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ཨ་མདོའི་འབོག་ཁུལ་དུ་དར་བའི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོར་གླེང་བ། 

ཤླེས་རབ་བསན་དར།  

བུ་ལོན་སོན་མོ་ཞླེས་པ་ནི་ཨ་མདོའི་འབོག་ཁུལ་དུ་དར་བའི་སོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་དང་། སོན་ཆད་ནས་དར་བའི་དམིགས་

བསལ་གི་སོལ་ཞིག་ཡིན་མོད། ཨ་མདོ་འབོག་ཁུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་དུ་སོལ་འདི་སོད་པ་ཆླེས་ཉུང་ཞིང་། དམིགས་བསལ་རླེ་གཉིས་སབས་

མ་གཏོགས་སུས་ཀྱང་མི་སོད་པས། སོལ་འདིའི་སོར་གི་རྒྱུ་ཆ་ཡིག་ཐོག་ན་ཅི་ཡང་མླེད་ལ། བོད་ཀྱི་དམངས་སོལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བླེད་

མཁན་གི་ཁོད་དུའང་སོལ་འདི་རོགས་མཁན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། འོན་ཀྱང་དམངས་ཁོད་ན་ད་དུང་ཉམས་མླེད་པའི་ཁར་དཔལ་འབོར་གི་

དུས་རབས་འདིར་མུ་མཐུད་དུ་སོད་མཁན་ཡང་རླེ་གཉིས་བྱུང་། དླེ་བས་ད་ས་སུས་ཀྱང་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདིར་ཞིབ་འཇུག་བས་མ་མོང་

བ་དང་། བོད་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆ་མླེད་རྒྱུས་མླེད་དུ་གྱུར་བའི་གནད་འདི་གསལ་བོར་བླེད་པའི་ཆླེད་དང་། དླེས་སི་ཚོགས་ལ་

ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་པའི་སོར་ངླེས་པར་དཔྱད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། སི་ལོ༢༠༠༩ལོར་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་དང་ཐར་ཤུལ་དུ་བསྟུད་མར་བྱུང་

བའི་བུ་ལོན་སོན་མོ་དླེ་དག་ནི། བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་དབླེ་ཞིབ་བླེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པས། བདག་གིས་དླེ་དག་གཞིར་བཟུང་

ནས་བུ་ལོན་སོན་མོའི་བྱུང་ཚུལ་དང་། དླེའི་འགོ་ལུགས། དླེའི་དགླེ་སོན་སོར་གང་འཚམ་གིས་དཔྱད་པ་གཏོང་བར་འདོད།  

དང་བོ། བུ་ལོན་སོན་མོའི་གོ་དོན་དང་དླེའི་འབྱུང་རླེན།  

བུ་ལོན་སོན་མོ་ཞླེས་པ་ནི་བུ་ལོན་འཇལ་ཐབས་མླེད་པའི་སླེ་བོ་དང་། ཡང་ན་འཇལ་ཐབས་མླེད་པའི་དུས་དང་གནས་སུ་སོད་

པའི་དམིགས་བསལ་གི་བླེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། བུ་ལོན་ཞླེས་པ་འདིར། 《དག་ཡིག་གསར་བསིགས་》ལ་“བུ་ལོན། ༡. གཞན་གི་ལག་ནས་

བསིས་པའི་རྒྱུ་ནོར་གི་མིང་སླེ། བུ་ལོན་འཇལ་ལྟ་བུ། ༢. བཤུ་གཞོག་གལ་རིམ་གིས་རང་གི་རྒྱུ་རྫས་གཞན་ལ་བསིས་ནས་སླེད་ཀ་ལླེན་

པའི་བཤུ་གཞོག་བླེད་ཐབས་ཤིག་གི་མིང་སླེ། ཞིང་བདག་གལ་རིམ་གིས་བུ་ལོན་བཏང་ནས་འཕླེལ་ཏོག་བླངས་ལྟ་བུ་”ཞླེས་འགླེལ་

བཤད་གནང་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་བཤད་པའི་བུ་ལོན་སོན་མོ་ཞླེས་པའི་བུ་ལོན་ནི་སླེད་ཁ་ཡོད་པའི་འབྲུ་སོགས་བསིས་ནས་འཇལ་ཐུབ་

མིན་ལ་མི་གོ་བར་དོམ་གང་ཞིག་འཇལ་བའི་ཐབས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། 《དག་ཡིག་གསར་བསིགས་》ལས། “སོན་མོ། མགོན་པོ་

ལ་བཟའ་བཏུང་གིས་སླེ་ལླེན་བླེད་པའི་བ་བའི་མིང་སླེ། ལོ་གསར་སོན་མོ། རྒྱལ་ཚུགས་སོན་མོ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ། མིང་བསྡུས་ནས་སོན་ཞླེས་

བིས་ཆོག་སླེ་དགའ་སོན་ལོ་སོན་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་”ཞླེས་དང་། 《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆླེན་མོ་》ལས། དགའ་སོའི་གསོལ་ཚིགས་དང་དླེ་

འབླེལ་གི་ལྟད་མོ། དུས་ཆླེན་གི་སོན་མོ། དགའ་སོན། ཤི་སོན། གསོལ་སོན་བཤམས་པ། སོན་མོ་འདླེན་པ། མགོན་རིགས་ལ་སོན་མོ་འདླེན་

པ་ཞླེས་སོན་མོའི་གོ་དོན་དླེ་ར་འགླེལ་ཡོད།   

གོ་དོན་དླེ་ལས་བལྟས་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་ཞླེས་པར་གོ་བ་ལོན་པ་ཆླེས་སླ་སླེ། བུ་ལོན་འཇལ་བའི་ཆླེད་དུ་མགོན་པོ་ལ་སོན་མོ་ཞིག་

བས་ནས་རྒྱུ་ནོར་བགོ་བཤའ་བླེད་པ་དླེ་ཡིན། བགོ་བཤའ་དླེ་ནི་བུ་ལོན་ཅན་དླེར་རོགས་སོར་དང་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེས་བས་པ་ཞིག་

ཀྱང་རླེད། འབོག་པའི་ངག་རྒྱུན་ལ་“བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇོག་པའམ་ཡང་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་བཅགས་པ་”ཞླེས་བརོད་བཞིན་ཡོད་

མོད།བདག་གིས་བོད་ཀྱི་སི་སད་ཀིྱ་འགོས་དང་མཐུན་ཕིར་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པ་ཞླེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་སོད་ཀྱིན་ཡོད།ལ་ལས་བུ་ཡང་

དོམ་ལ་ལླེན་པས་བུ་ལོན་སོན་མོ་ཟླེར་མོད།དླེ་ནི་ཡིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་འགླེལ་བཤད་ཅིག་རླེད།   

བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་ནམ་ཞིག་ལ་དར་ཞིང་སུ་ཞིག་གིས་གསར་གཏོད་བས་པ་ད་ལྟ་ཆླེས་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་
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པས་སུས་ཀྱང་གསལ་བོ་ཞིག་བཤད་དཀའ་ན་ཡང་། དླེའི་འབྱུང་རླེན་ལ་ང་ཚོས་རིགས་པ་སད་ནས་འདི་ལྟར་དཔྱད་ཆོག་སླེ། བུ་ལོན་

སོན་མོ་ནི་འུ་ཐུག་པའི་སོད་སངས་ཤིག་ཡིན་ཏླེ། སོད་སངས་འདིའི་ཤུགས་ན་མི་ཆོས་ཀིྱ་བསམ་བོླ་ཞིག་དང་ལྷ་ཆོས་ཀིྱ་བསམ་བོླ་ཞིག་

