


༄༅། ངོས་ི་ལ་དང་ངོས་ི་མི་དམངས།
གོང་ས་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ོམ།

ེང་གཞི།

༄༅། །ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་་མི་དམར་པོའི་དམག་ད�ང་བོད་ནང་ཡོང་ེ་བོད་ཤར་ོགས་ི་ས་གནས་
བང་བས་ངོས་དང༌། ངོས་ི་མི་མང་ནས་གང་ཅིའི་ཐབས་ཤེས་�་�་�ད་ེལ་�་ས་ཏེ་མཐར་མཉམ་
འེལ་ལ་�གས་དང༌།འཛམ་ིང་ལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་ལ་བར་བ�གས་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་�་འབོད་ང་
ས་མོད།�ས་ང་བདག་ོད་མ་ས་ཏེ་དོན་ཕན་གང་ཡང་མ་�ང༌།བོད་འདི་ག་�གས་མ་བང་བར་�ས་
རབས་མང་པོ་སོང་བའི་ལ་ཁབ་ཅིག་ེ། འ�་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། ལག་ལེན་ེད་ི་ཡོད་
ཅིང༌།དེ་ནི་ལོ་ོང་ག་ག་གི་གོང་ནས་�བ་པ་སངས་ས་ི་དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་་གར་ནས་བོད་�་
དར་བ་ལ་བེན་ནས་�ང་བ་ཡིན། ང་�་ཆོས་ན་ི་ལ་ཁབ་ཆོས་ི་་བར་ག�ར་འདོན་ལས། ིད་ི་
འ�་འགོད་ལ་དོ་ང་ཆེར་མི་ེད་པ་ཞིག་ཡིན་བས་དཔལ་འོར་ི་མ�ན་ེན་འ�མས་པོ་མིན་པའི་ཁར།
ལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་རོགས་རམ་མེད་བས་་མི་དམར་པོའི་ག་�གས་འོག་ང་�་ལས་་བོར་�ད།
བས་དེར་ང་�ས་ཆ་འཇོག་འཕེར་བའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་ཆེད་པེ་ཅིང་�་་ཚབ་བཏང་ཡང༌།དམར་པོས་
ག་�ལ་ིས་བིགས་ཏེ་ང་�འི་རང་དབང་ཉམས་འ�ག་པའི་ཡིག་ཆར་མིང་གས་དབང་མེད་�་འགོད་
བ�ག་པ་རེད། བཙན་དབང་གིས་འཇོག་བ�ག་པའི་�ོས་མ�ན་དེར་ང་�འི་ག�ང་གིས་ོ་མོས་མེད་ང༌།དེ་
ལ་ཁས་ལེན་མ་ས་ན་དེ་ལས་མང་བའི་མི་གསོད་དང་ོར་ེན་�ར་�་ཡོང་�་ང་�ས་གསལ་པོར་མཐོང་
གཤིས།�ོས་མ�ན་དེ་དག་ང་འེལ་ཞིག་མིན་པ་མཐོང་བཞིན་�།ངའི་མི་མང་ལ་དེ་བས་�ག་པའི་དཀའ་
ངལ་མི་འ�ང་ཆེད་ང་དང༌།ངའི་ག�ང་ནས་�ོས་མ�ན་དེར་ཆ་འཇོག་མི་ེད་མ�་མེད་�ང༌།འོན་ང་�ོས་
མ�ན་དེའི་ནང་གི་དོན་ཚན་མས་རེ་ཞིག་བར་ངན་གཡོའི་�་འབག་གི་དགོས་ཕན་ཙམ་ལ་བེན་རིམ་པས་
དོན་ཚན་ཚང་མར་་མི་ཁོ་རང་�ས་མ་གནས་པར་བལ་བཤིགས་ས་པ་རེད།དེ་ེས་བོད་ནང་ཧ་ཅང་
ཐབས་གས་�ང་བའི་གནས་�ལ་མས་ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པས་བཏོན་པའི་ན་�འི་ནང་ཞིབ་ཆ་
འཁོད་ཡོད་འ�ག དེབ་འདིའི་ནང་ངོས་ནས་ང་�་བོད་མི་�འི་མི་�་ེལ་ངས་ོར་ོན་ཐབས་ས་ཡོད།
ད་འི་ཆར་གནས་�ལ་�ག་པོ་ཞིག་གིས་མ�ག་བ�ས་པ་རེད། ནང་པའི་ཆོས་ི་འ�ོ་ངས་ན་�་མ་ཤེས་
ན་�ས་ང་བོད་ི་གནས་�ལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་པ་དཀའ་བས་དེབ་འདིའི་མགོ་མ�ག་�་ནང་པ་སངས་ས་
པའི་ཆོས་ི་་བའི་�ས་པ་གསལ་ཡོད་ཅིང༌།ཡང་མི་�་�ག་བལ་ནས་བདེ་བའི་སར་བ�ོད་པའི་དོན་དམ་
ི་ལམ་ཆོས་ི་ོར་ཡང་ོ་ཙམ་ཞིག་བོད་ིས་ཡོད། རང་གི་ཡེ་ཤེས་ིས་ཤེས་་ཇི་་བ་དང༌།ཇི་ེད་



པའི་ཆོས་ན་ེན་པར་གཟིགས་པའི་མ�་ལས་ང་དོར་མ་འ�ལ་བར་ོན་པའི་སངས་ས་ིས་ཐོག་མར་
ག�ངས་ཤིང༌།ང་�འི་མི་རབས་འདིར་་གར་ི་ོབ་དཔོན་ག�་བོ་མ�་�་གྷན་དྷིས་ལག་ལེན་གནང་བའི་
འ�་མེད་ཞི་བའི་ལམ་དེར་�གས་པའི་ེས་འ�ག་པ་ཞིག་ན་ཡིན་པར་བེན།ང་�འི་རང་དབང་�བ་ཆེད་
མ�ན་ཆར་བེད་ོད་ེད་པ་དེར་ཐོག་མ་ནས་ངོ་ོལ་ེད་བཞིན་ཡོད།མ�ན་ཆའི་འཐབ་ོད་ེད་པ་ནི་ཆོས་
དང་མི་མ�ན་ཞིང༌། དེ་ར་ས་ན་རང་གཞན་ེ་འ�ོ་མང་པོའི་ོག་འདོར་�ར་ངེས་པར་བེན་ི་ལོ་
༡༩༥༠ལོ་ནས་བང་ལོ་ད�འི་རིང་བདེན་པ་དང༌།ཞི་བའི་ལམ་ནས་་ནག་དང་འ�ིགས་པའི་ཐབས་ལམ་
འ�ལ་བ་དེར་�ས་�གས་གང་ཡོད་བཏོན་ཏེ། རང་གི་མི་མང་མས་ོ་ཕམ་�ང་བར་འ�མས་ཟོན་མ་ས་
པར་ག་པོའི་འཐབ་འ�ངས་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་གང་�བ་བིས་ཏེ་བོད་ག�ང་བ་ཁོངས་མི་མང་གི་
ག་ོལ་འགོག་�བ་ང༌། བར་ལམ་་མིས་བཙན་ཟོས་ས་པའི་བོད་ཤར་ོགས་ནས་ག་པོའི་ངོ་ལོག་
ལངས་ཤིང༌། ལ་དེར་བོད་ག�ང་ནས་ཐད་ཀའི་འེལ་བ་མེད་བས་ང་དང༌། ངའི་ག�ང་ནས་ཐབས་ཤེས་
ེད་ཐབས་མ་�ང༌། མཐར་བཙན་འ�ལ་མཁན་ི་ཚད་མེད་པའི་བཙན་གནོན་ལ་བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ནས་
�ག་འར་མ་�བ་པར་ངའི་མི་མང་གི་བཟོད་པའི་མཐའ་ཟད་པ་རེད།

ལོ་�ས་འདི་དག་དིན་བ�ར་བས་་ཞབས་ཌི་བྷི་ི་ཧའོ་ཐ་དང༌། ཀ་ཅི་བསོད་ནམས་ོབས་ས་ིས་
རོགས་རམ་ལ་བེན་ནས་ཚང་མས་གོ་ོགས་གང་བདེར་བོད་ཐབས་ས་གཤིས་ཁོང་གཉིས་ལ་�གས་ེ་
ཆེ་�་�་ཡིན་ཅིང༌། དེབ་འདི་ོག་མཁན་�ས་འདི་གཟིགས་ནས་རང་རང་གི་ོའི་འཆར་ོར་བེན་པའི་
མཐོང་�ལ་ཐག་གཅོད་ནི་ེད་མ་པས་ེད་�ར་འཇོག་�་ཡིན། ངས་ད་�ང་བར་ོན་�་�ར། བོད་ནང་
་དམར་ི་་ཚབ་�ས་་ོ་་�འི་ོད་�ལ་ངན་པ་ས་ཡོད་ང༌།ང་�་བོད་མི་མང་ནས་ན་�གས་
ཅན་ི་་ནག་མི་རིགས་ལ་ངན་སེམས་འཆང་གི་མེད། ང་�འི་རེ་འདོད་ནི།་མི་སོགས་ིམ་མ�ས་ལ་
ཁབ་�་དང་མཛའ་མ�ན་ཞི་བའི་ངང་སོ་སོའི་མི་�་ེལ་�བ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ར་ཡོང་བའི་
ཆེད་�་དཀའ་�བ་དང་མས་བེ་ན་པའི་འཛམ་ིང་མི་མང་ཕོ་མོ་མས་ལ་�་འབོད་�་བཞིན་ཡོད།།



.

ལེ�་དང་པོ། སོ་ནམ་པའི་�།
༄༅། །ི་ལོ་ ༡༩༣༥ བོད་ཤིང་ཕག་་ ༥ �ས་ ༥ ཉིན་ང་ེས་ཤིང༌། ངའི་ེས་ལ་བོད་ང་ཤར་
ལ་ག་འ�ར་ཞེས་པ་�ོང་གསེབ་�ང་�ང་ཞིག་ེ། ག་འ�ར་ཞེས་པ་འདི་ནི་མདོ་ཁམས་ི་ཁོངས་
གཏོགས་ཡིན་ཞིང༌། མདོ་ཁམས་ཞེས་�ང་པའི་མིང་གི་ེང་ནས་གོ་�་ཆེན་པོ་ཡོད། མདོ་ཞེས་པ་རོང་དང་
ཐང་འེལ་མཚམས། ཁམས་ཞེས་པ་བོད་ཤར་ོགས་�་ཡོད་ཅིང༌། ས་གནས་དེར་ཁམས་པ་མས་ོད་པ་
ཡིན། མདོ་ཁམས་ཞེས་པ་བོད་ཤར་ངོས་ི་རི་བ�ད་་ནག་ོགས་བབས་པའི་ས་ལ་�་ཡོད་ཅིང༌། ག་
འ�ར་ནི་་མ�་ནས་མཐོ་ཚད་ཕི་ི་ད�་ོང་ཡོད།

�ང་པ་དེ་མ�ས་�ག་དང་ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ས་ཆ་མཐོན་པོའི་ཐང་�ང་�ང་ཞིག་གི་ེང་ལ་ཆགས་
ཏེ། ཉེ་འཁོར་�་�ོ་དང༌། འ�་སོགས་ི་ཞིང་ག་མང་པོ་དང༌། ཐང་�ང་དེའི་གཡས་གཡོན་རི་དང༌། ་
ནགས་ཚལ་ིས་ཁེངས་ནས་ཡོད་པ་རེད།

�ོང་གསེབ་དེའི་ོ་ངོས་རི་བོ་གཞན་ལས་མཐོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཨ་མེས་ེ་རི་ཟེར། ལ་མི་�ས་
རི་གནམ་ལ་གག་མཁན་ཡང་ཟེར་ཞིང༌། རི་དེར་ལ་་གནས་པར་�གས། རི་ད་ལ་ཤིང་ནགས་དང༌།
དེའི་ཐོད་�་ང་རི། དེའི་ེར་ག་རི། ཡང་ེར་གངས་ན་�་ཡོད་ཅིང༌། གངས་དེ་དར་�ས་�འང་མ་བ�་
བར་གཏན་�་གནས་ཡོང༌། རི་དེའི་ང་ལ་�ག་པ་དང༌། ཁམ་ོང༌། ར་ཁ། སེ་འ�འི་རིགས་སོགས་ཤིང་
འས་ི་ོང་པོ་མང་པོ་དང༌། མེ་ཏོག་ི་ངད་ན་པ་མང་པོ་ཡོད་ཁར། ག་ལོགས་ནས་�་�ན་�ང་�ང་
བབ་པས་མ�ས་ཤིང༌། ལ་དེར་་དང༌། ི�་་�གས་དང༌། རི་གས་་བ། ང༌། ེ�་དང༌། གཅན་
གཟན་གཟིག དོམ། ཝ་མོ་སོགས་ཡོད་ཅིང༌། ང་�འི་ལ་མི་མང་ཆེ་ནང་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་
འ�་མ་ས་བས་རི་གས་མས་ང་འཇིགས་པ་མེད་པར་བག་ཕེབས་�་ོད་པ་རེད། རང་�ང་བཀོད་
པས་མ�ས་པའི་�ང་པ་དེའི་ད�ས་�་ཀ་ཤར་�ང་རི་ོད་ཅེས་བོད་ི་ཆོས་ི་ལོ་�ས་ནང་ཡོངས་�་
�གས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། དགོན་པ་དེ་ཀ་པ་་ེང་བཞི་པ་རོལ་པའི་ོ་ེས་ག་བཏབ་པ་རེད། ཀ་པ་ནི་
བོད་ནང་་མའི་ཡང་ིད་ངོས་འ�ན་ེད་པའི་ཐོག་མ་ཡིན། དགོན་པ་དེར་�ས་རབས་བ�་བཞི་པའི་ནང་ེ་
�ང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སངས་ས་ི་ཆོས་ོར་ཐོག་མར་ག�གས་གནང་མཛད་པ་རེད། དེའི་ད་ལ་དགོན་པ་
གཉིས་པ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མིང་ལ་ཨ་མདོ་་ང་དགོན་ཟེར། དགོན་བ་རི་ལ་བེན་ཏེ་ཡོད་པས་ཆགས་
ངས་མ�ས་ཤིང༌། དགོན་པའི་ཡང་ཐོག་�་གསེར་ཟངས་ི་་ཕིབས་དང༌། དེ་བཞིན་ཆོས་ི་འཁོར་ལོ་ཡོད་
པ་དེ་རི་གས་གཉིས་ིས་མཐའ་གཉིས་�་བན་པ་སོགས་ཡོད་གཤིས། དགོན་པ་དེ་དིབས་བཀོད་མ�ས་



ཤིང་བིད་ཆགས་ཅན་ཞིག་�་མ་ཟད། ་ག�ང་�གས་ེན་མང་བས་�ང་པ་དེའི་ནང་ལ་་ཆེན་ཞིག་�འང་
ཆགས་པ་རེད། �ོང་གསེབ་ི་མི་མས་དད་པའི་གས་མཚན་ིས་ཁང་པ་ཚང་མའི་ཐོག་ཁར་དར་ོག་
ཡོད། ག་འ�ར་ནི་སོ་ནམ་པའི་ས་ལ་ཞིག་ེ ཟ་ཆས་ག�་བོ་�ོ། �ོ་ཞིབ་མ་པ་ ཤ་མར་ཇ་ ཆང་ཞེས་པ་
ནས་ིས་བཟོས་པ་ཞིག་བཅས་རེད། ནང་པའི་མི་�་ཤ་ཟ་�འི་ོར་བསམ་�ལ་འ་མིན་་�གས་ཡོད་ང༌།
ིར་བཏང་བཤད་ན། བོད་ི་གནམ་གཤིས་�ང་ཞིང༌། ོ་�ད་ི་བཟའ་བཅའི་རིགས་མང་པོ་མེད་བས་ཤ་
མ་ཟོས་པར་�ས་འ�་་ཐང་ཡོང་མི་�བ་པར་བེན་བོད་ལ་�་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་ནས་�གས་ོལ་
གོམས་གཤིས་དེ་ར་ཡོད། དེ་ར་ན་ཡང༌། གཞན་ི་ོག་གཅོད་ེད་�་བོད་མི་ཚང་མས་འ�མས་ཟོན་
ེད་ཅིང༌། རང་གི་ཆེད་�་མིན་པར་ོག་དང་ལ་ཟིན་པའི་ཤ་ོམ་ནས་ཉོས་པ་ལ་ཉེས་དམིགས་�་མི་།
ོག་གཅོད་ེད་མཁན་བཤན་པ་�ར་ིག་ཅན་དང༌། རིགས་ངན་ཐ་ཆད་ཅིག་�་བི་བ་རེད།



.

འ�། �ོ་ཞིབ། འོལ་འིལ་མས་ཉེ་ལ་་འ�མ་དང༌། ཟི་ལིང་ནང་ཕར་ད་དེ། ཇ། ེ་ཀར། རས་
སོགས་མཁོ་ེད་དང༌། ན་ཆ། གས་ི་ོད་ཆས་སོགས་�ར་ངས་ཏེ་ཉོ་�ང་ེད། མི་མང་གི་ོན་ཆས་
ནི་བོད་ི་ོན་ཆས་ཁེ་གཙང་ེ། ོ་གས་པགས་་དང༌། ཀོ་བའི་མ་་རིང་ོན་པ། �་པ་ལ་ེ་རགས་
དམའ་བོ་བཅིངས། ཨམ་ག་�ག་�ག་བཞག་ེ། དེ་ནང་མཁོ་ཆས་འ�ག་གི་རེད། བོད་ནང་གང་སར་�་པ་
ོན་ངས་་�གས་ཡོད། �ད་མེད་མས་ནས་བལ་ིས་བཟོས་པའི་�་པ་�་�ང་མེད་པ་རིང་པོ་ོན་པ་
དང༌། རས་སམ། སི་ལེགས་ི་ོད་�ང་�ན་བག་ཆེན་པོ་དེ་འ་ཡང་ོན་ི་རེད། དམིགས་བསལ་ི་
�ས་བས་ལ་�ད་མེད་�ས་མགོ་བ་ནས་ེད་མཚམས་བར་ེབས་པའི་ན་ཆ་འདོགས་པ་དང༌། ད�ན་
�ས་�་ཚང་མས་པགས་པའི་ོད་�ང་དང༌། པགས་པ་མ�ག་པོའི་ནང་ཤ་ས་པའི་�་པ་ོན་ི་རེད། འཛམ་
ིང་གཞན་དག་གི་�ད་མེད་ནང་བཞིན་ག་འ�ར་ནང་གི་�ད་མེད་�ས་ང་ོ་་ཆེན་སོགས་ི་ན་ཆའི་
རིགས་ལ་དགའ་པོ་ེད། ད་�ང་�ད་མེད་མས་མ་ན་གཏོང་�འི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཡོད་བས་ེས་པ་�ས་
ངོམས་བཞིན་ོབས་པ་ེད་ོལ་ཡོད། ཉེ་ོར་�་དགོན་པ་དང༌། ་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པར་སེར་་ཚང་མས་
མཆོད་འ�ལ་དང༌། ོན་ལམ་འདེབས་པར་འ�ོ་ཞིང༌། ས་ལ་དེའི་འ�་བའི་ེན་གཞི་ངོ་མ་ཆོས་ཡིན། བོད་
རིགས་ནང་ཆོས་ལ་མི་དད་པ་མེད་པས། �་�ག་�ང་�་་བོད་�བ་ཙམ་ནས་ང་ེན་ག�མ་ཡོད་སའི་་
ཁང་�་འ�ོ་�ར་དགའ་པོ་ེད་པ་དང༌། ེད་མོའི་�ས་�་ཡང་་ཁང་བཞེངས་པ་དང༌། མཆོད་འ�ལ་ི་
ལད་མོ་ེད་ཅིང༌། རང་གིས་ངང་གིས་ཆོས་ི་ོད་�ལ་མང་པོ་ེད་ི་རེད། སེར་་ཅན་རེ་ང་མ་གཏོགས་
བོད་མི་ད�ལ་�ག་ཕལ་མོ་ཆེས་རང་གི་དགོས་མཁོའི་ཁ་ག་ནས་་ཁང་བཞེངས་པ་དང༌། མཆོད་འ�ལ།
ད�ལ་པོར་ིན་གཏོང་ོག་�་སོགས་ི་ཐོག་བཏང་ནས་དགེ་�བ་ེད་ི་རེད། མི་ཚང་�ག་པོའི་ིམ་�་
མཆོད་གཤོམས་རེ་ཡོད་ཅིང༌། དགེ་འ�ན་པར་བེན་བར་ཏེ་ཆོས་ོད་མཛད་�་འ�ག �ས་�ས་�་ིམ་
ཚང་རེས་དགེ་འ�ན་བ་ག་གདན་�ས་ིས་་ཆེའི་ག�ང་རབ་ོག་ཅིང་བེན་བར་ེད། ད�ལ་པོ་�ར་
ཡང་མཆོད་གཤོམས་�ང་�་རེ་དང༌། སངས་ས་ི་་རེ་ཕལ་ཆེར་ལ་ཡོད་ཅིང༌། �ན་�་མར་མེ་འ�ལ་ི་
རེད། མདོ་ཁམས་ི་མི་ཕལ་ཆེ་བ་�ས་ོབས་ཆེ་ཞིང༌། རང་བཞིན་ི་དཔའ་ཆེ་བ་ཡིན་ཡང༌། ཆོས་ི་�ས་
པས་ཞི་�ལ་དང༌། ོམ་�ང༌། གཏོང་ཕོད་ཅན། རང་�གས་ཟིན་པ། མས་ིང་ེ་ན་པ་ཡོད། མི་རིགས་
ོད་བཟང་དང༌། མཛའ་མ�ན་ཆེན་པོ་ེད་མཁན་དེ་འ་ཞིག་གི་དིལ་�་བོད་རིགས་ཁེ་གཙང་གི་ིམ་ཞིག་
ལ་ངོས་རང་ེས་འ�ག ངའི་ིམ་ཚང་མདོ་ཁམས་�་ཡོད་ང༌། རིགས་བ�ད་ཕ་མེས་བོད་ད�ས་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་ེ། དེ་ཡོང་ངས་ཇི་ར་ཡིན་མིན་ི་གནས་�གས་ཤོད་�་ལས་་པོ་རེད། ལོ་བ་ག་མང་
པོ་བལ་བའི་�ས་བོད་ི་ཆོས་ལ་མང་ོང་མང་བཙན་བས་བོད་ང་ཤར་ོགས་ས་མཚམས་�ང་ོབ་



ི་དམག་མིའི་�་ཁག་མང་པོ་བཞག་ཁོངས། ང་�འི་ལ་ོགས་ལ་བོད་ད�ས་ཕན་པོའི་ནང་གི་དམག་མི་
བཞག་�ད་འ�ག ངའི་ཕ་མེས་ཤིག་དམག་མི་དེ་དག་ནས་�ང༌། དེར་བེན་ནང་མིའི་ལ་ད་ནང་ལའང་
བོད་ད�ས་ཕན་པོའི་ནང་གི་ལ་ད་འགའ་ཤས་འེས་ཡོད་པ། དཔེར་ན། �ར་མ་ལ་ེམ་�་དང༌། ཕོར་པ་
ལ་ཅན་ནེ་ཟེར་བ་་�་རེད། ད་འི་གོང་གི་མི་རབས་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་དེའི་གོང་�་མི་བ�ད་ནས་�ོང་
གསེབ་དེའི་ི་་ནང་སོའི་གོ་གནས་བང་འ�ག ང་སོ་ནམ་པའི་ིམ་ཚང་དམའ་པོ་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་འདིར་
�ན་�་དགའ་པོ་འ�ག ལོ་ན་�ང་�ང་བས་�ོང་གསེབ་ནས་ཡོང་བའི་གནས་�ལ་འདི་དག་བོད་འདོད་
ཡོད། ལོ་མང་པོའི་ེས་ལ་ང་་ནག་ནས་ིར་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་ཞོར་ག་འ�ར་ལ་འག་ཙམ་ིན་པར།
དེ་བས་ངའི་ཕ་མེས་ི་ིམ་ཁང་�ོང་གསེབ་ཉམ་�ང་འདི་མཐོང་བ་ཙམ་ིས་ོབས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ེས་
�ང༌། ང་ིམ་ཚང་�ག་པོ་དང༌། མཐོ་བོ་ཞིག་ལ་ེས་ཡོད་ན་མི་མང་ད�ལ་པོ་ཉམ་�ང་གི་བདེ་�ག་ཇི་ཡོད་
ངས་ཤེས་ོགས་�བ་ི་མ་རེད་བསམ་པ་�ན་�་ཡོད། ིམ་ཚང་དམའ་བོ་ཞིག་ལ་ེས་བས་མི་ཉམ་�ང་
ོ་བོའི་གནས་�ལ་མས་གསལ་པོ་ཤེས་ི་ཡོད་པས། མི་མང་ཉམ་�ང་�འི་འ�་ཐབས་འདི་གང་ལེགས་
�་འ�ོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ས་པ་ཡིན།

ངའི་ིམ་དེར་ནང་མི་མང་པོ་ཡོད། དེ་ཡང༌། གཅེན་པོ་བཞི་དང༌། གཅེན་མོ་གཉིས་ཡོད། ང་�་ལོ་ན་ན་
གཞོན་ད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། ངའི་ེད་མར་�་�ག་བ�་��་འ�ངས་ང༌། ད�་�ང་�ས་ནས་�ོངས་
འ�ག ནང་མི་ཚང་མ་མཛའ་བེའི་འེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། ངའི་ཕ་མས་ིང་ེ་ལེགས་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་
དང༌། �ང་ལངས་པོ་ཞིག་ང་རེད། ཡིན་ནའང་�ང་དེ་�ན་རིང་པོ་མི་ོད། ཁོང་གགས་རིང་ོབས་ན་
ཞིག་མིན་ལ། ཡོན་ཏན་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་ཏེ། རང་བཞིན་ི་ང་པོ་དང༌། �ང་པོ་ཞིག་རེད། ག་པར་་
ལ་དགའ་པོ་ཡོད་བས་་ེལ་མང་པོ་ཞོན་ི་རེད། དེ་བཞིན་་ེལ་འདེམ་བ�ག་ལ་མཁས་ཤིང༌། བཅོས་
ཐབས་ལ་ཡང་མཁས་པོ་ཡོད། ངའི་ཨ་མ་མས་སེམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ེ། ཚང་མར་ཕན་སེམས་ེད་ཅིང༌།
དཔེར་ན། མི་གཞན་བེས་ོམ་ིས་ཉེན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་རང་གི་ོ་ཆས་མས་གནང་ེ་རང་ཉིད་ོགས་
པར་བ�གས་ི་རེད། �ན་�་ནང་མི་�འི་འགོ་འིད་མས་བེའི་ངང་ནས་གནང་བ་རེད། ཁོང་མི་ཚང་
མར་འིས་བདེ་བོ་དང༌། བསམ་ོ་་ཆེན་པོ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ེ། ངེད་རང་�་ལའི་་མར་ངོས་འ�ན་ས་
ེས་ཁོང་གིས་�་�་གཞན་མས་ལ་ོབ་ོང་ཡག་པོ་ཞིག་ོད་�འི་དམིགས་བསལ་ི་འགན་བཞེས་
གནང་བ་རེད།

ང་�འི་འ�་བ་ེལ་ངས་ི་ག�་བོ་སོ་ནམ་ཡིན་ང༌། ་དང༌། བ་�གས་སོགས་ང་གསོ་ཉར་དང༌། ཚལ་
ཞིང་ཡང་འདེབས་ལས་ེད། ིར་བཏང་ཞིང་ལས་ེད་མི་་ཡོད་ང་ལས་ཀ་མང་ཆེ་བ་ནང་མི་རང་གིས་
ེད་ཅིང༌། ོན་ད�ིད་ཞིང་འདེབས་པ་དང༌། བཙས་མ་་བས་ཉིན་ཤས་རིང་ི་ནས་མི་བཅོ་་ནས་བཞི་བ�་



བར་ལས་མིར་ས་ཏེ་་ན་ོད་ི་ཡོད། ང་�འི་�ོང་ནང་ིམ་ཚང་གཞན་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ཁག་པོ་ཡོད་ན་
ཕར་�ར་རོགས་རམ་ེད་�འི་�གས་ོལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། ངེད་རང་�ང་�འི་བས་ཨ་མ་ལགས་ིས་
བ་ལ་བམས་ཏེ་ཞིང་ལས་སར་ཕེབས་ཏེ་ཞིང་ལས་གནང་བས། ཞིང་གི་མཐའ་ལ་�ག་པ་ཞིག་�་ཉི་
ག�གས་གས་ཏེ་དེའི་བསིལ་�ིབ་འོག་ལ་གཉིད་ཉལ་འ�ག་གི་ཡོད།

ང་�འི་ཁང་པ་དེ་�་བཞི་ཐོག་གཅིག་མ་དིལ་�་ོ་གཅལ་དང་ིག་ང་ལ་ོ་དང༌། ཐོད་ཆར་སོ་ཕག་གིས་
བབ་ཡོད། ཐོག་ཁའི་མཐའ་ལ་ག་ིའི་ཁ་བད་དང་ལ་ོ་ེ་བའི་ཁ་ོ་ངོས་�་ཨ་མེས་ེ་རིར་བན་
ཅིང༌། བོད་ི་�གས་ོལ་ར་མ�ན་ོའི་ཐོད་�་མ�ང་དར་དང༌། ོ་གཅལ་དིལ་�་དར་ཆེན་རིང་པོ་ཞིག་
ང་ཡོད། ཁང་བ་ལ་་ར། བ་ར ོ་ཁར་འདོགས་ི་ཞིག་བཏགས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ནི་ཁང་པའི་ནང་གཞན་
དག་གང་�ང་མི་ཡོང་བའི་ད་རེད།

བ་�གས་བད་དང༌། མ�་མོ་བ�ན་ཡོད། མ�་མོ་ཞེས་པ་གཡག་དང༌། བ་�གས་འེས་པ་རེད། གཡག་
ཅེས་པ་ཕོ་མིང་དང༌། མོ་ལ་འི་ཟེར། ོ་�གས་ི་འོ་མ་ེད་མ་རང་ཉིད་ིས་འཇོ་གནང་མཛད་ཅིང༌། ངོས་
གོམ་པ་ག་ཤེས་བས་ཕོར་པ་འེར་ཏེ་ཨ་མ་ལགས་འོ་མ་བཞོ་བའི་སར་འ�ོ་ཞིང༌། དེར་མ�་མོའི་འོ་མ་
བཞོས་མ་ཐག་པ་ཚ་བོར་གནང་གི་ཡོད། ་མོ་ཡོད་སར་ོ་ང་ལེན་པར་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ན་
སོས་ི་འ�ག ངས་ིམ་་ནང་བཞིན་གདང་ག་ལ་འ�གས་ཏེ་་ད་བབ་པ་ཡང་ན་སོས་ི་འ�ག

ང་�འི་ནང་མི་མས་མི་�་ེལ་ངས་ས་ོས་མེད་པའི་་འ�ས་ཤིག་ཡིན་ནའང་དགའ་བོའི་ངང་ནས་ོ་
ཁ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་�་ལའི་་མ་་གོང་མ་�བ་བན་་མ�་ལ་བེན་ནས་�ང༌། ཁོང་གིས་བོད་
ནང་ིད་དང༌། ཆོས་ི་ད�་འིད་ལོ་མང་པོ་གནང་ཞིང༌། ཁོང་གི་�ས་�་ར་ཡང་བོད་ཅེས་པ་ར་�་རང་
བཙན་ཡིན་པ་ཞིག་བཟོས་གནང་བ་མ་ཟད། མི་དམངས་ལ་ཡར་ས་ཡོང་ཐབས་ང་གནང་བ་རེད། ང་�་
ཡོད་ས་ཤར་ོགས་ི་ས་ལ་དེ་་ནག་གི་ིད་དབང་འོག་ཡིན་ང༌། ཁོང་ཆོས་ིད་ི་ད�་བ�གས་ཤིག་
ས་གནས་དེར་ལོ་གཅིག་མིན་ཙམ་བ�གས་བས་མི་མང་དེ་�ར་ཁོང་གི་ིན་�ས་ཐད་ཀར་ཐོབ་ཡོད་པ་ཡིན།
དམ་པ་གང་དེས་བོད་མི་མང་ལ་གནང་བའི་ག�ང་བཤད་ཅིག་གི་ནང་ལ། ངོས་ལ་ཆོས་ིད་ི་འགན་འར་
ཐོག་�་བབས་པ་ན། རང་ཉིད་དལ་ོད་ིད་ོད་ི་དབང་མེད་བན་ིད་ི་བདེ་དོན་ལ་ཉིན་མཚན་སེམས་
འར་ི་བས་ནོན་བཞིན་�་བན་པ་ས་ཐབས། ཆབ་ིད་་�གས་ཐབས། ཆབ་འབངས་བདེ་བར་ངལ་
འ�་ཐབས་ག་བསམ་ང་པོས་ག�ང་བང་ོ་ག�མ་ཡོད་�་ལ་�གས་བིས་�གས་ག�ངས་འ�ག་
ཅིང༌། ཁོང་གིས་དགོངས་བཞེད་དེ་ར་གནང་བའི་�བ་འས་�་བོད་མི་མས་ཞི་བདེ་དང༌། ཡར་ས།
དགའ་ིད་ི་�ས་བས་རིང་པོ་ཞིག་འགོ་�གས་པ་�ང༌། ཡང་ག�ངས་གསལ། �་ང་ནས་ད་་�་ེ་



བར་བོད་ོངས་འདི་ཉིད་�་བདེ་ིད་ོགས་ན་ི་དཔལ་གསར་�་བཞད་པས་མཆོག་དམན་ཚང་མས་
དགའ་བདེར་ཅི་དགར་ལོངས་ོད་བག་ཕེབས་�་�མས་པ་འདིས་མ�ན་ཞེས་བཀའ་གནང་འ�ག

འོན་ང་�་། ི་ལོ་ ༡༩༣༣ ལོ་�བ་བན་་མ�་་་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་�ལ་དེ་བོད་ནང་བ་
བས་མི་མང་ཚང་མ་སེམས་�ག་ཚད་མེད་པ་�ང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་པར། ང་�འི་�ོང་གསེབ་ལ་གསར་
འར་ོ་བོ་མི་ན་པ་བམས་ཕེབས་མཁན་ངའི་ཕ་ན་ཡིན་འ�ག ཁོང་་འ�མ་ལ་ཕེབས་�ས་དགོན་པ་
ཆེན་པོ་དེ་ནས་གསན་པ་རེད། ལ་དབང་གོང་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ི་ཞི་བདེ་དང༌། ཡར་
ས་ི་དོན་ལ་མཛད་འར་ཆེན་པོ་བཞེས་ཡོད་བས་བོད་མི་མས་ནས་བཀའ་ིན་ེས་ན་ིས་དམིགས་
བསལ་�ས་བ�ད་ཆེད་�་གསེར་ོང་ཆེ་བ་ཞིག་བཞེངས་�་ཐག་བཅད་དེ། ོན་ི་གནའ་ོལ་དང་མ�ན་
པའི་གསེར་ོང་ཞིག་བོད་ི་ལ་ས་་སའི་པོ་�་ལའི་ཕོ་ང་ནང་གསར་བཞེངས་ས།



.

