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མདེ་ཆགས་པ་ཡིནི། ཡིིན་ནའིང་དབེ་གཞི་ིའིད་ིཉིདི་འིགྲེམེས་སྤེེལོ་བྱས་པའི་ིདུས་ནས་

བཟུང་དེ་སློོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ིདགེ་རྒན་ཆེན་མོར་མིང་བཏགས་པ་ཁ་ཤིས་དང་ཞིིབ་

འིཇུག་པར་རང་ཉིིད་ནས་ཁས་འིཆ་ེབ་འིགའི་ཤིས་དགུང་མོར་གཉིིད་མ་ཁུགས་པའི་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལོ་ོརྒྱུས་སྣ་ཚིོགས་གཞིན་རྣམས་ཀྱི་ིཟེར་སྒྲོོས་ལོས་ག་ོཐེོས་བྱུང་སོང་། བོད་ཀྱི་ིསྙན་

ངག་མ་ིཤིསེ་པའི་ིསྙན་ངག་པ་རྫུན་མ་སྐརོ་ཞིགི་དང་སྤྱ་ིཚིགོས་སྟོངེ་ག་ིམ་ིལྡམོ་གྲྭ་ལྡམོ་

འིགའི་ཤིས་ཤིིག་གིས་ཀྱིང་དེབ་ཐེེར་ནག་པོའི་ིརླུང་རྟེ་རྒུད་པར་ཤིོག་ཟེར་ནས་ངན་

སྔགས་ཀྱི་ིཆ་ོག་སྒྲུབ་པ་དང་ཞི་ེསྡང་དང་ཕྲག་དགོ་ག་ིཚི་བ་ཁངོས་ནས་རྒྱས་བཞིནི་ད་ེ

ལོ་རྡུང་རྡེེག་ཚི་བ་ོཞིིག་སྤྲོོད་རན་ཡིོད་ཟེར་མཁན་ཡིང་མང་བར་འིདུག་སྐད། ཚིད་

བརྒལོ་གྱི་ིབསྟོོད་པ་གནང་མཁན་ཡིང་མང་རབས་ཤིིག་འིདུག་ཟེར། གང་ལྟར་ང་ལོ་

མཚིོན་ན་བསྟོོད་པས་དགའི་བ་དང་སྨད་པས་སྡུག་པར་འིགྱུར་བའིི་སྤྲོེའུའིི་རང་

གཤིིས་དེ་ལོ་རྩོ་བ་ནས་དགའི་པོ་མེད་དེ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱིི་གཞིོན་ནུ་བན་ཤུལོ་

དཔལོ་མཁར་རྒྱལོ་བསྟོོད་པས་ནམ་མཁར་འིདེགས་མ་ིཐུབ་ལོ་སྨད་པས་རྐང་འིོག་

དུའིང་བརྫི་ིམ་ིཐུབ་པ་མངནོ་གསལོ་གྱིསི་ཁྱབ་བསྒྲོགས་བྱདེ་འིསོ་པ་ཞིིག་རེད་། ངས་

བསམ་ན་ང་ཚིོས་དེབ་ཐེེར་ནག་པོའི་ིབརྗོོད་བྱའིི་སྐོར་ལོ་བགྲེོ་གླེེང་དང་ཞིིབ་བསྡུར་

བརྒྱུད་ནས་རགི་གནས་ཀྱི་ིབྱ་འིགུལོ་སྣ་ཚིགོས་སྤེལེོ་རྒྱུ་ལོས་ངའི་ིསྒེརེ་ངསོ་ཀྱི་ིགདངོ་

གི་དཀར་ནག་དང་འིཕོོང་གི་ཆེ་ཆུང་སོགས་གླེེང་བས་དགེ་མཚིན་ཆེར་མེད་པར་

འིདདོ་ལོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིངང་ཚུལོ་སྤྲོ་ོབས་དང་དུ་ལོནེ་པ་ན་ིརྭ་མདེ་པའི་ིབ་གླེང་ག་ིའིདུ་ཤིསེ་

ཅན་ཁ་ོན་དག་ག།ོ

ཡིང་ག་ོཐེོས་ཡིིན་ན་སློོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ིདག་ེརྒན་ཆེན་མོར་མིང་བཏགས་པ་ཞིིག་

གིས་དེབ་ཐེེར་ནག་པོའི་ིམིང་འིདོགས་དེ་ནི་ང་རྒྱལོ་གྱིི་གཤིིས་སྤྱོད་ཅིག་རེད་ཅེས་

བཤིད་སོང་ཟེར། རྒྱུ་མཚིན་ལོ་དེབ་ཐེེར་དམར་སྔོན་དཀར་གསུམ་གྱི་ིཟླར་དྲངས་པ་

ཞིིག་རེད་ལོ་དེ་ལྟར་ཡིིན་ན་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དཔལོ་མཁར་རྒྱལོ་ཞིེས་བཏགས་ནའིང་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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ཆོག་རྒྱུ་རེད་དམ་སོགས་ཉིོག་གཏམ་ལུང་བ་གང་འིདྲེན་པར་བྱེད་ཅེས་གཞིན་རྣམས་

ཀྱིིས་སྒྲོོ་བཏགས་དང་རྫུན་ཤི་མ་འིདྲེས་པར་གསལོ་བོར་ང་ལོ་བཤིད་བྱུང་། ཡིིན་

ནའིང་ངན་སྐྱུགས་ཁྲོོན་པ་གཏིང་ནས་བསློོག་པར་རྒྱུ་མཚིན་མེད་མོད་སློོབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའི་ིདགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞིིག་གིས་བྱིས་པའིི་རྟུག་དྲི་ལོའིང་འིགྲེན་མི་ཐུབ་པའིི་ཉིོག་

གཏམ་སྨྲ་བ་ན་ིམཚིར་ར་ེཆ་ེསྟོ་ེང་ལོ་དངོས་ནས་དེབ་ཐེེར་ནག་པ་ོདེབ་ཐེེར་དཀར་སྔོན་

སོགས་ཀྱི་ིཟླར་དྲངས་རྒྱུའི་ིབསམ་འིདུན་རྩོ་བ་མེད་ལོ་གང་ལྟར་དེབ་ཐེེར་ནག་པོའི་ི

སྔོན་འིགྲེོའི་ིབརྗོོད་དོན་གྱི་ིནང་དུ་དེབ་ཐེེར་ནག་པོར་འིདོགས་དགོས་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་

སོགས་གསལོ་བཤིད་འིོས་འིཚིམས་ཤིིག་སྔར་ནས་ཞུས་ཚིར་ཡིོད། ཁྱོད་ལྟར་ན་

སངས་རྒྱས་མ་ཡིིན་པའི་ིས་ོསྐྱེེས་ཕོལོ་བར་སངས་རྒྱས་ཞིེས་པའི་ིབཏགས་ཆོས་མ་ི

རུང་བ་དང་མཁས་པ་དང་བཙུན་པའིི་ཡིོན་ཏན་ཏིལོ་ཙམ་མེད་པ་ལོ་མཁས་བཙུན་

ཞིེས་པའིི་བཏགས་ཆོས་སོགས་ཀྱིང་མི་རུང་བ་ནི་ཞིིབ་པར་མ་བསམ་པ་ཁོ་ན་སྟོེ་

འིཇིིག་རྟེེན་གྲེགས་པའི་ིཀུན་རྫིོབ་ཀྱི་ིགཏམ་ཙམ་ལོའིང་བརྟེགས་མ་ཤིེས་པར་ཟད་ད།ོ། 

གལོ་ཏ་ེད་ེདག་དགག་རྩོོམ་ཤི་སྟོག་ཡིིན་པས་དེབ་ཐེེར་དུ་བཏགས་པར་མ་ིའིཐེད་པར་

སྨྲ་ན་རྒྱལོ་ཁམས་པ་ཇི་ོནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐེའི་ིརྣམ་ཐེར་ལོ་དེབ་གཏེར་དུ་བཏགས་པ་དང་

ཆག་ལོའོི་ིརྣམ་ཐེར་ལོ་ཆག་ལོའོི་ིལོམ་ཡིགི་དུ་བཏགས་པ། བླངས་དརོ་གསལོ་བྱདེ་ཀྱི་ི

ཁྲོིམས་ཡིིག་ལོ་དེབ་ཐེེར་དུ་བཏགས་པ་སོགས་ཧ་ཅང་མངས་པས་ད་ེདག་ལོའིང་མ་ི

འིཐེད་པའི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྣ་ཚིགོས་སྟོནོ་དགསོ་པར་རགིས་ས།ོ

ད་ན་ིབརྒྱ་བཤིད་ཚིིག་ག་ིརྩོ་བ་ལོ་བདག་ག་ིདེབ་ཐེེར་ནག་པོས་རང་ཚུགས་ཀྱི་ི

མིང་འིདོགས་ནག་པ་ོཁུར་ནས་ཡིང་བསྐྱེར་ཁྱེད་ཀྱི་ིཕྱིག་དུ་སློེབས་སྲིིད། གཅིག་བྱས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ན་ཁྱེད་ལོ་བསམ་གཞིིགས་དང་ཞིིབ་དཔྱད་ཀྱི་ིག་ོསྐབས་ཅུང་ཟད་ར་ེསྟོེར་ཐུབ་པར་

སྲིིད་པ་དང་གཉིིས་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ིཁོངས་དུ་སྦས་ཡིོད་པའི་ིཁྲོག་དོག་ག་ིནད་རྙིིང་ད་ེ

སློར་ཡིང་རྒྱས་པའི་ིངན་རྐྱེེན་དུ་འིགྲེ་ོབའིང་སྲིིད་པས་གང་ལྟར་སྐབས་ད་ེདུས་སུ་ཁྱེད་

ཉིདི་ལོམ་སངེ་བདག་ག་ིརྩོོད་པའི་ིགུར་ཁང་དུ་ཕོབེས་ཤིགོ་ཨང་།

ཞིེས་བོད་ཤིར་ཕྱིོགས་ཨ་མདོའི་ིའིབྲེོག་ལྗོོངས་ནས་འིཚིར་ལོོངས་བྱུང་ཞིིང་མ་ིཚི་ེདུམ་བུ་དཔ་ེ

ཀློོག་ཐེོས་བསམ་ཁྲོོད་ཡིོལོ་བའི་ིབན་ཤུལོ་དཔལོ་མཁར་རྒྱལོ་ལོམ་ཤིར་ཕྱིོགས་ཕོ་ོཉིར་འིབོད་པས་

དབུས་འིགྱུར་ཉི་ིམ་ལྷ་ས་ནས་ཕྱི་ིལོ2ོ009-12-13ལོ་གུས་པས་བྲེསི་པ་དག་ེགྱུར་ཅིག་གུ།
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སྔོནོ་འིགྲོའོི་ིབརྗོདོ་དནོ་ཕྲན་བུ།

སྤྱརི་དབེ་གཞི་ིའིད་ིཉིདི་ཕྱི་ིལོ་ོཉིསི་སྟོངོ་དྲུག་ནས་བཟུང་བླསོ་བསློངས་ཀྱིསི་སྔནོ་

འིཆར་པར་འིཁོད་ཙམ་བྱས་ཟིན་ནའིང་དུས་འིགྱུར་སོགས་བགེག་རིགས་ཁ་ཤིས་མ་ི

འིདདོ་བཞིནི་སློབེས་ནས་བར་ཆད་གང་མང་བྱུང་བའི་ིཉིརེ་ལོནེ་ལོས་ར་ེཞིགི་སྣང་མདེ་

དུ་སོང་ཞིིང་མཐེར་བདག་ག་ིདམིགས་ཡུལོ་དག་ཀྱིང་བག་ལོ་ཞི་བར་གྱུར་བས་པར་

སྐྲུན་འིགྲེེམས་སྤེེལོ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལོ་ོདབུས་འིགྱུར་ལྷ་སའི་ིགྲེོང་ཁྱེར་དུ་གྲེོགས་

རྣམ་དཔྱོད་ཅན་དག་ག་ིབགྲེ་ོགླེེང་གང་མང་བརྒྱུད་མཐེར་བདག་ག་ིདགག་རྩོོམ་ལོས་

དུས་བབ་དང་འིཚིམས་པའིི་རྩོོམ་ཡིིག་ལོེགས་གྲེས་སྐོར་ཞིིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་ན་

དགོས་པ་ཡིོད་ཚུལོ་གྱི་ིསྐོར་ཐུན་མོང་ག་ིབསམ་ཚུལོ་དུ་གྱུར་ཡིོད་པ་དང་རྒྱལོ་ཁབ་

ཕྱི་ིནང་དུ་འིཚི་ོབཞུགས་གནང་བའི་ིགྲུབ་མཐེའི་རིས་མེད་ཀྱི་ིཤིེས་ལྡན་པ་སྐོར་ཞིིག་

གིས་ཀྱིང་པར་སྐྲུན་ཞུས་ན་ལོེགས་ཚུལོ་དང་རྒྱབ་སྐྱེོར་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཤུགས་དྲགས་

ཙམ་བསྟོན་པ་གཞིིར་བཅས་བདག་གིས་ཀྱིང་ཁོང་རྣམ་པའི་ིཐུགས་ར་ེལྟར་ཁས་ལོེན་

བྱས་ཤིིང་ཉིིན་ཞིག་གང་མང་ཞིིག་ལོ་བསམ་གཞིིགས་བྱས་མཐེར་མ་ཕྱིིའི་ིཔར་གཞི་ི

སྣ་ཚིོགས་ལོས་དགག་རྩོོམ་ཡིོད་རིགས་བཏུས་ནས་ཞིིབ་དཔྱད་སྣ་ཚིོགས་བཏང་

ནའིང་དགག་རྩོོམ་ཁ་ཤིས་ཤིིག་འིགྲེེམས་སྤེེལོ་གྱི་ིདུས་ལོས་ཡིོལོ་བས་དགོས་མེད་དུ་

གྱུར་ཡིོད་ལོ་འིགའི་ཤིས་དག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉིེན་དག་ལོ་སྔོན་ཆད་སྤྱན་བསྟོར་བྱས་

ཀྱིང་འིགྲེེམས་སྤེེལོ་གྱི་ིདགོངས་པ་མ་ཐེོབ་པ་མང་བས་དོན་དངོས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ནས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱིི་ཀློོག་མཁན་དག་ལོ་ལོེགས་སྐྱེེས་དང་ཞིིབ་དཔྱོད་ཀྱིི་གོ་

སྐབས་སྟོེར་ཐུབ་པའིི་དགག་རྩོོམ་ཞིིག་མ་མཐེོང་ལོ་མ་ཕྱིི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཞིིབ་

འིདང་རྒྱག་དུས་སེམས་འིཚུབ་ཡིང་ཡིང་བྱུང་སོང་། ད་ེན་ིམ་གཞི་ིནས་ཕྱི་ིརྫིིག་ཁོག་

སྟོོང་ཡིིན་པ་རང་ཉིིད་ནས་ཀྱིང་ཁས་ལོེན་པའི་ིབདག་ག་ིདགག་རྩོོམ་འིད་ིརིགས་ཀྱིིས་

སུ་ཞིིག་ལོ་ལོེགས་ཉིེས་བླང་དོར་དང་བསམ་བློའི་ིལོམ་སྟོོན་བྱེད་པའིི་སྣང་ཚུལོ་

སགོས་དྲན་སསོ་པ་ཡིནི་པས་བྱང་ཁགོ་སྟོདོ་ལོ་མ་ིའིདདོ་ཀྱི་ིཚི་རླབས་ཁ་ཤིས་བརྒྱབ་

བྱུང་། ཡིིན་ནའིང་ཁས་བླངས་པའི་ིདམ་བཅའི་ལྕི་ིམ་ོཞིིག་གིས་བདག་ལོ་ཡིང་ཡིང་

འིགྲེམ་ལྕིགས་མང་བ་ོགཞུས་མཐེར་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདེབ་གཞི་ིའིདིའི་ིམགུལོ་རྒྱན་དུ་

སྒྲོ་ོབཏགས་དང་འུར་ཤིོད་ཀྱིིས་སྟོོང་བའི་ིསྐད་ཆའི་ིའིགྲེོན་བུ་ཁ་ཤིས་འིདོགས་དགོས་

བྱུང་སངོ་།

[དང་པ]ོ དབེ་གཞི་ིའིདའིི་ིཁ་ཡིགི་ལོ་དབེ་ཐེརེ་ནག་པ་ོཞིསེ་བཏགས་ན་འིོས་མིན་གྱི་ི

བསམ་འིཆར་ཁ་ཤིས་ཤིིག་བྱུང་ནའིང་འིད་ིཉིིད་སྒེེར་ངོས་ཀྱི་ིཨུ་ཚུགས་ལྟར་བཏགས་

ན་འིོས་ཚུལོ་གྱི་ིརྒྱུ་མཚིན་ལུང་བ་གང་བཤིད་མཐེར་གྲེོགས་པ་ོཚིོས་ཀྱིང་རྒྱུ་མཚིན་

ཡིོད་ལུགས་ཀྱི་ིདབུ་ལྕིོག་ཙམ་བྱས་པ་ལོས་ངག་ག་ིམདུད་རྒྱ་མ་གྲེོལོ་བར་ཐེལོ་སོང་། 

ཡིནི་ནའིང་ནག་པ་ོཡིདོ་ཚིད་བཀྲ་མ་ིཤིསི་པ་ཞིགི་དང་སྡགི་སྤྱདོ་ངན་དགུ་ཚིང་བ་ཞིགི་

དུ་འིདོད་པ་ན་ིགདོད་མའི་ིལྷ་འིདྲེའི་ིཆོས་ལུགས་ལོས་མཆེད་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིིག་ཡིིན་

སྟོབས་དུས་རབས་ཉི་ིཤུ་རྩོ་གཅིག་པའི་ིམིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིའིཕོེལོ་རྒྱས་ཁྲོོད་དུ་ང་ཚིོར་ད་

དུང་ད་ེའིདྲའི་ིའིདུ་ཤིེས་འིཛིིན་སྟོངས་ཙམ་ཞིིག་ལོས་མེད་ན་ཇི་ིའིདྲའི་ིཐེབས་སྡུག་པ་

ཞིིག་རེད། ངས་རང་ཉིིད་ལོ་སེམས་གས་ོཏོག་ཙམ་བརྒྱབ་རྗོེས་ཡིང་བསྐྱེར་དེབ་ཐེེར་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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ནག་པ་ོཞིེས་པ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ིམགར་ཁང་ནས་ཞུན་བདར་བྱས་མཐེར་སྡོམ་ཚིིག་འིད་ི

ལྟར་བཀོད་ཡིོད། དེབ་ཐེེར་ཞིེས་པ་ན་ིངེས་པར་དུ་ལོ་ོརྒྱུས་དཔ་ེཆ་ཞིིག་ལོ་ག་ོརྒྱུ་མ་

ཡིིན་པར་བརྩོམས་ཆོས་དེབ་གཟུགས་སུ་འིཁོད་ནའིང་ད་ེལྟར་བཏགས་ཆོས་སུ་རུང་

བ་དང་ནག་པ་ོཞིེས་པ་ཁ་དོག་རྣམས་ལོས་གཞིན་གྱིིས་ལོས་སློ་མོར་རང་བཞིིན་དང་

ངོ་བོ་སོགས་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པའིི་གཏན་ཚིིགས་ཅན་ཞིིག་ལོ་འིདོད་པས་དེ་བཞིིན་

འིདོགས་པར་ཞི་ེཐེག་བཅད་སོང་བས་ཀློོག་མཁན་རྣམས་ལོ་དགོངས་འིགལོ་མེད་པ་

ཞུ་ཞིརོ་བསམ་འིཆར་ཡིདོ་ན་འིདནོ་ཤིག་བྱས་ཆགོ

[གཉིིས་པ] འིདིར་བསྡུས་པའི་ིདགག་རྩོོམ་དག་ལོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལོ་མ་ིམཐུན་

པ་རྣམས་ལོ་ཕོན་ཚུན་བགྲེོ་གླེེང་གི་ཚུལོ་དུ་སྤྱིར་བཏང་གི་སྐད་ཆས་དགག་བཞིག་

བྱས་པ་ཞིིག་ལོས་གཞུང་ཚིིག་གིས་སྤྲོོས་པ་སོགས་ཆེར་བྱས་མེད་ལོ་ཀུན་སློོང་ཡིང་

རང་གི་ཚིོད་ཀྱིིས་དག་ཅི་ཐུབ་ཅིག་བྱས་ཡིོད་ནའིང་འིགྲེོ་བ་མིའིི་སེམས་ཁམས་ཀྱིི་

འིགྲེ་ོལུགས་ལྟར་སྐབས་ཁ་ཤིས་སུ་ཕོ་རོལོ་བ་ོདཔ་ེཀློོག་ག་ིལོམ་དུ་བསྐུལོ་ཕྱིིར་ཅུང་

ཟད་རྩུབ་པའི་ིཚིགི་རསི་ཁ་ཤིས་ཐེནོ་ཡིདོ་ནའིང་བླ་ོརྒྱ་ཆརེ་བསྐྱེདེ་ཀྱིསི་གདམས་ངག་

དུ་ལོེན་གལོ་ཆ་ེབ་དང་དགག་རྩོོམ་ག་ིབརྗོོད་བྱ་དང་ཐེ་སྙད་ཕྲ་མ་ོར་ེར་ེལོའིང་རང་ཉིིད་

ཀྱིསི་འིགན་གཙང་དག་སྒེསོ་ལོནེ་རྒྱུ་ཡིནི་པ་མ་ཟད་དགག་རྩོམོ་ག་ིདནོ་སྙངི་གང་ཞིགི་

རང་བློར་མ་བབས་པར་ཕྱིིར་དགག་ཡིིག་འིགོད་ན་ད་ེན་ིབདག་གིས་ཆེས་བློས་ཐུབ་

ཀྱི་ིགྲེོགས་པོར་བརྩོ་ིརྒྱུ་ཡིིན་ལོ་དགག་རྩོོམ་དག་ག་ིབརྗོོད་བྱ་སོགས་དང་མ་འིབྲེེལོ་

བའི་ིཕྲག་དོག་དང་གཟབ་ནན་གྱིིས་དགག་རྩོོམ་དག་མ་བཀློགས་པའི་ིབསམ་འིཆར་

ལོ་ཁ་ཡི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པ་ན་ིསྔོན་ནས་ཞུས་པ་ཡིིན་ལོ་བདག་ག་ིདགག་



 12  

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

རྩོོམ་དག་ན་ིཐེོབ་ག་ོས་དང་ཞིིབ་འིཇུག་པ་ཆ་ེཁག་ཡིིན་མིན་སོགས་ལོ་མ་བལྟོས་པར་

རང་གི་ལྟ་ཚུལོ་དང་མི་མཐུན་སར་དགག་བཞིག་གི་ལྟ་ཚུལོ་བཏོན་པ་ནང་བཞིིན་

གཞིན་གྱིིས་རང་ག་ིལྟ་ཚུལོ་ལོའིང་དགག་པ་ད་ེབཞིིན་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ག་ིརྒྱ་སྒེ་ོཆ་ེརུ་

ཕྱིསེ་ཡིདོ།

[གསུམ་པ] འིདརི་བསྡུས་ཀྱི་ིདགག་རྩོམོ་ཡིདོ་རགིས་ན་ིརགི་གནས་ཀྱི་ིཁྱབ་ཁངོས་

ནས་ཐེོན་པ་ཤི་སྟོག་ཡིིན་པས་རིག་གནས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལོ་ལྟར་དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ལོས་

ཆབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལོངས་ཕྱིོགས་དང་མཐུན་པའིི་སྒེོ་ནས་འིགྲེེལོ་བཤིད་བརྒྱབ་ན་རྒྱག་

མཁན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱེོན་དུ་གོ་དགོས་པ་དང་རྩོོམ་པ་པོ་ཡིིད་འིཐེད་མེད་པར་པར་

བཤུས་བཅོས་སྒྲོིག་སོགས་ཁྲོེལོ་མེད་པའི་ིབྱ་བ་མ་ིསྒྲུབ་པར་གསལོ་འིདེབས་ཞུ་རྒྱུ་

དང་དེབ་འིདིར་ཀུན་གྱིིས་ཚིད་ལྡན་དུ་སྨོན་པའི་ིདཔ་ེརྟེགས་བསམ་བཙུགས་ནས་མ་

བླངས་པ་དང་གལོ་ཏེ་བླངས་ནའིང་བརྩོམས་ཆོས་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱར་འིགྱུར་བ་གཏོང་

དགོས་པས་བདག་གིས་ད་ེཉིིད་ལོ་བཟོད་སྒེོམ་བྱེད་མ་ིཐུབ་པ་དང་དཔ་ེརྟེགས་ཡིོད་ན་

དཔ་ེཆ་ཚིད་ལྡན་དུ་འིདོད་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་ལོ་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ་

ད་ེན་ིསགོ་པ་ོཡིནི་པའི་ིསྒྲུབ་བྱདེ་ལོ་ཐེབོ་ཐེང་ལོག་ཁྱརེ་བསྟོན་པའི་ིདཔ་ེརང་རེད།

[བཞི་ིབ] དེབ་འིད་ིཀློོག་མཁན་ཡིོངས་ལོ་ཆོས་རབ་རྣམ་འིབྱེད་ཀྱི་ིབླ་ོམིག་རྒྱས་

པའི་ིསྨནོ་ལོམ་འིདབེས་རྒྱུ་ཡིནི།

ཞིེས་བོད་ཤིར་ཕྱིོགས་ཨ་མདོའི་ིའིབྲེོག་ལྗོོངས་ནས་འིཚིར་ལོོངས་བྱུང་ཞིིང་མ་ིཚི་ེདུམ་བུ་དཔ་ེ

ཀློོག་ཐེོས་བསམ་ཁྲོོད་ཡིོལོ་བའི་ིབན་ཤུལོ་དཔལོ་མཁར་རྒྱལོ་ལོམ་ཤིར་ཕྱིོགས་ཕོ་ོཉིར་འིབོད་པས་

ཕོ་ཡུལོ་གྱི་ིསྒེོམ་ཁང་དཀར་བ་ོདཔ་ེམཛིོད་ཁང་ནས་ཕྱི་ིལོོ2009-7-12ལོ་གུས་པས་བྲེིས་པ་

དག།ེ
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སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་བདོ་ཡུལ་དུ་དར་བའི་ིལ་ོཚིགིས་ཐེགོ་

མའི་ིསྐོརོ་གྱི་ིདཔྱད་པོ།

དེ་ཡིང་ཡུལོ་སའིི་རིག་གནས་དང་ཕྱིི་ཐེོན་རིག་གནས་ཀྱིི་འིགལོ་ཟླའིི་ཁྲོོད་དུ་

དུས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིིག་ལོ་བོད་ཡུལོ་ནས་གཞིི་རྐང་ཚུགས་ཐུབ་པའིི་ཕྱིི་ཐེོན་རིག་

གནས་ཏ་ེསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་འིད་ིཉིིད་དུས་ནམ་ཞིིག་ལོ་བོད་ཡུལོ་དུ་ཚུལོ་ཇི་ི

ལྟར་ཐེནོ་པའི་ིསྐརོ་ལོ་ཉིམས་ཞིབི་གནང་རྒྱུ་ན་ིལོ་ོརྒྱུས་རགི་པའི་ིངསོ་ཐེད་ནས་བལྟས་

ན་ཧ་ཅང་གལོ་ཆེན་པོར་མཐེོང་ག་ིའིདུག ཡིིན་ནའིང་ལོ་ོརྒྱུས་ན་ིམིའི་ིཟིན་ཐེོར་བཀོད་

པ་ཤི་སྟོག་ཡིིན་པས་མིའི་ིསྒེེར་ངོས་ཀྱི་ིདགའི་སྐྱེ་ོཆགས་སྡང་སོགས་མིའི་ིའིདུ་ཤིེས་ལོ་

མ་འིབྲེེལོ་བ་གཅིག་ཀྱིང་མེད་སྟོབས་ཕྱིིས་སུ་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་ཉིམས་ཞིིབ་གནང་བའི་ིཚི་ེ

དཔྱད་གཞིའིི་ིཡིགི་ཆར་ནན་ཏན་གྱིསི་དབྱ་ེཞིབི་གནང་རྒྱུ་ན་ིདགསོ་པ་གལོ་ཆནེ་ཡིནི། 

དེ་མིན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་འིཛིིན་སྟོངས་ལོ་ལོོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐེོ་སྣ་ཚིོགས་ལོས་གང་

མཐུན་གང་མཚིམས་ཤིིག་བཀོད་སྒྲོིག་གནང་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགནད་དོན་ཐེག་གཅོད་

དང་དབྱ་ེཞིིབ་ལོ་འིབད་པ་གནང་བ་ན་ིལོ་ོརྒྱུས་དོན་དངོས་དང་དབྱ་ེམཚིམས་རིང་དུ་

འིགྲེ་ོབའི་ིརྩོ་བའི་ིགནད་དོན་ཅིག་རེད། འིོན་ཀྱིང་ཉིམས་ཞིིབ་དང་མཐེའི་དཔྱོད་དཔྱིས་

ཕྱིིན་གནང་རྒྱུ་ན་ིགནད་དོན་ཐེག་གཅོད་པའི་ིཐེབས་ལོམ་ལོེགས་ཤིོས་སུ་ཐུན་མོང་

གསི་འིདདོ་པས་ས།ོ

དེས་ན་བདག་ལོའིང་ལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཆ་འིབོར་ཆེན་བཀློགས་པའི་ིཟིན་བྲེིས་དང་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

དེང་སྐབས་གསར་དུ་ཐེོན་པའིི་བོད་རིག་པའིི་དཔྱད་འིབྲེས་ཁ་ཤིས་ལོ་ལྟ་ཚུལོ་མི་

མཐུན་པ་གཞིིར་བཅས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ཡུལོ་དུ་དར་བའི་ིལོ་ོཚིིགས་

ཐེགོ་མའི་ིགནད་དནོ་གྱི་ིསྐརོ་ལོ་དབྱ་ེཞིབི་བྱདེ་རྒྱུའི་ིའིདུན་པ་སྐྱེསེ་བྱུང་། འིད་ིན་ིདཔྱད་

རྩོོམ་འིད་ིཉིིད་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་བབ་པའི་ིདོན་བྱའིང་ཡིིན་ཏ་ེམཁས་པ་ལྡེའུའི་ིཆོས་འིབྱུང་

ལོས“ལོ་ོདུས་སུ་བཀའི་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིཡིང་བྱནོ་སྐད”[1] ཞིསེ་འིབྱུང་བ་ན་ི

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིསྐོར་བཀོད་པའི་ིལྒིིགས་བམ་དང་ད་ེམཚིོན་བྱེད་

ཀྱི་ིདངོས་པ་ོསོགས་བྱོན་པར་བཤིད་པ་ཡིིན་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་གྲུབ་

དང་བསམ་བླ་ོདར་བའི་ིདནོ་མནི་ཏ་ེལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབྱནོ་ན་ལྟ་བ་

བཀར་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིདར་དགསོ་པའི་ིངསེ་པ་གཏན་ནས་མདེ་ད།ོ། ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོ

རིའི་ིདུས་སྐབས་སུ་བྱོན་པའི་ིབཀའི་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབ་ོའིད་ིན་ིཆོས་ཀྱི་ིསྡོམ་

བཞི་ིབ་ོདེའི་ིམཚིོན་བྱེད་ཀྱི་ིརྟེེན་རྣམས་ལོ་བཤིད་བཞིིན་ཡིོད་པ་སྟོ་ེགཙུག་ཕྲེང་རྒྱལོ་

རབས་ན“སྤྱིར་ཐེེག་ཆེན་གྱི་ིམད་ོསྔགས་གཉིིས་དང་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་

བཞི་ིམཚིོན་བྱེད་དུ་རྟེེན་ད་ེརྣམས་བྱུང་བ་ལོ”[2] ཞིེས་པ་སོགས་མང་དུ་འིབྱུང་བས་

ཤིེས་ཐུབ། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབོའི་ིནང་དོན་རྣམས་ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོརིའི་ི

སྐབས་ད་ེཤིདེ་ནས་བདོ་ཡུལོ་དུ་དར་ཐུབ་ཡིདོ་པའི་ིསྒྲུབ་བྱདེ་ཁུངས་མ་ཞིགི་རྩོ་བ་ཉིདི་

ནས་རྙིེད་མ་ིཐུབ་པས་ཆོས་ཀྱི་ིརྟེགས་སམ་བོད་དུ་ཆོས་བྱུང་བའི་ིསྔ་ལྟས་ད་ེལོ་བསྟོན་

པ་དབུ་བརྙིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ཆགས་པ་ཡིིན། ད་ེལོས་གཞིན་པའི་ིགནད་དོན་གཅིག་ན་ི

འིདིའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིབཀའི་བཏགས་ཀྱི་ི་་ཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབ་ོན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ི

ལྟ་བའི་ིསྐོར་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབ་ོད་ེཉིིད་ཡིིན་པར་ཡིང་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་ཐེག་གཅོད་མ་ི
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ནུས་ཏེ་སྐབས་དེར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་སྤེེལོ་མ་ནུས་བའིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་བཀོད་པའི་ིདངོས་པ་ོརྣམས་ཆོས་སྤེེལོ་མཁན་པོས་ཕྱིག་རྒྱས་བཏབ་

ནས་རྒྱལོ་བ་ོལོ་ཕུལོ་ན་རྒྱལོ་བོའི་ིབཀའི་ལོ་བཏགས་ནས་གསང་རྒྱ་བྱེད་དགོས་པའི་ི

སྲིལོོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིདོ་ད་ེནལེོ་བའི་ིཆསོ་འིབྱུང་ན “ཟ་མ་ཏགོ་སྐདོ་པ། སྙངི་བ་ོཡི་ིག་ེ

དྲུག་མ་གསེར་གྱིི་བྲེིས་པ་གཅིག་ལོ་མུ་ཏྲའིི་ཕྱིག་རྒྱས་བཏབ་ནས་རྒྱལོ་བོ་ལོ་

ཕུལོ”[3] ཞིེས་བཀོད་ཡིོད་པས་་་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་དེར་མ་ཟད་རྒྱལོ་རབས་མང་བོའི་ི

ལོེགས་བཤིད་ན་“བླ་ཆེན་གྱི་ིབཀའི་རྟེགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབྱ་བ་ཡིང་ད་ེརྣམས་ལོ་

བྱས་པར་བྱེད་དེ། བཞི་ིན་ིཞྭ་ཐེེབ་ཀྱི་ིམ་ིཐུམ་དང་། བླ་གོས་ཀྱི་ིམཐེའི་མཚིམས་དང་། 

ཏོར་བུ། ཀ་པ་ལོའིི་ནང་རྣམས་སྔོན་པར་མཛིད་པ”[4] ཞིེས་འིབྱུང་བའིི་་་་་བཀའི་

རྟེགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་བཀའི་རྟེགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་

བཞི་ིམ་ཡིིན་པར་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལོ་གྱི་ིཞྭ་ཐེེབ་སོགས་དངོས་པ་ོབཞི་ིལོ་

བཀའི་རྟེགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞིིའི་ིཐེ་སྙད་་་་་ཆགས་པ་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་པས་སོ། 

དེའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་སྤེང་ཀོང་ཕྱིག་རྒྱ་སོགས་ཆོས་མཚིོན་བྱེད་ཀྱི་ིརྟེེན་ནམ་གླེེགས་

བམ་ད་ེརྣམས་ལོའིང་བཀའི་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིསོགས་ཐེ་སྙད་མ་ིཆགས་པའི་ི

ངེས་པ་མེད་པའིང་ཞིིབ་ཏུ་དཔྱད་པ་གནང་དགོས་རྒྱུའི་ིགནད་དོན་ཞིིག་རེད་སྙམ། ད་ེ

འིཕྲོས་ཀྱི་ིགནད་དོན་གཞིན་ཞིིག་ན་ིཟ་མ་ཏོག་སོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ི

ཆོས་ཚིན་ཁ་ཤིས་བཀོད་ཡིོད་པའི་ིགཉིན་པ་ོགསང་བའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིགནད་དོན་

ད་ེཡིིན། དེར་ཆོས་འིབྱུང་སོགས་ལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཆའི་ིདགོངས་པར་བསྟུན་ནས་བཤིད་

ན་ལྟ་ཚུལོ་གཉིིས་ཏ་ེགཅིག་ན་ིགནམ་ནས་བབས་པར་བཤིད་པ་དང་གཅིག་ཤིོས་ན་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལོ་ོཙཱ་བ་གཉིསི་ནས་བསྣམས་ཡིངོ་བའི་ིལྟ་ཚུལོ་ད་ེཡིནི་ལོ་ལྟ་ཚུལོ་ཕྱི་ིམ་འིད་ིནལེོ་བའི་ི

ཆོས་འིབྱུང་ནས་འིདོན་གནང་མཛིད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིིང་ལོ་ོརྒྱུས་དངོས་གཙ་ོསྨྲ་བའིི་

དགོངས་པ་དང་རྦད་དེ་མཐུན་པ་ཞིིག་འིདུག་ནའིང་ཆོས་འིབྱུང་ཁ་ཤིས་ན་ལྟ་ཚུལོ་

འིདིར་དགག་པ་བསྐྱེོན་ཡིོད། ནེལོ་བས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལོ་འིདོན་པ་དང་ལྷན་དུ་

གནམ་ནས་བབས་པ་ནི་བོན་པོས་ལྷད་བཅུག་པ་ཡིིན་པར་བཤིད་ཡིོད་ལོ་དེ་ནི་རྒྱུ་

མཚིན་ཡིང་དག་པ་ལྡན་པ་ཞིགི་རདེ། རྒྱུ་མཚིན་ན་ིསྐབས་དརེ་བནོ་པའོི་ིཆསོ་ལུགས་

དྲིལོ་སྒྲོོག་དང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མཚིོན་པའི་ིརྟེེན་ད་ེདག་སྦས་སྐུང་ག་ིཐེབས་

ཤིེས་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེེན་འིབའི་ཞིིག་ལོ་བརྟེེན་ནས་གཉིན་པོ་གསང་བའིི་འིབྱུང་ཁུངས་

དངསོ་གཞིོལོ་ཐེབས་སུ་གནམ་ནས་བབས་ཞིསེ་ལྷད་བཅུག་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་དསེ་བནོ་

པོའི་ིའིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་ལོ་ཕོན་ཐེོགས་མེད་ཅེས་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་ཐེག་གཅོད་མ་ི

ཐུབ། ཕྱིིས་སུ་གནམ་ནས་བབས་ཞིེས་པའིི་བོན་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལོ་དེའིང་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དྲིལོ་སྒྲོོག་ག་ིཐེབས་ཤིེས་སུ་སྤྱད་ཡིོད་པ་ད་ེ“བསྟོན་པ་དབུ་བརྙིེས་

པའིི་རྟེེན་འིབྲེེལོ་དུ་འིཕོགས་པའིི་གང་ཟག་གི་སྤྲུལོ་བ་དང་ཐུགས་རྗོེ་བསམ་ལོས་

འིདས་སོ”[5] ཞིེས་རྒྱུད་རྒྱལོ་བ་ོཛིའི་ིཁང་སྟོེང་དུ་དམ་ཆོས་ལྒིིགས་བམ་བབས་པའི་ི

བཟོ་དབྱིབས་ལྟར་ལྷད་བཅུག་ནས་ཆོས་འིབྱུང་མཁན་པོ་དག་གིས་ཕོན་ཚུན་ལོ་

དགག་པ་བསྐྱེོན་རེས་མཛིད་ཡིོད། ད་ེན་ིགཉིན་པ་ོགསང་བའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ཐེད་ཀྱི་ི

གནད་དོན་ཞིིག་ཡིིན་ལོ་དེའི་ིསྐོར་གྱི་ིགནད་དོན་ཁ་ཤིས་བདག་ག་ིདཔྱད་རྩོོམ་《 ནང་

བའིི་ཆོས་སྤེེལོ་གྱིི་ལྒིིགས་བམ་ཐེོག་མ་གཉིན་པོ་གསང་བའིི་སྐོར་གྱིི་དཔྱད་པ》ཞིེས་

པར་ཞུས་ཡིདོ་པས་འིདརི་ཞིབི་ཏུ་སྤྲོ་ོབར་མ་ིའིདདོ།
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ཡིང་ཁ་ཅིག་ག་ིའིདོད་ཚུལོ་ལོ་ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོརིའི་ིདུས་སྐབས་སུ་རྒྱལོ་རྒྱུད་མ་ིཚིང་ག་ི

ཁྲོདོ་དུ་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་དར་སྲིལོོ་ཆརེ་ཡིདོ་པ་འིདྲ་སྟོ་ེརྒྱུ་མཚིན་གངོ་གསལོ་

ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་བྱུང་བའི་ིལོ་ོདུས་སུ་བཀའི་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིབྱོན་ཞིེས་

པའི་ིལུང་ད་ེབཞིག་ཡིོད། དེས་མ་ིངེས་པའི་ིཚུལོ་གོང་ནས་ཞུས་ཟིན་པས་འིདིར་སློར་

མ་ིསྤྲོ་ོལོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དབུ་བརྙིེས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་

བ་གཉིིས་ན་ིག་ོདོན་ཐེ་དད་ཅིང་གཏན་ནས་མ་ིའིདྲ་སྟོ་ེདབུ་བརྙིེས་ན་དར་མ་ིདགོས་པ་

ཤིེས་ཐུབ་པ་ནི་ལྷ་ཐེོ་ཐེོ་རིའིི་དུས་སུ་ཆོས་སྤེེལོ་ལྒིིགས་བམ་ཙམ་འིབྱོར་བའིི་དབུ་

བརྙིེས་ཀྱིང་ལྟ་བ་དང་བསམ་བླ་ོདར་བའི་ིདབུ་བརྙིེས་ཐུབ་མེད་པ་ན་ིའིགོས་ལོ་ོགཞིོན་

དཔལོ་ནས་“ཆོས་ཀྱིི་ལྒིིགས་བམ་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིིན་གྱིི། བྲེི་བ་དང་བཀློག་པ་དང་

འིཆད་པ་སགོས་ན་ིམདེ་ད”ོ[6] ཞིསེ་དང་། ཀློངོ་ཆེན་རབ་འིབྱམས་པས“བསློབ་ཏུ་མ་

གཏུབ་ཅིང་དར་བར་མ་ནུས་ནས”[7] ཞིེས་སོགས་ལོ་ོརྒྱུས་ཟིན་ཐེ་ོདག་ལོ་ཞིིབ་ཏུ་

བརྟེགས་ན་ཤིསེ་ཐུབ་པས་ང་ཚིསོ་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགནད་དནོ་ལོ་བལྟ་དུས་སུ་སྐབས་དའེི་ི

ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཁོར་ཡུག་གི་འིདུ་ཤིེས་དང་གནས་བབ་ལོ་ཞིིབ་ཏུ་བརྟེགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལོ་ཆནེ་ཡིནི་པས་མ་ིརགིས་གཞིན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཟནི་ཐེ་ོཁ་ཤིས་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་ནས་

བདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་གནད་དནོ་ལོ་དཔྱད་ན་སྐབས་རརེ་སྣ་འིཐེནེ་ནས་ཁ་ནང་དུ་

ཐེོན་ར་ེབའི་ིགཏམ་རྒྱུད་ཀྱིང་འིབྱུང་ངེས་ས།ོཡིང་གནད་དོན་གཞིན་ཞིིག་ན་ིགཉིའི་ཁྲོིའི་ི

དུས་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་ཡིོད་པའིི་འིདོད་ཚུལོ་དེ་

ཡིནི། དའེི་ིསྐརོ་ལོ་དངེ་ག་ིདཔྱད་འིབྲེས་ཁ་ཤིས་ན་སྒྲུབ་བྱདེ་ལྟར་སྣང་འིགའི་ར་ེབཀོད་

ཡིོད་མོད་ད་ེདག་ར་ེར་ེལོ་དབྱ་ེཞིིབ་བྱས་ཀྱིང་དགོས་པ་ཆེར་མ་ིསྣང་བས་བཞིག་ལོ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ཁྲོོད་གཉིའི་ཁྲོིའི་ིདོགས་ལོན་དུ་རྩོིབས་ལྷ་སྐར་མ་ཡིོལོ་སྡ་ེཡིིས་ཕུལོ་

བའི་ིལོན་སྟོ“ེརྐུ་ལོ་ལོན་མཆསི། སྡང་ལོ་བྱམས་མཆསི། དུག་ལོ་སྨན་མཆསི། དགྲེ་ལོ་

ཟིན་མཆིས། གདོན་ལོ་ལྷ་མཆིས། རྫུན་ལོ་བདེན་མཆིས། སྲིི་དང་ཅན་ལོ་གནན་

ཐེབས་མཆསི། བྱད་ལྟེམས་ལོ་བསྒྲོལོ་ཐེབས་མཆསི། གཡི་ོལོ་དྲང་མཆསི”[8] ཞིསེ་

བཀདོ་ཡིདོ་པ་འིདརི་བཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔ་ནས་གཉིའི་ཁྲོ་ིབཙན་པའོི་ི“དགོས་དྲུག[9] ”ཟརེ་

ཞིིང་“གཡིག་ལོ་མཚིོན་ཡིོད” [10] ཅེས་པ་ལོས་གཞིན་ལྔ་བ་ོཕོལོ་ཆེར་གོང་ག་ིལུང་

ད་ེདང་མཚུངས་ལོ་ཁ་ཅིག་གིས་འིད་ིན་ིནང་བའི་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོལོ་འིབྲེེལོ་

བ་དམ་པ་ོཡིོད་པ་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིསྲིོག་ཤིིང་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་ིདག་ེབ་བཅུའི་ིདགོངས་

བཞིེད་ཀྱི་ིདབར་དུ་ཁྱད་པར་དམིགས་བསལོ་མེད་པ་དེས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ན་ིགཉིའི་ཁྲོ་ི

བཙན་པའོི་ིདུས་ནང་ཆསོ་ད་ེཉིདི་བདོ་ཡུལོ་དུ་དར་འིག་ོབརྩོམས་ཡིདོ་པའི་ིའིདདོ་ཚུལོ་

འིཛིིན་བཞིིན་ཡིོད། བདག་ག་ིའིདོད་ཚུལོ་ལོ་དག་ེབ་ཉི་ིཚི་ེབ་ར་ེདང་བྱམས་སྙིང་རྗོ་ེཡི་ི

ནང་དོན་ཁ་ཤིས་ར་ེའིདུས་ཡིོད་པ་ཐེམས་ཅད་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིཁོངས་སུ་བསྡུ་མ་ིནུས་སྟོ་ེ

ད་ེལྟར་ན་ཁ་ཆེའི་ིཆོས་ལུགས་དང་ཡི་ེཤིེས་ཆོས་ལུགས་ནའིང་ད་ེདང་དབྱིབས་འིདྲ་

བ་ཁ་ཤིས་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་པས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིཁོངས་སུ་བསྡུ་དགོས་པའི་ིཁས་ལོེན་ལྕི་ི

མ་ོདབུ་རུ་འིབབ་སྲིིད་ལོ་གལོ་ཏ་ེགཉིའི་ཁྲོིའི་ིདོགས་ལོན་རྣམས་དག་ེབཅུའི་ིདགོངས་

བཞིེད་དང་མཐུན་པར་འིདོད་ན་དགྲེ་བོ་འིདུལོ་བའིི་ཐེབས་བཀོད་དང་གཡིག་ལོ་

མཚིོན་འིདེབས་པ། བྱད་ལྟེམས་བསྒྲོལོ་ཐེབས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེདག་ཀྱིང་དག་ེབཅུའི་ི

དགོངས་བཞིེད་ལོ་མཐུན་མིན་ཞིིབ་ཏུ་དཔྱད་དགོས་པའིི་གནས་སོ།སྤྱིར་ཡིང་སྲིི་

གནོན་ཐེབས་དང་བྱད་ལྟེམས་བསྒྲོལོ་ཐེབས་སོགས་འིཇིིག་རྟེེན་པའི་ིཆ་ོགའི་ིསྐོར་གྱི་ི
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ནང་དོན་རྣམས་བོན་ལུགས་ལོ་མ་གཏོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིཁྲོོད་དུ་དར་

ཁྱབ་ཆེན་པ་ོམ་ིསྣང་ཞིིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཐེོག་མར་དར་དུས་ལྟ་བ་གཙོར་

བཟུང་ནས་དར་བ་ཞིིག་ཡིིན་ལོ་ཕྱིིས་སུ་དགོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་ནས་བོན་ལུགས་ཀྱི་ི

ཆ་ོགའི་ིཕྱིིའི་ིརྣམ་པ་བཞིག་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ནང་དུ་སིམ་འིཛུལོ་བྱས་པའི་ིདུས་

ན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ཡུལོ་དུ་གཞི་ིརྐང་ཚུགས་ནས་དར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆ་ེ

བའི་ིསྐབས་ཡིིན། གོང་གསལོ་གཉིའི་ཁྲོིའི་ིདོགས་ལོན་འིད་ིརྣམས་ན་ིསྐབས་དེའི་ིབོན་

པོའི་ིརྒྱུའི་ིཐེེག་པའི་ིནང་དོན་གྱི་ིཁོངས་གཏོགས་ཡིིན་ལོ་བོན་གཞུང་བྱམས་མ་ལོས་

ཀྱིང་“རྒྱལོ་བ་ོགཉིའི་ཁྲོིའི་ིརིང་ལོ་རྒྱུའི་ིབོན་ཤིེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིིས་དར་ཏེ། མགོན་

ཤིེས་ལྷ་བོན། གཡིང་ཤིེས་ཕྱི་བོན། འིགྲེ་ོཤིེས་གླུད་གཏོང་། འིདུར་ཤིེས་སྲིིད་གཤིེན། 

གཙང་ཤིསེ་སེལོ་འིདེབས། སྒྲོོལོ་ཤིསེ་ལྟ་བནོ། ཕོན་ཤིསེ་སྨན་དཔྱད། སྐསོ་ཤིསེ་རྩོསི་

མཁན། སྨྲ་ཤིསེ་གཏ་ོདགུ། ལྡངི་ཤིསེ་ཤི་བ། འིཕུར་ཤིསེ་ཇུ་ཐེགི འིགྲེ་ོཤིསེ་འིཕྲུལོ་བནོ། 

ད་ེརྣམས་ལོ་ཤིེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིིས་ཞིེས་བྱའིོ”[11] ཞིེས་འིབྱུང་བའི་ིབོན་པ་ོཤིེས་པ་

ཅན་བཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ིས་ོསོའི་ིགཉིེར་བྱའི་ིནང་དོན་དང་བསྡུར་ན་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་

ལོ་གནད་དོན་འིདིའིི་སྐོར་གྱིི་ནང་དོན་རྣམས་དཔྱད་རྩོོམ་གཞིན་ཞིིག་ནས་ཞུ་རྩོིས་

ཡིིན་པས་འིདིར་ཞིིབ་པར་མ་ིའིབྲེ་ིལོ་ཡིང་ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་“ད་ེནས་ཤིེས་པ་ཅན་

བཅུ་གཉིིས་ན།ི ཨ་མ་ིསྟོ་ེར།ེ ཨ་ིམ་ཡི་ེཤིེས་ཚུལོ་ཡིང་དགོངས་དག་ེའིདུན་ལོ་སོགས་

པ་ཤིེས་པ་མཁན་བཅུ་གཉིིས”[12] ཞིེས་འིབྱུང་བའི་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིཨ་མ་ིདང་ཡི་ེཤིེས།དག་ེ

འིདུན་ཞིེས་པའིི་ཐེ་སྙད་དག་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱིི་ཐེ་སྙད་ཡིིན་པར་ཡིང་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་

ཐེག་གཅོད་མི་ནུས་སྟོེ་འིཛིམ་གླེིང་ཤིར་ཕྱིོགས་པའིི་སྐད་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ལོེགས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ིཤིན་ཤུགས་ཐེབེས་པ་ཆསེ་མང་ཞིངི་ཨུ་རུ་སུ་དཀར་བའོི་ིསྐད་ཁངོས་སུ་

རྒྱ་གར་ལོེགས་སྦྱར་གྱིི་ཐེ་སྙད་མང་བ་ོམངོན་རྒྱུ་ཡིོད་ལོ་ཁ་ཆེའིི་ཀ་ོརན་གྱིི་གཞུང་

ལུགས་ནའིང་རྒྱ་གར་ལོེགས་སྦྱར་གྱི་ིཐེ་སྙད་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་པ་བཅས་ལོ་དཔྱད་ན་

ལྡའེུ་ཆསོ་འིབྱུང་ཁྲོདོ་དུ་ཨ་མ་ིཡིདོ་པ་ཙམ་གྱིསི་ནང་ཆསོ་བདོ་ཡུལོ་དུ་དར་ཐུབ་ཅསེ་

སྨྲ་མ་ིཐུབ་པ་དང་ཡི་ེཤིེས་དང་དག་ེའིདུན་ན་ིསྒྲོ་ལོ་གཞིིགས་ཏ་ེདོན་གྱི་ིའིཛིིན་སྟོངས་

ཀྱི་ིཐེད་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཡིིན་ན་མ་ངེས་ཏ་ེསྐབས་ད་ེདུས་

བོད་ཡུལོ་དུ་ནང་ཆོས་དར་ཐུབ་མེད་པ་གོང་ནས་ཞུས་ཟིན་ལོ་སྒྲོ་འིདྲ་བ་ཙམ་གྱིིས་

དོན་གྱི་ིའིཛིིན་སྟོངས་མཚུངས་མ་ིདགོས་ཏ་ེཤིིང་ཏོག་ག་ིཁ་དོག་འིདྲ་བ་ཙམ་གྱིིས་ར་ོ

མཚུངས་མི་དགོས་པ་བཞིིན་ནོ།ཤིེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ཁྲོོད་དུ་སྣང་བའིི་ཨ་མི་

དང་དག་ེའིདུན་སོགས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་དུ་ཁས་བླངས་ནས་ནང་ཆོས་དར་བར་སྨྲ་

ན་གོང་གསལོ་བྱམས་མ་ནས་ལུང་དྲངས་པའིི་ལུང་ཚིིག་དེ་དག་བོན་ལུགས་ཀྱིི་ཐེ་

སྙད་ཤི་སྟོག་ཡིིན་པས་བོན་ཆོས་དར་བར་ཁས་ལོེན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་རོ།མདོར་ན་

དགོས་སློངོ་མང་བ་ོཞིགི་ག་ིརྒྱུ་མཚིན་ལོ་བརྟེནེ་ནས་བརྗོདོ་འིདདོ་པ་ན་ིབདོ་ཡུལོ་དུ་ཕྱི་ི

ལོོའི་ིདུས་རབས་གཉིིས་པ་ཡིས་མས་སུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་ཐུབ་མེད་པ་

དང་དེའི་ིསྐབས་སུ་ནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་ར་ེགཉིིས་བོད་ཀྱི་ིཡུལོ་བྱ་ེབྲེག་པ་ཁ་ཤིས་སུ་

སློེབས་ཡིོད་སྲིིད་ཀྱིང་ད་ེདག་སུ་ཡིིན་སོགས་གནས་ཚུལོ་གསལོ་བ་ོམིག་སྔའི་ིཡིིག་

ཚིངས་ལོ་བརྟེེན་ནས་ཤིེས་རྟེོགས་མ་ིནུས་ལོ་ནང་བའི་ིརྒྱ་ཆ་ེབའི་ིལྟ་བ་དང་བསམ་བླ་ོ

དར་བ་དེ་བས་ཀྱིང་རྟེོགས་མི་ནུས་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས་ལྷ་ཐེོ་ཐེོ་རི་ནས་བསྟོན་པའིི་

དབུ་བརྙིེས་ཟེར་བ་ན་ིནང་ཆོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་མཚིོན་བྱེད་ཀྱི་ིརྟེེན་ནམ་ལྒིིགས་བམ་ཁ་ཤིས་
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ཐེནོ་པར་བཤིད་པ་ཡིནི་གྱི་ིནང་ཆསོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་ལྟ་བ་དར་ནས་དབུ་བརྙིསེ་པར་

གོ་བ་མིན་ལོ་བཙན་པོའི་ིམི་རྒྱུད་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དེ་ཁས་ལོེན་མ་ནུས་པའིི་

སྟོབས་ཀྱིིས་ནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་གྱི་ིམཁན་པོའིང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕོེབས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ི

ཟནི་ཐེ་ོཤིནི་ཏུ་མང་བ་ད་ེདག་བཞིནི་ན།ོ

ཤིེས་རབ་གོ་ཆས་མཛིད་པའིི་ལྷ་ལོས་ཕུལོ་བྱུང་གི་བསྟོོད་འིགྲེེལོ་[13] དང་

འིབྲེོང་བུས་དྲངས་པའི་ིདབུས་བ་བླ་ོགསལོ་གྱི་ིརྦ་བཞིེད[14] དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོ

གང་ཡིིན་བཞིེད་པ་མ་ིམཐུན་ཀྱིང་ཕོལོ་ཆེར་ཡི་ེཤིེས་མ་ཤི་ིཀ་མ་འིཁྲུངས་གོང་ག་ིཕྱི་ི

ལོ་ོཉིིས་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡི་ིསྔོན་ལོ་རྒྱ་གར་ནས་དམག་འིཁྲུག་བྱུང་ནས་མ་མཐུན་པར་

རྒྱལོ་བོའི་ིབུ་དཔུང་དང་བཅས་པ་ར་ིགངས་ཅན་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བྲེོས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ི

ལོ་ོརྒྱུས་འིགའི་ཤིས་སུ་བཤིད་ཡིོད་ལོ་ཁ་ཅིག་གིས་ད་ེན་ིབོད་མིའི་ིམ་ིརྒྱུད་ཡིིན་པར་

གླེངེ་ཡིདོ་ཀྱིང་དའེི་ིཡིར་སྔནོ་ནས་བདོ་ཡུལོ་དུ་གཉུག་མར་གནས་པའི་ིམ་ིཡིདོ་པར་ཆ་

འིཇིགོ་གནང་དགསོ་ལོ་རྒྱུ་མཚིན་འིད་ིའིདྲ་ཞིགི་ལོ་བརྟེནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཡུལོ་ལུགས་མ་ི

འིདྲ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཏ་ེའིབྲེོང་བུས་དྲངས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་སྣ་ཚིོགས་ལོས་བྱུང་བའི་ིལུང་ད་ེ

དང་ཐེང་ཡིིག་གསར་རྙིིང་ལོས་རྗོ་ེབློན་རྣམས་ལོ་ོརེར་འིདུན་མ་ཆུང་ངུ་ར་ེབསྡུས་ནས་

ཁྱ་ིལུག་སྤྲོེལོ་གསུམ་དམར་མཆོད་བྱེད་པའི་ིཡུལོ་ལུགས [15] མཁའི་འིགྲེ་ོཡི་ེཤིེས་

མཚི་ོརྒྱལོ་གྱི་ིརྣམ་ཐེར[16] ན་བཀོད་པའི་ིཡུལོ་ལུགས་ད་ེསོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ིཡུལོ་

ལུགས་སུ་བསྡུ་མི་ནུས་ལོ་འིཛིམ་གླེིང་མི་རིགས་སྤྱི་ལོ་གདོད་མའིི་ཆོས་ལུགས་

དབྱིབས་འིདྲ་བ་མང་བ་ོམཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་པས་དབྱིབས་འིདྲ་བ་ཙམ་རྒྱུ་མཚིན་དུ་བྱས་

ནས་ད་ེདེའི་ིཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་མ་ིནུས་ལོ་ཡུལོ་ལུགས་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནས་ཡུལོ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

བྱོལོ་དུ་འིབྱོར་བའི་ིམ་ིད་ེདག་གིས་སྤྱ་ིཚིོགས་ཁྲོོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་པ་ལོས་བྱུང་

བའིི་ཤུགས་རྐྱེེན་དུ་དེ་བས་ཀྱིང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ཞིིག་རེད། གོང་གསལོ་གྱིི་ཡུལོ་

ལུགས་ད་ེརྣམས་ན་ིརྒྱ་གར་ནས་ཡུལོ་བྱོལོ་དུ་སློེབས་པ་ད་ེདག་ག་ིའིཚི་ོབའི་ིབགས་

ཆགས་དང་ཡུལོ་ལུགས་གོམས་སྲིོལོ་ཤིིག་ཡིིན་པར་ཆ་འིཇིོག་བྱས་ཏེ་དེའིི་ཁྲོོད་དུ་

གནས་པའི་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིའིདུ་ཤིེས་དེའིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིའིདུ་ཤིེས་

ཡིིན་པར་ཆ་འིཇིོག་ཤིིན་ཏུ་བྱེད་དཀའི་བ་ཞིིག་སྟོ་ེཡུལོ་ལུགས་དེའི་ིཁྲོོད་དམར་མཆོད་

འིབུལོ་བ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་དགོངས་དོན་དང་མི་མཐུན་པ་མང་

བའིི་ཕྱིིར་རོ།ཡིང་གཅིག་ནི་དེ་དག་སྟོོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཞིལོ་བཞུགས་པའིི་དུས་

སྐབས་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོཔད་ས་ལོིའི་ིརྒྱལོ་བུ་འིཆར་བྱེད་ཀྱི་ིབུའི་ིདཔུང་ཚིོགས་ཡིིན་པར་

ཡིང་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་ཐེག་གཅོད་མ་ིནུས་སྟོ་ེརྒྱལོ་བ་ོསུ་ཡིིན་གྱི་ིསྐོར་ལོ་ལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་

ཚིངས་ཀྱིི་བཞིེད་པ་མི་མཐུན་པས་ད་དུང་དཔྱད་གཞིིར་ལུས་ཡིོད་ལོ་གལོ་ཏེ་ཡིིན་

པའི་ིདབང་དུ་བཏང་ནའིང་ད་ེདག་ག་ིཡུལོ་ལུགས་ཀྱིིས་བོད་སྤྱ་ིལོ་ཤིན་ཤུགས་ཐེེབས་

དགོས་པའི་ིངེས་པ་ག་ལོ་ཡིོད། སྟོོན་པ་ཞིལོ་བཞུགས་པའི་ིདུས་དང་མ་བཞུགས་པའི་ི

ཕྱིིས་སུའིང་རྒྱ་གར་གྱིི་ཡུལོ་དང་ཡུལོ་ཕྲན་དག་ན་ཕྱིི་རོལོ་མུ་སྟོེགས་པའིི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱིང་དར་ཡིོད་པས་འིད་ིདག་ག་ིའིདུ་ཤིེས་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ི

འིདུ་ཤིེས་ཡིིན་ངེས་པའིི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁུངས་མ་ཞིིག་ཤིིན་ཏུ་རྙིེད་དཀའི་བས་རྟེོག་པ་

མཐེའི་བཟུང་ཙམ་བྱེད་པ་ལོས་གཞིིག་མེད་ཀྱིི་རྣམ་གཞིག་གསར་བ་ཞིིག་བྱེད་མི་

ཐུབ་པ་བཅས་ཞིར་བྱུང་དུ་སྨྲས་ས།ོ

མད་ོདོན་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པའི་ིག་ོརིམ་ཁྲོོད་གནའི་རྫིས་སྔོག་འིདོན་
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གྱི་ིརིག་གནས་བྱ་འིགུལོ་དང་དཔྱད་ཡིིག་རྙིིང་གྲེས་གསར་དུ་རྙིེད་དུས་སྔོན་གྱི་ིལྟ་བ་

དང་བཤིད་སྲིོལོ་རྩོ་བ་ཉིིད་ནས་འིགྱུར་བ་ན་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིཆོས་ཉིིད་ཅིག་ཡིིན་མོད་

མིག་སྔའིི་ལོོ་རྒྱུས་ཡིིག་ཚིངས་ལོ་དབྱེ་ཞིིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་རང་ལུགས་ལོ་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ཡུལོ་ནས་དབུ་བརྙིེས་པར་ག་ོདོན་གསུམ་ཡིོད་པར་འིདོད་དེ། 

ཆསོ་སྤེལེོ་གང་ཟག་ཐེགོ་མར་འིབྱརོ་ནས་དབུ་བརྙིསེ་པའི་ིཚུལོ་དང་ཆསོ་སྤེལེོ་ལྒིགིས་

བམ་ཐེོག་མར་འིབྱོར་ནས་དབུ་བརྙིེས་པའི་ིཚུལོ། ནང་ཆོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་ལྟ་བ་

ཐེོག་མར་དར་ནས་དབུ་བརྙིེས་པའི་ིཚུལོ་དང་གསུམ་བཅས་སོ།ཆོས་སྤེེལོ་གང་ཟག་

ཐེོག་མར་འིབྱོར་ནས་དབུ་བརྙིེས་པའི་ིཚུལོ་ན་ིཤིར་རྫིའི་ིལོེགས་བཤིད་མཛིོད་སོགས་

བོན་ལུགས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཚིངས་མང་བོར་རྒྱ་གར་གྱི་ིཆོས་སྤེེལོ“རིན་ཆེན་དངོས་

གྲུབ” [17] ཞུ་བ་ཞིགི་བདོ་ཡུལོ་ལོ་འིབྱརོ་ནས་ཐེགོ་མར་རྒྱལོ་རྒྱུད་མ་ིཚིང་ག་ིཁྲོདོ་དུ་

ནང་ཆོས་སྤེེལོ་མོད་སྐབས་དེར་བོན་ལུགས་ཧ་ཅང་དར་ཤུགས་ཆ་ེསྟོབས་ཆོས་སྤེེལོ་

མ་ནུས་པའི་ིཁར་རྒྱལོ་འིབངས་འིཁྲུགས་པའི་ིའིགལོ་རྐྱེེན་བཟོས་པའི་ིགནས་ཚུལོ་ད་ེ

ན་ིཆོས་སྤེེལོ་གང་ཟག་འིབྱོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དབུ་བརྙིེས་པའི་ིདུས་སུ་

འིཇིོག་དགོས་པར་འིདོད་ད་ེཁྲོ་ིབདུན་གྱི་ིརིང་དུ་ཆོས་སྤེེལོ་གང་ཟག་འིབྱོར་ཡིོད་སྲིིད་

ཀྱིང་མཚིན་གཞི་ིབགྲེངས་རྒྱུ་མེད་པས་འིད་ིལྟར་བཞིག་པ་ཡིིན་ལོ་འིད་ིན་ིབོད་ཀྱི་ིད་

ཡིོད་ལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཆའི་ིདགོངས་པ་དང་རྦད་ད་ེམཐུན་པ་ཞིིག་ཡིིན། རྒྱུ་རྐྱེེན་འིད་ིལོ་

བརྟེེན་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་ཉིམས་ཞིིབ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོར“དམ་ཆོས་མཛིད་

པའི་ིབོད་རྒྱལོ་དང་བོ”[18] ཞིེས་མཚིན་གྱི་ིཆ་ོལོ་ོགནང་བ་ན་ིད་དུང་ཞིིབ་ཏུ་དཔྱད་

པའི་ིགནས་སུ་མཐེོང་ང།ོཆོས་སྤེེལོ་ལྒིིགས་བམ་འིབྱོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཀྱིི་དབུ་བརྙིེས་པ་ནི་ལྷ་ཐེོ་ཐེོ་རིའིི་དུས་སྐབས་སུ་སྤེང་ཀོང་ཕྱིག་རྒྱ་སོགས་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིཆོས་ཚིན་དང་ལྟ་བ་བཀོད་པའི་ིལྒིིགས་བམ་གཉིན་པ་ོགསང་བ་

ལོ་ོཙཱ་བ་རྣམ་པ་གཉིིས་ནས་ཐེོག་མར་བསྣམས་ཡིོང་བའི་ིགནས་ཚུལོ་ད་ེརེད། དེའི་ི

ཡིར་སྔནོ་ནས་ཆསོ་སྤེལེོ་གང་ཟག་འིབྱརོ་ཡིང་ཆསོ་སྤེལེོ་ལྒིགིས་བམ་འིབྱརོ་ཡིདོ་པའི་ི

གནས་ཚུལོ་མ་ིསྣང་བས་ད་ེལྟར་བཞིག་པ་ཡིིན། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་

དང་བསམ་བླ་ོསོགས་རྒྱལོ་བོའི་ིཕོ་ོབྲེང་ནས་འིབངས་ཕོལོ་བའི་ིབར་དུ་དར་ནས་དབུ་

བརྙིེས་པའི་ིཚུལོ་ན་ིཆོས་རྒྱལོ་སྲིོང་བཙན་སྒེམ་པོའི་ིདུས་ནས་འིག་ོབརྩོམས་པ་ཡིིན་

ཏེ་ལྡེའུ་འིབྱུང་ན་“ཡིང་མེས་སྲིོང་བཙན་སྒེམ་པོའི་ིསྐུ་རིང་ལོ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱིི་སྲིོལོ་

བསྟོོད་”[19] ཅེས་འིབྱུང་ལོ་སྐབས་འིདིར་སྲིོལོ་བཏོད་ཅེས་པ་ན་ིཆོས་སྤེེལོ་ལྒིིགས་

བམ་དང་ཆོས་སྤེེལོ་གང་ཟག་འིབྱོར་ནས་སྲིོལོ་བཏོད་ཅེས་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ལྟ་བ་

དང་བསམ་བླ་ོདར་ནས་སྲིོལོ་བཏོད་པར་ག་ོབ་ལོེན་དགོས་ལོ་གནས་ཚུལོ་འིད་ིལོས་

ང་ཚིོས་སྲིོང་བཙན་ཡིན་ཆོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་དགོངས་དོན་དར་མ་

ཐུབ་པ་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་སྲིོང་བཙན་གྱི་ིསྐབས་དེར་ཇི་ིལྟར་དར་རམ་འིདོད་ན་“ལྷ་ཆོས་

དག་ེབ་བཅུ་ལོ་དོན་གྱི་ིདཔ་ེབླངས་ནས་ལུས་ངག་གིས་དག་ེབ་བཅུ་སྤྱད་པས་མཐེ་ོ

རིས་དང་ཐེར་བའིི་ལོམ་སྟོོན”[20] ཅེས་སྲིོང་བཙན་ཁོང་གིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ིདགོངས་དོན་ཁ་ཤིས་ཁྲོིམས་ལུགས་ཀྱི་ིགྲེས་སུ་བཞིག་ནས་དར་བ་དང་

སྲིོང་བཙན་གྱི་ིབརྩོམས་ཆོས་ཡིིན་ཟེར་བའི་ིམ་ན་ིབཀའི་འིབུམ་བྱ་བར་“ད་ེནས་ལོ་ོ

བཅུ་གསུམ་དུ་ལོ་ོཙཱ་བས[ཐེནོ་མ་ིསམ་བྷོ་ོཊ] བསྒྱུར་ཞིངི་བྲེསི་ནས། རྒྱལོ་བའོི་ིཆསོ་ཐེམས་

ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞིེས་བྱ་བའིི་ཏིང་ངེ་འིཛིིན་ལོ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། ཆོས་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིཚིགི་དནོ་ལོ་མངའི་བརྙིསེ་པར་གྱུར་ཏ”ོ[21] ཞིསེ་འིབྱུང་བ་ལྟར་སྐབས་

ད་ེཤིེད་དུ་ཐེོན་མིས་སྔར་གྱི་ིསྤེང་ཀོང་ཕྱིག་རྒྱ་སོགས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཆོས་

སྤེེལོ་བ་སོགས་སྲིོང་བཙན་གྱི་ིདུས་སྐབས་འིད་ིན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་

དང་བསམ་བློ་དར་ནས་དབུ་བརྙིེས་པའིི་དུས་སྐབས་ཡིིན་པས་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་བོད་ཡུལོ་དུ་དར་བའི་ིལོ་ོཚིིགས་ཐེོག་མའིང་འིད་ིདུས་འིཇིོག་དགོས་ལོ་ཆོས་

སྤེེལོ་གང་ཟག་དང་ཆོས་སྤེེལོ་ལྒིིགས་བམ་ཐེོག་མར་འིབྱོར་ནས་དབུ་བརྙིེས་པ་དང་

སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་བསམ་བླ་ོདར་ནས་དབུ་བརྙིསེ་པ་ན་ིམ་ིའིདྲ་སྟོ་ེ

སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་དར་མ་དར་ན་ིབསམ་བླ་ོདང་ལྟ་བ་དར་མ་དར་ལོ་བཤིད་པ་

ཡིིན་པའི་ིཞིིབ་ཆ་ཤིེས་དགོས་ལོ་འིདིའི་ིསྐོར་གྱི་ིགནས་ཚུལོ་ཞིིབ་པ་ཀློོག་མཁན་རྣམ་

པར་ཞིིབ་ཏུ་སྤྲོ་ོམ་དགོས་པས་བཞིག་ལོ་འིདོད་ན་གཞིན་ནས་ཤིེས་པར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་

བརྩོ་ེལྡན་ཀློགོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ིམདུན་སར་ཕུལོ་བའི་ིརང་ག་ིལྟ་ཚུལོ་ཙམ་མ།ོ།

དཔྱད་གཞིིའིི་ཡིིག་ཆའིི་སོྐོར།

[1] [8] [12] [20] མཁས་པ་ལྡའེུས་མཛིད་པའི་ི《  རྒྱ་བདོ་ཆསོ་འིབྱུང་རྒྱས་པ》 1987ལོརོ་

བོད་ལྗོོངས་མ་ིདམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་།ཤི249དང་ཤི234ཤི 242ཤི254བཅས་

ན་གསལོ།

[2] [13] དཔའི་བ་ོགཙུག་ལོག་ཕྲེང་བས་མཛིད་པའི་ི《 ཆོས་འིབྱུང་མཁས་པའི་ིདགའི་སྟོོན》 

1986ལོརོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤི168ན་གསལོ།

[3] 《  བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལྔ》ལོས་《 ནེལོ་བའི་ིཆོས་འིབྱུང་།》 1990 ལོོར་བོད་

ལྗོངོས་བོད་ཡིགི་དཔ་ེརྙིངི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤི15ན་གསལོ།
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

[4] སྟོག་ཚིང་དཔལོ་འིབྱརོ་བཟང་བོས་མཛིད་པའི《ི  རྒྱལོ་རབས་མང་བའོི་ིལོགེས་བཤིད་རྣམ་

གྲེངས་ཡིིད་འིཛིིན་ནོར་བུའིི་ཕྲེང་བ》 2007ལོོར་ཀྲུང་ག་ོབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། 

ཤི119ན་གསལོ།

[5] རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བས་མཛིད་པའི《ི   དབེ་ཐེརེ་དཔྱདི་ཀྱི་ིརྒྱལོ་མའོི་ིགླུ་དབྱངས》 1988ལོརོ་

མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤི16ན་གསལོ།

[6] འིགོས་ལོ་ོགཞིོན་ནུ་དཔལོ་གྱིིས་མཛིད་པའི་ི《  དེབ་ཐེེར་སྔོན་པ》ོ 1984ལོོར་ཟ་ིཁྲོོན་མ་ི

རགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤི63ན་གསལོ།

[7] ཀློོང་ཆནེ་རབ་འིབྱམས་པས་མཛིད་པའི་ི《 ཀློོང་ཆནེ་ཆསོ་འིབྱུང》 1991ལོརོ་བདོ་ལྗོངོས་

བདོ་ཡིགི་དཔ་ེརྙིངི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤི221ན་གསལོ།

[9] [10] 《  བཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔ》 ཨ་ོརྒྱན་གླེིང་བས་གཏེར་ནས་བཏོན། 1986ལོོར་མ་ིརིགས་

དཔ་ེབསྐྲུན་ཁང་གསི་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཤི435ན་གསལོ།

[11] 《  བྱམས་མ》 ཟ་ིཁྲོོན་ཞིིང་ཆེན་མ་ིརིགས་ཞིིབ་འིཇུག་ཁང་ག་ིདབུ་མེད་གླེོག་དཔར་མར་

གསལོ།

[14] འིབྲེངོ་བུ་ཚི་ེརངི་རྡེ་ོརྗོ་ེཡིསི་བརྩོམས་པའི་ི《 རྩོདོ་བཟླགོ་ཐེམེ་སྤུངས་མ》 2007ལོོར་ཀན་

སུའུ་མ་ིརགིས་དཔ་ེབསྐྲུན་ཁང་གསི་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཤི13ན་གསལོ།

[15] དོན་གྲུབ་རྒྱལོ་གྱིིས་བསྒྱུར་བའི་ི《  ཐེང་ཡིིག་གསར་རྙིིང་ལོས་བྱུང་བའི་ིབོད་ཆེན་པོའི་ི

སྲིིད་ལུགས》 1983ལོོར་མཚི་ོསྔོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེབསྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཤི130ན་

གསལོ།

[16] 《 མཁའི་འིགྲེོ་ཡིེ་ཤིེས་མཚིོ་རྒྱལོ་གྱིི་རྣམ་ཐེར》 སྟོག་ཤིམ་རྡེོ་རྗོེ་གཏེར་ནས་བཏོན། 