གབ་ཡོད་པ་མཐོང་སླེ། སུ་ཞིག་གིས་དོམ་འཇལ་མ་ཐུབ་ན་སླེ་བས་བམས་དང་སིྙང་རླེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏླེ་སླེ་མི་དག་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཅུང་

བསླངས་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པ་རླེད།གཅིག་ཏུ་དོམ་འཇལ་དགོས་པ་ནི་མི་ཆོས་ཀིྱ་འགོ་ལུགས་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་སུ་དོམ་པ་ལ་

རོགས་རམ་བླེད་པ་ཡང་མི་ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།ཁྱད་པར་སིྙང་རླེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལས་

གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དླེ་ལ་འབས་བུ་ཆླེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་བསམ་བོླའི་ཐད་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བྱུང་བའི་རགས་མཚན་

གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་རླེད།   

བུ་ལོན་སོན་མོ་ནི་ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་ཀིྱ་བསམ་བོླའི་ཐད་ནས་གུ་ཡངས་དང་བཟོད་སོམ་སིྙང་རླེ་དང་འབླེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་ན་ཡང་། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན་དླེར་ལྟ་སངས་ལླེགས་པོ་མི་འཛིན་པ་ནི་བུ་ལོན་སོན་མོ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་མི་འགོ་བའི་རྒྱུ་

རླེན་ཉག་གཅིག་རླེད། དླེ་བས་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོལ་འདི་སོན་ཆད་ལོ་རྒྱུས་སླེང་དུ་བྱུང་མོང་མོད། རླེ་གཉིས་མ་གཏོགས་བྱུང་མོང་མླེད་

པ་ཡང་བོད་ཀིྱ་སོལ་འདི་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན།འདི་ལས་བལྟས་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་གཅིག་ལས་གཉིས་མི་འབྱུང་བ་དང་། དོམ་

འཇལ་བ་ནི་རང་གི་རོལ་བ་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ཡང་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོལ་འདིའི་ཤུགས་ན་ཡོད་པའི་རླེ་བ་ཆླེས་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤླེས་

ཐུབ། ཡིན་ན་ཡང་ཆླེས་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ནི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོལ་དླེ་གཏན་ནས་ཆད་ཟིན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟ་ཡང་རླེ་གཉིས་

འབྱུང་བཞནི་ཡོད་ཅིང་། དླེ་ནི་སོན་ཆད་ཀྱི་མི་ཆོས་ཀིྱ་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ནས་ཉོག་ད་བཟོ་བའི་ཚུལ་ཡང་མངོན་ཞིང་དླེ་ལས་སི་

ཚོགས་ལ་ཤུགས་རླེན་ངན་པ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་རླེད།       

གཉིས་པ། བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་དླེའི་འགོ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 

བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པའི་ཚད་གཞི་ནི་མི་གང་ཞིག་ལ་བུ་ལོན་ནམ་ཡང་ན་དོམ་མང་བོ་བྱུང་ནས་འཇལ་ཐབས་མླེད་པའི་གནས་

སུ་གྱུར་ན། ཁོ་རང་གིས་དླེ་བཞིན་བུ་ལོན་ནམ་དོམ་འཇལ་བའི་ཐབས་མླེད་པ་གསལ་བསགས་བས་ཏླེ་ཚོ་དཔོན་ནམ་སླེ་བའི་རྒན་པོའི་

ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་ཤིང་། དླེར་ཞུས་ན་ཁོང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འབས་བུ་དླེར་སླླེབས་པའི་

དོམ་བདག་ཡོད་ན་དླེར་བསགས་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པ་སླེ་ཀུན་ལ་སོག་ངླེས་ཡིན། བུ་ལོན་སོན་མོའི་སབས་སྦྲ་སོའི་མཚམས་ནས་

གཅོད་ཅླེས་པའི་ཁ་དཔླེ་ཞིག་ཡོད་པ་བཞིན་ཁྱིམ་དླེའི་ཕྱུགས་ཟོག་ཡོད་ཚད་སྦྲ་སོའི་ཁའི་ཚུན་ཆད་ནས་བཅད་དླེ་སླེར་དགོས་ཞླེས་པའི་

དོན་ཡིན། སོན་ཆད་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་དུས་རང་གི་ཁིྱམ་ཚང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཁབ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་གཏོང་དགོས་པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

མཐའ་ན་བུ་དང་བུ་མོ། ཆུང་མ་སོགས་ཀྱང་གཞན་ལ་སླེར་དགོས་པའི་བཤད་སོལ་ཡོད། དླེ་ལྟར་བླེད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཉླེན་ཉླེ་དུའི་

འཁོར་ཚོགས་དང་གོགས་པོས་གཙོས་སླེ་བས་ཀྱང་རོགས་རམ་བས་ནས། གཞན་ལ་ཆད་པའི་བུ་ལོན་ནམ་དོམ་གི་ཕླེད་ཀ་ཙམ་རྒྱུ་ནོར་

གིས་འཇལ་རོགས་བླེད་དགོས་པ་ཡིན།   

བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་དུས་འགོ་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་མགོ་འཛིན་བླེད་མཁན་དག་གིས་དོམ་བདག་

རྣམས་བོས་ནས་དླེའི་ལུགས་གསལ་སོག་བླེད་པ་དང་། དླེ་ནི་ཁྱིམ་དླེའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་དང་གཞན་པས་རོགས་བས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་

ཚད་ལ་རིན་གོང་མཐོན་པོ་བརྒྱབ་ནས་བཤམས་ཏླེ་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་འདླེམས་བརྒྱག་ཏུ་འཇུག། གལ་ཏླེ་དངོས་པོ་གཅིག་དོམ་

བདག་འགས་གདམས་པ་བྱུང་ན་རྒྱན་འཕངས་ནས་རིང་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན། དངོས་པོ་དླེ་དག་གིས་དོམ་པ་གང་དླེའི་དོམ་གི་
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གཉིས་ཆའི་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་འཇལ་བས། དླེའི་འཕོའི་གཉིས་ཆའི་གཅིག་ནི་དོམ་བདག་རང་གིས་གོང་ཁུར་བརྒྱག་དགོས། དླེ་ལྟར་

ཕླེད་འཇལ་གིས་ཐག་བཅད་པ་ནས་བཟུང་དོམ་དླེ་ར་མླེད་དུ་གྱུར་པ་རླེད། གཞུག་ཐང་གི་འགོ་ཕོགས་ཀྱང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་དླེ། 

དཔླེར་ན་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་མ་ར་བརྡིབས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་རླེས་ཡང་བསར་ཚོང་བརྒྱབ་མི་ཆོག་པ་དང་། ལོ་ངླེས་ཅན་

ཞིག་གི་ནང་དུ་ནོར་ལུག་གི་ཁ་གངས་ཀྱང་བུ་ལོན་སོན་མོའི་ཚད་གཞི་ལས་འདའ་མི་རུང་བས། གལ་སིད་འདས་པར་བྱུང་ན་དླེས་མུ་

མཐུད་དུ་དོམ་བདག་ལ་སིན་ཚབ་འཇལ་དགོས་པ་ཡིན། གཞན་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་དུས་བུ་དང་ཆུང་མ་ཡང་གཞན་གིས་དོམ་ཚབ་ཏུ་

ལླེན་ན་སླེར་དགོས་པ་དང་། དླེ་དག་གིས་དོམ་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡོན་དུ་བརིས་ཏླེ་འཇལ་སོལ་བའི་བར་ལོ་ཅི་ཙམ་

འགོར་ཀྱང་འདུག་དགོས་པ་ཡིན། ཡུན་དླེ་སིད་དུ་བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇལ་མཁན་ལ་དབང་ཆ་ཅི་ཡང་མླེད་ལ། ཕལ་ཆླེར་ཐུག་འཕད་ཀྱང་

