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སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོརོ་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།

སྐུ་ཞབསེ་ཆབ་སེྤེལ་གྱིི་བོད་ཀྱིི་བརྡ་སོྤྲོད་རིག་པའིི་གཞུང་ལུགསེ་ཀྱིི་འིཕེེལ་

རིམ་འིགར་ཐོོག་མར་དཔྱད་པ་ཞེསེ་པར་རགསེ་དཔྱད།

གཅིིག

ཁོོ་བོོས་ཕྱིི་ལོོ་ཉིིས་སྟོོང་ལྔ་ལོོར་གངས་ལྗོོངས་རིག་པའིི་ཤིིང་རྟ་ཐུ་མིི་ཨ་ནུའིི་

མིཛད་རྗེེས་ཆེེ་ལོོང་ཙམི་བོརྗེོད་པ་ཞེེས་པའིི་དཔྱད་རྩོོམི་བྲིིས་ཏེེ། བོཙན་བྱོོལོ་བོོད་

གཞུང་ཤིེས་རིག་ལོས་ཁུངས་ཀྱི་ིཤིེས་རིག་ཅེེས་པའི་ིདུས་དེབོ་འིདོན་ཐེེངས་གཉིིས་

པའིི་ནང་སྤེེལོ་ཡོོད། དཔྱད་རྩོོམི་དེར་ཐུ་མིི་ཨ་ནུའིི་མིཛད་རྗེེས་གཙོ་ཁོག་ཕྱིོགས་

བོསྡོམོིས་དང་འིབྲིལེོ། བོདོ་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོདོ་རགི་པའི་ིཕྱི་ིམིའོི་ིགཞུང་མིཛད་མིཁོན་ཐུ་མི་ིཨ་

ནུ་ཡོིན་ཚུལོ་ལུང་དང་རིགས་པའི་ིལོམི་ནས་དཔྱད་བོརྗེོད་བྱོས་ཡོོད། རྩོོམི་ད་ེབྲིིས་

རྗེེས་མུ་མིཐུད་དུ་དེའིི་སྐོོར་གྱིི་དཔྱད་གཞེིའིི་ཁུངས་སྣེེ་གསར་པ་གང་ཡོོད་ལོ་སྣེང་

འིཇོོག་བྱོེད་མུར། ཉིེ་ཆེར་ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེེ་བོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱིི་དཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་

བོསྒྲིིགས་སྟོོད་ཆེའི་ི[1]ནང་དུ། བོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་རིག་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིའིཕེེལོ་

རིམི་འིགར་ཐེོག་མིར་དཔྱད་པ་ཞེེས་པའི་ིཆེེད་རྩོོམི་ཞེིག་བོཀླགས་རྒྱུ་བྱུང་། དཔྱད་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྩོོམི་དེའི་ིནང་བོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་རིག་པའི་ིཕྱི་ིམིོའི་ིགཞུང་སུམི་ཅུ་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་ི

འིཇུག་པ་གཉིིས་ཐུ་མིི་ཨ་ནུས་མིཛད་པའིི་ཡོོངས་གྲགས་ཀྱིི་བོཤིད་སྟོངས་དེ་དོན་

དངསོ་དང་མི་ིམིཐུན་ཞེི ང་། ཆེསོ་རྗེ་ེས་པཎ་གྱི་ིཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་ལོ་གཞེ་ིབྱོས་ཏེ།ེ ཕྱིསི་

ཀྱི་ིམིཁོས་པ་ག་ག་ེམིསོ་བོརྩོམིས་པར་ངསེ་ཞེསེ་མིཐེའི་སྡོོམི་བོཞེག་འིདུག

ལོར་ནས་དེང་སྐོབོས་བོོད་པ་རང་ཉིིད་དང་། ཕྱི་ིརྒྱལོ་མི་ིརིགས་གང་མིང་གིས་

བོོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་རིག་གནས་སོགས་ལོ་རྟོག་དཔྱོ ད་ཞེིབོ་འིཇུག་བོགྱིིས་ཏེ།ེ ཞེིབོ་

འིཇུག་ག་ིགྲུབོ་དོན་མིཚེོན་པའི་ིདཔྱད་རྩོོམི་གང་མིང་ཐེོན་བོཞེིན་པ་ནི། བོོད་རིག་པ་

ཞེིབོ་འིཇུག་ག་ིཆུ་ཚེད་ཡོར་རྒྱས་འིགྲ་ོབོཞེིན་པའི་ིརྟགས་མིཚེན་དགའི་འིོས་པ་ཞེིག་

ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་ཞེིབོ་འིཇུག་ག་ིསྣེང་ཚུལོ་དོན་དངོས་དང་མི་ིམིཐུན་ཞེིང་། ལུང་དང་

རིགས་པའི་ིསྒྲུབོ་བྱོེད་ཁུངས་བོཙན་མིེད་པར་འིཆེར་སྣེང་ཙམི་ལོ་གཞེ་ིབྱོས་ཏེེ། སྡོོམི་

ཚེགི་འིདྲ་མིནི་བོཀོདོ་པའི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དུ་བོཏེགས་པའིང་མིང་ང་ོ། གངོ་སྨོསོ་ཆེབོ་སྤེེལོ་

གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དེར་ཡོང་། སྒྲུབོ་བྱོེད་ཀྱི་ིགཏེན་ཚེིགས་ལྟར་སྣེང་འིགའི་བོཀོོད་ཅེིང་། 

བོརྗེོད་གཞེི་དང་འིབྲིེལོ་ཡོོད་ཀྱིི་གལོ་ཆེེའིི་དཔྱད་གཞེིར་ཞེིབོ་འིཇུག་འིཐུས་ཚེང་མི་

བྱུང་བོར་བོརྟེན། དཔྱད་བོཟོོད་འིཕེེར་བོའིི་ལྟ་ཚུལོ་ཞེིག་འིཛུགས་ཐུབོ་མིེད་ནའིང་། 

ལོོང་བོས་ལོོང་བོ་ཁྲིིད་པའིི་དཔེ་ལྟར་གསར་སློོབོ་འིགའིི་མིགོ་རྨོོངས་པའིི་རྒྱུར་ཡོང་

འིགྱུར་སྲིདི་པས་ནརོ་བོཅེསོ་ཡོ་ོབོསྲིང་བྱོ་རྒྱུ་དགསོ་པ་ཡོདོ་པ་མིཐེངོ་སྟོ།ེ སུམི་རྟགས་

དག་གསུམི་གྱི་ིགཞུང་གསར་རྙིིང་ཁོག་དང་། བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིརྡ་ོརིང་ཡོ་ིག་ེདང་

ཏུན་ཧོངོ་གནའི་ཡོགི སྡོ་ེདགའེི་ིབོཀོའི་བོསྟོན་དང་ད་ེདག་ག་ིདཀོར་ཆེག བོསྟོན་འིགྱུར་

དཔ་ེབོསྡུར་མི། དཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ིགསུང་རབོ་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། ད་ེབོཞེིན་དུ་སྔ་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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འིགྱུར་རྙིངི་མིའི་ིབླ་མི་ཁོག་ཅེགི་ག་ིརྣམི་ཐེར་སགོས་ལོ་བོཞེ་ིབོཅེོལོ་ཏེ།ེ སྐུ་ཞེབོས་ཆེབོ་

སྤེེལོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དེར་བོཏེོན་པའི་ིབོསྒྲུབོ་བྱོ་དང་། སྒྲུབོ་བྱོེད་ཀྱི་ིགཏེན་ཚེིགས་གཙ་ོ

བོ་ོཁོག་ལོ་དཔྱད་པ་ཅུང་ཟོད་བོརྗེོད་རྒྱུ་ལོགས་ན། ཚུལོ་འིདིར་མིཁོས་པའི་ིགཟུར་

གནས་དྲན་དབོང་རྣམིས་ཀྱིསི་དཔང་པ་ོམིཛདོ་ཅེགི་ཅེསེ་ཞུའི།ོ །

གཉིིསེ།

ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིསྔོན་འིགྲོའི་ིགཏེམི་གྱི་ིནང་། “སྤྱི་ིཚེོགས་རྙིིང་པའི་ི

ནང་འིདིའི་ིརིགས་(སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་ཐུ་མིིས་མིཛད་མིིན།)དངོས་སུ་བོརྗེོད་རྒྱུ་ལྟ་ཅེ་ི

དོགས་པ་ཙམི་ཡོང་ཟོ་མི་ིནུས་མིོད། དེང་སྐོབོས་སྤྱི་ིཚེོགས་གསར་པ་འིདིའི་ིནང་རིག་

གནས་གང་ལོའིང་མི་ེཏེགོ་མིཉིམི་བོཞེད་དང་མིཁོས་བོརྒྱ་འིགྲན་གླེངེ་ག་ིམིཛད་ཕྱིགོས་

བོཟོང་པ་ོའིད་ིལྟ་བུ་ཡོོད་པའི་ིསྐོབོས་སུ་ཡོང་། ད་དུང་སྲིོལོ་རྒྱུན་གྱི་ིབོསམི་བློའི་ིབོག་

ཆེགས་འིཇོིགས་སུ་རུང་བོ་ཞེིག་གིས་གཉིོམི་ཆུང་བོདག་ལོ་འིགོག་གནོན་ཕེོག་སྟོ་ེར་ེ

ཞེིག་སློར་ཡོང་འིད་ིསྐོོར་དཔྱད་བོརྗེོད་འིཐེད་མིིན་གྱི་ིཐེོག་ལོ་ཐེ་ེཚེོམི་གྱི་ིདྲ་བོར་ཚུད། 

”[2]  ཟོེར། བོོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་གསར་རྙིིང་བོསྡུར་ཏེ།ེ ད་ེསྔའི་ིབོོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་སྒེེར་

གཅེོད་དང་མུན་ནག་ཡོིན་པ་དང་། རྒྱ་དམིར་གྱི་ིདབོང་བོསྒྱུར་འིོག་ག་ིབོོད་གསར་

པར་བོད་ེསྐྱིད་ཕུན་སུམི་ཚེོགས་ཚུལོ་ཟོེར་པ་ན།ི ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱི་ིརྩོོམི་ཡོིག་ཕེལོ་མི་ོཆེེའི་ི

ནང་མིཐེོང་ཐུབོ་པའིི་སྣེང་ཚུལོ་ཞེིག་ཡོིན། དེ་ནི་དབོང་བོསྒྱུར་པའིི་འིདོད་མིོས་དང་

བོསྟུན་ནས་བོརྗེོད་པའི་ིསྐོད་ཆེ་ཙམི་ལོས། དངོས་བོདེན་མིིན་པ་ཆེབོ་སྤེེལོ་རང་ཉིིད་ཐེ་ེ

བོའི་ིབོོད་རིགས་རྒན་པ་ཚེོའི་ིམྱོོང་ཐེོག་ནས་བོདེན་དཔང་བྱོེད་ཐུབོ་ཅེིང་། ལྷག་དོན་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མིགི་སྔའི་ིཆེར་བོདོ་ཁོམིས་སུ་བྱུང་བོའི་ིང་ོརྒལོོ་གྱི་ིརྣམི་པ་དག་གསི་དབོང་བོསྒྱུར་པའི་ི

གདུག་རྩུབོ་སྲིིད་བྱུས་འིོག་ག་ིབོོད་མིིའི་ིགནས་སྟོངས་ག་འིདྲ་ཡོིན་མིིན་འིཛམི་གླེིང་ལོ་

གསལོ་པོར་བོསྟོན་ཡོོད། ད་ེབོཞེིན་དུ། སྔོན་ཆེད་བོོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ནང་རིག་གཞུང་

དཔྱད་གླེེང་ག་ིརང་དབོང་མིེད་པ་དང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ཐུ་མིིས་བོརྩོམིས་མིིན་

སྐོོར་གླེེང་སློོང་ཕེར་ཞེོག་དོགས་སློོང་ཙམི་བྱོེད་ས་མིེད་ཚུལོ་ཟོེར་བོ་ནི། བོོད་ཀྱི་ིརིག་

གནས་འིཕེེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོ་ཆེ་རྒྱུས་ཞེན་པའི་ིཧོང་གཏེམི་རང་ཡོིན་ཏེེ། དུས་

རབོས་རིམི་བྱུང་གི་བོོད་ཀྱིི་སྔོན་བྱོོན་མིཁོས་པ་ཚེོས། སངས་རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་

གཙསོ་བོདོ་ཀྱི་ིརགི་གནས་ཁོག་རགིས་པའི་ིལོམི་ནས་འིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེོ་གསུམི་མིཛད་

ཅེིང་། གཏེན་ཚེིགས་ལོ་བོརྟེན་ནས་དངོས་པོའི་ིགནས་ལུགས་གཏེན་ལོ་འིབོེབོས་པ་

དང་། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིའིཛིན་མིཚེམིས་ཕྲ་མི་ོདང་། ལྟ་བོའི་ིགནད་དོན་ཐེད་ལུང་དང་

རིགས་པའི་ིལོམི་ནས་བོརྒལོ་བོརྟག་རྩོོད་གླེེང་བྱོེད་པའི་ིལུགས་སྲིོལོ་བོཟོང་པ་ོདར་པ་

མི་ཟོད། གཞུང་ལུགས་གྲགས་ཅེན་མིང་པ་ོཞེིག་བོཀོའི་བོསྟོན་གང་ཡོིན་ནམི། མིཛད་

པ་པ་ོསུ་ཡོནི་ཐེད་ལོའིང་དགག་གཞེག་མིཛད་པ་ཧོ་ཅེང་མིང་། དཔ་ེམིཚེནོ་ཙམི་བོརྗེདོ་

ན། དཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ིམིཁོས་པ་ར་ེའིདའི་བོ་གཞེོན་ནུ་བླ་ོགྲོས་ཀྱིིས་དཔལོ་དུས་ཀྱི་ི

འིཁོོར་ལོོའི་ིརྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བོཀོའི་མིིན་པའིམི། རྒྱུད་སྡོེ་རྣམི་དག་མིིན་ཚུལོ་

དགག་གཞེག་བྱོས་ཡོོད་ལོ། ད་ེབོཞེིན་དུ་བྱོང་པ་བོཀྲ་ཤིིས་དཔལོ་བོཟོང་སོགས་བྱོང་

ལུགས་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་གས་ོརིག་རྒྱུད་བོཞེ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབོཀོར་འིཆེད་

པ་ལོ། ཟུར་མིཁོར་པ་བླ་ོགྲོས་རྒྱལོ་པོས་ལུང་རིགས་ཀྱི་ིརྒྱབོ་རྟེན་དང་བོཅེས་ད་ེཉིིད་

དནོ་དམི་དུ་བོདོ་ཀྱི་ིམིཁོས་པའི་ིབོརྩོམིས་པར་བོསྒྲུབོས་ཡོདོ་པ་དང་། ད་ེབོཞེནི་འིགསོ་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཁུག་པ་ལྷས་བོཙས་དང་འིབྲིི་གུང་དཔལོ་འིཛིན་སོགས་ཀྱིིས་རྙིིང་མིའིི་རྫོོགས་ཆེེན་

ཁུངས་ལྡན་མིིན་ཚུལོ་བོརྗེོད་ཡོོད་པ་དང་། དཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ིམིཁོས་པ་ག་ོརམིས་

པས་རྗེ་ེཙངོ་ཁོ་བོའི་ིལྟ་བོར་དགག་པ་བོསྐྱནོ་ཡོདོ་པ་དང་། ཐུའུ་བོཀོན་ཆེསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམིའི་ི

གྲུབོ་མིཐེའི་ིནང་ཇོ་ོནང་བོའི་ིཐེར་བོའི་ིརྣམི་གཞེག་ཕྱི་ིརོལོ་གྲངས་ཅེན་པ་དང་འིདྲ་ཚུལོ་

བོརྗེོད་ཡོོད་པ་དང་། ཉི་ེདུས་ཀྱི་ིམིཁོས་དབོང་དག་ེའིདུན་ཆེོས་འིཕེེལོ་གྱིིས་རྗེ་ེཙོང་ཁོ་

པའི་ིཐེ་སྙད་ཚེད་གྲུབོ་ཀྱི་ིལྟ་བོར་དགག་པ་བོསྐྱོན་པ་སོགས་བོོད་ཀྱི་ིསྔོན་བྱོོན་མིཁོས་

པ་ཚེོས་མིད་ོསྔགས་རིག་གནས་བོཅེས་པར་དགག་གཞེག་སྤེོང་གསུམི་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོ

གནང་ཡོོད། དེས་ན་དུས་འིཁོོར་རྩོ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ཆེོས་གཞུང་རྩོ་ཆེེན་ལོའིང་། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབོཀོའི་ཡོནི་མིནི་དགག་གཞེག་བྱོདེ་པའི་ིརགི་གཞུང་དཔྱད་གླེངེ་ག་ིཁོརོ་ཡུག་

ད་ེལྟ་བུར་། ཐུན་མིོང་རིག་གནས་ཀྱི་ིཁོོངས་སུ་གཏེོགས་པའི་ིསུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་

མིཛད་མིཁོན་ཐུ་མི་ིཨ་ནུ་ཡོིན་མིིན་དངོས་སུ་བོརྗེོད་རྒྱུ་ལྟ་ཅེ།ི དོགས་པ་ཙམི་ཡོང་ཟོ་

མི་ིནུས་ཟོེར་པ་ནི། བོོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་མྱོོང་རྒྱུས་ཏེོག་ཙམི་ཡོོད་མིཁོན་

ཞེགི་ཡོནི་ཕྱིནི་ཁོས་ལོནེ་བྱོ་ཐེབོས་བྲིལོ་པའི་ིལྟག་ཆེོད་ཅེགི་ག།ོ

ལྷག་པར་དུ་རིག་གནས་ལོོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱིི་དགག་སྒྲུབོ་ཙམི་མི་ཟོད། དུས་

སྐོབོས་ས་ོསོའི་ིབོོད་ཀྱི་ིཆེབོ་སྲིིད་དབོང་འིཛིན་པ་གཙ་ོབོ་ོཁོག་ལོའིང་། ཟུར་ཟོ་དང་

སྐྱོན་བོརྗེོད་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེབྲིིས་པ་བྱུང་ཡོོད་ད།ེ དཔེར་ན། འིགྲ་ོམིགོན་ཆེོས་རྒྱལོ་འིཕེགས་

པས་བོོད་ཆེོལོ་ཁོ་གསུམི་གྱི་ིབོདག་པ་ོམིཛད་སྐོབོས། སྣེར་ཐེང་པ་བོཅེོམི་ལྡན་རིགས་

པའི་ིརལོ་གྲི ་ཟོེར་པའི་ིམིཁོས་པ་དེས། སངས་རྒྱས་བོསྟོན་པ་བོཀོའི་ཕྱིག་སྤྲོིན་གྱིིས་

བོསྒྲིིབོས། ། སེམིས་ཅེན་བོད་ེསྐྱིད་མི་ིདཔོན་ལོག་ཏུ་ཤིོར། ། སྙིགས་དུས་དག་ེསྦྱོོང་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དཔནོ་པའོི་ིཆེ་ལུགས་འིཛནི། ། འིད་ིགསུམི་མི་རྟགོས་འིཕེགས་པ་མིནི་པར་ག།ོ ། [3] 

ཞེེས་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲིེལོ་གྱི་ིལོམི་ལུགས་ལོ་ཟུར་ཟོའི་ིནང་དོན་ཡོོད་པའི་ིཚེིག་

ཕུལོ་བོ་ཡོོངས་གྲགས་དང་། ད་ེབོཞེིན་༸རྒྱལོ་མིཆེོག་ལྔ་པ་ཆེེན་པོས་དགའི་ལྡན་ཕེ་ོ

བྲིང་ག་ིསྲིིད་དབོང་བོཙུགས་ཏེེ། བོོད་ཀྱི་ིཆེོས་སྲིིད་གཉིིས་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲིིད་གནང་སྐོབོས། 

བོོད་མིཁོས་པ་མིི་ཕེམི་དགེ་ལོེགས་རྣམི་རྒྱལོ་གྱིི་སྙན་ངག་དཔེར་བོརྗེོད་ལོེགས་

བོཤིད་སྒྲི་དབྱོངས་རྒྱ་མིཚེོའི་ིའིཇུག་ངོགས་སུ། སྣེ་ལྡན་དབུས་གནས་ཐེེག་པ་རིམི་

གསུམི་གྱིི། ། རྩོེར་སོན་འིགྱུར་མིེད་བོཀྲ་ཤིིས་གྲངས་ཚེང་བོའིི། ། མིཁོས་པ་འིགའི་

ཡོོད་གང་ག་ིལོེགས་བོཤིད་ན།ི ། དངུལོ་ཆུའི་ིཐེིག་ཕྲེང་སོར་མིོས་བོཅེོམི་པ་བོཞེིན། ། 

[4] ཞེེས་གྲངས་ཀྱི་ིགབོ་ཚེིག་ག་ིལོམི་ནས་ངག་དབོང་བླ་ོབོཟོང་རྒྱ་མིཚེ་ོཞེེས་མིཚེན་

དངསོ་སུ་སྨོསོ་ཏེ་ེགང་ག་ིབོརྩོམིས་ཆེསོ་ལོ་ཟུར་ཟོའི་ིཚེགིས་བོཅེད་བྲིསི་ནའིང་། ས་སྐྱ་

དང་དགའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲིང་སྲིིད་གཞུང་གིས་ད་ེདག་ཁྲི་ིམུན་དུ་འིཇུག་པ་སོགས་ཡོ་ེནས་

བྱོས་མྱོོང་མིེད། གནས་ཚུལོ་ཆུང་ངུ་འིདིས་ཀྱིང་། བོོད་ཀྱི་ིད་ེསྔའི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་སུ་རིག་

གཞུང་དཔྱད་གླེེང་ག་ིཁོོར་ཡུག་ཙམི་མི་ཟོད། ཐེ་ན་ཆེབོ་སྲིིད་ཀྱི་ིདབོང་འིཛིན་པ་དག་

ལོའིང་ཚེད་ངེས་ཅེན་ཐེོག་ནས་ཟུར་ཟོ་དང་། སྐྱོན་བོརྗེོད་བྱོེད་པའི་ིཁོོར་ཡུག་ཡོོད་པ་

གསལོ་པརོ་མིཚེནོ་ཐུབོ།

ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིནང་།   “ ཇོ་ིསྐོད་དུ་ཡོང་ལོང་ཀོར་གཤིེགས་པའི་ིམིད་ོ

ལོས། དག་ེསློངོ་དག་གམི་མིཁོས་རྣམིས་ཀྱིིས། ། བོསྲི ེགས་བོཅེད་བོརྡར་བོའི་ིགསརེ་

བོཞེནི་དུ། ། ལོགེས་པར་བོརྟག་ལོ་ང་ཡོ་ིབོཀོའི། ། ལོནེ་པར་བྱོ་ཡོ་ིགུས་ཕྱིརི་མིནི། ། 

ཞེསེ་གསུངས་ཡོདོ་པ་དསེ་བོདག་ག་ིབླ་ོསྒེ་ོཔདྨོའོི་ིའིདམི་སྟོངོ་ལྟར་ཕྱི་ེཞེངི་། བླ་ོསྟོ ོབོས་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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རྡ་ོརྗེེའི་ིག་ོཆེ་བོཞེིན་སྲི་བོར་གྱུར་ནས་བོདེན་དོན་འིཚེོལོ་ཞེིབོ་ཀྱི་ིཆེེད་དུ་བོརྟག་དཔྱད་

ནན་ཏེན་བོགྱིིས་པ་ལོ་ན་ིཉིེས་པ་ནམི་ཡོང་ཡོོང་མི་ིསྲིིད་པའི་ིཆེོས་ཉིིད་ལོ་ངེས་པ་རྙིེད་

ད་ེབོོད་ཀྱི་ིཡོ་ིགེའི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་རིག་པ་འིཕེེལོ་རིམི་གྱི་ིལོམི་ཚེད་རྡ་ོརིང་ལྟ་བུ་འིདིའི་ིའིབྱུང་

ཁུངས་ལོ་གང་ནུས་ཀྱིི་ཞེིབོ་དཔྱད་ཅེིག་བོགྱིིས་ནས་མིི་རབོས་རྗེེས་མི་རྣམིས་ལོ་

དཔྱད་གཞེིའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཤུལོ་བོཞེག་བྱོ་རྒྱུ་ནི། གཅེིག་བྱོས་ན་དགོས་པ་དོན་

ལྡན་དུ་འིགྱུར་བོའིང་སྲིིད་སྙམི་སྟོེ་འིབྲིེལོ་ཡོོད་ཡོིག་རིགས་གང་རྙིེད་ལོ་ཞེིབོ་འིཇུག་

དང་འིབྲིལེོ་དགོས་གཞེ་ིརྒྱུ་མིཚེན་དང་བོཅེས་རིམི་བོཞེནི་གླེངེ་བོར་བྱོའི།ོ ། ”[5]

ཞེེས་འིབྱུང་བོའི་ིནང་ག་ིདག་ེསློོང་དག་གམི་སོགས་ཀྱི་ིམིད་ོལུང་ད།ེ མི་ཧཱ་པཎྜིིཏེ་

རྗེ་ེའིཇོིགས་མིེད་དམི་ཆེོས་རྒྱ་མིཚེོའི་ིདྲང་ངེས་འིཇུག་ངོགས་སུ། ཚེིགས་བོཅེད་འིད་ི

དུས་འིཁོོར་འིགྲེལོ་ཆེེན་དྲ་ིམིེད་འིོད་དུ་དྲངས་པ་ཙམི་ལོས་ལུང་ཁུངས་རྩོར་མི་ིཆེོད་

ཅེེས་གསུངས་ཤིིང་། སྔོན་དེང་ག་ིམིཁོས་པ་མིང་པོས་ལུང་འིདྲེན་བྱོས་དང་བྱོེད་མུས་

ཀྱིང་། ལུང་དའེི་ིཁུངས་བོཀོའི་འིགྱུར་དཔ་ེབོསྡུར་མིའི་ིཁྲིདོ་ཀྱི་ིལོང་ཀོར་གཤིགེས་པའི་ི

མིདོའིམི། ད་ེབོཞེིན་མིཁོས་པ་ཁོ་ཅེིག་གིས་རྒྱན་སྟུག་པ་ོབོཀོོད་པའི་ིམིད་ོལོས་ཞེེས་

ལུང་འིདྲེན་བྱོས་ཀྱིང་དེར་ཡོང་མི་ིསྣེང་ང་ོ། དེས་ན་མིད་ོལུང་འིདིའི་ིཁུངས་ཞེིབོ་མིོར་

འིཚེོལོ་རིགས་པ་ལོས། ལུང་ཁུངས་གང་ཡོིན་ཙམི་ལོའིང་ཞེིབོ་མིོར་མི་ིདཔྱོད་པར། 

ལོང་ཀོར་གཤིེགས་པའིི་མིད་ོལོས་ཞེེས་ལུང་འིདྲེན་རྐྱང་བྱོེད་པ་ནི། ཚེན་རིག་དང་

མིཐུན་པའིི་བྱོ་སྤྱིོད་ཅེིག་མི་ཡོིན་ནོ། སྔོན་ཆེད་བོོད་ཀྱིི་མིཁོས་པ་ཕེལོ་མི་ོཆེེར་མིད་ོ

རྒྱུད་མིང་པ་ོབླ་ོཐེོག་རང་ལོ་ཡོོད་ཅེིང་། བོཀོའི་རྩོོམི་མིཛད་དུས་ལུང་རྣམིས་བླ་ོཐེོག་

ནས་ཤིར་མིར་བོཏེོན་ཏེེ་འིབྲིི་བོ་ལོས། དེང་སང་ལྟར་དཔེ་དེབོ་མིང་པོར་ཟུར་དུ་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བོརྩོགིས་ནས་ཟུར་ལྟ་བྱོདེ་པ་ད་ེའིདྲ་མིནི་པས། མིཁོས་པ་གྲགས་ཅེན་གྱི་ིགསུང་རྩོོམི་

ནང་དུའིང་། ལུང་དྲངས་སའི་ིཁུངས་གསལོ་པ་ོམིདེ་པའི་ིགནས་ཚུལོ་ད་ེའིདྲ་བྱུང་ཡོདོ། 

[6] དེས་ན་བོོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ལོ་ཞེིབོ་འིཇུག་ག་ིསྦྱོོར་བོ་ལྷུར་ལོེན་པའི་ིགཞེོན་སྐྱེས་

ཚེོས། གནས་ཚུལོ་འིད་ིའིདྲའི་ིརིགས་ལོ་ཐེག་གཅེོད་མི་ིསྔ་བོར་ངང་རྒྱུད་རིང་པོའི་ིསྒེ་ོ

ནས་རྩོད་ཞེིབོ་བྱོདེ་རགིས།

ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིནང་།   “ད་ེཡོང་དོགས་གཞེ་ིགཙ་ོབོ་ོན།ི དེང་སྐོབོས་རང་

ཅེག་རྣམིས་ཀྱིིས་སྦྱོོང་སྤྱིོད་བྱོེད་བོཞེིན་པའི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་པའི་ིགཞུང་ལུགས་སུམི་ཅུ་པ་

དང་རྟགས་ཀྱིི་འིཇུག་པ་འིདི་སྤྱིི་ལོོའི་ིདུས་རབོས་བོདུན་པའིི་ནང་སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིི་

སམི་བྷོ་ོཌའིམི། ཨ་ནུས་མིཛད་པ་ཡོནི་ཟོརེ་བོའི་ིཡོངོས་གྲགས་ཀྱི་ིབོརྗེདོ་ཚུལོ་ས་ཁྱབོ་

གནམི་ཁྱབོ་འིད་ིདོན་དངོས་དང་མི་ིམིཐུན་པ་ཞེིག་ཡོིན་སྙམི་པ་ད་ེཡོིན། རྒྱུ་མིཚེན་ན་ི

ད་ཡོོད་བོཙན་པོའི་ིདུས་ཀྱི་ིརྡ་ོརིང་སོགས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདང་། ཏུན་ཧོོང་སོགས་ནས་ཐེོན་

པའི་ིབོདོ་ཀྱི་ིགནའི་ཡོགི་འིད་ིདག་ལོ་ཞེབིོ་ཏུ་དཔྱད་ན། གལོ་ཏེ་ེཐུ་མིསི་མིཛད་པའི་ིབོརྡ་

སྤྲོོད་གཞུང་ལུགས་ཤིིག་ཡོིན་ཚེ་ེདེའི་ིནང་། ཀོ་སྡོ་ེཐེོག་མི་བོཞེ་ིཔོའི་ིནང་ག་ིཡོ་ིག་ེསྡོ་ེཔ་

གཅེིག་ག་ིནང་ཚེན་ཕེན་ཚུན་ཡུལོ་སྐོད་དང་བོསྟུན་ནས་ཅེ་ིབོདེར་སྤྱིད་ཆེོག་པ་དང་། 

མྱོི་མྱོེད་མྱོེས་ལོ་སོགས་ལོ་ཡོ་བོཏེགས་འིབྲིི་དགོས་ལོ། མི་དང་མིོ་སོགས་ལོ་སྨོད་

འིདོགས་མིའི་ིདགོས་པའི་ིཁྱད་པར། ད་ེབོཞེིན་དབྱོངས་ཡོིག་ཨ་ིལྡན་གྱི་ིག་ིགུ་ཕྱི་ིནང་

སློགོ་པ་དང་མི་སློོག་པ་གཉིསི་ལོ་གདངས་དབྱོངས་སམི། ཡོང་ན་དནོ་གྱི་ིདབྱོ་ེབོ་ཡོདོ་

མིེད་ལོ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་མིདོར་ན་དུས་སྐོབོས་ད་ེརང་ག་ིསྐོད་ཡོིག་སྒྲི་སྦྱོོར་ལོ་མིེད་དུ་

མིི་རུང་བོའིི་རྣམི་གཞེག་གི་རིགས་རྣམིས་སྟོོན་དགོས་པ་ལོས། སྐོབོས་དེའིི་ཡོི་གེ་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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དངོས་དང་མི་འིབྲིེལོ་བོའི་ིརིགས་དཔེར་ན་ཕྲད་གཞེན་དབོང་ཅེན་ལོ་སོགས་པའི་ིཐེོབོ་

ཚུལོ་གྱི་ིདབྱོ་ེབོ་ཞེིབོ་མི་ོདང་། སྔོན་འིཇུག་མིིང་གཞེ་ིསོགས་ལོ་ཕེ་ོམི་ོམི་ནིང་སོགས་

རྟགས་ཀྱི་ིཁྱད་པར་ཕྱི་ེབོ་མི་ཟོད། ད་ེདག་གང་ལོ་གང་འིཇུག་དང་མི་ིའིཇུག་ག་ིཁྱད་

པར་ཞེིབོ་ཅེངི་ཕྲ་བོ་ལོ་སགོས་པ་འིད་ིགསལོ་པརོ་རྟགོས་ཐུབོ་་་་། ” [7]

ཅེེས་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུས་རབོས་བོདུན་པའིི་ནང་སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིིས་

མིཛད་པ་དནོ་དངསོ་དང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིསྒྲུབོ་བྱོདེ་ལོ། བོཙན་པའོི་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིཡོགི་སྦྱོརོ་

རྣམི་གཞེག་མིང་པ་ོཞེིག་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་དངསོ་སུ་བོསྟོན་མིེད་པ་དང་། སུམི་

རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་སྐོབོས་དེའི་ིཡོ་ིགེ་དངོས་དང་མི་འིབྲིེལོ་བོའིི་ཕྲད་གཞེན་དབོང་

ཅེན་གྱི་ིཐེོབོ་ཐེང་དང་། ཕེ་ོམི་ོམི་ནིང་ག་ིརྟགས་ཀྱི་ིདབྱོ་ེབོ་ཞེིབོ་ཕྲ་བོསྟོན་པ་མི་ིའིཐེད་

ཟོེར་བོའི་ིཐེད། ང་ཚེོས་ཕྱིོགས་འིགའི་ཞེིག་ནས་དཔྱད་ཚེ་ེད་གཟོོད་ས་ཕྱིར་ན་རྡ་ོལྷང་

ལོ་འིབུད་ཐུབོ། སྤྱིིར་བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་སྐོབོས་ཀྱིི་བོོད་བོརྡའིི་རྣམི་གཞེག་ལོ་

ཞེིབོ་འིཇུག་བྱོེད་པའི་ིགཞེ་ིའིཛིན་ས་གསེར་གྱི་ིས་གཞེ་ིལྟ་བུ་ནི། དུས་དེར་བོཙུགས་

པའི་ིརྡ་ོབོརྐོོས་ཡོ་ིག་ེཁོག་དང་། ཏུན་ཧོོང་བྲིག་ཕུག་ནས་ཐེོན་པའི་ིསྐོབོས་དེའི་ིལོག་

བྲིིས་དངོས་རྣམིས་ཡོིན་མིོད་ཀྱིང་། སྐོབོས་དེའིི་ཡོི་གེ་འིབྲིི་ཚུལོ་འིགའི་ཞེིག་སུམི་

རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་དངོས་སུ་བོསྟོན་མིེད་པའིམི། ཐེ་ན་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་གི་

དགངོས་པ་དང་མི་ིམིཐུན་པ་ཡོདོ་པ་ཙམི་གྱིསི་ཀྱིང་སྐོབོས་དརེ་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་

བྱུང་མིེད་པ་མིཚེོན་མིི་ཐུབོ་སྟོེ། སྐོད་གསར་བོཅེད་གོང་གི་ཡོིག་སྦྱོོར་འིགྲོ་སྟོངས་

འིགའི་ཞེིག་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་སྟོོན་རིགས་ཀྱིང་མི་བོསྟོན་ཟོེར་པ་དངོས་སུ་མི་

བོསྟོན་པས་མིི་འིཐེད་ཟོེར་རམི། ཡོང་ན་ཤུགས་ལོ་མི་བོསྟོན་པས་མིི་འིཐེད་ཟོེར་བོ་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཡོནི། སྔ་མི་ལྟར་ན་མི་ིའིགྲ ིག་སྟོ།ེ ད་ེལྟར་ན་སློར་བོསྡུའི་ིཏེ།ོ ལོ་དནོ་གྱི་ིཏུ། ལྷག་བོཅེས་

ཀྱི་ིཏེ་ེདང་ད།ེ འིབྱོེད་སྡུད་ཀྱི་ིཏེམི། སྤྱི་ིསྒྲིའི་ིཅེ་ིཇོ་ིསུ། བོདག་སྒྲིའི་ིབོ་བོ་ོསོགས་བོོད་ཀྱི་ི

བོརྡ་སྦྱོོར་ལོག་ལོེན་ཁྲིོད་ཡོོངས་ཁྱབོ་ཀྱིིས་བོེད་སྤྱིོད་གཏེོང་བོཞེིན་པ་མིང་པོ་ཞེིག 

སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་དངོས་སུ་བོསྟོན་མིེད་པའིི་རྒྱུ་མིཚེན་གྱིིས་དེང་སང་སུམི་

