་

གོཉིིས་མཉིམ་བསྲིེས་བྱེས་ན་ཡོང་བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་འིདྲེེས་མ་

ཐུབ་པོ་འིདི་སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཐ་དད་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་གོནས་

ཚུལ་འིདི་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེས་ན་རིགོ་གོཞུང་ཟེར་བ་འིདི་

སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད།

ཅ༽ མཁོས་པོའི་ིལྷན་ཚོགོས་དང་། དགོ་ེམཚན་གོཉིསི་

ལྡན།

དེ་ནས་ང་ཚོ་མཁོས་པོའིི་ཚོགོས་འིདུ་འིདི་གྲེས་ལ་དགོེ་མཚན་
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རྣམ་པོ་མི་འིདྲེ་བ་གོཉིིས་ཡོོད། རིགོས་གོཅིགོ་གོི་བགྲེོ་གླིེང་བྱེས་

ཏེེ་བཤེད་པོས་གོཏེན་ལ་ཕེབ། ད་ལྟ་དགོོས་མཁོོ་ཡོོད་མེད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་མ་ལྟོས་པོར་སྔ་དུས་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་བ་

སོགོས་ཤེེས་བྱེའིི་རྣམ་གོཞིགོ་གོཏེན་ལ་ཕེབ། དེ་དགོ་ལ་འིགྲེེལ་

བཤེད་བརྒྱབ་ནས་བཤེད་སྟངས་ཅིགོ་འིདུགོ ང་འིདི་རིགོས་ལ་

དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད། གོཉིིས་པོ་དེ་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། ང་ཚོར་

རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་མི་རིགོས་ཀྱིི་སྲིོགོ་འིཚོ་བའིི་ཆེ་

རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་ཡོིན་པོ་དང༌། འིདི་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་

གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་སྟངས་ལ་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་པོ་འིདི་ཡོིན། དེ་

རིང་འིདིར་གོཉིིས་ཀ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་སྔའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་

འིདྲེ་བྱུང་མིན་འིགྲེེལ་བཤེད་བྱེེད་པོ་དང༌། ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་ལ་དགོོས་མཁོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་

ལ་ངོས་འིཛིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་

འིཕེེལ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ལ་གོོ་བསྡུར་བྱེ་རྒྱུ་གོཉིིས་ཀ་ཡོོད་པོ་རེད།

དེ་ནས་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཟེར་བ་དེ་ལ་

དོན་ཚན་གོཉིིས་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ རིགོས་གོཅིགོ་ད་

ལྟ་ཡོོད་དང་ཡོོད་བཞིིན་པོའིི་ནང་དོན་རིགོ་པོ་གོཙོ་བོར་གྱུར་
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པོའིི་རིགོ་གོནས་འིདི་གོའིི་ཐོགོ་ནས་རིགོ་གོནས་འིདིའིི་རྗེེས་

སུ་འིབྲང་མཁོན་དང༌། རིགོ་གོནས་དེ་དགོ་སློོབ་མཁོན་དགོ་ལ་

ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་སྟབས་དགོོས་མཁོོ་སྤྲོོད་པོ་དང༌། འིཆེད་སྤེེལ་

བྱེེད་རྒྱུ། དེ་དགོ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གོང་ཡོང་མ་བཏེང་བར་གོང་

ཡོོད་པོ་དེ་རྒྱུན་འིཁྱིོངས་བྱེེད་པོ་དང༌། ཉིམས་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་

ལ་དཀའི་ངལ་མེད་པོ་མིན་ན་ཡོང༌ཅུང་ཟད་ལས་སློ་བ་ཡོོད། 

འིདིའིི་དོན་ལ་ང་ཚོས་ད་ཕེན་འིབད་བརྩིོན་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་

བྱེས་ཡོོད། གོཙོ་ཆེེ་བ་ས་གོནས་སོ་སོ་ནས་དོ་ཁུར་བླངས་ཏེེ་

དགོེ་རྒན་གོདན་ཞུ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་དབང་ལུང་མན་ངགོ་

གོནང་མཁོན་བླ་མ་གོདན་ཞུ་བྱེས་ཏེེ་ཡུལ་དགོོན་སོ་སོའིི་ནང་

ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོོང་ཆེེད་གོསུང་ཆེོས་ཞུ་རྒྱུ། དཔོེ་དེབ་བསྒྱུར་

རྒྱུ་ལ་སོགོས་པོ་དེང་སང་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ད་དུང་ཡོང་མུ་མཐུད་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས། 

གོོང་དུ་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང་བ་བཞིིན་དགོོས་འིབྲེལ་མང་ཚོགོས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལའིང་དེ་འིདྲེ་རེད། ཆེོས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་བཤེད་ན་སྤྱོིར་བཏེང་སློོབ་གོཉིེར་བ་ཚོར་འིཁི་
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བ་ལྟ་བུ་ལས། མང་ཚོགོས་ནས་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མི་དགོོས་

པོར་མ་ཎི་འིདོན་ཤེེས་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལྟ་

བུ་དེ་ཙམ་ལ་ཆེོགོ་ཤེེས་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཕྱོིའིི་ལུས་ཀྱིི་རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་ལ་མེད་ཅིང༌། 

དེ་བཞིིན་ངགོ་གོི་སྨྲ་བརྗེོད་བྱེེད་པོའིི་མགྲེིན་པོ་ལ་གོནས་པོ་ཡོང་

མིན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ནི་གོཙོ་བོ་ཡོིད་ལ་རགོ་

ལུས་པོར་དབུ་མ་བཞིི་བརྒྱ་པོ་ནས་གོསུངས་པོ་ལྟར། གོཙོ་བོ་

ཡོིད་ཀྱིིས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་དད་པོ་གོཅིགོ་པུས་

འིགྲེིགོ་གོི་མེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ལ་བྱེམས་འིཇམ་དབྱེངས་

གོཉིིས་དང་། ཡོང་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིང་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། དད་པོ་ཁོོ་ནས་འིགྲེིགོས་ན་དེ་དགོ་དགོོས་དོན་མེད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་དད་པོ་འིདི་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་གྲེོགོས་དང་

བཅས་པོ་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་དད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་

བཞིིན་བཞིིན་བརྩིེ་བ་དེའིང་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་གྲེོགོས་དང་བཅས་

པོའིི་བརྩིེ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་ནི་ནང་པོའིི་སྒོོས་ཆེོས་

དང་ཁྱིད་པོར་ཡོིན། ཤེེས་རབ་དེ་ཡོང་བསློབས་ནས་ཤེེས་པོའིི་

ཤེེས་རབ་ཅིགོ་དགོོས་པོ་ལས། མ་བསློབས་པོར་མཁོས་པོ་མི་
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སྲིིད་པོ་རེད། སྐྱ་སེར་སུ་ཡོིན་ཡོང་སྤྱོིར་བཏེང་མང་ཚོགོས་རང་

གོི་སོ་སོའིི་དད་པོ་ཡོོད་སའིི་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་གྱིི་རྩི་བའིི་འིགོན་ཁུར་

གོཙོ་བོ་ལེན་མཁོན་དགོོན་པོ་ཁོགོ་རྣམས་ཡོིན་ལ། བཤེད་གྲྭ་

སྒྲུབ་གྲྭ་ཟུང་འིབྲེལ་ཡོོད་པོ་འིདི་རྣམས་གོལ་ཆེེན་ཆེགོས་ཡོོད། 

ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་དུ་ཡོོད་པོའིི་དགོོན་ཁོགོ་སོ་སོར་སྐུ་གོསུང་

ཐུགོས་རྟེན་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ཤེེས་མི་བྱེེད་པོར་དེའིི་

ནང་དུ་ཡོོད་པོའིི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དགོ་བཤེེར་

བྱེས་ཏེེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཡོིན་གྱིི་གོནད་འིགོགོ་ཤེེས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་གོི་དགོོས་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ད་ལྟ་ཡོོད་པོ་འིདི་རང་མུ་མཐུད་འིཛིན་རྒྱུའིི་

ལས་རིགོས་འིདིའིི་ནང་ལ་ད་བར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེེས་བྱེས་ཏེེ་

གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཐོན་ཡོོད། ད་དུང་ཡོང་ཚང་མས་

ཐུགོས་ཁུར་བཞིེས་ཏེེ་ཤུགོས་སྐྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོོང་དུ་ཆེོས་

དོན་བཀའི་བློན་ནས་བཤེད་པོ་བཞིིན། ང་ཚོ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་ངོས་ནས་རོགོས་རམ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་གོང་ཡོོད་བསམ་པོ་རྣམ་

དགོ་གོི་སྒོོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ངེས་ཡོིན། འིདི་ང་ཚོ་སྤྱོི་

པོའིི་ལས་འིགོན་ཆེགོས་ཡོོད། འིདི་སྡེེ་ཚན་གོཅིགོ་རེད། 
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ཆེ༽ དམགོ་གོ་ིམངི་ཚིགོ་དང་། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ།

སྡེེ་ཚན་གོཅིགོ་ཁོ་སང་མཁོས་དབང་ཀྲི་པོ་ལི་ནས་བཤེད་པོ་

ལྟར། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིིཤེེས་ཡོོན་དང༌། ཤེར་ཕྱོོགོས་པོའིི་ཤེེས་

ཡོོན་སྐོོར་ཁྱིེད་རང་གོིས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོ་དེ་དངོས་འིབྲེལ་མགོོ་

ན་དགོོས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རེད་འིདུགོ དེ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རེད། ངས་དཔོེ་ཞིིགོ་བཤེད་ན། ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་

གོོམས་གོཤེིས་ལ་དམགོ་མི་ཞིེས་བརྗེོད་ཚེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་

ངོས་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན། དམགོ་མི་ཟེར་ན་གོཤེམ་འིགོོ་ཅིགོ་

ཏུ་བཞིགོ་པོ་ལས་འིགོོ་ལ་གོཏེན་ནས་བཞིགོ་གོི་མ་རེད། རང་

བཞིིན་གྱིིས་གོོམས་གོཤེིས་ཤེིགོ་ཡོོད། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་

ཁོགོ་གོིས་དམགོ་མིར་མཐོང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན་

ཐའིེ་ལན་ཌིིར་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཐའིེ་ལན་ཌིིའིི་རྒྱལ་པོོ་དེ་བདུན་ཕྲགོ་

ཁོ་ཤེས་ལས་མ་བྱུང་ཡོང་ངེས་པོར་དུ་གྲྭ་པོ་བྱེས་ཏེེ་དགོོན་པོར་

བཞུགོས་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་ཤེིགོ་འིདུགོ ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་

ནང་དུ་སྔར་ཡོིན་ན་རྒྱལ་པོོ་དང༌། རྒྱལ་སྲིས་དཔོེར་ན་དབྱེིན་

ཇིའིི་རྒྱལ་པོོ་ལྟ་བུ་ངེས་པོར་དུ་དམགོ་མིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་

ལ་ཞུགོས་ཏེེ་དམགོ་དོན་སྦྱོོང་བརར་བྱེས་ན་ཆེེ་མཐོང་སློེབས་ཀྱིི་
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ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

སྤྱོིར་ན་ཤེར་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ནང་དུའིང་དམགོ་བརྒྱབ་མ་མོང་

བ་མིན། བོད་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་དམགོ་མང་པོོ་བརྒྱབ་

ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་བསམ་བློ་བཏེང་ན་དམགོ་ཟེར་བ་དེ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། ང་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དམགོ་ཅེས་པོའིི་མིང་

ཚིགོ་དེའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་དོན་སྤྱོི་ཞིིགོ་བློ་ལ་འིཆེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་ནི་

མིའིི་བྱེེད་སྟངས་ཡོིན་པོ་ལྟ་བུ་དང་། འིདིའིི་དོན་ལ་ས་ལ་འིགྲེོ་

མཁོན་གྱིི་རྐང་དམགོ ཆུ་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་གྱིི་མཚོ་དམགོ གོནམ་

ལ་འིགྲེོ་མཁོན་གྱིི་གོནམ་དམགོ་ལ་སོགོས་པོའིི་དམགོ་དཔུང༌། 

མི་ཁི་གོཅིགོ་གོཉིིས་དང༌། དམགོ་དཔུང་ཆེེ་གྲེས་ལ་འིབུམ་ཁོ་

ཤེས་ཡོོད་པོ་རེད། 

སྤྱོིར་བཏེང་ལྟར་སྣང་ལ་དམགོ་དཔུང་འིདི་དགོ་ཉིམས་འིདོན་

ས་དང༌། གོཟི་བརྗེིད་འིདོན་ས། དཔོའི་བོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་འིདོན་

སའིི་རྣམ་པོ་འིཆེར་བ་མ་གོཏེོགོས། དམགོ་དཔུང་དེ་དགོ་ནང་

ཡོོད་པོའིི་མི་མི་རེ་ངོ་རེས་ང་ཚོ་ནང་བཞིིན་གྱིི་སྲིོགོ་ལ་གོཅེས་

འིཛིན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོའིི་དགོའི་ཉིེ་བློ་དཀར་མི་མང་པོོ་

ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་འིདི་བློ་ལ་འིཆེར་གྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ། 
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འིདིར་དགྲེ་བོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་པོས་འིདིར་ཁི་

དམགོ་གོཉིིས་གོཏེོང་དགོོས། ཁི་དམགོ་གོསུམ་གོཏེོང་དགོོས་

ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་ཧ་ལམ་ཡུར་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཆུ་ཤེོར་གྱིི་ཡོོད་

ན་དེར་ས་སྣོན་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡོང་ན་མེ་ཞིིགོ་ལ་མེ་ཤེིང་

རྫོོགོས་གྲེབས་ཡོོད་ན་དེར་མེ་ཤེིང་ཁོ་སྣོན་བརྒྱབ་པོའིི་སྣང་བ་

ལས་མི་དེ་དགོ་ལ་རང་ཉིིད་ནང་བཞིིན་གྱིི་སྲིོགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

དེ་ལ་ཁོོ་རང་གོི་གོཅེས་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ། ཁོོའིི་སྲིོགོ་ལ་སྐྱོན་

བྱུང་བ་ཡོིན་ན་ཁོོའིི་གོཉིེན་འིབྲེལ་དེ་དགོ་ལའིང་སེམས་འིཁལ་

ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་འིདིའིི་ཕྱོོགོས་ལ་བསམ་བློ་ནམ་ཡོང་

འིཁོོར་གྱིི་མེད། གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། 

དམགོ་ཅེས་པོའིི་མིང་ཚིགོ་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟོ་

བ་དང༌། ལམ་ལུགོས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོ་འིདི་ཚོར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་དང་

འིགོལ་གྱིི་མེད་དམ་སྙིམ། མིང་སྙིན་པོོ་དང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

བཏེགོས་པོའིི་འིོགོ་ནས་དོན་ལ་ཡོང་སྙིིང་དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་

བྱེ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་

མིའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཟེར་བ་འིདི་ཡོང་མིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་
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སྟངས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མི་ཚེའིི་ནང་ལ་ཕེན་གོནོད་ཡོོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ཇ༽ ཤེཪ་ནུབ་ཀྱི་ིཆེསོ་ཚན་དང་། གོསར་གོཏེདོ་ཀྱིི་རྗེསེ་

ལུས།

ཡོང་ཤེར་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ནང་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་རིགོ་

གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་ཁྱིད་པོར་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཙོ་བོ་ཚན་རིགོ་དར་བ་དེ་ཕེལ་ཆེེར་

ཆེགོས་ཡོོད། ཚན་རིགོ་གོི་ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འིདིར་འིགུལ་

བསྐྱོད་བརྒྱབ་ནས་ལམ་སང་འིདིར་གྲུབ་འིབྲས་སྟོན་རྒྱུ་དང་། 

འིདིར་ཐིགོ་ཅིགོ་བརྒྱབ་ན་དེ་ལ་མི་བཅུས་བལྟས་ཀྱིང་མཐོང་སྣང་

གོཅིགོ་གྱུར་ཡོོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ལྟ་བའིི་གོོམས་གོཤེིས་

སམ། འིཁྱིེར་སོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་མི་ཚེའིི་

འིགྲེོ་སྟངས་ཁོ་ཐོགོ་ལགོ་བཞིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

སྤྱོིར་བཏེང་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མིའིི་རང་བཞིིན་གྱིི་གོཤེིས་ཀ་ལ་

གོཞིིགོས་ན། བྱེ་བ་གོང་ལའིང་དོ་སྣང་དང་ཞིིབ་འིཇུགོ་ནན་ཏེན་

བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་མིན་ནམ་སྙིམ། དཔོེར་ན། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་
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མིའིི་ནང་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དེ་

ལམ་སེང་ལགོ་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་ཡོོད་ན་ལམ་སེང་ལགོ་བསྟར་

བྱེེད་པོ་དང༌། ལགོ་ལེན་འིགོེལ་ཐབས་མེད་ན་དེ་ལ་དེ་ཙམ་སྤྲོོ་

བ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་

ཆེོས་རྩི་ཆེེན་པོོ་རེད། གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་གོོ་ན་དེ་གོས་

ཆེོགོ་ཤེེས་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་ལས་དེ་ལམ་སེང་ལགོ་ལེན་བཀལ་ཏེེ་

གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་མཁོན་དེ་ཙམ་མེད། 

འིདིས་མཚོན་པོའིི་སྤྱོིར་བཏེང་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་

འིགྲེན་སྡུར་གྱིི་ལམ་ལུགོས་དེ་ཚོར་ཡོང་ཕེལ་ཆེེར་འིབྲེལ་བ་

ཡོོད་སྲིིད། གོང་ལྟར་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་སྤུས་དགོ་

ཅིགོ་དང༌། སོ་སོས་འིགོན་ཁུར་ཏེེ་བྱེ་བ་རྩིོམ་པོ། དེ་ལ་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོན་ཐབས་དང་སྤུས་དགོ་ཚད་ལོངས་ཡོོང་བར་དང་དོད་

བྱེེད་པོ། དེ་བཞིིན་གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་

རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་དང་དགོེ་མཚན་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་

རང་ཚོ་ལ་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་གོསར་གོཏེོད་

བྱེེད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་དེ་ཙམ་མེད། རི་མོ་འིབྲི་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་
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ཡོང་དེ་སྔོན་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་གོོང་ལ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོ་དེ་

རང་གོི་རྗེེས་མནན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས། རང་ཉིིད་ནས་བསམ་

བློ་བཏེང་སྟེ་རི་མོའིི་ལམ་ནས་བོད་པོའིི་སྡུགོ་བསྔལ་མཚོན་

པོ་དང༌། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་མཚོན་ཐུབ་པོ་དེ་འིདྲེ་བསམ་

བློ་གོཏེོང་མཁོན་མེད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀའིི་ནང་དཔོར་

བཤུས་བརྒྱབ་སྟེ་མཐུད་པོ་ལས་གོསར་གོཏེོད་རང་བཞིིན་དེ་

མ་ལྡེང་པོའིི་གོནད་དོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། དེ་ལ་ཡོ་ཡུད་ཡོོང་སྲིིད་

ཀྱིང༌། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཆེ་ནས་དེ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད།

ནུབ་ཕྱོོགོས་པོར་གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོསར་གོཏེོད་རང་བཞིིན་ཤུགོས་ཆེེ་དྲེགོས་

ནས་སྐོབས་རེ་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟར་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོར་ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་

ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་ཕེན་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདིས་མིའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐབས་ལ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་རན་གྱིི་ཡོོད་དམ་

ཟེར་ན་ཐེ་ཚོམ་རེད། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདིའིི་ཐོགོ་

བཤེད་མ་ཤེེས་པོ། གོང་ལྟར་ཅིགོ་ལྡེང་གོི་མེད་པོ་དང༌། མ་རན་

ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་རེད། 
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ཉི༽ ཤེཪ་ནུབ་ཀྱི་ིསྟངོ་ཆེ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་

ལམ།

དེ་བཞིིན་ང་ཚ་ོཤེར་ཕྱོོགོས་པོའིི་ནང་ལ་ཡོང་མ་ལྡེང་པོ་ཏེན་ཏེན་

ཡོོད། ངས་རྣམ་ཀུན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་གྲེོགོས་པོོའི་ིརིགོས་ལ་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདི་ཛ་དྲེགོ་ཤེོས་ཀྱིི་དུབས་རབས་

ཡོིན། དུས་རབས་འིདིའིི་ནང་འིགྲེོ་བ་མིས་དངོས་འིབྲེལ་ཉིམས་

མོང་མང་པོོ་བསགོས་ཡོོད། ཉིམས་མོང་མང་པོོ་བསགོས་པོའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་རྫོོགོས་ལ་ཉིེ་བའིི་མིའིི་བསམ་

བློའི་ིནང་ད་ལྟ་ཡོོད་བཞིིན་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཆུ་ལམ་བྱེང་འིདིས་

ལྡེང་གོི་ཡོོད་མེད་དང༌། འིདིས་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་

སློེབས་ནས་འིདི་མིན་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་དང༌། འིདི་མིན་པོའིི་

ཐབས་ལམ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་དམ་སྙིམ་པོའིི་བསམ་བློ་འིཁོོར་གྱིི་

ཡོོད་ཚོད་འིདུགོ 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བཤེད་ན་ཕྱོིའིི་རྫོས་དང༌། ནང་གོི་རྣམ་

ཤེེས་གོཉིིས་ཡོོད་པོ་ལས་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཤེེས་

ཡོོན་དང༌། དེའིི་བྱེེད་ལས་རྣམས་ཕྱོིའིི་རྫོས་ལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་
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བསྟེན་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། ཤེར་ཕྱོོགོས་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་

སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ནང་

བསམ་བློ་དང་འིབྲེལ་བ་གོཙོ་བོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེར་བརྟེན་མ་

འིོངས་པོར་ང་ཚོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙིམ། འིདི་གོཉིིས་

ཀྱིི་ལེགོས་ཆེ་ཕྱོོགོས་བསྡུས་སྣོན་འིཕྲི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་སྲིིད་པོ་རེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ འིོན་ཀྱིང་འིདིའིི་སྐོོར་གོོང་དུ་བརྗེོད་ཟིན་པོ་

བཞིིན། གོ་ལེ་གོ་ལེར་མིའིི་ཉིམས་མོང་གོསོགོ་བཞིིན་དུ་བློ་

གྲེོས་དང༌། ཐབས་ལམ་གོསར་པོ་བསྟེན་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་

ལས། རྣམ་དཔྱོོད་ཆེེན་པོོ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་མི་གོཅིགོ་

གོིས་ཐགོ་བཅད་དེ་ལམ་སྟོན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རེད་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ དེ་ཡོོང་བ་ལ་མིས་འིབད་བརྩིོན་དང་དོ་སྣང་བྱེས། 

དཔོགོ་ཚོད་ཀྱིིས་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེས། བསམ་བློ་མང་ཙམ་བཏེང་

ནས་གོོ་བསྡུར་འིདྲེ་བྱེས་ན། དེའིི་ཐོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་མཁོན་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དེ་ནས་

ལམ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རེད། 

ཏེ༽ ཐགེོ་ཆེནེ་བཀའི་སྒྲུབ་དང་། གོཏེརེ་ཡོགིོ་གོ་ིདགོངོས་

དནོ།
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ང་ཚོས་རིགོ་གོཞུང་གོི་རྩི་བ་གོལ་ཆེེར་བརྩིིས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་

དང་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིང༌། བྱེེད་སྟངས་སྔར་ཡོོད་དཔོར་

བཤུས་བྱེས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར། དེའིི་ཐོགོ་ནས་ལྡེ་མིགོ་

ལྟ་བུ་བཙལ་ཏེེ་གོསར་གོཏེོད་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་

དགོོས། དཔོེར་ན་ང་རང་ཚ་ོནང་པོ་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་ཐེགོ་ཆེེན་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཉིིད་ཀྱིིས་གོསུངས་པོར་བརྩིིས་དགོོས་པོ་ལྟར་

བརྩིི་གོི་ཡོོད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་གོསུངས་མིན་ཞིེས་བརྗེོད་

ན་ལུང་ཙམ་མ་ཡོིན་པོའིི་དངོས་ཡོོད་རྣམ་གོཞིགོ་མང་པོོ་ནས་

རྙོོགོ་དྲེ་དོན་ཡོོང་གོི་རེད། 

ཡོང་ན། ཀུན་མཁྱིེན་ཁོས་མ་བླངས་ན་དེ་གོ་ལས། ཀུན་མཁྱིེན་

ཁོས་བླངས་ན་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའི་མིན་པོར་

དེ་མཇུགོ་ལ་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཐབས་མེད། དེ་

བཞིིན་ལྷགོ་དོན་གོསང་སྔགོས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བཀའི་མིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཐབས་གོཏེན་ནས་མེད། དངོས་སུ་སྒོོམ་

སྒྲུབ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་དེང་སང་མཐོང་གོི་ཡོོད། ཡོོངས་

གྲེགོས་ལ་བཀའི་བསྡུ་རིམ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ནང་ཐེགོ་ཆེེན་བཀའི་

བསྡུ་བྱེས་མེད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོོད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཉིིད་ཀྱིིས་
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ཡོོངས་གྲེགོས་བཀའི་གོནང་བ་ཞིིགོ་མིན་ན་ཡོང༌། ངས་འིདི་འིདྲེ་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཤེེར་ཕྱོིན་གྱིི་མདོ་སྡེེ་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན། བྱེ་རྒོད་ཕུང་པོོའིི་རིར་དེའིི་ཚེ་དེའིི་དུས་ལྷ་དང་བཅས་པོའིི་

གོདུལ་བྱེ་གོང་ཟགོ་ལས་དགོ་དམིགོས་བསལ་ཅན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་

བཀའི་གོནང་བ་དང༌། དགོ་པོའིི་སྣང་བ་ལ་དགོ་པོ་རབ་འིབྱེམས་

འིབའི་ཞིིགོ་ཤེར་རྒྱུ་ཡོོད་པོར་བརྟེན། སྣོད་ཀྱིི་བཀོད་པོ་ཆེེ་རུ་

མ་ཕྱོིན། བཅུད་ཀྱིི་དེ་བཞིིན་བཤེེགོས་པོ་འིཁོོར་དང་བཅས་པོ་

ཆུང་དུ་མ་ཕྱོིན་པོར། གོནས་དེའིི་ནང་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཁི་

ཕྲགོ་འིབུམ་ཕྲགོ་མང་པོོ་བཞུགོས་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ལ་

འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་བཀའི་

གོནང་བ་ཞིིགོ མ་འིོངས་པོར་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་

མཁོན་གྱིི་ཆེེད་དུ་ཡོིགོ་ཐོགོ་ལ་ཕེབ་པོ་དང༌། ཡོིགོ་ཐོགོ་ཕེབ་

པོའིི་དགོོས་པོ་དེའིི་དུས་ཀྱིི་མི་རབས་ལ་ཕེན་པོའིི་ཆེེད་བྲིས་

པོ་ལས། སྔ་མོའིི་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་པུ་འིབྲི་གོི་མ་རེད། མི་ཐོགོ་

དེ་གོའིི་སྤྱོིར་བཏེང་བརྗེོད་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་གོཞིིར་

བཞིགོ་བྲིས་པོ་ཡོོང་སྲིིད། 

དཔོེར་ན། དེང་སང་གོཏེེར་སྟོན་ཚད་ལྡན་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་
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གོཏེེར་འིདོན་སྐོབས་རྩི་བ་གོཏེེར་ཡོིགོ་དེ་གོ་གོཞིི་ལ་གོཞིགོ་གོི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། གོཏེེར་ཡོིགོ་ཁོ་ཤེས་ཧ་ཅང་དམོར་བསྡུས་དེ་འིདྲེ་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ གོཏེེར་ཡོིགོ་ཚིགོ་ཁོ་ཤེས་ལས་མེད་པོ་དེ་ལས་

དང་སྨོན་ལམ་དང༌། ཕྱོི་ནང་གོི་རྟེན་འིབྲེལ་འིཛོམས་སྐོབས་

གོཏེེར་གྱིི་དགོོངས་པོ་བཀྲལ་ཡོོང་དུས་ཚིགོ་མང་པོོའིང་ཡོོང་

གོི་འིདུགོ སྐོབས་རེ་གོཏེེར་ཡོིགོ་ཚིགོ་གོཉིིས་གོསུམ་ལས་མེད་

པོ་དེ་བཀྲལ་བའིི་སྐོབས་ཤེོ་ལོ་ཀ་མང་པོོ་ཡོོད་མཁོན། དེ་ཚོའིི་

གྲེས་ཡོིགོ་ཐོགོ་ཏུ་འིབྲི་སྐོབས་ད་ལྟ་ད་ལྟའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་འིདིའིི་ནང་

ལ་ཚིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་པོ་དེ་གོ་ཡོོང་ཆེོགོ་གོི་རེད། དཔོེར་

ན་རྒྱ་གོར་གྱིི་མཁོས་པོ་ཚོས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་

གོསུངས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། རྒྱས་སྲིས་ཞིི་བ་ལྷའིི་གོསུང་སྤྱོོད་

འིཇུགོ་ནི་ལམ་རིམ་གྱིི་རྒྱལ་པོོ་ལྟ་བུ་ཡོིན། དེ་བཞིིན་འིཕེགོས་

པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གོསུང་དབུ་མ་རིན་ཆེེན་ཕྲེང་བ་ཡོང་ལམ་རིམ་

གྱིི་རྒྱལ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་གོོ་རིམ་སྒྲིིགོ་སྟངས་དང༌། 

བསྟན་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་ནང་ཕྱོིས་སུ་བཀའི་གོདམས་

པོ་གོསར་རྙོིང་གོི་ཐོགོ་ནས་ལམ་རིམ་གོསུང་སྟངས་དང༌། དེ་

བཞིིན་དཔོལ་ས་སྐྱ་པོའིི་ལམ་འིབྲས་སྐོོར། རྫོོགོས་ཆེེན་ཀློོང་

ཆེེན་རབ་འིབྱེམས་པོའིི་གོསུང་ཡོིད་བཞིིན་མཛོད་ལ་སོགོས་
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པོ་དེ་རིགོས་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའིི་གོཞུང་དང་སྒྲིིགོ་སྟངས་མི་

འིདྲེ་བ་ཡོིན། 

འིདིས་རྟགོས་གོང་ཞིིགོ་བསྟན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཞིེ་ན། ཆེོས་གོཅིགོ་

ཡོིན་ལ། ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོང་གོཅིགོ་ཡོིན། 

འིོན་ཀྱིང༌དུས་ཚོད་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། མིའིི་བསམ་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དགོ་གོཅིགོ་ལ་རྣམ་འིགྱུར་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། 

གོོ་རིམ་སྒྲིིགོ་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ། བསྟན་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་བྱུང་བ་

ཡོིན། སྔར་ཚན་རིགོ་མ་དར་བའིི་གོནས་སྐོབས་ནས་དེང་སང་

ཚན་རིགོ་ཤུགོས་ཆེེ་དར་ཏེེ་མིས་མཁོའི་དབྱེིངས་སུ་འིགྲེོ་སྡེོད་

བྱེེད་པོའིི་དུས་རབས་ལ་སློེབས་ཡོོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་བ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་དགོོས་དོན་མེད་ཀྱིང༌། དུས་ཚོད་

འིགྱུར་བའིི་དབང་གོིས་བསྟན་སྟངས་དེ་དུས་ཚོད་དང་རན་པོའིི་

འིགྱུར་བ་ཡོོང་སྲིིད་ཅིང་། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་

པོས་དཔོགོ་ཚོད་དང་རན་པོའིི་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་གོོང་དུ་ཞུས་པོ་བཞིིན། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཙོ་བོར་

གྱུར་པོའིི་མིའིི་རིགོ་གོནས་འིདི་དགོ་གོསར་གོཏེོད་རང་བཞིིན་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྒོོ་ཡོོངས་སུ་ཕྱོེ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡོིན། འིདི་མི་
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ཆེོགོ་སྔར་འིདི་ལྟར་གོསུངས་ཡོོད་ཅེས་བཤེད་ན་མི་འིགྲེིགོ རྩི་བའིི་

གོཞུང་གོི་དགོོངས་པོ་དང་མ་འིགོལ་ཕྱོིན། མིའིི་བསམ་བློ་དང་། སྤྱོི་

ཚོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིགྱུར་གྱིི་ཡོོད་ལ། མིའིི་ཤེེས་ཡོོན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་དེང་སང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ཤེེས་བྱེ་གོསར་པོ་མང་

པོོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་འིགྱུར་བ་

འིགྲེོ་སྲིིད། རྩི་བ་མ་བོར་བའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོསར་གོཏེོད་ཆེགོས་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། གོོང་དུ་ཁོོང་གོིས་གོསུངས་པོ་

མ་གོཏེོགོས་དྲེན་མ་བྱུང༌། མ་གོཞིི་རྣམ་ཀུན་དོ་སྣང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་ལྟར་མ་ཡོིན་ནམ། དེ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༡ ཉིནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༡ ཉིནི། 

སཱ་ར་ནཱ་ཐར་ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ཚོགོས་ལ་སཱ་ར་ནཱ་ཐར་ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ཚོགོས་ལ་

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

ཀ༽ ཟུར་གོསལ་གྱི་ིཆེསོ་རིགོ་དང་། ཉིམས་གོསའོི་ིལས་

དནོ།

དེ་རིང་འིདིར་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་

པོ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་གྱིི་སྐོོར་ལ་བགྲེོ་གླིེང་

ཚོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་འིབྲེལ་ཡོོད་ཁོགོ་ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་

གོནང་སྟེ་ཚོགོས་པོའིི་སར་ངོས་རང་བཅར་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་

བར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཚང་མས་དགོོས་པོ་རྒྱུན་མཚན་

མཐོང་བའིི་སྒོོ་ནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་དེ་རིང་འིདིར་

ཚོགོས་འིདུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདིར་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་ཐུབ་པོ་དང༌། 

བགྲེོ་གླིེང་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་གོསར་པོ་དང༌། ལམ་སྟོན་

གོསར་པོ་ཡོོང་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོོད། ང་ཚ་ོབཙན་

བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་བསྡེད་པོ་རེད། དེའིི་རིང་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པོའིི་
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བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་

སོ་སོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ལ་རིམ་བཞིིན་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་ཕྱོིན་པོ་

དང་། ཉིམས་ཆེགོ་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་གྱིོང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ། ལྷོད་

གོཡོེང་ཤེོར་བའིི་ཉིེས་དམིགོས་མཐོང་སྟེ་རང་དོན་རང་གོཅེས་

ཀྱིིས་དགོོན་པོ་ཁོགོ་དང༌། དེ་མིན་གྱིི་ཡུལ་པོ་མི་དམངས་ཚོའིི་

ཐོགོ་ནས་སོ་སོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་

ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡོོང་རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ཞིིགོ་ངས་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

མི་དམངས་ནས་རང་བཞིིན་གྱིིས་དོ་སྣང་དང༌། བསམ་ཚུལ་

གོསར་པོ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ། ཉིེ་བའིི་ཆེར་ཁྱིེད་རང་ཚོས་

ཚོགོས་པོ་བཙུགོས་པོ་དང་། ཚོགོས་པོའིི་མིང་ཐོགོ་ནས་དུས་

དུས་ལ་བགྲེོ་གླིེང་ཚོགོས་འིདུ་ཚོགོས། དཔོེར་ན་ཉིེ་བའིི་ཆེར་དྷ་

རམ་སར་ཡོང་ཚོགོས་པོ་རེད། དེ་རིང་འིདིར་ཡོང་མི་དམངས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུས་ཏེེ་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་དགོ་གོི་རྟགོས་གོང་ཞིིགོ་

བསྟན་གྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན། རང་བཞིིན་གྱིི་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ དེའིི་ཐོགོ་ལ་སྒོོ་གོང་ས་ནས་འིབད་བརྩིོན་ཐབས་

ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོོ་རེད། དེ་ལྟར་ཁྱིེད་
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རང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་དེར་ངོས་ནས་བསྔགོས་

བརྗེོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ཁོ༽ བྱེམས་བརྩིེའི་ིརིགོ་གོཞུང་དང་། ཞི་ིབདའེི་ིབསམ་

པོ།

འིགྲེོ་བ་མི་ཟེར་མཁོན་འིདི་སྤྱོིར་བཏེང་སེམས་ཅན་གོཞིན་དགོ་

ལས་ཁྱིད་པོར་གོཙོ་བོ་དེ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཅེས་པོ་འིདི་ཡོིན་པོ་

དང༌། མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ས་དེ་རིགོ་གོཞུང་ནང་ལ་

སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོས། མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་

པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ལ་བརྟེན་ནས་རིགོ་

གོཞུང་འིདྲེ་མིན་ཡོོང་བ་དང༌། རིགོ་གོཞུང་འིདྲེ་མིན་ལ་བརྟེན་

ནས་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ལ་ཚུར་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས་ཏེེ་གོང་

ལྟར་གོཅིགོ་ཕེན་གོཉིིས་གྲེོགོས་སམ་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་རྟེན་ལྟ་

བུ་ཡོིན། རིགོ་གོཞུང་གོི་ཁྱིད་པོར་ལས་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་མི་འིདྲེ་

བ་དང༌། མིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ཕྲན་བུ་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁྱིད་

པོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོས། རིགོ་གོཞུང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དེ་གོཞིི་

རྩི་གོཅིགོ་ཡོིན། 
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གོཉིིས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དེ། 

གོོང་དུ་གོསུང་བཤེད་གོནང་མཁོན་ཚོས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། 

ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དེས་

མི་ལ་བཟོ་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཟོ་གོི་ཡོོད་ཅེ་ན། མི་རང་བཞིིན་

གྱིིས་རྒྱུད་དུལ་པོོ་དང༌། ངང་རྒྱུདེ་རིང་པོོ། ཕེན་པོའིི་བསམ་

པོའིམ། བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་ལ་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་དོ་སྣང་བྱེེད་

པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཤེིགོ་རྒྱུན་འིཇགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེས་སྤྱོི་

ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཞིི་བདེ་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། ཡོང་སྒོོས་མི་སྒོེར་པོ་

སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་རྒྱུར་ཕེན་

ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

རྩི་བ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའིི་རིགོ་གོནས་ཆེེ་

བ་ལྔ་དང༌། ཆུང་བ་ལྔ་ཞིེས་བཤེད་པོ་དེ་དགོ་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ལ་

གོསོ་བ་རིགོ་པོས་ལུས་ཀྱིི་བདེ་ཐབས་ལ་ཁོ་ཡོོད་ཀྱིི་ལགོ་ཡོོད་

ཀྱིི་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བཤེད་ན། 

གོསོ་བ་རིགོ་པོ་དང༌། ནང་དོན་རིགོ་པོ་གོཉིིས་ཀྱིིས་མིའིི་ལུས་

སེམས་གོཉིིས་པོོ་དེར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་
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རྣམས་ཉུང་དུ་གོཏེོང་བ་དང༌། ལུས་སེམས་གོཉིིས་ཀར་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་རྒྱུར་ཐད་ཀར་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། རིགོ་

གོནས་དེ་རིགོས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་གོི་རིགོ་གོནས་རྙོིང་

ཁུངས་ཡོིན་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ལྟ་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའིི་འིཚོ་བའིི་

ནང་མི་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་བརྟེན། དེང་སང་

ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་ས་ཁུལ་གྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དང་རྩི་བ་ནས་ཐ་

དད་ཡོིན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོམས་གོཞིན་གྱིི་ནང་དུ་ཡོང༌། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ནང་དོན་རིགོ་པོ་དང༌། གོསོ་བ་རིགོ་པོ་འིདི་རིགོས་

ལ་གོཞིི་ནས་དོ་སྣང་གོསར་དུ་བྱེེད་མཁོན་ཡོོང་བཞིིན་ཡོོད། 

བར་ལམ་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་

རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོའིི་སོགོ་པོོ་

དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་བཅས་ས་གོནས་གོཙོ་ཆེེ་བ་ཁོགོ་གོཉིིས་པོོ་

དེའིི་ནང་ལ། སོ་སོས་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་ས་དང༌། སོ་སོ་ལ་ཕེན་

ཐོགོས་ཡོོད་པོ། གོནའི་རབས་ནས་རང་ནས་རང་གོི་མི་རིགོས་

ནང་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དེ་མི་འིདོད་བཞིིན་དུ་དོར་

དགོོས་པོའིི་ཉིམས་ཆེགོ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། དེ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ནང་རང་དབང་གོི་ཚོར་བ་ཡོོད་པོ་
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དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་རང་

གོི་འིདོད་པོས་དང་དུ་བླངས་པོ་མིན་ན་ཡོང༌། ལྷོད་གོཡོེང་ལ་

ཤེོར་ནས་ཉིམས་ཆེགོ་ཕྱོིན་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་

དེང་སང་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་གོསར་པོ་བྱེས་པོ་འིདི་དངོས་

གོནས་དགོའི་འོིས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་རེད། 

ལར་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་རྩི་

གོཅིགོ་པོ་འིཆེར་རྒྱུའིི་འིགོོ་ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་འིདིར་འིཛམ་

གླིིང་གོང་སར་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་མ་

ཟད། ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

གོི་འིབྱུང་ཁུངས་སམ། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་རྟེན་ས་རྩི་བ་

བོད་དང༌། སོགོ་ཡུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

འིགྲེོ་ཚར་ཡོོད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོནའི་སྔ་མོ་ནས་

ཡོོད་པོའིི་གོཞུང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་རིགོས་

ཀྱིིས་གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་གོི་མི་དམངས་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་

འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

འིབད་བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་པོོ་ཡོིན། 
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གོ༽ གོཅགིོ་ཕེན་གོཉིསི་རོགོས་དང་། སྐྱདི་སྡུགོ་མཉིམ་

མངོ་།

དེ་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་ཁུལ་གྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་

སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་ཐབས་ལ་ང་ཚོ་བོད་མི་

བཙན་བྱེོལ་བའིི་ངོས་ནས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དེ་དགོའི་པོོའི་ི

ངང་ནས་བྱེེད་འིདོད་ཡོོད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ང་ཚོ་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོ་མ་ཟད། དེ་སྔ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོགོ་

ནས་ང་ཚོ་ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་དང་འིབྲེལ་

བའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་མཐུན་རྐྱེེན་གོང་

ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་

དེ་དགོ་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྒྲུབས་པོ་རེད་ལ། མ་འིངོས་པོར་བོད་

རང་དབང་གོི་ཉིི་མ་འིཆེར་བའིི་རྗེེས་སུའིང་སྔར་བཞིིན་ང་རང་ཚ་ོ

འིདི་དགོ་ནང་ཚགོས་རང་བྱེས་ཏེེ། ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་གོང་

ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་བཞིིན་དུ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན།

ང་ཚོ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ། ཧི་མ་

ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱིི་དགོོན་སྡེེ་ཁོགོ་དང༌། མི་དམངས་ཚང་མའིི་
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ཐོགོ་ནས་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ངོས་

ནས་གོང་ཞིིགོ་གོི་མཐུན་རྐྱེེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་རྣམས་གོདུང་

སེམས་མཉིམ་སྐྱེད་ཐོགོ་ནས་ཧུར་ཏེགོ་བྱེས་བྱུང༌། ཉིེ་བའིི་ཆེ་ལ་

ཡོིན་ནའིང་བོད་ནང་སྡུགོ་བསྔལ་ཚབས་ཆེེན་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་

ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་བོད་པོའིི་

ཐོགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ། དེ་བཞིིན་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་གོསལ་རྒྱུའིི་

དོན་དགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་གོོམ་བགྲེོད་རྒྱང་སྐྱོད་བྱེེད་པོ། ཁོམ་

སྐོོར་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་དེ་གྲེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོ་ལ། དེ་རིང་འིདིར་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ད་

ལྟ་བཙན་དབང་འིོགོ་ཏུ་མནར་གོཅོད་སྡུགོ་བསྔལ་མངས་དང་

མོང་བཞིིན་ཡོོད་པོ་ཚང་མའིི་ཚབ་བྱེས་ཏེེ་ཁྱིེད་རང་ཚོར་ངོས་

ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་རིང་གོི་ཚོགོས་འིདུ་འིདི་

ཡོང་གྲུབ་འིབྲས་ལྡན་པོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་སྨོན་ལམ་ཡོོད། 

ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།         
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༣ ཉིནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༣ ཉིནི། 

ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསློབོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསློབོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་ཉིམས་

གོས།ོ

གྲེོགོས་པོོ་རྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གོནས་མཆེོགོ་འིདིར་

ང་ཚོ་གོ་དུས་འིཛོམས་པོ་ཡོིན་ནའིང་རྟགོ་ཏུ་ཚོར་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། ཚོར་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་བོད་དང་

འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་གོཉིིས་སྔར་ནས་འིབྲེལ་བ་ཟབ་པོོ་བྱུང་བ་

ཞིིགོ་དང༌། ལོ་རབས་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིནང་དངོས་གོནས་སྙིིང་

སྟོབས་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་སྟེ་འིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་འིདི་

བཟོས་པོ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནང་རྟགོ་ཏུ་དྲེན་གྱིི་ཡོོད། དེ་རིང་

ཡོང་བསྐྱར་ཚོར་བ་འིདི་བྱུང༌། ང་ཚོའིི་རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་

ཚོར་ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་ཏུ་ཞུ་མུས་ལྟར། ངོས་རང་རྒྱ་གོར་

འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་ཚོའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་མཁོན་

དང་། དེ་དགོ་གོི་གོསུང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། ཡོིད་ཆེེས་བྱེས། 
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ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ནང་པོའིི་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་

ཁྱིེད་རང་ཚོར་འིཚམས་འིདྲེི་ཞུ་གོི་ཡོོད།

བར་ལམ་བོད་ནང་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་སྟེ་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་

ཅིགོ་གོི་འིོགོ་ནས། ང་ཚོ་འིདིར་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ལ་

གོཞིི་ནས་མི་ཚེ་གོསར་པོ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་འིགོོ་ཚུགོས། དེ་འིདྲེའིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའིི་མཐོ་རིམ་སློོབ་གོཉིེར་ཁོང་

འིདི་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟར་བྱུང་བའིི་ཉིེར་ལེན་

གྱིིས་གོནའི་རབས་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་རིགོ་གོཞུང་བོད་སྐོད་ནང་

བསྒྱུར་བའིི་རིགོས་དང༌། ཡོང་རིགོས་ཁོ་ཤེས་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཐོགོ་

མའིི་མ་རྩིའིི་ཡོིགོ་ཆེ་རྩི་བརླགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིམ། ཡོང་ན་གོང་ལ་

གོང་འིཚམ་ཐོར་གྱིར་ཕྱོིན་པོའིི་ཡོིགོ་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོཞིི་ནས་

བོད་སྐོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ཏུ་གུང་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་བསྐྱར་གོསོ་བྱེེད་པོ་ལྟ་

བུ། དེ་བཞིིན་ཡོིགོ་ཆེ་གོསར་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་པོར་སྐྲུན་བྱེེད་པོ་

ལ་སོགོས་པོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིང་། ང་ཚོར་རྐྱེེན་

ངན་བྱུང་བའིི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན། དངོས་འིབྲེལ་སྟོད་

བརྒྱང་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། རྐྱེེན་ངན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོི་འིོགོ་ནས་བྱེ་བ་བཟང་པོོ་དང་གྲུབ་འིབྲས་ཡོོད་པོ་འིདི་རིགོས་
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ཡོོང་དུས་སེམས་ལ་སྤྲོོ་བ་སྐྱེས་པོ་དང༌། རྐྱེེན་ངན་གྲེོགོས་ལ་

ཤེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོང་གོི་འིདུགོ

ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ནང་ནས་རང་ཉིིད་མི་ཚེ་བཙན་བྱེོལ་

གྱིི་ནང་ལ་འིཚར་ལོངས་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ལེགོས་སྦྱོར་

གྱིི་སྐོད་གོཙོ་བོར་བྱེས་པོ་འིགོའི་ཤེས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོན་ཏེེ་བསྟན་

བཅོས་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཞུ་དགོ་གོཏེོང་རྒྱུ་སོགོས་རང་

འིགོན་འིཁུར་བའིི་དུས་ཚོད་ལ་སློེབས་པོ་འིདིར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

དོ་བདགོ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་ཧུར་ཐགོ་

བྱེས་པོ་ལ་བསྔགོས་བརྗེོད་ཡོོད། དེ་བཞིིན་ང་ཚོའིི་བོད་ཕྲུགོ་

གོི་ནང་ནས་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་སྐོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རང་མགོོ་གོང་

འིཚམ་ཐོན་ཏེེ་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་

པོ་འིདི་དགོེ་རྒན་ཚོས་རོགོས་རམ་བྱེས་ཏེེ་བྱུང་བ་ཡོིན་དུས་དེ་

རིང་གོོ་སྐོབས་འིདི་ཟིན་ནས་ད་ལྟ་འིདི་གོར་ཡོོད་པོ་ཚོར་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་འིདོད་བྱུང་ལ། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དེ་སྔ་འིབྲེལ་བ་

བྱུང་ཞིིང་། ད་ཆེ་དྲེན་པོའིི་ཡུལ་ཙམ་ལས་མེད་པོ་རྣམས་ལའིང་

སེམས་ནང་ཡོང་བསྐྱར་དྲེན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 
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ཁོ༽ གོཞིནོ་ནུ་ཤེསེ་ལྡན་དང་། ཕེ་ོམ་ོའིདྲེ་མཉིམ།

ད་ེནས་བདོ་པོ་ཚརོ་ཚགིོ་འིགོའི་ཞིགིོ་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོནི། འིདརི་ཡོདོ་སློབོ་

ཕྲུགོ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞིནི་དགོ་ེརྒན་ལས་བྱེདེ་དང་བཅས་པོ་ཚང་

མར་འིཚམས་འིདྲེ་ིཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་ཏེ་ེགྲུབ་

འིབྲས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོདོ་སྟབས་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་

ལྟ་བཤེད་མ་ཐགོ་པོ་བཞིནི། ང་ཚརོ་དུས་འིགྱུར་ཡོངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་

འིགོའི་ཤེས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དང༌། ཁོ་ཤེས་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཡོནི་ཤེས་ཆེ།ེ ད་ེ

འིདྲེའི་ིམ་ིགོསར་པོ་རྣམས་ང་ཚ་ོའིདརི་བཙན་བྱེལོ་བ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་

པོའི་ིནང་གོཞི་ིནས་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚ་ེགོསར་པོ་ཞིགིོ་འིགོ་ོཚུགོས། སློབོ་

སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་ཐབོ། དངེ་སང་ང་ཚ་ོརྒྱ་གོར་གྱི་ིནང་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ི

གོཞི་ིརྩིའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐབོ་ནས་འིཚར་ལངོས་བྱེས་དང་བྱེདེ་

བཞིནི་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཁ་ིའིགོའི་ཤེས་བྱུང་ཡོདོ། གོནའི་སྔ་མའོི་ིརྒྱ་གོར་

དང༌། ང་ཚ་ོཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་

འིདའིི་ིཐགོོ་ལ། སྔར་གྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་མཁོས་པོ་སྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་གོ་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲང་མཁོན་ས་ཁུལ་འིད་ིནས་མ་

གོཏེགོོས་གོཞིན་དགོ་ནས་ཐནོ་རྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་ན་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ལྟ་བུ་ཚང་བ་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱིདེ་
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རང་ཚ་ོད་ེལྟ་བུའི་ིལས་འིགོན་འིཁྱིརེ་རྒྱུའི་ིརམི་པོ་ལ་སློབེས་པོ་དང༌། 

ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ལས་འིགོན་འིཁྱིརེ་ཐུབ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

གོཉིིས་ནས་ད་ལྟ་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བུ་མོའིི་ནང་ནས་སློོབ་ཕྲུགོ་

གོསུམ་ཙམ་ཡོོད་པོ་ལ་དམིགོས་བསལ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གོང་

ཡོིན་ཟེར་ན། སྤྱོིར་བཏེང་བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕེོ་མོ་འིདྲེ་མཉིམ་གོཞིི་

རྩིའིི་ཐོགོ་ནས་ཕེལ་ཆེེར་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོའིི་ཁྱིིམ་མཚེས་

ཤེར་ཕྱོོགོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ལྟོས་ཀྱིང་རུང༌། ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱ་གོར་ལ་

ལྟོས་ཀྱིང་རུང༌། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕེོ་མོ་འིདྲེ་མཉིམ་དེ་

ཕེལ་ཆེེར་ལེགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་གོནའི་བོའིི་འིགྲེོ་

སྟངས་ཐོགོ་བུད་མེད་ཀྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་འིགོན་འིཁུར་

ནས་ཟུར་དུ་ངོ་སོ་ཐོན་པོ་བྱེེད་མཁོན་སྤྱོིར་བཏེང་ཉུང་ཉུང་རེད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་གོསང་སྔགོས་

བླ་མེད་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ནས་བུད་མེད་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང༌། བཀུར་

བའིི་ཡུལ་དུ་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ནས་རྒྱ་

གོར་གྱིི་གྲུབ་ཆེེན་བརྒྱད་ཅུའིི་ནང་ལའིང་རྣལ་འིབྱེོར་མ་དེ་འིདྲེ་

ཡོོད་ལ། རྗེེ་བཙུན་མ་དེ་རིགོས་ཀྱིང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

བོད་ལའིང་རང་བྱུང་གོི་རྣལ་འིབྱེོར་མ་དེ་རིགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 
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ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་ཚང་བ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

བལྟས་པོ་ཡོིན་ན། རིགོས་རུས་དང༌། ཕེོ་མོའིི་དབྱེེ་འིབྱེེད་གོཏེོང་

རྒྱུ་མེད། འིོན་ཀྱིང་སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱིིས་

དམིགོས་བསལ་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ཞིབས་འིདེགོས་

ནུས་པོ་ཐོན་པོ་ཞུ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་བུད་

མེད་ཀྱིི་ནང་ནས་བུད་མེད་ཡོིན་ཕྱོིན་སོ་སོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་འིཚོ་

སྐྱོང་ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་མ་བཟུང་བར། སྤྱོི་ཚོགོས་

ཀྱིི་ནང་ལ་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་

དང༌། སོ་སོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་བཏེོན་ནས་འིགོན་དབང་སྤྱོོད་ཐུབ་

པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེར་བརྟེན་དེ་རིང་འིདིར་ཁྱིེད་

རང་ཚོ་འིགོའི་ཤེས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དམིགོས་

བསལ་གྱིིས་བསྔགོས་བརྗེོད་དང་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད།

ལར་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་གོར་དུ་བཙུན་མའིི་དགོོན་པོ་འིཛུགོས་

ཐབས་ལ་སྔར་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཡོོད་ལ། ལགོ་ལེན་ལམ་

སེང་འིཁོེལ་ཐུབ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་། སྤྱོིར་བཏེང་བུད་མེད་ལ་

གོཙོ་བོར་དམིགོས་པོའིི་མཐོ་རིམ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་ཐབས་

ཤེེས་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་དེ་འིདྲེའིི་འིཆེར་གོཞིིའིི་
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སྐོོར་ད་ལྟ་བགྲེོ་གླིེང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་

ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱིི་ཁོད་ནས་བསམ་བློ་གོསར་

པོ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སྐྱེས་ནས་མིགོ་དཔོེ་ཞིིགོ་

གོསར་གོཏེོད་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་འིདི་གོཅིགོ་

ཞུ་འིདོད་བྱུང༌།

གོ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་སྒྲིལི་དང་། སྐྱ་ེའིགྲེོར་ཕེན་བདེ།

དེ་མིན་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མི་འིདུགོ ང་ཚ་ོསྔར་ནས་

སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཡོོང་མུས་ལྟར། ཚང་མར་རྒྱུས་ཡོོད་ཆེགོས་ཡོོད། 

སྤྱོིར་བཏེང་ང་ཚོའིི་མཐོ་སློོབ་ཀྱིི་བསྟི་གོནས་འིདིར་བོད་གོངས་

ཅན་ལོངས་ཀྱིི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ནས་མི་སྣ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ང་རང་

ཚོ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་མེད་པོར་བསྡེད་དུས། སོ་

སོས་ཆེེད་དུ་དོན་གོཉིེར་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས། གྲུབ་མཐའི་སོ་སོའི་ི

བཞིེད་སྲིོལ་གོང་དང་གོང་ཡོོད་པོ་དང༌། འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་མེད་པོར་ལུས་བསྡེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཚང་

མ་མཉིམ་དུ་བསྟི་གོནས་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་
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ན། ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཞིར་དང་ཞིོར་ལ་ཕེན་ཚུན་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤེེས་རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མཐོ་སློོབ་འིདི་བཙུགོས་པོ་རེད། 

དེ་ལྟར་ཕེན་ཚུན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤེེས་རྟོགོས་ཐུབ་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་གུ་ཡོངས་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། བློ་གོཟུ་བོར་

གོནས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བལྟས་ན། དེང་སང་གོི་དུས་ཚོད་འིདིར་

ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་མི་འིདྲེ་བ། སྟོན་

པོ་མི་འིདྲེ་བ་ནས་བཤེད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་ཚང་མ་ནང་

ཁུལ་རྩིོད་པོ་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོད་མ་ཡོིན་པོར་ཚང་མ་མཐུན་པོོ་

བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དུས་སྐོབས་ཡོིན། ཆེོས་ལུགོས་ཐུན་མོང་གོི་

ཐོགོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་

འིདུགོ་གོམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་བྱུང་ན་ཡོང༌། སྔོན་

ལ་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་འིཛམ་བུ་གླིིང་རིལ་པོོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཡོོད་པོའིི་སེམས་ཅན་སྤྱོི་དང༌། ཡོང་སྒོོས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་

འིདི་རྣམས་མི་མཐུན་པོ་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མཐུན་པོ་འིདི་

བཟང་པོོའིི་ཕྱོོགོས་སུ་འིགྲེོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་ཚོའིི་

ཐོགོ་ནས་གོང་ཞིིགོ་ཐུབ་མིན་ལ་དགོོངས་བཞིེས་ཀྱིི་ལགོ་ལེན་
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བསྟར་དགོོས་པོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད།

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཧ་

ལས་པོ་ཕྱོིན་ཡོོད་ཀྱིང༌། བསམ་བློའིི་ཡོར་རྒྱས་ལྡེང་གོི་མི་འིདུགོ་

ཅེས་བརྗེོད་པོའིི་སྐོབས་འིདིར། ཆེོས་ལུགོས་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོ་

འིདི་རྣམས་བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་མཁོན་

དང༌། ཆེ་རྐྱེེན་སྒྲུབ་མཁོན་མིང་རྒྱབ་འིཁུར་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ཞིིགོ་སྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ་གོམ། དེ་ལྟའིི་དུས་ཚོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་

བ་དང་སྤྱོོད་པོ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད་པོ་ཚང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟར་མ་བྱེས་ན་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ཁོེ་

ཕེན་འིབྱུང་མི་ཐུབ་པོའིི་ཁོར་རང་གོཞིན་གོཉིིས་ཕུང་ལ་འིགྲེོ་ཉིེན་

ཡོོད། གྲུབ་མཐའི་ཐ་དད་ཡོིན་པོ་འིདི་དགོ་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྩིི་བཀུར་དང་། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་

ཚུན་ཉིམས་མོང་བསློབ། ཕེན་ཚུན་སྲིོལ་རྒྱུན་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད་པོ་

རྣམས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཤེེས་རྟོགོས་ཡོོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་བཅས་

ནི། ང་ཚོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོིན་ལ། བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོིན། 

ང་ཚོ་སྟོན་པོ་གོཅིགོ་གོི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་མཁོན་མི་རིགོས་ནང་
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ཚགོས་འིདི་རྣམས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དད་པོ་དགོ་

སྣང་སྦྱོངས། ཐུན་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་སྤྱོིའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་

འིདེགོས་དང༌། ཁུར་མཉིམ་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་དགོོས་

པོར་བརྟེན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལ་སྨན་པོ་བྱུང་ན་སྙིམ་ནས་

འིཆེར་གོཞིི་བཏེིངས་ཏེེ་མཐོ་རིམ་སློོབ་གོཉིེར་བསྟི་གོནས་འིདི་

བཙུགོས་པོ་རེད། ད་ལྟའིི་ཆེར་ཡོང་ཁྱིེད་རང་ཚོ་དགོེ་སློོབ་ཚང་

མའིི་སེམས་ལ་གོནད་དོན་འིདི་དགོ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ ཆེསོ་ལུགོས་རསི་མདེ་དང་། བསྟན་པོའིི་མིགོ་རྒྱན།

དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡོིན་ན། སོ་སོའི་ིརང་ལུགོས་ཁོེ་གོཙང་དུ་ཟིན་ནས་

བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོནང་མཁོན་རིགོས་གོཅིགོ་དང༌། 

ཡོང་རིགོས་གོཅིགོ་གྲུབ་མཐའི་རིས་མེད་ཕྱོགོ་བཞིེས་གོནང་ནས་

དེའིི་སྲིོལ་རྒྱུན་ཁྱིབ་སྤེེལ་གོནང་མཁོན་བཅས་སྡེེ་ཚན་གོཉིིས་

བྱུང་ཡོོད། དེང་གོི་དུས་འིདིར་གོང་ཞིིགོ་རན་པོ་དང༌། གོང་ཞིིགོ་

ལེགོས་པོ་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་ན། རིས་མེད་གོནང་རྒྱུ་དེ་མི་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོི་མིགོ་དཔོེ་ལ་ཕེན་པོ་དང༌། སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ཉིམས་ལེན་གྱིི་
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ཐོགོ་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང་བློ་སྐྱེད་དམིགོས་བསལ་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོས་རིས་མེད་ཀྱིི་ལྟ་བ་འིཛིན་

རྒྱུ་དེ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

རང་ཉིིད་སྒོེར་གྱིི་གོཙོ་བོའིི་གྲུབ་མཐའིི་རང་རྐང་འིཛིན་རྒྱུ་དང༌། 

ཉིམས་ལེན་ཐད་སོ་སོའིི་མོས་པོ་དང་བསྟུན་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་ངེས་

པོར་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་གོངས་

ཅན་ལོངས་ཀྱིི་སྟོན་པོ་གོཅིགོ་གོི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་པོའིི་གྲུབ་

མཐའི་མི་འིདྲེ་བ་ཚང་མ་ཤེེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཚང་མར་དད་པོ་དགོ་

སྣང་སྦྱོངས་ན་དད་པོ་དགོ་སྣང་སྐྱེ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། གོནད་དོན་

མ་ཤེེས་ན་དད་པོ་དགོ་སྣང་ཡོོང་ཐབས་མེད། ཐུགོས་མཐུན་

སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་མ་བྱུང་ན་ཕྱོི་ནས་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་པོས་

ཕེན་མི་ཐུབ། སེམས་གོཏེིང་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རེས་དང་། བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཉིམས་

ཞིིབ་བྱེས་ཚེ། གྲུབ་མཐའི་རིས་མེད་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སོ་

སོའིི་ཉིམས་ལེན་ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་

ནས་ཁོ་གྲེགོས་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མེད་དམ་
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བསམ་པོ་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་ལ་དེ་སྔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དར་མ་མོང་

བའིི་ས་ཆེ་དེ་རིགོས་ལ་དེང་སང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོར་

གོཞིི་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་གོསར་པོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། 

དེ་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་རིས་མེད་ལ་དད་པོ་བྱེེད་པོ་དང༌། 

རིས་མེད་ཀྱིི་ཆེོས་ཚོགོས་ཡོིན་ཞིེས་དང་དོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་

རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་རིས་སུ་མ་ཆེད་

པོའིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་ཉིམས་ལེན་བྱེས། ཚང་མའིི་གོནས་

ཚུལ་ཆེ་རྒྱུས་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ལ་ཤེོད་ཐུབ་མཁོན་ང་རང་

ཚོ་བོད་པོའིི་ནང་ནས་བཏེང་ཆེོགོ་བྱེེད་ཆེོགོ་ཡོོད་ན་ཧ་ཅང་རན་

པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བཟོ་འིདུགོ་ཀྱིང༌། 

ད་ལྟ་དེ་རིགོས་དཀོན་པོོ་འིདུགོ ངའིི་ངོས་ནས་རིས་སུ་མ་ཆེད་

པོའིི་བསྟན་པོར་དད་པོ་དགོ་སྣང་དང་ཉིམས་ལེན་བྱེས་ན་ཡོགོ་

པོོ་རེད་ཅེས་མི་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིབོད་སྐུལ་བྱེས་

པོ་བཞིིན་དེ་ལྟའིི་ཚོགོས་པོ་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་རིགོས་ལ་

སློོབ་དཔོོན་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ཉིམས་ལེན་གོནང་མཁོན་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་གོཏེོང་རོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ང་
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ཚོའིི་ངོས་ནས་བཏེང་ཆེོགོ་མེད་པོའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་འིདུགོ་

པོར་བརྟེན། ང་རང་ཚོ་བོད་རིགོས་རང་གོི་ནང་ནས་རིས་སུ་མ་

ཆེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་སོ་སོས་ཉིམས་ལེན་བྱེས་ཏེེ་རྒྱུས་མངའི་ཡོོད་

མཁོན། གོཞིན་ལ་ཤེོད་ཐུབ་མཁོན་དེ་རིགོས་ཐོན་ཐུབ་ན་ཡོགོ་

པོོ་རེད། ས་འིདིར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཚང་ཞིིང་། 

གོོ་སྐོབས་ཀྱིང་ཡོོད་སྟབས་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཐུབ་ན་

ཡོགོ་པོོ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། བཀྲ་ཤེིས་

བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༩ ཉིནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༩ ཉིནི། 

ཨ་རའིི་ིཡོལེ་གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མརོ་གོནང་ཨ་རའིི་ིཡོལེ་གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མརོ་གོནང་

བའི་ིགོསུང་བཤེད།བའི་ིགོསུང་བཤེད།

ཀ༽ འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེདང་། ལགེོས་བརྒྱའི་ིའིཆེར་སྣང་།

ཡོེལ་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོའི་ིསློོབ་དཔོོན་མཁོས་དབང་

ལ་ཡོི་ཌིོན་དང༌། སྤུན་ཟླ་ཕེོ་མོ་རྣམས་ནས་མཛའི་བརྩིེའིི་མགྲེོན་

འིབོད་གོནང་བར་ཤེིན་ཏུ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ངོས་རང་

འིདི་གོར་བཅར་ཐུབ་པོར་དགོའི་སྤེོབས་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། ང་ཚོ་

དངོས་འིབྲེལ་དུས་ཚོད་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་

ཡོོད་ཅིང༌། འིདས་པོའིི་ལོ་ཁོ་ཤེས་ནང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཤེིན་ཏུ་

ཧ་ལས་དགོོས་པོའིི་འིགྱུར་བ་བྱུང་ཡོོད། མི་མང་དང༌། རྒྱལ་

ཁོབ་ཀྱིི་རང་དབང་དང༌། དམངས་གོཙོ། རང་ཐགོ་རང་གོཅོད་

ཀྱིི་བསམ་འིདུན་ཁོགོ་སློར་ཡོང་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤེོང་བའིི་ནུས་

ཤུགོས་སྲི་བརྟན་གྱིི་མངོན་ཚུལ་གོསལ་པོོ་བྱུང་ཡོོད། ཤེར་

ཕྱོོགོས་ཡོོ་རོབ་ཁུལ་དང༌། སོགོ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

དང༌། སྦར་ལིན་གྱིི་གྱིང་རྩིིགོ་འིཐོར་ཞིིགོ་ཏུ་སོང་བ། ཉིེ་བའིི་
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ཆེར་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་དམར་པོོས་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་

རྗེེས་ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་བྱུང་བའིི་འིགྱུར་བ་བཅས་ནི་གོོང་གོསལ་

གྱིི་དཔོེ་མཚོན་ཡོིན།

ངོས་ནས་ད་ལམ་སོགོ་ཡུལ་དང༌། སྤེལ་ཌིིགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ 

སྤེལ་གྷ་རི་ཡོ་བཅས་ལ་ནམ་ཡོང་བརྗེེད་དཀའི་བའིི་ལྟ་སྐོོར་

འིཚམས་འིདྲེི་བྱེས་མ་ཐགོ་ཡོིན་ཞིིང༌། ལོ་བཅུ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་

རིང་རང་དབང་བྲལ་བའིི་མི་མང་ས་ཡོ་མང་པོོ་ད་ཆེ་རང་དབང་

བདེ་སྐྱིད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་པོ་མཐོང་བས་ངོས་རང་དགོའི་ཚོར་

ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། ཁོོང་ཚོའིི་རྒྱལ་ཁོ་དེས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རང་དབང་གོི་

འིདུན་པོ་རྣམས་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་དང༌། མནར་

གོཅོད་ཀྱིི་དཀའི་སྡུགོ་ཚབས་ཆེེ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་རུང་མཐར་

རྒྱལ་ཁོ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོིན་པོའིི་ར་འིཕྲོད་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཡོོད། གོལ་

ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཡོོང་ངེས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་དེ་ནི་དྲེགོ་རྩུབ་

ཐབས་ལམ་མ་བརྒྱུད་པོར་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན།

ཉིེ་ཆེར་སྲིིད་འིཛིན་ཇོའོི་ཇི་སྤུ་ཤུ་དང༌། སྲིིད་འིཛིན་མི་ཁོལ་གྷོར་

པོ་ཅོབ་རྣམ་གོཉིིས་ནས་གོནང་བའིི་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་དེས་རིམ་པོས་

འིཛམ་གླིིང་དེ་གོོ་མཚོན་མེད་པོའིི་ས་གོཞིི་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྱུར་བ་བྱེེད་
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ཐུབ། ངོས་ནས་ཁོོང་རྣམ་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིིན་གྱིི་ཐགོ་གོཅོད་

དེར་བསྔགོས་བརྗེོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ལོ་མང་པོོའིི་གོོང་གོོ་མཚོན་མེད་

པོའིི་འིཛམ་གླིིང་ཞིིགོ་བསྐྲུན་རྒྱུའིི་ངོས་ཀྱིི་འིཆེར་སྣང་བསམ་ཚུལ་

རྣམས་བརྗེོད་སྐོབས་ངོས་ཀྱིི་གྲེགོས་པོོ་ཚོ་ཐེ་བས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

དེ་ནི་ཧ་ཅང་ལེགོས་པོའིི་སྟོང་བསམ་ཞིིགོ་རེད་སྙིམ་གྱིི་ཡོོད། འིནོ་

ཀྱིང་འིགྱུར་བ་གོསར་པོ་དེ་དགོ་གོིས་ངོས་ཀྱིི་འིཆེར་སྣང་དེ་འིགྲུབ་

སྲིིད་པོར་བསྟན་ཡོོད། དེ་ལྟ་ནའིང་ལས་འིགོན་འིདི་ནི་དཀའི་ངལ་

ཅན་ཞིིགོ་དང༌། འིགོལ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། འིབད་

བརྩིོན་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མུ་མཐུད་ཆེེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པོར་རང་ནུས་

ཞིལ་འིདེབས་སུ་འིབུལ་དགོོས། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་འིདི་ལྟ་བུའིི་མྱུར་མགྱིོགོས་ཆེེ་བའིི་ཆེབ་སྲིིད་འིགྱུར་

འིགྲེོས་ཀྱིི་དུས་བབ་སྣང་ཚུལ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ལོ་བཞིི་

བཅུའིི་རིང་བཙན་གོནོན་བྱེས་རྗེེས་ཐོན་པོའིི་བོད་མིའིི་རང་དབང་

སློར་གོསོའིི་འིཐབ་རྩིོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ངེས་པོར་དུ་མཐོང་ཐུབ་པོ་

དགོོས། རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༥༡ ཡོས་

མས་སུ་བོད་ལ་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་པོ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ས་ཡོ་

གོཅིགོ་དང་འིབུམ་གོཉིིས་ཏེེ་བོད་མིའིི་མི་འིབོར་གྱིི་ལྔ་ཆེ་གོཅིགོ་
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གོི་རང་སྲིོགོ་ཤེོར་ཡོོད། ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གོཉིིས་ཀྱིི་དུས་ཡུན་རིང་

ང་ཚོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྩི་དོན་གོསོན་གོནས་དང༌། ནང་ཆེོས་རིགོ་

གོཞུང་གོི་འིཚེ་མེད་ཞིི་བ་དང་སྙིིང་རྗེེ་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་འིབད་

བརྩིོན་དང༌། འིཐབ་རྩིོད་བྱེས་ཡོོད།

དུས་སྐོབས་དེ་དགོ་རིང་རྒྱའིི་དབང་འིཛིན་པོ་ཚོར་མཐའི་གོཅིགོ་

ཏུ་སྡེང་སེམས་ཀྱིིས་ཁོོང་ཁོ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་རང་ཉིིད་ལ་

བདེན་པོ་ཡོོད་པོའིི་དབང་གོིས་ཁོོང་ཚོ་དགྲེ་ཟླར་བཟུང་ནས་

ཁོོ་པོ་ཚོའིི་རྩུབ་སྤྱོོད་ཀྱིི་བྱེ་བར་སུན་འིབྱེིན་དང༌། མ་འིོངས་

པོར་ཁོོང་ཚོར་བསམ་ཤེེས་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་འོིས་པོའིི་བསམ་

འིཁོོར་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེ་ནི་ནང་པོའིི་ལྟ་སྤྱོོད་དང་

མི་མཐུན་པོ་མ་ཟད། ཞིི་བདེ་དང༌། ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཡོོང་བའིི་ཐབས་

ལམ་ཡོང་མིན་པོ་ནི་ཉིེ་ཆེར་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོིས་

གོསལ་པོོར་བསྟན་ཡོོད།

ཁོ༽ དགོ་ེརྒན་གྱི་ིབཟདོ་བསྲིན་དང་། བོད་མའིི་ིཆེདོ་

སམེས།

ང་ཚོའིི་དགོེ་རྒན་ཡོགོ་ཤེོས་ནི་དགྲེ་བོ་ཡོིན། དེ་ནི་ནང་པོའིི་གོཞིི་
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རྩིའིི་བསློབ་བྱེ་ཡོིན་པོ་མ་ཟད། མི་ཚོའིི་ནང་དངོས་སུ་མཐོང་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོིན། ང་ཚོའིི་གྲེོགོས་པོོས་ཐབས་ལམ་མང་

པོོའི་ིཐོགོ་ནས་རང་རེར་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རུང༌། འིགོལ་

ཟླར་གོདོང་ལེན་གྱིིས་དཀའི་ཐུབ་དང༌། བཟོད་བསྲིན། སྙིིང་རྗེེ་

བཅས་ཀྱིི་གོོ་སྐོབས་ནི་དགྲེ་བོ་ཁོོ་ན་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཡོོན་

ཏེན་དེ་གོསུམ་ནི་སྤྱོོད་ལམ་བཟང་པོོ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ། 

བདེ་སྐྱིད་ངོ་མ་བཅས་ཡོོང་བར་ངེས་པོར་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལུགོས་ནང་དགྲེ་བོས་རང་ལ་འིགྲེམ་ལྕགོ་གོཅིགོ་

གོཞུས་ན་སློར་ཡོང་འིགྲེམ་ངོས་གོཞིན་པོ་དེ་བསྟན་དགོོས་པོའིི་

བསློབ་བྱེ་སེམས་འིགུལ་ཐེབས་ངེས་ཤེིགོ་ཡོོད། 

ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱོོད་ཀྱིང་དེ་དང་ཕྱོོགོས་མཚུངས་ཡོོད་པོ་ལྟར་

ཉིམས་ལེན་གྱིི་བྱེ་རིམ་བརྒྱུད་བཟོད་བསྲིན་གྱིི་གོོམས་པོ་ཤུགོས་

ཆེེར་འིཕེེལ་ནས་དགྲེ་བོས་རང་ཉིིད་ལ་བརེགོ་པོའིི་བྱེ་སྤྱོོད་དེ་

ཉིམས་ལེན་འིཕེེལ་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དུ་འིགྱུར་གྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན་

བཀའི་དྲེིན་རྗེེས་དྲེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོང་ཁོ་དང༌། སྡེང་སེམས་

མེད་པོར་ཞིི་ལྷོད་ངང་ཕེ་རོལ་པོོའིི་བྱེ་སྤྱོོད་བྱུང་རྐྱེེན་གྱིི་གོཞིན་

དབང་གོནས་ཚུལ་རྣམས་གོསལ་པོོར་མཐོང་ཐུབ་པོ་མ་ཟད། 
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དེའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ངན་པོ་རང་སྟེང་དུ་སྨིན་ངེས་ཡོིན་པོར་

བསམས་ནས་ཡོང་དགོ་པོའིི་སྙིིང་རྗེེ་ཡོང་སྐྱེ་གོི་ཡོོད། རང་ཉིིད་

ལ་ཕེན་འིདོགོས་པོའིམ། གོནོད་པོ་སྐྱེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱེས་རུང་

མཐར་ཚང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཡོིན་པོ་སེམས་ལ་བཅངས་

ནས་དུས་ཚོད་བཟང་ངན་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་ང་ཚོ་བོད་མི་

ཚོས་ང་ཚོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིཚོ་བ་དང༌། བློ་བགོ་ཡོངས་པོོ་དེ་དགོ་

རྒྱུན་འིཛིན་བྱེེད་ཆེེད་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཇི་སྲིིད་བར་ང་

ཚོས་གོཞིི་རྩིའིི་དོན་དངོས་དེ་དགོ་སེམས་བཅངས་བྱེས་པོ་ཡོིན་

ན། ང་ཚོ་ནམ་ཡོང་གོཞིན་གྱིི་གླིགོས་མི་རྙོེད་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་

ཐུབ་ཅེས་ངས་བོད་མི་ཚོར་ཡོང་ཡོང་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོའིི་

ཆེོད་སེམས་འིདི་ནམ་ཡོང་འིགྱུར་བ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རིམ་

བཞིིན་ང་ཚོའིི་གྲེོགོས་པོོ་རྒྱ་ནགོ་ལའིང་རོགོས་ཕེན་བྱེེད་ཐུབ།

ང་རང་ནི་མི་མང་དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་བར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

རྣམས་ཕེན་ཚུན་ཤེེས་རྟོགོས་ལ་བརྟེན་དགོོས་པོར་རྒྱུན་དུ་ཡོིད་

ཆེེས་བརྟན་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན། ཕེན་ཚུན་ཟོལ་མེད་དྲེང་

པོོའིི་བསམ་ཚུལ་ཤེོད་རེས་བྱེེད་པོ་དེ་ཁོོ་ནའིི་ལམ་ནས་ད་ལྟ་

འིཛམ་གླིིང་མི་མང་ལ་འིཕྲད་བཞིིན་པོའིི་དཀའི་རྙོོགོ་རྣམས་སེལ་
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རྒྱུའིི་ཐབས་ལམ་ཞིིགོ་རྙོེད་ཐུབ། རྒྱ་ནགོ་གོིས་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཚོགོས་

སྡེེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོར་རྒྱས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེ་གོཞིགོ་ནང་དུས་

གོང་ཞིིགོ་ཏུ་ཞུགོས་འིདོད་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན། རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐོགོ་ནས་

ཀྱིང་ཁོོང་ཚོར་དེ་མཚུངས་ཀྱིི་གོོ་སྐོབས་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡོིན་པོར་ཡོིད་

ཆེེས་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་ནས་གོཞིི་རྩིའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཁོགོ་དང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་འིགོལ་གོཏེོར་བཤེིགོ་བྱེས་ཚེ་དེ་དགོ་

བྱེིས་པོ་ལང་ཤེོར་གྱིི་ཚུལ་དུ་ནམ་ཡོང་འིཇོགོ་མི་རུང་བར་ཁོོ་

ཚོ་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་མང་ཚོགོས་ཀྱིི་ཁོོངས་མི་འིགོན་ཁུར་ཡོོད་མཁོན་

ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་བརྟེན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་བྱེ་ངན་གྱིི་འིགོན་འིཁི་ཚང་མ་

ཁོོང་ཚོར་འིཁུར་དུ་འིཇུགོ་དགོོས།

གོ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྤྱོདོ་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་སྤྱོིའི་ིགོནནོ་

ཤུགོས། 

ཁྱིེད་རྣམ་པོས་མཁྱིེན་གོསལ་ལྟར། ངོས་རང་ཁོ་སྔོན་ཨ་རིར་

ལྟ་སྐོོར་དུ་ཡོོང་སྐོབས་སྲིིད་འིཛིན་ཇོའི་ིཇི་སྦུ་ཤུ་དང་མཇལ་རྒྱུའིི་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང༌། ཁོོང་གོིས་ཉིེ་སྔོན་དཔྱོིད་

ཀ་ཡོེལ་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོ་འིདིར་གོནང་བའིི་གོསུང་

བཤེད་ཀྱིིས་མཚོན་མང་ཚོགོས་ཀྱིི་གོཏེམ་བཤེད་ཁོགོ་ནས་འིགྲེོ་
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བ་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་མི་འིབོར་གྱིི་བཞིི་ཆེ་གོཅིགོ་ཟིན་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་

དམངས་གོཙོའིི་བསྒྱུར་བཅོས་ཁྱིབ་སྤེེལ་གོཏེོང་བའིི་བྱེ་བར་ཁོ་ཞིེ་

གོཉིིས་མེད་ཀྱིི་སེམས་འིཁུར་གོནང་གོི་ཡོོད་པོར་མཚོན་ཡོོད།

ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རི་དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་གོཞིན་རྣམས་ནས་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་བཙན་གོནོན་སྲིིད་བྱུས་ལ་བཟོད་བསྲིན་བྱེེད་

མི་ཐུབ་པོའིི་ཐ་ཚིགོ་གོསལ་པོོར་བསྒྲིགོ་རྒྱུ་ཡོིན་པོར་ཡོིད་ཆེེས་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཆེབ་སྲིིད་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་གོནོན་ཤུགོས་

ནི་འིགྱུར་བ་གོཏེོང་རྒྱུར་ངེས་པོར་མཁོོ་ཞིིང་འིཚམ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་

ཞིིགོ་ཡོིན། ཐབས་ཚུལ་འིདི་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཚོགོས་སྡེེས་འིཛམ་གླིིང་

གོི་ས་ཁུལ་གོཞིན་དུ་མི་སེར་སྤེེལ་བའིི་རིང་ལུགོས་སྤྱོོད་མཁོན་

དང༌། འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་བདལ་བཤེིགོ་གོཏེོང་མཁོན་ཐོགོ་

ཇི་ལྟར་ལགོ་ལེན་བསྟར་བ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུའིང་ལགོ་

བསྟར་བྱེེད་དགོོས།

ཤེར་ཡོོ་རོབ་དང༌། སྤེལ་ཌིིགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ །ཨུ་རུ་སུ། ལྷོ་ཨ་

མི་རི་ཀ་བཅས་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་བཀགོ་སྡེོམ་གྱིིས་མཚོན་

པོའིི་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་གོནོན་ཤུགོས་དེ་རིགོས་མེད་ན་འིགྲུབ་མི་ཐུབ་
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པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་གོལ་ཏེེ་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྤྱོོད་ཚུལ་

འིགྱུར་ལྡོགོ་ཡོོང་སློད་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཚོགོས་སྡེེས་གོནོན་ཤུགོས་

སྤྱོད་ན་ཁོོང་ཚོས་མའིོའིི་དུས་སྐོབས་ཀྱིི་ཁོེར་རྐྱེང་ཟུར་སྡེོད་ཀྱིི་

ལམ་དུ་བསྐྱར་ལོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་གྱིི་ཡོོད་ལ། རྒྱ་ནགོ་གོི་

འིགོོ་ཁིད་ཚོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིཇིགོས་སྐུལ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་ཉུང་ཤེས་

ལ་དེ་ལྟར་བྱེེད་སེམས་ཡོོད་རུང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་མང་ཚོས་རང་

དབང་དང༌། མང་གོཙོ་ལ་བཀྲེས་པོ་ཟས་འིདོད་ལྟར་རེ་སྒུགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིང་བསྟན་ཟིན་པོ་རེད། ཁོོང་ཚོས་དམར་པོོའིི་

རྒྱལ་ཁོབ་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའིི་སྲིིད་

དབང་བཙན་འིཕྲོགོ་བྱེེད་པོོ་རྣམས་ལ་མོང་ཚོར་ཇི་ལྟ་བུ་བྱུང་

བ་དང༌། དམངས་གོཙོར་རྒྱལ་ཁོ་ཐོབ་པོ་མཐོང་ཡོོད་པོ་ལྟར། 

རང་དབང་དང་དམངས་གོཙོའིི་སེམས་ཤུགོས་ལ་གོོ་སྐོབས་

གོཅིགོ་བྱུང་ཕྱོིན་དེ་ནི་འིགོོགོ་གོནོན་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན།

ང༽ ཚ་ེསྲིགོོ་གོ་ིགོལ་གོནད་དང་། འིཚ་ེམདེ་ཀྱི་ིལགོ་

ལནེ།

དེ་བཞིིན་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རང་དབང་སྐོོར་ཨེ་ཤེ་ཡོའིི་ལྟ་ཚུལ་ནི་ནུབ་
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ཕྱོོགོས་པོའིི་ལྟ་ཚུལ་དང་རྩི་བ་ནས་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། ཨེ་ཤེ་ཡོའིི་མི་

རིགོས་ཚོས་མིའིི་ཚེ་སྲིོགོ་གོལ་གོནད་ཆུང་ངུར་བརྩིི་གོི་ཡོོད་པོ་

ལྟ་བུ་བརྗེོད་མཁོན་ཡོོད་པོ་དེ་ནི་རྩི་བ་ནས་བདེན་པོ་མིན། ནང་པོ་

ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོས་ཚེ་སྲིོགོ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བདགོ་དབང་

རྩི་བ་ཆེེ་ཤེོས་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། ངོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རང་དབང་

སྐོོར་གྱིི་བལྟ་ཚུལ་ནི་ཁྱིེད་རྣམ་པོའིི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཁྱིད་པོར་མེད། 

སྡུགོ་བསྔལ་དང་མ་ངན་ནི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་ཀུན་ལ་གོཅིགོ་

གྱུར་ཡོིན། ཁྱིེད་རང་ཙོས་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང༌། ཡོོ་རོབ། ཨཧྥ་རི་

ཀ ལྷོ་ཨ་རི་ཀ་ལ་སོགོས་པོའིི་གོཞིན་རྣམས་ཀྱིི་མོང་ཚོར་ལྟར་

བོད་དང༌། ཨེ་ཤེ་ཡོའིི་མི་རིགོས་གོཞིན་རྣམས་ལའིང་མོང་ཚོར་

དེ་དགོ་འིདྲེ་མཚུངས་ཡོོད། ཨུ་རུ་སུ་དང༌། ཨཧྥ་རི་ཀ་བཅས་ནང་

འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་བདལ་བཤེིགོ་བཏེང་བར་རྒྱལ་སྤྱོིས་སེམས་

འིཁུར་བྱེས་པོ་ལྟར་བོད་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལགོ་ལེན་ལོགོ་པོར་

བསྟར་བ་ལས་བྱུང་བའིི་སྡུགོ་བསྔལ་རྣམས་སེལ་རྒྱུར་ཡོང་དེ་

བཞིིན་སེམས་འིཁུར་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ཐོབ་ཐང་གོཅིགོ་མཚུངས་

ཡོོད། གོནས་ཚུལ་འིདི་ནི་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་གོང་རུང་ཞིིགོ་ནང་གོི་

གོནས་ཚུལ་མ་ཡོིན་པོར། ས་ཕྱོོགོས་གོང་སར་ཡོོད་པོའིི་འིགྲེོ་བ་

མིའིི་རིགོས་སྤུན་ཟླ་ཕེོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་ལ་སེམས་
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འིཁུར་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོཞིི་རྩིའིི་གོནད་དོན་ཞིིགོ་ཡོིན།

ད་ཆེ་བཙན་དབང་ལྡན་པོའིི་དམར་པོོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་མཐའི་མ་རྒྱ་

ནགོ་དེ་གྲེོགོས་མེད་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་ལུས་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ཉིེ་ཆེར་

ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་གོི་འིཕེོ་འིགྱུར་གྱིིས་གོསལ་པོོ་བསྟན་པོ་ལྟར་

དེ་དགོ་ཡུན་རིང་གོནས་མི་ཐུབ་པོར་རྒྱ་ནགོ་ནང་མང་གོཙོ་དང་

རང་དབང་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། འིཛམ་གླིིང་ཞིི་བདེ་སྲི་བརྟན་ཡོོང་སློད་

རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིཕེོ་འིགྱུར་དེ་མགྱིོགོས་མྱུར་ཞིི་འིཇམ་དང༌། 

འིཚེ་བ་མེད་པོ་ལགོ་ལེན་བསྟར་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་

ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཚོགོས་སྡེེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་སྐུལ་མ་ཤུགོས་

ཆེེ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད། ཤེར་ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་

དང༌། ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་བྱུང་བའིི་ཞིི་བའིི་གོསར་བརྗེེ་དེ་དགོ་ནི་

དཔོེ་མཚོན་ཞིིགོ་ཡོིན། ཡོོ་གོོ་ས་ལ་ཝ་ཡོའིི་ནང་ཚབས་ཆེེའིི་

དཀའི་རྙོོགོ་བྱུང་བར་དུས་ཐོགོ་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་

འིཐོར་ཞིིགོ་དང༌། ཡུལ་དེའིི་མང་ཚོགོས་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་ཚད་

མེད་འིབྱུང་བཞིིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རིགོས་སློར་ཡོང་ཡོོང་དུ་

བཅུགོ་ན་མི་འིགྲེིགོས། རྒྱལ་སྤྱོིའིི་གོནོན་ཤུགོས་མེད་ན་ཨུ་རུ་

སུའིི་ནང་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རིགོས་ཡོོང་སྐོབས་རྒྱ་མིས་
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རང་ཉིིད་ཀྱིི་འིཆེི་ཁོའིི་སྲིིད་དབང་གོནས་ཐབས་སུ༌ཤུགོས་ཆེེའིི་

བཙན་གོནོན་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལགོ་བསྟར་བྱེེད་སྲིིད། དེ་ནི་ཉིེ་ཆེར་

བོད་ནས་འིབྱེོར་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ནས་གོསལ་པོོ་བསྟན་

ཡོོད། དེར་བརྟེན་ལྡོགོ་ཏུ་མེད་པོའིི་འིགྱུར་བ་ཡོོང་སྐོབས་དྲེགོ་

རྩུབ་དང༌། འིགྲེོ་བ་མིར་སྡུགོ་བསྔལ་ཅི་ཆེེ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། གོནས་

ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་རྒྱུ་བཀགོ་འིགོོགོ་བྱེེད་པོའིི་འིོས་འིགོན་འིཛམ་

གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཡོོད།

སྤེལ་ཌིིགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ནང་བྱུང་བའིི་འིགྱུར་བ་དེ་དགོ་ནི་

དམིགོས་བསལ་དགོའི་སྤེོབས་སྐྱེ་གོཞིི་ཞིིགོ་ཡོིན། མ་གོཞིི་

གོནས་ཚུལ་དེར་དུས་ཡུན་རིང་པོོ་འིགོོར་ཡོོད་རུང༌། མཐར་སྔོན་

མའིི་དབང་འིཛིན་པོ་ཨུ་རུ་སུའིི་གོཞུང་ནས་བཟློགོ་ཏུ་མེད་པོའིི་

མི་མང་ཚང་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རང་བཙན་རྩིོད་ལེན་ལམ་ལྷོང་བྱུང་

བ་ལྟར། ང་ཚོ་བོད་མི་ནས་ཀྱིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རང་བཙན་མགྱིོགོས་

མྱུར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུར་ངོས་རང་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད། དམིགོས་ཡུལ་དེ་

འིགྲུབ་སློད་རྒྱ་མིས་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་ནས་ད་བར་ལོ་བཞིི་བཅུ་

ཞིེ་གོཉིིས་སོང་རིང་ང་ཚོས་ཆེོད་སེམས་འིགྱུར་མེད་བརྟན་པོོར་

རྒྱུན་འིཛིན་བྱེས་ཡོོད། འིདས་པོའིི་ནང་ང་ཚོའིི་བར་གྱིི་མི་མཐུན་



8181
པོ་སེལ་ཐབས་དང༌། བོད་ཀྱིི་གོནད་དོན་ཐགོ་གོཅོད་གོསལ་པོོ་

ཡོོང་ཆེེད་ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་ཚོར་བསམ་ཤེེས་ཀྱིི་

ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོང་རེས་གྲེོས་འིཆེར་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཏེོན་ཡོོད། གྲེོས་

འིཆེར་དེ་དགོ་ནི་ངོས་ནས་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་རང་དབང་གོི་

མགྲེིན་ཚབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་བཏེོན་པོ་ཡོིན།

ཅ༽ ཞི་ིབའི་ིགྲེསོ་འིཆེར་དང་། མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅདོ།

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་རྒྱ་ནགོ་དང་འིགྲེིགོ་མཐུན་ཡོོང་བའིི་འིགོོ་

འིཛུགོས་ལྟ་བུར་ཞིི་བའིི་གྲེོས་གོཞིི་དོན་ཚན་ལྔ་བཏེོན་པོ་དང༌། 

དེའིི་ཕྱོི་ལོ་སི་ཏྲས་སི་སྤེགོ་ཏུ་ཡོོ་རོབ་གྲེོས་ཚོགོས་ལ་གོཏེམ་

བཤེད་བྱེེད་སྐོབས་གོོང་གོསལ་གྲེོས་གོཞིིའིི་ཐད་རྒྱས་བཤེད་

ཀྱིིས་བོད་རྒྱའིི་དབར་མཉིམ་གོནས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་བསམ་

འིཆེར་བཏེོན་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་ཚོས་གྲེོས་

འིཆེར་དེ་དགོ་ངོས་ལེན་འིགྲེིགོ་མཐུན་ཡོོང་རྒྱུ་ཁོས་ལེན་བྱེས་

མེད། བོད་དང༌། བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ནས་གྲེོས་འིཆེར་དེ་དགོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་ལ་དགོོས་མེད་ཀྱིི་གུ་

བཤེངས་བྱེས་དྲེགོས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེ་བྱུང་ཡོོད། ད་



8282
ཆེ་སི་ཏྲས་སི་སྤེགོ་གོི་གྲེོས་འིཆེར་དེ་ཕེན་ནུས་གོང་ཡོང་མེད་

པོར་གྱུར་ཟིན་པོར་བརྟེན་ང་ཚོར་གྲེོས་འིཆེར་དེའིི་དོན་གོནད་

ལ་བརྩིི་སྲུང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་འིགོན་འིཁི་གོང་ཡོང་མེད་པོ་ཉིེ་

ཆེར་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་ཡོིན། 

ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་པོ་ལྟར་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་བོད་མི་ཚོའིི་རང་

གོི་མ་འིོངས་པོའིི་མདུན་ལམ་མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅོད་དེ་བོད་

མི་མང་རང་ཉིིད་ནས་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། ཐགོ་གོཅོད་

དེ་ནི་རྒྱ་མི་ལྟ་ཅི། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་ཀྱིང་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་མིན། རྩི་

དོན་དེ་སྐོོར་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའིི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༧ ཉིིན་རྒྱ་གོར་

གྲེོསཚོགོས་ནང་སྐུ་གོཤེེགོས་སྲིིད་བློན་ནེཧ་རུ་ནས། བོད་དེ་

རྒྱ་ནགོ་དང་གོཅིགོ་པོ་མིན་པོར་བརྟེན་མཐའི་མའིི་རྒྱལ་ཁོ་བོད་

མི་མང་གོི་བསམ་བློར་ཐོབ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཅེས་གོསལ་

པོོ་གོསུངས་ཡོོད།

ངོས་རང་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་ལྡོགོ་མེད་པོར་རང་གོནས་སུ་སྡེོད་

རྒྱུར་འིདོད་པོ་མེད། འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་ཁྱིབ་ཀྱིི་འིགྱུར་བའིི་

མྱུར་ཚད་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་སྟེ་ད་ཆེ་བོད་ལྟ་བུའིི་རྒྱུན་རིང་ལྷགོ་

པོའིི་གོནད་དོན་ཁོགོ་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་གོསར་པོ་



8383
ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ང་ལ་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ངོས་ནས་བོད་ཀྱིི་

གོནད་དོ་ཞིི་བའིི་ངང་ཐགོ་གོཅོད་ཡོོང་སློད་བཙན་བྱེོལ་བོད་ཀྱིི་

གྲེོས་ཚོགོས་དང༌། དེ་མིན་གོཞིན་དགོ་བཅས་ལ་གྲེོས་འིཆེར་

གོསར་པོ་འིདོན་དགོོས་པོའིི་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་

ངོས་ནས་བསྐྱར་དུ་བརྗེོད་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་ལ། ང་ཚོའིི་རྒྱལ་

ཁོབ་ཀྱིི་མ་འིོངས་པོའིི་མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་དབང་བོད་

ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་ངེས་པོར་དུ་ཡོོད་དགོོས། 

རྒྱ་ནགོ་དམངས་གོཙོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིིས་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་

དབང་སྒྱུར་འིོགོ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཁོ་བྲལ་བ་སྤེར་མོ་གོང་

གོིས་དེ་ལས་ལྡོགོ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་འིཁྱིེར་གྱིི་ཡོོད་ལུགོས་ཧམ་

བཤེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངོས་ནས་གོོང་དུ་ཞུས་པོ་ལྟར། བོད་མི་མང་

གོི་བསམ་ཚུལ་ཤེེས་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་ཡོགོ་ཤེོས་ནི་རང་དབང་

གོི་སྒོོ་ནས་མང་ཚོགོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོསལ་པོོར་བརྗེོད་ཐུབ་

པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོི་དབང་འིཛིན་པོ་ཚོའིི་

བསམ་བློའིི་འིཁྱིེར་སོ་ལ་ངོས་རང་སེམས་འིཚབ་ཡོོད། གོང་

ལགོས་ཤེེ་ན། པོེ་ཅིང་ནས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཁོས་ལེན་

བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོ་རེད། ཇི་སྲིིད་བོད་མི་མང་གོི་འིདོད་འིདུན་ངོ་མ་



8484
ཇི་ཡོིན་མ་ཤེེས་བར་དཀའི་རྙོོགོ་དེ་གོཙང་སེལ་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། 

མཐུན་འིགྲེིགོ་འིགོོ་འིཛུགོས་སློད་ངོས་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་

དེ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཁོས་ལེན་ལན་འིདེབས་མ་བྱེས་པོར་

བརྟེན་བོད་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་

བོད་ཀྱིི་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྐྱོད་མུས་ཀྱིི་ཞིི་

བའིི་ལམ་འིདིར་ངང་ཐུང་འིཚབ་འིཚུབ་བྱེེད་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་

བཞིིན་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་གོིས་མུ་མཐུད་བོད་ནང་མི་འིབོར་བཙན་

འིཇུགོ་བྱེས་ཏེེ་བོད་མི་རྣམས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུང་པོར་མི་རིགོས་

གྲེངས་ཉུང་ཅན་ཞིིགོ་དང༌། རིམ་གྲེས་གོཉིིས་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་

པོར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ཛ་དྲེགོ་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་

རེད། བོད་མི་ཚོར་འིཇིགོས་སྐུལ་དང༌། བཙན་གོནོན་ཚབས་

ཆེེ་བྱེས་པོར་བརྟེན་གོནས་ཚུལ་འིགོལ་ཟླའིི་ཕྱོོགོས་སུ་འིཕེེལ་

ཤུགོས་ཆེེ་རུ་སོང་སྟེ། འིབར་ལ་ཁོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་ནང་

དྲེགོ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐལ་ཟིང་ཡོོང་རྒྱུར་ངོས་ལ་སེམས་འིཚབ་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད། དེ་དགོ་འིགོོགོ་སློད་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེེས་ཇི་ཡོོད་ལགོ་

བསྟར་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན། 
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ཆེ༽ བདོ་དུ་གོཟིགོས་སྐོརོ་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིརྒྱུ་མཚན་

གོཉིསི།

གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་བསམ་ཞིིབ་ཀྱིིས་གོང་མགྱིོགོས་བོད་ནང་

ལྟ་སྐོོར་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟ་

བུའིི་ལྟ་སྐོོར་བྱེེད་པོར་ངོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གོཉིིས་ཡོོད། དང་པོོ་

ནི། རང་ཉིིད་ས་གོནས་ས་ཐོགོ་ཏུ་བོད་མི་དང་ཐད་ཀར་འིབྲེལ་

གོཏུགོས་ཀྱིིས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤེེས་རྟོགོས་ཐུབ་ཐབས་བྱེ་

རྒྱུ་དེ་ཡོིན། ངོས་ཀྱིིས་དེ་ལྟར་བྱེས་པོར་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མིའིི་

འིགོོ་ཁིད་ཚོས་བོད་མིའིི་བསམ་འིདུན་ངོ་མ་ཤེེས་རྟོགོས་ཐུབ་

རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་རེ་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ལྟ་སྐོོར་དེའིི་སྐོབས་

གོནས་ཚུལ་མཐོང་བ་དང༌། སོ་སོའི་ིགོོ་རྟོགོས་རྣམས་གོསལ་

བསྒྲིགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་བགྲེེས་པོ་རྣམ་

པོ་དང༌། གོསར་འིགོོད་པོ་ཐེ་བས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་རྟོགོ་ཞིིབ་པོ་ཚོ་

བཅས་ངོས་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

གོཉིིས་པོ་ནི། ངོས་ནས་ངོས་ཀྱིི་མི་མང་ཚོར་འིཐབ་རྩིོད་ཀྱིི་

འིགྲེོ་ལམ་ཡོང་དགོ་པོ་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་འིདི་མི་འིདོར་རྒྱུའིི་
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འིབོད་སྐུལ་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། ངོས་ནས་རང་གོི་མི་མང་

ཚོར་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཐུབ་ན་ཞིི་བའིི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དཀའི་རྙོོགོ་

སེལ་ཐབས་ལ་གོལ་ཆེེའིི་ནུས་པོ་ཐོན་སྲིིད་ལ། མཐུན་འིགྲེིགོ་

གོོ་རྟོགོས་སྤེེལ་བའིི་གོོ་སྐོབས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་འིབྱུང་སྲིིད།

ལྟ་སྐོོར་དེ་བྱེེད་པོར་བོད་མི་ཚོར་ངོས་དང་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་ཆེོགོ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཁོོང་ཚོས་རང་དབང་གོི་སྒོོ་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་

པོར་རྗེེས་སུ་ཁོོང་ཚོར་འིཁོོན་ལན་གྱིི་འིཇིགོས་སྣང་མེད་པོའིི་

ཆེ་རྐྱེེན་ངེས་པོར་ཡོོད་དགོོས། ངོས་ལ་ཆེ་མཚོན་ནའིང་རང་

ཉིིད་ས་གོནས་གོང་དུ་སྐྱོད་འིདོད་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་མི་སུ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་དང་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་འིདོད་ཡོོད་པོ་དེར་འིགྲུལ་བཞུད་བྱེེད་

པོའིི་རང་དབང་ངེས་པོར་དགོོས་པོ་ཡོིན། དེའིི་སྐོབས་ངོས་དང་

མཉིམ་དུ་ཡོོང་འིདོད་ཡོོད་པོའིི་ངོས་ཀྱིི་གྲེོགོས་པོོ་མང་པོོ་དེ་

ཚོར་ཡོང་བཀགོ་འིགོོགོ་མེད་པོར་དེ་ལྟར་བྱེེད་ཆེོགོ་པོའིི་རང་

དབང་དགོོས་པོ་དང༌། གུ་ཡོངས་བསམ་ཤེེས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་རྒྱལ་

སྤྱོིའིི་གོསར་འིགོོད་པོ་ཚོར་ཡོང་དར་ལྟ་བུའིི་སྤྱོོད་བཟང་གོི་རྣམ་

འིགྱུར་འིཛིན་དགོོས།

ལོ་བཅུ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་རིང་གོནས་པོའིི་བོད་དང་རྒྱ་ནགོ་དབར་



8787
གྱིི་འིཁྲུགོ་རྩིོད་ཐགོ་གོཅོད་ཡོོང་བའིི་ཐབས་ལམ་འིཚོལ་བའིི་

ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་སེམས་ལ་བཞིགོ་སྟེ་ད་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་གོི་

འིགོོ་ཁིད་ཚོས་ངོས་ཀྱིི་འིབད་བརྩིོན་གོསར་པོ་འིདི་ལ་བཟང་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལན་འིདེབས་བྱེ་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཡོོད། ཁོོང་ཚོས་མི་མང་

གོི་དཔྱོད་ཞིིབ་བཟོད་ཐུབ་པོ་དང༌། འིཕེོ་འིགྱུར་རེ་འིཚོལ་བྱེེད་

བཞིིན་པོའིི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འིདོད་བློ་ཁོེངས་པོ། བོད་ནང་ཞིི་བདེ་

ཡོོང་བ་བཅས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་འིབད་བརྩིོན་དངོས་འིབྲེལ་བྱེེད་རྒྱུར་

ངོས་ལ་རེ་བ་ཡོོད། 

ངོས་ནས་སྔོན་འིགོོགོ་གོི་ཐབས་ལམ་འིདི་དགོ་ལགོ་བསྟར་བྱེ་

རྒྱུའིི་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་དགོོས་དོན་ནི། ང་ཚོས་གོོམ་པོ་མདུན་སྤེོ་

བྱེེད་པོ་ལས། ཕྱོོགོས་གོཉིིས་པོོ་གོང་རུང་ཞིིགོ་གོིས་རང་དགོར་

ཕྱོིར་ཤེིགོ་མི་བྱེེད་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན། འིདས་པོའིི་སྣེ་གོཅིགོ་ལ་

བརྩིི་འིཇོགོ་བྱེས་མེད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ལྷ་ས་དང༌། ཕྱོི་ལོ་ 

༡༩༥༤ ལོར་པོེ་ཅིང༌། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གོར་བཅས་

སུ་མའིོ་ཙེ་ཏུང་དང༌། ཀྲའུ་ཨེན་ལཡོེ་གོཉིིས་ཀྱིིས་གོཙོས་པོའིི་

དཔོོན་རིགོས་མང་པོོས་ངོས་ཀྱིི་མི་མང་ཐོགོ་རྒྱ་མིའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཀྱིི་

འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་སྐོོར་ངོས་ལ་ཁོ་གོསལ་གྱིི་ཁོས་ལེན་མང་



8888
པོོ་བྱེས་ཡོོད། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནགོ་གོི་དབང་འིཛིན་པོ་ཚོས་

བོད་མི་རིགོས་དང༌། བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་ལ་བརྩིི་སྲུང་བྱེ་རྒྱུ་རང་ཉིིད་ནས་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བྱེས་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་མང་པོོ་ཞིིགོ་མུ་མཐུད་དེ་ལགོ་ལེན་བསྟར་

མེད།

ཉིེ་བའིི་ལོ་ཤེས་ནང་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་

དང༌། གྲེོས་ཚོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི། གྲེོགོས་པོོ་སྒོེར་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཅས་ནས་འིབད་བརྩིོན་ཆེེན་པོོས་ངོས་ཀྱིི་གྲེོས་འིཆེར་དེ་དགོ་

ལ་བཟང་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལན་འིདེབས་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ཡོོད། ངོས་ནས་གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་

ཁོོང་རྣམ་པོར་ཁོ་ཞིེ་གོཉིིས་མེད་ཀྱིི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

ངོས་ཀྱིི་འིབད་བརྩིོན་ཁོགོ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་གོཉིེར་ཡོོང་བའིི་

འིབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ཞིི་བདེ་དང༌། མཐུན་འིགྲེིགོ་ངང་གོནས་ཐུབ་པོའིི་སློད་རྒྱ་ནགོ་གོི་

འིགོོ་ཁིད་ཚོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་མང་དང༌། ཁྱིིམ་མཚེས་ཁོགོ ཨ་རི། 

འིཛམ་གླིིང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་གོཞིན་དགོ་བཅས་དང་མཉིམ་ལས་བྱེེད་

པོའིི་རེ་བ་ཡོོད། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་གོཞིི་ནས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་གྲེངས་འིབོར་
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གྱིི་བཞིི་ཆེ་གོཅིགོ་ཟིན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་རྙོིང་ཁུངས་འིདིས་འིཛམ་གླིིང་

གོི་ཁྱིིམ་ཚང་ཆེེན་པོོའིི་ནང་འིོས་ཤེིང་འིཚམ་པོའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོོ་

གོནས་འིཛིན་ཐུབ། འིདི་ནི་སྙིིང་རྗེེ་གོཞིི་རྩིར་བཟུང་སྟེ་ཞིི་བདེར་

གོནས་ཤེིང༌། དགྲེ་བོ་མེད་པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིིས་ཁྱིབ་པོའིི་འིཛམ་

གླིིང་ཞིིགོ་བསྐྲུན་རྒྱུའིི་ནང་པོའིི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཡོང་མཐུན་པོ་ཡོིན། 

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༠ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༠ ཉིནི་

དྷ་ས་བདོ་ཁྱིམི་དུས་དྲེན་མཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་བཀའི་དྷ་ས་བདོ་ཁྱིམི་དུས་དྲེན་མཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ་བ།སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་དང་། མ་ིཚེའི་ིགོམོས་

གོཤེསི།

དེ་རིང་འིདིར་གོར་བོད་ཁྱིིམ་གྱིི་མཛད་སྒོོའི་ིཐོགོ་ལ་སེར་སྐྱ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཕེེབས་ཡོོད་པོ་ཚང་མར་འིཚམས་འིདྲེི་དང༌། བཀྲ་ཤེིས་

བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། འིདས་པོའིི་ལོ་ཡུན་དེ་དགོ་གོི་རིང་དང༌། 

ད་ལྟ་འིཚོ་བཞིིན་པོའིི་འིབྲེལ་ཡོོད་ཚང་མས་ངོ་ལོགོ་མེད་པོར་

ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཐོན་

ཡོོད། ཆེོས་ཉིིད་ལྟར་ཉིམས་མོང་བསགོས་པོ་དེ་དགོ་གོཞིི་ལ་

བཞིགོ་ནས་མ་འིངོས་པོར་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་བཏེོན་

ན། ཕེལ་ཆེེར་ཚོད་དཔོགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། འིདས་པོའིི་

ཉིམས་མོང་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས། མུ་མཐུད་ཡོར་རྒྱས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡོོང་རྒྱུར་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ད་ལྟ་འིདི་གོར་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་འིབྲེལ་ཡོོད་གོནས་སྟངས་
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སྐོོར་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་སྐོོར། བོད་སྤྱོི་པོའིི་གོནས་སྟངས་

སྐོོར། མ་འིོངས་པོར་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་སྤྱོི་དང༌། 

ལྷགོ་པོར་བུ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་མ་འིོངས་བོད་ཀྱིི་རང་དབང་

སློར་གོསོའིི་ཉིི་མ་ཤེར་བའིི་མཚམས་ལ་བོད་དེ་དེང་དུས་དང་

མཐུན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མདོར་ན་འིདི་ཕྱོི་གོཉིིས་ཡོོད་ཀྱིི་མི་སྡེེའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་པོ་སྙིིང་ལ་བཅངས་ནས་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་སྐོོར། ད་ལྟ་བཀའི་བློན་དང༌། ཚོགོས་གོཙོ་གོཉིིས་ནས་

ཞིིབ་ཕྲ་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་བྱུང་སོང༌། དེ་ལ་ངས་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་

དགོོས་མི་འིདུགོ

ད་ལྟ་འིདིར་བསམ་བློ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁོོར་བྱུང༌། འིདས་པོའིི་

མི་ལོ་ ༣༢ ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་ཞིེས་རྩི་ཆེེར་བཟུང་བ་དང༌། འིདི་མི་ཉིམས་ཡུན་གོནས་

ཡོོང་ཐབས་ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རེད། ད་ཆེ་ལོ་དེ་ཙམ་ཕྱོིན་

པོའིི་རིང་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས། དེ་སྔ་འིགོོ་སྟོད་ང་རང་

ཚོ་བོད་མིའིི་ནང་ལའིང་འིགོའི་ཞིིགོ་སོ་སོའིི་སེམས་ལ་ཞུམ་

པོ་སྐྱེ་བ་དང༌། བོད་པོ་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ངོ་གོནོང་བའིི་རྣམ་པོ་
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དང༌། ཉིམས་དམའི་བའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ཡོོད། ཁོགོ་

མི་འིདུགོ ད་ཆེ་དུས་ཡུན་གོང་འིཚམ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ། བོད་

ཀྱིི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་རིམ་བརྒྱུད་ལ་ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོིས་རྐྱེེན་པོས་མི་ཚེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོོམས་གོཤེིས་

ཆེ་ཚང་བ་ཡོོད་པོ་འིདི་དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་རིན་ཐང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་གོསལ་པོོ་

རེད།

ཁོ༽ དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་དང་། ཁྱི་ིཁོར་རུས་བཟུང་།

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་པོ་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་བཙན་འིགོོ་ལ་ཚུད་

ནས་ད་ཕེན་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་བརྒལ་བ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་

ཡོང་ ༡༩༥༥-༡༩༥༦ ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་ཕྱོིའིི་མཛེས་ཟོལ་གྱིི་

རྣམ་པོའིི་གོདོང་རིས་དེ་བསྒྱུར་ནས་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱིིས་དབང་སྒྱུར་

བྱེེད་རྒྱུའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རེད། དེ་ལ་སོགོས་པོའིི་ཐབས་

ཤེེས་གོང་ཡོོང་བྱེས་ཀྱིང་། ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་མི་ས་ཡོ་

དྲུགོ་གོི་ནང་ནས་ཁི་རེ་ཟུང་ལྟ་བུ་རྒྱ་མིར་དགོའི་ཞིེན་ཡོོད་ན་ལས། 

དེ་མིན་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིར་བློ་ལོགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་
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མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མཁེགོས་པོོ་ཡོོང་བའིི་གོནད་དོན་ཆེེ་ཤེོས་དེ་

ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་

ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་འིཐབ་རྩིོད་ཀྱིི་རྩི་བའིི་རྒྱབ་རྟེན་ལ་ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ནུས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བཏེོན་ཡོོད། བོད་

ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོའིི་ནང་ནས་ལོགོ་ལ་བོད་པོ་འིདི་ཚ་ོ

ཁྱིད་མཚར་ཞིིགོ་འིདུགོ མི་དེ་ཚོ་གོཞུང་དྲེང་པོོ་དང༌། སེམས་

བཟང་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་ཡོོད། 

ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་མི་ཚོས་དམར་

པོོའིི་ལྟ་བ་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད། དམར་པོོའིི་ལྟ་བ་དེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༡༧ 

ལོར་འིགོོ་ཚུགོས་ཤེིང་། ད་ཆེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་སློེབས་སྐོབས་

དམར་པོོའིི་ལྟ་བ་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྲིིད་དབང་བཙན་ཤུགོས་ལྡན་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛིན་མཁོན་ཨུ་རུ་སུ་ཐེ་བས་དམར་པོོའིི་རྒྱབ་

ཁོབ་མང་ཆེེ་བའིི་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཆེ་ཚང་ཕྱོིན་ཡོོད། རྒྱ་མི་

གོཅིགོ་པུས་ཁྱིི་ཁོར་རུས་བཟུང་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིདིའིི་

ཐད་ང་ཚོས་དཔྱོད་བསྡུར་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་ས་

རྒྱ་ཆེེ་ལ་མི་འིབོར་ཉུང་བ། དེ་འིདྲེའིི་བབས་ཀྱིིས་ཐུན་མོང་མ་

ཡོིན་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཤེིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་རྩི་བ་ནང་པོའིི་ཆེོས་
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དང་འིབྲེལ་བ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

ནང་ཆེོས་འིདི་གོནས་བརྟན་སྡེེ་པོའིི་ལུགོས་ལྟར་ན། མི་ལོ་ 

༢༥༠༠ ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོིན་ཟིན་ཅིང་། དེའིི་རིང་ལ་དུས་ཚོད་འིགྱུར་

བ་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད་ཀྱིང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདིར་

དུས་ད་ལྟའིང་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷན་པོ་རྒྱགོ་

དགོོས་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད། ཆེོས་ལུགོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་སྐྱོན་དང༌། ཉིེས་དམིགོས་སུ་

བལྟས་ནས་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་གོཏེོར་བཤེིགོ་གོཏེོང་མཁོན་དམར་

པོོའིི་ལྟ་བ་སྲིིད་དབང་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་གོནས་

སྟངས་དེ་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་སྐྱེས་པོ་རེད། དུས་

རབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདི་གོའིི་ནང་ལ་ཤེི་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། གོསོན་པོའིི་

རིང་ལའིང་རལ་པོ་ལྷན་པོས་མ་ཁོེབས་པོ་ལྟར་སྣོན་མ་རང་

བརྒྱབ་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། 

གོ༽ ནང་པོའི་ིཆེསོ་རིགོ་དང་། བདོ་མའིི་ིའིཚ་ོགོནས་ཀྱི་ི

གོཞི་ིརྟནེ།

ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་ནས་བཤེད་



9595
ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ང་རང་ཚ་ོ

བོད་མི་རིགོས་འིཚ་ོཞིིང་གོནས་ཐུབ་པོའིི་རྨང་གོཞིི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

འིདུགོ ང་ཚོར་དབང་བསྒྱུར་བྱེེད་མཁོན་གྱིིས་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་

དང་འིབྲེལ་བའིི་མིང་འིཁྱིེར་ནས་གོསར་བརྗེེ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བསྡུར་བ་ཡོིན་ན། ང་ཚོའིི་ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཡོོད་

པོ་དང༌། ཕེ་རོལ་པོོའི་ིནུས་པོ་སྣུམ་ཟད་ཀྱིི་མར་མེ་ནང་བཞིིན་

ཆེགོས་ཡོོད་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་རེད། 

ཆེེ་ས་ནས་བཤེད་ན་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་ལ་

ཐེངས་ཁོ་ཤེས་སློེབས་པོ་རེད། ཉིེ་ཆེར་ལོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཡོང་

སྐྱར་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་བྱེེད་པོ་ཡོོད་སའིི་རིགོས་ཁོ་

ཤེས་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན། མོ་སི་ཁོོ་ཡོི་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་བྱུང་

བའིི་རྗེེས་སུའིང་སློེབས་པོ་རེད། གོང་ལྟར་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་ལ། གོསར་བརྗེེ་བྱེས་ནས་ལོ་ཡུན་དེའིི་རིང་ལ་གྱིོང་གུན་

ཆེེ་ཤེོས་དེ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

གོོམས་གོཤེིས་བརླགོས་པོ་དེ་ཡོིན་ལ། དེ་ནི་གྱིོང་གུན་ཆེེ་ཤེོས་

དང༌། འིགྱིོད་པོ་ཆེེ་ཤེོས་སུ་བྱེས་ནས་ཕེངས་སྣང་བྱེེད་མཁོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་བྱུང༌། གོང་ལྟར་ནུས་པོ་བསྡུར་སྐོབས་ནང་
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ཆེོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

དེ་ནས་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོའིི་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཕྱོི་དངོས་པོོ་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ནས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་མིན་རྣམ་གོཡོེང་ཁོོ་

ནས་དུས་འིདས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཇིགོས་ན་སྐྱབས་ཟེར་བ་

ལྟར་དམིགོས་བསལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་ཆེོས་ཀྱིི་བསམ་

བློ་འིཁོོར་གྱིི་ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕེ་མེས་ནས་

ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་ཐོགོ་ལ་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོའིི་ནང་ལ་

དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཡོང༌། བར་ལམ་ནས་ཆེོས་ལུགོས་ཚང་

མའིི་ཐོགོ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ དེའིི་ནང་ནས་

སྤྱོིར་ཤེར་ཕྱོོགོས་པོ་དང་། ཡོང་སྒོོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ། 

དེའིི་ནང་ཚན་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་

དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། ང་རང་ཚོས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་རྩི་

བ་ཆེེན་པོོར་འིཛིན་པོ་འིདིས་ཕྱོིན་ཆེད་མི་རིགོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

རྒྱུ་དང༌། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་འིོས་པོའིི་

མི་རིགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་པོའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་དང༌། ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

གོསལ་པོོ་རེད་འིདུགོ 

ང་རང་ཚོའིི་གོཉིེན་གྱིི་ཕྱོོགོས་ནས་བལྟས་ནའིང་བོད་ཀྱིི་རིགོ་
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གོཞུང་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། ང་རང་ཚོའིི་དགྲེ་བོའིི་

ཕྱོོགོས་ནས་བལྟས་ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་

ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་བར་ལོ་མང་དེ་ཙམ་རིང་ང་རང་ཚོས་

བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་གོཅེས་སྤྲོས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཡོང་ཡོང་

བཤེད་དེ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་དེ་ནོར་མི་འིདུགོ་བསམ་གྱིི་ཡོོད། 

ང་ཚོས་རང་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་གླིེན་པོའིི་ཞིེན་ཁོོགོ་

དང༌། ཞིེ་ཕུགོས་སུ་བྱེས་པོ་དེ་འིདྲེ་མ་ཡོིན་པོར་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

པོའིི་སྒོོ་ནས་ཞིེན་དང༌། གོཅེས་སྤྲོས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེས་

ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ཚོས་ཞུམ་པོ་སྤེངས་ཏེེ་སྤེོབས་པོ་

བྱེ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེ་སྔ་ཕེན་ང་ཚོར་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གོསར་པོའིི་རིགོས་

སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་བ་ལས། དེ་མིན་བསམ་བློའིི་

ཆེ་ནས་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའིི་འིཚོ་བའིི་ཀུན་སྤྱོོད་དང༌། གོཤེིས་ཀ་

སོགོས་གོང་ཐད་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ལ་མི་གོཞིན་གྱིི་

མིགོ་དཔོེ་བྱེེད་འིོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་ང་ཚོས་ངོས་འིཛིན་བྱེས་

ནས། སོ་སོ་བོད་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོིན་པོ་ལ་སྤེོབས་པོ་དང༌། སྤྲོོ་

བ་སྐྱེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་དང་
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གླིེན་པོའིི་སྤེོབས་པོ་མ་ཡོིན་པོར་རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོའིི་སྤེོབས་

པོ་དེ་གོང་ཅིའིི་ཆེ་ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བའིི་གོཞིི་མ་ཡོིན། ཞུམ་

པོས་ཆེོས་འིཇིགོ་རྟེན་གོང་གོི་ཡོང་ཕེོངས་པོ་སེལ་མི་ཐུབ། དེ་

ལྟར་ན། ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ལ་སྤྲོོ་ཤུགོས་

ལྡན་པོའིི་སྒོོ་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་བཞིགོ་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། དེ་མིན་

ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། 

ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ཉིནི་སུ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ཉིནི་སུ་

ཇ་སློོབ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ཇ་སློོབ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་ཐབོ་མནི་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིམདུན་ལམ།

དེ་རིང་འིདིར་བོད་ནས་ཉིེ་ཆེར་འིབྱེོར་བ་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོན་གོཉིེར་

བྱེས་ནས་ཡོོང་མཁོན་རྣམས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས་ནས་ཛ་དྲེགོ་

གོི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་བསྟི་གོནས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཙུགོས་པོ་རེད། 

དེའིི་ས་ཆེ་འིདིར་དེ་རིང་ཡོང་བསྐྱར་སློེབས་ཐུབ་པོར་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། སྔོན་

མ་ང་འིདིར་ཡོོང་བའིི་ཉིིན་མོ་དེར་ཆེར་བརྡུང་བཏེང་སྟེ་ཚང་མར་

སློེབས་ཐུབ་མེད། སྐོབས་དེར་གོཞིི་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོའིི་

སྐོབས་རེད། ད་ཆེ་འིཛུགོས་སྐྲུན་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཟིན། སློོབ་

ཕྲུགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཧ་ལམ་བདུན་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཟིན་ཡོོད། 

ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་འིདུགོ་པོས་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

ད་ལྟ་ལས་བསྡེོམས་ནང་བཤེད་པོ་བཞིིན། ཁུངས་འིདི་བོད་

ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་ཁོོངས་ནས་འིགོན་བླངས་རྗེེས་གོང་ཅིའིི་གོནས་
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སྟངས་ཚགོས་ཚུད་པོའིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་ཐོན་པོར་ཡོང་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡོིན། ད་ལྟ་ཤེེས་རིགོ་བཀའི་བློན་གྱིིས་འིགྲེེལ་

བཤེད་བརྒྱབ་པོ་དང༌། རེ་འིདུན་བཏེོན་པོ་འིདི་དགོ་དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་རེད། བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེོར་བ་རྣམས་ཀྱིི་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཐོགོ་མར་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་སྐོབས་

ཛ་དྲེགོ་བྱེས་ནས་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ནས་རིམ་པོས་

རིམ་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་མུ་མཐུད་ནས་ཡོོང་བར་བརྟེན་

འིཕྲལ་སེལ་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཞིིགོ་གོིས་མི་འིགྲེིགོས་པོར་ཡུན་རིང་པོོའིི་

འིཆེར་གོཞིི་གོཏེིང་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡོོང་ཐབས་མེད་པོ་གོསལ་པོོ་

ཆེགོས་ཡོོང་སྐོབས། འིདིར་གོཞིི་ནས་སློོབ་གྲྭ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་འིཆེར་

གོཞིི་བཏེིང་བ་རེད། 

ད་ཆེ་ལས་བསྡེོམས་ནང་གོསལ་བཞིིན། ཕེལ་ཆེེར་སྡེེ་ཚན་ལྟ་བུ་

གོཉིིས་ཡོོད། ཚུར་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་ནང་རིགོས་གོཅིགོ་གོཞིི་

རྩིའིི་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་གོནས་ཚད་དང༌། རྒྱ་ཡོིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཡོོད་པོ། དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་

གྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དམིགོས་ཡུལ་འིཛནི་མཁོན་ཚོ་ཁོགོ་

ཅིགོ་ཡོོད། དེ་རྣམས་ཤེེས་ཚད་ཀྱིི་གོཞིི་རྩི་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་སྟབས་མུ་
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མཐུད་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་དམིགོས་བཀར་སྤྲོོད་ཐུབ་ན་ཕྱོིན་ཆེད་ཤེེས་

ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྤྱོི་སྒོེར་གོང་ལ་ཡོང་བལྟ་བཟོ་འིཇོགོ་བཟོ་ཡོོང་

ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོོད་པོ་ཁོགོ་ཅིགོ་ཡོོད། ཚོ་ཁོགོ་གོཞིན་དེ་བོད་ནང་

སློོབ་སྦྱོོང་ཇི་བཞིིན་ཚང་བ་མ་ཐོབ་མཁོན་ཡོིན་པོས་དེ་དགོ་གོཞིི་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་གྲེས་ཕེལ་ཆེེར་

འིབོར་ཆེེ་བ་ཡོོད། བོད་ནང་མཐོ་རིམ་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་དང༌། 

ཁོ་ཤེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མོང་བ་དེ་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཡོོད་

པོ་དེ་དགོ་གོི་གྲེས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ལམ་སེང་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ཡོང་རྒྱ་

གོར་སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་ལ་ལམ་སེང་གོཏེོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡོོད། 

ཐོགོ་མར་སྐོད་བར་མ་འིཕྲོད་པོ་དང་གོཅིགོ སྐོད་བར་འིཕྲོད་ནའིང་

ལམ་སེང་འིགྲེོ་ཆེོགོ་བསྡེད་ཆེོགོ་ཡོོང་ཐབས་མེད། 

མཐོ་རིམ་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོ། རེ་བ་ཡོོད་པོ་

དེ་དགོ་གོི་གྲེས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤུས་དགོ་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་སྡེེ་ཚན་ཞིིགོ་ཕྱོེ་

དགོོས་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། དམངས་མ་རྣམས་ལ་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོམས་དང་མོས་པོ་དང་མཐུན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། རིམ་པོས་རིམ་པོས་ལགོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་མདུན་ལམ་འིཚོལ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་སྒྲུབ་དགོོས། ཛ་
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དྲེགོ་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་གོསོགོ་སྒོར་སློོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཏུ་ཚང་མ་

ཉི་ཉུང་མཉིམ་བསྲིེས་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་མཐོ་རིམ་སློོབ་མ་སྤྱོི་བྱེིངས་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་ཉུང་ཤེས་ཡོོད་པོ་དགོ་གོི་དུས་ཚོད་

ཆུད་ཟོས་དང༌། འིདོད་པོ་ཡོང་མ་ཚིམས་པོ་ལྟ་བུའིི་འིཐུས་ཤེོར་

འིགྲེོ་ཉིེན་ཡོོད། ད་ཆེ་ང་ཚོས་ཏེན་ཏེན་དབྱེེ་འིབྱེེད་ཅིགོ་བཏེང༌། 

སློོབ་སྦྱོོང་མ་ཐུབ་པོའིི་རིགོས་སོ་སོ་རང་ས་ནས་གོནས་མ་ཐུབ་

པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་གོཅིགོ་གོིས་ཐོབ་ཐང་འིཕྲོགོ་པོ་ལྟ་བུ་རྩི་

བ་ཉིིད་ནས་མིན། བོད་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་མ་

བྱུང་བར་སློེབས་པོ་འིདི་དགོ་གོི་གྲེས་ཀྱིི་ལན་རྩི་རྒྱ་མིར་ཐུགོ་

པོ་ལས། སུ་གོཅིགོ་ལ་ཁོགོ་བཞིགོ་ས་མེད།

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་དང་། སྒྲིིགོ་ཁམིས་ལ་

བརྩི་ིསྲུང་།

གོཞིན་ཡོང་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཁོ་ཤེས་དང་ང་ཚོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། བོད་

ནས་ཚུར་ཡོོང་མཁོན་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགོོ་ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོ་འིདི་སྤུས་དགོ་པོོ་

ཞིིགོ་མ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་རིགོས་

གོཅིགོ་གོིས་སྦིར་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་གོནང་རོགོས་
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ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཧ་ལམ་འིདིར་མི་ཆེ་བེ་ཆེོ་བེ་ཚོ་འིགྲེོ་ས་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས། དངོས་གོནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་

གྱིི་མིའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་གོཅིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ 

དེས་ན་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མིགོ་དཔོེ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

རོགོས་བྱེས་ན་བསམས་ནས་ང་ཚོས་འིདིར་འིགྲེོ་སོང་བཏེང༌། 

རོགོས་རམ་ཚོགོས་པོ་རྣམས་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེས། ཕྱོོགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་བྱེས་ནས་ད་ཆེ་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོན་པོ་དང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། 

གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཡོིན་ནའིང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད་ལ། གོཙོ་བོ་ད་ལྟ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཚང་མས་ང་

རང་ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་མཚན་ལར་བསམ་གོཞིིགོས་དང༌། སོ་སོ་

སྒོེར་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་བོད་ནང་དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མངས་

པོའིི་འིོགོ་ནས་ཚུར་རང་དབང་གོི་ལུང་པོར་སློེབས། སློེབས་པོ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་སོ་སོའིི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་ནང་སོ་སོའིི་ནུས་

པོ་དང་འིཚམ་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོ་འིདི་

ཉིི་མ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 
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དེ་ནས་སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱིང་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་

ནང་ལ་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཆེང་རགོ་ཚོད་མེད་འིཐུང་

བ་དང༌། རྩིེད་མོ་རྩིེས་པོ་སོགོས་བགོ་ཡོངས་ཀྱིིས་མི་ཚེར་འིཐུས་

ཤེོར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཆེགོས། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་

འིདི་ཕྱོོགོས་ཚུར་སློེབས་མཁོན་གྱིི་ནང་ད་དུང་བོད་ཀྱིི་གོོམས་

གོཤེིས་ངན་པོ་ལངས་ཤེོར་ལྟ་བུའིི་ལྷོད་ཡོངས་ཡོོང་མི་སྲིིད་པོ་

མིན་པོས་ཚང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིགོོ་

སྟོད་དེ་སྐོབས་ལ་སྦིར་སློོབ་ཕྲུགོ་གོིས་རྒྱགོ་རེས་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་

ཅེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ཡོོད། རིམ་པོས་

རིམ་པོས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཡོོད། ད་དུང་ཚང་མས་རྒྱུན་གྱིི་

སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོགོ་ལ་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

གོ༽ འིཆེར་ལ་ཉི་ེབའི་ིརང་དབང་དང་། ད་ེབསྟུན་འིབད་

ཐབས།

དེ་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངོས་

གོནས་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་མི་སྡེོད་པོར་ཧ་ཅང་གོི་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། གོཙ་ོཆེེ་ཤེོས་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་ཧ་

ལས་པོའིི་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་ཚང་མས་ཤེེས་
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གོསལ་རེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུར་བའིི་གོནས་སྟངས། བོད་

ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སེམས་

ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མདེ་པོར་བསྡེད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་སགོོས་ཕྱོགོོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ན་རྟེན་འིབྲེལ་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོའིི་འིགོོ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའི་གོསལ་བའིི་

དུས་ཚོད་འིཆེར་ལ་ཉིེ་བར་སློེབས་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་རྒྱ་མིས་འིཇམ་བསླུས་རྒྱགོ་སར་

འིཇམ་བསླུས་བརྒྱབ། མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་སར་མགོོ་སྐོོར་བཏེང༌། 

དྲེན་གོནོན་བྱེེད་སར་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས། ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་རྒུ་

རྩིལ་སྤྲུགོ་གོིས་བོད་མིའིི་བློ་འིགྱུར་བའིི་ཐབས་ཤེེས་རབ་དང་

རིམ་པོ་ལོ་བསྟུད་ནས་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་རྩི་བ་ནས་ཕེམ་ཉིེས་ཕྱོིན་

པོ་རེད། རྩི་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ང་རང་ཚོའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དངོས་གོནས་བསྔགོས་པོར་འོིས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ད་ཆེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོང་ས་གོང་ནས་ཤེེས་

རྟོགོས་ཐུབ་པོ་ཆེགོས་ཡོོད། ཚང་མ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེས། ཧུར་

ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 



106106
དེ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་ལ་སྡེོད་དུས་རྒྱ་མིས་གོདུགོ་རྩུབ་

གོཏེོང་སྟངས་དེ་ཉིིན་རེ་བཞིིན་མཐོང་བ་དང༌། དྲེན་གོསོ་གོཏེོང་

མཁོན་ལྟ་བུ་ཡོོད་པོ་རེད། འིདི་ནས་ཚུར་རང་དབང་ལུང་པོར་

སློེབས་རྗེེས་དེ་འིདྲེའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོང་མེད་

སྟབས་བསམ་བློའིི་ངར་ཤེ་ལྟ་བུ་དེ་ཟླ་བ་ཇི་སོང་གོི་གོ་ལེ་གོ་

ལེར་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད་པོས་ལྷོད་གོཡོེངས་བྱེེད་མི་

རུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་མང་ཆེེ་བ་བོད་ནས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེར་ནས་སློེབས་པོར་བརྟེན་ཉིིན་མ་དང་པོོའིི་

སེམས་ཤུགོས་དམ་བཅའི་གོང་འིདྲེ་བཞིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་མུ་མཐུད་

ནས་འིཛིན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་འིཛམ་

གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་འིགྱུར་བ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ནས་ང་ཚོ་ལ་རེ་

བ་ཡོོད་པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་སྐོབས་ཚང་མས་སྔར་བཞིིན་དུ་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་གོསར་དང་། བྱེདེ་ལུགོས་ཀྱི་ིགོ་ོ

རམི།

ང་རང་ཚོའིི་རང་དབང་སོན་པོའིི་མཚམས་ལ་མ་འིོངས་པོའིི་

བོད་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་དམ་ཞིེ་ན། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གོལ་
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གོནད་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། ངོས་རང་འིདི་ལྟར་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་ལ། 

ད་ལྟ་བར་དུ་གོཞིན་ལའིང་དེ་བཞིིན་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོས་རང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་

ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལའིང་མུ་

མཐུད་ནས་དཀའི་ངལ་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་སྲིིད་པོ་

རེད། དཔོེར་ན་ཨ་ཧྥི་རི་ཀ་ལ་སོགོས་པོ། ལུང་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

སྔར་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་དབང་སྒྱུར་དང༌། མི་སེར་སྤེེལ་

ཡུལ་འིགོོ་སྡེོད་མཁོན། མཐའི་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་པོའིི་

སྐོབས་ལ་རྣམ་པོ་གོསར་པོའིི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོ་

ང་ཚོའིི་མཐོང་ཆེོས་ལ་ཡོོད་པོ་འིདི་ལྟར་རེད། 

ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་ཡོང་ཕྱོིན་ཆེད་རང་དབང་སོན་པོའིི་མཚམས་

ལ་དཀའི་ངལ་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་སྲིིད་པོ་

ཞིིགོ་ལས། རྒྱ་མི་ལོགོ་པོའིི་ཉིིན་མོ་དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་

ད་འིགྲེིགོས་སོང་ཞིེས་བརྗེོད་དེ་ཞིེ་ལྷོད་དུ་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོོང་ཐབས་

མེད། དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་སྲིིད་པོར་བརྟེན། གོཙོ་ཆེེ་

ཤེོས་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་

དུ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་
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འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་

ཏེེ་སྡེོད་མཁོན་རྣམས་ཀྱིིས་ལས་རིགོས་སྣ་ཚོགོས་ནང་ལ་ཉིམས་

མོང་གོསོགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་

ཡོོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང༌། གོང་ལྟར་རང་དབང་བྱུང་

བའིི་མཚམས་ལ་བོད་ལ་ལོགོ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་དང༌། ལོགོ་ནས་ཟས་

ཆེོགོ་འིཐུང་ཆེོགོ་ཡོོད་བསམས་ནས་བསྡེད་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་

རང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་རང་བཞིིན་གྱིི་ཐོན་སྐྱེད་ལ་སོགོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་རྣམས་རྒྱ་མིས་འིཕྲལ་སེལ་ཐོན་

སྐྱེད་ཀྱིི་མིང་བཏེགོས་ནས་གོང་ལྟར་ལུང་པོའིི་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་

ནུས་པོ་ཉིམས་ཆེགོ་ཆེེན་པོོ་བཏེང་ཡོོད། གོང་ལྟར་ང་ཚོ་གོཞིི་

ནས་མི་ཚེ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སྐྱེལ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྒོང་ལ་

སློེབས་ཡོོང་བས་ན་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ནང་སྡེོད་མཁོན་ཚོས་ཀྱིང་

མ་འིོངས་པོའིི་རང་དབང་སོན་པོའིི་མཚམས་ལ་སོ་སོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་སོ་སོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡོིན། བྱེེད་སྟངས་འིདི་

འིདྲེ་ཡོིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་གོི་གོོ་རིམ་སྒྲིིགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཅ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་དང་། མང་གོཙའོི་ིརྩི་
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ཁམིས།

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་རེད། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ 

༡༩༦༢ ལོ་ཙམ་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་མང་གོཙོའིི་རྩི་ཁིམས་

ཤེིགོ་བཟོ་རྒྱུའིི་འིགོོ་བཙུགོས། དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོསུམ་ལོར་མ་འིངོས་

པོའིི་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁིམས་ཟིན་བྲིས་ཤེིགོ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཡོོད། 

དེའིི་རྩི་དོན་ནི་མང་གོཙ་ོརང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་

པོ་ཡོིན། དེའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ང་ཚོ་མ་འིངོས་པོར་རང་དབང་

སོན་པོའིི་མཚམས་སུ་ང་ཚ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མང་གོཙ་ོ

རང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་དེའིི་དུས་ནས་བསམ་བློའི་ིནང་འིཆེར་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་

བདེན་མཐའི་གོསལ་བའིི་མཚམས་ལ་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་ཐགོ་

ཉིེ་པོོའི་ིབསམ་བློ་མེད། 

ད་ཆེ་ལོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་ནང་ང་རང་ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོར་ལོགོ་ཐུབ་

པོ་དང༌། གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཆེེན་

པོོའིི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོོད་སྟབས་དངོས་གོནས་ལོ་དང་པོོའིི་ནང་
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ལ་ལས་ཀ་འིདི་དང་འིདི་བྱེེད་རྒྱུ། ལོ་གོཉིིས་པོའིི་ནང་ལ་ལས་

ཀ་འིདི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན། ལོ་གོསུམ་པོའིི་ནང་ལ་ལས་ཀ་འིདི་བྱེེད་

རྒྱུ་ཡོིན་ཞིེས་འིཆེར་གོཞིི་གོོ་རིམ་གོསལ་པོོ་སྒྲིིགོ་དགོོས་པོ་

ཡོིན་དུས། ཉིེ་ཆེར་མ་འིོངས་པོར་ང་ཚོ་བོད་ལ་གོཞིིས་བྱེེས་

མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་ལས་ཀ་ལགོ་ལེན་གོང་

འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་དེ་འིཆེར་གོཞིི་རགོས་རིམ་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས་

ཏེེ་ཡོིགོ་ཆེ་དཔོར་འིདེབས་བྱེས་ཟིན་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་མཐོང་

གོི་རེད། དེས་ན་དགོེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡོིགོ་ཆེ་དེ་སློོབ་

འིཁིད་དམིགོས་བསལ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་དྲེན་

བྱུང༌། སློོབ་འིཁིད་འིདྲེ་བྱེས། ཁྱིེད་རང་ཚོ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོས་

དེའིི་ཐོགོ་ལ་བགྲེོ་གླིེང་འིདྲེ་བྱེས། གོང་ལྟར་བློ་ལ་ངེས་པོོ་བཟོ་

རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཡོིགོ་ཆེ་དེའིི་ནང་རྩི་དོན་གོང་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། བོད་རང་དབང་

བྱུང་ནས་ང་རང་ཚོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་མཚམས་

ངས་ལས་ཀ་དང་པོོ་དེ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོོངས་

སུ་རྫོོགོས་པོ་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིཐུས་མི་རྒྱས་བསྡུས་

འིཚམ་པོའིི་ཚོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་བསྐོོང༌། ཚོགོས་འིདུ་འིདིའིི་ཐོགོ་
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ནས་འིོས་པོའིི་མི་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་གོི་མིང་ཐོ་འིདེམས་སྒྲུགོ་བྱེས། 

འིདིའིི་ནང་ནས་མི་གོཅིགོ་ལ་བོད་ཀྱིི་བར་བརྒལ་སྲིིད་གོཞུང་

གོསར་པོ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་འིགོོ་ཁིད་ལ་ངས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས། 

འིགོོ་ཁིད་དེ་གོཏེན་འིཁོེལ་བའིི་མཚམས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་དབང་ཚད་ཡོོད་པོ་དེ་ཁིམས་མཐུན་

གོཞིིར་བཟུང་གོི་ངས་མི་དེ་ལ་རྩིིས་སྤྲོོད་རྒྱུ་བྱེས། འིདིའིི་ཉིིན་

མོ་དེ་ནས་ངས་རྣམ་ཀུན་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་རྒྱུན་དུ་ཤེོད་མུས་

ལྟར། བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་ངས་འིགོན་འིཁྱིེར་

གྱིི་མིན་ཞིེས་ཟེར་བ་དེ་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ནས་བར་བརྒལ་

གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་གོསར་པོ་དེར་རྩིིས་སྤྲོད་དེ་ངས་ལས་ཀ་བྱེེད་མི་

དགོོས་པོ་དང་། བར་བརྒལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་གོི་ལས་འིགོན་དང་

པོོ་དེ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོའིི་ས་ཁུལ་ནས་

མི་མང་འིཐུས་མིའིི་ཚོགོས་ཆེེན་བསྡུ་སྟངས་དང༌། ས་ཁུལ་

བགོོ་འིགྲེེམས་བྱེེད་སྟངས། འིཐུས་མི་གྲེངས་འིབོར་སོགོས་གོོ་

བསྡུར་གོཏེན་འིབེབས་ཀྱིིས་འིཆེར་འིགོོད་ལས་དོན་བྱེས་ནས་ལོ་

གོཉིིས་ནང་ཚུད་ལ་བོད་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་མིའིི་ཚོགོས་

ཆེེན་དངོས་སུ་ཚོགོས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ། ཚོགོས་འིདུ་ཆེེན་མོ་འིདི་

ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཀྱིང་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ཚོགོས་
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འིདུ་ཆེེན་མོ་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁིམས་གོཏེན་འིབེབས་

བྱེེད་རྒྱུ། བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་རྒྱུར་བསམ་བློ་

གོཏེོང་གོཞིིའིི་དཔོེ་མཚོན་དང༌། ལེགོས་ཆེ་གོཅེས་བསྡུས་བྱེེད་

པོའིི་ཆེེད་དུ་ངས་དྷ་སར་རྩི་ཁིམས་འིཆེར་ཟིན་ལྷན་ཚོགོས་ཤེིགོ་

བཙུགོས་ཡོོད་པོ་འིདིའིི་ནང་རྩི་ཁིམས་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་བོད་

ཡོིགོ་ཏུ་ཕེབ་བསྒྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་གོར་སྲིིད་གོཞུང་གོི་འིགྲེོ་

སྟངས་དང༌། ཨ་མི་རི་ཀའིི་སྲིིད་གོཞུང༌། ཡོང་དེ་མིན་གྱིི་ལུང་

པོ་འིདྲེ་མིན་དཔོེར་ན། ཧྥ་རན་སིའིི་སྲིིད་གོཞུང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་

སོགོས་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད་པོ་རེད། རང་དབང་མང་

གོཙོ་ཡོིན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་སྲིིད་གོཞུང་འིཛིན་སྟངས་དང་། ཆེབ་

སྲིིད་སྐྱོང་སྟངས། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་

མི་འིདྲེ་བའིི་ཁྱིད་པོར་ཡོོད་པོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་དཔོེ་མཚོན་ལྟ་བུར་

ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རེད། ལོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་

ནང་ཚར་ཡོོང་གོི་རེད། འིདི་དགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟས། ཉིམས་

ཞིིབ་དང༌། གོོ་བསྡུར་བྱེས་ཏེེ་མདོ་དོན་ཡོང་སྙིིང་ལོ་གོཉིིས་ཀྱིི་

ནང་ཚུད་ལ་བོད་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་རྩི་ཁིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་རྒྱུ་
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དང༌། རྩི་ཁིམས་དེ་གོཏེན་འིབེབས་ཟིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་རྩི་ཁིམས་

དེ་གོཞིིར་བཟུང༌། གོང་ལྟར་སྲིིད་འིཛིན་གྱིི་ལམ་ལུགོས་བྱེས་

ཀྱིང་རུང༌། ཡོང་ན་འིཐུས་མི་མང་མོས་ལྟ་བུ་འིཐུས་མི་མང་བ་

ཡོོད་པོའིི་ཚོགོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་གོཞུང་འིཛིན་པོ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། 

གོང་ལྟར་རྩི་ཁིམས་གོཞིིར་བཟུང་གོི་ཐོགོ་ནས་གོཞུང་གོསར་པོ་

ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཆེ༽ དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་དང་། ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ི

གོནས།

མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ལམ་ལུགོས་ཐད་ནུབ་

ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་མ་རྩིའིི་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ནང་

ནས་ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་ལེན་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། ཡོང་སྤྱོི་ཚོགོས་

རིང་ལུགོས་ཟེར་བའིི་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པོར་

སྤྱོིར་བཏེང་གོི་སྤྱོི་ཚོགོས་རིང་ལུགོས་ནང་ནས་ཀྱིང་ལེགོས་ཆེ་

མང་པོོ་ལེན་རྒྱུ་ཡོོད་པོས་གོཉིིས་ཕྱོོགོས་ནས་ལེགོས་ཆེ་བསྡུས། 

ང་རང་ཚ་ོབོད་རང་གོི་སྣོད་བཅུད་རང་བཞིིན་དང་འིཚམ་པོ། དེ་

ལྟ་བུའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ལམ་ལུགོས་ཤེིགོ་བཟོ་རྒྱུ། གོཙ་ོཆེེ་ཤེོས་

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ནང་དམགོ་འིཐབ་ཀྱིི་ལས་ཀ་མེད་པོ། གོོ་
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མཚོན་གྱིི་ལས་ཀ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་

ཤེིགོ་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ། ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་བཟོ་

ཐུབ་ན་བོད་མི་རང་ཉིིད་ལ་དཔོལ་འིབྱེོར་ཆུད་ཟོས་མི་འིགྲེོ་བའིི་

དགོེ་མཚན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

དཔོེར༌ན། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་ཀོ་ས་ཏེ་རི་ཀ་ཟེར་བའིི་ལུང་

པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་དམགོ་འིཐབ་སྤེངས་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། ཁོོ་ཚོར་སྐོོར་སྲུང་བ་ཙམ་ལས། དེ་མིན་དམགོ་དཔུང་

གོཏེན་ནས་མེད། འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་ལ་

ལུང་པོ་དེ་གོོ་མཚོན་སྤེངས་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་འིདུགོ 

དེ་ལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང་། དེའིི་ཉིེ་སྐོོར་ལའིང་ལུང་

པོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོོ་ཡོོད། དེ་དགོ་ལ་གོོ་མཚོན་དང༌དམགོ་མི་

ཡོོད། དེ་དགོ་ནང་འིཁྲུགོ་ལོང་རྒྱུན་མར་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོཡོས་

གོཡོོན་གྱིི་ཡུལ་ལུང་ཟིང་དེ་དགོ་འིཁྲུགོ་ནང་བསྡེད་ནའིང་ཀོ་

ས་ཏེ་རི་ཀ་དེ་ཞིི་བདེའིི་ཐོགོ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་འིདུགོ དཔོེར་

ན། དམགོ་མཁོོའིི་ཡོོ་ཆེས་གོནམ་གྲུ་ཞིིགོ་ཉིོས་ན་ཌིོ་ལར་ས་

ཡོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་སྟབས་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ནུས་

ཤུགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོོ་མཚོན་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་ལུང་པོའིི་ཐོགོ་ལ་



115115
དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིོང་གུན་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཀོ་ས་ཏེ་རི་ཀ་

ཟེར་བའིི་ལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་དེའིི་ཐོན་སྐྱེད་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ནུས་

ཤུགོས་འིཐེན་མཁོན་གྱིི་དམགོ་དཔུང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མེད་སྟབས་

ཤེེས་ཡོོན་དང་། འིཕྲོད་བསྟེན་སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་

གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚོས་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་སའིི་ལུང་པོ་དེ་

འིདྲེ་ཡོོད་མུས་རེད། དེས་ན་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་འིདི་ཞིི་བདེའིི་

བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རེ་འིདུན་དེ་ལྟར་ཡོིན། 

ང་རང་སྒོེར་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་ང་རང་གོི་མི་ཚེ་འིདིའིི་རིང་

བོད་ཡུལ་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་མི་

སྨོན་རང་སྐྱིད། འིདི་ཕྱོི་གོཉིིས་ཡོོད་དེ་འིདྲེའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་

ན་བསམ་པོའིི་རེ་བ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེ་ལྟར་ཡོོང་བའིི་ཐོགོ་ལ་

ང་རང་གོི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཡོོད། ངས་གོཞུང་གོི་

ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་རྒྱུ་དེ་ལ་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མཐོང་གོི་མི་འིདུགོ 

སྲིིད་གོཞུང་དང་མི་མང་དབར་ལ་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་འིཕྲད་སྐོབས་ངས་ཐབས་ཤེེས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་

རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་བྱེས་ཆེོགོ་ཅིང་། ངས་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ཞིིགོ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཞུས་ཆེོགོ་པོ་ཡོིན། དེ་མིན་གོཞུང་གོི་འིགོོ་
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ཁིད་ཀྱིི་འིགོན་འིཁྱིེར་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་ཕྱོོགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ནས་དགོེ་མཚན་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ སྙིིང་བསྡུས་དེ་ལྟ་

བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ཇ༽ དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིིད་གོཞུང་།

བར་བརྒལ་སྲིིད་གོཞུང་བཙུགོས་པོ་དེར་ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེེའིི་མིང་གོནས་དང་འིབྲེལ་བའིི་དབང་ཆེ་ཡོོད་པོ་ཆེ་ཚང་རྩིིས་

སྤྲོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་འིདི་དེའིི་ཉིིན་

མོ་ནས་མཇུགོ་བསྡེོགོས་པོ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་

ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐོབ་

ཐང་གོང་ཡོང་མེད། ཡོིན་ནའིང་སོ་སོ་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་མང་པོོ་

ཡོོད་པོ་དང༌། རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཉིམས་མོང་མང་པོོ་

བསགོས་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད་སྟབས་དེ་ལ་གོཞིིགོས་པོས་ལས་

ཀ་འིདྲེ་མིན་བྱེེད་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། གོཞིིས་ལུས་མི་

མང་གོིས་སྲིིད་གོཞུང་གོསར་པོ་འིཛུགོས་པོའིི་སྐོབས་དེའིི་སྲིིད་

གོཞུང་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ཚུར་རེ་འིདུན་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་ལ། དེ་གོཞིིར་

བཟུང་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོང་གོི་རེད། 
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གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་མུས་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་

ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོི་ལས་བྱེེད་པོར་ལྟོ་ཕེོགོས་རྒྱ་མིས་སྤྲོོད་ཀྱིི་

ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་གོང་ལྟར་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཁྱིོན་

ཡོོངས་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོད། ལས་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱ་མིས་བཟོས་

པོ་དང་། བཀོད་བྱུས་རྒྱ་མིས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་གོང་ལྟར་རིགོ་

གོཞུང་གོི་ཐོགོ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན། འིཕྲོད་བསྟེན། དཔོལ་འིབྱེོར་

སོགོས་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་དང༌། སྡེེ་ཚན་འིདྲེ་མིན་ནང་དུ་

ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་ཉིམས་མོང་དང་རྒྱུས་ཡོོད་ཡོོད་པོ་རེད། ལོ་

གོཉིིས་ཀྱིི་བར་བརྒལ་དུས་ཡུན་རིང་ལས་བྱེེད་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་

ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས། 

རྩི་ཁིམས་གོཏེན་འིབེབས་ཟིན་ཏེེ་མང་གོཙོའིི་གོཞུང་གོསར་པོ་

ཞིིགོ་འིཛུགོས་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡོིན། བར་བརྒལ་གྱིི་

དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་ལ་ཕྲུ་སློོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ན་དེའིི་དབར་ལ་

སྤྱོི་ས་བར་ས་བྱེས་ནས་འིཐུས་ཤེོར་བའིི་གོི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད་སྟབས། 

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོ་རེད། མ་འིོངས་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་ལམ་སྟོན་ཟེར་བའིི་སྒྲིིགོ་གོཞིི་ཉུང་ཉུང་ཞིིགོ་ཐོན་ཡོོད་པོ་དེར་
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ཁྱིེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། དེའིི་ཐོགོ་ལ་བགྲེོ་གླིེང་འིདྲེ་

བྱེས། གོང་ལྟར་སེམས་ལ་ངེས་པོོ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་ན་ཕེན་ཐོགོས་

ཡོོང་གོི་རེད། དེ་རིང་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཡོང་བསྐྱར་ཐུགོ་པོ་ལ་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས། ཤེེས་སོང་ངམ། གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་རོགོས། 

ཉི༽ དགོསོ་དབང་གོ་ིགོཏེམ་འིཆེལ་དང་། དགོོས་ཅན་གྱི་ི

མ་ིསྣ།

སྐོབས་རེ་སོ་སོའི་ིརང་ས་ནས་ཆེ་རྐྱེེན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཚང་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད་མེད་དང༌། གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་མིན་ལ་ཞུ་དགོ་

ཡོགོ་པོོ་རང་མ་བཏེང་བར་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་ཡོས་ཡོས་འིགྲེིགོ་

གོི་མི་འིདུགོ མས་མས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མ་གོཞིི་མིའིི་ཆེོས་ཉིིད་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། ས་ཆེ་

འིདིར་སྔ་རྗེེས་སུ་མི་ཆེིགོ་སྟོང་བཞིི་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་འིབྱེོར་བའིི་

ནང་ནས་མང་ཆེེ་བ་ཐོན་ཟིན་པོ་རེད། འིདིར་ལྷགོས་པོ་དེ་བདུན་

བརྒྱ་ཙམ་ཡོོད་པོ་ཕེལ་ཆེེར་ཉིེ་ཆེར་འིབྱེོར་བ་རེད། འིདིར་འིཁྱུགོ་

ཙམ་ཞིིགོ་བསྡེད། དེ་ནས་ཕེར་ཐོན། སོ་སོའི་ིརང་ས་ནས་འིགོན་

འིཁུར་གོང་ཡོོད་པོ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱེས་པོར་ཡོས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་
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འིདུགོ་བཤེད་ན་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ གོལ་ཏེེ་བཤེད་ན་རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཤེོད་དགོོས། དེ་འིཕྲོས་བཤེད་ཡོིན།

ཁྱིེད་རང་ཚོར་གོཙོ་བོ་ཤེོད་རྒྱུ་མེད། འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་

དེ་འིདྲེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོོད། དེ་འིདྲེ་ཤེོད་མཁོན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་

ཡོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ བོད་ལ་ཕེར་ལོགོ་ནས་

བོད་ནང་ལ་ཤེོད་མཁོན་ཡོང་ཁོ་ཤེས་ཁོ་ཤེས་ཡོོད་ས་རེད། རྩི་

བའིི་བདེན་མཐའི་ཟེར་བ་དེ་གོ་དུས་ཡོིན་ནའིང་ཕྱོི་གོསལ་ནང་

གོསལ་བྱེས་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཞིིགོ་རེད། རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཕེལ་ཆེེར་

རྒྱུ་མཚན་དམིགོས་བསལ་ཅན་དང༌། དགོོས་དབང་གོི་གོཏེམ་

འིཆེལ་དེ་འིདྲེ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་པོ་ཡོང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

གོཉིིས་ནས་རྒྱ་མིས་རྒྱ་གོར་ནང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དགོགོ་ཆེ་

མ་བྱེས་པོར་རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

དགོོས་དབང་གོིས་གོཏེོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་པོའིི་དོགོས་པོ་

ཡོང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཟེར་ན་

ང་ཚོ་འིདིར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་མིང་གོི་

ཐོགོ་ནས་མཐུན་རྐྱེེན་གོཞིན་དགོ་ལ་བསྟེན་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤེིགོ་ཆེགོས་པོ་འིདིའིི་ནང་དཀྲོགོ་རྐྱེེན་བཟོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་
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གོཅིགོ་བཅང་གོི་མེད་པོའིི་ངེས་པོ་མི་འིདུགོ 

ཏེ༽ བདོ་ས་བཙན་བཟུང་དང་། སྣདོ་བཅུད་གོཏེརོ་

བཤེིགོ

ང་ཚོས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་ས་དེ་རྒྱ་མི་ལ་གོཅོགོ་དགོོས། ང་ཚ་ོརྒྱ་

མི་ལ་མ་དགོའི་བ་མིན་ལ། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་ངོ་རྒོལ་མིན། 

བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོང་དགོོས་པོ་ཡོིན། རྒྱ་མིར་བདེ་སྐྱིད་

ལོས་དགོོས། ང་རང་ཚོ་ནང་པོ་རེད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། མི་གྲེངས་མང་ཤེོས་ཡོིན་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་

ཁོབ་ལ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོས་རྣམ་ཀུན་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཅེས་པོའིི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པོའིི་ཆེ་ཤེས་ཤེིགོ་འིགྲུབ་

པོ་རེད། འི་ོན་ང་ཚོས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན་རྒྱ་མིས་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པོ་དང༌། ཧམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོའིི་བོད་ལུང་པོ་དེ་

ཟིན། ཟིན་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་ཀྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་མི་རྣམས་ལ་

བྲན་གོཡོོགོ་གོི་འིདུ་ཤེེས་བཞིགོ བོད་མིས་ཆེ་རྒྱུས་མེད་མཁོན་

གྱིི་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་པོོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བོད་པོའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་

ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོས་དེ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོས་

བདེན་དོན་རྩིོད་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་
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པོ་ལས་ང་ཚོ་རྒྱ་མིར་མ་དགོའི་བ་བྱེས་ནས་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་

བྱེས་པོ་མིན། རྒྱ་མིས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་

དྲེགོ་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚ་ོབོད་པོར་ཐུབ་ཚོད་

དང་དབང་ཡོོད་བྱེས་པོ་དང༌། འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་རིང་ལ་

བོད་ནང་གོཏེོར་བཤེིགོ་ཇི་ཙམ་བཏེང་བ་དང་། བོད་མི་ཇི་ཙམ་ཤེི་

རྨས་བྱུང་བ། བོད་མི་ཇི་ཙམ་གྱིིས་སྡུགོ་བསྔལ་མངས་པོ། ལྷ་

ཁོང་དང་དགོོན་པོ་ཇི་ཙམ་གོཏེོར་བཤེིགོ་བཏེང་བ། རྒྱ་མིས་བོད་

ལུང་པོའིི་ནང་ནས་ཐོན་སྐྱེད་ཇི་ཙམ་རྒྱ་མིས་དབོར་བ། དཔོེར་

ན། མིགོ་གོི་མཐོང་སར་ཤེིང་ཆེ་ཇི་ཙམ་དབོར་བ། དེ་བཞིིན་ས་

གོཏེེར་གྱིི་ཇི་ཙམ་དབོར་གྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ། 

མདོར་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་འིབྲོགོ་སྡེེ་དང༌། བྱེང་རྒྱུད་ནས་

སེམས་ཅན་གྱིི་ཤེ་ཇི་ཙམ་དབོར་གྱིི་འིདུགོ་གོམ། པོགོས་པོ་

ཇི་ཙམ་དབོར་གྱིི་འིདུགོ་གོམ། བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་རྒྱ་མིའིི་བྲན་

གོཡོོགོ་ཏུ་ཚུད་པོ་མ་ཟད། བོད་ལུང་པོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཀྱིི་སྙིིང་

བཅུད་རྣམས་རྒྱ་མིས་འིཇིབ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་མིའིི་ཐོགོ་ལ་རྒྱ་

མིས་རྣམ་འིགྱུར་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན། རྒྱ་མིའིི་སྒོོར་

མོ་དུང་ཕྱུར་མང་པོོ་བོད་ལ་བཏེང་བ་ཡོིན་ཞིེས་ངོ་གོསོ་གོཏེོང་གོི་
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ཡོོད། དཔོེར་ན། ན་ནིང་གྲེོས་མཐུན་བཀོད་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་

ཕྱོིན་པོའིི་དུས་ཆེེན་ཟེར་བའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་གོཞུང་གོི་

སྲིིད་བློན་ལས་ཐོགོ་ཁོོང་གོི་གོསུང་བཤེད་ནང་བོད་ལ་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་འིགྲེོ་སོང་ཐེར་འིབུམ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་བཏེང་ལུགོས་

བཤེད་ཡོོད། གོང་ལྟར་དབྱེིན་ཇིའིི་ཚིགོ་ལ་འིབི་ལུན་ (Bil-

lion) ཁོ་ཤེས་བཏེང་ཡོོད་ཅེས་དང༌། རྒྱ་མིས་བོད་ནས་སྒོོར་

རོགོ་གོཅིགོ་བླངས་མེད་ཅེས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

འིདུགོ་གོམ། སྐོད་ཆེ་དེ་དགོ་ཧར་སོང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ

ཐ༽ བདནེ་པོའི་ིལགོ་ཆེ་དང་། མ་ེམདའི་ིདྲེགོ་གོནནོ།

གོང་ལྟར་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་

ཀྱིི་ཐུབ་ཚོད་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་མིས་བོད་པོར་ཤེ་ཚ་

བྱེས་ན་ཁིམས་འིགོལ་དུ་བརྩིིས། བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་ཞིེན་གོོགོ་

བྱེས་པོ་ཡོར་ཐོན་ལ་རྩིིས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། རྒྱ་མིས་

རྒྱུ་མཚན་མེད་པོར་ཧམ་པོ་དང་དམར་ཤེེད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོའིི་

བོད་ལུང་པོ་ཟིན་བསྡེད་པོ་དེ་ལ་ང་ཚོ་ནད་ཐེགོ་ཐབས་མེད་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་
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རྒྱ་མིའིི་མེ་མདའིི་ཁོ་འིོགོ་ལ་ཉིེན་ཁོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིོགོ་ནས་སོ་

སོའི་ིསྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་བོད་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་ཚོས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོི་ཡོོད། ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་སའིི་

རྒྱ་མིའིི་གོནས་ཚུལ་ངས་ཤེོད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ལྔ་བཅུ་ང་

དགུ་ཚུན་ཆེད་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཁྱིེད་

རང་ཚོས་མཐོང་ཡོོད་པོ་ལྟར་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་ཀྱིི་རེད། རྒྱ་

མི་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ནི་རྩིིས་དགོོས་མེད། ཁེལ་དང་ངོ་ཚ་ནི་རྩིིས་

དགོོས་མེད། ཡོ་རབས་དང་སྙིིང་རྗེེ་ནི་མེད། མ་རབས་དང་ཁམ་

པོ། ཧམ་ཤེེད་བྱེེད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོས་དྲེང་བདེན་

གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་སྟབས་ལས་སློ་པོོ་མེད། 

ང་ཚོར་ལགོ་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅེ་ན། ང་ཚོར་བདེན་པོ་ཡོོད། 

ང་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་རྒྱ་མིར་གོནགོ་

སེམས་གོནོད་སེམས་བྱེས་ནས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོི་མེད། རྒྱ་

མི་ཡོང་མི་ཡོིན་པོས། ང་ཚོ་མི་གོཅིགོ་པོ་རེད། བདེ་སྐྱིད་ཁོོང་

ཚོར་ཡོང་དགོོས་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོ་གོཅིགོ་དང༌། དྲེང་ཞིིང་འིོས་

པོ། གོཉིིས་ཕེན་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་འིཚོལ་

གྱིི་ཡོོད་ལ། བསམ་ཚུལ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོས་ཤེོད་ཐུབ་པོའིི་
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སྤེོབས་པོ་དང་། ང་ཚོར་བདེན་པོ་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་ཡོོད་ལ། ང་

ཚོར་རྒྱུ་མཚན་དང་བདེན་པོ་ཡོོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོས་སྤེོབས་

པོ་དང་བཅས་རྒྱ་མིར་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་འིདོད་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་

དང༌། སྐོད་ཆེ་ཤེོད་རྒྱུའིི་དོན་ཚན་དང་པོོ་འིདི་ཡོིན། གོཉིིས་པོ་

འིདི་ཡོིན། གོསུམ་པོ་འིདི་ཡོིན་ཞིེས། དོན་ཚན་གོོ་རིམ་བསྒྲིིགོས་

ནས་རྒྱ་མིར་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་པོའིི་སྐོབས་སུ་རྒྱ་མིས་ཕེར་གོཡོོལ་

ཚུར་གོཡོོལ་བྱེེད་པོ་དང་། སྐོད་ཆེ་ཤེོད་འིདོད་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་

པོ་ལས། དོན་དམ་པོའིི་བར་ལན་སྤྲོོད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ དེ་ནི་ཁོོང་

ཚོར་གོནོང་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་རེད། 

བདེན་པོ་བདེན་གོཏུགོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་བཤེད་ན་བོད་པོར་སྟོབས་

ཤུགོས་ཡོོད་ཅིང་། རྒྱ་མིར་བདེན་པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་མེད། རྒྱ་

མིའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ནི་མེ་མདའི་འིཁྱིེར་ནས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་ཡོིན། རྒྱ་མི་དཔུང་སྟོབས་བཙན་པོོ། ངོ་ཚ་ཁེལ་གོཞུང་མེད་

མཁོན་ཚོར་ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དྲེང་བདེན་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། 

ང་རང་ཚོར་འིདིར་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ཚང་མས་སོ་སོའིི་མི་ཚེ་

སྐྱེལ་སྟངས་དང༌། སོ་སོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས། སོ་སོའིི་
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སྤྱོོད་ལམ་འིཁྱིེར་སྟངས་ཚང་མ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་དྲེང་བདེན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་མིན་རྒྱ་མི་ས་ཡོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་

དེ་ལ། ང་ཚོ་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོིས་ཇི་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

དགོོས་སམ། ང་རང་ཚོས་མི་ཆེོས་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་དང༌། ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་པོ། དྲེང་བདེན་དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའིི་

དཔུང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་བཅགོ་ན་ང་ཚོས་

ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གྲེངས་

ཀའིི་ཆེ་ནས་བོད་པོ་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལས་མེད་ལ། རྒྱ་མི་ས་ཡོ་སྟོང་

ཕྲགོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་བདེ་སྡུགོ་གོི་

འིབོད་སྒྲི་ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་ལས་མེད་ཀྱིང་དེ་ལ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་མཁོན་

དང༌། བོད་པོའིི་སྐོད་སྒྲི་ཆུང་ངུ་དེར་གོཞིན་གྱིིས་བརྩིི་འིཇོགོ་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་ལ། གོཞིན་གྱིིས་དྲེང་པོོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

བདེན་པོ་རེད་ཅེས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

འིགྲེོ་སོང་དེ་ལྟ་བུ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ཚང་མའིི་ནང་

ལ་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོཞུང་ཚབ་ཆེེན་མོ་ཡོོད། ཆེ་རྐྱེེན་ཧ་ཅང་མང་པོོ་

ཡོོད། ཐབས་ཤེེས་མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་དེར་གོཞིན་གྱིིས་
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ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། དེ་གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། སྟོབས་ཤུགོས་ལ་

ཚད་མ་འིཛིན་པོར། བདེན་པོ་ཡོིན་མིན་ལ་ཚད་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་

པོའིི་རྟགོས་ཡོིན། 

ང་རང་ཚོར་བདེན་པོའིི་ལགོ་ཆེ་ཡོོད་པོ་འིདི་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན། བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོོངས་རྫོོགོས་ནས་ང་རང་

ཚོའིི་སྟོབས་དང་ནུས་པོ་གོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་

ངོ་ཤེེས་པོར་བྱེེད་དགོོས་ལ། དེ་གོཞིིར་བཟུང་གོིས་མི་སྒོེར་སོ་

སོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའིི་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་

ཡོ་རབས་ཤེིགོ་དང༌། མི་དྲེང་བདེན་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ང་རང་

ཚོའིི་སྟོབས་དང་ནུས་པོ་འིཕེེལ་ཡོོང་གོི་རེད། ཤེེས་སོང་ངམ། 

ཞིོར་འིཕྲོས་ལྟ་བུ་བྱེས་སོང་ཡོང་ཁྱིེད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ད༽ རང་འིགོན་རང་འིཁུར་དང་། དཀའི་སྤྱོད་འིབད་

བརྩིནོ།

མདོ་དོན་ང་ཚོ་རྒྱ་དང༌། བོད་ཟེར་ནས་འིཐབ་རྩིོད་ཛ་དྲེགོ་པོོའི་ི

སྐོབས་ལ་བསྡེད་ཡོོད་པོས་ལས་སློ་པོོ་མེད། ང་ཚ་ོབོད་མི་ངོ་རེའིི་
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མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་རོགོ་ཁེས་ཆེེན་པོོ་རེ་འིཁྱིེར་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

དེ་ལྟར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་དེ་དགོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ངོ་ཤེེས་པོ་

བྱེས་ཏེེ་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཚང་མས་རང་འིགོན་

མ་འིཁུར་བར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ བོད་

གོཞུང་གོི་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ གོཅིགོ་གོིས་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ གོཉིིས་

ཀྱིིས་བྱེེད་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཁོ་ནས་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་བཤེད་པོས་

ལ་དགོ་ཐབས་མེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འིགོན་འིཁྱིེར་ནས་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ལྷགོ་དོན་ང་ཚོ་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཟེར་བ་འིདི་འིདྲེ་

ཆེགོས་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་ཙམ་མིན། མང་གོཙོ་བྱུང་ན་

གོང་ཟགོ་མི་རེ་ངོ་རེའིི་སེམས་ནང་འིགོར་ཁུར་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། 

མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་འིགོན་འིཁུར་དེ་བླངས་ཏེེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ན་

དེའིི་ཚོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཐོན་ཡོོང་གོི་རེད། མི་གོཅིགོ་གོི་དབང་ཆེ་

ཟིན་ནས་བསྡེད་ཚེ། དཔོེར་ན། རྒྱ་ནགོ་གོིས་མཚོན་པོས་དམར་

པོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མཚོན་ན། དབང་ཆེ་མི་གོཅིགོ་གོིས་ཟིན་

བསྡེད་དུས་མི་འིབོར་ཆེེན་པོོ་ཇི་ཙམ་ཡོོད་ཀྱིང་གོང་ཟགོ་མི་རེ་

ངོ་རེའིི་ཆེ་ནས་འིགོན་འིཁུར་ལེན་མཁོན་མེད། སེམས་ཀྱིི་ནང་
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ནས་བྱེེད་འིདོད་ཀྱིི་འིདུན་པོ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཤེིགོ་སྐྱེས་

ནས་རང་རང་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་གོསར་གོཏེོད་བྱེེད་པོའིི་ནུས་

པོ་འིདོན་མི་ཐུབ། ནུས་པོ་མ་བཏེོན་ན་མི་མང་ཡོང་ཕེན་ཐོགོས་

མེད་ལ། ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོ་ཡོོད་ན་མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་སེམས་ནང་

སོ་སོས་འིགོན་ཞིིགོ་འིཁྱིེར། སོ་སོས་ཤུགོས་ཤེིགོ་བརྒྱབ་ན་སོ་

སོའིི་མདུན་ལམ་བཟང་པོོ་དེ་སོ་སོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་

བསམས་ནས་མི་མི་རེ་ངོ་རེས་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། མི་རེ་ངོ་

རེས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དུས་སྤྱོི་ཡོོངས་དེ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། 

ལུང་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཆེ་

ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལྟ་བུ་དེ་རང་དབང་མང་གོཙོ་

ཟེར་བ་འིདི་ཆེགོས་ཡོོད། ཡོང་རང་དབང་མང་གོཙོ་ཟེར་བ་འིདི་

མགོོ་མེད་མཇུགོ་མེད་སྒྲིིགོ་ཁིམས་འིཁྱིེར་མི་དགོོས་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་མིན། མང་གོཙོ་ཡོིན་ཡོང་སྒྲིིགོ་ཁིམས་ངེས་པོར་དུ་འིཁྱིེར་

དགོོས་པོ་ཡོིན། རང་རང་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ལས་འིགོན་ཡོོད་

ལ། རང་རང་སོ་སོའིི་ངོས་ལ་ཐོབ་ཐང་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོོད། ཐོབ་

ཐང་ཡོོད་པོ་བཞིིན་འིོས་འིགོན་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོོད། 
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དེས་ན་མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཆེ་ནས་སྒྲིིགོ་རང་སྲུང་བྱེེད་དགོོས། 

ཕྱོི་ལོགོས་ནས་གྲེི་མེ་མདའི་འིཁྱིེར་ཏེེ་ཚུར་བཀོད་པོ་ཤེོད་མི་

དགོོས་པོར། མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་སོ་སོའིི་འིགོན་

འིཁུར་དེ་ངོས་ཟིན་ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་སྐོབས་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་སེམས་བགོ་ཕེེབས་པོོ་དང་། ཞིེད་སྣང་བྱེེད་

མི་དགོོས་པོ། ཡོ་རབས་སྒྲིིགོ་ཁིམས་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་སྤྱོི་

ཚོགོས་དེ་ཡོང་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ངེས་ཡོིན། སྤྱོི་ཚོགོས་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་གོི་རེད། དངོས་ནས་དྲེང་གོནས་མིའིི་མཛའི་

གོཅུགོས་ཀྱིི་འིཚོ་བ་དང་ལྡན་པོའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་

ན་ཚང་མར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། དེ་ཡོང་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྲིོགོ་

ཆེགོས་བྱེ་བྱེིའུ་ཚུན་ཆེད་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད། 

ན༽ བད་ེསྐྱདི་བྲལ་བའི་ིམ་ིཚ་ེདང་། བྱེམས་བརྩི་ེབརླགོ་

པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོས།

ཕེར་ཕྱོོགོས་དེར་རྒྱ་མིའིི་སྒོ་ོའིགྲེིམས་ན་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བའིི་མིའིི་

རིན་ཐང་དེ་བརླགོ་ཚར་བའིི་རྗེེས་ལ་སྲིོགོ་ཆེགོས་གྲེོགོ་སྦུར་ཚུན་

ཆེད་ལ་བརབ་གོསིགོ་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཆེ་

ནས་ཀྱིང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཞིེ་སྣང་སྐྱེས་པོ་དང༌། དངངས་
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སྐྲགོ་སྐྱེས་པོ་ཞིིགོ་ལས་མེད། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིིས་མིའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་ཕེ་མ་བུ་ཚ་དང༌། 

མི་དང་མིའིི་ཕེན་ཚུན་བརྩིེ་བ་ཟེར་བའིི་རྩི་བ་ཆེེ་ཤེོས་དེ་མེད་པོ་

བཟོས་ཡོོད། 

དེ་ཡོང་བཟའི་ཚང་བར་དང་། ཕེ་མ་བུ་ཕྲུགོ་བར། སྤུན་མཆེེད་

ནང་ཚགོས་ཀྱིི་བར་སོགོས་གོང་དུའིང་དོགོས་པོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་

དགོོས་པོ་དང༌། གོང་དུ་ཡོིན་ནའིང་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཚོད་བྱེེད་དགོོས་

པོ། གོ་དུས་ཡོིན་ནའིང་ཞིེད་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཆེགོས་སྐོབས་མིའིི་སེམས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་ནས་བརླགོ་

འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེ་ནི་ཧ་ལས་པོའིི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ཞིེད་སྣང་

གོི་འིོགོ་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

དོགོས་པོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོོས་བྱུང་ན་

ཤེིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

པོ༽ གོསར་བརྗེ་ེགོསར་རྙོངི་དང་། ཞི་ིདྲེགོ་གོ་ིལས་

འིགུལ།

གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ན། 
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ཨུ་རུ་སུ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོང་ལ་བལྟས་ཀྱིང་མིའིི་སེམས་སུ་གོ་

དུས་ཡོིན་ནའིང་བློ་གོཡོེང་ངང་སྡེོད་དགོོས་སྟབས་མི་ལ་བདེ་

སྐྱིད་ཡོོང་ཐབས་མེད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༡༧ ལོར་ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་ཐོགོ་

མར་གོསར་བརྗེེ་ལངས་སྐོབས་གྲེི་དང་མེ་མདའི་འིཁྱིེར་ནས་

གོསར་བརྗེེ་ལངས་པོར་བརྟེན། ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་

ལ་གོསར་བརྗེེ་དེ་ཉིིད་གྲེི་དང་མེ་མདའི་ཁོོ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

འིོན་ཀྱིང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༨ ནང་གོསར་བརྗེེ་གོསར་པོ་དེ་

ལངས་སྐོབས་ཞིི་མཐུན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ལངས་པོ་ནི་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཧ་ལས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན་ལ། དམར་པོོའིི་

རིང་ལུགོས་ཀྱིི་གོསར་བརྗེེ་དེ་མི་གོསོད་ཁགོ་སྦྱོོར་གྱིི་འིོགོ་ནས་

བྱུང་བ་ཞིིགོ་དང༌། མི་གོསོད་ཁགོ་སྦྱོོར་གྱིི་འིོགོ་ནས་བྱུང་བའིི་

རིང་ལུགོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་དེ་ཡོང་དམགོ་དཔུང་རང་ལ་བརྟེན་

ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སྐོབས་གོནད་དོན་དེ་རང་བཞིིན་

གྱིིས་མི་ལ་རན་གྱིི་མེད། མ་རན་པོར་བརྟེན་མཐའི་མ་མི་ཚང་

མ་འུ་ཐུགོ་ཐབས་ཟད་ཀྱིིས་གོོ་མཚོན་སྤེངས་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་ཐོགོ་

ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་མེད་པོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་
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དང་། འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ནས་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། ལོ་ངོ་ཁོ་ཤེས་

གོོང་དུ་བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོའིི་འིགྱུར་བ་བྱུང་བ་རེད། 

ད་ཆེ་རྒྱ་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རིང་ན་ལོ་བཅུ་དང་། ཐུང་ན་ལོ་

བཞིི་ལྔ་དེ་འིདྲེའིི་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཐགོ་བཅད་

ནས་བཤེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་ང་གོཅིགོ་

པུས་བཤེད་པོ་མིན། ཁོ་ས་ཁོ་ཉིིན་རང་ང་ལ་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཐུགོ་

འིཕྲད་བྱུང༌བར། ཁོོ་རང་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཉིི་ཧོང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་

ཕྱོིན་པོ་དང་། བར་ལམ་ཉིི་ཧོང་ལ་བསྡེད་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་

འིདུགོ གོནམ་བདེ་སྒོོ་མོ་ཆེེའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེེས་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་

ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་རེ་བ་རྩི་བྲལ་དུ་ཕྱོིན་ནས་རང་དབང་མང་

གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་ནང་དུ་ཞུགོས་ཏེེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་

ཟེར། ཁོོ་རང་ད་ལམ་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་སྐོབས་སུ་ཚུར་

ཡོོང་བ་རེད། ཁོོ་པོས་ཀྱིང་བསམ་ཚུལ་དེ་གོ་རང་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ད་ནི་ལོ་ངོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཏེན་

འིཁོེལ་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་ནས་ཁོ་སང་ང་ཨ་མི་རི་ཀར་ཡོོད་དུས་ཀྱིང་རྒྱ་མི་ཁོ་ཤེས་

ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོོང་ཚོ་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་བསམ་བློ་ཡོོད་མཁོན་གྱིི་མི་
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སྣ་གོལ་ཆེེན་དེ་འིདྲེ་རེད། ཁོོང་ཚོ་ཚང་མ་ཁོ་གོཅིགོ་གྲེགོས་རང་

རེད། ད་ནི་ལོ་ངོ་བཞིི་ལྔ་ལྟ་བུའིི་ནང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུར་བ་ཏེན་

ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་རིགོ་པོ་

སྒྲིིམ་དགོོས་པོའིི་དུས་སྐོབས་ཡོིན་པོས་ཚང་མས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་ཤེོགོ་ཨང་། མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་

སེལ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། མ་འིགྲེིགོས་

པོ་ལམ་སེང་གོཞིན་ལ་བཤེད་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། བཀྲ་

ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



134134

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་

དྷ་ཤེདོ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་འིབྱེདེ་ཀྱིི་མཛད་སྒོའོི་ིདྷ་ཤེདོ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་འིབྱེདེ་ཀྱིི་མཛད་སྒོའོི་ི

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

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིའིགོན་འིཁ་ིདང་། ཞུམ་མདེ་ཀྱི་ིསྙིངི་

སྟབོས།

དེ་རིང་འིདིར་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཙ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་སེར་སྐྱ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

འིཛོམས་ནས་ཡོོད་ལ། དེ་བཞིིན་སྐུ་མགྲེོན་ཁོགོ་བཅས་པོར་ཞུ་

རྒྱུར། ད་ལྟ་འིདིར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཤེོད་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་འིདིར་དེ་རིང་

ཡོང་བསྐྱར་སློེབས་པོའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། སྔོན་

མ་ང་འིདིར་འིཁྱུགོ་ཙམ་སློེབས་པོ་རེད། དེ་ནས་བར་དེར་ཧ་ལམ་

ས་ཆེ་ངོ་མ་ཤེེས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་འིདུགོ ད་ལྟ་ལས་བསྡེོམས་ནང་

གོསལ་བཞིིན་དངོས་གོནས་ཡོར་རྒྱས་མིགོ་གོིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་

པོ་ཡོིན་སྟབས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་འིདིར་ཚོགོས་གོཙོ་དང༌། ཚོགོས་

གོཞིོན། བཀའི་ཤེགོ་གོིས་གོསུང་བཤེད་དེ་དགོ་ནང་ལ་ཞིིབ་ཕྲ་

བཀའི་མོལ་བྱུང་སོང༌། ང་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མང་པོོ་ཞུ་རྒྱུ་
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གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ 

འིདས་པོའིི་ལོ་ཡུན་དེ་དགོ་གོི་རིང་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགོལ་རྐྱེེན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་

ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་ནང་ལ་བལྟས་

ཡོོང་དུས། ང་རང་ཚོའིི་ཤེེས་རིགོ་གོི་ལས་དོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དངོས་

གོནས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིིས་བྱེས་རྗེེས་དང༌། གྲུབ་འིབྲས་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། དངོས་གོནས་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་

འིོས་པོ་རེད། བྱེེ་བྲགོ་སློོབ་གྲྭ་འིདིར་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོོང་དུ་ལས་

བསྡེོམས་ནང་ལ་བཤེད་པོ་བཞིིན། དངོས་གོནས་ཚང་མས་

འིབད་རྩིོལ་སྙུགོས་སྲིིང་ངལ་བ་དང་ལེན་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

ལ་སྣོད་ཀྱིི་རྩི་བའིི་བཀོད་པོར་མཚོན་ན་ཡོང་ས་ཆེ་དེ་ཙམ་མེད་

པོ་ཞིིགོ་ལ་ལས་སྐུལ་ངལ་རྩིོལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་ད་ཆེ་གོང་ལྟར་གོཞིི་

རྒྱ་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་ནང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་སྤྲོོད་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང༌། ཚང་མས་ཧུར་སྐྱེད་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུ་ལ་གོང་ལྟར་

རྒྱུགོས་སྤྲོོད་དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་གོསལ་པོོ་མཐོང་ཐུབ་པོ་ཡོིན་
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སྟབས་དགོེ་རྒན་དགོེ་ཕྲུགོ་གོཉིིས་ཀའིི་ཐོགོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་

དངོས་གོནས་ཚད་ལོངས་པོ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དེ་

སྔ་འིགོོ་ཚུགོས་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་འིདིར་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། 

ད་ལྟ་ཡོིན་ནའིང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་དང་རྒྱགོ་བཞིིན་པོ་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ཚང་མར་བཀའི་དྲེིན་དང་དྲེན་གོསོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟ་འིདིར་

ཁྱིེད་རང་ཚོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་བཞིིན་པོ་འིདི་དགོ་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་

ནས་བཤེད་ན་དངོས་གོནས་བསོད་ནམས་གོསོགོ་རྒྱུའིི་ལས་

ཀ་དང་། འིཇིགོ་རྟེན་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ནའིང་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་ཡོིན་པོ་རེད། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་གོང་གོི་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་ཀྱིང་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལས་ཀ་ཟེར་བ་འིདི་དངོས་

གོནས་རླབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོའིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་ནང་

དུ་རང་ཉིིད་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་སྐྱེས་ཆེོགོ་པོའིི་ལས་དོན་ཡོིན་

པོས། ད་དུང་ཡོང་ཚང་མར་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་འིབོད་

སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན། 

དེ་ནས་ང་རང་ཚོའིི་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་ཚང་མས་མཐོང་གོསལ་
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ལྟར་བསྐྱར་ཟློས་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

བཤེད་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་གྲེངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་

ཡོིན་ནའིང་། ཇི་ཙམ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང་ང་ཚོ་ཡོར་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་རྣམས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མངོན་

གོསལ་མཐོང་ཐུབ་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་རྟེན་གོཞིི་ཆེགོས་ཡོོད། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཕྱོོགོས་ནས་བཤེད་ནའིང༌། ད་

ལྟའིི་ཆེར་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་འིབོར་

ཆེེན་པོོ་མེད་ཀྱིང་། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ངོ་སོ་མཐོན་པོོའིི་ཐོགོ་གོནས་ཡོོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་རྩི་བའིི་བོད་དོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡོང་བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་དབང་འིོགོ་ལ་

ཚུད་དེ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང་། བོད་དོན་རྩི་བ་ནགོ་བསུབ་གོཏེོང་མ་ཐུབ་

པོར་རྒྱ་མིའིི་ཐོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འིཕྲད་པོ་དང༌། རྒྱ་

མི་མགོོ་ན་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

འིདི་དགོ་ནི་གོཙོ་བོ་བོད་རིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་

དང༌། ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྒོོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཁྱིད་བསད་ཀྱིིས་སྙུགོས་

བསྲིིངས་ནས་བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་རྒྱུར་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོའིི་
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ལགོ་རྗེེས་རེད། 

ཁོ༽ སྔར་བྱེས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། ལྷདོ་མདེ་ཀྱི་ིམཇུགོ་

སྐྱངོ་།

ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོིན་ན་ཡོང་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་

ཐབས་ཤེེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོིན་པོ་རེད། 

གྲུབ་འིབྲས་འིདི་དགོ་སྐོད་ཆེ་ཚིགོ་སྐོམ་པོོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཤེིགོ་

བཤེད་ནས་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཁབ་སྟོན་ལྟ་བུ་བྱེས་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མིན། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་འིབད་བརྩིོན་

ཡུན་བསྲིིངས་བྱེས་ནས་ཡོོང་དགོོས་པོ་ཡོིན་སྟབས་ལས་སློ་པོོ་

ཞིིགོ་མིན། འིདི་དགོ་ནི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ང་ཚོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད།

ད་ཚུར་ཕྱོོགོས་ང་ཚོའིི་ཉིེས་ས་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་

འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ང་རང་ཚོ་ལྟོས་ས་ལྟོས་འིཇོགོ་

གོི་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཡོོད་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཞིི་ལྷོད་ཕྱོིན་ན། 

གོཏེམ་དཔོེར་ཡོོད་པོ་བཞིིན་དེ་འིདྲེའིི་ཉིེན་ཁོ་མ་ཡོོང་བའིི་ངེས་

པོ་མེད། ཐོགོ་མར་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་མངོན་གོསལ་
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དོད་པོོའིི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་ཡོོད་དུས་ཚང་མས་རིགོ་པོ་

བསྒྲིིམས་ཏེེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། 

གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིིས་གོཞིི་རྩི་ཚུགོས། གོང་ལ་གོང་འིཚམ་

གྱིིས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ད་ནི་

འིགྲེིགོས་ཡོོད་བསམ་པོའིི་བློ་ལྷོད་ཀྱིི་ངང་ནས་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་

རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད།

ང་རང་ཚོའིི་ལས་ཀ་གོང་དུ་ཡོིན་ན་ཡོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་

གྱིིས་གྲུབ་འིབྲས་སོན་པོའིི་སྐོབས་མུ་མཐུད་ནས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

ལ་གོནས་མ་ཐུབ་པོར་རིམ་པོས་ཇེ་སྡུགོ་ཇེ་ཞིན་ལ་འིགྲེོ་བ་དེ་

ལས་རིགོས་གོང་དུ་ཡོིན་ཀྱིང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དཀའི་ངལ་མངོན་

གོསལ་དོད་པོོ་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཚང་མས་རིགོ་པོ་སྒྲིིམ་གྱིི་

ཡོོད་སྟབས་འིཐུས་ཤེོར་ཉུང་བ་བྱེས། གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིིས་

གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་པོའིི་མཚམས་ལ་ལྷོད་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

འིོགོ་ནས་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས་སློ་བ་ཞིིགོ་ས་ཆེ་གོང་དུ་ཡོིན་

ཀྱིང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་ཡོར་རྒྱས་ལྟ་བུ་གོང་

ལ་གོང་འིཚམ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ལྷོད་ཡོངས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་

ཁོ་ཏེན་ཏེན་མཐོང་གོི་འིདུགོ
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གོཉིིས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་ལ་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཡོོད་ན་གོདོང་ལེན་བྱེེད་རྒྱུར་བོད་པོར་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་

པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་ཅིགོ་ཡོོད་ངེས་ཅན་རེད། དེ་

འིདྲེའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ལྷོད་ཡོངས་

བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སྒིད་ལུགོ་བྱེེད་རྒྱུ་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀར་ཡོོད་

པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེས་ན་ཚང་མས་ལྷོད་ཡོངས་ཀྱིི་སྒོང་ལ་

མ་སོང་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་འིདི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཁྱིད་ནོར་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་

ཡོིན་བསམ་པོ་མ་དྲེན་ཀྱིང༌། སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་གོི་དོན་

དགོ་ཡོིན་བསམ་པོ་དྲེན་དགོོས།

གོ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཁྱིད་

ནོར།

དཔོརེ་ན་ང་རང་ཚསོ་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་རྟགོ་པོར་ཤེདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་ཀྱིང་། ཁོ་ནས་བཤེད་པོའི་ིཚགིོ་དསེ་འིདང་གོ་ིམདེ། ས་ོས་ོརང་

ཉིདི་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་ཟརེ་བ་དའེི་ིགོཙ་ོཆེའེི་ིསྙིངི་དནོ་རྣམས་ཤེསེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

གོཉིསི་ནས་ཤེསེ་པོ་ཙམ་གྱིསི་མ་ིཆེགོོ་པོར་ཆུ་ཚདོ་ ༢༤ རངི་ས་ོ
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སའོི་ིགོམོས་གོཤེསི་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེལྟར་

བྱུང་ན་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ད་ེས་ོསའོི་ིམ་ིཚའེི་ིཆེ་ཤེས་འིདྲེ་

པོ་ོཆེགོས་ཡོངོ་དུས་དའེི་ིཐགོོ་ནས། ས་ོསའོི་ིཉིནི་ར་ེཉིནི་རའེི་ིའིཚ་ོབའི་ི

ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དའེི་ིཐགོོ་ནས་འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚགོོས་གོང་དུ་ཡོདོ་ཀྱིང་ཡོ་རབས་

ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚགོོས་ཤེགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ།

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ཁོ་ནས་

བཤེད་པོ་ཙམ་དང༌། བོད་ཆེས་གྱིོན་ཤེེས་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་

སྐོད་རྒྱགོ་ཤེེས་པོ་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་མི་འིགྲེིགོས་པོར་བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་བསློབ་བྱེ་བཟང་པོོའིི་

ཚོར་སྣང་དེ་སེམས་ནང་ལ་རྒྱུན་དུ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དཔོེར་ན་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་

ནང་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་

ཐོན་པོའིི་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཁོོང་ཚོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཚང་

མའིི་སྣང་བར་འིཇགོས་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་འིགོགོ་ལ་ཐུགོ་སྐོབས་

སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་དཔོལ་འིབྱེོར་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན་
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དེ་དང་ལེན་བྱེེད་པོ་ལས། བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་ཡོང་

སྒོོས་ང་རང་ཚོའིི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་གོཙོ་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་

ལས་རིགོས་དེ་འིདྲེའིི་ནང་ལ་གོཏེན་ནས་དོ་སྣང་མེད་པོ་དེ་འིདྲེ་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ཁྱིད་

ནོར་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་ཡོིན་བསམ་པོ་མ་དྲེན་ན་ཡོང༌། སོ་སོའིི་

མི་རིགོས་ཤེིགོ་གོི་དོན་དགོ་ཡོིན་བསམ་པོ་དྲེན་དགོོས་ཀྱིང་

། ཤེེས་ཡོོན་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་སོ་

སོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་གོནད་དོན་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོོ་སྐོབས་གོང་

དུ་བྱུང་རུང་དེར་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཙོ་བོར་བྱེས། སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་དེ་

ཙམ་གྱིི་སེམས་འིཁུར་མེད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཚོ་

ང་ཚོའིི་ཏེན་ཏེན་འིཐུས་ཤེོར་རེད། དེ་འིདྲེའིི་འིཐུས་ཤེོར་མཐོང་

ཚར་དུས་དེ་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་མ་རེད། ཁྱིོད་རང་གོིས་ནོར་བ་རེད་

ཅེས་བརྗེོད་པོས་ལ་མི་དགོ་ཅིང་། ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ 

དེས་རྟགོས་གོང་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན། མི་དེ་རིགོས་ཐོགོ་མར་

སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་སྐོོར་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་



143143
བའིི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་ས་བོན་ནུས་པོ་

ཐོན་པོ་ཞིིགོ་འིདེབས་མ་ཐུབ་པོའིི་ཉིེར་ལེན་གྱིིས་མཐའི་མ་སློོབ་

སྦྱོོང་མཐའི་འིཁྱིོལ་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བའིི་སྐོབས་ལ་སྒོེར་ཕེན་གྱིི་

གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་རགོ་སོང་ན་ལམ་སང་དེར་རྒྱུགོ་འིགྲེོ་

བའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ སྤྱོིར་ན་མི་སོ་སོ་

སྒོེར་གྱིི་ཐོབ་ཐང་རེད་ལ། རང་དབང་ཡོིན་པོས་སོ་སོ་གོང་ཞིིགོ་

བྱེས་ཀྱིང་དེ་ཆེོགོ་གོི་མ་རེད་བརྗེོད་ཐབས་མེད་ནའིང་། བློ་ཕེམ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རེད། འིདི་ང་ཚོའིི་འིཐུས་ཤེོར་གོཅིགོ་རེད། 

དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚོས་བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་བཟང་པོོའིི་ལྟ་སྤྱོོད་ཉིམས་ཆེགོ་འིགྲེོ་

གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

བཤེད་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་ཐོགོ་ལ་གོོ་སྐོབས་ཏེན་ཏེན་མང་བ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་

འིཛོམས་པོ་དང་ལེགོས་པོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཞིིབ་ཕྲའིི་ཚད་བསྡུར་

བྱེས་ཏེེ་དཔོེར་ན་བོད་ཡོིགོ་ལེགོས་ཉིེས་ལ་མཚོན་ན། བོད་

ནང་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་སྐོབས་

མ་བྱུང་བའིི་གྲེས་མ་གོཏེོགོས། གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་ཚོའིི་བོད་
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ཡོིགོ་གོནས་ཚད་དང༌། ང་ཚོ་འིདིར་རིགོ་གོནས་མཐོན་པོོར་

བརྩིིས་པོའིི་བོད་ཡོིགོ་གོི་གོནས་ཚད་བསྡུར་ན་དེ་ཡོང་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་གོི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སྣ་ཚོགོས་པོ་

དེ་ཚོའིི་གྲེས་སྐོད་ཡོིགོ་གོཞིན་དགོ་ལ་བརྟེན་མི་དགོོས་པོར་སོ་

སོ་རང་གོི་སྐོད་ཡོིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་དོན་དགོ་ཚང་མ་ཤེེས་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་

དེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། འིབོད་སྐུལ་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཡོིན་ནའིང་བོད་ནང་ནས་ཡོིགོ་ཆེ་ཐོན་པོ་དེ་རིགོས་ལེགོས་པོ་

ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེ་ཚོའིི་གྲེས་ང་ཚོས་འིཐུས་ཤེོར་གྱིི་ཡོོད་

པོའིི་རྟགོས་གོསལ་པོོ་རེད། ང་རང་ཚོར་བསྟོད་ར་མི་གོཞིན་

དགོ་གོིས་བཏེང་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཚགོས་རུབ་

རུབ་བྱེས་ནས་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་དུས་ང་ཚོ་འིཐུས་ཤེོར་གོང་ནས་

ཤེོར་མིན་དང་། ང་ཚོ་གྲེ་མ་འིགྲེིགོ་ཐོན་ས་གོང་ནས་ཐོན་མིན་

སོགོས་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རེད། འིཐུས་མ་ཤེོར་བ་བྱུང་ན་ཚགོས་ཚུད་པོོ་དང་ཡོར་རྒྱས་

ཡོོང་ངེས་ཡོིན། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ལྷོད་ཡོངས་མ་ཤེོར་བ་དང༌། 
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གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཆེོས་དད་

ཡོོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་མཚོན་བྱེེད་

རིགོ་གོཞུང་ཡོིན་པོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་ཚང་མས་ནང་པོའིི་

ཆེོས་དེ་བསྐྱར་གོསོ་བྱེེད་དགོོས།

ང༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིམཚནོ་བྱེདེ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་བསྐྱར་

གོས།ོ

གོཞིི་རྐང་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རིགོ་གོཞུང་

འིདྲེ་མི་འིདྲེ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོནའི་རབས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དངོས་གོནས་

འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་གོི་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་འིཛམ་

བུ་གླིིང་གོི་མི་དོ་སྣང་ཡོོད་མཁོན་དང་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོ་

ཕེལ་མོ་ཆེེས་མོས་མཐུན་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། 

གོཉིིས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་གོཞིིས་བྱེེས་ཚང་མའིི་

སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་སོ་སོའིི་རང་དབང་བརླགོ་པོའིི་སེམས་ནད་

ཆེེན་པོོ་ཡོོད། མི་རིགོས་ཤེིགོ་གོི་རང་དབང་ཞིེས་པོའིི་འིགོགོ་རྩི་
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སོ་སོའིི་མི་རིགོས་འིབུར་ཐོན་ཡོོད་པོ་དང་མི་རིགོས་ཟུར་གོསལ་

ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཁྱིད་ཆེོས་སམ་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེེད་གོཙོ་བོ་དེ་སོ་སོའིི་

རིགོ་གོཞུང་འིདི་ཡོིན་པོ་རེད། དཔོེར་ན། ཉིེ་ཆེར་ཨུ་རུ་སུའིི་ཁྱིབ་

ཁོོངས་ཀྱིི་མངའི་སྡེེ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན། ས་ཁུལ་དེ་ཚོའིི་

ནང་ལ་སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོོད་མིན་ལ་མ་

ལྟོས་པོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཤེིགོ་མེད་ན་སོ་སོའིི་མི་

རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་བྱེེ་བྲགོ་པོ་ཞིིགོ་མཚོན་གྱིི་མེད་པོ་དང་མི་རིགོས་

ཀྱིི་མཚོན་བྱེེད་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ སོ་སོ་

སྒོེར་གྱིི་ཆེོས་དད་ཡོོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་

མཚོན་བྱེེད་རིགོ་གོཞུང་ཡོིན་པོ་ལ་ངོས་འིཛནི་བྱེས་ཏེེ་ཚང་མས་ནང་

པོའིི་ཆེོས་དེ་བསྐྱར་གོསོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་

པོ་དེ་བརླགོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་དོ་འིཁུར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ནང་པོའིི་

ཆེོས་དེ་ཆེོས་ལ་འིདུ་ཤེེས་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་ལ་ཕེན་གྱིི་རེད་བསམ་

པོའིི་འིདུ་ཤེེས་ཡོོད་རུང་མེད་རུང་གོང་ལྟར་སོ་སོ་གོསོན་པོའིི་མི་

ཚེ་འིདིའིི་རིང་མི་རིགོས་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུར་མ་བརླགོ་

པོ་དང༌། དེའིི་རྣམ་པོ་མ་བརླགོ་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཁོོང་ཚོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བཤེད་བྱུང༌། 
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ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་ཡོིན་ནའིང་དེ་དེ་བཞིིན་རེད། ང་ཚོར་རང་

དབང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོའིི་རང་དབང་བརླགོ་སོང་ཟེར་བའིི་

རྩི་བ་འིདྲེ་པོོ་དེ་སོ་སོ་མི་རིགོས་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་བཤེད་ཡོོང་དུས་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རེད། མི་རིགོས་ཤེིགོ་གོི་ལ་རྒྱའིི་ཆེ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང་

རུང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཟུར་གོསལ་གྱིི་མཚོན་བྱེེད་དམ། 

མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་མཚོན་བྱེེད་གོང་ཅིར་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་ཟེར་བ་འིདི་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་རིགོ་གོཞུང་

འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ང་རང་ཚོས་གོཏེམ་

འིདོད་བྱེས་ནས་བཤེད་པོ་དང༌། ང་རྒྱལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་

མིན་པོ། རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མཐོང་གོསལ་ཡོིན། 

དཔོེར་ན་ཁོ་སང་ཁོ་ཉིིན་ཉིིན་ལྔའིི་རིང་ལ་ཚན་རིགོ་པོ་དེ་འིདྲེ་

དང་ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་འིཚོགོས་ཏེེ་བསམ་ཚུལ་གོོ་བསྡུར་བྱེས་པོ་

ཡོིན། ད་རེས་ཐེངས་དང་པོོ་མ་རེད། དེ་སྔ་དེ་འིདྲེ་ཚར་འིགོའི་

ཤེས་ཚོགོས་མོང༌། དེས་གོ་རེ་རྟགོས་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད་ཅེས་

ཟེར་ན། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེོས་ལུགོས་
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མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་། དེང་དུས་ཀྱིི་ཚན་རིགོ་པོ། ཚན་རིགོ་གོི་སྡེེ་

ཚན་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་ཚན་རིགོ་པོ་དེ་ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་གོོ་

བསྡུར་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་དེ་ཕེལ་ཆེེར་ནང་པོའིི་ཆེོས་མ་གོཏེོགོས་

དཀོན་པོོ་རེད། ཚན་རིགོ་གོི་སྡེེ་ཚན་ཚང་མ་རང་གོང་ཤེེས་

ཏེེ། གོཙོ་བོ་སེམས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཚན་རིགོ་གོི་སྡེེ་ཚན་

བྱེེ་བྲགོ་པོ་དེ་ཚོ་མཉིམ་དུ་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཉིམས་ཞིིབ་

བྱེེད་རྒྱུ་ལ་དེང་སང་ཚན་རིགོ་པོ་ཚོའིི་ནང་དུ་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་ཆེེ་

རུ་འིགྲེོ་བ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ ང་རང་ཚོའིི་ཕེ་མེས་ནས་རིམ་པོས་

རིམ་པོས་དར་སྤེེལ་བྱུང་ནས་ཡོོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དངོས་

གོནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་

བ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་གོསལ་པོོ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟར་སྤྱོི་

དང་བྱེེ་བྲགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློ་

བཏེང་བ་ཡོིན་ན་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོར་

ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་སྤེེལ་བྱེས་ནས་དེའིི་ངོ་བོ་དང་ཁྱིད་ཆེོས་

ངོས་ཟིན་རྒྱུ་དང༌། དེའིི་དགོོས་པོ་དགོེ་མཚན་སེམས་ཀྱིི་ནང་

ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་
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རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ངས་དེ་ཞུས་ན་བསམ་

བྱུང༌། གོཞིན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། 

དེ་རིང་འིདིར་སེར་སྐྱ་མི་མང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་སློེབས་

ཡོོད་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

གོ་རེ་བྱེས་ཀྱིང་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོོགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ནས་འིགོལ་རྐྱེེན་རྣམས་འིགྱུར་བཞིིན་པོ་དང༌། མཐུན་

རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཛོམས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ད་ལྟའིི་དགུ་བཅུ་གོོ་

གོཉིིས་ནས་གོོ་གོསུམ། གོོ་བཞིི། གོོ་ལྔ་སོགོས་ལོ་ཁོ་ཤེས་རིང་

ང་ཚོ་ལམ་འིཕྲང་དོགོ་ས་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་ཡོོད། ལ་རྩིེ་རུ་སློེབས་

ཐགོ་ཉིེ་བ་གོང་ཞིིགོ་ལ་དེའིི་ལམ་འིཕྲང་དོགོ་པོོ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་འིདིར་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་འིགོན་འིཁུར་འིཁིས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་

པོ་ལྟར་ཚང་མས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྒྱུན་བཅངས་བྱེས་ཏེེ། སོ་སོར་སྐོབས་

སུ་བབ་པོའིི་ལས་རིགོས་གོང་གོི་ནང་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཚང་མས་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བསམ་སྟེ་ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་
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པོ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོིན་ཀྱིང་ཚང་མར་ཧུར་ཐགོ་གོནང་རོགོས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན།

ཉིི་མ་ཚ་པོོ་བྱེེ་ཐང་འིདྲེ་པོོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བསིལ་གྲེིབ་

མེད་པོར་སྡེོད་སྐོབས་སྐོད་ཆེ་ཡུན་རིང་པོོ་བཤེད་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་

ཐང་ཆེད་ཅིང་། དཀའི་ལས་ཡོོད་འིགྲེོ། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་

སྒྲིིགོ་ཁིམས་སྲུང༌། ཚང་མ་དངོས་གོཙང་མ། སེམས་ལ་དགོའི་

སྣང་དང༌། སྤྲོོ་སྣང་གོི་རྣམ་པོ་གོདོང་གོི་ཐོགོ་ནས་གོསལ་པོོ་

མཚོན་གྱིི་འིདུགོ་སྟབས་ང་རང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང་ལ་ཚང་མ་

ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཡོང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༣ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༣ ཉིནི་

བཞུགོས་སྒོར་དྷ་སྟངེ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙོསེ་བཞུགོས་སྒོར་དྷ་སྟངེ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙོསེ་

ནས་ལ་ོ ༣༢ འིཁོརོ་བའི་ིདུས་ཆེནེ་ཉིནི་སློབོ་ཕྲུགོ་ནས་ལ་ོ ༣༢ འིཁོརོ་བའི་ིདུས་ཆེནེ་ཉིནི་སློབོ་ཕྲུགོ་

རྣམས་དང༌། ལས་བྱེདེ་ཡོངོས་ལ་སྩལ་བའིི་རྣམས་དང༌། ལས་བྱེདེ་ཡོངོས་ལ་སྩལ་བའིི་

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྔར་བྱེས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ིརྒྱུ་

རྐྱེནེ།

དེ་རིང་འིདིར་ང་རང་ཚོ་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་ཚུགོས་ནས་ལོ་ ༣༢ 

འིཁོོར་བའིི་དུས་དྲེན་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོའིདིར་འིཛོམས་པོའིི་

གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་འིདི་གོར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཐུགོ་པོར་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་དང༌། ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་འིདིར་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་བཀོད་

པོ་བཞིིན། གོང་ལྟར་ལོ་ཡུན་དེ་དགོ་གོི་རིང་ལ། དངོས་གོནས་

ཐོགོ་མར་བུ་གོསོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཚུགོས་པོ་དེ་ནས་རིམ་

པོས་རྒྱ་ཇེ་ཆེེར་ཕྱོིན་ནས། ད་ཆེ་བུ་ཕྲུགོ་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་ཡོོད་པོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། ཆེེ་ས་ནས་
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བཤེད་ན་བོད་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས་ཀྱིི་ཡོོད་

ལ། གོཉིིས་ནས་བུ་ཕྲུགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་མི་ཚེའིི་འིཚར་ལོངས་

བྱེེད་རྒྱུའིི་གོཅེས་སྐྱོང་བྱེས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་ཡོིན་སྟབས་དངོས་གོནས་

གྲུབ་འིབྲས་ཆེེན་པོོ་རེད།

ལོ་ཡུན་དེ་དགོ་རིང་ལ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ཞིིགོ་

ཡོིན་པོ་ལས། གླིོ་བུར་དུ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སྒྲུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

མིན་པོར། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་འིགོའི་ཞིིགོ་

ད་ཆེ་འིདས་ཟིན་པོ་དང༌། ཡོང་འིགོའི་ཞིིགོ་ལོ་ན་རྒས་ཤེིང་འིཁོོགོས་

པོ་ཆེགོས་ནས་ཡོོད་པོ་འིདི་རྣམས་སོ་སོའིི་མི་ཚེ་རྫོོགོས་ཀྱིང་། མི་

ཚེའིི་རིང་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་འིདི་དགོ་ད་དུང་

ཡོང་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་འིདི་རྣམས་བྱེས་རྗེེས་

དངོས་གོནས་རེད། ད་ལྟ་འིདིར་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་བཞིིན་པོ་ཚང་

མས་དངོས་གོནས་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་མ་འོིངས་པོར་ད་

དུང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དམིགོས་བསལ་བློ་ལ་འིཁོོར་བའིི་ཐོགོ་

ནས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་ཧ་

ཅང་གོི་ཡོགོ་པོོ་རེད། ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་
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རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། 

དེ་ནས་ངས་རྒྱུན་དུ་བཤེད་མུས་ལྟར། ང་རང་ཚོ་ལ་བསྟོད་

བསྔགོས་མིས་བཏེང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། སོ་སོར་སོ་སོས་བསྟོད་

ར་བཏེང་ན་འིོས་པོ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚོར་གོལ་ཆེེ་བ་

ནི་སྐྱོན་གོང་ནས་ལྷགོ་མིན་དང་། འིཐུས་ཤེོར་གོང་ནས་འིགྲེོ་

མིན་དེ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་རྒྱུ་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

འིདུགོ ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་འིདས་པོའིི་ལོ་ངོ་ ༣༣ ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་

ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་སྐོབས་རེ་གྲེ་འིགྲེིགོས་མིན་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ནས་བལྟས་ན་ང་ཚོར་གོཞིན་

ལས་ལྷགོ་པོའིི་བྱེས་རྗེེས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། འིཛམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བཙན་བྱེོལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ཁོད་ནས་

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་གྲེངས་ཀར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་དང་། 

བཙན་བྱེོལ་བ་ཉུང་ཤེོས་ཀྱིི་གྲེས་ཤེིགོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་གྲུབ་

འིབྲས་དང་ཚགོས་ཚུད་ལོས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་བོད་

པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་དེ་ཚགོས་ཚུད་ཤེོས་དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཆེེ་ཤེོས། 

རོགོས་རམ་གོང་བྱུང་བ་རྣམས་ནད་ཐོགོ་སྨན་འིཁོེལ་བྱེས་ནས་
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གྲུབ་འིབྲས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་བྱུང་ཡོོད། 

འིདི་གོ་བུ་གོསོ་ཁོང་ལ་ཆེ་མཚོན་ན་ཡོང་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་

ཚོས་བུ་གོསོ་ཁོང་ལ་ལྟ་སྐོོར་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་ལ་དངོས་གོནས་

དགོའི་ཚོར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོ་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུགོ་གོཏེོང་

རྒྱུར་དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་བཞིིན་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་བཞིིན་འིདུགོ་ལ། 

དེ་བཞིིན་དུ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་སྣ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོོང་མཁོན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དྷ་རམ་ས་ལའིི་ཁུལ་གྱིི་ང་རང་ཚོའིི་བོད་རིགོས་

ཀྱིི་སྡེེ་ཚན་འིདྲེ་མིན་དེ་དགོ་མཐོང་རྗེེས་མང་ཆེེ་བའིི་མཐོང་ཚུལ་

བཟང་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་བོད་ཁྱིིམ་

སློོབ་གྲྭ་ཡོས་མས་ལ་ཚང་མས་མཐོང་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་

འིདུགོ འིདི་དགོ་ང་ཚོའིི་གྲུབ་འིབྲས་རེད། ལེགོས་པོའིི་ཆེ་རེད། 

ད་ཡོང་ང་ཚོས་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན། སྐོབས་རེ་ང་རང་ཚོའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་དཔོེར་ན་བོད་ཁྱིིམ་གྱིིས་མཚོན་པོས་དེ་སྔ་

ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་མཁོན་དེ་དགོ་གོི་གྲེས་དེང་སང་ཕྲན་

བུའིི་འིཐུས་ཤེོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་ཡོང་ལྷང་ཙམ་རེ་གོོ་ཐོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདི་ནི་གོང་ལྟར་

མིའིི་གོཤེིས་ཀ་རེད། དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་སུ་
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རིགོ་པོ་བསྒྲིིམ། ཡོར་རྒྱས་གོང་འིཚམ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ལྷོད་

ཡོངས་ཤེོར་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་དེ་ཏེན་ཏེན་མི་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་དེར་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། འིཐུས་ཤེོར་

གྱིི་ལས་ཀའིི་རིགོས་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བར་

ལུས། ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཏེེ་དོ་སྣང་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ཐལ་ཆེ་

ཕྱོིན་ཟིན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་རིགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་དང་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

ཁོ༽ སྤྱོ་ིསྒོརེ་གྱི་ིམཚན་ལ་དང་། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ།

ང་རང་ཚ་ོའིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དགོོས་དོན་སྐོོར་ཚོགོས་གོཙ་ོདང་

བཀའི་བློན་ཚོས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་རེད། ང་རང་ཚོ་སྤྱོི་དང་བྱེེ་

བྲགོ་གོི་བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་གྱིི་དོན་དགོ་དང་འིབྲེལ་བ་

ཡོོད་ལ། གོཙོ་བོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་མི་ཚེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚོ་མི་ལུས་ཐོབ་ཡོོད། མིའིི་རྣམ་

དཔྱོོད་དེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མི་ལ་རྙོོགོ་དྲེ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་

དང༌། མི་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་གོསར་པོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་

མིའིི་ལུས་འིདི་གྲུབ་པོ་གོཏེན་ནས་མིན། མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་དམ། 
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ང་རང་ཚོ་མིའིི་ནུས་པོ་རང་བཞིིན་གྱིི་ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་

འིདིས་རང་ཉིིད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྤྱོི་ཚོགོས་ཚང་མར་ཕེན་ཐོགོས་

ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མདོ་དོན་ཡོང་སྙིིང་གོཞིན་ལ་ཕེན་པོའིི་

རང་བཞིིན་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ཐབས་ལ་ང་རང་ཚོ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས། རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་བཤེད་ན་ཡོང༌། 

མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་བེད་སྤྱོོད་ཇི་ཙམ་བཟང་པོོ་བྱེས་པོའིི་ཚོད་ཀྱིིས་

རང་ཉིིད་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། ཇི་ཙམ་གྱིི་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

དེ་བེད་སྤྱོོད་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་པོའིི་ཚོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིང་མཐའི་མ་

མ་སྐྱིད་པོ་ཡོོང་རྒྱུ་མ་ཟད། མཐའི་མ་ཧ་ལམ་མི་གྲེལ་ནས་བུད་

དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་འིཛམ་གླིིང་གོི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡོོང་མུས་རེད། 

དཔོེར་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་དུའིང་མི་སྤྱོི་སེམས་ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་ཡོོད་པོ། རྣམ་དཔྱོོད་དང་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་དེ་དགོ་ལ་

རང་བཞིིན་གྱིིས་མིས་བསྟོད་བསྔགོས་དང༌། རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་

བྱེས་ནས་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེེད་པོ། མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་དེ་རང་དོན་

ཁོོགོ་བཅུགོ་དང་། མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་ན་

སུས་ཀྱིང་འིཕྱོ་སྨོད་བྱེེད་པོ་མཐོང་ཆེོས་ལྟར་ཡོིན། དེས་ན་སོ་

སོ་རང་དོན་ལ་ལྟོས་ཀྱིང་ཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 
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སྤྱོི་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་ཡོང་ཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་མིའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྩི་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་མིའིི་

རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་གོཤེིས་རྒྱུད་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་

པོ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། རྩི་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ལྷགོ་བསམ་ཇེ་མཐོར་བཏེང་ནས་དེ་གོཉིིས་

ཟུང་སྦྲེལ་བྱེེད་པོ་དེ་རྩི་དོན་ཡོིན། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པོའིི་དོན་དུ་སློོབ་

ཚན་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་སམ། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སྣོན་འིཕྲི་སྤེོར་གོཅོགོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་

དགོ་སྐོབས་དང་འིཚམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས།

གོ༽ དངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། བྱེམས་བརྩིསེ་ཕེངོས་

པོའི་ིདཀའི་ངལ།

ད་ལྟ་ཚོགོས་གོཙོས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། སྤྱོིར་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་

དེང་སང་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩི་དབྱེིན་ཇིའིི་

ལུགོས་སྲིོལ་དང༌། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་སྟངས་ཡོིན་ཅིང་། དེ་རྩི་བ་རྒྱ་གོར་ལ་རན་དང་མ་རན་ལ་

བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཡོང་སྒོོས་ང་རང་
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ཚོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་རན་དང་མི་རན་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་དེ་རིགོས་དངོས་གོནས་

འིདི་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་རིགོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛིན་ཡོིན་པོའིི་མི་ཚོས་གོོ་

བསྡུར་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེས། ཚོད་བལྟ་བྱེས། ཉིམས་མོང་བསགོས་

པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་གོཞིི་རྩི་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་དེ་བབསྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་མིན། 

གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོར་རྒྱས་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོི་ལོགོས་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་

བྱེེད་པོ་དེ་མ་ཡོིན་པོར། མི་ཚེ་རིང་ལ། ལུས་པོོ་བདེ་ཐང༌། 

སེམས་སྐྱིད་པོ། བགོ་ཕེེབས་པོ་སོགོས་དགོོས་པོ་ཡོིན། ཕྱོི་

ལོགོས་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་ཡོོད་ཀྱིང༌། ནང་དུ་སེམས་ཁལ་ཁོོ་ན་

བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་དེར་སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོར་རྒྱས་ཞིེས་མི་

བརྗེོད་ཅིང་། སེམས་ཁལ་ཁོོ་ན་བྱེས་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་ལུས་མི་

བདེ་བ་དང་། ལུས་པོོ་བདེ་ཐང་ཡོོད་ཀྱིང་སེམས་མ་སྐྱིད་པོའིི་

དབང་གོིས་རང་སྲིོགོ་རང་གོིས་གོཅོད་དགོོས་པོ་དང་། རང་

ཉིིད་མ་སྐྱིད་པོའིི་ཞིོར་ལ་མི་ཚང་མར་སྡེོད་བཟོད་མི་བདེ་བ་བཟོ་

མཁོན་དེ་ལྟར་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་སར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 
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ལྷགོ་པོར་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་དུ་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ང་

ཚོས་མཐོང་མུས་ཡོིན། དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་

སུའིི་དོན་དགོ་ལ་དམིགོས་ནས་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་གོི་

ཡོོད་ཅེ་ན། མི་ལ་ཕེན་ན་བསམས་ནས་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་

གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ལ། གོང་ལ་དམིགོས་ཡུལ་མིའིི་བསམ་བློའིི་བདེ་

སྐྱིད་བརླགོས་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་དགོོས་དོན་མ་

ཚང་བ་རེད། དངོས་གོནས་མིའིི་མི་ཚེའིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་ཟེར་བ་འིདི་སྲིོགོ་བཞིིན་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་མེད་ན་ཧ་ལམ་དུད་འིགྲེོ་དང་ཁྱིད་མེད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་

ཡོོད། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཡོོད་ན་དངོས་གོནས་མིའིི་མཚན་

ཉིིད་ཚང་གོི་ཡོོད་པོས་ང་རང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བཟང་པོོའིི་

སྤྱོོད་པོ་དང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་རྒྱུན་དུ་འིཇགོས་པོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དང་། དེ་དགོ་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་དུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དཔོེར་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་དེ་རིགོས་མ་རྩིའིི་

རིང་ལུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་དང་མི་འིདྲེ་བར་མི་མང་བའིི་བདེ་
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སྐྱིད་ཀྱིི་དོན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས། 

སློོབ་སྦྱོོང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ཚང་མ་མང་ཚོགོས་ལ་ཕེན་པོའིི་ཆེེད་

དུ་དམིགོས་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་པོ་སོགོས་

འིགྲེོ་སྟངས་དེ་ལྟར་ཡོིན་ནའིང་། དངོས་གོཞིི་ལགོ་ལེན་བསྟར་

སྐོབས་བྱེམས་བརྩིེས་ཕེོངས་ནས་གོནོད་འིཚེའིི་བསམ་བློ་དང༌། 

གྲེལ་རིམ་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་སོགོས་འིཁོོན་འིཛིན་གྱིི་བསམ་བློ་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་པོ། བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློ་མ་འིདང་

བའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོགོས་

ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་

དགོོས་པོ་མཐའི་མ་ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང་

ཕེན་ཚུན་ཡོིད་ཆེེས་བརླགོ་པོ། གོ་དུས་ཡོིན་ན་ཡོང་ཞིེད་སྣང་

དང་དངངས་སྐྲགོ་གོི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་གོ་རེས་

ལན་པོ་རེད་ཟེར་ན། བྱེམས་བརྩིེས་ཕེོངས་པོ་རེད། རྣམ་དཔྱོོད་

ཡོོད་ཀྱིང་བྱེམས་བརྩིེས་ཕེོངས་པོའིི་ཉིེན་ལེན་གྱིིས་མི་སྤྱོི་ཡོོངས་

ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་གོི་མེད་ལ། གོཏེམ་བཤེད་འིདྲེ་ཆེགོས་ཇི་ཙམ་

ཡོོད་ནའིང་མི་ཕེན་པོར་མི་ཚང་མ་ཞིེ་ལོགོ་དགོོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད།
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ང༽ བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དང་། ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ།

ང་རང་ཚ་ོབོད་རིགོས་ནང་ལ་མཚོན་ན་སྤྱོི་ཡོོངས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་

ཀྱིང༌། དེང་སང་གླིོ་བུར་རྐྱེེན་དབང་གོིས་ང་རང་ཚ་ོབོད་རིགོས་

ནང་ལ་ཡོང་ཁམ་པོ་དང་འིཕྲོགོ་བཅོམ་བྱེེད་མཁོན་མང་དུ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད་པོ་གོ་ོཐོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ཏེེ་གོང་ལ་གོང་

འིཚམ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་མཐའི་མ་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་

མཁོན་དང་། སྡུགོ་ས་ནས་བཤེད་ན་རྐུན་མ་རྒྱགོ་མཁོན་ལྟ་བུ་

ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་དགོ་ཧ་ཅང་གོི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། སོ་

སོ་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མི་ཚེ་གོཏེན་བརླགོ་གོཏེོང་གོི་

ཡོོད་ལ། ཚེ་འིདི་ཕྱོི་བཤེད་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མའིི་མདུན་ལམ་ལ་བལྟ་

བཟོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཚེ་ཕྱོི་མ་མ་ཁོས་མ་བླངས་

ཀྱིང་ཚེ་འིདི་གོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཁམ་པོ་དང་། 

རང་ཉིིད་རྐུན་མ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་སུས་ཀྱིང་ཆེ་

འིཇོགོ་མི་བྱེེད་ལ། སུས་ཀྱིང་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་གོི་མ་རེད། འིཕྲལ་

སེལ་དངུལ་དང་དངོས་པོོ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་བའིི་ཕེན་ཐོགོས་

བདུན་ཕྲགོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཤེིགོ་ཡོིན་ལས་ཆེེ། དེའིི་དབང་གོིས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེ་བཟང་པོོར་ནགོ་ཐིགོ་ཕེོགོ་སྟེ་རང་གོི་མི་ཚེ་འིདི་



162162
རང་ཆུད་ཟོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། འིདི་རིགོས་ལ་ང་རང་ཚ་ོགོང་ལྟར་

འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་བའིི་རྟགོས་མཚན་ཡོིན། 

ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་བརྒྱ་ཐམ་པོ་སྟོང་ཐམ་

པོ་ཡོོད་ན་ཡོང་ཉུང་དྲེགོས་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀྱིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་འིདི་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་

ཡོིན་བསམ་པོ་གོ་དུས་ཡོིན་ནའིང་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་

ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕེ་མ་དང་སྤུན་མཆེེད་ཚང་མའིི་

སེམས་སུ་ཡོ་རབས་ཟེར་བ་འིདི་རྒྱུན་དུ་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ ཡོ་རབས་ཟེར་བ་དེ་སློོབ་ཚན་བསློབས་ནས་ཤེེས་རྒྱུ་

ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཡོིན་བཟོ་མི་འིདུགོ ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་

འིདི་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རིང་གོོམས་གོཤེིས་ལ་འིཇགོས་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་སྟེ། འིདི་བྱེས་ན་ཡོ་རབས་དང༌། འིདི་བྱེས་ན་མ་རབས་

རེད་ཅེས་བསམ་བློས་ཤེེས་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོར། ཡོ་

རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་དེ་དགོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོཤེིས་རྒྱུད་ལ་འིཇགོས་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། རང་ཉིིད་ལ་གོོམས་གོཤེིས་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

ཡོིན། དེ་ལྟར་ཡོོང་བ་ལ་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དེ་གོལ་ཆེེན་ཡོིན་

པོའིི་ངོས་འིཛིན་དང༌། གོལ་ཆེེན་དོན་ཆེེན་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་བའིི་
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འིདུ་ཤེེས་དགོོས་ལ། འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་དང་དོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་ཇི་ཙམ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་གོོམས་གོཤེིས་

ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

དཔོེར་ན་ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཆེོས་

ཤེེས་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་ཆེོགོ་པོར་ཆེོས་གོཤེིས་རྒྱུད་དང་འིདྲེེས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་དཔྱོད་སྒོོམ་བྱེེད་དགོོས་སར་དཔྱོད་སྒོོམ་

དང་། འིཇོགོ་སྒོོམ་བྱེེད་དགོོས་སར་འིཇོགོ་སྒོོམ་བྱེས་ཏེེ་སེམས་

རྒྱུད་དོན་དེ་དང་འིདྲེེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ནས་སོ་སོའིི་གོོམས་གོཤེིས་དེ་སྒྱུར་བཅོས་ཐེབས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་

རང་ཚོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་འིདི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་

འིཇགོས་དགོོས་པོར་བརྟེན་ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའིི་ནང་ནས་དོ་སྣང་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་ལ་གོོམས་གོཤེིས་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མིགོ་

ལྟོས་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས།

ཅ༽ སྣདོ་བཅུད་ཀྱི་ིགོཙང་འིཕྲདོ་དང་། ཁོརོ་ཡུགོ་སྲུང་

སྐྱབོ།
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དེ་དང་མཚུངས་པོར་ང་རང་ཚོས་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་བྱེེད་

རྒྱུ་ཡོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། སྒོེར་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་དང་། རང་ཉིིད་གོང་དུ་གོནས་སྡེོད་བྱེེད་སའིི་གོནས་

སྤྱོི་ཡོོངས་དེ་གོཙང་མ་དང༌། ཡོིད་དུ་འིངོ་བ་ཆེགོས་ཐུབ་ཐབས་

བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན་དཔོེ་ཆེའིི་ནང་ལ།

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གོཞིི་དགོ །

གོསེགོ་མ་ལ་སོགོས་མེད་པོ་དང༌། །

ལགོ་མཐིལ་ལྟར་མཉིམ་བཻཌཱུརྱའིི། །

རང་བཞིིན་འིཇམ་པོོར་གོནས་གྱུར་ཅིགོ །

ཅེས་གོསུངས་པོ་ལྟར་པོར་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྨོན་པོའིི་

གོནས་ཤེིགོ་དང༌། ཡོིད་དུ་འོིང་བ། ཡོིད་དུ་འིཐད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

པོ་རེད། དེ་ལྟར་ས་གོཞིི་འིཇམ་པོ། རྩིི་ཤེིང་ནགོས་ཚལ་གྱིིས་

བརྒྱན་པོ་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དེ་ཡོིད་དུ་འིོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། ལེགོས་

པོའིི་ཆེ་ཡོིན། ང་རང་ཚོས་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

དེ་ལྟར་ཡོོང་མིན་ལ་འིབྲེལ་བ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། རང་

ཉིིད་གོདན་སྟེང་དུ་བསྡེད་དེ། 
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ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གོཞིི་དགོ །

གོསེགོ་མ་ལ་སོགོས་མེད་པོ་དང༌། །

ལགོ་མཐིལ་ལྟར་མཉིམ་བཻཌཱུརྱའིི། །

རང་བཞིིན་འིཇམ་པོོར་གོནས་གྱུར་ཅིགོ །

ཅེས་ངགོ་ནས་བརྗེོད་ཅིང་། དོན་དངོས་ཐོགོ་རང་ཉིིད་སྡེོད་སའིི་

གོཡོས་གོཡོོན་རྣམས་ཧ་ཅང་བཙོགོ་པོར་བསྡེད་ན་ཁྱིད་མཚར་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ངེས་ཡོིན། ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་བཞིིན་སོ་སོ་ཡོོད་སའིི་

ས་ཆེ་དེར་གོད་འིཕྱོིས་གོཙང་མ་བྱེས་ཏེེ། ཤེོགོ་སྙིིགོས་སོགོས་

མེར་བསྲིེགོ་བཏེང་དགོོས་སར་མེར་བསྲིེགོ་བཏེང༌། ཀྲིང་གོོགོ་

སོགོས་གོང་བྱུང་དུ་མ་གོཡུགོས་པོར་སོ་སོའིི་ཁོོར་ཡུགོ་དེ་དགོ་

གོཙང་མ་བྱེེད་དགོོས། 

དཔོེར་ན་སྦྱོོར་བའིི་ཆེོས་དྲུགོ་གོི་གོནས་ཁོང་བྱེི་དོར་བྱེ་བ་བཤེད་པོ་

དེ་ཁོོར་ཡུགོ་གོཙང་མ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད། བར་ལམ་ང་ལ་དེ་ལྟའིི་

ཡོི་གོེ་འིབྲི་མཁོན་འིགོའི་ཞིིགོ་བྱུང་ལ། དངོས་སུ་བརྗེོད་མཁོན་ཡོང་

འིགོའི་ཞིིགོ་བྱུང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དོ་

སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། སྔོན་ལ་ཉིེ་འིཁིས་མེགོ་ལོར་གྷན་

ཇིར་ཧ་ཅང་འིརྫོོར་པོོ་འིདུགོ དེ་ལ་བྱེེད་ཐབས་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ་གོམ་
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ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་བྱུང༌། དེ་དངོས་གོནས་རེད། ས་གོནས་རྫོོང་གོི་

ལས་ཁུངས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་སྟབས་ལམ་སེང་དུས་ཐོགོ་ཡོོང་

གོི་མེད་ཅེས་ལྷན་པོ་རྒྱགོ་ཁུལ་བྱེས་ཀྱིང་། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོར་

འིགོན་ཁོགོ་དེ་སློེབས་ཡོོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཁོ་ནས་འིཛམ་

བུ་གླིིང་གོི་ཁོོར་ཡུགོ་སྐོོར་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ངོ་ཐོགོ་སོ་སོའིི་

འིཁིས་ལ་ཡོོད་མཁོན་དེ་རྣམས་རྫོོར་ཐགོ་ཆེོད་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་

གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། ཚུར་ཙམ་དེར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་བཀའི་

སློོབ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ཕེར་ཙམ་དེར་ལགོ་ལེན་ཐོགོ་དོ་སྣང་

མེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། མ་གོཞིི་ལྷོད་ཡོངས་བཏེང་བ་

མིན་ཡོང༌། རང་བཞིིན་གྱིིས་གོོམས་གོཤེིས་ལ་མ་འིཇགོས་པོའིི་

སྐྱོན་རེད། སྣབས་ལུད་དང༌། མཆེིལ་མ་གོང་བྱུང་དུ་གོཡུགོས་

པོ་སོགོས་བྱེེད་མི་རུང༌། བྱེེད་སྟངས་འིདི་རིགོས་ཡོགོ་པོོ་མ་རེད། 

ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འིཕྲོད་བསྟེན་དང་འིབྲེལ་བ་

ཡོོད་པོས་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། བོད་

རིགོས་གོང་དུ་ཡོོད་སར་དེའིི་ཚོད་ཀྱིི་རྫོོར་པོོ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་

ན་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ 

མདོ་དོན་དེ་དང་དེས་མཚོན་པོས་གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ཡོ་རབས་
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སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་རྒྱུའིི་མི་ཚེའིི་སྙིིང་པོོ་རེད། བོད་པོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་དུས་

དེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཞིིགོ་ཐུགོ་དུས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དེ་མིན་མི་སུ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། མ་འོིངས་

པོར་ང་ཚོ་རྒྱ་མི་ཐུགོ་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། རྒྱ་མི་ཐུགོ་ཀྱིང་ངས་དེ་

བཤེད་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའིི་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་རེད། མི་ཚང་མ་བདེ་སྐྱིད་འིདོད་ཀྱིི་ཡོོད། མི་ཚང་མ་

སྡུགོ་བསྔལ་འིདོད་ཀྱིི་མེད་ལ། བྱེེ་བྲགོ་ཏུ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

ལ་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང༌། རིགོས་རུས་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་དབྱེེ་

འིབྱེེད་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། ཆེེ་ས་ཞིིགོ་ནས་བཤེད་

ན་འིཛམ་གླིིང་སྒོོར་མོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོནས་པོའིི་མི་གོཅིགོ་གྱུར་

རེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་ཁོོར་ཡུགོ་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་འིབྱུང་བའིི་

གོནས་སྟངས་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཏེེ་མི་ལ་བརབ་གོསིགོ་བྱུང་ན་ང་

ཚོ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་བརབ་གོསིགོ་ཡོོང་

རྒྱུ་ལས་ལུང་པོ་ཁོ་ཤེས་ལ་བརབ་གོསིགོ་དེ་མོང༌བ་དང་། ལུང་

པོ་ཁོ་ཤེས་ལྷགོ་པོའིི་རེ་བ་མེད། ང་རང་ཚོ་མི་སུ་དང་སུ་ཡོིན་

ནའིང་ཆེེ་ས་དང་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་ས་ནས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་དོན་

ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ང་རང་ཚོས་ཁོ་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨོན་ལམ་རྟགོ་ཏུ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། ཐོགོ་མར་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕེར་བཞིགོ ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་དངོས་སུ་

འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་གོི་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་

ཀྱིི་བདེ་བ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་སྐོོར་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཚོད་དཔོགོ་གོི་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་

གྱིི་ཕེན་བདེ་ཞིིགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་

ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་ནང་བཞིིན་ལགོ་ལེན་གོང་ཐུབ་བསྟར་གྱིི་ཡོོད་

པོའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། གོང་ལྟར་ཆེེ་ས་ཆུང་ས་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ཀྱིང༌། མདོ་དོན་ཡོ་རབས་ཟེར་བ་

འིདི་སྲིོགོ་གོི་སྙིིང་པོོ་དང༌། མི་ཚེའིི་རྩི་བ་ལྟ་བུ་ཡོིན། མ་གོཞིི་

རྟགོ་པོར་བཤེད་མུས་ཡོིན་ཀྱིང༌། དེ་རིང་འིདིར་ཐུགོ་པོའིི་ཞིོར་

ལ་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌།

ཆེ༽ ཉིལ་ཐགོ་བདེ་སྤྱོདོ་དང་། སྤྱོ་ིཚགོོས་ཀྱི་ིལས་འིགོན།

དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཉིེ་ཆེར་ཁོགོ་ཁོ་ཤེས་ལ་

མངགོས་བཅོལ་བྱེ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དོ་སྣང་གོསར་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ལ། ཐ་མགོ་ཉིལ་ཐའིི་རིགོས་འིཐེན་མཁོན་ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ ཁོགོ་ནི་ཁོགོ་མི་འིདུགོ ན་གོཞིོན་བསམ་བློའི་ི
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ནང་ལ་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོའིི་དབང་

གོིས་རེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས། རེ་བ་བྱེས་པོ་བཞིིན་མ་འིགྲུབ་པོའིི་

སྐོབས་སུ་སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་ཆེགོས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཉིལ་

ཐ་འིཐེན་མཁོན་ལྟ་བུ་ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

འིདི་ཚོའིི་གྲེས་མ་བྱུང་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ དེ་ནི་ལས་ཁུངས་ཤེིགོ་གོིས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་མ་བཤེད་དང་

། ལས་ཁུངས་ཤེིགོ་གོི་ལས་འིགོན་མིན་པོར་སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོོངས་

རྫོོགོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་རིགོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཉིལ་ཐ་འིཐནེ་མཁོན་ཡོོད་ན་ད་ེལ་ང་ཚོས་དྲེནི་ཆུང་དང༌། འིཐབ་འིཛངི་

གོཏེོང་ཡུལ་མ་ཡོིན་པོར་ལྷགོ་པོར་དུ་ཡོང་བྱེམས་བརྩིེས་བསྐྱངས་

ནས་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་པོའིི་ལམ་ལས་ཚུར་ཕྲལ་ཏེེ་ཕྱོིན་ཅི་མ་ལོགོ་པོའིི་

ལམ་ལ་བྱེམས་བརྩིསེ་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེ་ེའིགོོད་དགོོས་པོ་ད་ེགོལ་

གོནད་ཆེེ་ལ། དེ་བཞིིན་དུ་མི་དགོེ་བཅུའིི་ནང་ཚན་ནས་ལོགོ་གོཡོེམ་

གྱིིས་རྐྱེེན་པོས་ན་ཚ་འིདྲེ་མིན་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

ཧ་ལམ་བྱུང་མོང་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན་ནའིང་དེ་ལྟབུའིི་རིགོས་ལའིང་ང་
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ཚོས་མཛསེ་པོོ་དང་འིདྲེ་ཆེགོས་བྱེས་ནས་མ་བསྡེད་པོར། དེ་རིགོས་

དངོས་ཡོོད་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོིན་སྟབས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་དགོོས། མདོར་ན་དེ་དང་དེས་མཚོན་པོས་ང་རང་ཚོ་སྡུགོ་སའིི་

ཕྱོོགོས་སུ་ཚང་མས་གོཟབ་གོཟབ་དང་། སམེས་བཅངས། སྦ་ིགོསང་

བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད།

ཇ༽ ལས་དནོ་འིཐུས་ཤེརོ་དང་། ཁོ་འིཕེངས་ལགོ་

འིཕྱོསི།

ཡོང་ང་རང་ཚོའིི་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོི་ལས་བྱེེད་སོགོས་གོང་

ལྟར་ཆེེ་ཆུང་གོང་དུ་ཡོིན་ན་ཡོང་སྐོབས་རེ་སོ་སོའི་ིལས་འིགོན་

མ་འིགྲུབ་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁོ་བཞིགོ་ས་རེ་བཙལ་ཏེེ་ངས་ནི་བྱེས་

པོ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་ཡོས་ཡོས་ཀྱིིས་འིགྲེིགོས་མ་སོང༌། མས་མས་

ཀྱིིས་འིགྲེིགོས་མ་སོང་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་གོི་

འིདུགོ ཁོ་འིཕེངས་ལགོ་འིཕྱོིས་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་རང་ཉིིད་ལ་ཉིེས་

པོ་ཆེ་ཚང་མ་ཕེོགོ་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ལས་

དོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རེད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མ་

འིགྲེིགོས་པོ་དང་། གོཞིན་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

རུང་དོན་ལ་ལས་དོན་མ་འིགྲུབ་པོ་རེད། སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་



171171
འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོ་རེད། གོཞིན་ལ་ཁོགོ་དཀྲི་མ་བྱེས་པོར་རང་

ཉིིད་ཀྱིིས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་རྣམས་འིགྱིོད་པོ་མེད་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རེད། གོཞིན་ལ་ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ཐུབ་ཙམ་གྱིིས་སྡེིགོ་པོ་དགོ་

པོ་ལྟ་བུ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མེད། ཚང་མས་ངོ་ལོགོ་རྒྱབ་མདུན་མེད་

པོའིི་ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཡོང་སྐོབས་རེ་ང་རང་ཚོར་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་གོི་སྒྲིོམ་

གོཞིི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་དང་། ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་ཆེགོས་སྐོབས་

ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་དེ་དགོ་ཕེན་པོའིི་དོན་དུ་བཟོས་ཀྱིང་། 

སྐོབས་རེ་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་དེ་དགོ་འིགོལ་རྐྱེེན་ལ་འིགྲེོ་

གོཞིི་དང༌། འིགོོགོ་རྐྱེེན་ལ་འིགྲེོ་བ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མར་བཙལ་

སྐོབས་འིགྲེིགོས་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་མེད་ལ། དོན་དགོ་ལ་

འིཐུས་ཆེ་ཚང་ཤེོར་བ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདི་ཚོའིི་གྲེས་ལ་ང་

རང་ཚོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཉི༽ དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལར་ཞིནེ།

དེ་ནས་གོཅིགོ་བྱེས་ན་དེ་རིང་འིདིར་བོད་ནས་གོཉིེན་འིཕྲད་དང༌། 
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འིགོའི་ཤེས་བྲོས་ནས་ཡོོང་མཁོན་ལྟ་བུ་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཁོ་ཤེས་ཡོོད་

ཤེས་ཆེེ། རྩི་བ་ང་རང་ཚོ་ཧ་ལམ་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་

གྱིི་རིང་ལ་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མི་ཐོགོ་བརྗེེས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་

ན་ཡོང་མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སྤྱོི་སེམས་དང་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་ལ་

རྒྱ་ཟིན་རྒྱུ་བཅས་པོར་ངོ་མཚར་སྐྱེས་དགོོས་པོའིི་ཧ་ཅང་ཡོགོ་

པོོ་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

འིདི་དགོ་ང་ཚོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་ཡོིན་ཞིེས་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དེ་བཤེད་པོ་བཞིིན་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོས་སྤྱོི་

ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཀོ་ཐགོ་གླིོད་མེད། སོ་སོའི་ིསྲིོགོ་ལ་ཉིེན་ཁོ་

ཡོོད་ཀྱིང་། སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་རང་ཚུགོས་ཟིན་ཏེེ་བསྡེད་

ཡོོད། ཐ་ན་རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་ལས་

བྱེེད་པོ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིིགོ་

གོིས་ཀྱིང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་བརྟན་པོོ་

བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

དེང་སང་རྒྱ་བོད་ཅེས་པོའིི་དབྱེེ་འིབྱེེད་གོསལ་ཐགོ་ཆེོད་ཆེགོས་

ཡོོད། དེ་ལྟར་ཡོིན་པོའིི་དབང་གོིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་
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པོའིི་ཐོགོ་ལ་གོ་དུས་ཡོིན་ཀྱིང་བློ་གོཡོེང་དང་བསུན་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། གོལ་ཏེེ་བོད་ནང་ལ་

ཡོོད་པོའིི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་མིས་བཤེད་པོ་བཞིིན་

དངོས་གོནས་རྒྱ་མིས་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏེང་བ་དང༌། རྒྱ་མིས་

དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོ་ལ་མོས་མཐུན་བློ་མཉིམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་

རྒྱ་མིས་བོད་དོན་ཐོགོ་ལ་འིཛེམས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

དེ་ཙམ་གྱིི་བློ་གོཡོེང་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། དཔོེར་ན། བོད་

ནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་འིབོར་ཆེེན་འིདི་ལྟར་བཞིགོ་དགོོས་པོ་

དང༌། མདོར་ན་ལྕགོས་ཁབ་འིཁོོར་ལོ་ཚུན་ཆེད་བཞིགོ་དགོོས་

པོ་དེ་དོན་དམ་པོའིི་ཆེ་ནས་བོད་མི་མང་གོིས་རྒྱ་མིར་མཐའི་

གོཅིགོ་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཏེེ་རྒྱ་

མིའིི་ངོས་ནས་དེ་ཙམ་གྱིི་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་རེད། 

དེ་ལྟར་ཡོིན་སྟབས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཧ་ལས་པོའིི་

སྙིིང་སྟོབས་དང༌། དངོས་གོནས་བསྔགོས་འིོས་སུ་གྱུར་པོ་རེད། 

ཏེ༽ རང་དབང་གོ་ིརྦ་རླབས་དང་། བདནེ་མཐའི་ིཉི་ི

གོཞིནོ།

ད་ཆེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ནུས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བསྒྲུབ་
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ཐུབ་རྒྱུ་མེད་མཁོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ སེམས་ཅན་

སྤྱོི་མཐུན་གྱིི་ལས་དང༌། བསོད་ནམས་གོང་ཞིིགོ་བསགོས་པོ་

དང་གོང་ཞིིགོ་བརྗེོད་ཀྱིང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་

ནས་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། རང་དབང་དང་མང་

གོཙོ་ཞིེས་པོའིི་རྦ་རླབས་ཀྱིང་འིཕྱུར་བཞིིན་ཡོོད་པོ་དང༌། མང་

གོཙོ་གོཅིགོ་སྡུད་ཅེས་པོའིི་བཙན་དབང་ལམ་ལུགོས་ལ་ཚང་

མས་འིཕྱོ་སྨོད་བྱེེད་པོའིི་ལྟ་སྟངས་ཤེིགོ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་

དུ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་མི་སྒོེར་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་འིགྲེོ་བ་

མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་དང༌། མི་རིགོས་འིདུས་ཚོགོས་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མི་རིགོས་དེ་དང་དེའིི་རང་ཐགོ་རང་གོཅོད་

ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་སོགོས་དུས་སྐོབས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། འིགོལ་རྐྱེེན་བྲལ་ཞིིང་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ན་འིབྲས་

བུ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་འིབྱུང་མི་སྲིིད་པོ་མིན། ང་རང་ཚོས་ཐབས་

ཤེེས་བྱེས་ནས་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོའིི་ནུས་པོའིི་

རེ་བ་ལས་བརྒལ་བའིི་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་མཐུན་

པོའིི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་འིདིར། ང་རང་
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ཚོས་ལྷགོ་པོར་དུ་ཡོང་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ང་ལ་འིདི་ལྟར་བརྗེོད་མཁོན་ཡོང་བྱུང༌། 

ད་ནི་ལོ་ཤེས་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་གྱིི་རེད་ཅེས་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ འིབད་རྩིོལ་གོང་ཡོང་མ་བྱེས་ཀྱིང་སྒུགོ་བསྡེད་ན་

ལོ་ཁོ་ཤེས་ནང་ལ་དོན་འིབྲས་ཡོོང་བ་ལྟ་བུ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་

ལྐུགོས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རེད། དཔོེར་ན་ང་རང་ཚོ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་འིཐོབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་ཐགོ་ཆེོད་ཅིང་། གོཞིི་གྲུབ་

པོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་དེ་ཡོོང་བར་དོ་བདགོ་རང་ཉིིད་རྒྱུད་མ་སྨིན་

པོ་སྨིན་པོར་བྱེས། རྒྱུད་མ་དུལ་བ་དུལ་བར་བྱེས། འིབད་རྩིོལ་

བྱེས་ནས་གོ་ལེར་ས་དང་ལམ་གྱིི་རྟོགོས་པོའིི་རྒྱུ་ཚོགོས་ཚང་

བའིི་ཐོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་རེད། 

དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡོང༌། བཟང་པོོའིི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ལ། 

ངན་པོའིི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་དུས་འིདིར་

ང་རང་ཚོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱེས་ནས་སྐོབས་

སུ་བབས་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་



176176
དེ་རྣམས་ཚང་མས་ཞིེ་ལྷོད་མ་སོང་བའིི་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། རང་དགོར་ལྷོད་ཡོངས་

བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མ་རེད། དཔོེར་ན། ལ་

མོ་བརྒལ་རྒྱུའིི་ལ་རྩིེའིི་མཚམས་ལ་སློེབས་སྐོབས་ཐང་ཆེད་

ཀྱིང་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་དཔོེ་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་ང་རང་ཚོ་ད་

ཆེ་བདེན་མཐའི་གོསལ་ཉིེའིི་མཚམས་ལ་སློེབས་ཡོོང་དུས་ཐང་

ཆེད་ཡོོད་ཀྱིང་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས། དབུགོས་ཆེད་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད་ཀྱིང་འིམ་ཚིགོ་བསྡེམས་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་མཚམས་

ལ་སློེབས་ཡོོད། དེ་ལྟར་ཡོིན་སྟབས་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་འིབད་

ཐགོ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལའིང་བྱེས་ཡོོད་ལ། ད་དུང་ཡོང་ཚང་མས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་བྱེེད་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན།

ཐ༽ ཆེང་རགོ་མ་ཅང་དང་། རྩྭ་ཆུའི་ིནང་དམ།ེ

བོད་ནང་དུ་བར་ལམ་གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དངོས་གོནས་ལྷགོ་

བསམ་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་། དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ཐོགོ་ནས་ཡོིད་མ་ཚིམས་པོའིམ་གོང་ལྟར་མ་སྐྱིད་པོ་ཆེགོས་པོ་

སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཆེང་རགོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིཐུང་མཁོན་དེ་
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འིདྲེ་ཡོོད་ཚོད་འིདུགོ རྒྱ་མིས་ཀྱིང་ཨ་རགོ་གོི་བཟོ་གྲྭ་སོགོས་

ཀྱིང་བཙུགོས་ཡོོད། ཆེང་རགོ་ཚོད་མེད་བཏུང་བའིི་རྐྱེེན་བྱེས་

ཀྱིིས་ནད་ན་ཚ་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ དེ་རིགོས་གོཏེན་ནས་

ཡོགོ་པོོ་མ་རེད། 

དེ་བཞིིན་མ་ཅང་རྒྱགོ་པོ། མ་ཅང་རྒྱགོ་རྒྱུར་མིང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

བཏེགོས་ཏེེ་རྩིིགོ་པོ་རྩིིགོ་གོི་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དགོ་

ནི་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ད་ལན་ཉིེ་ཆེར་ངོས་ནས་གོོ་ཐོས་

བྱུང་བ་ལྟར། བར་ལམ་ངོས་ནས་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་ཕྲན་བུའིི་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་གོོ་ཐོས་བྱུང་བར་ཧ་

ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ངོས་ནས་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་འིབོད་

སྐུལ་བྱེས་པོ་དེས་ཕེ་གོིར་གོཡོོ་འིགུལ་ཐེབས་སྐོབས་ངོས་རང་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། མ་ཅང་ཟེར་བ་འིདི་རིགོས་དངོས་གོནས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་དང་། སྤྱོི་པོའིི་ལས་ཀའིང་འིཐུས་

ཤེོར་འིགྲེོ་རྒྱུ་སོགོས་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་རེད། 

དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འིགོའི་ཤེས་ལ་སྐོབས་རེ་

རྩྭ་ཆུའིི་དོན་དགོ་ཆུང་ངུ་རིགོས་ལའིང་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་རྩིོད་

བྱེེད་པོ་དང༌། ད་ལྟ་ཨ་མདོ་ཁུལ་དང༌། ཁོམས་ཁུལ་རེ་ཟུང་ལ་
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གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་སོགོས་བྱུང་འིདུགོ འིདི་ཚོའིི་གྲེས་ཤེིན་

ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་རེད། རྒྱ་མིས་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་མནན་པོའིི་སྐོབས་སུ་དེ་ལྟར་ཡོོང་གོི་མེད། ལྟོས་

ས་ལྟོས་འིཇོགོ་གོི་གུ་ཡོངས་ཕྲན་བུ་ཐོབ་སྐོབས་བོད་པོ་ནང་

ཚགོས་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ནས་གོསོད་རེས་བཏེང་ན་ཤེིན་ཏུ་ངོ་

ཚའིི་གོནས་དང་། ཐབས་སྡུགོ་ཡོིན་པོས་དེ་ལྟར་གོཏེན་ནས་

བྱེེད་རྒྱུ་མེད། 

ད༽ རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་གྲྭ་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིམདུན་ལམ།

རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་རྒྱ་སྐོད་བསློབ་དགོོས་

ཀྱིང༌། རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ནས་དེ་

དགོ་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུགོ་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་འིདོད་མེད་པོ་དེ་

ལྟར་གོཏེན་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ཐོགོ་མར་ལེགོས་ཉིེས་ལ་མ་ལྟོས་

པོར་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ནང་ཕྲུ་གུ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་གོནད་

ཆེེན་པོོ་རེད། འིབྲོགོ་ཁུལ་ལྟ་བུ་ས་ཆེ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཁོ་ཤེས་ལ་

ཕེ་མས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་གོི་མིན། རྒྱ་མིའིི་སློོབ་

གྲྭར་གོཏེོང་འིདོད་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོོང་
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གོི་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་ནི་ལྷགོ་བསམ་ཡོིན་ནའིང་བསམ་བློ་

གོཏེི་ཐུགོ་རེད། རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

ལས། གླིེན་པོ་གོཏེི་ཐུགོ་ལྟ་བུའིི་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་བཟང་མཐའི་

འིཁྱིོལ་ཐབས་མེད་པོས་གྱིོང་རགོ་ངེས་ཡོིན་པོས། གོནས་ཚུལ་

དེ་དགོ་སྐོོར་ངེས་པོར་དུ་ཤེེས་པོར་བྱེེད་དགོོས། 

ན༽ ཁོརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རི་དྭགོས་རྔོནོ་རྒྱགོ

དེ་ནས་བོད་བྱེང་ཐང་ཁུལ་སོགོས་ཁོ་ཤེས་ལ་རྔོོན་པོའིམ་ཁྱིི་ར་

རྒྱགོ་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་

རེད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་

དང་འིབྲེལ་བའིི་རང་བཞིིན་གྱིིས་སེམས་ཅན་སྲིོགོ་ཆེགོས་དེ་དགོ་

ལ་ལྟ་རྟོགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚ་ོདེ་

སྔ་བོད་ལ་ཡོིན་ན་གོཞུང་ནས་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་སྲིོལ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། དེ་ལྟར་ཡོོད་ཅེས་ང་ཚོས་སྤེོབས་པོ་མཐོ་པོོ་དང་། སྐོད་

གོསང་མཐོན་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་བར་ལམ་

བོད་ནང་དུ་བྱེ་རི་དྭགོས་ཀྱིིས་མཚོན་པོས་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་

བའིི་རི་དྭགོས་སྲིོགོ་ཆེགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་དངོས་གོནས་རྩི་མེད་
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ཤུལ་མེད་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ང་ཚོས་ངན་ཁོགོ་རྒྱ་མིར་སྤྲོད་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་ལྟར་རྩི་བ་རྒྱ་མིའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བྱུང་བ་སྟེ། ལུགོས་སྲིོལ་

ངན་པོ་རྒྱ་མིས་བསློབས་པོ་དང་། མིགོ་ལྟོས་ངན་པོ་རྒྱ་མིས་

བསློབས། མེ་མདའི་རྒྱ་མིས་སྤྲོད། སྐུལ་སློོང་རྒྱ་མིས་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ནང་ནས་ཤེ་པོགོས་ཀྱིི་དོན་དང༌། 

དངུལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཁྱིི་ར་རྒྱགོ་མཁོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ དེང་སང་ལྟོགོས་

ཤེི་ཐེབས་ཉིེན་མེད། ལྟོགོས་ཤེི་ཐེབས་ཉིེན་ཡོོད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་

དད་རེད། དེ་ལྟར་མེད་ན་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིིས་བདགོ་

ཏུ་མ་བཟུང་བའིི་སེམས་ཅན་དེ་དགོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་མུར་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་གོཅིགོ་

གོིས་ལགོ་པོར་རྒྱ་མིས་སྤྲོད་པོའིི་མེ་མདའི་འིཁྱིེར་ཏེེ་རྔོོན་པོ་རྒྱགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་ཡོིན་པོས་དེ་ལྟར་གོཏེན་ནས་བྱེེད་

རྒྱུ་མེད། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ཚོའིི་གྲེས་ང་རང་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རེད། གོནད་དོན་འིདི་རིགོས་གོཅིགོ་ལ་གོཉིིས་བརྒྱུད་

བྱེས་ཏེེ་མང་ཚོགོས་ཀྱིིས་ཤེེས་རྟོགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་
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དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་གོོ་རྟོགོས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ཡོང་དེ་རིང་ང་ཚོ་འིདིར་འིཛོམས་ནས་

ཡོོད་པོའིི་ཞིོར་ལ་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་

ཚང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་

བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༠ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༠ ཉིནི་

མནོ་གྷ་ོགོཞིིས་སྒོར་གོཏེན་སློབོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབླང་མནོ་གྷ་ོགོཞིིས་སྒོར་གོཏེན་སློབོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབླང་

དརོ་བཀའི་སློབོ།དརོ་བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སློབོ་མའིི་ཀུན་སྤྱོདོ་དང་། དགོ་ེརྒན་གྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ།

དེ་རིང་འིདིར་ང་རང་ཚ་ོགོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭར་འིཁྱུགོ་ཙམ་

ཡོོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་སོང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོས་དགོའི་བསུ་དང༌། 

དད་པོ་དང་དམ་ཚིགོ་གོཡོོ་བ་མེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་པོ་ལ་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ལས་བསྡེོམས་ནང་

བཤེད་པོ་བཞིིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་

པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བྱེེད་འིཆེར་སྐོོར་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ གོཞིི་

རྐང་སྤྱོི་སྙིོམས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སློོབ་གྲྭའིི་

མཐུན་རྐྱེེན་ཇི་ཙམ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང༌འིགྲེིགོས་ངེས་ཤེིགོ་

ཡོོད་ལ། གོཞིི་རྩིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་ལགོ་ལེན་

སྤུས་དགོ་པོོ་དང༌། བེད་སྤྱོོད་ཚགོས་ཚུད་ཡོོང་མིན་སྣ་ཚོགོས་

ཤེིགོ་ཡོོད། འིདས་པོའིི་ཉིམས་མོང་ལ་གོཞིིགོས་ནས་ཆེ་རྐྱེེན་

ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་པོ་དང༌། ཚགོས་ཚུད་
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ཡོོང་ཐབས་ལ་ཚང་མས་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས།

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་ནི་མི་ལ་རང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

ནུས་པོ་ཡོོད་པོ་ཆེ་ཚང་གོསལ་ཐུབ་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་ཤེིགོ་ཡོིན་

ཅིང་། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ན་རང་ཉིིད་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་

དང༌། རང་ཉིིད་གོང་དུ་ཡོོད་སའིི་སྤྱོི་ཚོགོས། རང་ཉིིད་གོང་དུ་

གོཏེོགོས་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་རིགོས་བཅས་སྤྱོི་སྒོེར་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་དང༌། སོ་སོའིི་མི་ཚེ་དོན་

དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཡོིན། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོར་བར་ལམ་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲད་

པོའིི་རྐྱེེན་རྩི་གོཙོ་བོ་གོཅིགོ་ནི། དེ་སྔ་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་

དྲེགོས་པོའིི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོོད། ད་ཆེ་ང་ཚོས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བོད་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་

རང་དབང་ཐོབ་པོའིི་རྗེེས་ལ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་དེ་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་

འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ནི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་རགོ་ལུས་ཡོོད། ཤེེས་

ཡོོན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྒྱབ་མ་

འིཁྱིོགོས་ན་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་མིན་ཐེ་ཚོམ་གྱིི་གོནས་

ཡོིན། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་སྤྲོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོཞིི་
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རྩིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་འིདི་དགོ་མི་བསམ་པོ་

བཟང་པོོ་དང༌། མི་ཡོ་རབས་ཡོོང་ཐུབ་ཐབས་ལ་དོ་ཁུར་ཆེེན་

པོོ་བྱེེད་དགོོས།

སྐོབས་རེ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་ཡོོང་བའིི་ན་གོཞིོན་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་

མཁོན་རེ་ཟུང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ནི་བློ་ཕེམ་གྱིི་གོཞིི་རེད། 

ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་དེ་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་བཤེད་པོ་

ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོར་ཕྲུ་གུའིི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་འིཇགོས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོར་བརྟེན། དགོེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིི་ངོས་ནས་

རྒྱུན་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་བྱེེད་སྟངས། 

མདོར་ན་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས་ཚུན་ངང་རྒྱུན་རིང་པོོ་དང༌། ཞིི་ཞིིང་

དུལ་བ། ཕེན་སེམས་ལྡན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཕྲུ་གུའིི་མིགོ་དཔོེར་

འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་སྟོན་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དགོེ་རྒན་

གོཅིགོ་གོིས་ཕྲུ་གུའིི་མ་འིོངས་པོའིི་མདུན་ལམ་ལ་སེམས་འིཁུར་

བླངས་ཏེེ་ཤེ་ཚ་དང་། ཕེན་སེམས་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོད་པོ་དང༌། དགོེ་རྒན་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་སྤྱོིར་བཏེང་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོད་པོ་གོཉིིས་ལ་ཁྱིད་པོར་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དགོེ་རྒན་གྱིི་

ངོས་ནས་སློོབ་ཚན་བསློབས་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་
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བློའིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་བགོ་ཆེགོས་འིཇགོས་ཐུབ་

པོའིི་ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེའིི་སྐོོར་

ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་དགོའི་ཉིེ་བློ་དཀར་ཚོ་ལའིང་

ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཁི་གོི་ཡོོད། 

ཡོང་སྐོབས་རེ་ཁྱིིམ་ཚང་ཚོའིི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་མཐའི་མ་

བསྐྱལ་བར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ནང་ལས་བསྐུལ་རྒྱུ་དང༌། གོཉིེན་སྒྲིིགོ་

བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་མཇུགོ་སྐྱོང་མ་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོོ་རེད། ཕྲུ་གུ་དོ་བདགོ་སོ་སོའིི་ངོས་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་ན་ཐ་དད་ལས། དེ་མིན་སློོབ་སྦྱོོང་ཚད་མཐོར་འིགྲེོ་ཐུབ་

པོའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོ་འིཕྲལ་སེལ་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཀྱིི་ནང་དུ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར། བོད་

རང་དབང་བསྐྱར་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་འིཁི་ཡོོད། ཕྱོིན་

ཆེད་བོད་ནང་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་

ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་བོད་བསྟན་སྲིིད་སྤྱོི་སྒོོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕེ་མ་

རྣམས་ཀྱིང་སྤེོབས་པོ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕེ་མའིི་དྲེིན་ལན་
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གོསབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། 

དེ་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་མང་པོོ་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་མིའིི་

གོཞིིས་སྒོར་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་མེད་པོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་ནང་

དུ་དུས་ཚོད་མང་པོོ་བཏེང་སྟེ་བོད་ཕྲུགོ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚོས་བཀའི་དྲེིན་

དྲེན་ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་དང་རྒྱ་གོར་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་

འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ཚོའིི་ལུང་པོར་ཉིམས་ཉིེས་ཆེེན་པོོ་

བྱུང་སྟེ་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་ལ་སློེབས་

སྐོབས་གོཙོ་བོ་རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་དང༌། མངའི་སྡེེའིི་གོཞུང༌། 

རྒྱ་གོར་མི་མང་བཅས་ནས་ཤེ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིི་འོིགོ་ནས་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བསྡེད་ཆེོགོ་པོའིི་

གོོ་སྐོབས་གོནང་བ་དང༌། བོད་ཕྲུགོ་ཚོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་ཁྱིེད་

རང་དགོེ་རྒན་ཚོས་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་བཞིགོ་ཡོོད་པོས། ཁྱིེད་

རང་ཚོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཁོ༽ གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། དུས་བཟང་ལ་གོཅསེ་

སྤྲོས། 
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ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིཆེར་གོཞིི་ལྡན་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཆེེད་མངགོས་དོ་སྣང་སྤྲོོད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་རང་ཚ་ོབོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀར་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་

བསྟེན་གྱིི་ཐོགོ་ཏུ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མེད་མཁོན་ཞིིགོ་རེད། དེང་སང་

འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཐོགོ་ཁོོར་ཡུགོ་གོཙང་སྦྲ་ཡོོང་བ་དང༌། ཁོོར་

ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། 

ཁོོར་ཡུགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མི་རེ་ངོ་

རེའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་དང༌། གོཙང་མ་ཡོགོ་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་སོ་སོའི་ིགོོམས་

གོཤེིས་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་སྐོོར་ཁྱིེད་རང་

ཚོས་དོ་སྣང་བྱེས་པོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡོིན། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལྟ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོད་རེད། 

ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཡོིགོ་ཚད་གོཏེོང་བ་དང༌། 

རྒྱུགོས་སྤྲོོད་བྱེེད་དུས་བར་ལམ་སྐོབས་རེ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

མེད་མཁོན་ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཚོད་ལ། དེ་ཚོའིི་གྲེས་མི་ཡོོང་

བའིི་གོཙང་མ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གོཞིི་རྩིའིི་སློོབ་

སྦྱོོང་རྒྱུན་དུ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་དོན་ཕེན་

ལྡན་པོ་དང༌། གོནད་ལ་འིཁོེལ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་
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པོོ་རེད། འིགྲེོ་གྲེོན་ཕེོན་ཆེེ་བཏེང༌། དུས་ཚོད་ཀྱིང་ཧ་ཅང་རིང་པོོ་

བཏེང་། སྤྱོིར་བཏེང་ཚང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ལ་དགོོས་ངེས་ཀྱིི་ཚད་ལོངས་པོ་མ་བྱུང་བར་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ན། 

འིགྲེོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་བསྐྱར་ལོགོ་ཡོོང་ཐབས་མེད། སློོབ་ཕྲུགོ་

སུས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་མིན་དང༌། ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཚད་ཇི་ཙམ་

ཡོོད་མེད། རྣམ་ཀུན་སྤྱོོད་ལམ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་མེད་སོགོས་ལ་རྒྱུན་

དུ་ལྟ་རྟོགོ་བྱེས་ཏེེ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་སྐོབས་ལ་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བསྔགོས་བརྗེོད་རིགོས་བྱེས་ན། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་

སློེབས་རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་འིབད་

ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་བྱེེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིནི་

རརོ་གླིངི་གོཏེན་སློབོ་ཀྱིི་ལས་བསྡེམོས་༸སྙིན་ཞུ་རརོ་གླིངི་གོཏེན་སློབོ་ཀྱིི་ལས་བསྡེམོས་༸སྙིན་ཞུ་

གོསན་རྗེསེ་དགོ་ེསློབོ་ཡོངོས་ལ་བཀའི་སློབོ་བཀའི་གོསན་རྗེསེ་དགོ་ེསློབོ་ཡོངོས་ལ་བཀའི་སློབོ་བཀའི་

དྲེནི་སྩལ་བ།དྲེནི་སྩལ་བ།

ཀ༽ རྒྱ་གོར་གྱི་ིརོགོས་རམ་དང་། མིགོ་སྨན་མིགོ་ཐགོོ

དེ་རིང་འིདི་ཁུལ་གྱིི་བོད་སློོབ་ཚོགོས་པོའིི་དྲུང་ཆེེ་སྐུ་ཞིབས་

དང༌། ས་གོནས་སློོབ་གྲྭའིི་སློོབ་སྤྱོི་དང༌། དགོེ་སློོབ་བཅས་འིདིར་

འིཛོམས་ནས་ཐུགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་འིདིའིི་ཐོགོ་ངས་ཚང་

མར་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། བར་ལམ་གོོད་ཆེགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ཡོང་གོཙ་ོཆེེ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་རོགོས་རམ་འིགོོ་དང༌། འིདི་

གོའིི་འིབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེེད་ཚང་མས་སེམས་འིཁུར་སྐྱེད་དེ་ཧུར་

ཐགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ལ་ད་ཆེ་ཕེལ་ཆེེར་རྐྱེེན་ངན་གྲེོགོས་

སུ་འིཆེར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་འིདུགོ་པོར་ང་རང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དགོེ་

སློོབ་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་རིང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོར་
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གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་རོགོས་རམ་ཆེེན་པོོ་གོནང་ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་

པོར་ཕྲུ་གུའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐད་ཧ་ལས་པོའིི་རོགོས་རམ་ཆེེན་པོོ་

གོནང་ཡོོད་པོ་དེ་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་གོི་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་སྐོབས་རེ་

ས་གོནས་ས་ཐོགོ་གོི་ལགོ་ལེན་བསྟར་མཁོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་གོཞུང་

གོི་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་དང་ཤེ་ཚ་དེ་ཏེན་ཏེན་མི་གོནས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ བར་ལམ་དྲུང་ཆེེས་འིགོན་བཞིེས་པོ་ནས་

བཟུང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་རྩི་བའིི་སྲིིད་

བྱུས་གོང་ཡོོད་པོ་རྣམས་གོཞིིར་བཟུང་མིགོ་སྨན་མིགོ་ཐོགོ་ཏུ་

འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་གོནང་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་སོང༌། 

ངོར་རང་སློོབ་གྲྭ་ཡོས་མས་ལ་སློེབས་སྐོབས་སློོབ་གྲྭ་ཚང་མས་

སྐུ་ཞིབས་ལ་བསྟོད་བསྔགོས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོར་འིདིར་སློེབས་

པོར་ཤེིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

ད་ལྟ་ལས་བསྡེོམས་ནང་སློོབ་ཕྲུགོ་གོི་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོང་འིབྲས་

ཕྲན་བུ་བཟང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་གོསུངས་པོ་ཤེིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

འིདིར་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་བར་སྐོབས་ལྟོ་གོོས་ཀྱིང་ཁུངས་

མ་འིཁྱིོལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་བསམ་འིཆེར་མང་པོོ་བྱུང་
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ཡོོད། དེང་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་སྤུས་ཚད་བཟང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཐོན་ནས་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་དུང་

ཡོང་ཚང་མས་འིཁུར་བསྐྱེད་དེ་ཧུར་ཐགོ་གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་

དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་ཚོར་མཚོན་ན་ང་ཚོ་བོད་

མི་བཙན་བྱེོལ་བ་གོནས་ཡུལ་གྱིི་ས་ཆེ་མང་པོོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་

རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་ཚོས་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་དང༌མཉིམ་དུ་

འིཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོས་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བཀའི་དྲེིན་དྲེན་གྱིི་ཡོོད། ད་ཕེན་ཁྱིེད་རང་

ཚོས་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོ་རེད་ལ་ད་དུང་ཧུར་ཐགོ་གོནང་རོགོས་

ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ལས་བསྡེོམས་ནང་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་དང༌། 

དགོེ་རྒན། དེ་བཞིིན་ས་གོནས་ཀྱིི་འིབྲེལ་ཡོོད་བཅས་ཚང་མ་

མཐུན་པོོའིི་ངང་གོཅིགོ་ཕེན་གོཅིགོ་གྲེོགོས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཅེས་

འིཁོོད་པོར་ཤེིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། མཐུན་པོོ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་

བ་ཡོིན། མཐུན་པོོ་བྱུང་ན་རང་གོཞིན་ཚང་མར་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་

བ་དང༌། གོཅིགོ་ཕེན་གོཅིགོ་གྲེོགོས་བྱེས་ན་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིདགོསོ་
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མཁོ།ོ

དེ་ནས་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ད་ཕེན་གྲུབ་

འིབྲས་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ རྩི་བ་ཕྱོིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོོད་པོ་

འིདིའིི་ཐོགོ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའི་ིབསམ་བློའི་ིནང་ནས་ཡོོན་ཏེན་ལ་དང་

དོད་ཀྱིིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཕྱོིའིི་

མཐུན་རྐྱེེན་ཡོོད་ཀྱིང་ནང་གོི་བསམ་བློ་ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་ལྟ་

བུ་དང༌། ཡོིགོ་ཚད་རན་གྲེབས་ཡོོད་སྐོབས་ཤུགོས་ཆེེ་ཙམ་

བརྒྱབ། དུས་རྒྱུན་རྣམ་གོཡོེང་གོི་གོཞིན་དབང་ལ་བཏེང་ན་ཡོགོ་

པོོ་མེད། ཁྱིེད་རང་ཚ་ོསོ་སོའི་ིངོས་ནས་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་ཁུར་བྱེ་

རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་ལྟར། ང་རང་ཚོ་འིགྲེོ་བ་མི་ལ་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཅིགོ་ཡོོད། ཆེོས་རབ་ཏུ་འིབྱེེད་པོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཇི་བཞིིན་འིདོན་པོར་བྱེེད་པོ་ལ་ཤེེས་བྱེ་

ཡོོན་ཏེན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་མེད་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་གོནས་ལུགོས་གོང་ལའིང་སློོབ་

སྦྱོོང་ཞིེས་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། མི་ལུས་ཐོབ་པོའིི་
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ཁྱིད་ཆེོས་ང་རང་ཚོར་རྣམ་དཔྱོོད་ཅིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དོན་མེད་

ཆུད་ཟོས་ལ་མི་འིགྲེོ་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

གོཉིིས་ནས་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདི་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བའིི་སྐོབས་

ཡོིན་པོས་ཇི་ཙམ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

ཤུགོས་ཀྱིང་ཆེེ་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཇི་ཙམ་ཡོོན་ཏེན་མེད་པོ་དེ་

ཙམ་གྱིིས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིང་ཆུང་བ་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་པོ་ཡོང་འིཛམ་

གླིིང་ཐོགོ་གོནས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན། མ་འིོངས་པོར་ང་ཚོའིི་མི་

ཚེའིི་མདུན་ལམ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་མིན་ཤེེས་ཡོོན་ལ་ལྟོས་

ཚབས་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

གོ༽ བཅངིས་འིགྲེལོ་གྱི་ིམངི་སྙིན་དང་། མ་ིསརེ་སྤེལེ་

བའི་ིསྲིདི་བྱུས།

གོསུམ་ནས་ང་ཚོ་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་མིའིི་ལུང་པོར་གྱིར་

ཡོོད། དེ་ནི་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ཁིམས་མེད་ལུགོས་མེད་དང༌། 

མ་རབས་ཐ་ཤེལ་གྱིི་ལས་ཀ་ཚབས་ཆེེན་བྱེས་ནས་མི་ཡུལ་

དུ་གྱིར་དགོོས་བྱུང་བ་དང༌། ཡོང་ན་ལུང་པོའིི་ནང་རང་བཞིིན་

འིབྱུང་བའིི་གོོད་ཆེགོ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རང་བཞིིན་ཡུལ་གྱིར་
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དགོོས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མིན། ང་རང་ཚོའིི་ཡུལ་ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་

གོི་སྔོན་དུ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་གྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་དར་བ་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིརིང་དེ་

དགོ་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་ཐ་མ་བོད་མིའིི་གོོམས་གོཤེིས་དང༌། 

སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་དེ་རང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་སྣང་གོིས་

ཁྱིབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་ལྟར་སྤྱོི་ཚོགོས་དང་མི་གོཞིན་ལ་

འིཚེ་བ་མི་བྱེེད་ཅིང་། བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་ལྟ་བུར་བསྡེད་ནས་

རྒྱ་མིར་ཕྱོོགོས་ཡོོངས་ནས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུའིི་རང་སྲུང་གོི་

གྲེ་སྒྲིིགོ་ཚགོས་ཚུད་མེད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་དེ་བཟུང་ནས་རྒྱ་མིས་

ང་ཚོའིི་ལུང་པོར་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་མི་རིགོས་

བཅིངས་འིགྲེོལ་ཟེར་བའིི་མིང་འིཁྱིེར་ནས་ང་ཚོར་བཙན་འིཛུལ་

བྱེས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

བཙན་འིཛུལ་བྱེེད་མཁོན་གོཞིན་ལ་མཚོན་ན་དེ་སྔོན་རྒྱ་གོར་ལ་

དབྱེིན་ཇིས་མི་སེར་སྤེེལ་ཡུལ་གྱིི་དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོ་དེ་ཐབས་

རྡུགོས་ཡོིན་ཡོང༌། ཁོོང་ཚོས་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་མི་ཐོགོ་ནས་

མི་ཐོགོ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་

ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་ཐད་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གྱིི་ཕེན་ཐོགོས་བྱུང་ཡོོད། 
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ང་ཚོ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་མིས་མི་སེར་སྤེེལ་བའིི་དབང་སྒྱུར་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད་ཅེ་ན། ཡོ་ང་སྙིིང་རྗེེ་མེད་པོའིི་གོདུགོ་

རྩུབ་ཀྱིི་དྲེགོ་པོོའིི་དབང་ཤུགོས་འོིགོ་མནན་པོ་འིདི་ཡོིན། རྒྱ་

མིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད། དེའིི་རིང་དངོས་གོནས་བོད་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་གོིས་མཚོན་

པོའིི་སྦྱོོང་བརར་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་རིགོས་ཚང་མ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་

ཡོོད་ན་ད་ལྟ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་དེང་དུས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་

ཚད་ལོངས་ཤེིང་རང་མགོོ་ཆེ་ཚང་ཐོན་ཐུབ་པོའིི་མི་ཁི་སྟོང་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད། ཁོོང་ཚོས་

བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཁོགོ་བཏེགོས་ནས་རྒྱ་མི་

མང་པོོ་བརྫོངས་ཏེེ་ལས་རིགོས་མང་པོོའིི་ནང་རྒྱ་མི་འིཇོགོ་གོི་

ཡོོད། གོང་ལྟར་བོད་པོ་མ་འིཇོན་པོ་བཟོ་མཁོན་རྒྱ་མི་ཚོ་རེད། 

རྒྱ་མིས་ང་ཚོའིི་ལུང་པོར་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་ནས་དོན་དམ་གྱིི་

བོད་པོར་མཐོང་དང་ཤེ་ཚའིི་སྒོོ་ནས་དྲེིན་འིཇགོས་བྱེས་པོ་ཤེིན་

ཏུ་ཉུང་ཉུང་རེད། ཞིར་ལ་ཡོར་རྒྱས་ཕྲན་བུ་ནི་ཡོོང་སྲིིད་པོ་ཡོིན། 

ཕྱོོགོས་ཡོོངས་ནས་བལྟས་ན་རྒྱ་མིས་ཐབས་རྡུགོས་ཀྱིི་དབང་

སྒྱུར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་དེང་སང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་

ལ་འིགྱུར་བའིི་བྱེ་ཐབས་སྤེེལ་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་མི་འིབོར་
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བོད་མི་ལས་མང་བ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད།

ང༽ བདོ་ཡུལ་གྱི་ིགོཏེརེ་ཁོ་དང་། རྐུན་ཇགོ་གོ་ིབྱེདེ་

ལུགོས།

བོད་ཀྱིི་གོདོད་མའིི་ནགོས་ཚལ་དང༌། རང་བྱུང་གོཏེེར་རིགོས་

འིདྲེ་མིན་རྣམས་རྒྱ་མིས་བེད་སྤྱོོད་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། གོཏེེར་ཁོ་འིཚོལ་ཞིིབ་བྱེེད་སྐོབས་ས་གོནས་ཀྱིི་བོད་

མི་དང༌། བོད་མི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚ་ོམཉིམ་ཞུགོས་བྱེེད་འིཇུགོ་ཀྱིང་

གོཏེེར་དངོས་རྩི་ཆེེན་རྙོེད་དེ་བསྔོགོས་འིདོན་རྒྱ་ཆེེ་བྱེེད་པོའིི་དུས་

སུ་སློེབས་སྐོབས་ས་ཆེ་དེ་དམ་བསྒྲིགོས་ས་ཁུལ་ཞིིགོ་བཟོས་

ནས་བོད་པོ་ཡུལ་མི་ཚོས་རང་གོི་ས་ཁུལ་ནས་གོཏེེར་ཁོ་གོང་

ཞིིགོ་ཐོན་གྱིི་ཡོོད་དང༌། ཅི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རྩི་བ་ནས་ཤེེས་ཀྱིི་མེད་

པོ་རེད། ས་ཁུལ་དེའིི་བོད་མི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོ་ཡོང་རྒྱ་མི་ཕེར་

འིགྲེོ་ཚུར་འིངོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོར་སྣེ་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གོཏེོགོས། 

གོཏེེར་ཁོ་དེ་ནས་གོཏེེར་དངོས་གོང་ཞིིགོ་ཐོན་གྱིི་ཡོོད་ཁོོང་ཚོས་

ཀྱིང་མི་ཤེེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་ནི་རྐུན་མ་དང་

ཇགོ་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་རང་མ་རེད་དམ། 
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འིནོ་ཀྱིང་ཁོོང་ཚོས་རྣམ་ཀུན་འུད་ཤེོབ་ཤེོད་དུས་བོད་ལུང་པོར་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོིས་འིགྲེོ་སོང་མང་པོོ་བཏེང་ཡོོད་པོ་ལས་ཕེར་གོང་

ཡོང་འིཁྱིེར་མེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་

ཐོགོ་སྤྱོིར་བཏེང་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་མིས་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་སའིི་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་རྒྱ་མིས་ཆེེས་རྗེེས་ལུས་དང༌། 

ཆེེས་མུན་ནགོ་སོགོས་རྩི་བ་ནས་ཕེན་ཐོགོས་མེད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ནས་སྐོབས་རེ་ཆེེད་མངགོས་རྩི་མེད་

བཟོ་གོི་ཡོོད། དེང་སྐོབས་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་བསྟོད་

བསྔགོས་ཕྲན་བུ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་སྟབས་ཆེེད་དུ་མངགོས་ནས་རྩི་

མེད་བཟོ་གོི་མེད་ཅེས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་

སྣང་ཆུང་ཁྱིད་གོསོད་བྱེས་པོའིི་དབང་གོི་ཉིམས་ཉིེས་ནི་འིགྲེོ་དང་

འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད།

ཅ༽ བདོ་འིབངས་དམར་གོསདོ་དང་། འིཆེ་ིལུགོས་ཀྱི་ི

གྲེངས་ཐ།ོ

གོཉིིས་ནས་བོད་པོས་བོད་པོར་ཞིེན་ཁོོགོ་དང༌། རང་གོི་རིགོ་

གོཞུང་ལ་དང་དོད་བྱེས་ན་མི་དེ་ལ་དོགོས་པོ་བྱེས་ཏེེ་ནགོ་ཐིགོ་

བརྒྱབ་ནས་མངོན་ལོགོ་གོང་ས་ནས་ས་ོབལྟ་བྱེེད་མཁོན་འིཛུགོས་
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པོ་དང༌། བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་སྐོད་བརྒྱབ་ནས་ཀུན་སྤྱོོད་ཚང་

མ་རྒྱ་མི་ཇི་བཞིིན་བྱེས་ན་རྒྱ་མི་ཚ་ོདགོའི་ཐགོ་ཆེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་འིོགོ་བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་བའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་ངོ་མ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། གོང་ལྟར་བོད་

པོས་བོད་པོར་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེས་ན་མཐའི་མ་བཙོན་ལ་འིཇུགོ་པོ་

དང༌། ཉིེས་བརྡུང་གོཏེོང་བ། ནགོ་ཐིགོ་རྒྱགོ་པོ། དེ་ཚོའིི་བུ་ཕྲུགོ་

དང་བཅས་པོའིི་རྒྱབ་ལ་སོ་བལྟ་བྱེེད་མཁོན་འིཛུགོས་པོ་བཅས་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། 

བོད་ལ་རྒྱ་མིས་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་ནས་ ༡༩༨༣ ཕེན་ང་ཚོར་

འིབྱེོར་བའིི་གོནས་ཚུལ་གོཞིིར་བཟུང་བྱེས་ན་བོད་མི་འིབུམ་བཅུ་

གོཉིིས་ཙམ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་གོནོན་འིོགོ་འིཆེི་རྐྱེེན་བྱུང་ཡོོད་པོ་

དེའིི་ནང་ནས་འིབུམ་བཞིི་ལྔ་ཞིིགོ་དམགོ་འིཐབ་སྐོབས་བསད་

པོ་དང༌། འིབུམ་གོཉིིས་ཡོས་མས་ཤེིགོ་ངལ་རྩིོལ་བསྒྱུར་བཀོད་

སོགོས་གོདུགོ་རྩུབ་མནར་གོཅོད་འིོགོ་བསད་པོ། མང་པོོ་ཞིིགོ་

ནི་སྡུགོ་བསྔལ་བཟོད་མ་ཐུབ་པོར་རང་ཤེི་རྒྱགོ་དགོོས་བྱུང་བ། 

དེ་འིཕྲོས་རྣམས་འིཚོ་བས་འིཕེོངས་ཏེེ་ལྟོགོས་ཤེི་ཐེབས་འིདུགོ 

དེ་སྐོབས་བཟའི་བཅའིི་རིགོས་ལ་དམ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་
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ཟླ་བ་གོཅིགོ་གོི་གོཏེན་འིབེབས་འིབྲུ་རིགོས་རྣམས་རྣམ་ཀུན་ཟ་

དུས་ཉིིན་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལས་ལྡེང་གོི་མེད་པོ་རེད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ཐ་མ་ཤེིང་གོི་ལོ་མ་དང༌། གོསོགོ་

གོཤེགོ་རྒྱབ་པོའིི་ཤེིང་ཕྱོེ། སྙིིགོས་ས་བཅས་ཟ་དགོོས་བྱུང་ཡོོད། 

བར་ལམ་ལོ་བཅོ་ལྔར་ཉིེ་བའིི་རིང་བོད་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ཚུར་

གོཉིེན་འིཕྲད་ལ་ཡོོང་མཁོན་ཕེལ་ཆེེར་མི་ཁི་གོཉིིས་ཙམ་ཟིན་

པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སྐོབས་ཚང་མའིི་ཁོ་ནས་རྒྱ་མིས་ངའིི་ཕེ་བསད་

སོང༌། ཨ་མ་བསད་སོང༌། སྤུན་མཆེེད་བསད་སོང་ཞིེས་ཤེོད་

རྒྱུ་མེད་པོ་ཕེལ་ཆེེར་མི་འིདུགོ དེ་ཚོའིི་ནང་མཐོ་རིམ་གྱིི་མི་སྣ་

དང་བླ་མ་དགོེ་བཤེེས་ཡོོད་ལ། ཞིིང་པོ་དང་འིབྲོགོ་པོ། བཟོ་པོ་

སོགོས་རྒྱ་མིས་གྲེལ་རིམ་གོཙང་མར་བརྩིི་བའིི་མི་ཡོང་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོད། ཁྱིིམ་ཚང་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་མི་གོཉིིས་གོསུམ་དང༌། 

འིགོའི་ཤེས་ལ་མི་ཁོོ་རང་གོཅིགོ་པུ་མ་གོཏེོགོས་ལྷགོ་མེད་ཤེོད་

མཁོན་ཡོང་འིདུགོ 

དཔོེར་ན། བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་ཁྱིིམ་ཚང་ས་ཡོ་གོཅིགོ་དང་

ཁྱིིམ་ཚང་རེར་མི་གྲེངས་ལྔ་དྲུགོ་ཡོས་མས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོར་ཆེ་

བཞིགོ་ན། ཁྱིིམ་ཚང་ས་ཡོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་ཕེལ་ཆེེར་རྒྱ་མིའིི་
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རྡུང་རེགོ་འིོགོ་ཁྱིིམ་མི་རྐྱེེན་འིདས་མ་བྱུང་བའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་

ཀྱིང་མེད། འིདི་སྐོོར་ད་ལྟ་ཨ་རིར་ལས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པོའིི་ང་

ཕེོད་ཀྱིི་སྲིས་འིཇིགོས་མེད་ལགོས་ནས་ཀྱིང་བོད་རྒྱལ་ཡོོངས་

ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་རེ་རེའིི་ནང་ནས་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་འིོགོ་ཏུ་མི་གོཅིགོ་མ་

ཤེི་བའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཕེལ་ཆེེར་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ གོཏེོར་

བཤེིགོ་དང་སྡུགོ་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་མོང་དགོོས་པོ་ང་ཚོ་གོང་གོིས་

ལན་པོ་རེད་དམ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་དམགོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

ལ། རྒྱ་མིར་དབང་ཡོོད་ཀྱིང་ཤེོད་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། སེམས་གོནགོ་

ནི་དེ་བས་ཀྱིང་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། ང་རང་ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་

ནང་ཟ་མཁོས་འིཐུང་མཁོས་ཉིམ་ཆུང་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་སྐོབ་བཙན་

འིཛུལ་བྱེས་ཏེེ་ཧམ་ཤེེད་དེ་འིདྲེ་བཤེད་པོ་ནི་ལུགོས་དང་མཐུན་

པོ་ཞིིགོ་རེད་དམ། 

ཆེ༽ འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐབོ་ཐང་དང་། ཁྱིད་འིཕེགོས་ཀྱིི་སྐོད་

ཡོགིོ

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་མི་སྒོེར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིགྲེོ་བ་མིའིི་

ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། མི་རིགོས་ཤེིགོ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་རང་ཐགོ་རང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་
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ལ། དེ་འིདྲེ་ཤེོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པོར་ཡོང་སོ་སོའི་ིསྐོད་

ཡོིགོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་རྩི་ཆེེར་བརྩིི་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་

ཡོོད། སྐོད་ཡོིགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཤེར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་

ནང་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་སྐོད་རྩི་བ་ཆེེ་ཤེོས་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོོད་ཅིང༌། 

ཤེེས་གོསལ་ལྟར་འིཛམ་གླིིང་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདི་རྒྱ་ཆེེ་ཤེོས་དང༌། གོཏེིང་

ཟབ་ཤེོས་ཆེགོས་ཡོོད། དེའིི་གོནས་ལུགོས་འིགྲེེལ་བཤེད་ཆེ་ཚང་

རྒྱགོ་ཐུབ་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ནི་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཙམ་ཡོིན། དེས་

ན་ང་ཚ་ོབོད་པོ་ཉིམས་དམའི་པོོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་གོང་ཡོང་མེད། 

རྒྱ་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ནི་ཡུན་རིང་གོི་ལོ་རྒྱུས་

དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོའིི་རླབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་

ཅིགོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། དེ་དེ་བཞིིན་གྱིི་

ལོ་རྒྱུས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོའིི་རླབས་ཆེེན་གྱིི་

མི་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོིན། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་རྒྱ་མིའིི་རིགོ་

གོཞུང་དང་བསྡུར་ན་རྒྱའིི་རིགོ་གོཞུང་ལས་ལྷགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས་

ཆེད་པོ་མེད། དེ་འིདྲེའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ཐུབ་ཚོད་

བཏེང་བ་འིདི་དྲེང་བདེན་གྱིི་ངོས་ནས་བཤེད་ཀྱིང་མི་འིགྲེིགོས་
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ལ། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལའིང་བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མིར་དགོོས་

ལ། བོད་པོར་ཡོང་དགོོས། རྒྱ་མིར་བདེ་སྐྱིད་དགོོས་པོ་དང༌། 

བོད་པོར་བདེ་སྐྱིད་མི་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་མེད། 

ཇ༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་བདེ་སྤྱོདོ།

གོཉིིས་ནས་བོད་ལུང་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་

དོན་དགོ་གོཅིགོ་པུ་མིན། བོད་ལུང་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་ཞིི་བདེའིི་

བསྟི་གོནས་འིཚེ་བ་མེད་པོའིི་དུས་བདེ་ཞིི་འིཇགོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་

ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ། འིབྲུགོ་སོགོས་

བོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚང་མར་ཞིི་བདེ་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཐད་

ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེས་རྗེེས་ཧི་

མ་ལ་ཡོི་རི་རྒྱུད་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་འིགྲེོ་སོང་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་

དགོོས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ། འིགྲེོ་སོང་དེ་དགོ་གོཏེོང་མ་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེས་རྒྱ་གོར་ནང་སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་ཇི་འིདྲེ་

མང་པོོ་འིཛུགོས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་དམ། 

བོད་ཡུལ་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མིས་བཟུང་ནས་སྡེོདེ་རིང་རྒྱ་དཀར་

ནགོ་དབར་འིཕྲལ་སེལ་འིབྲེལ་བ་བཟང་དུ་ཕྱོིན་ནས་རྣམ་འིགྱུར་
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ཞིི་འིཇམ་མངོན་ནའིང༌། གོཞིི་རྩིའིི་ནད་གོཞིི་ལྕི་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་

བཞིིན་པོ་འིདི་མུ་མཐུད་ནས་གོནས་རྒྱུ་རེད། བོད་ཞིི་བདེའིི་

བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ན། དེའིི་ཉིིན་ནས་བཟུང་རྒྱ་དཀར་ནགོ་

གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དངོས་གོནས་བཟང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་

ས་ཁུལ་འིདིའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་དབར་མཐུན་ལམ་ཡོགོ་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་མིན་ཐད་ལ་བོད་ཀྱིི་གོནད་དོན་འིདི་རྩི་འིགོངས་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་

བོད་པོ་ཚོའིི་མཇིང་པོར་བོད་ལུང་པོའིི་ལས་དོན་གྱིི་འིགོན་ལྕི་

པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོད། ལས་འིགོན་འིདི་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དང༌། 

ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྒྱབ་འིཁྱིོགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་ཤེིང༌། 

ཡོོན་ཏེན་དང་ལྷགོ་བསམ་མེད་ན་གོང་ཡོང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རེད། ལགོ་པོར་རྒྱུགོ་པོ་འིཁྱིེར་ཏེེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་

མི་ཐུབ་ལ། གྲེི་དང་མེ་མདའི་འིཁྱིེར་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

བབསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོང་ཤེིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་མེད་

ན་མི་འིགྲེིགོས། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་ནའིང་ལྷགོ་བསམ་མེད་

ན་ངོ་མཚར་ཆེེ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

དེ་སྐོོར་འིཛམ་གླིིང་གོི་ས་གོནས་གོང་སར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད། དཔོེར་
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ན། རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོའིི་ནང་ལའིང་འིདུགོ ལྷགོ་བསམ་

གྱིི་མ་ལྡེང་ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་མི་རྫུན་མ་

དང༌། མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་མཁོན། མཐོ་སར་སྤྲོེལ་ལད་དང༌། 

དམའི་སར་ཐུབ་ཚོད་གོཏེོང་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ལ་རིན་

ཐང་གོང་ཡོང་མེད། མི་དེ་ཚོ་ནི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དམ་ཚིགོ་མི་

མཐུན་པོ་བཟོ་མཁོན་ཞིིགོ་ལས་སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུར་

ཕེན་ཐོགོས་མེད། ངེས་པོར་དུ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་འིདི་

བེད་སྤྱོོད་ཡོང་དགོ་པོར་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཞིིགོ་ཡོོད་

དགོོས། ལྷགོ་བསམ་ཞིེས་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ནང་ཡོོད་པོའིི་བྱེམས་བརྩིེ་ཞིེས་པོ་

འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ནང་ཡོོད་པོའིི་བྱེམས་བརྩིེ་ཞིེས་པོ་

འིདི་ལྷགོ་བསམ་ཡོོང་བའིི་གོཞིི་རྩི་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

གོི་སྙིིང་པོོ་ཡོིན། དེ་ཡོང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཡོོད་ན་ལྷགོ་

བསམ་ཡོོང་བ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་ན་ཇི་ཙམ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་

ཏེན་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་རང་སྒོེར་དང་བོད་སྤྱོི་པོ་བཅས་པོར་

ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་ལ་ཕེན་པོ་
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ཙམ་དུ་མ་ཟད་མ་འིོངས་པོའིི་མི་རབས་ལའིང་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡོིན་པོས་འིདི་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ད་ལྟའིི་དུས་ཚོད་འིདིར་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་ནི་

སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་དང་། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་གོང་ནས་བཤེད་

ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས། དེ་ལུགོས་ཚང་མས་རིགོ་

པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། རང་ལ་འིགོན་འིཁི་

ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཡོང་ཤེེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོར་དགོེ་

རྒན་ཚོས་དེ་ལུགོས་ང་ཚོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཡོིན་པོ་དང༌། 

རང་ལ་འིགོན་ཇི་ཙམ་ཡོོད་པོ་བློ་ངེས་ཡོིན་ཀྱིང་། ད་དུང་ཡོང་

ཡོང་དྲེན་གོསོ་བཏེང་ནས་ཚང་མར་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་

འིབོད་སྐུལ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ ཉིནི་

རགིོས་ལམ་སློབོ་གྲྭ་ནས་དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་ཐནོ་རགིོས་ལམ་སློབོ་གྲྭ་ནས་དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་ཐནོ་

པོ་སརེ་སྐྱ་ཕེ་ོམ་ོཉི་ིཤུ་ཐམ་པོར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་པོ་སརེ་སྐྱ་ཕེ་ོམ་ོཉི་ིཤུ་ཐམ་པོར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཀྱི་ིཉིམས་མངོ་དང་། བྱེསེ་ཁདོ་དུ་སློབོ་ཁདི།

ད་ནི་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོདགོེ་རྒན་འིསོ་སྦྱོོང་ཐོན་པོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཁྱིེད་

རང་ཚོའིི་ནང་ལ་བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེོར་བ་ཚོས། སོ་སོའི་ི

མཐོང་ཐོས་ཀྱིི་ཉིམས་མོང་གོང་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་

དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་སློོབ་

གོསོ་ཟེར་དགོོས་སམ། གོང་ལྟར་ཁོོ་ཚོར་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་

ཐབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། བར་

ལམ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་དབང་ཤུགོས་འིགོོ་ལ་མནར་གོཅོད་ཚད་

མེད་མངས་མོང་བ་འིདི་ཁུལ་རིམ་འིབྱེོར་དེ་རིགོས་རྒྱ་གོར་ནང་

གོི་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་ཕྱོིན་ནས་བོད་ནང་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་བ་

དེ་དགོ་རང་རང་སོ་སོའི་ིམོང་ཐོགོ་ནས་ལེགོས་སྦྱོར་ཤེོད་རྒྱུ་དེ་

འིདྲེ་བྱེས་པོ་རེད། ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་ལྟ་འིདིར་



207207
ཡོོད་ཁྱིོད་རང་ཚ་ོབོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེོར་བས་དགོེ་རྒན་བྱེེད་

སྐོབས། སོ་སོའི་ིདངོས་མོང་གོང་ཡོོད་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཤེོད་དགོོས་

པོ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེ་ཞིིགོ་རེད། ཞིར་ཞིོར་གོོ་སྐོབས་ནམ་བྱུང་ལ་

ཤེོད་དགོོས། ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ཧུར་ཐགོ་

བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་དགོེ་རྒན་བྱེེད་མཁོན་ཚང་མར། གོཙོ་བོ་

གོཞིན་ལ་ཕེན་སེམས་ཡོོད་དགོོས་པོ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་རེད། དགོེ་རྒན་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཕེོགོས་གོཅིགོ་

པུར་དམིགོས་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན། རྩི་བའིི་ལས་འིགོན་

ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་ཚན་གོང་

བསློབས་པོ་ཚང་མ་ཤེ་ཚའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་དགོོས། ཁྱིེད་རང་

ཚོས་ཕྲུ་གུ་རེ་རེའིི་མ་འིོངས་པོའིི་མི་ཚེ་གོང་པོོའིི་མདུན་ལམ་

གྱིི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་བླངས་ནས་བསློབས་ན། ཕྲུ་གུ་

ཚོའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་དགོེ་རྒན་ལ་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་གུས་བརྩིི་བྱེེད་

པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་ལ། ཕྲུ་གུ་རེ་རེའིི་སེམས་ནས་དགོེ་རྒན་

ལ་དགོའི་བའིི་གུས་བརྩིི་བྱེེད་པོའིི་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོགོ་སློོབ་ཚན་གོང་

བསློབས་པོ་དང༌། བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་པོ་རྣམས་སེམས་ལ་འིཇགོས་
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པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། དགོེ་རྒན་གྱིིས་འིཛིན་གྲྭར་སློོབ་དགོོས་པོ་དེ་

དགོ་ཁལ་ལྟར་བསློབས་ན། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལའིང་ཁལ་

གྱིི་འིདུ་ཤེེས་སློེབས་པོ་ལས། བསློབས་པོ་རྣམས་སེམས་ཀྱིི་

གོཏེིང་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཁོགོ་པོོ་རེད། དགོེ་རྒན་གྱིི་སྤྱོོད་

ལམ་ཡོགོ་པོོ་དགོོས་པོ་དང༌། དགོེ་རྒན་གྱིི་སེམས་པོ་བཟང་པོོ་

དགོོས་པོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་དེ་ཁྱིེད་རང་

ཚོའིི་སེམས་ལ་བཞིགོ་དགོོས། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཞིེས་

བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༨ ཉིནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༨ ཉིནི། 

དྷ་རམ་ས་ལར་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེདྷ་རམ་ས་ལར་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེ

ལས་སློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ལས་སློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་མེད་དང་། མདུན་ལམ་བཟང་ངན།

དེ་རིང་བོད་གོཞུང་ཤེེས་རིགོ་ཁྱིབ་ཁོོངས་ཀྱིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོ་ཁོགོ་

ཅིགོ་སློེབས་པོ་ལ་ངོས་ནས་དགོའི་བསུ་ཡོོད། ད་ལན་ཁྱིེད་རང་

ཚ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ཡོོང་དོན་གོཙ་ོབོ་ནི་དྷ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ། དེ་མིན་ཉིེ་སྐོོར་སློོབ་གྲྭར་ལྟ་སྐོོར་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིཆེར་

གོཞིི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་དགོ་ལ་བལྟས་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་བསམ་

བློའི་ིནང་འིཕྲལ་སེལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་ཐུབ་པོ་མ་ཟད། ཕུགོས་

རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་སོ་སོའི་ིམི་ཚེའིི་ནང་བསམ་བློ་གོཏེོང་

སྟངས་དང༌། སོ་སོའི་ིམི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་ཐོགོ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་

ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོོད། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་རེད། ང་རང་ཚོ་འིགྲེོ་བ་
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མི་ཟེར་བ་འིདི་རྣམ་དཔྱོོད་བློ་རིགོ་ཧ་ཅང་བཀྲ་པོོ་སྲིོགོ་ཆེགོས་

གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་རེད། དེར་བརྟེན་མི་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་གོཉིིས་

ཀའིི་ཐོགོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་ན་མདུན་ལམ་བཟང་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། 

སློོབ་སྦྱོོང་མེད་ན་མདུན་ལམ་བཟང་པོོ་མི་ཡོོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

གོལ་ཆེེ་ཤེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཡོིན། 

དེང་སང་གོི་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པོའིི་ནང་འིཛམ་གླིིང་གོང་སར་

ཤེེས་ཡོོན་ཧ་ཅང་གོི་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ཏེེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་

ནས་འིགྲེོ་སོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། དེ་

སྔ་འིཛམ་གླིིང་ནང་དུའིང་བྱུང་ཡོོད་པོ་ལྟར། ང་རང་ཚོ་བོད་ལུང་

པོའིི་ནང་གོཙོ་བོ་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཁོགོ་དགོོན་པོ་

ཚོས་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་པོ་དང༌། སྤྱོིར་བཏེང་མང་ཚོགོས་ནང་དེ་

སྔ་སློོབ་སྦྱོོང་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན། ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་དུ་སློེབས་རྗེེས་

དུས་ཚོད་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་སློོབ་གྲྭ་མང་དུ་

བཏེང་སྟེ་སློོབ་ཕྲུགོ་གོི་གྲེངས་འིབོར་ཆེ་ནས་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོོད་

ཀྱིང་གོཞིི་རྩིའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོནས་ཚད་སྤུས་དགོ་པོོ་ཐོབ་ཀྱིི་
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མེད། སྤྱོིར་བཏེང་དམར་པོོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་སྤྱོི་དང༌། རྒྱ་མིས་སློོབ་

གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་དགོོས་དོན་གོཙོ་བོ་ཁོོ་རང་ཚོའིི་ལྟ་སྤྱོོད་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ལྟ་བུ་རེད། 

གོཉིིས་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཙོ་བོ་

བསློབས་ཏེེ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་མིའིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་མ་བསྟེན་ན་

བོད་པོ་ཁུངས་འིཁྱིོལ་ཐབས་མེད་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཞིིགོ་

ཐོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་ཕྲུགོ་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་རྒྱ་ཡོིགོ་

དང་རྒྱ་སྐོད་མ་ཤེེས་ན་བོད་ཡོིགོ་གོཅིགོ་པུ་ཤེེས་པོས་ཁུངས་

འིཁྱིོལ་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་མཐོང་ནས་བོད་ཡོིགོ་དང་བོད་སྐོད་

ལ་སེམས་ནང་དོ་སྣང་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ནས་

རྒྱ་ཡོིགོ་རྩིལ་འིདོན་མ་བྱེས་ན་སོ་སོའིི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་ལ་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་

ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། 

ཁོ༽ བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་དང་། བདོ་མའིི་ིཆེ་རྐྱེནེ།

ང་རང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསྤྱོིར་བཏེང་

བཤེད་ན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སྡེོད་དགོོས་པོར་བརྟེན་
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སོ་སོ་སྡེོད་སའིི་ལུང་པོ་དེའིི་སྐོད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སྲིིད་བློན་ནེ་རུ་བཞུགོས་སྐོབས་རྒྱ་གོར་དབུས་

ཤེེས་རིགོ་བློན་ཆེེན་གྱིིས་འིགོོ་ཁིད་པོའིི་བོད་སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་

ཚོགོས་པོ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བཙུགོས། དེའིི་འིགོོ་ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་ཁོགོ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་རེད། དེ་ལྟར་ཟུར་གོསལ་འིཛུགོས་

དགོོས་དོན་ནི་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་མི་རང་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་

གོར་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་མི་འིགྲེིགོས་ལ། རྒྱ་མི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་

ཡོང་གོ་ལ་འིགྲེིགོས། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བོད་པོ་རང་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད་

པོས་མ་ཚད། སྒོེར་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་ཀྱིང་སོ་སོའི་ིལུས་འིདི་བོད་

པོའིི་ཤེ་ཁགོ་ལས་གྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་བརྟེན་མི་ཚེ་དེ་བོད་

པོའིི་ཐོགོ་བསྡེད་ན་སོ་སོ་རང་ཉིིད་སེམས་སྐྱིད་པོའིི་ཁོེ་ཕེན་ཡོོད། 

སོ་སོའིི་ལུས་འིདི་བོད་པོའིི་ཤེ་ཁགོ་ལས་གྲུབ་ཀྱིང་བསམ་བློ་

ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན། མི་ཚེ་དེ་ཡོང་གོང་མཚམ་ནས་

སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། ཕེར་ཕྱོོགོས་ལ་ཡོང་མི་ཐེ། ཚུར་ཕྱོོགོས་

ལ་ཡོང་མི་ཐེ་བ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་
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རྣམས་ལུས་སེམས་ཆེ་ཚང་བོད་མི་གོཙང་མར་གོནས་ཐུབ་པོ་

འིདི་སྤྱོི་སྒོེར་གོཉིིས་ཀའིི་ཐོགོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་བོད་པོ་ཆེགོས་པོ་ལ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་ལྟོ་ཆེས་ཟས་པོ་ཙམ་གྱིིས་བོད་

པོ་ཆེགོས་མི་ཐུབ། གོང་ལྟར་སློོབ་སྦྱོོང་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་

ནས་བོད་པོའིི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡོིན། 

གོཞིི་རྩི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བཞིགོ་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ ༡༩༥༩-

༡༩༦༠ ལོར་ཐོགོ་མ་མ་སུ་རིར་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱིི་སློོབ་

གྲྭ་ཞིིགོ་བཙུགོས། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་བཀའི་

མོལ་རིམ་པོར་ཞུས་ཏེེ་དེང་སྐོབས་ཉིིན་སློོབ་དང་གོཏེན་སློོབ་

བསྡེོམས་སློོབ་གྲྭ་ ༨༥ ཙམ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་བའིི་ནང༌། ཕྲུ་

གུ་ཁི་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་དགོ་འིདོད་པོ་

ཡོོངས་སུ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཚད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་མེད་ཀྱིང་

རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་བོད་པོ་རང་ཡོོང་ཐབས་ཀྱིི་

དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ནས་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་ནས་ད་བར་ལགོ་

ལེན་བསྟར་ཡོོད་པོ་རེད། དེང་སྐོབས་གོངས་ཅན་སྐྱིད་གོཤེོངས་

ནང་གོི་ལས་བྱེེད་པོ་ཕེལ་མོ་ཆེེ་ཤེེས་ཚད་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱའིི་འིདོད་
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པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་ནས་ཐོན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཤེ་སྟགོ་ཡོིན། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་བོད་

པོ་རང་ཡོོང་ཐབས་སུ་དེང་དུས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། 

བོད་རང་གོི་གོནའི་རབས་ཤེེས་ཡོོན་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་བར་གྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟར་རེད། 

གོ༽ བདོ་མ་ིརམི་ཡོལ་དང་། མ་ིལའི་ིདཔོ་ེམཚནོ།

ད་ཆེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་དུ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་ལོ་ངོ་ ༣༤ ལྷགོ་

ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ད་ལྟའིི་བོད་ནང་གོི་གོནས་སྟངས་ཅི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡོོད་དམ་ཞིེ་ན། ང་ཚོའིི་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་རིགོས་

མངོན་གོསལ་མེད་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་ནུས་པོ་ཐོན་མི་ཐུབ་པོ་

བཟོ་རྒྱུར་རྒྱ་མིས་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་དེ་བོད་མི་རྣམས་རང་གོི་

ལུང་པོའིི་ནང་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ཤེིགོ་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སྐོབས་ལྷ་སས་མཚོན་པོའིི་གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེ་ཁོགོ་ནང་

མི་འིབོར་གོསུམ་ཆེ་གོཉིིས་རྒྱ་མི་ཡོིན་པོ་དང༌། ཁོམས་ཁུལ་

དང༌། ལྷགོ་པོར་མདོ་སྨད་ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་

མི་ཕེོན་འིབོར་ཆེེ་བ་ཆེགོས་ཟིན་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡོིན། གོང་
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ལྟར་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཁྱིོན་ཡོོངས་ལ་བོད་མི་ས་

ཡོ་དྲུགོ་ཙམ་ཡོོད་སར་རྒྱ་མི་ས་ཡོ་བདུན་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད་པོ་ང་

ཚོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེེད་སྐོབས་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་སྔ་བོད་པོའིི་ས་ཆེ་བསྙིོན་མེད་ཁོ་ཤེས་ལ་ཕྱོིས་སུ་རྒྱ་མི་མང་

པོོ་སློེབས་ཏེེ་ལུང་པོ་རྒྱ་སྡེེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་ཁྱིིམ་

ཚང་རེ་ཟུང་ལྷགོ་པོ་ཚོ་དེ་ནས་ཚུར་ཡུལ་ཐོན་ནས་བོད་པོ་མང་

སར་ཟླ་བསྒྲིིལ་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་བྱུང་ཡོོད་པོ་རེད། དངོས་

གོནས་ད་ཆེ་བོད་ཡུལ་རྒྱལ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བའིི་དུས་ཚོད་ཅིགོ་

ཏུ་སློེབས་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་དུས་སྐོབས་འིདིར་བོད་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ནང་གོི་བོད་མི་ཆེགོས་

ཡོོད། རྒྱ་མི་ས་ཡོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་

མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་མངོན་གོསལ་མེད་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་

འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་ནས་ལགོ་ལེན་བཀལ་གྱིི་ཡོོད་སྟབས་ང་ཚོ་

བོད་པོ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་རང་ཉིིད་བོད་མི་ཡོིན་བསམ་པོའིི་

འིདུ་ཤེེས་མ་བརླགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཆེ་ཚང་

ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་བོད་པོའིི་ཚབ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་
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ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་འིདི་ཕྲུ་གུ་གོཞིན་དགོ་ཚོའིི་སྤྱོིར་

བཏེང་མི་ཚེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་བཞིིན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་དང་མི་འིདྲེ་

བ་ཡོིན། སྔར་རྗེེ་བཙུན་མི་ལ་མཚན་སྙིན་ཆེེན་པོོ་དེ་སྐུ་ཆུང་ངུའིི་

སྐོབས་ཡོབ་གོཤེེགོས། ཡུམ་ལ་ཨ་ཁུ་ཨ་ནི་སོགོས་གོཉིེན་ཚན་

དགྲེར་ལངས་ནས་སྐུ་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་སྐོབས་ཡུམ་ནས་ཁོོང་

མཐུ་བསློབས་པོར་བཏེང་བ་རེད། མི་ལ་དང་སློོབ་གོཉིེར་བ་

གོཞིན་དགོ་འིགོའི་ཤེས་མཉིམ་དུ་མཐུ་བསློབ་པོར་ཐོན་ཁོར་ཡུམ་

གྱིིས་མི་ལར་མངགོས་ཆེ་གོནང་དོན། གོཞིན་རྣམས་དང༌ཁྱིོད་

ཀྱིི་སློོབ་གོཉིེར་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་གྱུར་མིན། ཕྲུ་

གུ་གོཞིན་དགོ་ཚོ་འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་མིན་པོར་རྒྱགོས་ཤེིང་སྐྱིད་

པོའིི་སྒོོ་ནས་མཐུ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ཁྱིེད་རང་གོི་ཕེ་

འིདས། གོཉིེན་ཚན་དགྲེར་ལངས། དཀའི་ངལ་འིདི་ལྟ་བུའིི་

འིོགོ་ནས་བུ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་མཐུ་བསློབ་པོར་བཏེང་བ་ཡོིན། 

ཁྱིོད་ཀྱིིས་མཐུ་བསློབ་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་གོདེང་འིཁོེལ་བའིི་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཨ་མ་རང་ཤེི་རྒྱགོ་གོི་ཡོིན་ཞིེས་

གོསུངས་པོ་རེད། 
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དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་

སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་ནང་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་པོ་དང༌། བོད་ཕྲུགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་གོནད་དོན་མི་འིདྲེ་བ་

ཡོིན། བོད་ཕྲུགོ་ཚོ་ནི་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་ཅིར་འིགྱུར་

གྱིི་དུས་ཚོད་ལ་སློེབས་པོའིི་མི་རབས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་ལ་

གོཞིིགོས་པོའིི་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན། ངོས་རང་སྒོེར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལོ་ཉིེར་ལྔའིི་མཚམས་

ལ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་བྲལ་བ་རེད། རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་ནས་ད་ཕེན་

ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་རིང་ལ་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་བོད་མི་རིགོས་འིདི་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོནས་དང་མི་གོནས་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་

དགོ་གོི་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ལ་རགོ་ལུས་པོར་བརྟེན། 

བོད་ཕྲུགོ་ཚོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་

ནུས་པོ་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བཏེོན་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། ད་ཆེ་རང་

ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཐོགོ་སློེབས་ཡོོད། ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་གོི་དར་

མའིི་དུས་ཚོད་ཡོོལ་ཟིན་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་གོོང་

མའིི་རྗེེས་མཐུད་ཡོོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད།



218218
ང༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརལ་གྲེ་ིདང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྣ་ོངར།

མིའིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཐུང་ཐུང་ཡོིན། བོད་མི་

རིགོས་དང་རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་གོི་ལོ་རྒྱུས་ནས་ཤེོད་སྐོབས་མི་

ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་སྦྲེལ་ཏེེ་འིགྲེོ་དགོོས། མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་རྫོོགོས་

ཀྱིིན་རྫོོགོས་ཀྱིིན་ལ་གོཞིོན་པོ་ཚོས་མཇུགོ་མཐུད་དེ་འིགྲེོ་དགོོས། 

མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་ཚོས་ལས་ཀའིི་སྒྲིོམ་བསློངས་པོ་འིདིའིི་མཇུགོ་

ཁྱིེད་རང་ཚོས་སྐྱེལ་དགོོས་པོར་བརྟེན། གོལ་ཆེེ་ཤེོས་སློོབ་

སྦྱོོང་རེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ལྷགོ་བསམ་སེམས་ཤུགོས་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་ན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་

ཤེེས་ཡོོན་གོང་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་རང་གོཞིན་ཚང་མར་ཕེན་ཐོགོས་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ལྷགོ་བསམ་མེད་ན་སློོབ་སྦྱོོང་

ཇི་ཙམ་ཡོོད་ཀྱིང་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད། ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་འིདྲེ་མིན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་སོ་སོས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སོ་སོའི་ིསེམས་

ནང་མ་སྐྱིད་པོ་དང༌། ཕྲགོ་དོགོ འིགྲེན་སེམས། ང་རྒྱལ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་སློེབས། མི་ཚེ་ཧྲིིལ་པོོ་མ་སྐྱིད་པོ་ཁོོ་ནའིི་ངང་སྡེོད་དགོོས་

པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 



219219
སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དུ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལྷགོ་བསམ་མེད་པོ། ཤེེས་

ཡོོན་ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་དེས་ཕེར་ཡོང་འིཁབ། ཚུར་ཡོང་འིཁབ་

སྟེ་བོད་མིའིི་ཤེོད་རྒྱུན་ལ་མི་དེ་ཌི་མ་རུ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡོོང་གོི་

རེད། ཐ་མ་དེར་སོ་སོ་རང་ཉིིད་རྫུན་མ་ཆེགོས། མི་དེ་གྲུང་པོོ་

དང་འིཇོན་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང་མགོོ་བདེ་དྲེགོས་ཏེེ་མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་

གོི་རེད། དེས་ཕུང་ལ་སྦྱོར་གྱིི་རེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

མི་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཕྲན་བུ་ཡོོད་ཀྱིང་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་

མེད་ན་རང་ཉིིད་སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་དང༌། དེའིི་ཞིོར་ལ་རོགོས་

པོ་ཚོ་ཡོང་མདའི་དཀྲུགོ་ཕུ་དཀྲུགོ་བཟོས། སྤྱོི་ཚོགོས་དེའིི་ནང་

ལ་ཡོང་མ་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་

ཡོོད་པོ་ལས་མེད་པོ་ཡོགོ་གོི་རེད། 

དཔོེར་ན། འིཛམ་གླིིང་གོི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལྟོས་དང༌། དུས་རབས་

ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་མི་ས་ཡོ་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུས་མི་ཚད་པོ་

བསད་ཡོོད་པོ་རེད། འིཛམ་གླིིང་ནང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆེ་ལ་

སོགོས་པོའིི་ཉིེན་ཁོའིི་དངངས་སྐྲགོ་ཆེེན་པོོའིི་འིོགོ་སྡེོད་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་དགོ་མི་ཤེེས་ཡོོན་མེད་མཁོན་ཚུལ་མཐུན་གོཅིགོ་

གོིས་བཟོས་པོ་མིན། ཤེེས་ཡོོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ཚན་རིགོ་པོ་



220220
དང༌། སྲིིད་དོན་པོ། ལགོ་རྩིལ་ཡོོད་པོ། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད་པོ། ལྷགོ་བསམ་དང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཕེན་སེམས་ཀྱིིས་མ་

འིདང་མཁོན། ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲགོ་དོགོ བཙན་ཤུགོས་ལ་རེ་

ལྟོས་འིཆེའི་མཁོན་གྱིི་མི་ཚོས་བཟོས་པོ་རེད། དེང་སྐོབས་ཕྲན་

བུ་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལས། དེ་མིན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆེ་དེ་

དགོ་གོིས་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཕུང་ལ་སྦྱོོར་བའིི་ཉིེན་ཁོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་སློེབས་ཡོོད། དེར་བརྟེན་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཤེེས་

ཡོོན་ཡོོད་པོ་ཙམ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེེ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

ཅ༽ ཕྱོ་ིདངསོ་ཀྱི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། ནང་སམེས་ཀྱི་ིདཀའི་

ངལ།

དཔོེར་ན། དེང་སྐོབས་ཨ་རི་དང༌། ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་ཡུལ་གྲུ་དེ་དགོ་

ནང་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་

དང་། འིཕྲུལ་ཆེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཧ་ཅང་གྲེ་རྒྱས་པོོ། ཕུན་སུམ་

ཚོགོས་པོོ། དེ་བཞིིན་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་དང་། ཆེབ་

སྲིིད། ཁིམས་སོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

སེམས་ནང་བྱེམས་བརྩིེ་རྩི་བར་བཞིགོ་པོའིི་ཕེན་པོའིི་བསམ་བློ་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་མེད་དུས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའི་ིཐོགོ་གོནས་ཡོོད། 



221221
ངོས་ཀྱིི་ངོ་ཤེེས་ཨ་རི་བ་དང༌། ཡོོ་རོབ་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མི་དེ་

འིདྲེ་ཡོོད། ཁོོང་ཚོར་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་སེམས་ཁལ་བྱེེད་མི་དགོོས་

པོའིི་འིབྱེོར་ལྡན་དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ནང་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་རྗེེས་ཁོོང་ཚ་ོངོ་ཤེེས་གྲེོགོས་པོོ་

ཆེགོས་ཏེེ་ཐོགོ་མར་ཁོ་ནས་འིཚམས་འིདྲེིའིི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོོ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། གོང་མཚམ་འིགྲེོ་སྐོབས་གོཉིིད་ཁུགོ་

གོི་མི་འིདུགོ་ཟེར་བ་དང༌། ཕྲགོ་དོགོ འིགྲེན་སེམས་སོགོས་ཀྱིི་

སེམས་མ་སྐྱིད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཐོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདིས་

རྟགོས་གོང་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་ཀྱིང་

ལྷགོ་བསམ་དང༌། ཕེན་སེམས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་མེད་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་མཚན་གོསལ་པོོ་འིདུགོ 

དེང་སྐོབས་བོད་པོའིི་བླ་མ་དགོེ་བཤེེས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་

སོགོས་གོང་ཡོང་མི་ཤེེས་ཀྱིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་མཁོན་མང་

པོོ་ཡོོད། ཁོོང་ཚོ་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཚོས་མགྲེོན་འིབོད་བྱེས་པོ་རེད། 

ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོོ་རང་ཚོར་ད་ལྟ་ཡོོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་འིདིས་མ་ལྡེང་

བར་ཁོོ་རང་ཚོར་སྔར་མེད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཞིིགོ་འིཐོབ་རྒྱུར་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོིར་ཤེར་ཕྱོོགོས་པོའིི་ལྟ་བ། ཡོང་
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སྒོོས་བོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་འིབུམ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་

རེད། ད་ཕེན་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་རིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་ཏུ་བོད་

ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚོགོས་གོསར་པོ་ཚུགོས་པོ་ཕེལ་ཆེེར་སྟོང་

ཕྲགོ་གོཉིིས་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད་པོ་རེད། བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་འིདི་

སེམས་འིདུལ་ཐབས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ལ་

ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་བརྟེན་ཕྱོི་རྒྱལ་བས་དོ་སྣང་

དང་ཤེེས་འིདོད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། མི་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་

པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་ཆེོགོ་པོར། ཕེན་སེམས་བཟང་པོོ་དགོོས་པོ་

འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

བོད་པོ་རྣམས་ཆུང་ངུའིི་སྐོབས་ནས་ཕེ་མས་མ་རྒན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཟེར་བ་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་འིཁོོར་བའིི་ཆེོས་ཉིིད་རེད་ཅེས་མང་པོོ་ཤེོད་

ཀྱིི་ཡོོད། སྔོན་ལ་འིཁོོར་བ་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིབ་ཕྲ་མ་ཤེེས་ཀྱིང༌། སྤྱོིར་བཏེང་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་མ་རྒན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཆེོས་ཚོགོས་

མ་བཏེོན་རྒྱུ་སོགོས་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་སློོབ་ཀྱིི་ཡོོད། རྩི་བའིི་
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ལྷགོ་བསམ་གོཞིི་རྩི་འིདི་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་དགོོས་པོ་རེད། 

དེར་བརྟེན་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་བསློབས་པོ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སོ་སོ་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས།

དགོེ་རྒན་ཚོས་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སེམས་བཟང་པོོའིི་མི་

ཞིིགོ་ཡོོང་ཐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ནམ་རྒྱུན་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཐོགོ་

ནས་སློོབ་ཁིད་ལྟ་སྐྱོང་བྱེས་ཏེེ་ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་གྱིི་

སེམས་འིཁུར་ལེན་ཐུབ་པོ་དང༌། དགོེ་རྒན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤྱོོད་ལམ་

ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་མིགོ་སྣང་ལ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་ཐུབ་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་དང༌། དེའིི་ཐོགོ་ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་དང་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སོ་སོ་སྒོེར་

གྱིི་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་ལ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡོང་ཕེན་

ཐོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། འིདི་ཧ་ཅང་དོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་ཁྱིེད་

རང་ཚོ་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ རྒྱབ་ཤེ་དཀར་པོ་ོདང་། དནོ་ཀུན་གྲུབ་པོ་མ་ིཤེགིོས་

པོ།
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རྒྱ་གོར་དྷ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ཆེགོས་ཡོོད། བཙན་

བྱེོལ་གོཞུང་གོི་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཡོོད་མེད་དང་། 

གྲེོས་ཚོགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་མེད། ཁིམས་འིཛིན་བཅས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཡོགོ་པོོ་རྟོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་ང་

ཚོ་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐམ་པོ་མང་གོཙོའིི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐོགོ་ནས་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཟིན་པོ་རེད། དེ་དགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། 

བར་ལམ་བོད་དོན་གོནས་ཚུལ་སྐོོར་རྒྱ་མིས་མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིིགོ་

གོི་རྒྱབ་ཤེ་དཀར་པོོ་ཟེར་བའིི་དེབ་ཅིགོ་བཏེོན་པོ་དེར་ང་ཚོས་

འིདི་ནས་ལན་འིདེབས་གོསལ་བཤེད་དེབ་ཅིགོ་བཏེོན་ཡོོད་

པོ་རེད། འིདི་དགོ་གོི་གོནད་དོན་ཁྱིེད་རང་ཚོས་སློོབ་ཁིད་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེ་བཞིིན་བར་ལམ་བོད་ནང་ནས་རྩིོམ་

སྒྲིིགོ་བྱེས་པོ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པོ་མི་ཤེིགོས་པོས་བྲིས་ཞིེས་པོའིི་

དེབ་ཅིགོ་འིདུགོ དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་འིཁིད་པོའིི་

སྐོབས་སློོབ་ཁིད་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད་དམ། དེ་ནི་དེ་སྔའིི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་མ་ཡོིན་པོར་དེང་སྐོབས་ཀྱིི་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ། 
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རྒྱ་དང་བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ་གོཙོ་བོར་བྲིས་པོ་

གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཡོིན་པོ་དང༌། རྟ་མང་ཟེར་

བ་རྣམས་ཀྱིང་དེ་སྔ་ཕེ་མེས་ནས་བོད་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོས་

ང་ཚོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཡོང་བོད་

པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་བློ་བགོ་

ཕེེབས་པོོའིི་ངང་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་

ལ་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚམས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་དུ་ཡོོང་ནས་

ལས་ཀ་བྱེས་ནའིང་འིགྲེིགོས། ཡོང་བལ་ཡུལ་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་

ནའིང་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། སོ་སོའིི་རང་དབང་རེད། གོང་ལྟར་བློ་

བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཤེོགོ་ཨང་། ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་

བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༡ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༡ ཉིནི་

བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེའེི་ིདུས་དྲེན་ཐངེས་ ༣༣ པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེའེི་ིདུས་དྲེན་ཐངེས་ ༣༣ པོའི་ི

མཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།མཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དགོ་ེལས་མ་མ་དང་། རྒྱབ་མདུན་མེད་པོའི་ིཞུ་སྒོ།ོ

དེ་རིང་འིདིར་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་དུས་ཆེེན་མཛད་སྒོོར་སྐུ་མགྲེོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། འིབྲེལ་ཡོོད་ཀྱིི་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

འིདིའིི་ཐོགོ་ཞུ་རྒྱུར། རང་རེའིི་མཛད་སྒོོ་ལོ་རེ་བཞིིན་གྲེ་འིགྲེིགོ་

ཏུ་འིགྲེོ་བ་མ་ཟད། གོཙོ་ཆེེ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ཕྱོིའིི་ལུས་པོོ་འིཚར་

བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ནང་བསམ་བློའི་ིཤེེས་ཡོོན་ཡོང་དེ་མཚུངས་

འིཚར་ཏེེ་ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེ་ཇེ་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་པོས་ཚང་མར་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་དང༌། འིཚམས་འིདྲེི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། བོད་ཕྲུགོ་

ཁྱིིམ་སྡེེས་ད་ཕེན་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་

ཕྱོི་ནང་གོང་ནས་ཀྱིང་བསྔགོས་བརྗེོད་ཐོབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ང་ཚོའིི་ལས་རིགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་ཐོགོ་མར་འིགོོ་འིཛུགོས་

དུས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་རུང་རིམ་པོས་ཐོགོ་མའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། 
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མིའིི་སེམས་ཀྱིི་ངར་ཤུགོས་ཉིམས་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ཡོོང་མི་

སྲིིད་པོ་མིན། འིདིར་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚང་མས་སོ་སོའིི་

སེམས་ལ་ཡོང་ཡོང་སྐུལ་ལྕགོ་བཏེང་ནས་རང་ལ་སྐོབས་སུ་

བབ་པོའིི་ལས་ཀ་གོང་ཡོོད་པོ་དེ་སྤུས་དགོ་ཚགོས་ཚུད་བྱེས་

ནས་ད་ལྟ་མིས་བསྟོད་བསྔགོས་བྱེེད་པོ་འིདི་མུ་མཐུད་གོནས་

ཐུབ་པོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་འིཆེར་ཅན་ཡོིན་པོ་ལྟ་

བུ་དང༌། མདུན་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ལེ་མ་ཐོགོས་ཙམ་དང༌། རྒྱབ་

ལ་དེ་ལས་ལྡོགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ངོ་ལོགོ་གོི་

ལས་ཀ་ཟེར་བ་འིདི་ངོ་ཚ་པོོ་དང༌། ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོའིི་ལས་

ཀ་ཞིིགོ་ཡོིན་ལ། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤེད་ན་ངོ་ལོགོ་གོི་ལས་

ཀ་ནི་ལས་འིབྲས་རྙོོགོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

གོཉིིས་ནས་ངོ་ལོགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེས་ན་རིམ་པོས་རྫུན་ཕུགོ་

བརོལ་རྒྱུ་དང༌། གོལ་ཆེེ་ཤེོས་དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལའིང་

ཕྱོིའིི་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་མི་ཐུབ། སྐོབས་རེ་ལྟ་

སྐོོར་ཡོོང་མཁོན་དེ་རིགོས་ལ་འིཁྱུགོ་ཙམ་རིང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

མཐོང་སྲིིད་ཀྱིང་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཡོིད་ཚིམ་མི་ཐུབ། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་

འིདིར་འིཚར་ལོངས་ཡོོང་བཞིིན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་ལས་ཀ་ཉིིན་
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གོཅིགོ་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ཚེ་དེ་ལྟར་ལོ་བསྟུད་ནས་འིགྲེོ་སྐོབས་

མཐར་གོནས་ཚུལ་ཆེེན་པོོ་ལྷགོས་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ལས་

རིགོས་ཁོགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཚོ་སྨོས་ཅི། ཤེེས་ཡོོན་

ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་ཉིམས་ཞིིབ་དོ་ཁུར་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་

དང༌། མདོར་ན་མ་མ་དང༌། མ་བྱེན་ཚུན་ཆེད་ཚང་མས་རང་

འིཁིའིི་ལས་ཀ་ཉིམས་བསློད་དང༌། ལྷོད་ཡོངས། འིཆེར་ཅན་

ཡོིན་བསམས་ནས་དང་དོད་མི་བྱེེད་པོར་ཁལ་འིཁྱིོལ་ཙམ་བྱེེད་

པོ་བཅས་གོཏེན་ནས་བྱེེད་མི་རུང༌། 

ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་མ་མ་ཚོའིི་ངོས་ལ་བརྗེོད་ན། 

འིཚར་ལོངས་ཡོོང་བཞིིན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་བསམ་བློ་ཤེིན་ཏུ་

གོཉིོམ་ཆུང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ས་བོན་གྱིི་མྱུ་གུ་ཇི་བཞིིན་

བསྐྱེད་འིཚར་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ཁོོང་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་འིཕེེལ་

ཤུགོས་དང་བསྟུན་ནས་མུ་མཐུད་བསམ་བློ་འིཕེེལ་རྒྱས་ཡོོང་

བ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་ཞིེད་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲགོ འིཚེར་

སྣང་སྐྱེ་བ་བཅས་ཀྱིི་བྱེ་ཐབས་བཟུང་ན་ཁོོང་ཚོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་འིདོད་ཀྱིི་བསམ་བློ་རིམ་པོས་སྦུགོ་བཀགོ་ཐེབས་ན་ཡོགོ་

པོོ་མེད། འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 
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ཡོང་ང་རང་ཚོ་ཉིོན་མོངས་དུགོ་གོསུམ་ལ་ཐོགོ་མ་མེད་པོ་ནས་

གོོམས་འིདྲེིས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང་འིཚར་ལོངས་ཡོོང་

བཞིིན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོར་ཡོང་ཉིོན་མོངས་དུགོ་གོསུམ་

ཡོོད་པོས་དེའིི་གོཞིན་དབང་ལ་ཕྱོིན་ན་མགོོ་ལོགོ་རྩིེད་རྒྱུའིི་ཉིེན་

ཁོ་ཡོོད་པོས་དེ་རིགོས་ལ་སྟངས་འིཛིན་ངེས་པོར་བྱེེད་དགོོས། 

ཡོགོ་ཤེོས་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྐྱོན་དང་ཡོོན་ཏེན་ཤེེས་པོའིི་

སྒོོ་ནས་རིམ་པོས་སྒྲིིགོ་རང་ཁུར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མཆེོགོ་

དང་དམ་པོ་རེད། དེ་མེད་ན་དགོེ་རྒན་དང༌། ཕེ་ཚབ་མ་ཚབ་

དང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དབར་གྱིི་རྒྱུན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་སྣང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀྱིང་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ཕེ་མ་ཚོར་སོ་སོའིི་ཕེ་མ་ངོ་མ་

ལྟར་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་དགོའི་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བློ་གོཏེད་བཅོལ་

ནས་བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ། 

དེ་ལྟར་བྱུང་ན་བརྩིི་བཀུར་ཡོོད་པོའིི་མི་དེས་སྟངས་འིཛིན་ཕྲན་

བུ་བྱེས་པོར་ཕྲུ་གུའིི་སེམས་ནང་མི་དགོའི་བ་དང་ཞིེད་སྣང་ཕེལ་

ཆེེར་ཡོོང་གོི་མ་རེད་ལ། དགོའི་ཞིེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའིི་སྤྱོོད་

ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་བ་ཡོོང་སྲིིད། གོཞིི་རྩིའིི་དགོའི་ཞིེན་
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མེད་ན་ཕྲུ་གུས་ཐོགོ་མར་ཞིེད་སྣང་དང༌། དེ་ནས་རིམ་པོས་

ངོ་ལོགོ་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། གོང་ལྟར་ཕྲུ་

གུ་ཆུང་ཆུང་འིཚར་ལོངས་ཡོོང་མཁོན་ཚོའིི་བསམ་བློ་གོཅེས་

སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཙམ་མིན་པོར། 

ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའིི་ནང་ཉིིན་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅིགོ་གོི་དུས་ཡུན་

རིང་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ལས་

ཀ་གོལ་ཆེེ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

གོཙོ་བོ་ངས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་པོའིི་ཕེན་སེམས་དང༌། བྱེམས་བརྩིེ་

ཞིེས་པོ་འིདི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ན་དེས་རང་ཤུགོས་སུ་མི་ཕེན་ཚུན་

བར་སེམས་དང་སེམས་མཐུན་པོའིི་སྦྱོར་རྩིི་ལྟ་བུའིི་ནུས་པོ་ཐོན་

རྒྱུ་རེད། དགོེ་རྒན་དང་ཕེ་ཚབ་མ་ཚབ་ཚོས་སེམས་པོགོས་སྲིབ་

ཅིང་གོཉིོམ་ཆུང་གོི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་བསམ་བློ་

ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་འིགོལ་རྐྱེེན་དུ་མི་འིགྲེོ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཁོོང་ཚོ་ལམ་

ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་འིཁིད་རྒྱུ་འིདི་དངོས་གོནས་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་སོ་སོའིི་འིདི་ཕྱོིའིི་ལེགོས་ཚོགོས་ཀྱིི་བསོད་

ནམས་གོསོགོ་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན། ཆེོས་ཉིམས་

ལེན་བྱེས་ཏེེ་ཁོ་ཏེོན་དགོེ་སྦྱོོར་མང་པོོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཀྱིང་ཕེན་
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པོའིི་བསམ་བློས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་མི་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་

མ་འིོངས་པོའིི་མི་ཚེ་གོཞིི་ནས་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚར་

ལོངས་ཡོོང་མཁོན་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོགོ་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། དེ་

ནི་དངོས་གོནས་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོགོས་རླབས་ཆེེན་བསགོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་ཚང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་ད་དུང་ཞིན་དུ་

མི་འིགྲེོ་བའིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཁོ༽ རནི་བྲལ་གྱི་ིདུས་བཟང་དང་། རྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིལྡ་ེ

མགིོ

ང་རང་ཚོའིི་འིདིར་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ཚང་མས་ཤེེས་ཡོོན་ལ་

དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཤེེས་ཡོོན་དང་འིབྲེལ་བའིི་བསྟི་

གོནས་ཤེིགོ་ཀྱིང་ཆེགོས་ཡོོད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ནི་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་པོ་ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་ཡོིན། ང་རང་ཚོའིི་ཉིམས་

མོང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་རང་དབང་གོཞིན་

ལགོ་ཏུ་ཤེོར། ཤེོར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ལུང་པོའིི་ནང་ཉིམས་རྒུད་

འིདི་ཙམ་ཕྱོིན། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་

གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་དང༌། ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་

ལ་སློེབས་པོ་འིདིའིི་རྐྱེེན་རྩི་གོཅིགོ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་
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མི་ཐོགོ་གོོང་མ། གོོང་མའིི་གོོང་མ་དེ་དགོ་གོི་སྐོབས་ནས་བཟུང་

འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་འིགྲེོས་དང་མཐུན་པོའིི་གོཤེིབ་མཁོན་ཐབས་

ལམ་དུས་བསྟུན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་དགོ་

མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཉུང་བའིི་དབང་གོིས་ཞིེ་ལྷོད་སོང་ནས་སྐྱོན་ཆེ་

བྱུང་བ་གོསལ་པོོ་ཡོིན། དེ་ནི་དཔོེར་ན། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མའིི་

ཞིལ་གོདམས་བཀའི་སློོབ་ནང་ཡོོད་པོ་བཞིིན་ང་རང་ཚ་ོསོ་སོའི་ི

རང་ས་ནས་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་ཤེིན་ཏུ་གོསལ་པོོ་ཡོིན། 

དེ་འིདྲེས་རྐྱེེན་པོས་ང་ཚོར་རྐྱེེན་ངན་བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད། 

ད་ལྟའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚོའིི་རང་དབང་བསྐྱར་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཤེེས་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་ནུས་པོར་བརྟེན་ནས་རང་དབང་བསྐྱར་ལེན་བྱེེད་

དགོོས། ལྷགོ་པོར་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ་ང་རང་ཚོའིི་རང་དབང་

ལགོ་ཏུ་སོན་པོའིི་རྗེེས་ལ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་

མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་ཡོང་

ཤེེས་ཡོོན་ལ་རགོ་ལུས་ཡོོད་ན། དེ་ལུགོས་ཚང་མས་དོ་ཁུར་

བསྐྱེད་དེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

སློོབ་སྦྱོོང་གོིས་མིའིི་རང་བཞིིན་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་སྒོོ་མོ་ཕྱོེ་བའིི་ལྡེ་
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མིགོ་ལྟ་བུ་སྦྱོིན་གྱིི་ཡོོད། ལྡེ་མིགོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེོས་དང་

འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་བྱེ་གོཞིགོ་གོང་དང་གོང་གོི་དཀའི་གོནད་ཀྱིི་སྒོོ་

ལྕགོས་དབྱེེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་དུས་ཉིིན་རེའིི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་

སུ་མ་བཏེང་བར་ཚང་མས་ཧུར་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། གོལ་ཏེེ་

ཉིིན་མ་གོཅིགོ་གོཉིིས་སམ་ཟླ་བ་གོཅིགོ་ཆུད་ཟོས་སོང་ན་དུས་

ཚོད་ལ་ཁོ་གོསབ་བྱེེད་ཐབས་མེད་པོས་ཚང་མས་ཤེེས་ཡོོན་

སྦྱོོང་བརར་ཐོགོ་ཧུར་བསྐྱེད་གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

གོ༽ ཆེསོ་རྒྱལ་གྱི་ིཆེབ་འིབངས་དང་། བདོ་ཡོིགོ་གོ་ིང་ོ

མཚར།

དེ་རིང་འིདིར་འིཛོམས་པོའིི་བོད་མི་ཚང་མ་བོད་གོངས་ཅན་

ལོངས་ཀྱིི་སྔར་གྱིི་ཆེོས་རྒྱལ་ལོ་པོཎ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱིབ་པོ་དེ་

དགོ་གོི་རྒྱུད་པོ་ནས་མཆེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱེས་ས་འིཚར་ས་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོིན་པོ་དང༌། མང་

པོོ་ཞིིགོ་ནི་སྐྱེས་ས་བོད་ནང་སྐྱེས་ཀྱིང་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་ས་

རྒྱ་གོར་ནང་ཡོིན། དེ་བཞིིན་རྒན་པོ་ཚོའིི་ནང་གོི་མི་ཁོགོ་ཅིགོ་

གོཉིེན་འིཕྲད་ལ་ཡོོང་བ་དང༌། ཁོགོ་ཅིགོ་ནི་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོ་དེས་རྐྱེེན་
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བྱེས་ཏེེ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་འིདི་ཕྱོོགོས་སློེབས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོོད། མདོ་དོན་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་

གོསུངས་པོའིི་ཕེ་སྤྲོེའུ་རྒན་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དང༌། མ་སྲིིན་

མོ་བྲགོ་སྲིིན་གྱིི་རྒྱུད་ལས་མཆེེད་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན། 

དེ་བཞིིན་དེ་རིང་འིདིར་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོའིི་མི་གོང་

འིཚམ་སློེབས་འིདུགོ ཁོོང་ཚོ་ཕེལ་མོ་ཆེེ་བོད་པོར་དགོའི་པོོ་དང༌། 

ཤེ་ཚ་བྱེས་ནས་གྲེོགོས་པོོ་ཆེགོས་ཏེེ་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་རེད། མདོར་

ན་དེ་རིང་འིདིར་འིཛོམས་པོའིི་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་སྨོས་ཅི། བོད་

མི་མ་ཡོིན་པོའིི་མི་རིགོས་གོཞིན་དེ་ཚོ་ཡོང་བོད་ཡུལ་ལ་སེམས་

ཐགོ་ཉིེ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མའིི་སེམས་ནང་

བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལོངས་ཞིེས་པོ་འིདི་ཅི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་དོན་སྤྱོིའིི་ཚོར་སྣང་ཟབ་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་འིདི་ནི་ང་ཚོའིི་རྨོངས་ཞིེན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་

མིན། རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས། དཔོེར་ན། 

ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དེ་སྔ་བོད་ལ་སྡེོད་སྐོབས་གོནས་ལུགོས་

དེ་ཙམ་ཤེེས་ཀྱིི་མེད། མ་གོཞིི་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་

མིན་གོསར་ཤེོགོ་ཐོགོ་ཐོན་པོ་དེ་ཚོར་ལྟ་གོི་ཡོོད་ལ། ཆུང་ཆུང་
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སྐོབས་ནས་བརྙོན་དེབ་ཀློོགོ་རྒྱུར་དགོའི་པོོ་ཡོོད། དེ་ཚོ་ནས་

གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་ཤེེས་པོ་འིདི་ཙམ་ཡོིན། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་ཤེོར་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་

ནང་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཏེེ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་ནང་དཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་སྐོབས་དེ་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོངས་ཏེེ་

འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་མི་གྲེལ་ལ་ཚུད་ཐུབ་པོ་

བྱེེད་དགོོས་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེས་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ གོངས་ཅན་ལོངས་ལ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་

དེ་ཡོོད་པོའིི་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་དང་རང་

གོི་ལུང་པོ་སྲུང་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་བཅས་དེའིི་ཚེ་

དེའིི་དུས་ཀྱིི་བསམ་བློ་འིཁོོར་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་

ནས་རིམ་པོས་འིཛམ་གླིིང་གོི་མི་སྣ་འིདྲེ་མིན་ཐུགོ་སྟེ་ཕེན་ཚུན་

སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཤེོད་རེས་བྱེས་པོའིི་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་དང༌། 

ཉིམས་མོང་འིདྲེ་མིན་མཐོང་ཆེོས་སུ་ཡོོད་པོ་ཤེེས་རྟོགོས་དང༌། 

དེ་བཞིིན་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་ནང་བསྐྱོད་དེ་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ནས་དུས་ཚོད་རིམ་པོ་འིགྲེོ་དུས་ང་ཚོ་བོད་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་སྐྱོ་

པོོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་རེད་མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་གོཞིི་ནས་སེམས་
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ནང་སྤེོབས་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ

ང་རང་ཚོར་ཤེར་ཕྱོོགོས་རྒྱ་ནགོ་དང་རྩི་བ་ནས་ཐ་དད་ཡོིན་

པོའིི་སྐོད་དང་ཡོི་གོེ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་དབྱེངས་གོསལ་ལྷོ་

ཕྱོོགོས་རྒྱ་གོར་དང་མཐུན་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོགོ་ང་རང་

ཚོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་མ་ཟད། བེད་སྤྱོོད་ཀྱིང་

ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཏེང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས། བར་ལམ་འིཛམ་གླིིང་

གོི་ཡོར་ཐོན་རྒྱལ་ཁོབ་དང་འིབྲེལ་བ་བྱུང་ནས་ཡོི་གོེ་གོསར་པོ་

བཟོས་པོ་དེ་འིདྲེ་མ་རེད། ཐོན་མིས་བོད་ཡོིགོ་གོསར་བཟོ་འིམ་

ཡོང་ན་ལེགོས་བཅོས་གོནང་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་ང་ཚོའིི་ཡོི་

གོེ་འིདི་རྙོིང་ཤེོས་ཀྱིི་གྲེས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། བརྗེོད་བྱེ་

སྟོན་ནུས་ཀྱིི་ཆེ་ལ། དཔོེར་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

འིདི་རྣམ་གྲེངས་མང་ལ་བརྗེོད་བྱེ་ཤེིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེེ་ཞིིང༌། དེའིི་ལྟ་

གྲུབ་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་སྐོད་ཡོིགོ་

ཕེལ་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་བོད་

ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་གོིས་རྒྱ་གོར་གྱིི་ལེགོས་སྦྱོར་དང༌། པོ་ལིའིི་སྐོད་

ཡོིགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་

ཕྱོིན་ཅི་མ་ལོགོ་པོར་བསྒྱུར་སྤེེལ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོའིི་
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སྐོད་ཡོིགོ་འིདི་སོ་སོའིི་ཟུར་གོསལ་གྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཅིགོ་ཡོིན་པོ་

མ་ཟད་དེ་ཡོང་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོིན།

ཕྱོིས་སུ་དར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ཚན་རིགོ་དང༌། ལམ་ལུགོས་གོསར་

པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་མིང་ཚིགོ་དེ་དགོ་བོད་སྐོད་ནང་བེད་སྤྱོོད་དང་

སྦྱོོང་བརར་བྱེེད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་སྐོབས་གོཅིགོ་

རིང་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་མ་ཐུབ་པོ་ཙམ་ལས། གོོ་སྐོབས་བྱུང་ཕྱོིན་ལས་

རིགོས་སྡེེ་ཚན་གོང་གོི་ནང་དུའིང་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདིས་མ་

འིདང་བ་ཕེལ་ཆེེར་མེད། ང་རང་ཚོར་དངོས་གོནས་སྐོད་ཡོིགོ་ཕྱུགོ་

པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ལ་སྨོན་མི་དགོོས་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད།

ང༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིབགོ་ཆེགོས་དང་། གོནས་དུས་ཀྱི་ི

སྤྱོདོ་ལམ།

ཡུལ་གོང་དང་གོང་དུ་སྐྱེས་པོའིི་མི་ཚང་མ་ཐོགོ་མར་མ་ཡོི་མངལ་

ནས་སྐྱེ་བའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ཚང་མ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན། ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཚུལ་གྱིིས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོོད་པོ་ཁོས་ལེན་

གྱིི་ཡོོད་ལ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་མཚན་ཡོང་མང་པོོ་

ཡོོད་པོ་བཞིིན་སེམས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་མི་འིདྲེ་བ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་
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གོི་ཡོོད། དེ་མིན་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ལུས་པོོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་སྟངས་ཕེལ་མོ་ཆེེ་སྐྱེས་པོའིི་སྐོབས་གོཅིགོ་པོ་ཡོིན། 

འིནོ་ཀྱིང་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོང་བ་ནི་

རང་ཉིིད་གོང་དུ་གོནས་སའིི་ཡུལ་གྱིི་ས་བབ་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་

དང༌། ཕྱོིའིི་རྐྱེེན། ཡུལ་དེ་གོའིི་རིགོ་གོཞུང༌། གོོམས་གོཤེིས་

བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་པོས་གོཤེིས་ཀ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་མི་

འིདྲེ་བ་དེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་འིདི་

ཕེར་ཕྱོོགོས་རྒྱ་མི་དང་བསྡུར་ནའིང་ཕྲན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། 

ཚུར་ཕྱོོགོས་རྒྱ་གོར་བ་ཞིིགོ་དང་བསྡུར་ན་ཡོང་ཕྲན་བུ་མི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མི་ཞིིགོ་དང་བསྡུར་ན་ཡོང་ཕྲན་བུ་མི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡོོད། ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤེད་

ན་ཕྲན་བུ་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོོད་དང༌། ཡོ་རབས་གོཞུང་བཟང་གོི་ཡོོན་

ཏེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་ཡོང་ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་འིཛིན་

གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་མི་གོཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་ང་ལ་དེ་ལྟར་བརྗེོད་ཀྱིི་

འིདུགོ ཁོོང་ཚོས་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་འིདི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་

བའིི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

ང་རང་ཚོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད་
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པོ་འིདི་ཡོང་བཟང་པོོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེང་

སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་ཐོགོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་

རྣམ་དཔྱོོད་ཅན་གྱིི་མཁོས་པོའིི་ཁུར་འིཛིན་མཁོན་ཚོས་དོ་སྣང་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་མ་ཟད། ཉིིན་རེའིི་འིཚོ་བའིི་ནང་སེམས་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་དངངས་སྐྲགོ་

ངང་གོནས་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་དོ་སྣང་སློེབས་ཡོོད། དེས་

གོང་ཞིིགོ་མཚོན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཞིེ་ན་ཉིིན་རེའིི་མི་ཚེའིི་འིཚོ་བའིི་

ནང༌། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་དེ་དགོ་གོིས་

ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་ཕེན་ཐོགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་གོསལ་

པོོ་མཚོན་གྱིི་ཡོོད།

ང་རང་ཚོར་འིཛམ་གླིིང་གོི་རིགོ་གོཞུང་གོཞིན་ལ་སྨོན་མི་དགོོས་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་བོད་པོ་སྤྱོིའིི་

རྩི་བའིི་མི་གོཤེིས་ཀྱིང་གོཞིི་རྩི་མཁེགོས་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

སྔར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དུས་སྐོབས་མང་པོོའིི་ནང་མཁེགོས་པོོའིི་རང་

གོཤེིས་གོསལ་པོོར་མཚོན་ཡོོད་ལ། ད་ལྟ་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་

འིཇིགོ་གོི་འིགོགོ་རྩིའིི་དུས་ལ་ཐུགོ་སྐོབས་ཀྱིང་མཁེགོས་པོོ་བྱེས་

ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། མི་གྲེངས་མང་ཉུང་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་
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བོད་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་ལ་སློེབས་པོའིི་དཀའི་ངལ་འིདི་

འིཕྲད་པོ་ལས། རྩི་བའིི་མིའིི་ངོ་བོའིི་ཆེ་ནས་བོད་པོ་ཧ་ཅང་གོིས་

མཁེགོས་པོོ་ཡོོད།

བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་བཙན་གོནོན་འིོགོ་ལོ་མང་པོོ་སྡེོད་མཁོན་དེ་

ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་ད་ལྟའིང་བོད་མིའིི་རྩི་བའིི་སྙིིང་སྟོབས་དང་ལྷགོ་

བསམ་བརྟན་པོོར་གོནས་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོོ་ཐོན་དང་

འིཐོན་བཞིིན་ཡོོད། འིདི་ཕྱོོགོས་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་

མིའིི་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེས་ཏེེ་སོ་

སོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་

ཏེན་ཏེན་གྱིོང་པོོ་ཡོོད། ཡོང་སྐོབས་རེ་ང་ཚོར་ཛ་དྲེགོ་འུ་ཐུགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ལྷོད་ཡོངས་གོཏེོང་བ་འིདི་ཡོང་བོད་

པོའིི་གོཤེིས་ཀ་རེད་འིདུགོ འིོན་ཀྱིང་རྩི་བའིི་འིགོགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་

བོད་པོའིི་མི་རིགོས་འིདི་གྱིོང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་པོ་བོད་ཕྱོི་ནང་

གོཞིིས་བྱེེས་གོཉིིས་ནས་གོསལ་པོོ་ཐོན་ཡོོད།

ཅ༽ ཡོདི་འིངོ་གོ་ིཡུལ་གྲུ་དང་། སྙིངི་སྟབོས་ཅན་གྱི་ིམ་ི

རགིོས། 
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བཙན་བྱེོལ་བར་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་དུས་རབས་འིདིའིི་

ནང་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་བཙན་བྱེོལ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། 

དེའིི་ནང་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚ་ོའིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཚགོས་

ཚུད་ཤེོས་དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཆེེ་ཤེོས་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། ང་ཚོར་སྐོད་

ཡོིགོ་རྙོིང་ཁུངས་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་

གོཞུང་འིཛམ་གླིིང་གོི་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་མི་མང་པོོས་

དགོའི་པོོ་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། རིགོ་གོཞུང་དེ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་མི་རིགོས་འིདི་ཡོང་སྙིིང་སྟོབས་ལྡན་ཞིིང༌། འིགོགོ་ལ་

ཐུགོ་སྐོབས་ཀོ་ཐགོ་མི་གླིོད་མཁོན་གྱིི་མི་སྤུས་དགོ་ཅིགོ་ཡོོད། 

སྙིིང་སྟོབས་ཆེེ་ལ་རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོའིི་མི་རིགོས་དེ་གོང་དུ་

གོནས་སའིི་ཡུལ་ལུང་གོི་བཀོད་པོ་ཡོང་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཡོང་ཐོགོ་

ཅེས་བཤེད་སྲིོལ་ཡོོད་པོ་བཞིིན། ས་བཀྲར་བལྟས་ན་འིཛམ་གླིིང་

གོི་ཡོང་ཐོགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེར་རང་བཞིིན་གྱིི་མཛེས་སྡུགོ་ཕུན་

སུམ་ཚོགོས་པོ་ཡོོད་པོ་སྨོས་ཅི། ཁོ་རླུང་ཡོང་ཤེིན་ཏུ་གོཙང་བ་

དེས་རྐྱེེན་པོས་ནད་འིབུའིི་རིགོས་ལུང་པོ་གོཞིན་དང་བསྡུར་ན་

ཉུང་ཉུང་ཡོིན། ས་ཆེ་དམའི་ས་ཀོང་པོོ་དང་པོད་མ་བཀོད། དེ་

བཞིིན་ཁོམས་ཁུལ་གྱིི་ས་ཆེ་ཁོ་ཤེས་ལ་འིབུ་སྲིིན་ཕྲན་བུ་ཡོོད་
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སྲིིད། དེ་མིན་བོད་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ས་ཆེའིི་ནང་འིབུ་སྲིིན་ཉུང་ཉུང་

ཡོིན་སྟབས། ང་ཚོ་ཐོགོ་མར་རྒྱ་གོར་ནང་སློེབས་སྐོབས་འིབུ་

སྲིིན་མང་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་ཤེོར་བའིི་རྒྱུ་མཚན་ཡོང་དེར་ཐུགོ་

ཡོོད། བོད་ཡུལ་གྱིི་སྣོད་ཀྱིི་བཀོད་པོ་ཤེིན་ཏུ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་མ་

ཟད། འིཛམ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་གོཞིན་དང་བསྡུར་དུས་བོད་ཀྱིི་སྣོད་

བཅུད་གོཉིིས་ཀ་སྤེོབས་པོ་ཞུམ་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། 

དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་གོོང་དུ་ཚོགོས་གོཙོས་གོསུངས་པོ་ནང་བཞིིན་

ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་རང་ཉིིད་ལ་སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། ཡོོན་

ཏེན་ཁྱིད་ཆེོས་ཡོོད་པོ་རྣམས་མཐོང་ན་སེམས་པོ་ཞུམ་རྒྱུ་ལས་

ལྡོགོ་སྟེ་སེམས་ནང་སྤེོབས་པོ་སློེབས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་

འིདི་ནི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། སྤེོབས་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་ང་

རྒྱལ་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡོིན་པོར། དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་ལ་དྲེང་

ཞིིང་འིོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེ་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་ངས་བྱེེད་

ཐུབ་བསམ་པོའིི་སེམས་ནང་གོདེང་དང༌། ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་པོ་

དེ་ལ་སྤེོབས་པོ་ཟེར། རྒྱུ་མཚན་མེད་པོར་སྐོད་ངན་བརྒྱབ་སྟེ་

མི་གོཞིན་ལ་ཁྱིད་གོསོད་དང༌། མཐོང་ཆུང་བྱེས་ནས་རང་ཉིིད་

གོང་མིན་ཚད་ཡོིན་བསམ་སྟེ་བསྡེད་པོ་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་ཟེར། དེས་
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ཀོ་ཐགོ་གླིོད་ནས་གོནོད་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་ཕེན་ཐོགོས་མེད། མི་

གོཞིན་ལ་ཁྱིད་གོསོད་དང་མཐོང་ཆུང་མི་བྱེེད་པོ་དང༌། དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་ཕྱོིར་ཤེིགོ་མི་བྱེེད་པོར་དཀའི་ངལ་འིདི་ངས་

གོདོང་ལེན་བྱེས་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་

ནི་སྤེོབས་པོ་ཡོིན། མི་ལ་སྤེོབས་པོ་ཡོོད་ན་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

དང༌། སྤེོབས་པོ་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་ནས་དཀའི་ངལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཀྱིང་རིམ་པོས་སེལ་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད།

ཡོང་སྤེོབས་པོ་ཡོོད་ཀྱིང་ཤེེས་ཡོོན་མེད་ན་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

ཀྱིི་རེད་ལ། སྤེོབས་པོ་མེད་ན་མི་དེ་བླ་འིདར་བ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། 

སྤེོབས་པོ་ཡོོང་བ་ལ་ཡོ་རབས་དང་སྤེོབས་པོ་གོཉིིས་འིབྲེལ་བ་

དམ་པོོ་ཡོོད། མི་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁྱིད་གོསོད། ཐུབ་ཚོད། 

མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་བ་སོགོས་མི་བྱེེད་ཅིང༌། དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་

འིཕྲད་དུས་ཨང་དང་པོོར་ཐོན་ཡོོང་མཁོན་དེ་ཡོ་རབས་དང་

སྤེོབས་པོ་གོཉིིས་ཀ་ཡོིན། ང་རང་ཚོའིི་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡོོད་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དང༌། ཕེ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་བོད་མིའིི་

ཤེ་ཁགོ་ལས་གྲུབ་པོའིི་ལུས་པོོ་འིདི་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོང་ཟགོ་

གོམ། བོད་མི་ཞིེས་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་
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ཐོགོ་ཞུམ་མི་དགོོས་པོར་མགྲེིན་པོ་གོཟེངས་སུ་བསྟོད་དེ་བསྡེད་

ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་དགོོས་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཆེ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིརྨང་གོཞི་ིདང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱིི་མཛསེ་

རྒྱན།

ད་ལྟ་བཤེད་མ་ཐགོ་པོ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་གོི་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་

ནང་བསྐྱོད་དེ་ཕེན་ཚུན་ངོ་ཤེེས་ནས་རིམ་པོས་བསྡུར་སྐོབས་

ང་ཚོ་བོད་པོ་དངོས་གོནས་སྐྱོ་པོོ་མིན་པོ་ཏེན་ཏེན་རེད་འིདུགོ 

དེ་ལྟར་གོཞིི་རྩི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད་ནའིང་དེའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ནམ་ཡོན་

ལགོ་ལྟ་བུ། དཔོེར་ན། ཤེིང་སྡེོང་གོི་རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཡོོད་ནའིང་

དེ་ལ་ཡོལ་གོ་དང༌། ལོ་མ། མེ་ཏེོགོ འིབྲས་བུ་བཅས་མེད་ན་

མི་འིགྲེིགོས་པོར་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་པོ་བཞིིན་ང་རང་ཚོར་དེང་

སང་གོི་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཚང་མ་དགོོས་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་གོི་ཕྱོིའིི་ཤེེས་ཡོོན་དེ་དགོ་ང་རང་

ཚ་ོབོད་རང་ཉིིད་ལ་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་ཟུང་དུ་

འིབྲེལ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་ཉིམས་ལེན་དང༌། གོཤེིས་རྒྱུད་ལ་

ཚང་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རྩི་བ་ང་རང་ཚོར་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང་
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ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྨང་གོཞིི་བྱེས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་གོཤེིས་ཀ་འིདི་ཡོོད་

པོ་ཡོིན་དུས། ཁྱིད་ཆེོས་དེའིི་ཐོགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་བསྣན་

ན་གོང་ཅི་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད།

དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དུས་སྐོབས་དང་སྦྱོར་བའིི་ཐབས་ཤེེས་མ་

འིཕྱུགོས་པོ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་དང༌། 

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བབསྒྲུབ་རྒྱུ་སོགོས་སྤྱོི་སྒོོས་གོང་ལའིང་འིཐུས་

ཤེོར་མེད་པོ་ཚགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཉིིས་ཟུང་

འིབྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྦྱོོང་བརར་བྱེས་ཏེེ་བསམ་བློའིི་ནང་ཤེེས་

ཡོོན་ཞིེས་པོ་ནི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་རེད་བསམ་པོའིི་གོོ་བ་

ཆེགོས་པོ་དང༌། གོོ་བར་འིཕྲོད་པོ་དེ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་སོ་སོ་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བའིི་ནང་གོོམས་གོཤེིས་

ལ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས།

ཇ༽ གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། ཁོརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ།

ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིབྱེ་བ་ཁོརོ་ཡུགོ་གོཙང་སྦྲར་དང་དདོ་དང༌། ད་ོ

སྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིང་ཚའོི་ིགོམོས་གོཤེསི་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེ་མཐ་ོཞིངི་གོཙང་ལ་མ་ིགྲེངས་ཀྱིང་ཉུང་ཉུང་ཡོནི་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་གོཙང་མར་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མདེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། གོཞིན་དགོ་ཕེར་ཞིགོོ་ཁོ་ལུད་སྣ་ལུད་

གོཡུགོ་རྒྱུ་ཚུན་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མདེ། ད་ེཚའོི་ིགྲེས་རྩི་བ་ནས་ཡོགོ་

པོ་ོམནི། ཕྱོའིི་ིསྣདོ་སྦགོས་བཙགོོ་འིགྲེ་ོབ་ད་ེརགིོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེ

ས་ོསའོི་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིགོམོས་གོཤེསི་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

མཐོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་ཨ་གོསར་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་རེད་མི་འིདུགོ 

ཁོོར་ཡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་དམིགོས་བསལ་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་

མཁོན་མཁོས་དབང་ཚོས་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་དུས་དངོས་གོནས་

གོནས་ཚུལ་འིདི་གོལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དེང་སང་ཛ་

དྲེགོ་ཆེེན་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིཛམ་

གླིིང་ཡོོངས་ཀྱིི་ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་གོསར་

པོ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་

ལ་ཆེ་གོང་ཅི་ནས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

སྐོབས་རེ་ངའིི་ངོ་ཤེེས་གྲེོགོས་པོོ་དེ་རིགོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་
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པོོ་ཆེེས་ཁོོར་ཡུགོ་སྐོོར་ལ་ཐུགོས་སྣང་གོིས་གོཏེམ་བཤེད་གོནང་

བ་དེ་ཚོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་རྒྱུན་དུ་

བཞུགོས་སའིི་དྷ་རམ་སར་དེ་ཙམ་གོཙང་མ་མི་འིདུགོ་ཅེས་

བརྗེོད་མཁོན་ཁོ་ཤེས་བྱུང༌། དེ་ཚོ་བདེན་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་

ཚུར་ཕྱོོགོས་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཆེེ་སར་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་

མི་ལ་བཤེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ སྔོན་ལ་སོ་སོ་གོནས་ཡུལ་དེ་

གོ་རང་གོཙང་མ་བཟོ་དགོོས་པོ་མ་ཟད། ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་པོའིི་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བསམ་བློ་དེ་ཆུང་

ས་ནས་འིགོོ་བཙུགོས་ཏེེ་གོོམས་གོཤེིས་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱེ་

རྒྱུར་ཚང་མས་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས།

ཉི༽ འིགྱུར་མདེ་ཀྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་དང་། རྨ་མདེ་ཀྱི་ིལྷགོ་

བསམ།

ང་རང་ཚ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རིམ་པོས་བདེན་

པོའིི་མཐའི་གོསལ་རྒྱུར་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། བར་

ལམ་ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་ཞུས་པོ་བཞིིན་ང་རང་ཚ་ོདུས་ད་ལྟ་བར་དུ་

གོཙ་ོཆེེ་ཤེོས་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་

དགོ་དངོས་གོནས་སྙིིང་སྟོབས་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་ལྷགོ་བསམ་
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བརྟན་པོོའི་ིངང་གོནས་ཡོོད་ཅིང༌། འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་འིདི་ཇེ་གོསལ་ཇེ་གོསལ་ལ་

འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོོད། སྤྱོི་ཡོོངས་ནས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བཙན་

པོོ་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་པོའིི་དུས་རབས་རྫོོགོས་ནས་རང་དབང་མང་

གོཙོ་ཞིེས་པོའིི་དུས་རབས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

ལ། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་ཡོིན་ནའིང་འིགྱུར་བ་དེས་ཤུགོས་

རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཐེབས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོི་སྒོོས་ཀྱིི་རྐྱེེན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་འིགྱུར་བ་འིདི་གོཏེན་འིཁོེལ་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན།

དེ་ལྟར་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ནས་

ཡོོང་དུས། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་དེ་རིང་ཁོ་སང་བརྟན་བརླིང་

དང་བརྟན་བརླིང་ཞིེས་རྟགོ་ཏུ་ཤེོད་པོ་དེ་ཁོོང་ཚོའིི་སེམས་ནང་

ཞིེད་སྣང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་དུས་ཁོ་ནས་བརྟན་བརླིང་ཟེར་བ་

འིདི་ཐོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། གོང་ལྟར་འིགྱུར་བ་ནི་འིགྲེོ་རྒྱུ་

ངེས་གོཏེན་ཡོིན། ཡོང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་རེད་ཅེས་ང་རང་ཚོ་

སྐྱིད་ཉིལ་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་པོས་འིགྲེིགོས་ཐབས་མེད། གོཙོ་

ཆེེ་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོས་ད་མུས་བཞིིན་ཚང་མས་
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ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིིང་སྟོབས་བཅངས་ཏེེ་མུ་མཐུད་ནས་འིཚེ་

མེད་ཞིི་བའིི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོ་རང་དབང་གོི་

ཐོབ་ཐང་རྩིོད་དགོོས་ལ། ང་ཚོ་ཕྱོི་ལ་ཡོོད་པོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐོབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱིི་ཐབས་ཤེེས་གོང་

ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེས་ཡོོད་ལ་ད་དུང་ཡོང་ང་ཚོ་ཚང་མས་མུ་མཐུད་

དེ་ལྟར་བྱེེད་ཀྱིི་རེད།

ཏེ༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། རང་འིགོན་རང་འིཁུར།

ད་ལྟ་གོོང་དུ་བོད་ཁྱིིམ་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོའིི་འིབྲེལ་བཤེད་བརྒྱབ་པོ་བཞིིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་སློོབ་གྲྭར་

འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོ་དང༌། དེ་བཞིིན་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོ་

བཅས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་

རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོོད་

པོའིི་བོད་མི་ཚོས་ཉིིན་མ་གོང་འིཁྱིོལ་ལྟ་བུ་མ་བྱེས་པོར་སོ་སོའི་ི

ལས་རིགོས་དེ་དང་དེར་དོ་སྣང་གོིས་ཉིམས་མོང་བསགོས་ཏེེ་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་ལས་རིགོས་དེའིི་འིགོན་སོ་སོ་

རང་ཉིིད་ཀྱིིས་འིཁྱིེར་དགོོས་པོ་བྱུང་ན་འིགོན་གོཙང་མ་འིཁྱིེར་
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ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་བྱེེད་དགོོས།

བར་ལམ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་དེང་དུས་ཀྱིི་སྨན་པོ་སྦྱོངས་པོ་

རེ་ཟུང་ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོོང་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ལྷ་ས་ཁུལ་ལ་དེང་

དུས་ཀྱིི་སྨན་པོའིི་ལགོ་རྩིལ་སྦྱོངས་ནས་ལགོ་འིཁྱིེར་ཐོན་ཏེེ་སྨན་

པོའིི་ལགོ་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གོང་འིཚམ་ཡོོད། དེ་དགོ་ལ་སྨན་

པོའིི་ལགོ་རྩིལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་འིཐུས་སྒོོ་ཚང་བ་

ཞིིགོ་ཐུབ་པོའིི་གོདེང་ཚོད་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེར་དངོས་

གོནས་དགོའི་པོོ་བྱུང་ལ་བསྔགོས་བརྗེོད་ཀྱིང་བྱེས་པོ་ཡོིན། དེ་

དགོ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་རེད། དེས་མཚོན་པོའིི་གོཏེེར་རིགོས་ཀྱིི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། སློོབ་གོསོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན། དེ་

མིན་བཟོ་ཞིིང་འིབྲོགོ་གོསུམ་སོགོས་ལས་རིགོས་གོང་དང་གོང་

གོི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚང་མས་སོ་སོའིི་ལས་རིགོས་ལ་

དང་དོད་དང༌། དོ་སྣང་བྱེས་ནས་ཉིམས་མོང་གོསོགོ་རྒྱུར་ཡོིད་

གོཟབ་ཆེེན་པོོས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཡུལ་བོད་མིས་འིཛིན་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛིན་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་

ལས་རིགོས་གོང་ཅིར་སོ་སོའིི་ཤེེས་ཚད་དང་ཉིམས་མོང་འིདང་
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བའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ཡུལ་བོད་མིས་འིཛིན་སྐྱོང་དགོོས་པོ་ལས། 

ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ཤེེས་ཚད་དང་ཉིམས་མོང་མ་འིདང་བར་

རྐུབ་སྟེགོས་ཟིན་ནས་བསྡེད་ན་འིགྲེིགོས་ཐབས་མེད། འིདི་ཤེིན་

ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཐ༽ ར་ིདྭགོས་རྔོནོ་རྒྱགོ་དང་། རྩྭ་ཆུའི་ིནང་དམ།ེ

དེ་བཞིིན་ཁོོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་

ལ་བོད་ཡུལ་གྱིི་ས་ཆེ་ཁོ་ཤེས་ལ་དེང་སང་རྔོོན་པོ་རྒྱགོ་མཁོན་

ཕྲན་བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ དེ་སྔོན་ལོ་རབས་ལྔ་

བཅུ་པོ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་པོའིི་ནང་ཡུལ་མང་པོོར་མུ་གོེ་བྱུང་བའིི་

སྐོབས་ལ་སོ་སོའི་ིསྲིོགོ་འིཚ་ོབའིི་དོན་དུ་སྐོམ་གོཤེེར་ལ་གོནས་

པོའིི་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་མང་པོོ་ལོངས་སྤྱོད་

པོ་ནི་ཁོགོ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེང་སང་དེ་འིདྲེའིི་

ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མེད་པོས་སྐོམ་གོཤེེར་ལ་གོནས་པོའིི་

སྲིོགོ་ཆེགོས་ལ་འིཚེ་བ་བྱེེད་པོ་འིདི་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་རིགོ་

གོཞུང་དང་འིགོལ་བ་མ་ཟད། བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་དང་ཡོང་

འིགོལ་གྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམས་ནས་མིགོ་དཔོེ་
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ངན་པོར་བལྟ་རྒྱུ་མེད།

ལྷགོ་དོན་རྩྭ་ཆུའིི་གོནད་དོན་ཕྲན་བུར་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་

རྩིོད་བརྒྱབ་ནས་སྡུགོ་པོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ཕེན་ཚུན་གོསོད་རེས་

བཏེང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ངས་གོོ་ཐོས་བྱུང༌། ཧ་ཅང་བློ་

ཕེམ་སྐྱེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་བརྗེོད་རྒྱུ་འིདུགོ རྒྱ་མིས་བོད་པོར་

ཁྱིི་ར་རྒྱགོ་བྱེེད་སྤྲོད་པོའིི་གོོ་མཚོན་དེ་དགོ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་

ནང་ཁུལ་གོསོད་རེས་ལ་བེད་སྤྱོོད་བཏེང་ན་དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ངོ་ཚ་

པོོ་ཡོིན་པོས། དེ་རིགོས་ལ་ཚང་མས་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ད༽ ཆེང་རགོ་དང་། རྒྱན་རྩིདེ། འིཆེལ་སྤྱོདོ།

དེ་བཞིིན་གོཞིོན་སྐྱེས་ཁོགོ་གོཅིགོ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། རྒྱལ་

གོཅེས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་ཕྲན་བུ་སེམས་མ་

སྐྱིད་པོ་ཡོོང་སྐོབས་བློ་སྦུགོ་དོགོ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཆེང་ཚོད་མེད་འིཐུང་

བ་དང༌། རྩིེད་མ་ོརྩིེས་པོ། མ་རབས་ཀྱིི་འིཆེལ་སྤྱོོད་བྱེེད་པོ་བཅས་

བྱེེད་མཁོན་རེ་ཟུང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་འིཕྲལ་

རྐྱེེན་དབང་དུ་མ་བཏེང་བར་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཁོེ་གྱིོང་ལ་

བསམ་བློ་མ་འིཕྱུགོས་པོ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 
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ང་རང་ཚོ་དུས་ཚོད་འིགོགོ་རྩི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་སྐོབས་མ་

འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོ་ཚང་མ་རྒྱ་མིའིི་ཐོགོ་ལ་གོཡོོགོས་ན་ཡོགོ་

པོོ་མེད་ལ། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ནའིང་ཡོགོ་པོོ་མེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ངོས་ནས་གོང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་རྣམས་ཚང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་ཀྱིིས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་སོ་སོའིི་མདུན་ལམ་སོ་སོས་

མ་འིཕྱུགོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ན༽ བསྟན་པོ་རྒྱས་མནི་དང་། ཤེསེ་རྒྱུད་དུལ་མནི།

དེང་སང་བོད་ནང་ཆེོས་སྒོོ་ཕྱོེ་སྟེ་དགོོན་པོ་ཉིམས་གོསོ་དང༌། 

འིགོའི་ཞིིགོ་གོསར་རྒྱགོ་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ཆེོས་ལ་དོ་

སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོ་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་ཆེོས་ཞིེས་

པོ་འིདི་ལྷ་ཁོང་དང༌། སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེན་བཞིེངས་ཐུབ་ཙམ་

ཞིིགོ་ལ་བརྗེོད་པོ་མིན། ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་ནང་སེམས་རྒྱུད་དང་

འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས། སེམས་རྒྱུད་རྩི་བ་ནས་མ་

དུལ་བར་ཕྱོི་ལ་ལྷ་ཁོང་བརྒྱབ་སྟེ་དེའིི་ནང་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་

བའིི་མི་གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་བསྡེད་ན་དེས་བསྟན་པོ་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད་

མེད་ཐེ་ཚོམ་གྱིི་གོཞིི་རེད།
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སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་ཞིེན་བྱེེད་པོར་བྱེེད་སྟངས་ཤེེས་

དགོོས། དངོས་གོནས་བསྟན་པོ་རྒྱས་དང་མ་རྒྱས་ཞིེས་པོ་འིདི་

ཤེེས་རྒྱུད་དུལ་བའིི་མི་མང་དུ་སོང་བ་དེ་ལ་བསྟན་པོ་རྒྱས་པོ་

ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལས། གོཤེིས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའིི་རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་

བརྗེེས་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་བསྟན་པོ་རྒྱས་པོ་ལ་ཕེན་པོའིི་ངེས་

པོ་མེད། ད་དུང་གོཤེིས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའིི་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་

མཁོན་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་མཐོང་བརླགོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་བཟོ་བ་ལས་

ཆེོས་ལ་མཐོང་སློེབས་རྒྱུར་ཕེན་གྱིི་མ་རེད། བསྟན་པོ་དགོེ་འིདུན་

གྱིི་སྡེེ་དང་བཅས་པོ་ཉིམས་ཆེགོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་རྗེེས་བསྟན་པོ་སློར་

གོསོ་བྱེེད་སྐོབས་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིགོ་གོི་སྡེེ་གོསར་དུ་ཚུགོས་

རྒྱུར་ཚང་མས་དང་དང་སྤྲོོ་སྤྲོོ་བྱེེད་པོ་འིདི་ཆེོས་ཉིིད་ཡོིན་ལ། 

དེ་ལྟར་ལོས་བྱེེད་དགོོས། ཡོིན་ཡོང་ལས་ཀ་དེ་རིགོས་དང་པོོ་

ནས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་ཞིེ་ལྷོད་རྩི་བ་ནས་མ་སོང་བ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། སྔོན་ལ་གྲེངས་ཚད་ཐོགོ་དངངས་སྐྲགོ་

བྱེས་ནས་ཕྱོིན་ཚེ་མཇུགོ་ཏུ་སྤུས་དགོ་པོོ་མེད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ན་རྩི་བ་ནས་ཡོགོ་པོོ་མིན།
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དེ་སང་དེ་འིདྲེ་ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོས་ཀྱིི་

འིདུགོ བསྟན་དགོོན་དང་པོོ་ཚུགོས་ཡོོང་དུས་ནས་སྤུས་དགོ་

པོོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། གྲེགོས་ཀ་

མང་ཉུང་ལ་ཁྱིད་པོར་ཆེེ་བ་མེད། ཉུང་ཡོང་སྤུས་དགོ་པོོ་བྱུང་ན་

འིདི་གོལ་ཆེེ་བ་ཡོིན། ཕྱོགོ་མཆེོད་འིབུལ་དང༌། བསོད་ནམས་

གོསོགོ་པོའིི་ཀུན་སློོང་གོི་ཐོགོ་ནས་དགོོན་པོ་ཉིམས་གོསོ་བྱེེད་

རྒྱུས་མཚོན་པོའིི་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན་ཀྱིང༌། བསོད་

ནམས་གོསོགོ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཞིན་ཡོང་བབསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། སྨན་ཁོང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། སྨན་ཁོང་གོསར་

པོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་སོགོས་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ལས་རིགོས་སྣ་ཚོགོས་

ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་ནས་བོད་ཡོིགོ་

གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཁོགོ་སྤྲོད་ན་དེས་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་རྨང་གོཞིིར་ཕེན་གྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ས་

ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལ་ཞིེན་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚོའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་

ཕྱོོགོས་གོང་ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་ཆེ་སྙིོམ་པོོ་ཞིིགོ་

མ་བྱུང་ཕྱོིན། སྐོབས་རེ་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད་པོ་
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རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་དེ་རིང་ཡོང་འིདིར་འིཕྲོས་ནས་ཞུས་ན་

སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌།

པོ༽ ཨ་ེཤེ་ཡོའི་ིཞི་ིབད་ེདང་། བདོ་མའིི་ིཆེ་རྐྱེནེ།

མཐའི་དོན་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་འིདིར་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོ་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོིའིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་བོད་གོངས་ཅན་

ལོངས་ཀྱིི་རང་དབང་གོཉིིས་འིབྲེལ་བ་ཤེིན་ཏུ་དམ་པོོ་ཡོོད། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་མི་རིགོས་

ཞིེས་པོ་འིདི་མི་སྒོེར་སོ་སོའི་ིམི་ཚེ་ལ་ཚད་ཡོོད་པོས་མི་རབས་

བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་རིགོས་མུ་མཐུད་ནས་གོནས་

དགོོས་པོས་མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་ཚ་ོརྫོོགོས་ཀྱིིན་རྫོོགོས་ཀྱིིན་ལ་མི་ཐོགོ་

གོཞིོན་པོ་ཚོས་དེའིི་མཇུགོ་མཐུད་ཀྱིིན་མཐུད་ཀྱིིན་བྱེེད་དགོོས། 

ཐོགོ་མར་མཐའི་ཡོས་པོའིི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་

མ་བྱུང་ཡོང་སྤྱོིར་འིཛམ་བུ་གླིིང་དང༌། བྱེེ་བྲགོ་དེའིི་ནང་ཚན་

ཨེ་ཤེ་ཡོ་དབུས་སུ་བཞིགོ་པོའིི་དེའིི་ཉིེ་སྐོོར་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོོངས་

ལ་ཞིི་བདེ་དང༌། ཁོོར་ཡུགོ་གོཙང་མ་ཡོོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ང་
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རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིིས་བསྐྲུན་དགོོས། དེའིི་ཐད་མིགོ་དཔོེ་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་འིཇོགོ་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་ང་ཚོར་ཏེན་ཏེན་ཡོོད་

ལ། གོོ་སྐོབས་ཤེིགོ་བྱུང་ཕྱོིན་ང་ཚོས་ཆེ་རྐྱེེན་དེ་དགོ་བསྒྲུབ་

ཐུབ། དེ་ལུགོས་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་འིཆེར་བའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱོི་

ནང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ཅིར་ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་རོགོས་

ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་

བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིིན་༄༅། །ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིིན་

གོངས་སྐྱིད་ཕྱོི་འིབྲེལ་ཚོགོས་ཁོང་དུ། གོཏེན་ཉིིན་གོངས་སྐྱིད་ཕྱོི་འིབྲེལ་ཚོགོས་ཁོང་དུ། གོཏེན་ཉིིན་

སློོབ་སྤྱོི་ཁོགོ་དང༌། དགོེ་རྒན། གོཞིིས་འིགོོ་བདེ་སློོབ་སྤྱོི་ཁོགོ་དང༌། དགོེ་རྒན། གོཞིིས་འིགོོ་བདེ་

དོན། ལྡི་ལི་དབུས་བོད་སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་དོན། ལྡི་ལི་དབུས་བོད་སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་

པོའིི་དྲུང་ཆེེ་སོགོས་འིབྲེལ་ཡོོད་ཚོགོས་འིདུའིི་པོའིི་དྲུང་ཆེེ་སོགོས་འིབྲེལ་ཡོོད་ཚོགོས་འིདུའིི་

སར་སྩལ་བའིི་བཀའི་སློོབ།སར་སྩལ་བའིི་བཀའི་སློོབ།

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལྟ་ེགོནས་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་།

དེ་རིང་འིདིར་ང་རང་ཚ་ོབོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་འིགོ་ོཁིད་རྣམས་

དང༌། གོཞིིས་འིགོོ་ཁོགོ རྒྱ་གོར་དབུས་ཤེེས་རིགོ་ཚོགོས་པོའིི་

དྲུང་ཆེེ་དང༌། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ཤེེས་རིགོ་སྡེེ་

ཚན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་བཅས། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་

འིདིར་རུབ་འིཛོམས་བྱེས་ཏེེ་མིའིི་མི་ཚེའིི་འིཚ་ོབའིི་ནང་ལ་གོལ་

ཆེེ་ཤེོས་དང༌། མི་རིགོས་ཤེིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོའིི་དོན་རྩི་

གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནད་དོན་སྐོོར་ལ་

གོོ་བསྡུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་རིང་ང་རང་ཚོ་ཐུགོ་འིཕྲད་

བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚང་མར་འིཚམས་འིདྲེི་ཡོོད། 



259259
དེ་རིང་གོི་ཚོགོས་འིདུ་འིདི་འིདུ་འིཛོམས་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་

བོད་འིགོན་ཡོོད་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་མཉིམ་འིཛོམས་བྱེས་པོའིི་

དུས་ཚོད་དང་པོོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་གོོ་བསྡུར་

ལྷུགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མ་འིོངས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོོར་ལ་ལམ་

སྟོན་ནམ། ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་

པོའིི་རེ་བ་ཡོོད་ལ། ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ མིའིི་

རང་བཞིིན་གྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་ལ་རྗེེས་ཡོོང་སྔོན་དྲེན་གྱིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་བའིི་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། མ་འིོངས་པོའིི་

བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོོར་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགོས་བསམ་བློ་འིཁོོར་

ནས་སོ་སོ་སྒོེར་པོ་ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ། མི་ཚེ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་

འིདྲེ། ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་མ་འིོངས་པོར་

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་བ་འིདི་ང་རང་ཚོ་

མིའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཡོིན་པོ་རེད། མི་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་མ་འིོངས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་བ་དང༌། འིཆེར་གོཞིི་འིགོོད་

རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཡོོད་པོ་དེ་ད་དུང་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་

ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་རེད།



260260
ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་སུ་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བབསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མི་སྒོེར་སོ་སོའིི་གོནས་

སྟངས་གོང་ཅི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་རགོ་ལས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། བོད་

པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོར་

བརྩིིས་ནས་ཐོགོ་མར་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་བཙུགོས་པོ་རེད། ཤེེས་ཡོོན་

དེ་ཡོང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོིན་པོས་བོད་མི་མཚན་ཉིིད་

ཚང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། འིཛམ་གླིིང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བོད་པོའིི་དྲེི་མ་

མ་ཡོལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་པོ་རེད། བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་

ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་བོད་ལུང་པོར་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་དེ་ཟིན་མ་ཐུབ་ན་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་

པུས་སོ་སོ་སྒོེར་ལ་འིཕྲལ་སེལ་དཀའི་ངལ་མེད་ཙམ་བྱུང་ན་

ཡོང་། མི་ཚེ་རིང་པོོའིི་ནང་དུ་བོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་བོད་པོའིི་ཤེེས་

ཡོོན་ཡོོད་ན་སེམས་སྐྱིད་པོ་དང༌། བགོ་ཕེེབས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་རེད། བོད་པོ་ཡོིན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་མེད་



261261
ན་ཁོོ་གོང་འིཚམ་ནས་ཕེོ་རོགོ་དཀར་པོོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རེད། སྤྱོི་

ཚོགོས་གོང་དུ་བསྡེད་ཀྱིང་ཤེ་ཁགོ་ལས་གྲུབ་པོའིི་ལུས་པོོ་ནི་

བརྗེེ་ཐབས་མེད། གོ་ལེ་གོ་ལེར་སོ་སོ་རང་ཉིིད་གོང་ནས་ཡོིན་

པོ་དང༌། གོང་ནས་ཡོོང་བ། ངའིི་ཕེ་མ་ཚོ་གོང་ནས་ཡོིན་པོ་

སོགོས་བསམ་བློ་འིཁོོར་ཡོོང་དུས་རང་ཉིིད་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ན་ཡོང༌། རང་ལ་བོད་པོའིི་དྲེི་མ་མེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་

དུས་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

སྨོས་མེད་ཁོར། སྒོེར་སོ་སོའིི་དོན་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང་བོད་པོའིི་

ཤེེས་ཡོོན་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་གོང་ལྟར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

དགོེ་མཚན་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིོགོ་ནས་བོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་ཞིེས་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་རེད། 

ཁོ༽ རྒྱ་གོར་གྱི་ིརོགོས་ཕེན་དང་། བརྗེདེ་མདེ་ཀྱི་ིབཀའི་

དྲེནི།

གོཙ་ོཆེེ་ཤེོས་སྐོབས་དེར་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བློན་དམ་པོ་ནེ་

ཧེ་རུ་ཞིལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁོོང་གོིས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

ཐུགོས་འིཁུར་བཞིེས། ཁོོ་རང་སྐུ་སྒོེར་གྱིི་ཆེ་ནས་དོ་སྣང་དང༌། 

ཤེ་ཚ་རྣམ་འིགྱུར་ཤུགོས་ཆེེན་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་ལྡི་ལིར་དབུས་བོད་



262262
སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་པོ་བཙུགོས། སློོབ་གྲྭའིི་འིགྲེོ་སོང་ཡོོངས་

རྫོོགོས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་འིགོན་བླངས། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་རང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་

འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཡོོང་བའིི་འིཆེར་གོཞིི་ཆེ་ཚང་བཟོས་ནས་དུས་

ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་ལགོ་ལེན་བསྟར་

ཡོོད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་ཕེོ་མོ་མང་པོོས་བོད་པོའིི་སློོབ་

ཕྲུགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་ཁུར་བླངས། མདོར་ན་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་

བ་ས་ཆེ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་ནང་

ལ་ཡོང་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ཚོས་བོད་པོ་དང་མཉིམ་དུ་དཀའི་སྡུགོ་

མངས་ཏེེ་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་ཏེེ་བསྡེད་པོ་རེད། མ་གོཞིི་འིཐུས་སྒོོ་

མ་ཚང་བ་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་ན་ཡོང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་དངོས་

གོནས་ཧ་ཅང་གོི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ལྟར་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་འིགྲེོ་སོང་བཏེང༌། རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་སྣ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དངོས་སུ་བོད་པོ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ནས་བོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཁུར་བླངས་ཏེེ་ཞིབས་འིདེགོས་

བསྒྲུབས་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་བརྗེེད་དུ་མེད་པོའིི་བཀའི་དྲེིན་

ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་འིདི་རྣམས་ཀྱིིས་སོ་སོའིི་
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མིགོ་གོིས་མཐོང་བའིི་ཐོགོ་ནས་བཀའི་དྲེིན་བརྗེེད་མི་ཐུབ་པོ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡོིན་ནའིང་ལྔ་

བཅུ་ང་དགུའིི་གོནས་ཚུལ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་མི་

རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་ལ་སློེབས་སྐོབས་རྒྱ་གོར་

གྱིི་སྲིིད་བློན་ནེ་ཧེ་རུ་ནས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་

པོོའིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ནས་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཚོགོས་པོ་ཞིིགོ་

ཟུར་དུ་བཙུགོས། འིགྲེོ་སོང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་འིགོན་བླངས་

ཏེེ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁི་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་རྗེེས་མ་ཚོས་ཡོིན་ན་ཡོང་

བརྗེེད་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་སྔ་སྲིིད་བློན་ནེ་ཧེ་རུ་དང༌། རྒྱ་གོར་ཤེེས་རིགོ་བློན་ཆེེན་ཤི་

མ་ལི་གོཉིིས་དང༌། ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་ཉིིན་གུང་གོསོལ་ཚིགོས་

ཤེིགོ་གོི་སྐོབས་དབུས་བོད་སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་པོ་འིཛུགོས་

རྒྱུའིི་སྐོོར་གོོ་བསྡུར་བྱེས་ནས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་རེད། དེས་ན་

སྲིིད་བློན་ནེ་ཧེ་རུ་སོགོས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་དཔོོན་རིགོས། ཤི་

མ་ལིས་མཚོན་པོའིི་རྒྱ་གོར་དབུས་ཤེེས་རིགོ་ལས་ཁུངས་ནང་

གོི་མི་སྣ་ཁོགོ དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚོ་བོད་སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་
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པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོ། གོང་ལྟར་འིདས་པོའིི་མི་སྣ་བོད་

ཕྲུགོ་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ཚང་མ་ལ་དེ་

རིང་གོི་གོོ་སྐོབས་འིདིར་ང་ཚོས་རྗེེས་དྲེན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟ་

འིདིར་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་སྐུ་ཞིབས་དྷ་

དྷ་དང༌། དེ་བཞིིན་གྱིི་དགོེ་རྒན་རྣམ་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་ངས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བྱེས་ནས་

བཤེད་པོ་མིན། ད་ལྟ་བཤེད་མ་ཐགོ་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དགོ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོོད། 

སྔ་མོ་ཡོིན་ན་ང་ཚོ་བོད་ལུང་པོ་འིདི་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་

བར་ན་གོནས་ཡོོད། རང་བཞིིན་གྱིི་མིའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ལྟར། ཁྱིིམ་

མཚེས་ཁོགོ་ནས་ང་ཚོས་མིགོ་དཔོེ་དང་ཉིམས་མོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བླངས་ཡོོད། དེའིི་ནང་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་

ཡུལ་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་རིགོ་

གོཞུང་ཡོགོ་པོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བླངས་ཏེེ་སྔ་དུས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་

སློོབ་དཔོོན་རྒྱ་གོར་གྱིི་ལུང་པོ་འིདི་ནས་བྱེས་པོར་བརྟེན། ང་

ཚོ་བོད་པོ་ཚོ་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའིི་དགོེ་ཕྲུགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའིི་དྲེིན་ལ་
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བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་འིདི་གོཞིི་ནས་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་

པོའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། མ་གོཞིི་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་

རང་ཉིིད་ལའིང་གོནའི་རབས་ནས་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ཡོང་

རྒྱ་གོར་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་

རིགོ་གོཞུང་འིདི་བླངས་པོར་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དེ་

ཤེིན་ཏུ་ཕྱུགོ་པོ་དང༌། ཡོར་རྒྱས་སུ་ཕྱོིན་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེང་དུས་བོད་ལུང་པོ་རང་དབང་བྲལ། དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་

པོའིི་སྐོབས་འིདིར་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་

རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོས་གོཞིི་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཐོགོ་ལ་རོགོས་རམ་ཕེན་ཐོགོས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་

པོ་རེད། ང་ཚོ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་ལ་བསྡེད་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་

ཙམ་སོང་བའིི་རིང་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁི་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་

གོིས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོངས་ཡོོད། དེང་སང་དངོས་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་པོའིི་

འིོགོ་ནས་བོད་པོའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་ཚད་དང༌། 

རྒྱ་གོར་ལ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་བོད་མིའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་ཚད་

བསྡུར་ན་རྒྱ་གོར་ལ་དྲེགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས་སྐྱོ་བ་མེད་པོ་དེང་སང་
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ཡོོངས་གྲེགོས་རེད། རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་

པོའིི་དྲེིན་གྱིིས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་ཤེེས་ཡོོན་གོང་

ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁི་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་ཡོོད་པོ་

འིདི་རྣམས་ཀྱིིས་མ་འིོངས་པོ་ལ་བོད་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་

རྒྱུའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་དུས་

ཚོད་ཅིགོ་ཤེར་གྱིི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེས་ན་ཁྱིེད་

རང་ཚོ་རྒྱ་གོར་གྲེོགོས་པོོ་ཚོས་དངོས་གོནས་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་

པོོ་བཞིགོ་ཡོོད། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡོོད་པོའིི་མི་

རིགོས་ཤེིགོ་དང༌། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོའིི་མི་

རིགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་སུ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་

ལ་དེར་མཐུན་རྐྱེེན་གྱིི་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་མཁོན། བོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་གྱིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་ནས་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་

སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་དེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་གོི་མི་རིགོས་

ཤེིགོ་འིཚོ་ཐུབ་པོ་དང༌། མི་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བའིི་

ཐོགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་བསམ་པོའིི་

ངོས་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་དེ། རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་གྲེོགོས་པོོ་ཚོས་མཁྱིེན་
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དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིདས་པོའིི་དུས་ཡུན་ནང་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་བྱེས་

རྗེེས་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མ་འིོངས་པོ་

ལ་ཡོང་དམིགོས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚོས་བློ་

ལ་ཤེར་བ་བྱེས་ནས་སྔར་བཞིིན་དུ་འིབད་བརྩིོན་བསྐྱེད་རོགོས་

ཞིེས་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། 

ལྷགོ་དོན་སྐུ་ཞིབས་དྷ་དྷ་ཁྱིེད་རང་གོིས་ཤེེས་རིགོ་ཚོགོས་པོའིི་

དྲུང་ཆེེའིི་ལས་འིགོན་བླངས་པོ་ནས་མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་གྱིི་

ཡོར་རྒྱས་བྱུང་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཁྱིེད་རང་ལ་འིབྲེལ་ཡོོད་

བོད་མི་ཤེེས་རིགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་གོི་ལས་བྱེེད། དེ་མིན་འིབྲེལ་ཡོོད་མི་སྣ་ཚང་མས་ཁྱིེད་

རང་གོིས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཁུར་འིགོན་བཞིེས་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེར་བ་དང༌། ནུས་པོ་ཐོན་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་སྟབས་ངས་དེ་རིང་ཁྱིེད་རང་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། 

གོ༽ དགོ་ེརྒན་ལས་བྱེདེ་དང་། བསྒྲུབ་བྱེའི་ིདམིགོས་

ཡུལ།



268268
ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོབདོ་པོའི་ིདགོ་ེརྒན་ཚ་ོདང༌། གོཞིསི་འིགོ་ོབད་ེདནོ་

ཚསོ་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཐགོོ་ལ་འིགོན་འིཁུར་ཤུགོས་ཆེ་ེཙམ་ལནེ་རྒྱུའི་ི

འིཆེར་འིགོདོ་གོ་ོསྒྲིགིོ་བྱེས་པོ་ད་ེཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་

རང་ཚ་ོབདོ་རགིོས་གོཞིསི་འིགོ་ོབད་ེདནོ་དང༌། དགོ་ེརྒན་ཚསོ་རྒྱ་

གོར་གྱི་ིདགོ་ེརྒན་ཚ་ོལས་ལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིཁུར་འིགོན་མང་བ་འིཁྱིརེ་

དགོསོ་པོ་དངསོ་པོའོི་ིགོཤེསི་ལུགོས་རདེ། གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། རང་

དནོ་རང་གོཅསེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི། ད་ཕེན་ང་རང་

ཚའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་བདོ་རགིོས་དགོ་ེརྒན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་

དང༌། ད་ེཡོང་རང་ཉིདི་ལ་གོཞི་ིརྩིའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ཡོདོ་པོའི་ིཐགོོ་ལ་དགོ་ེ

རྒན་གྱི་ིའིསོ་སྦྱོངོ་ཐནོ་པོའི་ིདགོ་ེརྒན་ཇ་ེམང་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ་པོ་ཡོགོ་

པོ་ོརདེ། ཡོནི་ནའིང་བདོ་རགིོས་དགོ་ེརྒན་གྲེངས་ཀ་མང་དུ་ཕྱོནི་པོ་

གོཅགིོ་པུར་ང་ོམཚར་ཆེ་ེརྒྱུ་མདེ་པོས། ད་ོབདགོ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་

དངསོ་གོནས་སམེས་འིཁུར་ལནེ་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡོིན་ནའིང་རྩི་བ་ལས་རིགོས་དེ་གོའིི་

ཉིམས་མོང་དང་སྦྱོོང་བརར་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ལ། དེ་བས་གོལ་

ཆེེ་ཤེོས་ལྷགོ་བསམ་རེད། སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ནས་ལས་

རིགོས་གོ་རེ་ཡོིན་ནའིང་རང་ཐོགོ་ཏུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་དེ་
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དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་བཞིིན་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཉིམས་མོང་གོ་ལེར་གོསོགོ་ཡོོང་གོི་

རེད། མི་ལའིང་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་རྒྱུ་ཡོོང་གོི་རེད། འིགོོ་སྟོད་དེ་ཙམ་

མ་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ལས་ཀ་བྱེེད་སེམས་ཡོོད་པོ་ཡོིན་

ན་གོ་ལེར་ཤེེས་ཡོོང་གོི་རེད། 

དཔོེར་ན་ང་རང་སྒོེར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ལ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་དེང་

དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་མེད། དེ་བཞིིན་ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་

བྱེེད་རྒྱུའིི་སྦྱོོང་བརར་དང་ཉིམས་མོང་གོང་ཡོང་མེད། ལྷགོ་དོན་ང་

ཚོའིི་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་དོན་དུ་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ཡོང་ཡོོད་པོ་མ་

རེད། ཡོིན་ནའིང་བོད་མི་མང་གོིས་ང་ལ་རེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་

དང༌། རང་ངོས་ནས་ཀྱིང་སོ་སོར་ལས་ཀྱིིས་བསྐོོས་པོའིི་འིགོན་རེད་

བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྩི་བ་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་

དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་དང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ ཕེན་སེམས་བྱེེད་པོ་

འིདི་ཆེོས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་ཡོིན། ཆེབ་སྲིིད་ལ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་དུས་

སྐོབས་རེ་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིང་བསམ་ཚུལ་དེ་དང༌། སོ་སོའིི་
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ལྟ་བ་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། རེ་འིདུན་ཡོང་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོ་ལ་ཡོང་བསམ་ཚུལ་དེ་

གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་སྐུལ་སློོང་དང་རེ་འིདུན་འིདོན་གྱིི་ཡོོད། སྐོབས་

རེར་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་སོ་སོས་ཞུམ་པོ་

མེད་པོ་ཧུར་ཐགོ་ངོ་ལོགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ཨུ་ཚུགོས་རྒྱུན་བསྲིིངས་བྱེས་ནས་རིམ་པོས་མི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

སྟངས་ཀྱིི་ཉིམས་མོང་གོསོགོ་གོིན་གོསོགོ་གོིན་ཤེེས་ཡོོང་རྒྱུ་འིདུགོ 

ལྷགོ་བསམ་དང་སེམས་ཤུགོས་མེད་ན་ཤེེས་ཡོོན་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་

ནའིང་མི་དེས་ཀོ་ཐགོ་གླིོད་ཉིེན་ཡོོད་པོས། ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་ཁོགོ་

པོོ་རེད། ང་རང་གོི་ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་དཔོེ་མཚོན་བཤེད་ན། 

དངོས་གོནས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་དེ་ལྷགོ་བསམ་དང༌སེམས་ཤུགོས་

རེད། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་ན་ཉིམས་མོང་

གོསོགོ་གོིན་གོསོགོ་གོིན་ལ་ཤེེས་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་

ཡོིགོ་དགོེ་རྒན་དང༌། དེ་བཞིིན་འིབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེེད་པོ་ཚང་མས་

ང་ཚོའིི་སྤྱོི་དོན་བསྒྲུབ་བྱེའིི་དམིགོས་ཡུལ་ངོས་ཟིན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་ཁོགོ་དང་འིབྲེལ་ཡོོད་བོད་རིགོས་ཚང་མས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་



271271
འིགོན་འིཁུར་ལེན་དགོོས། 

སྐོབས་རེར་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཁོ་ཤེས་སྤྱོི་སེམས་མེད་པོའིི་སྐྱོ་པོོ་

དེ་འིདྲེ་འིདུགོ་ཟེར་བ་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ལ་ཤེ་ཚ་བའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུར་དེ་ཙམ་གྱིིས་དོ་སྣང་དང་སེམས་འིཁུར་མེད་པོ་དེ་

འིདྲེ་འིདུགོ་ཅེས་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་སྔ་རྒྱ་གོར་

བའིི་དགོེ་རྒན་ནང་ལའིང་རེ་ཟུང་འིགོན་འིཁུར་གྱིི་བསམ་པོ་མེད་

པོར་ཕེོགོས་ཟ་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས། ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་བྱེས་

ནས་སྡེོད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ཡོོད་པོ་དང༌། ད་ཆེ་བོད་རིགོས་དགོེ་

རྒན་ཚོའིི་ནང་ལའིང་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐོས་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཚོའིི་གྲེས་དཔོེ་མ་སྲིིད་པོའིི་སེམས་སྐྱོ་པོོ་རེད། 

རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ནང་ལ་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་བར་ཁོགོ་མི་

འིདུགོ ང་རང་ཚོ་བོད་རིགོས་ནང་ལ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཟེར་བ་

དེ་བློ་ཡུལ་ལ་མི་ཤེོང་བའིི་སྐོད་ཆེ་རེད། ང་རང་ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་

བྲལ་ཏེེ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ངང་ལ་གྱིར་བའིི་སྐོབས་སུ་

བོད་པོ་གོཅིགོ་གོིས་བོད་སྤྱོིའིི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་མེད་པོར་

ཞིེ་ལྷོད་བཏེང་ན་ཤེིན་ཏུ་ངོ་ཚ་པོོ་དང༌། རྒྱུ་འིབྲས་ལ་མ་ལྟོས་པོའིི་

ལས་ཀ་རེད། ང་རང་ཚོའིི་བོད་རིགོས་དགོེ་རྒན་ཚོས་རྩི་བ་ལྷགོ་



272272
བསམ་གོཡོོ་བ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་སེམས་

ཐགོ་ཆེོད་པོའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་དགོོས་པོ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རེད། དེ་རྩི་དོན་གོཅིགོ་བྱེས། 

ང༽ སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིཁྱིད་ཡོནོ་དང་། ཡོར་རྒྱས་སུ་གོཏེངོ་

ཐབས།

ད་ེནས་ཉི་ེབར་ཁོ་ཚ་བ་ཞིགིོ་ལ་རམི་པོས་སློབོ་ཚན་ཁོགོ དཔོརེ་ན་

འིཛནི་གྲྭ་ལྔ་པོ་བར་དུ་སློབོ་ཚན་ཁོགོ་ཡོངོས་རྫོོགོས་བདོ་སྐོད་ཀྱི་ི

ནང་ནས་སློབོ་པོའི་ིལགོ་ལནེ་བཀལ་ཏེ་ེའིགྲེ་ོཐུབ་པོ་དང༌། འིགྲེགིོས་

ཐགོ་ཆེདོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། སྔནོ་མ་དྲུགོ་ཅུ་

ར་ེགྲེངས་ནང་ཤེསེ་རགིོ་ཚགོོས་ཆེནེ་ཐངེས་དང་པོ་ོའིཚགོོས་པོའི་ི

སྐོབས་ནས་ང་ཚསོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡོདོ། དཔོརེ་ན་ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་

ནས་གོཞིན་དགོ་ཉིམས་མངོ་གོང་ཡོང་མདེ་ཀྱིང་སྔནོ་མ་རྒྱ་ནགོ་ལ་

ཕྱོནི་པོའི་ིསྐོབས། རྒྱ་མསི་ཡོན་ཕེན་ཟརེ་བ་ཀ་ོར་ིཡོའི་ིས་མཚམས་

རདེ། ཀ་ོར་ིཡོའི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརང་སྐྱངོ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་འིདུགོ དརེ་

ལྟ་སྐོརོ་ལ་སློབེས་སྐོབས་ཡུ་ན་ིབ་ས་ིཀྲའིི་ི (University) རམི་

པོ་བར་དུ་སློབོ་ཚན་ཚང་མ་ཀ་ོར་ིཡོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ཐགོོ་ནས་སློབོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ད་ེདུས་ད་ོསྣང་བྱུང༌། 



273273
ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྩི་བའིི་བོད་སྐོད་འིདི་སྐྱོ་པོོ་

གོཏེན་ནས་མིན། དཔོེར་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ལ་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་སྐོད་དེ་གོནའི་བོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་རྙོིང་ཤེོས་

ཤེིགོ་དང༌། སྐོད་ཡོིགོ་ཕྱུགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་བརྩིི་བཞིིན་ཡོོད། སྐོད་

ཡོིགོ་ཕྱུགོ་པོོར་བརྩིིས་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོའིི་ནང་པོའིི་

ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའིི་སྐོོར་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་བོད་སྐོད་ཀྱིི་

ནང་ནས་ཤེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོི་གོེ་

རྙོིང་ཤེོས་ཀྱིི་གྲེས་བཅུ་གྲེངས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་

ཡོི་གོེ་འིདི་ཡོང་བགྲེང་གོི་འིདུགོ རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་

པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོིན་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། 

དེང་དུས་ཀྱིི་སློོབ་ཚན་རིགོས་ཁོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་

པོའིི་སྐོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་བས་ཡོར་རྒྱས་

མ་ཕྱོིན་པོར་བསྡེད་པོ་ལས། རྩི་བ་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་གོི་ཐོགོ་

ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་སློོབ་ཚན་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་བསློབ་ཐུབ་

པོའིི་ནུས་པོ་ཡོོད་པོར་དེ་དུས་ནས་ངས་ཡོིད་ཆེེས་བྱེས་ཏེེ་འིབད་

རྩིོལ་བྱེས་པོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་སྐོབས་དེར་མི་ཁོགོ་གོཅིགོ་

གོི་བསམ་ཚུལ་ལ་དེ་ཁོགོ་པོོ་བྱེས་མི་ཡོོང་ངམ། ཕེབ་སྒྱུར་གྲེ་
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འིགྲེིགོས་པོོ་མ་བྱུང་ན་རྩི་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལ་འིཐུས་ཤེོར་

ཕྱོིན་མི་ཡོོང་ངམ་ཞིེས་དེ་མུར་སྤྱོི་ས་བར་ས་བྱེས་ནས་ལུས་

པོ་རེད། ད་ཆེ་འིདི་ལོ་བུ་གོསོ་ཁོང་གོི་ཁོོངས་ནས་ལགོ་ལེན་

བཀལ་བ་དང༌། ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་འིཛིན་གྲྭ་གོང་

ལ་གོང་འིཚམ་བར་དུ་བོད་སྐོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་ཚན་ཆེ་ཚང་

སློོབ་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་ཡོོད་པོ་འིདི་ང་ཚོ་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་འིོས་

པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ གོང་ལྟར་ལས་ཀ་འིདི་བྱེེད་

དགོོས་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་རེད། 

ང་ཚོ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་མི་ཚེ་སྐྱེལ་

རྒྱུའིི་དོན་དགོ་མ་རེད། ང་ཚོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡོིན་

སྟབས་ཐོགོ་མ་ནས་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་པོ་དམིགོས་ཡུལ་

དུ་བཟུང་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ང་རང་ཚོའིི་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདི་

ཕྱུགོ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ལས་

རིགོས་ཆེ་ཚང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་བོད་པོའིི་

སྐོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་མེད་ན་ཡོང༌། ང་ཚོ་

འིགྱིེལ་ས་ནས་ལང་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཡོོད་སྟབས་བོད་པོའིི་
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སྐོད་ཡོིགོ་ཡོོན་ཏེན་ཐོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པོའིི་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ཨིན་ཇི། ཧིན་དི། དེ་མིན་གྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདྲེ་མིན་དེ་རིགོས་སྐོད་

ཡོིགོ་དེ་གོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་ལས། སློོབ་ཚན་གོཞིན་དགོ་ཚང་མ་

སོ་སོའིི་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ངེས་པོར་དུ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་བྱུང་ན་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་རེད། དེས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་ཕེན་གྱིི་རེད། 

བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་ཟིན་རྒྱུ་ལ་དེས་ཕེན་གྱིི་རེད། བོད་པོའིི་སྐོད་

ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་མ་བཏེང་བར་ཟ་སྐོད་འིཐུང་སྐོད་ཙམ་མ་གོཏེོགོས་

གོཞིན་དགོ་ལས་དོན་འིགོངས་ཆེེ་བ་ཚོ་སྐོད་ཡོིགོ་གོཞིན་དགོ་བེད་

སྤྱོོད་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་གོིས་མ་འིདང་བར་

བསྡེད་ན་ཧ་ཅང་ངོ་ཚ་པོོ་རེད་ལ། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་རང་ཤུགོས་

ཀྱིིས་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་གོི་རེད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་སྐོད་

མ་འིདང་བ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་བསྡེད་པོ་ཡོིན་ན་བོད་པོའིི་

རིགོ་གོཞུང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཅེས་ང་ཚོས་གོ་ཚོད་བཤེད་ན་ཡོང་

དེ་ཙམ་གྱིིས་ནུས་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིི་

ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཚོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལས་
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འིགོན་ཆེེན་པོོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། སློོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་

པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་གོི་ནང་ནས་སློོབ་དགོོས་པོར་བརྟེན་བོད་པོའིི་དགོེ་

རྒན་རྣམས་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་ཁུར་ཆེེར་བསྐྱེད་བྱེ་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཅ༽ བུ་ཕྲུགོ་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། རང་དནོ་རང་གོཅསེ། 

གོཞིིས་འིགོོ་བདེ་དོན་ཁོགོ་ནས་ཀྱིང་ཁུར་མཉིམ་ལེན་བྱེས་ན། 

ས་གོནས་ས་ཐོགོ་ལ་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་

རེད། ཁྱིེད་རང་གོཞིིས་འིགོོ་བདེ་དོན་ཚ་ོལ་ཡོང་འིགོན་འིཁི་ཡོོད་

པོ་ལྟར། དགོེ་སྐྱོན་གོང་ནས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིཐུས་ཤེོར་སའིི་གོཞིི་

གོང་ཞིགིོ་ཡོདོ་མདེ་ཐད་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་རྒྱུན་དུ་བྱེས་ཏེ་ེ

འིཐུས་ཤེོར་གྱིི་འིདུགོ་ན་རྒྱབ་བཤེད་མིན་པོར་ས་གོནས་ས་ཐོགོ་

རང་ནས་སྐོབས་འིཕྲལ་སེལ་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། ཕེ་མ་ཚོར་ཡོང་

བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་དོ་སྣང་རང་དོན་རང་གོཅེས་

ཀྱིི་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་འིདོད་བྱུང༌། 

ཕེ་མ་རིགོས་ཤེིགོ་གོིས་ཕྲུ་གུ་འིཛིན་གྲྭ་གོང་འིཚམ་སོན་རྗེེས་

སློོབ་མཇུགོ་མ་བསྐྱལ་བར་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཉིར་བ་དང་། ཡོང་
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སྐོབས་རེ་ཕེར་ཚུར་གོཉིེན་སྒྲིིགོ་བྱེེད་རྒྱུར་བྲེལ་བ་བྱེས་ནས་སློོབ་

གྲྭ་མཚམས་འིཇོགོ་བྱེེད་པོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་བློ་ཕེམ་གྱིི་རང་བཞིིན་

རེད། ང་ཚོ་འིདིར་ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་ངན་ལ་མ་ལྟོས་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་སའིི་གོོ་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་འིདི་ཆུད་

ཟོས་བཏེང་ན་ཕྱོིན་ཆེད་འིགྱིོད་པོའིི་རང་བཞིིན་དང་། སོ་སོ་སྒོེར་

དང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོང་སར་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་གོཞིི་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད། ཕེར་ཙམ་དེར་རྒྱ་མིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་ཡོོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིོགོ་ལ་བོད་ནང་ཤེེས་ཡོོན་འིཐུས་ཤེོར་

འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོས་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ཚུར་ཕྱོོགོས་

འིདིར་ང་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་ཀྱིིན་ཡོོད་ཀྱིིན་ལ་སོ་

སོས་དང་དུ་བླངས་ནས་གོོ་སྐོབས་དེ་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་དཔོེ་མ་

སྲིིད་པོའིི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དེས་ན་ཕེ་མ་ཚོ་དང་། ཁྱིིམ་ཚང་

གོི་གོཉིེན་འིབྲེལ་ཚང་མས་ཕྲུ་གུ་ན་གོཞིོན་ཚོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་

ལ་ཁུར་མཉིམ་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

ཆེ༽ ཆེསོ་དགོའེི་ིལས་འིགོན་དང་། ལས་འིགོན་གྱི་ིཁོ་

ཕྱོགོོས།

དེ་ནས་རྩི་བའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་འིཛིན་
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ཐུབ་པོའིི་དོན་དུ་ཐོགོ་མར་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་ནང་ང་ཚོས་སློོབ་

གྲྭ་འིགོོ་འིཛུགོས་སྐོབས་དམིགོས་བསལ་ཆེོས་དགོེ་ཞིེས་ཟུར་

གོསལ་གྱིི་མིང་ཞིིགོ་བཏེགོས་པོ་རེད། དེའིི་དགོོས་པོ་འིདོན་ཁོ་

ཁལ་སློོབ་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མ་རེད། བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་ངོ་སྤྲོོད་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་རེད། དཔོེར་

ན། བོད་ལ་ཉིེ་དུས་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཚད་མ་རིགོ་པོ་སློོབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ཚད་མ་

རིགོ་པོ་སློོབ་པོ་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་ངོས་འིཛིན་བྱེས་པོ་མ་རེད། ང་ཚོའིི་

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་ནང་པོའིི་གོཞུང་གོི་ཚད་མ་རིགོ་པོའིི་

སྐོོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུས་མཚོན་པོས་དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་

ཙམ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཆེོས་དགོེར་མིང་འིདོགོས་ཕྱོོགོས་

ཀྱིང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དགོའི་བ་ཡོོད་དམ། གྲྭ་ས་ཁོགོ་ནས་ནང་དོན་

རིགོ་པོ། ཚད་མ་རིགོ་པོ་དེ་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་

མཁོན་དེ་འིདྲེ་རིམ་པོས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དགོེ་

རྒན་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་ཕེལ་ཆེེར་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། 

མིང་ཆེོས་དགོེ་བཏེགོས་མ་བཏེགོས་གོང་ལྟར་ཡོང་མདོ་དོན་

ཡོང་སྙིིང་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ནང་དོན་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་
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ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་སྔ་དགོོང་

འིདོན་པོ་བཏེོན་པོ་འིདི་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཤེེས་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་དེས་གོོ་ཆེོད་པོ་རྩི་བ་

ཉིིད་ནས་མ་རེད། ཁོ་ནས་ཤེོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྟོང་ཕྲགོ་སྐྱོར་རྒྱུ་

ཡོོད་ནའིང་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་གོོ་བ་མ་ཆེགོས་ན་སྐོད་འིཁོོར་

གྱིི་སྒྲི་ལྟ་བུ་མ་གོཏེོགོས་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཡོང་མེད། ནང་པོའིི་

ཆེོས་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་སྐོོར་ལ་ངོ་སྤྲོོད་

བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་དེ་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ཡོང་གྲྭ་སའིི་

ནང་ནས་སློོབ་གོཉིེར་བྱེས་པོ་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་རིས་སུ་མ་ཆེད་

པོ། མདོར་ན་བོན་དང་བཅས་པོ་དེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་བྱུང་ན་ཕེན་

ཐོགོས་ཆེེ་བ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

ཇ༽ ཆེསོ་བྱེདེ་རང་དབང་དང་། བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་ིལགོ་

ལནེ།

ངས་མ་གོཞིི་ཕྱོི་རྒྱལ་ཚོར་དེ་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་ཟེར་བ་འིདི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་གོཅིགོ་པུ་མིན། ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཡོོང་བ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་གོཙ་ོཆེེ་བ་ཁོགོ་ཚང་

མས་ནན་བཤེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། མིའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་
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བཟང་འིཕེེལ་རྒྱས་འིགྲེོ་བ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་གོིས་ཕེན་ཐོགོས་

ཏེན་ཏེན་ཡོོད་པོ་རེད། ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་གོིས་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་གོི་ཡོོད་ནའིང་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་གོི་ལྟ་བ་ཉིམས་སུ་ལེན་པོ་ལ་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་དགོོས་

པོའིི་ངེས་པོ་མེད། ཆེོས་མེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཆེོས་བྱེེད་དང་མ་བྱེེད་ཟེར་བ་

དེ་སྒོེར་པོ་སོ་སོའི་ིརང་དབང་རེད། སྒོེར་པོ་སོ་སོའི་ིབསམ་ཚུལ་

རེད། ཡོིན་ནའིང་རང་ཉིིད་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་དང་མ་བྱེེད་རང་དབང་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡོིན། 

མི་བསད་དང་མ་གོསད་སོ་སོའིི་རང་དབང་རེད། རྐུན་མ་བརྐུས་

དང་མ་བརྐུ་སོ་སོའིི་རང་དབང་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

མི་བསད་པོ་དང༌། རྐུན་མ་རྐུ་བ་དང༌། རྫུན་བཤེད་པོ་དང༌། ལོགོ་

གོཡོེམ་བྱེེད་པོ་སོགོས་བྱུང་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་འིཁྲུགོ་རྐྱེེན་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཆེོས་མེད་ནའིང༌། དེ་དགོ་བྱེས་ཆེོགོ་

གོི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ཡོ་རབས་
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སྤྱོོད་བཟང་མེད་ན་མི་སྒོེར་པོ་སོ་སོ་ཡོིན་ནའིང་སྐྱིད་པོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

མེད། ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཡོིན་ནའིང་བགོ་ཕེེབས་པོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་

ཅིང་། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཡོིནའིང་ཕེན་ཐོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོོད། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་འིདི་སྤྱོི་སྒོེར་ཚང་མར་ཕེན་

ཐོགོས་ཡོོད་པོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་དང་བྲལ་ནས་མ་རབས་ཀྱིིས་སྤྱོོད་ངན་བྱེས་ན་སྤྱོི་སྒོེར་ཚང་

མར་གོནོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེས་ན་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

ཐུབ་པོ་ལྟར་ངས་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་ཚོར་དེ་འིདྲེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བོད་པོ་ཚོས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་མེད་དམ་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཆེོས་དགོེ་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

སའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ཆེོས་པོ་བཟོ་དགོོས་པོ་དང༌། ནང་པོ་བཟོ་དགོོས་

པོའིི་རྒྱུ་མཚན་མེད། ཆེོས་དགོེ་དེ་སོ་སོས་ནང་པོའིི་གོཞུང་སྦྱོངས་

ནས་ཡོོང་པོ་ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ། ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་སྦྱོངས་ནས་ཡོོང་པོ་

ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ། སོ་སོས་གོཞུང་སྦྱོངས་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཡོོང་བ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། ཕེན་ཐོགོས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་
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བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། དེ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་

སོ་སོ་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་སའིི་ཆེོས་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཡོིད་ཆེེས་བྱེེད་

དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། 

ཉི༽ ཆེསོ་དགོའེི་ིལས་འིགོན་དང་། མ་ིབཟང་གོས་ོསྐྱངོ་།

ཆེོས་དགོེ་ཚོས་མ་འིོངས་པོ་ལ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་ལྡན་པོའིི་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཟིན་

ནས་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་ནས་འིབྲེལ་

ཡོོད་ལ་ཕེན་ཐོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་བསློབ། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་

ནས་བཤེད་ནས་ཕེན་ཐོགོས་པོ་འིདུགོ་ན་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བགྲེངས། ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་འིགོོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་བརྒྱབ་ནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་དེ་

ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་བརྒྱབ་སྟེ། དོན་སྙིིང་སོ་སོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

སའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་ཚ་ོཕྱོིན་ཆེད་མི་ཚེ་གོང་པོོ་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

བ་དང༌། ཅི་ཙམ་གྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ལས་འིགོན་ཡོིན་
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པོ་ལས། ནང་པོ་མང་དུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་མ་རེད། ཆེོས་

པོ་མང་དུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་མ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ལྟར་དབྱེེ་

འིབྱེེད་ཅིགོ་བྱེས་ན་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོ་ཁོ་ཤེས་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དང༌། 

བྱེམས་པོ་དང་སྙིིང་རྗེེ་ཞིེས་བརྗེོད་ན། དེ་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་ལྟ་

བུར་མཐོང་སྟེ་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་མེད་མཁོན་ཚོས་དེ་ལ་སྣང་ཆུང་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེའིི་འིབྲས་བུ་ལ་མི་ཁོོ་རང་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེས་

ཕེོངས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཆེགོས། དེས་རང་སྐྱིད་པོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་

ལ། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་མེད་པོ། གོང་ལྟར་མདའི་

དཀྲུགོས་ཕུ་དཀྲུགོས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོའིི་རྩི་བ་

རྐྱེེན་རྩི་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེའིི་ཚོར་སྣང་གོིས་ཕེོངས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཡོིན་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། 

དཔོེར་ན་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ལུང་པོ་ལ་བཞིགོ་ན། ཧ་ལས་པོའིི་

དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་རེད། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་

རང་དབང་དང་མང་གོཙོ་ཟེར་བ་དངོས་གོནས་ཧ་ལས་པོ་ཡོོད་

ནའིང་མ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་དང༌། རང་གོཅེས་འིཛིན་ཁོོ་ན་མ་

གོཏེོགོས་མེད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་པོ་ཡོིན་ན་དེའིི་ནང་
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སྒྲིིགོ་དང་ཁིམས་ཟེར་བ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། སྒྲིིགོ་

དང་ཁིམས་ཟེར་བ་དེ་སྐྱེ་བོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་ནས་

རང་ཁིམས་རང་སྲུང་དགོོས་པོ་ལས། སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་

ནང་ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་

པོའིི་སྒྲིིགོ་ཁིམས་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་སྐོོར་

སྲུང་བས་རྟགོ་པོར་མེ་མདའི་འིཁྱིེར་ནས་སྒྲིིགོ་ཁིམས་སྲུང་དགོོས་

བྱུང་ན་ཁོགོ་པོོ་རེད། དངོས་གོནས་ནུས་པོ་ཐོན་པོའིི་སྒྲིིགོ་ཁིམས་

ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་བ་ལ་བསམ་བློ་ནང་ནས་དུལ་ཞིིང་

ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལ་དངོས་གོནས་སོ་སོའིི་སྲིོགོ་བཞིིན་རྩི་ཆེེར་

འིཛིན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་སྒྲིིགོ་ཁིམས་རང་བཞིིན་

གྱིིས་ཡོོང་གོི་རེད། མི་གོསོད་ཁགོ་སྦྱོོར་ཡོོང་གོི་མ་རེད། 

དེང་སང་ཨ་རི་དང༌། ཡུ་རོབ་དེ་ཚོའིི་ནང་ལ་དཔོེར་ན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་

དེ་འིདྲེས་མེ་མདའི་བརྒྱབ་ནས་ཕྲུ་གུ་གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་དེ་འིདྲེ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་རེད། དེ་ལྟར་ན་མི་ཞིིགོ་

ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ངེས་པོར་དུ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དགོོས་པོར་ཨུ་

ཚུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། ཡོིན་ནའིང་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་

ཆེོས་བྱེེད་དགོོས་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། 
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ཕྱོིན་ཆེད་ཆེོས་དགོེ་ཚོ་ཡོིན་ནའིང་རེད། དགོེ་རྒན་མི་རེ་ངོ་རེ་ཡོིན་

ནའིང་རུང་འིདོན་པོ་ཞིིགོ་བསློབས་ཏེེ་ཕྲུ་གུས་ཁོ་འིདོན་ཤེོ་ལོ་ཀ་

གོཅིགོ་གོཉིིས་འིདོན་ཤེེས་པོ་དེས་ཆེོས་བསློབ་པོའིི་འིཐུས་སྒོོ་ཚང་

བའིི་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ན་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ཕྲུ་གུས་འིདོན་པོ་སྐྱོར་

ཤེེས་རུང་མ་ཤེེས་རུང་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་ལ་ཕེན་སེམས་ཡོོད་མཁོན་

ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། 

འིདོན་པོ་ཤེེས་དགོོས་པོ་མ་རེད། འིདོན་པོ་མང་པོོ་འིདོན་རྒྱུ་ཡོོད་

ཀྱིང་བསམ་བློ་མ་རུངས་ཁོོགོ་བཅུགོ་བྱེས་ན་དགོོས་པོ་ཅི་ཡོང་མེད། 

ད་དུང་གོཞུང་ཆེེན་སློོབ་མཁོན་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་གོཞུང་གོི་རྩི་

བ་བློ་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རེད། གོཞུང་གོི་

རྩི་བ་བློ་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་འིགོོ་སྟོད་ཤེེས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་གོ་ལེ་གོ་

ལེར་གོཞུང་སྦྱོངས་པོའིི་མཚམས་སྔར་བློ་འིཛིན་བྱེས་པོའིི་རྩི་

ཚིགོ་དེས་དྲེན་གོསོ་གོཏེོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། དེ་

ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡོིན། དེ་མིན་ཆེོས་སྤྱོོད་འིདོན་ཁོ་ཁལ་

བློ་འིཛིན་བྱེས་པོ་དེ་ཚོ་ཕེན་ཐོགོས་དེ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོིན། རིམ་

པོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོི་སློོབ་གོསོ་སྤྲོོད་མཁོན་

ཚོས་བསམ་ཚུལ་འིདིའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་
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དེ་འིགྲུབ་ཐབས་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་གོསལ་པོོ་ངེས་དགོོས་རྒྱུ་

གོནད་འིགོགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ །

ཏེ༽ བདོ་མའིི་ིཁྱིད་ནརོ་དང་། གོཅསེ་ནརོ་ཉིམས་གུད།

དེ་ནས་ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་

ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་བའིི་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིགོན་གོཙོ་

བོ་ཞིིགོ་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་སློེབས་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

དཔོེར་ན། ཁྱིིམ་ཚང་བཟང་པོོའི་ིནང་གོི་ཕྲུ་གུ་དེས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་

དུས་ཀྱིང་ཡོ་རབས་པོོ་དང༌། གུས་ཞིབས་བྱེེད་སྟངས་དེ་ཚོའིི་

གྲེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཕྲུ་གུ་དེའིི་གོཤེིས་ཀ་ལ་འིཇགོས་པོ་དང༌། 

ཡོང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་བུ་གོསོ་ཁོང་གོི་ཁྱིིམ་ཚང་ཚོའིི་

ནང་ལ་སློེབས། ཁྱིིམ་ཚང་གོིས་ཕེ་མ་ཚོས་ཀྱིང་ཡོ་རབས་བྱེེད་

སྟངས་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ལ་དོ་སྣང་མེད་པོའིམ། གོང་ལྟར་ཡོང་ཕྲུ་

གུ་ཚོས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས་ཡོགོ་པོོ་མི་ཤེེས་པོ་འིདི་གྲེས་ཕྲུ་གུ་

ལ་ཁོགོ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། ཆུང་ཆུང་སྐོབས་སུ་ཡོ་རབས་དང༌། 

ཞིི་དུལ་གྱིི་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་ས་མེད་པོ་དང༌། བསམ་བློའི་ིནང་

ལ་ཚིགོ་གོིས་ངོ་སྤྲོོད་མཁོན་མེད་པོ། བཟང་པོོའི་ིགོོམས་གོཤེིས་
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འིཇགོས་པོའིི་གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་སྟབས། དེ་རྗེེས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་

དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཐོན་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཡོང༌། ཀུན་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་

མ་ཤེེས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ །

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོོངས་གྲེགོས་བཤེད་

རྒྱུན་ལ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ཕེ་མའིི་བྱེམས་སྐྱོང་མོང་མཁོན་གྱིི་

ཕྲུ་གུ་དེ་གོ་རེ་བྱེས་ནའིང་ཡོ་རབས་པོ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་ཡོགོ་པོ། 

རང་ཉིིད་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ཕེ་མས་བྱེམས་བརྩིེས་བསྐྱངས་

པོའིི་ཚོར་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་དབང་གོིས་མི་གོཞིན་ལ་

ཡོང་བྱེམས་བརྩིེ་བྱེེད་ཤེེས་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

སྐོབས་ཕེ་མ་དང་ཁོ་བྲལ་བའིམ། ཡོང་ན་མ་ཤེི་ཙམ་གྱིི་ལྟོ་ཆེས་

སྤྲོད་པོ་མ་གོཏེོགོས་བྱེམས་བརྩིེའིི་སྐྱོང་འིཁུར་གོནས་ཚུལ་མ་

མོང་བའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་ཚོའིི་གྲེས་རིམ་པོས་རིམ་པོས་བསམ་བློ་

ཡོང་འིཁྲུགོ་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ། ལུས་པོོ་ཡོང་འིཚར་ལོངས་ཡོོང་

དཀའི་བ། ལྷགོ་དོན་ཕྲུ་གུ་འིདི་ཚོའིི་གྲེས་རིམ་པོས་མི་རྒན་

ཆེགོས་ཏེེ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་མི་ཚེ་གོཞིི་ནས་འིགོོ་ཚུགོས་པོའིི་

སྐོབས་སུ་རང་ཉིིད་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་མ་མོང་བའིི་དབང་

གོིས་གོཞིན་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་དེ་བསྟན་མ་ཤེེས་པོ། མི་
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ཞིིགོ་ཐུགོ་ནའིང་ལམ་སང་དེར་དོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདྲེ་

པོོ། མ་དགོའི་བ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་བཟོ་འིདྲེ་པོོ། མི་ནང་ཚགོས་

ཤེིགོ་ཐུགོ་ན་ཡོང་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་སའིི་རྣམ་པོ་འིདྲེ་པོོ་ཞིིགོ་ཤེར་

བ་མ་གོཏེོགོས་དེ་ལ་ཡོིད་ཆེེས་མི་བྱེེད་མཁོན། བྱེམས་བརྩིེའིི་

ཚོར་སྣང་གོི་འིོགོ་ནས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་འིཚོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་

དེ་མ་ཤེེས་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་འིདུགོ །

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཚན་རིགོ་པོ་དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་

ལ་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེེད་མཁོན་མི་མང་པོོས་དེ་འིདྲེ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ་པོས་

ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དང༌། ཞིི་དུལ་བགོ་ཡོོད་

སློོབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོཏེན་འིཇགོས་སློོབ་གྲྭ་ལས་

ཀྱིང་ཉིིན་མོའིི་སློོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཚགོས་ཚུད་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་

ཡོིན་ན། སྔ་དགོོང་སོ་སོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཕེ་མ་ཚོ་དང༌། ནང་མི་

རྒན་པོ་ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ནས་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་དང༌། ཡོ་

རབས་བཟང་སྤྱོོད་སོགོས་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཆེ་ཚང་འིཇགོས་

པོ་ཞིིགོ་བྱེས། ཉིིན་མོའིི་རིང་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེ་ཚང་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་དགོེ་མཚན་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་

ཡོོད་འིདུགོ །
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ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ཁྱིིམ་ཚང་ཕེ་མ་ཚོ་དང་ཁོ་བྲལ་ཏེེ་སློོབ་

གྲྭ་འིགྲེིམས་པོའིི་དུས་སུ་དགོེ་རྒན་ཚོས་ཕེ་མའིི་ཚབ་བྱེས་ཏེེ་ཕྲུ་

གུ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚེའིི་འིགོན་

འིཁུར་དེ་ཡོིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་དགོེ་རྒན་ཚོས་ལེན་དགོོས་

ཤེིང་། དགོེ་རྒན་ཚོས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

པོའིི་སྐོབས་སུ་དགོེ་རྒན་རང་གོི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུར་རྣམ་འིགྱུར་

སྟོན་སྟངས། སྐོད་ཆེ་བཤེད་སྟངས། འིཛིན་གྲྭ་ཡོར་ཚོགོས་

ཡོོང་དུས་ཕྲུ་གུར་དང་པོོ་འིཚམས་འིདྲེི་བྱེེད་སྟངས། འིཛིན་གྲྭ་

གྲེོལ་ཏེེ་ཁོ་གྱིེས་ནས་འིགྲེོ་དུས་ཕྲུ་གུར་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་

འིདི་ཚོའིི་གྲེས་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ

དགོེ་རྒན་གོདོང་ནས་གོད་མོ་བགོད་རྒྱུ་མེད་མཁོན། རྟགོ་པོར་རླུང་

ལངས་པོའིི་གོདོང་ཞིིགོ་བསྟན། ཕྲུ་གུར་སེམས་འིཁུར་གོང་ཡོང་

མེད་མཁོན། དེའིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དེ་ཡོང་འིཐུས་སྒོོ་ཚང་བ་ཞིིགོ་

མ་སྤྲོད་པོ་ཡོིན་ན་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་རེད། དེར་བརྟེན། དགོེ་རྒན་

ཚོས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུར་ཡོ་རབས་དང་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་

དེ་ཁོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་སོ་སོའིི་གོཤེིས་ཀའིི་རྣམ་

འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་འིཇགོས་
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ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང་ངོ་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་གོཅིགོ་བྱེས། ཁྱིིམ་ཚང་ནང་དུ་སྡེོད་

སྐོབས་ཕེ་མ་དང་གོཉིེན་འིབྲེལ་ཚོས་ཀྱིང་ཡོ་རབས་བྱེམས་བརྩིེའིི་

ཚོར་བ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་

ཡོིན་ན། ང་ཚོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་མི་རབས་འིདི་དངོས་གོནས་བོད་

པོའིི་མཚན་ཉིིད་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོོད་

པོ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཁོགོ་པོོ་རེད།

དེང་སང་བོད་ནས་གོསར་དུ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོང་མཁོན་སྤྱོི་ཡོོངས་

རྣམས་དངོས་གོནས་རང་ཕྱོགོ་འིཚལ་འིོས་པོ་རེད། དགྲེ་བོའིི་རྩིེ་

གྲེིའིི་ཁོ་འིགོོ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན། དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་གོི་བྱེ་

སྤྱོོད་བར་ལམ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཐོང་གོསལ་དེ་རེད། སྤྲོོ་ཐུང་ཐུང༌། 

ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་མ་འིགྲེིགོ་ན་ལམ་སང་གྲེིའིི་མགོོ་ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་

མཁོན་དེ་འིདྲེ་བྱུང༌། བར་ལམ་འིདས་པོའིི་ལོ་གོསུམ་བཞིི་ཞིིགོ་

གོི་ནང་ལ་དྷ་རམ་ས་ལར་མི་གོཅིགོ་བསད་པོ་རེད། ལྡི་ལི་ལའིང་

གོཅིགོ་བསད་པོ་རེད་ཟེར་བ། སྦིར་སློོབ་གྲྭར་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་པོ་

དེ་འིདྲེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའིི་གྲེས་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་སྡུགོ་ཏུ་སྡུགོ་

ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་མཚན་གོསལ་པོོ་རེད། 
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དེ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་དགོེ་རྒན་དེ་འིདྲེ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་བོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་བརྗེེ་འིགྲེོ་དུས་གོཤེིས་ཀ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ་ཅེས་དེ་འིདྲེ་ང་ལ་བརྗེོད་མཁོན་བྱུང༌། འིདི་

ཚོའིི་གྲེས་དཔོེ་མ་སྲིིད་པོའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། འིགོན་

ལིད་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོས་བོད་པོའིི་

རིགོ་གོཞུང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་

ཅེས་ང་ཚོས་སྤེོབས་པོ་བྱེས་ནས་ཤེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ནི་རྒྱ་

མི་གུང་ཁན་གྱིིས་སོ་སོར་མེད་པོར་ཡོོད་ཅེས་ལབ་པོ་དེ་འིདྲེ་

མིན། བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་

དེ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་མི་གོཞིན་དགོ་གོིས་ང་ཚོར་ཚུར་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་

བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ང་ཚོའིི་ཁྱིད་ནོར་ཞིིགོ་

དང༌། གོཅེས་ནོར་ཡོིན་པོ་རེད། དེ་ཉིམས་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཟེར་བ་

འིདི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ

འིདི་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་ཚང་མས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་དང༌། སྐྱོན་

གོང་ནས་ཤེོར་གྱིི་འིདུགོ་གོམ། ན་ཚ་ཡོོང་སའིི་གོཞིི་མ་དེ་རྩིད་བཅད་

དེ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་དང༌། ཁུར་ལེན་བྱེེད་
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དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོཞིན་དགོ་སྐོོར་ང་ལས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་རྒྱུས་ཡོོད་

ཆེེ་བ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་གོ་ཚོད་མིན་ཟེར་

ཡོང་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ནས་ཉིམས་མོང་བསགོས་ཡོོད། དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་མཐོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། མདོ་དོན་ངས་

ལབ་པོ་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད། 

དེ་སྔ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དྲུགོ་ཅུ་ཐམ་པོ་དེ་ཚོའིི་སྐོབས་ལ་ལས་བྱེེད་

སྤྱོི་བྱེིངས་ཕེར་ཚུར་མང་པོོ་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། དེ་ཙམ་

ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཕྲན་བུའིི་མཐོང་རྒྱ་

ཐོས་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོའིི་ཁུལ་གྱིིས་གོནས་ལུགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཤེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་ངའིི་ལས་འིགོན་རེད་བསམ་

པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོོད། དེང་སང་གོི་དུས་ཚོད་ཁྱིེད་རང་ཚོས་མ་ཤེེས་

པོའིི་ཉིེས་པོ་ཕེལ་ཆེེར་མཐོང་གོི་མི་འིདུགོ ཚང་མས་ཤེེས་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་རེད། ལས་རིགོས་མང་པོོའིི་ནང་ལ་ང་ལས་ཁྱིེད་རང་

ཚོས་མང་བ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ཆེ་ལགོ་ལེན་བྱེས་དང་

མ་བྱེས། སྙུགོས་སྲིིང་ནས་མཐའི་ལ་བཀར་མ་བཀར་དེ་ཁྱིེད་

རང་ཚོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད། ང་ཚོའིི་རྩི་དོན་འིགོན་ཆེེན་པོོ་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་རོགོ་ཁེས་ཆེེན་
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པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད། རྩི་བའིི་ངོ་བོ་དེ་རླབས་ཆེེན་ཡོིན་པོས། ཆེོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་དངོས་གོནས་བསོད་ནམས་ཆེེན་པོོ་གོསོགོ་

པོའིི་བྱེ་བ་ཡོིན། འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ནའིང་

མི་རིགོས་ཤེིགོ་སྐྱོབ་པོའིི་དུས་ཚོད་ལ་སློེབས་ཡོོད། འིཛམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མ་འིོངས་པོར་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་རིགོ་

གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་རེད། འིཕྲལ་དུ་ཡོིན་ན་ཡོང་

བོད་ལུང་པོ་བཙན་ཟོས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

དགོོས་ཡོོད་པོ་རེད། 

ཐ༽ བདོ་མའིི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དང་། རྒྱ་རིགོས་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ།

དེ་ཡོང་རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་པོ་མ་

བརླགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་པོ་མ་

གོཏེོགོས་ཤེེས་ཡོོན་མེད་ན་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་མི་ཐུབ། 

མེས་མེ་གོསོད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། མེ་ཆུས་གོསོད་དགོོས་པོ་རེད། 

དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ཕེ་རོལ་པོོའི་ིངོས་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་བསམ་

གོནགོ་དང༌། གོནོད་སེམས། ཕྲགོ་དོགོ་དང༌། འིདོད་རྔོམ་དེ་

འིདྲེས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་ང་ཚོའིི་སྒོང་ལ་ཚུར་བཙན་དབང་
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མནར་གོཅོད་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ང་ཚོའིི་ཕྱོོགོས་ནས་

རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོ། བྱེམས་བརྩིེ། ལྷགོ་བསམ། ཕེན་སེམས། 

བཟོད་བསྲིན་ལྡན་པོ་བཅས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

དགོོས། རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོབོད་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་

ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འིཕེེལ་བཞིིན་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། ཁྱིེད་རང་ཚོས་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལས་ཆེེ། 

ཉིེ་ཆེར་ཧྲིང་ཧད་ཁུལ་ནས་རྒྱ་མི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་དང༌། དེ་གོ་ནང་

བཞིིན་གྱིི་བཟོ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་ཡོོད་པོ་རེད། མི་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིིའིི་

ས་ཡོིགོ་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་

དམངས་འིཐུས་མི་ཚོགོས་ཆེེན་གྱིི་ཚོགོས་གོཙོ་ཇའིོ་ཧྲིི་ལ་ཡོི་གོེ་

ཞིིགོ་ཁོ་སང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ལ་སྤྲོད་འིདུགོ ཡོི་གོེ་དེའིི་ནང་ལ་

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་ཡོོད་པོ་དང༌། དོན་ཚན་ ༡༥ པོ་དེ་རྒྱ་ནགོ་

གོི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་ལ་ཡོོད་པོའིི་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ཁོགོ་ལ་རང་

སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་ཡོང་

བོད་ནང་ལ་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་

ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། དེའིི་དོན་དགོ་ལ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་

ལ་ཐད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནགོ་
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ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཟེར་བའིམ། གོང་ལྟར་རང་དབང་

མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་མཁོན་གྱིི་ཚོགོས་པོ་གོཅིགོ་གོིས་ཡོི་

གོེ་དེ་འིདྲེ་བྲིས་འིདུགོ 

ང་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་དགྲེ་དགྲེ་ནགོ་ལ་བརྩིིས། ཕེན་

སེམས་དང་སྙིིང་རྗེེའིི་བསམ་པོ་ཏེིལ་འིབྲུ་ཙམ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་འིཐབ་རྩིོད་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིགོས་ཡོོང་

གོི་མ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་ཡོང་གྲེོགོས་པོོའིི་

འིདུ་ཤེེས་བཞིགོ མ་འོིངས་པོར་རྒྱ་མི་ལ་ང་ཚོས་ཕེན་ཐོགོས་

བྱེེད་བསམ་པོའིི་ཀུན་སློོང་གོི་ཐོགོ་ནས་འིཐབ་རྩིོད་བྱེས་ན་ཚུར་

ལའིང་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཤེ་ཚ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་བ་མིའིི་ཆེོས་

ཉིིད་རེད། མི་སྡུགོ་པོ་ཁོ་ཤེས་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡོིན་པོ་

ལས། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་མི་ལ་ཕེར་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ན་ཕེལ་མོ་ཆེེས་

ཚུར་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། 

ང་རང་ཚོའིི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

སྟངས་དེ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོི་ཡོོད་

དུས་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་

ཇེ་མང་དང༌། ཤེ་ཚ་ཡོོད་མཁོན་མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། ང་
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ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་སྟངས་དེ་རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོ། 

ཤེེས་ཡོོན་ལྷགོ་བསམ་ཚང་མ་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་སྒོོ་ནས་ཁོ་

གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས། སྤྱོི་སྒོེར། ཕྱོོགོས་གོང་ནས་བལྟས་པོ་

ཡོིན་ན་ཡོང༌། ང་རང་ཚོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་དེ་ཚོ་ཆེོས་

དང་འིཇིགོ་རྟེན་གོང་གོི་ཆེ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་གོོ་སྐོབས་ཤེིན་ཏུ་

རྩི་ཆེེའིི་སྒོང་ལ་སློེབས་བསྡེད་ཡོོད། གོོ་སྐོབས་ཡོགོ་པོོ་དེ་དངོས་

གོནས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཐོན་པོའིམ། ཉིམས་ཆེགོ་ཏུ་གོཏེོང་

། དེ་སོ་སོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོ་རེད། ཤེེས་སོང་ངམ། ཚང་མས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༡ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༡ ཉིནི་

བཞུགོས་སྒོར་ཉི་ེའིདབས་ཤེསེ་རབ་དགོའི་ཚལ་བཞུགོས་སྒོར་ཉི་ེའིདབས་ཤེསེ་རབ་དགོའི་ཚལ་

སློབོ་གླིངི་དུ་(སློབོ་གླིངི་དུ་(གོསགོོ་སྒོར་སློབོ་གྲྭར་གོསགོོ་སྒོར་སློབོ་གྲྭར་)སྩལ་བའི་ིབཀའི་)སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ བཙན་བྱེལོ་དུ་ཡོངོ་དནོ་དང་། དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་

ལནེ།

དེ་རིང་འིདི་གོ་གོསོགོ་སྒོར་སློོབ་གྲྭར་ཡོོང་ཐུབ་པོར་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་གོར་དྷ་རམ་ས་ལའིི་ས་ཁུལ་དབྱེར་

ཀ་ཚ་བ་དང༌། བཞིའི་རློན་ཆེེན་པོོ། དགུན་ཁོ་གྲེང་ངར་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད་པོ། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ལ་ས་ཆེ་གོཏེན་འིཁོེལ་

གོཙང་མ་བྱུང་མེད་སྟབས་སྡེོད་སྒོར་དགུན་ཁོ་དྲེོ་པོོ་དང༌། དབྱེར་

ཀ་བསིལ་པོོ་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་འིགོོ་ནས་ཁྱིེད་ཚོར་དཀའི་ངལ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད་རེད། ཁྱིེད་

རང་ཚ་ོརྒྱ་གོར་ལ་ཐོགོ་མར་ཡོོང་སྐོབས་གོལ་སྲིིད་བསམ་བློའི་ི

ནང་ལ་རྒྱ་གོར་དུ་སློེབས་ན་སྐྱིད་པོོ་ཡོོད་པོ་རེད་བསམ་དྲེན་ན་

བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ནོར་བ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་གོར་
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ལ་བཙན་བྱེོལ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། སོ་སོའི་ིལུང་པོ་ལས་ལུང་

པོ་གོཞིན་དགོ་སྐྱིད་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་རྒྱུ་མེད། སོ་སོའི་ིལུང་

པོ་དེ་སྐྱིད་པོ་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་སྐྱིད་པོོ་མཐུན་རྐྱེེན་

འིཛོམས་པོོ་དང༌། ལུང་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་

དབང་གོི་འིགོོ་ལ་ཚུད་ཡོོད། གོཞིན་དབང་ལ་ཡོོད་པོ་ནི་སྡུགོ་

བསྔལ་གྱིི་རང་བཞིིན་དང༌། གོཞིན་དབང་ལས་གྲེོལ་ནས་རང་

དབང་འིཐོབ་ན་བདེ་སྐྱིད་ཡོིན་པོར་བརྟེན། ང་ཚོས་རང་དབང་

འིཐོབ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ནས་དེའིི་ཆེེད་དུ་ཐབས་ཤེེས་

རིམ་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་ཀྱིང་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་ལྟར་

བྱེེད་སྐོབས་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་མང་པོོ་

འིཕྲད་ཀྱིང་ངལ་བ་དང་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡོིན།

ཁྱིེད་རང་ཚོ་དང་པོོ་ཡོོང་སྐོབས་དཀའི་ངལ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་

རེད། འིོན་ཀྱིང་རང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་དཀའི་ངལ་གོང་

འིཕྲད་གོདོང་ལེན་དང༌། བཟོད་བསྲིན་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

ལ་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་པོའིི་བསམ་

བློ་འིཁུར་ནས་ཚུར་ཡོོང་དགོོས་ཀྱིི་རེད། དེ་མིན་སྐྱིད་པོོ་གོཏེོང་

རྒྱུའིི་དོན་ལ་རྒྱ་གོར་ལ་འིགྲེོ་བསམ་ན་དང་པོོ་ནས་བསམ་བློ་



299299
ནོར་བ་རེད་ལ། དངོས་ཡོོད་རྒྱ་གོར་ས་ཐོགོ་ཏུ་འིབྱེོར་སྐོབས་

དང་པོོ་ཡོོང་སྐོབས་ཀྱིི་བསམ་པོ་ལྟར་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་

བློ་ཕེམ་དང༌། མ་བདེ་བ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དེ་མིན་བོད་ནས་ཡོོང་

སྐོབས་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། བོད་རང་དབང་བསྒྲུབ་

རྒྱུའིི་དོན་ལ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིོགོ་ཏུ་སྡེོད་མ་དགོོས་པོའིི་

ཆེེད་དཀའི་ལས་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཀྱིང་རྒྱགོ་བསམ་པོའིི་སེམས་

ཐགོ་བཅད་ནས་ཡོོང་ན་དངོས་གོནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་

དེ་ཡོང་དགོ་པོ་རེད། དེ་གོཞིིར་བཟུང་གོིས་འིདིར་འིབྱེོར་རྗེེས་

དཀའི་ངལ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་ངེས་ཡོིན་ནའིང་། དཀའི་ངལ་རྣམས་