1989ལོརོ་ཟ་ིཁྲོནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གསི་བསྐྲུན། ཤི140ན་གསལོ།
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[17] 《  ལོེགས་བཤིད་རིན་པོ་ཆེའིི་གཏེར་མཛིོད》 ཤིར་རྫི་བཀྲ་ཤིིས་རྒྱལོ་མཚིན་གྱིིས་

མཛིད།1985ལོརོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤི186ན་གསལོ།

[18] ཀིརྟེ་ིབླ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིིན་གྱི་ིམཛིད་པའི་ི《  གནའི་རབས་བོད་ཀྱི་ིསྲིིད་དོན་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་

དཔྱད་པ་དྭངས་གསལོ་མ་ེལོངོ》  ཀིརྟེའིི་ིབྱེས་པ་གྲྭ་ཚིང་གསི་དཔར། ཤི3ན་གསལོ།

[19] 《  ཆསོ་འིབྱུང་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚིན》  ལྡའེུ་ཇི་ོསྲིས་ཀྱིསི་མཛིད། 1987 ལོརོ་བདོ་

ལྗོངོས་མ་ིདམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་། ཤི108ན་གསལོ།

[21] ཆོས་རྒྱལོ་སྲིོང་བཙན་སྒེམ་པོས་མཛིད་པར་གྲེགས་པའིི་《 མ་ནི་བཀའི་འིབུམ》 

1991ལོོར་མཚི་ོསྔོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེབསྐྲུན་ཁང་གིས་ལྕིགས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིདཔ་ེཆ་སྣ་རིང་

མ། ཤི269ན་གསལོ།
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བནོ་གྱི་ིརགི་གནས་ཉིམས་ཞིབི་ལས་འིགྱིན་སངས་ཀྱི་ིདགོས་

ལན་བསྡུས་པོའི་ིསྐོརོ།

ཕྲན་དབུས་གཙང་ནས་སློོབ་གཉིེར་བྱེད་པའིི་དུས་མཚིམས་ཤིིག་ཏུ་མཆེད་

གྲེོགས་ཤིིག་གིས་བླ་དཔ་ེཚིོགས་ཞིེས་པའི་ིདེབ་སྐོར་ཞིིག་སྐྱེེས་འིཚིམས་སུ་བསྩལོ་

ཀྱིང་དཔེ་ཀློོག་ཉིམས་ཞིིབ་ཀྱིི་བྲེེལོ་བས་གང་མཚིམས་ཤིིག་ལོ་བཀློག་མ་ཐུབ། རེ་

ཞིིག་ངལོ་གསོའི་ིདུས་ཚིོད་ཐུང་ངུ་ཞིིག་བེད་སྤྱད་ནས་ཁོ་ཚིོའིི་དེབ་ཕྲེང་དག་བམ་

ཀློོག་ཙམ་བྱས་ཀྱིང་དགོས་པ་ཆེར་མ་མཐེོང་བས་རེ་ཞིིག་སྣང་མེད་དུ་བཞིག་ཀྱིང་

གྲེགོས་ཡིནོ་ཏན་ཅན་ཞིགི་ག་ིགླེངེ་མལོོ་ཞིརོ་འིཕྲསོ་ལོས་འིགྱིན་སངས་རྒྱས་དནོ་གྲུབ་

ཀྱིིས་བྲེིས་པའིི་དཔྱད་རྩོོམ་ཀྱིི་དེབ་གཟུགས་དེ་ཡིང་བསྐྱེར་བཀློག་འིདོད་བྱུང་བས་

གང་མགྱིོགས་སྒེོས་ཚིར་གཅིག་བཀློགས་པ་ཡིིན་ལོ་དཔྱད་རྩོོམ་འིདིར་མཚིོན་ན་ད་

ལྟའི་ིདུས་སུ་དཔ་ེཀློོག་སློོབ་སྦྱོང་ལོ་ཐུགས་མཉིེས་མེད་ཅིང་སེམས་ལོ་ཅ་ིདྲན་ཡིིག་

ཐེོག་ཏུ་འིཁོད་པའི་ིམ་ིརབས་གསར་བའི་ིབག་མེད་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱོད་དག་ལོས་རིང་དུ་འིདས་

ཤིིང་ཤི་ཟིན་སྤུ་ཟིན་གྱི་ིདཔྱད་གཞིིའི་ིཡིིག་རིགས་གང་རྙིེད་དང་རང་ཚིོད་ཀྱིིས་ད་ེདག་

ལོ་དབྱེ་ཞིིབ་བྱས་པར་དཔྱད་ན་ཤིེས་རིག་ཉིམས་ཞིིབ་ལོ་བླ་ོམོས་ཡིོད་མཁན་ཞིིག་

ཡིནི་པ་རྟེགོས་ནུས་ཀྱིང་དཔྱད་རྩོམོ་ཡིངོས་རྫིགོས་མཐེར་ཆགས་སུ་བཀློག་ནས་འིབྲུ་

ནག་གདོང་འིདེད་ཀྱིིས་ཞིིབ་མ་ོརྣམ་པར་འིཐེག་ན་དཔྱད་བཟོད་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་འིགྲེེང་

མ་ིནུས་པའི་ིཆ་མང་ཡིང་འིདིར་ར་ེར་ེབཞིིན་ཞིིབ་པ་མ་ིབྲེི། ད་ལྟའི་ིདུས་མཚིམས་སུ་
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བྱིས་པ་བསམ་མེད་ཀྱིི་བབ་ཅོལོ་སྨྲ་བར་ཞུགས་ལྟའིི་དོན་ལོ་གནས་མིན་གྱིི་ཡིིག་

སྙིགས་ཀྱིིས་ས་ཁ་བརྟེོལོ་ཡིང་དགག་ཡུལོ་དུ་མ་ིལོོངས་པས་བླ་ོཕོམ་ལོ་འིདིར་དཔྱོད་

པའི་ིབླ་ོགྲེསོ་ཀྱི་ིམགི་དབང་ཅུང་ཟད་ཕྱི་ེབར་སྣང་བའི་ིའིགྱིན་སངས་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོམོ་དའེི་ི

རབ་བྱདེ་དང་བའོི་ིསྐབས་ཤིགི་ཏུ་བནོ་གྱི་ིཤིསེ་རགི་ག་ིསྐརོ་ལོས་འིཕྲསོ་ཏ་ེཁ་ོབའོི་ིརང་

ལུགས་ཀྱི་ིདོགས་པ་ཁ་ཤིས་བཀོད་ཡིོད་པར་ར་ེར་ེབཞིིན་དོགས་ལོན་བསྐྱེོན་པར་སྤྲོ་ོ

བ་དང་བཅས།

འིགྱིན་སངས་ན་ར།ེ བདོ་ཀྱི་ིདཔྱད་གཞིའིི་ིཡིགི་ཆ་སྔ་ཤིསོ་སུ་བརྩོ་ིབའི་ིཏུན་ཧངོ་

གཏེར་ཡིིག་དང་བཙན་པོའི་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིརྡེ་ོརིང་དང་དྲིལོ་བུའི་ིཁ་བྱང་། སྦ་བཞིེད་

སོགས་ན་ཕོ་གཤིེན་རབ་ཀྱི་ིམྱི་ིབ་ོཞིེས་པ་ཆ་ོག་གཏོང་མཁན་གྱི་ིདུར་བོན་ཞིིག་ཡིོད་

པ་ལོས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་ཅེས་པའི་ིམིང་འིད་ིམཐེོང་རྒྱུ་མེད་ཟེར། 

ལོན། ད་ལྟ་རྒྱལོ་སྤྱིའི་ིདཔྱད་ཡིིག་ག་ིཁྲོོད་དུ་ག་ོགནས་གལོ་ཆེན་ཟིན་ཡིོད་པའི་ིཏུན་

ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་འིད་ིབོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོ་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེད་པར་མེད་དུ་མ་ིརུང་བའི་ིཡིིག་

ཆ་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ན་ིཐུན་མོང་གིས་འིདོད་ཀྱིང་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་ཆ་ཡིིན་ན་ཚིད་

མ་ཡིིན་མ་ིདགོས་ལོ་མཁས་དབང་ཚི་ེཏན་པས་ཏུན་ཧོང་ལྡོམ་ཡིིག་དང་མཁར་རྨེེའུ་

བསམ་གཏན་པས་བཅོས་བསྒྱུར་ཐེེངས་གཅིག་བརྒྱུད་མྱིོང་བར་འིཛིིན་པའིང་དཔྱད་

པའི་ིགནས་ཡིིན་ལོ་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་ཆར་བཀོད་ཡིོད་ན་བདེན་པ་དང་མེད་ན་རྫུན་པར་

བསམ་པ་ན་ིབྱསི་པའི་ིབསམ་ཚུལོ་འིབའི་ཞིགི་ག ོཏུན་ཧངོ་ཡིགི་ཆ་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་ིསྤྱ་ིདོན་འིཆར་བའི་ིམ་ེལོོང་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཏ་ེཡིིན་ན་བོད་ཀྱི་ིཡི་ིག་ེགསར་སྒྲོིག་གནང་

མཁན་ཐེོན་མིའི་ིམཚིན་དང་མཛིད་འིཕྲིན་སོགས་གསལོ་བོར་འིགོད་དགོས་ཀྱིང་མ་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

སྣང་བས་སོ།བཙན་པོའི་ིདུས་སྐབས་ཀྱིི་རྡེོ་རིང་དང་ཅོང་ཡིིག་སོགས་ཀྱིང་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་ཤུགས་ཆ་ེབའི་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིཆོས་སྲིིད་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིསྲིིད་

གཞུང་ག་ིཡིགི་ཆ་ཤི་སྟོག་ཡིནི་པས་བནོ་ལུགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིགདོ་པའི་ིཐེབས་མདེ་ལོ་སྦ་

བཞིེད་ཀྱིང་འིདྲ་མིན་ཅ་ིརིགས་ཤིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ཕྱིིས་སུ་བཅོས་བསྒྱུར་མཁན་པོའི་ིསྨྱུག་

རྩོེ་རེག་པ་ཤི་སྟོག་ཡིིན་པས་དཔྱད་གཞིིར་རུང་ཡིང་ཚིད་མར་འིཛིིན་མི་རིགས་

ས།ོདཔྱད་གཞི་ིའིད་ིརིགས་ཀྱི་ིཁ་ཤིས་ཁྲོོད་ན་ཕོ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེཞིེས་པའི་ིམཚིན་

དང་ཆ་ོགའི་ིཕྱིག་ལོེན་གྱི་ིགནས་ཚུལོ་བཀོད་ཡིོད་པ་ན་ིབདེན་པ་ཤི་སྟོག་ཡིིན་ལོ་འིད་ི

ན་ིགཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་ིརྒྱུའི་ིབོན་པོའི་ིལྟ་ཚུལོ་དང་ཆ་ོགའི་ིཕྱིག་ལོེན་

སོགས་ལོ་རྒྱུས་ལོོན་དང་སློོབ་སྦྱོང་མཛིད་ནས་ད་ེདག་ག་ིབསམ་བླ་ོབཅོས་བསྒྱུར་

དང་རྒྱུའི་ིཐེེག་པའི་ིཁོངས་སུ་བསྡུ་ཕྱིིར་ཡིིན་ལོ་ཡིིག་ཆ་འིད་ིདག་ཀྱིང་དེའི་ིསྐབས་ཀྱི་ི

གནས་ཚུལོ་ཕྱིིས་སུ་ངག་སྒྲོོས་སུ་བཀོད་པ་ཤི་སྟོག་ཡིིན་ཤིས་ཆ་ེབས་དགོས་མེད་ཀྱི་ི

དགོས་པ་བསྟོནེ་མ་ིདགསོ་ས།ོསྟོནོ་པ་གཤིནེ་རབ་མ་ིབསོ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱུའི་ིབནོ་པ་ོལོ་སློབོ་

སྦྱོང་དང་དེ་དག་གི་ལྟ་ཚུལོ་བསྒྱུར་བའིི་གནས་ཚུལོ་དྲན་པའིི་ཞྭ་བཤིད་དང་མཛིད་

མད་ོགཟེར་མིག་སོགས་ལོ་མཇིལོ་ན་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་རྒྱུའི་ིབོན་པོར་སློོབ་སྦྱོང་བྱས་ན་

རྒྱུ་བོན་གྱིི་ཆོ་ག་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའིི་བོན་པོར་འིགྱུར་ན་མུ་སྟོེགས་པའིི་ལྟ་གྲུབ་ལོ་སློོབ་

སྦྱོང་མཛིད་མྱིོང་བའི་ིསློོབ་དཔོན་ཐེོགས་མེད་ཀྱིང་མུ་སྟོེགས་པའི་ིབྱ་བྱེད་འིབའི་ཞིིག་

སྒྲུབ་པའི་ིམུ་སྟོེགས་པར་ཅིའི་ིཕྱིིར་མ་ིའིགྱུར་བར་སོམས་ཤིིག ཕོ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོ

ཞིེས་འིབྱུང་བའི་ིཕོ་ན་ིཞི་ེསའི་ིཚིིག་ཡིིན་པར་ག་ོསྟོ་ེཕོ་དམ་པ་དང་ཕོ་རྒོད་བླ་མ་སོགས་

དང་ཆ་འིདྲ་ལོ་ཕོ་ཞིསེ་འིབྱུང་དུས་འིཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཕོ་རྒན་ཀགོ་པ་ོཞིགི་ཡིདི་ལོ་འིཆར་བ་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།

 31  

ན་ིརང་ག་ིརྣམ་རྟེོག་འིཁྲོིགས་པ་ཁ་ོནའིོ། ཕོ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེཞིེས་འིབྱུང་མ་ིཆོག་

པར་ངེས་པར་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་ཞིེས་འིབྱུང་དགོས་ན་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པ་ཞིེས་འིབྱུང་མི་ཆོག་པར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིི་སྟོོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཞིེས་

འིབྱུང་དགོས་པར་ཐེལོ་བ་ནི་བཞིད་གད་སློོང་བའིི་རྒྱུ་རུ་ངེས་སོ།ངེས་པར་དུ་ཡིིག་

ཚིངས་ཞིིག་ལོས་ད་ེལྟར་དུ་མ་བྱུང་བར་ཡིིད་མ་ིཆེས་ན་རྒྱལོ་རབས་གསལོ་མ་ེདང་

རྒྱལོ་རབས་གསེར་ཕྲེང་སོགས་ན་མང་དུ་བཀོད་ཡིོད་པས་དེར་གཟིགས་རོགས་ཞུ་

ལོ་འིདརི་མང་བ་ོབྲེ་ིབར་མ་ིའིདདོ་ད།ོ

ཡིང་འིགྱིན་སངས་ན་ར།ེ ཉི་ིཟླ་རྒྱུ་སྐར་ལོ་དད་མོས་བྱེད་ཚུལོ་དང་སྲིོག་ཆགས་

བསད་ནས་མནའི་བོར་ཚུལོ། བཙན་པོ་གནམ་ནས་བབ་རྗོེས་ཕྱིིར་གནམ་དུ་

གཤིེགས་ཚུལོ་སོགས་སྲིིད་པའི་ིབོན་ལོ་གཏོགས་པའི་ིདད་མོས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལོ་མང་པ་ོ

དང་། བོན་གྱི་ིཁ་འིཛིིན་དུ་བཤིད་པའི་ིབློན་པ་ོངན་ལོམ་སྟོག་ར་ཀླུ་གོང་ལོ་དཀུ་རྒྱལོ་

གཙིགས་གནང་བའིི་མདོ་སོགས་ཡིོད་ཀྱིང་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་ཞིེས་པའིི་མིང་འིདི་

མཐེོང་རྒྱུ་མེད་ཟེར། ལོན། དོགས་པ་གཉིིས་པ་འིདིར་བརྗོོད་སྙིང་གཙ་ོབ་ོགང་ཡིིན་

ཡིང་གསལོ་བོར་མི་སྣང་ཡིང་ཚིིག་གི་བབ་ལོ་བརྟེགས་ན་རྡེོ་རིང་སོགས་ཡིིག་རྙིིང་

དག་ན་སྲིིད་པའི་ིབོན་གྱི་ིགནས་ཚུལོ་བཀོད་ཡིོད་ཀྱིང་གཡུང་དྲུང་ག་ིབོན་ཞིེས་པའི་ི

མངི་ཙམ་ཡིང་མཐེངོ་རྒྱུ་མདེ་ཟརེ་བ་འིདྲ། གང་ལྟར་ཉི་ིཟླ་གཟའི་སྐར་གྱི་ིདད་མསོ་དང་

སྲིོག་ཆགས་བསད་ནས་མནའི་བོར་ཚུལོ་གྱིི་ཆབ་སྲིིད་གནས་ཚུལོ་སོགས་ཡུལོ་

ལུགས་སྣ་ཚིོགས་ཆོས་ལུགས་དང་མཉིམ་བསྲིེས་བྱ་མི་རུང་བའིི་གནད་དེ་ཉིིད་

རྟེགོས་པར་བྱ་དགསོ་ལོ་ཡུལོ་ལུགས་ཡིདོ་ཚིད་ཆསོ་ལུགས་སུ་སྨྲ་བའི་ིའིདདོ་པ་ད་ེར་ེ
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཞིིག་བཞིག་ནས་ཞིིབ་པར་དཔྱད་ན་ག་ོརྒྱུ་ཆེན་པ་ོཡིོད་སྙམ་སྟོ་ེའིདིའི་ིསྐོར་དོགས་པ་

ལྔ་བའི་ིསྐབས་སུ་འིབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པས་བཞིག་ལོ་བོད་ཀྱི་ིམཛིངས་བློན་སྟོག་ར་ཀླུ་གོང་

ག་ིབྱས་རྗོེས་ལོ་གཟེངས་སུ་བསྟོོད་པའི་ིབཀའི་གཙིགས་རྡེ་ོརིང་འིཛིམ་གླེིང་ལོ་སྐད་

གྲེགས་ཆ་ེབ་ཞིིག་སྤྱ་ིལོ་ོབདུན་བརྒྱ་ར་ེགསུམ་ལོོར་ལྷ་སའི་ིཔ་ོཏ་ལོ་ཡི་ིམདུན་ཕྱིོགས་

སུ་བཙུགས་ཡིོད། དེའི་ིནང་དོན་སྟོག་ར་ཀླུ་གོང་གིས་བོད་དམག་ཁྲོ་ིཉི་ིཤུ་དང་བཅས་

རྒྱ་ནག་རྒྱལོ་བའོི་ིཕོ་ོབྲེང་ཁྲོང་ཨན་བཅམོ་པ་སགོས་ཆབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགནས་ཚུལོ་ཤི་སྟོག་

ཡིིན་པས་དེའིི་ཐེད་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱིི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་མིང་དང་གནས་ཚུལོ་

སོགས་སྐབས་དང་མ་འིབྲེེལོ་བས་མདོ་དེར་རེ་ཞིིག་དེའིི་གནས་ཚུལོ་མ་ཐེོན་པ་ནི་

གསལོ་བོར་མཐེོང་བས་རྒྱུས་ལོོན་ན་ལོོག་རྟེོག་རང་འིགགས་སུ་འིགྱུར་བས་མང་བ་ོ

མ་ིསྨྲ།

འིགྱིན་སངས་ན་ར།ེ སྟོནོ་པ་གཤིནེ་རབ་མ་ིརགིས་གང་ལོ་གཏགོས་པ་དང་ཡུལོ་

དུས་གང་དུ་འིཁྲུངས་པ་ད་དུང་ཐེག་ཆོད་མེད་པས་ཁོང་ཉིིད་དངོས་སུ་བྱོན་མྱིོང་བའི་ི

ལོ་ོརྒྱུས་མ་ིསྣ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་ལོ་དོགས་གཞི་ིཡིོད་ཟེར། ལོན། ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདུས་རིམ་

མང་བོ་བརྒྱུད་མཐེར་སྔར་བྱུང་ཐེམས་ཅད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགྲེོས་སུ་ཞུགས་ནས་

བཤིད་སྟོངས་སྣ་ཚིོགས་འིབྱུང་བ་དང་ལོ་ལོ་ཉིམས་བརྗོེད་ཀྱི་ིགནས་སུ་འིགྱུར་བ་ན་ི

ཆོས་ཉིིད་ཅིག་ཡིིན་ཡིང་རིགས་རུས་དང་ཡུལོ་དུས་གང་འིཁྲུངས་སོགས་ཐེག་མ་

ཆོད་ན་དངོས་སུ་བྱོན་མིན་ལོ་དོགས་པ་ཡིོད་ན་སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུང་སོགས་ཀྱིང་

དངོས་སུ་བྱོན་མིན་ལོ་དོགས་པ་ཡིོད་དགོས་ཏ་ེརིགས་རུས་གང་འིཁྲུངས་སོགས་ལོ་

ཐེག་གཅོད་མེད་པའི་ིཕྱིིར་ར།ོབོད་ཀྱི་ིབཙན་པ་ོཐེོག་མ་གཉིའི་ཁྲོ་ིསོགས་ཀྱིང་དེར་ཐེལོ་
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བས་བློ་ཞིིབ་ཕྲས་དཔྱད་པ་བསྟོེན་ནས་དོགས་པ་འིགོད་རྒྱུ་ལོས་དགོས་མེད་ཀྱིི་

དགོས་པ་སྣ་ཚིགོས་ཀྱིསི་དྲ་ཕུད་བཟསོ་ནས་རང་གཞིན་གཉིསི་ཀ་དགོས་པའི་ིདྲ་བར་

བཙུད་ན་ཆེས་མ་ིལོེགས་སྙམ་ལོ་ང་ཚིོས་དོགས་པ་འིགོད་པ་ན་ིདོགས་པ་ཐེག་གཅོད་

པའིི་ཕྱིིར་དུ་ཡིིན་པ་ཤིེས་པར་གྱིིས། ཡིིན་ནའིང་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་ལོོ་རྒྱུས་སྟོེང་

དངོས་སུ་བྱོན་མྱིོང་བའི་ིམ་ིསྣ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཐུབ་བསྟོན་པས་བྲེིས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་

ཚིངས་སྣ་ཚིོགས་ལོས་ཀྱིང་ཤིེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བོན་གྱི་ིཡིིག་ཚིངས་དག་ན་ད་ེལོས་

ཀྱིང་གསལོ་བོར་ཡིོད་ད་ེདཔེར་ན་མཛིད་མད་ོརྒྱས་འིབྲེིང་བསྡུས་གསུམ་ན་ཁོང་ག་ི

འིཁྲུངས་ཡུལོ་ན་ིགངས་ཏ་ིསེའི་ིམདུན་མཚི་ོམ་ཕོམ་གྱི་ིའིགྲེམ། ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོབཞིིའི་ི

འིག་ོཁུངས་སུ་འིཁྲུངས་པ་ཞིལོ་མཐུན་པས་ས་སྐོར་དག་ལོ་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་དཔྱད་ན་

བོད་ཡུལོ་ནས་འིཁྲུངས་པ་ཐེག་ཆོད་ཅིང་བོན་པ་ོཆགས་སྡང་ཅན་མང་བོས་སྟོོན་པ་

ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ནང་བཞིིན་རྒྱལོ་ཁབ་གཞིན་ཞིིག་ནས་འིཁྲུངས་པར་སྨྲ་བ་སོགས་

དགསོ་མདེ་ཀྱི་ིཅལོོ་གཏམ་མང་དུ་སྣང་ཡིང་དགསོ་པ་ཆརེ་མ་ིསྣང་ལོ་སྟོག་གཟགི་བདོ་

ཀྱིི་མངའི་སྡེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཡིིག་ཚིངས་ཁུངས་མ་དག་ལོ་བརྟེེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིང་

འིདིར་སྐབས་བབས་མིན་པས་བཞིག་ལོ་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་ཀྱིི་འིཁྲུངས་འིདས་ལོ་ོ

ཚིིགས་སོགས་ལོ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའིི་འིདོད་ཚུལོ་སྣ་ཚིོགས་ཡིོད་

ཀྱིང་ཐུན་མོང་ག་ིངོར་ལུང་རིགས་དཔ་ེགསུམ་གྱིིས་སྒྲུབ་པ་རྫིོགས་ཆེན་ནམ་མཁའི་

ནོར་བུའིི་གསུང་ལོ་བལྟས་ན་གསལོ་བོར་ག་ོཐུབ་ལོ་འིཁྲུངས་འིདས་ལོ་ོཚིིགས་ལོ་

བཞིེད་པ་སྣ་ཚིོགས་ཡིོད་པ་ན་ིལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བའི་ིཆོས་ཉིིད་ཅིག་ཏ་ེསྟོོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིི་འིཁྲུངས་འིདས་ལོོ་ཚིིགས་ལོའིང་གནས་བརྟེན་སྡེ་བའིི་ལུགས་སོགས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

བཞིདེ་པ་མ་ིམཐུན་པ་ཤིནི་ཏུ་མངས་པ་ད་ེབཞིནི་ཡིནི་ལོ་འིཁྲུངས་འིདས་ལོ་ོཚིགིས་ལོ་

བཞིེད་པ་སྣ་ཚིོགས་ཡིོད་ན་དངོས་སུ་བྱོན་མ་བྱོན་ལོ་དོགས་པ་ཟ་བའིི་ཁུར་དེ་ཉིིད་

རང་ཉིདི་ངལོ་བའི་ིརྒྱུ་རུ་ཟད་ད།ོ

 འིགྱིན་སངས་ན་རེ། སྟོོན་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་དང་བོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་

བསྐྱེེད་པ་ནས་བར་དུ་བསྐལོ་བ་གྲེངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚིོགས་བསགས་པ། ཐེ་མར་

མངོན་པར་རྫིོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ིབར་ལོ་ཁྱད་པར་ཅ་ིཡིང་མེད་པར་སྨྲ། ལོན། 

ཁྱད་པར་ཅི་ཡིང་མེད་ཆོག་སྟོེ་སངས་རྒྱས་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་ཐུགས་དགོངས་གཅིག་

ཡིིན་པའི་ིཕྱིིར། དཔེར་ན་ཆུ་སྣོད་དུ་ཟླ་བ་སྟོོང་ཕྲག་ཤིར་ཡིང་མ་ིའིགལོ་བ་བཞིིན་ན་ོ

ཞིེས་སྨྲས་ན་ལོན་ཅ་ིའིདེབས། སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་སངས་རྒྱས་དང་སྟོོན་པ་མ་ཡིིན་

པར་སྨྲའིམ། སངས་རྒྱས་དང་སྟོོན་པ་མ་ཡིིན་པར་འིདོད་ན་མ་ཡིིན་པའིི་སྒྲུབ་བྱེད་

སྨྲོས་ཤིིག་དང་ཉིན་པར་སྤྲོོའི།ོ། འིགྲེ་ོའིདྲེན་སྟོོན་པ་ཐེམས་ཅད་ཐུགས་ར་ོགཅིག་པའི་ི

སྒྲུབ་བྱེད་མང་དུ་སྨྲ་རྒྱུ་འིདུག་ཀྱིང་དངོས་པོ་གཙོ་ཆེ་བའིི་ངོར་དངོས་སྨྲའིི་ལུགས་

བཞིིན་བཤིད་ན་བླ་ོངོར་ཧ་ཅང་བད་ེབས་བཞིག་ལོ་གོང་ལྟར་དོགས་པ་ཟ་ན་གངས་

ཅན་མཁས་པའི་ིཁྱུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིང་དང་བ་ོརྒྱ་ཆེན་ཐེོས་པ་མང་དུ་བཙལོ་བ་ནས་

བར་དུ་གཞུང་ལུཊ་ཐེམས་ཅད་གདམས་པར་ཤིར་བ། ཐེ་མར་ཉིིན་མཚིན་ཀུན་དུ་

ཉིམས་སུ་བླངས་པའིི་བར་ལོ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིང་མེད་པས་དོགས་པ་ཟ་བར་རིགས་

སོ།འིདི་ལྟར་དོགས་པ་ཟ་བར་དགེ་མཚིན་ཅང་མེད་དེ་དོགས་པ་མང་དུ་ཟ་བ་ལོས་

དོགས་གཅོད་ཀྱི་ིཐེབས་ལོ་འིབད་དུ་མེད་ལོ་ཡིོད་ཚིད་རང་ག་ིབླ་ོངོར་གང་ཤིར་གྱིིས་

ཐེག་གཅོད་ལོ་འིབད་ན་ནམ་ཞིིག་དོགས་པའི་ིདྲ་བར་ཚུད་ནས་དོགས་ནད་ཀྱིིས་འིཆ་ི
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བར་ཡིང་ཉིནེ་ཤིནི་ཏུ་ནས་ཆེའི།ོ

ཡིང་འིགྱིན་སངས་ན་རེ། བོན་ལུགས་ལོ་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་སྤྱ་ིརྩོིས་སྔོན་ལོ་

བྱོན་ནས་དམར་མཆོད་དང་སེམས་ཅན་གླུད་དུ་གཏོང་བ་སོགས་འིཚི་ེབ་ཆོས་སུ་སྨྲ་

བའི་ིལུགས་ཡིང་དག་པར་བཅོས་ནས་སྲིོག་བཅད་སྡིག་གསོག་ཏུ་མཐེོང་བའི་ིལོས་

དག་ེསྡིག་དང་བྱམས་སྙིང་རྗོེའི་ིསྲིོལོ་བཏོད་པར་བཤིད་པ་དང་། ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིིག་

ལོས་འིབྱུང་བའི་ིབོད་བཙན་པོའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་

འིཕོགས་པའི་ིལྷ་རྣམས་དང་ཉི་ིཟླ་དང་གཟའི་སྐར་ལོ་ཡིང་དཔང་དུ་གསལོོ་ཏ།ེ ཐེ་ཚིགི་

གི་རྣམ་པས་ཀྱིང་བཤིད། སྲིོག་ཆགས་བསད་དེ་མནའི་ཡིང་བོར་ནས།གཙིགས་

བཅས་ས་ོཞིེས་བོན་ལུགས་སུ་བཤིད་པའི་ིདམར་མཆོད་ཀྱི་ིཆ་ོག་སྐབས་དེར་བོད་ན་

ད་དུང་དར་ཡིདོ་ལུགས་གཉིསི་འིགལོ་ཡིདོ་པར་ཟརེ། ལོན། བནོ་གྱི་ིཡི་ིག་ེརྙིངི་བ་སྲིདི་

པ་སྤྱི་མདོས་སོགས་ལོས་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མི་བོས་དམར་མཆོད་སོགས་བཅད་

ནས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ིགནས་ཚུལོ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ལོོན་བྱས་ཡིོད་པ་འིགྱིན་

སངས་རང་ནས་བཤིད་པས་དེའི་ིསྐོར་ཞིིབ་པ་འིདིར་མ་ིསྨྲ་ལོ་དོགས་པ་འིདིའི་ིཁྲོོད་དུ་

དབོན་ཞིང་མོལོ་བའིི་རྡེ་ོརིང་ལོས་དམར་མཆོད་སྐོར་གྱིི་ཚིིག་དུམ་ཞིིག་དྲངས་ནས་

སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་ཀྱི་ིདགོངས་པ་དང་འིགལོ་བར་སྨྲ་ལོ་ལུགས་སྲིོལོ་ད་ེབོན་ལུགས་

ཡིིན་པར་ཞིེ་ཐེག་ཆོད་པས་སྨྲས་འིདུག་ཀྱིང་དེ་ནི་ཆབ་སྲིིད་དང་འིབྲེེལོ་བའིི་ཡུལོ་

ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིིག་ལོས་བོན་ལུགས་ཤིིག་མིན་པར་སེམས། རྒྱུ་མཚིན་གང་

ཡིིན་ཞིེ་ན་དེ་ནི་ཐུབ་བསྟོན་དར་ཆེ་བའིི་ཁྲོི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་གྱིི་དུས་སྐབས་ཡིིན་པ་

དང་གཅིག དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འིཕོགས་པའི་ིལྷ་རྣམས་མནའི་ིདཔང་དུ་བཀོད་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

པ་དང་གཉིིས། ཆབ་སྲིིད་དང་འིབྲེེལོ་བའི་ིཡིིག་ཆ་གཞིན་ཞིིག་ན་དམར་མཆོད་དང་

འིབྲེེལོ་བའི་ིཆ་ོག་ལོས་བན་ད་ེཞིེས་མིང་དངོས་བྱུང་བ་དང་གསུམ་གྱི་ིཆ་ནས་ད་ེདག་

བོན་ལུགས་ཀྱི་ིདམར་མཆོད་མ་ཡིིན་པར་ཡུལོ་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་

བཅས་ས།ོ སྟོནོ་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཞིལོ་བཞུགས་པའི་ིདུས་སམ་དའེི་ིཕྱིསི་སུའིང་བྱམས་

སྙིང་རྗོ་ེཡི་ིརྣམ་གཞིག་སོགས་གསལོ་བོར་གསུངས་ཡིོད་ཀྱིང་ཡུལོ་ལུགས་ཀྱི་ིདམར་

མཆོད་སོགས་གང་སར་སྣང་ཡིང་དེ་དག་སྟོོན་པའིི་གསུང་དུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ལོ་སྟོོན་

པའི་ིབསྟོན་པ་དར་ན་ད་ེདག་རྩོ་བ་ཉིིད་ནས་འིཇིོམས་དགོས་པའི་ིངེས་པའིང་མེད་པ་ད་ེ

བཞིིན་ནོ།འིགྱིན་སངས་ནས་བོད་བཙན་པོའི་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིརྡེ་ོརིང་སོགས་ཀྱིང་ཏུན་

ཧོང་གཏེར་ཡིིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཡིང་དེ་ནི་འིཁྲུལོ་བ་ཤི་སྟོག་སྟོེ་ཏུན་ཧོང་གཏེར་

ཡིགི་ན་ིཀན་སུའུ་ཏུན་ཧངོ་བྲེག་ཕུག་ནས་ཐེནོ་པའི་ིགནའི་བའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིརྒྱལོ་རབས་ལོ་ོ

རྒྱུས་སོགས་ཡི་ིག་ེད་ེདག་ལོ་བྱ་རྒྱུ་ལོས་ལྷ་སའི་ིགཙུག་ལོག་ཁང་སོགས་ཀྱི་ིམདུན་

ངོས་སུ་བཙུགས་པའི་ིརྡེ་ོརིང་སོགས་དེའི་ིཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་མ་ིནུས་ལོ་དཔྱད་རྩོོམ་

འིདིར་ཡིང་དབོན་ཞིང་མོལོ་བའི་ིརྡེ་ོརིང་ག་ིཚིིག་དུམ་ད་ེཡིང་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིིག་ཏུ་

འིཁྲུལོ་བ་ལོ་ཕྱིིས་སུ་ཐུགས་མཉིམ་འིཇིོག་དགོས་པར་སྣང་ང།ོསྲིིད་པའི་ིཡུལོ་ལུགས་

དང་སྲིིད་པའིི་བོན་ལུགས་ལོ་འིབྲེེལོ་བ་ཡིོད་པ་སྨྲ་མི་དགོས་ཀྱིང་སྲིིད་པའིི་ཡུལོ་

ལུགས་ཡིིན་ན་སྲིིད་པའི་ིབོན་ལུགས་ཡིིན་མ་ིདགོས་པ་ན་ིདཔྱད་པའི་ིགནས་ཡིིན་ལོ་

ད་ེབཞིིན་རྡེ་ོརིང་སོགས་ཀྱི་ིངོས་ལོ་བཀོད་པའི་ིཆབ་སྲིིད་དང་འིབྲེེལོ་བའི་ིཡུལོ་ལུགས་

ཀྱི་ིདམར་མཆོད་འིད་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིདམར་མཆོད་དུ་སྒྲུབ་ན་ཐུབ་བསྟོན་པའི་ིདམར་

མཆདོ་ཁ་ོནར་ངསེ་པས་རང་ག་ིདགོས་པར་རང་ཉིདི་ཀྱིང་ཡིདི་མ་ིཆསེ་པའི་ིགནས་སུ་
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གྱིར་ར།ོ།

 ཡིང་འིགྱིན་སངས་ན་ར།ེ ལྷག་པར་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིལྟ་སྒེོམ་སྤྱོད་འིབྲེས་

རྣམས་ཐུབ་བསྟོན་དང་འིདྲ་ཞིིང་གཉིིས་ཀས་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་ཁས་

ལོེན་པའི་ིཆ་ནས་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིིན་པར་འིདོད་པ་འིདྲ་བ་བཅས་ལོ་བརྟེག་ན། 

གཡུང་དྲུང་གི་བོན་འིདི་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་ཀྱིིས་བསྟོན་པར་བཤིད་པ་ཐེེ་ཚིོམ་གྱིི་

གནས་ས་ོཟེར། ལོན། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་ཐུབ་བསྟོན་གྱི་ིལྟ་སྒེོམ་སྤྱོད་གསུམ་དང་

གཞི་ིལོམ་འིབྲེས་གསུམ་སོགས་ཀུ་ཤིའི་ིརྩོ་ེལྟར་མ་འིདྲེས་པར་ཡིོངས་སུ་འིདྲ་མིན་ལོ་

དཔྱད་དགོས་ན་མ་མཐེའི་ཡིང་གཞུང་ཆེན་མ་ོབརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་ག་ོབ་ངེས་ཅན་དང་

དཔྱད་བསྡུར་ཟབ་མོ་ཡིོད་དགོས་པ་ནི་སྨྲ་མི་དགོས་ལོ་ཚིིག་ཟུར་ཁ་ཤིས་དང་ནང་

དོན་འིདྲ་བ་ཁ་ཤིས་བསྡུར་ནས་ལྟ་སྒེོམ་སྤྱོད་གསུམ་དང་གཞིི་ལོམ་འིབྲེས་གསུམ་

སོགས་འིདྲ་བར་སྨྲ་མི་ནུས་ལོ་གྲུབ་མཐེའི་ཆེ་ཁག་འིདི་གཉིིས་ལོ་རང་རང་གི་ཐུན་

མངོ་མ་ཡིནི་པའི་ིཁྱད་ཆསོ་རྩོལོ་སྤྲུག་བྱས་ནས་འིདནོ་རྒྱུ་ཡིདོ་ངསེ་ས།ོ བན་བནོ་གང་

ཡིིན་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཡིིན་པ་ན་ིམཁས་མཆོག་བོན་བརྒྱའི་ིདཔྱད་རྩོོམ་

ན་གསལོ་བོར་སྒྲུབ་ཡིོད་ལོ་དེའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་འིདྲ་བའི་ིཆའིང་མང་བ་ན་ིདཔྱད་པའི་ི

གནས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱིི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས། དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་གང་ཡིིན་ཀྱིང་ལྟ་བ་བཀའི་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིཁས་མ་ིལོེན་པ་མེད་པའི་ི

ཆ་ནས་འིདྲ་ལོ་ཡིོད་ཚིད་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ིཆོས་ལུགས་ཡིིན་པའི་ིཆ་ནས་ཀྱིང་

འིདྲ་བ་ཡིནི་ན།ོ བནོ་པསོ་ཀྱིང་ལྟ་བ་བཀའི་རྟེགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིཁས་ལོནེ་པས་ནང་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

བ་ཡིིན་ལོ་སྟོག་ཚིང་སོགས་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོདག་གིས་ཀྱིང་ནང་བ་ཡིིན་པར་ཞིལོ་

གྱིིས་བཞིེས་ཤིིང་མིན་ཕྱིོགས་སྒྲུབ་པའི་ིཆའིང་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་མོད་ད་ེདག་ག་ིདགོངས་

པ་བཞིེས་ཕྱིོགས་ན་ིསྲིིད་པའི་ིབོན་པ་ོདང་བཅས་བའི་ིབོན་པ་ོཡིོད་ཚིད་ལོ་དགོངས་པ་

ཤིས་ཆ་ེབར་སྣང་བས་ད་ེན་ིསྲིིད་པའི་ིབོན་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གཉིིས་སུ་ཕྱི་ེབའི་ིཕྱི་ི

མའི་ིསྐབས་ཁ་ོནར་དམིགས་མེད་པར་སྣང་བས་འིདིའི་ིསྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ཞིིབ་ཆ་

ཕྱིེ་དགོས་བར་སྣང་ང་ོ།བོན་དང་ཆོས་ཞིེས་དབྱེ་བ་ག་ལོ་ཡིོད་ཅེས་སློོབ་དཔོན་པདྨ་

འིབྱུང་གནས་ཀྱིིས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐེའི་ཕུག་བོད་ཡུལོ་ཕུང་བའི་ིགཞི་ིརུ་འིགྲེ་ོབའི་ི

ཕྲག་དགོ་ཅན་གྱི་ིརྩོདོ་པ་འིད་ིརང་སར་འིཇིགོ་རྒྱུ་ལོས་ཡིནི་མནི་གསལོ་ཁ་བཏདོ་ནས་

ཞིབི་པར་ཞུ་བར་མ་ིསྤྲོོའིᨕ།།
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རྟོགོ་འིཇུག་ག་ིདཔྱདོ་ཤེསེ་པོ་ཞིེས་པོའི་ིལན་དུ་སྨྲས་པོ་འིཁྲུལ་

སལེ་འིདོ་ཀྱི་ིཟེརེ་མ།

ཉི་ེཆར་ཆུ་ཨ་ྃའིབར་ཟེར་བའི་ིབྱིས་བླ་ོདྲ་ིམ་ཅན་ཞིིག་གིས་རང་གིས་མ་ཤིེས་པ་

རྒྱུ་མཚིན་དུ་བྱས་ནས་ནང་བའིི་བསྟོན་པ་རྒྱ་གར་རྡེོ་རྗོེ་གདན་གྱིི་དཔངས་ལྟ་བུར་

སྲིོག་ཆགས་གྲེོག་སྦུར་གྱིིས་སོ་འིདེབས་པའིི་ངང་ཚུལོ་བཞིིན་བླུན་པོ་སྙིང་ཁམས་

གཤིིས་སུ་རྫིོགས་པ་ཅན་དེ་དག་གི་རྗོེས་སུ་འིགྲེོ་ཨང་ཞིེས་ཆབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཁ་གཡིང་

བསྒྲོགས་པ་ལྟ་བུའི་ིརྩོོམ་ཉིོག་འིཆལོ་བ་ོལུང་རིགས་གཉིིས་ཆར་ནས་དབུལོ་བ་འིདིའི་ི

ཚིིག་དོན་འིཁྲུགས་པའིི་ཐེད་ལོ་སྐྱེ་སེར་གྱིི་ཕྱིོགས་རིས་དང་གསར་རྙིིང་གི་ཆགས་

སྡང་རྣམ་པར་སྤེང་ནས་བླ་ོགཟུ་བསོ་དཔྱད་ལོན་ཞིགི་ཕུལོ་བར་འིདདོ་པ་ལོ།

དང་པོོ། ཁ་བྱེང་དུ་བཀོོད་པོའིི་རོྟོག་འིཇུག་དང་དཔོྱད་ཤེེསེ་ཟེེར་བའིི་ཐ་

སྙད་ཀྱིི་སྡེེབ་སྟངསེ་སོྐོར།

 ཇི་ིསྐད་དུ་མཁས་པའི་ིདབང་བ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཞིལོ་ནས་མིང་བརྡེ་རབ་གཙང་ཤིེལོ་

གྱི་ིམ་ེལོོང་ངོས།མུན་སྤྲུལོ་རང་བཟོའི་ིརྡུལོ་གྱིིས་གཡིོགས་པ་གང་།དགག་སྒྲུབ་སྲིིད་

ཀྱིི་དར་རིང་ཕྱིིས་པ་ན།ངོ་མཚིར་གཟུགས་བརྙིན་འིབུམ་ཕྲག་ཅི་ཡིང་འིཆར་ཞིེས་

གསུངས་པ་བཞིིན་ཉིེ་ཆར་བོད་རང་གི་སྐད་དང་ཡིི་གེ་སོགས་རྐྱེེན་སྣ་ཚིོགས་ཀྱིི་

དབང་གིས་ཉིིན་རེ་ནས་ཉིིན་རེ་བཞིིན་འིཇིིག་ཉིེན་གི་ལོམ་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པའིི་སྒེང་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

འིདིར་ལོེགས་ཉིེས་བླངས་དོར་གྱིི་ཆ་ལོ་མི་དཔྱོད་ཅིང་མི་ཤིེས་ཤིེས་མདོག་གིས་ཐེ་

སྙད་ཀྱི་ིརལོོ་རྩོདེ་ཁ་ོནས་རང་མག་ོརང་གསི་གཡིགོས་པའི་ིམུན་འིཐེམོས་ཅན་ཁ་ཤིས་

ཀྱིིས་བོད་རང་གི་བརྡེ་སྤྲོོད་ཆོས་ཉིིད་དང་ཡིོངས་སུ་མཐུན་པ། ཡུལོ་སྲིོལོ་གོམས་

གཤིིས་དང་མཛིེས་དཔྱོད་ལྟ་བ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལོ་སོགས་ལོ་འིབྲེེལོ་ཆ་ེ

བའི་ིབརྡེ་དང་ཐེ་སྙད་ཚིད་ལྡན་མང་བ་ོཞིིག་རྐང་ག་ིལྷམ་བཞིིན་དོར་ནས་ཚིིག་དོན་སྔ་

ཕྱི་ིའིབྲེེལོ་མ་ིཆགས་ལོ་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ིཆོས་ཉིིད་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་སིལོ་བུར་གཏོར་བའི་ི

རང་བཟོའི་ིམིང་བརྡེ་དང་ལྷག་པར་ནུབ་གླེིང་སོགས་གཞིན་གྱི་ིཡིིག་རིགས་ལོ་ལོད་

ཟློས་པའི་ིཐེ་སྙད་མང་བ་ོཞིིག་མ་ིརིགས་རང་ག་ིསྐད་དུ་བསྒྱུར་ཁུལོ་གྱིིས་སྒྲོ་དོན་ག་ོ

ལོགོ་ཏུ་སྡབེ་པའི་ིསྲིལོོ་ངན་འིད་ིརང་ཉིདི་ཀྱི་ིགསར་གཏདོ་དང་གཟ་ིབརྗོདི་དུ་རླམོ་ནས་

མག་ོབའིི་ཞྭ་བཞིིན་བཀུར་བ་དེ་དག་གི་སྙིང་ཁམས་སུ་ཅི་ཞིིག་ཞུགས་སོང་བ་རེད་

ཨང་། བདག་གིས་བོད་རང་ག་ིབརྡེ་དང་ཐེ་སྙད་སོགས་ལོ་རང་བཟོའི་ིཆ་གཏན་ནས་

མ་ིམཁ་ོཞིེས་བརྗོོད་པ་མིན་ཏ་ེདེའི་ིསྐོར་དང་བོའི་ིསློོབ་དཔོན་གྱི་ིསུམ་རྟེགས་རྩོ་ཚིིག་ན་

གསལོ་བོར་གསུངས་ཡིོད་ལོ་ད་ེམིན་རྗོ་ེབླ་མའི་ིབྱ་དཀའི་བའི་ིཀ་ཕྲེང་ག་ིསྐབས་སུ་འི་ོ

རྒྱལོ་ཝོ་ོརྒྱལོ་ཞིེས་འིབྱུང་བར་གཞིིགས་ནའིང་འིདིའི་ིཐེད་ལོ་ངེས་ཤིེས་འིདྲོངས་ཐུབ་

བོ།དེར་མ་ཟད་མི་ཤིེས་པ་ཡིི་ཤིེས་བྱ་ལོ་རྣམ་གཞིག་བྱེད་པ་མཚིང་ཡིིན་ཏེ་ཞིེས་

གསུངས་པ་བཞིིན་སྒྲོ་དོན་གཉིིས་ཀྱིི་སྦྱོར་སྟོངས་གང་གི་ཐེད་ལོའིང་བློ་ཞིིབ་མོས་

དཔྱད་པ་ཅ་ིཡིང་མ་བསྟོེན་པར་རང་ཉིིད་ཁ་ོནས་མ་ིཤིེས་བཞིིན་དུ་འིདོད་འིདོད་དྲན་

དྲན་གྱིིས་སྔ་ཕྱི་ིམཚིམས་སྦྱར་ནས་རྡེ་ོཆག་བཙན་སྒྲོིག་ག་ིདཔ་ེབཞིིན་བྱེད་པ་ན་ིརང་

ག་ིམཚིང་ཡིིན་པའི་ིཁར་ད་ེདག་གིས་བོད་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིག་ེལོ་མངོན་ལྐོོག་གང་རུང་
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ག་ིསྒེ་ོནས་གནོད་པ་དང་ཤིན་ཤུགས་ངན་པ་ཅ་ིརིགས་ཤིིག་ཐེེབས་བཞིིན་ཡིོད་པར་

བསམ་གཞིིགས་ར་ེགནང་མ་མྱིོང་བར་ཟད་ལོ་བདག་གིས་གླེེང་བར་འིདོད་པའི་ིརྟེོག་

འིཇུག་དང་དཔྱོད་ཤིེས་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིགཉིིས་གོང་དུ་གླེེང་ཟིན་པའི་ིགནད་དོན་

ད་ེརིགས་ཀྱི་ིགྲེལོ་ན་མངོན་པར་འིགྱིིང་འིདུག་པས་དེའི་ིསྡེབ་སྟོངས་སོགས་ཀྱི་ིཐེད་ལོ་

དཔྱད་ན་འིད་ིལྟ་སྟོེ། རྟེོག་འིཇུག་ཅེས་པ་ན་ིརྟེོག་པ་ལོ་འིཇུག་པ་ཞིེས་པའི་ིཚིིག་སྡུད་

ཡིིན་ན་སྐྱེོན་འིབྱུང་སྟོེ་རྟེོག་པ་ནི་བསྡུས་གྲྭའིི་སྤྱི་དོན་སྒྲོོན་མེ་ལོས་སྒྲོ་དོན་གང་རུང་

འིཛིིན་པའི་ིཞིེན་རིག་ད་ེརྟེོག་པའི་ིམཚིན་ཉིིད་ཅེས་དང་། ཡིོངས་འིཛིིན་སེམས་བྱུང་

ལོས་རྟེོག་པ་གང་ཞི་ེན་སེམས་པའིམ་ཤིེས་རབ་ལོ་བརྟེེན་ནས་ཀུན་ཏུ་བརྗོོད་པ་ཞིེས་

གསུངས་བ་དང་། འིཇུག་ཅེས་པ་དག་ཡིིག་སོགས་ན་དོན་མང་བ་ོཞིིག་ག་ིརབ་དབྱ་ེ

ཡིོད་ཀྱིང་འིདིར་རྟེོག་དང་འིཇུག་ཅེས་པའི་ིཐེ་སྙད་གཉིིས་བཙན་ཤུགས་ཀྱིིས་ལྷན་དུ་

སྦྱརོ་སྟོངས་ལོ་དཔྱད་ན་ཕྱི་ིནས་ནང་ལོ་འིགྲེ་ོརུ་བཅུག་པའི་ིག་ོབ་ཙམ་གྱིསི་མ་སྦྱར་ན་

དངོས་འིགལོ་བྱུང་འིདུག་པ་རིགས་པས་དཔྱད་ནུས་པ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་གོང་དུ་

དྲངས་པའི་ིམཚིན་ཉིདི་ད་ེགཉིསི་ཀྱི་ིརང་སྟོངེ་ན་འིཛིནི་པ་དང་འིཚིལོོ་བ་གཉིསི་ཀྱི་ིནུས་

པས་འིཇུག་པའི་ིག་ོདོན་བསྟོན་འིདུག་ཅིང་སློར་ཡིང་འིཇུག་ཅེས་བཙན་ཤུགས་ཀྱིིས་

སྦྱར་ཚི་ེབསྐྱེར་ཟློས་ཀྱི་ིསྐྱེོན་འིབྱུང་བ་མ་ཟད་དོན་ག་ོཚུལོ་གྱི་ིསྟོེང་ནས་ཀྱིང་འིཁྲུལོ་བ་

ཆེན་པ་ོའིབྱུང་བའི་ིགནད་འིད་ིརྟེོགས་དགོས་བར་རིགས་སོ།འི་ོན་ཁྱོད་ཀྱིིས་བོད་ཀྱི་ི

སྐད་དང་ཡི་ིག་ེགང་རུང་ན་མངོན་པའི་ིབཞིད་གད་དང་མཐེོན་མཐེིང་སོགས་ཕོན་ཚུན་

ག་ོདོན་སྔ་ཕྱི་ིགཞི་ིམཐུན་གྱི་ིཐེ་སྙད་ད་ེདག་ཅེས་ལུང་འིདྲེན་སྲིིད་ཀྱིང་ད་ེརྣམས་ན་ིམ་ི

རིགས་རང་གི་སྐད་དང་ཡིི་གེ་ཚིད་ལྡན་རྣམས་ལོས་མི་རྣམས་ཀྱིི་ངག་གི་རྒྱུན་ལོ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཆགས་ནས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིིག་འིགོར་ཟིན་པས་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིིག་

ཤིེས་མཁན་སུས་ཀྱིང་དོན་ག་ོནུས་པའི་ིཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་གཅིག སྙན་ངག་དང་རྩོོམ་

རགིས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཚིགི་ག་ིམཛིསེ་ཉིམས་དང་དནོ་གྱི་ིསྙངི་བ་ོའིབྱནི་པ་ལོ་བླ་ལྷག་ག་ི

ནུས་པ་ཆེར་ཐེོན་པ་དང་གཉིིས་ཀྱིི་ཆ་ནས་གསལོ་བོར་རྟེོགས་ནུས་སོ། དེ་བཞིིན་

དཔྱོད་ཤིེས་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ཀྱིང་གོང་དང་འིདྲ་བར་དཔྱོད་པ་ཤིེས་པ་ཞིེས་པའི་ིཚིིག་

སྡུད་ཡིིན་ན་སྐྱེོན་འིབྱུང་སྲིིད་ཀྱིང་འིདིར་ཡིིག་ཚིོགས་བསྐྱུངས་ཕྱིིར་མ་བྲེིས་ས།ོ དེའི་ི

གནད་ཀྱིིས་བོད་རང་གིས་སྔོན་གྱི་ིདུས་ནས་བཟུང་ཚིད་ལྡན་དང་གཅིག་གྱུར་གྱིིས་

བཀོལོ་སྤྱོད་གནང་བཞིིན་པའིི་བརྡེ་དང་ཐེ་སྙད་ལོ་གོ་བ་ཟབ་མོ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་

བཏང་བའི་ིརྨེང་གཞིིའི་ིསྟོེང་ནས་མིང་བརྡེ་གསར་བའིང་མེད་དུ་མ་ིརུང་བས་གཞུང་

ལུགས་དང་ལོག་ལོེན་གཉིིས་ཟུང་དུ་འིབྲེེལོ་ནས་གསར་བཟ་ོབྱེད་པ་ལོས་རང་ཉིིད་

གཅིག་པུར་དབང་བའི་ིབརྡེ་དང་ཐེ་སྙད་དུ་གྱུར་བའི་ིདགོས་མེད་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེཚི་ོ

བསྐྱུར་ན་སྙམ་སྟོེ་དེའིི་རྗོེས་སུ་ཧོལོ་རྒྱུགས་བྱེད་པ་ནི་འིཇུག་ལྡོག་གི་བློ་མིག་ཀུན་

ནས་ལྡངོས་བའི་ིརྟེགས་ལོས་མ་འིདས་ས།ོ།

གཉིིསེ་པོ། རོྟོག་འིཇུག་གི་དཔོྱད་ཤེེསེ་པོ་ཞེིསེ་པོའིི་བརོྗོད་བྱེ་དོན་གྱིི་སོྐོར།

ད་ེལོས་མ་ིལོ་རས་པ་ན་ིམྱི་ིཁ་དང་བདུད་རིགས་གང་ལོའིང་མ་ིསྐྲག་པའི་ིངེས་

དོན་གྱི་ིསྣང་བ་གླུ་རུ་འིདྲེན་ནུས་པའི་ིངེས་དོན་གྱི་ིདཔའི་བ་ོཡིིན་ཟེར། སྤྱིར་དཔའི་བ་ོ

ལོ་རིགས་མང་བོའི་ིརབ་དབྱ་ེཡིོད་ཀྱིང་ཁྱོད་ཀྱི་ིའིཆད་པ་ད་ེཙམ་གྱིིས་རྗོ་ེབཙུན་མ་ིལོ་

ངེས་དོན་གྱི་ིདཔའི་བོར[ཕོ་ོརྒོད་པ] མ་ིའིགྲེ་ོལོ་འིཁོན་སློོག་པ་དང་མཁར་བརྩོིགས་པའིམ་

རས་ལོབེ་ཐེ་རྐྱེང་སགོས་གྱིནོ་པ་ཙམ་གྱིསི་ཀྱིང་ངསེ་དནོ་གྱི་ིདཔའི་བརོ་མ་ིའིགྲེ་ོསྟོ།ེ ད་ེ
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ལོ་རྗོེ་ཞིབས་དཀར་བའིི་རྣམ་དཀར་ལོས་སྔོན་པཎ་ཆེན་ཐེམས་ཅད་མཁྱེན་པའིི་སྐུ་

ཕྲངེ་ཞིགི་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕོབེས་དུས། ཉིནི་ཞིིག་གངོ་མ་རནི་པ་ོཆསེ་ཁྱདེ་ཚིའོི་ིབདོ་ལོ་སྔར་

ཕོ་ོརྒོད་པ་ོསུ་བྱུང་འིདུག་ཅེས་བཀའི་ཕོེབས་པ་ལོ་ཁོང་གིས་རྗོ་ེབཙུན་མ་ིལོ་རས་པ་

ཟེར་བའི་ིརྒོད་པ་ོཞིིག་བྱུང་འིདུག་ཞུས་པས། ཁོས་ཕོ་ོརྒོད་པོའི་ིབྱ་བ་གང་བྱས་འིདུག་

གསུངས། ཁོས་དང་བ་ོམཐུ་བརྒྱབ་ནས་མ་ིསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་བསད། སེར་བ་ཕོབ་ནས་

ལོ་ོཏོག་ཐེམས་ཅད་བཅོམ། བྱ་བྱ་ིབྲེ་བྱ་ིབགྲེངས་ལོས་འིདས་བ་བསད་པ་ཆོས་བྱས། 

ཐེོག་མར་རྗོ་ེལྷ་ོབྲེག་མར་བ་ལོ་ོཙཱ་བསྟོེན་དུས་སྲིས་མཁར་དགུ་ཐེོག་བརྩོིགས། རྒྱབ་

ལོ་སྒེལོ་བ་གསུམ་ཐེོན་རག་བར་དུ་རྡེ་ོཁུར་ནས་བྲེག་དཀར་རྟེ་སོའི་ིདབེན་གནས་སུ་

མ་ིལོ་ོདྲུག་ག་ིབར་དུ་དཀའི་བ་སྤྱད། ཤི་ཟད་པགས་པ་ལོ་སྤུ་སྔ་ོཞིོལོ་ལོ་ེསྐྱེེས་རག་

པར་དུ་སྙིང་རུས་བསྐྱེེད་ནས་བསྒེོམ་པས། རིང་བོར་མ་ིཐེོགས་པར་ཚི་ེགཅིག་ལུས་

གཅིག་ལོ་མཆོག་ག་ིདངོས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕོང་ཐེོབ་ནས། དངོས་སུ་ནམ་

མཁའི་ལོ་འིཕུར་བ་དང་། ཆུ་ལོ་མ་བྱངི་བ་དང་། ལུས་ལྷའི་ིདཀྱིིལོ་འིཁརོ་དུ་སྤྲུལོ་ནས་

སྐྱེེས་བ་ོགཞིན་ལོ་སྟོོན་པ་སོགས་རྫུ་འིཕྲུལོ་ཡི་མ་ཟུང་སྣ་ཚིོགས་པ་བསྟོན་ནས། མ་

དད་ལོོག་ལྟ་ཐེེ་ཚིོམ་ཅན་གྱིི་སྣང་བ་ཡིང་རང་དབང་མེད་པར་ཆོས་ལོ་བསྒྱུར་ནས། 

མཐེོང་ཐེོས་དྲན་རེག་གི་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་སྨིན་གྲེོལོ་གྱིི་ལོམ་ལོ་བཀོད་པའིི་

མཐེར་གདུལོ་བྱ་རྫིོགས་པ་དང་། དགུང་ལོ་ོབརྒྱད་ཅུ་གྱི་བཞིིའི་ིལོོར་ང་ོམཚིར་བའི་ི

ལྟས་དང་ཆ་ོའིཕྲུལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེ་ེབ་ོཕོལོ་བ་ཀུན་གྱི་ིམིག་ལོམ་དུ་ཡིང་གསལོ་

བར་བསྟོན་ནས་ཐེམས་ཅད་དད་པའི་ིསྤུ་ལོོང་གཡི་ོཞིིང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ག་ིས་བོན་

བསྐྲུན་བཞིིན་དུ་གང་ཟག་ལོས་སྣང་དག་པའི་ིསྣང་ངོར་སེང་ག་ེདཀར་མ་ོརྒྱན་དུ་མས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

བརྒྱན་པ་ལོ་ཆིབས་ནས་རྡེ་ོརྗོ་ེཕོག་མོས་བཅིབས་མཐེར་ནས་ཁྲོིད་ད་ེའིོད་ཀྱི་ིལོམ་ལོ་

ཤིར་ཕྱིོགས་མངོན་པར་དགའི་བའི་ིཞིིང་དུ་གཤིེགས་སོང་འིདུག་ལོགས་ཞུས་བས་

གངོ་མས་ཀྱིང་ཕྱིག་ཐེལོ་མ་ོསྦྱར་ནས། འི་ོད་ེཕོ་ོརྒདོ་པ་ོབྱུང་འིདུག་གསུངས་སྐད་ཞིསེ་

པ་ལོས་རྗོ་ེབཙུན་མ་ིལོ་རས་པ་ངེས་པ་དོན་གྱི་ིདཔའི་བ་ོགང་འིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལོ་དང་

དེའི་ིམཛིད་པ་ག་འིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལོ་བོར་གསུངས་འིདུག་པས་ཆོས་ཀྱི་ིདཔའི་བ་ོ

ཡིིན་ཚུལོ་ལོ་གསར་བཤིད་ཀྱིི་ཁ་བཙུམས་ནས་རྟེོགས་སད་ཀྱིི་མིག་ཆེས་ཆེར་ཕྱིེ་

ནས་དཔྱད་དགསོ་པར་རགིས་ས།ོ།

ད་སྐབས་བོད་རང་ལོ་མཚིོན་ན་དཔའི་བ་ོཞིེས་པ་ནི་བསམ་བླ་ོགསར་བ་ཕྱིིར་

སྒྲོོག་བྱེད་ཅིང་རང་སྐྱེོན་མཚིང་འིབྱིན་བྱེད་ཐུབ་པའིི་སྙིང་སྟོོབས་ཅན་ཞིིག་ལོ་ག་ོན་

ཕོན་སྙམ་ཟརེ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་འིཆད་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་ཙམ་པ་ོབ་ད་ེཙམ་གྱིསི་དཔའི་བརོ་འིདདོ་

ན་ཁྱོད་ཀྱིང་བོད་རང་ག་ིད་ལྟའི་ིདཔའི་བ་ོཡིིན་པར་ཐེལོ། བསམ་བླ་ོགསར་བ་ཕྱིིར་

སྒྲོོག་པའི་ིབཟ་ོལྟ་སྟོོན་ཅིང་རང་སྐྱེོན་མཚིང་འིབྱིན་བྱེད་པའི་ིསྙིང་སྟོོབས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་

པའི་ིཕྱིིར། ད་ེལྟར་མིན་ན་དེང་སྐབས་ཀྱི་ིགསར་བཤིད་པར་རློམ་པའི་ིབསམ་བླ་ོཆུའི་ི

ཝུ་བ་ལྟ་བུ་གསར་བའི་ིཚུལོ་དུ་ལྕི་ེསྟོོང་སྤྲུལོ་ནས་བསྒྲོགས་ཀྱིང་བླང་དོར་གྱི་ིབླ་ོགྲེོས་

ལོ་མིག་དཀྱུས་ཡིངས་ཤིིང་ཤིེས་ཡིོན་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིིག་གིས་གསར་བ་ཡིིན་པར་

རློམ། དེར་མ་ཟད་ར་ིབོང་ཅལོ་འིདྲོག་ག་ིདཔ་ེབཞིིན་གསར་བ་གསར་བར་བསྒྲོགས་

ནས་རང་གིས་བཤིད་མ་མྱིོང་བ་ཞིིག་བཤིད་ཁུལོ་དང་རྟེོགས་ཁུལོ་ཀྱིིས་མགོ་བོ་

དགུང་ནས་གཡུགས་ནའིང་དག་ེབཤིེས་ཤིེས་རབ་རྒྱ་མཚི་ོཚིང་གིས་ལོེགས་ཉིེས་མ་ི

ཤིསེ་པའི་ིབླུན་པ་ོཕོལོ་བ་དག་ལོ་སྙངི་ཁམས་ཆ་ེབ་ན་ིགཤིསི་སྣང་ང་ོཞིསེ་གསུངས་པ་
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བཞིིན་མ་བརྟེག་མ་དཔྱད་པར་གྱི་ཚིོམ་དུ་སྨྲ་བའི་ིམཚིང་འིབྱིན་ན་ིཁྱོད་རང་ག་ིམཚིང་

ཡིང་ཡིིན་ཏ་ེཁྱོད་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིམཐུ་འིོག་ནས་ནར་སོན་ཅིང་ཡིིག་

དྲུག་ག་ིབྱིན་རླབས་གཉིེར་བའི་ིཨ་མའི་ིཔང་ནས་མ་ིརུ་སྐྱེེས་བ་ཡིིན་གཤིིས། དེས་

བཞིག་པའི་ིབག་ཆགས་ཏིལོ་འིབྲུ་ཙམ་ཡིང་མེད་ད་ོཞི་ེན་སུ་ཡིིས་ཁས་འིཆེས་ཏ་ེརང་

ཅག་སོ་སྐྱེེས་ཕོལོ་བ་རྣམས་འིདམ་ལོས་སྐྱེེས་ཀྱིང་འིདམ་གྱིིས་མ་གོས་ཞིིག་མིན་

བཞིིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱིིས་གྲུབ་པའི་ིཁོར་ཡུག་ན་འིཚི་ོབཞིིན་ཡིོད་པ་

རེད་ཨང་། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཁ་གཡིང་སྒྲོོག་ཚུལོ་ལོ་གཞིིགས་ན་ནང་བསྟོན་རིག་གནས་

མཐེའི་དག་རྗོེས་ལུས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོར་རློམ་ཞིིང་ད་ེདག་ཕོངས་མེད་དུ་དོར་དགོས་པའི་ི

ལོོག་རྟེོག་ཅན་གྱི་ིརུ་ཁག་ག་ིཁྲོོད་དུ་ཡིོད་པ་གསལོ་བོར་ངེས་ཀྱིང་ད་ེན་ིཉིིད་ཀྱི་ིརང་

དབང་ཡིནི། འིནོ་ཀྱིང་འིདྲ་ིརྒྱུ་ཞིགི་ན་ིཁྱདོ་རང་ཐེགོ་མར་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ི

སྐྱེབས་འིོག་ནས་ཕོར་བུད་ཅིང་ཐེར་བའིི་གོ་འིཕོང་གཏན་ནས་མི་གཉིེར་བའིི་བག་

ཆགས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ནང་བསྟོན་རིག་གནས་ཀྱི་ིབདུད་ཞིེས་པ་གོང་དུ་

ཁས་ལོེན་བྱས་ཡིོད་ད།ོ དེའི་ིདབང་གིས་ཇི་ིསྐད་དུ་རང་ཉིིད་ངེས་ནས་གཞིན་དག་ལོ་

ངེས་པ་བསྐྱེེད་པར་འིདོད་པ་ན་ིབླང་དོར་གྱི་ིགནས་ལོ་བླ་ོགྲེོས་ཀྱི་ིའིཇུག་སྒེ་ོཡིངས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ིགཉིེར་བྱ་ཡིིན་པ་བཞིིན་རང་ཉིིད་ལོ་བཤིེར་གཙང་བརྒྱབ་རྗོེས་གཞིན་དག་

ག་ིསྐྱེོན་ཡིོན་སྨྲ་བ་ན་ིབགྲེོད་བད་ེའིཇུག་ཡིངས་ཀྱི་ིལོམ་བུ་ཞིིག་རེད་ད་ོསྙམ། གཞིན་

རྩོོམ་འིདིའི་ིཁྲོོད་ནས་རྗོ་ེབཙུན་མ་ིལོར་སྨྱོོན་པའི་ིཆ་ོལོ་ོཐེོབ་ཚུལོ་དང་སྐུ་ཞིབས་ཞིོགས་

དུང་ལོ་སྨྱོོན་པའི་ིཆ་ོལོ་ོབྱིན་པ་ན་ིསྟོེར་པ་བོའི་ིཡུལོ་མ་ིའིདྲ་ལོ་སྟོེར་བའི་ིརྒྱུ་མཚིན་ཡིང་

མ་ིའིདྲ་བ་གནམ་ས་ལྟ་བུའི་ིཁྱད་པར་ཡིོད་ཀྱིང་འིདིར་ར་ེཞིིག་ཡིིག་ཚིོགས་བསྐྱུངས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཕྱིིར་ཞིིབ་པ་མི་འིབྲེི་ལོ་འིདིའིི་ཐེད་དུ་ལུང་རིགས་གཉིིས་འིཛིོམས་ཀྱིི་གཟུར་གནས་

དག་ལོ་དཔྱད་པ་ཡིདོ་པར་ཞུ།

མདོར་ན་རྩོོམ་པ་པ་ོཆུ་ཨ་ྃའིབར་ལོ་ང་ན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིསྐྱེབས་

འིོག་ནས་སྐྱེེས་ཤིིང་དེས་བསྐྱེེད་པའི་ིབག་ཆགས་འིགྲེེལོ་རྒྱག་དཀའི་བ་རྣམས་ལོའིང་

བདེན་པ་ལྷད་མེད་བདར་ནས་ཞིིབ་འིཇུག་ཞུ་སྙིང་འིདོད་པའིི་སྐྱེ་བོ་ཆོས་སྨྲའིི་སློོབ་

གཉིེར་བ་ཞིིག་ལོགས། ཕྲན་ནས་རང་ཉིིད་གྲེགས་འིདོད་ཕོ་རོལོ་དམའི་འིབེབ་འིདོད་

པའི་ིལྟ་ཚུལོ་གྱིསི་ཁྱདོ་ཀྱི་ིགསར་རྩོམོ་ལོ་དགག་གཞིག་སྤྲོ་ོབ་མནི་ལོ་ད་ེལྟར་བགྱི་ིབའི་ི

ཀུན་སློོང་གཏན་ནས་མེད། གང་ལྟར་མཇུག་འིབྲེས་མེད་པའི་ིགསར་བཤིད་འིད་ིདག་

རང་མི་རིགས་ཀྱིི་ཆོས་རིག་གཉིིས་ཆར་གྱིི་ངན་རྐྱེེན་དུ་འིགྲེོ་བར་དོགས་ནས་བགྲེོ་

གླེེང་གི་ཚུལོ་དུ་ཕྱིི་ལོོ་ཉིིས་སྟོོང་ལྔ་ལོོའི་ིདམར་ཕྱིོགས་རྒྱལོ་བ་གསུམ་པར་ཕུལོ་བ་

དགའེི།ོ།
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ཡང་ལན་དུ་སྨྲས་པོའི་ིགཏམ་གནམ་ལྕགས་ཐེགོ་ག་ིའིཁོོར་ལ་ོ

ཞིསེ་བྱ་བ།

ད་ེཡིང་ང་རང་མཚི་ོལྷ་ོཁུལོ་བོད་ཡིིག་སློོབ་འིབྲེིང་ན་དོན་གཉིེར་ཅན་གྱི་ིསློོབ་བུ་

མང་པོར་སློོབ་ཁྲོིད་བྱེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་ཤིིག་ཏུ་སློོབ་བུ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་འིགས་

བདག་ལོ་དགག་ལོན་ཞིིག་བྲེིས་ཡིོད་ཅེས་ཤིར་དུང་རིར་འིབོད་པའི་ིསྒེེར་གཉིེར་དུས་

དབེ་ཞིགི་སྤྲོད་བྱུང་། ཕྲན་ནས་ཀུན་སློངོ་གཙང་མའི་ིའིོག་ག་ིརིག་གནས་བགྲེ་ོགླེངེ་འིད་ི

ཤིིན་ཏུ་ལོེགས་ས་ོསྙམ་ནས་དབུགས་ཐེེངས་གཅིག་གིས་ཨ་ྃའིབར་གྱི་ིལྗོགས་རྩོོམ་ད་ེ

ཐེེངས་གཅིག་བཀློགས་པ་ན་ཡིིད་སྐྱེ་ོཞིིང་ཞི་ེསྨྲེང་བའི་ིཤུགས་རིང་ཞིིག་མ་ིའིཐེེན་རང་

འིཐེེན་རེད་ད།ེ གྲེོང་ཚིིག་ག་ིཕུང་པ་ོགཏོས་ཆ་ེབས་གནག་རྫི་ིརྒན་པོའི་ིཧར་གཏམ་གྱི་ི

སྤྲོོས་པ་ལོས་མེད་ལོ། གང་དྲན་དྲན་གྱི་ིཚིིག་ཚིོགས་སྤུངས་དྲགས་པས་ག་ོཁའི་ིརྒན་

མའོི་ིཁ་འིཛིངི་དང་མཚུངས་པ། ཕོར་སྨྲས་པའི་ིལོན་གྱི་ིགནད་བཟུང་ནས་དགག་སྒྲུབ་

ལོ་མ་ིབརྩོནོ་པར་མགི་ཆུ་བཤིརེ་བའི་ིསྨྲ་ེསྔགས་འིདནོ་པ་དང་། མཚིམས་མཚིམས་སུ་

ཤིསེ་བ་སྲིདི་ན་མ་ིགནས་པ་ལྟར་ཁ་ཕོའོི་ིའིབྲུག་སྟོངོ་རང་དགར་ལྡརི་པ་སགོས་དགག་

ལོན་སྤྲོ་ོབའི་ིའིོས་སུ་མ་ིཆ་ེཡིང་། ད་སྐབས་ངན་རྟེོགས་ཀྱི་ིདུག་ལོ་ོསྔོན་མོས་ས་སྟོེང་

ཁེངས་པའི་ིབར་སྐབས་འིདིར་ཅོལོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་པར་གཡི་ོསྐྱེོམས་ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེ

གཤིིས་མཛི་ོསྦྲེེལོ་གཡིང་ལྷུང་ག་ིཉིེན་ཁས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བའི་ིསྐབས་ལོ་ཁེལོ་ཡིོད་

པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་འིཕྲིན་ལོས་རྣམ་པར་དག་པའིི་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

གཙང་རྒྱུན་རྙིགོ་པར་བཟ་ོབའི་ིབསམ་སྤྱདོ་ཀྱི་ིས་རྡུལོ་དབྱངིས་སུ་འིཕྱུར་བར་བསམ་

ནས་ཁ་ོབོའི་ིལྗོགས་རྩོོམ་ད་ེལོ་ཀུན་སློོང་གཙང་མ་དང་ཤི་ཚི་སྙིང་ཉི་ེཡི་ིསྒེ་ོནས་ལོན་

འིགོད་པ་ལོ། བཀློགས་ན་སུན་སྣང་དང་ཐེོབ་བྱའི་ིདབེན་པའི་ིཤིོག་ལྡེབ་བཅུ་བཞི་ིཙམ་

པོར་འིབྲུ་ནག་གདོང་འིདེད་ཀྱིིས་ལོན་འིདེབས་རྒྱུ་མ་རྙིེད་པ་མིན་ཡིང་ཁོམ་པའིི་

སྐབས་མ་བྱུང་པ་དང་ལོན་མ་ཐེེབས་པར་འིདོད་ན་ཕྱིིས་དངོས་ནས་ཐུག་འིཕྲད་ཀྱིི་

སྐབས་བཙལོ་ཏ་ེབགྲེ་ོགླེངེ་བྱས་ཆགོ་པ་བཅས་དགངོས་འིཇིགས་མཛིདོ། ཐེངེས་སྔོན་

མར་ཕྲན་ནས་བྲེིས་པའིི་འིཁྲུལོ་སེལོ་འིོད་ཀྱིི་ཟེར་མའིི་ཚི་རླབས་དེས་ད་རེབ་ཆུ་ཨྃ་

འིབར་ཀྱི་ིཆུ་མགི་རྩོ་བ་ནས་སྐམ་སངོ་བ་གང་ལྟར་ཡིང་ད་རབེ་ཨ་ྃའིབར་དུ་འིབདོ་པའི་ི

རྩོོམ་ཡིིག་《  དགོངས་དོན་དང་དགོས་དོན། གཏམ་བརྗོོད་ཟུར་བ》 ཟེར་བའི་ིལྗོགས་

རྩོམོ་ཉིགོ་རངི་མ་དའེི་ིགནད་འིགག་ག་ིཚིགི་ཁ་ཤིས་ལོ་ལོན་འིགདོ་པར།

[དང་པོ] ཁ་ོབོས་སྐྱེོན་ཆ་ལོ་མངོན་པར་ཕྱིོགས་ཤིིང་བཟང་ཆ་ལོ་མིག་གཤིར་

ཙམ་མེད་ཅེས་ཐེེངས་སྔོན་མའིི་ཁོ་བོའི་ིརྩོོམ་ཡིིག་ན་བཟང་ཆ་ཡིོད་ཚུལོ་གྱིི་བསམ་

ཚུལོ་བསྟོན་ཡིདོ་ཀྱིང་། སྐྱེནོ་ར་ིརབ་ཙམ་ལོ་ཡིནོ་ཏན་ཏིལོ་འིབྲུ་ཙམ་གྱིསི་ཡིནོ་ཏན་དུ་