བ་མི་ཆོག་པའི་ཚོད་དུ་འདུག། དླེ་ནི་གོམས་སོལ་གི་བཅད་རྒྱ་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་བརི་དགོས་ལ་བརིས་པ་བཞིན་དུ་ལག་བསར་ཡང་

བླེད་ངླེས་ན་ཡང་། བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མར་བཅས་པ་འཐད་མོས་བྱུང་བར་བརླེན་ནས་གཏའ་མའི་ཚུལ་བ་དགོས་ལས། འཐད་མོས་མ་

བྱུང་བར་བཙན་ཤླེད་ཀྱིས་གཏའ་མར་གཞག་མི་ཆོག་པས་མི་ལུས་ཀིྱ་ཁླེ་དབང་མི་རང་ཉིད་ལ་ཡོད། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་དུས་ངླེས་པར་

དུ་སྦྲ་ཁིྱམ་དང་ཉླེར་སད་ཡོད་ཚད་དོམ་བདག་ལ་བིན་ནས། དོམ་པ་རང་ཉིད་སྦྲའི་སོ་ལས་ཕིར་འབུད་མི་ཆོག་པར་སྦྲ་སོ་བརྒྱབ་ཏླེ་ལྟག་

ག་ནས་ཕིར་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། དླེའི་མཚོན་དོན་སྦྲ་དླེ་ཁོྱད་ལ་གཏན་ནས་མི་དབང་ཞིང་རང་གི་ཁྱིམ་ལ་ཡང་རྒྱབ་གཏད་པ་ཡིན་པ་

མཚོན་ཞླེས་བཤད་སོལ་ཡོད། ཕིར་བིན་རླེས་གཞན་གིས་རོགས་རམ་བས་ནས་ཕིར་སླེར་བའམ། ཡང་ན་གཞན་པས་རོགས་སོར་བས་

ནས་འཚོ་ཐབས་བླེད་པའམ། ཡང་ན་གནས་གཞན་དུ་བསོམས་ནས་འཚོ་བ་རོལ་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན།གལ་ཏླེ་སླེ་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་

སོད་ན་ལོ་ངླེས་ཅན་ཞིག་ལ་སླེ་བའི་ཚོགས་ས་འདུ་སར་ཡོང་མི་ཆོག་ལ། སླེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གང་ཞིག་གིས་ཀྱང་དླེའི་རུ་སོར་བས་ནས་

འབབ་མི་ཆོག་པས་མི་ཡན་ལྷག་མ་ཞིག་ཏུ་བརི་ངླེས་པ་རླེད། དླེ་ལྟར་བླེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཅིག་ནས་མི་གཞན་གིས་བུ་ལོན་མང་པོ་

ལླེན་པ་སོན་འགོག་བླེད་པ་དང་། གཉིས་སུ་ཁོ་རང་ཉིད་ལ་བསམ་ཤླེས་སུ་འཇུག་པའི་དོན་གིས་ཡིན་པས་ཧ་ལམ་མི་གལ་ནས་ཕུད་པ་

ཙམ་དུ་འདུག། དླེ་བས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོམ་ཇི་འད་ཡོད་རུང་རང་གི་ནུས་པས་འཇལ་ཨླེ་ཐུབ་ལྟ་བ་ལས་བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇོག་མི་

འདོད་པ་དླེ་འད་རང་རླེད།   ཆླེས་འུ་ལ་ཐུག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་སོན་མོ་ཅི་འདོད་དུ་མི་བླེད་ལ། བུ་ལོན་སོན་

མོ་བླེད་པ་ནི་ཆླེས་ཐ་ཤལ་གི་མཚོན་རགས་ཡིན་པས། མི་མང་བོ་ཞིག་གིས་དོམ་ཇི་འད་ཡོད་ཀྱང་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པར་གཏན་ནས་

མི་འཐད། དླེ་བས་ཨ་མདོའི་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་སླེང་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན་སིར་བཏང་གི་འཚོ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། 

ལོ་ལོན་རྒན་པ་དག་ལ་བཅར་འདི་བས་ན་ཡང་སོན་ཆད་དླེ་འད་ཞིག་ཡོད་ཅླེས་པ་ལས་ས་ཆ་གང་ཞིག་ཏུ་མི་འདིས་དླེ་འད་བས་ཞླེས་

པའི་དཔླེ་ཞིག་མི་ཁོད་པ་རླེད། དླེ་བས་བུ་ལོན་སོན་མོ་ནི་དོམ་པར་རོགས་རམ་དང་བམས་སིྙང་རླེས་རྒྱབ་སོར་བས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། 

བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དླེ་ནི་ཆླེས་གུ་ལ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་རང་དགར་མི་བླེད་པས། གལ་སིད་བས་ན་མི་ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་གང་ལ་

ཡང་མི་མཐུན་པའི་ངོས་འཛིན་བླེད་སིད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བོླ་ལས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན་ནི་ཆླེས་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཏུ་བརི་བ་

དང་། དླེའི་རླེས་སུ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་བླེད་པ་སོགས་ལ་གླེགས་རྒྱ་ཆླེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་སོལ་ངན་དར་ཁྱབ་ཏུ་

འགོ་བར་བཀག་འགོག་བས་ཡོད་པ་རླེད།   

ངོ་མཚར་བའི་སོལ་འདི་ད་ལྟ་ཡང་རྒྱུན་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་སོང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་

ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་འདིར་དླེ་དང་ལླེན་བླེད་མཁན་ཇླེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད། ལོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་དང་ཐར་ཤུལ་

དུ་བསྟུད་མར་བུ་ལོན་སོན་མོ་འགའ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད།   

དཔླེ་དང་པོ། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན་གནམ་ཆླེ་གླེ་མོ། ལོ་ཞླེ་བརྒྱད། ཀོས་ནན་རྫོང་ཐར་ཤུལ་ཞང་ཐར་ཤུལ་སླེ་བའི་མི་ཡིན་ལ། 



4 

 

སི་ལོ་༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་དགུ་བར་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས། བཟའ་མི་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང་བུ་གསུམ་ལས་གཅིག་གྲྭ་བ་བས་པ་ཕུད་གཞན་གཉིས་ལ་

མནའ་མ་བླངས་ཡོད། ཁོའི་བུས་ཤོ་བརྒྱབ་ནས་མ་ར་བརྡིབས་པ་དང་། ཁོས་རླེ་ཁོག་ཏུ་ཞིང་བཏབ་པར་ཐན་པ་བྱུང་ནས་མ་ར་བརྡིབས་

པ། མགོ་ལོག་ཏུ་ལམ་ལས་ནས་མ་ར་བརྡིབས་པ་བཅས་ལས་དོམ་ནག་སོར་ཁི་༡༠༥ཡོད་ཟླེར།   

བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀས་དོམ་མི་སོད་པར་རང་སོག་གཅོད་རྒྱུ་ཞླེས་བཤད་པས་སླེ་བས་ཁོ་ཕ་བུ་

གཉིས་ཀའི་སོག་བསབ་དགོས་ཟླེར་ནས་རྒྱུ་ནོར་བསྡུས་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་པ་རླེད། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པའི་ཉིན་དླེར་སླེ་བའི་

རྒན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་ཁོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱི་སོག་སོབ་པ་གལ་ཆླེ་ཚུལ་དང་། ཀུན་གིས་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་ལླེན་བ་དགོས་ཚུལ་སོགས་རྒྱུ་

མཚན་རྒྱ་ཆླེར་བཤད་དླེ། དོམ་བདག་རྣམས་ལ་ནོར་ལུག་དང་ར། འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་ཡོད་ཚད་བིན་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་པ་རླེད།   