བཟོད་བསྲིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་གོི་རེད།

ཁོ༽ འིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདམ་བཅའི་དང་། དཀའི་སྤྱོད་བཟདོ་

བསྲིན།

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕྱོི་ཟླ་ ༤-༥ ནས་བཟུང་བོད་མི་སྟོང་ཕྲགོ་མང་

པོོ་རྒྱ་གོར་ས་ཐོགོ་ཏུ་བཙན་བྱེོལ་དུ་འིབྱེོར་ཞིིང་། མི་ས་མ་རི་

ཞིེས་རྒྱ་གོར་ཨ་སམ་ཁུལ་དུ་འིབྱེོར་ནས་བོད་མི་སྟོང་ཕྲགོ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོའི་ིདཀའི་ངལ་དཀྱིིལ་དུ་གོནས་



300300
སྡེོད་བྱེས་པོ་རེད། དེ་ནས་ལོ་ངོ་རིམ་བསྟུད་ཀྱིིས་ད་ལྟ་འིདིར་

ཡོོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་དང་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ངོས་ནས་སོ་སོའི་ིམི་

ཚེའིི་ལོ་རྒྱུས་ཤེོད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་ནས་རིགོས་

གོཅིགོ་གོིས་ས་བབ་བསིལ་ས་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྙིམ་སྟེ། འིབྲས་

ལོངས་ཁུལ་དུ་ལམ་བཟོར་འིགྲེོ་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་ཧི་མ་

ཅལ་ནང་ཁུལ་བསིལ་སར་ལམ་བཟོ་སོགོས་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚ་ོབོད་

པོ་མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་ཚོས་དཀའི་ལས་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ཡོོད། 

འིོན་ཀྱིང་ཚང་མས་མ་འིོངས་པོར་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང་། དེའིི་དམ་བཅའི་སེམས་ལ་བཀོད་

དེ་འིཕྲལ་སེལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིང་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་

ནས་ང་ཚོར་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་བབསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོོད་བསམ་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་ཟླ་བ་དང༌། ལོ་སྦྲེལ་ཏེེ་དཀའི་ངལ་ཁྱིད་བསད་ཀྱིིས་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོོང་བུ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། 

དེ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་སུའིང་ལས་སློ་པོོ་བྱུང་

མེད། མའིེ་སོར་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིིས་མཚོན་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་

གོཡོས་གོཡོོན་དེ་རྣམས་ཐོགོ་མར་ནགོས་ཚལ་གོཅོད་འིབྲེགོ་

གོཙང་སེལ་གྱིི་ལས་ཀ་ནས་བཟུང་མཐའི་མར་ཞིིང་ཁོ་བཏེབ་



301301
སྟེ་འིབྲུ་རིགོས་བསྡུ་ལེན་བྱེེད་པོའིི་བར་དུ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའིི་

བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་ལོ་ངོ་ ༣༥ ཙམ་

གྱིི་རིང་ལ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ནས་དཀའི་ངལ་མང་

པོོ་འིཕྲད་པོར་གོདོང་ལེན་བྱེས་པོའིི་མཐའི་མར། ད་ཆེ་བོད་

མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤེད་ན། འིཛམ་གླིིང་

ནང་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤེོས་དང༌། 

ཚགོས་ཚུད་ཤེོས་ཤེིགོ་བྱུང་ཡོོད། 

དེས་ན། ཁྱིེད་རང་ཚོར་ད་ལྟ་འིདིར་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། དཀའི་ངལ་ལྷོད་གོཡོེངས་བཏེང་

བས་འིགྲེིགོ་གོི་མེད་སྟབས། གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་སེལ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་

དགོོས། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་འིཕྲོད་བསྟེན་དང༌། ལྟོ་ཆེས་དེ་གོཉིིས་

གོལ་ཆེེ་ཤེོས་རེད། གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐང་གོི་འོིགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་རྒྱུར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཡོགོ་

པོོ་བྱུང་འིདུགོ ང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཚང་མར་བསྔགོས་བརྗེོད་དང་

རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། དགོེ་རྒན་གྱིི་ཆེ་ནས་བོད་དགོེའིི་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་ཡོོད་པོ་དེ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་དགོའི་བ་འིདུགོ སྔོན་ལ་

ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་མེད་ལ་བལྟ་ཆེོགོ་གོི་རེད། 



302302
གོང་ལྟར་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད།

གོ༽ རྒྱ་བདོ་ཐ་དད་དང་། འིབུ་ཆེསེ་ཆུང་བཟསོ།

དེ་ནས་རིམ་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་སོ་སོ་སྒོེར་གོཅིགོ་པུའིི་

དོན་ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུ་གོཅིགོ་པུ་མ་རེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་

ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ང་ཚོའིི་མཇིང་པོར་འིཁི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་

ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོར་ལས་འིགོན་འིཁི་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚོ་

བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ས་ཆེ་བསྙིོན་མེད་

ཅིགོ་ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

བོད་ཅེས་པོ་རང་དབང་གོི་ལུང་པོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཐ་དད་ཅིགོ་ཡོིན་

པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡོོད། ཡོང་རྒྱལ་ཁོབ་ཐ་དད་ཡོིན་ནའིང༌། 

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན་ན་གོནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རེད། དེ་ཡོང་མ་རེད། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་དང་འིགྲེན་

བསྡུར་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། བོད་པོའིི་རིགོ་

གོནས་ཡོོད། ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

ལ་རྒྱ་ནགོ་ལའིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་དར་ཏེེ་མཁོས་པོ་མང་པོོ་བྱུང་
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ཡོོད་ཀྱིང་། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་མཁོས་པོ་རྣམས་

ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོར་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིཛམ་གླིིང་ནང་ལུང་པོ་ཚང་མར་བྱུང་མེད་ཅེས་ཧ་ལམ་

བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

དེང་སང་ནང་པོའིི་ལུང་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་གོཅིགོ་པུ་མིན་

པོའིི་ལུང་པོ་མང་པོོ་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་གོཞིི་ནས་འིཛམ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་

ལ་བོད་ཀྱིི་མཁོས་པོས་བརྩིམས་པོའིི་གོཞུང་ལ་དེང་སང་དོ་སྣང་

དང་རིན་ཐང་བརྩིི་གོི་ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་ནང་དུ་ནང་པོའིི་མཁོས་པོ་

མང་པོོ་བྱུང་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་ནང་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་

བོད་ནང་པོ་སྤུས་དགོ་ཤེོགོ་སུ་བརྩིི་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེར་བརྟེན་

ང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རང་དབང་རང་

བཙན་ཡོིན་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོང་

ཅིའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལས་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ལྷགོ་པོ་མེད་ནའིང་

ཆེད་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་ང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ལུང་

པོ་དེ་རྒྱ་མིས་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ཀྱིིས་བཙན་ཟོས་བྱེས་པོས་

མ་ཚད། ད་ཆེ་ཧ་ལམ་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་
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མེད་ཤུལ་མེད་བཟོ་བའིི་ལས་ཀ་གུང་སྒྲིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་དུས་ཛ་

དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེའིི་འིོགོ་ལ་ང་ཚོར་ལས་འིགོན་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་འིཁི་བསྡེད་ཡོོད། 

ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ནའིང་ང་ཚོས་འིགོན་འིཁུར་བསྒྲུབ་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་བོད་ཀྱིི་

ཆེབ་སྲིིད་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་ལས་འིགོན་གྱིི་གོནས་

སྟངས་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ལོ་ ༣༥ རིང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོོད། 

དེ་སྔ་འིཛམ་གླིིང་ནང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤེེས་མཁོན་ཧ་ཅང་

ཉུང་ཉུང་རེད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༩༢། ༡༩༩༣། ༡༩༩༤ ནང་སློེབས་

དུས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་རྒྱ་

མིས་བཙན་ཟོས་བྱེས་པོ་དང༌། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་

འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་བརལ་གོཤེིགོ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་

པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་བོད་མིའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་

ཟུར་གོསལ་དམིགོས་བསལ་ཡོོད་པོ་རྩི་མེད་ཤུལ་མེད་བཟོས་

དང་བཟོ་བཞིིན་པོའིི་ཐོགོ་ལ་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཐོགོ་ནས་སེམས་

འིཁུར་ལེན་མཁོན་དེང་སང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་
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ས་ཕྱོོགོས་གོང་སར་གོནས་མི་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐའི་

གོསལ་ལ་ཉིེ་བར་སློེབས་ཡོོད་སྟབས་ང་ཚོས་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་དགོ་

བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་ལོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་ནང་ལ་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོོད། དེས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་

དང༌། བསྒྲུབ་ན་འིགྲུབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་བསྒྲུབ་བྱེའིི་ཐོགོ་ད་ལྟ་བར་

དུ་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོ་རེད་ལ། ད་དུང་

ཡོང་སྙིིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས།

ང༽ ཁམིས་སྒྲིིགོ་ལ་བརྩི་ིསྲུང་དང་། བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་ི

ཉིམས་ལནེ།

འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཟེར། སྒྲིིགོ་ལམ་

ཀུན་སྤྱོོད་ནི་ཡོགོ་པོོ་དགོོས་པོ་རེད། འིགྲེིགོས་འིདུགོ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་

པོོ་རེད། བར་ལམ་བོད་ནས་གོསར་འིབྱེོར་ཡོོང་མཁོན་སྤྱོི་ཡོོངས་

ཀྱིི་ཆེ་ནས་དངོས་གོནས་ལྷགོ་བསམ་བསྔགོས་འིསོ་སུ་གྱུར་པོ་

ཤེ་སྟགོ་རེད། བོད་དུ་སོ་སོའི་ིལུང་པོར་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིགོོ་

ལ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་མངས་པོ་དང༌། སོ་སོའི་ིཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་

གོི་ནང་ལ་ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་འིགོོ་ལ་འིདས་གྲེོངས་
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མ་སོང་བ་ཧ་ལམ་མེད་པོ་རེད། ངའིི་ཕེ་མ་རྒྱ་མིའིི་བཙོན་ཁོང་

དུ་ཤེི་སོང་ཟེར་བ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་མནར་གོཅོད་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་ཡོོད་

ཟེར་བ། མནར་གོཅོད་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་གོཅོང་ནད་ཕེོགོ་སྟེ་བསྡེད་

ཡོོད་ཟེར་བ་སོགོས་མང་ཆེེ་བར་ཤེོད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཤེ་སྟགོ་རེད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ཡོོང་བར་བརྟེན། ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ཚང་མར་སྔོན་འིབྱེོར་བོད་པོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་སྣེ་ལེན་མཐུན་

འིགྱུར་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

བོད་ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྣམས་རེད་ཅེས་ངས་སྔ་ཕྱོི་བར་གོསུམ་དུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། 

དོན་དངོས་ལའིང་དེ་རང་རེད། ལུང་པོ་གོང་དུ་ཡོིན་ཀྱིང་མང་

བ་དེ་གོཙོ་ཆེེ་བ་རེད། ང་ཚོའིི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་བོད་ནང་དུ་

ཡོོད། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོའིི་ཚབ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ཡོང་རེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་སྟངས་ལ་ཁོགོ་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་བཙན་

འིོགོ་ཏུ་སྤྲོོ་ཐུང་ཐུང་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དང་། གོཉིིས་ནས་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོི་མིགོ་ལྟོས་རིམ་པོས་ཉིམས་ཏེེ་མ་རབས་ཁམ་པོ་

བྱེེད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་ངན་པོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ནས་སྦྱོོང་བརར་ཐེབས་
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ནས་འིདི་ཕྱོོགོས་སུ་ཡོོང་བས་ན་རྒྱགོ་རེས་ཤེོར་ན་ལམ་སེང་གྲེི་

མགོོར་ལགོ་པོ་འིཆེང་སྟེ་མི་གོསོད་ཐལ་ཆེ་འིགྲེོ་བ་དེ་འིདྲེ་བར་

ལམ་བྱུང་བ་རེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་མི་རིགོས་

ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དང༌། 

གོཞུང་བཟང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། 

སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་ཡོོད་ཐགོ་ཆེོད་རེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་བོད་པོ་ནང་ཚགོས་རྒྱགོ་རེས་ཤེོར་ནས་

མི་གོསོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། བོད་པོས་འིཁྲུགོ་པོ་

རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་ཟེར་དུས་ཧ་ལས་པོའིི་ངོ་ཚ་པོོ་དང༌། འིཛམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ལུགོས་གོཞིན་ལ་འིགྲེེལ་

བཤེད་ཇི་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་སམ་སྙིམ་སྟེ་མཚམས་རེར་ང་རང་

ཡོང་ངོ་གོནོང་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚོ་

འིདི་གོར་ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོོད་ལམ་མེད་པོ། ཡོ་རབས་ཀུན་

སྤྱོོད་དང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོགོ་པོོ་འིཁུར་ཏེེ་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

ད་ལྟ་ལས་བསྡེོམས་ནང་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་དེ་ལ་ངོས་རང་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་མཚན་མཐོང་ལར་རྒྱའིི་ངོས་ནས་བཤེད་ནའིང༌། ཡོ་
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རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ལ། མི་གོཅིགོ་གོི་ཆེ་ནས་

བཤེད་ཀྱིང་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་དང༌། མི་ཚེ་བཟང་པོོ་ཡོོང་

བར་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་

བྱེ་གོཙོ་བོ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་

མི་དགོེ་བཅུ་སྤེོང་གོི་སྙིིང་བསྡུས་བཤེད་ན་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤེིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། མི་དགོེ་བཅུ་སྤེོང་ལགོ་ལེན་

བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཆེགོས་ཡོོད། ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་དེ་ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་སྲིིད་ལུགོས་

གོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོིན་ཀྱིང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱིེད་ཚོས་

འིདི་གོར་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་གོོ་ཐོས་བྱུང་སྐོབས་ང་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་ཡོང་སྡུགོ་ཏུ་མི་འིགྲེོ་བའིི་ཧུར་

ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་དཀའི་ངལ་གོང་ཡོོད་ལ་ཁྱིེད་ཚོ་ས་

གོནས་ས་ཐོགོ་ཏུ་ཡོོད་པོའིི་དགོེ་ལས་ཚོས་ཁུར་ཆེེན་པོོ་བླངས་

ནས་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་འིདུགོ་པོས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཡོོད། ཁྱིེད་ཚོས་

གོསོགོ་སྒོར་ནང་གོི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

སོ་སོ་ཡོིན་ཀྱིང་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་རེད། རང་
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ཉིིད་སྡེོད་སའིི་ས་གོནས་ནས་ཁོ་བྲལ་ཏེེ་འིདི་གོར་ཟླ་བ་དང་ལོ་

སྦྲེལ་ཏེེ་དཀའི་ངལ་དང་ལེན་བྱེས་པོར་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། 

ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོར་ཤེིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ད་དུང་ཡོིན་ཀྱིང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིིས་མཐུན་

རྐྱེེན་གོང་ཡོོད་ང་ཚོས་ངེས་པོར་དུ་དམ་དོན་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། བཀྲ་

ཤེིས་བདེ་ལེགོས། རྗེེས་ལ་ཐུགོ་གོི་རེད། ང་ཚོ་འིཁིས་དེར་ཐགོ་

ཉིེ་པོོ་རེད། ཚང་མ་བློ་བདེ་པོོ་གྱིིས། སེམས་སྐྱིད་པོོ་གྱིིས། ཧུར་

ཐགོ་གྱིིས་ཨང་། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༣ ཉིིན་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༣ ཉིིན་

བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙོསེ་ནས་ལ་ོས་ོབཞི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙོསེ་ནས་ལ་ོས་ོབཞི་ི

འིཁོརོ་བའི་ིདུས་ཆེནེ་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིཁོརོ་བའི་ིདུས་ཆེནེ་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྔར་བྱེས་ཀྱི་ིའིགྲུབ་འིབྲས་དང་། འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ི

ཉིནེ་ཁོ།

དེ་རིང་འིདིར་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིི་ཕྱོིན་

པོའིི་དུས་དྲེན་ཐོགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོམི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཛོམས་ཡོོད་

པོ་རེད། མང་པོོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ དུས་དྲེན་ལོ་ལྟར་རེ་

བཞིིན་ཚོགོས་དུས་སྐོད་ཆེ་རྙོིང་པོ་ལྡབ་སྐྱོར་རྒྱགོ་གོིན་བསྡེད་

ན་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཡོང་ཉིི་མའིི་དཀྱིིལ་དུ་ཚིགོ་

རོགོས་རེད། ང་ལ་ཡོང་བྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོོད། དོན་དམ་སྙིིང་

པོོ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེ་ན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱེོལ་ཆེགོས་ནས་ལོ་

དུས་འིདིའིི་རིང་ལ་གོཙ་ོཆེེ་ཤེོས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལས་རིམ་ནང་ལ་

གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཐོན་ཡོོད། དེ་མིན་གྱིི་ཕྱོོགོས་གོང་ཅིའིི་

ལས་རིགོས་རྣམས་ཀྱིང་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་

འིགོོ་ནས་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་རེད། 
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མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་ཁོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་མང་པོོ་རྒྱགོ་མི་དགོོས་

པོར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

བཙན་བྱེོལ་བ་མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚགོས་

ཚུད་ཤེོས་དང༌། གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤེོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། རོགོས་

རམ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས་རོགོས་རམ་སྤྲོད་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཆུད་ཟོས་

ལ་མ་བཏེང་བར་ནད་ཐོགོ་སྨན་འིཁོེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་

སྟོན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་སྟབས་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་

ཀྱིང་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བར་རོགོས་བྱེས་པོ་འིདི་ནོར་མི་འིདུགོ 

ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ་ཅེས་ཚང་མས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ཡོོད། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་མང་པོོ་དེ་ཙམ་ཕྱོིན་

ཀྱིང་། ད་དུང་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་རོགོས་བྱེེད་མཁོན་མུ་མཐུད་ནས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ང་རང་ཚོ་གོཞིི་རྩི་

ལྟ་བུ་ཡོགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཚུགོས་ནས་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་སྡུགོ་ཏུ་མི་འིགྲེོ་

བ་དང་། ལྷོད་ཡོངས་མ་ཤེོར་བ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ང་རང་ཚོའིི་མཇིང་

པོའིི་སྒོང་ལ་འིཁི་ཡོོད། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་ནས་གོཞིི་རྩི་ཨང་ཀི་དང་

པོོ་ཡོོད་པོ་རེད་དེ་ལྷོད་ཡོངས་ཕྱོིན་ན་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཏེན་
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ཏེན་ཡོོང་གོི་རེད། འིཐུས་ཤེོར་རིགོས་ཁོ་ཤེས་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་

པོའིི་རྟགོས་མཚན་ལྟ་བུ་ལམ་སེང་གོསལ་པོོ་མཐོང་སྟེ་ལམ་

སེང་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། སྐྱོན་དེ་སེལ་ཐབས་

ཀྱིི་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་འིཁོོར་ཡོོང་གོི་རེད། དཔོེར་ན། དེ་རིང་

གོཟུགོས་པོོའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ཏེེ་སང་ཉིིན་མགོོ་ན་

བ་ལྟ་བུ་མ་བདེ་བ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་སྐོབས་ལམ་

སེང་སྨན་ཟ་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་རྒྱུ་བསམ་བློ་འིཁོོར་གྱིི་

རེད་ལ། ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། ལས་ཀའིི་རིགོས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ལྷོད་ཡོངས་དང་། འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་དེར་ལམ་

སེང་མ་མཐོང་བར་དེ་ནས་ཟླ་བ་མང་པོོ་ཕྱོིན། ལོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་

ཕྱོིན་པོའིི་མཚམས་ལ་གོཞིི་ནས་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོའིི་རྟགོས་

མཐོང་ཡོོང་དུས་དེའིི་རིང་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོོ་འིཕྲོ་བརླགོ་ཕྱོིན། 

གོོ་སྐོབས་མང་པོོ་འིཕྲོ་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ 

ལྷགོ་དོན་ང་རང་ཚོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ན་དེའིི་

དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྟོང་

ཕྲགོ་གོི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་ལ་ཕེན་གོནོད་འིགྲེོ་བའིི་རང་བཞིིན་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོོད། ད་བར་གྲུབ་འིབྲས་ཡོོད་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་ང་ཚ་ོསྤེོབས་



313313
པོ་བྱེེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་དང་། གོཞིི་རྩི་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ད་དུང་

ང་ཚོས་མ་ཐུབ་པོ་མེད་ལ། ང་ཚོས་བྱེེད་ཐུབ་བསམ་པོའིི་ཡོིད་ཆེེས་

བརྟན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ལྷོད་ཡོངས་མ་སོང་བར་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་ང་རང་ཚོའིི་ལས་རིགོས་གོང་གོི་ཐོགོ་ལའིང་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའི་ིགོཤེསི་ཀ་ལ་ཛ་དྲེགོ་ཡོོད་ན་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ནུས་པོ་བཏེོན་ཏེེ་ཚགོས་ཚུད་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་ཞིགིོ་

དང༌། ཡོང་ཛ་དྲེགོ་རང་མེད་པོའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ལྷོད་ཡོངས་ཕྱོིན། 

སྤྱོི་ས་བར་ས་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ ང་རང་ཚོས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁོ༽ ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིར་ེབ།

དེ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཤེིང་། སྲིིད་དོན་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོ་ལས། ང་རང་ཚོའིི་

ལུང་པོ་ནང་ལ་མུ་གོེ་དང༌། ནད་ཡོམས་བྱུང་ནས་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཆེགོས་པོ་མིན། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་རང་བཞིིན་

གྱིིས་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོད། ཡོང་



314314
སྒོོས་ལྷགོ་པོར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

བོད་རང་དབང་ནམ་ཞིིགོ་ལོན་ཡོོང་བསམ་སྟེ་ཉིིན་མཚན་མ་

འིཁྱིོལ་བར་བསྡེད་ཡོོད་པོས། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

ལས་འིགོན་ཞིིགོ་མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་ཡོོད་པོ་འིདི་དུས་ནམ་ཡོང་

བརྗེེད་རྒྱུ་མེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ནི་

ངོ་ཐོགོ་རང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་

ཡོོད་པོ་དང༌། ཁོོར་ཡུགོ་ཉིམས་ཆེགོ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཡོོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ 

ཡོང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ང་

ཚོའིི་བདེན་པོའིི་རང་བཞིིན་ཇེ་གོསལ་ཇེ་གོསལ་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་

པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུར་བ་དང༌། འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་འིགྱུར་བ་

སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་ལ་ཉིེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེ་ལྟར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་

ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

ནས་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོོད་པོ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐོགོ་



315315
ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཐད་འིགོན་འིཁུར་

ཡོོད་པོ་དང་སོ་སོའིི་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ལས་རིགོས་དེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་སྟབས་ཚང་མས་ང་རང་ཚོ་སྤྱོི་པོའིི་ལས་

འིགོན་དང་དམིགོས་ཡུལ་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་རང་རང་སོ་

སོའིི་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་རིགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་

དེ་ཚགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་རིང་འིདིར་བོད་ནས་ཚུར་གོསར་འིབྱེོར་གྱིི་བུ་ཕྲུགོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། ང་ཚོ་འིདིར་རྒྱ་གོར་ནང་བཙན་བྱེོལ་ལ་

ཡོོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང་བོད་ཁྱིིམ་ཡོས་མས་ཀྱིིས་མཚོན་

པོའིི་ཚང་མར་གོང་ཅིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་སོགོས་དཀའི་ངལ་མང་

པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལོ་མང་དེའིི་རིང་ལ་བོད་ནས་

ཡོོང་མཁོན་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེེད་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབས་ཡོོད་ལ། ད་ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་ནས་ཡོོང་

མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་ཚུར་ཡོོང་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་

ནས་མ་འིོངས་པོ་ལ་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་



316316
ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡོོང་དོན་གོཞིིར་བཟུང་འིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

པོའིི་སྐོབས་སུ་ཡོང་བརྩིོན་འིགྲུས་ཆེེན་པོོ་དང༌། ཚང་མས་ནུས་

པོ་བཏེོན་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཐོགོ་ལ་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་ཧ་

ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། ཚང་མས་ད་དུང་

ཡོིན་ནའིང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། 

གོ༽ ལྷགོ་བསམ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ། བཟང་སྤྱོདོ། 

དེ་ནས་དོན་ཚན་གོཅིགོ་ལ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དུས་རྒྱུན་ལྡན་

ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མི་ལ་ཤེེས་ཡོོན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཕྱོོགོས་

གོཞིན་ནས་ལྷགོ་བསམ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ལྷགོ་བསམ་

དང་ཤེེས་ཡོོན་ཟུང་འིབྲེལ་མ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད་ཅེས་ང་ཚོས་

རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོས་བསམ་བློ་

ཞིིགོ་ཐོངས་དང༌། སྤྱོིར་བཏེང་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་

ལ་མཚོན་ན། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་རིགོས་འིདྲེ་མིན་དེ་ཚོའིི་གྲེས་འིཛམ་

བུ་གླིིང་གོི་ཡོར་ཐོན་ཡུལ་ཁོགོ་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོང་ང་

ཚོས་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་ས་མང་པོོ་ཡོོད། དེ་ཚོར་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་



317317
ཏེེ་ང་རང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེེན་དང་ཉིམས་མོང་གོསོགོ་བཞིིན་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་ང་ཚོས་ཁོོང་ཚོའིི་རྗེེས་ཟིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་རེད། 

ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐོགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་ས་ཧ་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དཔོེར་ན་འིཛམ་བུ་གླིིང་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་

ལུང་པོ་ཡོོ་རོབ་ནང་དང་། ཨ་མི་རི་ཀ་སོགོས་དེ་ཚོའིི་ལུང་པོ་

མང་པོོའིི་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། ལགོ་རྩིལ་དང་

འིཕྲུལ་ཆེས་ཀྱིི་རིགོ་གོནས་ཐོགོ་ལའིང་ཧས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། འིོན་

ཀྱིང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་དེས་དྲེངས་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོིས་མ་འིདང་

བའིི་དཀའི་ངལ་དེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་ནང་

ལ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ཨ་རི་དང༌། ཡོོ་

རོབ་ཁུལ་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་སོགོས་སུ་སྐོབས་རེ་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་

རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ངས་དེ་སྐོོར་གོསལ་བཤེད་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལའིང་ཧ་ལས་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་

འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོས་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ངས་གོང་

ཞིིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ་ཅེ་ན། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེས་



318318
པོ་ལྟར་རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་དོ་ཁུར་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་ལྡང་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ངས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། མི་མང་པོོས་

དེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ

ང༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཉིམས་དམས་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོས་ཀྱི་ིདཀའི་

རྙོགོོ

སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོིས་ཤེེས་

ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེེད་པོའིི་ཆེེད་དུ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཆུང་མང་པོོ་

གོསར་གོཏེོད་བྱེས་ཡོོད་ལ། ལྷགོ་བསམ་ཡོོང་ཐབས་དེ་ཡོེ་

ཤུའིི་དགོོན་པོ་ཁོགོ་དང༌། ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་གོིས་འིགོན་འིཁུར་ལྟ་བུ་

དང་པོོ་ཆེགོས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་མིན་ནམ། རྩི་བའིི་

ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐོགོ་ལ་འིགོན་འིཁུར་བྱེེད་མཁོན་ཟུར་གོསལ་

ཞིིགོ་ཡོོད་སྟབས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་དུ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཁོོ་

ནའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་ནས་དུས་ཚོད་གོ་ལེར་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོའིི་སྐོབས་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་

དང༌། དེར་དོ་ཁུར་བྱེེད་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་འིགོོ་ནས་དགོོན་པོ་ཁོགོ་ཚོས་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་ཡོོང་ཐབས་ཀྱིི་ནུས་ཤུགོས་ཐོན་མ་ཐུབ། དེའིི་འིབྲས་



319319
བུར་མཐའི་མ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོའིི་མི་མང་པོོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཤེེས་ཡོོན་ཇེ་བཟང་ལ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་མ་འིདང་བའིི་དབང་གོིས་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་ཏུ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་

མང་པོོ་ཐོན་གྱིི་ཡོོད།

དཔོེར་ན་ཆེབ་སྲིིད་པོའིི་ནང་དང་། དཔོལ་འིབྱེོར་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ནང་། གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་། ཆེོས་

པོའིི་ནང་། མདོར་ན་མཐོ་དམན་གོང་སར་རྒྱུ་དངོས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་

འིབྲངས་ཏེེ་བརྫུན་དང༌། ཁམ་པོ་ཁམ་ནགོ གོཡོོ་སྒྱུ་ཧམ་ཤེེད་

བྱེེད་མཁོན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཇི་ཙམ་མི་འིདུགོ་གོམ། 

དེ་རྣམས་གོང་ཞིིགོ་གོིས་ལན་པོ་ཡོིན་ནམ་ཞིེ་ན། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་

ལན་པོ་མིན། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་སྟབས་རྫུན་ཤེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། 

མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། གོཡོོ་རྫུན་ཡོང་འིཁབ་ཤེེས་ཀྱིི་

ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་མེད་མཁོན་ལྐུགོས་པོ་གོཅིགོ་གོིས་དེ་ལྟར་བྱེེད་

མི་ཐུབ། མི་ལ་མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་ཤེེས་ཀྱིི་མ་རེད། ཤེེས་ཡོོན་

ཡོོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ཚུལ་མིན་དེ་དགོ་བྱེེད་ཤེེས་པོ་རེད། 

གོང་ལྟར་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཟེར་བ་འིདི་



320320
སུ་ཡོིན་ནའིང་མི་འིདོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་སེལ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

རེད། ཆེོས་ཁོས་ལེན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་། མདོར་ན་མིའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་འིདི་དྲེང་བདེན་གྱིི་འིཚོ་བ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་

བྱུང་ན་དངོས་གོནས་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་གོི་རེད། མི་ཚང་མ་

སེམས་བགོ་ཕེེབས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཚེ་ཕྱོི་མ་ལ་ཨ་ཅང་

ཅང་སྟེ། ཚེ་འིདི་ཡོི་དབང་དུ་བྱེས་ཀྱིང་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དེ་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་གོམ། དེང་

སང་གོི་འིཛམ་བུ་གླིིང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

ཁིམས་འིགོལ་དང༌། མི་གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཛ་

དྲེགོ་འིདུགོ་ཅེས་སྐྱོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་ཡོོད། སྐྱོན་རྣམས་

སེལ་ཐབས་ལ་ལུང་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་སྐོོར་སྲུང་དམགོ་ཉིེན་

རྟོགོ་པོ་མང་དུ་གོཏེོང་བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་ཁིམས་འིགོལ་གྱིི་ཐོགོ་

ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་མཁོན་མང་དུ་གོཏེོང་བ། སྐོབས་རེ་ནགོ་ཅན་

རྣམས་ལ་ཉིེས་པོ་མང་དུ་གོཏེོང་བ་སོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། 

དེས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

ཅ༽ བདོ་མའིི་ིཁྱིད་ནརོ་དང་། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབྱེ་གོཞིགོ



321321
མིའིི་ནང་གོི་སེམས་མ་དུལ་ན་ཕྱོི་ནས་དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་

ཇི་ཙམ་བྱེས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ངན་

སྤྱོོད་ཡོོངས་རྫོོགོས་འིགོོགོ་ཐུབ་པོ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རེད། ཚུལ་མིན་

བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་ཧ་ཅང་སྤྱོང་གྲུང་འིཛོམས་པོོ་དང་། ཐབས་

ཤེེས་ཆེ་ཚང་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་ཁོགོ་པོོ་རེད། དེ་ལྟར་ན་

འིཛམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཐོགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་

བལྟ་ས་ཧ་ལམ་མི་འིདུགོ ཕེར་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་རྒྱུའིི་ཚབ་ལ་ང་རང་

ཚ་ོབོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ལ་ཁོོང་ཚོས་ཚུར་མིགོ་དཔོེ་ལྟ་ཡུལ་

ལྟ་བུ་ཧ་ལམ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མི་

གྲེངས་དུང་ཕྱུར་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཙམ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་བོད་པོ་

ཉུང་ཤེས་ཡོིན་ཀྱིང་། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཐད་ལ་ཚུར་མིས་

སྨོན་ཡུལ་དང༌། ཚུར་བསྟོད་བསྔགོས་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད་སྟབས། འིདི་ང་རང་ཚོའིི་ཁྱིད་ནོར་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོིན། རང་

གོི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོའིི་ཁྱིད་ནོར་དེ་རང་གོིས་ངོ་ཤེེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ མི་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་རྗེེས་ལུས་རེད། ཕྱོི་

རྒྱལ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་ཚ་ོཤེིན་ཏུ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་རེད་

བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས། འིགྲེོ་སྟངས་ཟ་སྟངས་ཚུན་ཆེད་ཕྱོི་ལ་དཔོེ་

བལྟ་མཁོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། 
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ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་གོནས་སྟངས་

ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཡོོད་ལ། གོོམས་གོཤེིས་དེ་

དང་འིབྲེལ་བའིི་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་བསམ་

པོ་དང་སྦྱོོར་བ་ཡོོད་པོ་འིདི་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་མི་ཚོས་ཚུར་སྨོན་

ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོར་བརྟེན་སོ་སོའིི་ཕེ་མེས་བརྒྱུད་ནས་

གོོམས་གོཤེིས་སུ་འིཇགོས་ནས་ཡོོད་པོའིི་བཟང་པོོའིི་ཕྱོོགོས་

འིདི་དགོ་བཟང་པོོ་ཡོིན་པོ་ངོ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་

རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བའིི་སྙིིང་པོོ་

ནི་སོ་སོ་ནང་བཞིིན་མི་གོཞིན་དགོ་ཀྱིང་བདེ་སྐྱིད་འིདོད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་བསྒྲུབ་པོའིི་ཐོབ་ཐང་ཡོོད་པོ། སྡུགོ་བསྔལ་

མི་འིདོད་པོ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་སྤེོང་པོའིི་ཐོབ་ཐང་ཡོོད་པོ་ཤེེས་པོ་

བྱེས་ནས་དེའིི་ཐོགོ་ནས་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལས་མི་གོཞིན་

གོལ་ཆེེ་བར་བརྩིིས་ཏེེ་མི་གོཞིན་དགོ་གོི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་

དགོོས། གོཞིན་ཕེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན་ནའིང་རང་ཉིིད་སྡུགོ་

བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་དང༌། བདེ་བ་འིདོད་པོའིི་བསམ་བློ་ལ་དཔོེ་

བླངས་ཏེེ་མི་གོཞིན་དགོ་ལ་གོནོད་པོ་སྐྱེལ་བ་དང༌། མི་ལ་མགོོ་

སྐོོར་གོཏེོང་བ། མི་ལ་སེམས་གོནགོ་བྱེེད་པོ་དེ་རིགོས་ནམ་

ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། 
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ཆེ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིཉིམས་ལནེ་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོས་ཀྱི་ི

དགོསོ་མཁོ།ོ

དཔོེར་ན། རང་ཉིིད་ལ་མི་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་ཚུར་སེམས་གོནགོ་

བྱེས་པོ་དང་། མགོོ་སྐོོར་བཏེང་ན་རང་ཉིིད་མ་སྐྱིད་པོ་ཇི་ཙམ་

ཡོོང་བ་དེའིི་ཉིམས་མོང་དཔོེ་ལ་བླངས་ནས་མི་གོཞིན་དགོ་མི་

དྲེགོ་ཞིན་དང་། དབུལ་ཕྱུགོ ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་མེད་སུ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཡོང་ཁམ་པོ་དང་གོནོད་པོ་གོཏེན་ནས་བྱེེད་མི་རུང༌། དེའིི་རྩི་

བ་བྱེམས་བརྩིེར་ཐུགོ་ཡོོད། མི་གོཞིན་དགོ་སྡུགོ་བསྔལ་ལས་

བྲལ་ན་བསམ་པོའིི་སྙིིང་བརྩིེ་བ་དང༌། བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་

སྙིམ་པོའིི་བྱེམས་པོ་གོཉིིས་དེ་རྩི་བ་ཡོིན། དེ་ལྟ་བུའིི་བྱེམས་བརྩིེ་

གོཉིིས་པོོ་དེ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། དེ་

སྤེེལ་བའིི་ཐབས་ལམ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཤེད་ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་

མིའིི་རང་གོཤེིས་ལ་ཆེོས་ཡོོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡོང༌། རང་ཉིིད་ལ་

བྱེམས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དགོའི་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། རང་

ཉིིད་ཀྱིང་མི་ལ་བྱེམས་པོོ་བྱེས་ན་ལམ་སང་གྲེོགོས་པོོ་གོསར་

པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་འིདི་དགོ་ནི་མིའིི་ཆེོས་ཉིིད་ཡོིན་ཅིང་། གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ཡོོད་པོ་བྱུང་ན་མི་གོཉིིས་བློ་གོཅིགོ་
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སེམས་གོཅིགོ་གོི་བློ་མཐུན་ཆེགོས་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། གྲེོགོས་པོོ་བློ་

མཐུན་བྱུང་ན་སྐྱོ་བའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་སྐྱོ་རོགོས་དང་། དགོའི་

པོོ་བྱུང་སྐོབས་འིཁབ་རོགོས་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན་

པོས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། 

སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་མི་དང་མི་འིབྲེལ་བ་མི་བྱེ་མཐུ་མེད་ཡོིན་

པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོགོས་པོ་བྱེས་ནས་

ཁོོས་ང་ལ་སེམས་གོནགོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོང༌། ཁོོས་ང་ལ་

གོནོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་བསྐྱལ་ཡོོང་བསམས་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་

བྱུང་ན་སྐྱིད་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། ང་རང་ཚོ་མིའིི་རང་གོཤེིས་ལ་

ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བློ་དཀར་སེམས་དཀར་ཞིིགོ་

གོི་ཐོགོ་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་བྱུང་སྐྱིད་པོོ་ཡོོད། དཔོེར་ན་ལྟོ་ཆེས་སྐྱོ་

པོོ་ཞིིགོ་བཟས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་བློ་དཀར་སེམས་

དཀར་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་དེའིི་ཉིིན་མོ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོད་ལ། ལྟོ་ཆེས་ཧ་ཅང་

གྲེ་རྒྱས་དང་། མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་ཕེན་ཚུན་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་གོི་རུ་འིཛིངས་ནས་བསྡེད་ན་སྐྱིད་

པོོ་གོང་ཡོང་མེད། དེ་ལྟར་ཡོིན་པོ་ང་ཚོས་ཤེེས་གོསལ་ཡོིན།
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ཆེོས་ཁོས་ལེན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་མི་ཕེན་ཚུན་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚོ་

བའིི་འིོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་དངོས་གོནས་བློ་དཀར་སེམས་དཀར་

བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རང་ཉིིད་སྐྱིད་པོ་དང་། རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་སྐྱིད་པོ། རང་ཉིིད་གོང་དུ་གོནས་སའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་

ཡོང་སྐྱིད་པོ། རིམ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་ཐུབ་

པོ་ཡོིན། གོདོང་ནས་གོད་མོ་བགོད་པོ་དང༌། ཁོ་ནས་ཞིེ་ས་བྱེེད་

པོ་དེ་དགོ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་གྲེས་ཤེིགོ་ཡོིན་ནའིང་། གོཙོ་

བོ་སེམས་ཀྱིི་བལྟ་སྟངས་འིདི་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། དེ་དགོ་ཁྱིེད་རང་

ཚོའིི་སེམས་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་དགོ་སློོབ་ཚན་ལྟ་

བུའིི་ནང་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐབས་མེད། གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤེོས་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཚོན་ན། ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ཕེ་མ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་

དགོེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིིས་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་རིན་ཐང་

དང་། བྱེམས་བརྩིེའིི་ཕེན་ཡོོན་ཇི་ལྟར་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཁྱིེད་རང་

ཚོའིི་སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས། ཁོ་

ནས་བྱེམས་བརྩིེ་དང་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་བརྗེོད་བཞིིན་དུ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་སྡུགོ་སྦྱོོང་གོཏེོང་བ་དང་

། ཕྲུ་གུར་ཐུབ་ཚོད་བཤེད་པོ། ཕྲུ་གུ་བེད་སྤྱོོད་གོང་བྱུང་བྱེས་

ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ལོགོ་ལྟ་
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སྐྱེས་ཉིེན་ཡོོད་ལ། ཨ་ཙི་རྒན་ལགོས་ཀྱིིས་ཁོ་ནས་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོསུང་གོི་འིདུགོ་ཀྱིང་། གོནང་སྟངས་འིདི་དགོ་ཁྱིད་

མཚར་ལགོས་ཨང་། བྱེམས་པོ་དང་བརྩིེ་བས་ཕེན་ཐོགོས་གོང་

ཡོང་མི་འིདུགོ བྱེམས་པོ་དང་བརྩིེ་བ་ཞིེས་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་དམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་བྱུང་མེད། 

ཇ༽ མ་ིཚའེི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིམིགོ་དཔོ།ེ

དེས་ན་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་འིདི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱོོད་

ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ཁོ་ནས་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བཤེད་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཕེན་ཐོགོས་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་

རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་འིདི་ལྟར་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་ལ། གོཞིན་ལའིང་

དེ་བཞིིན་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། མི་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་སློོབ་སྦྱོོང་ངོ་

མ་སྤྲོོད་མཁོན་དེ་ཨ་མ་ཡོིན་པོ་ལས། བླ་མ་མིན་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། གོང་ཡོིན་ཟེར་ན་ང་ཚ་ོསྐྱེས་པོའིི་སྐོབས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་

ཀྱིི་འི་ོམ་སྤྲོད། སོ་སོའི་ིལུས་ཀྱིི་ཆེ་ཤེས་ལྟར་དུ་བལྟས་ཏེེ་བྱེམས་

བརྩིེའིི་གོསོ་སྐྱོང་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཨ་མ་ཡོིན། སྤྱོིར་བཏེང་བྱེས་ན། 

ང་ཚོར་བྱེམས་བརྩིེའིི་རིན་ཐང་ཨ་མས་བསློབས་ཡོོད། བྱེམས་
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བརྩིེའིི་ངོ་སྤྲོོད་དེ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཉིིན་རེ་བཞིིན་དུ་ཕྲུ་གུ་

ཚོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་འིཇགོས་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྡེོད་སའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ཕེ་མ་ཚོས་འིདི་

དགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། འིདི་དགོ་ཕྲུ་གུ་རེད་བསམས་

ནས་སྣང་ཆུང་དང༌། མཐོང་ཆུང་བྱེེད་སྟངས་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་

ན་ཡོགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད། 

ཡོང་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་བསམ་པོ་ཕེན་སེམས་ཡོིན་ན་ཡོང༌། 

བྱེེད་སྟངས་ཕྲུ་གུར་ཉིེས་བརྡུང་གོཏེོང་བ་དང༌། རྩུབ་པོོ་བྱེེད་པོ་

དེ་དགོ་ཡོགོ་པོོ་མེད། སྤྱོིར་བཏེང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཡོོང་བ་ལས། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འིཚར་

ལོངས་བྱེེད་མཁོན་དགོ་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིོགོ་ནས་འིཚར་ལོངས་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལྟ་བུའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་རང་ཉིིད་ལ་བྱེམས་

བརྩིེའིི་ཚོར་སྣང་གོི་འིོགོ་ནས་འིཚར་ལོངས་བྱེས་པོ་ཡོིན་སྟབས་

ཕྱོིན་ཆེད་ཕྲུ་གུ་དེའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་དེ་

རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཞིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་

འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེའིི་ཐོགོ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་

གོཞིན་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་ལས་སློ་བ་ཡོོད། 
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ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ལ་ཚུར་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་མེད་

པོ་དང་། ཕེར་སློོབ་གྲྭའིི་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལའིང་བྱེམས་བརྩིེ་མེད་

པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན། ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཀྱིང་། 

བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་འིཛིན་གྲྭ་དང་ཁྱིིམ་ཚང་གོཉིིས་ཀའིི་ནང་

ལ་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ཕྱོིན་ཆེད་བྱེམས་

བརྩིེའིི་ཉིམས་མོང་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཉིེན་ཡོོད། 

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་དང༌། བྱེམས་བརྩིེ་ཞིེས་པོ་དེ་དགོ་ཉིིན་རེའིི་འིཚོ་

བའིི་ནང་ལ་སློེབས་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་འིདུགོ ང་

རང་ཚོའིི་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་གོཙོ་བོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་དར་བའིི་ཉིེར་

ལེན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པོར་ཁོ་ནས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་

དང༌། འིགྲེོ་བ་རིགོས་དྲུགོ་གོི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པོ་

དེ་ནམ་དུ་ཡོང་ཁོ་ནས་ཐོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་སྟབསས་དེའིི་བགོ་

ཆེགོས་ལྟ་བུ་དེ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ང་ཚོར་འིཇགོས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་འིདུགོ འིདི་ནི་ང་ཚོའིི་ཁྱིད་ནོར་རེད། དེ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་
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བཟང་གོི་རྩི་བ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་དགོ་ང་ཚོས་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེས་

ནས་རང་གོིས་ཀྱིང་ཉིམས་སུ་བླངས། གོཞིན་ལའིང་དེའིི་ཐོགོ་

ནས་ང་ཚོས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོར་བཤེད་པོ་བཞིིན་ང་ཚོ་བོད་པོ་སྐྱོ་

པོོ་གོཏེན་ནས་མིན། 

ཉི༽ བདོ་མའིི་ིཆེསོ་རིགོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད།ེ

ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་

ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེས་ནས་ཉིར་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་ཕེན་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་དང་། བྱེང་ཕྱོོགོས་ལ་ཕེར་ཕྱོིན་ན་སོགོ་པོོ་

ཕྱོི་ནང༌། ཤེར་ཕྱོོགོས་སུ་ཕྱོིན་ན་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་ས་ཡོ་མང་པོོར་

ང་ཚོས་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ལ། རྒྱ་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་ལའིང་ཐུགོ་

ཡོོད་པོ་མ་ཟད། རྒྱ་གོར་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལའིང་ཐུགོ་ཡོོད་ཅེས་ངས་

དེ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་གོ་རང་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ངོས་ནས་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་དང་། ཧམ་པོ་བཤེད་པོ། སྒྲིོ་བཏེགོས་པོ་

སོགོས་གོང་ཡོང་མིན། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟགོ་དཔྱོད་



330330
བྱེས་ནས་དེ་དགོ་ང་ཚོས་ཤེེས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་མ་འིོངས་པོར་བོད་ཡུལ་འིདི་

འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་གོི་ཡོིན་ཟེར་བའིི་བསམ་བློ་དེ་

དང་འིབྲེལ་ནས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཚེ་མེད་ཞིི་བ་ཞིེས་པོ་འིདི་གོོ་

མཚོན་མེད་པོ་གོཅིགོ་པུར་བརྗེོད་པོ་ཞིིགོ་མིན། དེ་ཡོང་ཕྱོི་ལ་

གོོ་མཚོན་མེད་ཀྱིང༌། ནང་སེམས་སུ་ཆེགོས་སྡེང་འིཁྲུགོ་ནས་

བསྡེད་ན་ཆེེ་བ་མེ་མདའི་མ་རགོ་ཀྱིང་། གྲེི་ཆུང་ཞིིགོ་ལས་མེད་

ནའིང་ཨམ་ཕྲགོ་ཏུ་ཉིར་ནས་སྡེོད་ཉིེན་ཡོོད། སྤྱོིར་ང་ཚོས་མཚོན་

ཆེ་སྤེངས་པོའིི་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་གོི་ཡོིན་ཞིེས་

པོའིི་རྩི་བ་དེ་མིའིི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་དགོོས། ང་རང་

ཚོས་ཉིོན་མོངས་མ་སྤེངས་བར་དུ་ཁོོང་ཁོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་

ཡོོང་ཐབས་མེད། འིདོད་ཆེགོས་དང༌། ཞིེ་སྡེང་ལ་སོགོས་པོའིི་

ཉིོན་མོངས་རྣམས་དགྲེ་བཅོམ་ཐོབ་པོའིི་སྐོབས་དང༌། ཡོང་ན་

ས་བརྒྱད་པོ་ཐོབ་པོའིི་སྐོབས་སུ་མ་གོཏེོགོས་སྤེོང་མི་ཐུབ། ལས་

སློ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མེད། 

སྤྱོིར་བཏེང་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཆེགོས་སྡེང་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་

གྱུར་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཆེགོས་སྡེང་ཤུགོས་ཆེེ་ཆུང་མང་པོོ་ཡོོད་
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པོ་ང་ཚོས་མཐོང་གོསལ་ཡོིན། ང་ཚོས་ལམ་སེང་ཆེགོས་སྡེང་

རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་བཟོ་མི་ཐུབ་ཀྱིང་ཤུགོས་ཆུང་དུ་གོཏེོང་ཆེེད་

སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། དེ་བཞིིན་སྤྱོིར་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོི་མིགོ་

ལྟོས་སོགོས་ཀྱིི་འིོགོ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ཏེན་ཏེན་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཕྱོི་ལྟར་དུ་

དངོས་གོནས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་དང༌། ནང་

ལྟར་དུ་གོཙོ་བོ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་བྱེམས་བརྩིེ་གོཞིི་རྩིར་གྱུར་

པོའིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤེིགོ་ང་ཚོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་ཐུབ་ན་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིས་ཡོིད་སྨོན་བྱེ་ཡུལ་

ཞིིགོ་དང༌། ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁོབ་ཡོོངས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་སྙིམ། དེ་ལུགོས་ང་རང་

ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་

མ་ེསོར་གོཞིསི་སྒོར་སློོབ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་མ་ེསོར་གོཞིསི་སྒོར་སློོབ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ རང་ཡུལ་དུ་ཕྱོརི་ལོགོ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིཞིབས་

འིདེགོས།

དེ་རིང་འིདིར་ང་ཚ་ོརྒྱ་གོར་ནང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཆེེ་ཤེོས་དང༌། 

ཚུགོས་སྔ་ཤེོས་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདིར་སློོབ་གྲྭ་བའིི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཐུགོ་འིཕྲད་

བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དང་པོོར་ངས་ཁྱིེད་ཕྲུ་གུ་ཚོར་

འིཚམས་འིདྲེི་དང་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་བོད་དགོེ་དང༌། རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོ་

བཅས་པོར་འིཚམས་འིདྲེི་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ད་བར་ཁྱིེད་རང་ཚོས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། ང་

འིདིར་ཐེངས་མང་སློེབས་ཡོོད། ཐོགོ་མར་ལས་ཀའིི་རྐང་འིགོན་

འིཁྱིེར་མཁོན་དང་། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་རྣམས་དེང་སང་སྤེོ་

རྨོའི་ོཆེགོས་ཏེེ་རྒས་འིགྲེོ་བ་དང༌། མི་ཚེ་རྫོོགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་དུ་ཡོིན་ཡོང་མི་སྒོེར་སོ་སོའི་ིམི་ཚེ་རྫོོགོས་
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ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་མི་ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་སྡེོད་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། ང་ཚོས་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིར་ཆེ་མཚོན་ནའིང་

། ཁྱིེད་རང་ཚོ་མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོཞིི་ནས་འིཚར་ལོངས་

བྱེས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་མཁོན་ཚོའིི་རྩི་བའིི་ལས་འིགོན་དེ་ང་

ཚོ་སོ་སོའིི་བོད་ལུང་པོར་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ལོགོ་

ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། ཁྱིེད་ཚོའིི་ལས་འིགོན་གོཉིིས་པོ་ནི་མ་

འིོངས་པོར་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱེེད་རྒྱུའིི་དུས་སྐོབས་

བྱུང་བའིི་མཚམས་སུ་བོད་ནང་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

མི་རིགོས་ཀྱིི་དོན་དུ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། བོད་ནང་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་བྱེས་རྗེེས་

འིཇོགོ་ཐུབ་པོ་དགོོས་རྒྱུ་ཁྱིེད་ཚོའིི་སེམས་ནང་ངེས་པོ་བྱེེད་

དགོོས། དེ་ལྟར་བྱེེད་མཁོན་ཁྱིེད་ཚོ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོ་དེ་རིང་

འིདིར་ང་ཚོ་འིཛོམས་ཐུབ་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། མ་འིོངས་པོའིི་ནང་ལ་འིགོན་རྐང་འིཁྱིེར་

མཁོན་དང༌། གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤེད་ན་མི་ལུས་ཐོབ་པོ་འིདི་དཀོན་པོོ་རེད། 
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ཁྱིེད་ཚོ་འིདིར་ཡོོད་རྣམས་མི་ལུས་ཐོབ་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་དུས་

ཚོད་གོལ་ཆེེན་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་མི་ལུས་ཐོབ་པོ་དེ་སོ་སོའིི་ལས་

དང་སྨོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད། ཁྱིེད་ཚོས་མ་འིོངས་པོར་མི་

ཚེ་འིདི་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ལུས་ཐོབ་གོོ་ཆེོད་པོ་

ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་རྩི་དོན་རེད། 

ཁོ༽ མ་ིཚའེི་ིདགོསོ་དནོ་དང་། རྣམ་དཔྱོདོ་བདེ་སྤྱོོད།

ང་རང་ཚོ་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་འིདི་སེམས་ཅན་

གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བར་ནུས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་དང༌། གོཏེིང་རིང་

པོོ། རྒྱ་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་ཐུབ་མཁོན་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་མི་ཚོས་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་འིདོན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། མི་ལ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནུས་པོ་ཤུགོས་ཆེེན་ཡོོད་པོ་འིདི་ཆེ་ཚང་བེད་

སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ལ་ཤེེས་ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། སློོབ་

སྦྱོོང་མེད་ན་རྩི་བའིི་མིའིི་ཀློད་པོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་བེད་སྤྱོོད་

ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་མི་ཐུབ། དེས་ན་ཤེེས་ཡོོན་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ལུང་པོ་སྤྱོིའིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་ཡོང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་སོ་

སོའིི་ནང་མི་མང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཇི་ཙམ་ལེགོས་པོའིི་ཚོད་ཀྱིི་ལུང་
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པོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོོད་པོ་དང༌། མི་མང་ཤེེས་ཡོོན་སྐྱོ་བ་ཚོ་ལུང་པོ་

རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱིི་ཡོོད། སོ་སོ་མི་སྒོེར་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང༌། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོའིི་ཚོད་ཀྱིི་སོ་སོའིི་ལས་ཀ་རླབས་

ཆེེ་བ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ཡོོང་བ་

དང༌། མི་ཚེའིི་དགོོས་དོན་ཚང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་མིའིི་རྣམ་

དཔྱོོད་ཆེ་ཚང་བེད་སྤྱོོད་ཐུབ་པོའིི་ལྡེ་མིགོ་ལྟ་བུ་ཤེེས་ཡོོན་ཡོིན་

པོས་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་དགོོས་མཁོོ་ཆེེན་

པོོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་གུང་སེང་མང་ཙམ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་

ཡོོང་ངེས་ཡོིན་ནའིང་། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་ཡོིན་

པོ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཁྱིེད་ཚོས་བརྩིོན་འིགྲུས་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་

དགོོས། ཡོིགོ་ཚད་གོཏེོང་ཁོར་ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་པོ་དང་། ཡོིགོ་

ཚད་ཟིན་རྗེེས་ལྷོད་ཡོངས་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་འིདི་མི་ཚེ་བཟང་པོོ་དང༌། སྐྱིད་པོོ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་ཆེེད་

དུ་ཡོིན་པོ་ལས། ཡོིགོ་ཚད་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་དུ་མིན། སོ་སོའིི་

རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཆེ་ཚང་བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་ཐུབ་པོའིི་དོན་

ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས། སློོབ་ཚན་ཁོགོ་གོི་ལྡེ་མིགོ་ལྟ་

བུ་ཡོིན། ལྡེ་མིགོ་དེ་དགོ་གོིས་ཤེེས་བྱེའིི་དཀྱིིལ་འིཁོོར་རྒྱ་ཆེེན་

པོོའིི་སྒོོ་ཕྱོེ་ནས་དེ་རྣམས་ཕྲ་ལྷམ་མེར་མཐོང་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 
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སློོབ་དེབ་ནང་གོི་ཚིགོ་བློ་འིཛིན་བྱེས་པོ་ཙམ་ལས་དོན་དགོ་མ་

ཤེེས་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། སློོབ་སྦྱོོང་ནི་སྤྱོི་སྒོེར་གོང་ཅིར་

གོལ་ཆེེན་ཡོིན་པོ་ཤེེས་པོ་བྱེས་ཏེེ། དེར་དཀའི་ལས་ཁོགོ་སྣང་

མིན་པོར། སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་

དགོོས། དཔོེར་ན། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་འིབུམ་ཕྲགོ་མང་པོོ་སོ་སོའིི་

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་སྐོབས་

དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བསྡེད་པོ་ནང་བཞིིན་མེད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་དབང་སྒྱུར་འིོགོ་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྤྲོད་པོ་ཡོིན་རུང་མིགོ་ཡོ་གོཅིགོ་བཀབ་པོ་ལྟ་

བུ་ལས། མིགོ་གོཉིིས་ཀས་མཐོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མེད། 

གོ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་ཕྲུགོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགོ་ོ

སྐོབས།

གོཉིིས་ནས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་སྲིིད་བྱུས་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། བོད་པོ་རྣམས་རྒྱ་མི་ནང་

བཞིིན་བཟོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའིི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་མཐུན་རྐྱེེན་ཆེ་ཚང་བ་ཡོོང་

ཐབས་མེད། ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་དེ་ཡོང་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་སྟངས་བོད་
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པོ་རྒྱ་མིར་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་སྟབས། 

རང་དབང་ཡོང་ཡོོད་པོ་མ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོོད་པོ་

རྣམས་སྡེོད་ས་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་མིན་ན་ཡོང༌། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་དང༌། ཡོང་སྒོོས་རྒྱ་གོར་མི་མང༌། ས་གོནས་སོ་

སོའི་ིསྲིིད་གོཞུང་ཁོགོ་གོིས་ང་ཚོར་དགོའི་བསུ་བྱེས། ཤེ་ཚ་རྣམ་

དགོ་གོི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ང་ཚོ་ཧ་ལམ་སོ་

སོའི་ིལུང་པོ་ཡོིན་པོ་ལྟ་བུ་ཚོར་གྱིི་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས། ང་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་མཐུན་རྐྱེེན་གོང་ཅིའིི་

ཆེ་ནས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། རང་དབང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

ང་ཚོར་རང་དབང་ལ་སྤྱོོད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད།

དེ་ལྟ་བུའིི་དུས་ཚོད་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་འིདི་ངེས་པོར་ཤེེས་

དགོོས། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སྡེོད་མཁོན་ཚོ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་

དབང་འིོགོ་གོནས་ཡོོད་སྟབས་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་སྐོབས་མེད་

པོ་དང༌། ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རང་དབང་ཐོགོ་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོ་ངོ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་གོོ་སྐོབས་འིདི་བདགོ་པོོ་ཡོགོ་པོོ་རྒྱགོ་

དགོོས། དཔོེར་ན། བར་ལམ་བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་
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གོར་ནང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་ཆེེད་དུ་སློེབས་ཡོོད། ཕེ་མ་

ཚོར་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཉིེན་ཁོ་བློས་གོཏེོང་གོིས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གོར་

དུ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། དེང་སང་རྒྱ་མིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ནས་

བོད་དུ་ལེན་དགོོས། ཞིེས་རྙོོགོ་དྲེ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིས་བོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཐོགོ་ལ་དམ་བསྒྲིགོས་དང་སྡེང་ཟུགོ་དེ་ལྟ་བུ་བྱེེད་

སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་རྒྱུའིི་མཐུན་རྐྱེེན་དང༌། གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་པོས། ཉིིན་གོཅིགོ་གོི་དུས་ཚོད་ཀྱིང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་དང༌། 

གོལ་ཆེེན། དཀོན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་བརྩིིས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་

སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ ཤེསེ་ཡོནོ་བེད་སྤྱོདོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིདནོ་སྙིངི་།

དེ་ལྟར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་བེད་སྤྱོོད་གོང་འིདྲེ་ཡོོང་

མིན་ལྷགོ་བསམ་ལ་རགོ་ལས་པོ་རེད། ཀུན་སློོང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་

ན་སློོབ་སྦྱོོང་ཇི་ཙམ་ཡོོད་པོ་དེ་རྣམས་དངོས་གོནས་དོན་དང་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཀུན་སློོང་དང་ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོོ་

མེད་ན། ཤེེས་ཡོོན་ཕྲན་བུ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། དངོས་འིབྲེལ་མི་ཚེ་
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དོན་དང་ལྡན་པོ་གོཅིགོ་དང༌། གོཞིན་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་

ཞིིགོ་མི་ཡོོང་བའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། དཔོེར་ན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་མི་མང་པོོར་གོནོད་པོ་བསྐྱལ། མི་མང་པོོ་ཕུང་ལ་སྦྱོར། 

དབང་ཡོོད་བཤེད། ཐུབ་ཚོད་ཤེོད་མཁོན་འིདི་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་

སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་བྱེས་ཡོོད། དེས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་

པོ་ཡོིན་ནའིང་རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོོ་མེད་ན། མི་འིགྲེིགོས་

པོའིི་རྟགོས་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། 

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་ཟེར་བའིི་དོན་སྙིིང་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། མི་

གོཞིན་དགོ་ལ་ཕེན་སེམས་ཡོོད་པོ། གོཞིན་དགོ་ལ་སྙིིང་རྗེེ། 

གོཞིན་དགོ་ལ་རོགོས་རམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རེད། མི་གོཞིན་ཚོ་

ཡོང་སོ་སོ་ནང་བཞིིན་བདེ་བ་སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་

འིདོད་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོ་ངོས་འིཛིན་དང་འིབྲེལ་བའིི་

ཐོགོ་ནས་གོཞིན་གྱིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་འིཁོོར་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་

ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བ་ཡོིན། དེ་འིདྲེའིི་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ན། 

སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་སྤྱོི་སེམས་སློེབས་ཡོོང་གོི་རེད། གོཞིན་ལ་གོནོད་

འིཚེ་བྱེེད་སེམས་སྐྱེས་ཀྱིི་མ་རེད། དེས་ན་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་གོཉིིས་ཀ་ཡོོད་དགོོས་པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 
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དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་ཨ་རི་དང༌། 

དབྱེིན་ལན། ཧྥ་རན་སི། འིཇར་མན་དེ་ཚོའིི་ནང་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་

རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ལུང་པོ་དེ་ཚོའིི་ནང་ལ་སྐོབས་རེ་

ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་ཆུང་དེ་འིདྲེས་མེ་མདའི་བརྒྱབ་སྟེ་གོསོད་རེས་

གོཏེོང་མཁོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེང་སང་ལུང་པོ་དེ་དགོ་ནང་ལ་

ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་མ་འིདང་བའིི་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

གོསར་ཤེོགོ་ཐོགོ་མང་པོོ་ཐོན་གྱིི་འིདུགོ་ལ། མི་མང་པོོས་བཤེད་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་ཤེེས་ཡོོན་སྐྱོ་དྲེགོས་

པོའིི་སྐྱོན་མིན། ཆེེས་མཐོའིི་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་སྟོང་ཕྲགོ་འིགོའི་

ཤེས་ཡོོད་ལ། ཆེེས་མཐོའིི་སློོབ་གྲྭ་རེ་རེའིི་ནང་དུའིང་སློོབ་ཕྲུགོ་

ཁི་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཡོོད། ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་

གོནས་ཚད་མཐོ་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་མ་འིདང་བའིི་

དཀའི་ངལ་དེ་འིཕྲད་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ངའིི་ངོས་ནས་སྐོབས་རེ་ལུང་པོ་དེ་ཚོའིི་ནང་གོི་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་པོོ་

དེ་འིདྲེའིི་ནང་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོང་སྐོབས། ངས་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་

ཐོགོ་ནས་ཕེོངས་པོ་མིན་ནའིང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རྩི་
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བའིི་མིའིི་རང་གོཤེིས་བཟང་པོོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཨེ་ཡོོད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལ་

མང་པོོས་དགོའི་པོོ་དང༌། མོས་མཐུན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ལུང་པོ་

མང་པོོའིི་ནང་ལ་ལྷགོ་བསམ་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་དྲེགོས་པོའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་ཤེེས་ཡོོན་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་མགོོ་

བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་བྱེེད་བྱེེད་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ས་ཡོ་མང་

པོོ་ལ་བརབ་གོསིགོ་དང༌། དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། ལས་

བྱེེད་པོ་དང་ཆེབ་སྲིིད་པོའིི་མིའིི་ནང་ནས་རྒྱུ་བརྔོན་རྗེེས་འིབྲང་

བྱེེད་པོ་དེ་རིགོས་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་སྐོབས། ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་

ལའིང་གོནོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

འིཛམ་གླིིང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བལྟས་ནའིང་འིདྲེ། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བལྟས་ནའིང་འིདྲེ། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་

བལྟས་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དང་ལྷགོ་བསམ་

ཟུང་འིབྲེལ་དགོོས་པོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དཔོེར་ན། སོ་སོ་

སྒོེར་ངོས་ནས་བཤེད་ན། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཀྱིང༌། ལྷགོ་

བསམ་མེད་ན་སེམས་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་བ་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། མི་དེ་གྲེས་ཀྱིིས་

འིཛམ་གླིིང་ནང་གོི་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཤེེས། སོ་སོར་
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དགོོས་མཁོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དྲེན། དེ་ཚོའིི་དོན་དུ་རྫུན་དང༌། ཁམ་པོ་

སོགོས་བྱེས་ཀྱིང༌། སོ་སོའིི་འིདོད་པོ་བཞིིན་འིགྲུབ་མ་ཐུབ་སྟབས་

སེམས་ཁལ་ཤེ་སྟགོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཅ༽ ལྷགོ་བསམ་དང་། ཤེསེ་ཡོོན་ཟུང་འིབྲལེ་དགོསོ་པོ།

ཤེསེ་ཡོནོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ་སྨསོ་མདེ་ཡོནི་ནའིང་། བསམ་པོ་

བཟང་པོ་ོཡོངོ་བའི་ིའིབད་བརྩིནོ་མཉིམ་དུ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན། རྗེསེ་སུ་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིརདེ། ས་ོས་ོསྒོརེ་ལ་ཡོནི་ནའིང་དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་ཀྱི་ིརདེ་ལ། སྤྱོ་ིལའིང་ཕེན་ཐགོོས་མདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚ་ོསློབོ་གྲྭ་བ་

ཕྲུ་གུ་ཚསོ་ལྷགོ་བསམ་དང་ཤེསེ་ཡོནོ་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་

བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལྷགོ་བསམ་དང་ཤེསེ་ཡོནོ་ཟུང་འིབྲལེ་

ཡོངོ་ཐབས་ལ་ཕེ་མ་ཚ་ོདང་དགོ་ེརྒན་ཚརོ་འིགོན་འིཁུར་ཡོདོ། ཁྱིདེ་

ཚ་ོདགོ་ེརྒན་ཚསོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཕྲུ་གུར་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་གྱི་ི

སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་པོའི་ིསྐོབས་ཡོ་རབས་ཟརེ་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་དང༌། 

གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིལྷགོ་བསམ་ཟརེ་བ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་ས་ོསའོི་ིསྤྱོདོ་

ལམ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤྱོོད་ལམ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཡོགོ་
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པོོ་མེད་པོ་དང༌། ཕྲུ་གུའིི་བདེ་དོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་མེད་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐོན་ན་ཕྲུ་གུར་བཟང་པོོའིི་ལམ་སྟོན་བྱེེད་ཐུབ་

ཐབས་མེད། ལྷགོ་བསམ་དང་གོཞིན་ཕེན་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་ཚིགོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་ངོ་

སྤྲོོད་བྱེེད་མི་ཐུབ། དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུར་སློོབ་ཚན་ངོ་

སྤྲོོད་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་མི་

ཚེའིི་མདུན་ལམ་ལ་སེམས་འིཁུར་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་པོ་

དང༌། རྣམ་འིགྱུར་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཕྲུ་གུར་སློོབ་སྟོན་བྱེས་ན། 

ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཡོང་རྒན་ལགོས་ཀྱིིས་ང་ཚོར་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོར་དངོས་གོནས་བྱེམས་སྐྱོང་

གོནང་སྟེ་ཐུགོས་འིཁུར་བཞིེས་ཀྱིི་ཡོོད། དགོེ་རྒན་བཀའི་དྲེིན་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། 

དགོེ་རྒན་དེས་སློོབ་སྟོན་ཇི་བྱེས་ཚང་མ་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློར་

འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

མི་ལ་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། ལྷགོ་བསམ་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོ་འིདི་ཕྲུ་གུ་དང༌། དགོེ་རྒན་ཚང་མས་ངོས་འིཛིན་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་

དགོོས། གོཉིིས་ནས་ཕེ་མ་ཚོས་རང་གོི་ཕྲུ་གུར་ཤེ་ཚ་མེད་པོ་
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ཕེལ་ཆེེར་ཡོོང་བཟོ་མེད་ཀྱིང་། ཕེ་མས་ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚེའིི་ཐོགོ་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་ཁུར་ལམ་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། རྒྱུན་དུ་

བྱེམས་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ལྟར་འིཛིན་གྲྭའིི་

ནང་དགོེ་རྒན་ཚོས་རང་གོི་སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་ཡོ་

རབས་དང་སྤྱོོད་བཟང་ངོ་ཆེ་སྤྲོོད་པོ་དང༌། ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ནང་

དུ་ཕེ་མ་ཚོས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེས་ན་དངོས་འིབྲེལ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡོགོ་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

དེ་མིན་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་དང་ཁྱིིམ་ཚང་གོཉིིས་ཀར་བྱེམས་བརྩིེའིི་

ཚོར་བ་མེད་པོའིི་ནང་ནས་འིཚར་ལོངས་བྱུང་བའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་སོ་

སོས་དངོས་སུ་མི་གོཞིན་གྱིི་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་མོང་མ་མོང་

བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྐྱོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ འིཛམ་གླིིང་ནང་ཕེ་མ་

དང་ཕྲུ་གུའིི་བར་ལ་འིབྲེལ་བ་ཇི་ཙམ་ཞིན་པོ་ཡོོད་པོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུའིི་ཡོ་རབས་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་

ཉུང་བ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་མཐོང་གོི་འིདུགོ དེས་ན་ཕེ་མ་དང༌། དགོེ་

རྒན་ཚོར་འིགོན་འིཁུར་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

དེང་སང་ང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུར་རོགོས་རམ་བྱེེད་

མཁོན་མང་པོོ་ཡོོད་སྟབས། སྐོབས་རེ་ངན་ལང་ཤེོར་བ་ལྟ་བུ་
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བྱེས་ཏེེ་ཕྲུ་གུའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་འིགྲེོ་སོང་གོཏེོང་རྒྱུ་ཕེ་མར་འིགོན་

འིཁི་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོོང་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་དམ་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚོར་རོགོས་རམ་བྱུང་བ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་རོགོས་རམ་ཁོོ་ནར་བརྟེན་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་ནམ་ཡོང་

གོཏེོང་མི་རུང༌། ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་འིགོན་ཆེ་ཚང་

ཐེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། རང་འིགོན་ཐེགོ་པོ་བྱེེད་རྒྱུར་དང་དོད་བྱེེད་

དགོོས། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ལམ་ལ་ང་རང་ཚོ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན། དངོས་གོནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ཞིིགོ་དང༌། མི་

རིགོས་རང་མགོོ་ཐོན་པོ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་

རྒྱ་ཆེེན་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཕྱོིན་ཆེད་ང་རང་ཚོ་གོཞིིས་

བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་

བཙན་དབང་གོི་འིོགོ་སྡེོད་མཁོན་ཚོས་ང་ཚོར་དགོའི་བསུ་ཞུ་

གོི་རེད། འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་

ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ བདོ་རིགོས་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རང་དནོ་རང་གོཅསེ།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་ནང་པོ་སངས་
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རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་རེད། རིགོ་

གོཞུང་འིདི་ཇི་ཙམ་ཉིར་ཚགོས་ཐུབ་པོའིི་ཚོད་ཀྱིིས་བོད་པོ་ཟེར་

བའིི་མིང་ལོགོས་སུ་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་འིདི་གོནས་ཐུབ་པོ་དང༌། 

རིགོ་གོཞུང་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོོམས་གོཤེིས་བརླགོས་ན་སོ་

སོ་ཕེོ་རོགོ་དཀར་པོོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུ་རེད། 

དེང་སང་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོའིི་དུས་མཚམས་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོར་བརྟེན། 

བོད་པོ་གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་

འིབྲེལ་བའིི་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང་བོད་མིའིི་རྣམ་པོ་མ་བརླགོ་

པོ་འིཛིན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་ཁྱིེད་རང་

ཚ་ོཚང་མས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོལ་ཆེེ་ཤེོས་སློོབ་

སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་པོ་དེ་ཕྱོིན་ཆེད་བེད་

སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་མི་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་པོར་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། དགོེ་རྒན་དང༌། ཕེ་མ་ཚོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་དང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཡོོང་

ཐབས་ལ་ཐུན་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་འིགོན་བླངས། དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས། ད་ལྟ་འིདིར་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་མང་པོོ་ཞིིགོ་སོ་སོའི་ི

ནང་མི་བུ་ཕྲུགོ་བཞིགོ་སྟེ། བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་དང་མཉིམ་དུ་
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བསྡེད་དེ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཚང་མར་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡོིན། ཤེིན་ཏུ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། 

བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཚོ་དང༌། ལས་བྱེེད་ཚོ་ནི་སོ་སོ་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་དོན་དགོ་ཡོིན་སྟབས་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱེ་རྒྱུར་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་ལས་འིགོན་ཡོོད་པོས་སེམས་འིཁུར་ལེན་དགོོས་པོ་

སྨོས་མེད་རེད། ཕེོགོས་ཡོོད་ཀྱིང་རུང༌། ཕེོགོས་མེད་ཀྱིང་རུང༌། 

ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོའིི་སྐོབས་ནས་དུས་ད་ལྟ་

བར་དུ་རྒྱ་དཀར་ནགོ་སུ་དང་མ་འིདྲེེས་པོའིི་མི་རིགོས་འིདི་དེང་

སང་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ལ་སློེབས་ཡོོད་སྟབས། བོད་པོ་

སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་བོད་མི་རིགོས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེེད་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིགོན་

འིཁུར་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་དུ་སློོབ་གྲྭའིི་ལས་ཀའིི་ནང་ལ་འིབྲེལ་

བ་ཡོོད་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་

གོཞུང་དང་བཅས་པོའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་དགོ་ལ་ཐད་ཀར་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོར་བརྟེན། 

ཕེོགོས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲེལ་གྱིི་ལས་ཀ་ཡོིན་བསམ་པོ་དང༌། སྐྱོན་མ་

ཐོན་ཙམ་བྱུང་ན་འིགྲེིགོ་གོི་རེད་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཤེིན་ཏུ་
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ནོར་འིཁྲུལ་རེད། དངོས་གོནས་རང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་སེམས་

འིཁུར་བླངས་ཏེེ་རང་གོཞིན་ཚུལ་བཞིིན་དུ་སྒྲུབ་དགོོས། མ་གོཞིི་

ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཡོིན་ཡོང་ཧུར་

ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་

སྦངེ་ལརོ་དུ་སློབོ་ཕྲུགོ་དང༌། མང་ཚོགོས་ལ་སྩལ་སྦངེ་ལརོ་དུ་སློབོ་ཕྲུགོ་དང༌། མང་ཚོགོས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཆེལ་སྤྱོདོ་སྤེངོ་ཞིངི་། སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ།

ཐོགོ་མར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འིཚམས་འིདྲེི་དང༌། བཀྲ་ཤེིས་

བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། སྦེང་ལོར་གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་

དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་གྲེོང་ཁྱིེར་འིདིའིི་

ནང་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོབསྡེད་ཡོོད་སྟབས། མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱའིི་

གོོ་སྐོབས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཅིང་། ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གྲེོང་ཁྱིེར་

ཆེེ་ཁོགོ་ནང་ལ་མིགོ་ལྟོས་སྡུགོ་ཆེགོས་རིགོས་ཀྱིང་མང་པོོ་

ཡོོད་པོས་སྤྱོོད་པོ་འིཆེལ་འིགྲེོ་བ་དང༌། སྤྲོང་པོོ་ཁེལ་མེད་ཆེགོས་

རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོང་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེན་པོོ་འིདིའིི་

ནང་གོི་ལེགོས་ཆེ་གོང་ཡོོད་ཤེེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོར་

འིཇགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། སྤྱོི་སྒོེར་གོང་དུ་ཡོིན་ནའིང་ཕེན་ཐོགོས་

མེད་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་འིཆེལ་རྐྱེེན་སྡུགོ་ཆེགོས་དེ་རིགོས་མ་འིགོོས་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 
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ང་ཚོ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་བསམ་པོ་དང༌། ང་ཚོ་

ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་ལ་ལོགོ་དགོོས་བསམ་པོ། ལྷགོ་པོར་

བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་མེད་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དུས་

ཚོད་འིདི་འིདྲེའིི་སྐོབས་ལ། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་རང་དབང་གོི་དོན་

དགོ་ལ་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོོད་པོ། འིགོོ་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ནས་བཟུང༌། ང་ཚོ་ཚང་མས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་དང༌། 

བགོ་ཡོངས་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོད་མིན་བསམས་ནས་

ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

སྤྱོིར་བཏེང་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྒྱལ་ཁོབ་སུམ་ཅུ་སོ་

གྲེངས་ཤེིགོ་གོི་ནང་ལ་ཁོ་འིཐོར་ནས་བསྡེད་ཡོོད། དེའིི་ཁོོངས་

ནས་བོད་པོ་རེ་ཟུང་གོིས་བསམ་བློ་མ་ཐོངས་པོར་འིཆེལ་སྤྱོོད་

ཚུལ་མིན་བྱེེད་མཁོན་ཡོོད་པོ་ལས། བོད་པོ་མང་ཆེེ་བས་སོ་

སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། སོ་སོའིི་མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་བོད་

མི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱའིི་རོགོ་ཁེས་འིཁྱིེར་ཏེེ་ས་ཁུལ་གོང་དུ་ཡོོད་

ནའིང་དེར་ཚང་མས་བོད་པོའིི་མི་ཚབ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད།

ཁྱིེད་རང་ཚོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་བྱུང་བ་འིདི་

ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཡོིགོ་
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ཚད་རྒྱུགོས་འིཕྲོད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་འིགྲེིགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་

བསམ་བློ་བཏེང་ན་མི་འིགྲེིགོས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་

འིགྱིེལ་ས་ནས་ཡོར་ལངས་རྒྱུའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་

རེད། སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རང་དབང་ལེན་ཐུབ་པོ་དང༌། རང་

དབང་ལོན་ནས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་པོ་ལ་ཤེེས་བྱེ་

ཡོོན་ཏེན་ཚད་ལོངས་དགོོས་པོ་ལས། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་མེད་

ན་ལྷགོ་བསམ་གོཅིགོ་པུས་འིདང་གོི་མེད། ང་ཚོའིི་རང་དབང་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་དཔོའི་བློ་ཁོོགོ་གོིས་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ནས་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་མ་ཡོིན་པོར། བདེན་པོ་བདེན་ཐོགོ་ལ་འིཁྱིོལ་བའིི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོང་དགོ་པོ་དང་ལྡན་པོའིི་འིོགོ་ནས་ང་ཚོས་རང་དབང་སྒྲུབ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་མེད་ན་རང་དབང་རྩིོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

ཁོ༽ རང་དབང་འིཐབ་རྩིདོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལགོ་ཆེ།

དབྱེིན་ཇིའིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་གོར་རང་བཙན་ལེན་མཁོན་མི་དེ་ཚོ་

སོ་སོའི་ིརྒྱ་གོར་གྱིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མཁེགོས་ཐགོ་ཆེོད་ཡོོད་

མཁོན། དཔོེར་ན། གྷན་དྷིར་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཆེས་གོོས་གྱིོན་སྟངས་



352352
དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས། རྒྱ་གོར་གྱིི་ཀློད་པོ་མཁེགོས་

པོོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ལ། དེང་དུས་ཀྱིི་དབྱེིན་ཇིའིི་ཤེེས་ཡོོན་དེ་

དགོ་ཚད་ལོངས་པོ་ཡོོད། རྒྱ་གོར་རང་གོི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་

བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ནའིང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་མེད་

ན་དབྱེིན་ཇིས་མི་མཐོང་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེད། ཡོང་དབྱེིན་

ཇིའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཨང་ཀི་དང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་གོར་རང་གོི་མི་

རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མེད་ན་དབྱེིན་ཇིའིི་རྒྱུགོས་ཁྱིི་ཆེགོས་རྒྱུ་ལས་

རྒྱ་གོར་རང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་མ་རེད། གྷན་དྷི་ལ་སོགོས་

པོ་ཁོོང་རྣམ་པོས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཆེ་ཚང་ཟིན་པོའིི་

ཐོགོ་ལ། དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ནས་

རྩིོད་ལེན་བྱེས་པོ་རེད། 

སྔོན་མ་ང་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་ལོར་རྒྱ་གོར་ལ་ཐེངས་གོཅིགོ་སློེབས་

པོ་རེད། དེ་དུས་རྒྱ་གོར་རང་བཙན་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་

མིའིི་གྲེས་འིགོའི་ཤེས་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་ཆེས་

གོོས་གྱིོན་སྟངས་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་རྒྱ་གོར་རང་གོི་

ལྟ་སྤྱོོད་གོཙང་མ་ཡོིན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཆེ་ཚང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཤེ་སྟགོ་རེད། དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་
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ཚོ་བོད་པོའིང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཆེ་ཚང་ཡོོད་པོའིི་

ཐོགོ་ལ། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སྒོོ་གོང་ས་ནས་ཆེ་ཚང་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཉིིན་མ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་ང་རང་ཚོ་

རང་དབང་ལོན་ནས་གོཞིིས་བྱེེས་མི་དམངས་མཉིམ་འིཛོམས་

བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་སྐྱོང་དགོོས་པོ་དང༌། ལུང་པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེེད་དགོོས། ལས་རིགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་སོ་སོས་

འིགོན་འིཁུར་བའིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་བྱེེད་

དགོོས། དཔོེར་ན། དེང་སང་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་གྱིི་བོད་པོ་

ཚོར་ངས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོ་ནས་རྒྱ་མི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ལོགོ་རྒྱུགོས་

ཟེར་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་ཡོིན་ཀྱིང༌། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ལས་

རིགོས་ཆེ་ཚང་སོ་སོས་འིགོན་འིཁྱིེར་རྒྱུའིི་དུས་ཚོད་སློེབས་

པོའིི་སྐོབས་ལ་བོད་མི་སོ་སོས་ལས་ཀ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར། རྒྱ་

མི་གླི་སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན་ངོ་ཚ་པོོ་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 
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དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོོད་པོ་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་

པོ་དང་མི་འིདྲེ་བར་རང་དབང་ཡོོད་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། མིགོ་གོཉིིས་ཀས་བལྟ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། རྣ་བ་

གོཉིིས་ཀས་ཉིན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་རེད། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་འིོགོ་

ཏུ་མིགོ་ཡོ་གོཅིགོ་དང༌། རྣ་བ་ཡོ་གོཅིགོ་བཀབ་ནས་སྡེོད་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཕྱོོགོས་ཚང་

མའིི་དགོེ་སྐྱོན་ཡོོངས་རྫོོགོས་མཐོང་ཐུབ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་

ཚང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། ཁོ་སང་གོཞིིས་

ཆེགོས་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭ་མ་ཐོན་གོོང་

ནས་ནང་ལས་བསྐུལ་རྒྱུ་དང༌། ཡོང་ན་གོཉིེན་སྒྲིིགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་

ཆེེད་དུ་སློོབ་སྦྱོོང་འིཕྲོ་མ་འིཁྱིོལ་བ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ 

དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་མ་ཐུབ་ན་དེ་གོ་ལས། སློོབ་སྦྱོོང་ཐུབ་ངེས་ཤེིགོ་ཡོིན་

ན། སློོབ་སྦྱོོང་མུ་མཐུད་བྱེས་ཏེེ་ཚད་གོང་མཐོ་མཐོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེོ་

ཐུབ་པོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཁོ་སང་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་

བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་སློོབ་གྲྭ་ལ་དངོས་སུ་འིགྲེོ་མཁོན་

ཚོས་དེ་ལུགོས་ཡོིད་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་ཧུར་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། 
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གོ༽ གོཅགིོ་ཕེན་གོཉིསི་རོགོས་དང་། སྤྱོ་ིསམེས་ཀྱི་ིཞིལ་

འིདབེས།

ཁྱིེད་རང་རྒན་པོ་ཚོ་སྒོེར་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཚོང་འིཁོོས་ཐབས་ཤེེས་

ཀྱིི་ཆེེད་དུ་སྦེང་ལོར་ནང་ལ་གོཏེན་འིཇགོས་སྡེོད་མཁོན་འིགོའི་

ཤེས་ཡོོད་པོ་རེད། སོ་སོའི་ིའིཚ་ོཐབས་ཀྱིི་མདུན་ལམ་ཞིིགོ་རྙོེད་

པོ་དེ་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཡོང་དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ལ་སོ་སོའི་ིདཔོལ་འིབྱེོར་གོནས་སྟངས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་

ཡོགོ་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ། སྤྱོི་པོའིི་སྤྱོི་སེམས་དེ་ཙམ་རང་

འིཁྱིེར་མ་ཐུབ་མཁོན་ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ང་རང་ཚོའིི་བོད་སྤྱོི་པོ་འིདི་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། སྒོེར་པོ་སོ་སོར་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། འིགོའི་ཞིིགོ་

བསམ་པོར་སྒོེར་སོ་སོར་དངུལ་འིདང་ངེས་ཡོོད་པོས་དཀའི་ངལ་

ཡོོང་གོི་མ་རེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། བོད་སྤྱོི་པོ་དེ་ཡོགོ་པོོ་མ་

བྱུང་ན། སྒོེར་སོ་སོར་སྒོོར་མོ་ས་ཡོ་དུང་ཕྱུར་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 

སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོསྒོེར་སོ་སོ་འིཚ་ོ

ཐབས་འིགྲེིགོས་ཙམ་ཡོོད་པོ་དེར་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། བོད་

པོ་མི་ཚང་གོཅིགོ་ཧྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱུང་ན་ཡོང་དེས་ང་ཚ་ོསྤྱོི་པོའིི་ཐོགོ་
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ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། 

ཡོང་བོད་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དང་ཁོ་བྲལ་ཏེེ་སྤྱོི་སེམས་བརླགོ སོ་

སོ་ལོགོས་དགོར་ཟུར་ཐོན་བྱེས་ན། སོ་སོར་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

ངེས་ཡོིན་པོས་ཡོགོ་པོོ་མེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོང་ཁྱིེར་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་མི་ཚང་ཁོ་ཤེས་ཡོོད་

པོ་ཚོ་བོད་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་དང་སོ་སོ་ཁོ་མ་བྲལ་བ་

བྱེེད་དགོོས། ཁོ་མ་བྲལ་བ་ཟེར་བ་དེ་ལུས་པོོ་ཁོ་མ་བྲལ་བར་

སྡེོད་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་མ་རེད། བསམ་བློའིི་ནང་ནས་ཁོ་བྲལ་བ་

ཞིིགོ་དང༌། ནང་ཁུལ་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱེེད་དགོོས། བོད་དོན་

སྐོོར་གོསར་འིགྱུར་ཁོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ང་རང་

ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་མི་རྒྱུ་གོཉིིས་

ཐོགོ་ནས་སོ་སོས་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཁོ་སྣོན་ཞིལ་འིདེབས་འིདྲེ་

རྒྱགོ་དགོོས། གོང་ལྟར་བོད་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་དང་ཁོ་བྲལ་བ་བྱུང་ན་

གོཅིགོ་ཕེན་གོཉིིས་གྲེོགོས་བྱེས་ནས་དགོེ་མཚན་ཡོོད་པོ་རེད། 

ང༽ ཡུལ་མིར་མཐུན་ལམ་དང་། འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ི

འིབྲལེ་བ།



357357
དེང་སང་བོད་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་གོར་ཡུལ་པོ་ཚོ་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་སྤྱོིར་བཏེང་རྒྱ་གོར་གྲེོང་

གོསེབ་ཡུལ་པོ་ཚ་ོལས་བོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ལེགོས་པོ་ལྟ་བུ་

ཆེགོས། སྐོབས་རེ་རྒྱ་གོར་ཡུལ་པོ་ཚོའིི་མཐོང་སྣང་ལ་མི་མཛེས་

པོ་དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན་ཁོ་

སང་དྷ་རམ་ས་ལར་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྷགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་

གོར་ཚགོས་པོར་ཁོ་ཤེས་ནང་ལ་བོད་པོར་སྐྱོན་བརྗེོད་ཐོན་ཡོོད། 

གོཅིགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཐབས་ཤེེས་དེ་འིདྲེ་

ཡོོད་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། གོང་ལྟར་བོད་པོ་ཡོོད་ས་ཚང་མས་རྒྱ་

གོར་ཡུལ་པོ་ཚ་ོདང་འིབྲེལ་བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

རྩི་བའིི་རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་དང༌། བོད་པོ་ཡོོད་ས་མངའི་སྡེེ་

ཚང་མས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཤེ་ཚ་དང་

རོགོས་རམ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ཡོོད། རྒྱ་གོར་རང་ལ་དཔོལ་

འིབྱེོར་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན། ཤེེས་ཡོོན་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ལ་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་བཞིིན་དུ། ང་ཚོ་བོད་པོ་ཧ་ལམ་འིབུམ་གོཅིགོ་

ཙམ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ལ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་



358358
གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་རོགོས་རམ་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ཡོོད། སྲིིད་དོན་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ཡོང༌། རྒྱ་མིས་རྒྱ་གོར་

ལ་བསུན་པོོ་རྟགོ་པོར་བཟོ་གོི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ང་ཚོ་བོད་པོ་རྒྱ་

གོར་ནང་ཡོོད་པོ་ཚོར་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་སྐྱོང་སྟངས་ཧ་ཅང་

ཡོགོ་པོོ་གོནང་ཡོོད། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ལུང་པོ་ཆེེན་པོོ་ཚོས་རྒྱ་མིར་

ཟོན་ཇི་ཙམ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཁོབ་ད་ལྟ་

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་མཁོན། 

ལྷགོ་དོན་བོད་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱ་

མི་དང་ས་མཚམས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་སྟོང་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་འིབྲེལ་

བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་གོར་གྱིིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་

ལ་སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ཡོང་བོད་རྒྱ་ནགོ་ཁོོངས་གོཏེོགོས་ཀྱིི་རང་སྐྱོང་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་

སྔོན་མ་ནས་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སྲིིད་བྱུས་དེ་ཡོང་རྐྱེེན་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་བྱུང་བ་ལས། རྒྱ་གོར་གྱིིས་དང་བས་ཀུན་ནས་

བླངས་ཏེེ་དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་བཞིིན་དུ་བྱེས་པོ་མིན་པོ་ཚང་མས་ཤེེས་

གོསལ་རེད། དེ་ལྟར་ན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང༌། རྒྱ་གོར་མི་མང་དྲེིན་

ཆེེན་པོོ་རེད། གོཉིིས་ནས་རྒྱ་གོར་དང་བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་སྔར་



359359
འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡོང་འིབྲེལ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་

ཡོོད། བོད་ལ་ཡོོད་པོའིི་བཀའི་བསྟན་འིགྱུར་པུ་ཏེི་སུམ་བརྒྱ་ཉིི་

ཤུ་རྩི་གྲེངས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོའིི་ཁོོངས་ནས་པུ་ཏེི་གོསུམ་བཞིི་ཞིིགོ་

རྒྱ་ནགོ་ནས་བསྒྱུར་ཡོོད་ན་ལས། གོཞིན་ཚང་མ་རྒྱ་གོར་ནས་

བསྒྱུར་བ་ཤེ་སྟགོ་རེད། དཔོེ་ཆེ་ཚང་མའིི་དབུར་རྒྱ་གོར་སྐོད་དུ་

ཞིེས་འིཁོོད་ཡོོད། སྔར་ཡོང་རྒྱ་གོར་དང་བོད་གོཉིིས་འིབྲེལ་བ་

དམ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་ལ། མ་འིོངས་པོར་ཡོིན་ནའིང་རྒྱ་གོར་

དང་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་

པོས། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་གོར་ཡུལ་མི་དང་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཚང་མས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་དགོོས། ལྷོད་ཡོངས་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། བོད་པོས་ལྷོད་

ཡོངས་ཤེོར་ཏེེ་རྒྱུ་ཆུང་སྐྱོན་ཆེེན་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙོགོོ་དང་། གོཉིསི་སྨན་དབུ་མའི་ི

ལམ། 

བོད་དང་རྒྱ་ནགོ་གོི་བར་ལ་ད་ཕེན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་

ལ་རྒྱ་བོད་གོཉིིས་ཕེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་པོའིི་



360360
ཐབས་ལམ་ཅིགོ་རྙོེད་ན་བསམ་པོའིི་འིབད་བརྩིོན་རིམ་པོ་བྱེས་

པོ་རེད། གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན། མི་དང་མི་ཐུགོ་ནས་གྲེོས་

མོལ་བྱེས། སྐོད་ཆེ་བཤེད་དེ་དཀའི་ངལ་དེ་གོཉིིས་མོས་ཀྱིི་འིགོོ་

ནས་སེལ་ཐབས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་

འིབྲས་གོང་ཡོང་མ་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོའིི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཡོིན་

ན་ཡོང་དབུ་མའིི་ལམ་དེ་གོ་བརྒྱུད་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་བའིི་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོང་དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་འིཛམ་བུ་

གླིིང་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐོགོ་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིབོད་སྐུལ་

བྱེས་པོའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། དེ་མིན་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་

འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་རྒྱ་བོད་གོཉིིས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

གོཉིིས་མོས་ཀྱིི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད་ཅེས་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོི་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་བལྟ་སྟངས་དེ་འིགོོ་སྟོད་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲེངས་

ལ་ཕྲན་བུའིི་བསམ་ཤེེས་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་

ཡོང༌། བར་སྐོབས་ཤེིགོ་ནས་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཏེེ་དོན་ཕེན་གོང་

ཡོང་བྱུང་མེད། ཉིེ་ཆེར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་

སྲིིད་བྱུས་མཁེགོས་པོོ་ཞིིགོ་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་ན་ནིང་ཕྱོི་ཟླ་བརྒྱད་པོ་ནས་ང་ཚོའིི་བར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་
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མཚམས་ཆེད་པོ་རེད། ད་ལྟ་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་

ལ་བསྡེད་ཡོོད། 

དེང་སང་ཡོོ་རོབ་ནང་ལ་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་

གོཅིགོ་ཀྱིང་མེད་པོ་ཆེགོས་ཚར་བ་རེད། པོོ་ལན་དང༌། ལེ་ཐུ་ནེ་

ཡོ། ཧང་གྷ་རིའིི་ནང་ལ་གུང་བྲན་ཡོོད་ན་ཡོང༌། དེང་དུས་མང་

གོཙོ་ཅན་གྱིི་གུང་བྲན་ལས། གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་གུང་བྲན་མེད། སྤྱོིར་

བཏེང་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་ཡོང་མང་གོཙོ་རང་དབང་གོི་ལས་འིགུལ་

ལངས་ཆེོགོ་ཆེོགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་མང་

གོི་སེམས་ཤུགོས་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་མཐུན་པོའིི་

རྐྱེེན་དེ་དགོ་གོི་འིོགོ་ནས་སྔ་ཕྱོི་ཙམ་ལས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རེ་

བ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ང་རང་ཚོས་བོད་ཀྱིི་བསྟན་

དོན་ལ་རྒྱ་ཚང་མས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ཏེེ་བསྡེད་པོ་རེད། ད་དུང་ཡོིན་

ན་ཡོང་ཚང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོས་པོར་སྔར་བཞིིན་དུ་

ཧུར་བསྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མཐུན་

པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། རོགོ་འིགྲེིལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ ཆེལོ་གོསུམ་ཆེསོ་ལུགོས་དང་། དམ་ཚིགོ་འི་ོཆུ་
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གོཅིགོ་འིདྲེསེ།

ཆེོས་པོ་ཕེན་ཚུན་ཡོིན་ནའིང་རེད། ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་ས་

དགོེ་བཀའི་རྙོིང་བོན་དང་བཅས་པོ་ང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ངོ་ཤེེས་པོ་དང༌། རྒྱུས་ཡོོད་ནང་ཚགོས་

ཆེགོས་ཡོོད་པོ་ལྟར། ད་དུང་མ་འིངོས་པོ་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ད་

དུང་ཚང་མས་དེའིི་ཐོགོ་ལ་འིབད་བརྩིོན་དང༌། དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་

ཆེོས་བརྒྱུད་ཚང་མས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དགོ་སྣང་སྦྱོང་རྒྱུ་

དང༌། དམ་ཚིགོ་འི་ོཆུ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་

བཞིིན་དུ་ཆེོལ་ཁོ་ཕེན་ཚུན་ལ་མཚོན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་སྤྱོི་

བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་ལ་རྒྱ་མིས་གོཅིགོ་གྱུར་

གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཐུབ་ཚོད་བཤེད་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་གོཏེོར་བཤེིགོ་བཏེང་བ་ལས། ཆེོལ་ཁོ་སུ་ཞིིགོ་ལ་དམིགོས་

བསལ་བཏེང་མེད། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ལ་བཙན་བྱེོལ་དུ་འིབྱེོར་

བའིི་ཉིིན་མོ་དེ་ནས་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་དབྱེེ་བ་མེད་པོར་བོད་

རིགོས་དང༌། བོད་གོངས་ཅན་པོ་ཟེར་བའིི་མིང་ཚིགོ་དེའིི་འིགོོ་

ལ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། 
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བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་

དགོོས་དབང་གོི་ཐོགོ་ནས་དབྱེེ་འིབྱེེད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

བོད་མི་རང་གོི་ངོས་ནས་མདོ་སྟོད་སྨད་དབུས་གོཙང་ཡོོངས་སུ་

རྫོོགོས་པོ་ལ་ང་ཚོ་གོངས་ཅན་པོ་ཟེར་བའིི་མིང་ཚིགོ་དེའིི་འིོགོ་

ནས་བོད་རིགོས་ཡོོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། 

མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་འིདུགོ 

དེས་ན་ང་རང་ཚོ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་མཁོན་བོད་མི་ཉུང་

ཤེས་ཡོོད་པོ་ཚང་མ་དམ་ཚིགོ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཇ༽ ཕེན་སམེས་བྲལ་བའི་ིདཀའི་དང་། སྡུགོ་སྦྱོངོ་གོ་ི

དཔོ་ེམཚནོ།

དེ་ནས་གོོང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་

ཟེར་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ངས་ས་ཕྱོོགོས་གོང་སར་བོད་པོ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ལའིང་ཤེོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་གོང་ཡོིན་

ཞིེ་ན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཟེར་བ་དེ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད། མི་ལ་རང་

བཞིིན་གྱིི་དུད་འིགྲེོ་སེམས་ཅན་གོཞིན་ལས་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་

རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་
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དང་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོ་ཙམ་ལ་ངོ་མཚར་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། མི་

ལ་ཤེེས་ཡོོན་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་

ཕེན་པོའིི་ངེས་པོ་མེད། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོོད་པོའིི་མི་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ལ་

ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་རེད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་མི་ལ་མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། གོོ་སྐོབས་འིཚོལ་

རྒྱུ། འིདྲེ་མིན་འིདྲེ་བཅོ་བརྒྱད་བྱེེད་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་

མི་དེ་དགོ་གོིས་ཆེེ་ས་ནས་བཤེད་ན་ལུང་པོ་ཕུང་ལ་སྦྱོོར་གྱིི་

ཡོོད། དཔོེར་ན། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཧི་ཀྲི་ལར་ (Hitler) གྱིིས་

བྱེ་བ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་པོ་རེད་དམ། འིཇིའུ་མི་རིགོས་ལ་སྡུགོ་སྦྱོོང་

གོཏེོང་ས་དང༌། སྡེེབ་གོསོད་གོཏེོང་སའིི་བཙོན་ཁོང་དེ་དགོ་བློ་

ཡུལ་ལས་འིདས་པོའིི་འིཆེར་འིགོོད་བྱེས་ཏེེ་འིཇིའུ་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་

ཙམ་ཞིིགོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་བསད་པོ་རེད། ངོས་རང་པོོ་ལན་ལ་

སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ཤེིགོ་ལ་འིཇིའུ་མེ་བསྲིེགོ་གོཏེོང་སའིི་ཐབ་

ཆེེན་ཞིིགོ་གོི་ཉིེ་འིཁིས་སུ་སློེབས་བྱུང༌། དེ་ནི་རི་ལིའིི་ཆུ་ཚ་

པོོ་བཟོ་ས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ འིཇིའུ་མེར་བསྲིེགོ་གོཏེོང་ས་དེ་

རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཆེགོ་སྒོོ། སེམས་པོ་ཤེིན་ཏུ་སྐྱོ་བྱུང༌། 
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ཧི་ཀྲི་ལར་ (Hitler) ཟེར་མཁོན་དེ་དགོ་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་

ཡོོད་ཀྱིང་བྱེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་དུ་ཨུ་རུ་སུའིི་གོསར་བརྗེེའིི་ནང་ལ་ལེ་ཉིིན་དང༌། སི་ཏེ་

ལིན་སོགོས་མི་དེ་རིགོས་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་ཀྱིང༌། གུང་

བྲན་གྱིི་འིགོོ་ཁིད་མཁོན་མང་ཆེེ་བར་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མཐོ་

གོནོན་ཕྲགོ་དོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་རེད། དཔོེར་ན། མའི་ོཙེ་ཏུང་གོི་

ལོ་རྒྱུས་ལ་མཚོན་ན། དེ་གོོང་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞིི་དང༌། ང་ལྔ་ལོ། ང་

རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁིད་གུང་བྲན་ཏེང་

ཡོོན་ཁོོ་རང་ཚོའིི་ཁོ་ནས་བློ་མཐུན་ཞིེས་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ལ། དངོས་

གོནས་བློ་མཐུན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་

ཙམ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་རིམ་བཞིིན་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་སོང༌། གུང་

བྲན་ཏེང་གོི་འིགོོ་ཁིད་གོཙོ་བོ་མའི་ོཙེ་ཏུང་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་མཐོང་

སྣང་ལ་མི་དངོས་གོནས་རླབས་ཆེེན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། སོ་སོ་

ལ་འིགྲེན་ཟླའིམ་འིགོལ་ཟླའིི་བློ་དོགོས་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ། མེད་

པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་ཁོ་འིཕེངས་ལགོ་འིཕྱོིས་ཀྱིིས་བེད་སྤྱོོད་དང༌། 

རྫུན་དང་གོཡོོ་ཁམ་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་བྱེས་ཡོོད། 

དེ་གོང་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་རེད་དམ་ཟེར་ན། མི་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་
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ཏེན་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཕེན་པོའིི་སེམས་མེད་པོའིི་དབང་གོིས་མི་ལ་བརབ་

གོསིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། མནར་གོཅོད་གོཏེོང་རྒྱུའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

མི་ལ་སེམས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་མེད་ན། རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཡོོན་ཏེན་ཇི་

ཙམ་ཡོོད་ཀྱིང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་རྙོོགོ་དྲེ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། ཆེེ་ས་ནས་

བཤེད་ན་ལུང་པོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཕུང་ལ་སྦྱོོར་གྱིི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོིས་རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེའིི་ལས་

འིགུལ་ནང་རྒྱ་མི་ཤེི་བའིམ། བསད་པོ་ས་ཡོ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ མི་ཟེར་མཁོན་འིདིར་སེམས་བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་

ཞིིགོ་མེད་པོར། སེམས་གོནགོ་པོོ་དང༌། རང་དོན་ཁོོགོ་བཅུགོ་

བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཐབས་སྡུགོ་རེད། 

མི་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ སེམས་བཟང་

པོོ་ངེས་པོར་དུ་ཡོོད་དགོོས། སེམས་བཟང་པོོ་མེད་ན། སྤྱོི་སྒོེར་

གོང་སར་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ངེས་ཡོིན། ཡོང་སྒོེར་སོ་སོའིི་ངོས་

ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ནའིང་མའིོ་ཙེ་ཏུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྐྱིད་པོོ་

ཡོོད་ས་མ་རེད། དཔོེར་ན་སི་ཏེ་ལིན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གྲེོངས་

ཁོར་དངངས་སྐྲགོ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་གོོ་རྒྱུ་འིདུགོ མི་དེ་

ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་མི་ལ་གོཡོོ་སྒྱུ་དང༌། མགོོ་སྐོོར་བེད་སྤྱོོད་ཤེ་
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སྟགོ་བྱེས་པོའིི་མཐར་མར་སོ་སོ་གྲེོགོས་མེད་གོཅིགོ་པུར་ལུས། 

མི་སུ་ལ་ཡོང་དོགོས་གོཟོན་ཁོོ་ན་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད་སྟབས། མི་དེ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མེད། 

ཉི༽ སྤྱོ་ིསྒོརེ་གྱི་ིདགོསོ་མཁོ་ོདང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིརནི་

ཐང་། 

དེས་ན་ལྷགོ་བསམ་དང༌། ཕེན་སེམས་ཟེར་བ་འིདི་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

ལ་ཡོིན་ནའིང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ལ། སོ་སོ་སྒོེར་ངོས་ནས་བཤེད་

པོ་ཡོིན་ནའིང་ཇི་ཙམ་མི་སེམས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་

མི་དེ་སྐྱིད་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། ངས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཚ་ོལའིང་གོནས་

ཚུལ་འིདི་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཨ་རི་དང༌། དབྱེིན་ལན། ཧྥ་རན་སི། 

འིཇར་མན་ལུང་པོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ལ་ཡོར་རྒྱས་དང༌། ཤེེས་བྱེ་

ཡོོན་ཏེན་ཧ་ལས་པོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བྱེམས་

བརྩིེ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སྐོད་

ཆེ་ལྟ་བུར་མངོན་ཏེེ། མི་ལ་དགོོས་མཁོོ་མེད་པོ་ལྟ་བུར་མཐོང་

གོི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་ཚུལ་གྱིི་རྐྱེེན་པོས་ཕེ་མ་དང་

ཕྲུ་གུའིི་དབར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་དང༌། བཟའི་ཚང་དབར་དང༌། སྤུན་

མཆེེད་བར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་གོང་ཅིར་བལྟས་པོ་ཡོིན་ན་དཀའི་
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ངལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

ལྷགོ་དོན་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་རྒན་འིཁོོགོས་ཚོའིི་གོནས་སྟངས་

དང༌། ཕྲུ་གུ་ནང་ཚགོས་མེ་མདའི་བརྒྱབ་ནས་གོསོད་རེས་བྱེེད་

པོ་དེ་ཚོ་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་རེད། ཨ་རི་སོགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་

པོའིི་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་ངས་བསམ་འིཆེར་ཟོལ་མེད་

བྱེས་ཏེེ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཧ་

ལས་པོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོིས་འིདང་གོི་མི་

འིདུགོ ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་ལྷགོ་

བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་

པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས། ཁྱིེད་རང་ཚོས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་

སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེས་པོ་བཞིིན། རྩི་བའིི་མི་གོཤེིས་ཀ་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོ་མང་པོོས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཏེ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིགོམོས་གོཤེསི་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ི

བར་ཁྱིད།

ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་སྤྱོི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ལྟ་



369369
བའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་འིགྲེོ་བ་རིགོས་དྲུགོ་

གོི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་དང༌། མ་གྱུར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ང་ཚོ་ཚང་མའིི་ཁོ་ལ་འིཇགོས་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། འིབུ་སྲིིན་ནམ། བྱེ་བྱེིའུ་ལྟ་བུ་གོསོད་གྲེབས་བྱེས་ན། 

ཨ་ཙི་མ་བྱེེད། སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བོད་པོའིི་ཁོ་ལ་ཆུང་ཆུང་

སྐོབས་ནས་འིཇགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་རྩི་བ་ཆེེན་

པོོ་རེད་འིདུགོ སྙིིང་རྗེེའིི་ཚོར་བ་གོཏེན་ནས་མེད་ན། དེ་འིདྲེའིི་

མི་དེ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ནང་ལ་ཁོགོ་ནི་མི་འིདུགོ འིཇིགོ་རྟེན་

བཀོད་པོ་པོོ་དཀོན་མཆེོགོ་གོིས་མི་རྣམས་བཀོད། རྩི་བ་ཤེིང༌། 

བྱེ་བྱེིའུ་སེམས་ཅན་རྣམས་མིའིི་དགོོས་མཁོོ་ལ་དཀོན་མཆེོགོ་

གོིས་བཀོད་བཀོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། མི་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་མི་ཚེ་གོཅིགོ་པུ་འིདི་ལས་མེད། སྐྱིད་སྡུགོ་གོང་

བྱུང་ནའིང་མི་ཚེ་གོཅིགོ་པོོ་འིདི་མ་གོཏེོགོས་རེ་བ་རྒྱགོ་ས་མེད་

སྟབས། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཆེགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས། མི་གོཅིགོ་པོོ་མ་

ཡོིན་པོར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་



370370
བསྔལ་མི་འིདོད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་གོཅིགོ་གྱུར་བཤེད་པོ་དེས་བསམ་

བློ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། 

དེ་ནས་ཡོང་སྒོོས་མི་ལ་མཚོན་ན་ཡོང་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་

ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས། མི་ཚེ་གོཅིགོ་པུ་འིདི་ཆུང་ཆུང་ལ་ཕྱོིན་པོ་

རེད། རྩི་བའིི་བསམ་བློའིི་འིཁྱིེར་ཕྱོོགོས་ལ་ཁྱིད་པོར་ཤེིན་ཏུ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། སྲིོགོ་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་བརྩིེ་བ་

གོང་ཡོང་མེད་པོ་དང༌། མི་ཡོང་མི་ཚེ་གོཅིགོ་པུ་འིདི་ལས་མེད་

མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་དུས། ང་ཟེར་བ་འིདི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

དང༌། རེ་དོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ངང་ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བའིི་སྐོབས་

སུ་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཅུང་ཟད་འིཕྲད་ན། ལམ་སང་

རླུང་ལངས་པོ་དང༌། ཁགོ་ཤེེད་འིཕེར་བ། ཡོང་ཅུང་ཟད་དགོའི་

པོོ་བྱུང་ན། དགོའི་ཚོད་མེད་པོའིི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་སོགོས་ཀྱིི་

དབང་གོིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་

བ་དང༌། ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཟེར་བའིི་བློ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོོད་པོའིི་དབང་གོིས་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིང༌། ལམ་སེང་རང་

ཤེི་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དེ་འིཁོོར་གྱིི་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཁྱིད་པོར་



371371
ཞིིགོ་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་སྔ་རབས་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་བསློབ་བྱེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་དང༌། ཚེ་རབས་

ནས་ཚེ་རབས་ཟེར་བ་འིདིས་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་སྨོས་ཅི། ཚེ་འིདི་ལ་

ཡོང་བསམ་བློ་གུ་ཡོངས་པོོ་དང༌། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

ཡོོད། མི་ཚེའིི་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིང༌། ལས་རེད་ཟེར་

བ་དང༌། ཡོང་ན་སྐྱེ་བ་རྗེེས་མ་ཞིེས་རང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློ་

བགོ་སྤྲོོས་ས་དང༌། རེ་བ་རྒྱགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཁྱིད་པོར་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཐ༽ ཡོ་རབས་བྱེམས་བརྩི་ེདང་། མ་ིཚའེི་ིདཀའི་སྡུགོ

ང་རང་ཚོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་རྒྱུའིི་སྙིིང་པོོ་ནི་སེམས་

བཟང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཡོིན། མི་སེམས་བཟང་པོོ་བྱུང་བ་ཡོིན་

ན། སོ་སོའི་ིཁྱིིམ་ཚང་ནང་དང༌། བཟའི་ཚང་ཕེན་ཚུན། ཕེ་མ་

ཕྲུ་གུའིི་བར་དང༌། ཁྱིིམ་མཚེས་ཕེན་ཚུན་ཚང་མར་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་

གོི་རེད། སེམས་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོད་མཁོན་གྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཁོགོ་སྐྱིད་

པོོ་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཡོང་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་གོི་

རེད། སེམས་པོ་ངན་པོ་འིཆེང་ནས་བསྡེད་ན་སོ་སོའི་ིཁྱིིམ་ཚང་



372372
ནང་ལ་སྐྱིད་པོོ་མེད་པོས་མ་ཚད། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཡོང་སྐྱིད་

པོོ་གོང་ཡོང་ཡོོང་ཐབས་མེད། དེ་ལྟར་ན་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཟེར་རྒྱུའིི་རྩི་བ་གོཞིན་ཕེན་དང༌། སེམས་པོ་བཟང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་

འིདི་ཡོིན་པོས། འིདི་ལ་དོ་སྣང་དང༌། གོཅེས་སྤྲོས་བྱེེད་དགོོས། 

ཁྱིེད་རང་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་ཀློད་པོ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་

བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མིའིི་གོཤེིས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་རྒྱུར་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས། བསམ་བློའིི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་དང་གོནད་

འིགོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤེེས། དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་དགོོས་མཁོོ་དེ་ཡོང་

མང་པོོ་ཞིིགོ་དྲེན། བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དྲེན་ཚད་དེ་ཡོང་མ་འིགྲུབ། 

མ་འིགྲུབ་པོའིི་སྐོབས་ལ་མི་གོཞིན་དགོ་ལ་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ། 

ཕེར་ལའིང་མ་འིགྲེིགོས། ཚུར་ལའིང་མ་འིགྲེིགོས། དེ་ནས་

ཆེང་དང་ཨ་རགོ་མང་པོོ་བཏུང༌། མཆེིན་པོ་སྐྱོན་ཤེོར་ཏེེ་ནད་

པོ་ཆེགོས། སོ་སོའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཚོ་ཡོང་ནད་པོ་ཆེགོས། དེ་འིདྲེའིི་

ངང་ལ་རང་ཉིིད་དུས་མིན་འིཆེི་རྐྱེེན་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེ་ལས་

དང་པོོ་ནས་སེམས་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ཏེེ་མི་ཚེ་འིདི་ཕེན་ཐོགོས་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་

ན། ལམ་འིགྲེོ་བྱུང་ནའིང་སྐྱིད་པོོ་རེད། ལམ་འིགྲེོ་མ་བྱུང་ན་
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ཡོང་ངས་མི་ཚེ་འིདིར་མི་ལ་སེམས་གོནགོ་བྱེས་མེད། མི་ལ་

གོནོད་པོ་བསྐྱལ་མེད་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ཚེ་ཕྱོིན་ན་སྐྱིད་

པོོ་ཡོོད། དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་ཡོིན་ཡོང༌། སོ་སོར་བློ་བཞིགོ་

ས་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་འིདྲེ་མིན་པོར་ཕྲགོ་དོགོ་དང༌། འིགྲེན་

སེམས། ང་རྒྱལ་ལ་སོགོས་པོས་སེམས་འིཁྲུགོས་ཏེེ་བསྡེད་ན། 

སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མེད། 

འིགོའི་ཤེས་རྒྱུ་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་ཚོ་གོསེར་གྱིི་ལགོ་གོདུབ་

དང༌། ཚིགོས་ཁོེབས་སོགོས་རྒྱན་ཆེ་མང་པོོ་བཏེགོས་ན་ཡོང༌། 

བསམ་བློའིི་ནང་འིཁྲུགོས་ཏེེ་བསྡེད་ན། གོདོང་གོི་རྣམ་པོ་ཡོང་

སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་རེད། རྒྱན་ཆེ་མེད་ནའིང་སེམས་ལྷོད་ལྷོད་དང༌། 

ཞིི་བདེ་ཡོོད་ན། གོདོང་འིཛུམ་ཤེིགོ་ཤེིགོ་བྱུང་སྟེ་རྣམ་པོའིང་

ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་རེད། སེམས་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོད་ན་རང་བཞིིན་

གྱིིས་གོདོང་ལ་འིཛུམ་མདངས་ཐོན་ནས་མཛེས་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

སེམས་པོ་ངན་པོ་ཡོོད་ན། འིཛུམ་མདངས་ཡོོང་ཐབས་མེད། 

རླུང་ལངས་ཏེེ་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་མི་དེའིི་འིཁིས་ལ་བྱེ་བྱེིའུ་ཡོིན་

ནའིང་འིཁོོར་གྱིི་མ་རེད། ཁྱིིས་ཀྱིང་འིཁིས་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ 

ད༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིདཔོ་ེམཚནོ་དང་། ཆུང་སྲིདི་ཀྱི་ིན་ེཙ།ོ
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ངས་སྒྲུང་ཅིགོ་བཤེད་ན་སྔོན་མ་ང་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ལ་ནེ་ཙ་ོཆུང་

ཆུང་ཞིིགོ་ཡོོད། སྐོབས་དེར་ང་ལ་ཡོི་གོེ་སློོབ་གོནང་མཁོན་སྤྱོི་

ཁྱིབ་མཁོན་པོོ་ཁོོང་གོིས་རྟགོ་པོར་ནེ་ཙོར་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་སྟར་ཁོ་

ཞིིགོ་འིཆེར་ཅན་བསྣམས་ཕེེབས་ཏེེ། ནེ་ཙོར་རྒྱུན་དུ་སྟར་ཁོ་

གོནང་བར་བརྟེན། ཁོོང་ལ་ནེ་ཙོ་དེས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ མཁོན་པོོ་ཞིབས་སྐོོར་གོནང་ནས་ཕེེབས་ཡོོང་གོི་རེད། 

ཁོོང་གོི་ཞིབས་གོོམ་གྱིི་རོགོ་སྒྲི་དང༌། གོསུང་སྒྲི་གོོ་དུས་ནེ་ཙོ་

དེ་ལ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདུགོ ནེ་ཙོ་དེས་ང་

ལ་ཡོང་དགོའི་པོོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོོད། 

ང་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ངས་ཚུར་དགོའི་པོོ་བྱེས་ན་

བསམས་ནས་དུས་དུས་ལ་སྟར་ཁོ་སྤྲོད་པོ་སོགོས་བྱེེད་སྐོབས་

ཁོོས་སྟར་ཁོ་དེ་འིཕྲོགོ་པོ་དང་། ཁོོ་ལ་མིགོ་དཀར་པོ་ོལྟ་བུ་ཞིགིོ་

ཡོདོ་པོ་ད་ེབལྟས་པོ་ཙམ་ལས་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ཉིནི་ཞིགིོ་

ང་ཁོོང་ཁ་ོལངས་ཏེེ་སྨྱུགོ་མ་ཞིིགོ་ཁོོའི་ིམགོ་ོལ་ཐུགོ་ཙམ་ཞུས་པོ་

ཡོནི། སང་ཉིནི་ནས་ཁོའོི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ལས་ཡོགོ་ཏུ་

འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོཏེན་ནས་མ་ིའིདུགོ ཚུར་དགོའི་པོ་ོཡོངོ་བ་ལ་ཕེར་བྱེམས་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ན་ེཙ་ོད་ེམ་ིམནི་པོར་དུད་འིགྲེ་ོགླིནེ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོནི་ནའིང་། བརྡུང་མཁོན་དང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་སྟར་
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ཁོ་སྤྲོོད་མཁོན་གོཉིིས་དབྱེེ་འིབྱེེད་བྱེེད་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

དེས་ན་རང་ཚོ་སྨྲ་ཤེེས་དོན་གོོ་བའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས། མི་

གོཞིན་ལ་ཕེན་སེམས་དང༌། སེམས་པོ་བཟང་པོོ་ཇི་ཙམ་བྱེས་

པོ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་རང་ལ་དགོའི་པོོ་ཉིེ་པོོ་དང༌། གྲེོགོས་པོོ་ཡོོང་

གོི་རེད། དངོས་གོནས་རང་དགོའི་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ཚེ་མཉིམ་

དུ་སྐྱེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་ཁོོང་

ནས་ངས་མི་འིདི་ལ་བེད་སྤྱོོད་ཇི་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་བསམས་ནས་

བསྡེད་ན། མི་ཚེར་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་ཐབས་གོཏེན་ནས་མེད། ཆེོས་

ཁོས་ལེན་རུང་མ་ལེན་རུང་། རང་ཉིིད་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་གོི་མི་ལ་སྐྱེས་ནས་མ་ཤེི་བར་མི་བཟང་པོོ་བྱེས་ཏེེ་མི་ཚེ་

བཟང་མཐའི་འིཁྱིོལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཤེེས་

སོང་ངམ། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༢ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༢ ཉིནི་

མནོ་གྷ་ོའིདདོ་རྒུ་གླིིང་གོཞིསི་སྒོར་སློབོ་གྲྭར་སྩལ་མནོ་གྷ་ོའིདདོ་རྒུ་གླིིང་གོཞིསི་སྒོར་སློབོ་གྲྭར་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། རང་དནོ་རང་གོཅསེ།

སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་དུ་ཡོིན་ནའིང་སློོབ་གྲྭ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རེད། ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་འིདིའིི་སྐོབས་

ལ། བོད་ཕྲུགོ་གོཞིི་ནས་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་ཤེིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་དུས། དེ་རིང་ཆེེད་མངགོས་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་

བར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐོགོ་མར་ངས་དགོེ་སློོབ་ཚང་མར་འིཚམས་

འིདྲེི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་དགོེ་རྒན་

དང་ལས་བྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་རྒྱ་

གོར་དགོེ་རྒན་ཚོས་ང་ཚ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་གོཞིི་ཆེགོས་ས་

ཁུལ་ཁོགོ་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད་ནའིང་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ངས་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞུ་འིདོད་ཡོོད། ཧ་ཅང་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། 
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སྔར་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ནས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་མང་

པོོ་ཞིིགོ་བོད་དུ་སློེབས་ཏེེ་བོད་མུན་པོའིི་གླིིང་ལ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་

འིོད་སྣང་འིཕྲོ་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་པོ་རེད། དེ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ང་ཚོའིི་བོད་ལུང་པོ་དགྲེ་ལགོ་ཏུ་

ཚུད། ཡོར་རྒྱས་དང་བཅིངས་འིགྲེོལ་གྱིི་མིང་གོི་འིོགོ་ལ་ལུང་

པོའིི་ནང་གོཏེོར་བཤེིགོ་ཚད་མེད་པོ་བྱུང༌། ང་ཚོ་བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཚོས་མ་འིངོས་པོར་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་རང་དབང་སློར་གོསོ་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་

སྟེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་པོའིི་དུས་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ། ཁྱིེད་རང་རྒྱ་

གོར་དགོེ་རྒན་ཚོས་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་པོ་དང༌། ཞིལ་འིདེབས་རྒྱ་གོང་ཆེེ་བརྒྱབ་ཡོོད་པོ་ཤེིན་ཏུ་བཀའི་

དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཚོ་ནི་སོ་སོའིི་བོད་ཕྲུགོ་

ཚོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལ་རང་མི་རང་ལས་དང༌། རང་དོན་རང་

གོཅེས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་

ཡོགོ་པོོ་རེད། སོ་སོའིི་བོད་སྐོད་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་གོོ་བར་སྤྲོོད་

རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས། གོང་བྱེས་ནའིང་ཕྲུ་གུ་ལའིང་ལས་སློ་བ་ཡོོང་
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གོི་རེད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་སོ་སོས་རང་མི་རང་ལས་བྱེེད་རྒྱུ་

འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚོ་སོ་སོ་རང་ཉིིད་རྒྱ་གོར་ནང་སྐྱེས་པོའིམ། ཡོང་ན་རྒྱ་གོར་ལ་

ཡོོང་དུས་བྱེིས་པོ་ཆུང་ཆུང་རེད། ད་ཆེ་སོ་སོར་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་

ལ་གོང་འིཚམ་བྱུང༌། དེ་ནས་དགོེ་རྒན་གྱིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར། 

དེ་ཡོང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོད་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ནི་ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་དང༌། རླབས་ཆེེན་རེད། 

ད་དུང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་འིདོད་ཡོོད། 

ཁོ༽ རང་མགོ་ོརང་ཐནོ་དང་། ཤེེས་ཡོནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད།

དེ་ནས་ཁྱིེད་རང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོ་དམིགོས་བསལ་ཞུ་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ཚང་མས་ཤེེས་

གོསལ་རེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལུང་པོ་གོང་དུ་ཕྱོིན་

ན་ཡོང༌། ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་

ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ལུང་པོ་ཚང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་ཁུར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ང་རང་
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ཚ་ོབོད་པོ་རང་གོི་ཉིམས་མོང་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ནའིང༌། སོ་སོའི་ི

ལུང་པོ་བྲལ་དགོོས་རྒྱུ་དང༌། ལས་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་

ལ་ང་ཚ་ོརྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ཤེེས་ཡོོན་

གྱིིས་མ་འིདང་བར་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོའིི་རྟགོས་གོསལ་པོོ་རེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ནུས་ཤུགོས་ངོ་མ་

དེ་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ནས་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས། སློོབ་

སྦྱོོང་ཐོགོ་ནས་ཤེེས་ཚད་མ་འིདང་ན། རང་དབང་གོི་གོོ་སྐོབས་

བྱུང་ནའིང་དེ་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། ངས་བོད་ནས་

ཡོོང་མཁོན་རྣམས་ལ་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་

པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དང༌། རྒན་པོ་ལས་ཀ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་ཚོས་ཀྱིང༌། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ལས་རིགོས་གོང་གོི་ནང་ལ་ཡོོད་ནའིང༌། དེའིི་ཉིམས་

མོང་བསགོས། མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་བསགོས་ཏེེ། ཕྱོིན་ཆེད་སོ་

སོའིི་ལས་རིགོས་ཚང་མའིི་ལས་འིགོན་སོ་སོས་འིཁྱིེར་ཐུབ་པོ་

བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ངས་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད།

ཁོ་ནས་རྒྱ་མི་རྒྱ་ཡུལ་ལ་ལོགོ་དགོོས་ཞིེས་དངོས་སུ་བརྗེོད་

པོའིམ། ཁོ་ནས་ཤེོད་མ་ནུས་ན་ཡོང༌། བོད་པོ་མང་ཆེེ་བའིི་
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སེམས་ནང་ལ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་དེ་སོ་སོ་རང་གོིས་བདགོ་པོོ་

རྒྱགོ་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཚང་མར་ཡོོད། འིདོད་པོ་དེ་བསྒྲུབ་པོ་ལ། 

སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིི་ལས་ཀ་དང་འིཛིན་སྐྱོང་

གོིས་མཚོན་པོས། ལས་རིགོས་ཚང་མ་སོ་སོ་རང་གོིས་ཆེ་

ཚང་འིགོན་འིཁྱིེར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། རྒྱ་མིར་

རེ་དགོོས་བྱུང་ན་ངོ་ཚ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་ཅེས་ངས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོས་རང་སྐྱོང་དང་རང་དབང་སྤྱོོད་རྒྱུ་དེ་རང་མི་རང་

ལས་བྱེས་ཏེེ། མི་ལ་རེ་མ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ཤེེས་

ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མ་འིདང་ན་བྱེེད་ཐབས་མེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་གོི་ཆེ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་བ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཤེེས་

ཡོོན་འིདི་ཇི་ལྟ་བུའིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་

སྦྱོོང་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡོང༌། དཔོེར་ན་ང་རང་ཚོ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་གོི་ཁྱིིམ་ཚང་

ཁོགོ་ལ་ལྟོས་དང༌། ཁྱིིམ་མི་ཤེེས་ཡོོན་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོ་

ཐབས་ཤེེས་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་ཚོ་གོང་ཞིིགོ་

བྱེས་ནའིང་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་གོནས་སྟངས་དྲེགོ་པོ། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་

ནུས་པོས་མ་འིདང་མཁོན་དེ་ཚོ་ཁྱིིམ་ཚང་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེེ་



381381
བ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ སྤྱོི་སྒོེར་གོང་གོི་ཆེ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ནའིང་

ཤེེས་ཡོོན་ཟེར་བ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

གོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལྡ་ེམིགོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་བདེ་སྤྱོདོ།

གོཉིིས་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་

ནས་བཤེད་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དེ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། རྣམ་དཔྱོོད་

མེད་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། དེའིི་

ཆེ་ནས་ཀྱིང་ཤེེས་ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་

ཚང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ལས་འིཕྲལ་

སེལ་རྒྱུགོས་འིཕྲོད་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་འིགྲེིགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་

འིགྲེིགོ་གོི་མ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་ཞིེས་པོ་འིདི་མིང་ཚིགོ་གོསར་པོ་

ཞིིགོ་སེམས་ནང་ལ་འིཛིན་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་མ་ཡོིན་པོར། མིང་ཚིགོ་

དེ་བརྒྱུད་ནས་ཤེོད་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་དེ་བློ་ལ་ཆུད་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

མདོར་ན་ཤེེས་ཡོོན་ནི་ལྡེ་མིགོ་ལྟ་བུ་ཡོིན། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལྡེ་

མིགོ་དེ་སོ་སོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་ཤེེས་བྱེའིི་སྒོོ་ལྕགོས་ཚང་

མ་ཕྱོེ་སྟེ་རང་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོ་དེས་ཕྱོི་ནང་



382382
གོི་ཤེེས་བྱེ་ཚང་མ་མཐོང་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། སློོབ་

དེབ་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་མིང་ཚིགོ་རྣམས་འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཙམ་ལས། 

དེའིི་ར་བ་ལས་འིདས་པོའིི་མཚམས་ལ་ནགོ་འིཐོམ་མེར་བསྡེད་

ན་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཟེར་གྱིི་མ་རེད། གོང་ལྟར་སློོབ་སྦྱོོང་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་རྣམས་

ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ནི་དགོེ་རྒན་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ ཁྱིིམ་ཚང་

གོི་ཕེ་མ་འིབྲེལ་ཡོོད་ཚང་མས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཟེར་བ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན་ཀྱིང༌། དེ་ལས་ཀྱིང་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་

རྣམས་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ལ་ཁོ་ལོ་སྒྱུར་མཁོན་གྱིི་རྩི་བའིི་མིའིི་

བསམ་བློ་དེ་གོལ་ཆེེ་བ་ཡོིན། མི་བསམ་བློ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། 

རླབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། མི་དེར་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙམ་

ཡོོད་པོ་རྣམས་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ་དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་གོི་རེད། མི་ལ་ལྷགོ་བསམ་མེད་ན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་

པོ་རྣམས་མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་དང༌། རང་གོཞིན་ཕུང་ལ་སྦྱོོར་

རྒྱུའིི་ལགོ་ཆེ་ལྟ་བུར་འིགྲེོ་གོི་རེད། 



383383
དཔོེར་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མི་ལ་བརབ་

གོསིགོ་བཏེང༌། མི་ལ་མནར་གོཅོད་གོདུགོ་རྩུབ་བྱེེད་མཁོན་མི་དེ་

ཚོའིི་གྲེས་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་སྟབས་གོོ་སྐོབས་

འིཛིན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། གོོ་སྐོབས་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡོ་ང་སྙིིང་

རྗེེ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དབང་ཤུགོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ལུང་པོ་ཕུ་དཀྲུགོ་མདའི་དཀྲུགོ་བཟོ་གོི་ཡོོད། 

དེ་གོང་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་

འིདང་གོི་མེད་ལ། ཕེན་སེམས་ཀྱིིས་འིདང་གོི་མེད། དེར་བརྟེན་

ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་ལྷགོ་བསམ་ནུས་པོ་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུར་ངེས་པོར་དུ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིཕེན་ནུས་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིརནི་

ཐང་།

ལྷགོ་བསམ་ཞིེས་པོ་ཚིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་པོ་ཙམ་མ་

ཡོིན་པོར། ཕྲུ་གུའིི་གོཤེིས་ཀར་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བཟོ་དགོོས། 

ཕྲུ་གུའིི་གོཤེིས་ཀར་འིཇགོས་ཐབས་སུ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

ཕེ་མ་ཚོས་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་བལྟ་

སྐྱོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚེའིི་ནང་ལ་ཕེ་མའིི་མིང་
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ཙམ་ཐོས་པོ་དང་སེམས་ནང་ལ་དགོའི་སྣང་སློེབས་ཐུབ་པོའིི་

བྱེམས་སྐྱོང་དང༌། ཤེ་ཚ་སྙིིང་ཉིེའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཕེ་མའིི་སྤྱོོད་ལམ་

གྱིི་ཐོགོ་ནས་བསྟན་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་བྱེམས་བརྩིེའིི་ནུས་

པོའིམ། བྱེམས་བརྩིེའིི་ཕེན་ཡོོན། བྱེམས་བརྩིེའིི་རིན་ཐང་ལྟ་བུ་

དེ་ཕྲུ་གུའིི་སེམས་ནང་ལ་འིཇགོས་ཡོོང་གོི་རེད། 

དེ་མིན་ཚིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བྱེམས་བརྩིེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་

བརྒྱ་སྟོང་མང་པོོ་བརྗེོད་ཀྱིང༌། དངོས་སུ་སྦྱོོར་བ་ལགོ་ལེན་གྱིི་

ཐོགོ་ནས་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཕེན་ཡོོན་ཕྲུ་གུས་མོང་ཚོར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

མ་བྱུང་ན་ཁོགོ་པོོ་རེད། ཕེ་མ་ཚོས་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཕྲུ་གུར་

སྣང་ཆུང་དང་། ཁྱིད་གོསོད། མཐོང་ཆུང༌སོགོས་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུར་

དེ་ཙམ་སེམས་འིཁུར་མེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐོན་ན། ཕྲུ་གུའིི་ཀློད་

པོའིི་ནང་ལ་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཚོད་འིདུགོ 

དེ་ནས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ། དགོེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིིས་སྐོབས་བབས་

སློོན་ཚན་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཙམ་མིན་པོར། ཕྲུ་གུར་རྣམ་འིགྱུར་

སྟོན་སྟངས་དང༌། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློ་འིཁྱིེར་སོ། ཕྲུ་གུ་འིདི་དགོ་

གོི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་བསྟན་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས། དགོེ་རྒན་གྱིི་ངོས་
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ནས་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་གོཏེན་ནས་མེད་པོར་སློོབ་ཚན་དེ་

དགོ་སྐོད་འིཁོོར་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བཤེད་པོ་དང་། སློོབ་ཁིད་

ཀྱིི་དུས་ཚོད་རྫོོགོས་རྗེེས་སྐོད་འིཁོོར་བཀགོ་པོ་ལྟར་ཁོབ་ཟེར་

བཞིགོ་ནས་ཕྱོིན་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། གོཞིན་དོན་ཁུར་

དུ་འིཁྱིེར་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དེ་དགོ་གོི་ཚོར་སྣང་དེ་དགོ་དགོེ་རྒན་

གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་དང་། སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་མོང་ཚོར་

སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དགོེ་མཚན་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

ཕྲུ་གུའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དགོེ་རྒན་དེས་ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་

གྱིི་སེམས་འིཁུར་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་གོསོ་སྤྲོད་པོ་དེ་དགོ་

ཕྲུ་གུའིི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་ཟུགོ་ཐུབ་པོའིི་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་གོི་རེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཕེ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུར་

བྱེམས་སྐྱོང་ཐོགོ་ནས། ཕྲུ་གུའིི་གོཤེིས་ཀ་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་

ཕྱོི་འིཚོས་ནང་འིཚོས་ཡོོང་ཐབས་བྱེེད་དགོོས་ལ། འིཛིན་གྲྭའིི་

ནང་ལ་དགོེ་རྒན་ཚོས་ཉིིན་རེ་བཞིིན་དུ་ཕྲུ་གུར་བྱེམས་བརྩིེའིི་

ཚོར་སྣང་བསྐྱེད་ཐབས་བྱེས་ཏེེ་དེ་གོཉིིས་ཟུང་འིབྲེལ་བྱུང་ན། 

དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱིི་དུས་ཚོད་ལ་བསྐྱལ་བའིི་

ཕྲུ་གུ་དེ་ཏེན་ཏེན་མི་འིདྲེ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 
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ཅ༽ མགིོ་དཔོ་ེལྟ་ཡུལ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ།

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་

ཨ་རི་དང༌། དབྱེིན་ལན། ཧྥ་རན་སི། འིཇར་མན། ཉིི་ཧོང་སོགོས་

སུ་བྱེམས་བརྩིེ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རིན་ཐང་ཇེ་ཉུང་ཇེ་ཆུང་དུ་

ཕྱོིན་ཏེེ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

དེ་ལྟར་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཟིན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་

ཚོས་གོཞིན་དགོ་ལ་དཔོེ་བལྟ་ས་མི་འིདུགོ སློོབ་སྦྱོོང་གོཞིན་དགོ་

གོི་ཐོགོ་ལ་ཡོིན་ན། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་གོར་དང་ཡུ་རོབ་དེ་ཚོའིི་ནང་

ལ་དཔོེ་བལྟ་ས་དང༌། ཚུར་ཉིམས་མོང་གོསོགོ་དགོོས་པོ་མང་པོོ་

ཡོོད། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚ་ོ

རང་ཉིིད་ལ་ཕེ་མེས་ཀྱིི་དུས་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

དང་འིབྲེལ་བའིི་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་པོ་བསྐྱེད་སྟངས་ཤེིགོ་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་ལ་རང་བཞིིན་གོོམས་གོཤེིས་སུ་འིཇགོས་ནས་

ཡོོད་པོ་འིདི་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་རེད་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་

བའིི་རིན་ཐང་ཞིིགོ་ང་ཚོས་གོཞིན་ནས་གོསར་དུ་སྒྲུབ་མི་དགོོས་

པོར། ང་ཚོར་སྔར་ནས་གོོམས་གོཤེིས་སུ་འིཇགོས་ནས་ཡོོད་

པོ་འིདི་རིན་ཐང་ཅན་ཡོིན་པོ་ངོ་ཤེེས་པོ་བྱེས་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་
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དགོོས། ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་མང་པོོ་ལ་དེས་ཕེོངས་ནས་བསྡེད་

ཡོོད་པོ་ཤེེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ཉིམས་བརླགོ་གོཏེོང་རུང་གོི་

མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདགོ་པོོ་སྤྲོོད་རྒྱུར་དོ་སྣང་དང༌། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོ་རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས། དྲུགོ་ཅུ་ཐམ་པོའིི་

ལོ་ན་གོཞིོན་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པོ་ཡོོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་རེད། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིིན་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེས་ཏེེ་དེང་སང་ཕྲུ་གུ་ཁི་གོཉིིས་

གོསུམ་བར་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་

སོ་གྲེངས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་ཡོོད། སློོབ་

གྲྭ་ཐོགོ་མར་འིཛུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་

ཡོོན་ཤེིན་ཏུ་རྗེེས་ལུས་ཡོིན་པོ་དང༌། ང་ཚོས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོའིི་ལུང་པོ་ཚོ་ལ་དཔོེ་བལྟས་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཞིན་དགོ་ཚོ་ལ་ཡོིད་སྨོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ང་རང་ལ་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིིན་དུས་ཚོད་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤེེས་ཡོོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ང་ཚོས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ནས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཞིན་དགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་དགོོས་
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པོ་ད་དུང་མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་

པོ་རང་ཉིིད་ལ་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡོོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་

པོོ་གོཞིན་ལ་སྨོན་མི་དགོོས་པོའིི་ཁྱིད་ནོར་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་གོཞིི་

ནས་མཐོང་བ་དང་། གོཞིི་ནས་ཚོར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ང་ཚོའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་ལ་དེང་དུས་ཤེེས་ཡོོན་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་སྤྱོོད་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོོམས་གོཤེིས་

མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་དང༌། 

རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

ལ་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་

ངལ་དེ་ཙམ་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་མི་ཡོོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཆེ༽ མ་ིཚའེི་ིལགོ་ལནེ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིགོམོས་

གོཤེསི།

གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་གོོམས་གོཤེིས་དེ་ཚིགོ་གོིས་ངོ་སྤྲོོད་

རྒྱུ་ཞིིགོ་མིན་པོར། སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ངོ་འིཕྲོད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་རེད། དེ་ལ་དགོེ་རྒན་ཚོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌སེམས་འིཁུར་ཡོོད་

ན། དགོེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུར་ཤེེས་ཡོོན་འིཇགོས་ཐབས་གོང་དྲེགོ་
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བྱེས་ནས་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གོཏེོང་བ་དང་། ལེ་ལོ་དང་

སུན་སྣང་མི་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལས། སེམས་ནང་ལྷགོ་བསམ་

མེད་པོར་དངུལ་ཁོ་ོནར་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཁོགོ་པོ་ོརེད། 

དཔོེར་ན། སྣུམ་འིཁོོར་ནང་གོི་སྣུམ་དང༌། མ་ལགོ་གོིས་ལས་

ཀ་ཡོགོ་པོོ་མ་བྱེས་ན། ཕྱོི་ནས་མི་ཤུགོས་ཀྱིིས་སྦུད་རྒྱགོ་བྱེེད་

དགོོས་བྱུང་ན་ཁུངས་འིཁྱིོལ་ཐབས་མེད། མི་ལ་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་

སེམས་འིཁུར་ཡོོད་ན། ནད་བརྒྱ་སྨན་གོཅིགོ་ལྟ་བུར། རིགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་དཀའི་ངལ་དང་འིཐུས་ཤེོར་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

ཕྱོི་རྒྱལ་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོོད། མི་ལ་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་དགོོས་རྒྱུའིི་

ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ དེས་རྐྱེེན་པོས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་

ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་རེད་ཅེས་ངོས་ནས་སྤེོབས་པོོ་ཆེེན་པོོའིི་

ཐོགོ་ནས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལ་མི་ཕེལ་ཆེེ་བས་ངོས་ལེན་བྱེས་

ཏེེ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

སྔར་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ཡོས་མས་ནས་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་སློོབ་

གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། མཐོ་རིམ་སློོབ་གོཉིེར་ཁོང་ཁོགོ་ཚུགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། 
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སྐོབས་དེར་ཆེོས་ཀྱིི་དགོོན་ཁོགོ་དེ་དགོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་

པོས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེ་དེ་དགོ་གོི་ལས་འིགོན་དེ་

ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་གོིས་འིཁུར་གྱིི་ཡོོད། དེ་ནས་ཉིེ་བའིི་དུས་རབས་

ལ་ཚན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཏེེ་ཆེོས་དད་ཤུགོས་ཇེ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་

པོ་དང་། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་

པོ་དེས་ལྷགོ་བསམ་ཐོགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་ལེན་མཁོན་མེད་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ དེའིི་ཆེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་གོནས་ཚུལ་དེ་ལས་ལེགོས་པོ་ཡོོད། དེ་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་བདགོ་གོཅེས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་

རོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཇ༽ བདོ་ཡོིགོ་སློབོ་སྦྱོོང་དང་། བདོ་སྐོད་ཐོགོ་སློབོ་ཁདི།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་དངོས་

གོནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ཤེེས་རིགོ་ཚོགོས་

འིདུའིི་སྐོབས་སྐོད་ཆེ་དེ་བྱུང་ཡོོད་ཀྱིང༌། ལམ་སང་སློོབ་ཚན་

སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ཁོགོ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལུས་པོ་

རེད། བར་སྐོབས་བོད་ཁྱིིམ་ནས་དེ་ལགོ་ལེན་བསྟར་ནས་ཕེན་
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ཐོགོས་བྱུང་ཡོོད། དེ་རྗེེས་ལྡི་ལིའིི་བོད་སློོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་

པོའིི་ཁོོངས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལའིང་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་འིཐུས་གོཏེན་

འིབེབས་བྱེས་པོ་དེ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་མི་རིགོས་དང་བཅས་

པོ་བོད་ནང་རྩི་བ་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་རྒྱགོ་

གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་ནས་ཡོོང་

མཁོན་ཚོ་བོད་ཡོིགོ་གོི་གོནས་ཚད་ལེགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ད་ཆེ་འིཛིན་གྲྭ་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་བར་སློོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་ཡོིགོ་

ནང་ནས་སློོབ་རྒྱུ་བྱེས་པོ་དེས་ཕེན་ཐོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་ངེས་

རེད། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོས་བོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕེ་མ་ཚོས་སོ་སོའིི་ཕྲུ་གུར་ཤེ་ཚ་མེད་

མཁོན་སུ་ཡོང་མེད་སྟབས། ཕྲུ་གུར་བོད་ཡོིགོ་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་དད་མ་བརླགོ་པོ་ཡོོང་བའིི་སེམས་འིཁུར་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་ནང་དེ་ལྟ་བུའིི་གོོ་སྐོབས་ཁོགོ་

པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ཐབས་ཤེེས་རྣམ་པོ་སྣ་ཚོགོས་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་གོཏེོང་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 
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ཉིེ་ཆེར་ལྷ་སར་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀྱིི་འིགོོ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་གོར་ལ་

ཕྱོིན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བོད་དུ་ཕྱོིར་ལོགོ་ལེན་དགོོས་པོ་དང༌། གོལ་

སྲིིད་མ་བླངས་ན་ཕེ་མ་སོ་སོར་ཉིེས་ཆེད་གོཅོད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་

བཤེད་འིདུགོ ཕེ་མ་འིགོའི་ཤེས་འིཇིགོས་སྣང་མ་བཟོད་པོར་

ཕྲུ་གུ་ཕེར་ལེན་མཁོན་ཁོ་ཤེས་བྱུང་ཡོོད། ཕེ་མ་འིགོའི་ཤེས་

ནས་རྒྱ་མིས་གོང་ཞིིགོ་བརྗེོད་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་ལེན་གྱིི་མིན་ཞིེས་རྒྱ་

མིའིི་སྐོད་ཆེར་བརྩིི་མེད་རོགོ་རོལ་གོཏེོང་མཁོན་ཡོང་ཁོ་ཤེས་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ སྙིིང་རྗེེ་བོད་ནང་དེ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་དང་རྙོོགོ་

དྲེ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་

ངན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཆེེད་དུ་གོཉིེར་ནས་ཕྲུ་གུའིི་བོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ལ་དོ་

སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་མཁོན་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་

གོོ་སྐོབས་ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས། ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ངོས་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ལ་ཉིིན་མ་གོང་འིཁྱིོལ་ལྟ་བུ་མིན་པོར་ཚང་

མས་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེས་ཏེེ་ཧུར་ཐགོ་བསློབ་རོགོས་བྱེེད་ཨང་

། ཤེེས་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་
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སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༩ ཉིནི་སྤེནོ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༩ ཉིནི་སྤེནོ་

ཊ་སློབོ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ཊ་སློབོ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོ་ེ

རྒན།

སློོབ་གྲྭ་ནི་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཀྱིང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ལྷགོ་

དོན་བོད་པོའིི་ཆེ་ནས་བཤེད་ནའིང་མ་འིོངས་བོད་ཀྱིི་གོནས་

སྟངས་ཛ་དྲེགོ་འིདིའིི་ཐོགོ་འིཚར་ལོངས་ཡོོང་བཞིིན་པོའིི་བོད་

ཕྲུགོ་གོི་སློོབ་གྲྭ་འིདི་དགོ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན་སྟབས། དེ་རིང་འིདིར་

ཆེེད་གོཉིེར་གྱིིས་ཡོོང་ཐུབ་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

དང་པོོ་དགོེ་སློོབ་ཚང་མར་འིཚམས་འིདྲེི་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། དེ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ་དགོེ་ལས་རྣམས་ནས་ད་བར་ཧུར་ཐགོ་གོནང་

བ་རེད། ལྷགོ་དོན་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ང་ཚོ་བཙན་

བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ནང་བཞིིན་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིདང་བ་སོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད་ནའིང་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་འིབད་བརྩིོན་གོནང་བ་དེར། དམིགོས་

བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 
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ང་ཚོས་སྔོན་མ་རྒྱ་གོར་ནས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང༌། གྲུབ་མཐའི་

སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་བླངས་ཏེེ་བོད་ཡུལ་མུན་པོའིི་གླིིང་དེ་ཤེེས་

རབ་ཀྱིི་འིདོ་སྣང་འིཚེར་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་བསྒྱུར་ཐུབ་པོ་རེད། བར་

སྐོབས་སུ་ཡོིན་ནའིང་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་རང་གོི་

ལུང་པོ་བྲལ། རང་གོི་ལུང་པོ་དེ་དགྲེ་ལགོ་ཏུ་ཚུད། ཡོར་རྒྱས་དང་

བཅིངས་འིགྲེོལ་གྱིི་མིང་གོི་འིོགོ་ནས་གོཏེོར་བཤེིགོ་ཚབས་ཆེེན་

ཕེོགོ་པོའིི་དུས་ཚོད་གོཉིན་འིཕྲང་ཅན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ། ང་ཚོས་

རིགོ་གོཞུང་དང༌། རང་དབང་སློར་གོསོ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་བཟུང་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་སྐོབས་འིདིར་ཁྱིེར་

རང་ཚོས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས། བོད་པོའིི་ཤེེས་

ཡོོན་ལ་ཞིལ་འིདེབས་རྒྱ་གོང་ཆེེ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ཡོོད་པོ་ཤེིན་ཏུ་བཀའི་

དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

དེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཚོས་སོ་སོའིི་བོད་ཕྲུགོ་གོི་

ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ཁུར་རང་ལེན་གྱིིས་ཞིབས་ཞུ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

འིདི་བཟུང་ནས། སོ་སོའིི་ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་གོོ་

བར་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་རང་འིཁིའིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་ཡོིན། དེང་སང་

གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་རྒྱ་གོར་ནང་སྐྱེས་པོ་དང༌། ཡོང་ན་རྒྱ་གོར་
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ལ་ཡོོང་དུས་ཕྲུ་གུ་ཡོིན་པོ་དེ་དགོ་གོིས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ། ད་

ལྟ་དགོེ་རྒན་གྱིི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་འིདི་རླབས་ཆེེན་ཡོིན། 

ད་དུང་ཡོིན་ནའིང་འིབད་བརྩིོན་གོནང་རྒྱུ་ཐུགོས་ལ་འིཇགོས་

དགོོས་པོས། ཁྱིེད་རང་ཚོར་དམིགོས་བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་

འིདོད་བྱུང༌།

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརྗེསེ་ལུས་དང་། རང་ཡུལ་རང་སྐྱངོ་།

སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོས་ཤེེས་ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་གོསལ་ལྟར་

དམིགོས་བསལ་ཞུ་དགོོས་མི་འིདུགོ སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་ཡོིན་ཀྱིང་

སློོབ་སྦྱོོང་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ནས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་

བཞིིན་པོ་རེད། ང་ཚོའིི་ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ནའིང་སོ་

སོའི་ིལུང་པོ་བྲལ་དགོོས་པོ་དང༌། ལས་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

ཐོགོ་ནས་ང་ཚ་ོརྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ནི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་