མི་བརྩོི་སྟོེ་སློོབ་ཆུང་གི་ཚིིག་སྒྲོིག་ལྟ་བུའིི་རྗོོད་བྱེད་དང་བྱིས་པའིི་ངུད་མོ་ལྟ་བུའིི་

བརྗོོད་བྱ་ལོ་བདག་གིས་ཆེར་བསྟོོད་ཀྱི་ིབགྱི་ིབ་མ་བྱས་པ་ཁྱེད་རང་ཐུགས་རྒྱལོ་མ་

བཞིེངས་ཏ་ེཕྱིིས་སུ་བསྟོོད་པས་དགའི་བར་འིགྱུར་བ་དང་སྨད་པས་སྡུག་པར་འིགྱུར་

བའི་ིབསམ་སྤྱོད་རིང་དུ་དོར་ལོ་བཟང་ཆ་ཤུགས་ཆ་ེབའི་ིལྗོགས་རྩོོམ་གནོངས་དང་

བཟང་ཆའི་ིགྲེགས་སྐམ་གྱི་ིམཚིན་སྙན་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་འིབར་སྲིིད་དོ། ཐེེངས་སྔོན་

མོའི་ིཁྱོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་ཡིིག་ན་བསྟོན་བཅོས་དང་འིཇིིག་རྟེེན་ལོ་མ་གྲེགས་པའི་ིརང་བཟོས་
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ཀྱི་ིཐེ་སྙད་སྐམ་པ་ོའིགའི་ཤིས་ཤིིག་ཡིོད་པ་སྔོན་ནས་བཀག་ཟིན་པ་ད་ེདང་། ད་རེབ་

ཀྱིང་བྱ་ིལོས་སྟུག་པ་ས་སྦས་ཀྱི་ིཚུལོ་གྱིིས་རྟེོག་པ་ན་ིཡུལོ་འིཛིིན་པའི་ིཤིེས་པ་ཙམ་

དང་འིཇུག་པ་ན་ིཤིེས་པ་ཙམ་པ་ོད་ེཡུལོ་ལོ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི།ོཞིེས་རང་འིདོད་ཀྱི་ི

བླ་ོབཟོས་རྟེོག་འིཇུག་ག་ིཚིིག་སྡུད་ཡིིན་པར་སྒྲུབ་ཁུལོ་བྱེད་ཀྱིང་དེའིང་ཤིིན་ཏུ་མ་ིརུང་

སྟོེ། ཚིིག་སྡུད་ན་ིསྡུད་པར་བྱ་བའི་ིཚིིག་དེའི་ིའིབྲུ་ར་ེར་ེཡི་ིགཙ་ོཕོལོ་སོགས་གསལོ་

བར་བྱས་ནས་སྡུད་རྒྱུ་ལོས་སྡུད་བྱའིི་ཚིིག་དེའིི་བྱ་ཚིིག་གི་མ་འིོངས་སོགས་དུས་

གསུམ་གང་རུང་བརྗོ་ེབའི་ིརྣམ་གཞིག་ཁྱོད་ཀྱིིས་གསལོ་བར་ཕྱིེས་བས་སྐུ་དྲིན་ཤིིན་

ཏུ་ཆ་ེསྟོེ། བྱང་སེམས་འིཕོགས་པ་ལོ་བྱང་འིཕོགས་ཞིེས་ཚིིག་སྡུད་རྒྱག་དགོས་ཀྱིང་

ཁྱོད་ལྟར་ན་བྱང་འིཕོག་ཅེས་ཚིིག་སྡུད་རྒྱག་རུང་ཏེ། འིཕོག་ན་ིའིཕོགས་ཀྱི་ིད་ལྟ་བ་

ཡིནི་པའི་ིཕྱིིར་ར།ོ །བླང་བྱ་བསྟོན་པ་དང་དརོ་བྱ་བཅསོ་བ་ལོ་བསྟོན་བཅསོ་ཞིསེ་ཚིགི་

སྡུད་རྒྱག་དགོས་ཀྱིང་ཁྱོད་ལྟར་ན་བསྟོན་བཅ་ོཞིེས་ཚིིག་སྡུད་རྒྱག་རུང་ཏེ། བཅ་ོན་ི

བཅོས་ཀྱི་ིད་ལྟ་བ་ཡིིན་པའི་ིཕྱིིར་རོ། །འིད་ིལྟར་དང་པོའི་ིསློོབ་དཔོན་དང་རྗོེས་འིཇུག་

མཁས་པས་མ་མཁྱེན་པའི་ིགནད་མང་བ་ོཞིིག་དང་ཡིིག་ནོར་མང་བ་ོཞིིག་འིབྲེ་ིརུང་

བའི་ིལོམ་སྲིོལོ་ཡིངས་བོར་ཕྱིེས་བའི་ིཆ་ནས་སུས་ཀྱིང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་བྱེད་འིོས་

སོ།། ད་ེལྟར་འིཕྲོས་དོན་ཙམ་ལོས་སྐབས་བབ་གྱི་ིགནད་ལོ་འིབབ་དགོས་ཏ་ེཐེེངས་

སྔནོ་མའི་ིཁྱདོ་ཀྱི་ིརྩོམོ་ཡིགི་དའེི་ིརྗོདོ་བྱདེ་གངོ་གསལོ་ལྟར་མག་ོཁ་བྱང་ནས་བརྩོམས་

ཏ་ེརྟེེན་འིབྲེེལོ་ནོར་འིདུག་པས་བཟང་ཆ་ལོ་མིག་ཤིར་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད་པ་ད་ེདོན་ཡིིན་

པ་དང་། བརྗོོད་བྱའིི་ཐེད་ནས་མི་རིགས་འིདིའིི་ཚིེ་སྲིོག་གི་རྒྱུན་ལོ་འིབྲེེལོ་བའིི་ནང་

བསྟོན་ཤིེས་རིག་དང་ད་ེཉིིད་ལོག་ཆར་སྤྱད་ནས་འིཛིམ་གླེིང་སྤྱ་ིདང་ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་



 50  

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

རིག་ག་ིལོས་དོན་ལོ་དུས་དྲུག་འིཁོར་མོར་བརྩོོན་པའི་ིམཁས་དབང་དག་ག་ིདགོངས་

པའི་ིཁ་གཏད་དུ་ལོངས་ཡིོད་པའི་ིཁོངས་རུལོ་ཅན་སྐོར་ཞིིག་ལོ་བསྟོོད་པ་ཆེར་གནང་

འིདུག་པས་ཤིིན་ཏུ་ཁྲོེལོ་མེད་དང་ང་ོཚིའི་ིགོས་ཀྱིིས་བཏང་བ་མཐེོང་ནས་བཟང་ཆ་མ་

རྙིེད་པར་བཟང་ཆ་ལོ་མིག་བཤིར་མ་བྱས་པ་ལོས་གཞིན་ཅ་ིཡིང་མ་རེད། གཞིན་ཁ་ོ

བསོ་བདོ་རང་ག་ིསྐད་དང་བརྡེ་སྤྲོདོ་ལོ་ཅུང་ཙམ་བྱང་ཆ་ཡིདོ་པའི་ིཡིགི་ང་ོཆདོ་པ་ཞིགི་

ལོ་མཚིོན་ན་ཞིེས་ཁོང་ཉིིད་དེ་དག་ལོ་བྱང་ཆ་ཡིོད་པ་གཞིིར་བཞིག་གི་སྟོེང་ནས་

གསུངས་འིདུག་ཀྱིང་སངེ་ག་ེཚིདོ་ཀྱི་ིགཡུ་རལོ་ངམོས་ཚིད་དུ་མདེ་ད།ེ རྡེ་ོཆག་བཙན་

སྒྲོིག་བོད་རང་གི་ཡུལོ་སྐད་དངོས་མ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལོ་མི་མཁྱེན་པ་དང་གོང་གསལོ་

ཚིིག་སྡུད་རྒྱག་སྟོངས་ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་ལོ་བརྟེགས་པས་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ལོོ།། ད་ེལྟར་

རྟེོག་ཞུགས་ལོ་རྟེོག་འིཇུག་ཅེས་ཚིིག་སྡུད་རྒྱག་སྟོངས་དང་རྟེོག་འིཇུག་ཅེས་པ་ངག་

ནས་བརྗོོད་པའི་ིཚི་ེསྒྲོ་དྲག་པོར་ཡིོད་པས་རྔམ་བརྗོིད་ཅིག་དང་ཟིལོ་ཤུགས་ཤིིག་ཚིིག་

རང་སྟོེང་ན་རང་ཆས་སུ་ཐེོན་ཡིོད་ཅེས་ཟེར་ཡིང་བོད་ཀྱི་ིཚིིག་སྡུད་ན་ིངག་ནས་བརྗོོད་

པའི་ིཚི་ེསྒྲོ་དྲག་པ་དང་རྔམ་བརྗོདི། ཟལིོ་ཤུགས་ཀྱི་ིཆདེ་དུ་ཚིགི་སྡུད་བརྒྱབ་པ་མནི་ལོ་

ད་ེལྟར་དུ་འིདོད་ན་གོང་བཞིིན་ཉིིད་ཀྱི་ིཚིིག་སྡུད་ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་ལྟར་ཚིིག་སྡུད་རྒྱོབས་

དང་སྒྲོ་དྲག་ཅངི་འིཇིགིས་སུ་རུང་བ་ཡིནི་པས་ཤིནི་ཏུ་མཚིར་ར།ོ །

[གཉིིས་པ] ཁ་ོབོས་རྟེོག་འིཇུག་དང་བཞིད་གད། མཐེོན་མཐེིང་གཉིིས་ན་ིམིང་

ཚིིག་ག་ིང་ོབ་ོདང་གྲུབ་ལུགས་གཏན་ནས་མ་ིའིདྲ་བ་ས་ོསོར་སྣང་ཟེར། ཅིའི་ིཕྱིིར་མ་ི

འིདྲ་བའི་ིརྒྱུ་མཚིན་ལོ་འིདྲ་ེཤིར་སྒེ་ོདང་གླུད་ནུབ་གཏོང་ག་ིརྒྱུ་མཚིན་ལྟར་སྣང་འིགའི་

དྲངས་ཡིོད་ཀྱིང་འིཐེད་པར་མ་མཐེོང་ཏེ། རྟེོག་ག་ིཁོངས་སུ་འིཇུག་རང་ཤུགས་གྱིིས་
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གྲུབ་ཡིདོ་པ་འིཁྲུལོ་སལེོ་འིདོ་ཟརེ་ནས་སྒྲུབ་ཟནི་ལོ་ད་ེདང་། ད་ེབཞིནི་བཞིད་ཀྱི་ིཁངོས་

སུ་གད་དང་། མཐེོན་གྱིི་ཁོངས་སུ་མཐེིང་བཅས་འིབྲུ་སྔ་ཕྱིི་གཉིིས་ཀྱིི་དོན་གཅིག་

མཚུངས་ཀྱི་ིསྟོངེ་ནས་གྲུབ་ལུགས་འིདྲ་བ་ཤིནི་ཏུ་གསལོ་ལོ།ོ དརེ་མ་ཟད་བདག་གསི་

རྟེོག་འིཇུག་ཟློས་སྐྱེོན་དུ་སོང་ཡིོད་ཞིེས་པ་ལོས་བོད་རང་ལོ་སྔ་མོ་ནས་ཡིོད་པའིི་

བཞིད་གད་སོགས་ཟློས་སྐྱེོན་མིན་པའི་ིསྒྲུབ་བྱེད་དུ་ངག་ག་ིརྒྱུན་ལོ་ཆགས་ནས་ཡུན་

རིང་འིགོར་བ་དང་ཚིིག་ག་ིམཛིེས་ཉིམས། དོན་གྱི་ིསྙིང་བ་ོའིབྱིན་སྟོངས་སོགས་ལོ་བླ་

ལྷག་གིས་ནུས་པ་ཐེོན་ཡིོད་པ་བཀོལོ་ཡིོད་ཀྱིང་འིད་ིཙམ་གྱི་ིདོན་ཡིང་མ་ག་ོབར་མག་ོ

བ་ོའིགལོ་མ་ེབཞིིན་འིཁོར་ཚུལོ་ལོ་གཞིིགས་ན་ཤིིན་ཏུ་སྙིང་རྗོ་ེབའི་ིགནས་སུ་མཐེོང་

ང་ོ།། གཞིན་རྟེོག་འིཇུག་གོང་གསལོ་བཞིད་གད་དང་མཐེོན་མཐེིང་གཉིིས་དང་མ་ིའིདྲ་

བ་ན་ིབྱ་ཚིིག་གཉིིས་ཀྱིིས་གྲུབ་པ་དང་དུས་གསུམ་གྱི་ིརབ་དབྱ་ེཡིོད་པས་ཡིིན་ཟེར། 

གོང་གསལོ་མིང་ཚིིག་ད་ེགསུམ་འིདྲ་མིན་ན་ིདོན་ཀྱི་ིསྟོེང་ནས་བལྟས་པ་མ་གཏོགས་

རྒྱུ་རྐྱེནེ་གཞིན་གྱིསི་འིདྲ་མནི་བརྟེགས་པ་མནི་ལོ་ད་ེདང་ཆ་འིདྲ་བ་ན་ིཁྱདོ་ཀྱིསི་དྲངས་

བ་ནང་བཞིིན་གསུང་བཤིད་དང་མཇིལོ་འིཕྲད་སོགས་ཡིོད་པས་སོ། ད་དུང་འིདིའི་ི

སྐོར་ནས་ཁུངས་མ་སྨྲ་རྒྱུ་ཡིོད་ཀྱིང་ཚིིག་ཚིོགས་བསྐྱུངས་ཕྱིིར་བཞིག་ལོ་སྐབས་བྱུང་

ན་ཕྱིསི་སུ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ོརྒྱུའི་ིའིཆར་གཞི་ིཡིདོ་ད།ོ།

[གསུམ་པ] ཁ་ོབོས་འིབོལོ་རྩོོམ་ས་ོམ་དར་བཞིིན་པའི་ིང་ཚི་ོལོ་མཚིོན་ནའིང་

ཞིེས་འིབོལོ་རྩོོམ་ནམ་ཞིིག་དར་བའིི་དུས་ལོའིང་མག་ོབ་ོཤུན་ཏུ་རྨེོངས་འིདུག་པས་

སྙིང་རྗོེ་བའིི་ཡུལོ་དུ་འིོས་ཀྱིང་ད་དུང་སྒེམ་ཚུགས་ཆེ་ཚུགས་ཀྱིི་ལུང་འིདྲེན་རིང་

ལུགས་ཀྱི་ིསྲིོལོ་ཀ་འིཆང་མ་ིའིདོད་ཅེས་ལུང་ཁས་མ་ིལོེན་པའི་ིགནད་ལོ་དཔྱད་ན་ང་ོ
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

མ་ཡི་མཚིར་བ་ོའིདྲ་ཞིགི་ཏུ་སྣང་ཡིང་དཔྱད་པར་བྱ་སྟོ།ེ འིབལོོ་རྩོམོ་ན་ིསྔནོ་ཆད་ག་ོསློ་

བའིི་ཚིིགས་བཅད་ཀྱིི་རིགས་ལོ་ག་ོཡིང་དེ་ཇིི་བཞིིན་མ་ངེས་པ་དམངས་ཁྲོོད་ཀྱིི་ས་

བསྟོོད་སོགས་ཀྱིིས་མཚིོན་པ་དང་། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་འིབོལོ་རྩོོམ་ན་ིག་ོསློ་བའི་ིབཅད་

ལྷུག་སྤེེལོ་མའི་ིརྩོོམ་རིགས་སྣ་ཚིོགས་ལོ་བྱ་བས་སྔ་མོའི་ིདུས་ནས་བཟུང་འིབོལོ་རྩོོམ་

ཡིོད་པ་འིད་ིདང་འིདིའི་ོཞིེས་མིག་ལོ་མ་བསྟོན་ཀྱིང་ཤིེས་དགོས་པ་དང་ཁྱོད་ཀྱིིས་བྲེིས་

པའིི་ལྗོགས་རྩོོམ་འིདི་རིགས་ལོ་འིབོལོ་རྩོོམ་ཞིེས་བོས་ཆོག་ན་བརྗོོད་བྱ་དོན་གྱིིས་

གཏམས་ཤིིང་རྗོོད་བྱེད་ཚིིག་སྦྱོར་སྙན་པའི་ིདམངས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིག་ོསློ་བའི་ིརྩོོམ་རིགས་ད་ེ

དག་ལོ་འིབོལོ་རྩོོམ་དུ་མ་ིའིབོད་རང་འིབོད་ཡིིན་པས་འིབོལོ་རྩོོམ་ད་ས་ོམ་དར་བ་མིན་

པ་ཤིསེ་ཐུབ་ལོ་ཚུལོ་འིད་ིཙམ་ཡིང་མ་ིམཁྱནེ་ན་ལུང་ཁས་མ་ིལོནེ་པའི་ིཚིད་དུ་སློབེས་

ཡིོད་མེད་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་བས་བག་ཡིོད་དུ་སྡོད་དང་རང་གཞིན་ལོ་ཕོན་བཏགས་པ་

ཡིནི་ན།ོ།

[བཞི་ིབ] ཡིང་ཁ་ོབོས་དག་ེབཤིེས་ཤིེས་རབ་རྒྱ་མཚི་ོཚིང་ག་ིམ་ིའིཇིིགས་སེང་

ག་ེང་ར་ོན་དག་ེའིདུན་ཆོས་འིཕོེལོ་ཚིང་ག་ིར་ིབ་ོཧ་ིམ་ལོ་ཡིའི་ིབསྟོན་བཅོས་ཀྱི་ིདགག་

ལོན་ཡིོད་པ་ལོ་འིད་ིལྟར་སྨྲ་སྟོེ། མཁས་པ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱབ་པ་ཡིིན་རུང་བོད་མ་ི

བྱིངས་ཀྱི་ིངག་ག་ིའིགུག་ལུགས་དང་གླུ་ཡི་ིལོེན་ལུགས་ལོ་ད་ེའིདྲའི་ིཐུགས་མཉིམ་མ་

བཞིག་པ་དང་རྟེོག་དཔྱོད་ཀྱི་ིཡུལོ་ལོ་མ་དགོངས་པ་འིདྲ་བས་ཚིིག་ག་ིརོལོ་རྩོེད་རྐྱེང་

དུ་ཟད་ཟརེ། ལྟསོ་དང་། སྙངི་རྗོ།ེ སྙངི་ཁམས་ཆ་ེཚུལོ་ལོ་ལྟསོ་དང་། ཚུལོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ི

སྟོེང་ནས་བྱིས་བླ་ོདྲ་ིམ་ཅན་ཞིེས་འིདོགས་རུང་བ་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ཏེ། བྱིས་པ་ལོ་རྒན་

པའོི་ིཟླས་དྲངས་པའི་ིབྱསི་པ་དང་མཁས་པའི་ིཟླས་དྲངས་པའི་ིབྱསི་པ། འིཕོགས་པའི་ི
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ཟླས་དྲངས་པའིི་བྱིས་པ་བཅས་གསུམ་ཡིོད་པས་ཀློོག་མཁན་དག་གིས་གང་ཡིིན་

མིན་ལོ་ཡིང་ཡིང་དཔྱོད་དང་། རྡེ་ོསྦིས་དག་ེབཤིེས་ཚིང་གིས་འིཇིིག་རྟེེན་གྲེགས་པའི་ི

ཀུན་རྫིོབ་མ་བརླག་ཅིག་ཅེས་པ་མ་རྟེོག་པ་ག་ལོ་ཡིིན་ཏ་ེཁྱོད་འིདྲའི་ིཚིིག་སྡུད་ཀྱི་ིརྣམ་

གཞིག་གསར་གཏོད་མཛིད་ནས་ཚིིག་ག་ིསྦྱངས་བ་སྔོན་དུ་སོང་མེད་པའི་ིཆ་ེཚུགས་

ཅན་རྣམས་ལོ་དགོངས་པ་ཡིིན་ཤིས་ཆ།ེ ཇི་ིསྐད་དུ་ས་སྐྱེ་པཎ་ཆེན་གྱིིས་ཚིིགས་ཀྱིང་

སྒྲོགིས་ལོགེས་མ་ིཤིསེ་ན། དནོ་བཟང་སྨྲསོ་ཀྱིང་ཅ་ིཞིགི་དགསོ་ཞིསེ་དང་། སློབོ་དཔནོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིསི། ཚིགི་རྣམས་བརྗོདོ་འིདདོ་རྟེག་ཏུ་ན།ིཇི་ིལྟར་བརྟེགས་ཤིངི་ད་ེལྟར་སྨྲ།གང་

ཞིིག་མ་བརྟེག་པར་སྨྲ་བ།དཔེར་ན་སྨྱོོན་པའི་ིབསྟོན་བཅོས་བཞིིན་ཞིེས་དོན་སྨྲ་བ་ལོ་

ཚིིག་སྔོན་འིགྲེོའི་ིཆ་རྐྱེེན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པས་རྡེོ་སྦིས་དགེ་བཤིེས་ཁོང་གིས་དགག་

ལོན་གནང་བ་དེའི་ིསྟོེང་ནས་ང་ཚིོའི་ིགངས་སེང་ཞིེས་ཚིིག་སྡུད་རྒྱག་སྟོངས་དང་ཚིིག་

ལོ་ཞིིབ་ཆ་འིགོད་སྟོངས་སོགས་གཙ་ོབོར་གསུངས་བ་མ་གཏོགས་ཁྱོད་ལྟར་ངག་ག་ི

འིགུག་ལུགས་སོགས་འིཇིིག་རྟེེན་གྲེགས་པ་ལོ་ཐུགས་མཉིམ་མ་བཞིག་པ་ག་ལོ་ཡིིན་

ན།ོདགག་ལོན་ཏ་ེཚིགི་ག་ིའིདརོ་ལོནེ་སགོས་སྟོནོ་པའི་ིབརྩོམས་ཆསོ་མགི་དཔརེ་རུང་

བ་ད་ེལྟ་བུའིང་ཚིིག་ག་ིརོལོ་རྩོེད་རྐྱེང་དུ་ཟད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ིགཏམ་བརྗོོད་ཟུར་བ་དང་རྟེོག་

འིཇུག་ག་ིདཔྱོད་ཤིེས་པ་མ་གཏོགས་བླངས་བྱར་འིོས་པ་དཀོན་པས་ཤིིན་ཏུ་ཕོངས་

ས།ོ

[ལྔ་བ] མིང་བརྡེ་ཐེ་སྙད་དག་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་བརྡེ་སྤྲོོད་གཏན་ཚིིགས་དང་ཆོས་

ལུགས་གཞུང་དོན་ལོ་ཕོར་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བྱས་ན་དངོས་ཡིོད་འིཚི་ོབའིི་མིང་བརྡེ་ཐེ་

སྙད་གྱི་ནོམ་པ་དང་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིིག་གི་ཐེ་སྙད་གད་སྙིགས་བླུགས་སྒེམ་དུ་མི་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

འིཕོེན་རང་འིཕོེན་དུ་འིགྲེ་ོཟེར། ད་ེན་ིདམར་ཕྱིོགས་པ་ཁ་ཅིག་ག་ིལྟ་ཚུལོ་ལོས་ཅ་ིཡིང་

མནི་ཏ་ེག་ིགཅགི་པུ་ལོས་འིབྲེལེོ་སྒྲོའི་ིཕྲད་མ་ིམཁ་ོཟརེ་བ་དང་མཚུངས། སུ་ཞིགི་གསི་

བརྡེ་སྤྲོོད་དང་མི་མཐུན་པའིི་ཐེ་སྙད་དང་ཆོས་ལུགས་ལོ་མ་བསྟུན་པའིི་ཐེ་སྙད་གད་

སྙགིས་སུ་འིཕོནེ་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་བཏནོ་པ་རདེ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་རྟེགོ་འིཇུག་དང་དཔྱདོ་ཤིསེ་ལྟ་

བུའི་ིཐེ་སྙད་ན་ིདངོས་ཡིོད་འིཚི་ོབའི་ིམིང་བརྡེ་གྱི་ནོམ་པ་མ་ཡིིན་ལོ་ཏུན་ཧོང་གཏེར་

ཡིིག་ནས་ཐེོན་པའི་ིམིང་བརྡེ་དག་ག་ིགྲེལོ་དུ་འིཁྱེར་བ་ན་ིཁྱ་ིམིང་ལོ་སེང་ག་ེབཏགས་

པ་ཙམ་ལོས་ཤིེས་ལྡན་སུ་ཞིིག་གིས་ཡི་མཚིར་དུ་འིཛིིན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐེ་སྙད་གད་

སྙིགས་སུ་འིཕོངས་ཀྱིང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ིང་ོམཚིར་སྐད་ཆའི་ིབང་མཛིོད་ལོ་གནོད་

པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་ིཁར་ཕོན་ཁ་ེཤིིན་ཏུ་ཆེའི།ོབཅོས་སྒྱུར་མཁན་པོའི་ིསྨྱུག་རྩོ་ེམ་རེག་

པའིི་དུས་རབས་བཅུ་བའིི་སྐབས་ཀྱིི་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་དེ་ཁྱོད་ཀྱིིས་བརྡེ་སྤྲོོད་ཀྱིི་

གཏན་ཚིིགས་དང་འིགལོ་བ་ཇི་ིལྟར་ཤིེས། ཐེ་སྙད་ཁ་ཤིས་ཙམ་མ་ིམཐུན་ཟེར་རམ། 

བརྟེག་ཅངི་དཔྱད་པའི་ིསྒེ་ོནས་ཁ་ཚིནོ་གཅདོ་རྒྱུ་ལོས་གསར་བཤིད་ཁ་ཤིས་ལོ་འིབད་

པ་ནི་དོན་སྒེོ་ཤིིན་ཏུ་ཆུང་ལོ་རང་གི་འིདོད་པའིི་ཕྱིོགས་སུ་འིོངས་ན་ཨ་མའིི་སྐེ་ཡིང་

འིབྲེགེ་པའི་ིངང་ཚུལོ་ན་ིད་ལྟའི་ིབདོ་ཀྱི་ིསྤྱ་ིཚིགོས་ཀྱི་ིགནས་སྐབས་ཤིནི་ཏུ་ཕོངས་ས།ོ།

[དྲུག་པ] ཁྱོད་ལོ་སྐྱེ་བ་ོཆོས་སྨྲ་ཞིེས་བོས་པ་དང་ཁ་ོལོ་བྱིས་བླ་ོདྲ་ིམ་ཅན་ཞིེས་

བཏགས་པ་འིདྲ་མཉིམ་མིན་ལོ་ཁོ་བོར་དམའི་འིབེབས་མཐེོང་ཆུང་གི་ཟུར་ཟ་བྱས་

ཡིོད་ཅེས་འིཁང་ར་དང་སྨྲ་ེསྔགས་བཏོན་ཡིོད། དེར་ཁྱོད་རང་ཁྲོོམ་པའི་ིསྦལོ་རྒན་གྱི་ི

སྤུན་དུ་གྱུར་ནས་མ་མཐེོང་བ་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བ་ོཆོས་སྨྲ་ན་ིཁྱོད་ཀྱི་ིརང་ལུགས་འིཛིིན་

པ་མཐེའི་དག་གིས་དམའི་འིབེབས་དང་འིཕྱི་སྨོད་ཀྱིིས་ནང་བསྟོན་ཤིེས་རིག་ལོ་མོས་
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པ་ཙམ་བསྐྱེེད་པའིི་སྐྱེ་བོ་དག་འིགོག་པར་འིདོད་པའིི་སྦྱོར་ངན་གྱིི་ཆོ་ལོོ་ཞིིག་སྟོེ། 

བདག་གིས་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དེའིི་འིོག་ནས་ཕྲན་ནི་དེ་ལྟ་བུའིི་སྐྱེ་བ་ོཆོས་སྨྲ་འིཕྱི་

སྨོད་ཀྱིི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་བདེན་པ་བདར་ནས་ཞིིབ་འིཇུག་ཞུ་སྙིང་

འིདོད་ཅེས་བསམ་ཚུལོ་བསྟོན་པ་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བ་ོཆོས་སྨྲ་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ད་ེཡི་

མཚིར་ཡིིན་པས་རང་ལོ་སྦྱར་བ་མིན་པ་སུ་ལོའིང་གསལོ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྐྱེ་བ་ོཆོས་སྨྲ་

ཞིེས་པའིི་ཐེ་སྙད་ཡི་མཚིར་ཅན་ཞིིག་ཏུ་འིཛིིན་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སྔ་སྐྱེོར་བའིི་

གྲེོགས་པ་ོདག་ག་ིཁ་ནང་ལོ་ཐེལོ་བས་བརྒྱབ་པ་ཡིིན་པས་རང་ལུགས་གཏད་ས་ོབོར་

ཅངི་ཤིནི་ཏུ་ཁྲོལེོ་མདེ་པའི་ིགནས་སུ་གྱུར་བ་མ་ཡིིན་གྲེང་།

ཞིེས་གྲེོགས་པ་ོཆུ་ཨྃའིབར་གྱི་ིལྗོགས་རྩོོམ་ལོས་གནད་འིགག་གྱི་ིཚིིག་ཁ་ཤིས་ལོ་བྲེེལོ་ཟིང་

ག་ིདུས་ཚིདོ་བར་ནས་ཤིར་མར་ལོན་བརྒྱབ་པ་འིདསི་ཀྱིང་ཀུན་སློངོ་གཙང་མའི་ིའིགོ་ག་ིརགི་གནས་

བགྲེ་ོགླེེང་སྔར་བཞིིན་རྒྱས་པ་དང་དགོས་པའི་ིདབང་གིས་ཀུ་ར་ེབརྗོིད་པ་ོའིགའི་ར་ེཤིོར་ཡིོད་སྲིིད་

ཀྱིང་དགོངས་ཁྲོོས་ཀྱི་ིབ་སྤུ་གྱིེན་དུ་མ་ིགཟེངས་པར་ཞུ་ཞིེས་མང་རའི་ིཀླུ་ཚིང་དགོན་ཆེན་ནས་ཕྱི་ི

ལོ༢ོ༠༠༦ལོའོི་ིཟླ༡༢ཚིསེ ༡༣ཉིནི་ཤིར་མར་བྲེསི་ཏ་ེཕུལོ་བའི།ོ།
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སུམ་ལན་དམགིས་བརྩེ་ེམའི་ིབཞི་ིལན་དམགིས་བརྩེའེི་ིསྤྲིནི་

དཀར་དཀྲིགིས་པོའི་ིཆར་གྱི་ིསྙིངི་བ་ོཞིསེ་བྱ་བ།

རྒྱལོ་སྤྱིའི་ིའིགྲེ་ོབ་མིའི་ིཐེོབ་ཐེང་ག་ིཡིོངས་ཁྱབ་གསལོ་བསྒྲོགས་ལོས་སྐྱེ་ེབ་ོར་ེ

རེར་བསམ་བླ་ོགཏོང་བ་དང་བསམ་ཚུལོ་ཐེད་བརྗོོད་ཀྱི་ིརང་དབང་ལོ་སྤྱོད་པའི་ིཐེོབ་

ཐེང་ཡིོད་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱིང་མཛིའི་གྲེོགས་སུམ་ལོན་དམིགས་བརྩོ་ེ

མའི་ིབྱེད་པ་ོགང་ཉིིད་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་ལྟ་ཚུལོ་ལོ་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེའིདྲ་ཞུ་

དགོས་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གང་ཡིིན་ཞི་ེན་ང་ཚི་ོན་ིའིཛིམ་གླེིང་ས་སྒེང་རིལོ་མ་ོའིདིར་འིགྲེ་ོ

བ་མའིི་ིརགིས་སུ་སྐྱེསེ་བ་འིདྲ་མཚུངས་ཡིནི་པས་མ་ིསྒེརེ་ངསོ་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལོ་དང་བསམ་

འིདུན་ཁོ་ནས་གཞིན་དག་གི་རང་དབང་ལོ་རྡེོག་བརྫིིས་གཏོང་བའིི་དམིགས་ཡུལོ་

གཏན་ནས་མེད་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཞིེས་པའི་ིགྲུབ་ཆའིམ་ས་བོན་ད་ེཉིིད་སེམས་སུ་

ཡིོད་པ་ནས་རང་ཕོན་གཞིན་གནོད་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེའིདྲ་ཆགས་ན་གཏན་ནས་འིགྲེིག་

རྒྱུ་མ་རདེ། ཡིནི་ནའིང་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐེབོ་ཐེང་ལོས་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོདང་བསམ་ཚུལོ་ཐེད་

བརྗོོད་ཀྱིི་དབང་ཆ་ཡིོད་ཟེར་བ་ལོས་དེ་ཉིིད་ལོ་སྐྱེེ་བོ་སུས་ཀྱིང་ལོན་སློོག་མི་ཆོག་

གསུངས་མེད་པས་ལོན་སློོག་པ་ད་ེན་ིབདག་གིས་ནམ་ཡིང་ཕོ་རོལོ་བོར་གུས་བཀུར་

དང་བརྩོ་ིའིཇིོག་བྱས་པ་ཞིིག་ལོ་ངོས་འིཛིིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་བདག་དང་

ནམ་ཡིང་རྒྱབ་འིགལོ་དུ་ལོངས་ཡིོད་པའི་ིགྲེོགས་པ་ོསུ་དང་གང་ཡིིན་རུང་ཤི་མདོག་

དཀར་ནག་དང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར། དབུལོ་ཕྱུག་བཙན་གཉིོམ་སོགས་ལོ་མ་བལྟོས་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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པར་ནམ་རྒྱུན་བུ་སྤུན་དང་མཛིའི་བཤིེས་ཀྱི་ིའིདུ་ཤིེས་བཟུང་ནས་ལྟ་ཚུལོ་བགྲེ་ོགླེེང་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ་བགྲེ་ོགླེེང་བྱེད་པའི་ིག་ོརིམ་ཁྲོོད་དྲང་བདེན་དང་གནས་ལུགས་སོགས་

རྒྱབ་རྩོར་བཟུང་ནས་ལོན་སློོག་རྒྱུ་ཡིིན། ལོན་སློོག་དུས་ཀྱིང་ལྟ་ཚུལོ་ཡིང་དག་ལོ་

སློོབ་སྦྱོང་དང་གདེང་འིཇིོག་བྱེད་སྲིིད་ལོ་ལྟ་ཚུལོ་མ་ིམཐུན་སར་དགག་པ་ཚི་ནན་དང་

གདོང་ཐུག་གིས་ལོན་འིདེབས་རྒྱུ་ཡིིན། འིད་ིའིདྲའི་ིསྐབས་སུ་མཛིའི་བཤིེས་དང་བླ་ོ

ལྡན་སུས་ཀྱིང་བློ་ཁོག་ཡིངས་པོར་བསྐྱེེད་པ་དང་ཀུ་རེ་སོགས་གཞིན་དག་རིག་

གནས་སྦྱངས་བ་ལོ་བསྐུལོ་ཕྱིིར་དུ་སྨྲས་པའི་ིརྩོེད་མཚིར་དང་བཞིད་གད་ཀྱི་ིགཏམ་

དག་ཀྱིང་དམོད་པ་དང་སྤྱ་ོབ་སོགས་སུ་བཟུང་བ་ཡིིན་ན་ནམ་རྒྱུན་བླ་ོསྦུག་དོག་པ་ོ

དང་ཞིེ་སྡང་ཕྲག་དོག་སོགས་དགོས་མེད་ཀྱིི་དབང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལོས་ནམ་རྒྱུན་རང་

གཞིན་གཉིིས་ཀར་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཡིོད་མ་ིསྲིིད་པ་ཆོས་ཉིིད་ཡིིན། དེར་བརྟེེན་ང་ཚིོས་

བགྲེོ་གླེེང་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕོན་ཚུན་ལོ་གོང་བཀུར་དང་སློོབ་སྦྱོང་། ཐུགས་བསྐྱེེད། 

ཉིམས་མྱིངོ་སགོས་བརྗོསེ་རསེ་བརྒྱུད་ནས་ས་ོས་ོབའི་ིཤིསེ་ཡིནོ་ཕུན་སུམ་ཇི་ེཚིགོས་

སུ་གཏོང་རྒྱུ་ལོས་བགྲེ་ོགླེེང་ག་ིམཐེའི་མར་གྲུབ་མཐེའི་ིའིཐེེན་འིཁྱེར་དང་རིགས་རུས་

གཙང་བཙགོ སྐྱེ་སརེ་ཁ་བྲེལོ། ཁུ་ཚུར་སྲི་རྙི་ིསགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲེས་ཐེནོ་ན་ད་ེལོས་བླ་ོ

ཕོངས་པ་མེད་པས་ང་རང་སྒེེར་ངོས་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ིརྙིོག་དྲ་དང་སྲིོལོ་ངན་ནག་པ་ོབོད་

མི་རིགས་ཀྱིི་ནང་མིའིི་ཁྲོོད་དུ་མི་འིཇིོག་པའིི་དམ་བཅའི་ནམ་ཡིང་སྙིང་ལོ་བཅངས་

ཡིདོ། 

གཅིིག

ཨ་ྃའིབར་གྱིསི་བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ན་ིདནོ་བྱ་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་སགོས་



 58  

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

གསོས་སྨན་ཞིིག་ལོ་ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ཡིོད་པས་ལྟ་ཚུལོ་འིད་ིབདག་གིས་ཀྱིང་དོན་བྱ་

རྨེད་དུ་བྱུང་བ་ཞིགི་ལོ་བརྩོ་ིརྒྱུ་ཡིནི། འིནོ་ཀྱིང་བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ཁྲོདོ་དུ་

བྱུང་དང་འིབྱུང་བཞིིན་པའི་ིཀུ་ར་ེདང་བཞིད་གད་ཀྱི་ིགཏམ་དག་ལོ་སྨོད་པ་དང་ཚིིག་

ངན་སོགས་ཐེ་སྙད་འིགའི་བརྩོིས་ནས་བསྙད་བཏགས་ཏ་ེབཀྲ་ཤིིས་སྣ་ནག་མ་ཞིིག་ལོ་

ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ནས་སུན་འིབྱིན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་ལོ་དེས་ཕྱི་ིརབས་པའི་ིབླ་ོལོ་བསློད་

སྐྱེོན་དང་ལོམ་ལོོག་ཏུ་འིགྲེ་ོབར་ཡིང་སེམས་ཚིེགས་ཆེན་པ་ོབྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ད་ེལྟར་

སེམས་ཚིེགས་གནང་བ་དྲིན་དུ་ཆ་ེཡིང་ར་ིབོང་གནམ་རྡེིབ་ཀྱི་ིསེམས་ཚིེགས་ལྟ་བུ་

ཞིིག་མིན་ནམ་སྙམ་སྟོ་ེལྟ་ཚུལོ་ཕྱི་ིམ་འིད་ིངའི་ིསྒེེར་ངོས་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལོ་དང་མ་ིམཐུན་པས་

སྒེེར་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལོ་ལྟར་ལོན་འིདེབས་རྒྱུ་ཡིིན། སྤྱིར་ན་བརྒལོ་བརྟེག་དང་

དགག་བཞིག་གི་སྣང་ཚུལོ་ནི་བོད་སྔ་རབས་པ་ནས་ད་ལྟའིི་བར་བྱུང་མྱིོང་བ་ཞིིག་

རེད། ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་ཕྱིིར་བལྟ་བྱས་མྱིོང་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ག་ི

བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ག་ིསྣང་ཚུལོ་སོགས་གསལོ་བོར་མཐེོང་ཐུབ་ལོ་ད་ེ

དག་ག་ིདག་ེསྐྱེོན་ཀྱིང་གསལོ་བོར་མཐེོང་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། གནས་ཚུལོ་ད་ེདག་ག་ི

ཁྲོོད་དུ་སྐབས་ལོན་རེར་སྲིོག་དང་བསྟོན་པ་རྒྱན་དུ་བཙུགས་ནས་བརྒལོ་བརྟེག་དང་

དགག་བཞིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་ལོ་འིད་ིན་ིརིག་གནས་སོགས་ཤིིན་ཏུ་འིཕོེལོ་རྒྱས་

སུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་པའིི་སྣང་ཚུལོ་ཞིིག་ལོས་སྡིགས་སྨོད་དང་ཚིིག་མཚིོན་འིདེབས་པའིི་

དོན་བྱ་ངན་པ་ཞིིག་ཏུ་བརྩོ་ིག་ལོ་རུང་སྟོ་ེགཏན་ནས་མ་ིརུང་ང་ོ། འིད་ིདག་གིས་ཆོས་

དང་རགི་གཞུང་ག་ིལྟ་གྲུབ་བརྩོད་ནས་གནས་ཚུལོ་ད་ེའིདྲ་བྱུང་ཡིདོ་པ་ལོས་ཀུ་ར་ེདང་

བཞིད་གད་ཀྱི་ིགཏམ་ཙམ་ཡིང་མ་ཐེེག་པར་དམར་འིཛིིང་བྱས་པ་གཏན་ནས་མིན་པ་
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གསལོ་བ་ོརདེ། ཁྱད་པར་དུ་དུས་རབས་རམི་བྱནོ་གྱི་ིཆསོ་དང་རགི་གཞུང་ག་ིབརྒལོ་

བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ག་ིགསུང་རྩོོམ་དག་ལོ་མཇིལོ་བ་ཡིིན་ན་ཀུ་ར་ེདང་བཞིད་

གད་སགོས་ཚིགི་སྣ་བརྗོདི་པ་ོདང་ཁ་ཤིམོ་དག་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིགི་ལོས་ད་ེ

ལོ་ད་ོསྣང་མཛིད་མཁན་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་བ་ན་ིསྐབས་དེའི་ིདཔ་ེཆ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིཁྱད་ཆོས་

ཞིགི་རདེ་ད།ེ དའེི་ིསྟོངེ་ནས་བདོ་སྔ་རབས་པའི་ིརིག་གནས་པ་དང་དཔ་ེཆ་བ་མང་བའོི་ི

བསམ་པ་དང་བློ་ཁོག་ཤིིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་མཚིོན་གྱིི་ཡིོད་པ་ཡིིན་ན་འིདི་དག་ནི་མིག་

དཔེར་འིོས་པ་ཞིིག་ཅིས་མ་ཡིིན། ཐེ་ན་ད་ལྟའི་ིམཚིན་ཉིིད་ཡིོད་པའི་ིདགོན་སྡ་ེདག་ག་ི

ཆོས་གྲྭ་རྣམས་ནའིང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བགྲེ་ོགླེེང་ག་ིསྐབས་སུ་གོང་གསལོ་སྣང་

ཚུལོ་ད་ེརིགས་འིབྱུང་སྲིིད་ཀྱིང་ད་ོསྣང་དང་དམར་འིཛིིང་བྱེད་མཁན་གཏན་ནས་ཡིོད་

མ་ིསྲིིད་ལོ་དེས་ཧ་ཅང་ཀུ་ཡིངས་དང་རང་དབང་ལྡན་པ་ཞིིག་མཚིོན་གྱི་ིཡིོད། ད་ེརིང་

འུ་གཉིིས་ཀྱི་ིབགྲེ་ོགླེེང་ལོ་བལྟས་ན་ཕོན་ཚུན་ལོ་ངན་གཏམ་ཅ་ིཞིིག་ལོབ་ཡིོད་པ་དང་

ཚིགི་རྩུབ་གང་དག་ཡིདོ་མདེ་བགྲེངས་བཞིནི་ཡིདོ་པ་རདེ། འིདསི་བདོ་སྔ་རབས་པའི་ི

ཤུལོ་བཞིག་རགི་གནས་ཀྱི་ིརྗོསེ་རབས་པ་དག་ག་ིསམེས་ཁམས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བ་དང་བླ་ོ

ཁགོ་ཤིནི་ཏུ་དགོ་པ་མཚིནོ་གྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། དའེི་ིསྟོབས་ཀྱིསི་བདག་ག་ིརང་རྩོམོ་སྔ་མ་

ན་ཀུ་ར་ེདང་བཞིད་གད་གྱི་ིགཏམ་ཁ་ཤིས་ར་ེསྣང་བ་ད་ེན་ིབཀའི་དྲིན་ཆ་ེབའི་ིབོད་སྔ་

རབས་པའིི་ལོམ་སྲིོལོ་ཀུ་ཡིངས་ཅན་དེ་དག་ལོ་ལོད་མོ་གནང་བ་ཡིིན་མ་གཏོགས་

ཁྱོད་ཀྱིི་འིདོད་ཚུལོ་ཏེ་སྡིགས་རྩོོམ་དང་ཁ་རྩོོད་སྡིག་དམོད་གཏན་ནས་མ་ཡིིན་ལོ་

བདག་ག་ིམཛིའི་གྲེོགས་གང་ཉིིད་རིག་གནས་དང་དཔ་ེཀློོག་ལོ་བསྐུལོ་ཕྱིིར་ཡིིན་པས་

དགོངས་བཞིེས་གནང་རོགས། འིད་ིའིདྲའི་ིརིགས་ཀྱིིས་ཕྱི་ིརབས་པའི་ིབླ་ོལོ་བསློད་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

སྐྱེོན་དང་ལོམ་ལོོག་ཏུ་འིགྲེ་ོབར་སེམས་ཚིེགས་བྱེད་པ་ན་ིརང་ག་ིབསམ་ཚུལོ་དང་བླ་ོ

ཁོག་གི་ཚིད་གཞིིས་བོད་ཕྱིི་རབས་པར་དམའི་འིབེབས་དང་གདེང་འིཇིོག་སྤུ་ཙམ་

ཡིང་མ་བྱས་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་སྟོ་ེདོན་ལོ་བོད་ཕྱི་ིརབས་པའི་ིཁྲོོད་སྔ་རབས་པ་ལྟ་བུ་

གཅིག་ཀྱིང་འིབྱུང་མ་ིསྲིིད་ཞིེས་ཁ་ཚིོན་བཅད་པའིམ་ཡིང་ན་ཕྱི་ིརབས་པའི་ིབླ་ོཁོག་

ཤིིན་ཏུ་དོག་པ་གསལོ་བཤིད་བྱས་པ་ཡིིན། ཉིིད་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལོ་དང་བླ་ོཁོག་ག་ིཚིད་

གཞི་ིཁ་ོནས་བོད་ཕྱི་ིརབས་པའི་ིགནས་ཚུལོ་དང་བསམ་སྤྱོད་སོགས་ལོ་ཚིད་བཟུང་

ནས་སྤྱ་ིསྡམོ་དང་ཐེག་གཅདོ་གནང་བ་ན་ིའིསོ་སུ་མ་ིཆ་ེབར་བདག་གསི་འིདདོ་ལོ་བདོ་

ཕྱི་ིརབས་པའི་ིཁྲོོད་ན་སྔ་རབས་པ་ལོས་བརྒལོ་བའི་ིགནས་ཚུལོ་ཡིོད་དགོས་ལོ་ཀུ་ར་ེ

དང་བཞིད་གད་ཐེེག་པའི་ིརིག་གནས་པ་མང་བ་ོད་ེབས་ཀྱིང་ཡིོད་དགོས་ས།ོ། གཞིན་

ཁ་ོབོའི་ིབརྒལོ་བརྟེག་ག་ིརྩོོམ་སྔ་མར་ཉིིད་ཀྱི་ིབརྩོམས་ཆོས་ལོས་རང་དང་ལྟ་ཚུལོ་མ་ི

མཐུན་པ་ཁ་ཤིས་ཕྱིོགས་སྔར་བཀོད་དེ་དགག་བཞིག་བྱས་ཡིོད་ལོ་མཚིམས་

མཚིམས་སུ་ཀུ་ར་ེདང་བཞིད་གད་ཀྱི་ིགཏམ་ཁ་ཤིས་གང་ཉིདི་ལོ་ཕོན་ཕྱིརི་བཀདོ་ཡིདོ་

མོད་ལྷ་མེད་འིདྲེ་མཐེོང་དང་རི་བོང་རྡེོ་བརྫུས་སུ་མཐེོང་ཡིོད་པ་ནི་མཚིར་རེ་ཆེ་སྟོེ་

བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ག་ིསྐབས་སུ་རྒོལོ་བ་བོའི་ིསྐྱེོན་དང་བསམ་ཚུལོ་ལོ་

ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ནས་དོགས་སེལོ་བྱས་མ་ིཆོག་ན་བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་

དོན་བྱ་རྨེད་བྱུང་དང་གསོས་སྨན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིིས་ཁས་བླངས་བ་དང་འིགལོ་བའི་ིཕྱིིར། 

འིད་ིའིདྲའི་ིབརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་གནང་བ་ན་ིཡིིག་ང་ོཆོད་པའི་ིལོ་ོཆུང་བྱིས་

པ་ཕོར་ཞིགོ ང་ཚི་ོདང་ཟླ་མཉིམ་ད་ོམཉིམ་ཡིནི་ཞིངི་རགི་གནས་དནོ་གཉིརེ་ལོ་ཐེསོ་པ་

འིཚིོལོ་བའི་ིཁ་ཡི་ན་ཟླ་དག་ག་ིསེམས་ལོ་ཅ་ིཞིིག་འིཆར་བ་ཡིིན་ནམ་ཟེར་ན། ཕོལོ་
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ཆེར་ཨ་ཨ་ཇིི་འིདྲའིི་བློ་ཁོག་དོག་ཞིིང་ནང་འིགལོ་གྱིི་ཕུང་བོ་གཏོས་ཆེ་བའིི་བརྒལོ་

བརྟེག་ལོ་དུངས་བའི་ིམ་ིརབས་ཞིིག་རེད་ཨང་ཞིེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་འིཆར་སྲིིད་སྙམ། ད་ེ

ལྟར་ན་རིག་གནས་དགག་བཞིག་ག་ིཞིིང་ས་འིབྱམས་ཀློས་པ་འིད་ིངོས་གཙང་གཤིིན་

ས་རུ་འིགྲེའོིམ་ཡིང་ན་ངན་རངེས་ཐེ་རྒདོ་དུ་འིགྱུར་ཟརེ་ན། ཕོལོ་ཆརེ་བདག་ག་ིབརྒལོ་

རྩོོམ་སྔ་མར་སྤྲོོས་ཡིོད་པ་བཞིིན་ངན་རྟེོགས་ཀྱི་ིདུག་ལོ་ོསྔོན་མ་ོའིགའི་ཤིས་ལོས་ཅ་ི

ཡིང་མ་ིསྐྱེ་ེབའི་ིངན་རངེས་ཐེ་རྒདོ་ཅགི་ཏུ་འིགྱུར་རྒྱུ་རདེ་བསམ་བཞིནི་ཡིདོ།

གཉིིསེ།

 ཁོ་བོས་རྩོོམ་དང་གཏམ་བཤིད་དུས་ཚིིག་དང་སྐད་ཆར་འིདོར་ལོེན་དགོས་

ཚུལོ་དང་རྩོོམ་ལོ་བལྟ་ནའིང་རྩོོམ་ཡིོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ིཉིམས་ལོ་གཞིིགས་ཏ་ེམིང་བརྡེ་ཐེ་

སྙད་དང་ཚིིག་ག་ིབབས་ལོ་དཔྱད་དགོས་ཞིེས་རང་ལུགས་འིདོན་གནང་མཛིད་པ་ན་ི

སྤྱིར་ན་ལོེགས་བཤིད་ཉིིད་དུ་མཐེོང་མོད་ཐེོག་མར་ས་ོས་ོབའི་ིརང་སྟོེང་ན་དོན་དངོས་

སུ་དེ་ལྟར་ཉིམས་ལོེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་མེད་ནི་དོགས་པའིི་གནས་ཡིིན་པ་གཤིམ་ནས་

གསལོ་བོར་མཁྱེན་ཐུབ་སྟོེ། ཡིང་ཁ་ོབོས་ཁྱོད་ལྟར་ན་ཚིིག་རྐྱེང་བ་ཙམ་ལོའིང་རྒྱ་

རིམ་པ་བདུན་བཏབ་ནས་གཞིན་གྱིིས་བཀོལོ་བད་ེསྤྱོད་བད་ེབྱས་པ་ལོ་བློར་མ་ིའིབབ་

ཅིང་རྣར་གཟན་ན་ཞིེས་ཚིིག་ལོ་བསྲིེག་བཅད་བརྡེར་གསུམ་བྱས་ནས་ཚིིག་ག་ིགཏན་

ཚིིགས་དང་ཚིིག་སྤྱ་ིསྲིོལོ་ཅན་དུ་གཏོང་བར་འིབད་པ་ལོའིང་རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་བཏབ་

པ་སོགས་ཤིིན་ཏུ་མ་ིའིཐེད་པར་བསྟོན་པ་ན་ིཉིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་དང་གཏམ་བཤིད་སྐབས་

ཚིིག་དང་སྐད་ཆར་འིདོར་ལོེན་དགོས་ཚུལོ་བཤིད་པའི་ིཁས་ལོེན་དང་འིགལོ་བ་ཡིིན་

པའི་ིཕྱིརི། བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་སགོས་རྩོམོ་ཡིིག་སྤེེལོ་བའིམ་གཏམ་གང་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཞིགི་བཤིད་དུས་ཀྱིང་བཀལོོ་བད་ེསྤྱདོ་བད་ེཡིནི་ཞིསེ་ལུང་པ་ས་ོསའོི་ིསྐད་ཆ་དང་གྲེངོ་

ཚིིག་སོགས་གོམས་སྲིོལོ་དུ་འིགྱུར་ཆ་ེན་ཁྱོད་སྒེེར་ངོས་ལོ་ད་ེལྟར་བད་ེསྣང་ཆ་ེཡིང་

བོད་སྤྱ་ིབའི་ིསྐད་ཆ་སོགས་ཚིད་ལྡན་དུ་འིགྱུར་བ་ལོ་དགག་རྐྱེེན་ཧ་ཅང་ཆ་ེབས་ཕྱིིས་

སུ་འིདའིི་ིཕྱིགོས་ལོའིང་བླ་ོརྣལོ་མརོ་འིཆང་རྒྱུ་ན་ིགྲེསོ་སུ་འིདེབས་ས།ོ། གཞིན་སངས་

རྒྱས་སུ་རེད་ཅེས་པའི་ིཁ་ོབོའི་ིདཔེར་བརྗོོད་དེར་འིད་ིལྟར་རིགས་པའི་ིརྩོེད་མཚིར་གྱི་ི

ཚུལོ་དུ་སྨྲ་སྟོ་ེསྔུན་གཞུག་ན་ཆ་རྐྱེེན་ཅ་ིཡིང་མེད་ཅིང་ཚིིག་གོང་འིོག་འིབྲེེལོ་ས་མ་ིའིགྲེ་ོ

བའི་ིསྐད་ཆའི་ིགནས་བབ་དབེན་པའི་ིཚིིག་རྐྱེང་བ་ཞིིག་རེད་ཟེར་བར་མ་ིའིཐེད་ད།ེ སྔ་

གཞུག་གཉིིས་ལོས་གཞུག་ཏུ་ཆ་རྐྱེེན་ཡིོད་ལོ་གོང་འིོག་གཉིིས་ལོས་འིོག་ཏུ་འིབྲེེལོ་ས་

འིགྲེ་ོབའི་ིསྐད་ཆ་ཞིགི་ཡིནི་པར་ཐེལོ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་རྫིགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་དང་ས་ོསྐྱེསེ་

ཕོལོ་བའི་ིསངས་རྒྱས་གཉིིས་གང་རུང་ལོ་ག་ོན་ཆོག་ཞིེས་ལོན་བཏབ་ཡིོད་པའི་ིཕྱིིར། 

ད་ེལྟར་དུ་མ་ིའིགྱུར་ན་ཁྱོད་ཀྱིིས་འིཐེད་ལྡན་དུ་ལོན་བཏབ་རུང་ག་ིདགོངས་པ་བཏོན་

པ་དང་འིགལོ་བའི་ིཕྱིིར། འིགྱུར་ན་སངས་རྒྱས་སུ་རེད་ཅེས་པའིང་སྔུན་གཞུག་ཏུ་ཆ་

རྐྱེེན་ཅི་ཡིང་མེད་ཅིང་ཚིིག་གོང་འིོག་འིབྲེེལོ་ས་མི་འིགྲེོ་བའིི་སྐད་ཆའིི་གནས་བབ་

དབེན་པའིི་ཚིིག་རྐྱེང་བ་ཞིིག་ཏུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར་ན་སུམ་ལོན་དམིགས་བརྩོེ་

མའིི་བྱེད་པོས་ཀྱིང་ཉིིད་ནས་གསུངས་པ་བཞིིན་རིགས་ལོམ་རྡེོག་འིགྲེོས་བསྐྱེོན་

ལུགས་ལོ་ཤིིན་ཏུ་གཟབ་པར་རིགས་སོ།འིདི་ཡིང་འུ་ཅག་ཕྱིི་རབས་པ་དག་གིས་

དགོན་སྡེའི་ིརིག་གནས་དང་ནང་བའི་ིརིགས་ལོམ་སོགས་ལོ་དགོས་མེད་ཀྱིིས་སུན་

འིབྱིན་བྱས་ནས་ད་ེའིདྲའི་ིརིགས་ལོ་འིདྲིས་ཆ་མེད་པའི་ིནང་ཆ་ཙམ་པ་ོཕྱི་ིལོ་བསྟོན་པ་

མ་གཏགོས་རྟེག་པ་ཡིནི་པར་ཐེལོ་སགོས་རགིས་ལོམ་གཏངོ་ཚུལོ་ཡིདོ་པས་འིད་ིཡིང་
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ངོ་མ་ཁྱོད་ལྟར་དགོས་གལོ་ཞིན་པས་ཞིིབ་པར་མི་སྤྲོོ་ལོ་འིདོད་ན་གཞིན་ནས་ཤིེས་

པར་བྱ། གཞིན་བདག་ག་ིདགག་རྩོོམ་སྔ་མར་ཚིིག་དང་འིབྲུ་ར་ེར་ེནས་རིགས་པའི་ི

སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལུང་ག་ིརྒྱབ་རྟེེན་དཔ་ེགསལོ་བཤིད་དང་བཅས་ཡིོས་འིཆའི་འིཆའི་དང་

ཤི་འིཐེག་འིཐེག་ཅིག་མང་རབ་ཏུ་འིགོད་རྒྱུ་ཡིོད་མོད། དགོས་གལོ་ཞིན་པས་ལྷུར་

ལོེན་བསྐྱུངས་སོ། ཞིེས་ཟེར་མོད་དོན་དངོས་སུ་བདེན་པ་ཡིིན་ན་བདག་ལོ་ད་ེལོས་

དགའི་བ་མདེ་ད།ེ རང་ག་ིསྐྱེནོ་དང་ནརོ་འིཆུག་དངསོ་གནས་པ་ཞིགི་ཡིནི་ན་ཁས་ལོནེ་

དང་ཡི་ོབསྲིང་ཞུ་འིོས་ལོ་སྐྱེོན་དང་རིག་གཞུང་གི་གནད་དོན་ལོ་རིགས་པའིི་གནོད་

བྱེད་གཏོང་མཁན་ཡིོད་ན་གོང་བཀུར་དང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་བྱེད་འིོས་པ་ཞིིག་རེད། 

རིག་གཞུང་གི་གནད་དོན་དང་རིག་གཞུང་བརྒལོ་བརྟེག་བྱེད་ས་ན་བྱེ་བྲེག་གི་

དམིགས་བསལོ་ཅ་ིཡིང་མེད་པས་ཉིིད་ནས་ང་ོམ་རིགས་པ་ཡིང་དག་དང་བདེན་དོན་

མཐེའི་འིཁྱོལོ་སྒེོས་བདག་དང་ལྟ་ཚུལོ་མ་ིམཐུན་སར་དགག་པ་ཚི་ནན་དང་སྐྱེོན་ལོ་

འིཛུབ་མ་ོབཙུགས་ན་བདག་གིས་ངོས་ལོེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ་དོན་མེད་དུ་ཁ་ཤིོམ་ཙམ་

འིཐེེན་པ་ཡིིན་ན་དེ་ལོས་ལྷག་པའིི་ཅོལོ་ཆུང་སུ་ཞིིག་ཡིོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་འིཚིོལོ་

བཞིིན་པ་རང་ག་ིཞིན་ཆ་ཁ་སྐོང་དང་ཤིེས་རིག་འིཐུས་ཚིང་དུ་གཏོང་འིདོད་པ་ད་ེཡིིན་

པས་ཡིོས་འིཆའི་འིཆའི་དང་ཤི་འིཐེག་འིཐེག་ག་ིགནས་ལུགས་ཤིིག་བགྲེངས་རྒྱུ་ཡིོད་

ན་ནམ་ཡིང་ར་ེབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པས་ད་ེན་ིང་ལོ་མཚིོན་ན་དགོས་པ་གལོ་ཆེན་དུ་མཐེོང་

བས་དགོས་གལོ་ལྷུར་ལོོངས་ཤིིག་ཨང་། ཐེེངས་འིདིར་ཁ་ོབོས་ཤི་ཟིན་སྤུ་ཟིན་གྱིིས་

འིཇིམ་མགོན་ས་སྐྱེ་བའི་ིལོེགས་བཤིད་དང་སྡ་ེསྲིིད་སངས་རྒྱམ་པའི་ིདྭངས་ཤིེལོ་མ་ེ

ལོོང་སོགས་ཡིིག་ཆ་ཁ་ཤིས་ཀྱི་ིལུང་གང་རྙིེད་ཅིག་བཀོད་ནས་རྣར་མ་ིའིགྲེ་ོན་ཡིིད་མ་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཚིིམས་ན་མཁ་ོམ་ིསོད་ན་སོགས་རང་ལོ་ཡི་ིརངས་ཤིོར་བའི་ིགཏམ་དང་བཅས་སྤྲོང་

བོར་ནོར་བུ་ཐེོབ་པ་ལྟ་བུའིི་དགའི་སྣང་ཅིག་འིདུག་པ་ནི་སྤྱིར་ན་དཔེ་ཆ་ལོ་འིབྲེེལོ་

འིདྲིས་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི་ིརྟེགས་སུ་མངོན་པས་དགའི་འིོས་པའི་ིགཏམ་དུ་སྣང་མོད། 

འིཇིིག་རྟེེན་པའི་ིཁ་དཔེར་ཤི་ཚིོན་པ་ོགནམ་ན་ཡིོད་རུང་ཁྱ་ིལྟོགས་པར་ཕོན་ཐེོགས་ཅ་ི

ཡིོད་ཟེར་བ་ལྟར་ལུང་དོན་འིཇིོག་མ་ཤིེས་ན་ལུང་སྐམ་པ་ོས་ཡི་ཁ་ཤིས་ཡིོད་རུང་རང་

མག་ོརྡུང་བྱེད་དུ་འིགྲེ་ོབ་ལོས་འིོས་མེད་དོ།འིཇིམ་མགོན་ཙོང་ཁ་བས་ལུང་ན་ིདཔྱད་

པའིི་གཞིི་ཡིིན་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་མ་དཔྱད་མ་བརྟེག་པའིི་ལུང་ནི་ལུང་འིཛིིན་པར་

ཁྱོད་ཀྱིིས་བཏགས་པའི་ིང་ལོའིང་དགོས་པ་ཅང་མེད་གཤིིས་ཡི་མཚིར་དུ་མ་ིསེམས་

པས་དཔྱད་པར་བྱ་སྟོ།ེ རྟེགོ་འིཇུག་ཅསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་ཀྱི་ིསྒྲོ་ཡིདོ་པ་ཙམ་གྱིསི་ཡིདོ་པར་

མ་ིའིགྱུར་ཏ་ེཕྱིོགས་ཀྱི་ིགླེང་བོས་ཤིིང་ཏོག་ག་ིཁ་དོག་དང་གཟུགས་མཚུངས་པས་ར་ོ

མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་བཀག་པ་ནང་བཞིིན་ཁྱོད་ཀྱིིས་སྲིོག་གསར་འིཇུག་བྱས་པའི་ི

དནོ་ད་ེམདེ་པའི་ིཕྱིརི། དནོ་མདེ་པར་ཐེལོ་ཁྱདོ་ཀྱིསི་རང་བཟ་ོབྱས་པའི་ིརྟེགོ་པ་ན་ིཡུལོ་

འིཛིིན་པའི་ིཤིེས་པ་ཙམ་དང་འིཇུག་པ་ན་ིཤིེས་པ་ཙམ་པ་ོད་ེདངོས་སུ་ཡུལོ་ལོ་ཞུགས་

པའིོ་ཞིེས་པའིི་དོན་གྱིི་འིཛིིན་ཚུལོ་དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར།ཁྱོད་ཀྱིིས་སྲིོག་གསར་འིཇུག་

བྱས་པའི་ིནང་དོན་འིདིས་འིཇིམ་མགོན་ས་སྐྱེ་བ་དང་སྡ་ེསྲིིད་པ་སོགས་མཁས་པའི་ི

ལུང་ད་ེརིགས་ལོ་ག་ོབ་ལོེན་མ་ིརུང་སྟོ་ེསྐབས་བསྟུན་གྱི་ིག་ོབ་གཞིན་ཡིོད་པའི་ིཕྱིིར། 

སྐབས་བསྟུན་གྱི་ིག་ོབ་ལོེན་དགོས་ཞིེས་ཁྱེད་ཀྱིིས་གོང་ན་རང་ལུགས་སུ་བཀོད་ཡིོད་

ད་ེད་ེལྟར་དུ་འིདོད་དཀའི་ན་ནང་འིགལོ་གྱི་ིཕུང་བ་ོཡིིན་པར་ཁྱོད་རང་ཉིིད་ནས་ཁས་

བླངས་པའི་ིཕྱིིར་རོ།། སྤྱིར་ན་རྟེོག་འིཇུག་ཅེས་པའི་ིསྒྲོ་དོན་གཉིིས་པ་ོའིཇིིག་རྟེེན་དང་
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བསྟོན་བཅསོ་གང་རུང་ལོ་གྲེགས་ཡིདོ་པ་ཁྱདོ་ཀྱིསི་བཀདོ་པའི་ིཡིགི་ཆ་ད་ེརགིས་དང་

དེ་མ་ཡིིན་པར་ལོས་ཆེན་ཀུན་རྒྱལོ་བའིི་རྣམ་ཐེར་དང་སྔ་ཁྲོིམས་གདམས་སྒྲོིག་

སོགས་དུས་རབས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལོ་བའི་ིཡིིག་ཆ་དག་ན་ཤིིན་ཏུ་མང་མོད་

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིིས་སྲིོག་གསར་འིཇུག་བྱས་པའི་ིནང་དོན་ད་ེཉིིད་ད་དུང་མ་ིསྒེེར་ལོ་མ་

གཏོགས་གྲེགས་མ་ིཆ་ེབས་ཉིིད་ཀྱི་ིགང་དྲན་དྲན་དང་ཅ་ིའིདོད་འིདོད་ཀྱི་ིབག་མེད་བླ་ོ

བཟ་ོཡིིན་ཏེ། རྟེོག་འིཇུག་ཅེས་པའི་ིསྒྲོ་འིཇིིག་རྟེེན་དང་བསྟོན་བཅོས་ལོ་གྲེགས་ཀྱིང་

ཁྱོད་ཀྱིིས་བྱས་པའི་ིདོན་ཉིིད་ད་ེལྟར་དུ་མ་གྲེགས་ཏ་ེཁྱོད་ཀྱི་ིཁུངས་མེད་པའི་ིབླ་ོབཟོའི་ི

ཚིིག་སྡུད་ཡིིན་པའི་ིཕྱིིར། ཁུངས་མེད་བླ་ོབཟོའི་ིཚིིག་སྡུད་ཡིིན་ཏ་ེརྟེོག་འིཇུག་ག་ིཐེ་

སྙད་ཁྱོད་ཀྱིིས་བསྟོན་བཅོས་ལོས་མ་རྙིེད་པའི་ིསྔ་རོལོ་དུ་རྟེོག་པ་ན་ིཡུལོ་འིཛིིན་པའི་ི

ཤིསེ་པ་སགོས་འུ་ཐུག་ཐེབས་ཟད་ཀྱིསི་བླ་ོབཟའོི་ིཚིགི་སྡུད་བརྒྱབ་ཅངི་ཕྱིསི་སུ་སྲིགོ་

གསར་འིཇུག་སོགས་ལོ་ཁ་གཡིར་ནས་ལུང་སྐམ་ཁ་ཤིས་སྤྲོང་བོར་ནོར་བུ་ཐེོབ་པ་

ལྟར་ད་དུང་ལྟགོས་སྐམོ་མ་ིསལེོ་ན་འིདྲནེ་དུ་ཡིདོ་ད་ེཞིསེ་ལུང་ལོ་བརྟེག་དཔྱད་ཀྱིང་མ་

ནུས་པར་སགོ་མའི་ིཕོནོ་པ་ོབཞིནི་ཐེབས་གཅགི་ཏུ་སྤུངས་ཡིདོ། འིད་ིལྟར་དནོ་ཕྱིནི་ཅ་ི

ལོོག་གིས་སྒེེར་ངོས་ལྟ་ཚུལོ་ཙམ་པ་ོསྒྲུབ་ཅ་ིནུས་ལོ་འིབད་ན་ལུང་ནམ་མཁའི་ིསྐར་

ཚིོགས་ལྟར་བཀྲ་ཡིང་དོན་ཉིིན་མའི་ིསྐར་མ་བཞིིན་འིགྲེ་ོབས་རྒྱ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་

གྱི་ིཕུར་བུ་གདབ་ནས་ཁེངས་ལོོག་མ་ིབྱེད་པའི་ིཤིེས་ལྡན་སུ་ཞིིག་ཡིོད། ཡིང་ཁ་ོབོས་

མ་ིཆོས་རིག་གནས་ཀྱི་ིམ་ལོག་གསར་འིཛུགས་བྱེད་སྐབས་མིང་བརྡེ་ཐེ་སྙད་ཀྱིིས་

དཀའི་ཁག་གང་མང་ལོ་འིཕྲད་ཡིོང་ཟེར་བར་གནས་ལུགས་ཡིང་དག་ཅིག་མེད་པར་

བདག་གིས་འིདོད་དེ། བ་ོདོང་བས་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་རྩོོམ་དུས་མིང་བརྡེ་ཐེ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

སྙད་ཀྱིི་དཀའི་ཁག་ལོ་འིཕྲད་པའིི་ལོོ་རྒྱུས་མེད་ཀྱིང་ཨ་ལོེགས་ཀྱིིས་ས་རྡུལོ་ཞིོད་

འིཇིགས་འིབྲེི་དུས་དང་ཁྱེད་ཅག་གིས་མི་ཆོས་རིག་གནས་ཀྱིི་མ་ལོག་གསར་

འིཛུགས་གནང་དུས་དཀའི་ཁག་གང་མང་ལོ་འིཕྲད་པར་ཁག་མེད་དེ། བོད་ཀྱི་ིཕུན་

སུམ་ཚིོགས་པའིི་ཐེ་སྙད་དག་བླ་ོཁོག་ནས་བོར་བ་ཡིིན་ནམ་རྙིིང་རུལོ་དུ་སོང་ནས་

བེད་སྤྱོད་མི་བདེ་བྱུང་བ་སོགས་གང་ཡིིན་ཆ་མ་འིཚིལོ་ཡིང་བརྡེ་རྙིིང་བ་ལོ་སྲིོག་

གསར་བ་འིཇུག་པའི་ིདགོས་པ་བླ་ོལྡན་ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ལོ་ཡིོད་པ་ངེས་པར་བདེན་ན་

འིཁྱོག་བཤིད་དང་གཟུ་ལུམ་སྤེངས་ནས་འིཛིམ་གླེིང་ལོ་ངོམ་དུ་རི་བའིི་ཁ་ལྗོོངས་

གཙུག་ལོག་ག་ིམཛིེས་རྒྱན་དུ་བཤིམས་པར་རིགས་པ་དང་རྫུན་དུ་ངེས་ན་རུས་པས་

ཡི་རྐན་ཕུག་ཀྱིང་ཟུངས་ཁྲོག་བཅུད་དུ་སྒེམོ་པའི་ིགཏམ་རྒྱུད་ཁ་ོནར་ཟད་ད།ོ།

གསུམ། 

ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་དགག་བཞིག་ག་ིགནས་བབ་ན་ིསྔ་རབས་པ་ལོས་ལྡབ་

ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ཇི་ེཞིན་དུ་སངོ་ཡིདོ་ནའིང་བདོ་གཞིསི་བྱསེ་གཉིསི་ཀྱི་ིགནས་ཚུལོ་སྤྱ་ིལོ་

གཞིིགས་ན་དུས་རབས་འིདིའིི་ཁྲོོད་འིདྲ་འིདྲའིི་ནང་མི་འིདྲ་བའིི་ཁྱད་ཆོས་ཁ་ཤིས་

ཆགས་ཡིདོ་པ་ན་ིམགི་མཐེངོ་ལོག་ཟནི་དུ་ཡིདོ་པ་འིད་ིརདེ་ལོ་མ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིགནས་

སྟོངས་ཁྲོོད་འིགྱུར་བ་སོགས་དྲག་ཏུ་མ་ཕྱིིན་ན་རིམ་བཞིིན་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱིི་ལོམ་

ཕྱིོགས་སུ་གོམ་པ་ཁ་ཤིས་སྤེ་ོཐུབ་བཞིིན་འིདུག་ལོ་དུས་རབས་ཀྱི་ིའིཕོེལོ་ཕྱིོགས་དང་

སྤྱ་ིཚིོགས་ཀྱི་ིདགོས་མཁོའི་ིདབང་གིས་རིག་གནས་དགག་བཞིག་ག་ིརྣམ་པ་འིད་ིན་ི

ཧ་ཅང་འིབྱུང་རན་ལོ་དགའི་འིོས་པ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད་ཅེས་བདུད་ལྷ་རྒྱལོ་ནས་བཤིད་

པར་ཡིང་གནས་ལུགས་ངེས་ཅན་ཞིིག་ཡིོད་པར་འིདོད། ཡིིན་ནའིང་ལོན་གྲུའི་ིནང་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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འིཁོར་གྱིི་རིག་གནས་དགག་བཞིག་གི་རྣམ་པ་སྟོེ་སྐྱེ་སེར་ཁ་བྲེལོ་དང་རིག་གནས་

གསར་རྙིིང་ག་ིའིགལོ་འིཐེབ་ཁྲོོད་དམར་འིཛིིང་དང་མཚིང་འིབྱིན་གྱི་ིལྟ་སྟོངས་ཁ་ོནས་

བོད་སྤྱི་བའིི་རིག་གནས་དགག་བཞིག་གི་རྣམ་པར་ཁ་ཚིོན་དང་སྤྱི་སྡོམ་བྱེད་མི་

རིགས་ཏ་ེད་ེན་ིཁྱོད་ཀྱི་ིམཐེའི་འིཁོར་དང་མིག་ལོམ་ལོ་འིདྲིས་ཆ་ཡིོད་པའི་ིབྱ་ེབྲེག་ག་ི

གནད་དོན་ཁ་ཤིས་ཡིིན་པ་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་པ་རེད། སྤྱིར་རིག་གནས་རང་སྟོེང་

ན་དུས་རབས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་མངོན་གསལོ་དོད་པོས་ཡིོད་པ་མ་གཏོགས་གསར་རྙིིང་ག་ི

དབྱ་ེབ་མདེ་པ་ཡིནི། ད་ེན་ིརགི་གནས་ལོག་ལོནེ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིམའིི་ིལོག་ལོནེ་ཁྲོདོ་དུ་

གསར་རྙིིང་ག་ིརྣམ་པ་མངོན་གསལོ་གྱིིས་ཆགས་སོང་བ་རེད། ད་ེཡིོད་པས་གསར་

རྙིིང་ག་ིདབྱ་ེམཚིམས་ད་ེཉིིད་རིག་གནས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་ཁྲོོད་འིགེལོ་མ་ིནུས་པ་ན་ི

