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སྔནོ་གླངེ༌།

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་དསུ་དཀྱིལ་ཙམ་ནས་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་སུ་མ་
གྲགས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉམས་ཉསེ་ཅྱི་ཆེ་བུང་བ་ད་ེདག་སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླྱིང་
ཆབ་སྱིད་འཕ་ོའགུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལས་བུང་བ་དང༌། ད་ེཉྱིད་སརླ་གསོའྱི་
ལས་ཐབས་ཀང་དངེ་སལོ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ནས་བ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ད་ེ
ཡང་གནད་ཤེས་པ་དང༌། བསམ་པ། ལག་ལེན་བཅས་གསུམ་སྦལེ་གྱི་སྒ་ོནས་དངསོ་
གཞྱིའྱི་སྦརོ་བར་འཇུག་ན་བསུྒབ་བའྱི་དནོ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། གནད་ཕྱིགས་པ། སུྒབ་
ས་ླབ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ། གཞྱི་དང་རྩ་བ་ལ་ྟབུ་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་གྱི་ས་མཁན་
དབུ་ཁྱིད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མེད་ད་ུམྱི ་རངུ་བ་ཡྱིན་པ་ལརྟ། རང་ཅག་བདོ་རྱིགས་
ཡོངས་ལ་སྐྱ་ེའགྲ་ོསྤྱིའྱི་ཕན་བད་ེསུྒབ་པར་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་མཁནེ་རབ་ཐགོས་
མེད་ད་ུམངའ་བ། དསུ་ཀུན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡགུ་ཁ་ོནར་ཐུགས་བརྩནོ་
པའྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ།ོ དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་འགྲ་ོབའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འདནུ་པ་
དྲག་པ་ོཞྱི་བའྱི་ལས་ཐབས་ལ་གཅྱིག་ཏུ་དགསེ་པའྱི་དྲང་སངོ་ཆེན་པ།ོ རྣམ་དཔདོ་
ཀྱི་རྩལ་དང་ལནྡ་པའྱི་སྐྱ་ེབ་ོཀུན་གྱི་བསགྔས་འསོ་ཀྱི་ཆེ་རུའྱི་དཔལ་ཡོན་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་ལྷུན་པ་ོལྟ་བུའྱི་དབུ་ཁྱིད་བླ་ན་མ་མཆྱིས་པ་འདྱི་བཞྱིན་ང་ཚོར་བསོད་
ནམས་ཀྱི་བག་ོསལྐ་ད་ུཐབོ་པ་མ་ཟད། འཕལ་ཕུགས་ཀུན་ཏུ་དག་ེབའྱི་ཆོས་སྱིད་ཤེས་
བའྱི་བངླ་དརོ་གྱི་རྱིམ་པ་ཚང་ལ་མ་ནརོ་བའྱི་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་རྒྱ་ཆེ་མུ་མཐའ་
མེད་པ་ཞྱིག་ཚད་མེད་ཐུགས་རའེྱི་གཟྱིགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཐབོ་དང་འཐབོ་མུས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཁངོས་ནས། གཙོ་བ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་བསམ་དནོ་ཡོངས་སུ་འགུྲབ་
པའྱི་ཐབས་ལམ་དངསོ་གུར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་སནོ་བཀྱིན་བསྐྱངས་པ་རྣམས་དསུ་
གཏུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་བདེ་གལ་ཆེ་སབས། བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་རང་གྱི་རྒྱལ་



ཁབ་ནང་ཐབོ་ཐང་གང་ཡང་མེད་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་བདོ་ཐགོ་བཙན་འཛུལ་
བཙན་གནནོ་གྱི་བ་ངན་ལ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་དངསོ་སུ་བས་པའྱི་དསུ་ཚྱིགས་
གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་སབྐས་སོ་སོའྱི་ཐགོ་ད་ཕན་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་ཡོངས་ཁབ་གསུང་འཕྱིན་རྱིན་པ་ོཆེ་རྱིམ་སྩལ་བསྐྱངས་པ་རྣམས་འདྱི་
ནས་ཕགོས་བསྡབེས་ཀྱིས་དཔར་བསུྐན་དང༌། དབེ་བཟ་ོཞུས་པ་འདྱིས་རང་ཅག་
བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ནས་རྩ་ཆེའྱི་བཀའ་སླབོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དནོ་ལེགས་རགོས་
ཀྱིས་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་དནོ་སྙྱིང་པ་ོབདོ་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའྱི་
ལས་ཐབས་ཤེས་པའྱི་སྒ་ོནས་ཤུགས་ནསུ་འཕར་བསྐྱདེ་ཀྱི་མཐུན་རྐནེ་བཟང་པརོ་
གུར་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་བཞྱིན་མཆྱིས། 

དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ལ།། 



དཀར་ཆག 
 

སྔནོ་གླངེ༌།         

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་དང་པའོྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླབོ།          ༡

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།           ༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                                ༢༠

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།             ༢༤

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔཔའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                                ༢༨

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་དུྲག་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                                ༣༢

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བདནུ་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།           ༣༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བརྒྱད་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།           ༤༠



ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་དགུ་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།           ༤༦

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།          ༥༣

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༥༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༦༣

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༦༧

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ བདོ་རྒྱལ་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ཆྱིག་བརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་ 
དསུ་དྲན་དང༌། གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་བཞྱི་པ་ 
ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༧༠

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅ་ོལ་ྔཔའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༧༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་དུྲག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༧༨

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༨༡



ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅ་ོབརྒྱད་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༨༤

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༨༧

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།          ༨༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།              ༩༦

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གཉྱིས་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༠༠

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གསུམ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༠༣

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བཞྱི་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                        ༡༠༦

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་ལ་ྔཔ་དང༌།  
བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ཉརེ་ལའྔྱི་དསུ་དྲན་ཆབས་ཅྱིག་ 
ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།           ༡༠༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་དུྲག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༡༥



ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བདནུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།          ༡༢༠

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བརྒྱད་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༢༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་དགུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༣༠

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སུམ་ཅུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༣༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གཅྱིག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༣༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                            ༡༤༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གསུམ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།          ༡༥༣

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་བཞྱི་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                            ༡༥༨

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་ལ་ྔཔའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                            ༡༦༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་དུྲག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                       ༡༧༢



ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་བདནུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།                            ༡༧༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་བརྒྱད་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༨༦

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་དགུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༡༩༤

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་བཅུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༠༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེགཅྱིག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༡༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེགཉྱིས་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༡༩

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེགསུམ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།           ༢༢༩

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེབཞྱི་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༣༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེལ་ྔཔའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༤༥

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེདུྲག་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༥༤



ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེབདནུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།              ༢༦༠

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེབརྒྱད་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༦༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེདགུའྱི་ཐགོ་ 
སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༧༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔབཅུ་པའྱི་ 
ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།         ༢༧༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔབཅུ་ 
ང་གཅྱིག་པའྱི་ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།       ༢༨༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔབཅུ་ 
ང་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།       ༢༩༥



1

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་དང་པོའི་

ཐགོ་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླབོ། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ འདྱི་ནྱི་རང་རེ་བདོ་མྱི ་མང་ནས་
ལ་ྟལོག་ངན་གཡོའྱི་ལམ་ད་ུཞུགས་པའྱི་རྒྱ་དམར་གྱི་སྱིད་དབང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་ལ་
ང་ོརལོ་དང༌། བདོ་སྒརེ་ལངས་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའྱི་དནོ་ད་ུལས་འགུལ་ཆེན་པ་ོ
བས་ནས་ལོ་གཅྱིག་འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚེས་གཟྱི་བརྱིད་ཅན་རསེ་དྲན་བདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པས་ཚང་མས་དྲན་གསོ་བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བསམ་དགསོ་པ་ནྱི་འཇྱིག་རནེ་
འདྱིརེ་ཡྱིག་རྱིགས་དང༌། ལོ་རུྒྱས་མ་དར་བའྱི་དསུ་སབྐས་ལ་སུ་ཞྱིག་སུའྱི་ཁངོས་
སུ་གཏགོས་མྱིན་གྱི་གནས་ལུགས་སུས་ཀང་བརདོ་པར་དཀའ་ཞྱིང༌། འལོ་ཚོད་ད་ུ
བརདོ་ཀང་རྩ་འཛྱིན་མྱི ་འཕརེ་ལ། ཡྱིག་རྱིགས་དང་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་སལོ་དར་བ་ནས་
བཟུང་ན། ཕྱི་སདོ་ཀྱི་བཀདོ་པ་ས་ཆུ་རྱི་བྲག་གངས་ཀྱི་ར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆགས་
ཚུལ་དང༌། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཙོ་བ་ོམྱི ་རྱིགས། སདྐ། ཡྱི ་ག ེཆས་གསོ། 
མྱི ་གཤྱིས། ཆོས་ལུགས་སོགས་སྒ་ོཀུན་ནས་གསལ་པརོ་ཤན་ཕ་ེབའྱི་རང་རེ་བདོ་
རྱིགས་རྣམས་རང་སྱིད་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐྱངོ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྒརེ་བཙན་གཙང་མ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ལོ་སངོ་ཕག་གོང་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའྱི་དསུ་རབས་ནས་བཟུང་བདོ་ར་ེརྱིམ་པ་
དང༌། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་རྱིམ་པའྱི་བར་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནས་གསལ་པརོ་
རགོས་གསལ་ལརྟ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཡང༌། ར་ེགངོ་མའྱི་དསུ་སབྐས་
སུ་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་དང་མཉམ་ད་ུའདྲ་མཉམ་རང་དབང་གྱི་ཐགོ་
ནས་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཁག་བཞག་པ་སོགས་འཛམ་གླྱིང་ཁྱིམས་སལོ་དང་མཐུན་པའྱི་རང་
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སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་སུས་ཀང་
བསུབས་མྱི ་ཐུབ་པ་དང༌། ས་ཡུལ་གྱི་བཀདོ་པ་སུས་ཀང་སྒྱིབ་མྱི ་ཐུབ་པ་ད་ེལརྟ་
ཡང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁུལ་ད་ུདམར་པསོ་སྱིད་དབང་བསུྒར་བ་ནས་བཟུང་གཞན་སྡ་ེ
དབང་ད་ུབསྡུས་པར་ཁལེ་གཞུང་ང་ོཚ་བྲལ་བའྱི་བསམ་སྦརོ་དྲག་པསོ་སརྔ་རྒྱ་ནག་
གངོ་མ་རྱིམ་པའྱི་དསུ་སབྐས་སུ་རྒྱ་བདོ་ཡོན་མཆོད་ལར་རྒྱའྱི་འབྲལེ་ལམ་ཆེ་ཆུང་ས་
ཚོགས་ཤྱིག་བུང་བའྱི་འབྲལེ་བར་བསདྙ་ད་ེབདོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁངོས་གཏགོས་ཡྱིན་ཚུལ་
མྱི ་འདྲ་གྲལ་བསྒྱིགས་ཀྱི་གླངེ་མང་ཐགོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་བདོ་སར་རྱིམ་འཛུལ་གྱིས་
མཐར་ ༡༩༥༠ བདོ་ལགྕས་སག་ལོར་ཆབ་མདརོ་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་
བས་ཏ།ེ ༡༩༥༡ བདོ་ལགྕས་ཡོས་ལོར་བཟང་བཙོན་ལ་ྟབུའྱི་ད་ོདམ་ད་ུགནས་པའྱི་
རང་རེའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་རང་འདདོ་ལརྟ་བྲྱིས་པའྱི་གྲསོ་མཐུན་ལ་
རང་མྱིང་བཀདོ་ད་ུབཅུག་ཅྱིང༌། རྒྱ་དམར་ཁ་ོརང་ཚོས་བཟསོ་པའྱི་རགས་ཐལེ་ཞྱིག་
བདོ་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ཚུལ་ད་ུཕབ་བཅུག 

 ད་ེནས་ཐོག་མའྱི་ཆར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བརོད་ཚྱི ག་ཏུ་ང་ཚོ་རྒྱ་བདོ་མྱི ་
རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཡྱིན། རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་
སོགས་སནྙ་པའྱི་གཏམ་བཤད། འཛུམ་པའྱི་བཞྱིན་དང༌། དཀར་བའྱི་སོ་བསན་ནས་
བླ་ོཁྱིད་ས་ཚོགས་བས། བར་ད་ུཕལ་ཕུགས་ཀྱི་ཁ་ེགངོ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི ་རགོས་པའྱི་བདོ་
རྱིགས་འགའ་ཤས་ལ་ངན་སླབོ་དང༌། བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དངུལ་གྱི་འགྲ་ོགྲནོ་
ཕངས་མེད་བཏང་ནས་གཡོ་སུྒའྱི་ཐབས་ཚུལ་གྱིས་བསླུ་མཁས་ད་ུམ་བས། མཐར་ཞ་ེ
སངྡ་གྱི་རུླང་ནག་དྲག་པསོ་བཅསོ་མའྱི་གདངོ་འབག་བུད་ད་ེམྱི ་སྡུག་པའྱི་རང་གདངོ་
རནེ་པ་དངསོ་སུ་བསན་ནས་ཆོས་བདེ་དགེ་འདནུ་གྱི་སྡ་ེལ་སྡང་དགྲའྱི་གཙོ་བརོ་
བཟུང་ས་ེསནོ་པ་སངས་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ཆོས་བདེ་མཆྱིས་སོ་ཅགོ་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་
དང༌། ངན་སྨྲས། དགནོ་ཁག་བ་ླགྲྲྭ་གཏརོ་བཅམོ། སེར་སྐྱ་བསམ་ཡོད་ཕལ་ཆེར་



3

གསོད་བཟུང༌། ཉམ་ཆུང་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ལ་མྱིང་འདགོས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་དདུ་
འགྲ་ོབའྱི་བཀལོ་སྤདོ། ཟས་ཕདེ་འགྲངས། ཡོན་ཏན་བླའོྱི་རགོས་དཔདོ་བདེ་པའྱི་སྒ་ོ
མཐའ་དག་བཀག་ས་ེདམར་པ་ོརྱིགས་གཅྱིག་ཁ་ོན་ལས་མཐངོ་ཐསོ་མྱི ་འཇུག་པའྱི་རྣ་
མྱིག་གཅྱིག་པའྱི་ཤེས་རངོས་ཅན་ད་ུབསུྒར་བ་སོགས་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡྱི ་སྤདོ་ཚུལ་དང༌། 
བསམ་བརདོ་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་བ་སྤདོ་མ་རུང་བ་ད་ུམ་ཞྱིག་སྨནོ་པའམ་ཀ་ླ
ཀླ་ོལས་ལགྷ་པ་བས་དང་བདེ་འགུར་གྱིས་མདརོ་ན། བདོ་མྱི ་མཆོག་དམན་བར་
མ་མཐའ་དག་བད་ེབའྱི་གོ་སབྐས་སདྐ་ཅྱིག་ཀང་མེད་པའྱི་སྙྱིང་ནད་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་
བཟདོ་པའྱི་སབྐས་སུ་གནས་མུར། རྒྱ་དམར་ནས་བདོ་ཀྱི་ཡུལ་གམོས་གཤྱིས་ལུགས་
སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བདེ་སྒརོ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་འགུར་ང་ོ
ལྐགོ་མེད་པར་བསན་མུས་ཤྱིག་ལ། ས་ྔལོའྱི་དསུ་ཚོད་ད་ཉྱིན་ཕན་དང༌། ཆོས་སྱིད་
ཀྱི་འགོ་གཙོ་གནད་ཡོད་ཁག་དམར་པའོྱི་དམག་སརྒ་ལྟ་ེབའྱི་ནང་ཛ་དྲག་དམྱིགས་
བསལ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་ཆེད་གཉརེ་མགྲནོ་འབདོ་བས་པར་བརནེ་བདོ་ཤར་
ཕགོས་ཁམས་དང༌། ཨ་མད་ོཁུལ་རྒྱ་དམར་གྱི་བ་སྤདོ་མང་པ་ོཞྱིག་མངནོ་སུམ་ད་ུ
མཐངོ་བའྱི་ཉམས་མངོ་དང༌། ད་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་རྐནེ་སོགས་སྒ་ོཀུན་ནས་
ཚུལ་མྱིན་གྱི་བསམ་སྦརོ་ངན་གཤོམ་ཡྱིན་པར་མཐངོ་ས་ེབདོ་མྱི ་མང་གྱི་སྙྱིང་ལ་རྱིང་
ནས་བསགས་པའྱི་གཅངོ་ནད་ཀྱི་ཟུག་གཟརེ་རྣམས་དསུ་གཅྱིག་ཏུ་ལངས་ནས་གྲངོ་
ཁརེ་ལ་ྷསའྱི་ཡུལ་མྱི ་མཆོག་དམན་ཚང་མ་བསྡབེས་འཛོམས་འུར་ལངས་ཀྱིས་ངསོ་
ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་སར་འགྲ་ོཐལ་མྱི ་ཡོང་བའྱི་ཞུ་འབདོ་དང༌། རྒྱ་དམར་ལ་ཞྱི་རལོ་ཁམོ་
བསྐརོ་བཅས་སྔར་མྱི ་གྲགས་པ་ཞྱིག་བས་ཏ་ེརང་རེ་གངས་ཅན་པའྱི་རྒྱལ་རབས་
ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་རྔམ་བརྱིད་སྙྱིང་དནོ་དང་ལནྡ་པའྱི་ལེའུ་ཞྱིག་གསར་འགདོ་བས་པ་
རེད། 

 ས་ཁནོ་དང༌། མྱི ་འབརོ། དྲག་ཆས་ཀྱི་སབོས་ཤུགས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་
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རྐེན་འཛོམས་པའྱི་རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་པའོྱི་སྱིད་དབང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་ད་ེའདྲའྱི་
མདནུ་སར་ར་ོགྲྱི་ཙམ་ལ་ལག་ཆར་རེ་བའྱི་བདོ་མྱི ་ཉམ་ཆུང་གྲངས་ཉུང་ད་ེརྣམས་
ནས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྦ་རླབས་དྲག་ཏུ་འཕུར་བ་ལརྟ་ཞྱི་
བའྱི་རལོ་གླངེ་ད་ེལ་ྟབུ་བས་པ་ནྱི་ཚོད་དཔག་གྱི་གནས་ཚད་ལས་ཆེས་ཆེར་བརལ་
བའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཕུལ་ད་ུབུང་བའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་འགོག་མེད་ད་ུབསན་
པ་མ་ཟད། མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མཉམ་དང༌། རང་དབང་གྱི་ཆེད་ད་ུའཐབ་རྩདོ་བདེ་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་ནང་ལའང་གཙོ་ཆེ་བའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅན་གྱི་ལེའུ་ཞྱིག་
གསར་གཏདོ་བས་པ་དང༌། ད་ེདང་དསུ་མཚུངས་སུ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་མདནུ་
སར་རྒྱ་དམར་གྱི་བ་སྤདོ་ལ་ང་ོསྤདོ་དང༌། མཛུབ་སནོ་བས་ཏ་ེརྒྱ་དམར་ལོག་སྱིད་
ཀྱི་ལམ་ཞུགས་རྣམས་བླ་ོལནྡ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་གྲལ་ཁདོ་ནས་རྒྱང་རྱིང་ད་ུབུད་
ད་ེརང་གདངོ་བསན་མྱི ་ནསུ་པར་སྨྲ་བཅད་ང་ོགནངོ་གྱིས་སྡདོ་དགསོ་པ་ཞྱིག་བཟསོ་
པ་རེད། ད་ེལརྟ་ཞྱི་རལོ་ལས་འགུལ་ཉག་གཅྱིག་བས་དང་བདེ་སེམས་ཀང༌། བདོ་
མྱི ་མང་གྱི་རེ་བསམ་དནོ་ཐགོ་ཏུ་མ་འཁལེ་བར་བརྩ་ེམེད་ཀ་ླཀླའོྱི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་
རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་རལོ་གླངེ་ལ་ཉན་བླ་ོཙམ་ཡང་མ་བས་པར་དངེ་དསུ་ཀྱི་
འཕུལ་ཆས་བདེ་སྤདོ་ཀྱིས་དྲག་གནནོ་མྱི ་བཟད་ལག་ཏུ་བངླས་ནས་སྔ་ོནག་ད་ུབའྱི་
སྤྱིན་ཕུང་དཀྱིགས་ཏ་ེའུར་སྒ་དང༌། མེ་འདོ་ཀྱི་གླགོས་ཞགས་འཁུག་པའྱི་མདལེ་
མཚོན་གྱི་ཆར་པའྱི་འགོ་ཏུ་རུྒྱན་ད་ུཡ་རབས་དམ་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་སུ་སྤདོ་ཅྱིང༌། 
རང་རེའྱི་སྙྱིང་ནས་མཛའ་བརྩསེ་འགྲགོས་པའྱི་ཤ་ཁག་གཅྱིག་གུར་གྱི་ཕ་མ་བུ་ཕུག 
གཅནེ་གཅུང་ཕ་ོམོ། ཕུ་ཞང་སྱིང་མོ་སོགས་རན་བྱིས་ཁྱི་ཕག་བརལ་བའྱི་གཅསེ་
ལུས་དམུ་བུ་བརྒྱ་ཕག་ཏུ་འཐརོ་ཏ་ེགཅསེ་པའྱི་རང་སགོ་དརོ་བ་མ་ཟད། ད་དངུ་
རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་མྱི ་མང་རྣམས་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གྱི་བཙན་དབང་མནར་གཅདོ་དྲག་པའོྱི་
འགོ་གནས་མུས་ཀྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཁག་གྱི་བབས་རུྒྱན་ད་དངུ་ཡང་ཆད་མེད་ཅྱིང༌། ད་ེལ་ྟ
ནའང་དྲག་པའོྱི་བསམ་སྦརོ་ངན་པ་ཇྱི་ཙམ་འཕལེ་བ་ད་ེཙམ་ད་ུརྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་
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སེམས་ཤུགས་དང༌། སྙྱིང་སབོས་ཀང་ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞྱིན་ཇ་ེཆེ་ཇ་ེཟབ་ཏུ་འགྲ་ོ
དང་འགྲ་ོམུས་རེད། དསེ་ན་ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའྱི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་ཡལ་བར་དརོ་བའྱི་སྤུན་ཟླ་ད་ེརྣམས་
ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱིས་དྲྱིན་ལན་དང༌། དྲང་བདནེ་རང་དབང་ལ་དགའ་བའྱི་
འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་མདནུ་སར་ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་གྱི་མྱིག་དཔརེ་འགུར་ངསེ་
ཀྱི་སྒ་ོགསུམ་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ནས་གཞན་དབང་མནར་གཅདོ་
རྐནེ་ངན་གྱི་རུད་པ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བསལ་ནས་ཆོས་འབརོ་བད་ེསྐྱྱིད་རང་
དབང་གྱི་དཔལ་ཡོན་གང་མུར་ཐབོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་སདྐ་ཅྱིག་ཀང་མྱི ་གཡེལ་
བ་བདེ་དགསོ།

 ད་ེལརྟ་བདེ་པའྱི་འགན་འཁུར་གཙོ་བ་ོནྱི་རང་རེ་ཁྱིམ་མཚེས་རང་དབང་
གྱི་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བྲསོ་འབརོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འཁྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངསེ་རེད། ད་ེཡང་
རང་རེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རསེ་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་
ལརྟ་རང་གཞན་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཕུང་སྡྱིག་སྤདོ་ཀྱི་ལས་ལམ་ད་ུམྱི ་འཇུག་པར་ཞྱི་བད་ེ
དྲང་བདནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་རྩདོ་པ་བས་ཏ་ེརྒྱ་དམར་གྱི་ཚུལ་དང་
མྱི ་མཐུན་པའྱི་བ་སྤདོ་རྣམས་འཛམ་གླྱིང་མདནུ་སར་གསལ་རནེ་ཁམོ་སནོ་གྱིས་རང་
ཕགོས་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་དག་སྐྱལེ་ཐགོ རང་དབང་དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་འཛམ་
གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་ཤུགས་ཆེའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལ་བརནེ་ནས་རང་རེའྱི་མཐར་ཐུག་
གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འགུྲབ་པ་བ་དགསོ། འ་ོན་རང་རེ་རྒྱ་གར་ད་ུབྲསོ་འབརོ་བ་རྣམས་
ནས་ད་ཕན་ལོ་གཅྱིག་འཁརོ་ཉའེྱི་རྱིང་ལས་དནོ་ད་ེལརྟ་སུྒབ་ཨེ་ཡོད་ཅ་ེན། ད་ཕན་
རྒྱ་དམར་ནས་མྱི ་བདནེ་བདནེ་བརུ་དང༌། མྱི ་བཟང་བཟང་རུའྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་མང་
པ་ོབས་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་མང་པ་ོཐ་ེཚོམ་ཅན་ད་ུབསུྒར་བ་དརེ་ང་ཚོས་རྒྱ་དམར་
གྱི་བརུན་ཕུགས་གསལ་པརོ་བརལོ་ཏ་ེད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ནས་རྒྱ་
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དམར་ལ་པང་ད་ུདགུ་སུྦལ་བུང་བའམ་སུྐྱག་ནད་ཅན་གྱི་ཟས་མཐངོ་བ་ལ་ྟབུའྱི་འད་ུ
ཤེས་སྐྱསེ་ཏ་ེརྒྱ་དམར་མྱི ་ཡྱི ་གྲལ་མཐར་རྱིམ་འབུད་བདེ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ད་ེལརྟ་
ཡྱིན་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་ནྱི། རང་རེས་བདོ་དནོ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཞུ་སབྐས། 
རྒྱབ་སྐྱརོ། བར་གནས། ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཕགོས་གསུམ་ལས། རང་ཕགོས་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལ་ྔདང༌། རྒྱ་དམར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་
མཁན་དམར་པའོྱི་རྒྱལ་ཁབ་དགུ་ལས་མེད་པ་དསེ་གསལ་པ་ོབསན་པ་རེད། ད་དངུ་
ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་རགོས་ན་རང་དབང་བྲལ་བ་མ་གཏགོས་རྒྱལ་
ཁབ་དགུ་པ་ོདའེྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ནས་ཀང་ངསེ་པར་བདནེ་པ་དང༌། རང་དབང་ལ་
དགའ་ཞནེ་ཡོང་རུྒྱར་བརནེ། སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་སེམས་
འཁུར་ངསེ་པར་ཡོང་གྱི་རེད། དསེ་མ་ཚད་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དཔནོ་
ཚོགས་པ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རགོས་ཞྱིབ་ལནྷ་ཁང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་བརག་
དཔད་དང༌། བདནེ་པའྱི་ཕགོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་ལ་
ཆེད་དམྱིགས་ཨེ་ཤ་ཡ་དང༌། ཨ་ཕ་ེརྱི་ཀའྱི་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཀང་རྱིང་
མྱིན་རྒྱ་གར་ད་ུཚོགས་གཏན་འཁལེ་བ་སོགས་ཞྱི་བད་ེདྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི ་
མང་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་བ་སྤདོ་ལ་སྐྱནོ་འཛུགས་དང༌། རང་རེའྱི་བདནེ་པ་ལ་ཐུགས་
འཁུར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོར་ལས་དནོ་
ལ་བས་རསེ་དང༌། བདནེ་པའྱི་རྒྱལ་ཁ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཐབོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ལའྟྱི་
ཆར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་ཐུགས་འཁུར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་འགོ་འཚུགས་
པ་ཙམ་དང་རང་རེའྱི་ལས་དནོ་གམོ་རྱིམ་དང་པ་ོབསྒདོ་པ་ཙམ་ལས། ང་ཚོའྱི་
མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེ་དནོ་ཡོངས་རགོས་ད་ལ་ྟའགུྲབ་མེད་ཅྱིང༌། འཛམ་
གླྱིང་ནང་ང་ཚོའྱི་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་དང༌། རྒྱ་དམར་གྱི་བ་སྤདོ་བཟང་ངན་གསལ་
པརོ་མ་རགོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་སབས་ང་ཚོས་ད་དངུ་མུ་མཐུད་བདནེ་རུན་གྱི་
དག་སྐྱལེ་གསལ་པརོ་བས་ཏ་ེདམྱིགས་ཡུལ་ད་ེམ་འགུྲབ་བར་འབད་བརྩནོ་ལྷུར་ལེན་
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བདེ་དགསོ། དའེྱི་ཆ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོརང་རེ་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འབརོ་བའྱི་བདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི ་རྱིགས་སུ་གཏགོས་ཚད་རྣམས་དམ་ཚྱིག་དང་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་
སྒྱིལ་བདེ་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞྱིང༌། ད་ེལརྟ་བདེ་དགསོ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་ཡང་གཞན་ནས་
འཚོལ་མ་དགསོ་པར་རང་ཅག་བདོ་རང་གྱི་ལོ་རུྒྱས་དང༌། ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་ང་ོ
སྤདོ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་རུྒྱ་ཡོད་པ། དཔརེ་ན། སརྔ་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའྱི་དསུ་རབས་སུ་བདོ་
རྱིགས་ཡོངས་རོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་མང་ཚོགས་ནས་འགོ་འཁྱིད་ཚོར་བླ་ོགཏད་
ཡྱིད་ཆེས་བས་ཤྱིང༌། འག་ོའཁྱིད་རྣམས་ནས་རང་དནོ་མྱི ་སེམས་པར་མང་ཚོགས་
ཀྱི་བད་ེདནོ་གཙོར་བཟུང་དམ་ཚྱིག་མདདུ་རྒྱ་ལྷདོ་མེད་བས་སབས་དསུ་སབྐས་དའེྱི་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཐང་དང༌། སབོས་ཤུགས་ད་ེསུ་ལའང་ཡྱིད་སྨནོ་མ་དགསོ་
པ་ཞྱིག་ཡོད་ངསེ་ཀང༌། ད་ེརསེ་བདོ་སྱིལ་བུར་གུར་ཏ་ེཡུལ་ཚོ་ཡུལ་ཚོ་ཁག་བགསོ་
ཀྱིས་སོང་སབས་ཚོ་ཁག་ནང་ཕན་ཚུན་མྱི ་མཐུན་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀང་ཡང་ཡང་བུང་
ཞྱིང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བདོ་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བཙན་འཛུལ་བུང་རྱིགས་ལའང་
བཀག་འགོག་འགན་འཁུར་སྤྱི་ཟམོ་ད་ུལུས་ཏ་ེའཐུས་ཤོར་ང་ེཆེ་སོང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཇྱི་སྙདེ་བུང་བ་ཚང་མའྱི་བླ་ོམངའ་ལརྟ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོས་སྙྱིང་ལ་སྐུལ་ལགྕ་
བདེ་ཐུབ་པ་བ་དགསོ། རྒྱ་དམར་ལ་རང་རེས་ང་ོརལོ་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་
གཅྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཇྱིགས་པ་ལ་མྱི ་བཟདོ་པར་ཐུག་སབས་ཆོས་བདེ་
གྲྲྭ་རྱིགས་རྣམས་ནས་རབ་ཏུ་བུང་བའྱི་དགསོ་དནོ་ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟ་ོགསོ་འཕྱིད་ཐབས་ལ་ྟ
བུར་སོང་ནས་བསན་འཛྱིན་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ད་ུགུར་པ་མ་ཡྱིན་པར་དསུ་ཀྱི་ཡང་
མཐར་བསན་པའྱི་སྒརོ་ཞུགས་རྣམས་ཁ་ེཉནེ་གནས་ཚུལ་དང༌། བདོ་མྱི ་སྤུན་ཟླ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བསན་པ་འདྱིའྱི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་བླསོ་བཏང་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བསམས་ཏ་ེརང་རང་གྱི་ཇྱི་ལརྟ་ཁས་བངླས་པའྱི་སྡམོ་པ་གསུམ་གྱི་བཅད་
མཚམས་རྣམས་མྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་ལརྟ་གཅསེ་སུང་ཐགོ་སྡ་ེསདོ་གསུམ་གྱི་འཆད་ཉན་
དང༌། བསབླ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་རུྒྱད་སངེ་ད་ུབཀལ་ཏ་ེརྒྱལ་བསན་འཛྱིན་སྐྱངོ་
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གྱི་འཁུར་འགན་ང་ོལྐགོ་མེད་པ་བངླས་ཏ་ེཕྱིན་ཆད་བདོ་ཡུལ་མུན་གླྱིང་དརེ་ཆོས་ཀྱི་
སྒནོ་མེ་གསལ་བར་འབར་ཐུབ་པའྱི་འགན་ལེན་བ་དགསོ། ད་ེབྱིངས་རྣམས་ནས་
སྤྱིར་བཏང་ཀུན་སྤདོ་ཀྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཡུལ་དསུ་གནས་ཚུལ་དང་བསནུ་ཏ་ེབདོ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྐང་འདྲནེ་མྱིང་ཤས་སུ་མྱི ་འགྲ་ོབའྱི་བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན་ཡ་རབས་
ཀྱི་ལམ་ད་ུའཇུག་པ་དང༌། སྒརེ་གྱི་ནད་དྲགེ་སྤྱིའྱི་གདངོ་པར་མ་བུག་པར་སྤྱི་དནོ་
བསམ་པ་གུྲ་ནང་བཞྱིན་དགོས་པ་སྨསོ་མེད་ཐགོ་སོ་སོའྱི་སབྐས་བབས་ཀྱི་བསུྒབ་བ། 
འཕལ་སེལ་ལྟ་ོགསོ་ཀྱི་འཚོ་ཐབས། ཕུགས་ཡུལ་སྤྱི་སནྨ་གྱི་ལས་དནོ། དངེ་དསུ་
ཀྱི་ཤེས་རྱིག་སླབོ་སྦངོ་སོགས་བདེ་སྒ་ོགང་ཅྱིར་ལགྷ་བསམ་དངུ་ལས་དཀར་ཞྱིང༌། 
བཟདོ་སན་ལྕགས་ལས་ས་བའྱི་འབད་བརྩོན་ལྷུར་ལེན་གྱིས་བསན་པ་སྤྱི་དནོ་ཐགོ་
སགོ་བཏང་བའྱི་རང་རྱིགས་གྲགོས་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་གསབ་ཐུབ་པ་དང༌། 
རང་ཡུལ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་གཞན་དབང་ལས་གྲལོ་བ། རང་གྱི་ལུང་པར་རང་
དབང་རང་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་བདརེ་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པ་བཅས་གང་མུར་
ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་མུ་མཐུད་སྐྱདེ་དགསོ།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱི་མོ་འདྱི་ནྱི་རང་རེ་གངས་ཅན་བདོ་
ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་རད་བུང་རླབས་ཆེའྱི་སྙྱིང་པ་ོཅན་གྱི་དསུ་ཚེས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང༌། 
ད་ེཡང་ཇྱི་ལྟར་ནསུ་ལྡན་འབར་རས་ཀྱི་དངསོ་པརོ་མེ་ལྕའེྱི་བདེ་རྐེན་དང་འཕད་
པ་བཞྱིན། ལོ་ང་ོདགུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་ཏང་གྱི་བཙན་དབང་གཉའ་
གནནོ་བཟདོ་པར་དཀའ་བ་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཚ་དྲདོ་རྣམས་
གུང་བྲན་བསམ་སྦརོ་མ་རངུ་པའྱི་བདེ་རྐནེ་ངན་པའྱི་རུླང་གྱིས་བསྐལུ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་
སྙྱིང་སབོས་ཀྱི་མེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་འབར་ཏ་ེད་ནས་མྱི ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གངོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའྱི་མྱི ་མང་ནས་གུང་བྲན་ཏང་གྱི་བཙན་
དབང་ལ་ང་ོརལོ་ཁམོ་བསྐརོ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་བདོ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཅྱིག་
ཅསེ་པ་དང༌། བདོ་ནྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་སདྐ་སྒ་ཞྱིག་ཐལོ་བུང་
འགགོ་མེད་ད་ུབསྒགས་ཤྱིང༌། ད་ེའདྲའྱི་དྲང་བདནེ་སྙྱིང་པ་ོཅན་གྱི་སདྐ་སྒ་ད་ེདག་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཁནོ་ལ་གནས་པའྱི་མྱི ་ཚོགས་དངུ་ཕུར་སུམ་ཅུར་ཉ་ེབ་ཞྱིག་གྱི་རྣ་
ལམ་ད་ུགསལ་བར་ཐསོ་པ་མ་ཟད། མྱི ་ཚོགས་ད་ེརྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་བདོ་ཅསེ་བ་
བའྱི་ཡུལ་ད་ེགཟུགས་ཅན་བཞྱིན་མངནོ་ད་ུགུར་ཏ་ེཡུལ་དའེྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྩ་ེབའྱི་
སེམས་ཀྱིས་ལ་ྟབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

 གནས་ཚུལ་ད་ེནྱི་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱི་སྙྱིང་ལ་འཚེར་མ་ཟུག་པ་ལ་ྟབུའྱི་ཟུག་
རུྔར་གུར་ཏ་ེཅྱི་བའྱི་གཏལོ་དང་བྲལ་བ་ན། འཚབ་འཚུབ་དང༌། སྨནོ་པའྱི་བརུལ་
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ཞུགས་ལྷུར་བངླས་ཏ་ེདྲག་ཅྱིང་རུྩབ་པའྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་མཚོན་ཆའྱི་རྣམ་གྲངས་ད་ུམ་
ཞྱིག་ས་དང་ནམ་མཁའྱི་འཕུལ་འཁརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་སྤདོ་ཀྱིས་ཉསེ་མེད་བདོ་མྱི ་
ཁྱི་ཕག་བརལ་བའྱི་ལུས་སགོ་ཉམས་ཉསེ་སུ་བདེ་པ་དང༌། ཤྱིན་ཏུ་མྱི ་བཟད་པའྱི་
རྣམ་སྨྱིན་རུྩབ་མོ་མངོ་ངསེ་ཀྱི་ལས་ཚབས་པ་ོཆེ་རངོས་བཞྱིན་ད་ུགསོག་པ་དང༌། 
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་མྱིག་སྔར་ང་ཚོ་གུང་བྲན་གྱི་ལྟ་སྤདོ་ནྱི་འདྱི་འདྲ་ཡྱི ན་ན་ོཞེས་ནང་
མཚང་ཁམོ་འདནོ་བདེ་པ་བཅས་དསུ་མཉམ་ད་ུབས་པ་རེད། 

 ད་ེའདྲའྱི་དསུ་སབྐས་རསེ་སུ་དྲན་པའྱི་གནས་སབྐས་འདྱིརེ། རང་ཅག་
རྣམས་ནས་མཆོག་གསུམ་བ་ླམར་འཛྱིན་ཅྱིང༌། རུྒྱ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡྱིད་
སནོ་པའྱི་དགསོ་པ་བསུྒབས་ནས་བསན་པ་དང༌། བདོ་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའཇྱིག་
རནེ་ན་ཆེས་གཅེས་པར་འཛྱི ན་པའྱི་ལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་འགྲ་ོབ་ད་ེདག་མྱི ་བཟད་
ངན་འགྲའོྱི་ལནྗ་ལྗྱིན་ད་ུམ་བྱིངས་བར། མངནོ་མཐའོྱི་གུྲ་ཆེན་མཐུན་པའྱི་རུླང་
དང་འགྲགོས་ཏ་ེའཁརོ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ད་ུབད་ེབར་བགྲདོ་པ་དང༌། ལས་ངན་
རྔམས་པ་ོཆེར་རངོས་བཞྱིན་འཇུག་པའྱི་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་བཟདོ་དཀའྱི་རྣམ་སྨྱིན་རུྩབ་
མོས་མྱི ་བརྱི་བའྱི་སྨནོ་ལམ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་འདབེས་དགསོ། ད་དངུ་རང་རེས་དངེ་
དསུ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཇྱི་ལ་ྟབུར་འགུར་བ་ཡང་དྲན་དགསོ་ཏ།ེ རྒྱ་མྱི ་
གུང་བྲན་ཏང་ནས་མངའ་བདག་ཆེན་པ་ོགསུམ་ལ་ང་ོརལོ་གྱིས་རང་དབང་ཡོངས་
རགོས་མྱི ་མང་ལ་ཐབོ་ཚུལ་བརདོ་པའྱི་འབྲས་བུར་མྱི ་མང་གྱི་ལུས་ཀྱི་འགྲ་ོསྡདོ་ཀུན་
སྤདོ། ངག་གྱི་སྨྲ་བརདོ། ཡྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བཅས་སྒ་ོགསུམ་གྱི་རང་དབང་ཡོངས་
རགོས་བྲལ་ཞྱིང༌། ཁལ་ཆག་བཏང་ས་ེས་ཞྱིང་དང༌། ཐནོ་སྐྱདེ་འབབ་སྒ་ོཡོངས་
རགོས་འཕགོ་པ་དང༌། བུན་ཆག་བཏང་ས་ེརུྒྱ་ནརོ་ཡོངས་རགོས་བསྡ་ུབའྱི་སྱིད་བུས་
ལག་ལེན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། དཀར་མཛེས་བཀག་འདོ་ལནྡ་པའྱི་རང་རེའྱི་ཁང་
ཁྱིམ་བཀདོ་ལེགས་ཡྱིད་ད་ུའངོ་བ་རྣམས་ནྱི་གང་གགོ་སེ་ཧུལ་ད་ུགུར། དག་ེའདནུ་
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སངོ་ཕག་མང་པ་ོཆོས་ཀྱིས་དསུ་འདའ་བའྱི་དགནོ་ཁག་རྣམས་ནྱི་བ་བུྲན་དང༌། ཐལ་
རལུ་གྱིས་གཡོགས་པའྱི་ཁང་སངོ་གགོ་པརོ་གུར། མར་མེའྱི་འདོ་སང་གྱིས་དསུ་ཀུན་
ཏུ་གསལ་བའྱི་ལ་ྷཁང་རྣམས་ནྱི་མུན་ཁུང་ད་ུགུར། སྱིད་ན་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་སྐ་ུགསུང་
ཐུགས་རནེ་རྣམས་ནྱི་བཤྱིགས་ཤྱིང་གཏརོ། ཚེ་འདྱིའྱི་མཛའ་གྲགོས་བཟའ་མྱི ་དང༌། 
བུ་ཕུག་དག་ནྱི་མཐངོ་ཐསོ་ཙམ་གྱི་སལྐ་བ་མེད་པར་གསོན་བྲལ་བས། འཛུམ་ལནྡ་
བདོ་མྱིས་གང་བའྱི་གྲངོ་ཁརེ་རྣམས་ནྱི་བཞྱིན་གནག་མཚོན་ཆ་ཐགོས་པའྱི་རྒྱ་མྱིས་
གང༌། འབརོ་ལནྡ་རྣམས་ནྱི་ཁདོ་ཚོའྱི་རུྒྱ་ནརོ་གཞུང་དང༌། མྱི ་མང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་
འཕགོ་ཅྱིང་སངྡ་བའྱི་དགྲ་ར་ུའཛྱིན། འབརོ་ཆུང་རྣམས་ལ་ཁདེ་ཚོས་དལ་སྡདོ་བས་
པས་ལན་ཟརེ་ཕུགས་ལས་ལགྷ་པར་འདདེ་ཅྱིང་བཀལོ། འབྲྱིང་པ་ོརྣམས་ལ་ནྱི་རུྒྱ་
ནརོ་རང་གྱིས་སྤདོ་པ་ལས་གཞུང་ལ་ཕུལ་ན་ཕན་ཆེ་བ་དང༌། ད་ེལས་ལགྷ་པའྱི་རྩལོ་
བ་བས་ན་ད་ེལས་མང་བར་འཕལེ་ཆེ་བའྱི་སྒ་ོབཏགས་ནས་སྔནོ་ཡོད་འཕགོ་ཅྱིང༌། 
གསར་ད་ུའཚོལ་བའྱི་ངལ་རྩལོ་ད་ུབཅུག ཤྱིན་ཏུ་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་
མྱི ་མང་རྣམས་ནྱི་སྤདོ་ལམ་ཕ་མོ་ཚུན་ལའང་རང་དབང་སདྐ་ཅྱིག་ཙམ་མེད་པའྱི་ལྕྱི་
ཞྱིང་བཙན་པའྱི་ཚེ་གཡོག་ཏུ་ཚུད། མདརོ་ན། དགའ་སྤ་ོདང༌། སྐྱྱིད་པའྱི་སང་བ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐྱ་ེབའྱི་ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་མཛེས་ལནྡ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་ད་ེམ་ངན་
དང་སྨྲ་ེངག་གྱིས་གང་བའྱི་ཡུལ་གུྲ་སྐྱ་ོཤས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་རེད། 

 འནོ་ཀང་གནས་ཚུལ་ད་ེརྣམས་ནྱི་ཆོས་ཕགོས་ནས་བཤད་ན། འདསུ་
བས་མྱི ་རག་མྱི ་བརན་འགུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ད་ུགསུངས་པའྱི་བདནེ་དནོ་ཡྱིན་པ་དང༌། 
བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་དང་རསེ་སུ་འབྲལེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང༌། སྱིད་ཕགོས་
ནས་དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྱིད་དནོ་འཐབ་རྩདོ་དང་འབྲལེ་ཡོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་མ་
ཟད། ཆེན་པསོ་ཆུང་ངུ་ཟས་པ་དང༌། མང་པསོ་ཉུང་ངུ་མནན་པ་ལ་ཧ་ལས་རུྒྱ་དང༌། 
ང་ོམཚར་ཆེ་རུྒྱ་མེད་པར་འསོ་ཤྱིང་སྱིད་པའྱི་བ་གཞག་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ་ང་ཚོས་
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ད་ེལ་བླ་ོཕམ་དང༌། ཡྱིད་ཞུམ་མྱི ་བ་བར་ཐབས་དང༌། མཐུན་རྐནེ་སྒ་ོས་ཚོགས་ནས་
བསུྒབས་ཏ་ེརང་རེའྱི་སྤུན་ཟླར་གུར་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ད་ེའདྲའྱི་སྡགུ་
བསལྔ་ད་ེལ་ྟབུ་ལས་མུར་ད་ུགྲལོ་བ་དང༌། བདནེ་འབྲལེ་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ངསེ་ཀྱི་བདོ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་མུར་ད་ུལོན་པའྱི་ཐབས་ཚུལ་ལ་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་མུ་
མཐུད་བ་དགསོ། 

 རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ནས་བདོ་མྱི ་མང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་མནར་གཅོད་སྡུག་སྦོང་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དསེ་ཡྱིད་མ་ཚྱིམས་པར་ད་དངུ་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཐགོ་ཏུ་བསྐྱདོ་
འཁོད་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཞེ་སྡང་གྱིས་སྙྱིང་མསོ་ཏ་ེང་ཚོའྱི་མཛའ་མཐུན་ལ་དབནེ་
སྦརོ་དཀུག་ཤྱིང་དང༌། ལས་དནོ་ལ་སརོ་བཤྱིགས་བཅས་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བདེ་
བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ་རང་རེ་ཚང་མས་སྤུ ་གྲྱིའྱི་སོ་ལ་ཆགས་པའྱི་སྦང་རྩྱི་ལྟ་བུའྱི་
ངག་སནྙ་བསླུ་བྲྱིད་ལ་མགོ་བ་ོརངོས་པར་དགྲ་གྲགོས་ཀྱི་འཛྱིན་སངས་མ་འཛོལ་བ་
ངསེ་པར་བ་དགསོ། 

 མྱི ་འགའྱི་བསམ་པར། རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ནྱི་མྱི ་འབརོ་དང་དྲག་ཤུགས་ཆེ། 
རང་ཕགོས་ནྱི་མྱི ་རུྒྱའྱི་ནསུ་སབོས་ཞན་པས་ད་ཆ་བདོ་རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
འགུྲབ་པར་དཀའ་འམ་སམྙ་ད་ུཐ་ེཚོམ་དང་སྒྱིད་ལུག་གྱི་བླ་ོསྐྱ་ེསྱིད་པ་ད་ེནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
ནརོ་འཁུལ་ཅན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཏ།ེ འཇྱིག་རནེ་འདྱིར་བ་བ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་འདྲ་
ཞྱིག་སུྒབ་ཀང་དའེྱི་གཞྱི་ད་ེབདནེ་པ་ལ་བརནེ་པ་དང༌། མྱི ་མང་ལ་ཁ་ེཕན་དང་རང་
དབང་ཡོད་པ། ཚང་མས་ད་ེལ་མོས་ཞནེ་ཡོད་པ་བཅས་དགསོ་པ་ལས། མཚོན་
ཆས་བསྡྱིགས་པ་གཅྱིག་པུས་ག་ལ་འགུྲབ། མྱི ་མང་ལ་ཁ་ེཕན་དང་རང་དབང་མེད་
པ༑ ད་ེལ་མོས་ཞནེ་མེད་པའྱི་རགས་མཚན་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཆེས་མང་པ་ོསགོ་བསྡསོ་ཅྱི་
ཐར་བས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུབྲསོ་བལོ་ཡོང་བ་འདྱིས་མཚོན་ཐུབ། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༠ ཕན་བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བའྱི་གྲངས་འབརོ་སངོ་ཕག་ ༢༠ སྐརོ་
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ལས་མེད་པ་ལས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་མྱི ་གྲངས་སངོ་ཕག་ ༥༦ ཙམ་ཟྱིན་ཡོད་པ་
རེད། དསེ་མ་ཚད་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ས་ཐགོ་ནས་ཀང་རྒྱ་རྱིགས་ཧ་ཅང་འབརོ་ཆེན་
ཞྱིག་ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ལ་བྲསོ་བལོ་རུྒྱན་ཆད་མེད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དངུ་
གསལ་པརོ་བརདོ་ན། རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ནས་ཤར་ཀར་ཀྱི་སྱི ་ཏན་དང༌། སོག་རྱིགས་
རྣམས་ཁུར་མྱིད་ད་ུབས། བདོ་མྱི ་མང་པུས་མོའྱི་འགོ་ཏུ་མནན། ཁག་གྱིས་སགྦས་
པའྱི་ལག་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གུྲའྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བརྐངས། ཟ་འདདོ་ཅན་གྱི་
ཁ་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་གླྱིང་ལ་གདངས། འདདོ་པས་གཟྱིར་བའྱི་མྱིག་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ལ་བལ་ྟ
བའྱི་སྤདོ་ཚུལ་དརེ་ཤེས་ལནྡ་སུ་ཞྱིག་དགའ་བར་འགུར། རུྒྱ་མཚན་དསེ་འཇྱིག་རནེ་
དམོད་པའྱི་མཆྱིལ་མའྱི་ཚོགས་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱི་མགོ་ཐགོ་ཏུ་མྱི ་འདདོ་བཞྱིན་ད་ུ
འབབ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

 ང་ཚོས་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་བསྡྱིགས་པ་དང༌། རུྒྱ་བརྔན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གང་
ཡང་བས་པ་མེད་ཀང༌། ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་དནོ་གནད་འདྱིར་བདནེ་པ་ཡོད་པར་བརནེ་ཞྱི་
བད་ེདྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི ་མང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་སེམས་འཁུར་ཆེས་ཆེན་
པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་ཚོགས་པའྱི་འབདོ་བསྐལུ་
འགོ་ཨེ་ཤ་ཡ་དང༌། ཨ་ཕ་ེརྱི་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༩ འཐུས་མྱི ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་
སྐརོ་ནས་ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནང་༼ལྡྱི་ལྱི ་གསར་པར་༽ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་ལ་གྲསོ་བསྡུར་བས་ཏ་ེབདོ་ལ་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ནས་ཁྱིམས་འགལ་བས་པར་
ཡྱིད་ཆེས་ངསོ་འཛྱིན་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་བཀམས་པ་དང༌། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་རུྒྱན་
མཐུད་བདེ་ཆེད་ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱིར་ལནྷ་ཚོགས་དའེྱི་རུྒྱན་ལས་ལས་ཁུངས་གཏན་འཛུགས་
བས་པ། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་བསྐལུ་བདེ་ཆེད་འཐུས་མྱི ་ཆེད་
གཏངོ་སོགས་ང་ཚོར་ཁ་ཞ་ེམེད་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་རོགས་རམ་བདེ་མུས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དཔནོ་ཚོགས་ཆེན་ནས། བདོ་དང༌། རྒྱ་
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ནག་མྱི ་མང་སྱིད་གཞུང་ཟརེ་བའྱི་སནྙ་དབེ་ཤོག་གྲངས་ ༣༤༠ སྐརོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
འགྲམེས་བསྒགས་བས་པའྱི་ནང༌། བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ནྱི་དངསོ་དནོ་རང་བཙན་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཚོགས་པ་
ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེརྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ལས་འགུལ་བས་ཡོད་སབས་མྱི ་རྱིགས་རྩ་
མེད་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་འགལ་བ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤདོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་
སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་ལུས་སགོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པའྱི་ཁྱིམས་འགལ་བུང་བ་སོགས་
ཞྱིབ་གསལ་འགྲལེ་བཤད་མཛུབ་སནོ་བས་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ེལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླྱིང་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མྱི ་མང་ནས་བདོ་དནོ་ག་ོརགོས་ཇ་ེཆེ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེཟབ་ཏུ་
འགྲ་ོཡྱི ་ཡོད་པ་རེད། ད་དངུ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཡུལ་གུྲ་མང་པའོྱི་ནང་ནས་སནྙ་གྲགས་
ཅན་གྱི་མྱི ་ས་དང༌། མཁས་པ། དག་ེརན། སླབོ་ཕུག བཟ་ོརྱིགས་སོགས་མང་པསོ་
ང་ཚོར་སེམས་གསོ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཡྱི ་གེ་རུྒྱན་མ་ཆད་པར་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
ཟད། མ་བསྐལུ་དང་བངླ་གྱི་སྒ་ོནས་ང་ཚོར་ཕན་སེམས་བཟང་པསོ་ལས་དནོ་བདེ་
མཁན་ཇྱི་སྙདེ་ཅྱིག་ཡོད་འདགུ དསེ་ན་ང་ཚོ་གྲགོས་མེད་གཅྱིག་པུར་ལུས་པ་མ་
ཡྱིན་པར་འཛམ་གླྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ང་ཚོར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་པར་བརནེ། ང་ཚོའྱི་རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ངསེ་པར་འགུྲབ་ཐུབ་པར་
ཡྱིད་ཆེས་བས་ཆོག་པ་ཡྱིན། དརེ་མ་ཟད་དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་རྣམས་ཤེས་
བའྱི་གནས་ཚད་ཇ་ེམཐརོ་གུར་ཏ་ེསབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་ཁངོས་སུ་མྱི ་ལོ་ད་ུམར་
གནས་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་མང་པ་ོལ་འདྲ་མཉམ་དང༌། རང་དབང་གྱི་ཁ་ེདབང་ཐབོ་ཐང་
སྤདོ་ལེན་བདེ་བཞྱིན་པས་ད་ཕན་མྱི ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ད་ུཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཁག་ཉྱི་
ཤུ་སྐརོ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གདན་གྲལ་ད་ུའཁདོ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་
རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རྙྱིང་པ་ལས་ཀང་ཆེས་རྙྱིང་པ་ཀླ་ཀླའོྱི་སྤདོ་ཚུལ་ད་ུ
ཞུགས་ནས་མྱི ་རྱིགས་གཞན་ལ་བཙན་གནནོ་དང༌། ཟ་འདདོ་ཀྱི་བ་སྤདོ་ལྷུར་བངླས་
པ་འདྱིས་གུང་བྲན་ལ་སབོས་དང་མྱི ་འབརོ་ཆེ་བའྱི་ང་རྒྱལ་ཇྱི་ལརྟ་བས་ཀང་ཤེས་
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ལནྡ་བཟང་སྤདོ་ལནྡ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་གྲལ་ད་ུམ་ཚུད་པ་མ་ཟད། མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གདན་གྲལ་ད་ུཡང་ཚུད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དཔརེ་ན། ཟས་དང་སནྨ་
ནྱི་ལུས་འཚོ་ཞྱིང༌། ནད་སེལ་བའྱི་ཐབས་ཚུལ་མེད་མྱི ་རངུ་བ་ཡྱིན་ཀང༌། སྤདོ་ཚུལ་
ལོག་པ་དང༌། ཚད་ལས་བརལ་ན་ནད་སྐྱ་ེཞྱིང༌། སགོ་འགག་པའྱི་རུྒྱ་བདེ་པ་ལརྟ་
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་སལོ་དང་མྱི ་མཐུན་པའྱི་བ་སྤདོ་འདྱི་དག་བརན་ཞྱིང་ཡུན་ད་ུགནས་
པའྱི་ཐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན།ོ །

 ཡང་ལ་ལའྱི་བསམ་པར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ད་ེལརྟ་ཡོད་ན་
མུར་ད་ུའཁུན་ཆོད་ཡོང་དགསོ་སམྙ་པར་སྱིད་ཀང༌། རང་རེ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་
དནོ་རྩ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང༌། ད་ེཡང་འཛམ་གླྱིང་ཧྱིལ་པའོྱི་སྱིད་དནོ་གྱི་གནས་
ཚུལ་དང་འབྲལེ་ནས་ཡོད་པ། རང་རེའྱི་དགྲ་ཡ་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱི་ལ་ྟསྤདོ་ཤེས་ལནྡ་
མྱིའྱི་སྤདོ་ཚུལ་ཚད་ཐྱིག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ད་ུགུར་པ་བཅས་ཡྱིན་པས་ན་རང་བཞྱིན་ལས་ས་ླ
པརོ་འཁུན་ཆོད་ཡོང་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་ནང་རང་དབང་རང་
བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི ་ལོ་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ནས། སངོ་ཕག་གྱི་བར་
གཞན་གྱི་བཙན་དབང་འགོ་བསདྡ་པ་ཤ་སག་ཡྱིན། དཔརེ་ན་མྱི ་ཚོགས་དངུ་ཕུར་
དུྲག་ལགྷ་ཡོད་ཟརེ་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་དབང་འགོ་ལས་གྲལོ་ནས་མྱི ་
ལོ་བཅུ་སྐརོ་ལས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དསེ་ན་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་སུྒབ་པ་ལ་མྱི ་ལོ་
རེ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་ཡུན་འགརོ་སོང་སམྙ་པའྱི་ངང་ཐུང་དང༌། འདདོ་ཐག་ཉ་ེཔ་ོམྱི ་བ་
བར་དལ་གྱིས་འབབ་པའྱི་ཆུ་ཆེན་ལརྟ་བཟླགོ་ཏུ་མེད་པའྱི་བརྩནོ་འགུྲས་དང༌། སྙྱིང་
སབོས་བརན་པསོ་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འབད་སུྒབ་བ་དགསོ།

 གཞན་ཡང་རང་རེས་ད་ོགལ་བ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་མྱིག་མ་
རྱིག་པའྱི་ལྱིང་ཏགོ་གྱིས་བསྒྱིབས་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ནས། འགྲ་ོཀུན་གཏན་བད་ེ
སུྒབ་པའྱི་ཐབས་ཚུལ་ཟབ་མོ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཞསེ་པ་ལ་དནོ་དང་སྙྱིང་པ་ོཡོད་པར་མ་
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མཐངོ་ནས་ཆོས་ཞེས་པ་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་བའྱི་ཐབས་ཚུལ་རྩམོ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་
འདྱིར། ང་ཚོས་སནོ་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱིས་ལེགས་པར་གསུང་པའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་
འདྱི་དག་མྱི ་ཉམས་གངོ་འཕལེ་ད་ུབདེ་དགསོ་ཤྱིང༌། ད་ཕན་སགྦ་ས་དང༌། ཌ་ལ་
ཧའ་ོསེ་སོགས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་རྱིས་མེད་དག་ེའདནུ་མྱི ་ཉུང་ཙམ་ནས་ཐསོ་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་གང་ལེགས་གནང་མུས་ཐགོ གལ་ཆེའྱི་དཔ་ེཆ་འཚོལ་སྡདུ་དང༌། 
དཔར་བསུྐན། ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ་གྲྲྭ་དང༌། དཔ་ེམཛོད་ཁག་ལ་དག་ེརན་ལས་བདེ་གཏངོ་
བ་སོགས་ལས་དནོ་གང་འཚམས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང༌། རང་རེའྱི་ཆོས་འདྱི་ནྱི་
ཁུངས་དང་རུྒྱ་མཚན་མེད་པ་རྣམ་རགོ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ཚད་མའྱི་རྱིགས་
པས་གཏན་ལ་འབབེས་ནསུ་ཤྱིང༌། དངསོ་པའོྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཆེས་མཐུན་པའྱི་
བདནེ་དནོ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ། ཤེས་ལནྡ་གྱི་མྱི ་མང་པསོ་འདྱི་ལ་དནོ་
གཉརེ་དང་ད་ོསང་ཇ་ེཆེར་གུར་ཏ་ེདངེ་དསུ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འདོ་ཟརེ་རད་ད་ུབུང་
བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ས་ཕགོས་མང་པརོ་གསར་ད་ུ
འཕསོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གནས་སབྐས་ད་ེའདྲའྱི་དསུ་འདྱིར་རང་རེའྱི་དག་ེའདནུ་
རྣམས་ནས་རང་རང་གྱིས་ཁས་བངླས་པའྱི་དམ་སྡམོ་ལ་གཅེས་སུང་ལྷདོ་མེད་ཐགོ 
ཐགེ་པ་གསུམ་དང༌། རུྒྱད་སྡ་ེབཞྱི་བསྡསུ་པའྱི་ལུང་རགོས་ཀྱི་དམ་ཆོས་རྱིན་པ་ོཆེ་
བཤད་སུྒབ་ཀྱི་སྒ་ོནས་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤལེ་གསུམ་མཛད་པ་ལ་སརྔ་ལས་ལགྷ་པའྱི་འཁུར་
བརྩནོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདགུ 

 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་འབརོ་བའྱི་བདོ་རྱིགས་བུ་ཕུག་ཧ་ཅང་འབརོ་ཆེན་
ཡོད་པ་རྣམས་ནས་བདོ་ཡྱིག་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལོངས་
སླབོ་སྦངོ་ཐུབ་ཐབས་སླབོ་གྲྲྭ་གསར་འཛུགས་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཏངོ་ཐབས། 
ད་ཡོད་ཀྱི་སླབོ་གྲྲྭ་འཐརོ་གར་མ་སོང་བར་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་བ་སོགས་ཐབས་ཤེས་སྒ་ོ
གང་ས་ནས་བདེ་མུས་ལརྟ་བདོ་ཕུག་ན་ཆུང་རྣམས་ནས་སླབོ་སྦངོ་ལ་འཁུར་བརྩནོ་
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ཆེ་སྐྱདེ་བས་ཏ་ེའཕལ་སེལ་རང་རྱིགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་མྱི ་ལྡངེ་བའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང༌། ཕུགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
པའྱི་འགན་འཁུར་ཐུབ་ཐབས་བ་དགསོ། 

 བདོ་མྱི ་བྱིངས་རྣམས་ད་མུས་ལམ་བཟ་ོསོགས་སྡདོ་ཡུལ་ངསེ་མེད་ཀྱི་ལས་
རྩལོ་བ་རུྒྱ་དཀའ་སྦངོ་ཆེ་ཁར། འཚོ་ཐབས་དང༌། སྡདོ་གནས་གཏན་ཆགས་མེད་
པས་བླ་ོབག་མྱི ་ཕབ་པ་བཅས་ལ་བརནེ། བདོ་མྱི ་ཁནོ་འབརོ་གང་ཆེ་ཞྱིག་སོ་ནམ་ཐནོ་
སྐྱདེ་ལ་ྟབུར་གནས་སབྐས་གཞྱིས་ཆགས་ཐུབ་པ་དགསོ་གལ་ལ། དངེ་སབྐས་བདོ་
མྱི ་སུམ་སངོ་ཐམ་པ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མ་ཡེ་སོར་ཁུལ་རྱིམ་བསྐྱདོ་གཞྱིས་ཆགས་
བདེ་མུས་ལརྟ། སྔནོ་འབརོ་ཚོས་བ་སྤདོ་གང་ཅྱི་བདོ་མྱིའྱི་མྱིང་ཤས་སུ་མ་སོང་བ་
ཡུལ་མྱིའྱི་འདདོ་བླརོ་འབབ་ངསེ་བུང་ཚེ་ད་དངུ་ཁུལ་དརེ་བདོ་མྱི ་འཕར་སནོ་བསྐྱདོ་
རུྒྱའྱི་ས་ཆ་ཐབོ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་གཤྱིས། ད་ེརྩྱིས་སྔནོ་འབརོ་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་བ་སྤདོ་རྣམ་
འགུར་བཟང་པ་ོཡུལ་གཤྱིས་དང་མཐུན་པ་དགསོ་པ་དང༌། བྱིངས་ནས་ཀང་མུ་
མཐུད་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་གྲ་སྒྱིག་དང་ཡྱིད་འདནུ་བ་དགསོ། 

 ངསོ་ཀྱི་རེ་འདནུ་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༠ ཕན་ལ་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་དང་
བྲལ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུགར་དགསོ་བུང་བའྱི་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག ༥༦ ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས། དག་ེའདནུ་རྣམས་ནས་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་བཞྱི་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་ད་ུགནས་ཏ་ེ
༸རྒྱལ་བསན་རྱིན་པ་ོཆེ་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་ཐུབ་པ་དང༌། ལོ་ ༡༦ མན་
གྱི་བདོ་ཕུག་ཉྱིས་སངོ་སྐརོ་མཆྱིས་པ་རྣམས་ནས་རང་གྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བཟང་
པ་ོརྣམས་སྨསོ་མེད་ཐགོ དངེ་དསུ་རྱིག་གསར་གྱི་ཤེས་ཡོན་རྣམས་ཀང་འཛམ་གླྱིང་
མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ཤེས་ཚད་དང་མཉམ་པར་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱ། ལོ་ ༢༠ སྐརོ་གྱི་ན་
གཞནོ་རྣམས་བཟ་ོལས་ས་ཚོགས་པའྱི་སླབོ་སྦངོ་དང༌། ལས་ཀར་ཞུགས་ཐུབ་པ། ད་ེ
ཡན་གྱི་རན་པ་རྣམས་ས་ཞྱིང་ཐགོ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་ནམ་གཙོ་གུར་གྱི་ཐནོ་སྐྱདེ་བ་
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རུྒྱ༑ ལས་ཀ་མྱི ་འཕརེ་ངསེ་ཅན་གྱི་ལོ་ན་ཆེས་རན་པའྱི་རྱིགས་དང༌། ནད་གཅངོ་
རྱིགས་རན་གསོ་ཁང་ད་ུའཚོ་སྐྱངོ་ཐུབ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་རེ་འདནུ་དང་འབད་རྩལོ་
བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་བསམ་ཚུལ་ད་ེདག་འགུྲབ་པ་ལ་རང་རང་གྱི་ང་ོ
སལྐ་ད་ུགུར་པའྱི་འཁུར་ལེན་མཐུན་འགུར་ཕར་བ་གུྲ་འདགེས་ཀྱིས་སྤྱི་དནོ་འགུྲབ་
ཐབས་བ་དགསོ།

 ད་ེདག་ནྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་སབྐས་བབས་ཀྱི་བ་བའྱི་རྱིམ་པ་མདརོ་ཙམ་མཚོན་
པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། མ་འངོས་པར་རང་རེ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སྐྱངོ་ཚུལ་སྐརོ་ངསོ་ཌ་ལ་
ཧའ་ོསེར་བསྐྱདོ་སབྐས་ཀྱི་གླངེ་མོལ་ནང་རགས་ཙམ་བརདོ་པ་ལརྟ། ད་ཕན་གྱི་
ལུགས་སལོ་ཁོ་ནས་མྱི ་འགྲྱིགས་པར་དགོས་ངསེ་ཀྱི་བསུྒར་བཅོས་བདེ་དགོས་པ། 
དཔརེ་ན། གཞུང་གྱི་ཚོགས་འདའུྱི་འཐུས་མྱི ་དང༌། ལས་བདེ་གཙོ་བའོྱི་རྱིགས་ལ་
ཕ་ོམོ་རྱིགས་རསུ་དབརེ་མེད་ད་ུམྱི ་མང་ནས་འདམེས་བསྐ་ོབདེ་པ་དང༌། སྒརེ་ཆོས་
མྱི ་དྲག་དང༌། གཞུང་རུྒྱགས་པ་དང༌། དདུ་ཆུང་པ་སོགས་ཀྱི་དབ་ེབ་མེད་པར་ས་
ཞྱིང་ཡོངས་རགོས་མོས་སྙམོས་ཀྱིས་འདབེས་སྐྱངོ་བདེ་པ། མྱི ་མང་རྣམས་ནས་རང་
རང་གྱི་ནསུ་རྩལ་གང་ཡོད་གཞུང་སབོས་འབརོ་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཐབས་སུ་འདནོ་པ་
དང༌། གཞུང་གྱི་ནསུ་སབོས་གང་ཡོད་རང་གྱི་མྱི ་མང་གྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་
སུ་འཇུག་པ། སྒརེ་ལས་གཞུང་གཙོ་བརོ་འཛྱིན་པ་དང་ཉུང་ངུ་ལས་མང་པ་ོགཙོ་
བརོ་འཛྱིན་པ་སོགས་དངེ་དསུ་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་སྐྱངོ་ཚུལ་
གྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་རང་ཅག་ལ་སརྔ་ཡོད་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྲལེ་ད་ུསྐྱངོ་བའྱི་ལུགས་
སལོ་བཟང་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ཐགོ་ཏུ་བསན་ཏ།ེ རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སབོས་འབརོ་མངའ་
ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། མྱི ་མང་ལ་དནོ་དམ་གྱི་ཁ་ེདབང་དང༌། འདྱི་ཕྱིར་
བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཞྱིག་དགསོ་པ་ཡྱིན་ན། ཚུལ་འདྱི་དག་གྱི་སྐརོ་ལ་ཡང་ད་ལ་ྟནས་
བསམ་བླའོྱི་འཁརེ་སོ་དང༌གམོས་ཆ་གངོ་འཕལེ་ད་ུགཏངོ་དགསོ། 
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 མདརོ་ན། རང་ཅག་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བདོ་རྱིགས་སུ་གཏགོས་པ་ཚང་
མས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་བཏང་བ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་
དང༌། དངེ་སབྐས་མནར་གཅདོ་དྲག་པ་ོམངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སང་ཚུལ་
མ་བརདེ་ཡྱིད་ཀྱི་ཐྱིག་ལེར་བཀདོ་ནས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤདོ། ངག་གྱི་སྨྲ་བརདོ། ཡྱིད་ཀྱི་
འཁརེ་སོ་ཅྱི་བས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཏད་སོ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་ས།ེ བདོ་ཆོས་སྱིད་
ཀྱི་རང་དབང་སྐྱར་ད་ུསུྒབ་པའྱི་ཐབས་ཚུལ་ལ་ནསུ་ཤུགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་འཇུག་
དགསོ་པ་ཡྱིན་ན།ོ། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོ་གསུམ་གངོ་གྱི་དསུ་ཚོད་ད་ཉྱིན། མཚོན་མེད་ཞྱི་བའྱི་
ལ་ྷསའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ང་ཚོར་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་གནནོ་མཁན་ཚོར་ང་ོརལོ་བས་ཤྱིང༌། 
ཡུལ་དང༌། རང་དབང་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་དནོ་ད་ུགཅསེ་པའྱི་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་ཀང་
དགའ་པའོྱི་ངང་བླསོ་བཏང་བ་རེད། འཇྱིགས་ཟྱིལ་དངངས་སྐག་ཅན་གྱི་དབང་
བསུྒར་ད་དངུ་མུ་མཐུད་བསདྡ་ཡོད་པར་བརནེ་མནར་གཅདོ་ད་ེལས་ཐར་བའྱི་དནོ་
ད་ུད་ཕན་ཉྱིན་ཞག་ཇྱི་ལྟར་སོང་བ་བཞྱིན་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་ཇ་ེམང་ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོང་དགསོ་བུང་བ་རེད། འནོ་ཀང་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཤུགས་ནྱི་ནམ་
ཡང་ཉམས་ཆག་བུང་མེད་ལ། ཉམས་ཆག་འགྲ་ོཐུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། དྲག་ཤུགས་
ཀྱིས་བཟུང་བའྱི་བདོ་ནང་གྱི་འགོ་བདེ་ཚོའྱི་བ་སྤདོ་ལ་བྲསོ་ཐར་མ་ཐུབ་པའྱི་བདོ་
མྱིས་དགའ་མོས་མྱི ་བདེ་པའྱི་ཁར། བདོ་མྱི ་དཔའ་བ་ོཚོས་འཐབ་རྩདོ་ང་ོརལོ་ད་དངུ་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙྱིང་སབོས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཁྱིམ་
ཚང་ཚོར་ཡང་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ནསུ་ཤུགས་ཐནོ་པ་དང༌། མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་མདནུ་
ལམ་ལ་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་ད་དངུ་བླ་ོསྤབོས་ཆེན་པའོྱི་ངང་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད། ད་
རྱིང་གྱི་དསུ་ཚེས་འདྱིར་བདོ་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་རགོས་
ནས་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པ་ོཁངོ་ཚོའྱི་རསེ་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞལོ་བའྱི་ཐགོ ཁངོ་ཚོའྱི་
བཀའ་དྲྱིན་དང༌གཟྱི་བྱིན་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་བདེ་འསོ་པ་ཡྱིན། ཁངོ་ཚོ་བཟདོ་
དཀའྱི་ངལ་སྡུག་དྲག་པསོ་མ་གཙེས་པར་སྙྱིང་སབོས་དང་གཟྱི་བྱིན་ཉམས་མེད་ད་ུ
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གནས་ཆེད་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་ར་ེཆེན་པརོ་གསོལ་འདབེས་སྨནོ་ལམ་དང༌། 
ཁངོ་ཚོར་བྱིན་རླབས་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ཁངོ་ཚོར་རྱི་ལམ་ངན་པ་རྱིས་པ་ལ་ྟབུའྱི་དངངས་སྐག་དང༌། དཀའ་སྡགུ་
རྣམས་རྱིང་མྱིན་སེལ་ཐུབ་པའྱི་དནོ་ད་ུང་ཚོ་ཕགོས་འདྱིར་གནས་པ་ཚོས་སྨནོ་ལམ་
འདབེས་རུྒྱ་མ་གཏགོས། རང་གྱི་དགའ་བརྩ་ེབདེ་ཡུལ་ཚང་མ་རྩ་མེད་གཏངོ་བ་
མཐངོ་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་དངསོ་པའོྱི་རོགས་རམ་བདེ་མྱི ་ཐུབ་ཀང༌། ང་ཚོའྱི་
མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་མུར་ད་ུཐག་གཅདོ་ཐུབ་ཐབས་བདེ་དགོས་པའྱི་ལས་
འགན་ཆེ་ཞྱིང་ལྕྱི་བ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཐགོ་ཏུ་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཙན་གནནོ་དང༌། མནར་
གཅོད་འགོ་ནས་མ་ཐར་བར་ང་ཚོའྱི་རསེ་སུ་ལུས་པ་ཚོའྱི་རེ་འདནུ་སུྒབ་དགོས་པ་
ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་དང་པ་ོཡྱིན་པ་བརདེ་མྱི ་རངུ༌། ང་ཚོས་སརྔ་བཞྱིན་ཆྱིག་
སྒྱིལ་དམ་ཟབ་བདེ་དགསོ་ཤྱིང༌། ང་ཚོའྱི་མདནུ་ད་ུརྒྱ་ཆེའྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་བསདྡ་
ཡོད། ད་ཕན་ལོ་གསུམ་རྱིང་ངའྱི་མྱི ་མང་པ་ོབཙན་བལོ་བརེ་དགསོ་བུང་བའྱི་གནད་
དནོ་འདྱི་ཐགོ་ཡར་ཐནོ་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་བསམ་བླརོ་གཡོ་འགུལ་ཐབེས་ཡོད་ཅྱིང༌། 
ང་ཚོས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གནས་ཚུལ་མད་ོཙམ་བརདོ་པ་ལ་ང་ཚོ་ཙམ་མྱིན་པར་
མཛའ་གྲགོས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་ཀང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབས་ཤེས་བས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ས་ྔ
ལོ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ནང་གྲསོ་ཆོད་ཅྱིག་གཏན་འབབེས་བུང་བ་
དང༌། གྲསོ་ཆོད་དསེ་ང་ཚོའྱི་དནོ་གནད་གམོ་རྱིམ་གཅྱིག་བགྲདོ་པར་ངསོ་འཛྱིན་
བདེ་འསོ། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་དངེ་དསུ་བདོ་ནང་གྱི་བ་སྤདོ་ལ་ད་ོསང་
ཆེན་པ་ོབདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་པའྱི་དནོ་ད་ུདམྱིགས་ཡུལ་ཆེན་པ་ོགཉྱིས་
བསན་ཅྱིང༌། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། རང་དབང་རང་འཇགས་ངསེ་
པར་སྤདོ་དགསོ་པ་གསལ་པརོ་བརདོ་པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་སྐརོ་
ཡང་ད་ལམ་ཐགོ་མར་བརདོ་འགདོ་བས་པ་རེད། གྲསོ་ཆོད་གཅྱིག་གཏན་འབབེས་
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བས་མ་ཐག་བཙན་གནནོ་གྱི་སྱིད་བུས་མཚམས་ཆོད་མྱི ་འབུང་བ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་
ཀང༌། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབདོ་བསྐལུ་ད་ེལ་རླབས་ཆེན་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་
ཚོས་སང་མེད་མྱི ་བདེ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་དང༌། 
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་རྩ་དནོ་རྣམས་ཨེབ་རོ་ཨེ་ཤན་རྒྱལ་ཁབ་
ཚོས་སནྦ་ཏུང་ཚོགས་འདའུྱི་སར་རྩ་འཛྱིན་ཁས་ལེན་བས་པ་དང༌། ཚོགས་འད་ུ
དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡང་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད། མྱི ་མང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་བཙན་གནནོ་
བདེ་སྤདོ་བདེ་པ་དསེ་གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པ་དང༌། མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་མཉམ་འབྲལེ་གྱི་
ལས་དནོ་ལ་འགོག་རྐནེ་ད་ུའགྲ་ོགྱི་ཡོད་ཚུལ་སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གྱིས་
བརདོ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེགསལ་བསྒགས་ད་ེཚོར་ཕན་ནསུ་ཡོད་ཚེ་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའྱི་བ་སྤདོ་རྣམས་རྩ་དནོ་ད་ེདག་དང་རྒྱབ་འགལ་འགྲ་ོགྱི་ཡོད་པ་
ཤེས་དགསོ་པའྱི་ཁར། བདོ་ནང་བཙན་ཤུགས་ཀྱི་སྱིད་བུས་མཚམས་འཇགོ་བདེ་
དགསོ་པ་ཡང་ངསེ་པར་ཤེས་དགསོ། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། རང་དབང་དང་
མཐུན་པར་བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སེལ་བ་མ་གཏགོས་ཐབས་ལམ་
གཞན་མེད་པ་ཤེས་དགསོ་པ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་བདོ་ནང་ངའྱི་མྱི ་མང་ཚོར་བཙན་
དབང་དང༌། མནར་གཅདོ་བདེ་པ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་
སབྐས་འདྱིར་རྒྱ་ནག་དབང་བསུྒར་བ་ཚོར་འབདོ་བསྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཆོད་དའེྱི་ནང༌། ད་ལམ་གྱི་གྲསོ་
ཆོད་འདྱིའྱི་དནོ་གནད་རྣམས་སུྒབ་ཆེད་འཐུས་མྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་འསོ་ཤྱིང་
འཚམས་པའྱི་བདེ་ཐབས་གང་ཡོད་ལག་ལེན་བསར་དགོས་ཞེས་འབདོ་བསྐུལ་བས་
འདགུ  ངའྱི་འབདོ་བསྐལུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཉན་འཇགོ་མ་བས་ཀང༌། ཞྱི་
བདརེ་དགའ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་ཚོས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཉམ་ཐག་
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ཚོའྱི་དནོ་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སུྒབ་པའྱི་བར་བཞུགས་ཐ་ེཚོམ་
མེད་པར་གནང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའྱི་ཆེད་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་བསྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚོར་སྙྱིང་
ནས་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ཞྱི་བད་ེདང༌། རང་དབང་ཡོང་
བའྱི་ཐབས་ཤེས་སརྔ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད། ད་བར་
རྒྱ་གར་དང༌། འབྲས་ལྗངོས། བལ་ཡུལ། འབུྲག་བཅས་ཀྱི་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱི ་བདནུ་ཁྱི་ལགྷ་ཙམ་སྐྱབས་བཅལོ་བས་པ་དང༌། བདོ་ནང་བཙན་བརྱིད་ཤྱིན་ཏུ་
ཆེ་བས་རང་གྱི ་ལུས་སགོ་རྩ་མེད་འགྲ་ོརུྒྱ་ལས་སྐྱབོ་ཆེད་ལམ་བགྲདོ་དཀའ་ངལ་
འཛེམས་མེད་ཀྱིས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་འདྱི་ལརྟ་ཡོང་ལུགས་ཀྱིས་དངེ་དསུ་
བདོ་ནང་མྱི ་མང་གྱི་འཚོ་བ་བཟདོ་ཐབས་བྲལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་བསན་པ་
རེད། བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་རམ་ས་ཁུལ་གང་འསོ་སར་གཞྱིས་ཆགས་
ཆེད་རོགས་རམ་བདེ་དགསོ་ཤྱིང༌། ད་ེཡང་མུར་ད་ུབདེ་དགསོ། རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་ད་བར་རོགས་རམ་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེམྱིན་ཕན་སེམས་ཅན་གྱི་
གཞུང་ཁག་དང༌། སྒརེ་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཀང་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་ད་དངུ་ལས་འཕ་ོམང་པ་ོབསདྡ་པའྱི་ཁར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོ
མུ་མཐུད་ཡོང་པ་དསེ་ང་ཚོའྱི་ལས་དནོ་སནོ་མ་ལ་ྟབུར་གུར་བ་རེད། ཞྱི་བད་ེདང༌། 
རང་དབང་ལ་དགའ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཕ་ོམོ་ཚོས་ངའྱི་མྱི ་མང་སྡུག་བསལྔ་གྱི་
ནང་ད་ུཚུད་པ་ཚོར་ད་ོསང་སེམས་འཁུར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལ་ཐ་ེཚོམ་མེད། དརེ་
བརནེ་སྡུག་བསལྔ་ཅན་གྱི་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འཚོ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཡོང་བ་ཞསེ་ཡང་བསྐྱར་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ཀུན་ལ་དཀནོ་མཆོག་གྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་དང༌། དྲང་བདནེ་ཕགོས་
ཀུན་ཁབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ཞྱི་བདརེ་དགའ་ཞྱིང་སྙྱིང་སབོས་ལནྡ་པའྱི་ངའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་སྙྱིང་རའེྱི་དྲ ྱི་
ཙམ་མེད་པར་བཙན་གནནོ་ཚད་མེད་བདེ་མཁན་རྣམས་ལ་ང་ོརོལ་གནེ་ལངས་
བས་པའྱི་དསུ་ཚེས་ད་ེནས་ད་ལའྟྱི་བར་ཞྱི་བད་ེདང་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་
བར་མཚམས་མེད་པ་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། རྒྱ་དམག་གྱི་འག་ོབདེ་རྣམས་ནས་འདདོ་
རྔམས་ཆེན་པསོ་བདོ་མྱི ་བརྒྱ་ཕག་སང་ཆུང་སྡབེ་གསོད་དང༌། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤདོ་
ཡུལ་རྩ་ཆེའྱི་ས་གནས་དག་གཏརོ་བཤྱིགས་སམ། བཙན་གནནོ་མནར་གཅདོ་ཀྱི་ག་ོ
མཚོན་འཇགོ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར། བཀསེ་སྐམོ་དང་མུ་གསེ་ཡུལ་ཁམས་ཁབ་ས་ེགནས་
ཡོད་པའྱི་ཁར། ད་དངུ་རྒྱ་བསྐྱདེ་དང༌། བཙན་འཛུལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ས་ེ
བདོ་ནང་དམག་གྱི་རནེ་གཞྱི་འཛུགས་བསུྐན་རྒྱ་ཆེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི ་སྤདོ་
ལས་འདས་པའྱི་བཙན་དབང་དང༌། མནར་གཅདོ་མངོ་མ་བཟདོ་པར་ཁྱིམ་མཚེས་
ཡུལ་གུྲར་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ནས་སྨྲ་བརདོ་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་
པའྱི་སྤདོ་ཚུལ་ངན་པ་དརེ་ཞྱི་ལམ་བཟུང་ནས་ང་ོརལོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་
གསལ་པ་ོབརདོ་ཀྱི་འདགུ ད་ལའྟྱི་ཆར་སྤདོ་ཚུལ་ད་ེདག་གྱི་རེ་འབྲས་མངནོ་པར་མ་
གུར་ཀང༌། བདོ་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་བདནེ་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
ངསེ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ད་ེནམ་ཡང་ཉམས་ཆག་མེད་པར་གནས་འདགུ ངའྱི་མྱི ་མང་གྱི་
སྙྱིང་སབོས་ནམ་ཡང་ཉམས་དམས་མྱི ་ཐུབ་པ་དང༌། གདགུ་རུྩབ་ཅན་གྱི་སྤདོ་ངན་ད་ེ
དག་ནམ་ཡང་ཡུན་གནས་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པ་ོཡོད། རང་རེས་
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དནོ་དམ་འབད་སུྒབ་བདེ་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་འདྱིའྱི་གུྲབ་འབྲས་རང་དབང་རང་བཙན་
ཐབོ་པའྱི་ཉྱིན་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གྱི་ཀ་ླཀླའོྱི་སྤདོ་ཚུལ་འདྱི་དག་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་
འགུར། དསུ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་དང༌། གཞན་དག་རྣམས་སུ་དྲག་ཅྱིང་རུྩབ་པའྱི་
བཙན་དབང་མནར་གཅདོ་ལ་ཞྱི་ལམ་བཟུང་ཞྱིང་བླ་ོཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་ང་ོརལོ་
བདེ་མཁན་ཚོར་སྐྱབས་གྲགོས་མཛད་པའྱི་དནོ་ད་ུསནོ་མཆོག་ཐུབ་པའྱི་དབང་པརོ་
རྩ་ེགཅྱིག་ཡྱིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདབེས་བཞྱིན་ཡོད། 

 བདོ་སྡདོ་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་གླནེ་རངོས་དདུ་འགྲའོྱི་སྤདོ་ཚུལ་ལྷུར་ལེན་
གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁ་ེདབང་དང༌། འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཁས་བངླས་
མྱིང་རགས་བཀོད་པའྱི་རྩ་དནོ་བརྩྱི་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བའྱི་སྤདོ་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང༌། དངེ་དསུ་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་ཚོས་ངསེ་པར་ཤེས་པ་བས་ཏ་ེ
བདོ་ནང་བཙན་དབང་མནར་གཅདོ་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བའྱི་འཇྱིགས་
རུང་ཡྱིད་སྐྱའོྱི་ལོ་རུྒྱས་རྣམས་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བ་ཞེས་ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྤུན་ཟླ་
ཚོར་ཞུ་འབདོ་ཡང་ཡང་བས་ཡོད་ཀང༌། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་སདྐ་སྒ་རྣ་འནོ་ཅན་
གྱིས་མ་ཐསོ་ཤྱིང༌། ངས་ཞུ་འབདོ་བས་པ་རྣམས་ཀང་ལན་མེད་ད་ུབཞག་པས་མ་
ཚད། ཁངོ་ཚོས་གླནེ་རགས་འདདོ་རྔམས་དྲག་པསོ་རུྒྱ་མཚན་མེད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་རྩ་དནོ་ལ་བརྩྱི་མེད་ཀྱིས་ཉསེ་སྐྱནོ་མེད་པའྱི་མྱི ་གསོད་གཏརོ་བརླག་
བདེ་པའྱི་དམག་དཔུང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་བཅུག་པའྱི་བཙན་འཛུལ་
དམར་རནེ་ད་ེདག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་དང༌། གུང་བྲན་ཡུལ་ཁག་ཕལ་མོ་ཆེས་
སྐྱནོ་བརདོ་དམའ་འབབེས་བས་པའྱི་རསེ་འབྲས་ངན་པ་ཇྱི་བུང་ང་ཚོས་དངསོ་སུ་
མཐངོ་ཟྱིན་པ་ལརྟ། རྒྱ་མྱིའྱི་འག་ོའཁྱིད་ཚོར་ཡ་ཡུད་ཀྱི་སྤདོ་ངན་འདྱི་དག་ནས་
བསབླ་བ་ཐབོ་པ་དང༌། ཤེས་ལནྡ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བླ་ོསེམས་ཕགོས་བསུྒར་མྱི ་
ཐུབ་པ་ཁངོ་ཚོས་ངསེ་པར་ཤེས་རགོས་ཡོང་བའྱི་རེ་སྨནོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ཀྱི་
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དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ནྱི། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་རང་
དབང་གཞྱི་རྩར་བཟུང་བའྱི་ཞྱི་ལམ་ཁ་ོན་ལས་མེད། དངེ་སང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཁནོ་
འདྱིར་མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་རྩ་མེད་ད་ུབཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པས་མྱི ་རྱིགས་ཡོངས་
རོགས་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྤདོ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་བདོ་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་རེ་བས་བཙན་བཟུང་བདེ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནརོ་འཁུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་
དང་བ་སྤདོ་ཡྱིན། བཙན་ཤུགས་ཇྱི་ལརྟ་ཆེ་ཡང་གཞན་ཡུལ་ཡུན་རྱིང་དབང་བསུྒར་
ནམ་ཡང་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་ར་སྤདོ་ད་ཕན་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ལོ་རུྒྱས་མང་པསོ་བས་ཡོད་པ་
རྣམས་ངསེ་པར་ཤེས་པར་བས་ཏ་ེརྒྱ་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་བདོ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ངསེ་
པར་བ་དགསོ་ཞསེ་ངས་འབདོ་བསྐལུ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། དསུ་སབྐས་འདྱིར་བདོ་ནང་གྱི་
ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་ལ་འཁུར་བཞསེ་གནང་མཁན་ཡུལ་ཁག་ཚོ་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་
རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུམཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འབདོ་བསྐུལ་ཐབས་བརྩོན་
གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་
ཆེན་གྱི་གྲསོ་ཆོད་རསེ་མ་དསེ་བདེ་ཐབས་ལེགས་ཤོས་དང་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། རང་དབང་འཕགོ་པའྱི་སྤདོ་ཚུལ་མཇུག་སྡདུ་
བདེ་དགསོ་ཞསེ་ཡུལ་ཁག་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ཚོར་འབདོ་བསྐལུ་གནང་འདགུ ཞྱི་
བད་ེལ་དགའ་བའྱི་ཡུལ་ཁག་ཚང་མས་ངའྱི་ཞུ་འབདོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་རུྒྱར་ཐ་ེཚོམ་
མེད་ཅྱིང༌། ཁངོ་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བཟང་པ་ོལ་བརནེ་ནས་ངའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་རང་
དབང་དང་ཞྱི་བད་ེབརྩནོ་ལེན་བདེ་ངསེ་ཡྱིན། རུྒྱ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་ད་ེལ་ྟ
བུར་གཞྱིགས་ཏ་ེདསུ་ཡུན་མྱི ་རྱིང་བར་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་གྱི་རང་དབང་ཡང་བསྐྱར་ཐབོ་
རུྒྱའྱི་ཉྱིན་མོ་དའེྱི་དནོ་ད་ུཚང་མས་ཡྱིད་ཆེས་དང་མ་བྲལ་བར་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་
སུྒབ་དགསོ། ང་ཚོས་མ་འངོས་པའྱི་ལམ་ཕགོས་ཇྱི་ལ་ྟབུར་བགྲདོ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་
ད་ལྟ་ནས་བསམ་ཞྱིབ་དང་གྲ་སྒྱིག་གྱིས་རྱིམ་བགྲདོ་བདེ་དགོས་པ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་དསུ་
སབྐས་ཀྱི་རང་རེའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དའེྱི་དནོ་ངདེ་ནས་མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་
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རྩ་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྲྱིས་སྔནོ་མ་ལས་རྒྱས་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལམ་འགྲམེས་སྤལེ་བས་པ་འདྱིར་
བདོ་མྱི ་ཚོས་བརག་ཞྱིབ་ནན་ཏན་བ་དགསོ། རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་འདྱི་བཞྱིན་སནོ་
པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱི་བཀའ་དང༌། བདོ་ར་ེཆོས་རྒྱལ་གངོ་དསུ་ནས་དར་བའྱི་རང་
རེའྱི་གམོས་སལོ་བཟང་པ་ོརྣམས་དང་མྱི ་འགལ་ཞྱིང༌། འདྲ་མཉམ་དམངས་གཙོའྱི་
སལོ་དང་མཐུན་པ། བདོ་ཀྱི་ཆོས་སྱིད། དཔལ་འབརོ། ཤེས་རྱིག་སོགས་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་ལམ་སྒ་ོཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལེགས་པར་ཕ་ེབའྱི་ཁུལ་ད་ུཡོད་ཀང༌། ད་དངུ་
ཤེས་ལནྡ་བདོ་མྱི ་ཚོར་ལེགས་ཆའྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ཡོད་བསྡ་ུགསོག་ཐགོ་རསེ་སུ་བདོ་
ནང་ཁུལ་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་ག་ོབསྡརུ་ལེགས་པར་བས་ཏ་ེདངསོ་གཞྱིའྱི་གཏན་འབབེས་
ལག་ལེན་བདེ་དགསོ། 

 འགྲ་ོཀུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔཔའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།  

༄༅། །མྱི ་ལོ་དགུའྱི་རྱིང་ཞྱི་བདརེ་གཅསེ་པའྱི་རང་ཅག་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་
བཙན་འཛུལ་མཁན་དང་མཉམ་ད་ུཞྱི ་མཐུན་ལྷྱིངས་འཇགས་ཡོང་ཐབས་ཞྱི་བས་
འབད་སུྒབ་ཇྱི་ལྟར་བགྱིས་ཀང་བཙན་འཛུལ་མཁན་གྱི་འདདོ་རྔམས་དྲག་ཤུགས་
ཅན་ད་ེནམ་ཡང་ཁངེས་ཐབས་མ་བུང་ཞྱིང༌། བདོ་ནང་ངན་ཤུགས་བཙན་གནནོ་
རྒྱ་ཆེ་བུང་ས་ེམཐའ་མ་མཚོན་བྲལ་ལྷ་སའྱི་མྱི ་མང་ནས་ང་ོརོལ་སྒརེ་ལངས་ཀྱིས་
བདོ་ས་གནས་གང་སར་ལགྷ་བསམ་དང་རསུ་ཞནེ་འགགོ་ཏུ་མེད་པས་རང་དབང་གྱི་
ལས་འགུལ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་བུང༌། ད་ེལ་རྒྱ་དམར་ནས་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པ་ོཡ་
ང་སྙྱིང་ར་ེམེད་པར་བསད་བརངུ་རྩ་མེད་བཏང་བ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་སངོ་ཕག་མང་པ་ོ
རང་དགར་སྡདོ་པའྱི་གནས་མེད་པར་བས་ཏ་ེདཀའ་ཉནེ་གཉྱིས་ཆེའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་
སངོ་ཕག་མང་པ་ོཉ་ེའདབས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུའཁར་འཐརོ་བུང་ས་ེ
ད་སབྐས་སུའང་ཀ་ླཀླའོྱི་བ་ངན་མྱི ་བཟད་པ་ལག་ལེན་ད་ུབསར་དང་བསར་མུས་ཀྱིས་
རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྱིགས་བཅས་པ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏངོ་བའྱི་
ཚབས་ཆེན་གྱི་བ་བར་བདོ་མྱི ་མང་ནས་འཐབ་འཛྱིངས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། 

 ད་ེརྱིང་ངའྱི་མྱི ་མང་ནས་སྒརེ་ལངས་བས་ཏ་ེདསུ་ཡུན་ལོ་ལྔ་སོང་བའྱི་
དྲན་གསོའྱི་དསུ་ཆེན་འདྱིར་ངདེ་ཅག་གྱི་བསན་པ་དང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་ད་ུའཐབ་
འཛྱིངས་ཤུགས་ཆེ་བས་ཏ་ེརྒྱ་དམར་གྱི་མཚོན་འགོ་ཏུ་རྐེན་ལས་གུར་པ་རྣམས་
ལ་ང་ཚོས་རསེ་དྲན་བསདོ་བསགྔས་ཞུ་དགསོ་པ་དང༌། དགྲ་བརོ་འཐབ་རལོ་བདེ་
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མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུདམྱིགས་བསལ་གྱིས་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་ར་ེབསྐུལ་བའྱི་
སྨནོ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ངའྱི་མྱི ་མང་ནས་ཆོས་མེད་བཙན་ཤུགས་ཅན་ལ་དཔའ་
མཛངས་དང་ལནྡ་པའྱི་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་ཁ་གཏད་གཅགོ་པར་བསགྔས་བརདོ་དང༌། 
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་ཡང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་མདནུ་ལམ་ད་ེབཞྱིན་ཐག་
རྱིང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀང༌། མཐར་ཐུག་བདནེ་པར་ངསེ་པར་རྒྱལ་
ཁ་ལོན་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 རང་རྱིགས་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པ་ོཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང༌། 
ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ད་ུབྲསོ་འབརོ་སྐྱབས་བཅལོ་ཐབོ་ཀང་སྐྱབས་
བཅལོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་བར་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་གཙོས་མཛའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་རོགས་རམ་ལ་བརནེ་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡང༌། ཕ་མའྱི་གཅསེ་སྐྱངོ་བྲལ་བའྱི་བུ་ཕུག་
བདག་སྤདོ་བདེ་རུྒྱས་མཚོན་པས་ད་དངུ་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་བདེ་རུྒྱ་བསདྡ་ཡོད། 