དླེའི་ནང་ལ་ག་གཅིག་ལ་སོར་སུམ་བརྒྱ་ནས་ལྔ་བརྒྱའི་བཅད་པ་དང་། ནོར་གཅིག་ལ་སོར་སུམ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་བཞི་སོང་དང་

ལྔ་སོང་བར་བཅད་པ། ར་གཅིག་ལ་སོང་ལྔར་བཅད་པ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ལ་སོར་ཁི་གཅིག་ནས་ཁི་གཉིས་བར་བཅད་པ། ས་ཞིང་མུའུ་

གཅིག་ལོ་གཅིག་ལ་གས་པས་སོར་ཉིས་བརྒྱ་དང་རྩྭ་ས་མུའུ་གཅིག་ལ་ལོ་གཅིག་ནང་སོར་སུམ་ཅུར་བཀུག་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་

ཡོད་པ་རླེད།    

དོམ་བདག་མང་ཆླེ་བ་ཐར་ཤུལ་སླེ་བའི་མི་ཡིན་ལ་བརྒྱ་ཆའི་༤༠རོང་བ་རླེད། བུ་ལོན་བིན་པ་འདིས་ཁོ་རྣམས་ཀིྱ་དོམ་གི་སུམ་

ཆའི་གཅིག་མ་གཏོགས་བཅལ་མླེད་པས། བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་དང་ལླེན་མི་བླེད་ཅླེས་ཚོགས་ཐོག་ལ་མ་ཡོང་བ་ཡོད་མོད། རླེས་སུ་ཐར་

ཤུལ་གི་རྒན་པོ་དང་དཔོན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་རྒྱུ་ནོར་སླེལ་ནས་སོང་བས་དང་ལླེན་མི་བླེད་ཀ་མླེད་བྱུང་བར་གགས།   

དཔླེ་གཉིས་པ། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན། བདུད་ཆླེ་གླེ་མོ། རླེ་ཁོག་རྫོང་བོན་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་མཐུན་སིལ་སླེ་བའི་མི་ཡིན་ལ། སི་ལོ་

༢༠༠༩ལོའི་ལུགས་རིང་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་༡༢ཉིན་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན་ཁོར་བཟའ་མི་བཅུ་ཡོད་དླེ། བུ་གཉིས་

ལ་མནའ་མ་བླངས་ཡོད་ལ་བུ་མོ་དང་བུ་གཅིག་ད་དུང་ཡུལ་ན་ཡོད།མནའ་མ་ཆླེ་བར་བིས་པ་གཉིས་སླེས་ཡོད། ཁོས་ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་

བརྒྱད་ནས་ཚོང་ལས་གཉླེར་ཞིང་ཁོའི་ཚོང་རྫས་གཙོ་བོ་ནི་ར་ཚོང་ཡིན། རླེས་སུ་རླངས་འཁོར་གི་ཚོང་དང་། ཞོར་ལ་ཞིང་བཏབ་པས་མ་

ར་བརྡིབས། ཁོས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་ཏླེ་དོམ་སོར་ཁི་བརྒྱ་དང་ཞླེ་བརྒྱད་ཕར་བསབས་ན་ཡང་། ད་དུང་དོམ་མ་སོབས་པ་སོར་ཁི་སུམ་

ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡོད། གཞན་ད་དུང་དངུལ་ཁང་ལ་ཡང་དོམ་མང་བོ་ཆད་ནས་ཡོད་འདུག །   

ཁོའི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་ར་འཛུགས་བླེད་མཁན་ནི་སླེ་བའི་རྒན་པོ་དག་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོས་གོས་བས་ཏླེ་དོམ་པ་ཁོ་རང་ཡང་མོས་

མཐུན་བྱུང་བ་ལ་བརླེན་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས། སོན་མོ་འདིའི་ནང་དུ་སླེ་བས་སོར་ཁི་དྲུག་ཅུའི་མ་ར་བསྡུས་ཡོད་ཟླེར།   

དོམ་པ་དླེར་དོམ་བདག་བོད་རྒྱ་ཁ་ཆླེ་བ་དང་། རོང་འབོག་གི་བུད་མླེད།ད་དུང་གྲྭ་བ་བཅས་མི་དོན་དྲུག་ཡོད་ལ། དླེ་དག་ལས་

མང་ཆླེ་བ་ནི་ཁོའི་གོགས་པོ་དང་མནའ་བཅད། ཤ་ཚ་ཉླེ་རིང་རྣམས་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། མི་སོར་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་ཁས་མ་

བླངས་པས་འདིར་ཡོང་མླེད། དོམ་བདག་ལ་ཆད་པའི་ནོར་པ་ཆླེས་མང་བ་ནི་སོར་ཁི་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ལ་ཆླེས་ཉུང་བ་ནི་ལྔ་སོང་ལྷག་ཡིན་

ཚོད་གླེང་།   

ཚེས་༡༡ཉིན་རང་གི་ས་ཆའི་དོམ་བདག་རྣམས་བོས་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོའི་ལུགས་སོལ་འདི་ད་ལྟ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་
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པར་ལོ་རྒྱུས་སླེང་སོན་ཆད་བྱུང་མོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀིྱ་གནས་ལུགས་གསལ་བོར་བཤད་དླེ། ཀུན་པོར་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་དང་

ལླེན་བླེད་དགོས་པར་རླེ་བ་ནན་གིས་བཏོན་ཟླེར།   

དངོས་གཞི་ནི་ཚེས་༡༢ཉིན་ཡིན། ཉིན་དླེར་སོན་ནས་བརྡ་བརྒྱབ་པ་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས། བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་འཕྲུལ་ར་བཞི་

དང་། ར་ལུག་བདུན་ཅུ། ནོར་ལྔ་བཅུ། ལ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅས་ཡོད། དླེའི་ཐོག་ད་དུང་ཁང་བ་འགའ་དང་རྩྭ་ས་མུའུ་སོང་བཅས་ཡོད། 

དླེ་དག་གི་རིན་གོང་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ལྡབ་མང་པོར་འཕར་ཡོད་དླེ་ར་མ་གཅིག་སོར་༤༠༠ལ་བཅད་པ་དང་། ལུག་གཅིག་སོར་

༡༠༠༠ལ་བཅད་པ། ར་གཅིག་སོར་ཁི་༤ནས་༥བར་བཅད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། དཔླེར་ན་དོམ་བདག་ལ་དོམ་སོར་སུམ་ཁི་ལྔ་སོང་

ཆད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དླེའི་གུད་བསབ་ཀིྱ་རིན་པར་ཁང་མིག་གཅིག་གི་ཕླེད་དང་ར་མ་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་པས། ཁང་བ་བཤིག་

དུས་རྒྱུགས་བཞི་མ་གཏོགས་མི་འདུག་ཟླེར།   

ཐོག་མར་དོམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་ནང་འདི་ཁས་མི་ལླེན་ཟླེར་མཁན་འགའ་རླེ་བྱུང་སླེ། ཁོ་ཚོས་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་དང་ལླེན་བ་

དགོས་ན་ཁིྱམ་གི་སོད་ཅ་ལག་དང་སྦྲ་ཁིྱམ་སོགས་ཡོད་ཚད་བགོ་དགོས་ཟླེར་བ་དང་། ཡང་ལ་ལས་ཁོས་འདི་ལྟར་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་

ན་རླེས་སུ་བུ་སོན་འཇལ་མཁན་གིས་སོན་བཞིན་ཚོང་ལས་གཉླེར་མི་གཉླེར་ཁས་ལླེན་དགོས་ཟླེར་མཁན་ཡང་ཡོད། གང་ལྟར་ཁླེ་ཕན་གི་

མདུན་ནས་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་བསམ་འཆར་མི་འད་བ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། འགོ་འཛིན་རྒན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་ཁ་བརྡ་སོླབ་གསོ་བས་པ་