གནད་འིགག་ཅིག་ཡིིན། ད་ེལྟར་རིག་གནས་དགག་བཞིག་ཁྲོོད་ཞུགས་འིདོད་པའི་ི

རིག་གནས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཚི་ེབླ་ོཁོག་ཡིངས་བོར་ཕྱིེས་ཤིིང་མིག་ཟུང་རྒྱང་ལོ་གཏད་

དགོས་པ་ན་ིདོན་གྱི་ིསྙིང་བོར་མཐེོང་བས་ཤིིན་ཏུ་གཟབ་པར་རིགས་ལོ་ཀུ་ར་ེདང་རྩོེད་

མཚིར་མ་ིཐེེག་པའི་ིརིག་གནས་དགག་བཞིག་པ་དང་རིག་གནས་རྩོོད་གླེེང་ཁྲོོད་རྒྱུན་

ལྡན་འིབྱུང་བཞིིན་པའི་ིགཞིན་ཐེབས་ལོ་དཀྲ་ིབའི་ིཚིིག་རིས་ཀྱིང་མིག་གིས་བཟོད་མ་ི

ཐུབ་པ་རྣམས་ལོ་རིག་གནས་དགག་བཞིག་ག་ིའིོས་མེད་ལོ་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་གཞིན་ལོ་

བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་བྱདེ་པའི་ིཉིམས་མྱིངོ་དང་ཐེབས་ལོམ་བཤིད་པ་ན་ིབྱ་ི

ལོས་ཙ་ིགུར་ཆོས་འིཁོར་བསྐོར་བའི་ིགཏམ་རྒྱུད་དུ་ཟད་པས་མང་བ་ོསྤྲོ་ོབར་མ་ིའིདོད་

ལོ་ནང་བའི་ིརྟེགས་གསལོ་གཏོང་ལུགས་ལོ་ཁྱད་ཆོས་ཡིོད་མེད་དང་རྩོོད་པའི་ིཀུན་

སློངོ་སགོས་ཞིབི་པ་བདོ་སྔ་རབས་པས་ཉིམས་མྱིངོ་དང་བཅས་གསལོ་བརོ་གསུངས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཟནི་པས་འིདདོ་ན་གཞིན་ནས་ཞིབི་མརོ་ཤིསེ་པར་བྱ་ལོ་འིདརི་འིབྲེལེོ་མདེ་དང་ཁ་རྩོདོ་

ལོ་མ་གུས་པ་མིན་ཡིང་དུས་ཚིོད་ཀྱིི་དབང་གིས་ལོན་མི་འིདེབས་ལོ་བཏབ་ཀྱིང་

དགོས་པ་ཆེར་མ་ིསྣང་བ་ན་ིརྣམ་དཔྱོད་ཅན་དག་གིས་ཀྱིང་གསལོ་བོར་མཁྱེན་ཐུབ་

པས་ས།ོ།

ཞིེས་པ་འིད་ིཡུལོ་བསིལོ་མ་ོལྗོོངས་ཀྱི་ིསའི་ིཆ་ཤིས་རྨེ་ཀླུང་སྒེེག་མ་ོདལོ་གྱིིས་འིབབ་པའི་ིལྷ་ོ

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིའིབྲེོག་པའི་ིརྫིོང་མཁར་ཞིིག་ཏུ་གང་མགྱིོགས་སྒེོས་བྲེིས་པ་འིདིས་ཀྱིང་ཀུན་སློོང་གཙང་

མའིི་འིོག་གི་རིག་གནས་བགྲེོ་གླེེང་སྔར་བཞིིན་རྒྱས་པར་སྔོ་ཐེོགས་པའིི་བསམ་འིདུན་གྱིིས་བན་

ཤུལོ་དཔལོ་མཁར་རྒྱལོ་དུ་འིབདོ་པས་ཕྱི་ིལོ2ོ007-11-18ལོ་ཕུལོ་བའི།ོ།

ཟུར་བཀོོད། ཀོློག་མཁན་གྱིི་དིྲསེ་ལན།

[ཀ] ང་རང་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིརིག་གནས་བརྒལོ་བརྟེག་དེབ་གཞི《ི  ཤིར་དུང་རི 》  

དང་《 རྩོདོ་པའི་ིརླབས་ཕྲངེ》 གཉིིས་ལོ་མཇིལོ་ཐུབ་པས་དགའི་བ་ོབྱུང་སངོ་། དབེ་གཞི་ི

མ་ིའིདྲ་བ་ད་ེགཉིིས་ཞིིབ་པར་ཀློོག་དུས་རྩོོམ་པ་པོའི་ིདངོས་མིང་གབ་པ་ཅུང་མང་ཞིིང་

པུར་མངི་ད་ེའིདྲ་མང་བ་ོབཀོལོ་དགསོ་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་གང་རདེ།

དྲ་ིབ་འིདྲནེ་མཁན། པ་སངས་ལྷ་མོ[ནརོ་ཝོ]ེ 

ལོན། ཁྱེད་ཀྱི་ིདྲ་ིབའི་ིཕུགས་ན་དྲ་ིབ་ཞིིག་ཡིོད་མོད་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ི

དབང་གསི་འིད་ིལྟར་ལོན་འིདབེས་རྒྱུ་ཡིནི་ཏ།ེ དངསོ་མངི་སྦས་ནས་པུར་མིང་བཀོལོ་

མཁན་ཧ་ཅང་མང་བ་བདེན་པ་རེད། འིད་ིལོ་ཕྱི་ིརྐྱེེན་དང་ནང་རྐྱེེན་གཉིིས་ཡིོད་པར་

འིདོད་ད་ེཕྱི་ིརྐྱེེན་གསལོ་བོར་སྤྲོ་ོམ་ིའིདོད་ལོ་ནང་རྐྱེེན་རྩོོམ་པ་པ་ོརང་རང་ག་ིཀུན་སློོང་

ལོ་རག་ལོས་ཏེ། གཅིག་ནས་བརྒལོ་བརྟེག་ག་ིསྐབས་སུ་དངོས་མིང་བཀོལོ་ན་ཕྱིིས་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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སུ་རྩོམོ་འིགན་སགོས་འིགན་འིཁྲོ་ིལྕི་ིམ་ོའིཁུར་དཀའི་བར་འིདདོ་པ་དང་གཉིསི་ནས་མ་ི

ཁ་དང་མཚིང་འིབྱིན་སོགས་ལོ་སྐྲག་པའི་ིགུ་དོག་པའི་ིབསམ་སྤྱོད་ཀྱིིས་ད་ེའིདྲ་གནང་

མཁན་ཀྱིང་མང་བ་ོཡིོད་པ་རེད། གསུམ་ནས་སུ་ཡིིན་འིད་ིཡིིན་གྱི་ིདངོས་མིང་དང་

གཞི་ིའིཛིིན་ས་མེད་པའི་ིསྒེ་ོནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལོ་གཏོར་བརླག་གཏོང་འིདོད་

པའིི་བསམ་འིདུན་ཅན་ཡིང་མང་བ་ཡིིན་པས་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་ན་སྤྱིར་

བཏང་ག་ིརིག་གནས་བགྲེ་ོགླེེང་སོགས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་དངོས་མིང་བཀོལོ་ན་ཕོན་ཚུན་

འིབྲེལེོ་འིདྲསི་སགོས་བྱདེ་པར་སྟོབས་བད་ེབའི་ིཁྱད་ཆསོ་ཡིདོ་པར་བདག་གསི་འིདདོ་

ལོ་དམིགས་བསལོ་གྱི་ིདནོ་དག་གཞིན་ཡིདོ་ན་ད་ེད་ེབཞིིན་རདེ།

[ཁ] ཁྱེད་ཀྱིིས་ཆུ་ཨ་ྃའིབར་ལོ་ལྟ་ཚུལོ་ཅ་ིའིདྲ་ཞིིག་བཟུང་ནས་བརྒལོ་བརྟེག་

གནང་ག་ིཡིདོ་དམ།

དྲ་ིབ་འིདྲནེ་མཁན། རྣ་ོལྕིགས[ལྷ་ས] 

ལོན། བདག་གིས་གྲེོགས་པ་ོདང་བུ་སྤུན་གྱི་ིའིདུ་ཤིེས་བཟུང་ནས་བརྒལོ་བརྟེག་

བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་ལོ་ངེད་གཉིིས་རིག་གཞུང་བགྲེ་ོགླེེང་གི་སྐབས་སུ་ས་ོསོའི་ིལྟ་ཚུལོ་

ནམ་ཡིང་ཐེ་དད་ཡིིན་ནའིང་ཕོན་ཚུན་ལོ་སློོབ་སྦྱོང་དང་གོང་བཀུར། མཛིའི་བརྩོ་ེཡི་ི

འིདུ་ཤིེས་དེ་ཉིིད་ང་རང་སྒེེར་ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་བརྩོི་སྲུང་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ཡིིན་

ནའིང་བགྲེ་ོགླེེང་ག་ིསྐབས་སུ་བོད་པ་སྤྱ་ིལོ་ཡིོད་པའི་ིཁྱད་ཆོས་ལྟར་ཀུ་ར་ེདང་བཞིད་

གད་ཀྱི་ིགཏམ་དག་ཀྱིང་ག་ོབ་གཞིན་པར་བླངས་ནས་དམར་འིཛིིང་དང་གྱིོད་གཞིིར་

ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ན་ངོས་འིཛིིན་ཞུ་བ་བ་ོས་ོསོའི་ིབླ་ོཁོག་དོག་དྲགས་པའིམ་རང་སྐྱེོན་

ཡིིན་པ་ཤིེས་གལོ་ཆ།ེ བརྒལོ་རྩོོམ་གྱི་ིནང་དོན་ཡིང་རྒོལོ་བ་བོའི་ིའིཁྲུལོ་བ་ངོས་འིཛིིན་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཞུས་ནས་དོགས་སེལོ་དང་ལུང་རིགས་དཔ་ེགསུམ་ལོ་ངེས་ཆ་ཡིོད་པའི་ིསྒེ་ོནས་རྒོལོ་

མཁན་གྱི་ིདྲ་ིབར་ལོན་བཏབ་པ་ཡིིན་ན་ད་ེན་ིརང་གཞིན་གཉིིས་ཀའི་ིའིཕོེལོ་རྒྱས་ལོ་

ཕོན་པ་མ་ཟད་ཀློོག་མཁན་ལོའིང་ཕོན་འིབྲེས་ཡིོད་པས་ཧ་ཅང་གལོ་ཆེ་བར་བདག་

གིས་འིདོད་ལོ་གདོང་ག་ིདཀར་ནག་དྲིས་པ་ལོ་འིཕོོང་ཆ་ེཆུང་ག་ིལོན་འིདེབས་པ་ན་ི

བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ཁྲོདོ་ཧ་ཅང་མ་ིའིསོ་པ་ཞིགི་རདེ་བསམ་བཞིནི་ཡིདོ།

ཡིིན་ནའིང་འིབྲེེལོ་མེད་དོན་གཞིན་དག་ལོ་ལོན་བཏབ་ཀྱིང་དགོས་པ་ཆེན་པ་ོམ་ི

སྣང་བས་འིདོར་ལོེན་ངེས་པར་ཡིོད་དགོས་སོ།། བདག་གིས་ལྟ་ཚུལོ་འིད་ིའིདྲ་ཞིིག་

བཅངས་ནས་གྲེགོས་པ་ོཨ་ྃའིབར་ལོ་བརྒལོ་བརྟེག་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ།

[ག] དྲ་ངོས་ཞིིག་ན་གསར་བརྗོ་ེཟེར་བ་ཞིིག་གིས་ཁྱོད་དང་བླ་ོཁ་མཐུན་པའི་ི

ཤིེས་ལྡན་འིགར་སྡིག་མ་ོམང་ཙམ་གནང་ཡིོད་པས་ཁྱེད་ལོ་དེའི་ིཐེད་དགོངས་འིཆར་

ག་ར་ེཡིདོ་དམ།

དྲ་ིབ་འིདྲནེ་མཁན། རྣ་ོལྕིགས[ལྷ་ས] 

ལོན། འིཛིམ་བུ་གླེིང་ག་ིམ་ིསུ་དང་གང་ཡིིན་རུང་ལྟ་ཚུལོ་འིདོན་པའི་ིདབང་ཆ་

ཡིོད་པ་རེད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་རྒོལོ་མཁན་གསར་བརྗོ་ེལོ་གནས་ལུགས་ཡིོད་མེད་

གང་ལྟར་ཡིང་ང་རང་ནམ་ཡིང་ཁ་ོབའོི་ིསྟོངེ་ལོ་ཕྲག་དགོ་དང་སྡང་སམེས་སྐྱེསེ་མ་ིསྲིདི་

ལོ་ད་ེལོས་ལྡོག་སྟོ་ེམཛིའི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་ནས་བགྲེ་ོགླེེང་ག་ིག་ོསྐབས་བྱུང་ན་བསམ་

བཞིིན་ཡིོད། ང་མ་འིདུས་པའི་ིགཞིན་རྣམས་ན་ིབདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉིེན་དང་

གྲེོགས་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཤིས་ཡིིན་པས་ཁོང་རྣམ་པའིི་ཚིབ་ཞུས་ཏེ་ང་ལོ་སྐད་ཆ་

ལོབ་པའི་ིསྤེབོས་པ་མདེ་ལོ་ང་རང་སྒེརེ་ངསོ་ནས་གངོ་ག་ིད་ེལྟར་དྲན་བཞིནི་ཡིདོ།
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[ང] ཁྱོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན《 རྩོོད་པའི་ིརླབས་ཕྲེང》 དང་《  ཤིར་དུང་ར》ི  ལྟ་བུའི་ི

བརྒལོ་བརྟེག་རྩོོམ་དེབ་འིདིའིི་རིགས་ཀྱིིས་ང་ཚིོའིི་བསམ་བློ་ལོ་ཕོན་གནོད་ག་འིདྲ་

ཞིགི་ཐེནོ་གྱི་ིའིདུག་གམ།

དྲ་ིབ་འིདྲནེ་མཁན། བྱ་གཞུང་ནམ་མཁའི་ིསྙངི་བ།ོ [མཚི་ོསྔནོ] 

ལོན། ཁྱོད་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འིགག་ག་ིདྲ་ིབ་ཞིིག་རེད། རྩོོམ་དེབ་མ་ིའིདྲ་

བ་འིད་ིགཉིིས་བྱུང་བ་ནས་བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ག་ིརྩོོམ་ཡིིག་མ་ིཉུང་བ་

ཞིིག་བྱུང་བའི་ིཡིོད་པའི་ིཁར་མ་ིར་ེར་ེཡིིས་བྱ་ེབྲེག་ག་ིགནད་དོན་ར་ེར་ེལོ་ཁ་གཏད་

ནས་བགྲེ་ོགླེངེ་བྱདེ་པའིམ་སྤྱ་ིཕྱིགོས་ནས་བགྲེ་ོགླེངེ་བྱདེ་མཁན་མང་བ་ོབྱུང་ཡིདོ་པས་

རིག་གནས་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡིིན་ན་དགའི་འིོས་པའི་ིརྣམ་པ་ཞིིག་ལོ་

ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ཆོག་པ་རེད། ཡིིན་ནའིང་དོན་མེད་པའི་ིདོན་མེད་པའི་ིཁ་རྩོོད་སོགས་

རིག་གནས་དགག་བཞིག་དང་བརྒལོ་བརྟེག་ལོ་མ་ིགཏོགས་པའི་ིདོན་བྱ་ཁ་ཤིས་ཀྱིང་

འིབྱུང་བཞིིན་ཡིོད་ལོ་ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་བླ་ོཁོག་དང་སེམས་རྒྱ་ཧ་ཅང་གུ་དོག་པའི་ི

བསམ་སྤྱོད་སོགས་ན་ིདུས་དེབ་འིད་ིགཉིིས་ལོས་ཐེོན་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན་

སྲིིད་ན་ཤིིན་ཏུ་གཟབ་པར་རིགས་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་སྐྱེ་སེར་ཁ་བྲེལོ་དུ་བཏང་སྟོ་ེབོད་སྤྱ་ི

བའི་ིམཐུན་སྒྲོིལོ་སོགས་ལོ་ཚིབ་ཆ་ེབའི་ིབགག་རྐྱེེན་སོགས་དོན་བྱ་ངན་པའི་ིརིགས་

བྱུང་བ་ཡིིན་ན་ནི་དེ་ལོས་ཕོངས་པ་མེད་པས་མཐེར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལོ་གཅིག་

པའི་ིང་ཚིོས་འིདིའི་ིསྐོར་ལོ་བསམ་གཞིིགས་ནན་ཏན་བྱེད་པར་རིགས་ལོ་རྗོེས་སོར་

དེབ་འིད་ིགཉིིས་མ་འིོངས་བོད་ཀྱི་ིབརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ག་ིདུས་དེབ་ཚིད་

ལྡན་ཞིིག་ཏུ་འིགྱུར་བར་ང་ཚིོའི་ིབོད་མ་ིརིགས་ཀྱི་ིཀློོག་མཁན་དང་རྩོོམ་མཁན་ཡིོངས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལོ་རག་ལོས་པས་ཡིདི་ཆསེ་བརྟེན་པ་ོཞིགི་ངསེ་པར་ཡིདོ་དགསོ་ས།ོ།

[ཅ] ཁྱེད་གཉིིས་ཀྱི་ིརྩོོད་པ་ད་ེརིག་གནས་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིབགྲེ་ོགླེེང་ལྟ་བུ་ཞིིག་

ལོ་ངསོ་འིཛིིན་ནམ་རང་ཉིདི་རྒྱལོ་འིདདོ་ཀྱི་ིཆགས་སྲིདེ་ཅགི་ཏུ་སམེས་དགསོ།

དྲ་ིབ་འིདྲནེ་མཁན། སྡངོ་སྐམ་བཀྲ་ཤིསི[མཚི་ོསྔནོ]

ལོན། ང་རང་སྒེེར་ངོས་ནས་རིག་གནས་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིབགྲེ་ོགླེེང་ཞིིག་ལོ་ངོས་

འིཛིིན་ཞུ་བཞིིན་ཡིོད། ཅ་ིལོགས་ཞི་ེན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རྒྱས་

ཟེར་བ་ད་ེམདོར་དེད་ན་བྱ་ེབྲེག་ག་ིམ་ིར་ེརེར་འིགན་འིཁྲོ་ིཡིོད་པས་ཐེོག་མར་རང་ཉིིད་

ནས་འིག་ོབརྩོམས་ཏ་ེརགི་གནས་དར་སྤེེལོ་ལོ་གཞིལོོ་དགསོ། དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་སྒེརེ་

ངོས་ནས་གྲེོགས་པ་ོཨ་ྃའིབར་དང་བགྲེ་ོགླེེང་བྱེད་པ་དེའིང་རང་དང་བླ་ོཁ་མཉིམ་པའི་ི

དོན་གཉིེར་བ་ལོ་ཡིོངས་ལོ་ཅུང་ཟད་ཕོན་ནའིང་བསམ་པའིི་ཀུན་སློོང་གིས་མ་

གཏགོས་རང་ཉིདི་རྒྱལོ་འིདདོ་དང་ཕོ་རལོོ་ཕོམ་འིདདོ་སགོས་ཆགས་སྲིདེ་ཁ་ོནའི་ིཆདེ་

དུ་ཡིིན་ན་སྔ་མ་ོམཚིམས་འིཇིོག་སྲིིད་ལོ་ཕྱིིས་སུའིང་ད་ེའིདྲའི་ིདབང་དུ་འིགྲེ་ོན་ང་རང་

སྒེརེ་ངསོ་ནས་མཐེའི་གཅགི་ཏུ་བགྲེ་ོགླེངེ་བྱདེ་མཚིམས་འིཇིགོ་འིཆར་ཡིདོ།

[ཆ] རྩོོམ་པ་པ་ོཁྱོད་རང་ངོས་ནས་གངས་འིཚི་ོལོགས་ཀྱི་ིང་ཚིོས་དགག་ཡིིག་

བྲེིས་པ་ན་ིང་ཚི་ོགཅེར་བུར་བུད་པ་བཞིིན་ཀློོག་མཁན་མང་བ་ོཧ་ལོས་སུ་བཅུག་ཡིོད་

ཅསེ་པར་ག་ོབ་ཇི་ིལྟར་ལོནེ་ནམ།

དྲ་ིབ་འིདྲནེ་མཁན། སྡངོ་སྐམ་བཀྲ་ཤིསི[མཚི་ོསྔནོ]

ལོན། ང་ོམ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ིབོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་མཁས་ཅན་གངས་འིཚི་ོ

ལོགས་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ད་ེན་ིད་ལྟའི་ིརགི་གནས་བརྒལོ་བརྟེག་དང་དགག་བཞིག་ག་ིགནས་
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བབ་ལོ་སེམས་ཁུར་གནང་བའིི་བསམ་བློ་རྨེ་མེད་པ་ཞིིག་ལོ་ངོས་འིཛིིན་ཞུ་བཞིིན་

ཡིོད། ཅ་ིལོགས་ཞི་ེན་ད་ལྟའི་ིབོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་བར་འིབོད་པའི་ིམ་ིརྣམས་ན་ིདུས་

དང་བླ་ོསྟོབོས་ཀྱི་ིདབང་གསི་བསློབ་པ་ཉུང་ལོ་ཆགས་སྡང་རྒདོ་པའི་ིམ་ིརབས་ཞིགི་ཏུ་

གྱུར་ཡིོད་པས་རིག་གནས་དགག་བཞིག་ག་ིགནད་དོན་ད་ེམ་ིསྒེེར་གྱི་ིགནད་དོན་ཞིིག་

ཏུ་གྱུར་ནས་དོན་མེད་ཁ་ཕོ་ོཆེ་བ་དང་མད་ོམེད་ཚིིག་རྩུབ་ཐེལོ་བ་སོགས་མདོར་ན་

རིགས་རུས་དང་ཡིག་བཙོག་ཀྱིང་གླེེང་བཞིིན་འིདུག་པས་ན་ད་ེལྟ་བུའི་ིདགག་ལོན་

བྲེིས་པ་དེས་རང་ཉིིད་ང་ོཚིའི་ིགོས་དང་བྲེལོ་ནས་གཅེར་བུར་བུད་པ་མ་ཟད་མ་ཡུམ་

ཀློོག་མཁན་དག་ཀྱིང་ཧ་ལོས་ཧང་སངས་སུ་བཅུག་ཡིོད་པར་རྩོོམ་པ་པོ་གང་ཉིིད་

ནས་སུན་འིབྱིན་གནང་ཡིོད་པར་ང་རང་སྒེེར་ངོས་ནས་ག་ོབ་ད་ེལྟར་ལོེན་བཞིིན་ཡིོད་

ལོ་དེ་ལོས་གཞིན་པའིི་དགོངས་པ་ཡིོད་ན་དེ་ལྟར་ཡིང་གོ་བ་ལོེན་ཆོག་པར་བདག་

གསི་འིདདོ་ད།ོ

[གཞིན་དྲི་གཞིི་ལོན་མ་བཏབ་པ་རྣམས་ལོ་མ་གུས་པ་མིན་ཡིང་དུས་དེབ་ཀྱིི་པར་ངོས་ལོ་

བསྟུན་ཅ་ིཐུབ་དང་དུས་ཚིོད་སོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་ལོན་མ་བཏབ་པ་ཡིིན་པས་ད་ེལུགས་དགོངས་

འིཇིག་མཛིདོ།]
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བདོ་ཀྱི་ིརྩེམོ་པོ་པོའོི་ིརང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱི་ིརངི་ལུགས་ལ་ང་ོ

རྒོལོ་བྱེད་དགསོ།

ང་ཚིོས་བོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་ལོ་བསམ་གཞིིགས་གཏོང་དགོས་ན་ཐེོག་

མར་རྩོམོ་པ་པའོི་ིསྡ་ེལོ་བསམ་གཞིགིས་གཏངོ་དགསོ། རྩོམོ་པ་པ་ོན་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩོམོ་རགི་

འིཕོེལོ་རྒྱས་ཁྲོོད་དུ་མེད་ན་མ་ིརུང་བའི་ིགྲུབ་ཆ་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན། སྔོན་འིདས་པའི་ི

རྩོམོ་རགི་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོས་བསློབ་བྱ་འིཚིལོོ་དགསོ་ཤིངི་ད་ལྟའི་ིརྩོམོ་རགི་འིཕོེལོ་རྒྱས་

ལོ་ཁ་གཏད་ནས་སྐད་ཆ་བཤིད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན་ད་ལྟའི་ིབོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་པ་པོའི་ིདག་ེ

སྐྱེོན་གང་འིགབ་ཀྱིིས་མ་ིགླེེང་མཐུ་མེད་ཆགས་ཡིོད་པ་མ་ཟད་ད་ེདག་ག་ིརང་མཚིང་

རང་སྦས་ཀྱི་ིརངི་ལུགས་ལོ་མཐེའི་གཅགི་ཏུ་ང་ོརྒལོོ་བྱདེ་པ་ང་ཚིའོི་ིགཟུར་དུ་མདེ་པའི་ི

འིོས་འིགན་དུ་གྲུབ་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚིོས་འིད་ིལྟར་ང་ོརྒོལོ་བྱེད་པ་ན་ིསྒེེར་ངོས་ཀྱི་ིདོན་

དག་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་བོད་ཀྱིི་རྩོོམ་པ་པོའི་ིསྡེ་སྔར་ལོས་འིཕོེལོ་རྒྱས་སུ་འིགྲེོ་བར་

མཐུན་རྐྱེེན་གནང་བ་དང་ཁོང་ཚིོའི་ིབསམ་བླ་ོདང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་འིཐུས་ཇི་ེཚིང་དུ་

ཕྱིིན་ནས་ཤིིན་ཏུ་དལོ་བའིི་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱིི་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་ན་བསམ་པའིི་ཀུན་སློོང་

འིཛིིན་གྱི་ིཡིོད། དེར་བརྟེེན་དོན་དངོས་ཀྱི་ིམཚིང་ལོ་རྒོལོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེན་ིང་ཚིོའི་ི

རྩོོམ་རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱི་ིགཤིེད་མ་གསོད་པའི་ིམཚིོན་ཆ་ཡིིན། ང་ཚིོའི་ིབོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་

པ་པ་ོདང་ཀློགོ་པ་པ་ོཚིང་མས་མཚིནོ་ཆ་ད་ེལོག་ཏུ་འིཛིནི་དགོས་ཀྱི་ིརདེ།

ཡིནི་ནའིང་རང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱི་ིརངི་ལུགས་འིད་ིན་ིརམི་བཞིནི་གཞི་ིརྒྱ་ཆ་ེབ་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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དང་ཐེ་ན་བོད་ཀྱིི་རྩོོམ་པ་པོའི་ིསྤྱི་སྲིོལོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་ཆགས་པའིི་ཉིེན་ཁ་བསྟུད་མར་

འིོངས་བཞིིན་ཡིོད་པས་བྱེད་སྟོངས་འིདིས་ངན་རེངས་ཐེ་ཆད་དང་འིཕོེལོ་རྒྱས་མེད་

པའིི་ལོམ་བུ་ཞིིག་བསྐྲུན་བཞིིན་ཡིོད་པ་ལོགས་ན་ངན་རུལོ་དུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་པའིི་རང་

ལུགས་འིདིར་ང་ཚིོས་ང་ོརྒོལོ་དང་དག་ཐེེར་གཙང་རྐྱེང་ཞིིག་བྱེད་དགོས་པའི་ིསྐབས་

སུ་བབས་ཡིདོ།

རང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱི་ིརིང་ལུགས་འིད་ིལོ་མངོན་ཚུལོ་རིགས་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་

ཡིདོ་པ་འིད་ིལྟ་སྟོ།ེ

རང་ག་ིཆང་གྲེགོས་དང་ཤི་ཉི།ེ མཛིའི་མ་ོདང་ལོས་གྲེགོས། སློབོ་གྲེགོས་སགོས་

མདོར་ན་གཅེས་ཤིིང་ཕོན་པའིི་སྲིོལོ་གྱིིས་འིཚིོ་བ་དག་ཡིིན་པས་བརྩོམས་ཆོས་ལོ་

རྣག་ཐེོག་ཁབ་གཙགས་བྱེད་པའིི་དཔྱད་བརྗོོད་སྤེེལོ་མ་ནུས་པར་ཚིིག་འིཇིམ་པོས་

བསྟོོད་བསྔགས་ཙམ་བྱས་ནས་མཛིའི་བརྩོེའི་ིཐེོན་ཐེབས་ཙམ་བྱས་པ་ཡིིན་པས་རང་

ག་ིནོར་འིཁྲུལོ་དང་ཞིན་ཆ་ངོས་ཟིན་པ་ལྟ་ཅ་ིཐེ་ན་ད་ེལོས་ལྡོག་སྟོ་ེརང་རློམ་གྱི་ིམག་ོབ་ོ

ཀུན་ལོས་སྦས་པའི་ིངང་ཚུལོ་ཐེནོ་བཞིནི་ཡིདོ་པའི་ིགནོད་པ་ན་ིརགིས་དང་པ་ོརདེ།

མ་ིམེད་ཁེར་རྐྱེང་ག་ིདུས་སུ་ལྐོོག་ནས་སྐྱེོན་བརྗོོད་དང་མཚིང་འིདྲུ་ཙམ་བྱེད་པ་

ལོས་གདོང་ཐུག་གིས་སྐྱེོན་བརྗོོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆ་ལོབ་མ་ིཕོོད་པ་དང་ཐེ་ན་མ་ིམང་ཚིོགས་

པའི་ིདབུས་དང་བགྲེ་ོགླེེང་ག་ིཚིོགས་འིདུ་སོགས་སུ་མ་ིསྨྲ་བའི་ིབརྟུལོ་ཞུགས་བཟུང་

ནས་འིདུག་ཅིང་ད་ེདག་གྲེོལོ་རྗོེས་རང་སྣང་གང་དྲན་གྱིིས་གཏམ་གླེེང་བྱེད་ཅིང་ཐུན་

མོང་གི་འིཕོེལོ་རྒྱས་ལོ་བསམ་འིདུན་མེད་པའིི་མངོན་ལྐོོག་ཅན་བཅས་ནི་རིགས་

གཉིསི་པ་རདེ།
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

རང་དང་འིབྲེལེོ་བ་ཟབ་པའི་ིདནོ་དག་ལོས་མ་ིརགིས་སྤྱའིི་ིབད་ེསྡུག་ལོ་ད་ོསྣང་སྤུ་

ཙམ་ཡིང་མེད་པར་རང་སྣང་གང་དྲན་གྱིིས་འིཆལོ་གཏམ་དང་སྒེེར་ངོས་ཀྱིི་ཕོ་ོམོའི་ི

བརྩོ་ེདུང་སྟོ་ེཐེ་ན་འིདོད་ཆགས་ཀྱི་ིགཏམ་ཁ་ོནས་སྣག་ཤིོག་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་ནས་

དེབ་རྒན་རྔམ་ཁ་མཐུག་པ་ར་ེཔར་བསྐྲུན་བྱེད་ལོ་ཐེབས་མཁས་ཀྱིིས་བྱ་དགའི་ལོོན་

ཐེབས་ཙམ་དང་མིང་སྐམ་ཐེོབ་ཐུབ་ཙམ་སོགས་ལོ་འིབད་ད་ེརང་ཁ་ོནའི་ིཆེད་དུ་ཤི་ི

འིཐེམ་ར་ོའིཐེམ་བྱདེ་པ་བཅས་ན་ིརགིས་གསུམ་པ་རདེ།

རྩོོམ་རིག་གི་རྩོ་དོན་དང་བརྩོམས་ཆོས་ཀྱིི་ཚིད་གཞིིའིམ་རྩོོམ་པ་པོ་དང་རྩོོམ་

གཤིིས་དོ་མཉིམ་ཡིོང་མིན་སོགས་ཀྱིི་འིགན་འིཁྲོི་འིཁུར་མི་འིདོད་པར་རང་གི་སྣང་

བར་གང་འིགྲེ་ོདང་རང་ཉིིད་ལོ་ཉིེས་སྐྱེོན་མ་བྱུང་ན་ཐེབས་མཁས་ཀྱིིས་རང་སྐྱེོན་སྦེད་

ཅ་ིཐུབ་དང་རང་མག་ོཐེནོ་གང་ཐུབ་བྱདེ་པའི་ིབསམ་པ་ན་ིརགིས་བཞི་ིབ་རདེ།

བརྡེ་སྤྲོོད་པའི་ིལུགས་སོགས་ཅ་ིཡིང་མ་ིམཁྱེན་པར་སྐད་ཆའི་ིསྒྱུ་རྩོལོ་འིདོད་པ་

དང་ཐེ་ན་བྱེད་འིབྲེེལོ་གྱི་ིནུས་པ་ཙམ་ཡིང་མ་ིཤིེས་པར་ཚིིག་སྦྱོར་ཉིག་ཉིོག་མང་པ་ོ

སྤེེལོ་ཏ་ེཕུལོ་བྱུང་བརྩོམས་ཆོས་སུ་སྒྲོ་ོབཏགས་ནས་གང་སར་འིགྲེེམས་པ་དང་ཀློོག་

པ་པ་ོམང་ཆ་ེཤིོས་ནས་ག་ོབ་མ་ལོོན་པར་བེད་སྤྱོད་མ་ཐུབ་ན་མ་འིོངས་པར་ག་ོབར་

འིགྱུར་ར་ོཞིསེ་ཟགོ་བརྫུས་སྨྲ་བ་ན་ིརགིས་ལྔ་བ་རདེ།

རང་ག་ིདངོས་མིང་གབ་ནས་སུ་ཡིིན་འིད་ིཡིིན་གྱི་ིགཞི་ིའིཛིིན་ས་མེད་པར་བོད་

ཀྱི་ིརིག་གཞུང་ལོ་གཏོར་བཤིིག་དང་རང་ག་ིསྐད་ཆར་རང་གིས་འིགན་འིཁུར་མ་ིཐུབ་

པའིི་ཁར་ཕོན་ལོས་གནོད་ཚིབས་ཆེ་བའིི་བརྩོམས་ཆོས་རྫུན་མ་སྤེེལོ་བ་ནི་རིགས་

དྲུག་པ་རདེ།
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སྤྱིར་ན་མི་རིགས་ཤིིག་གི་རྩོོམ་རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་སུ་འིགྲེོ་དགོས་ན་ཚུར་ལོེན་

རིང་ལུགས་ཀྱི་ིཐེབས་ཤིེས་མཁ་ོབ་ན་ིསྨྲོས་མེད་ལོགས་ཀྱིང་ཚུར་ལོེན་དང་ལོད་ཟློས་

ཞིེས་མིང་སྙན་པོ་ཞིིག་འིོག་ན་མི་རིགས་གཞིན་དང་རྒྱབ་ཁབ་གཞིན་གྱིི་རྩོོམ་རིག་

བརྩོམས་ཆོས་ཇི་ིབཞིིན་བསྒྱུར་ནས་བདག་ཏུ་འིཛིིན་པ་དང་ཡིང་ན་རྒྱལོ་ཁབ་གཞིན་

གྱི་ིཐུན་མིན་གྱི་ིརྩོོམ་རིག་ག་ིལྟ་བ་དང་ཐེབས་ལོམ་ཇི་ིབཞིིན་བརྐུས་ནས་བོད་ཀྱི་ིརིག་

གཞུང་ག་ིསྟོེང་དཔ་ེའིགབས་བྱེད་པ་སོགས་མདོར་ན་ལོེགས་ཆ་དང་གད་སྙིགས་ལྷན་

དུ་ནང་འིདྲནེ་བྱདེ་པ་ན་ིརགིས་བདུན་པ་རདེ།

རང་གི་གོམས་གཤིིས་གྱིོང་བོ་དང་འིདོར་དཀའི་བའིི་ཐེ་ཤིལོ་གྱིི་ཀུན་སྤྱོད་

སོགས་རྩོོམ་རིག་ག་ིཚིོར་བ་དང་སྙན་ངག་ཐེོན་མིན་གྱི་ིཆ་རྐྱེེན་ལོ་བརྩོིས་ནས་མིའི་ི

རིགས་ཀྱི་ིསེམས་པ་དང་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་བོར་དགག་པ་གཏོང་ཁུལོ་གྱིིས་རང་ཁ་ོནའི་ི

འིདོད་དོན་སྒྲུབ་པའི་ིསྒེརེ་འིཛིནི་གྱི་ིའིདུ་ཤིསེ་ན་ིརགིས་བརྒྱད་པ་རདེ།

སྔ་རབས་བདོ་ཀྱི་ིརྩོམོ་རགི་ག་ིགཞུང་ལུགས་སགོས་ཅ་ིཡིང་མ་བསློབས་པར་ད་ེ

དག་ནི་བོད་ཀྱིི་རྩོོམ་རིག་གི་བཀག་རྒྱར་བགྲེངས་ནས་དེས་རྩོོམ་པ་པོའི་ིསེམས་

ཁམས་སོགས་ཇི་ིབཞིིན་མཚིོན་མ་ིཐུབ་ལོ་རྩོོམ་རིག་གསར་བའི་ིརིང་ལུགས་དང་ད་ེ

གཉིིས་ཚི་གྲེང་ལྟར་འིགལོ་བར་འིདོད་ད་ེབྲེིས་མ་ཐེག་ནས་གཞིན་གྱིིས་ག་ོབ་མ་ིལོོན་

ལོ་ཞིག་གསུམ་འིགོར་ཚི་ེརང་གིས་ཀྱིང་ག་ོབ་མ་ིལོོན་པའི་ིབརྩོམས་ཆོས་ཕུང་གསུམ་

པ་ར་ེསྤེལེོ་ནས་རང་མག་ོགཡིགོས་པ་ན་ིརགིས་དགུ་བ་རདེ།

ཆང་དང་ནག་མ་ོཁ་ོན་ན་ིསྙན་ངག་དང་ཚིོར་བའི་ིཐེོན་ཁུངས་སུ་བརྩོིས་ནས་རྒྱ་

ལོམ་བཞི་ིམད་ོདང་སྨད་འིཚིོང་མའི་ིསྒེ་ོའིགྲེམ་དག་ན་ནམ་རྒྱུན་སྐྱུགས་ར་ོདང་ལྷན་དུ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

སྡོད་ཅིང་དོར་མའི་ིཁ་ཐེིག་ལོ་བདག་དོམ་མ་ིཐུབ་པའི་ིརྩོོམ་པ་པ་ོདང་རྩོོམ་པོའི་ིའིགན་

འིཁྲོ་ིམདེ་པ་དག་ན་ིརགིས་བཅུ་བ་རདེ།

ད་ེམིན་ད་དུང་དཔ་ེམཚིོན་དུ་འིགོད་རྒྱུ་བགྲེང་གིས་མ་ིལོངས་པ་ཞིིག་ཡིོད་ནའིང་

ཉི་ེསྔོན་སྤྱ་ིཚིོགས་སྟོེང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་རྒྱུགས་ཆ་ེབའི་ིརིགས་གཙ་ོགྲེས་ན་ི

ཕོལོ་ཆེར་འིདི་དག་རེད་ལོ་ཤིེས་ལྡན་པ་དག་གིས་སེམས་ཁུར་དང་ཕོལོ་བའིི་མང་

ཚིོགས་ཀྱི་ིགད་མ་ོཤིོར་སའིང་ཕོལོ་ཆེར་འིད་ིདག་རེད། གོང་གསལོ་འིད་ིདག་ན་ིཚིང་

མ་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩོོམ་པ་པོའི་ིརང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱི་ིརངི་ལུགས་མངནོ་ཚུལོ་རདེ།

བོད་ཀྱིི་རྩོོམ་རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཁྲོོད་ན་རང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱིི་རིང་ལུགས་ནི་

དུད་ནག་ལྟ་བུའི་ིགནདོ་པ་ཧ་ཅང་ཚིབས་ཆནེ་ཞིགི་རདེ། ད་ེཡིདོ་པའི་ིདབང་གསི་རྩོམོ་

རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱིི་ལོམ་བུར་བཀག་རྡེོ་མང་བོ་ཐེོན་པ་དང་རྩོོམ་རིག་གི་གཞུང་

སོགས་ལོ་སྦྱངས་པའི་ིའིདུན་པ་མེད་པར་སྒྱིིད་ལུག་ཏུ་གྱུར་ནས་རྩོ་བ་བོར་བ། རྩོོམ་

པ་པོའི་ིདཔུང་སྡེའིི་ཁྲོོད་དུ་འིགོས་སློ་བའིི་ནད་རིགས་འིདི་ཐེོན་ནས་རུལོ་སུངས་སུ་

གྱུར་ཏ་ེདམགིས་འིདུན་མཐེའི་འིཁྱལོོ་བྱདེ་དཀའི་བ་སགོས་སྣང་ཚུལོ་འིད་ིདག་ན་ིངསེ་

པར་དུ་འིདརོ་ཅ་ིཐུབ་གནང་དགསོ་པའི་ིའིགསོ་ནད་ཚིབས་ཆནེ་ཞིགི་རདེ།

རང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱིི་རིང་ལུགས་འིདི་ཐེོག་མར་ཐེ་ཤིལོ་གྱིི་སྤྱོད་པས་འིཚིོ་

ཞིིང་མིག་རྒྱང་ཐུང་བ། སློོབ་སྦྱོང་མེད་པ། བསམ་བློའི་ིག་ོརྟེོགས་དམའི་བའི་ིམ་ིར་ེ

གཉིསི་ལོས་བྱུང་བ་ཞིགི་རདེ། རམི་བཞིནི་སྒྱིདི་ལུག་ཏུ་གྱུར་བའི་ིམ་ིརབས་ཀྱི་ིབསམ་

བློའི་ིཁ་ཕྱིོགས་དང་ཆ་འིགྲེིག་པ་ོབྱུང་བར་བརྟེེན་རྩོོམ་རིག་ག་ིཐུན་མོང་ཚིོགས་པ་དང་

རྩོ་འིཛུགས་བཅས་ཀྱི་ིསྟོེང་མོས་མཐུན་བྱུང་ནས་གསར་དུ་དར་བ་ཞིིག་རེད། རང་
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ལུགས་འིད་ིན་ིདོན་དངོས་ལོ་རྒྱབ་འིགལོ་བྱེད་ཅིང་རང་ག་ིསྣང་བར་གང་འིགྲེ་ོབྱེད་པ། 

མི་སྒེེར་གྱིི་བསམ་སྤྱོད་དང་རང་མཚིང་གང་ནུས་ཀྱིིས་སྦེད་ཅི་ཐུབ་དང་གལོ་ཏེ་

སྟོབས་བདེ་བོ་མ་བྱུང་ན་ཁ་གཞིན་ལོ་གཡིར་ནས་མིག་ཡིོད་མེད་ཚིང་མ་སྦྲེེལོ་ཏེ་

གཡིང་ལོ་འིདྲནེ་གང་ཐུབ་བྱདེ་པའི་ིཐེབས་ཧ་ཅང་སྐྱེ་ོབ་ོཞིགི་རདེ།

རང་མཚིང་རང་སྦས་ཀྱིི་རིང་ལུགས་འིདི་ནི་བོད་ཀྱིི་རྩོོམ་རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱིི་

དགོངས་པ་དང་རྦད་ད་ེལྡོག་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའི་ིལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་རེད། ད་ེན་ིགནོད་པ་

ཡིོད་པའིི་ལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས་རྩོོམ་རིག་འིཕོེལོ་རྒྱས་ཀྱིི་དགེ་མཚིན་ལོ་དོན་

དངསོ་སྟོངེ་གདོ་ཆག་ཡི་ང་བ་ཞིགི་བསྐྲུན་ཞིརོ་མར་འིགྲེབི་པའི་ིཆ་རྐྱེནེ་ལོ་རགོས་རམ་

གང་ལོེགས་བྱེད་པའི་ིནུས་པ་ཐེོན་བཞིིན་ཡིོད་པ་རེད། དེས་ན་ང་ཚིོས་རང་མཚིང་

རང་སྦས་ཀྱི་ིརིང་ལུགས་འིད་ིབོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་རིག་གར་སྟོེགས་སྟོེང་དུ་འིཛུམ་བག་དང་

བཅས་སྡདོ་དུ་བཅུག་ན་ཕོ་གསདོ་པའི་ིལོག་དམར་ཁྱམི་དུ་བསུས་པ་འིདྲ་འིདུག

ང་ཚིསོ་བདོ་ཀྱི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པའི་ིརྩོམོ་རགི་ག་ིདག་ེམཚིན་དང་དའེི་ིདགངོས་

དོན་ལོ་བརྟེེན་ནས་དགེ་མཚིན་དང་བསམ་བློ་བོར་བའིི་རིང་ལུགས་རྫུན་མ་རྣམས་

བསལོ་བར་འིོས་ལོ་ཁ་ཞི་ེགཉིིས་མེད་དང་བདེན་དོན་མཐེའི་འིཁྱོལོ་སྒེོས་བོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་

པ་པ་ོདང་ཀློགོ་པ་པ་ོམཉིམ་འིབྲེལེོ་སྒེསོ་མ་ིའིགའི་ཤིས་ཀྱིསི་ཁྱརེ་ཡིངོ་བའི་ིབསམ་བླའོི་ི

ནད་ཡིམས་ལོ་སྔོན་འིགོག་དང་ཕྱིོགས་ལྷུང་ག་ིརང་ལུགས་ལོ་ང་ོརྒོལོ་བྱས་ཏ་ེབསམ་

བློའི་ིའིོས་ལོངས་དང་རྩོོམ་རིག་གསར་བརྗོ་ེཡི་ིལོས་འིགུལོ་ཐེེངས་གཅིག་སྤེེལོ་བ་ན་ི

དུས་སུ་བབ་པའི་ིའིོས་འིགན་ཞིགི་རདེ་བསམ་བཞིནི་ཡིདོ།

2008-01-16ཉིནི་ཕོ་ཡུལོ་ནས།



 80  

དཔོལ་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་རྩེམོ་རགི་གསར་བའི་ིཤེངི་རྟོའི་ིསྲོལོ་འིབྱེད་

ཡནི་མནི་གྱི་ིཆ་དང་འིབྲེལེ་བའི་ིརྩེམོ་རིག་གསར་བའི་ིདཔྱད་པོ་

ཉུང་བསྡུས་མགི་ག་ིཐུར་མ།

སྤྱིར་རྩོོམ་རིག་གསར་བའི་ིག་ོདོན་འིཇིོག་ཚུལོ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་སྣང་ནའིང་ཐུན་

མོང་གིས་འིདོད་ཅིང་དམིགས་བསལོ་གྱིིས་དཔྱད་ཞིིབ་གནང་ཡུལོ་གྱིི་རྩོོམ་རིག་

གསར་བའི་ིམཚིན་གཞི་ིན་ིརང་མོས་སྙན་ངག་ག་ིརྩོོམ་སྟོངས་འིད་ིཡིིན་ལོ་སྲིོལོ་རྒྱུན་

སྙན་ངག་དང་རང་མོས་སྙན་ངག་གི་རྩོོམ་པ་པོ་སོ་སོས་རང་རང་གི་འིདོད་ལུགས་

བཟུང་ནས་ཕོན་ཚུན་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ལོ་དགག་བཞིག་སོགས་འིདོད་མ་ིའིདོད་ཀྱི་ིརིགས་

པའི་ིསྦྱོར་བ་མང་བ་ོབགྱིིས་སྟོབས་སྙན་ངག་གསར་རྙིིང་ག་ིའིགལོ་བ་དང་སྙན་ངག་

གསར་རྙིིང་གི་ཐེ་སྙད་སོགས་འིབྱུང་སའིི་གཞིི་གཙོ་བོ་ཡིང་འིདི་ཡིིན་པ་མ་ཟད་

མཚིམས་འིད་ིདུས་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གསར་བའི་ིརྩོ་བ་ཚུགས་ཤིིང་རྩོ་ེམ་ོ

རྒྱས་པའི་ིདུས་རབས་ད་ེདབུ་བརྙིསེ་སངོ་བ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་སྲིལོོ་རྒྱུན་དང་རང་མསོ་

ཀྱི་ིརྩོམོ་སྟོངས་འིད་ིགཉིསི་ལོ་བརྟེནེ་ནས་རྩོམོ་པ་པ་ོས་ོསསོ་རང་རང་སམེས་ཀྱི་ིདགའི་

སྐྱེོ་ཆགས་སྡང་སོགས་མ་བཅོས་དབྱངས་སུ་གྱིེར་བའིི་བརྩོམས་ཆོས་འིབོར་ཆེན་

ཞིིག་ཐེོན་མྱིོང་ཡིོད་ལོ་ཆབས་ཅིག་རྩོོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོོད་པའི་ིདཔྱད་འིབྲེས་ཀྱིང་མ་ི

ཉུང་བ་ཞིིག་ཐེོན་ཡིོད་པའིི་དོན་སྤྱི་ཡིིད་ལོ་བཞིག་ནས་དེའིི་ཐེད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལོ་ཁ་

ཤིས་ཤིར་མར་ཡི་ིགེའི་ིགཟུགས་སུ་འིགོད་པ་འིད་ིལྟ་སྟོེ། སྤྱིར་བཏང་ཤིིང་རྟེའི་ིསྲིོལོ་
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འིབྱདེ་ཞིསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིནང་བའི་ིཆསོ་གཞུང་ག་ིཐེ་སྙད་ཅགི་ཡིནི་ཞིངི་ཀུན་མཁྱནེ་

ཡིགི་ཆའི་ིརང་ལུགས་ལྟར་ན་མའིི་ིཤི་ཚུགས་ཅན་གྱི་ིའིགྲེལེོ་བཤིད་གཞིན་ལོ་མ་བརྟེནེ་

པར་རྒྱལོ་བའི་ིདགོངས་བ་བད་ེལོེགས་དུ་འིགྲེེལོ་བའི་ིབྱང་འིཕོགས་ཀྱི་ིརྣམ་ཅན་ཞིིག་

ལོ་འིདོད་ཅིང་ཡིིག་ཆ་ས་ོསོའི་ིདགོངས་འིགྲེེལོ་མ་ིགཅིག་ཀྱིང་འིདིར་སྐབས་བབ་མིན་

པས་དེའི་ིསྐོར་ཞིིབ་པར་མ་ིགླེེང་ལོ་གོང་དུ་བཀོད་པའི་ིཤིིང་རྟེའི་ིསྲིོལོ་འིབྱེད་ཀྱི་ིམཚིན་

ཉིདི་དསེ་རྩོམོ་རགི་ག་ིཤིངི་རྟེའི་ིསྲིལོོ་འིབྱདེ་ཀྱི་ིཚིད་ལོ་གཞིལོ་ན་སྐྱེནོ་སྣ་ཚིགོས་འིབྱུང་

ཞིིང་ཤིིག་གསོད་སར་སྟོ་རེ་འིཕྱིར་བའིི་གནད་དོན་དེ་ཉིིད་ནི་ཅིས་ཀྱིང་ཤིེས་འིོས་པ་

ཞིིག་རེད། དེས་ན་ང་ཚིོས་སྤྱིར་ཆོས་གཞུང་ག་ིཐེ་སྙད་ལོ་ཆོས་གཞུང་ག་ིག་ོདོན་ལྟར་

འིགྲེལེོ་བཤིད་བརྒྱབ་ན་འིསོ་ཤིངི་མཚིམས་པ་ཞིགི་ཏུ་སྣང་མདོ་ཆསོ་གཞུང་ག་ིཐེ་སྙད་

རྩོོམ་རིག་ག་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་ནང་འིདྲེན་བྱེད་དུས་རྩོོམ་རིག་ག་ིག་ོདོན་ཐེད་ནས་འིགྲེེལོ་

བཤིད་བསྐྱེོན་ན་སྟོབས་བད་ེཞིིང་ཆོས་ཉིིད་དང་འིཚིམས་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་ད་ེན་ིཆོས་

གཞུང་ག་ིཐེ་སྙད་ད་ེརྩོམོ་རགི་ག་ིཁྱབ་ཁངོས་སུ་ནང་འིདྲནེ་བྱས་པའི་ིབླ་མདེ་ཀྱི་ིརྟེགས་

མཚིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལོས་ཧ་ཅང་མ་ིམཚིམས་པའི་ིབཅོས་བསྒྱུར་ཞིིག་གཏན་ནས་མ་

ཡིིན་པ་ན་ིཐེ་ཚིིག་བསྒྲོགས་ནས་བཤིད་འིོས་པ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་རྩོོམ་རིག་ག་ིཤིིང་

རྟེའིི་སྲིོལོ་འིབྱེད་ནི་སྲིོལོ་འིབྱེད་པ་པོས་སྔར་མེད་ཀྱིི་རྣམ་གཞིག་ཅིག་གསར་གཏོད་

ཡིོད་མིན་ལོ་མ་ལྟོས་པར་གང་གིས་སྲིོལོ་བཏོད་པའི་ིརྩོོམ་རིག་གསར་བའི་ིབརྩོམས་

ཆོས་ད་ེཉིིད་ཤིིང་རྟེ་འིཁོར་ལོ་ོཇི་ིབཞིིན་ཆེས་ཐེོག་མར་ལོམ་དུ་སྣ་ེའིཁྲོིད་མཁན་ལྟར་

བསྐྱེོད་པའི་ིཚི་ེདེའི་ིརྗོེས་སུ་ཤིིང་རྟེ་མང་བ་ོཞུགས་ནས་ཁོད་ཡིངས་ཤིིང་བགྲེོད་བད་ེ

བའིི་གཞུང་ལོམ་ཞིིག་ཐེོན་པའིི་ངང་ཚུལོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལོ་ངོས་འིཛིིན་པར་འིདོད་དོ།དེ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལྟར་བཤིད་འིོས་པའི་ིགནད་ད་ེཉིིད་སྔོན་དུ་གླེེང་ནས་ལོ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་ིསྐབས་

ཀྱི་ིརྩོོམ་པ་པ་ོདོན་གྲུབ་རྒྱལོ་ན་ིརྩོོམ་རིག་གསར་བའི་ིཤིིང་རྟེའི་ིསྲིོལོ་འིབྱེད་ཡིིན་མིན་

གྱི་ིཐེད་ལོ་མཁས་བླུན་བར་མའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོཐེམས་ཅད་ལོ་གཅིག་མཐུན་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་

མེད་པའིི་ཁར་དེའིི་ཆར་རྩོོད་གླེེང་ཕྲན་བུ་ཙམ་བྱས་མྱིོང་ཡིོད་པའིི་བཟོ་ལྟའིང་སྟོོན་

བཞིནི་ཡིདོ། ཉི་ེཆར་གྱི་ིམད་ོསྨད་ཀྱི་ིམཁས་པ་དརོ་ཞིསི་ཞིག་གཅགི་སྐྱེསེ་བའི་ིམ་ེཏགོ་

གསེར་བུམ་གྱི་ིཁ་རྒྱན་ཞིེས་བསྔགས་ཡུལོ་དུ་གྱུར་བའི་ིདམ་པ་ཁོང་ཉིིད་ན་ིསྤྱིར་ན་

རྩོམོ་རགི་གསར་བའི་ིཤིངི་རྟེའི་ིསྲིལོོ་འིབྱདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་མདེ་སྙམ་སྟོ་ེལོང་ཚིའོི་ིརྦབ་ཆུ་

གསར་དུ་རྩོོམ་འིབྲེ་ིགནང་བ་ནས་བཟུང་རྩོོམ་སྟོངས་དེའི་ིརྗོེས་སུ་འིཇུག་པའི་ིརྩོོམ་པ་

པོ་དང་དེ་དག་གི་བརྩོམས་ཆོས་ཆར་རྗོེས་ཀྱིི་ཤི་མོ་ཇིི་བཞིིན་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་པ་ནི་

དཔྱོད་པའི་ིབླ་ོམིག་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ལོ་འིབྲུ་ནག་མཛུབ་བཙུགས་ཀྱིིས་ཞུ་མ་ིདགོས་

ཤིིང་དེའིི་ཡིར་སྔོན་ལོ་འི་བ་ཉིི་སོགས་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་གི་མགུར་དང་ལྔ་བ་ཆེན་

མོའི་ིལོོ་རྒྱུས་དེབ་གཏེར་ན་མངོན་པའིི་དགའི་བདེ་དཔལོ་སོགས་ཚིིག་གི་གཅོད་

མཚིམས་ཀྱི་ིཆ་ནས་རང་མོས་སྙན་ངག་དང་ཆ་འིདྲ་བ་ཁ་ཤིས་ཡིོད་ལོ་རྗོ་ེབཙུན་ཙོང་

ཁ་བ་ཆེན་མོའི་ིསྙན་ངག་དང་རྡེ་ོསྦིས་དག་ེབཤིེས་ཤིེས་རབ་བམ་སྤྲུལོ་སྐུ་གསུང་རབ་

སོགས་ཀྱི་ིམགུར་ནའིང་ཚིིག་རྐང་རིང་ཐུང་ད་ོམ་ིམཉིམ་པ་ཅ་ིརིགས་ཤིིག་སྣང་བ་ད་ེ

དག་ནི་ལོམ་སྲིོལོ་ཤིིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའིི་རྩོོམ་སྟོངས་ཤིིག་མ་ཡིིན་པར་བག་ལོ་ཞི་བའིི་

ཚུལོ་དུ་ཡིོད་པ་ནི་ཀུན་ལོ་གསལོ་ཆ་ཆེ་ཡིང་ཁ་ཅིག་གིས་བསམ་བཙུགས་ནས་

རིགས་པ་མག་ོམཚུངས་ཤིིག་གིས་དགག་པའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ངོམས་པའི་ིཚུལོ་སྟོོན་ཡིང་

ལུང་རིགས་ཡིང་དག་ག་ིགནས་ལུགས་ནམ་མཁའི་ིམ་ེཏོག་ག་ིསྤུན་ཟླར་རྟེོགས་པས་
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 83  

ཁྱ་ིརྒྱགས་ཟུག་པའི་ིཁ་ནང་དུ་སློར་ཡིང་རྡེ་ོལོོག་གིས་མ་ིརྒྱག་ལོ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ིརྩོལོ་

འིབར་ཞིིང་བོད་ཀྱིི་ན་གཞིོན་རང་ག་བས་ཚིབ་མཚིོན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའིི་ལོོ་གཞིོན་

མཁས་པ་དོན་གྲུབ་རྒྱལོ་མཆོག་ནས་ལོང་ཚིོའི་ིརྦབ་ཆུ་གསར་གཏོད་གནང་བ་ནས་

བཟུང་ཚིིག་འིགྲེོས་ད་ེདག་དང་ཆ་འིདྲ་བའི་ིརང་མོས་སྙན་ངག་ག་ིབརྩོམས་ཆོས་རྒྱ་

ཆེར་འིབྲེ་ིབའི་ིལོམ་སྲིོལོ་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་གོང་གསལོ་མགུར་མ་དང་སྲིོལོ་རྒྱུན་

གྱི་ིསྙན་ངག་ད་ེདག་དང་གཏན་ནས་འིདྲ་བ་ོམེད་ལོ་གལོ་ཏ་ེཚིིག་ག་ིགཅོད་མཚིམས་

ཙམ་གྱིིས་སྲིོལོ་རྒྱུན་དང་རང་མོས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་འིབྱེད་ན་མ་ིལོའི་ིམགུར་འིབུམ་སོགས་

ཤིོ་ལོོ་ཀའིི་ཚིིག་གི་རྐང་བར་མང་ཉུང་ཡིོད་པའིི་རིགས་ཀྱིང་རང་མོས་སྙན་ངག་དུ་

ཁས་མ་ིལོནེ་རང་ལོནེ་དུ་འིགྱུར་བས་ཞིབི་དཔྱད་གནང་བར་རགིས་ས།ོ

སྤྱིར་ན་རང་མོས་སྙན་ངག་གམ་སྙན་ངག་གསར་བ་ན་ིཐེ་སྙད་ཀྱི་ིམིང་འིདོགས་

ས་ོསོར་སྣང་ན་ཡིང་འིབབ་ས་གཞི་ིགཅིག་ཡིིན་ལོ་མཁས་དབང་དུང་དཀར་བས་རང་

མོས་སྙན་ངག་ཅེས་བོས་ན་ལོེགས་ཚུལོ་གསུངས་པ་དང་སྙན་ངག་གསར་བ་ཞིེས་

གདག་གཞི་ིགསར་གཏོད་གནང་མཁན་ན་ིཨ་མད་ོབ་པདྨ་འིབུམ་གྱི་ིརང་ལུགས་ཡིིན་

ལོ་གདག་གཞིིའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིགཉིིས་གང་ཡིིན་ཀྱིང་ཡིག་ཤིོས་སུ་སྣང་ཡིང་སྔ་མ་རྩོོམ་

རིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཅུང་ཟད་རྒྱུགས་ཆེ་བས་རང་ལུགས་ནི་སྔ་མ་མཆོག་ཏུ་

བསྔགས་པའི་ིགནས་སོ།། ཕྱི་ིམ་དེར་རང་མོས་སྙན་ངག་ཡིིན་ན་སྙན་ངག་གསར་བ་

ཡིིན་མོད་སྙན་ངག་གསར་བ་ཡིིན་ན་རང་མོས་སྙན་ངག་ཡིིན་དགོས་མིན་ན་ིདོགས་

པའི་ིགནས་ཏ་ེཕོལོ་ཆེར་ལོ་ོརབས་དགུ་བཅུའི་ིསྨད་ཙམ་ལོ་བོད་དུ་དར་མྱིོང་ཡིོད་པའི་ི

སྙན་ངག་རྐང་བདུན་མ་དང་བརྩོམས་སྒྲུང་གསར་བའི་ིརིགས་ད་ེདག་ལོ་དཔྱད་ན་མ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ངེས་པའི་ིཆ་ལོ་ངེས་ཤིེས་འིདྲོངས་ཐུབ་བོ།། དཔལོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལོ་རྩོོམ་རིག་གསར་

བའི་ིཤིིང་རྟེའི་ིསྲིོལོ་འིབྱེད་དུ་ཁས་ལོེན་ན་རང་མོས་སྙན་ངག་ག་ིརྩོོམ་སྟོངས་གསར་

བའི་ིལོམ་སྲིོལོ་ད་ེརྒྱ་ཇི་ེཆེར་བཏང་བའི་ིཆ་ནས་ཁས་ལོེན་གནང་རྒྱུ་ལོས་ཟུར་གཞིན་

ཞིིག་ནས་རྩོོམ་རིག་གསར་བའིི་ཤིིང་རྟེའི་ིསྲིོལོ་འིབྱེད་ལོ་བཞིག་ན་ལུང་རིགས་དཔེ་

གསུམ་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱིང་བཟློག་ཏུ་མེད་པའིི་གནོད་པ་འིབབ་ལོ་ཁོང་གིས་རྩོོམ་

སྟོངས་གསར་བའི་ིལོམ་སྲིོལོ་རྒྱ་ཆེར་སྲིོལོ་བཏོད་པའི་ིརང་མོས་སྙན་ངག་དེའི་ིཁྱད་

ཆོས་ན་ིབརྗོོད་བྱ་དོན་གྱི་ིཆ་ད་ེཉིིད་སེམས་ཀྱི་ིཚིོར་འིདུ་སྣ་ཚིོགས་ལོ་རང་མོས་ཀྱིིས་

འིབྲེེལོ་ཆ་ེཞིིང་རྗོོད་བྱེད་ཚིིག་ག་ིཆ་ད་ེབརྗོོད་བྱ་དོན་གྱི་ིའིགྱུར་བག་ལྟར་བཙན་དབང་

གསི་མ་ཡིནི་པར་རང་མསོ་ཀྱིསི་ཚིགི་རྐང་རངི་ཐུང་ཅ་ིརགིས་སུ་སྡབེ་པ། ཡིདི་བརྙིན་

དང་ཡིདི་འིགྱུར་སགོས་དངེ་རབས་འིཛིམ་གླེངི་ཤིར་ནུབ་ན་རྒྱུགས་ཆ་ེབའི་ིརྩོམོ་སྲིོལོ་

སྣ་ཚིགོས་ཀྱིསི་ཟུར་རྒྱན་སྤྲོས་པ་སགོས་ཕྱིགོས་གང་འིཚིམས་ནས་ཁྱད་ཆསོ་འིབུར་

དུ་ཐེོན་པའི་ིརྩོོམ་སྟོངས་གསར་བ་ཞིིག་ཡིིན་ལོ་སྔ་རབས་ཀྱི་ིརང་མོས་སྙན་ངག་དང་

ཆ་འིདྲ་བའི་ིབརྩོམས་ཆོས་ད་ེརིགས་ཚིིག་འིགྲེོས་ཀྱི་ིཆ་ནས་རང་མོས་སྙན་ངག་དང་

ཆ་འིདྲ་ཡིང་གོང་གསལོ་རང་མོས་སྙན་ངག་གི་ཁྱད་ཆོས་དེ་རིགས་རྩོ་བ་ཉིིད་ནས་

མེད་ལོ་རིགས་ལོམ་ལོ་བྱང་བར་ངོམས་པ་ཁ་ཤིས་ནས་རང་མོས་སྙན་ངག་ཡིིན་པའི་ི

འིདོད་ལུགས་འིཛིིན་མོད་དེ་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རིགས་ལོམ་ཙམ་ལོ་བརྟེེན་ནས་

འིཁྲོལོ་འིཁྲུལོ་གྱིི་བཤིད་ཐེབས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཀུན་གྱིི་ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་འིཇིོག་

འིོས་པའི་ིའིགྲེེལོ་བཤིད་ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་མེད་ལོ་རང་མོས་སྙན་ངག་ག་ིག་ོདོན་ལོའིང་

བསམ་གཞིིགས་ཞིིབ་པ་ཙམ་ཡིང་གཏོང་མ་ནུས་སྟོབས་འིདྲ་ེཤིར་སྒེོར་ཡིོད་ཀྱིང་གླུད་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།

 85  

ནུབ་ཏུ་གཏོང་བའི་ིག་ོའིཛིོལོ་ད་ེརགིས་བྱུང་བ་རདེ། སྤྱརི་སྙན་ངག་གསར་བའི་ིབརྗོདོ་

བྱའིི་སྐོར་ལོ་གཏན་ཚིིགས་རིག་པའིི་ལོམ་ནས་དཔྱད་པ་བཏང་བ་ཡིིན་ན་སྐྱེོན་སྣ་

ཚིོགས་འིབྱུང་སྲིིད་པས་ད་ེདག་རྩོོམ་རིག་ག་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་བགྲེངས་ནས་རྩོོམ་རིག་

ག་ིཁྱད་ཆོས་ལྟར་ག་ོབ་ལོེན་འིོས་ལོ་ད་ེམིན་བྱ་ད་ེཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མ་ོགཤིོག་རྩོལོ་ང་

ལོ་གཡིོར་དང་ཞིེས་པར་ཡིང་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་མ་ིསྐད་ག་ོབར་ཐེལོ་སོགས་སྨྲས་ན་

དགེ་མཚིན་མི་ཆེ་བའིི་ཁར་དགོད་བྲེོ་བའིི་གནས་སུ་གྱིར་ཡིང་རྩོོམ་རིག་གི་གཞུང་

ལུགས་ལོ་ཕྲ་བའི་ིརིགས་ལོམ་གྱིིས་དཔྱད་པ་གཏོང་ནུས་ན་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་ི

གནས་ཡིིན་ལོ་འིདིར་གསལོ་བཤིད་ཞུ་སྙིང་ཡིོད་པ་ན་ིརྩོོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་དང་

བརྩོམས་ཆོས་གཉིིས་ང་ོབ་ོདབྱེར་མེད་དུ་བསྲིེས་མ་ིརུང་བའི་ིགནད་ད་ེཡིིན། རྩོོམ་

རིག་བརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ིནང་དུ་རྩོོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱིིས་ཇི་ིབཞིིན་ཤིོད་མ་ིནུས་

པའིི་ཆོས་ཉིིད་མང་བོ་གནས་ཡིོད་པ་མ་ཟད་སྐབས་ཁ་ཤིས་སུ་རྩོོམ་རིག་གཞུང་

ལུགས་ལོས་བརྒལོ་བའི་ིཆསོ་ཉིདི་ཀྱིང་ཐེནོ་བཞིནི་ཡིདོ་པས་རྩོམོ་རགི་གཞུང་ལུགས་

ནི་བརྩོམས་ཆོས་ཇིི་ལྟར་འིབྲེི་བའིི་ཚིད་གཞིི་གཏན་ནས་མིན་ལོ་རྩོོམ་རིག་གཞུང་

ལུགས་བྲེིས་པ་ཡིིན་ན་རྩོོམ་རིག་ལོོ་རྒྱུས་བྲེིས་པའིི་ངེས་པ་དེ་བས་ཀྱིང་མེད་པས་

དཔྱད་པར་རགིས་ས།ོ།
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བདོ་ཀྱི་ིབནོ་པོའོི་ིལ་ོརྒྱུས་རགི་གནས་སྐོོར་གྱི་ི 

འིབེལ་གཏམ་ཉུང་ངུ།

----བོད་ཀྱི་ིགཞིོན་ནུ་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་དགའི་མོས་གནང་མཁན་རྣམས་ལོ་འིབེལོ་

གཏམ་བྱས་པ་སྒྲོ་ཕོབ་ལོས་བཤུས་པ།

འི་ོད་སྤྱིར་ན་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཟེར་བ་འིད་ིམ་ིརིགས་གཞིན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་འིདྲ་

བར་ཧ་ཅང་རྒྱུན་རངི་བ་ཞིགི་རདེ། ད་ེཡིིན་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གང་གསི་ཤིསེ་ཐུབ་ཟརེ་ན་

ད་སྔ་བོད་ཀྱི་ིནང་ཁུལོ་ནས་ཐེོན་པའི་ིགནའི་རྫིས་དང་མ་ིརིགས་གཞིན་གྱི་ིརིག་གཞུང་

ལོ་ོརྒྱུས་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་

ལོས་ཡི་ཐེོག་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་གཙ་ོབོར་འིཆད་དགོས་ན་ཡི་ཐེོག་བོན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་

འིབྲེེལོ་ཏ་ེགསལོ་བོར་འིཆད་དགོས་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེཡིིན་པའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ད་ལྟ་རྒྱལོ་

སྤྱི་དང་རྒྱལོ་ཁབ་ཕྱིི་ནང་གི་མི་རིགས་སོ་སོས་བོད་ཀྱིི་རིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་

བྱེད་པའི་ིཚི་རླབས་ཁྲོོད་འིད་ིན་ཡི་ཐེོག་བོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ཟེར་བའིམ་ཡིང་ན་བོན་གྱི་ི

རིག་གནས་འིདིས་ཞིིབ་འིཇུག་ག་ིག་ོགནས་གལོ་ཆེན་ཞིིག་བཟུང་ཡིོད་། དཔ་ེབཞིག་

ནས་བཤིད་ན་ནུབ་ཕྱིོགས་ནས་བོན་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པའི་ིལོས་ཀ་འིད་ིབོད་ལོས་

ཧ་ཅང་སྔ་བ་ཡིོད་པ་ཞིིག་རེད། ཕོལོ་ཆེར་ཁ་ོཚིོས་ལོ་ོརབས་བདུན་བཅུ་བ་ཙམ་ནས་

འིག་ོབཙུགས་ཏ་ེབོན་པོའི་ིལོ་ོརྒྱུས་རིག་གནས་འིདིར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་མྱིོང་ཡིོད་པ་

རེད། བོད་ནང་གི་བོན་པོའི་ིལོོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཞིིབ་འིཇུག་གི་ལོས་ཀ་འིདི་འིགོ་

ཚུགས་པའིི་དུས་རབས་ནམ་རེད་ཟེར་ན་ཕོལོ་ཆེར་ལོོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའིི་དུས་
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སྐབས་དེར་བོན་པོའི་ིལོོ་རྒྱུས་རིག་གནས་སྐོར་གྱིི་དཔྱད་རྩོོམ་རེ་འིགའི་སྤེེལོ་ཡིོད། 

གནས་ཚུལོ་དེའི་ིངོས་ནས་བལྟས་ན་ནུབ་གླེིང་བས་བོན་པོར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་པ་དང་

བདོ་ཀྱིསི་བནོ་པརོ་ཞིབི་འིཇུག་བྱས་པ་ན་ིཧ་ཅང་བསྡུར་ཐེབས་མདེ་པ་ཞིགི་རདེ། ཅའིི་ི

ཕྱིིར་ཞི་ེན་ནུབ་གླེིང་བས་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་པའི་ིབོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིད་ིཧ་ཅང་ཆ་

ཚིང་ཞིིང་ག་ོརིམ་ལྡན་ལོ་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚིོགས་པ་ཡིོད་པའི་ིམ་ིརིགས་རིག་གནས་

ཞིབི་འིཇུག་ག་ིལོས་ཀ་རནི་ཐེང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་པ་རེད། དའེི་ིསྟོབས་ཀྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིལོ་ོ

རྒྱུས་འིདིར་བལྟ་ན་བོན་པོའི་ིལོོ་རྒྱུས་དང་མི་འིབྲེེལོ་མཐུ་མེད་ཆགས་ཡིོད་པ་ཞིིག་

རེད་ལོ་ང་ཚིོས་བོད་ཀྱིི་རིག་གནས་ཁྲོོད་གོ་གནས་གལོ་ཆེན་ཟིན་ཡིོད་པའིི་བོན་གྱིི་

རིག་གནས་འིདིར་ཆ་ཚིང་བའིི་སྒེོ་ནས་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་ཡི་

ཐེོག་རིག་གནས་ཆ་ཚིང་རྒྱུད་འིཛིིན་དང་དར་སྤེེལོ་ལོ་བྱས་རྗོེས་བླ་མེད་བཞིག་པ་

ཞིགི་རདེ། ད་ལྟའི་ིཞིབི་འིཇུག་ག་ིགནས་ཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན་མ་ིམང་བ་ོཞིགི་ག་ིསྣང་ང་ོན་

ཞིང་ཞུང་དང་བོན་པ་ོཞིེས་ས་ོསོར་བཀར་བའི་ིདབྱ་ེབ་ཡིོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཞིང་ཞུང་

རིག་གནས་ཞིེས་མི་མང་བོ་ཞིིག་གིས་ཞིང་ཞུང་གི་ཤིེས་རིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཞིང་

ཞུང་ཞིེས་པའི་ིའིཇུག་ཡུལོ་ལོ་དཔྱད་པ་གཏོང་བའི་ིསྒེང་རེད། ང་རང་ག་ིལུགས་ལོ་ཇི་ི

འིདྲ་རེད་ཟེར་ན་ཞིང་ཞུང་ཞིེས་པ་འིད་ིའིཇུག་ཡུལོ་ཧ་ཅང་མང་བའི་ིཐེ་སྙད་ཞིིག་རེད། 

ཞིང་ཞུང་རྒྱལོ་རབས་ལོ་འིཇུག་པ་དང་རྒྱལོ་བ་ོལོ་འིཇུག་པའིམ་རུས་རྒྱུད་ལོ་འིཇུག་

པ་སགོས་སྐབས་དུ་མ་ཡིདོ་པ་རདེ། ཡིནི་ཡིང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལོ་ཁབ་འིད་ིབདོ་རྒྱལོ་ཁབ་

ཆེན་པོའི་ིགྱིེས་ཡུལོ་ཡིིན་ལོ་ཞིང་ཞུང་རིག་གནས་ཞིེས་བོན་གྱིི་རིག་གནས་ལོས་

ལོོགས་སུ་གྱིེས་བའི་ིརིག་གནས་ཡིན་གར་བ་ཞིིག་མེད་ད་ེཞིང་ཞུང་རིག་གནས་ཡིིན་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ན་བོན་གྱི་ིརིག་གནས་ཡིིན་དགོས་པ་རེད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ཞིང་ཞུང་རིག་གནས་ལོ་

ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་དང་བོན་གྱི་ིརིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་ན་ིང་ོབ་ོགཅིག་པ་

རེད་ལོ་ད་ལྟའིི་དུས་སྐབས་སུ་བོན་གྱིི་རིག་གནས་མ་ཡིིན་པའིི་ཞིང་ཞུང་གི་རིག་

གནས་ཤིིག་ལོོགས་སུ་འིཇིོག་རྒྱུ་མེད་ལོ་བོན་གྱིི་རིག་གནས་འིདི་དང་ཞིང་ཞུང་གི་

རིག་གནས་འིད་ིཞིེས་ས་ོསོར་དགར་དུ་མེད་པ་ན་ིདེའི་ིཐེད་ཀྱི་ིབདེན་དཔང་ཉིག་ཅིག་

རེད་ལོ་ཞིང་ཞུང་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་ན་བོན་པོར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ན་ིརྩོ་བའི་ི

ཐེབས་ལོམ་མ་ནོར་བ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་བོན་པོར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་འིད་ིབོད་རིག་

པའི་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་དོན་སྙིང་ཆེན་པ་ོལྡན་པའི་ིབྱ་གཞིག་ཅིག་ཡིིན་པ་མ་ཟད་ཡི་ཐེོག་