�་ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པ་དགོངས་པ་ོགས་ེས་དེའི་ཡང་ིད་བད་འ�ལ་ོར། �་ལའི་་མ་་
ེང་བ�་ག�མ་པ་ཡང་དེའི་གོང་མའི་ཡང་ིད་ཅིག་ེ། �་ལའི་་མ་་ེང་དང་པོ་ི་ལོ་ ༡༣༩༡ ནང་
འ�ངས་ཤིང༌། འཕགས་པ་�གས་ེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ི་དོན་མཛད་པར་དམ་བཅས་ཏེ་�ལ་པའི་རོལ་
གར་རིམ་པས་ཡང་ིད་�་ོན་པ་ཞིག་རེད།

�་ལའི་་མ་ཡང་ིད་མ་ེད་བར་དང༌། ་ན་མ་སོན་བར་ལ་ཚབ་ཅིག་ལ་ཁམས་ི་�གས་འ�་ནས་
བོ་བཞག་ེད་ཅིང༌། དེ་ནས་ར་ི་�ལ་�གས་དང་མ�ན་པར་ཡང་ིད་ས་ོགས་གང་�་ཡོད་མེད་་་
མཁས་པ་ཚད་ན་མས་ལ་�ང་བག་�ས་ཏེ། དེའི་བས་་ས་ནས་ང་ཤར་ལ་ིན་པ་ཆགས་ངས་
མི་འ་བ་མང་པོ་�ང་བ་དང༌། ལ་དབང་མཆོག་གི་་�ར་དེ་ནོར་�་ིང་གར་བ�གས་ིའི་ེང་ཞལ་ོར་
བས་ཏེ་བ�གས་པ་ནས་ཞལ་ཤར་ངོས་�་གཟིགས་པའི་ང་བ་དང༌། ེས་�་མཆོད་ོང་གི་ང་ཤར་ཀ་
རིང་གི་ེབས་ལ་ོ་�ར་�་ར་མ་འ་བའི་ཀར་ཤ་ཞིག་ེས་པ་སོགས་ངས་ེལ་གཞན་དག་དང་བཅས་
པས་ཡང་ིད་གང་�་འ�ངས་ཡོད་མེད་ི་གས་མཚན་�་�ང་�ད།

དེ་ེས་ི་ལོ་ ༡༩༣༥ ཤིང་ཕག་ལོ་ལ་ཚབ་ནས་་སའི་ཤར་ོའི་མཚམས་མལ་ལེ་ ༩༠ ཙམ་ི་སར་
ཆོས་འཁོར་ལ་�་་མོའི་་མ�་་ཆེ་ཡོད་སར་ཕེབས། མ�་དེར་མ་འོངས་པའི་ལོག་ར་ི་གནས་�ལ་
ཇི་ཡོང་�་ནང་ནས་བན་ི་ཡོད་པ་བོད་མི་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་ེད་ཅིང༌།

མ�་དེ་འ་བོད་ལ་མང་པོ་ཡོད་ང་་མོའི་་མ�་ཞེས་པ་དེ་ད་�གས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ེ། བས་རེ་མ�འི་
ནང་ནས་དོན་གནད་མས་ཡིག་ཐོག་དང༌། བས་རེ་པར་རིས་ཐོག་ནས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་དེར་ལ་ཚབ་ནས་
ོན་ལམ་དང༌། གསོལ་འདེབས་གནང་ེ་ཉིན་མང་པོ་བ�གས་ེས་མ�འི་ནང་ནས་་ཨ་ཀ་མ་ཞེས་པའི་ཡི་
གེ་དང༌། དེ་ེས་དགོན་པ་ཐོག་ང་་དང༌། སེར་པོ་ས་པ། དེ་མཉམ་�་ཁང་པ་ཐོག་ོན་པོ་ས་པ་བཅས་
གཟིགས་ཤིང༌། གང་གཟིགས་པ་མས་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་དེ་རེ་ཞིག་བར་གསང་འི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་
རེད།

ལོ་དེའི་མ�ག་་མ་ཆེ་ཁག་དང༌། དཔོན་རིགས་འགའ་ཤས་ནས་ལ་ཚབ་ིས་མ�་གཟིགས་�ང་བའི་
བེད་ཐོ་མས་བམས་ཏེ་དེའི་ནང་གི་ས་ཆ་དེ་ངོས་འ�ན་ེད་པར་བོད་ས་ཡས་མས་གང་སར་ཕེབས་འ�ག
གོང་གསལ་་མ་དང༌། དཔོན་ཁག མཁས་པ་དེ་མས་ང་�འི་ལ་ོགས་མདོ་ཁམས་�་ད�ན་ཁ་ེབས་
ཤིང༌། དེར་ཁོང་�ས་་འ�མ་དགོན་པའི་ཐོག་ང་་དང༌། སེར་པོ་མས་མཐོང་བ་དང༌། ག་འ�ར་ི་
�ོང་གསེབ་ནང་ཐོག་ོན་པོ་ས་པའི་�ོང་གསེབ་དེ་ཡང་རིམ་མཐོང་�ང་བ་རེད། དེར་འགོ་འིད་དེས་ཁང་



པ་དེའི་ནང་�་�་ཡོད་མེད་འི་བས་�་�་ལོ་གཉིས་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་�གས་བོད་འ�ག གནས་�ལ་དེ་
ཐོས་འལ་ཡང་ིད་འ�ལ་མི་གཉིས་དང༌། གཡོག་པོ་གཅིག་བཅས་ིས་དགོན་པ་དེའི་ལས་ེད་གཉིས་
ལམ་�ས་�་འིད་དེ་ཁང་པ་དེར་བོད་ཅིང༌། དེའི་བས་ཁོང་�འི་འགོ་འིད་ེ་བ་སེ་ར་ཧར་གདོང་ཀེ�་
ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ང་ཁོང་གིས་གཡོག་པོའི་ལ་དང༌། ེ་�ང་ོ་བཟང་�་དབང་ནས་འགོ་འིད་ཡིན་
ལ་ིས་ོན་ཆས་ང་ངོ་གཡོག་བ�ས་ཏེ་བོད་འཁོད་ས། ཁོང་�་ཁང་པའི་ལ་ོའི་འིས་�་འོར་
བས་ངའི་ཕ་མ་�ས་དེ་ོན་ངོ་མ་ཤེས་བས་ོ་བཟང་ཞེས་པ་དེ་ཁོང་�འི་འགོ་འིད་རེད་དགོངས་ཏེ་ནང་
�་འིད་ཕེབས། ཀེ�་ཚང་་མ་དང༌། གཞན་དག་ཐབ་ཚང་�་བཞག་ེ། དེར་ཁོང་�ས་�ག་�་�ང་�ང་དེ་
བེད་ཅིང༌། �ག་�་�ང་�ང་དེས་་མ་མཐོང་བ་དང་་མའི་པང་�་ོད་འདོད་ས་འ�ག པགས་ཚག་ཅིག་
ོན་ཏེ་ཡོད་པའི་་མའི་ེ་ལ་ྋལ་དབང་གོང་མའི་ག་ེང་ཞིག་བཞེས་ཡོད་འ�ག་པ་�ག་�ས་ེང་བ་དེ་
ངོས་འ�ན་ས་ཏེ་འདི་ང་ལ་ོད་རོགས་ལབ་བས་་མས་ང་ངོ་ཤེས་ན་ད་ཆོག་ག�ངས་པར། �ག་�ས་
ལན་�་ལ་ད་ཐོག་སེ་རའི་ཨ་ཀ་རེད་བོད། དོན་ནི་སེ་རའི་་མ་རེད་བོད་འ�ག དེ་ནས་་མས་རོགས་
དཔོན་པོ་དེ་�་རེད་ཅེས་འི་བས་�ག་�་དེས་འདིའི་མིང་ོ་བཟང་རེད། ཡང་ཞབས་ི་ངོ་མ་དེའི་མིང་ལ་
ཨ་མདོ་ལ་བཟང་ཟེར་བ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་�ང་འ�ག ་མ་དེས་ཉིན་གང་�ག་�་མ་ཉལ་བར་�་དོ་ང་
ཆེན་པོས་བས་ཏེ་ཁོང་�་དེའི་དགོང་མོ་དེར་བད། སང་་ོ་ཁོང་�་ཐོན་ིས་ེད་བས་�ག་�་ཉལ་ས་
ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་�་མཉམ་�་འ�ོ་ཡི་ཡིན་ཞེས་བོད་འ�ག་པའི་�ག་�་དེ་ང་རང་རེད།

དེ་བས་ཕ་མ་�ས་ཁོང་�འི་དོན་གནད་ེ་བ་གང་ཡིན་མེན་ཡོད་པ་མིན་ཅིང༌། དེ་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་སོང་
ེས་ཡང་ིད་འ�ལ་མི་་མ་དང༌། དཔོན་རིགས་ཚང་མ་ག་འ�ར་ིམ་ནང་ར་ཡང་ཕེབས་ཤིང༌། གཟི་
བིད་ཆེན་པོའི་མཇལ་འད་�་མི་ེབས་གཤིས་ཕ་མ་ནས་ང་ེ་�ལ་འ་མིན་ནམ་མ་པ་�ང་འ�ག �་
མཚན་ནི་བོད་ནང་�ལ་་མང་པོ་ཡོད་པ་དང༌། ངའི་གཅེན་པོ་ཞིག་ང་ེ་�ལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་་
འ�མ་དགོན་པའི་�ལ་་ཞིག་ང་དགོངས་པ་ོགས་པའི་བས་ཡིན་པ་དང་བཅས་དེ་འའི་ཡང་ིད་
འ�ལ་མཁན་འ་ཡིན་ལས་ཆེ་དགོངས་པ་�ང་འ�ག འོན་ཏེ་�་ལའི་་མའི་ཡང་ིད་�་ངོས་འ�ན་བག་
ད�ད་ེད་མཁན་ཡིན་པ་ོ་ཡི་ར་ནའང་�ང་མི་འ�ག

�ག་�་�ང་�ང་ེ་�ལ་ཡིན་པ་མས་ནས་སོ་སོའི་ེ་བ་ོན་མའི་དངོས་ས་དང༌། ངོ་ཤེས་པའི་མི་སོགས་
ངོ་ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཡོང༌། དེ་རིགས་འགའ་ཤས་དཔེ་ཆའང་ན་ོར་�བ་ི་རེད། ངའི་ོད་�ལ་ེད་
བབས་ལ་བེན་་མ་ཁོང་ནས་ཡང་ིད་�་ངེས་པ་ཕལ་ཆེར་བེད་ང༌། ད་�ང་རོགས་་གཞན་བག་
ད�ད་ེད་པར་ཡོང་ེ་ཁོང་�སྋལ་དབང་གོང་མའི་ག་ེང་གཅིག་དང༌། དེ་མིན་གཅིག་བཅས་ེང་བ་
ནག་པོ་ཆ་གཅིག་འར་ཡོང་ནས། ེང་བ་གཉིས་ཀ་ང་ལ་ོད་བས་་གོང་མའི་ཡིན་པའི་ེང་བ་དེ་ངས་



ངས་ཏེ་ེར་ོན་འ�ག་ཅིང༌། དེ་ེས་ེང་བ་སེར་པོ་གཉིས་འེར་ནས་བག་ད�ད་ེད་བས་གོང་བཞིན་
ངོས་འ�ན་པ་དང༌། དེ་ེས་ཌ་མ་�་�ང་བ་ྋལ་དབང་་གོང་མའི་་མ�ན་པར་ད་བ་གནང་ེད་
གཅིག་དང༌། ཆེ་བ་ཌམ་འཛར་ལ་གསེར་ི་ཆབ་ེ་དང༌། ན་ཆ་མ�ས་པོ་བཟོས་པ་གཅིག་བཅས་གཉིས་
འེར་�ང་བ་ནས་ངས་�ང་བ་དེ་གདམས་ཏེ་ཞལ་འདོན་བས་དོལ་ངས་ར་དོལ་ད། དེ་ནས་
འཁར་�ག་གཉིས་ད་�ང་བ་ནས་འཁར་�ག་�ས་མ་དེར་འཆང་ནས་ད་ཙམ་ཉར་བས་ས་ཏེ་དེ་ནས་
�་ལའི་་མའི་ཡིན་པ་དེ་ངས་འ�ག ངས་འཁར་�ག་ལ་ཐེ་�མ་ས་པར་ཁོང་�ས་བསམ་ོ་གཏོང་
བས་འཁར་�ག་�ས་མ་དེ་ཡང་བས་ཤིག་ལ་ྋལ་དབང་གོང་མས་བམས་ེས་་མ་གཞན་ཞིག་ལ་
ལ། དེས་ང་ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་བ་སོགས་ཤེས། བག་ད�ད་དེ་མས་ས་ེས་ཁོང་�ས་ཡང་
ིད་ེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཆེ་�་ིན་པ་རེད། ལ་ཚབ་ི་མ�་གཟིགས་ཡི་གེ་ག�མ་པོ་དེ་ལའང་ཡིད་ཆེས་�ང་
�ལ་ནི། ཡི་གེ་དང་པོ། ཨ་ནི་ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་ལ་མིང་དང༌། ཀ་ནི་་འ�མ་ཞེས་པ་དེའི་ལ་དགོན་པ་ཆེ་
ཤོས་དེའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཀ་མ་ཡི་གེ་གཉིས་པོ་དེ་�ོང་གསེབ་ི་རིའི་ེང་�་ཡོད་པའི་
ཀ་རོལ་པའི་ོ་ེའི་དགོན་པ་དེའི་གས་མཚན་ཡིན་ི་རེད།

�་ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པ་་ནག་ནས་ཕེབས་བས་ཀ་པ་རོལ་པའི་ོ་ེའི་དགོན་པ་དེའི་�ལ་་
ནས་གདན་�་གནང་ེ་དགོན་པ་དེར་བ�གས་པར་བེན་ནས་ཁོང་�ས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
དེའི་བས་�ོང་གསེབ་དེའི་མི་མས་ནས་�་ལའི་་མར་�ས་འ�ད་ཆེན་པོས་མཇལ་ག་�་བཅར་ཞིང༌།
དེའི་བས་ངའི་ཕ་ན་ཡང་མི་དམངས་དེ་�་མཉམ་�་ཡོད་པ་རེད། དེ་�ས་ཕ་ན་རང་ལོ་ད�་ཡིན་འ�ག་
ད་�ང་ན་སོས་པ་ལ་�་ལའི་་མའི་ཞབས་གས་འཇའ་ཆེན་ཆ་གཅིག་དགོན་པ་དེར་བཞག་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། དེ་�ས་ཁོང་གིས་ང་ེས་སའི་ོགས་དེར་གཟིགས་ེ་ིང་ེ་པོ་འ�ག་ག�ངས་ཞེས་�གས།
དངོས་འེལ་ི་གནས་�གས་དེ་མས་ལ་བེན་ནས་ཡང་ིད་འ�ལ་མི་ཁོང་�ར་ཡང་ིད་བེད་པའི་
ཡིད་ཆེས་�ང་མཚམས་ཞིབ་ཆའི་གནས་�ལ་ཚང་མ་ཏར་ཐོག་ནས་་སར་བཏང་བ་རེད། དེ་བས་་ས་
ནས་་གར་བར་མ་གཏོགས་ཏར་ལམ་མེད་བས་གནས་�ལ་མས་ཟི་ལིང་ནས་་ནག་བ�ད་་གར་ལ་
གསང་ཏར་བཏང་བ་རེད། ལམ་དེ་རང་བ�ད་ཏར་ལན་འོར་གསལ། ང་་སར་ལམ་སེང་གདན་�་་
དགོས་ི་ལན་ཞིག་ེབས་པ་རེད།

དེ་བས་བོད་ཤར་ངོས་ང་�འི་ེ་ལ་དེ་་ནག་གི་མངའ་འོག་དང་ལ་དེའི་ས་ལ་ི་བ་པ་་ཁ་ཆེ་་
�་ང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཡང་ིད་འ�ལ་མི་�ས་་�་ང་ལ་ཡང་ིད་འ�ལ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་�ལ་
བོད་ན་ཁོང་གིས་འགལ་ེན་དཀའ་ོག་རིགས་བཟོས་ཡོང་མ་ནས་ཁ་གསལ་མ་བཤད་པར་�་ལའི་་
མའི་ཡང་ིད་མིན་ནམ་མ་པའི་�ག་�་མས་་སར་འིད་�འི་རོགས་རམ་གནང་དགོས་�ས་པར། ་



�་ང་ནས་དེར་ལན་མ་ད་པ་རེད། ཁོང་གིས་�་ལའི་་མའི་ཡང་ིད་རེ་འཆར་ཡོད་པའི་�ག་�་མས་
ཐེངས་གཉིས་བག་ེ་ཁོང་རང་ཁ་ཆེ་ཡིན་ང་�ག་�་དེ་མས་ལ་བག་ད�ད་ཅིག་ས་ཤིང༌། ེད་
བས་བདེ་བོ་ཞིག་ས། ང་�་�ག་�་མས་ལ་མངར་ཆ་ེར་མ་གཅིག་གཏད་དེ་�ག་�་འགའ་ཤས་ག་
ང་གིས་ེ་རིལ་མ་ང་བ་དང༌། འགའ་ཤས་ནས་ོགས་མས་ས་ཏེ་ར་བ་གང་འར་བ་སོགས་ས་
ཤིང༌། ངས་ེ་རིལ་གཅིག་ངས་ཏེ་མ་པོ་ས་ནས་ཟོས་འ�ག གཞན་ཡང་ི་བ་འགའ་ཤས་ས་ཏེ་ཁོང་
ནས་ན་ལ་འདོད་ོ་ཁེངས་པའི་མ་འར་བན་ཞིང༌། འོས་�ལ་ིངས་ི་ཕ་མ་�ར་དངོས་ེས་རེ་ད་
དེ་ིར་ོག་ས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ངའི་ཕ་མ་ལ་ང་་འ�མ་དགོན་�་གཅེན་པོའི་སར་འཇོག་དགོས་བཀའ་
གནང་བ་རེད། དེ་བས་ངའི་གཅེན་པོ་གཉིས་་འ�མ་དགོན་པའི་ིག་ར་�གས་ཟིན་འ�ག

དེ་ེས་་�་ང་ནས་ང་བོད་�་གཏོང་�འི་བཀའ་འོལ་མ་ས་གོང་བོད་ག�ང་གི་་ཚབ་�ར་་ཡང་ོང་
ག་བ་ཐམ་པ་དགོས་ཞེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ད�ལ་འབོར་གང་ཆེ་མ་ཟད། ཁོང་ལ་དེ་འ་བོད་�འི་ཐོབ་
ཐང་གཏན་ནས་མེད་ང་བོད་ག�ང་་ཚབ་�་ནས་དེ་དོན་ད�ལ་འབབ་ོད་དགོས་�ང་ཞིང༌། ཁོང་ནས་ད་
�ང་དེའི་ཁར་ོང་ག་�མ་བ་དགོས་ཞེས་ལབ་པར། ་ཚབ་�་ནས་ཡང་ིད་ངོ་མ་ཡིན་མིན་ད་་གཏན་
འཁེལ་ཡོད་པ་མིན་ཁར། བོད་ས་ོགས་གཞན་ནས་ང་�ག་�་དེ་་�་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བོད་པ་
རེད། དེ་ནི་་ཚབ་�་ནས་ང་�་ལའི་་མའི་ཡང་ིད་ངོས་འ�ན་་�་གཏན་འཁེལ་ཡིན་པ་་�་ང་ནས་
ཤེས་�་ད�ལ་འབོར་ར་བ་དང༌། �ས་�ད་བངས་�འི་བཀག་འགོག་ས་ཏེ་དཀའ་ོག་ཡོང་ོགས་ིས་
འཇིགས་ང་�ང་བ་ཙམ་�་མ་ཟད། བོད་ལ་་ནག་ག�ང་གིས་དབང་ཆ་ཡོང་བའི་གོ་བས་ང་མི་འ�ལ་
བའི་ངེས་པ་མེད་མ་པའི་ཉེན་ོགས་�ང་བ་རེད།

་ཚབ་མས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་�་་སར་�་དགོས་ི་ཡོད་བས་་ནག་བ�ད་གསང་ཏར་གཏོང་�་དེ་
ཡང་གསང་བ་ི་ར་�ང་ོགས་ིས་བོད་ལ་བང་མི་ཆེད་བཏང་གིས་གོ་བ�ར་ས་པར་ིར་ལན་འོར་མ་
�བ་པར་་བ་མང་པོ་འགོར་ཞིང༌། ཡང་ིད་བད་གཅོད་�་ིན་པ་ནས། ་�་ང་གི་འོས་མོལ་ཐག་
གཅོད་མ་ཟིན་བར་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་འགོར་འ�ག

དེ་ོར་་�་ང་གིས་ཇི་འ་ས་ཡོང་མ་པའི་འཇིགས་ང་དང༌། བོད་ལ་དཔོན་འབངས་ཚང་མའི་སར་
ངོས་འ�ན་་�་བད་བས་གསང་བ་ཆེན་པོ་ས་ཏེ། ཡང་ིད་འ�ལ་མི་་མ་དཔོན་ཁག་�འི་ཡིད་ཆེས་
དེ་ངའི་ཕ་མ་�་ལའང་བཤད་པ་མ་�ང་བས། ཁོང་�་�ན་རིང་�ག་ོད་ས་ང་ཕ་མ་�ས་ང་བོད་ི་་མ་
མཐོ་ཤོས་ཤིག་གི་ཡང་ིད་ཡིན་པ་ད་�ང་དགོངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལོ་ན་སོན་བས་ཨ་མ་ལགས་ནས་ང་
མ་ེས་གོང་གཞན་དང་མི་འ་བའི་གས་མཚན་ད་པར་ཅན་འགའ་ཤས་�ང་ག�ང་གི་འ�ག བོད་ནང་
ིར་བཏང་གི་སེམས་ལ་མ་ོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་་ེ་



འ�ངས་སའི་ལ་དེར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོང་ཞེས་བོད་ོལ་ར། ང་མ་ེས་པའི་གོང་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་
ག་འ�ར་�ང་པའི་ོན་འས་ལ་སད་སེར་དང༌། ཐན་པས་ལོ་ཉེས་�ང་བ་དེ་ལ་ལ་མི་�ས་ལོ་ཉེས་
འ�ང་ངས་དེས་ེ་�ལ་ཞིག་ལ་དེར་ཡོང་�བས་ཡོད་པ་འ་ཞེས་ེང་ཞིང༌། ག་པར་ངའི་ནང་དེར་
ནང་མི་�ས་་ཆེར་བི་བའི་་བོང་དང༌། བ་�གས་མང་པོ་ཤི་བ་སོགས་ནང་མི་�ར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་�ང་
བ་རེད། ངའི་ཕ་ཡིས་དེ་�་ཤི་བའི་�་མཚན་ཤེས་ི་མེད་�ད། ང་མ་ེས་པའི་་བ་གཉིས་ཙམ་གོང་ཕ་ན་
བ�ན་ཏེ་གཟིམ་ས་ནས་བཞེང་མ་�བ་པར་ཡོད་པ་ལ། ང་ེས་པའི་ཞོགས་པ་དེར་ེད་ེད་བ�ན་གཞི་མེད་
པར་ཡར་བཞེངས་ནས་ནང་གི་མཆོད་གཤོམས་མ�ན་མཆོད་མེ་སོགས་འ�ལ་གནང་མཛད་ཅིང༌། ེད་མས་
དེ་ོན་ཉལ་སར་བ�གས་པ་དེ་ལས་ཀ་མ་ིད་པར་ཉལ་བ་འ་ག�ང་བས། ཕ་དམ་པས་ང་ག་འ�ག་
ག�ངས་ཏེ། བཙས་པའི་ེ�་དེ་�་ཡིན་ན་་པ་བཟོ་དགོས་ག�ངས་འ�ག ་�་ང་དང་གོ་བ�ར་ེད་
བས་ང་དགོན་པའི་ནང་�་བཞག་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་བས་ང་ལོ་ག�མ་ཙམ་ེབས་ཡོད། ཐོག་མར་ཕ་མ་
ནས་ཁ་ལ་བར་བེན་ང་ིད་པོ་རང་མ་�ང༌། ངའི་གཅེན་པོ་ན་པ་�བ་བན་འཇིགས་མེད་ནོར་�་དང༌།
གཅེན་པོ་ག�མ་པ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལོ་་ལ་ེབས་པ་གཉིས་དགོན་པར་ཡོད་�ས་ཐོག ོ་བཟང་
བསམ་གཏན་ོབ་ོང་འགོ་�གས་ཏེ་དགེ་ན་སར་ཡོད་བས་ང་ལ་ེད་མོ་ེ་རོགས་མེད་པས། ངས་ོ་
བཟང་བསམ་གཏན་ོབ་ོང་ེད་སའི་ོ་འགག་དེར་�ག་བད་དེ་བས་རེ་དགེ་ན་ིས་མ་གཟིགས་
པར་ཡོལ་བའི་སེང་ནས་བསམ་གཏན་ལ་བས་པ་སོགས་ད་་ཡང་ན་གསོས་ི་འ�ག དགེ་ན་ཚ་བོ་
ཡིན་བས་བསམ་གཏན་ོབ་ན་དེའི་རིང་ེད་རོགས་ལ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ང་�ར་ཨ་ཞང་ཞིག་ཡོད་དེ། ངས་ོ་འོད་ིས་བོད་�ར། ཨ་ཞང་དེར་ོ་བསམ་ང་གཉིས་དགའ་བོ་རང་
ཡོད་པ་མིན་ཏེ། གང་གིས་ཟེར་ན། ཨ་ཞང་ཁོང་གདོང་ནག་པོ་དང༌། འ�མ་�ལ་མང་ཞིང༌། ་ར་ལ་ཞག་ི་
�གས་ཏེ་་ར་ཀེར་ལངས་ཅན་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། ངོ་ནག་ཅིང༌། �ང་ཡང་ལངས་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
བེན་ནས་ང་གཉིས་ཞེད་ང་དང༌། མ་དགའ་བ་ཆབས་ཅིག་�ང་བ་རེད། ཁོང་ལ་ེང་བ་ཆེན་པོ་ིད་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�ན་�་བ�ངས་གཤིས་ེང་བ་མདོག་�ག་ནག་�་ས་ཡོད་པ་གཅིག་དང༌། ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་
ཤོག་ེ་�ག་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ངས་ན་གསོས་ི་འ�ག ཉིན་གཅིག་ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་མས་ངས་
བས་ཏེ་ཤོག་ེ་འགའ་ཤས་འ�གས་སོང་བར་ཨ་ཞང་�ང་ལངས་ཏེ་ན་ག་ཅིག་བབ་�ང༌། དེ་འ་
ེད་པའི་བས་ལ་བསམ་གཏན་ང་གཉིས་ཁང་པ་ནས་ོས་ཏེ་ང་གསེབ་ལ་ཡིབ་བད་ནས་ཨ་ཞང་འ�ལ་
�་འ�ག་གི་ཡོད། དེ་བས་་�་ང་གིས་ང་ལ་གནད་ཆེན་པོ་བིས་པ་ཡིན་བས་ཨ་ཞང་སེམས་ངལ་
ཡོད་པ་དེ་�ས་ཤེས་ི་མེད། ཡིན་ནའང་ངེད་གཉིས་ོས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ང་�་བེད་པའི་བས་ལ་ེས་



�་འེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོང་�འི་གོ་བ�ར་གནང་གིན་ཡོད་དེ། ད་�ང་དེ་འའི་བས་ལ་ང་�་ིངས་པོ་བཟོ་
ཆེད་ཁོང་གིས་མངར་ཆ་ཤེལ་ཀར་ཡང་ེར་ི་ཡོད། ིག་ལམ་ཡག་པོ་ེད་བས་ེ་རིལ་ེར་ི་མེད།



.