ཡོོན་ཐོགོ་ནས་མ་འིདང་བ་དེ་ཡོིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རང་དབང་རྩིོད་

ལེན་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་སྐོབས་འིདིར་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེ་རྒྱུའིི་

ནུས་ཤུགོས་ངོ་མ་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ནས་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་གོིས་མ་འིདང་ན་རང་དབང་བྱུང་ནའིང་སྐྱོང་
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ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་ཚོར་ངས་རྟགོ་པོར་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་དོ་

སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རྒན་པོ་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ཚོས་

ལས་རིགོས་གོང་ཡོིན་ནའིང་ལས་རིགོས་དེའིི་ཐོགོ་ཉིམས་མོང་

བསགོས། མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་བསགོས། སོ་སོའི་ིལས་འིགོན་གོང་

ཡོིན་པོ་དེ་རང་རྐྱེ་འིཕེེར་བའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། 

རང་གོི་ལུང་པོ་དེ་རང་གོི་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་དེ་སུ་

ལའིང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་

གྱིི་ལས་ཀས་མཚོན་པོའིི་ལས་རིགོས་གོང་ཡོིན་ཀྱིང་སོ་སོ་རང་

གོིས་འིགོན་ལེན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་འིགོན་

ལེན་མ་ཐུབ། ད་ལྟ་རྒྱ་མི་ཡོོད་སྐོབས་རྒྱ་མི་མི་དགོོས་ཟེར་བའིི་

བསམ་བློ་ཡོོད་པོ་དེ་ཉིིན་ཞིིགོ་རྒྱ་མི་མ་བསྡེད་པོའིི་དུས་ཚོད་

ཅིགོ་བྱུང་ན། དེའིི་ཉིིན་མོ་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཁུངས་མ་འིཁྱིོལ་བ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རོགོས་རམ་ལ་བརྟེན་དགོོས་བྱུང་ན་ངོ་ཚ་པོོ་

རེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ང་ཚོས་རང་སྐྱོང་བྱེས་ནས་གོཞིན་ལ་རེ་མི་དགོོས་པོའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཡོིན་དུས། ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ནས་མ་འིདང་



398398
ན་བྱེ་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མེད། བོད་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བལྟས་

ནའིང་ཤེེས་ཡོོན་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ངོས་ཟིན་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིགོ་གོི་གོནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་དང༌། ཤེེས་

ཡོོན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་ཡོོད་པོའིི་མི་ཚང་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། 

གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་ཚགོས་ཚུད་པོ་དང༌། གོནས་སྟངས་ཕྲན་

བུ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ནུས་པོས་མ་འིདང་ན་ཐབས་

ཤེེས་མ་དྲེན་པོ་ལྟ་བུ་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་གོནས་སྟངས་ཞིན་

པོོ་དང༌། དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་ཇི་ཙམ་ཡོོད་

ན་དེ་ཙམ་གྱིིས་རང་གོི་མི་ཚེ་ནང་ཐབས་ཤེེས་མང་པོོ་དང༌། 

ཆེ་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ། བདེ་སྐྱིད་བེད་སྤྱོོད་གོཏེོང་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོས། སྤྱོི་སྒོེར་གོཉིིས་ཀར་ཤེེས་ཡོོན་འིདི་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

གོ༽ རྣམ་དཔྱོདོ་བདེ་སྤྱོདོ་དང་། གོནས་ལུགོས་རྟོགོས་

ཐབས།

གོཉིསི་ནས་ང་ཚ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་

ནས། ནང་ཆེསོ་ད་ེམའིི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ནས་ཉིམས་ལནེ་
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བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། རྣམ་དཔྱོདོ་མདེ་ན་ནང་པོའི་ིཆེསོ་

ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོཡོནི། ནང་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚགོོས་ནང་གོ་ི

མ་ིཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཉིམས་ལནེ་བྱེ་རྒྱུའི་ིཐད་ནས་

བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་ཡོནི་ནའིང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་ཟརེ་བ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཆེགོས་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་ཁྱིདེ་རང་ཚ་ོཚང་མས་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐགོོ་འིཕྲལ་

སལེ་ཡོགིོ་རྒྱུགོས་འིཕྲདོ་ན་ད་ེགོས་འིགྲེགིོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱེས་ནས། 

སློབོ་སྦྱོངོ་ཐགོོ་བླ་ོཟུགོ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་མ་བྱེས་པོར་དུས་ཚདོ་འིཁྱིལོ་

ཐབས་བྱེས་ན་འིགྲེགིོས་ཐབས་མདེ། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཟེར་བ་དེ་མིང་ཚིགོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སེམས་ལ་འིཛིན་

རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་མིན། མིང་ཚིགོ་དེ་བརྒྱུད་ནས་དོན་དགོ་བློ་ལ་ཚུད་

ཐབས་བྱེ་དགོོས། མདོར་ན་ཤེེས་ཡོོན་དེ་ཧ་ལམ་ལྡེ་མིགོ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལྡེ་མིགོ་སོ་སོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ནས་

ཤེེས་བྱེའིི་སྒོོ་ཕྱོེས་ཏེེ། རང་ལ་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོ་དེས་ཕྱོི་ནང་

གོི་གོནས་ལུགོས་རྟོགོས་ཐུབ་པོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེབ་ནང་ཡོོད་

པོའིི་མིང་ཚིགོ་རྐྱེང་རྐྱེང་བློར་བཟུང་ནས་སྐྱོར་ཤེེས་པོ་ཙམ་ལ་

ཤེེས་ཡོོན་ཟེར་བ་མིན། དོ་སྣང་བྱེེད་ཕྱོོགོས་དང༌། རྩིད་གོཅོད་

བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་འིགོོ་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ནས་འིཛུགོས་དགོོས་པོ་



400400
དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ནུས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཤེེས་བྱེ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་

པོ་དང༌། ཤེེས་བྱེའིི་གོནས་ལུགོས་ཤེེས་ཐུབ་པོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཞིེས་པོ་མིང་ཚིགོ་རྐྱེང་པོ་ཞིིགོ་བློ་ལ་བཟུང་ནས་ནོར་

འིཁྲུལ་མེད་པོ་ཞིིགོ་འིཁིད་ཐུབ་ཙམ་གྱིིས་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན། སྐོད་འིཁོོར་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས་ཕེན་

འིབྲས་མ་བྱུང་བས་དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་འིཇགོས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ ཤེསེ་ཡོནོ་དང་། ལྷགོ་བསམ། བྱེམས་བརྩི།ེ

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་

རེད། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་རེད། ཕེ་མའིི་ཐོགོ་

ནས་ཡོིན་ནའིང་རེད། གོང་ལྟར་འིབྲེལ་ཡོོད་ཚང་མས་གོཙོ་ཆེེ་

ཤེོས་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་དེའིི་བསམ་བློར་

རགོ་ལས་ཡོོད། མིའིི་བསམ་བློ་དེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཇི་

ཙམ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་མི་ཚེ་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ། ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོ་

ཞིིགོ་མེད་ན་ཇི་ཙམ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་གོཡོོ་སྒྱུ་ཁམ་



401401
གོསུམ་གྱིི་ལགོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

འིབྱུང་མི་ཐུབ། དཔོེར་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བརབ་

གོསིགོ་དང༌། མནར་གོཅོད་བཏེང་ནས་སྡུགོ་ལས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་བྱེེད་མཁོན་མང་ཤེོས་ཤེིགོ་ལའིང་ཤེེས་ཡོོན་ཡོགོ་པོོ་

ཡོོད། གྲུང་ཐགོ་ཆེོད་དང༌། སྤྱོང་ཐགོ་ཆེོད་ཡོོད་པོ་རེད། གྲུང་པོོ་

དང་སྤྱོང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེས་གོོ་སྐོབས་བཟུང་སྟེ་གོཞིན་ལ་ཡོ་ང་མེད་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་དབང་ཤུགོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་

ནས་ལུང་པོར་ཟིང་ཆེ་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། མི་དེ་དགོ་ལ་ཤེེས་

ཡོོན་མེད་པོ་མིན་ནའིང་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་འིདང་གོི་མེད་པོ་རེད། 

དེར་བརྟེན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙམ་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་

ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ནུས་པོ་ངེས་པོར་འིདང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། 

ལྷགོ་བསམ་དེ་ཚིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཨེ་ཡོིན་

སྙིམ། གོཙོ་བོ་ཕྲུ་གུའིི་གོཤེིས་ཀ་ལ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད། ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཕེ་མ་ཚོས་བྱེམས་སྐྱོང་

བྱེ་རྒྱུ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་དང་སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྦྱོོང་བརར་

སྤྲོད་ན་ཕྲུ་གུའིི་བློ་ལ་རིམ་གྱིིས་འིཇགོས་ཡོོང་གོི་རེད། བྱེམས་

བརྩིེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་བརྒྱ་བཤེད་སྟོང་བཤེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་



402402
ནའིང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཕེན་ཡོོན་དེ་ལགོ་ལེན་ཐོགོ་ནས་མོང་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་མི་འིགྲེིགོས། ཕེ་མ་ཚོས་རང་གོི་ཕྲུ་གུར་སྣང་

མེད་དང༌། ཁྱིད་གོསོད་བྱེས་ཏེེ་སེམས་འིཁུར་མ་བླངས་ན། ཕྲུ་

གུའིི་ཀློད་པོའིི་ནང་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་སྙིམ་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

དེ་ནས་དགོེ་རྒན་ཚོས་སློོབ་ཚན་གྱིི་ནང་དོན་འིཕྲལ་སེལ་ངོ་སྤྲོོད་

ཐུབ་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་ཞིོགོས་པོ་སློོབ་ཁོང་དུ་ཡོོང་བ་ནས་

བཟུང་ཕྲུ་གུར་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང༌། བསམ་བླའིི་འིཁྱིེར་

ཕྱོོགོས་དེ་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་གོི་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་བཟོ་མཁོན་གྱིི་

འིགོན་ཞིིགོ་ཡོོད་སྙིམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས། དགོེ་

རྒན་གྱིིས་སྐོད་འིཁོོར་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། 

ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཚོར་སྣང་དེ་དགོེ་རྒན་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་

ཐོགོ་ནས་མོང་ཚོར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟར་བྱུང་

ན་ཕྲུ་གུའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་སྤྲོོད་མཁོན་དེས་

བསློབས་པོའིི་སློོབ་ཚན་ཁོགོ་སེམས་ལ་ཟུགོ་ཐུབ་པོའིི་ཁྱིད་པོར་

ཡོོད། དགོེ་རྒན་གྱིིས་ཁལ་གྱིི་འིདུ་ཤེེས་བཟུང་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོད་ན། ཕྲུ་གུའིི་རྣམ་འིགྱུར་དེ་ཡོང་དེ་བཞིིན་དུ་འིགྱུར་རྒྱུར་ཐེ་



403403
ཚོམ་མེད། ལགོ་ལེན་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་སེམས་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་

ཚོར་སྣང་ཟབ་མོ་ཞིིགོ་སྟེར་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཅ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིམིགོ་དཔོ་ེདང་། ལྟ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོམོས་

གོཤེསི།

དེང་སང་ཡོར་རྒྱས་སོང་བའིི་ལུང་པོ་དཔོེར་ན་ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། 

ཧྥ་རན་སི། འིཇར་མན་ལྟ་བུ་དེ་དགོ་གོི་ནང་བྱེམས་བརྩིེ་དང༌། 

ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རིན་ཐང་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་

དེས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དཀའི་ངལ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ལྷགོ་བསམ་

གྱིིས་འིདང་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་གོཞིན་

དགོ་ལ་དཔོེ་བལྟ་ས་ཧ་ལམ་མེད་པོ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་གོཞིན་

དགོ་རྣམས་ང་ཚོར་དཔོེ་བལྟ་ས་ཡོོད། རྒྱ་གོར་སློོབ་གྲྭ་ཚོས་

ཇི་ལྟར་བྱེེད་མིན་དང་། ཨ་རི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱེེད་མིན་སོགོས་

ང་ཚོར་ཉིམས་མོང་རིམ་གོསོགོ་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད། ལྷགོ་

བསམ་གྱིིས་འིདང་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའིི་ཕེ་

མེས་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོཞིན་

ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་བསྐྱེད་སྟངས་ཤེིགོ་དང༌། རང་བཞིིན་གྱིིས་སྤྱོི་

ཚོགོས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ངོ་ཤེེས་



404404
པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། དེའིི་ཐོགོ་ཕྲན་

བུའིི་བཟོ་བཅོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིང་ཡོོད་སྲིིད། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོའིི་

ཕེ་མེས་ནས་རང་བཞིིན་གྱིིས་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོོ་འིཇགོས་

ཡོོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེ་བརླགོས་ན་མི་འིགྲེིགོ་སྙིམ་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོཟབ་ནན་བྱེ་དགོོས། 

དཔོེར་ན། ༡༩༦༠ ལོར་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པོ་ཡོོད་པོའིི་

སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་བཙུགོས། དེ་གོ་ལེར་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེས་ཏེེ། དེང་སང་

ཕྲུ་གུ་ཉིིས་ཁི་སུམ་ཁི་ཙམ་གོསོ་སྐྱོང་བྱེས་ཡོོད། འིདས་པོའིི་ལོ་

སུམ་ཅུ་རྩི་གྲེངས་ཀྱིི་རིང་ཕྲུ་གུ་ཁི་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་

པོ་དང༌། ད་ལྟ་འིགྲེིམ་བཞིིན་དུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཐོགོ་མ་སློོབ་གྲྭ་

བཙུགོས་དུས་ང་ཚོ་དེང་དུས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་རྗེེས་ལུས་

ཐེབས་པོ་འིདི། ཡོར་རྒྱས་སོང་བའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོར་དཔོེ་བལྟས་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་སྙིམ་ནས་གོཞིན་དགོ་ལ་

ཡོིད་སྨོན་ཞིིགོ་ང་རང་ཡོིན་ནའིང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཡོིན་ནའིང་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མི་རིགོས་རང་ཉིིད་ལ་ཕེ་མེས་ནས་རྒྱུད་

པོའིི་གོོམས་སྲིོལ་བཟང་པོོ་འིདི་གོཞིན་ལ་ཡོིད་སྨོན་མི་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་རིགོས་རང་གོི་ཁྱིད་ནོར་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་གོཞིི་



405405
ནས་མཐོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། ང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ནས་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ཡོོད་ནའིང་། ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་སྤྱོོད་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཀྱིི་

མིགོ་དཔོེ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེས་ང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་རང་

བཞིིན་གྱིིས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་རྨང་གོཞིི་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོོད་པོ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཡོིན། 

ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་ཚོའིི་ནང་ཧང་སང་དགོོས་པོའིི་སེམས་ཀྱིི་དཀའི་

ངལ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་ང་ཚོའིི་ནང་ཧ་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་

གོོམས་གོཤེིས་དེ་གོལ་གོནད་དང་བརྩིི་མཐོང་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་

ནས་སྤྱོོད་ལམ་ཐོགོ་ནས་ངོ་འིཕྲོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

སེམས་འིཁུར་དང་ལྷགོ་བསམ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན། དགོེ་རྒན་གྱིི་ངོས་

ནས་ཡོིན་ནའིང་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་འིགྲེོ་གོི་མ་རེད་ལ། ལེ་ལོ་

ཡོང་ཡོོང་གོི་མ་རེད། སེམས་ནང་ལྷགོ་བསམ་མེད་པོར་དངུལ་

གོཅིགོ་པུར་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེས། གྲུང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ཕྱོི་ཚུལ་བཟུང་ན། དཔོེར་ན། མོ་ཊའིི་ནང་སྣུམ་སོགོས་ཀྱིི་རྒྱུ་

མཐུན་མ་ཚང་ན། ཕྱོི་ལོགོས་ནས་འིབུད་རྒྱགོ་བྱེ་དགོོས་བྱུང་ན་



406406
ཁུངས་མི་འིཁྱིོལ་བ་བཞིིན། ང་ཚོའིི་མི་ལ་སེམས་ནང་ལྷགོ་པོའིི་

བསམ་པོའིི་སྤྲོོ་སེམས་ཤེིགོ་མེད་ན། གོཞིན་གྱིིས་ཕྱོི་ལོགོས་

ནས་འིབུད་རྒྱགོ་གོཏེོང་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། འིབུད་རྒྱགོ་གོཏེོང་ས་དེ་

དང༌། གོཏེོང་མཁོན་གོཉིིས་ཀ་ཐང་ཆེད་ངེས་རེད། 

དེར་བརྟེན་ལྷགོ་བསམ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན། ནད་བརྒྱ་སྨན་གོཅིགོ་གོི་

དཔོེ་ལྟར། དཀའི་ངལ་དང༌། ལེ་ལོ། སྤྱོི་ཟོམ་སོགོས་རང་བཞིིན་

གྱིིས་འིགོགོ་འིགྲེོ་བ་ཡོིན། ངས་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་ཏུ་རྟགོ་པོར་ཤེོད་

ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱིེད་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

བཞིིན་ཡོོད་ཀྱིང་། ལྷགོ་བསམ་ཐོགོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མི་འིདུགོ 

དེས་རྐྱེེན་པོས་ཁྱིེད་ཚོར་སེམས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱེས་ནས་ཤེིན་

ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་ཚོ་ཚན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་སོང་བའིི་དབང་གོིས་

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་དོ་སྣང་བརླགོ ལྷགོ་བསམ་གྱིི་མཐོང་བརླགོ གོཟི་

བརྗེིད་བརླགོ་སྐོབས་ལྷགོ་བསམ་བརྩིི་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་ཕེམ་

ཁོ་འིཁུར་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་ཐད་ང་ཚོའིི་བོད་

པོ་ཡོགོ་པོོ་རེད་འིདུགོ ཁྱིེད་ཚོས་སེམས་ལ་བཅངས་ནས་ཧུར་



407407
ཐགོ་གོནང་རོགོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཆེ༽ རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདང་། བདོ་ཡོགིོ་ཐོགོ་སློབོ་ཁདི།

དེ་ནས་བོད་ཡོིགོ་ནི་རང་གོི་སྐོད་ཡོིགོ་ཡོིན་སྟབས། དེར་དམིགོས་

བཀར་གྱིིས་དོ་སྣང་དང་སྦྱོོང་བརར་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དཔོེར་ན། དེ་སྔོན་ཤེེས་རིགོ་ཚོགོས་ཆེེན་དང་

པོོ་འིཚོགོས་པོའིི་སྐོབས་ཡོིན་པོ་ཡོོད། ལམ་སང་བོད་ཡོིགོ་ཁོོ་

ནའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་ཚན་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས་ན་ཁོགོ་པོ་ོརེད་ཅེས་བརྗེོད་

དེ་ལུས་པོ་རེད། བར་སྐོབས་ཤེིགོ་ནས་བུ་གོསོ་ཁོང་གོིས་ལགོ་

ལེན་བསྟར་བ་དེས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་

གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་སློོབ་ཚན་ཞིིགོ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་དེ་ཡོགོ་

པོོ་བྱུང་འིདུགོ ང་ཚོས་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོོད་པོ་ཚོས་བོད་ནང་མི་

རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་

འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་པོ་ཚོར་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་འིགོན་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ཁུལ་རེད། དངོས་གོནས་བྱེས་

ན་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་དེ་ཚོར་བོད་ཡོིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་

པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་བསྡེད་པོ་ཚོར་



408408
བོད་ནང་ལ་ལྟོས་ན་ཡོགོ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིང་། ཡོིན་ནའིང་གོནས་

ཚུལ་ཇེ་ཞིན་ཇེ་ཞིན་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ཁོགོ་མི་འིདུགོ རྐྱེེན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། སློོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་ཡོིགོ་

ཐོགོ་སློོབ་ཁིད་བྱེས་པོ་དེས་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། ད་

ལྟ་ལས་བསྡེོམས་ནང་བྲིས་འིདུགོ་པོ་ལྟར། མངོན་གོསལ་དོད་

པོོའི་ིའིགྱུར་བ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། བོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་དོ་

སྣང་བྱེ་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་གོི་ངོ་བོའི་ིཐོགོ་ཐུགོ་ཡོོད་པོས་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། མཁྱིེན་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



409409

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་

བཞུགོས་སྒོར་དྷ་སྟངེ་སྦགོ་སུ་མགྲེནོ་ཁོང་དུ་བོད་བཞུགོས་སྒོར་དྷ་སྟངེ་སྦགོ་སུ་མགྲེནོ་ཁོང་དུ་བོད་

ཀྱི་ིརྩིམོ་པོ་པོའོི་ིཚགོོས་ཆེནེ་ཐངེས་དང་པོའོི་ིཐགོོ་ཀྱི་ིརྩིམོ་པོ་པོའོི་ིཚགོོས་ཆེནེ་ཐངེས་དང་པོའོི་ིཐགོོ་

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

ཀ༽ རགིོ་གོཞུང་ཉིམས་གོས་ོདང་། གོནས་ཚད་ཀྱིི་

གོདན་ཐབོ།

དེ་རིང་འིདིར་ང་རང་ཚ་ོབོད་རིགོས་ཁོོངས་ཀྱིི་མཁོས་དབང་མང་

པོོ་ཞིིགོ་འིཛོམས་པོའིི་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོས་འིདིར་ཚོགོས་འིཛོམས་གོནང་མཁོན་

ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཚང་མར་འིཚམས་འིདྲེི་དང༌། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན་ལ། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཨ་མེས་རྨ་ཆེེན་བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་ཞིིབ་འིཇུགོ་ཁོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཁུར་བླངས་ཏེེ་ཟླ་བ་སྦྲེལ་

ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་ཏེེ་གོོ་སྐོབས་འིདི་བྱུང་བ་ཡོིན་སྟབས། ཁྱིེད་

རང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོགོས་མི་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། 



410410
གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཉིམས་མོང་དང༌། སོ་སོའིི་ཤེེས་

ཚད་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདིར་འིཛོམས་

ནས་ཉིིན་བསྟུད་ནས་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་སྐོབས་བློ་བསྐྱེད་གོསར་

པོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཐོན་ཡོོང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

རེད། ངས་འིདིར་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་རྩིལ་ལས་བཏེོན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ སོ་སོའིི་དོ་སྣང་ཡོོད་པོ་དེ་ནི་ནང་དོན་རིགོ་

པོ་གོཙོ་བོ་རེད། ཐ་སྙིད་རིགོ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་དོ་སྣང་མེད། 

དེར་བརྟེན་ངས་རྣམ་དཔྱོོད་ཐོན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་

མི་འིདུགོ ཞུས་ནས་དགོོས་པོ་ཡོང་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་འིདིར་ཚོགོས་ཞུགོས་ལ་ཡོོད་པོ་ཚང་མས་སེམས་

འིཁུར་བླངས་ནས་མ་འིོངས་པོར་ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་བ་དང༌། འིཛམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྤྱོི་འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་གོདན་ཐོབ་ཀྱིི་སྒོང་ལ་

སློེབས་ཐབས་སུ་ཚང་མས་དགོོངས་འིཆེར་ལྷུགོ་འིདོན་གོནང་

ནས་ལམ་སྟོན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། དེ་དོན་

འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཁོ༽ རགིོ་གོཞུང་གོ་ིདགོ་ེསྐྱནོ་དང་། གོདམས་ངགོ་ཅན་



411411
གྱི་ིརིགོ་གོཞུང་།

རྩི་བ་མི་རིགོས་སུ་དང་སུ་ལ་ཡོིན་ནའིང་སོ་སོའི་ིརིགོ་གོཞུང་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་རང་གྲྭ་པོ་གོཅིགོ་གོི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་

རིགོ་གོཞུང་ཁོ་ཤེས་ནི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཁོ་

ཤེས་ནི་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་ལྟ་བུ་ལས། དེ་ཙམ་ཕེན་ཐོགོས་

མེད་པོ་ཡོང་ཡོོད། འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་དེང་སང་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་མི་འིབོར་མང་དུ་ཕྱོིན། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་ཕེན་

ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་འིདོད་མེད་ཀྱིང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ཕེན་ཚུན་

བརྟེན་རེས་དང༌། ཕེན་ཚུན་ལྟོས་པོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་ཤུགོས་

ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་སྐོབས་ལུང་པོ་སོ་སོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ལའིང་འིགྱུར་

བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ཁོ་ཤེས་རིམ་བཞིིན་གོ་ལེར་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་རེད་

ལ། རིགོ་གོཞུང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐོད་ཡོིགོ་ཀྱིང་བརླགོ་པོ་དང༌། 

མི་རིགོས་ཀྱིང་རིམ་པོས་བརླགོ་པོའིི་འིགྱུར་བ་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ལ་བོད་པོའིི་གོཞུང་ལ་དམིགོས་

བསལ་གྱིིས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གོང་

ཡོོད་ཟེར་ན། ངའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་རྩི་



412412
བ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་དང༌། གོཉིིས་

ནས་ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་ཁོོར་ཡུགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དང༌། མི་

འིབོར་གྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོའིི་

གོོམས་གོཤེིས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བསྟུན་

མཁོས་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མཐུན་པོོ་བྱེ་རྒྱུའིི་མིགོ་ལྟོས་

དང༌། གོདམས་ངགོ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན། དེ་མིན་གོནས་སྟངས་

གུ་དོགོ་དང༌། འིཚོ་ཐབས་ཁོགོ་པོོའིི་འིོགོ་ལ་འིཚར་ལོངས་བྱེས་

པོའིི་མིའིི་གོོམས་གོཤེིས་དེ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མགོོ་བརྡུང་

རེས་བྱེེད་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཕེལ་ཆེེར་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། 

གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདིའིི་རྩི་བ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་

ཀྱིིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བའིི་བསློབ་བྱེ་དེའིི་འིོགོ་ནས་

ང་ཚོའིི་བསམ་བློ་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གུ་ཡོངས་པོོ་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་ལུང་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཀྱིི་འིོགོ་

ནས་ང་རང་ཚོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདིས་མིའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་

བདེ་སྐྱིད་སྤྲོོད་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། མི་དང་མི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

སྟངས། མིས་དུད་འིགྲེོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་



413413
བྱེེད་སྟངས། དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་མིས་ཁོོར་ཡུགོ་སྤྱོི་ཡོི་ཐོགོ་ལ་

འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

ང་ཚོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་བོད་མི་རིགོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོ་སོའིི་

ཕེ་མེས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཞིེན་ཁོོགོ་ལོས་ཡོོང་

སྟེ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོའིི་རིགོ་

གོཞུང་འིདིས་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ

གོ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིདཀའི་ངལ་དང་། བྱེམས་བརྩིསེ་

ཕེངོས་པོ།

འིཛམ་གླིིང་ས་ཁུལ་གོང་སར་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོིས་ཕེོངས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་འིདིར་ང་ཚོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་

ནང་ལ་མི་བཟང་པོོ་བཟོ་ཐབས་དང༌། མི་དེ་སྙིིང་རྗེེའིི་བློ་ཅན་ཞིིགོ་

བཟོ་རྒྱུར་ཤུགོས་རྐྱེེན་སྤྲོོད་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདིས་

ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། བརྩིེ་བས་ཕེོངས་པོའིི་དབང་གོིས་དཀའི་ངལ་

མང་པོོ་འིཕྲད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་གོཉིེན་པོོ་ནི་མི་སེམས་པོ་

བཟང་པོོ་བཟོ་ཐབས་འིདི་འིབའི་ཞིིགོ་ཡོིན། བྱེམས་བརྩིེས་ཕེོངས་

པོའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲུལ་འིཁོོར་གྱིིས་སེལ་མི་ཐུབ་ལ། སྨན་བཅོས་

ཀྱིིས་ཀྱིང་སེལ་མི་ཐུབ། བསམ་བློའི་ིནང་ལ་གོཅིགོ་མ་འིདང་བའིི་



414414
དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་དེར་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་འིདང་བ་ཞིིགོ་བཟོ་

དགོོས། དེ་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་

ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ལ་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་

ཏུ་འིགྲེོ་བའིི་དུས་ཚོད་ལ་སློེབས་ཡོོང་དུས་ཤེིན་ཏུ་ཕེངས་པོོ་

དང༌། ཤེིན་ཏུ་འིགོན་ལིད་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོི་བྱེེ་བྲགོ་ཚང་

མར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་

མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་བ་ལ་ང་རང་ཚོ་རང་དབང་དང་བྲལ་

ནས་རང་གོི་ལུང་པོ་དགྲེ་ལགོ་ལ་ཤེོར། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་

མཐོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་རྩི་བ་ནས་མེད་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་བོད་ལུང་

པོ་བཟུང་ནས་བསྡེད་སྟབས་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་དེར་ཉིམས་ཆེགོ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་གོསལ་རེད། དེ་ནི་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ཐོགོ་ནས་རིམ་པོས་ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ལམ་ཞིིགོ་

རྙོེད་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།

ང༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤེརོ་དང་། ཉིམས་པོ་སློར་

གོས།ོ



415415
ཡོང་རིགོས་གོཅིགོ་ལ། ང་རང་ཚ་ོསོ་སོའི་ིངོས་ནས་སོ་སོའི་ིརིགོ་

གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་དང་དགོའི་ཞིེན་ཡོོད་ནའིང༌། བྱེེད་སྟངས་མ་

ཤེེས་པོ་དང༌། ལྷོད་ཡོངས་དབང་གོིས་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་

པོ་འིདི་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཕེངས་པོོ་རེད། སོ་སོར་འིགོན་ཡོོད་

པོ་དང༌། ཐབས་ཤེེས་བྱེས་ན་བྱེེད་ས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོས་

ལྷོད་ཡོངས་དང༌། གོནད་འིགོགོ་མ་ཤེེས་པོ། ཡོང་ན་རྐྱེེན་ཞིིགོ་

གོི་ཐོགོ་ནས་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་བ་བོད་ནང་ལ་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ལྷགོ་པོར་ང་རང་ཚོ་འིདིར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དངོས་

གོནས་རང་དབང་ཡོོད། ང་ཚོས་དེ་སྔ་སློོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས། 

འིབད་བརྩིོན་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོ་དེ་བོད་པོའིི་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་དོན་དགོ་ལ་བཙུགོས་པོ་ཡོིན་ནའིང་

། ཐོགོ་མའིི་རེ་བ་བརྒྱབ་པོ་ནང་བཞིིན་གྱིི་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་མུ་

མཐུད་ནས་འིཛིན་སྐྱོང་དང༌། ཡོར་རྒྱས་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་གོི་མེད། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ཏེན་ཏེན་ང་ཚོས་འིཐུས་ཤེོར་

ཞིིགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའིི་དགོོས་མཁོོ་ཡོོད་པོ་

དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོར་

ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་སྤེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེ་དོན་ཆེེའིི་བྱེ་བ་

དང༌། ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་ང་རང་ཚོར་དམིགོས་བསལ་



416416
གྱིི་ལས་འིགོན་ཡོོད། 

ཅ༽ བསམ་བླའོི་ིཡོནོ་ཏེན་དང་། སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིབྱེདེ་ལས།

རྩི་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཟེར་བ་འིདི་ཕེལ་ཆེེར་བསམ་བློའིམ། བསམ་

པོའིི་ཡོོན་ཏེན་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་དགོོས་པོ་མིན་ནམ་སྙིམ། བསམ་པོའིི་

ཡོོན་ཏེན་དེ་མཚོན་པོར་བྱེེད་སྐོབས་ངགོ་གོི་བྱེེད་པོ་ལ་བརྟེན་

དགོོས་པོ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་སྐོད་ཡོིགོ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། མ་གོཞིི་ཡུལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་མཐའི་

དགོ་པོ་ཚིགོ་གོི་ལམ་ནས་ཤེོད་ཐུབ་ཐབས་མེད། སྒྲི་རྟོགོ་བསལ་

བའིི་འིཇུགོ་པོ་ཞིེས་ང་ཚོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ལ་བཤེད་པོ་བཞིིན་སྒྲི་

རྟོགོ་སྒྲུབ་འིཇུགོ་མ་ཡོིན་པོར་བསལ་འིཇུགོ་ཡོིན་པོས། ཡུལ་

གྱིི་ཁྱིད་པོར་མཐའི་དགོ་ཚིགོ་གོི་ལམ་ནས་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་མེད་

ཀྱིང༌། དོན་གྱིི་རྒན་པོོ་ཚིགོ་གོི་འིཁོར་བ་ལ་བརྟེན་མཁོན་ཞིིགོ་

ཡོིན་སྟབས། ཚིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ཐོགོ་ནས་མིའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་རྟོགོ་པོའིི་འིཆེར་སྒོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་དེ་དགོ་ཚིགོ་གོི་ལམ་ནས་སྡེེ་ཚན་ཕྱོེ་བ་དང༌། ཚིགོ་གོི་ལམ་

ནས་ཁོ་ཤེས་ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་



417417
ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདི་འིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སྐོད་ཡོིགོ་རྙོིང་ཤེོས་ཀྱིི་གྲེས་

གོཅིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་ལ། ང་རང་ཚོའིི་ཡོི་གོེ་འིདི་དངོས་གོནས་

གོང་འིཚམ་གྱིི་གོནས་ཚད་འིཕེེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན། ནང་ཆེོས་དང་

འིབྲེལ་བའིི་ལྟ་བའིི་རྣམ་གོཞིགོ་ཁོགོ་བོད་ཀྱིི་ཡོི་གོེའིི་ནང་འིདང་

ངེས་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱུགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

གོང་ལྟར་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་སྐོད་དང་མཉིམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་མཁོན་

བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་ཡོིན་པོ་གོཟུར་གོནས་ཀྱིི་མཁོས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོིས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་མིན་དེང་སང་གོི་རིགོ་གོནས་གོསར་པོ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

མ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ཡོོད། དེ་དགོ་ང་ཚོས་

ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཕྲུ་གུ་

ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དུས་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོར་

བརྟེན། ཐོགོ་མར་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་ནས་ཕྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་

གོཅིགོ་རེ་གོཉིིས་ཀྱིི་མཚམས་ལ་ང་ཚོའིི་ཤེེས་རིགོ་ཚོགོས་ཆེེན་

དང་པོོ་དེ་འིཚོགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་སྐོད་ཡོིགོ་དེ་སོ་སོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་



418418
ཅེས་སྐོབས་དེ་དུས་ནས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་དངོས་

སུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་སྐོབས་དགོེ་རྒན་སོ་སོས་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེར་

ཕྲུ་གུར་སློོབ་ཁིད་བྱེེད་རྒྱུའིི་སློོབ་ཚན་སང་ཉིིན་སློོབ་རྒྱུ་དེ་དོ་

དགོོང་མཚན་ལ་བོད་ཡོིགོ་ལ་ཕེབ་སྒྱུར་བྱེ་དགོོས་བྱུང་ན་ཕེལ་

ཆེེར་ཁོགོ་པོོ་བྱེས་མི་ཡོོང་ངམ། གྲེ་འིགྲེིགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཨེ་ཡོོང་ཞིེས་

བརྗེོད་དེ་གོང་ལྟར་ལགོ་ལེན་ལ་བསྟར་མ་ཐུབ་པོ་རེད། 

ཆེ༽ མངི་ཚགིོ་གོསར་བཟ་ོདང་། བདོ་ཡོིགོ་གོ་ིཁྱིད་ཡོནོ།

བར་སྐོབས་ཤེིགོ་ནས་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་འིཛིན་གྲྭ་ལྔ་

པོ་བར་དུ་སློོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་སྐོད་ཀྱིི་ནང་ནས་སློོབ་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་དེ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ན་ནིང་ང་བུ་གོསོ་ཁོང་གོི་

དུས་ཆེེན་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་དམའི་རིམ་འིཛིན་གྲྭའིི་ཚན་རིགོ་

གོི་འིགྲེེལ་བཤེད་བོད་སྐོད་ཐོགོ་ནས་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ ངས་མ་

ཤེེས་པོའིི་ཚིགོ་དེ་འིདྲེ་ཁོོ་ཚོས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དགོ་སྣང་བར་

འིགྲེོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ང་ཚོའིི་རྩི་བའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཕྱུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་ཐབས་

འིདི་ལྟར་བྱེས་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་

ཚོར་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེར་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་ཁིད་བྱེེད་རྒྱུའིི་མིང་
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ཚིགོ་རྣམས་འིཛིན་གྲྭ་དེའིི་དགོེ་རྒན་ཚོས་ལེ་གོང་འིགྲེིགོ་དང་

སྐོབས་གོང་འིཁོེལ་བསྒྱུར་ཏེེ་ཕྱོིན་ན་ཉིེན་ཁོ་མེད་དམ་བསམ་པོ་

དྲེན་གྱིི་འིདུགོ འིདི་རིགོས་ལ་ངེས་པོར་གོཟབ་ནན་བྱེེད་དགོོས། 

ང་རང་ཚོ་དེ་རིང་འིདིར་ཡོོད་པོའིི་མི་སྣ་ལྟ་བུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐོད་

ཡོིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ཚད་ལོངས་པོའིི་མིང་ཚིགོ་འིདང་པོོ་ཡོོད་པོ་

དང༌། བར་གོསར་རྙོིང་མང་པོོ་ཤེེས་པོ། གོང་ལྟར་མིང་ཚིགོ་

ཕྱུགོ་པོོ་ཤེེས་མཁོན། ཡོི་གོེའིི་ཡོིགོ་རྩི་ཆེོད་པོོ་དང༌། གོོ་བ་ལོན་

པོོ་ཡོོད་མཁོན་དེ་རིགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་མིང་ཚིགོ་དེ་དགོ་དོ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་བྱེས་ནས་བཟོ་དགོོས་པོ་དང༌། དོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་

ནས་གོཏེན་འིབེབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་མཐོང་སོང༌། ཕྲུ་གུ་སྟོང་

ཕྲགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བེད་སྤྱོོད་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཚན་རིགོ་དང༌། སྡེེ་

ཚན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་མིང་ཚིགོ་གོསར་པོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་དགོེ་རྒན་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་འིཕྲལ་སེལ་བཟོས་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་ཡོིན་ཚེ་དེ་དགོ་མཇུགོ་ཏུ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་

དགོོས་བྱུང་ན་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་དང༌། ལས་ཀ་ཉིིས་ལས་

ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དང་པོོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་ཚན་

རིགོ་གོི་སྡེེ་ཚན་ལྟ་བུའིི་མིང་ཚིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་དགོ་ཕྱོིན་
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ཆེད་ཇི་སྲིིད་ཀྱིི་བར་ལ་མིང་ཚིགོ་དེ་དགོ་གོཏེན་འིཁོེལ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

མ་གོཞིི་ཤེེས་རིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོས་དེ་དགོ་གོི་གྲེས་ལྷོད་

ཡོངས་དང༌། སྤྱོི་ས་བར་སར་འིཐུས་ཤེོར་མ་སོང་བ་བྱེེད་དགོོས། 

རྩི་བའིི་བརྗེོད་བྱེ་གོསར་པོ་གོསར་པོ་སློེབས་སྐོབས་མིང་ཚིགོ་

གོསར་པོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་རེད། རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མིང་

ཚིགོ་དེ་གོ་རང་འིཇགོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ན་ལེགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོང་

སྲིིད། དེ་ལྟར་བྱུང་སྐོབས་ཐོགོ་མའིི་རྩི་བའིི་འིབྱུང་སའིི་མིང་ཚིགོ་

གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་གོ་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མིན་

ནམ་ཞིེས་ངས་ལོ་གོཅིགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་དེ་ལྟར་བྱུང༌། འིདི་ལ་ང་

ཚོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་འིདི་ཤེེས་པོ་གོཅིགོ་གོིས་བྲིས་

ན་རྫོིགོ་པོོ་བྲིས་ནའིང་འིབྲི་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། ནན་པོོ་ཞིིགོ་བྲིས་

ནའིང་འིབྲི་རྒྱུ་ཡོོད་པོ། ཡོང་སེམས་འིགུལ་ཐེབས་པོའིི་ཡོིད་

འིབྱེོངས་པོོ་ཞིིགོ་བྲིས་ཀྱིང་འིབྲི་རྒྱུ་ཡོོད་པོ། བརྗེིད་ཉིམས་དང༌། 

སེམས་འིགུལ་ཐེབས་པོའིི་ནོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ། ཡོི་གོེ་ཁོོ་རང་

ཕྱུགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་རེད། ཀོ་ཐགོ་སུས་གླིོད་ཀྱིི་ཡོོད་
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ཟེར་ན་ཡོི་གོེ་དེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་ང་རང་ཚོས་ཚད་ཆེ་ཚང་

མ་ལོངས་པོར་བོད་ཡོིགོ་གོི་རྣམ་དཔྱོོད་ལྟ་བུ་དང༌། འིདོན་རྒྱགོ་

སྟངས་རིམ་པོས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

དོ་སྣང་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་གོཞུང་སྲིོལ་ཡོི་གོེ་འིབྲི་སྟངས་

ཤེིགོ་ཡོོད། དེ་ནི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིི་གོསུང་འིབུམ་ནང་གོི་འིབྲི་

སྟངས་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་རེད། ཡོང་ཁོོ་རང་ཁོོ་རང་ལ་བརྗེིད་

ཉིམས་ལྟ་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ གོང་ལྟར་

ཡོང་སྙིིང་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་རང་ངོས་ནས་ཕྱུགོ་པོོ་དང༌། རྒྱུ་ཆེ་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དཔོེར་ན། ཕྲུ་གུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རིགོ་པོ་ཆེ་

ཚང་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་འིཐུས་མ་ཤེོར་ན། རྒྱུ་

ཆེ་ཆེ་ཚང་ཡོོད་པོ་བཞིིན། ང་རང་ཚོའིི་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་འིདི་ཡོང་

ཁོོ་རང་ལ་རྒྱུ་ཆེའིི་ནུས་པོ་ཆེ་ཚང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་དགོ་ང་

ཚོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་སྟངས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་ཐུབ་པོའིི་སྐོབས་ལ་

རྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོའིི་ཡོི་གོེའིི་བཟོ་ལྟའིི་རྣམ་པོ་ཐོན་ཡོོང་གྲེབས་

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཇ༽ ཐ་སྙིད་གོཅིགོ་གྱུར་དང་། བདོ་ཡོིགོ་གོསར་བཟ།ོ
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དེ་ནས་ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་སྒྲི་ལ་མེད་མཁོན་ཨའིི་ཧྥུ་ (F) ཟེར་མཁོན་

འིདྲེ་པོོ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ཚོའིི་གྲེས་སྐོབས་རེ་ནི། ཧ་ཕེ་

བཏེགོས་པོ་ལྟ་བུ་འིབྲི་མཁོན་བྱུང་སོང༌། ཡོང་སེམས་པོ་རོ་

རྗེེས་ང་རང་ཚོའིི་སྔགོས་སྐོད་བརྗེོད་སྐོབས། མིང་གོཞིིའིི་སྟེང་

ལ་ཌི་མ་རུའིི་བཟོ་དབྱེིབས་ལྟ་བུ་ (ྈྐྈྑ) བཞིགོ་པོ་གོཅིགོ་དང༌། 

ཡོང་པོོ། ཕེོ། བོ་ (ྉྤྤ་ྉྤྥ་ྉྦྤ་) ལྟ་བུ་སྟེང་དུ་ཉིའིི་བཟོ་དབྱེིབས་བྲིས་

པོ་གོཅིགོ་ཡོོད་ཅེས་སེམས་དཔོའི་རོ་རྗེེས་ང་ལ་དེ་འིདྲེ་བཤེད་

བྱུང༌། དེ་ཁུངས་བཙན་ཞིིགོ་ཡོིན་མིན་ངས་མི་ཤེེས། ཁྱིེད་རང་

ཚོས་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་རང་ཚོའིི་སྔ་མོའིི་ཡོིགོ་གོཟུགོས་དེ་ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་སྒྲི་གོདངས་

གོསལ་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན། ཧ་ཕེ་བཏེགོས་དང༌། ཕེ་ཧ་བཏེགོས་

གོསར་པོ་བཟོ་དགོོས་དོན་མེད། ང་རང་ཚོར་སྒྲི་གོདངས་ཡོོད་

མུས་རེད། གོལ་སྲིིད་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། དེང་སང་གོི་སྒྲི་

གོདངས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བོད་སྐོད་ནང་དེ་སྔ་ཤེོད་རྒྱུན་མེད་ཀྱིང་

བོད་པོའིི་ལྕེ་གྱིོང་པོོ་མིན་སྟབས་གོང་ཞིིགོ་བརྗེོད་དགོོས་ཀྱིང་

བརྗེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་ཚོ་བོད་པོ་རྒན་པོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ཝིས་ (V) ཟེར་བརྗེོད་སྐོབས། 
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སྔོན་ལ་མཆུ་ཏེོ་རློན་པོ་ལྟ་བུ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་པོ་ལས། དེ་

མིན་ང་ཚོས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་པོ་གོང་ཡོང་མེད། རྒྱ་མི་དང་ཉིི་ཧོང་

གོི་མིས་དབྱེིན་སྐོད་བཤེད་པོ་དང༌། ང་ཚོ་བོད་པོས་བཤེད་

པོ་གོཏེན་ནས་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། བོད་པོས་དབྱེིན་ཇི་སོགོས་གོང་

ཞིིགོ་བཤེད་དགོོས་བྱུང་ཡོང་སྒྲི་གོདངས་གོསལ་ཐགོ་ཆེོད་ཤེོད་

ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚོའིི་ལྕེ་ལ་དེ་སྔ་གོོམས་གོཤེིས་མེད་པོ་དང༌། 

བོད་སྐོད་ནང་མེད་པོའིི་སྒྲི་གོདངས་གོསར་པོ་སློེབས་སྐོབས་

ཡོིགོ་གོཟུགོས་ཀྱིང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོས་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚང་

རྟོགོས་པོ་དང་། གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚང་ཁོོང་དུ་ཆུད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་གོཏེན་འིབེབས་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོ་

མཆེོགོ་དམན་སུ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཡོི་གོེ་འིབྲི་བའིི་སྐོབས་སུ་

དཀའི་ངལ་ཡོོང་བཟོ་མེད། དཔོེར་ན། ངས་ཀྱིང་རྣམ་ཀུན་ས་

ཡོིགོ་རྒྱགོ་སྐོབས་མིའིི་མིང་མི་འིདྲེ་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་

ཡོོང་དུས་ཤེེས་ཀྱིི་མེད་སྟབས་འོིལ་ཚོད་ལ་འིབྲི་རྒྱུ་རེད། གོཏེན་

འིབེབས་ཤེིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

ཉི༽ ཕེལ་སྐོད་ཀྱི་ིསྒྲི་གོདངས་དང་། ཡོགིོ་སྐོད་ཀྱི་ིགོལ་
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གོནད།

ཕེལ་སྐོད་ཀྱིི་སྒྲི་གོདངས་གོལ་ཆེེ་བ་ཡོོད་དམ། ཡོིགོ་སྐོད་གོལ་

ཆེེ་བ་ཡོོད་པོའིི་སྐོོར་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོགོོ་བསྡུར་བྱེས་ན་ཐགོ་གོཅོད་རྒྱུ་

ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས། ངས་འིདི་ལེགོས་ཤེོད་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་རང་རང་སོ་སོའི་ིབསམ་ཚུལ་རེད། ཡོིན་ནའིང་

གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་གོཅིགོ་གོང་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། སྔོན་གྱིི་ལོ་

ཙཱ་བ་མཁོས་པོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁོན། དེ་ཡོང་མི་ཐོགོ་

གོཅིགོ་གོཉིིས་མིན་པོར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་ནས་མིང་ཚིགོ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོའིི་བཀའི་འིགྱུར་

དང་བསྟན་འིགྱུར་པོོ་ཏེི་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད། ང་རང་

ཚོས་ཕེལ་སྐོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཐལ་དྲེགོས་ན་གོང་འིཚམ་ནས་

དེ་དགོ་གོི་ནང་དོན་མི་ཤེེས་པོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། དཔོེར་

ན་དེང་སྐོབས་རྒྱ་ཡོིགོ་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་བཀའི་འིགྱུར་དེ་དགོ་

གོི་གྲེས་ཀྱིི་ཡོི་གོེ་ཁོ་ཤེས་ནི་ཀློོགོ་ཤེེས་ཀྱིི་མེད། ཡོི་གོེ་ཁོ་ཤེས་

ཀློོགོ་ཤེེས་ཀྱིང་དོན་དགོ་གོཏེན་ནས་མ་ཤེེས་པོ་དེ་ལྟར་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ 
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ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་ཇི་ཙམ་ཐབས་སྡུགོ་ནའིང་

བཀའི་འིགྱུར་དང་། བསྟན་འིགྱུར་པོོ་ཏེི་སུམ་བརྒྱ་ཉིི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་

ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་འིགོོ་ནས་མཇུགོ་བར་ཆེ་ཚང་ཀློོགོ་ཐུབ་

ཀྱིི་ཡོོད། གོཞུང་མ་སྦྱོངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ལས། གོཞུང་སྦྱོངས་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཚེ་ནང་དོན་ཆེ་ཚང་བརྗེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། སྐོད་ཆེ་

བཤེད་པོའིི་སྐོབས་ཚིགོ་རེ་ཟུང་སྲུབ་འིཇུགོ་ལྟ་བུ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་

ན་མ་གོཏེོགོས། ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་

སྐོད་འིདི་གོའིི་ཐོགོ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟར་ཕྱོིན་པོའིི་ཉིེར་

ལེན་གྱིིས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ས་ཆེེན་པོོ་ཧོར་གྱིི་

ཡུལ་ནས། ལྷོ་ཕྱོོགོས་ལ་ཚུར་རྩིིས་ན་མོན་བར་དུ་དང༌། ཤེར་

ནུབ་ལ་རྩིིས་ན་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས། ཤེར་དར་རྩིེ་མདོའིི་བར་དུ་

གོང་ལྟར་ཡོི་གོེ་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་གོཅིགོ་གྱུར་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། 

རིམ་པོས་ཕེལ་སྐོད་དེ་དགོ་གོཙོ་བོ་ཆེགོས་ན་གོང་འིཚམ་ནས་

བཀའི་བསྟན་འིགྱུར་པོོ་ཏེི་མང་པོོ་དེ་དགོ་ཀློོགོ་མ་ཤེེས་པོ་དང༌། 

དོན་དགོ་གོོ་མི་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཉིེན་ཡོོད། 

གོཉིིས་ནས་སྒྲི་གོདངས་མི་འིདྲེ་བ་བྱེས་ཚེ་ང་རང་ཚོ་ལྷ་སར་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང༌། ལྷ་སའིི་གྲེོང་ཁྱིེར་ནང་གོི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས་དེ་



426426
དང༌། གོཙང་ཆུས་བར་དུ་བཅད་པོའིི་ཕེར་ཕྱོོགོས་གྲེིབ་ནང་གོི་

གྲེིབ་པོ་རྣམས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས་གོཉིིས་ལ་སྒྲི་གོདངས་མི་

འིདྲེ་བ་ཡོོད། གོང་འིཚམ་ནས་གྲེིབ་པོ་ཚོས་ཡོི་གོེ་བྲིས་པོ་དེ་ལྷ་

ས་བས་མ་ཤེེས་པོ་དང༌། ལྷ་ས་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོི་གོེ་བྲིས་པོ་དེ་

དགོ་གྲེིབ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མ་ཤེེས་པོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། 

གོང་ལྟར་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་བལྟས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་དོན་གོཅིགོ་ནི་མང་ཚོགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཚད་དམན་དྲེགོས་

པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མ་དགོ་པོའིི་ཚིགོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་

མུ་འིབྱེམས་ནས་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དང་། ང་ཚོ་དེ་

སྔ་བོད་ལ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེང་སང་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོད་པོ་གོཉིིས་

བསྡུར་ན་ཕེལ་ཆེེར་དེང་སང་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་

ནས་ཤེེས་ཚད་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཡོོད། ཇི་ཙམ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང་

སྤྱོིར་བཏེང་མི་ཐོགོ་གོསར་པོའིི་མང་ཚོགོས་ཕེལ་ཆེེ་བ་འིཛིན་གྲྭ་

བཞིི་པོ་ལྔ་པོ་ཙམ་ལ་སློེབས་ཡོོད། མང་ཚོགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཚད་

དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཡོི་གོེའིི་ནང་ལ་འིབྲི་ཐུབ་པོའིི་མིང་ཚིགོ་གོི་སྒྲི་

གོདངས་བེད་སྤྱོོད་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཡོོང་རྒྱུར་བརྟེན། ད་ལྟའིི་གོོང་

གོི་བར་སྟོང་དེ་དགོ་གོ་ལེར་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཡོོང་



427427
གོི་རེད་སྙིམ། མ་གོཞིི་འིདི་ཚོའིི་གྲེས་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དགོོངས་པོ་

བཞིེས་རྒྱུ་ཡོིན་པོས་མཁོས་པོ་ཚོས་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ཤེོགོ་

ཨང་། 

ཏེ༽ ཕེདོ་པོ་རྣམ་གོསུམ་དང་། དུས་དང་འིཚམ་མནི།

ཡོང་ང་རང་ཚོས་བཤེད་པོ་དེ་བདེན་པོ་གོཅིགོ་དང༌། རྒྱུ་   མཚན་

ལྡན་པོ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང༌། ང་ཚོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡོོན་ཏེན་ལ་

དུས་མཁྱིེན་པོ་ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། གོང་ལྟར་བཤེད་པོ་དེ་ཕེན་

པོའིི་རྩི་བ་ལ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གོཞིན་གོང་ཡོང་

མེད། ཕེན་པོའིི་རྩི་བར་བཤེད་པོ་དེ་དགོ་དུས་དང་རན་མིན་ལ་ང་

ཚོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། སྔོན་མ་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་

འིཕྲལ་དང༌། བར་སྐོབས་སུ་བསམ་བློ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོ་བྱེས་

ནས་འིཆེར་ཅན་ལ་བསྡེད་པོ་ལས། གོསར་གོཏེོད་བྱེེད་རྒྱུར་དེ་

ཙམ་གྱིི་དོ་སྣང་མེད་པོ་དང༌། ཚོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་འིཚོགོས་ནའིང་

འིཛེམས་ཟོན་སྤེངས་ནས་ཐད་ཀར་རྣགོ་ཐོགོ་གོཙགོ་འིཁོེལ་གྱིི་

སྐོད་ཆེ་མ་བཤེད་པོ། བཤེད་ན་ལམ་སེང་དགྲེ་ཟླ་དགྲེ་གོཤེེད་

ཀྱིི་འིཁོོན་འིཛིན་ལ་ཕྱོིན་པོ་དེ་རིགོས་ནི་ང་ཚོ་རྗེེས་ལུས་ཀྱིི་



428428
རྟགོས་རེད། ང་རང་ཚོས་དགོེ་སྐྱོན་བརྗེོད་པོ་དེ་དགོ་ལྷགོ་བསམ་

གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་

གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་གོི་ཐོགོ་

ནས་འིཁྱིོགོ་པོོ་ཡོོ་བསྲིང་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དཔོེར་

ན། འིདུལ་བའིི་ནང་ལ་ཡོིན་ནའིང༌། ལྟུང་བ་གླིེང་དྲེན་བྱེེད་པོ་

དེ་འིཁྱིོགོ་པོོ་ཡོོ་བསྲིང་གོི་དོན་ཡོིན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་

ང་རང་ཚོའིི་ཡོར་ངོ་མར་ངོའི་ིགོསོ་སྦྱོོང་འིཚོགོས་སྐོབས་ལྟུང་

བ་གླིེང་དྲེན་བྱེེད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤེིགོ་གོསུངས་ཡོོད། དེ་དགོ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་ང་རང་ཚོས་སྤེམ་པོོ་བྱེས་

ནས་སྡེོད་པོ་དང༌། མཛེས་ཆེོས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བྱེེད་པོའིི་གོོམས་

གོཤེིས་དང་བགོ་ཆེགོས་མཐུགོ་པོོ་ཡོོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ང་ཚོས་དྷ་རམ་སར་བཞུགོས་སྒོར་

ལ་དཔོེར་ན། སྐྱོན་བརྗེོད་ཀྱིི་ཚོགོས་འིདུ་ཡོང་འིཚོགོས་པོ་རེད། 

སྐོབས་དེར་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་གུང་བྲན་གྱིི་ལུགོས་སྲིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་ཡོང་བྱུང་སོང༌། དེ་དུས་ངས་འིབོད་

སྐུལ་བྱེེད་སྐོབས་ང་ཚོས་མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོི་སྐོད་ཆེའིི་ནང་གོི་བསམ་

ཕེོད་པོ་དང༌། ཤེོད་ཕེོད་པོ། བྱེེད་ཕེོད་པོ་སྟེ་ཕེོད་པོ་རྣམ་གོསུམ་



429429
བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ངས་ཤེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། དེ་དུས་དགོའི་

བྲང་སྤྱོི་ཁྱིབ་མཁོན་པོོ་དགོའི་བྲང་བློ་བཟང་རིགོ་འིཛིན་གྱིིས་

ཉིིན་ཞིིགོ་ང་ལ་འིདི་ལྟར་གོསུང་གོི་འིདུགོ ཕེོད་པོ་རྣམ་གོསུམ་

གོལ་གོནད་ཆེེ་ཡོང་ཕེོད་པོའིི་མཇུགོ་ཏུ་རན་དང་མ་རན་དང༌། 

ཕེན་དང་མ་ཕེན་ལ་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས་ཞིེས་གོསུངས་

བྱུང༌བ་དེ་ནི་བདེན་པོའིི་སྐོད་ཆེ་དང་། ཉིམས་མོང་གོི་སྐོད་ཆེ་

རེད། བསམ་ཕེོད་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། བསམ་ཕེོད་པོའིི་ཐོགོ་

ཏུ་ཤེོད་ཕེོད་པོ་དེ་ཡོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཤེོད་ཕེོད་པོའིི་ཐོགོ་

ལའིང་བྱེེད་ཕེོད་པོ་དེ་ཡོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་ཕེོད་

པོ་གོསུམ་པོོ་དེའིི་མཇུགོ་ཏུ་དེས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་མེད་དང་། 

དུས་ལ་བབས་མིན་གོཟིགོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

པོ་དེ་ང་ལ་མི་རྒན་གྱིི་བསམ་འིཆེར་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་། 

དེ་དུས་ཁོོང་གོི་བཤེད་པོ་དེ་གོ་དུས་ཡོིན་ནའིང་སེམས་ནང་དྲེན་

གྱིི་ཡོོད། དེ་དངོས་གོནས་རེད། དེར་དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚན་

འིདུགོ་བསམ་པོ་ངས་དྲེན་མོང༌། 

དེ་ལྟར་ན། ང་རང་ཚོས་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

བསམ་འིཆེར་འིདོན་རྒྱུ་དེ་དགོ་ཧ་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 



430430
ཡོིན་ནའིང་དེ་དང་མཉིམ་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱིེན་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་

ལ་ཡོང་དུས་མཁྱིེན་པོ་ཞིེས་ཡོོད་པོ་བཞིིན། ང་རང་ཚོས་ཀྱིང་

དུས་ཚོད་ལ་རན་མིན་ལ་སྐོབས་རེ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

མིན་ནམ་སྙིམ། ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



431431

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉིནི་

ཧར་པོ་སྤུར་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེསློབོ་ཡོངོས་ལ་སྩལ་ཧར་པོ་སྤུར་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེསློབོ་ཡོངོས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོར་གོཞུང་མང་དང་། འིབྲལེ་ཡོདོ་ལ་ལེགོས་

ས།ོ

དེ་རིང་འིདིར་དགོེ་རྒན་རྣམ་པོ་ཚ་ོདང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚ་ོའིཕྲད་པོ་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ང་ཚ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་

དྲུགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རིང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་

གྲུབ་འིབྲས་ཆེེ་ཤེོས་རེད། དེ་ཡོོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་ཕྱོི་ལོ་ 

༡༩༦༠ ཐམ་པོའིི་ལོར་སྲིིད་བློན་ནེ་རུས་གོཙོ་བོ་གོནང་བའིི་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་ནས་ཐུགོས་འིཁུར་ཆེེ་བཞིེས་གོནང་བ་དང༌། སྐོབས་

དེའིི་ཤེེས་རིགོ་བློན་ཆེེན་ཤེི་རི་མ་ལི་ནས་འིཆེར་འིགོོད་གོཏེན་

འིབེབས་གོནང་བ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྗེེས་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་གོི་ཤེེས་རིགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་རིམ་པོས་དོ་

ཁུར་དང་སེམས་འིཁུར་ཆེེན་པོོ་གོནང་ཡོོད། ངས་དེ་སྔ་ཕེན་

ཆེད་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་ཚང་མར་རྗེེས་དྲེན་ཞུ་གོི་ཡོོད་ལ། 



432432
ད་ལྟ་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་སྐུ་ཞིབས་དྷ་དྷ་ནས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོི་སྲིིད་ཇུས་གོང་ཡོོད་ལགོ་ལེན་དོན་འིཁྱིོལ་གོནང་བར་བརྟེན་

དམིགོས་བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོོད།

དེ་བཞིིན་ཉིིན་རེ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དགོེ་རྒན་ཚོ་

ལ་ཡོང་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། དེ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་པོའིི་

རྒྱུ་མཚན་གོཅིགོ་ནི། ང་ཚོ་བོད་པོ་ཚོས་རང་དོན་རང་གོཅེས་

ཧུར་སྐྱེད་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུ་རེད། འིདིར་ས་གོནས་ས་ཐོགོ་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་བོད་རིགོས་ཚོ་དང༌། བོད་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ཐོགོ་

ནས་ཀྱིང་ད་ལྟ་བར་ཚང་མས་ཧུར་བརྩིོན་བྱེས་ནས་ནུས་པོ་

འིདོན་གྱིི་ཡོོད་སྟབས་ང་དགོའི་པོོ་བྱུང་ལ་ཁྱིེད་ཚོར་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། 

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལགོ་ཆེ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིནུས་

པོ།

གོང་ལྟར་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཆེ་ཚང་བེད་སྤྱོོད་ཡོོང་བར་ཤེེས་ཡོོན་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་སོ་སོ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་མ་འིོངས་པོའིི་མདུན་ལམ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། 



433433
བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལའིང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། འིཕྲལ་མངོན་སློ་བཅོས་མིན་

པོར་ཡོོན་ཏེན་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་འིཇགོས་པོ་དང༌། ཕྱོིན་ཆེད་

ཡོོན་ཏེན་དེའིི་ཐོགོ་ནས་སྤྱོི་དང་སྒོེར་གྱིི་དོན་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་

ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུར་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེས་དགོོས། ཤེེས་ཡོོན་དམིགོས་

སར་འིཁྱིོལ་བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བ་ལྷགོ་བསམ་ལ་རགོ་ལུས་པོ་རེད། 

ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན། ཇི་ཙམ་གྱིིས་མིའིི་འིཇོན་ཐང་

ཡོོད་པོ་དེས་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། མི་ལ་འིཇོན་

ཐང་ཡོོད་ནའིང་བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་མ་ཕྱོིན་ན། མིའིི་

ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ནུས་པོས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཚབ་ལ་གོནོད་པོ་

འིཁྱིོལ་བའིི་རང་བཞིིན་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་ཡོོད་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

དང༌། བསམ་པོ་བཟང་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཤེེས་ཡོོན་བེད་སྤྱོོད་ལོགོ་པོར་

མ་ཕྱོིན་པོར་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང་མཉིམ་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་བཤེད་པོ་ལྟར་ཤེེས་ཡོོན་ནི་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན་པོ་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་གྲེགོས་རེད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་

ཐོགོ་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཡོོང་བ་གོཅིགོ་ནི། ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུས་
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མ་འིགྲེིགོས་པོར། མི་ལ་ཡོ་རབས་དང་བཟང་པོོའིི་སྤྱོོད་ལམ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དེང་སང་གོཞིི་ནས་མངོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དང༌། བཅུ་དགུ་པོའིི་ནང་ཡོོན་ཏེན་

དགོོས་པོར་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཡོོད། དེ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐོབས་ལ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་མཁོན་གྱིི་མིས་སྤྱོོད་ལམ་སྡུགོ་པོོ་བྱེེད་

པོ། མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཁྲུལ་བྱེེད་པོ། ཐུབ་ཚོད་ཤེོད་པོ། ཕྱོི་ལ་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཡོོང་བ་ལྟར་མ་ཡོིན་པོར་ནང་དུ་བཙོགོ་པོ་ཡོོད་

པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

གོ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཉིམས་པོའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོས་ཀྱི་ི

དཀའི་རྙོགོོ

སྔ་མོ་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་མཁོན་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་

རེད། མཐོ་སློོབ་དེ་དགོ་ཚུགོས་སྐོབས་མིའིི་བསམ་བློའི་ིཡོ་རབས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་མཁོན་དགོོན་པོ་ཁོགོ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་དེ་

དགོ་གོིས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། རིམ་པོས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཆེོས་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཆེེ་མཐོང་ཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ཆེོས་ཞིེས་པོ་

དེ་ཡོང་ཞིབས་བརྟན་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་

ལས་ཆེོས་ཀྱིིས་སེམས་རྒྱུད་འིདུལ་དགོོས་པོའིི་གོོ་དོན་བརླགོ་
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པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད། 

སྤྱོིར་བཏེང་བཤེད་ན། མིའིི་སེམས་ལ་སྐྱོན་ཆེ་ཡོོད་པོ་ཉུང་དུ་གོཏེོང་

རྒྱུ་དང༌། བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་རྣམས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་

སྒོོམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་དེ་ཙམ་མེད། དུས་ཀྱིི་འིགྱུར་

བ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་མིའིི་ཀློད་པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ཀློད་པོ་

གྲུང་པོོ་བཟོ་ཆེེད་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་ཟེར་བ་

དེ་དགོ་ཡོར་རྒྱས་མུ་མཐུད་ཕྱོིན་པོ་དང་། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་ལྷགོ་

བསམ་བཟང་པོོ་ཡོོང་བའིི་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་དེ་དང་མཉིམ་

པོ་འིདོན་མ་ཐུབ་པོར་བརྟེན། ཁྱིིམ་ཚང་ཚོའིི་ནང་ལའིང་བཟའི་ཚང་

རྒྱགོ་རེས་རྒྱགོ་པོ་དང༌། བཟའི་ཚང་ཁོ་བྲལ་འིགྲེོ་བ་སོགོས་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་རྐྱེེན་ངན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་དྲེང་པོོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ནུས་

པོ་མ་འིདང་བའིི་དབང་གོིས། དཔོེར་ན་ལས་བྱེེད་པོ་དང༌། 

ཆེབ་སྲིིད་པོ། ཚོང་པོ། མདོར་ན་ཁིམས་དཔོོན་སོགོས་ལས་

རིགོས་གོང་གོི་ནང་དུའིང་བཙོགོ་པོ་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། མི་

ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོ་དང༌། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོགོ་མི་བྱེེད་པོ། དྲེང་

པོོ་དྲེང་བཞིགོ གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་པོ་བཟང་པོོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དེ་
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དགོ་མ་འིཛོམས་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཤེེས་ཡོོན་ཟེར་བ་དེ་རྙོོགོ་དྲེ་

བཟོ་རྒྱུའིི་ལགོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས། མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་ཕེན་བདེ་

སྒྲུབ་པོ་དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ལ་འིགྲེོ་གོི་མི་འིདུགོ 

དཔོེར་ན། དུད་འིགྲེོ་ཤེ་ཟན་དགོ་གོིས་གྲེོད་པོ་ལྟོགོས་སྐོབས་

སྲིོགོ་ཆེགོས་ཆུང་བ་བསད་ནས་ཤེ་ཟ་བ་དང༌། ཁགོ་འིཐུང་བ་

ལས། དེ་ལས་སྤྲོོས་པོའིི་རྙོོགོ་དྲེ་བཟོ་གོི་མེད། ང་རང་ཚོ་མིས་

འིཕྲལ་སེལ་ལྟོ་གོོས་འིགྲེིགོས་ཙམ་གྱིིས་ཆེོགོ་མ་ཤེེས་པོར་

འིདོད་པོ་ཆེེན་པོོ་དང་། འིདོད་པོ་ཆེེན་པོོ་དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ངོ་

ལོགོ་དང་། གོཡོོ་སྒྱུ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ལ་རང་སྐྱིད་པོར་ལྟ་རྒྱུ་མེད་ལ། སྤྱོི་ཚོགོས་

ཞིི་འིཇམ་ཡོོང་བར་ཡོང་ལྟ་རྒྱུ་མེད་པོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རི་ཁུགོ་ལུང་ཁུགོ་དེ་དགོ་ཏུ་

ཤེེས་ཡོོན་དེ་ཙམ་མེད་པོ་དང་། ཡོར་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོའིི་ནང་

གོི་མི་རྣམས་དྲེང་བ་དང་། སྐྱགོ་རྫུན་ཤེོད་རྒྱུ་ཉུང་བ་ལྟ་བུ་ཡོོད་

ལ། གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེན་པོོ་ཁོགོ་གོི་ནང་དུ་ཤེེས་ཡོོན་ལེགོས་པོ་དང༌། 

མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་ལགོ་རྗེེས་ལ་སྐྱགོ་རྫུན་

ཚ་བ་དང༌། ཧམ་པོ་ཚ་བ་ཆེགོ་གོི་འིདུགོ 
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ང༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིི་མིགོ་དཔོ་ེདང་། བདོ་མའིི་ིཁྱིད་ནརོ།

འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ཤེསེ་ཡོནོ་དགོསོ་པོ་ཁོ་གོཅགིོ་གྲེགོས་ཡོནི་ནའིང༌། 

ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་གོཅགིོ་པུས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ་པོར། བསམ་

པོ་བཟང་པོ་ོདང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་མཉིམ་དུ་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་ན་

ཉིནེ་ཁོ་ཡོདོ་པོ་དངེ་སྐོབས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་སྟབས། ང་

ཚ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚསོ་ཤེསེ་ཡོནོ་ལ་དང་དདོ་བྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་

ཅགིོ་མ་ིབཟང་པོ་ོདང༌། ཡོ་རབས་ཡོངོ་བའི་ིཐགོོ་ལ་དང་དདོ་བྱེདེ་

དགོསོ། ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་ཀྱིང་མ་ིསྐྱགོ་རྫུན་ཤེདོ་མཁོན་ད་ེརགིོས་ལ་

འིཕྲལ་སལེ་ལམ་འིགྲེ་ོཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྲན་བུའི་ིདངུལ་མང་བ་

ལྟ་བུ་ཡོདོ་ནའིང་ད་ེདགོ་ལ་ཡོདི་སྨནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། དྲེང་པོརོ་དྲེང་

བཞིགོ རྒྱབ་མདུན་ང་ོལགོོ་མདེ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་རྣམས་ལ་སྐོབས་ར་ེ

ལམ་འིགྲེ་ོམདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོདོ་ནའིང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུ་མདེ། 

མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཡོ་རབས་དང༌། དྲེང་བདེན་ཟེར་བ་དེ་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་ཡོིན། ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་བ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་དགོོས་པོ་དེ་ལ་ངེས་པོར་དུ་དོ་སྣང་བྱེ་

དགོོས། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་གོནའི་རབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་
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གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོོ་འིདི་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ངེས་པོར་

དུ་ཤེེས་དགོོས། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོར་དཔོེ་ལྟ་ས་

ཡོོད་པོ་སྟེ། དེ་ཡོང་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་རྣམས་ལ་དཔོེ་ལྟ་

ས་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་དང༌། ཡོ་རབས་ཟེར་

བ་དེ་ང་ཚོ་བོད་པོ་རང་ལ་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོ་དེ་ལ་བདགོ་པོོ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་ལུང་པོ་གོཞིན་ལ་དཔོེ་ལྟ་ས་མི་འིདུགོ 

དོ་སྣང་ཡོོད་མཁོན་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ང་ཚོར་ཚུར་དོ་སྣང་བྱེེད་

བཞིིན་འིདུགོ ང་ཚོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོའིི་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤེིས་

དེ་བརླགོས་ན་བརླགོ་གོཅིགོ་ཡོིན་པོ་ལས་བསྐྱར་དུ་མི་གོཞིན་གྱིི་ས་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ གོནད་དོན་དེ་ལ་ང་ཚོ་

བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་

དགོོས། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྩི་བ་གོཞིན་ཕེན་ཡོིན་ལ། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་

ལྷགོ་བསམ་དེ་དགོ་ཡོོད་ན་རང་གོི་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་དང༌། ངགོ་

གོི་རྣམ་འིགྱུར། བསམ་བློའིི་འིཁྱིེར་སོ་དང་བཅས་པོ་ཡོ་རབས་ཤེིགོ་

དང་། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་མེད་ན་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཡོང་

མ་རབས་ཤེིགོ་ཆེགོ་ངེས་ཡོིན། ང་ཚོ་བོད་པོར་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་

པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོོའིི་སྤྱོོད་པོ་དེ་ནི་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་
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པོ་དང༌། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོིན་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མི་ཚེ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་བའིི་དོན་དུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་བསམ་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ངོས་འིཛིན་བྱེ་དགོོས། 

ཅ༽ དགོ་ེརྒན་གྱི་ིསློབོ་ཁདི་དང་། སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིབཟང་

སྤྱོདོ།

དེ་ནི་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་ངོས་ནས་ངོས་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོར་མ་ཟད། ལྷགོ་ཏུ་དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ངོས་ནས་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན་པོ་ངོས་འིཛིན་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ནས་

སློོབ་ཚན་འིཁིད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་སོ་སོའི་ིསྒོོ་གོསུམ་ཡོ་

རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་དང༌། ངགོ་གོི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས་དེ་རྣམས་

ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་

སོ་སོའི་ིསྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

སོ་སོའི་ིསྤྱོོད་ལམ་དེ་མ་རབས་ཞིེ་གོཅིགོ་བྱེས་ཤེིང་། ཁོ་ནས་

ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་བརྗེོད་ན་གོང་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་རེད་དམ། 

ཡོ་རབས་ཞིེས་པོ་ཚིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ངོ་ཆེ་འིཕྲོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

མིན་པོས། རྒྱུན་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས། 

དགོེ་རྒན་ཚོས་སློོབ་ཚན་སློོབ་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་ཕྲུ་གུར་
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སེམས་གོཏེིང་ནས་བརྩིེ་བ་དང༌། བྱེམས་སྐྱོང་བྱེེད་པོ། ཕྲུ་གུའིི་

མི་ཚེའིི་མདུན་ལམ་ལ་སེམས་འིཁུར་ལེན་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་ན། སློོབ་སྦྱོོང་དེ་ཕྲུ་

གུའིི་སེམས་ལ་ཟུགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

ཀློད་པོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་

སེམས་པོ་བཟང་པོོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཡོ་རབས་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས། ཡོ་རབས་ཞིེས་པོ་སྤྱོོད་ལམ་ལ་སྦྱོར་ནས་སློོབ་

དགོོས་པོར་བརྟེན། དགོེ་རྒན་ཚོས་སོ་སོའིི་སྤྱོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ཡོ་རབས་ཞིེས་པོ་ངོ་སྤྲོོད་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཕྲུ་གུ་

སོ་སོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ཕེ་མ་ཚོས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིགོ་

བཟོ་ཐུབ་ན། ཁྱིིམ་ཚང་དེའིི་ནང་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་

གུ་ཚོར་རང་ཤུགོས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་ཞིིགོ་སློེབས་ངེས་ཡོིན་པོས་

དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ ཤེེས་ཡོོན་དང་མཉིམ་

དུ་ཡོ་རབས་དགོོས་ཟེར་བ་དེ་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་གོནས་ཚུལ་

མིན་པོར། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོ་གོི་འིདུགོ 

ངས་ཨ་རི་དང༌། ཡོོ་རོབ་སོགོས་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་ནང་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ཤེེས་ཡོོན་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཐོགོ་
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མི་འིདང་བའིི་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་སྤེོབས་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་

ནས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོང་ཚོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་ཀྱིང་མིའིི་བསམ་བློ་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཏེེ་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་རྙོོགོ་དྲེ་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཁོོང་ཚོས་ངོས་

ལེན་བྱེེད་བཞིིན་འིདུགོ འིཛམ་གླིིང་ནང་བོད་པོ་རྒྱུས་ཡོོད་མཁོན་

ཕེལ་ཆེེ་བས་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་བཟང་པོོ་དང་། ཡོ་རབས་

འིདུགོ་ཅེས་སྤྱོིར་བཏེང་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

མ་གོཞིི་བོད་པོའིི་ནང་ལ་རྐུན་མ་དང༌། སྐྱགོ་རྫུན་ཤེོད་མཁོན་

ཡོོད་ནའིང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་བརྒྱ་ཆེའིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་བོད་པོའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། དེ་ང་ཚོས་བདགོ་པོོ་ཡོགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཐུབ་ན་བོད་པོའིི་ཁོེ་

ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ལ་

གོང་འིཚམ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དེ་དགོ་ཚང་

མས་སེམས་ལ་འིཇགོས་པོ་དང༌། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་བྱེེད། 

བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉིིན་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉིིན་

ནང་སགོོ་སློབོ་ཕྲུགོ་ཁོགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་ནང་སགོོ་སློབོ་ཕྲུགོ་ཁོགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ བདོ་སོགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཆེསོ་

རགིོ

དེ་རིང་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཧོར་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་ནས་ཡོོང་བའིི་སློོབ་

ཕྲུགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཉིིན་གོཉིིས་གོསུམ་གྱིི་སྔོན་ལ་མཉིམ་དུ་ཐུགོ་

འིཕྲད་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། ང་

རང་ཚ་ོབོད་དང་ཧོར་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་གོཉིིས་ཧ་ལམ་བུ་སྤུན་གྱིི་ཕེ་མ་

ནང་བཞིིན་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། མདོར་ན་ཏཱ་ལའིི་ཞིེས་པོའིི་མིང་ཚིགོ་འིདི་ཡོང་སོགོ་སྐོད་

ཡོིན། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱེོན་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་

པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད། 

བར་སྐོབས་ཆེེན་པོོ་ཧོར་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་ཁོགོ་ཐོགོ་མར་ཨུ་རུ་སུ་

གོསར་བརྗེེའིི་ཐོགོ་ནས་ཡུལ་གྱིི་ནང་རྒྱལ་བསྟན་རྨང་ནས་

བཅོམ་པོ་དང༌། ནང་སོགོ་རྒྱ་ནགོ་ཕྱོོགོས་སུ་ཕྱོིན་རྗེེས་རིམ་
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པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཉིམས་དམས་ཕྱོིན་ནས་ཆེེན་

པོོ་ཧོར་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་དང་། ཡོ་

ང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་བསྟན་པོ་རྨེགོ་མེད་དུ་ཕྱོིན་པོས་མ་

ཚད། མི་མང་རྣམས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ནས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་སའིི་

རང་གོི་ལུང་པོར་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། 

སོ་སོའིི་ལུང་པོ་དབང་སྒྱུར་ཨུ་རུ་སུར་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་དང༌། ནང་སོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་སོགོས། གོང་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་

པོོའིི་ངང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིང་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་བྱུང་

བ་རེད། 

ང་རང་ཚོ་བོད་སོགོ་གོཉིིས་ཀར་བར་སྐོབས་ཀྱིི་ཉིམས་མོང་སྐྱིད་

སྡུགོ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ། ང་ཚོ་འིདིར་

བཙན་བྱེོལ་བར་ཡོོད་མཁོན་བོད་པོའིི་སར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཆེེན་པོོ་

ཧོར་གྱིི་ཡུལ་ཁོགོ་ནས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཡོོང་སྟེ་ང་རང་ཚོ་སྐྱིད་སྡུགོ་

མཉིམ་མོང་བྱེས་ནས་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་ཕྱོིན་ཆེད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོའིི་མེ་རོ་སློར་གོསོས་ནས་བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་བའིི་དོན་

དགོ་གོི་དམིགོས་ཡུལ་སོགོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་ཟིན་ཏེེ་ཁྱིེད་
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རང་ཚོ་འིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་ཡོོང་བས་ན་ང་རང་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཐུགོ་

སྟེ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

དེ་སྔ་ཨུ་རུ་སུའིི་ཁོོངས་གོཏེོགོས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

རང་དབང་ཐོབ་ཡོོད། བར་ལམ་རང་དབང་བྱུང་བའིི་རྗེེས་སུ་ས་

ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་ནང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་རིགོས་ལྟ་སྤྱོོད་དང༌། ལྷགོ་

པོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་སློེབས་ཏེེ་

དགོོན་པོ་གོསར་རྒྱགོ་བྱེེད་རྒྱུས་མཚོན་པོས་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

པོ་དང་། ལྷགོ་དོན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ནང་དང༌། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོའིི་

ནང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཤེིན་ཏུ་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ཡུལ་གྲུ་ཁོགོ་ཚོའིི་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་སྒོེར་སོ་སོ་

ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོས་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་

ཀྱིི་རྣམ་པོ་མཚོན་པོའིི་ཆེེད་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་

འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་

རྒྱུ་མཚན་དེའིི་ཐོགོ་ནས་སྒོེར་སོ་སོ་ཆེོས་པོ་ཡོིན་མིན་ལ་མ་

ལྟོས་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐོན་པོ་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་
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པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་དེང་སང་ས་ཁུལ་ཚང་མའིི་ནང་

ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་

ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་མུས་རེད། 

ཁོ༽ བདོ་སོགོ་གོ་ིདཀའི་ཉིནེ་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ།

ནང་སོགོ་ནི་ད་ལྟ་བོད་ནང་བཞིིན་དཀའི་ངལ་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད། 

ལྷགོ་པོར་ནང་སོགོ་ཁུལ་ལ་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཤེིང་

། སོགོ་པོོ་རང་ཉིིད་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཟིན་པོ་

རེད། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ལ་གྲེོང་དང༌། གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེ་ཁོགོ་རིགོས་ཀྱིི་

ས་ཆེ་ཚ་གྲེང་མཐོ་དམན་སྙིོམས་པོོ་ཡོོད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་

མི་ཁྱིོན་ཆེེ་སློེབས་ཟིན་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་བོད་ས་སྤྱོི་བྱེིངས་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ནང་སོགོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཉིེན་ཁོ་ད་ལྟའིི་ཆེར་

མེད་ཀྱིང་། གོང་ལྟར་ནང་སོགོ་དང༌། བོད་གོཉིིས་ཀ་གོ་ལེར་

སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་དེ་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཉུང་བ་ཆེགོས་

རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། 

དེ་ལྟ་བུ་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་ང་རང་ཚོ་ཉུང་ཤེས་ལྷགོ་པོ་འིདི་
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རྣམས་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་གོི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ནང་སོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་པོ་

ཡོིན་ན། སྔར་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་ནང་སོགོ་གོི་ས་ཁུལ་ནས་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་མཁོན་མཁོས་པོ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོོད། བསྟན་པོའིི་ཞིབས་

འིདེགོས་ཆེེན་པོོ་སྒྲུབ་ཡོོད། སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

འིདི་ཡོང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་

རྣམ་པོ་ཐོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

དེས་ན་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་འིདི་དགོ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། མདོར་ན་

ཆེོས་སྲིིད་གོཉིིས་ཀའིི་ཆེ་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་

ཏེན་ཡོོད་པོ་དང༌། དེང་དུས་འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཤེེས་བྱེའིི་གོནས་ཚུལ་

ཆེ་ཚང་ཤེེས་ཐུབ་པོ་བྱེས་ནས་དེ་གོཉིིས་ཟུང་སྦྲེལ་བྱུང་ན་ཡུལ་

ལུང་ཡོར་རྒྱས་དང༌། ནང་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་ཡོོད་པོ་བཅས་དེ་

གོཉིིས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེེ། 

གོ༽ འིཚ་ེམདེ་ཞི་ིབ་དང་། འིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིམིགོ་དཔོ།ེ 
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དེ་རིང་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོསློོབ་ཕྲུགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་རྣམས་

བརྒྱུད་དེ་ངས་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོརང་རང་སོ་སོའི་ིཡུལ་ལ་འིཕྲིན་ལན་

བསྐུར་རྒྱུར་འིཛམ་གླིིང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་

སྐོབས་ཡོིན་ཅིང་། ཡུལ་ལུང་གོང་དུའིང་རང་དབང་ཟེར་བ་འིདི་

དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་རིམ་པོས་རང་

དབང་ཆེེ་རུ་ངེས་པོར་དུ་འིགྲེོ་ངེས་ཡོིན། དེས་ན་མི་རིགོས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་དང༌། མི་རིགོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་ནས་

ཡོོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་

གོཞུང་རྣམས་ངོ་ཤེེས་པོ་བྱེས་ནས་དེ་ལ་བདགོ་སྤྲོོད་དང་། མི་

རིགོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོེ་དབང་ཆེ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུངས་ལ་ཕྲན་བུའིི་བློ་ཁོ་མཐུན་མིན་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དེ་དགོ་སྤྱོི་སར་བཞིགོ་སྟེ། ཚང་མས་འིགོགོ་

དོགོ་ས་དང༌། འིགོན་ཆེེ་སའིི་ཐོགོ་ལ་བློ་བསྒྲིིམས་ནས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་ཚོ་བོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

ང་རང་ཚོའིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུར་འིབད་རྩིོལ་འིཐབ་རྩིོད་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དེ་ཡོང་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་
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ལ་བརྟེན་ནས་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། དེས་རྐྱེེན་པོས་གྲེངས་ཉུང་མི་

རིགོས་ཀྱིི་ནང་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་དང་། འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་

ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་རིགོས་སོགོས་ཀྱིིས་བོད་པོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་པོའིི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་སྟངས་འིདིའིི་

ཐོགོ་ལ་གོདུང་སེམས་མཉིམ་བསྐྱེད་དང༌། ཤེ་ཚའིི་རྣམ་འིགྱུར་

སྟོན་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་སོགོ་པོོ་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་

དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་དང༌། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ བདེན་

པོ་བདེན་གོཏུགོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གོི་

ཐོབ་ཐང་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ང་ཚོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདེན་དོན་རྩིོད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་

མི་རིགོས་མང་པོོ་ཡོོད། མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཁལ་རང་བྱེས་ནས་

འིགྲེོ་དུས་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་དང༌། དོ་སྣང་ཕྲན་བུ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་ནི་དཀའི་ངལ་གོཅིགོ་སེལ་ཡོང་གོཉིིས་

དྲེངས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་ཕྱོོགོས་ནས་འིཚེ་བ་བྱེས་



449449
ན་ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་དེའིི་ལན་སློོགོ་པོ་དང་། ཡོང་དེར་ཕེལ་རྒོལ་

ལན་སློོགོ་ན། ཡོང་དེར་ཡོང་ཚུར་རྒོལ་ལན་བྱེེད་སྐོབས་མཇུགོ་

བསྒྲིིལ་རྒྱུ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་སྟངས་འིདི་མཐའི་

གོཅིགོ་ཏུ་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་གྲྭ་པོ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་བྱེས་ནས་བསམ་

བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཡོོན་ཏེན་མེད་ན་གོང་ཡོང་

བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པོས། སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་ཡོོད་

པོ་འིདི་དགོ་ཆེ་ཚང་བ་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ཏུ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཆེ་ཚང་བ་གོཅིགོ་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་དགོོས། 

དགོོན་པོ་ཁོགོ་དང་། ལྷ་ཁོང་ཁོགོ་འིགྲེེམ་སྟོན་ཁོང་ལྟ་བུ་མིན་

པོར། དེའིི་ནང་གོི་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་

སྣང་གོནང༌དགོོས་ལ། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རང་

གོི་ཉིམས་ལེན་བྱེས་ནས་སོ་སོའིི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དེས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་

སྒྲུབ་པོ་དང༌། མང་ཚོགོས་ཡོ་རབས་ཀུན་སྤྱོོད་བཟང་པོོ་ཡོོང་

ཐབས་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྲིོལ་རྒྱུན་



450450
གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ང་རང་ཚོའིི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་མདུན་ལ་ར་སྤྲོོད་འིཕེེར་བ་བྱེེད་རྒྱུ་

ཤེིན་ཏུ་གོལ་པོོ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ང༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དང་། སྙིངི་རྗེའེི་ིལྟ་སྤྱོདོ།

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དགོོན་པོ་ཁོགོ་ཚོས་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་པོ་དང་

། མི་མང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐབས་གོང་

མང་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེ་ལ་ངས་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་

འིདུགོ ཐབས་ཤེེས་ཐུབ་ན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་

སྐོབས་ལ་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་

པོོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། མདོར་ན་ཕེ་མ་ཚུན་ཆེད་ནས་སོ་སོའི་ི

ཕྲུ་གུར་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ། ཕེ་མས་གླིོགོ་བརྙོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་

གུར་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ལྡན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཧ་ཅང་

ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་ཚོའིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོིས་

ཕེོངས་ཏེེ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་དང༌། 



451451
བོད་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཆེེན་པོོ་ཧོར་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་སོགོས། ང་རང་

ཚོའིི་ས་ཁུལ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཕེ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོི་མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་

འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་སྟོན་མཁོན་གྱིི་མི་རབས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོར་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་རང་

གོི་རྣམ་པོ་མཚོན་བྱེེད་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོར་མ་ཟད། འིཛམ་

གླིིང་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་ཁོེ་ཕེན་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནའིང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་དགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་བཅངས་

ནས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། 

ངས་ད་རེས་གོོ་སྐོབས་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོར་དཀའི་ངལ་ཡོོད་

པོ་རྣམས་རིམ་པོས་སེལ་ནས་ཚང་མའིི་སེམས་ལ་རེ་བ་ཡོོད་

པོ་ལྟར། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་ཡོོད་པོ་

རྣམས་བདེ་བླགོ་ཏུ་འིགྲུབ་ཐུབ་པོའིི་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ལ། 

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་རང་ངོས་ནས་ནུས་པོ་

གོང་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཕེན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་ད་ལྟ་བར་

དུ་བྱེས་པོ་ཡོིན་ལ། ད་དུང་ཡོང་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་ནས་བསྒྲུབ་ངེས་

ཡོིན། དངོས་གོནས་བོད་དང༌། ཧོར་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་



452452
ཡོོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་འིཚེ་

མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ། མདོར་ན་སྙིིང་རྗེེ་རྩི་བར་གྱུར་

པོའིི་བསྟན་པོ་འིདི་ཉིིད་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་དུང་ཕྱུར་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁིད་

ཚོས་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདིས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཇི་ཙམ་ཡོོད་པོ་རྟོགོས་མ་ཐུབ་པོ་སོགོས་

ཀྱིི་ཆེ་ནས་མཐོང་ཚུལ་དང༌། ཁྱིད་གོསོད་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ལས། 

རིམ་པོས་རང་དབང་ཇེ་ཆེེར་ཕྱོིན་ན་ཏེན་ཏེན་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་

པོ། མདོར་ན་སྙིིང་རྗེེ་རྩི་བར་གྱུར་པོའིི་ཆེོས་ཚུལ་འིདིས་མི་དུང་

ཕྱུར་མང་པོོར་ཕེན་ཐོགོས་ངེས་ཅན་ཡོོང་སྲིིད་ལ། ང་ཚོའིི་ཆེོས་

དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་

པོ་འིདི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་མི་རིགོས་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་

དགོ་མིན་པོར། རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཐོགོ་ལ་ཡོང་ཏེན་ཏེན་

ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཅེས་བཀའི་

སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༦ ཉིནི་དྷ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༦ ཉིནི་དྷ་

སྟངེ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེརེ་འིབལེ་འིཇམ་གྱི་ིཁྱིམི་ཚང་སྟངེ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེརེ་འིབལེ་འིཇམ་གྱི་ིཁྱིམི་ཚང་

ཁོགོ་དབུ་འིབྱེདེ་མཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་ཁོགོ་དབུ་འིབྱེདེ་མཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། དྲེང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱརོ།

ད་ེརངི་འིདརི་འིབལེ་འིཇམ་གྱི་ིགྲེགོོས་པོ་ོཚ་ོདང༌། འིབལེ་འིཇམ་

གོཞུང་ནས་ཀྱིང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་རདེ། གོང་ལྟར་ད་ེརངི་འིདརི་

ཁྱིམི་ཚང་བཞི་ིསྒོ་ོའིབྱེདེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་འིད་ིཐགོོ དང་པོརོ་སྦྱོནི་

བདགོ་གོནང་མཁོན་རྣམས་ལ་སྙིངི་ཐགོ་པོ་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་

ཡོནི། ད་ེབཞིནི་ང་རང་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡོནི་པོར་ངས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་གོི་ཚབ་བྱེས་ཏེེ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུས་ཆེོགོ་གོི་རེད། གོང་ཡོིན་

ཞི་ེན། འིཛམ་གླིངི་གོང་དུ་ཡོནི་ཡོང་མ་འིངོས་པོ་གོལ་ཆེརེ་འིཛནི་

གྱི་ིཡོདོ། གོལ་ཆེརེ་འིཛནི་རྒྱུའི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིདུས་ཚདོ་ནང་ལས་

འིགོན་རྐང་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་གོཞིནོ་སྐྱསེ་འིད་ིརྣམས་ཡོནི། གོལ་

འིགོངས་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོའི་ིམ་འིངོས་པོར་འིགོན་འིཁུར་བྱེདེ་མཁོན་
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གྱི་ིམ་ིཐགོོ་འིད་ིརྣམས་ད་ལྟ་ན་གོཞིནོ་གྱི་ིསྐོབས་འིདརི་ཤེསེ་ཡོནོ་

གྱི་ིསྦྱོངོ་བརར་སྤྲོདོ་རྒྱུ་དང༌། ལུས་ཀྱི་ིའིཚར་ལངོས་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་

བ། མ་ིགོཤེསི་བཟང་པོ་ོཡོངོ་ཐུབ་པོ། གོང་ལྟར་ལུས་སམེས་གོཉིསི་

ཀའི་ིཆེ་ནས་ཚད་དང་མཚན་ཉིདི་ཚང་བའི་ིའིཚར་ལངོས་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡོངོ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་ཡོནི་པོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིལས་ཀའི་ིཐགོོ་

ཐུགོས་འིཁུར་བཞིསེ་ཏེ་ེརགོོས་རམ་གོནང་བ་འིདརི། ངས་བདོ་མ་ི

མང་གོ་ིཚབ་བྱེས་ཏེ་ེཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་འིདདོ་བྱུང༌།

དེ་རིང་ངས་འིདིར་ཞུ་འིདོད་པོ་ཅིགོ་ལ་རོགོས་རམ་གོནང་མཁོན་

ཚོས་བོད་པོར་ཞིེན་ནས་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོི་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

རོགོས་པོ་བྱེས་པོ་རེད་དམ་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྩི་བ་ནས་མིན། བོད་

པོར་རོགོས་པོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས། ང་ཚོ་བོད་པོ་རྣམས་ཡོིན་

ལུགོས་ཚུལ་མཐུན་དང༌། བདེན་པོ་བདེན་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློ་

གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ། བོད་པོར་བདེན་པོ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

བོད་པོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ། བོད་མིའིི་རང་

གོཤེིས་བཟང་པོོ་ཡོིན་པོ་བཅས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བོད་

པོར་ཤེ་ཚ་སློེབས་ཏེེ་རོགོས་རམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་པོར་

ཆེབ་སྲིིད་དང་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྟོབས་ཤུགོས་ཡོོད་
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ན། ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཤེ་ཚ་ཡོོད་རུང་མེད་རུང༌། ཡོང་རྒྱུ་

མཚན་གོཞིན་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོང་སྲིིད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོིན་པོ་ལས་

དྲེང་བདེན་གྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞིིགོ་མིན། ང་ཚོ་བོད་པོར་དཔོལ་འིབྱེོར་

དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རེ་བ་བྱེེད་ཡུལ་ཕེལ་ཆེེར་མེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་བོད་པོར་འིདི་འིདྲེའིི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་ནི་རང་

བཞིིན་མིའིི་ལྷན་སྐྱེས་ལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྩིེ་བ་བྱེེད་

པོ་དང༌། ཡོང་སྒོོས་ཉིམ་ཐགོ་དམན་ཅིང་ཕེོངས་པོ། དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་པོ་ཚོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་རོགོས་པོ་བྱེེད་པོ་འིདི་མིའིི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ཞིིགོ་རེད། འིདི་འིདྲེའིི་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོགོ་

ནས་ང་ཚོ་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེས་པོ་རེད། བོད་མི་ཚོས་ཀྱིང་

ང་ཚོ་བོད་པོས་དྲེང་བདེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེས་

པོ་རེད་བསམ་པོའིི་ངོས་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་པོོ་

དྲེང་བཞིགོ་མ་བྱེས་ན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་འིདི་རྣམས་

རྟགོ་པོར་ཡོོང་མིན་ངེས་པོ་མེད། རྒྱུ་མཚན་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་རྒྱུ་མཚན་དེ་རང་ལ་ཇི་
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སྲིིད་ཚང་བའིི་བར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོང་གོི་རེད། རང་ངོས་ནས་

མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་དང་། ཚུལ་མིན་མ་རབས་བྱེས་ཚེ་ད་ལྟ་

ང་ཚོར་དངོས་འིབྲེལ་སྙིིང་ཉིེའིི་ཤེ་ཚ་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་

གོནས་ཐབས་མེད་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོནས་ནའིང་ལེགོས། ང་ཚོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདེན་

རྫུན་དབྱེེ་འིབྱེེད་ཀྱིིས་བདེན་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་

ང་ཚོས་ངོ་ཤེེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་ཚོར་ཁྱིེད་

ཚོས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགོས་རམ་གོནང་བ་འིདི་ཕྱོོགོས་སུ་

ལྷུང་བའིི་རྒྱབ་སྐྱོར་གོནང་གོི་ཡོོད་པོར་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་

ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་འིདི་རྣམས་

དོན་གྱིིས་བདེན་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས། དེའིི་ཐོགོ་

ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་བདེན་པོ་ཡོིན་པོའིི་མངོན་རྟགོས་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན་ང་ཚོ་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་ཀྱིི་འིདུགོ་

ཅེས་ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་དེ་རིང་འིདིར་ཡོང་

ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། དེ་ནི་དོན་ཚན་གོཅིགོ་ཡོིན། 

ཁོ༽ གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། བུ་ཕྲུགོ་ལ་ལྟ་རྟོགོ
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དོན་ཚན་གོཅིགོ་ལ་རྣམ་ཀུན་ངོས་ནས་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། 

འིདིར་བསྐྱར་བཤེད་ཡོང་བཤེད་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། གོོང་དུ་

ཁྱིིམ་ཚང་ཁོགོ་བཞིི་ལ་ལྟ་བར་འིགྲེོ་སྐོབས་ཁོང་པོའིི་ནང་དངོས་

གོཙང་ཡོོད་པོ་དང༌། ཐབ་ཚང་ནང་གོི་དངོས་སྤྱོད་སོགོས་ཧ་ཅང་

ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ ང་ཚོས་འིདིར་འིཁྱུགོ་ཙམ་མཐོང་བ་ལས་རྟགོ་

པོར་འིདིར་སྡེོད་ཀྱིི་མེད། འིདིར་འིཁྱུགོ་ཙམ་མཐོང་བའིི་སྐོབས་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཡོོད་པོ་དེས་ཚིམས་ཏེེ་མ་བསྡེད་པོར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ 

རིང་དང༌། བདུན་ཕྲགོ་དང༌། ཟླ་བ། ལོ་སྦྲེལ་ནས་འིདིའིི་ནང་

འིགོན་འིཁུར་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས་ཉིིན་གོཅིགོ་ལྟར་ལས་ཀ་

ཚགོས་ཚུད་པོོ་དང༌། དང་བ་འིདྲེེན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

གོཞིན་ལྟ་སྐོོར་ལ་ཡོོང་སྐོབས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བཟོས། རྣམ་ཀུན་

སྡེོད་སྟངས་ཐད་ཡོང་ན་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་ཡོགོ་པོོ་མེད་པོ། 

འིདིར་དམིགོས་ཡུལ་གོཙ་ོབོ་ནི་ཕྲུ་གུར་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་

ལས། ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ཕེ་མ་སོ་སོ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་དོན་དེ་གོཙོ་

བོ་མིན་སྟབས། ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའི་ིནང་གོི་ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་

བདགོ་པོོ་གོཙོ་བོ་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་ཐོགོ་ནས་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་

འིཚ་ོབ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤེིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའི་ིནང་

ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒན་པོ་གོཉིིས་པོ་དེ་བདགོ་པོོ་ཡོིན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། 
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ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་ཧ་ལམ་སྡུགོ་ས་ནས་བཤེད་ན་ཚེ་གོཡོོགོ་ལྟ་བུ་

བྱེས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་རེད། དུས་རྒྱུན་ནས་ད་ལྟ་ཁྱིིམ་ཚང་

སོ་སོའི་ིནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས་མ་གོཞིི་ཧུར་

བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། མ་བྱུང་སྔོན་འིགོོགོ་ཆེེད་བཤེད་ན་

ང་རང་ཚོའིི་ལས་ཀ་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་གོ་ལེར་ཉིམས་ཞིན་ལ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་འིདི་ལས་སློ་པོོ་འིདུགོ ཉིམས་ཞིན་ལ་སོང་ཟིན་ཚེ་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་འིདུགོ འིཐུས་མ་ཤེོར་གོོང་ལ་

ཁོང་པོ་ལྟ་བུ་སེར་གོ་དང་པོོ་ནས་མ་ཤེོར་གོོང་ལ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་ཚོས་སོ་སོའི་ིལས་འིགོན་གོང་ཡོོད་པོ་དེ་ངོས་འིཛིན་

ཡོགོ་པོོ་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཧུར་བརྩིོན་གྱིི་ལོ་ཟླ་སྦྲེལ་ནས་འིགྲེོ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ནས་འིགོོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས་ཡོིན་ན་ཡོང་ཡོིགོ་ཚང་ནང་ཡོིགོ་

ཐོགོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་ལ་ཆེོགོ་ཤེེས་བྱེས་ཏེེ་

སྡེོད་པོ་མ་ཡོིན་པོར་ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའིི་ནང་དུས་སྐོབས་ངེས་

མེད་ལ་ལྟ་སྐོོར་དང་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ཏེེ་ཡོང་སྙིིང་ཕེ་མ་ཐགོ་རིང་

ལ་བསྡེད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་རྣམས་འིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་
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ལ་བཞིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། ཕེ་མ་ཚོས་ལུས་པོོས་ཁོད་ཀྱིིས་ཆེོད་དེ་

བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང་། སེམས་ནང་ཕྲུ་གུ་དེ་དྷ་སར་བོད་ཁྱིིམ་ནང་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་དེ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་བསམས་ནས་སྡེོད་

པོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཕེ་མ་དང་ཁོ་བྲལ་ནས་བསྡེད་

ཡོོད་ཀྱིང་། འིདི་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་དང་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་སྐྱིད་པོོ་

ཡོོད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཕེ་མ་ཐགོ་རིང་ལ་སྡེོད་

མཁོན་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ངའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་དམ་

མ་གོིར་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་ཡོོད། ཐུབ་ཚོད་ཤེོད་མཁོན་དེ་ལྟ་

བུ་ཡོོད་བསམས་ནས་དྲེན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྲུ་གུའིི་ངོས་

ནས་ཡོིན་ན་ཡོང་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་སྡེོདེ་རིང་བཙན་དབང་འིོགོ་

ཚེ་གོཡོོགོ་རྒྱུགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ན་ཁྱིིམ་

ཚང་བཙུགོས་པོའིི་དགོོས་པོ་མ་བྱུང་བ་རེད། ཁྱིེད་ཚོ་འིདིར་

ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། དགོོས་

དོན་ལེགོས་སྒྲུབ་ཡོོང་བར་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ལྟ་སྐོོར་ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེས་ཏེེ། དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་བརྟགོ་དཔྱོད་

དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་སྐྱོན་ཤེོར་ཡོོད་གོནས་

གོོ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོོ་རེད། 

གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལ་ཕེན་གོནོད་འིབྲེལ་



460460
གྱིི་ཡོོད་སྟབས། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་མ་བདེ་བ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་མི་ཚེ་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་གོནོད་འིབྲེལ་གྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། 

དེ་ནི་དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་མིན་པོར་དོན་ཆེེན་རེད། དེར་བརྟེན་

སྣང་མེད་དང༌། ལྷོད་གོཡོེང་དུ་མ་སོང་བ་ཚང་མས་ཧུར་སྐྱེད་

གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༧ ཉིནི་ཀ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༧ ཉིནི་ཀ་

རུ་ཎ་ཚགོོས་པོས་སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིམཛད་སྒོའོི་ིརུ་ཎ་ཚགོོས་པོས་སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིམཛད་སྒོའོི་ི

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

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ་དང་། རྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ།

དེ་རིང་འིདིར་ཕེེབས་པོའིི་དགོེ་བཤེེས་རྣམ་པོ་དང༌། ས་གོནས་

ཀྱིི་ཕྱོགོ་ལས་འིགོན་འིཁུར་བཞིེས་མི། མི་མང་བཅས་ཚང་མར་

ཞུ་རྒྱུར། བཀའི་འིགྱུར་རིན་པོོ་ཆེེ་ནས་ཐུགོས་འིཁུར་བཞིེས་ནས་

སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་སྔོན་འིགྲེོའི་ིརྟེན་འིབྲེལ་ཐོགོ་འིཁྱུགོ་ཙམ་

བཅར་ཐུབ་པོ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཚོགོས་པོའིི་ངོས་ནས་

ཁུར་བླངས་པོའིི་ཐོགོ ས་གོནས་མི་མང་ནས་མཐུན་འིགྱུར་དང༌། 

རྒྱབ་སྐྱོར། དེ་བཞིིན་ས་གོནས་འིབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེེད་ཚོའིི་ཐོགོ་

ནས་ཀྱིང་ཐུགོས་འིཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེེན་པོོ་གོནང་བ་དེར་ངས་

བསྔགོས་བརྗེོད་དང་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོོད། 

ཚང་མས་མཁྱིེན་གོསལ་ལྟར་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

མི་འིདོད་པོའིི་ཆེ་ནས་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོར་སེམས་ཅན་
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ཚང་མ་གོཅིགོ་པོ་རེད། གོཟུགོས་སྟོབས་ཆེེ་ཆུང་ཐོགོ་ནས་བཤེད་

ན་མི་གོཟུགོས་སྟོབས་ཆེེ་བའིི་གྲེས་ལ་ཚུད་ཀྱིི་མེད་ན་ཡོང༌། 

འིགྲེོ་བ་མི་ཟེར་བ་འིདིར་ཁྱིད་ཆེོས་གོཙོ་བོ་ནི། རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་

ནུས་པོ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ཆེ་ནས་སེམས་ཅན་

འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་རླབས་ཆེེ་བ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་

རང་བཞིིན་གྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་ཆེོགོ་པོར་རྣམ་

དཔྱོོད་དེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ལ་བརྟེན་ནས་གོོང་ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་ནི་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

ཀྱིི་ནུས་པོ་གོོང་ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་ཞིིགོ་

ཡོིན་ཅིང་། དེང་སང་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་དེ་འིཛམ་གླིིང་

ཀུན་ལ་ཁྱིབ་པོའིི་བྱེ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཤེེས་ཡོོན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ནའིང་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་

རྣམ་དཔྱོོད་དེ་ཕེན་པོའིི་དོན་ཆེེན་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ལ་ལྷགོ་བསམ་

བཟང་པོོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་དགོོས། དཔོེར་ན། དེང་སང་ནུབ་

ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་ཚོ་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་

ནས། འིཛམ་གླིིང་ཡོར་རྒྱས་ཞིན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོས་དཔོེ་བལྟ་

ས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་དེ་

ཚོའིི་ནང་མིའིི་སེམས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་



463463
ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པོོས་འིདང་གོི་

མེད། ཤེེས་ཡོོན་དེ་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོས་རྒྱབ་འིཁྱིོགོ་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ང་ཚོར་ངོ་འིཕྲོད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

ཁོ༽ སློབོ་གྲྭས་ཤེསེ་ཡོནོ་དང་། དགོནོ་སྡེསེ་བཟང་སྤྱོདོ།

ངས་རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོར་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་ཚན་

རིགོ་དང༌། དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེར་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་

ནས་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིང༌། རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ལ་གོནའི་རབས་ནས་ནང་

བསམ་བློའི་ིགོནས་ཚད་མཐོ་པོོ་དང༌། ལྟ་བ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་

ངེས་པོར་དུ་ཟུང་སྦྲེལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་

རྟགོ་ཏུ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྔ་དུས་ལུང་པོ་མང་པོོའི་ིནང་དུ་རྣམ་དཔྱོོད་

དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བའིི་འིགོན་ཆེོས་

སྡེེ་ཚོས་འིཁྱིེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེང་སང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཆེོས་སྡེེ་ཚོར་དེ་ཙམ་གྱིི་ནུས་པོ་མེད་

པོ་ལྟ་བུ་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་འིགོན་འིཁུར་བྱེེད་
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མཁོན་མེད་པོས་འིཐུས་ཤེོར་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ངའིི་རེ་བ་

ལ་ད་ལྟ་སློོབ་གྲྭ་འིགོོ་ཚུགོས་པོ་འིདིས་ཕྱོིན་ཆེད་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་སྒྲུབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མི་ལྷགོ་

བསམ་བཟང་པོོ་ཡོོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཡོང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་བའིི་རེ་བ་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁྱིེད་ཚོས་ཐོགོ་མ་ནས་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་

དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་གོཉིིས་ཀ་བཟང་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་འིཛིན་རོགོས་གོནང་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུའིི་དོན་ཚན་གོཅིགོ་ཡོིན། 

གོ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། འིགྲེ་ོབའི་ིཞིབས་

འིདེགོས།

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་མཚོན་ཆེོས་

ལུགོས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ལ། ཆེོས་ལུགོས་གོཙ་ོཆེེ་བ་

དེ་དགོ་གོིས་འིཛམ་གླིིང་ནང་ད་ལྟ་བར་མི་ས་ཡོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ལ་ཕེན་ཐོགོས་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིང་། དེའིི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོནི་གོནའི་

རབས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་

མཁོན་ཡོིན། ཁུ་ནུའིི་ཡུལ་ཕྱོོགོས་ནས་ཁུ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འིཛིན་

རྒྱལ་མཚན་དང༌། རྒན་རིགོ་འིཛིན་བསྟན་པོ་སོགོས་མཁོས་གྲུབ་

གོཉིིས་ལྡན་ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་འིདིར་ཡོང་ཡོོད་མུས་རེད། 
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ང་ཚོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་མི་འིདྲེ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་འིགྲེོ་བ་མི་ལ་ཕེན་

ཐོགོས་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་

མཐུན་པོོ་དགོོས་པོ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཆེོས་ལུགོས་

ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང་ཆེོས་

བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་མཐུན་པོོ་ཡོོང་བའིི་གོཞིི་རྩི་མང་པོོ་ཡོོད། ཆེོས་

བརྒྱུད་མཐུན་པོོ་མི་ཡོོང་བའིི་འིགོལ་རྐྱེེན་གོཅིགོ་ནི་ཆེོས་བརྒྱུད་

སོ་སོའིི་རྗེེས་འིབྲང་པོ་དགོ་གོིས་རང་རང་སོ་སོའིི་ལྷགོ་བསམ་

ཡོིན་ཁུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་དེའིི་ནང་ཡོོང་ན་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ལུགོས་ཧབ་ཐོབ་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོ་དེ་རེད། ནུབ་ཕྱོོགོས་

ནང་ཕེ་མེས་ནས་ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་ཡོིན་སྟབས་ངས་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་

ཚོར་ཁྱིོད་ཚོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་ཡོེ་ཤུ་ཡོིན་སྟབས་དེ་རང་བྱེས་

ན་ཡོགོ་གོི་རེད་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་ང་ཚོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོ་ཡོིན་པོས་ང་

ཚོ་ནང་པོ་རང་བྱེས་ན་ལེགོས། མ་གོཞིི་ཆེོས་བྱེེད་དང་མ་བྱེེད། 

ཆེོས་ལུགོས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་རང་དབང་རེད། ཡོིན་ནའིང་

ཆེོས་ལུགོས་ཕེར་བསྒྱུར་ཚུར་བསྒྱུར་མང་པོོ་བྱེས་ན་རྗེེས་སུ་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ང་རང་གོི་ཉིམས་མོང་ཐོགོ་ནས་
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དོ་སྣང་བྱུང༌། དཔོེར་ན། ཡོེ་ཤུ་འིགོའི་ཞིིགོ་ནང་པོ་བྱེས། གོང་

མཚམ་ནས་ལྟ་སྤྱོོད་རན་མིན་གྱིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་

ཚོའིི་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དད་པོ་

བྱེས་པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོས་རང་གོིས་དད་པོ་བྱེེད་སའིི་

ཆེོས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དོ་ཁུར་བྱེས་ནས་ཤེེས་ཐབས་བྱེེད་

རོགོས་བྱེེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ད་ལྟ་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བརྗེོད་པོ་

འིདི་ནང་གོི་སེམས་རྒྱུད་གོཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ང༽ ཁོརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ།

དེ་བཞིིན་རང་ཉིིད་གོང་དུ་སྡེོད་སའིི་ས་ཕྱོོགོས་འིདི་ཡོང་གོཙང་

སྦྲ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། སྤྱོོད་འིཇུགོ་ལས། 

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གོཞིི་དང༌། །

གོསེགོས་མ་ལ་སོགོས་མེད་པོ་དང༌། །

ལགོ་མཐིལ་ལྟར་མཉིམ་བཻཌཱུརྱའིི། །

རང་བཞིིན་འིཇམ་པོོར་གོནས་གྱུར་ཅིགོ །

ཅེས་ང་ཚོས་མོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། དེ་ལྟར་
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དངོས་སུ་ལམ་སེང་འིགྲུབ་ཀྱིི་མེད་ནའིང་མོས་པོ་ཚུད་ཆེད་ཀྱིིས་

ས་ཕྱོོགོས་ཡོིད་དུ་འིོང་བ་དང༌། བཀོད་པོ་མཛེས་པོ་ཞིིགོ་སྒོོམ་གྱིི་

ཡོོད་པོར་བརྟེན། སྒོོམ་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་ལགོ་ལེན་དངོས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རང་ཉིིད་སྡེོད་སའིི་ས་ཆེ་གོཙང་མ་བཟོས་ཏེེ་འིཕྲོད་

བསྟེན་སོགོས་ལ་ཕེན་པོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བཟོ་གྲྭ་མང་པོོ་དང༌། མི་འིབོར་མང་པོོ་ཡོོད་

པོས་མཁོའི་རླུང་བཙོགོ་པོ་ཆེགོས་ནས་མིགོ་ཚ་བ་དང༌། གླིོ་བ་

ལ་སྐྱོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་

འིགྲེོ་སོང་མང་པོོ་བཏེང་ནས་ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། 

འིདི་ཕྱོོགོས་ས་ཆེ་གོཙང་མ་དང༌། མཁོའི་རླུང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་

པོ་འིདི་དགོ་སྡུགོ་ཏུ་མི་འིགྲེོ་བ་ཁྱིེད་ཚོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་

ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ཁུལ་རིའིི་རྩིེ་མོར་གོངས་དང་། 

བར་དུ་མཛེས་སྡུགོ་ལྡན་པོའིི་སྤེང་། ནགོས་གོསེབ་ཀྱིི་བཀོད་

པོ་སོགོས་ཡོོད། ས་གོཞིི་གོཙང་མ་ཡོོད་པོ་དེ་ནི་མི་མང་པོོས་

སྨོན་པོའིི་གོནས་ཤེིགོ་རེད།

དཔོེར་ན། ང་རྒྱ་ཐང་ཚ་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཐད་འིཕུར་གོནམ་

གྲུའིི་ནང་ཡོོང་སྐོབས་འིདི་ཕྱོོགོས་གོནམ་གོཤེིས་བསིལ་ལ། རང་
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བཞིིན་གྱིི་ཡུལ་ལོངས་མཛེས་སྡུགོ་ལྡན་པོ། དངོས་གོཙང་ཡོོད་

པོའིི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བས་ཡུལ་འིདི་གོཙོགོ་ཏུ་མི་འིགྲེོ་བའིི་ཁྱིིམ་

ཚང་མི་རེ་ངོ་རེ་དང༌། མི་མི་རེ་ངོ་རེས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ས་

ཆེ་གོཙོགོ་པོ་ཡོོང་གོཞིིའིི་ཤེོགོ་སྙིིགོས་ཀྱིིས་མཚོན་པོའིི་དངོས་

པོོ་གོང་བྱུང་དུ་གོཡུགོ་པོ་སོགོས་མ་བྱེས་པོར་ས་ཁུལ་གོཙང་མ་

ཡོོང་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། མ་འིོངས་པོར་འིགྲེོ་སོང་མང་པོོ་གོཏེོང་

མི་དགོོས་པོ་བྱེས་ན་ལེགོས། ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཁོོར་ཡུགོ་བདགོ་

གོཅེས་འིཕྲོད་བསྟེན་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོོད་ཀྱིི་རེད་ལ། ད་དུང་

དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རོགོས་བྱེོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

ང་ཚོ་བོད་པོ་ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་རྒྱ་ཆེེ་བ་དང༌། མི་འིབོར་ཉུང་

བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོར་ཡུགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོོམས་གོཤེིས་ལ་མ་

འིཇགོས་པོ་ལྟ་བུ་རེད། དེའིི་ངོ་སྤྲོོད་གོསལ་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོནད་

འིགོགོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་བྱུང༌། 

ཅ༽ ལྷགོ་བསམ། རྣམ་དཔྱོདོ། ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིགོམོས་

གོཤེསི།

མདོར་བསྡུས་ན་སློོབ་གྲྭ་འིདི་ནས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་

གོཉིིས་ལྡན་གྱིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཐོན་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཇོགོ་ཐུབ་
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པོ། གོཉིིས་པོ། ང་རང་ཚོར་ཕེ་མེས་ནས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་གོོམས་

གོཤེིས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཉིམས་པོོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་

འིཕེེལ་དང༌། ས་ོསོས་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤེེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ། གོསུམ་

པོ། ཁོོར་ཡུགོ་གོི་གོཙང་མ་འིཕྲོད་བསྟེན་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་

དེ་གོསུམ་པོོ་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། ཁྱིེད་ཚོས་ང་ལ་དགོའི་པོོ་དང༌། ཡོིད་

ཆེེས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་སྟབས་ངས་བྱེིན་རྟེན་ཤེིགོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པོ་གོཅིགོ་པོོས་ཕེན་གྱིི་མེད། སྟོན་པོ་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་སྐུ་ངོ་མ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་གོསུང་གོི་འིཕྲིན་

ལས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་གོནས་སྐོབས་དང་མཐར་ཐུགོ་གོི་འིདོད་དོན་

སྒྲུབ་པོར་མཛད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། བྱེིན་བརླབས་གོཅིགོ་པུའིི་

ཐོགོ་ནས་གོདུལ་བྱེའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་གོནང་གོི་མེད། 

ང་ལྟ་བུ་མི་ཕེལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་

གོཅིགོ་གོིས་བྱེིན་རློབ་སྦྱོིན་ནས་ནུས་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ང་ལ་ཡོིད་ཆེེས་དང༌། རེ་བ་བྱེས་

པོ་དེའིི་ལན་དུ་ཡོིན་ལུགོས་མིན་ལུགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤེོད་

རྒྱུ་དེ་ངའིི་ལས་འིགོན་རེད། ཁྱིེད་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་

དགོོས། རྗེེས་སུ་ཐུགོ་གོི་རེད། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་

བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིནི་

སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིདགོ་ེརྒན་ཟབ་སྦྱོངོ་བ་རྣམས་ལ་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིདགོ་ེརྒན་ཟབ་སྦྱོངོ་བ་རྣམས་ལ་

མཇལ་ཁོའི་ིཐོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།མཇལ་ཁོའི་ིཐོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྲིིད་དནོ་ཚོགོས་པོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ།

ད་རསེ་ཟབ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ དཔོརེ་ན། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིསྐོརོ་

དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡོནི། ད་ེམནི་གོཞིན་

དགོ་རང་དབང་ལུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་སྲིདི་དནོ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་

རྩི་བ་ནས་ཐ་དད་བྱེས་ཏེ་ེསློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་སྲིདི་དནོ་དང་འིབྲལེ་ན་

ཡོགོ་པོ་ོམདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། སྔནོ་མ་དང་པོ་ོང་ཚ་ོམ་སུ་རརི་

སློབོ་གྲྭ་ཐགོོ་མར་འིཛུགོས་སྐོབས་བདོ་པོ་ཁོགོ་གོཅགིོ་གོསི་རྒྱ་མའིི་ི

སློབོ་གྲྭའི་ིནང་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་པོ་ད་ེསློབོ་གྲྭ་ཙམ་མནི་པོར་

གོང་དུ་ཡོནི་ཡོང་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོབརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ད་ེའིདྲེའི་ི

བསམ་ཚུལ་ཞིགིོ་དང༌། ཡོང་ཁོགོ་གོཅགིོ་གོསི་སྲིདི་དནོ་དང་སློབོ་

སྦྱོངོ་ཐ་དད་ཡོནི་པོས་མ་འིདྲེསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོར་མཚོན་ན་ནི་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ལྟར་བྱེས་ན། 



471471
པཱ་ཊིའིི་པོོ་ལི་ཊིགོ་སྟེ་སྲིིད་དོན་ཚོགོས་པོ་གོཅིགོ་གོི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་

མིན། ང་ཚོའིི་འིདི་བོད་མི་རིགོས་འིཚོ་གོནས་ཐུབ་མིན་དང༌། 

མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་རང་དབང་གོི་ལས་དོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

མི་རིགོས་གོཅིགོ་འིཚོ་གོནས་ཐུབ་མིན་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་རང་

དབང་ཞིེས་པོ་འིདི་ཡོང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལར་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་

བྱེས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར། ང་རང་ཚོའིི་བོད་མི་རིགོས་ལ་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་རིགོ་གོཞུང་ངམ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་དང་། བཟང་པོོའིི་གོོམས་

གོཤེིས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་མུ་མཐུད་

གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་པོར་ཕེན་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་ནགོ་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་ཁྱིིམ་མཚེས་ཡུལ་ཁོགོ་

ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བོད་རང་དབང་གོི་དོན་དུ་བདེན་དོན་གྱིི་

འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་སྤྱོིར་བཏེང་སྲིིད་དོན་ཚོགོས་པོའིི་ཆེབ་

སྲིིད་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པོར། རྩི་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་བསྟན་པོ་དང༌། འིགྲེོ་བའིི་དོན་དང་འིབྲེལ་

བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། གོནད་དོན་འིདི་མིའིི་བསམ་བློའིི་ནང་



472472
སློེབས་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཆེོས་དང་མཐུན་པོའིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། བར་སྐོབས་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་

སྤྱོིར་བཏེང་ཚང་མ་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཡོགོ་པོོ་ཤེ་སྟགོ་ཡོིན་

ན་ཡོང་། རང་ཉིིད་བོད་པོ་ཡོིན་པོ་དང༌། བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་

ནས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའིི་འོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་

འིདི་དགོ་གོི་ནུས་པོའིམ་ལགོ་རྗེེས་འིཇོགོ་ས་དེ་སོ་སོའིི་ཁྱིིམ་

ཚང་གོཅིགོ་པུ་རང་མགོོ་ཐོན་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

ལས་དོན་དང་འིབྲེལ་བའིི་བྱེ་བ་རླབས་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་སྙིིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་

རྒྱུ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོིས་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོགོ་ལ་

རེ་བ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོའིི་

ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་

ཤུགོས་ལ་ཕེར་ལྟོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོས། དེ་གོཉིིས་ཕེན་ཚུན་

གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་བརྟེན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། གོང་ལྟར་བོད་ནང་

ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོིས་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་

པོའིི་བོད་མི་ཚོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་ཡོོད། 



473473
ང་ཚོ་འིདིར་མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་ཚོ་རྫོོགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། མི་

ཐོགོ་གོཞིོན་སྐྱེས་འིདི་དགོ་གོིས་མུ་མཐུད་དེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་མི་ཐོགོ་གོོང་མ་ཚོའིི་རྒྱུན་

མཐུད་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཁོ༽ མ་ིརབས་གོསར་རྙོངི་དང་། རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་ིའིཐབ་

རྩིདོ།

ང་ཚོས་ལོ་རབས་དྲུགོ་ཅུ་པོའིི་འིགོོ་སྟོད་སློོབ་གྲྭ་ཐོགོ་མར་

འིཛུགོས་སྐོབས་རྒྱ་གོར་གྱིི་སྲིིད་བློན་ནེ་རུ་བཞུགོས་ཡོོད། ཁོོང་

གོིས་སློོབ་སྦྱོོང་སྐོོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐུགོས་འིཁུར་བསྐྱེད་དེ་

ཐུགོས་སྣང་ཆེེན་པོ་ོགོནང་བྱུང༌། དེ་སྐོབས་ཁོོང་གོི་གོསུང་དོན་ལ་

བོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་མ་བརླགོ་པོ་དང༌། བོད་དོན་འིཐབ་རྩིོད་

མུ་མཐུད་གོནས་ཐུབ་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་གོཙ་ོབོ་ནི་བོད་པོ་གོཞིོན་

སྐྱེས་ཚོར་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེ་ཚང་ཞིིགོ་སྤྲོད་ནས་ཁོོང་ཚོ་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བ་བྱེེད་དགོོས། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོའིི་མི་

རབས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བོད་དོན་འིཐབ་རྩིོད་མུ་མཐུད་ནས་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད་ཅེས་གོསུངས་པོ་འིདི་བདེན་པོ་རེད། 



474474
ང་རང་ཚོས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་

གོར་ལ་ཡོོད་མཁོན་འིདི་དགོ་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་གོནད་དོན་

སོ་སོའིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ཀྱིང་རེད་ལ། 

ལྷགོ་པོར་དུ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལའིང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་སྟབས་

ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་དམིགོས་བསལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

སྐོབས་དེར་རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་གོི་ཤེེས་རིགོ་བློན་ཆེེན་རང་

གོི་དབུ་ཁིད་པོའིི་དམིགོས་བསལ་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ཚོགོས་

པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས། ཚོགོས་པོ་དེས་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་

ཡུལ་གྱིི་ས་ཆེ་ཉིོས་པོ་དང༌། ཁོང་པོ་གོསར་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ། དེ་མིན་

ཁོང་པོ་གླིས་པོ་སོགོས་བྱེས་ཏེེ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་འིགྲེོ་སོང་མང་པོོ་བཏེང་བ་དང༌། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་ལེན་གྱིི་ལས་ཀ་མང་པོོ་བྱེས་ནས་ང་

ཚོས་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་འིདི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་དོན་

ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་བྱེས་པོ་རེད། 

དེ་མིན་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་འིདི་དགོ་ཕྱོིན་ཆེད་

རྒྱ་གོར་ནང་སོ་སོའིི་མི་ཚེ་སྟབས་བདེ་པོོའིི་སྒོོ་ནས་ཡོགོ་པོོ་



475475
ཞིིགོ་སྐྱེལ་ཐུབ་པོ་དེ་ཙམ་དམིགོས་ཡུལ་ཡོིན་ན། ཡོིན་གོཅིགོ་

མིན་གོཉིིས་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་བསློབ་དགོོས་དོན་མེད་པོ་དང༌། 

བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་དོན་

མེད་ལ་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཡོང་ཟུར་དུ་འིཛུགོས་དགོོས་དོན་མེད། 

རྒྱ་གོར་ནང་སློོབ་གྲྭ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཚོའིི་ནང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

བཅུ་གྲེངས་ཙམ་རེ་བཀྲམས་ཏེེ་བཏེང་ན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ཡོང་

ལས་སློ་བ་དང༌། ང་ཚོ་བོད་པོ་ཡོང་དེ་མཚུངས་ཀྱིི་ལས་སློ་བ་

ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་མ་བྱེས་པོར་དཀའི་ལས་ཆེེ་

ས་དང༌། རྙོོགོ་དྲེ་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་བདམས་ནས་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་

ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་འིདི་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོར་

བརྟེན་ནས་བཙུགོས་པོ་རེད།

གོ༽ ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་དང་། འིབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིནང་

ཆེསོ།

བར་སྐོབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དུས་སྐོབས་རེ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་

མཐོང་ཚུལ་ལ་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་སྤྱོི་པོའིི་སྤྱོི་སེམས་

ཀྱིི་བསམ་བློ་དང༌། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་སེམས་ཤུགོས་

འིཁྱིེར་སྟངས་ཕྲན་བུ་ཉིམས་དམས་སུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་མཐོང་



476476
ཚུལ་འིདུགོ སྐོད་ཆེ་འིདི་ང་ཚོ་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་བྱུང་བ་མ་

ཡོིན་པོར་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་ཁོ་ཤེས་ནས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ངམ། 

གོང་ལྟར་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྐོོར་སློོབ་གོསོ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་པོ་འིདི་ཡོང་

གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་སོ་སོ་རང་ལའིང་དངོས་གོནས་ཁོེ་

ཕེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་མི་རིགོས་གོཞིན་དགོ་

ལའིང་སྤེོབས་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ངོམས་ཆེོགོ་པོ་དེ་གོང་ཞིིགོ་

ཡོིན་ཟེར་ན། བོད་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་འིདི་ཡོིན། དེ་ནི་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་མ་ཟད། དེའིི་ནང་

ཚན་ནས་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོས། དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ངམ། བོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤེིས་ཀྱིི་རྩི་བའིི་ཐུགོ་ས་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་བདགོ་པོས་

གོཞིན་གོཅེས་པོའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཟེར་བ་འིདི་དང་འིབྲེལ་

བ་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོིན། དེ་དགོ་རིམ་པོས་ཉིམས་ཞིན་དུ་ཕྱོིན་



477477
ནས་དེའིི་རིན་ཐང་བརླགོས་ན་ཧ་ལས་པོའིི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན། 

ང༽ ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་དང་། སྤྱོ་ིསམེས་ཉིམས་

དམས།

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ། དཔོེར་

ན། ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་ལུང་པོ་དེ་ཚོར་སྤྱོིར་བཏེང་

བཤེད་ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དངོས་གོནས་ཚད་མཐོན་པོོ་དང་ཧ་

ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་རྩི་བའིི་མིའིི་རང་གོཤེིས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

དང༌། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ཤེེས་ཡོོན་དེ་དགོ་

མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་དང༌། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོགོ་མི་མཚུངས་པོ། 

རྙོོགོ་དྲེ་བཟོ་བ་བཅས་ཀྱིི་ཐོགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོིན། 

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཚོའིི་ནང་ཁིམས་མེད་ལུགོས་

མེད་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཡོོ་སྒྱུ་ཁམ་གོསུམ་བྱེེད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་

ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཧ་ཅང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོོ་འིདུགོ 

གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཐོས་མོང་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། དཔོེར་

ན། ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཝི་ཏེི་ནམ་དམགོ་འིཁྲུགོ་གོི་སྐོབས་སུ་



478478
རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེེན་བྱེས་པོ་དང༌། ཕྱོིས་སུ་འིཛམ་གླིིང་དངུལ་

ཁོང་གོི་འིགོོ་ཁིད་བྱེེད་མཁོན་མེགོ་ར་མ་ར་ཞིེས་པོ་ཁོོང༌། ཁོ་

སང་ངོས་རང་འིཇར་མན་ལ་འིགྲེོ་སྐོབས་ཁོོང་ཚོགོས་འིདུར་

སློེབས་འིདུགོ ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་སྐོད་ཆེ་ལྷོད་ལྷོད་བྱུང༌། ཁོོང་

གོིས་བརྗེོད་པོའིི་གྲེངས་ཀ་ཆེ་ཚང་ངས་ད་ལྟ་དྲེན་གྱིི་མི་འིདུགོ་

ཀྱིང་། ཁོོང་གོིས་བརྗེོད་པོ་ལྟར་ན། ཨ་མི་རི་ཀ་ནི་འིཛམ་གླིིང་

ནང་རྒྱལ་ཁོབ་ཕྱུགོ་ཤེོས་དང༌། སྟོབས་འིབྱེོར་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་

ཡོིན་ཡོང༌། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤེིང་ཊོན་ནང་ཕེ་མ་མེད་པོའིི་དྭ་ཕྲུགོ་

གོམ། ཡོང་ན་ཕེ་མའིི་དཀའི་ངལ་གྱིི་རྐྱེེན་པོས་ཕྲུ་གུར་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་མཁོན་གྲེངས་ཀའིི་བརྒྱ་ཆེ་མཐོ་པོོ་ཞིིགོ་བཤེད་སོང༌། 

དེ་བཞིིན་ཁོོང་གོིས་བརྗེོད་པོར་དེང་སང་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་

གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་ལ་ཡོ་རབས་

ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་མ་འིདང་བའིི་སྐྱོན་ཧ་

ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཁོོ་རང་ལྟ་བུ་སྔོན་མ་སློོབ་གྲྭའིི་

ནང་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་འིཚོ་

བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེའིི་ཐོགོ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་

ཡོང་ཐོབ་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་རང་གོི་ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་
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ཆུང་ཆུང་གོི་སྐོབས་བྱེིས་པོའིི་རུ་ཁོགོ་བཙུགོས་ཏེེ་སྤྱོི་ཚོགོས་

ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་བ། དཔོེར་ན། ས་ཆེ་གོཙང་མ་བཟོ་རྒྱུས་

མཚོན་པོའིི་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་མོང༌། དེ་ཚོ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤེིགོ་དང་སྒྲིིགོ་ཁིམས་ཤེིགོ་གོིས་སློོབ་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་

ལས་ཀ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་

རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་ཁོོ་རང་གོི་མི་ཐོགོ་དེའིི་སྐོབས་

ལ་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཡོ་རབས་དང༌། སྤྱོི་སེམས་བྱེ་རྒྱུའིི་

རང་ལུགོས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདོན་རྒྱུ་ཡོོད། དེང་སང་ཨ་མི་རི་ཀའིི་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོར་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་དང་ནུས་པོ་

ཉིམས། ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ཕེ་མའིི་བརྩིེ་དུང་གོི་ཚོར་བ་དེ་ཡོང་ཉིམས་

ནས་བཟའི་ཚང་ཁོ་བྲལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས། ཡོང་ན་ཕེ་མ་ཡོ་

བྲལ་སོང་བ་དང༌། ཡོང་ན་ཕེ་མ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོར་གྱུར་ཏེེ་ན་

གོཞིོན་ཚོར་དཀའི་ངལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། གོནས་

ཚུལ་དེ་འིདྲེའིི་འིོགོ་ནས་དེང་སང་ཨ་མི་རི་ཀའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་མི་

རབས་གོསར་པོ་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

དང༌། སོ་སོའིི་རང་ལུགོས་ཀྱིི་གོཏེད་སོ་མེད་པོའིི་དབང་གོིས་
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དཀའི་ངལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་བྱུང༌། 

ཅ༽ ནུབ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིདགོ་ེསྐྱནོ་དང་། བདོ་མསི་དརོ་ལནེ།

ཨ་རིའིི་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་དེ་ལྟར་མིན་ཡོང་འིདིས་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་མཚོན་པོ་ཡོིན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ནང་སྤྱོིར་བཏེང་མཐོང་

ཚུལ་ལ་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོ་དེས་ཡོིད་ཤེིན་ཏུ་འིཕྲོགོ་ནས་སོ་སོ་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་

པོ་དང༌། ལུང་པོ་ཤེོར་ནས་རང་མགོོ་མ་ཐོན་པོའིི་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོིན་བསམ་པོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་དྲེན་སྲིིད་པོ་ཡོིན། དཔོེར་ན། སྔོན་

མ་ལོ་རབས་དྲུགོ་ཅུ་པོ་དང་བདུན་ཅུ་པོའིི་ནང་བོད་པོ་གོཞིོན་

སྐྱེས་རྣམས་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པོ་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་

ཡོིགོ་ཚིགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེེས་པོ་དང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཕྲན་བུ་

ཡོོད་ན་དེ་ལ་མངོན་པོར་ཆེེན་པོོ་བསྟོད་དེ་ཡོི་རངས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་

མཁོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བར་སྐོབས་ནས་དེ་ལ་ཕྲན་བུ་འིགྱུར་

བ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་

དེ་ཚོར་དགོེ་མཚན་མང་པོོ་ཡོོད། དེའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོ་རྗེེས་ལུས་
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ཡོིན་པོས། ཡུལ་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དང༌། མིགོ་དཔོེ་བལྟ་དགོོས་པོ་མང་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ཐམས་

ཅད་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ལྷགོ་པོར་

བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་དང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཐོགོ་ནས་

བཤེད་ན་ང་ཚོ་དེ་དགོ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་

ལས། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཆེེ་བ་གོཏེན་ནས་མེད། དེར་

བརྟེན་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཞིེས་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་གོཞིན་

ལ་ངོམས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འིཚོ་བ་སྐྱེལ་

བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཡོིན། དེ་ལྟར་ཤེིན་ཏུ་རྩི་ཆེེན་ཡོིན་པོ་འིདི་ཚང་མས་

ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིསློབོ་ཁདི་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིལམ་

སྟནོ།

ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་

འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་

བསམ་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་

བྱེ་རྒྱུ་ནི་ཁོ་ནས་བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་པོ་



482482
གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོར། དགོེ་རྒན་རང་རང་སོ་སོའི་ིརྣམ་

འིགྱུར་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་གོཞིན་ཕེན་དང་བརྩིེ་བའིི་བསམ་བློ་སློེབས་ཐུབ་ཐབས་ངེས་

པོར་བྱེེད་དགོོས། གོནད་དོན་དེ་དགོེ་རྒན་སོ་སོའི་ིསྤྱོོད་ལམ་

གྱིི་ཐོགོ་ནས་མཚོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

ངོ་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ཁྱིེད་རང་

དགོེ་རྒན་ཚོས་རྣམ་ཀུན་སོ་སོས་སློོབ་ཁིད་བྱེ་ཡུལ་འིཛིན་

གྲྭའིི་ནང་གོི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་སྐོབས་བབས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་སློོབ་ཚན་

འིཁིད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྩི་བའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ཉིིན་རེ་བཞིིན་

ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོའིི་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་ཅན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ངའིི་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་

གྱིི་ལས་འིགོན་གོཙོ་བོ་ཡོིན་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱུན་དུ་དོ་

སྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཉིིན་རེ་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོི་བགོ་ཆེགོས་གོསལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཚོར་

བ་དང༌། ཕེ་མའིི་བྱེམས་སྐྱོང་དང་བརྩིེ་སེམས་ཀྱིི་ཚོར་བ་ཡོོད་



483483
པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་འིདི་ལྟ་བུའིི་

ཚོར་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཚོར་བ་དེ་གོའིི་ངང་ཟླ་བ་དང་ལོ་

སྦྲེལ་ཏེེ་འིགྲེོ་སྐོབས་མི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་

གོི་རེད། ངོས་ནས་སྐོད་ཆེ་འིདི་སློོབ་གྲྭ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་

མི་ཚང་མར་རྒྱུན་དུ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ཏུ་མཐོང་བྱུང༌། 

ཇ༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིགོམོས་

གོཤེསི།

ང་ཚོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་འིདི་བརླགོ་པོ་ཡོིན་ན། མི་ལ་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་ཐུབ་ཐབས་མེད། མི་ས་ོསོར་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་

མ་བྱུང་ན། སྤྱོི་ཚོགོས་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོང་མི་

ཐུབ། དེས་ན་ང་ཚོས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་དོན་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་

པོའིི་ནང་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་གོི་ཡོིན་ཞིེས་འིཁོོད་པོ་འིདི་ང་

ཚོའིི་རྩི་དོན་ཆེགོས་ཡོོད། མིའིི་སེམས་འིཁྲུགོ་པོ་དང༌། ཆེགོས་

སྡེང་རགོས་པོས་རྒྱུད་བརླམས་ཏེེ་བསྡེད་ན་དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ཤེིགོ་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། 



484484
མ་གོཞིི་ང་ཚོ་བོད་པོས་ཤེ་ཟ་བ་དང༌། སྲིོགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

ཀྱིང་། ང་རང་ཚོར་ཕེ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་འིབུ་

སྲིིན་ཚུན་ཆེད་ཀྱིི་སྲིོགོ་ལ་བརྩིེ་བ་བྱེེད་པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་རང་

བཞིིན་དུ་ཡོོད། ནང་ལྟར་དུ་བྱེམས་བརྩིེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་ཞིི་

བདེའིི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་དང༌། དེའིི་ཕྱོི་རོལ་

ལ་གོོ་མཚོན་མེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་བྱུང་ན་དངོས་

གོནས་ཕྱོི་ནང་མཚུངས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དོན་དམ་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་

བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་ཡོོང་ཐུབ། དེ་ལྟར་ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

འིདི་དངོས་གོནས་མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་

ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུས་འིདང་གོི་མི་འིདུགོ ཕེན་པོའིི་བསམ་

པོའིི་ནུས་པོ་མཉིམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་དགོོས་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན། འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེས་ནས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས།

ང་རང་ཚོ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མ་འིོངས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་

མིན་ནི་ད་ལྟ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་བོད་ནང་ཡོོད་མཁོན་དང་། 

བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་ཡོོད་མཁོན་སུ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་། དེ་དགོ་གོི་ལྷགོ་

བསམ་དང་ཤེེས་ཡོོན་ལ་རགོ་ལས་ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་



485485
མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་འིདི་དགོ་ནི་སོན་རྩི་ལྟ་བུ་ཡོིན་པོས་འིདི་དགོ་ཡོགོ་

པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་ཚོས་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་

དེ་ལས་ཀའིི་གོོ་རིམ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས་ཀྱིང་། མཇུགོ་མཐུད་

མཁོན་འིདི་དགོ་ཡོགོ་པོོ་མ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན། བོད་

ནང་ཡོོད་པོའིི་ན་གོཞིོན་ཚོ་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོའིི་ནང་བསྡེད་

ཡོོད་སྟབས་ཁོོ་ཚོར་བྱེ་ཐབས་མེད་པོ་དང༌། སྤྱོིར་བཏེང་བོད་པོ་

མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཆེ་ནས་ལྷགོ་བསམ་ཆེེན་པོོས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོས་དེ་ཙམ་བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། ང་ཚོ་རང་

དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལ་སོ་སོས་མ་བྱེས་ན་མ་

གོཏེོགོས་བྱེས་ན་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། གྲེངས་

ཀའིི་ཆེ་ནས་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དང་བསྡུར་ན་བཙན་

བྱེོལ་གྱིི་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་གྲེངས་ཀ་ཉུང་ཤེས་ཤེིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་

། རང་དབང་གོི་འིཚོ་བར་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་

པོ་འིདི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་དང༌། དམིགོས་བསལ་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། འིདི་ཚང་མས་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཉི༽ དགོ་ེརྒན་གྱི་ིལས་འིགོན་དང་། བྱེ་གོཞིགོ་གོ་ིཕེན་
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ཡོནོ།

ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལས་

བྱེེད་པོའིི་ཁོད་བཅས་པོར་སྤྱོི་སེམས་དང༌། གོཞིན་དོན་ཁུར་དུ་

འིཁྱིེར་བའིི་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ནུས་པོ་ལོ་ཇི་སོང་གོིས་ཕྲན་བུ་

ཇེ་ཞིན་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་དོ་སྣང་ཅན་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་བརྗེོད་

ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐོས་ཡོོང་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་

ཡོིན་ན་ཐབས་སྡུགོ་རེད་བསམ་སྟེ་བློས་མ་བཟོད་པོ་ཡོོང་གོི་

འིདུགོ ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚ་ོམི་རེ་ཟུང་གོིས་བྱེ་ཐབས་གོང་ཡོང་མེད། 

ཕྲུ་གུ་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་གོཤེིབ་མཁོན་ཁྱིེད་

རང་དགོེ་རྒན་ཚོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ལ། ཁྱིེད་ཚོར་ལས་

འིགོན་ཡོང་ཤེིན་ཏུ་ལྕི་པོོ་ཡོིན། ཏེན་ཏེན་དཀའི་ངལ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོང་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རྒྱགོ་གོོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན།

སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་བྱེས་རྗེེས་ཡོགོ་པོོ་

འིཇོགོ་ཐུབ་ན། འིདི་ཕྱོི་གོཉིིས་ཡོོད་ཀྱིི་ལས་ཀ་ཡོིན་པོས་ཧ་ཅང་

རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་ཚེ་

འིདི་དང་ཕྱོི་མ་ཞིེས་པོ་དང༌། དམ་པོའིི་ཆེོས་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེ་
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བའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཡོོད། རང་ཉིིད་ཁོ་ཏེོན་དགོེ་སྦྱོོར་བྱེས་ནས་

ཚེ་དང་སྒྲུབ་པོ་མཉིམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

འིདི་ནི་ཆེོས་རང་ཡོིན། ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ནི་གོཞིན་ཕེན་བྱེ་རྒྱུ་དེ་

ཡོིན། གོཞིན་ཕེན་ཞིེས་སྨོན་ལམ་འིདེབས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་

པོར་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་གོཞིན་ཕེན་བྱེ་ཡུལ་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་སྒྲུབ་དགོོས། དེའིི་ནང་ཚན་ནས་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ལས་

ཀ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལས་ཀ་འིདི་དགོ་ནི་དངོས་གོནས་ཁོ་ཡོོད་

ལགོ་ཡོོད་ཉིིན་རེ་བཞིིན་མི་གོཞིན་ལ་དངོས་སུ་མིགོ་གོིས་མཐོང་

རྒྱུ་དང༌། ཚད་འིཇལ་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་གོཞིན་ཕེན་ལགོ་རྗེེས་འིཇོགོ་རྒྱུ་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན།

བླ་མ་ཞིིགོ་གོིས་ཆེོས་ཁིའིི་ཐོགོ་ནས་ཆེོས་ཤེོད་རྒྱུ་ནི་དུས་དུས་

ལ་མ་གོཏེོགོས་མེད་ཅིང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་

འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དེ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལོ་ལྔ་

དྲུགོ་ནས་ལོ་བཅུ་གྲེངས་ལ་སློེབས་དུས་མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་

གྱིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད། འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་
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པོོ་ཡོིན། སོ་སོའིི་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་སྔོན་

མ་ངས་སློོབ་ཁིད་བྱེེད་པོའིི་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་གོི་ཐོགོ་མའིི་སློོབ་

ཕྲུགོ་འིཚུབ་པོོ་དེ་ད་ཆེ་འིདི་འིདྲེའིི་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ་

བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། སོ་སོ་ཡོིན་ན་ཡོང་རང་གོིས་རང་ལ་

རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། སྤེོབས་པོ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

རྒྱུ་ཡོིན། དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཤེིན་ཏུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོས་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་

ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉིནི་

དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམི་དབུ་བརྙོསེ་ནས་ལ་ོ ༣༥ འིཁོརོ་དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམི་དབུ་བརྙོསེ་ནས་ལ་ོ ༣༥ འིཁོརོ་

བའི་ིདུས་དྲེན་ཐོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིདུས་དྲེན་ཐོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྔར་བྱེས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། བྱེས་ཅན་རྣམས་

རྗེསེ་དྲེན།

དེ་རིང་དུས་ཆེེན་ཐོགོ་ལ་གོཙ་ོབོ་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིིན་

དགོེ་རྒན། ལས་བྱེེད། སྐུ་མགྲེོན་ཁོགོ མི་དམངས་བཅས་ལ་ཞུ་

རྒྱུར། དེ་རིང་ང་རང་བོད་ཁྱིིམ་འིདི་ཉིིད་ཚུགོས་ནས་ལོ་ ༣༥ 

ཕྱོིན་པོའིི་དྲེན་གོསོའི་ིདུས་ཆེེན་འིདིར་སློེབས་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

ངས་མང་པོོ་བརྗེོད་ཤེོད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ལ། མིད་པོའིང་འིགོགོས། 

མགྲེིན་ཚད་ན་སྟེ་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་མ་བདེ་བ་ཆེགོས་འིདུགོ སྔོན་

མ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དེ་རིང་གུང་གོསེང་གོཏེོང་བར་ཡོོང་

བ་རང་ཡོིན། ཁྱིོད་རང་ཚོའིི་འིཁབ་སྟོན་ཁོགོ་དང༌། ལུས་རྩིལ་

གྱིི་རྣམ་གྲེངས་རྣམས་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་བལྟས་ན་རྗེེ་བཙུན་པོདྨས་

ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྔ་ཕྱོིའིི་འིཕེེལ་རྒྱས་དེ་རྣམས་གྲེལ་འིགྲེིགོ་པོོ་

དང༌། ཡོགོ་པོོ་བཤེད་སོང༌། སྙིན་པོོ་བྱུང༌། ང་རང་ལ་ཡོང་ལོ་ 



490490
༣༥ དེའིི་རིང་གོི་དྲེན་གོསོ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང༌། ང་ཚོར་ཐོགོ་མར་

རྒྱུས་ཡོོད་པོ་གོནམ་དང༌། ས་མ་གོཏེོགོས་མེད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་

གོནས་སྐོབས་ལ་ཚང་མས་སེམས་ཐགོ་བཅད་ནས་དབུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་སྟེ་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་དང་། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་དང༌། 

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ དེ་བཞིིན་ཕྱོི་ལ་ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་རྒྱུ་

སོགོས་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད། རང་དབང་ལོན་ནས་

གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་མེད་ན་ཡོང༌། ཞིིབ་ཚགོས་པོོ་

བྱེས་ཏེེ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་འིདས་པོའིི་ལོ་ ༣༥ རིང་ལ་ལས་ཀ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད། དེ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ལ་འིཛམ་བུ་

གླིིང་ཐོགོ་བོད་དོན་བདེན་མཐའི་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་དུ་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་གོནས་བྱེས་

རྗེེས་མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་གོཅིགོ་ནི་ད་ལྟ་འིཚོ་གོནས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་དང་

བྱེེད་བཞིིན་པོ་དང༌། རིགོས་གོཅིགོ་ལོ་ན་ཚོད་ཀྱིིས་བརྡུངས་

ཏེེ་རྒས་འིཁོོགོས་ཆེགོས་པོ་རིགོས་གོཅིགོ་ཡོོད། རིགོས་གོཅིགོ་

མི་ཚེའིི་འིཕེེན་པོ་རྫོོགོས་ཏེེ་ང་ཚོས་མིང་ཙམ་དྲེན་གོསོ་བྱེེད་རྒྱུ་

ལས་མེད་པོར་གྱུར་ཟིན། གོང་ལྟར་ལོ་ ༣༥ དེའིི་རིང་ལ་བོད་



491491
ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་ལས་དོན་ཐོགོ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་མཁོན་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་མཁོན་འིདས་གོསོན་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་དང་