བོན་གྱི་ིཤིེས་རིག་ན་ིབོད་ཀྱི་ིཤིེས་རིག་ག་ིགཞི་ིརྩོའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་ཡིོད་པ་ན་ི

ཕྱིོགས་མང་བ་ོན་སྒྲུབ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་འིདིར་ཞིིབ་པར་བཤིད་ཀྱིང་དག་ེམཚིན་

མེད་པ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་དང་ཞིང་ཞུང་རིག་

གནས་ཞིེས་འིད་ིལྟར་ཡིན་གར་བའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིབྱ་འིགུལོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེེལོ་

དགོས་དོན་ན་ིབོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྲོོད་བོན་པོས་ཁ་བྲེལོ་བྱས་པ་ཞིིག་མ་

ཡིིན་པར་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོསྲུང་སྐྱེོབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ིཆེད་དུ་རེད། ཕྱིོགས་

གཞིན་ཞིིག་ནས་གླེེང་ན་འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་དེབ་གཏེར་སོགས་སྣ་ཚིོགས་

ཤིིག་ཡིོད་པ་ད་ེདག་ན་ིཕོལོ་ཆེར་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ིརྗོེས་སུ་བྱུང་བ་ཤི་སྟོག་

ཡིིན་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་དེའི་ིཡིར་སྔོན་ནས་བྱུང་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ང་ོམ་དག་རྩོད་གཅོད་

བྱེད་པ་ན་ིཧ་ཅང་དཀའི་ཁག་ཆ་ེབའི་ིགནས་ཤིིག་རེད། ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་ཡིིན་ནའིང་

དུས་ཀྱི་ིདབང་གིས་ཐེར་ཐེོར་དུ་གྱུར་ནས་ཁ་མ་ིཚིང་བའིམ་གཞིན་གྱི་ིརྐུས་ལོ་ཤིོར་བ་
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སོགས་རྐྱེེན་དུ་མའིི་དབང་གིས་ལོག་སོན་འིབྱུང་དཀའི་ཞིིང་ཡིིག་ཆ་དེའིི་སྟོེང་ནས་

ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་གནའི་བོའི་ིལོོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་ཆ་ཚིང་བ་ཞིིག་བྱེད་

ཐེབས་མེད་པ་ན་ིཧ་ཅང་བླ་ོཕོམ་པའི་ིགནས་རེད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ཡི་ཐེོག་བོན་གྱི་ི

ཕྱིག་དཔ་ེདཀོན་གྲེས་འིད་ིདག་ན་ིགནའི་བོའི་ིདུས་ནས་བཟུང་དམངས་ཁྲོོད་ནས་མ་ི

དང་མིའི་ིལོག་བྲེིས་བརྒྱུད་ནས་ཐེོན་མྱིོང་ཡིོད་པས་འིདིའི་ིནང་དུ་བོད་ཀྱི་ིཡི་ཐེོག་ཤིེས་

རིག་ག་ིརྒྱུན་ཡིོད་སྲིིད་པས་བོད་ཀྱི་ིཡི་ཐེོག་ཤིེས་རིག་ལོ་ོརྒྱུས་སོགས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་

བྱེད་དགོས་ན་བོན་གྱི་ིཤིེས་རིག་དཔ་ེརྙིིང་རྩོ་ཆེན་འིད་ིདག་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་ན་ི

ཐེབས་ལོམ་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་ལོ་དེའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་ང་ཚིོ་ད་ལྟ་བོན་པོའི་ིརིག་

གནས་ཞིིབ་འིཇུག་གི་ལོམ་ཁ་འིདིར་གོམ་པ་གསར་དུ་སྤེ་ོདགོས་བྱུང་ཡིོད་པ་རེད། 

དེས་ན་ད་ལྟ་མ་ིམང་བ་ོཞིིག་གིས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་དང་དེའི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ལོ་ཞིིབ་

འིཇུག་དང་དཔྱད་པ་གཏོང་བཞིིན་ཡིོད། དེའི་ིནང་ནས་ང་ཚིོས་ལོག་སོན་བྱུང་ཐུབ་

པའིི་ཡིིག་ཆའིི་སྟོེང་ནས་བལྟས་སོང་བ་ཡིིན་ན་འིབྲེི་གུང་བའིི་བསྟོན་སྙིང་དགོངས་

གཅིག་ལྟ་བུ་རེད། བསྟོན་སྙིང་དགོངས་གཅིག་ག་ིནང་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་

རིམ་ལོ་དབྱེ་བ་གསུམ་ཕྱིེས་ཡིོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཐེོག་མའིི་བརྡེོལོ་བོན་དང་བར་གྱིི་

འིཁྱར་བོན་དང་མཐེའི་མའི་ིབསྒྱུར་བོན་གསུམ་དུ་ཕྱིེས་ཡིོད་པ་ད་ེརེད། དེའི་ིཕྱིིས་སུ་

ཐུའུ་བཀྭན་ཆསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ན་འིབྲེ་ིགུང་བའི་ིལྟ་ཚུལོ་ད་ེདང་ལོནེ་བྱས་ནས་

ཧ་ཅང་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་བཀོད་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེན་ིབོད་ནང་ག་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་

པའིི་རྗོེས་འིཇུག་གི་མཁས་པ་མང་བོས་གཙིག་འིཛིིན་དང་མཐེོང་ཆེན་གནང་ས་

གཅིག་པུ་ད་ེརེད། བོན་པོའི་ིམཁས་པ་དང་ཕྱི་ིགླེིང་བའི་ིཞིིབ་འིཇུག་པ་གྲེགས་ཆེན་ཁ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཤིས་ནས་ལྟ་ཚུལོ་འིད་ིཁས་མ་ིལོེན་པ་མ་ཟད་དགག་བཞིག་སྤེོང་གསུམ་བྱས་པའི་ི

གནས་ཚུལོ་ཀྱིང་ཡིདོ་པ་དཔརེ་ན་ཕོརེ་ཁ་ཝོརེ་ན་ལྟ་བུ་རདེ། འི་ོན་ད་ལྟ་ང་ཚིསོ་བཤིད་

དགོས་པ་གང་རེད་ཟེར་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ལོ་དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་

ན་ིརགི་གཞུང་ག་ིགནད་དནོ་ཞིགི་ཡིནི་པའི་ིགནས་ཚུལོ་ད་ེརདེ། བནོ་པའོི་ིརགི་གཞུང་

ག་ིགནད་དནོ་འིདརི་བལྟ་ན་ང་ཚི་ོཕྱིགོས་གཉིསི་སུ་མ་ལྷུང་བར་ལྟ་ཚུལོ་དྲང་བཞིག་ག་ི

སྒེ་ོནས་བལྟ་དགོས་བ་རེད། དེས་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་ཁྲོོད་ཆེས་ཐེོག་

མའི་ིབརྡེོལོ་བོན་ཟེར་བ་འིད་ིབོན་པོའི་ིརང་གཞུང་ནའིང་ཕྱིོགས་ས་ོས་ོནས་བརྡེོལོ་བའི་ི

བོན་ཞིེས་པའིི་ཚིིག་འིབྱུང་བའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་བརྡེོལོ་བོན་ཞིེས་བའིི་ཐེ་སྙད་འིདི་

མཐེའི་གཅིག་ཏུ་དམའི་འིབེབས་ཀྱིི་ནང་དོན་ལྡན་པའིི་ཐེ་སྙད་ཅིག་ཡིིན་པ་ནི་ཤིེས་

དཀའི་བ་ཞིིག་རེད། གལོ་ཏ་ེཐེ་སྙད་འིདིའི་ིནང་དུ་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་བསྡུ་དགོས་ན་

ཡི་ཐེོག་སྲིིད་པའིི་བོན་གྱིི་རིགས་སྣ་ཚིོགས་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་རྣམས་ཐེམས་ཅད་འིདུ་

འིོས་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོའི་ིཡིར་སྔོན་གྱི་ིསྲིིད་

པའི་ིབོན་ད་ེརིགས་ན་ིམ་ིའིདུས་རང་འིདུས་ཤིིག་རེད། བར་གྱི་ིའིཁྱར་བོན་ཟེར་བ་འིད་ི

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པས་བཏགས་པའི་ིཐེ་སྙད་ང་ོམ་ཞིིག་རེད་ལོ་འིད་ིན་ིསྤྱིར་

ཡིིན་ན་ཐེོག་མའི་ིབརྡེོལོ་བོན་གྱི་ིཁོངས་སུ་བསྡུས་ཆོག་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་གྲེ་ིགུམ་བཙན་

པོས་གྲེ་ིབཤིིད་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཕྱི་ིནས་བོན་པ་ོགཉིིས་ནང་དུ་བོས་ཡིོང་ཡིོད་པ་ད་ེདང་

ཀུན་མཁྱནེ་གྲུབ་མཐེའི་སགོས་ན་ཕྱི་ིརལོོ་སྟོག་གཟགི་པ་སགོས་སྐབས་དརེ་ཕྱིའིི་ིབནོ་

པ་ོཁ་ཤིས་བོད་ནང་དུ་འིཁྱར་བའི་ིཚུལོ་དུ་ཐེོན་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་ད་ེའིདྲ་ཙམ་ལོ་ལྟོས་

ནས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་གཉིིས་པ་དེ་འིཁྱར་བོན་དུ་འིཇིོག་པར་མི་
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རགིས་ལོ་དརེ་གཤིནེ་བནོ་ཞིསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་སྦྱརོ་དགསོ་ཚུལོ་བདག་གསི་དཔྱད་རྩོམོ་

གཞིན་ན་ཞིིབ་པ་བྲེིས་ཡིོད་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ། ད་ེནས་མཐེའི་མར་བསྒྱུར་

བོན་ཟེར་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིགཞུང་ཕོར་བོན་པོར་བསྒྱུར་ཞིིང་ད་ེལོ་

པཎྜིིཏ་ཤིམ་ཐེབས་སྔོན་པ་ོཅན་ནས་འིག་ོཚུགས་ཏ་ེབསྒྱུར་བ་སོགས་ག་ོརིམ་གསུམ་

དུ་བསྒྱུར་བར་བཤིད་པ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིའིདོད་ཚུལོ་ཁ་ོན་ཡིིན་ལོ་

འིད་ིན་ིང་ཚིསོ་དཔྱད་དགསོ་པའི་ིགནད་དནོ་ལོས་མཐེའི་གཅགི་ཏུ་ཁ་ཚིནོ་བཅད་ནས་

བཤིད་ཐུབ་པ་ཞིགི་མ་རདེ་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་བསྒྱུར་བནོ་ཞིསེ་བའི་ིབསྒྱུར་དའེི་ིག་ོདནོ་ན་ི

ང་ཚིོས་ད་དུང་གསང་མཐེིལོ་བརྟེོལོ་མ་ནུས་པའི་ིསྡོམ་ཚིིག་ཅིག་རེད། དེའི་ིསྟོབས་

ཀྱིིས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པོ་འིདིར་དཔྱད་པ་གནད་དུ་

ཐེིངས་པ་ཞིིག་གཏོང་དགོས་ན་བན་བོན་གྱིི་ཡིིག་ཚིངས་མང་བོར་བལྟ་ཀློོག་དང་

དཔྱད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡིང་དག་པའི་ིསྒེ་ོནས་ངསོ་འིཛིནི་དང་དབྱ་ེཞིབི། སྤྱ་ིསྡམོ་བརྒྱུད་

ནས་བལྟས་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པ་ོའིད་ིན་ིདཔྱད་པ་

གཏོང་རིན་ཡིོད་པའི་ིརིག་གཞུང་ག་ིགནད་དོན་ཞིིག་རེད་བསམ་སོང་། ད་ེལྟར་བོན་

པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱིི་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པོ་འིདི་སྔོན་འིདས་བའིི་དུས་ཀྱིི་གྲུབ་

མཐེའིི་བསྟོན་བཅོས་དང་ད་ལྟའིི་རིག་གཞུང་དཔྱད་རྩོོམ་ཁག་ནས་གླེེང་མྱིོང་ཡིོད་

ནའིང་ང་ཚིོས་ད་ེདག་ན་ིཐེག་གཅོད་ཐུབ་པའི་ིསྡོམ་ཚིིག་ཅིག་ལོ་མ་བཞིག་པར་ད་དུང་

མུ་མཐུད་ནས་དཔྱད་པ་གནང་འིོས་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་ད་ེལོས་འིཕྲོས་ཏ་ེབོན་པོའི་ིངོས་

འིཛིནི་གྱི་ིཐེད་ནས་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན་ཁ་ཅགི་ག་ིའིདདོ་པ་ལྟར་བནོ་པ་ོན་ིམག་ོལོ་རལོ་བ་

དཀྲིས་ཤིིང་རྒྱབ་ལོ་རྔ་ཁུར་ནས་གཞིན་ལོ་དམོད་མ་ོའིདེབས་མཁན་ཁ་ོན་ཙམ་མམ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཕྱི་ིརོལོ་མུ་སྟོེགས་པ་ལྟ་བུ་ལོ་ངོས་འིཛིིན་པ་ན་ིཧ་ཅང་མ་ིའིོས་པ་ཞིིག་རེད། འིདིའི་ིརྩོ་

བའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ན་ིཡི་ཐེོག་སྲིིད་པའི་ིབོན་གྱི་ིདོན་སྙིང་བོན་པ་ོསྤྱ་ིལོ་དཔ་ེའིགེབས་

བྱས་པའི་ིགནད་དོན་ཞིིག་གམ་ཡིང་ན་ནང་ཆོས་བོད་ལོ་འིབྱོར་བའི་ིདུས་ནས་བཟུང་

བོན་པ་ོདང་འིགལོ་བ་རྣ་ོངར་དུ་གྱུར་ཞིིང་མཐེར་བོན་པོའི་ིཤིེས་རིག་ག་ིདཔ་ེཆ་མང་བ་ོ

མེ་ལོ་བཏང་ཞིིང་ཆུ་ལོ་བསྐྱུར་བའིི་ལོས་འིགུལོ་རབ་དང་རིམ་པ་དར་ཞིིང་དམའི་

འིབེབས་སྣ་ཚིོགས་བྱས་མྱིོང་བའི་ིསྲིོལོ་དེའི་ིའིཕྲ་ོབརྐྱེངས་པ་ཙམ་ཡིིན་པས་ད་ལྟའི་ི

དུས་རབས་གསར་བའི་ིཁྲོོད་སྲིོལོ་ངན་འིདིའི་ིརིགས་ལོ་ང་ཚིོས་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་སུན་

འིབྱིན་བྱེད་འིོས་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེལྟར་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ལོ་དར་རྒུད་སྣ་ཚིོགས་

ཞིིག་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་རིག་གནས་འིད་ིཉིིད་ན་ིབོད་རང་ཡུལོ་གྱི་ིས་སྐྱེེས་རྡེ་ོསྐྱེེས་

ཀྱི་ིརགི་གནས་ཞིགི་ཡིནི་གཤིསི་གཞི་ིརྒྱ་ཆ་ེབའི་ིམང་ཚིགོས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་

ཡིོད་པས་མང་ཚིོགས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པའི་ིཁར་མ་ིརིགས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པ་

དང་ཡུལོ་སྲིོལོ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པས་ད་ལྟ་ཡིང་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིདིར་ཕྱི་ིནང་

ཀུན་ན་མཐེོང་ཆེན་དང་གཙིགས་འིཛིིན་གནང་མཁན་ཇི་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡིོད་པ་

རདེ། འིད་ིན་ིབནོ་པའོི་ིརགི་གནས་འིདརི་དམངས་ཚིགོས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་ན་ཧ་ཅང་གཞི་ིརྒྱ་ཆ་ེ

བའི་ིརྨེང་གཞི་ིཡིོད་པ་དང་རིག་གནས་འིདིར་མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིདྲང་བདེན་དང་གནས་

ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ིདོན་སྙིང་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཁ་ཚིོན་བཅད་ནས་བཤིད་ཆོག་པ་ཞིིག་

རེད། དེར་བརྟེེན་ང་ཚིོས་བོད་ཀྱི་ིཡི་ཐེོག་ཤིེས་རིག་ག་ིཉིིང་བཅུད་མིག་ལོ་བསྟོན་ཡིོད་

དུ་སྣང་བའི་ིབོན་གྱི་ིརིག་གནས་དང་ཕྱིག་དཔ་ེརྩོ་ཆེན་དག་ལོ་སྲུང་སྐྱེོབ་དང་སློོབ་སྦྱོང་

གནང་ནས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ལོ་གསར་དུ་ངོས་འིཛིིན་གནང་རྒྱུ་ན་ིདུས་སུ་བབས་
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པའི་ིའིོས་འིགན་ཞིིག་རེད། གོང་ག་ིགླེེང་འིཕྲ་ོསྟོ་ེབོན་པ་ོཡིིན་ན་མུ་སྟོེགས་པ་ཡིིན་པའི་ི

འིདོད་ཚུལོ་ད་ེན་ིམ་བརྟེག་ཀྱི་ཚིོམ་དུ་སྨྲ་བར་དགའི་བ་འིགའི་ིསྣང་ངོར་རྨེ་བྱར་འིབྲུག་

སྒྲོ་ཡིནི་མདོ་དཔྱད་པའི་ིའིདུ་ཤིསེ་ལོ་རངི་ནས་གམོས་ཤིངི་ཕྱིགོས་ཞིནེ་མགི་རསི་བརོ་

བའི་ིསྐྱེེས་བ་ོདཔྱོད་ལྡན་དག་ལོ་ཐེ་ེཚིོམ་གྱི་ིགནས་སུ་མ་ིའིགྱུར་མཐུ་མེད་ཆགས་པ་

ཞིིག་རེད། རྒྱུ་མཚིན་གང་ཡིིན་ཞི་ེན་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཞི་ིརིགས་

པའི་ིལོམ་ནས་ཁས་ལོནེ་པའི་ིཕྱི་ིརོལོ་མུ་སྟོེགས་པ་ཞིིག་ཁས་ལོེན་དགསོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་

དཀའི་ཁག་ཆེ་བའིི་ཁས་ལོེན་ཞིིག་མ་ཡིིན་ནམ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའིི་

མཁས་དབང་རྣམ་པའི་ིཞིལོ་སྔ་ནས་བོན་པོའི་ིལྟ་སྒེོམ་སྤྱོད་གསུམ་སོགས་རང་གཞུང་

དང་མ་ིམཐུན་པ་རྣམས་ལོ་དགག་བཞིག་དང་སུན་འིབྱིན་མཛིད་མྱིོང་ཡིོད་མོད་དེས་

བོན་པ་ོམཐེའི་གཅིག་ཏུ་མུ་སྟོེགས་པ་ཡིིན་པར་འིགྱུར་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། བོན་པོའི་ི

རིག་གནས་གཞིིར་བཞིག་ག་ིསྟོེང་ནས་བཤིད་ན་བོན་པ་ོལོ་སྲིིད་པའི་ིབོན་དང་གཡུང་

དྲུང་བོན་གཉིིས་སུ་ཕྱིེས་རུང་ལོ་སྲིིད་པའིི་བོན་ནི་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་ཡིི་

བསམ་བློའི་ིབཅོས་བསྒྱུར་གྱིི་གྲེལོ་དུ་མ་ཚུད་པའིི་བོན་པོ་རྣམས་ལོ་བཤིད་དགོས་

ཤིིང་ད་ེན་ིམ་ིརིགས་གཞིན་གྱི་ིགདོད་མའི་ིཆོས་ལུགས་དང་འིདྲ་བར་ཡུལོ་ལྷ་དམར་

མཆོད་དང་རི་ལོ་རི་ལྷ་སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་པའིི་

ཆསོ་ལུགས་ཆ་ོག་ཞིིག་རདེ། དའེི་ིཤུགས་རྐྱེེན་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོཁྲོ་ིསྲིངོ་ལྡའེུ་བཙན་གྱི་ི

སྐབས་སུའིང་ཡིོད་པ་མཁའི་འིགྲེ་ོཡི་ེཤིེས་མཚི་ོརྒྱལོ་གྱིིས་བཀོད་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཟིན་ཐེ་ོ

ད་ེནང་བཞིིན་རེད། གཡུང་དྲུང་བོན་ན་ིད་ེལོས་ལྡོག་ད་ེསྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིསོགས་ཁས་ལོེན་

ཞིིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་འིདྲ་བར་ལྟ་བ་བཀའི་བཏགས་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་བཞིི་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཁས་ལོེན་གནང་བའི་ིནང་བའི་ིཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐེའི་ཞིིག་རེད། འིད་ིཉིིད་གསར་

གཏོད་མཛིད་པ་པ་ོབོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེཡིིན་ལོ་འིདིའི་ིནང་དུ་སྲིིད་པའི་ི

བོན་གྱི་ིནང་དོན་ཁ་ཤིས་དགོས་དབང་གིས་ནང་འིདྲེན་བྱས་ཡིོད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་སངས་

རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་ནང་བཞིནི་མ་ལོག་ཆ་ཡིངོས་སུ་ཚིང་བའི་ིཆསོ་ལུགས་གྲུབ་མཐེའི་

ཞིིག་ཏུ་འིགྱུར་ཐུབ་པ་ན་ིབོན་པོའི་ིདུས་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་ིམཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ི

བཀའི་དྲིན་རེད་བསམ་བཞིིན་ཡིོད། རྒྱུ་མཚིན་གང་ཡིིན་ཞི་ེན་འིཛིམ་གླེིང་ག་ིཆོས་

ལུགས་གྲུབ་མཐེའི་གང་ཡིིན་རུང་ཐེོག་མ་ཉིིད་ནས་མ་ལོག་ཆ་ཚིང་བའི་ིཆོས་ལུགས་

ཤིིག་མ་ཡིིན་པར་དུས་རབས་རིམ་པར་ཆ་ཇི་ེཚིང་དུ་སོང་བ་ན་ིང་ོབོའི་ིགནས་ཚུལོ་

དང་མཐུན་པ་ཞིིག་རེད། ཆེས་ཐེོག་མའི་ིདུས་སུ་ཆོས་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིདང་བོན་

ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིགཉིིས་ཀྱི་ིདོན་གྱི་ིའིཛིིན་སྟོངས་གཅིག་མཚུངས་རེད། འི་ོན་འིད་ི

གཉིིས་སོ་སོར་དགར་བའིི་དུས་མཚིམས་དེ་ནམ་རེད་ཟེར་ན་སངས་ཆོས་ལུགས་

དངོས་སུ་བོད་ནས་གཞི་ིརྐང་ཚུགས་པའི་ིདུས་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་ིདཔ་ེཆ་མང་བ་ོབོད་ལོ་བསྒྱུར་འིག་ོཚུགས་པ་རེད་ལོ་དེའི་ིསྐབས་རྡེརྨེ་ཞིེས་པའི་ིརྒྱ་

གར་གྱི་ིཐེ་སྙད་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་སྐབས་སྤྱིར་ན་བོན་ཞིེས་བསྒྱུར་དགོས་མོད་དེའི་ི

སྐབས་སུ་བན་བོན་གཉིིས་ཀྱིི་འིགལོ་བ་རྣོ་ངར་ཅན་དུ་སོང་བའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱད་ཆོས་ཐེོན་ཆེད་ཆོས་ཞིེས་བསྒྱུར་བ་

རེད་ལོ་ད་ེནས་བཟུང་བོན་དང་ཆོས་ཞིེས་དབྱ་ེབ་ས་ོསོར་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད། དེའི་ིཡིན་

ཆོད་ཀྱི་ིཆོས་ལུགས་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིམིང་ལོ་བོན་ཞིེས་བྱ་ཞིིང་ད་ལྟའི་ིཆོས་ལུགས་ཟེར་

བའི་ིཐེ་སྙད་དང་བནོ་ལུགས་གཉིསི་དནོ་གཅགི་འིདྲ་ཆགས་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། བནོ་ཞིསེ་
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པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིཡིང་དུས་རབས་དང་རིག་གཞུང་ག་ིའིགྱུར་བ་ལྟར་ག་ོདོན་ལོ་འིགྱུར་

ལྡོག་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་པའི་ིཐེ་སྙད་ཅིག་ཡིིན་པ་ན་ིབརྗོོད་དུ་མེད་པ་ཞིིག་

རེད། བོན་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་གཡུང་དྲུང་བོན་ལོ་འིཇུག་པའི་ིདུས་མཚིམས་ན་ིབོན་གྱི་ི

འིཇུག་ཡུལོ་ཆེས་མཐེ་ོབའི་ིདུས་རིམ་ཤིིག་རེད་ལོ་འིདིའི་ིསྐབས་སུ་ཐེ་སྙད་འིད་ིདང་

བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོགཉིིས་ལོ་འིབྲེེལོ་བ་ངེས་ཅན་ཡིོད་པ་རེད། ཡི་ཐེོག་

སྲིདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབནོ་ལུགས་ཀྱིསི་སྟོནོ་པ་གཤིནེ་རབ་མ་ིབསོ་བསྟོན་པའི་ིཆསོ་ལུགས་

གྲུབ་མཐེའི་དེར་གཞིལོ་ན་ཧ་ཅང་མ་ིའིོས་ཤིིང་ད་ེགཉིིས་ན་ིགཏན་ནས་བསྡུར་ཐེབས་

དཀའི་བ་ཤིིག་ཡིིན་ནའིང་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོས་ཡི་ཐེོག་སྲིིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ི

བོན་ལུགས་ད་ེཉིིད་ཁོང་གིས་བསྟོན་པའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ིཁྲོོད་དུ་བསྡུ་བའི་ིཕྱིིར་ད་ེལོ་སློོབ་

སྦྱོང་གནང་མྱིོང་ཡིོད་ལོ་དེའི་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིལོག་ཆ་རྣམས་བསྡུ་ལོེན་བྱས་ཡིོད། དེའི་ིསྟོབས་

ཀྱིིས་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེབོན་གྱི་ིམཆོད་གནས་པའིམ་གཏ་ོབ་ཙམ་ལོ་ངོས་

འིཛིནི་བྱདེ་པའི་ིཐེ་ེཚིམོ་གྱི་ིགནད་རྣམས་ད་ེལོས་སྐྱེསེ་ཤིངི་ཡི་ཐེགོ་རྒྱུའི་ིཐེགེ་པ་རྣམས་

ཐེེག་དགུའིི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པའིི་གནད་ལོ་བསམ་བློ་གཏོང་མ་ནུས་པའིི་སྐྱེོན་ཆ་

ཡིོད་པ་རེད། བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེབོད་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབའི་ིཐེོག་མ་ཡིིན་

པར་ཐེ་ེཚིམོ་ཅ་ིཡིང་མདེ་ལོ་ཁ་ཅགི་གསི་སྟོནོ་པ་གཤིནེ་རབ་མ་ིཆ་ེབདོ་རང་སའི་ིསྐྱེསེ་

བུ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར་སྟོག་གཟིག་ནས་ཡིིན་པར་འིདོད་པ་དང་ཁོང་ལོ་བསྟོན་དུ་རུང་

བའི་ིབསམ་བླའོི་ིགཞུང་ལུགས་ཞིགི་མདེ་པས་བསམ་བླ་ོབར་མ་ིའིཇིགོ་པར་བཤིད་པ་

ནི་མ་བརྟེགས་གྱི་ཚིོམ་དུ་སྨྲས་པ་ཙམ་ཡིིན་ལོ་བོན་གྱིི་རིག་གཞུང་ཕྱིི་ནང་གསང་

གསུམ་དང་སྒེ་ོབཞི་ིམཛིོད་ལྔ། ཐེེག་པ་རིམ་དགུ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིཆ་ད་ེདག་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

མ་མཐེོང་བས་ལོན་པ་རེད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་བདག་གིས་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་

མ་ིབ་ོཆ་ེཆ་རྐྱེེན་བཞིིའི་ིསྒེ་ོནས་སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབ་ཡིིན་པར་སྒྲུབ་ཡིོད། ད་ེ

ནི་བདག་གིས་བོན་པོའི་ིརིག་གཞུང་ལོ་བཟུང་བའིི་རྩོ་བའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཡིིན་ལོ་ཕྱིི་

རབས་བོད་ཀྱི་ིམཁས་དབང་དང་གཞིོན་ནུ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་རྣམས་ནས་ཀྱིང་བོན་པོའི་ི

རིག་གཞུང་འིདིར་ཡིང་དག་པའིི་སྒེོ་ནས་ངོས་འིཛིིན་དང་ཞིིབ་འིཇུག་གནང་བར་

འིབདོ་སྐུལོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིནི ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལོགེས་ཞུ། 
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དྲི་ིགུམ་བཙན་པོའོི་ིདྲི་ིཡགི་ལས་འིཕྲོས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ི 

གནད་དནོ་འིགའི་ིསྣོནོ་དཔྱད།

བོད་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་ལོ་ོརྒྱུས་ཁྲོོད་དུ་གཟབ་ནན་གྱིིས་བལྟས་ན་རྒྱལོ་

འིབངས་འིཁྲུགས་པའི་ིདོན་རྐྱེེན་གྱི་ིརིམ་པ་དང་པ་ོད་ེན་ིརྒྱལོ་བ་ོདྲ་ིགུམ་བཙན་པ་ོདང་

ལོོ་ངམ་རྟེ་རྫིི་གཉིིས་ཀྱིིས་འིཁྲུག་རྩོོད་བྱས་པའིི་གནས་ཚུལོ་དེ་ཡིིན་ལོ་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་

དུས་རིམ་མི་འིདྲ་བའིི་ཁྲོོད་དུ་དོན་རྐྱེེན་དེ་ཉིིད་རིམ་བཞིིན་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་པར་

གྱུར་ནས་བཤིད་སྟོངས་འིདྲ་མིན་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བྱུང་ཡིོད། འིདིར་བཤིད་སྟོངས་ད་ེ

དག་ག་ིཁྲོདོ་དུ་དྲ་ིགུམ་བཙན་པའོི་ིམཚིན་གྱི་ིའིདགོས་སྟོངས་ལོ་བཤིད་ཚུལོ་ར་ེགཉིསི་

ཙམ་བྱུང་ཡིོད་པའི་ིདོན་སྤྱ་ིཡིིད་ལོ་བཞིག་ནས་དེའི་ིཐེད་ལོ་དབྱ་ེཞིིབ་བྱས་པའི་ིརང་ག་ི

བསམ་ཚུལོ་ཡི་ིགརེ་འིགདོ་པ་ལོ།

དང་བོ་དྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ིམཚིན་གྱིི་འིདོགས་སྟོངས་དེ་ནི་གནའི་རབས་ཀྱིི་

གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་དང་འིབྲེེལོ་ནས་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་ཆའི་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིབཙན་པ་ོརིམ་བྱུང་ག་ིལོ་ོ

རྒྱུས་ཁྲོོད་དུ་འིཁོད་ཡིོད། ད་ེཉིིད་ཀུན་ལོ་གསལོ་ཆ་ཆ་ེཡིང་དེའི་ིསྐོར་གྱི་ིགནས་ཚུལོ་

ཞིིབ་པ་ཡིི་གེར་འིགོད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་གཞིིགས་ན་དེ་ནི་གནའི་བོའི་ིགཏམ་

རྒྱུད་ཁོ་ནར་སོང་སྟོབས་འིགྲེེལོ་བཤིད་བསྐྱེོན་དཀའི་བ་ཞིིག་ཏུ་ཆགས་པ་ནི་དོན་

དངསོ་རདེ་ལོ་ཕྱིསི་ཀྱི་ིསྐད་གྲེགས་ཆ་ེབའི་ིལོ་ོརྒྱུས་བརྩོམས་ཆསོ་ཆསོ་འིབྱུང་མཁས་

པའིི་དགའི་སྟོོན་དང་ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་སོགས་ཀྱིིས་མཚིོན་པའིི་སངས་རྒྱས་ཆོས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལུགས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིམཚིན་གྱི་ིའིདོགས་སྟོངས་

ཐེད་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་ལོས་བྱུང་བའི་ིགནའི་བོའི་ིགཏམ་རྒྱུད་འིད་ིགཞི་ིའིཛིིན་ས་བྱས་

ཡིོད་ནའིང་དེའིི་སྐོར་གྱིི་བྱུང་བ་དག་ཡིིག་རྙིིང་གི་ས་བོན་སོར་འིཇིོག་བྱས་པ་ཙམ་

ལོས་འིོས་མཚིམས་ཀྱིི་གསལོ་བཤིད་གང་ཡིང་བྱས་མེད་སྟོབས་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དུས་

རིམ་མ་ིའིདྲ་བའི་ིསྔོན་རབས་ཀྱི་ིགཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ལོས་སྐབས་དེའི་ིདོན་དངོས་ཀྱི་ིབྱུང་

རིམ་འིཚིོལོ་རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅང་དཀའི་ཁག་ཆ་ེབ་ཞིིག་རེད། ཡིིན་ནའིང་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ི

མཚིན་ཟུར་གྱིི་དྲི་ཡིིག་དེ་ཉིིད་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་དང་ཀོང་བ་ོདེ་མ་ོས་ཁུལོ་གྱིི་བྲེག་

བརྐོས་ཡི་ིག་ེསོགས་ལོས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ིད་དྲ་ིཐེོན་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་ལོ་དཔྱད་ན་ཕོལོ་

ཆརེ་དྲ་ིཡིགི་ད་ེན་ིགནའི་བའོི་ིཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ིའིདུ་ཤིསེ་སམ་ཡུལོ་ལུགས་ཁྱད་པར་བ་

ཞིིག་དང་འིབྲེེལོ་ནས་ཐེོན་པར་ཚིོད་དཔག་ཙམ་བྱས་ཆོག་པ་ཞིིག་སྟོ་ེདྲ་ིགུམ་བཙན་

པའོི་ིསྐབས་སུ་སྐུ་བླ་གཉིན་པ་ོགསལོོ་བའི་ིལུགས་སྲིལོོ་ད་ེན་ིདར་ཁྱབ་ཆ་ེབ་ཞིགི་ཡིནི་

པ་ཀོང་བ་ོད་ེམོའི་ིབྲེག་བརྐོས་ཡི་ིག་ེད་ེལོས་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། དེར་

བརྟེེན་བླའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལོ་དེས་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་ལོས་བྱུང་བའི་ིདྲ་ིགུམ་

བཙན་པོའི་ིམཚིན་འིདོགས་ཀྱིི་གཏམ་རྒྱུད་དེར་ཕོར་གཞིལོ་ན་འིདི་ལྟར་ག་ོཐུབ་སྟོེ། 

དེའིི་ཁྲོོད་དུ་བྱུང་བའིི་སྐྱེི་བྲེག་མར་བ་དང་དམ་ལོེ་དབལོ་མཚིོའིམ་དང་མ་འིབྲེི་སྤེང་

གསུམ་ནི་དྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ིསྐུ་བླའིི་གནས་ཡུལོ་གསུམ་ཡིིན་ལོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཆག་

འིཇིིག་ན་ིདྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིཚི་ེསྲིོག་ཡུན་རིང་དུ་འིཚི་ོཐུབ་མིན་གྱི་ིགནད་དོན་ད་ེཡིིན་

ཞིིང་བྲེག་མཚི་ོསྤེང་གསུམ་ལོ་དྲ་ིགུམ་གྱི་ིསྐུ་བླ་གནས་ཡིོད་པའི་ིགནས་ཚུལོ་ད་ེཉིིད་

ཆོས་འིབྱུང་མཁས་པའི་ིདགའི་སྟོོན་ལོས་བླ་བྲེག་བླ་མཚི་ོབླ་སྤེང[1] ཞིེས་གོང་གསལོ་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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སྐྱེ་ིབྲེག་མར་བ་སགོས་ཀྱི་ིསྔནོ་ལོ་བླ་ཡིགི་འིཁདོ་ཡིདོ་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་དསེ་ཀྱིང་གསལོ་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིིན། གཏམ་རྒྱུད་དེའི་ིཁྲོོད་དུ་ཡིོད་པའི་ིམ་མ་གྲེ་ོཞི་མ་སྐྱེ་ིབརླིང་མ་ན་ི

རྒྱལོ་བོའི་ིསྐུ་རིམ་གྱིི་ཆ་ོག་སྒྲུབ་དུས་སུ་སྐབས་དེའིི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་སྣང་ཚུལོ་དང་

ཆབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིཁོར་ཕྱིོགས་ལོ་དབྱེ་ཞིིབ་དང་སྔོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པའིི་དམིགས་

བསལོ་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཉིམས་མྱིངོ་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་ལོ་དྲ་ིགུམ་བཙན་པ་ོསྐྱེསེ་མ་ཐེག་མཚིན་ཅ་ི

གསོལོ་ན་ིམ་མ་གྲེ་ོཞི་མར་འིབྲེེལོ་བ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས་འིཁོར་གཡིོག་རྣམས་

ཀྱིིས་ཁོ་མོར་ཞུས་ཡིོད་ཀྱིང་སྐུ་ཉིིད་དགུང་ལོོ་ཧ་ཅང་བགྲེེས་སྟོབས་དབང་བོ་མ་

གསལོ་བར་བརྡེ་དོན་ལོོག་པར་གོ་ནས་མཚིན་འིདོགས་དེ་འིདྲ་ཞིིག་གནང་བ་རེད། 

ཡིིན་ནའིང་མཚིན་གྱིི་འིདོགས་སྟོངས་འིདི་ནི་ཁུངས་མེད་བྱུང་རྒྱལོ་དུ་བཏགས་པ་

ཞིིག་མ་ཡིིན་པར་སྐབས་དེའི་ིབརྡེ་དོན་ལོོག་ཐེོས་དང་སྤྱ་ིཚིོགས་ཀྱི་ིའིགལོ་བའི་ིསྔོན་

དཔག་གཞིརི་བཞིག་ནས་བཏགས་པ་ཞིིག་རདེ། རྒྱུ་མཚིན་ན་ིབླ་བྲེག་སྐྱེ་ིབྲེག་མར་བ་

རྙིིལོ་ནས་བཀུམ་ན་སྲིི་སྟོེ་འིདྲེ་སྲིིན་གྱིིས་བཀུམ་པས་སྲིི་གུམ་དང་བླ་མཚིོ་དམ་ལོེ་

དབལོ་མཚི་ོསྐམ་ནས་བཀུམ་ན་ཆུས་བཀུམ་པས་ཆུ་གུམ་དང་། བླ་སྤེང་དང་མ་འིབྲེ་ི

སྤེང་མེས་ཚིིག་ནས་བཀུམ་ན་དྲི་གུམ་སྟོེ་འིཆི་རྐྱེེན་གསུམ་བསྟོན་ཡིང་མཐེའི་མར་

སྐབས་དེའིི་ལོོ་ངམ་དང་འིཁྲུགས་པའིི་དོན་རྐྱེེན་དང་དེ་འིབྲེེལོ་གྱིི་ལྷོ་བྲེག་ལོོ་ངམ་

ཕྱིོགས་སུ་དྲ་ིརྒོད་སྤྱད་ནས་གཞིན་སྡ་ེའིདུལོ་བའི་ིཐེབས་ལོམ་གྱི་ིསྔོན་དཔག་ཙམ་ལོ་

དཔྱད་ནས་དྲི་གུམ་ཞིེས་བཏགས་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་དྲི་གུམ་དང་ལོོ་ངམ་འིཐེབ་དུས་

སུའིང་ལོ་ོངམ་གྱིིས་དྲ་ིརྒོད་སྤྱད་མྱིོང་ཡིོད་པ་ན་ིལྡ་ེམིག་ལོས་དུག་ཤིིང་རུ་དགུའི་ིདུད་

པ་ཡིསི་བར་སྣང་མུན་པས་འིཐེབིས་པར་ཤིགོ[2] ཅསེ་དུག་དྲའིི་ིབར་སྣང་ཁངེས་ཤིངི་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

མངནོ་མཐེངོ་ག་ིསྣང་ཚུལོ་འིགགོ་པའི་ིཐེབས་སྤྱད་མྱིངོ་བ་དང་ཁྲོ་ོབ་ོདབང་ཆནེ་གྱི་ིརྣམ་

བཤིད་ནའིང་ལོ་ོངམ་གྱིིས་དགུང་ལོ་ོསུམ་ཅུ་རྩོ་དྲུག་ག་ིསྟོེང་དུ་དྲ་ིརུ་བཀུམ་སྟོ་ེབང་ས་ོ

ཡིར་ལུང་སྣང་ར་ོཚིལོ་དུ་བཏབ[3] ཅེས་འིབྱུང་བའིང་དྲ་ིགུམ་བཙན་པ་ོདྲིས་བཀུམ་

པའིི་ཐེད་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱེད་ཧ་ཅང་བཙན་པོ་ཞིིག་རེད་ལོ་མིའིི་ཚིེ་སྲིོག་དྲི་ལོ་འིབྲེེལོ་ནས་

གཅོད་པ་ན་ིགཏམ་ཤུལོ་ཡིིག་རྙིིང་ག་ིརྣེལོ་དྲ་ིའིདུལོ་བའི་ིརབས་ན་གྲེོངས་པ་རྣེལོ་གྲེིར་

དྲོངས[4] ཞིེས་དྲིས་བཀྲོངས་བའི་ིལུགས་སྲིོལོ་ཡིོད་པ་གསལོ་བོར་བསྟོན་ཡིོད་ལོ་

གཏམ་ཤུལོ་ཡིིག་རྙིིང་ཁྲོོད་གྲེ་ིདང་དྲ་ིགཉིིས་རང་འིདོད་ལྟར་བརྗོེས་ཡིོད་པས་རྣེལོ་གྲེིའི་ི

སྐབས་ཀྱི་ིདྲ་ིའིད་ིདྲ་ིམའི་ིདྲ་ིཡིིན་པ་གཞུང་ད་ེལོ་ཞིིབ་པར་མཇིལོ་ན་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་ཏུན་

ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་དང་རྡེོ་རིང་སོགས་ཡིིག་རྙིིང་གཞིན་རྣམས་ལོས་དྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ི

མཚིན་ཟུར་གྱི་ིདྲ་ིན་ིད་དྲིའི་ིགཅིག་གྱུར་ཡིིན་པ་ན་ིདཔྱད་ཞིིབ་ནན་ཏན་གྱིིས་གཏོང་

དགསོ་པ་ཞིགི་རདེ། ཡིནི་ནའིང་ཕྱིསི་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡིགི་ཚིངས་དག་ལོས་དྲ་ིགུམ་གྱི་ིདྲ་ི

ཡིིག་འིད་ིལོ་ག་གྲེ་ིའིབྲེ་ིབའི་ིལུགས་སྲིོལོ་རྒྱུན་འིབྱམས་སུ་སོང་ཡིོད་པ་ཞིིག་སྟོ་ེད་ེན་ི

དྲ་ིགུམ་གྱི་ིཐེོག་མའི་ིམིང་ག་ིམཚིོན་དོན་དེའི་ིཁ་དོག་བསྒྱུར་ནས་རང་ལུགས་ཀྱིིས་དྲ་ི

གུམ་གྱིི་མཚིན་ལོ་གསར་དུ་འིགྲེེལོ་བཤིད་བསྐྱེོན་པའིི་འིགྱུར་མཚིམས་གལོ་ཆེན་

ཞིིག་རེད། ཞིིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་དྲ་ིགུམ་དང་ལོ་ོངམ་གྱིིས་འིཐེབ་རྩོོད་མ་བྱས་གོང་དུ་དྲ་ི

གུམ་བཙན་པོའི་ིམཚིན་གྱི་ིའིགྲེེལོ་སྟོངས་ད་ེན་ིད་དྲ་ིལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིབཤིད་སྟོངས་འིད་ི

གཅིག་པུ་ལོས་ལྟ་ཚུལོ་གཞིན་བྱུང་མེད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོས་བོན་བསྟོན་

བསྣུབས་པ་ནས་བཟུང་བོན་ལུགས་ལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་ཐེམས་ཅད་གྱིིས་དྲ་ིགུམ་བཙན་

པའོི་ིདྲ་ིཡིགི་སྡུག་རྩུབ་ཆ་ེབའི་ིམཚིནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིགྲེ་ིཡིགི་ལོ་བསྒྱུར་བ་རདེ། དཔརེ་ན་བནོ་
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གྱི་ིཡིོངས་རྩོེའི་ིཀློོང་ཆེན་གྱི་ིའིགྲེེལོ་བར་འིབངས་ལོ་ོངམ་གྱིིས་གྲེིར་བཀྲོངས་བས་གྲེ་ི

གུམ་བཙན་པོར་གྲེགས་ས[ོ5] ཞིེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིིན་ལོ་འིད་ིན་ིཕྱིིས་སུ་བྱུང་བའི་ིདྲ་ིགུམ་

བཙན་པོའི་ིམཚིན་གྱི་ིའིགྲེེལོ་སྟོངས་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལོ་གསར་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཧ་ཅང་གསལོ་

བོར་ཤིེས་ཐུབ་པ་ཡིིན། དེ་བཞིིན་བོན་གྱིི་སྐད་གྲེགས་ཆེ་བའིི་དཔེ་རྙིིང་མཛིོད་སྒྲོ་

འིགྲེེལོ་ཞུ་བར་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིསྐོར་འིགོད་སྐབས་མཁར་ཉིང་ར་ོཤིམ་པ་ོན་བཙན་

པ་ོཁྲོ་ིསྡ་ེཡིག་པ་དང་། བཙུན་མ་ོསྦྲེང་ཟ་ལྷ་རྒྱན་གཉིིས་ལོ། སྲིས་ཐེེའུ་རང་མང་སྙ་ཡུ་

ཐེེར་གྱི་ིསྤྲུལོ་བ་ཞུགས་སྟོ།ེ ཟླ་དགུ་ང་ོབཅུ་ན་སྲིས་ཤིིག་འིཁྲུངས་པ། ད་ེཡིང་ཟླ་ལོས་

ལོ་ོགྲེངས་སུ་སྐྱེེད་ཙམ་ན། སྐྲ་དམར་ལོ་དམིག་ཟླུམ་པ། ལོག་མཐེིལོ་གཡིས་པ་སྨ་ེབ་

ནག་པ་ོཡིོད་པ། ཁ་ནས་གསད་གཅད་དུ་སྨྲ་བ། སྡིག་པ་ལོ་མོས་ཤིིང་མཚིོན་ལོ་མོས་

པ་ཞིིག་བྱུང་སྟོེ། ད་ེམའི་ིལུས་ནས་དྲ་ིརྟེགས་ལུས་ལོ་ཚིང་བ་ཞིིག་འིདུག་ནས། སྐུ་

གཤིེན་ཕོ་བ་ཚི་ེཅ་ོཡིིས། མཚིན་ཡིང་དྲ་ིརུམ་བཙན་པོར་བཏགས་སོ[6] ཞིེས་བོད་

རྒྱལོ་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིསྣང་བརྙིན་ཞི་ེམེར་བ་ཞིིག་བཞིེངས་བསྐྲུན་བྱས་ཡིོད་ལོ་སྔར་

གྱི་ིཡིིག་རྙིིང་ལོས་བྱུང་བའི་ིདྲ་ིགུམ་གྱི་ིམཚིན་འིདོགས་གཏམ་རྒྱུད་དེའི་ིཁུངས་ཀྱིང་

འིགེབས་ཅ་ིཐུབ་བྱས་ཡིོད་པ་ཞིིག་རེད། བོན་གྱི་ིམཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་འིདིར་དཔ་ེཆ་བྲེིས་

མའི་ིརིགས་ཁ་ཤིས་ཤིིག་འིདུག་ནའིང་ད་ེདག་ཚིང་མའི་ིཁྲོོད་དུ་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིདྲ་ི

ཡིིག་ད་ེད་དྲ་ིལྟར་བཀོད་ཡིོད་པར་གཞིིགས་ན་དེའི་ིཁྲོོད་དུ་སྔར་བཞིིན་ཏུན་ཧོང་ཡིིག་

རྙིངི་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིགཏམ་རྒྱུད་དའེི་ིབྲེ་ོབའི་ིརྫིས་རྒྱུན་ཅུད་ཟད་ཡིདོ་པ་རྟེགོས་ནུས་ས།ོ། ཡིནི་

ནའིང་ཕྱིིས་སུ་བོན་ལུགས་ལོོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཐེམས་ཅད་ཀྱིིས་རང་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལོ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ིཆེད་དུ་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་གྱི་ིཚིིག་དུམ་ད་ེལུང་འིདྲེན་བྱེད་དུས་དྲ་ིགུམ་བཙན་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

པོའི་ིདྲ་ིཡིིག་ཆ་ཚིང་གྲེ་ིཡིིག་དུ་བསྒྱུར་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱིིས་བཀོད་ཡིོད་པ་ན་ིདཔེར་

ན་འིབེལོ་གཏམ་ལུང་ག་ིསྙིང་བོ[7] ལྟ་བུ་རེད། ཕྱིིས་སུ་བོན་ལུགས་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིལྟ་

ཚུལོ་གཅིག་གྱུར་ཡིོང་ཆེད་གཅིག་དཔེ་གཅིག་གིས་བཤུས་པའིི་སྣང་ཚུལོ་ཁ་ཤིས་

ཐེོན་ཡིོད་ནའིང་རྩོ་བ་ནས་གཞི་ིའིཛིིན་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིིག་ཀྱིང་མ་རེད་ལོ་གོང་གསལོ་སྒྲོ་

འིགྲེེལོ་གྱིི་ལུང་དེའིི་སྒྲུབ་བྱེད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་གྲེི་བཤིད[8] ཅེས་བའིི་དཔེ་ཆ་ཞིིག་ཀྱིང་

བཀོད་སྤྱོད་གནང་ཡིོད་ལོ་ད་ེན་ིསྒྲོ་འིགྲེེལོ་གྱི་ིལུང་ད་ེལོ་ཆེད་དུ་གཞི་ིབཅོལོ་ནས་ཕྱིིས་

སུ་ཐེོན་པའི་ིབོན་གྱི་ིདཔ་ེཆ་ཞིིག་རེད་ལོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་

གྲེགས་ཆེན་མང་བོས་གྲེ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིམཚིན་གྱི་ིཐེོག་སྟོངས་དེའི་ིཆ་ནས་སྔོན་གྱི་ི

ཡིི་གེ་རྙིིང་བའིི་ཁྲོོད་ཀྱིི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་གཞིིར་བཟུང་བ་ལོས་བོན་ལུགས་ཀྱིི་བཤིད་

སྟོངས་འིད་ིདང་ལོེན་བྱས་མེད་ཀྱིང་དྲ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིཐུགས་ལོ་གདོན་ཞུགས་པའི་ི

བོན་ལུགས་ཀྱི་ིབཤིད་སྟོངས་ད་ེནང་འིདྲེན་བྱས་ཡིོད། དེའི་ིཆ་ནས་བལྟས་ན་དྲ་ིགུམ་

བཙན་པ་ོལོ་ོངམ་གྱིིས་གྲེིས་བསད་པས་ད་ེལྟར་ཐེོགས་པའིམ་ལུས་ལོ་གྲེ་ིརྟེགས་བཅུ་

གསུམ་ཡིོད་པས་གྲེི་གུམ་བཙན་པོར་ཐེོགས་པ་དེ་ནི་བོན་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལོ་ངོ་མ་

ཞིགི་ཡིནི་པ་མཚིནོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། གང་ལྟར་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདུས་རིམ་ལོ་ཞིབི་དཔྱད་བྱས་

ན་དྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ིམཚིན་གྱིི་འིདོགས་སྟོངས་ལོ་རིམ་བཞིིན་འིཕོོ་འིགྱུར་ཐེེངས་

གཉིིས་བྱུང་ཡིོད་པ་ད་ེན་ིརྒྱལོ་རབས་ལོ་ོརྒྱུས་ཕྱིོགས་འིཛིིན་ཅན་གྱི་ིགཞུང་ལུགས་

ཞིིག་ག་ིའིགྱུར་ལྡོག་ཁ་ཤིས་ལོ་འིབྲེེལོ་ནས་ཐེོན་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་ང་ཚིོས་ལོ་ོརྒྱུས་ཡིིན་

པར་ཆ་འིཇིོག་བྱས་ཏ་ེསྙིགས་དོར་བཅུད་ལོེན་སྒེོས་སྔ་རབས་ཀྱི་ིདྲ་ིཡིིག་དང་འིབྲེེལོ་

བའི་ིབཤིད་སྟོངས་དའེི་ིའིག་ོཁུངས་ལོ་གཞི་ིའིཛིནི་དང་ཆ་འིཇིགོ་བྱདེ་འིསོ་བ་ཞིགི་རདེ།



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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དཔྱད་གཞིིའིི་ཡིིག་རིགསེ།

[1] 《  ཆསོ་འིབྱུང་མཁས་པའི་ིདགའི་སྟོནོ 》 དཔའི་བ་ོགཙུག་ལོག་ཕྲངེ་བས་མཛིད། 1986ལོརོ་མ་ི

རགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོ160ན་གསལོ།

[2] [3] 《  ཁྲོ་ོབ་ོདབང་ཆེན་ང་ོམཚིར་རྒྱས་བའི་ིརྣམ་བཤིད་གསལོ་བའི་ིསྒྲོོན་མ》  སྐྱེབས་སྟོོན་རིན་

ཆེན་འིོད་ཟེར་གྱིིས་མཛིད། 2008ལོོར་སི་ཁྲོོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིོག་

ངསོ66ན་གསལོ།

[4] 《  གཏམ་ཤུལོ་དགའི་ཐེང་འིབུམ་པ་ཆ་ེནས་གསར་དུ་རྙིདེ་པའི་ིབོན་གྱི་ིགནའི་དཔ་ེབདམས་སྒྲོགི

པ་ཚིབ་པ་སངས་དབང་འིདུས་དང་གླེང་རུ་ནརོ་བུ་ཚི་ེརངི་ནས་བསྒྲོགིས། 2007 ལོརོ་བདོ་ལྗོངོས་

བདོ་ཡིགི་དཔ་ེརྙིངི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ 46ན་གསལོ།

[5] 《  རྫིོགས་པ་ཆེན་པ་ོཡིོངས་རྩོེའི་ིཀློོང་ཆེན་གྱི་ིའིགྲེེལོ་བ》 སྐྱེབས་ཆེན་རིན་ཆེན་འིོད་ཟེར་གྱིིས་

བརྩོམས། སྨན་རའིི་ིལྕིགས་དཔར་སྣ་རངི་མ། ཤིགོ་ལྡབེ་26ན་གསལོ།

[6] 《  བདེན་པ་བོན་གྱི་ིམཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་འིཕྲུལོ་གྱི་ིལྡ་ེམིག》 དྲན་པ་ནམ་མཁས་མཛིད། སྨན་རིའི་ི

དཔར་སྣ་རངི་མ། ཤིགོ་ལྡེབ32ན་གསལོ།

[7] 《  སྔ་རབས་བདོ་ཀྱི་ིབྱུང་བ་བརྗོདོ་པའི་ིའིབེལོ་གཏམ་ལུང་ག་ིསྙངི་བ》ོ བསྟོན་འིཛིནི་རྣམ་དག་གསི་

མཛིད། 2005ལོརོ་ཁྲོ་ིབརྟེན་ནརོ་བུའི་ིདཔ་ེམཛིདོ་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོན་གསལོ།

[8] 《  ལོེགས་བཤིད་རིན་པོ་ཆེའིི་གཏེར་མཛིོད》 ཤིར་རྫི་བཀྲ་ཤིིས་རྒྱལོ་མཚིནགྱིིས་མཛིད། 

1985ལོོར་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། 《  གྲེ་ིབཤིད 》 ཞིེས་པའི་ིདཔ་ེཆ་ད་ེཤིོག་ངོས་

191-192ན་གསལོ།
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སྲོདི་པོའི་ིལྷ་རྒོདོ་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལ་གྱི་ིདད་མསོ་དང་འིབྲེལེ་ཏ་ེ

འིཇིགི་རྟོནེ་མ་ིསྐྱའི་ིཆབ་སྲོདི་རགི་གནས་ཀྱི་ི 

འིགྱུར་རམི་ལ་དཔྱད་པོ།

གནའི་བོའི་ིདུས་སུ་འིཇིིག་རྟེེན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་དགྲེ་འིདུལོ་གཉིེན་སྐྱེོང་སོགས་

ཆབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལོས་ཀ་རྒྱུན་དུ་གཉིརེ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཆབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལོས་

ཀ་འིད་ིདང་འིབྲེེལོ་ཏ་ེའིཇིིག་རྟེེན་པའི་ིལྷ་སྣ་ཚིོགས་ཞིིག་ཀྱིང་ཐེོན་བཞིིན་ཡིོད། འིདིར་

བརྗོོད་པའིི་འིོ་དེ་གུང་རྒྱལོ་ཞུ་བ་ཡིང་འིཇིིག་རྟེེན་པའིི་ཆབ་སྲིིད་སྐྱེོང་ལུགས་དང་

འིབྲེེལོ་བའི་ིསྲིིད་པའི་ིལྷ་རབས་སྔ་ཤིོས་ད་ེཡིིན། འིད་ིན་ིགདོད་མའི་ིདད་མོས་ཙམ་མ་

ཡིིན་པར་ད་ེལོས་ཁྱབ་ཆ་ེབའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིིག་སྟོ་ེའི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ཞིེས་

པའིི་ལྷ་འིདིའིི་འིབྱུང་ཁུངས་དང་དུས་རབས་ག་གེ་མོར་འིགྱུར་ལྡོག་སྣ་ཚིོགས་ཕྱིིན་

པའིི་གོ་རིམ་སོགས་གསལོ་ཆ་དོད་པའིི་སྒེོ་ནས་ཤིེས་རྟེོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན་

གནའི་བོའི་ིབོད་ཀྱི་ིཤིེས་རིག་ག་ིགནས་སྟོངས་དང་ཡུལོ་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་

ལོ་རྒྱུས་ལོནོ་བྱདེ་པར་ཕོན་པ་ཡིདོ་སྙམ།

འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་དང་ད་ེའིབྲེེལོ་གྱི་ིལྷ་ཚིོགས་རྣམས་ན་ིབོད་རང་སའི་ིཡུལོ་གྱི་ིལྷ་

ཡིིན་པ་ནི་བརྗོོད་དུ་མེད་ཀྱིང་ཕྱིིས་སུ་དུས་རབས་དང་རིག་གཞུང་གི་འིགྱུར་བ་སྣ་

ཚིགོས་ཁྲོདོ་དའེི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིཆར་འིགྱུར་བ་ཕྱིནི་པ་ན་ིཚིན་པ་རྗོསེ་མ་དག་ན་ཞིབི་

པར་གསལོ་བར་འིགྱུར་ལོ་འི་ོདེ་གུང་རྒྱལོ་གྱིི་འིབྱུང་ཁུངས་ལོ་བརྗོོད་སྲིོལོ་ཆེན་པ་ོ
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འིགའི་ཤིས་ཤིིག་སྣང་བ་ན་ིརྒྱལོ་བ་ོབཞི་ིའིགྱིོགས་ཀྱི་ིརྫིོངས་གཏེར་མའི་ིའིཕྱིོང་ལོས་

ནམ་མཁའི་སྟོོང་བའི་ིའིོད་སྒེོང་ཞིིག་ལོས་དམུ་བདུད་སྟོག་ག་ིགཟུགས་ཅན་ཞིིག་བྱུང་

བ་དང་རྒྱ་མཚི་ོཆནེ་པ་ོལོས་ཀླུ་མ་ོགཡུའི་ིབྱ་རྒདོ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཅན་གཉིསི་ལོས་བྱུང་བའི་ི

གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བཀོད་འིདུག[1] འིདིར་ང་ཚི་ོགཏམ་རྒྱུད་འིདིའི་ིའིགྲེོས་ལོ་ཞུགས་ཏ་ེ

དཔྱད་ན་འི་ོདེ་གུང་རྒྱལོ་གྱིི་ཡིབ་སྟོག་གི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནི་དམུ་བདུད་ཅིག་ཡིིན་

པར་བརྗོོད་ཡིོད། གནའི་བོའི་ིལྷ་འིདྲ་ེདང་བདུད་སྲིིན་སོགས་ཐེ་སྙད་ཅ་ིརིགས་ཡིོད་

པའིི་མཚིོན་དོན་དངོས་ནི་སྐབས་དེའིི་མིའིི་རིགས་ཀྱིི་སྤྱི་ཚིོགས་འིཚིོ་བ་ཡིིན་པ་ནི་

སྨྲསོ་མདེ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ཡིང་བདོ་རང་སའི་ིདམུ་རགིས་ལོས་མཆདེ་

པའི་ིལྷ་ཞིིག་ཡིིན་པར་ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞིིག་རེད། འིད་ིན་ིའི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གྱི་ི

འིབྱུང་ཁུངས་རགི་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིབཤིད་སྟོངས་ཤིགི་རདེ། 

ཡིང་ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་ཡིབ་སྟོག་ཆ་ཡིལོ་ཡིོལོ་དང་ཡུམ་ཚིེ་ཟ་ཁྱད་ཁྱུད་

གཉིིས་བཤིོས་པ་ལོས་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་སོགས་ལྷ་རབས་མཆེད་བཞི་ིབྱུང་བར་བཤིད་

ཡིོད།[2] འིད་ིན་ིཅུང་ཟད་གྲེགས་ཆ་ེབའི་ིའི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གྱི་ིབྱུང་རབས་མཚིོན་པའི་ི

བཤིད་སྟོངས་གཅིག་པུ་ད་ེཡིིན། བཤིད་སྟོངས་འིད་ིན་ིབོན་གྱི་ིལྷ་གཞུང་ཁུངས་མ[3] 

དག་དང་མཐུན་གྱི་ིའིདུག་ནའིང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གྱི་ིབྱུང་རབས་འིད་ིབོན་པོའི་ིབཤིད་

སྟོངས་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད་ཅེས་སུས་ཀྱིང་ཁས་ལོེན་གནང་མེད། ཡིིན་

ནའིང་བོད་རྒྱལོ་ཐེོག་མ་གཉིའི་ཁྲོ་ིབཙན་པ་ོན་ིལྷ་འིད་ིཉིིད་དང་བྱུང་རབས་གཅིག་ལོ་

འིབྲེེལོ་འིདུག་པས་དོན་ལོ་འིོ་དེ་གུང་རྒྱལོ་དང་གཉིའི་ཁྲོི་བཙན་པོ་ལྷ་རབས་གཅིག་

ལོས་མཆེད་པ་རྟེོགས་ཐུབ་ལོ་ཚུལོ་ད་ེན་ིམ་ིལོ་ོཆིག་སྟོོང་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་ག་ིགོང་རོལོ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ནས་བྲེིས་པའི་ིཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་ག་ིཁྲོོད་ནའིང་གསལོ་འིདུག[4] དེར་བརྟེེན་ཕྱིིས་ཀྱི་ི

ཆོས་འིབྱུང་དག་ན་གཉིའི་ཁྲོིའིི་བྱུང་རབས་རྒྱ་གར་ལོ་འིབྲེེལོ་ཅི་ཐུབ་བྱས་འིདུག་

ནའིང་ད་ེལོ་ཁུངས་བཙན་པ་ོགང་ཡིང་མ་མཆིས་པས་བོན་པོའི་ིཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་ི

བཤིད་སྟོངས་འིདི་དང་ལོེན་མི་བྱེད་ཐེབས་མེད་བྱུང་འིདུག་པ་ནི་གསལོ་བོར་ཤིེས་

ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད།

གོང་གསལོ་བཤིད་སྟོངས་འིད་ིགཉིིས་མདོར་བསྡུས་ན་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ན་ིབོད་

བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་མ་ཚུགས་པའིི་ཡིར་སྔོན་ནས་བཟུང་དམུ་རིགས་ལོས་

མཆདེ་པའི་ིལྷ་ཞིགི་ཡིནི་པ་ཤིསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། ལྷ་རབས་མཆདེ་བཞིའིི་ིཡི་གྱིལོ་གཅནེ་

ཡིབ་ལྷ་བདལོ་དྲུག་ལོས་བོད་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་མཆེད་པ་དང་གཅུང་འི་ོད་ེགུང་

རྒྱལོ་ལོས་བོད་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་ཀྱིིས་མཆོད་པའི་ིཡུལོ་ལྷའི་ིལྷ་ཚིོགས་གྲེོལོ་བ་

ཡིནི། དརེ་བརྟེནེ་བདོ་བཙན་པའོི་ིརྒྱལོ་རབས་མ་ཚུགས་པའི་ིཡིར་སྔནོ་གྱི་ིའིཇིགི་རྟེནེ་

མ་ིསྐྱེའི་ིཆབ་སྲིིད་དང་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་ཀྱི་ིཆབ་སྲིིད་ན་ིགཅུང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་

དང་དེའི་ིལྷ་ཚིོགས་ལོ་འིབྲེེལོ་བ་ཆེས་ཆེར་ཡིོད་སྲིིད་པ་ཞིིག་རེད། ཡིང་གསལོ་བོར་

བཤིད་ན་ཡིབ་ལྷ་བདལོ་དྲུག་དང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གཉིིས་དུས་མཉིམ་དུ་བྱུང་བ་དང་

བདོ་བཙན་པའོི་ིརྒྱལོ་རབས་ན་ིཡིབ་ལྷ་བདལོ་དྲུག་ལོ་སྲིས་བདུན[5] བྱུང་ཡིདོ་པའི་ིཐེ་

མ་ད་ེལོས་མཆེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ད་ེབོད་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་མ་

ཚུགས་པའི་ིཡིར་སྔོན་གྱི་ིལྷ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་པ་རེད། ཡིང་དམ་

ཅན་བསྟོན་སྲུང་ག་ིརྣམ་ཐེར་ལོས་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་བོད་ཡུལོ་གླེིང་དགུའི་ིབདག་པོར་

བཞུགས[6] ཞིསེ་འིབྱུང་བས་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ན་ིཕྱིསི་སུ་བདོ་བཙན་པའོི་ིརྒྱལོ་རབས་
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ཀྱི་ིསྐབས་ལོ་ད་ེའིདྲ་གྲེགས་ཆ་ེབ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ནའིང་བོད་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་ཀྱི་ི

ཡིར་སྔོན་ན་ཤིིན་ཏུ་གྲེགས་ཆེ་བའིི་ཡུལོ་ལྷ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤིེས་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ་བོད་

བཙན་པའོི་ིརྒྱལོ་རབས་མ་ཚུགས་པའི་ིསྔོན་དེར་བོན་པ་ོཤིེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིིས་ནས་

ལྷ་གསོལོ་ཀྱིིན་ཡིོད་པའིི[7] ཚུལོ་དེ་ལོ་དཔྱད་ན་བོད་བཙན་པོའི་ིརྒྱལོ་རབས་མ་

ཚུགས་པའི་ིཡིར་སྔོན་ནས་བཟུང་ལྷ་གསོལོ་བའི་ིལུགས་སྲིོལོ་དར་ཡིོད་པ་ཤིེས་ཐུབ་

པས་ས།ོ

དབུ་ནག་མིའུ་འིདྲ་ཆགས་ལོས་འིོད་དེ་གུང་རྒྱལོ་ལོས་ཡུལོ་ལྷའིི་ལྷ་ཚིོགས་

གྲེོལོ་བ་ཡིིན[8] ཞིེས་གསུངས་ཡིོད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་བྱུང་བའི་ིཆོས་འིབྱུང་ཁ་ཤིས་ལོས་

ཀྱིང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་སྲིདི་པའི་ིལྷ་རྣམས་ཀྱི་ིཡིབ་ཡིནི་པར་འིགྲེལེོ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་ན་ིདཔ་ེ

ཆ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིབཤིད་ཚུལོ་ཞིགི་ལོ་འིབྲེལེོ་བ་ཡིདོ་པ་ལོས་ཕྱིསི་སུ་གསར་དུ་བྱུང་བའི་ི

ལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་གཏན་ནས་མ་ཡིིན། གོང་གསལོ་དཔ་ེཆ་དེའི་ིབཤིད་སྟོངས་ད་ེན་ིཡིང་

དག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ནི་དམ་ཅན་བསྟོན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐེར་ལོས་འིོད་དེ་གུང་རྒྱལོ་ལོ་

སྲིས་བཅུ་གཉིིས་འིཁྲུངས་པ[9] དང་གུང་རྒྱལོ་གྱི་ིལྷ་སྲིས་མཆེད་དགུ[10] སོགས་

ཡིབ་ཡུམ་རིགས་རུས་ཆ་ོའིབྲེངས་སོགས་མ་ིགསལོ་བའི་ིམཚིན་གྱི་ིརྣམས་གྲེངས་ཇི་ི

སྙེད་ཅིག་བཀོད་པ་ལོས་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་ཀྱིང་ནམ་མཁའི་ན་

བཞུགས་དུས་སྲིས་ག་ོགཅིག་དང་བར་སྣང་ན་བཞུགས་དུས་གྲེངས་མ་ིལོོན་པ། ས་

ཐེོག་ན་བཞུགས་དུས་སྲིས་དགུ་འིཁྲུངས་ཚུལོ་བཅས་འིཁོད་ཡིོད[11] པ་ན་ིདབུ་ནག་

མིའུ་འིདྲ་ཆགས་ཀྱི་ིལུང་ད་ེཁུངས་བཙུན་ཞིིང་ཡིིད་ཆེས་ཆོག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤིེས་

ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། འིནོ་ཀྱིང་གངོ་གསལོ་དཔ་ེཆ་གཉིསི་ལོས་བྱུང་བའི་ིསྲིས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲེངས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ད་ེགཉིིས་གཏན་ནས་འིདྲ་ག་ིམ་ིའིདུག ཡིིན་ནའིང་འིདིར་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ལོ་ས་ཐེོག་

ནས་བྱུང་བའི་ིསྲིས་རྣམས་ལོས་ཁ་ཅིག་ན་ིའིཇིིག་རྟེེན་མ་ིསྐྱེའི་ིཆབ་སྲིིད་ལོ་འིབྲེེལོ་བ་

བླ་ལྷག་ཆ་ེབས་ད་ེའིབྲེེལོ་ཀྱི་ིརགི་གནས་འིགྱུར་རམི་ལོ་དཔྱད་རྒྱུ་ཡིནི།

ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གྱི་ིསྲིས་ན་ིཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ་ོདང་འིཆིམས་

ལྷ་ཐེན་ཚི།ོ དབྱ་ེལྷ་སྤྱ་ིདཀར། གྲེ་ོལོ་གངོ་བུ། རྩོང་ལྷ་དར། རྩོ་ལྷ་བྱའེུ། དྭགས་ལྷ་སྒེམ་

པོ། ཐེང་ལྷ་ཡིར་བཞུར། ཀོང་ལྷ་དེ་ཡིག[12] བཅས་དགུ་དྲངས་འིདུག་ཅིང་གོང་

གསལོ་དམ་ཅན་བསྟོན་སྲུང་ག་ིརྣམ་ཐེར་ལོས་སྲིས་དགུ་བ་ོའིདིའི་ིར་ེགཉིིས་གནམ་གྱི་ི

ཐེང་ང་ལྷ་མ་ོརྣམས་དང་བཤིོས་པའི་ིསྲིས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ིཁྲོོད་ན་སྣང་ཞིིང་ལོ་ལོ་གཏན་

ནས་མ་ིསྣང་བ་སོགས་ན་ིདུས་ཕྱིིས་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིདཔྱད་ཡིིག་ནང་

དུ་འིཁོད་པའི་ིལྷ་ར་ིད་ེདག་ག་ིམིང་དང་ད་ེདག་གནས་སའི་ིཡུལོ་སྐོར་པ་རྙིོག་འིཛིིང་

ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེརུ་གྱུར་ཡིོད[13] པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་རེད། ཡིིན་ནའིང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ལོ་ས་

སྟོེང་ནས་བྱུང་བའིི་སྲིས་དགུ་བོ་འིདི་ནི་ཏན་ཏན་འིཇིིག་རྟེེན་མི་སྐྱེའིི་ཆབ་སྲིིད་དང་

འིབྲེེལོ་བ་ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེབ་ཞིིག་ཡིིན་པ་རྟེོགས་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ཕྱིིས་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་

ཆསོ་ལུགས་པའི་ིདཔྱད་ཡིགི་ཁྲོདོ་ན་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གྱི་ིསྲིས་འིདྲ་མནི་སྣ་ཚིགོས་ལོས་

བཏུས་ཏེ་སྲིིད་པ་ཆགས་པའིི་ལྷ་དགུ་[14] དང་རྗོེ་ཡིི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་[15] 

སོགས་བཟ་ོབཅོས་གསར་སྒྲོིག་བྱས་ཡིོད། ད་ེན་ིཕྱིིས་སུ་ནང་བའི་ིལྟ་གྲུབ་དང་འིབྲེེལོ་

བའི་ིདམིགས་བསལོ་གྱི་ིབཅོས་བསྒྱུར་ཞིིག་ཡིིན་པ་འིོག་ནས་འིཆད་པར་འིགྱུར་བ་

དང་སྲིས་དགུ་བ་ོད་ེརྣམས་འིཇིགི་རྟེནེ་མ་ིསྐྱེའི་ིཆབ་སྲིདི་ལོས་ཀ་དང་འིབྲེལེོ་བ་ཡིདོ་པ་

ན་ིསློོབ་དཔོན་པདྨ་འིབྱུང་གནས་བོད་དུ་ཕོེབས་དུས་ལྷ་དགུ་བ་ོད་ེལོས་ཁ་ཅིག་གིས་
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འིོས་ལོངས་བྱས་མྱིོང་བ་རེད། [16] དེའི་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ་ོདང་ཐེང་ལྷ་

གཉིིས་ཡིིན་ལོ་ད་ེལྟར་འིོས་ལོངས་བྱེད་དོན་གཙ་ོབ་ོན་ིཆབ་སྲིིད་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིཆོས་

ཀྱི་ིདནོ་སྙངི་ལོ་རགས་ལོས་པ་ཞིགི་རདེ། གང་ཡིནི་ཟརེ་ན་ཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ་ོདང་ཐེང་ལྷ་

གཉིིས་ན་ིཕྱིིས་སུ་སྐད་གྲེགས་ཆ་ེབའི་ིབོད་བཙན་པོའི་ིསྐྱེེས་ལྷ་ད་ེཡིིན་པའི་ིཚུལོ་ཏུན་

ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་ན་ཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ་ོན་ིགཙུག་ག་ིལྷའི[ོ17] ཅེས་དང་ཡིང་ད་ེན་ཡིར་ལྷ་ན་ི

ཤིམ་པ་ོམཁྱནེ[18] ཞིསེ་བཀདོ་ཡིདོ། ཐེང་ལྷ་ཡིང་ཏུན་ཧངོ་ཡིགི་རྙིངི་ན་ཐེང་ལྷ་ན་ིཡིར་

བཞུར་མཁྱེན[19] ཞིེས་བཀོད་ཡིོད་པ་མ་ཟད་སློོབ་དཔོན་བོད་དུ་སློེབས་དུས་འིོས་

ལོངས་བྱེད་མཁན་གཙ་ོགྲེས་ཏ་ེཐེང་ཡིིག་ལོས་ཐེང་ལྷ་ཡིར་བཞུར་སློོབ་དཔོན་ཉིམས་

ཚིད་བྱས[20] སགོས་མང་དུ་འིབྱུང་བས་ཤིསེ་ཐུབ། དརེ་བརྟེནེ་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ལོ་ས་

སྟོེང་ནས་བྱུང་བའི་ིསྲིས་དགུ་བ་ོའིད་ིལོས་ཁ་ཅིག་བོད་བཙན་པོའི་ིསྐྱེེས་ལྷར་བཀུར་

ཡིོད་པ་དང་ལོ་ལོས་སློོབ་དཔོན་ལོ་འིོས་ལོངས་བྱས་ཡིོད་པས་ཁོང་ཚིོའིི་ཡིབ་འི་ོདེ་

གུང་རྒྱལོ་ལོས་ཀྱིང་བརྒལོ་བའིི་སྐད་གྲེགས་ཆེན་པ་ོཤིོར་ཡིོད་པ་རེད། ལྷ་དགུ་བ་ོ

རྣམས་ལོས་གཉིན་ཆེན་ཐེང་ལྷ་དང་ཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ་ོགཉིིས་ན་ིསྐད་གྲེགས་ཆེས་ཆེར་

ལྡན་པ་ཡིནི་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་ན་ིནང་བ་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་དང་བནོ་ལུགས་ཀྱི་ིལྷ་

ཚིོགས་ཁྲོོད་དུ་ནང་འིདྲེན་བྱས་ནས་དེ་ལོ་གཏེར་བདག་ཅེས་མཚིན་བཏགས་པས་

[21] ཡིིན་ཟེར་བ་ན་ིདཔྱད་རྩོོམ་འིད་ིདང་འིབྲེེལོ་བའི་ིའིཐེད་ལྡན་གྱི་ིསྒྲུབ་བྱེད་ཅིག་མ་

ཡིིན་ནའིང་དཔྱད་པ་གནད་དུ་ཐེིངས་པ་ཞིིག་རེད་འིདུག ད་ེལྟར་ཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ་ོདང་