ིར་བཏང་ས་ན་ངེད་རང་�ག་�འི་བས་ི་�ས་�ད་དེ་གཅིག་�ར་ོད་དགོས་པ་ོ་ཤོས་ཤིག་རེད།
བས་རེ་བསམ་གཏན་ི་དགེ་ན་ནས་པང་པར་ཉར་བ་དང༌། གཟན་འོག་བ�ག་ེ་ཤིང་ཏོག་མ་ོན་
རིགས་ེར་ི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ན་སོས་པའི་ོ་བོའི་བས་ལ་ག་ཤོས་ཤིག་རེད། གཅེན་མོ་ནས་ག�ངས་
གསལ། ངས་ེད་མོའི་བས་ེད་ཆས་ར་བཞོན་ཏེ་ོགས་འ�ོའི་�ལ་ེད་ི་ཡོད་ཅེས་ན་གསོས་གནང་
ོང༌། ི་ལོ་ ༡༩༣༩ བོད་ས་ཡོས་་ ༦ �ས་ཤར་ལ་དངོས་འེལ་ིས་ོགས་ཐོན་་�འི་�ས་�ད་དེ་
ེབས་སོང༌། བོད་ི་་ཚབ་�་ནས་་ཡང་ོང་ག་�མ་བ་དེ་�བ་འ�ལ་མ་�བ་པར་་མིའི་ཁ་ཆེ་�ང་
པ་འགའ་ཤས་མེ་ཀ་ཞེས་པར་གནས་བོར་�་ོད་མཁན་ནས་་གཡར་ས་ཏེ་ེས་�་་ས་ནས་ོད་�་
ས་པ་རེད། དེ་ནས་་�་ང་གིས་ང་བོད་�་གཏོང་�་དང༌། ་ཚབ་ཁོངས་ནས་བ�ེས་པ་ཞིག་གཏེ་མར་
ོད་དགོས། ང་་སར་བདེ་ེབས་�ང་མཚམས་་འ�མ་དགོན་པར་གསེར་ིས་ི་བཀའ་འར་དང༌། �་
ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པའི་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་གཅིག་གཏོང་དགོས་བོད་པར་དེ་མས་འ�ལ་�་ཐག་
བཅད། འོན་ང་ང་་སར་འོར་ཟིན་ེས་མདོ་ཁམས་�་ིད་དོན་ི་ོག་�་ཞིག་ལངས་བས་གོང་
གསལ་གཏེ་མར་�ད་པའི་་ཚབ་དེ་་�་ང་ས་ནས་ོས་ཏེ་་སར་བདེ་འོར་�ང་འ�ག ང་ལོ་བཞི་ལ་
སོན་པའི་བ�ན་ག་གཅིག་ེས་ང་�་ཕ་ལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ལམ་བར་་བ་ག�མ་དང་ཞག་བ�་ག�མ་འགོར་
བ་རེད། ངའི་ཕ་མ་�་ག་འ�ར་དང༌། ནང༌། ས་ཞིང༌། ཉེ་ོས་སོགས་བཞག་ེ་ཕེབས་དགོས་�ང་བར་
�གས་ོ་བོ་�ང་�ད། �་མཚན་ནི། མ་འོངས་པར་གང་འ་ཡོང་མིན་མ་མེན་བས་�ང་བ་རེད། ང་�་
ཐོག་མར་ཐོན་ཡོང་བས་ངའི་ནང་མི་�་དང༌། བོད་ི་་ཚབ། གནས་བོར་ཐག་རིང་ལ་ོད་མཁན་ཁ་ཆེ་
�་བཅས་མི་་བ�་ཙམ་དང༌། ་ེལ་�མ་བ་་བ�་ོར་ཡོད། ཕ་མ་�ས་ངའི་གཅེན་པོ་ལ་ལོ་དོན་�བ་
ལོ་ད�་དང༌། ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལོ་��་ལ་ེབས་པ་མཉམ་�་འིད་ཕེབས་ཤིང༌། དེ་�ས་བོད་ནང་
འ�ིམ་འ�ལ་འཁོར་ལོ་དང་འཁོར་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། བསམ་གཏན་དང༌། ངེད་གཉིས་ེལ་མས་ནང་
ཡོང་བ་ཡིན། ེལ་མས་ཞེས་པ་འདི་བཞིན་ཤིང་གཉིས་ལ་བོགས་ཏེ་དེ་ེལ་གཉིས་ི་ལ་པར་འར་
ཡོད་པ་རེད། ལམ་�བ་མོ་དང༌། ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་ངོས་རང་ཡང་ིད་འ�ལ་མཁན་སོགས་ནས་རེ་མོས་ིས་
འར་ཞིང༌། ཉིན་ར་ཞོགས་པ་ནམ་ལངས་མཚམས་ནས། ཉིན་ད�ང་བར་བོད་ི་ཡོད། དེ་ིར་བཏང་
བོད་ི་འ�ལ་པ་ོགས་འ�ོའི་�གས་ོལ་ཞིག་རེད། ལམ་ལ་ཁང་པ་དཀོན་པོ་ཡིན་བས་ང་�་དགོང་ོ་
�ར་ནང་ོད་ི་ཡོད། ང་�་ཐོག་མར་ཐོན་པ་ནས་བ�ན་ག་མང་པོའི་རིང་ལམ་བར་འོག་པ་རེ་གཉིས་
ལས་མཐོང་མ་�ང༌། འོག་པ་དེ་�ས་ག་དབང་�་བར་ེབས་�ང༌།



་མིའི་ས་མཚམས་ནས་བདེ་ཐར་�ང་མཚམས་བོད་�་�གས་འ�་ས་འ�མས་ཐོག་ནས་ིལ་བགས་
ཤིག་་�ར་མོས་མ�ན་ས་ཏེ། ལ་ཚབ་ནས་མ�་གཟིགས་དང༌། བག་ད�ད་ངོས་འ�ན་ལེགས་�ང་གི་
གནས་�ལ། ་ེང་བ�་ག�མ་པས་ར་གང་�་འ�ང་མིན་ི་མ�ན་གས་ཇི་�ང་མས་ཞིབ་བཀོད་ིས་
ན་�་ཞིག་�གས་འ�་དེར་�ལ་ཞིང༌། ངོས་འ�ན་�་མི་ནས་ང་བག་ད�ད་ཇི་�ང་དང༌། ་་མའི་�ང་
ཕེབས་མས་ེ་མ�ན་�ང་�གས་�ས་མཐར། �གས་འ�་ས་འ�མས་དེ་ནས་ངེད་རང་�་ལའི་་མའི་
ཡང་ིད་ཡིན་པ་ཐག་གཅོད་གཏན་འཁེལ་ས་འ�ག དེ་ེས་དཔོན་རིགས་བ�ེས་པ་འགའ་ཤས་བ�་བར་
ཕེབས་འོར་�ང༌། ང་�་ཐོན་ནས་་བ་ག�མ་འ�ོ་ཉེའི་མཚམས་བ�་མ་དཔོན་རིགས་དང་པོ་དེ་མ�་ོབས་
�་ཁར་ངོ་འད་�ང་ཞིང༌། དཔོན་རིགས་དེ་མས་ངོ་གཡོག་བ�་ཙམ་དང་དོ་པོ་བ་ོར། �་ོལ་ཀོ་བ་བཞི་
བཅས་འ�ག དེ་ནས་ང་�་ངོ་གཡོག་མང་�་སོང༌།

དེ་ནས་ཉིན་འགའ་ཤས་ཡོང་ེས་་ས་ནས་ཉིན་བཅོ་་འངས་ཁད་ཡོད་ས་་ཚང་ལ་བབ་ེ་འ�མ་ཆེན་
ཞེས་པའི་�ོང་ེ་དེར་འོར། ས་གནས་དེར་བོད་ག�ང་དཔོན་རིགས་ཤིག་ནས་དགའ་བ�་�ས་ཏེ་མཇལ་
ེན་ཁ་བཏགས་དང༌། མལ་ེན་ག�མ་བཅས་བཏེག་�ང༌། བས་དེར་ངའི་ཕ་མ་གཉིས་ང་�་ལའི་་མའི་
ཡང་ིད་ཡིན་པའི་གནས་�གས་ཐོག་མར་མེན་པ་ཡིན་བས་འདི་འ་དངོས་གནས་་བདེན་ན་མ་
པའི་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་བོད་མི་ཤེས་པ་ཞིག་�ང་བ་རེད། ་ས་ནས་ཉིན་བ�འི་ས་གནས་�་བ�་མ་དཔོན་
རིགས་བ་ོར་དང༌། ་ེལ་མང་པོ་�ག་�ང༌། དེའི་འགོ་འིད་བཀའ་ཤག་དང༌། གཞན་ཡང་དཔོན་
རིགས། གདན་ས་ག�མ་ི་ལས་ེ་སོགས་ིས་ང་ལ་མཇལ་དར་དང༌། མལ་ེན་ག�མ་བཏེག་�ང༌།
དཔོན་རིགས་དེ་�ས་བོད་ི་ལ་ཚབ་དང༌། �གས་འ�། བཀའ་ཤག་བཅས་ཚང་མས་�་ལའི་་མ་་ེང་
བ�་བཞི་པར་ངོས་འ�ན་མོས་མ�ན་�ང་བའི་ངོ་ོད་ི་ཡི་གེ་ཞིག་འེར་འ�ག དེ་ནས་ངས་སོ་ནམ་པའི་
ོན་ཆས་�ད་དེ་་ཆས་ོན་པ་ཡིན། དེ་ནས་་བཅར་བ་འགའ་ཤས་བཞག་�ང༌། དེ་ནས་བང་ཕེབས་
མས་ཤིག་ནང་ཡོང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ང་�འི་ཆིབས་�ལ་དེ་ཡང་ཇེ་ས་�་ིན་འ�ག ལམ་འཁེལ་དགོན་པ་
དང༌། �ོང་གསེབ་ཚང་མར་་མ་ལས་ེ། དགེ་འ�ན་�་ནས་སེར་ེང་དང༌། �ང༌། ་ིང༌། རོལ་མོ་
དོལ་བ་དང༌། བསངས་�ད་ིན་ར་དིགས་ཏེ། སེར་་མི་མང་ཚང་མ་ོན་ཆས་གཟབ་མཆོར་ལེགས་
པོའི་ཐོག་ནས་བར་བིགས་ིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་ར་ཏེ་དགའ་བའི་མ་འར་�་མས་དགའ་བ�་
ེད་ིན་འ�ག ངས་ཕེབས་མས་ནས་་�ས་མི་ཚང་མས་དགའ་ོའི་མིག་�་བཏང་བ་ན་སོས་ི་འ�ག
ས་གང་སར་དགའ་བ�འི་�་གཞས་དང་ཞབས་ོ་ག་མཁན་ཡང་འ�ག

དེ་ནས་གལ་ཆེའི་ས་གནས་འདམ་ད�་མ་ཐང་�་ེབས་ཤིང༌། དེར་བོད་ི་ལ་ཚབ་དང༌། ི་བ་མཁན་པོ་
ནས་དགའ་བ�་གནང་ེ་་ེང་དགོན་པར་ཉིན་ག�མ་བད་པ་ཡིན། ག�ང་ོལ་དགའ་བ�་ངོ་མ་་ཆེ་



བ་དེ་འདོད་�་ཐང་ལ་ེབས་བས་�ང་བ་རེད། དེར་བེན་བོད་ི་ིད་ོན་དང༌། བཀའ་ཤག དཔོན་རིགས་
འོས་ཚང་མ་དང༌། གདན་ས་ག�མ། གཞིས་དགོན་བཅས་ི་མཁན་པོ། ་མ། ལས་ེ་མས་ཕེབས་ཡོད་
པ་རེད། དེར་་སར་ཡོད་པའི་དིན་ཇིའི་་ཚབ་ི་འགོ་འིད་ཧི�་རི་ཅར་སན་དང༌། བལ་ལ། འ�ག ་
ནག་་ཚབ་བཅས་ནས་དགའ་བ�་�ས། དེ་ནས་ང་�་ངོ་འཁོར་བ་ག་མང་པོ་ས་པ་མས་་�ལ་རིང་
པོ་བིགས་ཏེ་་སར་བོད་བས་ལམ་གཡས་གཡོན་�་་པ་ོང་ག་མང་པོས་མཆོད་ས་་�གས་ི་
སེར་ེང་བིགས་ཏེ་བ�གས་འ�ག མི་མང་ཁག་མང་པོས་དགའ་བ�འི་གཞས་དང༌། རོལ་ཆ་གཏོང་གི་
འ�ག བོད་ི་དམག་ར་ཚང་མའི་འགོ་དམག་ནས་�་བིགས་ིས་�ས་འ�ད་ེད་ཅིང༌། བོད་་སར་
ཡོད་པའི་སེར་་ཕོ་མོ་ན་ིས་བར་ག�མ་ཡོངས་ོགས་ནས་ོན་ཆས་ལེགས་ཤོས་ི་གཟབ་མཆོར་ས་
ཏེ་དགའ་བ�་དང༌། �ས་འ�ད་�་བར་ེབས་འ�ག མི་དེ་�ས། ད་ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་ཞེས་ད་
བབ་པ་མཐོང་�ང༌། ང་རང་ནི་ི་ལམ་ིས་པ་ར་ིང་ག་་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་རང་བཞིན་ིས་ེས་པའི་
མེ་ཏོག་་�གས་བཞད་ཅིང༌། ག་�ང་བསིལ་བསིལ་ིས་ི་ངད་བཟང་པོ་འ�ལ་བ་དང༌། མ�ན་ན་་འི་
གར་བས་བ�ར་བ་་�འི་ཟང་ཟིང་འ�་ལོང་ཆེན་པོ་འ�ག རང་དབང་བདེ་ིད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་�་
དངས་དང༌། རོལ་ཆའི་ས་ནམ་མཁའ་ཡོངས་�་གང་ེ་་སར་འོར་ཟིན་�ས་ང་ི་ལམ་་�འི་ང་
བ་ཡལ་མི་འ�ག དེ་ནས་ངེད་རང་ག�ག་ལག་ཁང་�་འིད་དེ་ེན་ག�་ཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་གསོལ་
འདེབས་�ས་ནས་ར་ཡང་ང་�་་འཁོར་མས་�་ལའི་་མའི་དར་ཁའི་བ�གས་ས་ནོར་�་ིང་གར་
བོད། དེ་�ས་ང་ི་ལམ་ི་བཟོ་འའི་ཐོག་་གོང་མའི་ཕོ་ང་དང༌། གཟིམ་�ང་ལེགས་པོ་དེ་�འི་ནང་
འིད་�ང༌།

ང་་སར་འོར་ེས་ི་ལོ་ ༡༩༤༠ བོད་གས་འ�ག་་ ༡ �ས་ ༡༤ ཉིན་གསེར་ི་མངའ་གསོལ་ི་
མཛད་ོ་དེ་འ�གས་�་ས་པ་རེད། དེ་ནི་ངོས་སེེའི་ི་ེང་ོད་�འི་མཛད་ོ་རེད། �ས་�ངས་འདི་བོད་
ི་་ིས་པའི་བསམ་འཆར་དང་བ�ན་�གས་ཆེན་ལ་གོ་བ�ར་ཐོག ལ་ཚབ་ནས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་
གནང་གིས་་ནག་ག�ང་དང༌། ་གར་ནང་དིན་ག�ང༌། བལ་ལ་ལ་པོ། འ�ག་དང༌། འས་ོངས་
ི་ལ་པོ་བཅས་སོ་སོར་ོག་འིན་ཡང་བཏང་བ་རེད། མཛད་ོ་དེ་ེ་ཕོ་ང་གི་ཤར་བ�ད་�མས་ཆེན་
ིད་ཞིའི་�ན་�གས་ནང་ས་ཤིང༌། ིད་ཞིའི་�ན་�གས་ཞེས་པ་འདི་ལས་དོན་ཡག་པོ་ཤ་ག་ེད་ས་རེད།
མཛད་ོ་འདིར་ཕེབས་མཁན་བོད་ི་ིམ་མ�འི་ལ་ཁབ་�འི་་ཚབ་དང༌། བོད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་
སེར་་ཁག གདན་ས་ག�མ། གཞིས་དགོན་བཅས་པའི་�ལ་། མཁན་པོ། ལས་ེ། ངའི་ནང་མི་�་
བཅས་ཡོད་པ་རེད། ིད་ཞིའི་�ན་�གས་ལ་བོད་བས་ང་དང་མཉམ་�་ྋལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད། ཁོང་
ནི་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་པ་ཡང་ཡིན། ཡོངས་འ�ན་་གཞོན། བཀའ་ཤག ི་མཁན། གསོལ་གཟིམ་མཆོད་



ག�མ། མ�ོན་ཆེ། ར་བོད་ི་ས་ལ་ཁག་གི་་ཚབ་བཅས་ཡོད། ང་ཡར་བོད་པ་དང་ཁོང་�་ཚང་མ་
ཡར་འ�ེང་ེ་ོད་�ར། བཀའ་ཤག་དང༌། ི་བ་མཁན་པོ་ནས་ངེད་རང་སེང་ིའི་ེང་�་ག་འེན་
སོགས་མཛད། མ�ོན་ཆེ་ནས་ཁོང་�་གཞན་མས་ི་ེ་ལེན་ས་སོང༌།

སེང་ིའམ། གསེར་ི་འདི་དིབས་�་བཞི་ཤིང་ལ་གསེར་རིས་དང༌། ོགས་བཞི་ལ་སེེ་བད་བཀོད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཆོས་ི་�གས་ོལ་དང་བ�ན་ཏེ་བཟོས་ཤིང༌། དེ་ེང་གོས་འབོལ་�ས་་་བེགས་མཐོ་ཚད་
�་�་��་བ�ན་ཙམ་ཡོད། དེའི་མ�ན་�་ཅོག་�་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁར་�་ལའི་་མའི་དབང་ཆའི་དམ་ག་ཚང་
མ་ཡོད་པ་རེད།

པོ་�་ལའི་ནང་གཏན་བ�གས་དགེ་འ�ན་མས་ནས་དམིགས་བསལ་ི་ཞལ་འདོན་གནང་ཞིང་མཛད་ོ་
�གས་ཏེ། དེ་མས་ནི་ལ་བའི་ཆོས་ི་མཛད་ོ་ཚང་མར་ག�ང་ཞབས་ི་ལས་འགན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།
དེ་ནས་ཁོང་�ས་ེན་འེལ་བཟང་པོའི་�གས་བཅད་ཐོག་ནས་མཆོད་པ་�ལ་ེས་ལ་ཚབ་ིས་མལ་ེན་
ག�མ་འདེགས་འ�ལ་གནང་�ང༌། དེ་ལ་དང་པོ་གསེར་ི་�བ་དབང་་ཞིག་དང༌། གཉིས་པ་ག�ང་རབ་
ེགས་བམ། ག�མ་པར་མཆོད་ེན་བཅས་ི་�་མཚན་ནི། དང་པོ་�་རིང་པོ་ཡོང་བ་དང༌། གཉིས་པ་དེ་
བན་པ་དར་བ། ག�མ་པ་དེ་སངས་ས་ི་�གས་བཞེད་ར་འ�ང་བའི་མཚན་དོན་དང་དགོས་པ་
སོགས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལ་ཚབ་དང༌། ཡོངས་འ�ན། ིད་ོན་སོ་སོས་མཇལ་དར་གནང་�ང༌། ལ་
ཚབ་དང༌། ཡོངས་འ�ན་ལ་ཕར་ད�་ག�གས་�ས། ིད་ོན་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀའི་ག་དབང་ས། དེ་
ནས་མཁན་མ�ོན་ཆེ་བ་ནས་ེ་འིད་ས་ཏེ་དཀར་ཡོལ་དང༌། �ལ་ི་ེར་མ་ཞིག་ནང་�ོ་མ་�ལ་ེས།
གསོལ་ཐབ་པ་གཞན་ིས་མཛད་ོ་དེར་ཡོད་ཚང་མར་�ོ་འས་�ལ། དེ་ནི་བོད་ི་མཛད་ོ་ཚང་མར་ེན་
འེལ་བཟང་པོའི་གས་མཚན་�་�གས་ཏེ་བ་ཤིས་པའི་ས་་�ར་ེད། དེ་ེས་གསོལ་ཇ་བཏེག་ེ་རིམ་
པས་ཚང་མར་གསོལ་ཇ་�ལ་ེས་འས་བསིལ་འ�ལ་ི་རེད། འདི་�འི་བས་གདན་སའི་མཁས་པ་
གཉིས་ནས་ཆོས་ི་བ�ོ་ེང་དང༌། དེ་ེས་�ག་�་འགའ་ཤས་ནས་རོལ་ཆ་དང་བ�ན་ཏེ་གར་འབ། ཡང་
ཆོས་ི་བ�ོ་ེང་མ�ག་མ�ད་�་ས་ཏེ། དེའི་བས་�མས་ཆེན་དེའི་ད�ས་�་བོད་པའི་ཁ་ཟས། ཤིང་ཏོག་
སོས་པ་དང༌། མ་པོ་སོགས་ེ་མང་་ཆེར་བིགས་ཏེ། དེ་མཚམས་ལ་ཚབ་ནས་བོད་ག�ང་གི་མལ་
འཇིག་ེན་འདིར་ཡོད་�འི་གས་ཞིབ་ས་བཀོད་པ་ལོགས་གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་དང༌། གཅིག་ནས་ི་
བ་མཁན་པོས་བཏེག་ེ་ལ་ཚབ་ནས་བཤད་པ་ན་རིང་གནང་ེ་ཁོང་གིས་ག�ངས་གསལ། བོད་ི་་
མ་་དང་བཅས་པའི་�ང་དོན་བཞིན་ཡང་ིད་ན་རིང་འ�ལ་ཞིབ་ིས་�ང་དང་མ�ན་པར་ངོས་བོད་
ག�ང་མི་མང་སེར་་ཡོངས་ོགས་ནས་གསེར་ི་ལ་མངའ་གསོལ་�ས་པའི་གནས་�གས་དང༌། ཁོང་གི་
རེ་འ�ན་གནང་བར་བོད་ི་ཆོས་ིད་དར་ས་དང༌། མི་མང་བདེ་ིད་ཡོང་ཆེད་�་ང་�་རིང་པོ་ོད་དགོས་



ག�ངས། དེ་ེས་བོད་ག�ང་ནས་འ�ལ་བར། དང་པོ། གསེར་ི་འཁོར་ལོ་དང༌། �ང་དཀར་�ལ། དེ་ཆོས་
ིད་གཉིས་ི་དབང་ཆའི་གས་མཚན་རེད། བ་ཤིས་ལེགས་འ�མས་གོང་འཕེལ་ི་གས་མཚན་བ་
ཤིས་གས་བད། ལ་པོའི་རིགས་ི་�ན་�གས་ལ་ིད་་བ�ན་སོགས་ནོར་་མང་པོ་སེར་་ལས་
ེད་པས་རིམ་བཏེགས་བིས་བར་འ�ལ་ས་ཤིང༌། དེ་ནས་མཇལ་ཁའི་བས་ལ་དང་པོ་བོད་ག�ང་
དཔོན་རིགས་མས་ལ་ག་དབང་དང༌། དེ་ནས་ི་ལ་་ཚབ་�ས་མཇལ་དར་འ�ལ་ོག་བས་་ཚབ་
རིམ་པ་མཐོ་བ་མས་ལ་ངོས་རང་གིས་མཇལ་དར་ིར་ོག ིངས་མས་མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ནས་མཇལ་
དེར་འ�ལ་ོག དེ་ནས་�མས་ཆེན་ད�ས་�་བིགས་པའི་ཤིང་འས་ཐོག་མར་ངོས་ལ་བཏེག དེ་ེས་རིམ་
པས་ཚང་མར་འ�ེམས་ོད་ེས་ར་ཡང་གར་དང༌། ་དང༌། ། ི་ཟ། �ལ་�མ། མིའམ་ཅི། གནོད་
ིན་སོགས་ི་�ལ་�་འབག་ོན་པ་�ལ་བིགས་ནས་ལ་ལ་བོད་པའི་�་གཞས་གཏོང་བ་དང༌། དེ་
ེས་ར་་གར་ི་ཨ་ཙ་ར་ཡའི་འ་འབག་ོན་མཁན་བཞི་ཡོང་ནས་གར་འབ། ཡང་�ལ་འོས་པ་ཟེར་
བའི་་པ་གཉིས་ནས་བོད་ི་ལ་རབས་ནང་གི་ལོ་�ས་ི་འབེལ་གཏམ་བཤད། དེ་ེས་གར་འབ་མ�ག་
བ�ོ་ེང་པ་ན་པ་དེས་རང་བམས་ིས་�་ལའི་་མ་་�་རིང་པོར་བན་པ་དང༌། ཆོས་དར་ས་ཡོང་བ།
�་ལའི་་མའི་ག�ང་གི་དབང་ཆའི་འོག་ཞི་བདེ་དང༌། ཡར་ས་ཡོང་བ་སོགས་ི་�གས་བཅད་ོར། ངས་
ཁོང་གཉིས་ི་རང་ོམ་�གས་བཅད་ལ་དགའ་བོའི་ངང་ནས་ཁོང་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་ི་ག་དབང་
དང༌། ཁ་བཏགས་རེ་གཡོགས། དེ་ནས་མཛད་ོ་�ོལ། མཛད་ོ་དེ་�ན་རིང་པོ་�ང་སོང༌། དེར་ཡོད་སེར་་
དཔོན་རིགས་མས་ནས་ང་ལོ་�ང་�ང་ཡིན་ང་མཛད་ོ་དེར་ོད་ངས་དང༌། ་ངས་ི་མ་འར་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་�ང་སོང་ཞེས་དགའ་བོ་ེད་ི་འ�ག དེ་ནས་གཟིམ་�ང་�ན་�གས་འདོད་འིལ་ནང་�་ིན་པ་
ཡིན། �ན་�གས་འདོད་འིལ་ཞེས་པ་ནི། འདོད་པའི་་བ་ཐམས་ཅད་འ�བ་ཅེས་པ་རེད། དེའི་ནང་གསེར་
ི་མངའ་གསོལ་ི་མཛད་ོར་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་མཐོ་བ་ཚང་མ་ཕེབས་ཏེ་�་ལའི་་མའི་དབང་ཆའི་
དམ་�ག་མས་ང་ལ་ད། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཤས་དང༌། དགོན་པ་�ར་ོད་ེད་ི་སངས་ས་ི་།
ེན་ས་ཁ་བཏགས་སོགས་ལ་དམ་་ཕབ། དེ་�་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་གས་མཚན་ི་ཐོག་མ་དེ་རེད།

ང་ལོ་བཞི་དང་ེད་ཀ་ལ་ེབས་པའི་བས་�་ལའི་་མ་་ེང་བ�་བཞི་པ་བོད་ོངས་ལ་ིད་དང༌།
ཆོས་ིད་གཉིས་ི་འགོ་འིད་ཡིན་པར་ངོས་འ�ན་ས་ནས་བོད་མི་ཚང་མས་མ་འོངས་པའི་�ས་�་བདེ་
ིད་ན་བན་ཡོང་བའི་ང་གཞི་�གས་པར་སེམས་སོ།། ༎



.

ལེ�་གཉིས་པ། ང་�བ་འ�ལ་བ།
༄༅། །ཁོ་བོ་ལོ་��་ནས་ོབ་ོང་འགོ་འ�གས་ས་ཏེ་ོབ་ོང་ེད་ངས་ནི་�ས་རབས་མང་པོའི་གོང་
ནས་ཡོད་པའི་བོད་ི་གནའ་ོལ་དང་མ�ན་པར་ས་ཤིང༌། དེས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ོད་�ལ་བཟང་པོ་དང༌།
བསམ་པའི་�་ཚད་མཐོན་པོར་གནས་�བ་པ་ལ་ད་བར་ཕན་�ས་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད། འོན་ང་དེང་སང་འཛམ་
ིང་གི་རིག་གནས་གསར་པའི་ཆ་ནས་ཚན་རིག་སོགས་ལག་ལེན་མ་ས་པའི་ོན་ན་�་ཡོད། དེའི་�་
མཚན་ནི་ཉེ་ཆར་མ་གཏོགས་བོད་རང་ཁེ་གཙང་ར་�་བད་པ་དེའི་ེན་རེད། བོད་མི་མས་ི་་བའི་
བསམ་པའི་འེར་སོ་ནི་ཡོན་ཏན་ེ་མང་པོའི་ཐོག་ོ་་གོང་མཐོར་གཏོང་�འི་འ�ན་པ་ཡོད་ཅིང༌། མི་འི་
ོབ་ོང་མཐོ་རིམ་ཁག་ནང་ོས་གར་འབ་ོམ། ར་ིས། མངོན་བོད། ེབ་ོར། ན་ངག་བཅས་
རིག་གནས་�ང་བ་་ཡོད། དེ་མས་ོབ་ོང་ེད་མཁན་མི་་ཁེ་གཙང་མིན་པར་སེར་མོ་བའི་ནང་ནས་
ང་གོང་ཁོངས་ནས་ཁག་རེ་གཉིས་ོབ་ོང་ེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་མང་ཆེས་ར་ིས་དང༌། ན་ངག ེབ་
ོར་སོགས་འདེམས་ི་རེད། ཆོས་ེད་དགེ་འ�ན་ཁོངས་ིས་ག�་བོར་ོབ་ོང་ེད་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་
དང༌། ་རིག་པ། གཏན་�གས་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ནང་རིག་པ་ེ་དམ་པའི་ཆོས་ི་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་
མཐོ་བའམ། ཆེ་བའི་རིག་གནས་ོབ་ཚན་་ཟེར། དེ་�འི་ཁོངས་ནས་མཐའ་མ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང༌།
དེ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་�གས་ཆེ་བར་ཡན་ལག་ེས་ན། སཾྀཏའི་ད་�། ��་པ་ར་མི་ཏ། འདིའི་དོན་ཤེས་
རབ་ི་ཕ་རོལ་ིན་པ་དང༌། ཡང་གཅིག་ལ། མ�མཀ འདིའི་དོན་ད�་མའི་ལམ་ཞེས་པ་ག་ཆད་ི་མཐའ་
གཉིས་ལ་བ། ཡང་བི་�་ཡ་ཞེས་པ་ཆོས་འ�ལ་བ། ཨ་བྷི་དྷ་ཞེས་པ་ཆོས་མངོན་པ། ཡང་�་མ་ཎ་ཞེས་པ་
ཚད་མ་རིག་པ་ེ་་ཡོད། དངོས་འེལ་ས་ན་ཚད་མ་རིག་པ་ཙམ་ནང་རིག་པའི་�ས་མིན་ཡང༌། ཡན་
ལག་འི་ནང་འ�ག་དགོས་པ་ནི་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་སོགས་རིག་པས་མ་པར་ེས་ནས་བན་ི་
ཡོད་པ་རེད། ཐེག་ཆེན་གས་ི་ཆོས་ོར་མས་གོང་ཁོངས་�ད་མེད་པ་དེ་མས་ར་�་ོབ་ོང་་
དགོས། ཆོས་ི་ོབ་ོང་མང་ཆེ་བ་་བ་�ས་ེད་ི་རེད། ཆོས་ི་གནད་དོན་དེ་གཏིང་ཟབ་མོ་ཡིན་གཤིས་
དོན་ོགས་པར་དཀའ་བས་དེ་ལ་ོབ་ོང་གི་ཐབས་ཤེས་མ་�ངས་མང་པོ་ེད་དགོས།

བོད་ི་ོབ་ོང་ེད་ངས་འདིས་ིའི་ཤེས་འི་རིག་གནས་ཙམ་མ་ཟད། སེམས་�ད་ལ་ཡོན་ཏན་གོང་
འཕེལ་�་འ�ོ་བའི་ཐབས་ཤེས་་�གས་ང་ཡོང་ངེས། དང་པོ། �ག་�་�ས་ཡི་གེ་འི་ོག་བས་དགེ་
ན་ལ་དཔེ་བས་ཏེ་འི་ོག་ེད་པ་དེ་ི་ོལ་རེད། གཉིས་པ། བབས་ཟིན་མས་ན་གསོ་གཏོང་ཆེད་
དཔེ་ཆ་ོ་འ�ན་ེད་དགོས་མང་པོ་ཡོད། ག�མ་པ། དེའི་དོན་འ�ེལ་བཤད་ེད་པ་ཡིན། དེ་ནི་འཛམ་ིང་



གང་སར་བེད་ོད་ེད་པ་ར་རེད། དགོན་པ་འགའ་ཤས་ི་ོབ་�ག་མས་ལ་ོབ་ངས་དེ་གའི་ཐོག་
ནས་ོབ་ི་རེད། འོན་ང་དགོན་པ་མང་པོར་ོབ་�ག་དང༌། དགེ་ན་དབར་ཆོས་ི་ོད་པའམ། གནད་
དོན་འི་བད་ི་ཐོག་ནས་ོབ་ོང་ེད། མཐར་ོམ་བབ་ེ་སེམས་གཞན་�་གཡེང་བ་ོང་བའི་ཏིང་
འ�ན་དང༌། ག་མཐོང་སོགས་ཆོས་ི་ོབ་ོང་མ�་རིམ་�་ེད་ི་རེད། ངོས་ནས་ང་བོད་ི་�ག་�་
མང་ཆེའི་ི་ོལ་བཞིན་ཐོག་མར་ཡི་གེ་འི་ོག་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། ིར་བཏང་�ག་�་�ང་�ས་�་ལེ་
ལོའི་བསམ་པ་ཡོད་པ་བཞིན་ང་ལ་ཡང་བསམ་པ་དེ་�ང༌། དགེ་ན་མཉམ་�་ཡོད་པ་དང༌། དཔེ་ཆ་ལ་བ་
�ར་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་མེད་མོད། འོན་ང་ང་རང་གི་ོབ་ོང་མས་དགེ་ན་བཤེས་གཉེན་ི་�གས་འདོད་
ཁེངས་པའི་གང་ལེགས་ས་པ་ཡིན། ོབ་ོང་གི་ིག་ལམ་ལ་གོམས་འིས་�ང་བས་དགེ་ན་�འི་
གཟིགས་�ལ་ལ་ངས་ིར་བཏང་ལས་མོགས་པར་ཤེས་�བ་པ་གཟིགས་ི་ཡོད་འ�ག

བོད་ི་ནང་ཡི་གེ་འི་ངས་བཞི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་ལོ་གཉིས་ནང་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་གཞོན་མ་
གཉིས་ི་་མ�ན་ནས་ད�་ཅན་ོག་ོབ་�་དང༌། ཉིན་ར་དཔེ་ཆ་ོ་འ�ན་དང༌། �་�ད་གཅིག་ཙམ་དཔེ་
ཆ་ོག་�་བཅས་བབས་ཤིང༌། དེ་ནས་ལོ་བད་ཐོག་ིར་བཏང་གི་ཡི་གེ་ད�་མེད་བབ་པ་ཡིན། དེའི་
དགེ་ན་ནི། མདོ་ཁམས་ནས། ང་�་་སར་བ�ས་ཏེ་མཉམ་�་ཕེབས་མཁན་མེན་རབ་བན་འ�ན་ཞེས་
པ་སེར་མོ་བའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་རེད། ཁོང་�གས་གཤིས་བཟང་ཞིང༌། �ག་�་�ང་�ང་ལ་ོབ་ོན་
མཁས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ི་ར་ོལ་ོབ་ངས་ཐོག་ནས་ོབ་ོན་གནང་གི་ཡོད། ང་ཤིང་ལ་ས་
དཀར་བབས་ཏེ་དེའི་ེང་དགེ་ན་ནས་མ་ིས་གནང་ཐོག་ངས་ག་ཚས་འི་དགོས། ཐོག་མར་ཡིག་
གགས་ཆེན་པོ་དང༌། དེ་ནས་ཇེ་�ང་�་བཏང་ེ། ེས་མ་ནས་དགེ་ན་ིས་ང་ཤིང་ཐོད་�་འི་གནང་
དེར་དཔེ་བས་ཏེ་ངས་གཤམ་�་འི་དགོས་ི་ཡོད། ཡིག་གགས་ཡག་པོ་ཡོང་ཆེད་་བ་བད་ཙམ་ང་
ཤིང་ལ་ིས་ཤིང༌། དེ་ནས་ཤོག་�ར་འི་�་འ�ག་གནང་མཛད། དེ་ེས་ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་ི་ང་རིན་
པོ་ཆེ་ནས་དག་ཡིག་དང༌། �མ་གས་ོབ་འིད་གནང་ེ། བོད་ཡིག་ོབ་ོང་དེ་མས་ཚང་མར་ལོ་་
ཙམ་འགོར། དེའི་རིང་ལའང་�ན་�་་དགོང་དཔེ་ཆ་ོབ་ོང་ེད་དགོས་ི་ཡོད་དེ། ོབ་ོང་དངོས་གཞི་
ནི་ཆོས་ི་ོབ་ོང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡི་གེ་འི་ོག་ེད་པ་ཆོས་ི་ོབ་ོང་གི་ོན་འ�ོའི་ཆ་ཤས་་�ར་
ར།