 ངའྱི་རེ་འདནུ་ལ་རྒྱ་གར་དང༌། ད་ེམྱིན་ས་གནས་གང་སར་ཡོད་པའྱི་ང་
ཚོའྱི་མཛའ་གྲགོས་རྣམས་ཀྱི་རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐགོ་ནས་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་མེད་
ད་ུམྱི ་རངུ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་ཐབོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་དསུ་སབྐས་
འདྱིར་རྒྱ་དམར་ཀ་ླཀླའོྱི་མནར་གཅདོ་འགོ་ནས་ཐར་བ་རྣམས་ལ་བརདོ་རུྒྱར། ངདེ་
ཚོ་ནས་རང་རང་སོ་སོའྱི་ཁེ་ཕན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་སྤུན་
གྲགོས་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་དནོ་ད་ུའབད་བརྩནོ་ངསེ་པར་བདེ་དགོས་པ་མ་
ཟད། དཀའ་ཉནེ་ཆེ་བའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱི་ལ་ྟབུར་བདོ་ལ་མྱི ་མང་ནས་ཆོས་སྱིད་རང་
དབང་གྱི ་ཆེད་ད་ུརུྒྱན་མྱི ་ཆད་པའྱི་འཐབ་འཛྱིངས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་ང་ཚོས་
རྒྱབ་གནནོ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བདེ་དགོས་པ་ནྱི་རང་ཅག་ཚང་མར་འཁྱི་བའྱི་
ལས་འགན་ཡྱིན། ད་ལམ་གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱིར་ངས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེ
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མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་མཁན་རང་དབང་ལ་
གཅསེ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་དང༌། ལགྷ་པར་མ་ལ་ཤེ་ཡ་དང༌། ཐའྱི་ལན། ཨར་
ལན། ཨལ་སེ་ཝ་ཌརོ་བཅས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱལ་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབབེས་བས་པའྱི་གྲསོ་ཆོད་དང་པའོྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང༌།  གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་པར་བརྩྱི་འཇགོ་
དགསོ་རུྒྱའྱི་འབདོ་བསྐལུ་དང༌། གྲསོ་ཆོད་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་རང་ཐག་རང་
གཅདོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཐ་ེབའྱི་རང་དབང་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པའྱི་བ་
སྤདོ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ལུགས་བསྐྱར་ད་ུའབདོ་བསྐལུ་གནང་བ་མ་ཟད། མཉམ་
སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ནས་གྲསོ་ཆོད་འདྱིའྱི་དནོ་གནད་རྣམས་འགུྲབ་
ཕྱིར་ཐབས་ཤེས་ཅྱི་ཡོད་ཕག་ལེན་མཛད་རུྒྱའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་ཅྱིང༌། 
རང་ངསོ་ནས་ཀང་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིར་མྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་བཙན་
གནནོ་མཚམས་འཇགོ་དང༌། བདོ་དནོ་ཞྱི་འཇམ་འགྲྱིགས་འཇགས་ཡོང་བའྱི་འབདོ་
བསྐལུ་བས་ཀང༌། བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་བ་སྤདོ་ལ་འགུར་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་
ཁར་ད་དངུ་བཙན་དབང་རྱིང་ལུགས་དང༌། མྱི ་སེར་སྤལེ་སལོ་རྱིང་ལུགས་ལ་ང་ོ
རོལ་སོགས་རུན་གཏམ་ཧམ་བཤད་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོང་
ཐབས་ཧམ་པ་དཔུང་ངམོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པར་བརནེ། ངསེ་པར་བརདོ་དགསོ་པ་ཞྱིག་
ལ་ཆབ་སྱིད་མཁས་སནྙ་གྲགས་ཅན་ཞྱིག་ནས་ད་ལའྟྱི་རྒྱ་དམར་གྱི་སྱིད་གཞུང་འདྱི་
ནྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་སལོ་རྱིང་ལུགས་པ་སྡུག་ཤོས་ཡྱིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེདནོ་
ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ལྷ་ོཨབ་རྱི་ཀའྱི་ནང་མྱི ་རྱིགས་ནག་པརོ་བཙན་གནནོ་བས་
པར་འཛམ་གླྱིང་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་དྲང་ཞྱིང་བདནེ་པའྱི་ང་ོརལོ་བདེ་ཀྱི་
ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ེབས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བ་རྣམས་ནས་བདོ་མྱིར་བཙན་དབང་
མནར་གཅདོ་བཏང་རྱིགས་མྱི ་རྱིགས་དབ་ེའབདེ་རྱིང་ལུགས་ལས་ཀང་ལན་གྲངས་
སངོ་ཕག་གྱི་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་ནས་བདོ་ནང་སྱིད་དནོ་བུས་ངན་
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གྱིས་མྱི ་མང་ལ་མནར་གཅདོ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལ་ྟབུ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་སེར་
སྤལེ་སལོ་རྱིང་ལུགས་སྡགུ་ཤོས་ཀྱི་འགོ་ཏུའང་བུང་མ་མངོ་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ལ་ྟ
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ནན་བརདོ་ཞུ་རུྒྱར། བདོ་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་ད་ེཁྱིམ་མཚེས་
གཞན་དག་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང༌། རང་གྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང་
ཡོད་ཁར། སདྐ་ཡྱིག་ཀང་རྒྱ་མྱི ་དང་འདྲསེ་ལདྷ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་མ་ཟད་
རྒྱ་དམར་ནས་བཙན་འཛུལ་མ་བས་གངོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལོ་བཅུ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་
རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲར་
བརནེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཡར་ཐནོ་རང་དབང་ལ་གཅསེ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་རྒྱ་
དམར་སྱིད་གཞུང་གྱི་བསྒགས་གཏམ་ངན་པས་མ་འཁུལ་བར་དྲང་བདནེ་གྱི་སྒ་ོནས་
ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བ་ཞུ་
རུྒྱ།

 མཐའ་དནོ། འཛམ་གླྱིང་སྐྱ་ེའགྲ་ོཡོངས་ཀྱི་འཕལ་ཡུན་དག་ེབདའེྱི་དནོ་ད་ུ
བསླུ་མེད་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་རྩ་ེགཅྱིག་ཡྱིད་ཀྱིས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་
༡༩༦༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་དུྲག་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །མཚོན་མེད་ཉམ་ཆུང་བདོ་མྱི ་མང་ཚོས་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་བསུྒར་ལ་དང་
བངླས་ང་ོརལོ་བས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱིར་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོས་སེམས་འཁུར་ཆེན་པསོ་
དྲན་གསོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། དྲན་དགསོ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ད་ེབུང་ནས་ད་ཕན་ལོ་དུྲག་ཙམ་
སོང་ཡང༌། བཙན་དབང་དང་གཉའ་གནནོ་ད་དངུ་ཡོད་མུས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ནང་
མྱི ་མང་ལ་བསམ་བརདོ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། སེམས་སྡགུ་དཀའ་ངལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ནས་བདོ་མྱི ་
མང་གྱི་དཀའ་སྡགུ་སེལ་ཐབས་འབདོ་བསྐལུ་ཐངེས་འགའ་ཤས་བས་རངུ༌། ཉ་ེདསུ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དཔནོ་ཚོགས་པས་ཇྱི་བརདོ་ལརྟ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཆོད་དང༌། 
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང༌། རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱི་སྱིད་
བུས་ལ་ཕན་གནདོ་གང་ཡང་བུང་མྱི ་འདགུ བདོ་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་
ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཕལ་མོ་ཆེ་དང༌། 
ཁྱིམས་ལུགས་དང་འབྲལེ་ཡོད་ཞྱི་བ། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབརོ། ཆོས་དད་བཅས་
ཀྱི་ཐབོ་ཐང་རྣམས་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་སནྙ་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁྱིམས་དཔནོ་
ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དསེ་བརདོ་འདགུ་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་མྱི ་མང་གྱིས་མངོ་བཞྱིན་
པའྱི་དཀའ་སྡགུ་ད་ེདག་ནྱི། གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། རང་དབང་གྱི་
ཁྱིམས་འགལ་ཙམ་མྱིན་པར། བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་བདོ་
མྱི ་རྣམས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པར་འད་ུ
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ཤེས་མ་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེས་སྡགུ་པ་ོཡྱིན། རྒྱ་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ
བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་རང་གྱི་གནས་སར་སྡདོ་དབང་མེད་པ་དང༌། འཚོ་བའྱི་གཞྱི་རནེ་
ད་ེཁ་ོན་ལས་མེད་ཀང་འཕགོས་པ་སོགས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་ནྱི་དནོ་དང་སྙྱིང་
པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ནས་ཡོད། རྒྱ་མྱི ་ཚོ་དང༌། ཁངོ་ཚོའྱི་ཤོག་ཁག སླབོ་སྦངོ་
སྤད་པའྱི་གསར་ཤོག་འབྲྱི་མཁན་རྣམས་ནས་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཁས་ལེན་
མྱི ་བདེ་པ་བདནེ་ན་ཡང༌། ད་ེདག་ལ་ཁུངས་སྐྱལེ་རུྒྱ་མཚན་ནྱི་ད་ེབས་མང་བ་ཡོད། 
དང་པརོ། བདོ་ནང་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་མེད་ན་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པསོ་རང་གྱི་
ཡུལ་ཁྱིམ་བཞག་ནས་མ་འངོས་ངསེ་གཏན་མེད་པར་ཐག་རྱིང་ལམ་གྱི་དཀའ་སྡུག་
དང༌། ཉནེ་ཁར་འཛེམས་མེད་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གུྲའྱི་ནང་ཡོང་དནོ་མེད། གཉྱིས་
པ༑    ཉ་ེདསུ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དསེ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོའྱི་གཏམ་
བརདོ་ལ་བདནེ་པའྱི་གཞྱི་རྩ་མེད་པ་གསལ་པ་ོབསན་ཡོད། དཔརེ་ན། པ་ེཅྱིང་དཔནོ་
རྱིགས་ཚོས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེར་ཡོངས་གྲགས་སྐྱནོ་འཛུགས་བས་པ་དསེ་བདོ་
ནང་གནས་ཚུལ་སྡགུ་པ་ོཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་གསལ་པརོ་བསན་ཅྱིང༌། པཎ་ཆེན་
རྱིན་པ་ོཆེ་རྒྱ་མྱིས་དབང་འཛྱིན་བས་པའྱི་ས་ཆར་འཁུངས། རྒྱ་ནག་ཏུ་སླབོ་སྦངོ་
གནང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ཁངོ་
གྱི་ག་ོགནས་ཀང་རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལས་བུང་ཡོད་ཀང༌། བདོ་རྱིགས་ཞསེ་པའྱི་མྱིང་
ལནྡ་སུ་ཡྱིན་རངུ༌། རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་དབང་དང་བཙན་ཤེད་ཀྱི་དབང་བསུྒར་ལ་ང་ོ
རལོ་མྱི ་བདེ་མཁན་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། ད་ཆ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་ནྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་ལག་ཆ་ལ་ྟབུར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་འདགུ རྒྱ་
མྱིའྱི་འག་ོབདེ་ཚོའྱི་སྱིད་བུས་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བས་པ་ན་ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་
ཡང་རངུ༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རངུ༌། མྱི ་ད་ེནྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་
ལུགས་པའྱི་གསང་ཐག་མཁན་རེད་ཅསེ་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་པ་ཡྱིན། རང་ཅག་བདོ་
མྱི ་རྣམས་དང༌།  ཞྱི་བད་ེལ་དགའ་བའྱི་མྱི ་མང་ཚོས་ད་ེལ་ྟབུའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
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འཛམ་གླྱིང་གྱིས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་བས་ཏ་ེརྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་འཛུལ་དང༌། ཀ་ླཀླ་ོལ་ྟབུའྱི་
དབང་བསུྒར་ལ་རལོ་འགགོ་བ་དགསོ། ད་རྱིང་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་ཚང་མར་རང་
གྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཞྱི་བད་ེརང་དབང་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་
བདེ་དགསོ་པ་དང༌། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཚོས་གནས་སངས་ཤྱིན་ཏུ་ཐབས་རགུས་
པ་ོདང༌། སྡགུ་བསལྔ་གྱིས་མནར་བའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་དནོ་ད་ུརྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་
བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།  ཡང་ག་ོསབྐས་འདྱིར། དངེ་དསུ་ཀྱི་གནས་སངས་ཉནེ་ཁ་ཆེན་
པ་ོདའེྱི་སྐརོ་ནན་བརདོ་བ་རུྒྱར། རང་ཅག་ཚང་མས་ཤེས་གསལ། རྒྱ་གར་གྱིས་
མཐུན་འབྲལེ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་བདེ་བཞྱིན་ད་ུརྒྱ་དམར་གྱིས་རྒྱ་གར་
ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ཤྱིང༌། རྒྱ་མྱི ་བདོ་ད་ུགནས་པའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱི་བད་ེདང་
ཡར་རྒྱས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཡུལ་ཁག་ལའང་ཉནེ་ཁ་
ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཉནེ་
ཁ་ད་ེའགགོ་ཐབས་ངསེ་པར་ད་ུབ་དགསོ་པ་ལས། ཉ་ེདསུ་རྒྱ་མྱིས་རལུ་ཕན་མཚོན་
ཆར་ཚོད་ལ་ྟབས་པ་དསེ་ཉནེ་ཁ་ད་ེདག་ཇ་ེཆེར་བཏང་ཡོད། རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའྱི་
ནསུ་ཤུགས་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་མྱི ་རྱིགས་རྩ་མེད་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་གནད་དནོ་རགོས་
ཏ་ེད་ེདག་འགགོ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང༌། རྒྱ་མྱིར་རལུ་ཕན་གྱི་ནསུ་པ་ཚད་
ལོངས་ཤྱིག་བུང་ན་འགགོ་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ། བཙན་དབང་ལ་དགའ་ཞྱིང༌། 
དཀནོ་མཆོག་མེད་པར་ལ་ྟབ། རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཚད་མེད་ཡོད་པའྱི་གཞུང་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་དམག་འཁུག་འགགོ་ཐབས་བ་རུྒྱའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་
གྱི་འདགུ དརེ་བརནེ་མྱི ་མང་རྣམས་ནས་རང་ཅག་ལ་ཡོང་རུྒྱའྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེདག་
འགགོ་ཐབས་ཀྱི་ག་ོསབྐས་གང་ཡོད་ལེན་སྤདོ་གནང་གྲགོས་ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུ་ཞྱིང༌། 
སྨནོ་ལམ་འདབེས་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱིས་མཚོན་དསུ་རག་ཏུ་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅན་ཀུན་
ལ་ཞྱི་བ་དང༌། བད་ེསྐྱྱིད་འབུང་བའྱི་སྨནོ་ལམ་འདབེས་བཞྱིན་པ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བདནུ་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་དམག་དཔུང་གྱིས་བདོ་ཡུལ་བདག་བཟུང་བཙན་
དབང་གཉའ་གནནོ་ཤུགས་ཆེའྱི་འགོ་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་འདདོ་ལྟར་ངོ་རོལ་གེན་
ལངས་བས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་བུང་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོབདནུ་སོང་
ཡོད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་ཞྱིང་རྒྱའྱི་སབོས་ཤུགས་ལ་ད་ོཡ་སྙམོས་པའྱི་མངོ་
ནསུ་མ་མཆྱིས་ཀང༌། མྱི ་མང་རྣམས་བླ་ོརྩ་ེགཅྱིག་བསྒྱིལ་རང་སགོ་བླསོ་བཏང་གྱིས་
དབང་སུྒར་མཁན་ལ་ང་ོརལོ་བས་པ་རེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་དཀའ་སྤད་འབད་བརྩནོ་གྱི་
བ་བའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་ཆེས་མང་པའོྱི་ལུས་སགོ་དརོ་བ་དང༌། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མནར་
གཅདོ་རངུ་རགེ་དང༌། དམའ་འབབེས་ཚད་མེད་མངས་ཡོད། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་མྱི ་
རྱིགས་དང་བཅས་པར་ཤ་ཞེན་ཆེན་པསོ་རང་རེའྱི་དམྱིགས་དནོ་སུྒབ་ཕྱིར་དཀའ་
སྡགུ་མང་པ་ོམངོ་བ་དང༌། ཤྱིན་ཏུ་རྩ་ཆེའྱི་སགོ་ཀང་བླསོ་གཏངོ་བདེ་མཁན་རྣམས་
ཀྱི་ཆེད་ད་ུང་ཚོས་ད་རྱིང་འདྱིར་དྲན་གསོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་ས་ཁུལ་
གང་སར་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚང་མས་འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་དྲན་གསོ་
བདེ་པས་མ་ཚད། གཞུང་བཟང་ལགྷ་བསམ་དཀར་པསོ་ལུས་སགོ་བླསོ་གཏངོ་བས་
པ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཉམས་བརླག་ཏུ་མྱི ་འགྲ་ོབའྱི་སདླ་ད་ུརང་རང་གྱི་སེམས་
ཤུགས་ཀང་གངོ་ནས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

 ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱིས་བདོ་ད་ུདྲག་པའོྱི་བཙན་འཛུལ་
བས་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ནྱི། རང་གྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་
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གནས། བདོ་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་སུ་བརུྒྱད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐབོ་ཐང་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏངོ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་དབང་སུྒར་བའྱི་བྲན་གཡོག་གྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཏུ་གུར་སོང་ཞྱིང༌། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིས་བདནེ་པར་བརྩྱི་མེད་ཀྱིས་བཙན་
འཛུལ་དང༌། མྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གྱི་ཉསེ་སྤདོ་དངསོ་སུ་ལག་
ལེན་བསར་བ་རྣམས་བཅྱིངས་བཀལོ་དང༌། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་མྱིང་གྲགས་ཆེན་པསོ་
སྒྱིབ་ཐབས་བས་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་ལ་ཚད་མེད་པའྱི་མནར་གཅདོ་སྡགུ་
སྦངོ་བཏང་ནས་ལུས་སགོ་ལ་ལག་རྩདེ་དང༌། གནའ་དསུ་ཀྱི་ནརོ་མཛོད་ཁག་ཇག་
བཅམོས། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་ཡང་ཆ་ཙམ་མེད་པར་བཙན་
འཕགོ་གྱིས་ཚང་མ་རྒྱ་མྱིར་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བའྱི་མྱི ་སེར་གྲལ་རྱིམ་གཉྱིས་པ་
ཞྱིག་ཏུ་བསུྒར། མདརོ་ན་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་
བཙན་དབང་དང༌། གཉའ་གནནོ་མངོ་མཁན་ཉམ་ཐག་ཐ་ཆད་ཅྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་
ཀང༌། རྒྱ་དམར་གྱིས་ནྱི་ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེབདོ་མྱི ་ཚོས་ལོག་སྤདོ་པར་འབྲལེ་བ་དང་
ཡར་རྒྱས་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརདོ་བས་ཏ།ེ ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་དསུ་ཚོད་དང་བསནུ་ནས་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་བསམ་ཤུགས་ཡོད་པ་དང༌། དངེ་དསུ་ཀྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་མྱི ་འཚམས་པའྱི་འགྲ་ོལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཆེས་རྙྱིང་པའྱི་གནས་སངས་
ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པར་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ནས་ཡྱིན་ཡང་རུང་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོ
བའྱི་བ་གཞག་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་དངསོ་དནོ་གནས་ཚུལ་
ཚང་མ་རྒྱ་མྱིས་སསྦ་བསྐངུས་སྦུག་བསུབས་བས་པ་རེད། ང་ཚོས་ང་ོརལོ་བདེ་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེནྱི་རྒྱ་མྱིས་གངོ་མའྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་
ལུགས་དང་མྱི ་སེར་སྤལེ་བའྱི་སྱིད་བུས། དངསོ་བདནེ་རུྒྱ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་
རྒྱའྱི་རང་འདདོ་བཙན་བཤེད་རྱིང་ལུགས་དང༌། རྒྱ་རྱིགས་ཆེན་པརོ་རླམོ་པའྱི་བ་
སྤདོ་རྣམས་ཡྱིན།
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 མྱིང་ཚྱིག་སནྙ་པ་ོདང༌། སྒྱིབ་གཡོག་ས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་བཙན་རྒྱལ་སྱིད་བུས་ད་ེསསྦ་ཐབས་བདེ་པ་དཔརེ་ན། ས་ྔལོ་བདོ་རང་
སྐྱངོ་ལྗངོས་བཙུགས་ལུགས་སྐརོ་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་བཏནོ་ནས་བདེ་སྤདོ་དྲྱིལ་
བསྒགས་རྒྱ་ཆེར་བས་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་
ཡོད་ཚུལ་འདྲ་ཆགས་པ་ོད་ེཡང་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ལས། 
རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་ས་གཞན་དག་དམུ་བུར་ཁ་འཕལ་དབ་ེབགོས་ཀྱིས་དབང་སུྒར་བདེ་
པའྱི་བཙན་རྒྱལ་གྱི་སྱིད་བུས་རྙྱིང་རལུ་ལ་ད་དངུ་ཡང་སྤདོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ས།ེ འདྱི་
དག་ནྱི་གནས་ཚུལ་ནམ་ཡང་སསྦ་ཐབས་མེད། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའྱི་
འཐུས་མྱི ་གསུམ་ཆ་གཅྱིག་རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་ནང་ལའང་ཁ་ོཚོས་ས་
བདག་གྲལ་རྱིམ་ད་ུམྱིང་འདགོས་བས་པའྱི་ཁངོས་ནས་འདམེས་བསྐསོ་བས་ཡོད་པ་
ཡང་ངསོ་ལེན་མྱི ་བདེ་མཐུ་མེད་མ་ཟད། གནད་ཆེའྱི་འགན་དབང་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་
མྱིས་དམ་བཟུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནྱི་དབང་མེད་འགྱིག་གྱི་རགས་ཐལེ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་
རེད།

 བསམ་མེད་དང༌། སབྐས་འཚོལ་བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏགོས། ད་ེབྱིངས་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་རགོས་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཞྱིག་བསྐྱར་ད་ུ
འཛུགས་བསུྐན་བདེ་པར་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་སྒྱིལ་ད་ུགནས་ཡོད་ཅྱིང༌། ལགྷ་པར་
རྒྱ་མྱིས་རང་གྱི་ལས་བདེ་པར་ཆེད་དམྱིགས་སླབོ་སྦངོ་དང༌། གསོ་སྐྱངོ་སྤད་པའྱི་
བདོ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དནོ་ད་ུརྒྱ་མྱི ་ཁོ་རང་ཚོར་ང་ོ
རལོ་བདེ་མཁན་གྱི་མདནུ་གྲལ་ད་ུལངས་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་
དབང་འདདོ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་ད་ེནྱི་ནམ་གཏན་ནས་ཕམ་ཆག་མྱི ་ཐུབ་པ་སྨསོ་ཅྱི། 
བཙན་དབང་དང་གཉའ་གནནོ་གྱི་འགོ་ནས་མཐར་ཐུག་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ད་ེང་ཚོར་ཐབོ་
ངསེ་པ་ཡྱིན།
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 ཕན་ནས་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུསགོ་ཁག་བཏང་བའྱི་ངའྱི་མྱི ་མང་ཚོ་དང༌། 
ལགྷ་པར་བདོ་ནང་རྒྱ་དམར་ལ་ང་ོརལོ་རུྒྱན་བསདུ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་
དང༌། བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་རགོས་བཅས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏ།ེ མཉམ་སྦལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་ནང་རྒྱའྱི་བཙན་དབང་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་ལ་སུང་བརྩྱི་དགསོ་པའྱི་གྲསོ་གཞྱི་
འབུལ་བརུྒྱད་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཨལ་སར་པ་ཌ་ོདང༌། ཕྱི་ལྱི ་པྱིན། ནྱི་ག་ར་གུ་
ཨ༑ ཐའྱི་ལན་ཌ། ཨར་ལན་ཌ། མ་ལ་ཤེ་ཡ། མོལ་ཌ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང༌། གྲསོ་ཆོད་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་གྲསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བས་མ་
ཚད། ང་ཚོར་བམས་བརྩའེྱི་གཟྱིགས་སྐྱངོ་གྱིས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིར་གཞྱིས་ཆགས་
དང༌། སླབོ་སྦངོ་གྱི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་ཆེད་རྒྱ་ཆེའྱི་འཆར་གཞྱི་ལག་ལེན་གནང་བ་བཅས་
ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། རྒྱ་གར་མྱི ་མང་ལའང་ཐུགས་ར་ེལགྷ་པར་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། 

 དསུ་ཚོད་འདྱི་དག་ནྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དཀའ་དབུ་དང་འཇྱིགས་
སྐག་དངངས་ཚབས་ཆེ་བའྱི་གནས་སབྐས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའྱི་
སྤུན་གྲགོས་ཚོ་ཡང་བཙན་འཛུལ་དང༌། མནར་གཅདོ་གདགུ་རུྩབ་དྲག་པའོྱི་འགོ་ཏུ་
བཟདོ་ཐབས་བྲལ་བའྱི་སེམས་གཅངོ་སྡགུ་བསལྔ་ཚད་མེད་མངོ་མུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
མཐའ་དག་ང་ཚོའྱི་ཐགོ་གསལ་པརོ་མངོ་འཚོར་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་བཅསོ་མྱིན་
ཆོས་ཉྱིད་ད་ུགུར་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་རེད། 

 འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་བད་ེབར་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ནྱི་ཞྱི་བད་ེམཉམ་གནས་
ཀྱི་ལམ་ལས་གཞན་ད་ུམེད་ལ། ད་ེཡང་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་སངས་གསལ་རགོས་
ཐུབ་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་འཇགོ་བདེ་པ་ད་ེལས་ལགྷ་པའྱི་ཐབས་
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གཞན་གང་ཡང་མ་མཆྱིས་ཤྱིང༌། ངསོ་ནས་ཟྱིང་འཁུག་གར་ཡོད་ལ་ཞྱི་བད་ེའབུང་
ཐུབ་པ་དང༌། ཁྱིམས་འགལ་དང༌། བཙན་འཛུལ་དང༌། བཙན་དབང་བཅས་ཡོད་
པའྱི་གནས་ཡུལ་གང་སར་ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་གྱི་ཕགོས་དརེ་བདནེ་པའྱི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པའྱི་རེ་སྨནོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བརྒྱད་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ཕན་ལོ་བརྒྱད་སོང་བའྱི་སྔནོ་གྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱི་མོ་དརེ། བདོ་མྱི ་མང་མ་
བསྐུལ་རང་འགུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དྲག་གནནོ་དབང་ཤུགས་ལ་ང་ོརལོ་སྒརེ་
ལངས་བས་པ་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱི ་མང་རྣམས་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་གནནོ་གདགུ་རུྩབ་
ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཇ་ེཆེ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབའྱི་མནར་གཅདོ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་ཆེད་དཔའ་
མཛངས་ལནྡ་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཉྱིན་མཚོན་བྲལ་བདོ་མྱི ་སྐྱསེ་
ཕ་ོསྐྱསེ་མོ་བུ་ཕུག་དང་བཅས་པས་ང་ཚོ་བདོ་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོ་དགསོ་པ་དང༌། 
བདོ་མྱི ་མང་གྱི ་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའྱི་སྐད་འབདོ་གྲགས་ཆེར་སྒོག་
བཞྱིན་ལ་ྷསའྱི་བར་སྐརོ་ལམ་གཞུང་དང་སང་ལམ་གང་སར་ཞྱི་བའྱི་ཁམོ་སྐརོ་བས་
ཡོད། སྒརེ་ལངས་ལས་འགུལ་ད་ེཐགོ་རྒྱ་དམར་གྱིས་དྲག་གནནོ་བས་ཏ་ེཉསེ་མེད་
བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་གཏངོ་བ་དང༌། གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་
བཙོན་བཅུག་སྡགུ་མནར་གཏངོ་བ། ཡང་ན་བཙན་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ངལ་རྩལོ་ར་
བར་རྒྱང་འབུད་གཏངོ་བ་བཅས་བས་པ་རེད། 

 ད་ེརྱིང་ནྱི་བདོ་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོའྱི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་གཏངོ་མཁན་
རང་རྱིགས་དཔའ་བ་ོརྣམས་དྲན་གསོའྱི་དསུ་ཚེས་གཟྱི་བརྱིད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁངོ་
ཚོས་ཤྱིན་ཏུ་རྩ་ཆེའྱི་རང་སགོ་བླསོ་བཏང་བའྱི་དམྱིགས་དནོ་ད་ེང་ཚོས་དྲན་གསོ་བདེ་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སགོ་ཁག་བཏང་བའྱི་དམྱིགས་དནོ་དངསོ་སུ་སུྒབ་པའྱི་སླད་ད་ུ
ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་བླ་ོཤུགས་ཆེ་བསྐྱདེ་དགསོ་པ་ནྱི་རང་རེའྱི་འསོ་པའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན།
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 རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ནང་དྲག་པའོྱི་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ལོ་བཅུ་དུྲག་
ཙམ་སོང་བ་འདྱིའྱི་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་རགོས་རང་བཞྱིན་བསམ་བརདོ་ལས་འདས་
པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་དྲག་པ་ོམངོ་དགསོ་བུང་ཞྱིང༌། བདོ་ཀྱི་ཞྱིང་འབྲགོ་ཚང་མའྱི་རང་
གྱི་དཀའ་སྤད་ལས་རྩལོ་གྱིས་བསུྒབས་པའྱི་ཐནོ་སྐྱདེ་གང་ན་ཅྱི་ཡོད་ཐམས་ཅད་རྒྱ་
དམར་ནས་བཙན་འཕགོ་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོ་ཁག་མང་པརོ་ཉྱིན་ཟས་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ལས་
ཚོང་སྤདོ་མ་བས་པར། ད་དངུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་ལམ་དང༌། དམག་སརྒ་ཁག་སོགས་
འཛུགས་བསུྐན་གྱི་ངལ་རྩལོ་ནང་བཙན་དབང་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བསྐུལ་འདདེ་
བས། བདོ་མྱི ་མང་གྲངས་མེད་པར་ཉསེ་བརངུ་འཐབ་འཛྱིང་གཏངོ་བ་དང༌། མྱི ་
གྲལ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བདེ་པ་སོགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ད་ུདམའ་འབབེས་གདགུ་
རུྩབ་ཀ་ླཀླའོྱི་བ་སྤདོ་རག་ཏུ་མངོ་དགསོ་ཤྱིག་བཟསོ་པ་རེད།

 དསུ་རབས་མང་པའོྱི་རྱིང་ལ་གཅེས་གསོག་བས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་དངོས་
རྱིགས་རུྒྱ་ནརོ་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཇག་འཁརེ་བས། ང་ཚོའྱི་བདོ་ཡུལ་ད་ེརྒྱ་
ཡུལ་ད་ུབསུྒར་བའྱི་ཆེད་ད་ུལས་འགུལ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་འབད་བརྩནོ་ཆེན་པསོ་ལག་
བསར་གྱིས་བདོ་ཡྱིག་དང༌། བདོ་སདྐ་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡྱིག་དང༌། རྒྱ་སདྐ་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་སྤདོ་བདེ་ད་ུའཇུག་པ་བཅས་རྒྱ་མྱི ་དམར་པའོྱི་ལུགས་ཀྱི་བདོ་རང་སྐྱངོ་ཟརེ་བ་
ད་ེནྱི་དངསོ་དནོ་ཐགོ་གངོ་གྱི་དངསོ་དནོ་ད་ེལ་ྟབུ་ཞྱིག་གུར་ཡོད།

 ཉ་ེབའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ན། རྒྱ་མྱི ་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་
ལོག་སྤདོ་དྲག་རུྩབ་ཀྱི་འཇྱིགས་སང་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ས།ེ 
དམར་སུང་དཔུང་ཚོགས་ཟརེ་བ་སྒྱིག་བཙུགས་ཀྱིས་རྱིག་གཞུང་གསར་བར་ེཟརེ་
བའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཚུགས་ནས་ནང་པའྱི་ཆོས་དང༌། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཡོངས་
རགོས་གང་བུང་ཅྱི་བུང་གྱིས་རྩ་མེད་བཟ་ོབའྱི་ངན་སྤདོ་དྲག་རུྩབ་སྱིད་ན་མ་གྲགས་
པ་ཞྱིག་རྒྱ་ཆེ་ཁབ་བརལ་ད་ུབཏང་ནས་དགནོ་པ་དང༌། ལ་ྷཁང་ཡོད་ཚད་གཏརོ་
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བཤྱིག་སྨསོ་ཅྱི། མདརོ་ན་སྒརེ་གྱི་ཁྱིམ་ཁང་ཚུན་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རནེ་ཉརེ་སྤད་གང་
ན་ཅྱི་ཡོད་ཚང་མ་རྩ་མེད་གཙང་མར་བཟ་ོབ་བཅས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

 སྐ་ུརནེ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི ་ཆོད་པ་ཞྱིག་རྩ་གཏརོ་བཏང་བའྱི་གྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་
ཕག་བདནུ་པའྱི་ནང་གསར་བཞངེས་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོརང་བུང་ལ་ྔལནྡ་གྱི་སྐུ་བརྙན་
བྱིན་ཅན་ད་ེཡང་ཡོད་ཅྱིང༌། སྐ་ུབརྙན་དའེྱི་དབུ་ཞལ་ཞལ་གསེར་གཏརོ་བཤུས་
བས་པ་གཉྱིས་གསང་ཐབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཐུབ་ས་ེད་ེདག་
ཉ་ེསྔནོ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགུར་བདེ་པ་ོཁག་མང་སོགས་ལ་མཇལ་སནོ་ཞུས་
པ་རེད། སྐ་ུབརྙན་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་དསུ་རབས་མང་པའོྱི་རྱིང་ལ་བཀུར་སྱི་དང༌། 
ཤྱིན་ཏུ་རྩ་ཆེ་ཞུ་བ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་འདྱི་འདྲ་འགུྲབ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་དད་
རནེ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་དསེ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་མང་
ཚང་མར་ཚད་མེད་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། གངོ་ཁ་ཡྱིད་ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བུང༌། 

 མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ལ་རྱིག་གཞུང་གསར་བར་ེཟརེ་བའྱི་ངན་
བསབླ་བརྒྱབ་ས་ེསྨ་ོའཚུབ་ཆེན་པསོ་རགོ་དཔདོ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཟྱིང་སླངོ་གཏརོ་
བཤྱིག་མྱི ་རྣམས་ཞེན་པ་གཏྱིང་ནས་ལོག་པའྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་དམར་དབང་
བསུྒར་བ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཙང་མར་གཏངོ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་
ཤུགས་ཆེ་ཇྱི་ཙམ་བས་པའྱི་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབུང་བ་ཞྱིག་ཀང་རེད། རྒྱ་མྱིས་བདོ་
མྱི ་ཚེ་གཡོག་ཏུ་བཀལོ་སྤདོ་བས་པས་མ་ཚད། བདོ་ཀྱི་ཤྱིན་ཏུ་གཅསེ་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་དག་ཀང་ཤུལ་མེད་གཏརོ་བརླག་གཏངོ་བ་འདྱི་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་དང༌། 
འཛམ་གླྱིང་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ངསེ་པར་སྐྱནོ་བརདོ་ཉསེ་འཛུགས་བ་རུྒྱར་ཐག་
ཆོད་པ་ཞྱིག་རེད། སྔནོ་ཆད་རྒྱ་མྱིར་ལག་སྦལེ་བདེ་པ་དང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་བདག་སྤདོ་
བདེ་པའྱི་བདོ་ཀྱི་མྱི ་ས་ཚོ་ཡང་ད་ཆ་ཀ་ོཐག་གཙང་མ་གླདོ་ད།ེ ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དབུ་གནས་སྐ་ུདབང་ཡོངས་རགོས་མེད་པ་བཟསོ་ཁར། ཡོངས་
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གྲགས་འཐབ་འཛྱིང་དྲག་པ་ོབཏང་བ་མཐར་ལོག་སྤདོ་པའྱི་གྲས་སུ་བསུྒར་འཇགོ་
བས་ཡོད་པ་རེད།

 རྒྱ་མྱིས་བདོ་ད་ུདམར་པ་ོདམར་རྐང་གྱི་ལས་བདེ་དཔུང་ཚོགས་བཟ་ོརུྒྱའྱི་
ཆེད་ད་ུབདོ་ཕུག་གཞོན་ན་ུམང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་བཙན་འཁྱིད་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་
སླབོ་སྦངོ་སྤད་ད་ེབདོ་ད་ུཕྱིར་བཏང་བས་པ་རྣམས་ནས་བདོ་མྱི ་མང་ཚང་མས་སྡུག་
བསྔལ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མངོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ལུགས་དངསོ་རགོས་
བུང་ཡོད་པ་དང༌། ཁངོ་ཚོའྱི་ཁངོས་ནས་ན་གཞནོ་མང་པསོ་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་
བཙན་བསྐྱར་ལེན་བདེ་པའྱི་གདངོ་ཕགོས་ར་ུསའེྱི་ནང་ད་ུང་ོཞུགས་ཡོད་པ་རེད།

 བདོ་ནང་རང་རེའྱི་མྱི ་མང་ཡོངས་ནས་མྱི ་བཟད་སྡུག་བསལྔ་ཤྱིན་ཏུ་དྲག་
པ་ོམངོ་མུས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མཐངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལརྟ། ང་ཚོས་
ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱི་མོ་འདྱིར་བདོ་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའྱི་དམ་བཅའ་སརྔ་ལས་ལགྷ་པའྱི་
བརན་པ་ོཞྱིག་འཇགོ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་བར་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་སོང་བ་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་
རང་རེས་རང་བཙན་གྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པའྱི་ཉྱི་མ་ཞྱིག་འཆར་རུྒྱའྱི་
དནོ་ལ། གང་ཅྱིའྱི་ཐབས་ཤེས་གྲ་སྒྱིག་བས་ཡོད། དམྱིགས་དནོ་དའེྱི་ཆེད་ད་ུང་
ཚོས་བདག་ཅག་གྱི་སནོ་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་དམ་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དྲང་བདནེ་དང༌། འདྲ་མཉམ། དམངས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩའྱི་ཐགོ་ཏུ་བདོ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གསར་བཀདོ་ཁབ་བསྒགས་བས་ཡོད་
ཅྱིང༌། ད་ེལ་བདོ་མྱི ་མང་ནས་དགའ་སྤ་ོཆེན་པསོ་མགུ་བསུ་བདེ་པ་དང༌། ལགྷ་པར་
ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུབཙན་བལོ་མྱི ་མང་ནས་འདམེས་བསྐསོ་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མས་དགའ་བསུ་
རྒྱ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།

 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་རོགས་རམ་དང༌། གདངུ་སེམས་མཉམ་
བསྐྱདེ་གནང་བར་བརནེ་ནས་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་དང༌། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
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འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོལག་ལེན་བསར་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་མྱི ་མང་དང༌། ངསོ་རང་ཉྱིད་
བཅས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང༌། ཤེས་ཡོན་སྐརོ་ཙམ་མྱིན་པར་
ཆོས་དང༌།  རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལའང་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ༑ ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་མང་པསོ་ང་ཚོར་གང་ཅྱིའྱི་
ཕན་རོགས་གནང་བར་བཀྱིན་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱའྱི་ཐགོ  ད་དངུ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་མུ་
མཐུད་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད།

 མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་རྒྱ་
གར་གཞུང་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་གཞན་ཁག་བཅས་ལའང་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ། 
ཡྱིན་ནའང་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཐངེས་འགའ་ཤས་འབདོ་བསྐུལ་གནང་
བའྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ནྱི་ད་ལའྟང་བུང་མེད་པའྱི་ཐགོ 
བདོ་ནང་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་ཀྱི་རྐནེ་ངན་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་བཅས་ད་ཆ་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྱིད་དནོ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་དངསོ་སུ་གནང་
རོགས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་དསུ་སབྐས་སུ་སླབེས་ཡོད།

 འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེསྤྱི་དང༌། བ་ེབྲག་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་དསུ་བད་ེཞྱི་འཇགས་
ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུསབོས་ལནྡ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཉྱིས་པའོྱི་དབར་
ཞྱི་མཐུན་མཛའ་འབྲལེ་དགསོ་རུྒྱ་ད་ེནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་གནད་ཆེ་རེད། འནོ་ཀང་
ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཇྱི་སྱིད་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་ཕྱི་རྒྱལ་སུས་ཀང་དྲག་
འཛུལ་དམག་འཇགོ་མྱི ་ཆོག་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཙང་མ་ཞྱིག་ཏུ་མ་གུར་པ་ད་ེ
སྱིད་ད་ུཚང་མས་འདདོ་པའྱི་ཞྱི་བད་ེད་ེརྩ་བ་ནས་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། དསེ་ན་རྒྱ་གར་ནྱི་
དངེ་རབས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཧ་ཅང་གནད་ཆེ་བའྱི་ག་ོགནས་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
དང༌། དམངས་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ། དྲང་བདནེ་དང༌། ཞྱི་བད།ེ རང་
དབང་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དསུ་རག་ཏུ་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་བསྐྱདེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
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པར་འཛམ་གླྱིང་ཕགོས་གང་ས་ནས་ཆ་འཇགོ་བརྩྱི་བཀུར་ཆེན་པ་ོཐབོ་བཞྱིན་ཡོད་
པའྱི་ནསུ་སབོས་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་རོགས་རམ་གྱི་འབདོ་སྒ་ཤུགས་
ཆེ་ཞྱིག་སྒགོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོ་བདོ་མྱིའྱི་ད་ལའྟྱི་སྡགུ་བསལྔ་མཐའ་
དག་མུར་སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་ཟད། དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་བཟདོ་གགླས་བྲལ་བའྱི་མནར་
གཅདོ་དྲག་པ་ོམངོ་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་དང༌། བད་ེསྐྱྱིད། 
གཟྱི་མཐངོ་བཅས་བསྐྱར་གསོའྱི་ཉྱི་མ་ལགྷ་པར་མུར་བ་ཞྱིག་འཆར་ཐུབ་པའྱི་ཕན་
གྲགོས་ཡོང་ངསེ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་དགུ་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།  

༄༅། །ད་རྱིང་ང་ཚོས་དསུ་དྲན་བདེ་པ་འདྱི་ནྱི། བདོ་མྱི ་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་ཤྱིན་ཏུ་
རྩ་ཆེའྱི་དསུ་ཚེས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཏ།ེ བཙན་འགོ་ཏུ་ཚུད་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་ནས་རང་དབང་
གྱི་དནོ་ད་ུབཙན་གནནོ་བདེ་པརོ་ལོ་རུྒྱས་དང་ལནྡ་པའྱི་འཐབ་འཛྱིངས་བདེ་པ་འདྱི་
བཞྱིན་རྒྱལ་རབས་ཐགོ་གལ་གནད་ཆེན་པའོྱི་ལེའུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་
ན༑ ལོ་ང་ོདགུའྱི་སྔནོ་གྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་མྱི ་མང་ཚོས་རྒྱ་དམར་དབང་བསུྒར་
བའྱི་འགོ་ནས་རང་དབང་ཐབོ་ཆེད་དཔའ་མཛངས་ལགྷ་པར་ཆེ་བའྱི་འབད་བརྩནོ་
ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་བས་ཡོད། རྒྱ་མྱིས་ནྱི་རུྒྱ་མཚན་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མེད་པའྱི་
གདངོ་འབག་གནོ་ཏ།ེ ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཐགོ་ཁ་ོཔ་ཚོའྱི་བདག་དབང་ཡོད་ལུགས་
གསལ་བསྒགས་ཀྱིས་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་སྒ་ོནས་བཙན་འཛུལ་བས་ཏ་ེབསྡད་ཡོད་པ་
དང༌། ང་ཚོས་རྒྱ་དམར་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བར་རལོ་ལངས་བས་པའྱི་ཉྱིན་དརེ་བསམ་
དནོ་ཇྱི་བཞྱིན་འགུྲབ་པ་མ་བུང་བའྱི་ཁར། འདྱིའྱི་རྐནེ་གྱིས་ང་ཚོ་ཡུལ་མྱི ་སངོ་ཕག་
མང་པ་ོརྒྱ་དམར་ནས་སྡབེ་གསོད་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་རགུས་བུང༌། གང་
ལརྟ་ཡང༌། མྱིའྱི་རྱིགས་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཆེ་མཐངོ་དང༌། རྒྱལ་
ཁབ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ལརྟ་ཡྱིན་ཡང་དའེྱི་རང་དབང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པའྱི་སེམས་སབོས་
ད་ེནྱི་བཙན་དབང་བདེ་པའོྱི་ནསུ་ཤུགས་ཀྱིས་གནནོ་འགོག་ནམ་ཡང་བདེ་མྱི ་ཐུབ། 
ལོ་རུྒྱས་དང་ལྡན་པའྱི་ཉྱི་མ་དརེ་རྒྱ་མྱི ་ལ་ང་ོརོལ་བས་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་
རགོས་གཅྱིག་སྒྱིལ་ད་ུགུར། འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་མཚན་
ཉྱིད་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་བསྐྱར་ད་ུགསལ་བསྒགས་ཀང་བས་ཡོད། བདོ་ཕྱི་ནང་
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གང་ད་ུཡྱིན་ཡང་རངུ༌། ང་ཚོ་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ཅསེ་པའྱི་
འཐབ་རྩདོ་ད་ེད་དངུ་ཡང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ད་ེབདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

 བདོ་ནང་ལུས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་ཚོས་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་
འཐབ་འཛྱིངས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་མྱིས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་འཐབ་འཛྱིངས་ད་ེདྲག་ཤུགས་
ཅྱི་རྱིགས་དང༌། མྱིང་འདགོས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒ་ོནས་འགགོ་བསྡམོས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
ཀང༌། ཁ་ོཔ་ཚོའྱི་བདེ་ངན་ད་ེལ་གུྲབ་འབྲས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཐནོ་པ་ནྱི་རྒྱ་མྱི ་རང་ཉྱིད་
ནས་ཀང་ངསོ་ལེན་བས་འདགུ རྒྱ་མྱི ་དམར་པསོ་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒགས་
ཇ་ེཆེ་ཇ་ེཆེར་བཏང་བ་ཡྱིན་རངུ༌། བདོ་མྱི ་མང་ཚོ་ནྱི་རྒྱ་གར་དང་ཁྱིམ་མཚེས་
ཡུལ་ཁག་ནང་ལོ་ལྟར་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་མུས་འདྱིས་ཀང་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་མང་
གྱི་འཐབ་འཛྱིངས་ལས་འགུལ་བཀག་འགགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པརོ་
མངནོ་ཡོད། ཉ་ེདསུ་བདོ་མྱི ་ ༥༠༠ སྐརོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ཕགོས་སུ་བྲསོ་བལོ་ཡོང་
སབྐས་ལམ་བར་རྐནེ་འདས་སོང་འདགུ ད་ེནྱི་ཁངོ་ཚོས་ཐར་ཐབས་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པརོ་ཤེས་བཞྱིན་རང་མོས་བླ་ོཐག་གཅྱིག་ཏུ་བཅད་ད་ེཡོང་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན་མོད། རྒྱ་དམར་གྱིས་ད་ལ་ྟཁ་ོཔ་ཚོས་འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་ཉནེ་ག་ཅན་གྱི་ཐབས་
ལམ་འཚོལ་བ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ།

 རྒྱ་དམར་གྱིས་ད་ཕན་འདས་པའྱི་ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་བདོ་ཕུག་སངོ་ཕག་མང་
པ་ོཕ་མའྱི་ས་ནས་བཙན་དབང་གྱིས་ཁ་འཕལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་ཏུ་བཏང༌། ཁངོ་ཚོའྱི་ཀདླ་
པ་འཁུ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ལུ་གུ་བརུྒྱད་ད་ུབདེ་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཏང་བའྱི་བདོ་
རྱིགས་ཚང་མ་གང་དའུང་འབྲལེ་བ་བདེ་ད་ུམྱི ་འཇུག་པ། ཁངོ་ཚོས་མའ་ོགྱི་རྱིང་
ལུགས་དང༌། མའ་ོགྱི་སླབོ་སནོ་ཟརེ་བ་ད་ེརྱིགས་ཤ་སག་སླབོ་སྦངོ་སྤད་ཐགོ བདོ་
རང་གྱི་འཚོ་བའྱི་གམོས་གཤྱིས་ལ་དམའ་འབབེས་དང༌། སངྡ་ཟུག་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་འདགུ ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིའྱི་རེ་ངན་སངོ་ཟད་ད་ུགུར་ཡོད། རུྒྱ་མཚན་
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ཇྱི་ཡོད་ཅ་ེན། འདྱི་འདྲའྱི་སླབོ་གསོ་ཐབོ་པའྱི་བདོ་ཕུག་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་མྱིས་བདོ་ལ་
དབང་བསུྒར་བདེ་པ་ད་ེལ་ཞ་ེནས་ང་ོརལོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། ཇྱི་སྱིད་འགྲ་ོབ་མྱི ་
ཞསེ་པའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་རུྒྱའྱི་ནསུ་པ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་བར་དང༌། ཇྱི་སྱིད་འཇྱིག་
རནེ་འདྱི་དྲང་བདནེ་གྱི་རསེ་སུ་འགྲ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་བར་རྒྱ་དམར་
ནས་ང་ཚོའྱི་བདོ་ཕུག་ཚོའྱི་ཀདླ་པ་འཁུ་བའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེམཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་
ནས་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། རྒྱ་མྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཙན་འཛུལ་
བེད་པའྱི་སྱིད་བུས་ལག་ལེན་བསར་བ་ད་ེནྱི་ཧཱན་རྒྱ་རྱིགས་རང་མཐོངས་རྱིང་
ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཐག་བཅད་ཆོག་པ་ཡྱིན། དནོ་ཐགོ་ཏུ་འདྱི་འདྲའྱི་སྱིད་བུས་ལ་
ནསུ་འབྲས་ཐནོ་རུྒྱ་ཕར་བཞག ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེམྱི ་རྱིགས་སྒརེ་ལངས་ལས་འགུལ་གྱི་
མེ་ཆེན་ནང་ད་ུསམུ་རས་བཏབ་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་བུང་ཡོད། རུྒྱ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་
དམར་པའོྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་ཞུགས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ན་གཞོན་ཚོ་ཡང་རང་ཡུལ་མྱི ་
མང་གྱི་ཕགོས་སུ་ལངས་ནས་རྒྱ་མྱིར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད།

 ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ད་ུམྱི ་མང་རང་རང་གྱི ་དད་མོས་ཡྱི ད་ཆེས་ལྡན་པའྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་རྣམས་ཀང་རྒྱ་མྱིས་བཙན་གནནོ་བདེ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟ་ེབ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། རྒྱ་དམར་གྱིས་ཐགོ་མར་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་བཟུང་དགནོ་སྡ་ེ
གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེ་མོ་ཁག་དང༌། ཤེས་རྱིག་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་རྩ་མེད་གཏངོ་
བའྱི་ལས་འགུལ་བཙུགས་པ་ད་ེནྱི། ཉ་ེབའྱི་ལོ་ནང་རྱིག་གཞུང་གསར་བར་ེདང༌། 
སུང་དམག་དམར་པའོྱི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གདགུ་རུྩབ་ཇ་ེཆེར་བཏང་
ས་ེདགནོ་ཁག་དང༌། ཤེས་རྱིག་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་ནང་ལགྷ་བསདྡ་མཁས་པ་དང༌། 
དག་ེའདནུ། གུྲབ་བཙུན་ཡོད་ཚད་ཕྱིར་འབུད་ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོའྱི་ཡུལ་མྱི ་སྐྱ་བ་ོ
ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུབདོ་དང་ས་འདྲསེ་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ས་མཚམས་
ཁག་ཏུ་དམག་གྱི་འགྲ་ོལམ་བཟ་ོབའྱི་ལས་རྩལོ་ནང་བཙན་འཇུག་བས་ཡོད་པ་དང༌། 
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ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་ཁག་གྱི་ཞྱི་བདརེ་འཇྱིགས་སང་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་
ཚོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེནྱི་དངེ་སང་རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་གྱི་རནེ་གཞྱི་ལྟ་ེབ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་
ཡོད་པ་རེད། ༡༩༦༦ ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པ་ས།ེ རྒྱ་
དམར་ནས་བདོ་མྱི ་མང་ལ་བཙན་གནནོ་དང༌། གནདོ་འཚེ་མུ་མཐུད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་ཐགོ རྒྱ་མྱི ་ཁ་ོཚོ་རང་ཉྱིད་ནང་ཁུལ་ལའང་ནང་འཁུག་རུྒྱན་ད་ུཡོད་མུས་རེད། 
བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ལནྷ་ཁང་ནང་མྱི ་མང་ནས་འདམེས་བསྐསོ་ཟརེ་བའྱི་འཐུས་མྱི ་ 
༣༠༡ ཡོད་པ་ཚང་མ་ལས་འཁུར་ཕྱིར་འཐནེ་བས་ཏ་ེབདོ་ཐགོ་རྒྱ་མྱིས་ལག་ལེན་
བསར་བའྱི་སྱིད་བུས་ད་ེནྱི་ད་ཆ་ཕགོས་གང་ས་ནས་ཁུངས་མ་འཁལོ་བའྱི་ར་སྤདོ་
གསལ་པ་ོཐནོ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྱིགས་ལས་བདེ་པའྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་གླངེ་ཐནོ་ག་ོ
འཚོར་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ལོ་མང་སླབོ་སྦངོ་བས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་ས་གནས་
མྱི ་རྱིགས་རྱིང་ལུགས་འདགུ་ཅསེ་སྐྱནོ་བཙུགས་ནས། བཙན་དབང་ངལ་རྩལོ་ར་
བའྱི་ནང་བསྐྱར་ད་ུསླབོ་གསོ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་བཏང་འདགུ  ས་ྔལོ་ཟླ་ ༩ ནས་
བཟུང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཚང་མ་རྒྱ་དམག་གྱིས་འཛྱིན་སྐྱངོ་བས་ཏ་ེདངེ་སང་
བདོ་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་དམར་དབང་བསུྒར་དྲག་པ་ོཁ་ོནས་བཙན་བཟུང་བདེ་པ་དང༌། 
ཞྱི་བའྱི་མྱི ་ཚོར་ཆབ་སྱིད་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 

 རྒྱ་དམར་གྱི་འགོ་ནས་ཐར་བའྱི་ང་ཚོ་སལྐ་ལནྡ་མྱི ་མང་ཚོས་རྒྱལ་གཅསེ་
རང་རྱིགས་བདོ་མྱི ་ཧ་ཅང་མང་པསོ་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་དརེ་རང་སགོ་བཏང་བའྱི་གཟྱི་
བརྱིད་ཅན་གྱི་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོའདྱི་སུྒབ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་ས།ེ ཚང་མས་དསུ་
གཏན་ད་ུབླ་ོརྩ་ེགཅྱིག་ཏུ་སྒྱིམ་བཞྱིན་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་བདོ་ད་ུལོག་རུྒྱའྱི་གྲ་སྒྱིག་
འབད་བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། བདོ་ཕུག་ཚོ་མ་འངོས་པའྱི་
རང་དབང་རང་བཙན་བདོ་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་པར་ལ་ྟསྐྱངོ་ཐགོ་ནས། ཁངོ་ཚོར་
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། ཆོས་དད། གམོས་གཤྱིས་བཟང་པའོྱི་
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རྩ་བ་གཏྱིང་ཟབ་འཛུགས་པ་དང༌། ཕགོས་གཞན་ནས་དངེ་རབས་ཡར་ཐནོ་གྱི་ཤེས་
ཡོན་དང༌། འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཤེས་ཡོན་མཐ་ོཚད་ཀྱིས་ཕུག་པ་ཞྱིག་ཡོང་
བར་བདེ་པ་སོགས་བསམ་བླ་ོདང༌། སྤདོ་བཟང་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོཐུབ་
པའྱི་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོསྤདོ་ཀྱི་ཡོད། ཁངོ་ཚོ་གནས་སངས་འདྱི་ཐགོ་ནས་འཚར་
ལོངས་བུང་བ་ཡྱིན་ན། རསེ་སུ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཤེས་ནསུ་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་མ་
ཟད། རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ལེགས་ཆའྱི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
མཁན་ཞྱིག་ཀང་འབུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེའབྲལེ་བདོ་ནས་བཙན་བལོ་ད་ུཐར་བ་མྱི ་
མང་བརྒྱད་ཁྱི་ལ་ྔསངོ་གྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དང༌། འབུྲག འབྲས་ལྗངོས། སུད་སྱི་
བཅས་སུ་ཁནོ་བསྡམོས་བདོ་མྱི ་ ༢༠༠༤༠ སྐརོ་ཞྱིག་ཞྱིང་ལས་དང༌། འབྲགོ་ལས། 
བཟ་ོལས། ལག་ཤེས་བཟ་ོགྲྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་ཆགས་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞྱིང༌། འདྱི་དག་ནྱི་གཙོ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དབུས་གངོ་གསལ་ཡུལ་ཁག་སོ་
སོའྱི་གཞུང་དང༌། རོགས་རམ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེ་བའྱི་རོགས་རམ་
མ་བུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འདྲ་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐབས་མེད། དསེ་ན་སབྐས་འདྱིར་ངསོ་
ནས་བདོ་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་དང༌། རང་ངསོ་སྒརེ་བཅས་ནས་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ད་དངུ་གཞྱིས་ཆགས་བདེ་དགསོ་ངསེ་བདོ་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༠༠༠ 
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརནེ་ང་ཚོས་ད་བར་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པའྱི་ལས་དནོ་
ཇྱི་བས་འདྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་རྒྱ་ཆེར་གཏངོ་རུྒྱར་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་དགསོ་པ་
ནྱི་ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ལ་རག་ལུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཤུགས་སནོ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན༑ སྦྱིན་བདག་རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན་པའྱི་རང་རེ་གནས་སྡདོ་ཡུལ་ཁག་གྱི་རྩ་བའྱི་
ཡར་རྒྱས་ལའང་ཕན་ནསུ་ཐནོ་པ་ཡོང་རུྒྱ་མ་ཟད། ང་ཚོ་བདོ་ད་ུལོག་རུྒྱའྱི་ཉྱི་མ་མ་
ཤར་གྱི་བར་ད་ུང་ཚོས་བདོ་མྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ནང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ང་ོམ་ད་ེ
རྩ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡོང་རུྒྱ། 
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 རང་ཡུལ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་བ་རུྒྱ་ད་ེང་ཚོའྱི་རེ་བ་གཙོ་བ་ོཡྱིན། 
རེ་བ་ཆེན་པ་ོད་ེང་ཚོས་རུྒྱན་ད་ུསྙྱིང་ལ་བཅངས་ནས། དའེྱི་དནོ་ད་ུདསུ་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་དཀའ་སྤད་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་ང་ཚོའྱི་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ཡོད་ལ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
མྱིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བས་པར་སྐྱནོ་འཛུགས་ཀང་གནང་ཡོད། ང་ཚོས་ཁངོ་
ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ཡང་རངུ༌། ད་ེ
མྱིན་གཞན་དག་གང་ནས་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་ཡོང་རུྒྱར་མུ་མཐུད་
ད་ེརེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད། རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བས་པ་ད་ེནྱི། ཨེ་ཤ་ཡ་
གླྱིང་ཆེན་ལ་འཇྱིགས་ཉནེ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་པ་སྨསོ་ཅྱི། ང་ཚོ་བདོ་དང་ས་འདྲསེ་ཁྱིམ་
མཚེས་ཡུལ་ཁག་ལ་ཉནེ་ཀ་ལགྷ་པར་ཆེ་བ་ཡྱིན་ངསེ་ང་ཚོས་རག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་
ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་འགོ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སང་ཚུལ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ཡང་རངུ༌། སྙྱིང་པ་ོདྲང་བདནེ་གྱི་གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
དགསོ་པ་ཡྱིན་ཚེ། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྱིད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་
གནང་ཞསེ་སརླ་ཡང་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱ། ཡང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ཁ་ོནའྱི་འབདོ་བསྐལུ་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་དནོ་ཕན་འབྲས་ཡོང་བའྱི་ནསུ་ཤུགས་ཐནོ་ཐུབ་རུྒྱར་ངསོ་འཛྱིན་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནྱི་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཐགོ་གནས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནྱི་བདོ་དང་རྱིག་གཞུང༌། ཡུལ་ལུང་
ས་འདྲསེ་ཕགོས་གང་སའྱི་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་
པ་ོརང་ཡུལ་ནས་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་དགོས་ལ་རོགས་རམ་གནང་བ་འདྱི་ལརྟ་ལ་
སོང༌། ཇྱི་སྱིད་མྱིའྱི་རང་དབང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བས་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུབདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་རུྒྱར་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ཚོས་དནོ་གནད་
འདྱི་ཐགོ་འཁུར་བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་དགསོ་པ་དང༌། ང་ཚོས་རུྒྱད་འཛྱིན་གྱི་ལས་འགན་
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ད་ེརྒྱ་གར་ནང་འགུྲབ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུམུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱར་སེམས་ཐག་
གཙང་མར་བཅད་ཡོད། 

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རེས་འགྲ་ོབ་མ་ལུས་པར་བད་ེསྐྱྱིད་འབུང་བའྱི་སྨནོ་ལམ་
བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་པའྱི་ཐགོ་ 

ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་ཚེས་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཆེའྱི་ཉྱིན་
མོ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་
ཀྱི་དགའ་གཅེས་ཆེ་ཤོས་བདེ་པའྱི་ཞྱི་བ་དང་རང་དབང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སགོ་ལརྟ་
བལ་ྟབའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀུན་ལའང་ད་ེབཞྱིན་ཡྱིན། བདོ་མྱི ་ཚོས་བདོ་རང་དབང་རང་
བཙན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སུྒབ་པའྱི་བརྩནོ་ཤུགས་སྙྱིང་སབོས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་ཞྱིང༌། ལོ་
རུྒྱས་ལནྡ་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོརལོ་སྒརེ་ལངས་ད་ེབས་ནས་ད་ཕན་མྱི ་ལོ་བཅུ་སོང༌། ང་
ཚོའྱི་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་ཚོས་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་སྡུག་འཇྱིགས་དངངས་གཅརེ་
གསལ་ད་ུཐནོ་པའྱི་གནས་ལུགས་རྣམས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བས་ན་ད་ཕན་སོང་བའྱི་
ལོ་བཅུ་ད་ེནྱི་ཆེས་རྱིང་པའོྱི་དསུ་ཚོད་ཅྱིག་མྱིན། འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཡང་ཐགོ་ཏུ་མྱིས་
མྱི ་ལ་བཙན་གནནོ་བདེ་པའྱི་དཀའ་སྡགུ་ད་ེནྱི་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇ་ེཆེ་ཇ་ེཟབ་ཏུ་ཕྱིན་
ཡོད། 

 མངའ་བདག་གསུམ་ལ་ང་ོརལོ་ལམ། ཤེས་རྱིག་གསར་བར་ེའམ། གསར་
བརའེྱི་ཚོགས་པ། བསམ་བླའོྱི་དྲ ྱིལ་བསྒགས་ཚོགས་པ་སོགས་ལས་དནོ་གསར་པའྱི་
རྣམ་པས་མྱིང་གྱི་ཕྱི་གསོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གཡོགས་རངུ༌། དནོ་ལ་ད་ེདག་ཚང་མ་བདོ་
མྱིའྱི་ང་ོབ་ོརྩ་མེད་གཏངོ་བའྱི་ལག་ཆ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་
མགགོས་མུར་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དསེ་ཆེས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་རགུས་ཀྱི་
རྣམ་པ་བསན་པ་རེད། རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་ཁང་ནས། བདོ་མྱི ་ཚོས་
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ཡར་རྒྱས་དང་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་མངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་སངོ་འུར་ཡང་
ཡང་བརདོ་པ་ད་ེནྱི་གནས་ཚུལ་དངསོ་ཡོད་རྣམས་ཁངོ་ཚོའྱི་རང་འདདོ་ལརྟ་སུྒར་
བཅསོ་བས་ཏ་ེད་ེལ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་མག་ོའཁརོ་ཏ་ེཁངོ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ཡྱིད་
ཆེས་ཐབོ་པའྱི་རེ་བ་བས་པ་ཞྱིག་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ང་ོམ་རྣམས་ལ་གཞྱིགས་ན་ང་ོཚ་ཁལེ་མེད་ད་ུབཤད་པ་ད་ེརྣམས་རུན་ད་ུམཐངོ་
ཐུབ། དངསོ་དནོ་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་འདདོ་པར་མྱི ་འཐད་པ་དང༌། ང་ོརལོ་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེ
བསམ་སྤདོ་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་མང་པརོ་ཁབ་ས་ེགནས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྱིད་ནས་རྒྱ་
དམར་གྱིས་སླབོ་གསོ་སྤད་པའྱི་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ན་ུཚོས་བདོ་ད་ུཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དབང་སུྒར་
ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབས་མ་ཚད། དངསོ་སུ་བསརོ་
རལོ་གྱི་བ་སྤདོ་མང་པའོྱི་ནང་དའུང་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཡོད། 

 རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ཚོའྱི་བསམ་པར། བདོ་མྱིའྱི་ལུས་སགོ་ནྱི་མེ་གཏངོ་ཆུ་
ལེན་ལ་ྟབུའྱི་རུྒྱན་ལས་དང༌། འཁུལ་འཁརོ་གྱི་ཡོ་ཆས་ལ་ྟབུའྱི་འད་ུཤེས་ལས་མེད། 
གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་རྣམས་སྨསོ་ཅྱི། བདོ་མྱིར་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡྱིན་ཙམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཙམ་
ཡང་སྤད་མེད། མྱིའྱི་ཐགེ་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་བཙན་དབང་མནར་གཅདོ་ཆེས་
ཏ་ེབདོ་མྱི ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ོཞྱིག་དསུ་མྱིན་འདས་གྲངོས་སུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང༌། 
བཙན་དབང་ཇྱི་ཙམ་བཏང་བའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་མཁན་ལ་ང་ོརལོ་
བ་སེམས་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབ་ད་ེད་དངུ་གནས་མུས་མ་ཟད། ཁངོ་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་
དང༌། ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པསོ་བདོ་ཡུལ་ད་ེཉྱིན་གཅྱིག་རང་དབང་ཡོང་རུྒྱར་རེ་སྒགུ་
བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། ཉ་ེདསུ་ག་ོཐསོ་ལརྟ་ན། ང་ོརལོ་གྱི་བ་སྤདོ་ད་ེནྱི་བཙོན་ཁང་
ནང་དང༌། ངལ་རྩལོ་གྱི་ར་བ་ཁག་ཏུའང་ཁབ་འདགུ བཙོན་པ་ཚོ་དང༌། ངལ་རྩལོ་
པ་ཚོས་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙོན་སུང་པའྱི་ཁངོ་ཁ་ོགདགུ་རུྩབ་ལ་འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་
རང་རང་གྱི་སེམས་ཤུགས་མ་བརླག་པའྱི་ཆེད་ད་ུབདོ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡྱིན་
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ལུགས་དང༌། རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རང་བཙན་ལ་བསརོ་རྐནེ་བཏང་ལུགས་སྐརོ་
གླངེ་མོལ་བ་གྱི་ཡོད་འདགུ བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཤེས་མཁན་བཙོན་པ་ཚོར་བྱིངས་
ནས་བདོ་རང་དབང་གྱི་སྱིད་དནོ་གནས་སངས་དང་རྒྱལ་རབས་འགྲལེ་བཤད་བ་
གྲགོས་བརདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིའྱི་དབང་སུྒར་ལ་མྱི ་དགའ་བ་དང༌། སྐྱནོ་བརདོ་
ཀྱི་རྣམ་འགུར་རྣམས་བཙོན་པ་དང༌། ད་ོདམ་ཁངོས་ཚུད་པའྱི་མྱི ་ཚོས་གླུ་གཞས་ཀྱི་
ཚུལ་ད་ུགཏངོ་ཞྱིང༌། ད་ེནྱི་མེ་ལྕ་ེའགགོ་མེད་ད་ུམཆེད་པ་ལརྟ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ཁབ་འཕལེ་
འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། སྡགུ་བསལྔ་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་ལུས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་རེ་བ་ནྱི་ང་ཚོ་
ལ་བདེ་ཅྱིང༌། ང་ཚོ་ནྱི་ཁངོ་ཚོའྱི་རེ་བ་དང༌། དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་
སུྒབ་པའྱི་རགས་མཚན་ད་ུངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་འདགུ བདོ་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་
མྱི ་མང་ཚོས་ང་ཚོར་རེ་བ་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པསོ་འགན་བསྐརུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
རུྒྱ་མཚན་གྱིས་ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེལརྟ་ཡྱིན། 

 མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་སནྙ་སྐུལ་ཐངེས་འགའ་ཤས་
ཞུས་ཡོད་ཅྱིང༌། བདནེ་འབྲལེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་སྡགུ་བསལྔ་ཇྱི་ལ་ྟབུ་མངོ་གྱི་ཡོད་
པ་དང༌། བདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངསོ་བདནེ་རྣམས་འཛམ་གླྱིང་ནས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་
པའྱི་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཕགོས་མཚུངས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཤ་ཚ་
དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དའུང་ལས་འགུལ་ཇྱི་སྙདེ་ཅྱིག་བས་ཡོད། 

 ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་གྱིས་འབད་རྩོལ་བདེ་པ་འདྱི་བདོ་ནང་གྱི ་
གནས་ཚུལ་ཤྱིན་ཏུ་ཐབས་རགུས་དའེྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་པ་ངསེ་པར་ཤེས་དགསོ། བདོ་ད་ུ
ལུས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀའྱི་དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་མུན་
དངོ་ད་ུལྷུངས་ན་ཡང་ད་དངུ་བསྐྱར་ད་ུརང་དབང་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་བ་རུྒྱའྱི་
སེམས་ཤུགས་ཡོད་སབས་ང་ཚོས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་མང་གྱི་འགན་འཁུར་རྩ་
ཆེ་སུྒབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་འདྱི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་པ་བུང་བ་མ་གཏགོས། བདོ་ད་ུཡོད་
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པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ཞྱི་བད་ེའདདོ་ཁངེས་ཡོད་
ན༑ ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དནོ་ད་ེགཙོ་བརོ་བདེ་དགསོ་དནོ་མེད། 

 བདོ་འཛྱི ན་སྐྱངོ་བདེ་པའྱི་གོ་སྐབས་བདོ་མྱི ་ཚོར་བུང་བའྱི་ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་
སྱིད་གཞུང་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་མྱིན་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་མ་ཟད། ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམས་འཛྱིན་སྐྱངོ་བདེ་པའྱི་གཞུང་གྱི་སལོ་ལུགས་འདྱི་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་
ངསེ་པ་མེད། མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་ནྱི་བདོ་མྱི ་མང་རང་གྱིས་བདེ་ངསེ་
ཡྱིན་ཅྱིང༌། ལགྷ་པར་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྦང་བརྩནོ་བས་པའྱི་གཞནོ་སྐྱསེ་ཡར་
ཐནོ་ཅན་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་ནསུ་ཤུགས་འདནོ་ངསེ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཕག་པར་ཡོད་
པའྱི་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོའདྱིར་ཡྱིད་འཇགོ་བས་ཏ་ེདངེ་དསུ་མུར་མགགོས་ངང་
འགུར་བཞྱིན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསང་བདེ་དགོས་ཞེས་ངའྱི་མྱི ་
མང་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ང་ཚོར་ཤེས་རྱིག་དང་ཡོན་ཏན་མང་ལ་ཕུག་པ་
ཡོད་པས། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཕུག་ཏུ་གཏངོ་བ་ལ་ང་ཚོས་ལམ་ཕགོས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ནས་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་པ་ཡོད། དངེ་དསུ་མྱི ་མང་པསོ་དཀའ་ངལ་དང་
ལེན་དསུ་ཚོད་བླསོ་བཏང་གྱིས་ཆོས་ཕགོས་སུ་སླབོ་སྦངོ་ཉམས་ལེན་བདེ་བཞྱིན་པ་
དང༌། ལགྷ་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟབ་ལ་ད་ོསང་དང༌།  རྩད་དཔདོ་སླབོ་
སྦངོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། སབས་ལེགས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སདྐ་
ཡྱིག་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིང༌། ཆེས་ཕ་ཞྱིང་ཟབ་པའྱི་ལ་ྟབའྱི་
གནད་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀང་ཡོད་པས་ད་ེདག་ཤེས་པ་ལ་སདྐ་ཡྱིག་གཞན་ཞྱིག་
ལ་བརནེ་དགསོ་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་གང་ཡང་མེད། དསེ་ན་ང་ཚོའྱི་གཞནོ་ན་ུཚོས་ད་ེ
འདྲའྱི་མཐུན་རྐནེ་འདྱི་རྩ་བ་ཆེན་པ་ོཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་དགོས་ཤྱིང༌། 
གཞོན་ན་ུམང་ཙམ་ཞྱིག་ནས་མཐུན་རྐནེ་འདྱི་དག་བདེ་སྤདོ་བས་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་གྱི་
ཆོས་དང་ཤེས་རྱིག་ལ་ཞབས་འདགེས་ཕན་བུ་ཞྱིག་སུྒབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 
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 ད་ཕན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་བས་ཏ་ེལོ་བཅུ་སོང་བའྱི་རྱིང་ཤེས་རྱིག་
དང༌། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་གུྲབ་འབྲས་གང་འཚམས་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོད་
ཅྱིང༌། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ནྱི་གང་མགགོས་མཇུག་བསྡམོས་བ་ཉརེ་ཡོད། 
ད་ེམཚམས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏངོ་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩནོ་བདེ་དགསོ། དངེ་སབྐས་རང་རེའྱི་གནས་སངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བུང་བ་ནྱི་རྒྱ་
གར་གཞུང་དང་མྱི ་མང་གྱི་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བའང་ཤེས་དགསོ། བདོ་མུར་
མགགོས་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོང་མྱིན་ནྱི་གཙོ་བརོ་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་བ་ལས་ལ་
རག་ལུས་ཡོད་པས། ང་ཚོ་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་
དམར་གྱི་བཙན་དབང་གཉའ་ཤྱིང་འགོ་མནན་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་བཅྱིངས་འགྲལོ་
བདེ་པ་དང༌། བདོ་མྱིས་འཛྱིན་སྐྱངོ་བས་པའྱི་རང་དབང་གྱི་བདོ་ཅྱིག་ཡོང་བའྱི་ལས་
འགན་རྩ་ཆེ་ད་ེསུྒབ་པ་ལ་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་སྐྱདེ་བ་དགསོ་པར་དྲན་བསྐུལ་བ་རུྒྱ་
ཡྱིན། 

 རྒྱ་དམར་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ། ལས་དནོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དྲག་ཤུགས་
ལ་བརནེ་ནས་སུྒབ་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པ་ཡྱིན་སབས་ཁངོ་ཚོས་རན་གཞནོ་བར་མ་
ཐམས་ཅད་ལ་དྲག་པའོྱི་སླབོ་སྦངོ་བདེ་འཇུག་པ་དང༌། མཚོན་ཆ་ག་ོསྒྱིག་བདེ་པ། 
ས་ཆ་གནད་ཡོད་ཁག་ལ་ས་ཁུང་བུྲ་བ། འཁརོ་ལོའྱི་བགྲདོ་ལམ་བཟ་ོབ་སོགས་ནྱི་
དམག་དནོ་ཐགོ་གཞྱི་རྩའྱི་གྲ་སྒྱིག་གྱི་ལས་དནོ་ཁག་ཡྱིན། དརེ་མ་ཟད། ལས་དནོ་
ད་ེདག་ཐམས་ཅད་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་སླབོ་སནོ་ལརྟ་ལག་ལེན་ད་ུབཀལ་ན་སུྒབ་ཐུབ་པ་
དང༌།  མའའོྱི་སླབོ་སནོ་ནྱི་བསླུ་མེད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པ་
རེད། འནོ་ཀང་མྱི ་ས་ཡ་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ལ་ྟབ་བཞྱིན་ཡོང་ཐབས་
མེད་སབས། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་མའ་ོདང་ལོ་མང་ཡུན་གྲགོས་ཡྱིད་ཆེས་བརན་
པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱ་དམར་གྱི་འག་ོའཁྱིད་རན་རབས་ཚོའྱི་ནང་དའུང་ལ་ྟབ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་
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དཀའ་རྙགོ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གླངེ་ཐསོ་ཡོང་མུས་ལྟར་རྒྱ་དམར་ནང་
ཁུལ་ད་ུསརྔ་བུང་མ་མངོ་བའྱི་མྱི ་མཐུན་ཕགོས་འགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བུང་བ་རེད། རྒྱ་
དམར་ནས་ཤེས་དགསོ་པ་ནྱི། མྱིའྱི་སེམས་ལ་དསུ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་རང་དབང་ད་ུ
སྡདོ་འདདོ་དང༌། རང་དབང་ད་ུམན་ོབསམ་གཏངོ་བ། སྤྱི་ཚོགས་ལ་གང་དག་ེགང་
འསོ་རང་དབང་ད་ུབདེ་པ། ཚེ་གཡོག་དང་འཁུལ་འཁརོ་གྱི་ཆ་ལག་ལ་ྟབུ་མ་ཡྱིན་
པར་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་བའྱི་འཚོ་བར་རང་དབང་ད་ུསྤདོ་འདདོ་ཡོད་པ་ད་ེབཙན་
དབང་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུའང་གནནོ་ནམ་ཡང་མྱི ་ཐུབ། མྱི ་
སེར་སྤལེ་མཁན་གྱིས་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་དསུ་རག་ད་ུམནན་པ་ནྱི་བཙན་རྒྱལ་ནསུ་
ཤུགས་ཅན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བདེ་ཐུབ་པ་བུང་མེད་པས་ན། རྒྱ་དམར་གྱིས་ང་
ཚོ་བདོ་ཀྱི་ས་ཆ་རྩ་ཆེ་དརེ་ག་ོཐལ་ཙམ་ལས་མ་བཞག་ནའང༌། དསུ་ཡུན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་ག་ོཐལ་ད་ེལས་བསྐྱར་ད་ུརང་དབང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལངས་ངསེ་པ་ཡྱིན་ན།ོ།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་རྱིང་ང་ཚོས་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བས་ནས་ལོ་
བཅུ་གཅྱིག་སོང་བའྱི་དསུ་ཚེས་ལ་རསེ་དྲན་བདེ་བཞྱིན་ཡོད།

 ང་ཚོས་སྐབས་དའེྱི་དསུ་ཚེས་རེས་དྲན་གྱི ་ཚྱི ག་བརོད་པ་ཙམ་དང༌། 
ཚོགས་འད་ུབས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ལན་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་སོང་བ་དའེྱི་རྱིང་ང་
ཚོའྱི་ཡུལ་ནང་གྱི་འཕ་ོའགུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་མེད་དང༌། རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་མྱིའྱི་
བད་ེསྡུག་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་མེད་སྐརོ་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ནན་
ཏན་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་བདེ་འསོ་པ་ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་ཡུལ་ནང་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་གང་བའྱི་
འཕ་ོའགུར་ཞྱིག་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་བཀསེ་སྐམོ་ངལ་འཇྱིགས་མེ་འབོ་ནང་ལྷུང་
བ་ལ་ྟབུའྱི་ཚ་གཟྱིར་སྡུག་བསལྔ་དངངས་སྐག་བཟདོ་པར་དཀའ་བའྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་
གར་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་བསམ་ཚུལ་བདོ་རང་
དབང་སུྒབ་པའྱི་རེ་འདདོ་ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་ནས་དསུ་ནམ་ཡང་མ་བཏང་
བའྱི་ཐགོ་ལ་ད་དངུ་འབད་བརྩནོ་ནསུ་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། 

 ༡༩༥༦ ལོ་ནས་བཟུངས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་བདོ་ཡུལ་མ་བདག་བདག་
བཟུང་བདེ་མཁན་རྒྱ་མྱི ་དམར་པརོ་ང་ོརལོ་བདེ་པའྱི་ལས་འགུལ་དརེ་ད་ཕན་བར་
མཚམས་ནམ་ཡང་བཞག་མེད་ཅྱིང༌། བར་སབྐས་རྒྱ་དམར་ནས་རྱིག་གཞུང་གསར་
བར་ེཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་བསངླས་ཏ་ེཆོས་དང༌རྱིག་གཞུང་གྱི་རནེ་གཞྱི་ཁག་རྩ་མེད་
བཏང་བ་དང༌། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ནང་ཁུལ་ད་ུམཉམ་འབྲལེ་གནེ་ལོག་ཅསེ་པའྱི་ཤོག་
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ཁག་གཉྱིས་སུ་གུར་ཏ་ེམཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་བདེ་ཡའྱི་ནང་འཁུག་ཐུག་པའྱི་སྐབས་
སུ༑ བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀང་ཤོག་ཁག་ད་ེགཉྱིས་གང་རངུ་ད་ུམ་ཞུགས་ན་མྱི ་ཆོག་པའྱི་
བཙན་བསྐལུ་བས་ཏ།ེ བདོ་མྱི ་རྣམས་སྡགུ་སྦངོ་འཐབ་རོལ་བསྐལུ་ཟད་ད་ུགཏངོ་
རུྒྱའྱི་ཐབས་བུས་བས་པ་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་ཁངོ་ཁའོྱི་མཐ་ོཚད་མེ་འབར་ཤྱིང་གཤག་གྱི་
དཔ་ེལརྟ་ལགྷ་པར་གངོ་མཐརོ་སོང་འདགུ  ས་ྔལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་
ལ་མཚོན་ན། ཆབ་མད་ོཁུལ་དང༌། སྤ་ོབ་ོཁུལ། ལྷ་ོཁ། སདོ་ལུང༌། སྙ་ེམོ། ཤང་
ཁུལ་སོགས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོདཔུང་བསྡབེས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་སརྒ་དང༌། ལས་
བདེ་པའྱི་སརྒ་ས་ཁག་ཏུ་རལོ་མཆོང་ག་ོལག་ཁནོ་ཆེ་འཕགོ་བཅམོ་དང༌། རྒྱ་མྱི ་
བསད་རས་རྒྱ་ཆེ་བས་པ། ཡང་སབྐས་རེ་ཚོགས་འདའུྱི་སབྐས་གླ་ོབུར་ད་ུརྒྱ་མྱིའྱི་ཞྱི་
དྲག་ལས་བདེ་གསོད་བཟུང་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་འདགུ གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་
རེ་བུང་བའྱི་ཚེ་རྒྱ་དམག་ཁནོ་ཆེ་བཏང་ནས་ཁུལ་དརེ་དྲག་གནནོ་རེ་བདེ་པ་ཕངེ་
ལརྟ་དང༌། ཡང་ད་ེརསེ་སརླ་ཡང་བདོ་མྱིས་རལོ་ཟྱིང་བ་སྤདོ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་རུྒྱན་
ཆད་མེད་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྦ་རླབས་ལངས་ཏ་ེབདོ་ནང་རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ནམ་ཡང་ལྷྱིང་
འཇགས་འཁསོ་ཕབེས་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་གཙེར་བསུན་བཟ་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རལོ་
འཛྱིངས་ར་ུཁག་གྱི་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་རན་གྲས་ཞ་ེཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་མྱིས་བདོ་ཕུག་
མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྱིད། སླབོ་སྦངོ་སྤད། ཉམས་མངོ་བསགས། རྒྱ་དམར་གྱི་རསེ་
འབྲངས་སུ་ཆེད་དམྱིགས་རེ་བཅལོ་གསོ་སྐྱངོ་བས་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་ཡོན་ཉམས་
མངོ་གོ་རགོས་ཇ་ེཆེར་གུར་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཞེན་ཇ་ེཟབ་ཏུ་
གུར་ཏ་ེབདོ་བདོ་མྱིར་བདག་ཐབོ་ཡོད་པའྱི་ལ་ྟབ་ཡང་དག་གྱི་སྒ་ོནས་རྒྱ་དམར་ལ་ང་ོ
རལོ་མཐའ་བཀག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། གནས་ཚུལ་འདྱི་ལརྟ་ལ་བརནེ་བདོ་རྒྱ་མྱིས་
དབང་བསུྒར་བས་ནས་ད་ཆ་ལོ་བཅུ་དགུ་ཙམ་སོང་ཡང༌། ད་དངུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་
ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགན་འཕརེ་བའྱི་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ན་ུརེ་ཟུང་ཞྱིག་ཀང་གཏན་ནས་རྙདེ་
ཐནོ་མ་བུང་བས་རྒྱ་དམར་ནས་ལོག་སྤདོ་སྱིད་གཞུང་ད་ུངསོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་གཞུང་



61

རྙྱིང་པའྱི་ལས་བདེ་བཅསོ་མའྱི་འགན་འཁུར་བར་བཀལོ་སྤདོ་མུ་མཐུད་མྱི ་བདེ་ཀ་
མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དངསོ་མཐངོ་འདྱི་དག་གྱིས་བདོ་མྱི ་རན་གཞནོ་བར་མ་ཐམས་
ཅད་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་སྡདོ་འདདོ་ནམ་ཡང་མེད་པ་ལ་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་
མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་རང་རགས་གསལ་པརོ་མངནོ་པ་ཞྱིག་རེད། 

 རང་ཉྱིད་ཀྱི་བངླ་དརོ་བ་སྤདོ་ལ་རང་དབང་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་རྒྱ་དམར་གྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་རྱིམ་པ་མང་པའོྱི་ལགྕས་ཐག་གྱིས་བཅྱིངས་ཤྱིང༌། རང་ཉྱིད་བཀསེ་
སྐམོ་ངལ་སྡགུ་གྱི་མེ་དངོ་ནང་ལྷུང་བཞྱིན་ད།ུ སྱིད་ན་གཅསེ་པར་འཛྱིན་པའྱི་ལུས་
སགོ་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར་དགྲ་བརོ་རལོ་འཛྱིངས་ད་ེལ་ྟབུ་བདེ་པ་ནྱི། བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཕུལ་བུང་དཔའ་བའོྱི་རང་རགས་གསལ་བར་བསན་པ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་
ཀྱི་རང་དབང་འཕགོ་པ་ལ་སུས་ཀང་བཟདོ་སྒམོ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རགས་མཚན་བསན་པ། 
ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་ཡུལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་སྙྱིང་ལ་མདའ་གཟརེ་
བ་ལ་ྟབུའྱི་ཡྱིད་གདངུ་སྙྱིང་སབོས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲག་པའོྱི་སྐུལ་ལགྕ་བས་པ་ཞྱིག་
ཀང་རེད། ད་ེལ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་བསུྒབ་པའྱི་དནོ་ད་ུ
རུྒྱན་མྱི ་ཆད་པར་ལུས་སགོ་ཡལ་བར་དརོ་བའྱི་བདོ་མྱི ་སྙྱིང་སབོས་ཅན་ད་ེརྣམས་
དྲན་པའྱི་སྒ་ོནས་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་ར་ེབསྐུལ་བའྱི་གསོལ་འདབེས་སྨནོ་ལམ་བདེ་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁོང་ཚོས་ལུས་སགོ་གང་གྱི་ཆེད་ད་ུབཏང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་ཅྱིས་ཀང་བསུྒབ་རུྒྱར་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་
འབད་བརྩནོ་ལབྡ་བརྒྱ་བསྐྱདེ་ད་ེབདེ་དགསོ། 

 ཡང་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བདེ་མཁན་གྱི་གནས་སངས་ཆ་ནས་
བཤད་ན། རྒྱ་དམར་གྱིས་ཡུལ་གྱི་བདག་པ་ོམྱི ་མང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབང་ཆ་ཡོངས་
རགོས་མྱི ་མང་ལ་ཡོད་ཅསེ་དསུ་རག་ཏུ་བརདོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང༌། ལག་ལེན་
ང་ོམའྱི་ཐགོ་ཏུ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ཉྱིན་མཁོའྱི་ཉརེ་སྤད་དངསོ་རྱིགས་ལྟ་བུར་
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བདེ་སྤདོ་བདེ་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་སྱིད་བུས་འགངས་ཅན་མང་པརོ་གླནེ་
པ་རང་ཤེད་ཅན་གྱི་བསམ་སྤདོ་བཟུང་བས་མཐ་ོརྱིམ་དཔནོ་ཁག་ནང་ཁུལ་དའུང་
བསམ་སྤདོ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་འགལ་ཟླའྱི་དཀའ་རྙགོ་མང་དག་ལངས་མུས་མ་ཟད། 
སརྔ་ཕན་རྒྱ་དམར་གྱི་ཁ་ནས། ང་ཚོར་སྒརེ་སེམས་མེད་པའྱི་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་གཅནེ་པ་ོསུ་ལན་ཞེས་སྱིད་ན་ད་ེལགྷ་སུ་ཡང་མེད་པ་ལ་ྟབུའྱི་བསགྔས་བརདོ་
བཀུར་འསོ་སུ་འཛྱིན་པ་རེད། ད་ཆ་དགྲ་བའོྱི་དང་མར་བཟུང་ས་ེའཐབ་རྩདོ་ཀྱི་
མཚོན་རྩ་ེརུ་སུར་གཏད་བསྡྱིགས་མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱི་བ་བ་ལག་ལེན་ད་ུབསར་
བཞྱིན་པ་སོགས་རྒྱལ་འབྲལེ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གུར་དང་འགུར་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་ལུགས་ད་ེདག་ནྱི། བདག་ཅག་གྱི་སནོ་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱིས། འདསུ་
བས་ཐམས་ཅད་མྱི ་རག་པ་དང༌། དགྲ་གཉནེ་ངསེ་མེད་ད་ུགསུངས་པའྱི་བདནེ་དནོ་
ར་སྤདོ་བུང་བ་ཞྱིག་རེད། དསེ་ན། གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་སནོ་སྤྱིན་ལརྟ་རྣམ་
པར་གཡོ་ཞྱིང༌། རྒྱ་མཚོའྱི་རླབས་ལརྟ་འཁུགས་པའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱི་འདྲའྱི་སབྐས་
སུ༑ བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི་མགནོ་ཡྱིན་གྱི། ཞསེ་པའྱི་དནོ་ལརྟ། བདོ་རང་དབང་
སུྒབ་པའྱི་ལས་འགན་ཡོངས་རོགས་བདོ་མྱི ་རང་ནས་འཁུར་ཏ་ེབསུྒབ་དགོས་པ་
དང༌། ལགྷ་པར་གངོ་སྨསོ་ལརྟ་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཐ་སདྙ་གང་ད་ུའདགོས་པའྱི་
གཞྱིའམ། བདོ་ཀྱི་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོབདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་མྱི ་རན་གཞནོ་
བར་མ་མཐའ་དག་ནས་དགྲ་བའོྱི་གནནོ་བཙྱིར་ད་ེལ་ྟབུའྱི་འགོ་ཏུ་ལུས་སགོ་གཏངོ་
བ་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར། བདོ་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་ད་ེའདྲ་བདེ་པའྱི་ཚུལ་
ལ་བསམས་ན། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་ཡུལ་ད་ུགནས་འཁདོ་བདོ་མྱི ་ཉུང་ཤས་
རྣམས་སྒྱིད་ལུག་ལེ་ལོ་དང་རང་མགོ་གང་ཐནོ་ད་ུསྡདོ་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད་པས། 
སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ངར་མ་ཆག་ཅྱིང༌། ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་ལག་གདང་མ་ཞྱིག་པར། བདོ་
རང་དབང་བསུྒབ་པའྱི་དནོ་ལ་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་སྒྱིལ་འབད་བརྩནོ་གཡོ་མེད་ད་ུབདེ་
པ་གལ་ཆེ། འགྲ་ོཀུན་བད་ེལེགས་ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ལ་ྷསར་བདོ་མྱི ་མང་ནས་རང་དབང་
སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བས་པར། རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱི་བཙན་དབང་གདགུ་རུྩབ་
དྲག་པསོ་འགྲ་ོབ་མྱིས་རྩ་ཆེར་འཛྱིན་པའྱི་གནས་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་
མང་པ་ོདམར་གསོད་དྲག་གནནོ་བས་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཉྱིན་མོ་ད་ེལ་ང་ཚོས་རསེ་
དྲན་གང་གྱི་དནོ་ད་ུབདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟརེ་ན། ང་ཚོས་བདོ་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུ
ལུས་སགོ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཚོར་རསེ་དྲན་བདེ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ད་ེཉྱིན་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་བས་ནས་ཀང་རསེ་དྲན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་ཞ་ེན། དའེྱི་ཉྱིན་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱིས་བཙན་དབང་གྱིས་འཛྱིན་སྐྱངོ་བདེ་པའྱི་
སྱིད་བུས་ལ་ཕམ་ཉསེ་ཕྱིན་པ་གསལ་པརོ་བསན་པའྱི་ཐགོ ཁངོ་ཚོ་འུ་ཐུག་ཐབས་
ཟད་ཀྱིས་དྲག་པའོྱི་ལམ་ནས་གུང་བྲན་ལྟ་སྤདོ་ཀྱི་ལྡགོ་ཕགོས་མྱི ་སེར་སྤལེ་སལོ་
འཛྱིན་ཐབས་བདེ་དགསོ་པར་ཐུག་པ་དང༌། ང་ཚོའྱི་ཕགོས་སུ་ཕམ་ཉསེ་མྱིན་པའྱི་
ཁར། ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་གྱི་འགོ་ཏུ་ནམ་ཡང་སྡདོ་འདདོ་མེད་པའྱི་རྣམ་འགུར་
དཔའ་གདངེས་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོྱི་ངང་ནས་བསན་ཡོད། 

 ད་ེལ་ྟབུའྱི་རང་དབང་གནེ་ལངས་ལན་གྲངས་སངོ་ཕག་བདེ་སྱིད་ལ། ད་ེ
འདྲའྱི་དྲག་གནནོ་ཡང་སངོ་ཕག་བདེ་སྱིད་ནའང༌། སྐྱ་ེབ་ོསོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནང་གྱི་
སྙྱིང་སབོས་དང་རང་དབང་གྱི་འདདོ་པ་ནྱི་དསུ་ནམ་ཡང་གཏརོ་བརླག་གཏངོ་མྱི ་
ཐུབ་པས། བདོ་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ངསེ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་སུ་མ་ཚུད་བར་
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ངའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་འཐབ་རྩདོ་མུ་མཐུད་ནས་བདེ་ངསེ་ཡྱིན། གངོ་གསལ་བརདོ་དནོ་
རྣམས་ར་སྤདོ་བདནེ་རགས་སུ་ཉ་ེཆར་བདོ་ནས་ཐནོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་
ལས་ལགྷ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་དགསོ། ༡༩༧༠ ཟླ་བ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་སྙྱིང་སབོས་ཅན་
ཚོས་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ལ་ང་ོརལོ་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ལ་ྔབཅུ་ང་བརྒྱད་མང་
ཚོགས་ཀྱི་མདནུ་སར་སྡབེ་གསོད་བས་འདགུ་ཅྱིང༌། ཁང་པའྱི་ནང་དང༌། བཙོན་
ཁང་ནང་ཤྱི ་བསད་ཅྱི་བས་ག་ོརགོས་ཐུབ་མེད། ད་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ནང་ལ་ྷསའྱི་
རུླང་འཕྱིན་ནས་ག་ོམཚོན་ལནྡ་པའྱི་ང་ོརལོ་བ་ཆེ་ཁག་གཅྱིག་མག་ོགནནོ་ཐུབ་ལུགས་
ཁབ་བསྒགས་བས་པ་ལས། ཞྱིབ་གསལ་འགྲལེ་བརདོ་མ་བས་ཀང༌། ད་ེརསེ་ག་ོ
ཐསོ་ལ། བདོ་ལྷ་ོནབུ་ས་ཁུལ་ད་ུང་ོརལོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལངས་ཏ་ེརྒྱ་མྱི ་སངོ་ཕག་སྐརོ་
ལ་ཤྱི ་རས་བུང་བ་དང༌། སབྐས་དརེ་བདོ་མྱི ་བརྒྱ་ཕག་དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་སརླ་ཡང་
སྡབེ་གསོད་བས་འདགུ ཡང་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རསེ་ལ་ལ་ྷསའྱི་ནང་གསང་བའྱི་ཚོགས་
པ་ཞྱིག་རྒྱ་དམར་ལ་རྙདེ་ཐནོ་བུང་བ་དང༌། ཚོགས་པ་དའེྱི་མྱིང་ལ་ ༼བདོ་རང་
བཙན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་༽ ཞསེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་འདགུ དའེྱི་ཚོགས་མྱི ་དགུ་མང་
ཚོགས་ཀྱི་མདནུ་སར་སྡབེ་གསོད་བས་པ་དང༌། ད་ེབྱིངས་རྣམས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ནས་སུམ་
ཅུའྱི་བར་བཙོན་འཇུག་བས་འདགུ དངེ་སང་རྒྱ་མྱིས་བདོ་ཀྱི་ནང་གདགུ་རུྩབ་བཙན་
གནནོ་དྲག་པ་ོཚད་མེད་ཅྱིག་བདེ་པའྱི་སྤདོ་ཚུལ་འདྱི་དག་ལོ་ཤས་སྔནོ་གྱི་བ་སྤདོ་
ཀྱི་ཆ་ཙམ་མཚོན་པར་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང༌། གངོ་ད་ུབརདོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ད་ེདག་ནྱི་འགགོ་མེད་ད་ུའབུང་བཞྱིན་པ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ནང་བཀསེ་སྐམོ་ངལ་སྡགུ་
གྱིས་ཇྱི་ལརྟ་མནར་ཚུལ་ང་ོམ་རྣམས་ངའྱི་ངག་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་
གསལ་བརདོ་མྱི ་ཐུབ།

 དངསོ་དནོ་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་དགོས་པ་ཡྱིན་
ནའང༌། ངས་ནྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཞ་ེསངྡ་ནམ་ཡང་བདེ་མྱི ་ཐུབ། ངའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ་
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བདོ་ཀྱི་རང་དབང་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་སབོས་ཤུགས་ཆེན་པརོ་གུར་པའྱི་མཚམས་ཡོང་
ངསེ་ཤྱིང༌། ཞ་ེསངྡ་ནྱི་ནསུ་ཤུགས་མྱིན་ལ། ནསུ་ཤུགས་ཀྱི་ལྡགོ་ཕགོས་སུ་གནས་
པའྱི་སྐྱནོ་ཆ་ཞྱིག་རེད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཞ་ེསངྡ་གྱིས་ཞ་ེསངྡ་
འགོག་མྱི ་ཐུབ་པར་གསུངས་པ་ད་ེཡང་སྤྱིར་བཏང་ཆོས་བཤད་ཙམ་ད་ུགསུངས་པ་
མ་ཡྱིན་པར་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བསནུ་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཞ་ེསངྡ་
གྱི་ལམ་ནས་གུྲབ་འབྲས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བུང་ཡང་ད་ེནྱི་སོར་གནས་མྱི ་ཐུབ་ལ་ཡུན་རྱིང་
འཚོ་གནས་མྱི ་ཐུབ། དརེ་མ་ཟད། ད་ེནྱི་ས་ྔཕྱི་ཙམ་མ་གཏགོས་སརླ་ཡང་དཀའ་
རྙགོ་འབདོ་པའྱི་གཡབ་མོ་ཡྱིན། ད་ལའྟྱི་ཆར་ངའྱི་མྱི ་མང་གྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་
དྲག་འདྱི་འདྲའྱི་སབྐས་སུ་ཞ་ེསངྡ་བས་ན་ཡྱིད་ལ་སྡགུ་བསལྔ་སནོ་མ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་
གང་ཡང་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། ལར་ནས་ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཅྱི་བདེ་ནམ་ཡང་མྱི ་ཤེས་པའྱི་
མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་ཞ་ེསངྡ་ཅྱི་ཕྱིར་བདེ། འག་ོའཁྱིད་པས་དབང་མེད་ད་ུགཅུན་འཁྱིད་
བས་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་ས་ཡ་མང་པ་ོལ་ཞ་ེསངྡ་ཅྱི་ཕྱིར་བདེ། ང་ཚོས་ད་ེའདྲའྱི་འག་ོའཁྱིད་
པ་རྣམས་ལའང་ཞ་ེསངྡ་ཅྱི་ཕྱིར་བདེ། གང་ལགས་ཟརེ་ན། ཁངོ་ཚོས་ཀང་རང་གྱི་
བདནེ་དནོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུདཀའ་སྡགུ་མང་པ་ོམངོ་ཡོད།

 ངདེ་རང་ལ་ཞ་ེསངྡ་གྱི་དནོ་འགུྲབ་པར་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ཀང༌། དསུ་རག་ཏུ་
ཡྱིད་ཆེས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་དྲང་བདནེ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན། 