གཉིན་ཆེན་ཐེང་ལྷའི་ིམཚིོན་པའི་ིལྷ་སྲིས་དགུ་བ་ོད་ེན་ིབོད་བཙན་པོའི་ིདུས་སྐབས་སུ་

མ་ིསྐྱེའི་ིཆབ་སྲིདི་ལོས་ཀརརགོས་རམ་དང་མཐུན་རྐྱེནེ་གནང་བའི་ིའིཇིགི་རྟེནེ་པའི་ིལྷ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཁ་ཅིག་ཡིིན་ནའིང་ཕྱིིས་སུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིལྷ་ཚིོགས་ཁྲོོད་སྐོང་འིཐེེན་

བཅོས་སྒྲོིག་བྱས་ཡིོད་པ་རེད། སྤྱིར་བོད་བཙན་པོའི་ིསྲིིད་གཞུང་ན་ིལྷའི་ིདབང་བསྒྱུར་

གནང་བའི་ིསྲིིད་གཞུང་ཞིིག་ཡིིན་པར་བརྟེེན་མ་ིསྐྱེའི་ིཆབ་སྲིིད་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིདོན་རྐྱེེན་

མང་བ་ོཞིིག་ཀྱིང་ཡུལོ་ལྷའི་ིགསོལོ་མཆོད་དང་འིབྲེེལོ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིིག་རེད། 

ཁྱད་པར་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་དང་འིབྲེེལོ་བའི་ིལྷ་ཚིོགས་འིད་ིརིགས་ན་ིནང་བསྟོན་བོད་དུ་

མ་ཕོེབས་པའིི་ཡིར་སྔོན་ནས་བཟུང་བོད་བཙན་པོའི་ིཆབ་སྲིིད་དང་བོན་བསྟོན་ལོ་

འིབྲེེལོ་ནས་ཐེོན་ཡིོད་སྟོབས་ལྷ་ཚིོགས་འིད་ིདག་ལོ་དེའི་ིསྐོར་གྱི་ིརྨེང་གཞི་ིདང་ཤུགས་

རྐྱེེན་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་ཡིོད་པ་མ་ཟད་དད་མོས་འིདི་དང་འིབྲེེལོ་བའིི་མི་རྣམས་ཀྱིི་

བསམ་བློའིང་རགི་གནས་དའེི་ིརྗོསེ་སུ་འིཁརོ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆ་ེསྟོབས་འིད་ིན་ིལོས་

སློ་མོའི་ིསྒེ་ོནས་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་ིགནད་དོན་ཞིིག་མ་ཡིིན། དེར་བརྟེེན་སྦ་བཞིེད་ལོས་

སྔར་ཡིབ་མེས་ཀྱིི་སྐུ་རིང་ལོ་ལྷ་ཀླུ་གདུག་པ་ཅན་དམ་འིོག་ཏུ་མ་བསྩལོ་བས་བོད་

ཁམས་གནོད་སྦྱིན་མཐུ་བ་ོཆ་ེཆོས་ལོ་མ་ིདགའི་བའི་ིདབང་དུ་སོང་བས་ཆོས་མཛིད་

པའི་ིཚི་ེགཟིགས་ལྟས་ངན་པ་བྱུང[22] བ་སོགས་སྔར་སོང་གོམས་སྲིོལོ་དུ་གྱུར་ཆ་ེ

བའི་ིབསམ་བླ་ོདང་རིག་གནས་སོགས་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆེས་ཆེར་ཆ་ེསྟོབས་ཕྱིིས་འིབྱུང་

ག་ིརིག་གནས་གསར་བ་ཆ་ཡིོངས་སུ་དང་ལོེན་བྱེད་དཀའི་བའི་ིགནས་སུ་གྱིར་ནས་

འིོས་ལོངས་བྱས་མྱིོང་ཡིོད་པ་རེད། དེར་བརྟེེན་སློོབ་དཔོན་གྱི་ིརྣམ་ཐེར་རྒྱ་ལུགས་མ་

ལོས་ང་གསེར་འིདོད་ནས་འིོངས་པ་མ་ཡིིན། བོད་མཐེའི་འིཁོབ་ཀྱི་ིའིདྲ་ེསྲིིན་གདུག་པ་

ཅན་བཏུལོ་ནས་ཆོས་དར་བར་བྱ་བ་དང་། ཡུལོ་བཟང་བོར་བསྒྱུར་ནས་བོད་རྣམས་

བད་ེབ་ལོ་འིགོད་ཕྱིིར་འིོངས་པ་ཡིིན།[23] ཞིེས་གསལོ་བ་ལྟར་སློོབ་དཔོན་ཀྱིང་བོད་
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བཙན་པོའི་ིམངའི་ཐེང་དང་ཆབ་སྲིིད་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིཡུལོ་ལྷ་གཞི་ིབདག་གྱི་ིལྷ་ཚིོགས་

དང་ད་ེའིབྲེེལོ་གྱི་ིབློན་འིབངས་སོགས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཁྲོོད་དུ་

འིཇུག་ཕྱིིར་འིོངས་པ་ན་ིཤིིན་ཏུ་གསལོ་བ་ད་ེརང་རེད། ཡིིན་ནའིང་སློོབ་དཔོན་གྱིིས་

དམིགས་ཡུལོ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིག་བཟུང་ནས་བོད་ལོ་ཕོེབས་པར་བོད་རང་སའི་ིཡུལོ་ལྷའི་ི

ལྷ་ཚིོགས་ནས་དགའི་བསུ་གཏན་ནས་མ་ིབྱེད་པའི་ིཁར་སྦ་བཞིེད་ལོས་འིཕོང་ཐེང་དུ་

ཆུ་ཕོབ་པ་ཤིམ་པ།ོ ལྷ་སར་ཐེགོ་འིབབེས་པ་ཐེང་ལྷ། མུ་ག ེལོ་ོཉིསེ་དང་། མ་ིནད་གཏངོ་

བ་བསྟོན་མ་བཅུ་གཉིིས་ལོ་སོགས[24] ཤིིན་ཏུ་ང་ོལོོག་པའི་ིགནས་ཚུལོ་བྱུང་བ་མ་

ཟད་བོད་ཁམས་གླེིང་དགུའི་ིལྗོོངས་འིད་ིརུ་མ་ིབད་ེབའི་ིའིཁྲུག་རྩོོད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཐེེངས་

མང་བོར་བྱུང་ཡིོད། སློོབ་དཔོན་གྱིིས་ཐེོག་མར་གང་འིགབ་ཀྱིིས་སྐབས་དེའི་ིབོད་མ་ི

དམངས་ཀྱིི་ཆབ་སྲིིད་དང་དད་མོས་ལོ་འིབྲེེལོ་ཆེ་བའིི་ཡུལོ་ལྷའིི་གཙོ་གྲེས་རྣམས་

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིལྷ་ཚིོགས་ཁྲོོད་སྐོང་འིཐེེན་བྱེད་གང་ཐེབས་བྱས་ཡིོད། 

པདྨ་བཀའི་ཐེང་ལོས་དེ་ནས་སློོབ་དཔོན་ཤིམ་པོ་གང་དུ་བྱོན་ནས་ཡིར་ལྷ་ཤིམ་པོ་

བཏུལོ་ནས་གསང་མཚིན་རྡེོ་རྗོེ་མཆོག་རབ་རྩོལོ་དུ་གསོལོ་[25] གསོལོ་བ་དང་། 

བཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔ་ལོས་གཉིན་ཆེན་ཐེང་ལྷ་[26] བཏུལོ་ནས་སློོབ་དཔོན་ཁོང་ལོ་ཕྱིག་

དང་བསྐོར་བ་བྱས་ཚུལོ[27] འིཁོད་ཡིོད་པ་ནི་སྐབས་དེའིི་མི་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་བློ་

བསྐརོ་བའི་ིཐེབས་ལོམ་གལོ་ཆེན་ཞིགི་ཏུ་གྱུར་ཡིདོ། ལྷ་ཚིགོས་ད་ེརྣམས་བཏུལོ་དུས་

སྲིོག་སྙིང་ཕུལོ་ནས་ཁོང་ལོ་ཞུ་བ་ཕུལོ་ཚུལོ་དང་དེང་ཕྱིིན་ཆད་འིོས་ལོངས་མ་ིབྱེད་

པར་དམ་བཅས་པར་བཤིད་པ་ན་ིདོན་དངོས་སྟོེང་སྐབས་དེའི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོ

དང་དད་མསོ་ཀྱི་ིསྟོབོས་ཤུགས་ལོ་འིབྲེལེོ་བ་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ཡིདོ་སྲིདི་པ་རདེ། ཕྱིསི་སུ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

གཡིའི་སྤེང་བྲེག་ར་ིལོ་སོགས་པར་གནས་པའི་ིལྷ་འིདྲ་ེཐེམས་ཅད་ས་ོཤི་གཙང་བོའི་ི

གཞུང་ལོ་བསྐྱུར་ཅངི་སྲིགོ་སྙངི་ཕུལོ་ནས་དམ་ལོ་བཏགས་[28] ཚུལོ་འིཁདོ་ཡིདོ་ཀྱིང་

མ་ིསྐྱེའི་ིཆབ་སྲིདི་ལོ་འིབྲེལེོ་བའི་ིཡུལོ་ལྷའི་ིདད་མསོ་འིད་ིན་ིད་ེམ་ཐེག་ནས་བསྒྱུར་ཐུབ་

པའི་ིརིག་གནས་ཞིིག་མ་ཡིིན་སྟོབས་ཕྱིིས་སུའིང་ལྷ་མཆོད་ཀྱི་ིཆ་ོག་དང་དེའི་ིགཞུང་

ལུགས་སགོས་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་ཁྲོདོ་ལོའིང་ནང་འིདྲནེ་བྱདེ་དགསོ་བྱུང་ཡིདོ། 

དུས་རབས་བཅུ་བའི་ིརྗོེས་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་བརྩོམས་ཆོས་

ཁྲོོད་ནའིང་སློོབ་དཔོན་ནས་བརྒྱུད་པའི་ིལྷ་ཚིོགས་སྐོང་འིཐེེན་བཅོས་སྒྲོིག་ག་ིཐེབས་

ལོམ་འིད་ིབརྒྱུད་ནས་བོད་རང་སའི་ིལྷ་ཚིོགས་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ལོ་གཏུགས་

པའི་ིཚུལོ་ན་ིཀ་ཁོལོ་མ་ལོས་དུས་ད་ེཙ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོདམག་བརྒྱ་བའི་ིསྲིས་

རྒྱལོ་བུ་རུ་བ་སྐྱེེས་ཞིེས་བྱ་བ་སྲིིད་པའི་ིལྷ་དེས་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་

བཞུགས་ནས་ལྷ་རབས་འིཐེེན་དགུ་དང་ལྷ་རབས་མཆེད་བཞིིའི་ིཡིང་མེས་དགུ་མེས་

མཛིད[29] ཅེས་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་ལོ་ཞིིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་འིད་ིན་ིའི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་

སོགས་སྲིིད་པའིི་ལྷ་རབས་རྣམས་ཀྱིི་འིབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ལོ་བཅོལོ་བའིི་ལྟ་ཚུལོ་

ཞིིག་ཡིིན་ཞིིང་འིདིས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱིི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བསམ་བློའི་ི

འིགྱུར་ལྡོག་མཚིོན་བཞིིན་ཡིོད་པ་ནི་ཤིེས་འིོས་བའིི་རིག་གཞུང་གི་གནད་དོན་ཞིིག་

རེད། འིད་ིལྟ་བུའི་ིརིག་གནས་འིགལོ་འིབྲེེལོ་གྱི་ིགནས་བབ་འིོག་འིཇིིག་རྟེེན་པའི་ིལྷ་

ཚིོགས་དང་དེའི་ིདད་མོས་ན་ིང་ོབ་ོགཞིན་ཞིིག་ག་ིཆར་འིགྱུར་ནས་བོར་བརླག་ཏུ་ཕྱིིན་

པ་རེད། འིཇིིག་རྟེེན་པའིི་ལྷ་ཚིོགས་དང་དེའིི་དད་མོས་ཀྱིི་ལུགས་སྲིོལོ་སོར་འིཇིོག་

གིས་ངོ་བོ་གཞིན་ལོ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་ནི་དུས་རབས་རིམ་པར་བྱོན་པའིི་སངས་རྒྱས་
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ཆོས་ལུགས་པས་བརྩོམས་པའིི་བསང་ཡིིག་དག་ལོ་མཇིལོ་ན་ཤིེས་ཐུབ་པ་ཡིིན། 

དེར་ཡུལོ་ལྷ་དང་གཞིི་བདག་རྣམས་ལོ་བསྟོན་སྲུང་དང་དགེ་བསྙེན་སོགས་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིམཚིོན་དོན་ལྡན་པའི་ིཐེ་སྙད་དག་བཀོལོ་ནས་དེའི་ིང་ོབ་ོབསྒྱུར་

གང་ཐེབས་བྱས་ཡིོད་པ་རེད། ཐེ་ན་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའིི་ལྷ་

ཚིོགས་ཀྱི་ིཁྲོོད་སྐོང་འིགུགས་གཏན་འིཇིགས་བྱས་ཐེོག་སངས་རྒྱས་དང་དམ་ཆོས་

མཐེོང་མ་མཐེོང་དང་བཀའི་སྒེ་ོདམ་བཞིག་བརྒྱུད་མ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཆ་ནས་ས་ོསོའི་ིསྐྱེེས་

བོའི་ིལོམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་མ་ཞུགས་པའིི[30] དབྱེ་བ་གཉིིས་རེ་འིཇིོག་པ་ནི་བོད་

གདོད་མའིི་ལྷ་ཚིོགས་འིདི་དག་གི་ང་ོབ་ོསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའིི་རིག་གནས་

ཁྲོོད་དུ་གཏན་འིཇིགས་ཀྱིིས་འིགྱུར་ཟིན་པའི་ིམཚིོན་རྟེགས་གཙ་ོབ་ོཞིིག་རེད། ཡིིན་

ནའིང་འིཇིིག་རྟེེན་པའི་ིལྷ་རྣམས་ན་ིནམ་ཡིང་འིཇིིག་རྟེེན་འིདིའི་ིཆབ་སྲིིད་སོགས་བད་ེ

དོན་འིབའི་ཞིིག་གཉིེར་མཁན་ཡིིན་སྟོབས་ད་ེལོ་ཚི་ེཕྱི་ིམའི་ིའིོས་འིགན་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ི

ག་ོསྐབས་ནམ་ཡིང་མེད་པར་ངོས་འིཛིིན་ཞུ་གི་ཡིོད། དེར་བརྟེེན་ཚིེ་འིདི་ཕྱིི་གཉིིས་

ལོས་ཕྱི་ིམ་གཙ་ོབོར་གཉིེར་བའི་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་པ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀྱིིས་རང་ཡིང་

འིཁརོ་བའི་ིབཙནོ་རྭར་བཅངིས་བ་ཡི་ིའིཇིགི་རྟེནེ་ལྷ་ཡིསི་སུ་ཞིགི་བསྐྱེབ་པར་ནུས[31] 

ཞིེས་སྐྱེབས་ཡུལོ་དུ་འིཛིིན་མི་རུང་བའིི་ཐེད་ནས་དགག་སྒྲུབ་མང་བོ་བྱས་ཡིོད་ལོ་

དཀར་ཕྱིགོས་པ་དང་ནག་ཕྱིགོས་པ་ཅསེ་དབྱ་ེབ་ཕྱིསེ་ནས་རང་ག་ིབསྟོན་པ་དང་གྲུབ་

མཐེར་འིབྲེེལོ་བ་ཡིོད་པའི་ིའིཇིིག་རྟེེན་པའི་ིལྷ་ཚིོགས་ལོ་དཀར་ཕྱིོགས་པ་ཅེས་བསྟོོད་

པ་དང་ད་ེལོས་གཞིན་རྣམས་ལོ་ནག་ཕྱིོགས་པ་ཅེས་དམའི་འིབེབས་བྱེད་པའི་ིསྲིོལོ་

ཡིང་ཕྱིསི་སུ་ཆསེ་ཆརེ་དར་ནས་ཡིདོ་པ་ཞིགི་རདེ་འིདུག
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

དཔྱད་གཞིིའིི་ཡིིག་ཆ་དང་འིབྲེེལ་ཡོིད་མཆན་འིགེྲེལ།

[1] [3] [6] 《  དམ་ཅན་བསྟོན་སྲུང་རྒྱ་མཚིོའི་ིརྣམ་པར་ཐེར་བ་ཆ་ཤིས་ཙམ་བརྗོོད་པ་སྔོན་མེད་

ལོེགས་བཤིད》  སློ་ེལུང་བཞིད་པའི་ིརྡེ་ོརྗོེས་བརྩོམས། 2003ལོོར་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གིས་

དཔར། ཤིགོ་ངསོ269-275ན་གསལོ།

[2] [11] [12] 《  རྒྱ་བདོ་ཆསོ་འིབྱུང་རྒྱས་པ 》 མཁས་པ་ལྡའེུས་མཛིད། 1987ལོརོ་བདོ་ལྗོངོས་

མ་ིདམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོ228-230ན་གསལོ།

[4] [17] [18] [19] 《  ཏུན་ཧོང་ནས་ཐེོན་པའི་ིབོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཆ》 དབང་རྒྱལོ་དང་བསོད་

ནམས་སྐྱེིད་ནས་བསྒྲོིགས། 1992ལོོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིོག་

ངསོ61ནས69 ན་གསལོ། ཤིགོ་ངསོ69ནགནམ་ལྷབ་ཀྱི་ིབླ་ན་ཡིབ་བླ་བདག་དྲུག་བཞུགས་པའི་ི

སྲིས། གཅནེ་གསུམ་གཅུང་གསུམ་ན། ཁྲོའིི་ིབདུན་ཚིགིས་དང་བདུན། ཁྲོའིི་ིབདུན་ཚིགིས་ཀྱི་ིསྲིས། 

ལྡ་ེཉིག་ཁྲོ་ིབཙན་པོཅེས་འིབྱུང་ལོ་ལུགས་འིདིར་བོད་རྒྱལོ་ཐེོག་མ་གཉིའི་ཁྲོ་ིབཙན་པ་ོཡིབ་ལྷ་བདལོ་

དྲུག་ལོ་སྲིས་བདུན་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་པའི་ིཁྲོ་ིབར་བདུན་ཚིིགས་ལོས་མཆེད་པར་ངོས་འིཛིིན་གནང་

ཡིོད། ཡིབ་ལྷ་བདལོ་དྲུག་གཅེན་པ་ོདང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་གཅུང་བ་ོསོགས་ལྷ་རབས་མཆེད་བཞི་ིན་ི

ཡུམ་གཅིག་ལོས་གྲེོལོ་ཚུལོ་ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོཐེོག་མ་གཉིའི་ཁྲོ་ིདང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་ལྷ་རབས་

གཅགི་ལོས་གྲེལོོ་ཚུལོ་ཤིསེ་ཐུབ་ལོ་ཏུན་ཧོང་ཡིགི་རྙིངི་གསི་ཀྱིང་ལྟ་ཚུལོ་འིད་ིནང་འིདྲནེ་བྱས་ཡིདོ།

[5] ཡིབ་ལྷ་བདལོ་དྲུག་ག་ིསྲིས་བདུན་པ་ོགངོ་དུ་དྲངས་བའི《ི དམ་ཅན་བསྟོན་སྲུང་ག་ིརྣམ་ཐེར》  ཤིགོ་

ངསོ275ན་གསལོ།

[7] [29] 《  བཀའི་ཆམེས་ཀ་ཁོལོ་མ》  ཇི་ོབ་ོཨ་ཏ་ིཤིས་གཏརེ་ནས་བཏནོ། 1989 ལོརོ་མཚི་ོསྔནོ་

མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོ80-81ན་གསལོ།



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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[8] 《  དབུ་ནག་མའིུ་འིདྲ་ཆགས 》 བནོ་གྱི་ིདཔ་ེརྙིིང་གྲེགས་ཅན་བྲེསི་མར་གསལོ།

[9] [10] 《  དམ་ཅན་བསྟོན་སྲུང་རྒྱ་མཚིའོི་ིརྣམ་པར་ཐེར་བ་ཆ་ཤིས་ཙམ་བརྗོདོ་པ་སྔནོ་མདེ་ལོགེས་

བཤིད》 སློ་ེལུང་བཞིད་པའི་ིརྡེ་ོརྗོེས་བརྩོམས། 2003ལོོར་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར། 

ཤིགོ་ངསོ་276-277ན་གསལོ།

[13] [23]   མཁར་རྨེའེུ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚིའོི་ིགསུང་རྩོམོ་ཕྱིགོས་བསྒྲོགིས》  [སྨད་ཆ] བད་ེཁང་

བསདོ་ནམས་ཆསོ་རྒྱལོ་ནས་བསྒྱུར། 2007ལོརོ་ཀྲུང་གའོི་ིབདོ་རགི་པ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། 

ཤིགོ་ངསོ353དང331བཅས་ས་ོས་ོན་གསལོ།

[14] [15] 《  ཀློངོ་རྡེལོོ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་ག་ིགསུང་འིབུམ་ལྒིགིས་བམ་གཉིསི་པ》  ལོས་〈 བསྟོན་

སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚིོའི་ིམཚིན་ཐེ〉ོ 2002ལོོར་བོད་ལྗོོངས་བོད་ཡིིག་དཔ་ེརྙིིང་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་

དཔར། ཤིགོ་ངསོ458-459ན སྲིདི་པ་ཆགས་པའི་ིལྷ་དགུ་ན།ི ཡིབ་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལོ་དང་། ད་ེཡི་ི

སྲིས་བརྒྱད་ལོ་ཟེར་ར།ོ སྲིས་བརྒྱད་ན།ི ཡིར་ལུང་ཡིར་ལྷ་ཤིམ་པ།ོ བྱང་ག་ིགཉིན་ཆེན་ཐེང་ལྷ། རྒ་

སྟོོད་ཇི་ོབ་ོརྒྱོགས་ཆེན། ཤིར་གྱི་ིརྨེ་རྒྱལོ་སྦོམ་ར། ཇི་ོབ་ོགཡུལོ་རྒྱལོ། ཤིེའུ་མཁའི་རི། སྐྱེིད་ཤིོད་

ཞིིགས་ལྷ་ཕྱུག་པོའིམ་འིགའི་ཞིིག་གིས་སྨུག་པ་ོཟེར་བ་དང་དགུའིོ།རྗོ་ེཡི་ིམགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ནི། 

སྲིདི་པ་ཆགས་པའི་ིལྷ་དགུ་ཡི་ིསྟོངེ་དུ། ཇི་ོབ་ོམཆམིས་ལྷ། ཇི་ོབ་ོངསེ་སུམ། ཇི་ོབ་ོགཡིའི་སྤེང་། ཇི་ོབ་ོ

ལྷ་བཙས་བཞི་ིབསྣན་པས་བྱེད་དོཅེས་འིབྱུང་བ་ན་ིཕྱིིས་སུ་བོད་གདོད་མའི་ིལྷ་ཚིོགས་སྐོང་འིཐེེན་

བཅསོ་སྒྲོགི་ཤུགས་ཆ་ེབའི་ིདུས་ཕྱིསི་ཀྱི་ིའིདདོ་ཚུལོ་ཞིགི་རདེ།

[16] [20] [26] [28] གུ་རུ་ཨུ་རྒྱན་གླེིང་བས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་ི《 བཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔ》 ལོས་ལྷ་

འིདྲའེི་ིབཀའི་ཐེང་ན་གསལོ། 1986ལོརོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གསི་དཔར། ཤིགོ་ངསོ1-84ན་

གསལོ།

[22] [24] 《  སྦ་བཞིེད》 སྦ་གསལོ་སྣང་གིས་མཛིད། 1980ལོོར་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གིས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

དཔར། ཤིགོ་ངསོ22དང་29ས་ོས་ོན་གསལོ།

[23] ཏཱ་ར་ནཱ་ཐེས་མཛིད་པའི་ིརྒྱ་ལུགས་ཀྱི་ིརྣམ་ཐེར《 ཡི་ིག་ེཡིིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན》  ཞིེས་པར་

གསལོ། ཉིང་ཉི་ིམ་འིོད་ཟེར་གྱིིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི《ི  སློོབ་དཔོན་པདྨའི་ིརྣམ་ཐེར་ཟངས་གླེིང་མ》 

1989ལོརོ་ས་ིཁྲོནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོ272ན་གསལོ།

[25] [27] 《  པདྨ་བཀའི་ཐེང》  ཨུ་རྒྱན་གླེངི་བས་གཏརེ་ནས་བཏནོ། 1987ལོརོ་ས་ིཁྲོནོ་མ་ིརགིས་

དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོ364ན་གསལོ།

[30] 《 西藏的神灵和鬼怪》内贝思基．沃杰科维茨 著 1993年

西藏人民出版社出版 རྒྱ་འིགྱུར་མའི་ིདཔ་ེཆ་དེའི་ིཤིོག་ངོས235ན་ཐེང་ལྷ་ཡིར་ཤུར་

དང་ཐེང་ལྷ་ཡིས་ཤུར། ཡིར་ཤིར་གཉིན་གྱི་ིལྷ་བཅས་མཚིན་གྱི་ིརྣམ་གྲེངས་འིགའི་ཡིོད་ཚུལོ་འིཁོད་

ཡིདོ།

[30] 《  ཀློོང་རྡེོལོ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་ག་ིགསུང་འིབུམ་ལྒིིགས་བམ་གཉིིས་པ》  ལོས་〈 བསྟོན་སྲུང་

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚིའོི་ིམཚིན་ཐེ〉ོ 2002ལོརོ་བདོ་ལྗོངོས་བདོ་ཡིགི་དཔ་ེརྙིིང་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། 

ཤིགོ་ངསོ433ན་གསལོ།

[31] 《  རྒྱལོ་སྲིས་ལོག་ལོནེ་རྩོ་འིགྲེལེོ》  ཐུབ་བསྟོན་ཆསོ་ཀྱི་ིགྲེགས་པས་བརྩོམས། 2005ལོརོ་ས་ི

ཁྲོནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གསི་དཔར། ཤིགོ་ངསོ4ན་གསལོ།



 117  

གནའི་བའོི་ིཡིག་ཚིངས་ཁོ་ཤེས་ག་ོབསྡུར་ནས་བནོ་གྱི་ིའིཕེལེ་

རམི་ཁོག་གསུམ་ལ་ཡང་བསྐྱར་དབྱ་ེཞིབི་བྱས་ 

པོའི་ིདཔྱད་གཏམ།

བོན་གྱི་ིཤིེས་རིག་ག་ིའིཕོེལོ་རིམ་འིད་ིཉིིད་དང་ཐེོག་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐེའི་ལོས་

བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ད་ལྟའི་ིབར་དེའི་ིཐེད་ལོ་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཤིས་ཤིིག་ལོས་

བྱུང་མེད་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་ིསྟོོད་ཙམ་ལོ་རྒྱ་གར་གྱི་ིཞིིབ་འིཇུག་པ་ཙན་དྲ་

ཏ་སིས་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐེའི་ལོས་བྱུང་བའི་ིབོན་པོའི་ིལོ་ེཚིན་ཐུང་ངུ་ད་ེདབྱིན་ཇུའི་ི

སྐད་ལོ་བསྒྱུར་ནས་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་འིགྲེེམས་སྤེེལོ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོན་གྱི་ིའིཕོེལོ་

རིམ་དེར་རྒྱུས་ལོོན་དང་དབྱ་ེཞིིབ་གནང་མཁན་བྱུང་འིག་ོཚུགས་ཡིོད། དེར་ཧྥ་རན་

ས་ིརྒྱལོ་ཁབ་ཀྱི་ིབོན་པོའི་ིཞིིབ་འིཇུག་ཆེད་མཁས་རོལོ་ཧྥུ་ས་ིཏན་གྱིིས་ཐུའུ་བཀྭན་

གྲུབ་མཐེའི་ལོས་བྱུང་བའི་ིབོན་གྱི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པ་ོད་ེན་ིཐུའུ་བཀྭན་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལོ་མ་ཡིིན་པར་འིབྲེི་གུང་སྐྱེོབ་པ་འིཇིིག་རྟེེན་མགོན་པོའི་ིབསྟོན་སྙིང་

དགོངས་གཅིག་ག་ིལྟ་ཚུལོ་ཡིིན་པར་འིདོད་ཅིང་དཔ་ེཆ་ད་ེན་ིདུས་རབས་བཅུ་གསུམ་

པའི་ིདུས་འིགོར་བརྩོམས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པར་བཤིད་[1] ལོ་ཁོང་ག་ིདཔྱད་རྩོོམ་གཞིན་

ཞིིག་གི་ནང་དུ་བོན་གྱིི་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་གྱིི་ལོོ་རྒྱུས་འིདི་དུས་རབས་བཅུ་

གཉིིས་བའི་ིབར་དུ་འིདེད་ཐུབ[2] པར་བཤིད་ཡིོད། རོལོ་ཧྥུ་ས་ིཏན་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་སྔ་ཕྱི་ི

འིད་ིགཉིསི་ལོ་ལོ་ོབརྒྱ་སྐརོ་གཅགི་ག་ིརྒྱུགས་ཐེངེས་ཡིདོ་ནའིང་འིད་ིན་ིདུས་རབས་ཀྱི་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

བརྩོི་སྟོངས་ནོར་བའིམ་ཡིིག་བསྒྱུར་མཁན་པོའི་ིམ་ཕྱིིའིི་དོན་ལོ་གཟབ་ནན་མ་བྱས་

པའི་ིསྐྱེོན་ཆ་ཞིིག་ལོས་ཕོལོ་ཆེར་ནང་འིགལོ་མིན་པར་འིདོད་ལོ་དུས་རབས་ཀྱི་ིབརྩོ་ི

བྱའི་ིལོ་ོགྲེངས་ཁར་ལོ་ོབརྒྱ་སྐརོ་གཅགི་སྣནོ་པའི་ིལུགས་ལྟར་འིབྲེ་ིགུང་སྐྱེབོ་པ་འིཇིགི་

རྟེེན་མགོན་པོའི་ིའིཁྲུངས་ལོ་ོགཞིིར་བཟུང་ནས་བརྩོིས་ན་དུས་རབས་བཅུ་གཉིིས་བ་

དང་འིདས་ལོ་ོགཞིརི་བཟུང་ནས་བརྩོསི་ན་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཁལེོ་ཡིདོ་ལོ་

གནས་ཚུལོ་འིད་ིལོས་རལོོ་ཧྥུ་ས་ིཏན་གྱིསི་བསྟོན་སྙངི་དགངོས་གཅགི་ཡིང་སྙངི་དུས་

ནམ་ཞིིག་ལོ་བརྩོམས་པའིི་སྐོར་གསལོ་བོར་རྟེོགས་ཐུབ་མེད་པ་ཤིེས་ཐུབ་ཅིང་ལྟ་

ཚུལོ་སྔ་ཕྱི་ིའིད་ིགཉིིས་ན་ིའིབྲེ་ིགུང་སྐྱེོབ་པ་འིཇིིག་རྟེེན་མགོན་པོའི་ིའིཁྲུངས་འིདས་ལོ་ོ

ཚིིགས་གཞིིར་བཟུང་ནས་དཔ་ེཆ་ད་ེཉིིད་དུས་རབས་ནམ་བརྩོམས་ཀྱི་ིསྐོར་ལོ་ཚིོད་

དཔག་བྱས་པ་ཙམ་རེད། གང་ལྟར་དཔ་ེཆ་ད་ེཉིིད་དུས་རབས་བཅུ་གཉིིས་ནས་བཅུ་

གསུམ་བར་གྱིི་དཔེ་ཆ་ཞིིག་ཡིིན་པར་ངོས་འིཛིིན་བྱེད་ཐུབ་ནའིང་ད་ལྟའིི་བར་དེའིི་

ཁྲོོད་དུ་བྱུང་བའི་ིབོན་པོའི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ད་ེན་ིའིབྲེ་ིགུང་སྐྱེོབ་པ་

འིཇིིག་རྟེེན་མགོན་པོའི་ིརང་ལུགས་ཡིིན་ནམ་དཔེ་ཆ་གཞིན་ཞིིག་ལོ་ཁུངས་བཅོལོ་

ནས་བྱུང་བ་ཡིིན་མིན་གྱིི་ཐེད་ལོ་དབྱེ་ཞིིབ་ནན་ཏན་བྱས་མེད་ཅིང་ནམ་མཁའི་ནོར་

བུས་ཕོལོ་ཆེར་བོན་ལོ་སྡང་བའི་ིབན་རྒན་འིགའི་ིངན་སྒྲོོས་ཡི་ིགེར་བཀོད་པར་མཛིད་

པ་ཡིིན་ཤིས་ཆ[ེ3] ཞིེས་རྟེོག་པ་མཐེའི་བཟུང་ག་ིསྡོམ་ཚིིག་ཅིག་བརྒྱབ་ཡིོད། བདག་

ག་ིབསམ་ཚུལོ་ལྟར་ན་བོན་གྱི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ད་ེན་ིདུས་རབས་

བཅུ་གཉིིས་པའི་ིསྟོོད་ཙམ་ལོ་གཏེར་ནས་བཞིེས་པའི་ིབོན་གྱི་ིདཔ་ེཆ་ཞིིག་ག་ིནང་དོན་

ལོ་ཁུངས་བཅོལོ་ནས་བསྒྱུར་བའིི་ལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་ཡིིན་པར་འིདོད་ལོ་དཔེ་ཆ་དེ་ནི་བླ་
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ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའི་ིམཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་ཞུ་བ་ད་ེཡིིན་ཞིིང་དེའི་ིམཚིན་བྱང་ཆ་ཚིང་ལོ་

བདེན་པ་བོན་གྱི་ིམཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་འིཕྲུལོ་གྱི་ིལྡ་ེམིག་ཟེར་ཞིིང་བོན་གྱི་ིསྐད་གྲེགས་ཆ་ེ

བའི་ིདཔ་ེཆ་རྙིངི་བ་ཞིགི་ཡིནི། དཔ་ེཆ་འིད་ིཉིདི་དུས་རབས་ནམ་ཞིགི་ལོ་བརྩོམས་པའི་ི

སྐོར་ལོ་ཆ་འིཇིོག་བྱེད་དཀའི་ནའིང་འིདི་ཉིིད་བོན་གྱིི་གཏེར་མའིི་རིགས་ཡིིན་པས་

གཏེར་ཐེོན་གྱི་ིདུས་ཚིོད་ན་ིབསྟོན་འིཛིིན་རྣམ་དག་ལྟར་ན་བྱང་དྭང་ར་ཁྱུང་རྫིོང་ནས་

གྲུབ་ཆེན་གྱིེར་མ་ིཉི་ིའིོད་ཀྱིིས་སྤྱ་ིལོོ1108ལོོར་གཏེར་ནས་བཞིེས་[4] པར་བཤིད་

ཡིདོ་ལོ་ལྟ་ཚུལོ་ད་ེཉིདི་ཡིང་དག་ཡིནི་པའི་ིསྒྲུབ་བྱདེ་གཅགི་ན་ིཤིར་རྫིའི་ིལོགེས་བཤིད་

མཛིོད་ན་གྱིེར་མ་ིཉི་ིའིོད་ལོ་བཀའི་གཏེར་བབ་ཚུལོ་བཤིད་སྐབས་སུ་དང་རྭ་ཁྱུང་རྫིོང་

ནས་ས་ཕོ་ོབྱ་ིབའི་ིལོ་ོལོ་གཏརེ་ཞིལོ་ཕྱི་ེནས་བཏནོ་པའི[ི5] གཏརེ་གྱི་ིསྐརོ་བཤིད་པས་

གྱིེར་མིའི་ིགཏེར་ཐེོན་གྱི་ིལོ་ོཚིིགས་ཏན་ཏན་བསྟོན་རྣམ་པའི་ིགསུང་སྒྲོོས་དང་མཐུན་

པས་ཡིིད་ཆེས་རྙིེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། མཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་ཞུ་བའི་ིདཔ་ེཆ་དེར་བྲེིས་མའི་ི

རིགས་ཁ་ཤིས་ཤིིག་འིདུག་ནའིང་བསྟོན་འིཛིིན་རྣམ་དག་གིས་དཔ་ེབསྡུར་ཞུས་པའི་ི

དཔ་ེཆ་དེར་བཤིོས་ཀྱི་ིལྷ་བོན་དང། གྲེོང་ག་ིའིདུར་བོན་དང་། ཡིང་དག་པའི་ིསེམས་

དནོ་དང་གསུམ་ལོ་སྤྱདོ་ཀྱིནི་བནོ་དར་བར་འིགྱུར་ར[ོ6] ཞིསེ་རགིས་མ་ིའིདྲ་བའི་ིབནོ་

གྱི་ིརིམ་པ་གསུམ་དར་ཡིོད་པར་གསུངས་ཡིོད་ལོ་འིད་ིཉིིད་བོན་གྱི་ིརྩོ་ཆ་ེབའི་ིཡིིག་ཆ་

གལོ་ཆནེ་དག་ག་ིགཞི་ིའིཛིནི་ས་དང་ལུང་འིདྲནེ་ཁུངས་བཅལོོ་མང་བ་ོབྱས་ཡིདོ། བནོ་

གྱིི་རིམ་པ་འིདི་གསུམ་གྱིི་ནང་དོན་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའིི་ལོོ་རྒྱུས་དཔེ་

ཆའིི་ཁྲོོད་དུ་བྱུང་བའིི་ལྷ་བོན་སོགས་ཀྱིི་ནང་དོན་ལོ་ཞིིབ་བསྡུར་བརྒྱུད་ནས་དཔྱད་

ཞིིབ་བྱས་ན་བྱུང་རིམ་གྱི་ིདུས་ཚིོད་སོགས་ན་ིཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐེའི་ིབོན་གྱི་ིའིཕོེལོ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

རིམ་ཁག་གསུམ་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་དེར་མཐུན་པ་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིལོ་ོ

རྒྱུས་དཔེ་ཆ་གཞིན་གྱིི་དགོངས་པར་ཡིང་རྦད་དེ་མཐུན་གྱིི་ཡིོད་ལོ་འིདིར་བོན་

ལུགས་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིལོ་ོཚིིགས་གཞིིར་བཟུང་ནས་དཔྱད་ཞིིབ་བྱས་པ་ཡིིན་ན་ལྟ་ཚུལོ་

གཞིན་ཡིང་འིབྱུང་སྲིིད་མོད་དཔྱད་རྩོོམ་འིདིར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིཆོས་

འིབྱུང་ག་ིརྒྱལོ་རབས་ལོ་ོཚིིགས་ལྟར་དམིགས་བསལོ་གྱི་ིདཔྱད་པ་གཉིེར་ཡིོད། ད་ེ

ཡིང་མཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་ལོས་བྱུང་བའིི་བཤིོས་ཀྱིི་ལྷ་བོན་ནི་ཤིར་རྫི་བས་མཛིོད་སྒྲོ་

འིགྲེེལོ་གྱི་ིལུང་དེར་དཔྱད་པ་འིགོད་སྐབས་ཡིར་ལྷ་ལོ་གསོལོ་མཆོད་འིབུལོ་བ་དང་

མར་འིདྲ་ེལོ་གླུད་བསྔ་ོབ[7] ཞིེས་ལྷ་འིདྲ་ེལོ་མཆོད་བཀུར་བྱེད་པའི་ིབོན་པོའི་ིརིགས་

ཡིིན་པ་བསྟོན་ཡིོད་ལོ་དེ་ནི་ཁྲོི་བདུན་གྱིི་དུས་སྐབས་སུ་དར་བའིི་ལྷ་བོན་ཡིིན་པ་

གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། ལྡེའུ་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་ལྷ་འིོད་གྲེགས་ཀྱིི་བུ་གུང་

གཟིགས་བྱ་བས་རྗོ་ེགཉིའི་ཁྲོ་ིབཙན་པོའི་ིལྷ་བོན་བྱས[8] ཞིེས་འིབྱུང་བས་གཉིའི་ཁྲོིའི་ི

དུས་སྐབས་སུ་ལྷ་བོན་གྱི་ིརིགས་ཧ་ཅང་དར་བ་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་སྐབས་དེའི་ིལྷ་བོན་ན་ི

ཆོས་འིབྱུང་མ་ེཏོག་སྙིང་བ་ོསྦྲེང་རྩོིའི་ིབཅུད་ན་གསོན་གྱི་ིལྷ་བོན་བྱེད་ཟེར་ནས་གཡིའི་

ར་ིདང་གངས་རིའི་ིལྷ་འིདྲ་ེལོ་ཞུང་ཤིང་། སྲིབ་ཤིིང་། གསེར་སྐྱེེམས་ཀྱིིས་མཆོད[9] 

ཅེས་འིབྱུང་བ་ལྟར་སྐབས་འིདིའིི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་ནང་དོན་ནི་སྣང་སྲིིད་ལྷ་འིདྲེ་ལོ་

གསོལོ་མཆོད་འིབུལོ་བའིི་ལྷ་ཡིི་ཆོས་ལུགས་[10] ངོ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤིེས་ཐུབ། 

བཤིོས་ཀྱི་ིལྷ་བོན་གྱི་ིམིང་འིད་ིལོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིཆོས་འིབྱུང་རྩོོམ་པ་

པོས་བརྡེོལོ་བོན་ཞིེས་བཏགས་ཡིོད་ཅིང་འིབྲེི་གུང་སྐྱེོབ་པ་འིཇིིག་རྟེེན་མགོན་པོས་

གཤིེན་རབ་མ་ིབོའི་ིརྡེོལོ་བོན[11] ཞིེས་བཏགས་ཡིོད་ལོ་ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ིཉི་ིམས་
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བརྡེལོོ་བནོ་གཤིནེ་རབ་མ་ིབའོི་ིཡིནི་མནི་བཤིད་མདེ་ཀྱིང་གང་ལྟར་མར་འིདྲ་ེསྲི་ིགནནོ་

པ། ཡིར་ལྷ་རྒན་མཆོད་པ། བར་ཁྱིམ་ཐེབ་འིདོན་པ་[12] པའི་ིབཤིོས་ཀྱི་ིལྷ་བོན་དེར་

བརྡེོལོ་བོན་ཞིེས་བཏགས་གནང་མཛིད་ཡིོད་ལོ་བཤིོས་ཟེར་བ་ན་ིབཟའི་བཅའི་ིཞི་ེས་

ཡིནི་ལོ་ད་ེདག་སྣང་སྲིདི་ལྷ་འིདྲ་ེལོ་འིབུལོ་བའི་ིབནོ་པའོི་ིག་ོདནོ་ལྡན་ཡིདོ། བརྡེོལོ་བནོ་

ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིསྣང་སྲིིད་ཀྱི་ིཕྱིོགས་ས་ོས་ོནས་བརྡེལོོ་བའི་ིལྷ་འིདྲ་ེཐེམས་ཅད་ལོ་

ཡིས་རྟེགས་གཏོང་བ་དང་གསོལོ་མཆོད་འིབུལོ་བའི་ིབོན་པོའི་ིརིགས་ཡིིན་པ་གསལོ་

བོར་ཤིེས་ཐུབ་ཅིང་ཁྱད་ཆོས་གཅ་ོབ་ོལྷ་འིདྲ་ེཡི་ིདད་མོས་ཁ་ོན་ཙམ་ཡིིན་པ་ལོས་མིའི་ི

རིགས་ཀྱི་ིའིཚི་ོབ་དངོས་ལོ་ཁ་གཏད་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་མེད་པས་བཤིོས་ཀྱི་ིལྷ་བོན་ཟེར་

བ་ན་ིཧ་ཅང་དནོ་ལོ་གནས་པ་ཞིགི་རདེ།

 མཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་ན་གྲེོང་གི་འིདུར་བོན་ཞིེས་བོན་གྱིི་རིགས་གཉིིས་པ་དེ་

གསུངས་ཡིདོ། གྲེངོ་ག་ིཞིསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་དརེ་ག་ོརྒྱུ་ཆནེ་པ་ོཡིདོ་པར་སྣང་ད་ེབོན་པ་ོད་ེ

རིགས་ན་ིམིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིགྲེོང་ག་ིའིཚི་ོབ་དངོས་ལོ་ཁ་གཏད་པའི་ིམཚིོན་དོན་ཡིིན། སྒྲོ་

འིགྲེེལོ་གྱི་ིལུང་དེར་ཤིར་རྫི་བས་དཔྱད་པ་འིགོད་སྐབས་བར་གཤིིན་པ་ོལོ་འིདུར་དང་

འིདྲེན་ཆོག་བྱེད་ཅིང[13] ཞིེས་གྲེོང་གི་འིདུར་བོན་ནི་མིའིི་གཤིིན་པ་ོལོ་འིདུར་ལོས་

བྱེད་མཁན་གྱིི་བོན་པོའི་ིརིགས་ཡིིན་པ་བསྟོན་ཡིོད་ལོ་གཞིན་ཡིང་ཉིང་རལོ་ཆོས་

འིབྱུང་ན་གཤིིན་དུར་བྱེད་ཟེར་ནས་མ་ིཤི་ིབ་ལོ་མག་ོགནོན་པ། སྐྱེིད་ཀྱི་ིལྷ་ལུག་དང་། 

རྟེ་རྒདོ་མ་གསདོ། མ་ིན་བའི་ིགླུད་དུ་ངསེ་བ་མདེ་ཟརེ་ནས་ར་ལུག་དང་། བྱ་ཕོག་དང་། 

ཡིས་ཐེག་གཏོང་ཟེར་ནས་སྲིོག་ཆགས་གསོད[14] ཅེས་འིདུར་བོན་ན་ིམིའི་ིའིཚི་ོབའི་ི

ནང་ག་ིཤི་ིབ་དང་ན་བ་སོགས་ལོ་ཁ་གཏད་པའི་ིབོན་པ་ོཡིིན་པ་གསལོ་བཤིད་བྱས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཡིོད་ལོ་དོན་དུ་འིད་ིདུས་ནས་བཟུང་མིའི་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིའིག་ོཚུགས་པ་མ་ཟད་མ་ི

བནོ[15] བྱུང་བ་རདེ། ནང་བ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིཆསོ་འིབྱུང་རྩོམོ་པ་པསོ་

གྲེོང་ག་ིའིདུར་བོན་ལོ་འིཁྱར་བོན་ཞིེས་བཏགས་ཡིོད་པ་སྟོ་ེའིབྲེ་ིགུང་བས་མུ་སྟོེགས་

ཀྱིི་གྲུབ་མཐེའི་ངན་པ་འིཁྱར་བའིི་བོན[16] ཞིེས་གསལོ་བཤིད་བྱས་ཡིོད་ལོ་ཐུའུ་

བཀྭན་ཡིང་དེའི་ིརྗོེས་སུ་འིབྲེངས་ནས་ལྟ་ཚུལོ་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་ཡིོད། འིད་ིན་ི

གཙ་ོབ་ོརྒྱ་བོད་ཡིིག་ཚིངས་སོགས་ལོས་ཡིབ་གྲེ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིརིང་ལོ། ཞིང་ཞུང་

དང་། བྲུ་ཞྭའི་ིབོན་པོས། གཤིིན་གྱི་ིའིདུར་བོན་བྱུང་ང་ོ[17] ཞིེས་འིབྱུང་བ་ལྟར་ཞིང་

ཞུང་དང་བྲུ་ཤི་སོགས་ཀྱི་ིཡུལོ་ནས་ཕྱིིའི་ིབོན་པ་ོནང་དུ་གདན་འིདྲེན་ཞུས་ནས་འིདུར་

ལོས་ལོག་རྩོལོ་ནང་འིདྲེན་བྱས་པ་ད་ེལོས་ཐེོན་པའི་ིལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་རེད་ལོ་སྣོད་བཅུད་

ཐེམས་ཅད་སྒེ་ོང་ལོས་སྐྱེེས་བའི་ིལུགས་དང་ཕྭ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱི་ིལུགས་སུ་

སྣང་བར་བཤིད་པའི་ིཚུལོ་ན་ིབདག་ག་ིདཔྱད་རྩོམོ་[18] གཞིན་ཞིགི་ན་ཞུས་ཡིདོ། གྲེ་ི

གུམ་བཙན་པོའི་ིདུས་སྐབས་འིདི་ནི་ལྷ་བོན་ནས་མི་བོན་གྱིི་འིགྱུར་མཚིམས་གལོ་

ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་ཟད་གྲེོང་ག་ིའིདུར་བོན་གྱི་ིལོས་ཀ་ཧ་ཅང་རྒྱུགས་ཆ་ེབའི་ིདུས་

མཚིམས་ངེས་ཅན་ཞིིག་རེད་ལོ་སྐབས་འིདིར་ཡིང་ལྷ་བོན་དར་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་

དམིགས་བསལོ་གྱིི་གོ་གནས་གལོ་ཆེན་བཟུང་མེད་ལོ་འིདི་གཉིིས་ཀྱིི་སྤྱི་མིང་ལོ་

སྐབས་དརེ་ཆབ་ནག་སྲིདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབནོ[19] ཞིསེ་འིབདོ་ཅངི་འིད་ིན་ིགཉིའི་ཁྲོའིི་ིཡིན་

ཆོད་ནས་གྲེ་ིགུམ་བཙན་པོའི་ིགོང་ག་ིདུས་རིམ་ནང་དུ་དར་མྱིོང་ཡིོད་ཅིང་མིང་གཞིན་

ལོ་རྒྱུ་བོན་ལོོག་པའིམ་[20] བོན་ཕྱིི་པ་[21] ཞིེས་ཀྱིང་འིབོད་ལོ་དེའིི་རྒྱུ་མཚིན་ནི་

སྐབས་འིདིའི་ིབོན་པ་ོརྣམས་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོའི་ིབསམ་བློའི་ིབཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ི
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གྲེལོ་དུ་ཚུད་མེད་པའི་ིབོད་རང་སའི་ིཡུལོ་གྱི་ིབོན་པ་ོཡིིན་ལོ་ཕྱིིས་སུ་སྤུ་ལྡ་ེཡི་ིསྐབས་

ལོ་ལྷ་བོན་དང་འིདུར་བོན་གཉིིས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོའི་ིབསམ་བློའི་ིབཅོས་

བསྒྱུར་གྱིི་གྲེལོ་དུ་ཚུད་པ་ནས་བཟུང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱིི་ཐེེག་པའིི་ཁུངས་སུ་

བསྒྲོིགས་ཤིིང་དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ཕྱིིས་སུ་མཛིོད་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་གྱི་ིལུང་དེར་དཔྱད་པ་འིགོད་

སྐབས་ཀྱིང་གཤིེན་རབ་ཀྱི་ིསྨོན་ལོམ་གྱིིས་བོན་ཀུན་བོད་ན་རྫིོགས་པར་ཡིོད་དེ[22] 

ཞིེས་སྒྲོ་འིགྲེེལོ་གྱི་ིབོན་རིགས་གསུམ་པ་ོད་ེའིདྲེན་པར་བྱེད་པ་དང་འིད་ིགསུམ་ལོ་རྒྱུ་

མཚིན་ཉིདི་ཀྱི་ིབནོ[23] ཞིསེ་ཀྱིང་འིབདོ་ད།ོ། སྒྲོ་འིགྲེལེོ་ལོས་བནོ་གྱི་ིརགིས་གསུམ་པ་

ད་ེན་ིསེམས་བོན་ཡིིན་ལོ་ལུང་འིདིར་ཤིར་རྫི་བས་དཔྱད་པ་འིགོད་སྐབས་གསོན་པ་ོ

ལོ་སེམས་དོན་བསྟོན་ནས་ཐེར་བར་འིདྲེན་པ[24] ཞིེས་གཙོ་བོ་སེམས་ཀྱིི་གནས་

ལུགས་བསྟོན་ནས་ཐེར་བར་འིདྲེན་པའི་ིབོན་པོའི་ིརིགས་ཡིིན་པ་བསྟོན་ཡིོད་ལོ་འིད་ིན་ི

གྲེ་ིགུམ་བཙན་པོས་བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་བསྣུབ་ནས་སྤུ་སྡེའི་ིདུས་སུ་སློར་ཡིང་དར་བའི་ི

དམིགས་བསལོ་གྱི་ིདུས་མཚིམས་ད་ེཡིིན། ལོ་དྭགས་རྒྱལོ་རབས་དང་རྒྱལོ་རབས་

གསེར་ཕྲེང་གཉིིས་ཀྱིིས་གཅིག་མཐུན་དུ་སྤུ་ད་ེགུང་རྒྱལོ་དུ་མཚིན་གསོལོ་ནས་ཡུལོ་

ཡིར་ཀླུངས་ཀྱིི་སྐུ་མཁར་ཆེ་མོར་བཞུགས་ནས་དེའིི་དུས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་བྱུང་

　ངོ[25] ཞིེས་འིབྱུང་བས་སེམས་བོན་ནི་གཡུང་དྲུང་བོན་ཡིིན་པའིི་གནས་ལུགས་

ཤིེས་ཐུབ་པ་དང་གཙུག་ཕྲེང་རྒྱལོ་རབས་ན་སྤུ་ད་ེགུང་རྒྱལོ་སྐབས་སུ་གནམ་བོན་

གཤིེན་པ་ོཆ་ེདང་བོན་གཞུང་བྱུང[26] ཞིེས་ཀྱིང་འིབྱུང་བས་གནམ་བོན་གཤིེན་པ་ོཆ་ེ

དང་སམེས་བནོ། གཡུང་དྲུང་བནོ་གསུམ་ག་ོདནོ་གཅགི་ཡིནི་པའི་ིངསེ་ཤིསེ་རྙིདེ་ཐུབ་

པ་རེད་ལོ་གནམ་བོན་ཞིེས་འིབོད་དུས་ཡིིན་གཅིག་མིན་གཉིིས་གདོད་མའི་ིདུས་སུ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

གནམ་ལོ་དད་མོས་བྱེད་པའི་ིབོན་པ་ོཙམ་མ་ཡིིན་པར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིཆ་ེབ་བརྗོོད་

ཆདེ་གནམ་བོན་ཞིེས་འིདོགས་པ་ན་ིབཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔ་རུ་བོན་གནམ་བབ་རྒྱུ་འིབྲེས་མ་ི

བསླུ་ཞིེས།སྟོོན་པ་འིཆི་མེད་གཙུག་ཕུད་ཀྱིིས།ཁུ་བྱུག་དགུ་ལོམ་ཉིི་ཤུ་བདུན་དུ་

དབྱེ།[27] ཞིེས་པའི་ིག་ོདོན་ལོ་དཔྱད་པ་གནང་ན་ཤིེས་ཐུབ་པ་ཡིིན། སངས་རྒྱས་

ཆོས་ལུགས་པའི་ིཆོས་འིབྱུང་རྩོོམ་པ་པོས་སེམས་བོན་གྱི་ིརིགས་འིད་ིལོ་བསྒྱུར་བོན་

ཞིེས་བཏགས་ཡིོད་པ་རེད། དེའི་ིརྒྱུ་མཚིན་ན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིགཞུང་

ལུགས་ཕོར་བོན་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ིནང་དོན་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིིན་ཡིང་དོགས་གཞི་ིའིད་ི

ལྟར་ཡིདོ་པ་འིདྲ་སྟོ་ེབསྒྱུར་བནོ་ན་ིཁྲོ་ིསྲིངོ་ལྡ་ེབཙན་གྱི་ིདུས་ནས་འིག་ོབརྩོམས་པ་ཡིནི་

ན་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐེར་ཁྲོི་སྲིོང་ལྡེ་བཙན་གྱིི་དུས་སུ་མ་ཚུད་པའིི་བསྒྱུར་བོན་གྱིི་

དུས་མཚིམས་གཅིག་དབྱ་ེཡིོད། ད་ེན་ིཁོང་ག་ིགྲུབ་མཐེའི་ལོས་དང་བོར་བསྒྱུར་བ་

ནིཔཎྜིིཏ་ཤིམ་ཐེབས་སྔོན་པ་ོཅན་གྱིིས་ཆོས་ལོོག་བསྒྱུར་ཏ་ེགཏེར་དུ་བཅུག་ནས་ཁ་ོ

རང་གིས་བཏོན་པ་བོན་དང་འིདྲེས་པ་ལོ་ཟེར[28] ཞིེས་བཀོད་ཡིོད། བོན་པོའི་ིཤིེས་

རིག་ལོ་ཆག་འིཇིིག་ལོན་གཉིིས་བྱུང་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་མྱིོང་ཡིོད་པ་ནི་གྲེི་གུམ་

བཙན་པོའི་ིདུས་སྐབས་དང་ཁྲོ་ིསྲིོང་ལྡ་ེབཙན་གྱི་ིདུས་སྐབས་གཉིིས་ཡིིན་ཡིང་ཕྱི་ིམའི་ི

དུས་མཚིམས་སུ་མ་ཚུད་པ་ན་ིཐུའུ་བཀྭན་རང་ག་ིགྲུབ་མཐེའི་ིརང་ལུགས་ཡིིན་ལོ་

དེས་ན་སྔ་མའི་ིགྲེ་ིགུམ་གྱི་ིསྐབས་སུ་པཎྜིིཏ་ཤིམ་ཐེབས་སྔོན་པ་ོཅན་བྱུང་ནས་གཏེར་

ཡིིག་འིདོན་གནང་མཛིད་དགོས། བོན་པོའི་ིགཏེར་ཡིིག་ཐེམས་ཅད་ཕོལོ་ཆེར་བོན་

བསྟོན་ལོ་ཆག་འིཇིིག་བྱུང་བའིི་དམིགས་བསལོ་གྱིི་དུས་སྐབས་དང་འིབྲེེལོ་ནས་

གཏེར་དུ་བསྡུས་ཏ་ེཕྱིིས་སུ་འིདོན་རྒྱུ་ལོས་གདུལོ་བྱའི་ིབླ་ོཁ་དང་མ་མཚིམས་པར་མ་
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འིོངས་བར་དམིགས་པའི་ིགཏེར་དུ་སྦས་པ་ན་ིཤིིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་ལོ་ལྷག་པར་དུ་གྲེ་ི

གུམ་ནས་ཁྲོི་སྲིོང་ལྡེ་བཙན་གྱིི་གོང་དུ་བོན་ཆོས་གཏེར་དུ་སྦས་པའིི་ཆག་འིཇིིག་གི་

དུས་མཚིམས་བྱུང་མེད་སྟོབས་ཐུའུ་བཀྭན་གྱིིས་བཀོད་པའིི་བསྒྱུར་བོན་གྱིི་དུས་

མཚིམས་དང་བ་ོད་ེགྲེ་ིགུམ་གྱིསི་བནོ་བསྟོན་བསྣུབས་ནས་སྤུ་སྡ་ེཡི་ིདུས་སུ་སློར་དར་

བའི་ིདུས་སྐབས་ད་ེཡིིན་པ་ན་ིཧ་ཅང་གསལོ་བ་ོརེད། འི་ོན་དེའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིཔཎྜིིཏ་ད་ེན་ི

མཁས་བ་མ་ིདགུའི་ིགྲེས་ཀྱི་ིསྟོོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་[མཁན་ཆེན་ཉི་ིམའི་ིབསྟོན་རྩོིས་ལྟར་ན་སྤྱ་ི

ལོའོི་ིསྔནོ་གྱི་ིལོ9ོ77ཙམ་ལོ་འིཁྲུངས] ཞིསེ་པ་ད་ེཡིནི་པ་ན་ིདྲན་པའི་ིལུང་བསྟོན་ཆུང་བ་ན་

སློོབ་དཔོན་སྟོོང་རྒྱུང་གནམ་མཚིོའི་ིད་ོལོ་བྱིན་རླབས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ིབསྒྲུབ་པ་མཛིད་

ཅིང་བཞུགས་པ། བཙན་པ་ོསྤུ་ལྡེས་གདན་དྲངས་ནས་ཞུས་པ། མཁས་རྟེོགས་དོན་

དང་ལྡན་པའི་ིཔཎྜིིཏ[29] ཞིསེ་དང་ཡིང་དརེ་སྟོངོ་རྒྱུང་གསི་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་དར་བར་

བྱ་བའི་ིཕྱིརི། རགི་འིཛིནི་བརྒྱ་ཐུགས་རྗོསེ་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་ནས། བསྟོན་པ་གཏརེ་

ནས་བཏོན་ཏ་ེསྤེེལོ་བར་དགོངས[30] ཞིེས་པས་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་ལོ་སྤུ་སྡ་ེཡིིས་

རྒྱལོ་ས་སློར་བཟུང་ནས་བོན་བསྟོན་སློར་གསོའི་ིསྐབས་ཀྱིང་སྟོོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་

གྱིིས་ནུས་པ་གལོ་ཆེན་བཏོན་མྱིོང་ཡིོད་པ་དང་འིདིའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིབསྒྱུར་བོན་ཞིེས་པའི་ི

ག་ོདོན་ན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོན་ལོ་ཕོར་བསྒྱུར་བའི་ིག་ོདོན་ད་ེམ་ཡིིན་པར་

བདལོ་འིབུམ་ལོས་ཡུལོ་བྱ་ེམ་གཡུང་དྲུང་དུ་ཞིང་ཞུང་སྟོོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གྱིིས་བོད་

ཤི་རི་དབུ་ཆེན་ལོ་བོན་ཁྲོི་སྡེ་བཤིད་ཅིང་བསྒྱུར[31] ཞིེས་དང་ཡིང་རྒྱལོ་རབས་

གསལོ་མ་ེལོས་ཁམས་ཆེན་པ་ོབརྒྱད་ལོ་སོགས་པ་བོན་པོའི་ིཆོས་ཐེམས་ཅད་ཞུང་

ཞུང་གི་ཡུལོ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པར་མཛིད[32] ཞིེས་པ་ལྟར་ཞིང་ཞུང་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཡུལོ་ནས་བསྒྱུར་བའི་ིབནོ་པའོི་ིཆསོ་ལོ་བསྒྱུར་བནོ་ཞིསེ་ཐེ་སྙད་ཆགས་པ་དང་གཞིན་

ཡིང་སྤུ་ལྡེའིི་དུས་སུ་བོན་བསྟོན་སློར་གསོའི་ིསྐབས་གཏེར་དུ་སོང་བའིི་བོན་ཐེམས་

ཅད་ཕྱིིར་བསྒྲོིགས་པ་ལོའིང་བསྒྱུར་བའི་ིཐེ་སྙད་ཆགས་སྲིིད་པ་ན་ིཞིིབ་དཔྱད་གཏོང་

བའི་ིགནས་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་ལོ་ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ིཉི་ིམའི་ིཁྲོ་ིསྲིོང་ལྡ་ེབཙན་གྱི་ི

དུས་སུ་མ་ཚུད་པའི་ིབསྒྱུར་བོན་གྱི་ིདུས་སྐབས་དང་བ་ོཞིིག་ཕྱི་ེཡིོད་པ་ད་ེན་ིབོན་པོའི་ི

ཤིེས་རིག་དར་བའི་ིདུས་སྐབས་ལོ་དཔྱད་པའི་ིགསང་བའི་ིསྒེ་ོཆེན་ཞིིག་རེད་བསམ་

ཡིོད། དེར་བརྟེེན་བོད་རྒྱ་ཚིིག་མཛིོད་ཆེན་མོར་བསྒྱུར་བོན་ན་ིབོད་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོཁྲོ་ིསྲིོང་

ལྡེའུ་བཙན་ནས་གླེང་དར་མའི་ིབར་པཎྜིིཏ་ཤིམ་ཐེབས་སྔོན་པ་ོཅན་དང་། རྒྱལོ་བའི་ི

བྱང་ཆུབ་ཟེར་བ་དང་གཤིེན་ཆེན་ཀླུ་སྒུར་སོགས་ཀྱིིས་ནང་བའི་ིཆོས་ལུགས་བོན་དུ་

བསྒྱུར་བའི་ིལུགས་ལོ་ཟེར[33] ཞིེས་བླང་དོར་དཔྱད་འིཇིོག་ཅ་ིཡིང་མེད་པར་ཐུའུ་

བཀྭན་གྱིིས་བཏོན་པའི་ིབསྒྱུར་བོན་གྱི་ིདུས་མཚིམས་དང་པ་ོད་ེརྒྱལོ་བ་ོཁྲོ་ིསྲིོང་ལྡེའུ་

བཙན་གྱི་ིདུས་སྐབས་སུ་བསྡུ་ཅ་ིཐུབ་བྱས་ཡིོད། དེའི་ིརྒྱུ་མཚིན་ན་ིབསྒྱུར་བོན་གྱི་ི

དུས་མཚིམས་དང་པ་ོགྲེ་ིགུམ་བཙན་པོར་ཡིར་གཏུགས་ན་ནང་བའི་ིབསྟོན་པ་བོད་དུ་

ཕོབེས་མདེ་པ་དང་སྐབས་དརེ་བདོ་ཡིགི་མདེ་པར་འིདདོ་པ་སགོས་ནང་འིགལོ་འིཁྲུག་

ཆ་དདོ་པ་ོཡིངོ་བའི་ིརྐྱེནེ་གྱིིས་ཡིནི་པ་གསལོ་བརོ་ཤིསེ་ཐུབ། དརེ་བརྟེནེ་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ལུགས་ཕོར་བོན་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ིབསྒྱུར་བོན་སྐོར་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ང་ོམ་ད་ེན་ིཁྲོ་ིསྲིོང་
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ཆསོ་ལུགས་ཕོར་བནོ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ིནང་དནོ་ད་ེའིདྲ་ཞིགི་ཆགས་པ་རདེ།
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གཞིིར་བཟུང་ནས་དཔྱད་ན་བོན་པོའི་ིཤིེས་རིག་ག་ིའིཕོེལོ་རིམ་འིདིའི་ིཁྲོོད་དུ་བོན་པ་ོ

རགིས་སྣ་ཚིགོས་ཡིདོ་སྲིདི་པ་དང་ཤིསེ་རགི་ག་ིབྱུང་འིཕོེལོ་འིདརི་ཡིང་ཧ་ཅང་སྔ་བའི་ི

ལོ་ོཚིིགས་ཁུངས་མ་སོགས་འིགོད་རྒྱུ་ཡིོད་མོད་དཔྱད་རྩོོམ་འིདིར་ད་ེདག་སྐབས་སུ་

མ་བབ་པས་ལོ་ོཚིགིས་སགོས་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་པའི་ིརྒྱལོ་རབས་ལོ་ོཚིགིས་
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ཚིད་མར་ཡིང་བཟུང་མེད་ལོ་གང་ལྟར་ཁོད་སྤུངས་དྲན་པ་ནམ་མཁའིི་མཛིོད་སྒྲོ་

འིགྲེེལོ་གྱིི་བོན་པོའི་ིརིགས་གསུམ་པོ་དེ་ནི་འིབྲེི་གུང་བ་སོགས་ཀྱིིས་མཚིོན་པའིི་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པས་བཏོན་པའིི་བོན་པོའི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པོ་དེ་
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བཤིད་བྱ་གཙ་ོབ་ོཉིདི་ད།ོ
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ཐུའུ་བཀྭན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀྱི་ིཉི་ིམས་བརྩོམས། 1991ལོོར་ཀན་སུའུ་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་

ནས་བསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ381ན་གསལོ།

[15] མ་ིབོན་ཞིེས་པ་ན་ིསྐབས་འིདིར་མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིའིཚི་ོབ་དངོས་ལོ་ཁ་གཏད་པའི་ིབོན་པོར་ག་ོ

ཞིིང་ཐེ་སྙད་དེའིི་འིབྱུང་ཁུངས་ནི་བཀའི་ཐེང་སྡེ་ལྔ་ལོས་མི་བོན་ལྷ་བོན་རྒྱལོ་ཁྲོིམས་སྣང་བས་

བཙུགས་ཞིསེ་པའི་ིཚིགི་དུམ་དརེ་ཁུངས་བཅོལོ་ཡིདོ།

[17] 《  རྒྱ་བོད་ཡིིག་ཚིངས་ཆེན་མ》ོ དཔལོ་འིབྱོར་བཟང་བོས་བརྩོམས། 1985ལོོར་ཟ་ིཁྲོོན་མ་ི

རགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ134ན་གསལོ།

[18] བདག་ག་ིདཔྱད་རྩོམོ་《 ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐེའི་ལོས་བྱུང་བའི་ིབནོ་གྱི་ིའིཕོེལོ་རམི་ཁག་གསུམ་

ལོ་དཔྱད་པ།》 ཞིསེ་པར་ཞུས་ཡིདོ།

[19] ཉིང་ཉིི་མ་འིོད་ཟེར་གྱིིས་བརྩོམས་པའིི་ཆོས་འིབྱུང་མེ་ཏོག་སྦྲེང་རྩོིའིི་བཅུད་ལོས་བྱུང་བའིི་

བརྡེལོོ་བོན་བཤིད་སྐབས་བཤིོས་ཀྱི་ིལྷ་བོན་དང་གྲེོང་ག་ིའིདུར་བོན་བསྡུས་ནས་ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིམིང་ལོ་

ཆབ་ནག་སྲིདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབནོ་ཟརེ་ཞིངི་བཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔའི་ིཤིགོ་ངསོ115ངསོ་སུ་གཉིའི་ཁྲོའིི་ིསྐབས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཀྱི་ིཆོས་ལུགས་བཤིད་པའི་ིནང་དོན་ད་ེདང་བསྡུར་ན་ཆབ་ནག་སྲིིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་གྱི་ིནང་དོན་འིད་ི

གཉིསི་ལོ་ག་ོཞིངི་གཉིའི་ཁྲོའིི་ིཡིན་ཆདོ་ནས་གྲེ་ིགུམ་གྱི་ིབར་དུ་དར་བའི་ིཆསོ་ལུགས་ཞིགི་ཡིནི་པ་ག་ོ

ནུས་ས།ོ

[20] [21] 《  མཁའི་འིགྲེོ་ཡིེ་ཤིེས་མཚིོ་རྒྱལོ་གྱིི་རྣམ་ཐེར》 སྟོག་ཤིམ་རྡེོ་རྗོེ་གཏེར་ནས་བཏོན། 

1989ལོོར་ཟི་ཁྲོོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། ཤིོག་ངོས130-131ན་གསལོ། 

སྐབས་འིདིར་རྒྱུ་བོན་ལོོག་པའིམ་བོན་ཕྱི་ིཔ་ཡིིན་མ་ཡིིན་ད་ེསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོའི་ིབསམ་བློའི་ི

བཅསོ་བསྒྱུར་གྱི་ིགྲེལོ་དུ་ཚུད་མ་ཚུད་ཀྱིསི་འིཇིགོ་བཞིནི་ཡིདོ།

[22] 《  བསྟོན་པའི་ིརྣམ་བཤིད་དར་རྒྱས་གསལོ་བའི་ིསྒྲོོན་མ》ེ སྤེ་བསྟོན་རྒྱལོ་བཟང་བོས་བརྩོམས། 

1991ལོརོ་ཀྲུང་ག་ོབདོ་རགི་པ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གསི་བསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ132ན་གསལོ།

[23] 《  ཁྲོ་ོབ་ོདབང་ཆནེ་ང་ོམཚིར་རྒྱས་བའི་ིརྣམ་བཤིད་གསལོ་བའི་ིསྒྲོནོ་མ》  སྐྱེབས་སྟོནོ་རནི་ཆནེ་

འིོད་ཟེར་གྱིིས་མཛིད། 2008ལོོར་ས་ིཁྲོོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིོག་ངོས60ན་

གསལོ།

[25] 《  ལོ་དྭགས་རྒྱལོ་རབས》 1986ལོོར་བོད་ལྗོོངས་མ་ིདམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་། 

ཤིོག་ངོས28ན་གསལོ་ལོ་ཀ་ཐེོག་རིག་འིཛིིན་ཚི་ེདབང་ནོར་བུའི《ི  བོད་ཀྱི་ིརྒྱལོ་རབས་གསེར་གྱི་ི

ཕྲངེ་བ》  ནའིང་ཇི་ིབཞིིན་གསལོ་ཞིིང་དབེ་འིད་ིགཉིསི་ཀྱི་ིནང་དནོ་ཕོལོ་ཆརེ་གཅགི་འིདྲ་རདེ།

[26] 《  ཆསོ་འིབྱུང་མཁས་པའི་ིདགའི་སྟོནོ 》  དཔའི་བ་ོགཙུག་ལོག་ཕྲངེ་བས་མཛིད། 1986ལོརོ་

མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤིགོ་ངསོ164ན་གསལོ།

[27] 《  བཀའི་ཐེང་སྡ་ེལྔ》 ཨ་ོརྒྱན་གླེིང་བས་གཏེར་ནས་བཏོན།1986ལོོར་མ་ིརིགས་དཔ་ེབསྐྲུན་

ཁང་གསི་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ496ན་གསལོ།

[29] [30] 《  དྲན་པའི་ིལུང་བསྟོན་ཆུང་བ》  གཏརེ་མ། ལོག་བྲེསི་མར་གསལོ།



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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[31] 《  བདལོ་འིབུམ》  ལོག་བྲེསི་མར་གསལོ།

[32] 《  རྒྱལོ་རབས་གསལོ་བའིི་མེ་ལོོང》 ས་སྐྱེ་བསོད་ནམས་རྒྱལོ་མཚིན་གྱིིས་

བརྩོམས།1985ལོརོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤིགོ་ངསོ57ན་གསལོ།

[33] 《  བོད་རྒྱ་ཚིིག་མཛིོད་ཆེན་མ》ོ སྟོོད་ཆ། 1993ལོོར་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། 

ཤིགོ་ངསོ57ན་གསལོ།
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ནང་བའི་ིཆསོ་སྤེེལ་གྱི་ིགླེགེས་བམ་ཐེགོ་མ་གཉིན་པོ་ོ 

གསང་བའི་ིསྐོརོ་གྱི་ིདཔྱད་པོ།

ཁྲོི་བདུན་གྱིི་རིང་དུ་ནང་བའིི་ཆོས་སྤེེལོ་བོད་གངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་སུ་འིབྱོར་

ཡིོད་སྲིིད་ཀྱིང་སྐབས་དེར་རྒྱལོ་སྲིིད་བོན་གྱིིས་སྐྱེོང་བ་དང་དམངས་བྱིངས་ནས་བོན་

ཆོས་ལོ་དད་པ་ཤུགས་ཆེ་སྟོབས་ནང་ཆོས་ཕྲན་ཙམ་ཡིང་སྤེེལོ་མ་ནུས་པར་ལུས་

པས་ཕྱིིས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་དེབ་ཐེེར་སོགས་སུ་གསལོ་ཁ་བཏོད་པའི་ིདེའི་ིསྐོར་གྱི་ིསྒྲུབ་

བྱེད་ཡིང་དག་ཅིག་རྙིེད་མ་ིཐུབ། སྟོེང་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་དུ་རྒྱལོ་འིབངས་འིཁྲུག་པའི་ིག་ོ

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་རིན་ཆེན་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ཞིིག་བོད་ལོ་

འིབྱོར་ཡིོད་ཅིང་སྐབས་དེའི་ིའིཁྲུག་རྩོོད་ཀྱི་ིའིགལོ་བ་ཇི་ིའིདྲའི་ིརྣ་ོངར་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་

རུང་རྒྱལོ་སྲིིད་དང་དམངས་བྱིངས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབོན་ཆོས་ཀྱིིས་ཁ་ལོ་ོབསྒྱུར་བཞིིན་

ཡིདོ་པའི་ིགནས་བབས་འིགོ་ཕྱི་ིཐེནོ་གྱི་ིརགི་གནས་གསར་བ་ཞིགི་ད་ེམ་ཐེག་ནས་དང་

ལོེན་བྱེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་དཀའི་བས་ཁོང་ནས་ཀྱིང་འིདོད་བླ་ོཚིིམས་པའིི་ནང་བའིི་ཆོས་

གཞུང་ད་ེསྤེེལོ་མ་ནུས་ཀྱིང་བོད་ལོ་འིབྱོར་བའི་ིནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་གྱི་ིགང་ཟག་ཐེོག་

མར་བགྲེངས་པ་ན་ིད་ལྟའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཚིངས་འིད་ིདག་ག་ིདགོངས་པ་དང་བསྟུན་ཏ་ེ

འིགྲེེལོ་ན་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་རེད་སྙམ། སྟོེང་གཉིིས་ནས་རྒྱལོ་རབས་ཉིེར་

བདུན་པ་ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོརིའི་ིབར་དུ་ནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་མང་བ་ོཞིིག་འིབྱོར་ཡིོད་སྲིིད་ཀྱིང་

སྔར་བཤིད་པ་བཞིིན་ཆོས་སྤེེལོ་མ་ནུས་སྟོབས་ཕྱིིས་འིབྱུང་ལོ་ོརྒྱུས་ཡིིག་ཚིངས་ཏུ་
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བཀོད་བའི་ིགནས་ཚུལོ་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་གཤིིས་ཕྲ་བའི་ིགནས་ལོ་འིོད་ཚིོད་ཀྱིིས་དཔྱད་པ་