རྟགས་རྩོ་གཞུང་མིེད་པར་བོསྒྲུབོ་མི་ིཐུབོ་པ་བོཞེིན་ནོ། ཡོང་ད་ེདག་སུམི་རྟགས་རྩོ་

གཞུང་ག་ིཤུགས་ལོ་བོསྟོན་ཞེངི་། གངོ་སྨོསོ་ད་ེདག་ཤུགས་ལོའིང་བོསྟོན་མིདེ་ཅེ་ེན་ཁོ་

ཚེོན་གཅེོད་མི་ིཐུབོ་སྟོེ། ཤུགས་བོསྟོན་གྱི་ིཕྲད་རྣམི་དབྱོེའི་ིརྣམི་གཞེག་སོགས་ཀྱིང་། 

ཕྱིིས་སུ་དགོངས་འིགྲེལོ་ཁོག་གིས་རྩོ་བོའི་ིདགོངས་དོན་ལྟར་བོཀྲལོ་ནས་གསལོ་བོར་

བྱོས་པ་ཙམི་ཡོནི་ཞེངི་། བོཞེདེ་ལུགས་གཅེགི་གྱུར་མིདེ་པ་མིང་དུ་ཡོདོ་པས་ས།ོ སྤྱིརི་

ཡོང་སུམི་རྟགས་རྩོ་བོར་གཞུང་ཚེད་ཚེིགས་བོཅེད་ར་ེབོདུན་དང་རྐོང་པ་གཉིིས་[8] 

ཀྱིིས་བོོད་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདང་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིརྣམི་གཞེག་ཉུང་ངུ་རྣམི་གསལོ་གྱིིས་བོསྟོན་ཅེིང་། 

ཕྲད་རྣམི་དབྱོ་ེདང་བྱོ་ཚེིག་ག་ིརྣམི་གཞེག་མིཚེོན་ཙམི་ལོས་ཞེིབོ་ཕྲ་དངོས་སུ་བོསྟོན་

མིེད། འིདིའི་ིསྐོོར་ཁོ་ོབོོས་ལོོགས་སུ་ཞེིབོ་གསལོ་བྲིིས་ཡོོད་པས་འིདིར་རྒྱས་པར་མི་

སྨྲོོས་ས།ོ [9]གཞེན་ཡོང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་བོསྟོན་མིེད་པ་ཙམི་གྱིིས་ཐུ་མིིས་

མིཛད་མིེད་པས་ཀྱིང་མི་ཁྱབོ་སྟོེ། ས་ིཏུ་གཙུག་ལོག་ཆེོས་ཀྱི་ིའིབྱུང་གནས་ཀྱིིས། “ 

ཕེལོ་ཆེེར་ན་ིབྱོང་ཕྱིོགས་འིདིར་གཙུག་ལོག་གཉིིས་ཀོ་བོར་དུ་ཉིམིས་པའི་ིདབོང་ལོས་

བོཤིད་རྒྱུན་དང་བོསྟོན་བོཅེོས་ཀྱིི་ཡོན་ལོག་གཞེན་མི་ཚེང་བོའིི་ཕྱིིར་མིི་གསལོ་བོ་

རྣམིས་ཁོ་ཁྲིལོ་འིཇོལོ་བོ་ཙམི་ལོས་དོན་དུ་གནས་པར་མི་མིངོན་པས། ” [10] ཞེེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཡོོངས་གྲགས་སུ་ཐུ་མི་ིཨ་ནུས་བོོད་ཡོིག་ག་ིསྲིོལོ་ཕྱིེས་རྗེེས། རྒྱ་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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གར་མིའིི་སྒྲིའིི་བོསྟོན་བོཅེོས་ལོ་དཔེ་བྱོས་ཏེེ། སུམི་རྟགས་སོགས་གཞུང་བོརྒྱད་

མིཛད་ཀྱིང་ལྷག་མི་རྣམིས་ཉིམིས་བོརླག་ཕྱིིན་པར་བོཤིད་པས། གཞུང་ལྷག་མི་

རྣམིས་ཀྱི་ིནང་དུ་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་མི་གསལོ་བོའི་ིབོདོ་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོདོ་རྣམི་གཞེག་

གཞེན་བོསྟོན་ཡོོད་སྲིིད་པ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་གཞུང་ལྷག་མི་དྲུག་དེང་སང་དངོས་སུ་

མིཇོལོ་དུ་མིདེ་པས་ཁོ་ཚེནོ་གཅེོད་མི་སྤེོབོས་ས།ོ།

ད་ེབོཞེནི་དུ། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་ཕྲད་གཞེན་དབོང་ཅེན་གྱི་ིཐེོབོ་ཚུལོ་དབྱོ་ེ

བོ་དང་། སྔོན་མིིང་རྗེེས་གསུམི་གྱི་ིཕེ་ོམི་ོམི་ནིང་ག་ིརྟགས་ཀྱི་ིཁྱད་པར་ཕྱིེས་ཤིིང་། ད་ེ

དག་གང་ལོ་འིཇུག་དང་མིི་འིཇུག་གི་ཁྱད་པར་ཞེིབོ་ཕྲ་ཕྱིེས་པ་བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་

རབོས་སྐོབོས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདངོས་དང་མི་འིབྲིེལོ་ཟོེར་པའིང་མི་ིའིཐེད་ད།ེ བོཙན་པོའི་ིསྲིིད་

གཞུང་གསི་དངསོ་སུ་བོཙུགས་པའི་ིདབོནོ་ཞེང་རྡ་ོརངི་ངསོ་ཀྱི་ིཡོ་ིགརེ་མིཚེནོ་ན། དའེི་ི

ནང་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ག་ིདགངོས་པ་བོཞེནི་གཞེན་དབོང་ཅེན་གྱི་ིཕྲད་ལོས་དཔརེ་

ན་ལོ་དནོ་ལྟ་བུར་མིཚེནོ་ན། རྩོ་བོར། རྗེསེ་འིཇུག་ཡོ་ིག་ེབོཅུ་རྣམིས་ལོས། ། གང་མིངི་

མིཐེའི་ན་བོཅུ་པ་གནས། ། ད་ེལོ་ཨཱ་ལོ་ིགཉིསི་པ་སྦྱོར། ། གང་མིངི་མིཐེའི་ན་བོརྒྱད་པ་

གནས། ། ད་ེལོ་གཉིསི་པ་ཨུ་ཡོང་སྦྱོར། ། གང་མིངི་མིཐེའི་ན་གསུམི་པ་གནས། ། ད་ེ

ལོ་ཨཱ་ལོ་ིགཉིིས་པ་སྦྱོར། ཞེེས་པའི་ིདགོངས་དོན་དང་མིཐུན་པར། ཚེ་ེཚེ་ེརབོས་སུ། 

གཏེམི་དུ་བོརྗེོད་དུ་ཡོོད་པའྀི་ཕྱིིར། ཡུན་རིང་པོར། ཙང་ཀུན་ཡོོག་ཏུ་རྟ་བོརྗེེས་ལོ། ཙ་ེ

ཤུ་ཧྱན་དུ་བོོད་དང་ཕྲད་པ། གླེ་ོབུར་དུ་སྡོང་བོ་དང་། རབོས་ཁྲིའི་ིབོར་དུ། དཔང་དུ་

གསོལོ་ཏེ།ེ ཕྱིག་སྦལོ་དུ་བོཞེག  མིཇོལོ་དུམི་དུ་མིོལོ་ཏེ་ེསགོས་དང་། ཨ་ིལྡན་གྱི་ིཐེད། 

རྩོ་བོར། རྗེསེ་འིཇུག་ཡོ་ིག་ེབོཅུ་པ་ོལོ། ། ཨ་ིདང་མིཐུན་ལུགས་འིད་ིཞེསེ་བྱོ། ། དང་པ་ོ
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གནསི་ལོ་དང་པ་ོམིཐུན། ། གསུམི་ལྔ་བོཅུ་ལོ་ཀྱི་དང་སྦྱོར། ། བོདུན་པ་ཉིདི་ལོ་བོདུན་

པ་སྟོ།ེ ། ལྷག་མི་རྣམིས་ལོ་གྱི་སྦྱོར་བོ། ། ད་ེདག་ཨ་ིསྦྱོར་འིབྲིལེོ་བོའི་ིས། ། ད་ེཉིདི་ལོ་

ན་ིབོཅུ་པ་སྦྱོར། ། བྱོདེ་པ་པ་ོརུ་ཤིསེ་པར་བྱོ། ། ཞེེས་པའི་ིདགངོས་དནོ་ལྟར། བོདོ་ཀྱི་ི

རྒྱལོ་པོ་ཆེེན་པོ། འིཕྲུལོ་གྀྱི་ལྷ་བོཙན་པོ། རྒྱའྀི་རྒྱལོ་པོ་ཆེེན་པོ། མིཇོལོ་དུམི་གྱིི་

གཙགིས་ཀྀྱི་རྡ་ོརངི་། ཁྲི་ིགཙུག་ལྡ་ེབོརྩོན་གྀྱི། སྒེམི་དཀྱིལེོ་ཆེནེ་པསོ། བོཀོའི་དྀྲན་གྱིསི། 

བོདོ་རྒྱ་གཉིསི་ཀྀྱི་བོར། བོདོ་ཀྱིསི་ཕུ་དུད་བྱོ་སྟོ།ེ ཡུལོ་གཉིསི་ཀྱི་ིབོར། ཐེ་ཚེག་གྀ། བོདོ་

རྒྱ་གཉིིས་གང་གིས། བོོད་རྒྱ་གཉྀིས་ཀྀྱི་རྗེ་ེབློན་གྱིིས། བོོད་རྒྱ་གཉྀིས་ཀྀྱི་རྗེ་ེབློན་གྱིིས། 

ཡུནད་ཀྱི་ིསྲིིད་བོཙུགས། གཡུང་དྲུང་ག་ིརྒྱལོ་པ་ོཆེེན་པོ། འིཐེབོ་ཀྀྱི་ཟླ། བོོད་ཀྀྱིས་

གཙྀགས་བོཟུང་ང་ོ[11]སོགས་བྲིིས་པར་ལྟོས་དང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་བོསྟོན་

པའི་ིལོ་དོན་དང་། ཨ་ིལྡན་གྱི་ིསྒྲི་སྦྱོོར་རྣམི་གཞེག་བོསྟོན་པ་དང་། བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་

རབོས་སྐོབོས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདངོས་གཉིིས་ཆུ་ལོ་ཆུ་བོཞེག་ག་ིཚུལོ་དུ་མི་ིའིདུག་གམི། ད་ེ

ནས་གཞེན་དབོང་ཅེན་གྱི་ིཕྲད་ཀྱི་ིསྦྱོོར་ལུགས་ཞེིབོ་ཕྲ་བོསྟོན་པ་སོགས་བོཙན་པོའི་ི

སྐོབོས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདངསོ་དང་མི་འིབྲིལེོ་ལུགས་ཅེ་ིཡོང་མིདེ་ད།ོ།

ཡོང་། ཆེབོ་སྲིདི་གཅེགི་དུ་མིོལོ། ལྟ་བུའི་ིསྐོབོས་ག་མིཐེར་དུ་སྦྱོར་བོ་ལྟ་བུ་སུམི་

རྟགས་རྩོ་བོའི་ིདགོངས་པ་དང་མི་ིམིཐུན་པ་ར་ེཟུང་མིཆེིས་ཀྱིང་། ད་ེཙམི་ལོ་ཧོ་ལོས་

རྒྱུ་ཅེ་ིཡོང་མིེད་དེ། སྐོད་གསར་བོཅེད་སྔོན་གྱི་ིརྡ་ོརིང་ཡོ་ིག་ེཁོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་

ཏུན་ཧོོང་ཡོི་གེ་རྣམིས་ནི་ཡོིག་མིཁོན་ས་ོསོའི་ིཁོ་སྐོད་གཞེིར་བོཟུང་རང་འིདོད་ལྟར་

སྦྱོར་བོ་ཅེ་ིརིགས་སྣེང་བོས་མིཐེའི་གཅེིག་ཏུ་དག་སྡོབེོ་སྐྱོན་མིེད་ཡོིན་པའི་ིཁྱབོ་པ་མིེད་

ལོ། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་མིཛད་ནས་ཡུན་རིང་མི་སོང་བོའི་ིསྐོབོས་སུ་ཡོ་ིགེའི་ིདག་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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སྡོེབོ་ལོ་གཏེན་ཆེགས་མིེད་པ་ནི་ཆེེས་རྒྱུན་ལྡན་ཞེིག་ལོོས་ཡོིན་། དེང་གི་སྐོབོས་

སུའིང་བོོད་ཀྱི་ིམིཁོས་བླུན་བོར་མིའི་ིབོརྩོམིས་ཆེོས་ཁྲིོད། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་

གཏེན་ལོ་ཕེབོ་པའི་ིརྣམི་གཞེག་དང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིདག་ཆེའིམི་ཕྲད་རྣམི་དབྱོེའི་ིསྦྱོོར་

ལུགས་སྣེ་ཚེགོས་ཡོདོ་པས་ས།ོ།

ཡོང་ཆེབོ་སྤེལེོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དརེ།    “སྐོད་ཡོགི་འིཕེེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཉིདི་ལོ་

བོསམི་ནའིང་ད་ེའིདྲ་ཡོངོ་ག་ལོ་སྲིདི། ཡོང་ན་ཐུ་མིསི་མི་འིངོས་པའི་ིདུས་རབོས་འིགའི་

ཞེིག་ག་ིནང་བོོད་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོིག་འིཕེེལོ་འིགྱུར་གྱི་ིཆེོས་ཉིིད་མིངོན་པར་མིཁྱེན་ཏེ་ེལོེགས་

པར་བོརྩོམིས་ནས་མི་ིལོ་ོལྔ་བོརྒྱ་ཙམི་གྱི་ིརིང་གཏེེར་དུ་སྦ་གནང་མིཛད་པ་མིིན་ལོས་

ཆེེ། འིོན་ཀྱིང་ད་ེལྟ་བུའི་ིགཏེམི་རྒྱུད་ཅེ་ིབོཟོ་ོམིཁོན་བྱུང་མིེད་ལོ། མིཚེན་ཡོོངས་སུ་

གྲགས་པའི་ིགཏེེར་སྟོ ོན་སུས་ཀྱིང་ཐེསོ་མྱོངོ་མིདེ་ད།ོ། ” [12]

ཟོརེ་བོའི་ིཐེད། སློོབོ་དཔནོ་ཐུ་མིིས་བོདོ་ཡོགི་གསར་བོཏེདོ་མིཛད་པ་དང་ཆེབོས་

ཅེགི སུམི་རྟགས་སགོས་བོརྡ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིརྣམི་གཞེག་གཏེན་ལོ་ཕེབོ་ཟོརེ་ན། ཡོ་ིག་ེགསར་

པ་དེ་བོེད་སྤྱིོད་ཀྱིི་ལོག་ལོེན་བོརྒྱུད། རིམི་གྱིིས་བོརྡ་སྤྲོོད་གཞུང་ལུགས་ཕྱིོགས་

བོསྡོོམིས་བྱོེད་དགོས་པས་ཆེོས་ཉིིད་ཀྱི་ིག་ོརིམི་དང་མི་ིམིཐུན་སྙམི་པ་ན་ིབོརྡར་ཤི་མི་

ཆེོད་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་ཞེིག་རེད། དེའི་ིཚུལོ་ཕྱིོགས་འིགའི་ཞེིག་ནས་བོསམི་ཞེིབོ་བྱོས་ན་

ངསེ་ཤིསེ་རྙིདེ་ཐུབོ་སྟོ།ེ ད་ེཡོང་སྲི ོང་བོཙན་སྒེམི་པའོི་ིཡོན་བོདོ་ལོ་ཡོ་ིག་ེམིདེ་ཚུལོ་ཏུན་

ཧོོང་ཡོིག་ཆེ་དང [13] རྒྱའི་ིཐེང་དེབོ་ནང་དུ་གསལོ་པོར་བོསྟོན་ཡོོད་ཅེིང་། [14] ད་

ལྟའི་ིབོར་དེའི་ིགོང་ག་ིཡོ་ིག་ེཡོིན་ང་ོམི་ཤིོག་ལྷ་ེགཅེིག་ཙམི་ཡོང་སྟོོ ན་རྒྱུ་མིེད་པ་དེས་

ན། སྲིོ ང་བོཙན་རིང་ཐུ་མི་ིཨ ནུས་ད་ལྟའི་ིབོོད་ཡོིག་འིདིའི་ིསྲིོལོ་བོཏེོད་པའི་ིཡོོངས་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གྲགས་ད་ེཁོས་ལོེན་བྱོེད་དགོས་ཤིིང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་བོོད་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདང་

བོརྡ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིརྣམི་གཞེག་གཉིསི་དཀྱུས་གཅེགི་ཏུ་བོསྟོན་ཡོདོ། ཐུ་མིསི་རྒྱ་གར་ཡོ་ིགརེ་

དཔེར་བྱོས་ནས་བོོད་ཡོིག་ག་ིདབྱོངས་གསལོ་གཏེན་ལོ་ཕེབོ་པ་ཙམི་མིིན་པར། བོོད་

ཡོིག་ག་ིསྔོན་མིིང་རྗེེས་གསུམི་སོགས་ཀྱི་ིརྣམི་གཞེག་ཅེིག་ངེས་པར་དུ་སྟོོ ན་དགོས་

པར་གྲུབོ་པས། གལོ་སྲིིད་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་འིད་ིདག་སྐོབོས་དེར་སློོབོ་དཔོན་ཐུ་

མིིས་མིཛད་པ་མིིན་ན། ཐུ་མིིའིི་ཡོིག་སྲིོལོ་ཕྱིེས་ཟོེར་པའིི་གཞེི་འིཛིན་སའིི་གཞུང་

ལུགས་ཀྱི་ིརྟེན་ཁུངས་གཞེན་ཞེགི་སྟོ ོན་རགིས་ཀྱིང་མི་བོསྟོན་པས་ས།ོ།

སྤྱིིར་འིཛམི་གླེིང་ག་ིཡོ་ིག་ེལོ་འིདྲ་གཟུགས་ཡོ་ིག་ེདང་། སྒྲི་སྦྱོོར་ཡོ་ིག་ེརིགས་

གཉིིས་ཡོོད་པ་ལོས། བོོད་ཡོིག་ན་ིདྲན་དབོང་དག་ེའིདུན་ཆེོས་འིཕེེལོ་གྱིིས་བོསྟོན་པ་

བོཞེིན། [15] མིཁོས་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་ཆེེད་དུ་བྱོས་པའི་ིསྒྲི་སྦྱོོར་གྱི་ིཡོ་ིགེའི་ིཁོོངས་སུ་

གཏེགོས་ཤིངི་། སྒྲི་སྦྱོརོ་ཡོ་ིག་ེན་ིའིདྲ་གཟུགས་ཡོ་ིག་ེལྟར་བོརྗེདོ་བྱོ་ཀོ་བུམི་སགོས་ཀྱི་ི

དངོས་པ་ོདང་རྗེོད་བྱོེད་ཀྱི་ིསྒྲི་ར་ེར་ེབོཞེིན་ཡོིག་འིབྲུ་ར་ེབོཅེོས་པ་ད་ེའིདྲ་མིིན་པར། ཡོ་ི

ག་ེཕྱི་ིམི་ོསྐོད་ཀྱི་ིགདངས་ལོ་མིཁོ་ོབོ་རྣམིས་ཟུར་དུ་བོསྡུས་ནས་ཡོ་ིག་ེབྱོས་པ་ཞེིག་

ཡོིན། ད་ེལྟ་བུའི་ིབོོད་ཡོིག་ག་ིསྒྲི་སྦྱོོར་ཡོ་ིག་ེཐེོག་མིར་བོཟོ་ོསྐོབོས། བོོད་མི་ིབྱོིངས་ཀྱི་ི

སྐོད་བོརྡའི་ིངེས་སྲིོལོ་ལོ་བོརྟག་ཞེིབོ་ནན་ཏེན་བྱོས་ཏེེ། ད་གཟོོད་བོོད་རང་ག་ིསྐོད་ཀྱི་ི

ཆེསོ་ཉིདི་དང་མིཐུན་པའི་ིཡོ་ིགའེི་ིརྣམི་གཞེག་གསར་གཏེདོ་བྱོས་ཤིངི་། ད་ེདང་ཆེབོས་

ཅེིག་སྐོབོས་དེར་རྒྱ་གར་གྱིི་སྔོན་ཐེོན་རང་བོཞེིན་གྱིི་སྒྲི་རིག་པའིི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིི་

རགིས་ལོམི་ལོ་བོརྟེན་ནས་སུམི་རྟགས་སགོས་ཀྱི་ིགཞུང་མིཛད་པ་ཡོནི། དསེ་ན་ཆེབོ་

སྤེེལོ་གྱིིས་བོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་གཞུང་ལུགས་ད་ེཡོིག་སྲིོལོ་བྱོས་རྗེེས་ཀྱི་ིཡུན་རིང་ལོག་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ལོེན་བོརྒྱུད། སྐོད་བོརྡའི་ིངེས་སྲིོལོ་ཕྱིོགས་བོསྡོོམིས་བྱོས་ནས་གྲུབོ་དགོས་ཀྱིི། བོོད་

ཡོིག་དང་བོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་མིཉིམི་དུ་བྱུང་བོར་བྱོས་ན་ཆེོས་ཉིིད་དང་མི་ིམིཐུན་སྙམི་པ་

ནི། རྒྱ་ནག་དང་ཨ་ེརྗེིབོ་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེལྟ་བུའི་ིའིདྲ་གཟུགས་ཡོ་ིགེའི་ིབྱུང་འིཕེེལོ་གྱི་ིཆེོས་

ཉིདི་དམི་ཚེད་གཞེ་ིསྒྲི་སྦྱོརོ་ཡོ་ིགེར་ཞྭ་དཔ་ེལྷམི་འིགེབོས་བྱོས་པ་ཙམི་ཡོནི་ན།ོ།

དེ་བོཞེིན་དུ་སྲིོང་བོཙན་སྒེམི་པོའི་ིསྐུ་རིང་ལོ། སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིིས་བོོད་ཡོིག་

གསར་གཏེོད་བྱོས་རྗེེས། ཁོོང་དང་ཁོོང་ག་ིམིཆེན་བུ་ཚེོས་ཡོ་ིག་ེགསར་པ་དེའི་ིནང་

སྤྱིན་རས་གཟོགིས་ཀྱི་ིམིད་ོརྒྱུད་ཉིརེ་གཅེགི་སགོས་སངས་རྒྱས་ཆེསོ་ལུགས་ཀྱི་ིདཔ་ེ

ཆེ་མིང་པ་ོབོསྒྱུར་ཚུལོ་ཡོགི་ཚེང་ཁུངས་མི་རྣམིས་སུ་འིབྱུང་ཞེངི་། ད་ེདག་ལོ་ཕྱིསི་སུ་

བོོད་ཀྱི་ིསྐོད་གསར་བོཅེད་ཀྱིིས་འིགྱུར་བོཅེོས་རིམི་པར་བྱོས་པར་བོརྟེན། ཐེམིས་ཅེད་

ཀྱི་ིམིཇུག་ཏུ་ཐུ་མིའིི་ིའིགྱུར་བྱོང་བོཀོདོ་མིེད་ནའིང་། སྤེང་སྐོ ོང་ཕྱིག་རྒྱ་བོའི་ིམིཇུག་ཏུ་

ཐུ་མིིའིི་འིགྱུར་བྱོང་བོཀོོད་པ་ཅེན་ད་ལྟའིང་སྡོེ་དགེའིི་བོཀོའི་འིགྱུར་དཀོར་ཆེག་ཏུ་

གསལོ་ལོ།ོ [16] ད་ེབོཞེནི་བུ་སྟོ ོན་ཆེསོ་འིབྱུང་དུ། མིད་ོཟོ་མི་ཏེགོ་བོཀོདོ་པ་དང་། སྤེང་

སྐོ ོང་དང་། མིད་ོསྡོ་ེདཀོོན་མིཆེགོ་སྤྲོནི་ལོ་སགོས་པ་བོསྒྱུར་ར།ོ [17] ཞེསེ་འིབྱུང་བོ་ད་ེ

དག་ཐེོག་ནས་གནད་དོན་གཉིིས་གསལོ་བོཤིད་བྱོས་ཡོོད་ད།ེ གཅེིག་ན་ིསྲིོ ང་བོཙན་

སྒེམི་པའོི་ིསྐུ་རངི་ལོ་གསར་དུ་བོཟོསོ་མི་ཐེག་པའི་ིཡོགི་གསར་གྱིསི་སངས་རྒྱས་ཆེསོ་

ལུགས་ཀྱིི་དཔེ་ཆེ་བོསྒྱུར་ཐུབོ་པའིི་ཆུ་ཚེད་ཅེིག་ཏུ་འིཕེེལོ་རྒྱས་ཕྱིིན་ཡོོད་པ་དང་། 

གཞེན་ད་ེནི། སྐོབོས་ད་ེནས་བོཟུང་བོོད་ཡོིག་ཐེོག་སངས་རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་གཙོས་

ཕྱིའིི་ིཕུལོ་བྱུང་རགི་གནས་ནང་འིདྲནེ་གྱི་ིདབུ་ཚུགས་ཡོདོ་པས། ཡོགི་སྒྱུར་གྱི་ིདགསོ་

མིཁོརོ་བོདོ་རང་ག་ིསྐོད་བོརྡའི་ིངསེ་སྲིལོོ་གཞེརི་བོཟུང་བོའི་ིབྱཱ་ཀོ་ར་ཎའི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཤིིག་མིེད་དུ་མི་ིརུང་བོ་ད་ེརེད། དེས་ན་ཐུ་མི་ིཨ་ནུས་ཡོ་ིགེའི་ིསྲིོལོ་ཕྱིེས་རྗེེས། སུམི་

རྟགས་སོགས་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིགཞུང་མིཛད་ཚུལོ་གྱི་ིཡོོངས་གྲགས་བོཤིད་སྲིོལོ་ད་ེསྐོད་

ཡོགི་འིཕེལེོ་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཉིདི་དང་མིཐུན་པ་ཤིསེ་པར་གྱིསི་ཤིགི 

གསུམ།

ཡོང་ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིནང་།     “འིོན་ཀྱིང་དབྱོངས་གསལོ་བོསྡུ་

ལུགས་ན་ིརྒྱ་གར་གྱི་ིད་ེལྟ་བུའི་ིགཙང་སང་བོ་སུ་ལོ་ཡོང་མི་ིསྣེང་ཞེིང་། རང་རེའི་ིབོོད་

དང་། ཤྱམི། བྷོར་མི། སིངྒ་ལོ་སོགས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེའིད་ིལོས་བྱོས་པ་ཡོིན་པས་འིཛམི་

བུའི་ིགླེངི་འིདརི་རྒྱ་ནག་དང་། ཧོ་ེཙའིི་ིཡོ་ིག་ེབོསལོ་བོའི་ིལྷག་མིའི་ིཡོགི་རགིས་ཇོ་ིསྙདེ་

པ་ཐེམིས་ཅེད་ཀྱི་ིརྩོ་བོ་གཅེགི་ཏུ་ཤིསེ་ས།ོ “ཞེསེ་གསུངས་ཡོདོ།“ གངོ་གསལོ་བོསྟོན་

བོཅེོས་དེ་གཉིིས་ཕེན་ཚུན་གཟོབོ་ནན་ཆེེན་པོས་ཞེིབོ་བོསྡུར་ཞེིག་མིཛད་ན། འིགོ་

བོརྩོམི་པར་དམི་བོཅེའི་བོ་ནས། བོར་སུམི་ཅུ་པའི་ིརྣམི་དབྱོ་ེབོརྒྱད་དང་ད་ེདག་ག་ིསྦྱོརོ་

ཚུལོ་སགོས་གཙ་ོབོའོི་ིརྩོ་དནོ་རྣམིས་དང་། ད་ེབོཞེནི་རྟགས་ཀྱི་ིའིཇུག་པའི་ིརྩོ་དནོ་མིངི་

གཞེའིིམི། རྗེེས་འིཇུག སྔོན་འིཇུག་བོཅེས་ས་ོསོའི་ིཕེ་ོམི།ོ མི་ནིང་། ཤིིན་ཏུ་མི་ོབོཅེས་

པའི་ིརྟགས་ཀྱི་ིདབྱོ་ེབོ་དང་། ད་ེདག་རང་རང་ག་ིའིཇུག་པ་བོཞེ་ིསོགས་ཀྱི་ིབོར་དང་། 

མིཇུག་’མི་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེམིདེ་པ་ན། ་་་་་་་་’ ཞེསེ་ཤི་ོལོ་ོཀོ་གཉིསི་ཀྱི་ིབོརྗེདོ་དནོ་བོཅེས་སུམི་

རྟགས་ཀྱི་ིསྙངི་དནོ་རྣམིས་ཇོ་ིམི་ཇོ་ིབོཞེནི་དུ་མིཚེནོ་པ་ན་ིང་ོམིཚེར་དང་རྒྱུ་མིཚེན་ཤིནི་

ཏུ་ཆེ་ེབོ་ཞེགི་ཏུ་མིཐེོང་། གལོ་ཏེ་ེསུམི་རྟགས་ཀྱི་ིགཞུང་འིད་ིསློོབོ་དཔནོ་ཐུ་མིསི་མིཛད་

པ་ཞེགི་ཡོནི་ན། རྗེ་ེས་པཎ་གྱིསི་བོསྐྱར་ཟླ ོས་འིད་ིལྟ་བུ་གནང་དགསོ་དནོ་ག་ལོ་ཡོདོ། 



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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” [18]  ཅེསེ་དང་། ཡོང་། 

“ད་ེལྟར་བོསྟོན་བོཅེོས་ད་ེགཉིིས་ཞེིབོ་ཚེགས་ནན་ཏེན་གྱི་ིསྒེ་ོནས་གཤིིབོ་བོསྡུར་

དང་རྟགོ་དཔྱདོ་ཇོ་ིཙམི་བོགྱིསི་པ་ད་ེཙམི་གྱིསི་གང་ཞེགི་མི་ཕྱི་ིཡོནི་པ་དང་། གང་ཞེགི་

མི་ཕྱི་ིཡོིན་པ་དང་། གང་ཞེིག་ད་ེལོས་སྙིང་བོཅུད་ལོེགས་པར་བོཏུས་ཤིིང་ཞེིབོ་ཏུ་ཕྱི་ེ

ནས་སྒྲིིག་སྦྱོོར་མིཛད་པའི་ིཉིིང་ཁུ་ཡོིན་པ་ད་ེན།ི བོོད་ཡོིག་ག་ིབོརྡ་སྤྲོོད་གཞུང་ལུགས་

ལོ་སྦྱོངས་པ་རགས་ཙམི་བྱོེད་མྱོོང་མིཁོན་ཞེིག་ཡོིན་ཕྱིིན་ཝ་ལོེར་ཤིེས་རྟོགས་ཐུབོ་པ་

ལོས། ཐེ་ེཚེམོི་དང་སོམི་ཉི་ིཅེ་ིཡོང་བྱོེད་དགོས་དོན་མིེད་པ་ཞེིག་ཡོིན་སྙམི་པ་ན་ིདཔྱད་

བོརྗེདོ་ཀྱི་ིབོསྡོོམིས་ཚེགི་འིབོའི་ཞེིག་ལོགས་ས།ོ། ” [19]

ཞེེས་ཡོོངས་གྲགས་ཀྱི་ིབོཤིད་སྲིོལོ་དང་རྦད་ད་ེམི་ིམིཐུན་པའི་ིལྟ་ཚུལོ། ཆེོས་རྗེ་ེ

ས་པཎ་གྱིིས་ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་མིཛད་ཅེིང་། ཕྱིིས་སུ་ད་ེལོ་གཞེ་ིབྱོས་ཏེ་ེསུམི་རྟགས་རྩོ་

གཞུང་བྱུང་བོ་ཡོིན་ཞེེས་བོརྗེོད་ཡོོད། གཤིམི་དུ་ང་ཚེོས་ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱིིས་ལྟ་ཚུལོ་དེའི་ི

སྒྲུབོ་བྱོདེ་ཁོག་ལོ་ར་ེར་ེབོཞེནི་དཔྱད་ན།

དཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིནང་།   “ལྷག་པར་དུ་བོརྩོམི་པར་དམི་བོཅེའི་བོའི་ིཚེིག་རྐོང་

མིཐེའི་མི། ‘ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་བོཤིད་པར་བྱོ་’ཞེེས་པའི་ིམིདུན་གྱི་ིཚེིག་འིབྲུ་བོཞེིས་ས་

པཎ་གྱིསི་མིཛད་པའི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་ཀྱི་ིམིཚེན་དངསོ་སུ་བོསྟོན་པ་ད་ེསུམི་རྟགས་ཀྱི་ིརྩོ་

བོར་ཡོང་སོར་ན་གནས་པ་འིདིས་བོསྟོན་བོཅེོས་ད་ེཉིིད་ཀྱི་ིམི་ཕྱི་ིདངོས་ཡོིན་པ་མིངོན་

སུམི་དུ་མིཚེནོ་མི་ིའིདུག་གམི། ”[20]  ཟོརེ། 

འིདའིི་ིཐེད་ཆེསོ་རྗེ་ེས་པཎ་གངོ་དུ་ཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་ཞེསེ་པའི་ིཚེགི་དང་དའེི་ིའིཇུག་

དོན་ཡོོད་མིེད་སྐོོར་ཅུང་ཟོད་དཔྱད་ན་ལོོག་རྟོག་རང་ཞེིག་ཏུ་འིགྲ་ོཐུབོ་སྙམི། སྤྱིིར་ཡོ་ི
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་ཞེསེ་པའི་ིདནོ་ན།ི པྲ་ཏེ་ིརནི་ཆེནེ་དནོ་གྲུབོ་ཀྱིསི། “ ཡོ་ིག་ེན་ིཀོ་ལོ་སགོས་

པའིོ། ། དེའི་ིསྦྱོོར་བོ་ནི། ད་ེདག་ཕེན་ཚུན་རྣམི་དབྱོ་ེདང་ཚེིག་ཕྲད་སོགས་ཀྱིིས་སྦྲེེལོ་

ཞེིང་སྦྱོོར་བོའི།ོ །”[21] ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡོ་ིགེའིམི་མིིང་གཞེ་ིདང་། ད་ེལོ་ཕྲད་

དང་རྣམི་དབྱོ་ེསོགས་ཀྱི་ིསྦྱོོར་ཚུལོ་གྱིིར་རྣམི་གཞེག་ལོ་ག་ོདགོས་ཤིིང་། ཆེོས་རྗེ་ེས་

པཎ་མི་བྱོནོ་པའི་ིགངོ་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ིཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་བོསྟོན་པའི་ིགཞུང་མིདེ་པ་མིནི་ཏེ།ེ 

རྒྱ་གར་གྱི་ིསྒྲི་རགི་པ་དང་བོདོ་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོདོ་གཉིསི་ཀོར་མིཁོ་ོབོའི་ིགཞུང་གནས་བོརྒྱད་

རྩོ་འིགྲེལོ་དང་། སྨྲོ་སྒེོའི་ིམིཚེོན་ཆེ་རྩོ་འིགྲེལོ་སོགས་བྱུང་ཡོོད་ལོ། ལྷག་པར་དུ་བོོད་

རང་ག་ིཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་ཞེིབོ་ཚེགས་སུ་བོསྟོན་པའི་ིགཞུང་རྔོོ ག་ལོ་ོཙཱ་བོ་བླ་ོལྡན་ཤིེས་

རབོ་ཀྱི་ིདག་ཡོགི་ཉིརེ་མིཁོ་ོབོསྡུས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོདོ། བོདོ་ཀྱི་ིསྔནོ་བྱོནོ་བོརྡ་སྤྲོདོ་སྨྲོ་བོ་

ཚེོས་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་ཁོ་གསལོ་མིེད་པའི་ིགཞུང་དོན་མིང་པ་ོཞེིག་སྨྲོ་སྒེོའི་ི

མིཚེོན་ཆེའི་ིནང་བོསྟོན་ཡོོད་པར་བོཞེེད་ད།ེ དཔེར་ན་ས་ིཏུའི་ིའིགྲེལོ་ཆེེན་དུ་ད་ེསྒྲི་དོན་

དགུ་ལོ་འིཇུག་ཚུལོ་སྐོོར་སྨྲོ་སྒེ་ོརྩོ་བོའི་ིལུང་དྲངས་པའི་ིམིཇུག་ཏུ། “ཞེེས་འིབྱུང་བོའི་ི

དོན་རང་འིགྲེལོ་ལོས་ཀྱིང་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་བོ་གཞུང་འིདིའིི(སུམི་ཅུ་པའི་ི)དགོངས་པ་