ང་ལོ་བ�་གཉིས་ལ་མ་ེབ་པར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཆོས་ི་ོབ་ོང་དངོས་གཞི་དེ་འགོ་�གས་པ་རེད། དེ་
བས་ཐོག་མར་མ་ིད་པ་ན་�་�ང༌། ོན་�་ལོ་��་ལ་ེབས་བས་ི་ལེ་ལོ་ལས་ང་ན་�་�གས་
ཆེ་ཙམ་�ང་ཡང༌། རིམ་པས་གོམས་འིས་ིས་ནམ་ཞིག་ནས་ོབ་ོང་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་�་ར།
དེ་ནས་མཐོ་རིམ་ི་ོབ་ོང་དང༌། ོ་ལ་འ�ན་�། དེ་ོར་གོ་བ�ར་ེད་�། ོབ་གཉེར་བ་མཁས་པ་



གཞན་དང་ཆོས་ི་གནད་དོན་ི་བ་ིས་ལན་ི་བ�ོ་ེང་སོགས་ེད་དགོས་པ་རེད། ངས་ཐོག་མར་��་པ་
ར་མི་ཏ་ཞེས་པ་ཕར་ིན་ནས་ོབ་ོང་ག�་བོར་འགོ་བ�གས་ཤིང༌། དེའི་ོར་ལ་འ�ེལ་པ་དཔེ་ཆ་པོ་ཏི་�མ་
�་ག་ཙམ་ཡོད་པར་བེན་དགོན་པ་�འི་མཐོ་རིམ་ོབ་གཉེར་བ་ནས་དཔེ་ཆ་དེའི་ོད་ནས་འདེམས་ི་རེད།
ངོས་ནས་་བ་གཞིར་བང་�་དང༌། དེའི་འ�ེལ་པ་་གར་ི་པི་ཏ་སེ�་བྷ་འམ། སེེ་བཟང་པོ་ནས་
བམས་པ་འ�ེལ་པ་དོན་གསལ་དང༌། ལ་དབང་་ེང་་པས་གས་ོམ་མཛད་པ་ཤོག་�ངས་�མ་
བ་གཉིས་ས་པ་ཕར་ིན་ོ་བཟང་དགོངས་ན་བཅས་གདམས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བང་ཉིན་རེ་དཔེ་ཆ་
ཤོག་ེའི་ག�མ་ཆ་གཅིག་ོ་འ�ན་ཐོག དེ་ལས་མང་བའི་དཔེ་ོག་དང༌། གོ་དོན་ོགས་�བ་པ་ེད་དགོས་
ི་ཡོད། དེའི་ཞོར་�་ཚད་མ་རིག་པ་དང༌། ོད་པའི་རིག་ལམ་ོབ་དགོས། དེའི་ོར་རོགས་རམ་ེད་མིར་
གདན་ས་ག�མ་ི་་ཚང་བ�ན་ནས་ོབ་གཉེར་པ་མཁས་པ་མི་བ�ན་གདམས་ཡོད་པ་རེད།

མེ་ཕག་་བད་པར་ང་ལོ་བ�་ག�མ་ག་ཙམ་སོན་བས་འས་�ངས་དང༌། སེ་ར་དགོན་པ་གཉིས་ལ་
ིག་�གས་ས། དེའི་བས་ལ་དགོན་པ་གཉིས་པོའི་ོབ་གཉེར་་ཚང་ཁག་་ལ་བོད་དེ་ཆོས་ི་ོད་པ་
ེད་བས་ངའི་ོད་་་ཚང་སོ་སོའི་མཁན་པོ་ནས་ས་ཏེ། དེར་ཆོས་ི་མཁས་པ་བ་ག་མང་པོ་དང༌།
་པ་ོང་ག་མང་པོ་�གས་ཡོད། �གས་མང་སར་ག�ང་ཆེན་ལ་ོད་པ་ེད་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་བས་
འ�ར་བ་དང༌། སེམས་འཚབས་པ་སོགས་ི་སེམས་ངལ་ན་�་�ང༌། ཡིན་ནའང་ེས་�་་མ་མཁས་པ་
�ས་དེའི་བས་ངས་ཁོང་�འི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ས་སོང་ཞེས་ག�ང་གི་འ�ག

དཔེ་དེབ་འདི་དག་གཟིགས་མཁན་ཆོས་�གས་གཞན་མས་ལ་ངའི་ཆོས་ི་ོབ་ོང་ེད་�ལ་འདིར་ད་�ང་
�་མ�ད་དེ་གཟིགས་རོགས་གནང་�་�་མིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན སངས་ས་ི་ཆོས་འདི་བསམ་�ལ་ཙམ་
མིན་པར་རིག་ལམ་ལ་བེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ནང་རིག་པའི་ོར་པོ་ཏི་ོང་ག་མང་པོ་ཡོད་ང༌། ངས་
བ་ོར་ཙམ་ལས་ོབ་ོང་ེད་མ་�བ། འོན་ང་དཔེ་དེབ་འདིའི་ཁ་ོན་ལ་ངས་ནང་པའི་ཆོས་ི་གནས་
�ལ་ན་�་བཀོད་ཡོད། ང་ལོ་བ�་ག�མ་ཙམ་ལ་�གས་ཆེའི་མཐོ་རིམ་ོབ་ོང་ཐོག་མར་ེད་བས་གོ་
ོགས་དཀའ་ཙམ་�ང་ནའང༌། དེ་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་ེས་ལ་ར་ི་ོབ་ོང་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་མེད་པ་
དང་གསལ་�་ིན་སོང༌། གོམས་ན་་བར་མི་འར་བའི། དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་་གར་ི་
མཁས་པ་ཞི་བ་ས་ཇི་ད་ག�ངས་པ་དེ་ང་རང་གི་ཉམས་ོང་ཐོག་ནས་དེ་ག་ཡིན་པ་ཤེས་ོགས་�ང༌།
ོབ་ཚན་གཞན་དག་ོབ་ོང་ེད་བས་ང་རིམ་པས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡོང་གི་འ�ག དེར་བེན་ད་�ང་
དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་དང༌། ངེད་རང་གི་བས་བབས་ི་ོབ་ོང་ལས་ག་པ་ེད་�བ་པའི་ོབས་པ་
བེད་དེ། ད་�ང་དེ་ལས་ག་པའི་ོབ་ཚན་གཞན་ཡང་དགེ་ན་ལ་ོབ་རོགས་གནང་�་འདོད་�ང་།



རང་གི་སེམས་�གས་ཆེ་�་འ�ོ་བས་ཆོས་ི་དག་ང་ཡང་དེ་བཞིན་ཆེ་�་འ�ོ་བ་�ང་ེ་ོབ་ོང་གི་རིམ་
པ་རེ་རེ་བཞིན་རིམ་འ�གས་་�འི་�་ིག་གིས་ལོ་བད་ཙམ་ལ་སོན་བས་སེམས་�ད་ལ་ཆོས་ལ་དད་
�ས་ི་�ས་�གས་ཐོབ་པ་དེ་གསལ་པོ་ན་ི་འ�ག བས་དེར་ཞི་བ་དང༌། བདེ་བའི་ང་བ་ཆེན་པོ་�ང༌།
དེ་ེས་ཐོས་བསམ་ི་བས་ཕལ་ཆེ་བར་རང་�ད་ལ་ཆོས་ི་ོ་བ་ོང་བཞིན་པའི་ཐོག་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་
དང༌། དད་པ་ཇེ་འཕེལ་�་སོང་ེ་ལམ་མ་ནོར་བ་དང༌། ངས་བཙན་ཤོས་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་�ང༌།

ཉམས་ོང་མས་གོམས་འིས་�ང་ེ་ལོ་བཅོ་་ཙམ་ེབས་བས་སངས་ས་བཅོམ་ན་འདས་ི་
བཀའ་ིན་ེས་�་ན་པའི་མོས་�ས་ི་ང་བ་འཆར་བ་མ་ཟད། ་གར་འཕགས་ལ་ི་མཁས་པ་མས་
ནས་བོད་ལ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཕངས་མེད་�་བབས་པ་དང༌། དེ་མས་བོད་ི་མཁས་པ་མས་ིས་བོད་ཡིག་
ལ་བ�ར་ཏེ་ཉར་ཚགས་�བ་པ། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གོང་མ་མས་ི་བཀའ་ིན་དེ་མས་
གཞལ་མི་�ས་པའི་�་ལོན་ཞིག་ོད་�་བད་པ་་�ར་གསབ་དཀའ་བ་རེད་བསམ་པ་�ང༌། དེ་ནས་
བངས་རང་དོན་ི་བསམ་པ་མིན་པར་གཞན་དོན་ི་བསམ་ོ་ཆེས་མང་པོ་བཏང་ེ་མས་ིང་ེ་ོམ་
�ལ་མས་ན་�་ཤེས་ོགས་�ང༌། ཆོས་ི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡར་ས་འ�ོ་བས་གཞན་ི་རིག་གནས་དང༌།
ཆོས་ི་བ�ོ་ེང༌། ོ་འ�ན་་�། གཞན་ཡང་ཉམས་ལེན་་�འི་རིགས་ཇེ་ས་�་འ�ོ་�བ་པའི་ོབས་པ་
ཆེན་པོ་བེད་�ང༌།

ིད་དོན་ི་འགན་ལེན་་དགོས་�ང་བས་མཁས་པ་གཞན་་�ར་�་གཅིག་ལ་སངས་ས་ཐོབ་པའི་ཐོས་
བསམ་ོམ་པ་གཤའ་མ་�་མ�ད་ིས་ེད་�བ་མ་�ང་མོད། འོན་ང་ལོ་བ�་ག�མ་རིང་ཆོས་ི་ོབ་ོང་
མི་དམན་ཙམ་ེད་�བ་�ང༌། ལོ་ཉི་�་་བཞི་སོན་བས་གདན་ས་ཆེན་པོ་�ས་ོབ་གཉེར་བ་མས་ི་
ད�ས་�་ཆོས་ི་�གས་ཐོག་མ་དེ་�ལ་བ་ཡིན།

ཆོས་ི་�གས་ོད་འདིའི་བས་གདན་ས་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་མཁས་པ་མང་པོ་འ�ས་པའི་ད�ས་�་ག�ང་ཆེན་
བཀའ་པོད་འི་བ�ོ་ེང་ེད་དགོས་པ་དེའི་མཛད་ོ་དང་�གས་ོལ་དེ་ས་ོས་མེད་པའི་བས་བདེ་བོ་
ཞིག་ཡིན་ང་གཟི་བིད་ཆེས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ེ། དེའི་བས་ོབ་གཉེར་མཁས་པ་མང་པོས་མི་རེ་རེས་
ག�ང་ཆེན་འི་ཁོངས་ནས་རང་རང་ོ་འདོད་བཞིན་གདམ་ག་ས་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་ི་བ་�ང་བས་སངས་
ས་ིས་ག�ངས་པའི་མདོའི་ནང་ཡོད་པ་དང༌། ་བོད་མཁས་པ་མས་ིས་ག�ངས་པ་བཅས་ི་
དགོངས་དོན་དང་མ་འ�ལ་བའི་ལན་བས་འལ་ངག་ཐོག་ནས་འདེབས་�བ་པ་ེད་དགོས། དེ་བས་ང་
ལ་ོད་་མཁས་པ་བཅོ་་ཡོད་པ་མི་ག�མ་རེ་ནས་ག�ང་བཀའ་པོད་རེའི་ཐོག་ནས་དཀའ་གནད་�ག་
བཟང་རིགས་འི་ོད་�ང་བས་དེ་དག་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ལན་བཏབ་ནས་ག�ང་གི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་
�་བང་བ་དང༌། དེ་ེས་མཁན་པོ་མཁས་པ་གཉིས་ལ་ཕར་གས་བསལ་བཏང་ེ་ག�ང་དོན་གཏན་ལ་



འབེབས་པ་བཅས་ེད་དགོས། ོད་ེང་དེ་ེད་ངས་ལག་པས་ཐལ་མོ་བབས་ཏེ་སེམས་ནས་དགག་
བཞག་ོང་ག�མ་ི་�ང་རིགས་�་�་�ད་�་ེལ་བའི་རིག་ལ་ཤིན་�་བིམས་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ེས་ལ་ངས་ཆོས་ི་�གས་མཐའ་མ་དེ་ད་པ་རེད། དེ་ནི་་ས་ོན་ལམ་ཞེས་པ་ལོ་
ར་་དང་པོ་ནང་�གས་པའི་ཆོ་འ�ལ་ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་�ས་ཆེན་བས་གདན་ས་མང་པོའི་མཁས་པ་
དང༌། དགེ་འ�ན་ོང་ག་མང་པོ་འ�མས་པའི་ད�ས་�་་དགོང་ད�ང་ག�མ་ལ་�གས་ཐེངས་ག�མ་
ི་རིང་བལ་བག་�གས་ོད་་དགོས། ་ོ་ོབ་གཉེར་བ་མཁས་པ་�མ་�་ཙམ་ནས། �་མ་ཎ་ེ།
ཚད་མའི་ོར་གས་བསལ་བཏང་བ་དང༌། ད�ང་�གས་ལ་ོབ་གཉེར་བ་བཅོ་་ནས། མ�་མ་ཀ་ེ། ད�་
མའི་ོར་དང༌། ��་པ་ར་མི་ཏ་ེ། ཕར་ིན་ི་ོར། དགོང་ོ་མཁས་པ་�མ་�་སོ་་ནས། བི་�་ཡ་ེ།
དམ་པའི་ཆོས་འ�ལ་བ་དང༌། ཨ་བྷི་དྷ་ེ། ཆོས་མངོན་པ་བཅས་ི་ོར་ལ་བལ་བག་ོད་པ་ས་ཤིང༌།
གདན་ས་མང་པོའི་མཁས་པ་ན་བཟའ་དམར་སེར་བཞེས་པ་བ་ག་མང་པོ་དང༌། དེའི་ད�ས་�་ངའི་
ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་ང་ཕེབས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དགེ་འ�ན་ོང་ག་མང་པོས་ན་གསན་ཏེ་
བ�གས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ག�ང་དོན་དཀའ་གནད་ཆེ་ས་�འི་ོར་ལ་ཧ་ཅང་བསམ་ོ་མང་པོ་གཏོང་
དགོས་པ་དང༌། ི་བ་�ར་ལན་ལམ་སེང་ག་དགོས་པའི་ེན་ིས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་�ང་ཞིང༌། ོད་པ་དེ་
�་�་�ད་མང་པོའི་བར་ག་དགོས་ང༌། ངེད་རང་གི་ང་ངོར་ད་ཙམ་ལ་ོགས་པ་་�་�ང༌། དེ་ནས་
སངས་ས་བཅོམ་ན་འདས་ིས་ལེགས་པར་ག�ངས་པའི་ཆོས་ལ་ོབ་ོང་ལོ་མང་པོ་ས་ཏེ་མཁས་པ་
མང་པོའི་ད�ས་�་�གས་ོད་�བ་པ་སོགས་ིས་དགའ་ོའི་ོབས་པ་ཆེན་པོ་ེས་�ང༌། འོན་ང་ོབ་
གཉེར་�་མ�ད་ས་ང་སངས་ས་ི་གོ་འཕང་མ་འཐོབ་ི་བར་�་ཆོས་ི་མཐའ་�ག་�་ཡོད་པ་མིན་མ་
པ་འ�ག ཆོས་ི་ོབ་ོང་ས་ནས་བང་ངའི་བསམ་�ལ་བཏང་ོམས་་�ར་ར་ཞིང༌། ིར་བཏང་རང་
ཉིད་ལ་�ག་བལ་ིས་ནོན་པའི་བས་ཆོས་ི་ཆེ་བར་ཡིད་ཆེས་ེད་�བ་པ་དང༌། དཀའ་�བ་ི་ོ་ནས་
ཆོས་ཉམས་ལེན་ེད་�ས་ཤིག་ཡིན་ན་�ག་བལ་གང་འ་ཡིན་ཡང་ཆོས་ི་མ�ས་བཟོད་ན་�བ་ི་ཡོད་
པ་འ། ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་མེད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་�ག་བལ་ིས་ནོན་པའི་བས་རང་ཉིད་ངལ་བ་ོས་
མེད་ཐོག་གཞན་ལའང་�ག་བལ་ེ་བའི་�་�བ་ཅིང༌། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་མས་དང༌། ོག་ཆགས་�ད་
འ�ོ་�ན་རིས་མེད་སེམས་ཅན་ཚང་མར་དངོས་འེལ་བེ་སེམས་ེ་བ་ནི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་ས་ན་མ་
གཏོགས་མི་འ�ང་ཞིང༌། ཆོས་ཞེས་མིང་ཐ་ད་གང་འ་ཞིག་བཤད་ང༌། ་བ་སེམས་ལ་བདེ་བ་དང༌།
འ�ོ་བ་ཚང་མར་ཞི་བདེ་ཡོང་ཐབས་ེད་པ་དེ་རང་ཡིན། སེམས་ལ་བདེ་བ་མེད་ན་འཛམ་ིང་ནང་ལ་ཁབ་
ཕན་�ན་དང༌། མི་གཞན་ཕན་�ན་བཅས་�་འེལ་བ་གང་ས་ང་ཞི་བདེ་ཡོང་�བ་པ་དཀའ།



.

ཆོས་ི་ཡིད་ཆེས་དང༌། ང་�་ལའི་་མ་ཡིན་པའི་གནས་ངས་ོར་མདོར་བ�ས་ཤིག་�་ན། ང་�ར་མི་
འདོད་པའི་�ག་བལ་�ང་བའི་བས་�་ངས་གང་ས་པ་དང༌། ངའི་མི་མང་གིས་གང་ས་�ང་ཆོས་ལ་
ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་བདེན་ོབས་ི་�ས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ངེས་པར་�་ཡོང་བ་ཡིན་ང༌། ནང་པའི་ཆོས་ི་
གནས་�གས་ོར་�ག་ཁ་ཤས་ི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་�་�བ་པ་དཀའ་གཤིས། དེས་ན་ནང་པའི་ཆོས་ི་
གནས་�གས་མ་མེན་པ་�ར་ངས་ིར་བཏང་ཙམ་མ་གཏོགས་བོད་�་མིན།

ང་�ས་�་མཚན་ངས་དག་གིས་ཡིད་ཆེས་ེད་བཞིན་པ་ནི། མི་དང་ོག་ཆགས་ཇི་འ་ཞིག་ཤི་�ང་ར་ེ་
བ་ལེན་པ་དང༌། ེ་བ་འདིར་ལེགས་ཉེས་བདེ་�ག་གང་འ་�ང་བ་དེ་ེ་བ་ོན་མ་ལེགས་ཉེས་གང་
བསགས་པའི་འས་�ར་བེན་ནས་�ང་ཞིང༌། ད་འི་ེ་བ་འདི་གའི་ལས་གསོག་ངས་ིས་ི་མའི་བདེ་
�ག་དེར་འར་བ་གང་ཡང་བཟོ་�བ་པ་འདི་ལ་ལས་སམ། ཀ། ཞེས་ཟེར། དེས་�ད་འ�ོ་ནས་མི་དང༌། མི་
ནས་�ད་འ�ོར་ེ་བ་སོགས་ཡོང༌། �ག་ན་ཞི་བའི་ཐར་པ་ཐོབ་�ས་འཁོར་བར་ེ་བའི་�ན་ཆད་པ་རེད།
ནི�ཎ། ཞེས་པ་ཐར་པ་ལའང་མཐོ་དམའ་རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་ནང་ནས་མཐོ་ཤོས་སངས་ས་ི་གོ་
འཕང་ཡིན། ེ་བ་་ིར་ཡིད་ཆེས་�ང་ན་ཚང་མར་མས་བེའི་སེམས་ེ་�བ། ེ་བ་ོན་མ་མས་�་
སེམས་ཅན་མས་རང་གི་ཕ་མ་�ན་�ོགས་�་མ་ར་པ་འགའ་ཡང་མེད། དེས་དཀའ་�བ་དང༌། བཟོད་པ།
ིན་པ། མས་པ། ིང་ེ་བཅས་ང་འེན་�བ། �ལ་་མས་ནི་རིམ་པ་མཐོ་བ་སངས་ས་ཏེ �ང�་
དང༌། རིམ་པ་དམའ་བ་ང་�བ་སེམས་དཔའ་ེ། བོ་དྷི་ས། འདི་གཉིས་ལས་�ང་བ་ཡོད། ཡང་ན། ཐར་པ་
ཐོབ་པ་དང༌། མ་ཐོབ་པའི་ཉན་རང་མི་ོབ་པ་དང༌། ོབ་པ་ནས་ང་འ�ང་ིད། �ལ་་�ས་སེམས་ཅན་
མས་སངས་ས་ི་ས་ལ་འིད་མཁན་ི་རོགས་་�ར་བེན་སེམས་ཅན་མས་ལ་ཕན་སེམས་ིས་
བས་རོགས་ེད་�བ་ན། �ལ་་རང་ཉིད་སངས་ས་ི་ས་འཐོབ་པར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། སངས་ས་
�ས་�ལ་ར་ེ་བ་བཞེས་པ་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་མགོན་བས་ེད་པའི་དོན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད་
ཅིང༌། འཛམ་ིང་ནང་ེ་བའི་�ས་�ད་བས་�་བབས་ན་སངས་ས་�་ེ་བ་བཞེས་ི་རེད། དེ་ཡང་
སངས་ས་ལོངས་་རང་ང་གི་ཞིང་ཁམས་སོ་སོར་བ�གས་ཏེ་དེའི་�ལ་པ་ཞིག་གིས་ེ་བ་འ�ན་པ།
དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ངས་པོའི་དིངས་ནས་་བ་ནམ་མཁར་གནས་བཞིན་�་འབད་ོལ་མེད་པར་ས་ེང་
�་ོད་�་མའི་ནང་�་ཅིག་ཅར་�་་གགས་ང་བ་བཞིན་སངས་ས་ིས་ང་ཞིང་ཁམས་�་མར་ེ་བ་
མང་པོ་འ�ན་�བ་པ་ཡིན། དེ་ར་ེ་�ལ་དེ་�ས་ེ་བ་ི་མ་ལ་གང་�་�ས་�ད་ཇི་འར་ེ་བ་སོགས་�་
འདི་གར་ཐག་གཅོད་ེད་�བ་ཅིང༌། ེ་�ལ་དེས་ེ་བ་ོན་མའི་གནས་�ལ་ཤེས་པ་ལ་བེན་ནས་དེའི་ེ་
བར་ངོས་འ�ན་ེད་པ་ཡིན།



ངས་�ག་�འི་བས་ནས་ཆོས་ི་ོབ་ོང་ལ་དཀའ་ངལ་�ར་ལེན་ས་ཡོད་ང༌། �་ཡངས་ནམ་ཡང་
མེད་པ་མ་ཡིན། �ང་པ་གཞན་ི་མི་འགའ་ཤས་ནས་�་ལའི་་མ་�་པོ་�་ལའི་ཕོ་ང་ལ་བ�ན་པ་ནང་
བཞིན་རེད་བོད་ི་ཡོད་�ད། ོབ་ོང་ེད་དགོས་པའི་ེན་ིས་ི་བོད་ཡང་ཡང་ེད་པའི་གོ་བས་
མེད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན། འོན་ང་པོ་�་ལ་དང༌། ་སའི་�ོང་ེར་ི་བར་ལ་ངའི་ནང་མི་�ར་ཁང་པ་ཞིག་
བབ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ནས་�ང་ཤོས་ལ་་རེའམ། ཡང་ན་བ�ན་ག་��་ནང་�་འད་ི་ཡོད་པར་བེན་ནང་
མི་དང་ཡ་ལ་�་ར་ཡོད་པ་མ་རེད། པོ་�་ལའམ། ནོར་�་ིང་གར་ཉིན་ར་�ང་ཇའི་མཛད་ོ་རེ་ཡོད་པ་
དེར་ང་ཡང་ཡང་བོད་བས་ཕ་དམ་པ་ཡང་དེར་ཕེབས་པས་ཡང་ཡང་མཇལ་ི་ཡོད། ངའི་ཕ་དམ་པ་དེ་
ཉིད་གནས་ངས་ོན་མ་དེ་འར་ཡང་ད་�ང་ར་བཞིན་་ལ་དགའ་བོ་ཡོད་པར་བེན། ཁོང་་ོ་གསོལ་
ཆས་མ་གནང་གོང་་ལ་�་ཆག་དང༌། མ�ན་ེན་འ�མས་པོའི་བས་ར་�གས་ེབས་ཆེད་ོ་ང་སོགས་
གནང་བར་ཕེབས་ཤིང༌། ནོར་�་ིང་གར་ལ་དབང་གོང་མའི་ཆིབས་ར་ཡོད་བས་ོན་ལ་ར་གཟིགས་
ཏེ། དེ་ནས་ངའི་སར་ཕེབས་ི་ཡོད་ཅེས་བོད་ཆོག་པ་འ།

ང་་སར་ེབས་ནས་ལོ་གཅིག་ེས་ངའི་གཅེན་པོ་བ�ེས་པ་དང༌། གཅེན་མོ་བཅས་་འ�མ་ནས་་སར་
ཕེབས་ཏེ་ང་�་ཚང་མ་མཉམ་འ�མས་�ང་ཞིང༌། དེ་ེས་ངའི་ེད་མར་ག�ང་མོ་ཞིག་དང༌། དེ་ེས་�་ཞིག་
བཅས་བཙས་པ་རེད། �་དེར་ངེད་�་ཚང་མས་བེ་ག�ང་ེད་ི་ཡོད། ངའི་འོག་ག�ང་པོ་ཞིག་�ང་བས་ང་
རང་དགའ་བོ་�ང་�ང༌། དེ་ལོ་གཉིས་སོན་མཚམས་�ོངས་སོང་བར་སེམས་ོ་བོ་�ང༌། �ག་བལ་དེ་འ་
ངའི་ཕ་མ་�ར་ཐེངས་མང་པོ་�ང་ཡོད་ཅིང༌། ག�ང་པོ་དེ་�ོངས་པའི་བས་གནས་�ལ་ཡ་མཚན་ཞིག་�ང་
ེ། བོད་ི་�གས་ོལ་ལ་�ང་པོ་བེགས་ོར་སོགས་མ་ས་གོང་་མ་དང༌། ིས་པ་སོགས་ལ་གོ་
བ�ར་ེད་ཅིང༌། བས་རེ་་ལའང་འི་ོར་ེད་ོལ་ར་ས་པར། དེ་བས་ཁོང་�ས་�ང་པོ་དེ་མ་
ས་པར་ཉར་ཚགས་ེད་འོས་ལ་ར་ཡང་ཁང་པ་དེ་རང་ལ་ེ་བ་ལེན་ི་རེད་ཅེས་ག�ངས་ནས་དེའི་
ངས་ེལ་ལ་�ང་པོའི་ེང་མར་ིས་གས་ཤིག་བབ་པ་རེད། དེ་ེས་ཨ་མ་ལགས་�་�་གཅིག་
འ�ངས་སོང་བ་དེ་ོན་མའི་ག�ང་པོ་འདས་པ་དེའི་ེ་བ་ཡིན་པར་�གས་ཏེ གང་གིས་ན། ོན་མའི་�ང་
པོར་མར་ི་གས་ཡོད་ས་དེར་ཤ་གས་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོད་འ�ག་པ་སོགས་དེ་ནི་ར་ེ་བ་ངས་ཏེ་མི་�་
གསར་པ་འགོ་བ�གས་པ་རེད།

ནང་མིའི་དོན་གནད་དེ་�འི་ནང་ལ་ངས་ཤེས་ོགས་ན་�་ཡོང་གི་ཡོད། ང་�ང་�ང་བས་ནས་མི་ན་པ་
དང་མཉམ་�་བད་དེ་�ག་�་གཞན་ི་ོད་དང༌། ཨ་མའི་སར་ཧ་ཅང་ན་ོད་་�་མ་�ང་བས་ིར་
བཏང་�ག་�འི་གནས་�ལ་ན་�་མ་ཚང་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ི་རེད། མི་འགའ་ཤས་ནས་པོ་�་ལ་ངའི་
བ�ན་ཁང་་�ར་མངོན་ི་ཡོད་ིད་ང༌། པོ་�་ལ་དེ་ནི་ཡངས་ཤིང་་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་འཛམ་ིང་ནང་



གི་ཁང་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་བོད་ི་ཡོད་ད་འ�ག ལོ་མང་རིང་དེ་ནང་བད་ང་གསང་བའི་ཁང་པ་
ཚང་མ་ཤེས་མི་�བ། ཁང་པ་དེ་རི་ཞིག་གི་ེར་ཆགས་ཡོད་དེ། དེ་རང་�ོང་ེར་་�་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་
༡༣༠༠ ོན་བོད་ི་ལ་པོ་ོང་བཙན་མ་པོས་ོམ་�བ་གནང་ལ་�་བཞེངས་པར། ཡེ་�འི་�ས་རབས་
བ�་བ�ན་པའི་ནང་ལ་�་ལའི་་མ་་ེང་་པས་་བེད་གནང་བ་རེད། དེའི་དིལ་�་ཐོག་བེགས་བ�་
ག�མ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་མས་ཁོང་གི་བཀའ་དང་བ�ན་ཏེ་བཞེངས་ཤིང༌། ཐོག་བེགས་གཉིས་ཙམ་ེབས་
བས་ཁོང་དགོངས་པ་ོགས་འ�ག ་�འི་འ�་ེད་དོར་བའི་�ས་�་བབས་པ་མེན་ཏེ། ཁོང་གིས་ེ་
ིད་ལ་ལ་དབང་རང་ཉིད་མེད་པ་གཞན་ནས་ཤེས་�་བཞེངས་བན་ི་ལས་ཀར་སད་ེན་ེད་�ར་རེ་
ཞིག་གསང་བ་་དགོས་ག�ངས་པ་ར། ེ་ིད་ནས་�་ལའི་་མ་འ་བའི་དགེ་འ�ན་པ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་ལོ་
བཅོ་་རིང་གསང་བ་ས་ཤིང༌། ཁོང་གིས་ཡང་ིད་�ར་ོན་ཆེད་ིག་ོ་ཞིག་གི་ེང་�་ོན་ལམ་ིས་
བོས་ས་པ་དེ་དེང་སང་ཡང་ཐོག་བེགས་གཉིས་པའི་ཐད་མཐོང་�་ཡོད་པ་རེད།

པོ་�་ལའི་ད�ས་�་�གས་ཁང་དང༌། མཛད་ོ་�གས་ས་་ཆེ་ལ། གཞན་ཡང་་ཁང་�མ་�་སོ་་ཙམ་
ཡོད་པ་དེ་�ར་བོས་དང༌། �ན་རིས་སོགས་ཧ་ཅང་མ�ས་ཤིང་བིད་ཆགས་པོ་ཡོད། དེ་�འི་ནང་�་ལའི་་
མ་་ེང་བད་ི་་ག�ང་བ�གས་ལ་གསེར་ི་མཆོད་ེན། ོ་་ཆེན་རིགས་ི་་ན་ཅན་མཐོ་ཚད་
�་�་�མ་�་ཙམ་ས་པ་ཡོད། པོ་�་ལའི་�བ་ངོས་མས་ེས་�་་བེད་ས་པ་ེ། དེའི་ནང་་པ་བ་
དང་བ�ན་�་དོན་་ཙམ་ཡོད། ཤར་བ�ད་�་ག�ང་གི་ལས་ངས་ཁག་དང༌། སེར་མོ་བའི་དཔོན་རིགས་ི་
ོབ་་ཁང༌། �གས་འ�་ཆེན་མོ་བཅས་ི་�གས་ལ་དང༌། �ོང་ེར་ནས་མཐོ་ཚད་�་�་བཞི་བ་ཡོད་
པའི་ེར་ཡིག་ཚང་གི་ེང་ང་ོད་ས་ཁང་མིག་བཞི་ཡོད། �ན་�་ོད་ས་དེར་ཆེ་�ང་�་�་�་བཞི་ཉི་�་་་
ཙམ་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་ིག་ལོགས་�་་ེང་་པའི་མཛད་པ་མས་�ན་མདངས་ིས་རི་མོ་ཤིན་�་ཞིབ་པར་
ིས་ཏེ་གགས་བན་མས་ཆེ་�ང་ན་ཅི་གཅིག་རེ་ཙམ་ལས་མེད་ང་གསལ་ཞིང་ཉམས་ཐོན་པོ་ཡོད་
པས། ངེད་རང་དཔེ་ཆ་སོགས་བགས་ཏེ་ཐང་ཆད་པའི་བས་ིག་ལོགས་ི་རི་མོ་མས་ལ་ཡང་ཡང་་
ཞིབ་ེད་ི་ཡོད།



.