 རྒྱ་དམག་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་ནའང༌། ངའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ད་ེའགུར་མེད་ད་ེ
རང་ཡྱིན་ཅྱིང༌། དངེ་དསུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཧ་ཅང་ནསུ་ཤུགས་ཆེན་པའོྱི་རལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སབོས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཚོས་ཀང་འཇྱིགས་
སང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང༌། རྒྱལ་རབས་ལ་ངསེ་གཏན་གང་ཡང་མེད། གཟྱི་
བརྱིད་ཚད་མེད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཉམས་བརླག་ཏུ་གུར་ཡོད། དངེ་སང་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་རབས་ནང་བུང་མ་མངོ་བའྱི་སབོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་
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ད་ེའདྲའྱི་སབོས་ཤུགས་ད་ེལ་ནད་སྐྱནོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། གཞྱི་རྩ་འཇྱིགས་སང་འབའ་
ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་ཚུགས་པ་ད་ེཡྱིན། དཔརེ་ན། གནའ་དསུ་ཀྱི་མྱི ་ལརྟ་དངེ་སང་རྒྱ་
ནག་ནང་གྱི་མྱི ་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནརོ་འཁུལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྱིག་ཐནོ་ན་དཀནོ་
མཆོག་གསར་པའྱི་བཀའ་ཆད་དྲག་པ་ོཕགོ་གྱིས་དགོས་པའྱི་འཇྱིགས་སང་འགོ་དསུ་
རག་ཏུ་གནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ད་ེགནས་ཨེ་ཐུབ་ཟརེ་
ན༑ མྱི ་ཐུབ། རྒྱལ་རབས་དང་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་འཛྱིན་པ་ད་ེ
གྲས་ལ་འདྲ་བ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་གནས་མྱི ་ཐུབ་པ་ད་ེཡྱིན་ལ། རྒྱ་
ནག་ཀང་མཐར་གརེ་ཞྱིག་ཏུ་འགྲ་ོརུྒྱ་རེད། ད་དངུ་འཛམ་གླྱིང་ནང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་
གྱི་མྱི ་རེ་ཟུང་མུ་མཐུད་ནས་བུང་དབང་ད་ུསོང་རངུ༌། མཐར་ཐུག་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ནྱི་
དྲང་བདནེ་ལ་འཐབོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་དང༌། ང་ཚོའྱི་དནོ་གནད་ཀང་དྲང་བདནེ་ཞྱིག་ཡྱིན་
སབས་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱི་བཙན་གནནོ་དྲག་པའོྱི་གཉའ་ཤྱིང་ད་ེཡོངས་
སུ་བརོ་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པའྱི་བདོ་གསར་པ་འཛུགས་བསུྐན་བདེ་ཆེད་ཡར་ལངས་
རུྒྱར་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། 

 མཇུག་ཏུ། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ཚོར་དགསོ་མཁ་ོཆེ་བའྱི་དསུ་སུ་སེམས་གསོ་སླབོ་
སནོ་དང༌། ལག་འདནོ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཞུང་སྒརེ་ཁག་ལ་ད་རྱིང་གྱི་ག་ོ
སབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའྱི་རསེ་དྲན་ཡང་བསྐྱར་བདེ་པ་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་གྱི་ལགྕས་སྒགོ་ལས་གྲལོ་སདླ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལནྡ་པའྱི་
རང་དབང་རྩོད་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་དནོ་ལྡན་རྒྱལ་རབས་སུ་གྲགས་པ་ཞྱིག་བས་
པའྱི་དསུ་ཚེས་དའེྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་ཞྱིང༌། དརེ་མ་ཟད་དྲག་ཟྱིང་ཆེན་པ་ོད་ེསབྐས་ལུས་
སགོ་ཆུད་ཟསོ་གུར་པ་རྣམས་དང༌། ད་བར་ལོ་མང་རྱིང་བཙན་དབང་གདགུ་རུྩབ་
འགོ་ཉསེ་མེད་ད་ུལུས་སེམས་དཀའ་སྦངོ་མངོ་མཁན་ཁྱི་ཕག་མང་པ་ོད་ེདག་གྱི་རསེ་
དྲན་ཡང་ཡྱིན།

 ད་ཕན་ལོ་བཅུ་ལྷག་གྱི ་རྱིང་ལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་
ཅྱིག་མང་དགསོ་བུང་བ་དང༌། ལགྷ་པར་ད་ུདངེ་སབྐས་རང་གྱི་མྱི ་ཚེའྱི་འཚོ་ཐབས་
ཐགོ་ལ་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་ཤུགས་འཇྱིགས་དངངས་ཀྱིས་མནར་ཏ་ེབརདོ་པར་
དཀའ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བུང་ཡོད་ན་ཡང༌། ཕགོས་གཞན་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་སུྒར་
འགོ་གནས་པ་དང༌། ཡུལ་གཞན་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་གཞནོ་
ན་ུམང་པའོྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ག་ོརགོས་ཇ་ེམཐརོ་གུར་ཏ་ེ
བདོ་ཅསེ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་དང༌། དའེྱི་ནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་དར་ཡོད་
པའྱི་གནས་ལུགས་ད་ེཁངོ་ཚོས་གཞྱི་ནས་ཤེས་རགོས་གཅེས་འཛྱིན་བདེ་པ་སོགས་
བདོ་དནོ་ལ་ཕན་པའྱི་འགུར་བ་ཡང་བུང་ཡོད། བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཧ་
ཅང་ཛ་དྲག་ཆེ་བ་འདྱི་ལ་དཔགས་ན། བདོ་དནོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ཤེས་རགོས་ཁབ་
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གདལ་འགྲ་ོཚད་དལ་དྲགས་པ་ལ་ྟབུ་ཡོད་ན་ཡང༌། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དང༌། མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན། གཞུང་གྱི་ལ་ྟསྤདོ་ལུགས་སལོ་འདྲ་མྱིན། ས་གནས་
གླྱིང་ཆེན་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལོ་རེ་ནས་ལོ་
རེར་ཤེས་ཁབ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། དའེྱི་རུྒྱ་མཚན་གང་ཡྱིན་སམྙ་ན། བདོ་
མྱི ་མང་ནས་སོ་སོའྱི་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུརྩདོ་གླངེ་བདེ་པ་འདྱི་དྲང་བདནེ་ཡྱིན་པ་
དང༌། ད་ེལ་ནསུ་པ་ཡོད་པ་ཤེས་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་བ། བདནེ་པ་དང༌། དྲང་པ་ོ
ནྱི་སསྦ་བསྐངུས་བ་ཐབས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྐནེ་ལས་བུང་བར་སེམས། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིར་དྲང་བདནེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མཐར་ད་ེལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་དགསོ། དྲང་བདནེ་
ཡོད་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། བླ་ོསྤབོས་སྐྱ་ེབའྱི་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ལ། ཨེ་ཤ་ཡའྱི་གླྱིང་
ཆེན་ནང་ཉ་ེཆར་བང་ལ་ད་ེཤྱི ་ཟརེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་གཅྱིག་བུང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་དངསོ་འབྲལེ་དྲང་བདནེ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་དང༌། མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་རབས་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཞསེ་པ་དསེ་རང་དབང་
གྱི་འཚོ་བའྱི་དནོ་ད་ུའབད་བརྩནོ་མཐའ་མེད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་བསན་
པ་ཞྱིག་ཀང་རེད།

 བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་སྐརོ་ལ་མ་འངོས་ལུང་བསན་ལ་ྟབུ་བརདོ་མྱི ་
ཐུབ་ཀང་འགུར་བ་ངསེ་པར་ད་ུཡོང་གྱི་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་མཚོན་ན་
ཡང༌། ལོ་བཅུའྱི་གངོ་ད་ུམྱི ་སྱིད་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པའྱི་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབུང་
ཡོད་ཅྱིང༌། རྒྱ་ནག་རང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཁརེ་རྐང་ད་ུསྡདོ་པ་དང༌། དསུ་
ཚོད་དང་མྱི ་མཐུན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་དརོ་དགསོ་པའྱི་འགུར་བ་མྱི ་འགྲ་ོཐབས་
མེད་ད་ུགུར་ཡོད། དངེ་སང་རྒྱ་ནག་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་
ཡོད་པའྱི་འཐུས་མྱིའྱི་གྲས་ཡྱིན་པས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཞྱི ་བདའེྱི་ཆེད་ད་ུལས་དནོ་སུྒབ་
ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་ལརྟ་རྒྱ་ནག་ནས་ད་ེབཞྱིན་བདེ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་མ་
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ཟད། ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ང་ོམ་ད་ེདང༌། བདོ་མྱིའྱི་སེམས་
ཤུགས་ནམ་ཡང་ཉམས་མྱི ་ཐུབ་པ་ད་ེཡང་ཁས་ལེན་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།

 ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཤུགས་དང༌། གཞནོ་ནའུྱི་ནང་རྒྱལ་གཅསེ་ག་ོ
རགོས་འཕར་ཚད། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབ་བཅས་ཀྱི་གནས་ལུགས་
འདྱི་དག་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་མུན་ནག་མྱིན་པ་ད་ེམཐངོ་
ཐུབ་ཅྱིང༌། ད་ེའདྲའྱི་སེམས་ཤུགས་དང༌། རྒྱལ་གཅསེ། རྒྱབ་སྐྱརོ་བཅས་ཇྱི་སྱིད་
ཡོད་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུབདོ་དནོ་གྱི་རེ་བའང་ཡོད་ངསེ་ཡྱིན།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༣ བདོ་རྒྱལ་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ཆྱིག་བརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་དསུ་ 
དྲན་དང༌། གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་བཞྱི་པ་

ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ལོའྱི་ཆུ་གངླ་ལོ་འདྱི་བདོ་རའེྱི་ཐགོ་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོབནོ་ཏ་ེབདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ཆྱིག་བརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་ལོ་ཡྱིན་པ་
དང༌། ད་རྱིང་གྱི་དསུ་ཚེས་འདྱི་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་ལ་ང་ོ
རལོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བརྩམས་ནས་ལོ་བཅུ་བཞྱི་སོང་བའྱི་དསུ་
ཚེས་ཡྱིན་པས་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་དྲན་གསོ་བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ངདེ་ནས་གཞྱིས་བསེ་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ལགྷ་བསམ་མཛའ་བརྩསེ་དྲངས་པའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 བདོ་རྒྱལ་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ཆྱི ག་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོང་རྱིང་གྱི ་གནས་ལུགས་
ཉུང་བསྡསུ་ཤྱིག་བརདོ་ན། བདོ་ར་ེཁྱི་བདནུ་དང༌། སངེ་གཉྱིས། ལེགས་དུྲག སྡ་ེ
བརྒྱད། བཙན་ལ་ྔས་ེརྒྱལ་རབས་ཉརེ་བརྒྱད་རྱིང་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང༌། ལག་
རྩལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་རྣམ་པ་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་འཕལེ་རྒྱས་བུང་ཞྱིང༌། ཉརེ་བརྒྱད་པ་
ལ་ྷཐ་ོཐ་ོརྱི་གཉན་བཙན་སབྐས་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་གསར་ད་ུབརྙསེ། སོ་གསུམ་
པ་སངོ་བཙན་སམྒ་པ་ོདང༌། སོ་བདནུ་པ་ཁྱི་སངོ་ལྡ་ེབཙན། བཞྱི་བཅུ་པ་ཁྱི་རལ་པ་
ཅན་བཅས་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སབོས་
འབརོ་མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བུང་ས།ེ ད་ེཡང་ཆོས་ཕགོས་ནས། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་དའེྱི་དགངོས་འགྲལེ་བསན་བཅསོ་མང་པ་ོབདོ་སདྐ་ད་ུབསུྒར། ལ་ྷ
ཆོས་མྱི ་ཆོས་ཀྱི་སལོ་བཟང་པ་ོབཙུགས་ཏ་ེམངནོ་མཐ་ོངསེ་ལེགས་ཀྱི་ལམ་གསལ་
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བར་མཛད། སྱིད་ཕགོས་ནས། མངའ་འབངས་ལ་ས་ཞྱིང་བགསོ་སྙམོས་དང༌། 
མང་མོས་བླ་ོལྡན་གྱི་མྱི ་ས་བསྡུས་ནས་དབར་དགུན་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་བདེ་པ་སོགས་
དངེ་དསུ་སྤྱི་ཚོགས་དམངས་གཙོའྱི་ལ་ྟསྤདོ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཕུལ་ད་ུབུང་
བ་བསྐྱངས། དགྲ་སྡ་ེརྣམ་པར་འཇམོས་པའྱི་དཔའ་གྲགས་ཆེ་བ་སོགས་ད་ེདསུ་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སནྙ་གྲགས་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ཕགོས་ཀྱི་ཁནོ་ད་ུཁབ་པར་གུར།

 རྒྱལ་རབས་ཞ་ེགཅྱིག་པ་གླང་དར་མས་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་ལོག་པར་བལསྟ་
པས་བསན་པ་ལ་གགེས་ཆག་ཆེན་པ་ོབུང༌། གངླ་དར་གྱི་སས་ང་ོའདྲ་གཉྱིས་མ་
མཐུན་པར་མངའ་རྱིས་སོ་སོར་ཕ་ེབ་ནས་བཟུངས་བདོ་སྱིལ་བུར་སོང་ས་ེསྤྱི་མཐུན་
གྱི་སབོས་ཤུགས་ཉམས་པས། བདོ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ས་སྡ་ེམང་པ་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཟུར་
གསེ་གཞན་སྡརེ་ཚུད་ཤོར་སོགས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཕགོས་ནས་ཉམས་ཆག་འཐུས་
ཤོར་ཆེན་པ་ོབུང༌། ད་ེརསེ་ས་སྐྱ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་སྐ་ུདསུ་ནས་བཟུངས། ས་
སྐྱ་པ་དང༌། ཕག་གུྲ་པ། རྱིན་སྤུངས་པ། གཙང་པ་སོགས་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་རྱིམ་
བཞྱིན་བསྐྱངས་པའྱི་རྱིང་བདོ་སྱིལ་བུའྱི་སབྐས་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཆོས་སྱིད་
དར་རྒྱས་གང་ལེགས་བུང་ན་ཡང༌། མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་སྐ་ུརྱིང་གྱི་བདོ་ཀྱི་ས་སྡ་ེ
མཐའ་དག་ས་ྔསོར་ཆུད་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ཁུལ་ལའང་མྱི ་བད་ེབའྱི་འཁུག་
རྩདོ་ས་ྔརསེ་སུ་བུང༌། 

 ༸རྒྱལ་དབང་ར་ེསྐུ་ཕངེ་ལྔ་པ་ནས་བཟུངས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་པའྱི་ཆབ་
སྱིད་དར་བའྱི་རྱིང་བདོ་ནང་ཆོས་འབརོ་བད་ེསྐྱྱིད་མྱི ་དམན་ཙམ་བུང་ན་ཡང༌། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་མྱི ་དམར་པསོ་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བས་རསེ་བད་ེསྡགུ་ཇྱི་བུང་
ཚང་མའྱི་བླ་ོགསལ་ལརྟ་ཡྱིན། 

 ད་ེལྟར་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ཆྱིག་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོང་བའྱི་ལོ་རུྒྱས་ལ་ཕྱི་
མྱིག་བལསྟ་ཚེ། ས་ྔདསུ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐ་ུརྱིང་ལ་བདོ་རྱིགས་
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མཆྱིས་སོ་ཅགོ་གོང་བུ་གཅྱིག་གུར་ལ་བརནེ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སབོས་འབརོ་མངའ་
ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བུང་ཞྱིང༌། ད་ེརསེ་བདོ་སྱིལ་བུར་སོང་ས་ེརང་རང་སྡ་ེ
ཁག་མང་པ་ོཟུར་གསེ་སྤྱི་འདསུ་ཀྱི་སབོས་ཤུགས་ཉམས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཆབ་སྱིད་
མངའ་ཐང་ཉམས་ཆག་ཆེན་པ་ོབུང༌། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཡང་བདོ་མྱི ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་
སབོས་ཤུགས་འད་ུའགདོ་དང་སབྐས་བསནུ་ཐབས་ཤེས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་
གྱིས་རྒྱ་དམར་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཅྱི་བདརེ་ཐབོ་ས།ེ བདོ་མྱི ་
མང་གྱི་བད་ེསྡུག་གནས་སངས་འདྱི་ལ་ྟབུར་གུར་བ་བཅས་སྒ་ོབཏགས་བརདོ་མཁས་
མྱིན་པར་ལོ་རུྒྱས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐགོ་ནས་ར་སྤདོ་མཛུབ་སནོ་གསལ་པརོ་
བུང་བ་འདྱི་ག་ཡྱིན་པས། ཚུལ་འདྱི་དག་ལ་རང་ཅག་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་བསམ་
གཞྱིགས་རསེ་དྲན་གྱིས་བདོ་རྱིགས་སུ་གཏགོས་པ་མཆྱིས་སོ་ཅགོ་ཀུན་སྱིལ་བུར་མྱི ་
འགྲ་ོབར་གངོ་བུ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་དགསོ་པ་དང༌། རང་བད་ེརང་ས་ནས་མ་འཕུག་
པ་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་བ་དགསོ། 

 ད་ེལ་བདོ་སྱིལ་བུར་གུར་པའྱི་མཇུག་དང༌། ས་སྐྱ་པའྱི་དསུ་སབྐས་བཅས་
པར་བདོ་ནང་སོག་རྱིགས་གངོ་མའྱི་བཀའ་བཀདོ་སླབེས། ད་ེརསེ་མན་ཇུ་གངོ་མའྱི་
དསུ་བདོ་ཀྱི་ལས་དནོ་ལ་མན་ཇུས་ཐ་ེབུས་བདེ་པའྱི་དསུ་སྐབས་བུང་ཡོད་ཀང༌། 
སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་ཧན་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་སོག་པ་ོདང་མན་ཇུའྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་
གནས་ཤྱིང༌། སོག་པའོྱི་དབང་ཤུགས་མཇུག་རགོས། མན་ཇུའྱི་དབང་ཆར་རྒྱ་མྱིས་
ང་ོརོལ་གནེ་ལངས་བས་ནས་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོའྱི་སལོ་ལུགས་སུ་ཕགོས་པའྱི་
སབྐས། མན་ཇུའྱི་བཙན་ཤུགས་མཐར་སྐདོ་ཀྱིས་བདོ་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་
སྡདོ་བས། ད་ེའབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་འགས་ཕན་ཚུན་འདདོ་རྔམས་ཁ་ེདབང་སདླ་བདོ་རྒྱ་
ཁངོས་ཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་ཡྱིག་འཇགོ་འགའ་ཤས་ཡོད་ཀང༌། ད་ེདག་ཁུངས་འབྲལེ་དྲང་
བདནེ་དནོ་གནས་མྱིན་པ་ཡྱིག་ཆ་ས་ྔརསེ་འཇགོ་སངས་ནས་མངནོ་ཐུབ་ཅྱིང༌། ཉ་ེ
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ཆར་རྒྱ་མྱི ་དམར་པསོ་བདོ་ལ་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་ཐགོ བཙན་དབང་
གྱི་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ འཇགོ་བཅུག་པ་དྲང་འབྲལེ་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིན་ཞསེ་
ང་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་མདནུ་སར་གསལ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེ
མྱིན་དྲང་འབྲལེ་གྱི་གནའ་རབས་ལོ་རུྒྱས་གང་གྱི་དབང་ད་ུབས་ན་ཡང་བདོ་ནྱི་རང་
བཙན་རྒྱལ་ཁབ་བསྙནོ་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན། 

 ལགྷ་ཏུ་སབྐས་དནོ་ད་ལའྟྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནྱི། བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་
རྣམས་མངའ་བདག་ཆེན་པ་ོགསུམ་གྱི་འགོ་ནས་བཅྱིངས་བཀལོ་ཐབོ་ས་ེརྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་
མང་རྣམས་ཡུལ་གྱི་བདག་པརོ་གུར་ལུགས་དང༌། བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་
བསུྐན་སརྔ་མྱི ་གྲགས་བུང་བས་བདོ་མྱི ་རྣམས་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་སྤདོ་ཀྱི་ཡོད་
ལུགས་སོགས་མྱིང་ཚྱིག་སནྙ་པའོྱི་དྲ ྱིལ་བསྒགས་ཇྱི་ལརྟ་བདེ་པ་བཞྱིན། བདོ་ནང་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་བདོ་མྱིའྱི་འདདོ་པ་ཁེངས་ངསེ་ཤྱིག་དངསོ་འབྲལེ་ཡོད་ན། 
ངདེ་ཅག་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱིའྱི་དགསོ་དནོ་ད་ེག་ཡྱིན་པས། བསུྒབ་བ་བད་ེསྐྱྱིད་
ལག་ཏུ་ཡོད་ན་སུྒབ་བདེ་ཐབས་དང་རྣམ་པ་ལ་རྩདོ་གླངེ་རྒྱག་དནོ་ཅྱི་ཡོད། ད་ེལ་ྟ
ན་ཡང་དངསོ་དནོ་ད་ུགསུམ་བཅུའྱི་དསུ་ཚེས་ཐགོ་མ་ད་ེཤར་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་
བཅུ་བཞྱི་སོང་བའྱི་རྱིང༌། བདོ་ནང་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་རྱིག་གམོས་
སལོ་བཟང་པའོྱི་རྱིགས་དང༌། ཆོས་དད། གཏམ་བརདོ། འགྲ་ོའདགུ་གྱི་ཐབོ་ཐང་
བཅས་རྩ་བརླག་ཏུ་སོང་བ་སྨསོ་མེད་ཁར། མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དམའ་མཐར་དགསོ་ངསེ་
ཀྱི་ལྟ་ོཟས་ཀང་སྤདོ་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་མེད་པར་བདོ་མྱི ་རན་བྱིས་མང་པ་ོཟས་བཅུད་
ཀྱིས་མ་ལྡངེས་པའྱི་ནད་མནར་དསུ་མྱིན་འཆྱི ་རྐནེ་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་མ་ཟད། 
འཇྱིགས་དངངས་དང་བཀོལ་སྤདོ་བརགེས་གསོད་ཀྱི་ངང་ད་ུཉྱིན་མཚན་སྦལེ་ཏ་ེ
སྡདོ་དགསོ་པས་བད་ེབའྱི་ག་ོསབྐས་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་དམར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལ་ྟསྤདོ་
སླབོ་སྦངོ་སྤད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་གཞནོ་ན་ུཕ་ོམོ་རྣམས་ནྱི། སླབོ་སྦངོ་བས་པའྱི་དགསོ་
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དནོ་ལས་དནོ་ཐགོ་ཞུགས་པའྱི་ག་ོསབྐས་མྱི ་སྤདོ་པར། དང་བངླས་ལ་མྱིང་བཏགས་
པའྱི་ཞྱིང་ལས་ཨར་ལས་ལམ་བཟ་ོསོགས་ངལ་རྩལོ་གར་དགོས་སུ་ཕུགས་ཟགོ་གྱི་
ཁུ་ཚོགས་ལརྟ་བསྐལུ་འདདེ་བདེ་པ་བཅས། མདརོ་ན་བདོ་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ོཅགོ་ལ་
མྱིའྱི་མཐངོས་ཙམ་མེད་པར་གནས་དགསོ་སབས། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀང་ལེགས་ཉསེ་
དཔདོ་པའྱི་བླའོྱི་མཐུ་ཅན་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་རང་རང་ལ་ྟསྤདོ་
འདྲ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་མྱི ་རན་གཞནོ་བར་མ་ཀུན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་
མཁན་ལ་རེ་བ་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་ནམ་ཡང་མྱི ་བདེ་པར་བདོ་ཡུལ་བདོ་མྱི ་
རང་ཉྱིད་ནས་འཛྱི ན་སྐྱངོ་བ་འདདོ་ཀྱི་བླ་ོབསམ་ཤུགས་ཆེ་འགོག་མེད་ད་ུའཕལེ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརནེ་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་ལ་རྩོད་གླངེ་བདནེ་
བདར་བདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལརྟ་ཡྱིན། 

 དསེ་ན། སརྔ་ཕན་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་རྒྱལ་རབས་དང༌། ད་ལའྟྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་གྱི་དབང་ད་ུབས་ན་ཡང༌། བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ད་ལའྟྱི་
འདྱི་མུར་སྡགུ་སྒམོ་བརྒྱབ་ས་ེསྡདོ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་ལ། འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོའགུར་ལྡགོ་སོང་དང་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ལརྟ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འག་ོ
འཁྱིད་པ་དག་ཀང་བླུན་པ་ོརང་ཤེད་ཅན་གྱི་སྡྱིག་པ་མྱིག་བཙུམས་ལ་ྟབུའྱི་བརླང་སྤདོ་
ལ་ཉསེ་དམྱིགས་སུ་རྱིག་ས་ེདྲང་འབྲལེ་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་བསམ་སྦརོ་ཉན་ཤེས་ག་ོ
ཤེས་ཅན་ད་ུའགུར་བའྱི་རེ་བ་མཆྱིས་ཤྱིང༌། ར་ོདནོ་འསོ་ཤྱིང་དགསོ་ལ་འགུྲབ་ཏུ་
རངུ་བའྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་བདནེ་འབྲས་ཀྱི་ཉྱི་མ་འཆར་ངསེ་ཡྱིན། ད་ེ
ལརྟ་རནེ་ཅྱིང་འབྲལེ་བར་འབུང་བའྱི་འབྲས་བུ་རུྒྱའྱི་རསེ་སུ་འགྲ་ོབ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་
པས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ཀུན་ནས་ལགྷ་བསམ་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ནས་ཡུལ་
དསུ་གནས་ཚུལ་དང་བསནུ་ཏ་ེམཐུན་པའྱི་རུྒྱ་ཚོགས་ཚུལ་བཞྱིན་སུྒབ་དགོས་པ་ནྱི་
གནད་ཀྱི་དནོ་པ་ོཡྱིན་ན།ོ། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅ་ོལ་ྔཔའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་དང༌། ཚེ་གཡོག་གྱི་དསུ་ཚོད་ཡུན་རྱིང་བུང་རསེ་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པརོ་རང་བཙན་ཐབོ་པའྱི་སབྐས་སུ། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་མ་འངོས་
པའྱི་མདནུ་ལམ་ཐག་གཅདོ་བདེ་པའྱི་རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་རགོས་བརླག་
པས་མ་ཚད། བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པ་ོརང་ཁྱིམ་བྲལ་ཏ་ེབཙན་བལོ་ད་ུགར་བ་
དང༌། ད་ེལས་ཆེས་མང་ལུས་སགོ་ཆུད་ཟསོ་སུ་གུར་ཡོད། གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་
འདྱིས་གངོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་མཚོན་པའྱི་ཐགོ ལགྷ་པར་བརྱིད་ཆགས་ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་ཚུར་རོལ་གྱི་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་བརལ་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ད་ུཡོད་པའྱི་
བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་པ་ོརྣམས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཏུ་བད་ེསྡུག་མཉམ་མངོ་བདེ་པའྱི་སྙྱིང་
དནོ་ཡང་མཚོན་པ་ཡྱིན། 

 གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོགང་ཡྱིན་ནམ་ཞ་ེན། བདོ་དནོ་ཡྱིན། 
བདོ་དནོ་ཞསེ་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ེམྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག ལ་ྟབ་ཞྱིག་
ལ་ང་ོརལོ་བདེ་པ་ད་ེཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་བཙན་བལོ་བ་ཉུས་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ཁ་ེཕན་ཆེད་འབད་རྩལོ་བདེ་པ་ཞྱིག་ལ་ཟརེ་བ་ཨ་ཡྱིན་སམྙ་ན། ད་ེདག་གང་ཡང་མ་
ཡྱིན། བདོ་དནོ་ནྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་དནོ་དང༌། ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་གནད་
དནོ། མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་ཐག་གཅདོ་ཇྱི་ལརྟ་བ་
བའྱི་རྩ་དནོ་ཡྱིན་པས། ཇྱི་སྱིད་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་འདདོ་བླ་ོམ་ཁངེས་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུ
བདོ་དནོ་གྱི་འཐབ་རྩདོ་མུ་མཐུད་ནས་བ་ངསེ་ཡྱིན། 
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 ངདེ་རང་དྲང་བདནེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། གལ་ཏ་ེད་ེགཉྱིས་མེད་ན་འགྲ་ོབ་
མྱི ་ཡྱི ་རྱིགས་ལ་རེ་བའྱི་གཞྱི་རྩ་གཏན་ནས་མེད་པར་འགུར། བདོ་དང༌། བདོ་འདྲ་
བ་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་དབང་འགོ་ཚུད་པའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཐ་ེབའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་སོ་སོའྱི་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་བདེ་པའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 དངེ་སབྐས་ལ་ྷས་དང༌། ས་མཚམས་འགའ་ཤས་ལ་ཕན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་
ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་འགུར་མཐངོ་ན་ཡང༌། བཙན་བལོ་པའྱི་བརདོ་བབས་ལརྟ་ན། སྤྱིར་
བཏང་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་སྡུག་ཆུང་ད་ུནམ་ཡང་མ་
ཕྱིན་པར་ད་དངུ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པའོྱི་ཐགོ་གནས་འདགུ གནས་སངས་ད་ེ
འདྲའྱི་འགོ་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལ་ྷཡུལ་ད་ུའབདོ་པའྱི་བཟ་ོགྲྲྭ་དང༌། འཁརོ་
ལམ། གནམ་ཐང་སོགས་ཡོད་པ་དང་མཉམ་ད་ུན་གཞནོ་མང་པསོ་རང་གྱི་མྱི ་
རྱིགས་ལྟགོས་ཤྱིར་འགྲ་ོབ་གཉྱིས་མྱི ་མཐུན་པར་མཐངོ་བ་ལ་ཡ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། 
གཟྱི་བརྱིད་ད་ུརླམོས་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ང་ོབ་ོད་ེདག་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་ཁ་ེཕན་ཅྱི་ཡང་ཐབོ་མེད་ཅྱིང༌། གནད་དནོ་གཅྱིག་རང་བུང་བ་ནྱི་གུང་བྲན་ལ་ྟ
སྤདོ་སླབོ་སྦངོ་བས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ན་གཞོན་མང་པ་ོབླ་ོའདདོ་མྱི ་ཁེངས་པ་བུང་བ་ད་ེ
ཡྱིན། 

 བདོ་མྱི ་མང་ད་ེའདྲ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོདང༌། བླ་ོའདདོ་མྱི ་ཁངེས་པར་
གནས་པའྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཁངོ་ཚོའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེསདྐ་འབདོ་འབད་རྩལོ་བ་དགོས་
པ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ལས་འགན་ད་ེདག་ཆེ་ཞྱིང་ལྕྱི་བ་ཡྱིན་ན་ཡང༌། 
བདོ་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླ་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཤུགས་ལས་མྱི ་ལགྷ་ཀང་མྱི ་ཞན་པའྱི་ཐགོ་ནས་
འབད་བརྩནོ་མཐར་ཕྱིན་པ་བ་དགསོ། 

 མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་མདནུ་ལམ་ལ་རེ་བ་མེད་པའྱི་མུན་ནག་ནམ་ཡང་
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མྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི ་བརན་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་འཛམ་གླྱིང་གང་
སར་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་པ་ལརྟ། བདོ་ནང་ད་ུཡང་འགུར་བ་ཞྱིག་ངསེ་པར་
ཡོང་དགསོ་པ་མ་ཟད། དྲང་བདནེ་ང་ཚོའྱི་ཕགོས་སུ་ཡོད་ཅྱིང༌། མཐར་ཐུག་གྱི་རེ་
བ་དང་སེམས་ཤུགས་ཀང་ང་ཚོའྱི་ཕགོས་ན་ཡོད། 

 བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲྱི་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་དུྲག་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་དབང་སུྒར་འགོ་སྡདོ་འདདོ་མེད་པའྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ནས། བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བརྩམས་ནས་མྱི ་ལོ་བཅུ་
དུྲག་འཁརོ་བའྱི་རསེ་དྲན་དསུ་ཚེས་འདྱིར། ངདེ་ནས་ཐགོ་མར་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་
མཐའ་དག་ལ་མཛའ་བརྩའེྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ད་ཕན་ལོ་བཅུ་དུྲག་གྱི ་རྱིང་ལ་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་གྱི ་ཡུལ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་སྤྱི་སྒརེ་གྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་སངས་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་
བཟང་མཐརོ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། ལགྷ་པར་ན་གཞནོ་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་གྱི་
ཐད་ལ་གུྲབ་འབྲས་རླབས་པ་ོཆེ་བུང་བ། ཚང་མར་སྒ་ོགསུམ་ཀུན་སྤདོ་རང་དབང་
གཙང་མ་ཡོད་པ་བཅས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱི་འགྲའོྱི་འཚོ་བར་སྤོད་མུས་འདྱི་
བཞྱིན་ཡྱིན་ན་ཡང༌། ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་རང་རྱིགས་མྱི ་མང་
རྣམས་ནྱི་ངང་ཚུལ་ད་ེལས་ཡོངས་སུ་ལྡགོ་ས།ེ བརདོ་ཀྱིས་མྱི ་ལང་བའྱི་དཀའ་ངལ་
ནང་ལྷུངས་ནས་གནས་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། 

 རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་མཁན་ནས་ཉསེ་མེད་བདོ་མྱི ་ཆེས་མང་སྡབེ་གསོད་
བདེ་པ་དང༌། བཙོན་རར་འཇུག་པ། མྱི ་མང་བཀསེ་སྐམོ་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར་ཡུལ་གྱི་
ཐནོ་སྐྱདེ་མཐའ་དག་མཚོན་ཆའྱི་རུྒྱ་རས་སུ་གཏངོ་བ། རང་མནངོ་སྔནོ་བསུས་རྱི་
བྲག་བུྲས་ནས་གབ་ཁུང་བཟ་ོབ་སོགས་རང་གྱི་ཚུལ་མྱིན་ཉསེ་སྤདོ་རྣམས་སསྦ་པའྱི་
ཆེད་ད་ུབཅསོ་མའྱི་འཁབ་སནོ་ས་ཚོགས་དང༌། བཟ་ོལས་ཆུང་རྩག་རེ་ཟུང་གྱི་དཔར་
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དབེ་བཀམས། བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གསར་པའྱི་ནང་མྱི ་མང་ལ་སྔནོ་མེད་བད་ེསྐྱྱིད་ཡོད་
ཚུལ་རྩམོ་ཡྱིག་མང་པ་ོསྤལེ་ནས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་རངོས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཐབས་བརྒྱ་བུས་སངོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཉྱི་ཤར་སརྦ་
མོས་བསྒྱིབས་ག་ལ་ཐུབ། སྤྱི་ཚོགས་གསར་པར་འབདོ་རངུ་སྒ་ོགསུམ་རང་དབང་
དང༌། ཟས་གསོ་ལྡངེས་ངསེ་བཅས་མྱིའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་གཞྱི་རནེ་ད་ེདག་ནམ་ཡང་མེད་
པ་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་དཔདོ་ལནྡ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ནས་གསལ་པརོ་
རགོས་ཐུབ་ངསེ་མ་ཟད། དངསོ་དནོ་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གསར་རྙྱིང་བད་ེསྐྱྱིད་
གང་ཆེ་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རན་པ་ཚོ་རང་རང་གྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱིར་མངནོ་སུམ་
ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་གསལ་པརོ་ཤེས་རགོས་བུང་ཡོད། 

 རྒྱ་དམར་ནས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བསམ་སྤདོ་ལས་བརལ་བའྱི་ཀ་ླཀླའོྱི་
སྤདོ་ཚུལ་མ་རངུས་པ་མང་དག་ལག་ལེན་ད་ུབསར་བཞྱིན་པས་མ་ཚད། ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་ཁག་ནང་ད་ུཡང་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེའཇགས་དཀུག་པའྱི་ཐབས་བུས་དངསོ་བརུྒྱད་
ཅྱི་རྱིགས་ནས་བརྩམས་དང་རྩམོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང༌། ཅྱི་འདྲ་བ་ཡྱི ་ལས་བས་པར། 
འབྲས་བུ་ད་ེའདྲ་ཉྱིད་ད་ུསྨྱིན་པ་ནྱི། ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་སུས་
ཀང་ད་ེལས་འདའ་བར་ནསུ་པ་མ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་རང་ཐགོ་ཏུ་མངོ་བར་
གདནོ་མྱི ་ཟ། གང་ད་ུབཙན་དབང་ཡོད་ན་ད་ེར་ུང་ོརལོ་འབུང་བ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་
གོང་གྱི་བ་སྤདོ་ད་ེདག་བདོ་རང་བཙན་སུྒབ་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་སབོས་ཤུགས་དང༌། 
བསྐལུ་མར་འགུར་ངསེ་ཡྱིན། 

 བདོ་གངས་ལྗངོས་སུ་གནས་པའྱི་རང་རྱིགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ནས་
རང་གྱི་ལུས་སགོ་ཉམ་ཉསེ་ལ་མྱི ་ལ་ྟབར་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་མྱི ་
ཆད་པར་བས་ཏ་ེབཙན་འཛུལ་མཁན་རྣམས་ནམ་ཡང་བག་ཕབེས་ལྷྱིང་འཇགས་མྱི ་
ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ལརྟ། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་ཡུལ་ཁག་ནང་
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ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཀང་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་བསམ་འདནུ་དང་མཐུན་
པར་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་སུྒབ་པའྱི་ལས་འགན་འདྱི་དག་ནྱི་ནམ་ཡང་འདརོ་
ཐབས་མེད་ཅྱིང༌། ད་ེམྱིན་ཡུལ་ཁག་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་ལས་དནོ་ལ་ང་ཚོས་ཐ་ེ
བུས་བདེ་དགསོ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་གང་ཡང་མེད། 

 བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་དག་སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་དནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། 
ལགྷ་པར་གླྱིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་
པས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་དནོ་འགུར་འགྲསོ་མཐུན་པའྱི་རུླང་ཤུགས་དང་འགྲགོས་ནས་
ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གུྲ་གཟྱིངས་ཁ་ལོ་བསུྒར་ཏ་ེབདོ་རང་དབང་བད་ེལནྡ་གླྱིང་ད་ུ
ལེགས་བགྲདོ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཚུལ་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཁ་ཚྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་བསམ་
སྦརོ་བ་སྤདོ་ལག་ལེན་ང་ོམའྱི་ཐགོ་ནས་ཤུགས་སྐྱདེ་ཆྱིག་སྒྱིལ་བདེ་དགསོ།།  
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ནས་རང་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ངསེ་བདོ་རང་དབང་རང་
བཙན་གྱི་རྩདོ་གླངེ་ལས་འགུལ་བརྩམས་ནས་མྱི ་ལོ་བཅུ་བདནུ་སོང་བའྱི་དསུ་དྲན་
གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱིར་ངདེ་ནས་རྩ་དནོ་འདྱིའྱི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་བཏང་དང་
གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ང་ཚོས་བདོ་རང་བཙན་གྱི་དནོ་ལ་འབད་རྩོལ་བདེ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་དང་
དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཁ་ེཕན་དང་རེ་འདདོ་སུྒབ་
པའྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་ཞྱིང༌། བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ཕྱི་ནས་དགྲ་བའོྱི་བཙན་དབང་
དམ་གཅུར་འགོ་གཡོ་འགུལ་བདེ་པའྱི་རང་དབང་གཏན་ནས་མེད་པ་དང༌། ནང་
ནས་བཀསེ་སྐམོ་གྱིས་གདངུས་ཏ་ེཕན་ཚུན་སྨྲ་བརདོ་ཀྱི་ཐགོ་མར་ལྟ་ོཟས་དཀའ་ངལ་
ཆེ་ཆུང་དྲྱི་རདེ་བདེ་དགསོ་པའྱི་དསུ་ཚོད་ཐགོ་གནས་ཡོད། འནོ་ཀང་འདྲ་མཉམ་
དང༌ཡར་རྒྱས་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཚྱི ག་སྙན་པ་ོདསེ་བླ་ོའདདོ་མ་ཁེངས་པའྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ནས་དགྲ་བའོྱི་གནནོ་བཙྱིར་དང༌ལྟ་ོགསོ་ངལ་དབུ་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར། རང་གྱི་
རེ་འདདོ་བདོ་རང་དབང་སུྒབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཐགོ ལུས་སགོ་ཡལ་བར་འདརོ་
ནསུ་ཀྱི་སྙྱིང་སབོས་ཞུམ་མེད་ངང་བཙན་དབང་ལ་ང་ོརལོ་འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་བསྱིངས་
བས་ཏ་ེདགྲ་བ་ོནམ་ཡང་བཟདོ་བད་ེབག་ཕབེས་མེད་པའྱི་དཀའ་བསུན་བཟསོ་དང་
བཟ་ོམུས་རེད། 

 བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིགས་རྣམས་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲའྱི་འགོ་



82

འབད་བརྩནོ་ད་ེལ་ྟབུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ནང་འགལ་རྐནེ་གངོ་གསལ་གཉྱིས་དང་
ཡོངས་སུ་བྲལ་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ནང་གནས་པའྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས། 
བདོ་ནང་རང་རྱིགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ལས་མུར་ད་ུགྲལོ་བའྱི་ཆེད་
དང༌། རང་ཉྱིད་ཐ་ེབའྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ཁ་ེཕན་རང་དབང་སུྒབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུ
འབད་བརྩནོ་ཤུགས་སྐྱདེ་འགདོ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་བདེ་འསོ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། 

 དངེ་སང་བརྒྱ་ཕག་ཉྱི་ཤུ་པར་འབདོ་པའྱི་དསུ་རབས་འདྱིའྱི་ནང༌། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ཏ་ེམྱི ་རྱིགས་མང་པ་ོསྔནོ་མེད་རང་
དབང་དྲ་ོསྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་སྤདོ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་འདྱིར། ས་ྔདསུ་ཤར་གླྱིང་ཡུལ་གུྲའྱི་
ནང་ཤེས་རྱིག་སྙྱིང་སབོས་ཚད་མཐའོྱི་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་
རྣམས་གཞྱི་ནས་ཀ་ླཀླའོྱི་ཚེ་གཡོག་སྡགུ་བསལྔ་མུན་ནག་གྱི་ཁུང་པརོ་འཛུལ་སྡདོ་བདེ་
རུྒྱ་ཡྱིན་ནམ། 

 མ་བཅསོ་རང་བུང་གྱི་མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སྐྱ་ེ
དངསོ་ཀྱིས་གང་བའྱི་བདོ་གངས་ཅན་ད།ེ ཡུལ་གྱི་བདག་པ་ོབདོ་མྱི ་རྣམས་མནར་
གཅདོ་སྡགུ་སྦངོས་མངོ་བའྱི་ཁྱིམས་ར་ཞྱིག་དང༌། གླྱིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡར་དམག་གྱི་
འཕུལ་འཁརོ་བསྐརོ་སའྱི་མཁར་རངོ་ཞྱིག་ཏུ་སུྒར་འཇུག་རུྒྱ་ཡྱིན་ནམ། 

 འཇྱིག་རནེ་ལས་ཀྱི་བདེ་པསོ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བག་ོསལྐ་ད་ུསྦྱིན་པའྱི་
གསེར་དང༌། ཟངས་ལགྕས། ར་ོསམུ་གྱི་རྱིགས། ཚ་ལ་དཀར་པ།ོ ར་ོསོལ། ཏྱིག་
ཚ༑ ཞྭ་ཉ་ེསོགས་ས་མང་རྱིན་ཐང་བྲལ་བའྱི་ས་གཏརེ་རྣམས་ཐབོ་ཐང་བདག་དབང་
སྤུ་ཙམ་མེད་པའྱི་ཀ་ླཀླའོྱི་ཇག་ཚོགས་ནས་ཅྱི་དགར་བསྔགོས་འདནོ་བདེ་སྤདོ་ད་མུས་
བཞྱིན་བདེ་འཇུག་འདདོ་འདགུ་གམ།

 བདོ་མྱི ་ཚོ། རང་ཡུལ་འཕགོ་མཁན་དགྲ་བ་ོསང་མེད་ད་ུབཞག་ནས་བདོ་
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མྱི་ནང་ཁུལ་ཚྱིག་སམྐ་སངོ་བཤད་ཀྱིས་འཐནེ་འཁརེ་བདེ་པ་དང་གཅྱིག རང་
རྱིགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་སེམས་འཁུར་བརོ་ཏ་ེརང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་
རང་མག་ོགང་ཐནོ་བདེ་པ་དང་གཉྱིས། ད་ལ་ྟབདོ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེསྡགུ་གནས་
སངས་ཛ་དྲག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐགོ་ཡོད་པ་ངསོ་མ་ཟྱིན་པར། འབརོ་ལནྡ་རང་དབང་
ཅན་གཞན་དག་ལ་དཔར་བཀབ་རྒྱས་སྤསོ་སྐྱྱིད་འདདོ་བདེ་པ་དང་གསུམ་ནྱི། ཤྱིན་
ཏུ་འཁུལ་ཚབས་ཆེ་བས་མན་ོབསམ་ནན་ཏན་གཏངོ་དགསོ། དགྲ་ཕགོས་ཀྱི་གནས་
སངས་ནས་བཤད་ན། རང་གྱིས་བཤད་པའྱི་སདྐ་ཅ་དང༌། བྲྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ། 
འཛྱིན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། མོས་པའྱི་ལ་ྟབ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་གྱི་
བ་སྤདོ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི ་འདདོ་བཞྱིན་ད་ུདང་ལེན་བདེ་དགསོ་པའྱི་དསུ་སབྐས་ཤྱིག་ལ་
སླབེས་འདགུ 

 འཇྱིག་རནེ་གྱི་ཚུལ་ལུགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་གཡོ་ཞྱིང་འགུར་བའྱི་
ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས། མཐུན་པའྱི་རྐནེ་དང༌། བཟང་པའོྱི་དསུ་སབྐས་ཆུད་ཟསོ་མ་
བཏང་བར་རང་གྱི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་བདེ་པའྱི་སྙྱིང་སབོས་སྐྱདེ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ། ང་ཚོས་ལོ་རེ་བཞྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་བདེ་པ་འདྱི་གཞན་གྱིས་ཁལ་
འགལེ་བས་པ་དང༌། མཛེས་ཆོས་དགའ་སྤའོྱི་ཆེད་ད་ུག་ལ་ཡྱིན། དསུ་དྲན་འདྱི་ལ་
བརནེ་ནས་རང་གྱིས་རང་ལ་སྐལུ་ལགྕ་བས་ཏ་ེད་ལའྟྱི་ཆར་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཇྱི་ཡྱིན་དྲན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། གནས་སངས་ད་ེལས་གྲལོ་ཆེད་བདོ་རང་
དབང་སུྒབ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་གངོ་ནས་གངོ་མཐརོ་སྤལེ་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ། ཞུམ་
པ་དང༌། སྒྱིད་ལུག དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་ཀྱིས་གཡོལ་བ། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཞན་
ལ་བརནེ་པ་བཅས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོངས་སུ་སངྤས་ཏ།ེ དཀའ་ངལ་ལྷུར་ལེན་དང༌། 
རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་སུྒབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུཚང་
མས་ལགྷ་བསམ་ནསུ་ཤུགས་ཆྱིག་བསྒྱིལ་བདེ་དགསོ།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅ་ོབརྒྱད་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། རང་རེའྱི་ཕ་
ཡུལ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་གཞྱིགས་མྱི ་བ་མཐུ་མེད་
ཡྱིན། ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལརྟ་བདོ་ནང་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་གྱིས་རྒྱ་ཁབ་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་དམར་ཞྱི་དྲག་མྱི ་ས་ཤྱིན་ཏུ་ཁནོ་ཆེ་བཅའ་སྡདོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཁར། 
བདོ་ཤར་ཕགོས་དང༌། བང་ཤར་ས་ཁུལ་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་
པ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ ད་ཆ་བདོ་དབུས་ཕགོས་སུའང་གཞྱིས་ཆགས་པ་
འབརོ་བཞྱིན་པ་རེད། ལ་ྷསའྱི་རུླང་འཕྱིན་ནས་གསལ་བསྒགས་བས་དནོ་ལརྟ་ན། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༥ ནས་འདྱི་ལོ་ཟླ་ ༡ བར་རྒྱ་ནག་ས་ཁུལ་ས་ཚོགས་ནས་
བཅྱིངས་བཀལོ་དམག་མྱི ་རྙྱིང་པ་དང༌། སླབོ་གཉརེ་ཟྱིན་པའྱི་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ཁག་ཚོ་
ཁག་ཏུ་བས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་འཛུགས་བསུྐན་བདེ་པར་དང་བངླ་གྱིས་བསྐྱདོ་ཚུལ་མྱིང་
འདགོས་ཀྱིས་བདོ་དབུས་ནང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏངོ་ཐངེས་ ༤༣ ལ་མྱི ་གྲངས་ 
༦༦༦༠ ཙམ་བཏང་འབརོ་བུང་འདགུ 

 གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་འཚོ་བ་ཞན་ལ་ལས་རྩོལ་མཚམས་
ཚྱིག་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ནྱི་སརྔ་མུས་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དཔརེ་ན། ཉ་ེཆར་དགུན་
དསུ་ལ་ྷརྩ་ེཁུལ་ཆུ་རྱིང་ཞྱིག་གསར་བཟ་ོབས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་འགྲལེ་བརདོ་ལ། ཕ་ོམོ་
རན་གཞནོ་ཚང་མ་དསུ་གཅྱིག་ཏུ་ལས་ཡུལ་ད་ུབསྐྱདོ་ད་ེཉྱིན་གུང་ངལ་གསོ་ཡང་མ་
རྒྱབ་པར་ཉྱིན་མཚན་བསདུ་ནས་ལས་ཀ་བས་ལུགས་དང༌། མྱི ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་
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རྐང་ལག་འཁགས་འཕྱིད་ཤོར་བ་དང༌། སལྒ་པར་ར་བཟསོ་ཡོད་ན་ཡང་སརྔ་བཞྱིན་
ལས་ཀ་བདེ་རུྒྱ་མཐའ་འཁངོས་བས་ལུགས། སག་རྩ་ེཁུལ་ཨར་ལས་བདེ་པའྱི་ལོ་
རུྒྱས་ནང༌། མྱི ་ཚོས་ཉྱིན་མོ་ཞྱིང་ལས་བདེ་པ་དང༌། མཚན་མོ་དཔལ་འབར་འཁརེ་
ནས་གླགོ་ཁང་ཨར་པ་ོརྒྱབ་ཚུལ་བརདོ་འདགུ གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོས་རང་བཟ་ོ
འུར་ཤོབ་བཤད་པ་མྱིན་པར་བདནུ་ཕག་གསུམ་བཞྱིའྱི་གོང་ད་ུལྷ་སའྱི་རུླང་འཕྱིན་
ནས་བཤད་པའྱི་སདྐ་ཅ་རེད། 

 ཟླ་ཤས་སྔནོ་མའ་ོཚེ་ཏུང་འདས་པའྱི་མ་ངན་ཚོགས་འད་ུལྷ་སར་ཚོགས་
པའྱི་སབྐས་སུ་བདོ་མྱི ་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པས་མ་
ཚད། འགའ་ཤས་སགོ་ཐགོ་ཏུ་བཏང་འདགུ ད་ེལརྟ་བདེ་དགསོ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་ནྱི། 
མྱི ་ད་ེཚོས་ཚོགས་འདའུྱི་སར་སེམས་སྡུག་མ་ངན་གྱི་རྣམ་འགུར་མ་ཐནོ་པར་ཁག་
འདགོས་བས་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚོར་ཞྱིབ་ཏུ་བལསྟ་ན། རྒྱ་མྱི ་དམར་པསོ་
བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་བཙན་དབང་གཉའ་གནནོ་ཇྱི་ལ་ྟབུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པརོ་
མཐངོ་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ 

 དངེ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་མྱི ་སེར་སྤལེ་སལོ་དང༌། རྒྱ་བསྐྱདེ་རྱིང་ལུགས་
ལ་ང་ོརལོ། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་ལས་
འགུལ་རླབས་འཕངེ་འཕུར་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ཤར་གླྱིང་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་ལོ་
རུྒྱས་སནྙ་གྲགས་ལནྡ་པའྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལོག་སྨནོ་རྒྱ་མྱི ་དམར་པསོ་བཙན་འཛུལ་
རྒྱ་བསྐྱདེ་བས་ཏ་ེསྙམོ་ཆུང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མཚམས་ཚྱིག་མེད་པའྱི་བཙན་དབང་
མནར་གཅདོ་སྡུག་སྦངོ་འདྱི་ལ་ྟབུ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་བདག་མེད་རང་དགར་
འཇགོ་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། 

 ང་ཚོས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་རྩདོ་ལེན་བདེ་པ་འདྱི་ནྱི། བདོ་མྱི ་ས་
ཡ་དུྲག་གྱི་རེ་འདནུ་དང་མཐུན་ཞྱིང༌། ཐབོ་ཐང་དང༌། བབས་འསོ་ཡོད་པ། དྲང་
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བདནེ་ཅན་ཞྱིག་ལ་བརནེ། དམྱིགས་དནོ་འདྱི་དག་ཡོངས་སུ་སུྒབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུབདོ་
མྱི ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ནས་སྙྱིང་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་
འབད་བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་བདེ་དགསོ།

 རང་ཅག་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཁདོ་ད་ུདྲང་བདནེ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དང༌། རན་
རབས་ལ་ཞ་ེས། དཀའ་སྡགུ་ལ་བཟདོ་བསན། གཞན་ལ་ཕན་སེམས། སྙམོ་ཆུང་
དམན་ས་འཛྱིན་པ། ང་ོཚ་ཁལེ་ཡོད་སོགས་རང་རེའྱི་ཕ་མེས་ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་
གྱི ་མྱིག་ལྟས་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོཇྱི་སྙདེ་ཡོད་པ་འདྱི་དག་བདོ་མྱི ་རན་གཞོན་
བར་མ་མཐའ་དག་ནས་ཡུལ་དསུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལའང་ཉམས་བརླག་མ་བཏང་བར་
གཅསེ་སྐྱངོ་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་ད་ུབདེ་དགསོ། གལ་ཏ་ེའཕལ་སངྒ་ཁ་ེགྲགས་
ཕ་མོའྱི་སདླ་གཡོ་ཁམ་མ་རབས་ཚུལ་མྱིན་གྱི་ལམ་ད་ུཞུགས་ན། རང་ཉྱིད་ཀུན་གྱི་
འཕ་དམོད་ཀྱི་ཡུལ་ད་ུའགུར་བ་སྨསོ་ཅྱི། སྨྲ་ཤེས་དནོ་ག་ོམྱི ་ཡྱི ་རྱིགས་སུ་སྐྱསེ་པའྱི་
དགསོ་དནོ་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་པས། ཚང་མས་ཡ་རབས་བག་ཡོད་སྤདོ་བཟང་ལ་དསུ་
རག་ཏུ་ཚུལ་བཞྱིན་གཞལོ་བ་གལ་ཆེ།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་དགུ་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་རྱིང་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཅུ་དགུ་པ་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། 
ངས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་མཐའ་དག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང༌། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་རང་རྱིགས་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་སྨནོ་ལམ་ཞུ་གྱི་
ཡོད།

 བར་ལམ་བཙན་འཛུལ་མཁན་གྱིས་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་སྔནོ་མེད་བད་ེ
སྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་སྤདོ་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་རྒྱང་བསྒགས་ཚྱིག་སམྐ་གཏམ་བཤད་དང༌། 
བཅསོ་མ་ཆེད་བསྒྱིགས་བརྙན་དཔར་གྱིས་དྲྱིལ་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བདེ་པ་དང༌། རྒྱ་
མྱིས་འདམེས་སུྒག་བས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི ་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་བདོ་ནང་འཁྱིད་གཏངོ་
གྱིས་དསུ་ཐུང་ཉྱིན་ཤས་རྱིང་རྒྱ་མྱིས་གོ་སྒྱིག་བས་པའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱ་
མྱིའྱི་ས་ེཤན་དང་སྦགས་ལ་ྟསྐརོ་བས་ཤྱིང༌། རྒྱ་མྱིས་ཆེད་བཙུགས་སདྐ་སུྒར་ཞྱིག་
བརུྒྱད་ནས་འགྲལེ་བཤད་ཉན་རུྒྱ་བཅས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གྱིས་བདོ་ནང་མྱི ་མང་རྣམས་
ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་བད་ེསྡུག་གནས་སངས་ང་ོམ་གསལ་ཤེས་ཡོང་ཐབས་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེལརྟ་བཅསོ་མ་དང༌། ཕགོས་སུ་ལྷུངས་པའམ། མྱི ་ཤེས་པའྱི་དབང་
གྱིས་བུང་བའྱི་མྱིག་རྣ་གཅྱིག་པའྱི་ང་ོསྤདོ་གསལ་བཤད་ཡྱི ན་ཁུལ་ད་ེལ་མྱིག་རྣ་
གཉྱིས་ལནྡ་གྱི་དཔདོ་ལནྡ་སུ་ཡང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་གཟུ་བརོ་གནས་ཏ་ེ
བལསྟ་ན་ཤེས་གསལ་རེད། 

 བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱིས་སྔནོ་མེད་པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་ཅྱི་
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དགར་སྤདོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ད་ེལ་རྩདོ་པ་རྒྱག་དནོ་ཅྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་བདོ་ནང་
སྔནོ་མེད་བད་ེསྐྱྱིད་རང་སྐྱྱིད་གཞན་སྨནོ་ངམོས་སུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི ་
རྱིགས་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ༌། གངོ་སྨྲསོ་ཀྱི་གུ་དགོ་ད་ེའདྲ་མྱིན་པར་རང་དབང་གྱི་
སྒ་ོནས་བདོ་ནང་འགྲ་ོའངོ་བདེ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་བུང་ན། ད་ེམཚམས་བདོ་ནང་གྱི་
གནས་སངས་ང་ོམ་ཇ་ེགསལ་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་དང༌། ལགྷ་ཏུ་བདོ་ནང་ནས་བདོ་མྱི ་ཕྱི་རྒྱལ་
ད་ུཡོང་འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོང༌། རང་གྱི་ཕ་མ་སྤུན་གྲགོས་འདྲ་
ཡོད་ན་ཐུག་འཕད་བས། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་བལསྟ། ད་ེ
ནས་བདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་བ་རུྒྱ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་བདོ་ནང་ལ་ྟ
སྐརོ་ལ་འགྲ་ོའདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་ད་ེལ་ྟབུའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་བུང་ན། ད་ེ
མཚམས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དནོ་དམ་གསལ་རགོས་ཡྱིད་ཆེས་ངསེ་རྙདེ་ཐུབ་
རུྒྱ་མ་ཟད། ད་ེནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་འསོ་བབས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དང༌། ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག ལག་ལེན་ཡང་བདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་མྱིས་
ད་ེལརྟ་མྱི ་བདེ་པར་དྲྱིལ་བསྒགས་ཁ་ོནའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་བདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་བསྐལུ་བདེ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 

 མཐའ་དནོ། ཞུམ་པས་ཕངོས་ལས་གྲལོ་མྱི ་སྱིད་པས། གངས་ཅན་བདོ་
མྱི ་རྱིགས་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་རང་ཡུལ་རང་གྱིས་
སྐྱངོ་ཐུབ་པའྱི་དནོ་ད་ུཚང་མས་སརྔ་བཞྱིན་ལགྷ་བསམ་སྙྱིང་སབོས་ཞུམ་མེད་འབད་
བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་བདེ་དགསོ།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་
ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ཉྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉྱི་ཤུ་པ་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། 
སདྐ་ཡྱིག་རྱིགས་རསུ་གམོས་གཤྱིས་གཅྱིག་གུར། ལ་ྟབ་དང་སྤདོ་པ་ལས་རྱིགས་ས་
ཚོགས་པའྱི་གཞྱིས་བསེ་བདོ་རྱིགས་མཆྱིས་སོ་ཅགོ་མཐའ་དག་ལ་ངས་མཛའ་བརྩའེྱི་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ད་ཕན་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སོང་བའྱི་རྱིང་ལ་བདོ་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་
སངོ་ཕག་བརྒྱར་ཉ་ེབ་རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་ཤར་ནབུ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དུྲག་ནང་
ཡོད་པ་རྣམས་ནས་སོ་ནམ་དང༌། བཟ་ོལས། ཚོང་འཁསོ་སོགས་ལས་རྱིགས་ས་
མང་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་གོས་གནས་སངས་གཞྱི ་རྩའྱི་ཆ་ནས་རང་འཚོ་གདངེས་
འཁལེ་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐྱསེ་སངོ་ཕག་ཉྱི་ཤུ་བརལ་བ་
རྣམས་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང༌། རྱིག་གསར་ཤེས་ཡོན་ཟུང་ད་ུསྦལེ་ཏ་ེ
སྒ་ོགཤོག་གཉྱིས་ལནྡ་གྱི་འདབ་ཆགས་འཕུར་ལྡྱིང་ཅྱི་བདརེ་བདེ་པ་ལརྟ། དངེ་དསུ་
དང་མཐུན་པའྱི་མྱི ་གྲལ་ད་ུབསྐྱདོ་བཞྱིན་པ། རྒྱ་མྱིས་དགུ་ལརྟ་བརྩྱི་བའྱི་རང་རེའྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་རང་གཞྱི་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བདོ་མྱི ་འདསུ་གནས་ཁག་ལ་
བརན་པརོ་ཚུགས་པ་མ་ཟད། ལུང་ཚན་དང་མྱི ་རྱིགས། སྤྱི་ཚོགས་གནས་སངས་
ས་ཚོགས་པའྱི་ཤར་ནབུ་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གཞན་དག་མང་པའོྱི་ནང་ད་ུཡང་ད་ོསང་
ཁབ་འཕལེ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐད་ལའང་ཚྱིག་སམྐ་པའོྱི་སངོ་བཤད་མྱིན་
པར་དནོ་དམ་རང་དབང་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་ལ་སྤདོ་བཞྱིན་པ་སོགས་ཕགོས་
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གང་ཅྱི་ནས་རང་ཡུལ་བྲལ་ནས་མྱི ་ཡུལ་ས་མཐར་འཁམས་ཏ་ེགནས་འཁདོ་འགོ་སྤྱི་
བའེྱི་ལར་རྒྱར་སནྨ་པའྱི་གུྲབ་འབྲས་གང་ལ་གང་འཚམས་བུང་ཡོད་པ་རྣམས་སབྐས་
འདྱིར་དྲན་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། འནོ་ཀང་ད་ེཙམ་གྱིས་ཆོག་མ་ཤེས་པར་ད་དངུ་སྒ་ོ
གང་ས་ནས་ཡར་རྒྱས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ ལགྷ་པར་རང་རེ་བཙན་
བལོ་ད་ུའཁདོ་སྡདོ་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟ་ེབ་ནྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་བད་ེསྡུག་
གྱི་གནད་དནོ་ཡྱིན་པས་ཇྱི་སྱིད་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་འདདོ་བླ་ོཡོངས་སུ་ཁེངས་
པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་རང་དབང་གྱི་དཔལ་ཡོན་མ་བཞད་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུའདས་པའྱི་ཉམས་
མངོ་གཞྱི་ལ་བཞག་ས་ེཞུམ་མེད་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩནོ་ནམ་ཡང་མྱི ་ལྷདོ་པ་བདེ་
གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

 རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོར་ཡར་རྒྱས་དང༌། གསར་བར།ེ བདོ་མྱི ་མང་བཅས་ལ་ང་ོ
རལོ་རྒྱབ་ལྟསོ་བས་ཏ་ེཆེས་གདགུ་རུྩབ་དང་མུན་ནག་གྱི་ལམ་ད་ུའགྲ་ོམཁན་རེད་
ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་ཀང་། མྱི ་བདནེ་བརུན་བསྒྱིགས་ཧམ་པ་སངོ་བཤད་ལན་བརྒྱ་
སངོ་ད་ུབཟླས་བརདོ་བདེ་མྱི ་དགོས་པར་འཛམ་གླྱིང་གུ་ཡངས་རང་དབང་མདནུ་
སར་ང་ཚོས་གསར་བརའེྱི་ལམ་ད་ུཇྱི་ཙམ་བསྐྱདོ་ཡོད་མེད་དང༌། མྱི ་རྱིགས་རྱིག་
གཞུང་དང་བཅས་པ་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ལས་དནོ་ཇྱི་ཙམ་བས་ཡོད་མེད། རང་རྱིགས་མྱི ་
མང་གྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་དྲང་པསོ་གཞུང་བསངས་ཕགོས་ལྷུང་སངྤས་
ཏ་ེའབད་བརྩོན་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་བཅས་བཟང་ངན་གང་མཆྱིས་ས་རྱིས་ཐང་
གསལ་ད་ུཡོད་པ་འདྱི་ལ་གཟུ་བརོ་གནས་པའྱི་དགྲ་གཉནེ་བར་མ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་
རགོ་ཞྱིབ་བས་ནའང༌། བདནེ་དང་བརུན་པ། ལམ་དང་ལམ་མྱིན་གྱི་ཡྱིད་གཏན་བ་
ས་གཅྱིག་ཀང་མེད་པར་ལོ་རེ་ཟུང་ནང་ལའང་དཀར་ནག་ངསོ་འཛྱིན་ཡོངས་སུ་ག་ོ
ལྡགོ་གྱི་འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཧམ་བཤད་འཁགོ་པའོྱི་བརུན་གཏམ་ས་ྔཚྱིག་ཕྱི་
འགལ་ཤེས་པ་རང་བཞྱིན་ད་ུམྱི ་གནས་པ་ལ་ྟབུའྱི་གཏམ་གྱི་སྦརོ་བ་སྨྲ་མཁན་སུ་ཡྱིན་
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གསལ་པརོ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 དཔརེ་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་དཔུང་སབོས་ལ་ཡ་ལན་སླགོ་པའྱི་སྤབོས་པ་མེད་པ་ཤེས་
བཞྱིན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་ ༡༩༥༥ ལོ་མཇུག་ནས་འག་ོབརྩམས་ཏ་ེ ༡༩༥༩ 
ལོ་ལ་ྷསར་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱི ་བདོ་ནས་ཕྱིར་ལོག་འགྲ་ོདགོས་པ་དང༌། 
བདོ་ཡུལ་འཛྱིན་སྐྱངོ་བདོ་མྱིས་བདེ་དགོས་པའྱི་འཐབ་འཛྱིངས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་
བས་པ་ད་ེབདོ་ཆོལ་གསུམ་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱིས་བཅསོ་མྱིན་རྣམ་འགུར་ཕྱིར་བཏནོ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང༌། སབྐས་དརེ་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བདེ་པས་ད་ེདསུ་དགྲའྱི་དངྭས་མར་
འཛྱིན་ཞྱིང༌། ཤོག་བུའྱི་སག་ཏུ་འབདོ་པའྱི་ཨ་རྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པ་དང༌། 
རྒྱ་གར་རྒྱ་བསྐྱདེ་རྱིང་ལུགས་པས་ཕྱི་ནས་བརུྒྱད་བསྐལུ། ནང་ཁུལ་ལོག་སྤདོ་ཉུང་
ཤས་ནས་ས་ེའཁྱིད་ད་ེང་ོལོག་ཟྱིང་འཁུག་བསངླས་སོང་ཞེས་དྲག་གནནོ་བས་པའྱི་
ཁར། བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་རྒྱ་མྱིར་དགའ་ཞནེ་ཡོད་ཚུལ་འཁགོ་བཤད་
བས་པ་རེད། ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་ ༡༩༥༨ ཙམ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་
མདནུ་མཆོངས་ཆེན་པ།ོ ཤེས་རྱིག་གསར་བར།ེ ར་ཕ་ེཞྱིང་ལས་ཀྱི་སླབོ་སྦངོ་དགསོ་
པ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྱིམ་པར་དནོ་ང་ོམར་ཕམ་གུད་ཀྱི་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁུལ་
ཚབས་ཆེ་བུང་བའྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དངེ་སང་ཡོངས་གྲགས་ངསོ་ལེན་བ་
མུས་འདྱི་དག་ལ་སབྐས་ད་ེདང་དརེ་རྒྱལ་ཁ་འབའ་ཞྱིག་ཐབོ་ལུགས་འཁགོ་བཤད་ཁ་ོ
ན་བས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ད་ུརྒྱ་ནག་དཔནོ་རྱིགས་མྱི ་རན་ལོ་མང་གསར་བརའེྱི་བས་
ཅན་མང་པརོ་མྱིང་འདགོས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱནོ་འདགོས་རེས་དང༌། ཡང་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ནས་བདནེ་ཁ་མྱི ་སྦྱིན་མཐུ་མེད་ཀྱི་རུྒྱ་མཚན་རེ་ལ་བརནེ་ནས་མྱི ་ཚེའྱི་
དསུ་ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་འཆྱི ་ཐངེས་བརྒྱ་དང་གསོད་ཐངེས་བརྒྱ་ལ་ྟབུ་
བདེ་དགོས་པ་འདྱི་འདྲའྱི་སངོ་འུད་འགྲལེ་བཤད་ཇྱི་ལརྟ་བས་ཀང་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་
དྲན་པ་དང་རགོ་དཔདོ་ཅྱི་ཡང་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་གླནེ་རངོས་དདུ་འགྲ་ོལ་ྟབུ་མ་ཡྱིན་པར། 
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ཤེས་ལནྡ་རྣམ་དཔདོ་ཅན་མྱི ་ཡྱི ་རྱིགས་སོང་སབས། ད་ེདག་གྱིས་དནོ་དམ་ཡྱིད་ཆེས་
ཆ་འཛྱིན་ག་ལ་བདེ། 

 ད་ེལ་ྟན་ཡང་སརྔ་ཕན་རྒྱ་མྱིའྱི་མཛའ་གྲགོས་དམ་པར་བརྩྱི་བའྱི་ར་ུསུ་དང་
དམག་གྱི་འཇྱིགས་ཉནེ་བུང་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་རང་གྱི་དཔལ་འབརོ་དང༌། ཤེས་ཡོན་
སོགས་སྒ་ོམང་པ་ོནས་ཉམས་གུད་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཆེ་རུྒྱན་མར་བུང་བ་ད་ེདག་སེལ་
ཐབས་སུ་སརྔ་ཕན་རླབས་ཆེའྱི་རྒྱལ་ཁ་འབའ་ཞྱིག་ཐབོ་ལུགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཁབ་
བསྒགས་བཟ་ོཔ་ལས་དཀུས་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ངག་ལམ་ནས་བཤར་སྦང་ནར་མར་བདེ་
པའྱི་རྱི ་འགུལ་མཚོ་སྐྱམོ་གྱི་ཐབས་ཤེས་རྣམས་རང་རང་ངལ་བ་ཙམ་ད་ུཟད་པ་ལས་
མ་བུང་སབས། ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནས་སངས་རསེ་ཟྱིན་པར་དངེ་རབས་ཅན་ད་ུ
བསུྒར་དགསོ་པའྱི་དངསོ་ཡོད་བདནེ་པའྱི་རུྒྱ་རྐནེ་ད་ུམ་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས། ཉ་ེབའྱི་
ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བུས་འགུར་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞྱིང༌། ལགྷ་པར་བླ་ོབཟའོྱི་བདནེ་
པས་ཁུངས་འཁལོ་དཀའ་བ་ཆོས་ཉྱིད་ད་ུསོང་སབས་སྱིད་བླནོ་གཞོན་པ་ཏྱིང་ཞའ་ོ
ཕྱིང་གྱི་ས་ྔཕྱིའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་དངསོ་ཡོད་ནས་བདནེ་པ་འཚོལ་དགོས་ཞེས་དང༌། 
ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་མྱི ་མང་གྱི་སྦར་ཡྱིག་སདྐ་འབདོ་ལ་ལོ་མང་གྱི་སྙྱིང་ནད་འདནོ་པའྱི་
ཐབོ་ཐང་ཡོད་དགསོ་ཞསེ་དང༌། ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐྱནོ་དང་རསེ་ལུས་ཡོད་པ་སམྤ་
བརུ་བས་པས་ཕན་ཐགོས་མེད་ཅྱིང༌། རང་སྐྱནོ་དང་རསེ་ལུས་ངསོ་ལེན་བདེ་དགསོ་
ཞསེ་པ་སོགས་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རྱིགས་སྔནོ་མ་ཚོ་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་དྲང་བདནེ་ཡར་ཐནོ་
གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་འགུར་རྱིམ་ཐནོ་ལ་སདྐ་གསང་མཐནོ་པསོ་བསགྔས་པའྱི་འསོ་སུ་
གུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དབང་ཤུགས་ལནྡ་པའྱི་འག་ོའཁྱིད་བདེ་མཁན་ཚོས་སྔནོ་གྱི་ཀདླ་
རྙྱིང་གུ་དགོ་དང༌། རང་མཐངོས་ཅལོ་ཆུང་གྱི་མཁགེས་བཟུང་དརོ་ཏ།ེ ད་ལའྟྱི་དསུ་
སབྐས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤེས་ཐུབ་པ་དང༌། རང་ཕགོས་ཀྱི་ནརོ་འཁུལ་མཐངོ་ཐུབ་པ། 
ད་ེངསོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་པ། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ༑ མྱིའྱི་རྱིགས་
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ཚང་མར་བད་ེསྐྱྱིད་འདྲ་མཉམ་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེཡང་ཤོག་བུའྱི་སངེ་ད་ུཡོད་པས་
མྱི ་ཕན་པར་དངསོ་ཡོད་ལག་ཐགོ་འཁལེ་དགསོ་པར་ནན་ཏན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པ་
བཅས་བས་ན། དཀའ་རྙགོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་དྲང་བདནེ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། 

 ས་ྔལོ་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་སབྐས་ངསོ་ནས། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཕྱི་
རྒྱལ་ད་ུཡོང་འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོང་ཆོག་པ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་
པའྱི་བདོ་མྱི ་བདོ་ནང་གཉནེ་འཕད་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུའགྲ་ོའདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་བདོ་ད་ུ
འགྲ་ོཆོག་པའྱི་འགྲ་ོའངོ་རང་དབང་གྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་བུང་ན། ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་
གསལ་རགོས་ཐུབ་རུྒྱ་དང༌། ད་ེནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཡ་རབས་ཀྱི་བ་སྤདོ་ཅྱིག་དང༌། ཐབོ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག ལག་ལེན་བདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་ཅསེ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་
བཞྱིན། ད་ཆ་བདོ་མྱི ་བདོ་ནང་གཉནེ་འཕད་ལ་ྟསྐརོ་འགྲ་ོའངོ་གྱི་ག་ོསབྐས་འག་ོཚུགས་
པ་འདྱི་ནྱི་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་བ་སྤདོ་ཅྱིག་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་ནང་མ་བཅསོ་
རང་བཞྱིན་ལྷུག་པའྱི་གནས་སངས་རནེ་པར་སནོ་པ་དང་མཐངོ་ཐུབ་པ་དགསོ་པ་ལས། 
བར་ལམ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ྟསྐརོ་བ་འབརོ་རྱིགས་ལ་སྔནོ་ཚུད་ནས་སྐྱནོ་མཚང་ས་ྦབའྱི་བཅསོ་
མའྱི་གྲ་སྒྱིག་བླ་ོཡུལ་ད་ུམྱི ་ཤོང་བ་བས་ནས་ཟླསོ་གར་འཁབ་སནོ་བས་པ་ལ་ྟབུ་བུང་
འདགུ་པ་འདྱི་འདྲ་དསུ་ཐངེས་རེ་གཉྱིས་ལ་བརུན་ཁུངས་འཁལོ་ཤས་ཆེ་ས་ེམཐར་
བརུན་ཕུགས་བརལོ་ནས་ཞབས་འདྲནེ་བ་ླན་མེད་པ་ཞུ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་མེད་པ་རྒྱ་ནག་
ནང་གྱི་བར་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ནས་ཀང་དངསོ་ར་གསལ་འཕདོ་ཡོད་པས་ད་ེའདྲར་
མ་སོང་བའྱི་རེ་བ་བདེ་མུས་དང༌། མདརོ་ན་གཉནེ་འཕད་ལ་ྟསྐརོ་དགསོ་དནོ་ཚང་
བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་སོགས་དངསོ་ཡོད་ནས་བདནེ་པ་འཚོལ་བའྱི་ལ་ྟབ་འཁརེ་ཏ་ེཞྱིབ་
འཇུག་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། བདོ་ནས་ཀང་འདྱི་ཕགོས་སུ་གཉནེ་འཕད་ལ་ྟསྐརོ་འགྲ་ོའདདོ་བདེ་
མྱི ་སུ་བུང་དམ་བསྒགས་ཀ་ཀརོ་མེད་པར་བཏང་འབརོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།
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 ད་ཕན་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལགྷ་རྱིང་གྱི་ལོ་རུྒྱས་ཕགོས་བསྡམོས་ཀྱི་མཐངོ་ཚུལ་གཏམ་
བཤད་འདྱི་ཉྱིད་ད་ལ་ྟགངས་ལྗངོས་དབང་སུྒར་པ་རྣམས་དང་ལནྷ་ཅྱིག་འཁདོ་པའྱི་
ལས་བདེ་འགའ་རེའྱི་བླ་ོལ་ལམ་སེང་བབས་མྱིན་ཡོང་རུྒྱ་ཡང༌། ཆགས་སངྡ་ཕགོས་
ལྷུང་གྱི་བསམ་པ་ལོགས་སུ་བཞག ད་ཕན་གྱི་མཐངོ་ཆོས་དངསོ་བུང་གྱི་ཉམས་མངོ་
རྣམས་དྲན་པའྱི་ཡུལ་ད་ུབས། ཤར་རུླང་གྱིས་ནབུ་རུླང་མནན་ཟརེ་བའྱི་རང་ཆེ་རང་
མཐངོས་ཀྱི་བླ་ོརྒྱ་ཆུང་ངུ་མྱི ་བདེ་པར་ད་ལ་ྟཤར་ནབུ་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་ཁག་གྱི་དངསོ་
འབྲལེ་གནས་སངས་བཟང་ངན་བད་ེསྡུག་ཇྱི་འདྲ་ཡོད་མེད་ལ་གཟུ་བརོ་གནས་པའྱི་
བླསོ་ཞྱིབ་ཏུ་དཔད་ད་ེབསམ་གཞྱིགས་ནན་ད་ུབས་ན་ཡྱི ་ག་ེའདྱི་ཉྱིད་མྱིག་གྱི་ལདྟ་མོ་
དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་ལེགས་ཉསེ་འབདེ་པའྱི་བླ་ོགྲསོ་རྣམ་དཔདོ་འཕལེ་བའྱི་རྐནེ་ད་ུའགུར་
བའྱི་རེ་བ་དང༌ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 མཐའ་དནོ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་འཁོར་བའྱི་དསུ་
སབྐས་འདྱིར་ཆེད་གཉརེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བརདོ་རུྒྱ་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
སྤྱིར་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གུར་གྱི་མཛའ་བརྩ་ེདང༌། ཡང་སྒསོ་ཆོས་དང་ཤེས་
རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་དཔནོ་དང་སླབོ་མའྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲལེ་ལམ་བཟང་པ་ོདསུ་རབས་
མང་པའོྱི་སྔནོ་ནས་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ལུང་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་སདླ་ལར་དགོངས་ཏ་ེ
ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང༌། ན་གཞནོ་ཚོར་སླབོ་
སྦངོ༌། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྱི་གནས་ཁག་ལ་མཐུན་རྐནེ་སོགས་ཕན་གྲགོས་
རོགས་རམ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོགནང་བ་ལ་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་དང༌། རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང༌། ས་གནས་གཞུང་ཁག་བཅས་པར་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
དང༌། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུང་མ་མངོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་འཕད་
པའྱི་སབྐས་འདྱིར་རྒྱ་གར་ནས་ལགྷ་བསམ་བཟང་པསོ་ཕན་གྲགོས་འདྱི་ལ་ྟབུ་གནང་
བ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད་ཅྱིང༌། གནས་ཚུལ་འདྱི་དག་ནྱི་བདོ་དང༌། 
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འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནང་འགོད་རུྒྱའྱི་རྩ་འགངས་སྙྱིང་པ་ོཅན་
ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ལོ་ལརྟ་དསུ་ཚེས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ང་ཚོ་བསེ་འབརོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་
སོ་སོར་འད་ུའཛོམས་ཀྱིས་དསུ་དྲན་བདེ་བཞྱིན་པ་ལརྟ། ད་ལམ་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་
དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱིའྱི་སབྐས་སུ། བདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུགནས་འཁདོ་རང་རྱིགས་
ཡོངས་ལ་མཛའ་བརྩའེྱི་གདངུ་སེམས་ཟབ་མོའྱི་ཐགོ་ནས་འཚམས་འདྲྱི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 ད་ཕན་ལོ་ཉརེ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི ་བུང་བ་ད་ེནྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ནང་བུང་མ་
མངོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ས།ེ བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མྱི ་རབས་ད་ུམར་རུྒྱན་གཤྱིས་སུ་
འཇགས་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོམས་སལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་
རྣམས་འཆར་གཞྱི་ལནྡ་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གཏརོ་བཅམོ་དང༌། དབུལ་ཕངོས་བཀསེ་
སྐམོ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བརྣག་དཀའྱི་ངལ་དབུ་འཇྱིགས་དངངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལོ་བརྒྱ་
ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོས་གཏན་ནས་མངོ་ཡོད་པ་མ་རེད། 

 འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང༌། མྱི ་བརན་གཡོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྱིད་དནོ་གྱི་གནས་སངས་ཐགོ་མུར་མགགོས་ཆེ་བའྱི་འགུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་བདེ་པརོ་ཁས་འཆེ་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི ་ད་ལྟའྱི་
འག་ོའཁྱིད་ཚོའྱི་འགོ་རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་རང་རེ་བསེ་འབརོ་བ་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུཕྱིར་ལོག་བ་དགོས་ཞེས་
ཡང་ཡང་འབདོ་བསྐལུ་བས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་མཐའ་ལྷུང་མྱིན་པའྱི་ལམ་
ཕགོས་ཟརེ་བའྱི་སྱིད་བུས་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྱིམ་ཁབ་ཏུ་འགུར་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་
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བདོ་ནང་དའུང་གང་འཚམས་འཕལེ་རྒྱས་སུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་
འདྱི་དག་གྱི་རསེ་འབྲས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་ད་ལའྟྱི་ཆར་བརདོ་དཀའ་ཡང༌། དངསོ་
ཡོད་འགུར་འགྲསོ་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་འབདོ་བསྐལུ་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེབདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་བརུྒྱད་བདོ་ད་ུཆེད་
གཏངོ་བས་ཤྱིང༌། འདྱི་ནྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རྱིང་རྒྱ་མྱིར་འབྲལེ་མཐུད་
བུང་བ་དང་པ་ོཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་རང་རེའྱི་གཅསེ་པའྱི་ཆོལ་གསུམ་རྒྱ་ཆེའྱི་
གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླར་འབྲལེ་ལམ་མཐུད་ཐུབ་པའང་དང་པ་ོརེད། 

 བདོ་ནང་གྱི་ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་དང་འགུར་འགྲསོ་ད་ེལ་ྟབུའྱི་འགོ ང་ཚོ་
བསེ་འབརོ་བདོ་རྱིགས་ལ་འདརོ་ད་ུམེད་པའྱི་འཁུར་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། 
བདོ་ལུས་མྱི ་མང་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་རེ་འདདོ་མངནོ་ད་ུའགུར་ཐབས་བ་རུྒྱ་དང༌། སབྐས་
བབ་ཀྱི་བ་བ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི ་མང་གྱིས་རང་རེར་རྩ་ཆེའྱི་
ག་ོསབྐས་བྱིན་པ་ད་ེཚུལ་བཞྱིན་བདེ་སྤདོ་ཐུབ་པའྱི་སྒ་ོནས་གཞནོ་སྐྱསེ་སངོ་ཕག་མང་
པརོ་སླབོ་སྦངོ་ལེགས་ཐནོ་ཡོང་བ་དང༌། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁད་ཆོས་ལནྡ་
པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཉམས་མེད་རུྒྱན་འཛྱིན་ཡོང་ཐབས་
འཁུར་བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་ངསོ། མ་འངོས་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུགྲ་སྒྱིག་ད་ོནན་
བ་རུྒྱ་ལགྷ་པར་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་མན་ཇུའྱི་རྒྱལ་བརུྒྱད་ཀྱིས་དསུ་ཡུན་རྱིང་
པརོ་གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཐ་ེགཏགོས་དང༌། ནང་ཁུལ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་
རུྒྱའྱི་གཡོ་བུས་རྱིམ་བརུྒྱད་ད་ུབས་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ལའྟྱི་རྐནེ་ངན་འདྱི་དག་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་ཏུ་མཐུན་པའྱི་གྲགོས་སུ་གུར་ཏ་ེ
ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུང་མ་མངོ་བའྱི་ཆྱིག་བསྒྱིལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བུང་ཡོད། 

 རང་རེ་བསེ་འབརོ་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ནས་རང་རྱིགས་གཞྱིས་ལུས་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལས་སེམས་ཤུགས་བངླས་ཏ་ེརང་རང་སབྐས་བབ་ལས་དནོ་ཐགོ་ཤུགས་



98

བསྐྱདེ་ཧུར་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་ལས། ཞ་ེལྷདོ་སྤྱི་ཟམོ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན་བདོ་བསན་སྱིད་ཀྱི་དནོ་ད་ུཐ་ན་རང་སགོ་ཀང་བླསོ་བཏང་བའྱི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ད་ེ
དག་དང༌། དཀའ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར་ལགྷ་བསམ་རྱི་བཙུགས་པ་ལརྟ་
འགུར་བ་མེད་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླར་ང་ོགནངོས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་གདནོ་
མྱི ་ཟ་བ་རེད། 

 དངེ་དསུ་བདོ་ནང་གུ་ཡངས་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཁུལ་ཡང༌། བསེ་འབརོ་བདོ་
རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྡརུ་ཐབས་ཆ་ཙམ་མེད། ང་ཚོར་འགྲ་ོསྡདོ་
དང༌། སྨྲ་བརདོ། ཆོས་དད་སོགས་གང་ཐད་ནས་སུ་ལའང་སབས་བསནུ་མྱི ་དགསོ་
པའྱི་རང་དབང་གཙང་མ་ཡོད་པས་མ་ཚད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ། རང་རེའྱི་
གཞོན་སྐྱསེ་ཚོར་དངེ་རབས་འཛམ་གླྱིང་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རསེ་ཟྱིན་
པའྱི་སླབོ་སྦངོ་གྱི་མཐུན་རྐནེ་ཐབོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདདོ་མོས་དནོ་
ཕན་དགེ་མཚན་དང་བསནུ་པའྱི་སླབོ་ཚན་གང་ལའང་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་
ཡོད་པ་རེད། བདོ་ད་ུཆ་བཞག་ན། དསུ་ད་ལའྟྱི་བར་དབང་སུྒར་བ་ཚོས་གང་བཀདོ་
ལས་རང་ཉྱིད་ལ་གདམས་ཀ་བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ནམ་ཡང་མེད། འདྱི་ནྱི་བདོ་ད་ུརྒྱ་
མྱིས་དབང་སུྒར་བས་པའྱི་རསེ་འབྲས་ངན་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤྱིག་རེད། མ་འངོས་པའྱི་
རེ་ལྟསོ་བ་ཡུལ་ནྱི་ན་གཞནོ་རྣམས་ཡྱིན་པ་དང༌། མ་འངོས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་
པ་ོཞྱིག་ཡོང་བར་བདེ་དགསོ་ན། ད་ེརྣམས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་མདནུ་ལམ་རྒྱ་ཆེ་སནོ་ཐུབ་
པའྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་སླབོ་སྦངོ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག རང་ཉྱིད་མྱི ་རྱིགས་
གཞན་དང་འདྲསེ་མེད་ཀྱི་ང་ོབ་ོགསོན་གནས་ཡོང་ཆེད་རང་གྱི ་རྱིག་གཞུང་དང་
གམོས་སལོ་རུྒྱན་འཇགས་ཡོང་བའྱི་འཁུར་བརྩནོ་བདེ་དགསོ། 

 རྒྱ་མྱིས་དངེ་སྐབས་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལག་ལེན་ད་ུབསར་བ་འདྱི་
ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོས་གཞྱིས་ལུས་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སྐྱསེ་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་
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ཞབས་འདབེས་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་འབུང་སྱིད། དངེ་དསུ་བདོ་མྱི ་བཙན་
བལོ་བའྱི་ཁདོ་ནས་བདོ་ད་ུལྟ་སྐརོ་གཉནེ་འཕད་ད་ུའགྲ་ོབསྐྱདོ་གོ་སྐབས་ཡོད་པའྱི་
སབྐས་འདྱིར། སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་པའྱི་བསེ་འབརོ་གཞནོ་ནའུྱི་ཁངོས་ནས་ག་ོསབྐས་
འདྱི་བཟུང་ས་ེལོ་དསུ་ཚད་གཞྱི་ངསེ་ཅན་གྱི་དསུ་ཡུན་རྱིང་བདོ་ནང་བསྐྱདོ་ད་ེརང་
རྱིགས་གཞོན་ན་ུཚོར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་པའྱི་གོ་སྐབས་དང་ལེན་
བ་འསོ་པ་དང༌། བསམ་འཆར་འདྱིར་རྒྱ་མྱིའྱི་ཕགོས་ནས་དགག་བ་བདེ་པའྱི་རུྒྱ་
མཚན་གང་ཡང་མ་མཐངོ༌། ང་ཚོས་བདནེ་པའྱི་རྩ་དནོ་ཞྱིག་གྱི་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་
བདེ་པའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་གཞོན་ན་ུཚོས་
ངའྱི་བསམ་འཆར་འདྱིར་དང་ལེན་བདེ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 མཇུག་ཏུ། ངས་རག་ཏུ་བརདོ་བཞྱིན་པ་ལརྟ། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོནྱི། བདོ་མྱི ་མང་གྱི་དནོ་དམ་པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་པ་ད་ེཡང་བསྐྱར་དསུ་
སབྐས་འདྱིའྱི་ཐགོ་དྲན་བསྐལུ་བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག རྒྱ་མྱིས་བདོ་ནང་གུ་ཡངས་
ཕན་བུ་ལག་ལེན་བསར་བཞྱིན་པ་ད་ེགོམ་བགྲདོ་དང་པ་ོལྟ་བུར་ངསོ་འཛྱི ན་གྱིས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡང༌། ད་ལའྟྱི་ཆར་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་འདདོ་བླ་ོཡོངས་
སུ་ཁངེས་པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ཕགོས་དང་ཡུལ་ནའང་སླབེས་མེད་ཅྱིང༌། མ་འངོས་པའྱི་
གནས་སངས་རྱིམ་བཞྱིན་དསུ་ཚོད་དང་མཉམ་ད་ུབསལ་ཆ་ཡོང་རུྒྱར། རྒྱ་མྱིས་བདོ་
ནང་གྱི་གནས་སངས་ཇ་ེལེགས་སུ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཐགོ་འཁུར་བརྩནོ་ལག་ལེན་ཇྱི་ཙམ་
བདེ་མྱིན་བལ་ྟཞྱིབ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གཉྱིས་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་ནྱི་བདོ་མྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་ལ་རྩདོ་ལེན་བདེ་
པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་མྱི ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་འཁོར་བའྱི་དྲན་གསོའྱི་དསུ་ཚེས་ཤྱིག་ཡྱིན། 
འདྱི་ནྱི་ད་ལའྟྱི་རང་རེའྱི་མྱི ་རབས་འདྱི་ཙམ་མྱིན་པར། འབུང་འགུར་མྱི ་རྱིགས་རསེ་
མ་ཚོས་ཀང་རསེ་དྲན་བ་རུྒྱ་རེད། སབྐས་འདྱིར་རང་རེའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོངསོ་
འཛྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྙྱིང་སབོས་ཆེ་ཆེར་བསྐྱདེ་དགསོ།

 འདས་པའྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལགྷ་གྱི་རྱིང་གཞྱིས་ལུས་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་
འཆྱི ་ལྟགོས་བཀལོ་གསུམ་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་བརདོ་ལས་འདས་པ་དང༌། བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་རང་ཡུལ་བྲལ་ཏ་ེམྱི ་ཡུལ་ད་ུགནས་དགསོ་བུང་བ་བཅས་མྱི ་རབས་འདྱིའྱི་
གངས་ཅན་པ་ངདེ་ཚོས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་དཀའ་སྡགུ་ད་ེསའྔྱི་རང་རེའྱི་ལོ་རུྒྱས་ནང་མ་
གྲགས་པ་ཞྱིག་མངོ་དགསོ་བུང་བ་ད་ེལརྟ་ཡང༌། རུྒྱ་རྐནེ་འདྱི་དག་ལ་བརནེ་ནས་
འདདོ་པའྱི་འབྲས་བུ་བཟང་པ་ོཞྱིག་འབུང་ངསེ་པ་དང༌། དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་
བརུན་ཚྱིག་ཀགོ་བཤད་དང༌ཧམ་བཟུང་གྱི་སལོ་ངན་ཇྱི་ལརྟ་ཆེ་ཡང༌། དྲང་པ་ོདང་
བདནེ་པའྱི་མཐའ་གསལ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ལརྟ། རང་རེའྱི་བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ཡང་འཛམ་
གླྱིང་ནང་ཇ་ེགསལ་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་པ་བཅས་ལ་བརནེ་ཚང་མས་ཡྱིད་ཆད་དང༌ཞུམ་
པ་མེད་པར་སརྔ་བཞྱིན་སྙྱིང་སབོས་དམ་བཅའ་བརན་པརོ་བཟུང་དགསོ།

 བདོ་ནྱི་རྱིག་གསར་དངསོ་པའོྱི་ཡར་རྒྱས་རསེ་ལུས་ཆེ་ན་ཡང་ལོ་ཉྱིས་སངོ་
བརལ་བའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་ལནྡ་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ཕུག་པ་ོཡོད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་
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ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རྱིག་བཟང་པའོྱི་གམོས་གཤྱིས་དའེྱི་དབང་གྱིས་རང་བཞྱིན་
གྱིས་བག་ཕབེས་པ་དང༌། སྤ་ོསང་ཆེ་བའྱི་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁད་ཐནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་
ལནྡ་གཟུ་བརོ་གནས་པ་དག་གྱིས་བསདོ་བསགྔས་དཔརེ་མཚོན་བདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་
ཡྱིན། 

 འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་མྱི ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་གུར་མཛའ་མཐུན་གྱི་
ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་རུྒྱའྱི་ཆ་རྐནེ་མ་སྨྱིན་བར་སྤྱི་ཚོགས་གང་དང་གང་ཡྱིན་
ཀང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་སུ་རུྒྱན་འཇགས་ཡོད་པའྱི་གམོས་གཤྱིས་
ད་ེགཞྱི་མར་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་བསན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་
པས། ད་སབྐས་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་བདནེ་དནོ་རྩདོ་པའྱི་འགག་རྩ་གཅྱིག་ནྱི་བདོ་
ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ཤེས་རྱིག་གམོས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོསྤྱི་ཚོགས་རང་ཉྱིད་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་
རྣམས་ཉམས་པ་མེད་པར་རུྒྱན་སྐྱངོ་ཟབ་ནན་བདེ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

 ད་ཕན་རྒྱ་མྱིས་བདོ་ནང༌། བདོ་མྱིའྱི་གཏམ་དཔརེ། མྱིག་ལ་བུ་རམ་
བསན་ནས་ཁར་ལ་ཆ་སརེ། ཞསེ་པ་ལརྟ་ཁ་ནས་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་ཚུལ་དང༌། མ་ཡོད་
ཡོད་ཚུལ་མཁས་སནྙ་འདྲ་ཆགས་མངནོ་སུམ་ལ་བསྙནོ་པའྱི་སྒ་ོབཏགས་ཧམ་པ་ཤོད་
བཞྱིན་ལག་ལེན་ད་ུབརངུ་བརགེ་གནནོ་བཙྱིར་ཁ་ོན་བས་རྐནེ། བདོ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་
ཀང་སྐྱ་ེབ་ོཀུན་ལ་རང་རང་སྡགུ་བསལྔ་ལས་སྒལོ་བའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་སབས། རང་
ཉྱིད་སྡུག་བསལྔ་གྱི་འཆྱིང་ཐག་ལས་གྲལོ་བའྱི་བདེ་ཐབས་བས་པ་དྲང་བདནེ་གྱི་རུྒྱ་
མཚན་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁད་ཆོས་
ཚང་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་སརྔ་ལགྷ་ཅྱིག་ཡོད་ན་རྩདོ་པ་རྒྱག་དནོ་གང་ཡང་མེད།

 བར་ལམ་རྒྱ་ཕགོས་ནས་ད་ེསྔནོ་གྱི་ཀགོ་བཤད་དང༌། སྒ་ོབཏགས། སངོ་
འུར་བསྒགས་ནས་རང་མག་ོརང་གྱིས་བསྐརོ་བའྱི་བདེ་ཐབས་དསེ་ཕན་ལས་གནདོ་
ཆེའྱི་ཉམས་མངོ་དངསོ་སུ་བུང་ས།ེ ད་ཆ་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་ཁ་ཡོད་ལག་
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ཡོད་ཅྱིག་ཡོང་བ་བདེ་པའྱི་བདེ་ཐབས་གསར་པ་བདེ་པ་དང༌། སྔནོ་གྱི་ནརོ་འཁུལ་
ལ་སམྤ་བརུ་མྱི ་བདེ་པར་གསལ་མཐལོ་བདེ་པ་ནྱི་བསགྔས་པའྱི་འསོ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་རྒྱའྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་ལོ་སུམ་ཅུ་སྐརོ་རྱིང་ཉམས་མངོ་དངསོ་
སུ་བུང་བའྱི་དསུ་ཡུན་ད་ེམྱི ་ཐུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། གཏམ་སནྙ་གསར་པར་ཡྱིད་
ཆེས་གདངེ་འཁལེ་ཡོང་བར་ཡང་དསུ་ཚོད་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་དགོས་པ་ཤེས་ལནྡ་མྱིའྱི་
བསམ་བླའོྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད། 

 མཐའ་དནོ་ཁངོ་ཁསོ་ཁངོ་ཁ་ོའཇམོས་མྱི ་ནསུ་ཤྱིང༌། འདས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་
ད་ེའདས་ཟྱིན་པས། དསེ་ན་སབྐས་བབ་མ་འངོས་པར་རྒྱ་བདོ་གཉྱིས་མཛའ་གཅུགས་
དམ་ལ་བཟང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ངང་ནས་དནོ་དམ་པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅྱིག་
དགོས་པ་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕགོས་ནས་བཟདོ་བསན་ཁགོ་ཡངས་དང་འབྲལེ་འབད་
བརྩནོ་བདེ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། ཀུན་ཕན་ཞྱི་བ་དང་བད་ེབ་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གསུམ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ད་ཉྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་གསུམ་པ། རང་རེའྱི་བདནེ་
མཐའ་རྱིམ་གསལ་འབུང་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། གཞྱིས་བསེ་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་
མང་ལ་བསདོ་བསགྔས་དང་འབྲལེ་བའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 འཇྱིག་རནེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བ་བའྱི་ནང་བདནེ་རུན་ཕན་གནདོ་ཀྱི་རྣམ་དབ་ེ
དསུ་དང་ལོ་རུྒྱས་ཀྱིས་ཤན་འབདེ་བདེ་པ་ལརྟ། རང་རེའྱི་བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་ཡང་མྱི ་
ལོ་ཉརེ་གསུམ་གྱི་དསུ་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་གྱི་དངསོ་བུང་ལོ་རུྒྱས་ནས་བདནེ་པ་གང་ཡྱིན་
དང༌རུན་པ་གང་ཡྱིན་གྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྒྱབ་ཡོད། མེད་པ་ལ་ཡོད་
ཅསེ་སྒ་ོབཏགས་དང༌། ཡོད་པ་ལ་མེད་ཅསེ་སྐརུ་འདབེས་ནག་བསུབ་གཏངོ་བའྱི་
མྱི ་བདནེ་རུན་སྒྱིག་གྱི་ངལ་བ་ཆེད་གཉརེ་མ་དགསོ་པར། ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་བུང་བ་དནོ་
དངསོ་ཐགོ་ནས་བཟང་ངན་བདནེ་རུན་མཐའ་གསལ་མཐྱིལ་མཐངོ་བུང་དང་འབུང་
བཞྱིན་པ་ལ་ཞྱིབ་མོའྱི་བླསོ་དཔད་ད་ེབསབླ་བ་བངླས་ནས་དྲང་འབྲལེ་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་
པའྱི་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་བ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། 