དང་ཡོང་ལོེགས་པར་འིབྱོོར་བོར་སྣེང་བོའི་ིཕྱིིར་རྣམི་པར་ཕྱིེས་ནས་བོཤིད་པ་ཡོིན་་་་་། 

”[22]ཞེསེ་དང་། ཡོང་། ལྷག་བོཅེས་ཀྱི་ིསྐོབོས་སུ། “ ད་ེསྒྲི་འིཇུག་ཡུལོ་གཞུང་འིདའིི་ི

དགོངས་པ་དང་། སྨྲོ་སྒེ་ོརྩོ་འིགྲེལོ་མིཐུན་པར་སྣེང་བོས། དེར་ད་ེསྒྲི་ལྷག་བོཅེས་ལོ་

འིཇུག་པར་བོཤིད་ལོ། ” [23] ཞེསེ་དང་། ད་ེབོཞེནི་དུ་ས་ིཏུའི་ིའིགྲལེོ་ཆེནེ་དུ། “ སྨྲོ་སྒེ་ོ

རྩོ་འིགྲེལོ་དང་སྨྲོ་བོ་ཀུན་ལོ་འིཇུག་པའི་ིསྒྲིའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་རྩོ་འིགྲེལོ་འིད་ིརྣམིས་ལོའིང་

མི་ིའིཐེད་པ་ཤིིན་ཏུ་མིང་ཞེིང་གཞེན་གྱིིས་གནོད་བྱོེད་བོརྗེོད་པ་གནད་དུ་སོང་བོའིང་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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མིང་བོར་སྣེང་བོས་འིཕེགས་ཡུལོ་མིཁོས་པའི་ིལོེགས་བོཤིད་ན་ིམིིན་པར་ངེས་མིོད། 

འིོན་ཀྱིང་སུམི་ཅུ་པའིི་སྐོབོས་སུ་འིགའི་ཞེིག་དྲངས་པ་སོགས་གཞུང་འིདིའིི་(སུམི་

རྟགས་རྩོ་གཞུང་། ) དོན་དང་སྐོབོས་འིགར་མིཐུན་པའིི་ལོེགས་བོཤིད་མིང་དག་

འིདུག་པས་རྣམི་པ་ཀུན་ཏུ་འིདོར་བྱོ་ན་ིམི་ཡོིན་ན།ོ ” [24]ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྨྲོ་

སྒེ་ོརྩོ་འིགྲེལོ་ནང་། སུམི་ཅུ་པའི་ིགཞུང་དོན་དང་མིཐུན་པ་མིང་པ་ོཞེིག་ཡོོད་ཅེིང་། སྨྲོ་

སྒེ་ོརྩོ་བོའི་ིམིཇུག་ཏུ། སྨྲོ་མིཆེགོ་རྗེསེ་སྨྲོ་རྣམིས་ཀྱིསི་རྗེསེ་སྨྲོས་པས། ། [25] ཞེསེ་པའི་ི

ཐེད་རང་འིགྲེལོ་ལོས། “ འིད་ིལྟ་བུའི་ིརབོ་ཏུ་བྱོེད་པ་འིད་ིཐེམིས་ཅེད་མིཁྱེན་པ་དང་། 

སྔོན་གྱི་ིམིཁོན་པ་ོརྣམིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་སྨྲོས་ཤིིང་བོཤིད་པས་་་་། ” [26]ཞེེས་གསུངས་

ཡོོད། སྨྲོ་སྒེོའི་ིམིཚེོན་ཆེའི་ིནང་དུ་གཙ་ོབོ་ོཚེོགས་གསུམི་གྱི་ིརྣམི་གཞེག་བོསྟོན་ཡོོད་

ཅེངི་། ས་ིཏུ་གཙུག་ལོག་ཆེསོ་ཀྱི་ིའིབྱུང་གནས་ཀྱིསི་གསུངས་པ་ལྟར། སུམི་རྟགས་ཀྱི་ི

དགོངས་པ་དང་མིཐུན་པའིི་བོོད་ཀྱིི་བོརྡ་སྤྲོོད་པའིི་རྣམི་གཞེག་ཅུང་ཆེ་ཚེང་ཞེིག་

གསུངས་ཡོདོ། གལོ་ཏེ་ེསྨྲོ་ིཏེའིི་ིགངོ་དུ་‘སྔནོ་གྱི་ིམིཁོན་པ་ོ’ སློོབོ་དཔནོ་ཐུ་མིིའི་ིགཞུང་

དང་དེའི་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་ཁོག་ལོ་གཞེ་ིབྱོས་པ་གསལོ་ལོ།ོ སྐོབོས་འིདིར་འིབྲིེལོ་ཡོོད་ཀྱི་ི

དཔྱད་གཞེ་ིགལོ་ཆེ་ེབོ་ཞེིག་ནི། གོང་སྨོོས་ལྟར་བོསྟོན་པ་ཕྱི་ིདར་གྱི་ིཐེོག་མིའི་ིསྐོབོས་

སུ་བོརྩོམིས་པའི་ིརྔོ ོག་ལོ་ོཙཱ་བོ་བླ་ོལྡན་ཤིསེ་རབོ་(༡༠༥༩-༡༡༠༩) ཀྱི་ིདག་ཡོགི་ཉིརེ་

མིཁོ་ོབོསྡུས་པ་ཞེེས་པ་ད་ེཡོིན། རྔོོག་ལོ་ོཆེེན་པ་ོན་ིཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་མི་འིཁྲུངས་པའི་ིལོ་ོ

བོརྒྱ་ལྷག་གོང་ག་ིམིཁོས་པ་ཞེིག་ཡོིན་ཞེིང་། ཁོོང་ག་ིདག་ཡོིག་ཉིེར་མིཁོ་ོབོསྡུས་པ་

ཞེེས་པའི་ིམིཇུག་ཏུ། དག་ཡོིག་དེའི་ིནང་སྔོན་གྱི་ིསྒྲི་བོསྒྱུར་རྣམིས་ཀྱི་ིསྦྱོོར་ཚུལོ་དང་

ཅུང་མི་ིམིཐུན་པ་ཅུང་ཟོད་ར་ེཡོོད་ཀྱིང་། སྐོད་གསར་བོཅེད་ཀྱི་ིདབོང་དུ་བྱོས་ནས་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཤིཀྱཱའིི་དགེ་སློོང་བློ་ལྡན་ཤིེས་རབོ་ཀྱིིས་ཕྱིོགས་གཅེིག་ཏུ་བོསྡོེབོས་པ་ཡོིན་ཞེེས་

གསུངས་ཤིངི་། [27] དག་ཡོགི་དའེི་ིནང་དཔརེ་ན། ཁོ་ཅེགི་ས་མིཐེར་ཤིསེ་ཞེསེ་ཟོརེ། ། 

མི་ིའིཐེད་པར་མིཐེངོ་ཁོ་ོབོསོ་འིདརོ། ། ཞེསེ་ཁོངོ་ག་ིསྔནོ་གྱི་ིབོརྡ་སྤྲོདོ་སྨྲོ་བོ་འིགའི་ིའིདདོ་

པ་ལོ་དགག་སྒྲུབོ་ཀྱིང་གནང་ཡོདོ། [28] ད་ེབོཞེནི་དུ་དག་ཡོགི་ཉིརེ་མིཁོ་ོབོསྡུས་པའི་ི

ནང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུ་བོསྟོན་པའི་ིཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་དང་ཕྲད་རྣམི་དབྱོེའི་ིརྣམི་

གཞེག་ཅུང་རྒྱས་ཙམི་བོསྟོན་ཡོོད་དེ། དཔེར་ན། དབྱོངས་གསལོ་གྱི་ིགྲངས། སྔོན་

རྗེེས་དང་མིག་ོའིདོགས་ཀྱི་ིགྲངས། འིབྲིེལོ་སྒྲི་དང་། ལོ་དོན། ལྷག་བོཅེས། རྒྱན་སྡུད། 

ཅེིང་ཞེིང་ཤིིང་སོགས་ཀྱིི་ཚེིག་ཕྲད་ཀྱིི་སྒྲི་སྦྱོོར། མིིང་མིཐེའིི་པ་བོའིི་སྒྲི་སྦྱོོར། གམི་

སོགས་འིབྱོེད་སྡུད་ཀྱི་ིཕྲད། ག་ོསོགས་རྫོོགས་ཚེིག་ག་ིཕྲད་སོགས་ཀྱི་ིསྒྲི་སྦྱོོར་རྣམི་

གཞེག་དང་དཔརེ་བོརྗེདོ་བོཅེས་ཞེིབོ་གསལོ་བོསྟོན་ཡོདོ་ད།ོ ད་ེཡོང་རྔོ ོག་ལོ་ོཆེནེ་པའོི་ི

མིཛད་བྱོང་དུ་གསུངས་པ་བོཞེིན། ཁོོང་གིས་དེའིི་སྔོན་གྱིི་བོརྡ་སྤྲོོད་གཞུང་ལུགས་

ཁོག་ལོ་དཔྱད་ཞེིབོ་དང་འིབྲིེལོ་ཕྱིོགས་བོསྡོེབོས་བྱོས་པ་ཡོིན་པས། རྔོོ ག་ལོོའི་ིདག་

ཡོགི་ཉིརེ་མིཁོ་ོབོསྡུས་པ་མི་བོརྩོམིས་པའི་ིགངོ་རལོོ་དརེ། དཔརེ་བྱོ་འིསོ་པའི་ིབོརྡ་སྤྲོདོ་

ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་ཡོོད་དགོས་པར་གྲུབོ་ཅེིང་། ད་ེཡོང་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ཉིིད་ཡོིན་

དགོས་སོ། དེས་ན་ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་ཡོར་སྔོན་རོང་ཟོོམི་ཆེོས་བོཟོང་ག་ིརྟགས་འིཇུག་

འིགྲེལོ་པ་ཞེིག་མིཛད་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་གཤིམི་དུ་བོརྗེོད་འིགྱུར་ལྟར་མི་གཏེོགས། སྐོབོས་

དེའི་ིཡོིག་ཆེ་མིང་པ་ོཞེིག་ཉིམིས་བོརླག་ཕྱིིན་པ་སོགས་ཀྱི་ིདབོང་གིས། ད་ཕེན་ཐེོས་

ཆུང་བོདག་ག་ིམིིག་ལོམི་དུ་མི་གྱུར་བོས། ཡོ་ིག་ེསྦྱོོར་བོ་ཞེེས་པའི་ིཚེིག་ད་ེསུམི་ཅུ་

པའི་ིརྩོ་བོ་ཙམི་ལོས། ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་གོང་ག་ིབོརྡ་སྤྲོོད་གཞུང་ལུགས་གཞེན་དུ་ཡོོད་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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མིེད་ར་ེཞེིག་ཐེག་མི་ིཆེོད་ཀྱིང་། ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་ཞེེས་པའི་ིའིཇུག་དོན་དང་། ད་ེསྟོོ ན་

པའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་བྱུང་ཡོོད་པ་ན་ིགོང་དུ་སྨྲོ་སྒེོའི་ིམིཚེོན་ཆེ་རྩོ་འིགྲེལོ་དང་། རྔོོ ག་ལོ་ོ

ཆེནེ་པའོི་ིདག་ཡོགི་གཉིསི་ཀྱིསི་ཁུངས་སྐྱེལོ་བྱོེད་ཐུབོ་པ་ད་ེཡོནི།

ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དེར།   “སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་ག་ིཚེིག་དོན་བོརྒྱ་ཆེ་ལྔ་

བོཅུ་ཙམི་ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོས་བོཟུང་ཞེིང་། ད་ེཡོང་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིརྩོ་གནད་གལོ་ཆེ་ེཞེ་ེ

གཅེིག་ཡོིན་ལོ། དེ་ཙམི་དུ་མི་ཟོད་ཚེིག་སྦྱོོར་མིི་འིདྲ་བོའིི་ནང་དུ་ཡོང་རྒྱས་བོསྡུས་

སམི། ག་ོབོད་ེལོོད། ཡོན་ལོག་དང་ཆེ་ཤིས་ཙམི་གྱི་ིཁྱད་པར་མི་གཏེོགས། རྩོ་བོའི་ི

བོརྗེདོ་དནོ་ཕྱིགོས་མིཐུན་ལྟ་བུར་མིང་དུ་སྣེང་་་་་། ” [29] ཞེསེ་ཟོརེ། 

ད་ེན་ིཆེབོ་སྤེེལོ་གྱིིས་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དང་། ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་གཉིིས་དཔྱད་

བོསྡུར་བྱོས་རྗེེས་ཀྱི་ིམིཐེའི་སྡོོམི་ད་ེརདེ། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དང་། ཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་

གཉིིས་ཀྱི་ིདབོར་འིབྲིེལོ་བོ་ངེས་ཅེན་ཞེིག་ཡོོད་པར་འིདོད་མིཁོན་གཞེན་ཡོང་ཡོོད་དེ། 

དཔེར་ན་ཚེ་ེཏེན་ཞེབོས་དྲུང་ག་ིཐེོན་མིིའི་ིཞེལོ་ལུང་དུ་ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་ད་ེསུམི་རྟགས་

ཀྱི་ིདནོ་འིགྲལེོ་ཡོནི་ཚུལོ་གསུངས་པ་དང་། [30] ད་ེབོཞེནི་བོདོ་ཀྱི་ིསྔནོ་བྱོོན་བོརྡ་སྤྲོདོ་

སྨྲོ་བོའི་ིཁྲིདོ། སུམི་ཅུ་པ་བོརྡ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིརྩོ་བོའི་ིགཞུང་དང་། རྟགས་འིཇུག་དའེི་ིའིགྲེལོ་པ་

ཡོིན་ཚུལོ་གསུངས་ཏེེ་གཞུང་དེ་གཉིིས་རྩོ་འིགྲེལོ་གྱིི་ཚུལོ་དུ་གུང་བོསྒྲིིགས་མིཁོན་

ཡོང་ཡོོད་པ་ལྟར། [31] ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོའི་ིནང་སུམི་རྟགས་གཉིིས་ཕེན་ཚུལོ་གུང་

བོསྒྲིིགས་ཐེོག འིབྲིེལོ་ཡོོད་གཞེན་བོར་དུ་བོཅུག་ནས་བོོད་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེདང་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ི

རྣམི་གཞེག་བོསྟོན་པ་ཙམི་ཡོིན་པ་གཞུང་རང་ལོ་བོལྟས་ན་གསལོ་ཞེིང་། བོརྡ་སྤྲོོད་སྨྲོ་

བོ་བོསོད་ནམིས་རྒྱལོ་མིཚེན་གྱིིས་ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོའི་ིགཞུང་ལོ་ཆེེད་དུ་ཞེིབོ་འིཇུག་



 22  

སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དང་། འིཆེད་ཁྲིིད་བྱོས་པའི་ིཉིམིས་མྱོོང་གཞེིར་བོཟུང་སྟོ་ེབོརྩོམིས་པའི་ིབོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་

སྤྲོོད་པ་ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོའི་ིའིགྲེལོ་བོ་སྨྲོ་རྒྱན་ཞེེས་པའི་ིནང་དུའིང་། ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་གྱི་ི

ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོའི་ིནང་སུམི་རྟགས་གཉིིས་གཞུང་གོང་འིོག་དཀྲུགས་པ་ལོ་དགོས་པ་

ཡོདོ་ལུགས་རྩོ་བོའི་ིམིཐེིལོ་དུ་བོཟུང་ནས་འིཆེད་ཅེངི་། ཐེནོ་མིའིི་ིརྩོ་ཚེགི་དང་། བོཤིད་

སྦྱོར་ལྟ་བུའིི་ཚེིགས་སུ་བོཅེད་པའིི་དོན་གཉིིས་མིི་འིདྲ་བོའིི་ཆེ་ཡོོད་པའིང་གསལོ་

བོཤིད་བྱོས་ཚུལོ་དབེོ་དའེི་ིསྔནོ་གླེངེ་དུ་ཕྱིགོས་བོསྡོམོིས་བྱོས་པ་ལྟར་ར།ོ [32] དསེ་ན་

ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིནང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ག་ིཚེིག་དོན་བོརྒྱ་ཆེ་ལྔ་

བོཅུ་ཙམི་ཡོི་གེས་སྦྱོོར་བོས་བོཟུང་ཞེེས་ཏེག་ཏེག་ག་ོབོཟློ ག་ནས་བོཤིད་པ་ལོས་

སྙངི་པ་ོཅེ་ིཡོང་མི་མིཐེངོ་ང་ོ།།

ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དརེ། “ད་དུང་དམིགིས་སུ་བོཀོར་ནས་བོརྗེདོ་དགསོ་པ་ཞེགི་ན།ི 

སུམི་རྟགས་ཀྱིི་རྩོ་བོའིི་སྤྱིིའིི་མིཇུག་སྡོོམི་གྱིི་ཆེེས་མིཐེའི་མིའིི་ཚེིག་རྐོང་གཉིིས་པ་དེ་

ཡོནི་ཏེ།ེ ‘དའེི་ིཕྱིརི་སྨྲོ་བོའི་ིདབོང་ཕྱུག་ག།ི རྗེསེ་སྨྲོས་འིད་ིཀུན་རྟགོས་གྱུར་ཅེིག’”ཅེསེ་

པའི།ོ” [33] ཞེསེ་དང་། 

“ཁོོ་བོོའི་ིརྨོོངས་དཔྱད་ལྟར་ན་གཅེིག་ནས་’རྗེེས་སྨྲོས་’ཞེེས་པའིི་ཚེིག་འིབྲུ་

གཉིསི་པ་ད་ེག་ོརྒྱུ་ཆེནེ་པ་ོལྡན་པ་ཞེགི་སྟོ།ེ སྔནོ་ལོ་བོརྡ་སྤྲོདོ་པའི་ིགཞུང་འིདའིི་ིཕྱི་ིམི་ོསྨྲོ་

བོ་པ་ོཞེིག་བྱུང་ཡོོད་པ་དངོས་སུ་བོསྟོན་པས། སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིགཞུང་འིད་ིསློོབོ་དཔོན་

ཐུ་མིིས་མིཛད་པ་ཞེིག་མི་ཡོིན་པར་གསལོ་བོར་བོསྟོན་ཅེིང་། གཉིིས་ནས་སྨྲོ་བོའིི་

དབོང་ཕྱུག་ཅེེས་པ་ན་ིམིགོན་པ་ོའིཇོམི་དཔལོ་དབྱོངས་ཀྱི་ིམིཚེན་གྱི་ིརྣམི་གྲངས་སུ་

འིགྱུར་བོ་ལོས་མིང་ཚེགི་ག་ིདནོ་ཡོང་མིདེ་སྟོབོས། སུམི་རྟགས་མིཛད་པ་པསོ། འིཇོམི་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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དབྱོངས་ས་སྐྱ་པཎྚིིཏེའིི་<<ཡོི་གེའིི་སྦྱོོར་བོ་>>ཞེེས་པའིི་གསུང་གི་རྗེེས་སུ་

འིབྲིངས་ནས་སྨྲོས་པ་ཞེེས་ལྷང་ངེར་ཐེོས་ཤིིང་ལྷན་ནེར་དྲན་པ་ནི་རེ་ཞེིག་རང་སྣེང་

གསི་དཔྱད་པ་ཙམི་ལོགས་ས།ོ། ” [34]  

ཟོེར་བོའི་ིཐེད། སུམི་རྟགས་མིཛད་པ་པ་ོཐུ་མི་ིམི་ཡོིན་པར། ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་གྱི་ི

ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོའི་ིརྗེེས་སུ་འིབྲིངས་ནས་སྨྲོས་སམི་སྙམི་པ་ནི། ར་ེཞེིག་རང་སྣེང་ག་ི

དཔྱད་པ་ཙམི་ཡོིན་ཟོེར་ན། འི་ོན་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགཏེན་ཚེིགས་དང་། ཁུངས་དང་ཤིེས་

བྱོེད་འིཐེད་ལྡན་མིི་དགོས་པར་རང་སྣེང་ཙམི་གྱིིས་འིདི་ཡོིན་དེ་མིིན་གྱིི་རྣམི་གཞེག་

བྱོདེ་པ་དཔྱ ོད་ལྡན་མིཁོས་པའི་ིལུགས་ཡོནི་ནམི་ཞེསེ་འིདྲིའི།ོ ད་ེཡོང་སུམི་རྟགས་རྩོ་

གཞུང་མིཇུག་ཏུ་རྗེེས་སྨྲོས་ཞེེས་པ། རྒྱ་གར་མིཁོས་པའི་ིགསུང་ག་ིརྗེེས་སུ་འིབྲིངས་

ནས་ཐུ་མི་ིབོདག་གིས་མིཛད་ཅེེས་པ་མི་ིའིཐེད་པའི་ིརྒྱུ་མིཚེན་འིཐེད་ལྡན་འིགོད་རྒྱུ་མི་ི

རྙིེད་དེ། ད་ེལྟར་ཡོིན་པ་གྲགས་ཤིིང་གྲུབོ་པས་སོ། གྲགས་པ་ན་ིསྔར་གྱི་ིཆེོས་འིབྱུང་

དང་ལོ་ོརྒྱུས་དེབོ་ཐེེར་ཕེལོ་མི་ོཆེ་ེདང་། ཞེ་ལུ་ལོ་ོཆེེན་དང་ས་ིཏུའི་ིའིགྲེལོ་ཆེེན་སོགས་

གྲགས་ཅེན་གྱི་ིབོརྡ་སྤྲོདོ་གཞུང་ལུགས་རྣམིས་གསལོ་བོ་ལྟར་ར།ོ གྲགས་པ་ཙམི་མིནི་

པར་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་རང་ལོ་དཔྱད་ནའིང་ད་ེལྟར་ཡོིན་པ་གྲུབོ་སྟོ།ེ བོོད་ཡོིག་ག་ི

སྒྲི་སྦྱོོར་ཡོི་གེ་དང་། ཡོིག་གཟུགས་ཚུན་འིཕེགས་ཡུལོ་ལོ་དཔེར་བྱོས་པ་སྔོན་གྱིི་

གཞུང་ལུགས་རྣམིས་སུ་རྒྱ་ཡོིག་ལྔ་བོཅུ་ལོས་བོོད་ཡོིག་འིདོར་ལོེན་བྱོས་ཚུལོ་དང་། 

རྒྱ་གར་མིའི་ིགསལོ་བྱོེད་དུ་མིེད་ཀྱིང་། བོོད་སྐོད་ལོ་ཉི་ེབོར་མིཁོ་ོབོའི་ིཅེ་སོགས་དྲུག་

གསར་དུ་བོསྣེན་པར་གསུངས་པ་བོཞེིན། རྒྱ་གར་ཡོ་ིགེའི་ིཕྱི་ིམི་ོརང་རེས་མིཐེོང་དུ་

ཡོོད་པ་དང་བོསྡུར་ཚེ་ེད་ེལྟར་ཡོིན་པ་མིངོན་སུམི་གྱིིས་གྲུབོ་ཅེིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྣམི་སྤྲུལོ་ལོ་ོཙཱ་བོ་སམི་བྷོ་ོཊའིམི་ཐུ་མི་ིཨ་ནུ་ཞེེས་པས་བོསྟོན་པ་སྤེེལོ་ཚུལོ་ཆེོས་རྗེ་ེ

ས་པཎ་རང་ག་ིབོཀོའི་རྩོོམི་དུའིང་གསུངས་ཡོདོ་པས། [35] ལོ་ོཙཱ་བྱོདེ་པར་བོསྒྱུར་བྱོ་

དང་། སྒྱུར་བྱོདེ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགི་གཉིསི་ཆེར་ནང་བྱོན་ཆུད་པ་ཞེགི་དགོས་པས། ཐུ་མི་ིཨ་

ནུས་འིཕེགས་ཡུལོ་གྱི་ིསློོབོ་དཔོན་བོསྟོེན་པའིང་རང་བོཞེིན་གྱིིས་གྲུབོ་བོ།ོ ད་ེཙམི་མི་

ཟོད་རྣམི་དབྱོ་ེབོརྒྱད་དང་། རྟགས་གསུམི་གྱི་ིརྣམི་གཞེག་སོགས་འིཕེགས་ཡུལོ་གྱི་ི

བོརྡ་སྤྲོོད་ལོ་དཔེར་བྱོས་ནས་མིཛད་པ་སོགས་ལོེགས་སྦྱོར་གྱི་ིསྒྲི་རིག་པ་དང་བོོད་ཀྱི་ི

བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིཕྱི་ིམིོའི་ིགཞུང་སུམི་རྟགས་གཉིིས་ཕེན་ཚུན་གཤིིབོ་བོསྡུར་བྱོས་ན། རྒྱ་

གར་མིའིི་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱིི་རིགས་ལོམི་ལོ་བོརྟེན་ནས་བོོད་ཀྱིི་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱིི་རྣམི་གཞེག་

མིཛད་ཡོོད་པ་རྟོགས་སློ་ལོ། དེ་བོཞེིན་དུ་མིཁོས་དབོང་ཚེེ་ཏེན་ཞེབོས་དྲུང་གིས་

གསུངས་པ་བོཞེིན་ལོེགས་སྦྱོར་ཡོ་ིགེར་སྲིོག་ཅེན་སྲིོ ག་མིེད་ཀྱི་ིདབྱོ་ེབོ་ཡོོད་ཀྱིང་། 

བོོད་སྐོད་བོོད་ཡོིག་གི་ཁྱད་ཆེོས་དངོས་དང་བོསྟུན་ནས་བོོད་ཡོིག་ལོ་དབྱོེ་བོ་མི་མི་

ཕྱིསེ་ཤིངི་། [36]འིདིའི་ིཐེད། ས་ིཏུ་པཎ་ཆེནེ་གྱིསི་ཀྱིང་། “ མིཐེའི་གཅེགི་ཏུ་སྲི ོག་ཅེན་

སྲི ོག་མིདེ་ཀྱི་ིདབྱོ་ེབོ་ད་ེབོད་ེབོའིང་མི་ཡོནི་ཞེངི་འིཇུག་པར་དཀོའི་བོ་དང་། དགསོ་པ་

ལྷག་པོར་མི་ིཆེ་ེབོས་ད་ེལྟའི་ིརྣམི་གཞེག་མི་མིཛད་ད།ོ ” [37] ཞེསེ་གསུངས། ད་ེལྟར་

ནང་དོན་གྱི་ིཆེ་ནས་མི་ཟོད། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ག་ིཚེིག་ག་ིསྦྱོོར་ལུགས་ཀྱིང་རྒྱ་

གར་མིའིི་ལུགས་སུ་ཡོོད་ཅེིང་། ལོེགས་སྦྱོར་གྱིི་སྒྲི་རིག་པ་དང་བོོད་ཀྱིི་བོརྡ་སྤྲོོད་

གཉིིས་ཀོར་གཟོིགས་རྒྱ་ཡོངས་པའི་ིཕྱིིས་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་ད་ེའིདྲས་སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིིས་

སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དང་ཐེགོ་ལོགེས་སྦྱོར་སྐོད་དུ་བོརྩོམིས་པར་ཀྱིང་གསུངས་ཡོདོ། 

[38] དསེ་ན་ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱིསི་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ག་ིམིཇུག་ཚེགི  “ ད་ེཕྱིརི་སྨྲོ་བོའི་ི



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།

 25  

དབོང་ཕྱུག་ག།ི རྗེེས་སྨྲོས་འིད་ིཀུན་རྟོགས་གྱུར་ཅེིག  ” ཅེེས་པ་ཐུ་མིིས་རྒྱ་གར་གྱི་ི

མིཁོས་པ་དང་དེའི་ིགཞུང་ག་ིརྗེེས་སུ་འིབྲིངས་ནས་བོརྩོམིས་པ་མི་ཡོིན་པར། ས་པཎ་

རྗེསེ་སུ་བྱོནོ་པའི་ིམིཁོས་པ་ག་ག་ེམིསོ་སྨྲོ་བོའི་ིདབོང་ཕྱུག་འིཇོམི་མིགནོ་ས་པཎ་གྱི་ིཡོ་ི

གེའིི་སྦྱོོར་བོའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲིངས་ནས་བོརྩོམིས་པ་ཡོིན་ཞེེས་ཅེི་ལྟར་སྨྲོས་ཀྱིང་། སྣེ་

འིཐེནེ་ནས་ཁོའི་ིནང་དུ་འིངོ་དཀོའི་བོར་སྣེང་ང་ོ།།

གལོ་ཏེ་ེསྨྲོ་བོའི་ིདབོང་ཕྱུག་ཅེེས་པ་ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་ལོ་ག་ོབོ་དང་། དེའི་ིརྗེེས་སུ་

འིབྲིངས་ནས་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ད།ེ ཤིོང་སྟོོ ན་ལོ་ོཙཱ་བོ་རྡ་ོརྗེ་ེརྒྱལོ་མིཚེན་ལྟ་བུའི་ི

དཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ིམིཁོས་པ་ཞེིག་མིཛད་ངེས་ན། ས་སྐྱའི་ིམིཁོས་པའི་ིཁྲིོད་ཁྲིིད་རྒྱུན་

དུ་ཡོོད་དགོས་ངེས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཡོོད་པར་མི་གྲགས་ལོ། ས་སྐྱའི་ིམིཁོས་པས་མིཛད་

པའི་ིསུམི་རྟགས་འིགྲེལོ་པ་དཔེར་ན། ཞེ་ལུ་ལོ་ོཙཱ་བོ་ཆེསོ་སྐྱངོ་བོཟོང་པའོི་ིསུམི་རྟགས་

འིགྲེལོ་པ་དང་། དག་ཡོིག་ཟོ་མི་ཏེོག པན་ཆེེན་ཤཱཀྱི་མིཆེོག་ལྡན་གྱི་ིཆེོས་ལོ་འིཇུག་

པའིི་སྒེོ། ཨ་མིེས་ཞེབོས་ཀུན་དགའི་བོསོད་ནམིས་ཀྱིིས་མིཛད་པའིི་བོོད་ཀྱིི་བོརྡའིི་

བོསྟོན་བོཅེོས་ལོེགས་བོཤིད་མིིག་དབོང་རབོ་གསལོ་སོགས་སུའིང་། ཐུ་མི་ིཨ་ནུས་

མིཛད་ཤིག་གིས་དགོངས་པ་བོཀྲལོ་ཞེིང་། སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིིའི་ིབོཀོའི་དྲིན་དྲན་དགོས་

པ་དང་། ཁོོང་གིས་མིཛད་པའི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་ཡོར་རྒྱས་གཏེོང་དགོས་ཚུལོ་བོསྟོན་པ་མི་

གཏེོགས། ཆེོས་རྗེེ་ས་པཎ་གྱིི་རྗེེས་སུ་འིབྲིངས་ནས་དཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱའིི་མིཁོས་པ་

ཞེིག་གིས་མིཛད་ཚུལོ་ཟུར་ཙམི་ཡོང་མི་གསལོ་ལོོ། ས་སྐྱའིི་ཆེོས་འིབྱུང་ལོོ་རྒྱུས་

དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆེོས་རྗེེ་ས་པཎ་གྱིི་གཞུང་ལུགས་ཁོག་ལོ་མིཁོས་ཤིོས་ས་སྐྱའིི་

མིཁོས་གྲུབོ་དག་ཡོནི་པ་སྨོསོ་མི་དགསོ་ས།ོ།
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གོང་སྨོོས་རྒྱུ་མིཚེན་ད་ེདག་ལོས། ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱིིས་ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་གྱིིས་མིཛད་

པའི་ིཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོ་མི་ཕྱི་ིཡོིན་ཞེིང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ན་ིད་ེལོས་སྙིང་བོཅུད་

ལོེགས་པར་བོཏུས་ཤིིང་། ཞེིབོ་ཏུ་ཕྱི་ེནས་སྒྲིིག་སྦྱོོར་མིཛད་པའི་ིཉིིང་ཁུང་ཡོིན་ཚུལོ་

ཟོེར་བོའིི་ལྟ་ཚུལོ་དེ་དོན་དངོས་དང་མིཐུན་པའིི་ཆེོད་སྡོོམི་ཞེིག་མིིན་པ་གསལོ་པོ་

རྟགོས་ཐུབོ།

བཞི།

ཡོང་ཆེབོ་སྤེལེོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དའེི་ིནང་།    “<<སུམི་རྟགས་>> ཀྱི་ིརྩོ་བོའི་ི

ཚེིག་སྦྱོོར་ལོ་མིཚེོན་ནའིང་སྤྱི་ིལོོའི་ིདུས་རབོས་བོདུན་པའི་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིགནའི་ཡོིག་དང་

རྩོ་བོ་ནས་མི་ིམིཐུན་པ་མི་ཟོད། བོོད་དུ་སྐོད་གསར་བོཅེད་སྔ་ཕྱི་ིརིམི་པར་མིཛད་ཟོིན་

པའིི་རྗེེས་ཀྱིི་ཡོིག་སྲིོལོ་དང་སྤྱིིར་ན་མིི་མིཐུན་པ་མིེད་པ་འིདི་ཡོང་དཔྱད་གཞེིའིི་རྒྱུ་

ཆེེན་པ་ོཞེིག་ཡོིན་རུང་། སྔ་འིཕྲོས་རྩོོད་རྙིོག་མི་ིའིབྱུང་ཆེེད་བོཏེང་སྙོམིས་སུ་བོཞེག་

ཐེོག་བོོད་དུ་གྲགས་ཆེེ་བོའིི་ཐེ་སྙད་ཅེིག་དཔེ་མིཚེོན་དུ་བོཞེག་སྟོེ་དཔྱད་ཞེིབོ་བྱོ་རྒྱུ་

ཡོནི། ” [39]  ཞེསེ་དང་། 

ད་ེབོཞེནི་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ནང་བླ་མི་ཞེསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་ད་ེཐེངེས་གསུམི་ཙམི་

བྱུང་ཡོང་། 

“འིདིར་དཔྱད་དོན་གཙ་ོབོ་ོན་ིཆེོས་ལུགས་ཀྱི་ིམིཁོན་པོའིམི་སློོབོ་དཔོན་ལོ་བླ་མི་

ཞེེས་པའིི་ཐེ་སྙད་དེ་བོོད་དུ་དུས་ནམི་ཙམི་ལོ་བྱུང་བོ་དེ་ཡོིན། ཁོ་ོབོོས་བོསམིས་ན་

གནའི་རབོས་བོོན་གྱི་ིལུགས་ལོ་ན་ི’གཤིེན’་ཟོེར་བོ་ལོས་ད་ེའིདྲ་གཏེན་ནས་མིེད་ཅེིང་། 



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།

 27  

མིཚེན་འིད་ིབོཙན་པ་ོསྲིོང་བོཙན་སྒེམི་པོའི་ིསྐོབོས་ལྟར་བོཞེག་ད་ེནས་མི་ིལོ་ོབོརྒྱ་ཕྲག་

ར་ེཟུང་ག་ིརྗེེས་ཁྲི་ིསྲིོ ང་ལྡ་ེབོཙན་ཡོབོ་སྲིས་ཀྱི་ིསྐུ་རིང་ལོ་བོོད་དུ་དམི་ཆེོས་དར་ཞེིང་

རྒྱས་པའི་ིདུས་སྐོབོས་སུའི་བྱུང་མིེད་པ་དུས་དེའི་ིརྡ་ོརིང་དང་བྲིག་བོརྐོོས་གནའི་ཡོིག་

ཁོག་བོཅུ་གྲངས་དང་། དྲལིོ་བུའི་ིསྦྱོར་བྱོང་ཁོག་གསུམི་བོཅེས་ཀྱི་ིཡོ་ིགརེ་ཞེབིོ་བོཤིརེ་

བྱོས་ཀྱིང་། བླ་མི་ཞེེས་པའི་ིམིཚེན་དེའི་ིརིགས་གཅེིག་ཀྱིང་རྙིེད་རྒྱུ་མི་ིའིདུག་ཅེིང་། ” 

[40] ཞེསེ་དང་། 

ཐེ་ན་སྐོབོས་དེའི་ིཆེོས་གཙིགས་ཀྱི་ིརྡ་ོརིང་རྣམིས་ཀྱི་ིངོས་སུའིང་། “དག་ེབོའི་ི

བོཤིསེ་གཉིནེ་དང་། བོཅེམོི་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརངི་ལུགས་པ་ཞེེས་གསལོ་བོ་ལོས། བླ་མི་

ཞེསེ་པའི་ིམིཚེན་ད་ེད་དུང་བྱུང་མིདེ་པ་གསལོ་པརོ་མིཚེནོ་ཐུབོ་པ་དཔ་ེམིཚེནོ་ཙམི་དུ་

བོཀོོད་པ་ད་ེདག་ལོས་ཀྱིང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་ན་ིབོཙན་པ་ོསྲིོང་བོཙན་སྒེམི་པོའི་ིསྐུ་

རིང་ལྟ་ཅེི། ཐེ་ན་བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་ཀྱི་ིམིཇུག་ཆེར་ཡོང་བྱུང་མིེད་པ་ཤུགས་ལོ་

རྟགོས་ཐུབོ་པ་ཞེགི་མི་ཡོནི་ནམི། ”[41]  ཟོརེ། 

སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་གི་ཚེིག་སྦྱོོར་བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་ཀྱིི་གནའི་ཡོིག་དང་མིི་