པོ་�་ལ་དེ་ཡིག་ཚང༌། ་ཁང༌། ོབ་། ོད་ས་བཅས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ�ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ང་རེད། དེའི་
ནང་ིས་ཐང་རིན་ཐང་ལ་བ་ོང་ག་མང་པོ་ཡོད་ཅིང༌། ཐང་ཁ་འགའ་ཤས་ལོ་ོང་ག་ག་ཙམ་སོང་
བའང་ཡོད། ར་ལོ་ོང་ག་གཉིས་ཙམ་ི་�ས་ལ་བོད་ི་ལ་པོ་�ར་་ནག་དང༌། སོག་པོའི་གོང་མ་
མས་ིས་འ�ལ་བར་�ལ་བའི་དངོས་རིགས་མས་དང༌། �་ལའི་་མ་གོང་མ་མས་ི་་ཆས། བོད་ི་
ལ་རབས་རིམ་པའི་གོ་མ�ན་ི་རིགས་སོགས་ཡོད་པའི་གན་མ�ད་ང་ཡོད། དཔེ་མ�ད་ཁང་མས་ི་
ནང་བོད་ི་ཆོས་དང༌། ཤེས་རིག་གི་ལོ་�ས་དཔེ་ཆ་པོད་ོང་ག་བ�ན་ཙམ་ཡོད། པོད་འགའ་ཤས་ལ་
པའོན་བད་�་ཙམ་ི་ིད་ཚད་ཡོད། ་གར་ནས་ལོ་ོང་ག་གོང་འར་ཡོང་བ་ཤིང་གི་ལོ་མའི་ཐོག་ིས་
པའི་དཔེ་ཆ་ཡང་མང་པོ་ཡོད། པོད་ོང་ག་གཉིས་ཙམ་ནི་རིན་ཆེན་་བ�ན་ིས་ིས་པ་ཡིན།

པོ་�་ལའི་འོག་�་ག�ང་ནས་དགོན་པ་ཁག་དང༌། དམག་མི། ལས་ེད་སོགས་ལ་ོད་ེད་ཇ། མར། མ་
རིགས་སོགས་ིས་གང་བའི་མ�ད་མང་པོ་ཡོད། ད་ཆ་པོ་�་ལའི་ནང་ཡོད་པའི་བང་མ�ད་དེ་�་དེང་བས་
གང་འ་ས་ཡོད་དམ་ངས་བོད་ཤེས་ི་མི་འ�ག་ཅིང༌། པོ་�་ལའི་ཤར་བ�ད་�་ིམས་འགལ་ས་པའི་
བ�ན་པ་རིམ་པ་མཐོ་ཁག་འ�ག་སའི་བ�ན་ཁང་ཡོད་པ། དཔེར་ན། དེ་ལོན་ཌོན་ི་་བར་འ་བོ་ཡོད།
ོགས་བཞི་ལ་�ང་ོབ་ི་ཆེད་�་བོར་་བའི་དམག་མི་�་ོད་ས་ཡོད། ཁང་པ་ཡངས་ཤིང་་ཆེ་བ་དེ་
འ་ཞིག་གི་ནང་�་ངས་ོབ་ོང་དང༌། �ག་�འི་བས་ི་ེད་མོ་སོགས་ས་པ་ཡིན། ང་འ�ལ་འཁོར་
རིགས་ལ་དགའ་བོ་ཡོད་ང་དེ་�འི་གནས་�ལ་བོད་མཁན་མེད། ང་�ང་�ང་བས་འ�ལ་ཆས་ལ་
དགའ་བོ་ཡོད་པ་ཤེས་མཁན་ི་མི་�ས་ེད་ཆས་གནམ་�་དང༌། མོ་ོར། �་གཟིངས་སོགས་འ�ལ་ར་
ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ང་དེ་�ར་�ན་རིང་ེད་མོ་བེས་པ་ཁོ་ནས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པར་ེད་ཆས་དེ་�་
བཤིགས་ཏེ་ཇི་ར་བཟོས་ཡོད་མེད་ོག་ཞིབ་ས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་ར་ར་བཞིན་ིག་�བ་ི་ཡོད་ང༌།
བས་བས་ལ་རེ་ང་�ད་ཟོས་�འང་འ�ོ་བཞིན་འ�ག ོགས་མ�ངས་མེ་ན་ནོ་ཞེས་པའི་ེད་ཆས་ཆ་
ཚང་གཅིག་ཡོད་དེ། དེ་ནས་དངོས་གནས་པ་མིག་གིས་མ་མཐོང་གོང་རི་ལི་དང༌། མོ་ཊ་སོགས་བཟོ་ཡི་ཡོད།
ེས་�་ོག་བན་ོན་ེད་ིང་པ་ལག་པས་བེད་ོད་ེད་�་ཞིག་ལག་འོར་�ང་བ་དེ་བཤིགས་བས་
དེའི་ནང་ནས་ོག་གི་ལས་ཀའི་གནས་�ལ་ཞིག་ེད་པ་དེ་ནས་ོག་བ�འི་གནད་ཐོག་མར་ཤེས་�ང༌། དེ་ལ་
ོག་ད་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པར་ཉམས་ཞིབ་ས་ཏེ་གནད་མས་མ་ཤེས་བར་གཅིག་�ར་མགོ་འཁོར་ཏེ་
ོད་ི་ཡོད། དེ་ེས་ཁོ་བོའི་ལག་འདོགས་�་�ད་ཅིག་བཤིགས་བིགས་�བ་�ང༌། �་�ད་དེའི་གནད་ཚང་
མ་བཤིགས་ནས་གང་འ་བཟོས་མིན་བ་ཞིབ་ས་ཏེ་ར་བིགས་པ་དེས་ད་�ང་ོན་མེད་འ�ོ་བཞིན་
འ�ག



ལོ་གསར་སང་གནངས་�ས་�འི་དེ་རིང་མ་་�ས་ཆོས་ོགས་ི་ད�་གཏོར་གར་འཆམས་ཤིག་ག་
ོལ་ཡོད་ཅིང༌། ལོ་འཁོར་ནང་དེ་མིན་ཆོས་�གས་ི་མཛད་ོ་མང་པོ་ཡོད། ལོ་གསར་�ས་ཆེན་ནམ་འཆར་
ལ་པོ་�་ལའི་ཡང་ཐོག་གི་ེར་་ོ་ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་ཆོས་ོགས་ི་མཛད་ོ་ཞིག་ཡོད། དེ་བས་གནམ་
གཤིས་�ང་མོ་ཡིན་བས་མཛད་ོའི་གསོལ་ཇ་ཚ་བོ་དེ་�ར་�་འོང་འདོད་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འ་ན་མཁན་
ངེད་རང་གཅིག་�་མིན། པོ་�་ལའི་ཕོ་ང་དེས་བོད་ི་ཤེས་རིག་དང༌། ལག་ལ་ི་�ས་ཚད་་�ར་ཁོ་བོ་
ོབས་པ་ེད་ི་ཡོད། ད�ིད་�ས་ང་དང་ཡོངས་འ�ན་མ་པ། མཚན་ཞབས་�། ག�ང་གི་ལས་ངས་
འགའ་ཤས་བཅས་དར་�ས་ི་ཕོ་ང་ནོར་�་ིང་གར་བོད་དགོས། དེའི་བས་་སའི་མི་ཚང་མ་མཇལ་
ཁར་ཡོང་གི་རེད། ནོར་�་ིང་གར་འ�ོ་�་དེར་�ན་�་དགའ་བོ་ཡོད་ཅིང༌། ནོར་�་ིང་ག་ནི་ན་ི་ནང་་
�་ཡིན། ནོར་�་ིང་ག་དེ་དག་�མ་ར་མ�ས་ཤིང་་ཆེ་བ་གས་རིས་བོར་བའི་ད�ས་�་ཕོ་ང་�ང་�་
དང༌། ་ཁང་འགའ་ཤས་སོགས་ཡོད། འདི་ནི་�ས་རབས་བཅོ་བད་པའི་ནང་�་ལའི་་མ་་ེང་བ�ན་
པས་བཞེངས་བན་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་བང་�་ལའི་་མ་རིམ་པ་གཉིས་ག�མ་ནས་སོ་�འི་བ�གས་
ས་ཕོ་ང་རེ་བཞེངས་གནང་མཛད་འ�ག་ཅིང༌། ངོས་ནས་ང་གཅིག་གསར་ག་ས། ས་ལ་དེ་དག་ཐོག་
མར་འདེམས་མཁན་དེས་ས་གནས་ལེགས་པོ་ཞིག་གདམས་པ་གནང་འ�ག དེ་ལ་�་ལ་�ག་ིད་ལ་
པའོན་ཉི་�་ཡོད་པ་དང༌། ལན་འཁོར་པད་ཚལ་འཁོར་་ལག་པ་གཉིས་ིས་མ་འ�མ་ཙམ་ེད་ི་ཡོད། དེ་
བཞིན་ཐང་ཤིང་དང༌། ར་བ། ང་མ། �ག་པ་སོགས་ཤིང་་དང༌། མེ་ཏོག་རིགས་མི་འ་བ་མང་པོ། ་
�། ལི ཁམ་� ར་ཁ། མངར་ཁམ་བཅས་ི་ོང་པོ་མང་པོ་ཡོད། ང་ོད་བས་�འང་སི�འི་ོང་པོ་
བཏབ་པ་ཡིན།

ངེད་རང་གི་ོབ་ོང་གི་བར་སེང་ལ་མེ་ཏོག་དང༌། ཤིང་འས་ོང་པོ། གཞན་ཡང་་བ་དང༌། ་་སོགས་
ི་གསེབ་ལ་ཕར་�ར་�གས་ི་ཡོད། �་ིང་མ��་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁར་ེད་མོ་ེ་བས་ཐེངས་གཉིས་
ཙམ་�ང་�བས་�ང་ོང༌། མ��་དེའི་ནང་ཉ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་�ར་ངས་ོ་ཟས་ེར་ི་ཡོད་བས་དེ་�ས་
ངེད་རང་གི་ོག་་ཐོས་པ་ཙམ་ིས་�་ཁར་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་�འི་ོར་ལ་ཁོ་བོ་གཅིག་�ར་བསམ་མནོ་
གཏོང་བས་ཉ་དེ་�ས་ང་པོ་མ་ས་པར་་དམག་གི་ོག་་ཐོས་བས་ཡར་ཐོན་ཡོང་གི་མེད་དམ་
བསམ་ི་འ�ག། གལ་ིད་ཉ་�ས་དོན་ཡོད་ན་་མིས་ཉ་མས་འ�ན་ཟོས་ཡོད་ལས་ཆེ་ངེས། ནོར་�་ིང་
གར་ོག་གི་ཨ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཡང་ཡང་ོན་ཤོར་ི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཁག་འདོགས་ས་ཏེ་ཡང་ཡང་
བཤིགས་ི་ཡོད། འ�ལ་འཁོར་ཡོ་ཆས་དེས་འཁོར་ལོའི་ནང་ལས་ཀ་ེད་ངས་དང༌། དེས་གས་ཁབ་
ལེན་ི་�ས་པ་ཇི་ར་བཟོས་པ་ཤེས་ོགས་�ང༌། དེ་ལ་ོན་ཤོར་བས་ངས་ཡང་ཡང་བཟོ་�བ་ི་ཡོད།
ངས་རིག་པ་དེ་་སར་ཡོད་པའི་མོ་ཊོར་ིང་པ་ག�མ་པོ་དེ་ལ་བེད་ོད་ས་པ་ཡིན། ི་ལོ་ ༡༩༢༧ ནང་



ཐོན་པའི་ས་བྷིའི་་སི་ན་ཟེར་བའི་མོ་ཊོར་གཉིས་ནས་གཅིག་�ས་གཞི་ོན་པོ་དང༌། གཅིག་དམར་སེར་
ཡིན་ཞིང༌། ཡང༌། ི་ལོ་ ༡༩༣༡ ནང་ཐོན་པའི་ཌའོ་ཇོ་ཟེར་བའི་མོ་ཊོར་ལི་ཧང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་�་་
གོང་མ་ལ་འ�ལ་མཁན་�ང་ཞིང༌། དེ་མས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ང་ལ་བཤིགས་ཏེ་འེར་ཡོང་ནས་ནོར་ིང་�་
བིགས་པ་རེད། འོན་ང་་གོང་མ་་གཤེགས་ེས་དེ་དག་བེད་ོད་མ་�ང་བར་ལོ་མང་བཞག་བས་
བཙའ་བ་འ�ག དེ་�་གཏོང་�བ་པ་བཟོ་འདོད་ཆེན་པོ་�ང་བས་་གར་ལ་མོ་ཊོར་ོབ་ོང་ེད་ོང་བའི་
མི་གཞོན་པ་ཞིག་ེད་�ང་བ་དེས་རོགས་ས་ཏེ་ཌའོ་ཇོ་དེ་དང༌། ་སི་ོན་དེ་གཉིས་འ�ོ་�བ་པ་བཟོས་པ་
ཡིན། �ས་བས་དེ་�་ང་རང་དགའ་བོའི་གནས་�ལ་ཞིག་རེད། ི་ལ་ི་གནས་�ལ་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་
ཡོད་མོད། ཕལ་ཆེ་བར་འདོད་པ་ཁེངས་ཐབས་མ་�ང༌། དེ་བཞིན་ས་་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་ཡང་དོ་ང་
གིས་བས་ཏེ་ཐག་རིང་གི་ལ་དེ་�འི་ནང་མི་�་ེལ་ངས་ཇི་འ་ཞིག་ཡོད་དམ་མ་ཡང༌། �ང་པ་དེ་�་
མཐོང་ོང་བའི་མི་�་ཞིག་ང་ཐད་ཀར་འེལ་ག�གས་མེད། དེ་ནས་ངས་དེབ་ཐོག་ནས་དིན་ཇི་རང་ོང་
འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། ང་�འི་ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་འེལ་བ་ཉེ་བོ་ཡོད་པ་ནི་དིན་ཇི་རེད། འཛམ་ིང་
དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ང་་སར་ཡོང་བའི་ལོ་དེར་�ང་བ་དེའི་གནས་�ལ་ཀ་�ག་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་�་
བཀོད་པ་ཐོག་མར་དགེ་ན་ནས་ོག་གནང་གི་ཡོད་ང༌། དམག་ཐག་མ་ཆོད་གོང་�་ང་རང་ནས་ོག་�བ་
ི་ཡོད། འོན་ང་འཛམ་ིང་གི་གནས་�ལ་དེ་�ས་བོད་ལ་ཕན་གནོད་དང་འེལ་བ་�ང་�ང་ཞིག་མ་
གཏོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མིན་ཅིང༌། ཇོ་མོ་ང་མ་ལ་དིན་ཇིས་འ�གས་ཐབས་ས་པ་ར་བོད་མིས་
འ�གས་ཐབས་ས་ཡོད་མེད་བས་ཤིག་�་ི་བད་ེད་མཁན་�ང་ཡང༌། དེ་ོར་ཇི་ས་བོད་མ་ཤེས།
བོད་མི་�ས་�ན་�་ལ་མང་པོ་ག་དགོས་པ་ར་ངེས་པར་འ�གས་དགོས་འ་�ང་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་
འ�གས་ི་མ་རེད། ་སའི་མི་�་ནས་ོ་སེང་གི་ཆེད་�་རི་ལ་འ�གས་ཏེ་རི་ེར་བསངས་གཏོང་བ་དང༌།
ོན་ལམ་འདེབས་པ་སོགས་ས་ཡོང་ཞིང༌། ོ་སེང་དེ་འ་ེད་�ར་ན་ཡང་དགའ་བོ་ཡོད།

ིར་བཏང་བོད་ན། ང་�ག་�འི་བས་ིད་པོ་མེད་པ་མ་ཡིན། དགེ་ན་མས་ིས་ང་ལ་མས་ོང་
གནང་བ་དེ་�ས་�ན་�་ིང་བཅང་ེད་འོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་�ས་ཆོས་ི་ོབ་ོན་གནང་བ་དེས་ོ་ོབས་
དང༌། དགའ་བདེ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཐོབ་�ང་ཞིང༌། དོན་གནད་གཞན་དག་ཤེས་འདོད་ས་པ་ལའང་ཁོ་བོའི་
འདོད་པ་ཁེངས་ཐབས་གང་ཟབ་གནང་ཡོད། ལོ་ན་གང་མཚམས་སོན་བས་འཛམ་ིང་གི་གནས་�ལ་
ཕལ་ཆེར་ར་མི་ཤེས་པ་ཤེས་ོགས་�ང༌། བས་དེ་འའི་ངང་རང་ལོ་བ�་��་སོན་ཅིང༌། ་དམར་ིས་
ང་�འི་ལ་�་བཙན་འ�ལ་ེད་པའི་�ས་བས་དེར་ངའི་ལ་ི་འགོ་འིད་ེད་བ�ག་པ་རེད།། །།



.

ལེ�་ག�མ་པ། ཡིད་ི་བདེ་བ།
༄༅། །བོད་�་�ག་བལ་ཅན་ི་གནས་�ལ་མ་བོད་གོང་བོད་མི་�་བདེ་ིད་ི་འ�་བར་ཇི་ར་ོད་
�ལ་བོད་�་ཡིན༌།

བོད་ཐག་ཉེའི་ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད། ཤར་དང་ང་ལ་་ནག་དང་སོག་པོ། ཤར་�ར་ཀི་སི་ཐན་
བཅས་ཡོད། ་གར། འབར་མ། བལ་ལ། འས་འ�ག་བཅས་བོད་ི་ོ་ོགས་�་ཡོད། �བ་ོགས་�་
པ་ཀི་སི་ཐན་དང༌། ཨཕ་གྷནི་སི་ཐན། ་�་�་བཅས་ང་ཐག་ཉེ་ཡོད་པ་རེད། �ས་རབས་མང་པོའི་རིང་
ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་དེ་�འི་ཁོངས་ནས་མང་པོ་དང་འེལ་བ་�ང་ཞིང༌། ག་པར་་གར་དང་ཆོས་ི་
འེལ་བ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངེད་ཅག་གི་ཡི་གེ་འདི་ཡང་ངས་་གར་ནས་�ང་བ་ེ། ནང་པའི་
ཆོས་བོད་�་དར་བས་བོད་�་ཡི་གེ་མེད་པར་བེན་ཆོས་མས་བོད་མིས་ཤེས་ོགས་�བ་པའི་དོན་�་བོད་
ད་ི་ཡི་གེ་ཞིག་དགོས་པ་�ང་ེ། ་གར་ི་ཡི་གེར་དཔེ་ངས་ཏེ་བཟོས། ་ནག་དང༌། སོག་པོ་གཉིས་
�་ཡང་ཆོས་ིད་ི་འེལ་བ་�ང༌། ་�ས་པར་ཤ་དང༌། ཤར་�ར་ཀི་སི་ཐན་ལ་ཡང་འེལ་བ་�གས་ཆེ་
�ང་ེ་�ས་ད་་ཡང་པར་ཤ་དང་བོད་ི་ཆས་གོས་མ་པ་འ་བ་ཡང་ཡོད་འ�ག ཉེ་བའི་ལོ་�ས་ནང་�ས་
རབས་ཉི་�་པའི་འགོ་ོད་�་�་�་དང༌། དིན་ཇིར་ིད་དོན་ི་འེལ་བ་�ང༌། ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་�ར་
འེལ་བ་དེ་ར་�ང་ན་ཡང༌། བོད་ི་མི་རིགས་ནི་མི་རིགས་གཞན་དང་མི་འ་བའི་ཐ་དད་ཅིག་རེད། ང་�འི་
གགས་དིབས། ད་ཡིག། �གས་ོལ་བཅས་ིམ་མ�ས་�་དང་མི་འ་བའི་ཐ་དད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་
བཞིན་རིགས་དང༌། གཤིས་�གས་ང་ང་�འི་ཉེ་ོར་ི་་ཤ་ཡའི་མི་རིགས་�་དང་ཡང་འེལ་མེད་ཐ་
དད་ཅིག་རེད། ཉེ་�ས་བོད་ི་མ་པ་ཤེས་ོགས་ཆེ་ཤོས་ནི། ཆེད་�་�ར་ཡང་འེལ་བ་མ་ས་པར་གཅིག་
�ར་ོད་པའི་མ་འར་འ�ན་པ་དེ་རེད། འཛམ་ིང་ནང་་སར་འ�ོ་བོད་མི་ཆོག་པའི་�ོང་ེར་ཞེས་
མིང་འབོད་ང་ེད་ི་ཡོད་འ�ག། འཛམ་ིང་དང་འེལ་མེད་ར་ོད་ེད་པ་ལ་�་མཚན་གཉིས་ཡོད།
དང་པོ་ནི། ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ར་རང་�ང་ལ་ི་ཆགས་ངས་ཁོ་ན་ཐ་དད་རེད། ལོ་མང་པོའི་གོང་
�ས་�་་གར་དང༌། བལ་ལ་ས་མཚམས་ནས་ཧི་�་ལ་ཡའི་རི་བ�ད་བལ་ཏེ་་ས་བར་འ�ོ་བས་་
བ་གཉིས་ཙམ་འགོར་ི་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ལོ་རེའི་ནང་�ས་བས་མང་བ་རི་ལམ་འགག་གི་ཡོད་པ་རེད།
བོད་དང་་ནག་གི་ས་མཚམས་ངའི་ེས་ལ་ནས་་ས་བར་གོང་ལས་ང་ས་ཐག་རིང་ཞིང༌། ས་མཚམས་
ི་ས་ལ་དེ་དང༌། ་ནག་གི་མ�་མཐའ་�་ིང་བབ་�གས་ཁག་གི་བར་ལ་མལ་ལེ་ོང་ག་ག་ཡོད།



དེར་བེན་ཁེ་གཙང་ོད་�་དེ་ང་�འི་སེམས་ི་གཏིང་�་གནས་ཡོད། ི་ལ་མི་རིགས་གང་�ང་མ་
གཏོགས་བོད་ནང་མ་བཏང་བས་ད་�ང་ཁེ་གཙང་ོད་ངས་དེར་�གས་ོན་�ང་འ�ག དེ་ར་མི་གཏོང་
བའི་�་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི ་ནག་སོགས་དང་འཐབ་ོད་�ང་བའི་ཉམས་ོང་ཡོད་པ་དང༌། སོ་སོའི་ཆོས་
དང་ཤེས་རིག་གཅེས་�ང་གིས་ཞི་བདེའི་ཐོག་ོད་པ་ལས་གཞན་ི་འདོད་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་
�ས་བསམ་པར་འཛམ་ིང་ནས་ར་ཐོན་ལོགས་�་བད་ན་ཞི་བདེ་གཏན་གནས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ི་
ཡོད་པ་རེད། ིད་�ས་དེ་ནི་ནོར་འ�ལ་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་འལ་�་བོད་�་ཡིན། ངའི་རེ་འདོད་ལ།
མ་འོངས་པར་བོད་ི་ལ་ོ་་ཆེར་ེ་ེ་འཛམ་ིང་གང་ས་ནས་ཕེབས་མཁན་�ར་དགའ་བ�་�་�་ཡིན།

བོད་ནི་འཛམ་ིང་ནང་ཆོས་དར་ཤོས་ི་ལ་ཞིག་ཡིན་�གས་བོད་པ་དེ་ངེས་གཏན་ཡིན་མིན་བོད་མི་
ཤེས་ང༌། ིར་བཏང་བོད་མི་�ས་དངོས་པོའི་་བ་ལས་ཆོས་ི་་བ་གལ་�ང་བར་མི་འ�ན། བོད་ི་ད་
ཆོས་ཆེ་ཤོས་དགོན་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་བས། དགོན་པའི་�ངས་འབོར་ངེས་གཏན་བོད་པ་དཀའ། བོད་
མིའི་�ངས་འབོར་ནས་བ་ཆ་བ�་ཙམ་་བ�ན་ཡིན་ི་རེད། དེར་བེན་ི་�གས་ི་ནང་མ་པ་མི་འ་བ་
གཉིས་�ང་ཞིང༌། ཆོས་ིད་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་�་ལའི་་མ་གཅིག་�་ཡིན། ིད་ོན་གཉིས་ཡོད་
པའི་གཅིག་སེར་མོ་བ་དང༌། གཅིག་་བོ་རེད། ཁོང་�འི་འོག་གི་ལས་ངས་ཕལ་ཆེ་བར་སེར་་ང་འེལ་
ཡོད།

བཀའ་ཤག་ནང་མ་ན་འ�ས་མི་བཞི་ཡོད་པ་ནས་གཅིག་སེར་མོ་བ་དང༌། ག�མ་་བོ་ཡིན། བཀའ་ཤག་
གི་འོག་�་ཡིག་ཚང་དང༌། ིས་ཁང་ལས་ངས་གཉིས་ཡོད། �་ལའི་་མས་ཐད་ཀར་འགོ་འིད་ེད་པའི་
ཡིག་ཚང་ལ་ག�་བོ་སེར་མོ་བ་བཞི་ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་�ས་ཆོས་ོགས་ི་ལས་དོན་འགན་འར་ེད། ིས་
ཁང་ངམ། ནོར་ིད་ལས་ངས་དེར་་བོ་བཞི་ཡོད། ཁོང་�ས་ཆོས་དོན་མིན་པའི་ལས་དོན་མས་ེད་ི་
རེད།

ིད་ག�ང་ཚང་མར་དགོས་པའི་ལས་ངས། ི་ིད། སོ་ནམ། ལ་བ�། གས་ཏར། �ང་ོབ་བམ།
དམག་ར་སོགས་ཡོད་ཅིང༌། ལས་ངས་སོ་སོར་འགོ་འ�ན་མི་གཉིས་ག�མ་རེ་ཡོད། ིམས་དཔོན་ག�་
བོ་གཉིས་ཡོད། �ོང་ེར་སོ་སོའི་ིམས་ཁང་ནང་ིམས་དཔོན་གཉིས་རེ་ཡོད།

བོད་ི་�གས་ཆེན་ལ་�གས་ངས་རིགས་ག�མ་ཡོད་ཅིང༌། �ང་ཤོས་ནི་�་མ�ད་�ན་�གས་ཡང་ཡང་
ེད། དེའི་ནང་ཡིག་ཚང་ིས་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་བད་དང༌། དེ་མིན་མཐོ་རིམ་་བོའི་མི་། ་སའི་ཉེ་
ོར་དགོན་ཆེན་ག�མ་ི་་ཚབ་བཅས་ོན་མི་�ངས་ཉི་�་ཙམ་ཡོད། �གས་འ�་འདིས་དཀའ་ངལ་
རིགས་གོ་བ�ར་་�་ཡོད་�་འ�ས་མི་�མ་�་ག་ཙམ་ཡོད་པའི་�གས་འ�་ཞིག་བ�་ོང་ེད་�བ།



དཔེར་ན། �་ལའི་་མའི་ཡང་ིད་གཏན་འཁེལ་སོགས་དོན་གལ་ཆེན་པོའི་རིགས་ལ་འ�ས་མི་བཞི་བ་
ཙམ་ཡོད་པའི་�གས་ཆེན་འ�གས་དགོས་ཤིང༌། �གས་ཆེན་དེར་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་ལས་ེད་ཡོངས་
ོགས་དང༌། ར་ོལ་དཔོན་རིགས་མིན་པ་�་ཡང་ཡོང་གི་རེད།

ང་�འི་ི་�གས་ི་མ་པ་ནི། དགོན་ཁག་�་�ད་པའི་ས་བདག་�ལ་རིམ་ི་�གས་་�་ཡིན་ཞིང༌། �ོང་
གསེབ་པ་དང༌། དཔོན་རིགས་�འི་དབར་ལ་�་ནོར་ད�ལ་�ག་གི་ད་ཆེན་པོ་ཡོད། དཔོན་རིགས་�་འ�ད་
པ་ལ་དཀའ་�གས་ཡོད་ང་ཡོང་མི་ིད་པ་མིན། དཔེར་ན། དམག་མི་ཞིག་ནས་ས་ེས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་
ན་དེ་ལ་གོ་མིང་དང༌། ས་ེན་ོད་ོལ་ཡོད། དེ་གཉིས་ནི་མི་བ�ད་�་བདག་པའི་ལམ་ོལ་ཞིག་རེད། འོན་
ང་ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དགོན་ཁག་གི་ལས་ེ་དང༌། སེར་མོ་བའི་དཔོན་རིགས་�འི་གོ་གནས་འ�ོ་
ངས་ནི་དམངས་ག�་དང་མ�ན་པ་ཡིན། �་�ག་ཅིག་ི་�གས་ི་�ལ་རིམ་གང་འ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་
དགོན་པར་�གས་ཆོག་ཅིང༌། དེའི་གོ་གནས་འཕར་ཚད་ནི་རང་ཉིད་ི་ཤེས་ཡོན་ཡར་ས་འ�ོ་ངས་ལ་
རག་ལས། ་མ་ཆེ་ཁག་�འི་ེ་ིད་འ�ན་ངས་དེ་དམངས་ག�་ཆ་མ�ན་་�་ཡིན་ཞིང༌། �ལ་་�་
ཕལ་ཆེར་མི་ཚང་ད�ལ་པོའི་ནང་ེ་བ་དཔེར་ན། �་ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པ་་�་ཡིན། དེར་བེན་
ང་་�འི་ིམ་ཚང་ད�ལ་པོ་ནས་ཡོང་བའི་རིགས་ང་ཆོས་ོགས་ནས་གནས་ངས་མཐོན་པོར་བ�ོད་�བ་
པ་རེད།

ངས་དངོས་ཡོད་ི་ལོ་�ས་ཤོད་བས་མི་འདོད་བཞིན་�་འདས་�ག་བོད་དགོས་�ང་ཞིང༌། དེ་ནི་དེང་�ས་
བོད་ནང་བཙན་འ�ལ་ག་པོ་ཞིག་�ང་ཡོད་བས་དགོན་ཁག་�་ར་བཞིན་གནས་ཡོད་མེད་དང༌། ཇི་ཙམ་
་མེད་བཏང་བ་སོགས་བོད་མི་�བ་པས་ཡིན།

དགོན་ཁག་ནང་ཁོ་རང་�འི་དགོས་མཁོ་བཟོ་མཁན་ི་་རིགས་ལག་ཤེས་པ་ཡོད་ཅིང༌། འགའ་ཤས་ནས་
�ང་འཁོས་ང་ན་�་ེད། དགོན་པ་འགའ་ཤས་ལ་མཆོད་གཞིས་ས་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། འགའ་ཤས་ལ་
མ་་ོར་འཇགས་ེད་མཁན་ཡོད་པ་མས་མ་འ�གས་ིས་ཁེ་འབབ་ཡོང་ཐབས་ེད། ཁོང་�ར་ེར་ཁག་
ནས་དད་འ�ལ་�་མཁན་མང་པོ་ཡོང༌། འགའ་ཤས་ནས་ད�ལ་ེད་གཏོང་ེད་ཅིང༌། རེ་ང་ནས་ངའི་
འདོད་ོར་མི་འབབ་པའི་ཁེ་ེད་ཆེན་པོ་ལེན་མཁན་ཡང་ཡོད། ིར་བཏང་ཁོང་�འི་དཔལ་འོར་འ�་བ་
ེང་ངེས་མེད་ཅིང༌། མང་བ་ནི་འ�་ཐབས་ག�ང་ལ་བེན་ཡོད་པ་རེད། �་མཚན་དེ་འར་བེན་པོ་�་ལའི་
མ�ད་དང༌། གཞན་དག་མ�ད་ཁང་ནང་ག�ང་གི་འ�། ཇ་མར། �མ་རིགས་བཅས་གསོག་ཉར་ས་ཡོད་
ཅིང༌། དེ་�འི་ཡོང་ངས་ནི། ོང་གཞིས་ས་ལ་སོ་སོའི་ཐོན་ངས་ལ་འབབ་རེད། ངས་དམག་མིའི་ོར་
བོད་ན། ང་�ར་དམག་མི་ཡོད་ང་མང་པོ་མེད། ལས་འགན་ག�་བོ་ནི་ས་མཚམས་�ང་ོབ་དང༌། ག�ང་
གི་བཀའ་འོལ་མེད་པའི་མི་རིགས་�ང་འགོག་་ས་མིན་པའི་�ོང་ེར་ཁག་གི་བོར་་བའི་འགན་