རྗེེས་དྲེན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཁོ༽ འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ིཉིནེ་ཁོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིདམ་

བཅའི།

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ལས་ཀ་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ལ་སོ་སོའི་ིལྷགོ་བསམ་

གྱིི་རྒྱབ་འིཁྱིོགོས་ན་བསོད་ནམས་གོསོགོ་པོའིི་ལས་ཤེིགོ་ཡོིན་

པོ་ལས། རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་དང་། ཆེགོས་སྡེང་གོིས་ཀུན་

ནས་བསློངས་པོའིི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་མིན། བསོད་ནམས་གོསོགོ་

པོ་དང༌། བདེན་དོན་གོཞིན་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བའིི་བྱེ་བ་བཟང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན། ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་སྤྱོིར་

བཏེང་མིའིི་ཡོོངས་གྲེགོས་ཀྱིི་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཡོོད་པོ་བཞིིན་དོན་

སྙིིང་ལྡན་པོ་དང༌། བསོད་ནམས་བསགོས་པོར་བརྟེན་ཚེ་རབས་

ནས་ཚེ་རབས་ལ་བདེ་ཞིིང་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་

ལས་བསྡེོམས་ནང་བཤེད་པོ་བཞིིན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུར་ཚད་

མེད་པོས། སྐོབས་བབ་ཀྱིི་ཉིམས་མོང་གོསོགོ་བཞིིན་དུ་གོང་

ལྟར་མུ་མཐུད་དེ་ལྷོད་གོཡོེངས་མ་སོང་བར་ད་དུང་ཡོར་རྒྱས་



492492
གོཏེོང་རྒྱུའིི་སེམས་འིཁུར་དང་དམ་བཅའི་བཞིགོ་ནས་ཧུར་ཐགོ་

བྱེ་གོི་ཡོིན་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན། 

ང་ཚོའིི་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགོོ་བཙུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཧུར་

ཧྲིིལ་ཧྲིིལ་བྱེས། ཡོང་རིམ་པོས་ཉིོབ་མདངས་བསྟན་ཏེེ་ཐོགོ་མའིི་

འིགོོ་བཙུགོས་པོའིི་སྐོབས་ཀྱིི་སྤུས་ཚད་དེ་ཇེ་ཞིན་དུ་ཕྱོིན། གོང་

འིཚམ་ནས་འིཁྱིགོས་པོ་ཞུ་བ་ལྟར་རྗེེས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པོ་དེ་ལྟར་

ཡོོང་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཡོར་རྒྱས་ལ་མཐའི་མེད་སྟབས་མུ་

མཐུད་ནས་ཕྱོི་ནང་གོང་སར་འིཐུས་ཤེོར་མེད་པོའིི་ཧུར་སྐྱེད་བྱེ་

གོི་ཡོིན་ཟེར་བ་དེར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

མུ་མཐུད་ནས་ཧུར་སྐྱེད་བྱེེད་རོགོས། 

གོ༽ བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་དང་། མཁོས་བཙུན་

བཟང་གོསུམ།

མི་ཟེར་བ་འིདི་སེམས་ཅན་གོཞིན་དང་ཁྱིད་པོར་དབྱེེ་འིབྱེེད་གོཙ་ོ

བོ་དེ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་

ནུས་པོ་ཐོན་པོར་ཤེེས་ཡོོན་དགོོས་པོ་ཡོིན། ཤེེས་ཡོོན་དེ་ཕེན་

པོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་མ་གོཏེོགོས་གོནོད་པོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་



493493
ལ་མི་འིགྲེོ་བའིི་བཙུན་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་དགོོས། བཙུན་པོའིི་ཡོོན་

ཏེན་མཐར་ཐུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བར་བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་དགོོས་

པོ་ཡོིན། རྣམ་ཀུན་བོད་པོས་ཡོོན་ཏེན་བརྗེོད་སྐོབས་མཁོས་

བཙུན་བཟང་གོསུམ་དགོོས་པོར་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བླ་མ་སྐྱེས་བུ་

དམ་པོར་བསྟོད་བསྔགོས་བྱེེད་སྐོབས་ཀྱིང་མཁོས་བཙུན་བཟང་

གོསུམ་གྱིི་ཡོོན་ཏེན་ལྡན་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ད་ཆེ་ང་རང་ཚོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། བོད་མི་ཡོོངས་

རྫོོགོས་མཁོས་བཙུན་བཟང་གོསུམ་འིཛོམས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ དེང་སང་སྤྱོི་ཚོགོས་ཡོར་རྒྱས་དབྱེར་གྱིི་ཆུ་གོཏེེར་

འིཕེེལ་བ་ནང་བཞིིན་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

མཁོས་བཙུན་བཟང་གོསུམ་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོ་འིགོའི་ཤེས་ཡོོད་

ན་ཡོང༌། ད་ཆེ་ང་ཚོ་བོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་མཁོས་བཙུན་བཟང་

གོསུམ་གྱིི་ཡོོན་ཏེན་འིཛོམས་པོ་ཞིིགོ་ཨེ་ཡོོང་བལྟ་དགོོས། དེ་

ལྟར་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་

འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོང་ཕྱོི་ནང་གོི་ཆེ་རྐྱེེན་

འིཛོམས་བཞིིན་ཡོོད། མཁོས་བཙུན་བཟང་གོསུམ་ལྡན་པོ་ཡོོང་

ཐབས་ལ་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེས་སེམས་འིཁུར་བསྐྱེད་ནས་ཚང་
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མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིནི་

ནོར་གླིངི་བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་གོཅསེ་སྐྱངོ་ཁོང་དབུ་ནོར་གླིངི་བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་གོཅསེ་སྐྱངོ་ཁོང་དབུ་

འིབྱེདེ་ཀྱི་ིམཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིབྱེདེ་ཀྱི་ིམཛད་སྒོའོི་ིཐགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོར་དབུས་ས་དང་། འིབྲལེ་ཡོདོ་ཀྱི་ིཕེན་

གྲེགོོས།

འིདིར་ཕེེབས་པོའིི་མངའི་སྡེེའིི་སྤྱོི་ཁྱིབ་བློན་ཆེེན་མཆེོགོ་དང༌། དེ་

བཞིིན་མངའི་སྡེེའིི་ཁོོངས་ཀྱིི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན། ས་གོནས་

ཀྱིི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན། དེ་མིན་ཉིི་ཧོང་གོི་གྲེོགོས་པོོ་རྣམ་

པོ་ཁོགོ་ཁོ་ཤེས་འིདིར་ཕེེབས་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཆེེན་པོོ་

ཧོར་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་ཁོགོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་མཁོན་པོོ་བླ་མས་མཚོན་

པོས་ཁོོང་ཚོ་ཕེེབས་ཡོོད་ལ། བོད་རིགོས་ནང་ཚགོས་ང་རང་

ཚོ་ཚང་མ་བཅས་ཐུན་མོང་ཐོགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རིང་ང་རང་

ཚོ་འིདིར་ཆེོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཁོོངས་ཀྱིི་ལས་འིཆེར་གོལ་ཆེེ་

བ་ཞིིགོ་ནི། ནོར་བུ་གླིིང་ཁོའིི་རྟེན་གོཞིི་འིདི་ཉིིད་ཆེགོས་ཡོོད། ད་

ཆེ་རྩི་བའིི་ལས་ཀ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་ལེགོས་གྲུབ་ཟིན་ནས་

གོཞིི་རྩི་ཨང་ཀི་དང་པོོ་ཚུགོས་ཏེེ་དེ་རིང་སྒོོ་འིབྱེེད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་
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སྐོབས་བྱུང་བར་ང་རང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། སྐུ་མགྲེོན་མང་པོོ་

ཕེེབས་ནས་ཐུགོས་སྣང་ཆེེན་པོོ་གོནང་བ་དེར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དེ་རིང་འིདིར་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་བར་ལམ་ཐོགོ་མར་

ལས་ཀ་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་སྔ་རྗེེས་ཚང་

མར་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཞིེས་ཞུ་གོི་ཡོིན། སྐོལ་བཟང་ཡོེ་ཤེེས་བཟའི་མི་གོཉིིས་ཀྱིི་ངོས་

ནས་ཧུར་ཐགོ་རྦད་ཐགོ་བྱེས་ཏེེ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་དང་

སེམས་འིཁུར་བླངས་སོང༌། ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་ཡོོད། ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

དེ་འིབྲེལ་སྦྱོིན་བདགོ་གོནང་མཁོན་ཚོ་ཧ་ཅང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

བོད་པོར་རོགོས་རམ་བྱེེད་པོ་འིདི་སྙིིང་རྗེེ་ཙམ་ཡོིན་པོར་བོད་

ཅེས་བརྗེོད་སྐོབས་རིན་ཐང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདིར་རོགོས་

རམ་བྱེས་ན་བྱེེད་རིན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ ཡོང་འིཕྲལ་དུ་ལན་ལ་བལྟས་

ནས་རོགོས་བྱེས་པོ་ཡོང་མིན། བོད་པོར་རོགོས་རམ་བྱེས་ན་

ཁོེ་བཟང་འིདི་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོང་

མེད་པོར་བོད་པོར་རིན་ཐང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་དོན་

དགོ་འིདི་བདེན་དོན་ཡོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་ཤེ་ཚ་
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དང༌། བདེན་པོར་བདེན་རྒྱབ་བྱེེད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་

ནས་ཤེ་ཚ་དང༌། བདེན་པོར་བདེན་རྒྱབ་བྱེེད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་

གྱིི་ཐོགོ་ནས་རོགོས་ཕེན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་སྟབས་ཤེིན་ཏུ་རྩི་ཆེེ་

རེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

འིདིར་ས་གོནས་མངའི་སྡེེའིི་གོཞུང་སྔ་རྗེེས་ཚང་མར་ང་ཚོ་བོད་

མི་མངའི་སྡེེ་འིདིའིི་ནང་ཡོོད་པོ་ཚང་མར་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་དང༌། 

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཤེ་ཚ་རྣམ་དགོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ད་ལྟའིི་གོནས་

སྐོབས་ལའིང་བློན་ཆེེན་གྱིི་གོསུང་བཤེད་ནང་ད་ལྟ་གོསུངས་པོ་

བཞིིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཧི་མ་ཅལ་ས་ཁུལ་དང༌། བོད་པོ་ས་

ཐགོ་ཉིེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་ལ། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་བོད་

པོའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཁོོང་ཚོས་ཤེེས་རྟོགོས་ཡོོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་སོ་སོར་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་སོ་

སོའིི་བློ་ལ་འིཆེར་སྣང་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཟོལ་མེད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

གོསུངས་པོ་ལ་ང་རང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དམིགོས་བསལ་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོཙོ་ཆེེན་རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་གོི་དངོས་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ད་ལྟ་ཁོོང་གོི་གོསུང་བཤེད་ནས་རོབ་ཙམ་
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གོསུངས་པོ་བཞིིན། ནེ་ཧ་རུ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ནས་ཐོགོ་

མར་བཙན་བྱེོལ་བ་འིགོོ་ཚུགོས་པོའིི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང༌། 

འིཆེར་གོཞིི་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིི་ལས་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ལོ་ཡུན་མང་པོོའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་ནས་དེ་གོཞིིར་བཟུང་ད་ལྟ་

བར་ང་ཚོས་ལགོ་ལེན་བསྟར་བ་རེད། 

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེའིི་

ནང་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདི་ཚགོས་ཚུད་ཤེོས་ཤེིགོ་

དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཆེེ་ཤེོས་ཕྱོིན་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་རེད་ཅེས་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ཡོོངས་གྲེགོས་ཆེགོས་ཡོོད། འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་ནི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པོ་རང་

ཉིིད་ཀྱིིས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་འིབད་བརྩིོན་ལོ་ནས་ལོན་བསྟུད་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུ་

རེད་ལ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཙོ་ཆེེན་རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་

དང༌། དེ་བཞིིན་ས་གོནས་མངའི་སྡེེ་བོད་མི་ཡོོད་ས་ཚང་མས་

བོད་པོར་ཤེ་ཚ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་རྣམ་དགོ་ཅིགོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་མཐུ་
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ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

མི་སུ་དང་སུ་ཡོིན་ཡོང་ཉིམ་ཐགོ་པོོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཡོོད་པོའིི་

སྐོབས་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་འིདི་ཤེིན་ཏུ་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་དང་

། རྩི་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པོར་བདེན་པོའིི་སྐྱབས་

དང༌། བདེན་པོའིི་མགོོན་ཡོོད་པོ་ལས་དེ་མིན་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་རྒྱུ་

དངོས་པོོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་དང༌། དཔུང་གོི་སྟོབས་ཤུགོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་ཧ་ལམ་ང་ཚོ་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་ལྟ་

བུ་རེད། འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་དངོས་གོནས་ཤེ་ཚ་རྣམ་

དགོ་གོི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་ཧ་ཅང་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ང་

ཚོས་གོསལ་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། དཀའི་ངལ་ཡོོད་པོ་དང༌། སྐྱབས་

མེད་མགོོན་མེད་ཀྱིི་གོནས་སྐོབས་སུ་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་

འིདི་དགོ་ང་ཚོས་ནམ་ཡོང་བརྗེེད་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་དེ་

རིང་གོི་གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་ངས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

ཁོ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། དགོ་ེསློབོ་ཀྱི་ིའིདུ་

ཤེསེ།

ང་ཚ་ོའིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་
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གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོར་

རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་པོ་དང་རྒྱ་

གོར་བའིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་དགོེ་རྒན་དང་དགོེ་ཕྲུགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་ལྟ་

བུ་ཡོིན། ང་ཚ་ོབོད་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་རྒྱ་གོར་ནས་

དར་བའིི་རྗེེས་སུ་དངོས་གོནས་བོད་མི་ཚོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཧ་

ལམ་རྒྱ་གོར་གྱིི་ངོས་ལ་ཕྱོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན། ང་ཚོའིི་རྩིམ་པོ་

ཟ་རྒྱུར་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་མེད། གོཞིན་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས། 

སྡེོད་སྟངས། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོར་གྱིི་

ཡུལ་སྲིོལ་ལ་དཔོེ་བལྟ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ང་ཚ་ོབོད་ཀྱིི་མཁོས་

པོ་ཚོས། རྩིོམ་ཡོིགོ་ཅིགོ་བྲིས་ནའིང་འིདིའིི་ནང་དཔོེ་མཚོན་ཁོགོ་

རྒྱ་གོར་གྱིི་ཆུ་མོ་གོངྒཱ་ཟེར་བ། ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཙན་

དན་གྱིི་དྲེི་བསུང་ཟེར་བ་ལ་སོགོས་པོ་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའིི་ངགོ་

རྒྱུན་ལ་ཡོོད་པོའིི་བརྗེོད་གོཞིི་དེ་རིགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་ནང་ཆེོས་རྒྱ་གོར་ནས་བོད་ལ་དར་ཚར་བའིི་རྗེེས་

ལ་བོད་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་དང༌། མི་ཚེའིི་གོོམས་

གོཤེིས་འིདི་དགོ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་

པོོ་རེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རྒྱ་གོར་ནས་དར་བའིི་ནང་
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པོའིི་ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ལུང་པོ་མང་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་དར་བའིི་རྗེེས་སུ་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་གྱིི་

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོོམས་གོཤེིས་ཀྱིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེ་ཤེོས་

ཐེབས་མཁོན་བོད་པོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོིན་ནའིང་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་གྱིི་

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་འིདི་ང་ཚོའིི་ལུང་པོར་དར་

ཚར་བའིི་རྗེེས་ལ་ང་ཚོས་འིདི་ལ་བློ་རྩིེ་གོཅིགོ་གོཏེོད་བྱེས་ནས་

བསྡེད་པོ་རེད། 

བར་སྐོབས་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐབས་

སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་སུ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང་མི་མང་གོི་

ཐོགོ་ནས་སྔར་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

འིོགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། ལྟ་རྟོགོ་

འིཚོ་སྐྱོང་གོང་ཡོོང་གོནང་བ་འིདིའིི་འིབྲས་བུར་མ་འིོངས་པོར་

ང་ཚོ་འིཕེགོས་བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་དམ་

ཟབ་ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་གོསལ་པོོ་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

དཔོེར་ན། བོད་ནང་གོཞིི་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལྷགོས་པོ་འིདི་

དགོ་གོི་ལུས་པོོ་བཙན་དབང་འིོགོ་མནན་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 



502502
བསམ་བློ་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཕྱོོགོས་སུ་ཕྱོོགོས་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། ད་

ལྟ་དངོས་སུ་རྒྱ་གོར་ནང་བོད་པོ་འིབུམ་ཐེར་ཙམ་ཡོོད་པོ་འིདི་

དགོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་གོི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་བསམ་བློ་རྒྱ་

གོར་ལ་སེམས་ཐགོ་ཉིེ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

ང་ཚོར་བྱུང་བའིི་བར་སྐོབས་ཀྱིི་རྐྱེེན་ངན་འིདིས་མ་འིོངས་པོར་

འིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་སྔར་ནས་དམ་ཟབ་ཡོོད་པོ་

འིདི་ད་དུང་དམ་དུ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཕེལ་ཆེེར་ཆེགོས་ཀྱིི་

རེད་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་བརྒྱུད་ནས་རིམ་པོས་རྒྱ་གོར་ནང་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་ལ་འིགྱུར་བ་ཏེན་ཏེན་

འིགྲེོ་གོི་རེད། བོད་དང་རྒྱ་གོར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་

པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཐོགོ་ལ་ཡོང་ཕེན་ཐོགོས་དང་ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་ངས་རེ་བ་ཡོོད། 

རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་སྔར་ནས་ནང་ཆེོས་དར་ཁྱིབ་

ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོོད། དེང་སྐོབས་ཕྲན་བུའིི་རང་དབང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་

པོའིི་སྐོབས་སྤྱོིར་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་དང་། དེའིི་ནང་ཚན་ནས་

ནང་པོའིི་ཆེོས། དེའིི་ནང་ཚན་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་



503503
སྣང་གོསར་པོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ 

རིམ་པོས་རྒྱ་ནགོ་ནང་རང་དབང་ཆེེ་ཙམ་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་

ང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་གོཞིོན་

སྐྱེས་ས་ཡོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་

རེད་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་མིའིི་དུས་ཚོད་

ཁོགོ་པོོ་འིདིའིི་སྐོབས་རོགོས་རམ་གོནང་བ་འིདི་དགོ་ལན་ལ་

རེ་བའིི་བསམ་པོ་མིན་པོར་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོར་དམིགོས་ཏེེ་

ང་ཚོར་རོགོས་རམ་བྱེས་པོ་འིདིས་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོོ་ཕེལ་

ཆེེར་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

གོ༽ བདོ་མའིི་ིངན་གོོམས་དང་། ལས་བཟང་མཐའི་

ཁྱིངོས།

དེ་ནས་དེ་རིང་འིདིར་ངོས་ནས་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་

མེད། ད་ལྟ་ཆེོས་རིགོ་བཀའི་བློན་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་བརྒྱབ་པོའིི་

ནང་གོནད་འིགོགོ་གོང་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོའིི་

རྒྱུ་མཚན་གོསལ་པོོ་འིགྲེེལ་བཤེད་བྱུང་སོང༌། དེར་བརྟེན་ངོས་

ནས་དེ་དེ་བཞིིན་ནོ་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ལས་དམིགོས་བསལ་གོཞིན་



504504
ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དེ་རིང་སྐོད་ཀྱིང་

འིགོགོས་ནས་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བཤེད་ན་ཡོང་ན་མཁོན་ལྟ་བུ་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ མ་བདེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ལ། མ་གོཞིི་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་མ་

ཤེོད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་འིདུགོ དེང་སང་མིད་པོ་ན་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་

འིདུགོ དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

ང་ཚོའིི་ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡོིན་ནའིང་འིགོོ་བཙུགོས་པོའིི་

སྐོབས་ཚང་མར་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ཡོོད་

པོ། དེ་ནས་ལས་ཀ་ཡུན་བསྲིིངས་པོའིི་སྐོབས་རྙོིང་པོ་ཆེགོས་

པོ་དང་། ལོ་ཁོ་ཤེས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་འིཆེར་ཅན་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ཏུ་ཕྱོིན། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ཆེེན་པོོ་མ་ཐོན་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་

འིགྲེིགོས་པོར་བརྩིི་མཁོན་ཞིིགོ་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདི་ཡོགོ་པོོ་མིན། དང་པོོའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་

པོ་དེ་མུ་མཐུད་ཡོར་རྒྱས་གོོང་ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཕེན་པོ་རྒྱ་ཆེེན་ཡོོང་བའིི་

དམིགོས་ཡུལ་བཞིགོ་པོ་ལས། ཚོད་ལྟ་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་

བྱེས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཙམ་བྱེས། འིདི་འིགོོ་ཚུགོས་ཙམ་བྱུང་ན་

འིདི་བཞིགོ་ནས་ཡོང་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་འིགོོ་འིཛུགོས་བྱེེད་པོ་དེ་



505505
འིདྲེ་མ་བྱེེད། ང་རང་ཚོའིི་ལས་རིགོས་གོང་དང་གོང་ཡོིན་ནའིང་

འིགོོ་འིཛུགོས་པོའིི་སྐོབས་ཧུར་ཧྲིིལ་ཧྲིིལ་བྱེས། གོང་འིཚམ་ནས་

ཉིོབ་རྟགོས་སློེབས། འིཆེར་ཅན་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་ལེ་གོང་འིགྲེིགོས་

དང༌། ཉིིན་མ་གོང་འིཁྱིོལ་ཐོགོ་ཕྱོིན་ཚེ་རང་གོིས་རང་ལ་དྲེིན་

ཆུང་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། རང་གོིས་རང་བསླུ་གོི་ཡོོད། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་དང༌། ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་སོགོས་

ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡོིན་ནའིང་དང་པོོ་ནས་ལོ་ཡུན་རིང་པོོའིི་

དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་མདོར་ན་བོད་རང་དབང་བྱུང་ནས་

གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་མ་བྱུང་བར་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བྱེས་

ཏེེ་སྡེོད་པོའིི་རིང་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

དེའིི་ཐོགོ་ནས་རང་གོི་ཁོེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་

ལ་ཡོང་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཞིགོ་སྟེ་ང་

ཚོས་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་དེ་ལས་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་རེད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོའིི་མཐར་ཐུགོ་གོི་འིབྲས་བུ་བཟང་པོོ་འིདི་མ་སྨིན་

བར་དུ་ཡོར་རྒྱས་གོོང་ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

པོ་ལས། གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་ནས་ལས་བསྡེོམས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

ཞིིགོ་བཟོས། དེ་ལྟ་བུའིི་ངང་གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཆེེན་པོོ་མ་ཐོན་



506506
ན་ལས་གོོ་ཆེོད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་འིདི་ནོར་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོའིི་ལས་ཀྱིི་སྣེ་མོར་གོཏེོགོས་པོ་སུ་དང་སུ་ཡོིན་

ནའིང༌། ལས་རིགོས་གོང་དང་གོང་ཡོིན་པོ་འིདི་དགོ་དངོས་

གོནས་བཟང་པོོ་མཐའི་འིཁྱིོངས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཇེ་བཟང་ནས་ཇེ་

བཟང་དུ་འིགྲེོ་ཨེ་ཐུབ་ཚང་མས་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། བཀྲ་

ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༢ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༢ ཉིནི་

ཅན་དྷ་ིགྷར་མཐ་ོསློབོ་ནང་ཡོདོ་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚརོ་སྩལ་ཅན་དྷ་ིགྷར་མཐ་ོསློབོ་ནང་ཡོདོ་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚརོ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་སློབོ་ཟུར་བཙུགོས་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགྲུབ་

འིབྲས།

འིདིར་ཅན་དྷི་གྷར་ལ་ང་ཡོར་མར་འིགྲུལ་བཞུད་སྐོབས་ཡོང་

ཡོང་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། སློེབས་རིམ་བཞིིན་དུ་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོ

སློོབ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཐུགོ་འིཕྲད་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་

ལྷོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བར་སྐོབས་ཐུགོ་

འིཕྲད་མ་བྱུང་ཞིིང༌། དེ་རིང་ཕྲན་བུ་ལྷོད་ཙམ་ཡོོད་སྟབས་ཐུགོ་

ན་བསམ་བྱུང༌། རྒྱུ་མཚན་གོཙོ་བོ་ནི་བོད་ནས་འིབྱེོར་བའིི་ཕྲུ་

གུ་ཁྱིོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཐུགོ་སྟེ་སྐོད་ཆེ་

ཚིགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་བཤེད་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། འིདིར་ད་ལྟ་ང་

རང་ཚོ་ཐུགོ་འིཕྲད་སར་བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོའིི་

ལ་དྭགོས་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོ་རེད། 

ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེ་



508508
རྒྱུར་དགོའི་པོོ་ཡོོད། 

ཐོགོ་མར་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོར་ཆེེད་དུ་གོཉིེར་ནས་བརྗེོད་རྒྱུར། ང་ཚོ་

རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་འིདིར་ཡོོད་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོར་ལ་སྐྱེས་

པོ་རེད། སྔོན་མ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲེངས་ལ་འིདི་གོའིི་དཔོེ་མཛོད་

ཁོང་དུ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་མཁོན་ཕྲུ་གུ་ཕེལ་ཆེེ་བ་དེང་སང་ལས་

འིགོན་འིཁྱིེར་མཁོན་གྲེས་ཆེགོས་ཡོོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་

ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དེའིི་རིང་དང་པོོ་ནས་ཤེེས་

ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། ཤེེས་ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ལ་བརྩིིས་ནས་ན་གོཞིོན་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་དེ་ཡོང་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོོངས་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་

གྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཁི་ཕྲགོ་འིབུམ་ཕྲགོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་ཁོ་གོཏེོར་ཏེེ་བཀྲམས་ནས་མ་བཞིགོ་པོར། ང་རང་

ཚོ་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ཟུར་དུ་བཙུགོས། དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་རྣམས་སློོབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་

སློོབ་རྒྱུ་དང༌། ཆེོས་སློོབ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཟུར་

དུ་བཙུགོས་དགོོས་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་ང་ཚོ་བོད་པོ་བཙན་
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བྱེོལ་བ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ མདོ་དོན་ཡོང་སྙིིང་བོད་

པོའིི་མི་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་

འིབད་རྩིོལ་དང༌། ཐབས་ཤེེས་བྱེས་པོ་རེད། 

ད་ཆེ་ལོ་གོང་འིཚམ་སོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ལོ་ཇི་སོང་གོི་གྲུབ་

འིབྲས་ཀྱིང་དངོས་གོནས་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་སྐྱེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོའིི་མི་གོཞིན་དགོ་བོད་

པོའིི་གྲེོགོས་པོོས་ཚོས་བལྟས་པོ་ནའིང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་

ཆེགོས་ནས་སློོབ་གྲྭའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་

པོོ་ཐོན་འིདུགོ་བསམས་ནས་དྲེན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ བོད་མིར་སྡུགོ་

སྦྱོོང་གོཏེོང་མཁོན་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ཏཱ་ལའིི་

བླ་མ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཐོགོ་ལ་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བརྒྱབ་ནས་ད་ཆེ་ཉིེན་ཁོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། དངོས་གོནས་རང་ང་ཚོར་གྲུབ་འིབྲས་

མི་དམན་པོ་ཞིིགོ་ཐོན་ཡོོད།

ཁོ༽ ཕྱོི་དངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། ནང་སམེས་ཀྱིི་

དཀའི་ངལ།
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དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ད་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང༌། ང་རང་

ཚོས་དམིགོས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོང་ཞིིགོ་རེད་འིདུགོ་

གོམ་ཞིེ་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོའིི་འིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིར་ལུང་པོ་མང་པོོ་ཡོོད། ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལུང་པོ་འིདྲེ་

མིན་མང་པོོར་སློེབས་ཡོོད། དཔོེར་ན། སྤྱོིར་བཏེང་བཤེད་ན། ཕྱོི་

དངོས་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔོ་ོདང༌། དེ་བཞིིན་ཤེེས་ཡོོན་

གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཡོིན་ནའིང་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོོར་སློེབས་པོའིི་ཡོོ་རོབ་

ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་འིཇར་མན་དང༌། ཧྥ་རན་སི། དབྱེིན་ཇི་སོགོས་དང་

། དེ་བཞིིན་ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་

ཡོོད། དེ་བཞིིན་ཨ་མི་རི་ཀར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། དངོས་གོནས་

ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་སོགོས་གོང་

ཅིའིི་ཆེ་ནས་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་རེད། 

དཔོེར་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པོས་མཚོན་པོས་རྒྱ་གོར་དང༌། རྒྱ་མི་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་བ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་

ལ་སྦྱོོང་བརར་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་གོི་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

ལ་བརྩིིས་ཤེིང་། ཚང་མས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་མངོན་པོར་བསྟོད་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད།



511511
དེ་ལྟ་བུའིི་མངོན་པོར་བསྟོད་དགོོས་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་

ལུང་པོ་ཞིེས་མིང་ཐོགོས་པོའིི་ལུང་པོ་དེ་ཚོའིི་ནང་ལ་མིའིི་མི་

ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་དང༌། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་མིའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་ཡོོད་མེད། མི་སྒོེར་སོ་སོའིི་སེམས་ནང་ལ་ཚོར་སྣང་

གོང་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་མེད་སོགོས་ལ་ཞིིབ་ཚགོས་པོོའིི་ཐོགོ་

ནས་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེས། མི་ཕེན་ཚུན་ཐུགོ་འིཕྲད་ཀྱིིས་སྐོད་ཆེ་

བཤེད་ཡོོང་དུས་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཚོའིི་ནང་ལ་དངོས་

གོནས་ཕྱོི་དངོས་པོོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 

ནང་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སྐྱིད་པོ་གོང་ཡོང་མེད་ཅིང་། དངངས་

སྐྲགོ་ཆེེན་པོོ་དང་། སོ་སོའིི་དོན་དགོ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་དགོ་

གོི་དོན་དགོ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་སེམས་འིཁུར་མེད་མཁོན། དུད་འིགྲེོ་

སེམས་ཅན་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་མིས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདུ་ཤེེས་མ་

གོཏེོགོས་མེད་པོ། དཔོེར་ན། ཉི་དང་ཁྱིིམ་བྱེ་ར་ལུགོ་ལ་སོགོས་

པོའིི་ཕྱུགོས་ཀྱིི་རིགོས་དེ་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདུ་

ཤེེས་མ་གོཏེོགོས་དེ་དགོ་ལ་ཚེ་སྲིོགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ནང་

བཞིིན་ཚ་རྒྱུ་དང༌། ན་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་བསམ་བློ་མི་འིཁོོར་མཁོན། 

དེས་རྐྱེེན་པོས་གོ་ལེར་ང་རང་ཚོ་མི་ནང་ཚགོས་ཐོགོ་ལ་ཡོིན་

ནའིང་མི་གོཞིན་དགོ་རྣམས་སོ་སོས་ཐུབ་ན་སྒོེར་སྤྱོོད་བྱེེད་ཡུལ་
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ལྟ་བུར་བལྟ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་གོཞིན་ལ་མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་བ་དང་། དབང་

ཡོོད་ཤེོད་པོ། གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན་གོང་ལྟར་མི་གོཞིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

རང་གོི་ཁོེ་ཕེན་འིཚོལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད། དེ་འིདྲེས་རྐྱེེན་པོས་ལུང་པོའིི་ནང་མི་གོསོད་རེས་གོཏེོང་

མཁོན་མང་པོོ་དང་། སེམས་མ་སྐྱིད་པོའིི་ཐོགོ་རང་ཤེི་རྒྱགོ་

མཁོན་མང་པོོ། ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལའིང་བཟའི་ཚང་ཕྲུ་

གུ་འིབྲེལ་བ་ཕེན་ཚུན་ཡོང་དགྲེ་ནང་བཞིིན་དུ་མཐོང་མཁོན། 

མདོར་ན་ཕྲུ་གུ་དང་ཕེ་མ་འིབྲེལ་བ་སྡུགོ་པོོ་ཆེགོས་ནས་ཕེ་མ་

ཤེི་ན་དགོའི་མཁོན། ཕྲུ་གུ་འིགོའི་ཞིིགོ་སོ་སོའིི་ཕེ་མ་ཞིེས་བརྗེོད་

སྐོབས་དགྲེ་ཡོི་དྭངས་མར་བརྩིི་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོད། མ་གོཞིི་

དེ་འིདྲེའིི་རིགོས་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་ཚང་མའིི་ནང་དུ་ཡོོད་ཀྱིང་། 

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་ཚོའིི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གོི་གྲེངས་ཀ་

མང་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་ཚོའིི་ནང་གོི་མཐོ་

རིམ་སློོབ་གྲྭ་སོགོས་སུ་ངས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོང་

བའིི་སྐོབས་ལ་ངའིི་མཐོང་ཚུལ་འིདི་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ལུང་པོ་དེ་

དགོ་གོི་ནང་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤྱོིར་བཏེང་ཤེེས་ཡོོན་



513513
དང༌། དེ་བཞིིན་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཧ་ལས་པོ་དང༌། ངོ་མཚར་

སྐྱེ་ཡུལ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད་ནའིང་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་དང༌། སེམས་ཞིི་དུལ་གྱིི་ཆེ་ནས་ཕེོངས་ཏེེ་བསྡེད་འིདུགོ 

གོ༽ བསམ་བླའོི་ིཞི་ིབད་ེདང་། ཡོ་རབས་གོཞུང་བཟང་།

དེས་ན་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུར་ཚང་མས་དོ་ཁུར་བྱེེད་པོ་

བཞིིན། ནང་བསམ་བློ་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་བ་དང༌། བསམ་

བློ་དེ་ཡོ་རབས་གོཞུང་བཟང་ཡོོང་བའིི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་སྐོོར་ཏེན་ཏེན་དོ་སྣང་མ་འིདང་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ངས་དེ་འིདྲེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་རང་ལ་དེ་འིདྲེའིི་ཡོིད་ཆེེས་དང༌། དོ་སྣང་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

པོ་ཡོིན་དུས་ངས་ལུང་པོ་མང་པོོའི་ིནང་ལ་དེ་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཚོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ནང་དང༌། དགོེ་རྒན་ཚོའིི་

ནང་ནས་ངའིི་མཐོང་ཚུལ་དེ་ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཞིེས་དེང་སང་གོི་བརྗེོད་སྟངས་ལྟར་ན། ཀློད་པོ་

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐབས་ལ་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེའིི་

ཆེ་རྐྱེེན་ཡོང་འིཛོམས་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་རྩི་བའིི་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་བཟང་



514514
པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། དེའིི་ཐོགོ་ནས་མ་འིདང་བ་ཏེན་

ཏེན་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་དུས་ཁོོ་རང་ཚོས་འིདིའིི་སྐྱོན་ཆེ་ཡོིན་པོ་

ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མདོར་ན་ཧ་ལམ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བཤེད་ན། རྩི་བ་མིའིི་བརྩིེ་

བས་མ་འིདང་བའིི་ཉིེར་ལེན་གྱིིས་མི་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་ལས་

རྩིོལ་བྱེེད་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། དངུལ་བཟོ་རྒྱུའིི་བྱེ་བ་དེ་གོཙོ་

བོའིི་དགོོས་དོན་ཡོིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ དེའིི་དབང་གོིས་ཇི་ཙམ་

ལས་ཀ་ཡོོད་པོའིི་རིང་ལ་མི་འིདིར་ཆེེ་མཐོང་ཡོོད་མཁོན་དང༌། 

མི་དེར་གྲེོགོས་པོོ་ཡོང་ཡོོད་མཁོན། ལས་ཀ་འིཁྱུར་ནས་སྤེོ་

རྨོའོི་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཟོགོ་རོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ། སྤྱོི་ཚོགོས་

དེའིི་ནང་ལ་གོཞིན་དགོ་གོི་གུས་བརྩིི་བྱེེད་མཁོན་མེད་པོ། སོ་

སོའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཚུན་ཚད་ནས་ཀྱིང་བྱེམས་བརྩིེ་བྱེེད་མཁོན་མེད་

པོ། སོ་སོ་ཡོིན་ནའིང་ཧ་ལམ་མ་ཤེི་གོོང་ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་དེའིི་

ནང་ནས་ཤེི་བ་དང་ཁྱིད་མེད་པོ་ལྟར་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

དགོ་གོང་གོིས་ལན་པོ་རེད་ཅེ་ན། སྤྱོི་ཚོགོས་དེའིི་ནང་ལ་མིའིི་



515515
བརྩིེ་བ་དང༌། བྱེམས་པོ་ལ་སོགོས་པོའིི་མིའིི་བཟང་པོོའིི་ཡོོན་

ཏེན་མ་འིདང་བའིི་ཐོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོོ་འིདུགོ དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མཚོན་ན་

གྲེོང་གོསེབ་ཁོགོ་གོི་ནང་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་གོནས་སྟངས་དང༌། བཟའི་

ཚང་གོི་འིབྲེལ་བ། སྤྱོིར་བཏེང་གོཞིོན་པོས་རྒན་པོར་རོགོས་

རམ་བྱེེད་པོ། བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་སྟངས། སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་ཕྲན་

བུའིི་མང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང་། གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེ་ཁོགོ་ནང་ཤེེས་ཡོོན་

དང༌། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་མང་བ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་

ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་འིདི་རིགོས་

གོང་འིཚམ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ལོ་མང་གོོང་དུ་རྒྱ་གོར་བ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་འིདི་ལྟར་བརྗེོད་

མཁོན་བྱུང་མོང༌བ་སྟེ། དེང་སང་གོི་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། 

སྤྱོོད་པོ་འིདི་རྒྱ་གོར་ནང་དར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོ་འིདིས་མིའིི་

གོཞིི་རྩིའིི་ཡོོན་ཏེན་དང༌། ཁྱིད་ཆེོས་རྣམས་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ 

དེར་བརྟེན་སྔར་གྱིི་སྤྱོི་ཚོགོས་རྙོིང་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་གོའིི་སྒོང་

ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་བྱུང༌། དེ་ནི་མཐར་ལྷུང་བའིི་

བསམ་ཚུལ་རེད། ཡོོང་ཐུབ་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མེད། 



516516
ཡོང་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་དེང་སང་གོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐྱོན་ཆེ་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་གོ་མ་གོཏེོགོས་བྱེེད་ཐབས་མེད་ཅེས་འུ་

ཐུགོ་པོའིི་བསམ་བློ་ལྟ་བུར་བསྡེད་ན་དེ་ཡོང་མཐར་ལྷུང་བའིི་

བསམ་ཚུལ་ཡོིན། ངའིི་བསམ་ཚུལ་ནི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོོད་

པོ་དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ སེམས་ཀྱིི་བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་རྣམས་

ཀྱིང་མུ་མཐུད་ནས་མཉིམ་དུ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་

ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟར་ཡོོང་བའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ངའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡུལ་ལུང་འིདྲེ་མིན་ནང་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱ་གོར་རང་ཉིིད་ལ་

ཡོོད་པོའིི་གོནའི་རབས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་བྱེམས་བརྩིེ་རྩི་བར་

བྱེས་པོའིི་བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ལྟ་སྤྱོོད་

ཡོོད་པོ་རྣམས་རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ནས་གོཅེས་སྲུང་བྱེེད་པོ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་

རྣམས་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་ཞིེས་ངས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་

རྒྱུན་དུ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང༽ ཕྱོི་ནང་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། ཆེ་མཉིམ་གྱི་ིཡོར་རྒྱས།



517517
དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་མཚོན་ནའིང་

རིམ་པོས་ཕྱོིའིི་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་དང་དང་དོད་བྱེེད་

ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན། ནང་གོི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཐོགོ་ལ་དེ་

ཙམ་གྱིི་དོ་སྣང་མེད་པོ་དང༌། ལྷོད་ཡོངས་ཤེོར་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཞིིགོ་

གོ་ལེར་སློེབས་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་རང་ཚོའིི་བོད་པོ་

ལ་ཕེ་མེས་ཀྱིི་དུས་ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་གོོམས་བཤེིས་

དང༌། བགོ་ཆེགོས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ང་ཚོའིི་ཁྱིད་ནོར་ཡོིན་

པོ་དང༌། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་བྲལ། མིའིི་ལུང་པོར་

སློེབས་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ། ང་ཚོས་སོ་

སོའི་ིལུང་པོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་རེད། སོ་སོའི་ིལུང་པོ་སྲུང་

སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཁོོ་ནའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་

རེད་བསམ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད་སྲིིད་པོ་རེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བལྟས་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོི་དངོས་པོོ་

ཡོར་རྒྱས་གོཅིགོ་པུ་ལས། ནང་བསམ་བློའི་ིཡོར་རྒྱས་མི་ཐོགོ་

ནས་མི་ཐོགོ་བར་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་བརླགོ་ན། ནམ་ཞིིགོ་ང་རང་

ཚོར་རང་དབང་ཐོབ་པོའིི་རྗེེས་ལ་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་དཀའི་

ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འིཕྲད་རྒྱུ་རེད། 



518518
མདོར་ན་ལོགོ་གོསོད་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

ཐུབ་ཚོད་བྱེེད་པོའིི་སྤྱོོད་ངན་མུ་མཐུད་ནས་བྱུང་ན་དགོའི་རྒྱུ་

གོང་ཡོང་མེད། དཔོེར་ན། རང་བཙན་ཐོབ་པོའིི་ལུང་པོ་གོསར་

པོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའིི་ནང་དང་། ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་མང་པོོའིི་ནང་

ལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། རང་དབང་དང་རང་བཙན་ཐོབ་པོའིི་

རྗེེས་ལ་ཚང་མ་དགོའི་སྐྱིད་དང་ལྡན་པོའིི་ངང་ནས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་ཚང་མས་ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་དེ་འིདྲེ་མེད་

པོར། ནང་ཁུལ་དབང་ཆེའིི་འིཐབ་རྩིོད་ལ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

ནང་འིཁྲུགོ་གོིས་མཚོན་པོས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཐབས་

སྐྱོ་པོོ། ཡོིད་ཐང་ཆེད་དགོོས་པོ། སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེའིི་རིགོས་གོང་གོིས་མ་འིདང་བ་

རེད་ཅེ་ན། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་འིདིས་མ་འིདང་

བ་ཤེིན་ཏུ་གོསལ་པོོ་ཡོིན། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཚོ་ཡོང་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན། དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་པོ་

ཡོིན་ཀྱིང༌། དེ་གོཅིགོ་པུའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་ང་རང་ཚོའིི་ཕེ་མེས་

ནས་ཡོོད་པོ་བྱེམས་བརྩིེའིི་བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་དེ་དགོ་གོ་ལེར་



519519
བརྗེེད་ན། བོད་ལུང་པོར་ཕྱོི་དངོས་པོོའིི་ཡོར་རྒྱས་བྱུང་ནའིང་། 

ནང་རྟགོ་ཏུ་སེམས་ཁལ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དེ་ཉིིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་

སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། དེ་ལྟར་ཆེགོས་

མིན་ནི་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རང་ཉིིད་ལ་རགོ་ལས་པོ་ལས། ཡོ་

རབས་བཟང་སྤྱོོད་ནི་རྒྱུ་དངོས་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་ཐབས་མེད་

ལ། བཟོ་གྲྭ་དང་འིཕྲུལ་འིཁོོར་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བཟོ་ཐབས་མེད། 

ཅ་ལགོ་ཡོིན་ན་འིཕྲུལ་འིཁོོར་ཐོགོ་ནས་བཟོ་རྒྱུ་ཡོོད་ལ། ཁོམ་

གྱིི་ནང་ནས་ཉིོ་རྒྱུ་ཡོོད། རང་ཉིིད་ལ་མེད་ཀྱིང་ཕྱོི་ནས་ཐབས་

ཤེེས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད། ནང་གོི་ཡོ་རབས་ཟེར་བ་འིདི་སོ་སོ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་མེད་ན་ཕྱོི་ནས་ཉིོ་ས་མེད་ལ། བཟོ་

གྲྭས་བཟོ་ཐབས་མེད། མི་གོཞིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐབས་ཤེེས་

བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། ང་རང་ཚོ་བསམ་བློའིི་ནང་གོི་ཡོ་རབས་

ཞིེས་པོ་འིདིར་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུར་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན། དེའིི་རིན་ཐང་

བརླགོ གོ་ལེར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ཧ་ལས་པོའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཅ༽ ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིདད་མསོ་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཉིམས་

དམས།



520520
དེང་སང་ང་ཚོས་ཕྱོོགོས་མང་པོོར་བསྡུར་ནས་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་

ན། ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ཚོའིི་ནང་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་དད་པོ་དེ་ཡོང་རིམ་

བཞིིན་བརླགོ ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་དད་པོ་དེ་བརླགོ་པོའིི་རྗེེས་ལ་ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཞིེས་པོ་དེ་ཤེོད་མཁོན་དང༌། དེ་ལ་བསམ་བློ་

གོཏེོང་མཁོན་དེ་ཙམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་ལ་དད་པོ་

བྱེེད་པོར་སློེབས་དུས་ཆེོས་དེ་ཡོང་རྒྱུ་མཚན་བསམ་བློ་གོཏེོང་

རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད་པོ། དད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཡོོད། གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་ནས་ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་དང༌། ཁོ་

ཆེེའིི་ཆེོས། ཧིན་དཱུའིི་ཆེོས་སོགོས་ཚང་མ་ཡོགོ་པོོ་རེད། མི་ས་ཡོ་

དང་བྱེེ་བ་མང་པོོར་ཕེན་གྱིི་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་དད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་

འིགྲེོ་བ་ལས་རྒྱུ་མཚན་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་རྩི་བ་འིདི་ནང་པོའིི་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཆེ་མཚོན་ན། རྒྱུ་མཚན་

མང་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་དཔྱོད་པོ་བྱེེད་ས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བློ་

གོཏེོང་ས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་སང་ཚན་རིགོ་

པོ་ཚོས་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དང་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་
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ཡོོད། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་གྱིི་རྡུལ་ཕྲན་སྐོོར་ལ་མཁོས་པོ་སྐུ་ཞིབས་

ར་མ་ན་གོར་ཁོོང་ཁོ་སང་ལྡི་ལིར་ཚོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་གོི་སྐོབས་ཐུགོ་

འིཕྲད་བྱུང༌། སྐོབས་དེར་ཁོོང་གོིས་བརྗེོད་དོན་ལ། ནང་པོའིི་ཆེོས་

འིདིས་འིཇིགོ་རྟེན་བཀོད་པོ་པོོ་ཁོས་ལེན་གྱིི་མེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཀྱིི་གོང་ཟགོ་རང་སྐྱ་ཐུབ་པོའིི་བདགོ་ཁོས་ལེན་གྱིི་མེད། ནང་པོའིི་

ལྟ་བ་དེ་ཚན་རིགོ་པོའིི་ལྟ་བ་དང་ཧ་ཅང་མཐུན་པོོ་འིདུགོ ཁོོ་རང་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱུང་ཞིེས་ཁོོང་གོིས་དཔོེ་མཚོན་ཞིིགོ་

བཟོས་པོ་སོགོས་གོནང་སོང༌། 

དེ་ལྟར་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་རྒྱུ་མཚན་བརྟགོ་དཔྱོད་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དཔྱོད་པོ་བྱེས་ནས་སེམས་ལ་ངེས་

པོ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོོད་སྟབས། ང་རང་ཚོ་བོད་མིར་ད་ལྟ་ཡོོད་པོའིི་ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་འིདིའིི་རྒྱབ་བརྟེན་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

ནས་ཡོོད། ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ཚོའིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ལ་དོ་སྣང་མ་འིདང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་པོ་དེར་གུན་གོསབ་

སློར་གོསོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་རང་

ཚོ་བོད་པོ་སོ་སོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་མུས་ཡོིན་པོ་འིདི་ཉིིད་བདགོ་

གོཅེས་ཉིར་ཚགོས་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། སོ་སོར་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོཞིན་
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དགོ་ནས་ཚུར་ཁོ་གོསབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མེད། 

ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིཁྱིད་ནོར་དང་། ནོར་བུའི་ིནརོ་ཉིམས།

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤེད་ན། ང་ཚ་ོབདོ་པོར་

ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིདུས་ནས་ཡོདོ་པོའི་ིབཟང་པོའོི་ིགོམོས་གོཤེསི་འིད་ིགོཞིན་

ལ་ཕེར་ངམོས་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིགོཞིན་རྣམས་ལ་གོཅགིོ་བྱེས་

ན་ཕེར་ཕེན་ཐགོོས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིནུས་པོ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ནརོ་

བུ་རང་ལ་ཡོདོ་དུས་ནརོ་བུའི་ིནརོ་ཉིམས་མ་ཆེདོ་ཅསེ་པོ་ལྟ་བུ་མ་

ཡོནི་པོར་ས་ོསརོ་ཕེ་མསེ་དུས་ནས་ཡོདོ་མུས་ཡོནི། སྐོད་གོསར་

པོ་སློབོ་མ་ིདགོསོ་པོ། ཡོགིོ་ཆེ་གོསར་པོ་ཡོང་བཟ་ོམ་ིདགོསོ་པོ། ང་

རང་ཚའོི་ིཕེ་མསེ་ཚསོ་ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་རངི་ལ་བདགོ་གོཅསེ་བྱེས་ཤེངི་

། ཡོར་རྒྱས་བཏེང་སྟེ་སོ་སོའི་ིལགོ་པོར་ཡོོད་མུས་ཡོོད་པོ་འིདི་

བདགོ་པོོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ལས། དེ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་གོསར་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་གོང་ཡོང་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ང་རང་ཚོར་བཟང་པོོའིི་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཕེ་མེས་དུས་སྐོབས་

ནས་ཡོོད་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོར་ཚང་

མས་ངོས་འིཛིན་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ཁྱིོད་རང་ཚོ་སློོབ་
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གྲྭར་འིགྲེོ་མུས་ཀྱིི་ཕེོ་གོསར་མོ་གོསར་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་

ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་འིདི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དང༌། མི་

ཚེའིི་ནང་ལ་འིབྲེལ་བ་དེ་ཙམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོཅིགོ་བྱེས་

ན་མཐོང་སྲིིད། རིགོ་པོ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེས། ང་རྒྱལ་དང་ཕྲགོ་དོགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེན་བསྡུར་བྱེས་ན། 

ཡོིགོ་ཚད་ཡོགོ་པོོ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། ཡོིགོ་ཚད་ཡོགོ་པོོ་ལོན་

ན་ལས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་ཐོབ་རྒྱུ་དང༌། དེས་ཕེོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་རྒྱུ། 

དེ་བྱུང་ན་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཁྱིེད་རང་

ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དྲེན་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་ནི་བསམ་བློ་

མིགོ་རྒྱང་ཐུང་དྲེགོས་པོ་དང༌། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆུང་དྲེགོས་པོ་རེད། 

དངུལ་གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོོད་ན་རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། འིཛམ་

བུ་གླིིང་གོི་འིབྱེོར་ལྡན་མི་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ལ་སེམས་ཁལ་གོཏེན་

ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུར་དེ་ལྟར་གོང་དུའིང་མེད། འིབྱེོར་

ལྡན་ཨ་སྒོོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོོའིི་བདགོ་པོོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། མ་སྐྱིད་པོ་ཤེིན་ཏུ་མང་པོོ་ཡོོད། 

སེམས་སྐྱིད་དང་མ་སྐྱིད་ཟེར་བ་དེ་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་ཡོོང་དགོོས་པོ་ལས། དངུལ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་

སྐྱིད་དང་མ་སྐྱིད་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡོིན། 
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ད་ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཆེོས་དང༌། ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་དེ་ཚེ་ཕྱོི་མའིི་སྐོད་ཆེ་བཤེད་ན་དགོོས་མཁོོ་

ཡོོད་པོ་ལས། ཚེ་འིདིར་དེ་ཙམ་དགོོས་མཁོོ་མེད་སྙིམ་པོ་དྲེན་

སྲིིད་ན་དེ་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ནས་

བཤེད་པོའིི་བྱེམས་བརྩིེ་རྩི་བར་བཞིགོ་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཟེར་བ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་དང་དོ་

སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཇ༽ བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིའིགོགོ་རྩི་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིབཟང་སྤྱོོད།

ཁྱིེད་རང་ཚོར་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་དང༌། སོ་སོ་བོད་ཡོིགོ་ཡོགོ་

པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ན་བོད་ཡོིགོ་ནང་དཔོེ་ཆེ་ཀློོགོ་རྒྱུ་དེ་འིདྲེ་མང་

པོོ་ཡོོད། ཡོང་དེང་སང་དབྱེིན་ཇིའིི་ཡོི་གོེའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་

ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་ཐོན་གྱིི་

ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ངས་ཡོིན་

གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཆེོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་

ཀྱིི་མེད། ཆེོས་པོ་བྱེེད་མིན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལགོ་པོ་རེད། ཆེོས་པོ་

ཡོིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དེ་དངོས་



525525
གོནས་དྲེང་གོནས་མི་ཚེའིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འིགོགོ་རྩིར་ཐུགོ་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་བདེ་སྐྱིད་འིདོད་ཀྱིི་ཡོོད། བདེ་སྐྱིད་ཅེས་པོ་

དེ་བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོང་གོི་ཡོོད་སྟབས་བཟང་

པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་གྱིིས་ཕེོངས་ན་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་ཐུབ་ཐབས་

མེད། ཆེོས་དད་མེད་ཀྱིང་བཟང་པོོའི་ིརང་གོཤེིས་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། དཔོེར་ན། ཅན་དྷི་གྷར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། དྷ་རམ་སར་ཐགོ་ཉིེར་གོནས་ཡོོད། ཡོང་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་

འིདོད་པོར་ཡོོད་པོ་དང་ཐབས་ཤེེས་ཐུབ་ན། དུས་དུས་ལ་དྷ་

རམ་ས་ལར་ཡོོང༌སྟེ། ཉིམས་མོང་ཡོོད་མཁོན་དང༌། དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་མཁོན་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤེེས་མཁོན་

ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་དང་། ཡོང་ང་རང་ཚོ་བོད་རིགོས་སུ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཡོང་རུང༌། མི་སུ་འིསོ་པོའིི་ས་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ལེགོས་སྦྱོར་

ཉིན་པོ་དང་། བགྲེོ་གླིེང་སོགོས་བྱེས་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། 

གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚོས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཅེས་པོ་འིདི་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། དེའིི་རྩི་བ་དེ་བྱེམས་བརྩིེར་ཐུགོ་གོི་

ཡོོད་པོ། བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་དེ་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཤེིན་ཏུ་

དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་པོར་



526526
དུ་འིཇོགོ་དགོོས། 

༼མཚམས་འིདིར་སྒྲི་ཐགོ་བརྗེེ་མཚམས་འིཁོེལ་བས། བཀའི་སློོབ་ཕྲན་བུ་མ་ཚང་།༽༼མཚམས་འིདིར་སྒྲི་ཐགོ་བརྗེེ་མཚམས་འིཁོེལ་བས། བཀའི་སློོབ་ཕྲན་བུ་མ་ཚང་།༽

ང་ཚོ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད།

ཉི༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏེན་དང་། སྤྱོ་ིདནོ་གྱི་ིལྷགོ་

བསམ།

བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོའིི་སྲིོགོ་རྩི་རྒྱ་མིས་བཟུང་

སྟེ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། རེ་བའིི་མིགོ་འིབུར་རྒྱ་གོར་ལ་བལྟས་ནས་

བསྡེད་ཡོོད། ཁོོང་ཚོས་ཚུར་རེ་བ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས། ང་ཚོར་

ཚུར་བློ་གོཏེད་དེ་ལྟ་བུ་བཅོལ་ནས་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་ང་ཚོས་

འིདིར་རྐང་བརྐྱེང་ལགོ་བརྐྱེང་བྱེས་ཏེེ་རང་དགོར་བསྡེད་ན་རྒྱུ་

འིབྲས་ལ་ལྟོས་ཀྱིི་མ་རེད་ལ། དེར་བརྟེན་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོསློོབ་སྦྱོོང་

ཐོགོ་སློོབ་ཕྲུགོ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙམ་གྱིི་བརྩིོན་འིགྲུས་

ཡོགོ་པོོ་བྱེས། ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོཉིིས་ནས་སོ་སོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་དེ་ཡོང་གོོང་དུ་བཤེད་པོ་

བཞིིན་བཟང་པོོའིི་ཡོོན་ཏེན་དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས། གོསུམ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་དེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་



527527
དགོ་ལ་ཡོིན་བསམ་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་དང་ལྡན་པོ་དགོོས། ཕྱོིན་

ཆེད་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོན་པོའིི་མཚམས་ལ་སོ་སོའིི་ལས་རིགོས་འིདྲེ་

མིན་སྣ་ཚོགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་ལས་རིགོས་གོང་དང་

གོང་ལ་བཞུགོས་ཀྱིང་རྩི་བ་དེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལའིང་

གོང་ཐུབ་ཀྱིི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་བ་བྱེེད་

དགོོས། 

ཡོང་སོ་སོའིི་བློ་ལ་མོས་པོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད་ན་བོད་

ལ་ཕེར་ལོགོ་སྟེ་བོད་ནང་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལ་

ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། 

སྨན་བཅོས་འིཕྲོད་བསྟེན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིིས་མཚོན་མདོ་དོན་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་ནང་དང་། བོད་ནང་ལ་ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

རུང༌། གོང་ལྟར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དེས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དགོོས་རྒྱུ་དེ་ངེས་པོར་སེམས་ལ་

འིཇོགོ་དགོོས། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་ཡོོད་པོའིི་ནང་གོི་ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་གོིས་སོ་



528528
སོས་ཤེེས་ཡོོན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྦྱོངས་པོའིི་མཐའི་མར་ཤེེས་ཡོོན་

དེས་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་མི་བརྒྱ་ཐམ་པོ་དང་། མི་སྟོང་ཐམ་པོ། མ་

མཐར་ཡོང་མི་བཅུ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

སྦྱོངས་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་

དགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་བསྡེད་ན་བྱེབ་ཆུང་རེད། དཔོེར་ན། 

ང་རང་ཚོའིི་བོད་པོ་མང་ཆེེ་བ་རོགོས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྡེད་

ཡོོད། བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་ཁོོངས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། ལྡི་ལིའིི་

འིཛིན་སྐྱོང་ཁོོངས་ལ་ཡོོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཚང་མར་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་དང༌། དེ་མིན་གྱིི་རོགོས་རམ་ཚོགོས་པོ་མང་པོོ་དང༌། སྤྱོི་

པོ། སྒོེར་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རོགོས་རམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

རང་ཉིིད་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་མཐུན་རྐྱེེན་རྣམས་མི་གོཞིན་དགོ་

མང་པོོས་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ནས་རོགོས་རམ་བྱེས་

པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད། སོ་སོས་བྱེམས་བརྩིེ་ལ་དོ་སྣང་གོཏེན་ནས་

མ་བྱེས་པོར་བསྡེད་ན་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དཔོེར་ན། ཁྱིི་

ཞིིགོ་ལ་ཕེར་སྤེགོས་སྤྲོད་ན། སྤེགོས་ཏེེ་བཟས་རྗེེས་ཚུར་མཇུགོ་

མ་གོཡུགོ་གོཡུགོ་གོཏེན་ནས་མ་བྱེས་ན་ཁྱིི་སྡུགོ་ཅགོ་ཞིིགོ་ཏུ་

མཐོང་གོི་འིདུགོ ཁྱིི་དེ་རྒྱུ་དགོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་ཡོོད། 



529529
ཕེར་བྱེམས་པོོ་བྱེས་པོའིི་ཚོད་ཀྱིིས་ཚུར་དགོའི་པོོའིི་རྣམ་འིགྱུར་

བསྟན་ན་ཁྱིི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོིན་ནའིང་འིོས་བབས་དང༌། ང་

རང་ཚོ་ཡོང་སྐྱིད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད། 

དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་གོཞིན་

གྱིི་རོགོས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

བྱུང་བ་རེད། གོོ་སྐོབས་དེ་མི་གོཞིན་གྱིིས་ཕེན་སེམས་བཟང་

པོོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ངོས་འིཛིན་མ་ཐུབ་པོར། གོཞིན་དགོ་གོི་

བརྩིེ་བའིི་རིན་ཐང་བརླགོ་སྟེ་སོ་སོ་སྒོེར་གོཅིགོ་པུའིི་བསམ་བློ་

བཏེང་ནས་བསྡེད་ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། དེར་བརྟེན་ངེས་

པོར་དུ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་སྤྱོི་སེམས་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

གོཞིན་ཡོང་དེང་སང་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོན་ཡོོང་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུའིི་ནང་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་རྩིེར་སོན་ཡོོད་པོ། ཡོིགོ་ཚད་ཨང་དང་པོོ་ཐོན་

མཁོན་དེ་ཚོའིི་གྲེས་སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་རང་མགོོ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་

སྟབས། སྒོེར་གྱིི་ལས་ཀ་བཙལ་ཏེེ་ཕྱོིན། སློོབ་སྦྱོོང་ཕྲན་བུ་ཞིན་

པོ། ཕྱོི་ནས་ལས་ཀ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཉུང་བ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་གོཞིི་

ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ཁོོངས་སུ་ལས་ཀ་བྱེེད་པོར་



530530
ཡོོང་མཁོན་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཚོའིི་གྲེས་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། 

སློོབ་སྦྱོོང་ལེགོས་པོ་ཚོས་སྤྱོི་སྒོེར་གོཉིིས་ཀའིི་དོན་དགོ་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་དགོོས་པོ་དེ་དངོས་གོནས་བྱེས་ན་འིོས་

པོ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་དྲེགོ་པོ་ཚོས་ལས་ཀ་གོཞིན་དགོ་ལ་ཕྱོིན། 

སློོབ་སྦྱོོང་སྐྱོ་བ་ཚོ་གོཞིན་དགོ་ལ་འིགྲེོ་ས་མེད་སྟབས་བཙན་

བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ནང་དུ་ལས་ཀ་འིཚོལ་བར་ཡོོང་བ་འིདི་དགོའི་

དྲེགོས་པོ་མིན་པོའིི་རྟགོས་བསྟན་པོ་རེད། བྱེེད་སྟངས་དེ་ཚོ་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། 

ཏེ༽ རྒྱ་བདོ་གོཉིསི་སྨན་དང་། དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་།

ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་སུ་དང་སུ་ཡོིན་རུང་རྒྱ་

མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་འིདུགོ་གོམ། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་

བོད་པོ་ལ་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཁྱིེད་

རང་ཚོས་བསམ་བློ་འིཁོོར་གྱིི་ཡོོད་ན། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ནས་ཐོན་

ཡོོང་རུང་མ་ཡོོང་རུང༌། རྒྱ་མི་དང་འིདྲེ་མཉིམ་བྱེས་ནས་རྒྱ་མིའིི་

བདེ་སྐྱིད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏེང༌། ང་ཚོའིི་བདེ་སྐྱིད་ལ་རྒྱ་

མིས་བསམ་བློ་བཏེང༌། ང་རང་ཚ་ོའིདྲེ་མཉིམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ལ་



531531
ཕེན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་ལ་ཡོང་ཕེན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བསྒྲུབ་དགོོས། ངས་ད་ལྟ་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེར་བ་འིདི་གོང་གོི་ཐོགོ་

ཏུ་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ཅེ་ན། རྒྱ་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་

ཞིིགོ་བཏེང༌བ་དང་། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་བསམ་

བློ་བཏེང༌བ་བཅས་གོཉིིས་ཕེན་གོཉིིས་མོས་ཤེིགོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་

ངས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་རྒྱ་འིདྲེ་མཉིམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

ང་རང་ཚོས་ཁོེ་ཕེན་ཡོོང་ཐབས་ལ་ང་རང་ཚོ་རང་གོིས་འིབད་

རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོས་འིབད་རྩིོལ་གྱིིས་ཤུགོས་མ་

བརྒྱབ་ན་འིགྲེིགོས་ཐབས་མེད། ང་རང་ཚོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་

བོད་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོའིི་འིགོོ་ལ་ཚུད་ནས་ཡོོད་པོ་འིདི་གོཏེམ་དོན་

གོང་གོི་ཆེ་ནས་ནད་མ་ཐེགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན། འིདི་ལྟ་བུའིི་འིདྲེ་

མཉིམ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཆེེད་དུ་སོ་སོ་རང་གོི་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་

ལ་དང་དོད་བྱེས། ལྷགོ་བསམ་ལ་དང་དོད་བྱེས། འིབད་རྩིོལ་

ལ་དང་དོད་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོ་འིདྲེ་མཉིམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཁོེ་ཕེན་སྒྲུབ་

ཐབས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། སོ་སོའི་ིངོས་ནས་ལེ་

ལོ་དང་། ལྷོད་ཡོངས། རང་དོན་ཁོོགོ་བཅུགོ་སོགོས་ཀྱིི་བསམ་

བློ་ལས་མེད་ན་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་སམ། 

ཡོོང་ཐུབ་ཐབས་མེད་སྟབས་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་



532532
ང་ཚོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་འིགོན་དེ་སོ་སོའི་ིསྒོང་ལ་ཡོོད་

བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཚང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན། ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཤེོགོ་ཨང་། ཤེེས་སོང་ངམ།

སྔོན་མ་འིདིར་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའིི་ལུང་པོ་ཡུ་གོེན་ཌིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཅིགོ་

ཡོོད་ཅིང་། ཁོོང་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། དཔོེར་ན། དེ་དགོ་ལྟ་བུ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་མཐོ་རིམ་

སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་ནང་སློེབས་པོའིི་གོོ་སྐོབས་དེ་ཟིན་

ཏེེ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོར་ཕེན་ཚུན་

རང་ཉིིད་སྒོེར་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ངོ་ཤེེས་པོ་དང༌། དགོའི་པོོ་ཉིེ་པོོ་

བྱེེད་རེས་བྱེེད་པོ། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤེད་བྱེས་

ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མིར་འིཛིང་གོི་མེད་པོ་

དང༌། ང་ཚོས་རྒྱ་མིར་སྡུགོ་པོ་བྱུང་ན་བསམ་གྱིི་མེད། ང་རང་

ཚོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས། རྒྱ་མིའིི་བདེ་

སྡུགོ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་རྒྱ་མིའིི་

བདེ་སྐྱིད་འིོགོ་ནས་བོད་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུ་འིདི་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོས་མི་དང༌། མིའིི་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་



533533
རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་བདེན་པོའིི་

དོན་དགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། འིགྲེོ་བ་མིའིི་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོབ་ཐང་དང་

འིབྲེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན་དུས་མི་གོཟུར་གོནས་སུ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་ལ། དོ་སྣང་ཡོོང་

གོི་རེད། དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ལ་འིདིར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོོ་

སྐོབས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དམ་འིཛིན་བྱེེད་དགོོས། སྔོན་མ་ནས་

དེ་ལྟར་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོོད་པོ་དེ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་དུང་ཞིར་

དང་ཞིོར་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྒྱ་གོར་གྱིི་སློོབ་ཕྲུགོ་རྣམས་

དང་། ཕྱོི་རྒྱལ་མི་རིགོས་གོང་ཅིའིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་འིགྲེེལ་

བཤེད་བརྒྱབ་སྟེ། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོང་ཐབས་དང༌། དོ་སྣང་

ཡོོང་ཐབས་གོསལ་བཤེད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་

ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་བཅངས་དགོོས། 

ཐ༽ ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ།

འིདིར་ལ་དྭགོས་དང༌། ཁུ་ནུ་བ་ཁོ་ཤེས་ཡོོད་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་

ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་



534534
དང་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་ཡོོད། སྔར་ཡོིན་ན་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས། 

ཤེར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་བར་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་འིདིའིི་ནང་ནས་མི་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་རིགོ་གོནས་

ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་ཆེེད་དུ་བོད་ལ་ཕྱོིན། བོད་ནས་ཚུར་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་དེ་དགོ་འིཁྱིེར་ཏེེ་རང་ཡུལ་དུ་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། ད་ཆེ་སྲིིད་དོན་ས་མཚམས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱལ་ཁོབ་ཐ་དད་

ཡོིན་ནའིང་། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་གོཅིགོ་

གྱུར་ཆེགོས་ཡོོད། དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཡོང་ད་ལྟ་ངས་བོད་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་ཚོར་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་མི་སྤྱོོད་བཟང་པོོའི་ིལྟ་སྤྱོོད་རྣམས་

མུ་མཐུད་ནས་འིཛིན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡོང་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་

ཚུགོས་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛིན་མི་ཐུབ་པོས། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་

གོནད་དོན་ཤེེས་དགོོས། 

ངས་ད་ལྟ་གོོང་དུ་བཤེད་པོ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་སྒོང་ལ་

བསྡུར་ནས་བལྟས་ན་མིའིི་སེམས་ལ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཚོར་སྣང་

ཡོོད་པོ་དེ་སེམས་སྐྱིད་པོ་དང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཡོང་བདེ་སྐྱིད་

ཆེེ་བ། སེམས་ནང་བཟང་པོོའིི་ཚོར་སྣང་མེད་མཁོན་དེའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་དང༌། སྒོེར་ཕེན་ཚུན་ནང་ཁུལ། ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་



535535
གོི་ནང་ལ་ཡོང་སྐྱིད་པོོ་མེད་པོ་འིདི་ཚོ་མཐོང་བ་དང༌། ཤེེས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚོའིི་འིཇིགོ་རྟེན་ཁོ་དཔོེར་ཡོང་། གོཡུ་

བསྡུར། རྟ་བཅགོ་ཟེར་བ་བཞིིན། མིའིི་མི་ཚེའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་

གོནས་སྟངས་ཕེན་ཚུར་བསྡུར་ཏེེ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་རྐྱེེན་

གོང་དང༌། རྒྱུ་གོང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། དེའིི་

མཐུན་པོའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་རྣམས་སྒྲུབ། མི་མཐུན་པོའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་རྣམས་

ཉུང་དུ་གོཏེོང་དགོོས།

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་བསྡེད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོས་

ཀྱིང་བོད་པོ་ཚོ་དང་འིདྲེ་བར་རང་གོི་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་

རྒྱུར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིོས་འིགོན་ཡོོད། སོ་སོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོན་

པོའིི་མཚམས་ལ་རང་ཡུལ་ལ་ལོགོ་སྟེ་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་དང༌། 

འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་སྐོོར། ལུང་པོའིི་ནང་ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུས་

མཚོན་ལས་རིགོས་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་སོ་སོའིི་ས་ཁུལ་སོ་སོའིི་མི་

རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རང་མི་རང་ལས་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེའིི་ཚོད་ཀྱིི་ཡོར་

རྒྱས་དེ་ལུང་པོར་རན་པོ། ལུང་པོའིི་ནང་གོནའི་རབས་ནས་

ཡོོད་པོའིི་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤེིས་དང་འིགོལ་བ་མི་འིགྲེོ་བ། 

བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤེིས་དང་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་
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ཐུབ་ཐབས་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཡུལ་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཤུགོས་མང་

བ་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་

ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཤེེས་སོང་ངམ། 

ནམ་ཞིིགོ་བོད་རང་དབང་ཐོབ་པོའིི་མཚམས་སུ་འིདིར་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ལོ་གོཞིོན་པོའིི་དུས་སྐོབས་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉིམ་དུ་

འིདྲེེས་ནས་བསྡེད་ཅིང་། སློོབ་སྦྱོོང་མཉིམ་དུ་བྱེེད་མཁོན་ཕེན་

ཚུན་ངོ་ཤེེས་ཡོོད་མཁོན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་ལ་གུང་སེང་གོི་

ཆེེད་དང༌། ཡོང་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ལྟ་སྐོོར་གྱིི་ཆེེད་ལྟ་བུར་

གོ་དུས་ཡོོང་ནའིང་ང་རང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་དུས་ནས་འིདྲེིས་པོ་དང༌། 

ངོ་ཤེེས་ནང་ཚགོས། གྲེོགོས་པོོ་ནང་ཚགོས་ཡོིན་པོས་དགོའི་

བསུ་ཡོོད། ཤེེས་སོང་ངམ། ཁྱིེད་རང་ཚོ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེས། 

བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཨང་། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཚང་མས་

ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཨང་། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིནི་སྤེ་ི༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིནི་སྤེ་ི

ཏེ་ིརྟ་ཕེ་ོདགོནོ་དུ་ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིནང་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ཏེ་ིརྟ་ཕེ་ོདགོནོ་དུ་ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིནང་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་

ཚགོོས་འིདུར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ཚགོོས་འིདུར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རགིོ་གོཞུང་གོ་ིརནི་ཐང་དང་། འིཕེགོས་ཡུལ་གྱི་ི

བཀའི་དྲེནི།

འིདིར་ངས་རྒྱ་གོར་གྲེོགོས་པོོ་ཚ་ོདང༌། རྒྱ་གོར་གྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་ལ་རྗེེས་སུ་སློོབ་མཁོན། རྗེེས་སུ་སྒྲུབ་མཁོན་ཚང་མར་

ཞུ་འིདོད་པོ་གོཅིགོ་ལ། རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་འིདི་ལྟ་བ་

དང༌། གྲུབ་མཐའི་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་བྱུང་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེའིི་ནང་ཚན་ནས་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་

རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་འིདིར་ཆེོས་ཀྱིི་འིཁོོར་ལོ་བསྐོོར་བ་

གོནང་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ལྟ་སྒོོམ་སྤྱོོད་གོསུམ་

གྱིི་བསྟན་པོའིི་རྨང་གོཞིི་བཙུགོས། དེ་དགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་

མཁོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡོབ་སྲིས་དང༌། ཐོགོས་མེད་སྐུ་མཆེེད་ཀྱིིས་

མཚོན་པོས་མཁོས་གྲུབ་གོཉིིས་ལྡན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་བསྟན་པོའིི་ཀ་བ་འིཛིན་
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མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་འིདིར་བྱུང་ཡོོད། 

ལུང་པོ་འིདིའིི་ནང་ནས་མཁོས་པོའིི་སྐྱེས་མཆེོགོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཐོན་

པོ་དེ་དགོ་མཁོས་པོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་གོཞིན་

ཕེན་གྱིི་ལྷགོ་བསམ་གོཅིགོ་ཏུ་དཀར་བའིི་མཁོས་པོའིི་ཚོགོས་

དེ་རྣམས་ཀྱིིས་ལུང་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོསར་གོཏེོད་གོནང་ཡོོད། 

རྒྱ་གོར་གྲེོགོས་པོོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཡོིན་ན་ཡོང་ལུང་པོ་འིདིའིི་

ནང་ད་ལྟའིི་ཆེར་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ནས་ལུང་

པོ་སྐྱོ་པོོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། མིའིི་རིན་ཐང་ངོ་མ་དེ་ནང་

གོི་རྣམ་དཔྱོོད་ལ་བརྩིི་དགོོས་པོས་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་འིདིའིི་ཐོགོ་

ལ་བཤེད་ན་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་འིདིར་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོི་

རིང་ལ་མཁོས་གྲུབ་གོཉིིས་ལྡན་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་འིགྲེན་ཟླ་བྲལ་

བ་མང་པོོ་རྒྱུན་མ་ཆེད་པོར་ཐོན་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་བསམ་

པོའིི་སོ་སོས་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་འིོས་པོ་ཞིིགོ་རེད་བསམ་པོ་ངོས་

རང་འིདི་ལྟར་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

བོད་པོ་གོཅིགོ་གོི་ངོས་ནས་བཤེད་ན། རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་

ཡུལ་འིདི་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་རིགོ་



539539
གོཞུང་ཞིེས་རིན་ཐང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་མིའིི་སྣང་བ་སྐྱིད་

པོོའིི་ཚོར་སྣང་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་དགོོས་པོ་འིདི་གོཞིི་རྐང་བོད་

ཀྱིི་རྩི་བའིི་ས་བབས་དང༌། འིབྱུང་བའིི་ཁོམས། མི་ཚོགོས་ཉུང་

ཉུང་ཡོིན་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲན་བུ་ཡོོང་ཤེས་ཆེེ། ཡོིན་

ནའིང་གོཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ནས་དར་བའིི་

གོཞིན་ཕེན་སྙིིང་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་ཟེར་བའིི་བསློབ་བྱེ་འིདིའིི་ནུས་པོ་

བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། མི་མང་

པོོས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་འིདི་བྱུང་བ་ང་ཚོས་ཤེེས་དགོོས་པོ་རེད། 

དེ་འིཕྲོས་བཤེད་ཡོིན།

ཡོང་སྐོབས་རེ་ང་ཚོ་ནང་ཚགོས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྐོབས་རྒྱ་གོར་

བ་འིདི་དགོ་ཟེར་བ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རྟགོ་ཏུ་གོཤེིབ་སྐོབས་

དཔོེར་ན། ཁྱིིམ་མཚེས་ཕེན་ཚུན་དང་། སོ་སོའིི་ཤེགོ་མཚེས་པོ་

སོགོས་རིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་ཤེོད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དེ་ལྟར་

ཡོོང་སྐོབས་ངས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་རྒྱ་གོར་བ་རེད་ཅེས་རྟགོ་ཏུ་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་གོཅེས་པོོ་བྱེེད་

ཡུལ་དང༌། ངོམས་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་འིདི་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་



540540
ནས་བྱུང་བ་དེ་ཤེེས་དགོོས་པོ་ཡོིན། 

ཁོ༽ ཞི་ིབདའེི་ིས་མཚམས་དང་། ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིརྒྱུད་

ལམ།

དེ་ནས་ས་ཆེའིི་བབས་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒལ་བའིི་རིང་ས་

མཚམས་འིབྲེལ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་

ཐོགོ་ནས་རང་བཞིིན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་དམ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། འིདས་

པོའིི་དུས་སྐོབས་ལ་ང་ཚོའིི་ས་མཚམས་འིདི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཞིི་བདེའིི་ས་མཚམས་རེད། 

གོང་ལྟར་ང་ཚ་ོཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་འིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་ས་

མཚམས་འིདི་དགོ་སྔ་མོ་ནས་སྒོོ་ཡོོངས་སུ་ཕྱོེ་བའིི་ས་མཚམས་

ཆེགོས་ཡོོད། ས་མཚམས་འིདི་དགོ་ཞིི་བདེའིི་ས་མཚམས་ཡོིན་

པོའིི་དབང་གོིས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་གོཞིི་རྩི་གོཏེན་ནས་མེད། 

སྐོབས་རེ་རྐུན་ཇགོ་ལྟ་བུ་ཉུང་ཤེས་ཕེར་ཐོན་ཚུར་ཐོན་བྱེེད་

མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་སྲིིད་པོ་ཙམ་ལས། ང་རང་ཚོའིི་ས་མཚམས་

དེ་གོའིི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རང་གོི་ལུང་པོ་



541541
གོཅིགོ་པོ་སློེབས་པོའིི་བགོ་ཆེགོས་ལས་ཧ་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་

ཧ་ཅང་ཐགོ་ཉིེ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད། རྒྱ་གོར་བའིི་ཡུལ་མིའིི་ནང་ལ་ཡོང་

དེ་བཞིིན་རེད། དེང་སང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དང་གོཏེན་

ནས་བསམ་བློ་མེད་མཁོན་མ་ཤེེས་པོ་ཚོ་མ་གོཏེོགོས། སྤྱོིར་

བཏེང་རྒྱ་གོར་བ་ཚོ་ནས་སྟོད་གོངས་རིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། མཚོ་

མ་ཕེམ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་ལྷ་ཡོི་ཡུལ་དང༌། དབང་ཕྱུགོ་གོི་

བསྟི་གོནས་ལྟ་བུར་བལྟས་ཏེེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་སེམས་ཐགོ་ཉིེ་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

འིདས་པོའིི་དུས་སྐོབས་སུ་འིཕེགོས་བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་

པོའིི་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོོད་པོའིི་བགོ་ཆེགོས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ང་རང་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཡོོད་ལ། ང་རང་ཚོ་བོད་

ཀྱིི་གོནས་སྟངས་རང་དབང་ཡོོད་པོའིི་གོནས་སྐོབས་ལའིང་

འིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་ས་དེ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་

རི་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་བརྒྱུད་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དེ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལོངས་འིདི་

གོནས་སྐོབས་ཤེིགོ་རིང་མུན་ནགོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་སྟངས་ཤེིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་སྐོབས་འིདིར་ཧི་



542542
མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་མི་སྣ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་

དེ་སྔ་འིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཡོོད་པོའིི་ལས་འིགོན་འིདི་དགོ་དམིགོས་སུ་བཀར་

ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་

པོའིི་མི་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱ་གོར་ལ་སེམས་ཐགོ་ཉིེ་པོོ་ཡོོད་ནའིང་ཁོ་

ནས་འིདོན་ས་མེད་པོའིི་དུས་ཚོད་ཅིགོ་ལ་སློེབས་ཡོོད། གོཞིི་

རྐང་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་ལ་ཉིེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་བོད་

གོཉིིས་མོས་ཤེིགོ་གོི་ཐབས་ལམ་འོིགོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་

ཐུབ་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། བདེན་མཐའི་གོསལ་གྱིི་

རེད་བསམ་པོའིི་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད།

གོ༽ རྒྱ་གོར་གྱི་ིལྕགོས་ར་ིདང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལྕགོས་

ར།ི

འིནོ་ཀྱིང་རྟགོ་པོ་མཐའི་བཟུང་གོི་དབང་དུ་བྱེས་ནས་བོད་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ངོ་མར་གྱུར་ན། དེའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་སྔར་རྒྱ་ནགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལྕགོས་རི་ཟེར་

བ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་བཞིིན་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་འིདི་རྒྱ་གོར་གྱིི་

ལྕགོས་རི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། སྔ་མོ་མདའི་གྲེི་མདུང་གོསུམ་



543543
འིཁྱིེར་བའིི་དུས་ལ་ཡོིན་ན་ལྕགོས་རིས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

དེང་སང་དེ་དགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོད་ཡོོལ་ཚར་བ་རེད། 

ད་ཆེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ལྕགོས་རིའིི་ར་བ་དེ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ལྕགོས་རི་བཟོ་དགོོས། ཧི་མ་

ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པོའིི་ནང་པོའིི་ལྟ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་མིའིི་

མི་ཚེ་གོཙང་མ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོ་རབས་ཤེིགོ་དང༌། དྲེང་བདེན་གྱིི་

ཐོགོ་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་

འིདི་དགོ་སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་དང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོོངས་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་

ཡོང་ཤེིན་ཏུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

གོནད་དོན་འིདིའིི་ཐོགོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

རྒྱ་ནགོ་ལའིང་རིགོ་གོཞུང་ཡོོད་པོ་རྣམས་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་དང༌། རྒྱ་

ཆེེན་པོོ་དང༌། རྙོིང་ཁུངས་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་

རིགོ་གོཞུང་དེ་ཀོ་རི་ཡོའིི་ནང་དང༌། ཝི་ཏེི་ནམ། ཉིི་ཧོང་གོི་ནང་

ལ་སློེབས་ཡོོད། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ནང་ལའིང་སྨན་གྱིི་སྐོོར་



544544
དང༌། བརྩིི་གོི་སྐོོར། ལྟོ་ཆེས་དང༌། གྱིོན་ཆེས་སྐོོར་ལ་རྒྱ་ནགོ་

གོི་རིགོ་གོཞུང་འིདྲེེས་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་རང་གོི་ནང་ཆེོས་

དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང༌དང་། སྐོད་ཡོིགོ གོོམས་གོཤེིས་

སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་བོད་ཐ་དད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཤེིན་

ཏུ་གོསལ་པོོ་ཡོོད་པོ་རེད། དཔོེར་ན། དར་རྩིེ་མདོའིི་ཕེར་ཕྱོོགོས་

ཀྱིི་ལ་དེའིི་ཤེར་ཕྱོོགོས་དེ་རྒྱ་ཡུལ་ཡོིན་པོ་དང༌། ལ་དེའིི་ནུབ་

ཕྱོོགོས་རྣམས་བོད་པོ་ཡོིན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཤེིན་ཏུ་གོསལ་པོོ་

ཐོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ནི་རི་གོཅིགོ་གོི་རྒྱབ་མདུན་དང༌། གོདོང་

རིས་འིདྲེ་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཤེིན་ཏུ་ཐ་

དད་གོསལ་པོོར་མངོན་པོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེར་བརྟེན་བོད་པོའིི་

རིགོ་གོཞུང་འིདི་གོཞིན་ལ་ལྟོས་པོ་མེད་པོར་ཚུགོས་ཐུབ་པོའིི་

རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཁྱིིམ་མཚེས་གོཞིན་

དགོ་ཚོའིི་གོནས་སྟངས་བྱེས་ན། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ས་མཚམས་

ལ་རྒྱ་མིའིི་རིགོ་གོཞུང་ཉུང་བ་ཆེགོས་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ང༽ སྐོད་ཡོགིོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། སྐོད་ཡོིགོ་གོཅགིོ་གྱུར།

དེ་ནས་དགོའི་སྤྲོོ་སྐྱེ་འིོས་ཞིིགོ་ལ། བར་སྐོབས་ང་ཚོ་འིདིར་



545545
བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ལྷགོ་ཙམ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད་པོ་དེའིི་རིང་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ད་ལྟ་རྒྱ་གོར་གྱིི་

ས་མཚམས་ཡོིན་པོ་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས། ཤེར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་

བར་གྱིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་གོནའི་རབས་

ནས་བོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་

ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་སོ་སོའི་ིགོཅེས་ནོར་ཡོིན་པོའིི་ངོས་འིཛིན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་

ནས་འིདིར་དང་དོད་བདགོ་གོཅེས་བྱེེད་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད་པོ་འིདི་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་ཡོང་མུ་མཐུད་ནས་

ལགོ་ལེན་ཚད་ལོངས་ཡོོང་བ་ལ་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་རོགོས་

ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ད་ལྟ་ཧི་མ་ཅལ་མངའི་སྡེེ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་

ལ་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་སློོབ་དགོོས་པོ་དང༌། དགོེ་རྒན་སོགོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་ངོས་རང་

ཁོ་ས་ཁོ་ཉིིན་འིབྱེོར་དུས་བཀའི་མོལ་བྱུང༌། འིདི་དགོ་གོོ་སྐོབས་

ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱེེད་

དགོོས། སྤྱོི་རྟ་སྒོལ་རལ་དང༌། སྤྱོི་ས་བར་སར་མ་བཞིགོ་པོར་



546546
ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་

དང་། མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་ཐབས་སུ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ནུས་

པོ་འིདོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོ་བོད་པོ་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་ངོས་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། མཐུན་

འིགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དེ་ང་ཚོའིི་བབས་འིོས་རེད། 

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ངེས་པོར་དུ་ང་ཚོས་

གོང་ཐུབ་པོ་དེ་དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་ཞིིང་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

ད་ལྟ་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་སློོབ་རྒྱུ་དང༌། དགོེ་རྒན་དང་དེ་ཚོའིི་

གྲེས་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་

ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན། དཔོེར་ན། བོད་ས་ཆེ་རྒྱ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན་སྟབས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའིི་ཡུལ་སྐོད་འིདྲེ་མིན་མང་

པོོ་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ཡོི་གོེ་སློོབ་པོའིི་སྐོབས་སུ་སྒྲི་གོདངས་གོཅིགོ་

གྱུར་དང་། སུམ་རྟགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་ནས་

སློོབ་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མངའི་རིས་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མི་གོཅིགོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ཤེར་དར་རྩིེ་མདོའིི་ཁུལ་

གྱིི་བོད་པོ་གོཅིགོ་སྐོད་ཀྱིི་སྒྲི་གོདངས་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད་ཀྱིང་ཡོི་
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གོེ་ཕེར་ཚུར་བྲིས་དགོོས་བྱུང་ན་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་

གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

བོ་ཊི་ཡོ་ཡོི་དཔོེར་ན་ལ་དྭགོས་དང་། སྤེི་ཏེི། ཁུ་ནུ་ཁྱིེད་རང་སོ་

སོའིི་ཡུལ་སྐོད་དེ་གོཙོ་བོ་བྱེས་ཏེེ་ཡུལ་སྐོད་ཁོོ་རང་ཡོིགོ་ཐོགོ་

ལ་བྲིས་ན། གོང་འིཚམ་སོང་རྗེེས་སྤེི་ཏེི་ལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་

བོད་ཡོིགོ་དེ་མོན་གྱིི་ནང་ལ་ཕེན་མ་ཐོགོས་པོ་དང་། མོན་ལ་

བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་བོད་ཡོིགོ་དེས་འིདི་ནས་ཚུར་ཕེན་མི་ཐོགོས་

པོ། གོང་འིཚམ་སོང་ནས་བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་འིདི་དགོ་

ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་གོཅིགོ་གོི་སྐོད་ཡོིགོ་ལྟ་བུར་ཕྱོིན་ནས་ཕེན་

མི་ཐོགོས་པོ་ཆེགོས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་

ཆེ་ཚང་ཁྱིེད་རང་ཚོ་སྤེི་ཏེིའིི་སྐོད་ལ་གོཅིགོ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཁུ་

ནུའིི་སྐོད་ལ་གོཅིགོ་བསྒྱུར། མོན་པོའིི་སྐོད་ལ་གོཅིགོ་བསྒྱུར་

ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཁོགོ་

པོོ་རེད། གོང་ལྟར་ཡོི་གོེ་གོཅིགོ་གྱུར་དགོོས་པོ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



548548

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༧ ཉིནི་ཤེསེ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༧ ཉིནི་ཤེསེ་

རགིོ་ཁོངོས་ཆེོས་དགོེ་ཁོགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་རགིོ་ཁོངོས་ཆེོས་དགོེ་ཁོགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་དགོའེི་ིལས་འིགོན་དང་། སློབོ་ཁདི་ཀྱི་ིསློབོ་

གོཞི།ི

ད་ལྟ་ཁུངས་ས་ོསོར་ལས་བགོོས་བརྒྱབ་ཟིན་པོ་རེད་དམ། དེ་རིང་

འིདིར་ཁྱིོད་རང་ཚ་ོགོོ་བསྡུར་བྱེས་པོ་དེ་ལྷགོ་ང་ལ་གོནས་ཚུལ་

གོང་ཡོང་བརྗེོད་རྒྱུ་མེད། སློོབ་དེབ་ནང་དུ་ཡོོད་ཀྱིང་། འིགོའི་

ཞིིགོ་གོིས་དེ་མཁེགོས་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཕྱོི་

རྒྱལ་དུ་ཆེོས་དགོེར་འིགྲེོ་མཁོན་དེ་དགོ་ལ་ངོས་ནས་གྲུབ་མཐའི་

དང༌། ལམ་རིམ་ཟུང་འིབྲེལ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམེད་དམ་ཞིེས་བརྗེོད་

ཀྱིི་ཡོོད། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས་རྙོོགོ་དྲེ་ཚ་པོོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། 

ཡོང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་བ་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་དོན་དུ་

གྲུབ་མཐའི་རྣམས་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

སྔོན་མ་ལས་བྱེེད་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དབུ་མ་རིན་ཆེེན་འིཕྲེང་བ་

འིཁིད་པོ་རེད། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་མཐོང་
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བྱུང༌། ཡོང་གྲུབ་མཐའི་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་ནའིང་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་རེད། ཆེོས་དགོེ་རྣམས་ཀྱིིས་འིདོན་ཁོ་ཁལ་ལམ། འིདོན་

པོ་སྐྱོར་རྒྱུ་དེ་དགོ་རྩི་ཆེེར་འིཛིན་ན་དགོོས་པོ་དེ་ཙམ་མི་འིདུགོ 

སྔ་དགོོང་འིདོན་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཚིགོ་དོན་འིགྲེེལ་བཤེད་བརྒྱབ་

སྟེ་དོན་དགོ་ཤེེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁོོ་རང་ཚོའིི་

སྔ་དགོོང་འིདོན་པོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་དགོ་གོི་གོཞུང་དོན་རྩི་འིཛིན་

གྱིི་ཚིགོ་འིགྲེེལ་བརྒྱབ་ནས་སེམས་ལ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སེམས་ལ་འིཇགོས་ཏེེ་རེད་བསམ་པོའིི་སེམས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་

ཐོབ་པོའིི་མཚམས་སུ་རྒྱུན་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་ཐོགོ་ཕེན་པོ་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་བསྐྱེད་ཐབས་བྱེ་དགོོས། 

དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོའིི་གྲྭ་སའིི་ནང་ཆེ་མཚོན་ན། དཔོེ་ཆེ་སྦྱོངས་

པོར་མཚོན་ན་པུ་ཏེི་ལྔ་སྦྱོངས་ཏེེ་རྒྱན་དྲུགོ་མཆེོགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་

གོཞུང་དེ་རྣམས་ལ་རྒྱུས་ཡོོད་ཆེགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། རང་རྒྱུད་དུལ་

མ་དུལ་སྣ་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གོི་ཆེོས་

དགོེ་རྣམས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ནི་ནང་ཆེོས་ངོ་སྤྲོོད་དང་འིབྲེལ་བའིི་

ཐོགོ་ནས་རྩི་བ་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཡོ་རབས་ཤེིགོ་ཡོོང་

ཐབས་འིདི་དམིགོས་ཡུལ་དུ་འིཛིན་དགོོས། གོང་ལྟར་གོཤེིས་
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རྒྱུད་ལ་འིཇགོས་ཏེེ་ཕྲུ་གུའིི་སེམས་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་དགོོས། 

དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ངོས་ནས་སློོབ་ཁིད་ཁོོ་ན་བྱེས་པོ་མ་ཡོིན་པོར་

ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་མི་ལ་ཕེར་ཁོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་

པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་དགོེ་རྒན་སོ་སོའིི་སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་ཕྲུ་གུའིི་མདུན་དུ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་

རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ལྷགོ་དོན་ཆེོས་དགོེ་ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་ཁོ་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤེད་

བྱེེད་སྐོབས་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུན་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་འིཁྱིེར་སྟངས་ནས་

ཡོ་རབས་གོཉིམོ་ཆུང་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་སྤྱོོད་ལམ་སོ་སོའིི་ལགོ་

ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་མདུན་དུ་མཚོན་ཐུབ་པོ་དང༌། ཕེ་རོལ་

པོོའིི་ཡོིད་དབང་འིཕྲོགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕེར་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་

པོ་དེས་ཁོོང་ཚོར་ཕེན་གྱིི་རེད། རྩི་འིཛིན་བྱེེད་ས་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་

མིན་མི་ཤེེས། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དུ་ནང་པོའིི་རྩི་བའིི་གྲུབ་མཐའི་རིས་

མེད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་འིཁིད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་མ་རེད་དམ། གྲུབ་མཐའིི་སྒོོ་

ནས་འིཁིད་སྐོབས་རིན་ཆེེན་འིཕྲེང་བ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དགོེ་ལུགོས་

པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཆེོས་དགོེ་སོ་སོས་དཔོེ་ཆེའིི་



551551
མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ན་ཀློོང་ཆེེན་པོའིི་ཡོེ་ཤེེས་མཛོད་ལྟ་བུ་འིཁིད་

ན་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེ་དགོོས། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༦ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༦ ཉིནི་

བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སློབོ་གྲྭའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་འིཛནི་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སློབོ་གྲྭའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་འིཛནི་

རམི་ ༡༢ དང༌། དགོ་ེལས་ཐུན་མངོ་ལ་སྩལ་བའི་ིརམི་ ༡༢ དང༌། དགོ་ེལས་ཐུན་མངོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་བདེ་སྤྱོདོ་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིདཀའི་

ངལ།

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། རྣམ་རྒྱལ་

སློོབ་གྲྭའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་གོོ་ཐོས་བྱུང༌བས་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙ་ོབོ་སློོབ་སྦྱོོང་

ཡོགོ་པོོ་དགོོས་ཤེིང་། དེ་སྐོོར་ཁྱིེད་རང་ཚོར་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་

ཡོོད་པོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་

པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་འིདི་

དགོ་མི་ཚེ་འིདིའིི་ནང་ལ་བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་པོ་འིདི་ཕེན་པོའིི་རང་བཞིིན་དུ་འིགྱུར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ངས་ནམ་རྒྱུན་བོད་པོ་ཚོར་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་

ཡོོད་ལ། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ཡུལ་གྲུའིི་ནང་དུའིང་རྟགོ་ཏུ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 
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དེ་ནི་སྐྱོན་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་ཡོང་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་། ཡོོ་རོབ་ཁུལ་སོགོས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་

ཆེ་ནས་ཚད་ལོངས་པོ་དང༌། དངོས་གོནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དུ་

གླིོགོ་ཀློད་ལྟ་བུའིི་ཡོོ་བྱེད་ཆེ་རྐྱེེན་གོང་ཅིའིི་ཐད་ནས་བཟང་དུ་

ཕྱོིན་ཏེེ། སྤྱོིར་བཏེང་མིའིི་ཤེེས་ཚད་ཀྱིང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་

ལེགོས་སུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། མིའིི་ཤེེས་ཚད་དེ་ལྟ་བུའིི་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་སའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཚོའིི་ནང་ལ་ཁིམས་མེད་དང་། སྒྲིིགོ་

མེད་མང་པོོ། མདོར་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་དགོ་གོིས་ཀྱིང་ཕེན་

ཚུན་གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་སོགོས་གོང་ལྟར་སྤྱོི་ཚོགོས་དེའིི་ནང་

ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒན་གོཞིོན་བར་གོསུམ་དེ་རྣམས་སེམས་མ་དུལ་

བ། ལས་རིགོས་གོང་དང་གོང་གོི་ནང་དུའིང་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་

འིཕེེར་དང༌། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ ངོ་ལོགོ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

མེད་པོ། སྤྱོི་ཚོགོས་དེའིི་ནང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་པོ་དང་། དེ་བཞིིན་

དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་བདགོ་པོོ་སོགོས། གོང་ལྟར་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་

ཕེན་གོནོད་འིབྲེལ་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ལྷགོ་བསམ་

གྱིི་མ་འིདང་བའིི་དབང་གོིས་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཉིིད་ནང་དུའིང་དཀའི་
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ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟར་ངའིི་མཐོང་ཚུལ་

འིདི་དགོ་གོཞིན་ལ་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད།

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིངསོ་

འིཛནི།

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་དགོོས་ཞིེས་པོ་ཡོོངས་སུ་གྲེགོས་ཡོོད་

པོ་དང༌། ཚང་མའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལའིང་ཤེེས་ཡོོན་དགོོས་པོ་

དང༌། ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ནས། ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་ལོ་གོཉིིས་གོསུམ་ཙམ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས་ཞིེས་

ཧ་ལམ་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུགོ་སོན་དུས་མཐོ་སློོབ་ནང་ལ་

སློེབས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོའིི་

ཐོགོ་ལ་ཚང་མས་ངོས་འིཛིན་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཤེེས་

ཡོོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོའིི་ངོས་འིཛིན་ཡོོད་པོ་ལྟར་གྱིི་ལྷགོ་

བསམ་ཡོགོ་པོ་ོདགོོས་ཞིེས་པོའིི་ངོས་འིཛིན་དེ་མེད་པོ་རེད། ཤེེས་

ཡོོན་བྱུང་ན་དེ་གོས་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་འིཁུར་ཚང་མས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་



555555
འིཁུར་བྱེས་པོའིི་ཚོད་ཀྱིིས་རྩི་བའིི་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་དོ་འིཁུར་དང༌། 

དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་

སློོབ་གྲྭ་ཐོན་མཁོན་གྱིི་མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་རྣམས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། གྲུང་ཐགོ་ཆེོད། བསམ་བློ་འིཁོོར་རྒྱུ་

མང་པོོ། དྲེན་རྒྱུ་རྒོད་པོོ། ཐབས་ཤེེས་ཟབ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན། 

འིོན་ཀྱིང་ཐབས་ཤེེས་དང༌། དྲེན་རྒྱུ་རྒོད་པོོ་དེ་རྣམས་རང་དོན་

ཁོོགོ་བཅུགོ་གོིས་སོ་སོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཤེ་སྟགོ་ལས་མེད་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་གོཞིན་ལ་

མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་ཡོོད། དབང་ཡོོད་ཤེོད་དགོོས་

ཀྱིི་ཨེ་ཡོོད། ཐུབ་ཚོད་ཤེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་ཡོོད། 

གོང་ལྟར་མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་བྱེེད་མཁོན་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་འིདི་མི་

སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་གྱིི་མ་རེད། འིོན་ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

སྟངས་དང༌། མི་ལ་གོོམས་གོཤེིས་འིཇགོས་སྟངས་སྡུགོ་པོའིི་

ཕྱོོགོས་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་



556556
རེད། མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་གོང་དང་གོང་ལའིང་ནང་བསམ་བློའིི་ནང་

ནས་དུལ་བ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་སྒྲིིགོ་དང༌། ཁིམས་

ཇི་ཙམ་དམ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་ཁོགོ་པོོ་རེད། དཔོེར་ན། དེ་སྔ་ཨུ་རུ་

སུའིི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ན་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

གོ༽ ཕྱོ་ིཡོ་ིསྒྲིིགོ་ཁམིས་དང་། ནང་གོ་ིཞི་ིདུལ།

དེ་སྔ་གུང་བྲན་གྱིི་ལུང་པོ་སྒྲིིགོ་ཁིམས་དམ་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་

ཁོོ་རང་ཚོས་སྤེོབས་པོ་བྱེས་ཏེེ། ང་ཚོའིི་གྲེོང་ཁྱིེར་ནང་ལ་ཨ་མི་

རི་ཀའིི་གྲེོང་ཁྱིེར་དང༌། ནུབ་ཕྱོོགོས་ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་གྲེོང་ཁྱིེར་ནང་

བཞིིན་མ་རེད། ང་ཚོའིི་གྲེོང་ཁྱིེར་ནང་ལ་རྐུན་མ་དང༌། གོང་

བྱུང་མང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་མེད། རྒས་པོོ། རྒས་མོ་ཞིིགོ་མཚན་

གུང་ལའིང་སྲིང་ལམ་ནང་ལ་ཕྱོིན་ཆེོགོ་གོི་རེད། ཞིེད་སྣང་གོཏེན་

ནས་བྱེེད་མི་དགོོས་ཞིེས་ནམ་རྒྱུན་སྤེོབས་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཤེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་པོ་ནི་སྐོབས་དེར་ཕྱོི་ནས་སྒྲིིགོ་

དང༌། ཁིམས་ཀྱིིས་མནན་པོའིི་འིོགོ་ནས་ལུང་པོ་དེའིི་ནང་ལ་

ཟང་ཟིང་བྱེེད་མཁོན་མེད་པོ་མངོན་པོ་ཙམ་ལས། རྩི་བའིི་མིའིི་



557557
སེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཞིི་དུལ་མེད་སྟབས་ཕྱོི་ནས་སྒྲིིགོ་ཁིམས་

ཀྱིིས་མནན་རྒྱུར་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་མ་ཐགོ་དེང་སང་ཨུ་རུ་སུ་

དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཉིིས་ལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། མིའིི་སེམས་ཀྱིི་

ནང་ནས་བསམ་བློ་ཞིིགོ་འིཁོོར་ཏེེ་སེམས་དུལ་བ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་

ནས་རང་ཁིམས་རང་སྲུང་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་སྒྲིིགོ་དང༌། ཁིམས་སོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཇི་ཙམ་ཡོགོ་

པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་དེ་སྔའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་རྙོིང་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་མ་

གོཞིི་རྗེེས་ལུས་ཡོིན་ལས་ཆེེ། འིོན་ཀྱིང་སྤྱོིར་བཏེང་མ་རབས་

ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཕེལ་ཆེེར་ཉུང་བ་ཡོིན། གོཞིན་དགོ་ཕེར་བཞིགོ རྒྱ་

གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་སྔོན་མ་ངོས་རང་གོ་ཞི་དང་། ཁུ་

ནུ། ལ་ཧོལ་སྤེི་ཏེི་དེ་ཚོའིི་ཕྱོོགོས་དང༌། དེ་བཞིིན་ལ་དྭགོས་

ཁུལ་སོགོས་སུ་ལྟ་སྐོོར་དུ་བསྐྱོད་སྐོབས། ཡུལ་དེ་ཚོའིི་ནང་གོི་

ཡུལ་པོ་དེ་རྣམས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཡོར་རྒྱས་མེད་པོར་རྗེེས་ལུས་

རེད། ཡོིན་ནའིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་སྒྲིིགོ་ཁིམས་སྲུང་འིདོམས་བྱེེད་

མཁོན་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་མེད་ནའིང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ལ་ཁིམས་འིགོལ་བྱེེད་མཁོན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། རིམ་



558558
པོས་རྒྱ་ཐང་ནང་ལ་ཡུལ་པོ་ཚོས་ཚོང་གོི་འིབྲེལ་བ་ཤུགོས་ཇེ་

ཆེེར་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་སུ་ལུང་པོ་འིདི་ཚོའིི་ནང་ལའིང་ཁིམས་

འིགོལ་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ས་གོནས་ཀྱིི་

རྫོོང་དཔོོན་དང་། རྫོོང་སྡེེའིི་སྐོོར་སྲུང་རྒན་གོཞིོན་མང་པོོས་

སྔར་ངོས་རང་ལ་བརྗེོད་མོང༌། དེས་རྟགོས་གོང་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་

ཡོོད་ཅེ་ན། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་ཐང་ནས་ཡོོད་མཁོན་ཚོ་

ཤེེས་ཡོོན་ལེགོས་པོ་དང་། མགོོ་གྲུང་བ་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་དེ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་རང་རྒྱལ་གོཞིན་

ཕེམ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཡོོ་རོབ་ནང་དང༌། ཨ་

མི་རི་ཀ རྒྱ་གོར་ནང་ལའིང་འིདི་གྲེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོད་པོ་

རྣམས་ང་རང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པོ་བྱེ་དགོོས། 

ང༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིབཟང་

སྤྱོདོ།

མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་དངོས་གོནས་

ཡོར་རྒྱས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོགོ་

པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང་ཁིམས་འིགོལ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། གོང་བྱུང་བྱེེད་

མཁོན་ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་ཡོོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚོའིི་སྤྱོི་
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ཚོགོས་ནང་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ང་ཚོ་བཙན་

བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་

བོད་པོ་བོད་མིའིི་ནང་བསྡེད་ན་སྐྱིད་པོོ་ཡོོད། ང་རང་ཚོའིི་བོད་

མིའིི་ནང་ལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ཕེར་ཚུར་མཐོང་དུས་ང་ཚ་ོབོད་

པོ་ནང་ཚགོས་ཤེིགོ་ཐུགོ་བྱུང་བསམ་སྟེ་སོ་སོར་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་དེར་རེ་ས་ཡོོད་བསམ་པོ་དང༌། སོ་སོར་མི་ཤེི་རྐྱེེན་ཆེགོ་

སོགོས་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རོགོས་རམ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་

བསམ་བློ་འིཁོོར་རྒྱུའིི་ཚབ་ལ་བོད་པོ་ནང་ཚགོས་ཤེིགོ་ཐུགོ་དུས་

དེས་མགོོ་སྐོོར་གོཏེང་ཡོོང་སྙིམ་པོ་དང༌། དེས་ང་ལ་ཐུབ་ཚོད་

བཤེད་མི་ཡོོང་ངམ། ཁོོས་སྐྱགོ་རྫུན་གོང་ཞིིགོ་བཤེད་ཡོོང་སྙིམ་པོ་

བྱེེད་དགོོས་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། 

ང་རང་ཚོ་མ་འིོངས་པོར་བོད་ལ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཀྱིི་

དུས་ཚོད་ཅིགོ་ཤེར་བའིི་སྐོབས་སུའིང་ང་ཚོས་རང་དབང་འིཐབ་

རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཚིགོ་སྐོམ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་

ཚོས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་ཟེར་བ་དང༌། རང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེས་ཏེེ་རང་དབང་ཐོབ་པོའིི་ཉིིན་མོར་ང་ཚོའིི་

འིདོད་དོན་ཚང་མ་འིགྲུབ་པོ་ལྟ་བུ་མིན། ང་ཚོ་རང་དབང་སྒྲུབ་
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དགོོས་པོ་འིདི་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་གོཞིན་དབང་འིོགོ་ཏུ་ཡོོད་དུས་ང་

ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་དུ་སྡུགོ་བསྔལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

གོཏེོར་བཤེིགོ་གོཏེོང་བ། གོལ་ཆེེ་ཤེོས་རྒྱ་མིའིི་བཀོད་སྒྲིིགོ་

འིོགོ་ནས་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་བོད་པོ་ཚོར་མ་རབས་

ཀྱིི་མིགོ་ལྟོས་གོོམས་གོཤེིས་རྒྱ་མིས་སློོབ་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ནང་

ལ་བཀོད་བྱུས་བྱེེད་མཁོན་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། ཁོོ་རང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སྒྲིིགོ་

དང༌། ཁིམས་མེད་པོར་འིཆེལ་སྤྱོོད་གོང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་དེའིི་ནང་ནས་ཡོོང་བའིི་མི་

ཞིིགོ་གོིས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་བཟང་པོོའིི་ལམ་སྟོན་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་དམ། ཤེིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

ང་རང་ཚོར་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་དང༌། གོཏེོར་བཤེིགོ 

དངངས་སྐྲགོ་ཡོོད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྔར་ཕེན་ང་རང་ཚོའིི་ལུང་

པོ་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སྐྱོན་ཆེ་ཡོོད་ནའིང་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་འིདི་མེད་པོ་ཆེགོས་ན་འིགྲེིགོ་གོི་

མི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་རང་དབང་བརླགོ་སྟེ་

གོཞིན་དབང་འིགོོ་ཏུ་སྡེོད་བཞིིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་
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སྡུགོ་བསྔལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་མནར་ཞིིང༌། བདེ་བ་མེད་པོ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད། མ་འིོངས་པོར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་

ཆེགོས་ཐུབ་རེ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མཐོང་སྟེ། ང་ཚོར་རང་

དབང་དགོོས་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོར་རང་དབང་

བྱུང་བའིི་རྗེེས་ལ་ང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་འིདི་དངོས་གོནས་བདེ་སྐྱིད་

ལྡན་ལ་བགོ་ཕེེབས་པོ་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་ང་ཚོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དུ་འིཇོགོ་

དགོོས། དམིགོས་ཡུལ་འིདི་ཡོོང་བའིི་དོན་དུ་ང་ཚོས་རང་དབང་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ང་ཚོར་རང་དབང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་ལུང་

པོ་བོད་པོས་བདགོ་གོཅེས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། འིཛནི་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ དེ་བྱུང་ན་རྒྱ་མིས་བྱེས་པོ་ལས་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོས་བཟོ་གོི་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་ལྟར་ང་ཚོར་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚམས་ལ་སོ་སོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་དངོས་གོནས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཛིན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་

སྟབས། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་

མཁོན་དང༌། འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་མཁོན། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ནང་

ལ་མི་ཚེའིི་འིཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་



562562
ཆེགོས་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ལྡན་པོའིི་

མི་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་ད་ལྟ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་པོའིི་སྐོབས་ནས་ལྷགོ་

བསམ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གོཅིགོ་པུས་

མི་ཆེོགོ་པོར་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་དང༌། 

ལྷགོ་བསམ་ཅན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། དགོེ་

རྒན་ཚོས་དེ་སྐོོར་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོས་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་

ཟུང་དུ་སྦྲེལ་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཤེེས་དགོོས། འིདི་

ངས་རང་དགོར་བཤེད་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོར་གོོང་དུ་འིགྲེེལ་བཤེད་

བརྒྱབ་པོ་བཞིིན། ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ཚོའིི་ནང་དུ་དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་སྟངས་ལ་བལྟ་སྐོབས་ཏེན་ཏེན་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་མ་འིདང་

བ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། གོཞིན་ལ་དངོས་སུ་དཀའི་ངལ་བྱུང་

ཟིན་པོ་དེར་ང་རང་ཚོས་མིགོ་དཔོེར་བལྟས་ཏེེ་ཉིམས་མོང་དུ་

བླངས་ནས་ང་རང་ཚོས་གོང་གོི་ཐོགོ་ལའིང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་གོི་ཐོགོ་ཏུའིང་ལྷོད་ཡོངས་མ་ཤེོར་བ་དང་

། ང་ཚོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད་འིདུགོ 

ཅ༽ དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། ཁྱིད་འིཕེགོས་ཀྱིི་རྣམ་



563563
དཔྱོདོ།

གོཉིིས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་རེད། བོད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧི་

མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་དུ་སྡེོད་མཁོན་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། 

རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོའིི་ས་ཁུལ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་

སོ་སོའི་ིཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདིས་སོ་སོའི་ིམི་

རིགོས་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་རྣམ་པོ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཐོན་གྱིི་

ཡོོད། མིའིི་ཁོ་རིས་ངོ་གོདོང་མི་འིདྲེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོོད་ཀྱིང་གོཙོ་

བོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་པོར་གོང་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་ཟེར་ན་སྐོད་ཡོིགོ་དང༌། ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང༌། 

གོོམས་གོཤེིས་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་

པོ་ཟུར་གོསལ་ཐོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཟུར་གོསལ་

ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་རྣམ་པོ་དམིགོས་བསལ་ཐོན་རྒྱུའིི་ཆེ་ནས་བྱེས་

ནའིང༌ང་རང་ཚོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་ཤེིན་ཏུ་རྩི་

བ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཤེེས་ཤེིང་། དེང་དུས་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདྲེ་

མིན་ཤེེས་པོ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་ཧ་ལས་རྒྱུ་དང༌། ངོ་མཚར་ཆེེ་རྒྱུ་



564564
གོང་ཡོང་མེད། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ནང་དང་། དེ་བཞིིན་བལ་

ཡུལ། གོཞིན་ཡོང་ནུབ་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ནང་བཅས་གོང་ཞིིགོ་

ཡོིན་ནའིང་མ་འིོངས་པོར་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡོིགོ་

དང༌། ཡོང་ན་ཧིན་དི། བལ་ཡུལ་གྱིི་སོགོས་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཡོགོ་

པོོ་ཤེེས་པོ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྤྱོིར་བཏེང་དེང་དུས་ཀྱིི་

སློོབ་ཚན་ཡོགོ་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོབ་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

འིབུམ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིགོ་

གོིས་ཁོོང་ཚོ་ལས་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་སྟོན་ཐུབ་རྒྱུ་

གོང་ཡོང་མེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོང་དེ་བཞིིན་རེད། ཕྱོི་རྒྱལ་

ལུང་པོའིི་ནང་ལའིང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཨང་ཀི་དང་པོོ་ཡོོད་

པོའིི་བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་རྣམ་དཔྱོོད་སྟོན་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐོབས་གོང་

ཡོང་མི་འིདུགོ ཁོོ་རང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དེ་ལྟར་ཧ་ཅང་

མང་པོོ་ཡོོད། དབྱེིན་ཇི་དང༌། ཧིན་དི་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཤེེས་

པོའིི་ཐོགོ་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་རྣམས་ཤེེས་

དགོོས། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ང་རང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་རིགོ་གོཞུང་དེ་

དགོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཤེེས་ན། དེ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དགོོས་

པོ་དགོེ་མཚན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད།



565565
དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་གོང་སར་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཁོ་ཤེས་

ནི་སོ་སོའིི་ཉིམས་ལེན་གྱིི་དོན་དུ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་ཐོགོ་ནས་

བཤེད་ན་མཐོ་རིམ་སློོབ་གོཉིེར་ཁོང་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་དོ་སྣང་

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེང་སང་ཨ་མི་རི་ཀའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་བསྟི་གོནས་

ནང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ལུང་པོའིི་ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་

གླིིང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཨ་མི་རི་ཀའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

རྒྱུ་ཉུང་དྲེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིདང་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་ལྟར་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་ལ་ཆེ་མཚོན་ནའིང་། ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་

ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་རྒྱུའིི་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ཆེ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིསློབོ་སྦྱོངོ་དང་། དམིགོས་བསལ་གྱི་ི

གོ་ོསྐོབས།

ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་ནང་ནས་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡོིགོ་

འིདང་ངེས་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་

ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་གོི་མཐོ་རིམ་སློོབ་གོཉིེར་

ཁོང་འིདྲེ་མིན་དང༌། དེ་བཞིིན་ཡོོ་རོབ་ནང་ཁུལ། རྒྱ་གོར་ནང་



566566
ཁུལ་བཅས་པོར་སོ་སོའི་ིལས་ཀ་བྱེེད་སའིི་གོོ་སྐོབས་དང༌། སོ་

སོར་དམིགོས་བསལ་རྣམ་དཔྱོོད་སྟོན་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཤེིགོ་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་ཡོང་རྒྱ་གོར་

གྱིིས་མཚོན་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་མེད་སའིི་སློོབ་

གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཡོགོ་པོོ་

ཤེེས་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ལས་ཀ་ཐོབ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཤེིགོ་དང༌། 

དམིགོས་བསལ་གྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། 

རྒྱ་གོར་ནང་གོི་སློོབ་ཕྲུགོ་འིབུམ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཤེེས་མཁོན་དམིགོས་བསལ་

ཉུང་ཤེས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ལས་མང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། ཁྱིེད་རང་

ཚོ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་ཡོོང་མཁོན་ཕྲུ་གུ་ཚོར་

ད་ལྟ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རང་ཉིིད་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

པོའིི་ཆེ་ནས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིིས་ལྟོ་གོོས་བཙལ་སའིི་གོོ་སྐོབས་

གོང་དུ་མང་བ་ཡོོད་ཅེ་ན། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུས་

དམིགོས་བསལ་གོོ་སྐོབས་ཐོབ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། སོ་སོའིི་

ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཡོགོ་པོོ་ཤེེས་ན་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

གོོ་སྐོབས་ཐོབ་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་འིདིའིི་ངོས་



567567
ནས་བཤེད་ནའིང་ང་རང་ཚོ་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོལ་གོནད་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ཁྱིེད་རང་ཚོས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་

ལ་ཚང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་གྱིར་ཏེེ་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་ལ་

སློེབས་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ང་རང་ཚོས་དེ་སྔ་དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱེས། འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་མ་

བྱེས་པོར། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མགོོ་བསྟུམས་ཏེེ་བསྡེད་

པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་འིདིར་དངོས་གོནས་འི་ཆེད་འུ་

ཐུགོ་འིདི་ལྟར་བྱུང་ཡོོད། 

དེས་ན་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཆེ་ཚང་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེང་

དུས་ཀྱིི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་མི་གྲེལ་དུ་ཚུད་ཐུབ་པོ་ངེས་

པོར་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སོ་སོ་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ལ་དོ་སྣང་དང་

སློོབ་སྦྱོོང་ངེས་པོར་བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། དེང་སང་ཨ་མི་རི་



568568
ཀའིི་ནང་དང༌། ཡོོ་རོབ་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་མང་པོོས་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

སྤྱོིར་ནང་པོ། དེའིི་ནང་ཚན་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཤེོད་

སྐོབས་མི་འིདྲེ་བའིི་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དུས་

རབས་ཉིི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོའིི་ནང་ལ་སྤྱོིར་ནང་པོ། ཡོང་སྒོོས་བོད་

ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཡོར་རྒྱས་དང༌། དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མུ་

མཐུད་ཡོོང་བའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

ཇ༽ ཆེསོ་ཚན་གྱི་ིགོཞུང་དང་། མཉིམ་གོཤེབི་ཀྱི་ིདགོ་ེ

མཚན།

སྤྱོིར་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ཆེོས་ལུགོས་ཚང་མས་མི་མང་

པོོར་ཕེན་ཐོགོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ་

འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བར་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་འིདི་བཞིིན་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་ཚང་ཞིིང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོན་སྙིིང་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་དབང་གོིས་ཆེོས་ལུགོས་

གོཞིན་དགོ་རྣམས་ཚན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐྱོ་

རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

སྔར་ནས་བྱུང་ཡོོད་ལ། དེང་སང་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཆེོས་དང༌། 



569569
ཚན་རིགོ་གོཉིིས་འིགོལ་འིདུ་འིདུགོ་ཟེར། དཔོེར་ན། ཚན་རིགོ་

ནང་ནས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་ཆེགོས་སྟངས་དང༌། འིཛམ་གླིིང་

ཆེགོས་སྟངས་བཤེད་པོ་དེ་དགོ་དང་འིཇིགོ་རྟེན་བཀོད་པོ་པོོ་

འིདོད་མཁོན་གྱིི་ཆེོས་ལུགོས་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་གོཉིིས་འིགོལ་

ཟླ་ཡོིན་སྟབས་སློོབ་གྲྭ་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་དེ་ལྟར་བསློབས་ན་འིགྲེིགོ་

གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཚན་རིགོ་ཐོགོ་ནས་ཞིིབ་འིཇུགོ་དང༌། བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེས་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་དངོས་པོོའིི་གོནས་ལུགོས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་རྣམ་

དཔྱོོད་ཀྱིི་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྔར་གྱིི་ཁོོ་རང་ཚོའིི་

དད་པོ་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་དེ་དང་མི་འིདྲེ་

བ་ཆེགོས་སྐོབས་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ནང་

པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཆུང་ཙགོ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། 

རི་རབ་དང༌། གླིིང་བཞིི་གླིིང་ཕྲན་འིཛམ་གླིིང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས། 

དེ་ཚོའིི་གྲེས་མངོན་པོ་མཛོད་ནས་བཤེད་པོ་དང༌། ཚན་རིགོ་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་པོ་གོཉིིས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

དེ་དགོ་ནི་ཕེལ་པོ་ཡོིན་པོ་ལས་གོནད་འིགོགོ་ཆེེ་བ་གོང་ཡོང་

མིན། ང་རང་ཚོའིི་ནང་པོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ལ་འིཛམ་གླིིང་གོི་



570570
ཆེགོས་སྟངས་དང་། བཟོ་དབྱེིབས༌འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་བཤེད་ཡོོད། 

མཐའི་མེད་པོ་རེད་ཅེས་གོསུངས་ཡོོད་པོས། ང་ཚོར་དཀའི་ངལ་

དེ་ཙམ་འིཕྲད་ཀྱིི་མེད། 

མདོ་དོན་ཡོང་སྙིིང་མ་འིོངས་པོའིི་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་

པོར་སྤྱོིར་ནང་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ཚན་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་

ཆེོས་དང་ཚན་རིགོ་གོཉིིས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་མཉིམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མཁོས་པོ་ཁོ་ཤེས་ནས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ངོ་

ཤེེས་པོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ཚོགོས་འིདུའིི་སར་བཤེད་མོང༌། མ་

འིོངས་པོར་ཚན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོར་རྒྱས་

འིགྲེོ་ཐུབ་མཁོན་ནང་པོ་གོཅིགོ་པུ་ལས་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་ལྟར་ན་ང་རང་ཚོའིི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་འིདི་འིཛམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ཁོམ་ས་གོང་དུ་ཡོོད་པོ་ཚང་མར་བྲིན་རྒྱུགོས་

ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་དེའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་

ང་རང་ཚོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་ས་དང་། ཕེ་མེས་ནས་

ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་འིདི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མུ་མཐུད་དེ་རིན་

ཐང་བརྩིི་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་སྐོབས་ང་ཚོས་

སྤེོབས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སྤེོབས་པོའིི་ཐོགོ་



571571
ནས་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེས་ན་ཁྱིེད་

རང་ཚོས་དེའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཉི༽ ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ།

ད་རེས་འིདིར་ལྟ་སྐོོར་བྱེེད་སྐོབས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ང་ཚོ་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་རྣམས་ཁྱིེད་རང་ཚོས་རྟོགོས་

པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དུས་ཚོད་ཁོགོ་

པོོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་

གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་མིན། མ་གོཞིི་ཁྱིིམ་ཚང་

གོི་དོན་ལའིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཕེན་ངེས་ཡོིན། ང་རང་ཚོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁི་

ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོ་འིདིའིི་རྩི་བའིི་དམིགོས་

ཡུལ་མ་འིངོས་པོར་བོད་མི་རིགོས་ཟེར་བ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་སྒོང་

ལ་མུ་མཐུད་གོནས་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན། 

ད་ལྟའིི་ཆེར་བོད་མི་རིགོས་མུ་མཐུད་གོནས་དང་མི་གོནས། 

ཆེགོས་དང་མ་ཆེགོས་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོའིི་མཚམས་ལ་སློེབས་

ཡོོད། ང་རང་ཚོས་བལ་ཡུལ་ནང་ལའིང་རེད། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་



572572
ཡོིན་ནའིང་རེད། ང་ཚོ་བོད་པོ་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། བསམ་

བློ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང་ན། ང་རང་ཚོའིི་རྩི་བའིི་ལུང་པོ་གོངས་

ཅན་ལོངས་ཞིེས་པོ་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱེང་དུ་ཡོོད་པོའིི་

ལུང་པོ་དེ་དེང་སང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ཡོོང་བཞིིན་པོ་དེ་དགོ་མུ་མཐུད་འིདི་ལྟར་དུ་ཕྱོིན་ན་མ་འིོངས་

པོར་ལོ་བརྒྱ་སོང་བའིི་མཇུགོ་དང༌། ལོ་ཉིིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་

སོང་བའིི་རྗེེས་སུ་སྔ་མོ་བོད་ཅེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད། སྔར་

བོད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཙམ་

ལས། དངོས་སུ་ལུང་པོ་དེའིི་ནང་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་མི་ཤེ་སྟགོ་

ལས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། ང་ཚོ་དེ་ལྟ་བུའིི་

མཚམས་སུ་སློེབས་ཡོོད། 

ཏེ༽ རྒྱལ་ཚོགོས་སུ་ཞུ་འིབདོ་དང་། སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་

དམིགོས།

དེ་སྔོན་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོའིི་བོད་དོན་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་

ཚོགོས་སུ་ཞུ་རྒྱུའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ། སྐོབས་

དེར་སྲིིད་བློན་ནེ་རུ་བཞུགོས་ཡོོད། སྲིིད་བློན་ནེ་རུས་བོད་དོན་

རྒྱལ་ཚོགོས་ལ་མ་ཞུ། ཞུས་ན་ཕེན་ཐོགོས་མེད་ཅེས་དགོགོ་ཆེ་



573573
བསྐྱོན་བྱུང༌། དགོགོ་ཆེ་བསྐྱནོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ང་ཚསོ་འིཛམ་གླིངི་

རྒྱལ་ཚོགོས་སུ་བོད་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞུས་ཏེེ་ལམ་སེང་དོན་

དགོ་སནོ་གྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིམདེ། ཡོནི་ནའིང་འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མ་ིརགིོས་ཆུང་ཁོགོ་བཙན་གོནནོ་འིགོོ་ཏུ་སྡུགོ་

བསྔལ་མངོ་མཁོན་རྣམས་ཀྱིསི་སྐོད་འིབདོ་མ་བྱེས་པོར་སྡེདོ་ཐབས་

མ་ིའིདུགོ ལམ་སངེ་གྲུབ་འིབྲས་སནོ་གྱི་ིམདེ་ཀྱིང་། ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་

ལ་འིཁོོད་རྒྱུ་དང༌། རིམ་པོས་ཕེན་ཐོགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

ང་ཚོས་རེ་བ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་དེ་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་ཚོགོས་ལ་

ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གོཅིགོ་ལ་རྒྱལ་

ཚོགོས་ནང་ལ་བོད་དོན་གླིེང་ན་བོད་དོན་མ་ཤེི་བ་དང༌། བོད་དོན་

མ་ཡོལ་བའིི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་ལུགོས་སྐོབས་དེར་ནེ་རུར་བཀའི་

མོལ་ཞུས་མོང༌། དེ་ལྟར་ཞུས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚོས་བོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་གོི་ཡོོད། ནེ་རུ་རང་གོིས་ང་ལ་

གོསུང་དོན། མ་འིངོས་པོར་བོད་དོན་མ་བརླགོ་པོ་དང༌། བོད་དོན་

མུ་མཐུད་གོནས་པོའིི་ཐབས་ཤེེས་གོཙོ་བོ་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་ཚོགོས་

སུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་ན་བོད་དོན་མུ་མཐུད་གོནས་པོའིི་



574574
རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་དེར་ཐུགོ་ཡོོད་ཅེས་ནེ་རུས་གོསུངས་མོང༌། དེ་

བདེན་པོ་རེད། 

ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཏེེ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ལྷགོ་

ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ང་ཚོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་བཙན་བྱེོལ་བ་

ཆེགོས། དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འོིགོ་ནས་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་

ཏེེ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་བརྒྱ་ཆེ་གོང་འིཚམ་གྱིི་མཐོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིགོ་རྨོངས་ཀྱིི་མུན་པོ་

ལས་གྲེོལ་ཏེེ། མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལེགོས་ཉིེས་ལ་

མ་ལྟོས་པོའིི་བོད་ཡོིགོ་བྲིས་ཀློོགོ་ཤེེས་པོ་དང༌། དབྱེིན་ཇི་དང༌། 

ཧིན་དི་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཤེེས་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་བཙན་བྱེོལ་དུ་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་

ནང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་ཡོོད། 

ང་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་བོ་གོཅིགོ་ནི། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་རེད། བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་འིདི་ཆེགོས་འིཇིགོ་

མཚམས་སུ་སློེབས་པོའིི་དུས་ཚོད་འིདིའིི་འིོགོ་ལ་ང་ཚོས་མ་

འིོངས་པོའིི་རེ་བ་རྒྱགོ་ཡུལ་མི་ཐོགོ་རྗེེས་མ་ཡོོང་མཁོན་ཚོ་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་དང༌། འིཇོན་ཐང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་



575575
དགོ་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་བོར་བཞིགོ་སྟེ་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་རེད། 

དེ་ལྟར་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་མཇིང་པོའིི་སྒོང་གོི་ལས་འིགོན་གོཙོ་

བོ་སོ་སོའིི་ནང་ཁྱིིམ་གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར། 

བོད་ཅེས་པོའིི་ལུང་པོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མུ་མཐུད་

དེ་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོནས་པོ་དེ་ཡོང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་

སུམ་ཚོགོས་པོ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་དུ་མི་ལ་ངོམས་ཆེོགོ་

པོ་དང༌། མི་ལ་ཡོིད་སྨོན་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད།

ཐ༽ རང་སྲིདི་རང་སྐྱོང་དང་། ཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས།

ང་རང་ཚོའིི་བོད་ལུང་པོ་འིདི་སོ་སོས་རང་དབང་ཐོབ་པོ་དང་

། རང་དབང་ཆེ་ཚང་མ་ཐོབ་ཀྱིང་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཤེོད་མུས་ཀྱིི་

རང་སྐྱོང༌དང་། རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ཞིིགོ ད་ལྟ་འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་དུ་མི་རིགོས་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་

བོད་པོ་ཟེར་བ་འིདི་མི་རིགོས་ཐ་ཤེལ་དང༌། མི་རིགོས་ཐ་ཆེད་ཀྱིི་

གྲེས་ལ་བརྩིི་གོི་མེད། དངོས་གོནས་ཆེ་འིཛིན་ཡོོད་པོ་དང༌། 

རྒྱ་མིས་བོད་ལུང་པོ་དབང་སྒྱུར་བའིི་རིང་ལ་ཁོ་ཐབས་འིདི་མ་

གོཏེོགོས་མ་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚ་ོརང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་



576576
དུས་ཚོད་ཤེར་བའིི་ཉིིན་མོར་རྒྱ་མི་ཁོ་གྲེགོས་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ང་ཚོས་བཟོ་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དེ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

ནས་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཚང་མའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚ་ོམ་འིངོས་པོའིི་བོད་ལུང་

པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་བསམ་པོ་སེམས་

ཀྱིི་ནང་ལ་རྒྱུན་དུ་གོཅེས་ཉིར་བྱེེད་དགོོས། 

ང་ཚོ་བོད་པོ་ཚོས་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་གོནས་སྟངས་ཚང་

མས་ཤེེས་ཀྱིི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོོད་མཁོན་ཚོས་

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་མང་ཚོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་

དང༌། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་དྷ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་དང༌། 

བཙན་བྱེོལ་བའིི་གྲེོས་ཚོགོས་ཡོོད་པོ་དེ་ཚོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ། མ་འིོངས་པོར་བོད་ལུང་པོ་

འིདི་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། མང་གོཙོ་མཚན་

ཉིིད་ཚང་ཞིིང༌། རང་དབང་ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་འིཆེར་གྱིི་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཆེ་ཚང་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་པོའིི་

རིང་ལ་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་ཡོོད། དངོས་སུ་ཉིམས་མོང་

བསགོས་ཏེེ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་ཚང་མ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་རྟོགོས་ཐུབ་
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པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་རྣམས་ཆེ་རྒྱུས་ཡོོད་པོ་ཆེགོས། བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་བྱེེད་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡོིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། མ་འིོངས་པོར་བྱེེད་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན། ང་

ཚོ་ལམ་ཕྱོོགོས་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་མཁོན་ཡོིན་བསམ་

པོ་བྱེ་དགོོས། ཤེེས་སོང་ངམ། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་

ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་

རགིོས་སློབོ་ཟུར་པོ་རྣམས་མཇལ་བཅར་སྐོབས་རགིོས་སློབོ་ཟུར་པོ་རྣམས་མཇལ་བཅར་སྐོབས་

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

ཀ༽ ཐབས་སྡུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། སློབོ་མའི་ིཞུ་སྒོ།ོ

ད་རེས་ཉིེ་ཆེར་གོནས་ཚུལ་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་གོཅིགོ་བྱུང་

བ་རེད། དེའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་གྱིིས་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོབཤེེས་གོཉིེན་བསྟེན་

ཚུལ་ལམ། དགོེ་སློོབ་བར་གྱིི་ལར་ཞིེན། ཡོང་ཁོོང་རང་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་བྱེས་རྗེེས་

བཞིགོ་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་སོགོས་གོང་ནས་ཡོིན་ནའིང་

རུང༌། གོང་ལྟར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་དེ་རིང་འིདིར་ཁོོང་གོི་རྗེེས་དྲེན་

གྱིི་དོན་དུ་ཡོོང་བ་རེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ།

ང་རང་ཚོའིི་སྟོན་པོ་སྐུ་བཞིིའིི་བདགོ་ཉིིད་ཅན་གྱིི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིང་མ་ངན་ལས་འིདས་པོ་ལས་རྟགོ་པོ་བརྟན་

པོོ་བྱུང་མེད། ད་ནི་ང་རང་ཚོས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་

ན། དཔོེར་ན། ང་ཚོས་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་དེའིི་ཞིལ་མཇལ་
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བ་དང་། གོསུང་ཐོས་པོ་བྱུང་མེད་ཀྱིང༌། སྟོན་པོའིི་རྗེེས་འིབྲང་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཁོོང་གོི་ལམ་བསྟན་པོ་འིདིར་ང་རང་

ཚོ་རྗེེས་འིཇུགོ་ཚོས་ཉིམས་ལེན་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡོིན། 

རྗེེ་རིན་པོོ་ཆེེས།

འིདི་ལ་ཁྱིོད་གོསུང་བསམ་པོ་ན། །

མཚན་དཔོེའིི་དཔོལ་གྱིིས་རབ་ཏུ་འིབར། །

འིོད་ཀྱིི་དྲེ་བས་ཡོོངས་བསྐོོར་བའིི། །

སྟོན་པོ་དེ་ཡོི་ཚངས་དབྱེངས་ཀྱིི། །

འིདི་ནི་འིདི་ལྟར་གོསུངས་སྙིམ་དུ། །

ཡོིད་ལ་ཐུབ་པོའིི་གོཟུགོས་བརྙོན་ནི། །

ཤེར་བ་ཙམ་ཡོང་ཚ་བ་ཡོིས། །

གོདུང་ལ་ཟླ་ཟེར་བཞིིན་དུ་སྨན། །

ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། སྟོན་པོའིི་སྐུ་ཡོི་རྣམ་པོ་ཡོིད་ལ་བྱེས་

ཤེིང་། སྟོན་པོས་གོསུངས་པོའིི་ལམ་དེར་ང་རང་ཚོས་ངོ་ལོགོ་

མེད་པོ་ཧུར་ཐགོ་གོིས་ཞུགོས་དགོོས།

དེ་བཞིིན་དུ་རྒན་དམ་པོ་ཁོོང་རང་འིཚོ་ཞིིང་གོནས་པོའིི་རིང་ལ་
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སྤྱོིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་། ཡོང་སྒོོས་བོད་ཀྱིི་དགོའི་

ལྡན་ཕེོ་བྲང་ལ་ཤེ་ཞིེན་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཡོོད། སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ནི་ཡོོང་

གོི་རེད། འིོན་ཀྱིང་རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་རེད། 

ཁོོང་རང་འིཚོ་བའིི་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་

མར་རྒྱུས་ཡོོད་ཡོིན་ཅིང་། ཁྱིེད་རང་ཚོར་སོ་སོའིི་དགོེ་ཕྲུགོ་འིདི་

རྣམས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཀྱིི་བསྟན་སྲིིད་སྤྱོིའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

བསྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་འིདུན་པོ་གོང་ཞིིགོ་བཏེོན་ཡོོད་པོ་དེ་རྣམས་

ཁྱིེད་རང་ཚོས་བབསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ལྟར་བྱུང་ན་

རྒན་ཁོོང་རང་གོི་དགོོངས་པོ་ཡོང་དེས་འིགྲུབ་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་

ཚོས་དྲེིན་གོཟོ་བྱེ་དགོོས་བྱུང་ནའིང་དེས་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། མི་

ཕེལ་པོ་བཞིིན་དུ་སེམས་ཁལ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་དགོོས་པོ་མེད། 

ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་རྒན་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་མི་འིཚམ་པོ་བྱེེད་

མཁོན་དེ་དགོ་ལ་འིཁོོན་ལན་སློོགོ་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། འིདི་

དགོ་ལ་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་མི་

རུང༌ལ། དེ་ལ་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། གླིོ་བུར་དུ་ང་རང་ཡོང་

འིདི་རང་འིདི་དྲེན་བྱུང༌། ཆེགོ་སྒོོ་སྙིིང་རྗེེ། རྒན་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་

མཁོན་ཞིིགོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་གྲེི་བཅུ་གྲེངས་ཤེིགོ་བརྒྱབ། དགོེ་



581581
ཕྲུགོ་གོཉིིས་པོོ་དེ་ཡོང་རྐྱེེན་ལམ་དུ་བཏེང༌། ཆེགོ་སྒོོ་མ་ཆེེ། དེ་

འིདྲེའིི་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ལ་ཨང་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་ཀྱིང་། 

ཡོང་བསམ་བློ་གོཉིིས་པོ་ལ། གོཙོ་བོ་ནི་རྒན་ཁོོང་རང་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལས་ཡོིན་ལ། རྐྱེེན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོ་རེད། རྒྱུ་རྐྱེེན་

འིཕྲད་པོ་དེ་རྣམས་གོཙོ་བོ་སོ་སོའིི་སྔོན་བསགོས་ཀྱིི་ལས་རེད་

བསམ་པོ་དང༌། སྙིིང་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱེས་བྱུང༌། སྙིིང་རྗེེ། ཡོ་

ང་བགོ་ཚ་མེད་པོར་མི་བླ་རྒན་ཞིིགོ་ལ་གྲེི་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་ལྟ་བུ་

ཉིོན་མོངས་ཤེིན་ཏུ་རགོས་པོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་སོང་བ་གོསལ་

པོོ་རེད། སྙིིང་རྗེེ་བསམས་ནས་ང་སྙིིང་རྗེེ་ཤུགོས་དྲེགོ་པོོ་སྐྱེས་

བྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཡོིན་ནའིང་ང་ཚོ་ཆེོས་གྲེོགོས་གོཅིགོ་པོ་རེད། 

ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་བྱེས། གོནོད་བྱེེད་རྣམས་ཁིམས་

ལ་སྦྱོར། འིདི་དགོ་ཧ་ལམ་སྲིོགོ་ལན་སྲིོགོ་འིཇལ་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་

ན་བསམ་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་ནམ་ཡོང་གོཏེོང་མ་རུང༌། སྡེིགོ་

པོ་གོསོགོ་ངེས་ཡོིན་པོས་དགོེ་མཚན་གོཏེན་ནས་མེད། དེ་ལས་

ང་རང་ཚོས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་ལྷགོ་བསམ་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་རྒྱུར་

ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཆེེ་ས་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོོས་པོ་ལས། འིཇིགོ་རྟེན་ཕེལ་པོ་ནང་བཞིིན་དང༌། ཆེོས་མེད་



582582
མཁོན་གྱིི་མི་གོཅིགོ་གོིས་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་བསམ་བློ་ལྟ་

བུ་བཏེང་ན་སོ་སོའིི་རྒྱུད་ལ་དགོེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཉིམས་

རྒྱུ་ལས་ཕེན་ཐོགོས་གོཏེན་ནས་མེད། ང་ཚོ་ཆེོས་པོ་ནང་ཚགོས་

རེད། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་མ་ནོར་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་

བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། གོཞིན་གོནས་ཚུལ་ཤེོད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཁྱིེད་

རང་ཚོས་ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁོ༽ འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིརྐང་འིགོན་དང་། རྒྱ་སྐོད་ཀྱི་ིགོསུང་

སྒྱུར།

(རྒན་དམ་ཆེསོ་ལ་གོཟགིོས་ཏེ།ེ)(རྒན་དམ་ཆེསོ་ལ་གོཟགིོས་ཏེ།ེ)

ད་ནི་རྒན་ལ་རོགོ་ཁེས་ཕྲན་བུ་ལྕི་རུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་རྒན་

པོ་ཚོས་འིགོན་འིཁྱིེར་དགོོས་ལ། རྒན་ཁོོ་རང་སྙིིང་རྗེེ། གོསོད་

རྒྱུའིི་ཞིོགོས་པོ་དེ་གོར་ངོས་རང་ནམ་རྒྱུན་འིཆེར་ཅན་བཞིིན་

ཐུགོ་པོ་ཡོིན། རྒན་གྱིིས་འུར་ཤེོབ་ཕྲན་བུ་བཤེད་པོ་མ་ཟད། 

ངས་ཀྱིང་ཀྱིགོ་ཀྱིགོ་ཕྲན་བུ་བྱེས། དེ་ཉིིན་སྔ་དྲེོ་རྒན་གྱིིས་ས་

རཱའིི་སློོབ་གྲྭ་གོང་འིཚམ་ཚར་ཡོོད། ལོ་འིདིའིི་ལོ་མཇུགོ་གོམ། 

སྟོན་མཚམས་ཙམ་ལ་ཡོོང་ཐུབ་ན་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ཡོིན་དང་ཡོིན་

ཞིེས་སྐོད་ཆེ་བཤེད། དེའིི་དགོོང་མོ་གྲེོངས་པོ་རེད། 



583583
ཁྱིེད་རང་ཚོ་ལས་ཀ་ཐོབ་པོ་རྣམས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ད་

ཆེ་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོ་རྒྱུས་ཡོོད་མཁོན་ཚོས་འིགོན་རྐང་ལེན་གྱིི་

ཡོོད། ཡོང་རོགོས་པོ་སྣོན་མ་ལྟ་བུ་དགོོས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོས་རྒྱུས་

ཡོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་མིན་བལྟས་ཆེོགོ་གོི་

རེད། མི་རྒྱུས་མེད་གོཅིགོ་ལམ་སེང་གོསར་པོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་རྙོེད་ཀྱིི་

ཡོང་མི་འིདུགོ་ལ། དགོོས་པོ་ཆེེར་ཨེ་ཡོོད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ད་ལྟ་འིདི་གོར་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ཚོས་འིགོན་རྐང་བསྣམས་

ན་འིགྲེིགོས། དཔོེ་ཆེ་འིཁིད་མཁོན་རོགོས་པོ་དགོོས་ཀྱིང་ཁྱིེད་རང་

ཚོས་རྒྱུས་ཡོོད་བྱེེད་དགོོས་ལ། ང་ཚོར་བརྗེོད་བཞིིན་བྱེས་ནའིང་

འིགྲེིགོས། གོཞིན་དགོ་ཤེོད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། 

ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། སྙིིང་རྗེེ་དགོེ་ཕྲུགོ་དེ་གོཉིིས། གོཅིགོ་

བྱེས་ནས་ཐའིེ་ཝན་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་ཡོོད་པོས་རྒྱ་སྐོད་ཀྱིི་

སྐོད་སྒྱུར་གོཅིགོ་ཆེིབས་ཞིབས་ཁོོངས་མིང་ཐོའིི་ནང་ལའིང་བཀོད་

ཡོོད། རྒྱ་སྐོད་སྐོད་སྒྱུར་གྱིི་ཚོད་དེ་སྣང་དགོ་མེད་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་དེ་

ཡོང་ལགོ་པོ་བཅགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་སོང༌། ཐབས་ཤེེས་མི་འིདུགོ 

གོ༽ དལོ་རྒྱལ་བའི་ིབྱེ་ངན་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགླིངེ་

བརྗེདོ།



584584
གོནས་ཚུལ་དེ་ནི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གོསོལ་

བྱེེད་མཁོན་ཁོོང་ཚོའིི་གྲེས་ལ་དོགོས་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གྲེི་རྒྱགོ་

མཁོན་གྱིི་ཤེིན་ཏུ་རྨོངས་པོ་རང་རེད། ཉིནོ་མོངས་ཆེེས་རགོས་

པོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་འིགྲེོ་བ་དེ་ཇི་འིདྲེའིི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་དང་། སྙིིང་

རྗེེ། སྙིིང་རྗེེའིི་ཡུལ་རང་རེད། འིདིར་སྨོན་ལམ་ཚོགོས་རན་པོ་རེད། 

དེ་བཞིིན་བཀའི་ཆེོས་ཡོོད་སྟབས་ཕྱོོགོས་མཐའི་ནས་ཡོོང་མཁོན་

གོང་འིཚམ་ཡོོད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། དེ་ཚོར་དོན་དགོ་མེད་པོའིི་

བསུན་པོོ་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཀྱིང་གོཏེན་ནས་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ 

སྡུགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོང་སྲིིད་པོ་ཡོིན་སྟབས། ཉིེན་སྲུང་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། རྐྱེེན་ངན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལྷགོས་པོ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེས་ཏེེ་བོད་པོ་བྱེིངས་ལ་བརབ་གོསིགོ་འིགྲེོ་གོཞིི་

ལྟ་བུ་བྱེས་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་བསམ་

བཞིིན་དུ་བྱེེད་མཁོན་ཁོོང་ཚོའིི་གྲེས་ཀྱིི་འིདོད་དོན་འིགྲུབ་ཀྱིི་རེད། 

ང་ཚོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

དཔོེར་ན། སེར་སྨད་སྤེོམ་པོོ་ར་དང༌། དགོའི་ལྡན་དགོོན་པོར་ཆེ་

བཞིགོ་ན། དམངས་རྣམས་འིབྲེལ་བ་མེད་དམ་འིགྲེོ་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་རྨོངས་ཞིེན་བྱེས་ཏེེ་སྨོ་མཆེོངས་བརྒྱབ་
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པོ་ལས་གོང་ཡོང་མེད། ང་རང་ཚོས་དགོའི་ལྡན་པོ་ཟེར་བ་དང༌། 

ཤེར་རྩིེ་ཟེར་བ། སེར་སྨད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བརྗེོད་ན་གོཏེན་ནས་

ཡོགོ་པོོ་མེད། བསམ་བློ་བཏེང་ན་ཁོོ་རང་ཚོ་སྤྱོི་བྱེིངས་ངོ་ཚ་

སྟེ་བསྡེད་ཡོོད་ངེས་ལས། དེ་ལྟར་རྩི་བ་ནས་ཡོོད་ཀྱིི་མ་རེད། 

རེ་ཟུང་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། དེ་དགོ་གོི་ཁུངས་གོཅིགོ་ཡོིན་པོ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེས་ཏེེ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཁོོའིི་ཐོགོ་ལ་རང་ཕྱོོགོས་དང༌། 

གོཞིན་ཕྱོོགོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། 

ལྷགོ་པོར་ཁོོ་རང་ཚོ་བློ་ཕེམ་ཡོོང་གོཞིི་དང༌། བཟོད་མ་བདེ་བ་

ལྟ་བུ་བྱུང་ན། བོད་པོ་ནང་ཁུལ་དཀྲོགོ་རྐྱེེན་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། 

ཆེེ་སར་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་མིར་དགོོས་རྒྱུ་དེ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། རྒྱ་

མིས་གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་ཉིེ་ཆེར་རྒྱ་མིའིི་མི་མང་ཉིིན་རེའིི་

ཚགོས་པོར་ནང་ལ་ངས་དོལ་རྒྱལ་སྐོོར་ལ་དམ་བསྒྲིགོས་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་ལུགོས་གླིེང་བརྗེོད་བྲིས་ལུགོས་གོོ་ཐོས་བྱུང༌། རྒྱ་མིས་

འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། སྐྱིད་པོོ་འིདྲེ་བྱུང་མེད་དམ། 

རྒྱ་མི་ལྐུགོ་པོ་ཚོས་ཤེེས་ཀྱིི་མེད། ང་རང་ཚོས་དོན་དགོ་མེད་

པོའིི་བརབ་ཤེོགོ་དཀྲོགོ་རྐྱེེན་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད་པོས། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་ཨང་། རྒྱུ་མཚན་ཁྱིོན་ཡོོངས་ནས་བསམ་



586586
བློ་མ་བཏེང་བར། རང་དགོར་ང་རྒྱལ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དགོེ་མཚན་

གོང་ཡོང་མེད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིནི་དྷ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིནི་དྷ་

སྟངེ་བདོ་ཁྱིམི་དགོ་ེའིསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐནོ་པོ་རྣམས་ལ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམི་དགོ་ེའིསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐནོ་པོ་རྣམས་ལ་

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

ཀ༽ ལགོ་ལནེ་གྱི་ིགོ་ོབར་དང་། རྣམ་འིགྱུར་གྱི་ིམིགོ་

དཔོ།ེ

༼ཐགོོ་མར་གོནས་ཚུལ་འིགོའི་ཤེས་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་།༽ ༼ཐགོོ་མར་གོནས་ཚུལ་འིགོའི་ཤེས་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་།༽ 

འིདིའིི་ནང་གྲྭ་པོ་དང་ཨ་ནེ་མེད་པོ་འིདྲེ། ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་པོ་གྲྭ་པོ་

དང་ཨ་ནེའིི་ནང་ནས་དགོེ་རྒན་བྱེེད་མཁོན་དང་། ཤེེས་ཡོོན་

ནང་ལ་ཞིབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁོན། འིཕྲོད་བསྟེན་ནང་ལ་ཞིབས་ཞུ་

སྒྲུབ་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་

ལེགོས་ཞུ་གོི་ཡོིན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ནས་རིགོས་གོཅིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོན་

པོ་དང་། རིགོས་གོཅིགོ་མུ་མཐུད་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་ཡོིན་པོ་

རེད། གོང་ལྟར་གོསར་རྙོིང་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡོིན།