བརྒྱུད་དང་ལླེན་བས་ཤིང་རླེས་ནས་དོན་དག་མི་གླེང་བའམ་སླར་གླེང་མི་སིད་པར་བས་ཟླེར།   

ཐླེངས་འདིའི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་ནང་སོན་ཆད་ཀིྱ་སོལ་སོང་ཡག་བས་མླེད་པ་སླེ། ཁང་བ་སོད་ཅ་ལག་ཡོད་ཚད་བགོས་མླེད་པའི་

ཐོག་ཏུ། ད་དུང་ཁང་ལླེབ་གཅིག་དང་རྒྱ་ཁང་གཅིག་འདུག་རླེན་ལ་བཞག་ཅིང་། སོ་ཁར་ཚེ་ཐར་བཏང་བའི་ནོར་ལྔ་དང་ར་ཚེ་ཐར་

བཏང་བ་གཅིག་དོམ་ནང་ལ་མ་བཅད་པར་བཞག།  དཔླེ་མཚོན་གསུམ་པ་ནི་ཐར་ཤུལ་སླེ་བའི་མི་གཉིས་རླེད། འདིའི་སོར་གི་རྒྱུ་ཆ་

གསལ་བོ་མ་ལོན་ཡང་སླེ་བས་རྒྱབ་སོར་མ་བས་པར་གཉླེན་ཉླེ་དག་གིས་རྒྱབ་སོར་བས།   

དཔླེ་མཚོན་བཞི་བ། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན། ར་ཆླེ་གླེ་མོ། ཀོས་ནན་རོྫང་ཀ་རྒྱ་སླེ་བའི་མི་སླེ་ལོ་༣༨ཡིན། ད་ལྟ་ཀོས་ནན་རྫོང་

གི་བཙོན་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་ཅིང་། ཉླེས་པ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་རྨས་སོན་བཟོས་པ་ཡིན་སད། ཁོས་ཐར་ཤུལ་ཞང་དུ་

ཚོང་ཁང་ཞིག་གཉླེར་ཡོད་ལ། ཆུང་དུས་ནས་ར་ཚོང་སོགས་ཚོང་ངླེས་མླེད་རྒྱག་བཞིན་ཡུལ་ངླེས་མླེད་དུ་འཁྱམས་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད།   

བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་ཁོས་བས་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོའི་ཕ་རྒན་གིས་བས་པ་ཡིན་མོད།  ཀ་རྒྱ་སླེ་བས་འདི་ནི་སོལ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞླེས་རྒྱབ་སོར་མ་བས་པས་ཁོའི་ཉླེ་འབླེལ་དག་གིས་རྒྱུ་ནོར་སོར་ཞིག་བསྡུས་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་པ་ཞིག་རླེད།   

སོན་དང་ད་ལྟ་གང་ཡིན་རུང་བུ་ལོན་སོན་མོ་ར་འཛུགས་བླེད་མཁན་སླེ་བའི་རྒན་པོ་དག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ལྷག་

བསམ་གི་ངོ་བོར་བཟུང་ཡོད་པ་སླེ། དོམ་པ་ཁོ་རང་གིས་བུ་ལོན་དླེ་འད་མང་བོ་ཞིག་དོམ་བདག་ལ་ཆད་ཡོད་པས། དོམ་བདག་ལ་

མཚོན་ན་དླེ་ནི་ཆླེས་ཐག་གཅོད་བླེད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཕིར། བུ་ལོན་མ་འཇལ་ན་རང་གཞན་ཀུན་ལ་གནོད་

པས་སླེ་བས་རོགས་བླེད་པ་དང་དོམ་པས་ཀྱང་རོགས་བླེད་དགོས་པའི་འདོད་ཚུལ་བཏོན་པ་བཞིན་ཆླེས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་དླེ་དག་

ཐག་གཅོད་བླེད་པའི་ཐམས་ལམ་ཉག་གཅིག་རླེད། དླེ་བས་ཁོའི་གཉླེན་ཉླེ་དག་དང་སླེ་མི་དག་ཀྱང་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདིར་ཞུགས་ནས། 

བུ་ལོན་འཇལ་བའི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་ཞིང་། མ་བསྐུལ་དང་ལླེན་གིས་རྒྱུ་ནོར་འབོར་ཆླེན་སད་ནས་རོགས་རམ་བས། ཡིན་ན་ཡང་། 
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ཁོ་ཚོར་མཚོན་ན་འདི་ནི་ཕུ་ནུའི་རིས་འདང་དང་རུ་སླེའི་ལ་རྒྱ་བསམས་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་བུ་ལོན་ལླེན་མཁན་

གི་དོམ་པ་གང་དླེར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱིས་མི་ཚེ་མི་བརླག་པའི་སིྙང་སོབས་སད་པ་རང་རླེད།   

ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་སོན་གི་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་མི་འད་ས་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ད་ལྟའི་སོན་མོ་འདིས་སོན་ཆད་

ཀིྱ་ནང་བཞིན་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་བུ་ལོན་དུ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ལླེན་བླེད་ཀིྱན་མླེད་ལ། སོན་ཆད་ཀྱི་ནང་བཞིན་བུ་ལོན་སོན་མོ་

བླེད་པའི་མི་དག་གིས་ར་འཛུགས་བས་ནས་དླེའི་འགོ་འདུག་ལ་ཆླེད་དུ་ལྟ་རོག་ཀྱང་བླེད་ཀྱིན་མླེད་པས། བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་རིགས་

སོན་ཆད་ཀྱི་བླེད་སངས་དང་བསྡུར་ན་ཤིན་ཏུ་སབས་བདླེ་བ་ཞིག་རླེད། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་ལླེན་བླེད་པའི་དོམ་

བདག་རྣམས་ཀིྱས་དླེ་ཙམ་དང་ལླེན་བླེད་མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་རླེད། གནས་ཚུལ་དླེ་རིགས་བྱུང་ན་

སླེ་བས་ཀྱང་བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་རྒྱབ་སོར་མི་བླེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་དག་པོ་བྱུང་བ་སླེ། དཔླེར་ན།དཔླེ་མཚོན་གསུམ་པ་དང་བཞི་བ། 

ལྔ་བ་བཅས་ལ་སླེ་བས་རོགས་མ་བས་པར་གཉླེན་ཉླེ་དག་གིས་རོགས་བས་པ་རླེད།   

འདི་ལས་ཤླེས་ཐུབ་པ་ནི་ཁོང་ཚོས་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་ལླེན་བས་ན་ཡང་། དོམ་པ་ཁོ་རང་གིས་རང་ནུས་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་

དོམ་ཅི་སོབས་ཀིྱས་འཇལ་མླེད་ཀྱང་། དོམ་བདག་ལ་ཕན་པ་མླེད་པར་བུ་ལོན་འཇལ་མཁན་ལ་ཕན་པ་སད་ཡོད་པ་དླེ་རང་མཚོན་པ་

རླེད། དླེ་བས་བསམ་འཆར་མང་བོ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པ་མངོན་གསལ་རླེད།ལྷག་པར་མང་བོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཁིམས་ལུགས་ཀིྱས་ཡོད་

ཚད་ཐག་གཅོད་པའི་དུས་རབས་འདིར་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོལ་འདི་ནི་བོླ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་རླེད། དླེ་བས་དཔླེ་མཚོན་གཉིས་

པའི་སབས་སུ་དོམ་བདག་མང་བོ་ཞིག་གིས་དང་ལླེན་མ་བས་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་དང་ལླེན་མ་བས་ན་ད་དུང་ཁོས་དོམ་དླེ་འཇལ་ནུས་པའི་