འར་བཅས་ེད་པ་ཡིན། ་སའི་ནང་བོར་་བ་ར་�་ཡོད། མཛད་ོའི་རིགས་དང༌། ང་ཕོ་ང་ནས་ཕན་
�ན་འ�ོ་བས་ལམ་ར་�་�ས་འ�ད་�་ིག་ེད། དམག་མི་འདི་�འི་ལོ་�ས་ནི་ཡ་མཚན་ཞིག་ཡོད། ལོ་
་བ�་ཙམ་ི་གོང་ང་�་་ནག་དང༌། ོད་ོག་�ང་བས་ེ་་གོང་མས་དམག་མི་མས་དེང་�ས་དང་
མ�ན་པ་བཟོ་ཆེད་ི་ལ་ནས་དགེ་ན་འགའ་ཤས་ན་�ང་རིང་་ས་གནང་ཞིང༌། དེ་ཡང་ི་ལ་
�གས་ོལ་གང་ཞིག་ལེགས་པ་མ་ོགས་བས་ཁག་གཅིག་ལ་་�་�་དང༌། ཁག་གཅིག་ལ་རི་པིན།
ཁག་གཅིག་ལ་དིན་ཇི་བཅས་ི་�གས་ོལ་ོབ་ོང་ས་པར་དིན་ཇིའི་�གས་ོལ་དེ་འ�ིགས་ཤོས་
�ང་བས་བོད་དམག་མས་དིན་ཇིའི་�གས་ར་ིག་འ�གས་ས་པ་རེད། དིན་ཇིའི་དགེ་ན་�་བོད་
ནས་ིན་ཏེ་མི་ཐོག་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ིན་ཡོད་ང༌། ༡༩༤༩ བར་དམག་ེད་ི་མིང་�ག་མས་དིན་
ད་ཐོག་བེད་ོད་ེད་ི་ཡོད་ཅིང༌། བོད་ད་ནང་དམག་ེད་ི་མིང་�ག་དེ་འ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞས་
�ག་ནང་ལམ་ཐག་རིང་པོ་ཟེར་བ་དང༌། ར་ི་�ས། དཀོན་མཆོག་གིས་ལ་པོ་ོབས་ཤིག ་ཅེས་པ་
སོགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་�ས་གཞས་ི་�ག་ཙམ་ཤེས་མཁན་ཡོད་ང་བོད་དོན་མས་བེད་དེ་�ན་
རིང་ིན་པ་རེད། བོད་དམག་�ར་དེང་�ས་དང་མ�ན་པའི་འ�ལ་ཆས་མ�ན་ཆ་བེད་ོད་ེད་�འི་མ�ན་
ེན་འ�མས་པོ་མེད་པས། ི་ལ་གཞན་ིས་བཙན་འ�ལ་ས་�་ང་�འི་ལ་�་ཆེན་པོ་འདི་་�་�ང་
ོབ་ེད་�ར་དམག་ད�ང་ཆེས་�ང་ོན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ང་དམག་མི་འདི་མས་ིང་�ལ་ངས་མེད་
རེད་བསམ་ི་མེད། སོ་སོའི་ལས་འགན་ིངས་ལེགས་བ�བས་�བ་པ་མ་ཟད། ཁོང་�་དཔའ་མཛངས་དང་
ན་པ་ཡོད་པ་རེད།

ངའི་བསམ་པར་ི་ལ་མི་རིགས་བོད་�་འ�ོ་མཁན་�ས་་སའི་ོར་མང་པོ་ིས་ཡོད་འ�ག་པ་དེ་�འི་
ནང༌། ལོ་གཅིག་ནང་�་མ�ད་�་ེད་པའི་མཛད་ོའི་རིགས་དང༌། �ས་ཆེན་ཁག འོར་ན་ཁག་གིས་ོ་
ིད་གཏོང་བ། ན་གོས་མཆོར་པོ་ཡོད་པ། ིང་ོར་འ�ོ་�ལ། དར་�ས་�་ཁར་ིང་ག་གཏོང་བ་
སོགས་གཞན་དག་མང་པོ་ིས་ཡོད་འ�ག་བས་བོད་ལ་དོ་ང་ཡོད་པ་�ས་དེ་�་བ་ོག་ེད་�ར་བེན་
ངས་་སའི་ནང་མི་�་ེལ་ངས་ོར་མང་པོ་འི་�་མིན། ང་རང་དེ་�འི་ནང་འེས་བོད་མི་�བ་བས་
ན་ིས་ིས་པ་ལས་ཁོང་�ས་ཞིབ་ཆ་ཆེ་བ་ིས་ཡོད་ི་རེད། དར་�ས་ིང་གར་འ�ོ་བ་ནི་ཚང་མས་
དགའ་ཤོས་ེད་པའི་ོ་སེང་ཞིག་ཡིན། ངས་མཛད་ོའི་རིགས་ནང་འ�ོ་བས་མི་མང་�ས་ག�་བོར་དོ་
ང་ང་ལ་ེད་ི་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ིང་དོན་ནི་མི་མང་ནས་ན་ལ་དད་�ས་ེད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། པོ་
�་ལར་ཆོས་�གས་ི་འཆམས་དང༌། ནོར་ིང་�་ོས་གར་སོགས་་�ས། ཁོང་�ས་ང་མ་མཐོང་བ་ས་
ཏེ་རས་སང་གི་ནང་ནས་བ་ཡི་ཡོད། འོན་ང་ིར་བཏང་འ�ལ་པ་�འི་གནས་�ལ་དེར་ཁ་ོན་ཞིག་བོད་
ན། བོད་མི་�ས་ཆོས་ིད་ི་མཛད་ོའི་རིགས་དང༌། འཆམས་སོགས་ད་མོའི་རིགས། ཆས་གོས་མཆོར་



པོ་ེད་པ་བཅས་ལ་དགའ་བོ་ེད་པ་ཡིན། �ས་�ན་�་་རེ་ེད་དགོད་ལ་དགའ་བ་དེ་ནི་�ན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ལ་ི་གས་དང༌། མ་པ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། �བ་ོགས་པས་གད་མོ་དགོད་ལ་དེ་རང་ཡིན་མིན་
མི་ཤེས་ང༌། �ན་�་གད་མོ་དགོད་པའི་�ས་བས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། བོད་མི་མས་ནི་�ན་�་སོས་
དལ་དགའ་ིད་ངང་ོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། �ས་བས་ངན་པ་ཚབས་ཆེན་�ང་ན་མ་གཏོགས་་རེ་ེད་
མོ་དང༌། དགའ་འ�མ་ི་མ་འར་�ན་�་ཡོང་གི་རེད།



.

ི་�གས་ི་འ�་བ་�་ས་�་ོད་པ་དེ་�ོང་ེར་་སར་མ་གཏོགས་མེད་ཅིང༌། �ོང་ེར་ི་ི་དང༌། �ོང་
�་�ང་�་ཁག་གི་ནང༌། དགོན་པ་�་མ་གཏོགས་�ོང་གསེབ་སོ་ནམ་པ་�་ཡང་ིམ་ཚང་སོ་སོར་ོད་པ་ཙམ་
ལས། དེ་མིན་འ�་བ་ེལ་ངས་ནི་ིར་བཏང་འ་མ�ངས་ཤིག་རང་ཡིན་ཞིང༌། ཕན་�ན་འ�ལ་ཐག་རིང་
བར་འ�ིམ་འ�ལ་ེད་དགོས་རིགས་ལ་ཡིག་ེལ་གས་བང་དང༌། ་ཤད་ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད།

བོད་ལ་རི་མཐོའི་གནམ་གཤིས་�བ་པོ་དང༌། ས་ཆ་མ་ཤས་ཆེ་བ། མི་འབོར་�ང་ཞིང༌། འ�་བ་བས་
བདེར་ོད་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་མཐའ་ཕན་�ན་ི་མི་མང་བ་་སར་འ�ོ་ོང་མེད་ཅིང༌། ་སར་འ�ོ་ོང་
བའི་མི་དང་མ་འད་པ་ཡང་ཡོད་ི་རེད། ལོ་ར་སོ་ནམ་ེད་ཅིང༌། གཡག་�ག་་�གས་འ�་ོང་ེད་
བཞིན་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། རང་ལ་མིན་པའི་འཛམ་ིང་ནང་གི་གནས་�ལ་གང་ཡང་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པ་མ་
རེད། འདི་�ས་ནི་བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་ིང་གི་�ང་ག་ཚང་མའི་ནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་མས་
ིར་བཏང་མས་སེམས་ཞི་�ལ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་དེ་འ་ཡིན་�ལ་ཁ་འེར་ེད་�་མིན་ཞིང༌། ིག་
ོད་པ་དང༌། ིམས་འགལ་བ�ན་པ་ཡང་ཡོད། དཔེ་གཅིག་བོད་ན། ང་�ར་འོག་པ་མང་པོ་ཡོད། ཁོང་
�་ཕལ་ཆེར་ཞི་�ལ་ཅན་ཡིན་ཡང༌། ཁོང་�འི་ནང་ན་ཇག་གི་རིགས་ང་ཡོད། དེར་བེན་ཁོང་�འི་ཉེ་ོར་
གཞིས་ཆགས་པ་ནས་གོ་མ�ན་བདག་ཉར་ེད་ཅིང༌། ཕན་�ན་ལམ་ག�གས་བས་�ང་ོབ་ཆེད་འ�ལ་
རོགས་མང་པོ་བེབས་ཏེ་འ�ོ་ཡི་རེད། ངའི་ེས་ལ་སོགས་ང་ཤར་ས་ལ་གནས་པའི་ཁམས་རིགས་
མས་ིམས་མ�ན་�་ོད་མཁན་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁོང་�ས་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལས་མེ་མདའ་ལ་་ཆེར་
འ�ན་ཅིང༌། དེ་ནི་ེས་པའི་རང་དབང་གི་གས་མཚན་་�་ཡང་ཡིན།

�ང་ག་དང༌། མི་གཤིས་ོང་པོའི་རིགས་ལའང་ཆོས་དད་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད། འོག་པའི་ོད་�ར་�ང་
�་ཞིག་གི་ནང་�་ཡང་ེན་�ང་�་མར་མེ་ོར་བ་སོགས་ཆོས་ི་གས་མཚན་མཐོང་གི་རེད།

ངས་ོབ་གཉེར་ེད་བས་བོད་ི་ི་�གས་གནས་�ལ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གི་ི་�གས་འ�ོ་�གས་
ོབ་ོང་ན་�་ཙམ་ལས་ས་མེད་ཅིང༌། ིར་བཏང་བོད་མིའི་བསམ་པར། བོད་ི་ི་�གས་འ�ོ་ངས་དེ་
ནི་རང་བཞིན་ིས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འ�ན་ེད་པ་ལས། ག�ང་གཞན་དག་གི་འ�ོ་�གས་ལ་
བསམ་གཞིགས་གང་ཡང་མི་ེད། ང་ལོ་ན་སོན་མཚམས་ཆོས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་་�ས་ནོར་འ�ལ་ཇི་འ་
ཡོད་པ་མས་མཐོང་གི་འ�ག �་ནོར་ད�ལ་�གས་མ་ོམས་པ་ཆེན་པོ་ནི་སངས་ས་ི་ཆོས་དང་མི་
མ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ངས་བོད་ི་ིད་དབང་འ�ན་�ན་ལོ་�ང་�་ཞིག་ནང་དེ་ོར་བ�ར་བཅོས་འགའ་
ཤས་བཏང་བ་ཡིན། སེར་་མི་�ངས་་བ�་ོར་ཡོད་པའི་བ�ར་བཅོས་�གས་པ་ཞིག་དང༌། �ན་ལས་



�གས་པ་�ང་བ་ཞིག་བ�གས་ཏེ་�གས་པ་�ང་བ་དེས་གང་དང་གང་ལ་བ�ར་བཅོས་ེད་དགོས་པ་བག་
ཞིབ་དང༌། བ�ར་བཅོས་ེད་ོགས་ི་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་�གས་ཆེན་དེ་བ�ད་ན་ལ་འ�ལ་�འི་ལས་
དོན་ས་པ་རེད།

བ�ར་བཅོས་བས་བདེ་ཤོས་ནི་ལ་རིགས་ནང་ཡོད་ཅིང༌། ོང་གཞིས་ཁག་ནས་ལ་བ�་�འི་ཚད་གཞི་
ག�ང་ནས་གཏན་འབེབས་ས་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། ོང་དཔོན་�ས་སོ་སོ་ེར་ི་འ�ོ་�ོན་་ཕོགས་ི་ལ་
འཕར་གང་མང་བ�་ལེན་ེད་ལམ་ཞིག་་�ས་ནས་ཡོད་པ་རེད། ལམ་ོལ་དེ་དག་�ན་འཇགས་�་ིན་ཏེ་
མི་མང་ནས་ང་ོད་ང་ེད་ི་ཡོད་འ�ག ང་རང་ལོ་ན་�ང་�ས་ནས་གནས་�ལ་དེ་མཐོང་�ང་ཞིང༌།
བཀའ་ཤག་དང༌། བ�ར་བཅོས་�གས་པར་གོ་བ�ར་ས་ཏེ་�གས་ོལ་དེ་དག་བ�ར་བཅོས་ིས་མི་སེར་
ནས་ལ་འབབ་དགོས་ངེས་ངས་པ་མས་ག�ང་མ�ད་རང་�་འབབ་�་དང༌། ོང་དཔོན་སོ་སོར་་
ཕོགས་འ�ིགས་ངེས་ར་�་ད་པ་ཡིན། དེ་ལ་ོང་དཔོན་བམ་ཆགས་ཅན་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་ཚང་
མས་དགའ་མོས་�ང་འ�ག

ང་�ས་ས་ཞིང་འ�ན་ོང་ེད་ོགས་ལ་ད་�ང་བ�ར་བཅོས་མང་ཙམ་ེད་དགོས། བོད་ི་ས་ཆ་ཚང་མ་
ག�ང་གི་ཡིན་ཞིང༌། སོ་ནམ་པ་ཕལ་ཆེ་བར་ས་ཞིང་མས་ག�ང་ནས་ཐད་ཀར་བོགས་གཏོང་ས་པ་་�་
ཞིག་རེད། འགའ་ཤས་ནི་ས་ཞིང་གི་ཐོན་ེད་ཆེ་�ང་ལ་དཔགས་པའི་ལག་འདོན་ལ་བོགས་�བ་དགོས།
དེ་དག་ནི་ག�ང་འབབ་དངོས་གཞི་ཡིན་ཞིང༌། ག�ང་ནས་དགོན་ཁག་�ས་ཆོས་ཕོགས་དང༌། དམག་ཕོགས།
ལས་ེད་པའི་ཕོགས་སོགས་�་གཏོང་གི་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་ནས་ང་འ�ོའི་ལ་རིགས་བ�བས་ཏེ་
ག�ང་གི་མི་་འ�ིམ་འ�ལ་ལ་་མེད་་ཁལ་གཏོང་དགོས་ཤིང༌། བས་འགར་དགོན་ཁག་�ར་ཡང་
གཏོང་དགོས། འ�ིམ་འ�ལ་་མེད་ི་�གས་ོལ་དེ་འི་འཁེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བེན་ེ་་གོང་མ་་
ེང་བ�་ག�མ་པས་་ཁལ་རིགས་ལ་་ཆ་ིག་བཅད་ོད་དགོས་པའི་ས་ད�ད་གནང་ཡང༌། ལ་�ས་
་ཆ་རིམ་འཕར་ིས་ིག་བཅད་་ཆས་འ�ིགས་མིན་ཐོག ་ཁལ་བལ་�འི་ཐོབ་ཐང་ཡང་མི་མང་པོར་
ཡོད་པར་བེན་ན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལག་འེར་དམིགས་བསལ་ཅན་མེད་པར་གང་�ང་བལ་འདེད་མི་
ཆོག་པ་བཟོས་ཤིང༌། ་ཆ་ཡང་བར་�་ར་བ་ཡིན།

�ོང་གསེབ་པ་�ས་ས་ཆ་གཡར་འ�ན་ས་�གས་ཟེར་བ་དེའི་གོ་དོན་ནོར་མི་�ང༌། ས་ཆ་མས་ག�ང་གི་
ཡིན་�གས་བོད་པ་དེ་ནི་བསམ་�ལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། སོ་ནམ་པ་�འི་ས་ཞིང་མས་ནི་ཁོང་�འི་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་�་�ན་འཇགས་ཡོད་པའི་ཕ་གཞིས་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་�ས་ས་ཞིང་མས་བོགས་གཏོང་དང༌།
གཡར་གཏོང༌། ཉོ་�ང་བཅས་ེད་�བ། འོན་ང་ཉོ་�ང་ེད་པ་ནི་ཆེས་�ང་�་ཡིན། ཁོང་�འི་ས་ཞིང་ཡོངས་
ོགས་ས་འ�ན་གསར་པར་ཆ་ཚང་ོད་�བ་དགོས་པ་ནི་ཁོང་�འི་ལས་འགན་དང་པོ་ཡིན། སོ་ནམ་པ་�ས་



ལ་བོགས་�བ་འབོར་དང༌། ལས་ོལ་ེད་དགོས་པ་ནི་�ང་�་ཞིག་ལས་མེད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་དེ་དག་འ�ན་
བཞིན་བ�བ་མ་�བ་ན་ས་ཞིང་འ�ན་ོང་གི་ཐོབ་ཐང་ིར་ལེན་ེད་�བ། འོན་ང༌། གནས་�ལ་ངོ་མར་ས་
ཞིང་མས་ེར་བདག་་�འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ག�ང་ལ་ནི་འ�་རིགས་ཐོག་ནས་ོད་དགོས། དེ་ནི་ས་ལ་
ལས། ཁང་་དང༌། ས་ཆ་གཡར་་་�་མིན།



.

�ན་�་སོ་ནམ་པ་�ར་དཀའ་ངལ་�ང་བས་ག�ང་ནས་�ན་གཏོང་ེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། ངས་ཤེས་ོགས་
ལ་�་ལོན་ི་ིན་ཚབ་དང༌། ེད་འབབ་�ས་ཐོག་ལེན་ཐབས་ས་མི་འ�ག ་�་ལོན་བཏང་འབོར་ཤིན་�་
ཆེན་པོར་ར་བས་སོ་ནམ་པ་�ས་ོད་འཇལ་མི་�བ་པ་�ང་འ�ག ལེགས་བཅོས་�གས་པས་བག་
ད�ད་ཞིབ་ནན་ས་ཏེ་དེ་མས་རིགས་ག�མ་�་བགོས་ཤིང༌། ེད་འབབ་རིམ་གསོག་དང༌། མ་་བཅས་
གཏན་ནས་ོད་འཇལ་མི་�བ་པ་མས་ངོ་བེད་་ཡངས་ིས་ོད་འཇལ་མ་དགོས་པ་དང༌། ཡང་འགའ་
ཤས་ི་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་ནས་ེད་ཀ་ོད་འཇལ་མི་�བ་ཅིང༌། ངོ་བོ་རིམ་ོད་�བ་པའི་རིགས་ལ་ེད་
འབབ་ཆག་ཡངས་ིས་ངོ་བོ་མས་བེབས་ོད་མ་དགོས་པར་ལོ་�ས་རིམ་ོད་་�། འགའ་ཤས་ག�ང་
�ན་ངས་ཏེ་འཁོས་འོར་བཟང་པོར་ར་ཡོད་པ་མས་ི་ངོ་ེད་མས་ལོ་�ས་རིམ་ོད་་�་བཅས་
བཟོས་པར་སོ་ནམ་པ་ཚང་མས་དགའ་མོས་�ང་འ�ག ཐོག་མར་ཁོང་�་�ན་འབོར་ཆེ་བས་ོ་གཡེང་�ང་
ཡང༌། ེས་�་�་ལོན་ི་གནས་�ལ་མས་ཤེས་ནས་དགའ་བོ་དང༌། ོ་བདེ་བོ་�ང་ཡོད་པ་རེད།

བ�ར་བཅོས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི་ེར་ིས་འ�ན་ོང་ེད་པའི་གཞིས་ཁག་ཆེན་པོ་མས་ཡིན། དེ་མས་
ལོ་མང་པོའི་ོན་ནས་ེར་ཁག་�ར་ད་དེ་ཁོང་�འི་ཕ་གཞིས་�་ར་པ་རེད། དེའི་ལ་དོད་་�ར་ིམ་
ཚང་དེའི་�་ཞིག་ནས་ག�ང་ཞབས་�ས་�་ཡོང་དགོས་ཤིང༌། འགའ་ཤས་ནས་ག�ང་ལ་་བོགས་ོད་
ོལ་ཡོད། གཞིས་ཀའི་ཡོང་འབབ་ཁ་ག་མས་ག�ང་ཞབས་དེའི་་ཕོགས་་�་ཡིན། དེ་ནི་ག�ང་
ཞབས་་བོ་�་བ�་འ�མས་ེད་�ལ་དེ་རེད། ེར་ཁག་དེ་�འི་ཁོངས་སོ་ནམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་�་ནི་
ག�ང་གི་ཐད་ཀའི་་ོག་འོག་�་མེད། ཁོང་�་ལ་ེར་ཁག་གི་�གས་ོལ་ར་ི་དབང་ཚད་ཅིག་ཡོད་
ཅིང༌། ངོ་མ་ཕལ་ཆེར་་སར་ོད་དགོས་པར་བེན་དབང་ཆ་དེ་དག་ཁོང་�འི་གཉེར་ག་�ར་ོད་ི་ཡོད་པ་
རེད། ལེགས་བཅོས་�གས་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་ར་ི་�གས་ོལ་དེ་ལ་བག་ཞིབ་ནན་ཏན་ས་
པའི་བསམ་�ལ་འོར་�ང༌། གཞིས་ཁག་ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེར་ག�ང་འ�ན་ེད་�་དང༌། ེར་པའི་ནང་མི་�ར་
རིན་ིན་ོད་�། ག�ང་ཞབས་མི་འ�ོར་ད�ལ་ཕོགས་ོད་�། ས་ཞིང་དེ་མས་སོ་ནམ་པ་�ར་བགོ་�་
བཅས་ས་ཤིང༌། དེ་ར་ས་ན་སོ་ནམ་པ་�་ག�ང་གི་ཐད་ཀའི་་ོག་འོག་གནས་ངས་འ་མ�ངས་
ཡོང་�་མ་ཟད། ིམས་�གས་ང་ཆ་ོམས་ཡོང་གི་རེད།

དེ་་�འི་བ�ར་བཅོས་ཤིག་དགོན་ཁག་�ར་ད་ཡོད་པའི་གཞིས་ཀ་ཆེན་པོ་�ར་ཡང་གཏོང་དགོས་ང༌།
ོན་ལ་ེར་ཁག་�ར་ལག་ལེན་ེད་�་ས་པ་རེད། འོན་ང་ང་�འི་བ�ར་བཅོས་དེའི་གོམ་རིམ་�་མ་ེབ་
གོང་་མིས་ང་�ར་དབང་བ�ར་ས་པར་བེན། ཁོང་�ས་མོས་མ�ན་མ་ས་བར་ང་�ས་ཕན་�ས་ཡོད་



པའི་བ�ར་བཅོས་དེ་རིགས་ེད་མི་�བ། ཁོང་�ས་�ང་ན་ི་བཅོས་བ�ར་ེད་ངས་ི་བསམ་�ལ་
བང་བ་དེ་ལ་བོད་ི་སོ་ནམ་པ་�འི་འདོད་ོར་མ་བབ་པ་རེད། གལ་ཏེ་ང་�འི་ག�ང་གི་བསམ་�ལ་ར་ི་
བཅོས་བ�ར་ས་ཡོད་ན་་མིའི་ེད་ངས་དེར་ད་�ང་མི་དགའ་བ་ཆེ་�་འ�ོ་�་རེད། དེར་བེན་བཅོས་
བ�ར་དེ་ོར་ང་�ས་བལ་མ་ཇི་ར་ས་ང་་མིས་ལན་བཟང་ངན་གང་ཡང་མ་ད་པའི་མཐར་གནས་
�ལ་�ག་པོ་གཞན་དག་�ང་ེ་གནས་བས་མཚམས་འཇོག་་དགོས་�ང་སོང༌།

དེར་བེན་ང་�ས་ར་ི་གནས་ངས་ནས་དེང་�ས་ི་ི་�གས་�་བ�ར་�འི་འགོ་འ�གས་ཤིག་ས་
ང༌། ོག་�་མེད་པའི་གནས་�ལ་ིས་འགོག་ེན་�ང་ཞིང༌། བོད་མི་ཕལ་བ་�ར་ད་�ང་ཡར་ས་ི་ེད་
ཐབས་མང་པོ་བད་ཡོད་པ་དེ་ོར་ང་དང༌། ངའི་ག�ང་གིས་མ་འོངས་པར་ཁོང་�འི་འ�་ཐབས་ཡར་ས་
གཏོང་བའི་རེ་འ�ན་ཇི་ཡོད་ལེ�་གཞན་ཞིག་ནང་བོད་�་ཡིན། ང་�ས་�གས་ོལ་ནང་ེད་ངས་ནོར་
འ�ལ་ཅན་ཡོད་པ་དང༌། གནམ་གཤིས་མ�ན་ེན་ཞན་ཡང༌། བོད་ནི་ལ་�ང་ིད་པའི་�ས་ཤིག་ཡིན་
པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ང་�ས་�གས་ོལ་འདིས་བཙན་གནོན་ེད་པའི་�ས་བས་ཡོང་ིད་ན་ཡང༌། ིར་
བཏང་བོད་མིའི་རང་གཤིས་ནི་བཙན་གནོན་ེད་མཁན་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན། ར་ི་ས་བདག་�གས་
ོལ་ལས་�ང་བའི་བཙན་གནོན་ེད་ངས་ནི་ཆེས་�ང་�་ལས་མེད། �ས་རབས་མང་པོའི་རིང་�ལ་རིམ་
ཚང་མས་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ེད་པ་དེས་མ་རབས་ངན་ོད་ལ་འགོག་ེན་དང༌། སེམས་�ད་ཞི་�ལ་བག་
ཡོད་�་བ�ར་ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་�གས་གཞན་དག་�ས། ལས་ི་དབང་གིས་ེ་བ་ལེན་པ་དང༌། ིད་�ག་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་ངས་དེ་
ཧ་ཅང་ཐལ་གས་པ་རེད། ཅེས་ཟེར་བ་ནི་ཡོངས་ོགས་བདེན་པ་མིན། བོད་མི་སོ་ནམ་པ་ད�ལ་པོ་ཞིག་ནས་
རང་གི་དཔོན་ངས་འོར་ན་དེ་ལ་ག་དོག་མི་ེད་ཅིང༌། དེ་ནི་གཉིས་ཀར་�་་མའི་འས་�་ིན་པར་
ཁོང་�ས་ཤེས་ི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ང་ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། �་འས་ི་མ་གཞག་ནང་�་
འདིར་རང་གི་གནས་�ལ་ཇེ་ལེགས་�་གཏོང་བ་ལ་འགོག་ེན་གང་ཡང་མེད་ཅིང༌། ང་�འི་ཆོས་ིས་ེ་བ་
གཞན་ི་གནས་�ལ་ཡང་ཇེ་ལེགས་�་གཏོང་�བ་པ་ཡིན། ིན་�ོགས་དངོས་འེལ་ལ་ཕན་ཡོན་གཉིས་
ཡོད། ིན་�ོགས་ེད་ལ་ལ་�་འདིར་ཕན་ཞིང༌། ིན་�ོགས་ེད་མཁན་ལ་�་འདིའམ་ེ་བ་གཞན་�་
ཕན་པ་ཡིན། ི་�གས་ི་གནས་ངས་སམ། མཐོང་�ལ་དེ་ལ་བོད་མི་�ས་ོད་མེད་�་ཁས་ལེན་ེད་ི་
རེད།

བོད་ི་�གས་ོལ་དེ་ས་བདག་རིང་�གས་འ་བོ་ཡོད་ང༌། ས་བདག་རིང་�གས་གཞན་དག་དང་ན་�་
མ�ངས་པ་མིན། དེ་དག་གི་ི་བོར་ན་རས་གཟིགས་ི་མ་�ལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ལོ་བ་ག་མང་པོའི་
གོང་ནས་མི་མང་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་�ས་བི་ེད་ི་ཡོད་པ་དང༌། ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་མས་ི་གོང་



མཐར་ག�གས་ན་ཡིད་ཆེས་ོ་འགེལ་ེད་ས་ཞིག་ཡོད་པར་བོད་མི་�ས་ངོས་འ�ན་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད།
དངོས་དོན་�་�་ལའི་་མའི་བཞེད་ོལ་དང༌། ོབ་ོང༌། ཆོས་ི་�ས་�གས་བཅས་ིས་གཞན་ལ་དབང་
ཤེད་མནར་གཅོད་ེད་པ་ཡོང་མི་ིད་པ་ཡིན།

དེར་བེན་ཚང་མ་ིད་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདོད་པ་ས་ན་འདོད་པ་ལ་ོགས་མཐའ་མེད་ཅིང༌། བདེ་ིད་ནི་ག�་
བོར་ཡིད་ི་བདེ་བ་ལས་འ�ང༌། བོད་མི་མང་པོར་འཇིག་ེན་ི་་གཞག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ང༌། ཁོང་�་
འདོད་ཆེན་ི་རིགས་མ་ཡིན་བས་ང་�་རིའི་ེང་གནས་�ལ་བས་བདེ་དང༌། འཁོས་�ང་�་གནས་
མཁན་�་ཡང༌། གཅིག་ས་ན་འཛམ་ིང་�ོང་ེར་གཞན་དག་ལས་ཡིད་ི་བདེ་བ་མང་བ་ཡོད་ི་རེད།། །།



.