མིཐུན་ཟོེར་བོ་མི་ིའིཐེད་དེ། འིདིའི་ིསྐོོར་བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིགནའི་ཡོིག་ཡོིན་ངེས་

ཤིིག་དང་ཕེན་ཚུན་བོསྡུར་ན་རྟོགས་ཐུབོ། བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་སུ་བོསྒྱུར་ཅེིང་འིབོིས་

མིདོའི་ིབྲིག་ངོས་སུ་བོརྐོོས་པའི་ིབོཟོང་སྤྱིོད་སྨོོན་ལོམི་ལོས་། “ རྡུལོ་གཅེིག་སྟོེང་ན་

རྡུལོ་སྙདེ་སངས་རྒྱས་རྣམིས། ། སངས་རྒྱས་སྲིས་ཀྱིསི་དབུས་ན་བོཞུགས་པ་དག  

ད་ེལྟར་ཆེོས་ཀྱི་ིདབྱོིངས་རྣམིས་མི་ལུས་པར། ། ཐེམིས་ཆེད་རྒྱལོ་བོ་དག་གིས་གང་

བོར་མིོས། ། ད་ེཡོ་ིབོསྔགས་པ་མྀྱོ་ཟོད་རྒྱ་མིཚེ་ོརྣམིས། ། དབྱོངས་ཀྀྱི་ཡོན་ལོག་རྒྱ་



 28  

སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མིཚེོའི་ིསྒྲི་ཀུན་གྱིསི། ། ” [42] ཞེསེ་པའི་ིཚེགིས་བོཅེད་འིདརི་ལྟོས་དང་། ཚེགི་དནོ་

འིདུ་ཕུལོ་ཆེ་ེཞེིང་། ཀློག་བོད་ེལོ་བློར་འིཛིན་སློ་བོ། སྙན་འིཇོེབོས་དབྱོངས་ཀྱི་ིའིགྱུར་

ཁུག་གསལོ་བོ་སགོས་ཚེགིས་བོཅེད་རྩོམོི་རགི་ག་ིཁྱད་ཆེསོ་ཕུན་སུམི་ཚེགོས་པ་འིད་ི

འིདྲ་ཡོདོ་ན། སུམི་རྟགས་རྩོ་བོའི་ིཚེགི་སྦྱོརོ་དཔརེ་ན། གང་ལོ་ཡོནོ་ཏེན་མིཆེགོ་མིངའི་

བོའི།ི ། དཀོནོ་ཅེགོ་ད་ེལོ་ཕྱིག་འིཚེལོ་ལོ།ོ ། གང་གསི་སྒྲི་དབྱོངས་ཀུན་གསུངས་པའི།ི ། 

འིཇོམི་པའི་ིདབྱོངས་ལོ་ཕྱིག་འིཚེལོ་ལོོ། ། གང་གིས་མིིང་གཞེ་ིསྔོན་གསུངས་པ། ། 

རྟག་ཞེ་ིབོ་ལོ་ཕྱིག་འིཚེལོ་ལོ།ོ ། ལྟ་བུའི་ིཚེགི་སྦྱོརོ་ད་ེབོཙན་པའོི་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིགནའི་ཡོགི་

དང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིགཏེན་ཚེགིས་ཅེ་ིཞེགི་ཡོདོ་ད་ེམིདེ་ད།ོ ད་ེབོཞེནི་དུ་མིངནོ་པ་མིཛདོ་

ཀྱི་ིརྩོ་བོ་ལྟ་བུར་མིཚེོན་ན། བོཙན་པའོི་ིརྒྱལོ་རབོས་སྐོབོས་སུ་ཞུ་ཆེནེ་གྱི་ིལོ་ོཙཱ་བོ་བོནྡེེ 

་དཔལོ་བོརྩོེགས་ཀྱིིས་བོསྒྱུར་ཅེིང་ཞུས་ཏེ་ེགཏེན་ལོ་ཕེབོ་པ་ཞེིག་ཡོིན་ཞེིང་། བོཙན་

པོའི་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིདཀོར་ཆེག་ཁོག་ཏུའིང་འིཁོོད་ཡོོད། [43] དེའི་ིཚེིག་སྦྱོོར་དཔེར་ན། “ 

སྟོ ོན་པ་འིཇོགི་རྟནེ་མིིག་ན་ིཟུམི་གྱུར་ཅེངི༌། ། དབོང་གྱུར་སྐྱ་ེབོ་ོཕེལོ་ཆེརེ་ཟོད་པ་ན། ། 

ད་ེཉིདི་མི་མིཐེངོ་རང་དགར་གྱུར་པ་ཡོ།ི ། ངན་རྟགོ་རྣམིས་ཀྱིསི་བོསྟོན་པ་འིད་ིདཀྲུགས་

ས།ོ ། རང་བྱུང་རང་བྱུང་བོསྟོན་པ་གཅེེས་འིཛིན་རྣམིས། ། མིཆེོག་ཏུ་ཞེིར་གཤིེགས་

འིགྲ་ོམིགོན་མིེད་པ་ན། ། འིདོམིས་མིེད་ཡོོན་ཏེན་འིཇོོམིས་པར་བྱོེད་པ་ཡོ།ི ། དྲ་ིམིས་

དགའི་མིགུར་དངེ་སང་འིད་ིན་སྤྱིདོ། ། ད་ེལྟར་ཐུབོ་པ་དག་ག་ིབོསྟོན་པ་ན།ི ། ལྐོགོ་མིར་

སྲི ོག་ཕྱིནི་འིདྲ་དང་དྲ་ིམི་རྣམིས། ། སྟོ ོབོས་དང་ལྡན་པའི་ིདུས་སུ་རགི་ནས་ན།ི ། ཐེར་

པ་འིདོད་པ་དག་གསི་བོག་ཡོདོ་གྱིསི། ། ” [44]ཞེསེ་པའི་ིཚེགི་སྦྱོརོ་འིད་ིལྟ་བུ། བོདོ་

ཀྱི་ིམིཁོས་པ་ཚེོས་ཚེིག་སྦྱོོར་སྙན་པའི་ིཚེད་དུ་འིཛིན་པ་ཡོང་། སྔ་འིགྱུར་རང་ལོས་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཕྱིིས་སུ་འིགྱུར་བོཅེོས་བྱོས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་མིེད། མིཛོད་རྩོ་ལོ་སྐོད་གསར་བོཅེད་རིམི་

པའི་ིརིང་ལོེགས་བོཅེོས་བྱོས་ཡོོད་སྲིིད་ཟོེར་ན། ད་ེལྟ་ན། སུམི་ཅུ་རྩོ་གཞུང་ག་ིཚེིག་

སྦྱོོར་ལོའིང་། སྐོད་གསར་བོཅེད་ཀྱིིས་ལོེགས་བོཅེོས་བྱོེད་ཆེོག་སྟོེ་སྒེོ་ཀུན་ནས་

མིཚུངས་པས་སོ། དེས་ན་བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་ཀྱིི་གནའི་ཡོིག་གི་ཚེིག་སྦྱོོར་དང་མིི་

མིཐུན་ཞེསེ་སྤེམི་བོཤིད་ཙམི་གྱིིས་ས་ཆེདོ་དཀོའི་འི།ོ།

ད་ེབོཞེིན་དུ། མིཁོན་པོའིམི་སློབོོ་དཔོན་ལོ་བླ་མི་ཞེེས་པའི་ིཐེ་སྙད་སྦྱོོར་སྲིོལོ་སྲིོང་

བོཙན་རིང་ལྟ་ཅེི། ཐེ་ན་བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་ཀྱི་ིམིཇུག་ཆེར་ཡོང་བྱུང་མིེད་ཟོེར་བོ་

མི་ིའིཐེད་དེ། ཐུ་མི་ིཨ་ནུས་བོསྒྱུར་ཅེེས་སྡོ་ེདགེའི་ིབོཀོའི་འིགྱུར་དཀོར་ཆེག་ཏུ་འིགྱུང་

བྱོང་བོཀོོད་པའི་ིདཔང་སྐོོང་ཕྱིག་བོརྒྱ་བོའི་ིནང་དུ་བླ་མི་ཞེེས་པའི་ིཚེིག་སྔ་ཕྱིིར་ཐེེངས་

གཉིསི་བྱུང་ཡོདོ་ཅེངི་། [45] ད་ེབོཞེནི་ཅེགོ་ར་ོཀླུའི་ིརྒྱལོ་མིཚེན་གྱིསི་བོསྒྱུར་ཅེངི་ཕྱིསི་

སུ་འིགྱུར་བོཅེོས་བྱོས་མྱོོང་མིེད་པ་བོསྟོན་འིགྱུར་དུ་བོཞུགས་པའི་ིའིདུལོ་བོ་མིད་ོརྩོ་

བོའི་ིནང་དུ། “ སང་འིགྲ་ོབོར་འིགྱུར་བོ་ཉིིད་ན་བླ་མི་ལོ་ཞུས་ཏེ་ེགནང་ན་འིགྲ་ོབོར་

བྱོའི།ོ ། རང་ག་ིགནས་སུ་ཆེག་ཆེག་ལོ་སགོས་པ་བྱོས་ཏེེའི།ོ ” [46] ཞེསེ་གནས་ཀྱི་ི

དག་ེརྒན་ལོ་བླ་མི་ཞེསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་སྦྱོར་བོ་འིབྱུང་བོས་མིཚེནོ། དག་ེཚུལོ་གྱི་ིཀོ་ར་ིཀཱ་

སོགས་བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་སུ་བོསྒྱུར་པའིི་འིདུལོ་བོའིི་གཞུང་རྣམིས་སུ་སློོབོ་དཔོན་

ནམི་མིཁོན་པའོི་ིདནོ་ལོ་བླ་མི་ཞེེས་པའི་ིཐེ་སྙད་སྦྱོར་བོ་རྩོསི་ཀྱིསི་མི་ིལོང་བོ་ཡོདོ་ཅེངི་། 

སྤྱིིར་ཡོང་གནས་ཀྱི་ིབླ་མི་ཞེེས་པ་འིདུལོ་བོའི་ིབོརྡ་ཆེད་ཅེིག་ཡོིན་པ་ཤིེས་པར་གྱིིས་

ཤིིག ལྷག་པར་དུ་ཏུན་ཧོོང་གཏེེར་ཡོིག་ལོས་བྱུང་བོའི་ིསྤུ་རྒྱལོ་འུ་དུམི་བོཙན་པོའི་ི

བོསྔ་ོཡོིག་ཅེེས་པའི་ིནང་དུ་“ བོཙན་པ་ོའུའི་ིདུན་བོརྟན་གྱི་ིཞེལོ་སྔ་ནས་ཀྱིང་། འིགྲ་ོ
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བོའི་ིབླ་མི་མིང་པསོ་བོཀུར་བོའི་ིགནས་ཐེོབོ་པར་སྨོནོ་ན།ོ ” [47] ཞེསེ་འིབྱུང་བོའི་ིནང་

ག་ིའིགྲ་ོབོའི་ིབླ་མི་ཞེེས་པ་འིད།ི འིགྲ་ོབོའི་ིའིདྲེན་པའི་ིདོན་ལོ་ག་ོདགོས་ཏེ།ེ འིགྲ་ོབོའི་ིབླ་

མི་ཤཱཀྱི་སེང་ག་ེཞེེས་པའི་ིསྐོབོས་སུ་འིགྲ་ོབོའི་ིའིདྲེན་པ་ལོ་ག་ོབོ་བོཞེིན་ནོ། འིདྲེན་པ་

དང་རྣམི་འིདྲནེ་ན་ིསློབོོ་དཔནོ་ནམི་བླ་མིའི་ིདནོ་ལོ་འིཇུག་པ་ཡོངོས་གྲགས་ཡོནི། སྤྱིརི་

ཡོང་བླ་མི་ཞེསེ་པ་གོང་མིའིམི་སྟོངེ་མིའི་ིདནོ་དང་། སློོབོ་དཔནོ་ནམི་མིཁོན་པའོི་ིདནོ་ལོ་

འིཇུག་པ་བོཅེས་གཉིིས་ཡོོད་པ་བོོད་ཡོིག་ཚེིག་མིཛོད་རྣམིས་སུ་གསལོ་པ་ལྟར་ཡོིན་

ཞེིང་། བོཙན་པའི་ིསྐོབོས་བླ་མི་ཞེེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིཇུག་དོན་ད་ེགཉིིས་ཀོར་བོེད་སྤྱིོད་

བོཏེང་ཡོདོ། བོསྟོན་འིགྱུར་དུ་བོཞུགས་པའི་ིའིདུལོ་བོ་མིད་ོརྩོ་བོ་དང་། དག་ེཚུལོ་གྱི་ིཀོ་

ར་ིཀཱ་སོགས་སུ་མིཁོན་པོའིམི་དག་ེརྒན་གྱི་ིདོན་ལོ་བླ་མི་ཞེེས་བོེད་སྤྱིོད་བོཏེང་བོ་དེ། 

ཕྱིིས་སུ་སྐོད་གསར་བོཅེད་རིང་བོརྡ་གསར་པས་བོཅེོས་པ་ཡོིན་ན་སྐོད་གསར་བོཅེད་

རིམི་པའི་ིརེག་ཟོེག་[48]ཏུ་གསལོ་དགོས་ཀྱིང་མི་ིགསལོ་བོ་དང་། འིདུལོ་བོའི་ིགཞུང་

དེ་དག་ལོ། ཕྱིིས་སུ་འིགྱུར་བོཅེོས་བྱོས་པའིི་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཁུངས་ལུང་ཡོང་མིེད་དོ། 

བོསྟོན་པ་སྔ་དར་གྱི་ིསྐོབོས་སུ་འིདུལོ་བོ་སགོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ག་འིདྲ་ཞེགི་དར་

ཡོོད་མིེད་སྐོབོས་དེའི་ིདཀོར་ཆེག་ཁོག་ལོ་བོལྟས་ན་ཧོ་ག་ོཐུབོ་ཅེིང་། ཇོ་ོབོ་ོརྗེ་ེདཔལོ་

ལྡན་ཨ་ཏེ་ིཤིས་ཀྱིང་། སྔ་འིགྱུར་གྱི་ིསྐོབོས་སུ་བོོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་དར་

བོ་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་ལོའིང་མི་དར་བོར་འིདུག་ཅེེས་གསུངས་ཡོོད་པས། [49] དམི་ཆེོས་

འིདུལོ་བོའི་ིབོརྡ་ཆེད་ཅེིག་ཡོིན་པའི་ིབླ་མི་ཞེེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ད།ེ སྲིོ ང་བོཙན་རིང་ལྟ་ཅེ།ི 

བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་ཀྱིི་མིཇུག་ཆེར་ཡོང་བྱུང་མིེད་ཟོེར་བོ་གྱི་ཚེོམི་དུ་སྨྲོས་པའིི་

གཟུ་ལུམི་རང་ཡོནི་པ་ཤིསེ་པར་གྱིསི།



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དརེ།   “གལོ་ཏེ་ེསུམི་རྟགས་ཀྱི་ིརྩོ་བོ་འིད་ིསྤྱི་ིལོའོི་ིདུས་རབོས་

བོདུན་པའི་ིནང་། སློབོོ་དཔནོ་ཐུ་མིསི་མིཛད་པ་ཞེགི་ཡོནི་ན། བོར་དརེ་མི་ིལོ་ོདྲུག་བོརྒྱ་

ཙམི་གྱི་ིརིང་བོོད་དུ་བོསྟོན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་ིདར་གཉིིས་ཀོར་སྒྲི་སྒྱུར་གྱི་ིལོ་ོཙཱ་བོ་གཙ་ོ

བོོར་གྱུར་པའི་ིབོོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ལོ་མིཆེོག་ཏུ་མིཁོས་པ་བོརྒྱ་སྟོོང་མིང་པ་ོབྱོོན་ཡོོད་

པ་ད་ེརྣམིས་ཀྱིསི་བོརྡ་སྤྲོདོ་པའི་ིགཞུང་ལུགས་སུམི་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འིཇུག་གཉིསི་ལོ་

འིགྲལེོ་པ་རྒྱས་བོསྡུས་ཅེ་ིརགིས་ཤིགི་མིཛད་མིཁོན་མི་བྱུང་བོ་ཅེ་ིལོ་སྲིདི་དམི། ” [50]  

ཞེསེ་དང་། 

“སུམི་རྟགས་ཀྱིི་གཞུང་ལུགས་འིདི་ཆེོས་རྗེེ་ས་པཎ་གྱིི་སྐུ་དྲིན་ལོ་བོརྟེན་ནས་

དར་འིཕེེལོ་བྱུང་བོའི་ིསྒྲུབོ་བྱོདེ་དུ་འིགྱུར་བོའིང་སྨོསོ་ཅེ་ིདགསོ། ” [51]

ཞེེས་ཟོེར་པ་མིི་འིཐེད་དེ། དེ་ཡོང་སྤྱིིར་ཕེག་གྲུའིི་ཁྲིི་རབོས་བོཞེི་པ་མིི་དབོང་

གྲགས་པ་རྒྱལོ་མིཚེན་གྱིི་སྐུ་རིང་ལོ། ཤིིང་དཔར་འིདེབོས་པའིི་སྲིོལོ་མི་བྱུང་བོར་

མིཁོས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ིགསུང་རྩོོམི་ཁོག་ལོག་བྲིིས་མི་ཤི་སྟོག་ཡོིན་ཞེིང་། དམིག་འིཁྲུག་

སོགས་ཀྱིི་རྐྱེན་པས་ཉིམིས་བོརླག་ཏུ་སོང་ཡོོད་པའིང་། བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་

སྐོབོས་སུ་བོསྒྱུར་པའི་ིམིད་ོསྔགས་ཀྱི་ིཆེོས་ཚེན་སྐོབོས་དེར་དཀོར་ཆེག་ཏུ་བོཀོོད་པ་

མིང་པ་ོདེང་སང་ག་ིབོཀོའི་བོསྟོན་ནང་མི་ིབོཞུགས་པས་ཀྱིང་ཤིེས་ལོ། འིཇུ་མི་ིཕེམི་

གྱིིས་མིཛད་པའི་ིརོང་ཟོོམི་གསུང་འིབུམི་དཀོར་ཆེག་མི་ེཏེོག་ཕྲེང་བོ་ཞེེས་པའི་ིནང་དུ། 

བོསྟོན་པ་སྔ་དར་གྱི་ིཐེོག་མིའི་ིདུས་ཙམི་དུ་བྱོོན་པའི་ིརྙིིང་མིའི་ིམིཁོས་ཆེེན་རོང་ཟོོམི་

ཆེོས་བོཟོང་ལོ་གསུང་འིབུམི་པོད་དྲུག་ཅུར་ལོོང་བོ་ཡོོད་ཚུལོ་སྔར་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་འིགའི་

ཞེིག་ཏུ་བོཤིད་ཅེེས་གསུངས་འིདུག་ནའིང་། དེང་སང་རོང་ཟོོམི་ཆེོས་བོཟོང་ག་ིགསུང་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དེབོ་གཟུགས་སུ་བྱོས་པ་དེབོ་གཉིིས་ལོ་ལྷག་མིེད་པ་འིདིས་ཀྱིང་། སྐོབོས་ད་ེདུས་ཀྱི་ི

མིཁོས་པའི་ིགསུངས་ཉིམིས་བོརླག་སངོ་ཡོདོ་པ་གསལོ་པརོ་མིཚེནོ་ཐུབོ་པས། ཐུ་མི་ི

ཨ་ནུས་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་མིཛད་པ་ནས། ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་བོར་སུམི་རྟགས་རྩོ་

གཞུང་ག་ིའིགྲེལོ་པ་དེང་སང་མིཇོལོ་རྒྱུ་དཀོོན་པའི་ིརྒྱུ་མིཚེན་ཡོང་ད་ེཡོིན། འིོན་ཀྱིང་། 

ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱིིས་བོརྗེོད་པ་ལྟར་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིའིགྲེལོ་པ་གཏེན་མི་བྱུང་བོའིང་མིིན་ཏེེ། 

རོང་ཟོོམི་ཆེོས་བོཟོང་གི་དངོས་སློོབོ་རོང་བོ་མིེ་དཔུང་གིས་བྲིིས་ཤིིང་རོང་ཟོོམི་སྐུ་

དངསོ་ཀྱིསི་ཇོ་ེརྒྱས་སུ་བོཏེང་བོའི་ིརངོ་ཟོམོི་གྱི་ིགསུང་རྩོོམི་ཁོག་ག་ིརྣམི་གྲངས་དཀོར་

ཆེག་ཏུ་བོཀོདོ་པ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྣམི་གྲངས་ཞེསེ་པའི་ིནང་འིད་ིལྟར་འིབྱུང་སྟོ།ེ “ སྒྲིའི་ིབོསྟོན་

བོཅེོས་མིང་པ་ོབོཞུགས། སྨྲོ་སྒེོའི་ིའིགྲེལོ་བོ། ་གནས་བོརྒྱད་ཀྱི་ིའིགྲེལོ་བོ། ཆུང་ངུའི་ི

འིགྲེལོ་བོ། རྟགས་འིཇུག་དོན་འིགྲེལོ། མིཚེམིས་སྦྱོོར་རབོ་དབྱོེ། སྔགས་བོཀླག་པ། 

གཞེན་ཡོང་ཡོ་ིག་ེམིང་དུ་ཡོོད། སྒྲིའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེཕེལོ་ཆེེར་མིར་བོ་ཆེོས་

གྲགས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་མིཛད་གསུངས། ” [52]ཞེསེ་པ་ལོས་རངོ་ཟོོམི་གྱིསི་བོརྡ་སྤྲོདོ་སྐོརོ་

གྱིི་གསུང་རྩོོམི་མིང་པོ་མིཛད་པའིི་གྲས་སུ་རྟགས་འིཇུག་གི་དོན་འིགྲེལོ་ཞེིག་ཡོོད་

ཚུལོ་གསལོ་པ་ལྟར་དང་། རོང་ཟོོམི་ན་ིརགས་པའི་ིདབོང་དུ་བྱོས་ན་ཇོ་ོབོ་ོརྗེ་ེདཔལོ་

ལྡན་ཨ་ཏེ་ིཤི་དང་དུས་མིཉིམི་ཡོིན་ཞེིང་། ཁོོང་གིས་མིཛད་པའི་ིམིན་ངག་ལྟ་ཕྲེང་ག་ི

འིགྲེལོ་པ་སོགས་སུ་གུ་གི་ཕྱིིར་ལོོག་ཅེན་སོགས་སྐོད་གསར་བོཅེད་གོང་གི་འིབྲིི་

ལུགས་མིང་པ་ོམིཆེིས་སོ། འིད་ིགཅེིག་པུས་ཀྱིང་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ཆེོས་རྗེ་ེས་

པཎ་ནམི། དེའི་ིརྗེེས་སུ་བྱོོན་པའི་ིམིཁོས་པ་ཞེིག་གིས་བོརྩོམིས་སྙམི་པའི་ིལོོག་རྟོག་

དྲུངས་ནས་འིབྱོིན་ཐུབོ་པ་མི་ཡོིན་ནམི། སྲིོ ང་བོཙན་ནས་ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་བོར་གྱི་ི



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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མིཁོས་པ་དག་ག་ིགསུང་འིབུམི་དཀོར་ཆེག་དང་། སློོབོ་གཉིརེ་གནང་ཚུལོ་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་

ལོ་ཞེིབོ་འིཇུག་མིཐེིལོ་ཕྱིིན་པ་ཞེིག་བྱོས་ན་ད་དུང་འིད་ིའིདྲའི་ིརིགས་མིང་པ་ོཡོོད་པ་

གདནོ་མི་ིཟོ་སྙམི།

ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དའེི་ིནང་།   “ད་ེབོཞེནི་ཞེ་ལུ་ལོ་ོཆེནེ་གྱི་ིསུམི་འིགྲེལོ་ནང་། ཅུང་

ཟོད་ཡོ་མིཚེན་པའི་ིགནད་དོན་ཞེིག་མིཐེོང་བོ་ནི། ཁོོང་གིས་འིཇོམི་མིགོན་ས་སྐྱ་པཎྚི་ི

ཏེར‘གང་ཡོང་མིཁོས་པའི་ིཁོ་རྒྱན་དུ། བོོད་ཀྱི་ིདབོང་དུ་མིཛད་ད།ེ དབྱོངས་རྣམིས་ན་ི

ལྔའིོ། གསལོ་བྱོེད་རྣམིས་ནི་ཉིི་ཤུ་རྩོ་དགུའིོ། ཞེེས་གསུངས་པ་ནི་གཞུང་འིདི་དང་

དངོས་སུ་འིགལོ་བོ་ཁོ་ོནར་ཟོད་དོ།”ཞེེས་ས་པཎ་གྱི་ིབོཞེེད་པ་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིགཞུང་

དང་དངསོ་འིགལོ་ཡོནི་པའི་ིདགག་པ་ག་མིཛད་ནས། ‘ཀཱ་ལོ་ིསུམི་ཅུ་ཐེམི་པའི།ོ ’ ཞེསེ་

སགོས་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིརྩོ་དནོ་ཆེ་ཚེང་འིཁོདོ་པའི་ི<<ཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་>> བྱོ་བོ་ས་

པཎ་གྱི་ིགསུང་རྩོོམི་བོརྡ་སྤྲོོད་པའི་ིགཞུང་ང་ོམིཚེར་ཅེན་དེའི་ིཚེིག་ཟུར་ཙམི་ཡོང་ཐེོག་

མིཐེའི་བོར་གསུམི་དུ་གསུངས་མིི་འིདུག་པ་དེ་ནི། རྒྱ་རིགས་ཀྱིི་གཏེམི་དཔེར། 

‘’འིདིར་དངུལོ་སྲིང་སུམི་བོརྒྱ་ཐེམི་པ་སྦས་མིེད’ ཅེེས་པའི་ིཁོ་བྱོང་བོཀོོད་པ་ད་ེདང་

དངོས་སུ་འིདྲ་བོ་འིད་ིཡོང་ཁོ་ོབོོའི་ིདོགས་གཞེིའི་ིདེའི་ིལྡོག་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིསྒྲུབོ་བྱོེད་ཅེིག་ཏུ་

འིགྱུར་སྲིདི་སྙམི། ” [53]  ཟོརེ། 

རྒྱ་ནག་ག་ིགཏེམི་དཔ་ེད་ེའིདྲ་ཞེིག་བོཀོོལོ་ཏེེ། ཞེ་ལུ་ལོ་ོཆེེན་ལོའིང་ཟུར་ཟོ་བོ་ན་ི

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིདབུ་ལོ་བུ་གུས་ལོག་རྩོེད་ལྟ་བུའི་ིདཔེར་སོང་ཡོང་། ར་ེཞེིག་བོརྗེོད་བྱོ་

དངོས་དང་མི་འིབྲིེལོ་བོས་བོཞེག སྐོབོས་དོན་ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་གྱི་ིསྒྲིའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་

མིཁོས་པའི་ིཁོ་རྒྱན་ཞེེས་པའི་ིནང་དུ་དབྱོངས་ལྔ་དང་གསལོ་བྱོེད་ཉིེར་དགུར་བོཞེེད་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པ་ཐུ་མིིའི་ིསུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དང་དངོས་སུ་འིགལོ་ཞེེས་རྗེ་ེཞེ་ལུ་བོས་བོཀོག་པ་མི་

ཟོད། ས་ིཏུ་པཎ་ཆེེན་གྱིིས་ཀྱིང་། “ འིད་ིསྐོབོས་འིགྲེལོ་བྱོེད་སྔ་མི་ཁོ་ཅེིག་གིས། ཨ་

ཡོིག་ཨཱ་ལོིར་བོགྲངས་པའིི་ཨ་ལོི་ལྔ་དང་ཀཱ་ལོི་ཉིེར་དགུར་འིདོད་པ་བྱུང་མིོད་ཀྱིི་

མིཁོན་པོའི་ིདགོངས་པ་མི་རྟོགས་པར་གཟུ་ལུམི་བྱོས་པར་སྣེང་སྟོ་ེརྩོ་བོ་ལོས་དངོས་

འིགལོ་དུ་སྨྲོ་པའི་ིཕྱིིར། ” [54] ཞེེས་གསུངས་ཡོོད་ད།ོ འིོན་ཀྱིང་རྗེ་ེཞེ་ལུ་བོ་སོགས་

ཀྱིིས་ཡོ་ིགེའི་ིསྦྱོོར་བོའི་ིནང་དབྱོངས་བོཞེ་ིདང་གསལོ་བྱོེད་སུམི་ཅུར་གསུངས་ཚུལོ་

སྐོོར་མི་གླེེང་བོ་ནི། ཁོོང་ཅེག་གིས་ཡོི་གེའིི་སྦྱོོར་བོ་ཞེེས་པའིི་བོསྟོན་བོཅེོས་དེ་མི་

གཟོིགས་མི་དཔྱད་པ་མིིན་པར། ད་ེཉིིད་སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་གཉིིས་རྩོ་འིགྲེལོ་གྱི་ི

ཚུལོ་དུ་དཀྱུས་གཅེིག་ལོ་བོསྒྲིིགས་པ་ཙམི་ཡོིན་ཞེིང་། མིཁོན་པ་ོཐུ་མིིའི་ིརང་ལུགས་

བོཞེདེ་པ་སརོ་བོཞེག་གནང་ཡོདོ་པས་གླེངེ་སློངོ་བྱོདེ་དགསོ་དོན་ཅེ་ིཡོདོ། འིད་ིལོ་ཞེབིོ་

ཏུ་བོསམི་ན། ཆེོས་རྗེེ་ས་པཎ་གྱིི་རང་ལུགས་དངོས་ནི་མིཁོས་པའིི་ཁོ་རྒྱན་དུ་

གསུངས་པ་ད་ེརང་ཡོནི་པར་ངསེ་ཤིངི་། [55] ཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོའི་ིནང་དུ་བོསྟོན་པ་ད་ེར་ེ

ཞེིག་སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིིའི་ིསུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ག་ིབོཤིད་རྒྱུན་བོསྐྱངས་པ་ཙམི་ཡོིན་

པ་གསལོ་ཏེ།ེ ད་ེལྟ་མིནི་ན། མིཁོས་པ་ཆེནེ་པ་ོཁོངོ་ལྟ་བུའི་ིགསུངས་ལོ་འིད་ིལྟའི་ིམིངནོ་

གསལོ་གྱི་ིནང་འིགལོ་འིབྱུང་བོའི་ིགནས་མིེད་པས་ས།ོ དེས་ན་འིད་ིཉིིད་ཆེབོ་སྤེེལོ་གྱི་ི

འིདོད་པའིི་སྒྲུབོ་བྱོེད་དུ་མི་གྱུར་པར་དེ་ལོས་ལྡོག་སྟོེ་གནོད་བྱོེད་དུ་སོང་ཡོོད། དེ་

བོཞེིན་དུ། ས་སྐྱའི་ིམིཁོན་པ་ོཀུན་དགའི་བོཟོང་པོས་བོསྒྲིིགས་པའི་ིདཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱ་

པའི་ིགསུང་རབོ་པོད་གཉིིས་པ། སུམི་རྟགས་དང་དག་ཡོིག་ཅེེས་པའི་ིནང་། ཐུ་མི་ིཨ་

ནུ་མིཛད་བྱོང་ཅེན་གྱིི་སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་བོར་མིཆེན་ཐེོར་བུ་བོཏེབོ་པ་ཆེོས་རྗེེས་ས་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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པཎ་གྱིིས་བོརྩོམིས་ཞེེས་བོཀོོད་འིདུག་པ་དེ་གལོ་སྲིིད་ས་པཎ་གྱིིས་ཡོིན་ངེས་ན། 

སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་ཐུ་མིི་ཨ་ནུས་མིཛད་པར་ས་པཎ་རང་གིས་དངོས་སུ་ཞེལོ་གྱིིས་

བོཞེསེ་པའི་ིདཔང་རྟགས་ར་ིའིདྲ་བོ་ཞེིག་མི་ཡོནི་ནམི།

ད་ེབོཞེིན་དུ་དཔྱད་རྩོོམི་དེའི་ིནང་། ས་ིཏུའི་ིའིགྲེལོ་ཆེེན་དུ་བོོད་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོིག་དང་

བོརྡ་སྤྲོདོ་བྱུང་འིཕེལེོ་སྐོརོ་གསུངས་པ་ཉུང་བོསྡུས་སུ་ལུང་དྲངས་མིཐེར་། 

“དང་པ་ོནི། བོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་པའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་ཆེ་ཚེང་བོཞུགས་ཤིིང་། ‘སྨོག་

ལོ་སྒྲིོན་མིེ་བོཏེེགས་པ་བོཞེིན་དུ་’བོཤིད་རྒྱུན་མི་ཉིམིས་པའིི་དུས་རབོས་དེ་ཇོི་ཙམི་

ཞེགི་ལོ་བོརྩོ་ིདགསོ། ” [56]  ཞེསེ་དང་། 

“ གཉིིས་པ་ནི། བྱོང་ཕྱིོགས་འིདིར་གཙུག་ལོག་གཉིིས་ཀོ་བོར་དུ་ཉིམིས་པ་

གསུངས་པ་ད་ེདར་མིས་འིདུལོ་བོའི་ིབོསྟོན་པ་བོསྣུབོས་ཤིིང་། ནང་འིཁྲུག་གིས་བོོད་

སིལོ་བུ་ཁོ་ཐེོར་གྱི་ིདུས་ལོ་གསུངས་པ་གཞེིར་བོཅེས་ཤིིང་། བོསྟོན་བོཅེོས་ཀྱི་ིཡོན་

ལོག་གཞེན་རྣམིས་བོརླགས་པ་དང་སུམི་རྟགས་ཀྱིི་བོཤིད་རྒྱུན་ཉིམིས་པའིང་དུས་

སྐོབོས་ད་ེརང་ལོ་ཡོིན་པ་ན་ིརྒྱུ་མིཚེན་གྱི་ིབྱོེད་སྒྲིས་གསལོ་བོསྟོན་བོཅེས་ག་ོསློ་མིོད། 

འིོན་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ན་བོོད་འིདིར་སུམི་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱིི་འིཇུག་པའིི་བོཤིད་རྒྱུན་ནི་

སློར་ཡོང་དུས་ནམི་ཞེིག་ལོ་སློར་གས་ོབྱུང་བོ་དང་། གང་ཟོག་སུ་ཞེིག་གིས་ཚུལོ་ཇོ་ི

ལྟར་བྱོས་ནས་བོསྐྱར་གས་ོམིཛད་པའི་ིཚུལོ་འིདྲ་ིཚེགི་ཅེགི་མི་ིཞུ་མིཐུ་མིདེ་ཆེགས་་་་” 

[57]  ཟོརེ།

དྲ་ིབོ་དང་པོའི་ིལོན་ན་ིའིད་ིལྟར། ཐུ་མི་ིཨ་ནུས་སྔོན་ཐེོན་རང་བོཞེིན་གྱི་ིད་ལྟའི་ི

བོོད་ཀྱི་ིསྒྲི་སྦྱོོར་ཡོ་ིག་ེའིད་ིཉིིད་མིཛད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ིསྒྲིའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་ལོ་དཔ་ེ
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བྱོས་ཏེ་ེསུམི་རྟགས་སགོས་མིཛད་ད།ེ སངས་རྒྱས་ཆེསོ་ལུགས་གཙོས་བོདོ་ཀྱི་ིསྲིོལོ་

རྒྱུན་རིག་གནས་ཁོག་ནང་འིདྲེན་དང་དར་སྤེེལོ་གྱིི་རྩོ་བོར་གྱུར་པ་ནི། ཇོི་སྐོད་དུ། 

བོསློབོ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞེ་ིའིཛནི་ཅེངི་། ། རགི་བྱོདེ་སྨྲོ་བོ་རྣམིས་ཀྱི་ིརྒྱུ། ། མིངི་ཚེགི་བོརྗེདོ་

པ་ཀུན་གྱི་ིགཞེ།ི ། ཡོ་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བོ་བོཤིད་པར་བྱོ། ། ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་པའི་ི

ཐུན་མིོང་མི་ཡོིན་པའི་ིབོསློབོ་པ་གསུམི་དང་། ད་ེབོཞེིན་རིག་བྱོེད་དམི་རིག་གནས་ཀྱི་ི

གཞུང་ཁོག་ག་ིགཞེ་ིརྩོར་གྱུར་པས་ན། བོོད་ཀྱི་ིརིམི་བྱོོན་མིཁོས་པ་ཚེོས་ ‘བོསྟོན་རྩོ་

སུམི་རྟགས་’[58] ཞེེས་བོསྔགས་བོརྗེོད་གནང་པ་ཡོིན། བོསློབོ་པ་གསུམི་གྱི་ིགཞེ་ི

འིཛིན་ཚུལོ་ཡོང་། རྗེེ་ལོམི་རིམི་པ་ངག་དབོང་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱིིས། “ ལོམི་བོསློབོ་