དུས་ཚོད་ལ་སྒུག་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མླེད། དང་ལླེན་བས་པ་དག་ཀྱང་ཁོའི་གོགས་པོ་དང་མནའ་བཅད་ཡིན་པས། དླེ་ཚོས་ཀྱང་ཁོ་

ཡིན་པ་མ་གཏོགས་འདི་དང་ལླེན་བླེད་ཐབས་མླེད་ཅླེས་བཤད་ཀིྱན་འདུག། བུ་ལོན་སོན་མོ་ར་འཛུགས་བླེད་མཁན་གིས་བཤད་པ་ལྟར་

ན། གལ་ཏླེ་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་དང་ལླེན་མ་བས་ན་རླེས་སུ་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ནོར་གིས་དོམ་འཇལ་བའི་གོ་སབས་

མླེད་དླེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ལ་དོམ་མང་ཞིང་དོམ་འཇལ་བའི་ནུས་པ་མླེད་པ་ཀུན་གིས་ཤླེས་པ་ལྟར་རླེད་ཅླེས་སོག་གིན་ཡོད་འདུག། འདི་

ལ་བདླེན་པ་ཤས་ཆླེ་སླེ། དོམ་འདི་དག་ལས་མང་བོ་ཞིག་ནི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་བསགས་ནས་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཤ་སག་ཡིན་

པས་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བས་དོམ་བདག་མང་བོ་ཞིག་གིས་གནད་འདི་ལ་བསམ་བོླ་བཏང་ནས། གནས་

ཚུལ་ཇི་འད་ཡིན་ཡང་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་ལླེན་བླེད་པ་རླེད། དང་ལླེན་བླེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཕན་སླེམས་ཀིྱས་ཀུན་ནས་བསླངས་

པའི་སི་མཐུན་གི་དམིགས་བ་དླེ་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་འདུག་པ་རླེད།   

ལྷག་པར་གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་ནི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སབས་དངོས་པོའི་རིན་པ་ལྡབ་མང་བོ་སྤར་བ་ནི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་འུ་ཐུག་གི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག་ཡིན་པས། འདི་ནི་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རླེན་ཞིག་སླེ། ཕིའི་རྣམ་པའི་སོ་ནས་ལོྟས་ན། རིན་ཐང་སྤར་བའི་དངོས་

པོ་དླེ་དག་གིས་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་དོམ་འཇལ་ཞིང་ཆད་ཐོ་སོབས་ཡོད་ན་ཡང་། དོན་དངོས་སུ་མ་ར་རྣལ་མའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཤིག་

མ་གཏོགས་འཇལ་མླེད་པས། མཐར་གཏུགས་ན་དོམ་དླེ་དོམ་པ་རང་ཉིད་དང་དླེའི་གཉླེན་ཉླེ། གོགས་པོ། རུ་སླེ་ཚོ་བ་རྣམས་ཀིྱས་ཐུན་

མོང་དུ་འཇལ་བ་མ་ཟད། མཐའ་ན་ཐོག་མའི་དོམ་གཏོང་མཁན་དོམ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གོང་ཁུར་བའི་སོ་ནས་རང་གི་ནོམ་པ་

རང་ཉིད་ཀྱིས་འཇལ་ཡོད་པ་རླེད།    

ཐླེངས་འདིའི་འཇལ་སངས་ལ་ལོྟས་ན་ཁིྱམ་ཚང་གི་ཉླེར་སད་དག་དང་། ཁང་བ་རླེ་གཉིས། ཚེ་ཐར་གི་ཕྱུགས་འགའ་བུ་ལོན་སོན་
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མོའི་གས་སུ་བཞག་མི་འདུག་སླེ། བུ་ལོན་སོན་མོ་ར་འཛུགས་བླེད་མཁན་དག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན་འདི་ནི་ང་ཚོས་ཁོ་དང་ལྷག་པར་

ཁོའི་ཁྱིམ་མི་དག་ལ་བླེད་འོས་པའི་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཅིག་ཡིན་པར་སོགས་མོད། ཚེ་ཐར་བཏང་བའི་ནོར་ལུག་སོགས་བུ་ལོན་

སོན་མའོི་གས་སུ་མི་བགང་བ་ནི། དླེ་འདའི་ཆླེད་དུ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་གནས་ལུགས་ཀིྱ་འགོ་སངས་ལ་བརི་

སྲུང་བས་པ་ཞིག་རླེད།  

གསུམ་པ། བུ་ལོན་སོན་མོའི་དགླེ་སོན་དང་དླེས་སི་ཚོགས་ལ་སླེལ་ཡོང་བའི་འབས་བུར་དཔྱད་པ། 

ལོ་འདི་གའི་རིང་ལ་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་འགའ་རླེར་བུ་ལོན་སོན་མོ་རླེ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། བུ་ལོན་སོན་མོ་དླེ་དག་ལ་དོམ་འཇལ་

མཁན་དླེ་དག་གིས་དགའ་བསུ་བླེད་པ་ལས་བོད་སི་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ངོས་འཛིན་ལླེགས་པོ་ཞིག་གནང་གིན་མླེད།ངོས་འཛིན་དླེ་དག་

ཀྱང་ཕལ་ཆླེར་སི་ཚོགས་ལ་སླེལ་ཡོང་བའི་གནད་དོན་སོར་ནས་ཕོགས་སོ་སོའི་ངོས་འཛིན་མི་འད་བར་བྱུང་བ་རླེད།    

བུ་ལོན་སོན་མོའི་གནས་ཚུལ་འདི་བསགས་པ་ན་བོད་ཀྱི་སི་ཚོགས་སུ་གླེང་གཞི་ཤུགས་དག་པོ་བྱུང་བ་རླེད།གླེང་གཞི་དླེ་དག་གི་

གནད་བསྡུས་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་ཟུར་དང་ངོས་མི་འད་བའི་སོ་ནས་ངོས་འཛིན་བླེད་སངས་ཀྱང་མི་འད་བ་བྱུང་བས་ཡིན་ལ། དླེ་དག་

ཀྱང་མཐར་གཏུགས་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདིར་དགླེ་མཚན་ནམ་སོན་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དླེས་སི་ཚོགས་ལ་སླེལ་ཡོང་བའི་ཤུགས་

རླེན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་དླེ་རོགས་ཐུབ་པ་རླེད།   

དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་དླེར་སོན་ཆའམ་དགླེ་མཚན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་ཞླེས་བཤད་མི་ཐུབ་པ་སླེ། གང་ལ་ཡང་དགླེ་

མཚན་ཡོད་ལ་སོན་ཆ་ཡང་ཡོད་པས་བུ་ལོན་སོན་མོ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་དླེ་བཞིན་རླེད། དོམ་བདག་གིས་ཁོ་ཚོའི་དོམ་མང་བོ་དླེ་དག་རྒྱུ་

ནོར་རླེ་གཉིས་ཀིྱས་འཇལ་བ་འདི་གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་འདོད། ཁོ་ཚོས་བསམ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཡིན་པ་

ལས་དོམ་འཇལ་མཁན་གང་དླེར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་བས་པ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏླེ། བུ་ལོན་ནམ་དོམ་བླངས་པའི་རྒྱུ་ནོར་དག་

དོམ་པ་ཁོ་རང་གིས་ཆུད་སོས་སུ་བཏང་བ་ལས་དགླེ་རར་བཏང་བ་སོགས་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ནོ་ཟླེར། ཡིན་ནའང་དོམ་བདག་དླེ་དག་

གིས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དང་ལླེན་བླེད་དགོས་པ་ལས་ཁིམས་གཏུག་གིས་ཕ་རོལ་བོ་མནར་གཅོད་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་འགོ་ལུགས་