 ད་ལའྟྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བསམ་བླའོྱི་
ནང༌། སྤྱི་ཚོགས་གསར་རྙྱིང་དང༌། ཆོས། ལ་ྟབ། ལམ་ལུགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་འཆར་
སྒ་ོས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ལ། སྔནོ་ནས་རྱིམ་པར་བརདོ་ཡོད་པ་ལརྟ། དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགུར་འགྲསོ་དང་བསནུ་ཏ་ེདྲང་བདནེ་རུྒྱ་
མཚན་ལནྡ་པའྱི་དམངས་གཙོ་གསར་བརའེྱི་ལམ་ཕགོས་སུ་འགྲ་ོབ་ལས། སྤྱི་ཚོགས་
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རྙྱིང་པའྱི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་དནོ་གཏན་ནས་མེད། མྱི ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་ལ། རྱིགས་པ་ཚད་མ་དང༌། མངོ་བ་ཚད་མས་ངསེ་པ་དྲངས་རུྒྱ་
ཡོད་པའྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་ལུང་གྱི་བསན་པ་སྡ་ེསདོ་གསུམ་གྱི་འཆད་ཉན་དང༌། རགོས་
པའྱི་བསན་པ་བསབླ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཉམས་པ་སོར་ཆུད། མྱི ་ཉམས་གངོ་
འཕལེ་ངསེ་པར་གཏངོ་དགསོ། ཡང་བ་ླགྲྲྭ་སྡ་ེདགནོ་གྱི་འཚོ་ཐབས་དང༌། འཛྱིན་
སྐྱངོ་འགྲ་ོསངས་དསུ་བསནུ་སུྒར་བཅསོ་ངསེ་པར་འགྲ་ོདགསོ་པ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་
དང༌། དཔལ་འབརོ་སོགས་ཀྱི་ལ་ྟབ་ས་ཚོགས་དང༌། ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱིན་ས་
ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་ཇྱི་ལརྟ་ཡུལ་ལུང་ཐ་དད་པའྱི་ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པརོ་གཞལོ་ཞྱིང་འབབ་པ་ལརྟ། ལ་ྟསྤདོ་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་པ་ད་ེ
དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་ཐུག་དམྱིགས་ཡུལ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་ེ
ཕན་ཐགོ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་དགསོ་ཀང་དགསོ་ལ། འབུང་ཐུབ་པ་ཡང་ཡྱིན་པས། མོས་
པ་དང༌། ལ་ྟབ་མྱི ་འདྲ་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་ཕགོས་འཐནེ་གླངེ་རྩདོ་བ་དནོ་མེད། 
ཁམས་དང་མོས་པ་ས་ཚོགས་པའྱི་མྱི ་ཐམས་ཅད་ལ་ྟསྤདོ་གཅྱིག་ཏུ་སུྒར་ཐབས་བདེ་
པ་ལ་དནོ་ཕན་སུྒབ་འབྲས་གང་ཡང་ཐནོ་མྱི ་ཐུབ་པ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་ཀྱི་ལོ་
རུྒྱས་ནང་མཐངོ་ཐསོ་དངསོ་སུ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་རེད། གལ་ཏ་ེའགའ་ཞྱིག་ནས་
མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེརྩ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་ཅྱི་ཡང་མ་བསམ་པར་བཀལོ་
བརངུ་གསོད་གསུམ་གྱི་སྡུག་སྤདོ་ལ་གསར་བརའེྱི་མྱིང་ཚྱིག་སམྐ་པ་ོབཏགས་ཏ་ེན་ེ
ཙོའྱི་འདནོ་པ་ལརྟ་སྨྲ་བརདོ་བདེ་པ་ནྱི་རང་མགོ་རང་གྱིས་བསྐརོ་བའྱི་གླནེ་པ་མྱིག་
རྒྱངས་ཐུང་ངུའྱི་ངང་ཚུལ་ལས་མ་འདས། ཉ་ེཆར་དར་དམར་གསར་དབེ་༼རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་གསར་དབེ་༽ ནང༌། མྱི ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི ་མང་ལ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་རུྒྱའྱི་ཚབ་ཏུ་མྱི ་མང་གྱི་མགོ་སངེ་ད་ུབསདྡ་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་བད་ེ
སྡུག་ལ་མྱི ་ལྟ་བར་རང་སང་གང་དྲན་གྱི་སྤདོ་ཚུལ་འཛྱིན་གྱི་ཡོད་པར་སྐྱནོ་བརདོ་
གསལ་བཤད་བས་པ་ལརྟ། ད་ེའདྲའྱི་བ་སྤདོ་འཛྱིན་མཁན་ནྱི་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་གང་
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ལའང་དགསོ་མཁ་ོམེད་ཅྱིང༌། རང་གཞན་གྱི་ཕན་བད་ེསུྒབ་པའྱི་རྣམ་དཔདོ་ཅན་གྱི་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གདན་གྲལ་ད་ུམྱི ་ཚུད་ངསེ་ཅན་ཡྱིན། 

 ཉ་ེབའྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ཚུད་ལ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་ལ་འགུར་
བ་ཕན་བུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརནེ་ནས། མྱི ་ལ་ལའྱི་བསམ་པར། འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་
ལྟསོ་ཏ་ེད་ལའྟྱི་གུ་ཡངས་ལ་ཆོག་ཤེས་ཐགོ་ད་ཆ་དནོ་འབྲས་བཟང་པ་ོཞྱིག་མགགོས་
མུར་སྨྱིན་པའྱི་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞྱིག་ནས། ད་ལའྟྱི་གུ་ཡངས་
སྱིད་བུས་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱིར་མག་ོསྐརོ་བསླུ་འཁྱིད་བདེ་པའྱི་ཐབས་བུས་གསར་པ་ཞྱིག་
ལས། དནོ་དམ་བདོ་མྱིར་འདྲ་མཉམ་རང་དབང་གྱི་ཁ་ེདབང་སྤདོ་རུྒྱའྱི་བསམ་སྤདོ་
གང་ཡང་མ་རེད་སམྙ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བདོ་
མྱི ་ཚོ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་རེ་དགོས་དང༌། ངང་ཐུང་འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འཛྱིན་
མྱི ་རངུ༌། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ནྱི་མྱི ་ལོ་སངོ་ཕག་བརལ་བའྱི་ལོ་རུྒྱས་ལནྡ་ཞྱིང༌། 
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱིས་ཕུག་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི ་གནད་དནོ་ཡྱི ན་པ་དང༌། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་དནོ་འཕ་ོའགུར་གྱི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་
དནོ་གནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པས། ངསེ་པར་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་ཐག་གཅདོ་འགུར་བ་
ཞྱིག་ཡོང་དགསོ་པ་ལས། ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་འདྱི་མུར་གནས་ཐབས་ནམ་ཡང་
མེད། དསེ་ན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཁགོ་ཡངས་ཞྱི་འཇམ་དྲང་བདནེ་གྱི་སྒ་ོནས་མྱི ་
རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཕལ་ཡུན་བད་ེསྐྱྱིད་ཁ་ེདབང་ཐབོ་ཐང་རྣམས་རྩདོ་ལེན་མཐར་
ཕྱིན་པ་བ་དགསོ།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བཞྱི་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ལམ་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བཞྱི་པ་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། 
ད་ཕན་མྱི ་ལོ་ཉརེ་བཞྱིའྱི་རྱིང་བདོ་ཀྱི་ནང་གསར་བར་ེདང༌། ཡར་རྒྱས་ཟརེ་བའྱི་
མྱིང་འདགོས་ས་ཚོགས་དང༌། རྣམ་འགུར་ས་ཚོགས་པའྱི་བ་སྤདོ་བརུྒྱད་རྱིམ་ནང༌། 
བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ནས་བརདོ་པར་དཀའ་བའྱི་དཀའ་སྡུག་མཐའ་ཡས་པ་
ཞྱིག་མངོ་དགསོ་བུང་བ་དང༌། བདོ་མྱི ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྩ་ཆེའྱི་ལུས་སགོ་ཚུན་
ཆུད་ཟསོ་སུ་གུར་ཡོད་པ་རྣམས་རསེ་སུ་དྲན་པའྱི་སྒ་ོནས། ད་ེདག་གྱི་སྔནོ་བསགས་
དཀར་མྱི ན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་ཟད་ད་ེགནས་སྐབས་དང་
མཐར་ཐུག་གྱི་འདདོ་དནོ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགུྲབ་པའྱི་བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་
འདབེས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བ་རུྒྱ་དང༌། ད་དངུ་སེམས་ཤུགས་གངོ་མཐརོ་བསྐྱདེ་
བཞྱིན་པའྱི་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ༡༩༧༩ ལོ་ནས་བཟུངས་བདོ་ནང་སྱིད་བུས་སུྒར་བཅསོ་གང་འཚམས་
བཏང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ ༡༩༧༩ ཕན་གྱི་གནས་སངས་ལ་ལྟསོ་ན། བདོ་མྱིའྱི་ལྟ་ོགསོ་
དང༌། ངལ་རྩལོ་གནས་བབས། བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་བདེ་སྤདོ་ཐབོ་ཐང་བཅས་པར་
ཕན་བུ་ལེགས་བཅསོ་ཀྱིས་དབུགས་ངལ་གསོ་བའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་བུང་ཡོད་ན་ཡང༌། 
ལེགས་བཅསོ་ད་ེདག་བདོ་མཐའ་དབུས་དང༌། གྲངོ་དང༌། གྲངོ་གསེབ་ཡོངས་ཁབ་
གཅྱིག་གུར་བུང་མེད་པའྱི་ཁར། ལེགས་བཅསོ་ཕན་བུ་བུང་བའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་
ཡང་ལག་ལེན་གཏན་ཆགས་མ་ཡྱིན་པར་སྦུག་འདྲནེ་བརྐངས་བསྐུམས་འགུར་ལྡགོ་
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ས་ཚོགས་ཤྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་དབུལ་ཕངོས་ཕུག་སུྒར་གྱི་ལས་འགུལ་
ཇྱི་ལརྟ་བས་ཀང༌། དནོ་སྙྱིང་བདོ་རྒྱ་ཁབ་སྤྱི་སྙམོས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལསྟ་ན། དསུ་
འཁུག་མ་བུང་གངོ་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་སུ་ད་དངུ་སླབེས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལགྷ་
པར་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་བདོ་དང་རྒྱ་ཞེས་ཐག་རྱིང་ཞྱིང་ཡ་འགལ་ཆེ་ཐགོ 
ཞ་ེའཁནོ་འཇྱིགས་དངངས་དགོས་ཟནོ་རུྒྱན་འཇགས་དང༌། མྱི ་ང་ོབ་ོགཅྱིག་ལ་རྣམ་
འགུར་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སནོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཡ་ང་བ་འདྱིས་བླ་ོབག་མྱི ་ཕབེས་
ཤྱིང༌། ཡྱིད་གདངུ་གྱི་ཚོར་བ་རུྒྱན་ཆགས་སུ་གནས་མུས་རེད། 

 མྱི ་རྱིགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང༌། སོ་སོའྱི་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ལ་ཡོད་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་ང་ོམ་ད་ེགསལ་པརོ་འདནོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང༌། བསམ་ཚུལ་ད་ེདག་
གཞྱི་བཟུང་གྱི ་ལག་ལེན་ཐབས་ཚུལ་སྒ་ོད་ུམ་ནས་འབད་པས་གསར་གཏདོ་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅྱི་ཡང་ཐནོ་ཡོང་བ་དང༌། ད་ེལ་བརནེ་ནས་མྱི ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
ཡར་རྒྱས་མགགོས་མུར་འགྲ་ོབ་དང༌། ཁ་ཞ་ེམེད་པའྱི་དམ་ཚྱིག་གཙང་བ། བསམ་
ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་བུང་སབྐས་ཀང་སྙྱིང་ལ་སསྦ་ཏ་ེམ་བཞག་པར་གསལ་པརོ་བརདོ་
རེས་སྦངས་བཤད་བས་པས་ཞེ་འཁོན་གཏྱིང་ནག་རུྒྱན་བཅང་གྱིས་གོ་སབྐས་ཤྱིག་
བུང་བ་དང་མག་ོགཏྱིང་སླགོ་རེས་བདེ་པ་འདྱི་འདྲ་ཡོང་དནོ་མེད། ཡ་རབས་དྲང་
བདནེ་ནས་བས་ན། ད་ེའདྲའྱི་རང་དབང་གྱི་ཐབོ་ཐང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡོད་པ་ལརྟ། ང་ཚོ་བདོ་རྱིགས་ལ་ཡང་ངསེ་པར་ད་ུཡོད་དགསོ། སོ་སོའྱི་
བསམ་ཚུལ་ང་ོམ་འདནོ་པ་ལ་དབང་ཤུགས་སམ། ཐབས་བུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
འགགོ་གནནོ་བདེ་པ་ནྱི་ཆེས་རསེ་ལུས་དང༌། བཙན་གནནོ་གདགུ་རུྩབ་ང་ོམ་ཞྱིག་
རེད། གལ་ཏ་ེས་ཁུལ་གང་ཞྱིག་ཏུ་མྱིའྱི་སེམས་ནང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ང་ོམ་ད་ེའདནོ་
ད་ུམྱི ་འཇུག་པར་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་འགགོ་གནནོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་འཛམ་
གླྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་འཕལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བསུ་མྱི ་ཞུ་བས་མ་ཚད། འཕ་



108

སྨདོ་ངན་སྨྲས་ཀྱི་ཡུལ་ད་ུའགུར་བ་དང་ཡུལ་ནང་བག་ཕབེས་ལྷྱིངས་འཇགས་མེད་
པའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཀང་རུྒྱན་མྱི ་ཆད་པ་ཞྱིག་འབུང་ངསེ་ཡྱིན། དསེ་ན་ཕགོས་གང་
ནས་ཀང་ཐ་ེབུས་མེད་པར་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་ལ་རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་གཅསེ་འཛྱིན་བདེ་པ་དང༌། ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བ། ཆོས་དད་རང་མོས་བདེ་
པ༑ སོ་སོའྱི་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་རང་ཉྱིད་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་པ། རང་གྱི་
ལས་དནོ་རང་གྱིས་བདེ་པ། སོ་སོའྱི་འདདོ་མོས་ཇྱི་ཡོད་ཁངེས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་ངསེ་པར་ད་ུཡོད་དགསོ། ཐབས་ལམ་ད་ེནྱི་དྲང་བདནེ་དང༌། རུྒྱ་མཚན་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐབས་ལམ་ད་ེལ་ྟབུ་བརུྒྱད་ནས་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་པ་དང༌། འདདོ་དནོ་ལ་ཅྱི་དགར་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་ལ་ྔཔ་དང༌།  
བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ཉརེ་ལའྔྱི་དསུ་དྲན་

ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ཉྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་དང༌། རང་རེ་བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བ་
རྣམས་རང་ཡུལ་བཞག་ས་ེཕྱི་རྒྱལ་ས་ཐགོ་ཏུ་འབརོ་ནས་མྱི ་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔསོང་བའྱི་དསུ་
ཚྱིགས་ཆེན་མོ་ཞྱིག་གྱི་དསུ་དྲན་ཡང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་འཁལེ་བའྱི་སབྐས་འདྱིར། ངས་
གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མཛའ་བརྩའེྱི་ལགྷ་བསམ་བཅསོ་མྱིན་གྱི་འཚམས་འདྲྱི་
བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག བསན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་ཡལ་བར་དརོ་
བའྱི་རང་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་གདངུ་ཤུགས་
དྲག་པསོ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཐགོ་ཏུ་འབརོ་ནས་མྱི ་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔསོང་བའྱི་དསུ་རྱིང་གྱི་
གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལསྟ་ན། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བ་སངོ་ཕག་བརྒྱ་
ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་འདྱི་དག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི ་བཙན་བལོ་བ་གཞན་དག་གྱི་གྲངས་
འབརོ་དང་བསྡརུ་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི ་གྲངས་མང་པ་ོམྱིན་ཡང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་གཙོ་བའོྱི་
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་མྱི ་གྲངས་དངུ་ཕུར་མང་པའོྱི་ཁདོ་ད་ུཁ་འཐརོ་བ་ེམ་ཆུ་སྱིམ་ལ་ྟ
བུར་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པར། བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་འགའ་ཤས་སྡ་ེཁག་སྡ་ེཁག་ཏུ་བས་ནས་
སྒྱིག་འཛུགས་གངོ་བུའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གུར་ད་ུགནས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་
ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་འབུྲག་ནང་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ལ་བརནེ་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་བས། གང་འཚམས་ཤྱིག་ནྱི་ལག་ཤེས་ལས་རྱིགས་ས་ཚོགས་དང་ཚོང་
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འཁསོ་ལ་བརནེ་ནས་གནས་ཡོད། ད་ེམྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་སུམ་ཅུའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་
སངོ་ཕག་གཉྱིས་གསུམ་བར་ཡུལ་མྱི ་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ལ་སྤདོ་བཞྱིན་ད་ུ
ཡོད། བུ་ཕུག་གཞནོ་སྐྱསེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཡྱིག་གཙོ་གུར་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་རྣམས་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག དངེ་དསུ་རྱིག་གསར་གྱི་ཤེས་ཡོན་
ཁག་ཀང་སླབོ་སྦངོ་སྤད་ནས་ད་ཆ་བདོ་རྱིགས་ན་གཞནོ་ཁག་གཅྱིག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་
དངེ་རབས་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ན་གཞོན་གཞན་དག་དང་ཤེས་ཡོན་གནས་
ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་གདན་གྲལ་འཛྱིན་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ལགྷ་པར་ད་ུཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། མྱི ་ལོ་སངོ་ཕག་གངོ་དསུ་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་ད་ུདར་བའྱི་
སནོ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆུང་སགྔས་བཅས་ཆ་ཚང་བ་དང༌། ད་ེ
དང་འབྲལེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་བཟང་པ་ོརྣམས་ལ་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་སྦལེ་ཏ་ེ
སླབོ་གཉརེ་དང༌། ཉམས་ལེན། བདག་གཅསེ་བས་ཏ་ེབདོ་ནང་ཉར་ཚགས་བས་
ཡོད་པ་རྣམས་བར་ལམ་ཉམས་ཆག་གཏརོ་བརླག་སརྔ་མྱི ་གྲགས་བུང་ན་ཡང༌། ང་
ཚོ་བདོ་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ད་ུསླབེས་པ་ཚོས་འབད་རྩོལ་དནོ་གཉརེ་ཆེན་པསོ་རྒྱལ་བཀའ་
དགོངས་འགྲལེ་དང་བཅས་པའྱི་གསུང་རབ་གང་ན་ཅྱི་བཞུགས་གསོག་སུྒབ་དང་
དཔར་བསུྐན་བདག་གཉརེ། སླབོ་སྦངོ་ཉམས་ལེན་བདེ་སའྱི་བསྱི་གནས་བཤད་གྲྲྭ་
སུྒབ་གྲྲྭ་ཁག་མང་གསར་འཛུགས། ད་ེདག་གྱི་ནང་ན་གཞནོ་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་
ལ་མད་ོསགྔས་ཆོས་བརུྒྱད་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་སླབོ་འཁྱིད་འཆད་སྤལེ་བས་
ཏ་ེད་ཆ་༸རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ས་སངེ་འདྱིར་མྱི ་ནབུ་རུྒྱན་སྐྱངོ་ཐུབ་ངསེ་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་
བརན་པ་ོཚུགས་ཡོད་པས་མ་ཚད། སརྔ་ཕན་ནང་ཆོས་མ་དར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་
ཡུལ་ཁག་མང་པའོྱི་ནང་ད་ུཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་སའྱི་བསྱི་
གནས་བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་ཚུགས་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་ཡར་ཐནོ་ཤེས་ལནྡ་གཟུར་གནས་མྱི ་
རྱིགས་མང་པསོ་དནོ་གཉརེ་སྦངས་བརྩནོ་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེར་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ལ་མཚོན་ན་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་
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འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་འབདོ་ས་ྔཕྱིར་བས་ཏ་ེརྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་
ཆོད་ཐངེས་གསུམ་བཞག་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེའབྲལེ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང༌། དའེྱི་སདྐ་
ཡྱིག གམོས་གཤྱིས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང༌། ཆབ་སྱིད་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་
སངས་སོགས་སྒ་ོཀུན་ནས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་དང༌། བདོ་ནྱི་
མྱི ་ལོ་སངོ་ཕག་བརལ་བའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཁུངས་དག་ཡོད་པའྱི་རང་བཙན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ལུགས་ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ནས་
ཤེས་རགོས་ཇ་ེགསལ་དང༌། དྲང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དགའ་ཞནེ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་
པ་རེད། 

 གངོ་ད་ུརགས་ཙམ་སྨསོ་པའྱི་ལས་དནོ་ད་ེདག་འགུྲབ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོ
ནྱི༑ རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། མྱི ་མང་ནས་ཧྱིན་བདོ་དབར་མྱི ་ལོ་སངོ་ཕག་བརལ་བའྱི་
དསུ་རྱིང་ནས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྲལེ་བ་ཆེས་ཟབ་མོ་ཡོད་པའྱི་ལར་རྒྱ་ཕྱི་
ཐག་མ་བརོ་བར་ལགྷ་བསམ་ཆེན་པའོྱི་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་
ད་ུརྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི་རོགས་རམ་ཚོགས་པ་ཁག བམས་སེམས་ཅན་གྱི་སྒརེ་མྱི ་མང་
པ༑ོ ༑ཞྱི་བད་ེདྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། སྱིད་དནོ་མཁས་པ་ཁག་
བཅས་ནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤེས་དང༌། མྱི ་དང་མྱིའྱི་དབར་
བམས་བརྩེའྱི་འད་ུཤེས་ཀྱིས་དྲངས་པའྱི་རོགས་རམ་སླབོ་སནོ་གནང་བའྱི་བཀྱིན་
ལས་བུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་ལོ་ཉརེ་ལའྔྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཀྱི་སབྐས་འདྱིར། ང་ཚོར་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་གངོ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་བཀྱིན་རསེ་སུ་དྲན་པའྱི་སྒ་ོནས་ངས་
གཞྱིས་བསེ་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེསྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུང་མ་
མངོ་བའྱི་དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་མངོ་དགསོ་བུང་བའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་མཚོན་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་ཤ་ཚའྱི་
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རྒྱབ་སྐྱརོ་རོགས་རམ་འདྱི་ལ་ྟབུ་གནང་བ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་སུ་
འཁདོ་ད་ེཡུན་ནས་ཡུན་ད་ུམ་བརདེ་མྱི ་ནབུ་པར་གནས་རུྒྱ་རེད།

 ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཆུང་དང༌། དཔལ་འབརོ་བཟང་ཞན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་དང༌། ཡུལ་སྡ་ེཕན་ཚུན། གྲངོ་པ་ཁྱིམ་མཚེས། 
མདརོ་ན་ལས་གྲྲྭའམ། ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི ་ཚུན་ཆད། མྱིའྱི་རྱིགས་ཐམས་
ཅད་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་གྱི་སྒ་ོནས་འཚོ་ཞྱིང་གནས་དགོས་པ་དང༌། 
ཐམས་ཅད་ཀང་བད་ེབ་འདདོ་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
གུར་ཡྱིན་པ་བཅས་ཤེས་རགོས་གསལ་པ་ོཐུབ་པ་བས་ཏ།ེ མྱི ་དང་མྱིའྱི་བར་ལ་
ཕན་ཚུན་བམས་པ་དང་བརྩ་ེབའྱི་བསམ་ཚུལ་འཛྱིན་པ་དང༌། དྲང་བདནེ་རྩ་བར་
བཟུངས་པའྱི་ཉན་ཤེས་ག་ོཤེས་བཅས་བས་ན། ཆེ་ས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི་དཀའ་རྙགོ་
ནས། ཆུང་ས་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ནང་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ཐམས་ཅད་ངང་གྱིས་སེལ་ཏ་ེ
གཞྱི་ནས་མྱི ་རྣམས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་སུ་གནས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ངང་ཚུལ་ད་ེ
ལས་ལྡགོ་ས་ེརང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་དང༌། མཐ་ོགནནོ་ཕག་དགོ་ཁ་ོནའྱི་འདདོ་ཚུལ་
བཟུངས་ན། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་བ་ེབྲག་ཚང་མར་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ནམ་ཡང་
འབུང་མྱི ་ཐུབ་པས། མྱི ་དང་མྱིའྱི་བར་ཕན་ཚུན་བམས་བརྩའེྱི་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་
བདེ་རུྒྱ་ད་ེམྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེརྩར་ཧ་ཅང་དགསོ་གལ་ཆེན་པརོ་མཐངོ་གྱི་འདགུ

 ཉ་ེབའྱི་ལོ་བཞྱི་ལ་ྔཚུན་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་བརདོ་ན། བར་ལམ་མྱི ་
ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ནག་མེད་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོབཙོན་འཇུག་བས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་བ་དང༌། བདོ་ཕྱི་ནང་དབར་འགྲྱིམས་འགུྲལ་འགྲ་ོའངོ་གྱི་ག་ོསབྐས་
བུང་ནས་མ་ཤྱི ་གསོན་བྲལ་ད་ུགུར་པའྱི་ཕ་མ་བུ་ཕུག་གཉནེ་གྲགོས་སོགས་ཐུག་
འཕད་ཐུབ་པ། སོ་ནམ་འབྲགོ་ལས་ཀྱི་འགན་གཙང་ཁྱིམ་དདུ་སོ་སོར་སྤད་པའྱི་ཐགོ 
ཞརོ་ལས་ཐནོ་སྐྱདེ་དང༌། ཉ་ོཚོང་ཐབས་ཤེས་བདེ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་སྤད་པ་ལ་བརནེ་
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ནས། ལ་ྷས་གཙོ་གུར་ཡུལ་གྲངོ་འགའ་ཤས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཟས་གསོ་གནས་
སངས་ཅུང་ཟད་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་པ། བར་ལམ་བདོ་ཡྱིག་གྱི་བར་དག་ཡོངས་རགོས་
བདལ་བཤྱིགས་བཏང་བ་སརླ་གསོའྱི་ཐགོ བདོ་ཡྱིག་གྱི་རྩམོ་བྲྱིས་རྱིགས་དཔར་
བསུྐན་བདེ་པ། མཚམས་ཚྱིགས་མེད་པའྱི་ངལ་རྩལོ་ལ་འར་འདདེ་ཉུང་ད་ུསོང་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་དབུགས་ངལ་གསོ་བའྱི་གོ་སྐབས་ཕན་བུ་ཐབོ་པ་བཅས་བུང་ཡོད། 
གཏརོ་བཤྱིགས་བཏང་བའྱི་དགནོ་པ་འགའ་ཤས་ཉམས་གསོ་བས་ཏ་ེཆོས་དད་རང་
མོས་ཡྱིན་ཞསེ་འུར་སྒགོ་བདེ་བཞྱིན་ད་ུཡོད་ཀང༌། དགནོ་པའྱི་ནང་གྲྲྭ་པ་རུྒྱན་སྡདོ་
ཐགོ་ཆོས་ཀྱི་འཆད་ཉན་དང༌། སླབོ་སྦངོ་ཉམས་ལེན་བདེ་པ་ལ་འགགོ་རྐནེ་ས་མང་
གནས་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ུབདོ་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན། བདོ་
ཡྱིག་ཐགོ་སྤྱིར་བཏང་སུྒང་གཏམ་ལོ་རུྒྱས་འདྲ་རྩམོ་བྲྱིས་དཔར་བསུྐན་བདེ་པ་ཙམ་
ལས། བདོ་ཡྱིག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དཔལ་འབརོ་སོགས་ཡུལ་ལུང་འཛྱིན་སྐྱངོ་
གྱི་ལས་དནོ་བདེ་པའྱི་གོ་སབྐས་ད་དངུ་མ་ཐབོ་པར་སདྐ་ཡྱིག་གཞན་ཞྱིག་བདེ་སྤདོ་
བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་ཡུལ་གྱི་སྱིད་དབང་བདོ་ཡྱིག་མྱི ་
ཤེས་མཁན་གྱི་མྱི ་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཛྱིན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་
པརོ་བསན་གྱི་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཆོས་དད་རང་མོས་ཟརེ་བ་དང༌། མྱི ་རྱིགས་རང་
སྐྱངོ་ཟརེ་བའྱི་སྐད་ཅ་འདྲ་ཆགས་པ་ོད་ེཚོ་དངསོ་དནོ་ཐགོ་མྱིང་ཚྱིག་སྐམ་པ་ོཞྱིག་
རང་ཡྱིན་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་པ་རེད། ད་དངུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་གནས་ཚུལ་གཞན་
ཞྱིག་ལགྷས་པ་ནྱི། ཉསེ་དནོ་ཉསེ་གསོག་གྱི་བ་སྤདོ་ལ་བརངུ་བརགེ་ནན་པ་ོགཏངོ་
དགོས་ཞེས་ནག་ཉསེ་ཡོད་མེད་ས་ཚོགས་པའྱི་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པ་ོའཛྱི ན་བཟུང་
བཙོན་འཇུག་བདེ་པ་དང༌། སྡགུ་སྦངོ་ངལ་རྩལོ་ད་ུགཏངོ་བ། ང་ོལྐགོ་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་
སྒ་ོནས་དམར་གསོད་གཏངོ་བའྱི་ལས་འགུལ་གདགུ་རུྩབ་ཅན་ཞྱིག་བསངླས་པ་དསེ་
མྱི ་རྣམས་སརླ་ཡང་བླ་ོབག་མྱི ་ཕབེས་པར་དངངས་སྐག་ཆེན་པའོྱི་འགོ་གནས་དགསོ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་ཡོད་པའྱི་བླ་ོབཤེད་ཀྱིས་མྱིའྱི་ལུས་སགོ་ལ་
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ཕངས་མེད་ལག་རྩདེ་བདེ་པའྱི་གདགུ་རུྩབ་ཀྱི་སྤདོ་ཚུལ་དསེ་མྱིའྱི་བླ་ོསེམས་དབང་
བསུྒར་མྱི ་ཐུབ་ལ། མྱི ་དང་མྱིའྱི་དབར་མཛའ་མཐུན་མཉམ་འགྲགོས་ཡོང་བ་ལ་ཡང་
ཕན་ཐགོས་འབུང་མྱི ་ཐུབ། ད་ལ་ྟཕན་བདོ་མྱི ་དམག་ཐགོ་བསད་པ་དང༌། ཁྱིམས་
ཐགོ་བསད་པ། ལྟགོས་ཤྱིར་བཏང་བ། སྡགུ་ཤྱིར་བཏང་བ། སྡགུ་སྦངོ་མ་བཟདོ་
པར་རང་སགོ་བཅད་པ་བཅས་བསྡམོས་ན་མྱི ་གྲངས་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཙམ་ཟྱིན་ཡོད་
ཀང༌། དསེ་ཕན་ཐགོས་གང་བུང་སོང་ངམ། མྱི ་རྣམས་ལ་མེད་ད་ུམྱི ་རངུ་བའྱི་འཚོ་
ཐབས་འགྲྱིགས་ངསེ་ཡོང་བ་དང༌། ཤེས་ཡོན་སླབོ་གཉརེ་འདདོ་ཁངེས་བདེ་ཐུབ་པ། 
རང་རང་གྱི་བསམ་འདནུ་སུྒབ་པའྱི་ག་ོསབྐས་བཅས་བུང་ན། རྱིམ་པས་ཕན་ཚུན་
གཅྱིག་ཡྱིད་གཅྱིག་ཆེས་དང༌། ཕན་ཚུན་མཛའ་མཐུན་མཉམ་འགྲགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
འབུང་ངསེ། གལ་ཏ་ེཡུལ་ནང་ལ་ྟསྤདོ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་མྱི ་ཡོད་ན་ད་ེགྲས་ཡུལ་ནས་
ཕྱིར་འབུད་བས་པས་མྱི ་འགྲྱིགས་པ་གང་ཡོད་དམ།

 གང་ལྟར་ཡང་གཞྱིས་བེས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཅལ་འདྲགོས་དང༌། 
འཇྱིགས་ཞུམ་སངྤས་ཏ་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ང་ོམར་ཞྱིབ་བརག་ཐགོ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་འསོ་བབས་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་ངསེ་བདོ་ཡུལ་བདོ་མྱིས་འཛྱི ན་སྐྱངོ་ཅྱི ་བདརེ་བདེ་པའྱི་ཁེ་དབང་སླར་
གསོའྱི་དནོ་ད་ུལགྷ་བསམ་འབད་བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་བདེ་དགསོ།

 འཇྱིག་རནེ་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་འཁུག་རྩོད་སོགས་མྱི ་མཐུན་རུྒྱ་ཚོགས་ཅྱི་
མཆྱིས་ཞྱི་ནས། འགྲ་ོརྣམས་མཛའ་མཐུན་ཞྱི་བདའེྱི་དཔལ་ལ་སྤདོ་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་
བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་དུྲག་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་རྱིང་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་འདྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དུྲག་ཕྱིན་པའྱི་དསུ་ཚོད་
ཡྱིན། ལོ་རུྒྱས་རྱིང་པ་ོཡོད་པ་དང༌། སྙྱིང་སབོས་ལནྡ་པ། ཤེས་རྱིག་གྱི་བསམ་བླ་ོ
ཕུག་པ་ོཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དསུ་ཚྱིགས་གལ་ཆེ་འདྱིར་དྲན་གསོ་
བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག བདོ་མྱི ་སྤྱི་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་ཁུར་ད་ུའཁྱི་
བ་མ་འངོས་པའྱི་སྤྱི་དནོ་ཐགོ་རང་རང་སོ་སོས་ནསུ་པ་འདནོ་རུྒྱ་གང་ཡོད་བསམ་
པ་རྣམ་དག་གྱིས་འདནོ་རུྒྱའྱི་སྙྱིང་སབོས་བསྐྱདེ། དམ་བཅའ་འཇགོ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་
ཆེ༑ འདས་པའྱི་ལོ་ད་ེདག་གྱི་རྱིང་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཡོད་ས་སོ་
སོ་རང་གྱི་ལུང་པར་ཡོད་ན་ཡང༌། རང་དབང་གྱི་ག་ོསབྐས་རྩ་བ་ནས་བརླགས་ཏ་ེ
ཧ་ཅང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཆེན་པ་ོམངོ་དགསོ་བུང་བ་དང༌། རང་རེ་མྱི ་གཞན་དག་གྱི་
ལུང་པར་ཡོད་མཁན་ཚོ་རང་གྱི་ལུང་པ་བྲལ་ཏ་ེམྱི ་ཡུལ་ལ་གར་བསདྡ་ཡོད་ན་ཡང་
སོ་སོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་གྱི་མྱི ་བཞྱིན་སགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པའྱི་དངངས་སྐག་ད་ེའདྲ་
བདེ་དགསོ་བུང་མེད་ཀང༌། འགལ་རྐནེ་དཀའ་ངལ་མང་པརོ་གདངོ་ལེན་མྱི ་བདེ་
མཐུ་མེད་བུང༌། ར་ོདནོ་ཡང་སྙྱིང་དསུ་རབས་འདྱིའྱི་སབྐས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་བསེ་
ཚང་མ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནང་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང༌། ཛ་དྲག་
ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་མངོ་དགསོ་པའྱི་མྱི ་ཐགོ་གཅྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ང་རང་
ཚོ་བདོ་མྱིའྱི་དཔ་ེལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། རྩ་བ་མ་བསམྐས། སྡངོ་པ་ོའགལེ་མེད་པ་ཡྱིན་
ཙང་རེ་བ་ཡོད་པ་དང༌། རེ་བ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་མང་པ་ོའཛོམས་པའྱི་དསུ་ཚོད་
ཅྱིག་ཡྱིན་གཤྱིས། ཚང་མས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སབོས་བསྐྱདེ། རང་གྱིས་རང་ལ་
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གཞེན་བསྐུལ་བས་ཏ་ེསྙྱིང་ལ་དམ་བཅའྱི་རྱི ་མོ་སརླ་ཡང་བརན་པ་ོའགོད་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 

 བཙན་བལོ་ལ་གར་མཁན་བདོ་མྱི ་ཚོས་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༦ དའེྱི་རྱིང་ལ་
གཞྱི་རྩ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་རྩ་གསར་ད་ུབཙུགས་ཏ་ེའཕལ་སེལ་ལྟ་ོགསོ་འཚོ་ཐབས་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། རྩ་བའྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཤ་ཞནེ་མ་
བརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སོ་སོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་པརོ་བཟུངས་ཏ་ེབསདྡ་ཡོད། 
གཙོ་ཆེ་ཤོས་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟ
སྤདོ་ཀྱི་སྐརོ་རུྒྱན་འཛྱིན་ཐུབ་ཐབས་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབད་བརྩོན་དང་
ཐབས་ཤེས་བས་ཏ་ེད་ལའྟྱི་ཆར་གུྲབ་འབྲས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡག་པ་ོཐནོ་ཡོད། 
ཚུལ་འདྱིས་བདོ་མྱིར་ག་ོསབྐས་བུང་ན་རང་འགུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐབས་ཤེས་ག་འདྲ་
ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང༌། འབད་བརྩནོ་ཇྱི་ཙམ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། རྩ་
བའྱི་བདོ་མྱིའྱི་གཤྱིས་སྤདོ་བཟང་ཞན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་བཅས་འཛམ་བུ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་དཔ་ེམཚོན་སནོ་ཐུབ་པའྱི་བས་རསེ་བཞག་ཡོད། གང་ལརྟ་བདོ་པ་
ཡོད་སའྱི་ལུང་པ་འདྲ་མྱིན་མང་པའོྱི་ནང་ལ་བདོ་པ་རུྒྱས་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི ་མཆོག་
དམན་མང་པསོ་བདོ་པ་ཟརེ་དསུ་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྙྱིང་ཉ་ེཔ་ོ
དང༌། ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་ལནྡ་པའྱི་ཚད་གཞྱིར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ད་ུབདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་ནང་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་མཐངོ་ཚུལ་དང༌། ངསོ་འཛྱིན་བདེ་
སངས་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བུང་བ་བཅས་གནས་ཚུལ་ད་ེརྣམས་ང་རང་ཚོ་
མྱིའྱི་ལུང་པར་བསདྡ་པའྱི་དསུ་ཚོད་དའེྱི་རྱིང་ལ་བཞག་པའྱི་བས་རསེ་སུ་བརྩྱིས་ཆོག་
པ་ཞྱིག་རེད། མྱིའྱི་ལུང་པར་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོམེད་ན་ཡང༌། ཡོད་པ་རྣམས་ནས་སོ་
སོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་བརླག་པར་རུྒྱན་འཛྱིན་བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་བུ་
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གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་བདོ་དང༌། བདོ་མྱི ་ཟརེ་བར་གཞྱི་ནས་ད་ོསང་གསར་པ་སླབེས་
པ་དང༌། བརག་དཔད་བདེ་པ། ཤ་ཚ་གསར་པ་ཞྱིག་སླབེས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། དསེ་རྐནེ་པས་བདོ་ནང་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཕན་ཐགོས་བུང་ཡོད། འདྱི་དག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་གུྲབ་འབྲས་མྱི ་དམན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ད་དངུ་འདས་པའྱི་ཉམས་མངོ་འདྱི་དག་ལ་བརནེ་ནས་མ་འངོས་པར་
སརྔ་ལས་ཀང་གུྲབ་འབྲས་བཟང་བ་ཐནོ་ཐུབ་པའྱི་དནོ་ད་ུཚང་མས་ཞུམ་མེད་འབད་
བརྩནོ་ཆེ་བསྐྱདེ་བདེ་དགསོ།

 དསུ་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོར་གུྲབ་འབྲས་ད་ེལརྟ་ཐནོ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་གཅྱིག་
ནྱི་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་རྱིགས་རུས་ལྟ་སྤོད་སྐད་ཡྱི ག་ཆ་ལུགས་སོགས་
ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་མྱི ་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་ཡོད་ན་ཡང༌། གཞྱི་རྩའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་གུར་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིས་མྱི ་ལ་བརྩ་ེཞནེ་བདེ་པ་དང༌། 
གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དསུ་གཅྱིག་གྱིས་མྱི ་གཅྱིག་གུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་ཐགོ་
ནས་རོགས་བདེ་པའྱི་མྱིག་ལྟསོ་བཟང་པ་ོཞྱིག་དར་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཁག ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་པ་
དང༌། ཆོས་ལུགས། མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན། སྒརེ་པ་ཆེ་ཆུང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་
བདོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་དང༌། ཤ་ཚའྱི་སྒ་ོནས་རོགས་རམ་མང་པ་ོ
བུང་ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་རེས་ཀྱི་ག་ོསབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་ནས་ངས་སརླ་ཡང་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཁདེ་ཚོའྱི་བཀྱིན་ནམ་ཡང་བརདེ་མེད་ཅསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན།

 བར་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨།༧༩ ཕན་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྐྱར་ཟླསོ་བདེ་རུྒྱ་
སེམས་སྐྱ་ོབའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མེད། ༡༩༧༨།༧༩ ནས་བཟུངས་ཕན་བུའྱི་གནས་
ཚུལ་བཟང་ད་ུཕྱིན་ནས་དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་མུ་གེས་ཤྱི ་བའྱི་ཉནེ་ཁ་མེད་པ་དང༌། 
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བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་གཞྱི་རྩའྱི་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཕན་བུའྱི་བཟང་ད་ུཕྱིན་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ུབདོ་ཕྱི་ནང་དབར་ཕར་
ཚུར་གཉནེ་འབྲལེ་ཐུག་འཕད་བདེ་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་
ཐུག་འཕད་བདེ་པའྱི་ག་ོསབྐས་གསར་པ་བུང་བ་ད་ེཚོ་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད། 

 རྩ་བའྱི་བདོ་ཀྱི་དནོ་དག་འདྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་རྙགོ་དྲ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དསུ་ལམ་སེང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་མྱིན་ཇྱི་
ལརྟ་ཡང༌། བདནེ་པ་དང༌། མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་ནསུ་པ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་གནས་སངས་ཀང་ད་ེསྔནོ་དང་མྱི ་འདྲ། ས་ྔདསུ་
ཡྱིན་ན་ལུང་པ་གཅྱིག་ནང་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེས་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་འབྲལེ་བ་མེད་པ་
ལ་ྟབུ་དང༌། སབྐས་རེ་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་ལུས་བསདྡ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངེ་
སང་འཛམ་བུ་གླྱིང་ཇེ་ཆུང་ད་ུསོང་བ་ལྟ་བུས་ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་གཅྱིག་ཏུ་བུང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་དརེ་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་ད་ོསང་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པས་ན་འགུར་བ་འགྲ་ོབའྱི་མཐུན་རྐནེ་མང་པ་ོའཛོམས་ཡོད། 

 ད་ེབཞྱིན་ད་ུརྒྱ་ནག་རང་གྱི ་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་སོ་སོའྱི་དངསོ་ཡོད་
ཉམས་མངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་ཐབས་གསར་པ་ཞྱིག་དང༌། ལ་ྟཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་
གྱི་ལམ་ད་ུམྱི ་འགྲ་ོཐབས་མེད་ཆགས་ཏ།ེ ལོ་འགའ་ཤས་གངོ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་
བསྡརུ་ན་གཞྱི་རྩའྱི་སྱིད་བུས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་མྱིའྱི་སྤྱིྱི་
ཚོགས་ནང་བད་ེསྐྱྱིད་དངསོ་གནས་ཤྱིག་ཡོང་བ་ལ་བསམ་བླའོྱི་རང་དབང་ད་ེཤྱིན་ཏུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། བསམ་བླའོྱི་རང་དབང་ཡོང་བ་ལ་ཞདེ་སང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་
དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་མཐུན་སྒྱིལ་དམ་གཙང་ཞྱིག་ཡོད་དགསོ། བཅསོ་མའྱི་
རྣམ་འགུར་འདྲ་ཆགས་པ་ོཙམ་ལས་བསམ་བླའོྱི་གཏྱིང་ད་ུནད་རོ་ལགྷ་བསདྡ་ན་ས་ྔ
ཕྱི་མ་གཏགོས་འགལ་རྐནེ་འཕད་རུྒྱ་རེད། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་
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ཡང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཞདེ་སང་བདེ་མ་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང༌། བསམ་བླའོྱི་ནང་
ནས་ཕན་ཚུན་བརྩེ་ཞེན་སླབེས་པ་ཞྱིག་མ་བུང་བར་ད་ུདཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ཡོང་
ངསེ་ཡྱིན། ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་ཐུབ་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་འདྱི་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ད་ཕན་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་མྱིའྱི་འདདོ་ཚུལ་རྣམས་
བདོ་མྱིར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སླབོ་སྤལེ་བས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་
བདག་མེད་ད་ུབཞག་པ་རེད། ད་ཆ་རྒྱ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་པའྱི་ཕགོས་ཀྱི་འདདོ་ཚུལ་
རྣམས་ལ་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ་ོདང༌། ངང་རུྒྱད་རྱིང་པའོྱི་སྒ་ོནས་བརག་དཔད་
སླབོ་སྦངོ་བས་ཏ་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་དང༌། ད་ལའྟྱི་
དསུ་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདགུ 
རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མྱི ་མཐུན་པ་ཞྱིག་བུང་མ་ཐག་ལམ་སེང་དགོས་འདྲགོ་དང་
མཐངོ་ཕགོས་བདེ་མྱི ་རངུ༌། བསམ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ངསེ་པར་ད་ུགསལ་
བརདོ་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེརུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་ཡྱིན་མྱིན་བརག་དཔད་དང་འབྲལེ་
བའྱི་སྒ་ོནས་གྲསོ་བསྡརུ་བདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། བསམ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་
རྣམས་གསལ་པརོ་བརདོ་རེས་བདེ་པ་དང༌། རུྒྱ་མཚན་སྦང་བཤད་བདེ་པ། འདྲ་
མཉམ་གཉྱིས་ཕན་གྱི་སྒ་ོནས་གྲསོ་བསྡརུ་བདེ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བུང་
བ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅདོ་ད་ེམྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ཡྱིན། སེམས་ཀྱི་ནང་
ལ་གཞན་ཞྱིག་དྲན། ཁ་ནས་གཞན་ཞྱིག་བཤད་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེནྱི་དངསོ་འབྲལེ་
གྱི་ཐག་གཅདོ་མྱིན། རུྒྱ་མཚན་ད་ེའདྲ་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལའྟྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་ཕགོས་
ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཡང་ཡང་བསམ་ཚུལ་བརདོ་རེས་བས་ཏ་ེགནས་ཚུལ་གོ་
རགོས་གསལ་པ་ོཡོང་ཆེད་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་བདེ་རུྒྱ་འདྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་མཐངོ་གྱི་
འདགུ རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་དང་མྱིའྱི་དབར་འབྲལེ་བ་ཇ་ེབཟང་ད་ུཕྱིན་པ་བརུྒྱད། དཀའ་
རྙགོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་འདྲ་མཉམ་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་
ཆེས་བརན་པ་ོཡོད།  འགྲ་ོཀུན་བད་ེདགསེ་འཚོ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བདནུ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །བདོ་ཕྱི་ནང་ལ་འཁདོ་པའྱི་རང་རྱིགས་སྐྱ་སེར་རན་གཞནོ་མཐའ་དག་ལ། 
གངས་ཅན་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་སྐྱར་གསོ་རྩདོ་ལེན་བདེ་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྩམས་ནས་ད་ཕན་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདནུ་འཁོར་འགྲ་ོགྱི་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོའྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ནྱི་ལགྷ་བསམ་ལནྡ་པ། ཡ་རབས་གཤྱིས་བཟང་ལནྡ་པ། 
རྣམ་དཔདོ་ཤེས་རབ་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
ནང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་གཞུང་བཟང་ཚད་འཛྱིན་འསོ་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ངསེ། ད་ེའདྲའྱི་མྱི ་རྱིགས་འདྱིས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི་དནོ་ད་ུདཀའ་ཚེགས་ཆེན་པ་ོདང་ད་ུབླངས་ནས་མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་བརལ་བ་
དསུ་མྱིན་འཆྱི ་རྐནེ་ད་ུགུར། མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལུས་སེམས་ཐགོ་དཀའ་སྡགུ་མཐའ་
ཡས་པ་ཞྱིག་མངས་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི ་ད་ེདག་ལ་ད་རྱིང་ང་ཚོས་རསེ་དྲན་བདེ་
རུྒྱ་དང༌། མ་འངོས་པ་ལ་ཡང་ད་ེལ་ྟབུའྱི་བས་རསེ་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དཔའ་བ་ོ
དཔའ་མོ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང༌། རེ་འདནུ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་
མཇུག་མཐུད་ནས་འགུྲབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགོས་པས་ཚང་མས་སརྔ་བཞྱིན་
ལགྷ་བསམ་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཇ་ེཆེར་སྐྱདེ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ལགྷ་པར་
ཉ་ེདསུ་བདོ་ནང་ཕན་བུའྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ད་ུའགྲ་ོགྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཚང་མས་ང་
རང་ཚོའྱི་ཐགོ་མའྱི་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོསྙྱིང་ལ་བཀདོ་པ་ད་ེནམ་ཡང་མྱི ་བརདེ་པ་
དང༌། འགུར་བ་མེད་པར་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབསགྔས་པར་འསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། 
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ངསོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱིར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་དང༌། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གྱི་
ཡོད། 

 བདོ་ནྱི་ས་བབ་དང༌། མྱི ་རྱིགས། རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དག་གང་ཞྱིག་ལས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང༌། ད་ལའྟྱི་གནས་བབ་མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་
ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོ་ཕྱི་མྱིའྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་སྡདོ་འདདོ་མེད་པ་བདོ་ད་ུལ་ྟ
སྐརོ་འགྲ་ོམཁན་གཟུར་གནས་ཕལ་མོ་ཆེར་མཐངོ་ཚུལ་བུང་བཞྱིན་པ་ལརྟ་རེད། 

 བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱ་འདྱི་ཕྱི་ནང་རུྒྱ་རྐེན་མང་པ་ོཞྱིག་འཛོམས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་དང༌། གཙོ་ཆེར་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞུམ་པ་མེད་
པའྱི་སྙྱིང་སབོས་དང༌། ལྷདོ་པ་མེད་པའྱི་བརྩནོ་འགུྲས་ལ་ལྟསོ་པ་ཡྱིན་པས། མཐར་
ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟང་པ་ོམ་འགུྲབ་བར་ད་ུཚང་མས་སརྔ་བཞྱིན་ཞུམ་པ་མེད་
པའྱི་སྙྱིང་སབོས་རུྒྱན་བཅངས་ཐགོ་ནས་འཕལ་སེལ་གྱི་བད་ེབ་ཅུང་ཟད་ལ་ཆོག་ཤེས་
དང༌། ལྷདོ་ཡངས་བག་མེད་ཀྱི་དབང་ད་ུནམ་ཡང་མ་སོང་བ་ཞྱིག་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་
དགསོ། 

 ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་དྲན་སྐུལ་
བདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། སོ་སོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟུར་དདོ་ཡོང་བའྱི་རུྒྱ་མཚན་
གཙོ་བ་ོགཅྱིག་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་དག་ཡྱིན་པས། སོ་སོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང༌། ད་ེ
ལ་བརནེ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཆེ་ཆུང་ཁག ཐ་ན་གནོ་གསོ་ཆ་ལུགས། རུྒྱན་གྱི་གམོས་
གཤྱིས་བཟང་པའོྱི་རྱིགས་བཅས་པ་ད་ེདག་རང་གྱི ་ཁད་ནརོ་དགོས་པ་གལ་ཆེར་
ངསོ་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅསེ་ཞནེ་གྱིས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད། མྱི ་ཉམས་གངོ་
འཕལེ་ཡོང་བའྱི་དནོ་ལ་ཤུགས་སནོ་ངསེ་པར་རྒྱག་དགསོ། འདྱི་དག་རང་གཞྱིར་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུག་ོསབྐས་
དང་དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་མ་བཏང་བར་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་བསྐྱདེ་ཐབས་ལ་དང་དདོ་
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འབད་བརྩནོ་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེ། ལགྷ་པར་ལོ་གཞནོ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ནས་མྱི ་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་
རྩ་ཆེའྱི་ལུས་སེམས་འཚར་ལོངས་བདེ་པའྱི་དསུ་ཚོད་བཟང་པའོྱི་སབྐས་ལ་བག་མེད་
ཆང་འཐུང་དང༌། རྒྱན་པ་ོའགདེ་རྩདེ་སོགས་རྣམ་གཡེང་གྱི་རུྒྱ་རྐནེ་ཚབས་ཆེའྱི་
རྱིགས་ལ་ངསེ་པར་ད་ོསང་ཆེན་པསོ་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་བསནེ་དགསོ།

 ད་ེནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ། བར་ལམ་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་བུས་འཛྱིན་སངས་
ད་ེསྔའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟསོ་ཏ་ེལྐུག་པ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོརང་མྱིན་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོསངས་དང་མཐུན་ཐབས་རང་དནོ་རང་གཅསེ་བས་ནས་
འགུར་བ་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོབཞྱིན་པར་བསགྔས་བརདོ་དང༌། དགའ་བསུ་འསོ་པ་ཞྱིག་
རེད། རང་ཅག་བདོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་སྱིད་བུས་གུ་ཡངས་དང༌། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་
ལ་ཡང་སརྔ་དང་མྱི ་འདྲ་བར་ད་ོསང་ཕན་བུ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་འདས་པའྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལགྷ་རྱིང་བདོ་མྱིར་ཚེ་
གཡོག་བཀོལ་སྤདོ་རངུ་རགེ་གཏངོ་ཡུལ་ད་ུབལྟས་པ་མ་གཏགོས་དནོ་དམ་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་གསོ་འཐུས་ཤོར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བཏང་བཞྱིན་ད་ུད་དངུ་བདོ་
མྱིས་མྱི ་འཇནོ་པ་དང༌། མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་གྱིས་ལས་བཟ་ོལག་རྩལ་པ་སོགས་
ཀྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་རྒྱ་མྱི ་ཤྱིན་ཏུ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོདབུས་གཙང་གྲངོ་སྡ་ེཆེ་ཁག་ལ་
གསར་ད་ུསླབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། ལགྷ་དནོ་མད་ོསདོ་སདྨ་ཀྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་
ས་ཆ་ཐནོ་སྐྱདེ་བཟང་ས་དང༌། མཐུན་རྐནེ་འཛོམས་ས་ཁག་ལ་རྒྱ་མྱི ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོ
གཞྱིས་ཆགས་ཞྱིང་པ་བདེ་པར་རྱིམ་བཞྱིན་འབརོ་བསདྡ་ཀྱིས་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོབདོ་
མྱི ་ཚོ་ལུང་ཁུག་ནང་འབྲགོ་ཚོ་ལ་ྟབུར་ཟུར་སྡདོ་དགསོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་འདགུ་
པས། ང་རང་ཚོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ཁནོ་ཆེན་པ་ོཡོང་སྡདོ་བདེ་པ་འདྱི་ལ་ད་ོ
སང་ཞྱིབ་རྩྱིས་ཆེན་པ་ོབདེ་དགསོ། འཕལ་སེལ་གྱི་མྱི ་རྱིགས་སྱིད་བུས་འདྲ་ཆགས་
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པ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་རངུ༌། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་གང་ལ་ལནྡ་སའྱི་རྩ་བའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ད་ེག་མཐའ་མ་མངནོ་མེད་སྡུག་ཟད་ད་ུའགྲ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་བ་ཡྱིན་
ན༑ ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་དང་ཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེལ་ཚང་མས་ད་ོསང་དམྱིགས་
བསལ་བདེ་དགསོ་ཀྱི་འདགུ ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ནང་སླབོ་གྲྲྭ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་གྱི་
ཡོད་བརདོ་བཞྱིན་ད་ུབདོ་ཕུག་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་མང་པ་ོཆ་རྐནེ་དང་མཐུན་རྐནེ་བཟང་
བར་བསདྙ་བཏགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁྱིད་ད་ེརྱིམ་པས་བདོ་མྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་
བསམ་སྤདོ་རང་ཡལ་ད་ུགཏངོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི ་ཡོང་བའྱི་ངསེ་པ་མྱི ་འདགུ་པས། 
འབྲལེ་ཡོད་ཕ་མ་སོགས་དང༌། ཕུ་གུ་སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་
ཆོས་གམོས་གཤྱིས་ད་ེདག་རང་ཉྱིད་ས་ཁུལ་ཉ་ེའགངས་གང་ད་ུཡོད་ཀང་མ་བརླག་
མྱི ་བརདེ་པ་བདེ་རུྒྱར་ད་ོསང་ཆེན་པའོྱི་ཐགོ་ནས་བདག་གཅསེ་འབད་བརྩནོ་ཆེན་པ་ོ
བདེ་དགསོ། 

 བདོ་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་སྱིད་བུས་གསར་པ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཡང་ཡྱིད་
གཟབ་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་བརདོ་འདདོ་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་ནས་
བདོ་ནང་དཔལ་འབརོ་གྱི་འགྲ་ོལུགས་གུ་ཡངས་བཏང་བའྱི་ཁར། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་
ནས་བདོ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མ་རྩ་འཛུགས་འཇགོ་བ་རུྒྱར་འབདོ་བསྐུལ་བས་པ་དསེ་
བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོགྱི་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༧ རྱིང་བདོ་ནང་གྱི་ཐནོ་སྐྱདེ་མཐའ་དག་རྒྱ་མྱིས་འཆར་
གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་འཕགོ་བཅམོ་བདེ་སྤདོ་བས་པ་དང༌། གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་
འབརོ་ཡར་རྒྱས་དནོ་ད་ུབདོ་ད་ེརང་བུང་ཐནོ་སྐྱདེ་འབུང་ཁུངས་ཤྱིག་བཟསོ་ཡོད། 
ད་ེའདྲའྱི་བསམ་སྤདོ་ལག་ལེན་མུ་མཐུད་བས་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་ཁནོ་གྱི་དཔལ་
འབརོ་དངེ་རབས་ཅན་ད་ུབསུྒར་རུྒྱའྱི་ཆེད་ད་ུབདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་དང༌། བདོ་
མྱིའྱི་དགོས་མཁོར་བསམ་གཞྱིགས་མེད་པར་བདོ་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་འཆར་འགོད་
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འཚབ་འཚུབ་ཧལོ་རུྒྱགས་བས་ན། བདོ་ནང་དཔལ་འབརོ་ཟང་ཟྱིང་ཁུངས་མེད་ད་ུ
འགྲ་ོབས་མ་ཚད། བདོ་ཀྱི་རང་བུང་སྐྱ་ེདངསོ་ཐནོ་ཁུངས་ཁག་ཀང་ཉམས་ཆག་
ཆེན་པརོ་འགུར་ཉནེ་ཡོད། 

 ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཁངོས་ནས་ཐ་སདྙ་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ཅྱི་རྱིགས་
དང༌། སྔནོ་དང་ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་རྱིགས་བདོ་ཡྱིག་ནང་ཐནོ་དང་ཐནོ་བཞྱིན་པ་
བསགྔས་འསོ་སུ་འདགུ་ཀང༌། བཙན་དབང་འགོ་ཡོད་པས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁལོ་
ཆོག་མཆན་རྒྱ་མྱིའྱི་ང་ོའཛུམ་ལ་བལསྟ་ནས་ལེན་དགསོ་སབས་དནོ་རྩ་འགངས་ཆེར་
སྒ་ོསྐུར་ཕགོས་ལྷུངས་བདནེ་དནོ་མྱིན་པ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་འདགུ་པར་ཚང་
མས་ད་ོསང་དང༌། སདླ་འདྱི་རྱིགས་མྱི ་འབུང་ཞྱིང༌། དག་སེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་འབད་
བརྩནོ་ཕགོས་གང་ས་ནས་བདེ་དགསོ་འདགུ 

 ད་ེནས་བར་ལམ་ལོ་ཤས་རྱིང་བདོ་ནང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང༌། ད་ེདག་
ནས་བདོ་ནང་གཉནེ་འཕད་ད་ུའགྲ་ོའངོ་གྱི་ག་ོསབྐས་བུང་བ་ནྱི་རང་གྱི་ཕ་མ་བུ་ཕུག་
དང༌། གྲགོས་བཟའ་ཟླ་སོགས་དངསོ་སུ་ཐུག་འཕད་ཕར་བཞག་ནས་གནས་ཚུལ་
ཙམ་ཡང་ཐསོ་རུྒྱ་མེད་པར་ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཉརེ་ལེན་གྱིས་གཉནེ་འཕད་ལ་ཕར་
འགྲ་ོཚུར་འངོ་བདེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་བ་རེད། དསེ་སྤྱི་སྒརེ་རན་གཞནོ་ཚང་
མར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། བདོ་ནང་གཉནེ་འཕད་འགྲ་ོམཁན་ད་ེདག་མྱི ་
དང་མྱིའྱི་བརྩ་ེསེམས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སོའྱི་ཕ་མ་སྤུན་ཉ་ེཡོད་པ་རྣམས་ཐུག་འཕད་
ཀྱི་རྩ་བར་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་སུྒར་ལ་མོས་པ་དང༌། ད་ལའྟྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འདདོ་པ་ཚྱིམས་ནས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མྱིན་སབས་གནས་
ཚུལ་འདྱི་དག་སྱིད་དནོ་ཐགོ་ནས་བདེ་སྤདོ་འཁགོ་བཤད་བདེ་པ་བུང་ན་སྙྱིང་པ་ོམེད་
པ་ཞྱིག་རེད། 

 འགྲ་ོཀུན་བད་ེདགསེ་འཚོ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་བརྒྱད་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ང་ཚོས་འཐབ་རྩདོ་བདེ་པ་འདྱི་ནྱི་དངེ་རབས་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་འགྲ་ོ
ལུགས་ལརྟ། ང་ཚོར་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ནས་བཞག་པའྱི་རང་གྱི་དྲང་བདནེ་གྱི་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་པ་མ་གཏགོས། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མྱི ་དགའ་བས་རྩདོ་གླངེ་བས་པ་མྱིན། 

 རྒྱ་མྱི ་གུང་བྲན་གྱིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་དབང་བསུྒར་བས་ཏ་ེལོ་བཞྱི་
བཅུར་ཉ་ེབ་སོང་བའྱི་དསུ་ཡུན་ད་ེནྱི་བདོ་ཀྱི་ཡུན་རྱིང་ལོ་རུྒྱས་ནང་གྱི ་དསུ་ཚོད་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང༌ཐབས་སྡགུ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང༌། ལོ་རབས་བདནུ་
ཅུ་པའྱི་མཇུག་ཏུ་པ་ེཅྱིང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་བདེ་རུྒྱའྱི་
འདདོ་ཚུལ་བཏནོ་པར་ང་ཚོས་ཀང་འབྲལེ་བ་དང་ལེན་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེལརྟ་ན་
ཡང་རྒྱ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་འདྲ་མཉམ་གཉྱིས་ཕན་དང༌། ཕན་ཚུན་བརྩྱི་འཇགོ་གྱི་ཐགོ་
ནས་དཀའ་རྙགོ་སེལ་འདདོ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་མངནོ་གྱི་འདགུ ༡༩༨༣ ལོ་བདོ་མྱི ་
མང་པ་ོའཛྱིན་བཟུང་བས་པ་དང༌། བདོ་ནང་སརྔ་ཡོད་རྒྱ་རྱིགས་ཞྱི་ལས་པ་ཕནོ་ཆེ་
ཕྱིར་སླགོ་བདེ་རུྒྱའྱི་ཁས་ལེན་ཡོངས་གྲགས་བས་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཞུང་འབྲལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ུགཞྱིས་ཆགས་བདེ་རུྒྱར་ངན་སྐུལ་
བས་པ། བདོ་མྱིར་མུ་མཐུད་སྱིད་དནོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་མྱི ་སྤདོ་པ། བདོ་ནང་གསང་ལས་
ཉུལ་མ་མང་ད་ུབཏང་བ། དྲག་པའོྱི་དཔུང་སྡ་ེའབརོ་ཆེན་བཅའ་སྡདོ་བདེ་པ་བཅས་
ལ་བརནེ་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲལེ་བ་གངོ་འཕལེ་ཡོང་བ་དང༌། གཉྱིས་མོས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་པ་རེད།
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 བདོ་ནང་ད་ེལགྷ་བ་ཐབས་མེད་པའྱི་གདགུ་རུྩབ་དྲག་གནནོ་ཚད་མེད་བས་
པ་རྣམས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་ནས་དཔའ་གདངེས་ཆེན་པསོ་གདངོ་ལེན་བས་ཏ་ེསྙྱིང་
སབོས་འགུར་མེད་ད་ུགནས་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་སྙྱིང་སབོས་དང་སེམས་ཤུགས་ད་ེནྱི་
གང་གྱིས་ཀང་གནནོ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་དཔ་ེམཚོན་བསགྔས་འསོ་སུ་
གུར། ད་ེརྱིང་ ༡༩༥༩ ལོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་ཏ་ེལོ་ཉརེ་བརྒྱད་འཁརོ་བར་དསུ་དྲན་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ཡང་སྐྱར་སྙྱིང་
སབོས་ལནྡ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་ལ་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གུ་ཡངས་སྱིད་བུས་བཟུང་བའྱི་ཉརེ་ལེན་
གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུཡང་འགུར་བ་ཕན་བུ་ཕྱིན་ཡོད་ན་ཡང་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ཐགོ་འཛྱིན་
པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ལ་ྟསངས་ལ་འགུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། དརེ་བརནེ་ད་ལ་ྟ
གནས་སབྐས་ཅུང་ཟད་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་ཆོག་ཤེས་ལྷདོ་ཡངས་བདེ་མྱི ་རུང་བ་མ་
ཟད། ང་ཚོ་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་འགག་རྩའྱི་འགུར་ལྡགོ་གསར་པ་འགའ་ཞྱིག་འབུང་
བཞྱིན་པ་དརེ་ལགྷ་པར་ཡྱིད་གཟབ་དང་ད་ོསང་བདེ་དགསོ་པ་འདགུ  ད་ེཡང་ཉ་ེ
ལམ་ལོ་ཤས་ནང་བདོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་སརྔ་བུང་མངོ་མེད་པའྱི་མང་
ད་ུཕྱིན་ཡོད། མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་དང༌། ཡུལ་མྱི ་མངནོ་མེད་ད་ུགཏངོ་བའྱི་སྱིད་བུས་
དསེ་རང་གྱི་ལུང་པར་རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་གྲངས་ཉུང་ད་ུའགུར་རུྒྱའྱི་ཉནེ་ཁ་ཤྱིན་ཏུ་
ཆེན་པ་ོའདགུ བདེ་སངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་མྱིས་དྲྱིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་
པའྱི་བདོ་པའྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང༌། གམོས་གཤྱིས། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཅས་
ལ་བརྩྱི་བཀུར་བདེ་ཀྱི་ཡོད་སདྐ་ད་ེནྱི་དནོ་མེད་སངོ་བཤད་ད་ུགུར། དརེ་མ་ཟད་
སྱིད་བུས་དསེ་རྐནེ་པས་ལས་ཀའྱི་འགྲ་ོཁུངས་དང༌། དཔལ་འབརོ་ཐགོ་གྱི་ཁ་ེཕན་
མང་ཆེ་བ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཅྱིང༌། ལགྷ་པར་མྱི ་འབརོ་གྱི་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་རྒྱ་མྱི ་ཡྱིན་པའྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཆེ་ཁག་ནང་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་ད་ུགུར་འདགུ 
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 དངེ་སབྐས་བདོ་གངས་ཅན་པའྱི་ཆོས་དང༌། ཤེས་ཡོན་རྱིག་གཞུང༌། 
གངས་ཅན་པའྱི་ཡུལ་ལུང་བཅས་གནས་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་སརྔ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་
ནྱི༑ དང་པ།ོ ཆོས་དད་རང་མོས་ཟརེ་བ་ནྱི་གམོས་སལོ་དང༌། དད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཙམ་བདེ་ཆོག་པ་ལས། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་ཚུལ་འཆད་ཉན་སླབོ་སྤལེ་བདེ་
རུྒྱར་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་དགག་ཆ་ཡོད་པར་བརནེ། རྱིམ་པས་རྒྱ་མྱི ་
གུང་བྲན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་མཐའ་དག་རངོས་དད་ལ་བརྩྱིས་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་པ་ལརྟ་ནང་ཆོས་ད་ེཡང་རངོས་དད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སུྒར་གྱི་འདགུ 

 གཉྱིས་པ། དཔལ་འབརོ་དང་སྱིད་བུས་ཀྱི་གནས་སངས་ཅུང་ཟད་དྲག་ཏུ་
བཏང་ཡོད་ནའང༌། དནོ་དངསོ་ཐགོ་གཞནོ་སྐྱསེ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
པའྱི་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ཆ་རྐནེ་དང་འབདོ་སྐལུ་ཇྱི་བཞྱིན་མེད་པ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ནང་
ཤོ་སྦག་སོགས་བག་མེད་ཀྱི་སྤདོ་ངན་ཤེས་བཞྱིན་ད་ུཁབ་གདལ་འགྲརོ་བཅུག་པ། 
སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོཁུར་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་མདནུ་ལམ་ལ་བ་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་འགོག་
རྐནེ་བཟསོ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་རྱིག་གཞུང་ཆེད་ད་ུཉམས་བསདླ་བཏང་ས་ེབདོ་
མྱི ་རྣམས་གླནེ་པ་ཁུ་གཅྱིག་ཏུ་སུྒར་གྱི་འདགུ 

 གསུམ་པ། གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་མཐའ་དབུས་ཡུལ་གུྲ་ད་ུམར་རྒྱ་མྱི ་ཧ་ཅང་
འབརོ་ཆེན་ཆེད་མངགས་སླབེས་འཁདོ་ཀྱིས་མགགོས་མུར་གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་ཡུལ་
ད་ེརྒྱ་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་སུྒར་ཉནེ་ཡོད་པ་བཅས་རེད།

 རྒྱ་མྱི ་རང་ཉྱིད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་ལ་མྱི ་རྱིགས་དབ་ེ
འབདེ་དང༌། དྲང་བདནེ་མྱིན་ལུགས་ཀྱི་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་བཞྱིན་ད་ུཁངོ་ཚོ་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས་དབང་གནནོ་བདེ་པའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་མྱི ་རྱིགས་རྩ་བརླག་དང༌། རྱིགས་རུྒྱད་
མཐངོ་ཆུང༌། མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གྱི་ཉསེ་སྤདོ་སྡགུ་ཤོས་སྤལེ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་
ཀྱི་མེད་པ་རེད།
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 འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་གང་ཞྱིག་ཡྱི ན་རུང་བཙན་ཤུགས་ཁོ་ནར་ཡྱི ད་
ཆེས་དད་མོས་བདེ་པ་ད་ེནྱི་མྱིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། བདནེ་པའྱི་རུྒྱ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་གྱི་རསེ་སུ་འབྲང་རུྒྱ་ད་ེལ་ངདེ་རང་རུྒྱན་
གཏན་ནས་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།

 དྲག་ཤུགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དསེ་འཕལ་སེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་མ་གཏགོས་ཡོང་
ཐབས་མེད། བདོ་ནང་ད་ུཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མྱི ་དམངས་ཀྱི་རེ་འདདོ་ལ་འགགོ་
གནནོ་བས་ཕྱིན་དཀའ་རྙགོ་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་རུྒྱ་རེད། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམའྱི་དབང་ཆ་དང་གནས་སངས་སྐརོ་མྱིན་ལ། བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བ་ཁ་ོ
ནའྱི་མདནུ་ལམ་སྐརོ་ཡང་མྱིན་པར། ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་
དབང་གྱི་གནད་དནོ་འབའ་ཞྱིག་རེད་ཅསེ་ཡང་ནན་བརདོ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 དཔལ་འབརོ་ཁ་ོནའྱི་ཁ་ེཕན་དང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་སངས་འཛྱིན་འགོ་གྱི་གུ་
ཡངས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱི ་དམངས་འདདོ་བླ་ོཁངེས་ཐབས་བདེ་བསམ་པ་ནྱི་ཅལོ་ཆུང་
རེད། བདོ་དནོ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོདང་འབྲལེ་བའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྱིད་དནོ་
གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། སྱིད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་མ་ཐུབ་ན་
དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། 

 འདས་པའྱི་དསུ་རབས་ནང་ལའང་བདོ་འདྱི་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་དང༌། ས་
ཁམས་གང་ཐད་ནས་བར་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ཁརོ་ཡུག་དའེྱི་
བད་ེའཇགས་ལ་ཡང་གལ་ཆེའྱི་ཕན་ནསུ་ཆེན་པ་ོབཏནོ་ཡོད། འདས་པའྱི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས་ནང་གྱི་གནད་དནོ་དསེ་མ་འངོས་པར་ཡང་བདོ་དནོ་སྐརོ་འབྲལེ་ཡོད་
ཕན་ཚུན་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད།

 བདོ་ནང་དྲག་པའོྱི་སྒྱིག་འཛུགས་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ་དང༌། ཞྱི་བདའེྱི་ས་ཁུལ་
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ཞྱིག་ཏུ་འགུར་བ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེནྱི་གམོ་པ་དང་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེནྱི་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཁུལ་འདྱི་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཞ་ེབདརེ་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།  
ལོ་རུྒྱས་ཡུན་རྱིང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ཀང་མྱིའྱི་རང་དབང་དང་བྲལ་ཏ་ེད་
ལའྟྱི་འགུར་འགྲསོ་ལ་དངངས་འཚབ་ཆེན་པ་ོདང༌། མ་འངོས་པར་ཅྱིར་འགུར་སམྙ་
པའྱི་བ་ླགཡེང་ངང་གནས་དགསོ་པ། ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌། བླ་ོརྱིག་བཀ་བའྱི་གཞནོ་
སྐྱསེ་མང་པའོྱི་ལུས་སེམས་ཐགོ་རལོ་བརངུས་མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་
ངས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱདེ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཁ་ོརང་ཚོ་ལ་ཡང་
གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སངས་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་རྣམས་ཡོང་
བའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 འགྲ་ོཀུན་བད་ེདགསེ་འཚོ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཉརེ་དགུ་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །བདོ་མྱི ་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་ང་ོརལོ་དང་རང་དབང་
སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བས་ཏ་ེད་ེརྱིང་ལོ་ཉརེ་དགུ་འཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་དང༌། 
ང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱི ་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་ལུས་སགོ་བཏང་བ་བཅས་ལ་ངསོ་ནས་
དྲན་གསོ་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ཟླ་ཤས་གོང་ད་ུང་ཚོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བའྱི་
རསེ་ཀྱི་གནནོ་བཙྱིར་དྲག་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་བུང་ཞྱིང༌། ལ་ྷསར་བུང་བའྱི་དནོ་
རྐནེ་དའེྱི་སབྐས་ཉུང་མཐར་མྱི ་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་སགོ་སྐྱནོ་བུང་བ་
དང༌།  བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འཛྱིན་བཟུང་ཐགོ་རངུ་རགེ་མནར་གཅདོ་ཚབས་
ཆེ་ཞྱིག་ཕགོ་ཡོད། བདོ་ནང་ཉནེ་སུང་དམག་མྱི ་མང་པ་ོའརོ་འདྲནེ་ཁ་སནོ་བས་ཏ་ེ
བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འགྲྱིམས་འགུྲལ་བཀག་སྡམོ་བདེ་བཞྱིན་པ་དང༌། རྒྱའྱི་དབང་
འཛྱིན་པ་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་བརྩྱི་མེད་
བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་བའྱི་བ་སྤདོ་འགོ་ང་ཚོའྱི་བདོ་མྱི ་སྤུན་ཟླ་
ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཇྱི་ལརྟ་མངས་པ་རྣམས་གསལ་སནོ་བདེ་ཆེད་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་
བས་པའྱི་ལགྷ་བསམ་སྙྱིང་སབོས་ལ་ངསོ་ནས་བསགྔས་བརདོ་གུས་བཀུར་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 བདོ་ནང་ཉ་ེཆར་བུང་བའྱི་དནོ་རྐེན་ད་ེགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོ་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱ་མྱིས་དྲག་གནནོ་བས་
པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ང་ོརལོ་གྱི་དནོ་རྐནེ་ད་ེརྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བུང་ཡོད། འནོ་
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ཀང་ཉ་ེདསུ་ཀྱི་དནོ་རྐེན་ད་ེབུང་སྐབས་གཟུར་གནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་
དང༌། ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དང་སབས་འཁལེ་བར་བརནེ་
འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་ཁབ་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག་བུང་བ་རེད།

 ང་ཚོའྱི་མྱི ་དམངས་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་ནྱི་འཐབ་རྩདོ་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བར་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ནས་ང་ཚོའྱི་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྡགུ་བསལྔ་འདྱི་གཏྱིང་མཐའ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དང༌། ང་ཚོའྱི་ཆོད་སེམས་
བརན་ཅྱིང་སེམས་ཤུགས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་གསལ་རགོས་དཀའ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དྲང་བདནེ་འཐབ་རྩདོ་འདྱིར་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་ཁུར་མེད་སང་
ཆུང་ད་ུལུས་རུྒྱར་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་སྱིད། དངེ་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཧྱིལ་པའོྱི་ནང་དྲག་ཤུགས་ལ་བརནེ་ན་མ་གཏགོས་ད་ོསང་མྱི ་བདེ་པ་འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་སྐྱ་ོ
བའྱི་སང་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་འཇྱིགས་སྐལུ་དང༌། ད་ེམྱིན་དྲག་རུྩབ་
ཀྱི་རྣམ་པའྱི་རྱིགས་ལ་བླ་ོགཡེང་སེམས་ཁལ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པས། བདནེ་དནོ་གྱི་ཆེད་
ད་ུའཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འཐབ་རྩདོ་བདེ་མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རུྒྱ་ནྱི་མྱི ་ཚང་
མར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ། 

 དྲག་རུྩབ་བས་ན་དའེྱི་འབྲས་བུར་དྲག་རུྩབ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད། དྲག་རུྩབ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྩདོ་རྙགོ་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་མེད་པར་
བརནེ་འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་གྱི་རང་དབང་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི ་དམངས་རྣམ་པས་ང་ཚོའྱི་མྱི ་
རྱིགས་དང༌། རྱིག་གཞུང༌། ཆོས་ལུགས་བཅས་ཡུན་གནས་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་འཚེ་
མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འཐབ་རྩདོ་བདེ་པ་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱ་མྱི ་ཚོར་
དྲག་གནནོ་གྱི་སྱིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་མྱི ་རུང་བའྱི་གོ་སྐནོ་གནང་རོགས་ཞེས་
ངས་ཡང་བསྐྱར་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ནྱི་འཇྱིག་ཉནེ་གྱི་ཁདོ་ད་ུགནས་ཤྱིང༌། རྒྱ་
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མྱི ་འབརོ་ཆེན་བདོ་ནང་གནས་སྤ་ོབདེ་པ་འདྱིས་མྱི ་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོའདྱི་བརླག་
རུྒྱའྱི་ཉནེ་ཚབས་འཕད་པར་བརནེ། སགོ་ཉནེ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་འདདོ་བླ་ོམྱི ་ཁངེས་
པའྱི་རྣམ་འགུར་སནོ་རུྒྱའྱི་བླ་ོསབོས་ད་ེལ་ྟབུ་ཞྱིག་སྐྱསེ་པ་རེད།

 རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་གནས་སྤའོྱི་སྱིད་བུས་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བཞག་པའྱི་
འཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ཆོད་ཡྱིག་བཞྱི་པའྱི་ནང༌། བཙན་བཟུང་བས་པའྱི་ས་ཁངོས་གང་ཞྱིག་སུ་
ལ་བདག་མྱིན་གྱི་རྩདོ་གླངེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ས་ཁངོས་དརེ་མྱི ་འབརོ་གནས་
སྤ་ོབདེ་མྱི ་ཆོག་ཅསེ་གསལ་བའྱི་དནོ་ཚན་དང་འགལ་བ་མ་ཟད། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ནང་གྱི་རྩ་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་ཡང་འགལ་ཡོད་པ་ནྱི། མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་གནས་
ཐུབ་པ་དང༌། མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ས་ཁངོས་སུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་
ཐག་གཅདོ་བདེ་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ཅསེ་པ་དང་འགལ་བ་ད་ེརེད། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོ
ཁྱིད་གསར་པ་ཚོས་དབང་སུྒར་འཁུར་འདདོ་མེད་པའྱི་མྱི ་ལ་བཙན་དབང་བདེ་པ་
འདྱི་དྲང་བདནེ་མྱིན་ལ་སྙྱིང་པའོང་མེད་པ་ད་ེམཐངོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།

 བདོ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་ལ་བདག་པ་ཡྱིན། གཞུང་གྱི་ང་ོབ་ོདང༌། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐེ་བའྱི་བདོ་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་འགྲ་ོསངས་རྣམས་བདོ་མྱི ་
རང་ཉྱིད་ལ་ཐག་གཅདོ་བདེ་ད་ུའཇུག་དགསོ། སྱིད་དནོ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་རསེ་ལུས་ཤྱིག་སརླ་གསོ་བ་རུྒྱའྱི་རེ་འདདོ་བདོ་མྱི ་སུ་ཞྱིག་ལ་མེད། ངས་
ད་ེསྔནོ་ནས་ཐངེས་མང་ཤོད་མངོ་བ་ལརྟ། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ལམ་སལོ་འདྱི་ཡང་མུ་
མཐུད་གནས་དགསོ་མྱིན་ནྱི་བདོ་མྱི ་དམངས་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་ངསེ་ཡྱིན། བདོ་
དང་བདོ་མྱི ་དམངས་རྣམས་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་རང་
དབང་དང༌། དམངས་གཙོར་ངསེ་པར་ད་ུབརྩྱི་བཀུར་བདེ་དགསོ། 

 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་རང་དབང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཡོད་པའྱི་
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དབང་གྱིས་ཡུལ་ད་ེདག་ནང་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙོ་ལ་གཙྱིགས་ཆེ་ཇྱི་ལརྟ་
འཛྱིན་ཚུལ་རྣམས་ང་ཚོས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པའྱི་གོ་སབྐས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་ཡོད། 
ང་ཚོ་རང་དབང་གྱི་ཡུལ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་དནོ་ཆེད་
ད་ུཤུགས་སནོ་རྒྱག་རུྒྱའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ལ། ད་ེདག་ལག་ལེན་བསར་རུྒྱ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་
ལས་འགན་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོ་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་དམངས་གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་
ཤྱིག་ཁབ་བསྒགས་བས་པ་ཡྱིན། ལོ་ཉརེ་ལའྔྱི་རྱིང་བཙན་བལོ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
དཀའ་ངལ་གྱི་དསུ་སབྐས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་ཀང་དམངས་གཙོའྱི་འགྲན་བསྡུར་
དང་ལེན་དང་ཚོད་ལ་ྟབས་ཡོད། ན་གཞནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྱིད་གཞུང་དང༌། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་འདགེས། རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་གསར་འགུར་ལས་རྱིགས་སོགས་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་ཚང་མའྱི་ནང་ས་ེའཁྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད་
པ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་སྤབོས་པ་སྐྱ་ེའསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་དངུ་ང་ཚོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཚགས་ཚུད་དང༌། སརྔ་བས་དམངས་གཙོ་ཅན་ད་ུའགུར་ཆེད་ལས་དནོ་ཐགོ་སརྔ་
ལས་ལགྷ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ། 

 བདོ་ཀྱི་དམངས་གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་འདྱི་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་མྱིན་
ནྱི་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་རྩ་ཁྱིམས་འདྱི་ཁས་ལེན་བདེ་དང་མྱི ་བདེ་གདམ་ག་བདེ་པའྱི་ག་ོ
སབྐས་ཤྱིག་བུང་མཚམས་ཤེས་ཀྱི་རེད། འནོ་ཀང་བཙན་བལོ་བའྱི་ནང་དམངས་
གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་འདྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ལག་བསར་བདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
པར་བརནེ་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པར་མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱི ་འདམེས་བསྐའོྱི་སབྐས་
འདམེས་བསྐའོྱི་ཐབོ་ཐང་བདེ་སྤདོ་ལེགས་པར་བཏང་ས་ེབདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་བདེ་
མྱི ་ས་ལེགས་པ་ོཞྱིག་འདམེས་སུྒག་བདེ་དགསོ། གལ་ཆེའྱི་ཐག་གཅདོ་ཚང་མ་ངསོ་
གཅྱིག་པུར་བརནེ་རུྒྱ་ལེགས་ཆ་མྱི ་ཆེ་བས་མྱི ་དམངས་ནས་ཁུར་འགན་ལེན་དགསོ།

 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ང་ཚོའྱི་གཅེས་པའྱི་ཕ་ཡུལ་བདོ་ནང་
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ད་ུདངསོ་འབྲལེ་གྱི་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙོ་མངནོ་ད་ུའགུར་ཆེད་ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་བསྐྱདེ་བདེ་དགསོ། འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོའྱི་ནང་
ད་ུརྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེདང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཆེན་པ་ོབས་
པ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་གསར་པ་
ཞྱིག་རྙདེ་པ་དང༌། བདོ་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླ་དཔའ་བ་ོཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་བརནེ་
ནས་སབོས་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིང་གདགུ་རུྩབ་ལནྡ་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དྲག་པའོྱི་དཔུང་དམག་ལ་ཁ་
གཏད་བཅག་པ་དསེ་ང་ཚོར་སྐལུ་ལགྕ་དང་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བུང༌། ད་ེ
ནྱི་ང་ཚོ་ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ནསུ་གཅྱིག་བསྒྱིལ་ཡྱིན་
པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པ་ོཞྱིག་རེད། ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སབོས་དང༌། འགུར་
བ་མེད་པའྱི་སེམས་ཤུགས་ཟུང་ད་ུསྦལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་
དུྲག་གྱིས་སེམས་ཐག་བཅད་ད་ེབདོ་ཡུལ་བདོ་མྱིས་བདག་སྐྱངོ་བདེ་པའྱི་བདནེ་དནོ་
མངནོ་ད་ུའགུར་ཆེད་ཚང་མས་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་ལེགས་སྐྱསེ་སུ་འབུལ་དགསོ། 

 འཇྱིག་རནེ་ཀུན་ཏུ་དག་ེབའྱི་སྨནོ་འདནུ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སུམ་ཅུ་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་རྩ་ཆེའྱི་དྲང་བདནེ་གྱི་རྩ་དནོ་ལ་ལུས་སགོ་བཏང་བའྱི་བདོ་
མྱི ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསགྔས་བརདོ་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་
ཤས་ནང་བདོ་མྱི ་ཚོས་དཀའ་སྡགུ་མངོ་ཚུལ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ནང་གྱི་དསུ་ཚོད་སྡགུ་
ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན།

 བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རྩདོ་ནྱི་སོ་སོའྱི་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའདརོ་ཐབས་མེད་
པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དམངས་གཙོ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང༌། ཞྱི་བདའེྱི་
དནོ་ད་ུཡང་ཡྱིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡོད་པའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ཤྱིག་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་འཚོ་ཐུབ་པའྱི་དནོ་ད་ུཡྱིན། 

 ༡༩༨༧ ལོ་ནང་ལ་ྷསར་ང་ོརལོ་བས་པའྱི་རསེ་སུ་བདོ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་གཡོ་
འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད། ཁམོ་སྐརོ་འདྱི་རྱིགས་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བས་ན་ཡང་མྱི ་
མང་པ་ོབསད་པའྱི་ཁར། ད་ེལས་མང་བ་བཙན་བཟུང་བས་ཡོད། ངས་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་འདྱི་མ་སྤལེ་བའྱི་ཉྱིན་ཤས་གོང་སླར་ཡང་ལྷ་སར་མྱི ་གསོད་ཁག་
སྦརོ་བུང་འདགུ ཉསེ་མེད་ཀྱི་མྱི ་སགོ་ཆུད་ཟསོ་བཏང་བར་བླ་ོཕམ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོ
བུང༌། ཉ་ེཆར་སྙྱིང་སབོས་ཅན་གྱི་རང་རྱིགས་ཕ་ོམོ་དང༌། བྱིས་པ་འདས་གྲངོས་
སོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་བརལ་བ་དསུ་མྱིན་
རྐནེ་འདས་བུང་བ་རྣམས་ལ་ད་ཉྱིན་གུས་བཀུར་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། གདགུ་རུྩབ་
དྲག་པའོྱི་བཙན་གནནོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང༌། རང་དབང་དང་དྲང་བདནེ་གྱི་
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འབདོ་སྒ་ནམ་ཡང་འགགོ་མྱི ་ཐུབ། ད་ཕན་ལོ་ཤས་རྱིང་བདོ་ནང་བཅསོ་མྱིན་ཞྱི་བའྱི་
ང་ོརལོ་ཡང་ཡང་བས་པ་དསེ་དཀའ་རྙགོ་ད་ེལས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རགས་
མཚན་བསན་ཡོད། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་མྱིའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ད་དངུ་
ཡང་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་བླ་ོའདདོ་མྱི ་ཁངེས་པ་ཇྱི་ལ་ྟ
བུ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་དསུ་མྱིན་ད་ུཞྱི་
བར་གཤེགས་པའྱི་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་འབུང་ཉའེྱི་མཐའ་མའྱི་གསུང་གླངེ་ནང༌། 
རྒྱ་མྱིས་དབང་སུྒར་བདེ་པའྱི་རྱིང་བདོ་མྱིར་ཁ་ེཕན་བུང་བ་ལས། གངོ་གུན་བུང་བ་
ཤྱིན་ཏུ་མང་ལུགས་གསུངས་པ་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་བསམ་ཚུལ་མཚོན་པ་ཡྱིན། 

 ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཁ་ོནར་གནས་དགསོ། ཞྱི་བའྱི་
ཁམོ་སྐརོ་དང༌། བཀའ་འཁལོ་མེད་པར་གཏམ་བརདོ་སྤལེ་མཁན་ཚོ་གསོད་རངུ་
འཛྱིན་བཟུང་སྡགུ་སྦངོ་གཏངོ་བ་ད་ེམ་འསོ་པའྱི་ཁར། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ངསོ་འཛྱིན་
བདེ་བཞྱིན་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། ད་ེལ་ྟབུའྱི་བ་སྤདོ་
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་བུང་ན་ཡང་ཚུལ་ལནྡ་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་མྱི ་
ཐུབ། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་བ་སྤདོ་འདྱི་རྱིགས་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བས་པ་དསེ་རྒྱ་
མྱིས་ཚུལ་མྱིན་འདྱི་རྱིགས་མཚམས་འཇགོ་བདེ་རུྒྱར་ང་ཚོར་རེ་བ་ཡོད། བདོ་ནང་
རྒྱ་མྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་ཚུལ་མྱིན་བས་པ་ལ་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ནང་སྐྱནོ་བརདོ་ཀྱི་གྲསོ་ཆོད་ཐངེས་གསུམ་བཞག་ཡོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ས་
གནས་མང་པརོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་སུྒབ་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་
འགྲ་ོབའྱི་སབྐས་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གངོ་གསལ་གྲསོ་ཆོད་གསུམ་
ལག་ལེན་འཁལེ་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་གྲགོས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།  

 ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་
སེམས་ཁུར་བངླས་ཏ་ེང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
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རུྒྱ་དང༌། བདོ་ནང་ལ་ྟསྐརོ་བསྐྱདོ་མཁན་ཚོས་རང་གྱི་མཐངོ་ཐསོ་མངོ་ཚོར་ཇྱི་བུང་
དྲང་པརོ་གསལ་བཤད་བས་པ་ལ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ།

 བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ཐབས་སྡུག་གྱི ་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་དག་དྲང་བདནེ་ཞྱི ་
བའྱི་ལམ་ནས་སེལ་རུྒྱའྱི་བ་ཐབས་འདྱི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་པ་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ོ
སབོས་གངོ་མཐརོ་སོང༌། བདོ་ནང་ཞྱི་བད་ེའབུང་བ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
སྐྱར་གསོའྱི་ཆེད་ ༡༩༨༧ ལོ་ནང་ངསོ་ནས་དནོ་ཚན་ལ་ྔའཁདོ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཞྱིག་བཏནོ་པ་དང༌། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ནང་མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་སྐརོ་རྒྱ་མྱི ་དང་
མཉམ་ད་ུདནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་གླངེ་མོལ་བ་རུྒྱའྱི་སྒམོ་གཞྱི་ལ་ྟབུར་བསམ་འཆར་འཕར་
མ་གང་འཚམས་བཏནོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཕསོ་མོལ་བ་རུྒྱའྱི་ཁས་ལེན་
ཐགོ་ས་གནས་དང༌། དསུ་ཚོད་གདམ་ག་བ་རུྒྱ་ངསོ་ལ་སྤད་པ་ལརྟ། འཇྱི་ནྱི་ཝར་
ཟླ་ ༡ ནང་འཕསོ་མོལ་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་འཆར་བཏནོ་ན་ཡང༌། རྒྱ་མྱིས་རུྒྱ་མཚན་
ས་ཚོགས་བཤད་ད་ེའཕསོ་མོལ་འག་ོའཛུགས་ད་བར་དསུ་འགངས་གུར། འནོ་ཀང་
ད་ེསྔནོ་དང་མྱི ་འདྲ་བར་རྒྱ་མྱིས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ངསོ་འཛྱིན་བ་རུྒྱར་ཕན་
བུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་སབས་ཞྱི ་བའྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་
ལནྡ་པར་མཐངོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ང་ཚོས་གྲསོ་མོལ་བ་རུྒྱའྱི་སྒམོ་གཞྱི་བཏནོ་པ་
གཞྱིར་བཟུང་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་ན་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པས་མ་ཚད། 
ས་ཁུལ་འདྱི་ཙམ་མྱིན་པར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང༌། བད་ེའཇགས་བརན་གནས་ལ་
ཡང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད། 

 ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སར་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་པ་དརེ་བདོ་མྱི ་མང་
པསོ་འདདོ་བླ་ོམྱི ་ཁངེས་པ་བདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེངས་ཤེས་རགོས་ཡོད་པ་ལརྟ། ངསོ་ནས་
མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་བ་རུྒྱར་ངས་སྔནོ་ནས་བཞག་ཡོད། 

 འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས་དང༌། དྲང་བདནེ་ལ་མཐར་ཐུག་དྲག་རུྩབ་
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བཙན་གནནོ་ལས་རྒྱལ་ཁ་འཐབོ་རུྒྱར་ཡྱིད་ཆེས་རུྒྱན་ད་ུཡོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླྱིང་གང་སར་གལ་ཆེའྱི་འགུར་བ་ཇྱི་སྙདེ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་དག་གྱིས་ང་ཚོ་
དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཐུན་མོང་གྱིས་སྤདོ་བཞྱིན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མ་འངོས་
པ་བཅས་པར་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ངསེ་ཡྱིན། འགལ་ཟླ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་
སེལ་རུྒྱར་འཛམ་གླྱིང་འག་ོཁྱིད་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བ་སྤདོ་བླ་ོསབོས་དང་ལནྡ་པ་དསེ་ཕན་
ཐགོས་བུང་ཡོད་ཅྱིང༌། ཞྱི་བད་ེདང༌། རང་བུང་ཁམས་སུང་སྐྱབོ་དང༌། འཛམ་
གླྱིང་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ཁག་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཤྱིས་སྤདོ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་
རུྒྱར་རེ་བ་སརྔ་ལས་ལགྷ་པ་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་མཐངོ༌། བདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུགནས་པའྱི་བདོ་
མྱི ་ཚོ་ནས་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙོ། ཞྱི་བད་ེགངོ་ད་ུསྤལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་
བརུྒྱད་གོང་གྱི ་འགུར་འགྲསོ་ལ་ཕན་གྲགོས་ཤུགས་སནོ་ཕན་ཡོད་འདྱི་དག་བདེ་
ཤུགས་ཇ་ེཆེར་གཏངོ་དགསོ། 

 འགྲ་ོཀུན་བད་ེབའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 



139

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གཅྱིག་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །བདོ་ད་ུརྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་འཛུལ་དབང་སུྒར་ལ་བདོ་མྱིས་ང་ོརལོ་གདངོ་
ལེན་བས་ཏ་ེད་ཕན་ལོ་ང་ོསོ་གཅྱིག་སོང༌། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ནང་གལ་
འགངས་ཆེ་བའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱི་བརྩྱི་སུང་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ངས་བདོ་མྱི ་ཚང་
མར་འཚམས་འདྲྱི་དང༌། བདོ་རང་དབང་གྱི་ཆེད་ད་ུགཅསེ་པའྱི་སགོ་ཀང་བཏང་
བའྱི་བདོ་མྱི ་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་ད་ེདག་ལ་རསེ་དྲན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་དམངས་
ཀྱིས་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་བའྱི་དྲག་པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱིའྱི་བཀོད་འདམོས་འགོ་ཏུ་ཡང་ཞུམ་
པ་མེད་པའྱི་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་རང་དབང་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་བས་པར་
རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་ཡོད། 

 ང་ཚོས་མ་འངོས་པའྱི་སྐརོ་བསམ་གཞྱིགས་སབྐས་ས་ྔལོ་བུང་བའྱི་ལོ་རུྒྱས་
གནས་ཚུལ་ད་ེདག་དྲན་ངསེ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་དུྲག་པར་རྒྱ་ནག་ནང་དམངས་
གཙོའྱི་དནོ་ད་ུམྱི ་དམངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བརྩམས་པ་ད་ེའཛེམས་ཟནོ་མེད་པའྱི་དྲག་
ཤུགས་ཀྱིས་མནན་པ་རེད། འནོ་ཀང་ཁངོ་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཆུད་ཟསོ་ཕྱིན་མེད་པ་
མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ནང་རང་དབང་རྩདོ་ལེན་གྱི་སྙྱིང་སབོས་མེ་ལྕ་ེསརླ་ཡང་
གསོས་པ་དང༌། འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་མང་པརོ་རང་དབང་གྱི་སྙྱིང་སབོས་འཕལེ་
བཞྱིན་པའྱི་ཤུགས་རྐནེ་ད་ེདག་ལས་རྒྱ་ནག་གཡོལ་ཐབས་མེད་པར་གུར་ཡོད། 