གསུམི་ཉིམིས་སུ་ལོེན་པ་ལོ་ལུང་སྡོ་ེསྣེོདཤིེས་དགོས་ཤིིང་། ད་ེལོ་ཡོ་ིག་ེཤིེས་དགོས་

པས་ཡོནི་ན།ོ ” [59]ཞེསེ་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིབོཤིད་རྒྱུན་མི་ཉིམིས་

པའི་ིདུས་རབོས་ནི། སྲིོང་བོཙན་སྒེམི་པ་ོནས་གླེང་དར་བོར་བོརྩོ་ིཆེོག་སྟོེ། རྒྱལོ་ངན་

གླེང་དར་མིའི་ིརིང་བོོད་ཀྱི་ིགཙུག་ལོག་རྣམི་གཉིིས་ལོ་ཉིམིས་ཆེག་མི་ཐེེབོས་གོང་བོོད་

ལོ་མིད་ོསྔགས་རིག་གནས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་ཅེ་ིཙམི་དར་ཡོོད་མིེད་སྐོབོས་དེར་ཡོིག་

འིཁོོད་བྱོས་པའི་ིདཀོར་ཆེག་ཁོག་ལོ་བོལྟས་ན་གསལོ་ཞེིང་། སྔར་སྨོོས་ལྟར་མིཉིམི་

མིེད་ཇོ་ོབོ་ོརྗེ་ེདཔལོ་ལྡན་ཨ་ཏེ་ིཤིས་ཀྱིང་ད་ེདུས་ཀྱི་ིབོོད་ཀྱི་ིབོསྟོན་པ་འིདྲ་བོ་རྒྱ་གར་དུ་

ཡོང་མི་བྱུང་བོ་འིདུག་ཞེསེ་གསུངས་ཡོདོ་པས། རགི་གནས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་ད་ེཙམི་

ཞེིག་ཡོིག་སྒྱུར་དང་། རྩོོམི་འིབྲི།ི འིཆེད་ཉིན་བོཅེས་བྱོེད་པར་ངེས་པར་དུ་བོོད་རང་ག་ི

སྐོད་བོརྡའི་ིའིགྲ་ོལུགས་དང་མིཐུན་པའི་ིབྱཱ་ཀོ་ར་ཎའི་ིགཞུང་ཞེིག་མིེད་དུ་མི་ིརུང་ཞེིང་། 

ད་ེན་ིསུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་སོགས་ཡོིན་པ་གྲགས་ཤིིང་གྲུབོ་པས་སོ། དྲ་ིབོ་གཉིིས་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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པའི་ིལོན་ནི། བོཙན་པ་ོའུ་དུམི་བོརྟན་གྱི་ིརིང་དང་། ད་ེརྗེེས་བོོད་སིལོ་བུར་འིཐེོར་ཏེ་ེ

ཆེོས་ལུགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལྟ་ཅེི། སྤྱིིར་བོཏེང་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡོིག་ཚེང་ལྟ་བུ་ལོའིང་ཉིམིས་

ཆེག་ཚེབོས་ཆེེན་ཐེེབོས་ཚུལོ་ནི། དག་ེའིདུན་ཆེོས་འིཕེེལོ་གྱི་ིརྒྱལོ་རབོས་དེབོ་ཐེེར་

དཀོར་པ་ོཞེསེ་པར། “ རང་ར་ེརྣམིས་ལོ་ཡོང་སྔནོ་གྱི་ིདུས་སུ། རྒྱལོ་བླནོ་ད་ེདག་གསི་

ལོོ་དང་ཟླ་བོ་རེ་བོཞེིན་ཅེི་མིཛད་ཀྱིི་ལོོ་རྒྱུས་རྒྱལོ་རབོས་ཤིིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡོོད་པར་

གོར་མི་ཆེག་ལོ། འིོན་ཀྱིང་ལྷ་སྲིས་དར་མིའི་ིརྗེེས་སུ་འིབོངས་གྱིེན་ལོོག་བྱུང་བོ་ནས་

བོཟུང་བོོད་ཁོམིས་སིལོ་བུར་འིཐེོར་ཏེེ། རྒྱལོ་རྒྱུད་རྣམིས་ཀྱི་ིབོཞུགས་ས་་ཡུལོ་དུ་

མིར་སྤེོས་པ་དང་། སྟོོ ད་སྨོད་ཀྱི་ིཧོོར་དམིག་ག་ིའིཇོིགས་པ་ལོན་གཉིིས་སམི་གསུམི་

དུ་བྱུང་བོ་སོགས། ཁོམིས་ཀྱིི་དར་རྒུད་སྣེ་ཚེོགས་བྱུང་བོའིི་བོར་ལོ་རྒྱལོ་རབོས་

རྣམིས་ཀྱིང་རྩོ་མིེད་དུ་ཡོལོ་ཏེེ། དུས་ཕྱིིས་ཙ་ན་ཆེོས་དང་འིབྲིེལོ་བོའི་ིམིཛད་ཕྲིན་ཅེ་ི

གནང་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་ཙམི་ལོས་ལྷག་མིར་མི་ལུས་པ་འིད་ིལྟར་གྱུར་ཅེིང་། ” [60]ཞེེས་

བོསྟོན་པ་ལྟར་ཡོིན་ཞེིང་། དེའི་ིཕྱིིར་ས་ིཏུ་པཎ་ཆེེན་གཙུག་ལོག་ཆེོས་ཀྱི་ིའིབྱུང་གནས་

ཀྱིིས་ “ ཕེལོ་ཆེེར་ན་ིབྱོང་ཕྱིོགས་འིདིར་གཙུག་ལོག་གཉིིས་ཀོ་བོར་དུ་ཉིམིས་པའི་ི

དབོང་ལོས་བོཤིད་རྒྱུན་དང་བོསྟོན་བོཅེོས་ཀྱི་ིཡོན་ལོག་གཞེན་མི་ཚེང་བོའི་ིཕྱིིར་མི་ི

གསལོ་བོ་རྣམིས་ཁོ་ཁྲིལོ་འིཇོལོ་བོ་ཙམི་ལོས་དོན་དུ་གནས་པར་མི་མིངོན་་་་” [61]

ཞེསེ་གསུངས་པ་ཡོནི། སྐོབོས་དནོ་གཙ་ོབོ་ོསུམི་རྟགས་ཀྱི་ིབོཤིད་རྒྱུན་སློར་ཡོང་དུས་

ནམི་ཞེིག་ལོ། གང་ཟོག་སུ་ཞེིག་གིས་ཚུལོ་ཇོི་ལྟར་བོསྐྱར་གསོ་བྱོས་པ་རེད་ཅེེ་ན། 

གནས་ཚུལོ་འིདིའི་ིསྐོོར་ཡོོངས་གྲགས་བོོད་ཀྱི་ིཡོིག་ཚེང་རྣམིས་སུ་མི་གསལོ་ཞེིང་། 

ཐེོས་ཆུང་ཕྲན་ལྟ་བུས་འིདི་དང་དེ་ཞེེས་མིཐེའི་གཅེིག་ཏུ་ཞུ་མིི་སྤེོབོས་ནའིང་། གོང་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྨོོས་ལྟར་རོང་ཟོོམི་ཆེོས་བོཟོང་གིས་རྟགས་འིཇུག་འིགྲེལོ་པ་ཞེིག་བོརྩོམིས་པའི་ིལོ་ོ

རྒྱུས་དའེི་ིཐེགོ་ནས། མི་མིཐེར་ཡོང་ཇོ་ོབོ་ོརྗེ་ེབོདོ་དུ་བྱོནོ་པའི་ིསྐོབོས་ཏེ།ེ བོདོ་རབོ་བྱུང་

དང་པོ་ཡོས་མིས་ནས་སུམི་རྟགས་ཀྱིི་འིཆེད་ཉིན་གྱིི་སྲིོལོ་བོསྐྱར་དར་བྱུང་ཡོོད་པ་

ཤིསེ་རྟགོས་ཐུབོ་ཅེངི་། ད་ེབོཞེནི་དུ་མིཉིམི་མིདེ་དྭགས་པ་ོལྷ་རྗེའེི་ིདངསོ་སློོབོ། ཀོ་དམི་

པ་བོད་ེགཤིེགས་ཀྱི་ིརྣམི་ཐེར་དུ། ཁོོང་དགུང་ལོ་ོགཞེོན་དུས་སུམི་རྟགས་ལོ་སྦྱོངས་

ཚུལོ་འིབྱུང་བོ་དེས་ཀྱིང་། སྐོབོས་དེ་དུས་སུམི་རྟགས་ཀྱིི་འིཆེད་ཉིན་དར་ཡོོད་པ་

གསལོ། [62] ཀོ་དམི་པ་བོད་ེགཤིགེས་ན་ིཕེག་གྲུ་རྡ་ོརྗེ་ེརྒྱལོ་པ་ོདང་ཡུམི་གཅེགི་པའི་ི

སྐུ་མིཆེེད་ཡོིན་ཞེིང་། སྔ་འིགྱུར་རྙིིང་མིའི་ིམི་དགོན་དྲུག་ག་ིཡོ་གྱིལོ་རྒྱལོ་བོ་ཀོཿཐེོག་

དགནོ་པ་གསར་འིདེབོས་མིཛད་མིཁོན་ད་ེཡོནི།

ཡོང་ཆེབོ་སྤེལེོ་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དརེ། སྡོ་ེདགའེི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་ནང་ཆེསོ་ཚེན་གྱི་ིག་ོ

རིམི་སྒྲིིག་སྟོངས་ཐེད། སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་དེ་བྱོེ་བྲིག་རྟོགས་བྱོེད་དང་སྒྲི་སྦྱོོར་བོམི་

གཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་བོཞེག་ཡོོད་པས་ “གལོ་སྲིིད་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིརྩོ་བོ་འིད་ིསློོབོ་དཔོན་

ཐུ་མིསི་མིཛད་པ་དངསོ་འིབྲིལེོ་ཡོནི་ན། བོདོ་ཀྱི་ིམིཁོས་པས་བོདོ་ཀྱི་ིཡོ་ིགརེ་བྲིསི་པའི་ི

བོསྟོན་བོཅེོས་ཡོོད་ད་ོཅེོག་ག་ིནང་ནས་འིད་ིལོས་ལྷག་པ་དང་། འིད་ིལོས་སྔ་བོ་གཞེན་

དག་ཅེ་ིཡོང་ཡོོང་མི་ིསྲིིད་པས་བོོད་དཔ་ེཐེམིས་ཅེད་ཀྱི་ིཡོང་མིེས་ཉིག་གཅེིག་ད་ེཡོིན་

པར་བོསྙནོ་དུ་མིདེ་ན། ག་ོརིམི་ཨང་དང་པ་ོཁོ་ོནར་ཐེ་ེཚེོམི་མིདེ་པར་འིགདོ་རྐྱང་གནང་

དགོས་ཀྱིང་། གནད་འིདིར་ཞུ་ཆེེན་གྱི་ིམིཁོན་པ་ོམིཆེོག་ག་ིདགོངས་གཞེིར་ཀུན་རྟོག་

ཅེ་ིཞེིག་འིཁྲུངས་པ་ཆེ་མི་ིའིཚེལོ་རུང་། གཅེིག་བྱོས་ན་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་

འིད་ིབོརྡ་དང་ཚེིག་སྦྱོོར་གང་ག་ིཐེད་ནས་ཀྱིང་དུས་རབོས་བོདུན་པའི་ིགནའི་ཡོིག་ག་ི



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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མིཚེན་ཉིིད་མི་ིལྡན་པས་ཞེར་ལོ་ལྕེ་ེཁྱ་ིའིབྲུག་ཀྱིང་ཕྱིིར་བོཤིོལོ་གྱི་ིགྲལོ་དུ་བོཞུགས་

གྲལོ་ཡོ་མི་ཟུང་ད་ེའིདྲ་ཞེིག་མིཛད་པ་ད་ེལོའིང་བོསམི་བླ་ོགཏེོང་ཡུལོ་ཞེིག་ཡོོད་དམི་

སྙམི། ”[63]  ཟོརེ། 

འིད་ིན་ིརྒྱལོ་བོའི་ིབོཀོའི་དང་། དགངོས་འིགྲལེོ་གྱི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་བོདོ་དུ་འིགྱུར་ར་ོ

ཅེོག་དཀོར་ཆེག་ཏུ་བྲིིས་པ་དང་། པར་དུ་ཇོ་ིལྟར་བོཞེེངས་ཚུལོ་ལོ་རྒྱུས་མིངའི་གཏེན་

ནས་མིདེ་པའི་ིབོབོ་ཅེོལོ་གྱི་ིགཏེམི་ཙམི་ཡོནི་ཏེ།ེ བོདོ་དུ་ད་ཕེན་བྱུང་བོའི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་

གྱིི་དཀོར་ཆེག་དང་། དཔར་རྩོ་གང་ཡོང་བོསྟོན་བོཅེོས་མིཛད་པ་པོ་རྣམིས་ཀྱིི་ལོོ་

ཚེིགས་ཀྱི་ིག་ོརིམི་གཞེིར་བོཟུང་ནས་བོསྒྲིིགས་གནང་བོ་གཅེིག་ཀྱིང་མི་ིསྣེང་བོས་ས།ོ 

ད་ེཡོང་ཅུང་ཞེིབོ་མིོར་སྨོོས་ན། བོཀོའི་འིགྱུར་རྣམིས་བོཞེེངས་སྐོབོས་གསུང་པར་གྱི་ི

ག་ོརིམི་སྒྲིིག་སྟོངས་ཐེད། ཐེེག་པའི་ིམིཐེ་ོདམིན་གྱི་ིདབོང་དུ་བྱོས་ནས་རྒྱུད་སྡོེའི་ིསྐོོར་

རྣམིས་དང་པོར་བོཀོོད་དེ། རིམི་པར་ཐེེག་པ་ཆེ་ེཆུང་ག་ིསྡོ་ེསྣེོདརྣམིས་ག་ོརིམི་གྱིིས་

འིགདོ་པའི་ིལུགས་ཤིགི་དང་། ཆེསོ་འིཁོརོ་གསུམི་བོསྐོརོ་པའི་ིརིམི་པ་དང་མིཐུན་པར་

བོདེན་བོཞེིའི་ིཆེོས་འིཁོོར་གྱི་ིནང་ཚེན་འིདུལོ་བོའི་ིསྐོོར་ཐེོག་མིར་བོཀོོད་ད་ེསྒྲིིག་པའི་ི

ལུགས་གཉིིས་བྱུང་ཡོོད། དཔེར་ན། གཡུང་ལོོའི་ིབོཀོའི་འིགྱུར་དང་། ཅེ་ོན་ེབོཀོའི་

འིགྱུར་ལྟ་བུ་ལུགས་དང་པ་ོལྟར་དང་། སྣེར་ཐེང་བོཀོའི་འིགྱུར། པ་ེཅེིང་བོཀོའི་འིགྱུར། 

སྡོ་ེདགེའི་ིབོཀོའི་འིགྱུར། ཞེོལོ་བོཀོའི་འིགྱུར་སོགས་ན་ིལུགས་གཉིིས་པ་ལྟར་དཀོར་

ཆེག་ཏུ་བྲིིས་ཤིིང་དཔར་དུ་བོཞེེངས་ཡོོད་ད།ོ ད་ེབོཞེིན་དུ་བོསྟོན་འིགྱུར་གྱི་ིཆེོས་ཚེན་

གོ་རིམི་སྒྲིིག་སྟོངས་ཐེད། སྡོེ་དགེའིི་བོསྟོན་འིགྱུར་ཞུ་སྒྲིིག་དང་དཀོར་ཆེག་མིཛད་

མིཁོན་ཞུ་ཆེེན་ཚུལོ་ཁྲིིམིས་རིན་ཆེེན་གྱིིས“ སྤྱིིར་ཆེོས་ཀྱི་ིརྣམི་གྲངས་འིད་ིདག་ཇོ་ི
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལྟར་བོཞུགས་པའི་ིག་ོརིམིས་ན་ིབླ་ོདང་ལྡན་པའི་ིསྐྱེས་བུ་དམི་པ་མིཁོས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ི

འིཇུག་ངོགས་སུ་འིཇུག་པར་འིདོད་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་ཇོ་ིལྟར་སློོབོ་པའི་ིརིམི་པ་དང་རྗེེས་

སུ་མིཐུན་པར། ཐེོག་མིར་བོཟོ་ོརིག་པ་དང་། གས་ོབོ་རིག་པ་དང་། བོརྡ་སྤྲོོད་རིག་པ་

དང་། གཏེན་ཚེིགས་རིག་པ་དང་། ནང་རིག་པའི་ིསྡོ་ེསྣེོདཀྱི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་རྣམིས་ག་ོ

རིམིས་སུ་འིགོད་པའིམི། སྒྲུབོ་པ་ཉིམིས་ལོེན་གྱིི་རིམི་པ་དང་རྗེེས་སུ་མིཐུན་པར་

འིདུལོ་བོ་དང་། མིད་ོསྡོ་ེདང་། མིངནོ་པའི་ིསྡོ་ེསྣེདོཀྱི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་རྣམིས་ག་ོརིམིས་སུ་

འིགོད་པའིམི། དམིན་པ་དང་མིཆེོག་ག་ིརིམི་པ་དང་རྗེེས་སུ་མིཐུན་པར་འིཇོིག་རྟེན་

ལུགས་ཀྱི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་དང་། ཕྱི་ིརགི་པའི་ིགནས་དང་ནང་རགི་པའི་ིགནས། ཐེགེ་པ་

ཆུང་ངུ་དང་ཐེེག་པ་ཆེེན་པོ་ཐུན་མིོང་བོ་དང་ཐུན་མིོང་མི་ཡོིན་པའིི་བོསྟོན་བོཅེོས་

རྣམིས་གོ་རིམིས་སུ་འིགོད་པའིི་རྣམི་པར་གཞེག་པ་ཇོི་ལྟར་བྱོས་ཀྱིང་མིི་གཏུབོ་པ་

མིེད་མིོད། འིདིར་མིཆེོག་དང་དམིན་པའི་ིག་ོརིམིས་ཀྱི་ིདབོང་དུ་བོགྱིིས་ཏེ།ེ ཐེོག་མིར་

ནང་རིག་པའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་ནས་བོརྩོམིས་ཏེ་ེའིགོད་པ་ལོ། དེའིང་ཐེེག་པ་ཆེེན་པ་ོཐུན་

མིངོ་མི་ཡོནི་པ་དང་། ཐེགེ་པ་ཆེནེ་པ་ོཐུན་མིངོ་བོ་དང་། ཐེགེ་པ་ཆུང་ངུའི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་

རྣམིས་དང་། ད་ེདག་ག་ིརྗེེས་སུ་བོསྟོན་གཏེན་ཚེིགས་རིག་པ་དང་། བོརྡ་སྤྲོོད་རིག་པ་

དང་། གས་ོབོ་རིག་པ་དང་། བོཟོ་ོརིག་པའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་རྣམིས་རིམི་པར་འིགོད་པར་

བྱོའི།ོ གཞེན་ཡོང་བོོད་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་སྔ་རབོས་པ་དག་གིས་མིཛད་པའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་

གཅེེས་ཤིིང་དཔ་ེརྒྱུན་དཀོོན་པ་ཅེ་ིརིགས་པ་རྣམིས་ཀྱིང་སྔོན་གྱི་ིདཀོར་ཆེག་རྣམིས་

སུ་བོཞུགས་སུ་བོཅུག་པ་ལྟར་དང་། སྔར་མི་ཆུད་པའི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་རྙིངི་པ་ལོགོས་སུ་

ལུས་པ་ཕྱིིས་བྱུང་བོ་དང་། གསར་འིགྱུར་གྱི་ིརིགས་ཀྱིང་འིད་ིདག་ཏུ་ཆུད་པ་དང་མི་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཆུད་པ་ཕྱིིས་ཀྱི་ིདཀོར་ཆེག་ལོ་ལོ་ནས་བྱུང་བོ་རྣམིས་རྣམིས་ཀྱིང་རྟུན་པ་ལྷུར་བྱོེད་པ་

རྣམིས་ཀྱི་ིཕྱིིར་ཐེོར་འིགོད་པར་བྱོ་ཞེིང་། ད་ེདག་ག་ིམིཐེར་བོསྔོ ་བོ་སྨོོན་ལོམི་དང་། 

བོཀྲ་ཤིིས་ཀྱི་ིཚེིགས་སུ་བོཅེད་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་མིཐེའི་བོརྒྱན་པ་དང་བོཅེས་པའི་ིབོསྟོན་

བོཅེོས་རྣམིས་ཀྱི་ིབོཞུགས་བྱོང་སྨོོས་པ་ལོ། ” [64]ཞེེས་གསུངས་ཡོོད་པ་འིད་ིལོས་

ཤིེས་ཐུབོ་པ་ནི། སྡོ་ེདགེའི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་གྱི་ིཆེོས་ཚེན་རྣམིས་མིཆེོག་དང་དམིན་པའི་ི

ག་ོརིམི་གྱིིས་བོསྒྲིིགས་ཡོོད་པ་དང་། ད་ེཡོང་བོརྗེོད་བྱོ་གཅེིག་པའི་ིརིག་གནས་རྣམིས་

ཕྱིོགས་གཅེིག་ཏུ་བོསྒྲིིགས་གནང་མིཛད་པ་མི་གཏེོགས། བོསྟོན་བོཅེོས་ཀྱིི་བྱུང་སྔ་

ཕྱིིའིམི་། མིཛད་པ་པ་ོརྣམིས་ཀྱི་ིལོ་ོདུས་ཀྱི་ིག་ོརིམི་ལོ་ད་ེཙམི་གཙིགས་འིཛིན་བྱོས་ཏེ་ེ

བོསྒྲིིགས་མིེད་པ་དེ་རེད། དེའིི་ཚུལོ་སྡོེ་དགེའིི་བོསྟོན་འིགྱུར་གྱིི་ཆེོས་སྐོོར་ཁོག་ལོ་

མིཇོལོ་ན་མིངོན་གསལོ་ཡོིན་ཏེེ། དཔེར་ན། སྡོ་ེདགེའི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་ཙ་པ་ནས་རིམི་

པར་དབུ་མིའི་ིཆེོས་སྐོོར་དཀོར་ཆེག་བོཀོོད་པའི་ིནང་། སློོབོ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབོ་ཀྱི་ིདབུ་མི་

རྩོ་བོའི་ིཚེིག་ལོེའུར་བྱོས་པ་སོགས་འིགའི་ཞེིག་ག་ིདཀོར་ཆེག་བོཀོོད་རྗེེས། པཎྚིིཏེ་

བྱོམིས་པ་མིགོན་པོས་མིཛད་པའིི་སྲིིད་པ་འིཕེ་ོབོའིི་ཊཱིི་ཀོ་དང་། སློོབོ་དཔོན་སངས་

རྒྱས་བོསྐྱངས་ཀྱིིས་མིཛད་པའི་ིདབུ་རྩོ་བོའི་ིའིགྲེལོ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལོ་ིཏེ་བོཀོོད་རྗེེས། སློར་

ཡོང་སློོབོ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབོ་ཀྱིིས་མིཛད་པའིི་རང་བོཞེིན་གསུམི་ལོ་འིཇུག་པའིི་སྒྲུབོ་པ་

བོཀོོད་པ་དང་། ད་ེནས་སློོབོ་དཔོན་འིཕེགས་པ་ལྷས་མིཛད་པའི་ིཆེ་ཤིས་ཀྱི་ིཡོན་ལོག་

ཅེེས་བྱོ་བོའི་ིརབོ་ཏུ་བྱོེད་པ་སོགས་གཞུང་འིགའི་བོཀོོད་མིཐེར། སློོབོ་དཔོན་བྱོང་ཆུབོ་

བོཟོང་པོས་མིཛད་པའི་ིཡོ་ེཤིེས་སྙིང་པ་ོཀུན་ལོས་བོཏུས་པའི་ིབོཤིད་སྦྱོར་བོཀོོད་པ་

དང་། ད་ེརྗེསེ་སློབོོ་དཔནོ་ལོགེས་ལྡན་འིབྱོདེ་ཀྱིསི་མིཛད་པའི་ིདབུ་མི་རྩོ་བོའི་ིའིགྲལེོ་པ་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཤིེས་རབོ་སྒྲིོན་མི་བོཀོོད་ཡོོད་ལྟ་བུར་མིཚེོན་ན། སངས་རྒྱས་བོསྐྱངས་ཀྱི་ིབུདྡྷ་པཱ་ལོ་ི

ཏེའི་ིརྗེེས་སུ་སློར་ཡོང་ཀླུ་སྒྲུབོ་ཀྱི་ིགཞུང་བོཀོོད་པ་དང་། འིཕེགས་པ་ལྷའི་ིགསུང་དེའི་ི

རྗེེས་སུ་བོཀོོད་འིདུག་པ་ཆེོས་འིབྱུང་ལོ་ོརྒྱུས་ཡོོངས་གྲགས་ལྟར་གྱི་ིལོ་ོདུས་ག་ོརིམི་

དང་མི་ིམིཐུན་སྟོེ། སློོབོ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབོ་ཀྱི་ིསློོབོ་མི་འིཕེགས་པ་ལྷ་དང་། དེའི་ིརྗེེས་སུ་

སངས་རྒྱས་བོསྐྱངས་བྱུང་བོ་ཡོནི་པས་ས།ོ དརེ་མི་ཟོད། སངས་རྒྱས་བོསྐྱངས་ཀྱིིས་

སློོབོ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབོ་ཀྱི་ིཞེབོས་ཟོིན་རྒྱུ་ལྟ་ཞེོག ཐེ་ན་འིཕེགས་པའི་ིལྷའི་ིཞེབོས་ཟོིན་ཟོེར་

ནའིང་མི་ིའིཐེད་ཚུལོ་ཚུལོ། ཇོ་ོནང་ཏཱ་ར་ན་ཐེའི་ིརྒྱ་གར་དུ་ཆེོས་འིབྱུང་དུ་དགག་སྒྲུབོ་

བྱོས་ཡོོད་དོ། [65]ད་ེབོཞེིན་དུ་སྡོ་ེབོསྟོན་ས་ེཔའི་ིནང་། སློོབོ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅེན་གྱི་ི

སྙན་ངག་མི་ེལོོང་སྔོན་ལོ་བོཀོོད་པ་དང་། ནག་མིོའི་ིཁོོལོ་གྱི་ིསྤྲོིན་གྱི་ིཕེ་ོཉི་དེའི་ིརྗེེས་སུ་

བོཀོོད་ཡོོད་པ་ལྟ་བུར་མིཚེོན་ནའིང་། རྩོོམི་པ་པོའི་ིལོ་ོདུས་ཀྱི་ིདབོང་དུ་བྱོས་ན་ནག་

མིོའི་ིཁོོལོ་སྔོན་ལོ་བྱུང་བོ་ཡོོངས་གྲགས་ཡོིན་པས་ས།ོ ད་ེདག་ག་ིཐེོག་ནས་ཤིེས་ཐུབོ་

པ་ན།ི སྡོ་ེདགེའི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་གྱི་ིདཀོར་ཆེག་དང་། ཆེོས་ཚེན་གྱི་ིག་ོརིམི་སྒྲིིག་སྟོངས་

ད་ེབོརྗེོད་བྱོ་གཅེིག་པའི་ིརིག་གནས་ཕྱིོགས་གཅེིག་ཏུ་བོསྒྲིིགས་པ་ཙམི་ལོས། མིཛད་

པ་པོའི་ིལོ་ོདུས་གཞེིར་བོཟུང་ནས་བོསྒྲིིགས་མིེད་པ་ད་ེརེད། དེས་ན་སྡོ་ེབོསྟོན་དཀོར་

ཆེག་དང་། སྡོ་ེབོསྟོན་ཅེ་ོཔའི་ིནང་ཐེོག་མིར་བྱོ་ེབྲིག་རྟོགས་བྱོེད་ཆེ་ེབོ་དང་སྒྲི་སྦྱོོར་བོམི་

གཉིིས་བོཀོོད་ཅེིང་། ད་ེརྗེེས་ཐུ་མིིས་མིཛད་པའི་ིསུམི་རྟགས་ཀྱི་ིརྩོ་བོ་བོཀོོད་པའིང་། 

སྤྱིརི་བོརྗེདོ་བྱོ་ཕྱིགོས་མིཐུན་ཙམི་གྱི་ིཆེ་ནས་ཡོནི་གྱི།ི ལོ་ོདུས་ཀྱི་ིག་ོརམིི་ངསེ་པའི་ིཆེ་

ནས་བོཞེག་པ་མི་ཡོིན་པ་གསལོ་ཞེིང་། སྡོ་ེབོསྟོན་ནང་བོོད་ཀྱི་ིམིཁོས་པའི་ིམིཛད་པའི་ི

བོསྟོན་བོཅེོས་ལོ་ལོ་ོཔཎ་མིང་པོས་མིཛད་ཅེིང་རྒྱལོ་པོས་བོཀོས་བོཅེད་པ་དང་། བོོད་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཀྱི་ིམིཁོས་པ་སྒེེར་གྱིིས་བོརྩོམིས་ཤིིང་མིཛད་པ་པོའི་ིམིཚེན་དངོས་སུ་ཡོོད་པ། མིཛད་

པ་པའོི་ིམིཚེན་མི་སྨོསོ་པ་བོཅེས་གསུམི་རིམི་པར་བོཀོདོ་ཡོདོ་ལོ། བྱོ་ེབྲིག་རྟགོས་བྱོདེ་

དང་སྒྲི་སྦྱོོར་བོམི་གཉིིས་ཐེོག་མིར་འིཇོོག་པའི་ིརྒྱུ་མིཚེན་ཡོང་། ད་ེདག་ལོ་ོཔཎ་མིང་

པོས་མིཛད་ཅེིང་བོཙན་པོས་བོཀོས་བོཅེད་པའི་ིཆེོས་ཚེིག་གཏེན་ལོ་ཕེབོ་པའི་ིགཞུང་

ཡོིན་པའི་ིཆེ་ནས་ཡོིན་ཏེ།ེ སྡོ་ེབོསྟོན་དཀོར་ཆེག་ཏུ། “ད་ན་ིབོོད་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་ཆེེན་མི་ོ

རྣམིས་ཀྱི་ིམིཛད་པ་དཔ་ེདཀོོན་པ་ཅེ་ིརིགས་པ་དང་། མིཛད་པ་པོའི་ིམིཚེན་མི་སྨོོས་

པའིི་མིཚེན་གྱིི་རྣམི་གྲངས་ལོ། ཅེ་ོཔ་ལོ། ལོ་ོཔཎ་མིང་པོས་མིཛད་པའིི་སྒྲི་བྱོེ་བྲིག་

རྟོགས་བྱོེད་ཆེེན་མི།ོ བྱོ་ེབྲིག་ཏུ་རྟོགས་བྱོེད་འིབྲིིང་པ་ོསྒྲི་སྦྱོོར་བོམི་པ་ོགཉིིས་པ་ཕེ་ོབྲིང་

འིོན་ཅེང་རྡོར་བོོད་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ིམིཁོན་པ་ོཐེམིས་ཅེད་ཀྱིིས་ཆེོས་སྐོད་གཏེན་ལོ་

ཕེབོ་སྟོ་ེམིཁོས་པ་རྣམིས་འིཚེགོས་ཏེ་ེམིིང་དུ་བོཏེགས། ལྷ་བོཙན་པ་ོཁྲི་ིསྲི ོང་ལྡ་ེབོཙན་

གྱིིས་བོསྐུལོ་ནས་བོཀོས་བོཅེད་ད་ེམི་ིབོཅེོས་པར་བོཞེག་པ། འིདིར་བྱོ་ེབྲིག་རྟོགས་

བྱོེད་ཆུང་ངུ་རྙིེད་ན་བྲིིའིོ། ” [66] ཞེེས་འིབྱུང་ཞེིང་། ད་ེནས་བོོད་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་སྒེེར་

གྱིསི་བོརྩོམིས་པའི་ིགཞུང་ཐེགོ་མི་རང་ལོ་ཐུ་མིའིི་ིསུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་གཉིསི་བོཞེག་

ཡོོད་དོ། དེས་ན་སྡོ་ེབོསྟོན་ཅེ་ོཔའི་ིནང་ཐེོག་མིར་བྱོ་ེབྲིག་རྟོགས་བྱོེད་ཆེ་ེའིབྲིིང་བོཀོོད་

པའི་ིརྒྱུ་མིཚེན་འིད་ིདང་། ད་ེབོཞེིན་སྤྱིིར་བོཀོའི་འིགྱུར་དང་། བོསྟོན་འིགྱུར་གྱི་ིཆེོས་

ཚེན་གྱི་ིག་ོརིམི་སྒྲིིག་སྟོངས་ཀྱི་ིཚེད་གཞེིར་ཞེིབོ་འིཇུག་མི་ིབྱོེད་པར་གང་དྲན་སྨྲོ་བོ་ན་ི

རང་མིཚེང་སྟོ ོན་པའི་ིརྒྱུ་ལོས་མི་འིདས་ས།ོ།

ད་ེབོཞེིན་དུ་སྡོ་ེདགེའི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་ཞུ་སྒྲིིག་གནང་མིཁོན་བོཙུན་པ་ཚུལོ་ཁྲིིམིས་

རིན་ཆེེན་གྱིིས་སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་སློོབོ་དཔོན་ཐུ་མིིས་མིཛད་པར་ཞེལོ་གྱིིས་བོཞེེས་པ། 
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྡོ་ེབོསྟོན་དཀོར་ཆེག་ཏུ་གསལོ་པ་ཙམི་མི་ཟོད། ཁོངོ་ག་ིགསན་ཡོགི་དཔལོ་ལྡན་བླ་མི་

དམི་པ་རྣམིས་ལོས་དམི་པའི་ིཆེོས་ཐེོས་པའི་ིཡོ་ིག་ེདོན་གཉིེར་གདེང་ཅེན་རོལོ་པའི་ིཆུ་

གཏེེར་ཞེེས་པའི་ིགླེེགས་བོམི་དང་པོའི་ིནང་དུ། “ གཞེན་ཡོང་རྒྱ་དང་ཧོོར་གྱི་ིཡོ་ིག་ེ

དང་། བོདོ་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེལོ་སློོབོ་དཔནོ་ཐུ་མི་ིསམྦྷོ་ོཊས་མིཛད་པའི་ིགཞུང་སུམི་ཅུ་པ་ལོས། 

ཨཱ་ལོ་ིགསལོ་བྱོེད་ཨ་ིསོགས་བོཞེ།ི ། ཀཱ་ལོ་ིསུམི་ཅུ་ཐེམི་པའི།ོ ། ཞེེས་དང་། ” [67]

ཞེེས་དང་། དེ་བོཞེིན་དུ་ཁོོང་གིས་མིཛད་པའིི་བོོད་ཀྱིི་རིག་གནས་ལྔའིི་རྣམི་གཞེག་

ཅེེས་པའི་ིནང་དུའིང་། “ ཐེོན་མི་ིལོ་ོཙཱས་ཀྱིང་། བོསློབོ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞེ་ིའིཛིན་ཅེིང་། ། 

རིག་བྱོེད་སྨྲོ་བོ་རྣམིས་ཀྱི་ིརྒྱུ། ། ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགྲུབོ་མིཐེའི་བྱོ་ེ

བྲིག་ཏུ་སྨྲོ་བོ་དང་། མིད་ོསྡོ་ེཔ་དང་། སེམིས་ཙམི་པ་དང་། དབུ་མི་པ་སྟོ་ེགྲུབོ་པའི་ི

མིཐེའི་སྨྲོ་བོ་བོཞེིའིམི། ཉིན་ཐེོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱོང་ཆུབོ་སེམིས་དཔའི་ི

བོསློབོ་པར་བྱོ་བོ་ཐེམིས་ཅེད་ཀྱི་ིགཞེ་ིའིཛནི་ཅེངི་། རགི་བྱོདེ་ན་ིཕྱི་ིརོལོ་པའི་ིལུགས་ཀྱི་ི

ངསེ་བོརྗེདོ་ལོ་སགོས་པ་བོཞེ་ིསྟོ།ེ ” [68] ཞེསེ་སགོས་གསུངས་པ་ལོས་གསལོ་པརོ་

རྟོགས་ཐུབོ་པས། ཞུ་ཆེེན་ཚུལོ་ཁྲིིམིས་རིན་ཆེེན་ལོའིང་། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་དུས་

རབོས་བོདུན་པའི་ིགནའི་ཡོིག་ཡོིན་མིིན་ཐུགས་དོགས་འིཁྲུངས་ཚུལོ་སྨྲོ་བོ་ནི། ཆེོས་

རྗེ་ེས་པཎ་གྱིིས། ངན་པ་ཕེལོ་ཆེེར་རང་ག་ིསྐྱོན། ། གང་ཡོིན་གཞེནལོ་འིགོད་པར་

བྱོདེ། ། ཅེསེ་གསུངས་པ་ལྟར་མི་གྱུར་ཏེམི།

ཡོང་དཔྱད་རྩོོམི་དེར། “དུས་རབོས་བོཅུ་གཅེིག་པ་ཙམི་ནས་བོཀོའི་དང་བོསྟོན་

བོཅེོས་སོགས་ཀྱི་ིམིཛད་བྱོང་ཁོག་གཅེིག་ལོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིདར་སྲིོལོ་ཞེིག་ཆེགས་ཡོོད་