གཞན་པ་དང་ལླེན་བླེད་པ་སོགས་གཏན་ནས་གནང་གིན་མླེད། ཁོ་ཚོའི་ངོས་འཛིན་ལ་ཁིམས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་རྒྱུ་ནོར་དླེ་ཙམ་ཡང་

ལླེན་རྒྱུ་མླེད་པས་རང་ལ་དླེ་ལས་ཀྱང་གོང་ཞིག་འཁླེལ་པར་འདོད། དླེ་བས་བུ་ལོན་སོན་མོའི་རྒྱུ་ནོར་ཉུང་ནའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་

ལླེན་བླེད་པས། འདི་ནི་དགླེ་མཚན་གིས་སོང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ནའང་། དོམ་བདག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་གཞན་

གིས་ཁླེ་མླེད་ངང་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་ཞིག་རླེད།    

དླེ་ལྟར་ཐག་བཅད་པའི་དགླེ་མཚན་ནི། བུ་ལོན་སོན་མོ་ར་འཛུགས་བླེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་སོགས་པ་སླེ། གལ་སིད་

དོམ་བདག་རྣམས་ཀིྱས་བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་དང་ལླེན་མ་བས་ན། རླེས་སུ་དོམ་གི་བདག་པོར་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ནོར་གིས་དོམ་འཇལ་བའི་

གོ་སབས་འབྱུང་མི་སིད་པ་སླེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་དོམ་འཁུར་མཁན་དླེ་ཉིད་ལ་དོམ་མང་ཞིང་དོམ་འཇལ་བའི་ནུས་པའང་མླེད་པས། ཁྱོད་

ཀྱིས་ངང་སྒུག་རིང་མོ་ཇི་འད་བས་ཀྱང་ཕན་པ་གང་ཡང་འབྱུང་མི་སིད། དླེ་བས་འདི་དང་ལླེན་བས་ན་གཅིག་ནས་དོམ་བདག་རང་ལ་

དངོས་པོ་ཅུང་རླེ་ལླེན་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཅི་ཡང་མླེད་པ་ལས་འདི་ནི་བཟང་ལ། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བུ་ལོན་ཅན་དླེར་རོགས་རམ་བས་པ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ལ།དོམ་གི་བདག་པོ་དག་ཀྱང་དོམ་པ་གང་དླེའི་སོན་ཆད་ཀྱི་ཚོང་རོགས་དང་གོགས་པོ་ཤ་སག་ཡིན་པས། དོམ་འཁུར་

མཁན་ཁོ་པ་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་བླེད་རྒྱུ་ནི། མི་ཆོས་ཀིྱ་གནས་ལུགས་དང་ལྷ་ཆོས་ཀིྱ་ངླེས་སོལ་སོགས་ལ་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་
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རླེད། ཅླེས་བསླབ་བ་བརྒྱག་ངླེས་པ་དླེ་ལྟ་རང་རླེད།   

ཡིན་ན་ཡང་། བུ་ལོན་སོན་མོ་ར་འཛུགས་བླེད་མཁན་དང་དོམ་བདག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་ཏླེ། དླེ་ལྟ་

བུའི་གནས་ཚུལ་ནི་བདླེན་པ་ཡིན་ཡང་། སི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཀིྱ་མི་ས་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཕོགས་གཞན་ནས་བལྟས་ན། བུ་ལོན་སོན་མོས་

སི་ཚོགས་འདིར་ཤུགས་རླེན་ངན་པ་འབྱུང་ངླེས་པར་མཐོང་གིན་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་སིད་ཉལ་བླེད་ཅིང་རྒྱུ་ནོར་གི་ཕོགས་ནས་སབས་

འཚོལ་བླེད་པ་མང་བས། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པ་འདིས་རླེས་སུ་བུ་ལོན་ཇི་འད་བླངས་ཀྱང་དླེ་ལ་སླེམས་ཁུར་ཇླེ་ཆུང་དུ་འགོ་ཞིང་འདིས་

བག་མླེད་རྒྱས་སོས་བླེད་པར་ཤུགས་རླེན་ངན་པ་འབྱུང་ཡང་སིད་ལ། དླེང་སང་ཤོ་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་སོལ་ངན་དར་ཁྱབ་ཆླེ་བས་དླེ་

གཉླེར་མཁན་གིས་དོམ་མང་བོ་བླངས་ཀྱང་དླེར་སླེམས་འཁུར་མི་བླེད་པའི་ཐོག་ཏུ། ལུགས་མཐུན་གིས་འཇལ་རིས་ཀྱང་མི་བླེད་པའི་

ཕིར་ན་གནོད་སོན་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། ལྷག་པར་དླེང་རབས་བུ་ལོན་སོན་མོ་ནི་བུ་ལོན་ཅན་ལ་རྒྱུ་ནོར་གསོག་པའི་གོ་སབས་ཕླེས་པ་ཞིག་ཀྱང་

ཡིན་ཏླེ། སུ་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་མང་བོ་བླངས་ནས་རང་ལ་དླེ་འཇལ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་ཀྱང་མླེད་ཁུལ་གིས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་པ་ཡང་

འབྱུང་ངླེས་ཟླེར།   

དོན་དངོས་སུ་སི་ཚོགས་ལས་རིགས་སླེང་གི་མི་ས་འདི་དག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་གྲུབ་སླེ། བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་མཁན་མང་ཆླེ་བ་

སོར་མོ་ཆུད་ཟོས་གཏོང་མཁན་མང་ཚོགས་ཕལ་བ་ལས་ཆླེས་ཆླེར་བརྒལ་ཡོད་ཅིང་། གོང་གི་དཔླེ་མཚོན་དྲུག་ལས་ལྔ་ཤོ་དང་འབླེལ་བ་

ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་མི་རླེ་འགས་སོར་ཁི་མང་བོའི་དོམ་བླངས་ནས་ཕིའི་མིང་ཐོག་ནས་བཟའ་ཚང་ཐོར་ནས་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཆུང་

མའི་ཕོགས་སུ་བིན། བིས་པ་དག་ལ་ཡང་འོས་འཚམས་ཀྱིས་བཀོད་སིག་བས་ནས་བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇོག་རིས་བླེད་པ་ཡང་མཐོང་ལ། ལ་

ལས་རང་གི་སོར་མོ་ཡོད་ཚད་མིང་གཞན་པ་ཞིག་གི་སླེང་ནས། ས་གནས་གཞན་གི་དངུལ་ཁང་དུ་བཞག་སྟེ་བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇོག་རིས་

བས་པ་ཡང་ཡོད། ལ་ལས་བུ་ལོན་སོན་མོ་ནི་རང་གི་དོམ་གི་ཁུར་བོ་ལ་གཡོལ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། ལ་ལས་འདི་

ལ་བརླེན་ནས་རང་གིས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་པའི་གོ་སབས་ཤིག་རླེད་པར་ཡང་མཐོང་བས། སོན་གི་བུ་ལོན་སོན་མོ་དླེ་ད་ལྟ་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་ནས་ཉོག་ད་ཤ་སག་ཅན་ཞིག་ཏུ་འཕོ་བཞིན་ཡོད་འདུག། ལྷག་པར་དུ་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་ཟིན་པ་རླེ་གཉིས་ཀིྱས་བུ་ལོན་སོན་མོ་

བས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་བོ་མ་འགོར་བར་རླངས་འཁོར་བསོར་ནས་འགོ་བ་སོགས་ཀིྱས། སླར་ཡང་དོམ་བདག་དང་བུ་ལོན་སོན་མོ་

འཇལ་མཁན་བར་དུ་ཉོག་ད་འབྱུང་བཞིན་པའང་ཡོད་པས་དླེ་ནི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དཔླེར་མཚོན་གཉིས་པའི་མི་