 ཡོ་རོབ་ཤར་ཕགོས་ནང་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་
འདྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགུར་བའྱི་མགགོས་
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ཚད་ཀྱི་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་བསན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ད་ུལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་འགོ་ནས་ན་མྱི ་སྦྱི་
ཡ་རང་བཙན་ཐབོ་པ་དང༌། མྱི ་རྱིགས་དཀར་ནག་དབ་ེའབདེ་ཀྱི་ལམ་སལོ་མེད་
པ་བཟ་ོརུྒྱར་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་གམོ་བགྲདོ་དང་པ་ོསྤསོ་ཡོད། བླ་ོསྤབོས་
སྤ་ེའསོ་ཤྱིག་ལ་འགུར་བ་ད་ེདག་ནྱི་དངསོ་འབྲལེ་མྱི ་དམངས་ལས་འགུལ་གྱི་གུྲབ་
འབྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ། དའེྱི་རྩ་བ་ནྱི་འགགོ་ཏུ་མེད་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་དྲང་བདནེ་དང་
རང་དབང་གྱི་འདདོ་པ་ལས་བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ད་ེདག་
གྱིས་གང་བསན་ཡོད་ཅ་ེན། རུྒྱ་མཚན་དང༌། བླ་ོསྤབོས། སེམས་ཤུགས། འགགོ་
ཏུ་མེད་པའྱི་རང་དབང་གྱི་འདདོ་པ་རྣམས་ལ་མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ད་ེ
བསན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོར་ད་ེའདྲའྱི་འགུར་བ་ད་ེདག་ལ་
འགོག་རྐནེ་མ་བས་པར་བདོ་རྒྱའྱི་མྱི ་དམངས་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་ཁགོ་ཡངས་བླ་ོ
རྒྱ་ཆེ་བསྐྱདེ་དང༌། ཐབས་ལམ་གསར་པའྱི་བསམ་གཞྱིགས་བདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་
བསྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་རང་དབང་དང་ཆེ་
མཐངོ་ལནྡ་པར་གནས་རུྒྱའྱི་སེམས་འདནུ་ད་ེདག་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་མནན་
མྱི ་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང༌། བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་སྐརོ་ལ་ྟསངས་གསར་པ་དང༌། བསམ་བླ་ོགསར་པ་གཏངོ་དགསོ་ཤྱིང༌། ཕྱིས་མ་
དྲགས་གངོ་ནས་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་དང༌། འཚེ་མེད། འསོ་འཚམས་ཀྱི་ལམ་ཕགོས་
སྐརོ་བདོ་མྱི ་དང༌། རྒྱ་ནག་རང་གྱི་སླབོ་ཕུག་ཚོའྱི་འབདོ་ཚྱིག་ད་ེདག་ངསེ་པར་ད་ུ
དང་ལེན་བདེ་དགསོ། 

 རྒྱ་མྱིས་ཁབ་བསྒགས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བས་རངུ༌། དནོ་སྙྱིང་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་མྱི ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ས་ཡ་མང་པ་ོད་ེདག་ལ་མྱི ་རྱིགས་དབ་ེའབདེ་ཀྱི་བ་ཐབས་ས་
ཚོགས་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁབ་པ་མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་ཡོད། དམར་
པསོ་དབང་བསུྒར་བས་ཏ་ེལོ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་སོང་བའྱི་རསེ་སུ་ཡང་ས་ཁུལ་ད་ེརྣམས་
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རསེ་ལུས་དང༌། དཔལ་འབརོ་དབུལ་ཕངོས་ཡྱིན་པ་རྒྱ་མྱི ་ཁ་ོརང་ཚོས་ངསོ་ལེན་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། དསེ་མ་ཚད་ས་ཁུལ་ད་ེཚོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཚོར་སེམས་འཚབ་བདེ་དགསོ་
པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་བུས་ནྱི། ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཏུ་བཙན་ཤེད་ཀྱི་སྒ་ོནས་མྱི ་འབརོ་བསུྒར་
བཅསོ་གཏངོ་བ་ད་ེཡྱིན། ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ནང་རྒྱ་མྱི ་གྲངས་འབརོ་མང་
བ་ཆགས་ཡོད། མན་ཇུ་རྱི་ཡ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་ཐྱིམ་ཟྱིན། ནང་སོག་ཏུ་སོག་པའོྱི་
མྱི ་རྱིགས་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་དུྲག་ཙམ་ལས་མེད་ཅྱིང༌། རྒྱ་རྱིགས་ས་ཡ་བཅ་ོ
བརྒྱད་ཙམ་ཡོད། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན་གྱི་མྱི ་འབརོ་ཕདེ་ལགྷ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཡྱིན་པ་
དང༌། བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་མྱི ་འབརོ་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ས་ཡ་བདནུ་དང་ཕདེ་ཙམ་
ཡོད།

 རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས། རྒྱ་མྱི ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་
རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷྱིང་འཇགས་མ་ཐུབ་པར་གུར་ཡོད། ཁངོ་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་ར་
ཁ་གསོ་མ་ཐུབ་ན་མ་འངོས་པར་དཀའ་རྙགོ་ཆེན་པ་ོལགྷས་ངསེ་ཡྱིན། ངའྱི་བསམ་
པར་རྒྱ་ནག་གྱིས་ར་ུསུ་དང༌། ལགྷ་པར་ད་ུསྱིད་འཛྱིན་གྷརོ་པ་ཅབོ་ནས་དཀའ་
ངལ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་སེལ་ཐབས་ལ་འཕསོ་མོལ་དང༌། གུ་བཤངས་བདེ་ལུགས་
ནས་བསབླ་བ་ངསེ་པར་ད་ུལེན་དགསོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་མྱི ་
རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་དཔལ་འབརོ་གྱི་དཀའ་
ངལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། གཞྱི་རྩ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་ཡྱིན་སབས་ད་ེཆབ་
སྱིད་བསུྒར་བཅསོ་ཁ་ོནའྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་གསལ་པརོ་ཤེས་དགསོ། 

 བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་བ་དང༌། རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་
སེལ་སདླ་ངས་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལ་ྔདང༌། སྱིཏྲས་སྱི་སགྦ་གྱི་གཏམ་བཤད་
གཉྱིས་བཏནོ་པ་ཡྱིན། བདོ་ད་ུདྲག་པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་བཀདོ་འདམོས་བས་པའྱི་རསེ་
སུ་ཡང་གྲསོ་མོལ་དངསོ་གཞྱི་གང་མགགོས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་ཐབས་དང༌། ཕན་
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ཚུན་མཁགེས་འཛྱིན་ཞྱི་ལྷདོ་ད་ུགཏངོ་ཆེད་ཐགོ་མར་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་
ཕགོས་དང༌། གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ག་ོབསྡརུ་བདེ་པའྱི་དནོ་ད་ུསྔནོ་འགྲའོྱི་ཚོགས་
འད་ུཞྱིག་འཚོག་རུྒྱར་ང་ཚོས་གྲསོ་འཆར་བཏནོ་ཡོད། ཐབས་སྡགུ་པ་ཞྱིག་ལ་ང་
ཚོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་འབད་བརྩོན་བས་པ་དརེ་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ད་
བར་འགྲྱིགས་གཙོའྱི་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་བུང༌། 

 ངསོ་ནས་ད་ེསྔའྱི་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་བརདོ་པ་ལ་ཉ་ེཆར་རྒྱ་མྱིས་སྐྱནོ་
བརདོ་དང༌། དགག་ཆ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀྱི་འདགུ ཁངོ་ཚོའྱི་འདདོ་པ་ལརྟ་ན་ངའྱི་
བརདོ་བབ་བསུྒར་བཅསོ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
དང༌། བདནེ་པར་བསུྒར་བཅསོ་གཏངོ་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། རྒྱ་མྱིའྱི་མན་ོབསམ་གུ་
དགོ་ཆེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ངས་དནོ་ཚན་ལ་ྔདང༌། སྱིཏྲས་སྱི་སགྦ་གྱི་གྲསོ་འཆར། 
ན་ོབལེ་བ་དགའ་སྤདོ་ལེན་སབྐས་ཀྱི་གཏམ་བརདོ་བཅས་ཀྱི་སྙྱིང་པརོ་མ་འངོས་པའྱི་
བདོ་དང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་བརདོ་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་མྱིས་ག་ོརགོས་ཇྱི་བཞྱིན་
ཐུབ་མྱི ་འདགུ  ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པའོྱི་སྒ་ོནས་འཕསོ་མོལ་
བ་འདདོ་ཡོད། 

 བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བ་བདོ་ནང་ཡོད་པས་ཁངོ་ཚོའྱི་རེ་འདདོ་ང་ོམ་ཇྱི་ཡོད་ངསོ་
འཛྱིན་བ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞྱིང༌། ཁངོ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བར་བདོ་རང་བཙན་གཙང་མའྱི་
རེ་འདདོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད། གལ་ཏ་ེའདྱི་སྐརོ་རྒྱ་མྱིར་བླ་ོདགོས་ཡོད་ན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལ་ྟ
རགོ་འགོ་བདོ་མྱིའྱི་རེ་འདདོ་ཇྱི་ཡོད་འསོ་ཤོག་བསྡ་ུལེན་བདེ་ད་ུའཇུག་དགསོ། 

 བདོ་རྒྱའྱི་དབར་འབྲལེ་བ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ༌། འདྲ་མཉམ་དང༌། དྲང་
བདནེ། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་གྱི་རྩ་དནོ་ལ་ངསེ་པར་གཞྱི་རྩ་འཛྱིན་དགསོ་ཤྱིང༌། 
སརྔ་ཕྱི་ལོ་ ༨༢༣ གྱི་དསུ་སབྐས་སུ་བདོ་རྒྱའྱི་དབུ་ཁྱིད་བླ་ོགྲསོ་ཅན་ཚོས་བཞག་པའྱི་
བདོ་རྒྱའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་ལ་ྷསའྱི་ར་ོརྱིང་ལ་བརྐསོ་ཡོད་པའྱི་རྩ་དནོ་ད་ེདག་ལ་ཡང་ངསེ་
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པར་རྩ་འཛྱིན་བདེ་དགསོ། དའེྱི་ནང་གྱི་རྩ་དནོ་གཅྱིག་ལ། བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱྱིད། 
རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱྱིད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།

 ངས་བླ་ོཕམ་ངང་བརདོ་རུྒྱར། བདོ་མྱིའྱི་གནད་དནོ་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་འག་ོ
ཁྱིད་ཚོས་ལ་ྟཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་འཛྱིན་རུྒྱ་ལ་ྟཅྱི། བདོ་མྱིའྱི་ཁམོ་སྐརོ་ད་ེདག་འཇྱིགས་
སུ་རངུ་བའྱི་དམག་དཔུང་གྱིས་དྲག་གནནོ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ན་ནྱིང་བདོ་
མྱིས་ང་ོརལོ་རྔམ་སནོ་བས་པ་ལ་ལ་ྷསར་དྲག་པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་བཀདོ་འདམོས་བས། 
ད་ེནས་ཟླ་ཤས་རསེ་པ་ེཅྱིང་ད་ུདྲག་པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་བཀོད་འདམོས་བས་པ་ད་ེཉ་ེ
ཆར་ཕྱིར་འཐནེ་བས་འདགུ  ལ་ྷསར་དྲག་པའོྱི་བཀདོ་སྒྱིག་ཕྱིར་འཐནེ་བ་རུྒྱ་ཕར་
བཞག་བདོ་མྱིར་བཙན་དབང་ཆྱིངས་ཞགས་མུ་མཐུད་དམ་པརོ་སྡམོ་བཞྱིན་ཡོད། ཉ་ེ
ཆར་བདོ་ནས་གནས་ཚུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ད་དངུ་དྲག་གནནོ་གྱི་ལས་འགུལ་
གསར་པ་ལག་བསར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི། དངེ་སང་ལ་ྷསར་ཁྱིམ་ཚང་ཁང་སྒ་ོརེ་
རེ་བཞྱིན་འགྲྱིམས་ནས་རང་བཙན་རྩདོ་ལེན་གྱི་རྔམ་སནོ་བདེ་མཁན་དང༌། དརེ་
རྒྱབ་གཉརེ་བདེ་མཁན་རྣམས་རྩད་ཞྱིབ་བདེ་བཞྱིན་འདགུ རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་
གདགུ་རུྩབ་ད་ེལྟ་བུ་བས་ཀང་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་རྣམས་སེམས་ཐག་གཙང་ཆོད་
དང༌ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་ཡོད། རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ལ་རྩདོ་ལེན་བདེ་པའྱི་
ལས་འགན་དང༌། ཐབོ་ཐང་བདོ་མྱི ་ཚང་མར་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་ད་ེ
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གཞྱི་རྩར་འཛྱིན་དགསོ། 

 བདོ་མྱི ་ཚོར་གལ་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ནྱི་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
བསདོ་ཀྱི་བ་དགའ་བུང་བ་ད་ེཡྱིན། དསེ་ང་གྲྲྭ་པ་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ལ་
ཕན་གནདོ་གང་ཡང་མེད་ཀང༌། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་དནོ་ད་ུངསོ་རང་ལ་དགའ་ཚོར་བུང༌། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བ་དགའ་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་དང༌། དྲང་བདནེ་གྱི་འཐབ་
རྩདོ་བདེ་ལུགས་ལ་བསགྔས་འསོ་ཀྱི་ངསོ་འཛྱིན་བས་པ་ཞྱིག་རེད། ངསོ་འཛྱིན་དསེ་
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དྲང་བདནེ་དང༌། སྙྱིང་སབོས། སེམས་ཤུགས་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་རང་གྱི་ལུང་པ་
བཅྱིངས་བཀལོ་གཏངོ་རུྒྱ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡང་བསྐྱར་ཇ་ེབརན་ད་ུ
ཕྱིན་ཡོད། 

 ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་འདྱི་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། རང་
དབང༌། མ་འངོས་པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཆེད་ཡྱིན་སབས་ང་ཚོས་དམངས་གཙོའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཁག་དང༌། དམངས་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཁག་ངསེ་པར་ས་བརན་ཆེ་ར་ུ
གཏངོ་དགསོ། ངས་ཐངེས་མང་བརདོ་ཟྱིན་པ་ལརྟ། དངེ་དསུ་ཀྱི་བདོ་གསར་པའྱི་
འཛུགས་སུྐན་དང༌། མྱི ་དམངས་ཡར་རྒྱས་སདླ་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙོར་
བརྩྱི་མཐངོ་བདེ་རུྒྱ་གཙོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ༡༩༦༣ ལོར་ངས་བདོ་ཀྱི་དམངས་
གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཤྱིག་གསར་གཏདོ་བས་པ་དསེ་ང་ཚོར་དམངས་གཙོའྱི་འགྲ་ོ
ལུགས་སྐརོ་རྩ་ཆེའྱི་ཉམས་མངོ་བུང་ཡོད། ད་དངུ་དམངས་གཙོའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ་ཤྱིང༌། ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་དང༌། བདོ་ཀྱི་སྱིད་
གཞུང་རང་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ། ང་ཚོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་དམངས་གཙོ་
ཇ་ེཆེ་དང༌། ནསུ་པ་ཇ་ེཆེར་གཏངོ་ཆེད་མྱི ་དམངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡ་ུལེན་བདེ་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ལ་ྟབཙན་བལོ་གྱི་གནས་སབྐས་དང༌། མ་འངོས་པར་བདོ་ནང་ད་ུ
རང་དབང་དང་དམངས་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་བདེ་རུྒྱ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚང་མར་
འཁྱི་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙོ་
ལནྡ་པའྱི་བདོ་གངས་ཅན་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་ཁུར་འགན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་འགོ་བདོ་
ནང་ཡོད་པའྱི་ལས་བདེ་ཚོ་དང༌། ན་གཞནོ་ཤེས་ལནྡ་ཚོའྱི་ཕག་པར་ལེན་དགསོ། 

 ང་ཚོའྱི་རང་དབང་དང༌། དྲང་བདནེ་གྱི་འཐབ་རྩདོ་ལ་སེམས་ཁུར་ཕན་
གྲགོས་དང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ལོ་གཉྱིས་སྔནོ་རྒྱ་མྱིས་ལ་ྷསར་དྲག་པའོྱི་ཁྱིམས་འདམོས་བས་པའྱི་དསུ་
ཚེས་ཏ།ེ ད་ལམ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་བདོ་དནོ་ཆེད་རང་སགོ་ཡལ་བར་དརོ་བའྱི་
ན་གཞནོ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་སོགས་དང༌། སགོ་ཉནེ་ཆེན་པའོྱི་ངང་གནས་པ་བླ་ོབཟང་
བསན་འཛྱིན་སོགས། ད་དངུ་བདོ་རང་དབང་བདནེ་དནོ་རྩདོ་ལེན་མུ་མཐུད་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་བཙོན་ཚུད་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་མངོ་མཁན་དང༌། ད་ེ
དག་གྱི་ནང་མྱི ་བཅས་པར་རསེ་དྲན་སྨནོ་ལམ་བས་ཤྱིང༌། ད་ནས་ལོ་ལརྟ་ད་ེཉྱིན་
གངོ་བཞྱིན་རསེ་དྲན་དང་སྨནོ་ལམ་གྱི་དསུ་ཚྱིགས་ལ་སུང་བརྩྱི་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ཉྱིན་
གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་སརླ་ཡང་བདོ་མྱི ་དཔའ་
བ་ོའདས་གསོན་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་དང༌། མཆོག་གསུམ་ཐུགས་ར་ེསྐལུ་བའྱི་གསོལ་
འདབེས་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་ད་དངུ་ཐབས་སྡགུ་ངང་གནས་ཡོད། ན་ནྱིང་ཕྱི་
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་བདོ་ད་ུདྲག་པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་ཕྱིར་
བསྡ་ུབས་ཚུལ་གསལ་བསྒགས་བས་ཡོད་ཀང༌། ད་ེནྱི་མྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དཔ་ེ
མཚོན་གསལ་པ་ོཡོད། དམག་མྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་པ་བསྡསུ་བསྐངོས་ཕྱིར་འཐནེ་བས་པའྱི་
ཚབ་ཏུ་ཞྱི་ཆས་གནོ་པའྱི་ཉནེ་རགོ་པ་སངོ་ཕག་བཀམ་ཡོད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་མྱིས་བཤད་
པ་ལརྟ་གནས་ཚུལ་ཞྱི་འཇམ་ཡྱིན་ན་ཞྱི་ཆས་གནོ་པའྱི་ཉནེ་རགོ་པ་ད་ེདག་འཕལ་ད་ུ
ཕྱིར་འཐནེ་བས་ཏ་ེལ་ྷསའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་ཞྱི་བའྱི་འག་ོཁྱིད་ཁག་ནས་བདེ་དགསོ། དྲག་
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པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་མ་བསྡུས་གོང་བདོ་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་ནང་ཆོས་སླབོ་སྦངོ་དང་
ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་ད་ུབདེ་པའྱི་བླ་ོགསལ་དནོ་གཉརེ་ཅན་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཞྱིག་
སླབོ་གཉརེ་གྱི་བསྱི་གནས་ད་ེདག་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་པ་ནྱི་བླ་ོཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་
ཞྱིག་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་དུྲང་ཆེ་ཅན་ཙེ་མྱིན་ས་ྔལོ་
ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་བདོ་ད་ུསླབེས་རསེ་ལ་ྷསར་བདོ་མྱིས་ལས་འགུལ་ཇྱི་བས་འཆར་
ཅན་རྒྱ་མྱིས་སྱིད་དནོ་ད་ུབརྩྱི་བ་ལརྟ་གཞུང་འབྲལེ་གསལ་བསྒགས་ནང་ལྕྱི་ལ་མུར་
བའྱི་རངུ་རགེ་ནན་པ་ོགཏངོ་དགསོ་པའྱི་བཀའ་བཏང་ཡོད། ད་ེལ་ྟནའང་བདོ་མྱིའྱི་
སྙྱིང་སབོས་དང་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་མ་ཆག་པར་ལ་ྷསར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བཀག་
སྡམོ་ཇྱི་ལརྟ་ཡོད་རངུ་བདོ་མྱི ་སེར་སྐྱ་ཀུན་ནས་བདོ་རང་དབང་བདནེ་དནོ་སདླ་རྔམ་
སནོ་ཐངེས་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་མུ་མཐུད་ད་ེབས་ཡོད། 

 བདོ་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ཕནོ་ཆེ་མུ་མཐུད་འཛུལ་སྡདོ་བདེ་བཞྱིན་པ་དང༌། ང་
ཚོའྱི་མྱི ་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཤུལ་མེད་ད་ུའགྲ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་
སླབེས་པ་དསེ་ངསོ་རང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོབུང་རྐནེ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་
འཆར་དནོ་ཚན་ལ་ྔདང༌། ༡༩༨༨ ལོར་སྱི་ཏྲས་སྱི་སགྦ་གྱི་གྲསོ་གཞྱི་བཅས་གལ་
ཆེའྱི་གྲསོ་གཞྱི་གཉྱིས་འག་ོའཛུགས་གསར་བཏནོ་བས་ཡོད། 

 སྱི ་ཏྲས་སྱི ་སགྦ་གྱི་གྲསོ་གཞྱི་ད་ེབདོ་ནང་རྒྱ་མྱིས་དབང་སུྒར་བདེ་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དངསོ་ཡོད་དང་བསནུ་ཞྱིང༌། བདོ་མྱིའྱི་རྩ་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཁག་སུྒབ་
སདླ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་གྱིས་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ཅྱིང༌། 
གྲསོ་གཞྱི་དརེ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་བླ་ོཕམ་བུང་ཡོད་པ་དང༌། མང་པ་ོཞྱིག་ནས་
རྒྱ་ཕགོས་བསནུ་ཆེས་དྲགས་པ་དང༌། དགསོ་མེད་ཕམ་འཁུར་ཆེ་དྲགས་པའྱི་སྐྱནོ་
བརདོ་བས་ཡོད། 

 ངའྱི་གྲསོ་འཆར་འདྱི་དག་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་གཞུང་འབྲལེ་ལན་
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འདབེས་གང་ཡང་བས་མེད་པའྱི་ཁར། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་ལས་
རྱིགས་ཁག་ནས་སྐྱནོ་བརདོ་ཀང་བས་ཡོད། རྒྱ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་གྲསོ་གཞྱི་ད་ེདག་
ལ་བལ་ྟསངས་གུ་དགོ་གྱིས་དང་ལེན་མ་བས་སབས། ངའྱི་ངསོ་ནས་བསམ་འཆར་
གྲསོ་གཞྱི་བཏནོ་པ་ད་ེདག་གྱི་ཕན་ནསུ་ཐནོ་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་འག་ོ
ཁྱིད་ཚོ་དང་འབྲལེ་མཐུད་བདེ་རུྒྱའྱི་འབད་བརྩོན་བ་ེབྲག་པ་འདྱིའྱི་ཐད་ལམ་ལྷངོ་
མ་བུང་བར་ངསོ་འཛྱིན་བ་རུྒྱ་ནྱི་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་ཡྱིན།  མྱི ་རྱིང་བར་རྒྱ་ཕགོས་
ནས་འཁུར་ལེན་གསར་པའྱི་རྱིགས་མ་བུང་ཚེ་ངསོ་ནས་སྱི ་ཏྲས་སྱི ་སགྦ་ཏུ་བཏནོ་
པའྱི་གྲསོ་འཆར་འདྱི་དག་ལག་བསར་བདེ་དགོས་པའྱི་འགན་ཁུར་གང་ཡང་མེད་
པར་བརྩྱི་རུྒྱ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ངས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་དང༌། གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་
དནོ་ད་ུམུ་མཐུད་ལས་ཀ་བདེ་རུྒྱར་འགུར་བ་ནམ་ཡང་མེད་ཅྱིང༌། ད་དངུ་རྒྱ་མྱི ་དང་
འབྲལེ་བ་བས་ཏ་ེཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མྱིའྱི་རྩ་དནོ་སུྒབ་ཐབས་སུ་འབད་
བརྩནོ་མུ་མཐུད་བདེ་རུྒྱའྱི་འདནུ་པ་བརན་པ་ོཡོད།  སྔ་ལོ་འཛམ་གླྱིང་ནང་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོད་ུམ་བུང་ཡོད། ར་ུསུའྱི་ནང་སྱིད་འཛྱིན་གྷརོ་པ་ོ
ཅབོ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགསལ་མཚོན་ཐུབ་པ་དང༌། འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་
ཐུབ་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་འཛུགས་སླད་དམངས་གཙོའྱི་གོམ་བགྲདོ་བས་པ་དསེ་གལ་
ཆེའྱི་ནསུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཐནོ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་དང༌། ལགྷ་པར་ད་ུཡོ་
རོབ་ཤར་ཕགོས་ནང་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་དབང་འཛྱིན་བདེ་པའྱི་བཙན་ཤེད་
སྒརེ་འཛྱིན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་མང་མོས་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་གཞུང་གསར་
འཛུགས་ཐུབ་པ་དང༌། སརྦ་ལྱིན་གྱི་རྩྱིག་པ་གཏརོ་བཤྱིག་གྱིས་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་
གཉྱིས་ཆྱིག་སྒྱིལ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཏུ་གུར་པ་ནྱི་གྲང་དམག་གྱི་མཇུག་མཐར་སླབེས་
པའྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ཤར་ནབུ་བར་དམག་འཐབ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་
དངངས་སྐག་མུ་མཐུད་བདེ་མྱི ་དགསོ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱར་མདནུ་བསྐྱདོ་
བས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 
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 སོག་པའོྱི་ནང་ལ་ཡང་གཞུང་གསར་པ་ཞྱིག་གདམ་པའྱི་ཆེད་མྱི ་མང་ནས་
འསོ་བསྡ་ུབས་ཡོད། བདོ་དང་ཆོས་རྱིག་གྱི་འབྲལེ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་
སོག་པའོྱི་ལུང་པར་ནང་ཆོས་སརླ་གསོ་བདེ་རུྒྱའྱི་ལས་དནོ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཁྱིམ་མཚེས་བལ་ཡུལ་མྱི ་མང་ནས་སྱིད་དནོ་ཤོག་ཁག་
མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ལམ་སལོ་འཛུགས་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་བས་པ་དང༌། རྒྱལ་པ་ོ
བརནདྲ་མཆོག་ནས་གམོ་བགྲདོ་དརེ་མཐུན་འགུར་གནང་བར་ངས་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 འཛམ་གླྱིང་ནང་ད་ེལ་ྟབུའྱི་རྩ་བའྱི་འགུར་འགྲསོ་བཟང་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཅྱིག་པུ་འགུར་བ་མ་ཕྱིན་པར་གནས་མྱི ་ཐུབ་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 
ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱའྱི་མྱི ་མང་ནས་དམངས་གཙོ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ཁོ་ན་བརུྒྱད་རང་
རང་གྱི་གསར་གཏདོ་བླ་ོགྲསོ་ནསུ་རྩལ་བཏནོ་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་ེཕན་དང༌། འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཡར་རྒྱས་བཅས་སུྒབ་ཐུབ་པ་མཐངོ་གྱི་རེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་འགུར་བ་ཡོང་
རུྒྱའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པ་ོའདགུ  པ་ེཅྱིང་ད་ུ ༡༩༨༩ ཕྱི་ཟླ་ ༦ པར་སླབོ་ཕུག་
དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ནས་འག་ོའཁྱིད་པའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་གནནོ་
བས་པ་དསེ་འཕལ་སངྒ་ཕམ་ཉསེ་ཙམ་ལས། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་རྒྱའྱི་མྱི ་མང་
གྱིས་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་བདེ་རུྒྱར་ཤུགས་རྐནེ་
ཐབེས་ཡོད། 

 མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་ནང་ཞྱི་བད་ེདང་ཆབ་སྱིད་ས་བརན་ཡོང་མྱིན་ནྱི་
རྒྱ་མྱིའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའགུྲབ་མྱིན་ཙམ་ལ་རག་ལུས་པ་ཞྱིག་མྱིན་
པར། རྒྱའྱི་དབང་སུྒར་ལས་རང་དབང་ཐབོ་འདདོ་ཀྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི ་
དམངས་ས་ཡ་མང་པ་ོད་ེདག་གྱི་རེ་བ་འགུྲབ་མྱིན་ལ་རག་ལུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཨེ་
ཤ་ཡ་ཡོངས་ལ་ཞྱི་བད་ེས་བརན་དང་ཚང་མའྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དམངས་གཙོའྱི་རྒྱལ་
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ཁབ་ཁག་གྱི་མཐུན་ཕགོས་ཚོགས་སྡ་ེཞྱིག་འཛུགས་དགསོ། ཚོགས་སྡ་ེདའེྱི་ནང་རྒྱ་
ནག་གསར་པ་ཞུགས་དགསོ་ལ། རྒྱའྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་བའྱི་དབང་སུྒར་ལས་གྲལོ་བར་
འདདོ་པའྱི་བདོ་དང༌། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན། ནང་སོག་བཅས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ཨེ་ཤ་
ཡའྱི་མཐུན་ཕགོས་ཚོགས་སྡརེ་འཛུལ་འདདོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ཀང་
ཞུགས་ཆོག བསམ་ཚུལ་འདྱི་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ནན་ཏན་བདེ་དགསོ་ཤྱིང༌། ང་ཚོའྱི་
ལས་དནོ་འདྱི་དངསོ་སུ་འགུྲབ་སདླ་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་འག་ོཁྱིད་གཞན་དག་དང་གནས་ཚུལ་
འདྱིར་མོས་བླ་ོཅན་རྣམས་ནས་ག་ོབསྡརུ་བདེ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 དངེ་སང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་གནས་སངས་དགའ་སྤབོས་སྐྱ་ེབའྱི་ཕགོས་སུ་
གནས་པ་ད་ེལ་ྟནའང༌། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཉ་ེཆར་གཕྷ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་དམག་
འཁུག་ལངས་པ་དང༌། དའེྱི་ནང་མྱི ་མང་པ་ོའདས་གྲངོས་བུང་བར་ངསོ་རང་བླ་ོ
ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང༌། རྐནེ་ངན་འདྱི་ནྱི་སྤྱིར་འགུར་བ་བཟང་ཕགོས་སུ་འགྲ་ོ
བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཚབས་ཆེ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ཕལ་ཆེ་བར་དང་པ་ོནས་ཞྱི་མཐུན་གྱི་ལག་ལེན་འསོ་འཚམ་
དང༌། དགསོ་ངསེ་ལག་ལེན་བསར་མ་ཐུབ་པར་སང་མེད་ལྷདོ་ཡངས་བས་པའྱི་
འབྲས་བུ་ཡྱིན། དམག་འཁུག་ད་ེདག་གྱི་འབུང་རྐནེ་གཙོ་བ་ོགཞན་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པསོ་རང་གྱི་ཁ་ེཕན་ད་ུརླམོ་ས་ེཕན་ཚུན་སབོས་ཤུགས་སྙམོ་ཐབས་ཀྱི་སྱིད་བུས་
ལག་ལེན་བསར་བཞྱིན་པ་ད་ེལས་བུང་བ་ནྱི། ད་ལའྟྱི་གཕྷ་མཚོ་ཁུག་གྱི་དམག་འཁུག་
འདྱི་དཔ་ེམཚོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། རུྒྱ་རྐནེ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ནས་སྡགུ་ཤོས་ནྱི་
དངུལ་གྱི་ཁ་ེཕན་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་གཞུང་སྒརེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དམག་འཐབ་གོ་མཚོན་
ཚོང་འབྲལེ་བདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེཡྱིན། ངའྱི་བསམ་པར་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལ་འགན་འཁུར་དང༌། བསམ་ཤེས་སོགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་
རེད། ང་ཚོས་མ་འངོས་པར་འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་དངངས་ཚབས་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་
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གཡོལ་བར་འདདོ་ན། དངངས་ཚབས་དང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོང་གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་
འདྱི་རྱིགས་ལ་ཐགོ་མ་ནས་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བདེ་དགསོ་ཤྱིང༌། མྱིག་རྒྱང་ཐུང་
ངུ་དང༌། རང་དནོ་ཁགོ་བཅུག་གྱི་སྒ་ོནས་སོ་སོའྱི་ས་ཁུལ་ལ་སབོས་ཤུགས་འགྲན་
བསྡུར་བདེ་པ་མ་ཡྱི ན་པར་རྒྱ་ཆེའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་བད་ེའཇགས་ལ་འགན་ཁུར་ལེན་
དགསོ། བསམ་བླའོྱི་འཁརེ་སོ་འདྱི་ལ་ྟབུས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཁ་ོནའྱི་ཞྱི་བད་ེསུང་སྐྱབོ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཀུན་ལ་གཏན་ད་ུབད་ེབའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་རང་གཞྱི་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ། 

 ངསོ་རང་ཆུང་ངུའྱི་སབྐས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་དང༌། དངེ་དསུ་
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་འགུར་འགྲསོ་གཉྱིས་ཀར་འཚམས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱའྱི་རེ་འདནུ་ཆེན་པ་ོཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་པ་ནས་བཟུང་
ལམ་ལུགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོརུྒྱར་འབད་བརྩནོ་བས་པ་ལས། མྱི ་མང་གྱི་སྤྱི་འཐུས་
འདམེས་བསྐ་ོབདེ་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་དངུ་དམངས་གཙོའྱི་
བཅསོ་སུྒར་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཐབས་དང༌། བཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་
ཚགས་ཚུད་ཆེ་ར་ུགཏངོ་སདླ་བཅསོ་སུྒར་འགའ་ཤས་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། བཅསོ་སུྒར་ད་ེ
དག་གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ནས་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་
བཟ་ོབར་ནསུ་ཤུགས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཐནོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཟླ་བ་ས་ྔམའྱི་ནང་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་འདམེས་བསྐའོྱི་འསོ་
ཤོག་ཐངེས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ད་ེའཕངས་པར་ངསོ་རང་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཞྱིང༌། 
ད་ེམཚུངས་ཁདེ་རང་ཚོ་ལ་ཡང་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་མྱི ་གྲངས་སརྔ་བས་མང་བ་ཡོད་ལ། གཞུང་གྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྡ་ེཚན་ཐགོ་ཐ་ེབུས་
ཀྱི་འགན་དབང་ཇ་ེཆེར་ཕྱིན་ཡོད། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཚུགས་པ་ནས་གཞུང་གྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྡ་ེཚན་གྱི་བཀའ་བླནོ་རྣམས་འསོ་འདམེས་
བས་པ་མ་གཏགོས་སརྔ་བཞྱིན་ངས་བསྐ་ོགཞག་བས་མེད། 
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 ངའྱི་བསམ་པར་འདྱི་ནྱི་མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་མྱི ་རབས་ཚོས་ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་བདེ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གུྲབ་འབྲས་ཉམས་མངོ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཏུ་འཛྱིན་རུྒྱ་
རེད། བདོ་ད་ུནང་ཆོས་དར་བ་དསེ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྱིག་སྒྱིལ་ད་ུབཏང་བ་བཞྱིན་
ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དམངས་གཙོར་བསུྒར་བ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ནསུ་རྩལ་གོང་
མཐརོ་འགྲ་ོབ་དང༌། ང་ཚོའྱི་དབང་འཛྱིན་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་དགསོ་འདནུ་དང༌། ཞ་ེཕུགས་ཀྱི་རེ་བ་རྣམས་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་སའྱི་གཞུང་སྒརེ་གཉྱིས་
ཀའྱི་ཐོག་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་པརོ་བསན་པས་སེམས་
འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བུང༌། ཉ་ེབའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་དང༌། ད་ེ
བཞྱིན་ཡོ་རོབ་ནང་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཁག ཨོ་སྱི་ཀ་ོལྱི ་ཡའྱི་གྲསོ་ཚོགས་བཅས་ནས་
བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་ལ་སེམས་འཚབ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་གྲསོ་ཆོད་
བཞག་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ེབཞྱིན་ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ར་སར་ཚུགས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་
གྲགོས་པའོྱི་ཚོགས་འད་ུད་ེཡང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ནསུ་ཤུགས་དང་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་ཐུབ་པའྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན།

 ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་བཞྱིན་ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༢ བར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
བདོ་ཀྱི་ལོའྱི་ཉྱིན་དང་པ་ོད་ེཡྱིན་པར་གསལ་བསྒགས་བདེ་རུྒྱ་དང༌། ལོ་གཅྱིག་ཧྱིལ་
པའོྱི་དསུ་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་བདོ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྱིགས། དའེྱི་རྱིག་གཞུང༌། གམོས་
གཤྱིས་བཅས་ལ་དྲན་གསོ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། ངས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེའགྲམེས་
སནོ་ཁག་དང༌། ཚོགས་འད།ུ བགྲ་ོགླངེ༌། དཔ་ེདབེ་དཔར་བསུྐན། འགྲམེས་སྤལེ། 
ད་ེམཚུངས་ལས་གཞྱི་དང་དསུ་སནོ་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་བརུྒྱད་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་
ལ་བདོ་སྐརོ་ཤེས་ཡོན་སྤལེ་བར་འགན་ཁུར་དང༌། ལས་དནོ་འབྲལེ་ཞུགས་འབད་
བརྩནོ་པ་ཀུན་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
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 མཐའ་སྡམོ་ད།ུ དང་བངླས་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང༌། སྒརེ་ཁག་ནས་བདོ་
མྱི ་བཙན་བལོ་བར་རྒྱབ་གཉརེ་དང༌། རོགས་རམ་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་པ་ཚོར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་གར་མྱི ་མང་དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
རང་ཉྱིད་ལ་འགན་ཁུར་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་ད་ུལོ་མང་རྱིང་བདོ་མྱིར་མཐུན་
གྲགོས་དང༌། ཤ་ཞནེ་གནང་བར་བཀྱིན་རསེ་དྲན་དང་འབྲལེ་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་གསུམ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་བདོ་
ཀྱི་མ་འངོས་པ་སརྔ་བས་རེ་བ་ཆེ་བའྱི་དསུ་ཤྱིག་ཏུ་སླབེས་ཡོད། ད་ེནྱི་བདོ་ནང་ཡོད་
པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་དང༌། བསེ་འཁདོ་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཤུགས་ནས་བུང་བ་མ་
ཟད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་འགུར་བ་སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་ཨུ་ར་ུསུའྱི་འགུར་བ་ནས་བུང་
བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ལོ་ལ་ྔནས་བཅུའྱི་ནང་ཚུད་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཡང་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་ངསེ་སམྙ། 

 འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཐགོ་བཙན་གནནོ་སྒརེ་སྡམོ་བདེ་མཁན་གྱི་སྱིད་གཞུང་མང་
པ་ོརྩ་མེད་ད་ུགུར་པ་དང༌། ར་ུསུ་མནའ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་འཐརོ་སོང་ནས་བཙན་
འགོ་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རང་དབང་ཐབོ་པར་བརནེ། དྲང་བདནེ་དང་མྱིའྱི་
སེམས་ཤུགས་ལ་མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཁ་འཐབོ་རུྒྱར་ཡྱིད་ཆེས་གཏན་འཁལེ་བདེ་ཆོག་
པ་ཡྱིན། མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༧ ལོའྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་
གསར་བར་ེདསེ་རུ་སུ་མནའ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་ལོ་བདནུ་ཅུ་བརལ་བ་བཙན་འགོ་
མནན་རསེ་མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའྱི་ཟླ་ ༨ པར་དྲང་བདནེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བདའེྱི་
ལམ་ནས་བཙན་དབང་སྒྱིག་སལོ་མཇུག་བསྡམོས་བས། 

 ང་ཚོར་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནས་གསལ་རགོས་ཡོད་པ་བཞྱིན། རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་སྡདུ་ཀྱི་སབོས་ཆེན་དང༌། བཙན་དབང་གྱི་དྲག་ཤུགས་ཅན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་རངུ་མཐའ་མ་འགུར་མེད་གཏན་ད་ུགནས་པ་ནམ་ཡང་མེད། ལགྷ་དནོ་དངེ་
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སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གསར་གནས་མཐངོ་ཐསོ་བད་ེབགླ་ཏུ་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་ཆེས་
དར་བའྱི་དསུ་སབྐས་སུ་གནས་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕྱི་ནང་གྱི་འགུར་བའྱི་
ཤུགས་རྐནེ་མ་ཐབེས་པར་རྒྱ་ནག་རང་དགར་གནས་མྱི ་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན། 

 ད་ལའྟྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་རང་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སེལ་
ཏ་ེཡུན་གནས་ཆེད་མྱིག་རྒྱང་རྱིང་ཞྱིང་བླ་ོགྲསོ་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་དངེ་དསུ་འཛམ་
གླྱིང་ཆབ་སྱིད་འགུར་འགྲསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་གསོ་ལེན་ཤེས་པ་དགསོ། དངེ་སབྐས་
བཙན་ཤུགས་ལས་བུང་བའྱི་རུ་སུ་མནའ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུའྱི་སབོས་ཆེན་ད་ེ
ཡང་འཐརོ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་ཡོ་
རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཁག་མང་པསོ་ཐུན་མོང་གྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་རང་མོས་དང་བངླས་
ཀྱི་སྒ་ོནས་མཉམ་མཐུན་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ར་ུསུའྱི་མནའ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁངོས་
ནས་རང་དབང་ཐབོ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་ཀང་དངེ་སང་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མཐུན་ཕགོས་འཛུགས་རུྒྱའྱི་ཐབས་ཤེས་བདེ་བཞྱིན་ད་ུཡོད།

 ངསོ་ནས་ལོ་ཤས་སྔནོ་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་གོང་དང་ཕགོས་
མཐུན་གྱི་དནོ་རྩའྱི་བསམ་འཆར་བཏནོ་པ་མ་ཟད། ད་ེལརྟ་བས་ན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི་
དཀའ་ངལ་གཞན་དག་སེལ་རུྒྱར་ཡང་ཐབས་ལམ་གྱི་དཔ་ེམཚོན་ཡོང་ཚུལ་བརདོ་
ཡོད། དངེ་སང་གྱི་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་ཡྱིན་པས་
རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོརུྒྱ་ལ་ྟཅྱི་གནས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡང་མེད་ཅྱིང༌། 
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། མྱི ་མང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་གཞན་གྱི་བཙན་
དབང་དང་མྱི ་སེར་སྤལེ་བདེ་ཀྱི་དབང་སུྒར་འགོ་སྡདོ་འདདོ་ནམ་ཡང་མེད། 

 ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་ཚོའྱི་མདནུ་ལ་གདམ་ག་བདེ་རུྒྱའྱི་འགྲ་ོལམ་
གཉྱིས་གནས་ཡོད། དང་པ་ོནྱི། ཆབ་སྱིད་སྐྱངོ་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
མང་གཙོ་ཡང་དག་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བད་ེབར་བསྐྱདོ་རུྒྱ་དང༌། བཙན་དབང་འགོ་
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ཟླ་བསྒྱིལ་དང༌། བཙན་འཛུལ་བས་པའྱི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ལ་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་
གྱི་ཐབོ་ཐང་སྤད་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་སྒྱིག་འཛུགས་གནས་སངས་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོ
དགསོ་པ་དང༌། གཅྱིག་ཤོས་ནྱི་མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱི་སྱིད་དབང་འཐབ་རྩདོ་ནང་
ལྷུངས་སུ་འཇུག་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་གྱི་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ཟྱིན་པའྱི་ས་
ཁུལ་ལ་འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། རྒྱ་
ཕགོས་ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ལ་བསམ་བླ་ོདངསོ་འབྲལེ་བཏང་ན། ང་
ཚོའྱི་ཕགོས་ནས་ལགྷ་བསམ་དང་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱར་འདདོ་མོས་ཡོད། ལོ་གསུམ་
གྱི་གོང་ད་ུབཏནོ་པའྱི་སྱི ་ཏྲས་སྱི ་སགྦ་གྱི་གྲསོ་འཆར་རང་བཞྱིན་ནསུ་མེད་ལ་གུར་
ཟྱིན་ཀང༌། ཞྱི་མོལ་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་ཚུལ་བརན་པ་ོཡོད་པ་ནྱི་ངསོ་རང་བདོ་ནང་ལ་ྟ
སྐརོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་འདདོ་ཚུལ་བཏནོ་པ་ནས་གསལ་པ་ོཤེས་ཐུབ། ད་ེདག་རྒྱ་
ཕགོས་ནས་ཁས་ལེན་མ་བས་པར་བླ་ོཕམ་བུང༌།

 དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རགོས་ཇ་ེཆེར་སོང་
བས་ང་ཚོར་ད་ོསང་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། ས་ྔལོའྱི་
ནང་ངསོ་རང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བསྐྱདོ་ད་ེསྱིད་དནོ་གྱི་དབུ་ཁྱིད་མང་པ་ོདང་
མཇལ་སབྐས་ཁངོ་ཚོས་དངསོ་འབྲལེ་ཤ་ཚ་དང་སེམས་ཁུར་གྱི་རྣམ་འགུར་བསན་
པ་དསེ་ངསོ་རང་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བུང༌། གཞུང་ཁག་གྱི་ལ་ྟཚུལ་
བཟང་པའོྱི་འགུར་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་མྱི ་དགའ་བ་མ་ཡྱིན་པར་དྲང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
བས་པ་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད།

 ད་ེརྱིང་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་གུྲབ་འབྲས་ཆེན་པའོྱི་ངང་མཇུག་འགྲྱིལ་
བའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་འདྱིར་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་སོ་དུྲག་ཙམ་ནང་
ལས་འགུལ་འདྲ་མྱིན་ཐངེས་གྲངས་སུམ་སངོ་བརལ་བ་སྤལེ་བ་འདྱིས་འཛམ་གླྱིང་
ཐགོ་ནས་བདོ་ལ་ད་ོསང་བདེ་ཤུགས་སརྔ་བས་ཆེ་ར་ུཕྱིན་པ་གསལ་པ་ོཡོད། ལས་
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འགུལ་ད་ེདག་གྱི་སབྐས་སུ་བདོ་ནང་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། རང་བུང་
ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤྱིག་ལ་དྲན་གསོ་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་རྱིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོད་ེདག་འགྲམེས་སནོ་དང༌། འཁབ་སནོ་
གྱི་སྒ་ོནས་ང་ོསྤདོ་བས་ཤྱིང༌། དསེ་རྐནེ་པས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་མྱིར་དགའ་བརྩ་ེ
དང༌། སེམས་ཁུར་གྱི་ཞནེ་བསྐལུ་ཐུབ་ཡོད་པས་ད་ཆ་བདོ་ནང་དངསོ་ཡོད་ཛ་དྲག་
གྱི་དཀའ་ངལ་བ་ེབྲག་པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པར་བརནེ། ཝ་ཤྱིང་ཊོན་
ད་ུཡོད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོ་
འདྱི་བདོ་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་སེམས་ཁུར་ད་ོསང་སྐལུ་སླངོ་བདེ་རུྒྱའྱི་ལོར་བརྩྱི་སུང་བ་རུྒྱ་དརེ་ངསོ་ནས་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཡོད། བདོ་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཤུགས་དང་བླ་ོསབོས་འགུར་མེད་བརན་གནས་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ནསུ་ཤུགས་འབུང་ཁུངས་ཡྱིན་པ་དང༌། ང་ཚོའྱི་
འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ནྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ད་ུབགྲདོ་
རུྒྱ་ད་ེཡྱིན། ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་བདེ་སབྐས་ལམ་
འདྱིའྱི་རྒྱ་ལས་མྱི ་བརལ་བ་བདེ་དགསོ། མྱི ་རྱིང་བར་ང་ཚོ་དང༌། ནང་སོག  ཤར་
ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན་གྱི་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་རང་དབང་གཙང་མའྱི་ཐགོ་ཚང་མ་སོ་སོའྱི་ཡུལ་
ད་ུམཉམ་འཛོམས་ཐུབ་རུྒྱ་ལ་སོམ་ཉྱི་མེད།

 མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་སནོ་དང༌། རྩ་ཁྱིམས་སྙྱིང་དནོ་ཞསེ་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཉ་ེདསུ་ཁབ་བསྒགས་ཟྱིན་པའྱི་ནང༌། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་གནས་
པ་རྣམས་ནས་མ་འངོས་པར་བདོ་ནང་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་དནོ་ལ་
གཞྱི་རྩའྱི་གྲ་སྒྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། ང་ཚོ་བདོ་ནང་སླབེས་པའྱི་དསུ་སབྐས་
སུ་ད་ལའྟྱི་བཙན་བལོ་གཞུང་འདྱི་ཕྱིར་བསྡ་ུབ་རུྒྱ། ངསོ་ལ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཡོད་
པའྱི་སྱིད་དབང་རྣམས་བར་བརལ་གྱི་སྱིད་གཞུང་དརེ་རྩྱིས་སྤདོ་བ་རུྒྱ། གཞུང་
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དའེྱི་ལས་འགན་ནྱི་མང་གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་གཏན་འབབེས་ཐགོ  མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་
འདམེས་བས་པའྱི་གཞུང་གསར་པ་འཛུགས་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན། ད་ཕན་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་ཁུངས་
ཁག་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ལོ་རུྒྱས་ལ་རྩད་གཅོད་བདེ་དནོ་མེད་
ཁར། ཉམས་མངོ་རུྒྱས་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོཁངོ་ཚོས་ལེན་དགསོ་
པ་བཅས་གསལ་པརོ་བཀདོ་ཡོད།

 མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ད་ེཨེ་ཤ་ཡའྱི་སྙྱིང་དབུས་ཀྱི་ཞྱི་བདའེྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་
དང༌། དའེྱི་ནང་འགྲ་ོབ་མྱི ་དང༌། སགོ་ཆགས་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད། རང་བུང་སྐྱ་ེདངསོ་
དང་བཅས་པ་བསྐྱདེ་བསྱིངས་མཛའ་མཐུན་ཞྱི ་བད་ེབག་ཕབེས་སུ་གནས་པ་ཞྱིག་
འབུང་རུྒྱ་ཡྱིན། དསེ་གངས་ལྗངོས་སྐྱ་ེའགྲའོྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། རྒྱ་དཀར་
ནག་གྱི་མཛའ་འབྲལེ་ལ་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན། 

 བདོ་རྒྱའྱི་དབར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་འདྲ་མཉམ་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲལེ་བ་
བཟང་པ་ོཞྱིག་བདེ་ཐུབ་ན། མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་དསུ་རབས་འདྱིའྱི་ནང་ལགྷས་
པའྱི་འཁནོ་འཛྱིན་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་སངས་ཐུབ་པས་མ་ཚད། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
ཐགོ་ནས་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་རྒྱའྱི་ན་གཞོན་ས་ཡ་མང་པའོྱི་བསམ་བླའོྱི་ཞྱི་བདརེ་
ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེ་སུྒབ་ཐུབ་ངསེ། 

 ང་ཚོའྱི་འབད་བརྩནོ་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཐབོ་ཐང་རྣམས་
མྱི ་རྱིང་བར་སྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་དང༌། ས་ཁུལ་ཚང་མར་ཞྱི་བད་ེཡར་རྒྱས་འབུང་བའྱི་
སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་བཞྱི་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི ་མང་གྱིས་སྒརེ་
ལངས་བས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་འཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ང་
ཚོའྱི་མཐའ་འཁརོ་གྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་འགུར་བ་བཟང་ཕགོས་སུ་འགྲ་ོབའྱི་དམྱིགས་
བསལ་དསུ་བབ་ཅྱིག་འཆར་ཡོད། ངའྱི་བསམ་པར་ཉ་ེདསུ་ཀྱི་འགུར་བ་ད་ེདག་ང་
ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང༌། འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཕགོས་གཞན་ད་ུགདགུ་རུྩབ་འགོ་ཚུད་པའྱི་
མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདདོ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕགོས་སུ་གནས་ཡོད་སམྙ། དམར་པའོྱི་
བཙན་གནནོ་དང༌། བཙན་དབང་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་དག་འགོ་ཚུད་པའྱི་
མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པརོ་ད་ཆ་རང་དབང་ཐབོ་ཡོད་པ་དང༌། གླྱིང་ཆེན་ཚང་མའྱི་
ནང་མང་གཙོ་དགསོ་འདནུ་གྱི་བསམ་པ་ཡང་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོགྱི་ཡོད། 

 བདོ་མྱིས་སྙྱིང་སབོས་དང༌། ཆོད་སེམས་བརན་པའོྱི་སྒ་ོནས་བཙན་དབང་
དང་མྱི ་སེར་སྤལེ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་མུ་མཐུད་གདངོ་ལེན་བདེ་བཞྱིན་པ་དང༌། 
བཙན་གནནོ་དང་ཁབ་བསྒགས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བས་རངུ་རང་དབང་དང༌། ཞྱི་བད།ེ 
མྱིའྱི་བརྩྱི ་མཐོང་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་རུྒྱའྱི་འདནུ་པ་ཆུང་ད་ུགཏངོ་མྱི ་
ཐུབ། དསུ་དྲན་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་གྱི་རང་དབང་སདླ་ད་ུལུས་སགོ་བཏང་བའྱི་བདོ་
ཀྱི་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་བདེ་རུྒྱ་དང༌། ང་ཚོའྱི་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་
བསྐྱར་གསོ་མ་ཐུབ་བར་བདོ་མྱི ་མྱི ་རེ་ང་ོརེར་འབད་འབུངས་ཧུར་བརྩནོ་སརྔ་བས་
ཆེར་བསྐྱདེ་བདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
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 ང་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་འགུར་འགྲསོ་དང་བསནུ་ནས་དནོ་གནད་བཞྱིར་
དམྱིགས་བཀར་གྱིས་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་ས།ེ

 དང་པ།ོ ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་གྲསོ་བསྡརུ་ཞྱིག་བརུྒྱད་ད་ེབདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
རྣམས་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་ཡོད་པའྱི་དནོ་
གནད་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མུ་མཐུད་གྲསོ་མོལ་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། 

 གཉྱིས་པ། བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སྐརོ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་བདེ་
རུྒྱའྱི་ལས་དནོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་སུང་དང༌། 
ཞྱི་འགྲྱིག་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལྟ་སངས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སེམས་ཁུར་དང༌། གནནོ་ཤུགས་ངསེ་པར་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ།

 གསུམ་པ། བདོ་ནང་གྱི་དཔལ་འབརོ་སྱིད་བུས་དསེ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གྱི་ང་ོབ་ོཡུན་གནས་ཐུབ་མྱིན་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་རུྒྱར་བརནེ། འགུར་འགྲསོ་ད་ེ
དག་ལ་ད་ོསང་ཡྱིད་གཟབ་བདེ་དགསོ། 

 བཞྱི་པ། བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་འདྱི་མང་གཙོའྱི་ང་ོབ་ོཅན་དང༌། མང་
གཙོའྱི་ལམ་སལོ་གྱི་གཞྱི་རྩ་ས་བརན་ཚུགས་ཐབས་ལ་འབད་བརྩནོ་ཆེར་བསྐྱདེ་བདེ་
དགསོ། 

 ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་པ་ེཅྱིང་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་བསྐྱར་ད་ུམཐུད་
ཡོད། ད་ེཡང་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་ང་ཚོར་བརདོ་དནོ། ད་ཕན་
བདོ་སྐརོ་རྒྱ་མྱིའྱི་ལ་ྟསངས་གུ་དགོ་ཆུང་ཚུལ་དང༌། གལ་ཏ་ེབདོ་མྱིའྱི་ཕགོས་ནས་
དནོ་དངསོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འཛྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གུ་བཤངས་བདེ་ཐུབ་
ཚུལ་བརདོ་ཡོད། འབྲལེ་ལམ་གསར་པ་དང་བསནུ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ཅྱིག་པ་ེ
ཅྱིང་ལ་ཡོང་དགོས་པའྱི་མགྲནོ་འབདོ་བུང་བ་བཞྱིན་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་ལོ་དནོ་གུྲབ་པ་ེ
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ཅྱིང་ད་ུམངགས་ཤྱིང༌། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་ལོ་དནོ་གུྲབ་
ལ་བསམ་ཚུལ་གུ་དགོ་མཁགེས་བཟུང་གྱི་སྒ་ོནས་ཞྱི་འགྲྱིག་ཐད་སྔནོ་འགྲའོྱི་ཆ་རྐནེ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ནན་བརདོ་བས་འདགུ དརེ་བརནེ་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བླ་ོཕམ་ཡོད་པའྱི་བར་ལན་དང་འབྲལེ་ད་དངུ་ཡང་བདོ་རྒྱ་
གཉྱིས་ཀའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་གཞྱིག་གྱིས་གྲསོ་བསྡུར་གང་ལེགས་ཡོང་
ཆེད་ངསོ་ནས་ལོ་མང་རྱིང་འབད་བརྩནོ་ཇྱི་ལརྟ་བས་པ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་
བཅས་འགྲལེ་བརདོ་རྒྱས་པར་འཁདོ་པའྱི་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་སྤདོ་རུྒྱ་དང་སྦགས་སྐུ་ཚབ་མྱི ་
གསུམ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་བསམ་འཆར་བཏནོ་པ་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱི་བསམ་པར་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་
ཞྱི ་བདའེྱི་ངང་གནས་ཐབས་སུ་དནོ་དང་ལྡན་པའྱི་གྲསོ་འཆར་དངསོ་འབྲལེ་ཞྱིག་
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འདནོ་དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་ཡོད་སམྙ། ང་ཚོའྱི་ངསོ་
ནས་གྲསོ་མོལ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ན་ཅྱི་ཡོད་བས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སརྔ་ཕན་དསུ་རབས་མང་པརོ་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་གནས་
ཡོད་ཅྱིང༌། མ་འངོས་པར་ཡང་ཞྱི་བད་ེམཛའ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་
ལམ་ཞྱིག་རྙདེ་རུྒྱར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ངས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུད་ེལརྟ་ཡོང་སྱིད་པར་ཡྱིད་
ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ལ། དའེྱི་དནོ་ད་ུང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་བདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 
བསམ་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་ད་ཕན་ལོ་མང་རྱིང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ས་གནས་
གང་སར་ཡོད་པའྱི་གྲགོས་པ་ོརྒྱ་མྱི ་ཕ་ོམོ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་དངསོ་སུ་ཐུག་འཕད་
བས་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཁངོས་ཀྱི་མྱི ་
མང་ཚོར་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲལེ་མཐུད་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་བཤད་ཡོད། བདོ་
མྱི ་བཙན་བལོ་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་བར་མཛའ་
མཐུན་གྱི་འབྲལེ་ལམ་གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་འདྱིར་ངསོ་རང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བུང༌། དའེྱི་འབྲས་བུར་བདོ་མྱིའྱི་དྲང་བདནེ་གྱི་འདདོ་འདནུ་ཇྱི་ཡྱིན་ཁངོ་ཚོས་ཤེས་
རགོས་གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱའྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ཚོའྱི་ནང་
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ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ཤ་ཚ་སླབེས་ཡོད། 

 ཉ་ེཆར་ང་ཚོས་ཐ་ེཝན་དང་གཞུང་ཕགོས་ཀྱི་འབྲལེ་བ་དངསོ་སུ་བཙུགས་
ཤྱིང༌། ད་ཕན་ར་རམ་ས་ལ་དང༌། ཐའྱི་པའེྱི་བར་ལོག་རགོ་ཇྱི་སྙདེ་བུང་ས་ེདའེྱི་
འབྲས་བུར་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་བརླགས་ནས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་འབྲལེ་བ་ཞྱིག་བུང་ཐུབ་
མེད། དངེ་ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ད་ུསྐྱདོ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་
ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་མཐུད་པ་འདྱིས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་གྱི་འབྲལེ་ལམ་ཞྱིག་གཏདོ་
ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 ཉ་ེདསུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་འད་ུམང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་བདོ་ད་ུ
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་སྐརོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བདོ་ཀྱི་ཁྱིམས་
དནོ་གནས་སངས་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་བཅས་ལ་
བགྲ་ོགླངེ་བས་ཡོད་པ་དང༌། ལགྷ་པར་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
བདོ་ནང་གྱི་དནོ་དངསོ་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞྱིབ་བདེ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་བཏང་
ས་ེབདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་མུ་མཐུད་བཏང་བ་དརེ་སེམས་འཚབ་
ཡོད་པའྱི་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་དང་འབྲལེ་བདོ་རྒྱའྱི་དབར་ཐད་ཀར་གྲསོ་མོལ་བདེ་
དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མའང་བས་ཡོད། གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ནྱི་བདོ་དནོ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་
གནད་དནོ་གྱི་མཐའ་ལ་མ་ལུས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ད་ོསང་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་
རགས་མཚན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། བམས་བརྩ་ེདང༌། དྲང་བདནེ། འཚེ་མེད་ཞྱི་
ལམ་བཅས་ལ་མོས་ཤྱིང་མཐར་ཐུག་རང་དབང་མང་གཙོར་རྒྱལ་ཁ་འཐབོ་རུྒྱར་
ཡྱི ད་ཆེས་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱི་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་རྩ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་མཉམ་རོགས་བས་པ་འདྱི་ལ་ངས་
དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་ངསོ་ཀྱི་མྱི ་མང་ཚོའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེསྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་
དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ནས་ད་བར་
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མུ་མཐུད་ད་ེཤ་ཚ་དང་གཟྱིགས་སྐྱངོ་གནང་བ་འདྱི་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་
མེད། 

 ད་ེལྟར་རེ་བ་ཆེ་བའྱི་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་བུང་ཡོད་རུང་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་
སངས་ནྱི་ད་དངུ་ཐབས་སྡགུ་ངང་གནས་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཐགོ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཕན་ཚེགས་རྱིགས་ལའང་ཡ་ང་སྙྱིང་ར་ེབྲལ་བའྱི་དྲག་གནནོ་མུ་མཐུད་བདེ་
བཞྱིན་པ་དང༌། བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་གནས་སྤ་ོབདེ་པའྱི་སྱིད་བུས་ཤྱིག་ཆེད་ད་ུ
འཛྱིན་ནས་མྱི ་འབརོ་བཙན་འཛུལ་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ངང་འཛེམས་མེད་བདེ་བཞྱིན་
པ་འདྱིས་བདོ་མྱི ་གལ་གནད་ཇ་ེཆུང་ད་ུསོང་བ་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་
རྣམས་རྒྱ་ལུགས་སུ་འགུར་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལརྟ་བསམ་བཞྱིན་ད་ུབས་པ་ཡྱིན་མྱིན་
ཇྱི་ལརྟ་ཡང་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོདང༌། ཆོས། རྱིག་གཞུང་བཅས་པ་
རྩ་མེད་གཏངོ་བ་དང༌། འཛམ་གླྱིང་ཡང་སངེ་ད་ུགནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྙྱིང་ཁུངས་
བདོ་འདྱི་ད་ཆ་རྒྱའྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་ད་ུའགུར་བཞྱིན་ཡོད། 

 ཉ་ེདསུ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཁབ་བསྒགས་ནང་གསལ་ད་ུཁངོ་ཚོས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བའྱི་ས་ཁུལ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་དཔལ་འབརོ་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱ་ཡྱིན་
ལུགས་བརདོ་འདགུ་པ་དརེ་གཞྱི་རྩའྱི་དགའ་བསུ་བདེ་འསོ་ཀང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་བུས་
གསར་པ་དསེ་དསུ་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་རསེ་སུ་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ང་ོབ་ོདང༌། བདོ་
ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་བཅས་པ་འཚོ་གནས་ཡོང་མྱིན་ཐད་ཤུགས་རྐནེ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཐབེས་རུྒྱར་
དངངས་འཚབ་བདེ་དགསོ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་གཙོ་བཟུང་མ་བས་
ན། སྱིད་བུས་དསེ་རྐནེ་པས་ད་དངུ་བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི ་ཇ་ེམང་སྤ་ོཞུགས་བདེ་པའྱི་ཤུགས་
རྐནེ་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོརུྒྱ་དང༌། དསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུང་པར་གྲངས་ཉུང་ནསུ་
མེད་ད་ུགུར་ཏ་ེབདོ་ཡོངས་རགོས་རྒྱའྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགུར་རུྒྱ་
དང༌། དའེྱི་དབང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོའཕགོ་ངསེ་ཡྱིན། 
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 གཞྱི་རྩའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་ངས་ས་གནས་གང་
སར་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང༌། བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོཁག ད་ེབཞྱིན་བདོ་ནང་ལས་
གཞྱི་བརྩམ་འདདོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ལ་བདོ་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་
དང༌། ང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོརྱིག་གཞུང་གཅསེ་སུང་བ་རུྒྱ་བཅས་ལ་
དསུ་གཏན་ད་ུཡྱིད་གཟབ་བདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 བདོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བའྱི་ལས་དནོ་ནང་དངསོ་སུ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
མཁན་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་དང༌། འཕདོ་བསནེ། གྲངོ་གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་བཅས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་བདེ་དགོས་པའྱི་ནན་སྐུལ་བདེ་རུྒྱ་
ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་རང་བུང་ཐནོ་ཁུངས་རྣམས་རང་དགར་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་བདེ་མྱི ་
རངུ་ཞྱིང༌། ལགྷ་པར་ལས་གཞྱི་ད་ེརྱིགས་བདོ་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་ན་དའེྱི་
ཐད་བདོ་མྱི ་ཚོར་ཐ་ེབུས་ཆ་ཚང་བདེ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་ད་ུཡོད་དགསོ། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དསུ་འགུར་བུང་ས་ེང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུསླབེས་རསེ་
བདོ་མྱི ་ཚོས་དསུ་གཏན་ད་ུརང་དབང་དང༌། མང་གཙོར་དནོ་གཉརེ་བས་ཡོད་
ལ༑ ང་ཚོར་གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་རྐནེ་མེད་ནའང་མང་གཙོའྱི་ལག་ལེན་ཐད་ཡར་རྒྱས་
ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད། རང་དབང་ཅན་གྱི་བདོ་ནང་ད་ེལརྟ་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་
དར་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱར་ངསོ་ནས་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་
ཡོད། མ་འངོས་པར་བདོ་རང་དབང་ཐབོ་རསེ་ངསོ་ནས་གཞུང་འབྲལེ་འགན་དབང་
གང་ཡང་འཛྱིན་རུྒྱ་མྱིན་པ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ཡང་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་དར་སྤལེ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུངསོ་ནས་ཐག་གཅདོ་ད་ེ
ལརྟ་བས་པ་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཞྱི་བད་ེདང༌། དངསོ་
འབྲལེ་གྱི་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ། དམག་འཐབ་སྤངོ་བ། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་
འཇུག་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བས་པ་འདྱི་དག་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་
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སནོ་འགྲམེས་སྤལེ་བས་པའྱི་ནང་བསྐྱར་ད་ུགསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

 མྱིའྱི་ལོ་རུྒྱས་གང་ལ་བལསྟ་ན་ཡང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རང་དབང་དང༌། མྱིའྱི་
བརྩྱི་མཐངོ་གྱི་འདདོ་འདནུ་འདྱི་ལས་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་བ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་འདྱི་
བཙན་དབང་དང་གཅྱིག་སྡུད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཚང་མས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་
ཡོད། 

 མྱིའྱི་ལུས་པ་ོཚེ་གཡོག་ཏུ་བཀལོ་བ་དང༌། བཙོན་ཁང་ད་ུའཇུག་ཐུབ་ཀང༌། 
མྱིའྱི་བླ་ོསེམས་ནྱི་ནམ་ཡང་དབང་ད་ུབསྡ་ུབ་དང༌། ཕམ་ཉསེ་གཏངོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན། 
ཇྱི་སྱིད་ང་ཚོར་མྱིའྱི་ཆོད་སེམས་དང་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུང་ཚོའྱི་འདདོ་
འདནུ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐབོ་རུྒྱའྱི་ནསུ་ཤུགས་ལནྡ་ཡོད། ཉ་ེབའྱི་ལོ་ཤས་
ནང་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་ལ་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ད་ུབུང་བའྱི་འགུར་བ་ད་ེ
དག་གྱིས་ངསོ་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཇ་ེབརན་ད་ུསོང་ཞྱིང༌། ད་ཆ་མྱི ་རྱིང་བར་བདོ་མྱིར་ཞྱི་
བད་ེདང་རང་དབང་འཐབོ་རུྒྱའྱི་རེ་བ་སརྔ་བས་ཆེ་ར་ུཕྱིན་ཡོད། 

 འགྲ་ོཀུན་བད་ེབའྱི་སྨནོ་འདནུ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་ལ་ྔཔའྱི་ 
ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་
ལ་ྔའཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་སབྐས་འདྱིར། ངསོ་ནས་མྱི ་ལོ་བཅུ་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་
དང་མཉམ་ད་ུདྲང་བདནེ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཞྱི་བ་དང༌། དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་འགྲྱིགས་ཐབས་ཡོང་བ་བས་པའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཤྱིག་
བརདོ་རུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱི་ཡུལ་དང་མྱི ་མང་གྱི་རང་དབང་དང༌། ཞྱི་བད།ེ ཆེ་མཐངོ་
བཅས་སྐྱར་གསོ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་རྱིང༌། ངསོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་དངསོ་
དནོ་དང་མཐུན་པ་དང༌། བཟདོ་བསན། ངང་རྱིང༌། ཁགོ་ཡངས་རྒྱང་རྱིང་བཅས་
ཀྱི་བ་ཐབས་ཤྱིག་བཟུང་ཡོད། 

 འདས་པའྱི་ལོ་ ༡༤ རྱིང་ངསོ་ནས་གྲསོ་མོལ་བ་འདདོ་ཡོད་པའྱི་གསལ་
བསྒགས་བས་པ་མ་ཟད། ༡༩༧༩ ལོར་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་རང་བཙན་མ་གཏགོས་
པའྱི་གནད་དནོ་གང་ཡང་འཕསོ་མོལ་བས་འཐུས་ཟརེ་བའྱི་རྩ་དནོ་དའེྱི་རྒྱ་ལས་མ་
བརལ་བར་དམའ་མཐའྱི་གྲསོ་འཆར་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བཏནོ་པ་དང༌། ༡༩༨༧ ལོར་
བདོ་སྐརོ་ཞྱི་བའྱི་འཆར་གཞྱི་དནོ་ཚན་ལ་ྔདང༌། ༡༩༨༨ ལོར་སྱི་ཏྲས་སྱི་སགྦ་གྱི་
གྲསོ་འཆར་ད་ེགཉྱིས་ནང་བདོ་རང་བཙན་མ་སྨྲསོ་པར་འགྲྱིགས་གཙོའྱི་བསམ་ཚུལ་
བཏནོ་ཡོད་ཀང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་ད་ེསྐརོ་གྲསོ་མོལ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་
ལས་དནོ་ཅྱི་ཡང་མ་བས་པའྱི་ཁར། བདོ་དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ངསོ་བདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་
བདེ་ཕགོས་ཙམ་ལ་ངསོ་འཛྱིན་གྱིས་བདོ་དནོ་གཞྱི་རྩའྱི་ཐགོ་འཕསོ་མོལ་བ་རུྒྱར་ཀ་
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ཀརོ་གཡོལ་ཐབས་འབའ་ཞྱིག་བས་ཤྱིང༌། ངསོ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུབཤད་ཟྱིན་
པ་ལརྟ། ངསོ་བདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་བདེ་ཕགོས་ད་ེང་ཚོའྱི་རྩ་དནོ་ང་ོམ་གཏན་ནས་མྱིན་
ཞྱིང༌། རྩ་དནོ་ང་ོམ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན།

 ང་ཚོ་ག་ོབསྡརུ་བ་རུྒྱའྱི་རང་གཞྱི་ནྱི། བདོ་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཡུན་ད་ུ
འཚོ་རུྒྱར་ཉནེ་ཁ་ཆེ་བའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཕནོ་ཆེ་བདོ་ནང་འཛུལ་སྡདོ་བདེ་པ་ད་ེམཚམས་
འཇགོ་རུྒྱ་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། མང་གཙོའྱི་རང་
དབང་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་འཇགོ་དགསོ་རུྒྱ། བདོ་ནང་རལུ་ཕན་སོགས་དྲག་པའོྱི་རནེ་
གཞྱི་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ། བདོ་མྱིར་འབྲལེ་ཡོད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཚང་མ་བདོ་མྱི ་རང་ཉྱིད་
ནས་བདེ་པའྱི་དབང་ཆ་དགསོ་རུྒྱ། ཡུལ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་འཐུས་ཚང་བ་རུྒྱ་
བཅས་ལ་གཞྱི་རྩ་འཛྱིན་དགསོ་ལུགས་གསལ་པརོ་བརདོ་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་གྲསོ་
མོལ་བདེ་པའྱི་སབྐས་སུ། རྒྱ་ཕགོས་ནས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བ་ད་ེགཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པར་གངས་ལྗངོས་ཡོངས་རོགས་ཚུད་དགོས་ལུགས་ནན་ཏན་གྱིས་བརདོ་
ཡོད། 

 ངསོ་ནས་གནས་བབས་དང་འཚམས་པའྱི་ལམ་ཕགོས་བཟུང་བ་ད་ེལ་བདོ་
མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་བླ་ོཕམ་དང་སྐྱནོ་བརདོ་ཀྱི་བསམ་འཆར་མང་པ་ོབུང༌། འནོ་ཀང་ད་
ཕན་མྱི ་ལོ་བཅུ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ངསོ་ནས་ལམ་ཕགོས་ད་ེག་བཟུང་བ་ཡྱིན། རྒྱ་མྱི ་གུང་
ཁན་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་མྱི ་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་
གྱི་ལུས་སགོ་ཤོར་བ་དང༌། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་སྡགུ་མངོ་དགསོ་བུང་བ་ད་ེ
དག་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད་ཅྱིང༌། བདོ་མྱི ་ཚང་མས་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་
བཙན་སྐྱར་གསོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དང༌། སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེངསོ་ནས་གསལ་
པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
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 ངསོ་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཕགོས་ལ་བརནེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་
ཆེས་ཀྱིས་གྲསོ་མོལ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དང༌། བདོ་ནང་བཙན་གནནོ་ཇ་ེ
ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབའྱི་རེ་བ་བས་པ་དརེ། བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་ཐགོ་ངསོ་ནས་གྲསོ་འཆར་ད་ེལ་ྟབུ་ཞྱིག་མ་བཏནོ་མཐུ་མེད་བུང་བའྱི་གནད་
དནོ་ཤེས་རགོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངསོ་ནས་བཏནོ་པའྱི་གྲསོ་འཆར་རེ་རེ་བཞྱིན་ངསོ་
ལེན་མ་བས་པའྱི་ཁར། རྩ་དནོ་ང་ོམར་མག་ོརངོས་ཐབས་བདེ་པ་དང༌། བདོ་ནང་
རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་གནནོ་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་བཏང་བ། བདོ་མྱིས་རང་གྱི་ཡུལ་ནང་མཐངོ་ཆུང་
ཁད་གསོད་མངོ་དགསོ་བུང་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང་
རྱིམ་བཞྱིན་རྩ་བརླག་ཏུ་འགུར་བ། འདདོ་རྔམས་ཆེན་པསོ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་
ཆག་གཏངོ་བ་སོགས་བདོ་ནང་ཁབ་ཆེའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་སོང་བར་
བརནེ། ད་ཆ་ངསོ་ནས་འབད་བརྩནོ་བས་པ་ལརྟ་གྲསོ་མོལ་དནོ་དང་ལནྡ་པའྱི་གུྲབ་
འབྲས་ཤྱིག་མ་བུང་བའྱི་ཁར། བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཀང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་
པར་ངསོ་འཛྱིན་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ངསོ་ནས་རྒྱ་མྱིར་བསནུ་མཁས་ཀྱིས་བདོ་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་མ་བས་
པ་དང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་ཕགོས་ནས་ད་ེལ་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་བར་ལན་མ་བས་སབས་བདོ་
ཕྱི་ནང་ད་ུབླ་ོཕམ་བདེ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་འགའ་
ཤས་ལ་ད་ཆ་བདོ་མྱིར་གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། རང་དབང་ཡོང་རེ་མེད་པ་ལ་ྟབུའྱི་
ཡྱིད་ཐང་ཆད་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བསམ་བླ་ོའཁུག་རྐནེ་དང༌། སེམས་
ཤུགས་ཆག་རྐནེ་ད་ུགུར་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་ཁག་དང༌། 
གཞུང་དང༌། གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ངསོ་ཀྱི་གྲསོ་
འཆར་ད་ེརུྒྱ་མཚན་ལནྡ་ཞྱིང༌། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ངསོ་འཛྱིན་
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གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེལརྟ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་
ཡོད་ཀང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཕགོས་ནས་དནོ་འབྲས་ལནྡ་པའྱི་བར་ལན་བསམ་ཤེས་གང་ཡང་
མེད་པར་ད་དངུ་སུྐྱར་འཇགོ་བདེ་མུས་རེད། 

 ངའྱི་ངསོ་ནས་ད་ཕན་རྒྱ་ནག་དང་མཐུན་འགྲྱིགས་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩནོ་མ་བས་པ་གཏན་ནས་མེད། ད་ཆ་གྲསོ་མོལ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བར་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་རོགས་རམ་ལ་མ་བརནེ་མཐུ་མེད་དང༌། ད་ེའདྲའྱི་གྲསོ་མོལ་བ་
རུྒྱར་ད་དངུ་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བདེ་འདདོ་ཡོད། དརེ་ཡང་དནོ་འབྲས་མ་བུང་
ན༑ ངསོ་ཀྱི་ད་ལའྟྱི་ལམ་ཕགོས་འདྱིར་བླ་ོབད་ེཡྱིད་ཆེས་ཀྱིས་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་
བདེ་ཐབས་བྲལ་གཤྱིས། དསུ་མཚམས་དརེ། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་སྐ་ུགཤེགས་འཇ་ོ
ཧར་ལལ་ན་ེཧ་རསུ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་ནང༌། 
མཐར་ཐུག་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེབདོ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་འསོ་ཡྱིན་ལུགས་
གསུངས་པའྱི་དྲང་བདནེ་དང་ཡང་དག་པའྱི་བཀའ་མོལ་དརེ་ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུཡྱིད་
ཆེས་ཀྱིས་སརྔ་ཕན་ཐངེས་མང་བཤད་པ་ལརྟ། མ་འངོས་པར་ཡང་ང་ཚོའྱི་རང་
དབང་འཐབ་རྩདོ་བདེ་སངས་སྐརོ་མྱི ་མང་རང་ལ་ཐད་ཀར་དྲྱི་བསྡུར་བ་རུྒྱ་ངསོ་ཀྱི་
ལས་འགན་ཡྱིན། མྱི ་མང་ལ་དྲྱི་བསྡརུ་བས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བུང་བ་ད་ེནྱི་
མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་བདེ་སངས་དང༌། རང་དབང་གྱི་འཐབ་རྩདོ་
བདེ་སངས་སྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སནོ་ལ་ྟབུར་འགུར་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ངསོ་ཀྱི་ཕགོས་ནས་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
ཐད་ཀར་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་འདདོ་ཡོད་ཀང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོའྱི་ཁ་ཚྱིག་
ཙམ་ལས་དནོ་འབྲས་ཅྱི་ཡང་སྨྱིན་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་བདེ་བབས་འདྱི་ལྟ་བས་ན་བདོ་ཀྱི་
དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་མཐུན་ཐགོ་ནས་འཕལ་ད་ུསེལ་ཐབས་ཡོང་བ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་དནོ་
དང༌། དཔལ་འབརོ་གྱི་ནསུ་ཤུགས་ལ་མ་བརནེ་ཐབས་མེད་ཆགས་འདགུ་སབས། 
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འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་སྱིད་གཞུང་འདྲ་མྱིན་ཁག་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང༌། རང་དབང༌། མང་གཙོ་བཅས་པར་གཅསེ་སྐྱངོ་བདེ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་
ནས་གནནོ་ཤུགས་གཅྱིག་བསྒྱིལ་གྱིས་འབད་བརྩནོ་བས་ན། བདོ་ད་ེགནས་སངས་
ཐབས་སྡགུ་འདྱི་ནས་སྐྱབོ་ཐུབ།

 བདོ་དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ཐད་གཉྱིས་ཕགོས་ནས་ཞྱི་བ་དང༌། གུ་ཡངས། ག་ོ
རགོས་བཟང་པ་ོབཅས་ཀྱི་སྒ་ོནས་སེལ་ཐུབ་ན། ཧངོ་ཀངོ་གྱི་མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་
སེམས་ནང་དངངས་སྐག་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་མ་ཟད། ཐ་ེཝན་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འབྲལེ་
བ་གངོ་འཕལེ་ཡོང་ཐབས་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱ་མྱིར་ཆེ་མཐངོ་བཟང་ད་ུའགྲ་ོ
རུྒྱར་ཡང་ཕན་ངསེ་ཡྱིན། 

 ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུའཐབ་རྩདོ་ནང་འདས་གྲངོས་སོང་བའྱི་བདོ་
མྱི ་དཔའ་བ་ོརྣམས་དང༌། རྒྱ་མྱིའྱི་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་ད་ེརྱིང་རསེ་དྲན་བ་རུྒྱ་དང༌། བདོ་ནང་གནས་སངས་ཧ་ཅང་དཀའ་
ངལ་ཅན་འདྱིའྱི་འགོ་བདོ་མྱི ་སྤུན་ཟླ་ཚོས་མྱི ་མང་གྱི ་རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུདཔའ་
མཛངས་ལྡན་པའྱི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དརེ་ཡང་གུས་འདདུ་
ཡོད།

 དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནས་སངས་དང༌། ལོ་རུྒྱས་འགུར་འགྲསོ་ད་ེང་
ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རེ་འདནུ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕགོས་སུ་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
དསེ་བདོ་དནོ་གྱི་ནསུ་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་སོང་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་འགུར་འགྲསོ་ཀྱི་ཤུགས་
རྐནེ་མ་བཟདོ་པར་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་ནསུ་པ་གཅགོ་ཐབས་དང༌། 
བཙན་བལོ་བའྱི་ནང་དབནེ་སྦརོ་དཀུག་ཤྱིང་བ་རུྒྱའྱི་འཆར་འགདོ་བདེ་བཞྱིན་པར་
བརནེ། ང་ཚོས་ཕ་ཡུལ་གངས་ལྗངོས་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་དམ་བཅའ་བརན་
པརོ་བཟུང་ནས་ཡྱིད་གཟབ་ཡེངས་མེད་བདེ་དགསོ།
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 རྒྱ་མྱིས་བདོ་གངས་ཅན་པར་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་བཙན་གནནོ་དང༌། རྱིག་
གཞུང་རྩ་བརླག དཔལ་འབརོ་དང༌། ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ས་ེརང་གྱི་
ཁ་ེཕན་ལ་སྤདོ་པ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པའྱི་དསུ་ཚོད་ཅྱིག་མགགོས་མུར་
འཆར་ངསེ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དམ་བཅའ་བརན་བཟུང་དང༌། དཀའ་ངལ་ཁད་བསད་
ཀྱིས་འབད་བརྩནོ་བས་པའྱི་འབྲས་བུར། བཙན་འགོ་ཏུ་ཚུད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་ད་ེ
རང་དབང་དང༌། ཞྱི་བད།ེ གཟྱི་བརྱིད་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཏུ་འགུར་ངསེ་ཡྱིན། 
འནོ་ཀང་འཐབ་རྩདོ་བདེ་སབྐས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ཕགོས་བརན་བཟུང་བ་རུྒྱ་
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། 

 ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱིར། ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེ
འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་ལ་གནས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གྲགོས་པ་ོམང་པསོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་བ་ད་ེལ་རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་དང༌། བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ད་ེ
བཞྱིན་གྲསོ་ཚོགས་དང༌། སྱིད་གཞུང་མང་པསོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོགལ་ཆེན་པའོྱི་སྒ་ོ
ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་ད་ེལ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་དངུ་གནས་ཚུལ་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཞྱིག་ས།ེ རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཡོད། དཔརེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལ་ྟསྤདོ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་མྱི ་
ས་གྲགས་ཅན་ཝྱི་ཅྱིང་ཤན་གྱིས་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་ལ་
ཡྱི ་ག་ེརྱིང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཉ་ེཆར་ཡོངས་གྲགས་ཐནོ་པ་དའེྱི་ནང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་བདོ་དནོ་ཐགོ་མ་འསོ་མ་འཚམས་པའྱི་བརདོ་བབས་དང༌། བདོ་ལ་འཛྱིན་པའྱི་
སྱིད་བུས་ནརོ་འཁུལ་ཅན་ད་ེལ་སྐྱནོ་བརདོ་བས་འདགུ  ད་ེའདྲའྱི་བསམ་འཆར་
བརདོ་སངས་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡྱི ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང༌། དྲང་བདནེ་ལ་བརྩྱི་
བཀུར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགུར་ཞྱིག་རེད། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ལ་གནས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། ང་ཚོའྱི་བླ་ོསབོས་སྤལེ་བ་ད་ེལ་དམྱིགས་
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བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 མཐའ་དནོ་བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བ་དང་ལེན་བདེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་
མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། མྱི ་མང་ནས་བདོ་
མྱི ་བཙན་བལོ་བ་ཁནོ་ཆེར་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ལ་ྟབུའྱི་ག་ོསབྐས་གནང་བ་ལ་སྙྱིང་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།    

 འགྲ་ོཀུན་བད་ེབའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་དུྲག་པའྱི་

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་ནང་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སབྐས་
འདྱིར། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་འཐབ་རྩདོ་དང་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཡོད་ཀང༌། ད་ེ
ས་ྔདཀའ་རྙགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་མང་པའོྱི་ནང་མཐུན་འགྲྱིགས་དང་ཞྱི་བད་ེཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་ལརྟ། ང་ཆོས་ཀང་གྲསོ་མོལ་གྱི་སྒ་ོནས་བདོ་ནང་འགུར་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་བས་པ་ཡྱིན། བདོ་མྱིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ནས་
ལོ་ ༣༦ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་ལ་སུང་བརྩྱི་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ངསོ་ནས་བླ་ོཕམ་
ངང་བརདོ་རུྒྱ་ཞྱིག་ལ། རང་རེའྱི་ཕ་ཡུལ་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཕྱིན་མེད་
པའྱི་ཁར། མྱི ་མང་རྣམས་མུ་མཐུད་སྡགུ་བསལྔ་དངངས་སྐག་མངོ་བཞྱིན་ད་ུགནས། 
དརེ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་བདེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བའྱི་
སྱིད་བུས་ལརྟ། དྲག་རུྩབ་དང༌། སྡྱིགས་སྐལུ། མྱི ་འབརོ་སྤ་ོཞུགས་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཅངས་ཡོད་པ་སརྔ་བས་
མངནོ་གསལ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་མཆྱིས། 

 ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབང་སུྒར་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུགཏངོ་ཆེད་ལས་འགུལ་གསར་པ་མང་པ་ོསྤལེ་ཏ།ེ བརག་དཔད་ཞྱིབ་འཇུག་ཟརེ་
བའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རང་བཙན་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་
བདེ་མཁན་ཚོའྱི་ཐགོ་ཚབས་ཆེའྱི་དྲག་གནནོ་ལག་ལེན་བསར་ཞྱིང༌། དྲག་གནནོ་
བདེ་ཡུལ་ཡང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་འཛྱིན་བདེ་མཁན་དང༌། བདོ་ཡྱིག་སླབོ་
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གཉརེ་མཁན། སྒརེ་གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་གཉརེ་མཁན་ཚོ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་གུང་ཁན་
ཏང་མྱི ་དང༌། ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱི་ཐགོ་ད་ེསའྔྱི་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་ལ་ྟ
བུའྱི་ཆབ་སྱིད་སླབོ་གསོའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་ཆོས་དད་དང༌། རྱིགས་ཞནེ་གྱི་རྣམ་
འགུར་ཐནོ་རྱིགས་རྣམས་སྒྱིག་ཁངོས་ནས་ཕུད་པ། དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་མྱི ་མང་དྲག་
ཆས་ཉནེ་རགོ་དམག་ཟརེ་བ་འཛུལ་ནས་སྔགོ་བཤེར་དང༌། འཛྱིན་བཟུང་བདེ་པ་ད་ེ
ཡང་ད་ཆ་གྲངོ་གསེབ་ས་ཁུལ་བར་ཁབ་ཡོད། དགནོ་པ་ཉམས་གསོ་དང༌། གསར་
བཞངེས། གྲྲྭ་བཙུན་ཆོས་ཞུགས་བ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་ལས་དནོ་བཀག་སྡམོ་བདེ་པ། བདོ་
ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གར་འབུང་དགོས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པའྱི་ས་ེཤན་ལས་
བདེ་བདོ་མྱི ་འགའ་ཞྱིག་ཕྱིར་འབུད་དང༌། བདོ་ཕུག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་པར་
འགྲ་ོམྱི ་ཆོག་པ། སྒརེ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརནེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་མུས་ཀྱི་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀང་ཕྱིར་ལེན་བདེ་དགསོ་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་བཅས་བུང་འདགུ 

 ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་པ་ེཅྱིང་ད་ུཆེས་མཐའོྱི་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཚོགས་
པ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་གངོ་གསལ་གྱི་སྱིད་བུས་རྣམས་གཏན་འབབེས་དང་སྦགས། བདོ་
ནང་དཔལ་འབརོ་འཛུགས་སུྐན་གྱི་ལས་གཞྱི་དུྲག་ཅུ་རེ་གཉྱིས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གཉརེ་
རུྒྱའྱི་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེཡང་ད་ེསྔནོ་བདོ་ནང་གཉརེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆེ་
བ་དང་འདྲ་བར་བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི ་སྤ་ོཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་མཐའ་མ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
རྒྱའྱི་མྱི ་འབརོ་ནང་སྱིམ་ད་ུའཇུག་རུྒྱའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་
དབུས་ཁུལ་ད་ུམེ་འཁོར་གྱི་ལྕགས་ལམ་བཟ་ོརུྒྱའྱི་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེཡང་
དམྱིགས་བསལ་བླ་ོའཚབ་བདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ད་ལའྟྱི་སྱིད་བུས་འདྱིའྱི་
འགོ་ལགྕས་ལམ་དསེ་རྒྱ་མྱི ་སྤ་ོཞུགས་བ་རུྒྱར་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདནོ་རུྒྱ་
མ་ཟད། བདོ་མྱི ་རྱིགས་འཚོ་གནས་ཐད་ལ་ཡང་ཉནེ་ཁ་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་
ནྱི་དངེ་སབྐས་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན་ནང་བདནུ་ཕག་རེར་རྒྱ་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་འབརོ་མུས་ཀྱི་
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གནས་ཚུལ་ནས་གསལ་པ་ོཤེས་ཐུབ།

 བདོ་རྒྱའྱི་རྩདོ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སྐརོ་ངསོ་ནས་རྒྱ་ཕགོས་ལ་འཁནོ་འཛྱིན་
སངྡ་སེམས་སངྤས་ཏ་ེམཛའ་བརྩ་ེདང༌། ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཕན་སེམས། ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་བཅས་ཀྱི་སྒ་ོནས་འབྲལེ་བ་མྱི ་ལོ་བཅོ་ལྔའྱི་རྱིང་བགྱིས་པ་ད་ེལྟར་
ཡང༌། འདྱི་གའྱི་གྲསོ་འཆར་ད་ེདག་རྒྱ་ཕགོས་ནས་ངསོ་ལེན་མ་བས་པའྱི་ཁར། 
གྲསོ་མོལ་འགོ་མ་ཚུགས་གོང་བདོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་བསྙནོ་མེད་ད་ུཁས་ལེན་བདེ་
དགསོ་ཟརེ་བའྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་ཆ་རྐནེ་བཏནོ་ཡོད། ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་རྒྱའྱི་འབྲལེ་བ་
དངསོ་འབྲལེ་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་བདོ་མྱི ་དང༌། རྒྱ་མྱི ་རྒྱལ་རབས་མཁས་པ་ཚོས་
བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པ་དང༌། ཁྱིམས་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག བདོ་
ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་བཅས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ག་ོབསྡརུ་བས་ཏ་ེཕགོས་
ལྷུང་མེད་པའྱི་སྡམོ་ཚྱིག་ཅྱིག་འདནོ་རུྒྱའྱི་འབདོ་སྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ངསོ་ནས་ད་ཕན་བདོ་ཀྱི་འདས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་བབ་སྐརོ་དམྱིགས་
སུ་བཀར་ནས་གཙོ་བརོ་མ་བརདོ་པར་འདས་པ་ལས་མ་འངོས་པ་གལ་ཆེ་བར་ངསོ་
འཛྱིན་བས་ཏ།ེ འདྲ་མཉམ་གཉྱིས་ཕན་དང༌། ཕན་ཚུན་བརྩྱི་འཇགོ་ཡོད་པའྱི་བདོ་
རྒྱའྱི་འབྲལེ་བ་ཚུལ་མཐུན་ཞྱིག་བུང་ན་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་རང་མོས་ཀྱི་སྒ་ོནས་རྒྱ་མྱི ་
རྱིགས་ས་ཡ་ཆྱིག་སངོ་དང་མཉམ་ད་ུསྡདོ་འདདོ་ཡོང་མྱི ་སྱིད་པ་མྱིན། རྒྱ་མྱིར་བདོ་
རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུསྡདོ་རུྒྱའྱི་རེ་འདདོ་ཡོད་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་ཕགོས་ནས་དའེྱི་ཆ་རྐནེ་
དང་གཞྱི་རནེ་བསུྒབ་དགསོ། འནོ་ཀང་ད་ལའྟྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་
ངལ་ང་ོམ་ནྱི་བདོ་ད་ེམྱི ་སེར་སྤལེ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་བཟུང་དབང་སུྒར་འགོ་
གནས་པ་ད་ེཡྱིན་པས་ད་ེདག་གྲསོ་མོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ། 

 ལོ་ཤས་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་གལ་ཆེར་འཛྱིན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་
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ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དཔརེ་ན། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་
ཆེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་ཆེན། 
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསུྒབ་ཁག་གྱི་སནྙ་ཐ་ོབཅས་པའྱི་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་
བགྲ་ོགླངེ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། སྱིད་གཞུང་ཁག་མང་པསོ་སེམས་ཁུར་
གནང་བ་བཅས་ནས་གསལ་པ་ོཡོད། ངསོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་
གྲསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ས་ྔལོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་
སྐལུ་བགྱིས་པར། ཨེ་ཤ་ཡ་དང༌། ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནས་ངསོ་ཀྱི་རེ་
འདནུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་སྦགས་གྲསོ་མོལ་གང་མགགོས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་
ཁངོ་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་མང་ཚོགས་དང༌། རྒྱལ་འབྲལེ་
གྱི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་བར་ལན་གནང་བུང་བ་དརེ་ངསོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་
འདྱི་བརུྒྱད་སྱིད་གཞུང་ད་ེདག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་དངུ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་དང༌། ལགྷ་པར་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་དངེ་དསུ་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྤདོ་ཚུལ་ད་ེའསོ་མྱིན་ཡྱིན་ལུགས་དང་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་སྔནོ་
འགྲའོྱི་ཆ་རྐནེ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་བརུྒྱད་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པའྱི་
ག་ོབར་མུ་མཐུད་སྤདོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ལས་དནོ་
འདྱི་ཛ་དྲག་གྱི་སྒ་ོནས་མགགོས་མུར་ད་ུམ་བསུྒབས་པར་ད་དངུ་འདྱི་མུར་ཡུན་རྱིང་
གནས་ན་བདོ་ནང་ཞ་ེའཁནོ་འཐབ་རྩདོ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོངསེ་ཡྱིན། 

 ངསོ་ནས་བདོ་རང་བཙན་སྐརོ་གུ་བཤངས་བདེ་སངས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ངསོ་ནས་བཏནོ་པའྱི་གྲསོ་འཆར་ལ་རྒྱ་
ཕགོས་ནས་བར་ལན་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བས་པ་དསེ་ཀང་བདོ་མྱི ་ཚོར་བླ་ོཁ་མ་ཁངེས་
པའྱི་སེམས་ཚབས་ཇ་ེཆེར་སོང་བར་བརནེ། གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་ས་ྔལོ་ངསོ་ནས་
མྱི ་མང་རང་ལ་ཐད་ཀར་སདྐ་ཆ་དྲྱིས་ཏ་ེཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་འཆར་བཏནོ་
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ཡོད། ངསོ་ནས་བདོ་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་བདེ་པའྱི་རྱིང་འཚེ་མེད་ཞྱི་
བའྱི་ལམ་འབའ་ཞྱིག་ལ་བརནེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ཕགོས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་སྐརོ་
བདོ་མྱི ་མང་ནས་བསམ་གྲསོ་ཞྱིབ་བསྡུར་བདེ་རུྒྱ་འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དནོ་གལ་ཆེ་ཞྱིང༌། 
བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ནང་འཁདོ་རུྒྱའྱི་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་འདྱི་སྐརོ་བདོ་མྱི ་ཚང་མས་ཡྱིད་
ཟབ་ག་ོབསྡརུ་ཞྱིབ་ལྷུག་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ། ད་ལའྟྱི་ཆར་བདོ་ནང་རྒྱ་ཁབ་
ཡོངས་བསྒགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་བསྡ་ུཐབས་མེད་ཀང༌། བདོ་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
མཚོན་པའྱི་བསམ་འཆར་བསྡ་ུརུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རུྒྱ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ད་ུ
གནས་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཡོངས་བསྒགས་ལུགས་མཐུན་གྱིས་བསྡ་ུ
རུྒྱ་ཡྱིན། 

ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་གྲ་སྒྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང༌། ངསོ་ནས་གསལ་པརོ་བརདོ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་ཕགོས་ནས་གྲསོ་མོལ་བདེ་རུྒྱའྱི་བསམ་འཆར་
བཏནོ་པ་ཡྱིན་ན། ངསོ་ནས་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་སྒ་ོཕ་ེས་ེད་ལའྟང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་
གནས་མུས་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གྲསོ་མོལ་བདེ་མཁན་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དསུ་
ཚོད་གང་ཞྱིག་དང༌། གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་གྲསོ་མོལ་བསྐྱར་ད་ུ
འག་ོའཛུགས་བ་རུྒྱའྱི་གྲ་སྒྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། རྱིང་མྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཁགོ་
ཡངས་བསམ་ཤེས་ཅན་དག་གྱིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་དང་འགྲྱིགས་གཙོའྱི་སྒ་ོནས་
གྲསོ་མོལ་བས་ཏ་ེབདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ཁ་ོན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་
ཤེས་རགོས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་ེནྱི་ཞྱི་འགྲྱིགས་བརན་ལྷྱིང་འབུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་
ང་ོམ་ད་ེཡྱིན་ཞྱིང༌། བརན་ལྷྱིང་དགསོ་གལ་ཆེ་ལུགས་རྒྱ་མྱིའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་རག་ཏུ་
བརདོ་མུས་ལརྟ་བརན་ལྷྱིང་ཡང་དག་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་བླ་ོམོས་འདདོ་ཁངེས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབུང་བ་ལས་བཙན་དབང་དང་དྲག་གནནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་འབུང་མྱི ་ཐུབ།
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 བདོ་ནྱི་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་དབུས་སུ་གནས་པའྱི་ས་བབ་གལ་གནད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་
ཞྱིང༌། ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་བདོ་ཀྱིས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ལ་ཞྱི་བདའེྱི་ཞབས་
འདགེས་ཞུས་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་ཆ་བདོ་ནང་རྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བས་པའྱི་ཤུགས་
རྐནེ་བདོ་ཀྱི་ས་མཚམས་བརལ་བཞྱིན་མཆྱིས། འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་སྐརོ་ལ་བདོ་
ནང་སྔར་བུང་མ་མངོ་བའྱི་དམག་གྱི་གཞྱི་རནེ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་རྒྱ་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་བདོ་ད་ུགནས་སྤསོ་བདེ་པ་འདྱིས་བདོ་ཀྱི་ཞྱི་བདའེྱི་ང་ོབ་ོལ་འགུར་
བ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། གནས་སངས་འདྱི་མུར་ད་དངུ་མུ་མཐུད་
ཕྱིན་ན་བདོ་མྱི ་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགུར་བས་མ་ཚད། 
ས་ཁུལ་འདྱིའྱི་ཉ་ེསྐརོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཟསོ་མ་བདའེྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་
ངསེ་པ་ཡྱིན།

 བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གནས་ཀྱིས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཞྱི ་བདརེ་ཞབས་འདགེས་
ཞུས་ཡོད་ཅྱིང༌། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་དམག་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཞྱི་
བདརེ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཏུ་གུར་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་ད་ེཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་རྱི ་རུྒྱད་ནས་ཧརོ་ཡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་དབུས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཁནོ་ལ་དར་ཁབ་བུང་
ནས་མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་པའོྱི་ཞྱི་བད་ེདང༌། བཟདོ་པའྱི་རནེ་གཞྱིར་གུར་ཡོད། སརྔ་
རྒྱ་ནག་ལ་ནང་ཆོས་དར་མ་མངོ་བ་མྱིན་ཞྱིང༌། འབུང་འགུར་ཡང་ནང་ཆོས་ཀྱིས་
རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་པརོ་བངླ་དརོ་གྱི་གནས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་བད་ེབ། ཆོག་
ཤེས་ཀྱི་བསམ་བླ།ོ ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་ལ་འཁདོ་པ་བཅས་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པར་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བས་པར་བརནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་
འཕལེ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་མེད་པར་གུར་ཅྱིང༌། བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་འགགོ་སྡམོ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཁ་བྲལ་གཏངོ་བའྱི་སྱིད་བུས་དསེ་ཟབ་
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ཅྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་ནང་ཆོས་འདྱི་བདོ་དང༌། དབུས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱར་
ཉནེ་ཁ་ཆེན་པརོ་གུར། མད་ོསདོ་སདྨ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གནས་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞུས་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་ཆ་ས་
གནས་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་གྱི་ཞྱིང་ཆེན་ཁངོས་སུ་བཅུག་ས་ེབདོ་མྱི ་རྣམས་ཧ་ཅང་གྲངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སུ་གུར་པ་དསེ་མ་འངོས་པར་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང༌། བདོ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་ཡུན་རྱིང་རུྒྱན་འཛྱི ན་བདེ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་ངསེ་ཡྱི ན། 
བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྡ་ེཁག་རྣམས་གནས་ཡུལ་ས་རྒྱ་
ཆེ་ཞྱིང༌། བདོ་མྱིའྱི་གྲངས་འབརོ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་ཟྱིན་ཡོད་པས་
བདོ་དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཀང་བདོ་རྱིགས་
ཡོངས་རགོས་སྤྱི་མཚུངས་དགསོ་པ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི ་རྱིགས་དང་བཅས་པ་
འཚོ་གནས་ཡོང་རུྒྱར་མེད་ད་ུམྱི ་རངུ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་རྩ་དནོ་ད་ུགུར་ཡོད།

 མཇུག་ཏུ་ངསོ་ནས་སོ་སོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་ད་ུརང་སགོ་
བླསོ་གཏངོ་བདེ་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། 
ད་ེབཞྱིན་བདོ་ད་ུརྒྱའྱི་བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུལུས་སེམས་གཉྱིས་ཐགོ་སྡུག་བསལྔ་མངོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང༌། ང་ཚོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྡགུ་བསལྔ་མགགོས་
མུར་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུཉྱིན་རེ་བཞྱིན་གདངུ་ཤུགས་དྲག་པསོ་སྨནོ་ལམ་འདབེས་
ཀྱི་ཡོད། དངེ་དསུ་ཀྱི་གླངེ་གཞྱི་ནྱི་བདོ་རང་དབང་ཡོང་མྱིན་གྱི་གནད་དནོ་མྱིན་པར་
དསུ་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཡོང་མྱིན་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་བདནུ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ ༣༧ པ་སུང་
བརྩྱི་ཞུ་བའྱི་སབྐས་འདྱིར་ཚང་མས་མཐངོ་གསལ་ལ། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གྱིས་གཞྱི་རྩའྱི་
སྱིད་བུས་མཁགེས་རུྩབ་ཅན་ཞྱིག་འཛྱིན་ནས་ཧངོ་ཀངོ་དང༌། ཐ་ེཝན་ཐགོ་དྲག་རུྩབ་
ཀྱི་རྣམ་འགུར་བསན་པ་དང༌། བདོ་དའུང་དྲག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་གསལ་
པ་ོཡོད། ད་ེའདྲའྱི་རུྒྱ་མཚན་གྱིས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ཁུལ་དའུང་འཇྱིགས་
སང་དང་དགོས་པ་ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་
གཞན་དག་དབར་གྱི་འབྲལེ་ལམ་ཡང་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད།

 ཀུན་གཟྱིགས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་སྐརོ་ངའྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ཕན་ཚུན་གོ་རགོས་གསལ་པའོྱི་སྒ་ོནས་བ་བ་མཉམ་སུྒབ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརྩནོ་བས་ཀང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བུས་མཁགེས་རུྩབ་ཅན་དའེྱི་འགོ་པ་ེཅྱིང་ནས་
ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཡང་སྱིད་ཅྱིག་བསྐསོ་ཏ་ེཁངོ་ཚོའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་སྤད་ནས་བདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་དང༌། ཆོས་
ཕགོས་ཀྱི་སལོ་རུྒྱན་བཅས་པར་བརྩྱི་མེད་མཐངོ་ཆུང་དང་ཁད་གསོད་བས་ཡོད། 
ད་ོསང་བདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་འབྲལེ་གསར་འགུར་ཁག་ནང་ད་
ལྟའྱི་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་འདྱི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་ནང་པལོནཌའྱི་བཟ་ོལས་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་རང་དབང་རྩདོ་ལེན་བས་པའྱི་དསུ་སབྐས་དང་འདྲ་
བར་བཤད་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་པའྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་ཚོར་བ་ཇྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་
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ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ། ངས་བླ་ོཕམ་ངང་བརདོ་རུྒྱར་རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབང་ཤེད་དང༌། འཇྱིགས་སྐལུ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་
ས་ཁུལ་གང་སར་བཙན་དབང་དྲག་གནནོ་ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རེད། 

 འནོ་ཀང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱར་ངསོ་རང་ལ་རེ་བ་དང་
ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་ཚོའྱི་འགན་ཁུར་མྱི ་རབས་གསར་པ་
ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་སྤདོ་བདེ་པའྱི་དསུ་མཚམས་ལ་སླབེས་ཡོད་ཅྱིང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་འགུར་བ་གཏྱིང་ཟབ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། པ་ེཅྱིང་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའྱི་ཐང་ཆེན་
ད་ུརང་དབང་དང༌། མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་དགསོ་པའྱི་འབདོ་
སྒ་མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱིས་རྩ་མེད་བཟ་ོཐུབ་མེད་པ་དང༌། ཐ་ེཝན་ནང་མང་གཙོ་
ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ། ལགྷ་དནོ་འདྱི་ཟླའྱི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཐ་ེཝན་གྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ཐངེས་དང་པ་ོམྱི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་སྱིད་འཛྱིན་འསོ་འདམེས་བ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་མྱི ་མང་གྱི་བསམ་བླརོ་མང་གཙོའྱི་རེ་འདདོ་ཀྱི་གཡོ་འགུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཞྱིག་ཐབེས་ངསེ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་ཤུགས་གཅྱིག་སྡདུ་ཀྱི་
གཞུང་འཛྱིན་ལམ་སལོ་འདྱི་དག་གུ་ཡངས་དང༌། རང་དབང༌། མང་གཙོའྱི་རྣམ་
པ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་འགུར་རུྒྱ་ནྱི་ལྡགོ་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལའྟྱི་ཆར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད་
པ་ནྱི་འགུར་བ་ད་ེག་དསུ་ཡོང་དང༌། ཇྱི་ལརྟ་ཡོང༌། ཞྱི་འཇམ་ངང་ཡོང་ཐུབ་མྱིན་
བཅས་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཡྱིན། 

 ངསོ་རང་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་རང་དབང་
དང༌། མང་གཙོ། ཡར་རྒྱས། བརན་ལྷྱིང་བཅས་ལ་ལོངས་སྤདོ་ཐུབ་རུྒྱའྱི་རེ་འདདོ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་ལ། ངསོ་རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླངོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཀང་འཛམ་
གླྱིང་གྱི་མྱི ་འབརོ་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་གྱི་
འགུར་བ་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་དསུ་མཚམས་སུ་སླབེས་པར་བརནེ། འགུར་བ་ད་ེ
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ཆེས་ངན་པའྱི་ལམ་ཕགོས་ལ་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་བླ་ོགཡེང་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདགུ གལ་
སྱིད་ཟང་ཟྱིང་དང༌། མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་བུང་ན་རྒྱ་ནག་ནྱི་མྱི ་འབརོ་
ཧ་ཅང་ཆེ་བས་མྱི ་ས་ཡ་མང་པརོ་བླ་ོཡུལ་ད་ུམྱི ་ཤོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་རུྒྱར་མ་
ཟད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཞྱི་བད་ེདང་བརན་ལྷྱིང་ལའང་ཤུགས་རྐནེ་ངན་པ་ཐབེས་སྱིད་
པ་ཡྱིན། ངསོ་རང་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་ཡུལ་དང༌། བདོ་མྱི ་མང་གྱི་
མ་འངོས་པའྱི་གནས་སངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་མྱིན་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་ཅྱི་འདྲ་
ཞྱིག་འགྲ་ོམྱིན་ལ་རག་ལུས་པ་གསལ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདགུ

 རྒྱ་ནག་ལ་ཡོང་རུྒྱའྱི་འགུར་བ་དསེ་བདོ་ལ་རེ་བ་དང་མདནུ་ལམ་གསར་
པ་ཞྱིག་འབུང་མྱིན་དང༌། རྒྱ་ནག་རང་ཉྱིད་འགན་ཁུར་ལནྡ་ཞྱིང༌། ཡྱིད་ཆེས་འཕརེ་
བ་དང༌། ཞྱི་འཇམ། ཚུལ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཞྱིག་ཏུ་འགུར་
ཐུབ་དང་མྱི ་ཐུབ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲལེ་བ་བདེ་ཕགོས་
ལའང་གང་ཙམ་རག་ལུས་ཡོད། ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་འདྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ནང་འཇུག་དགསོ་པ་ལས་ལོགས་སུ་དབ་ེན་ཕན་ཐགོས་མེད་པའྱི་སྐརོ་ཡང་
ཡང་བརདོ་ཡོད་ལ། གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་བས་ན་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་དང་མྱི ་མཐུན་ཞྱིང༌། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་ལག་ལེན་མྱི ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀྱིས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཕགོས་ནས་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྱིད་བུས་བརན་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ས་ེརྒྱ་
ནག་དང་འབྲལེ་བ་བདེ་དགསོ་པའྱི་བསམ་འཆར་བརདོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

 པ་ེཅྱིང་གྱི་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོར་བུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དསེ་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་
ལ་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་རང་དབང་དང༌། མང་གཙོ། འདྲ་མཉམ། 
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་དནོ་གཉརེ་བ་འདནུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགུར་གསལ་
པརོ་མཚོན་ཡོད་ཅྱིང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབང་ཆ་མེ་མདའྱི་ཁ་ནས་ཐབོ་རུྒྱའྱི་སླབོ་གསོ་
བརྒྱབ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ན་གཞནོ་ཚོས་རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྲག་ལས་སངྤས་ཏ་ེསུྒབ་
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པ་དརེ་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགུར་བ་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་བསུྒབ་དགོས་
པར་ངསོ་རང་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། 

 འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་བརུྒྱད་གྲསོ་མོལ་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་མ་འངོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་ཆེད་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ག་ོབསྡརུ་ཐབས་ཤེས་
འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བས་ཡོད། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀས་ངསོ་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་
ནས་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུངས་ལམ་དབུ་མ་ཞྱིག་བསན་པ་འདྱི་
ནྱི་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་རང་བཙན་མྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་གང་ཡང་གོ་བསྡུར་བས་ན་
འགྲྱིགས་རུྒྱ་དང༌། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་ཅསེ་བཤད་པ་དའེྱི་རྒྱ་ལས་བརལ་
མེད། འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་བཏནོ་པའྱི་གྲསོ་འཆར་ཚང་མར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདག་སྤདོ་ཇྱི་བཞྱིན་བས་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིང་མྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོ
འཁྱིད་གསར་པ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་ཐགོ་
ནས་སེལ་རུྒྱའྱི་དག་ེམཚན་མཐངོ་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་རང་བཞྱིན་ད་ུམེད་པར་འགྲ་ོཐབས་མེད་ལ། 
བདག་མེད་སུྐྱར་འཇགོ་ཀང་བ་ཐབས་མེད། དབང་ཤེད་དང་དྲག་གནནོ་བས་ནས་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་མྱི ་ཐུབ་པ་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནས་ར་འཕདོ་ཡོད། གནས་
ཚུལ་འདྱི་དག་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་ས་ྔཕྱིར་མ་ལྟསོ་པར་ངསོ་ལེན་བདེ་ངསེ་
ཡྱིན། དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་ན་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱའྱི་ཐད་
རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་ཚོར་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ཞྱི་མོལ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ལེགས་པར་སེལ་ཐུབ་ན། ཞྱི་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་ཐནོ་ཏ་ེ
རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྱིད་འཕ་ོའགུར་ཞྱི་འཇམ་ངང་འགྲ་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུྒྱར་མ་
ཟད། འཛམ་གླྱིང་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆེ་མཐངོ་ཡང་གངོ་མཐརོ་འགྲ་ོངསེ་དང༌། ཧངོ་
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ཀངོ་དང༌། ཐ་ེཝན་ཐགོ་ཀང་མྱིག་ལྟསོ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་དང༌། རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉྱིས་ཀྱི་དབར་དངསོ་འབྲལེ་ཡྱིད་ཆེས་འཕརེ་བའྱི་འབྲལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
རུྒྱ་བཅས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན། 

 ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ཞྱི་འཇམ་དང༌། གུ་ཡངས། 
བཟདོ་བསན། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་བཅས་ཀྱི་སྒ་ོནས་སེལ་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་
དངུ་ངསོ་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཕགོས་ལ་འགུར་བ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོའྱི་ཕགོས་ནས་
ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་དང་མཛའ་གྲགོས་བཟང་པའོྱི་སྒ་ོནས་ཡུན་རྱིང་མཉམ་གནས་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོས་
བདོ་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་སུང་སྐྱབོ་དང༌། དཔལ་འབརོ་བཅས་
ལ་ཡང་སེམས་འཁུར་བདེ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་ནང་༸རྒྱལ་བསན་འཛྱིན་སྐྱངོ་ལེགས་པར་
བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་བུང་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ས་ཡ་མང་པརོ་སེམས་ཀྱི་
བད་ེསྐྱྱིད་དང་བངླ་དརོ་འབདེ་པའྱི་རྣམ་དཔདོ་འཕལེ་རུྒྱར་ང་ཚོས་སྱི་ཞུ་སུྒབ་འདདོ་
ཡོད། 

 ངས་བཏནོ་པའྱི་གྲསོ་འཆར་ལ་ད་ཕན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདག་སྤདོ་
བས་མེད་ཀང༌། བདོ་མྱི ་ཚོར་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་ལ་འབྲལེ་བ་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། རྒྱ་
ནག་མྱི ་མང་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབང་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་གཉྱིས་དབ་ེའབདེ་
བདེ་དགསོ་པའྱི་སླབོ་སནོ་རུྒྱན་ད་ུབདེ་མུས་ཡྱིན། དངེ་སབྐས་རྒྱའྱི་མྱི ་མང་དང༌། 
བདོ་མྱིའྱི་དབར་འབྲལེ་ལམ་བཟང་ད་ུཕྱིན་ཡོད་པ་དང༌། ལགྷ་དནོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱི ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུསྡདོ་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་འབྲལེ་ལམ་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་
ཡོད། དསེ་མ་ཚད་མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དནོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་རྒྱ་
རྱིགས་དཔའ་བ་ོཝེ་ཅྱིང་ཧན་སོགས་ནས་རང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོར་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་
གཞྱི་རྩའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བདེ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་བས་པ་
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དང༌། བདོ་མྱི ་མང་ལ་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བས་
ཡོད། ཕྱི་སྡདོ་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་མཉམ་སྦལེ་མནའ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་བཟསོ་ཏ་ེག་ོབསྡརུ་སྦངས་བཤད་བས་
པ་དང༌། དའེྱི་ནང་བདོ་ལ་མནའ་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་སྤདོ་རུྒྱར་བསམ་བླ་ོབཏང་
ཡོད། ད་ེརྱིགས་ནྱི་རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་བདེ་འསོ་པའྱི་འགུར་ལྡགོ་ཅྱིག་ཡྱིན། གནད་
དནོ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་མྱི ་དང་མྱིའྱི་འབྲལེ་ལམ་བཟང་ད་ུ
འགྲ་ོབ་དང༌། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་གནད་དནོ་ག་ོརགོས་
གངོ་མཐརོ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དརེ་ངསོ་རང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང༌། 

 ཉ་ེབའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་རང་
དབང་རྩོད་ལེན་བདེ་པ་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱི་མྱི ་མང་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱིན་པར་བརནེ། སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་ང་ཚོར་སེམས་འཁུར་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གནད་དནོ་
ད་ེཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་འགུར་སནོ་གྱི་ཡོད་ན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ད་ེདག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོར་སྐུལ་མ་ཐབེས་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡྱིན། ངས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མའྱི་སྐ་ུཕྱྭ་དང༌། རང་
དབང་གྱི་དནོ་ད་ུའབདོ་སྐལུ་བས་པ་ལརྟ་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས། གཞུང་འབྲལེ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་མྱི ་ས་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་བུང་བར་ངས་ད་ེརྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ནས་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ཁའེུ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ལོ་ན་ཆུང་
ཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་ཁདེ་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རོགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་དསུ་དྲན་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་གང་སར་ང་ཚོའྱི་གྲགོས་པ་ོཚོས་
བདོ་མྱིའྱི་དནོ་ད་ུཞྱི ་བའྱི་ལས་འགུལ་ས་མང་སྤལེ་གྱི་ཡོད་པ་དརེ་ངས་ཚང་མར་
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ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ལས་འགུལ་ད་ེརྱིགས་རྒྱ་ནག་ལ་མྱི ་དགའ་བའྱི་དབང་གྱིས་
སྤལེ་བ་མྱིན་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་ཚོས་ངསོ་འཛྱིན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ལས་
འགུལ་ད་ེརྱིགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་དང༌། མྱི ་མང་ཚོར་བདོ་
མྱིར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་རྣམས་ངསོ་ལེན་ཡོང་བའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

 ངས་དགའ་པའོྱི་ངང་བརདོ་རུྒྱར། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
མང་གཙོའྱི་ཉམས་མངོ་ལེན་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་བས་པ་རྣམས་ལམ་ལྷངོ་ཡག་
པ་ོབུང་ཡོད། ན་ནྱིང་སནོ་ཁར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་
མའྱི་འསོ་གཞྱི་བདམས་པ་དང༌། ཟླ་བ་རསེ་མར་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་སྤྱི་འཐུས་དངསོ་
གཞྱི་འསོ་འདམེས་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང༌། མ་
འངོས་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་མདནུ་ལམ་བཟང་ཤོས་ད་ེམང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཡྱིན་
པར་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མང་གཙོ་ལ་འསོ་འགན་དང༌། ཐབོ་ཐང་
གཉྱིས་ཀ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་རྩ་དནོ་ལེགས་འགུྲབ་ཐུབ་མྱིན་ནྱི། འསོ་འགན་ལེགས་པར་
སུྒབ་མྱིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་བཅུ་གཉྱིས་པ་ད་ེ
འཚམས་མཐུན་དང༌། གནས་ཚད་ལོངས་པ། སྤྱི་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱར་ལགྷ་བསམ་ཡོད་
མཁན་བཅས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་སྐ་ུཚབ་ཅྱིག་འདམེས་ཐནོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་ེ
ལརྟ་ཡོང་མྱིན་འསོ་ཤོག་འཕནེ་མཁན་མྱི ་རེ་ང་ོརེར་འགན་ཁུར་རེ་ཡོད་པ་ལརྟ་ཚང་
མས་ཕགོས་ལྷུང་སངྤས་ཏ།ེ ད་ལའྟྱི་དསུ་སབྐས་ཀྱི་དགསོ་མཁའོྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་དགསོ་པ་ཡྱིན།

 མཐའ་དནོ། བདོ་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་རང་སགོ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་
དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་དང༌། ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་གང་མུར་
སེལ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་བརྒྱད་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་མཇུག་བསྒྱིལ་ལ་ཉ་ེབ་དང༌། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ཏ་ེལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་འཁརོ་བར་དྲན་གསོ་བདེ་
པའྱི་སབྐས་འདྱིར་རང་ཅག་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་དསུ་
མཚམས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་སླབེས་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་འབྲལེ་ཐག་ཇ་ེ
ཉརེ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་པའྱི་ལྟསོ་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་
སོང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེགཅྱིག་པུས་སེལ་ཐབས་མེད་
པར་འགུར་ཡོད་པས། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོམེད་ན། རང་
རེའྱི་མདནུ་ལམ་ཉནེ་ཁའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ངསེ་ཡྱིན།

 དངེ་སབྐས་དྲག་པའོྱི་རནེ་གཞྱི་རྒྱ་སྐྱདེ་དང༌། འཛུགས་སུྐན། མྱི ་འབརོ་
འཕར་བ་སོགས་ཀྱིས་རྐེན་པས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགུར་བཞྱིན་པ་དང༌། 
རང་བུང་གྱི་ནསུ་པའྱི་འབུང་ཁུངས་དང༌། གཏརེ་ཁའྱི་འབུང་ཁུངས་གསར་པ་
འཚོལ་ཞྱིབ་བདེ་པའྱི་ཐད་ཁནོ་ཡོངས་ལ་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བར་འཕལ་ཁེ་གཙོ་
བཟུང་བས་ན། ད་ེནྱི་མྱིག་རྒྱང་ཐུང་བའྱི་བ་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ཕན་ཐགོས་མེད། 
དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་འདྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱར་ཕན་
ནསུ་གང་ཙམ་བུང་ཡོད་ཀང༌། གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་
མཐའ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་ཚན་རྱིག་གཅྱིག་པུ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 
བམས་སྙྱིང་ར་ེདང༌། ཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩ།ེ གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་སོགས་
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བཟང་སྤདོ་ཀྱི་ནསུ་པ་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན།

 ང་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའྱི་འཚོ་བ་ཚུལ་ལནྡ་ལ་སྤདོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་
ད་ུབསམ་བླ་ོགསར་པ་གཏངོ་རུྒྱ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། གལ་ཏ་ེང་ཚོས་དསུ་ལས་
ཡོལ་ཟྱིན་པའྱི་ལ་ྟབ་དང་བསམ་བླ་ོརུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་པ་དང༌། ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་
དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོམྱི ་གཏངོ་བར། རང་དནོ་ཁ་ོན་སྙྱིང་བཅངས་བཅས་བས་པ་ཡྱིན་ན་
རང་རེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟང་སྤདོ་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོམྱི ་ཐུབ། བསམ་བླ་ོད་ེའདྲ་གཏངོ་
མཁན་གྱི་མྱི ་མང་པ་ོཡོད་ན་ད་ེནྱི་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་
འདྱི་ཞྱི ་བད་ེམཉམ་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་འཕ་ོའགུར་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་འགལ་རྐེན་
ཡྱིན། ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་ཉམས་མངོ་བུང་རྱིམ་ནས་བསབླ་བ་ལེན་དགསོ་པ་ལརྟ། དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན། དསུ་
རབས་འདྱིའྱི་ནང་མྱིས་སྡགུ་བསལྔ་མངོ་དགསོ་བུང་བ་དང༌། མྱིའྱི་ཆེ་མཐངོ་དང༌། 
རང་དབང༌། ཞྱི་བད་ེབཅས་བརླག་པའྱི་རུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོནྱི་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འགལ་བ་
སེལ་ཐབས་སུ་དྲག་ཤུགས་བདེ་སྤདོ་བས་པ་ད་ེཡྱིན། དརེ་བརནེ་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་
པ་འདྱི་དམག་འཁུག་དང་མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་རེད་ཅསེ་བརདོ་
ཆོག རྱིང་མྱིན་འཆར་ལ་ཉ་ེབའྱི་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་ད་ེགྲསོ་མོལ་དང༌། ཞྱི་
བད་ེམཉམ་གནས་ཀྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་
ཡྱིན། 

 མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་དང༌། ཁ་ེཕན་མ་མཐུན་པ་རུྒྱན་
མཐུད་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན་ནའང༌། ད་ལའྟྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་གྱི་རུྒྱ་སརྐ་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ཐགོ་མཉམ་ད་ུ
སྡདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་དང༌། མྱི ་སྒརེ་ཕན་ཚུན་བར་
ཁ་ེཕན་དང་བསམ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་བླ་ོགྲསོ་དང༌། རྣམ་
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དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་ཕན་ཚུན་གླངེ་མོལ་བས་ཏ་ེསེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ། འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་མདནུ་ལམ་གྱི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ནྱི་ཕན་
ཚུན་གླངེ་མོལ་དང༌། འཚེ་བ་སྤངོ་བའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་
ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེཡྱིན་ཞྱིང༌། སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལ་ྟསྤདོ་
ལ་མོས་མཐུན་བདེ་པ་དང༌། ད་ེརྩ་ཆེར་འཛྱིན་པའྱི་ཚྱིག་ཙམ་གྱིས་མྱི ་ཕན་པར་
ད་ེདག་ཁབ་སྤལེ་འབུང་ཐབས་སུ་ལག་ལེན་དངསོ་སུ་བསར་དགསོ། ངསོ་ནས་ད་ེ
ལརྟ་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཏ་ེད་བར་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་གྱི་འཐབ་རྩདོ་འདྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་
བའྱི་ལམ་ཕགོས་སུ་ས་ེའཁྱིད་བས་པ་དང༌། བདོ་དནོ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ཞྱི་
འགྲྱིགས་ཀྱི་ཀུན་སླངོ་བཅངས་ནས་གྲསོ་མོལ་བས་ཏ་ེཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་ཞྱིག་རྙདེ་ཐབས་བས་ཡོད། སནོ་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང༌། 
བམས་པ་དང་སྙྱིང་རའེྱི་ལམ་སནོ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཚེ་སགོ་ལ་བརྩ་ེགདངུ་བཅངས་ནས་དྲག་འཐབ་ཀྱི་རྱིགས་སྤངོས་དགོས་པ་
ལརྟ། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱིའྱི་རྩ་དནོ་སུྒབ་པའྱི་ཐབས་
ལམ་བཟང་ཤོས་དང༌། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་མ་ཟད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་སུྒབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་དསུ་དྲན་ལ་སུང་བརྩྱི་ཞུ་བ་དང་བསནུ་བར་ལམ་བདོ་ནང་
དྲག་གནནོ་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ས་ེལོ་གཅྱིག་སོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱི་མྱིག་ལ་ྟ
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྩྱིས་མེད་རགོ་
རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རེད། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ནང་རངུ་རགེ་ཚ་ནན་གཏངོ་བ་ཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེསོ་སོའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དགསོ་འདནུ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འདནོ་མཁན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མནར་གཅདོ་
གཏངོ་བ་དང༌། བཙོན་འཇུག་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དགནོ་སྡ་ེ
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ཁག་ནང་ཆབ་སྱིད་སླབོ་གསོ་ཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་གྲྲྭ་བཙུན་མང་
པ་ོཞྱིག་དགནོ་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་པ་དང༌། ཁག་གཅྱིག་བཙོན་ད་ུབཅུག་པ་དའེྱི་
ཁངོས་ནས་འགའ་ཞྱིག་འདས་གྲངོས་སུ་སོང་ཡོད། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་གང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་ད་ལའྟང་གསལ་པརོ་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པར་བརནེ། ཁངོ་
གྱི་དནོ་ད་ུབླ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ 

 སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་བཏང་ས་ེཁངོ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང་ལ་གུས་
བརྩྱི་བདེ་པའྱི་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེཡང་ཡོངས་སུ་དརོ་བའྱི་སྱིད་བུས་གསར་པ་
ཞྱིག་བཏནོ་པའྱི་ནང༌། ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ལ་བསནུ་
དགསོ་པ་ལས། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་བསནུ་ཐབས་
མེད་ཅསེ་དང༌། ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རུྒྱར་གནདོ་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་འདགུ སྱིད་བུས་གསར་པ་དསེ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་ག་ོརྱིམ་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་
ཉམས་ཆག་དང་རྩ་མེད་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ། ད་ེ
བཞྱིན་བདོ་ནང་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་རུྒྱ་ཉུང་ད་ུབཏང་འདགུ  ལ་ྷསར་
ཡོད་པའྱི་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའྱི་བདོ་ཡྱིག་ཚན་ཁག་ལ་དའེྱི་གངོ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས་སོགས་ཀྱི་སླབོ་ཚན་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁྱིད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
ཀང༌། ད་ཆ་སླབོ་ཚན་ད་ེདག་རྒྱའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁྱིད་བ་རུྒྱའྱི་འགུར་
བ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་ནང་ཞྱི་བར་གཤེགས་པའྱི་ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ས་ེབདོ་ནང་ཚོད་
ལའྟྱི་བདོ་ཡྱིག་གྱི་འབྲྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཀང་སྒ་ོརྒྱག་
བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང༌། དངསོ་འབྲལེ་བས་ན་སླབོ་གྲྲྭ་ད་ེརྱིགས་ཀྱིས་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོ
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བུང་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་མྱིས་བསགྔས་བརདོ་ཆེན་པ་ོབས་ཡོད་པ་རེད། 

 ད་ཆ་བདོ་ནང་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། ཆོས་ལུགས། 
ཤེས་རྱིག་སོགས་ཉམས་དམས་སུ་གཏངོ་བའྱི་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤལེ་བ་དང༌། 
ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་སྤ་ོཞུགས་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་པ་
དསེ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཉམས་
དམས་སོང་ས།ེ བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་གྱི་ལུང་པའྱི་ནང་མངནོ་གསལ་མེད་པའྱི་གྲངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཏུ་འགུར་བཞྱིན་ད་ུམཆྱིས། སྱིད་བུས་ད་ེདག་ནྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་རྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་ད་ཆ་བདོ་ཀྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཆེ་
ཁག་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་མྱི ་གྲལ་གྱི་མཐའ་ལ་འབུད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལའྟྱི་གནས་ཚུལ་
ལརྟ་རྒྱའྱི་མྱི ་འབརོ་སྤ་ོཞུགས་མུ་མཐུད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ནང་
བདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་དཔལ་ཡོན་རྩ་མེད་ད་ུའགྲ་ོཉནེ་ཡོད།

 རྒྱའྱི་བ་སྤདོ་ད་ེདག་ལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བ་ོཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་
སྒ་ོནས་ང་ོརལོ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང༌། མྱི ་མང་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་ཁངོ་
ཚོར་དྲང་བདནེ་མྱིན་པའྱི་བ་སྤདོ་རྱིགས་ལ་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་ང་ོརོལ་བདེ་པའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་པར་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་ཉ་ེཆར་བདོ་ནང་འབར་གས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེ་གཉྱིས་ཐནོ་པ་དརེ་ངསོ་རང་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོབུང༌། ང་རང་གྱི་
ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ཐགོ་བསྐྱདོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་
མུ་མཐུད་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་གདགུ་རུྩབ་ཀྱི་བ་སྤདོ་
ལག་བསར་བདེ་མཚམས་མ་བཞག་ན་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲ་ོརུྒྱ་
བཀག་འགགོ་བདེ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སུ་གར་ངསེ་ཡྱིན། 

 ངསོ་རང་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱའྱི་མྱི ་མང་དང་འབྲལེ་བ་བདེ་རུྒྱ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གལ་
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གནད་ཆེན་པརོ་མཐངོ༌། བདོ་མྱི ་མང་དང་རྒྱའྱི་མྱི ་མང་བར་བསམ་ཚུལ་ཤེས་
རགོས་གཏྱིང་ཟབ་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་འདྱི་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པས། ཕན་ཚུན་ག་ོཤེས་དང༌། གུས་བརྩྱི། ཞྱི་བད་ེབཅས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུམྱི ་དང་
མྱིའྱི་བར་འབྲལེ་བ་བ་རུྒྱ་འདྱི་ངས་དསུ་རག་ཏུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་བརྩྱི་གྱི་ཡོད། 
ཉ་ེལམ་བདོ་རྒྱའྱི་མྱི ་མང་དབར་ག་ོབསྡུར་རྱིམ་པ་འབུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱིས་ང་ཚོ་
ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀས་བླ་ོའཚབ་བདེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། རེ་འདནུ་ཇྱི་ཡོད་ཕན་
ཚུན་ག་ོརགོས་སྤལེ་རེས་བ་རུྒྱའྱི་ཐད་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་
དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱའྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བདོ་
མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་སྡགུ་དང༌། གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་མང་ད་ུ
སོང་བ་འདྱི་ང་ཚོར་མཚོན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐལུ་ལགྕ་དང༌། ང་ཚོའྱི་སེམས་
ཤུགས་སྤལེ་བའྱི་ཆ་རྐནེ་ད་ུགུར།

 ཉ་ེདསུ་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་འདས་གྲངོས་གུར་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་
ཕངས་པ་ོབུང་ཡོད་ལ། ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་དང་ང་རང་ང་ོཤེས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕགོས་ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་བས་ཏ་ེ
གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རུྒྱའྱི་གྲསོ་འགོ་འདནོ་མཁན་ཡང་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་ཡྱིན། 
འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་གྱི་མྱི ་ཚེའྱི་རྱིང་ཁ་བཤད་ལག་བསར་གྱི་དནོ་ཕན་
ལནྡ་པའྱི་གྲསོ་མོལ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་མེད། ཁངོ་གྱི་རསེ་སུ་ལས་གནས་འཛྱིན་མཁན་
རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་
སེལ་སདླ་ལམ་སྒ་ོགསར་པ་ཞྱིག་འབདེ་རུྒྱའྱི་སྙྱིང་སབོས་དང༌། བླ་ོརྩལ་འདནོ་རུྒྱར་
ངས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་ནང་དསུ་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་འགོ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་དསེ་དནོ་ཕན་
ལནྡ་པའྱི་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་གསར་པ་ཞྱིག་སྤད་ཡོད། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི ་
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ཐན་ ༼ཤྱིང་ཅང་༽ ནང་ཡུ་གུར་མྱི ་མང་གྱིས་ཉ་ེཆར་ང་ོརལོ་རྔམ་སནོ་བས་པ་དརེ་
དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་རངུ་རགེ་བཏང་བ་དང༌། ད་ེརསེ་དྲག་པའོྱི་བ་སྤདོ་བུང་བ་རྣམས་
ནྱི་བླ་ོཕམ་བདེ་འསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོཞྱིག་རེད། བདོ་དང་འདྲ་བར་ཤར་
ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན་གྱི་ནང་ད་ུཡང་རུྒྱན་རྱིང་བད་ེབར་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་
ད་ེཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་ཁ་ོནར་བརནེ་ནས་འཚོལ་དགསོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་འགན་
གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཧངོ་ཀངོ་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་ཁངོས་སུ་རྩྱིས་ལེན་བདེ་སབྐས་དཀའ་རྙགོ་
མྱི ་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་དསུ་བསནུ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བུས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་
ཞསེ་པ་འདྱི་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ལག་ལེན་བསར་དགསོ་པ་ད་ེཡྱིན། གངོ་ད་ུབརདོ་
པའྱི་གནད་དནོ་རྣམས་ཀྱི་ཐད་དག་ེམཚན་ལནྡ་པའྱི་ལག་ལེན་ཞྱིག་བསར་བ་ཡྱིན་ན་
རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འབྲལེ་ལམ་གང་ཅྱི་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ཡྱིད་
ཆེས་དང༌། གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་ཤེས་ཐབོ་རུྒྱར་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་རུྒྱ་
ཡྱིན།

 དངེ་སབྐས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་
པ་འདྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱདེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། བདནེ་པ་དང་དྲང་བདནེ་ལ་ཚང་
མའྱི་སེམས་ནང་གཅེས་ཞེན་གྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ཡོད། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་མྱི ་དགའ་བའྱི་ནབུ་ཕགོས་དགྲ་
འཛྱིན་སབོས་ཤུགས་ཀྱི་བུས་ངན་རེད་ཟརེ་བ་ནྱི། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ེཕན་འགུྲབ་ཆེད་
བདནེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བདེ་པའྱི་ཐ་ཤལ་གྱི་བ་བ་བླ་ོཕམ་བདེ་
འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་བླརོ་འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་སྒྱིབ་གཡོག་
གྱིས་བཀབ་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་རྙདེ་མྱི ་ཐུབ། བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
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ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་མཐར་ཐུག་ད་ེབདོ་མྱི ་མང་
དང༌། རྒྱའྱི་མྱི ་མང་ནས་འཚོལ་དགསོ་པའྱི་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་སྙྱིང་
ལ་བཅངས་ཏ་ེང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མུ་མཐུད་གྲསོ་མོལ་འབུང་ཐབས་འབད་
བརྩནོ་བས་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་
ངལ་སེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་འབད་བརྩོན་ལ་བསམ་ཤེས་མ་བས་སབས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་
མཐུན་དང་དྲང་བདནེ་གྱི་རྩ་དནོ་འདྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་མ་སྐྱལེ་མཐུ་མེད་བུང༌།

 བདོ་མྱི ་མང་རྣམས་གདགུ་རུྩབ་ཀྱི་དྲག་གནནོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མངས་
དང་མངོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང༌། ཁངོ་ཚོས་སྡགུ་རསུ་དང༌། སྙྱིང་སབོས། བཟདོ་བསན་
བཅས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབས་ཡོད། ད་དངུ་ཡང་དྲང་བདནེ་མྱིན་པའྱི་བ་སྤདོ་དང༌། 
དྲག་གནནོ་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་སབྐས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བུང་
རུང་དྲག་པའོྱི་ལམ་ལ་བསྐྱདོ་མྱི ་རུང་ཞེས་ངས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་འཁནོ་འཛྱིན་དང༌། ཐབས་ཟད་ཀྱི་དྲག་པའོྱི་ལམ་ད་ུཞུགས་
པ་ཡྱི ན་ན་ང་རང་ཚོ་ཡང་མནར་གཅོད་གཏངོ་མཁན་ཚོ་དང་འདྲ་བར་སྨད་འསོ་
ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ངསེ་ཡྱིན། འཇྱིགས་སྐལུ་བདེ་པ་དང༌། བཙན་དབང་གཏངོ་བ། 
དྲག་ཤུགས་བདེ་སྤདོ་བདེ་པ་བཅས་ནྱི་མནར་གཅདོ་གཏངོ་མཁན་གྱི་ལམ་སལོ་ཡྱིན་
ཞྱིང༌། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གཞྱི་རནེ་ནྱི་བདནེ་དནོ་དང༌། དྲང་བདནེ། རུྒྱ་མཚན་
ཡང་དག་པ་བཅས་ལ་བརནེ་དགསོ། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལག་ཆ་ནསུ་པ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན། 
ད་ལ་ྟདཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་དང༌། ཤེས་རབ། 
བཟདོ་བསན་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་འབད་བརྩནོ་ཆེན་པ་ོབདེ་དགོས་པ་ཡྱིན་པས་ད་ེ
ལརྟ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 བདོ་མྱི ་མང་གྱི ་རང་དབང་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་
རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་དང༌། སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་སོ་དགུ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འཆར་ལ་ཉ་ེབའྱི་སབྐས་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་གྱི་
ས་ཕགོས་གང་སར་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། དངེ་སབྐས་སྤྱིར་བཏང་
གྱི་རྩདོ་རྙགོ་གསར་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། རྩདོ་རྙགོ་གྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞྱི་
མོལ་དང་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་རུྒྱའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། 
ངསོ་ཀྱི་མཐངོ་ཚུལ་ལརྟ་ན། རགོས་ལ་ཉ་ེབའྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་འདྱིའྱི་ནང་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཉམས་མངོ་ད་ུམ་བསགས་པ་ལ་བརནེ་ནས་སླབོ་གསོ་ཐབོ་
ཡོད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དསུ་རབས་འདྱི་དམག་འཁུག་དང་མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱི་
དསུ་རབས་ཤྱིག་ཏུ་བརདོ་ཆོག་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ཉམས་མངོ་གྱི་སླབོ་གསོའྱི་ནང་སྤྱི་
ཚོགས་འཚར་ལོངས་བུང་ཡོད་པས་ལགྷ་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་
འབད་བརྩནོ་བས་ན་དསུ་རབས་རསེ་མ་ད་ེདཀའ་རྙགོ་རྣམས་ཞྱི་མོལ་དང༌། འཚེ་བ་
མེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 ད་ེརྱིང་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ ༣༩ པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ད་ཕན་དཀའ་
ངལ་ཚད་མེད་འཕད་པར་ཁགོ་ཡངས་བཟདོ་བསན་ཆེན་པསོ་ལགྷ་བསམ་སྙྱིང་སབོས་
བརན་པརོ་གནས་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང༌། འཚམས་འདྲྱི་ཡོད། 
དངེ་དསུ་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་དང༌། བདོ་དནོ་སྐརོ་གུྲབ་འབྲས་ལནྡ་པའྱི་གམོ་བགྲདོ་
མ་ཐུབ་པར་བརནེ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོའདདོ་བླ་ོམ་ཁངེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེར་
འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་འགའ་ཞྱིག་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་རེ་ཐག་ཆད་ནས་ཐབས་
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ལམ་གཞན་དག་འཚོལ་རུྒྱའྱི་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་བས་དརེ་བླ་ོགཡེང་ཡོད། ཁདེ་ཚོའྱི་
བསམ་ཚུལ་ངསོ་ནས་ཤེས་རགོས་གསལ་པ་ོཡོད་ཀང༌། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ལམ་
ཕགོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་ལམ་ཁ་ོནར་བརནེ་རུྒྱ་དནོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཡང་བསྐྱར་ནན་
བརདོ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ཕན་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་བརུྒྱད་འབད་བརྩནོ་བས་པ་
འདྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བསགྔས་བརདོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཆེན་པ་ོཐབོ་ཡོད་ཅྱིང༌། 
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་དནོ་ཕན་ཆེ་ཤོས་དང༌། འགུྲབ་ཐག་ཉ་ེཤོས་ཡྱིན་
པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་མུ་མཐུད་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལ་ྟསྤདོ་གངོ་
འཕལེ་ཡོང་རུྒྱར་ང་ཚོས་དཔ་ེསནོ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་ཐུབ་ངསེ་ཡྱིན། འཛམ་གླྱིང་
ཁནོ་ཡོངས་ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོབ་འདྱིས་རྒྱ་ནག་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐབེས་
ཡོད་པ་དང༌། ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་བསུྒར་བཅསོ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏདོ་བས་
པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབརོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་འགུར་
བ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་སྐྱངོ་སངས་ད་ེསྔནོ་དང་བསྡརུ་ན། ལ་ྟབའྱི་
ཆ་ནས་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང༌། སྤདོ་པའྱི་ཆ་ནས་ཀང་མང་ཚོགས་ལ་ད་ེཙམ་
བཙན་ཤེད་སྐལུ་འདདེ་མྱི ་བདེ་པ། སྤྱི་དམངས་ལ་དམ་དྲག་ཆུང་ད་ུཕྱིན་པ། དབུས་
གཞུང་ནས་མངའ་སྡ་ེཁག་ལ་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་ེདབང་གང་
འཚམས་སྤད་པ་སོགས་དངེ་སང་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོའྱི་རྒྱལ་འབྲལེ་སྱིད་བུས་
ཕན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བཤད་སགེས་ཁག་ལ་ཞུགས་
རུྒྱ་མང་ད་ུསོང་བ་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཁག་དང་མཉམ་སྦལེ་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུསོང་བ་ད་ེནས་གསལ་པ་ོམཚོན་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བསགྔས་བརདོ་འསོ་
པའྱི་འགུར་བ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། ས་ྔལོ་ཧངོ་ཀངོ་ད་ེདཀའ་རྙགོ་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱ་
ནག་གྱི་མངའ་ཁངོས་སུ་ཕྱིར་ལོག་རྩྱིས་ལེན་བས་པ་དང༌། ད་ེརསེ་ཀང་ཧངོ་ཀངོ་གྱི་
གནད་དནོ་ཐགོ་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བུས་ཤྱིག་ལག་བསར་བས་ཡོད། ཉ་ེདསུ་པ་ེཅྱིང་
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ནས་གསལ་བསྒགས་བས་དནོ་ལརྟ་ན། ཐ་ེཝན་དང་ཞྱི་མོལ་འག་ོའཛུགས་བསྐྱར་ད་ུ
བདེ་རྩྱིས་ཡོད་པ་དསེ་ཀང་སྱིད་བུས་ལྷུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་གསལ་པརོ་མངནོ། དངེ་སབྐས་
ཀྱི་རྒྱ་ནག་ད་ེལོ་བཅ་ོལ་ྔཉྱི་ཤུའྱི་གངོ་གྱི་གནས་སངས་ལས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་
བསགྔས་བརདོ་བདེ་འསོ་པ་དང༌། ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་འཁདོ་འསོ་པའྱི་འགུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
འནོ་ཀང་ད་དངུ་རྒྱ་ནག་ནང་ཚབས་ཆེའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་དང༌། ད་ེམྱིན་
དཀའ་ངལ་གཞན་དག་མང་པ་ོཡོད་མུས་ལ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་གསར་པ་
ཚོས་བླ་ོསྤབོས་དང༌། མཐངོ་རྒྱ། སྙྱིང་སབོས་ཆེར་བསྐྱདེ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་དངུ་
རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་ལ་རང་དབང་ཆེ་ཙམ་སྤདོ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་བལསྟ་ཚེ་ཕྱི་རོལ་དངསོ་པའོྱི་ཆ་རྐནེ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལརྟ་སོང་ན་ཡང་མྱིའྱི་འདདོ་
པ་ཡོངས་སུ་ཁངེས་མྱི ་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོམཐངོ་ཐུབ།

 བླ་ོཕམ་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ནག་ནང་བཟང་ཕགོས་
ཀྱི་འགུར་བ་ད་ེལརྟ་འགྲ་ོགྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་ེལས་ཡོངས་སུ་ལྡགོ་ས་ེབདོ་ནང་གྱི་
གནས་སངས་ནྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། ཉ་ེབའྱི་དསུ་སུ་བདོ་
ནང་ལག་ལེན་བསར་བའྱི་སྱིད་བུས་ད་ེདག་ནྱི། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཆེད་
མངགས་རྩ་མེད་བཟ་ོབའྱི་སྱིད་བུས་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་དད་
དང༌། རྒྱལ་ཞནེ་གྱི་བསམ་བླ་ོགནནོ་ཆེད་རངུ་རགེ་ཚ་ནན་གཏངོ་བ་ཟརེ་བའྱི་ང་ོཚ་
བྲལ་བའྱི་སྱིད་བུས་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་བཏང་བ་དང༌། དྲག་གནནོ་གྱི་ལས་
འགུལ་ད་ེདག་ཐགོ་མར་དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་དང༌། ད་ཆ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ལག་བསར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་འཇྱིགས་སྐལུ་དང༌། 
བཙན་ཤེད། དངངས་སྐག་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་འགའ་ཤས་ནྱི་ད་ེསའྔྱི་རྱིག་
གནས་གསར་བརའེྱི་དསུ་སབྐས་བསྐྱར་ལོག་བས་པ་ལ་ྟབུའྱི་གནས་སུ་གར་ཡོད། 

 བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་ཁབ་བརལ་བཏང་བ་འདྱི་
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ནྱི་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ས།ེ བདོ་མྱི ་
ཚོའྱི་སོ་སོའྱི་མྱི ་རྱིགས་དང༌། རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྡ་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་གཅསེ་ཉར་བདེ་པའྱི་བ་སྤདོ་འགགོ་ཐབས་སུ་དམྱིགས་ཏ་ེགནནོ་རངུ་བདེ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེནྱི་དབང་འཛྱིན་པ་ཚོས་མྱི ་རྱིགས་དང༌། རྱིག་གཞུང་དབ་ེའབདེ་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་བསར་བའྱི་ངན་འབྲས་དང་འབྲལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་
གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་བདོ་ནང་གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བ་ལ། ཕྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཕན་བུ་ཡོད་པས་མྱི ་ཕན་
པར་བདོ་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ། བདོ་ནང་བླ་ོཕམ་
གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་སྨསོ་ཅྱི། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལའང་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་པ་ོཡྱིན། ད་ེལརྟ་མུ་མཐུད་གནས་
པ་ཡྱིན་ན་བདོ་མྱིའྱི་སྡགུ་བསལྔ་སེལ་མྱི ་ཐུབ་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་གལ་
ཆེར་བརྩྱི་བའྱི་བརན་ལྷྱིང་དང༌། གཅྱིག་གུར་ལའང་གནདོ་སྐྱནོ་ཡོང་ངསེ་དང༌། རྒྱ་
ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སནྙ་གྲགས་ཐད་བསམ་བླ་ོ
ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་དག་གཙང་སེལ་བདེ་མ་
ཐུབ་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་སནྙ་གྲགས་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་མུ་མཐུད་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་དཀའ་
རྙགོ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ན་ཧངོ་ཀངོ་དང༌། ཐ་ེཝན་གཏགོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་ལ་མཐངོ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན།

 ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཡོང་ཐབས་སུ་ངསོ་ནས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་གསལ་པ་ོཡྱིན། ངསོ་ནས་ད་ེས་ྔཐངེས་མང་བརདོ་པ་ལརྟ་ངས་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དནོ་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང༌། དའེྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང༌། སདྐ་ཡྱིག གམོས་སལོ་བཅས་རང་གཞན་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མྱི ་ཉམས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་ད་ུདནོ་དམ་
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པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་པ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེཡོང་བ་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོར་
སྤྱི་ཚོགས་དང༌། དཔལ་འབརོ། རྱིག་གཞུང་སོགས་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་བའྱི་ནང་གྱི་
སྱིད་དབང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མེད་ཐབས་མེད་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་
ཀྱི་ཉམས་མངོ་ནས་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད། ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ད་ེ
དག་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་དགག་བ་ཡོད་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། 
རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་རྱིམ་པས། རྒྱ་མྱི ་བདོ་ད་ུཡོང་བའྱི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོབདོ་མྱིར་
བད་ེསྐྱྱིད་བསུྐན་རུྒྱ་དང༌། བདོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་ཞསེ་བརདོ་ཀྱི་
ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ང་ཚོ་དང་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལས་དནོ་
འག་ོའཛུགས་བདེ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེར་བརྩྱི་བའྱི་རྩ་
དནོ་བརན་ལྷྱིང་དང༌། གཅྱིག་གུར་ཞསེ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་ཡང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་བསུྒབ་
ཐུབ་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོར་ངསོ་ཀྱིས་བཏནོ་པའྱི་གྲསོ་འཆར་ཁག་ལ་དནོ་དམ་གྱི་དགངོས་
བཞསེ་གནང་རོགས་ཞསེ་ཡང་བསྐྱར་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། གྲསོ་མོལ་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་དྲང་བདནེ་དང༌། བླ་ོརྱིག་དངྭས་གསལ་གྱི་སྒ་ོནས་སེལ་
རུྒྱར་འདདོ་མོས་ཡོད་ཚེ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་རྙདེ་ངསེ་
ཡྱིན་པར་ད་དངུ་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་དང༌། 
བླ་ོབརན་བབ་བརླྱིང་གྱི་སྒ་ོནས་ད་ལ་ྟཕན་གྱི་གནས་སངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཉམས་
མངོ་ནས་བསབླ་བ་བངླས་ཏ་ེབླ་ོགྲསོ་དང་སྙྱིང་སབོས་ལ་བརནེ་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པའོྱི་ཁ་ེཕན་སུྒབ་དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་ཡོད། 

 གྲསོ་མོལ་བདེ་པའྱི་རྩ་དནོ་ནྱི། བདོ་རྒྱའྱི་དབར་མཛའ་མཐུན་གཉྱིས་ཕན་
དང༌། བརན་ལྷྱིང་གཅྱིག་གུར། རང་དབང་དང༌། མང་གཙོ། རང་སྐྱངོ་བཅས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང༌། དའེྱི་རྱིག་གཞུང༌། ཁརོ་ཡུག་བཅས་སྐྱནོ་མེད་འཛྱིན་
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སྐྱངོ་བདེ་ཐབས་སྐརོ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྩ་དནོ་ད་ེདག་སང་ཆུང་མངནོ་མེད་
ད་ུབཏང་ས་ེང་ཚོས་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙྱིང་པ་སརླ་གསོ་དང༌། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་གླངེ་བདེ་ལུགས་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམས་གཞུང་འཛྱིན་བདེ་
པའྱི་སལོ་ལུགས་གནས་དང་མྱི ་གནས་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བདེ་
རུྒྱ་ ༡༩༦༩ ལོར་གསལ་བསྒགས་ཟྱིན་པ་དང༌། ངསོ་རང་སྒརེ་གྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་ 
༡༩༩༢ ལོར་གསལ་བསྒགས་ཇྱི་ལརྟ་བགྱིས་པ་བཞྱིན་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་
བུང་མཚམས་ངསོ་ནས་ཆབ་སྱིད་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་མྱིང་ཁུར་འགན་ལེན་མྱི ་བདེ་པ་
ཡོངས་བསྒགས་ཐག་གཅདོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྤྱི་ཚོགས་རྙྱིང་པ་བསྐྱར་གསོ་ཟརེ་བ་ནྱི་
གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་སྤྱི་བ་ོགནམ་བསན་སུ་ཞྱིག་གྱི་རྱི་ལམ་ད་ུཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
རངུ༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདྱི་སྐརོ་གཞྱི་མེད་བསྙནོ་འཛུགས་འཁགོ་བཤད་བདེ་
པ་འདྱི་ལ་བླ་ོཕམ་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་མཛའ་མཐུན་གྲསོ་མོལ་ཡོང་རུྒྱར་
ཕན་མེད་གནདོ་རྐནེ་འབུང་གཞྱིར་བརནེ་སདླ་འདྱི་རྱིགས་མྱི ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས། གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་དང༌། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ། མྱི ་སྒརེ་བཅས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བདོ་
ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ལ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་དནོ་
དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་ལ་བརནེ་ནས་སེལ་ཐབས་བདེ་དགོས་པའྱི་སྐུལ་ལགྕ་
གནང་བར་ངསོ་ནས་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱ་ཕགོས་གཉྱིས་བར་གྲསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེཕན་ཚུན་འབྲལེ་མཐུད་ཡོང་རུྒྱའྱི་མྱིག་དཔ་ེགསར་གཏདོ་
གནང་བ་དང༌། ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་དང༌། ཨོ་སོ་ཊ་ལྱི ་ཡའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་
ཀང་གོང་མཚུངས་འབྲལེ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་བདེ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ན་ནྱིང་ལོ་མཇུག་ཏུ་བདོ་སྐརོ་
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འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། ཁྱིམས་ཀྱི་འགྲ་ོལུགས་ཞསེ་པའྱི་སནྙ་དབེ་ཅྱིག་བཏནོ་
ཡོད། ད་ེདག་ནྱི་དསུ་ལ་བབས་པ་དང༌། སེམས་འགུལ་ཐབེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡྱིན། དསེ་མ་ཚད་རྒྱ་ནག་ནང་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་པསོ་
ཀང་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
བསྐྱདེ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གྲསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་
ཡོད་པ་འདྱི་དག་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་སེམས་ཤུགས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བ་དང༌། སེམས་
འགུལ་ཐབེས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐལུ་ལགྕ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན།

 འདྱི་ལོ་རྒྱ་གར་རང་དབང་རང་བཙན་བུང་ནས་མྱི ་ལོ་ལྔ་བཅུ་སོང་བའྱི་
དསུ་དྲན་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ངས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་
དང༌། མྱི ་མང་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག 
བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པར་གུར་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཚད་
མེད་གནང་བ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་
བཙན་བལོ་བའྱི་གནས་ཡུལ་བརན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པས་མ་ཚད། ཡུལ་འདྱིའྱི་གནའ་
དསུ་ཀྱི་གུྲབ་མཐའ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟབ་དང༌། གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་
ལུགས་ད་ེདག་གྱིས་ང་ཚོར་བླ་ོསྐྱདེ་དང༌། ལམ་སནོ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད། རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་བདའེྱི་ལམ་ནས་སེལ་བའྱི་ཆེད་ད་ུདནོ་ཕན་ལྡན་
པའྱི་འགན་ཁུར་བཞསེ་རུྒྱའྱི་འསོ་བབས་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཕགོས་འདྱི་
དག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འཛྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྱིད་བུས་དང་
མཐུན་གྱི་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་བར་ཞྱི་མོལ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་
ཤེས་གནང་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་གང་ཡང་མེད། བདོ་ནང་ཞྱི་བད་ེདང༌། ལྷྱིང་
འཇགས་མ་བུང་ཚེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་བར་ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་ཐུབ་པའྱི་འབྲལེ་
བ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་ཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཡྱིན། 
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 ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལམ་ཕགོས་འགདོ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་
ངསོ་ནས་མང་མོས་འསོ་བསྡུ་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་འཆར་བཏནོ་པ་ད་ེསྐརོ་ན་ནྱིང་བཙན་
བལོ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ནང་གྱི་མྱི ་མང་གྱི་བསམ་འཆར་གང་
ཐུབ་བསྡ་ུལེན་བས་པ་དང༌། ཁངོ་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཇྱི་ལརྟ་བུང་བའྱི་ནང་ནས་
མང་མོས་གཞྱི་རྩར་བཞག་ས་ེབདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གྲསོ་
ཆོད་བཞག་པ་དའེྱི་ནང་མང་མོས་འསོ་བསྡའུྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཕྱིར་འཐནེ་
ཡོང་བ་དང༌། ངསོ་ནས་གང་དགའེྱི་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ མྱི ་
མང་ནས་ངསོ་ལ་རེ་བ་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་ད་ེལ་ྟབུ་བས་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་བརདོ་རུྒྱ་ཡྱིན། བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞྱིང༌། ལག་ལེན་འཁལེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་
ནས་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ལམ་ཕགོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མེད་
ད་ུམྱི ་རངུ་བའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་གྱིས་གལ་ཆེར་ལ་ྟབའྱི་གཅྱིག་
གུར་དང་བརན་ལྷྱིང་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན་པར་བརནེ། ངསོ་ནས་ལམ་
ཕགོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོར་འབྲལེ་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་
འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 ང་ཚོའྱི་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་བདེ་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་
དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་སྡགུ་བསལྔ་གང་མུར་སེལ་ཐུབ་
པ་དང༌། འགྲ་ོབ་ཀུན་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་བཅུ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ཉྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་བཅུ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ངསོ་
ནས་བདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་རང་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་
གླྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གྲགོས་པ་ོཁག ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
མཁན་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བར་གུར་ཏ་ེམྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་འགྲ་ོགྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། དའེྱི་
རྱིང་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩོད་
བས་ཡོད། མྱི ་གཅྱིག་གྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཟརེ་བ་འདྱི་དསུ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་
ཞྱིག་མྱིན། དའེྱི་རྱིང་བདོ་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཆེས་མང་དང༌། ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཡུལ་
བཞག་ས་ེབཙན་བལོ་ལ་ཡོང་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གྲངོས་སོང་ས།ེ 
དངེ་སབྐས་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་མྱི ་རབས་གཉྱིས་པ་དང༌། གསུམ་པའྱི་ན་གཞནོ་
ཚོས་ལགྷ་བསམ་སྙྱིང་སབོས་ཆེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ལས་
འགན་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད། 

 མྱི ་ལོ་བཞྱི ་བཅུའྱི་རྱིང་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་
ལུགས་མང་གཙོའྱི་ཕགོས་སུ་གམོ་པ་ཆེན་པ་ོསྤསོ་པའྱི་ཐགོ ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་
དང༌། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་
བས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གདངེ་འཇགོ་ཆེན་པ་ོཐབོ་ཡོད། གུྲབ་འབྲས་ད་ེདག་
ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོ་ནས་སྙྱིང་སབོས་ཆེན་པསོ་འབད་བརྩནོ་བས་པ་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེ
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མང་པ་ོཞྱིག་དང༌། སྒརེ་ཁག་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་བ་དང༌། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་བླནོ་ནཧེ་རུས་བདོ་མྱི ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུབསདྡ་འཐུས་ཞལ་བཞེས་
ཐགོ བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་སྦངོ་དང༌། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཏན་འབབེས་གནང་
བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། མྱི ་མང་གྱིས་ས་ེལེན་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོགནང་བ་བཅས་ལས་བུང་བ་ཡྱི ན་པས་ང་ཚོས་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།

 འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུའྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་རང་འདདོ་
ལརྟ་དབང་སུྒར་བས་ཡོད་ཅྱིང༌། པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུགངོ་མས་ ༡༩༦༢ ལོར་
ཕགོས་བསྡམོས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་འབུྲ་ཁྱི་བདནུ་གྱི་སནྙ་ཞུའྱི་ནང་རྒྱ་མྱིས་བདོ་ནང་
གདགུ་རུྩབ་བཙན་དབང་ཇྱི་ལརྟ་བས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་རྣམས་གསལ་པརོ་འཁདོ་ཡོད་པ་
དང༌། ད་ེརསེ་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སབྐས་གཏརོ་བཤྱིག་
དང༌། མྱི ་མང་གྱིས་སྡགུ་བསལྔ་ཇྱི་ལརྟ་མངས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལརྟ་བླ་ོཕམ་ཡྱིད་
སྐྱའོྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མ་མཆྱིས་པས་ཞྱིབ་གསལ་བརདོ་འདདོ་མེད། ༡༩༨༩ ལོར་
པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་གཤེགས་ཉརེ་གནང་བའྱི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་ནང༌། 
བདོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་ཐབོ་པའྱི་ཁ་ེཕན་ལས། གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་དང༌། བདོ་
མྱིས་དཀའ་སྡགུ་མངས་པའྱི་གངོ་གུན་ཆེ་བ་བུང་ལུགས་གསལ་པ་ོགསུངས་ཡོད། 

 ད་ཕན་བདོ་ནང་སྤྱིར་ན་དཔལ་འབརོ་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཕན་བུ་
ཕྱིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ལོ་རུྒྱས་དང༌། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང༌། སདྐ་ཡྱིག ཡུལ་སལོ་
གམོས་གཤྱིས། ས་བབས་གནས་སངས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་མྱི ་འདྲ་
བའྱི་དབང་གྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་ྟསྤདོ་མྱི ་མཐུན་པ་དང༌། བླ་ོའདདོ་མ་ཁངེས་པ། ཡྱིད་
ཆེས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ད་ལའྟང་ཡོད་མུས་ཡྱིན། 
བདོ་མྱིའྱི་ཕགོས་ནས་མྱི ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་འགུར་ཅུང་ཟད་ཐནོ་མ་ཐག་རྒྱའྱི་དབང་
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འཛྱིན་པ་ཚོས་ད་ེའཕལ་དྲག་རུྩབ་བཙན་གནནོ་གྱིས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
བརལ་བཤྱིག་ཚབས་ཆེན་གཏངོ་གྱི་ཡོད། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ང་ོབ་ོགཅསེ་སུང་བདེ་པའྱི་བ་སྤདོ་བཀག་འགགོ་བདེ་པ་ད་ེནྱི་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་གཏངོ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བདེ་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ེནྱི་
མྱི ་རྱིགས་དང༌། རྱིག་གཞུང་དབ་ེའབདེ་མཐངོ་ཆུང་བས་པ་ལས་བུང་བ་ཞྱིག་དང༌། 
དཀའ་རྙགོ་འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོཤྱིན་ཏུ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 
རྒྱའྱི་དབང་འཛྱིན་པ་ཚོས་བདོ་མྱིས་མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་འགུར་བསན་པ་འདྱིའྱི་འབུང་
རྩ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཐུག་པར་ངསོ་འཛྱིན་བས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ང་ོབ་ོདང༌། རྱིག་གཞུང་གྱི་སྙྱིང་པ་ོརྣམས་ཉམས་དམས་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ས་ེའབད་བརྩནོ་བདེ་བཞྱིན་འདགུ 

 བདོ་བཅྱིངས་འགྲལོ་བཏང་ལུགས་བཤད་ད་ེམྱི ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་སོང་ཡང༌། བདོ་
ཀྱི་རྩོད་རྙགོ་གསོན་ཤུགས་ཆེན་པརོ་གནས་ཏ་ེད་དངུ་ཡང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
མེད། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐགོས་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་ད་ལའྟྱི་ལམ་
ཕགོས་འདྱི་གའྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཕྱིན་ན་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་མྱི ་ཐུབ་ལ། རྒྱ་
ཕགོས་ལ་ཡང་བརན་ལྷྱིང་དང་ཆྱིག་སྒྱིལ་འབུང་མྱི ་ཐུབ་ཅྱིང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱ་
ནག་གྱི་མྱིང་མཐངོ་ལ་ཡང་གནདོ་རྐནེ་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་ནྱི་འགན་ཁུར་བངླས་ཏ་ེརུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་གྲསོ་མོལ་བ་རུྒྱ་ལས་ཐབས་ལམ་
གཞན་མེད། དངསོ་དནོ་ད་ེལ་བསནུ་ཏ།ེ ལོ་རབས་བདནུ་ཅུའྱི་འག་ོསདོ་ད་ུངསོ་ནས་
གཞུང་ཞབས་རན་གྲས་འགའ་ཞྱིག་དང་ག་ོབསྡརུ་ཐགོ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཕགོས་ཀྱི་དནོ་
ཚན་གཙོ་ཆེ་བ་ཁག་གཏན་འབབེས་བས་ཤྱིང༌། དའེྱི་ནང་བདོ་རང་བཙན་དང༌། ཁ་
བྲལ་མྱིན་པར་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྱིད་གཞུང་གྱི་ནང་ཁངོས་སུ་སྡདོ་རུྒྱ་དང༌། བདོ་མྱི ་
རྱིགས་ལའང་གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་དང༌། རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་
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ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཡོད། ངསོ་ནས་
བམས་སྙྱིང་ར་ེདང༌། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་རང་གཞྱིར་གུར་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེན་པརོ་ངསོ་
འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ེལ་ྟབུའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ནྱི་དངེ་གྱི་དསུ་རབས་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། མྱི ་ཉམས་གངོ་སྤལེ་བདེ་འསོ་ངསེ་ཡྱིན། 

 ༡༩༧༨ ལོའྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་ང་ཚོར་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་གྲསོ་
མོལ་བདེ་རུྒྱའྱི་རྣམ་འགུར་བསན་མ་ཐག་ངསོ་ནས་ད་ེའཕལ་བར་ལན་བས་པ་ཡྱིན། 
འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་དང༌། ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་འབྲལེ་ལམ་དརེ་འགུར་བ་
འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ཤྱིག་བུང་ཡོད། བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ། ངསོ་ནས་འབད་བརྩནོ་ཇྱི་
ལརྟ་བས་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྙྱིང་སབོས་མ་ལངྡས་
པ་ལ་ྟབུས་བདག་སྤདོ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བས་པར་བརནེ། ༡༩༩༣ ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པར་ང་
ཚོའྱི་བར་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་འབྲལེ་བ་མཚམས་ཆད་པ་དང༌། ད་ེརསེ་མྱི ་སྒརེ་པ་དང༌། 
ཕདེ་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་འབྲལེ་ལམ་འགའ་ཤས་བུང་ཞྱིང༌། འདས་པའྱི་ལོ་ཕདེ་གཉྱིས་
ཙམ་རྱིང་འབྲལེ་ལམ་གཅྱིག་ལ་ངསེ་གཏན་དང་དནོ་ཕན་གྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཐནོ་
ཞྱིང༌། སྱིད་འཛྱིན་ཅང་ཙེ་མྱིན་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོསང་གནང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་མངནོ་རགས་གསལ་པ་ོབུང༌། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་པ་ེཅྱིང་ད་ུཕབེས་སབྐས་ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་གླངེ་མོལ་རུྒྱན་རྱིང་
གནང་ཞྱིང༌། སྱིད་འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་ནས་གསར་འགདོ་པ་མཇལ་འཕད་སབྐས་སུ་
ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་མོལ་འག་ོའཛུགས་མ་བས་གངོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམས་
དནོ་ཚན་གཉྱིས་ལ་ཡོངས་བསྒགས་གསལ་བཤད་དགསོ་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། ང་
ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེདནོ་གསལ་བཤད་བ་རུྒྱ་དང༌། ད་ེཡང་ཕྱི་ལ་ཡོངས་བསྒགས་མ་
བས་གངོ་ནང་དནོ་ག་ོབསྡུར་བདེ་འདདོ་ཡོད་ལུགས་གསལ་པརོ་བརདོ་ད་ེབར་ལན་
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བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རེ་བས་ཀང་བར་ལན་གང་ཡང་མ་བུང༌།

 རུྒྱ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་ས་ྔལོའྱི་སནོ་མཇུག་ནས་བཟུང་རྒྱ་ཕགོས་ནས་
བདོ་རྒྱའྱི་གྲསོ་མོལ་དང༌། ངསོ་ལ་ལ་ྟསངས་ཐད་མངནོ་གསལ་ད་ུམཁགེས་བཟུང་
གྱི་རྣམ་འགུར་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་བཏང་སོང་ཞྱིང༌། གླ་ོབུར་གྱི་འགུར་བ་ད་ེདང་འབྲལེ་བར་
བདོ་ནང་སརླ་ཡང་གདགུ་རུྩབ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་བཅས་ད་ལ་ྟང་ཚོ་དང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་བར་འབྲལེ་བའྱི་གནས་སངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ཡོད། 

 འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ལ་གཞྱིགས་ན། གཞུང་
འབྲལེ་གསལ་བསྒགས་ཡྱིག་ཆ་དང༌། གཏམ་བཤད་འདྲ་ཆགས་པ་ོཡོད་ཀང༌། ཆབ་
སྱིད་འཁབ་སནོ་གྱི་རྣམ་འགུར་མཁས་པ་ོགཅྱིག་པུས་མྱི ་མང་གྱི་སྡུག་བསལྔ་ཆུང་ད་ུ
གཏངོ་མྱི ་ཐུབ་ལ། མདནུ་ད་ུལགྷས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་སེལ་མྱི ་ཐུབ། བཙན་དབང་
དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་མྱིའྱི་ལུས་ལ་དབང་སུྒར་ཐུབ་ན་ཡང༌། མྱིའྱི་བསམ་བླའོྱི་འགུར་
བ་ནྱི་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་ཞྱིང་དྲང་བདནེ་ཁ་ོནས་མ་གཏགོས་འབུང་མྱི ་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོ
ཡྱིན། འ་ོན་གང་བདེ་དགསོ་ཟརེ་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱང་
རྱིང་གྱི ་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་དཀའ་གནད་ཀྱི་རྩ་བར་གཏུགས་ཐགོ་མྱི ་
མང་ལ་འདདོ་པ་ཁངེས་པའྱི་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་ཡོད་བ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་
བདེ་དགསོ། ད་ེལརྟ་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་
མཚམས་ལོ་ཤས་གངོ་ད་ུབརདོ་ཟྱིན་པ་ལརྟ། ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགན་ཁུར་
མཚམས་འཇགོ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ནྱི་ལ་ྟབ་འདྲ་མྱིན་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་འདྲ་མྱིན་ལས་བུང་བ་ཞྱིག་གམ། ཡང་ན་གམོས་གཤྱིས་རྙྱིང་པ་དང༌། གསར་
བརའེྱི་བར་གྱི་འགལ་བས་བུང་བ་ཞྱིག་མྱིན་ལ། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་
གཅྱིག་པུ་ཡང་མྱིན། ད་ེནྱི་དསུ་རབས་མང་པའོྱི་གངོ་ནས་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་
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རུྒྱས་དང༌། རྱིག་གཞུང༌། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་
དང་འབྲལེ་བའྱི་གནད་དནོ་དཀའ་རྙགོ་གཏྱིང་ཟབ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། ༡༩༧༨ ལོའྱི་ལོ་
མཇུག་གྱི་དསུ་སབྐས་བཞྱིན་དཀའ་རྙགོ་ཚབས་ཆེ་འདྱི་དག་ང་ོཐུག་གྲསོ་མོལ་བས་ཏ་ེ
སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱ་བར་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་པའྱི་ཚོར་
སང་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ། ད་ེནྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན་པས་ཕན་ཚུན་ང་ོ
འཕད་ཐགོ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ངང་གྲསོ་མོལ་བས་ཏ་ེསེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ། 

 ངསོ་ཀྱི་མཐངོ་ཚུལ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་པ་ཚོ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་དབང་གྱིས་ངསོ་ནས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཐབས་དང༌། གནད་དནོ་གཞན་དག་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་རྱིམ་བརདོ་རྣམས་དང་
ལེན་བ་རུྒྱར་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོགྱི་འདགུ དཔ་ེམཚོན་གསལ་ཤོས་ཤྱིག་ལ། བདོ་ས་
མཐའོྱི་ཁརོ་ཡུག་འགུར་རྐནེ་ཆེ་བས་ཁུལ་དའེྱི་བ་གཞག་ལ་ཡྱིད་གཟབ་དགསོ་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ལོ་མང་གངོ་ནས་རྱིམ་པར་བས་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་གཅྱིག་པུའྱི་ཁ་ེཕན་
ཆེད་མྱིན་ཏ།ེ བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་འགུར་ལྡགོ་ཆེན་པ་ོབུང་ན་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཡུལ་གུྲ་མང་པ་ོདང༌། ཉ་ེའཁརོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ཡང་གནདོ་སྐྱནོ་
ཡོང་རུྒྱར་བརནེ་འབདོ་སྐལུ་ད་ེལརྟ་བས་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ྔལོ་
རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ཆུ་ལོག་ཆེན་པ་ོམ་བུང་བར་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་གནད་དནོ་
ད་ེལ་ད་ོསང་བས་མ་སོང༌། ད་ཆ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་བྲགེས་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ད་དངུ་
ཡང་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ཆེད་ད་ུལས་དནོ་ཁག་མང་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

 ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་བ་རུྒྱ་
འདྱི་ལ་འགུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཅྱིང༌། རང་བཙན་ཡང་རྩདོ་ཀྱི་མེད། ངའྱི་རེ་བ་ནྱི་
བདོ་རྒྱའྱི་གྲསོ་མོལ་གང་མགགོས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། བདོ་མྱི ་རྱིགས་
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ལ་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི་ཐབོ་དབང་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆོས་དང༌། རྱིག་
གཞུང༌། སདྐ་ཡྱིག  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐུབ་པ་
དགསོ་རུྒྱ་འདྱི་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་ཕགོས་འདྱི་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྱིད་
གཞུང་ནང་བརན་ལྷྱིང་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཡོང་རུྒྱ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཡང་ཞྱི་བད་ེདང༌། 
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཡོང་བ་བ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། རྒྱ་ཕགོས་ནས་དྲང་བདནེ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རྙགོ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། ངསོ་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་བདེ་
པའྱི་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ས་ེབདོ་རྒྱ་ཁ་བྲལ་ད་ུམྱི ་འགྲ་ོབའྱི་འབདོ་སྐལུ་བདེ་ཐུབ།

 ངསོ་རང་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་སྒ་ོགང་ས་ནས་བས་པ་ལ་སྱིད་གཞུང་
ཁག་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་ཁག་མང༌། གཞུང་འབྲལེ་ཡྱིན་མྱིན་ཚོགས་པ་ཁག  གཞན་
ཡང་སྤྱིར་བཏང་མྱི ་མང་ཁག་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང༌། ལགྷ་
པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཁྱིལྱིན་ཊོན་དང་ཁངོ་གྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་རྩདོ་རྙགོ་
གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་འགྲྱིགས་ཐབས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་བར་མ་ཟད། 
ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གྱི་སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མས་ཀང་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མུས་བཅས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་བླ་ོསབོས་འཕལེ་བསྐྱདེ་ཆེན་པ་ོ
བུང་བས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་སྡགུ་མངོ་ཚུལ་དང༌། ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་
རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བེད་པ་འདྱིས་འཛམ་གླྱིང་གང་སར་དྲང་བདནེ་རྩ་ཆེར་
འཛྱིན་མཁན་མང་པརོ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོའྱི་ནང་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསང་བདེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་སརྔ་བུང་མངོ་མེད་པའྱི་
ཚད་མཐརོ་སོན་པ་དང༌། དངེ་སང་བདོ་དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་བདེ་
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མཁན་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང༌། སྱིད་གཞུང་དང་གྲསོ་ཚོགས་
ཁག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེ་ཁག་དང༌། སྤྱིར་བཏང་
གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག ཆོས་ལུགས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ཚོགས་སྡ་ེའདྲ་མྱིན་ཁག སུྒ་
རྩལ་མཁན་དང༌། ཚོང་རྱིགས་མྱི ་ས། སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི ་མང་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་
དང༌། གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ནས་བདོ་དནོ་
ལ་སེམས་འཁུར་ཤུགས་ཆེ་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་
ཁག་མང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲསོ་མོལ་བདེ་སབྐས་བདོ་ཀྱི་སྐརོ་གླངེ་མོལ་བ་རུྒྱ་
གནད་དནོ་གལ་ཆེའྱི་གྲས་སུ་འཇགོ་གྱི་ཡོད། 

 འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། མང་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་རྒྱ་
རྱིགས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ཚོ་དང༌། རྒྱ་རྱིགས་ནང་ཆོས་ལ་དད་ཅན། སྤྱིར་བཏང་
ཕྱིར་སྡདོ་རྒྱ་རྱིགས། ཐ་ེཝན་མྱི ་མང་བཅས་པ་དང་ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་འབྲལེ་བ་ཇ་ེཟབ་
དང་རྒྱ་ཆེར་སོང་ཡོད། རྒྱ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། 
གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་བུང་བ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་རེ་བ་ཇ་ེཆེར་
སོང༌། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ནང་གནས་འཁདོ་རྒྱ་རྱིགས་སྙྱིང་སབོས་ཅན་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་དང༌། བསམ་འཆར་ཡོངས་བསྒགས་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་འདྱི་དག་སུྒར་བཅོས་གཏངོ་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་བས་པ་ནས་ངསོ་རང་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བུང༌། 

 ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་མཁགེས་བཟུང་བདེ་ཀྱི་
ཡོད་ན་ཡང༌། དངེ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གནས་
བབ་ནྱི་སརྔ་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་བཟང་པ་ོཡོད་པར་བརནེ། བདོ་རྒྱ་བར་དནོ་ཕན་ལནྡ་
པའྱི་གྲསོ་མོལ་ཡོང་བའྱི་དསུ་སབྐས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ནང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་ཁག མྱི ་
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མང་བཅས་ཚང་མར་སརྔ་ལགྷ་སེམས་ཤུགས་དང་སྙྱིང་སབོས་བསྐྱདེ་ད་ེརྒྱབ་སྐྱརོ་མུ་
མཐུད་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སེམས་ཁུར་
དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགུར་ནྱི་ང་ཚོར་ཤྱིན་ཏུ་དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
ཞྱིང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྣམ་འགུར་ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་དཀའ་རྙགོ་ཛ་དྲག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། གལ་གནད་ཆེན་
པརོ་བཟུང་ས་ེའསོ་འཚམས་ཀྱི་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པའྱི་འགུལ་ཤུགས་སྐལུ་བར་
ཞྱིག་ཏུ་འགུར་ངསེ་ཡྱིན། 

 ད་ཕན་བདོ་རང་དབང་གྱི་ཆེད་ལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་
ལ་གུས་འདདུ་དང༌། བདོ་ནང་གྱི་དཀའ་སྡགུ་མུར་ད་ུསེལ་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་
བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེགཅྱིག་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ནས་ད་ལམ་མྱི ་
ལོ་ ༤༡ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱིར་ངསོ་ནས་བདོ་གཞྱིས་བསེ་མྱི ་མང་
ཡོངས་དང༌། འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་རྣམས་དང༌། ང་ཚོའྱི་
གྲགོས་པ་ོརྣམ་པ་བཅས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་དསུ་འགརོ་སླབེས་ཡོད། འདས་པའྱི་
དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པར་བུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ན། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཕྱི་དངསོ་
པ་ོཡར་རྒྱས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཡུལ་ལུང་དང༌། མྱི ་མང་
རྣམས་ལ་འཕད་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་མ་བས་
པར་དྲག་སྤདོ་ལག་བསར་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི ་མང་པའོྱི་ལུས་སགོ་དང༌། སདོ་
བཅུད་བཅས་པར་གཏརོ་བཤྱིག་ཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེ་བུང་ཡོད་པར་བརནེ་དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེདམག་འཁུག་དང༌། འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་དསུ་རབས་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་
ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ཉམས་མངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་རྩ་ཆེའྱི་བསབླ་བ་ཐབོ་ཡོད། དྲག་
སྤདོ་ཐགོ་ནས་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་བས་པ་ད་ེདག་ཕུགས་བརན་ཡུན་གནས་ཤྱིག་
མྱི ་ཡོང་བ་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད། ཕན་ཚུན་ག་ོརགོས་བཟང་པ་ོཡོང་ཐབས་ནྱི་ཞྱི་
བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁ་ོན་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དསུ་རབས་གསར་པ་འདྱི་
ང་ཚོས་ཞྱི་བད་ེདང༌། གྲསོ་མོལ་གྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ། 

 ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་དསུ་དྲན་ལ་སུང་བརྩྱི་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་རང་
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དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ནྱི་རྙགོ་འཛྱིངས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ཡོད་ཀང༌། 
བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ང་ོརོལ་གྱི་སེམས་ཤུགས་མུ་མཐུད་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་
དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡང་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་
ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་སྐལུ་ལགྕ་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདགུ ཐབས་སྡགུ་པ་ཞྱིག་
ལ༑ པ་ེཅྱིང་གཞུང་ལ་བདོ་དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་དང༌། ལག་
ལེན་འཁེལ་ཐུབ་པའྱི་བ་ཐབས་ཀྱི་སྒ་ོནས་སེལ་རུྒྱའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འདནུ་པ་དང༌། 
སྙྱིང་སབོས་མེད་པར་བརནེ་གྲསོ་མོལ་བདེ་འདདོ་མྱི ་བདེ་པར་དྲག་རུྩབ་ཇེ་ཆེར་
གཏངོ་གྱི་ཡོད། 

 ང་ཚོ་ཐོག་མར་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་སྐབས་ནས་རེ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་
བཅངས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྡགུ་ས་ནས་གྲ་སྒྱིག་ཀང་བས་པ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ང་
ཚོས་ལོ་མང་རྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲསོ་མོལ་གྱི་སྒ་ོནས་ཕན་ཚུན་ཞྱི་འགྲྱིགས་ཡོང་
བའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ཐ་ེཝན་ཐ་ེབའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང་བདོ་མྱིའྱི་བར་འབྲལེ་བ་བཟསོ་ཏ་ེཕན་ཚུན་ཤེས་རགོས་
དང༌། གུས་བརྩྱི། གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་བཅས་ཡོང་ཐབས་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུབདོ་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོགསལ་ད་ུགཏངོ་བ་དང༌། རྩ་ཆེའྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྱབོ། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ཕགོས་ཁབ་སྤལེ། མང་གཙོ་
ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་བ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཁག་ལ་འབྲལེ་
ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་བ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩ་ས་བརན་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བས་པ་ཡྱིན། 

 བླ་ོཕམ་ཆེན་པསོ་བརདོ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། ཉ་ེབའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བདོ་ནང་
གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སུ་སླབེས་ཡོད་པ་
དང༌། བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་དང༌། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཏརོ་བརླག་གཏངོ་ཆེད་རྒྱལ་
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གཅསེ་ཀྱི་སླབོ་གསོ་ཟརེ་བའྱི་རངུ་རགེ་ཚ་ནན་གཏངོ་བའྱི་ལས་འགུལ་ལོ་རེ་བཞྱིན་
ཤུགས་ཇ་ེཆེར་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། ཕགོས་ཁ་ཤས་ལ་ད་ེསའྔྱི་རྱིག་གནས་གསར་
བརའེྱི་དསུ་སབྐས་ལརྟ་གྱི་འཇྱིགས་སྐལུ་དང༌། བཙན་དབང༌། དངངས་སྐག་བཅས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་འདགུ  ༡༩༩༩ ལོ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་དུྲག་
བཙོན་ཁང་ནང་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པའྱི་མནར་གཅདོ་འགོ་རྐནེ་འདས་སོང་བ་དང༌། 
དག་ེའདནུ་པ་དང་བཙུན་མ་ཁནོ་བསྡམོས་ ༡༤༣༢ དགནོ་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་
ཡོད། རུྒྱ་མཚན་ནྱི། བདོ་རང་དབང་གྱི་འཐབ་རྩདོ་མཚམས་འཇགོ་མ་བས་པ་
དང༌། ངསོ་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་མ་བས་པ་ད་ེཡྱིན། ང་ཚོས་ཤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། 
ཡྱིག་ཆའྱི་ཐགོ་འཁདོ་པར་གཞྱིགས་ན། བདོ་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་མྱི ་གྲངས་ 
༦༡༥ ཡོད་པ་དང༌། ༡༩༩༦ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་གྲྲྭ་བཙུན་ ༡༡༤༠༩ དགནོ་པ་
དང་ཆོས་བདེ་བསྱི་གནས་ཁག་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་འདགུ བདོ་ད་ུརྒྱ་དམར་གྱིས་
བཙན་འཛུལ་བས་རསེ་ཀྱི་ལོ་འགའྱི་དངསོ་བུང་ཉམས་མངོ་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེས་ལོ་རབས་དུྲག་ཅུ་པའྱི་ལོ་འགོར་སྐད་གྲགས་ཡོད་
པའྱི་ཡྱིག་འབུྲ་ཁྱི་བདནུ་གྱི་སནྙ་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེནས་ད་བར་
བདོ་ནང་རྒྱའྱི་གདགུ་རུྩབ་ཀྱི་བ་སྤདོ་ལ་འགུར་བ་ད་ེཙམ་ཕྱིན་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན། 
ད་ལའྟྱི་ཆར་ཡང་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་དགུང་ན་ཆུང་ངུ་ད་ེབཟང་བཙོན་
ལྟ་བུར་བཞག་ས་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ཆུང་ཤོས་ཤྱིག་ཏུ་གུར་པ་
དརེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད། བླ་ོའཚབ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ། བདོ་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་
སྒ་ོམོ་དབ་ེས་ེཁམོ་རའྱི་དཔལ་འབརོ་ད་ུབསུྒར་བའྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རྒྱ་མྱི ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་སདྨ་ཚོང་ཁང་
དང༌། རྒྱན་རྩདེ་ཁང༌། ཆང་ཁང༌། རོལ་གཞས་ཁང་སོགས་ཁབ་གདལ་འགྲ་ོབཞྱིན་
པ་ད་ེལ་གཞུང་ནས་མངནོ་མེད་ཀྱི་སྐལུ་ལགྕ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པ་ོཁག་དང༌། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་གཤྱིས། ཡ་རབས་



214

ཀྱི་ཀུན་སྤདོ་བཅས་པར་གནདོ་འཚེ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུང་པའྱི་ནང་
གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སུ་འགུར་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཐད་དྲག་ཤུགས་ལས་ལགྷ་པའྱི་ནསུ་པ་
འདནོ་གྱི་ཡོད། 

 ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཐབས་སྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆུང་
ད་ུའགྲ་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་མེད་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་རང་གྱི་བརན་ལྷྱིང་དང༌། གཅྱིག་
གུར་ལའང་ཕན་ཐགོས་མེད། གལ་ཏ་ེབརན་ལྷྱིང་དང༌། གཅྱིག་གུར་ལ་སེམས་
འཚབ་དངསོ་གནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། བདོ་མྱི ་མང་གྱི་བླ་ོཡྱིད་མགུ་ཐབས་བདེ་དགསོ་
པ་ལས། རང་གྱི་འདདོ་ཚུལ་བཙན་འགལེ་བདེ་མྱི ་རངུ༌། ཁ་བྲལ་ད་ུམྱི ་འགྲ་ོབ་བདེ་
དགསོ་ན་དབང་འཛྱིན་པ་ཚོས་མྱི ་རྱིགས་ཁག་གྱི་ཐགོ་དྲང་བདནེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་
སྱིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་རུྒྱའྱི་འགན་ཁུར་ལེན་དགསོ། རུན་དང་གཡོ་སུྒས་གནས་
སབྐས་མྱི ་མང་མག་ོསྐརོ་གཏངོ་ཐུབ་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་དྲག་རུྩབ་ཀྱིས་མྱིའྱི་ལུས་པ་ོ
དབང་སུྒར་བདེ་ཐུབ་ཀང༌། དངསོ་གནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཡྱིད་ཆེས་རྙདེ་པ་དང༌། ཁངོ་
ཚོའྱི་འདདོ་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་བདེ་དགོས་ན་ངསེ་པར་ད་ུཁོང་ཚོའྱི་གནས་
ཚུལ་གསལ་པ་ོཤེས་པ་དང༌། དྲང་བདནེ་དང༌། ཕན་ཚུན་གུས་བརྩྱིའྱི་སྤདོ་ཚུལ་
བཅས་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

 བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་དག་བདོ་རྒྱ་ནག་
ལས་ཁ་བྲལ་འགྲ་ོབའྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་བས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
དང༌། རྱིག་གཞུང་གྱི་སྙྱིང་པ་ོརྣམས་རྩ་བརླག་གཏངོ་རུྒྱའྱི་དནོ་ད་ུདམ་དྲག་གྱི་ལས་
འགུལ་གསར་པ་སྤལེ་བ་དང༌། རྒྱའྱི་མྱི ་འབརོ་གནས་སྤ་ོཤུགས་ཆེ་བདེ་པ་བཅས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བཟང་པ་ོརྣམས་རྩ་མེད་བཟ་ོབའྱི་སྱིད་བུས་
གསལ་པརོ་མཚོན་གྱི་ཡོད། 

 བདོ་མྱིས་ང་ོརལོ་དང༌། རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་བདེ་པའྱི་གཞྱི་རྩ་ནྱི་དསུ་
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ཡུན་རྱིང་པའོྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནའ་བའོྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་ལ་ཐུག་ཡོད། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་པ་ེཅྱིང་
གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་སབས་བད་ེད་ེའདྲ་མྱིན་པར་ང་ོབ་ོགཏྱིང་ཟབ་ཅྱིང་
དཀའ་རྙགོ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱལ་རབས་ནྱི་རྒྱལ་རབས་རང་ཡྱིན་པས། 
འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་སུས་ཀང་འགུར་བ་གཏངོ་མྱི ་ཐུབ། རང་གྱི་འདདོ་པ་ལརྟ་
དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་རྣམས་ཉར། ད་ེམྱིན་རྣམས་རང་དགར་དརོ་ཐབས་མེད། དའེྱི་
ཐད་རྒྱལ་རབས་མཁས་པ་དང༌། ཁྱིམས་དནོ་མཁས་པ་ཚོས་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་
པའྱི་སྒ་ོནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་བས་ན་ལེགས་ཤོས་ཡྱིན། རྒྱལ་རབས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་བས་ན་མྱི ་འགྲྱིགས། ངསོ་ནས་མ་འངོས་
པའྱི་ལམ་ཕགོས་ལ་རྒྱང་བལ་ྟབདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས། མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་པའྱི་གནད་དནོ་ཇྱི་ཡྱིན་མྱི ་ཤེས་པའམ། ཡང་ན་ངསོ་འཛྱིན་ཇྱི་
བཞྱིན་མྱི ་བདེ་པ་དང༌། གུས་བརྩྱི་མྱི ་བདེ་པ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ལ་འཛྱིན་
པའྱི་སྱིད་བུས་ད་ེརག་ཏུ་ནརོ་འཁུལ་གྱི་ལམ་ད་ུསྐྱདོ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་སུྒར་
འགོ་བདོ་ནང་བདནེ་དནོ་བཤད་ས་མེད་པ་དང༌། དབང་འཛྱིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དྲག་གནནོ་དང༌། བཙན་ཤེད་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི ་མང་རྣམས་འཇྱིགས་སང་
མ་བཟདོ་པར་རུན་མྱི ་ཤོད་ཐབས་མེད་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་ལས་
བདེ་ཚོས་ཀང་པ་ེཅྱིང་དང༌། བདོ་ནང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོའྱི་འདདོ་པ་དང་བསནུ་ཏ་ེ
གནས་ཚུལ་རུན་བཟ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་ལ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་
ཁག་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡོང་གྱི་མེད། ད་ེདག་ནྱི་མྱིག་རྒྱང་ཐུང་
ཞྱིང༌། གནདོ་སྐྱནོ་གྱི་འབུང་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་སྱིད་བུས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་ཅྱིང༌། མྱི ་རྱིགས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁངེས་དྲགེས་ཆེ་བ་དང༌། 
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ཆབ་སྱིད་ཐགོ་གདངེ་ཚོད་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་གྱི་ཡོད། ན་
ནྱིང་སྐ་ུའབུམ་དགནོ་པའྱི་མཁན་པ་ོཨ་ཀ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང༌། ཉ་ེདསུ་ཀར་པ་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་བྲསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ནྱི་གངོ་གསལ་གྱི་དཔ་ེམཚོན་གསལ་
ཤོས་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་དང༌། གངོ་བུ་གཅྱིག་གུར་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ཆེད་
ད་ུཡྱིན་ལུགས་བརདོ་ད་ེཡ་ང་སྙྱིང་ར་ེམེད་པའྱི་དྲག་གནནོ་བདེ་པ་ད་ེདག་འཛམ་གླྱིང་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནག་འཛུགས་ལས་ཐར་རུྒྱའྱི་དསུ་རབས་ཡོལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བདོ་
ཀྱི་གནའ་བའོྱི་རྱིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོའདྱི་དག་གཏརོ་བརླག་ཕྱིན་ན་མཐའ་མཇུག་རྒྱ་
ནག་མྱི ་མང་ལའང་འགདོ་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོའདྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུྒྱར་
མ་ཟད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་ཡོན་གྱིས་ཕུག་པ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱར་ཡང་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དསུ་ཚོད་གང་མཚམས་ནས་བདོ་
དནོ་འདྱི་རང་དགར་མེད་པ་ཆགས་རུྒྱའྱི་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སངས་ཐབས་སྡགུ་དང༌། འདས་པའྱི་ནརོ་འཁུལ་གྱི་བསམ་བླའོྱི་ཐགོ་ཕྱིར་ལོག་བས་
པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེས་ྔ ༡༩༤༩།༡༩༥༠།༡༩༥༩ ལོ་བཅས་ཀྱི་དསུ་སབྐས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་
དཔནོ་རྱིགས་སུ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ཉྱིས་སངོ་ལོར་སླབེས་སབྐས་ཀང་བདོ་
དནོ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་བུང་མེད། ད་ཆ་སབྐས་
དའེྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རགོས་ལ་ཉ་ེབ་དང༌། མྱི ་རབས་གཉྱིས་པ་
དང་གསུམ་པའྱི་དསུ་སབྐས་ལ་སླབེས་ཡོད། ད་ེལརྟ་དསུ་ཚོད་སོང་ཡང་བདོ་དནོ་
འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་མུ་མཐུད་ཇ་ེཆེའྱི་ངང་གནས་པ་འདྱིས་བདོ་དནོ་འདྱི་མྱི ་
གཅྱིག་དང༌། མྱི ་རབས་གཅྱིག་གྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་འཐབ་རྩདོ་མྱིན་པ་གསལ་པརོ་བསན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་འབུང་འགུར་གྱི་མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚོས་ཀང་བདོ་རང་དབང་
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གྱི་འཐབ་རྩདོ་གཅསེ་འཛྱིན་ཆེན་པསོ་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བདེ་ངསེ་ཡྱིན། གང་
ལརྟ་ནམ་ཞྱིག་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ངསོ་ལེན་བདེ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་མང་ལ་རང་སྐྱངོ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་
བདེ་པ་ལས། ཁ་བྲལ་གྱི་ལམ་ད་ུསྐྱདོ་ཀྱི་མེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་
དརེ་ཡྱིད་ཆེས་མྱི ་བདེ་པའྱི་ཐགོ  མངནོ་གསལ་གྱི་སྒ་ོནས་ངསོ་ཀྱིས་རུན་བཤད་
ཚུལ་གྱི་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ནས་རུན་བཤད་ཡོད་མེད་ཁངོ་ཚོ་བཙན་
བལོ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་ས་ེཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་བས་ན་འགྲྱིགས། 

 ངསོ་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ཞྱི་བ་དང༌། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ཏ།ེ རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བདོ་ལ་རང་སྐྱངོ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐབས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གལ་ཆེར་འཛྱིན་པའྱི་བརན་ལྷྱིང་
དང༌། གཅྱིག་གུར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འགུྲབ་ཐུབ་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལའང་སོ་
སོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང༌། ཁརོ་ཡུག་གཅསེ་སྐྱངོ་བ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་
ཐབོ་ཐང་ལོངས་སྤདོ་ཆོག་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན།

 བསམ་ཚུལ་འདྱི་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བར་ལན་བཟང་པ་ོམ་བས་པར་
བརནེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་མ་ཞུ་མཐུ་མེད་བུང༌། 
རྒྱ་ཕགོས་ནས་འཕལ་སངྒ་མྱི ་འདདོ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་
ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སེམས་ཁུར་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་རྣམ་
འགུར་གསལ་པ་ོབསན་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདགུ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་
ཐབས་ཤེས་ནསུ་པ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་མ་བུང་ཕྱིན་པ་ེཅྱིང་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འཛྱིན་
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པའྱི་སྱིད་བུས་ལ་འགུར་བ་མྱི ་ཡོང་བ་གསལ་པ་ོཡྱིན། བདོ་རྒྱ་བར་གྲསོ་མོལ་བ་
རུྒྱའྱི་ངསོ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་ད་ལའྟང་འགུར་བ་མེད་པར་གནས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་བར་
གྲསོ་མོལ་བདེ་པ་དང༌། བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྲང་བདནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་
གསལ་པ་ོཤེས་ཐབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཡོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རྙདེ་རུྒྱ་ཡྱིན་
པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 