ལེ�་བཞི་པ། བོད་དང༌། ིམ་མ�ས་་ནག
༄༅། །ིམས་�གས་ི་ཐོག་ནས་བོད་ི་གནས་ངས་ལ་ར་ཕན་ོ་གཡེང་ེད་དགོས་པ་�ང་མེད་
ང༌། ངས་ལོ་ཤས་རིང་བོད་ི་ིད་དབང་བང་བས་ོ་�ར་�་གནས་�ལ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོར་ར་
པ་རེད། དེ་ོར་བདེན་པའི་གནས་�ལ་ངོ་མ་ཞིག་བོད་འདོད་ཡོད། ་�ས་ལོ་�ས་མ་དར་བའི་གོང་བོད་
འདི་གངས་རི་དང༌། �་མེད་ནགས་ིས་བོར་བའི་མ�་ིང་ཆེན་པོ་མིའི་རིགས་�ས་ང་བདག་�་མ་
བང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་ིས་མིའི་རིགས་�ང་ནས་ེ་འབངས་ི་མ་པ་�ང་ཟད་དོད་དེ་
འགའ་ཞིག་ནས་མི་�གས་ིངས་ི་འགོ་འིད་ལམ་ོན་ེད་པ་རང་�ང་སིལ་མའི་�ལ་�་གནས་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་ཉིས་ོང་ག་གི་གོང་མི་�གས་དེ་མས་ཆིག་ིལ་ིས་བོད་ལ་ཁབ་གོང་�་གཅིག་�་ར་ཞིང༌།
དེང་�ས་ཡོངས་�གས་་གར་ནང་གི་བི་�ལ་ར་ོན་པ་�་�བ་པ་་ངན་ལས་འདས་�ལ་བན་ནས་
ལོ་ ༤༡༨ སོང་ཞིང༌། ི་ལོ་མ་�ང་བའི་ལོ་ ༡༢༧ གོང་ཤིང་ག་ལོ་བོད་ི་ལ་དབང་བ�ར་བའི་ལ་པོའི་
ཐོག་མ་གཉའ་ི་བཙན་པོ་�ང༌། དེ་ནས་ལ་བ�ད་ཉེར་བ�ན་རིང་བོན་ི་ཆོས་དར། ལ་རབས་ཉེར་བད་
པ་་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ི་བས་�་སངས་ས་ི་ཆོས་ེགས་བམ་ག་�་སོན་པས་དམ་པའི་ཆོས་ི་
ད�་བེས། ལ་རབས་སོ་ག�མ་པ་ཆོས་ལ་ོང་བཙན་མ་པོ་ོན་པ་གཤེགས་ལོ་ ༡༡༧༣ དང༌། ི་
ལོ་ ༦༢༩ ས་ང་ལོར་འ�ངས། ཆོས་ལ་འདིས་་གཞོན་�འི་�ས་ཐོན་མི་་གར་�་བཏང་བ་ིར་འཁོར་
ེས་ད་འི་བོད་ཡིག་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་བམས་ཏེ་ེལ། ་ཆོས་དགེ་བ་བ�་དང༌། མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་
��་ེ། ཆོས་ིད་ི་ིམས་ོལ་བཟང་པོ་བཏོད། བལ་བཟའ་ི་བ�ན་དང༌། ་བཟའ་ཀོང་ཇོ། བོད་མོ་
གཞན་ག�མ་བཅས་བ�ན་མོར་བཞེས། ཇོ་བོ་�་�་ནེ་དང༌། ཇོ་བོ་མི་བོད་ོ་ེ་གདན་ངས། ན་་སར་
ཐོག་མར་འོར་ཉིད་་འདིའི་་མ�ན་�་ག་མཆོད་གསོལ་འདེབས་ས་་ན་�ལ་པའི་ག�ག་ལག་
ཁང་དང༌། ་མོ་ཆེ་ག�ག་ལག་ཁང་སོགས་་ཁང་མང་པོ་བཞེངས། པོ་�་ལའི་ཕོ་ང་ཡང་བིགས།
བས་དེར་་དཀར་ནག་དང༌། བལ་ལ་སོགས་ནས་བཟོ་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ལེགས་ཆ་མང་པོ་བ�ས།
ལ་ཁབ་ི་ོབས་�གས་དཔལ་འོར་དང༌། མངའ་འབངས་ལ་བདེ་ིད་ས་པར་མཛད་དེ། ལ་རབས་
སོ་��་པ་ལ་པོ་ི་ེ་ག�ག་བན་ནམ། མེས་ཨག་�མ་ི་�ས་་ནག་དང་བོད་གལ་འ�ག་�ང་
བས་བོད་ོན་ག་་་གོང་དམག་ད�ང་བཅས་པས་་ནག་གི་ལ་�་མང་པོ་བཅོམ་པའི་ལོ་�ས་ིས་
པའི་�་རིང་དེང་སང་པོ་�་ལའི་མ�ན་ལ་ཡོད། ོན་པའི་འདས་ལོ་ ༡༣༣༤ དང༌། ི་ལོ་ ༧༩༠ གས་་
ལོར་ལ་རབས་སོ་བ�ན་པ་ཆོས་ལ་ི་ོང་ེ�་བཙན་་བམས། ལ་པོ་འདིའི་་རིང་ལ་་གར་



ནས་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་དང༌། ོབ་དཔོན་པ་སཾ་བྷ་ཝ་སོགས་གདན་ངས། དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འར་
�ན་ིས་�བ་པའི་ག�ག་ལག་ཁང་བཞེངས། སད་མི་བ�ན་སོགས་བོད་�་རབ་�ང་གི་ེ་ཐོག་མར་
བ�གས། ་གར་ནས་བི་མ་ལ་མི་་སོགས་པི་ཏ་མང་པོ་བོད་�་གདན་ངས། བོད་ི་རབ་�ང་ལོ་�་བ་
མང་པོ་དང་མཉམ་�་སངས་ས་ི་བཀའ་དང༌། བན་བཅོས་ཆེས་མང་པོ་བོད་ི་ད་ཡིག་�་བ�ར།
བས་འདིར་མངའ་རིས་ས་མི་་ོན་དང༌། ིད་ི་ོབས་�གས་ཤིན་�་ཆེ། ོན་པའི་འདས་ལོ་ ༡༤༡༠
དང༌། ི་ལོ་ ༨༦༦ མེ་ི་ལོར། ལ་རབས་བཞི་བ�་པ་ཆོས་ལ་མངའ་བདག་ི་རལ་་བམས། དགེ་
འ�ན་ི་ེ་་ཆེར་དར། བས་དེར་ཡང་བོད་དང༌། ་ནག་མ་མ�ན་པར་བོད་དམག་ནས་་ནག་གི་ལ་
མང་པོ་བཅོམས། བོད་ི་ལོ་པཎ་དང༌། ་ནག་གི་བ�ན་པ་ཧ་ཤང་མང་པོས་བར་བ�མས་མཛད། ་ནག་གི་
ལ་�ང་�་ེ་�ར་བོད་དང་་ནག་ས་མཚམས་ི་ཚད་གས་�་རིང་བ�གས། ས་མཚམས་ི་ཚད་གས་
ལས་བལ་ཏེ་དམག་འཐབ་ཕན་�ན་�ས་ང་མི་ེད་པའི་་བོད་ི་ཡི་གེ་�་རིང་དེ་དང༌། འི་ཕོ་ང༌། ་
ས་བཅས་�་བ�གས་པའི་ོ་རིང་ལ་བོས་ཡོད། ་སའི་�་རིང་དེང་སང་ཡང་་ས་ག�ག་ལག་ཁང་གི་
མ�ན་ན་ཡོད། ལ་རབས་སོ་ག�མ་པ་དང༌། སོ་བ�ན་པ། བཞི་བ�་པ་འདི་མས་ལ་མེས་དབོན་མ་
ག�མ་ཞེས་ན་�གས་ཆེ་བའི་ལ་པོ་ག�མ་�་ངོས་འ�ན་ིས་དེང་སང་ཡང་བོད་མི་མས་ནས་ན་
གསོ་ཆེན་པོ་ེད། དེ་ེས་ལ་རབས་ཞེ་གཅིག་པ་ང་དར་མ་ནས་ོན་པའི་འདས་ལོ་ ༡༤༤༥ ི་ལོ་
༩༠༡ གས་་ལོ་ལ་ིད་བང༌། ལ་པོ་འདིས་བ�ད་ོན་འགའ་ཞིག་དང་བེབས་ཏེ་ར་ི་ཆོས་
ིད་ོལ་�གས་བཟང་པོ་མས་བ�བས། ཁོང་གིས་ལ་ིད་ལོ་��་བངས་ེས་ཁོང་བོངས་འ�ག
ལ་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ི་བཙན་པོ་ནས། ང་དར་འདས་ལོ་མེ་ག་ཡན་ལ་རབས་བཞི་བ�་ཞེ་གཅིག་
རིང་མི་ལོ་ ༡༠༣༢ ཙམ་སོང་བའི་རིང་བོད་ི་ཆོས་ིད་�ས་ོབས་ཇེ་འཕེལ་�་སོང༌།

ང་དར་ལ་བ�ན་མོ་གཉིས་ཡོད་པར་ས་ངོ་འ་གཉིས་�ང༌། བ�ན་མོ་གཉིས་དང༌། ོགས་གཏོགས་ོན་
འབངས་བཅས་མི་མ�ན་པའི་འཁོན་ོད་�ང་ེ། མངའ་རིས་སོ་སོར་བགོས། དེ་ནས་ལ་ན་མང་�་�ང་
ེ་བོད་ི་ལ་དབང་བའི་ལ་པོ་མ་�ང་བར་བོད་ཁམས་སིལ་�ར་ར་ཏེ་མི་ལོ་ ༣༤༧ གནས་ཏེ་ཉམས་
�ད་ཇེ་ཆེར་ར།

ས་འི་འ�ོ་མགོན་ཆོས་ལ་འཕགས་པ་་ནག་�་ཕེབས་ཏེ་གོང་མ་སེ་ཆེན་ལ་པོས་་མར་བར་ེས།
ོན་པའི་གཤེགས་ལོ་ ༡༧༩༧ དང༌། ི་ལོ་ ༡༢༥༣ �་ང་ལོ་བོད་�་ཕེབས་ནས་བོད་ཆོལ་ཀ་ག�མ་ི་
ོན་ལ་ིད་དབང་བ�ར། བོད་ི་་མས་ཆབ་ིད་ོང་བའི་ོལ་འདི་ནས་དར། ས་་པའི་ི་རབས་ཉི་�་
ཐམ་པས་མི་ལོ་ ༩༦ རིང་བོད་ཁམས་ི་ལ་དབང་བ�ར། ོན་པའི་འདས་ལོ་ ༡༨༩༣ དང༌། ི་ལོ་
༡༣༤༩ ས་ང་ནས་བང་ཕག་མོ་�་པ་ི་ཐོག་བ�་གཅིག་གིས་མི་ལོ་ ༨༦ རིང་བོད་ི་ཆབ་ིད་བངས།



ོན་པའི་འདས་ལོ་ ༡༩༧༩ དང༌། ི་ལོ་ ༡༤༣༥ ཤིང་ཡོས་ནས་བང་རིན་�ངས་པ་ི་ཐོག་བཞིས་མི་ལོ་
༡༣༠ རིང་བོད་ི་ིད་དབང་བང༌།

ོན་པའི་འདས་ལོ་ ༢༡༡༠ ི་ལོ་ ༡༥༦༦ མེ་ག་ནས་བང་གཙང་པ་མི་ཐོག་ག�མ་ིས་མི་ལོ་ ༧༦
རིང་བོད་ི་ིད་དབང་བང༌།

སངས་ས་ི་འདས་ལོ་ ༢༡༨༦ ི་ལོ་ ༡༦༤༢ �་་ལོ་ྋལ་དབང་་པ་ངག་དབང་ོ་བཟང་་
མ�ས་བོད་ོངས་ཡོངས་ལ་ཆོས་ིད་ི་དབང་བ�ར། ད་འི་བོད་ག�ང་དགའ་ན་ཕོ་ང་འདིའི་ཆབ་
ིད་ི་ད�་བེས། ི་ལོ་ ༡༩༥༠ བར་་ེང་བ�འི་རིང་ཆབ་ིད་འ�ན་ན་མི་ལོ་ ༣༠༩ སོང༌། �་ལའི་
་མ་ཞལ་མ་བ�གས་པ་དང༌། ་ན་མ་སོན་པའི་བར་ལ་ལ་ཚབ་དང༌། ིད་ོང་སེར་་འ་མིན་མང་པོ་
�ང་ཡང༌། ་བའི་བོད་ི་ཆོས་ིད་ཡོངས་ོགས་ི་བདག་པོ་ྋལ་དབང་�་ལའི་་མ་་ེང་ན་རིམ་ནས་
མཛད། ་ེང་དང་པོ་ེ་དགེ་འ�ན་�བ་པ་ནི་དགེ་�གས་བན་པའི་ོལ་འེད་ེ་�ང་ཁ་པའི་དངོས་ོབ་
ཡིན་ཅིང༌། མཁས་བ�ན་ི་ཡོན་ཏན་ཤིན་�་ཆེ། �་ལའི་་མ་་ེང་་པ་དེ་བཞིན་ཆོས་ིད་ི་མེན་་
ཤིན་�་ཆེ་བས་སངས་ས་ི་འདས་ལོ་ ༢༡༩༦ དང༌། ི་ལོ་ ༡༦༥༢ ལོར་་ནག་མན་�འི་ལ་པོ་ཐོག་
མ་�ན་ིས་་ནག་�་གདན་ངས། ཆོས་ོགས་ནས་་མར་བར་ཞིང༌། ིད་ོགས་ནས་བོད་ི་ལ་
པོར་ཆ་འཇོག་གིས་བི་མཐོངས་ཆེན་པོ་�ས། �ས་རབས་ེད་གཉིས་ཙམ་�་ལའི་་མ་རིམ་པས་དབང་
བ�ར་གནང་བ་ནས། �ས་རབས་བ�་ད�་པ་ཙམ་བར་�་ལའི་་མ་དང༌། ་ནག་གོང་མའི་དབར་འེལ་བ་
�ང་ཞིང༌། དེ་ནི་ོགས་གཅིག་ཆོས་དང༌། ོགས་གཅིག་ིད་ི་འ�ོ་འིད་བར་ི་འེལ་བ་ཞིག་རེད། གོང་
མས་་སར་ཨམ་བན་ཟེར་བའི་་ཚབ་གཉིས་བོ་འ�གས་ས། ཁོང་�ར་དབང་ཆ་གང་འཚམས་ཡོད་
ང༌། དབང་ཆ་དེ་�་ལའི་་མའི་ག�ང་བ�ད་དེ་བེད་ོད་ེད། རིམ་བཞིན་ཁོང་�འི་དབང་ཆ་ཉམས་པ་
རེད། ག་པར་�་ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པའི་་�ས་�་བོད་ནས་ལ་ིའི་ནང་ཐོག་མའི་འེལ་བ་
ས་ཤིང༌། ཁོང་ནས་བོད་མིའི་འ�་བ་ཡར་ས་དང༌། དམག་མིའི་ིག་�གས་བཅོས་འ�གས་གནང་བ་
སོགས་གོང་�་བཤད་ཟིན། ིད་ོགས་ནས་ི་ལ་ཁག་ལ་འེལ་བ་མཛད་དེ་ོབ་�ག་བཏང་བ་དང༌། བོད་
ནང་ོག་ཁང་དང༌། བཟོ་ལས་�ང་ཁག་གི་བཟོ་་ཁག་གསར་འ�གས། གས་ཏར་གསར་འ�གས་དང༌།
གས་འ�ན་ནམ། ༼ཊི་སི༽གསར་གཟོ། བོད་ི་ད�ལ་ཌཾར་ཡོད་ི་ཐོག་གསེར་ད�ལ་ི་ཌཾ་ོར་ཆེ་
�ང་ཤོག་ད�ལ་སོགས་མ་�ངས་མང་པོ་གསར་�་པར་འ�ེམས་སོགས་ལ་ཁབ་ཚགས་�ད་མཛད།
ཆོས་ོགས་ནས་བོད་ི་ཆོས་�གས་མཐའ་དག་ལ་གཟིགས་མཐོང་ཆེ་ཞིང༌། ག་པར་མཚན་ཉིད་ོབ་
གཉེར་བའི་་ོར་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་འཇོག་�ལ་དང༌། �གས་ོད་ཨང་�ངས་མཐོ་རིམ་མས་�ད་་
ནས་བང་�ང་ཁ་པའི་ལ་ཚབ་དགའ་ན་ི་པ་བར་རིམ་བ�ོད་ེད་�ལ་བཅས་ལ་གཏན་འབེབས་དག་



ཐེར་་ཆེ་མཛད། ཁོང་གི་་�ས་�་ལ་ིའི་ནང་�ོས་མ�ན་འགའ་ཤས་བཞག་པ། �ས་རབས་བ�་ད�་
པའི་མ�ག་�་་གར་དིན་ག�ང་གིས་བོད་དང་�ང་འེལ་ེད་འདོད་འགོ་བ�གས་པས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་
བ�ད་ོར་དིན་བོད་དབར་ས་མཚམས་ི་ོད་པ་�ང་�་འགའ་ཤས་�ང་བ་དེ་ོར་བོད་དང་་ནག་�་ལ་
གོ་བ�ར་ེད་དགོས་མིན་དིན་ཇིས་ངོས་བང་དཀའ་བ་�ང༌། ི་ལོ་ ༨༢༢ ནང་ོ་རིང་བ�གས་པ་ནས་
བང་ི་ལོ་ ༡༢༤༧ ནང་ཡིག་ཆ་གཅིག་�ང་བ་མ་གཏོགས་བོད་དང་་ནག་དབར་ཆིངས་ཡིག་ཡོངས་
�གས་གཏན་ནས་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བེན་དིན་ཇི་ཡང་ཐེ་�མ་ི་གནས་�་ར་འ�ག ི་ལོ་
༡༨༩༣ ནང་དིན་ཇིས་་ནག་དང་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ེ་ས་མཚམས་ོར་འ�ན་གཅོད་ས་ཤིང༌། བོད་ོ་
ོགས་�་�ང་གི་ཐོབ་ཐང་གང་འཚམས་ཤིག་དིན་ཇིར་�ང་ཞིང༌། འོན་ང་བོད་ག�ང་གིས་ཆིངས་ཡིག་དེ་
ལ་་འ�ན་ས་མི་འ�ག ་དིན་ཇི་དང༌། ་མིའི་་ཚབ་ནས་ས་མཚམས་ི་གས་བ�གས་པ་མས་བོད་
མི་�ས་བཀོག་ཡོད་པ་མ་ཟད། དིན་ཇིས་�ང་གི་ཐོབ་ཐང་མས་ལག་ལེན་ེད་བས་བོད་ག�ང་ནས་་
ནག་གིས་མིང་གས་བཀོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེས་བོད་ནང་ཕན་�ས་མེད་�གས་བོད་པ་རེད། འོན་ང་
བོད་མིའི་རང་གཤིས་ཞི་འཇམ་ཅན་ཡིན་བས་་མིའི་ཨམ་བན་མི་ཐོག་མང་པོ་བོད་ནང་ོད་བ�ག་པ་རེད།
ལ་ཁབ་གཞན་དག་ནས་བོད་དང་ལ་ིའི་�ོས་མ�ན་འཇོག་འདོད་�ང་བ་དེ་ཐོག་མ་ཡིན། ཨམ་བན་�་
་སར་བད་པ་ཙམ་ིས་་ནག་ག�ང་ལ་བོད་ི་མིང་ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་གས་འགོད་པའི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་བོད་མིའི་བསམ་ོར་ནམ་ཡང་འཁོར་ཡོད་པ་མིན་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད་་མིས་བོད་ི་རང་
དབང་རང་བཙན་འོག་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བས་དེར་མ་གཏོགས་བསམ་ོ་འཁོར་ཡོད་པ་མིན། དིན་
ཇིར་�ང་དོན་ཐོབ་ཐང་མས་མ་�ང་བ་དང༌། ས་མཚམས་ི་ཚད་གས་མ་བཞག་བས་ོ་འདོད་མ་རངས་
པ་ན་�་�ང་ཞིང༌། ་གར་ནང་དིན་ཇིའི་་ཚབ་ལོར་་ཀ་སིན་ནས་བོད་གསལ། ་ནག་ནས་བོད་�་
དབང་ཆ་ཡོད་�ལ་ནི་ིད་དོན་ི་བ་ངས་ཤིག་རེད། དེས་ོགས་གཉིས་ཀར་ཕན་ད་ཡོད་བས་དེ་ོར་
སོར་གནས་�ང་བ་རེད། ཅེས་བོད་ཡོད་འ�ག ༡༩༠༣ ལོར་ཁོང་ནས་་སར་དམག་ད�ང་ཞིག་བཏང་བ་
ལམ་�་ན་འགོར་ཆེན་པོ་�ང༌། བས་དེར་ཨམ་བན་ནས་དིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་སར་མཇལ་འད་�་
འ�ོ་�འི་འིན་ལན་བཏང་བར་བོད་ག�ང་གིས་་ས་ནས་ཨམ་བན་འ�ོ་�་མ་བ�ག་པ་རེད། བོད་དམག་
ནས་དིན་དམག་ལ་འཐབ་ོལ་ས་ང་ཕམ་ཉེས་�ང་ེ་ྋལ་དབང་མཆོག་ཤར་ོགས་�་ོས་ཕེབས་
གནང་དགོས་�ང༌། ༡༩༠༤ ལོར་དིན་ཇི་་སར་འོར་ཏེ་བོད་ག�ང་དང་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་ེ།
བས་དེར་�་ལའི་་མ་མ་བ�གས་བས་ལ་ཚབ་ནས་�་ལའི་་མའི་དམ་�ག་ཕབ་ཅིང༌། བཀའ་ཤག་
དང༌། �གས་ཆེན། སེ་འས་དགའ་ག�མ་ནས་ང་དམ་�ག་ཕབ་འ�ག དངོས་འེལ་ས་ན་བས་དེར་
བོད་པས་ལ་ིའི་ནང་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་�ོས་མ�ན་ཞིག་བཞག་པ་རེད། ཆིངས་ཡིག་དེས་ས་
མཚམས་དང༌། �ང་གི་ཐོབ་ཐང་མས་ཁས་ལེན་ས་པ་རེད། ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་དིན་ག�ང་གི་བཀའ་



འོལ་མེད་ན་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཁབ་གཞན་དག་�ས་ང་ཐེ་�ས་མི་ེད་པ་ིས་འ�ག ཡིག་ཆ་དེར་་
ནག་གི་མིང་གང་ཡང་གསལ་འཁོད་མེད་བས་ི་ལ་ཐེ་�ས་མི་ེད་པའི་ཁོངས་�་་ནག་གཏོགས་
དགོས། ཆིངས་ཡིག་དེ་བོལ་འཇོག་ཟིན་འལ་དིན་ཇིའི་དམག་ད�ང་བོད་ནས་ིར་འཐེན་ས་ཤིང༌། དེ་
ེས་འཇིགས་ང་གང་ཡང་བལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ་ནག་ག�ང་གིས་ཆིངས་ཡིག་དེ་ལ་དགག་པ་ས་མི་
འ�ག ་ལོ་གཉིས་ེས་ ༡༩༠༦ ནང་དིན་ཇིའི་�ང་གི་ཐོབ་ཐང་དེར་་ནག་ག�ང་ནས་ཐེ་�ས་ས་ོགས་
ིས་དིན་ཇིས་་ནག་དང་�ོས་མ�ན་ཞིག་བཞག་ཅིང༌། �ོས་མ�ན་དེའི་ནང་དིན་བོད་ི་ཆིངས་ཡིག་དེ་
ཁས་ལེན་ས་ཡོད་པར་བེན་དིན་ཇིའི་�ང་གི་ཐོབ་ཐང་འགའ་ཤས་་མི་དང་མཉམ་ོད་ས་འ�ག
ལ་ིའི་�ོས་མ�ན་དེ་�ར་གནད་གལ་ཡོད་ན་བོད་ནང་་མིའི་དབང་ཆའི་འོས་ག་མས་དེས་ོགས་
ཤིང༌། འོན་ང་དིན་ཇིས་ེས་སོར་བན་པོ་རང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་དེར་དིན་ཇི་དང༌། �་�་
གཉིས་་ཤ་ཡའི་ནང་དབང་�གས་འ�ན་པའི་�ས་བས་ཤིག་ཡིན། ༡༩༠༧ ལོ་དིན་�་གཉིས་ནས་
�ོས་མ�ན་ཞིག་བཞག་པའི་ནང་གཉིས་ཀས་བོད་ལ་ཐེ་�ས་མི་ེད་པ་དང༌། གལ་ཏེ་བོད་ལ་འེལ་བ་ེད་
དགོས་�ང་ན་་ནག་བ�ད་ེད་�་ས་འ�ག། �ོས་མ�ན་འདིས་�ོས་མ�ན་གཞན་དག་�ར་བ་འགལ་
ས་པས་མ་ཚད། ང་�འི་ལ་�་་མིས་ལག་ལེན་ི་ཐོག་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་དིན་ཇིར་�ས་
མངའི་ཉམས་ོང་ཡོད་དང་ཡོད་�ས་ང༌། �ོས་མ�ན་འདིས་ང་�འི་ལ་་མིའི་�ད་ཛ་རན་ིའམ།
ཁོངས་གཏོགས་་�ར་ངོས་འ�ན་ས་པ་རེད། �ད་ཛ་རན་ི་ཟེར་བ་ནི་་རོབ་པའི་མིང་�ག་བོད་དོན་
གསལ་པོ་མེད་པ་དང༌། བ་ིང་ཞིག་རེད། དེའི་འ�ེལ་བཤད་�་ནང་གི་རང་དབང་ཡོད་པའི་ག�ང་ཞིག་གི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའམ། ཡང་ན། མིང་ཙམ་ི་སོབ་རན་ི་ཟེར་བ་ནི ག�ང་དེ་ལ་རང་དབང་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ག�ང་དེ་ལ་རང་དབང་ཡོད་མེད་ི་ཆ་ནས་�ད་ཛ་རན་ི་དང༌། སོབ་རན་ི་དེ་འེད་ེད་�བ།
འོན་ང་རང་དབང་གི་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་དེ་ཁོངས་�ད་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་ས་ན་བོད་དང༌། ་ནག་
དབར་ ༡༨༩༠ བར་ི་འེལ་བ་དེ་ལ་�བ་ོགས་པའི་ིད་དོན་ི་མིང་�ག་འེལ་ཐག་ཉེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཤག་
ང༌། ད་�ང་མིང་�ག་དེའི་བོད་དོན་ངེས་བན་གང་ཡང་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། �ག་དེ་བེད་ོད་ེད་ངས་
ོར་�བ་ོགས་པའི་ིད་དོན་མཁས་པ་�ས་མི་ཐོག་ིལ་པོར་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། མིང་�ག་དེའི་ནང་
ཆོས་ོགས་ི་འེལ་བ་དེ་�ད་མེད་པའམ། ཡང་ན་�་ལའི་་མ་དང༌། མན་�་གོང་མའི་བར་ི་འེལ་བ་དེ་
�ད་མེད་ཅིང༌། དེ་་�འི་ཤར་ོགས་ི་འེལ་བ་ིང་པ་མང་པོ་�ང་ཡོད་པ་དེ་�ར་�བ་ོགས་པའི་མིང་
�ག་ཐོག་ནས་གོ་དོན་ར་ཆོག་ཡོད་པ་དཀའ་ཞིང༌། དིན་ཇིས་བན་པོ་མི་ེད་པའི་�་མཚན་གཅིག་ནི།
ཁོང་�་བོད་ནང་གནས་ངས་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་དེར་ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་དེས་གནོད་མེད་བས་�་�ས་
བོད་ལ་ཐེ་�ས་མི་འ�ང་ཆེད་དིན་ཇིས་བོད་ལ་ཐད་ཀར་འེལ་བ་ེད་�་དེ་བཞག་པ་རེད། �་མཚན་གཅིག་
ནི། ཐོག་མའི་ཆིངས་ཡིག་དང་པོ་དང༌། གཉིས་པ་གཉིས་་གར་ནང་གི་དིན་ག�ང་གིས་བཞག་པ་དང༌།



ག�མ་པ་ནི། ལོན་ཌོན་ནང་གི་དིན་ག�ང་གིས་བཞག་པར་བེན་ཕན་�ན་ེད་ངས་གསལ་ོགས་མ་
�ང་བ་རེད། ་ནག་དང༌། བོད་དབར་ཤར་ོགས་ི་འེལ་བ་དེ་ང་ལན་ནང་ལས་་གར་ནང་གསལ་
ོགས་�བ་པ་ཡོང་དགོས། གང་ར་ཡང༌། ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་དེར་བོད་དང༌། ་ནག་གཉིས་ཀས་མིང་
གས་བཀོད་པ་མེད་བས་བོད་ནས་་ནག་གི་�ད་ཛ་རན་ིར་ངོས་འ�ན་ེད་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། དིན་
ཇི་་སར་འོར་པ་དེས་�ས་�གས་ངན་པ་ཞིག་�ང་བ་ནི་བོད་ནང་་ནག་གི་དབང་�གས་ཉམས་ི་ཡོད་པ་
གཞི་ནས་་མིས་ཤེས་ོགས་�ང་བ་དང༌། དིན་ཇི་ིར་ལོག་ེས་བོད་ལ་�ང་ོབ་ན་�་ལས་མེད་པར་་
མིའི་གང་འདོད་ར་བཞག་པ་རེད། �་�འི་ཆིངས་ཡིག་དེས་་ནག་�་ཡངས་�་བཏང་བས་དིན་ཇིས་ཐེ་
�ས་མི་�བ་པ་�ང་ཞིང༌། དེར་བེན་་ནག་གིས་དིན་ཇི་དང་མཉམ་�་�ོས་མ�ན་བཞག་ཡོད་ང༌། ་
ནག་གིས་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་ས་ཏེ། �་ལའི་་མ་ཡང་བར་ོས་ཕེབས་གནང་དགོས་�ང་ཞིང༌། ཐེངས་
འདིར་་གར་�་དིན་ཇིའི་�ང་ོབ་འོག་ཕེབས་པ་རེད། ༡༩༡༠ ལོ་་མིའི་དམག་ད�ང་་སར་འོར་
ང༌། མན་�འི་ལ་རིགས་མ�ག་ོགས་ཉེར་ཡོད་ཅིང༌། ༡༩༡༡ ལོ་་ནག་�་ངོ་ལོག་�ང་ེ་བོད་ནང་གི་
་མིའི་ད�ང་དམག་�འི་དགོས་མཁོ་ཆད་དེ་་དམག་དམག་དཔོན་�ར་ནང་ནས་ངོ་ལོག་�ང༌། བོད་ནང་
ཡོད་པའི་ཨམ་བན་སོགས་་མི་འོས་ག་མས་བོད་མིས་མཐར་ོད་བཏང་ེ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་
གཙང་མར་ར་པ་རེད། ༡༩༡༢ ནས་ ༡༩༥༠ ལོར་་དམར་ིས་བོད་ནང་བཙན་འ�ལ་མ་ས་པར་་མི་
དང༌། གཞན་�ར་ཡང་བོད་ནང་དབང་ཆ་་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། ་མིའི་ད�ང་དམག་མཐར་ོད་བས་�་
ལའི་་མ་་གར་ནས་ིར་ཕེབས་ིས་བོད་འདི་རང་དབང་རང་བཙན་ི་ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་གསལ་
བགས་གནང་ཞིང༌། ཡིག་ཆ་དེ་ལ་ར་་ནག་དང་མཆོད་ཡོན་འེལ་བས་�་གོང་མས་�ལ་བའི་དམ་
�ག་དེ་མིན་པར་བོད་ོངས་་མིས་�ལ་བའི་གསེར་ཐམ་ཆེན་མོ་ཕབ། ར་བོད་ི་ཡིག་ཆ་འགར་གོང་མའི་
བཀའི་�ང་གིས་ས་ེང་ྋལ་བན་ི་བདག་པོ་�་ལའི་་མ་ཞེས་པ་སངས་ས་ི་བཀའ་�ང་གིས་ས་
ེང་ྋལ་བན་ི་བདག་པོ་ཞེས་པར་བ�ར་བཅོས་གནང༌། དེ་ར་བོད་�་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་ཅིང༌།
གསལ་བགས་ས་པའི་ེས་�་བོད་མས་འཐབ་ོད་ལ་ཞེན་ལོག་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་ར་ར་གཅིག་�ར་
ོད་ངས་དེར་ིན་འ�ག བར་བས་�་་ནག་དང་ཆིངས་ཡིག་གང་ཡང་མ་བཞག་པར་བེན་ང་�འི་
དངོས་དོན་ི་རང་དབང་རང་བཙན་དེ་�ོས་མ�ན་ལ་ིའི་གནས་ངས་ཡོངས་�གས་་�ར་མ་ར་པ་
རེད། ༡༩༡༣ ནང་གནད་དོན་དེ་ོར་ལེ་འ�ིགས་གཏན་འཁེལ་ཡོང་ཆེད་�་བོད་དང༌། ་མིའི་་ཚབ་སིམ་
ལའི་�གས་འ�ར་དིན་ཇིས་འབོད་བལ་ས། ་ཚབ་ག�མ་པོ་འ་མཉམ་ི་ཐོག་ནས་མཇལ་འ�མས་
ིས་ན་རིང་གོ་བ�ར་ས་ེས་ཆིངས་ཟིན་ཞིག་བཟོས་པ་དེའི་ནང་དིན་ཇིས་བོད་མི་�ར་ི་་ཁོངས་ཡིན་
�ལ་དང༌། ་མིར་བོད་ནང་གི་རང་དབང་དགོས་�ལ་ལ་འབད་བོན་ས་འ�ག ་ནག་་ཚབ་ནས་�ོས་
མ�ན་དེ་ལ་ཐོག་མར་ཁས་ལེན་ས་ང་དེ་ེས་་ནག་ག�ང་གིས་མིང་གས་འགོད་�་མིན་�ལ་བོད་