སྤེེལོ་བའིི་འིདུན་པ་མེད་ཀྱིང་ལྷ་ཐེོ་ཐེོ་རིའིི་སྐབས་ཀྱིི་གཉིན་པོ་གསང་བའིི་སྐོར་ལོ་

ཉིམས་ཞིབི་ཕྲན་བུ་བྱས་ཀྱིང་མ་ིརུང་བ་མདེ་པར་བསམ་ནས་འིད་ིབྲེསི་ས།ོ།

 ད་ེལོ་གཉིན་པ་ོགསང་བ་ན་ིནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ིམད་ོསྔགས་ཀྱི་ིཆསོ་གཞུང་

དུམ་བུ་བཀདོ་ཡིདོ་པའི་ིདངསོ་བ་ོའིགའི་ཤིས་ལོ་བྱ་སྟོ།ེ གསརེ་གྱི་ིམཐེངི་ཤིགོ་ག་ིངསོ་

སུ་བྲེསི་ཡིདོ་པའི་ིམད་ོསྡ་ེཟ་མ་ཏགོ་དང་སྤེང་ཀངོ་ཕྱིག་བརྒྱ་བ། བཅུ་གཅགི་ཞིལོ་ཡིདི་

བཞིིན་ནོར་བུའི་ིགཟུངས་ཀྱི་ིབརྐོས་ཕོོར་སོགས་ཆོས་འིབྱུང་དང་དེབ་ཐེེར་སོགས་སུ་

བཤིད་ཚུལོ་མ་ིའིདྲ་ཡིང་གང་ལྟར་ནང་བའི་ིཆོས་ཚིན་དུམ་བུ་ར་ེབྲེིས་ཡིོད་པའི་ིདངོས་

པོ་འིགའི་ཞིིག་ཡིིན་པར་ཚིང་མ་ཞིལོ་མཐུན་པས་སྐབས་འིདིར་རྣམ་གྲེངས་ཐེག་

གཅདོ་པའི་ིཞིབི་རྩོསི་ལོ་དགསོ་པ་མདེ་ད།ོ ། ངསེ་པར་བཤིད་དགསོ་པ་འིགའི་ཞིགི་སྟོ་ེ

གཉིན་པོ་གསང་བའིི་མིང་ཐེོགས་ཚུལོ་གྱིི་སྟོེང་ནས་དེབ་ཐེེར་དང་ཆོས་འིབྱུང་མང་

བོས་མགྲེིན་གཅིག་ཏུ་རྒྱལོ་བོས་དོན་མ་ག་ོཡིང་གཉིན་པ་ོགསང་བ་ཞིེས་བཏགས་ས་ོ

སོགས་ཟེར་བ་ན་ིམ་ིའིཐེད་ད་ེདོན་མ་ག་ོབར་གཉིན་པ་ོཡིིན་མིན་དང་གསང་བ་ཡིིན་

མིན་མ་ིཤིེས་པའི་ིཕྱིིར་རོ། གཅིག་དུ་ན་གཉིན་པ་ོགསང་བ་ད་ེབོད་ཡིིག་ག་ིབྲེིས་ཡིོད་

པའི་ིལྒིིགས་བམ་ཡིིན་དགོས་པ་དང་གཉིིས་སུ་ན་ལོ་ོཙཱ་བས་ར་ེར་ེབཞིིན་རྒྱ་གར་སྐད་

ནས་བོད་སྐད་ལོ་ཕོབ་སྟོ་ེབཙན་པོར་འིཆད་རྒྱུ་ལོས་ཐེབས་གཞིན་མེད་དོ། སྔ་མ་ན་ི

ཆོས་རྒྱལོ་སྲིོང་བཙན་སྒེམ་པོས་མཛིད་ཟེར་བའིི་མ་ནི་བཀའི་འིབུམ་བྱ་བར་ཡིང་

གཉིན་པ་ོགསང་བ་བོད་ཡིིག་ག་ིལྒིིགས་བམ་ཡིིན་ཚུལོ་དངོས་སུ་འིཁོད་ཡིོད་ཀྱིང་ད་ེ

ན་ིབོད་རྟེོགས་བཟ་ོལོ་དགའི་བ་ཚིོས་ལྷད་བརྒྱབ་པ་སྟོ་ེད་ེདུས་བོད་སྤྱ་ིལོ་དབང་བའི་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཡིགི་ག་ེཞིགི་དཔྱདོ་ལྡན་ཀུན་ནས་ཁས་ལོནེ་དཀའི་བར་བཤིད་པ་དང་། ཕྱི་ིམ་ལྟར་ན་

བཙན་པོའི་ིསྐུ་སྲུང་གཅོའུ་གཡིང་སྐྱེེས་དང་མཚི་ེམ་ིའིཕྲ་ོའིདུ་སོགས་བོན་པ་ོརྣམས་

ཡིིན་ལོ་གཉིན་པ་ོགསང་བའིང་ཐེོག་མར་བོན་དར་བའི་ིརྟེགས་ཡིིན་ཞིེས་ཤི་ཁྲོག་གིས་

མཆོད་པར་དཔྱད་ནའིང་སྐབས་དེར་བོན་གྱི་ིདབང་ཤུགས་ཤིིན་ཏུ་བཙན་པ་རྟེོགས་

ནུས་པས་ད་ེལྟ་བུའི་ིགནས་བབས་འིོག་སྤེང་ཀོང་ཕྱིག་རྒྱ་སོགས་རྒྱ་གར་ལོ་ོཙཱ་བས་

རེ་རེ་བཞིིན་བཙན་པོ་ཐེོ་ཐེོ་རི་ལོ་འིཆད་རྒྱུའིི་གོ་སྐབས་ཡིོད་མེད་ངེས་པར་དཔྱད་

དགོས་ཏ་ེལོ་ོརྒྱུས་ཡིིན་ཞིེས་རང་སོརབཞིག་པས་མ་ིརུང་ངོ། ། ཡིང་མིན་ན་ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོ

སྙན་ཤིལོ་གྱིིས་རྒྱ་གར་གྱི་ིསྐད་མཁྱེན་དགོས་ཀྱིང་མཁྱེན་པའི་ིཁུངས་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པ་

དང་འིཕོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོའི་ིསྤྲུལོ་བ་ཡིིན་པས་ངེས་པར་མཁྱེན་པར་སྲིིད་དེ་

རང་ག་བའི་ིབརྟེག་བྱ་མ་ཡིིན་ན་ོཟེར་ན་ཐེ་དད་ད་ེབོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་ཐུན་མོང་བའི་ི

བརྟེག་བྱ་མ་ཡིིན་པར་ཁས་ལོེན་དགོས་སོ། གོང་གསལོ་འིད་ིདག་གཅིག་ཀྱིང་མེད་

རུང་གཉིན་པ་ོགསང་བ་ཞིེས་འིདོགས་རུང་ང་ོཟེར་ན་རྒྱལོ་བོས་ཕྱིིའི་ིཁ་དོག་ཙམ་དང་

དབྱིབས་ཙམ་ལོ་བརྟེེན་ནས་མིང་ད་ེལྟར་བཏགས་པར་ཐེག་ཆོད་པས་ད་ེལྟར་ཡིིན་ན་

ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོསྙན་ཤིལོ་ལོ་ལྷ་དང་འིཕོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོའི་ིཐེ་སྙད་ཀྱིིས་གོང་བཀུར་

བྱས་པ་ལོའིང་དགོས་པ་ཅང་མེད་དོ། ། གཉིན་པ་ོན་ིཆོས་ཀྱི་ིཁུངས་བཙན་པ་ོདང་

གསང་བ་ནི་སྐབས་དེའིི་རྒྱལོ་སྲིིད་བོན་གྱིིས་སྐྱེོང་བའིི་དུས་ཡིིན་པས་བོན་བློན་

སགོས་ལོ་གསང་དགསོ་པའི་ིདནོ་ཡིནི་སྟོབས་རྒྱལོ་བསོ་གནས་བབ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིའིགོ་

རྒྱུ་མཚིན་ཅ་ིཡིང་མེད་པར་ཕྱིིའི་ིདབྱིབས་ཙམ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ིཆོས་སྤེེལོ་བ་འིགའི་ལོ་

ཡིིད་ཆེས་ནས་མིང་དེ་ལྟར་འིདོགས་པ་ནི་དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལོ་ལོ་ཧོབ་བཤིད་
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བྱས་པ་ཞིགི་རདེ་ད།ོ །

གཉིན་པ་ོགསང་བའིི་འིབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལོ་གཉིིས་ཏེ་གཅིག་དུ་ན་གནམ་ནས་

བབས་ཟེར་བ་དང་གཉིིས་སུ་ན་ལོོ་ཙཱ་བ་ལོི་ཐེེ་སེ་དང་ཐེོ་གར་གྱིི་བློ་སེམས་འིཚིོ་

གཉིིས་ནས་བསྣམས་ཡིོང་བར་བཤིད་པའི།ོ། དང་པ་ོན་ིཐུན་མོང་བའི་ིསྣང་ཚུལོ་ལོ་མ་ི

མཐུན་ཀྱིང་དཔྱད་བྱ་ཡིོད་དེ། ཁ་ཅིག་གིས་གནམ་ནས་བབས་ཟེར་བ་ན་ིབོན་པོས་

ལྷད་བཅུག་པ་རེད་ཟེར་ཡིང་ནང་བའིི་ཆོས་འིབྱུང་དང་དེབ་ཐེེར་ཁུངས་བཙུན་པར་

བརྩོ་ིབ་མང་བ་ོཞིིག་ཀྱིང་གནམ་ནས་བབས་པར་བཞིེད་པ་མཐུན་པས་ད་ེདག་ལོ་བོན་

པོས་ལྷད་བཅུག་པ་ཡིིན་མིན་ལོ་ཐེ་ེཚིོམ་ཟ་སྲིིད་ཀྱིང་རྒྱལོ་བ་ོཐེབས་ཤིིན་ཏུ་མཁས་

པས་བོན་བློན་སོགས་བོན་པོའི་ིསྲིིད་དབང་ལོ་མཐུན་པའིི་གཏམ་སྟོེ་གནམ་ནས་

བབས་ཅེས་པའི་ིགསུང་ཡིིན་ན་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་རེད་དེ། དོན་ལོ་ལོ་ོཙཱ་

བ་རྣམ་པ་གཉིིས་ནས་བསྣམས་ཡིོང་ན་ཡིང་གོང་གསལོ་ད་ེཉིིད་འིགལོ་བ་ཛི་དྲག་ཞི་ི

ཐེབས་ཀྱིིས་གསང་རྒྱ་བྱས་པ་ན་ིངེས་པར་ཤིེས་དགོས་པའི་ིགནད་ཅིག་ག།ོ ཕྱིིས་སུ་

ནང་བའིི་ཆོས་བོད་ལོ་སྤེེལོ་ནས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའིི་སྲིོང་བཙན་གྱིི་དུས་སྐབས་སུ་

གཉིན་པ་ོགསང་བའི་ིནང་བཀོད་པའི་ིཆོས་ཚིན་རྣམས་ལོ་ོབཅུ་གསུམ་རིང་ལོ་ོཙཱ་བས་

བསྒྱུར་ཞིིང་བྲེིས་ནས་རྒྱལོ་བོས་ཆོས་ཐེམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའིི་བར་སློོབ་སྦྱོང་

བྱས་པ་བདེན་རྫུན་གང་ཡིིན་མི་ཤིེས་མོད་ཆོས་རྒྱལོ་སྲིོང་བཙན་སྒེམ་པོས་མཛིད་

ཟེར་བའི་ིམ་ཎ་ིབཀའི་འིབུམ་ལོས་འིབྱུང་ལོ་ད་ེལྟར་ན་ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོར་ིསྙན་ཤིལོ་གྱི་ིརིང་ལོ་

ནང་ཆོས་ཀྱིི་དབུ་བརྙིེས་ཟེར་བ་ནི་ཆོས་ཀྱིི་ལྒིིགས་བམ་ཙམ་འིབྱུང་བ་ལོ་བཤིད་པ་

ཡིིན་གྱི་ིའིབྲེ་ིབ་དང་ཀློོག་པ། འིཆད་ཉིན་སོགས་ཆོས་ལོ་སློོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་མེད་པ་ན་ི
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ལོ།ོ དེར་བརྟེེན་གཉིན་པ་ོགསང་བ་ན་ིནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་མཁན་པོས་

བོད་ལོ་ཁྱེར་ཡིོང་བའིི་དམ་ཆོས་ཀྱིི་ལྒིིགས་བམ་དང་པོ་དེ་ཡིིན་སྲིིད་ལོ་དེའིི་སྔོན་དུ་

ཆོས་སྤེེལོ་གྱི་ིགང་ཟག་འིབྱོར་ཡིང་ལྒིིགས་བམ་ཐེོན་ཡིོད་མེད་ད་ལྟ་ཡིོད་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་

ཡིིག་ཚིང་དག་ན་མཐེོང་དཀོན་ནོ།འིོ་ན་དམ་ཆོས་ཀྱིི་ལྒིིགས་བམ་དང་པོ་དེ་གནམ་

ལོས་བྱོན་པའི་ིལུགས་སུ་བྱས་ན་ལོ་ོཙཱ་བས་བསྣམས་ཡིོང་བའི་ིབཞིེད་པ་དང་འིགལོ་

ལོ་ོཟེར་ན་སྐྱེོན་མེད་དེ། སྐབས་དེའི་ིསྲིིད་དབང་སོགས་གནས་བབ་དེའི་ིའིོག་ནས་ད་ེ

ལྟར་ཐེབས་མཁས་བྱས་པ་གོང་དུ་གསལོ་བོར་བཤིད་ཟིན་ལོ་སྤྱིར་བཏང་ལོ་ོརྒྱུས་

ལོས་བྱུང་བའི་ིཚིིག་སྒྲུབ་དང་ལྷ་སྒྲུང་སྣ་ཚིོགས་སྐབས་དེའི་ིསྤྱ་ིཚིོགས་དང་ཆབ་སྲིིད་

གནས་བབ་སོགས་དང་བསྟུན་ནས་ག་ོབ་ལོེན་རྒྱུ་ལོས་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་སྤེང་བྱ་ན་ིམ་

ཡིིན་ན།ོནེལོ་བའི་ིལུགས་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་ིལོ་ོཙཱ་བ་ལོ་ིཐེ་ིས་ེདང་ཐེ་ོགར་གྱི་ིལོ་ོཙཱ་བ་བླ་ོ

སེམས་འིཚིོ་གཉིིས་ཀྱིི་དམ་ཆོས་ལྒིིགས་བམ་དང་པོ་གཉིན་པོ་གསང་བ་ཁྱེར་ཡིོང་

ཞིེས་པས་གནམ་ནས་བབས་པ་ཡིིན་ཟེར་བའི་ིགསང་མཐེིལོ་བརྟེོལོ་ཡིང་འིད་ིན་ིམིའི་ི

ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལོ་དང་ཤིིན་ཏུ་མཐུན་པས་ལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བའི་ིབླངས་

བྱར་འིསོ་ཀྱིང་ནལེོ་བས་ནམ་མཁའི་ནས་བབས་པར་མ་ིའིཐེད་པར་སྨྲ་བ་ན་ིབླ་ོཆུང་ག་ི

གཏམ་སྟོ་ེབསྟོན་པ་དབུ་བརྙིེས་བའི་ིབརྟེེན་འིབྲེེལོ་དུ་འིཕོགས་པའི་ིགང་ཟག་ག་ིསྤྲུལོ་བ་

དང་ཐུགས་རྗོ་ེབསམ་ལོས་འིདས་ས་ོཞིེས་གསུངས་པ་ན་ིཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་ིགང་

ཟག་གི་བློ་ངོར་འིོས་སུ་ཆེ་ལོ་འིགྲེེལོ་བདེ་ཡིང་ལོོ་རྒྱུས་ཐུན་མོང་བ་ལོ་མཚིོན་ན་

ཉིམས་ཞིིབ་གནང་མི་ཐུབ་པའིི་ཚིིག་སྒྲུབ་ཅིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ས་ཡིན་སིའིི་རིག་

གནས་དང་འིཛིམ་གླེིང་སྤྱིའི་ིལོ་ོརྒྱུས་འིཕོེལོ་ཕྱིོགས་ལོ་བསྟུན་ན་འིདིའི་ིརིགས་ད་ོསྣང་
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དང་བརྟེག་དཔྱད་བྱ་ཡུལོ་གྱི་ིགནས་མ་ཡིནི་ལོ་བརྟེགས་ཀྱིང་མ་ིཤིསེ་པས་ས།ོ།

གཉིན་པ་ོགསང་བ་རྒྱལོ་བོའི་ིཕོ་ོབྲེང་དུ་སློེབས་ཀྱིང་སྐབས་དེའི་ིགསང་རྒྱ་ཤིིན་

ཏུ་དམ་པས་རྒྱལོ་བོའི་ིའིཁོར་གྱིི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིང་སྐོར་མཛིོད་དུ་སྦས་ཡིོད་པའིི་

དངོས་པ་ོད་ེཡིང་སྙིང་ཅ་ིཡིིན་འིད་ིཡིིན་རྟེོགས་མ་ཐུབ་ལོ་རྒྱལོ་བོས་ཐེོག་མར་མཆོད་

བཀུར་བྱེད་པར་བརྩོམས་པ་ན་དེའི་ིའིཁོར་ན་དབང་ཐེང་ཆ་ེབའི་ིབོན་བློན་དག་གིས་

སྔར་སྲིལོོ་ལྟར་དམར་གྱིསི་མཆདོ་པས་རྒྱལོ་བ་ོཐུགས་མ་དགྱིསེ་ལོ་ནད་ཐེན་ལོ་ོཉིསེ་

དང་མུ་ག་ེབྱུང་བ་སོགས་སྐབས་དེའི་ིརང་བྱུང་ག་ིཆ་རྐྱེེན་ཙམ་ལོ་ཁ་གཡིར་ནས་བོན་

ལུགས་ཀྱི་ིམཆོད་པ་ད་ེབཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ིཐེབས་བཙལོ་ཡིོད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་གསེར་

སྐྱེེམས་དང་གཡུ་སྔོན་སོགས་དཀར་ཟས་གཙང་མས་མཆོད་པས་རྒྱལོ་བོའི་ིཐུགས་

དགོངས་ལོའིང་ཤིིན་ཏུ་མཐུན་པར་བཏགས་ནས་སྐབས་དེའིི་རྒྱལོ་བློན་ཚིང་མས་

གཉིན་པ་ོགསང་བར་མཆོད་པ་དང་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་ཕོན་ཡིོན་ཆ་ེཚུལོ་གྱི་ིགཏམ་

བསྒྲོགས་པས་དམངས་བྱིངས་ཀྱི་ིབསམ་བློའི་ིཁ་ཕྱིོགས་ཀྱིང་དེའི་ིརྗོེས་སུ་དེད་ནས་

གླེེང་ཕྱིོགས་དེ་ས་ཁྱབ་རྡེོ་ཁྱབ་དུ་བཏང་བར་མངོན། གང་ལོགས་ཞིེ་ན་རྒྱལོ་བོས་

གཉིན་པ་ོགསང་བར་བཀུར་བསྟོ་ིརྒྱ་ཆནེ་པ་ོབྱས་པས་ལོ་ོབརྒྱད་ཅུ་ལོ་སའེུ་སྐྱེསེ། སྐྲ་

དཀར་ནག་པོར་འིགྱུར། གཉིེར་མ་མེད། སྐུ་གཞིོན་ཤི་ཅན་དུ་གྱུར་སོགས་ཡིོན་ཏན་

མང་བ་ོཞིིག་བསྒྲོགས་པ་ནི་སྐབས་དེའིི་གཉིན་པ་ོགསང་བ་མཆོད་བཀུར་བྱེད་པར་

འིབངས་མ་ིཚིོགས་ཀྱི་ིབསམ་བློར་རྨེང་གཞི་ིདང་ཆ་རྐྱེེན་བསྐྲུན་པ་ཞིིག་རེད་སྙམ། ལྷ་

ཐེ་ོཐེ་ོརིའི་ིའིཁྲུངས་འིདས་ལོ་ོཚིིགས་ལོ་གྲུབ་མཐེའི་རིས་མེད་ཀྱི་ིཆོས་འིབྱུང་དང་དེབ་

ཐེེར་མང་བོར་བཞིེད་པ་སྣ་ཚིོགས་ཡིོད་ཀྱིང་གོང་གསལོ་གྱིི་ལུགས་ལྟར་བརྒྱད་ཅུ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

དང་བརྒྱ་དང་ཉི་ིཤུ་སོགས་ཡིིན་པའི་ིདབང་དུ་བཏང་ན་ད་ེལྟ་བུའི་ིསྐུ་ཚི་ེལོ་ནང་ག་ིཆ་

རྐྱེེན་གཉིན་པ་ོགསང་བ་མཆོད་བཀུར་བྱས་པའི་ིདད་པའི་ིསེམས་ཤུགས་ཡིོད་ཀྱིང་

ཕྱིིའི་ིཆ་རྐྱེེན་ཀྱིང་ཡིོད་སྲིིད་དེ། བོན་གྱི་ིལོེགས་བཤིད་མཛིོད་ནས་སྐུ་གཤིེན་གཉིིས་

ཀྱིིས་སྨན་དྲང་ལུང་དུ་ཀླུ་སྨན་བསྒྲུབས་ནས་རྒྱལོ་བོའི་ིསྐུ་ཚིེ་རིང་དུ་བསྲིིངས་བའིི་

ཐེབས་ལོ་འིབད་ཡིོད་པའིང་ངེས་པར་དུ་ཤིེས་དགོས་པའི་ིགནད་ཅིག་གོ། མདོར་ན་

རྒྱལོ་བ་ོཐེ་ོཐེ་ོརིས་གཉིན་པ་ོགསང་བ་མཆོད་བཀུར་བྱས་པའི་ིགནད་ལོས་འིཕྲོས་ཏ་ེ

ཁོང་ག་ོསྐུ་ཚི་ེརིང་དུ་བསྲིིངས་བར་ཕྱིིའི་ིཆ་རྐྱེེན་དང་ནང་ག་ིཆ་རྐྱེེན་གཉིིས་ཡིོད་པ་ན་ི

ཕྱིོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་ངེས་པར་དཔྱད་དགོས་པ་ཅིག་དུ་མཐེོང་ལོ་ད་ེལྟར་རྒྱལོ་བ་ོལྷ་

ཐེ་ོཐེ་ོར་ིཁོང་ཉིིད་ཀྱིང་ཆོས་བྱེད་མ་ིསྣར་གྱུར་བ་ན་ིམ་འིོངས་པར་ནང་བའི་ིབསྟོན་པ་

བོད་ལོ་དར་ཐུབ་པའི་ིརྩོ་བའི་ིཆ་རྐྱེེན་དུ་གྱུར་ཡིོད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་རྒྱལོ་བོའི་ིདགོངས་པ་

ལྟར་གཉིན་པ་ོགསང་བ་མཆོད་བཀུར་བྱས་པས་རྒྱལོ་བ་ོསྟོག་ར་ིགཉིན་གཟིགས་ཀྱི་ི

སྤྱན་ཕྱི་ེབ་དང་མ་འིོངས་བར་འིདིའི་ིདོན་ཤིེས་པའི་ིལུང་བསྟོན་པ་སོགས་ན་ིགཉིན་པ་ོ

གསང་བས་མཚིོན་པའིི་ནང་བའིི་ཤིེས་རིག་བོད་དུ་དར་ཐུབ་པར་ཐེོག་མར་བསམ་

བློའི་ིཆ་རྐྱེེན་བསྐྲུན་པ་ཞིིག་ལོ་ངོས་འིཛིིན་ཞུས་ན་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་རེད། 

གཉིན་པ་ོགསང་བ་ན་ིནང་བའི་ིཆོས་སྤེེལོ་གྱི་ིགླེེགས་བམ་དང་པ་ོཡིིན་པའི་ིཆ་ནས་ལྷ་

ཐེ་ོཐེ་ོར་ིནས་འིག་ོབརྩོམས་ཏ་ེམ་ིརབས་མང་བ་ོཞིིག་ལོ་དད་མོས་དང་མཆོད་བཀུར་

བྱེད་པའིི་ཡུལོ་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་བསམ་ཡིས་གཙུགས་ལོག་

ཁང་ག་ིཕྱི་ིསྒེའོི་ིགཡིས་ངསོ་སུ་ཡིདོ་པའི་ིམཆདོ་རྟེནེ་དཀར་བའོི་ིགཟུངས་ལོ་ཕུལོ་ནས་

ད་ལྟའི་ིབར་དད་པ་དང་མཆོད་བཀུར་བྱས་པའི་ིམེས་པོའི་ིནོར་བུ་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་
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ན།ོ །

འིདི་ནི་བོད་ཀྱིི་གྲུབ་མཐེའི་རིས་མེད་པའིི་ཆོས་འིབྱུང་དང་དེབ་ཐེེར་སོགས་ལོོ་རྒྱུས་ཡིིག་

ཚིངས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤིས་ལོ་སློོབ་སྦྱོང་ཞུས་རྗོེས་དངོས་གཙོའི་ིརིང་ལུགས་ལྟར་གཉིན་པ་ོགསང་

བའི་ིསྐོར་ལོ་རང་ག་ིབསམ་ཚུལོ་གྱི་ིདོགས་པར་ལོན་བཏབ་པ་ཡིིན་པས་གཟུར་གནས་དག་གིས་

དགངོས་འིཆར་ལྷུག་སྩོལོ་ཡིངོ་བར་ར་ེབ་ཞུའི།ོ །
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མད་ོསྨད་བན་ཤུལ་ཚི་ོབའི་ིསྐྱསེ་ཁོམས་ཁོརོ་ཡུག་ལ་ 

བརྟོག་དཔྱད་བྱས་པོའི་ིསྙིན་ཞུ།

སྤྱིར་ན་བོད་ཀྱི་ིཡུལོ་ན་ིར་ིམཐེ་ོས་གཙང་དང་བསིལོ་ལོ་མཛིེས་པ། གངས་རིའི་ི

ཕྲངེ་བས་ཀུན་ནས་བསྐརོ་ཞིངི་རནི་པ་ོཆ་ེདུ་མའི་ིའིབྱུང་གནས་སུ་ཆ་ེབ། རྩོ་ིམཆགོ་དྲ་ི

ཞིིམ་ལོ་བཅུད་ཆ་ེབ་སོགས་ཡི་ཐེོག་རིང་མོའི་ིདུས་ནས་བཟུང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ིབཏང་

སྙོམས་དང་དགེ་མཚིན་ཕུན་སུམ་ཚིོགས་པས་ནམ་ཡིང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱེོབ་ཀྱིི་

གནད་དནོ་གང་ལོའིང་འིཕྲད་མ་མྱིངོ་། དའེི་ིསྟོབས་ཀྱིསི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སྐྱེབོ་ཅསེ་ཆདེ་

དམིགས་ཀྱིི་མིང་མ་གདགས་ལོ་དེའིི་འིདུ་ཤིེས་ཀྱིང་བོད་མིའིི་རྒྱུད་ལོ་ཆགས་ཡིོད་

མེད་ཤིིན་ཏུ་དཀའི་ཡིང་མེས་པ་ོབཀའི་དྲིན་ཅན་དག་ག་ིརྣམ་དཔྱོད་ལོས་ར་ིལོ་ལྷ་དང་

ཆུ་ལོ་ལྷ་སོགས་གདོད་མའི་ིལྷ་མང་སྨྲ་བའི་ིདད་གུས་ཀྱི་ིབྱེད་ལོས་དང་དེའི་ིཆ་ོག་སྣ་

ཚིོགས་ཀྱིིས་མ་སྐུལོ་རང་བྱུང་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱེོབ་ལོ་ཕོན་ནུས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིིག་

བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་བཞིིན་པ་ཤིེས་ལྡན་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ལོ། ཕྱིིས་སུ་

ཆོས་ལུགས་སོགས་རིམ་པས་མིའི་ིབསམ་བླ་ོའིཕོེལོ་རྒྱས་སུ་ཕྱིིན་པའི་ིག་ོརིམ་ཁྲོོད་

ཡི་ཐེོག་དད་མོས་ཀྱི་ིརྒྱུན་ད་ེལོ་ཚིད་མཐེོའི་ིའིདུ་ཤིེས་སོགས་ཀྱི་ིཟུར་བརྒྱན་སྤྲོོས་ནས་

འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགས་ཀྱིི་སྐྱེེས་ཁམས་ལོ་ལྷག་བསམ་གྱིི་དགེ་མཚིན་སྐྱེེས་སུ་འིབུལོ་

བའིི་བསམ་བློ་འིགྲེན་ཟླ་བྲེལོ་བ་ཞིིག་ཆགས་ཡིོད་པ་འིཛིམ་གླེིང་བློ་ལྡན་སྐྱེེས་བོ་

རྣམས་ཀྱི་ིབསྔགས་པའི་ིགནས་སུ་གྱུར་ཡིོད། ད་ེལྟ་ནའིང་དུས་རབས་གསར་བའི་ི
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འིགྲེོས་དང་གསར་བྱུང་དངོས་པོའི་ིམཐུ་ལོ་བརྟེེན་ནས་བོད་མིའི་ིརང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྱེབོ་ཐེད་ཕུལོ་བའི་ིདག་ེམཚིན་ཅན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་ཆ་ོག་སགོས་ལོའིང་འིགྱུར་

ལྡོག་སྣ་ཚིོགས་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་ཕོན་གནོད་གཉིིས་ལྡན་གྱིི་ལོམ་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་

ཞུགས་ཡིོད་པ་ན་ིཤིིན་ཏུ་ཡིིད་ཕོངས་བའི་ིགནས་ལོགས་པས་དེའི་ིཚུལོ་ཕྲན་གྱི་ིསྐྱེེས་

ཡུལོ་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིའིབྲེོག་སྡ་ེཞིིག་ག་ིསྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཚིབ་མཚིོན་དུ་དྲངས་ནས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ་འིདིར་བྱ་ེབྲེག་ག་ིའིབྲེོག་སྡ་ེམང་པོའི་ིསྤྱ་ིསྲིོལོ་དུ་ཆགས་པའིང་ཞིོར་དུ་

ཤིསེ་པར་མཛིོད།

དང་པོོ། བསེང་མཆོད་དང་འིབྲེེལ་ཡོིད་ཀྱིི་དངོསེ་པོོ་ 

ཕྲན་བུའིི་ཕན་གནོད་སོྐོར།

 མད་ོསྨད་ཀྱི་ིའིབྲེོག་སྡ་ེསྤྱིའིམ་བྱ་ེབྲེག་དུ་བན་ཤུལོ་སྡ་ེབར་མཚིོན་ན་དུས་བཟང་

དང་ཚིེས་བཟང་སོགས་བཟའི་སྐར་འིཕྲོད་སྦྱོར་ཡིག་པའི་ིཉིིན་མོར་ར་ིམཐེོན་པོར་ར་ི

བསང་མ་ིགཏངོ་མཁན་གཅགི་ཀྱིང་མདེ། ར་ིབསང་གཏངོ་དུས་ཀྱིང་མ་ིབརྒྱ་ཕྲག་མང་

པ་ོལྷན་དུའིདུས་ནས་སྤྱ་ིབསང་གཏོང་སྲིོལོ་ཞིིག་ཆགས་ཡིོད་པ་རེད། སྤྱིར་ན་བསང་

ག་ིརྒྱུ་ན་ིབ་ལུ་དཀར་པ་ོདང་མཁན་པ་ོགསེར་ལོ།ོ འིབྲེ་ིཤུག་དང་སྤེང་རྩོ་ིད་ོབ་ོསོགས་

རང་བྱུང་སྨན་རིགས་ཀྱིི་རྩྭ་མཆོག་རྣམས་ཡིིན་ཞིེས་འིབྲེེལོ་ཡིོད་བསང་ཡིིག་སྣ་

ཚིོགས་ལོས་འིབྱུང་ལོ་དེས་བྱས་པའི་ིབསང་ན་ིནམ་མཁའི་དང་ཐེག་ཉི་ེབའི་ིར་ིམཐེོན་

པོར་མ་ེལོ་ཞུགས་འིབུལོ་བྱས་ན་དྲ་ིམཆོག་དང་ལྡན་པའི་ིབསང་དུད་དེས་འིགྲེ་ོབ་མིའི་ི

རིགས་སམ་ཡིང་ན་འིཛིམ་གླེིང་དབུགས་ལྡན་སྤྱིའིི་འིདྲེན་ཡུལོ་དུ་གྱུར་བའིི་མཁའི་

དབུགས་ལོ་བཤིེར་གཙང་དང་དག་བསང་བྱས་པ་ཡིིན་ཞིེས་སྔ་རབས་པ་རྣམས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཀྱིིས་སྨོན་ལོམ་དང་བཅས་གསུངས་པ་ན་ིཧ་ལོས་པའི་ིཚིོད་དུ་གདའི། ད་ལྟ་ར་ིབསང་

གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ིསེམས་ཁམས་དང་ཁོང་ཚིོས་བསྣམས་པའི་ིབསང་ག་ིརྒྱུ་ཆ་

སོགས་ལོ་བརྟེགས་ན་ཤིིན་ཏུ་ཡིིད་སྐྱེ་ོབའི་ིགནས་ཏ་ེབསང་ག་ིགྱིེར་ཚིིག་དང་འིཕྲིན་

ལོས་བཅོལོ་སྟོངས་ན་ིརང་བཟོས་ཀྱི་ིཚིིག་སྣ་འིགའི་སྟོ་ེརང་དོན་འིབའི་ཞིིག་ངེས་པར་

འིགྲུབ་དགོས་པའི་ིནན་བཤིད་ཙམ་ལོས་སེམས་ཅན་སྤྱ་ིམཐུན་ཀྱི་ིལོས་དབང་བསམ་

པའི་ིསེམས་བསྐྱེེད་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེཙམ་མེད་པ་དང་། བསང་ག་ིརྒྱུའིང་དེང་རབས་རྫིས་

འིགྱུར་དང་འིཕྲུལོ་གྱིིས་བཟོས་པའིི་དུག་ལྡན་གྱིི་ཀ་ར་དང་སྐྱུར་ཁུ་སོགས་མིའིི་ཚིེ་

སྲིགོ་ག་ིགཞི་ིརྩོར་གྲུབ་པའི་ིམཁའི་དབུགས་ལོ་གནདོ་ཚིབས་ཤིནི་ཏུ་ཆ་ེབ་འིབའི་ཞིགི་

ཁྱེར་ནས་རི་བསང་གཏོང་གི་ཡིོད། ད་དུང་གསེར་སྐྱེེམས་དུ་བཏགས་པའིི་ཆང་

རིགས་སྣ་ཚིོགས་དང་དེང་རབས་འིཕྲུལོ་བཟོས་ཀྱིི་སྐོམ་ཆུ་སྣ་ཚིོགས་ཕྱིོགས་གང་

སར་མཆོད་ཅིང་དེའི་ིཕྱི་ིསྣོད་ཤིེལོ་དམ་དང་རྫིས་འིགྱུར་གྱི་ིའིགྱིིག་སྣོད་སོགས་གང་

སར་འིཕོངས་པས་རི་མཐེོའི་ིརྩོི་ཤིིང་སོགས་ཀྱིི་སྐྱེེས་སྟོོབས་ལོ་ཕོན་པ་ལོས་གནོད་

ཚིབས་ཆ་ེཞིིང་དེའི་ིཁོར་ཡུག་ག་ིམཛིེས་ལྗོོངས་ལོ་འིབག་བཙོག་ཆེན་པ་ོཐེེབས་ཡིོད་

པ་མངོན་སུམ་མིག་ག་ིམཐེོང་ཡུལོ་དུ་གྱུར་ཡིོད་པས་ནམ་ཞིིག་ང་ཚིོའི་ིམེས་པོའི་ིརིང་

ནས་བརྒྱུད་མྱིོང་བའི་ིརྣམ་དག་ག་ིབསང་ག་ིམཆོད་པ་ད་ེའིགྲེ་ོབ་མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྐྱེེས་

ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལོ་གནོད་པའིི་གཤིེད་མར་འིགྱུར་ལོ་ཐེེ་ཚིོམ་མེད་པས་ཤིིན་ཏུ་

གཟབ་པར་རིགས་ལོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་ས་ཁུལོ་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་བསགས་ནས་

འིཛིམ་གླེིང་སྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཆགས་འིཇིིག་གནད་དོན་བྱུང་བ་ཡིིན་པས་

དཔྱད་པ་ཞིིབ་མོ་གནང་བའིི་ཡུལོ་དུ་མཐེོང་ངོ་། ། ཉིེ་ཆར་རི་བསང་གཏོང་མཁན་
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རྣམས་གྱིི་ཕྱིོགས་ཡིོངས་ལོ་ཞིིང་བརྟེག་བྱས་ན་གོང་གསལོ་གནད་དོན་དེ་རིགས་

གཏན་ནས་བཅསོ་ཐེབས་མདེ་པ་ཞིགི་ཀྱིང་མནི་ཏ་ེཐེགོ་མར་བསང་གཏངོ་བའི་ིབསམ་

བློའི་ིགནད་དོན་གུ་དོག་པོ་དེ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ལོ་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིི་

བསང་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལོས་འིབྱུང་བའིི་སེམས་བསྐྱེེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ལོ་ཡིང་བསྐྱེར་

སློོབ་སྦྱོང་ནན་ཏན་ཞུས་ནས་ཚིད་མཐེོའི་ིབསམ་བླ་ོཆགས་རྒྱུ་དང་ད་ེརྗོེས་བསང་ག་ི

རྒྱུ་ལོའིང་སྔ་མའིི་ཕྱིག་སྲིོལོ་ལྟར་རང་བྱུང་སྨན་རིགས་ལྷན་སྦྱོར་བྱེད་པ་ལོས་དེང་

རབས་རྫིས་འིགྱུར་གྱིི་དངོས་པོ་དུག་ལྡན་དེ་རིགས་མི་བཀོལོ་བ། གསེར་སྐྱེེམས་

ལོའིང་འི་ོམའི་ིཐེགིས་པ་ཙམ་དང་ཇི་མཆདོ་ཙམ་གྱིསི་ཆགོ་པས་ད་ེརགིས་སྣདོ་སྟོབས་

བདེ་ཞིིག་ཏུ་བཟུང་ནས་བསང་མཆོད་ཆོ་ག་བསྒྲུབས་ཚིར་རྗོེས་ཕྱིིར་རང་ཡུལོ་དུ་

ངེས་པར་ཁྱེར་ཡིོང་བ་བཅས་གོམས་སྲིོལོ་ཡིག་པ་ོད་ེརྒྱུད་ལོ་འིཇིགས་པར་བྱས་ན་

ནམ་ཞིིག་ང་ཚིོའི་ིསྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ག་ིམཐེོང་ན་འིགྲེེང་བའི་ིགངས་ར་ིརྫི་ར་ིསྤེང་

ར་ིསོགས་དང་ད་ེའིབྲེེལོ་གྱི་ིབསང་མཆོད་ཆ་ོགའི་ིསྲིོལོ་བཟང་ཡིག་པ་ོའིད་ིའིཛིམ་གླེིང་

སྤྱ་ིབའི་ིམཛིསེ་རྒྱན་དང་ཡིདི་སྨོན་གྱི་ིགནས་སུ་འིགྱུར་ལོ་ཐེ་ེཚིམོ་ཅང་མདེ་ད།ོ།

གཉིིསེ་པོ། ནགསེ་ལ་སྲུང་རྟོགསེ་འིདོགསེ་པོའིི་རསེ་གོསེ་ཀྱིི་ཕན་གནོད་སོྐོར།

སྤེང་ར་ིདང་ནགས་ར་ིསོགས་ཀྱི་ིའིདབས་རོལོ་དུ་གནས་འིཆའི་བའི་ིམད་ོསྨད་ཀྱི་ི

འིབྲེོག་སྡ་ེདག་ལོ་ཆ་མཚིོན་ན། སྤེང་ར་ིདང་ནགས་ར་ི། བྲེག་ར་ིསོགས་ཀྱི་ིཁོངས་སུ་

རང་རང་ག་ིསྐྱེེས་ལྷ་དང་གཞི་ིབདག་གནས་ཡིོད་པའི་ིགདོད་མའི་ིདད་གུས་ཀྱི་ིརྒྱུན་ད་ེ

ད་དུང་གནས་ཡིོད་ལོ་དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ད་ེརྣམས་ལོ་ཐེོག་མར་བལོ་ཐེིག་དང་འིབྲུ་མར་

གྱི་ིསྲུང་རྟེགས་བརྒྱབ་ནས་གཏརོ་བཤིགི་དང་གཅདོ་འིབྲེགེ་མ་ིཆགོ་པའི་ིསྲིལོོ་ཡིག་པ་ོ
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཡིོད་ལོ་ད་ེལྟར་སྲུང་རྟེགས་བརྒྱབ་པ་རྣམས་ཚི་ེཐེར་དུ་བཏང་ཡིོད་ཅེས་གཏོར་གཅོད་

མ་ིབྱེད་པའི་ིའིདུ་ཤིེས་བརྟེན་པོའིང་ཆགས་ཡིོད། གལོ་ཏ་ེསྟོབས་མ་ལོེགས་པར་རང་

རང་གི་མཆོད་ཡུལོ་དུ་གྱུར་བའིི་བྲེག་རི་དང་ནགས་ཚིལོ་སོགས་ཕོངས་མེད་དུ་

གཏོར་བཤིིག་དང་གཅོད་འིབྲེེག་བྱས་ན། སྲིོག་ལོ་མ་ིའིཛིེམས་པར་རྒོལོ་བའི་ིབསམ་

བླ་ོད་ེདེང་ག་ིབར་དུ་གནས་ཡིོད་ད།ོ། ཡིིན་ནའིང་དེང་ག་ིདུས་སུ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་སྔར་

གྱི་ིབལོ་ཐེགི་དང་འིབྲེ་ིམར་གྱི་ིཚིབ་ལོ་དངེ་རབས་རྫིས་འིགྱུར་གྱི་ིསྲིདི་སྐུད་དང་འིགྱིགི་

བཟོས་ཀྱི་ིརས་གོས་སྣ་ཚིོགས་བཏགས་ཞིིང་དེའི་ིསྟོེང་དུ་ལོ་ོམང་བོར་ཉི་ིའིོད་བརྒྱབ་

པས་དྲ་ཕུད་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་རང་བྱུང་ག་ིབྱ་བྱེའུ་དང་ར་ིདྭགས་ཀྱི་ིཚི་ེསྲིོག་གཅོད་

པའི་ིའིཆིང་རྒྱ་རུ་གྱུར་འིདུག་པ་སྟོ་ེདཔེར་ན་ང་རང་ན་ནིང་ལོ་ོགསར་གྱི་ིསྐབས་སུ་བླ་

ར་ིཨ་མྱིསེ་གླེང་ཆནེ་གྱི་ིམན་ཚིར་ཡིནི་ཞིསེ་ངག་རྒྱུན་དུ་གྲེགས་པའི་ིཤིངི་ཚིམོས་ཆནེ་

པོ་སྐྱེེས་རྒྱ་ཤིིན་ཏུ་མཐེོ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེའིི་འིགྲེམ་དུ་འིབྱོར་ནས་དེར་ཞིིབ་མོར་བ་

ལྟས་པས་ཤིིང་སྡོང་ཕོལོ་ཆ་ེབ་ཞིིག་སྐམ་ཞིིང་ལོ་ོམ་རྒྱས་ཐུབ་མེད་པས་དེར་ཞིིབ་ཏུ་

བརྟེགས་པ་ཡིིན། དེའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ན་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་རས་གོས་སོགས་ཀྱིིས་སྲུང་རྟེགས་

བརྒྱབ་པ་ཡིིན་ཞིེས་ཤིིང་སྡོང་ར་ེར་ེདམ་པོར་བསྡམས་པས་ཤིིང་སྡོང་ད་ེརྣམས་འིཚིར་

ལོོངས་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་ལོས་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཅང་མེད་པས་ཕྲན་ནས་རས་གོས་ད་ེདག་གཅོད་

འིབྲེེག་བྱས་ནས་བླངས་པ་ཡིིན། ད་ལོོར་དངོས་སུ་སོང་ནས་ཞིིབ་པར་བལྟས་པས་

ཤིིང་སྡོང་ད་ེདག་སྐྱེེས་ཚུལོ་སྔོན་ལོས་ཧ་ཅང་བཟང་བ་རེད། དེར་མ་ཟད་རྫིས་འིགྱུར་

གྱི་ིསྲིིད་གོས་སོགས་དངོས་རིགས་ད་ེདག་ག་ིསྟོེང་ལོ་ལོ་ོམང་བོར་ཉི་ིའིོད་བརྒྱབ་ཚི་ེ

སྲིིད་སྐུད་ཀྱི་ིདྲ་ཕུད་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འིདུག་ལོ་བདག་གིས་དེར་ཤིིང་སྡོང་ཞིིག་ལོས་
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སྲིིད་སྐུད་ཀྱི་ིཁ་བཏགས་བདུན་བླངས་བས་དེའི་ིར་ེརེའི་ིསྟོེང་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་སྙིང་ཉི་ེ

བའི་ིབྱའེུ་ཆུང་དྲུག་ར་ེཡི་ིཚི་ེསྲིགོ་ཤིརོ་འིདུག དའེི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་སྲིདི་སྐུད་སགོས་རྫིས་

འིགྱུར་དངོས་པོས་བྲེག་དང་ནགས་ལོ་སྲུང་རྟེགས་རྒྱག་པ་ད་ེན་ིལྡོག་ཕྱིོགས་བརྒྱུད་

ནས་སྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལོ་གནོད་པ་བཟོ་མཁན་དུ་གྲུབ་འིདུག་པས་མི་རྣམས་

ཀྱིིས་ད་ནས་བཟུང་ད་ེམཚིམས་འིཇིོག་པར་བྱ་ལོ། ངེས་པར་འིདོད་ན་སྔ་མའི་ིཕྱིག་

སྲིལོོ་ལྟར་གཡིང་དཀར་ལུག་ག་ིབལོ་ཐེགི་དང་འིབྲེ་ིམར་སརེ་བསོ་རྟེགས་བརྒྱབ་པས་

ཆོག་ཅིང་བལོ་ཐེིག་ལོ་ཡུན་རིང་བོར་ཉི་ིའིོད་ཇི་ིའིདྲ་བརྒྱབ་རུང་དྲ་ཕུད་ལྟར་འིགྱུར་རྒྱུ་

མེད་ལོ་བྱ་བྱེའུ་སོགས་འིཛིིན་པའི་ིའིཆིང་རྒྱར་མ་ིའིགྱུར་བ་དམངས་ཁྲོོད་མེས་པོའི་ི

ཉིམས་མྱིངོ་དངསོ་ཡིནི་པས་ཕྱིསི་སུ་སྲིོལོ་བཟང་འིད་ིསྤྱདོ་པར་རགིས་ས།ོ།

གསུམ་པོ། ཁྱིི་ར་རྒྱག་མཁན་གྱིི་གནོད་ལསེ་ཚབསེ་ཆེན་གྱིི་སོྐོར།

མདོ་སྨད་ཀྱིི་འིབྲེོག་སྡེ་མང་བོ་ཞིིག་ལོ་གནའི་ནས་ད་ལྟའིི་བར་རྔོན་ལོས་བྱེད་

མཁན་ད་ེའིདྲ་མང་བ་ོམེད་པ་ན་ིཆོས་ལུགས་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་བོར་རགས་ལོས་

ཡིོད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་འིདབ་ཆགས་དང་ར་ིདྭགས་ཀྱི་ིརིགས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་

བག་ཡིངས་ཀྱིིས་འིགྲེ་ོབའིང་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད། ལོན་རེར་འིབྲེོག་པའི་ིཕྱུགས་ལོ་གནོད་

པའི་ིསྤྱང་ཀ་ིའིགའི་ར་ེབསད་པ་ཐེོས་ཀྱིང་ད་ེཙམ་མང་བ་ོམ་ིསྣང་། དེང་ག་ིདུས་འིདིར་

འིབྲེོག་པའི་ིར་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་སྡོམ་པའི་ིཁྲོིམས་སྲིོལོ་ཡིག་པ་ོད་ེརྩོ་བ་ནས་ནུབ་པ་དང་ཕྱིིའི་ི

ཁ་ཆེའིི་ཚིོང་ལོས་པ་སོགས་དང་མཉིམ་འིབྲེེལོ་གྱིིས་འིབྲེོག་པ་ལོག་ན་ཕྲེང་བ་ཅན་

རྣམས་ནས་ཀྱིང་མགི་ལོ་མཐེངོ་ཚིད་ཀྱི་ིབྱ་བྱའེུ་སགོས་ཀྱིང་གསནོ་བཟུང་དང་དམར་

གསདོ་བྱས་ནས་ཚིངོ་ལོས་བྱདེ་པ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡིདོ། ངའི་ིསྐྱེསེ་ཡུལོ་བན་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ཤུལོ་འིབྲེགོ་སྡ་ེའིདརི་ཡིང་ན་ནངི་ད་ོཚིགིས་ལོ་ཁ་ཆ་ེར་ིདྭགས་རྔནོ་པ་འིགའི་འིབྲེགོ་པ་

རྣམས་དང་ངན་འིབྲེེལོ་གྱིིས་ཐེོན་ནས་སྤྱང་ཀ་ིདང་འིཕྱི་ིབ། དག་ོགླེ་ཝོ་མ་ོསོགས་ར་ི

དྭགས་མང་བ་ོཞིིག་བསད་པས་རང་བྱུང་ར་ིདྭགས་ཉིེས་མེད་མང་བ་ོརིམ་བཞིིན་ཇི་ེ

ཉུང་དུ་སོང་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཕོངས་པའིི་གནས་སོ།འིདིར་བདག་གིས་ཞིིབ་མོར་བརྟེག་

དཔྱད་བྱས་པ་ལོ་བསྡམོས་པས་སྤྱང་ཀ་ིབརྒྱ་ལོ་ཉི་ེབ་ཞིགི་བསད་སངོ་། སྤྱང་ཀ་ིམང་

བོ་བསད་པའིི་རྗོེས་ནས་བྱ་གླེག་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་ཇིེ་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་ལོ་རི་བོང་གི་ཁ་

གྲེངས་ཀྱིང་མར་ལྡིབ་བཞིིན་ཡིོད། འིད་ིན་ིསྐྱེེས་ཁམས་རིག་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིཆ་

ནས་བལྟས་ན་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ཏེ་རང་བྱུང་རི་དྭགས་དེ་རིགས་ཀྱིིས་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལོ་གནོད་འིཚིེ་བྱས་ཀྱིང་དགེ་མཚིན་དུ་འིགྱུར་བ་ནི་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པ་

ཞིིག་གོ དེ་རྣམས་གཅིག་ལོ་གཅིག་བརྟེེན་དུ་ཡིོད་པས་གཅིག་ཚིར་ན་གཅིག་རང་

ཤུགས་ཀྱིིས་ཟད་འིགྲེ་ོབའི་ིཆོས་ཉིིད་སྐྱེེས་ཁམས་ད་ོམཉིམ་ལོ་དངོས་ནས་འིབྲེེལོ་བ་

ཡིོད་པ་ཞིིག་རེད། དཔེར་ན་ལོ་ོཞིིག་ལོ་ངོས་ཀྱི་ིཕོ་ཡུལོ་དུ་འིབུ་ཆ་ག་བ་[འིབྲེོག་སྐད་དུ་ཨབ་

ཅག་ཀྱིང་ཟེར] མང་བ་ོའིཕོེལོ་ནས་རྩྭ་ལྗོང་སྐྱེེས་པར་གནོད་པ་ཚིབས་ཆེན་ཐེེབས་པས་

འིབྲེོག་པ་རྣམས་ནས་རྫིས་འིགྱུར་དུག་རིགས་མང་བ་ོགང་སར་གཏོར་བས་ད་ེབས་

ཀྱིང་གྲེངས་ཀ་ཇི་ེམང་དུ་ཕྱིིན་ནས་བྱ་ཐེབས་ཟད། དེར་སྐྱེ་ེཁམས་ཞིིབ་འིཇུག་པ་ཁ་

ཤིས་ཀྱིིས་དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཐེབས་མེད་དེ་འིབུ་ཆ་ག་བ་ཟ་བའིི་བྱ་རིགས་ཞིིག་ལོ་

གནོད་པ་བཟོས་པས་ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིགྲེངས་ཀར་ད་ོམཉིམ་ཤིོར་ཏ་ེའིབུ་ཆ་ག་བ་མང་དུ་

འིཕོལེོ་བ་རདེ་ཅསེ་དང་འིབུ་ཆ་ག་བའི་ིཕྲུ་གུ་ཟ་བའི་ིགྲེགོ་མའི་ིགྲེངས་ཀ་ཇི་ེཉུང་དུ་ཕྱིནི་

པས་དེ་རིགས་མང་དུ་འིཕོེལོ་བ་སོགས་གནས་ལུགས་ཅན་ཀྱིི་གཏམ་མང་དུ་ལོབ་
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སོང་བ་ཆེས་ཆེར་བདེན་ནོ།སྤྱིར་ན་ར་ིདྭགས་ན་ིརང་བྱུང་སྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ག་ི

སྲིོག་རྩོར་འིབྲེེལོ་བའི་ིམ་ལོག་གལོ་ཆེན་ཏུ་མཐེོང་བས་མིག་སྔའི་ིཁ་ེཕོན་ཙམ་གྱི་ིཆེད་

དུ་ད་ེརྣམས་ལོ་གནོད་པ་བཟ་ོབ་ན་ིརང་ག་ིཚི་ེསྲིོག་ཇི་ེཐུང་དུ་གཏོང་བ་དང་འིདྲ་བས་

ཤིིན་ཏུ་གཟབ་པར་རིགས་ལོ་ཉིེས་མེད་ཀྱི་ིར་ིདྭགས་མང་བ་ོགསོད་པ་ན་ིརྒྱལོ་ཁབ་གྱི་ི

ཁྲོིམས་ལུགས་དང་འིགལོ་བ་མ་ཟད་བོད་མིའི་ིསྤྱ་ིནོར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ིདགོངས་

པར་ཡིང་ཡིོངས་སུ་འིགལོ་འིདུག་པས་ད་ནས་བཟུང་རྔོན་ལོས་མཚིམས་འིཇིོག་མ་

ཞུས་ན་ནམ་ཞིིག་རང་ཅག་འིཛིམ་གླེིང་སྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ག་ིསྤྱ་ིདགྲེར་འིགྱུར་ལོ་

ཐེ་ེཚིོམ་ཅང་མེད་པས་དེ་ལུགས་འིབྲེོག་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིས་ཆ་ས་ོས་ོན་དོན་མེད་ཀྱིི་ཁྱི་ར་

རྒྱག་མཁན་རྣམས་ནས་ཡིིད་འིཇིོག་མཛིོད་ལོ་དེ་ལོས་གཞིན་པའིི་འིཚི་ོཐེབས་བདེ་

ཐེབས་ཀྱིང་ཤིནི་ཏུ་མང་བ་ཕྱིགོས་ས་ོསརོ་མགི་གསི་བལྟས་པས་ཤིསེ་ཐུབ་བ།ོ།

མདོར་ན་ཡི་ཐེོག་རང་མ་ོནས་ད་ལྟའི་ིབར་སྣོད་བཅུད་གང་ག་ིཆ་ནས་ཀྱིང་ཁོར་

ཡུག་གནད་དོན་ལོ་མ་འིཕྲད་ཀྱིང་ཉི་ེཆར་ཁོར་ཡུག་འིབག་བཙོག་ག་ིརྐྱེེན་ངན་འིཛིམ་

གླེངི་སྐྱེསེ་འིགྲེ་ོསྤྱ་ིམཐུན་གྱི་ིདབུ་ཐེགོ་དུ་བབས་འིདུག་པས་གངས་ར་ིདཀར་བའོི་ིཁརོ་

ཡུག་ན་དྭངས་གཙང་གི་རྫི་ཆུ་དང་དུག་བྲེལོ་གྱིི་མཁའི་དབུགས་གཞིིབ་པའིི་བོད་

རིགས་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དུས་ད་ལྟ་སྐྱེེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱེོབ་ཀྱི་ིའིདུ་ཤིེས་ངེས་

པར་རྒྱུད་ལོ་འིཇིགས་དགོས་པས་ན་གོང་སྨྲས་ཀྱི་ིབརྟེག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་འིདིའིང་ནམ་

ཡིང་ད་ེདག་ག་ིམཐུན་རྐྱེནེ་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིརྒྱུ་རུ་བསྔ་ོབར་མསོ་ས།ོ།
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མ་ིམཁོའོི་ིཁོ་སྣོནོ་འིཇིག་མའི་ིལྷན་པོ་ཞིསེ་བྱ་བ།

དེ་ཡིང་ང་རང་རྨེ་ལྷོ་ཡུལོ་རྒན་གྱིི་རྫིོང་དུ་འིབྱོར་ནས་རིང་བོ་མ་ལོོན་པའིི་ཉིིན་

ཞིགི་ལོ་སློབོ་ཆནེ་ནས་འིདྲསི་ཆ་ཤིནི་ཏུ་ཆ་ེབའི་ིགྲེགོས་པ་ོཞིགི་ལོ་ང་ོའིཕྲད་བྱུང་། ཡུན་

རིང་མ་འིཕྲད་པའི་ིལོབ་གླེེང་མང་བོའི་ིཞིོར་ལོ་ཁ་ོབོས་བྲེག་སྒེོམ་ཚིང་ཞུ་བའི་ིསྐྱེེས་བུ་

དམ་པ་བསྟོན་འིགྲེའོི་ིདཔལོ་དུ་སྨནི་པ་ཞིགི་སྐུའི་ིབཀདོ་པ་རྫིགོས་སངོ་བའི་ིགཏམ་མང་

བ་ོཞིིག་བཤིད་པའི་ིངོར་བདག་ག་ིདྲན་པའི་ིངོས་ལོའིང་ལོ་ོའིད་ིགར་ངེས་དོན་གྱི་ིདམ་

པ་མང་བ་ོཞིིག་གཤིེགས་པའི་ིཕོངས་སེམས་དང་ཆབས་ཅིག་འིད་ིབ་ཚིང་ཡིང་འིད་ི

ལྟར་མ་ིམང་ག་ིར་ེལྟོས་ཁྲོོད་ནས་བཞུད་པ་ན་ིཇི་ིའིདྲའི་ིཆག་སྒེ་ོཆེན་པ་ོཞིིག་རེད་ཨང་

བསམ་བྱུང་། གྲེགོས་དེས་འིད་ིའིདྲའི་ིསྐྱེསེ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལོ་རྗོསེ་དྲན་རྩོམོ་ཡིགི་ར་ེ

བྲེིས་ན་ལོེགས་ཚུལོ་གྱི་ིསྐུལོ་མ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱིང་ཡི་རབས་སྐྱེ་ེབ་ོཐེམས་ཅད་ཀྱི་ི

བསྔགས་ཡུལོ་དུ་གྱུར་བའིི་དམ་པ་གང་དེར་ཆོས་འིབྲེེལོ་དང་ཞིིབ་ཚིགས་པའིི་ཆ་

རྒྱུས་སོགས་མེད་ཀྱིང་མ་ིམང་མང་ཚིོགས་དང་ད་ེའིབྲེེལོ་གྱི་ིསྐྱེིད་སྡུག་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ི

ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོསྲུང་སྐྱེོབ་གནང་བའི་ིདམ་པ་གང་དང་གང་ཡིིན་རུང་

ཡུལོ་ལུང་ག་ིཕྱིོགས་རིས་དང་གྲུབ་མཐེའི་ིའིཐེེན་འིཁྱེར་སོགས་ལོ་མ་ལྟོས་པར་རྗོེས་

དྲན་ནི་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡིིན་པའིི་འིོས་བབས་ལྟར་ཡུན་ཐུང་ཞིིག་གི་རིང་ལོ་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བ་ལྟར་སྙན་ངག་ག་ིརྗོསེ་དྲན་བརྩོམས་ཆོས་ཞིགི་བྲེསི་པ་ཡིནི།

ད་ེནས་ཟླ་ཤིས་འིགྱིངས་པའི་ིརིང་ལོ་གྲེོགས་པ་ོཞིིག་ག་ིཕྱིག་ནས་རྗོེས་དྲན་ངག་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།

 149  

གི་མཆོད་མེ་ཞིེས་པའིི་དེབ་གཞིི་སྲིབ་མཐུག་རན་པ་ཞིིག་ལོ་མཇིལོ་བའིི་ག་ོསྐབས་

བྱུང་ཞིིང་ད་ེན་བདག་གིས་བྲེིས་པའི་ིརྗོེས་དྲན་རྩོོམ་ཡིིག་དེའིང་བཀོད་ཡིོད། དེར་ཞིིབ་

ཏུ་མཇིལོ་དུས་བདག་ལོ་དགའི་སྡུག་ག་ིཚིོར་བ་འིདྲ་མིན་གཉིིས་བཅོས་མིན་དུ་ཐེོན་

སངོ་། དགའི་འིསོ་པ་ཞིགི་ན་ིརྗོསེ་དྲན་རྩོམོ་ཡིགི་འིབྲེ་ིམཁན་དག་ག་ིསམེས་ཁམས་གྱི་ི

འིགྱུར་བ་དང་མྱི་ངན་གྱི་ིཚིརོ་འིདུ་སགོས་ལོ་གཞིགིས་ན་སྐྱེསེ་བུ་དམ་པ་གང་དསེ་མ་ི

ཡུལོ་ལོ་བཞིག་པའི་ིཞིབས་རྗོེས་ལོ་འིོད་ཟེར་མཆེད་ཅིང་མིག་དཔེར་རུང་བའི་ིམཛིད་

པར་རྒྱུས་ལོོན་གནང་ཐུབ་ལོ། སྡུག་འིོས་པ་ནི་མིའིི་རང་དབང་གི་སྨྲ་བརྗོོད་ལོ་ཐེེ་

གཏོགས་གནང་ད་ེགཞིན་གྱི་ིབརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ིལྷུ་ལོག་བཅད་འིདོར་དང་དགོས་མེད་

ཀྱི་ིཁ་སྣོན་གནང་བའི་ིངང་ཚུལོ་ད་ེརེད། དཔེར་ན་བདག་ག་ིརྗོེས་དྲན་རྩོོམ་ཡིིག་གིས་

མཚིོན་པའི་ིརྩོོམ་ཡིིག་གཞིན་དག་ལོའིང་འིད་ིལྟར་ཐེ་ེགཏོགས་དང་བཙན་གཏོར་བྱས་

ཡིོད་པར་འིདོད་ན་རྗོེས་དྲན་རྩོོམ་ཡིིག་གཞིན་དག་ཀྱིང་རྩོོམ་པ་པོའི་ིདགོངས་བ་ང་ོམ་

ཡིིན་མིན་གྱི་ིཐེད་ལོའིང་དོགས་པ་མ་ིཟ་མཐུ་མེད་ཆགས་པ་ད་ེརེད། ལོར་འིཇིིག་རྟེེན་

སྟོེང་འིགྲེ་ོབ་མིའི་ིསྨྲ་བརྗོོད་ལོ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ་འིད་ིལོས་སྡུག་བསྔལོ་བ་ཞིིག་མེད་

ད་ེབདག་ག་ིརྗོེས་དྲན་བརྩོམས་ཆོས་ཁྲོོད་བཙན་ཤུགས་ཀྱིིས་སྨྱུ་གུའི་ིའིཕྲུལོ་འིཁོར་

བསྐོར་དེ་རང་དབང་གིས་བརྗོོད་འིདོད་ཡིོད་རིགས་ལོ་ཐེེ་གཏོགས་བྱས་པ་འིདིའིང་

ངའི་ིསེམས་སུ་ནམ་ཡིང་དང་ལོེན་བྱེད་དཀའི་བའི་ིབཀག་སྡོམ་གྱི་ིདོན་རྐྱེེན་ཞིིག་རེད། 

གལོ་ཏེ་བདག་གི་བརྩོམས་ཆོས་འིདི་ཉིིད་དུས་དེབ་དུ་འིགོད་པར་ཆ་རྐྱེེན་གྱིིས་མ་

འིཐུས་པ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན་མ་གཞི་ིནས་དུས་དབེ་དུ་བཀདོ་སྒྲོགི་མ་གནང་ན་འིགྲེགི་མདོ་

ཡིིན་མདོག་གིས་བཟ་ོབཅོས་དང་དགོས་མེད་ཀྱི་ིཁ་སྣོན་མཛིད་ད་ེདུས་དེབ་དུ་འིགོད་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

པའི་ིངལོ་ལོས་ད་ེསུ་ཞིིག་ག་ིའིདོད་པ་ཡིིན། བདག་གིས་བརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ིམཇུག་དུ་

རྩོོམ་སྒྲོིག་པ་ལོ་ཞུ་བ་མཛིད་ནས་ངའི་ིརྩོོམ་ཡིིག་འིད་ིཡིིན་གཅིག་མིན་གཉིིས་འིགོད་

རོགས་གནོངས་དང་ཞིེས་འུ་ཐུག་ཐེབས་ཟད་ཀྱིི་སྡུག་གཏམ་ཅི་ཡིང་ལོབ་མེད་ལོ་

རྩོོམ་སྒྲོིག་པ་རྣམས་ལོའིང་བརྩོམས་ཆོས་རྣམས་གཤིག་བཅོས་བྱེད་པའིི་དབང་ཆ་

བཙན་པོ་དེ་སུ་ཡིིས་གནང་བ་ཡིིན། ངས་འིདི་ལྟར་བཤིད་དགོས་དོན་ནི་རང་གི་

བརྩོམས་ཆོས་ཀྱིི་བདག་དབང་དང་ང་དང་ང་ལྟ་བུའིི་སྨྱུག་ཐེོགས་པ་རྣམས་ཀྱིི་སྨྲ་

བརྗོདོ་རང་དབང་ལོ་ཐེ་ེབྱུས་ཡིདོ་པའི་ིབཙན་ཤུགས་ད་ེགཏརོ་ཆེད་ཡིནི། 

ད་ན་ིགཤིམ་ནས་བདག་ག་ིབརྩོམས་ཆོས་ལོ་ཉིེས་པ་མེད་ཀྱིང་ཉིེས་འིགེལོ་བྱས་

པའི་ིགནད་འིགག་ག་ིསྐབས་ད་ེགླེེང་རྒྱུ་ཡིིན། ཁ་བྱང་ལོ་མྱི་ངན་སྨུག་རིའི་ིགསེབ་ཀྱི་ི

གདུང་འིབོད་རིང་མོར་འིབོད་པའི་ིབདག་ག་ིབརྩོམས་ཆོས་ད་ེདུས་རབས་ཉི་ིཤུ་བའི་ི

དུས་སྨད་ཙམ་དུ་བོད་ལོ་དར་མྱིོང་བའི་ིརྐང་བདུན་མའི་ིའིབྲེ་ིཐེབས་ད་ེསྤྱད་ནས་བྲེིས་

ཡིོད། རྩོོམ་སྟོངས་གསར་བ་འིདི་བོད་ལོ་དར་ནས་དུས་ཚིོད་ཐུང་གྲེས་ཤིིག་ལོས་

འིགོར་མེད་ནའིང་འིདིར་ཞུགས་པའིི་རྩོོམ་མཁན་དང་བརྩོམས་ཆོས་ཧ་ཅང་མང་བ་ོ

ཐེནོ་ཡིདོ། འིད་ིན་ིབདོ་རང་ག་ིསྲིལོོ་རྒྱུན་རྩོམོ་སྟོངས་གཞིརི་བཞིག་ག་ིསྟོངེ་ལོ་དངེ་སང་

འིཛིམ་གླེིང་ཤིར་ནུབ་ན་རྒྱུགས་ཆ་ེབའི་ིཚིོར་འིདུ་དང་ཡིིད་འིགྱུར་སོགས་རྩོོམ་རིག་

གསར་བའི་ིལོག་ཆ་ཁ་སྣནོ་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་ིརྩོམོ་སྟོངས་གསར་བ་ཞིགི་ཡིནི། དརེ་

བརྟེེན་འིད་ིན་ིནང་བའི་ིཐེ་སྙད་རླབས་ཆེན་དག་ལོ་འིདྲིས་ཆ་དང་ག་ོབ་མེད་པའི་ིརྩོོམ་

མཁན་དག་ལོ་ཆ་མཚིོན་ན་རང་སེམས་ཀྱིི་དགའི་སྡུག་ལོ་འིབྲེེལོ་བའིི་ཚིོར་བ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིིན་པ་ཕྱིིར་བསྒྲོགས་བྱེད་པའིི་ཐེབས་ལོམ་ཞིིག་དུ་གྱུར་ཡིོད། ཁ་ཅིག་གི་



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།

 151  

བསམ་པར་ཚིིགས་བཤིད་རྩོོམ་ཡིིག་ཡིིན་ན་ཤི་ོལོ་ོཀ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་འིདོད་པ་ན་ི

དགདོ་བྲེ་ོབའི་ིགནས་ཏ་ེད་ེལྟར་ན་མ་ིལོའི་ིརྣམ་མགུར་དང་ཇི་ོབསྟོདོ་སུམ་ཅུ་སགོས་ཤི་ོ

ལོ་ོཀ་མ་ཡིིན་ཀྱིང་ཚིིགས་བཅད་རྩོོམ་ཡིིག་ཡིིན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་གཏོང་ག་ལོ་དགོས། 

འིདིར་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཤི་ོལོ་ོཀ་སྟོེ་བོད་སྐད་དུ་ཚིིག་རྐང་བཞིིའིི་བདག་ཉིིད་ཅན་དེའིི་

རང་ལུགས་འིཛིིན་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ིའིདོད་པ་ལྟར་བདག་ག་ིབརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ིཆེས་

མཐེའི་མར་ཡིང་ཚིིག་རྐང་ཆ་མེད་དགོས་བས་སྟོོང་བ་ཞིིག་གསར་སྣོན་མཛིད་ཡིོད་པ་

ནི་ཀྱིེ་མ་ཞིལོ་མཇིལོ་མི་གནང་མི་མངོན་ནམ་མཁའིི་དབྱིངས་ནས་བཞུགས་ན་ངེད་

ཅག་དཀའི་ཞིེས་པ་ད་ེཡིིན། འིད་ིན་ིངའི་ིབརྩོམས་ཆོས་ལོ་ཆ་མཚིོན་ན་བསྐྱེར་ཟློས་

སམ་གསལོ་བཤིད་ཀྱི་ིཚིིག་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལོས་དགོས་པ་ཅ་ིཡིང་མེད་ད་ེསྐྱེེས་བུ་དམ་པ་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིལོ་མ་བཞུགས་ན་འིབངས་མི་སེར་གྱིིས་ཧ་ཅང་དཀའི་བ་བརྩོམས་ཆོས་

ཁྲོོད་ན་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ཏ་ེངུ་ཤིམ་འིཐེེན་པ་དང་མཐེའི་ལོ་འིཁྱམ་པ། ངུ་སྐད་མཆེད་པ་

སགོས་ན་ིསྐྱེསེ་བུ་དམ་པ་གང་ད་ེཞི་ིབར་གཤིགེས་པའི་ིརྗོསེ་སུ་འིབངས་མ་ིསརེ་ནས་

མྱི་ངན་དང་ཤིིན་ཏུ་དཀའི་བར་བསམ་པའི་ིངང་ཚུལོ་ད་ེམཚིོན་པ་ལོས་སྐྱེིད་པའི་ིརང་

ལུགས་མཚིནོ་པར་ཤིསེ་ལྡན་སུ་ཡིསི་ངསོ་འིཛིནི་གནང་ངམ། འིད་ིལྟར་འིདདོ་ན་ཁྱདོ་

ཀྱིསི་དགསོ་མདེ་ཀྱི་ིཚིགི་རྐང་དསེ་བདག་ག་ིབརྩོམས་ཆསོ་ལོ་སྙན་ངག་ག་ིཁྱད་ཆསོ་

ཟུར་སྣནོ་གནང་རྒྱུ་ལྟ་ཞིགོ ད་ེལོས་ལྡགོ་སྟོ་ེསྙན་ངག་ག་ིང་ོབ་ོསྒྲོབི་ནས་གསལོ་བཤིད་

རྩོོམ་ཡིིག་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལོ་བཅོས་བསྒྱུར་གནང་ཡིོད་པ་ན་ིསུ་ལོན་པ་རེད། དགོས་པ་

མེད་སར་གསར་སྣོན་དང་དགོས་པའི་ིདབང་གིས་བླ་ལྷག་ག་ིཚིིག་ཁ་ཤིས་ཡིོད་པ་སྟོ་ེ

ཁ་བྱང་གི་གཤིམ་ན་བྲེག་སྒེོམ་སྤྲུལོ་བའིི་སྐུ་ཞིི་བར་གཤིེགས་རྗོེས་སུ་ཞིེས་ཁ་བྱང་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

དང་འིབྲེེལོ་བའིི་བརྗོོད་གཞིི་དང་མཇུག་ན་དགོས་དབང་གིས་ཅེས་པ་འིདིའིང་ཡུལོ་

བསིལོ་མོ་ལྗོོངས་ཀྱིི་ངག་རིག་སྨྲ་བའིི་གྲེལོ་མཐེའི་བ་བན་ཤུལོ་དཔལོ་མཁར་རྒྱལོ་

གྱིསི་དམ་པ་ད་ེཉིདི་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤིགེས་པའི་ིརྗོསེ་སུ་འིབངས་མ་ིཚིགོས་ཀྱི་ིམྱི་ངན་ཞུ་

བའི་ིཚུལོ་སོགས་ལོ་གཞིིགས་ནས་གང་དྲན་ཐེོད་ཤིར་གྱིིས་རིག་བྱེད་ངག་ག་ིལོམ་ལོ་

དྲངས་ནས་རྗོེས་དྲན་མཆོད ་པའིི་མེ་ཏོག ་གི་ཚུལོ་དུ་ཕྱིི་ལོོ༢༠༠༧ལོོའི ་ིཟླ་

༨ཚིེས༢༥ཉིིན་རྨེ་ལྷོ་སོག་རྫིོང་སློོབ་འིབྲེིང་ནས་སྤྲོོས་པ་དགེའིོ།ཞིེས་ཡིིག་ཆུང་གིས་

བཀདོ་པ་རྣམས་སྣང་དགོས་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མདེ་པར་ཕོངས་མདེ་དུ་འིདརོ་བ་ན་ིཇི་ིའིདྲའི་ི

དགོད་བྲེ་ོལོ་ཡི་ང་བའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིགཤིག་བཅོས་བཙན་པ་ོཞིིག་རེད་ཨང་། རྩོོམ་

སྒྲོིག་པ་ལོགས་ངའི་ིསྙན་ངག་ག་ིདག་ེརྒན་ཡིིན་ན་མ་གཏོགས་འིད་ིལྟར་བཅད་འིདོར་

དང་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་ན་ངའི་ིསེམས་དང་གཤིིས་ལོ་འིབྲེེལོ་བའི་ིབརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ི

བརྗོོད་འིདོད་རང་དབང་དེ་གང་ནས་འིཚིོལོ། རྗོོད་བྱེད་ཚིིག་གི་ཆ་ལོའིང་བསམ་

བཙུགས་ནས་བཟ་ོབཅོས་བྱས་ཡིོད་པ་སྟོ་ེམ་རྩོོམ་ན་ད་ལྟ་སྡུག་གུར་བཞིད་པའི་ིམ་ེ

ཏོག་དག་ཀྱིང་མག་ོབ་ོསྨད་ནས་ངུ་ཤིམ་འིཐེེན།ཟོལོ་བྲེལོ་མྱི་ངན་བར་མེད་འིབྱིན་པའི་ི

སྦྲེང་བུའི་ིཚིོགས་ཀྱིང་མཐེའི་ལོ་འིཁྱམ།ཞིེས་ད་ལྟའི་ིཚིིག་ག་ིནུས་པས་སྔོན་ཆད་འིད་ི

ལོས་ལྡོག་པ་མཚིོན་པ་བརྒྱུད་དམ་པ་གང་ཉིིད་བཞུད་ཟིན་པའི་ིདུས་ད་ལྟར་མཚིོན་ན་

ཞིསེ་པའི་ིཚིགི་ག་ིག་ོབ་ཡིདོ་པ་དང་མ་ེཏགོ་གསི་མག་ོབ་ོསྨད་ནས་ངུ་ཤིམ་འིཐེནེ་ཞིསེ་

ཏིང་འིཛིིན་རབ་རྟེོག་གི་རྒྱན་བཀོལོ་ནས་བརྗོོད་འིདོད་ཀྱིི་སྙིང་བོར་ཚིིག་རྒྱན་གྱིི་

ཐེབས་ལོམ་སྤྱད་ནས་མ་ིམ་ཟད་མ་ེཏོག་དག་གིས་ཀྱིང་ངུ་ཤིམ་འིཐེེན་ཞིེས་པའི་ིག་ོབ་

དྲངས་ཡིོད་ཀྱིང་རྩོོམ་སྒྲོིག་པས་དོན་ང་ོམར་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ིམཛིེས་སྡུག་ག་ིཆོས་
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ཉིིད་ཞིིབ་འིབྲེ་ིབྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བཟ་ོབཅོས་བྱས་ཡིོད་པ་སྟོ་ེསྡུག་གུར་བཞིད་པའི་ི