ད།ེ དཔརེ་ན། <<བོཀོའི་ཆེེམིས་ཀོ་ཁོོལོ་མི>>འིདྲ་མིནི་འིགའི་ཤིས་དང་། <<མི་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཎ་ིབོཀོའི་འིབུམི། >> སགོས་ན་ིཆེསོ་རྒྱལོ་སྲི ོང་བོཙན་སྒེམི་པའོི་ིགསུང་ཡོནི་ཟོརེ་

བོ་ཡོོངས་གྲགས་དང་། དེ་བོཞེིན་<<གསོ་རིག་རྒྱུད་བོཞེི་>>དེ་ཡོང་སྟོོ ན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགསུང་ཡོིན་ཞེེས་ཚེིག་ཟོིན་ལྟར་དང་། (འིད་ིལོ་རྩོོད་པ་སྔ་ཚེད་ནས་

བྱུང་ཡོོད། ) ངེས་ཚེིག་བོརྗེོད་དཀོའི་བོའིི་<<བོཀོའི་ཐེང་>>རྒྱས་བོསྡུས་སྣེ་

ཚེོགས་ཨ་ོརྒྱན་པདྨོ་འིབྱུང་གནས་ཀྱི་ིགསུང་ཡོིན་ཟོེར་བོ། <<རྦ་བོཞེེད་>>རྒྱས་

བོསྡུས་སྣེ་ཚེོགས་ཀྱིང་རྦ་གསལོ་སྣེང་གི་གསུང་ཡོིན་ཟོེར་བོ་སོགས་གཅེིག་རྗེེས་

གཉིིས་མིཐུད་ཀྱི་ིཐེོན་པར་<<རྒྱུད་བོཞེ་ི>>ཙམི་མི་གཏེོགས་གཞེན་དག་ལོ་སུས་

ཀྱིང་ཀླན་ཀོ་འིཚེོལོ་ཐེབོས་མིེད་པར་’བླ་མིས་གང་གསུངས་ཆེོས་’ཟོེར་བོའི་ིདཔ་ེལྟར་

ད་ེརང་ལོ་བོརྩོ་ིབོ་ཀུན་ཤིསེ་ཡོངོས་གྲགས་ཡོནི། ” [69]  ཞེསེ་དང་། 

“དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབོཀོའི་ཡོིན་པ་དང་། རྒྱལོ་པ་ོསྲིོ ང་བོཙན་སྒེམི་པོའི་ི

གསུང་ཡོནི་ཚུལོ་སགོས་ལོ་བོརྫུས་ཆེགོ་སར་བླནོ་པ་ོཐུ་མིའིི་ིགསུང་དུ་བོརྫུས་ན་ཡོང་

ཧོ་ལོས་ཧོང་སངས་དགོས་དོན་ཅེ་ིཞེིག་ཡོོད་དམི། གལོ་ཏེ་ེབོདག་ག་ིདོགས་གཞེ་ིལྟར་

<<སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་>>ད་ེཤིངོ་ལོསོ་རྩོམོི་སྒྲིགི་མིཛད་པ་ཡོནི་ཚེ ེ‘ཤིངོ་སྟོ ོན་རྡ་ོརྗེ་ེ

རྒྱལོ་མིཚེན་གྱིིས་བོརྩོམིས་’ ཞེེས་བོཀོོད་ན། སྐོབོས་དེར་གྲུབོ་མིཐེའི་གཞེན་གྱིི་

མིཁོས་པ་ཚེསོ་འིད་ིདང་ད་ེཞེསེ་རྩོདོ་རྙིགོ་སློངོ་སྲིདི་པ་མི་ཟོད། རསི་སུ་མི་ཆེད་པའི་ིསྐྱ་ེ

བོ་ོམིང་པོས་སུམི་རྟགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལོ་སློོབོ་གཉིེར་མིཐེའི་གཅེིག་ཏུ་བྱོེད་པའི་འིགྲ་ོཕེན་

རྒྱ་ཆེ་ེརྒྱུན་བོསྲིི ངས་འིད་ིལྟ་བུ་ཡོངོ་མི་ིསྲིདི་པ་ག་ོབོས་ཆེདོ་གསལོ་ཡོནི། ” [70]

ཟོེར་པའིི་ཐེད། སྔོན་ཆེད་བོོད་ཀྱིི་མིཁོས་པ་ཕེལོ་མི་ོཆེེ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆེོས་

ལུགས་ཀྱི་ིཆེསོ་བྱོདེ་མི་ིསྣེ་ཤི་སྟོག་ཡོནི་ཞེངི་། ཁོངོ་ཅེག་གིས་བོསྟོན་པ་དར་སྤེེལོ་དང་། 
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སམེིས་ཅེན་ལོ་ཕེན་སམེིས་ཀྱི་ིཀུན་ནས་བོསློངས་ནས་བོསྟོན་བོཅེསོ་རྩོམོི་པ་ལོས། ཚེ་ེ

འིདིའི་ིརྙིེད་བོཀུར་སྙན་གྲགས་སོགས་ཀྱི་ིཆེེད་དུ་བྱོས་པ་དཀོོན་པས། བོསྒྱུར་རྩོོམི་

མིམི་གསུང་རྩོོམི་མིཇུག་ཏུ་འིགྱུར་བྱོང་ངམི། རྩོོམི་པ་པོའི་ིམིཚེན་བྱོང་འིགོད་རྒྱུ་ད་ེ

ཙམི་གལོ་ཆེེན་པོར་མི་ིབོརྩོ་ིབོ་ཡོིན། དེའི་ིཚུལོ་ཡོང་བོོད་བོཙན་པོའི་ིསྐོབོས་སུ་དཀོར་

ཆེག་ཏུ་བོཀོདོ་ཅེངི་། དངེ་སང་ཡོང་མིཇོལོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པའི་ིདཀོར་ཆེག་ལྡན་དཀོར་མི་དང་

འིཕེང་ཐེང་མི་གཉིིས་སུ་བོཀོའི་དང་བོསྟོན་བོཅེོས་རྣམིས་ལོ་ོཙཱ་བོ་སུས་བོསྒྱུར་བོཀོོད་

མིེད་པ་དང་། སྐོད་གྲགས་ཆེ་ེབོའི་ིརྩོོམི་རིག་གཞེོན་ནུ་དྲུག་ག་ིརྟོགས་བོརྗེོད་ཅེེས་པ་

དང་། ད་ེབོཞེིན་དག་ཡོིག་མིཁོས་པ་དགའི་སྐྱེད་སོགས་ལོའིང་། མིཛད་པ་པ་ོསུ་ཡོིན་

ད་ཕེན་གསལོ་ཁོ་བྱུང་མིེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། གནས་ཚུལོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིའིོག་གས་ོརིག་རྒྱུད་

བོཞེ་ིལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབོཀོར་བོསྙད་ནས་སེམིས་ཅེན་ལོ་ཕེན་ཅེ་ིཐེོགས་བྱོེད་པ་

དང་། ཤཱཀྱིའི་ིརངི་ལུགས་སྤེེལོ་པ་དང་། དའེི་ིཆེསོ་བྱོདེ་མི་ིསྣེའི་ིཆེ་ེབོ་བོརྗེདོ་པ་སགོས་

ཀྱི་ིདགོས་དབོང་གིས་བོཀོའི་ཆེེམིས་ཀོ་ཁོོལོ་མི་སོགས་བྱུང་བོར་འིཁུམིས། འིོན་ཀྱིང་

སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ད་ེདག་དང་མིཚུངས་བོསྡུར་བྱོེད་མི་ིརུང་སྟོེ། ཐུ་མི་ིཨ་ནུ་ཞེེས་

པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིམི་ིསྣེ་ཞེིག་དངོས་སུ་བྱུང་བོ་རྩོོད་མིེད་དང་། དེས་ཡོ་ིག་ེདང་བོརྡ་སྤྲོོད་

ཀྱི་ིབོསྟོན་བོཅེསོ་མིཛད་ཚུལོ་ཁུངས་ལྡན་ཡོགི་ཚེང་མིང་པརོ་འིབྱུང་བོ་མི་ཟོད། རགས་

པའིི་དབོང་དུ་བྱོས་ན། ཇོོ་བོོ་རྗེེ་དཔལོ་ལྡན་ཨ་ཏེི་ཤི་དང་དུས་མིཉིམི་པའིི་བོོད་ཀྱིི་

མིཁོས་པ་རོང་ཟོོམི་གྱི་ིགསུང་འིབུམི་དཀོར་ཆེག་ཏུའིང་། ཐུ་མིིའི་ིརྟགས་འིཇུག་ལོ་

འིགྲེལོ་པ་བོརྩོམིས་ཚུལོ་གསལོ་ཞེིང་། ད་ེརྗེེས་ཀོ་དམི་པ་བོད་ེགཤིེགས་ཀྱི་ིརྣམི་ཐེར་

དུའིང་ཁོོང་གིས་ཐུ་མིིས་སུམི་རྟགས་ལོ་སློོབོ་གཉིེར་གནང་ཚུལོ་གསལོ་བོ་སྔར་སྨོོས་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཟོིན་པ་ལྟར་རོ། དེས་ན་སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་ཤིོང་སྟོོ ན་རྡ་ོརྗེ་ེརྒྱལོ་མིཚེན་གྱིིས་མིཛད་

ནས་ཐུ་མིིས་བོརྩོམིས་པར་བོརྫུས་ཟོེར་བོར་ཁུངས་ལུང་ཅེི་ཡོང་མིེད་པ་ཤིེས་པར་

གྱིསི་ཤིགི

སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་ཐུ་མིིས་བོརྩོམིས་པར་བོརྫུས་ན། གྲུབོ་མིཐེའི་རིས་མིེད་ཀྱིིས་

ངསོ་ལོནེ་བྱོདེ་པ་དང་། ཆེསོ་རྗེ་ེས་པཎ་ནམི་ཤིངོ་སྟོ ོན་གྱིསི་མིཛད་ཅེ་ེན་ཀླན་ཀོ་འིབྱུང་

ཟོེར་བོའིང་མི་ིའིཐེད་དེ། ཆེོས་རྗེ་ེས་པཎ་གྱི་ིརིག་གནས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིགསུང་རྩོོམི་ཁོག་

དང་། ཤིངོ་ལོསོ་བོསྒྱུར་པའི་ིསྙན་ངག་མི་ེལོངོ་དང་དཔག་བོསམི་འིཁྲི་ིཤིངི་སགོས་བོདོ་

ཀྱི་ིཆེོས་བོརྒྱུད་རིས་མིེད་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་རིམི་བྱུང་གིས་ཚེད་ལྡན་ཁུངས་དག་ཏུ་བོརྩོིས་

ཏེ་ེསློབོོ་གཉིརེ་གྱི་ིགཞེ་ིརྟནེ་ཉིག་གཅེགི་ཏུ་བྱོདེ་པ་ཀུན་ཤིསེ་ཡོངོས་གྲགས་ལྟར་ར།ོ།

དཔྱད་གཞིའིི་ཡིིག་ཆ་ཁག

[1] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱིིས་བོརྩོམིས། ཆེབོ་སྤེེལོ་རིག་གཞུང་བོསམི་བློའི་ི

ཞེབིོ་འིཇུག་ཚེགོས་ཆུང་གསི་བོསྒྲིགིས། བོདོ་ལྗོངོས་བོདོ་ཡོགི་དཔ་ེརྙིངི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་

དང་། ཀྲུང་གའོི་ིབོོད་རགི་པ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་གཉིསི་མིཉིམི་འིབྲིེལོ་གྱིསི་བོསྐྲུན།

[2] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༡༩༩། ཐེིག་ཕྲངེ་༦ པར་གསལོ།

[3] བོོད་ཀྱི་ིསྲིིད་དོན་རྒྱལོ་རབོས། ཞྭ་སྒེབོ་པ་དབོང་ཕྱུག་བོད་ེལྡན་གྱིིས་སྦྱོར་

བོའི།ོ གླེགེས་བོམི་དང་པ།ོ ཤིགོ་ངསོ་༢༩༠ ། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༦ པར་གསལོ་ཡོདོ། ཀོ་བླནོ་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྦུག་ཞྭ་སྒེབོ་ཤིག་ ༡༩༧༦

[4] སྙན་ངག་ག་ིབོསྟོན་བོཅེོས་ཆེེན་པ་ོམི་ེལོོང་ལོ་འིཇུག་པའི་ིབོཤིད་སྦྱོར་དཎྜིིའི་ི

དགོངས་རྒྱན། ལྕེགས་པར། བོོད་མིཁོས་པ་མི་ིཕེམི་དག་ེལོེགས་རྣམི་རྒྱལོ། མིཚེ་ོསྔ ོ

ན་མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༤༨༣། ཐེགི་ཕྲངེ་༨ པར་གསལོ།

[5] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༡༩༩། ཐེིག་ཕྲངེ་༡༣ པར་གསལོ།

[6] འིཇུ་མི་ིཕེམི་བོཀོའི་འིབུམི། སྨོད་ཆེ། པདོ་ཙ་པ། ཀོ་ཐེགོ་རྒྱུད་སྡོ་ེབོཤིད་སྒྲུབོ་

ནརོ་བུའི་ིལྷུན་པསོ་བོསྒྲིིགས། ས་ིཁྲིནོ་མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༨༦༨ ཐེགི་

ཕྲེང་༡༦པར་ཀློང་ཆེེན་རབོ་འིབྱོམིས་པའི་ིགསུང་ཞུ་སྒྲིིག་མིཛད་ཚུལོ་འིཁོོད་སྐོབོས་

”དེ་ཡོང་ལུང་ཁུངས་ནོར་བོ་མིང་པོ་འིདུག་ཀྱིང་ཀུན་མིཁྱེན་ཆེེན་པོ་འིདི་མིདོ་རྒྱུད་

དགོངས་འིགྲེལོ་ཐེམིས་ཅེད་ཐུགས་ལོ་མིངའི་བོས་བོསམི་ཡོས་ལུང་མིང་བོ་ཞེེས་

ཡོོངས་སུ་གྲགས་ལོ། ཕྱིིས་བོསྟོན་བོཅེོས་རྩོོམི་ཚེ་ེདབོེན་པར་དཔ་ེལྟ་ཀློ ག་མི་མིཛད་

པར་ཐུགས་ནས་བོརྩོམིས་པར་གྲགས་པ་ལྟར་དོན་དུ་གནས་པས། ཁུངས་ནོར་དང་

ལུང་གི་ཚེིག་དོན་ཁྱད་མིེད་ཀྱིང་ཟུར་ཅུང་མིི་འིདྲ་བོ་སྐོབོས་འིགའི་ཞེིག་བྱུང་བོ་འིདི་

རགིས། ཕྱིསི་སུ་ཡོ་ིག་ེཉིམིས་པའི་ིསྐྱནོ་མི་ཡོནི་ལོ། དང་པ་ོརྩོོམི་གཞེའིི་ིསྟོངེ་ན་ལྗོགས་

རྩོོམི་འིད་ིལྟར་མིཛད་པ་ན། རྡ་ོརྗེེའི་ིགསུང་ག་ིཟུར་མི་ཉིམིས་པར་བྱོས་ན་བྱོིན་རླབོས་

ཆེ་ེབོས་སོར་བོཞེག་པ་ཡོིན་ལོ། འིད་ིའིདྲའི་ིརིགས་ལོ་དོན་གྱི་ིའིགལོ་བོ་སྤུ་ཙམི་མིེད་

པར་མི་ཟོད། བོརྟགས་ཤིསེ་ན་ཡོ་མིཚེན་པའི་ིཡོནོ་ཏེན་དུ་གནས་པས་ཕྱིསི་ཀྱིང་སུས་

བོཅེསོ་པར་མི་བྱོས་ན་ལོགེས། ” ཞེསེ་འིབྱུང་བོ་བོཞེནི་ན།ོ།



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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[7] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༡༩༩། ཐེིག་ཕྲངེ་༢༤ པར་གསལོ།

[8] སི་ཏུའིི་སུམི་རྟགས་འིགྲེལོ་ཆེེན་ལྟར་ན། སུམི་ཅུ་པར་ཚེིགས་བོཅེད་ས་ོ

གཉིིས་དང་རྐོང་པ་གསུམི། རྟགས་འིཇུག་ལོ་ཚེིགས་བོཅེད་ས་ོགསུམི་དང་རྐོང་པ་

གཉིསི་ཡོདོ། སྡོ་ེདགའེི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་ཤིངི་པར་ཅེ་ོཔར་གསལོ་པའི་ིསུམི་རྟགས་རྩོ་ཚེགི་

ལོ་དེའི་ིཐེོག་མིཆེོད་བོརྗེོད་སོགས་ཚེིག་རྐོང་ལྔ་ལྷག་མིར་ཡོོད་པ་སློོབོ་དཔོན་གྱི་ིརང་

གཞུང་ཡོིན་མི་ིབོརྟག་དགོས་ལོ། ཡོིན་དབོང་དུ་བོཏེང་རུང་སུམི་རྟགས་གཉིིས་ཀོར་

ཚེགིས་བོཅེད་ར་ེབོདུན་དང་རྐོང་པ་གཉིསི་ལོས་མིདེ།

[9] འིདའིི་ིསྐོརོ་ཁོ་ོབོའོི་ིདཔྱད་རྩོམོི། སུམི་རྟགས་རྩོ་གཞུང་ག་ིགཞེ་ིརྩོའི་ིཁྱད་ཆེསོ་

མིད་ོཙམི་བོསྟོན་པ་ཞེེས་པའི་ིནང་རྒྱས་གླེེང་བྱོས་ཡོོད། དཔྱད་རྩོོམི་ད་ེན་ིབོོད་ཀྱི་ིདཔ་ེ

མིཛོད་ཁོང་གིས་དཔར་དུ་བོསྐྲུན་པའི་ིཁོ་ོབོོའི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དེབོ། བོོད་དང་བོོད་ཀྱི་ིཁྱད་

ནརོ་གླེངེ་བོ་ཞེསེ་པའི་ིཤིགོ་ངསོ་༡༥་ནས་གསལོ།

[10] ཀོརྨོ་ས་ིཏུའི་ིསུམི་རྟགས་འིགྲེལོ་ཆེནེ་མིཁོས་པའི་ིམིགུལོ་རྒྱན་མུ་ཏེགི་ཕྲངེ་

མིཛསེ། ལྕེགས་པར། ཤིགོ་ངསོ་༡༦། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༨པར་གསལོ། མིཚེ་ོསྔནོ་མི་ིརགིས་

དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་།

[11] བོདོ་ཡོགི་རྡ་ོརངི་ཞེབིོ་འིཇུག ཆེབོ་འིགག་རྟ་མིགྲ ིན་གྱིསི་བོརྩོམིས། ལྕེགས་

པར། ཤིགོ་ངསོ་༥༣་ནས་གསལོ། བོདོ་ལྗོངོས་མི་ིདམིངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་།

[12] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༠༠། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༤་ཐེགོ་གསལོ།
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

[13] ཏུན་ཧོངོ་ནས་ཐེནོ་པའི་ིབོདོ་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡོགི་ཆེ། མི་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། 

ཤིགོ་ངསོ་༦༠། ཐེགི་ཕྲངེ་༢༦ ཐེགོ “བོདོ་ལོ་སྔ་མི་ཡོ་ིག་ེམྱོདེ་པ་ཡོང་། བོཙན་པ་ོའིདའྀིི་

ཚེ་ེབྱུང་ནས། ”ཞེསེ་གསལོ།

[14] ཐེང་ཡོགི་གསར་རྙིངི་ལོས་བྱུང་བོའི་ིབོདོ་ཆེནེ་པའོི་ིསྲིདི་ལུགས། དནོ་གྲུབོ་

རྒྱལོ་དང་ཁྲིིན་ཆེིན་དབྱོིན་གཉིིས་ཀྱིིས་བོསྒྱུར། ལྕེགས་པར། མིཚེ་ོསྔོ ན་མི་ིརིགས་

དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་གསི་དཔར། ཐེང་ཡོགི་གསར་མིར། “སྲི ི་སྐྱངོ་བོ་ལོ་ཡོ་ིག་ེན་ིམིདེ། ཐེག་

ལོ་མིདུད་པ། ཤིིང་ལོ་རྟགས་བུ་བོཏེབོ་སྟོེ ་རྩོིས་བྱོེད། ” ཤིོག་ངོས་༦། ཐེིག་ཕྲེང་

༡༧པར་གསལོ། ཐེང་ཡོགི་རྙིངི་མིར། “ཡོ་ིག་ེམིདེ་ཅེངི་། ཐེག་ལོ་མིདུད་པ་དང་ཤིངི་ལོ་

རྟགས་བུ་བོཏེབོ་སྟོ ེ་རྩོསི་བྱོདེ། “ཤིགོ་ངསོ་༡༢༩། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༢་བོར་གསལོ།

[15] དག་ེའིདུན་ཆེོས་འིཕེེལོ་གྱི་ིགསུང་རྩོོམི། དེབོ་དང་པོ། ལྕེགས་པར། བོོད་

ལྗོོངས་བོོད་ཡོིག་དཔ་ེརྙིིང་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་ནས་བོསྐྲུན། ཤིོག་ངོས་༢༤༧། ཐེིག་ཕྲེང་༧་

པར། “ད་ེཡོང་ཡོ་ིགའེི་ིགཟུགས་འིད་ིལོ་རང་བོཞེནི་གྱིསི་བྱུང་བོ་ཞེགི་དང་། མིཁོས་པ་

རྣམིས་ཀྱིིས་ཆེེད་དུ་བྱོས་པ་གཉིིས་ལོས། སྔ་མི་ན་ིདབྱོངས་གསལོ་སོགས་ཕྱི་ིམི་ིཉུང་

ངུ་ཞེགི་ག་ིནང་དུ་བོསྡུས་པ་མིདེ་ཅེངི་། བོརྗེདོ་བྱོ་ཀོ་བུམི་སགོས་ཀྱི་ིདངསོ་པ་ོདང་རྗེདོ་

བྱོདེ་ཀྱི་ིསྒྲི་ར་ེར་ེབོཞེནི་ཡོགི་འིབྲུ་ར་ེབོཅེསོ་པ་ཡོནི་ན།ོ ད་ེལྟ་བུའི་ིཡོ་ིག་ེཡོང་འིཛམི་གླེངི་

ག་ིཡུལོ་གྲུ་མིང་པོར་དར་བོའི་ིའིག་ོབོཙུགས་པར་མིངོན་ཀྱིང་རིམི་གྱིིས་ནུབོ་པ་ཡོིན་

ལོ། ད་ེདག་ལོས་རྒྱུན་རིང་པོའི་ིབོར་བྱུང་བོ་ནི། ནུབོ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཨ་ེརྗེེབོ་རྣམིས་དང་། 

ཤིར་གྱིི་རྒྱ་ནག་གི་ཡོི་གེ་ཡོིན་ནོ། ཞེེས་དང་། ཡོང་ཤིོག་ངོས་༢༤༩། ཐེིག་ཕྲེང་

༡༣པར། ཡོ་ིག་ེཕྱི་ིམི་ོསྐོད་ཀྱི་ིགདངས་ལོ་མིཁོ་ོབོ་རྣམིས་ཟུར་དུ་བོསྡུས་ནས་ཡོ་ིག་ེ



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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བྱོས་པ་ན་ིམིཁོས་པ་རྣམི་དཔྱ ོད་ཅེན་གྱིསི་མིཛད་པ་ཡོནི་ཏེ།ེ ཡོགི་རགིས་དྲུག་ཅུ་རྩོ་

བོཞེིར་བོགྲང་བོ་དེ་དག་ཡོིན་ཅེིང་། དེ་ཐེམིས་ཅེད་ཕེལོ་ཆེེར་གྱིི་དང་པོའི་ིཕྱིི་མིོའིམི་

འིབྱུང་ཁུངས་ན་ིསྟོོན་པའི་ིསྐུ་དུས་ཙ་ནས་བྱུང་བོའི་ིརྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེའིད་ིཡོིན་

པར་མིཐེོང་ལོ། འིད་ིལོ་དེང་སང་བྲིམི་ཟོེའི་ིཡོ་ིགེའིམི་ཚེངས་པའི་ིཡོ་ིགེར་འིབོོད་ད།ོ ད་ེ

ལོས་རིམི་གྱིསི་ཡོཝནའི་ིཡོ་ིག་ེབྱུང་ཞེངི་། ད་ེལོས་ར་ོམིན་སགོས་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེའིཕེེལོ་བོའི་ི

ཕྱི་ིགླེངི་འིཇོར་མིན། ཨུ་རུ་སུ་སགོས་ཐེམིས་ཅེད་ཀྱི་ིཡོ་ིགའེི་ིཕྱི་ིམི་ོཡོང་བྲིམི་ཟོའེི་ིཡོ་ིག་ེ

འིད་ིཡོནི་ལོ། གཟུགས་ཀྱིང་ཤིནི་ཏུ་འིདྲ་བོ་མིཐེངོ་ང་ོ།།

[16] རྒྱལོ་བོའི་ིབོཀོའི་འིགྱུར་ཡོིད་བོཞེིན་ནོར་བུ་ལོས་བོཀོའི་འིགྱུར་དཀོར་ཆེག 

དབེོ་བོརྒྱ་དང་ས་ོགཅེགི་པ། དཔར་སྐྲུན་པ་དར་ཐེང་སྤྲུལོ་སྐུ། ཤིགོ་ངསོ་༣༠༤ ། ཐེགི་

ཕྲངེ་༡༦པར“དཔང་སྐོངོ་ཕྱིག་བོརྒྱ་པ་ཐུ་མི་ིསམི་བྷོ་ོཊའི་ིའིགྱུར། ”ཞེསེ་འིབྱུང་།

[17] བུ་སྟོནོ་ཆེསོ་འིབྱུང་གསུང་རབོ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིམིཛདོ། ལྕེགས་པར། བུ་སྟོནོ་

རནི་ཆེནེ་གྲུབོ་ཀྱིསི་མིཛད་པ། ཤིགོ་ངསོ་༡༨༢། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༢ བོར་གསལོ། ཀྲུང་གོའི་ི

བོདོ་ཀྱི་ིཤིསེ་རགི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་།

[18] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༠༨། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༡༡ པར་གསལོ།

[19] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༣། ཐེགི་ཕྲངེ་༢༢་པར་གསལོ།

[20] གོང་མིཚུངས། ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་

བོསྒྲིགིས། སྟོདོ་ཆེ། ཤིགོ་ངསོ་༢༠༨། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༢༡ པར་གསལོ།
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

[21] བོོད་ཀྱི་ིབོརྡའི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་སུམི་ཅུ་པའི་ིརྣམི་བོཤིད་ཀུན་བོཟོང་དགོངས་

རྒྱན། པྲ་ཏེ་ིརནི་ཆེནེ་དནོ་གྲུབོ་གྲུབོ། ལྕེགས་པར། ཤིགོ་ངསོ་༡༣། ཐེགི་ཕྲངེ་༢ པར་

གསལོ། མིཚེ་ོསྔནོ་མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་།

[22] གངོ་མིཚུངས་ས་ིཏུའི་ིའིགྲལེོ་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༩༦ ཐེགི་ཕྲངེ་༡༢ པར་གསལོ།

[23] གངོ་མིཚུངས་ས་ིཏུའི་ིའིགྲལེོ་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༧༣ ཐེགི་ཕྲངེ་༥ པར་གསལོ།

[24] གངོ་མིཚུངས་ས་ིཏུའི་ིའིགྲལེོ་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༢༤༨ ཐེགི་ཕྲངེ་༥ པར་གསལོ།

[25] སྨྲོ་སྒེ་ོམིཚེནོ་ཆེ། ལྕེགས་པར། མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ། ༡༢་

ཐེགི་ཕྲངེ་༡༡་པར་གསལོ།

[26] སྨྲོ་སྒེ་ོམིཚེནོ་ཆེ། ཤིགོ་ངསོ། ༧༣། ཐེགི་ཕྲངེ་༣ པར་གསལོ།

[27] གངས་ལྗོོངས་བོརྡ་དག་ཀུན་བོཏུས། འིབྲིས་གཙང་བོསྟོན་འིཛིན་ཐེབོས་

མིཁོས་ཀྱིིས་བོསྒྲིིགས། ལྕེགས་པར། བོོད་གཞུང་ཤིེས་རིག་ལོས་ཁུངས་ཀྱིིས་དཔར་

འིགྲེམིས་བྱོས། དག་ཡོིག་ཉིེར་་མིཁོ་ོབོསྡུས་པ། ཤིོག་ངོས ༩། ཐེིག་ཕྲེང་ ༩ པར། 

“འིད་ིན་ིསྔོ ན་གྱི་ིསྒྲི་བོསྒྱུར་རྣམིས། ། སྦྱོོར་ཚུལོ་མིཐུན་པའི་ིབོརྡ་ལོ་ནི། ། ཅུང་ཟོད་

ཕེལོ་ཆེརེ་མི་ིམིཐུན་ནའིང་། ། ཕེལོ་ཆེརེ་གསར་བོཅེད་དབོང་དུ་བྱོས། ། ” ཞེེས་དང་། 

ཐེིག་ཕྲེང་༡༣། “དག་ཡོིག་ཉིེར་མིཁོ་ོབོསྡུས་པ་ཞེེས་བྱོ་བོ། ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསློོང་བླ་ོལྡན་

ཤིསེ་རབོ་ཀྱིསི་ཕྱིགོས་གཅེགི་ཏུ་སྡོེབོས་པའི།ོ “ཞེསེ་འིབྱུང་།

[28] གོང་མིཚུངས། གངས་ལྗོོངས་བོརྡ་དག་ཀུན་བོཏུས། ཤིོག་ངོས་༤། ཐེིག་

ཕྲངེ་༨ པར་གསལོ།

[29] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ཤིགོ་ངསོ་༢༠༩། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༩ པར་གསལོ།

[30] ཚེ་ེཏེན་ཞེབོས་དྲུང་རྗེ་ེབོཙུན་འིཇོིགས་མིདེ་རགིས་པའི་ིབླ་ོགྲ ོས་ཀྱི་ིགསུང་

འིབུམི། གླེགེས་བོམི་བོཞེ་ིཔ། མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༢༣༩ ། ཐེགི་ཕྲངེ་

༥ པར་གསལོ།

[31] གསརེ་ཏེགོ་སུམི་རྟགས་ང་ོམིཚེར་འིཕྲུལོ་གྱི་ིལྡ་ེམིགི གསརེ་ཏེགོ་སྐུ་འིཕྲངེ་

ལྔ་པ་བླ་ོབོཟོང་ཚུལོ་ཁྲིམིིས་རྒྱ་མིཚེསོ་བོརྩོམིས་པ། ལྕེགས་པར། མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་

ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༡༩༧། ཐེགི་ཕྲངེ་༣་པ་ནས་གསལོ།

[32] བོོད་ཀྱི་ིབོརྡ་སྤྲོོད་བླ་ོགསལོ་རིག་པའི་ིགསང་མིཛོད། བོསོད་ནམིས་རྒྱལོ་

མིཚེན་གྱིསི་བོརྩོམིས། བོདོ་གཞུང་ཤིསེ་རགི་ལོས་ཁུངས་ཀྱིསི་འིགྲ ེམིས་སྤེེལོ་བྱོས། 

སེར་བྱོེས་ལྷ་རམིས་པ་རོང་པོ་བློ་བོཟོང་སྙན་གྲགས་ཀྱིིས་བྲིིས་པའིི་དེབོ་དེའིི་གླེེང་

བོརྗེདོ་དུ་གསལོ།

[33] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༡ ཐེགི་ཕྲངེ་། ༡༢ པར་གསལོ།

[34] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༢ ཐེགི་ཕྲངེ་། ༧ པར་གསལོ།

[35] དཔལོ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ིགསུང་རབོ། པོད་གཉིིས་པ། སུམི་རྟགས་དང་དག་

ཡོིག མིཁོན་པོ་ཀུན་དགའི་བོཟོང་པོས་བོསྒྲིིགས། མིི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁོང་གིས་

བོསྐྲུན། ཤིོག་ངོས་༡༩༡། ས་པཎ་གྱིིས་མིཛད་པའི་ིསྡོེབོ་སྦྱོོར་གྱི་ིབོསྟོན་བོཅེོས་བོསྟོོད་

དབྱོངས་ཀྱི་ིཕྲངེ་བོ་ཞེསེ་པའི་ིནང་། “རྟག་ཏུ་གནས་པ་ནཱ་དའི་ིསྒྲི། ། ཀུན་འིགྲ ོའི་ིགསུང་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དང་རབོ་ལྡན་པས། ། འིགྲ་ོབོ་ས་ོསོའི་ིསྐོད་རྣམིས་སུ། ། དམི་ཆེོས་གསུང་ལོ་ཕྱིག་

འིཚེལོ་ལོ།ོ ། ད་ེཕྱིརི་བོདོ་ལོ་བོདོ་སྐོད་དུ། ། གསུང་ཕྱིརི་སམི་བྷོ་ོཏྲ་(ཊ)་ལོ་སགོས། ། 

འིཇོིག་རྟེན་མིིག་རྣམིས་བྱོིན་བོརླབོས་ནས། ། བོསྟོན་པ་སྤེེལོ་ལོ་ཕྱིག་འིཚེལོ་ལོ།ོ ། ” 

ཞེསེ་འིབྱུང་། བོརྩོམིས་ཆེསོ་འིད་ིས་པཎ་གྱི་ིགསུང་འིབུམི་ཕྱིགོས་བོསྒྲིགིས་གཞེན་གྱི་ི

ནང་ད་ཕེན་མིེད་ཅེིང་། དེབོ་འིདིའི་ིགཤིམི་དུ་མི་ཡོིག་གཅེིག་ལོས་མིེད་ཚུལོ་བོཀོོད་

འིདུག་པས་དཔྱད་དགསོ་པར་སྣེང་། གལོ་སྲི ིད་འིད་ིཉིདི་ས་པཎ་གྱིསི་བོརྩོམིས་ཆེསོ་

ཡོིན་ངེས་ན། འིདིའི་ིནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབྱོིན་གྱིིས་བོརླབོས་ནས་ལོ་ོཙཱ་བོ་སམི་བྷོ་ོ

ཊས་མིཛད་ཚུལོ་བོཀོོད་ཡོདོ།

[36] ཚེ་ེཏེན་ཞེབོས་དྲུང་རྗེ་ེབོཙུན་འིཇོིགས་མིདེ་རགིས་པའི་ིབླ་ོགྲ ོས་ཀྱི་ིགསུང་

འིབུམི། གླེགེས་བོམི་བོཞེ་ིཔ། མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༡༤༦ ། ཐེགི་ཕྲངེ་

༡༤ ནས་རྒྱས་པར་བོསྟོན་ཡོོད།

[37] གངོ་མིཚུངས་ས་ིཏུའི་ིའིགྲལེོ་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༣༤་ཐེགི་ཕྲངེ་༢༠ པར་གསལོ།

[38] བོརྡ་སྤྲོོད་གྲུབོ་མིཐེའིི་གླེེང་བོརྗེོད་འིཛམི་གླེིང་རྒྱན་གཅེིག  སློོབོ་དཔོན་

འིགསོ་པདྨོ་རྒྱལོ་མིཚེན། ཤིགོ་ངསོ་༦༦ ཐེགོ  སུམི་རྟགས་རྩོ་བོ་དང་པ་ོསྐོད་གང་ག་ི

ཐེགོ་བོརྩོམིས་པ་ཞེེས་པའི་ིདཔྱད་རྩོོམི་དུ་གསལོ།

[39] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༤། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༡༠ པར་གསལོ།

[40] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༥། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༢ པར་གསལོ།



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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[41] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༥། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༡༨ པར་གསལོ།

[42] བོདོ་ཡོགི་རྡ་ོརངི་ཞེབིོ་འིཇུག ཆེབོ་འིགག་རྟ་མིགྲ ིན་གྱིསི་བོརྩོམིས། ལྕེགས་

པར། ཤིགོ་ངསོ་༩༨། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༦་པར་གསལོ། བོདོ་ལྗོངོས་མི་ིདམིངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་།

[43] དཀོར་ཆེག་འིཕེང་ཐེང་མི། མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༤༢། ཐེགི་

ཕྲེང་༢་པར་གསལོ། དཀོར་ཆེག་འིཕེང་ཐེང་མི་ན་ིསྔོ ན་དུས་བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་