ད་ལྟ་སློོབ་ཚན་གོཙོ་བོ་ཚན་རིགོ་དེ་དགོ་བོད་སྐོད་ཀྱིི་ནང་དུ་

སློོབ་རྒྱུ་ཡོིན་ཅིང་། ལོ་གོཅིགོ་ང་ཚོ་བུ་གོསོ་ཁོང་ལ་དུས་ཆེེན་

ཞིིགོ་གོི་སྐོབས་སུ་འིཁྱུགོ་ཙམ་ལྟ་སྐོོར་ལ་འིགྲེོ་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚོར་
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ཚན་རིགོ་གོི་སློོབ་ཚན་བོད་སྐོད་ནང་བསློབས་པོའིི་མིང་ཚིགོ་

གོསར་པོ་དེ་དགོ་ངོས་ནས་ཤེེས་ཀྱིི་མེད་པོས་ངོས་རང་ཡོིད་

དབང་འིཕྲོགོ་བྱུང་། ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་གོཞིོན་

སྐྱེས་གོསར་པོ་རྣམས་སློོབ་གྲྭ་མ་འིགྲེིམས་པོ་ཧ་ལམ་མེད་པོ་

ལྟ་བུ་ཡོིན། མ་འིོངས་པོ་ལ་འིདི་ལྟར་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་ཡོོང་དུས་

གོང་ལྟར་མི་ཐོགོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཚན་རིགོ་གོི་མིང་ཚིགོ་དོན་

དགོ་གོསར་པོ་རྣམས་བོད་སྐོད་ཀྱིི་མིང་ཚིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཤེོད་

རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཆེགོས་ཡོོང་སྐོབས། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདི་རང་

བཞིིན་གྱིིས་ཕྱུགོ་ཏུ་ཕྱུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། མདོ་

དོན། ང་རང་ཚོ་ཤེེས་ཡོོན་ཟེར་བ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་ཡོིན་

པོ་ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་རེད། 

ལྷགོ་པོར་དུ་ང་རང་ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་བྲལ། འིགྱིེལ་ས་ནས་

ལངས་ཨེ་ཐུབ་མི་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོོད་མཁོན་གྱིི་

མི་ཞིིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚོ་འིགྱིེལ་ས་ནས་ཡོར་ལངས་

ཟེར་བ་དེ་འིཛིང་རེས་བཏེང་། གོསོད་རེས་བཏེང་སྟེ་ལངས་རྒྱུའིི་

སྐོད་ཆེ་མ་རེད། ང་ཚོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་
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བདེན་པོ་བདར་ཏེེ། ང་ཚོ་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

དྲེང་པོོས་གོཞུང་བསྲིངས་ཤེིང་། བདེན་པོ་བདར་བའིི་ཐོགོ་ནས་

འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དགོོས་པོ་དང་། ལྷགོ་

བསམ་དགོོས་པོ་རེད། ལྷགོ་བསམ་མེད་ན་ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙམ་

ཡོོད་ཀྱིང་ངོ་མཚར་ཆེེ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། ཡོོན་ཏེན་དེ་ཕེན་པོའིི་

རང་བཞིིན་ཅན་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། གོནོད་པོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་

ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་མི་ཤེེས་པོ་རེད། 

དེ་བཞིིན་དུ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ནའིང་ཤེེས་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་མེད་ན། མ་ལགོ་རྡུམ་མའིི་བུ་ཆུས་ཁྱིེར་ན་བྱེེད་

ཐབས་མེད་པོ་བཞིིན་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

སྲིོགོ་བློས་བཏེང་བསམ་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་ནའིང་རྣམ་དཔྱོོད་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་མེད་ན་བྱེེད་ཐབས་གོང་ཡོང་མེད། ང་རང་ཚོ་བོད་

པོ་ཕེལ་ཆེེ་བ་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ལྷགོ་བསམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། 

ཞིེན་ཁོོགོ་དང་ལྷགོ་བསམ་འིདྲེེས་མ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། དེའིི་

ཐོགོ་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་ལགོ་མ་ཐོགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད་སྟབས། བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་



590590
རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་བ་ལ་གོཏེོང་སྟངས་དེ། དེང་དུས་

ཀྱིི་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཁོོ་ནའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་ནའིང་མི་

འིགྲེིགོས། མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་དང་། མི་རིགོས་

ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། གོཙོ་བོ་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་

རིགོས་ཡོིན། ལོ་རྒྱུས་དང་སོ་སོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་གོིས་ཤེན་ཕྱོེ་བའིི་

བོད་པོ་ཟེར་བ་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོོད། མི་རིགོས་ཟུར་གོསལ་དུ་

ཐོན་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་གོཙོ་བོ་སོ་སོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདི་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལྟ་

བ་དང་། གྲུབ་མཐའིི་ཐོགོ་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཕྱུགོ་པོོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། 

དེང་སང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་གོཏེིང་ཟབ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་

བྱུང་ན་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་མགོོ་བཏེགོས་ན་མ་གོཏེོགོས་ཧ་

ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་གོསལ་པོོ་ཡོོད། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོའིི་

ནང་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་བ་གོཏེིང་ཟབ་

འིཚོལ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

སློོབ་རྒྱུ་དེ་ཡོགོ་ཤེོས་མཐོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་

སློོབ་སྦྱོོང་གོཏེིང་ཟབ་བྱེེད་དགོོས་ན་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་མ་ཤེེས་
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ཐབས་མེད་ཡོིན་པོས། དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་

ཡོོད་མཁོན་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་གོཞིི་

ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རང་ཚོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་འིདི་གོཞིི་རྩིའིི་

ཕྱུགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་། རིགོ་གོསར་སྡེེ་ཚན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

ནང་ལ་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མོང་མེད་པོའིི་དབང་གོིས་

བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོར་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རེད། 

གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་འིཛིན་གྲྭ་ལྔ་པོ་བར་

སློོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་སྐོད་ནང་སློོབ་རྒྱུའིི་སློོབ་དེབ་བཟོས་འིདུགོ 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་བོད་ཡོིགོ་གོཙོ་དོན་དུ་བྱེས་ནས་དགོེ་རྒན་འིོས་

སྦྱོོང་བྱེས་པོ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོ་སོའིི་

མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཚང་བའིི་ཐོགོ་ནས། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་

ཡོོན་ཆེ་ཚང་བ་ཡོོད་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཅན་གྱིི་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

བ་ལ། དགོེ་རྒན་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་

ཞུས་པོ་བཞིིན། དགོེ་རྒན་གྱིི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་ཚན་ངོ་

སྤྲོོད་ཐུབ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ། ལྷགོ་

བསམ་དང་། བྱེམས་བརྩིེ་ལྡན་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བ་དེ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དགོེ་རྒན་ཚོའིི་སྤྱོོད་ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་



592592
ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དཔོེར་ན། 

ངས་མི་གོཞིན་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། མི་བཟང་པོོ་

བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ང་རང་གོི་ངོས་ནས་ཉིམས་

ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་ཁུལ་ཡོིན། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲན་བུ་

ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ

དེ་དེ་བཞིིན་བྱེས་ནས། ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་། བོད་ཕྲུགོ་

གོཅིགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོའིི་སྐོབས་སུ། ལྷགོ་བསམ་ཅན་གྱིི་

བོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་བོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་

ཞིེས་བརྗེོད་དུས་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བའིི་ཚིགོ་

གོཉིིས་པོོ་དེ་ཤེོད་ཐུབ་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། སོ་སོ་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལགོ་ལེན་ཐོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་དང་། ལྷགོ་

བསམ་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་མིགོ་དཔོེ་བསྟན་ཏེེ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་གོོ་བར་

སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཁོ༽ ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིབདོ་ཕྲུགོ་དང་། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིང་ོ

སྤྲོདོ།

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་
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མང་པོོའི་ིནང་ལ། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིིས་ཕེོངས་པོ་མེད། ཤེེས་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གོ་ཚོད་ཡོོད་ཀྱིང་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ 

སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་དང་། མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་

བ། ཁམ་པོ་ཤེོད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རྫོོགོས་རྒྱུ་མེད་པོ་ཆུའིི་གོཉིེར་མ་ནང་

བཞིིན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གོཅིགོ་པུ་ལས་མེད་ན། 

དེས་མི་མགོོ་གྲུང་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། མི་ལ་མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་རྒྱུ། 

རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོགོ་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་སྲིིད་པོ་ཡོིན། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་སྟབས་དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ངོས་

ནས། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལྷགོ་བསམ་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལགོ་ལེན་ཐོགོ་ནས། སོ་སོ་རང་ཉིིད་དཔོེ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེེ་

ཕྲུ་གྲུ་ཚོར་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་

བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ

དཔོེར་ན། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ལ་ཆེ་མཚོན་ན། བླ་མ་དང་སློོབ་མ་ཟེར་

དུས་བླ་མ་ལ་སློོབ་མས་ཡོར་བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

དང་། བླ་མའིི་ངོས་ནས་ཡོིན་ནའིང་སློོབ་མས་བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་

པོ་དེའིི་ཐོབ་ཐང་ལོས་ཡོོད་བསམ་པོ་ལྟ་བུའིི་བགོ་ཆེགོས་ཤེིགོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་སློོབ་མའིི་
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ངོས་ནས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། བླ་མའིམ་དགོེ་

རྒན་རང་གོི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་དེ་འིདྲེ་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད།

དཔོེར་ན། དབུ་མ་བཞིི་བརྒྱ་པོའིི་ནང་གོསུངས་པོ་བཞིིན་རེད། 

སློོབ་མ་ཟེར་བ་ནི། མི་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་གོཞིི་ནས་ཤེེས་པོའིི་དོན་དུ་

སློོབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང་། བླ་མ་ནི། མ་ཤེེས་མཁོན་གོཅིགོ་

ལ་སློོབ་སྟོན་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། དགོེ་རྒན་དེས་སློོབ་

མ་ལ་ཕེས་བུ་བསྐྱངས་པོ་བཞིིན་སྐྱོང་དགོོས་པོ་ལས། མཐོང་

ཆུང་བྱེེད་པོ་དང་། དབང་ཡོོད་ཤེོད་རྒྱུའིི་ཐོབ་ཐང་ཡོོད་པོ་ལྟ་

བུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་དབུ་མ་བཞིི་བརྒྱ་པོའིི་ནང་

ཐོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ

མིང་རང་ལ་སློོབ་མ་ཟེར་བ་བཞིིན། ཁོོས་མ་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་སློོབ་

མཁོན་ཡོིན་སྟབས། ཁོོ་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་ཅིགོ་ཆེགོས་

བསྡེད་ཡོོད། སློོབ་མཁོན་གྱིི་ངོས་ནས་དེ་ལ་སྐྱབས་སྟོན་མཁོན་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་སྟབས་ལྷགོ་བསམ་དང་བྱེམས་བརྩིེའིི་

ཐོགོ་ནས་བསྐྱངས་དགོོས་པོ་དེ་དངོས་གོནས་རེད། སོ་སོ་དགོེ་

རྒན་ཡོིན་བསམ་སྟེ། ཕྲུ་གུར་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་དང་། ཉིེས་རྡུང་

གོཏེོང་བ། ཁོ་རྡུང་གོཏེོང་བ་སོགོས་བྱེེད་མི་འིོས། ཕྲུ་གུར་བསློབ་
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བྱེ་བརྒྱབ། ཐབས་ཤེེས་བྱེས། ཕེན་པོའིི་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

བསློབ་བྱེ་ཡོང་ཡོང་བརྒྱབ་ནའིང་བསློབ་བྱེ་མ་ཉིན་མཁོན་སྤྱོོད་

པོ་ལོགོ་མཁོན་ཡོོད་ན། སྐོབས་སྦྱོར་ཕྲན་བུ་གོཤེེ་གོཤེེ་གོཏེོང་

དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་ཡོོད། སྡེིགོས་ར་སྤྲོོད་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་ཡོོད། དེ་ནི་

གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།

གོཞིན་སྤྱོིར་བཏེང་དགོེ་རྒན་གྱིི་ངོས་ནས་དགོེ་ཕྲུགོ་ལ་བལྟ་

སྟངས་དེ་དངོས་གོནས་སོ་སོའིི་ཕྲུ་གུ་ནང་བཞིིན། ཕེར་གོཅེས་

པོོ་བྱེས་ནས་སྐྱོང་བ་དང་། བཀུར་བ་མ་གོཏེོགོས། སོ་སོ་ཁོོ་

ལས་ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད། 

དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་། གོང་ལྟར་ཕྲུ་

གུ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་དང་མ་ཡོོང་ཟེར་བ་དེ་དགོེ་

རྒན་ལ་རགོ་ལས་པོ་ཡོིན་སྟབས། དགོེ་རྒན་གྱིིས་དུས་རྒྱུན་དུ་

སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་

བསམ་བློའིི་འིཁྱིེར་སོ། ཕྲུ་གུ་དེའིི་མ་འིོངས་པོའིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་

སྟངས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་དགོེ་རྒན་སོ་སོས་བླངས་ཏེེ་སེམས་འིཁུར་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

གོ༽ དགོ་ེརྒན་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་
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དནོ།

ང་རང་ཚོ་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་འིཛིན་གྲྭ་

གོཅིགོ་ནང་གོི་དགོེ་རྒན་ཡོིན་པོས་འིཛིན་གྲྭ་དེའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་

གུ་དེ་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་ལོ་གོཉིིས་གོསུམ་གོ་ཚོད་གོཤེིབ་དགོོས་

ཀྱིང་། གོཤེིབས་པོའིི་རིང་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་དེའིི་མི་ཚེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

ཇི་སྲིིད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ལ་མ་འིཁོོད་བར་གྱིི་ལམ་ཕྱོོགོས་སྟོན་

མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། སོ་སོའི་ིངོས་ནས་བླ་མའིི་མིང་མེད་

ཀྱིང་དོན་ངོ་མའིི་ཆེ་ནས་སོ་སོའི་ིའིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

དེ་དགོ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བདེ་བ་ནས་བདེ་བར་བགྲེོད་

ཐུབ་པོའིི་ལམ་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོོད་ཅེས་ངས་རྟགོ་

པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སྐོབས་ཕེ་མས་བླ་མ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེ་

བ་ལས། ཆེོས་ཁིའིི་སྟེང་ལ་སྡེོད་མཁོན་བླ་མ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མི་

འིདུགོ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད།

ཕེ་མ་སོ་སོ་ཆེོས་དད་ཡོོད་མཁོན། ནང་ཆེོས་ཤེེས་མཁོན་ཞིིགོ་

བྱུང་ན། ཕེ་མ་དེ་ཡོིས་ཕྲུ་གུར་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁྱིིམ་

ཚང་དེའིི་ནང་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་ཚོར་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ནང་ཆེོས་



597597
ཀྱིི་བྲོ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱིིམ་ཚང་དེའིི་ནང་ནས་

འིཚར་ལོངས་བྱུང་བའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཆེོས་

ལ་བགོ་ཆེགོས་བསད་ཡོོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱིིམ་ཚང་

ནང་གོི་ཕེ་མ་གོཉིིས་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་དྲེི་མ་རྩི་བ་ནས་མེད་མཁོན་

ཞིིགོ་གོི་ཕྲུ་གུ་དེ་གོ་ལེར་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོོང་བ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། 

མཇུགོ་ཏུ་ཁིའིི་སྒོང་ལ་སྡེོད་མཁོན་བླ་མ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

ཁོགོ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་ཕེ་མ་ཚོས་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་སོ་སོའིི་ཕྲུ་

གུའིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་དང་། མི་ཚེ་གོཅིགོ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་ཚེ་རབས་

ནས་ཚེ་རབས། ཕྲུ་གུའིི་མདུན་ལམ་ཕེ་མས་ལམ་སྟོན་བྱེེད་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དང་། སེམས་འིཁུར་ལེན་དགོོས།

འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་སློེབས་དུས་དགོེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དེའིི་མི་ཚེའིི་

འིགྲེོ་སྟངས་ཤེེས་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོ་ནང་པོ་གོཅིགོ་གོི་ངོས་

ནས་བཤེད་ན། མ་འིོངས་པོ་ལ་མཁོས་གྲུབ་གོཉིིས་ལྡན་གྱིི་བླ་

མ་ཞིིགོ་གོི་སློོབ་མ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོའིི་བཟོ་ལྟ་ཁྱིེད་

རང་ཚོའིི་དུས་ཚོད་ནས་བཟོ་དགོོས་རེད། ཕྲུ་གུ་གོཡོགོ་ཆེེན་

ཆེོས་ལ་དད་པོ་མེད་མཁོན། གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་

མཇུགོ་ཏུ་མཁོས་གྲུབ་གོཉིིས་ལྡན་གྱིི་བླ་མ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ནའིང་



598598
ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རེད། བཟོ་བཅོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཁྱིེད་རང་

ཚོའིི་ལགོ་པོ་རེད་འིདུགོ ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད།

དམ་པོའིི་ཆེོས་དང་། འིཇིགོ་རྟེན་སྲིིད་ལུགོས་གོང་གོི་ཐོགོ་ནས་

བཤེད་ཀྱིང་། གོང་ལྟར་འིཕྲལ་ཕུགོས་གོང་གོི་ཆེ་ནས་བརྩིིས་པོ་

ཡོིན་ནའིང་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་ཚོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁྱིེད་

རང་ཚོར་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཤེེས་ལ་མ་ཤེེས། 

འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་གོཤེིས་ཀ་དང་། སྤྱོོད་པོ་སློོགོ་སྐོབས་ཁྱིེད་རང་

ཚོར་དཀའི་ངལ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན་ནའིང་། སོ་སོས་དངོས་གོནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་དང་། སོ་སོས་བསོད་ནམས་གོསོགོ་གོི་ཡོོད་བསམ་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་ཧུར་ཐགོ་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས།

ཕེོགོས་ལ་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་དང་། གོཞིན་དགོ་

ལས་ཀར་འིགྲེོ་ས་མེད་པོར་དགོེ་རྒན་བྱེས་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་རྒྱུ་མེད། སློོབ་གྲྭའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོགོ་དང་། མིའིི་རྣམ་

དཔྱོོད་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་སློོབ་དཔོོན་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་སོ་སོའིི་

ཆེོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འིབྱེེད་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་གོོང་ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་

བའིི་ཉིེར་ལེན་གྱིི་རྒྱུ་གོཙོ་བོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེ་



599599
ཆེའིི་ནང་ལ་ཆེོས་བཤེད་པོའིི་ཕེན་ཡོོན་བརྗེོད་སྐོབས་མི་ལ་ཕེར་

ཆེོས་བཤེད་དེ་སློོབ་མ་ལ་ཅི་ཙམ་ཆེོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འིབྱེེད་ཀྱིི་

ཤེེས་རབ་འིཕེེལ་བ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་བླ་མ་རང་ཉིིད་ལ་ཤེེས་རབ་

འིཕེེལ་བར་བཤེད་པོ་དང་གོཅིགོ་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་འིཛིན་

གྲྭའིི་ནང་ལ་དགོེ་རྒན་བྱེས། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

སློོབ་ཁིད་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཤེེས་རབ་གོོང་

ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་བ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

གོོང་དུ་འིཕེེལ་བ་ཞིིགོ་དང་། བསོད་ནམས་འིཕེེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་རེད། དེ་ཡོགོ་པོོ་རེད།

ང༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྨང་གོཞི་ིདང་། ཐབོ་ཐང་ལ་ལངོས་

སྤྱོདོ།

དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ནང་ཁྱིེད་རང་ཚ་ོབུད་མེད་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཡོགོ་

པོོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བུད་མེད་ལ་མཐོང་

ཆུང་བྱེེད་པོ་སྤྱོིར་བཏེང་བྱེས་ན་ཉུང་ཉུང་རེད། ལྟོས་ས་ལྟོས་

འིཇོགོ་གོིས་དྲེགོ་པོ་རེད། ང་རང་ཚོའིི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

དེ་སྔ་ཡོིན་ན་བུད་མེད་ཚོ་ཁྱིིམ་ཚང་གོི་ཨ་མ་བྱེས་ནས་སྡེོད་

ཀྱིི་ཡོོད། དུས་ཚོད་འིགྱུར་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ལ། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་



600600
བཅོམ་ལྡན་འིདས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོགོ་ཕེོ་མོ་གོཉིིས་ལ་

ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་མཉིམ་གོནང་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་སྔགོས་བླ་མེད་ཀྱིི་

སྐོབས་སུ་བུད་མེད་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྱིད་

ཆེོས་གོསུངས་ཡོོད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྨང་གོཞིིའིི་ཐོགོ་ནས་ཐོབ་

ཐང་འིདྲེ་མཉིམ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་ང་རང་ཚ་ོབོད་རིགོས་

རང་གོི་ངོས་ནས་ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་མཉིམ་ཡོོད་པོ་དེ་ལོངས་སྤྱོོད་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

ཁོ་ཤེས་ལ་ངོས་ནས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྐོད་ལོགོ་བརྒྱབ་ནས་དོན་

དགོ་གོང་ཡོང་ཡོོང་རྒྱུ་མེད། ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་མཉིམ་ཡོོད་པོ་དེ་སོ་

སོས་དངོས་སུ་ཆེ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་

སོའིི་ངོས་ནས་ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་མཉིམ་སྤྱོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་འིགོལ་

རྐྱེེན་བཟོ་མཁོན་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན། དེ་ང་ཚོས་སེལ་ཆེོགོ་གོི་རེད། 

དེ་ལ་ང་ཚོས་རྩིོད་པོ་བརྒྱབ་ཆེོགོ་གོི་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་བུད་མེད་ཀྱིི་ངོས་ནས་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་

མང་པོོ་ཐོན་ཐུབ་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད།

གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་རྟེན་རབ་བྱུང་ཕེོ་མོའིི་དགོེ་རྒན་མང་ཙམ་

བྱུང་རོགོས་རམ་བྱེས་ན་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཐོགོ་མ་



601601
ང་ཚོའིི་དགོེ་རྒན་འིོས་སྦྱོོང་ཚུགོས་སྐོབས་ཨ་ནེ་གོཉིིས་ཡོོད། 

བཅོ་བརྒྱད་ཁི་རིན་པོོ་ཆེེའིི་སྐུ་མཆེེད་ཨ་ནེ་དང་། དྲུང་ཆེེ་ངགོ་

དོན་གྱིི་སྤུན་ཨ་ནེ་བཅས་གོཉིིས་ཡོོད། དེ་ནས་གོ་ལེར་ཨ་ནེ་

མང་ཙམ་བྱུང་ན་བསམ་ཡོང་། ཨ་ནེ་མང་པོོ་ཐོན་ཐུབ་མ་སོང་

། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས།

ཁྱིེད་རང་ཚོ་མང་ཆེེ་བ་ལོ་གོཞིོན་གོཞིོན་རེད། འིདས་པོའིི་ལོ་

སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་པོའིི་རིང་ལ་ཁྱིེད་

རང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ནས་འིཚར་ལོངས་བྱུང་། མི་ཚེའིི་འིགོོ་ཚུགོས་

པོ་རེད། ད་ཆེ་གོཞིི་ནས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུའིི་འིགོོ་ཚུགོས་ཏེེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ལོ་གོཞིོན་གོཞིོན་ཡོིན་སྟབས། གོཅིགོ་བྱེས་ན་མ་འིོངས་པོ་

ལ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཤེིགོ་གོི་ཐོགོ་བོད་ནང་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོང་སྲིིད། ལྷགོ་པོར་བོད་སྐོད་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་ཚན་ཁིད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ། 

ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 



602602
འིཕྲལ་སེལ་ཡོིན་ན་བོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་ནས་སློོབ་ཚན་བསློབས་པོ་

ལས། ཨིན་ཇིའིི་སྐོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སམ། ཡོང་ན། ཧིན་དིའིི་སྐོད་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བསློབས་ན། ལམ་སང་འིགྲེོ་རྒྱུགོས་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། བོད་སྐོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བསློབས་པོ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་ཆུང་ངུའིི་ནང་མ་གོཏེོགོས་འིགྲེོ་རྒྱུགོས་མེད། འིོན་ཀྱིང་

ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོ་རེད། འིགྱིེལ་ས་ནས་བསྐྱར་

དུ་ལང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་སྟབས། ང་ཚོའིི་གོཙོ་བོའིི་

དམིགོས་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གོར་ནང་སྡེོད་རྒྱུ་མ་ཡོིན་པོར། ཕྱོིན་ཆེད་

བོད་ལ་ལོགོ་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་སྟབས་ང་ཚོས་བོད་ཡོིགོ་གོི་ཐོགོ་

ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེར་དོན་དེ་རེད། ང་རང་ཚོས་

བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་འིཆེར་གོཞིི་དང་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་མེད་བཟོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཕེར་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་

ཡོོད། ང་རང་ཚོ་ཚུར་ཕྱོོགོས་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཁོད་དུ་

བོད་ཡོིགོ་གོི་གོནས་ཚད་སྐྱོ་རུ་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་སུ་ངོ་

ཚ་པོོ་དང་། ཐབས་སྡུགོ་པོོ་འིདུགོ བར་སྐོབས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ནས་དོ་སྣང་དང་། འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ཆེ་ཁྱིེད་

རང་ཚོ་བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་



603603
ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུའིི་ལས་

འིགོན་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ཆེ་ཤེས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོས་ཁྱིེད་རང་

ཚོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཤེེས་སོང་ངམ། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་

དགོོས། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



604604

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིནི་

དམའི་རམི་དགོ་ེརྒན་ཟབ་སྦྱོངོ་བར་སྩལ་བའིི་བཀའི་དམའི་རམི་དགོ་ེརྒན་ཟབ་སྦྱོངོ་བར་སྩལ་བའིི་བཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརནི་

ཐང་།

ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཚང་མར་བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚ་ོ

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་དགོེ་

རྒན་ཞིིགོ་ཡོིན་ཅིང་། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤེད་ན་ཇི་ཙམ་གྱིི་

གོང་ཟགོ་གོཞིན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཤེེས་རབ་གོོང་

དུ་འིཕེེལ་བའིི་རྐྱེེན་དུ་གྱུར་པོ་དེའིི་ཚོད་ཀྱིིས་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ལ་

ཆེོས་དང་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་གོོང་ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་

བའིི་ཕེན་ཡོོན་ཆེེན་པོོ་བཤེད་ཡོོད།

སྤྱོིར་བཏེང་ང་རང་ཚོ་མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་བགྲེོད་བྱེའིི་ཐོགོ་ནས་

བཤེད་ནའིང་ཤེེས་ཡོོན་ནི་ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། འིགྲེོ་བ་མི་

ཟེར་བ་འིདི་ང་རང་ཚོའིི་མཐོང་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་བ་སེམས་ཅན་འིདྲེ་

མིན་དུད་འིགྲེོ་ལ་སོགོས་པོ་དེ་དགོ་ལས་ཁྱིད་པོར་དུ་འིཕེགོས་
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པོའིི་འིཕེགོས་ཆེོས་གོཙོ་བོ་ནི་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་དེ་ཡོིན། ལུས་

ཕུང་གོི་ཆེ་ནས་མི་ལས་ལྷགོ་པོ་དང༌། མི་ལས་སྟོབས་ཤུགོས་

ཆེེ་བའིི་སེམས་ཅན་མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། མིའིི་ཀློད་པོའིམ། མིའིི་

རྣམ་དཔྱོོད་དུད་འིགྲེོ་སེམས་ཅན་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད། 

མི་ལ་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོོད་པོ་དེ་སད་རྐྱེེན་ནམ། དེའིི་ནུས་པོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་

ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོ་འིདི་བྱེེད་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་ཞིིགོ་

ཡོིན། མདོར་ན་མིའིི་ཁྱིད་ཆེོས་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་བ་དང༌། 

མིའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཆེ་ཚང་བ་ལོངས་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་

པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང༌། རྩི་བ་

ཆེེན་པོོ། བྱེ་བ་རླབས་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ནང་གོསེས་བྱེེ་བྲགོ་ཏུ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་རང་

ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིར་ཞིིང་། མིའིི་ལུང་

པོ་གྱིར་དོན་ཡོང་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མུ་གོེ་བྱུང་བའིམ། 

ནང་འིཁྲུགོ་བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་མིན་པོར་ཕྱོི་མི་གོཞིན་གྱིིས་འིབུ་

ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ཀྱིིས་དབང་ཡོོད་བཤེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་གྱིར་བ་

རེད། དཔོེར་ན། ཧོང་ཀོང་ལ་མཚོན་ན། དབྱེིན་ཇི་སློེབས་པོའིི་



606606
འིགོོ་སྟོད་ལ་སྡུགོ་པོོ་གོང་འིཚམ་བཏེང་ཡོོད་ལས་ཆེེ། འིོན་ཀྱིང་

དཔོལ་འིབྱེོར་དང་རང་དབང་འིགྲེིགོས་ངེས་ཡོོད། མ་གོཞིི་ཧོང་

ཀོང་མི་མང་ལ་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

དཔོེར་ན་རྒྱ་གོར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མ་གོཞིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཞིན་དགོ་

མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བདུན་ལོར་རྒྱ་གོར་རང་བཙན་

ཐོབ་པོའིི་རྗེེས་སུ་རྒྱ་གོར་ནང་སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ཤེེས་

ཡོོན་ཐོགོ་དང༌། ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མེ་འིཁོོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་

རྒྱུས་མཚོན་པོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རྗེེས་འིབྲས་བཟང་

པོོ་གོང་འིཚམ་བྱུང་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ལ་དབྱེིན་ཇིས་དབང་སྒྱུར་མི་

སེར་སྤེེལ་ཡུལ་བྱེས་ནས་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་དགོེ་

ཕྲུགོ་ལྟ་བུའིི་གོསོ་སྐྱོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་བྱེས་ཡོོད། དཔོེར་

ན། གྷན་དྷི་ལ་སོགོས་པོ་རྒྱ་གོར་རང་བཙན་རྩིོད་མཁོན་གྱིི་མི་

ཕེལ་མོ་ཆེེ་དེ་དགོ་དབྱེིན་ཇིས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་། སྦྱོོང་བརར་སྤྲོད་

པོ་སྟེ། ཁིམས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དེ་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རེད།

ཁོ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་དང་། བདནེ་དནོ་གྱི་ིའིཐབ་

རྩིདོ།
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ང་ཚ་ོགུང་བྲན་གྱིི་མི་སེར་སྤེེལ་ཡུལ་དུ་ཚུད་ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་

འིདིས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། འིདིས་ངོ་ལོགོ་རྒྱགོ་གོི་རེད་བསམ་

པོའིི་དོགོས་གོཞིི་ཡོོད་པོ་ཚང་མར་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་མགོོ་

ལྕགོ་གོཞུས་ཏེེ་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ གུང་བྲན་

རིང་ལུགོས་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་མི་དེ་དགོ་གོིས། 

དཔོེར་ན། གླིོགོ་སྐོད་ནང་ལ་བྱུང་བ་བཞིིན་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་མི་

ལ་ནམ་དུའིང་དགྲེར་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་བཞིིན་ཨུ་རུ་སུའིི་

ནང་ལའིང་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོོད། ཨི་སི་རལ་ནང་ལའིང་དེ་འིདྲེ་བྱུང་

ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཁོ་ས་རང་བོད་ནས་

ཡོོང་མཁོན་མི་གོཅིགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ཁོོ་རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེེད་

རེད་འིདུགོ སྔར་ནས་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཀ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡོིན་

ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོ་ོཔོའིི་མཐོང་ཚུལ་ལ་མི་ཚང་འིདིས་ཕྱོོགོས་

སྤྲོང་ཤེ་སྟགོ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོས་

ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་བཙན་པོོའི་ིཐོགོ་

ནས་ང་ཚོའིི་ལུང་པོ་དེ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད།

དེ་ཡོང་རྒྱ་གོར་དབྱེིན་ཇིས་དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོ་བཞིིན། ཕུགོས་

ལ་དྲེིན་འིཇགོས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་རེ་ཡོོད་ན་བལྟ་རྒྱུ་གོཅིགོ་ཡོོད། 



608608
དེ་ཡོང་ཤེིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། འིདི་ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་རེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ལ་ང་ཚོ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་

ཕྱོིན་པོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་བརླགོ་

མེད་ལ། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོས་མེད། 

འིགོའི་ཤེས་འིཕྲལ་སེལ་ཡོིད་ཐང་ཆེད་པོ་ཕྲན་བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

ལ། རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་མི་རབས་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། མང་

ཚོགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཉིམས་པོར་བསྡེད་ཡོོད། བོད་ནང་

ཡོོད་མཁོན་ཚོས་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོད་མཁོན་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་རེ་

བའིི་མིགོ་འིབུར་བལྟས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚོ་འིདིར་རྒྱ་གོར་

ལ་ཡོོད་མཁོན་ཚོ་ཡོིན་ནའིང་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་

ཤུགོས་དེ་ཙམ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་རང་

ཚུགོས་བརྟན་པོོ་དེ་ལྟ་བུ་ཟིན་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོས། ང་ཚོས་

འིདིར་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བབས་འོིས་ལོས་ཡོིན་བསམ་པོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་རྟེན་འིབྱུང་ཕེར་ལྟོས་ཚུར་ལྟོས་ལྟ་

བུའིི་ཐོགོ་ཏུ་བསྡེད་ཡོོད། འིདི་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་

ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་དང་། ཆེེ་ས་ནས་བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་

བའིི་དོན་དགོ མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་

ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་ང་ཚོ་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་ཐབས་བྱེེད་



609609
རྒྱུའིི་ཐོབ་ཐང་ང་ཚོར་ཡོོད་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཡོང་ཡོོད། ཡོང་དགོ་

པོའིི་བདེན་དོན་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོིན།

དེ་ལྟར་བྱེེད་པོ་ལ་ང་ཚོས་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་པོ་ནས་རང་དབང་

རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོས་གོོ་མཚོན་

ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་ནས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་

ཀྱིང་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོས་བདེན་པོ་བདར་ནས་འིཚེ་མེད་ཞིི་

བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་དུ་ཡོང་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

བདེན་པོའིི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཤེེས་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་ནུས་པོས་མ་འིདང་ན་ང་ཚོར་བདེན་པོ་ཡོོད་ཀྱིང་

བདེན་པོ་བདེན་སར་འིཁྱིོལ་བ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལྟར་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་སློེབས་པོའིི་ལས་

ཀའིི་ཐོགོ་མར་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ད་ཕེན་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་རིང་ང་ཚོས་ཤེེས་ཡོོན་

གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བསྒྲིིལ་བ་རེད། 

གོ༽ སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིམཚནོ་རྟགོས་དང་། ཐུན་མནི་གྱི་ིརིགོ་

གོཞུང་།



610610
གོཉིིས་ནས་ང་ཚོས་བོད་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའིི་སེམས་འིཁུར་ཆེེན་

པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ལ་སྐོད་དང་ཡོི་

གོེས་ཤེན་ཕྱོེ་བའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

གོོམས་གོཤེིས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ནི། མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མཚོན་

བྱེེད་ཀྱིང་རེད་ལ། ང་ཚོའིི་བདེན་དོན་རྩིོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གོཙ་ོབོ་

ཡོང་འིདི་ཡོིན་སྟབས། ང་ཚོར་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ་སོ་སོའི་ིབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་

རྣམ་འིགྱུར་ཐོན་པོའིི་སྐོད་དང་ཡོི་གོེས་ཤེན་ཕྱོེ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་

ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོ་ཡོོད་པོ་འིདི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ང་

ཚོས་རྒྱ་གོར་ནང་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིཕྲལ་

སེལ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་ལྟོ་གོོས་འིཚོལ་སྟངས་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ཧིན་དི་

བསློབས། དབྱེིན་ཇི་བསློབས་ན་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུ་

ལས་སློ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་མི་ཚེ་འིཁྱིོལ་འིགྲེོ་གོི་རེད། རྒྱ་གོར་

ལས་ཁུངས་དམིགོས་བསལ་ཅན་བོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་

དེ་རིགོས་ལ་བོད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་ཕྲན་བུ་ལྟ་བུ་ཡོོད་ན་ལས་བེད་

སྤྱོོད་བྱེེད་ས་མེད། ཡོང་ན་རྒྱ་གོར་གྱིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ནང་ནས་

ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་



611611
དེ་འིདྲེ་ཉུང་ཤེས་ལ་བོད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་ཡོོད་ན་མ་གོཏེོགོས་རྒྱ་

ཆེེ་བ་མེད། ང་ཚ་ོབོད་མི་རྣམས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བཙན་བྱེོལ་བ་རེད།

ང་ཚོ་གོཏེན་དུ་རྒྱ་གོར་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། ནམ་

ཞིིགོ་ང་རང་ཚོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོད་

བཟང་པོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིི་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐགོ་བོད་ལ་ལོགོ་རྩིིས་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

བོད་ནང་ནས་ཀྱིང་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་

སྒུགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བོད་ཕྲུགོ་ཚོས་ཤེེས་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་སྦྱོངས་པོའིི་འིབྲས་བུ་ངོ་ཐོགོ་ལམ་སེང་ལགོ་ལེན་

འིཁོེལ་ཐུབ་མིན་གོང་ལྟར་ཡོང་། འིཆེར་གོཞིི་དང་དམིགོས་ཡུལ་

ནི་རྒྱ་གོར་ལ་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོངས་པོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་བཏེོན་ས་དེ་སོ་

སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་

སྟབས། ང་ཚོས་རྒྱ་གོར་ནང་ཁུལ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་བོད་ཡོིགོ་

བསློབ་རྒྱུར་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མ་

ཡོལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་བོད་པོ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད།

ང༽ བདོ་སློབོ་ཟུར་བཙུགོས་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིདགོསོ་



612612
དམིགོས།

དྲུགོ་ཅུ་ཐམ་པོའི་ིལ་ོདརེ་མ་སུ་རརི་ཐགོོ་མར་སློབོ་གྲྭ་ད་ེབཙུགོས་

པོ་རདེ། ད་ེདུས་སློབོ་ཕྲུགོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ོམདེ། མ་ིགོཞིནོ་པོ་ལ་ོ

ཉི་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་བྱེས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ལྔ་བཅུ་སྐོརོ་ཞིགིོ་མ་སུ་ར་ིལ་སློབོ་གྲྭ་

དང་པོ་ོད་ེབཙུགོས་པོ་ཡོནི། ད་ེནས་རམི་པོས་སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུར་

ཤུགོས་སྣནོ་བརྒྱབ་སྟ་ེཡོར་རྒྱས་བཏེང་བ་རདེ། སློབོ་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱདེ་

བྱེདེ་སྐོབས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་སྐྱབས་འིཇུགོ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ང་ཚསོ་འིགྲེ་ོ

སངོ་དང༌། མའིི་ིནུས་པོས་འིདང་གོ་ིམདེ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་སྐྱབས་

འིཇུགོ་ཞུ་སྐོབས་ང་ཚ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་འིད་ིརྣམས་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ི

ཤེསེ་ཡོནོ་གོཅགིོ་པུས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

ས་ཡོདོ་པོ་གོཅགིོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིསློབོ་ཚན་ཡོདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་པོཎྜི་ིཏེ་ན་ེརུར་ཞུས་ཤེངི་། ན་ེརུས་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིསློབོ་

གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་གོ་ིཤེསེ་

རགིོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིཁོངོས་ལ་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིའིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཚགོོས་པོ་ཟུར་གོསལ་དུ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཡོནི་ཞིསེ་གོསུངས་

ཏེེ་བོད་པོའིི་སློོབ་ཚན་ཡོོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་རེད། 

དེ་ཚོར་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས་དངོས་གོནས་གྲུབ་འིབྲས་གོང་



613613
ལ་གོང་འིཚམ་ཐནོ་ཡོདོ།

ད་ལྟ་ངོས་ནས་བརྗེོད་དགོོས་པོའིི་སྙིིང་པོོ་ནི། སྤྱོིར་ཤེེས་ཡོོན་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ལ། ཡོང་སྒོོས་བོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་

ཐོགོ་ལ་ལྷགོ་པོར་དུ་ཡོང་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་པོ་མ་ཟད། དེ་ཡོང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་པོ་དེ་ཡོིན། 

དེས་ན་ང་ཚོའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་དེ་ལྟར་ཡོོང་བ་ལ་དགོེ་རྒན་ཚོ་

ཆེོས་སྲིིད་གོཉིིས་ལྡན་དང་། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། བོད་

མི་རིགོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཆེ་ཚང་བ་ཡོོད་པོའིི་སློོབ་ཁིད་

བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་བྱུང་ན་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད།

ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ཚོར་ལྷགོ་

བསམ་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤེིས་རྣམས་མ་ཤེེས་སྟབས་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་རེད། བོད་

པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་བོད་པོ་རང་ཉིིད་དགོེ་རྒན་མང་བ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོའིི་རེ་འིདུན་དང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་དེ་རེད། 

རྒྱ་གོར་བོད་སློོབ་ཚོགོས་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ལྷགོ་བསམ་

ཅན་ཚོས་ཀྱིང་དེ་གོ་རང་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ལྷགོ་པོར་དུ་དེང་སང་



614614
འིདིར་ཡོོད་པོའིི་སྐུ་ཞིབས་ར་ཏེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་སེམས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ལ། ཧ་ལས་པོའིི་སེམས་འིཁུར་ལེན་གྱིི་

འིདུགོ སྐོབས་རེ་ང་ཚོས་གོོ་ཐོས་ལ་ང་ཚོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་

ཡོོད་པོའིི་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་མང་ཆེེ་བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཁོ་

ཤེས་ཀྱིིས་མིགོ་ལྟོས་སྡུགོ་སར་བལྟས་ཏེེ་འིཛིན་གྲྭར་ཉིི་མ་གོང་

འིཁྱིོལ་ལྟ་བུ་བྱེེད་མཁོན་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

སྔོན་མ་ང་ཚོའིི་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་སྐྱེ་དམན་

ཁོ་ཤེས་འིཛིན་གྲྭའིི་དུས་རིང་ལ་འིབའི་ལྷན་ལྷས་ཏེེ་སྡེོད་འིདུགོ་

ཅེས་ང་ཚོས་བསམ་འིཆེར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་

ཚང་མ་དེ་ལྟར་མིན་ལ། ཆེེས་རེ་ཟུང་ཡོོད་མ་སྲིིད་པོའིང་མིན།

ཡོང་བར་སྐོབས་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་

གྱིི་ལད་ཟློས་བྱེེད་མཁོན་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་

འིདུགོ་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྤྱོིར་བཏེང་རྒྱ་གོར་

དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ལུང་ཁུགོ་མཐུན་

རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་ནང་དུ་ཁོོ་རང་ཚོ་ཡོང་བཙན་བྱེོལ་བ་ལྟར་དུ་

བསྡེད་དེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་ཤེིན་ཏུ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ཞིེས་ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་



615615
ཡོོད། བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ལས་ཀ་འིདི་ཉིིད་རང་ཉིིད་ལས་དོན་

རེད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་དང༌། རང་རིགོས་ཀྱིི་མི་ཡོིན། བོད་ནང་

གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོས་ང་ཚོར་རེ་བ་དེ་ལྟར་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ང་ཚོ་

འིདིར་བཙན་བྱེོལ་སྲིིད་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མཐུན་རྐྱེེན་གོང་

ཡོང་མེད་པོ་གོཅིགོ་ལ་གོཡོས་སྐྱོར་གོཡོོན་སྐྱོར་བྱེས་ཏེེ་ཐབས་ཤེེས་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ས་གོནས་ས་ཐོགོ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་ནས་

ཀྱིང་བོད་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་བཅངས། ལྷགོ་བསམ་བཅངས་

ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚང་

མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ད་དུང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་བྱེེད། 

ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད།

ཚིགོ་རོགོ་རོགོ་བྱེས་ནས་བཤེད་ན། བོད་ལ་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་

གོི་ལོ་རྒྱུས་ཡོོད་པོ་དང༌། མདོར་ན་ཆེོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་

གོསུམ་དང༌། མཁོན་སློོབ་ཆེོས་གོསུམ་ནས་བཟུང་བའིི་ལོ་རྒྱུས་

རིང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་དེ་ཆེགོས་

འིཇིགོ་གོི་མཚམས་ལ་ཐུགོ་པོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་རེད། 

དཔོེར་ན། ཉིེ་དུས་ལྷ་ས་ནས་ཡོོང་མཁོན་ཁོ་ཆེེ་ཞིིགོ་ཐུགོ་བྱུང༌། 

སྙིིང་རྗེེ་ཁོ་ཆེེ་རེད། དེས་དབུགོས་རིང་བཏེང་སྟེ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 



616616
ད་ནི་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་དུས་སུ་སློེབས་སོང་ཞིེས་བརྗེོད་

བྱུང་། དཔོེ་མཚོན་འིདི་ལྟར་ལའིང་འིདི་ལྟར་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ལྷ་ས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་ཡོས་མས་ཀྱིིས་མཚོན་པོས་གོདན་ས་

ཁོགོ་ལ་གོནས་སྐོོར་དང༌། མཆེོད་མཇལ་ཞུ་བར་ཡོོང་མཁོན་

བོད་པོ་ཨ་མདོ་དང༌། ཁོམས་ཁུལ་སོགོས་ནས་ཡོོང་མཁོན་མང་

པོོ་འིདུགོ ཁོོང་ཚོ་བོད་པོ་རང་ཡོིན་ལ། བོད་ལུང་པོའིི་བདགོ་པོོ་

རེད། ཡོིན་ནའིང་ཁོོང་ཚོ་གུར་བརྒྱབ་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་མ་ཟད། 

གུར་རྒྱགོ་ས་དེ་ཡོང་ས་ཆེ་འིདིར་བསྡེད་ཆེོགོ་གོི་མ་རེད། ས་ཆེ་

དེར་ཡོང་བསྡེད་ཆེོགོ་གོི་མ་རེད་ཅེས་བཤེད་ནས་དཀའི་ངལ་

མང་པོོ་འིདུགོ བོད་ལུང་པོར་ཐོབ་ཐང་མེད་པོའིི་རྒྱ་མི་རྣམས་

ལྷ་སར་ཁོང་པོ་ཡོགོ་རིགོས་ཡོགོ་ཚད་ལ་བསྡེད་པོ་དང་། ས་

ཆེ་ཡོགོ་རིགོས་ཡོགོ་ཚད་ལ་ཁོང་པོ་བརྒྱབ་པོ། ཁོང་པོ་ཡོགོ་

རིགོས་ཡོགོ་ཚད་ཀྱིི་ནང་དུ་རྐང་བརྐྱེངས་ལགོ་བརྐྱེངས་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཆེོགོ་གོི་འིདུགོ གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་

ཅེས་དབུགོས་རིང་བཏེང་ནས་བཤེད་བྱུང༌། དེ་ནི་བདེན་པོ་རེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་དུས་སྐོབས་ཤེིགོ་ལ་ང་ཚོ་སློེབས་ཡོོད།

ཅ༽ སྐོད་ཡོགིོ་སློབོ་ཁདི་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས།



617617
བོད་ཕྲུགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་ལ་དེང་

སང་བོད་ཡོིགོ་རྩི་བ་ནས་སློོབ་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་

ཡོོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིི་ནང་དུ་བོད་ཡོིགོ་གོི་སློོབ་ཚན་ཉུང་དུ་

བཏེང་འིདུགོ དཔོེར་ན། ཉིེ་ཆེར་ཨ་མི་རི་ཀར་བོད་ནང་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བས་གོསལ་པོོར་ཤེོད་རྒྱུ་

འིདུགོ དེ་སྔ་ཡོིན་ན་ལྷ་སའིི་མཐོ་སློོབ་ནང་བཤེེས་སྤྲོིངས་དང༌། 

དངོས་རིགོ་སྐོོར། ཚད་མའིི་སྐོོར་སོགོས་སློོབ་ཁིད་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་སློོབ་ཚན་དྲུགོ་ཙམ་ད་ཆེ་མཚམས་འིཇོགོ་གོིས་

སློོབ་ཁིད་མི་ཆེོགོ་པོ་བཟོས་འིདུགོ འིདི་དང་འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་འིདུགོ འིདི་དགོ་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོས་འུ་ཐུགོ་ནས་བྱེས་

པོ་རེད། གོང་ལྟར་བོད་པོ་ཞིེས་པོའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་བསྡེད་ཕྱོིན་ཆེད་

ལ་བོད་པོས་ཉིན་པོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་

གྲེངས་ཀའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གྲེངས་ཀ་ཉུང་བ་བཟོ་ཐབས་

དང༌། ལུས་པོོ་བོད་པོ་ཡོིན་ནའིང་བསམ་བློ་བོད་པོའིི་བསམ་

བློ་མེད་པོར་རྒྱ་མིའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ་སློེབས་ཐུབ་ཐབས་ལ་རྒྱ་

མིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་རྒྱ་

མིའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་མ་འིསོ་པོ་དང་། མ་དྲེང་པོ་རེད་ཅེས་མང་

པོོ་གོཅིགོ་གོིས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་རྒྱ་མིས་མུ་མཐུད་



618618
དེ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ཡོོང་རྐྱེེན་དང༌། གོནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུར་གོཞིིགོས་ཏེེ་ང་རང་

ཚོ་བོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རང་དོན་རང་གོཅེས་མ་བྱེས་ན་གོ་

ནས་འིགྲེིགོས། ང་ཚོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་

ཙམ་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་དངོས་གོནས་བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་

ཛ་དྲེགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ཚོར་རེ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་ང་ཚོ་རང་དབང་

ལུང་པོའིི་ནང་ཡོོད་པོ་རྣམས་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་ཡོོང་ཐབས་ལ་ང་ཚོས་

བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས།

གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་ནི་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་འིདི་དགོ་ཡོིན། རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གྱིི་ཤུགོས་

རྐྱེེན་དབང་གོིས་གོཞིོན་པོ་ཚོས་ཤེོ་སྦགོ་རྩིེས་པོ་དང་། ཆེང་

རགོ་འིཐུང༌བ། ཞིབས་བྲོ་རྒྱགོ་པོ། མཚན་ཚོགོས་འིཚོགོས་

ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རང་དྲེིན་རང་ལ་ཆུང་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

ང་ཚོས་དེ་ལྟར་མ་བྱེས་པོར་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་དགོོས་པོ་དེ་ཤེིན་

ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ཕྱོི་རྒྱལ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་ཡོོད་པོ་ཚོས་རང་དབང་གོི་གོོ་སྐོབས་བེད་སྤྱོད་ནས་



619619
དངོས་གོནས་སོ་སོའིི་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མི་ཚེ་དོན་སྙིིང་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྤྱོི་དོན་ཐོགོ་ལའིང་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་ཐུབ་པོའིི་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་

དེ་ང་ཚོའིི་གོཟི་བརྗེིད་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་སློོབ་གྲྭའིི་

ནང་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་མཁོན་ཡོིན་སྟབས་སེམས་

ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་ཤེོགོ་ཨང་། 

ཆེ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྟནོ་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་།

ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་

མི་འིགྲེིགོས་པོར་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་དགོོས་ལ། མི་ལ་ལྷགོ་བསམ་

མེད་ན་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུ་ཡོོད་ན། ཤེེས་ཡོོན་དེས་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གྲེབས་ཡོོད་མེད་ཤེེས་ཀྱིི་མ་རེད། ཤེེས་

ཡོོན་གོཅིགོ་པུས་མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་བསློབས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། དཔོེར་ན། བར་སྐོབས་དམིགོས་བསལ་གོོ་

ཐོས་མ་བྱུང་བ་ལས། དེ་སྔོན་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་

པོ་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་འིདྲེ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོོད། 



620620
འིདི་དགོ་སློོབ་གྲྭར་ཕྱོིན་ཏེེ་སྐོད་ཡོིགོ་ཤེེས་ཤེིང་། རྒྱ་གོར་ནང་

གོི་འིགྲེོ་སྟངས་རྒྱུས་ཡོོད་ཆེགོས་པོས་ཡོིན་པོ་ལས། བོད་ནས་

ཡོོང་མ་ཐགོ་ཏུ་ཨ་ཕེོ་ཧོར་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོིས་བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་མེད།

ཡོོན་ཏེན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་དེས་འིཐོམ་ཕྲན་བུ་སངས། འིཐོམ་

སངས་པོའིི་འིབྲས་བུ་དེ་ཡོགོ་པོོ་གོཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བེད་སྤྱོོད་མ་

བྱེས་པོར། མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་གྱིི་ཐོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་སྐོབས་ཐབས་

སྐྱོ་པོོ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་

མི་འིགྲེིགོས་པོར། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་དེ་ཕྱོིན་ཆེད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་

མཁོན་གྱིི་མི་བཟང་པོོ་གོཅིགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་དགོེ་རྒན་

ཚོའིི་ལས་འིགོན་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་སྤྱོི་ཚོགོས་སྤྱོི་བྱེིངས་

ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཡོིན་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུ་བཟང་

པོོ་དགོོས་ལ། ཕྲུ་གུ་ཡོ་རབས་ཅན་ཞིིགོ་ཀྱིང་དགོོས་པོ་ཡོིན། 

དེ་ལྟར་ཡོོང་བ་ལ་དགོེ་རྒན་རང་ཉིིད་ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ཡོང་དགོེ་རྒན་གྱིིས་ཕྲུ་གུའིི་མིགོ་གོི་མཐོང་སྣང་ལ་སྐོད་ཆེ་

ཤེོད་སྟངས་ཡོིན་ནའིང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྟངས་སྤེེལ་

དགོོས་ལ། མ་རབས་དང་། ཁམ་པོ། སྤྲོང་རྟགོས་ཚ་པོོའིི་སྐོད་

ཆེ་ཚིགོ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་མ་ཐལ་བ་དང་། རྣམ་འིགྱུར་ཡོིན་



621621
ནའིང་བྱེམས་བརྩིེ་དང་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་ཁིད་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱུན་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ཕྲུ་གུ་ཕྱོིན་ཆེད་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་

ཡོོང་དུས་མི་གོཞིན་སྤྲོང་རྟགོས་ཚ་པོོ་གོཅིགོ་ཐུགོ་སྐོབས་སྔ་

མོ་ང་ཚོ་སློོབ་གྲྭར་ཡོོད་དུས་རྒན་ལགོས་ཀྱིི་དེ་འིདྲེ་གོསུང་གོི་

མེད། མི་འིདི་ཁྱིད་མཚར་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་དེ་

ལྟར་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། དེ་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་སྟེ་ཕྲུ་གུ་དེས་སྐོད་

ཆེ་བཤེད་ནའིང་སྐོད་ཆེ་བརབས་བཞིགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བཤེད་

པོ་དང་། སྐོད་ཆེ་ཚིགོ་གོཅིགོ་བཤེད་པོ་དང་ལམ་སེང་ཁོོང་ཁོ་

སློོང་མཁོན་ལྟ་བུ་བཤེད་ན་ཕྲུ་གུ་དེར་ཕྱོིན་ཆེད་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ངེས་ཡོིན། 

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལོ་བཅུ་གྲེངས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ས་འིཛིན་

གྲྭའིི་ནང་ལ་དགོེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུར་སློོབ་ཚན་བསློབས་པོ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་། མདོར་ན་གོོམ་པོ་རྒྱགོ་

སྟངས། མི་གོཅིགོ་གོི་ལགོ་པོ་ནས་དངོས་པོོ་ཞིིགོ་ལེན་སྟངས་

འིཕྲོགོ་པོ་ལྟ་བུ་མིན་པོར་དངོས་གོནས་གུས་ཞིབས་བྱེེད་སྟངས། 

ཕེན་ཚུན་བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་སྟངས་སོགོས་བསློབ་དགོོས། ཕྲུ་གུ་



622622
རྣམས་ཡོ་རབས་གུས་བརྩིི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

ཇ༽ སྐོད་ཡོིགོ་མཉིམ་བསྲིསེ་དང་། ནང་ཁུལ་ལ་སྐོད་

སྒྱུར།

ཉིེ་ཆེར་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་གོཅིགོ་གོིས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་

གོར་ནང་གོི་བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་དེ་དགོ་ཁྱིད་མཚར་འིདུགོ པོ་

ཊན་ཀོ་ཊིར་ (Pathankot) བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་ཐུགོ་བྱུང༌། 

ཁོོ་རང་བོད་ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན་སྟབས་ངས་རྒྱ་གོར་གྱིི་སྐོད་ཤེེས་

ཀྱིི་མེད། དྷ་རམ་ས་ལར་འིགྲེོ་མཁོན་རླངས་འིཁོོར་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

མིན་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་པོ་ཡོིན། ཧིན་དི་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ ཁྱིོད་རང་བོད་

པོ་མ་རེད་དམ་བརྗེོད་པོར་བོད་པོ་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁྱིོད་

རང་ངོ་ཚ་གོི་མི་འིདུགོ་གོམ། བོད་པོ་གོཅིགོ་གོིས་བོད་པོར་བོད་

སྐོད་མ་བརྒྱབ་པོར་ཧིན་དི་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་གོང་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་

བརྗེོད་པོར། གོང་ཡོང་བརྗེོད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ སྟབས་ལེགོས་ནས་

མཇུགོ་ཏུ་མི་གོཞིན་ཞིིགོ་ཐུགོ་བྱུང༌། དེས་དྷ་རམ་ས་ལའིི་རླངས་

འིཁོོར་འིདི་རེད་ཅེས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ

ཡོང་བོད་པོ་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་ང་ཚོ་བལ་ཡུལ་ལ་སློེབས་པོའིི་



623623
སྐོབས་བོད་པོ་གོཅིགོ་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་གོཅོད་གོང་དུ་ཡོོད་

མེད་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་པོར། རྒྱུས་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོ་

ལྷ་སར་ཡོིན་ན་མི་གོཅིགོ་ལ་ཁོང་པོ་ཞིིགོ་གོར་ཡོོད་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་

ན་སྔོན་ལ་ངས་འིཁིད་ཆེོགོ་ཅེས་ཡོར་ཙམ་སྐྱེལ་གྱིི་རེད། ཡོར་

ཙམ་བསྐྱལ་ནས་ཁོོ་རང་གོི་ངོ་ཤེེས་པོའིི་མི་གོཅིགོ་ལ་རྩིིས་སྤྲོད་

དེ་མི་འིདི་ས་ཆེ་གོཅིགོ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོང་པོ་དེ་འིདྲེ་

གོཅིགོ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་སྟོན་རོགོས་བྱེེད་ཨང་། འིདི་

འིཁིད་རོགོས་བྱེེད་ཅེས་མངགོས་ཀྱིི་རེད། མི་དེས་མཉིམ་དུ་ཡོོང་

སྟེ་འིགྲེོ་ས་དེ་བར་དུ་སྐྱེལ་གྱིི་རེད། འིདི་ཁུལ་དེ་ལྟར་བྱེེད་ཀྱིི་མི་

འིདུགོ་ཅེས་བཤེད་བྱུང༌། དེ་དགོ་ང་ཚོའིི་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་དེ་གོ་

ལེར་ཇེ་ཞིན་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་མིན་ནམ་སྙིམ། མ་གོཞིི་ལས་

བྲེལ་ཚ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། དེའིི་དབང་གོིས་མི་འིཁིད་ལོང་མེད་

པོ་ཡོིན་ཤེས་ཆེེ། གོང་ལྟར་བྱེེད་སྟངས་དེ་དགོ་ཡོགོ་པོོ་མིན།

ཡོང༌། མི་གོཅིགོ་གོིས་ཁོ་པོར་ཨང་གྲེངས་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་པོར། 

ཁོ་པོར་ཨང་གྲེངས་དེབ་ནང་ཡོོད་པོ་རེད། དེབ་འིདིར་ལྟོས་

ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར། གོཞིན་དགོ་འིགྲེེལ་བཤེད་དང༌། 

རོགོས་རམ་བྱེེད་རྒྱུའིི་རྣམ་འིགྱུར་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོའིི་



624624
གོཤེིས་ཀ་གོ་ལེར་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། སྣ་ཡོང་རྡུམ་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐྱོན་ཡོིན་པོ་ལས་ལེགོས་ཆེ་ཞིིགོ་མིན། ང་ཚོར་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་གོི་གོོམས་གོཤེིས་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་དང་། 

མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་བཟོ་

དགོོས་པོ་ལས། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་མི་རེངས་པོོ་ཐེབས་ཆེགོ་

ཅིགོ་ཆེགོས་ཚར་ན། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་འིགྲེེལ་བཤེད་ཇི་ཙམ་

བྱེས་ཀྱིང་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

དཔོེར་ན། གོཞིན་དགོ་ཕེར་བཞིགོ ང་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོིས་གོཞིེན་

སྐུལ་བྱེས་ཀྱིང་། སྐྱབས་སུ་མཆེི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་བཀའི་

གོནང་སོང་། ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལས་དོན་ཕེན་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་མ་

རེད། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཞིི་ལྔ་དང་དྲུགོ་བདུན་ནས་ལོ་ན་

བཅུ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུགོ་ཙམ་ལ་སློེབས་མ་སློེབས་བར་དུ་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་དགོེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང་། རྣམ་

འིགྱུར་སྟོན་སྟངས། བྱེ་སྤྱོོད་འིཁྱིེར་སྟངས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་

དེ་སྦྱོོང་བརར་སྤྲོད་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཕྱོིན་ཆེད་སྡེིགོ་

པོའིི་གྲེོགོས་པོོ་གོཅིགོ་འིཕྲད་ཀྱིང་ལམ་སེང་བློ་འིགྱུར་མི་ཐུབ། 

དེས་ན་དོན་གྱིི་དགོེ་བའིི་བཤེེས་གོཉིེན་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཆེགོས་



625625
ཡོོད་པོ་ལས། ཁི་མཐོ་པོོའིི་སྟེང་ལ་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་བླ་མ་རྣམས་

དགོེ་བའིི་བཤེེས་གོཉིེན་ཆེགོས་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད།

ཉི༽ ཕེ་མས་སློབོ་སྟནོ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས།

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཕེ་མ་རྣམས་ལའིང་འིགོན་འིཁུར་ཆེེན་པོོ་འིཁི་

ཡོོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཚོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ནང་གོི་ཕེ་མ་

གོཉིིས་པོོ་དེས་བླ་མ་དོན་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ནང་གོི་ཕེ་མས་བླ་མ་

དོན་མ་ཐུབ་པོར་ཕྲུ་གུ་དེ་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་བཅུ་བདུན་མ་སློེབས་བར་

དུ་ཆེོས་ཀྱིི་དྲེི་མ་མེད་པོར་བསྡེད་ན་དེ་ནས་དགོོན་པོ་ཡོར་གོཞུགོ་

སྟེ་བསློབས་པོ་སློོབ་གོཉིེར་བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། སྔ་མོ་བོད་

ལ་ཡོིན་ན་ལུང་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་གོ་སློོབ་སྦྱོོང་

གོང་འིཚམ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན་དགོོན་པོར་གོཞུགོ་ན་མ་གོཏེོགོས་

གོཞིན་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་ས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། དཔོེར་ན་

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚོ་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་

གྲེངས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཚོང་པོ་དང་མི་དྲེགོ ཡོང་ན་ལས་བྱེེད་པོ་མི་

ཚང་དྲེགོ་པོ་དེ་འིདྲེའིི་ཕྲུ་གུ་དགོོན་པོར་གོཏེོང་མཁོན་སུ་ཡོང་

མེད། ཁོོང་ཚོའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཀ་སྦུགོ་དང༌། རོ་རྗེེ་གླིིང་སོགོས་དབྱེིན་
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ཇིའིི་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་བ་ལས། བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭར་ཡོང་གོཏེོང་

གོི་མེད། གོཉིམོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་འིགྲེོ་ས་སྡེོད་ས་མེད་པོ་དེ་

རིགོས་བོད་གོཞུང་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། དགོོན་པོའིི་ནང་ལ་

གྲྭ་པོ་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་གོི་ཕེ་

མ་སྐྱོ་པོོ་ཚོས་དགོོན་པོར་བཅོལ་པོོ་ཞུས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་པོ་ལས་

མི་འིདུགོ ད་ཆེ་གོང་གོིས་ལན་པོ་རེད་ཅེ་ན། ཕེ་མ་སོ་སོས་མ་

ཎི་འིདོན་པོ་དང༌། ཡོོན་ཆེབ་ཕུལ་བ། ཕྱོགོ་འིཚལ་བ་ལྟ་བུ་ཕྲུ་

གུས་མཐོང་གོི་ཡོོད།

འིོན་ཀྱིང་ནང་ཆེོས་ཟེར་བ་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། 

ནང་ཆེོས་འིདི་ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་དང༌། ཁོ་ཆེེའིི་ཆེོས། ཧིན་དཱུའིི་

ཆེོས་སོགོས་དང་མི་འིདྲེ་བ། ནང་པོའིི་ཆེོས་ནས་ཤེེས་རྒྱུད་ནང་

ནས་བཏུལ་ཏེེ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་

ལས། མདུན་ལ་ལྷ་ཞིིགོ་བཞིགོ་སྟེ་དེ་ལ་གོསོལ་བ་སྨོན་ལམ་

བཏེབ་ནས་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཕེ་

མ་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོ་བྱེས་ཐོགོ་ཕེ་མས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་

ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་བདེན་པོ་བཞིི་དང༌། བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་བྱེང་

ཆུབ་ཀྱིི་སེམས། སྟོང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་སོགོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་རགོས་
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རིམ་ཕེ་མས་ཕྲུ་གུར་སློོབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཕེན་གྱིི་རེད། གོཅིགོ་

ནས་ཕེ་མས་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཐོགོ་མའིི་གོསོ་སྐྱོང་ལྟ་བུ་གོཅིགོ་

སྤྲོད་པོ་དང་། དེ་རྗེེས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་དུ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་དགོེ་རྒན་

རྣམས་དང༌། ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ངོས་ནས་མཇུགོ་བསྐྱངས་

ཏེེ་བསློབས། གོཞུང་སྒོེར་གོཉིིས་ཀའིི་ཐོགོ་ནས་གོསོ་སྐྱོང་ལྟ་བུ་

བྱེས་ན་ཕེན་འིབྲས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱིི་རེད།

དཔོེར་ན་དྷ་སའིི་བོད་ཁྱིིམ་སློོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་མཁོན་ཕྲུ་གུ་ཁོ་

ཤེས་ཤེེས་བཞིིན་དུ་ཆེོས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་སད་ནས་རིགོས་ལམ་

སློོབ་གྲྭར་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་དང༌། གྲྭ་སར་ཕྱོིན་ཏེེ་གྲྭ་

པོ་བྱེེད་མཁོན་ལྟ་བུ་ཁོ་ཤེས་བྱུང་སོང༌། གོཞིི་ནས་རྐྱེེན་འིཛོམས་

སྐོབས་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཤེིགོ་བླ་མ་ཡོང་ཆེགོས་ཡོོང་བ་ཡོོད། བགོ་

ཆེགོས་ལྟ་བུ་སད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ཕེ་མས་ཁྱིིམ་ཚང་

གོི་ནང་དང༌། དགོེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ལོ་གོཞིོན་པོའིི་དུས་ཚོད་

སྐྱེལ་ས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོོད་

ལྡན་པོ་ཡོོང་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། འིདིའིི་རྩི་བ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་

ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་དགོ་ཞིོར་འིཕྲོས་ཡོིན། 

ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོར་བྱེེད་ཨང་། ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་



628628
དགོོས། ཤེེས་སོང་ངམ། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་ཨང་། བཀྲ་ཤེིས་

བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༦ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༦ ཉིནི་

དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམི་དུས་དྲེན་སར་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམི་དུས་དྲེན་སར་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ འིཐུས་ཤེརོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་དང་། གོསར་གོཏེདོ་ལ་

དགོངོས་བཞིསེ།

དེ་རིང་འིདིར་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མི་འིདུགོ ང་ཚོ་ལོ་

ལྟར་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། ཁྱིེད་རང་ཚ་ོཚང་མས་

སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་ཁུར་བསྐྱེད་བྱེེད་མུས་རེད། ད་ལྟ་འིདིར་

བོད་ཁྱིིམ་འིགོན་འིཛིན་དང༌། ཚོགོས་གོཙ་ོགོཞིོན་པོ། བཀའི་བློན་

ཁི་པོ། ཁྱིེད་རང་རྣམས་ནས་དོན་དགོ་རང་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་

ནས་གོསུངས་སོང༌བས་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་ཁྱིིམ་

འིགོན་འིཛིན་གྱིི་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་ཚན་རིགོ་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་

ཐོགོ་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོ་སོགོས་སྐྱོན་ཆེའིི་རིགོས་བཤེད་པོར་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གོཞིན་ང་རང་ཚོ་ཚོགོས་འིདུ་འིཚོགོས་

སྐོབས་ཡོགོ་ཡོགོ་ཤེ་སྟགོ་བཤེད། སྡུགོ་པོའིི་རིགོས་བཤེད་ན་

རྟེན་འིབྲེལ་ལ་གོནོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོ་དེ་གོཏེན་ནས་མི་

འིགྲེིགོས། ང་ཚོས་སྐྱོན་ཆེ་རྣམས་གོསལ་པོོར་ངོས་འིཛིན་པོའིི་



630630
ཐོགོ་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིིས་ཆེོས་འིཁོོར་དང་པོོ་བསྐོོར་གོནང་བའིི་སྐོབས་སུ། 

འིདི་ནི་སྡུགོ་བསྔལ་འིཕེགོས་པོའིི་བདེན་པོའི།ོ །ཞིེས་ཐོགོ་མར་

སྡུགོ་བསྔལ་ངོ་སྤྲོོད་གོནང་ཡོོད། སྡུགོ་བསྔལ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་

ན་དེ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་འིཁོོར་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཡོགོ་

ཡོགོ་ཁོོ་ན་བཤེད་ནས་བསྡེད་ན་དགོོས་པོ་ཅི་ཡོང་མེད།

འིདིར་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་པོོ་ཐོན་

ཡོོད། སྐོབས་རེ་ལས་ཀ་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེན་པོོའིི་རིགོས་དང་། ཡོང་

གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་བརྩིམས་ཏེེ་འིགོན་ཡོོད་མཁོན་

གྱིི་བསམ་བློ་དེ་ཚོའིི་ཐོགོ་ལ་གོཡོེངས། ལོ་མང་ཡུན་བསྲིིངས་

ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་རིགོས་ལྷོད་གོཡོེང་འིགྲེོ་སྲིིད། འིགོན་

འིཁྱིེར་མཁོན་ཚོས་ཆེེ་ས་གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་ལས་རིགོས་ལ་ངེས་

པོར་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་མ་བཏེང་ན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་མི་

ཐུབ། ཡོིན་ན་ཡོང་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་གོི་ཕྲུ་གུའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་དང༌། 

འིཚོ་བར་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་རྒྱུ། ཕྲུ་གུའིི་གྱིོན་གོོས་འིཁྲུ་བཤེལ་བྱེེད་

སྟངས་ཀྱིིས་མཚོན་པོས་ཆུང་ཙགོ་གོི་རིགོས་ཀྱིང་འིཐུས་མ་

ཤེོར་བ་དང༌། ལྷོད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེོར་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་



631631
དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཆེེ་སར་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཀྱིང་། མངོན་གོསལ་

དེ་ཙམ་མེད་མཁོན་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཉིིན་རེ་

ཉིིན་རེའིི་འིཚོ་བར་ཕེན་གོནོད་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ལ་

འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་དང་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ

ཁོ༽ སྤྱོ་ིཚགོོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ།

དེ་ནས་གོོང་དུ་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བཤེད་སོང༌། ད་ལྟ་

འིདིར་བཀའི་སློོབ་གོནང་མཁོན་ཚོགོས་གོཙོ་གོཞིོན་པོ་དང༌། 

བཀའི་བློན་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཀྱིང་ནན་པོོ་བྱེས་ནས་གོསུངས་

སོང༌། འིདི་དངོས་གོནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བར་སྐོབས་ང་

རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་མཁོན་དེ་རིགོས་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་མཐོང་ཚུལ་ལ་

ང་རང་ཚོའིི་བཟང་པོོའི་ིགོོམས་གོཤེིས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ད་ཆེ་རིམ་

པོས་ཉིམས་ཆེགོས་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་མཐོང་སྣང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ང་རང་ཚོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་སྤྱོོད་པོ་འིཆེལ་ལེ་



632632
འིཆེོལ་ལེ་ཆེགོས་པོ་དང་། གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེེད་མཁོན། ཡོ་

རབས་སྤྱོོད་བཟང་མེད་པོ་དེ་རིགོས་ལམ་སེང་བཟོ་བཅོས་བྱེེད་

རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། འིདི་ཚོའིི་གྲེས་དང་པོོ་ནས་སྐྱོན་མ་ཤེོར་བ་བྱེེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

ང་རང་ཚོས་སོ་ནམ་གྲེོང་པོར་ལྟོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོའིི་དཔོེ་ལྟར། 

ད་ལྟ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ལུང་པོ་ཧ་ཅང་གོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ། 

དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཧ་ཅང་ཡོར་རྒྱས་

ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ལུང་པོ་དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཁིམས་

འིགོལ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཉིེ་ཆེར་རང་ངོས་རང་

ཨ་རིར་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོི་དཀའི་ངལ་སྐོོར་

ཚོགོས་འིདུ་ཉིིན་ཤེས་འིཚོགོས་ས་ཞིིགོ་ཏུ་སློེབས་བྱུང༌། དེའིི་

སར་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སྐོོར་ལ་དངོས་སུ་འིགོན་འིཁུར་

བླངས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོགོས་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ལས་

ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཉིམས་མོང་ཡོོད་པོ། ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་ནས་བརྟགོ་

དཔྱོད་བྱེས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་དངོས་ཡོོད་ལགོ་ལེན་

བསྟར་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་རིགོས་ཀྱིི་མི་ཉིམས་

མོང་ཅན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཚོགོས་འིདུའིི་སར་སློེབས་འིདུགོ ཁོོང་



633633
ཚོས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྐོབས་ཨ་མི་རི་ཀའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་

ལོ་བཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞིི་ལྟ་བུའིི་ལོ་ཆུང་གོི་ནང་ནས་མི་གོསོད་

རེས་གོཏེོང་བ་དང༌། འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཁིམས་འིགོལ་བྱེེད་

མཁོན་ཡོོད་པོ་དང༌། མངའི་སྡེེ་འིགོའི་ཞིིགོ་ནང་དེ་རིགོས་ལ་

སྲིོགོ་ལན་སྲིོགོ་འིཇལ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ཁིམས་སྲིོལ་ཡོོད་པོ། 

སྲིོགོ་ཐོགོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཁིམས་ཉིེས་ཕེོགོ་མཁོན་ཕྲུ་གུ་འིགོའི་ཞིིགོ་

སྲིོགོ་ཐོགོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལོ་ན་མ་སོན་པོར་ད་ལྟ་བཙོན་ཁོང་ནས་

སྲིོགོ་ཐོགོ་གོི་ཉིེས་ཆེད་སྒུགོ་ནས་སྡེོད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་སེམས་སྐྱོ་པོོའིི་རིགོས་བཤེད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ

དེ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོང་བའིི་རྐྱེེན་རྩི་གོང་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་ཅེ་

ན། ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་བྱེམས་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཉུང་དྲེགོས་

པོ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚོ་བ་དེ་ཉུང་དྲེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ལར་

ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་ཁྱིོན་ཡོོངས་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ཉུང་དྲེགོས་པོའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་དཀའི་ངལ་དེ་དགོ་འིཕྲད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་ཆེ་

ཤེོད་མཁོན་ཚང་མས་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུར་དུ་བཤེད་ཡོོང་

གོི་འིདུགོ ཁོོང་ཚོས་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད། 

སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་བརྒྱབ་



634634
པོའིི་མཐའི་བསྡེོམས་སུ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚོ་

བས་མ་འིདང་བའིི་སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོར་གོནད་དོན་

འིདི་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་དངོས་གོནས་ར་སྤྲོོད་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ

གོ༽ གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབྱེམས་བརྩིེ་དང་། ཕེ་མའི་ིསློབོ་སྟནོ།

ང་རང་ཚ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ངས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་མ་བྱེས་ན་

མིའིི་མཐོང་ཚུལ་སྡུགོ་ཅགོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམས་ན་ཀུན་སློོང་དེ་

ནོར་བ་རེད། དེ་ལྟར་མ་ཡོིན་པོར་བརྩིེ་བའིི་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ངས་མི་ལ་མགོ་ོསྐོོར་གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་འིདུགོ་ཀྱིང་། མགོ་ོསྐོོར་བཏེང་

ན་ཁོོ་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་ཡོོང་གོི་རེད། དཔོེར་ན། ང་ལ་མི་གོཅིགོ་

གོིས་མགོོ་སྐོོར་བཏེང་ན་ང་མ་སྐྱིད་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོོང་གོི་རེད་དམ། 

དེ་བཞིིན་དུ་ཕེ་རོལ་པོོར་མགོོ་སྐོོར་བཏེང་ན་ཕེ་རོལ་པོོ་མ་སྐྱིད་

པོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དེ་ལྟར་བྱེེད་མི་རུང་བསམ་སྟེ་བྱེམས་བརྩིེའིི་

བསམ་བློའི་ིཐོགོ་ནས་ཉིེས་སྤྱོོད་སྡེོམ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། མཁོས་པོོ་

དང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་མ་བྱེས་ན་ང་ལ་མིང་ཆེད་ཡོོང་གོི་རེད། ང་



635635
ལ་མིས་མི་དགོའི་བ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་ན། རང་གོཅེས་འིཛིན་

གྱིི་བསམ་བློ་རེད། དེའིི་གོཞིི་རྩི་ཐབས་སྡུགོ་མིན་ནའིང་། གོལ་

སྲིིད་སོ་སོར་མིང་ཆེད་མ་ཆེགོས་པོ་དང༌། མིས་མ་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ན་བྱེ་སྤྱོོད་ངན་པོ་བྱེེད་པོར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

གོང་ལྟར་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཉིེས་སྤྱོོད་སྡེོམ་དགོོས་

པོ་ཤེིན་ཏུ་གོནད་ཆེེ། རང་ལ་གོོ་སྐོབས་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོང༌། ཨ་

ཙི་དེ་ལྟར་བྱེེད་མི་རུང༌། འིདིས་ཕེ་རོལ་པོོ་ལ་མི་བདེ་བ་ཡོོང་

གོི་རེད་བསམ་པོའིི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ནས་ལགོ་ལེན་འིཛོལ་མེད་

བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟར་ན་ང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་

འིཚོ་བ་ཟེར་བ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ས་རེད། ཆེོས་

ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ཡོང་འིདི་ཡོིན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀྱིང་གོསལ་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་

རེད། ཕེ་མ་བཞིིན་དུ་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་ལ་

ཕྲུ་གུ་སུ་ཡོིན་ནའིང་རིགོས་རུས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་དང་། དབུལ་ཕྱུགོ་

གོི་སྐོད་ཆེ། ཆེོས་དད་ཡོོད་མེད་སྐོད་ཆེ་སོགོས་མི་བརྗེོད་པོར་

སཡོས་བྱེམས་པོོ་བྱེས་ཀྱིང་དེ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། སྤྱོིར་

བཏེང་ང་རང་ཚོ་མི་སུ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་དེ་

རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད། ལྷགོ་དོན་ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་



636636
སྐོབས་སུ་བརྔོན་པོ་ལྟ་བུ་སྤྲོད་པོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

གོི་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་བྱུང་ན། མི་ལྟ་ཅི་སྨོས། དུད་འིགྲེོ་ཞིིགོ་

ཡོིན་ཀྱིང་དེ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་ཆེོས་ཉིིད་རེད། 

ང་རང་ཚོ་མི་ལ་རང་ཆེས་སུ་གོཞིན་གྱིིས་རང་ལ་བྱེམས་པོོ་བྱེས་

ན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་དགོའི་ཞིིང་ཚིམ་པོ་ལྟ་བུ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་དཔོེ་ལ་བླངས་ནས་རང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མི་

གོཞིན་ལ་ཕེར་བྱེམས་བརྩིེ་བྱེས་ན་ཕེ་རོལ་པོོའིི་ཡོིད་དགོའི་ཞིིང་

ཚིམ་པོ་ཡོོང་རྒྱུ་འིདི་སོ་སོའིི་ཉིམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཤེེས་

པོ་བྱེས་ཏེེ་ལགོ་ལེན་ལ་བསྟར་དགོོས། གོནད་དོན་འིདི་སྐོོར་

དགོེ་རྒན་ཚོ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་གོི་ཕེ་ཚབ་མ་ཚབ་

རྣམས་དང༌། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕེ་མ་ངོ་མ་བཅས་ཚང་མའིི་ཐོགོ་ནས་

ཕྲུ་གུར་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་འིདི་ཇི་ལྟ་བུའིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་

ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་ཏེེ་སྟོན་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཕྲུ་

གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སློོབ་ཚན་ཞིིགོ་བསློབས་པོ་ལྟ་བུ་མ་

ཡོིན་པོར། ཆུ་ཚོད་ཉིི་ཤུ་རྩི་བཞིིའིི་འིཚོ་བའིི་ནང་ལ་དེའིི་ཁྱིད་

ཆེོས་དགོེ་མཚན་རྣམས་ཕྲུ་གུས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྲུ་

གུའིི་སེམས་ནང་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་མིགོ་ལྟོས་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་



637637
ཞིིགོ་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་སུ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་

ལྟ་བུའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་རིམ་པོས་འིཚར་ལོངས་ཡོོང་སྐོབས་སུ་གོཞིན་

ལ་བྱེམས་བརྩིེ་བྱེེད་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ངེས་རེད། གོནད་དོན་

འིདི་ནི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ

ང༽ རང་གོ་ིདནོ་ཆེནེ་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོས།ོ

ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་མ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་གོང་འིཚམ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་ཚོའིི་གྲེས་ང་རང་ཚོས་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་

སློོབ་གོསོ་སྤྲོད་ནས་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་གོསོ་སྤྲོོད་

པོ་དེ་ཡོང་དོ་བདགོ་སོ་སོའི་ིཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། བོད་པོའིི་ཁོ་

དཔོེར་བཤེད་སྲིོལ་ཡོོད་པོ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་ཐུགོས་

ཁྱིད་ཡོོད་ན་ངས་སྡེིགོ་པོ་མ་བསགོས་ཆེོགོ་ཅེས། སྡེིགོ་པོ་

བསགོས་ན་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་གོནོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་མིན། 

ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་དོན་

དགོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་མིན། ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་དེ་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉིིད་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། 

སོ་སོའི་ིཁྱིིམ་ཚང་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་བ། སྤྱོི་ཚོགོས་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་བའིི་



638638
དོན་དགོ་ལ་ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད།

ལྷགོ་དོན་ང་རང་ཚོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་འིཇིགོ་རྟེན་

བཀོད་པོ་པོོ་འིདོད་ཀྱིི་མེད། བདགོ་ཉིིད་བདགོ་གོི་མགོོན་ཡོིན་

པོར་གོསུངས་ཡོོད། སོ་སོའིི་བདེ་སྐྱིད་སོ་སོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ལམ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་བྱེེད་པོ་པོོ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མ་རེད། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་དེ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་

ནས་ངོ་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེའིི་རྩི་བ་སོ་སོའིི་དོན་དགོ་

ལ་ཐུགོ་པོའིི་སྐོོར་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

ང་རང་གོི་ཉིམས་མོང་ལ་གོཞིིགོས་ན། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཆེོས་ལ་

དད་པོ་མེད་མཁོན། དམིགོས་བསལ་ཆེོས་ལུགོས་འིདི་ཡོིན་

གོང་ཡོང་མེད་མཁོན་དེ་རིགོས་ལ། གོཞིི་རྩིའིི་ང་རང་ཚོའིི་མིའིི་

གོནས་སྟངས་དང༌། མིའིི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ལྟ་བུའིི་སྐོོར་

ལ་འིགྲེེལ་བཤེད་དང་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས། སྐོད་ཆེ་བཤེད་རེས་བཏེང་

བའིི་སྐོབས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ངོ་ཆེ་འིཕྲོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་

བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་དེ་བས་ཀྱིང་རང་བཞིིན་གྱིི་ཐེགོ་པོ་

ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ལ་བགོ་ཆེགོས་ཤེིགོ་ཡོོད་མུས་རེད། དེའིི་ཐོགོ་



639639
ལ་ཕྲུ་གུ་རང་རང་སོ་སོའིི་ཉིམས་མོང་དང་སྦྲགོས་ནས་ང་ཚོས་

ངོ་སྤྲོོད་མཛུབ་སྟོན་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ན་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་

ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐེབས་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་མི་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་དེ་ང་ཚོས་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་མེད། 

ཏེན་ཏེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད།

མང་ཚོགོས་སྤྱོི་ཡོོངས་དེ་དངོས་གོནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཚུལ་མིན་བྱེེད་མཁོན་རེ་ཟུང་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་ནི་གོནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རེད། གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་སྐོོར་ལ་ཚང་མས་སེམས་

འིཁུར་བསྐྱེད་དགོོས། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་སྤྱོི་ཚོགོས་ཁྱིོན་ཡོོངས་

ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་

འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ཕེ་མ་སོ་སོ་དང༌། གོཉིེན་འིབྲེལ་ཁོགོ རྒན་རབས་

ཚང་མས་ངེས་པོར་དུ་དོ་ཁུར་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ མི་ཚེ་འིདི་

གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

འིགྲེེལ་བཤེད་བརྒྱབ་ན་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚན་ཡོིད་

ཆེེས་ངེས་པོ་རྙོེད་པོ་ཤེོད་ཐུབ་པོ་ཡོོད་ཀྱིང་གོཞིི་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་

རེད། ང་རང་ཚོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་བྱེས་

ན་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོ་དང༌། གོཏེིང་ཟབ་པོོ། རྒྱ་ཆེེན་



640640
པོོ་ཤེོད་རྒྱུ་ཡོོད།

མདོར་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་ཤེེས་རབ་

ཀྱིི་གྲེོགོས་དང་བཅས་པོ་བཤེད་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེེན་པོོ་

རེད། སྤྱོིར་བཏེང་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་གོི་ནང་ལ་དད་པོ་

དང༌། བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བ་ལས་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་གྲེོགོས་དང་

བཅས་པོ་ཟེར་བ་ཁོགོ་པོོ་རེད། ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་

ཆེོས་ཤེེས་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་

པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཆེོས་ཤེེས་ནས་ཆེོས་ལགོ་ལེན་བྱེས་ན་ཡོགོ་

པོོ་རེད། ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་གོང་ཡོང་མ་ཤེེས་པོར་སོ་སོའིི་ཕེ་

མེས་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་དད་དེ་འིདྲེའིི་

སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ན་མི་འིགྲེིགོས། ཆེོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཚད་མ་འིདང་བ་

ཁོ་ནས་ཆེོས་ཤེོད་ཀྱིིན་ཤེོད་ཀྱིིན་ངོ་ཐོགོ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་

རྒྱབ་འིགོལ་འིགྲེོ་བ་དེ་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་དེ་ཙམ་གྱིི་ངེས་

པོ་རྙོེད་མེད་པོའིི་རྟགོས་ཡོིན། ང་རང་ཚོ་སྤྱོི་ཚོགོས་སྤྱོི་ཡོོངས་

ནང་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་

བཤེད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་གོང་

ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ཤེེས་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ངོས་



641641
ནས་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་རིང་ཡོང་ཤེོད་འིདོད་བྱུང༌།

ཅ༽ འིཚ་ེམདེ་ཞི་ིབད་ེདང་། གོཉིསི་མསོ་ཀྱི་ིགྲེསོ་མལོ།

དེ་ནས་ཁོ་སང་ལ་དྭགོས་བོད་ཁྱིིམ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོར་ཡོང་དེ་སྐོོར་

བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་ཚོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ཞིེས་རྟགོ་པོར་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་འིཚེ་བ་མེད་པོའིི་

ཞིི་བདེ་ཟེར་བ་འིདི་ཡོོངས་སུ་གྲེགོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། འིཚེ་བ་མེད་

པོའིི་ཞིི་བདེ་དགོོས་ཟེར་བ་འིདི་རྙོོགོ་དྲེ་བྱུང་ན་དེ་ལ་ལགོ་པོ་མ་

འིཆེང་བར་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་སྡེོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་མིན། 

རྙོོགོ་དྲེ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་རྙོོགོ་དྲེ་ཆེ་ཚང་མཐོང༌། རྙོོགོ་དྲེ་དེའིི་

ནང་ལ་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཕེར་ཞུགོས་ཏེེ་རྙོོགོ་དྲེ་དེ་སེལ་ཐབས་ཀྱིི་

འིགོན་ཆེ་ཚང་འིཁྱིེར་བའིི་ཐོགོ་ནས་འིཚེ་བ་མེད་པོའིི་ཞིི་བདེ་

ཡོོང་བའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རེད།

མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཇི་སྲིིད་འིགྲེོ་བ་མི་གོནས་པོ་དེ་སྲིིད་དུ་

རྙོོགོ་དྲེ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས་རྙོོགོ་དྲེ་དེ་འིཚེ་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་

ནས་སེལ་ཐབས་བྱེས་ན་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། འིཚེ་བ་སྤེངས་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོི་དཀའི་རྙོོགོ་སེལ་ཐུབ་པོའིི་ཐབས་



642642
ལམ་ཞིིགོ་ང་ཚོས་བསྟེན་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཡོིན་

ཡོང་རུང༌། སོ་སོ་སྒོེར་པོ་མི་གོཅིགོ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ལ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་གོི་ནང་ལ་ཡོིན་ཡོང་

རུང༌། རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐོགོ་ལ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། གོང་ལྟར་དཀའི་རྙོོགོ་

ཡོོད་པོ་དེ་འིཚེ་བ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་ཕྱོོགོས་

ནས་ཁོེ་གྱིོང་བསམ་ཤེེས་དང༌། ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་ཀས་ཉིན་ཤེེས་

གོོ་ཤེེས་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་བརྩིི་བཀུར་དང༌། ཕེན་

ཚུན་གོཉིིས་ཕེན་གྱིི་འིོགོ་ནས་དཀའི་རྙོོགོ་སེལ་ཐུབ་པོའིི་ཐབས་

ལམ་འིཚོལ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ

དཔོེར་ན། རྒྱ་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་

མི་ཡོིན་ནའིང་བསམ་བློ་གོཏེོང་ས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོ་

ཡོིན་ནའིང་བསམ་བློ་གོཏེོང་ས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་

མོས་ཀྱིི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཏེེ་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོའིི་

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གོི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་གོནད་འིགོགོ་དེ་ཤེེས་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ དཔོེར་ན། སློོབ་གྲྭ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་ནང་ལ་མང་གོཙོའིི་ངོ་

སྤྲོོད་བྱེེད་སྐོབས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོས་འིདེམས་བསྐོོ་བྱེེད་མཁོན་དེ་

འིདྲེ་ཁོ་ཤེས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་



643643
ནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོའིི་སྐོབས་སུ་དཀའི་ངལ་དེ་

སེལ་ཐབས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་སྐོོར་ལ་ལམ་སྟོན་

བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། ཕྲུ་གུ་གོཉིིས་སམ། ཡོང་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོ་

ཁོགོ་གོཉིིས་བསམ་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བའིི་འིགོལ་ཟླ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

འིགོལ་ཟླ་དེ་ང་དང་ཁྱིོད་ཅེས་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་པོ་དང་། འིཛིང་

རེས་བཏེང་ནས་སེལ་རྒྱུ་མ་ཡོིན་པོར། སྦྱོངས་བཤེད་བྱེས་ཏེེ་

གོཉིིས་མོས་ཀྱིིས་ཐོགོ་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེེད་སྟངས་འིཁབ་སྟོན་

ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་ཕྲུ་གུ་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་སློོབ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོ་ལེར་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་གོི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་ཕེར་འིཇགོས་སྐོབས་ནམ་ཞིིགོ་

ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭ་ནས་རང་གོི་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ལ་ཕེར་སློེབས་པོའིི་ཚེ་

ཕེ་མ་གོཉིིས་འིཁྲུགོ་པོ་ཤེོར་ཡོོད་ན། ཕྲུ་གུས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་མི་

རུང༌། བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་ཡོོད་ན་ཡོང་གོཉིིས་མོས་དང་། 

གོཉིིས་ཕེན་གྱིི་ཐབས་ལམ་ཐོགོ་ནས་སེལ་དགོོས། ང་ཚོའིི་རྒན་

ལགོས་ཀྱིིས་འིདི་ལྟར་གོསུང་གོི་ཡོོད། ང་ཚོས་འིདི་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད་ཅེས་ཕྲུ་གུས་ཕེ་མར་ལམ་སྟོན་བྱེེད་ཐུབ།

དེས་མཚོན་པོས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཡོང་ཕྲུ་གུས་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་



644644
རྒྱུ་དང༌། བར་འིདུམ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ང་ཚོས་ཏེན་ཏེན་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་

རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ཐབས་ལམ་ཟེར་

བ་འིདི་ནུས་པོ་མེད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་ལ། མ་འིཕེེར་བའིི་སྐོད་ཆེ་

ཡོང་མིན། མ་ནུས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་དང་། སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་

ལས་གོཡོོལ་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཡོང་མིན་པོར་དཀའི་རྙོོགོ་ལ་གོདོང་

ལེན་ཆེ་ཚང་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཚེ་བ་སྤེངས་པོའིི་ཞིི་འིཇམ་

གོཉིིས་མོས་ཀྱིི་ཐབས་ལམ་བརྟེན་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་

བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། གོནད་དོན་འིདི་དགོ་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་

ལ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་འིཇགོས་དགོོས་པོ་དང༌། ཤེེས་དགོོས་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ

ཆེ༽ རང་མདེ་གོཞིན་འིཚལོ་དང་། རང་འིགོན་ལེགོས་

སྒྲུབ།

བར་སྐོབས་ང་ལ་དོ་སྣང་བྱུང༌བ་ཞིིགོ་ལ། ཕྱོི་རྒྱལ་ཆེོས་ཚོགོས་

འིགོའི་ཤེས་ནང་ང་ཚོའིི་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གོར་ལ་ས་སྐྱེས་རོ་

སྐྱེས་རྒྱ་གོར་ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། སོ་སོ་དགོེ་

བཤེེས་ཀྱིི་མིང་རྟགོས་བཞིགོ་པོ་དེ་འིདྲེ་འིགོའི་ཤེས་མཐོང་རྒྱུ་

འིདུགོ དེ་བཞིིན་ང་ཚོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་དང༌། ང་ཚོའིི་སློོབ་
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གྲྭ་ཁོགོ་ནས་ཐོན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཕྱོོགོས་མཐའི་ལ་དྭགོས་དང༌། 

འིབྲས་ལོངས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པོོར་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་མཁོན་དགོེ་རྒན་གྱིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་བ་འིགོའི་ཤེས་འིདུགོ་

པོ་དོ་སྣང་བྱུང༌། དཔོེར་ན། གོོང་དུ་སྨན་ཁོང་གོསར་པོ་སྒོོ་

འིབྱེེད་སྐོབས་ཀྱིི་སྨན་པོ་གོཉིིས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་བོད་

ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་འིདི་ནས་ཐོན་པོ་རེད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་

པོོ་རེད། གོང་ལྟར་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ང་ཚོས་

ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་གོསོ་སྐྱོང་བྱེས། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་རྣམས་

ད་ཆེ་སོ་སོའི་ིལས་རིགོས་རེ་རེའིི་ནང་ལ་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚང་

འིཁྱིེར་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་འིདི་ང་ཚོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་དང་། སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རེད།

དེ་སྔའིི་ལས་བྱེེད་ཚོ་དང༌། ད་ལྟ་འིདིར་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁོན་འིབྲེལ་ཡོོད་གོཞུང་ཞིབས་ལས་བྱེེད་པོ། གོང་ལྟར་བོད་

ཁྱིིམ་འིདིར་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡོིན། ང་རང་ཚོའིི་དཔོེ་ལ། དུང་ཕྲུགོ་འིོ་

མས་གོསོས་ཟེར་བ་བཞིིན་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་རིང་ལ་རང་མེད་

གོཞིན་འིཚོལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་གོསོ་སྐྱོང་བྱེས་པོ་རེད། གོཙོ་ཆེེ་
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ཤེོས་ང་ཚོར་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་ནས་འིཕྲལ་སེལ་

ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་ངོ་གོདོང་ལ་བལྟས་པོ་གོཅིགོ་པུ་ཕེལ་ཆེེར་མ་

རེད། གོང་ལྟར་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོའིི་

ཁྱིད་ཆེོས་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་མཐོང༌། དེ་ལ་མ་དྲེང་མ་

འིོས་པོའིི་བཙན་གོནོན་བྱུང་སྟེ་དཀའི་ངལ་འོིགོ་ལྷུང་བ་འིདི་ལ་

ཤེ་ཚ་བྱེས་ནས་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་དེའིི་ཐོགོ་

ནས་བྱུང་ཡོོད། རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་ཚོས་རོགོས་རམ་བྱེས་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རིམ་པོས་ལོ་ན་སོན་ཡོོང་དུས་སོ་སོའིི་ལས་

རིགོས་དེ་གོའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཞིབས་

ཕྱོི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་ལས་

འིགོན་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་འིདི་དགོ་མཐོང་བའིི་ཚེ་རོགོས་རམ་བྱེེད་

མཁོན་ཚོ་ཡོིན་ནའིང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། དེས་ན་

ཁྱིེད་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་སྟངས་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་

འིདུགོ ད་དུང་འིབྱུང་འིགྱུར་གྱིི་དུས་ཡུན་ནང་ཚང་མས་ཧུར་

ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན།

ཇ༽ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ིརབ་བྱུང་དང་། མངི་དནོ་གོཉིསི་

མཚུངས།
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ད་ེརངི་འིདརི་མ་ིམང་པོ་ོསློབེས་འིདུགོ དགོ་ེའིདུན་པོ་ཡོང་མང་པོ་ོ

འིདུགོ་ལ། བཙུན་མ་ཡོང་མང་པོ་ོཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ གོང་ལྟར་ཁྱིདེ་

རང་ཚ་ོསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིན་བཟའི་ངུར་སྨྲགིོ་གོ་ིགོསོ་འིཆེང་ནས་བསྡེད་

ཡོདོ། ང་རང་ཚ་ོསྤྱོ་ིཚགོོས་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིཛནི་

སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་བྱེདེ་མཁོན་མངི་རྒྱབ་འིཁུར་ཡོནི་པོས། ང་ཚའོི་ི

སྤྱོདོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ང་ལ་འིདརི་ད་ོསྣང་ཞིགིོ་བྱུང༌། ཤེམ་

ཐབས་གྱིནོ་མཁོན་གོཟན་མ་གྱིནོ་པོར་སྟདོ་ཐུང་གྱིནོ་པོ་ད་ེདགོ་ཁྱིད་

མཚར་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ རབ་ལ་གོསོ་ཕུ་ཐུང་ཡོདོ་

པོ་གྱིནོ་རྒྱུ་མདེ། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་བཀགོ་གོནང་ཡོདོ། ལྷགོ་

དནོ་མ་ིམང་པོ་ོའིད་ིལྟར་འིདུ་འིཛམོས་ཡོདོ་སར་གོསོ་ཕུ་ཐུང་ཅན་

ཞིགིོ་གྱིནོ་པོ་མ་ཟད། གོཟན་མདེ་པོར་ངན་བྱེས་ང་ོའིཁྱིརེ་བྱེས་ན་

ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་མ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཡོང་ན་སྐྱ་ཆེས་

རང་གྱིནོ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིརྟགོས་ཆེ་ལུགོས་བཅངས་ན་མངི་དནོ་

མཚུངས་པོ་ཚུལ་མཐུན་བྱེས་ན་ལགེོས།

ཉི༽ བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་དང་། སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིཕྱུགོ་ཚད།

གོཙ་ོཆེེ་ཤེོས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིཚམས་འིདྲེི་
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ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

ལ་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱིི་མེད་ལ། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་གྲེལ་

མཇུགོ་ལ་ལུས་ཀྱིི་མེད། གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་

ལས། གོོ་སྐོབས་བྱུང་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཕེལ་ཆེེར་

ཨང་དང་པོོའི་ིགྲེས་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་གོར་གོཅིགོ་པུ་མ་

ཡོིན་པོར་འིཛམ་གླིིང་གོང་སར་དེ་ལྟར་ཡོིན། བོད་ནང་ལ་མཚོན་

ན་ལོ་དེ་དགོ་གོི་རིང་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུས་མེད། བོད་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་ལོངས་ཀྱིི་སེམས་ཅན། 

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤེད་ན་ཕེ་སྤྲོེལ་རྒན་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་

དང༌། མ་སྲིིན་མོ་བྲགོ་སྲིིན་ནས་མཆེེད་པོའིི་མི་བརྒྱུད། ང་རང་

ཚོ་སྤྱོིར་བཏེང་འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཐོགོ་བཤེད་ན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

ཡོང་སྟེང༌། མཁོའི་རླུང་གོཙང་མ། ས་ཆུ་གོཙང་མ། ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་

གོི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོོད་པོ། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་གོནའི་རབས་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་རྙོིང་ཤེོས་བཅུ་གྲེངས་ཤེིགོ་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་ནང་ལ་ང་ཚོའིི་བོད་ཡོིགོ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་

སྐོད་ཡོིགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དངོས་གོནས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

ལ་འིགྲེན་བསྡུར་འིཕེེར་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད།
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ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐེགོ་པོ་ཆེེ་

ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་ལ་འིགྲེེལ་བཤེད་

ཆེ་ཚང་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། བར་སྐོབས་ནས་ཚན་རིགོ་ལ་

སོགོས་པོའིི་རིགོ་གོསར་སློོབ་ཚན་གོཞིན་དགོ་ནང་ལ་བོད་པོའིི་

སྐོད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་པོར་བརྟེན། རང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་ཡོིགོ་

ཕྱུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། སྔོན་མ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་འིདིར་ཐོགོ་མ་ཚན་

རིགོ་གོི་འིཛིན་གྲྭ་ཐོགོ་མར་ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་འིདིར་ལྟ་

སྐོོར་ལ་ཡོོང་བ་ཡོིན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་བོད་སྐོད་ཐོགོ་ནས་ཚན་རིགོ་

གོི་འིགྲེེལ་བཤེད་བྱེེད་སྐོབས་ངོས་ནས་ཤེེས་ཀྱིི་མེད། དངོས་

གོནས་བྱེས་ན་ང་བོད་པོ་རྒན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་ཡོིགོ་གོང་ལ་

གོང་འིཚམ་བསློབས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་། ངས་མ་ཤེེས་

པོའིི་མིང་ཚིགོ་གོསར་པོ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོིས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་མཚོན་ཐུབ། དེ་ལྟར་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་

ཕྱུགོ་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་རང་ངོས་ནས་ཆེ་

ཚང་བེད་སྤྱོོད་ལེགོས་པོར་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་མི་འིགྲེིགོས། རང་ཉིིད་

བོད་ཡོིགོ་ཐེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་ལས་མ་ཤེེས་ན་གོཏེོང་ཡོིགོ་ཅིགོ་
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བྲིས་ན་ཡོང༌། བརྗེོད་བྱེ་ཁུངས་མ་འིཁྱིོལ་བ་བྲིས་མཁོན་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་ཡོགོ་པོོ་ཤེེས་མཁོན་གོཅིགོ་གོིས་ལོ་

རྒྱུས་ཤེིགོ་བྲིས་ཀྱིང་ལོ་རྒྱུས་དེའིི་ནང་གོི་ས་བབ་ཡུལ་ལོངས་

དང་། ཕྱོི་དང་ནང་གོི་རྣམ་པོའིི་བཀོད་པོ། བདེ་སྡུགོ་གོི་ཚོར་

སྣང་ཆེ་ཚང་གོསལ་པོོར་བོད་ཡོིགོ་ནང་ལ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད།

དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོང་སྤྱོིར་བཏེང་གོཞུང་ཞིབས་ཤེིགོ་ཡོིན་

ན་གོཞུང་གོི་ཡོིགོ་རིགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་རྣམས་ཤེེས། དེ་ལས་

སྤྲོོས་པོའིི་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་མེད་པོ་ཆེགོས། 

ཡོང་གོཞུང་ཆེེན་ལྟ་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་ཆེོས་ཚིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་

རྣམས་ཤེེས་ཀྱིང༌། དེ་ལས་སྤྲོོས་པོའིི་འིཇིགོ་རྟེན་སྲིིད་ལུགོས་

ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་མ་ཤེེས་པོ་སྟེ། དཔོེར་ན་གོཞིན་དགོ་ལྟ་ཅི། བླ་

མ་དགོེ་བཤེེས་ལྟ་བུར་ཆེ་མཚོན་ན། གོཞུང་རྩིོམ་སྒྲིིགོ་སོགོས་

ལ་ཧ་ལས་པོའིི་མཁོས་པོ་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་གོཞུང་གོི་ཡོི་གོེའིི་འིདོན་

རྒྱགོ་སྟངས་དེ་བྲིས་མཁྱིེན་གྱིི་མི་འིདུགོ བོད་གོཞུང་གོི་ཡོི་གོེའིི་

འིདོན་རྒྱགོ་སྟངས་དེ་དགོ་གོཙོ་བོ་༸གོོང་ས་༸ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་

སྐོབས་དང༌། སྡེེ་སྲིིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་ཚོའིི་སྐོབས་ནས་དར་

བ་ཡོིན་འིདུགོ ཡོིགོ་བརྗེོད་འིགྲེོ་སྟངས་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་
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ཡོོང་གོི་འིདུགོ

བོད་ཡོིགོ་བྲིས་མཁོན་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་རྩི་བའིི་

ཡོི་གོེ་དེ་ཧ་ཅང་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་

བྱེེད་མ་མོང་སའིི་སྡེེ་ཚན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ཚན་རིགོ་ལ་

སོགོས་པོའིི་རིགོ་གོནས་ཀྱིི་བརྗེོད་བྱེ་གོསར་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོཞིི་ནས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་འིགོོ་ཚུགོས་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་ནི་སློོབ་

གྲྭ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

མ་ཡོིན་པོར། བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

མདོར་ན་བོད་གོངས་ཅན་ལོངས་ཀྱིི་བོན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་བཤེད་པོ་

ཡོིན་ན་ཧ་ལམ་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཞིི་ལྔ་དང་། དེ་ནས་ཡོར་དེད་ན་

ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་ཆེིགོ་ཁི་ཉིིས་སྟོང་སྐོོར་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་

གོི་སྐོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བའིི་ལམ་པོོ་ཆེེ་ཆེགོས་ཡོོད། སྐོད་

ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བའིི་ས་བོན་ལྟ་བུ་ཡོིན་པོས་ཧ་ཅང་བྱེས་

རྗེེས་ཆེེན་པོོ་རེད།

ལས་དོན་འིདིའིི་ནང་ལ་ཡོིགོ་སྒྱུར་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ལས་འིགོན་

འིཁྱིེར་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན། སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་
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སྲིོང་བཙན་སྒོམ་པོོའིི་སྐོབས་ཀྱིི་ཐོན་མི་སམ་བོ་ཊ་ཞིེས་པོའིི་

མཚན་ང་ཚོས་དུས་ད་ལྟ་ཡོང་མ་བརྗེེད་པོར་འིབོད་གླིེང་བྱེེད་

བཞིིན་པོ་ལྟར། ང་རང་ཚོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་ཡུལ་

དུ་གྱིར་ཏེེ་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོ་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་ལ་སློེབས་

པོའིི་དུས་ཚོད་གོཉིན་འིཕྲང་གོི་སྐོབས་འིདིར་རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་

ཐོགོ་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་མིང་ནམ་ཡོང་བརྗེེད་

ཀྱིི་མ་རེད། ངས་མ་ཐུབ་པོའིི་ལས་ཀ་རེད། དངོས་གོནས་བྱེས་

རྗེེས་ཆེེན་པོོ་རེད། བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༢ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༢ ཉིནི་

མ་སུ་རའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།མ་སུ་རའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་ཐབས་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ི

ལགོ་ཆེ།

དེ་རིང་འིདིར་མ་སུ་རི་སློོབ་གྲྭར་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་གོཙོ་བོར་

བྱེས་ཐོགོ་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་དགོེ་རྒན་དང༌། དེ་བཞིིན་ལས་བྱེེད་རྣམས་

དང༌། མི་མང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་སློེབས་པོ་བཅས་ཁྱིེད་ཚ་ོཚང་

མར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚ་ོཡོང་བསྐྱར་འིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

བྱུང་བར་ང་རང་ཡོང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཁྱིེད་ཚོ་ཡོང་དགོའི་པོོ་

ཡོོང་གོི་རེད།

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའིི་སྤྱོི་ཟླ་བཞིི་པོའིི་ཟླ་མཇུགོ་ནས་ ༡༩༦༠ ཐམ་

པོའིི་ཟླ་བ་ལྔ་པོ་བར་ལོ་གོཅིགོ་ཙམ་རིང་ང་ས་ཆེ་འིདིར་བསྡེད་པོ་

རེད། དེ་ནས་ང་ཚོས་སློོབ་གྲྭ་དང་པོོ་འིདིར་བཙུགོས། ཕྲེང་རིང་གོི་

སྤེོ་བོ་ལགོས་དང༌། རྨོ་མོ་ལགོས་གོཉིིས་ཀྱིིས་འིགོན་གོཙོ་བོ་བཞིེས་

ཏེེ་སློོབ་གྲྭ་འིདི་སྤུས་དགོ་ཤེོས་ཆེགོས། དེ་དུས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁོན་རྒན་པོ་ཁོ་ཤེས་ད་ལྟ་བསྡེད་ཡོོད། ས་ཆེ་འིདིར་ཐེངས་མང་
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པོོ་སློེབས་ཏེེ་རྒྱུས་ཡོོད་ཆེགོས་དུས། གོོང་དུ་འིདིར་སློེབས་སྐོབས་

སྔ་མོ་རྒྱུས་ཡོོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་པོའིི་སྣང་བ་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་དང༌། གོོང་དུ་ལྷ་ཁོང་ནང་དུ་གོོམ་པོ་སྤེོས་པོ་དང་ཕྲེང་རིང་སྤེོ་

བོ་ལགོས་ཀྱིི་གོདོང་དེ་ལྷང་ངེར་སྣང་བ་ལ་ཤེར་བྱུང༌། ཁོོང་འིདས་

ཚར་བ་རེད། གོཞིན་བྱེེད་ཐབས་མེད་ཀྱིང་སྨོན་ལམ་ཞིིགོ་བརྒྱབ། 

ཁོོང་ནི་མི་སྤྱོིར་སེམས་ཅན་ཞིིགོ་དང༌། མི་སེམས་བཟང་ཞིིགོ་

རེད། ཧ་ལམ་བགོ་ཆེགོས་བཟང་པོོ་དང་སྐྱེ་གོནས་བཟང་པོོའིི་

མི་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད།

ང་བོད་ནས་ཕྲེང་རིང་སྤེོ་བོ་ལགོས་རྒྱུས་མངའི་ངོ་ཤེེས་ཡོིན། 

ཕྲེང་རིང་སྤེོ་བོ་ལགོས་ཀྱིིས་ང་ལ་ལོགོ་ཏུ་ཨིན་ཇི་ཕྲན་བུ་

བསློབས་པོ་རེད། གོཙོ་བོ་ནོར་གླིིང་དུ་མེ་ཏེོགོ་ལྡུམ་ར་བཟོ་

བར་ཡོོང༌། ཞིོར་ལ་ཨིན་ཇིའིི་སློོབ་དེབ་ཀློོགོ ཕྲེང་རིང་སྤེོ་བོ་

ལགོས་ཀྱིིས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་མང་པོོའིི་དགོེ་རྒན་བྱེས་པོས་

མ་ཚད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེར་ཨིན་ཇི་སློོབ་པོའིི་དགོེ་རྒན་ཡོང་

བྱེས་པོ་རེད། ཕྲེང་རིང་སྤེོ་བོ་ལགོས་ཁོོང་རང་གོི་མིའིི་གོཤེིས་

ཀ་དེ་ཧ་ལམ་སྡུགོ་པོ་ཤེོད་མ་མོང་བ་ལྟ་བུ་རེད། གོནས་ཚུལ་

གོང་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་མི་གོཞིན་ལ་མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་
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པོ་མི་ཤེོད་མཁོན་གྱིི་མི་ཡོ་རབས་དང༌། སེམས་བཟང་པོོ། ཡོགོ་

པོོ་ཞིིགོ་རེད། གོཉིིས་ནས་སྔ་མོ་བོད་ལ་ཡོིན་ན་ཕྲེང་རིང་ཁོོང་

ཚོའིི་གྲེས་ཀློད་པོ་དཀར་པོོའིི་གྲེས་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་ཆེོས་དད་ཨེ་

ཡོོད་ཟེར་མཁོན་ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་ལ་ཁོོང་རང་ཆེོས་དད་ཧ་ཅང་

ཆེེན་པོོ་ཡོོད། གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་ཁོོང་གོིས་བོད་སྤྱོི་དོན་ལ་ལས་ཀ་

ཧུར་ཐགོ་བྱེས་ཏེེ་བསོད་ནམས་ཆེེན་པོོ་བསགོས་ཡོོད་པོས་སྐྱེ་

གོནས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་རེད། ངས་དེ་

འིདྲེ་དྲེན་བྱུང་ལ་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཚོར་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་བྱུང༌།

ཐོགོ་མར་སློོབ་གྲྭ་འིདི་ཚུགོས་སྐོབས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་ཕེོ་གོསར་དེ་ཚོ་དེང་

སང་མི་རྒན་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་

འིདས་གྲེོངས་སུ་ཕྱོིན་ཡོོད། ཡོང་དེའིི་ནང་ནས་ཁོ་ཤེས་དེང་སང་

ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་མུས་ཡོིན། དཔོེར་ན། ཁིམས་ཞིིབ་པོ་མདོ་

སྔགོས་ལགོས་དེ་དུས་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པོའིི་གྲེས་རེད། ང་ཚོའིི་

སློོབ་གྲྭ་འིདི་ཚུགོས་ལོ་སྔ་ཤེོས་རེད། ཕེལ་ཆེེར་ལོ་ ༣༨ འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད། ས་གོནས་ཀྱིི་བབ་ནས་འིདི་ཁུལ་སློོབ་གྲྭ་གོཞིན་དགོ་མང་

པོོ་ཡོོད་སྟབས་ཕེན་ཚུན་རྩིེད་མོའིི་འིགྲེན་སྡུར་བྱེེད་རྒྱུས་མཚོན་

པོའིི་ཕེར་ཚུར་མིགོ་ལྟོས་བྱེེད་ས་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོར་
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ཕེན་ཐོགོས་བྱུང་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚོས་འིགོོ་

འིཛུགོས་བྱེས་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིདི་ཡོགོ་ཤེོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ད་ལྟ་བར་དུ་སློོབ་གྲྭ་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ཆེ་

མིང་ཙམ་ལྷགོ་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་གོི་བཀའི་

དྲེིན་ནམ་ཡོང་བརྗེེད་མི་རུང་ལ། ང་ཚོས་ཁོོང་ཚོའིི་བཀའི་དྲེིན་

དྲེན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ངས་

ཀྱིང་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད།

དེ་བཞིིན་དུ་ད་ལྟ་འིདིར་འིཚོ་ཞིིང་གོནས་ཏེེ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

མཁོན་ཚོས་ཀྱིང་མི་ཐོགོ་རྙོིང་པོ་རྫོོགོས་ཀྱིིན་རྫོོགོས་ཀྱིིན་ལ་

མི་ཐོགོ་གོསར་པོས་མཇུགོ་མཐུད་ཀྱིིན་མཐུད་ཀྱིིན་བྱེས་ཏེེ་ད་

ལྟ་འིདིར་དངོས་སུ་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་མཁོན་ཚོ་དང༌། དགོེ་

རྒན་རྣམ་པོ་ཚོ་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་བྱེས་ཏེེ་གྲུབ་འིབྲས་མིགོ་

གོིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་བྱུང་ཡོོད། དུས་རྒྱུན་ལས་ཀའིི་ཐོགོ་ལ་

ངོ་ལོགོ་དང༌། ཚགོས་ཚུད་མེད་པོ། ཉིིན་མ་གོང་འིཁྱིོལ་བྱེས་ན་

གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་མི་ཐུབ། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་འིབད་

བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོིན་པོས་དེ་རིང་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་

གྱིི་ཡོིན། 
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དེ་རིང་འིདིར་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་རྒན་ཚོ་ལ་ངོས་ནས་དམིགོས་

བསལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་

གོར་དགོེ་རྒན་ཚང་མར་ངོས་ནས་རྟགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོ་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་

ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་མིན་ན་ཡོང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ཀྱིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་རིང་འིདིར་

ཁྱིེད་ཚོ་ཡོང་བཙན་བྱེོལ་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད། ཡོང་དགོེ་རྒན་ཁོ་

ཤེས་ལས་ཀར་སེམས་འིཁུར་དེ་ཙམ་མེད་པོ། དཔོེར་ན། སྔོན་

མ་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་རྐང་ཤུབ་བསློས་ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེར་བ་དེ་

འིདྲེ་བྱུང་ཡོོད། དེ་འིདྲེ་རེ་ཟུང་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་སྤྱོི་

ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་མིན་གྱིི་དཀའི་ངལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་སོ་སོའིི་མི་ཚེའིི་དྭངས་མ་དེ་རྣམས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་བསྐྱལ། ཚང་མས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་

ཧུར་ཐགོ་ཞུས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་སྔོན་ལ་སློོབ་གྲྭ་མཐོ་པོོ་ཐོན་

ཡོོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་བོད་ཕྲུགོ་ན་གོཞིོན་མང་བ་རྣམས་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་མོང་

བ་ཤེ་སྟགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ལྟར་ཡོིགོ་རྨོངས་སེལ་བས་

མ་ཚད། བོད་ཡོིགོ་དང༌། ཨིན་ཇི། ཧིན་དི་བཅས་གོང་ལ་གོང་
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འིཚམ་ཤེེས་མཁོན་གྱིི་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་

ཆེགོས་པོ་འིདི་ཁྱིེད་ཚོ་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ཚོས་ལོ་ ༣༧-༣༨ 

རིང་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོིན་པོས། ཁྱིེད་

ཚོ་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ཚོ་ལ་ངོས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཁྱིེད་ཚོས་དངོས་གོནས་བོད་སྤྱོི་དོན་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ངེས་

ཅན་ཞིིགོ་ཞུས་ཡོོད། ཁྱིེད་ཚོའིི་བཀའི་དྲེིན་ང་ཚོས་ནམ་ཡོང་

བརྗེེད་ཀྱིི་མ་རེད།

ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཁྱིེད་ཚོའིི་བཀའི་དྲེིན་གོསབ་ཐབས་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་

། མ་འིོངས་པོར་བོད་རང་དབང་ཐོབ་སྟེ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་

འིཛོམས་ཀྱིི་དུས་སྐོབས་སུ། བོད་ས་མཐོ་བས་དབུགོས་མ་འིདང་

བའིི་དཀའི་ངལ་མ་བྱུང་ན་ཁྱིེད་ཚོ་ལྷ་སར་ཡོོང༌། སྟོད་གོངས་

རིན་པོོ་ཆེེ་སོགོས་མཇལ་བར་ཕྱོིན། བོད་ནང་ཁུལ་དུ་འིགྲེོ་སོང་

གོཏེོང་མི་དགོོས་པོའིི་དམིགོས་བསལ་འིབུལ་གྱིི་ཡོིན། ཁྱིེད་ཚོར་

ཆེ་བཞིགོ་ན་མི་ཚེ་དར་མའིི་དུས་ཚོད་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

བསྡེད་པོ་རེད། ད་ཆེ་ང་ཚོ་གོ་ལེར་རྒས་ཤེིང་འིཁོོགོས་པོའིི་མི་

ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། ང་ཚོ་ཕེན་ཚུན་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

ཆེགོས་པོ་དེ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀར་
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ཕེན་ཚུན་གྲེོགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཚར་བའིི་རྗེེས་ལ་གྲེོགོས་པོོའིི་

འིདུ་ཤེེས་མ་དོར་བ་བྱེ་རྒྱུ་ང་ཚོས་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་གོི་ཡོོད་

པོར་བརྟེན། ཁྱིེད་ཚོའིི་བཀའི་དྲེིན་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡོང་བརྗེེད་

ཀྱིི་མ་རེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན།

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིདགོསོ་དམིགོས་དང་། ལགོ་ལནེ་ཐོགོ་

འིབད་བརྩིནོ།

དེ་ནས་དེ་རིང་གོཙོ་བོ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་སྟབས། ངོས་

ནས་ད་ལྟ་བཤེད་པོ་བཞིིན་མིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་སམ། མིའིི་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་མི་གོསར་པོ་ཡོོང་གོིན་ཡོོང་གོིན་དང་རྙོིང་པོ་རྫོོགོས་

ཀྱིིན་རྫོོགོས་ཀྱིིན་བྱེེད་པོ་འིདི་ཆེོས་ཉིིད་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་། མིའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གོནས་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ས་

འིགོོ་ནས་ཐོན་པོའིི་གོནའི་རབས་ཀྱིི་དངོས་རིགོས་དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་

ནས་ཚོད་དཔོགོ་བྱེས་པོའིི་ནང་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོགོས་འིདི་ཆེགོས་

ནས་ས་ཆེ་ཁོ་ཤེས་ལོ་བཞིི་སྟོང༌དང་། ས་ཆེ་ཁོ་ཤེས་ལ་ལོ་དྲུགོ་

སྟོང༌། ས་ཆེ་ཁོ་ཤེས་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་འིགྲེེལ་

བཤེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།



660660
སྟོད་གོངས་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཉིེ་འིཁིས་ས་ཁུལ་གོཅིགོ་ནས་རོའིི་

སྒོང་ལ་སེམས་ཅན་གྱིི་གོཟུགོས་བརྙོན་བྲིས་པོ་ཞིིགོ་ཐོན་པོ་

དང༌། དེའིི་རི་མོའིི་ཐོགོ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་སྐོབས། ཨོ་སི་ཀྲ་ལི་

ཡོའིི་ས་ཁུལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་རོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པོ་དང་འིདྲེ་མཚུངས་

ཡོོད་པོ། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་དུས་ལོ་ཆེིགོ་ཁི་

ཉིིས་སྟོང་ཙམ་ཕྱོིན་པོ་རེད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟར་བོད་ཁོ་བ་

གོངས་ཅན་གྱིི་ལོངས་འིདིའིི་ནང་ལ་ལོ་ཁི་ལྷགོ་ཙམ་གོོང་ནས་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་བྱུང་བ་ཡོིན་པོ་རེད།

ད་ལྟའིི་དུས་སྐོབས་འིདིར་ང་ཚོའིི་བོད་མི་རིགོས་འིདི་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད། འིདིར་སློོབ་གྲྭ་བ་ཕྲུ་

གུའིི་ནང་བོད་ནས་གོསར་འིབྱེོར་ཕྲུ་གུ་ཇི་ཙམ་ཡོོད་དམ་ཁྱིེད་

རང་ཚོས་ལགོ་པོ་རྐྱེོངས་དང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་གོསལ་

རེད། སོ་སོའིི་ཕེ་མ་ཚོའིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་

སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཞིེད་སྣང་གོི་འིོགོ་ཏུལ་སེམས་ལ་ཡོོད་

པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཁོ་ནས་འིདོན་ས་མེད་པོ། བོད་མི་ནང་ཚགོས་ཐུགོ་

འིཕྲད་སྐོབས་སུ་ཡོང་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྐོབས་མིགོ་ཕེར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་

མང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རྟགོ་པོར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ སྙིིང་རྗེེ། བོད་



661661
ནས་ཡོོང་མཁོན་ཚོས་ང་ཐུགོ་པོར་ཡོོང་དུས་ང་སྡེོད་སའིི་ཁོང་

པོའིི་ནང་ལ་ཕེར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད་ཀྱིང༌། བོད་

ནང་གོི་བགོ་ཆེགོས་དབང་གོིས་ངའིི་ཡོིགོ་ཚང་ནང་ང་ལ་སྐོད་

ཆེ་ཤེོད་དུས་ཀྱིང་ཕེར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་

ནང་ཞིེད་སྣང་ཆེེན་པོོའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་པོས་མ་ཚད། བོད་

མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དུས་

མཚམས་ལ་སློེབས་ཡོོད།

དེ་འིདྲེའིི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་འིགྱིེལ་ས་

ནས་ལང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིགྱིེལ་ས་

ནས་ལངས་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ང་

ཚོར་བདེན་པོ་ཡོོད་པོ་དང༌། བདེན་པོའིི་ལགོ་ཆེ་དེ་འིཁྱིེར་ཏེེ་

ཐབས་མཁོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་

པོ་བྱེེད་དགོོས།

ང་ཚོ་འིདིར་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་འིདི་དང༌། 

སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་མི་ཚང་དང༌། མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་དོན་

ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་གོཉིིས་མི་འིདྲེ་བ་ཡོིན། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་

ནང་སློོབ་ཕྲུགོ་ས་ཡོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་



662662
ལ་དེ་ཙམ་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོང་མེད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་དང༌། མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་དོན་ལ་

བསམ་བློ་བཏེང་ན་བསམ་བློ་དེ་མ་འིདང་བ་ཡོིན། ང་ཚོ་བོད་

མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་

ལ་སློེབས་པོའིི་དུས་ཚོད་ཅིགོ་ཡོིན་པོར་བརྟེན། ཁྱིེད་ཚོས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཡོིན་པོ། དགོོས་པོ་

གོང་ཡོིན་པོ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཟླ་གོཅིགོ་གོི་སློོབ་ཚན་

དེ་དངོས་གོནས་བྱེས་ན་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཉིི་མ་བཅོ་

ལྔ་ཉིི་ཤུའིི་ནང་ལ་ཤེེས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོང་ཡོིན་ཟེར་ན་

ང་ཚོའིི་གོནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲེགོ་གོི་འིོགོ་ལ་གོནས་ཡོོད་

པོས། ཁྱིེད་རང་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ། རིགོ་

པོ་བསྒྲིིམས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ལྟར་

བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ཤེེས་སོང་ངམ།

གོ༽ བསམ་བླའོི་ིནུས་པོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིདགོསོ་

མཁོ།ོ

ད་ེནས་ང་ཚ་ོམ་ིཡོ་ིརགིོས་ལ་ལགེོས་ཉིསེ་འིབྱེདེ་པོའི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ི



663663
ནུས་པོ་ཞིགིོ་རང་ཆེས་སུ་ཡོདོ་ཅངི་། ང་ཚ་ོམ་ིལ་ལགེོས་ཉིསེ་འིབྱེདེ་

པོའི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ཡོདོ་པོ་དའེི་ིནུས་པོ་གོངོ་ནས་གོངོ་

དུ་སྤེལེ་ཐབས་སུ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། སློབོ་དབེ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོ་

ད་ེརྣམས་བླ་ོའིཛནི་གྱིསི་རྒྱུགོས་སྤྲོདོ་བྱེས་པོ་ཙམ་ལས། སློབོ་ཚན་

ནང་གོ་ིདནོ་དགོ་གོང་ཡོནི་མགོ་ོམ་འིཚསོ་ན་ཡོ་ིགོ་ེདཔོར་བཤུས་

བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། དནོ་དགོ་བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་མ་སློབེས་ན་

སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིདགོསོ་དནོ་མ་ཚང་བ་རདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིདགོསོ་དནོ་

ན་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། ཐབས་ཤེསེ་སྤྲོདོ་སྟངས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་ཤེསེ་པོ་ད་ེལྡ་ེམགིོ་ལྟ་བུ་བྱེས། ལྡ་ེམགིོ་

དསེ་ང་རང་ཚའོི་ིརང་བཞིནི་བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ལགེོས་ཉིསེ་འིབྱེདེ་

པོའི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིནུས་པོའི་ིསྒོ་ོལྕགོས་ལྟ་བུ་ད་ེཕྱོ་ེནས་སྤྱོ་ིཚགོོས་

ནང་ཕེན་བད་ེརླབས་ཆེནེ་པོ་ོབསྒྲུབ་དགོསོ། 

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཕྱོི་ནང་ཕེན་ཚུན་གོང་དུ་བལྟས་ན་ཡོང་གོནས་

ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད་འིདུགོ འིདིའིི་དོན་འིདི་འིདྲེ་རེད་བསམ་

པོའིི་རང་བཞིིན་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྟོགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། 

ཤེོད་ཤེེས་པོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མཚན་

ཉིིད་དང༌། ནང་པོའིི་གོཞུང་གོང་འིཚམ་བལྟས་པོ་ལས་སློོབ་སྦྱོོང་
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གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོང་བྱེས་མེད། དཔོེ་ཆེ་ལྟ་སྟངས་ལ་མཚོན་ན་དཔོེ་

ཆེ་སློོབ་འིཁིད་བྱེས་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་ཤེེས་ཏེེ་འིགྲེེལ་བཤེད་

བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡོང༌། སྔར་མཐོང་མ་མོང་བའིི་དཔོེ་ཆེ་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་

འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་མ་ཤེེས་ན་དེ་དཔོེ་ཆེ་ལྟ་སྟངས་ཡོགོ་པོོ་མ་བྱུང་

བ་རེད། བསློབས་པོའིི་དཔོེ་ཆེ་དེས་ལྡེ་མིགོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་དཔོེ་ཆེ་

གོཞིན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་མཐོང་ན་ཡོང་དེའིི་དོན་དགོ་ཤེེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་བའིི་རྟགོས་རེད། སློོབ་ཚན་བྱེེ་བྲགོ་པོ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བློ་གྲེོས་ཀྱིི་སྒོོ་ཕྱོེ་སྟེ་སྔར་ཕེན་སློོབ་སྦྱོོང་མ་བྱེས་

པོའིི་དོན་ལ་དཔྱོད་ཐུབ་པོ་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་གོོང་དུ་འིཕེེལ་ཐུབ་

པོ་དགོོས་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། སློོབ་ཚན་ནང་གོི་དོན་དགོ་བློ་

འིཛིན་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེེ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། གོང་ལྟར་

ང་ཚོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་དེ་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་ཐབས་ཐོགོ་

ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས།

དེང་སང་ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་མཐོང་ཆུང་ཁྱིད་གོསོད་བྱེས་པོས་མ་ཚད། ཇི་སྲིིད་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོ་དེ་གོནས་པོ་དེ་

སྲིིད་དུ་བོད་ཁོ་བྲལ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད་པོར་བལྟས་ཏེེ་ཧ་ལམ་



665665
འིཆེར་གོཞིི་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མེད་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐོན་

གྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སློོབ་

ཕྲུགོ་ཚོས་བོད་ཡོིགོ་དང༌། ང་ཚོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

སྐོབས་རེར་ང་ཚོ་རྒྱ་གོར་ནང་གོི་སློོབ་གྲྭའིི་བོད་ཡོིགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཞིན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོན་པོ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་

རེད། ང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རྩི་མེད་འིགྲེོ་

གོི་འིདུགོ་ཅེས་འིཛམ་གླིིང་གོི་སྒོང་ལ་སྐོད་འིབོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོས་བོད་ཡོིགོ་ལ་

དོ་སྣང་དང༌། དང་དོད་མ་བྱེས་པོར་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཚད་དང་རིགོ་

གོཞུང་སྐྱོ་པོོ་ཆེགོས་ན་རྒྱ་མིར་བཤེད་ས་གོང་ཡོང་བསྡེད་མེད། 

དེས་ན་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཁྱིེད་

རང་ཚོས་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་བོད་ཡོིགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ དངེ་གོ་ིསྤྱོ་ིཚོགོས་དང་། བྱེམས་བརྩིེའི་ིདགོོས་མཁོ།ོ

དེ་ནས་དོན་ཚན་གོཅིགོ་ལ། ང་ཚོ་མི་ལ་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ནུས་

པོ་ཡོོད་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོོ་
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དགོོས་པོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

མ་བྱུང་ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དེས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་མགོོ་

བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་དང་རེ་དོགོས་མང་པོོ་ཆེགོས། སོ་སོ་སྒོེར་ལ་

ཡོང་སྐྱིད་པོ་མེད་ལ། སེམས་ནང་ལ་མི་འིགྲེིགོས་པོ་ཤེ་སྟགོ་གོི་

ཚོར་སྣང་ནང་དུ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད།

ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བའིི་རྩི་བ་དེ་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་ཡོིན། 

གོཞིན་ཕེན་ཡོོད་ན་བརྩིེ་དུང་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་སློེབས་ཀྱིི་རེད། 

སེམས་བཟང་པོོ་ཟེར་བ་འིདི་ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་

དགོོས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་ཡོིན། དཔོེར་ན། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་

ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཡུ་རོབ་དེ་ཚོའིི་ནང་

ལ་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་ཧ་ལས་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་

ཕྱོིན་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་། སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་ཚོའིི་ནང་ལ་མི་གོསོད་རེས་

གོཏེོང་བ་དང༌། ཁམ་པོ་དང༌། རང་མགོོ་གོང་ཐོན་བྱེེད་པོ་ལས། 

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་གྲེོགོས་བྱེེད་སེམས་མེད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་

སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་མི་ས་ཡོ་མང་པོོ་གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེན་པོོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་

ལ་མཉིམ་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློའིི་

ནང་རང་ཉིིད་གྲེོགོས་མེད་གོཅིགོ་པུ། སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་
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ལྟ་བུའིི་ཚོར་བའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་བློ་ལ་འིཆེར་གྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་འིདུགོ 

ཁོ་སང་ང་ཨ་རིར་འིགྲེོ་སྐོབས་ཉིིན་གོཉིིས་གོསུམ་ཞིིགོ་ཚོགོས་

འིདུ་འིཚོགོས་སོང༌། ཚོགོས་འིདུའིི་རྩི་དོན་སྤྱོིར་ཨ་རི་དང༌། ཡོང་

སྒོོས་ས་གོནས་དེ་གོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོི་དཀའི་ངལ་སྐོོར་ལ་གོོ་

བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུ་རེད། ཚོགོས་འིདུ་དེར་ཡོོང་མཁོན་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་

གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་དངོས་སུ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་མཁོན་གྱིི་མི་སྣ་ཉིམས་མོང་ཅན་མང་པོོ་འིདུགོ ཚོགོས་འིདུ་

དེའིི་སར་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོི་དཀའི་ངལ་ཤེོད་སྐོབས་ཨ་རིའིི་ནང་

མི་སེམས་མ་སྐྱིད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ཅིང་། 

དེས་རྐྱེེན་པོས་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་དཀའི་ངལ་དང་། མི་རྒན་པོ་དང་

གོཞིོན་པོའིི་བར་གྱིི་དཀའི་ངལ། ལྷགོ་པོར་དུ་ན་གོཞིོན་གྱིི་ནང་

ལ་ཕེན་ཚུན་གོསོད་རེས་གོཏེོང་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཕྲུ་

གུ་ལོ་ ༡༣-༡༤ ཡོིན་པོ་དེ་འིདྲེས་ཀྱིང་མི་བསད་དེ་སྲིོགོ་ཐོགོ་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཁིམས་ཉིེས་ཕེོགོ ད་ལྟ་སྲིོགོ་ཐོགོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལོ་ཚད་

ལ་མ་སློེབས་པོར་སྒུགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤེོད་

ཀྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་སྐོབས་དངོས་གོནས་ཡོ་ང་བ་
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དང་ཤེིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་འིདུགོ

དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་གོང་ཡོིན་

ཞིེ་ན། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློས་མ་འིདང་

བའིི་སྐྱོན་རེད། ཁྱིིམ་ཚང་ནང་གོི་ཕེ་མ་ལས་ཀར་མགོོ་འིཁོོར་

ཏེེ་ཕྲུ་གུ་བུ་བཅོལ་ཁོང་ལ་འིཇོགོ་སྐོབས་ཕེ་མ་དང་ཕྲུ་གུའིི་བར་

བརྩིེ་བའིི་འིབྲེལ་བ་མ་འིདང་བར་ཕྲུ་གུ་གྲེོགོས་མེད་ལ་ལུས། དེ་

ནས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་གོང་འིཚམ་སོན་སྐོབས་ཕྲུ་གུས་ཕེ་མ་ལ་བརྩིེ་

བ་མེད་པོ་དང༌། ཕེ་མས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུར་བརྩིེ་བ་མེད་པོ་ལྟ་བུས་ཕྲུ་

གུ་གྲེོགོས་མེད་ཁོེར་རྐྱེང་གོི་མི་ཡོན་གོར་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས། མ་

གོཞིི་རང་དབང་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། རང་དབང་རེད་མོད་ཀྱིི། 

བྱེམས་བརྩིེའིི་འིབྲེལ་བ་མེད་པོའིི་རང་དབང་དེ་དགོའི་རྒྱུ་གོང་

ཡོང་མེད། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དཀའི་ངལ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་པོ་ཚང་མས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིིས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཆེོས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་པོ་མ་རེད། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དཀའི་

ངལ་ཡོོང་སྟངས་བཤེད་པོ་རེད། མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚོ་བས་མ་འིདང་བའིི་སྐྱོན་མང་པོོ་ལྷགོ་

གོི་ཡོོད་པོ་དེར་ཚང་མས་གྲེོས་མཐུན་བྱེས་སོང༌།
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ང་རང་གོི་སེམས་ནང་དུའིང་ངེས་ཤེེས་རྙོེད་བྱུང༌། ཆེོས་ཁོས་

ལེན་རུང་མ་ལེན་རུང་། གོང་ལྟར་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་བྱེམས་

བརྩིེ་ཟེར་བ་འིདི་མེད་ན་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུ་ཡོིན་པོར་རྣམ་

ཀུན་ནས་ངོས་ནས་ཡོིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དེ་འིདྲེའིི་དངོས་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་བོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་ཤེེས་བྱེ་

ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་དང་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློ་

མ་འིདང་བས་མཐོ་གོནོན་དང་། ཕྲགོ་དོགོ འིགྲེན་སེམས། ངོ་

ལོགོ གོཡོོ་སྒྱུ། ཞིེ་སྡེང་བཅས་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་

ན་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་ཐབས་ནམ་ཡོང་མེད། ང་ཚོ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཚོ་ཡོང་སྐྱིད་པོོ་ཡོོང་ཐབས་མེད་ལ། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ལ་གོཞིིས་

བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་རྗེེས་ལ་ཡོང་དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ཤེིགོ་བྱུང་ན་དགོའི་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། ཁྱིེད་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

པོའིི་སྐོབས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་དོན་ལ་ཕྲུ་

གུ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་བྱེམས་བརྩིེ་ཟེར་བ་འིདི་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་གོསུང་གོི་འིདུགོ་བསམ་པོ་འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་
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བསམ་བློའིི་ནང་རྟགོ་ཏུ་དྲེན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས།

ཅ༽ བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིམྱུ་གུ་དང་། གོས་ོསྐྱངོ་གོི་ཆུ་ལུད།

དགོེ་རྒན་ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་སྐོབས་དོན་སློོབ་ཚན་འིགྲེེལ་

བཤེད་བརྒྱབ་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། ཕྲུ་གུའིི་མ་འིངོས་པོའིི་མི་

ཚེའིི་མདུན་ལམ་གྱིི་འིགོན་འིཁུར་ལེན་དགོོས་པོ་དང༌། མི་ཚེའིི་

མདུན་ལམ་ཐོགོ་སེམས་འིཁུར་ལེན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་དེ་ངེས་པོར་

དུ་ཐོན་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་ལ་ངའིི་རྒན་ལགོས་ཀྱིི་ང་ལ་སློོབ་ཚན་འིཁིད་པོ་ཙམ་མ་

ཡོིན་པོར། ངའིི་མི་ཚེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ལ་རྒན་ལགོས་ཀྱིིས་དུས་

རྒྱུན་དུ་ཐུགོས་འིཁུར་བཞིེས་ཀྱིི་ཡོོད། དངོས་གོནས་སེམས་

འིཁུར་གོནང་གོི་ཡོོད་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་སློེབས་ན། ཕེན་

ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གུས་བརྩིི་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་

འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའི་ིནང་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་

ལ་ཡོོང་རྒྱུར་དགོའི་ཚོར་སྐྱེ་བ་ཡོོང་གོི་རེད།

དེ་མིན་དགོེ་རྒན་གྱིིས་སློོབ་ཚན་ཞིིགོ་འིཁིད་པོ་ཙམ་ལས་རྩི་

བའིི་མིའིི་བརྩིེ་བའིི་རྣམ་པོ་གོང་ཡོང་མེད་པོར། སྐོད་འིཁོོར་



671671
བཏེང་བ་ལྟ་བུར་ཕྱོིན་ན། གོང་འིཚམ་ནས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིང་

འིཛིན་གྲྭ་འིདིའིི་ནང་ལ་གྲེང་ཤུར་ཤུར་ཞིིགོ་ལས་ཚོར་བ་གོང་

ཡོང་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་མུར་ལོ་མང་པོོ་འིགྲེོ་

དུས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཤེོར་གྱིི་མེད་དམ་

བསམ་པོ་འིདུགོ

དེ་བཞིིན་ཁྱིིམ་ཚང་སོ་སོའིི་ནང་གོི་ཕེ་མ་དང་སྤུན་མཆེེད་ཚོའིི་

ཐོགོ་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་ལ་བྱེམས་པོོ་བྱེས། མ་འིགྲེིགོ་མ་འིཐུས་པོ་

ཡོོད་ན་གོསལ་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཤེད་དེ་སྐྱོན་སེལ་བྱེེད་

པོ་ལས། གོདོང་ནགོ་པོོ་སྟོན་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

ཚོར་ཁོོང་ཁོའིི་རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་ན། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་

ལ་གོནོད་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། འིཁྱིོགོ་པོོ་ཡོོ་བསྲིང་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིང་བྱེེད་སྟངས་ཐད་རྒྱུ་མཚན་བཤེད། གོཞིན་དགོ་གོང་

བྱུང་མང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་དཔོེ་ལ་བཀོད། དེ་ལྟ་བུའིི་

ཐབས་མཁོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བསློབ་བྱེ་བྱེེད་པོ་ལས། དྲེགོ་གོཅུན་

བྱེས་ནས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློ་མེ་ཏེོགོ་གོི་མྱུ་གུ་ལྟར་འིཚར་ལོངས་

ཡོོང་བཞིིན་པོ་དེ་རོགོ་བརྫོིས་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་རྩི་བ་ཉིིད་

ནས་ཡོགོ་པོོ་མེད།



672672
དེ་ལྟར་ན་དགོེ་རྒན་ཚོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་ཚང་

མས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ང་ལ་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཡོོད་

བསམ་པོ་དང༌། ང་ལ་གོ་དུས་ཡོིན་ཡོང་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་

ཡོོད་བསམ་པོའིི་བློ་སྐྱེས་ཐུབ་པོའིི་སྐྱོང་མཁོས་བྱེས་ན། ཕྲུ་

གུ་ཚོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ། གོཟུགོས་པོོ་འིཚར་ལོངས་བཟང་བ། 

བསློབ་བྱེ་རྣམས་སེམས་ནང་ཟུགོ་པོ་བཅས་ཡོོང་གོི་རེད། ཕྲུ་གུ་

དེ་ཕྱོིན་ཆེད་མི་རྒན་ཆེགོས་སྐོབས་རང་ཉིིད་ཆུང་དུས་མི་གོཞིན་

གྱིི་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཐོགོ་ནས་བསྐྱངས་པོའིི་ཚོར་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་

ཡོོད་པོའིི་དབང་གོིས་མི་གོཞིན་དགོ་དཀའི་ངལ་ཅན་ཞིིགོ་མཐོང་

ན་ལམ་སང་དེར་སེམས་འིཁུར་དང་ཤེ་ཚ་བྱེེད་སེམས་བསྐྱེད་

ཡོོང་གོི་རེད། 

རང་ཉིིད་ཆུང་དུས་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། བྱེམས་པོོ་བྱེེད་

མཁོན་མེད་པོར་སྡུགོ་སྦྱོོང་འིོགོ་འིཚར་ལོངས་བྱུང་བའིི་ཕྲུ་གུ་

ཞིིགོ་མི་རྒན་ཆེགོས་དུས་མི་གོཞིན་ལ་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་

དང༌། དེའིི་གོཤེིས་ཀ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོོད། 

ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། སྤེ་སེ་ལགོ་འིཁྱིེར་

རམ་སྐོར་གྲེངས་མཐོ་པོོ་ཆེོད་པོ་ཙམ་ལ་ཧ་ལས་རྒྱུ་དང་། ངོ་



673673
མཚར་ཆེེ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་

མཁོན་མི་དེའིི་རྩི་བའིི་བསམ་བློའིི་འིཁྱིེར་སོ་བྱེམས་བརྩིེ་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་ཕེན་པོ་དང༌། 

སྒོེར་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་རེད། འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིལྷན་སྐྱསེ་དང་། ཕེན་སམེས་ཀྱི་ིལྷགོ་

བསམ།

དེ་ནས། ལྷགོ་བསམ་ཟེར་མཁོན་འིདིའིི་རྩི་བ་ས་བོན་མི་ལ་རང་

ཆེས་སུ་ཡོོད་པོ་ལས། དེ་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་གོསར་དུ་བསློབས་

པོ་ཞིིགོ་མིན། ཕེན་སེམས་ཟེར་བ་འིདི་མི་ལ་རང་ཆེས་སུ་ཡོོད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་སྤྱོིར་ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་དང༌། དེའིི་ནང་ཚན་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་རྗེེ་ཞིེས་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན། སྙིིང་རྗེེའིི་འིགོལ་ཟླ་ཁོོང་ཁོ་ལ་ཉིེས་དམིགོས་སུ་བལྟས་

ནས་གོཉིེན་པོོ་བསྟེན་སྟངས། དེ་བཞིིན་ཕྲགོ་དོགོ འིགྲེན་སེམས། 

བརྙོས་སྨོད། འིདི་ཚ་ོལ་ཉིེས་དམིགོས་སུ་བལྟས་ནས་གོཉིེན་པོོ་

བསྟེན་སྟངས། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བྱེམས་པོ་དང༌། བཟོད་

པོ། སྙིིང་རྗེེ་སྒོོམ་པོ། འིདི་དགོ་དམིགོས་སུ་བསལ་ནས་སློོབ་



674674
སྦྱོོང་དང༌། སྦྱོོང་བརར་སྤྲོོད་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནང་པོའིི་གོཞུང་

གོི་ནང་ནས་ཐོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། མི་ལ་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་

བྱེམས་བརྩིེའིི་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་གོཞིི་རྩི་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་འིགོལ་རྐྱེེན་གྱིི་

གོཞིན་དབང་དུ་མི་འིགྲེ་ོབར་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་བ་ལ་ནང་པོའིི་

ཆེོས་ནང་ཐབས་ཤེེས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཟབ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོོ་རེད། ཆེོས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་མ་བཤེད་པོར། 

ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་འིདུ་ཤེེས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ན་ཡོང༌། ཕྱོི་

སྣོད་ཀྱིི་བཀོད་པོ། འིཛམ་གླིིང་ཆེགོས་སྟངས་སྐོོར་ལ་ནང་པོས་

འིགྲེེལ་བཤེད་མང་པོོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། ང་ལ་ད་ལྟ་བར་ཉིམས་མོང་བྱུང་བར་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

ངོས་ནས་ཚན་རིགོ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་འིཔྲད་བྱེས་ཡོོད་ལ། 

དམིགོས་བསལ་ཚན་རིགོ་པོ་དང་མཉིམ་དུ་ཚོགོས་འིདུ་ཐེངས་

མང་འིཚོགོས་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་ཤེིགོ་

བྱེས་ན། ཐོགོ་མར་ངོས་ནས་ཚན་རིགོ་པོ་དང་མཉིམ་དུ་གོོ་

བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུར་དགོའི་པོོ་བྱེས་ཏེེ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་

ཅེས་ངོས་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་དོ་སྣང་བྱེེད་སྐོབས་ངའིི་ངོ་

ཤེེས་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ངོས་ལ་འིདི་ལྟར་བརྗེོད་མོང༌། 
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ཚན་རིགོ་ཟེར་བ་དེ་ཆེོས་ཀྱིི་དགྲེ་ཡོིན་ལ། ཚན་རིགོ་པོས་ཆེོས་

རྩི་མེད་བཟོ་གོི་རེད། དེས་ན་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་

བཤེད་བྱུང༌། ངའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཚན་རིགོ་པོས་དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་གོཏེན་ལ་འིབེབས་ཀྱིི་ཡོོད། ནང་སེམས་ཀྱིི་སྐོོར་ལ་

ཚན་རིགོ་པོས་དེ་ཙམ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། ཕྱོིའིི་གོཟུགོས་ཅན་གྱིི་

དངོས་པོོའིི་རིགོས་ལ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་རྩིད་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོ་ལས། རྣམ་རྟོགོ་གོིས་

སྒྲིོ་བཏེགོས་པོའིི་རིགོས་ཁོས་ལེན་གྱིི་མེད། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་ཚན་རིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་དང་གོཅིགོ་གྱུར་ལྟ་བུ་

ཡོིན། དཔོེར་ན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས། 

དགོེ་སློོང་དགོ་གོམ་མཁོས་རྣམས་ཀྱིིས། །

བསྲིེགོས་བཅད་བརར་བའིི་གོསེར་བཞིིན་དུ། །

ལེགོས་པོར་བརྟགོས་ལ་ང་ཡོི་བཀའི། །

བླང་བར་བྱེ་ཡོི་གུས་ཕྱོིར་མིན། །

ཞིེས་ངའིི་རྗེེས་འིབྲང་པོ་ཚོས་ངས་བཤེད་པོ་འིདིར་ཁྱིེད་རང་
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ཚོས་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེེད་དགོོས་ལ། བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེས་ཏེེ་རྒྱུ་

མཚན་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་མཐོང་ན་ཡོིད་ཆེེས་

དང་ལགོ་ལེན་བྱེེད་དགོོས། བརྟགོ་དཔྱོད་མ་བྱེས་པོར་ང་ལ་

གུས་པོ་དང་དད་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེས་ཏེེ་ལམ་སང་ཡོིད་ཆེེས་

བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་ཞིེས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གོསུངས་ཡོོད། 

རྒྱན་དྲུགོ་མཆེོགོ་གོཉིིས་ཞིེས་མགོོན་པོོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། འིཕེགོས་པོ་

ལྷ། འིཕེགོས་པོ་ཐོགོས་མེད། སློོབ་དཔོོན་དབྱེིགོ་གོཉིེན་ལ་སོགོས་

པོའིི་རྒྱ་གོར་གྱིི་སློོབ་དཔོོན་ཆེེན་པོོ་འིདི་དགོ་གོི་གོསུང་རྣམས་བོད་

ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་བ་འིཛིན་ས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། མཁོས་པོ་འིདི་