མ་ེཏོག་དག་ཀྱིང་མག་ོབ་ོསྨད་ད་ེརྙིིད་ལོ་ཕྱིོགས། བཅོས་མིན་མྱི་ངན་ཁ་རུ་འིབྱིན་པའི་ི

སྦྲེང་བུའི་ིཚིོགས་ཀྱིང་མཐེའི་རུ་འིཁྱམས།ཞིེས་བཀོད་ཡིོད་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་ཚིིག་རྐང་

ཕྱི་ིམ་དེར་བདག་གིས་བར་མེད་འིབྱིན་པ་ཞིེས་མྱི་ངན་གྱི་ིངུ་ཤིམ་བར་མཚིམས་མེད་

པར་སྒྲོོག་བཞིིན་ཞིེས་བརྗོོད་འིདོད་ཡིོད་མོད་རྩོོམ་སྒྲོིག་པས་སེམས་ནས་མ་ཡིིན་པར་

ཁ་རུ་འིབྱིན་པ་ཞིེས་མྱི་ངན་གྱི་ིངུ་སྐད་རྫུན་མ་ཞིིག་ཏུ་བཅོས་འིདུག་པ་ན་ིདམ་པ་གང་

ད་ེགཤིེགས་པའི་ིདུས་འིད་ིལྟ་བུའི་ིགནས་བབ་ལོ་སྦྱར་ནས་དཔྱད་ན་ཇི་ིའིདྲའི་ིབཀྲ་

ཤིིས་སྣ་ནག་མའིི་བཟོ་བཅོས་དམེ་བོ་ཞིིག་རེད་ཨང་། ཟོལོ་བྲེལོ་ལོ་བཅོས་མིན་དུ་

བཅསོ་པ་དང་འིཁྱམས་ལོ་ཡིང་འིཇུག་སྣནོ་སྟོངས་ཀྱི་ིབཟ་ོལྟ་ལོ་དཔྱད་ན་རྩོམོ་སྒྲོགི་པ་

ཞིིག་ཡིིན་ན་ཅིས་ཀྱིང་ཐེ་སྙད་གཅིག་གཉིིས་ཙམ་བརྗོ་ེབསོར་མ་བརྒྱབ་ན་ལོ་རྒྱ་ཤིོར་

བའི་ིཉིེན་ཁ་ཡིོད་ཟེར་བ་དང་འིདྲ་ཨང་། ད་དུང་དེབ་གཞི་ིདེའི་ིཞུ་དག་པའི་ིགཏམ་ན་

ངས་ཀྱིང་ཧ་ཅང་མ་ིམཚིམས་པའི་ིསྡབེ་སྦྱརོ་འིགའི་ཟུང་དང་ཡི་ིགའེི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་ནརོ་

སྐྱེོན་སོགས་མིག་གིས་ཟིན་ཚིོད་ལྟར་བཅོས་པ་ཙམ་ལོས་ཁོང་ཚིོའིི་ལྷད་མེད་ཀྱིི་

སེམས་པ་ལོ་ཤིེས་རློམ་གྱི་ིརྨེ་ཁ་ག་ལོ་བཟ་ོསྲིིད་ཅེས་ཁ་ནས་ཐེལོ་ཡིོད་མོད་སེམས་

རྣལོ་དུ་ཕོབ་ནས་དཔྱད་པ་མ་ིགཏོང་བར་འིོལོ་ཚིོད་ཀྱིིས་སྨྱུ་གུའི་ིམཚིོན་ཆ་བསྣམས་

ནས་སེམས་དང་བསམ་པའི་ིབརྗོོད་འིདོད་ཀྱི་ིབརྩོམས་ཆོས་ལོ་དགོས་མེད་ཀྱི་ིབཅད་

འིདོར་གནང་ན་ལྷད་མེད་ཀྱི་ིསེམས་པར་ཤིེས་རློམ་གྱི་ིརྨེ་ཁ་བཟོས་པ་མ་ཡིིན་གྲེང་། 

ཁྱད་པར་དུ་གོང་ནས་ཞུས་པ་བཞིིན་བརྩོམས་ཆོས་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་དོན་དང་རྗོོད་བྱེད་

ཚིིག་གང་གི་ཆར་ཡིང་དོན་མེད་གསར་སྣོན་དང་དགོས་གལོ་བཅད་འིདོར་བྱས་ན་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

རྩོོམ་པ་པོའི་ིབདག་དབང་དང་བརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ིབདག་དབང་སུ་ཡིིས་འིཁུར་དགོས། 

འིད་ིལྟར་བླ་ོརྣལོ་དུ་ཕོབ་ནས་ཞིིབ་འིདང་ཞིིག་བརྒྱབ་ན་བོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་སྒྲོིག་པའི་ིལོས་

ཐེོགས་མ་ིསྣ་དག་ག་ིརང་སྣང་དང་ཤིེས་རློམ་གྱི་ིབཟ་ིཁའི་ིཁྲོོད་ནས་ང་ཚི་ོན་ིཇི་ིའིདྲའི་ི

བདག་དབང་མེད་པའིི་གཡིོག་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་རེད་ཨང་། ཡིིན་ནའིང་བདག་གི་

བརྩོམས་ཆོས་ཀྱི་ིདྲོད་ཁོལོ་ལོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིའིཇིག་མའི་ིལྷན་པ་ནམ་ཡིང་མ་ིདགོས་ལོ་

དངེ་ཕྱིནི་ཆད་ཀྱིང་མ་ིདགོས་པའི་ིདམ་བཅའི་སྙངི་ལོ་བྲེསི་ཡིདོ།

ཅེས་པ་འིད་ིཡུལོ་བསིལོ་མ་ོལྗོོངས་ཀྱི་ིསའི་ིཆ་ཤིས་རྨེ་ཀླུང་སྒེེག་མ་ོདལོ་གྱིིས་འིབབ་པའི་ིལྷ་ོ

ཕྱིགོས་ཀྱི་ིའིབྲེགོ་པའི་ིརྫིངོ་མཁར་ཞིིག་ཏུ་ཕྱི་ིལོ2ོ008-4-2ལོ་ཤིར་མར་བྲེསི་པ་དགེའི།ོ
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ལ་ོརྒྱུས་ཉིམས་ཞིབི་པོ་ཞིགི་ག་ིདྲིག་པོའོི་ིགཏམ།

ཉི་ེབའི་ིཆར་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་སྤྱ་ིདང་ཁྱད་པར་དུ་དམངས་སྲིོལོ་རིག་གནས་དང་

འིབྲེེལོ་བའི་ིབོད་ས་གནས་ས་ོསོའི་ིཚི་ོབ་དག་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་བྲེིས་དང་བྲེ་ིབཞིིན་པའི་ིསྒེང་

རདེ། ད་ེདང་ཆབས་ཅགི་འིཁྱགོ་གཟུགས་ཀྱི་ིརྩོ་བའི་ིལོངས་ཕྱིགོས་དང་འིབྲེལེོ་ནས་རང་

འིདདོ་སྒེསོ་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་བཟ་ོབཅསོ་བྱདེ་པ་དང་ཚི་ོབ་ཁག་ག་ིསྔར་བྱུང་མསེ་བའོི་ིདགའི་

སྐྱེ་ོམཚིང་གསུམ་གྱི་ིགཏམ་རྒྱུན་སགོས་དང་དུ་ལོནེ་མ་འིདདོ་པར་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་

དག་ལོ་བཟ་ོབཅསོ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་རྫུན་མའི་ིརགིས་དར་ཁྱབ་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པའི་ི

སྣང་ཚུལོ་ཀུན་ལོ་གསལོ་ཆ་ཡིོད་པ་ད་ེརེད། ལོ་ོརྒྱུས་ཉིམས་ཞིིབ་པ་གངས་འིཚིོའི་ིལོ་ོ

རྒྱུས་ནརོ་བ་དང་ལོ་ོརྒྱུས་རྫུན་མ་ཞིསེ་པའི་ིབརྩོམས་ཆསོ་ལོ་སློབོ་སྦྱངོ་དང་དའེི་ིབླངས་

བྱ་ལྟར་ལོ་ོརྒྱུས་ཉིམས་ཞིབི་ཀྱི་ིཁྲོདོ་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལོ་འིཁྱགོ་པརོ་བྲེསི་པ་རྣམས་

ལོ་དྲག་པའོི་ིའིསོ་ལོངས་བྱདེ་རྒྱུ་ན་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོ་འིགན་ཁུར་བའི་ིརྟེགས་མཚིན་བླ་ན་མདེ་

པ་ཞིིག་ལོ་ངོས་འིཛིིན་ཞུ་བཞིིན་ཡིོད། དེའི་ིངང་ཚུལོ་ན་ིའིད་ིལྟར་ག་ོཐུབ་སྟོ་ེབོད་ས་

གནས་ཁག་ག་ིགདདོ་མའི་ིཚི་ོབའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོ་བསམ་བཙུགས་ནས་བཟ་ོབཅསོ་བྱས་ཏ་ེ

ལོ་ོརྒྱུས་རྫུན་མ་འིབྲེ་ིབའི་ིསྐོར་ད་ེཡིིན་ལོ་འིདིའི་ིསྐོར་ཡིང་ཧ་ིཧྥན་ནམ་བོད་མིང་བསོད་

ནམས་རྩོ་ེམོས་བོད་ཀྱི་ིཚི་ོབའི་ིསྐོར་གྱི་ིརིག་གནས་ཡིག་པ་ོམ་ིམཁྱེན་ཀྱིང་ཁོང་གིས་

གཙ་ོསྒྲོགི་བྱས་པའི་ིབདོ་ཀྱི་ིཚི་ོབའི་ིལོམ་ལུགས་ཞིབི་འིཇུག་ཟརེ་བའི་ིདབེ་གཟུགས་ལྟ་

བུ་རེད། ད་ེལོས་གཞིན་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིིག་ན་ིད་ལྟ་ཚི་ོབའི་ིལོ་ོརྒྱུས་རྫུན་མ་འིབྲེ་ིབའི་ི

ལུགས་སྲིལོོ་ཞིགི་དར་ཁྱབ་འིབྱུང་བཞིནི་ཡིདོ་ལོ་བདོ་པ་རང་ག་ིནང་ཁུལོ་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ལོ་བཟ་ོབཅསོ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་རྫུན་མ་བྲེསི་ཆགོ་པར་རྒྱབ་སྐྱེརོ་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་

ད་ེརདེ། ཚིབ་མཚིནོ་ཁ་ཤིས་དྲངས་ནས་བཤིད་ན་མ་ིལོ་ོབརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་ཨ་མད་ོས་ཆ་

ནས་རྩོ་བ་རྒྱས་པའི་ིསྤྱ་ིཐེར་ཤུལོ་ཚི་ོགསུམ་གྱི་ིཡི་གྱིལོ་བདུད་ཤུལོ་གླེའོུ་ཚི་ོབ་ཀླུ་ཚིང་

དུ་བཅོས་པ་དང་བན་ཤུལོ་པཎ་ཤུལོ་དུ་བཅོས་པ། བོན་སྐོར་ཨྃ་སྐོར་དུ་བཅོས་པ་

སོགས་གནའི་བོའི་ིཚི་ོམིང་རྙིིང་བ་དག་ལོ་བག་ཚི་མེད་པར་བཟ་ོབཅོས་བྱས་ནས་ལོ་ོ

རྒྱུས་རྫུན་མ་འིབྲེ་ིབའི་ིསྐརོ་ད་ེཡིནི་ལོ་ད་ེརྣམས་འིབྲེ་ིབའི་ིརྩོམོ་པ་པ་ོརྣམས་སྒེརེ་ངསོ་ན་

དགོས་པ་གལོ་ཆེན་དང་ཕྱིོགས་ར་ེབའི་ིསྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་ར་ེའིགོད་རྒྱུ་ཡིོད་པ་གདོན་

མ་ིཟ་མདོ་མ་ིགཅགི་གསི་མ་ིམང་མང་ཚིགོས་ཀྱི་ིཚིབ་བྱས་ནས་མ་ིམང་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོ་

གང་འིདདོ་སྒེསོ་བཟ་ོབཅསོ་བྱས་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརྫུན་མར་བསྒྱུར་བ་ན་ིནག་ཉིསེ་

ཚིབ་ཆནེ་ཞིགི་ཡིནི་པ་སྨར་ག་ལོ་དགསོ། བདོ་ས་གནས་ས་ོསའོི་ིས་མངི་རྙིངི་བ་དང་ཚི་ོ

མིང་རྙིིང་བ་དག་གིས་གནའི་བོའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབྱུང་རིམ་དང་ང་ོམཚིར་བའི་ིགཏམ་རྒྱུད་

དག་སྲུང་འིཛིིན་བྱས་ཡིོད་པ་མ་ཟད་བོད་ཆེན་པོའི་ིདུས་སྐབས་སུ་མཐེའི་སྲུང་འིགན་

ལོེན་གྱིི་བརྗོོད་བྱ་དག་ཀྱིང་མངལོ་དུ་སྦྲུམ་ཡིོད་སྟོབས་རང་འིདོད་ཀྱིིས་བཟོ་བཅོས་

བརྒྱབ་ནས་ང་ོབོར་རྫུན་མར་གཏོང་ག་ལོ་འིོས། རང་རྒྱལོ་གྱི་ིམཁས་པ་ཀྲོའུ་ཨེན་ལོ་ེ

ནས་བོད་ཀྱི་ིས་མིང་ཚི་ོམིང་གིས་སྲུང་འིཛིིན་བྱས་ཡིོད་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབདེན་དཔང་

འིད་ིགལོ་ཆེན་པརོ་གཟིགས་ནས་བདོ་ས་གནས་ས་ོསའོི་ིས་མིང་ཚི་ོམིང་དག་རྒྱ་ཡིིག་

རྒྱ་སྐད་ལོ་བསྒྱུར་བ་དང་གཅགི་གྱུར་གྱིསི་ཀྲུང་གའོི་ིས་ཁྲོའི་ིསྟོངེ་ལོ་འིགདོ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱི་ིབྱ་

གཞིག་རླབས་ཆནེ་སྒྲུབ་ཡིདོ་པ་ན་ི《 བདོ་རང་སྐྱེངོ་ལྗོངོས་ས་ཆའི་ིམངི་དབེ》  གསང་བའི་ི

དབེ་གྲེངས་ཁ་བ་དང་《 མཚི་ོསྔནོ་ཞིངི་ཆནེ་གྱི་ིས་ཆའི་ིམངི་དབེ་གསང་བ་ཅན》 དག་ལོ་
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ཞིབི་གཟགིས་གནང་ན་འིདའིི་ིསྐརོ་གསལོ་བརོ་ཤིསེ་ཐུབ་པར་འིགྱུར། དརེ་བརྟེནེ་གངོ་

གསལོ་ཚི་ོམངི་རྙིངི་བ་དག་ཀྱིང་གནའི་བའོི་ིལུགས་ལྟར་རང་སརོ་བཞིག་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་ིབདནེ་དཔང་ཉིག་གཅགི་དུ་བསྐྱུར་བར་ཐུགས་རྗོ་ེཞུ་འིབདོ་གནང་རྒྱུ་ཡིནི་པ་དང་ཐེ་

སྙད་ད་ེདག་ག་ིརང་སྟོངེ་ན་སྐྱེནོ་འིདགོས་དང་ངན་མཚིང་ག་ིཆ་ཕྲ་མ་ོར་ེགནས་སྲིདི་ཀྱིང་

བདོ་སྤྱའིི་ིལོ་ོརྒྱུས་བསམ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་ན་ན་ིད་ེདག་ལོ་སྣང་དགོས་ཅ་ིཡིང་མཛིད་མ་ི

དགོས་པར་མ་ཟད་སྐྱེོན་མཚིང་གིས་གྲུབ་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡིོད་ཚིད་ལོ་འིགྱུར་བ་གཏོང་

དགོས་ན་བོད་སྤྱིའིི་ལོ་ོརྒྱུས་ནི་བཙན་པ་ོརྣམས་ལོ་དུག་བྱིན་ནས་རང་མི་རང་གིས་

གསདོ་པ་དང་ཕྲག་དགོ་ག་ིམདུང་རྩོ་ེརྣནོ་པ་ོནང་ལོ་བསྐརོ་ནས་ཁྲོག་ག་ིརྦ་རླབས་འིཕྱུར་

བ་སགོས་མདརོ་ན་““ཁྲོག་””དང་““དུག””ག་ིསྐྱེནོ་མཚིང་འིབའི་ཞིགི་ལོས་མཐེངོ་རྒྱུ་

མདེ་པས་ང་ོབ་ོརྫུན་དུ་བསྒྱུར་ནས་ལོ་ོརྒྱུས་རྫུན་མ་མང་བ་ོའིབྲེ་ིདགསོ་བར་ཟད་ད།ོདརེ་

བརྟེེན་བདུད་ཤུལོ་གླེོའུ་ཚིང་ག་ིགླེོའུ་ཞིེས་པའི་ིཡི་ིག་ེཡི་ིསྒྲོ་ད་ེཁ་སྐད་ཡིིན་པ་དང་དག་

ཡིགི་གསར་བསྒྲོགིས་ལོས་ད་ེལྟར་མ་ིའིབྱུང་བར་ཡི་ིག་ེལོ་འིགདོ་དུས་དཀའི་ཚིགེས་ཆ་ེ

བར་སྨྲ་ན་སྐྱེོན་མེད་ད་ེབོད་ཀྱི་ིཡིིག་ཚིངས་རྙིིང་བ་རླངས་ཀྱི་ིཔ་ོཏ་ིབས་ེརུ་རྒྱས་པའི་ི

ཤིགོ་ངསོ་ཉི་ིཤུ་བར་““གླེའོུ”” ཡིགི་ག་ིསྒྲོ་ཡིདོ་པར་མ་ཟད་ལོ་ོརྒྱུས་རབ་འིབྱམས་སྨྲ་

བའི་ིམཁས་དབང་བཤིད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚིོའི་ིགསུང་ནའིང་མཇིལོ་རྒྱུ་འིདུག་པས་འིགྲེ་ོབ་

རགིས་དྲུག་ག་ིཐེ་མ་གནདོ་སྦྱནི་ནག་པའོི་ིརགིས་ཀྱི་ིཀླུ་ལོས་དལོ་བརྒྱད་འིབྱརོ་བཅུའི་ི

མའིི་ིལུས་རྟེནེ་ཐེབོ་པའི་ིགླེའོུ་ཡིགི་ད་ེཅསི་མ་ལོགེས། ད་ེབཞིནི་བན་ཤུལོ་པཎ་ཤུལོ་དུ་

བཅོས་པའི་ིཀློད་པ་སྟོོང་བ་ཅན་རྣམས་ནས་ཀྱིང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ིའིཇིིག་རྟེེན་ལོ་རྒྱའི་ི

སྣང་བ་དང་འིབྲེགོ་པ་ཕྱུགས་རྫིའིི་ིཁ་དཔུང་ལོ་དམགིས་ནས་རྗོ་ེཐེར་ཤུལོ་བའི་ིརྣམ་ཐེར་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

དང་ཨ་རིག་གི་ལོོ་རྒྱུས་ལོས་འིབྱུང་བ་ལྟར་རྒན་པོ་བན་དེ་བྱམས་ཀྱིི་ཕྱིི་ཐེོགས་བུ་

རབས་ཚི་རྒྱུད་ཡིིན་པ་ཁས་ལོེན་མ་འིདོད་པར་ལྔ་རིག་སྨྲ་བའི་ིཔཎྜིིཏ་ཞིིག་ག་ིཤུལོ་དུ་

སྒྲུབ་པ་ན་ིབསམ་མེད་བྱིས་པའི་ིཅོལོ་ལོབ་འིབའི་ཞིིག་སྟོ་ེཆ་འིཇིོག་ག་ལོ་ཡིོད། བན་

ཤུལོ་ཚི་ོབ་འིད་ིཔཎྜིཏི་ཞིགི་ག་ིཤུལོ་ཡིནི་པ་ཕོར་ཞིགོ་འིདའིི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཁྲོདོ་དུ་པཎྜིཏི་ཞིགི་

འིབྱུང་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིམིང་ཙམ་ཡིང་སྨྲ་རྒྱུའི་ིཁུངས་ཡིོད་ན་མག་ོབ་ོརྒྱན་དུ་བཙུགས་

ནས་ལྟད་མོར་རོལོ་རྒྱུ་མ་ཟད་མེས་བ་ོབན་ད་ེབྱམས་ཟོག་རྫི་ིནས་པཎྜིིཏར་སྒྲུབ་ཐུབ་

པའི་ིརགིས་པ་ཡིདོ་ནའིང་རྗོསེ་སུ་ཡི་ིརངས་ཀྱི་ིཁ་བཏགས་བཟུང་ནས་མཇིལོ་ཁ་ཞུས་

ཀྱིང་ཆོག མིན་ན་རང་ག་ིརྣམ་རྟེོག་འིཁྲོིགས་པ་ཙམ་ཏ་ེསེམས་ཞིིབ་མོར་རྣལོ་དུ་ཕོབ་

ནས་སམོས་དང་སྤྱ་ིཐེར་ཤུལོ་ཚི་ོགསུམ་དང་གླེའོུ་གངོ་འིགོ་བར་གསུམ་གྱི་ིརྒན་གཞིནོ་

ཀུན་གྱི་ིཁ་རྒྱུན་ན་བན་ཤུལོ་ཞིསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་བྱང་ཆ་ེབས་བན་ཤུལོ་པ࿄་ཤུལོ་དུ་བཟ་ོ

བཅསོ་གནང་དགསོ་ན་ད་ེདག་ལོ་ངག་ཁྲོམིས་བཙན་པ་ོའིཇིགོ་དགསོ་བར་སྣང་བས་མ་

པུའུ་ཧྥང་ལྟ་བུའི་ིབཙན་སྐུལོ་བ་ཞིིག་གྲེོགས་སུ་བསྟོེན་པར་རིགས་ས་ོཞིེས་ཀུ་ར་ེདང་

བཅས་ཐེལོ་ལོ།ོ བནོ་སྐརོ་ཨ་ྃསྐརོ་དུ་ཐེགོ་མར་བཅསོ་མཁན་ན་ིས་དའེི་ིཤིསེ་ལྡན་པ་བྱ་

མད་ོརིན་བཟང་ཞུ་བ་ཡིིན་པར་མངོན་ཏ་ེཉི་ེབའི་ིཆར་ཁོང་གིས་མཛིད་གནང་ཡིོད་པའི་ི

ལོ་ོརྒྱུས་དཔ་ེཆ་ཁ་ཅགི་ག་ིཁྲོདོ་དུ་མངནོ་ཅངི་སྤྱརི་ན་ཁངོ་ལོ་བནོ་སྐརོ་ཨ་ྃསྐརོ་དུ་བཅསོ་

བའི་ིབསམ་བླ་ོགུ་དགོ་པ་ོད་ེའིདྲ་ཞིགི་འིབྱུང་བར་ང་ལོ་ཡིདི་ཆསེ་མདེ་ཀྱིང་གང་ལྟར་དབེ་

གཞི་ིདེའི་ིཁྲོོད་དུ་ད་ེལྟར་འིབྱུང་བས་རྗོེས་སུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཇི་ཡུན་

ཙམ་ལོ་ཤིར་མར་བྲེསི་ནས་སྤེལེོ་ལོ།ོ།
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བསམ་བློ་ོདང་བསམ་བློ་ོབའི་ིསྐོརོ་གྱི་ིདཔྱད་པོ།

བསམ་བླ་ོཞིེས་པ་ན་ིབརྟེགས་ཅིང་དཔྱད་པའི་ིསྒེ་ོནས་ཡིིད་ལོ་ཡིང་ཡིང་བསམ་

ཤིངི་ད་ེལོས་གཞིན་འིདར་དུ་མདེ་པའི་ིམཐེར་ཐུག་ག་ིབླ་ོད་ེལོ་བྱ།ད་ེལྟ་བུའི་ིབདག་ཉིདི་

དུ་གྲུབ་པའི་ིགང་ཟག་ད་ེལོ་བསམ་བླ་ོབ་ཅེས་བྱ་ཞིིང་ངེས་དོན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོབ་ཞིིག་ཏུ་

གྲུབ་པའི་ིའིབྲེས་རྟེགས་གཅགི་ན་ིདའེི་ིབསམ་བླསོ་ཤིསེ་རབ་རྒྱ་ཆའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིབླ་ོ

ལོ་ཤུགས་རྐྱེེན་ངེས་ཅན་ཐེེབས་ཤིིང་བསམ་བླ་ོདེའི་ིརྗོེས་འིཇུག་པ་ཧ་ཅང་མང་བོས་

དེར་ལོམ་སྲིོལོ་ཡིངས་བོ་ཞིིག་ཕྱིེས་ཡིོད་མིན་དེ་ཡིིན། རང་ག་བའིི་བསམ་བློ་བར་

མཚིོན་ན་བསམ་བླ་ོཞིེས་པའི་ིམཐེར་ཐུག་ག་ིབླ་ོད་ེཉིིད་རྒྱུད་ན་ཡིོད་ཀྱིང་མ་ིསྒེེར་གྱི་ི

རྒྱུད་ན་བགས་ལོ་ཞི་བའི་ིཚུལོ་དུ་ཡིོད་པས་བསམ་བློའི་ིརྒྱུ་ནོར་རིན་ཐེང་བྲེལོ་བ་ད་ེམ་ི

གཞིན་གྱི་ིབག་ོསྐལོ་དུ་ཐེབོ་ཐུབ་མདེ། གངོ་སྨྲསོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོན་ིབསམ་བླ་ོལོ་

སྒྲོ་ཡིངས་དོག་གཉིིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དོག་འིཇུག་གི་བསམ་བློའི་ིགོ་དོན་དེ་ཡིིན། ཡིིན་

ནའིང་མ་ིཞིིག་ག་ིརྒྱུད་ན་སྒྲོ་དོག་འིཇུག་ག་ིབསམ་བླ་ོད་ེའིདྲ་ཡིོད་པ་ཡིིན་ན་ད་ེཉིིད་ཕྱི་ི

རུ་མངོན་མ་མངོན་གང་ལྟར་ཡིང་བསམ་བློ་དེ་ཉིིད་མི་དེའིི་རིན་ཐེང་བྲེལོ་ཞིིང་སྲིོག་

ལོས་གཅེས་པའི་ིརྒྱུ་ནོར་གལོ་ཆེན་ཡིིན་སྟོབས་འིཛིམ་གླེིང་ས་སྒེང་རིལོ་མོའི་ིཁྱོན་ན་

བསམ་བློའི་ིཆེད་དུ་གཅེས་པའིི་ཚིེ་སྲིོག་བོར་བའིི་དྲན་དབང་ཧ་ཅང་མང་བ་དེ་

རེད།འིཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་ོཕོལོ་ཆ་ེབའི་ིརྒྱུད་ན་བསམ་བླ་ོཞིེས་པའི་ིམཐེར་ཐུག་ག་ིབླ་ོད་ེ

ཉིིད་ཡིོད་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་ཞིིང་འིཇིིག་རྟེེན་ལྟ་ཚུལོ་དང་བསམ་ཕྱིོགས་ཐེོར་ར་ེཙམ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ར་ེཡིོད་པ་ཡིིན་ལོ་ད་ེཙམ་ཡིོད་པར་བསམ་བླ་ོབ་ཞིེས་པའི་ིམིང་གདགས་དུ་མེད་ཀྱིང་

དེ་ཡིང་སྒྲོ་ཡིངས་འིཇུག་གི་བསམ་བློའི་ིཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིིན་ནོ།མི་ཞིིག་གི་

བསམ་བློའི་ིནང་དུ་མ་ིཞིིག་ག་ིཡིོད་ཚིད་འིདུས་བའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་བསམ་བླ་ོམཐེར་

ཐུག་པ་ད་ེརྒྱུད་ལོ་ཡིོད་ཚུལོ་ཧ་ཅང་དཀའི་བའི་ིགནད་འིགག་ད་ེརང་རེད། འིཇིིག་རྟེེན་

གྲེགས་ཚིད་ལོ་བསམ་བླ་ོཞིེས་པ་ན་ིབསམ་ཚུལོ་དང་སེམས་ཀྱི་ིདྲན་ཚུལོ་ཙམ་ལོ་ག་ོ

བ་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་ཡིང་ཆེས་གདོད་མའིི་དུས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིགོ་དོན་དེ་ཉིིད་ལོས་

འིཕོལེོ་རྒྱས་ཆནེ་པ་ོཕྱིནི་པའི་ིསྒྲོ་དགོ་འིཇུག་ག་ིབསམ་བླ་ོད་ེལོ་ཟརེ་བ་ན་ིམ་ཡིནི་ན།ོ ། 

སྤྱིར་ན་བསམ་བླ་ོཞིེས་པ་ན་ིཧ་ཅང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆ་ེཞིིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚིོགས་པའི་ིཐེ་

སྙད་རླབས་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་བསྙོན་དུ་མེད་ཅིང་དུས་རབས་རིམ་པའི་ིནང་ཤིེས་རིག་

ག་ིབྱུང་འིཕོེལོ་དང་འིབྲེེལོ་ཏ་ེབསམ་བློའི་ིག་ོདོན་ལོའིང་འིཕོེལོ་རྒྱས་རབ་དང་རིམ་པ་

ཕྱིིན་ནས་ད་ལྟ་ཕོལོ་ཆེར་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ིབསྟོན་བཅོས་ཁྲོོད་དུ་སྣང་བའི་ིགྲུབ་

མཐེའི་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་ད་ེལོ་འིགྲེན་བཟོད་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། གང་འིདྲ་ཞིིག་ལོ་བསམ་

བློ་བ་ཟེར་ཞིེས་པའིི་དྲི་གཞིི་འིདི་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འིགག་གི་དྲི་གཞིི་ཞིིག་སྟོེ་མཐེའི་

གཅིག་ཏུ་ཁ་ཚིོན་བཅད་ནས་ལོན་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ིདྲ་ིགཞི་ིཞིིག་མ་རེད། འིཛིམ་གླེིང་

ཤིར་ནུབ་ཀྱི་ིཤིེས་རིག་ག་ིམ་ལོག་ཁྲོོད་ན་བསམ་བླ་ོཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིཉིིད་ས་ཁྱབ་

རྡེ་ོཁྱབ་དུ་ཕྱིནི་ནས་ལོ་ོང་ོམང་བ་ོཞིགི་འིགརོ་ཡིདོ་ནའིང་གང་འིདྲ་ཞིགི་ལོ་བསམ་བླ་ོབ་

ཟེར་ཞིེས་པའིི་གནད་དོན་འིདི་ལོ་ཕྱིོགས་རེ་བ་ཙམ་ལོས་ཆ་ཡིོངས་སུ་སྙོམས་པའིི་

དབྱེ་ཞིིབ་གསལོ་བོ་ཞིིག་བྱས་ཡིོད་པ་མ་མཐེོང་ལོ་བསམ་བློ་བ་ཞིེས་པའིི་ཐེ་སྙད་

བཀོལོ་སྤྱོད་བྱས་པ་མང་བ་ོམཐེོང་རྒྱུ་འིདུག་ག།ོ དེར་བརྟེེན་བསམ་བླ་ོདང་བསམ་བླ་ོ



དེབེ་ཐེརེ་ནག་པོོ།
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བའིི་ཚིད་གཞིི་ནི་འིདོར་དུ་མེད་པའིི་རིག་གཞུང་གི་གནད་དོན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད་པ་

རེད། གནད་དོན་འིད་ིཉིིད་གསལོ་བོར་ཐེག་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་འིཇིིག་རྟེེན་

དང་འིཇིིག་རྟེེན་ལོས་འིདས་པའི་ིཤིེས་རིག་གང་དང་གང་ལོ་སྦྱོང་མཁན་གྱི་ིའིདས་མ་

འིོངས་ད་ལྟའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོསུ་དང་གང་ཡིིན་རུང་བསམ་བླ་ོཡིོད་མེད་དང་བསམ་བླ་ོབ་ཡིིན་

མིན་གསལོ་བོར་ཤིན་འིབྱེད་ཐུབ་པ་ཡིིན་པས་ཧ་ཅང་གལོ་ཆེར་མཐེོང་ལོ་དེ་མིན་

བསམ་བློ་བ་ཞིེས་པའིི་རླབས་ཆེན་གྱིི་ཐེ་སྙད་འིོག་ན་བརྫུ་བག་དང་འིགྱིིང་ཉིམས་

ཀྱིསི་འིཚི་ོམཁན་ཧ་ཅང་མང་བ་ོཞིགི་བྱུང་ཡིདོ་པ་མ་ཡིནི་ནམ།

རྒྱ་ནག་གིས་བསམ་བླ་ོཞིེས་པའིི་ཐེ་སྙད་ལོ་ཕྱིི་ཡུལོ་གྱིི་གནས་བབ་ཚུར་སྣང་

བྱས་ཏེ་མིའིི་འིདུ་ཤིེས་ཁྲོོད་བརྒྱུད་པའིི་བསམ་གཞིིགས་ཀྱིི་བྱ་འིགུལོ་ལོམ་དེས་

བསྐྱེེད་པའིི་འིབྲེས་བུ་ལོ་བྱ་ཞིིང་བསམ་བློ་བ་ཞིེས་པའིང་ཕྱིི་ཡུལོ་དངོས་ཡིོད་ངོས་

འིཛིིན་ལོ་དམིགས་བསལོ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ིབཞིེད་པས་མ་ལོག་རང་གྲུབ་བྱེད་ཐུབ་

མཁན་ད་ེའིདྲ་ཞིིག་ལོ་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། འིད་ིཡིང་དངོས་གཙོའི་ིལྟ་ཚུལོ་གྱི་ིག་ོབས་དྲངས་

བའི་ིརྒྱ་ནག་པའི་ིདམིགས་བསལོ་གྱི་ིལྟ་ཚུལོ་ཞིིག་ལོས་ཤིེས་རིག་ག་ིམ་ལོག་སྤྱ་ིལོ་

འིགེབས་ཐུབ་པའི་ིསྤྱ་ིའིགྲེོས་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཏེ། ཕྱི་ིདངོས་བ་ོདང་ནང་འིདུ་ཤིེས་གཉིིས་

ཀྱིིས་གང་གིས་གང་ལོ་ཚུར་སྣང་བྱས་ཀྱིང་དེས་བསྐྱེེད་པའི་ིའིབྲེས་བུ་ལོ་བསམ་ཚུལོ་

ལོམ་དྲན་ཚུལོ། བསམ་གཞིགིས་ཟརེ་བ་ཡིནི་ལོ་ད་ེན་ིའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིས་ཐུན་མངོ་ལོ་

ཡིོད་པའི་ིསྤྱ་ིའིགྲེོས་ཤིིག་རེད། དངོས་བ་ོདང་འིདུ་ཤིེས་འིཐེབ་པའི་ིའིབྲེས་བུ་ད་ེལོའིང་

བསམ་བླ་ོཟེར་མོད་ད་ལྟའི་ིབསམ་བླ་ོབ་ཞིེས་པའི་ིག་ོདོན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེན་ིམིན་ནོ། 

གལོ་ཏེ་ཡིིན་པའིི་དབང་དུ་བཏང་བ་ན་འིཇིིག་རྟེེན་ཁམས་འིདིའིི་འིགྲེོ་བ་ཕོལོ་མོ་ཆེ་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

བསམ་བླ་ོབ་ཡིིན་པར་འིགྱུར་བས་དགོས་པ་ཆེར་མ་ིསྣང་ལོ་དམིགས་བསལོ་གྱིིས་

བསམ་བླ་ོབ་ཞིེས་ལོོགས་སུ་བཀར་ནས་ངོས་འིཛིིན་ཞུས་པའིང་དགོས་པ་མེད་པར་

འིགྱུར་རོ།རྒྱ་ནག་པའི་ིལུགས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབའི་ིག་ོདོན་ད་ེཉིིད་ད་ེལུགས་ཀྱི་ིབསམ་

བློའི་ིག་ོདོན་ལོས་བརྒལོ་འིདུག་ལོ་དམིགས་བསལོ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ིབཞིེད་པ་ཡིོད་

མཁན་ཞིགི་ལོ་ག་ོབཞིནི་ཡིདོ། ཨ་ལོགས་དུང་དཀར་ཚིང་གསི་བསམ་བླ་ོབ་ན་ིབསམ་

བླ་ོགཏངོ་མཁས་པ་དང་བསམ་ཚུལོ་གསར་བ་ཡིདོ་པ་ད་ེའིདྲ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་གསུངས་

པའིང་དངོས་གཙོའི་ིལུགས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབའི་ིག་ོདོན་དང་དབྱིབས་མཚུངས་ལོ་ཁོང་

གིས་བསམ་བློ་གཏོང་མཁས་པ་ཅེས་པས་བསམ་བློ་ཞིེས་པའིི་ཐེ་སྙད་ནི་དམིགས་

བསལོ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚིོགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པར་བསྟོན་པ་རེད། 

བསམ་བློ་བར་མཚིོན་ན་བརྟེགས་ཅིང་དཔྱད་པའིི་བསམ་བློའི་ིགོ་རིམ་ཁྲོོད་བསམ་

ཚུལོ་གསར་བ་ཡིོད་མེད་གང་ལྟར་ཡིང་གཙོ་བོ་མཐེར་ཐུག་གི་བསམ་ཞིིང་བསམ་

པའི་ིབླ་ོརང་རྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞིིག་རྒྱུད་ན་ཡིོད་མེད་ད་ེརེད་སྙམ། བསམ་བླ་ོཞིེས་པ་ན་ིཡི་ིག་ེ

དར་མ་དར་ལོ་འིབྲེལེོ་བ་མདེ་པ་དང་དུས་རབས་ཀྱི་ིཚིད་བཀག་ཅ་ིཡིང་མདེ་པར་རྒྱུད་

ལོ་སྐྱེེས་ཆོག་པ་ཞིིག་རེད་དེ། བསམ་བླ་ོན་ིནང་རྒྱུད་ཀྱི་ིཤིེས་པ་ཞིིག་ལོ་བཞིག་ཡིོད་

པའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་ཡིི་གེ་ཡིོད་མེད་ལོ་མ་བལྟོས་པར་སྐྱེེ་བ་ོསུ་དང་གང་ཡིིན་རུང་

རྒྱུད་ལོ་སྐྱེེས་ཆོག་པར་འིདོད་ལོ་དུས་ཀྱིི་ཚིད་བཀག་ཅི་ཡིང་མེད་པར་རང་དབང་

གིས་རྒྱུད་ལོ་སྐྱེེས་ཆོག་ཆོག་ག་ིཆོས་ཉིིད་ལྡན་ཡིོད་པས་བསམ་བླ་ོལོ་དུས་རབས་ཀྱི་ི

ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལོ་དོད་པོས་ཡིོད་པ་ཞིིག་རེད། བསམ་བློའི་ིང་ོབ་ོན་ིདག་ེསྐྱེོན་

གཉིསི་ལྡན་ཞིགི་སྟོ་ེང་ོབ་ོདག་ེབར་གཞིལོོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོཡིདོ་པ་དང་ང་ོབ་ོསྐྱེནོ་དུ་གྲུབ་
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པའི་ིབསམ་བློའིང་ཡིོད་སྲིིད་པ་ཞིིག་རེད། དག་ེསྐྱེོན་གྱི་ིང་ོབ་ོགང་དུ་གཏོགས་ཀྱིང་

བརྟེགས་ཅིང་དཔྱད་པའི་ིསྒེ་ོནས་ཡིིད་ལོ་ཡིང་ཡིང་བསམ་ཤིིང་ད་ེལོས་འིདར་དུ་མེད་

པའི་ིམཐེར་ཐུག་ག་ིབླ་ོཞིིག་རྒྱུད་ལོ་སྐྱེེས་པ་ཡིིན་ན་ད་ེན་ིབསམ་བླ་ོབར་བཞིག་རུང་

བར་འིདོད། འིོན་ཀྱིང་དེའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིབསམ་བློས་ཤིེས་རབ་རྒྱ་ཆེའི་ིམ་ིདམངས་ལོ་ཕོན་

ཐེོགས་ཡིོད་མིན་དང་བསམ་བློར་རིན་ཐེང་ཡིོད་མིན་སོགས་ནི་བསམ་བློའི་ིངོ་བོར་

རགས་ལོས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིིང་དེས་ཚིད་ལྡན་དང་ངེས་དོན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོབ་ཡིིན་མིན་

ལོའིང་ཚིད་འིཇིལོ་ཆོག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་མད་ོདོན་བསམ་བླ་ོབའི་ིཆ་རྐྱེེན་མཐེའི་སྡོམ་

ནི། གཅིག བསམ་བློའི་ིང་ོབ་ོཡིང་དག་ཅིང་བེད་སྤྱོད་པའི་ིརིན་ཐེང་ལྡན་པ། གཉིིས། 

བསམ་བློའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་ཚིད་མང་ཞིིང་སྲིོལོ་ཡིངས་བོར་ཕྱིེ་བ། གསུམ། 

བསམ་བླ་ོཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་ིཚིད་གཞི་ིངེས་ཅན་ཡིོད་པ། བཞིི། བསམ་བློའི་ི

གྲུབ་ཆའི་ིནང་དམགིས་བསལོ་གྱི་ིལྟ་གྲུབ་གསར་བ་ཐེནོ་པ་བཅས་ས།ོ།
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ར་ིབ་ོགངས་ཅན་རྒྱུད་ཀྱི་ིབདོ་ཀྱི་ིབནོ་པོོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ 

རགི་གནས་སྐོརོ་གྱི་ིའིབལེ་གཏམ་ཉུང་ངུ་།

བོད་ཀྱི་ིགཞིོན་ནུ་ལོ་ོརྒྱུས་ལོ་དགའི་མོས་གནང་མཁན་རྣམས་ལོ་འིབེལོ་གཏམ་

བྱས་པ་སྒྲོ་ཕོབ་ལོས་བཤུས་པ།

འི་ོད་སྤྱིར་ན་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཟེར་བ་འིད་ིམ་ིརིགས་གཞིན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་འིདྲ་

བར་ཧ་ཅང་རྒྱུན་རངི་བ་ཞིགི་རདེ། ད་ེཡིནི་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གང་གསི་ཤིསེ་ཐུབ་ཟརེ་ན་

ད་སྔ་བོད་ཀྱི་ིནང་ཁུལོ་ནས་ཐེོན་པའི་ིགནའི་རྫིས་དང་མ་ིརིགས་གཞིན་གྱི་ིརིག་གཞུང་

ལོ་ོརྒྱུས་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་གསལོ་བོར་ཤིེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་

ལོས་ཡི་ཐེོག་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་གཙ་ོབོར་འིཆད་དགོས་ན་ཡི་ཐེོག་བོན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་

འིབྲེེལོ་ཏ་ེགསལོ་བོར་འིཆད་དགོས་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེཡིིན་པའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ད་ལྟ་རྒྱལོ་

སྤྱི་དང་རྒྱལོ་ཁབ་ཕྱིི་ནང་གི་མི་རིགས་སོ་སོས་བོད་ཀྱིི་རིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་

བྱེད་པའི་ིཚི་རླབས་ཁྲོོད་འིད་ིན་ཡི་ཐེོག་བོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ཟེར་བའིམ་ཡིང་ན་བོན་གྱི་ི

རིག་གནས་འིདིས་ཞིིབ་འིཇུག་ག་ིག་ོགནས་གལོ་ཆེན་ཞིིག་བཟུང་ཡིོད་། དཔ་ེབཞིག་

ནས་བཤིད་ན་ནུབ་ཕྱིོགས་ནས་བོན་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པའི་ིལོས་ཀ་འིད་ིབོད་ལོས་

ཧ་ཅང་སྔ་བ་ཡིོད་པ་ཞིིག་རེད། ཕོལོ་ཆེར་ཁ་ོཚིོས་ལོ་ོརབས་བདུན་བཅུ་བ་ཙམ་ནས་

འིག་ོབཙུགས་ཏ་ེབོན་པོའི་ིལོ་ོརྒྱུས་རིག་གནས་འིདིར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་མྱིོང་ཡིོད་པ་
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རེད། བོད་ནང་གི་བོན་པོའི་ིལོོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཞིིབ་འིཇུག་གི་ལོས་ཀ་འིདི་འིགོ་

ཚུགས་པའིི་དུས་རབས་ནམ་རེད་ཟེར་ན་ཕོལོ་ཆེར་ལོོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའིི་དུས་

སྐབས་དེར་བོན་པོའི་ིལོོ་རྒྱུས་རིག་གནས་སྐོར་གྱིི་དཔྱད་རྩོོམ་རེ་འིགའི་སྤེེལོ་ཡིོད། 

གནས་ཚུལོ་དེའི་ིངོས་ནས་བལྟས་ན་ནུབ་གླེིང་བས་བོན་པོར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་པ་དང་

བདོ་ཀྱིསི་བནོ་པརོ་ཞིབི་འིཇུག་བྱས་པ་ན་ིཧ་ཅང་བསྡུར་ཐེབས་མདེ་པ་ཞིགི་རདེ། ཅའིི་ི

ཕྱིིར་ཞི་ེན་ནུབ་གླེིང་བས་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་པའི་ིབོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིད་ིཧ་ཅང་ཆ་

ཚིང་ཞིིང་ག་ོརིམ་ལྡན་ལོ་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚིོགས་པ་ཡིོད་པའི་ིམ་ིརིགས་རིག་གནས་

ཞིབི་འིཇུག་ག་ིལོས་ཀ་རནི་ཐེང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་པ་རེད། དའེི་ིསྟོབས་ཀྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིལོ་ོ

རྒྱུས་འིདིར་བལྟ་ན་བོན་པོའི་ིལོོ་རྒྱུས་དང་མི་འིབྲེེལོ་མཐུ་མེད་ཆགས་ཡིོད་པ་ཞིིག་

རེད་ལོ་ང་ཚིོས་བོད་ཀྱིི་རིག་གནས་ཁྲོོད་གོ་གནས་གལོ་ཆེན་ཟིན་ཡིོད་པའིི་བོན་གྱིི་

རིག་གནས་འིདིར་ཆ་ཚིང་བའིི་སྒེོ་ནས་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་ཡི་

ཐེོག་རིག་གནས་ཆ་ཚིང་རྒྱུད་འིཛིིན་དང་དར་སྤེེལོ་ལོ་བྱས་རྗོེས་བླ་མེད་བཞིག་པ་

ཞིགི་རདེ། ད་ལྟའི་ིཞིབི་འིཇུག་ག་ིགནས་ཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན་མ་ིམང་བ་ོཞིགི་ག་ིསྣང་ང་ོན་

ཞིང་ཞུང་དང་བོན་པ་ོཞིེས་ས་ོསོར་བཀར་བའི་ིདབྱ་ེབ་ཡིོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཞིང་ཞུང་

རིག་གནས་ཞིེས་མི་མང་བོ་ཞིིག་གིས་ཞིང་ཞུང་གི་ཤིེས་རིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཞིང་

ཞུང་ཞིེས་པའི་ིའིཇུག་ཡུལོ་ལོ་དཔྱད་པ་གཏོང་བའི་ིསྒེང་རེད། ང་རང་ག་ིལུགས་ལོ་ཅ་ི

འིདྲ་རེད་ཟེར་ན་ཞིང་ཞུང་ཞིེས་པ་འིད་ིའིཇུག་ཡུལོ་ཧ་ཅང་མང་བའི་ིཐེ་སྙད་ཞིིག་རེད། 

ཞིང་ཞུང་རྒྱལོ་རབས་ལོ་འིཇུག་པ་དང་རྒྱལོ་བ་ོལོ་འིཇུག་པའིམ་རུས་རྒྱུད་ལོ་འིཇུག་

པ་སགོས་སྐབས་དུ་མ་ཡིདོ་པ་རདེ། ཡིནི་ཡིང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལོ་ཁབ་འིད་ིསྤུ་རྒྱལོ་བཙན་



 166  

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

པོའི་ིགྱིེས་ཡུལོ་ཡིིན་ལོ་ཞིང་ཞུང་རིག་གནས་ཞིེས་བོན་གྱི་ིརིག་གནས་ལོས་ལོོགས་

སུ་གྱིེས་བའི་ིརིག་གནས་ཡིན་གར་བ་ཞིིག་མེད་ད་ེཞིང་ཞུང་རིག་གནས་ཡིིན་ན་བོན་

གྱི་ིརིག་གནས་ཡིིན་དགོས་པ་རེད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ཞིང་ཞུང་རིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་

འིཇུག་བྱེད་པ་དང་བོན་གྱི་ིརིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་ན་ིང་ོབ་ོགཅིག་པ་རེད་

ལོ་ད་ལྟའི་ིདུས་སྐབས་སུ་བོན་གྱི་ིརིག་གནས་མ་ཡིིན་པའི་ིཞིང་ཞུང་ག་ིརིག་གནས་

ཤིིག་ལོོགས་སུ་འིཇིོག་རྒྱུ་མེད་ལོ་བོན་གྱིི་རིག་གནས་འིདི་དང་ཞིང་ཞུང་གི་རིག་

གནས་འིད་ིཞིེས་ས་ོསོར་དགར་དུ་མེད་པ་ན་ིདེའི་ིཐེད་ཀྱི་ིབདེན་དཔང་ཉིག་ཅིག་རེད་

ལོ་ཞིང་ཞུང་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་ན་བོན་པོར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ནི་རྩོ་བའིི་

ཐེབས་ལོམ་མ་ནོར་བ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་བོན་པོར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་འིད་ིབོད་རིག་

པའི་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་དོན་སྙིང་ཆེན་པ་ོལྡན་པའི་ིབྱ་གཞིག་ཅིག་ཡིིན་པ་མ་ཟད་ཡི་ཐེོག་

བོན་གྱི་ིཤིེས་རིག་ན་ིབོད་ཀྱི་ིཤིེས་རིག་ག་ིགཞི་ིརྩོའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་ཡིོད་པ་ན་ི

ཕྱིོགས་མང་བ་ོན་སྒྲུབ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་འིདིར་ཞིིབ་པར་བཤིད་ཀྱིང་དག་ེམཚིན་

མེད་པ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་དང་ཞིང་ཞུང་རིག་

གནས་ཞིེས་འིད་ིལྟར་ཡིན་གར་བའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིབྱ་འིགུལོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེེལོ་

དགོས་དོན་ན་ིབོད་ཀྱི་ིརིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྲོོད་བོན་པོས་ཁ་བྲེལོ་བྱས་པ་ཞིིག་མ་

ཡིིན་པར་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོསྲུང་སྐྱེོབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ིཆེད་དུ་རེད། ཕྱིོགས་

གཞིན་ཞིིག་ནས་གླེེང་ན་འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་དེབ་གཏེར་སོགས་སྣ་ཚིོགས་

ཤིིག་ཡིོད་པ་ད་ེདག་ན་ིཕོལོ་ཆེར་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ིརྗོེས་སུ་བྱུང་བ་ཤི་སྟོག་

ཡིིན་པའི་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་དེའི་ིཡིར་སྔོན་ནས་བྱུང་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ང་ོམ་དག་རྩོད་གཅོད་
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བྱེད་པ་ན་ིཧ་ཅང་དཀའི་ཁག་ཆ་ེབའི་ིགནས་ཤིིག་རེད། ཏུན་ཧོང་ཡིིག་རྙིིང་ཡིིན་ནའིང་

དུས་ཀྱི་ིདབང་གིས་ཐེར་ཐེོར་དུ་གྱུར་ནས་ཁ་མ་ིཚིང་བའིམ་གཞིན་གྱི་ིརྐུས་ལོ་ཤིོར་བ་

སོགས་རྐྱེེན་དུ་མའིི་དབང་གིས་ལོག་སོན་འིབྱུང་དཀའི་ཞིིང་ཡིིག་ཆ་དེའིི་སྟོེང་ནས་

ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་གནའི་བོའི་ིལོོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་ཆ་ཚིང་བ་ཞིིག་བྱེད་

ཐེབས་མེད་པ་ན་ིཧ་ཅང་བླ་ོཕོམ་པའི་ིགནས་རེད། དེའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ཡི་ཐེོག་བོན་གྱི་ི

ཕྱིག་དཔ་ེདཀོན་གྲེས་འིད་ིདག་ན་ིགནའི་བོའི་ིདུས་ནས་བཟུང་དམངས་ཁྲོོད་ནས་མ་ི

དང་མིའི་ིལོག་བྲེིས་བརྒྱུད་ནས་ཐེོན་མྱིོང་ཡིོད་པས་འིདིའི་ིནང་དུ་བོད་ཀྱི་ིཡི་ཐེོག་ཤིེས་

རིག་ག་ིརྒྱུན་ཡིོད་སྲིིད་པས་བོད་ཀྱི་ིཡི་ཐེོག་ཤིེས་རིག་ལོ་ོརྒྱུས་སོགས་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་

བྱེད་དགོས་ན་བོན་གྱི་ིཤིེས་རིག་དཔ་ེརྙིིང་རྩོ་ཆེན་འིད་ིདག་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་པ་ན་ི

ཐེབས་ལོམ་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་ལོ་དེའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་ང་ཚིོ་ད་ལྟ་བོན་པོའི་ིརིག་

གནས་ཞིིབ་འིཇུག་གི་ལོམ་ཁ་འིདིར་གོམ་པ་གསར་དུ་སྤེ་ོདགོས་བྱུང་ཡིོད་པ་རེད། 

དེས་ན་ད་ལྟ་མ་ིམང་བ་ོཞིིག་གིས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་དང་དེའི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ལོ་ཞིིབ་

འིཇུག་དང་དཔྱད་པ་གཏོང་བཞིིན་ཡིོད། དེའི་ིནང་ནས་ང་ཚིོས་ལོག་སོན་བྱུང་ཐུབ་

པའིི་ཡིིག་ཆའིི་སྟོེང་ནས་བལྟས་སོང་བ་ཡིིན་ན་འིབྲེི་གུང་བའིི་བསྟོན་སྙིང་དགོངས་

གཅིག་ལྟ་བུ་རེད། བསྟོན་སྙིང་དགོངས་གཅིག་ག་ིནང་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་

རིམ་ལོ་དབྱེ་བ་གསུམ་ཕྱིེས་ཡིོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཐེོག་མའིི་བརྡེོལོ་བོན་དང་བར་གྱིི་

འིཁྱར་བོན་དང་མཐེའི་མའི་ིབསྒྱུར་བོན་གསུམ་དུ་ཕྱིེས་ཡིོད་པ་ད་ེརེད། དེའི་ིཕྱིིས་སུ་

ཐུའུ་བཀྭན་ཆསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ན་འིབྲེ་ིགུང་བའི་ིལྟ་ཚུལོ་ད་ེདང་ལོནེ་བྱས་ནས་

ཧ་ཅང་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་བཀོད་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེན་ིབོད་ནང་ག་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

པའིི་རྗོེས་འིཇུག་གི་མཁས་པ་མང་བོས་གཙིག་འིཛིིན་དང་མཐེོང་ཆེན་གནང་ས་

གཅིག་པུ་ད་ེརེད། བོན་པོའི་ིམཁས་པ་དང་ཕྱི་ིགླེིང་བའི་ིཞིིབ་འིཇུག་པ་གྲེགས་ཆེན་ཁ་

ཤིས་ནས་ལྟ་ཚུལོ་འིད་ིཁས་མ་ིལོེན་པ་མ་ཟད་དགག་བཞིག་སྤེོང་གསུམ་བྱས་པའི་ི

གནས་ཚུལོ་ཀྱིང་ཡིདོ་པ་དཔརེ་ན་ཕོརེ་ཁ་ཝོརེ་ན་ལྟ་བུ་རདེ། འི་ོན་ད་ལྟ་ང་ཚིསོ་བཤིད་

དགོས་པ་གང་རེད་ཟེར་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ལོ་དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་

ན་ིརགི་གཞུང་ག་ིགནད་དནོ་ཞིགི་ཡིནི་པའི་ིགནས་ཚུལོ་ད་ེརདེ། བནོ་པའོི་ིརགི་གཞུང་

ག་ིགནད་དནོ་འིདརི་བལྟ་ན་ང་ཚི་ོཕྱིགོས་གཉིསི་སུ་མ་ལྷུང་བར་ལྟ་ཚུལོ་དྲང་བཞིག་ག་ི

སྒེ་ོནས་བལྟ་དགོས་བ་རེད། དེས་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་ཁྲོོད་ཆེས་ཐེོག་

མའི་ིབརྡེོལོ་བོན་ཟེར་བ་འིད་ིབོན་པོའི་ིརང་གཞུང་ནའིང་ཕྱིོགས་ས་ོས་ོནས་བརྡེོལོ་བའི་ི

བོན་ཞིེས་པའིི་ཚིིག་འིབྱུང་བའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་བརྡེོལོ་བོན་ཞིེས་བའིི་ཐེ་སྙད་འིདི་

མཐེའི་གཅིག་ཏུ་དམའི་འིབེབས་ཀྱིི་ནང་དོན་ལྡན་པའིི་ཐེ་སྙད་ཅིག་ཡིིན་པ་ནི་ཤིེས་

དཀའི་བ་ཞིིག་རེད། གལོ་ཏ་ེཐེ་སྙད་འིདིའི་ིནང་དུ་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་བསྡུ་དགོས་ན་

ཡི་ཐེོག་སྲིིད་པའིི་བོན་གྱིི་རིགས་སྣ་ཚིོགས་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་རྣམས་ཐེམས་ཅད་འིདུ་

འིོས་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོའི་ིཡིར་སྔོན་གྱི་ིསྲིིད་

པའི་ིབོན་ད་ེརིགས་ན་ིམ་ིའིདུས་རང་འིདུས་ཤིིག་རེད། བར་གྱི་ིའིཁྱར་བོན་ཟེར་བ་འིད་ི

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པས་བཏགས་པའི་ིཐེ་སྙད་ང་ོམ་ཞིིག་རེད་ལོ་འིད་ིན་ིསྤྱིར་

ཡིིན་ན་ཐེོག་མའི་ིབརྡེོལོ་བོན་གྱི་ིཁོངས་སུ་བསྡུས་ཆོག་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་གྲེ་ིགུམ་བཙན་

པོས་གྲེ་ིབཤིིད་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཕྱི་ིནས་བོན་པ་ོགཉིིས་ནང་དུ་བོས་ཡིོང་ཡིོད་པ་ད་ེདང་

ཀུན་མཁྱནེ་གྲུབ་མཐེའི་སགོས་ན་ཕྱི་ིརལོོ་སྟོག་གཟགི་པ་སགོས་སྐབས་དརེ་ཕྱིའིི་ིབནོ་
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པ་ོཁ་ཤིས་བོད་ནང་དུ་འིཁྱར་བའི་ིཚུལོ་དུ་ཐེོན་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་ད་ེའིདྲ་ཙམ་ལོ་ལྟོས་

ནས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་གཉིིས་པ་དེ་འིཁྱར་བོན་དུ་འིཇིོག་པར་མི་

རགིས་ལོ་དརེ་གཤིནེ་བནོ་ཞིསེ་པའི་ིཐེ་སྙད་སྦྱརོ་དགསོ་ཚུལོ་བདག་གསི་དཔྱད་རྩོམོ་

གཞིན་ན་ཞིིབ་པ་བྲེིས་ཡིོད་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ། ད་ེནས་མཐེའི་མར་བསྒྱུར་

བོན་ཟེར་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིགཞུང་ཕོར་བོན་པོར་བསྒྱུར་ཞིིང་ད་ེལོ་

པཎྜིིཏ་ཤིམ་ཐེབས་སྔོན་པ་ོཅན་ནས་འིག་ོཚུགས་ཏ་ེབསྒྱུར་བ་སོགས་ག་ོརིམ་གསུམ་

དུ་བསྒྱུར་བར་བཤིད་པ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་ིའིདོད་ཚུལོ་ཁ་ོན་ཡིིན་ལོ་

འིད་ིན་ིང་ཚིསོ་དཔྱད་དགསོ་པའི་ིགནད་དནོ་ལོས་མཐེའི་གཅགི་ཏུ་ཁ་ཚིནོ་བཅད་ནས་

བཤིད་ཐུབ་པ་ཞིགི་མ་རདེ་ལོ་ཁྱད་པར་དུ་བསྒྱུར་བནོ་ཞིསེ་བའི་ིབསྒྱུར་དའེི་ིག་ོདནོ་ན་ི

ང་ཚིོས་ད་དུང་གསང་མཐེིལོ་བརྟེོལོ་མ་ནུས་པའི་ིསྡོམ་ཚིིག་ཅིག་རེད། དེའི་ིསྟོབས་

ཀྱིིས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པོ་འིདིར་དཔྱད་པ་གནད་དུ་

ཐེིངས་པ་ཞིིག་གཏོང་དགོས་ན་བན་བོན་གྱིི་ཡིིག་ཚིངས་མང་བོར་བལྟ་ཀློོག་དང་

དཔྱད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡིང་དག་པའི་ིསྒེ་ོནས་ངསོ་འིཛིནི་དང་དབྱ་ེཞིབི། སྤྱ་ིསྡམོ་བརྒྱུད་

ནས་བལྟས་ན་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱི་ིའིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པ་ོའིད་ིན་ིདཔྱད་པ་

གཏོང་རིན་ཡིོད་པའི་ིརིག་གཞུང་ག་ིགནད་དོན་ཞིིག་རེད་བསམ་སོང་། ད་ེལྟར་བོན་

པོའི་ིརིག་གནས་ཀྱིི་འིཕོེལོ་རིམ་ཁག་གསུམ་པོ་འིདི་སྔོན་འིདས་བའིི་དུས་ཀྱིི་གྲུབ་

མཐེའིི་བསྟོན་བཅོས་དང་ད་ལྟའིི་རིག་གཞུང་དཔྱད་རྩོོམ་ཁག་ནས་གླེེང་མྱིོང་ཡིོད་

ནའིང་ང་ཚིོས་ད་ེདག་ན་ིཐེག་གཅོད་ཐུབ་པའི་ིསྡོམ་ཚིིག་ཅིག་ལོ་མ་བཞིག་པར་ད་དུང་

མུ་མཐུད་ནས་དཔྱད་པ་གནང་འིོས་པ་ཞིིག་རེད་ལོ་ད་ེལོས་འིཕྲོས་ཏ་ེབོན་པོའི་ིངོས་
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

འིཛིནི་གྱི་ིཐེད་ནས་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན་ཁ་ཅགི་ག་ིའིདདོ་པ་ལྟར་བནོ་པ་ོན་ིམག་ོལོ་རལོ་བ་

དཀྲིས་ཤིིང་རྒྱབ་ལོ་རྔ་ཁུར་ནས་གཞིན་ལོ་དམོད་མ་ོའིདེབས་མཁན་ཁ་ོན་ཙམ་མམ་

ཕྱི་ིརོལོ་མུ་སྟོེགས་པ་ལྟ་བུ་ལོ་ངོས་འིཛིིན་པ་ན་ིཧ་ཅང་མ་ིའིོས་པ་ཞིིག་རེད། འིདིའི་ིརྩོ་

བའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ན་ིཡི་ཐེོག་སྲིིད་པའི་ིབོན་གྱི་ིདོན་སྙིང་བོན་པ་ོསྤྱ་ིལོ་དཔ་ེའིགེབས་

བྱས་པའི་ིགནད་དོན་ཞིིག་གམ་ཡིང་ན་ནང་ཆོས་བོད་ལོ་འིབྱོར་བའི་ིདུས་ནས་བཟུང་

བོན་པ་ོདང་འིགལོ་བ་རྣ་ོངར་དུ་གྱུར་ཞིིང་མཐེར་བོན་པོའི་ིཤིེས་རིག་ག་ིདཔ་ེཆ་མང་བ་ོ

མེ་ལོ་བཏང་ཞིིང་ཆུ་ལོ་བསྐྱུར་བའིི་ལོས་འིགུལོ་རབ་དང་རིམ་པ་དར་ཞིིང་དམའི་

འིབེབས་སྣ་ཚིོགས་བྱས་མྱིོང་བའི་ིསྲིོལོ་དེའི་ིའིཕྲ་ོབརྐྱེངས་པ་ཙམ་ཡིིན་པས་ད་ལྟའི་ི

དུས་རབས་གསར་བའི་ིཁྲོོད་སྲིོལོ་ངན་འིདིའི་ིརིགས་ལོ་ང་ཚིོས་མཐེའི་གཅིག་ཏུ་སུན་

འིབྱིན་བྱེད་འིོས་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེལྟར་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ལོ་དར་རྒུད་སྣ་ཚིོགས་

ཞིིག་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་ནའིང་རིག་གནས་འིད་ིཉིིད་ན་ིབོད་རང་ཡུལོ་གྱི་ིས་སྐྱེེས་རྡེ་ོསྐྱེེས་

ཀྱི་ིརགི་གནས་ཞིགི་ཡིནི་གཤིསི་གཞི་ིརྒྱ་ཆ་ེབའི་ིམང་ཚིགོས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་

ཡིོད་པས་མང་ཚིོགས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པའི་ིཁར་མ་ིརིགས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པ་

དང་ཡུལོ་སྲིོལོ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པས་ད་ལྟ་ཡིང་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་འིདིར་ཕྱི་ིནང་

ཀུན་ན་མཐེོང་ཆེན་དང་གཙིགས་འིཛིིན་གནང་མཁན་ཇི་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡིོད་པ་

རདེ། འིད་ིན་ིབནོ་པའོི་ིརགི་གནས་འིདརི་དམངས་ཚིགོས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་ན་ཧ་ཅང་གཞི་ིརྒྱ་ཆ་ེ

བའི་ིརྨེང་གཞི་ིཡིོད་པ་དང་རིག་གནས་འིདིར་མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིདྲང་བདེན་དང་གནས་

ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ིདོན་སྙིང་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཁ་ཚིོན་བཅད་ནས་བཤིད་ཆོག་པ་ཞིིག་

རེད། དེར་བརྟེེན་ང་ཚིོས་བོད་ཀྱི་ིཡི་ཐེོག་ཤིེས་རིག་ག་ིཉིིང་བཅུད་མིག་ལོ་བསྟོན་ཡིོད་
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དུ་སྣང་བའི་ིབོན་གྱི་ིརིག་གནས་དང་ཕྱིག་དཔ་ེརྩོ་ཆེན་དག་ལོ་སྲུང་སྐྱེོབ་དང་སློོབ་སྦྱོང་

གནང་ནས་བོན་པོའི་ིརིག་གནས་ལོ་གསར་དུ་ངོས་འིཛིིན་གནང་རྒྱུ་ན་ིདུས་སུ་བབས་

པའི་ིའིོས་འིགན་ཞིིག་རེད། གོང་ག་ིགླེེང་འིཕྲ་ོསྟོ་ེབོན་པ་ོཡིིན་ན་མུ་སྟོེགས་པ་ཡིིན་པའི་ི

འིདོད་ཚུལོ་ད་ེན་ིམ་བརྟེག་ཀྱི་ཚིོམ་དུ་སྨྲ་བར་དགའི་བ་འིགའི་ིསྣང་ངོར་རྨེ་བྱར་འིབྲུག་

སྒྲོ་ཡིནི་མདོ་དཔྱད་པའི་ིའིདུ་ཤིསེ་ལོ་རངི་ནས་གམོས་ཤིངི་ཕྱིགོས་ཞིནེ་མགི་རསི་བརོ་

བའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོདཔྱདོ་ལྡན་དག་ལོ་ཐེ་ེཚིམོ་གྱི་ིགནས་སུ་མ་ིའིགྱུར་མཐུ་མདེ་ཆགས་པ་ཞིགི་

རེད། རྒྱུ་མཚིན་གང་ཡིིན་ཞིེ་ན་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་བཞིི་རིགས་པའིི་

ལོམ་ནས་ཁས་ལོེན་པའིི་ཕྱིི་རོལོ་མུ་སྟོེགས་པ་ཞིིག་ཁས་ལོེན་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་

དཀའི་ཁག་ཆེ་བའིི་ཁས་ལོེན་ཞིིག་མ་ཡིིན་ནམ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའིི་

མཁས་དབང་རྣམ་པའི་ིཞིལོ་སྔ་ནས་བོན་པོའི་ིལྟ་སྒེོམ་སྤྱོད་གསུམ་སོགས་རང་གཞུང་

དང་མ་ིམཐུན་པ་རྣམས་ལོ་དགག་བཞིག་དང་སུན་འིབྱིན་མཛིད་མྱིོང་ཡིོད་མོད་དེས་

བོན་པ་ོམཐེའི་གཅིག་ཏུ་མུ་སྟོེགས་པ་ཡིིན་པར་འིགྱུར་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། བོན་པོའི་ི

རིག་གནས་གཞིིར་བཞིག་ག་ིསྟོེང་ནས་བཤིད་ན་བོན་པ་ོལོ་སྲིིད་པའི་ིབོན་དང་གཡུང་

དྲུང་བོན་གཉིིས་སུ་ཕྱིེས་རུང་ལོ་སྲིིད་པའིི་བོན་ནི་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་ཡིི་

བསམ་བློའི་ིབཅོས་བསྒྱུར་གྱིི་གྲེལོ་དུ་མ་ཚུད་པའིི་བོན་པོ་རྣམས་ལོ་བཤིད་དགོས་

ཤིིང་ད་ེན་ིམ་ིརིགས་གཞིན་གྱི་ིགདོད་མའི་ིཆོས་ལུགས་དང་འིདྲ་བར་ཡུལོ་ལྷ་དམར་

མཆོད་དང་རི་ལོ་རི་ལྷ་སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་པའིི་

ཆསོ་ལུགས་ཆ་ོག་ཞིིག་རདེ། དའེི་ིཤུགས་རྐྱེེན་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བ་ོཁྲོ་ིསྲིངོ་ལྡའེུ་བཙན་གྱི་ི

སྐབས་སུའིང་ཡིོད་པ་མཁའི་འིགྲེ་ོཡི་ེཤིེས་མཚི་ོརྒྱལོ་གྱིིས་བཀོད་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཟིན་ཐེ་ོ
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བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩམས།

ད་ེནང་བཞིིན་རེད། གཡུང་དྲུང་བོན་ན་ིད་ེལོས་ལྡོག་ད་ེསྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིསོགས་ཁས་ལོེན་

ཞིིང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་འིདྲ་བར་ལྟ་བ་བཀའི་བཏགས་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་བཞིི་

ཁས་ལོེན་གནང་བའི་ིནང་བའི་ིཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐེའི་ཞིིག་རེད། འིད་ིཉིིད་གསར་

གཏོད་མཛིད་པ་པ་ོབོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེཡིིན་ལོ་འིདིའི་ིནང་དུ་སྲིིད་པའི་ི

བོན་གྱི་ིནང་དོན་ཁ་ཤིས་དགོས་དབང་གིས་ནང་འིདྲེན་བྱས་ཡིོད་ལོ་ཕྱིིས་སུ་སངས་

རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་ནང་བཞིནི་མ་ལོག་ཆ་ཡིངོས་སུ་ཚིང་བའི་ིཆསོ་ལུགས་གྲུབ་མཐེའི་

ཞིིག་ཏུ་འིགྱུར་ཐུབ་པ་ན་ིབོན་པོའི་ིདུས་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་ིམཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ི

བཀའི་དྲིན་རེད་བསམ་བཞིིན་ཡིོད། རྒྱུ་མཚིན་གང་ཡིིན་ཞི་ེན་འིཛིམ་གླེིང་ག་ིཆོས་

ལུགས་གྲུབ་མཐེའི་གང་ཡིིན་རུང་ཐེོག་མ་ཉིིད་ནས་མ་ལོག་ཆ་ཚིང་བའི་ིཆོས་ལུགས་

ཤིིག་མ་ཡིིན་པར་དུས་རབས་རིམ་པར་ཆ་ཇི་ེཚིང་དུ་སོང་བ་ན་ིང་ོབོའི་ིགནས་ཚུལོ་

དང་མཐུན་པ་ཞིིག་རེད། ཆེས་ཐེོག་མའི་ིདུས་སུ་ཆོས་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིདང་བོན་

ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིགཉིིས་ཀྱི་ིདོན་གྱི་ིའིཛིིན་སྟོངས་གཅིག་མཚུངས་རེད། འི་ོན་འིད་ི

གཉིིས་སོ་སོར་དགར་བའིི་དུས་མཚིམས་དེ་ནམ་རེད་ཟེར་ན་སངས་ཆོས་ལུགས་

དངོས་སུ་བོད་ནས་གཞི་ིརྐང་ཚུགས་པའི་ིདུས་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་ིདཔ་ེཆ་མང་བ་ོབོད་ལོ་བསྒྱུར་འིག་ོཚུགས་པ་རེད་ལོ་དེའི་ིསྐབས་དྷརྨེ་ཞིེས་པའི་ིརྒྱ་

གར་གྱི་ིཐེ་སྙད་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་སྐབས་སྤྱིར་ན་བོན་ཞིེས་བསྒྱུར་དགོས་མོད་དེའི་ི

སྐབས་སུ་བན་བོན་གཉིིས་ཀྱིི་འིགལོ་བ་རྣོ་ངར་ཅན་དུ་སོང་བའིི་རྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱད་ཆོས་ཐེོན་ཆེད་ཆོས་ཞིེས་བསྒྱུར་བ་

རེད་ལོ་ད་ེནས་བཟུང་བོན་དང་ཆོས་ཞིེས་དབྱ་ེབ་ས་ོསོར་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད། དེའི་ིཡིན་
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ཆོད་ཀྱི་ིཆོས་ལུགས་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིམིང་ལོ་བོན་ཞིེས་བྱ་ཞིིང་ད་ལྟའི་ིཆོས་ལུགས་ཟེར་

བའི་ིཐེ་སྙད་དང་བནོ་ལུགས་གཉིསི་དནོ་གཅགི་འིདྲ་ཆགས་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། བནོ་ཞིསེ་

པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིཡིང་དུས་རབས་དང་རིག་གཞུང་ག་ིའིགྱུར་བ་ལྟར་ག་ོདོན་ལོ་འིགྱུར་

ལྡོག་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བྱུང་མྱིོང་ཡིོད་པའི་ིཐེ་སྙད་ཅིག་ཡིིན་པ་ན་ིབརྗོོད་དུ་མེད་པ་ཞིིག་

རེད། བོན་ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་གཡུང་དྲུང་བོན་ལོ་འིཇུག་པའི་ིདུས་མཚིམས་ན་ིབོན་གྱི་ི

འིཇུག་ཡུལོ་ཆེས་མཐེ་ོབའི་ིདུས་རིམ་ཤིིག་རེད་ལོ་འིདིའི་ིསྐབས་སུ་ཐེ་སྙད་འིད་ིདང་

བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོགཉིིས་ལོ་འིབྲེེལོ་བ་ངེས་ཅན་ཡིོད་པ་རེད། ཡི་ཐེོག་

སྲིདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབནོ་ལུགས་ཀྱིསི་སྟོནོ་པ་གཤིནེ་རབ་མ་ིབསོ་བསྟོན་པའི་ིཆསོ་ལུགས་

གྲུབ་མཐེའི་དེར་གཞིལོ་ན་ཧ་ཅང་མ་ིའིོས་ཤིིང་ད་ེགཉིིས་ན་ིགཏན་ནས་བསྡུར་ཐེབས་

དཀའི་བ་ཤིིག་ཡིིན་ནའིང་བོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབོས་ཡི་ཐེོག་སྲིིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ི

བོན་ལུགས་ད་ེཉིིད་ཁོང་གིས་བསྟོན་པའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ིཁྲོོད་དུ་བསྡུ་བའི་ིཕྱིིར་ད་ེལོ་སློོབ་

སྦྱོང་གནང་མྱིོང་ཡིོད་ལོ་དེའི་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིལོག་ཆ་རྣམས་བསྡུ་ལོེན་བྱས་ཡིོད། དེའི་ིསྟོབས་

ཀྱིིས་སྟོོན་པ་གཤིེན་རབ་མ་ིབ་ོཆ་ེབོན་གྱི་ིམཆོད་གནས་པའིམ་གཏ་ོབ་ཙམ་ལོ་ངོས་

འིཛིནི་བྱདེ་པའི་ིཐེ་ེཚིམོ་གྱི་ིགནད་རྣམས་ད་ེལོས་སྐྱེསེ་ཤིངི་ཡི་ཐེགོ་རྒྱུའི་ིཐེགེ་པ་རྣམས་
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