སྐོབོས་སུ། ཡོར་ ལུངས་འིཕེང་ཐེང་ཀོ་མིདེ་ན་བོཞུགས་པའི་ིབོཀོའི་བོསྟོན་མིད་ོཕྱིགོས་

གཙ་ོཆེ་ེབོའི་ིདཀོར་ཆེག་ཆེསོ་རྒྱལོ་ལོ་ོཔཎ་རྣམིས་ཀྱིསི་བོསྒྲིགིས་པ་ཞེགི་ཡོནི།

[44] བོསྟོན་འིགྱུར་དཔ་ེབོསྡུར་མི། མིངོན་པ། ཀུ། པོད་གྲངས་༧༩། ཀྲུང་གོའི་ི

བོདོ་ཀྱི་ིཤིསེ་རགི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༥༩། ཐེགི་ཕྲངེ་༢་པ་ནས་གསལོ།

[45] བོཀོའི་འིགྱུར་དཔ་ེབོསྡུར་མི། མིད་ོསྡོ།ེ ཡོ། པདོ་གྲངས་༦༩། ཀྲུང་གའོི་ིབོདོ་

ཀྱི་ིཤིེས་རིག་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིོག་ངོས་༦༨། ཐེིག་ཕྲེང་༥་ཐེོག  “བླ་མི་ཕྱིོགས་ཀྱི་ི

སངས་རྒྱས་དགའི་བོའི་ིདཔལོ་ད་ེབོཞེིན་གཤིགེས་པ་ལོ་ཕྱིག་འིཚེལོ་ལོ།ོ ”་ཞེསེ་དང་། 

ཤིོག་ངོས་༧། ཐེིག་ཕྲེང་༡༦་ཐེོག  “བླ་མི་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིབྱོང་ཆུབོ་སེམིས་དཔའི་དགའི་

བོས་བྱོནི་ལོ་ཕྱིག་འིཚེལོ་ལོ།ོ ”ཞེསེ་འིབྱུང་ང་ོ།།

[46] བོསྟོན་འིགྱུར་དཔ་ེབོསྡུར་མི། འིདུལོ་བོ། ཝུ། པདོ་གྲངས་༨༨ ། ཤིགོ་ངསོ་

༡༠༡༡ ། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༨ པར་གསལོ།

[47] ཏུན་ཧོོང་བོོད་ཀྱིི་ཡོིག་རྙིིང་ལོས་བྱུང་བོ། བོོད་བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས། 

རྩོམོི་སྒྲིགི་པ། འིབྲི་ིགུང་སྐྱབོས་མིགནོ་ཆེ་ེཚེང་། ཤིགོ་ངསོ་༥༡༧། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༤ པར་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གསལོ།

[48] སྐྱོགས་སྟོོན་རིན་ཆེེན་བོཀྲ་ཤིིས་ཀྱིིས་བོརྩོམིས་པའིི་བོོད་ཀྱིི་སྐོད་ལོས་

གསར་རྙིིང་ག་ིབོརྡའི་ིཁྱད་པར་སྟོོན་པ་ལོེགས་པར་བོཤིད་པ་ལོ་ིཤིིའི་ིགུར་ཁོང་། མི་ི

རགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་གསི་དཔར། ཤིགོ་ངསོ་༢༤། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༢ ཐེགོ  “སྐྱགོས་སྟོནོ་

གྱིསི་རགེ་ཟོགི་ཏུ་བོཀོདོ་པའི།ོ ་” ཞེསེ་དང་། མིཁོས་དབོང་དུང་དཀོར་བླ་ོབོཟོང་འིཕྲནི་

ལོས་ཀྱི་ིགསུང་འིབུམི། སློོབོ་ གསོའི་ིསྐོོར་གྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི། མི་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། 

ཤིགོ་ངསོ་༣༡༤། ཐེགི་ཕྲངེ་༢༠ ཐེགོ  “དྲ་ིབོ། བོཀོས་བོཅེད་དང་པ་ོདང་། གཉིིས་པ། 

གསུམི་པ་བོཅེས་ཀྱི་ིསྐོབོས་སུ་མིིང་དང་ཚེིག་ལོ་བོསྒྱུར་བོཅེོས་གང་དང་གང་མིཛད་

པའི་ིབོརྗེེད་ཐེ་ོཞེིག་ཡོོད་པ་དེའི་ིམིིང་ལོ་གང་ཟོེར་བོ་དང་། མིཛད་པ་སུ་ཡོིན། ལོན། 

བོརྗེདེ་ཐེ་ོད་ེལོ་ཡོངོས་གྲགས་སུ་དག་ཡོགི་ལོ་ིཤིའིི་ིགུར་ཁོང་ཟོརེ་ཞེངི་། མིཛད་པ་པ་ོན་ི

ཞྭ་ལུ་ལོ་ོཆེནེ་གྱི་ིསློབོོ་མི་སྐྱགོས་སྟོནོ་ལོ་ོཙཱ་བོ་རནི་ཆེནེ་བོཀྲ་ཤིསི་ཡོནི། ” ཞེསེ་འིབྱུང་།

[49] དབེོ་ཐེརེ་སྔ ོན་པ།ོ འིགསོ་ལོ་ོགཞེནོ་ནུ་དཔལོ་གྱིསི་བོརྩོམིས། སྟོོད་ཆེ། ས་ི

ཁྲིནོ་མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༧༠། ཐེགི་ཕྲངེ་༨ པར་གསལོ།

[50] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༦། ཐེིག་ཕྲངེ་། ༡༥ པར་གསལོ།

[51] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ་༢༡༧། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༢༢ པར་གསལོ།

[52] རོང་ཟོོམི་ཆེོས་བོཟོང་ག་ིགསུང་འིབུམི། པོད་གཉིིས་པ། ལྕེགས་པར། ས་ི

ཁྲིནོ་མི་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༢༣༨། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༤་པར་གསལོ།



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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[53] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ༢༡༧་། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༢༤ པར་གསལོ།

[54] གངོ་མིཚུངས་ས་ིཏུའི་ིའིགྲལེོ་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༣༤ ཐེགི་ཕྲངེ་༦ པར་གསལོ།

[55] ས་སྐྱ་པའི་ིབོཀོའི་འིབུམི། ༥ པཎྜི་ིཏེ་ཀུན་དགའི་རྒྱལོ་མིཚེན་གྱི་ིབོཀོའི་

འིབུམི། ཐཱོ་ོཡཱོ་ོསྦུང་ཁོ།ོ ཐཱོ་ོཁྱཱོ།ོ ཤིགོ་ངསོ་༤༢༩ བོར། ས་པཎ་གྱིསི་མིཛད་པའི་ིབོསྟོན་

བོཅེོས་མིཁོས་པའི་ིཁོ་རྒྱན་ཞེེས་པའི་ིརྩོོམི་པར་དམི་བོཅེའི་ིཚེིག་ཏུ། “གསར་བོཅེད་

སྐོད་ཀྱི་ིནརོ་བུ་རནི་ཆེནེ་ཚེགོས། ། རྣམི་དག་བླ་ོཡོསི་བྱོ་ིདརོ་ལོགེས་བྱོས་ཤིངི་། ། དྲ་ི

མིེད་ཚེིག་ག་ིསྲིད་བུར་ལོེགས་བོརྒྱུས་ཏེེ། ། མིཁོས་རྣམིས་ཁོ་རྒྱན་མིཛེས་པ་བོདག་

གསི་བྱོ། ། ” ཞེསེ་དང་། ཤིགོ་ངསོ ༤༣༡། ཐེགི་ཕྲངེ་དྲུག་པར་མིཛད་བྱོང་དུ། “ཅེསེ་

མིཁོས་པའི་ིཁོ་རྒྱན། ས་སྐྱ་པཎྜི་ིཏེས་སྐོད་གསར་བོཅེད་དང་བོརྗེེས་སུ་མིཐུན་པར། 

བོརྡ་སྤྲོོད་པའི་ིམིཁོས་པ་རྣམིས་ལོ་ཉི་ེབོར་མིཁོ་ོབོ་བོཞེིན་རྒྱན་དུ་བྱོས་པའིོ། “ ཞེེས་

འིབྱུང་།

[56] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ༢༡༩་། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༣ པར་གསལོ།

[57] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ༢༢༠་། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༦ པར་གསལོ།

[58] གོང་མིཚུངས་གསེར་ཏེོག་སུམི་རྟགས། ཤིོག་ངོས་༡༦༥། ཐེིག་ཕྲེང་པ་

ནས་གསལོ།

[59] རྗེ་ེལོམི་རམིི་པའི་ིགསུམི་འིབུམི། པདོ་གསུམི་པ། ཀོན་སུའུ་མི་ིརགིས་དཔ་ེ
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྐྲུན་ཁོང་གསི་བོསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ་༥༡༡། ཐེགི་ཕྲངེ་༩ པར་གསལོ།

[60] དབེོ་ཐེེར་དཀོར་པ།ོ དག་ེའིདུན་ཆེསོ་འིཕེེལོ་གྱིསི་མིཛད། ལྕེགས་པར། མི་ི

རགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ༢། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༧ པར་གསལོ།

[61] གངོ་མིཚུངས་ས་ིཏུའི་ིའིགྲ ེལོ་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༡༥ ཐེགི་ཕྲངེ་༡༨ པར་གསལོ།

[62] རྒྱལོ་བོ་ཀོཿཐེོག་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་མིདོར་བོསྡུས། འིཇོམི་དཔལོ་རྒྱལོ་མིཚེན་

གྱིིས་མིཛད། ས་ིཁྲིོན་མི་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིོག་ངོས་༢༠ ། ཐེིག་ཕྲེང༡༠ པར་

གསལོ། རྒྱལོ་བོ་ཀོཿ་ཐེོག་པ་ཆེེན་པ་ོབོད་ེགཤིེགས་ཤིེས་རབོ་སེང་ག་ེན་ིཕེག་གྲུ་རྡ་ོརྗེ་ེ

རྒྱལོ་པ་ོདང་སྤུན་ཡོིན་ཞེིང་། བོོད་རབོ་བྱུང་གཉིིས་པའི་ིཆུ་ཕེ་ོསྟོག་ལོ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། 

རབོ་བྱུང་གསུམི་པའི་ིཆུ་བྱོ་ིལོརོ་སྐུ་གཤིགེས་པ་ཡོནི།

[63] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ༢༢༢། ཉིནི་ངསོ། ཐེགི་ཕྲངེ་༡པར་གསལོ

[64] སྡོ་ེདགའེི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་དཀོར་ཆེག ཤིངི་པར། བོཙུན་པ་ཚུལོ་ཁྲིམིིས་རནི་

ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་༣༣༨ ། ཐེགི་ཕྲངེ་༤ པར་གསལོ།

[65] རྒྱ་གར་ཆེོས་འིབྱུང་། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐེས་བོརྩོམིས། ལྕེགས་པར། ་ས་ིཁྲིོན་མི་ི

རགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། ཤིགོ་ངསོ་༡༧༢་གཤིམི་ནས་གསལོ།

[66] གངོ་མིཚུངས། སྡོ་ེདགའེི་ིབོསྟོན་འིགྱུར་དཀོར་ཆེག ཤིགོ་ངསོ་༤༦༣། སྲི ི

བོ་ངསོ། ཐེགི་ཕྲངེ་༣ པར་གསལོ།

[67] དཔལོ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་རྣམིས་ལོས་དམི་པའི་ིཆེོས་ཐེོས་པའི་ིཡོ་ིག་ེདོན་

གཉིེར་གདེང་ཅེན་རོལོ་པའི་ིཆུ་གཏེེར། ཚུལོ་ཁྲིིམིས་རིན་ཆེེན། ཤིོག་ངོས་༣༦། ཉིིན་



སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
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ངསོ། ཐེགི་ཕྲངེ་༥པར་གསལོ།

[68] བོོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ལྔའི་ིརྣམི་གཞེག མི་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་། བོཙུན་པ་

ཚུལོ་ཁྲིམིིས་རནི་ཆེནེ། ཤིགོ་ངསོ་ ༣༥། ཐེགི་ཕྲངེ་༡༠ པར་གསལོ།

[69] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ ༢༢༢ ཐེགི་ཕྲངེ་། ༡༧ པར་གསལོ།

[70] ཆེབོ་སྤེེལོ་ཚེ་ེབོརྟན་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོོམི་ཕྱིོགས་བོསྒྲིིགས། སྟོོད་ཆེ། 

ཤིགོ་ངསོ༢༢༣། ཐེགི་ཕྲངེ་། ༢༥ པར་གསལོ།
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དག་གསར་བདེ་སྤྱོདོ་གཏོངོ་སྐོབས་གཟབ་དགོས་སའི་ི 

གནད་དནོ་འིགའི། 

ཉིེ་བོའིི་དུས་རབོས་ཕྱིེད་ལྷག་རིང་བོོད་ཕྱིི་ནང་གི་ཤིེས་ལྡན་མིི་སྣེ་ཚེོས་རང་མིི་

རིགས་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོིག་སྲུང་སྐྱོབོ་དང་དར་སྤེེལོ་ཐེད་ཕྱིག་ལོས་གནང་བོའི་ིཁྲིོད། ཆེེས་

རྨོང་གཞེིར་གྱུར་པའི་ིལོས་དོན་གལོ་ཆེེན་ཞེིག་ན་ིཚེིག་མིཛོད་རྩོོམི་སྒྲིིག་དང་དཔར་

སྐྲུན་གྱིི་བྱོ་བོ་དེ་རེད། བོོད་ལོ་ཚེིག་མིཛོད་རིག་པའིི་ཁྱད་ཆེོས་འིཛོམིས་པའིི་དེང་

རབོས་ཀྱིི་ཚེིག་མིཛོད་ཚེད་ལྡན་ཞེིག་ད་དུང་དཀོོན་མིོད། བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་

སྐོབོས་རྩོོམི་སྒྲིིག་གནང་བོའིི་བྱོེ་བྲིག་རྟོགས་བྱོེད་ཆེེ་འིབྲིིང་བོོད་ཀྱིི་ཚེིག་མིཛོད་ཐེོག་

མིར་བོརྩོསི་ནའིང་། བོདོ་ལོ་ཚེགི་མིཛདོ་བྱུང་ནས་མི་ིལོ་ོཆེགི་སྟོངོ་ལྷག་ཕྱིནི་ཡོདོ། བོདོ་

ཡོིག་གི་དེང་རབོས་ཚེིག་མིཛོད་རྩོོམི་སྒྲིིག་གི་འིཕེེལོ་རིམི་ནང་དག་ཡོིག་གསར་

བོསྒྲིིགས་ན་ིཀུན་གྱིིས་མིཐེོང་ཆེེན་བྱོེད་ཅེིང་། ཚེིག་མིཛོད་རིག་པའི་ིཁྱད་ཆེོས་གང་

འིཚེམི་འིཛམོིས་ཡོདོ་པའི་ིསྐོད་ཡོགི་ཚེགི་མིཛདོ་ཅེགི་རདེ། 

སྤྱིིར་དག་ཡོིག་གསར་བོསྒྲིིགས་ནང་དབུ་ཡོིག་གི་ཐེ་སྙད་འིདེམིས་སྒྲུག་བྱོེད་

ཚུལོ་ཁོམིས་གཙང་ཞེིང་། སྔོན་ཆེད་ཀྱི་ིདག་ཡོིག་ཁོག་དང་མི་ིའིདྲ་བོར་ཐེ་སྙད་ར་ེརེའི་ི

འིགྲལེོ་བོཤིད་རྒྱག་ཚུལོ་ཅུང་ཞེབིོ་ཚེགས་ཡོནི་པ། ད་ེབོཞེནི་དབུ་ཡོགི་ག་ིཐེ་སྙད་ཁོག་



དག་གསར་བེདེ་སོྤྱོད་གཏོོང་སྐབེས་གཟབེ་དགོས་སའིི་གནད་དོན་འིགའི།
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ལོ་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིདབྱོ་ེབོ་བོཀོར་ཡོོད་པ་སོགས་ཁྱད་ཆེོས་དུ་མིས་ཕྱུག་མིོད། འིོན་ཀྱིང་

གཟོ་ིདང་མིཆེོང་གཉིིས་དོན་གཅེིག་པ་ལྟ་བུར་བོཀྲལོ་བོ་དང་། སྐྱེས་རབོས་ཀྱི་ིཚེབོ་ལོ་

སྐྱ་ེརབོས་བྲིསི་པ་སོགས་འིགྲེལོ་ལོོག་དང་། ད་ེབོཞེནི་ཡོནི་དང་ཡོདོ་ལྟ་བུའི་ིསྒྲུབོ་ཚེགི་

རྣམིས་བྱོ་ཚེིག་ག་ིཡོ་གྱིལོ་དུ་བོཞེག་པ་བོོད་རང་ག་ིབོརྡ་སྤྲོོད་ཆེོས་ཉིིད་དང་མི་ིམིཐུན་

པ་ལྟ་བུ་གང་མིང་ཡོོད་པར་མི་ཟོད། ལྷག་པར་དུ་དག་བོསྒྲིིགས་གསར་བོསྒྲིིགས་ཐེོག་

མིར་རྩོོམི་སྒྲིིག་བྱོེད་དུས་(ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༧༣ ལོོར་རྩོོམི་སྒྲིིག་འིག་ོབོརྩོམིས།)རིག་གནས་

གསར་བོརྗེེའི་ིགསར་བོརྗེེའི་ིརླུང་འིཚུབོ་ཁྲིོད་ཁོེལོ་ཞེིང་། ཚེིག་མིཛོད་ད་ེཡོང་གཞུང་

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིབོཀོའི་བོཀོོད་འིོག་རྩོོམི་སྒྲིིག་བྱོས་པའི་ིཉིེར་ལོེན་གྱིིས་ཆེབོ་སྲིིད་དང་འིབྲིེལོ་

བོའིི་ཐེ་སྙད་ཁོག་གི་འིགྲེལོ་བོཤིད་དང་། དཔེར་བོརྗེོད་ཀྱིི་ནང་དོན་སྐོོར་ཅེིག་ཚེིག་

མིཛོད་རིག་པའི་ིཁྱབོ་ཁོོངས་ལོས་བོརྒལོ་ཏེེ། ཆེབོ་སྲིིད་རང་བོཞེིན་གྱི་ིཕྱིོགས་ལྷུང་

ཚེབོས་ཆེེན་མིངོན་ཡོོད། རྩོོམི་ཐུང་འིདིའིི་ནང་ཚེིག་མིཛོད་དེའིི་འིགྲེལོ་བོཤིད་དང་

དཔེར་བོརྗེོད་ཀྱི་ིནང་དོན་སྐོོར་གཅེིག་ལོ་དབྱོ་ེཞེིབོ་ཀྱིིས་ཚེེར་མི་འིདོན་རྒྱུ་ལོགས་ན། 

ཚུལོ་འིདརི་བླ་ོམིགི་ཡོངས་པ་རྣམིས་ཀྱིསི་དགངོས་ཚུལོ་ལྷུག་སྩོོལོ་ཡོངོ་བོ་ཞུ། 

དང་པོ། ཆོསེ་ལུགསེ་རིག་གནསེ་ལ་འོིསེ་མེད་ 

དགག་རྒྱག་བྱེསེ་ཡོིད་པ།

སྤྱིིར་དག་ཡོིག་གསར་བོསྒྲིིགས་ནི་སྐོད་ཡོིག་གི་རྒྱུན་སྤྱིོད་ཐེ་སྙད་གཙོ་བོོར་

བོསྡུས་པའི་ིཚེིག་མིཛོད་ཅེིག་ཡོིན་པས། ཆེོས་ལུགས་རིག་གནས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ཀྱིིས་

བོརྒྱ་ཆེ་གཅེིག་ཀྱིང་ཟོིན་མིེད་ནའིང་། ཆེོས་ལུགས་དང་འིབྲིེལོ་བོའི་ིཐེ་སྙད་ཁོག་ཅེིག་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བོསྡུས་ཡོདོ་པར་ལོགོ་འིགྲེལོ་བོརྒྱབོ་པ་ན་ིཅུང་ཚེབོས་ཆེནེ་ཡོནི་པ་ད་ེརདེ། 

འིདིར་དཔེར་མིཚེོན་རེ་ཟུང་དྲངས་ན། དཔེར་ན་དངོས་གྲུབོ་ཅེེས་པའིི་འིགྲེལོ་

བོཤིད་ཐེད། “རྨོོངས་དད་ཀྱི་ིབོཤིད་ཚུལོ་ཞེིག”ཅེེས་དང་། ཡོང་བོསོད་ནམིས་ཞེེས་

པའི་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་སྐོབོས་སུ་”སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེོས་ལུགས་དང་མིཐུན་པའི་ིབྱོ་ལོས་

ཀྱི་ིམིངི་ལོ་སངས་རྒྱས་ཆེསོ་ལུགས་པས་བོསདོ་ནམིས་ཟོརེ་ཞེངི་ད་ེབྱོས་པ་ལོ་བོསདོ་

ནམིས་བོསགས་ཟོེར།”ཞེེས་དང་། སྐོལོ་བོ་ཞེེས་པའི་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་ནང་”རྨོོངས་དད་

ཀྱིིས་སྒྲི་ོབོཏེགས་པའི་ི’བོསོད་ནམིས་’ཀྱི་ིདོན་་་་་ཞེེས་དང་། ད་ེབོཞེིན་དུ་དོན་དུ་ཞེེས་

པ་བོསྣེན་ཚེིག་ལོ་འིཇུག་པའི་ིའིགྲལེོ་བོཤིད་དང་དཔརེ་བོརྗེདོ་དུ། “དནོ་ང་ོབོའོི་ིགནས་

ཚེོད་ཀྱིི་དོན་ཏེེ། ལྷ་འིདྲེ་ཟོེར་བོ་ནི་རྨོོངས་དད་ཀྱིིས་སྒྲིོ་བོཏེགས་པ་ཡོིན་གྱིི་དོན་དུ་

གཏེན་ནས་མིེད་ཅེེས་པ་ལྟ་བུ།” ཞེེས་འིབྱུང་། དེས་ན་ཚེིག་མིཛོད་འིདིའི་ིནང་སངས་

རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་འིབྲིེལོ་བོའི་ིཐེ་སྙད་དངོས་གྲུབོ་དང་། བོསོད་ནམིས་ཀྱི་ིམིཚེོན་དོན་

ན་ི’རྨོོངས་དད་’ཀྱི་ིཁོོངས་སུ་བོསྡུས་ཡོོད་པ་དང་། ད་ེབོཞེིན་དུ་ཆེེད་མིངགས་ལྷ་མིེད་

སྨྲོ་བོའིི་ལྟ་བོ་ཁྱབོ་བོསྒྲིགས་བྱོས་ཡོོད། འིགྲེལོ་བོཤིད་འིདི་དག་གིས་བོོད་ཀྱིི་ཆེོས་

ལུགས་རིག་གནས་ལོ་འིོས་མིེད་དགག་རྒྱག་ག་ིབོསམི་བླ་ོམིཚེོན་ཡོོད་དེ། སངས་

རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་བོརྡ་དོན་ལྟར་ན། དངོས་གྲུབོ་ཅེེས་པ་ན་ིབླ་མིའི་ིམིན་ངག་སོགས་

བོསྒྲུབོས་ནས་གྲུབོ་པའི་ིདགོས་འིདདོ་ཀྱི་ིའིབྲིས་བུ་ལོ་ག་ོཞེངི་། ད་ེལོ་མིཆེགོ་ག་ིདངསོ་

གྲུབོ་དང་ཐུན་མིོང་ག་ིདངོས་གྲུབོ་གཉིིས་ཡོོད་པ་དང་། མིཆེོག་ག་ིདངོས་གྲུབོ་ཅེེས་པ་

ན་ིའིཇོགི་རྟནེ་ལོས་འིདས་པའི་ིརགི་འིཛནི་གྱི་ིག་ོའིཕེང་ངམི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕེང་

ཐེོབོ་པའི་ིདོན་ཡོིན། ད་ེབོཞེིན་དུ་བོསོད་ནམིས་ཞེེས་པ་ན་ིདག་ེབོའིམི་ལོེགས་སྤྱིད་ཀྱི་ི



དག་གསར་བེདེ་སོྤྱོད་གཏོོང་སྐབེས་གཟབེ་དགོས་སའིི་གནད་དོན་འིགའི།
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དོན་ལོ་འིཇུག་ཚུལོ་སྒྲི་སྦྱོོར་བོམི་གཉིིས་སོགས་སུ་གསུངས་ཡོོད་ལོ། [1] སངས་

རྒྱས་ཆེསོ་ལུགས་ཀྱི་ིགཞུང་ནས་བོཤིད་པའི་ིཕེར་ཕྱིནི་དྲུག་ག་ིཡོ་གྱིལོ་སྦྱོནི་པའི་ིཕེར་

ཕྱིིན་དང་། ཚུལོ་ཁྲིིམིས་ཀྱིི་ཕེར་ཕྱིིན་དང༌། བོཟོོད་པའིི་ཕེར་ཕྱིིན་བོཅེས་གསུམི་ནི་

གཟུགས་སྐུ་འིགྲུབོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིབོསདོ་ནམིས་ཀྱི་ིཚེགོས་ཡོནི་པ་ཡོངོས་གྲགས་རདེ། དསེ་

ན་སངས་རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་ཀྱིི་མིཐེར་ཐུག་གི་འིཐེོབོ་བྱོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་འིཕེང་

དང་། ད་ེའིཐེབོོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིརྒྱུའི་ིཡོ་གྱིལོ་བོསདོ་ནམིས་གཉིསི་རྨོངོས་དད་རདེ་ཅེེས་བོརྗེོད་

པ་དེ་དམིར་པོའི་ིརིང་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལོ་གྱིིས་ཆེོས་ལུགས་རིག་གནས་ལོ་ལོོག་

འིགྲལེོ་བྱོས་པ་ཙམི་ལོས། དོན་དམི་དུ་ད་ེལྟར་ཡོིན་པའི་ིངེས་པ་མིེད་ལོ། ལྷག་པར་དུ་

ཚེགི་མིཛདོ་ནང་ཐེ་སྙད་ལོ་འིགྲལེོ་བོཤིད་རྒྱག་སྐོབོས་དངསོ་པའོི་ིགནས་ལུགས་ཇོ་ིམི་

ཇོ་ིབོཞེིན་མིཚེོན་ཐུབོ་པ་དང་། རིག་ཚེན་ས་ོསོའི་ིབོརྡ་ཆེད་ལོ་དེའི་ིརིགས་པའི་ིགཞུང་

ལུགས་ཀྱི་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་གསལོ་པོར་འིགོད་པ་མི་གཏེོགས། རིང་ལུགས་ངེས་ཅེན་

ཞེགི་ཚེད་གཞེརི་བོཟུང་སྟོ།ེ ད་ེདང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིརགི་གནས་ཁོག་ན་ིརྨོངོས་དད་ཡོནི་

ཚུལོ་སོགས་དགག་གཞེག་བྱོེད་རྒྱུ་ད་ེཚེིག་མིཛོད་རིག་པའི་ིརྩོ་དོན་དང་མིཐུན་པ་མི་

ཡོིན་ན།ོ དེའི་ིཚུལོ་འིབྲིེལོ་ཡོོད་ཚེིག་མིཛོད་གྲགས་ཅེན་གཞེན་གྱི་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་རྒྱག་

ཚུལོ་དང་བོསྡུར་ན་རྟོགས་ཐུབོ་སྟོ།ེ རྒྱལོ་སྤྱིིའི་ིཐེོག་ཚེད་མིར་འིཛིན་པའི་ིཨོཀོ་ས་ིཧྥོོར་

ཌ་ིཚེིག་མིཛོད་སོགས་སུ་དབྱོིན་ཡོིག་ག་ིདཀོོན་མིཆེོག་(God)ཅེེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ཀྱི་ིསྒྲི་

དནོ་བོཤིད་སྐོབོས། ཡོ་ེཤུ་ཆེསོ་ལུགས་པ་དང་། ཁོ་ཆེ།ེ རྗུའུ་བོཅེས་ཀྱིསི་སྐྱབོས་སུ་

འིགྲ་ོབོ་དང་འིཇོིག་རྟེན་བོཀོོད་པ་པ་ོཡོིན་པར་ཡོིད་ཆེེས་བྱོེད་པའི་ིལྷ་ཞེིག་ཅེེས་བོཀྲལོ་

པ་མི་གཏེོགས། རྨོོངས་དད་ཀྱིིས་སྒྲི་ོབོཏེགས་པའི་ིཡོ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཞེིག་ཅེེས་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བོཀྲལོ་མིདེ་པ་བོཞེནི་ན།ོ 

དག་ཡོིག་གསར་བོསྒྲིིགས་ནང་ཆེོས་ལུགས་རིག་གནས་ལོ་འིོས་མིེད་དགག་

རྒྱག་བྱོས་པ་ད་ེརྩོོམི་སྒྲིགི་པ་སྒེརེ་གྱི་ིལྟ་བོ་ཡོནི་མིནི་གང་ལྟར་ཡོང་། རྒྱ་དམིར་གཞུང་

ག་ིལོངས་ཕྱིོགས་དྲིལོ་བོསྒྲིགས་བྱོས་པ་རེད། རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིཆེོས་ལུགས་སྲིིད་

ཇུས་ཀྱི་ིརིགས་པའི་ིགཞུང་ལུས་ཀྱི་ིརྟེན་ཁུངས་ནི། ཀོོལོ་མིར་ཁོ་ེསིའི་ིཆེོས་ལུགས་

སྐོརོ་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ཁོག་ཡོནི་ཞེིང་། མིར་ཁོ་ེསསི་དགག་པ་རྒྱག་ཡུལོ་གྱི་ིཆེསོ་ལུགས་ད་ེ

ཡོ་ེཤུ་སོགས་ནུབོ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིདད་པའི་ིཆེོས་ལུགས་ཁོག་ལོས། ཤིར་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཆེོས་

ལུགས་སྤྱི་ིདང་། ལྷག་པར་དུ་རིགས་པའི་ིཆེོས་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་

ཆེོས་ལུགས་མིིན་ཚུལོ་མིཁོས་པ་རྒྱུས་ཅེན་ཚེོས་གསུངས་མུས་ཡོིན། ཆེོས་ལུགས་

ལོ་འིོས་མིེད་སྐྱོན་བོརྗེོད་དང་འིགོག་སྡོོམི་བྱོེད་པ་ནི། ཆེོས་ལུགས་ཀྱི་ིསྟོོབོས་ཤུགས་

ཉིམིས་དམིས་སུ་བོཏེང་སྟོ་ེརྒྱ་དམིར་གྱི་ིསྒེེར་སྤྱིོད་དབོང་བོསྒྱུར་སྲུང་སྐྱོབོ་བྱོེད་རྒྱུ་ད་ེ

ཡོིན། དེས་ན་དག་ཡོིག་གསར་བོསྒྲིིགས་བོེད་སྤྱིོད་གཏེོང་མིཁོན་རང་རིགས་གཞེོན་

སྐྱེས་སློོབོ་གཉིེར་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་གནད་དོན་དེར་ངོས་ཟོིན་བོརྟན་པོ་ཐེོབོ་རྒྱུ་ཧོ་ཅེང་

གལོ་ཆེའེི།ོ།

གཉིིསེ་པ། བོད་ཀྱིི་བདག་དབང་གི་གནད་དོན་ 

འིཁྱོོག་བརོྗོད་བྱེསེ་ཡོིད་པ།

རྒྱ་དམིར་གཞུང་གིས་བོོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབོདེན་པ་ནག་གསུབོ་གཏེོང་ཆེེད་བོོད་

རྒྱའི་ིལོ་ོརྒྱུས་འིབྲིེལོ་བོར་འིཁྱོག་བོརྗེོད་བྱོས་པའི་ིདཔ་ེཆེ་དང་རྩོོམི་ཡོིག་མིང་པ་ོབོཏེོན་



དག་གསར་བེདེ་སོྤྱོད་གཏོོང་སྐབེས་གཟབེ་དགོས་སའིི་གནད་དོན་འིགའི།
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དང་འིདོན་བོཞེིན་པ་ལྟར། དག་ཡོིག་གསར་བོསྒྲིིགས་ཀྱིི་འིགྲེལོ་བོཤིད་དང་དཔེར་

བོརྗེདོ་ཀྱི་ིནང་དནོ་ལོའིང་མི་ིབོདནེ་རྫུན་སྒྲིགི་ག་ིདྲལིོ་བོསྒྲིགས་དསེ་ཁྱབོ་ཡོདོ། 

འིདིར་དཔེར་མིཚེོན་ཁོ་ཤིས་འིགོད་ན། ཀོེ་ལོ་ཤི་ཞེེས་པའིི་འིགྲེལོ་བོཤིད་ལོ། 

“རང་རྒྱལོ་བོོད་ལྗོོངས་ཀྱི་ིགངས་ཏེ་ེསིའི་ིམིིང་ལོའིང་འིཇུག་པར་བོཤིད།”ཅེེས་དང་། 

སྡོ་ེཔ་ཞེསེ་པའི་ིའིགྲལེོ་པར་ “སྔནོ་ཆེད་བོདོ་ས་གནས་སྲིདི་གཞུང་ག་ིདཔནོ་རགིས་ཀྱི་ི

ག་ོས་སྡོ་ེསྲིིད་འིཁུར་མིཁོན་གྱི་ིདཔོན་རིགས་ཀྱི་ིམིིང་།་” ཞེེས་དང་། ཀླ་ོཔ་ཞེེས་པའི་ི

འིགྲེལོ་བོཤིད་ལོ། “བོོད་ལྗོོངས་ལྷ་ོཁོར་ཡོོད་པའི་ིམི་ིརིགས་ཤིིག་ལོ་སྔོན་ཆེད་ ‘ཀླ་ོ

པ’ཞེསེ་སྨོད་པ་རདེ་ཅེསེ་བོཤིད་པས་ད་ལྟ་ ‘ལྷ་ོཔ་’ཟོརེ། ” ཞེསེ་འིབྱུང་ལོ། ད་ེབོཞེནི་

དུ་རྔོ་བོ་ཞེེས་པའི་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་ལོ། “ས་ཁྲིོན་ཞེིང་ཆེེན་གྱི་ིབོོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལོ་

ཞེིག་ག་ིམིིང་།”ཞེེས་དང་། འིཁྲིེང་ཞེེས་པའི་ིདཔེར་བོརྗེོད་ནང་དུ། “ང་མིེས་རྒྱལོ་ལོ་ཞེ་ེ

འིཁྲིངེ་།”ཞེསེ་བོཀོོད་ཡོདོ་པས་མིཚེནོ་ན།ོ།

འི་ོན་ཐེ་སྙད་ད་ེདག་ག་ིའིགྲལེོ་བོཤིད་དང་དཔརེ་བོརྗེདོ་ཀྱིསི་བོདོ་ཀྱི་ིབོདག་དབོང་

ལོ་འིཁྱོག་བོརྗེོད་ཅེ་ིལྟར་བྱོས་ཡོོད་ཅེ་ེན། སྐོབོས་འིདིའི་ིམིེས་རྒྱལོ་དང་རང་རྒྱལོ་ཞེེས་

པ་ན་ིདེང་སང་རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིབོཤིད་སྟོངས་ལྟར་ན་ཀྲུང་ག་ོཟོེར་བོར་ག་ོདགོས་

ཤིིང་། ཀྲུང་ག་ོཞེེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་བོོད་སོགས་མི་ིརིགས་ང་དྲུག་ག་ིཐུན་

མིངོ་ག་ིམིསེ་རྒྱལོ་གྱི་ིམིངི་ཡོནི་ཚུལོ་བོརྗེདོ་ད།ེ ཐེ་སྙད་ཀྱི་ིག་ོདནོ་དཀྲུགས་པའི་ིཐེབོས་

ཤིེས་སྤྱིད་ནས་མི་ིརྣམིས་མིག་ོརྨོོངས་སུ་འིཇུག་པ་དང་། ཆེབོ་སྲིིད་ཀྱི་ིདམིིགས་ཡུལོ་

སྒྲུབོ་ཐེབོས་བྱོེད་བོཞེིན་ཡོོད། བོོད་རང་ག་ིད་ེསྔའི་ིཡོིག་ཚེང་ནང་ཀྲུང་ག་ོཞེེས་པ་རང་

ག་ིམིསེ་པའོི་ིརྒྱལོ་ཁོབོ་ཡོནི་པའི་ིཚེགི་གཅེགི་རྙིདེ་དུ་མིདེ་ལོ། ད་ེབོཞེནི་དུ་བོདོ་ཀྱི་ིམིསེ་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པའོི་ིརྒྱལོ་ཁོབོ་ན་ིལྷ་བོཙན་པ་ོམིསེ་དབོནོ་རྣམི་གསུམི་སགོས་ཀྱིསི་བོཙུགས་པའི་ིབོདོ་

བོཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབོས་དང་། ཕྱིིས་བྱུང་ག་ིརྒྱལོ་རབོས་ཁོག་ཡོིན་པ་ལོས། བོོད་ཀྱི་ི

མིེས་རྒྱལོ་ཀྲུང་གོའིམི་རྒྱ་ནག་རེད་ཅེེས་བོོད་ཀྱིི་ལོ་ོརྒྱུས་སྨྲོ་བོ་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་