དགོ་གོིས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་སྟངས་དེ་མདོར་

ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བཀའི་ཡོིན་ན་ཡོང་དེ་བརྟགོ་

དཔྱོད་བྱེེད་དགོོས་པོར་གོསུང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིི་གོསུང་འིདི་ལ་བརྟགོ་དཔྱོད་ཅི་ཙམ་བྱེས་ཀྱིང༌། འིདི་

དོན་ལ་གོནས་པོ་དང་། སྒྲི་ཇི་བཞིིན་པོ་ཡོིན་པོས་ཁོས་ལེན་ཆེོགོ་

པོ་དང༌། ཁོས་ལེན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ཡོང་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོསུངས་པོ་འིདིར་རིགོས་པོས་གོནོད་པོ་དང་

། འིགོལ་འིདུ་འིདུགོ་པོས། འིདི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བཀའི་ཡོིན་
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ན་ཡོང་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

གོསུངས་པོ་ཡོིན་པོས། ང་ཚོས་ཁོས་བླངས་ན་མི་འིགྲེིགོས་ཞིེས་

གོསུང་གོི་ཡོོད། དེས་ན་ཚན་རིགོ་པོ་དགོ་རྣམས་ཀྱིི་ལྟ་སྟངས་

དང༌། སྤྱོིར་ནང་པོ་དང་ལྷགོ་དོན་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོའིི་ལྟ་སྟངས་དེ་

གོཅིགོ་མཚུངས་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

རུང་ལམ་སང་ཁོས་ལེན་དང༌། ཡོིད་ཆེེས་མ་བྱེས་པོར་སྔོན་ལ་

བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེས་ཏེེ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོར་ར་འིཕྲོད་ན་གོཞིི་

ནས་ཡོིད་ཆེེས་དང་ཁོས་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་ཚན་རིགོ་པོའིི་ལྟ་སྟངས་

དང་ནང་པོའིི་ལྟ་སྟངས་འིདྲེ་མཚུངས་ཡོོད་པོ་མཐོང་བར་བརྟེན། 

ངོས་ནས་ཚན་རིགོ་པོ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོང་ཡོང་དགོའི་པོོ་བྱེས་

ནས་འིཚོགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

ངོས་ནས་དགོའི་སྤེོབས་དང་བཅས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བརྗེོད་རྒྱུར། 

གོལ་ཏེེ་ཚན་རིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་མེད་པོ་མངོན་སུམ་

ར་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ནང་པོ་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་སྐྱེ་

བ་སྔ་ཕྱོི་ཁོས་ལེན་མི་བྱེེད་ཅིང་། ནང་པོའིི་གོཞུང་ལུགོས་སུ་དེ་

ལྟར་གོསུང་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོས་རྨོངས་དད་མི་བྱེེད་པོ་ཡོིན། ད་

ཕེན་ཚན་རིགོ་པོ་དགོ་གོིས་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེས་ཏེེ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་
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མ་རྙོེད་པོ་ལས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་མེད་པོར་རྙོེད་པོ་མིན། མ་རྙོེད་པོ་

དང༌མེད་པོར་རྙོེད་པོ་གོཉིིས་ཐ་དད་རེད། དཔོེར་ན། ར་སྐོོར་

འིདིའིི་ནང་གླིང་ཆེེན་ཞིིགོ་ཡོོད་དམ་མེད། གླིང་ཆེེན་ཡོོད་ན་ང་

ཚོས་མཐོང་དགོོས་པོ་ལ་མ་མཐོང་བས་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

ལ། ཡོང་སྲིོགོ་ཆེགོས་འིབུ་སྲིིན་ཕྲ་མོ་ཞིིགོ་གོམ། ཡོང་ན་རྡུལ་

ཕྲན་ཕྲ་མོ་ཞིིགོ་ས་ཆེ་འིདིའིི་ནང་དུ་ཡོོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ང་རང་

ཚོའིི་མིགོ་གོིས་མ་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེས་ཏེེ་མི་འིདུགོ་ཅེས་

བརྗེོད་མི་ཐུབ། དེ་ནི་མ་རྙོེད་པོ་ལས་མེད་པོ་ཡོིན་གྱིི་མ་རེད། 

ཇ༽ ཚན་རིགོ་གོ་ིགྲུབ་དནོ་དང་། ནང་པོའི་ིབཞིདེ་

ལུགོས།

དཔོེར་ན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ལྟ་བུ་དང༌། གོཟུགོས་ཅན་མིན་པོའིི་ཤེེས་

བྱེ་ལོགོ་གྱུར་གྱིི་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ད་ལྟ་ཚན་རིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

སྤྱོིར་བཏེང་དེ་ཙམ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད། དེ་ནི་དཔྱོད་པོ་བྱེ་ཡུལ་གྱིི་གོཞིི་

རྟེན་ཐ་དད་ཡོིན་པོ་དང༌། ཡོང་ན་གོཞིི་རྟེན་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་ན་

ཡོང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་དངོས་མ་རྙོེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་

བཤེད་རྒྱགོ་གོི་མེད་པོ་ལས། མེད་པོར་རྙོེད་པོ་མིན། འིདིའིི་

རིགོས་ང་ཚོས་དབྱེེ་འིབྱེེད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད། ངས་ཚན་རིགོ་པོ་རྣམས་
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དང་མཉིམ་དུ་ཧ་ལམ་ལོ་ཉིི་ཤུ་སྐོོར་ཕྱོིན་མེད་དམ། དེར་དོ་སྣང་

བྱེས་ཏེེ་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་ཚད་ལ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིབྲེལ་

བ་མང་དུ་འིགྲེོ་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཁོོང་ཚོས་སྐོར་ཚོགོས་ཟེར་བ་རྒྱུ་སྐོར་ཆེགོས་སྟངས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་མང་པོོ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རང་ཚོའིི་དཔོེ་ཆེའིི་ནང་ལ་སྟོང་

གོསུམ་གྱིི་སྟོང་ཆེེན་པོོའིི་འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཁོམས་ཟེར་བ་དང༌། དེ་

ནས་རབ་འིབྱེམས་རྒྱ་མཚོའིི་རྒྱུད་དང་པོོ། གོཉིིས་པོ། གོསུམ་པོ་

སོགོས་གོང་ལྟར་འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཁོམས་མཐའི་མེད་བཤེད་ཡོོད། 

འིདི་དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ནང་པོས་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་སྟངས་

དང༌། ཚན་རིགོ་པོས་ཤེོད་སྟངས་ཧ་ཅང་འིདྲེ་མཚུངས་མང་པོོ་

ཡོོད་ཀྱིང་ཡོང་ཉིི་མ་དང༌། ཟླ་བའིི་ཆེེ་ཆུང་གོི་ཚད་དང༌། འིཛམ་

གླིིང་ནས་ཐགོ་རིང་ཐུང་གོི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ང་ཚོའིི་མངོན་པོ་

མཛོད་ནང་གོསལ་བ་ལྟར་ང་ཚོས་ཁོས་ལེན་ཐབས་མེད། འིདི་

རིགོས་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། དེ་མིན་གྱིི་ཆེེ་ས་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་

ཆེ་ནས་ནང་པོས་ཤེོད་སྟངས་དང༌། ཚན་རིགོ་པོའིི་ཤེོད་སྟངས་

གོཉིིས་ཕེན་ཚུན་མཐུན་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་འིདུགོ འིབྱུང་བའིི་རང་

བཞིིན་ཐོགོ་ནས་ཡོོང་སྟངས་དེ་རིགོས་ལ་ང་ཚོ་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་
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རྒྱུ་མང་པོོ་ཡོོད། དེ་དོན་ཚན་གོཅིགོ་རེད། 

དེ་ནས་དོན་ཚན་གོཉིིས་པོ། ཚན་རིགོ་པོས་མིའིི་གོཟུགོས་པོོའིི་

རྩི་གོནད་ཕྲ་མོའིི་གོནས་སྟངས་དང༌། རྣམ་ཤེེས་བར་གྱིི་འིབྲེལ་

བ་དང༌། མིའིི་ཚོར་བ་འིདྲེ་མིན་ཡོོང་སྟངས། རྣམ་རྟོགོ་འིདྲེ་མིན་

ཡོོང་སྟངས་དེ་རིགོས་མང་པོོ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ནང་

པོས་རྩི་རླུང་ཐིགོ་ལེའིི་རྣམ་གོཞིགོ་དང༌། ལུས་སེམས་རྟེན་དང་

བརྟེན་པོའིི་འིབྲེལ་བ། ཤེེས་པོ་ཕྲ་རགོས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་སོགོས་

ནང་པོའིི་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་མང་པོོ་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་

གོི་སྐོོར་ལ་ཡོང་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་འིདུགོ བསམ་

བློ་གོཏེོང་སའིི་གོཞིི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

ཚན་རིགོ་པོས་གོཟུགོས་ལ་དཔྱོོད་པོའིི་རིགོས་པོས་རྫོས་རྡུལ་

ཕྲ་མོར་དཔྱོོད་ཚུལ་དང༌། དབུ་མའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ཆེོས་རྣམས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ཆེོས་རྣམས་ཀྱིི་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་བཤེད་

པོ། བདེན་པོ་གོཉིིས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་བཤེད་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ལ་

མཐུན་པོའིི་ཆེ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད་འིདུགོ དེང་སང་གོི་ཚན་རིགོ་

པོ་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་གོཟུགོས་ཅན་གྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་ལ་

བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེེད་སྐོབས་ཡུལ་གྱིི་ངོས་ནས་ཁོོ་རང་རང་མཚན་
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པོའིི་བདེན་པོ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ་ལ། རྫོས་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་ཕྲར་བརྟགོ་དཔྱོད་

བྱེས་པོའིི་མཐར་ཐུགོ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཚོགོས་པོའིི་སྟེང་ནས་ཐ་སྙིད་

བཏེགོས་པོ་ཙམ་ཡོིན་སྲིིད་པོ་ལས། དངོས་པོོ་རང་མཚན་བདེན་

པོ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོ་དེ་དབུ་མའིི་གོཞུང་གོི་

ནང་ནས་བདེན་པོར་གྲུབ་པོའིི་ཆེོས་མེད་གོསུངས་པོ་དང་མཐུན་

གྱིི་འིདུགོ ཡོིན་ན་ཡོང་དབུ་མའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ཆེོས་ཐམས་ཅད་

མིང་གོི་དབང་གོིས་ཡོོད་པོ་ཞིེས་པོ་དེ་ད་ལྟ་ཚན་རིགོ་པོ་རྣམས་

ཀྱིིས་བརྗེོད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ 

དེང་སང་ཚན་རིགོ་པོས་གོཟུགོས་ཅན་གྱིི་དངོས་པོོའིི་གོནས་

ལུགོས་བཙལ་བའིི་མཐའི་མར་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་དངོས་པོོ་གོང་

ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་མཐར་ཐུགོ་གོི་བདེན་པོའིི་སྡེོད་ལུགོས་ཤེིགོ་ཡོོད་

ཤེགོ་བྱེེད་པོ་དེར་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཏེེ། སྟོང་ཕྱོོགོས་ནས་དབུ་མའིི་

ལྟ་བ་ཤེོད་སྟངས་དང་འིདྲེ་མཚུངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་སློེབས་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། 

ཉིེ་ཆེར་བདུན་ཕྲགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་གོོང་ལ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚན་རིགོ་

པོའིི་ཚོགོས་འིདུ་ཐེངས་དྲུགོ་པོ་དེ་འིཚོགོས་པོ་རེད། ནུབ་ཕྱོོགོས་

པོའིི་སེམས་ཁོམས་རིགོ་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ཤེར་ཕྱོོགོས་པོའིི་སེམས་



682682
ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་བསྡུར་ན་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་ད་ལྟ་བྱེིས་པོ་ཆུང་ཆུང་

ལྟ་བུ་རེད། ཤེར་ཕྱོོགོས་པོའིི་སེམས་ཁོམས་རིགོ་པོའིི་ཐད་ལོ་

ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་ལ་ཧ་ལས་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་འིཇིགོ་རྟེན་ཆེགོས་ཚུལ་དང༌། སེམས་

ཅན་གྱིི་ལུས་ཀྱིི་རྩི་ཁོམས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས། གོཟུགོས་དཔྱོད་

རིགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་དཔྱོོད་ཚུལ། སེམས་ཁོམས་

རིགོ་པོ་འིདི་བཞིིའིི་ནང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤེད་དང་

ཚན་རིགོ་པོ་རྣམས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤེད་གོཉིིས་མཐུན་པོའིི་ཆེ་ཧ་

མང་པོོ་ཡོོད་པོས། མཉིམ་དུ་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་

འིདུགོ འིདི་དགོ་ཆེོས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་བྱེས་ཏེེ་སེམས་འིདུལ་རྒྱུའིི་

དོན་དུ་བཤེད་པོ་མིན་པོར། ཤེེས་བྱེ་གོཏེན་ལ་འིབེབས་པོའིི་དོན་

དུ་ནང་ཆེོས་ཀྱིིས་འིགྲེེལ་བཤེད་མང་དུ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ཉི༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིསྤྲོ་ོསྣང་།

ཆེསོ་དགོ་ེརྣམས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་སློབོ་དབེ་ནང་གོསལ་སློབོ་ཚན་

རྣམས་མ་འིཁདི་རང་འིཁདི་རདེ། ཁོ་འིདནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེརགིོས་སློབོ་



683683
དགོསོ་ཀྱིང་། གོཙ་ོབ་ོནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིརྩི་བའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིད་ིདགོ་

ཕྲུ་གུ་ཚསོ་ཤེསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཕྲུ་གུ་ས་ོསའོི་ིསམེས་

ནང་ད་ོསྣང་དང༌སྤྲོ་ོསྣང་སློབེས་ཤེངི་། ད་ེལ་ཤེསེ་ནས་དད་པོ་ཐབོ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་མཚམས་སུ་ཁོ་འིདནོ་བྱེདེ་ངསེ་རདེ། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ་པོར་ཁོ་འིདནོ་སྐོད་འིཁོརོ་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན། 

དཀའི་ལས་ཁོགོ་རགོོས་ལས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ནང་

པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་མ་ཤེེས་པོའིི་སྐྱོན་ཆེ་མང་པོོ་ཡོོད། མང་

ཚོགོས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་

འིགྲེེལ་བཤེད་ཡོོད་པོའིི་དཔོེ་ཆེའིི་མང་ཙམ་ཀློོགོ ཤེེས་མཁོན་

རྣམས་ལ་དྲེི་བ་དྲེིས། གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན་ཁོ་སང་དོན་གྲུབ་གླིིང་

གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་ཤེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། བགྲེོ་གླིེང་གོི་ཚོགོས་འིདུ་ལྟ་

བུ་འིཚོགོས། དཔོེར་ན། སངས་རྒྱས་ཞིེས་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཞིེས་པོའིི་དོན་གོང་ཡོིན་པོ་

སོགོས་འིདི་རིགོས་ལ་བགྲེོ་གླིེང་དང་། གོོ་བསྡུར་བྱེས་ཏེེ་ཤེེས་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། སངས་རྒྱས་ཆེོས་དང་དགོེ་འིདུན་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆེི་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་རྒྱུ་མཚན་ཤེེས་ཤེིང་། ངེས་པོ་རྙོེད་



684684
པོའིི་ཐོགོ་ནས་མཆེོགོ་གོསུམ་ལ་སྐྱབས་འིགྲེོ་བྱེེད་ཤེེས་པོ་ཡོོང་

གོི་རེད། གོཞིན་ཁོ་ཁལ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དགོོས་པོ་དེ་ཙམ་མེད། 

ཁྱིེད་རང་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ནང་ཆེོས་ཤེེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད། གོོང་དུ་བཤེད་པོ་ལྟར་བྱེམས་པོ་དང༌། སྙིིང་རྗེེ་གོོང་ནས་

གོོང་དུ་སྤེེལ་རྒྱུར་ནང་ཆེོས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ཟབ་ཁྱིད་ཡོོད་

ལ། སྤྱོིར་བཏེང་ཤེེས་བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བལྟས་ཀྱིང༌། 

ནང་ཆེོས་དང་ཚན་རིགོ་གོཉིིས་དཔུང་པོ་མཉིམ་གོཤེིབ་ཀྱིི་ཐོགོ་

ནས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོོད། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་

སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་

ཡོོང་ངེས་ཡོིན། 

མདོར་བསྡུས་ན། དོན་ཚན་དང་པོོ་དེ་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ཁོགོ་པོོ་

ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོས་ཁྱིེད་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐགོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་དོན་དགོ་སོ་སོར་རྣམ་དཔྱོོད་

ཡོོད་པོ་དེའིི་རྩིལ་འིཕེེལ་རྒྱས་ཡོོང་བའིི་དོན་དུ་ཡོིན་པོ་ལས། 

དཔོེ་ཆེ་དཔོར་བཤུས་བརྒྱབ་པོ་ལྟར་བསློབས་པོ་དེ་རྣམས་ངེས་

པོ་ཙམ་ལས། ར་བ་དེ་ནས་བརྒལ་མ་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་མི་

འིགྲེིགོས། དོན་ཚན་གོཉིིས་པོ་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་པོ་དང་ཆེབས་



685685
ཅིགོ་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡོིན། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་

སྙིིང་པོོ་ནི་མི་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་

བློ་ཡོིན་པོས་འིདི་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། གོསུམ་པོ་དེ་ང་རང་

ཚོ་བོད་པོ་ཚོས་བོད་ཡོིགོ་ཡོགོ་པོོ་ཤེེས་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ དེའིི་ཐོགོ་ལ་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ནང་

ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་གོཉིིས་ཡོོད། གོཅིགོ་

ནི་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཉིམས་མོང་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་བ་ལ་ནང་

པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཤེིན་ཏུ་རླབས་ཆེེན་པོོ་དང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད། གོཉིིས་པོ་སྤྱོིར་བཏེང་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་འིདུ་ཤེེས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་བཤེད་ནའིང༌། ནང་ཆེོས་ལ་བྲོ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོས། 

ཁྱིེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་

མ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། སེམས་སྐྱིད་པོོའིི་ངང་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཏེ༽ ཤེ་ིབ་རླབས་ཆེ་ེབ་དང་། གོསནོ་པོ་གོཟ་ིབརྗེདི་ཆེ་ེ

བ།

གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ཕྲེང་རིང་གོི་སྤེོ་བོ་ལགོས་ལྟ་བུའིི་མི་ཐོགོ་

བརྗེེ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོསུམ་
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ལ་སློེབས་ཡོོད། མ་གོཞིི་ད་དུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་བསྡེད་

ཡོོང་བསམ་གྱིི་འིདུགོ སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་

། ནམ་ཞིིགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མེད་པོའིི་དུས་ཚོད་ཅིགོ་ཏེན་

ཏེན་སློེབས་ཀྱིི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིང་གོ་ལེར་

སྤེོ་བོ་རྨོ་བོ་ཆེགོས་ཏེེ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་དེའིང་བརྗེེ་འིགྲེོ་གོི་

རེད། དེ་རྗེེས་མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ང་ཚོའིི་ལས་མཇུགོ་

མཐུད་ཡོོང་གོི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཕྱུགོ་པོོ་

དང༌། བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་ལས་མི་ཐོགོ་

རྗེེས་མ་དེ་ཕྲན་བུ་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན། མི་ཐོགོ་རྗེེས་མ་དེ་ལས་དེའིི་

རྗེེས་མའིི་མི་ཐོགོ་དེ་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་ན་ཧ་ལས་པོའིི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། 

བློ་ཕེམ་པོོ་རེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་གོི་དུས་ཚོད་འིདིའིི་མཇུགོ་མཐུད་མཁོན་

གྱིི་མི་ཐོགོ་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་དེས་

ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་ལས་ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རླབས་ཆེེ་བ་བྱེེད་ཐུབ་

པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དང༌ཤེེས་ཡོོན་འིཛོམས་ཡོོད། ང་ཚོའིི་མི་རབས་

འིདི་ལས་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དང༌། ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་མི་ཐུབ་པོ་མིན། ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་འིཛོམས་ཡོོད་
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པོས། ཁྱིེད་རང་ཚོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་

མི་ཐོགོ་རྒད་པོོ་རྒན་མོ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཁྱིེད་རང་ཚོའིི་

མཇུགོ་ལ་ཡོོང་མཁོན་གྱིི་མི་ཐོགོ་གོསར་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ཁྱིེད་

རང་ཚོའིི་ཉིམས་མོང་རྣམས་བསློབས། ཁྱིེད་ཚོའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཀྱིི་

དཔོེ་བཟང་རྣམས་ངོ་སྤྲོོད་ལམ་སྟོན་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ཚེ། མི་ཐོགོ་

རྗེེས་མ་དེ་རྣམས་ཡོགོ་པོོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེ་ལྟར་བྱུང་

ན་ཕེ་སྤྲོེལ་རྒན་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དང༌། མ་བྲགོ་སྲིིན་མོ་

བྲགོ་སྲིིན་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་མི་རིགོས་འིཛམ་གླིིང་ཡོང་ཐོགོ་ལ་

སྡེོད་མཁོན་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་

གོིས་བོད་མི་རང་ཉིིད་ལ་ཁོེ་ཕེན་ཐོབ་ཐུབ་པོས་མ་ཚད། ཧི་མ་

ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་དང༌། སོགོ་པོོ་ཕྱོི་ནང༌། ཡོང་སྒོོས་

རྒྱ་མི་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོས་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

ཡོོང་ངེས་མ་ཟད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཡོང་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་གྱིིས་

ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་ཡོོད། 

བོད་རང་དབང་དང༌། ང་ཚོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་དོན་དགོ་

ལ་ང་ཚོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤེི་བ་དང༌། མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྡུང་རེགོ་
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གོི་འིོགོ་ནས་ལུས་པོོ་ནད་གོཅོང་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་སྤྱོི་དོན་ལ་

རང་སྲིོགོ་བློས་གོཏེོང་གོིས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་བོད་མི་

བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ད་ལྟའིི་དུས་སྐོབས་སུ་ཡོང་བཙོན་ཁོང་

ནང་སྡུགོ་སྦྱོོང་མོང་བཞིིན་བསྡེད་ཡོོད། 

ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བར་མཚོན་ན་ཡོང་ཡུལ་དུས་བརྗེེས་ཏེེ་ཚ་གྲེང་

མ་སྙིོམས་པོ་དང་། མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོ། འིཕྲོད་བསྟེན་

ཞིན་པོ་སོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དང༌། རྒན་གོཞིོན་མང་པོོ་དུས་

མིན་འིཆེི་རྐྱེེན་བྱུང་ཡོོད། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་འིདིར་

བོད་མི་རིགོས་ཀྱིིས་དཀའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོ་མོང་དགོོས་པོ་བྱུང་

ན་ཡོང༌། མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ལུས་སྲིོགོ་འིབེན་དུ་བཙུགོས་

ཏེེ་དཀའི་ངལ་ཁྱིད་བསད་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་ང་ཚོའིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོོ་བཅས་

ཉིམས་མེད་རྒྱུན་འིཛིན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་རྒྱགོ་གོོ་ཆེོད་ཅིང་། ཤེི་མཁོན་རྣམས་

ཀྱིང་ཤེི་གོོ་ཆེོད་པོ། ཤེི་ཁོར་ཁོ་ཆེེམས་བཞིགོ་པོའིི་དོན་དགོ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་རེད། 

གོལ་ཏེེ་ང་ཚོའིི་མི་ཐོགོ་འིདིས་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། ལྷགོ་
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བསམ་ཡོགོ་པོོ་མ་བྱུང་བ། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོགོ་པོོ་སྦྱོངས་མ་

ཐུབ། སྤྱོི་སེམས་ཡོགོ་པོོ་མ་འིཁྱིེར་བར་ཇེ་སློ་ནས་ཇེ་སློར་ཕྱོིན་

ན། མི་ཤེི་མཁོན་རྣམས་ཤེི་གོོ་མ་ཆེོད་པོས་ཧ་ལས་པོའིི་ཕེངས་

པོོ་རེད། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རྣམས་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ང་

སྒོེར་ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་ ༦༣ ལ་མ་སློེབས་བར་དུ་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་ལས་དོན་ལ་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ཡོོང་

ཅི་ཡོོང་ཞུས་ཡོོད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཡོིན་ན་ཡོང་གོཞིོན་

སྐྱེས་ཚོས་མཇུགོ་ཡོགོ་པོོ་མཐུད་མ་ཐུབ་པོར་བོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་གོཟི་བརྗེིད་ཉིམས་ཆེགོ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

པོ་ཆུད་ཟོས་འིགྲེོ་གོི་རེད། དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚོ་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚོའིི་མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོད། དེ་

ཁྱིེད་རང་ཚོས་སྙིིང་ལ་བཅངས། སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་རོགོས། 

དེ་ལུགོས་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས། ཤེེས་སོང་ངམ། ཁྱིེད་རང་ཚོ་

བར་སེང་ཞིིགོ་ལ་གོནམ་གོཤེིས་སྐྱིད་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཉིིན་གོཅིགོ་

གུང་སེང་སྤྲོོ་སྐྱིད་བཏེང་ན་འིགྲེིགོས། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢ ཉིནི་མའི་ེ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢ ཉིནི་མའི་ེ

སརོ་ལུགོས་ཟུང་བསམ་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་སློབོ་སརོ་ལུགོས་ཟུང་བསམ་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་སློབོ་

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

ཀ༽ མདེ་ཐབས་མདེ་པོའི་ིབྱེམས་བརྩི་ེདང་། ཆེསོ་དད་

ཀྱི་ིརང་དབང་།

༼འིདའིི་ིཉིནི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ་ཀྱི་ིསྟདོ་ཆེ་གོསུང་པོར་དུ་འིགོདོ་འིཇུགོ་མ་ཐུབ་པོ་༼འིདའིི་ིཉིནི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ་ཀྱི་ིསྟདོ་ཆེ་གོསུང་པོར་དུ་འིགོདོ་འིཇུགོ་མ་ཐུབ་པོ་

ཤེནི་ཏུ་ཕེངས་ཀྱིང༌། བྱེ་ཐབས་བྲལ། བཀའི་སློབོ་སྨད་ཆེ་འིད་ིལྟར།༽ཤེནི་ཏུ་ཕེངས་ཀྱིང༌། བྱེ་ཐབས་བྲལ། བཀའི་སློབོ་སྨད་ཆེ་འིད་ིལྟར།༽

དེ་ཡོང་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མཐོང༌ཞིིང་། བྱེམས་བརྩིེ་དེ་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་ཡོོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ཆེོས་ལ་དམིགོས་བསལ་

དགོའི་མོས་དེ་ཙམ་མེད་པོ་དང་། དེའིི་བར་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

བལྟས་ན། ཆེོས་དད་མེད་ཀྱིང༌བྱེམས་བརྩིེ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་

རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ལྟར་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོིན། ཆེོས་དད་

བྱེས་དང་མི་བྱེེད་སོ་སོའིི་འིདོད་པོ་རེད། བྱེམས་བརྩིེ་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་མི་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཤེོད་ཐུབ་
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པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། དམིགོས་

བསལ་ཆེོས་དད་ཡོོད་མེད་དང༌། ཡོང་ན་ཆེོས་དད་འིདྲེ་མིན་

གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་འིདྲེའིི་དབྱེེ་བ་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་མེད་

པོར་རང་བཞིིན་གྱིིས་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་དང༌། འིགོན་འིཁུར་

གྱིི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཡོིན། འིཛམ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་གོི་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ཉིམས་མོང་

ལ་ང་ཚོས་ཕེར་བལྟས་ན། གོཞིི་ནས་སོ་སོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཕེན་སེམས་དང༌། མཛའི་སེམས་ཡོོད་པོ་

འིདི་རིན་ཐང་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་ཞིིགོ་

གོཞིི་ནས་ངོ་འིཕྲོད་དེ་མཐོང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་

དང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ཁོ༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིབསམ་

བླ།ོ

གོཉིིས་ནས་ང་ཚ་ོམ་འིངོས་པོར་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་

བའིི་མཚམས་ལ་ང་ཚོའིི་བོད་ལུང་པོ་འིདི་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་

གོནས་ཤེིགོ་བཟོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་ངོས་ནས་སྔོན་མ་

ཞིི་བདེའིི་དོན་ཚན་ལྔ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བཏེོན་ཡོོད། དེ་ནི་ཡོིགོ་ཆེའིི་
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ནང་དོན་ཚན་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བཀོད་པོ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། དངོས་

གོནས་ང་ཚོ་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལོངས་འིདི་རིམ་པོས་འིཚེ་

མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ན། དེས་བོད་པོའིི་

ཁོེ་ཕེན་ཙམ་མ་ཟད། དེའིི་གོཡོས་གོཡོོན་གྱིི་ཁྱིིམ་མཚེས་ཚང་

མར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། ཤེར་ཕྱོོགོས་ཨེ་ཤེ་ཡོའིི་ནང་གོི་

ཆུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིབྱུང་ཁུངས་བོད་ནས་ཡོོང་བར་བརྟེན། ཨེ་

ཤེ་ཡོའིི་ས་ཁུལ་གྱིི་མི་འིབོར་བྱེེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་

ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུར་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ང་ཚོས་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཞིེས་པོ་དེ་ཡོང་ཕྱོིའིི་གོོ་

མཚོན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར། ནང་གོི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་

ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་དགོོས། 

མི་སྡུགོ་པོ་རེ་ཟུང་དུས་ནམ་དུའིང་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་

སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བོད་ལུང་པོ་དེ་ཕྱོི་ལ་གོོ་མཚོན་མེད་པོ་

དང༌། ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་

ཆེགོས་ཐུབ་ན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་

སྟངས་གོང་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིང་། ཡོང་སྙིིང་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འིཚེ་

མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་དེའིི་ཐོགོ་ནས་སྤྱོིར་ཤེར་ཕྱོོགོས་དང་། 
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ཡོང་སྒོོས་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་གོོ་མཚོན་སྤེངས་པོའིི་

ཞིི་བདེ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེའིི་ཁྱིད་ཆེོས་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་

གོོ་སྐོབས་ང་ཚོར་ཡོོད། 

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཤེར་ནུབ་གོང་སར་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དཀའི་

ངལ་གོསར་པོ་མང་པོོ་འིཕྲད་སྐོབས་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་

འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་

བཞིིན་ཡོོད། ང་ཚོ་ཐོགོ་མར་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཆེགོས་སྐོབས་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིེས་མང་པོོ་གོཅིགོ་གོིས་སྙིིང་

རྗེེའིི་ཡུལ་དུ་བལྟ་བ་ལས། བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

ཚུར་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ཚུར་ཕེན་ཐོགོས་ཀྱིི་རེ་བ་རྒྱགོ་མཁོན་སུ་

ཡོང་མེད། ང་རང་ཚོ་ལའིང་སྤེོབས་པོ་དེ་བས་ཀྱིང་མེད། 

འིོན་ཀྱིང་ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ། བདུན་ཅུ། བརྒྱད་

ཅུ། དགུ་བཅུ་རྣམས་རིམ་བཞིིན་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་གོཞིི་ནས་བོད་

མི་རིགོས་ཀྱིི་རིན་ཐང་མངོན་པོར་གོསལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ཉིམས་ཞིིབ་པོ་དང་། དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མི་
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རྣམས་ཀྱིིས་གོཞིི་ནས་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་འིཛམ་གླིིང་

འིདིའིི་ཐོགོ་ཏུ་ཞིི་བདེ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་དང༌། དངོས་

གོནས་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་རེད་ཅེས་

གོཞིི་ནས་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དོ་སྣང་དང་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་བཟང་པོོའིི་

གོཤེིས་ཀ་དེ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་མཐོང་ཚུལ་དེ་

རིམ་པོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ང༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིལྟ་གྲུབ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིསློོབ་ཚན།

དེ་བཞིིན་དུ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་ལྟ་བ་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོ་

དང༌། གྲུབ་མཐའི་གོཏེིང་ཟབ་ཡོིན་པོ། རིགོ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་

ཡོང་དགོ་དང་ལྡན་པོ་བཅས་ཡོིན་པོར་གོཞིི་ནས་དོ་སྣང་ཞིིགོ་

སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཧྥ་རན་སི་སོགོས་ནུབ་ཕྱོོགོས་

ཡུལ་ཁོགོ་གོི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་གྷི་རི་སི་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་ལྟ་གྲུབ་

མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར། 

སྤྱོི་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་གོི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་འིཕེེལ་རྒྱས་ནང་གོནའི་

རབས་ནས་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་འིདི་འིདྲེ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་སློོབ་
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སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་དུ་ནང་པོའིི་ལྟ་གྲུབ་ཁོགོ་ཀྱིང་སློོབ་ཚན་ནང་འིཇོགོ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་དེང་སང་འིདི་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་

ལྟར་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ནང་པོ་ཡོིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོའིི་མི་ཚོས་

སྤྱོིར་བཏེང་མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་འིཕེེལ་རིམ་ནང་ལ་ལྟ་བ་དང་

གྲུབ་མཐའི་ཚད་མཐོ་པོོ་ཇི་སྙིེད་ཡོོད་པོ་ལྟར། ནང་པོའིི་ལྟ་གྲུབ་

རྣམས་ཀྱིང་འིདིའིི་གྲེས་ཤེིགོ་རེད་ཅེས་གོཞིི་ནས་དེང་སང་དེ་

འིདྲེ་བཤེད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདིས་

གོང་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ལ་རང་

བཞིིན་གྱིི་གོཤེིས་ཀ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་

བསམ་བློ་ཡོོད་པོ། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་ཡོོང་སའིི་རྩི་བ་

ནང་ཆེོས་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོ་འིདི་རྣམས་ཀྱིི་རིན་ཐང་འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོཞིི་ནས་མཐོང་ཡོོང་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། དེ་

དགོ་ལ་གོཞིན་གྱིིས་བརྩིི་འིཇོགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ མི་རྣམས་ཀྱིིས་

འིདིར་རིན་ཐང་དང༌། དོ་སྣང་འིདི་ལྟར་བྱེེད་སྐོབས་ང་རང་ཚོས་

འིདིར་དོ་སྣང་གོཏེན་ནས་མ་བྱེས་པོར་འིཆེར་ཅན་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཤེིན་ཏུ་འིཐུས་ཤེོར་ཆེེན་པོོ་རེད། 
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སྡུགོ་ཉིེས་ན་མ་འིོངས་པོར་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དང༌། 

བོད་ཀྱིི་ལྟ་གྲུབ་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ཧ་ལམ་དབྱེིན་ཇིའིི་

སྐོད་ཡོིགོ་ནང་ནས་ཚུར་སློོབ་དགོོས་པོ་དེ་ལྟར་ཆེགོས་ན་ཤེིན་

ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང༌། བོད་པོའིི་

གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་བོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་འིཛིན་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་དེར་དོ་སྣང་

དང་དམིགོས་བསལ་འིབད་རྩིོལ་གོང་ཡོང་མ་བྱེས་པོར། དེ་ལྟའིི་

ངང་ནས་ང་ཚོས་གོཏེིང་བརྗེེད་ལ་ཕྱོིན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་

གོི་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་འིདྲེ་མིན་གྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་ཉིམས་

ཞིིབ་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་ལ་གོཞིི་ནས་དོ་སྣང་ཞིིགོ་སློེབས། དེ་

འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་མ་འིོངས་པོར་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

བརྩིད་གོཅོད་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། བོད་པོ་ནང་ཚགོས་ལ་སྐོད་

ཆེ་དྲེི་ས་མེད་པོར་ཕྱོི་རྒྱལ་མགོོ་སེར་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་དགོོས་

བྱུང་ན་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་སོང་ངམ། ང་རང་ཚོས་ཏེན་ཏེན་དོ་

སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལ་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་

དང༌། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་དེ་གྲྭ་པོར་འིཁི་
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བ་ལྟ་བུ་དང་། གྲྭ་པོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་བཤེད་གྲྭ་ཆེེན་པོོའིི་གྲྭ་

པོར་འིཁི་བ་ལྟ་བུ་ལས། སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ནས་དེ་

དགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། འིདིར་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེས་ན་ཧ་ལམ་རན་པོོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་འིགོའི་ཞིིགོ་

གོིས་མཐོང་གོི་འིདུགོ དེ་རྩི་བ་ནས་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། དཔོེར་ན། 

ནང་པོ་མིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་ནང་པོའིི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དགོ་ཤེེས་

དགོོས་པོ་ཡོིན། དེས་གོང་ཅིའིི་ཐད་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུར་ཏེན་

ཏེན་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། 

དེང་སྐོབས་རྒྱ་མི་ཡོིན་ནའིང་བོད་ནང་ལ་ཚད་མ་རིགོ་པོའིམ་

གོཏེན་ཚིགོས་རིགོ་པོ་དེ་ཆེོས་མ་རེད་ཅེས་ཁོོ་རང་ཚོས་ཤེོད་

ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོ་རང་ཚོས་མགོོ་འིཚོས་ཀྱིི་ཡོོད་མེད་མི་ཤེེས་ཀྱིང་

། གོང་ལྟར་དེ་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ མིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུར་

ཕེན་ཐོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཆེོས་ལ་

དད་པོ་ཡོོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡོང༌། འིདི་དགོ་སློོབ་དགོོས་པོ་དང༌། 

བསློབས་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། ཁྱིིམ་ཚང་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་ཀྱིིས་འིདི་དགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
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ཀྱིི་བདེ་བ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོའིི་བསམ་བློ་དེ་དགོ་གོི་སྐོོར་ལ་

འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དངོས་གོནས་

ཚན་རིགོ་དང་མཐུན་པོའིི་བློ་སྦྱོོང་སྟངས་དང༌། བློ་སྦྱོོང་ཐབས་

ཀྱིི་གོོ་རིམ་ཡོགོ་པོོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད་སྟབས། གོལ་གོནད་ཆེེན་

པོོ་དེ་དགོ་ཤེེས་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། 

གོཞིན་དགོ་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚང་མར་

བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། གོང་བློ་མའིི་ལུང་སང་ཉིིན་མང་

ཚོགོས་ཀྱིི་བཀའི་ཆེོས་སར་འིདོན་ན་འིགྲེིགོས། དེ་རིང་འིདིར་

འིདོན་མི་དགོོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོིན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཞིོགོས་པོ་སྔ་པོོ་

གོཉིིད་སད་པོ་དང༌། ངགོ་གོི་སྨྲ་བརྗེོད་མ་བྱེས་གོོང་དུ། ཨོཾ་ཨ་

ར་པོ་ཙ་ན་དྷིཿདྷིཿ ཞིེས་པོ་རྗེེ་བཙུན་འིཇམ་དཔོལ་དབྱེངས་ཀྱིི་

གོཟུངས་སྔགོས་དེ་གོང་འིཚམ་རེ་བགྲེང་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། 

དྷིཿདྷིཿདྷིཿ ཞིེས་པོའིི་ཡོིགོ་འིབྲུ་གོཅིགོ་པུ་དེ་ཉིིད་ཕྲེང་སྐོོར་གོཅིགོ་

གོཉིིས་ཙམ་བསགོས་ན་ལྕེ་བདེ་རུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། སྨྲ་བརྗེོད་བདེ་

རུ་འིགྲེོ་བར་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། རང་ཉིིད་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོོད་

པོ་དང༌། དོ་སྣང་ཡོོད་ན་གོཟུངས་སྔགོས་དེ་ལྟར་བགྲེང་ན་ཕེན་
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ཐོགོས་ཡོོང་ངེས་རེད། གོཞིན་ང་ལ་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་

འིདུགོ སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༣ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༣ ཉིནི་

རགིོས་ལམ་སློབོ་གོཉིརེ་ཁོང་གོ་ིཡོན་ལགོ་ས་རཱ་རགིོས་ལམ་སློབོ་གོཉིརེ་ཁོང་གོ་ིཡོན་ལགོ་ས་རཱ་

མཐ་ོསློབོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།མཐ་ོསློབོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྔར་བྱེས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། མ་འིངོས་པོར་

འིབད་ཐབས།

འིདི་གོ་རིགོས་སློོབ་ཀྱིི་དགོེ་རྒན་རྣམ་པོ་ཚོ་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་

རྣམ་པོ་ཚོ། སྦྱོིན་བདགོ་རྣམ་པོ་ཚོ། དེ་ནས་སྐུ་མགྲེོན་རྣམ་པོ་

ཚོ་བཅས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འིདིར་སློོབ་གོཉིེར་ཁོང་གོི་

བསྟི་གོནས་འིདིའིི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་གོསར་པོ་ལེགོས་པོར་གྲུབ་

པོའིི་སྒོོ་འིབྱེེད་དང༌། གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ང་རང་ཚོའིི་རིགོས་སློོབ་འིདི་

བཙུགོས་ནས་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔ་འིཁོོར་བའིི་དུས་དྲེན་དང་བཅས་པོའིི་

མཛད་སྒོོ་འིདི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་དགོའི་སྤྲོོ་དང་ལྡན་པོ་

དང༌། སྤེོབས་པོ་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་འིདིར་ཧ་ཅང་

དགོའི་པོོ་བྱུང་ལ། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔ་ཟེར་བ་

དེ་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པོའིི་བཞིི་ཆེ་གོཅིགོ་ཡོིན་པོས་ཐུང་ཐུང་ཞིིགོ་མིན། 

ང་ཚ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུར་ཉིེ་བའིི་



701701
དུས་ཡུན་གོང་འིཚམ་ཕྱོིན་པོ་རེད། དེའིི་རིང་གོི་ལས་བསྡེོམས་

ད་ལྟ་ཆེོས་དོན་བཀའི་བློན་དང༌། ཤེེས་རིགོ་བཀའི་བློན་བཅས་

ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། གོང་ལྟར་གྲུབ་འིབྲས་

མི་དམན་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོར་བྱུང་ཡོོད། དེ་ནི་ང་རང་ཚོས་རྗེེས་སུ་

ཡོི་རངས་ཀྱིི་གོནས་རེད། 

ང་ཚོའིི་རིགོས་སློོབ་ཁོང་འིདིའིི་ལས་འིགོན་དེ་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོི་

ལས་ཀ་དང༌། མི་སྒོེར་པོ་གོཅིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མ་ཡོིན་པོར། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོའིི་དོན་དགོ མི་ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་ནས་བརྒྱ་ཕྲགོ་

བར་མུ་མཐུད་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་ཀའིི་ངོ་བོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཅིང་། 

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་བྱུང་བ་འིདི་དགོ་

གོིས་འིདོད་པོ་ཚིམས་ཏེེ་ང་ཚོར་འིབྲས་བུ་སྨིན་ཡོོད་ཅེས་ལྷོད་

ཡོངས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོས་འིགྲེིགོས་ཐབས་མེད། སྔ་མོ་གོཞིི་

མེད་སར་གོཞིི་རྩི་གོསར་པོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་སྐོབས་ཉིམས་མོང་

མེད་ཅིང་། ཚོད་མ་ཐིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སེམས་

ཤུགོས་ཀྱིིས་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་ཕྱོིན་པོ་རེད། དེའིི་གོནས་

སྐོབས་ལ་གོང་ལྟར་ལྷགོ་བསམ་དང༌། ཨུ་ཚུགོས་དེ་འིདྲེ་གོཅིགོ་



702702
གོི་འིོགོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་མི་དམན་པོ་ཐོན་ཡོོད་སྟབས། ད་ཆེ་

ང་རང་ཚོར་རྒྱུས་ཡོོད་ཆེགོས་པོ་དང་། ཉིམས་མོང་བསགོས། 

ཕྱོི་ནང་གོི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཏེེ་

སྔར་ལས་ཀྱིང་བྱེས་རྗེེས་ཆེེ་བ་འིཇོགོ་ཐུབ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོད། 

ཡོིན་ནའིང་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས། རང་རང་

སོ་སོས་སྡུགོ་འིཁུར་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་འིགྲེིགོས་ཡོོད་བསམ་པོའིི་

སྣང་བ་དགོ་ནས་སྡེོད་པོ་དང་གོཅིགོ ཕྲན་བུའིི་དཀའི་ལས་ཁོགོ་

པོོ་བྱུང་ན་ཨའུ་ཙམ་མིན་ནམ། ཁུངས་འིཁྱིོལ་ཙམ་གྱིིས་འིགྲེིགོས་

མི་ཡོོང་ངམ་བསམ་པོའིི་ཉིིན་མ་གོང་འིཁྱིོལ་བྱེེད་པོ་དང་གོཉིིས། 

ཡོང་སྐོབས་རེ་སྐྱོན་མཐོང་བཞིིན་དུ་འིཛེམས་ཟོན་དང་། ཇོ་

བཟང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཉིིན་མ་འིཁྱིོལ་ན་ལེགོས་བསམ་པོ་ལྟ་བུའིི་

ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་བ་དང་གོསུམ། འིདི་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་འིཐུས་ཤེོར་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་མེད་པོ་མིན། གོང་སར་ཉིེན་ཁོ་དེ་དགོ་ཡོོད་

པོར་བརྟེན་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཕྱོི་ལ་ཆེགོས་འིདྲེ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལས་བསྡེོམས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

ཙམ་ལ་ཆེོགོ་ཤེེས་བྱེས་ནས་སྡེོད་པོ་མ་ཡོིན་པོར། ལགོ་ལེན་ངོ་

མའིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་གོནས་འིཐུས་སྒོོ་ཚང་ཡོོད། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་



703703
མེད་བསམ་པོའིི་བློས་འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོའིི་སེམས་ཀྱིི་

ནང་ལ་གོདེང་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་མིན་ཟབ་བེ་ཟོབ་བེའིི་ངང་ལ་ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་

གྱིི་འིགྲེོ་མཁོན་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ དེས་ན་ཁྱིེད་

རང་ཚོ་ཚང་མས་གོཟབ་གོཟབ་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ལས་དོན་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཇི་ཙམ་ཡོིན་མིན་བཤེད་དགོོས་པོ་

མི་འིདུགོ ཚང་མས་ཤེེས་གོསལ་རེད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་

བསལ་ངས་འིདིར་ཁོ་སྣོན་ལྟ་བུ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

ཁོ༽ འིདས་དནོ་ལ་ཕྱོརི་དྲེན་དང་། འིབྲལེ་ཡོོད་ཀྱི་ིམངའི་

སྡེ།ེ

ད་ལྟ་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་འིདིར་སྦྱོིན་བདགོ་ཁོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཕེེབས་བཞུགོས་ཡོོད་ལ། ང་ཚོའིི་རིས་མེད་ཀྱིི་རིགོ་གོནས་ཁོང་

ཟེར་ཡོང་རུང༌། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་བསྟི་གོནས་འིདིའིི་ཐོགོ་

ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་མི་སྒོེར་སོ་སོར་རོགོས་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་

པོར། གོང་ལྟར་མི་རིགོས་ཤེིགོ་གོི་དོན་དགོ་དང༌། ཆེེ་ས་ནས་

བཤེད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕེན་ཐོགོས་དང་འིབྲེལ་བ་

ཡོོད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་



704704
ལས་གོཞིི་བྱེ་བ་རླབས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་སྦྱོིན་བདགོ་

གོནང་བ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་སྦྱོིན་བདགོ་ཚང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ད་

དུང་ཡོང་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། སྦྱོིན་བདགོ་

གུད་ན་ཨུ་ཚུགོས་བྱེ་ཐབས་མེད། སྦྱོིན་བདགོ་མ་གུད་ན་ད་

དུང་ཡོང་དགོོངས་པོ་བཞིེས་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ད་ལྟ་འིདིར་ས་གོནས་ཀྱིི་རྒྱ་གོར་བ་གྲེོང་གོསེབ་པོ་ཚོ་ཁོགོ་

གོཅིགོ་ཡོོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་གོཅིགོ་མ་སུ་

རིར་བསྡེད་པོ་རེད། དེའིི་འིཕྲོས་ཀྱིི་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཧི་མ་ཅལ་

ནང་ལ་བསྡེད་པོར་བརྟེན་ཧི་མ་ཅལ་གྱིི་ཡུལ་པོ་ཚོ་དང་ང་ཚོ་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་ཡོོད། ཉིེ་སྔོན་ལ་དྭགོས་

ནས་མར་ཡོོང་སྐོབས་འིཇའི་མུ་གོཞུང་གོི་གོནམ་གྲུ་ཞིིགོ་ཆེེད་

མངགོས་བཏེང་སྟེ། འིཇའི་མུའིི་སྤྱོི་ཁྱིབ་བློན་ཆེེན་དང་མཉིམ་དུ་

ཡོོང་བ་ཡོིན། གོནམ་གྲུ་མར་ཡོོང་སྟེ་གོངས་རི་རྣམས་བརྒལ་ཏེེ་

པོ་ཊན་ཀོ་ཊི་ (Pathankot) སྒོང་དུ་སློེབས། དེ་ནས་ཧི་མ་

ཅལ་ནང་ལ་སློེབས་སྐོབས་ངས་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲགོས་ངའིི་མངའི་

སྡེེ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཡོིན། 
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གོང་ལྟར་ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་བཤེད་ན་མི་ཚེའིི་ནང་གོི་ལོ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་མངའི་སྡེེ་འིདིའིི་ནང་ལ་བསྐྱལ་བ་རེད། བོད་པོ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མངའི་སྡེེ་འིདི་གོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོོད། རྟགོ་པོར་

གོཤེིབ་སྐོབས་སྐོབས་རེ་ཕེན་ཚུན་སྣང་བ་འིགྲེོ་མི་འིགྲེོ་ཕྲན་བུ་

རེ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིང་། གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་

ཐགོ་ཉིེ་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་

འིོགོ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ས་གོནས་འིབྲེལ་ཡོོད་གྲེོང་གོསེབ་འིདིའིི་

མི་རྣམས་དང་སྔར་རྒན་དམ་པོ་དེ་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་འིབྲེལ་བ་ཐོགོ་མ་ཆེགོས་ནས་ཡུལ་པོ་ཚོས་ང་ཚོར་མཐུན་

འིགྱུར་དང་། བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཤེ་ཚ་བྱེས་ཤེིང་། དེ་རིང་འིདིར་

ཡོང་ཁྱིེད་རང་ཚོས་དགོའི་པོོའིི་ཚིགོ་བཟང་པོོས་བསྔགོས་བརྗེོད་

བྱེས་པོ་བཅས་ལ་ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་

གྱིི་ཡོིན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་རྩི་བའིི་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་

ཡོོད་པོ་དང༌། སོ་སོའིི་ཕེ་གོཞིིས་སམ། སོ་སོའིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སའིི་

ས་ཁོང་ལྟ་བུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་སྤྱོི་ཡོོངས་རྒྱ་གོར་

ནང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཡོོད། ཡོང་སྒོོས་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ལ་

གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་པོ་རེད། 

ཡོིན་ནའིང་འིདི་གོའིི་ས་གོནས་ཀྱིི་ཡུལ་མི་གོཏེན་འིཇགོས་ཤེིགོ་
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གོི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློའིི་

ནང་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། ཤེ་ཚ་བྱེས་པོ་དེ་ཤེིན་ཏུ་དྲེིན་

ཆེེན་པོོ་རེད། ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་དེ་རིང་གོོ་སྐོབས་

འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱིེད་ཚོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། 

དེ་ནས་འིདིར་ང་ཚོའིི་རིགོས་སློོབ་ཀྱིི་བསྟི་གོནས་འིདི་ཐོགོ་མ་

བདུན་ཅུ་དོན་གོཉིིས་ལོ་ཙམ་ནས་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་རེད། སྐོབས་

དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་ལོ་མང་སོང་བའིི་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོོང་དུ་འིགྲེེམས་སྟོན་གྱིི་པོར་རིས་དེ་དགོ་ནང་དུ་

གོསལ་འིདུགོ ལྟད་མོའིང་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། དེའིི་ནང་ལ་ཐོགོ་མ་

ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་གོཞིོན་གོཞིོན་ཚང་མ་ད་ཆེ་རྒས་པོོ་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། རྒན་ལགོས་ཁོོང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཐོགོ་མ་མ་སུ་རིར་ཐུགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཧ་ཅང་གོཞིོན་གོཞིོན་

རེད། པོར་འིདི་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ནི་

འིདས་ཚར་བ་རེད། རིགོས་ཁོ་ཤེས་ནི་ཕྱོོགོས་དང༌མཚམས་ལ་

རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་ཏེེ་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

དང༌། བོད་སྤྱོི་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རང་རང་སོ་སོའིི་

ཐུབ་ཚོད་འིཇོན་ཚོད་ཀྱིི་འིགོན་འིཁུར་རེ་འིཁྱིེར་ཏེེ་ཕྱོོགོས་དང་
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མཚམས་སུ་འིཁོོད་ནས་མི་གོོ་ལྟ་བུ་སྤྱོད་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ཧ་

ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

གོ༽ རྒན་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོདང་། དལོ་རྒྱལ་ཚོགོས་པོའི་ི

བྱེདེ་བབ།

གོོང་ཞུས་བཞིིན། ང་རང་ཚོས་དྲེན་གོསོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ནི་རྒན་

དམ་པོ་དེ་ཡོིན། ཁོོ་རང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལྷགོ་བསམ་

གོཅིགོ་ཏུ་དཀར་བ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། སྐོབས་རེ་ཨུ་ཚུགོས་ཚ་

ཙམ་ཡོོད་པོ་ལས། རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དངོས་གོནས་རྨ་མེད་

པོ་ཧ་ལས་པོ་རེད། ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་སྐོབས་རེ་ངས་བརྗེོད་

པོ་དེ་ཉིན་གྱིི་མ་རེད། གོ་ལེར་ལོ་ཟླ་རིམ་སོང་གོི་སྐོབས་སུ་ངོས་

ནས་བརྗེོད་པོ་དེའིི་བདེན་མཐའི་མཐོང་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། དེ་དུས་ངས་རྒན་ལ་སྔོན་མ་ངས་ལབ་བྱུང་ངམ་ཞིེས་ར་

སྤྲོོད་ལྟ་བུ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། གོང་ལྟར་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་རེད། མཐའི་མ་

རྐྱེེན་ངན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་མཉིམ་དུ་སྙིིང་རྗེེ་དགོེ་

ཕྲུགོ་གོཉིིས་ཡོོད་ལ། གོཅིགོ་ནི་དེ་སྔ་རྒྱུས་ཡོོད་དེ་ཙམ་མེད། 

གོཅིགོ་དེ་རྒྱ་སྐོད་སྐོད་སྒྱུར་བྱེེད་མཁོན་རེད། དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་པོོ། 
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དགོེ་སློོང་ལོ་གོཞིོན་གོཞིོན། ཆེོས་པོ་རྣམ་པོར་དགོ་པོ། རིགོ་པོ་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་སྐོད་སྐོད་སྒྱུར་གྱིི་དམིགོས་

སྒོ་ོདྲེགོ་ཤེོས་ཤེིགོ་ཡོིན་ཏེེ་ཕེངས་པོ་ོཆེགོས་སོང༌། བླ་ོཕེམ་པོ་ོརེད། 

དེ་རིང་འིདིར་ཐའིེ་ཝན་ནས་ཡོོང་བ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་

ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་ཡོིན་ན་ངས་ཁྱིེད་རང་ཚོར་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་བའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་བཤེད་དགོོས་པོ་དང་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་དགོོས་

དོན་མི་འིདུགོ འིོན་ཀྱིང་ངས་ཉིེ་ཆེར་གོོ་ཐོས་ལ། ཐའིེ་ཝན་གྲེོས་

ཚོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་ཚོར་ད་ལྟ་ཐའིེ་ཝན་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་དོལ་

རྒྱལ་ཚོགོས་པོའིི་མི་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་གོིས་ཡོིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་བཀྲམས་

ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐོས་བྱུང༌། དེ་བདེན་པོ་ཡོིན་མིན་མི་

ཤེེས། གོལ་སྲིིད་བདེན་པོ་ཡོིན་ན། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཐའིེ་ཝན་ལ་

གོཏེན་འིཇགོས་སྡེོད་མཁོན་ཡོིན་སྟབས་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་གོང་ལའིང་བདེན་པོ་ཞིེས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རེད། རང་ལ་བདེན་པོ་ཐོབ་པོའིི་དོན་དུ་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་འིདྲེ་མིན་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ནས་བཤེད་པོ་དེ་ཚོའིི་གྲེས་

ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚོ་འིདིར་སློེབས་པོའིི་ཞིོར་ལ་རྒན་
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ལགོས་དམ་པོ་དེ་གྲེོངས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱུང་བ་དང༌། འིདིའིི་

རྐྱེེན་གོང་ཡོིན་པོ། འིདི་དགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

ངོས་ནས་འིདིར་དམིགོས་བསལ་ཤེོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོད་མི་འིདུགོ་

ལ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་རོགོས་རེད། ཚ་བ་ཡོང་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ འིདིར་འིབྲེལ་ཡོོད་རིགོས་ལམ་སློོབ་གྲྭའིི་

ཁོོངས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཁོོང་ཚོས་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚང་

ཤེེས་ཀྱིི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཉིན་ན་ཡོགོ་

པོོ་རེད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆེ་

ཚང་རྟོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེའིི་ལོ་རྒྱུས་རྩི་བ་སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་

དམ་པོ་ཚད་ཐུབ་རྣམས་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་ནང་དུ་ཡོོད། དེ་ཚོའིི་གྲེས་

ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོང་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་གྱིི་རྙོོགོ་

དྲེ་དེ་ངོས་ནས་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་དང༌། ཕྱོོགོས་ལྷུང་ངོ་

སྲུང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ངོས་ནས་རྙོོགོ་དྲེ་གོསར་

པོ་བཟོས་པོ་གོང་ཡོང་མིན། ཁྱིེད་རང་ཚོས་ཤེེས་གོསལ་རེད། 

ཁོ་སང་བློ་སྦྱོོང་འིཁིད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་དང་སྐོད་ཆེ་

བྱུང་བ་ལྟར། ང་ཚོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ལྷགོ་

པོར་བཀའི་གོདམས་གོསར་རྙོིང་གོི་ཕྱོགོ་ལེན་ཞིེས་པོ་དེ་ནི་ཕྱོི་
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གོཙང་བ། ནང་གོཙང་བ། བརྟགོ་ཐུབ་པོ་གོཅིགོ་ཡོོད་པོ་ལས། 

དེ་ལྟ་བུའིི་དོགོས་པོ་ཐེ་ཚོམ་གྱིི་ངང་ནས་ནང་པོ་ཡོིན་ལ་མིན་ལ་

ལྟ་བུའིི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་གོི་མེད། བསྟན་པོའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

འིདིར་བཀའི་གོདམས་གོསར་རྙོིང་གོི་ཕྱོགོ་ལེན་བཟང་པོོ་ཡོོད་

པོ་འིདི་མ་ལྷགོ་པོ་གོཅིགོ་དང༌། མ་ཆེད་པོ་ངོས་ནས་འིཛེམས་

ཟོན་སྤེངས་ནས་བཤེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ཆེབ་སྲིིད་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། རང་རང་གོི་སྨོན་ལམ་དང༌། 

ཕྱོི་ནང་གོི་རྟེན་འིབྲེལ་གྱིི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་

ཐོགོ་ནས་གོང་ལྟར་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་དང་མ་འིགྲེིགོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེ་ནས་ངོས་ལ་

ལས་འིགོན་ཡོོད་སྟབས། ངོས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཐགོ་གོཅོད་

བྱེས་པོ་རེད། ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིང་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་

བརྟགོ་ཞིིབ་བྱེས་པོ་དང་། ད་ལྟ་གོནས་སྟངས་འིདི་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ཏུ་མ་སློེབས་བར་དུ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་རིམ་བཞིིན་གོནས་

ཚུལ་འིདི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིགོོ་བཙུགོས་པོར་

བརྟེན་མཇུགོ་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་དུ་སྐྱེལ་གྱིི་རེད། འིགོའི་ཤེས་ལ་
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ཁོགོ་མེད། གོཅིགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚང་མ་རྟོགོས་པོ་དང་

། ཡོང་ན་བློ་ཕྱོོགོས་སུ་ལྷུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་ཕྲན་

བུ་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

རྒྱ་གོར་ཁུལ་གྱིི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ནང་ལ་མཐོ་

ན་བརྒྱ་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་དང་། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྟོང་ཕྲགོ་

ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ཡོོད་ལས་ཆེེ། དེ་དགོ་མང་ཆེེ་བ་ནི་མགོོ་འིཚོས་

ཀྱིི་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་ཕྱོིན་པོ་ལས། དེ་

ཙམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཆེེན་པོོ་གོང་ཡོང་མ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་

གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཤེེས་ཤེིང་རྟོགོས་པོར་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཡོང་

སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་དགོོས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དེ་དགོ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་

བཤེད་རྒྱགོ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། གོཞིན་དམིགོས་བསལ་ཞུ་

རྒྱུ་མེད།

ང༽ གོཞིན་དནོ་ཁུར་འིཁྱིརེ་དང་། འིཁྱིོགོ་པོ་ོཡོ་ོབསྲིང་།

གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོའིི་རྗེེས་སུ་ཞུགོས་མཁོན། སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཡོིན་ནའིང་
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སེམས་པོ་སྐྱིད་པོོའི་ིངང་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུར་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་

མཁོན་ཤེ་སྟགོ་ཡོིན་ཅིང་། སྤྱོི་པོའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོཞིན་

དོན་ཁུར་དུ་འིཁྱིེར་བའིི་ཆེོས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོི་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་

ཡོིན། གོཞིན་དོན་ཁུར་དུ་འིཁྱིེར་བའིི་སྨོན་ལམ་དང༌། ཚིགོ་བཟང་

པོོ་ཁོ་ནས་བཏེོན་པོ་བཞིིན་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ནས་ཀྱིང་ང་

རང་ཚོ་ཚང་མས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོགོ་པོོ་

བྱེེད་དགོོས་ལ། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་སེམས་གོནགོ་བྱེེད་རྒྱུ་

སྤེངས། ཁོ་ལ་བདགོ་པོོ་མ་བརྒྱབ་པོར་མགོོ་མ་འིཚོས་ཀྱིི་སྐོད་

ཆེ་གོང་བྱུང་བཤེད་ནས་ཕུང་དཀྲུགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། 

བདེན་པོ་བདེན་སར་འིཁྱིོལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོིན་ན་ངེས་པོར་དུ་

བཤེད་དགོོས་པོ་མ་ཟད། ངེས་པོར་དུ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེེད་དགོོས། 

ངོས་ཀྱིིས་སྔོན་མ་ནས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། མ་འིགྲེིགོས་པོ་སུ་ལའིང་

ཡོོང་ངེས་རེད། མ་ཤེེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སྐྱོན་བྱུང་ན་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་དངོས་གོནས་སུ་ཡོིན་ཀྱིང་ནོར་འིཁྲུལ་ཕྱོིན་

པོ་དེ་ནོར་བཅོས་བྱེེད་དགོོས། ཡོང་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་རྒྱབ་མ་

འིཁྱིོགོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་ན་ཐེར་འིདོན་བྱེས་

ཏེེ་གོསལ་པོོ་བཟོས་ན་ནོར་འིཁྲུལ་བྱེེད་མཁོན་ཨོ་ཚོད་ཚོད་
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དུ་སྡེོད་ཤེེས་ཐབས་མེད། བཤེད་པོ་ལ་ཤེོད་སྟངས་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པོ་དང་ཁུངས་འིཁྱིོལ་བ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་

དགོོས་པོ་ལས། སྐོད་ཆེ་ཕྱོེད་ཀ་གོོ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། སྐོད་

ཆེ་ཕྱོེད་ཀ་གོོ་རྒྱུ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དོན་དགོ་གོང་ཡོང་མེད། 

སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་ཆེ་མཚོན་ན། བདེན་མཐའི་

གོསལ་ལ་ཉིེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་སློེབས་པོ་ཚང་མས་ཤེེས་

གོསལ་རེད། བདེན་མཐའི་གོསལ་ལ་ཉིེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

སློེབས་སྐོབས་དེ་ལ་དཔོགོ་པོའིི་གོཉིན་འིཕྲང་གོི་དུས་ཚོད་ཅིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། གོཉིན་འིཕྲང་གོི་དུས་ཚོད་དེར་དཔོགོས་པོས་ང་

རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ལས། ཅི་གོཡོོལ་བར་གོཡོོལ་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོད་

གོཅིགོ་མིན། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་ཧུར་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་གོནང་

རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་

ལས་བྱེདེ་ཁོངོས་ནས་ཨ་རརི་གོཞུང་འིབྲལེ་སློོབ་ལས་བྱེདེ་ཁོངོས་ནས་ཨ་རརི་གོཞུང་འིབྲལེ་སློོབ་

སྦྱོངོ་དུ་བསྐྱདོ་ནས་ཕྱོརི་འིཁོརོ་ཁོགོ་ཅིགོ་མཇལ་སྦྱོངོ་དུ་བསྐྱདོ་ནས་ཕྱོརི་འིཁོརོ་ཁོགོ་ཅིགོ་མཇལ་

བཅར་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བཅར་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཡོགོ་ཐོགོ་ཡོགོ་རྩིེགོ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིགོམོས་

གོཤེསི།

སྔ་མ་ོང་ཚ་ོབདོ་ལ་ཡོདོ་དུས་ཆུ་ཚདོ་བཟ་ོབཅསོ་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱ་གོར་ལ་

གོཏེངོ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་གོཏེངོ་ཡུལ་མཐར་ཐུགོ་ཏུ་བརྩི་ི

བཞིནི་ཡོདོ། ང་ཚ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་སྐོབས་ད་ེན་ིའིཆེར་ཅན་ལྟ་

བུར་ཕྱོནི་ཏེ།ེ སུད་སརི་གོཏེངོ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། གོང་

ལྟར་ད་ེལས་ཟབ་ཙམ་དང་ད་ེལས་ལྷགོ་ཙམ་ཞིགིོ་དནོ་གོཉིརེ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་མཚནོ་ན་རྒྱ་གོར་ནང་གོཞི་ིརྩིའི་ིསློབོ་

སྦྱོངོ་ཞིགིོ་ཐབོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེལས་ཀྱིང་ཟབ་པོ་དང༌། སྤུས་དགོ་པོ་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིསྦྱོངོ་བརར་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་ལུང་པོ་གོཞིན་ལ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་འིཚལོ་གྱི་ིཡོདོ། ང་ཚསོ་གོ་ོསྐོབས་འིཚལོ་བ་

དང་ཆེབས་ཅགིོ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ཀྱིང་དངསོ་
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འིབྲལེ་ང་ཚརོ་ཤེ་ཚ་དང༌། རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཐོབ་

པོ་འིདིས་མ་གོཞིི་མི་སྒོེར་སོ་སོའིི་མི་ཚེ་གོཅིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཕེན་པོ་རེད། གོང་དུ་བསྡེད་ནའིང་ཁྱིད་པོར་མེད། 

ང་ཚོས་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོད་འིདིར་རྒྱ་གོར་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་རྣམས་བཙུགོས་པོ་འིདི་དགོ་བོད་པོ་

སྒོེར་སོ་སོའིི་མདུན་ལམ་ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དོན་ཙམ་རེད་དམ་

ཞིེ་ན། དཔོེར་ན། ང་ཚོའིི་མི་རིགོས་གོཅིགོ་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་

མཚམས་སུ་སློེབས་ཡོོད། མི་རིགོས་དེའིི་ཞིེན་ཕེོ་རུས་ཀྱིིས་

ང་ཚོའིི་མི་རིགོས་ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

ནང་གོི་མི་རིགོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ། དཔོེར་ན། 

བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་སྐོད་

ཡོིགོ་རྙོིང་ཤེོས་བཅུ་གྲེངས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོའིི་གྲེས་སུ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། 

དེ་བཞིིན་སྔོན་མ་བོད་ནས་རྩིོམ་ཡོིགོ་འིབྲི་མཁོན་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་

བཀོད་པོ་ལྟར་རྒྱ་ཡོིགོ་དང༌། བོད་ཡོིགོ་གོཉིིས་སྤྱོིར་བཏེང་ཡོི་

གོེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཚད་བསྡུར་བྱེས་ན། བོད་ཡོིགོ་

འིདི་རྒྱ་ཡོིགོ་ལས་གོནས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོོད། 



716716
གོལ་ཆེེ་ཤེོས་བོད་ལ་ནང་ཆེོས་དར་བའིི་རྗེེས་སུ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད། 

བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ལགོ་ལེན་ལ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་འིཁོེལ་

ཐུབ་རུང་མ་ཐུབ་རུང༌། མིགོ་ལྟོས་ལ་ཁོ་ནས་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། འིབུ་དང༌། བྱེིའུ་སོགོས་མཐོང་ན་ཡོང་སྙིིང་

རྗེེ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ང་ཚོར་རང་བཞིིན་གྱིིས་བསམ་བློའིི་ནང་སློེབས་

ཀྱིི་ཡོོད། ཉི་བཟུང་ནས་དེ་དགོ་ལ་སྲིོགོ་ཡོོད་པོའིི་འིདུ་ཤེེས་

མེད་པོར་ཚལ་དང་དངོས་པོོའིི་འིདུ་ཤེེས་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོ་མཐོང་

དུས་གོཞིི་ནས་ང་ཚོའིི་གོཤེིས་ཀ་དེ་འིདྲེ་རང་མིན་བསམ་པོ་

ཞིིགོ་དྲེན་གྱིི་ཡོོད། ང་ཚོར་དེ་འིདྲེའིི་གོཤེིས་ཀ་དང༌། གོོམས་

གོཤེིས་ཡོོད་པོ་འིདི་ནང་པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཙམ་མིན་པོར་དེས་གོཞིན་

ལ་དངོས་སུ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད། 

དེང་སང་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་གོི་རྙོོགོ་དྲེ་མང་པོོའིི་ཡོོང་རྐྱེེན་གོཅིགོ་

ནི། བྱེམས་བརྩིེས་མ་འིདང་བའིི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ང་ཚོའིི་མཐོང་

ཐོས་ལ་ཡོོད་པོ་འིདི་རེད། སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཕེ་མེས་ནས་མར་མིགོ་

ལྟོས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་བྱེམས་བརྩིེ་མང་བ་

ཡོོད་ན་དེས་མིའིི་རིགོས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་དང༌། དགོོས་མཁོོ་ཡོོད་



717717
པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོ་བོད་པོར་སྔར་ཕེ་མེས་ཡོང་མེས་ཀྱིི་

སྐོབས་ནས་ལམ་སྲིོལ་གོཏེོད་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་གོོམས་གོཤེིས་

ལ་འིཇགོས་ཡོོད། འིདི་ང་ཚོ་མི་ཐོགོ་འིདིར་གོསར་པོ་བཟོས་པོ་

མིན་ལ། མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ལ་བྱུང་བའིང་མིན། ལོ་སྟོང་

ཕྲགོ་གོི་རིང་ལ་མི་ཐོགོ་མང་པོོའིི་གོོམས་གོཤེིས་ལ་འིཇགོས་

པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། སྔོན་མ་ང་ལ་དོ་སྣང་ཞིིགོ་བྱུང༌། ཕྱོི་

ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ཤེིན་ཅང་གོི་བཙན་བྱེོལ་བ་དེ་རིགོས་དང༌ང་

ཚོ་ངོ་ཤེེས་བྱུང་སྐོབས། ཁོོང་ཚོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་རྒྱ་མིར་

འིཁོོན་འིཛིན་ཡོོད་པོ་དེ་དང༌། ང་ཚོ་བོད་པོ་གོཉིིས་བསྡུར་ན། 

ང་ཚོ་བོད་རིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཧ་ཅང་གུ་ཡོངས་པོ་ཡོོད་པོའིི་

ཁྱིད་པོར་ཆེེན་པོོ་མཐོང་སོང༌། དེའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་དོ་བདགོ་སོ་

སོ་སེམས་བགོ་ཕེེབས་པོ་སྐྱིད་པོ་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། བར་

སྐོབས་ཕྱོི་ནས་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོ་ཟེར་བ་འིདི་དགོ་མི་

འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་མཁོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

ཁོ༽ ཨམ་ཕྲགོ་གོ་ིདངུལ་དང་། མ་ིཚའེི་ིགོཟ་ིབརྗེདི།

དེས་ན་ང་ཚོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་



718718
འིདིས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། བདགོ་པོོ་བརྒྱབ་ན་རྒྱགོ་རིན་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། རྒྱ་མིས་ང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ལས་བོད་རང་གོི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་དེ་རྣམས་ད་དུང་མུ་མཐུད་གོོང་འིཕེེལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་ན་

ང་ཚོས་རྒྱ་མིར་བསུན་པོོ་བཟོ་དགོོས་དོན་གོང་ཡོང་མེད། ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་གོནད་དོན་གོཅིགོ་པུ་རེད། ཡོིན་ནའིང་དེ་ལྟར་མིན་པོར་

ང་ཚ་ོབོད་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་ཤེོར་བས་མ་ཚད། བོད་མི་

རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚམས་

སུ་སློེབས་པོར་བརྟེན། བོད་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་རྣམས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་ཐུབ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ཏེེ་ཨུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚོས་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚང་མས་ཀྱིང་

ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་སྔོན་ལ་རྒྱ་གོར་ནང་འིཚར་ལོངས་

དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་བྱེས་ཤེིང་། དེ་ནས་མུ་མཐུད་དེ་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིསློོབ་སྦྱོོང་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོ་ཞིགིོ་ཡོོང་བའི་ིདོན་

དུ་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་ནས་རོགོས་རམ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་ནས་ཕྱོི་

རྒྱལ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེེད་ཕྱོནི་པོ་དང་། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་རྗེེས་ཕྱོརི་འིབྱེོར་
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ཏེེ་འིདིར་ལས་ཀ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོིན་པོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་

ཡོིན། རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། དེ་མིན་ཕྲན་བུའིི་

དཀའི་ངལ་བྱུང་ན་ཁྱིད་བསད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ཁྱིད་བསད་བྱེ་

འིསོ་པོའིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་རེད། 

གོཞིན་དགོ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་

གོི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཡོིན་ནའིང་རུང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཡོིན་ཡོང་རུང་མཐུན་རྐྱེེན་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

འིོགོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཨ་རིར་ཕྱོིན་ན་དངུལ་འིབེལ་པོོ་

ཞིིགོ་ལས། དེ་མིན་དམིགོས་བསལ་ནི་གོང་ཡོང་མེད། དེ་ལས་

རྒྱ་གོར་ནང་བསྡེད་དེ་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་

དང་། ཡོང་ན་ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་དུ་

ལས་ཀ་བྱེེད་པོ། སྐོབས་རེ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་འིགྲེོ་སྐོབས་ཁོོ་རྒྱ་གོར་

ནང་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་འིགོན་འིཁུར་ལས་

ཀ་བྱེེད་མཁོན་རེད། དེ་བཞིིན་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ནང་དུ་ལས་

དོན་བྱེེད་མཁོན་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ན། ཨམ་ཕྲགོ་ནང་དུ་ཉུང་བ་

ཡོོད་ཀྱིང་མཐོང་ཆེེ་བ་ཡོོང་ངེས་རེད། ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་དཀར་ཡོོལ་
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འིཁྲུ་མཁོན་གྱིི་གླི་པོ་བྱེས་པོ་ལས། འིདིར་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་གོི་ནང་

དུ་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ན་དེ་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེ་བ་ལས་སྐྱོ་བ་མེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་དུ་མི་ཚེ་བློས་བཏེང་བ་དང་། གོཏེམ་

བློས་བཏེང་བ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་བཞིིན་དུ་དངུལ་བྱུང་ན་

གོཏེམ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིང་བྱེེད་ཅེས་བརྗེོད་ནས་གོད་འིཕྱོིས་

བྱེས་པོ་ཨེ་དྲེགོ རོ་དབོར་ན་ཨེ་དྲེགོ དཀར་ཡོོལ་འིཁྲུས་ན་ཨེ་

དྲེགོ དངུལ་བྱུང་ན་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་གོནས་ཚུལ་

ཐ་དད་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། 

ང་ཚོ་བོད་པོ་ཟེར་བ་འིདི་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་ཆེེ་མཐོང་

ཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་རེད། ང་ཚོའིི་ལས་ཀར་མཚོན་ན་ཡོང༌། 

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་

འིཚོ་ཐབས་དང༌། འིཚོ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་ཡོོང་

བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ནང་

ལའིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་ནང་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

གོཞིན་ནས་ཆེེ་མཐོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

གོ༽ དགྲེ་ཆུ་སྲིནི་དང་། དུང་ཕྲུགོ་འིསོ་མས་གོས་ོདནོ།
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བོད་མི་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་འིཛམ་གླིིང་སྒོང་ནས་ཤེ་ཚ་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ལ། བོད་མིར་བརྩིི་མཐོང་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་འིདི་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་ཐབས་སུ་ལས་

ཀ་བྱེེད་པོ་འིདིའིང་རླབས་ཆེེན་ཡོིན་ལ། དངོས་འིབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པོའིང་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་ཡོོད་པོས་

མི་བཟང་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས། ཡོ་

རབས་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་ཆེེད་ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་འིདི་དགོ་

ཆེོས་དང་མཐུན་པོའིི་བྱེ་བ་ཡོང་རེད། སྒྲུབ་པོ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་

མ་ཐུབ་ནའིང༌། མི་ལ་ཕེན་སེམས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱེས། བསྟན་

པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་འིདི་ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་

མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱུང་ན་བོད་མི་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་མི་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན།

ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་དུ་རྒྱ་རིགོས་ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད། ཀྲུང་

གོོ་ཟེར་བ་ནི་དཀྱིིལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཡོིན། དཀྱིིལ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་

བརྟན་པོོ་གོནས་མ་ཐུབ་པོར་སྐོབས་རེ་གོཡོས་ལ་འིཁྱིོགོ་ཅིང་

། སྐོབས་རེ་གོཡོོན་འིཁྱིོགོ་སྟེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་ནང་

དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་མི་ཚེ་དོན་སྙིིང་ལྡན་
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པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཚེའིི་སྙིིང་པོོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དེ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་

མ་ཐུབ་པོར་ལམ་སྟོན་བྱེེད་མཁོན་དང༌། མིགོ་དཔོེ་ལྟ་ས་མེད་

པོར་དབང་ཤེེད་ཁོོ་ནའིི་འོིགོ་ཏུ་འིགྲེོ་དགོོས་སྟབས། སྤྱོི་ཚོགོས་

ཁྱིད་མཚར་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་སྔར་

ཡོང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་

བྱེས་ཡོོད་པོ་དང༌། མ་འིོངས་པོར་ཡོང་བོད་པོས་རྒྱ་མི་རིགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ང་ཚོར་ཡོོད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་དེང་སང་བོད་པོར་འིཛམ་

གླིིང་གོི་མི་མང་པོོས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་མ་ཟད། རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྟ་ཕེོ་ལ་རྒྱུགོ་ཤེེད་ཡོོད་ན་བྱེང་ཐང་

སྟོང་པོ་རེད། ཟེར་བ་བཞིིན། ང་ཚོ་བོད་པོས་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་

ན་ཕྱོིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་དང་གོོ་སྐོབས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བཏེགོས་ཡོོད་པོ་ལས། ངོས་

རང་མི་གོཅིགོ་ཡོིན་པོས་མི་གོཅིགོ་གོིས་བྱེེད་ཐབས་གོང་ཡོང་

མེད། ང་ཚོར་བྱེ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་རིམ་པོར་ཡོོད་

པོ་ཚང་མས་གོོ་སྐོབས་ཡོོད་པོ་དེ་ཟིན་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་

པོའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས། ངས་མིང་ཞིིགོ་འིཁྱིེར་ཞིིང་། འིོགོ་
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ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚང་མས་ཧྲི་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོས་

གོོ་སྐོབས་མ་ཤེོར་བ་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། 

ཁྱིེད་རང་ཚོར་ཆེ་མཚོན་ན། དུང་ཕྲུགོ་འིོ་མས་གོསོས་པོ་དགྲེ་

ཆུ་སྲིིན་གྱིི་ཆེེད་དུ་རེད། སྐོབས་མཚམས་སུ་ཕྱོིར་བཤེིགོ་བརྒྱབ་

སྟེ་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ན་ཕེངས་པོོ་རེད། ཤེེས་

སོང་ངམ། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་

སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉིནི་

སུ་ཇ་བདོ་ཁྱིམི་སློབོ་གྲྭའི་ིཚོགོས་ཁོང་དུ་སྩལ་བའི་ིསུ་ཇ་བདོ་ཁྱིམི་སློབོ་གྲྭའི་ིཚོགོས་ཁོང་དུ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་ཚན་གྱི་ིལེགོས་ཆེ་དང་། ཕྱོ་ིནང་གོ་ིཤེསེ་ཡོོན།

སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ཁྱིེད་རང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོར་ཤེོད་འིདོད་པོ་ཞིིགོ་

ལ། འིགྲེོ་བ་མི་ཞིེས་པོ་འིདི་སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་ཅིང་བདེ་བ་

འིདོད་པོ་སེམས་ཅན་སྤྱོི་མཚུངས་ཡོིན་ན་ཡོང༌། འིགྲེོ་བ་མི་ལ་

སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་ཐབས་དང་། བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱིི་དམིགོས་

བསལ་ཁྱིད་ཆེོས་ཤེིགོ་ཡོོད། དེ་གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

ཡོིན་ཅིང་། སྲིོགོ་ཆེགོས་གོཞིན་ལས་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་མིའིི་

རྣམ་དཔྱོོད་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ཁོ་ཤེས་རིང་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོོད་ལ། དེ་ནི་མི་སོ་སོའི་ིམི་ཚེ་

སྐྱེལ་ཐབས་གོལ་ཆེེན་ཡོིན་པོར་མ་ཟད། ཡུལ་ལུང་ཡོར་རྒྱས་

ཀྱིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐད་ཀྱིང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

འིཛམ་གླིིང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་གོང་ཞིིགོ་ཇི་ཙམ་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་

ཚད་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཡུལ་ལུང་དང༌། མི་སྡེེར་ཡོར་རྒྱས་
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ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་ང་ཚོས་མཐོང་གོསལ་ཡོིན། 

ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་

ནང་བསམ་བློའིི་ཚན་རིགོ་ཐད་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒལ་བའིི་རྒྱུད་

རིམ་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་ཉིམས་མོང་བསགོས་ནས་གོནས་

ཚད་མཐོ་པོོ་ཡོོད། དེ་ནི་གོཙོ་ཆེེ་ཤེོས་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་

ཡུལ་ནས་བོད་ལ་ནང་ཆེོས་རིམ་པོས་དར་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ 

རིགོ་གོནས་གོཞིན་དགོ་ཀྱིང་དར་རྒྱས་བྱུང་སྟེ་ནང་དོན་རིགོ་

པོ་དང༌། ནང་བསམ་བློ་དང་འིབྲེལ་བའིི་མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཡོར་

རྒྱས་ཀྱིི་ཐད་ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་

པོོ་ཡོོད། དེ་ནི་རྒྱ་གོར་དང༌། རྒྱ་ནགོ ཉིི་ཧོང་སོགོས་གོང་ཞིིགོ་

དང་བསྡུར་ཡོང་འིགྲེན་ཟླ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། བོད་ལ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དར་རྗེེས་བོད་མིའིི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའིི་རྣམ་གོཞིགོ་

ཐོགོ་བརྩིམས་ཆེོས་ཀྱིི་ལེགོས་སྐྱེས་ཆེེན་པོོ་ཕུལ་ཡོོད་པོ་དེ་

དགོ་རྣམ་གྲེངས་མང་ཞིིང་སྤུས་ཚད་ཀྱིང་ཧ་ཅང་དགོ་པོོ་ཡོོད། 

ཆེོས་ཕྱོོགོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོནས་ཐོགོ་ང་ཚོ་གོཞིན་ལ་

སྨོན་དགོོས་དོན་མེད། 
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དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐད་ང་ཚོ་བོད་ཀྱིི་མཁོས་པོ་ཚོ་ཨང་ཀི་དང་པོོར་

སློེབས་པོ་ལས་རྗེེས་སུ་ལུས་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་

དོན་གོཏེིང་ཟབ་རྟོགོས་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་

གོི་ཚན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ཚན་རིགོ་མཁོས་པོ་རྣམས་

དང་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། ཚན་རིགོ་གོི་ལྟ་ཚུལ་ཐོགོ་ཕེན་

ཚུན་གོོ་བསྡུར་གྱིིས་ཉིམས་མོང་དང་ལེགོས་ཆེ་ལེན་རེས་བྱེ་

རྒྱུ་ཡོོད། ཚན་རིགོ་པོ་ཚོས་བརྟགོ་དཔྱོད་ཀྱིི་ཚོད་ལྟ་རིམ་པོར་

བྱེས་ནས་ཐོབ་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་དེ་དགོ་གོིས་ང་ཚོ་ནང་པོར་ཕེན་

ཐོགོས་ཡོོད་ལ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་པོ་ཚོས་ཆེོས་

ཉིམས་ལེན་བྱེས་ནས་ཐོབ་པོའིི་ཉིམས་རྟོགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དེ་

དགོ་གོི་ནང་དུ་ཚན་རིགོ་པོ་རྣམས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཡོང་

ཡོོད། དངོས་གོནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་

པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་འིདི་ཚད་མཐོ་པོོ་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་ཕྱོི་དངོས་པོོ་

ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐད་ང་ཚོ་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་

ཡོོད། ང་ཚོས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཁོས་ལེན་དགོོས་པོ་ཡོིན། 

ཁོ༽ ཕྱོི་འིབྲལེ་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིའིཐུས་
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ཤེརོ།

ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཐད་ང་ཚོ་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོ་འིདི་ནི་ང་ཚོའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིིས་

མ་འིདང་བར་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོ་མིན། དེ་ཡོང་བོད་ལུང་པོ་ཧི་

མ་ལ་ཡོའིི་གོངས་རིས་བཅད་པོའིི་དབང་གོིས་ཕྱོིའིི་འིཛམ་གླིིང་

ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུར་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་འིབད་བརྩིོན་མ་

བྱེས་པོ་དང༌། ཡོང་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ཕྱོི་ཕྱོོགོས་ལ་འིབྲེལ་

བ་བྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོར་གོནོད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

པོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་ཡོོད། དཔོེར་ན། དུས་རབས་

འིདིའིི་འིགོོ་སྟོད་དབྱེིན་ཇིའིི་དམགོ་དང་མི་སྣ་བོད་དུ་ཡོོང་སྐོབས་

བསྟན་དགྲེ་ཕྱོི་གླིིང་པོ་ཞིེས་ཤེོད་སྲིོལ་བྱུང་ཡོོད། ཕྱོི་གླིིང་པོ་མགོོ་

སེ་དེ་དགོ་བསྟན་པོའིི་དགྲེ་བོར་བརྩིིས་ནས་བསྟན་དགྲེ་ཕྱོི་གླིིང་

པོ་ཞིེས་བརྗེོད་ཡོོད། 

འིོན་ཀྱིང་མན་ཇུ་གོོང་མ་དང༌། དེའིི་མངའི་འོིགོ་གོི་རྒྱ་མི་རྣམས་

རྗེེ་བཙུན་འིཇམ་དཔོལ་དབྱེངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པོ་དང༌། མཆེོན་ཡོོན་

སྦྱོིན་བདགོ་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་སྦྱོིན་བདགོ་ལ་
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བརྩིིས་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་དངོས་

པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཚད་མཐོ་ཤེོས་ཡོོད་པོ་

ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་སྟངས་ངན་པོ་འིཛིན་ནས་

རྒྱང་ཐགོ་རིང་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་སྐུ་མདུན་སྐུ་

གོོང་མས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༢༠ ཡོས་མས་ལ་དབྱེིན་ཡུལ་དང་རྒྱ་གོར་

ལ་བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་འིགོའི་ཤེས་གོཏེོང་བ་གོནང་ཡོོད། དེ་དགོ་

སློོབ་གྲྭ་ཐོན་ཏེེ་རྗེེས་སུ་གོཞུང་ཞིབས་རྒས་པོོ་ཆེགོས་པོ་དཔོེར་

ན། ཏེར་ཁོང་ཆེོས་ལྡན་ལགོས་དང༌། དྲུང་འིཁོོར་བྱེང་ངོས་པོ་

དང༌། སྐྱིད་སྦུགོ་པོ་ཁོོང་ཚོ་ངོས་ནས་ངོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། རྩིེ་དྲུང་

དང་དྲུང་འིཁོོར་རྒས་པོོ་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་ལྟར་ཡོོད། 

དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དེ་དབྱེིན་ཇིར་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་གོཏེོང་ཐུབ་ཡོོད་ན་

ལོ་རབས་སུམ་ཅུ་པོ་དང༌། བཞིི་བཅུ་པོའིི་ནང་ང་ཚོས་འིཛམ་

གླིིང་ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁོབ་དང་འིབྲེལ་བ་མང་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོོད་

ངེས་ཀྱིང༌། ཕྱོི་ལ་མུ་མཐུད་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོར་གོཏེོང་ཐུབ་མེད། 

ཡོང་སྐོབས་ཤེིགོ་ལ་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མས་རྒྱལ་རྩིེར་དབྱེིན་ཇིའིི་

སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་པོ་གོནང་བ་དེ་ཡོང་ཁུངས་འིཁྱིོལ་མེད། 

དེ་ནས་ང་རང་ཆུང་ངུ་སྐོབས་ལྷ་ས་དྲུང་སྤྱོིའིི་གླིིང་ཁོར་གོཞུང་
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ནས་དབྱེིན་ཇིའིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་བཙུགོས་པོ་དེའིི་དགོེ་རྒན་ཡོང་

ཆེེད་མངགོས་དབྱེིན་ཇི་ཞིིགོ་རྒྱ་གོར་ནས་སྐོད་བཏེང་གོནང་ཡོོད། 

སློོབ་གྲྭ་དེ་ཟླ་བ་ཁོ་ཤེས་སོང་རྗེེས་གོདན་སའིི་ནང་ནས་འིགྲེིགོ་

གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཤེད་པོར་བརྟེན་སློོབ་གྲྭ་མཚམས་བཞིགོ་པོ་

དང༌། དགོེ་རྒན་ཡོང་ཕྱོིར་སློོགོ་བཏེང་བ་བཅས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ངོས་ནས་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་དགོ་ནི་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་

བྱེ་རྒྱུར་འིདོད་པོ་དེ་ཙམ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོར་ཕྲན་བུ་སྐྲགོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཡོང་དཔོེ་མཚོན་གོཞིན་ཞིིགོ་བརྗེོད་ན། ང་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་

ལྷ་སར་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་རྐང་རྩིེད་སྤེོ་ལོ་རྩིེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་སྐོབས་

ཀྱིང་སྤེོ་ལོ་ནི་སྟོན་པོ་ཐུབ་པོའིི་དབང་པོོའིི་དབུ་ཡོིན་པོས། སྤེོ་

ལོ་རྩིེད་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དམའི་འིབེབས་བྱེེད་

པོ་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོང་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཉི་བྱེི་རིལ་ལྷ་

སར་ཐོགོ་མར་ཐོན་སྐོབས་དགོོན་པོའིི་ནང་གོི་བླ་མ་དགོེ་བཤེེས་

བགྲེེས་པོ་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་དེ་དགོ་ལ་ཕྱོི་གླིིང་པོས་དུགོ་བརྒྱབ་

ཡོོད་པོས། ཟས་ན་རིགོ་པོ་ཞིན་དུ་འིགྲེོ་གོི་རེད་ཅེས་གོསུངས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་ཡོོད། 
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རྒྱ་ནགོ་ནང་དེ་སྔོན་ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤེེས་ཡོོན་དེ་ཙམ་མེད་ཅིང༌། གུང་བྲན་གྱིིས་སྲིིད་དབང་བཟུང་

རྗེེས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དམ་པོོ་ཡོིན་སྟབས། སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ཕྲན་བུ་

ལས་ཀ་ཚགོས་ཚུད་བྱེེད་ཐུབ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཐབས་སྐྱོ་བ་ཞིིགོ་ལ་

གུང་བྲན་ཏེང་དང་སྤྱོི་ཚོགོས་རིང་ལུགོས་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན་ལུགོས་

དང༌། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགོས་སྡུགོ་པོོ་ཡོིན་ལུགོས་འིཁྱིོགོ་

བཤེད་ཀྱིི་སློོབ་གོསོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། དེ་ནི་རྒྱ་ནགོ་གོཅིགོ་པུ་མ་

ཡོིན་པོར། ཨུ་རུ་སུས་གོཙོས་པོའིི་ཤེར་ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་དམར་པོོའིི་

རྒྱལ་ཁོབ་རྣམས་ཀྱིི་སློོབ་གོསོའིི་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་རེད། 

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་ཚད་ལོངས་པོ་ནུབ་ཕྱོོགོས་

རྒྱལ་ཁོབ་རྣམས་ཀྱིང༌། ང་ཚོས་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོར་ལྟ་

སྟངས་ཞིན་པོོ་འིཛིན་ནས་རྒྱང་ཐགོ་རིང་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་ང་རང་ཚོ་བོད་པོའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་འིཐུས་

ཤེོར་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་མ་འིདང་བའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་ཐ་མ་དུས་འིགྱུར་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་སུ་ང་ཚོ་གྲེ་སྒྲིིགོ་

གོང་ཡོང་མེད་པོར་ལུས་ཏེེ་ཕེ་རོལ་པོོས་ཐུབ་ཚོད་བཏེང་ཆེོགོ་

ཆེོགོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་དབང་གོིས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའི་

ངལ་འིདི་ལྟར་འིཕྲད་ཡོོད། འིདིའིི་རྐྱེེན་རྩི་གོཅིགོ་དེང་དུས་ཤེེས་
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ཡོོན་ཐོགོ་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོར་ཐུགོ་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡོིན།

གོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་དང་། གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིཤེསེ་

ཡོནོ།

ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་གྲེོ་མོ་ནས་ལྷ་སར་ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེས་ཤེིང་

། སྐོབས་དེར་ཚད་ལོངས་པོའིི་གྲེོས་མཐུན་ཞིིགོ་མིན་ཡོང་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་དང་གྲེོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞིགོ་རྗེེས་ 

༡༩༥༣ ལོར་ལེགོས་བཅོས་ལྷན་ཚོགོས་བཙུགོས་ནས་བོད་

ཀྱིི་ཁལ་དང༌། བུ་ལོན་གྱིི་གོནས་སྟངས་ལུགོས་མཐུན་མེད་པོའིི་

རིགོས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་ཐབས་སུ་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དགོོས་

གོལ་ཆེེ་བར་མཐོང་སྟེ་དེ་སྐོོར་བཀའི་བློན་ང་ཕེོད་དང་ང་གོཉིིས་

ད་ཆེ་ང་ཚོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང༌། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའི་ིཕྱོི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིིན་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་དེ་ཉིིན་ནས་

བཟུང་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འིཕེོ་འིགྱུར་འིགྲེོ་བའིི་

དུས་ཚོད་གོཅིགོ་ཤེར་ཏེེ་ ༡༩༥༩ ལོའི་ིཟླ་ ༤ པོར་ང་ཚོ་རྒྱ་

གོར་ལ་འིབྱེོར་ཞིིང༌། དེ་མ་ཐགོ་ང་ཚོའིི་ལས་ཀའིི་དང་པོོར་ཕྲུ་
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གུ་ཚོར་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ཡོོད། 

དེ་ལུགོས་ད་ལྟ་འིདིར་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་རང་ཉིིད་སྒོེར་གྱིི་མི་

ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དང༌། བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་དོན་གོང་ཅིའིི་ཐད་ནས་དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོགོ་

ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་ཡོིན་པོས་བོད་ཀྱིི་ཁྱིད་

ཆེོས་ལྡན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་རྣམས་ངེས་པོར་དུ་ཡོོད་དགོོས། དེང་

དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་བྱུང་ན་བོད་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་མེད་ནའིང་

འིགྲེིགོས་སྙིམ་ན། དེ་ནི་ནོར་འིཁྲུལ་གྱིི་བསམ་བློ་རེད། དེང་

སྐོབས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་ཤེེས་

ཡོོན་ཚད་མཐོ་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ལུང་པོ་ཚོའིི་ནང་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་མང་

དུ་འིགྲེོ་བ་ཚང་མས་མཐོང་གོསལ་ཡོིན། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཇི་ཙམ་མཐོ་ཡོང་དེ་ནི་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐབས་ལས། 

ནང་བྱེམས་བརྩིེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་

ཐབས་ཤེིགོ་མིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་

ཡོོན་འིདི་ནི་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་བའིི་
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ཤེེས་ཡོོན་ཞིིགོ་ཡོིན། མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་

བློ་མེད་ན་སྤྱོི་ཚོགོས་དེ་བཞིི་བདེ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐབས་མེད། 

ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ནུས་པོ་ལྡན་པོའིི་གོཏེོར་

བཤེིགོ་གོི་ཉིེན་ཁོ་ཡོང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཡོོད། ནང་སེམས་མ་དུལ་

ན་ཚན་རིགོ་དང༌། རིགོ་གོནས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་ལས་བྱུང་

བའིི་གོཏེོར་བཤེིགོ་གོི་ནུས་པོ་ལྡན་པོའིི་མཚོན་ཆེའིི་རིགོས་བེད་

སྤྱོོད་བྱེ་རྒྱུར་ཡོ་ང་བགོ་ཚ་མི་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན། སྙིིང་རྗེེ་

མེད་པོའིི་དབང་གོིས་འིཛམ་གླིིང་ནུབ་ཕྱོོགོས་སུ་དམགོ་འིཁྲུགོ་

བྱུང་ནས་གོཏེོར་བཤེིགོ་ཇི་ཙམ་བཏེང་བ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེེས་

གོསལ་རེད། སེམས་མ་དུལ་ན་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་

ཐབས་མེད་ལ། མི་དེའིི་མི་ཚེ་ཡོང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་སྤྱོིར་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་གོི་ཆེོས་

ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ཚང་མར་མིའིི་སེམས་ཞིི་དུལ་བཟོ་བའིི་ནུས་

པོ་ཡོོད་ཅིང༌། ཕེན་ཐོགོས་ཀྱིང་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། སྒོོས་

སུ་རང་རེའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ནང་

སེམས་ཞིི་དུལ་བཟོ་རྒྱུར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ནུས་པོ་ཡོོད་པོས་
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ཕེན་ཐོགོས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་

གོནའི་རབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། བོད་ཕྲུགོ་

ཚོས་ངེས་པོར་དུ་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེ་

ཚང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་ཐོགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་

ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ན་དངོས་གོནས་བོད་མིའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ལྡན་

པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ཚང་

མའིི་སེམས་ལ་འིཇོགོ་དགོོས། དེ་ལྟར་ཤེེས་ཡོོན་གོཉིིས་ལྡན་

ཞིིགོ་བྱུང་ན། སྤྱོི་སྒོེར་གོང་ནས་བཤེད་ཀྱིང་རང་ཉིིད་སྐྱིད་ལ། 

གོཞིན་བདེ་བ་བཅས་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན། 

ང༽ བྱེམས་བརྩིསེ་ཕེངོས་པོའི་ིདཀའི་ངལ་དང་། སྐྱདི་

མདེ་སྡུགོ་ཟད།

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུར་ཞིེན་ན། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་

ཁོབ་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཨ་མི་རི་ཀ་ལྟ་བུར་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྤྱོིར་བཏེང་

མིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ང་ཟེར་བ་འིདི་གོཙོ་བོར་འིཛིན་པོ་

ཞིིགོ་ཡོོད། དེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་འིགྲེན་བསྡུར་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོོད་ཅིང༌། མ་གོཞིི་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རོགོས་
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རམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རུང་དེ་ནི་སྤྱོིར་བཏེང་ཙམ་ལས། བྱེམས་བརྩིེའིི་

བློས་ཟིན་པོའིི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནང་

རང་ཉིིད་སྤྱོི་ཚོགོས་ཁོད་གྲེོགོས་མེད་ཁོེར་རྐྱེང་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེེས་

ཤེིགོ་སློེབས་ནས་རང་གོིས་ཀྱིང་ང་ཁོོ་ནའིི་བསམ་བློ་བཏེང༌། ཕེ་

རོལ་མི་གོཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་ང་ཁོོ་ནའིི་བསམ་བློ་བཏེང༌། འིདི་འིདྲེའིི་

ཁོེར་རྐྱེང་གོི་བསམ་བློས་རྐྱེེན་པོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་

ཕྱོིན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཀའི་ངལ་གྱིི་རྐྱེེན་རྩི་གོཅིགོ་ནི་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེས་ཕེོངས་པོ་འིདིར་

ཐུགོ་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡོིན།

བར་སྐོབས་ང་རང་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མཁོས་པོ་དེ་འིདྲེ་དང་སྤྱོི་ཚོགོས་

ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སྐོོར་གོོ་བསྡུར་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་གོི་སྐོབས་སུ་ཆེོས་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མ་བཤེད་པོར་སྤྱོི་ཚོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ཁོོ་

ནའིི་ཐོགོ་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ཁོོང་ཚོ་ཚང་མ་གོཅིགོ་

གྱུར་གྱིི་ངོས་འིཛིན་ལ་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་

ཉུང་དྲེགོས་པོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཡོང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

སྐོབས་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་ཉུང་དྲེགོས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་
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ཚོ་ལོ་ན་སོན་སྐོབས་མི་གོདུགོ་རྩུབ་ཅན། བརྩིེ་བའིི་བསམ་བློ་

མེད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཆེགོས། དེས་རྐྱེེན་པོས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ཕེན་ཚུན་

གོསོད་རེས་གོཏེོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ལོ་

ཁོ་ཤེས་གོོང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༩ ནས་ ༡༠ ལ་སློེབས་པོ་དེ་འིདྲེ་ནས་

གོསོད་རེས་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོོད། 

ཨ་རིའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་མཐོ་སློོབ་ཐོན་ཙམ་གྱིི་ན་

གོཞིོན་དེ་དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། དཀའི་ངལ་དེའིི་རྩི་བ་སྤྱོི་ཚོགོས་དང༌། ཁྱིིམ་ཚང་

ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚོ་བས་ཕེོངས་ཏེེ་ན་གོཞིོན་ཚོར་བྱེམས་

བརྩིེའིི་ཚོར་སྣང་གོི་སློོབ་གོསོ་ཡོགོ་པོོ་རྒྱགོ་མ་ཐུབ་པོ་འིདིར་

ཐུགོ་ཡོོད། བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་སྣང་མེད་པོའིི་ཁོོར་ཡུགོ་ནང་

འིཚར་ལོངས་བྱུང་བའིི་ན་གོཞིོན་དེ་ཚོས་སྐྱིད་མེད་སྡུགོ་ཟད་

ཀྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་རེད་ཅེས་གོནས་ཚུལ་འིདི་སྐོོར་ཉིམས་ཞིིབ་དང་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན་མང་པོོས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚོའིི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ངོས་ནས་ཀྱིང་གོལ་ཏེེ་དེང་དུས་

ཀྱིི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུའིི་
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ཐོགོ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་ནང་བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་

བའིི་རང་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོགོ་སྣང་ཆུང་ལྷོད་གོཡོེང་

གོིས་འིཐུས་ཤེོར་བཏེང་ན། ད་ལྟ་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་

ཁོགོ་ནང་འིཕྲད་པོའིི་དཀའི་ངལ་དེ་དགོ་ང་རང་ཚོར་ཡོང་འིཕྲད་

རྒྱུར་ངེས་པོ་ཡོིན། 

ཅ༽ འིཇམ་པོའོི་ིསློབོ་གོས་ོདང་། བཙན་པོའོི་ིསྐུལ་འིདདེ།

ལྟོས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་གོནའི་སྔ་མོ་ཁུང་ཕུ་ཙེ་ནས་

དར་བའིི་ལྟ་བ་དེ་དགོ་མེད་པོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། གོནའི་རབས་

ནས་རྒྱུན་ཆེགོས་པོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་ཕྲུ་གུས་ཕེ་མར་གུས་བརྩིི་

བྱེེད་པོའིི་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྲིོལ་ལུགོས་སོགོས་ལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཏེེ་

གོསར་དར་མར་ཁོེ་སི་དང༌། ལེ་ཉིིན་རིང་ལུགོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཤེིང་། དེའིི་ཐད་འིཇམ་པོོའི་ིསློོབ་གོསོ་

དང༌། བཙན་པོོའི་ིསྐུལ་འིདེད་སོགོས་ཐབས་ཤེེས་གོང་ཡོོང་ཅི་

ཡོོང་བྱེས་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ད་ཆེ་ཡོིད་ཆེེས་བྱེེད་སའིི་མར་ཁོེ་སིའིི་

ལེ་ཉིིན་རིང་ལུགོས་དང༌། དེས་བཤེད་པོའིི་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་

ཁུངས་མ་འིཁྱིོལ་བར་ཕེམ་ཉིེས་ཕྱོིན་ཡོོད། གོནའི་རབས་ནས་



738738
ཡོོད་པོའིི་ཁུང་ཕུ་ཙིའིི་ལྟ་བ་དང༌། གོོམས་སྲིོལ་གོཤེིས་ལུགོས་

རྣམས་ཆེེད་དུ་གོཉིེར་ནས་གོཏེོར་བཤེིགོ་བཏེང་སྟེ་མེད་པོ་བཟོས་

ཡོོད། དེ་ལྟར་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་མཐོ་

རིམ་འིགོོ་ཁིད་ནས་གོཤེམ་འིགོོ་ལས་ཀ་ཙགོ་ཙིགོ་བྱེེད་མཁོན་

བར་ལོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་ཡོོད། དེ་དགོ་ལ་སྒྲིིགོ་ཁིམས་

ཀྱིི་འིདུ་ཤེེས་དང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་རེད། 

ཕེར་ཕྱོོགོས་དེར་ཐའིེ་ཝན་གོོ་མིང་ཏེང་དང༌། ཧོང་ཀོང་གོཉིིས་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཁོོང་ཚོ་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་པོ་དང༌། སྐོད་ཡོིགོ་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཆེོས་ལུགོས་ལ་དད་མོས་

ཀྱིི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོནའི་རབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཁུང་

ཕུ་ཙིའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ་དེ་དགོ་གོནས་པོའིི་དབང་གོིས་ལྟོས་

ས་ལྟོས་འིཇོགོ་ནས་བཤེད་ན་རང་དབང་དང་མང་གོཙོ་ཡོོད་

པོ་དང༌། ལོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེེད་མཁོན་ཕྲན་བུ་ཉུང་བ་ཡོོད། 

དེ་ནི་བསམ་བློའིི་ནང་སྒྲིིགོ་ཁིམས་དང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེས་

ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོས་ཡོིན། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནགོ་དང་ནུབ་ཕྱོོགོས་

རྒྱལ་ཁོབ་ལ་འིཕྲད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཁོགོ་ལ་བལྟ་བསྡུར་གྱིིས་

བསམ་བློ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པོར་ཕེ་མེས་



739739
དུས་ནས་ཡོོད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་

གོཞུང་འིདི་ཧ་ཅང་ཕྱུགོ་པོོ་དང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོོད་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་ཆེེ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོོད། འིདིས་ང་

རང་ཚོ་བོད་པོ་སྨོས་ཅི། འིཛམ་གླིིང་གོི་མི་སྤྱོི་ལ་ཡོང་མིགོ་དཔོེ་

འིོས་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚམ་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའིི་

ནུས་པོ་ཡོོད། 

ཆེ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚརོ་བ་དང་། གོནའི་དངེ་གོ་ིཤེསེ་

ཡོནོ།

རང་གོིས་རང་ལ་བརྗེོད་ན་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། དཔོེར་

ན། འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ང་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ངོ་ཤེེས་གྲེོགོས་

པོོ་མང་པོོ་ཡོོད། འིདི་ནི་ངའིི་གོཟུགོས་དབྱེིབས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་

ཡོོད་ནས་བྱུང་བ་མིན་པོར་ངོས་ལ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་མིང་ཞིིགོ་

ཡོོད་པོ་དང༌། ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ནས་གོསུངས་

པོའིི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

མི་འིདོད་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོའིི་ལྟ་ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཀུན་ལ་

བྱེམས་བརྩིེ་དང་གྲེོགོས་པོོའི་ིའིདུ་ཤེེས་བཟུང་བར་བརྟེན་མི་ཚོས་

དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ འིདིའིི་རྩི་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་



740740
ཐུགོ་ཡོོད་ལ། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་དམིགོས་བསལ་ཁྱིད་

ཆེོས་ཀྱིང་ཡོིན། 

སྤྱོིར་བཏེང་ཕྱོི་མི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་ཡོོང་སྟེ་འིདྲེིས་གོཤེིབ་

བྱེེད་མོང་མཁོན་མང་པོོས་བོད་པོའིི་མི་གོཤེིས་དེ་གོཞིན་དང་མི་

འིདྲེ་བའིི་མི་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ། བགོ་ཕེེབས་པོོ། འིགྲེོགོས་བདེ་བ་

བཅས་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་མཁོན་དང༌། གོང་བྱུང་

མ་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་མེད་པོ་མིན་ན་ཡོང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ནས་བཤེད་

ན་ང་རང་ཚོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོར་བ་ཤུགོས་ཆེེ་

བ་ཡོོད། དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་གོནས་ཡུལ་ས་བབས་མཐོ་བ་དང༌། ཁོ་

ཟས་རྩིམ་པོར་ལོངས་སྤྱོད་པོ་བཅས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡོིན་པོར། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་དྲེིན་ལས་བྱུང་བ་ཡོིན། དེ་

སྔོན་ནོ་སྦེལ་ཞིི་བདེའིི་གོཟེངས་རྟགོས་ང་ལ་སྤྲོོད་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་

བའིི་སྐོབས་སུ་གོསར་འིགོོད་པོ་མང་པོོས་ང་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་བྱུང༌། 

ངས་ཁོོང་ཚོར་ང་ལ་ཞིི་བདེའིི་གོཟེངས་རྟགོས་ཐོབ་པོའིི་དམིགོས་

བསལ་ཁྱིད་ཆེོས་གོཞིན་མེད། ང་རང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་དང༌། 

དཔོལ་མགོོན་ཀླུ་སྒྲུབ། རྒྱས་སྲིས་ཞིི་བ་ལྷ་ལ་སོགོས་པོའིི་རྗེེས་



741741
སུ་འིཇུགོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་བཙལ་ན་སྟོན་པོ་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ལ་སོགོས་པོ་དེ་དགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡོིན། 

གོང་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་ཡོ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོི་གོོམས་སྲིོལ་བཟང་པོོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ལ་དགོོས་མཁོོ་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་ལུགོས་ཁྱིེད་རང་ཚོས་གོནའི་དེང་གོི་

ཤེེས་ཡོོན་ཡོ་མ་བྲལ་བ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུར་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས། 

ཇ༽ ནང་ཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ཤེསེ་ནས་ཐབོ་པོའི་ི

དད་པོ།

ཆེོས་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་སོ་སོའི་ིའིདོད་པོ་རེད། གོལ་ཏེེ་ཆེོས་

བྱེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་ཤེེས་པོ་བྱེེད་

དགོོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཤེེས་ནས་དད་པོ་ཐོབ་པོ་ཡོིན་པོས། དད་

པོ་དེ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་མིན་པོར་ཕེ་མེས་ཀྱིི་

གོོམས་གོཤེིས་འིཇགོས་པོ་ལྟ་བུས་སངས་རྒྱས་དང་ཆེོས་དང་

དགོེ་འིདུན་བཅས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་ཞིེས་བརྗེོད་ན། དེ་ནི་ཚིགོ་

ཙམ་གྱིི་སྐྱབས་འིགྲེོ་ཡོིན་པོས་དད་པོ་བརྟན་པོོ་མེད་ལ། དེ་ཙམ་

གྱིི་ནུས་པོ་ཡོང་མེད། སྤྱོིར་བཏེང་ཆེོས་ལུགོས་ཚང་མའིི་ནང་

དད་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་བཤེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་



742742
ཆེོས་ནང་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ནས་དད་པོ་ཐོབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཞིེས་

བཤེད་པོ་དེ་ནི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཡོིན། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས། 

དགོེ་སློོང་དགོ་གོམ་མཁོས་རྣམས་ཀྱིིས། །

བསྲིེགོས་བཅད་བརར་བའིི་གོསེར་བཞིིན་དུ། །

ལེགོས་པོར་བརྟགོས་ལ་ང་ཡོི་བཀའི། །

བླང་བར་བྱེ་ཡོི་གུས་ཕྱོིར་མིན། །

ཞིེས་གོསུངས་པོའིི་ཚིགོས་བཅད་འིདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་དང་མཁོས་པོ་

རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའི་རེད་ཅེས་དད་པོ་ཁོོ་ནའིི་དབང་

དུ་མ་སོང་བར་ངེས་པོར་རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བརྟགོ་དཔྱོད་

བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་གོསུངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་འིདི་གོནད་འིགོགོ་

ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བཀའི་ལ་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། བྱེེད་ཆེོགོ་པོའིི་

ཐོབ་ཐང་གོནང་ཡོོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའི་ལ་བརྟགོ་དཔྱོད་



743743
བྱེེད་སྐོབས་གོལ་ཏེེ་གོསུང་འིགོའི་ཞིིགོ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

དང་འིཚམ་གྱིི་མི་འིདུགོ་ན། དེ་ནི་སྒྲི་ཇི་བཞིིན་པོ་མིན་པོས་

དགོོངས་པོ་གོཞིན་དུ་བཀྲལ་དགོོས་པོ་ཡོིན། འིདི་སྐོོར་རྒྱ་གོར་

འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་དུ་མགོོན་པོོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡོབ་སྲིས་དང༌། ཐོགོས་

མེད་ཡོབ་སྲིས་ནས་བཟུང་འིགྲེོ་སྟངས་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་བཟོས་

གོནང་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་སྟངས་

འིདི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བར་ཐོགོ་མར་བརྟགོ་དཔྱོད་དང་ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེས། དེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་སྟེ་དད་པོ་ཐོབ་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལུགོས་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆེོས། དགོེ་

འིདུན་བཅས་སྐྱབས་གོནས་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་འིདི་བསླུ་

བ་མེད་པོའིི་སྐྱབས་གོནས་ཡོིན་པོ་དང༌། དེ་དགོ་རང་རང་ལ་

ཡོོན་ཏེན་དང་ཁྱིད་ཆེོས་གོང་ཡོོད་པོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་

ནས་ཤེེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་ཁྱིེད་ཚོས་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཤུགོས་སྣོན་

བརྒྱབ་ནས་སོ་སོའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་བཟང་

པོོའིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་ཁོ་མ་བྲལ་བའིི་ཐོགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཡོང་ཡོོད་པོའིི་མི་ལྷགོ་བསམ་ཤེེས་འིཇོན་གོཉིིས་ལྡན་ཞིིགོ་



744744
ཡོོང་བ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ངོས་ནས་རེ་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་

ལྟར་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་བཙན་བྱེོལ་གྱིི་གོནས་སྟངས་འིོགོ་

འིཚར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་རིམ་པོས་ཕྱོེད་ཀ་བོད་མི་དང༌། 

ཕྱོེད་ཀ་རྒྱ་གོར་བའིམ། ཡོང་ན་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། དེང་སང་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བོད་མི་ན་གོཞིོན་རྒྱ་

མིན་བོད་མིན་དེ་འིདྲེ་བཟོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོད། དེ་རིགོས་

ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ཉི༽ སྦས་བསྐུངས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདནེ་དནོ་གྱི་ི

ནུས་ཤུགོས།

ད་བར་སློོབ་གྲྭ་འིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་གོང་འིཚམ་ཞིིགོ་རང་

ཡུལ་བོད་ལ་ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེས་ཡོོད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

ད་ལྟ་གོོང་དུ་འིགོོ་འིཛིན་གྱིིས་བཤེད་པོ་ལྟར་བོད་ཅེས་མཛུབ་

མོ་འིཛུགོས་སའིི་གོཙོ་གོཟུགོས་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་ཡོིན། ང་ཚོ་ནི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྦར་མོ་གོང་ལས་མེད། དེར་

བརྟེན་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་མིན་གོཞིིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་རགོ་ལུས་ཡོོད། ད་ཕེན་འིདིར་སློོབ་

སྦྱོོང་གོང་འིཚམ་བྱེས་ནས་རང་ཡུལ་བོད་ལ་ཕྱོིར་ལོགོ་སྟེ་ཤེེས་



745745
ཡོོན་ཐོགོ་ཞིབས་འིདེགོས་དང༌། རང་གོི་མི་ཚེའིི་འིཚོ་ཐབས་

གོསར་པོའིི་ནང་ཞུགོས་པོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན་པོས་རྗེེས་

སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། 

རྒྱ་མི་དོགོས་པོ་ཚ་པོོ་ཡོིན་སྟབས་ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོར་

དོགོས་པོ་བྱེས་ཏེེ་ལས་ཀ་མི་སྤྲོོད་པོ་སོགོས་སུན་གོཙེར་ཆེེན་

པོོ་བྱེེད་པོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ཡོར་རྒྱས་རྒྱ་མིར་

དགོོས་པོ་ཇི་བཞིིན་ང་ཚོ་བོད་པོར་ཡོང་དགོོས་པོ་ཡོིན། རྒྱུ་

མཚན་ནི་རྒྱ་མི་རྣམས་སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་ཅིང་བདེ་བ་འིདོད་

པོ་ལྟར། ང་ཚོ་བོད་པོ་ཡོང་དེ་དང་གོཅིགོ་མཚུངས་ཡོིན་པོས། 

ང་རང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་མཉིམ་དགོོས་པོ་ཡོིན། ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་

ནས་བཤེད་ན་རྒྱ་མིར་རྒྱ་ཡོིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་པོར་བོད་ཡོིགོ་

ཡོོད། བོད་ཡོིགོ་འིདི་རྒྱ་ཡོིགོ་ལས་ཚད་མཐོ་བ་ལས་དམའི་

བ་མེད། ང་ཚོ་བོད་པོ་རིགོ་གོཞུང་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་

དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་མཐོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་

ཤེིགོ་ཡོིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་བདེ་སྡུགོ་ལས་

དབང་རྒྱ་མིས་གོང་བྱེས་དེའིི་ཐོགོ་འིགྲེོ་མི་ཐུབ་ལ། འིགྲེོ་དགོོས་

དོན་ཡོང་མེད། ང་ཚོར་ང་རང་ཚོའིི་ཐོབ་ཐང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་
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ད་བར་ང་ཚོས་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་རྩིོད་རྒྱུ་ཡོིན། 

དེ་ཡོང་འིོས་ཤེིང་འིཚམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཉིིས་ཕེན་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཆེོགོ་རྒྱུ་དང༌། དེ་

ལྟར་མ་བྱུང་ན་ང་རང་ཚོའིི་འིཐབ་རྩིོད་འིདི་རང་རྒྱལ་གོཞིན་

ཕེམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོར་རང་གོི་ཐོབ་ཐང་རྩིོད་པོའིི་བདེན་

དོན་གྱིི་འིཐབ་རྩིོད་ཅིགོ་ཡོིན། བདེན་དོན་ལ་འིཕྲལ་སྒོང་དཔུང་

སྟོབས་ཀྱིི་ནུས་པོ་ལྟ་བུ་མེད་ཀྱིང༌། ཡུན་བསྲིིང་སྐོབས་འིདི་ལ་

ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོར་བརྟེན་ང་རང་ཚོས་གོ་དུས་ཡོིན་

ཀྱིང་རྫུན་དང་ཧམ་པོ་ཤེོད་དགོོས་དོན་མེད། ཕེ་རོལ་ཕྱོོགོས་ལ་

དཔུང་སྟོབས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། བདེན་པོ་མེད་པོར་བརྟེན་གོ་

དུས་ཡོིན་ཀྱིང་ཧམ་རྫུན་ཤེོད་པོ་དང་འིཁྱིོགོ་བཤེད་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟར་བྱེས་ནས་ཁུངས་འིཁྱིོལ་ཐབས་མེད། དངོས་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་བརྗེོད་ནས་མི་རྣམས་བལྟ་བསྡུར་

བྱེེད་དུ་བཅུགོ་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། དཔོེར་ན། བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་མུ་སྟེགོས་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་དང་ལྟ་བསྡུར་

བྱེས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་མངོན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོོད། 

མར་ཁོེ་སིའིི་རིང་ལུགོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་རིང་ལུགོས་
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ཟེར་བ་དེ་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ཁོ་ཤེས་སྦས། ཁོ་

ཤེས་བསྟན་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པོར་ཚང་མ་བསྟན་ན་མི་མང་ལྐུགོ་

པོ་མིན་པོས་ལེགོས་ཉིེས་རྣམ་དབྱེེ་འིབྱེེད་ངེས་རེད། ང་ཚོའིི་

ངོས་ནས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོིས་ལེགོས་ཉིེས་གོང་ཡོོད་ཀྱིང་

གོསལ་པོོ་བསྟན་པོ་ལས་སྦས་བསྐུངས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་བྱེས་ན་ནམ་མཁོར་འིཕུར་ཐུབ་པོ་དང༌། 

ས་ལ་འིཛུལ་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་ཆེོས་བྱེས་ན་སེམས་པོ་མ་དུལ་བ་འིདི་དུལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་མི་

སེམས་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་ཡོོད་པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཚོར་སྣང་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆེོས་ཤེེས་ལ་མ་ཤེེས་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་མི་གོཞིན་གྱིི་ང་ལ་སྐྱབས་

འིཇུགོ་ཞུས་ན་ནད་ན་ཚ་དེ་རིང་སང་ཉིིན་དྲེགོ་པོ་བཟོས་ཆེོགོ་

ཅེས་པོ་ལྟ་བུའིི་འུད་ཤེོབ་ཤེོད་མཁོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ ཟོབ་

རྫུ་བྱེས་ན་ཁུངས་འིཁྱིོལ་ཐབས་མེད། དེ་གོོང་ང་རང་ཐའིེ་ཝན་

དུ་བསྐྱོད་སྐོབས་དེ་གོར་དགོེ་འིདུན་གོང་འིཚམ་འིདུགོ་པོ་ཁོོང་

རྣམས་ལའིང་ངོས་ནས་ཟོབ་རྫུ་མ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་བཤེད་པོ་

ཡོིན། འིདི་ཁུལ་ལ་ཡོང་རྒྱུན་པོར་དེ་ལྟར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། གོང་

ལྟར་ང་ཚོས་ཆེོས་སྲིིད་གོང་ཐད་ནས་དྲེང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས། 
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ང་ཚོ་བློ་ཞུམ་དགོོས་དོན་རྩི་བ་ནས་མེད། 

ཏེ༽ ཡོ་རབས་ཀྱི་ིགོོམས་སྲིལོ་དང་། རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་

འིཕེརེ།

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཚང་མ་སེམས་ཤུགོས་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་མུས་བཞིིན་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོར་བོད་

ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། ཡོ་རབས་བཟང་པོོའི་ིགོོམས་སྲིོལ་རྣམས་

ནི་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ནོར་ཡོིན་པོས་དེ་དགོ་སྤྱོི་

ཚོགོས་ནང་རིམ་པོས་ཉིམས་བརླགོ་སོང་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོོ་

ཡོིན། དེ་ལུགོས་རྒན་རབས་ཚོས་གོཙ་ོའིགོན་འིཁུར་ཏེེ་ཁྱིིམ་ཚང་

སོ་སོ་དང༌། སྤྱོི་ཚོགོས་ཁྱིོན་ཡོོངས་ནས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་གོོམས་

སྲིོལ་འིདི་རང་གོི་སྲིོགོ་ལྟར་གོཅེས་འིཛིན་བདགོ་སྐྱོང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། འིཕྲལ་སྒོང་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་དོན་ལ་བལ་གོོས་ཀྱིིས་

མཚོན་པོས་ཚོང་འིཁོོས་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་བྱེེད་སྐོབས་ཡོ་

རབས་བཟང་པོོའི་ིགོོམས་སྲིོལ་དང་མ་འིགོལ་བ་བྱེེད་དགོོས་ལ། 

མ་རབས་ཀྱིི་བྱེ་སྤྱོོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱུགོ་པོོ་ཆེགོས་པོར་མིགོ་

དཔོེ་བལྟ་རྒྱུ་མེད། མ་རབས་དང་མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་བྱེས་ནས་

བྱུང་བའིི་དངུལ་དེ་དགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་སྐོབས་སྐྱིད་པོོ་མེད་ལ། ཐ་
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མ་རང་ཉིིད་འིཆེི་རྒྱུ་ཡོིན་ཅིང་། སྐོབས་དེར་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེས་ཀྱིང་

ཕྱོིས་དྲེགོས་པོ་ཡོིན། མ་ཤེི་གོསོན་པོའིི་རིང་ལ་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་

འིཕེེར་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་ན་འིཆེི་ཁོར་འིགྱིོད་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་

ཡོིན། མི་ཚེ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ངོས་ནས་བཤེད་ན་ང་ཚོར་འིཛམ་གླིིང་

ཐོགོ་མཐོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡོིན། ད་དུང་ཡོང་ཚང་མས་བོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་ཆེེ་མཐོང་མ་བརླགོ་པོའིི་ཆེེད་དུ་མི་བཟང་པོོ་ཡོ་རབས་ཤེིགོ་བྱེ་

རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་

ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསློབོ་ཁོང་གོ་ིདགོ་ེསློབོ་ཡོོངས་ལ་བཀའི་ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསློབོ་ཁོང་གོ་ིདགོ་ེསློབོ་ཡོོངས་ལ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ་བ།སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ བྱུང་རབས་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་དང་། དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ི

གྲུབ་དནོ།

འིདིར་ཡོོད་ཟམ་གོདོང་རིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། རྒྱ་བོད་དགོེ་རྒན། སློོབ་

ཕྲུགོ་དང་མི་མང་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རིང་འིཁྱུགོ་ཙམ་མཇལ་

རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང་བས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོིན། དཔོེ་ཆེར་ཞུ་དགོ་གོཏེོང་མཁོན་དང༌། ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་

མཁོན། གོསར་རྩིོམ་བྱེེད་མཁོན་ཚང་མ་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོས་དམིགོས་བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། འིཛམ་གླིིང་ནང་

སྤྱོིར་བཏེང་རྣམ་དཔྱོོད་ཅན་གྱིི་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཡོང་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོགོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང༌། མི་རིགོས་བཅས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ལ་ཡོང་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་

སྔར་དང་མི་འིདྲེ་བར་དེང་སང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོད། ང་ཚོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་དེ་སྔ་
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གོང་ཡོོད་པོ་དེ་རྒྱུད་སྤྲོོད་བྱེས་ནས་དེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་སྲིོལ་

རྒྱུན་གོཙོ་བོ་བྱེེད་པོ་ལས། དེ་སྔའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་

བྱེ་རྒྱུ་དར་སྲིོལ་འིདང་གོི་མི་འིདུགོ མ་འིངོས་པོ་ན་ང་ཚོའིི་བོད་

རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། ལོ་རྒྱུས། གོོམས་གོཤེིས་སོགོས་ལ་

ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས། ཡོིད་ཆེ་མང་པོོ་དང་གོོ་བསྡུར། ས་འིགོོ་ནས་

ཐོན་པོའིི་དངོས་རྫོས་རིགོས་ལ་ཡོང་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་མཁོན་མང་

ཙམ་བྱུང་ན་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

སྐོབས་རེ་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་ནང་ནས་ང་ཚོའིི་ནང་ལ་ཉིམས་ཞིིབ་

བྱེེད་མཁོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། བོད་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ངོས་

ནས་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་མཁོན་མི་འིདང་བའིི་སྐྱོན་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ 

རིམ་པོས་དེའིི་རིགོས་མང་ཙམ་ཐོན་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རེ་བ་

རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ན་

སྐྱོན་དང༌། དགོེ་མཚན་གོཉིིས་ཀ་ཡོོང་རྒྱུར་དེ་དགོ་དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་གོཞིིར་བཞིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོིགོ་ཆེ་མང་ཙམ་ཐོན་

ཐུབ་ན། དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་བྱུང་བ་རྣམས་མི་རྣམས་ནས་གོསལ་

པོོར་རྟོགོས་པོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤེེས་རྒྱུར་ཕེན་

ཐོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ཡོང་དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཉིམས་



752752
མོང་ལྟར་ཞིེ་ཕུགོས་སུ་འིདི་སྒྲུབ་བསམས་ནས་མཐའི་སྐོོར་རི་

སྐོོར་བྱེས་པོ་དེ་ལྟར་མིན་པོར། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་

བཟང་ངན་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་ཀྱིང་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་བཏེོན་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

བོད་ཀྱིི་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གོཞིིགོས་ན། བོད་ལ་ཆེོས་དར་

ཚར་བའིི་རྗེེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་ལོ་

རྒྱུས་འིབྲི་གོནང་སྐོབས་ཆེོས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་ཤུགོས་ཆེེ་ཡོོད་

པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་གོསུངས་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད་

དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ དེ་དངོས་ཡོོད་དང་འིཚམ་མིན་དང༌། ཡོང་

སྐོབས་རེ་ཐུན་མོང་གྲེགོས་ཚོད་ཀྱིི་བྱུང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་

ཡོིན་པོའིི་གོསང་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱིབ་པོ་འིདྲེེས་པོ་ལྟ་བུས་

གོསལ་པོོ་མ་ཆེགོས་པོར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགོོས་པོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

གོསང་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱིབ་པོ་ལོས་ཡོོང༌། འིཇིགོ་རྟེན་ཐུན་

མོང་གྲེགོས་ཚོད་ཀྱིི་དོན་འིགྱུར་བྱེས་ན་འིདི་ལྟར་རེད་ཅེས་

དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ 

ཁོ༽ ཞིང་ཞུང་གོ་ིསྨར་ཡོིགོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིབྱུང་རབས།



753753
དེ་སྔ་ཞིང་ཞུང་གོི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། བོན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས། བོད་པོ་རང་

གོི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་དེ་སྔ་ནས་ཡོོད་པོ་དངོས་ཡོོད་ས་ཆེ་རང་གོི་

ཐོགོ་ནས་ཁོ་གྲེགོ་གོི་ཡོོད་ལ། བོན་གོཞུང་གོི་ནང་ནས་འིགྲེེལ་

བཤེད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། དེ་ཡོང་བོན་རང་གོི་ཆེོས་དད་ངོས་ནས་

བཤེད་པོ་དེ་ལྟར་ཡོོང་སྲིིད། སྔ་ལོ་རྒྱ་མིའིི་ཚགོས་པོར་ཞིིགོ་ཏུ། 

སྟོད་ཁུལ་ནས་བོད་ཡོིགོ་རོ་ལ་བརྐོས་པོ་ཞིིགོ་ཐོན་པོ་དེར་ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེེད་སྐོབས་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྲིས་

འིདུགོ བོད་ཡོིགོ་རོ་ལ་བརྐོས་པོ་དེ་ལོ་སུམ་སྟོང་ཕྱོིན་ཡོོད་ན། 

ཞིང་ཞུང་སྨར་ཡོིགོ་བྱུང་ནས་ལོ་སུམ་སྟོང་ཕྱོིན་པོ་གོསལ་པོོ་

ཆེགོས་ཡོོད། ད་དུང་དེའིི་གོོང་ལ་ལོ་བཞིི་སྟོང་ལྔ་སྟོང་ཇི་ཙམ་

ཕྱོིན་ཡོོད་དམ། ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེ་རྒྱུའིི་རྒྱུ་ཆེ་དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ནི་དཔོེ་མཚོན་ཞིིགོ་རེད། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་མཐོ་སློོབ་དམིགོས་བསལ་ཅན་

འིདིར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་གོཞིི་རྩི་ཡོགོ་

པོོ་ཚུགོས་ཡོོད་ལ། ད་དུང་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་སྟབས། ཚང་མར་ཧུར་ཐགོ་བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། 

གོཉིིས་ནས་གོ་ལེར་མི་ཐོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ང་ཚོའིི་ལས་



754754
ཀ་འིདི་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོར། མི་

རིགོས་གོཅིགོ་གོི་རིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བའིི་བྱེ་བ་ཡོིན་པོས། 

མི་ཐོགོ་གོོང་མའིི་ལས་མཇུགོ་རྣམས་མི་ཐོགོ་རྗེེས་མས་ཁོ་སྔོན་

རྒྱགོ་བཞིིན་དུ་གོོང་ནས་གོོང་འིཕེེལ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ལས། མི་ཐོགོ་གོོང་མས་བྱེས་པོ་དེའིི་ཤུལ་འིཛིན་ཐུབ་

ཙམ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་མི་འིགྲེིགོས། དེས་ན་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོའིི་

ཐོགོ་ལ་ཁུར་འིགོན་བབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོས་ཚང་མས་སེམས་

ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས། 

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་རྒྱ་གོར་གྱིི་མཁོས་དབང་དང༌། གྲེོགོས་པོོ་ཚོས་

སློོབ་གོཉིེར་ཁོང་འིདི་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་ཐབས་སུ་ཧུར་སྐྱེད་གོནང་

ནས་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ད་ལྟ་ཧུར་ཐགོ་གོནང་བཞིིན་པོ་

ལྟར་ད་དུང་ཡོང་ཧུར་བསྐྱེད་གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ང་ཚོ་

བོད་པོ་ཚོ་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོ་ཚོའིི་སློོབ་མ་ལྟ་བུ་ཡོིན། གོནའི་

རབས་ཀྱིི་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའིི་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་བརྒྱུད་

འིཛིན་བོད་པོས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་ནས་བརྒྱ་ཕྲགོ་བྱེས་པོ་རེད། ད་ལྟ་

གོཉིན་འིཕྲང་གོི་དུས་ཚོད་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱིེད་ཚོ་ཚང་མས་ཧུར་

སྐྱེད་གོནང་བ་དེ་ངས་བརྗེེད་མེད་པོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 



755755
གོ༽ རགིོ་གོཞུང་རྒྱུན་འིཛནི་དང་། སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིསྤེབོས་

པོ།

ངའིི་མཐོང་སྣང་འིདྲེ་མིན་རེ་ཟུང་ཞུས་ན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་

ས་ཆེ་འིདྲེ་མིན་འིགོའི་ཤེས་ལ་སློེབས་ཏེེ་མི་རིགོས་མི་འིདྲེ་བ་

ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་སྐོབས། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་འིགོའི་

ཞིིགོ་གོིས་སོ་སོའི་ིགོནའི་རབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་ཉིམས་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་སེམས་

ཁལ་བྱེས་ནས་ཤེོད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ངས་དེ་བདེན་

པོ་རེད། སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་

ཡོོད་པོ་དེ་སོ་སོ་ཡོོད་སའིི་ས་གོནས་དེ་གོའིི་གོནས་ཚུལ་དང་ས་

ཆེ་དེའིི་ཐོགོ་ཡོོད་པོའིི་མིའིི་གོོམས་གོཤེིས་དང༌། མིའིི་འིཚོ་བ་

སྐྱེལ་སྟངས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་སྟབས། མི་རིགོས་གོཅིགོ་

གོི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་ཞིེས་བརྩིི་གོི་ཡོོད། དེ་

ནི་མི་རིགོས་དེ་ལ་ཁོེ་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོར་བརྟེན་རྒྱུད་

འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 



756756
ཡོིན་ནའིང་རྒྱུད་འིཛིན་བྱེེད་པོ་ལ་སོ་སོའིི་སྐོད་མི་འིདྲེ་བ་དེའིི་

ཐོགོ་ཡོི་གོེ་དགོོས་པོ་རེད། ཡོི་གོེ་ཡོོད་དམ་ཞིེས་དྲེི་སྐོབས་མང་

ཆེེ་བས་ཡོི་གོེ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་རེད། ཡོི་གོེ་མེད་ན་ཡོི་

གོེ་བཟོས་ཏེེ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའིི་སྐོད་དང་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེ་དགོོས། དེ་ངའིི་བསམ་འིཆེར་ཡོིན་ཞིེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ངའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ང་ཚོ་བོད་པོར་བོད་ཡོིགོ་ཡོོད་བསམ་པོ་

ལམ་སེང་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཡོི་གོེ་ཡོོད་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་

སྟོང་ཕྲགོ་འིགོའི་ཤེས་ཕྱོིན་པོའིི་ཡོི་གོེ་ཡོོད་ལ། འིཛམ་གླིིང་ནང་

ཡོི་གོེ་རྙོིང་པོའིི་གྲེས་བཅུ་གྲེངས་ཤེིགོ་བརྩིི་སྲིོལ་ཡོོད་པོའིི་ནང་

གོི་གོཅིགོ་བོད་ཡོིགོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་ཐོགོ་ནས་

སྤེོབས་པོ་ཞིིགོ་རྙོེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཡོང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་རིགོ་གོཞུང་དང༌། ལྟ་སྤྱོོད་འིགྱུར་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད་པོའིི་སེམས་ཁལ་བྱེེད་མཁོན་རྒྱ་གོར་ནང་ལའིང་ཡོོང་

གོི་འིདུགོ ང་ཚོ་བོད་པོ་ཚོས་ཕྱོི་མིགོ་བལྟས་ན། དུས་རབས་

ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་འིཛམ་གླིིང་དང་འིབྲེལ་བ་གོང་འིཚམ་བྱུང་

ཡོོད། ལྷགོ་ཏུ་ཡུན་ནན་ནས། ཨ་མདོ་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་རྒྱ་མི་

དང་ས་འིདྲེེས་བྱེས་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་
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དེ་སྔོན་ང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྲེོ་སྐོབས་དར་རྩིེ་མདོའིི་ཤེར་ངོས་ཀྱིི་ལ་

དེ་མ་བརྒྱབ་བར་དུ་བོད་པོའིི་སྡེེ་རེད། དེར་ཁོང་པོའིི་དབྱེིབས་

བཀོད་དང༌། ཚོང་ཁོང་འིགོའི་ཤེས་རྒྱ་བཟོ་བྱེས་པོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 

མི་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་བགོ་ཆེགོས་དང༌། གོོམས་གོཤེིས། 

རྣམ་འིགྱུར་སོགོས་བོད་མིའིི་བགོ་ཆེགོས་ཆེ་ཚང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ལ་དེ་ཕེར་བརྒྱབ་རྗེེས་བསམ་བློའིི་ནང་ལུང་པོ་མི་འིདྲེ་

བ་ཞིིགོ་རེད་བསམ་པོའིི་ཚོར་སྣང་སློེབས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

མི་རྣམས་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་འིདུགོ ལོ་སྟོང་

ཕྲགོ་བརྒལ་བ་དེའིི་རིང་བོད་མི་ཚོར་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་

བ་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་འིཇགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

ང༽ བསམ་བླའོི་ིལྟ་སྤྱོདོ་དང་། ཟུར་གོསལ་གྱི་ིརིགོ་

གོཞུང་།

ང་ཚ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་བརྒལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་

པོ་འིདིའིི་རིང་ལ། དཔོེར་ན། བོད་མི་ཆེོས་ལུགོས་བསྒྱུར་ནས་ཡོེ་

ཤུ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་པོའིི་བསམ་བློ་འིགྱུར་འིགྲེོ་

མཁོན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། ང་ཚོས་གོཞིན་ལ་འིགྱུར་ན་སྐྱོན་

ཡོོད་པོས་འིགྱུར་མི་རུང་ཞིེས་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་སློོབ་གོསོ་གོང་ཡོང་
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བྱེེད་ཀྱིི་མེད་ན་ཡོང༌། སོ་སོར་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་

ཟབ་གོཞིན་ལ་རེ་མི་དགོོས་པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་སྨོན་མི་དགོོས་

པོ་འིབུར་ཐོན་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་

འིཛིན་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། ང་ཚོས་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

རྒྱུར་དོ་སྣང་མ་བྱེས་སྟབས་རྗེེས་ལུས་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ནང་

བསམ་བློ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་སོགོས་བོད་པོ་

དངོས་གོནས་ཕྱུགོ་པོོ་གོདེང་འིཁོེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རེད། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་རིང་ས་ནས་བཤེད་ན་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྷགོ་དང༌། 

ཐུང་ས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་རིང་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཟུར་

གོསལ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེས་ཕྱོི་འིཚོས་ནང་འིཚོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

སོ་སོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བ་དང༌། མ་བརླགོ་པོ། དེ་ཡོང་སྤེོབས་

པོ་དང༌། གོདེང་ཚོད་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། ས་ཁུལ་

ཁུགོ་ཀྱིོགོ་འིདྲེ་མིན་རེ་ཟུང་ལ་མི་གྲེངས་ཉུང་ཤེས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད། དེའིི་རྐྱེེན་རྩི་ནི་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སྤེོབས་པོ་

དང་གོདེང་ཚོད་མེད་པོའིི་སྐྱོན་རེད། ང་ཚོས་ལྟོ་ཆེས་རྩིམ་པོ་

བཟས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡོིན་པོར། ང་ཚོར་ཕེ་མེས་

ནས་རིགོ་གོཞུང་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་
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ནས་སེམས་ནང་སྤེོབས་པོ་དང༌། གོདེང་ཚོད་རྙོེད་པོ་དེ་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ཀྱིང་རུང༌། སོ་སོའིི་མི་ཚེ་

གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤེད་ཀྱིང་རུང༌། སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་གོནས་པོ་དེ་དང་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོད་འིདིར་ང་ཚོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་རིགོ་

གོཞུང་ཉིམས་ཆེགོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ཚོ་བཙན་བྱེོལ་

དུ་གྱིར་ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་ང་ཚོའིི་

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དེ་དགོ་རང་དགོར་ལུས་ན་མི་འིགྲེིགོས། 

དེ་སྔ་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ད་ལྟའིི་གོནས་

སྟངས་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། ད་ལྟའིི་ཆེར་ང་ཚོར་རྐྱེེན་ངན་དམིགོས་

བསལ་ཅན་ཞིིགོ་འིཕྲད་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོས། གོདོང་ལེན་ཡོང་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚོས་ད་ཕེན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཐམ་པོའིི་རིང་རྒྱ་གོར་ནང་སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་ཆེེད་འིཛུགོས་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་དེ་ལྟར་

ལ་ཐུགོ་ཡོོད། 

ཅ༽ རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཞིབས་འིདེགོས་དང་། བཏེང་འིགྲེ་ོ
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བཞིགོ་སྡེདོ་འིཕེརེ་བ།

ཡོང་སྒོོས་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གོཉིེར་ཁོང་འིདི་དམིགོས་བསལ་

འིཛུགོས་དགོོས་དོན་བོད་པོ་སྐྱ་སེར་ཕེོ་མོ་དབྱེེ་བ་མེད་པོ་ཚང་

མར་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་བསྟི་གོནས་ཤེིགོ་

ནང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་སྦྱོང་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་སྤྱོི་ཚོགོས་

ནང་རྐང་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། རེ་བ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བརྒྱབ་སྟེ་བཙུགོས་པོ་རེད། ཉིམས་ཞིིབ་བྱེས་པོའིི་ལེ་ཚན་མང་པོ་ོ

ཐོན་གྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། དགོེ་རྒན་གྱིི་འིསོ་ཆེོས་ཚང་བ་བཏེང་འིགྲེོ་

བཞིགོ་སྡེོད་འིཕེེར་བ་འིགོའི་ཤེས་ཙམ་ལས་ཐོན་པོ་ཉུང་ཉུང་རེད། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཐོན་ནས་ནུས་པོ་ཐོན་པོའིི་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་ཐུབ་

མཁོན་ཉུང་ཙམ་རེད། འིདིར་མཐོ་སློོབ་བཙུགོས་པོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་ནི། འིདིར་ཡོོད་མི་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིི་འིཕྲལ་སེལ་འིགྲེོ་ས་སྡེོད་

ས་དང༌། འིདི་ནས་གོཤེོགོ་སྒྲིོ་རྒྱས་ཐུབ་ན་འིཕུར་ས་ལྟ་བུ་དེ་

ལྟར་མ་རེད། དམིགོས་ཡུལ་ངོ་མ་ནི་གོཤེོགོ་སྒྲིོ་རྒྱས་ས་དང༌། 

འིཚར་ལོངས་བྱེེད་ས་འིདིའིི་ནང་བྱེས་ཏེེ་སོ་སོའི་ིསྤྱོི་ཚོགོས་ནང་

ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་དེ་རེད། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ཐོགོ་

ནས་བསམ་བློ་གོཟབ་གོཟབ་གོཏེོང་དགོོས། 
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འིདིར་འིབྲུགོ་པོ་དང༌། མོན་པོ་སོགོས་ཡོོད་པོ་རྣམས་རྒྱལ་

ཁོོངས་ཐ་དད་ཡོིན་ནའིང༌། ང་ཚོ་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་

གྱུར་ཡོིན་པོས་སོ་སོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལའིང་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་ཉིམས་པོ་གོསོར་ཆུད་དང་། མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་

དགོོས། དཀའི་ངལ་ཧ་ལམ་གོཅིགོ་གྱུར་ཚང་མར་འིཕྲད་ཡོོང་གོི་

ཡོོད། བོད་མི་རྣམས་འིདི་གོར་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཞུགོས་པོའིི་ཉིིན་མོ་

དེ་ནས་སོ་སོའིི་མི་ཚེའིི་ནང་གོི་ལས་འིགོན་དང༌། མི་ཚེའིི་ནང་

གོི་གྲུབ་ཆེ་ཧ་ལམ་གོཏེན་འིཁོེལ་ཟིན་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན། སོ་སོའིི་

ངོས་ནས་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོངས་ཏེེ་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

དེ་རྣམས་ཁྱིབ་སྤེེལ་དང༌། ཉིམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་

འིཕེེལ་ཡོོང་བར་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་གོདེང་འིཁོེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་

གོཞིན་ལ་ངོ་སྤྲོོད་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་དགོོས། 

འིདིར་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ་དཀའི་ངལ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོང་མཐུན་རྐྱེེན་

མི་འིདང་བའིི་རིགོས་རྣམས་སེལ་ཐུབ་ངེས་རེད། མཐུན་རྐྱེེན་

དེ་དགོ་སྦྱོར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་ངེས་པོར་དུ་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་

དང༌། ལས་འིགོན་འིཁུར་དགོོས། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 
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ལྷགོ་པོར་དུ་དགོེ་རྒན་ཚོས་ཀྱིང་དེ་དོན་དགོོངས་པོར་བཅངས་

ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཧུར་ཐགོ་གོནང་བ་རེད། ད་དུང་ཡོང་ཚང་

མས་ཧུར་ཐགོ་གོནང་ནས་སྤྱོི་པོའིི་ལས་འིགོན་དེ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཐོགོ་ནས་གོནང་

ན་ཆེོས་བྱེས་པོ་དང་ཁྱིད་པོར་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་

ཞིབས་འིདེགོས་འིགྲུབ་ཀྱིི་རེད། སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་སྐུ་

གོསུང་ཐུགོས་ཀྱིི་ཡོོན་ཏེན་དྲེན་པོ་དང༌། ཡོོན་ཏེན་ཤེེས་ནས་

དད་པོ་ཐོབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། ས་གོནས་འིདི་ལྟ་བུར་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་སྦྱོངས་ནས་སོ་སོའི་ིམི་ཚེ་དེ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་

ཟེར་ན་ཡོང་རུང༌། གོང་ལྟར་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དེ་དགོ་སྤྱོོད་

པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོས་ཤེིགོ་གོི་ནང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་སྟོན་པོའིི་རྗེེས་དྲེན་གྱིི་མཆེོགོ་ཏུ་གྱུར་པོ་དེ་རེད། དེས་ན་ཚང་

མས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་ཧུར་ཐགོ་གོནང་དགོོས། དེ་མིན་གོཞིན་

ཞུ་རྒྱུ་མེད། རིན་པོོ་ཆེེས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་བཞིིན་དུ་

ཧུར་ཐགོ་གོནང་བ་རེད། ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་

གོི་ཡོིན། ད་ནི་གོ་ལེར་མི་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་རེད། མི་གོསར་པོ་ཡོོང་

རྒྱུ་ཡོིན་སྟབས་སྔ་མ་སྔ་མས་གོཞིི་གོདན་བཏེིང་བ་དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་

ཕྱོི་མ་ཕྱོི་མས་ཁོ་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཚང་མས་ཧུར་སྐྱེད་གོནང་
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རོགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།

པོར་བྱེང་སྨནོ་ཚིགོཔོར་བྱེང་སྨནོ་ཚིགོ

རྣམ་གྲེོལ་ཞིི་བའིི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིོལ་བའིི་མཐའི་ཡོས་ཆེོས་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚིགོ་གོི་གོཟེགོས་མ་རེས་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱིི། །

དྲེི་མ་ཡོོངས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤེད་བདུད་རྩིི་འིདི། །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའིི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོོའིི་མཐུས། །

ཡོང་དགོ་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་མོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེེ་རྒྱུད་ལྔའིི་འིགྲེོ་བ་མ་ལུས་པོ། །

ངེས་ལེགོས་ནོར་བུའིི་མཛོད་ལ་དབང་འིབྱེོར་ཤེོགོ །

ཅེས་པོ་འིདི་ཡོང་དེང་དུས་ཡོིད་སྲུབས་ཀྱིིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀློ་ཀློོའིི་སྡེིགོ་སྤྱོོད་མི་ཅེས་པོ་འིདི་ཡོང་དེང་དུས་ཡོིད་སྲུབས་ཀྱིིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀློ་ཀློོའིི་སྡེིགོ་སྤྱོོད་མི་

བཟད་པོས་གོངས་ལོངས་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཉིིན་མོའིི་བཟད་པོས་གོངས་ལོངས་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཉིིན་མོའིི་

སྣང་བ་ལྟར་འིབར་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉིམས་ཉིེས་པོར་བྱེས། ཕྱོོགོས་དང་སྣང་བ་ལྟར་འིབར་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉིམས་ཉིེས་པོར་བྱེས། ཕྱོོགོས་དང་

ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་ཉིིན་རེ་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་ཉིིན་རེ་

བཞིིན་དུ་དར་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའིི་རྒུད་ཚོགོས་མཚོ་ལྟར་བརོལ་བ་འིདི་བཞིིན་དུ་དར་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའིི་རྒུད་ཚོགོས་མཚོ་ལྟར་བརོལ་བ་འིདི་

དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོོགོས་བོད་ཁོ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་རོ་སློར་ཡོང་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོོགོས་བོད་ཁོ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་རོ་སློར་ཡོང་

སྔར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལོངས་འིདིར་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་དགོོངས་སྔར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལོངས་འིདིར་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་དགོོངས་
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དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཡོངས་པོའིི་ཁྱིོན་ལ་འིཚེ་མེད་དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཡོངས་པོའིི་ཁྱིོན་ལ་འིཚེ་མེད་

ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངེའིི་རིང་ལུགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སོགོས་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངེའིི་རིང་ལུགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སོགོས་

འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་རིས་མེད་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་རིས་མེད་

ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་དགོེ་བསྔོའིི་ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་དགོེ་བསྔོའིི་

སྨོན་ཚིགོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྨོན་ཚིགོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦྱོར་བའིོ། །དགོེའིོ།། །།སྦྱོར་བའིོ། །དགོེའིོ།། །།