 ད་ེརྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
མཁན་སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ཁག ཆོས་ལུགས་ཁག མྱི ་སྒརེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། དངེ་སབྐས་སྤྱི་བའེྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོའྱི་ནང་ང་
ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབ་འདྱི་
ནྱི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང༌། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་འཕལེ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་རུྒྱ་རྐནེ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚོས་ད་ེརྱིང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་
ས་ཕགོས་གང་སར་དསུ་དྲན་སུང་བརྩྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངསོ་ནས་འཚམས་འདྲྱི་
དང་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ད་ུད་ཕན་མྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུའྱི་
རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའྱི་རོགས་རམ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་བ་ལ་ངས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་བས་ཏ་ེསྙྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན།

 བདོ་རང་དབང་གྱི་ཆེད་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་བདེ་མཁན་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་
རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་དང༌། བདོ་མྱི ་མང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་མགགོས་ནས་མུར་ད་ུསེལ་
བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེགཉྱིས་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་
ལགྷ་ཙམ་སོང་བ་དང༌། བདོ་མྱི ་སངོ་ཕག་མང་པསོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བལོ་
བའྱི་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་འག་ོཚུགས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ལགྷ་ཙམ་འགྲ་ོགྱི་ཡོད། བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས་ནང་མུན་ནག་དང༌། གཉན་འཕང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དསུ་སབྐས་དའེྱི་རྱིང་
ང་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་གསུམ་གྱིས་ཚབས་ཆེའྱི་དཀའ་སྡུག་མངོ་དགོས་བུང་ཡོད་ཀང༌། 
བདོ་དནོ་འདྱི་ད་ལ་ྟགསོན་པརོ་གནས་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངསོ་ལེན་
བདེ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་བདོ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་བུང་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཡྱིག་འབུྲ་ཁྱི་བདནུ་ཡོད་པའྱི་སནྙ་ཞུ་ཞྱིག་འབུལ་གནང་མཛད་པའྱི་ནང་སབྐས་དའེྱི་
བདོ་ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐབས་སྡུག་གང་འདྲ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོའགོད་པ་
གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་ཕགོས་འགའ་ཤས་ཐད་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་ཀང༌། གཞྱི་རྩའྱི་
བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་ཛ་དྲག་ངང་གནས་ཡོད། བདོ་ཀྱི་དཀའ་
རྙགོ་འདྱི་རུྒྱན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ང་ོཚ་ཁ་སྐྱངེས་ཡོང་རྐེན་ཞྱིག་
དང༌། རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་དང༌། ཆྱིག་སྒྱིལ་ལ་གནདོ་
སྐྱནོ་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནས་སངས་ཐབས་སྡུག་མྱིན་པར་ཡག་པ་ོ
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ཡོད་པའྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དངསོ་འབྲལེ་ཡྱིན་ན། བདོ་
འདྱི་འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་ལ་སྒ་ོམོ་ཕ་ེས་ེདམ་དྲག་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི ་རྣམས་
རང་མོས་ལ་ྟསྐརོ་ལ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་བླ་ོསབོས་མེད་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་རྣམས་འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་ལ་སནོ་མྱི ་ནསུ་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བར་
བསདྙ་ད་ེསསྦ་ཐབས་བདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། བདོ་ནང་ཉནེ་རགོ་དམག་མྱི ་
དང༌། བཙོན་ཁང་མང་པ་ོཡོད་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏ་ེབདོ་ནང་ཡོད་
པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་འདྱིས་འདདོ་པ་ཡོངས་སུ་ཁངེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ངསོ་ཀྱིས་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་བདེ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་དང་གཞྱི་རྩ་མེད་ལ། ད་ེ
ལརྟ་བདེ་འདདོ་ཀང་མེད། བླ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ། བདོ་མྱི ་ཚོས་བཤད་
པའྱི་བསམ་འཆར་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཉན་འཇགོ་བ་རུྒྱ་ལས་ལྡགོ་ས།ེ ཁངོ་
ཚོར་གསར་བརརེ་ང་ོརལོ་པ་ཟརེ་བའྱི་ཉསེ་མྱིང་བཏགས་ནས་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་
འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། ཁངོ་ཚོར་དྲང་བདནེ་གྱི་སདྐ་ཆ་ཤོད་པའྱི་ག་ོསབྐས་དང་
རང་དབང་གང་ཡང་མེད།

 གལ་ཏ་ེབདོ་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་དངསོ་གནས་ཡོད་པ་ཡྱི ན་
ན༑ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་མང་མོས་འསོ་བསྡའུྱི་ཐགོ་ནས་རང་གྱི་མདནུ་
ལམ་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་སྤདོ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཡོང་མྱི ་ཤེས། དངེ་སབྐས་
གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ནས་བདོ་ནང་མང་མོས་འསོ་
བསྡ་ུབདེ་དགསོ་པའྱི་འདདོ་ཚུལ་འདནོ་གྱི་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་
ཐངེས་གཅྱིག་ལ་ཐག་གཅདོ་གཙང་མ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནྱི་བདོ་ནང་
ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སོ་སོའྱི་མདནུ་ལམ་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་མང་མོས་འསོ་
བསྡའུྱི་ཐགོ་ནས་འདམེས་ཆོག་པའྱི་ག་ོསབྐས་སྤདོ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན་པ་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་རང་གྱི་འདདོ་ཚུལ་ང་ོམ་བརདོ་ཆོག་པ་དང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱི་གནད་དནོ་རང་ཉྱིད་
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ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་ཆོག་པའྱི་དབང་ཆ་སྤདོ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ནས་
ཀང་རུྒྱན་པར་བདོ་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་གྱི་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་བདོ་མྱི ་
མང་རང་གྱིས་བདེ་དགསོ་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ེའདྲའྱི་མང་མོས་
འསོ་བསྡའུྱི་གུྲབ་འབྲས་ལ་ངས་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་འདྱི་ང་སྒརེ་གྱི་གོ་གནས་བད་ེསྡུག་དང་འབྲལེ་བའྱི་
འཐབ་རྩདོ་ཅྱིག་མྱིན་པར། བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་རང་དབང་དང༌། གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་
ཐང༌། རྱིག་གཞུང་གཅསེ་འཛྱིན། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་བཅས་དང་འབྲལེ་བའྱི་
འཐབ་རྩདོ་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་ངསོ་ནས་མྱི ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་
ཙམ་སོང་བའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ལམ་སལོ་འདྱི་ཡང་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་མྱིན་བདོ་
མྱི ་མང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་གསལ་པ་ོབཤད་ཡོད། ད་ེརསེ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༢ ལོར་བདོ་ཀྱི་མ་འངོས་ཆབ་སྱིད་ཐད་གཞུང་འབྲལེ་སྱིད་བུས་ཁབ་བསྒགས་
བས་པའྱི་ནང་མ་འངོས་པར་ང་ཚོ་རང་དབང་གང་འཚམས་ལནྡ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་
ལ་ལོག་རུྒྱ་བུང་བའྱི་སབྐས་སུ་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ནང་ག་ོགནས་གང་ཡང་
ལེན་རུྒྱ་མྱིན་ཞསེ་གསལ་པ་ོབརདོ་ཡོད། མ་འངོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ད་ེཆོས་
ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ཏུ་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡྱིན་པར་ངས་རུྒྱན་ད་ུཡྱིད་
ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་ནང་དང༌། བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་བཅས་པའྱི་ནང་
བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙྱིང་པ་སརླ་གསོ་བདེ་འདདོ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ང་ལ་
ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད། 

 ངསོ་ཀྱིས་ཐགོ་མ་ནས་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་
དགསོ་པ་ཤེས་རགོས་བུང་བ་དང༌། ང་རང་བདོ་ད་ུསྡདོ་སབྐས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
སངས་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ཏུ་བསུྒར་བཅསོ་བདེ་འག་ོབཙུགས་པ་ཡྱིན། ང་
ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུསླབེས་རསེ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མང་གཙོའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་
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བསྐྱདོ་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་དསུ་ད་ལ་ྟབར་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ཆ་མང་
གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ས།ེ ཁྱིམས་བཟ་ོལནྷ་ཁང་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌། འཛྱིན་སྐྱངོ་
ཁང་བཅས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་བཙན་བལོ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ལརྟ་
ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀང་དའེྱི་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ལོ་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་འསོ་འདམེས་བདེ་ཕགོས་ལ་འགུར་བ་བཏང་ས་ེམང་གཙོའྱི་
ང་ོབ་ོཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང༌། འསོ་འདམེས་བུང་བའྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་དང༌། 
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཉྱིས་ལ་ངསོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་བཙན་བལོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉྱིན་
རེའྱི་ལས་འགན་རྩྱིས་སྤདོ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཐག་གཅདོ་
མ་བུང་བར་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པར་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་བ་རུྒྱ་
བཅས་ནྱི་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་ཆེད་རང་ལ་འསོ་བབས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབདེ་པ་
འདྱིས་ངའྱི་སེམས་ནང་ཁུར་ལྗྱིད་ད་ེབས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོགྱི་འདགུ 

 བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་གྱི ་འབྲལེ་བའྱི་གནས་སངས་
ད་ེམ་མཐའ་ནས་བརདོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོའྱི་སབས་བདའེྱི་བརདོ་ཚུལ་
ལས་ཆེས་རྙགོ་འཛྱིངས་ཆེ་བ་ཡོད། བདོ་འདྱི་མྱི ་ལོ་ཉྱིས་སངོ་བརལ་བའྱི་རྱིང་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་དད་ད་ུགནས་ཡོད་པའྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཁས་མྱི ་
ལེན་ཐབས་མེད་ཡྱིན། ལོ་རུྒྱས་ནྱི་ལོ་རུྒྱས་རང་ཡྱིན་པས་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
སུས་ཀང་འགུར་བ་གཏངོ་མྱི ་ཐུབ། ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡྱིན་
མྱིན་ནྱི་ལོ་རུྒྱས་དང༌། ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པ་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བས་ན་ཡག་ཤོས་
ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་རང་
གྱི་ངསོ་ནས་མ་འངོས་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། 
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 རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང༌། ཀའུ་
ཨན་ལེ། ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་དང༌། ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་བར་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྱིམ་པས་ཡང་ཡང་
བདོ་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌། “དམྱིགས་བསལ་
གྱི་གནས་སངས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པའྱི་ར་སྤདོ་གསལ་ཤོས་ནྱི་
ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༡ ལོར་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་
ཀྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐངེས་དང་པརོ་མཚོན་པར་བདེ་པའྱི་གྲསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་བཅུ་བདནུ་བཞག་པ་ད་ེཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གྲསོ་མཐུན་ད་ེའདྲ་རྒྱ་ནག་
མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞྱིང་ཆེན་དང༌། ཆ་ཤས་གཞན་དག་གང་དང་ཡང་
བཞག་མངོ་མེད་པ་དང༌། གྲསོ་མཐུན་དའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སུང་བརྩྱི་བ་རུྒྱའྱི་ཁས་ལེན་བས་ཡོད་ཀང༌། བླ་ོཕམ་པ་
ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དབང་སུྒར་བདེ་པའྱི་དསུ་ཡུན་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་
གཉའ་གནནོ་གྱི་སྱིད་བུས་ཤྱིག་ལག་བསར་བས་ཡོད། ད་ེནྱི་གདངེ་ཚོད་མེད་པ་
དང༌། དགོས་པ། ཁངེས་དྲགེས་ཆེན་པ་ོབཅས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོདང༌། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། ལོ་རུྒྱས། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་པ་ཤེས་
རགོས་དང༌། བརྩྱི་བཀུར་མེད་པ་བཅས་ལས་བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དངེ་སབྐས་བདོ་
ཀྱི་གནས་སངས་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། བདོ་འདྱི་ས་ཁུལ་སྐྱ་ོཤོས་
དང༌། གཉའ་གནནོ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་གཡོན་ཐལ་
སྱིད་བུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཆུང་ད་ུསོང་ནས་དསུ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་ཡོད་ཀང༌། བདོ་
ནང་སརྔ་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེའྱི་སྒ་ོནས་གཉའ་གནནོ་ལག་ལེན་བསར་མུས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེ
ཡྱིན། 

 ངསོ་རང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང༌། མཛའ་མཐུན། མཉམ་ལས་བཅས་ལ་
ཡྱི ད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་ཐགོ་མཐའ་བར་
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གསུམ་ད་ུམྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་མྱི ་ཡོང་བ་དང༌། ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་རྙདེ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་བས་ཡོད། ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། རྒྱ་
ནག་མྱི ་མང༌། ཁངོ་ཚོའྱི་ཡུན་རྱིང་གྱི་ལོ་རུྒྱས། རྱིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོབཅས་ལ་ཡྱིད་
སྨནོ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ། རང་རེ་ཚང་མས་སྙྱིང་སབོས་དང༌། མ་
འངོས་རྒྱ་རྱིང་གྱི་བལ་ྟཚུལ། དཀལེ་ཆེའྱི་བླ་ོགྲསོ་བཅས་ལ་བརནེ་པ་ཡྱིན་ན། བདོ་
རྒྱ་ཕགོས་གཉྱིས་བར་ཕན་ཚུན་བརྩྱི་བཀུར་དང༌། མཛའ་གྲགོས་གཉྱིས་ཕན་གྱི་
འབྲལེ་བ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡྱིན་པར་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་
ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ངས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་བདེ་པའྱི་ལངས་ཕགོས་
ནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་འདྱི་ཡྱིན། དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ཕགོས་ནས་ངསོ་ལ་སྐྱནོ་འཛུགས་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་དང༌། བདོ་
ནང་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ལྟསོ་པར། ངསོ་ཀྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་ལ་འགུར་བ་མེད། ངསོ་ཀྱི་ལམ་ཕགོས་འདྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་
འདདོ་བླ་ོཁངེས་པ་ཞྱིག་དང༌། རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་
དང་ཆྱིག་སྒྱིལ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་རུྒྱ་ཡྱི ན་པར་ངས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་
ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལགྷ་ཙམ་རྱིང་བདོ་རྒྱའྱི་འབྲལེ་བར་
འཕལེ་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་བུང་ས་ེསབྐས་རེ་རེ་བའྱི་སེམས་ཤུགས་འཕལེ་བ་དང༌། 
སབྐས་རེ་བླ་ོཕམ་སྐྱ་ེདགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད། 

 ས་ྔལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པར་ངསོ་ཀྱི་གཅནེ་པ་ོརྒྱ་ལོ་དནོ་གུྲབ་ཁངོ་རང་སྒརེ་གྱི་
ངསོ་ནས་པ་ེཅྱིང་ད་ུཡང་སྐྱར་ཐངེས་གཅྱིག་བསྐྱདོ་ཡོད་ཅྱིང༌། ཁངོ་བརུྒྱད་འཐབ་
ཕགོས་གཅྱིག་གུར་ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་ལ་སྤདོ་རུྒྱའྱི་འཕྱིན་ལན་ཞྱིག་བསྐུར་བ་
དའེྱི་ནང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱི་ངསོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་ཡོངས་གྲགས་
ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེདག་བསྐྱར་ཟླསོ་བས་འདགུ ད་ེརསེ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པར་ང་ཚོས་ལྡྱི་
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ལྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འབྲལེ་བ་བས་ཏ།ེ བདོ་དནོ་སྐརོ་ངསོ་ཀྱི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཞྱིབ་ཕ་འཁོད་པའྱི་སནྙ་སྐུལ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
པར་འབུལ་རུྒྱ་དང༌། དའེྱི་ནང་འཁདོ་པའྱི་གནད་དནོ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་དང༌། 
བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུངསོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་པ་ེཅྱིང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའྱི་རེ་བ་
བཏནོ་པ་ཡྱིན། དསུ་དརེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་དནོ་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རུྒྱའྱི་རེ་བ་བས་པ་ཡྱིན། 
ཕགོས་གཉྱིས་བར་མྱི ་ང་ོམ་གདངོ་ཐུག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་ན། ཕན་
ཚུན་ག་ོནརོ་དང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་རྱིགས་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་རུྒྱ་དང༌། ད་ེལརྟ་
བུང་ན་ཕགོས་གཉྱིས་ཀས་ཁས་ལེན་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་དཀའ་ཚེགས་
གང་ཡང་མེད་པར་རྙདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་བཤད་བས་
ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངསོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་གཏངོ་རུྒྱ་ཁས་ལེན་
བས་མ་བུང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོ་ནས་ ༡༩༨༥ ལོ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངསོ་
ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ས་ྔརསེ་ཁག་དུྲག་ཁས་ལེན་བས་ཡོད་ཀང༌། ད་རེས་སྐ་ུཚབ་ཁས་ལེན་བ་
རུྒྱ་དསུ་འགངས་དང་གཡོལ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ནས། བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་རྣམ་འགུར་མཁགེས་སུ་སོང་བ་དང༌། བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འདནུ་པ་མེད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཡོད། 

 ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་སྱིད་བུས་མཁགེས་པ་ོཞྱིག་འཛྱིན་
གྱི་ཡོད་ཀང༌། དསེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་རང་དབང་དང༌། ཞྱི་
བད་ེརྩདོ་ལེན་བདེ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྙྱིང་སབོས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་མྱི ་ཐུབ། དཀའ་ངལ་
གདངོ་ལེན་བདེ་པའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱི་འདྲའྱི་སབྐས་སུ་རང་རེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ངང་
རྱིང་གྱི་བསམ་བླ་ོདང༌། སྙྱིང་སབོས། ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོབཅས་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། མ་འངོས་པར་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་མོལ་དང༌། དངསོ་ཡོད་གནས་
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ཚུལ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པར་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བརན་
པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀར་ད་ེམྱིན་གྱི་ལམ་
གཞན་གང་ཡང་མེད། 

 དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་དང༌། ཁརོ་
ཡུག་གཏརོ་བརླག་བཏང་བ། རྒྱ་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་གནས་སྤསོ་བས་པ། དསེ་རྐནེ་པས་
བདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང༌། རྱིག་གཞུང་ཉམས་ཆག་འགྲ་ོབ་བཅས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོ
བདེ་དགོས་པའྱི་འགུར་འགྲསོ་ད་ེདག་ལ་བལྟས་ན་བདོ་དནོ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་རེ་བ་
བྲལ་བ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཏུ་མཐངོ་གྱི་ཡོད་ཀང༌། བདོ་དནོ་འདྱི་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འགུར་བ་
དང་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་སབོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། དངེ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་འཕལེ་
ཕགོས་ནྱི་འགྲྱིམས་འགུྲལ་དང༌། འཕྱིན་ཡྱིག་འབྲལེ་མཐུད་བདེ་བད་ེཔ་ོདང༌། སྒ་ོ
མོ་ཕ་ེབ། རང་དབང༌། མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བཅས་
ཡོང་བའྱི་ཕགོས་སུ་འཕལེ་རྒྱས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་ཀང་འགུར་བ་
འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ལརྟ་མཐར་ཐུག་དྲང་བདནེ་དང༌། རང་དབང་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་རུྒྱ་
ལས། ད་ེནས་གཡོལ་ཐབས་མེད། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་མཁས་པ་དང༌། བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་
གཏངོ་མཁན་ཚོས་གཙོས་པའྱི་ག་ོརགོས་ཅན་གྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ནས་བདོ་དནོ་
ལ་སེམས་ཁུར་བདེ་པས་མ་ཚད། གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་
ད་ུའགྲ་ོགྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་འཕལེ་བའྱི་ཆ་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། 
ངསོ་ནས་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ། བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་ངང་
གནས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་བདོ་དནོ་ཐད་གྲསོ་མོལ་བ་
རུྒྱ་ཁས་ལེན་མ་གནང་བར་བརནེ་ངསོ་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་
མང་ད་ུའགྲ་ོགྱི་ཡོད། ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུཆབ་སྱིད་ཀྱི་བལ་ྟཚུལ་འདྲ་མྱིན་འཛྱིན་
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ཆོག་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི་ཡོད། འགའ་ཤས་ནས་བདོ་རང་བཙན་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་བརན་པརོ་འཛྱིན་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། འགའ་ཤས་ནས་ངསོ་ཀྱི་ལངས་
ཕགོས་འདྱིས་བདོ་མྱི ་ནང་ཁུལ་མྱི ་མཐུན་པ་དང༌། ཐ་ེཚོམ་མག་ོརྙགོ་ཡོང་རྐནེ་བཟ་ོ
གྱི་འདགུ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་ཡོད། ཁངོ་ཚོའྱི་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོ
བ་དའེྱི་རུྒྱ་མཚན་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་བཏནོ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་བར་ལན་མ་བས་སབས། བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བས་
བདོ་རང་བཙན་ནྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་
ཐང་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ནས་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་འཐབ་
རྩདོ་འདྱི་དྲག་པའོྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་བ་རུྒྱར་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བདེ་ཀྱི་
མེད། འནོ་ཀང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ེམྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་
འཚོལ་ཞྱིབ་བ་རུྒྱ་དང༌། ག་ོབསྡརུ་བ་རུྒྱའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ངས་བརྩྱི་བཀུར་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 ད་ེརྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
མཁན་སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ཁག ཆོས་ལུགས་ཁག མྱི ་སྒརེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་བདོ་པའྱི་བདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་གཟུར་
གནས་བླ་ོལནྡ་རྒྱ་མྱི ་མང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་
ད་ུད་ཕན་མྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་འགྲན་ཟླ་
བྲལ་བའྱི་རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་ལ་ངས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་བས་ཏ་ེ
སྙྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 མཐའ་དནོ། བདོ་རང་དབང་གྱི་ཆེད་ད་ུརང་གྱི་ལུས་སགོ་ལེགས་སྐྱསེ་ལ་
ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གུས་བཏུད་དང༌། 
ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་མུར་ད་ུསེལ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་དང་ཆབས་ཅྱིག ད་ེརྱིང་
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གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་རང་དབང་དང༌། མང་གཙོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་
ད་ུབླསོ་གཏངོ་ཆེན་པ་ོབདེ་མཁན་སྤུན་ཟླ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལའང་
བསགྔས་བརདོ་བ་རུྒྱ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༢ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེགསུམ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་ནྱི་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགསུམ་
འཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན། ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུའདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ལས་ད་ལ་ྟདང༌། མ་འངོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་བ་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ས་ྔལོ་དགུ་
པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་དནོ་རྐནེ་བུང་བ་ནས་བཟུང་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱིས་
འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པས་བཟསོ་པའྱི་གནདོ་འཚེའྱི་དཀའ་ངལ་ཐད་སེམས་
འཚབ་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྱིད་གཞུང་ཕལ་མོ་ཆེས་ཛ་
དྲག་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཉནེ་ཁར་གདངོ་ལེན་བདེ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་གྱིས་བདེ་
ཐབས་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབབེས་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་དའེྱི་རྩ་བའྱི་འབུང་རྩ་ང་ོ
མ་འགགོ་ཐུབ་པའྱི་མ་འངོས་རྒྱང་རྱིང་གྱི་བསམ་བླའོྱི་ཐགོ་ནས་ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཏནོ་ཐུབ་མེད་པ་ད་ེནྱི་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཡྱིན། འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་འབུང་རྩ་འགགོ་ཐབས་ཟབ་ཤོས་དང༌། 
ཕུགས་ཕན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནྱི། འཚེ་བ་མེད་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་གྲསོ་མོལ་
གྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་འདྱི་ཡྱིན། འཚེ་བའྱི་ལས་སངྤས་
ཏ་ེཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགུར་ལྡགོ་ཡོང་བར་བདེ་པའྱི་ལས་འགུལ་མཐའ་དག་ལ་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ནསུ་པ་ལནྡ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་བ་རུྒྱའྱི་འགན་ཁུར་
ལེན་དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཁངོ་ཁ་ོདང༌། འུ་ཐུག་གྱི་བསམ་
བླསོ་དྲག་པའོྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཚོར་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་པ་དང༌། ཕགོས་གཉྱིས་
ནས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་རྩདོ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་བཟདོ་བསན་གྱི་བསམ་བླ་ོབཅངས་ཏ་ེགྲསོ་
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མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བརན་པ་ོབཟུང་མཁན་ཚོར་སང་ཆུང་བདེ་པ་ད་ེདག་ནྱི་ནརོ་
འཁུལ་གྱི་བ་སྤདོ་ཡྱིན།

 ང་ཚོས་འདས་པའྱི་ཉམས་མངོ་ནས་བསབླ་བ་ངསེ་པར་ལེན་དགསོ་པ་ལརྟ་
དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པར་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལསྟ་ན། དའེྱི་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིས་དཀའ་སྡགུ་
ཚད་མེད་མངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ་བུང་ཡོད། ད་ེདག་གྱི་འབུང་རྐནེ་
གཙོ་བ་ོནྱི། ཕན་ཚུན་བར་རྩདོ་རྙགོ་དང༌། མྱི ་མཐུན་པ་རྣམས་དྲག་པའོྱི་ཐབས་ལམ་
ལ་བརནེ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་པའྱི་སལོ་ངན་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་དར་ཁབ་སོང་བ་དསེ་
ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱི་གྲསོ་མོལ་གྱི་དསུ་རབས་
ཤྱིག་ཏུ་འགུར་བ་བས་ཏ་ེཕན་ཚུན་བར་གྱི་རྩདོ་རྙགོ་རྣམས་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་
བརནེ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ།

 མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཕན་ཚུན་བསམ་བླ་ོདང༌། ཁ་ེཕན་མྱི ་མཐུན་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་རུྒྱ་ངསེ་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་དངེ་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླྱིང་ཆུང་ངུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་
གྱིས་མཉམ་ད་ུགནས་དགསོ་པ་ཡྱིན། དསེ་ན་མྱི ་སྒརེ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་
བཅས་ཕན་ཚུན་བར་བསམ་བླ་ོདང༌། ཁ་ེཕན་མྱི ་མཐུན་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཡོད་པ་
རྣམས་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནྱི་མཐུན་སྒྱིལ་དང༌། རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་
བསམ་བླསོ་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏ་ེཞྱི ་འགྲྱིགས་ཡོང་བའྱི་གྲསོ་མོལ་བ་རུྒྱ་འདྱི་ཡྱི ན། 
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གཏྱིང་ཟབ་བས་ཏ་ེའཚེ་བ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་རྩདོ་རྙགོ་
རྣམས་སེལ་རུྒྱའྱི་ལམ་སལོ་གསར་གཏདོ་ཀྱིས་དར་སྤལེ་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་དགོས་
པར་མ་ཟད། དའེྱི་ཆེད་ད་ུའགྲ་ོགྲནོ་ཡང་རྒྱལ་སུང་དམག་དཔུང་གྱི་འགྲ་ོགྲནོ་དང་
མཚུངས་པ་ཞྱིག་གཏངོ་དགསོ། 

 དངེ་གྱི ་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཛ་དྲག་གྱི ་གནས་ཚུལ་
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ཞྱིག་བརདོ་ན། འདས་པའྱི་ལོའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་ཆོས་
དད་རང་མོས་ལ་རངུ་རགེ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་
ཤུགས་ཆེ་བཏང་བར་བརནེ། རང་སགོ་འབནེ་ལ་བཙུགས་ཏ་ེབདོ་ནས་བྲསོ་བལོ་ད་ུ
ཡོང་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་ལོ་རེ་བཞྱིན་མང་ད་ུའགྲ་ོགྱི་ཡོད། ན་ནྱིང་དབར་ཁར་བདོ་
ཤར་ཕགོས་གསེར་ར་ལྔ་རྱིག་ནང་བསན་སླབོ་གླྱིང་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་དང༌། 
རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་གྲྲྭ་བཙུན་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་འདགུ དའེྱི་ཐགོ་ནས་
དངེ་སང་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་བདེ་ཤུགས་དང༌། གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཡོད་པ་
གསལ་པརོ་མཚོན་ཡོད་ལ། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་གྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་པའྱི་ཆོས་
དང༌། རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྱབོ་དང་དར་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཐབོ་ཐང་མེད་པ་ཡང་གསལ་
པརོ་མཚོན་ཡོད། 

 བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བའྱི་བ་སྤདོ་མང་པ་ོཞྱིག་
ནྱི་ཕན་ཚུན་དགོས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་མེད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རགོས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ངསོ་
ནས་ལན་མང་བརདོ་པ་ལརྟ། རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་རྩ་བར་
གུར་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཤེས་རགོས་གཏྱིང་
ཟབ་ཀྱིས་བརྩྱི་བཀུར་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་དངསོ་
ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་བདེ་དགོས་ཞེས་བརདོ་པ་ད་ེལ་ངསོ་ནས་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་བདོ་མྱི ་མང་ལ་ཡར་རྒྱས་དང༌། གངོ་
འཕལེ་བུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བདོ་མྱི ་ཚོས་ངསེ་པར་ཁས་ལེན་ཡྱི ད་འཇོག་
བདེ་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེམཚུངས་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་ཀང་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་
ཕག་ལའྔྱི་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོས་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། གཏརོ་བཅམོ་ཚད་མེད་མངས་པ་
རྣམས་མཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁས་ལེན་གནང་དགསོ། འདྱི་སྐརོ་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
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ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུགངོ་མས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གཞྱིས་ཀ་རྩརེ་
ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཐགོ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་སླབོ་གནང་བའྱི་ནང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་དབང་བསུྒར་བས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་མང་ལ་ཐབོ་པའྱི་ཁ་ེཕན་ལས་གངོ་གུན་ཆེ་བ་བུང་
ཡོད་ཅསེ་ཕགོས་བསྡམོས་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད།

 བདོ་ཀྱི་ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འཁོན་འཛྱིན་
གྱི་བསམ་བླ་ོསངྤས་ཏ་ེསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་སྙྱིང་ར་ེདང༌། བཟདོ་སྒམོ། 
གུས་བརྩྱི་བཅས་བདེ་དགསོ་པའྱི་བསབླ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ེནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་
འཚོ་བའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་ནང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། 
ང་ཚོས་ད་ེདག་སུང་སྐྱབོ་བདེ་རུྒྱའྱི་འདདོ་ཚུལ་འཛྱིན་གྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ། ད་ཆ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང༌། འཚོ་བའྱི་གམོས་སལོ་
བཅས་པ་རྩ་མེད་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་ཉནེ་ཁའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་ཡོད། བདོ་ད་ུའཛུགས་སུྐན་བདེ་
པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། རྒྱ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་
བདོ་ད་ུགནས་སྤ་ོབས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་རྣམས་མྱི ་འབརོ་གྱི་ཆ་ནས་འགུལ་བསྐྱདོ་བདེ་མ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ནང་རང་བཞྱིན་
གྱིས་སྱིམ་ད་ུའཇུག་རུྒྱ་ད་ེརེད། ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང༌། དམར་པའོྱི་ཚོགས་པས་
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁངོས་ས་ཁུལ་གཞན་ད་ུསྱིད་བུས་
ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་ཀང༌། བདོ་ལ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་ལ་འགུར་
བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་གཡོན་ཐལ་ལམ་ཕགོས་སུ་བསྐྱདོ་མཁན་དབང་འཛྱིན་མྱི ་སས་
ཁ་ལོ་སུྒར་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེནས་གསལ་པརོ་མཚོན་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་ྟབུའྱི་རྱིག་གཞུང་
གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སབོས་ལནྡ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིད་བུས་འདྱི་འདྲ་འཛྱིན་པ་ནྱི་
ཤྱིན་ཏུ་ནས་མྱི ་འསོ་པ་དང༌། དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བླའོྱི་འཕལེ་
ཕགོས་དང་གཏན་ནས་མྱི ་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད།
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 དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་འཕལེ་ཕགོས་ནྱི་བླ་ོརྒྱ་ཡངས་པ་ོདང༌། རང་
དབང༌། མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་གུས་བརྩྱི་བདེ་པ་བཅས་ཀྱི་ཕགོས་སུ་
འཕལེ་རྒྱས་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནྱི་རྒྱ་ཁནོ་ཆེན་པ་ོདང༌། སབོས་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ༌། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། ས་ྔཕྱི་ཙམ་
མ་གཏགོས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕལེ་ཕགོས་ཀྱི་ནང་ད་ུམཉམ་ཞུགས་བདེ་དགསོ་པ་
ཡྱིན། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ལརྟ་འབུང་འགུར་གྱི་ལོ་ཟླའྱི་
ནང་ད་ེབས་ཇ་ེམགགོས་སུ་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླངོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབརོ་གྱི་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་གྱི་འགུར་བ་ད་ེདག་ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་བུང་ན་བསམས་ཏ་ེ
ཤ་ཚའྱི་སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེབརན་ལྷྱིང་མེད་པ་དང༌། ཟྱིང་
ཆའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བུང་ན། མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་སོགས་ཀྱིས་མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་
པསོ་སྡགུ་བསལྔ་ཚད་མེད་མངོ་རུྒྱ་སྨསོ་མེད་ཁར། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱི་
བད་ེདང༌། བརན་ལྷྱིང་ལའང་ཤུགས་རྐནེ་ཚབས་ཆེ་ཐབེས་རུྒྱ་རེད། ངསོ་རང་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང༌། མང་གཙོ། 
ཞྱི་བད།ེ དཔལ་འབརོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་བུང་ན་ཅྱི་མ་རངུ་སམྙ་ནས་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 འབུང་འགུར་རྒྱ་ནག་གྱི་འཕ་ོའགུར་གྱིས་བདོ་ལ་ཚེ་སགོ་གསར་པ་ཞྱིག་
དང༌། རེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་སྤདོ་ཐུབ་དང་མྱི ་ཐུབ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་ད་ེཀུན་
གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་བདེ་ཡུལ་ཞྱིག་དང༌། སྤྱི་ཕན་སུྒབ་མཁན་ཞྱིག ཞྱི་བད་ེ
དནོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་ཞྱིག རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ས་ེའཁྱིད་བདེ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅྱིག་བཅས་ལ་འགུར་ཐུབ་མྱིན་ནྱི། རྒྱ་ནག་གྱིས་མུ་མཐུད་མངའ་ཁངོས་ས་ཆ་
དང༌། མྱི ་འབརོ། དམག་དཔུང༌། དཔལ་འབརོ་བཅས་ཀྱི་སབོས་ཤུགས་ལ་བརནེ་
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ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོྱི་ང་ོབརོ་གནས་ཐབས་བདེ་པའམ། ཡང་ན་ཡོངས་ཁབ་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་ལ་ྟབ་དང༌། སྤདོ་པ་ལག་ལེན་བསར་ནས་རང་ཉྱིད་རླབས་
ཆེན་དང༌། གཟྱི་བརྱིད་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབ་ོགསར་པ་ཞྱིག་སུྐན་ཐབས་བདེ་
པ་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད། འདྱི་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་ཇྱི་ལརྟ་བདེ་
མྱིན་ཡང་གཙོ་བ་ོརྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་རྣམ་འགུར་སནོ་སངས་དང༌། 
སྱིད་བུས་འཛྱིན་ཕགོས་བཅས་ལ་རག་ཆེན་པ་ོལས་ཡོད། ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་
ནག་འཛམ་གླྱིང་མང་གཙོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་སར་ནང་ངསེ་པར་ཚུད་པའྱི་འདདོ་
ཚུལ་བཟུང་ནས། རྒྱ་ནག་བཀག་བསྐྱྱིལ་བདེ་པ་དང༌། ཁརེ་རྐང་ད་ུའཇགོ་པ་བཅས་
བདེ་མྱི ་རངུ་ཞསེ་གསལ་པ་ོབརདོ་ཡོད། བཀག་བསྐྱྱིལ་བདེ་པ་དང༌། ཁརེ་རྐང་ད་ུ
འཇགོ་པའྱི་སྱིད་བུས་ནྱི་བཟང་སྤདོ་དང་མྱི ་མཐུན་པར་མ་ཟད། ཆབ་སྱིད་གནས་
སངས་ནས་ཀང་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ངསོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིས་རྒྱ་
ནག་ལ་འགན་འཁུར་དགསོ་པ་དང༌། བཟང་སྤདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲལེ་བ་
བདེ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད།

 ངོས་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པར་སྙྱིང་
སབོས་དང༌། རྣམ་དཔདོ། མ་འངོས་སྔནོ་མཐངོ་གྱི་བླ་ོརྩལ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
དནོ་འདྱི་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
གལ་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཙང་མ་ཐག་གཅདོ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་བུང་ན། རྒྱ་ནག་རང་ཉྱིད་དསུ་སབྐས་གསར་པ་ཞྱིག་ནང་མདནུ་བསྐྱདོ་
བདེ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་རུྒྱར་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆེ་མཐངོ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེམཚུངས་ཐ་ེཝན་མྱི ་
མང་གྱི་བསམ་བླ་ོལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐབེས་རུྒྱ་དང༌། རྒྱ་
དཀར་ནག་ཕན་ཚུན་བར་ལའང་ཡྱིད་ཆེས་དང༌། བླ་ོགདངེ་འཁལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
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འབྲལེ་བ་བཟང་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་ཡྱིན། འཕ་ོའགུར་གྱི་དསུ་ཚོད་འདྱི་ནྱི་ག་ོསབྐས་ཀྱི་དསུ་
ཚོད་ཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་གཤྱིས། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་བར་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་གྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་
ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པར་ངསོ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། 
བདོ་རྒྱ་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་ད་ེལས་གཞན་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་མེད་པས་ཡྱིན། ད་ལའྟྱི་བདོ་
ནང་གྱི་གནས་སངས་འདྱིས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་
གྱི་ཆྱིག་སྒྱིལ་དང༌། བརན་ལྷྱིང་ལའང་ཕན་ཐགོས་བུང་མེད། དསེ་ན་དསུ་ཚོད་ས་ྔཕྱི་
ཙམ་མ་གཏགོས་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཁས་ལེན་
གནང་དགསོ་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། གྲསོ་མོལ་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་
བླ་ོའདྱི་ལ་འགུར་བ་ནམ་ཡང་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་
རྣམ་འགུར་ཞྱིག་བསན་ན། ངསོ་ནས་སྐ་ུཚབ་གཏན་འཁལེ་བས་ཡོད་པ་ལརྟ་ཁངོ་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུས་གནས་དང༌། དསུ་ཚོད་གང་ཞྱིག་ཏུ་
ཡྱིན་རངུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་གྲ་སྒྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། 

 བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་ངསོ་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ནྱི་གསལ་པ་ོཡྱིན། ངསོ་
ནས་ལན་མང་བརདོ་ཟྱིན་པ་ལརྟ། བདོ་རང་བཙན་རྩདོ་ཀྱི་མེད། བདོ་ལ་རང་སྱིད་
རང་སྐྱངོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅྱིག་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་མང་
ལ་རང་ཉྱིད་གངོ་འཕལེ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུརང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་དང༌། ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང༌། སདྐ་ཡྱིག འཚོ་བའྱི་གམོས་སལོ་བཅས་
སུང་སྐྱབོ་བདེ་ཆོག་པ་ཞྱིག་དགསོ་རུྒྱ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེལརྟ་ཡོང་བ་བདེ་པ་ལ་མེད་ད་ུམྱི ་
རངུ་བའྱི་ཆ་རྐནེ་ནྱི། བདོ་མྱི ་མང་ལ་ནང་གྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་བདེ་ཆོག་པ་དང༌། 
རང་དབང་གྱི་སྒ་ོནས་རང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང༌། དཔལ་འབརོ། རྱིག་གཞུང་བཅས་
འཛུགས་སུྐན་བདེ་ཆོག་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ངསེ་པར་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

 འདྱི་ཁུལ་བཙན་བལོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་ལ་ང་ཚོས་མུ་
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མཐུད་མང་གཙོ་ཚད་མཐའོྱི་བསུྒར་བཅསོ་བཏང་ཡོད། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ངསོ་
ནས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི ་བདམས་ཐོན་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་འབུང་འགུར་གྱི་
བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བདེ་
དགསོ་ཞསེ་ནན་བརདོ་བས་པ་ལརྟ། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པར་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ཐངེས་དང་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བཙན་བལོ་མང་ཚོགས་ནས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་པ་ལརྟ་ཟམ་
གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེར་འསོ་ཤོག་རྩ་འབརོ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༤ བརལ་བའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
ས་ེབཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་གསར་པར་འདམེས་བསྐ་ོབས་ཡོད། འདྱི་དག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་
བལོ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་མུ་མཐུད་འཚར་ལོངས་དང༌། མདནུ་
བསྐྱདོ་བདེ་པའྱི་ནང་གྱི་གམོ་སབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་བདོ་ནང་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་འདམེས་བསྐ་ོབས་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱར་ངསོ་ནས་
རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 ད་ེརྱིང་གྱི་གོ་སབྐས་འདྱི་བཟུང་ནས་ང་ཚོའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་རང་དབང་
གྱི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མུ་མཐུད་གནང་མཁན་མྱི ་སྒརེ་དང༌། གཞུང་འབྲལེ་
མྱི ་ས། གྲསོ་ཚོགས། གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ཚང་མར་
ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ལ། དངེ་གྱི་ཆར་གཞྱི་རྱིམ་དང༌། མཐ་ོརྱིམ་གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་དང༌། ཆོས་
ལུགས། སུྒ་རྩལ། ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྱིག་འཛུགས་དང༌། ད་ེམྱིན་རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཁདོ་བཅས་སུ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཤེས་རགོས་ཇ་ེཆེར་སོང་ནས་
ང་ཚོའྱི་རྩ་དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
རྱིགས་ནང་པ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་དང༌། ཐ་ེཝན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མྱི ་མང་བཅས་
དང་ང་ཚོའྱི་བར་མཛའ་གྲགོས་ཀྱི་འབྲལེ་བ་ཟབ་མོ་བུང་བ་དང༌། ང་ཚོའྱི་རྩ་དནོ་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་བསམ་ཤེས་ཅན་གྱི་རྒྱ་
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རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་འདྱི་དག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སྙྱིང་སབོས་
དང༌། སེམས་ཤུགས་འཕལེ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རུྒྱ་རྐནེ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 ངསོ་ནས་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ས་ེརྒྱ་ནག་ལ་རང་དབང་དང༌། མང་གཙོ་
ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུབླསོ་གཏངོ་ཆེན་པ་ོབདེ་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་དང༌། སྨནོ་ལམ་ཡོད། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། མྱི ་མང་
ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་གཞལ་དཀའ་བའྱི་མཐུན་འགུར་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་བར་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཁནོ་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ེནྱི་
སྡགུ་བསལྔ་གྱིས་མནར་བའྱི་མྱི ་རྣམས་ལ་ཤ་ཚ་དང༌། གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་
བདེ་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་དང༌། བདནེ་པ་དང༌། 
དྲང་པའོྱི་བ་བར་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཁབ་ཀྱིས་དགའ་ཞནེ་བདེ་པ་མཚོན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པས། ངསོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས། ང་ཚོའྱི་
གྲགོས་པ་ོཚོ་བཅས་ཚང་མར་སརྔ་བས་ལགྷ་བསམ་དང༌། ནསུ་ཤུགས་བསྐྱདེ་ད་ེང་
ཚོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 མཐའ་དནོ། བདོ་རང་དབང་གྱི་ཆེད་ད་ུརང་གྱི་ལུས་སགོ་ལེགས་སྐྱསེ་ལ་
ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་
དང༌། ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་མུར་ད་ུསེལ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༣ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེབཞྱི་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ཏ་ེམྱི ་
ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱི་འཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོར་ངསོ་ནས་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་
སུ་གནས་འཁདོ་བདོ་མྱི ་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ད་ུཡོད་པའྱི་
རང་རེའྱི་གྲགོས་པ་ོདང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་ྔལོ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་བུང་
ཡོད་ན་ཡང༌། བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུཐབོ་དབང་བྲལ་བའྱི་ཟུར་འབུད་ཀྱི་གནས་
སངས་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། ཆོས་
དད་རང་དབང་གྱི་གནས་སངས་ནྱི་ད་ལའྟང་སེམས་འཚབ་བདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བཅུ་དུྲག་པའྱི་ཐགོ་མྱི ་རབས་གསུམ་པའྱི་འག་ོཁྱིད་ཀྱིས་འགལ་རྐནེ་མེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་མྱི ་རབས་བཞྱི་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་པར་སྱིད་དབང་བརུྒྱད་སྤདོ་ཀྱི་དསུ་སབྐས་
གསར་པ་ཞྱིག་བསུ་བ་བས་ཡོད། ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་བསམ་བླ་ོའཕལེ་རྒྱས་
དང༌། དསུ་ཀྱི་འགུར་བ་དང་མཉམ་བགྲདོ་ཐུབ་པའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་རེད། ཏངེ་
ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་བཅོས་བསུྒར་གྱི་ལས་འགུལ་འགོ་བརྩམས་པ་ད་ེདག་ཅང་ཙེ་མྱིན་
གྱིས་མུ་མཐུད་རུྒྱན་འཛྱིན་བས་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། 
ལགྷ་པར་དཔལ་འབརོ་དང༌། ཚོང་དནོ། ཕྱི་འབྲལེ་བདེ་སྒ་ོབཅས་ཀྱི་ཐད་འགུར་
བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ངསོ་ནས་དགའ་བསུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་
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ཡྱིན་ཞ་ེན། ངསོ་ནས་རུྒྱན་པར་རྒྱ་ནག་ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པའོྱི་ནང་འཇུག་
ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་ལས། བཀག་བསྐྱྱིལ་དང༌། ཁརེ་རྐང་ད་ུའཇགོ་ཐབས་བས་ན་
མྱི ་འགྲྱིགས་ཞསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ཕགོས་གཞན་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐབོ་
ཐང་དང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང༌། རང་དབང་གྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་
དང༌། ལགྷ་པར་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཞསེ་འབདོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་
བཀུར་བ་རུྒྱ་མ་ལངྡ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོགནས་ཡོད། 

 སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ཁ་ཤས་གླདོ་
འགྲལོ་བཏང་བ་ནྱི་ཡག་པ་ོརེད། བདོ་མྱི ་སག་ས་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པ་ོདང༌། 
བཙུན་མ་ངག་དབང་གསང་སྒལོ་གྱིས་གཙོས་ཁངོ་ཚོ་བཙོན་འཇུག་བདེ་དགསོ་པའྱི་
རུྒྱ་མཚན་ནྱི། ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་
དང༌། བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་བརདོ་པ་ད་ེཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་
ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྙྱིང་སབོས་དང༌། ཆོད་སེམས་ཇྱི་ཙམ་བརན་པ་ོ
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོམཚོན་ཡོད། 

 ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་ངསོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིང་དང༌། རང་ཡུལ་
གངས་ལྗངོས་བཅས་སུ་བསྐྱདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་འབྲལེ་བ་ཐད་
ཀར་བསྐྱར་མཐུད་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་ལས་བདེ་ཆེ་
ཁག་ང་ོཐུག་གྱིས་སདྐ་ཆ་ཤོད་རེས། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པར་བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་སྐརོ་ང་ཚོའྱི་བསམ་གཞྱི་ཁག་ཞྱིབ་ཕ་གསལ་བཤད་བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་བུང་
བར་མ་ཟད། ད་ེཡང་ཕན་ཚུན་ཉན་བཤད་དནོ་ཕན་ལནྡ་པ་དང༌། མཛའ་གྲགོས་ཀྱི་
ཁརོ་ཡུག་ནང་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་བར་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབུང༌། 

 ངསོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་ཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
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ལམ་ཁ་གཏདོ་ད་ེང་ཚོའྱི་བསམ་གཞྱི་དང༌། ལངས་ཕགོས་ཐད་ག་ོབར་མ་འཕདོ་
པ་དང༌། ལོག་རགོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་སུ་ག་ོསབྐས་
ཡོད་རུ་བངླས་ཏ་ེའབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་བཀདོ་མངགས་བས་ཡོད། ད་ེནྱི་རུྒྱ་
མཚན་ལནྡ་པ་དང༌། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བླ་ོགྲསོ་དང་བཟང་སྤདོ་ལ་བརནེ་ནས་ཕན་ཚུན་
བར་མྱི ་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་ཞྱིང༌། ཤེས་རགོས་ཟབ་ཏུ་གཏངོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་
གཅྱིག་པུ་ད་ེཡྱིན། གཞྱི་རྐང་དསུ་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ནང་སུྒབ་ཐུབ་པའྱི་བ་བ་ལས་ས་ླ
པ་ོཞྱིག་མྱིན་ན་ཡང༌། ཕགོས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀས་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་
ཤས་རྱིང་བསགས་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། འཁནོ་འཛྱིན། དགོས་པ་རྣམ་རགོ་བཅས་
བསལ་ནས་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དང༌། མཛའ་མཐུན། གཉྱིས་ཕན་བཅས་གཞྱི་ལ་
བཞག་ས་ེའབྲལེ་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་རུྒྱ་ནྱི་ཧ་ཅང་རྩ་འགངས་ཅན་ཞྱིག་
ཡྱིན། 

 བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང༌། རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས། མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབཅས་པ་ངསོ་འཛྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་བརྩྱི་བཀུར་བ་རུྒྱ་ཁས་ལེན་
བས་ཡོད་ནའང༌། དནོ་དངསོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོལ་བརྩྱི་བཀུར་བ་རུྒྱ་ལས་
ལྡགོ་ས།ེ བདོ་མྱིས་བདོ་ལ་ལགྷ་བསམ་བཅངས་ན་ད་ེལ་ཁ་བྲལ་རྱིང་ལུགས་པར་
བསདྙ་ད་ེཡ་ང་སྙྱིང་ར་ེམེད་པའྱི་དྲག་གནནོ་གྱི་སྱིད་བུས་རུྒྱན་མཐུད་ལག་བསར་གྱིས་
འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་མྱི ་ཚོར་བདནེ་དནོ་ཤོད་རུྒྱའྱི་
ག་ོསབྐས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉ་ེཆར་རྒྱ་གཞུང་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཁྱིམས་སལོ་མ་
བརུྒྱད་པར་བླ་ོབཟང་དནོ་གུྲབ་སགོ་ཐགོ་བཏང་བ་དང༌། སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛྱིན་བད་ེ
ལེགས་ལ་སགོ་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཐག་བཅད་པ་བཅས་ནྱི་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཡྱིན། འནོ་
ཀང་དསེ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་མྱི ་ཐུབ་པས་ངསེ་པར་ཡོ་བསང་བདེ་དགསོ། 

 བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཞྱི ་མོལ་བས་ཏ་ེསེལ་རུྒྱའྱི་སྒ་ོམོ་གསར་པ་ཞྱིག་
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འབདེ་རུྒྱ་འདྱིའྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་སྙྱིང་སབོས་དང༌། འབུང་འཆར། 
བླ་ོགྲསོ་བཅས་ཡོང་རུྒྱར་ངསོ་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་ལ་བལསྟ་ཚེ། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་རྩ་བར་གུར་པའྱི་རྩདོ་
རྙགོ་ཁག་ད་ོསང་ཡྱིད་གཟབ་མ་བས་པར་ལུས་པར་བརནེ་ནས་མཐའ་མ་ཐག་གཅདོ་
དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་འགུར་གྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་བཞྱིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་གནད་དནོ་
ད་ེརྱིགས་སེལ་རུྒྱ་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་གསར་གཏདོ་རང་བཞྱིན་དང༌། རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་
ཐག་གཅདོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་ད་ེའགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང༌། འཕལེ་རྒྱས་
འགྲ་ོབཞྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་ཐུབ་པ་བཅས་ཡྱིད་
ཆེས་བླསོ་འགལེ་འསོ་པའྱི་མདནུ་སྐྱདོ་ཀྱི་སབོས་ལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་མངནོ་
རགས་གསལ་པ་ོསནོ་ཐུབ་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་
ཕན་ནསུ་འབྲལེ་བའྱི་བདེ་ཐབས་ཤྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། དསེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དང༌། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁདོ་ད་ུཡྱིད་ཆེས་དང༌། གདངེ་སྤབོས། གུ་ཡངས་བཅས་ལནྡ་
པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་བསུྐན་ཐུབ་རུྒྱ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ད་ུད་ལ་ྟརྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་རྩདོ་རྙགོ་དང༌། འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལུགས། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་བཅས་ཀྱི་
གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་དྲག་པ་ོབདེ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་མྱིག་ལྟསོ་
ཡར་འདྲནེ་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་འཕརེ་བ་བཅས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན། 

 བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་འདྱི་ངསོ་རང་སྒརེ་གྱི་གོ་གནས་སམ། 
བད་ེསྡགུ་གྱི་སྐརོ་མྱིན་པ་ངསོ་འཛྱིན་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ལོ་བརྒྱ་
ཕག་ཁ་ཤས་སོང་བའྱི་༸ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སལོ་འདྱི་ཡང་མུ་
མཐུད་ད་ེགནས་དང་མྱི ་གནས་བདོ་མྱི ་མང་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད་
ཅསེ་ངསོ་ཀྱིས་ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ 
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ལོར་ངསོ་ནས་གཞུང་འབྲལེ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་གྱི་ནང༌། ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོར་རང་
དབང་གང་འཚམས་སོན་ནས་བདོ་ལ་ལོག་རུྒྱ་བུང་བ་ཡྱིན་ན། ངསོ་ཀྱིས་བདོ་གཞུང་
གྱི་ནང་ག་ོགནས་གང་ཡང་ལེན་རུྒྱ་མྱིན་ལ། ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོགནས་གཞན་
གང་ཡང་ལེན་རུྒྱ་མྱིན་ཞསེ་གསལ་པརོ་བརདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ངསོ་ནས་ཡང་ཡང་
བརདོ་བཞྱིན་པ་ལརྟ། ངསོ་རང་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་ད་ུའགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་
བཟང་པའོྱི་རྱིན་ཐང་དང༌། ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་འབྲལེ་བཅས་གངོ་ནས་
གངོ་ད་ུསྤལེ་རུྒྱར་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱའྱི་འདནུ་པ་རྩ་ེགཅྱིག་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་
ད་ེདསུ་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་འདྱི་ཕྱིར་བསྡ་ུབ་རུྒྱ་དང༌། བདོ་ཀྱི་གཞུང་གསར་
པའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོགཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུའཁརེ་
དགསོ་ཞསེ་ཁབ་བསྒགས་ཀང་བས་ཡོད། མ་འངོས་པའྱི་བདོ་འདྱི་ཆོས་ལུགས་
རྱིས་མེད་དང༌། མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཅན་ཞྱིག་དགསོ་པར་ངསོ་ནས་རུྒྱན་ཏུ་
ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་འདྱི་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙྱིང་
པའྱི་ལམ་སལོ་བསྐྱར་གསོ་བ་རུྒྱའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད་ཅསེ་སྐྱནོ་འཛུགས་བདེ་པ་ནྱི་
མངནོ་སུམ་ལ་བསྙནོ་པ་རེད། བདོ་ནང་དང༌། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའྱི་
བདོ་མྱིའྱི་ཁདོ་ད་ུབདོ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྙྱིང་པ་དསུ་ཚོད་ལས་ཡོལ་ཟྱིན་པས། ད་ེདག་
བསྐྱར་གསོ་བ་འདནུ་སུ་ལའང་མེད་ཅྱིང༌། ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེང་ཚོ་ཐགོ་མར་བཙན་
བལོ་ད་ུསླབེས་མ་ཐག་པ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་མང་གཙོ་ཅན་ད་ུའགུར་འག་ོ
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འག་ོཁྱིད་མྱི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འསོ་འདབེས་བས་པའྱི་བར་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་
མཐར་སོན་པ་བུང་ཡོད། སདླ་མར་ཡང་ང་ཚོས་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁདོ་ད་ུམང་
གཙོའྱི་ལམ་སལོ་གྱི་བསམ་བླ་ོགངོ་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱར་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་ཤུགས་
ཆེ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
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 ལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་པའྱི་འགོ་སདོ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ལས་བདེ་མཐ་ོ
རྱིམ་རྣམས་དང་གྲསོ་བསྡུར་བས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདེ་
ཐབས་ལ་བརནེ་ནས་སེལ་རུྒྱའྱི་ཐག་གཅདོ་གཙང་མ་བས་པ་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་འདྱིས་བདོ་རང་བཙན་ནམ། རྒྱ་ནག་ལས་ཁ་བྲལ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་རྩདོ་ལེན་བདེ་
རུྒྱ་ལས་ལྡགོ་ས།ེ རང་ཉྱིད་བདོ་མྱིར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པའྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་དུྲག་ལ་
མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་དང༌། ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གངོ་འཕལེ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་ཉམས་སའླྱི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་
བཅས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་དནོ་དམ་གྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩནོ་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང་ད་ེནྱི་དསུ་རབས་མང་པའོྱི་སྔནོ་གྱི་ལ་ྟ
གུྲབ་རྙྱིང་པར་གཞྱི་བཅལོ་བས་ཤྱིང༌། དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དའུང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐབས་ལམ་འདྱི་མངནོ་ད་ུའགུར་བ་ཡྱིན་ན། དསེ་རྒྱ་ནག་
གྱི་གངོ་བུ་གཅྱིག་གུར་དང༌། བརན་ལྷྱིང་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། དངསོ་
ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་མཐུན་ཞྱིང༌། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའྱི་
བདེ་ཐབས་འདྱིར་ངསོ་རང་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད་པར་མ་ཟད། གཉྱིས་མོས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་རུྒྱར་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོང་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 དངེ་གྱི ་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ནྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླྱིང་ཆུང་
ངུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་གྱིས་མཉམ་ད་ུགནས་དགསོ་པ་ད་ེཡྱིན། དརེ་
བརནེ་མྱི ་སྒརེ་དང༌། མྱི ་མང༌། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་དབར་ཕན་ཚུན་མྱི ་མཐུན་པའྱི་
ཆ་རྣམས་རུྒྱ་མཚན་དང༌། རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་སེལ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་
ཉྱིད་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་འཚེ་བ་སངྤས་པའྱི་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལེགས་བང་ཞྱིག་བསུྐན་རུྒྱ་
ད་ེཡྱིན། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་འདྱི་བདནེ་པ་དང༌། དྲང་པ།ོ འཚེ་བ་མེད་པ་གཉྱིས་
ཕན་བཅས་ལ་གཞྱི་བཅལོ་བ་ལས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁ་གཏད་ད་ུལངས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་
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བརནེ་ང་ཚོར་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་དང༌། རྒྱ་རྱིགས་ནང་ནས་ཀང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་བསྐྱདེ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེམཐརོ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ངསོ་ནས་ང་ཚོར་
འགུར་བ་མེད་པའྱི་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་གནང་བར་ངསོ་ནས་བསགྔས་བརདོ་
དང༌ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་
འགུར་བ་མེད་པ་དང༌། གཞན་འགྲན་མ་མཆྱིས་པའྱི་མཐུན་འགུར་དང༌རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་བར་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་
བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 མཐའ་དནོ། ང་ཚོའྱི་རང་དབང་རྩ་དནོ་གྱི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་ལེགས་སྐྱསེ་
སུ་ཕུལ་བའྱི་སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། 
ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་མུར་ད་ུསེལ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེལ་ྔཔའྱི་ 
ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་ནྱི་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་རང་དབང་སྒརེ་
ལངས་བས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ ༤༥ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་སུང་བརྩྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། ངསོ་
ནས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་རྩ་དནོ་གྱི་ཆེད་ད་ུརང་གྱི་ལུས་སགོ་ལེགས་སྐྱསེ་སུ་འབུལ་
མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ཁངོ་
རྣམས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་དསུ་གཏན་ད་ུགནས་རུྒྱ་ཡྱིན།

 འདྱི་ལོ་ནྱི་ངསོ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱལ་ནང་ད་ུབསྐྱདོ་ནས་སབྐས་
དའེྱི་རྒྱ་ནག་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་དང༌། ལགྷ་པར་ད་ུམའ་ོཙེ་ཏུང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ་ེ
ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་འཁལེ་གྱི་ཡོད། དསུ་དརེ་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་
བསྐྱདོ་སྐབས་ངསོ་ཀྱི་སེམས་ནང་བདོ་ཀྱི་འབུང་འགུར་གནད་དནོ་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་
ཆེན་པ་ོབདེ་བཞྱིན་པར་འགུྲལ་བཞུད་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་པ་ོདྲན་གྱི་
འདགུ  སབྐས་དརེ་དབུ་ཁྱིད་མཇལ་འཕད་བུང་བ་ཚང་མས་གཅྱིག་གུར་ད་ུབདོ་
ནང་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བདེ་གནས་སྡདོ་བདེ་པ་ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་བད་ེརྩར་སནྨ་པའྱི་
ལས་ཀ་བདེ་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱར་རོགས་རམ་བདེ་པའྱི་ 
ཆེད་ད་ུཡྱིན་པའྱི་འགན་ལེན་གནང་བུང་བ་མ་ཟད། ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྡདོ་རྱིང་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་མཚམས་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསར་བར་ེདང༌། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་སྐརོ་
ཤེས་རགོས་ཀྱིས་ད་ེདག་ལ་ཡྱིད་སྨནོ་ཆེར་བསྐྱདེ་བུང་བར་བརནེ། ཞྱི་བད་ེདང༌། 
ཐུན་མོང་གྱི་ཁེ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་མཉམ་གནས་ཐུབ་
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ངསེ་སམྙ་པའྱི་སྤ་ོསང་དང༌། གདངེ་སྤབོས་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་བས་
པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ། ངསོ་རང་ཕྱིར་ལོག་བས་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་ནང་
ཐད་བསྐྱདོ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ཐནོ་ཏ་ེདསུ་བད་ེཞདོ་འཇགས་མེད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་ཞྱིང༌། འགུར་འགྲསོ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་
གྱི་སྱིད་བུས་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་པའྱི་འབྲས་བུར་བདོ་ལ་ད་ེབས་དྲག་གནནོ་དང༌། 
མཁགེས་བཟུང་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུསོང་བར་བརནེ། མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ 
༣ པར་བདོ་མྱི ་མང་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེབུང་
བ་རེད། 

 ང་ཚོ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བར་འབྲལེ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་
གལ་ཆེའྱི་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་འཕལེ་རྒྱས་གསར་པ་ཞྱིག་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་མངནོ་གུར་
ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སེམས་འཚབ་ཁག་ལ་བསམ་ཤེས་
དང༌། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་མང་ལའང་རང་དབང་དང༌། ཞྱི་བད།ེ ཆེ་མཐངོ་བཅས་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་ཆོག་པ་བཅས་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་
ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩནོ་ཡོད་རུ་
རྩལ་སུྤགས་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་ཚུལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོའྱི་དསུ་སབྐས་དང་འདྲ་བར་ད་
དངུ་ཡང་འགུར་བ་མེད་པར་གནས་ཡོད། ལོ་བཅུ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་བདོ་མྱི ་རྣམས་
གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་སུ་ཁ་གསེ་ཏ་ེགནས་དགསོ་བུང་ཡང༌། རྒྱ་ཆེའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ངསོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་དང༌། རེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞྱིན་ཡོད་
ཅྱིང༌། དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་ཁངོ་ཚོའྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་མགྲྱིན་
ཚབ་པ་ཞྱིག་བདེ་རུྒྱའྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་ཡོང་གྱི་འདགུ  རྒྱ་ནག་གྱི་
སྱིད་འཛྱིན་ཧུའུ་ཅྱིན་ཐའ་ོནྱི་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་བདོ་ཀྱི་
དཀའ་རྙགོ་སྐརོ་རུྒྱས་མངའ་ཤེས་རགོས་ཟབ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་



247

ཐག་གཅདོ་བདེ་པའྱི་བ་རྱིམ་ནང་མཐུན་རྐནེ་ད་ུའགུར་རེ་ཡོད་ལ། ངསོ་ནས་བདོ་
དནོ་གཉྱིས་མོས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའྱི་
འདནུ་པ་འཆང་བཞྱིན་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༩ དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༥།༦ བཅས་སོ་
སོར་ངསོ་ཀྱི་ང་ོཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྔ་རསེ་ཐངེས་གཉྱིས་བསྐྱདོ་ད་ེཕགོས་གཉྱིས་བར་
ཐད་ཀའྱི་འབྲལེ་བ་བསྐྱར་ད་ུམཐུད་པ་འདྱི་ནྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོ
དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ད་ེཡང་ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱིས་སྱིད་འཛྱིན་
གྱི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་སུ་འག་ོའཛུགས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐགོ་རྙགོ་འཛྱིངས་ཆེ་ལ། བདོ་རྒྱ་མྱི ་མང་གཉྱིས་ཀར་
ཛ་དྲག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལནྡ་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དཀའ་རྙགོ་གྱི་
གནད་དནོ་འདྱི་དག་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་མ་བུང་གྱི་བར་ཕགོས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་
ཀས་དའེྱི་ཐད་བསམ་གཞྱིགས་གཟབ་ནན་དང༌། དནོ་དམ་གྱི་ཞྱིབ་བསྡརུ་བ་རུྒྱ་ནྱི་
དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ད་ཡོད་ཀྱི་འབྲལེ་བ་བརུྒྱད་ནས་འབྲས་བུ་བཟང་པ་ོཞྱིག་
མངནོ་གུར་མ་བུང་གྱི་བར་དསུ་ཚོད་འགརོ་སྱིད་པར་བརནེ་ངང་རུྒྱད་རྱིང་པ་ོདང༌། 
བླ་ོསེམས་བརན་པསོ་མདནུ་བསྐྱདོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་དགསོ། ལགྷ་པར་ངསོ་ནས་ད་
ཡོད་ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲལེ་བ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་བ་རུྒྱ་ནྱི་གལ་འགངས་
ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཕན་ཚུན་ཡང་ཡང་ང་ོའཕད་
དང༌། དནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་ག་ོབསྡརུ་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་གངོ་འཕལེ་དང༌། 
ཇ་ེཟབ་ཏུ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནྱི་ད་ལ་ྟང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བར་
ཡྱིད་ཆེས་དང༌། ག་ོདནོ་ལེགས་རགོས་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡོངས་
སུ་བསལ་ཏ་ེཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་དང༌། གདངེ་སྤབོས་ཡོང་བར་བདེ་པའྱི་ཐབས་
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ལམ་གཅྱིག་པུ་ད་ེཡྱིན། 

 ངསོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་འབྲལེ་བའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་རུྒྱན་མཐུད་པའྱི་ཆེད་ད་ུཁངོ་
ཚོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གང་མགགོས་འགྲ་ོཐབས་བདེ་དགོས་པའྱི་བཀདོ་མངགས་བས་ཡོད་
ལ། ད་ེལརྟ་དསུ་འགངས་མེད་པ་འཕལ་མུར་བསྐྱདོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་གྱི་ང་ཚོའྱི་གྲགོས་
པ་ོརྣམས་ཀྱི་ཁདོ་ད་ུད་ལའྟྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་འདྱིར་ཡྱིད་ཆེས་དང༌། གདངེ་སྤབོས་རྙདེ་
རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པས་ཡྱིན། ད་ལ་ྟཁངོ་ཚོའྱི་ཁདོ་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དནོ་དམ་
གྱི་འགྲྱིགས་འཇགས་དང༌། ཞྱི་མོལ་གྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་ནང་གམོ་སབས་སྤ་ོརུྒྱའྱི་འདནུ་པ་
ཡོད་མེད་ཐད་བླ་ོདགོས་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 

 བདོ་ནང་གྱི་ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་འདྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཁ་ེཕན་མེད་པ་
སྨསོ་ཅྱི། རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ལའང་ཁ་ེཕན་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ད་ུལག་
བསར་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་འཛུགས་སུྐན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་བདོ་མྱི ་ཚོར་ཁེ་ཕན་ཡོང་
ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཀང༌། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་
མྱི ་མང་ལ་ཕུགས་ཕན་ཡོང་རུྒྱ་ལ་ྟཅྱི། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང༌། རྱིག་
གཞུང༌། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་པའྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་བ་རུྒྱའྱི་ཐད་ངན་འབྲས་ཀྱི་གནདོ་འཚེ་
བཟ་ོགྱི་ཡོད། བདོ་ནང་རྒྱ་རྱིགས་མང་པ་ོགནས་སྤ་ོབས་པ་དསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་དཔལ་
འབརོ་ཐད་ཐབོ་དབང་བྲལ་བའྱི་ཟུར་འབུད་ཀྱི་གནས་སུ་གར་བར་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཡང་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཆེན་པའོྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ཐྱིམ་ནས་ང་ོབ་ོརྩ་
བརླག་ཏུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་དང༌། བདོ་ཀྱི་གདདོ་མའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་རང་སོར་
ཆུད་ཐབས། ད་ེབཞྱིན་འཛུགས་སུྐན་བ་གཞག་ཚད་ལནྡ་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་
གདམ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ་པ་ཡྱིན།
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 བཙུན་མ་ཕུན་ཚོགས་ཉྱི་སྒོན་བཙོན་འཇུག་བས་པ་དྲང་བདནེ་མྱིན་པ་
དང༌། བདོ་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རགོས་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བར་འབདོ་
སྐལུ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ཉ་ེདསུ་བཙུན་མ་ཕུན་ཚོགས་ཉྱི་སྒལོ་བཙོན་
གྲལོ་བཏང་བར་དགའ་བསུ་ཡོད། བདོ་ནང་གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སངས་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མཐངོ་རུྒྱ་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ད་ུའགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཁད་ཆོས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་མྱི ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་
ཐགོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང༌། རྱིག་གཞུང་གསོན་གནས་ཐུབ་པར་བདེ་པའྱི་རེ་
འདདོ་ལ་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོགྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན། ཐ་ཤལ་གྱི་བ་བ་ད་ེནྱི་མྱི ་རྱིགས་དང༌། 
རྱིག་གཞུང་དབ་ེའབདེ། ཆོས་ལ་འཁནོ་འཛྱིན་བཅས་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལག་བསར་བས་
པ་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 ད་ེལརྟ་གཞྱི་རྩའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་གྱི་
སྱིད་གཞུང་དང༌། གྲསོ་ཚོགས། མྱི ་སྒརེ་བཅས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཞྱི་བའྱི་གྲསོ་མོལ་ལ་བརནེ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་
འདདེ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང༌། དསེ་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་སྐལུ་ལགྕ་ཆེན་
པ་ོཡོང་གྱི་འདགུ  ང་ཚོས་ཁདེ་རྣམ་པའྱི་བཀྱིན་སྙྱིང་བཅངས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཏྱིང་ཟབ་ལནྡ་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཅྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་
ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ཨ་རྱིས་ས་ེཁྱིད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
གནད་དནོ་འདྱི་གྲསོ་མོལ་བས་ནས་ཐག་གཅོད་བདེ་དགོས་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་
མཁན་ཇ་ེམང་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད།  

 བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་དང༌། རྒྱ་ནག་གཉྱིས་བར་གྱི་འབྲལེ་བ་གངོ་འཕལེ་
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འགྲ་ོབ་འདྱི་ཡང་ངསོ་ཀྱི་བླ་ོསབོས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛམ་
གླྱིང་ཐགོ་གྱི་མྱི ་འབརོ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་
བསམ་ཤེས་དང༌། ག་ོརགོས་ལནྡ་པའྱི་འབྲལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་དགསོ་རུྒྱ་འདྱི་ནྱི་
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང༌། བ་ེབྲག་ཤར་གླྱིང་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཞྱི་བད་ེབརན་ལྷྱིང་ལ་དགསོ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡོད་པར་ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་དང༌། རྒྱ་ནག་
གཉྱིས་བར་གྱི་འབྲལེ་བ་བཟང་ད་ུཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་བཟང་
པ་ོཞྱིག་བསུྐན་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཡང་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་བར་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོ
ནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་རུྒྱར་ཕན་ནསུ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལནྡ་པའྱི་ལེགས་སྐྱསེ་འབུལ་ཐུབ་
རུྒྱ་དང༌། ད་ེལརྟ་འགན་ཁུར་བཞསེ་དགསོ་ངསེ་ཡྱིན་པར་ངས་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་
ཡོད། ངསོ་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་
དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་འསོ་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱིས་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པས་ཡྱིན། བདེ་ཐབས་འདྱི་ལ་བརནེ་ནས་
བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བུང་ན། རྒྱ་གར་དང༌། རྒྱ་ནག་བར་ཡོད་
པའྱི་རྩདོ་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལོ་ ༥༤ འགྲ་ོ
གྱི་ཡོད། ཐགོ་མར་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་དསུ་སབྐས་སུ་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཤུགས་
སནོ་བརྒྱབ་པ་དང༌། ད་ེརསེ་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱི་དསུ་སབྐས་སུ་གཙོ་བརོ་དཔལ་འབརོ་
འཛུགས་སུྐན་ཐགོ་ཤུགས་སནོ་བརྒྱབ་ཡོད། ཁངོ་གྱི་རསེ་འཛྱིན་ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱི་དསུ་
སབྐས་སུ་མཚོན་བདེ་གསུམ་གྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་བཏནོ་ནས་འབརོ་ལནྡ་མྱི ་
མང་རྣམས་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཆོག་པ་བཟསོ་ཏ་ེ
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སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རང་གཞྱི་རྒྱ་བསྐྱདེ་བས་ཡོད། ཉ་ེདསུ་ཧུའུ་ཅྱིན་ཐའ་ོདང༌། ཁངོ་གྱི་
མཉམ་སྡབེ་དཔུང་ཁག་གྱིས་མྱི ་ཐགོ་གངོ་འགོ་བར་རྒྱལ་ཁབ་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་སྱིད་དབང་
རྩྱིས་སྤདོ་བད་ེབགླ་ངང་བདེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་
ནང་རྒྱ་ནག་ལ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་ཀང༌། དཔལ་འབརོ་ཚུད་
པའྱི་གནད་དནོ་མང་པའོྱི་ཐད་སྐྱནོ་ཆ་དང་ཕམ་ཉསེ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བུང་ཡོད། 
ད་ེདག་གྱི་རུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོགཅྱིག་ནྱི། བདནེ་པ་དང༌། དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་
མཐུན་པའྱི་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐབས་སྤདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང༌། བདནེ་
པ་དང༌། དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཞྱིབ་རགོས་ཐུབ་པ་བདེ་པ་ལ་གནས་ཚུལ་ཁབ་
སྤལེ་གྱི་རང་དབང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། 

 ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ལ་འགུར་བ་གཏྱིང་ཟབ་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སབྐས་ཡྱིན་པ་
དང༌། ངསོ་ནས་འགུར་བ་ད་ེདག་རྙགོ་ཟྱིང་དང༌། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་བད་ེབགླ་
ངང་འཕལེ་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ལ་གུ་ཡངས་གང་ཆེས་གནས་
ཚུལ་སྤལེ་རེས་ཀྱི་རང་དབང་དང༌། ཤེས་རགོས་ཡང་དག་པ་བདེ་རུྒྱའྱི་རང་དབང་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་
ལམ་ནས་བདནེ་པ་འཚོལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདནེ་པ་ད་ེཡང་རུན་
གྱིས་བསསེ་ལདྷ་མེད་པའྱི་བདནེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགསོ་ཤྱིང༌། གལ་ཏ་ེཆ་རྐནེ་ད་ེདག་
མ་འཛོམས་ན། རྒྱ་ནག་ལ་དནོ་དམ་པའྱི་བརན་ལྷྱིང་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་མེད། ཅྱི་
ས་ེགནས་ཚུལ་དངསོ་སསྦ་བསྐངུས་དང༌། མྱི ་མང་རྣམས་ནས་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
དངསོ་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་མྱི ་ཕདོ་པའྱི་གནས་སངས་འགོ་སྡདོ་དགསོ་བུང་ཚེ། བརན་
ལྷྱིང་ཟརེ་བ་ཇྱི་ལརྟ་ཡོང་ཐུབ་བམ།   

 ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ད་ེབས་གུ་ཡངས་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབ་དང༌། 
མཐར་ཐུག་མང་གཙོ་ཅན་ད་ུའགུར་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོབའྱི་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་



252

ནག་གྱི་འགུར་བའམ། སུྒར་བཅསོ་ད་ེདག་གནེ་ལོག་གྱི་བདེ་སངས་སོགས་ཡོ་འཁམོ་
ཆེན་པའོྱི་རྱིགས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ངས་ལོ་མང་སྔནོ་
ནས་བརདོ་ཟྱིན། ད་ེནྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་སྨསོ་ཅྱི། འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་སྡ་ེསྤྱིའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་
ཁ་ེཕན་ཡང་ཡྱིན། 

 རྒྱ་ནག་འདྱི་ཉྱིད་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་སབོས་ཤུགས་
ཤྱིག་ཏུ་གུར་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་
དང༌། དགོས་པ་རྣམ་རགོ འཇྱིགས་སང་སོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངངས་
འཚབ་ད་ེདག་མེད་པ་བཟ་ོཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཨོ་ལཱམ་པྱིཀ་རྩདེ་འགྲན་གྱི་མགྲནོ་བདག་
བདེ་པ་དང༌། འཛམ་གླྱིང་ཐགོ་གསལ་བཤད་ཀྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་ཇྱི་ཙམ་བས་ཀང་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། རྒྱ་གཞུང་གྱི་སྤྱི་དམངས་སྤྱི་དང༌། ལགྷ་པར་ད་ུགྲངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཇྱི་སྱིད་སྤྱི་ཚོགས་དང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་རང་
དབང་ཁག་ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་དབང་མ་བུང་བ་ད་ེསྱིད་ད་ུརྒྱ་ནག་ད་ེཞྱི་བད་ེདནོ་ད་ུ
གཉརེ་མཁན་དང༌། ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའྱི་མདནུ་བསྐྱདོ་ཀྱི་སབོས་ཤུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་
འཛམ་གླྱིང་གྱིས་ཁས་ལེན་བ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱ་རེད། 

 བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་འཕལེ་རྒྱས་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་གདངོ་
ལེན་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེགུ་
ཡངས་དང༌། རང་དབང༌། བདནེ་པ། དྲང་པ་ོབཅས་འཇྱིག་རནེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བཟང་པའོྱི་རྱིན་ཐང་དང༌། ཕུགས་བསམ་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སབོས་ཤུགས་ཤྱིག་གྱི་
ང་ོབརོ་འགུར་བའྱི་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཕན་
ནསུ་ལནྡ་པ་དང༌། གུ་ཡངས་ཀྱི་བ་ཐབས་ཤྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། དསེ་རྒྱལ་སྤྱི་དང༌། 
རྒྱལ་ནང་གཉྱིས་ཀར་ཡྱིད་ཆེས་དང༌། གདངེ་སྤབོས། བླ་ོརྒྱ་ཡངས་པ་བཅས་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་བསུྐན་ཐུབ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་ཐག་
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གཅདོ་བུང་ན་རྒྱ་ནག་རང་ཉྱིད་ད་ལའྟྱི་བར་བརལ་དསུ་སབྐས་འདྱི་ནས་དངེ་རབས་
ཅན་དང༌། གུ་ཡངས་ལནྡ་པ། རང་དབང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་སུྒར་
བཅསོ་བ་རུྒྱའྱི་ཐད་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན། ཕུགས་བསམ་ལནྡ་
པའྱི་བདེ་ཐབས་སྤད་ད་ེབདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཐག་གཅདོ་གཙང་མ་བདེ་པའྱི་ལས་
འགན་དང༌། ག་ོསབྐས་ཡོངས་རགོས་ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་ཡོད། 

ངསོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་གོ་སབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་གནས་པའྱི་ང་
ཚོར་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་ད་ུའགུར་བ་མེད་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང༌། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང༌། མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་གཡོ་བ་མེད་པ་དང༌། གཞན་འགྲན་མ་མཆྱིས་
པའྱི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེབཀྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།   

 འགྲ་ོཀུན་བད་ེབའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༥ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེདུྲག་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེདུྲག་
ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ངསོ་ནས་བདོ་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་
སུ་གནས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ད་ུཡོད་
པའྱི་ང་ཚོའྱི་གྲགོས་པ་ོཚོ་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་བཞྱི་བརལ་བའྱི་རྱིང་བདོ་ནང་འགུར་ལྡགོ་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད་པ་དང༌། དཔལ་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་ཆེན་པ་ོབུང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་
གཞྱི་རྩའྱི་འཛུགས་སུྐན་ཁག་ཀང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ཀར་མོ་ནས་ལ་ྷས་
བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཟ་ོསུྐན་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་
ཡྱིན། འནོ་ཀང་དསུ་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་རང་དབང་ཅན་གྱི་གསར་འགུར་དང༌། ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་ལ་འགྲ་ོམཁན་བཅས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་མྱིན་པར་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་སྐརོ་རྩམོ་ཡྱིག་མང་པ་ོསྤལེ་ཡོད་ཅྱིང༌། མང་ཆེ་བའྱི་རྩམོ་ཡྱིག་
ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཅསོ་མའྱི་བརདོ་ཚུལ་དང་ཐ་དད་རེད་འདགུ བདོ་ནང་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། ཆོས་དད་རང་མོས། རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་བཅས་བརྩྱི་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་སྐྱནོ་བརདོ་གསལ་འདནོ་བས་ཡོད་པ་རེད། 
དནོ་དངསོ་བདོ་ཀྱི་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་གསལ་པརོ་
བརདོ་ན། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་བཙུགས་ནས་ད་བར་འག་ོཁྱིད་ལྟ་ེབ་རྒྱ་རྱིགས་ཁ་ོ
ནས་བདེ་བཞྱིན་པ་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་དང༌། ད་ོདམ་སངས་
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འཛྱིན་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན། དསེ་གང་ཞྱིག་སནོ་གྱི་ཡོད་
ཅ་ེན། བདོ་ནང་དནོ་དམ་གྱི་མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མཉམ་དང༌། གཅྱིག་ཡྱིད་གཅྱིག་ཆེས་
ཀྱི་མཐུན་སྒྱིལ། བརན་ལྷྱིང་བཅས་མེད་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གསལ་
པརོ་བསན་ཡོད། 

 བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འསོ་བདོ་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་གྲགས་ཅན་ཚོས་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བས་ཡོད་པ་དང༌། ཁངོ་ཚོའྱི་
སྙྱིང་སབོས་ཆེ་བའྱི་བ་སྤོད་ད་ེརྱིགས་ཀྱིས་རྐེན་པས་དཀའ་སྡུག་ཀང་ཚད་མེད་
མངོ་དགསོ་བུང་ཡོད། དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ལོ་རབས་དུྲག་ཅུའྱི་འག་ོསདོ་ད་ུཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་གོང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་ཚོར་སྙན་
ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་སྡགུ་དང༌། སེམས་ནང་གྱི་རེ་འདནུ་
གསལ་པརོ་བཀདོ་པ་གནང་ཡོད། བདོ་རྱིགས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ནང་ནས་དམར་པའོྱི་ལ་ྟ
བ་འཛྱིན་མཁན་ཐགོ་མའྱི་གྲས་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཀང་ཉ་ེདསུ་
དབྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་ཁངོ་གྱི་ལོ་རུྒྱས་དབེ་ཅྱིག་བཏནོ་པ་དའེྱི་ནང་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་ཁ་ེཕན་
རྣམས་བསུྒབ་རུྒྱ་ནྱི་དགསོ་གཏུགས་ཆེ་བའྱི་སྐརོ་རྒྱས་གླངེ་བས་འདགུ  ད་ེབཞྱིན་
བདོ་རྱིགས་མཐ་ོརྱིམ་འག་ོཁྱིད་མང་ཆེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནང་ཡྱིད་བླ་ོམྱི ་ཚྱིམས་
པའྱི་མངོ་ཚོར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདྱི་ལོ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་བཙུགས་ཏ་ེལོ་བཞྱི་བཅུ་
འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་འཁལེ་གྱི་ཡོད་སབས་བཅསོ་མའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་བདེ་སྒ་ོརྣམ་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་སྤལེ་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་རེད། འནོ་ཀང་བདེ་སྒ་ོད་ེདག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་
གཞྱི་རྩའྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་མཚོན་མྱི ་ཐུབ་པས་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་རེད། དཔརེ་ན། 
ད་ེས་ྔམདནུ་མཆོངས་ཆེན་པ་ོདང༌། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཆེན་པ་ོཟརེ་བ་སོགས་
ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ལའང་སབྐས་ད་ེདསུ་ཕྱི་ཚུལ་རླབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པའྱི་
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རསེ་དྲན་གྲ་རྒྱས་བརྱིད་ཉམས་ལནྡ་པ་ཞྱིག་སྤལེ་ཡོད། 

 ཉ་ེབའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་གཉྱིས་ལགྷ་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབརོ་ཧ་ལས་པའྱི་
འཕལེ་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕྱིན་པར་བརནེ། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་འདྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུའྱི་གངོ་གྱི་
རྒྱ་ནག་དང་མྱི ་འདྲ་བར་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབུང་ནས་དངེ་སང་རྒྱ་ནག་ད་ེའཛམ་གླྱིང་
ཐགོ་ཤུགས་རྐནེ་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གུར་ཡོད་ལ། ད་ེནྱི་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། རྒྱ་ནག་ནྱི་མྱི ་འབརོ་ཆེས་མང་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ལོ་རུྒྱས་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་གནའ་བའོྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་ཀང་རེད། འནོ་ཀང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་
མེད་པ། དྲང་བདནེ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མེད་པ། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཚུད་པའྱི་
གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་རང་སྐྱངོ་ལག་ལེན་ཇྱི་བཞྱིན་མེད་པ་བཅས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་རང་ཉྱིད་ལ་མཚན་ཤས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་
ཕགོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དཀའ་བ་དང༌། དགོས་པ་རྣམ་རགོ་བདེ་པའྱི་རྐནེ་
དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་དའུང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་
ཁྱིད་རྣམ་པས་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛྱིན་པའྱི་གཅྱིག་སྒྱིལ་དང༌། བརན་ལྷྱིང་གྱི་འགགོ་
རྐནེ་ད་ུགུར་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། རྒྱ་ནག་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་ལནྡ་
བཀུར་འསོ་ཤྱིག་ཏུ་འགུར་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག  གནད་དནོ་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་རུྒྱ་མཚན་
ལནྡ་པ་དང༌། གདངེ་སྤབོས་ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བུས་ལག་ལེན་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་
མཐངོ་གྱི་འདགུ  

 རྒྱ་ནག་གང་ད་ུཡོད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་ཚུལ་
ཐགོ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ཉ་ེབའྱི་དསུ་སབྐས་ནང་ཞྱི་བད་ེ
དང༌། འཚེ་བ་མྱི ་འདདོ་པ། མང་གཙོ། དྲང་བདནེ། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་བཅས་ལ་
ད་ོའཁུར་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབ་དང༌། གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་རགོས་གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། 
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དཔརེ་ན། བར་ལམ་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའྱི་ཁུལ་ད་ུས་འགུལ་མཚོ་འཁམོས་ཀྱི་རང་བུང་
གནདོ་འཚེ་བུང་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་དང༌། མྱི ་སྒརེ་བཅས་མང་
པསོ་སརྔ་ན་མ་གྲགས་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཀྱིས་ཛ་དྲག་རུད་སྐྱབོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་
ཞུགས་པ་དསེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་དནོ་དམ་ཐགོ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་གྱི་ཕན་ཚུན་
འབྲལེ་བ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཇྱིག་རནེ་སྤྱི་ཡོངས་འགན་ཁུར་གྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་གལ་
ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབུང་ཡོད།  

 བདོ་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐད་ངསོ་རང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་སྒརེ་གྱི་ཆབ་
སྱིད་ག་ོགནས་དང༌། ཐབོ་ཐང་རྩདོ་རུྒྱའམ། ཡང་ན་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གྱི་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ཆེད་མྱིན་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་གཞུང་འབྲལེ་གསལ་བསྒགས་ཀྱིས་
གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད། ད་ེཡང་ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོར་རང་དབང་གང་འཚམས་བུང་ས་ེ
བདོ་ད་ུལོག་རུྒྱ་བུང་བའྱི་གནས་སབྐས་སུ་ངསོ་ནས་གཞུང་གྱི་ལས་གནས་གང་རུང་
ངམ། ཡང་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོགནས་གཞན་གང་ཡང་འཛྱིན་རུྒྱ་མྱིན་པ་དང༌། ད་ེ
བཞྱིན་ད་ལའྟྱི་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་འདྱི་ཡང་ཕྱིར་བསྡ་ུབ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་དང༌། བདོ་
ཀྱི་རྩ་བའྱི་འགན་འཁུར་བདོ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་རྣམས་ནས་རྐང་འགན་བླང་
དགསོ་པ་གསལ་པརོ་བརདོ་ཡོད། 

 ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་རྣམ་པར་སླར་ཡང་གསལ་བརདོ་
བ་རུྒྱར། ངསོ་ཀྱིས་ཇྱི་སྱིད་བདོ་ཀྱི་ལས་དནོ་གྱི་འགན་འཁུར་བ་ད་ེསྱིད་ད་ུང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་མྱི ་བདེ་པར་དབུ་མའྱི་ལངས་ཕགོས་འདྱི་མཐའ་
འཁངོས་དམ་འཛྱིན་བ་རུྒྱ་དང༌། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒམོ་
གཞྱིའྱི་ནང་གནས་རུྒྱ་འདདོ་འདམེས་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེལའྟྱི་ཐབས་ལམ་གྱིས་བདོ་མྱི ་
མང་ལ་མ་འངོས་རྒྱང་རྱིང་ནང་ཕྱི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པར་
ངས་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཛམ་གླྱིང་གྱི་ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་ཀང་
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འདྱི་ནྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་མཐུན་ཞྱིང་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་དང༌། བདོ་རྒྱ་
མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཁ་ེཕན་མཚོན་པ་བཅས་ལ་ངསོ་འཛྱིན་གྱིས་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་བར་བརནེ་ངསོ་ཀྱི་བླ་ོསབོས་ལ་སྐལུ་ལགྕ་ཆེན་པ་ོབུང༌། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་
ནག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི ་སའྱི་ཁདོ་ནས་ངསོ་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ལ་ཡང་དག་པའྱི་
ངསོ་འཛྱིན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་དསེ་ངསོ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་ད་ེབས་སྐལུ་
ལགྕ་ཆེན་པ་ོབུང༌།  

 རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དང༌། ང་ཚོའྱི་བར་སརླ་ཡང་འབྲལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་
པར་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབུང༌། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་ངསོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་པ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་བསྐྱདོ་ད་ེདབུ་ཁྱིད་རྣམས་དང་གླངེ་མོལ་ཐངེས་གསུམ་པ་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེ
ནས་ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་འབྲལེ་བ་གངོ་འཕལེ་ད་ུའགྲ་ོབ་མཚོན་ཡོད། དངེ་སབྐས་བཙན་
བལོ་མང་ཚོགས་ནས་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་པས་བདོ་མྱིའྱི་
ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་འགན་ཁུར་མང་ཙམ་ལེན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལརྟ། ངས་ཁངོ་
ཚོར་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་དང་གླངེ་མོལ་ཐངེས་གསུམ་པ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་
ཕགོས་ནས་གླངེ་སླངོ་བས་པའྱི་གནད་དནོ་ཁག་གྱི་ཐགོ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་དགསོ་
ངསེ་རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་དམ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གམོ་སབས་སྤ་ོདགསོ་
པའྱི་བཀདོ་མངགས་ལམ་སནོ་བས་ཡོད། ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོང་བའྱི་དགསོ་ངསེ་
ཆ་རྐནེ་བསུྐན་ཏ་ེཡུན་རྱིང་ཐག་གཅདོ་མ་བུང་བའྱི་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཕན་ཚུན་
གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། 

 མཐའ་དནོ། ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། མྱི ་
མང་ནས་ང་ཚོར་འགུར་བ་མེད་པའྱི་ཤ་ཚའྱི་སེམས་འཁུར་དང༌། མཐུན་འགུར་
རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབསགྔས་བརདོ་དང༌། 
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་རང་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ཆ་
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ཤས་ཡྱིན་པ་ལ་ྟབུའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདགུ  ད་ེནྱི་རྒྱ་གར་དང༌། བདོ་ཀྱི་བར་
དསུ་རབས་མང་པའོྱི་སྔནོ་ནས་ཆོས་དང༌། རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྲལེ་བ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ངསོ་དང་ད་ེབཞྱིན་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བ་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་
བཅུ་ཞེ་ལྔའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་གྱི་སྒ་ོནས་གནས་སྡདོ་ཆོག་པ་བུང་བས་
ཡྱིན། 

 བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་རྩ་དནོ་གྱི་ཆེད་ད་ུརང་གྱི་ལུས་སགོ་ལེགས་སྐྱསེ་སུ་
འབུལ་མཁན་བདོ་མྱི ་དཔའ་བ་ོཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་དང༌། སྨནོ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༦ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེབདནུ་ 

པའྱི་ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ད་ཉྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ཞ་ེབདནུ་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། ངསོ་
ནས་བདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་རང་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་
གྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གྱི་གྲགོས་པ་ོརྣམ་པ་
ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་དང་། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དནོ་ད་ུདཀའ་སྡགུ་མངོ་མཁན་དང་ 
ལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་དཔའ་བ་ོདང་དཔའ་མོ་ཡོངས་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་བདེ་རུྒྱ་
ཡྱིན།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཙམ་ནས་གངས་ལྗངོས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དསུ་འགུར་སརྔ་
མ་གྲགས་པ་རྱིམ་བཞྱིན་བུང་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་དསུ་ཚྱིགས་གསར་པ་ཞྱིག་ཚུགས་ཏ་ེ 
༡༩༥༡ ལོར་བདོ་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་བབས་དངསོ་ཡོད་དང་བསནུ་དབུས་
དང་ས་གནས་དབར་འཇགོ་པའྱི་གྲསོ་མཐུན་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐག་
གཅདོ་བས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ནང་གསལ་བ་ལརྟ། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་ཁྱིམ་
རང་བདག རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པའོྱི་ནང་
མཉམ་གནས་མཐུན་བསྒྱིལ་གོང་བུ་གཅྱིག་གུར་གྱི་སྱིད་བུས་དནོ་དམ་ལག་བསར་
ཡོང་བའྱི་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རྩལ་སུྤགས་བས་ཤྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤།༥༥ 
ལོར་བདོ་མྱིའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེངསོ་རང་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུཆེད་བསྐྱདོ་ཀྱིས་གཙོ་འཛྱིན་
མའ་ོཀུ་ཞྱིས་མཚོན་ཏང་སྱིད་དམག་གསུམ་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པར་བདོ་
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རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་མདནུ་ལམ་གྱི་སྐརོ་གྲསོ་མོལ་གྱི་ག་ོསབྐས་བངླ་བ་དང་། སབྐས་
དརེ་རེ་བ་དང་ཡྱི ད་ཆེས་ཆེན་པ་ོརྙདེ་ད་ེབདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་སྐབས་བླ་ོབད་ེགདངེ་
འཁལེ་བུང་རངུ་ ༡༩༥༥ ལོ་མཇུག་ནས་བདོ་ས་འགར་གཡོན་ཐལ་གྱི་བུང་བ་རྱིམ་
བསདུ་མཐར་ ༡༩༥༩ ལོར་གངས་ལྗངོས་ས་གནས་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕད་ད་ེ
ངདེ་རང་ཐ་ེབའྱི་བདོ་མྱི ་འབུམ་ཚོ་བརལ་བ་ཞྱིག་བཙན་བལོ་བ་དགསོ་བུང་ས་ེད་ཆ་
མྱི ་ལོ་ ༤༦ ཧྱིལ་པ་ོསོང་ཟྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་འབུང་འགུར་རྒྱ་བདོ་
ཞྱི་མོལ་གྱི་གོ་སབྐས་ཤྱིག་ཅྱིས་ཀང་ཡོང་ངསེ་ལ་ད་ེསབྐས་གྲསོ་འཆར་འདནོ་རུྒྱར་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྩ་དནོ་གཏན་འཁལེ་བས་ཤྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་པ་ེཅྱིང་
གྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པ་དང་ཐད་འབྲལེ་བུང་ནས་དངེ་ཤའ་ོཕྱིང་གྱིས་རང་བཙན་མ་
རྩདོ་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ཚང་མ་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་རུྒྱའྱི་
ཞལ་བཞེས་བུང་བ་ནས་བཟུང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བུས་འགུར་བ་མེད་པ་ལག་བསར་བས་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྤྱི་དང་། རྒྱལ་ནང་། བདོ་
ནང་བཅས་པར་བཟདོ་བསན་དཀའ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བུང་རུང་སབྐས་
སོ་སོར་དངསོ་དནོ་དང་མཐུན་པའྱི་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་པ་ཙམ་མ་གཏགོས། དསུ་དང་
གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སབྐས་སུའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་དང་འགལ་
བ་ནམ་ཡང་བས་མེད་པ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་གསལ་ལརྟ་ལགས། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཞྱི་མེད་ཀྱི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་
འདྱི་ནས་ཁ་ཚྱིག་དནོ་ལ་མྱི ་གནས་པའྱི་ཁ་བྲལ་གྱི་རེ་འདནུ་བཅངས་པ་དང་། ལྐགོ་
གཡོའྱི་བ་སྤདོ་སྤལེ་གྱི་ཡོད་ལུགས་སྐྱནོ་འཛུགས་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་
ཐད་འབྲལེ་བསྐྱར་གསོ་བུང་བ་ནས་བཟུང་ངསོ་ཀྱི་ང་ོཚབ་རྣམས་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲལེ་ཡོད་མྱི ་སའྱི་དབར་འབྲལེ་མོལ་རྱིམ་པར་
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བུང་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་གསལ་བཤད་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུགས་བུང་འདགུ་པ་འདྱིས་
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུགས་དགོས་རྣམས་སངས་ཐུབ་པ་
དང། བསམ་ཚུལ་དང་ལ་ྟཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་རྣམས་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་རྱིམ་
གྱིས་བསལ་ཏ་ེགཉྱིས་མོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རྙདེ་སོན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བུང་བ་དང།  
ལགྷ་པར་ཉ་ེཆར་བདནུ་ཕག་ཁ་ཤས་སྔནོ་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་ལ་ྔཔ་བས་ཤྱིང་ད་རེས་
ཀྱི་འབྲལེ་མོལ་དསེ་ཕགོས་གཉྱིས་ཀའྱི་ད་ཡོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་ཆེ་ཁག་གྱི་
གནས་ཚུལ་དང་རུྒྱ་མཚན་གསལ་རགོས་ཐུབ་པ་དང་། འགལ་བ་ད་ེཚོ་སེལ་བའྱི་
མཐུན་རྐནེ་ཇྱི་དགསོ་ཤེས་རགོས་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་བུང་འདགུ སབྐས་དརེ་
འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི ་སར་ངདེ་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལ་ྟ
སྐརོ་གནས་མཇལ་ཞྱིག་ཡོང་འདདོ་ཡོད་པ་བསྐྱར་ནན་གསལ་བརདོ་བས་ཡོད་ཅྱིང་། 
རྒྱ་ནག་ནྱི་ནང་ཆོས་ཡུན་རྱིང་དར་བའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རྩ་ཆེའྱི་གནས་
ཆེན་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགུར་
བ་དང་། ཡར་རྒྱས་རྣམས་དངསོ་སུ་མཐངོ་ཐསོ་ཉམས་མངོ་ཡོང་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་རེ་བ་
ཡོད།