སས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་ནས་ལོ་གཅིག་མ་འགོར་བའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཉོས་པ་དང་། དཔླེར་མཚོན་དང་བོའི་མི་

སས་བུ་ལོན་སོན་མོ་བས་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར་རླངས་འཁོར་ཞིག་བསོར་ནས་འགོ་བ་དོམ་བདག་ཅིག་གིས་མཐོང་ནས། བུ་ལོན་སོན་

མོས་གོ་མི་ཆོད་དླེ་ཁྱོད་ལ་ད་དུང་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཅླེས་གོད་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡང་ཐོས་རྒྱུར་འདུག། དླེ་བས་དོམ་བདག་མང་

བོ་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་ལླེན་བས་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོ་ཚོས་དོམ་གི་སོར་ལ་རིས་ཞིབ་རྒྱག་སབས་དོམ་རླེ་གཉིས་དླེའི་གས་སུ་ཚུད་

མླེད་པས་གང་དླེའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇལ་མླེད་པའི་དོགས་པ་ཡང་འཛིན། དླེ་བས་བུ་ལོན་སོན་མོས་སླེལ་ཡོང་

བའི་སི་ཚོགས་ཀིྱ་འགལ་ཟླ་ནི་ཚོད་དཔག་བླེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རླེད།   

གནད་དོན་འདི་དག་འབྱུང་དོན་ནི་སོན་གི་བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོལ་མ་བརི་བ་ལས་བྱུང་བ་སླེ། སོན་གི་བུ་ལོན་སོན་མོ་བླེད་དུས་

ངླེས་པར་སྦྲ་ཁིྱམ་དང་ཉླེར་སད་ཡོད་ཚད་དོམ་བདག་ལ་སླེར་དགོས་ལ། བིན་ཚར་རླེས་གཞན་གིས་རོགས་རམ་བས་ནས་ཕིར་སླེར་

བའམ། ཡང་ན་གཞན་པས་རོགས་སོར་བས་ནས་འཚོ་ཐབས་བླེད་པའམ། ཡང་ན་གནས་གཞན་དུ་བསོམས་ནས་འགོ་དགོས་པ་རླེད། 

གལ་ཏླེ་སླེ་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་སོད་པ་ཡིན་ན་ལོ་ངླེས་ཅན་ཞིག་ལ་སླེ་བའི་ཚོགས་ས་འདུས་སར་ཡོང་མི་ཆོག་ལ། སླེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གང་
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ཞིག་གིས་ཀྱང་དླེའི་རུ་སོར་བས་ནས་འབབ་མི་ཆོག་པའི་མི་ཡན་ལྷག་མ་ཞིག་ཏུ་བརིས་པ་རླེད། ད་ལྟའི་བུ་ལོན་སོན་མོ་ར་འཛུགས་བླེད་

མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སོན་ཆད་ཀྱི་སོལ་ག་དླེ་མ་བརིས་པར་བུ་ལོན་སོན་མོ་འཇལ་མཁན་གང་དླེར་བསྟུན་དགས་པས། ལོ་རླེ་གཉིས་ཀིྱ་

ནང་དུ་བུ་ལོན་སོན་མོ་དུ་མ་བྱུང་བ་སླེ་དླེའི་ཐོན་ཚད་ཇླེ་མཐོར་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རླེད། བུ་ལོན་སོན་མོ་བྱུང་བའི་མྱུར་ཚད་འདི་ལས་

བལྟས་ན་སོན་མོ་འདི་བུ་ལོན་འཇལ་མཁན་དག་ལ་ཆླེས་སབས་བདླེར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཡོད་པ་རླེད།   

ང་ཚོའི་ས་ཆ་འདིར་བུ་ལོན་སོན་མོ་ཐོག་དང་བོ་ཐར་ཤུལ་དུ་བྱུང་བ་ནས་བསྟུད་མར་བུ་ལོན་སོན་མོ་འགའ་བྱུང་ཞིང་། ད་དུང་

བུ་ལོན་སོན་མོ་འགོགས་འདོད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པས། ཀླུ་ཚང་གི་སླེ་བ་རླེ་འགས་ཆླེད་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་

ནས། ཕིན་ཆད་སླེ་བའི་ནང་དུ་ཤོ་བརྒྱབ་ནས་དོམ་ལ་ཆད་པ་དང་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་དོམ་ལ་ཆད་པ་ལ་རོགས་སོར་མི་བླེད་ཅླེས་གསལ་

སོག་བས་ཤིང་། དླེ་ནི་བུ་ལོན་སོན་མོ་དང་དླེས་སི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རླེན་ངན་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆླེད་དུ་ཡིན་པས། དླེ་ལ་ལོྟས་ན་ད་ལྟའི་

བུ་ལོན་སོན་མོ་འདི་རིགས་སི་ཚོགས་ཀིྱས་ཀྱང་ཁས་ལླེན་བཞིན་མླེད་པའི་སང་ཚུལ་ཆླེས་གསལ་བོ་རླེད། ལྷག་པར་འབོག་ཕོགས་ཀྱི་སླེ་བ་

མང་ཆླེ་བས་འདི་ནི་བླུན་པོའི་བླེད་སངས་འབའ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་བཞིན་ཡོད།             

བཞི་བ། མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། 

བུ་ལོན་སོན་མོའི་སོལ་ཁྱད་པར་བ་འདི་ཨ་མདོའི་འབོག་ཁུལ་དུ་བྱུང་ན་ཡང་དླེ་འད་དར་ཁྱབ་ཆླེན་པོ་མླེད། ཡིན་ན་ཡང་ལོ་

འདི་གའི་ནང་དུ་ཨ་མདོའི་མང་ར་དང་འབལ་གི་འབོག་ཕོགས་སུ་བསྟུད་མར་ཐླེངས་འགའ་ལ་བྱུང་བ་རླེད། བདག་གིས་བཅར་འདི་

དང་རོག་དཔོྱད་བརྒྱུད་ནས་ཤླེས་པ་ལྟར་ན། བུ་ལོན་སོན་མོ་འདིར་དགླེ་མཚན་ཅུང་ཟད་མླེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ན་ཡང་། སི་

ཚོགས་ཀིྱ་ལས་རིགས་མང་བོས་སོན་ཆད་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་གི་བུ་ལོན་སོན་མོས། དླེང་རབས་ཀིྱ་སི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རླེན་ངན་པ་དླེ་

འད་འབྱུང་མི་ཐུབ་ཀྱང་། ད་ལྟ་ངོ་བོ་འགྱུར་ནས་དར་བཞིན་པ་འདིས་སི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རླེན་ངན་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་སླེམས་ཁལ་

བླེད་ཀྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་འདི་རིགས་རྒྱ་ཡན་དུ་ཁྱབ་ན་བུ་ལོན་སོན་མོ་ནི་དཔལ་འབོར་གི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བླེད་པའི་ཐབས་

ལམ་གལ་ཆླེན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དཔལ་འབོར་ལ་ཉོག་ད་བཟོ་བླེད་ངན་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད། བུ་ལོན་སོན་མོ་དླེ་དོན་དངོས་སུ་སོལ་འདི་ག་

འད་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁ་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་ལ་འགོ་བ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་གནང་བའི་ཆླེད་དུ། བདག་གིས་བཅར་འདི་

དང་རོག་ཞིབ་བརྒྱུད་ནས་རོམ་ཡིག་འདི་བིས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་ལྷག་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བས་ཁྱླེད་གཟུར་

གནས་དག་གིས་སོླབ་སོན་གནང་རྒྱུ་མཁྱླེན་མཁྱླེན་ཞུ།      

 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གྟེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དྟེབ་ཕྟེང་དང་པོ་ལས་དྲངས།  

 

 

 