བོརྗེོད་མྱོོང་མིེད། དེས་ན་འིདི་ནི་དོན་དངོས་ལོ་བོསྙོན་པའིི་ཆེབོ་སྲིིད་ཀྱིི་གཡོ་ོཇུས་

ཤིགི་སྟོ།ེ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལོའི་ིབླ་མི་མིཆེགོ་གསི་ཀྱིང་མིེས་རྒྱལོ་ཞེེས་པའི་ིཚེགི་འིད་ིསྐྱག་

རྫུན་ཡོིན་ཚུལོ་ཁོོང་ག་ིརང་རྣམི་ནང་གསུངས་ཡོོད།[2] ད་ེདང་འིདྲ་བོར་བོོད་ཀྱི་ིསྲིིད་

གཞུང་རིམི་བྱུང་ལོ་ ‘བོོད་ས་གནས་སྲིིད་གཞུང་’ཞེེས་བོཙན་སྦྱོོར་བྱོས་ཏེེ་ཁྱབོ་

བོསྒྲིབོས་བྱོེད་ཀྱིིན་པའིང་ཆེབོ་སྲིིད་ངན་གཡོ་ོའིདྲེས་པའི་ིཆེེད་བོཟོོས་ཚེིག་ཅེིག་ཡོིན། 

ད་ེབོཞེིན་དུ་བོོད་ཡུལོ་དབུས་ཀྱི་ིལྷ་ོཕྱིོགས་སུ་གནས་པའི་ིཀླ་ོཔའི་ིམི་ིརྣམིས་ལོ་ོརྒྱུས་

དང་མི་ིརགིས་ཀྱི་ིཁྱད་རྟགས་གང་ཐེད་ནས་གངས་ལྗོངོས་བོདོ་མི་ིརགིས་ལོས་ལོགོས་

སུ་མིདེ་ཀྱིང་། མི་ིརགིས་གཞེན་ཞེིག་ཡོནི་ཚུལོ་ལོགོ་བོཤིད་བོརྒྱབོ་ཡོདོ། ད་ེབོཞེནི་རྔོ་

བོ་ན་ིབོོད་མིད་ོསྨོད་ཀྱི་ིཆེ་ཤིས་འིཁྲུལོ་མིེད་ཅེིག་ཡོིན་ཡོང་རྒྱ་ནག་ག་ིས་ིཁྲིོན་ཞེིང་ཆེེན་

གྱི་ིཁོོངས་སུ་བོཅེད་ད་ེའིགྲེལོ་བོཤིད་བོརྒྱབོ་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེདག་ན་ིབོོད་མི་ིརིགས་

དུམི་བུར་གཏེོང་ཆེེད་ནང་ཁུལོ་དུ་མི་ིརིགས་ཆུང་ཆུང་མིང་པ་ོབོཀོར་པ་དང་། བོོད་ས་

བོསྙོན་མིེད་ཡོིན་ཡོང་རྒྱ་ནག་ག་ིཞེིང་ཆེེན་ཁོོངས་སུ་བོསྡུས་ཏེ་ེཁོ་བྲིལོ་གཏེོང་འིདོད་

བྱོེད་པ་ད་ེཡོིན། དཔ་ེམིཚེོན་ད་ེདག་ཐེོག་ནས་རྒྱ་དམིར་གཞུང་གིས་བོོད་ཀྱི་ིབོདག་

དབོང་གི་གནད་དོན་ལོ་འིཁྱོག་བོརྗེོད་ཚེད་ལོས་འིདས་པ་བྱོེད་པ་དང་། དག་ཡོིག་

གསར་བོསྒྲིིགས་ནང་གནས་ཚུལོ་ད་ེདྲིལོ་བོསྒྲིགས་བྱོས་ཡོོད་པ་གསལོ་པ་ོཤིེས་ཐུབོ། 

དེས་ན་ཚེིག་མིཛོད་འིད་ིཉིིད་བོེད་སྤྱིོད་གཏེོང་མིཁོན་ཚེོས་གནད་དོན་འིདིའི་ིཆེབོ་སྲིིད་



དག་གསར་བེདེ་སོྤྱོད་གཏོོང་སྐབེས་གཟབེ་དགོས་སའིི་གནད་དོན་འིགའི།
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རང་བོཞེནི་ཤིསེ་རྟགོས་དགསོ་པ་ཧོ་ཅེང་གལོ་ཆེ་ེབོར་སེམིས། 

གསུམ་པ། རྒྱ་དམར་གྱིི་སེྒེར་སྤྱིོད་སིྲིད་དབང་ལ་ 

བསོྟོད་བསྔགསེ་བྱེསེ་ཡོིད་པ།

རྒྱ་དམིར་གྱིིས་བོོད་ལོ་དྲག་པོའི་ིབོཙན་འིཛུལོ་དང་། གདུག་རྩུབོ་ཆེ་ེབོའི་ིསྲིིད་

བྱུས་དང་བྱོ་ཐེབོས་སྤྱིད་ད་ེདབོང་བོསྒྱུར་བྱོས་པར། བོདོ་མི་ིཚེསོ་འིདས་པའི་ིམི་ིལོ་ོལྔ་

བོཅུ་ལྷག་རིང་སྙིང་སྟོོབོས་ཆེེན་པོས་ང་ོརྒོལོ་རིམི་པར་བྱོས་ཡོོད་ལོ། ལྷག་པར་དུ་ས་

བྱོིའི་ིཞེ་ིརྒོལོ་ཆེེན་མི་ོདང་། ཕྱི་ིལོ་ོཉིིས་སྟོོང་དགུ་ནས་ད་བོར་བོོད་མི་ིབོརྒྱ་ལྷག་གིས་

རང་ལུས་མིེར་བོསྲིེགས་ཀྱིིས་ངོ་རྒོལོ་བྱོས་པ་དེས། རྒྱ་དམིར་གྱིིས་བོོད་དུ་ལོག་

བོསྟོར་བྱོེད་བོཞེིན་པའིི་སྲིིད་བྱུས་དང་བྱོ་ཐེབོས་ཁོག་གི་གདུག་རྩུབོ་རང་བོཞེིན་

གསལོ་པརོ་བོསྟོན་ཡོདོ། དག་ཡོགི་གསར་བོསྒྲིགས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་མིང་པའོི་ིའིགྲལེོ་བོཤིད་

དང་དཔེར་བོརྗེོད་ཀྱིིས་རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིསྒེེར་སྤྱིོད་སྲིིད་དབོང་ལོ་བོསྟོོད་བོསྔགས་

བྱོས་ཡོདོ་པ་སྟོ།ེ 

དཔེར་ན། གླེེང་ཞེེས་པའིི་བྱོ་ཚེིག་འིགྲེལོ་སྐོབོས། “སྤྱིི་ཚེོགས་རྙིིང་པའིི་སྡུག་

བོསྔལོ་དུས་རྒྱུན་དུ་གླེེང་དགོས།”་ཞེེས་དང་། མིགོན་མིེད་སྐྱབོས་མིེད་ཅེེས་པའིི་

དཔེར་བོརྗེོད་ལོ། “སྤྱི་ིཚེོགས་རྙིིང་བོར་མུ་ག་ེབྱུང་ཚེ་ེདབུལོ་བོ་ོརྣམིས་མིགོན་མིེད་

སྐྱབོས་མིེད་དུ་ལུས།” ཞེེས་དང་། ང་བོ་ཞེེས་པའི་ིདཔེར་བོརྗེོད་ལོ། “སྤྱི་ིཚེོགས་རྙིིང་

བོའི་ིསྡུག་བོསྔལོ་ཡོ་ང་བོ།” ཞེེས་དང་། འིགལོ་ཞེེས་པའི་ིདཔེར་བོརྗེོད་ལོ། “མིར་ལོ་ེ

རིང་ལུགས་དང་འིགལོ་བོའི་ིབོཤིད་ཚུལོ་ལོ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས། ” ཞེེས་དང་། ཅེ་ི
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལོ་ཞེེས་པའི་ིདཔེར་བོརྗེོད་དུ། “ལོོངས་སྤྱིོད་འིཛོམིས་ཀྱིང་ཆུད་ཟོོས་ཅེ་ིལོ་བྱོེད།། ཏེང་

དང་དམིངས་ཀྱིི་དྲིན་ལོས་བྱུང་བོ་ཡོིན། ། དཀོའི་ཁོག་མིང་ཡོང་དཔའི་ངར་ཅེི་ལོ་

ཞུམི། ། མིཐེར་ཐུག་དམིགིས་ཡུལོ་གུང་ཁྲིན་རིང་ལུགས་ཡོནི། ། ”ཞེསེ་དང་། གཅེགོ་

ཅེེས་པའིི་དཔེར་བོརྗེོད་ལོ། “མིི་དམིངས་སྲིིད་གཞུང་གི་བོཀོའི་གཅེོག་མིི་རུང་། ” 

ཞེསེ་དང་། ཆེག་སྒེ་ོཞེསེ་པའི་ིདཔེར་བོརྗེདོ་ལོ། “བོཅེངི་འིགྲོལོ་དམིག་གསི་ང་ཚེ་ོཆེག་

སྒེ་ོལོས་བོསྐྱབོས།”ཞེསེ་དང་། དམི་བོཅེའི་ཞེསེ་པའི་ིདཔརེ་བོརྗེདོ་ལོ། “གུང་ཁྲིན་རངི་

ལུགས་ཀྱི་ིདོན་དུ་ཚེ་ེགང་ལོ་འིབོད་བོརྩོོན་བྱོེད་པར་དམི་བོཅེའི་བོཞེག”ཅེེས་བོཀོོད་

ཡོདོ་པ་ལྟ་བུ་མིག་ོམིཇུག་བོར་གསུམི་དུ་ཧོ་ཅེང་མིང་ང་ོ།།

གོང་གསལོ་དཔེར་བོརྗེོད་ད་ེདག་ཐེོག་ནས་དག་གསར་གྱི་ིདཔེར་བོརྗེོད་ཀྱི་ིནང་

དོན་མིང་པོས་རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིདྲིལོ་བོསྒྲིགས་ཀྱི་ིལོག་ཆེ་བྱོས་ཡོོད་པ་མིཐེོང་ཐུབོ། 

ད་ེཡོང་དམིར་པའོི་ིརགིས་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ཁོ་ོནར་དད་མིསོ་དང་། ད་ེདང་མི་ིམིཐུན་

པའིི་ལྟ་བོར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པར་སྐུལོ་སློོང་བྱོས་ཏེེ་བོསམི་བླ་ོསྒེེར་གཅེོད་ལོ་

ཤུགས་སྣེོན་དང་། བོོད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚེོགས་རྙིིང་པར་སྡུག་བོསྔལོ་ཆེེ་ཚུལོ་དང་། བོཅེིང་

འིགྲོལོ་དམིག་གིས་ཆེག་སྒེ་ོལོས་བོསྐྱབོས་ཚུལོ་བོརྗེོད་ནས་དོན་དངོས་མི་ིཤིེས་པའི་ི

མི་ིརྣམིས་མིག་ོརྨོོངས་སུ་འིཇུག་ཐེབོས། རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིབོཀོའི་དྲིན་གྱིིས་བོད་ེ

སྐྱིད་དང་འིབྱོོར་བོ་འིཕེེལོ་བོ་དང་། རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིབོཀོའི་གཅེོག་མི་ིརུང་ཞེེས་

སྒེེར་གཅེོད་སྲིིད་གཞུང་ལོ་འིོས་མིེད་བོསྟོོད་པ་དང་རྒྱབོ་སྐྱོར་མིཚེོན་པར་བྱོས་ཡོོད། 

བོོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་རྙིིང་པར་སྡུག་བོསྔལོ་ཆེ་ེཚུལོ་དང་མུ་ག་ེབྱུང་ཚེ་ེདབུལོ་བོ་ོརྣམིས་

ལོ་མིགོན་སྐྱབོས་བྱོེད་མིཁོན་མིེད་ཚུལོ་ཟོེར་བོ་གཅེིག་པུར་ཆེ་བོཞེག་ན། རྒྱ་དམིར་



དག་གསར་བེདེ་སོྤྱོད་གཏོོང་སྐབེས་གཟབེ་དགོས་སའིི་གནད་དོན་འིགའི།
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གྱིིས་བོོད་ལོ་བོཙན་འིཛུལོ་བྱོས་རྗེེས་བོོད་ཀྱི་ིད་ེསྔའི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་རྙིིང་པ་མུན་ནག་ཡོིན་

ཚུལོ་དང་། རྒྱ་དམིར་གྱི་ིའིག་ོཁྲིིད་འིོག་ག་ིབོོད་ལོ་བོད་ེསྐྱིད་ལྡན་ཚུལོ་དྲིལོ་བོསྒྲིགས་

ཟོམི་མི་ཆེད་པར་བྱོས་པ་རེད། འིོན་ཀྱིང་རང་དབོང་གི་ཞེིབོ་འིཇུག་པ་ཚེོས་བོརྗེོད་

བོཞེནི་པ་ལྟར་བོདོ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེགོས་རྙིངི་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་ག་ིསྤྱི་ིཚེགོས་རྙིངི་པ་ལོས་ལྡབོ་མིང་

པསོ་རང་དབོང་བོད་ེསྐྱིད་ལྡན་ཞེངི་། པཎ་ཆེནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བོཅུ་པ་མིཆེགོ་གསི་ཀྱིང་། བོདོ་

ཀྱི་ིསྤྱིི ཚེོགས་རྙིིང་པའི་ིནང་མི་ིརྣམིས་ལོ་བོཟོའི་འིབྲུ་འིབོེར་བོ་ོཡོོད་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཆེོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་སྤྱིོད་དར་བོས་སྦྱོིན་གཏེོང་ག་ིལུགས་སྲིོལོ་ཆེེན་པ་ོཡོོད་ཅེིང་། 

ལྟོགས་ཤི་ིཐེེབོས་པའི་ིགནས་ཚུལོ་བྱུང་མྱོོང་མིེད་ཚུལོ་གསུངས་ཡོོད་[3] པས་དོན་

དངོས་གང་ཡོིན་གསལོ་རྟོགས་ཐུབོ་པ་ཡོིན། དེས་ན་རང་རིགས་གཞེོན་སྐྱེས་ཚེོས་

དག་ཡོགི་གསར་བོསྒྲིགིས་བོདེ་སྤྱིདོ་གཏེངོ་སྐོབོས་དནོ་དངསོ་དང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིགླེངེ་

ཕྱིགོས་འིད་ིརགིས་ལོ་གཟོབོ་པར་གཅེསེ་ས།ོ།

བཞི་པ། བོད་ཡིིག་གི་ཐུན་མིན་ཁྱོད་ཆོསེ་ 

རྡོག་རོལ་བཏང་ཡོིད་པ།

ད་ལྟའི་ིབོོད་ཡོིག་འིད་ིགསར་གཏེོད་དང་། སུམི་རྟགས་སོགས་བོོད་ཀྱི་ིལུང་སྟོོན་

པའི་ིགཞུང་ལུགས་ཁོག་བྱུང་བོ་ནས་བོཟུང་། ཚེད་ཐུབོ་ཀྱི་ིམིཁོས་པ་མིང་པ་ོགདན་

འིཛོམིས་ཏེེ་ཡོི་གེ་དང་བོརྡ་སྤྲོོད་ཀྱིི་རྣམི་གཞེག་གང་མིང་ལོ་སྐོད་གསར་བོཅེད་ཀྱིི་

ལོེགས་བོཅེོས་བྱོས་ཡོོད་ནའིང་། དེ་དག་ནི་བོོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིག་གི་ངེས་སྲིོལོ་གཞེིར་

བོཟུང་ནས་བྱོས་པ་ཤི་སྟོག་ཡོིན། བོོད་ཀྱི་ིསྐོད་བོརྡའི་ིཐུན་མིོང་མི་ཡོིན་པའི་ིཆེོས་ཉིིད་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིབོསྒྱུར་བོཅེོས་རིགས་ན་ིསྐོད་ཡོིག་ག་ིལོག་ལོེན་ཁྲིོད་རྐོང་ཚུགས་

ཐུབོ་ཀྱི་ིམིེད། དཔེར་ན་ད་ེསྔ་བོརྡ་སྤྲོོད་མིཁོས་ཅེན་ཚེོགས་ཤུལོ་བླ་མི་ནོར་བུ་བོསྟོན་

འིཛིན་ལོགས་ཀྱིིས་ཡོང་འིཇུག་ས་དྲག་བོསྡུ་བོའིི་གྲོས་འིགོ་བོཏེོན་ཡོང་། བོསྒྱུར་

བོཅེོས་གསར་པ་ད་ེབོོད་ཀྱི་ིསྐོད་བོརྡའི་ིཆེོས་ཉིིད་དང་མི་ིམིཐུན་སྟོབོས་ཁྱབོ་བོརྡལོ་དུ་

འིགྲ་ོམི་ཐུབོ་ཅེིང་། ཕྱིིས་སུ་མིཁོས་པ་གཞེན་གྱིིས་ལུང་རིགས་ཚེད་མིས་ཚེར་བོཅེད་

པ་ལྟ་བུ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་རགི་གནས་གསར་བོརྗེའེི་ིསྐོབོས་རྒྱ་དམིར་གཞུང་ག་ིཐེད་ཀོའི་ི

བོཀོདོ་རྒྱའི་ིའིགོ བོདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགི་དང་བོརྡ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིརྣམི་གཞེག་གང་མིང་ལོ་འིོལོ་ཚེདོ་

ཀྱིིས་བོཟོ་ོབོཅེོས་བོརྒྱབོ་པར་མི་ཟོད། སྲིིད་འིཛིན་གྱི་ིབྱོེད་ཐེབོས་སྤྱིད་ད་ེཁྱབོ་སྤེེལོ་

བོཏེང་ནས་བོོད་ཡོིག་ག་ིགཏེན་ཆེགས་ངེས་སྲིོལོ་ལོ་གཏེོར་བོཅེོམི་ཚེད་མིེད་བོཏེང་བོ་

རེད།[4] སྐོབོས་ད་ེཤིེད་མིཁོས་དབོང་དམུ་དག་ེབོསམི་གཏེན་སོགས་ཀྱིིས་དགག་

རྩོོམི་སྤེེལོ་ཏེ་ེཚེར་བོཅེད་པས་གཏེན་འིབོེབོས་ད་ེཕྱིིར་བོསྡུ་བྱོས་ཟོིན་ཡོང་། དག་ཡོིག་

གསར་བོསྒྲིིགས་ནང་དུག་རྒྱུན་དའེི་ིལྷག་ར་ོཁོ་ཤིས་ད་དུང་གནས་ཡོདོ།

འིདིར་དཔརེ་མིཚེོན་ཞེགི་ག་ིསྒེ་ོནས་བོཤིད་ན། རགི་གསར་སྐོབོས་སུ་བོདོ་ཡོགི་

ག་ིཚེིག་ཕྲད་དང་བྱོ་ཚེིག་སོགས་འིདོར་ལོེན་གང་འིདོད་བྱོས་པར་མི་ཟོད། བོོད་རང་

གི་སྔར་སྲིོལོ་བོརྡ་རྟགས་ཚེེག་ཤིད་སོགས་དོར་ནས་ཐེམིས་ཅེད་རྒྱ་ཡོིག་ལྟ་བུར་

བོཅེོས་ཏེེ། བོོད་ཡོིག་ག་ིཁྱད་ཆེོས་ལོ་མི་ིའིཚེམི་པའི་ིགསར་དར་བོརྡ་མིཚེོན་རྟགས་

ཤིད་གང་མིང་བོདོ་ཡོགི་ནང་བོཀོོལོ་ཡོདོ། དཔརེ་ན། དག་ཡོགི་གསར་བོསྒྲིགིས་ཀྱི་ིཅེ་ི

ཞེེས་པའི་ིཚེབོ་ཚེིག་ག་ིའིགྲེལོ་བོཤིད་དང་དཔེར་བོརྗེོད་སྐོབོས་སུ། “དྲ་ིབོའི་ིདོན་ལོ་

འིཇུག་པ་ན:ི ཁོོས་ཅེ་ིབོཅེད-ཁོོས་ཅེ་ིཞེིག་བོཤིད ? སྨོན་འིདིའི་ིམིིང་ལོ་ཅེ་ིཟོེར ? | 



དག་གསར་བེདེ་སོྤྱོད་གཏོོང་སྐབེས་གཟབེ་དགོས་སའིི་གནད་དོན་འིགའི།
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ཁྱདོ་ཀྱིསི་བྱོ་བོ་ཅེ་ིབྱོས | ཅེ་ིཞེགི་བྱོས་ལྟ་བུ .” ཞེསེ་དང་། ཅེ་ིཙམི་ཞེསེ་པའི་ིའིགྲལེོ་

བོཤིད་དང་དཔརེ་བོརྗེདོ་སྐོབོས། “གྲངས་དང་ཚེད་སགོས་འིདྲ་ིབོའི་ིཚེགི་སྟོ:ེ སློབོོ་གྲྭ་

འིདརི་སློབོོ་གྲྭ་པ་ཅེ་ིཙམི་ཡོདོ།?” ཅེསེ་བྲིསི་ཡོདོ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡོང་དཔརེ་ན་ཅེ་ོལོ་ེབོ་

ཞེེས་པའི་ིརྒྱན་ཚེིག་ག་ིག་ོདོན་དང་དཔེར་བོརྗེོད་སྐོབོས་སུ། “དཔངས་དམིའི་ཞེིང་ལྟ་ོ

བོ་ཆེ་ེབོའི་ིདབྱོིབོས་ཏེ:ེ གཏེརེ་ཁོ་འིཚེོལོ་དུ་སངོ་ནས, བྲིག་ར་ིནག་པ་ོཅེ་ོལོ་ེབོ་མིང་པ་ོ

ཡོདོ་པའི་ིས་ཞེགི་ལོ་བོསློེབོས་ལྟ་བུ .” ཞེསེ་འིབྱུང་བོ་ལྟ་བུས་མིཚེནོ་ན།ོ།

སྤྱིརི་དབྱོནི་ཇོ་ིདང་རྒྱ་ཡོགི་སགོས་སུ་ཡོདོ་པའི་ིབོརྡ་མིཚེནོ་རྟགས་ཤིད་ (Punc-

tuation) དག་གིས་ཚེིག་དང་བོརྗེོད་པའི་ིགཅེོད་མིཚེམིས་གསལོ་འིབྱོེད་དང་། ཚེིག་

ག་ིཉིམིས་འིགྱུར་འིདྲ་མིིན་སྟོོན་པ་དང་། བོརྗེོད་དོན་བོད་ེབླག་ཏུ་རྟོགས་པར་གཞེོགས་

འིདེགས་བྱོེད་པ་ལྟར། བོོད་ཡོིག་ལོའིང་སྔར་ནས་རྒྱུན་སྲིོལོ་དུ་དར་བོའི་ིཤིད་དང་། 

ཚེགེ དབུ་ཁྱུད་སགོས་བོརྡ་མིཚེནོ་རྟགས་ཤིད་གང་མིང་བོདོ་ཡོགི་ག་ིརྣམི་གཞེག་ནང་

ཡོོད་ལོ། དེ་དག་གིས་བོོད་ཀྱིི་ཡོིག་སྐོད་ལོ་རམི་འིདེགས་ཀྱིི་ནུས་པ་ཆེེན་པོ་ཐེོན་

བོཞེིན་ཡོོད། བོོད་ཡོིག་ནང་དེང་དུས་ཕྱི་ིལུགས་ཀྱི་ིབོརྡ་མིཚེོན་རྟགས་ཤིད་དཔེར་ན་

འིདྲེན་རྟགས་དང་དེབོ་རྟགས་སོགས་བོེད་སྤྱིོད་གཏེོང་འིོས་མིིན་ཐེད་ལྟ་ཚུལོ་མི་འིདྲ་བོ་

ཡོོད་ནའིང་། གལོ་སྲིིད་བོརྡ་མིཚེོན་རྟགས་ཤིད་ད་ེདག་བོོད་ཡོིག་ག་ིཁྱད་ཆེོས་དང་

མིཐུན་ཞེིང་། བོོད་ཡོིག་ཚེད་ལྡན་དུ་འིགྱུར་བོར་ཕེན་ཐེོགས་ན་ལོེགས་ཆེ་ནང་འིདྲེན་

བྱོས་ཀྱིང་འིགལོ་ཆེ་ཅེི་ཞེིག་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་སྙིགས་དོར་བོཅུད་ལོེན་མིེད་པར་ཕྱིི་

ལུགས་ཀྱི་ིབོརྡ་མིཚེོན་རྟགས་ཤིད་ཚེང་མི་ཤི་གཟུག་ཟོ་རྐྱང་གིས་བོཀོོལོ་ན་བོོད་ཡོིག་

ག་ིཐུན་མིིན་ཁྱད་ཆེོས་ཉིམིས་རྒུད་གཏེོང་བོ་དང་། ཞྭ་དཔ་ེལྷམི་འིགེབོས་ལྟར་འིབྱོོར་
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སོྤྲོ་ཚིིགས་ཆོོས་གྲགས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དཀོའི་ཞེངི་མིགི་ལོའིང་མིཛསེ་པ་མི་ཡོནི་ན།ོ གངོ་དུ་དྲངས་པའི་ིདཔ་ེམིཚེནོ་ཁོག་ནང་། 

བོོད་ཡོིག་ལོ་ཚེིག་དང་བོརྗེོད་པའི་ིམིཚེམིས་སུ་ཤིད་རྒྱག་སྲིོལོ་ཡོོད་པ་དོར་ནས་ཕྱི་ི

ལུགས་ཀྱི་ིརྫོོགས་རྟགས་(Full stop)ཚེབོ་ལོ་བྲིིས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོོད་ཡོིག་ལོ་

སྒྲི་གཟུགས་གཉིིས་ལྡན་གྱི་ིདྲ་ིབོ་སྟོོན་བྱོེད་ཀྱི་ིཕྲད་ཅེ་ིཇོ་ིསུ་གང་སོགས་ཡོོད་བོཞེིན་དུ་

ར་མིག་ོལུག་སྦྱོར་བྱོས་ཏེ་ེཕྱི་ིལུགས་ཀྱི་ིདྲ་ིརྟགས་(The question mark)ཚེིག་མིཐེར་

བོཀོོལོ་ཡོདོ། ད་ེདག་ན་ིགད་མི་ོའིཆེརོ་བོའི་ིགནས་ཙམི་མི་ཟོད། བོདོ་ཡོགི་ག་ིཐུན་མིནི་

ཁྱད་ཆེོས་ལོ་ཁྱད་གསོད་ཚེད་མིེད་བྱོས་པ་ཞེིག་རེད། དེས་ན་དག་ཡོིག་གསར་

བོསྒྲིིགས་བོེད་སྤྱིོད་གནང་མིཁོན་རང་རིགས་གཞེོན་སྐྱེས་སློོབོ་གཉིེར་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་

ཚུལོ་འིད་ིཡོདི་ལོ་ངསེ་པར་གཅེསེ་ས།ོ།

མཇུག་གི་གཏམ།

དེ་ཡོང་ལོོ་རྒྱུས་སྨྲོ་བོ་དང་རྩོོམི་རིག་མིཁོས་ཅེན་སྐུ་ཞེབོས་དོན་གྲུབོ་རྒྱལོ་

སོགས་ཀྱིིས་གདེང་འིཇོོག་ཆེེན་པ་ོགནང་མྱོོང་བོའི་ིདག་ཡོིག་གསར་བོསྒྲིིགས་ལོ་དག་ེ

མིཚེན་གྱི་ིཁྱད་ཆེསོ་དུ་མི་ཡོདོ་པ་སྨོསོ་ཅེ་ིདགོས། ཁོ་ོབོསོ་ཀྱིང་རྩོོམི་འིདའིི་ིའིག་ོབོརྗེདོ་

ནང་དུ་རོབོ་ཙམི་བོརྗེོད་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ཚེིག་མིཛོད་དེའི་ིནང་ག་ིཐེ་སྙད་ཁོག་ཅེིག་ག་ི

འིགྲེལོ་བོཤིད་དང་། དཔེར་བོརྗེོད་ཀྱི་ིནང་དོན་མིང་པ་ོཞེིག་ཚེིག་མིཛོད་རིག་པའི་ིརྩོ་
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དོན་དང་མིི་མིཐུན་པར་ཆེབོ་སྲིིད་ཀྱིི་དམིིགས་ཡུལོ་བོཅེངས་ནས་སྦྱོར་ཡོོད་པས། 

རང་རིགས་གཞེོན་སྐྱེས་སློོབོ་གཉིེར་པ་རྣམིས་ལོ་ལྡོག་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཤུགས་རྐྱེན་ཐེེབོས་

སྲིིད་སྙམི་སྟོེ་རྩོོམི་ཡོིག་འིདི་མིཛུབོ་མིོ་རི་སྟོོན་གྱིི་ཚུལོ་དུ་བྲིིས་པ་ཡོིན། དེ་ལོ་བོོད་

མིཁོས་པ་མི་ིཕེམི་དག་ེལོེགས་རྣམི་རྒྱལོ་གྱི་ིསྙན་ངག་ག་ིདཔེར་བོརྗེོད་སྒྲི་དབྱོངས་རྒྱ་

མིཚེོའི་ིའིཇུག་ངོགས་ཅེེས་པའི་ིནང་དུ་འིདོད་པའི་ིགཏེམི་དང་སྦྱོར་བོའི་ིནང་དོན་འིགའི་

ཟུང་མིཆེསི་པ་ཙམི་ལོའིང་། མིཁོས་དབོང་ཚེ་ེཏེན་ཞེབོས་དྲུང་རྗེ་ེའིཇོགིས་མིདེ་རགིས་

པའི་ིབླ་ོགྲོས་མིཆེོག་གིས་སྐོད་ཡོིག་ག་ིམིཛེས་པ་དང་མི་ིམིཐུན་པ་དང་། བླ་ོགསར་

སློོབོ་མི་ཚེོའི་ིསེམིས་རྒྱུད་ལོ་ངན་ཤིན་འིཇོོག་ཚུལོ་བོརྗེོད་ད་ེདགག་གཞེག་དང་ཚེིག་

མིཚེོན་མིང་དུ་བོཏེབོ་ཡོོད་པར་བོསམི་ན། ཚེིག་མིཛོད་ཟོེར་བོ་ན་ིསྐོད་ཡོིག་དང་རིག་

གནས་ལོ་སློབོོ་སྦྱོངོ་དང་། ཞེབིོ་འིཇུག ད་ེབོཞེནི་ཡོགི་སྒྱུར་བྱོདེ་མིཁོན་ཚེའོི་ིལོག་ཆེ་ལྟ་

བུ་ཡོིན་པས། ད་ེབོས་ཀྱིང་ཤིན་ཤུགས་ངན་པ་ཐེེབོས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་གདོན་མི་ིཟོ། རྒྱུ་

མིཚེན་དེའིི་ཕྱིིར་ཁོོ་བོོས་སྤྱིི་བོརྟོལོ་བོསྐྱེད་དེ་རྩོོམི་ཡོིག་འིདི་བྲིིས་པ་མི་གཏེོགས། 

མིཛད་རྗེསེ་ཅེན་གྱི་ིམིཁོས་པ་རྒན་རབོས་ཚེརོ་དནོ་མིདེ་ཟུར་ཟོ་བོའིམི། ཡོང་ན་གཞེན་

གྱི་ིལོེགས་བོཤིད་ལོ་ཕེ་ར་དོག་པ་ལྟ་བུ་གཏེན་ནས་མི་ཡོིན་ན།ོ ཀུན་ལོ་ཕེན་གྱུར་ཅེིག 

དགའེི།ོ།

ཕྱི་ིལོ་ོ ༢༠༡༤། ༢། ༢༡ རྒྱལོ་སྤྱིའིི་ིསྐོད་ཡོགི་ཉིནི་མིརོ་བྲིསི།
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མཆན་དང་ཁུངསེ་ལུང་།

[1] མི་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་གིས་དཔར་དུ་བོསྐྲུན་པའི་ི<<སྒྲི་སྦྱོོར་བོམི་པ་ོགཉིིས་པ>>ཡོ་ི

ཤིགོ་ངསོ་༡༦༧ ཐེགི་ཕྲངེ་༡༢་པར་ལོ་གསལོ། 

[2] ༸གངོ་ས་མིཆེགོ་ག་ིརང་རྣམིས་<<བོཙན་བྱོོལོ་ཁྲིདོ་ཀྱི་ིརང་དབོང་། >>(Freedom 

in Exile)ཞེསེ་པའིཤིིགོ་ངསོ་ ༦༩ ཐེགོ་གསལོ།

[3]༸ཀུན་གཟོགིས་པཎ་ཆེནེ་རནི་པ་ོཆེསེ་མིཛད་པ། <<ཡོགི་འིབྲུ་ཁྲི་ིབོདུན་གྱི་ིསྙན་ཞུ། >> 

བོདོ་གཞུང་བོད་ེསྲུང་བོདོ་གནས་ཉིམིས་ཞེབིོ་ཁོང་གསི་བོཏེནོ། ཤིགོ་ངསོ་༤༢ཐེགོ་གསལོ།

[4] ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༦༩ ལོོའི་ིཟླ་བོདུན་པར་མིའི་ོཙ་ེཏུང་གིས། “ཡོ་ིག་ེད་ེངེས་པར་དུ་ཆེ་རྐྱེན་

ངེས་ཅེན་ཞེིག་ག་ིའིོག་ཏུ་བོཅེོས་བོསྒྱུར་དང་། སྐོད་ད་ེངེས་པར་དུ་མིངས་ཚེོགས་དང་ཉི་ེབོ་

བྱོེད་དགོས།”ཞེེས་པའི་ིམིཛུབོ་སྟོོན་འིོག པ་ེཅེིང་དུ་ཡོོད་པའི་ིམི་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་ག་ིརྒྱ་

རིགས་ལོས་བྱོེད་ཁོག་ཅེིག་དང་། བོོད་སྐོད་ཡོིག་ག་ིརྣམི་གཞེག་ཚེད་ལྡན་མི་ིཤིེས་པའི་ིབོོད་

མི་ིཁོག་གཅེིག་ཚེོགས་འིདུ་ཞེིག་བོསྡུས་ཐེོག <<མིའི་ོཀྲུའུ་ཞེིའི་ིགསུང་རྩོོམི་བོོད་ཡོིག་པར་

སྐྲུན་དང་ཡོིག་སྒྱུར་བྱོ་བོའིི་མིའིོ་ཙེ་ཏུང་གི་དགོངས་པ་སློོབོ་སྦྱོོང་འིཛིན་གྲྭའིི་གྲོས་བོསྡུར་

ཟོནི་བྲིསི་གནད་བོསྡུས།>>ཟོརེ་བོའི་ིཡོགི་ཆེ་ཞེགི་གཏེན་འིབོབེོས་བྱོས་ཏེ།ེ བོདོ་ཡོགི་ག་ིརྣམི་

དབྱོ་ེཚེིག་ཕྲད་དང་བྱོ་ཚེིག་སོགས་ཀྱི་ིསྐོོར་ལོ་བོཟོ་ོབོཅེོས་བོརྒྱབོ་པ་དང་། གཏེན་འིབོེབོས་

གསར་པ་ད་ེགཞེིར་བོཟུང་ནས་མིའི་ོཡོ་ིགསུང་རྩོོམི་དང་ཆུ་ངོགས་གཏེམི་རྒྱུད་སོགས་བོོད་

བོསྒྱུར་བྱོས། ད་ེལོ་མིད་ོསྨོད་ཀྱི་ིམིཁོས་དབོང་དམུ་དག་ེབོསམི་གཏེན་དང་དཔའི་རིས་བླ་ོ

གྲོས་སོགས་ཀྱི་ིདགག་རྒྱག་ཚེ་ནན་བྱོས་པས། རྗེེས་སུ་གཏེན་འིབོེབོས་ད་ེཕྱིིར་བོསྡུ་བྱོས་

ཡོོད། གཏེན་འིབོེབོས་དེའི་ིནང་དོན་གཙ་ོབོ་ོཁོག་གོང་གསལོ་མིཁོས་དབོང་དག་ག་ིགསུང་

རྩོམོི་ནང་གསལོ་ཡོདོ།


	སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སུས་མཛད་སྐོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ།
	གཅིག
	གཉིས།
	གསུམ།
	བཞི།
	དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག

	དག་གསར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་གཟབ་དགོས་སའི་
གནད་དོན་འགའ། 
	དང་པོ། ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་ལ་འོས་མེད་
དགག་རྒྱག་བྱས་ཡོད་པ།
	གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་བདག་དབང་གི་གནད་དོན་
འཁྱོག་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ།
	གསུམ་པ། རྒྱ་དམར་གྱི་སྒེར་སྤྱོད་སྲིད་དབང་ལ་
བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཡོད་པ།
	བཞི་པ། བོད་ཡིག་གི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་
རྡོག་རོལ་བཏང་ཡོད་པ།
	མཇུག་གི་གཏམ།
	མཆན་དང་ཁུངས་ལུང་།