ཉ་ེབའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
དཔལ་འབརོ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་མགགོས་ཚད་གཟངེས་ཐནོ་བུང་
འདགུ་པ་ད་ེནྱི་བསདོ་བསགྔས་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་བདོ་རྱིགས་
གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུའང་སྒམོ་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སུྐན་རྒྱ་མྱི ་ཆུང་བ་ཞྱིག་བུང་
ཡོད་པའང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་འགྲསོ་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་རུྒྱན་ད་ུངསོ་འཛྱིན་བདེ་
ཀྱི་ཡོད། མྱི ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་གྱི་བུང་བར་ཞྱིབ་སབྐས་མའ་ོཀུ་ཞྱིའྱི་དསུ་སབྐས་མརྐསེ་
དང་ལེ་ནྱིང་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ་གཙོ་བཟུང་གྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོབུང་བ་དང་། 
ད་ེནས་དངེ་ཤའ་ོཕྱིང་གྱི་དསུ་སབྐས་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་གྱི་ལམ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་
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རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁམོ་རྲྭའྱི་དཔལ་འབརོ་ལམ་སལོ་སྒ་ོཕ་ེནས་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་ཞྱིང་། ད་ེརསེ་ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱི་དསུ་སབྐས་དམར་ཤོག་ད་ེབཟ་ོ
ཞྱིང་ངལ་རྩལོ་མྱི ་མང་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་མྱིན་པར་མཚོན་བདེ་གསུམ་གྱི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་
བརནེ་ནས་ཐནོ་བསྐྱདེ་དང་། རྱིག་གཞུང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། ད་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་ཧུའུ་ཅྱིན་
ཐའསོ་ཞྱི་བདའེྱི་འཆམས་མཐུན་གསུམ་གྱི་ཐབས་བུས་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ 
རྒྱལ་ནང་། ཁྱིམ་མཚེས་བཅས་པར་འཆམས་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
མངནོ་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་དསུ་ཀྱི་འགུར་བ་དང་འཚམས་པའྱི་སྱིད་དབང་གྱི་རུྒྱད་
རྱིམ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛུགས་སུྐན་རུྒྱན་བསྐྱངས་ཀྱིས་ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་སབོས་ལནྡ་གྲས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་འབུར་
ཐནོ་ཡོང་བཞྱིན་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི ་མྱི ་འབརོ་དང་ལོ་རུྒྱས་གང་གྱི ་ཆ་ནས་འསོ་ཤྱིང་
འཚམས་པ་ཡྱི ་རངས་འསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འནོ་ཀང་འདརོ་ད་ུམེད་པའྱི་གནད་དནོ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབོས་ཤུགས་དང་། དཔལ་འབརོ་གྱི་ཡར་རྒྱས་
དང་ཆབས་ཅྱིག སྤྱི་ཚོགས་གུ་ཡངས། རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་གསར་འགུར། སྱིད་
བུས་གང་ཡང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་སོགས་དངེ་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕལེ་ཕགོས་
དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགསོ་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ས།ེ ད་ེནྱི་དནོ་དམ་གྱི་ཞྱི་བད་ེའཆམས་
མཐུན་བརན་ལྷྱིངས་ཡོང་བའྱི་རང་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཤེས་ལནྡ་ཀུན་གྱིས་མཐངོ་ཆོས་སུ་
གུར་བ་འདྱི་ཡྱིན།

 རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་གྲངས་ཉུང་
མྱི ་རྱིགས་ལ་ྔབཅུ་ང་ལའྔྱི་ནང་མྱི ་འབརོ་མང་གྲས་སུ་ཚུད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་
གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་ས་བབས་དང་། ལོ་རུྒྱས། སདྐ་ཡྱིག 
རྱིག་གཞུང་། ཆོས་དང་ཡུལ་གམོས་གཤྱིས་ལུགས་བཅས་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཆེས་ཁད་
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པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འཛམ་གླྱིང་ཚང་མས་མཐུན་སང་ད་ུགུྲབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་པའྱི་མཐ་ོརྱིམ་གྱི་དབུ་འཁྱིད་མང་
པསོ་ངསོ་འཛྱིན་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད། 

 ངསོ་ཀྱི་རེ་འདནུ་ནྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་
རང་ཁྱིམ་རང་བདག་དང་། རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི་གནས་བབ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་
ཞྱིག་ཡོང་དགསོ་པ་ད་ེགཅྱིག་པུ་ཡྱིན། རེ་འདནུ་ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་ཆ་རྐནེ་ཡོད་པ་དང་། བསུྒབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། 
ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ། རུྒྱ་མཚན་དང་ལནྡ་པ། གཞྱིས་
བསེ་བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་རེ་འདནུ་ནྱི་འདས་
པ་ལས་མ་འངོས་པ་གལ་ཆེ་བར་བརྩྱིས་ཏ་ེད་ལའྟྱི་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང། 
མ་འངོས་པའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གཞྱི་བཅལོ་ཏ་ེབཏནོ་པ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་དསུ་རབས་
རྱིང་པའོྱི་ལོ་རུྒྱས་ནྱི་ང་ོབ་ོདང་འགྲལེ་བརདོ་བདེ་ཕགོས་གཅྱིག་གུར་ཞྱིག་མེད་པས། 
དའེྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་ཐབས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བས། ངསོ་ནས་ཡང་
ནས་ཡང་ད་ུའདས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་ཇྱི་ལརྟ་ཡང་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་མདནུ་ལམ་ཁ་བྲལ་
མྱིན་པར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་
ནས་འཚོལ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞེས་ཕྱི་ནང་གང་སར་རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསྒགས་བས་
དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་སབས། རང་ཁྱིམ་རང་བདག་གྱི་གནས་བབ་དནོ་དམ་པའྱི་
སྒ་ོནས་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སྐརོ་དགོས་འདནུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏནོ་ཡང་ཁ་
བྲལ་གྱི་ཕགོས་སུ་མྱི ་འགྲ་ོབ་ནྱི་དགོས་པས་བདནེ་དནོ་མ་བསྒྱིབ་ན་སུས་ཀང་གསལ་
རགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། བདནེ་དནོ་འདྱི་ལརྟ་ལ་བརནེ་རྒྱ་ནག་ནང་རྱིམ་བཞྱིན་དལ་
བུས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་རང་དབང་དང་། གུ་ཡངས། གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་སོགས་མཐུན་པའྱི་རྐནེ་ཚོགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་མོལ་གྱི་
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ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་འབྲལེ་བ་མུ་
མཐུད་དང་། བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་ཐབས་ལ་འབད་བརྩནོ་ཡོད་རུ་རྩལ་
སུྤགས་བས་དང་བདེ་མུས་ཡྱིན་ལ། བཙན་བལོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཡོངས་ལ་ཞྱི་མོལ་གྱི་
ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་དགསོ་པའྱི་འབདོ་བསྐལུ་ས་ྔརསེ་བས་ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ལམ་སརླ་
ཡང་གལ་ཆེ་ནན་དཔའེྱི་ཚུལ་ད་ུབདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་
ཐབས་སུ་ད་ལ་ྟའགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚང་མས་མ་ལན་མ་འགདོ་པ་ཞྱིག་
བསུྒབ་ཐབས་བ་རུྒྱའྱི་ཆེད་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་འབདོ་བསྐུལ་གཞྱིར་
བཟུང་ཐུགས་སང་དམ་དནོ་ཡོང་བ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་དང་། བདོ་རྱིགས་ལ་ཤ་ཞནེ་དང་ཐུགས་སང་ཡོད་པ་ཚང་མར་
ད་ེམཚུངས་ཀྱི་འབདོ་བསྐལུ་བདེ་ཀྱིན་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་གནའ་བའོྱི་བདོ་ཀྱི་
གཏམ་དཔརེ་ལག་པ་ཡ་གཅྱིག་གྱི་བཟླགོ་པ་མྱི ་ཡོང་ཟརེ་བ་ལྟར་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་
ཁརོ་ཡུག་ཀང་ཕགོས་གཅྱིག་རྐང་པས་བསུྐན་ཐབས་མེད་པས། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀང་གལ་སྱིད་ད་ལའྟྱི་འབྲལེ་ལམ་འདྱིའྱི་བརུྒྱད་ནས་གྲསོ་
མོལ་བ་རུྒྱའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ལ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་གལ་གནད་ཅྱིག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་ཚེ་ད་ེདནོ་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་འགུར་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཁདེ་རྣམ་པའྱི་ངསོ་
ནས་ཀང་སནོ་གལ་ཆེ་བས་ད་ེལུགས་རེ་བསྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 ད་ེརྱིང་གྱི་གོ་སབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་གནས་པའྱི་ང་
ཚོར་ས་ྔབར་ཕྱི་གསུམ་ད་ུའགུར་བ་མེད་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རྣམས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་བརདོ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། མྱི ་མང་ནས་ང་ཚོར་གཡོ་བ་མེད་པ་དང་། གཞན་འགྲན་
མ་མཆྱིས་པའྱི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ངསོ་ནས་བདོ་
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མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བདེ་ད་ེསརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེདང་། བཀའ་དྲྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་
བརདོ་རུྒྱ་ཡྱིན། བདོ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་
སེམས་ཚོར་རྣམས་དྲན་བཞྱིན་ཚང་མར་རསེ་བརྩའེྱི་སྐྱབས་སྨནོ་དང་། འགྲ་ོཀུན་
བད་ེབའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༧ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེབརྒྱད་ 

པའྱི་ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་བདོ་མྱིས་ཞྱི་བའྱི་གནེ་ལངས་བས་
ནས་ལོ་ ༤༨ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་འདྱིར། གངས་ཅན་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དནོ་ད་ུ
དཀའ་སྡུག་མངོ་ཞྱིང་ལུས་སགོ་འདརོ་མཁན་ཚང་མར་རསེ་དྲན་དང་འབྲལེ་སྨནོ་
འདནུ་བདེ་རུྒྱ་དང་། ད་དངུ་བཙོན་བཅུག་དང་མནར་གཅདོ་ཀྱི་དཀའ་སྡགུ་མངོ་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱདེ་ཀྱིས་འཚམས་འདྲྱི་ཡོད།

 འདས་ལོ་ ༢༠༠༦ གྱི་ནང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་རང་རེར་མཁགེས་བཟུང་ཚྱིག་ངན་གདགུ་རྩབ་ཇ་ེཆེར་སོང་བ་
དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམ་བསྒགས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་སོང་འདགུ ཕགོས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སོགས་ཕན་བུ་བཟང་ད་ུཕྱིན་པ་
མ་ཟད། ལགྷ་པར་བླ་ོརྒྱ་ཡངས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའྱི་ནང་དངསོ་པའོྱི་ཡར་རྒྱས་
གཅྱིག་པུས་མྱི ་འགྲྱིག་པར་བསམ་པའྱི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དནོ་
སྙྱིང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསུྐན་དགསོ་པ་དང་། དའེྱི་ཆེད་ད་ལའྟྱི་ལམ་ལུགས་འདྱིས་མྱི ་
འདངེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོབ། ད་ེམཚུངས་ཆོས་དད་སྤྱི་དང་། ལགྷ་
པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་ཆབས་ཅྱིག་
གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལའང་ད་ོསང་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབ་དང་། ངསོ་
ལའང་རྒྱ་ནག་ནང་གནས་སྐརོ་ཆོས་བཤད་ཀྱི་དགོས་འདནུ་འདནོ་མཁན་མང་པ་ོ
ཡོང་བཞྱིན་པ་བཅས་འགུར་བ་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ ད་
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སྐབས་སྱིད་འཛྱིན་ཧུའུ་ཅྱིན་ཐའསོ་འཆམ་མཐུན་གྱི་འབདོ་སྐུལ་ནན་བསདུ་གནང་
བ་བསགྔས་འསོ་སུ་གུར། ད་ེཡང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་དའེྱི་རུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཕན་
ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་དགསོ་པ་དང་། ད་ེལ་དྲང་བདནེ་དང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་། འདྲ་
མཉམ་བཅས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སང་དང་གཤམ་འགོ་ལས་བདེ་ཚང་མས་
ལག་ལེན་དནོ་ཐགོ་འཁལོ་བ་དགསོ་གལ་ཆེ།

 རྒྱ་བདོ་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ཙམ་ནས་སདླ་རྒྱ་གཞུང་དང་
གྲསོ་མོལ་བདེ་རུྒྱའྱི་སབྐས་ཤྱིག་ཡོང་ངསེ་པས། ད་ེདསུ་རང་རེའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་
རྱིགས་ཡོངས་རོགས་གཅྱིག་གུར་གྱི་རང་སྐྱངོ་རྩ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བཞྱིན་མྱིང་
དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་ནང་དནོ་འགོ་གྲབས་བས་ཡོད་པ་ལརྟ། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་
དབུ་ཁྱིད་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་རང་བཙན་མ་རྩདོ་ན་གནད་དནོ་གཞན་ཡོངས་རགོས་
གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་ཆོག་རུྒྱའྱི་གྲསོ་འཆར་བཏནོ་པ་རང་རེའྱི་རེ་
འདདོ་དང་མཐུན་པས་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་གཏན་འབབེས་བས་
ཤྱིང་། ད་ེནས་ད་བར་ལོ་ ༢༨ སོང་རྱིང་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུའགུར་བ་ཕ་མོ་
ཙམ་མེད་པར་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ལག་བསར་བས་པ་ཡྱིན། སྱིད་ཇུས་འདྱི་ནྱི་
བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་ཀའྱི་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་དང་། ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ནང་ཞྱི་བད་ེ
མཉམ་གནས། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་སོགས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཕུགས་དམྱིགས་བཟང་
པ་ོརྣམས་གཞྱི་རྩར་བཞག་ས་ེདཔད་ཞྱིབ་དང་ག་ོབསྡརུ་མཐྱིལ་ཕྱིན་བས་ནས་གཏན་
འབབེས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིད་ཇུས་འདྱི་ལ་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་བསམ་
ཡོད་མང་པ་ོདང་། རྒྱལ་ཁབ་ད་ུམའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཀྱི་
ཡོད།

 ངསོ་ཀྱིས་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི་
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གནས་བབ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་དགོས་པའྱི་རུྒྱ་
མཚན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བདོ་རྒྱའྱི་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་འདྲ་མཉམ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ཆེན་
པའོྱི་རྱིང་ལུགས་དང་ས་གནས་མྱི ་རྱིགས་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་གཅྱིག་
བསྒྱིལ་བཅསོ་མྱིན་ཞྱིག་བསུྐན་ཏ་ེཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་སྒ་ོནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་
གྲགོས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་བརན་ལྷྱིང་དང་། ཕྱི་དངསོ་པ་ོདང་ནང་བསམ་བླའོྱི་ཡར་རྒྱས་
ཟུང་འབྲལེ་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་ཆེའྱི་ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་དང་། ལེགས་བང་། 
སདྐ་ཡྱིག་བཅས་འགྲ་ོབ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་དནོ་ད་ུའཛྱིན་སྐྱངོ་ཐུབ་པ་
བ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན།

 མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་བཙུག་དགསོ་པ་ནྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སོ་
སོའྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོདང་ཁད་ཆོས། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་ཉམས་མེད་སུང་
སྐྱབོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན་ནའང་། དངསོ་དནོ་ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེགྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཚང་མར་གྲངས་མང་མྱི ་རྱིགས་གཞན་གྱི་མྱི ་འབརོ་ཕནོ་ཆེས་ཁབ་ས་ེསོ་སོའྱི་
ང་ོབ་ོདང་། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་རུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་རུྒྱ་ལ་ྟཞགོ ཉྱིན་རེའྱི་
འཚོ་བའྱི་ནང་དའུང་མྱི ་རྱིགས་ཆེན་པའོྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། གམོས་གཤྱིས་ལ་མ་བརནེ་
ཐབས་མེད་ཆགས་པ་འདྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་དང་བཟང་པའོྱི་
གམོས་གཤྱིས་རྱིམ་པས་རྩ་བརླག་འགྲ་ོཉནེ་ད་ུགུར། མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ་ལ་ྟབུ་
སྒམོ་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སུྐན་ལ་ཉསེ་པ་མ་མཐངོ་ཡང་། དངསོ་སུ་འཁརོ་ལམ་མཐུད་
ནས་ད་བར་བདོ་སའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆག་དང་། ཆུ་རུྒྱན་ཁག་འབགས་བཙོག་དང་
བདེ་ལོག་སྤད་པ། རང་བུང་ཐནོ་ཁུངས་རྣམས་ལ་བཤུ་གཞགོ མྱི ་འབརོ་སྤ་ོཤུགས་
སོགས་བདོ་ཀྱི་སདོ་བཅུད་གཉྱིས་ཀར་ཉམས་ཉསེ་ཚབས་ཆེ་བུང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་
འདྱི་དག་བླ་ོའཚབ་སྐྱ་ེགཞྱི་ཞྱིག་འདགུ

 གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཁག་གྱི་ནང་ཤེས་འཇནོ་ལནྡ་པའྱི་གུང་ཁན་ཏང་མྱི ་
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མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བུང་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་གནས་རྱིམ་གྱི་འག་ོཁྱིད་དབང་ཚད་ལནྡ་པ་
ཆེས་ཉུང་ངུ་དང་། འགའ་ཤས་ལ་ཁ་བྲལ་བ་སོགས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་བཏགས་པ་ད་ེནྱི་
ཆེས་བླ་ོཕམ་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དང་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་དནོ་དམ་
གྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་རང་སྐྱངོ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེཡང་གྲངས་ཉུང་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་མྱི ་རྱིགས་ད་ེཡོངས་
རགོས་རང་སྐྱངོ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་དགསོ་པ་བཅས་ཀྱི་དགསོ་འདནུ་ནྱི་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག དྲང་བདནེ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་སསྦ་པའྱི་
ཕུགས་དམྱིགས་གཞན་ཅྱིའང་མེད་པ་ནྱི་འཇྱིག་རནེ་ཀུན་གསལ་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་
འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་དགོས་འདནུ་དའེྱི་ཆེད་ཐབས་ཤེས་མུ་མཐུད་བ་རུྒྱ་ནྱི་བདོ་
མྱི ་རྱིགས་ལ་འཁྱི་བའྱི་རྩ་ཆེའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། དསུ་འགརོ་ཇྱི་ཙམ་
བུང་ཡང་མངནོ་འདདོ་མ་འགུྲབ་བར་བ་རུྒྱའྱི་སྙྱིང་སབོས་ལ་ནམ་ཡང་འགུར་བ་འགྲ་ོ
མྱི ་སྱིད། བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རྩདོ་ནྱི་མྱི ་སྒརེ་རེ་ཟུང་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་མྱིན་
པར་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རྩདོ་ཡྱིན་ལ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀང་
ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་སུ་བསུྒར་ཏ་ེམྱི ་མང་གྱི་ཆེད་ད་ུམྱི ་མང་གྱིས་
བདམས་པའྱི་མྱི ་མང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་འདྱི་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་བརུྒྱད་རུྒྱན་འཛྱིན་ཐུབ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་
དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱི་བརན་པ་ོབསུྐན་ཡོད་པས། མཐའ་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཀང་
མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་ལརྟ་མང་ཚོགས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བདེ་རུྒྱ།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱའྱི་ཐད་ཀའྱི་འབྲལེ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་
བས་ཏ་ེངསོ་ཀྱི་ང་ོཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲལེ་ཡོད་
མྱི ་ས་དང་ཞྱིབ་ཆའྱི་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་ལ་ྔབས་ཏ།ེ ཕན་ཚུན་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་
དང་། དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོབཤད་རེས་བས་ཏ་ེའབྲལེ་
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ལམ་གྱི་སྒ་ོཞྱིག་དདོ་ཡོད་པ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ངསེ། ངསོ་ཀྱི་ང་ོཚབ་རྣམས་གནས་
དསུ་གང་དའུང་འབྲལེ་མོལ་མུ་མཐུད་བ་རུྒྱར་ག་ོསྒྱིག་ཡོད། འདྱི་སྐརོ་ཞྱིབ་པ་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་འཁདོ་ཡོད། བདོ་རྱིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་ལ་ཞེན་མ་དརོ་བར་བདོ་མྱིའྱི་དནོ་དམ་གྱི་ཁེ་ཕན་བསུྒབ་ཆེད་འབད་རྩོལ་རུྒྱན་
འཁངོ་བདེ་མཁན་གྱི་བདོ་རྱིགས་ཏང་མྱི ་དང་། འག་ོཁྱིད་ལས་བདེ། ལག་རྩལ་
ཆེད་ལས་པ་སོགས་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཚམས་འདྲྱི་དང་། ཁདེ་ཚོས་
སྙྱིང་སབོས་ཆེན་པསོ་རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཞབས་འདགེས་གང་ཐུབ་སུྒབ་པ་ལ་སྙྱིང་
ནས་ཡྱི ་རངས་བསགྔས་བརདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེམཚུངས་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་
མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ཉནེ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་སྒ་ོནས་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་
། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་པ་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་དང་། བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་ཆེད་ལྷག་བསམ་དང་སྙྱིང་སབོས་རུྒྱན་སྐྱོང་བེད་ཐུབ་པ་འདྱིར་ཡྱི ་
རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་སདླ་ཀང་ཞུམ་པ་དང་ལེ་ལོ། རྣམ་གཡེང་གྱི་དབང་ད་ུམྱི ་
གཏངོ་བར་ཧུར་བསྐྱདེ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། གཞྱིས་བསེ་བདོ་རྱིགས་
ཚང་མས་བླ་ོརྩ་ེགཅྱིག་སྒྱིལ་ཐགོ་མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མཉམ་དང་། མྱི ་རྱིགས་མཐུན་སྒྱིལ་
གྱི་ལམ་ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འདནུ་ལམ་བརན་པ་ོཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ་པའྱི་བསྐུལ་
འདགེས་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཡོངས་ལ་འགུར་
མེད་འགྲན་བྲལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ས་ེསྙྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞསེ་བརདོ་རུྒྱ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོཁུར་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་
མང་ཡོངས་ལའང་བཀྱིན་རསེ་དྲན་དང་། འགྲ་ོཀུན་ཞྱི་བདརེ་འཚོ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་
བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེདགུའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་བདོ་མྱི ་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱི་བའྱི་གནེ་ལངས་བས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ ༤༩ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་འདྱིར་
བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དནོ་ད་ུདཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་མངས་ཤྱིང་། ལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་སྨནོ་འདནུ་དང་། ད་ལའྟང་སྡགུ་སྦངོ་མནར་
གཅདོ་མངོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ། བདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུགནས་
པའྱི་བདོ་རྱིགས་རྣམས་དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ། དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་མང་
ཚོགས་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་ཡོད།

 ད་ཕན་མྱི ་ལོ་བཅུ་ཕག་དུྲག་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྱིང་ཆོལ་གསུམ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་
རགོས་རང་དབང་གྱི་ག་ོསབྐས་བྲལ་ཏ་ེདྲག་གནནོ་འགོ་འཇྱིགས་དངངས་དགོས་ཟནོ་
ཁ་ོནའྱི་ངང་གནས་དགསོ་བུང་ན་ཡང་། ཆོས་དད་དང་རྱིགས་ཞནེ། བདོ་ཀྱི་ཐུན་
མྱིན་ལེགས་བང་སོགས་རུྒྱན་འཛྱིན་ཐགོ རང་དབང་གྱི་མངནོ་འདདོ་ཉམས་མེད་
གནས་ཐུབ་པ་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཁད་
པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ངས་སྙྱིང་ནས་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརདོ་
བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་དྲང་བདནེ་དང་། ཞྱི་བད་ེལ་དགའ་བའྱི་གཞུང་
དང་། གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། མང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པསོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་
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ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་རུྒྱན་མཐུད་ཡོད་མུས་ཐགོ འདས་པའྱི་ལོའྱི་ནང་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པའོྱི་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་
པའྱི་རྣམ་འགུར་གལ་ཆེ་མང་དག་ཅྱིག་གསལ་སནོ་བུང་བར་བཀྱིན་རསེ་དྲན་བདེ་
རུྒྱ་ཡྱིན།

 བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་ནྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཁྱིམས་དནོ། འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཆོས་དང་ལེགས་བང་། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ངསོ་འཛྱིན། དཔལ་འབརོ། 
རང་བུང་ཁོར་ཡུག་སོགས་དནོ་གནད་ས་མང་དང་འབྲལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་
རྙགོ་འཛྱིང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། ད་ེསེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་ཕགོས་གཅྱིག་
གྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་མ་བལྟས་པར་ཀུན་ཕན་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་
དགསོ་པར་བརནེ། གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་དམ་འཛྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་
ད་བར་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་དང་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་འབད་རྩལོ་རུྒྱན་འཁངོས་
བས་པའྱི་བུང་རྱིམ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོ་ནས་བཟུང་ངསོ་ཀྱི་ང་ོཚབ་རྣམས་ཀྱིས་
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་དང་གླངེ་གཞྱིའྱི་གནད་
དནོ་ངསེ་ཅན་ཐགོ་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་དུྲག་བས་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེདག་གྱི་སབྐས་ཁངོ་
ཚོའྱི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་རྣམས་སེལ་ཆེད་དང་། ང་ཚོའྱི་མངནོ་འདདོ་གང་ཡྱིན་
གསལ་སནོ་ཆེད་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་འགྲལེ་བརདོ་གླངེ་མོལ་ཞྱིབ་རྒྱས་བས་པ་ལ་བརནེ་
ནས་ཕན་ཚུན་ག་ོརགོས་སྤལེ་བར་ཕན་ཆ་བུང་ཡོད་ཀང་། གཞྱི་རྩའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་
གུྲབ་འབྲས་གང་ཡང་མ་བུང་བ་དང་། འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བདོ་ད་ུདྲག་གནནོ་
གདགུ་རུྩབ་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་བཅས་ནྱི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་
ངའྱི་ངསོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་དང་བདོ་རྒྱའྱི་འབྲལེ་མོལ་མུ་མཐུད་བ་
རུྒྱར་འགུར་བ་མེད། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བླ་ོའཚབ་བདེ་
ཡུལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་བདག་དབང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཡྱིན་ཞྱིང་། 
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ད་ེརྩདོ་མེད་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་རྱིགས་མྱི ་
མང་རྣམས་འདདོ་བླ་ོཁངེས་ཤྱིང་ཡྱིད་ཆེས་རྙདེ་པའྱི་སྱིད་བུས་ཤྱིག་བཟུང་དགསོ་པ་
ད་ེཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་ནས་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་འགྲྱིགས་ཆགས་ཤྱིག་བུང་ན་ངའྱི་ངསོ་
ནས་བདོ་མྱིའྱི་མོས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ལན་མང་བརདོ་
ཡོད།

 ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཀྱི་ནང་མྱིག་རྒྱང་བསྱིངས་མ་ཐུབ་པའྱི་བདེ་ཕགོས་ས་
ཚོགས་ཀྱིས་རྐནེ་པས་རང་བུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་ཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་དང་།  
མྱི ་འབརོ་སྤ་ོཞུགས་ཀྱིས་བདོ་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་མྱི ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་ད་ུསོང་བས་
བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་ཡུལ་ནང་གྲངས་ཉུང་ད་ུའགུར་བཞྱིན་པ་ནས་སདྐ་ཡྱིག་དང་། 

ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་སོགས་བདོ་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་ང་ོབ་ོརྱིམ་ཡལ་གྱིས་མྱི ་
རྱིགས་ཆེན་པའོྱི་ནང་མངནོ་མེད་ད་ུསྱིམ་བཞྱིན་པར་མ་ཟད། དྲག་གནནོ་གྱིས་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤྱིག་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་འགགོ 
ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྱིད་དནོ་ད་ུབདེ་སྤདོ་ལོག་པར་བདེ་པ་སོགས་བ་སྤདོ་
ས་ཚོགས་སྤལེ་བཞྱིན་འདགུ་པ་ད་ེདག་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་
མེད་པ་དང་། བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཁ་བྲལ་བཏང་ས་ེམྱི ་རྱིགས་མཐུན་བསྒྱིལ་ལ་འགགོ་
རྐནེ་ཆེན་པ་ོཆེད་ད་ུབཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་དགོས་པའྱི་
སྐལུ་ལགྕ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།

 བདོ་རྱིགས་གནས་ཡུལ་རྣམས་སུ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དང་། རང་སྐྱངོ་ཁུལ། 
རང་སྐྱངོ་རངོ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་ཡོད་ཀང་། ད་ེདག་ནྱི་རང་སྐྱངོ་གྱི་མྱིང་ཚྱིག་
སངོ་པ་ལས། རང་སྐྱངོ་གྱི་དནོ་སྙྱིང་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་ས་གནས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱིས་
ཁུལ་དའེྱི་གནས་ཚུལ་མྱི ་ཤེས་ཤྱིང་། མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་གསུངས་པ་ལརྟ་རྒྱ་རྱིགས་
ཆེན་པའོྱི་རྱིང་ལུགས་འཛྱི ན་ནས་དབང་འཛྱི ན་བས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
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ཁ་ེཕན་ཆ་ཚང་བ་བསུྒབས་མ་ཐུབ་པ་དང་། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པར་
བཅསོ་མའྱི་རྣམ་འགུར་བཟ་ོསྒྱིག་གྱི་སྱིད་བུས་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སྨསོ་ཅྱི། རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆྱིག་བསྒྱིལ་དང་བརན་ལྷྱིང་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད་
པས། ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དནོ་དམ་གྱི་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་
དགསོ་གལ་ཆེ།

 ངསོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ་འགྲལེ་བརདོ་
བས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱི ་འདདོ་པའྱི་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། 

བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་སནྨ་གྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་མ་བུང་བར་ངསོ་ལ་ལོ་རུྒྱས་དང་བཟང་སྤདོ་
ཀྱི་འསོ་འགན་ཡོད་སབས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི ་མགྲྱིན་ཚབ་པ་རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་མུ་
མཐུད་བདེ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་ཐབས་མེད། གཞྱི་རྩའྱི་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་འདམེས་སལོ་འགོ་
ཚུགས་ཟྱིན་པ་ལརྟ། ངསོ་རང་ཕདེ་རས་ཡོལ་གྱི་གནས་བབས་སུ་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་
ཤེས་གསལ་ཡྱིན།

 རྒྱ་ནག་མུར་ཚད་མགགོས་པའོྱི་དཔལ་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་ལ་བརནེ་ནས་
སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབ་ོའཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་དགའ་སྤ་ོབདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ལ། འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་གལ་ཆེའྱི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་ཆ་
རྐནེ་དང་ག་ོསབྐས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ད་ལའྟྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་
ཚོགས་དང་། ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་ཡར་རྒྱས་ཞསེ་བརདོ་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདག་ལག་ལེན་
འཁལེ་རུྒྱར་འཛམ་གླྱིང་ཕལ་མོ་ཆེས་རེ་སྒགུ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདག་དནོ་
འཁེལ་ཡོང་བར་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་རྐང་པས་མྱི ་ཆོག་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་
སུྒར་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤདོ། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
བཅས་ཚད་ལོངས་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
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མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་མང་པ་ོའདསུ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་སབས། རྒྱལ་
ཁབ་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་མྱི ་རྱིགས་ཁག་དནོ་དམ་གྱི་འདྲ་མཉམ་དང་། མྱི ་རྱིགས་
སོ་སོའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ངསོ་འཛྱིན་སུང་སྐྱབོ་བ་རུྒྱའྱི་རང་དབང་བཅས་ངསེ་པར་ད་ུ
ཡོད་དགསོ། ཉ་ེཆར་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྱིད་འཛྱིན་ཧུའུ་ཅྱིན་ཐའསོ། བདོ་ཀྱི་
བརན་ལྷྱིང་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་དང་། བདོ་ཀྱི་སུང་སྐྱབོ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སུང་
སྐྱབོ་ཡྱིན་པས། བདོ་མྱིའྱི་འཚོ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། མྱི ་རྱིགས་དང་
འབྲལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ལ་ལེགས་བཅསོ། སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་རུྒྱན་སྐྱངོ་སོགས་
དགསོ་ཚུལ་གསུངས་འདགུ་པ་ནྱི་དངསོ་དནོ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེདག་
དངསོ་སུ་ལག་བསར་ཡོང་བའྱི་རེ་སྒགུ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 འདྱི་ལོ་ཨོ་ལམ་པྱིཀ་རྩེད་འགྲན་པ་ེཅྱིང་ད་ུའཚོག་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་
གྱིས་དགའ་སྤབོས་དང་བཅས་ཏ་ེངང་སྒགུ་བདེ་བཞྱིན་པ་ལརྟ། ངསོ་ཀྱིས་ཐགོ་མ་
ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཨོ་ལམ་པྱིཀ་རྩདེ་འགྲན་གྱི་ག་ོསབྐས་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བས་
ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྩདེ་འགྲན་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རང་དབང་དང་
། འདྲ་མཉམ། མཛའ་མཐུན་སོགས་མཚོན་པའྱི་རྣམ་འགུར་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། རྒྱ་
ནག་གྱིས་རྩེད་འགྲན་འདྱིའྱི་མགྲནོ་བདག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བདེ་ཆེད་རྒྱལ་ནང་ད་ུསྨྲ་
བརདོ་དང་། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤདོ། བསམ་ཚུལ་གསལ་བཏནོ་སོགས་ཀྱི་རང་
དབང་དང་གུ་ཡངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་
རྩདེ་མོ་བ་གཏངོ་རུྒྱས་མཚོན་འདྱི་སྐརོ་རྒྱ་ནག་ལ་དྲན་བསྐལུ་བདེ་དགསོ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་དང་། མྱི ་སྒརེ། གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
བཅས་ཀྱིས་རྩདེ་འགྲན་འདྱི་རྒྱ་ནག་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
རུྒྱའྱི་གོ་སབྐས་བཟང་ཤོས་སུ་མཐངོ་ནས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་
པར་ཁངོ་ཚོའྱི་ལགྷ་བསམ་ལ་ཡྱི ་རང་བདེ་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་ནན་བརདོ་བདེ་དགསོ་
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པ་ཞྱིག་ལ་ཨོ་ལམ་པྱིཀ་རྩདེ་འགྲན་མཇུག་འགྲྱིལ་རསེ་ཀྱི་དསུ་ཚོད་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བ་
རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡྱིན། རྩདེ་འགྲན་འདྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ངསེ་
ཅན་ཞྱིག་ཐབེས་རུྒྱར་ངསེ་པས། ཨོ་ལམ་པྱིཀ་རྩདེ་འགྲན་གྱི་རསེ་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་མུ་མཐུད་ཡོང་ཆེད་འཛམ་གླྱིང་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་ནསུ་ཤུགས་
འདནོ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགསོ།

 ད་རེས་ཀྱི་གོ་སབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ལགྷ་
བསམ་དང་སྙྱིང་སབོས། ཆོད་སེམས་བཅས་ལ་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་བསགྔས་
བརདོ་བདེ་རུྒྱ་མ་ཟད། འབུང་འགུར་ཡང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་དང་། ཐབོ་ཐང་རྣམས་བདོ་མྱིས་
མཚོན་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཚང་མས་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཡོང་ཐབས་སུ་
འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་འབད་རྩལོ་མུ་མཐུད་བདེ་དགསོ།

 ད་ེརྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཡོངས་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མྱི ་དང་། བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་འགྲན་བྲལ་རུྒྱན་མཐུད་གནང་བར་སྙྱིང་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་གནང་
མཁན་གྱི་གཞུང་མང་ཡོངས་ལ་བཀྱིན་རསེ་དྲན་དང་། འགྲ་ོཀུན་བད་ེབའྱི་སྨནོ་ལམ་
བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔབཅུ་པའྱི་ 

ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་རྒྱ་
དམར་གྱི་བཙན་གནནོ་ལ་མ་བཟདོ་པར་བདོ་མྱིས་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརལོ་བས་ནས་ལོ་ལྔ་
བཅུ་ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཡྱིན་པ་དང་། ས་ྔལོའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་རསེ་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་བུང་བའྱི་ཞྱི ་རོལ་བདེ་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༩ རསེ་སུ་སྐྱསེ་འཚར་བུང་བའྱི་ན་གཞནོ། རང་དབང་བདོ་ཀྱི་གནས་
བབ་མངོ་ཚོར་མེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ལགྷ་བསམ་འགུར་མེད་
མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་རུྒྱན་གནས་ཡོད་པ་ནྱི་སྤབོས་པ་སྐྱ་ེགཞྱི་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསང་ཡོད་མཁན་ཚོར་སྙྱིང་སབོས་འཕལེ་རྐནེ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་རྐནེ་ལམ་ད་ུསོང་བ་དང་། སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་མངོ་མཁན་རྣམས་
ཀྱིས་མཚོན་ད་བར་བསན་སྱིད་ཀྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་ཤོར་མཁན་དང་། སྡགུ་སྦངོ་
མངོ་མཁན་ཚང་མར་རསེ་དྲན་དང་མཆོག་གསུམ་གསོལ་འདབེས་བདེ་དགསོ།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཙམ་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་ཤུགས་དཔུང་སྡསེ་བདོ་བང་
ཤར་དང་ཤར་ཕགོས་ནས་༼མད་ོསདོ་སདྨ་༽རྱིམ་འཛུལ་གྱིས་ ༡༩༥༠ ནང་བདོ་
དམག་ལྔ་སངོ་བརལ་བ་རྐེན་འདས་ཕམ་ཉསེ་བུང་རསེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
དང་བསནུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཞྱི ་བས་བཅྱིངས་བཀལོ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་སྱིད་བུས་
བདམས་ཏ།ེ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་དང་ཟུར་ཡྱིག་
བཅས་བཞག་པ་དང་། ད་ེནས་བཟུང་བདོ་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
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ཀྱི་དབང་འགོ་ཏུ་ཚུད་མོད། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གམོས་
གཤྱིས་བཟང་པ་ོབཅས་སུང་སྐྱབོ་བ་རུྒྱའྱི་འགན་ལེན་གྲསོ་མཐུན་ནང་གསལ་བཀདོ་
བས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤།༥༥ ལོར་པ་ེཅྱིང་ད་ུམའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་དབུས་ཏང་སྱིད་
དམག་གསུམ་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་དབུ་ཁྱིད་ཕལ་མོ་ཆེར་འབྲལེ་གཏུགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་རྩ་
ཆེའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡུལ་གམོས་གཤྱིས་ལུགས་བཅས་རུྒྱན་འཛྱིན་ཐགོ སྤྱི་
ཚོགས་དང་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སྐརོ་ཞྱིབ་མོལ་སབྐས་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་དང་། ཁད་པར་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་གྲསོ་མཐུན་ནང་གསལ་དམག་སྱིད་ཨུ་ཡོན་
ལནྷ་ཁང་འཛུགས་མ་དགསོ་པར་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་འཛུགས་རུྒྱ་དང་། དའེྱི་ཆེད་
གྲ་སྒྱིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་འསོ་སོགས་ལམ་སནོ་དང་ཁས་ལེན་བཟང་པ་ོ
ཐབོ། འནོ་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཙམ་ནས་གཡོན་ཐལ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུས་བུང་ས་ེགངོ་
རྱིམ་གྱི་ཁས་ལེན་རྣམས་ས་གནས་སུ་དནོ་འཁངོ་མ་བུང་བའྱི་ཐགོ མད་ོསདོ་སདྨ་
ད་ུདམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསུྒར་ཟརེ་བ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་འཚམས་
བཞྱིན་ཨུ་ཚུགས་དབང་ཡོད་ཀྱིས་ལག་བསར་བས་འབྲས་སུ་ཟྱིང་འཁུག་དང་གཏརོ་
བཤྱིག་ཚབས་ཆེ་བུང་བའྱི་ཤུགས་རྐནེ་དང་། བདོ་དབུས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་
ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྲསོ་མཐུན་ནང་འཁོད་རྣམས་དབང་ཤེད་ཀྱིས་བསམ་
བཞྱིན་བརལ་བཤྱིག་བཏང་བས་མཚོན་བཙན་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་སོང་རྐནེ་མཐའ་དནོ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་
ཞྱི་རལོ་མ་བས་ཐབས་མེད་ད་ུགུར་ཅྱིང་། དསུ་མཚུངས་ངསོ་རང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
མཚོན་བདོ་གཞུང་གྱི་ལས་ཞབས་ཧག་བསྡུས་མཉམ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ད་ུཡོང་
དགསོ་བུང་། ད་ེསབྐས་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་ཚད་མེད་བུང་ས་ེཟླ་ཤས་ནང་བདོ་མྱི ་ཁྱི་
ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་དང་། འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་ཚབས་ཆེན་བུང་སབྐས་
བདོ་མྱི ་འབུམ་ལ་ཉ་ེབ་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ད་ུབཙན་བལོ་ད་ུཡོང་དགོས་བུང་བ་
བཅས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གོད་ཆག་ཇྱི་བུང་ད་ལྟའང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་
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དྲན་ཡུལ་ད་ུགསལ་བཞྱིན་ཡོད། 

 ད་ེནས་བཟུང་བདོ་ནང་ཟྱིང་འཁུག་ལྷྱིང་འཇགས་ཟརེ་བ་དང་། དམངས་
གཙོའྱི་བཅསོ་བསུྒར། གྲལ་རྱིམ་འཐབ་རྩདོ། མྱི ་དམངས་སྤྱི་ཁང་། རྱིག་གནས་
གསར་བར།ེ དམག་ཁྱིམས་བསམྡས་པ་སོགས་དང་། ཉ་ེདསུ་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་
གཅེས་དང་རངུ་རགེ་ཚ་ནན་སོགས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་
ནང་བཙན་གནནོ་གདགུ་རུྩབ་ཚབས་ཆེའྱི་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་དམལ་བ་མྱི ་ཡུལ་ད་ུ
མངོ་བ་ལ་ྟབུའྱི་དཀའ་སྡུག་གྱིས་མྱི ་གྲངས་འབུམ་ཚོ་མང་པ་ོདསུ་མྱིན་རྐནེ་ལམ་ད་ུ
ཕྱིན་པ་དང་རྒྱལ་བསན་བཤད་སུྒབ་ཀྱི་བ་བ་རྩ་ཆད། དགནོ་སྡ་ེལ་ྷཁང་སོགས་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྱི་གནས་སངོ་ཕག་མང་པ་ོརྩ་སརོ། གནའ་བའོྱི་སུྒ་རྩལ་གྱི་
བཟ་ོབཀདོ་གཏརོ་བཤྱིག རང་བུང་གྱི་ཐནོ་ཁུངས་ཁག་གང་བུང་བསྔགོ་འདནོ་དང་། 
ནགས་ཚལ་གཅདོ་འབྲགེ བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའྱི་འབྲངོ་དང་གཙོད་སོགས་གྲངས་
མེད་བསད་པ། ཁརོ་ཡུག་འབགས་བཙོག་བཟསོ་པ་སོགས་མྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་
བ་སྤདོ་བརདོ་ཀྱིས་མྱི ་ལངས་པ་ཞྱིག་བུང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་མུར་ལོ་གྲངས་ལྔ་
བཅུ་འདསུ་ཤྱིང་། ད་ལའྟང་བདོ་རྱིགས་རྣམས་འཇྱིགས་སང་དང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི་
དབང་འཛྱིན་པ་རྣམས་དགོས་ཟནོ་གྱིས་གནས་དགོས་པ་བཅས་མད་ོདནོ་བདོ་མྱིས་
མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་བརུྒྱད་ད་ེསགོ་ལས་གཅསེ་པར་འཛྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོདང་བཅས་པ་རྩ་མེད་ད་ུའགྲ་ོལ་ཉ་ེབའྱི་གནས་སུ་
སླབེས་ཏ་ེབདོ་རྱིགས་རྣམས་སགོ་ཆད་ཕགོ་པའྱི་ནག་ཅན་དང་འདྲ་བར་གནས་ཡོད། 
གངོ་གསལ་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་སྡགུ་ད་ེདག་པཎ་ཆེན་སྐ་ུགངོ་མས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་
ཡྱིག་འབུྲ་ཁྱི་བདནུ་གྱི་སནྙ་ཞུ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་དགངོས་པ་རགོས་ཁར་
གཞྱིས་རྩརེ་གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་ད་ུརྒྱ་དམར་དབང་བསུྒར་གྱིས་བདོ་ལ་གངོ་
གུན་ཇྱི་ཙམ་བུང་བ་ད་ེནྱི་ཁ་ེཕན་ཇྱི་བུང་ལས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་
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སོགས་བདོ་རྱིགས་གཟུར་གནས་སྙྱིང་སབོས་ཅན་ད་ུམས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ར་སྤདོ་
གསལ་པ་ོབས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་དམར་ཤོག་དུྲང་ཆེ་ཧུའུ་ཡའ་ོ
པང་ལ་ྷསར་འབརོ་སབྐས་ནརོ་འཁུལ་ད་ེདག་ངསོ་འཛྱིན་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེབདོ་མྱིར་
དགངོས་སེལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། འགུྲལ་ལམ་དང་། གནམ་ཐང་། མེ་འཁརོ་ལགྕས་
ལམ་སོགས་སྒམོ་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སུྐན་མང་དག་ཡོང་པའང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་
མངནོ་ཡང་དནོ་དམ་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོགཙོ་
བཟུང་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་གམོས་གཤྱིས་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆེན་པ་ོབཏང་ཡོད།

 བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་བའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀང་དང་ཐགོ་ས་ཁམས་གནམ་
གཤྱིས་དང་སདྐ་ཡྱིག འཚོ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ུམ་ཞྱིག་བུང་ནའང། རྒྱ་
གར་གྱིས་མཚོན་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དྲྱིན་ལས་འཇྱིགས་སང་མེད་པར་
རང་དབང་གྱིས་གནས་སྡདོ་ཆོག་པ་དང་། སོ་སོའྱི་འཚོ་ཐབས། ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་། ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་སལོ་རུྒྱན་དང་དངེ་རབས་གཉྱིས་
འཛོམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བཅས་
ལ་སྒ་ོགང་ས་ནས་གུྲབ་འབྲས་ངསེ་ཅན་བུང་ཁར། འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་ཀྱི་ཡུལ་གུྲ་
ཀུན་ཏུ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གྱི་སྙྱིང་དནོ་བམས་བརྩའེྱི་བསམ་པའྱི་གོ་རགོས་གང་
ལེགས་བུང་བ་ལ་བརནེ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་
མང་གཙོའྱི་ལམ་ད་ུབསུྒར་རུྒྱ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་འཕལ་འབད་རྩལོ་འག་ོའཛུགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
གསར་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་གོམ་པ་རྱིམ་བསྐྱདོ་ཀྱིས་ད་ཆ་བཅའ་ཁྱིམས་
དང་ལནྡ་པའྱི་བཙན་བལོ་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཚད་མཐའོྱི་མང་གཙོའྱི་གཞུང་ཚད་ལནྡ་
ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་ནྱི་སྤབོས་པ་བ་འསོ་ཤྱིག་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་
བཟུང་མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་གཞྱིར་བཟུང་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་མང་
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ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བ་སལོ་གཏདོ་ད་ེད་ཆ་བཀའ་ཁྱི་སབྐས་གཉྱིས་
པའྱི་ལས་ཡུན་འགྲ་ོམུས་ལརྟ་ངསོ་ལ་རུྒྱན་ལནྡ་ཉྱིན་རེའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་འགན་ཁུར་
ཆུང་ད་ུསོང་ས་ེཕདེ་རས་ཡོལ་གྱི་གནས་སངས་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་ཡང་། བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་གྱི་
འགན་ཁུར་ནྱི་བདོ་མྱི ་མཐའ་དག་གྱི་ལས་བསྐསོ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡྱིན་པས་ངསོ་རང་
ནམ་འཚོའྱི་བར་ཟམོ་འཇགོ་བ་ཐབས་མེད། ངསོ་རང་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་སྤལེ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ལགྷ་བསམ་སེམས་སྐྱདེ་
དང་པ་ོད་ེཡྱིན། ད་ེནྱི་མྱི ་སྒརེ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་
འབུང་གཞྱིའྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལ་ྟབུ་ཡྱིན། ཆོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲལེ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ངའྱི་ལགྷ་བསམ་སེམས་སྐྱདེ་གཉྱིས་
པ་ཡྱིན། བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐྱ་ེཕངེ་ད་ུགཏགོས་པ་མ་ཟད། 
ཁད་པར་བདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་ངསོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་ཆེན་པ་ོ
བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ལ་ད་ོཁུར་བ་རུྒྱ་ངསོ་ཀྱི་ལགྷ་བསམ་སེམས་
སྐྱདེ་གསུམ་པ་ཡྱིན་པར་རུྒྱན་ད་ུཡྱིད་བཅངས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

 བཙན་བལོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེདནོ་ལ་བལ་ྟསྐྱངོ་གྱི་ལས་དནོ་མྱི ་དམན་ཙམ་
བུང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ བཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོབདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་ཐད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་
ག་ོསྒྱིག་ཐག་གཅདོ་བས་ཡོད་སབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སྐ་ུཞབས་ཏྱིང་ཞའ་ོཕྱིང་
གྱིས་འབྲལེ་མོལ་གྲསོ་འག་ོབཏནོ་སབྐས་ལན་འདབེས་བ་ཆོག་ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ེནས་
བཟུང་འབྲལེ་མོལ་དང་ལ་ྟསྐརོ་སོགས་ལན་མང་བས་རུང་དནོ་དམ་གྱི་གུྲབ་འབྲས་
མ་སོན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་གཞུང་འབྲལེ་འབྲལེ་ལམ་ཆད་པར་བརནེ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦།༩༧ ལོར་རྩ་དནོ་ལངས་ཕགོས་ཇྱི་དགའེྱི་སྐརོ་མང་མོས་ཐག་གཅདོ་
འསོ་བསྡ་ུབ་རུྒྱའྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་ལས་རྱིམ་ནང་བདོ་ཕྱི་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བས་མང་
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མོས་ཐག་གཅོད་འསོ་བསྡུ་མ་དགོས་པར་སརྔ་ཡོད་སྱིད་བུས་རུྒྱན་འཁངོས་དགོས་
པའྱི་མངནོ་འདདོ་བུང་བ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་རུྒྱན་འཁངོས་བས་ཤྱིང། 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་འབྲལེ་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་བུང་བ་ནས་བརུྒྱད་ལམ་
གཅྱིག་དང་གྲསོ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྱིད་བུས་བཟུང་ས་ེའབྲལེ་མོལ་ཐངེས་བརྒྱད་བས་
མཐར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་སུ་གསལ་བའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་ཆ་རྐེན་རྣམས་རང་སྐྱངོ་བཅའ་ཁྱིམས་བརུྒྱད་ལག་
བསར་གྱིས་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིབ་གསལ་སྤད་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་གནའ་བའོྱི་ལོ་
རུྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཁངོས་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་བ་དགསོ་ཨུ་ཚུགས་བདེ་པ་ནྱི་འསོ་
འཚམས་དང་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་མྱིན། འདས་པ་ནྱི་བུང་ཟྱིན་པས་བཟང་ངན་ཇྱི་ལརྟ་
ཡང་སུྒར་བཅསོ་གཏངོ་ཐབས་མེད་ཅྱིང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགསོ་མཁརོ་བསནུ་ནས་
འཁགོ་བཤད་བདེ་པ་དྲང་བདནེ་གྱི་བདེ་ཐབས་མྱིན། མ་འངོས་པའྱི་བདེ་ཕགོས་
གཉྱིས་སནྨ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ད་ལ་ྟབསམ་ཞྱིབ་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པས་འབུང་འགུར་
བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་བསྡད་
ཐུབ་རུྒྱའྱི་ཆེད་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་རང་སྐྱངོ་དནོ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། 

ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་འདདོ་བླ་ོཚྱི མས་ཏ་ེརང་འདདོ་ཀྱིས་བརན་ལྷྱིང་གནས་རུྒྱའྱི་
བསམ་བླའོྱི་ཆྱིག་བསྒྱིལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་རེད། 

 ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ལོ་རུྒྱས་གཞྱིར་བཟུང་མ་འངོས་པའྱི་མདནུ་ལམ་ཐག་
གཅདོ་དགསོ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་མེད། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུའང་མངའ་རྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་འདས་པའྱི་
བུང་རབས་དང་གཅྱིག་མཐུན་ད་ུགནས་པ་མེད་ཅྱིང་གནས་དགསོ་ཀང་མེད། བདོ་
རྱིགས་ཡོངས་རགོས་རང་སྐྱངོ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་དགོས་རུྒྱའྱི་རེ་འདནུ་ནྱི་
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མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩའྱི་ཁེ་ཕན་དང་ཡང་མཐུན་ཐགོ་རྩ་ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགོག་
རྐནེ་མེད་ཅྱིང་། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་མང་པསོ་དགསོ་འདནུ་ད་ེཚུལ་
མཐུན་ཡྱིན་པ་ངསོ་ལེན་གནང་ཡོད། གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་བཞག་སབྐས་
སྱིད་བླནོ་ཀའོུ་ཨེན་ལེ་ཡྱིས་ཀང་དགསོ་འདནུ་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པར་གསུངས་པ་དང་། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སྱིད་བླནོ་གཞནོ་པ་ཁནེ་དབྱིས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་
གྲ་སྒྱིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གསར་འཛུགས་སྐབས་ས་བཀར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏ་ེ
འབུང་འགུར་ལ་ྷས་འདྱི་ད་ལ་ྟཞྱིང་ཆེན་གཞན་པའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་ས་ཁག་མངའ་
ཁོངས་སུ་ཚུད་པའྱི་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ལྟ་ེགནས་སུ་བསུྒར་ཐུབ་ན་བདོ་རྒྱའྱི་
མཛའ་འབྲལེ་དང་བདོ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད། པཎ་
ཆེན་སྐ་ུགངོ་མས་ཀང་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་ཆྱིག་བསྒྱིལ་བ་རུྒྱ་དགསོ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་པ་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྱིགས་ཤེས་ལནྡ་དང་ཏང་
མྱི ་མང་པསོ་ཀང་ད་ེམཚུངས་མངནོ་འདདོ་བཏནོ་མཁན་བུང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་དགསོ་
འདནུ་ལ་དགག་བ་ཡོད་ན་རུྒྱ་མཚན་དང་བཅས་འཆར་གཞྱི་གཞན་ང་ཚོའྱི་བསམ་
ཞྱིབ་ཆེད་གནང་འསོ་ཀང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་བུང་། ང་ཚོས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་
ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྙྱིང་
དནོ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི་གནས་བབ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་ལག་བསར་
མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་བས་པར་རྒྱ་ནག་དབང་འཛྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཚུལ་མཐུན་ཡ་ལན་མ་བས་པར་བླ་ོཕམ་ཡོད།

 བར་ལམ་བདོ་རྒྱའྱི་འབྲལེ་མོལ་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་དནོ་དམ་གྱི་གུྲབ་འབྲས་
མ་བུང་བའྱི་ཁར། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་དྲག་གནནོ་
ཚབས་ཆེ་བུང་བར་བརནེ། འབུང་འགུར་ལངས་ཕགོས་དང་བ་ཐབས་ཇྱི་དགའེྱི་
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སྐརོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུཆེད་ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་བསྡ་ུབསྐངོ་དང་། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱིའྱི་ཁདོ་ནས་ཀང་བསམ་
འཆར་བསྡུ་ལེན་གང་ཐུབ་བས་པའྱི་ནང་བདོ་རྱིགས་མང་ཆེ་བས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བུས་རུྒྱན་སྐྱངོ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཤུགས་ཆེ་བུང་བས་ད་ཆ་གདངེ་ཚོད་
ཆེན་པསོ་སྱིད་བུས་ད་ེཉྱིད་རུྒྱན་སྐྱངོ་གྱིས་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་
རང་སྐྱངོ་གྱི ་གནས་བབ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་རུྒྱན་
མཐུད་བ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 རྒྱ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ས་བབས་ཀྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་
སུ་ཡོད་སབས་འབུང་འགུར་ཡང་འཇྱིག་རནེ་ནམ་གནས་བར་མཉམ་གཤྱིབ་དགསོ་
པས་མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་དགསོ་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ། རྒྱ་ནག་དམར་པསོ་དབང་
བསུྒར་བས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྐརོ་འཁགོ་བཤད་དྲྱིལ་བསྒགས་རུྒྱན་
འཁངོས་བས་དབང་གྱིས་རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཤེས་
མཁན་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་བ་དང་། ཤེས་ཐབས་དཀའ་བའྱི་ཐགོ་ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་
བུང་རྐནེ་རསེ་གཡོན་ཐལ་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་བདོ་རྒྱའྱི་མྱི ་རྱིགས་དབར་འཁནོ་
འཛྱིན་དང་ཁ་བྲལ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་གཉརེ་གྱིས་དྲྱིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བར་
བརནེ་རྒྱ་རྱིགས་ནང་བདོ་མྱིར་མཐངོ་ཚུལ་ངན་པ་བུང་ཡོད། ངསོ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་འབདོ་སྐལུ་ས་ྔརསེ་བས་པ་ལརྟ་ད་རེས་སརླ་ཡང་རྒྱ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
ཡོངས་ལ་བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྐརོ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་འཁགོ་བཤད་དྲྱིལ་བསྒགས་ཁ་ོནར་
ཚད་འཛྱིན་མྱི ་བདེ་པར་གཟུ་བའོྱི་བླསོ་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཇྱི་ཡྱིན་བརག་དཔད་གནང་
ས་ེམྱི ་རྱིགས་ཁ་བྲལ་འགོག་ཐབས་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་བསྐྱར་ནན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
ཅྱིང་། བདོ་མྱི ་ཚང་མས་ཀང་རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་དང་མཛའ་འབྲལེ་གངོ་མཐརོ་སྤལེ་
ཐབས་རུྒྱན་ལནྡ་བདེ་དགསོ།
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 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ནས་ལོ་ལ་ྔབཅུ་སོང་བའྱི་དསུ་ཡུན་ལ་ཕྱི་བལསྟ་
བདེ་སབྐས་བཟང་ངན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བུང་ཡང་། མད་ོདནོ་བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་རྩ་བརླག་ཏུ་མ་སོང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་སརྔ་ལགྷ་ད་ོསང་ཆེ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཏུ་བསདྡ་ཡོད་པ་ནྱི་གུྲབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། གནས་བབ་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་བདནེ་པ་དང་། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་འབད་བརྩནོ་མུ་
མཐུད་བདེ་ན་རྱིང་མྱིན་བདནེ་མཐའ་གསལ་རུྒྱར་ཐ་ེཚོམ་མེད།

 གཞུང་མང་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ནས་ལོ་ལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའྱི་སབྐས་འདྱིར་
བདོ་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་བཀྱིན་རསེ་དྲན་དང་འབྲལེ་ཡུལ་ཁྱིམས་
ལ་སུང་བརྩྱི་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གྱི་ཡུལ་
ལུང་ད་ེདང་དའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་གང་ནསུ་སུྒབ་ཐབས་བདེ་དགསོ། ད་ེ
བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་སུྒབ་ཐབས་དང་། ཆོས་རྱིག་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་
འདས་པའྱི་བུང་བ་ལས་ཉམས་མངོ་བངླས་ཏ་ེའབུང་འགུར་གྱི་འཆར་སང་དང་བདེ་
ཕགོས་ག་ོསྒྱིག་བདེ་དགསོ། ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུརེ་བ་བཟང་ས་དང་། གྲ་སྒྱིག་སྡགུ་
ས་ནས་བདེ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
གནས་བབ་གང་ནས་གཞྱིགས་རུང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ལ་ཉ་ེབའྱི་རེ་བ་
བརྒྱབ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཅྱི་ས་ེད་དངུ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩདོ་དསུ་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་
བར་གནས་དགོས་བུང་ཚེ་དའེྱི་གྲ་སྒྱིག་ཀང་ཚགས་ཚུད་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགོས། 
དའེྱི་ཆེད་བདོ་ཕྱི་ནང་ཡོངས་ནས་གཙོ་བ་ོཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་དང་། ཁད་མཁས་མྱི ་
ས་གསོ་སྐྱངོ་། མང་ཚོགས་ལ་ཁརོ་ཡུག་དང་། འཕདོ་བསནེ། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་
ཐབས་ལམ་གྱི་ག་ོརགོས་དང་ལག་ལེན་གངོ་མཐརོ་སྤལེ་དགསོ། འདས་པའྱི་ལོ་ལ་ྔ
བཅུའྱི་རྱིང་དཀའ་ངལ་དང་འགལ་རྐནེ་ལ་མ་འཛེམས་པར་བདོ་མྱི ་སྐྱབས་བཅོལ་
བ་འབུམ་ཕག་བརལ་བར་འཚོ་ཐབས་དང་། ཤེས་ཡོན། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
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བཅས་རང་དབང་ས་བརན་གནས་ཐུབ་པའྱི་རོགས་མགནོ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་
དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་མྱི ་མང་། དབུས་སའྱི་གཞུང་བཅས་ལ་སྙྱིང་ནས་བཀྱིན་རསེ་
དྲན་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁག་
དང་། གཞུང་ཁག བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག མང་ཚོགས་བཅས་ཚང་མར་
བཀྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 འགྲ་ོཀུན་ཞྱི་བདརེ་འཚོ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་བཅས།། 



288

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔབཅུ་ང་གཅྱིག་ 

པའྱི་ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་རྒྱ་
དམར་གྱི་བཙན་གནནོ་ལ་བདོ་མྱིས་ཞྱི་རལོ་བས་ནས་མྱི ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ང་གཅྱིག་འཁརོ་
བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་ཆོལ་གསུམ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་
སུ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་གནེ་ལངས་བུང་ནས་ལོ་གཉྱིས་འཁརོ་བ་བཅས་ཀྱི་དསུ་ཚྱིགས་
ལ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང་། རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་དཔའ་
བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་དང་། སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་མངོ་བཞྱིན་པ་བཅས་ཚང་མར་
རསེ་དྲན་དང་། མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ད་ུམའྱི་རྱིང་དཀའ་ངལ་འགལ་རྐནེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་
བུང་ཡང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྙྱིང་སབོས་དང་། ཆོད་སེམས། ཡ་རབས་བཟང་པའོྱི་
གཤྱིས་ལུགས་སོགས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོརུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གཞནོ་
སྐྱསེ་མྱི ་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་
འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཆེས་ང་ོམཚར་རད་ད་ུབུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡྱིན། བཙན་གནནོ་འཇྱིགས་སང་འགོ་གནས་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་
སྙྱིང་སབོས་དང་ལྷག་བསམ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརདོ་བདེ་རུྒྱ་
ཡྱིན། 

 ད་ལྟའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་གནས་སངས་ལེགས་ཉསེ་གང་ཞྱིག་གྱི ་འགོ་
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ཏུའང་མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མཉམ་དང་། མྱི ་རྱིགས་མཐུན་བསྒྱིལ། མྱི ་རྱིགས་སོ་སོའྱི་ཐུན་
མྱིན་གྱི་ང་ོབ་ོདང་། རྱིག་གཞུང་བཅས་སུང་སྐྱབོ་ལ་སྒ་ོགང་ས་ནས་འབད་བརྩནོ་བ་
རུྒྱ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་བདོ་རྱིགས་ལས་
བདེ་རན་གཞོན་མང་པསོ་ཏང་སྱིད་དམག་གསུམ་གྱི་ལས་གནས་འདྲ་མྱིན་ནང་
ལས་ཁུར་བངླས་ཏ་ེབདོ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་ཕན་
གྲགོས་གང་ཡོང་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཁངོ་ཚོའྱི་ལགྷ་བསམ་དང་བས་རསེ་
ལ་ཡྱི ་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཡོད། འབུང་འགུར་བདོ་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་
རང་སྐྱངོ་ཞྱིག་བུང་མཚམས་བདོ་ཀྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་དང་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་ད་ལ་ྟ
བདོ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁུར་འགན་རྐང་ལེན་བདེ་དགསོ། 

 ད་ེམཚམས་ངསོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་གང་ཡང་བངླ་རུྒྱ་མྱིན་པ་
དང་བཙན་བལོ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཀང་བདོ་ནང་ཐབོ་ཐང་ལེན་
རུྒྱ་མྱིན་པ་ད་ེསྔནོ་ནས་ཡང་ཡང་གསལ་བསྒགས་ཟྱིན་པ་ལརྟ། ད་ེརྱིང་ཡང་བསྐྱར་
ཟླསོ་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ལ་ྟབདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་མཐ་ོརྱིམ་ལས་གནས་སུ་ཡོད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་སྒརེ་ཇྱི་འསོ་ཀྱི་ལམ་ནས་བཙན་བལོ་རང་དབང་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ྟསྐརོ་དང་རགོ་ཞྱིབ་སདླ་ཡོང་ཐུབ་ན་བསེ་འབརོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སངས་དང་མངནོ་འདདོ་ཤེས་རགོས་ཀྱི་དགེ་ཕན་ཡོང་རུྒྱར་བརནེ་ངསོ་ནས་འབདོ་
བསྐལུ་བ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

 བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་བའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་ཡུལ་ལུང་ཁག་
ཏུ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱིས་མཚོན་པའྱི་རང་གྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོའཛྱིན་སྐྱངོ་
སྤལེ་གསུམ་དང་། བདོ་དནོ་བདནེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྲྱིལ་བསྒགས། ལགྷ་པར་གཞནོ་
སྐྱེས་ཡོངས་ལ་སལོ་རུྒྱན་དང་དངེ་རབས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦོང་སྤད་
ད་ེསྱིད་དནོ་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བར་ཆོས་སྱིད་གང་ཐད་ནས་
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གུྲབ་འབྲས་ལེགས་ཐནོ་བུང་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་ཀྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་
གཡུང་དུྲང་བནོ་བཅས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ཐུབ་པ་
བུང་ས།ེ རྒྱ་བལ་སོགས་སུ་བཤད་སུྒབ་བསན་པའྱི་གནས་གཞྱི་ཆོས་སྡ་ེཁག་གསར་
བསུྐན་གནང་བའྱི་ནང་རབ་བུང་ཕ་ོམོ་ཁྱི་ཚོ་བརལ་བ་རང་དབང་ངང་བཤད་སུྒབ་
ཆོས་སྤདོ་ཀྱི་བ་བར་གཞལོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། བདོ་ནས་གྲྲྭ་རུྒྱན་དང་། སླབོ་ཕུག་
གསར་ད་ུའབརོ་རྱིགས་རྣམས་ལའང་སླབོ་གཉརེ་གྱི་ག་ོསབྐས་བད་ེབགླ་ཏུ་ཐབོ་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་གང་སར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དར་ཁབ་སརྔ་
ན་མ་གྲགས་པ་ཞྱིག་བུང་ས།ེ བདོ་ད་ུཉམས་ཆག་སོང་བའྱི་རྒྱལ་བསན་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་ཐགོ་རུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་སླབེས་ཡོད་པ་ད་ེནྱི། བདོ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སངས་སྡུག་ཤོས་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིའྱི་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དགའ་སྤབོས་བདེ་འསོ་པ་ཡྱིན། 

བདོ་ནང་དངེ་སབྐས་དམར་པའོྱི་དབང་འཛྱིན་པས་ཆོས་སྡ་ེཁག་ལ་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་
གཅསེ་སོགས་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་པའྱི་དམ་དྲག་གནནོ་བཙྱིར་གྱིས་གྲྲྭ་
བཙུན་རྣམས་བཙོན་པ་ལ་ྟབུའྱི་ད་ོདམ་འགོ་བཤད་སུྒབ་འཆད་ཉན་གྱི་ག་ོསབྐས་མེད་
པར་འགྲམེས་སནོ་ཁང་བཞྱིན་འཇགོ་པ་ནྱི་བསན་པ་བསབུ་པའྱི་བ་ཐབས་གཙོ་བ་ོཞྱིག་
ཏུ་སང་། 

 ནང་ཆོས་གཞྱི ་རྩར་བས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད་རྒྱ་ནག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱི་ལའང་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་
པའྱི་ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ནས་དངསོ་པ་ོ
འཛུགས་སུྐན་གྱི་ཕྱིའྱི་ཡར་རྒྱས་ཁ་ོནར་མགོ་བ་ོམྱི ་འཁརོ་བར་ནང་རང་རེའྱི་སལོ་
རུྒྱན་དང་དངེ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གཉྱིས་ལནྡ་ཞྱིག་ཡོང་བར་བདོ་མྱི ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་
པར་ན་གཞནོ་རྣམས་ཀྱིས་སླབོ་སྦངོ་ལ་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་ཀྱིས་ཁད་ལས་པ་དང། 
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རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་པ་གང་མང་ཐནོ་ཐབས་བདེ་གལ། མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་དང་། 
ལགྷ་པར་བདོ་རྱིགས་ནང་ཁུལ་དམ་གཙང་ཆྱིག་བསྒྱིལ་དགསོ་པ་གནད་ཀྱི་དནོ་པརོ་
སོང་བས་དནོ་ཆུང་རྱིགས་ལ་རྩདོ་འཁུག་མྱི ་བདེ་པར་ཕན་ཚུན་བཟདོ་བསན་བསམ་
ཤེས་ཀྱིས་མཛའ་མཐུན་ལ་རྒྱ་དམ་ཟབ་ཏུ་གནས་གལ་ཆེ་བའྱི་སྐལུ་མ་ནན་ཏན་བ་རུྒྱ་
ཡྱིན། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངསོ་ལེན་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཚབས་ཆེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། བདོ་ས་ཡོངས་སུ་དྲག་དཔུང་ཕནོ་ཆེ་འགྲམེས་འཇགོ་
དང་། འགྲྱིམ་འགུྲལ་ཚད་འཛྱིན་བས་པ་སོགས་ཀྱིས་དངསོ་སུ་མཚོན་པ་འཛམ་
གླྱིང་ཀུན་གསལ་ལརྟ། ད་ེནྱི་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀར་མྱི ་དགསོ་པས་སྒ་ོགང་ས་ནས་སེལ་
ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། འདས་པའྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལགྷ་ཙམ་རྱིང་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་དང་འབྲལེ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ལན་དགུ་ཆད་མཐུད་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་
ཇྱི་ཡྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་དང་། མྱི ་རྱིགས་ས་
གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་སྙྱིང་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་གསལ་བཏནོ་བས་པར་
དནོ་འབྲས་གང་ཡང་མ་བུང་། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དབང་འཛྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་
བབ་ལ་གཞྱིགས་ན་མགགོས་མུར་དནོ་འབྲས་སོན་རེ་དཀའ་ཡང་། རང་ཕགོས་ནས་
འབྲལེ་མོལ་མུ་མཐུད་བ་རུྒྱར་འགུར་བ་མེད། 

 དགའ་སྤབོས་བདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ལ་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་
དང་བདོ་མྱིའྱི་དྲང་བདནེ་གྱི་ལངས་ཕགོས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གྱིས་མཚོན་པའྱི་
འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་པ་
ཁག མང་ཚོགས། ལགྷ་པར་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའྱི་ཁདོ་ནས་མྱིས་མཐུན་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་མཁན་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་
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ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་འཁནོ་རྩདོ་ཅྱིག་མྱིན་པར། 
རྒྱའྱི་དམར་པའོྱི་དབང་འཛྱིན་པའྱི་གཡོན་ཐལ་ལམ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལས་བུང་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བདནེ་དནོ་ར་འཕདོ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ཞྱི་རལོ་བུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་
ནང་ད་ུགནས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་དྲང་བདནེ་གྱི་རྩམོ་
ཡྱིག་བརྒྱད་བརྒྱ་བརལ་བ་ཞྱིག་བྲྱིས་ཡོད། ངསོ་རང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་སྐྱདོ་
སབྐས་རྒྱ་རྱིགས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་དང་། ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོང་ོཐུག་
སབྐས་ཤ་ཚའྱི་གདངུ་སེམས་དང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་གྱི་འདགུ བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙགོ་འདྱི་མཐར་ཐུག་མང་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་སེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
སབས། ངསོ་ནས་རུྒྱན་པར་རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲལེ་ལམ་གྱིས་ཕན་ཚུན་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེལུགས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ནས་ཀང་
རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་མཛའ་བརྩའེྱི་འབྲལེ་ལམ་དང་། བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་བདནེ་
དནོ་དང་ད་ལའྟྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བདེ་
གལ། 

 བར་ལམ་ནས་བཟུང་ཤྱིན་ཅང་མྱི ་མང་ལ་དྲག་གནནོ་གྱིས་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པ་ོའཕད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་རང་དབང་རྩདོ་ལེན་
བདེ་མཁན་རྣམས་ལ་ད་ོདམ་ཁྱིམས་ཆད་བཅད་པ་བཅས་ལའང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱདེ་ཡོད། རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་དངུ་ཕུར་བཅུ་གསུམ་ལའང་ཕྱི་ནང་གྱི་དངསོ་
ཡོད་བདནེ་དནོ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་དང་སྨྲ་བརདོ་ཀྱི་རང་དབང་ཤྱིན་ཏུ་དགསོ་
གལ་ཆེ་བས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསུྒར་དང་། གནས་ཚུལ་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་བུང་ན་མྱི ་རྣམས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོང་རུྒྱ། ད་ེནྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་། 
བརན་ལྷྱིང་།  ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་ཡྱིན་པས་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མས་འབད་
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རྩལོ་མུ་མཐུད་གནང་དགསོ། 

 ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་རང་དབང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་བས་ཏ་ེགཞྱི་
རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་རྣམས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་
ཡང་ཡང་གསལ་བཏནོ་བས་ཀང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡ་ལན་ཞྱིག་མ་བུང་བ་ནྱི་བླ་ོཕམ་
སྐྱ་ེགཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགུར་འགྲསོ་དང་། 
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མྱི ་མང་གྱི་བསམ་བླརོ་འགུར་
བ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་གཞྱིགས་ན། ད་ལའྟྱི་གཞུང་གྱི་དབང་འཛྱིན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་མཁགེས་བཟུང་ཇྱི་ཙམ་བས་ཀང་བདནེ་མཐའ་གསལ་བའྱི་དསུ་ཤྱིག་
ཡོང་ངསེ་ལ་བརནེ་ཚང་མས་བཟདོ་བསན་དང་བརྩནོ་ཤུགས་རུྒྱན་བསྱིང་བདེ་གལ་
ཆེ། 

 བདོ་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་གཅྱིག་གུར་དགོས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངནོ་
འདདོ་ཡང་ཡང་གསལ་བཏནོ་བས་པ་ལརྟ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ཀྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ལ་ྔཔའྱི་ཐགོ་སརྔ་དང་མྱི ་
འདྲ་བར་འབུང་འགུར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་བདོ་རྱིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡོང་ཐབས་བདེ་དགསོ་གསལ་བ་བཞྱིན། ཉྱིན་ཤས་གངོ་སྱིད་བླནོ་ཝུན་ཅཱ་
པའ་ོཡྱིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ུགསལ་སནོ་
གནང་བ་ད་ེནྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་གམོ་སབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་ཞྱིང་འབྲགོ་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་ཡར་
རྒྱས་འཛུགས་སུྐན་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་། ཕྱི་
དངསོ་ཡར་རྒྱས་ལ་བསདྙ་ནས་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་བཅས་པ་
ཉམས་རུད་རྩ་བརླག་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཡང་སངེ་ད་ུགྲགས་པའྱི་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀྱི་
ཁརོ་ཡུག་ཤར་གླྱིང་ཡོངས་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཏརོ་བཤྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་
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རྐནེ་ད་ུམྱི ་འགྲ་ོབ་བ་རུྒྱར་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་བདེ་གལ། 

 དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་། ཤེས་ཡོན་
ཅན། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་སོགས་མང་པསོ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་
གནནོ་ཤུགས་བསུན་གཙེར་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མུ་མཐུད་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པར་ད་ེརྱིང་གྱི་གོ་སབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་
དང་། ལགྷ་པར་ང་ཚོར་ཤ་ཚའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་རུྒྱན་མཐུད་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དབུས་
སའྱི་གཞུང་དང་། དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ། མྱི ་མང་བཅས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། མཐའ་དནོ་སྐྱ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་འཕལ་ཡུན་དག་ེབའྱི་སྨནོ་ལམ་
བཅས།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ལ་ྔབཅུ་ང་གཉྱིས་ 

པའྱི་ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་གནནོ་
ལ་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་ཞྱི་རལོ་བས་ནས་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ང་གཉྱིས་འཁརོ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་གནེ་ལངས་བས་ནས་ལོ་
གསུམ་འཁོར་བ་བཅས་ཀྱི་དསུ་ཚྱི གས་ཁད་པར་ཅན་འདྱིར་བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང་
རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་དརོ་བའྱི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་རསེ་
དྲན་བསྔ་ོསྨནོ་དང་། ད་ལའྟང་བཙན་འགོ་ཏུ་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་མངོ་བཞྱིན་པ་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱདེ་ཀྱི་འཚམས་འདྲྱི་སེམས་གསོ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
བདོ་རྱིགས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་སྐྱ་ེའགྲ་ོཡོངས་ལ་འཕལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་
དག་ེབའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དྲག་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན།

 མྱི ་ལོ་དུྲག་ཅུ་བརལ་བའྱི་རྱིང་རང་དབང་བྲལ་ཞྱིང་བཙན་གནནོ་སྡགུ་སྦངོ་
དང་འཇྱིགས་སང་རུྒྱན་ཆད་མེད་པའྱི་འགོ་གནས་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། ཡ་རབས་བཟང་པའོྱི་གམོས་གཤྱིས་སོགས་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོ
བ་ོཉམས་མེད་རུྒྱན་འཛྱིན་བས་པར་མ་ཟད། གཞནོ་སྐྱསེ་མྱི ་རབས་གསར་པ་གནའ་
བའོྱི་རང་དབང་བདོ་ཀྱི་གནས་བབ་རུྒྱས་མངའ་མེད་པ་ཚོས་ཀང་སྙྱིང་སབོས་དང་
ལགྷ་བསམ་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་རུྒྱན་འཛྱིན་
བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ང་ོམཚར་བསགྔས་འསོ་ཀྱི་གནས་དང་། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་
བརྱིད་དང་རླབས་ཆེན་གྱི་བས་རསེ་བཅས་ཡྱིན་པས་ལེགས་སོའྱི་དབུགས་ཕུང་ཡོད།



296

 དནོ་དངསོ་ཐགོ་ས་ཡྱི ་གོ་ལ་འདྱི་ནྱི་དའེྱི་སངེ་ད་ུགནས་པའྱི་མང་ཚོགས་
ལ་དབང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་དའེྱི་ཡུལ་མྱི ་དངུ་
ཕུར་བཅུ་གསུམ་ལ་དབང་བ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་གྱི་བདག་པ་ོམང་ཚོགས་ལ་ཆབ་སྱིད་
དང་དཔལ་འབརོ། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རགོས་
བདེ་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ན་ད་ེདག་ལ་ལེགས་ཉསེ་
འབདེ་པའྱི་རྣམ་དཔདོ་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དརེ་བརནེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་རགོས་ཡོང་རུྒྱ་བཀག་འགོག་བདེ་པ་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་སྤདོ་ཚུལ་
དང་འགལ་བ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་འཛྱིན་པ་ཚོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་དང་སྱིད་བུས། ལས་རྱིམ་བཅས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཡང་དག་པ་
ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལརྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་དག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་སུ་འཇུག་དགསོ་པ་ལས་ས་ྦགསང་བདེ་དགསོ་དནོ་མེད།

 དཔལ་འབརོ་དང་དམག་ཤུགས་སོགས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་སབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབ་ོའབུར་ད་ུའཐནོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛྱི ན་པ་ཚོས་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་ལས་དནོ་ཅྱི ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ཡང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་འཛམ་གླྱིང་གྱི་
མྱི ་འབརོ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
ཞབས་འདགེས་དང་མཐུན་འགུར་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་ནསུ་པ་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེ
ཚུལ་བཞྱིན་བདེ་སྤདོ་ཡོང་བ་བདེ་པ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་གུས་
བརྩྱི་ཐབོ་པ་དགསོ། ད་ེནྱི་ང་ོལྐགོ་མེད་པ་དང་། དྲང་བདནེ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
བཅས་མེད་ན་ཡོང་མྱི ་ཐུབ་པས་ད་ེདག་སུྒབ་ཐབས་བདེ་དགསོ། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་ལས་
དནོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བུང་ན་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་དང་ཉ་ེདགས་ཕགོས་ལྷུང་གྱི་
བ་ངན་འགགོ་ཐུབ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་ཆེད་མྱི ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བརདོ་དང་
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གསར་འཕྱིན་གྱི་རང་དབང་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་
དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་དང་རང་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སུྐན་གང་འཚམས་བས་ཡོད་པ་
ད་ེདག་བསགྔས་འསོ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་
སལོ་ཡང་རང་དབང་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཕགོས་སུ་བཅསོ་བསུྒར་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། 
འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྱིད་ཐད་གུ་ཡངས་ཀྱི་བཅོས་བསུྒར་
དགསོ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདནོ་མཁན་ལས་རྱིགས་ཁག་གྱི་མཁས་དབང་སོགས་གལ་
ཆེའྱི་མྱི ་ས་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་སྱིད་བླནོ་ཝུན་ཅཱ་པའ་ོཡྱིས་
ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསུྒར་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡང་ཡང་གསུངས་
པ་བཅས་ནྱི་ད་ོསང་བདེ་འསོ་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་མངནོ་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ཡྱི ་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་ས་མང་ལས་གུྲབ་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་། སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་རྣམ་གྲངས་ཕུག་པ་ོཡོད། 
མྱི ་རྱིགས་སོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ད་ེདག་གྱི་གཞྱི་རནེ་སདྐ་ཡྱིག་དང་བཅས་པ་མྱི ་
ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་དང་སུང་སྐྱབོ་བ་རུྒྱ་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་སྱིད་བུས་དང་མཐུན་པར་མ་ཟད། རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དའུང་གསལ་པ་ོ
འཁདོ་ཡོད། བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་དང་ལ་ྟགུྲབ། ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སལོ་རུྒྱན་ཡོངས་སུ་རགོས་པའྱི་མད་ོརུྒྱད་བསན་བཅསོ་
ཆ་ཚང་བཞུགས་པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་
ལུགས་ཆ་ཚང་དང་དའེྱི་འཆད་ཉན་གྱི་རུྒྱན་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ནང་མ་གཏགོས་མེད། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་དཔལ་ཡོན་ནྱི་འཇྱིག་རནེ་སྐྱ་ེའགྲ་ོཡོངས་ཀྱི་ཕན་བདའེྱི་གཞྱི་
རྩ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་སུང་སྐྱབོ་དང་དར་སྤལེ་བ་རུྒྱ་ལས་ལྡགོ་ས།ེ དངསོ་ཤུགས་ཅྱི་
རྱིགས་ནས་ད་ོཕགོ་དང་ཉམས་དམས་གཏངོ་བ་ནྱི་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་ཉསེ་འབདེ་
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པའྱི་རྣམ་དཔདོ་ཀྱི་བླ་ོམྱིག་ཆེད་གཉརེ་གྱིས་མེད་པ་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དསེ་ནམ་
ཕུགས་རང་གཞན་ཡོངས་ལ་གནདོ་པ་ཡོང་རུྒྱར་བརནེ་ངསེ་པར་མཚམས་འཇགོ་
བདེ་དགསོ།    

 རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་དང་འཕལེ་རྒྱས་གཉྱིས་ནྱི་
ཡུན་རྱིང་བད་ེའཁདོ་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡང་བརདོ་བཞྱིན་ད་ུབདོ་ས་ཡོངས་སུ་
ད་ལའྟང་དམག་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་འགྲམེས་འཇགོ་གྱིས་དམ་དྲག་སརྔ་ལས་ལགྷ་པ་བས་ཏ་ེ
བདོ་མྱི ་རྣམས་འཇྱིགས་སང་དང་དངངས་སྐག་འགོ་སྡདོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
འདྱི་བརན་ལྷྱིང་དང་འཕལེ་རྒྱས་ལ་གནདོ་རུྒྱ་ལས་མེད་ཅྱིང་། ལགྷ་པར་ཉ་ེབའྱི་
ཆར་བདོ་ནང་རྩམོ་པ་པ་ོདང་། སནྙ་ངག་པ། རྩམོ་སྒྱིག་པ། སུྒ་རྩལ་བ། ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐྱབོ་པ་སོགས་བདོ་མྱི ་དཔདོ་ལནྡ་མང་པ་ོའཆར་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་འཛྱིན་
བཟུང་དང་བཀག་ཉར། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཚད་ལནྡ་དང་དན་རགས་གསལ་པ་ོམེད་པར་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་དབང་མག་ོརྱིང་སླགོ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉསེ་འཛུགས་བས་ཏ་ེབརྩནོ་
འཇུག་ཁྱིམས་ཆད་བཅད་པ་འདྱི་དག་ནྱི་ཆེས་བླ་ོཕམ་འབུང་གཞྱི་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་དྲང་བདནེ་གྱི་སྨྲ་བརདོ་བཀག་ཆེད་གདགུ་རུྩབ་
ཆེ་བའྱི་དྲག་གནནོ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་བས་པ་དསེ། བདོ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་དང་
འཆམ་མཐུན་ལ་གནདོ་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། ད་ེམཚུངས་ཉ་ེབའྱི་
ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་བའྱི་ཁྱིམས་རྩདོ་པ་དང་། རང་
དབང་གྱི་རྩམོ་པ་པ་ོསོགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོའཛྱིན་བཟུང་དང་། བཀག་ཉར། 
ཁྱིམས་ཆད་བཏང་བ་བཅས་ནྱི་ཆེས་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་སུ་གུར། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འདྱི་དག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ནན་པ་ོདང་འབྲལེ། སྱིད་དནོ་གྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་
པ་རྣམས་འཕལ་ད་ུགླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་ནན་པ་ོབ་རུྒྱ་ཡྱིན། དམྱིགས་
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བསལ་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་གྱི་གནད་དནོ་ལ་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
དནོ་དཀའ་རྙགོ་མེད་ཚུལ་དང་། དཀའ་རྙགོ་ནྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྒརེ་གྱི་གནད་དནོ་ཡྱིན་
ཚུལ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་
བཟདོ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་ལ་འདདོ་
བླ་ོམ་ཁངེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་ཡོང་
བའྱི་སྐྱ་སེར་ཕ་ོམོ་རན་གཞནོ་དབ་ེབ་མེད་པ་དང་། ལས་རྱིགས་དང་འཚོ་ཐབས་
གྲལ་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་བཅས་ཀྱི་མྱི ་ཚང་མས་གཅྱིག་གུར་གྱིས་མངོ་ཚོར་བརདོ་ཀྱི་
ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེལརྟ་བརདོ་མཁན་གྱི་ཁངོས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོ
འཆམ་པ་སོགས་ཀང་ཡོད།

 བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླསོ་འགལེ་མ་ཐུབ་པར་དགོས་ཟནོ་ཆེན་
པསོ་ཡུལ་མྱི ་ཚང་མའྱི་བ་སྤདོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ོདམ་ནན་པ་ོབདེ་པ་ད་ེནས་བདོ་ནང་
གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་པརོ་མཚོན་ཡོད། ད་ེསྔནོ་ངསོ་ནས་ལན་མང་
བརདོ་མངོ་བ་ལརྟ་གལ་ཏ་ེབདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པར་བད་ེསྐྱྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེདག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་དང་། ཕྱི་སྡདོ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་བཅས་
ལ་གསལ་སནོ་བདེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་འཚོལ་བའྱི་
ལ་ྟསྐརོ་ཚོ་ཁག་ད་ེསྔནོ་ལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་པ་དང་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་ནང་བསྐྱདོ་པ་ལརྟ་
དང་། ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་། གསར་འགདོ་
པ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་སོགས་ཀང་རང་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་བསུྐན་དགསོ། ད་ེའདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱི་ལམ་ནས་བདོ་ནང་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་དནོ་དངསོ་ར་འཕདོ་བུང་ན། ང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་གང་ཡང་གླངེ་རུྒྱ་མེད།

 དངསོ་བུང་ཉམས་མངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན། འདས་པའྱི་ལོ་རབས་ལ་ྔ
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བཅུ་པའྱི་ནང་མའ་ོཙེ་ཏུང་སོགས་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་འཇགོ་སབྐས་ཀྱི་
དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་། ད་ེརསེ་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་ནང་ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་སོགས་
ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་དང་ལ་ྟཚུལ་ད་ེདག་རུྒྱན་མཐུད་གནས་ཡོད་
ན། བདོ་དནོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཀང་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་སྨསོ་མ་དགསོ། འནོ་
ཀང་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་གཡོན་ཐལ་ལམ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལ་བརནེ་ནས་
ད་ེདག་ལམ་ད་ུསོང་མེད། ད་ཆ་མྱི ་ལོ་བཅུ་ཕག་ལ་ྔདུྲག་འདས་པའྱི་མཚམས་འདྱིར་
དཀའ་ངལ་རྣམས་ད་ེབས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་དང་རྙགོ་འཛྱིངས་ཆེ་ར་ུསོང་ཡོད།

 མཐ་ོསྒང་ད་ུགནས་པའྱི་གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ཤར་གླྱིང་ཡོངས་སུ་
འབབ་པའྱི་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོརྣམས་ཀྱི་འབུང་ཁུངས་དང་། སའྱི་ག་ོལའྱི་ས་ེམོ་གསུམ་པ་
ལ་ྟབུའྱི་འཁག་རོམ་གྱི་གནས་གཞྱི། ཤར་གླྱིང་གྱི་ཆར་ཞདོ་ལ་ཚོད་འཛྱིན་གྱི་ནསུ་
པ་ལནྡ་པ་བཅས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དའེྱི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆག་སོང་
ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དང་། དའེྱི་ས་འབྲལེ་ཡུལ་ཁམས་གཞན་ཡོངས་ལ་གནདོ་
ཚབས་ཆེན་པ་ོཡོང་གཞྱིར་བརནེ། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་བདག་
གཅསེ་གཏན་ནས་མེད་པར་གང་བུང་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་དང་། ཆུ་བ་ོབཀག་
བསྐྱྱིལ། ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་འབྲགེ་སོགས་བདེ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མ་འསོ་པ་ཡྱིན་པས་
འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ། ད་ལ་ྟཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་
པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་སོགས་སྐྱ་ེདངསོ་སགོ་ཆགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཚོ་གནས་དང་འབྲལེ་བ་དམ་པ་ོཡོད་པས། རྒྱ་ནག་དབུས་སའྱི་གཞུང་དང་། 
མང་ཚོགས་བཅས་ནས་ད་ོསང་གྱིས་ཛ་དྲག་གྱི་ཉནེ་སྐྱབོ་བ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡྱིན།

 ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འགྲྱིག་ཆགས་ཡོང་ཐབས་སུ་གཉྱིས་
སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་དམ་འཛྱིན་ཐགོ དབུས་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གུར་
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གྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ཆ་རྐནེ་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་དང་རེ་འདནུ་གསལ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པ་
ང་ོསྤདོ་བས་ཟྱིན་རངུ་། ད་བར་དནོ་མཐུན་གྱི་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་བུང་བར་
མ་ཟད། བདོ་དནོ་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱའྱི་འདནུ་པ་ཡོད་པའྱི་མངནོ་རགས་གང་ཡང་མ་
མཐངོ་སབས། ང་ཚོའྱི་འགྲལེ་བརདོ་དང་དགསོ་འདནུ་གསལ་བཤད་ཁག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་གོང་རྱིམ་དབུ་ཁྱིད་ལ་བཅོས་སླད་མེད་པའྱི་ཞུ་བརུྒྱད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་
ཐ་ེཚོམ་གྱི་གནས་སུ་གུར། བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་ནྱི་སྱིད་པ་ཆགས་ནས་བཟུང་
ཁྱིམ་མཚེས་སུ་གནས་པའྱི་སྤུན་ཟླ་ལ་ྟབུའྱི་མཆེད་གྲགོས་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། 
ཆབ་སྱིད་དབང་འཛྱི ན་པ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྤདོ་དབང་གྱིས་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་
འཁནོ་འཛྱིན་དང་སངྡ་ཟུག་བུང་ན་གཏན་ནས་མྱི ་འསོ་པར་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཕན་
ཚུན་འཚེ་བའྱི་བ་བ་ཕ་མོ་ཙམ་བུང་ན་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་ཡོང་རུྒྱ་ལས་མ་འདས་
པས། བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱིས་མཚོན་མྱི ་རྱིགས་ཚང་མར་མཛའ་
མཐུན་དང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲགོས་ཀྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་བམས་བརྩ་ེཡ་
རབས་ཀྱི་བཟང་སྤདོ་མ་ཉམས་པ་དགསོ་རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ཕྱི་སྡདོ་བདོ་རྒྱའྱི་མྱི ་
རྱིགས་དབར་སརྔ་ལགྷ་འབྲལེ་ལམ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་འབད་
རྩལོ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་གུྲབ་འབྲས་ཀང་མྱི ་དམན་པ་ཐབོ་ཡོད། གཞྱིས་
སྡདོ་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ད་ེམཚུངས་ཀྱི་འབད་འབུངས་བདེ་དགསོ།

 ཉ་ེཆར་བང་ཨཕ་རྱི ་ཀ་དང་ཡུལ་ལུང་གཞན་མང་པརོ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་
ལམ་ནས་རང་དབང་དང་མང་གཙོའྱི་རྩལོ་སུྒབ་བས་པ་ད་ེདག་བསགྔས་པར་འསོ་
ཤྱིང་། འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། མྱི ་མང་གྱི་ནསུ་སབོས་ལ་ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུཡྱིད་ཆེས་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། བཟང་འབྲས་ཀྱི་མུ་གུ་འདྱི་དག་གསོ་སྐྱངོ་གྱི་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པའྱི་ལྗནོ་
ཤྱིང་ད་ུའགུར་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་བདེ་དགསོ།
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 ངསོ་རང་ཆུང་དསུ་ནས་ཡྱིད་ལ་བརྣག་པའྱི་མངནོ་འདདོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ད་ུབསུྒར་རུྒྱ་བདོ་ད་ུསྱིད་དབང་
བཟུང་བ་ནས་འབད་རྩོལ་གང་ཐུབ་བས་ཏ་ེགཞྱི་རྱིམ་གྱི་འགུར་བ་རེ་ཟུང་བཏང་
ཡང་གུྲབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོམ་ཐནོ། བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་བ་ནས་བཟུང་འབད་རྩལོ་ཅྱི་
ཡོང་བས་ཏ་ེད་ཆ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་འགོ་སྤྱི་འཐུས་
དང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བ་རུྒྱས་མཚོན་དངེ་
རབས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཞྱིག་བཙན་བལོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དངསོ་སུ་ལག་བསར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ད་དངུ་མང་གཙོའྱི་
འཕལེ་རྱིམ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཡོང་ཆེད་ངསོ་ནས་མྱིང་གནས་རསེ་འབྲལེ་གྱི་མྱི ་
རྱིགས་དང་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་འག་ོཁྱིད་བདེ་མ་དགསོ་པར། བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
དནོ་མཐའ་དག་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་གྱི་སྒ་ོནས་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་འགོ་
ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་ཕྱི་ལོ་ཆྱིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་དུྲག་ཅུ་རེ་གྲངས་
ནས་བཟུང་ཡང་ཡང་སྐུལ་འདདེ་ལམ་སནོ་བདེ་བཞྱིན་པ་ལརྟ་ད་ཆ་ད་ེདག་དངསོ་
སུ་ལག་བསར་བ་རུྒྱའྱི་དསུ་ཚོད་སྨྱིན་པར་མཐངོ་ས།ེ ད་རེས་འདྱི་ཟླའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ 
ནས་འག་ོའཛུགས་བ་རུྒྱའྱི་སབྐས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་དསུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཐགོ་འཕྱིན་ཡྱིག་གྱི་ལམ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་གཙོས་
ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་བསྐྱར་བཅསོ་བ་དགོས་རྣམས་བདེ་དགོས་པའྱི་ལམ་
སནོ་བས་ཏ་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རགོས་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་འག་ོཁྱིད་
རྣམས་ལ་རྩྱིས་སྤདོ་བ་རུྒྱའྱི་ཐག་གཅདོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་འདྱི་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་ནང་གསལ་བསྒགས་བུང་བ་ནས་བཟུང་བདོ་ཕྱི་ནང་གང་སར་གནས་པའྱི་མང་
ཚོགས་དང་། སྒྱིག་འཛུགས་ཁག མྱི ་སྒརེ་མང་པ་ོབཅས་ཀྱིས་ངསོ་ལ་སརྔ་བཞྱིན་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་མུ་མཐུད་བདེ་དགོས་པའྱི་རེ་སྐུལ་ནན་པ་ོབུང་ཡང་།  
ངསོ་ཀྱིས་སྱིད་དབང་རྩྱིས་སྤདོ་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འགན་འཁུར་བདེ་འདདོ་
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མེད་པའམ། སེམས་ཤུགས་ཆག་པ། བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་གྱི་འཐབ་རྩདོ་བླསོ་བཏང་
བ་བཅས་གཏན་ནས་མྱིན་པར་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འཕལ་ཕུགས་ཁ་ེཕན་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་ད་ུ
དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཁདེ་ཚོའྱི་རེ་སྐལུ་དང་ལེན་བ་ཐབས་མ་བུང་ཡང་། བདོ་
མྱི ་ཡོངས་ཀྱིས་ཇྱི་སྱིད་ངསོ་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་བླསོ་འགེལ་ཡོད་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུངསོ་རང་
བདོ་ཀྱི་ཡུལ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རང་འགན་ངསེ་པར་བསུྒབ་རུྒྱར་བརནེ། རྱིམ་བཞྱིན་
གནད་དནོ་འདྱིའྱི་དགག་དགསོ་རུྒྱ་མཚན་རྣམས་ག་ོརགོས་ཀྱིས་ངསོ་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་
ལ་མོས་མཐུན་དང་ལེན་བདེ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།

 དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ལས་ཀྱི་ས་ེམོ་བ། 
གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། རང་དབང་དནོ་གཉརེ་བ། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་ཀྱིས་དསུ་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་བར་ཡྱིད་ཐང་མ་ཆད་
པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་དང་བསུན་གཙེར་འདྲ་མྱིན་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར་
བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་བདནེ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང།  
ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་གནང་མཁན་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་
ནང་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ས་ེ
བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་བརདོ་རུྒྱ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གྱི་
མང་ཚོགས་དང་དབུས་སའྱི་གཞུང་འཛྱིན་པ་རྣམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེ
དནོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་སུང་སྐྱབོ། བདོ་མྱིའྱི་ཕུགས་འདནུ་སུྒབ་ཐབས་བཅས་
ལ་སྒ་ོཀུན་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་སྐྱརོ་གཡོ་མེད་རུྒྱན་འཁངོས་གནང་བའྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད། སྐྱ་ེའགྲ་ོཡོངས་ལ་འཕལ་ཡུན་དག་ེབའྱི་སྨནོ་
འདནུ་བཟང་པ་ོབཅས། །
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