བས་བོད་དིན་གཉིས་ནས་མིང་གས་བཀོད་ཅིང༌། ཆབས་ཅིག་ར་�་གསལ་བགས་ི་ཡིག་ཆ་གཅིག་
བཟོས་པ་དེར་་ནག་ནས་ཆིངས་ཡིག་དེར་མིང་གས་མ་བཀོད་པར་དེའི་ནང་གསལ་་ནག་གི་ཐོབ་ཐང་
མས་མེད་པའི་བོད་འགོད་ས་འ�ག �ོས་མ�ན་དེ་ལ་་ནག་གིས་མིང་གས་བཀོད་མེད་བས་
ིམས་�གས་ཐོག་ནས་་ནག་གི་ཁོངས་�་�ད་པའི་ཁོངས་ེལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་དེ་
�ར་བད་ེན་འདི་ོར་ེང་མོལ་ནམ་�ང་ལ་་མིས་བོད་འདི་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་�ལ་བོད་ི་
ཡོད་ང༌། བོད་ནང་་མྀའི་དབང་ཆ་འ�ན་མཁན་གཏན་ནས་མེད། ་ནག་དང༌། རི་པིན་ི་དམག་འ�ག་
བས་བོད་ནས་ཐེ་�ས་ས་མེད་ཅིང༌། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་བས་�་ཡང་བོད་བར་གནས་�་བད་དེ།
བོད་བ�ད་་གར་ནས་་ནག་�་དམག་མཁོའི་ཡོ་ད་གཏོང་ཐབས་ས་ང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། �ས་
བས་དེར་འཛམ་ིང་ིར་བོད་མིའི་རང་དབང་རང་བཙན་ངས་ེལ་ེད་པའི་ལས་ཀ་�གས་ཆེ་ས་མི་
འ�ག དེ་ནི་བས་དེར་དེ་འ་ཞིག་ངེས་པར་མི་དགོས་པ་་�ར་མཐོང་གི་ཡོད་འ�ག ་འོན་ང་བས་རེ་
ལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་ེད་ངས་ནས་ཁོང་�ས་གནས་ངས་དེ་དག་ཁས་ལེན་ེད་ི་ཡོད་པའི་ངས་
ེལ་�ང་འ�ག་པ་དཔེར་ན། ི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་ནི�་ི་ལིར་་ཤ་ཡའི་ལ་ཁག་གི་་ཚབ་�་�གས་
འ�འི་བས་བོད་ི་་ཚབ་ིན་ཏེ། བོད་ི་ལ་དར་ཡང་ལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་ལ་དར་དང་མཉམ་�་
བེངས་ཡོད་པ་དང༌། ཐོབ་ཐང་དེ་�འི་སོར་�ས་ང་ོད་ེང་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་དེ་གའི་ནང་་གར་
རང་བཙན་�ང་ེས་་གར་ག�ང་གིས་བོད་�་ིངས་ཡིག་ཅིག་ལ་ལན་འདེབས་འདི་ར་ས་ཡོད་པ་རེད།
གང་ཅིའི་དོན་གནད་ོར་�ོས་མ�ན་གསར་པ་མ་བཞག་བར་ོགས་གཉིས་ཀས་ད་ཡོད་ི་འེལ་བ་�་
མ�ད་འཇོག་�ར་བོད་ག�ང་ནས་ཁས་ལེན་�ང་ན་་གར་ག�ང་དགའ་བོ་ཡོང་�། ་གར་དིན་ཇི་ལ་
པོའི་ག�ང་ནས་ལ་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཆིངས་ཡིག་གི་འེལ་བ་�ང་བ་�ར་ཡང་འ�ོ་ངས་འདི་རང་ཡིན་
༡༩༤༨ ལོར་བོད་ག�ང་�ང་དོན་་ཚབ་པ་་གར། ་ནག། ཕ་རན་སི། ་ཊལི། ཨ་རི་སོགས་ལ་བོད་
བས་ཁོང་�ར་བོད་ག�ང་ནས་བཏང་བའི་ི་བོད་ལག་འེར་ལ་ལ་ཁག་དེ་�་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ས་
འ�ག

ང་�འི་རང་དབང་རང་བཙན་ལོ་ ༢༢ རིང་བོད་ནང་་མིའི་ད�ང་དམག་་བ་ནས་མེད་ང༌། ༡༩༣༤ ནང་
�་ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པ་་གཤེགས་ེས་་སར་མཆོད་འ�ལ་�་མཁན་་མིའི་་ཚབ་འོར་
ཞིང༌། མཆོད་འ�ལ་ཟིན་ེས་་ཚབ་�་་སར་བད་འ�ག �་མཚན་ནི། ་ནག་དང༌། བོད་ི་ས་
མཚམས་ོར་འོས་མོལ་འོས་བད་མས་འ�ན་གཅོད་་�་ཡིན་�ལ་བོད་འ�ག འོན་ང་་སར་
་མིའི་་ཚབ་�འི་གནས་ངས་ནི་བལ་པོ་དང༌། དིན་ཇིའི་་ཚབ་དང་འ་ཞིང༌། དེ་ེས་་གར་ཡང་དེ་
བཞིན་རེད།



༡༩༤༩ ལོར་་མི་འོས་ག་དེ་�་ཡང་བོད་ནས་ིར་ོད་ས་འ�ག ་དེར་བེན་བོད་ི་ལ་རབས་
མདོར་བ�ས་དེ་ར་ལ་གཞིགས་ན། བོད་ནི་ར་ི་ལ་ཁབ་ལོགས་�་ོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། �ས་
རབས་མང་པོའི་རིང་་ནག་དང་ཕན་�ན་མ�ན་འེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ེ། ་ནག་�ས་�གས་ཆེ་ཞིང༌། བོད་
ལ་�ས་�གས་ཞན་པའི་�ས་བས་འགའ་ཤས་ལ་་མིས་བོད་�་བཙན་འ�ལ་ས་པའི་�ས་བས་�ང་
བ་བདེན་འེལ་ཡིན་ང༌། དེ་བཞིན་བོད་ི་ལ་རབས་ནང་བས་ན་བོད་ནས་་ནག་�་བཙན་འ�ལ་ས་
པ་ཡང་�ང་ཡོད། ་མིས་བོད་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་�གས་བོད་པ་དེར་ལ་རབས་ནང་ངས་�ང་
གང་ཡང་མེད། ༡༩༡༢ ནས་�ས་ངན་ ༡༩༥༠ ལོ་བར་བོད་པས་ལ་ཁབ་གཞན་དག་་�འི་དངོས་དོན་ི་
རང་དབང་རང་བཙན་ལ་ལོངས་�་ད་ཅིང༌། ིམས་�གས་ི་གནས་ངས་ང་ ༡༩༡༢ ནང་ཡོད་པ་དེ་
བཞིན་རང་ཡོད་པ་དང༌། གནས་ངས་དེ་དག་ལ་ཉེ་ཆར་ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པའི་�གས་པས་
བག་ད�ད་ཞིབ་ནན་ས་ཡོད་པ་རེད། ན་ི་མཐོང་�ལ་ཙམ་མིན་པར། ོགས་�ང་ལ་ཞིང་ན་
�གས་ཅན་ི་�གས་པ་དེས། ༡༩༥༩ ལོར་པར་འདེབས་ས་པའི་བོད་དང་ིམས་�གས་ཟེར་བའི་ན་
དེབ་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�་�ལ་བ་དེའི་ནང་ཇི་གསལ་བོད་ན། ༡༩༡༢ ནང་་མི་མཐར་ོད་ེད་
བས་བོད་ི་གནས་ངས་ནི་དངོས་དོན་ི་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པར་ངོས་འ�ན་ས་ཆོག ིམས་
�གས་ི་ཐོག་ནས་ང་་ནག་ཁོངས་གཏོགས་ི་མ་པ་ཟད་པའི་�་མཚན་�ས་�གས་ཅན་ཡོད་པ་རེད།
དེར་བེན་ ༡༩༡༡་༡༩༡༢ ི་གནས་�ལ་དེ་དག་གིས་བོད་ནི་དངོས་དོན་དང༌། ིམས་�གས་གཉིས་ཀའི་
ཐོག་ནས་་ནག་ལས་ལོགས་�་རང་དབང་རང་བཙན་ི་ལ་ཁབ་ཅིག་ཡང་བར་ཐོན་འ�ག་ཅེས་ན་
སེང་�ས་འ�ག། །།



.

ལེ�་་པ། བཙན་འ�ལ།
༄༅། །ང་ོབ་གཉེར་ེད་བས། ༡༩༤༨ ལོར་ལ་ནང་་མི་�ང་ན་ི་སོ་པ་ཡོད་པ་ག�ང་ནས་
ཤེས་ཐོས་�ང༌། ཁོང་�་ནི་ང་�འི་དམག་�གས་ཆེ་�ང་དང༌། ི་ལ་ནས་ག་པོའི་རོགས་རམ་ཡོད་མེད་
བ་བའི་ཆེད་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་�ས་ཤེས་དགོས་པ་མས་ེད་ོགས་ལ་དཀའ་ངལ་�ང་ཡོད་ི་མ་རེད།
ངས་ཤེས་ོགས་ལ་ག་པོའི་རོགས་རམ་ལེན་�་་ཅི། བས་དེར་བོད་ནང་ི་ལ་མི་རིགས་��་ལས་
མེད། ཡེ་�འི་ཆོས་ེལ་མཁན་གཅིག་དང། ང་�འི་ག�ང་ནས་�ང་འིན་ལས་ཀ་ད་པ་གཉིས་བཅས་ཁོང་
ག�མ་དིན་ཇི་དང༌། གཞན་ག�མ་ི་ནང་ནས་གཉིས་ནི་་སེ་ི་རི་ཡན་ཡིན། གཅིག་ནི་�་�་དཀར་པོ་
རེད། ཁོང་ག�མ་་གར་ི་དིན་ཇིའི་བ�ན་ཁང་ནས་ོས་ོལ་�་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་�་ཚང་མས་ག་པོའི་
ལས་དོན་གང་ཡང་ས་ཡོད་པ་མིན།

ང་�འི་འགོ་དམག་ཡོངས་ོགས་བོམས་ན་བད་ོང་་བ་ཙམ་ལས་མེད། མེ་མདའ་རིང་མདའ་ནི་
ཚང་མར་ེང་ག་ཙམ་ཡོད། མོ་ར་ཆེ་�ང་ ༢༥༠། མི་ཤིན་གྷན་དང༌། འཁོར་ལོ་ཅན་སོགས་ ༢༠༠ ོར།
རིགས་མི་འ་བ་གཞན་དག་་བ�་ོར་ས་པ་འགའ་ཤས་ཡོད། དམག་མིའི་ལས་དོན་ནི་ངས་གོང་བོད་
ར་བཀའ་འོལ་མེད་པའི་མི་་འགོག་�ང་དང༌། བོར་་བའི་དོན་�་རེད། དེང་�ས་ི་དམག་འ�ག་
ག་�བ་པ་གང་ཡང་མེད། ཉེན་ཁའི་གས་མཚན་དང་པོའི་ེས་རིང་མིན་བོད་ི་ཤར་ོགས་ས་ལ་ནས་
གནས་�ལ་གལ་ཆེ་ཉེན་ཁ་ཅན་འོར་ི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཤར་ོགས་ི་བ་་་ས་མཚམས་ི་ཉེ་ོར་
ཆབ་མདོར་ཡོད། ཁོང་དང་མཉམ་�་�ང་འིན་ལས་ེད་དིན་ཇི་གཅིག་ཡོད་ཅིང༌། མི་གཞན་དག་་སར་
ཡོད་པ་རེད། ་མྀའི་དམག་ད�ང་ཆེན་པོ་ཤར་ོགས་ས་ལ་�་གསོག་འོར་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་གསང་
ཏར་�ང་འིན་ནས་བོད་ི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་�ས་ང་�ར་ོལ་འ�ངས་ེད་�འི་འཇིགས་ང་ོན་པ་
གསལ་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཛ་ག་གི་གསར་འར་དེ་བཀའ་ཤག་�་འོར་ཏེ་�གས་ཆེན་�གས་འ�་ཞིག་�གས་འ�ག བས་དེར་
བོད་ཤར་ོགས་�་དེ་འི་�ས་རབས་མང་པོའི་ནང་�ང་མ་ོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་གས་པ་དང༌། ་
ནག་དམར་ཤོག་གིས་་ནག་དབང་ེ་ལ་དེར་མི་རབས་མང་པོར་མ་�ང་བའི་�གས་དང་ཆིག་བིལ་�ང་
ཞིང༌། དེར་བེན་ང་�ར་�ང་བའི་ཉེན་ཁ་དེ་�ས་�གས་ཆེ་བ་མ་ཟད། མ་པ་མི་འ་བ་ཞིག་ང་རེད། ་
�ས་ང་�་ལ་ཕན་�ན་ལ་�ན་�་ཆོས་ི་མ�ན་འེལ་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་ཆ་ང་�་ག་པོའི་དབང་�གས་
འོག་�་�ད་ཉེན་ཡོད་པས་མ་ཚད། དངོས་ག�ར་་བའི་དབང་�གས་འོག་�འང་�ད་ཉེན་ཡོད་པ་རེད། ང་�་



བོད་མིས་ཤེས་�ད་ར་ས་ན་གནས་�ལ་དེ་ལ་ནམ་ཡང་འདོད་བབས་ཡོད་པ་མིན། �གས་ཆེན་ནས་བོད་
�ང་ོབ་ི་ཆེད་�་་མིར་དངོས་�་འཐབ་འ�ངས་ེད་དགོས་ན། མི་འབོར་དང༌། གོ་ལག་གང་ས་ནས་
ེངས་ཐབས་མེད་པར་བེན་་དམར་བཀག་འགོག་ིས་ོན་མེད་པ་ཡོང་ཆེད་ལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ཛ་
ག་གི་ན་�་འ�ལ་�ར་མོས་ཐག་བཅད་དེ། དིན་ཇི་དང༌། ཨ་རི། ་གར། བལ་ལ་བཅས་པར་རོགས་
རམ་�་བལ་ཆེད་་ཚབ་�གས་ཁག་བཞི་བོས་ཐོག ་ཚབ་�་་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་ལ་ཁབ་དེ་�འི་
ག�ང་ལ་ང་�འི་རང་དབང་རང་བཙན་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང༌། ་ཚབ་གཏོང་འདོད་ཡོད་པའི་ོར་ཏར་བཏང་
བ་ལ་ོ་ཕམ་འོས་པའི་ཏར་ལན་འོར་འ�ག དིན་ག�ང་ནས་་གར་ལ་རང་བཙན་ད་ཟིན་པར་བེན་
བོད་ི་ས་ཆའི་ཆགས་བབས་དང་བཅས་རོགས་རམ་ེད་ཐབས་དཀའ་ཡང༌། བོད་མི་�ར་སེམས་གསོ་གཏིང་
ཟབ་ཡོད་�ལ་བོད་ཅིང༌། ཨ་རི་ག�ང་ནས་ང་ལན་འདེབས་ོགས་མ�ན་ས་ཏེ་ང་�འི་་ཚབ་དང་ལེན་
ས་མི་འ�ག། ་གར་ག�ང་ནས་ང་�ར་ོབ་ོན་ས་གསལ་�། ་གར་ག�ང་ནས་ག་པོའི་རོགས་
རམ་ེད་མི་�བ་པ་གསལ་པོར་བོད་པ་དང༌། མ�ན་ཆ་བང་ེ་འགོག་ཐབས་མ་ཡིན་པར་ ༡༩༡༤ སིམ་
ལའི་ཆིངས་དོན་་འ�ན་ིས་ཞི་�ོས་ས་ན་ལེགས་�ལ་བོད་བས་ག་པོའི་ཆ་ནས་ང་�་གཅིག་�ར་
གནས་པ་ཤེས་ོགས་�ང༌།

༡༩༥༠ ལོར་ཞབས་པད་་་བ་བོད་ཤར་ོགས་ི་བ་པའི་ལོ་�ས་ོགས་ཤིང༌། གནས་�ལ་ཛ་ག་ཅན་
དེ་འའི་བས་་འི་ཚབ་�་ཞབས་པད་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་བཏང་ེ་ང་ཕོད་་ས་ནས་བོད་
ཤར་ོགས་�་ཐོན་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་གནས་�ལ་ཛ་ག་ཅན་ལ་བེན་་་ཡང་ང་ཕོད་དང་འར་
མཉམ་ལེན་ིས་ོད་དགོས་གནས་�ལ་བཏང་ཞིང༌། རིང་པོར་མ་སོང་བར་ང་ཕོད་ནས་འགན་འར་ཚང་མ་
�བ་�ལ་བོད་པར་བེན་་་ིར་ལོག་ས། དེ་ེས་ང་�ར་བ་ོད་གང་ཡང་མ་ས་པར་ོ་�ར་ཞིག་
ལ་་དམར་ི་ད�ང་དམག་བོད་�་བཙན་འ�ལ་ས་པ་རེད།

�ས་ན་�ང་�་ཞིག་རིང་ས་ལ་འགའ་ཤས་�་བོད་དམག་ལ་ཁམས་རིགས་ང་ངས་པས་རོགས་རམ་
ིས་་མིར་འཐབ་འ�ངས་ས་པར་ལ་ཁ་ན་�་ཐོབ་ན་ཡང༌། དམག་མི་མང་�ང་ཤོར་ཏེ་ཕམ་ཉེས་
དབང་མེད་�་�ང༌། ི་བ་གསར་ིང་བེས་པ་དེས་ང་ིད་�ས་འ�གས་ཟིང་�་ར་པ་མ་ཟད། ང་ཕོད་
ི་ལས་ཁང་ཆབ་མདོ་ནས་�བ་ོགས་�་ོས་ཤིང༌། ཆབ་མདོའི་གོ་མ�ད་མེར་བེགས་ས་འ�ག

བས་དེར་ཁོང་�་ིར་ོས་ས་པ་དེར་ཕལ་ཆེར་དགེ་མཚན་�ང་མེད་ཅིང༌། ནང་ལ་ི་འེལ་བ་ཆད་པ་
དང༌། ་དམག་མས་ང་ཕོད་ི་ཉེ་ོར་�་འ�ིམས་འ�ལ་�ར་བདེར་ིན་ཏེ་ང་ཕོད་དང༌། བོད་དམག་མང་
པོ་མགོ་�ར་་དགོས་�ང༌།



་མིས་ཆབ་མདོའི་�ང་འིན་ཁང་དང༌། གཏོང་མི་དགེ་ན་དིན་ཇིའི་མི་དེ་འ�ན་བང་ས་པར་བེན་
�ས་ན་གང་འཚམས་རིང་གནས་�ལ་གང་ཡང་འོར་མ་�བ། དེ་ེས་་མིའི་དམག་དཔོན་ི་ོ་མོས་
ཐོག་ང་ཕོད་ནས་དཔོན་རིགས་གཉིས་་སར་བཏང་འོར་�ང་དོན་�། ང་ཕོད་བ�ན་པ་ཡིན་�གས་དང༌། ཞི་
མོལ་ེད་པའི་དབང་ཆ་དགོས་�ལ། ་མིའི་དམག་དཔོན་ནས་ད་འི་ས་གནས་ལས་བལ་བའི་དབང་
འ�ན་མི་ེད་པའི་ཁས་ལེན་�ང་�ལ་བཅས་ཡོད་པ་རེད།

བོད་ཤར་ོགས་�་གནས་�ལ་ཛ་ག་ཅན་ཤིན་�་�ག་པོ་དེ་ར་ཡོང་བས་་སར་བོད་ག�ང་ནས་་
དང༌། ་མ་ཆེ་ཁག་�ར་ོབ་ོན་�ས་ཏེ། ཁོང་�འི་བབ་འི་ལམ་ོན་ིས་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་ི་
འགན་དབང་ན་ནས་འ�ན་དགོས་བོད་�ང༌། ་འི་�ང་བལ་དེ་ར་ས་ན་ཡང༌། བས་དེར་ང་ལོ་
བ�་��་ལས་མ་སོན་ཞིང༌། ཆོས་ི་ོབ་གཉེར་་�་མང་པོ་བད་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་ིང་གི་གནས་
�ལ་ཤེས་་�ང་ཞིང༌། ིད་དོན་ི་ཉམས་ོང་གང་ཡང་མེད། དེར་བེན་ངས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ལ་
ལ་དབང་གོང་མས་�གས་གཉིས་འགན་བཞེས་ད�ང་ལོ་བཅོ་བད་ཙམ་ལ་བཞེས་པར་བེན་ད་་ལོ་ན་
�ང་བས་འགན་འར་མི་�བ་�ལ་བོད་པ་ཡིན། �་ལའི་་མ་་ེང་སོ་སོའི་དབར་ལ་ཚབ་ི་�ས་ན་
རིང་པོར་ང་�འི་ག�ང་གི་ཆབ་ིད་ཉམས་དམས་�་ིན་ཡོད་པ་དང༌། ན་ལོ་ན་�ང་བས་ང་�འི་ག�ང་
ནང་མི་མ�ན་པའི་གནས་�ལ་�ང་ཞིང༌། ཆབ་ིད་ོང་ངས་ང་ཉམས་�ད་ར་ཏེ་མི་ཕལ་ཆེ་བས་
འགན་དབང་ལ་གཡོལ་ཐབས་ེད་པའི་�ས་ཤིག་�་ེབས་ཡོད། ད་ཆ་བཙན་འ�ལ་ི་ཉེན་ཁའི་འོག་ང་�འི་
ཆིག་བིལ་དགོས་མཁོ་ར་ལས་ཆེ་བ་�ང་བ་དང༌། ལ་མི་ཚང་མས་མོས་བར་ེད་ལ་ནི་ན་ཙམ་
ཡིན། ན་ནས་ཐེ་�མ་ས་པར་བེན་�གས་ཆེན་�གས་ཤིང༌། བཀའ་ཤག་གི་རེ་འ�ན་ལ་�གས་ཆེན་ནས་
བ་གནོན་ས་པར་བེན་ང་�འི་ལ་རབས་ནང་གི་གནས་�ལ་ཉེན་འགན་ཅན་དེ་འའི་བས་རང་གི་
འགན་འར་དང་�་མ་ངས་པར་འཇོག་ཐབས་མ་�ང་ཞིང༌། ན་ལོ་ན་�ང་�་ཡིན་ང༌། �ང་�འི་�ས་
བས་དེ་བ་བར་ཐོག རང་ངོས་ནས་གང་�བ་ིས་རང་གི་�ང་པའི་འགོ་འིད་ཐོག �ས་�གས་ཅན་ི་
་དམར་ི་ཁ་ཡ་ེད་པའི་འགན་ར་དེ་ོ་གཡེང་དང་བཅས་ལེན་དགོས་�ང༌། �གས་ོལ་ར་ི་མཛད་
ོ་སོགས་ས་ཏེ་དབང་ཆ་ཚང་མ་ངས། ན་ི་མིང་ཐོག་ནས་ིལ་བགས་ིས་བོད་ནང་བ�ན་པ་ཡོད་
ཚད་ོད་བོལ་རང་དབང་�་བཏང་བ་ཡིན། བས་འདིར་ན་ི་གཅེན་པོ་ན་ཤོས་ཤར་ོགས་ནས་་
སར་འོར། ཁོང་ནི་ང་�་ེས་པའི་�ོང་གསེབ་ཉེ་ོར་་འ�མ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་གནང་�་ཕེབས། ་
མིའི་དབང་འོག་ཁོང་མཁན་པོ་གནང་སའི་ས་ལ་དེར་ཅང་ཀེ་ཤའི་ག�ང་གི་ི་བ་་�་ང་གི་དབང་ཆ་
ཤོར་བ་དང༌། ག�ང་གསར་པ་་དམར་ི་ད�ང་དམག་འོར་བ་གཅེན་པོས་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
ནས་ཟིང་འ�ག་དང༌། བཙན་གནོན་དངངས་ག་ཅན་ི་གནས་�ལ་ལོ་གཅིག་གཟིགས་པ་དེའི་ནང་་



དམར་�ས་བོད་གསལ་�། ང་�ས་མི་མང་ོང་བ་དང༌། ཆོས་དད་རང་དབང་ོད་ཆེད་ཡོང་�ལ་བོད་
བཞིན་�་ཆོས་ི་དབང་ཆ་འོགས་པ་དང༌། རང་ཉིད་�ང་ོབ་དམ་བཙན་འོག་�་བཞག་ེ་དམར་པོའི་་
ོད་ོབ་ོང་�་མ�ད་�་གནང་དགོས་�ང༌། མཐར་་མིས་ཁོང་ལ་བོད་རིགས་�། བོད་་ནག་གི་ཆ་
ཤས་ལ་བེན་ང་�ས་བོད་ཡོངས་ོགས་ངས་ཏེ་བོད་�ང་ན་རིང་�གས་�་བ�ར་�་ཡིན་�གས་བོད་
ཅིང༌། དེ་ནས་ཁོང་་སར་་དམར་ི་་ཚབ་་�ར་བཏང་ེ་ང་དང༌། ངའི་ག�ང་་དམར་ི་དབང་འོག་
�་�གས་�འི་འབོད་བལ་ེད་དགོས་མངགས་འ�ག གལ་ིད་ཁོང་ནས་ལས་དོན་དེ་འ�བ་ན་བོད་ི་གོ་
མིང་མཐོ་བ་ཞིག་ོད་�འི་ཁས་ལེན་ས་འ�ག་པར་ཁོང་གིས་དེ་ར་ཡོང་མིན་བོད་ང༌། དེ་ལ་མཐའ་
བཀག་ས་ན་ོག་ཉེན་ཡོད་པར་མཐོང་བ་མ་ཟད། ་མིའི་འཆར་དོན་མས་ན་ལ་བོད་དགོས་པ་ཁོང་གི་
ལས་འགན་ཡིན་པ་ཡང་ན་ཏེ་དེ་ལ་མོས་མ�ན་ེད་ལ་ས་འ�ག དེས་་མིའི་མིག་འོག་ནས་ཐར་ཏེ་་
སར་འོར་ེས་་མིའི་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་ང་�ར་ཞིབ་གསལ་ག�ང་གི་འ�ག བས་དེར་བོད་དོན་འདི་དག་
བཀའ་ཤག་ནས་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�་�ས་འས་�ག་ོད་རིང་ངའི་བསམ་པར། ཐོག་མའི་ལས་
དོན་ནི་་གར་ི་ོབ་ོན་ར་ཞི་མོལ་འ�ིགས་ཐབས་་�་དང༌། ་མི་ནས་གནོད་འགལ་ཇི་ཆེར་མ་
བཏང་གོང་ཞི་འོས་ཡོང་ཐབས་ས་ན་མ་ེ། ཆབ་མདོའི་དམག་དཔོན་བ�ད་་ནག་ག�ང་ལ་ཡི་གེ་
བཏང་བའི་ནང༌། ང་ལོ་ན་མ་སོན་བར་བོད་དང༌། ་ནག་དབར་ལ་འེལ་ལམ་�ག་པོ་�ང་ཡང༌། ད་ཆ་ན་
རང་ནས་ལས་འགན་ངས་པར་བེན་རང་རེའི་དབར་ར་ི་མཛའ་�ོགས་འེལ་ལམ་བཟང་པོ་བར་
གསོ་ེད་འདོད་ཡོད་�གས་དང༌། བོད་དམག་འ�ན་བང་ས་པ་མས་ིར་ོག་དགོས་པ། ་དམག་
བོད་སར་བཙན་འ�ལ་ས་པ་མས་ིར་འཐེན་དགོས་�གས་བོད་པ་ཡིན།

བས་དེར་གནས་�ལ་ཉེན་འགན་ཅན་དེར་མི་མང་གི་བསམ་�ལ་ཇི་ཡོད་ཤེས་ོགས་ཆེད་བཀའ་ཤག་ནས་
�གས་ཆེན་ཞིག་བ�་འ�གས་ས་ཤིང༌། �གས་འ�འི་བོད་དོན་ལ་་ནག་བཅིངས་བོལ་དམག་ནས་
ནམ་ཞིག་་སར་བཙན་འ�ལ་ེད་�ར་བེན་ངའི་�ས་ོག་ལ་ཉེན་འགན་མི་འ�ང་ཆེད་�ོ་མོར་འ�ོ་བོད་
དགོས་པའི་རེ་འ�ན་བཏོན་�ང༌། བས་དེར་རང་ངོས་ནས་མི་མང་ལ་རོགས་རམ་གང་�བ་ས་ཏེ་ོད་
འདོད་ལས། འ�ོ་�ར་འདོད་པ་མེད་བས་རེ་འ�ན་དེ་ལ་འདོད་བབས་མ་�ང་ན་ཡང༌། བཀའ་ཤག་ནས་
བོད་ནན་ཆེ་བར་བེན་མཐར་�ག་ཁོང་�འི་རེ་འདོད་ལ་ཉན་འཇོག་ས་པ་ཡིན། བསམ་�ལ་མི་འ་བ་ཡང་
ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ངའི་རང་བཞིན་ི་བསམ་�ལ་ལ་ངེད་རང་ན་གཞོན་གགས་ཐང་ཞིག་ཡིན་
གཤིས། མི་མང་ལ་དཀའ་ཉེན་ཇི་ར་�ང་�ང་རང་གི་བགོ་ལ་མཉམ་�་ོང་འདོད་ཡོད་ང༌། བོད་མི་
�ས་�་ལའི་་མའི་་ོག་ནི་ཤིན་�་་ཆེར་འ�ན་ཞིང༌། ངས་རང་ཉིད་ལ་�ང་ོབ་ེད་�འི་བསམ་པ་
ལས་ཆེས་ག་པ་མི་མང་ནས་བདག་གཅེས་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བེན་ངས་འ�ོ་�འི་�་ིག་ས་



ཤིང༌། མ་ཐོན་གོང་ིད་ོན་གཉིས་བོས་པའི་གཅིག་སེར་མོ་བ་ོ་བཟང་བ་ཤིས་དང༌། གཅིག་ནི་ལོ་མང་
ག�ང་དོན་ས་པའི་ཉམས་ོང་ཅན་་ཁང་པ་ཡིན། ཁོང་གཉིས་ལ་དབང་ཆ་ཚང་མ་ད་དེ་འགན་འར་
མཉམ་�་ལེན་བ�ག་ཐོག ་དོན་གལ་ཤིན་�་ཆེན་པོའི་རིགས་མ་གཏོགས་ངོས་ལ་ི་བ�ར་མ་དགོས་ཞེས་
མངགས་པ་ཡིན། ལོ་བཞི་བ�འི་གོང་་མིས་བཙན་འ�ལ་བས་�་ལའི་་མ་ཇི་ཕེབས་ར་གནས་�ལ་
ཐབས་གས་�ང་ན་ངོས་་གར་�་འ�ོ་དགོས་ཡོང་�ར། ངེད་ི་མ�ད་�ག་ནས་གསེར་ད�ལ་ན་�་
གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་ོན་�ས་བསམ་�ལ་ར་གསེར་ེ་ལེབ་དང༌། ད�ལ་ས་ཕག་གང་འཚམས་་ས་
ནས་འས་ོངས་�་བཏང་ེ་ལོ་ད�འི་རིང་བཞག་པ་དེས་མཐར་ང་�ར་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་�ང༌། མཉམ་
འེལ་ལ་�གས་�གས་ཆེན་ནས་བོད་དོན་ོར་གོ་བ�ར་མི་ེད་པའི་གནས་�ལ་�ག་པོ་ཞིག་གོ་ཐོས་�ང་
བས་ང་�་ོ་ཕམ་ི་གནས་�་ར། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནི་བདེན་པའི་གནས་ལ་་�ར་ཡིད་ཆེས་
ེད་བཞིན་ཡོད་ང༌། དིན་ཇིའི་བོད་ེས་�་འངས་ཏེ་བོད་དོན་བདག་མེད་བཞག་པ་ནི་ཧ་ལས་པའི་་
བཞག་ཡིན། དིན་ཇི་དང་ང་�་ར་ནས་འེལ་བ་ན་རིང་�ང་ཞིང༌། དིན་ག�ང་གི་ལས་ེད་ཤེས་ཡོན་
ཅན་མང་པོའི་ས་ནས་ང་�ར་ཕན་ཐོགས་ང་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད། ང་�་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པར་ཆ་འཇོག་
དང༌། ཆིངས་ཡིག་མཉམ་འཇོག་ེད་མཁན་ཡང་དིན་ཇི་ཡིན། ད་ཆ་དིན་ཇིའི་་ཚབ་ནས་ལ་ིའི་ནང་
ང་�འི་གནས་ངས་ལ་ོགས་འཆར་ིས་བོད་ནང་་མི་མེད་པར་ལོ་�མ་�་སོ་བད་ཙམ་ིན་ང༌། ད་
�ང་་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་མིན་ནམ་མ་པ་་�འི་བོད་�ལ་ོན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་་གར་་ཚབ་ི་
མ་འར་ཡང་ོ་ཕམ་འོས་པ་ཞིག་རེད། ་གར་ི་བོད་དོན་ལ་་ནག་དང༌། བོད་དབར་ཞི་འ�ིགས་ངེས་
པར་ཡོང་�་དང༌། ནང་གི་རང་དབང་ཡང་བན་པོ་བཟོ་�བ། དེའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་ལ་�གས་
�གས་ཆེན་ནང་གོ་བ�ར་ེད་�་འཐེན་དགོས་�ལ་བོད་འ�ག

གོང་�་བོད་གསལ་�ས་ང་ག་པོའི་རོགས་རམ་མི་ེད་པའི་གསར་འར་དེ་ལས་ང་ད་འི་གནས་
�ལ་དེ་ལ་ོ་ཕམ་ཆེ་བ་�ང་ཞིང༌། ང་�འི་�ོགས་པོ་�ས་བདེན་བ་�་འབོད་ེད་�ར་ཡང་རོགས་རམ་མ་
ས་པར་ང་�་་ནག་བཅིངས་བོལ་དམག་མིའི་མ�ན་�་བར་འཇོག་ས་པ་རེད། ད་ཆ་ལོ་�ས་ལ་
བས་ན་ང་�་དཀའ་ངལ་འདི་་�ར་�ད་པ་ལ་ང་�་རང་གི་ིད་�ས་ིས་�ོགས་རམ་ཇི་ས་ང་གསལ་
པོ་མཐོང་�བ། ༡༩༡༢ ལོ་ང་�ར་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཐོབ་པའི་བས་�་རང་ཉིད་གཅིག་�ར་ོད་
�་དེར་འདོད་ཁེངས་�ང་ེ། ང་�་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་དེ་ི་ལ་ལ་ིམས་མ�ན་ངས་ེལ་
དགོས་ི་ཡོད་པའི་བསམ་ོ་འཁོར་བ་མ་�ང༌། ང་�ར་གནས་�ལ་�ག་པོ་འདི་ར་མ་�ང་གོང་ང་�་ལ་
ཁབ་ན་�གས་སམ། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནང་�གས་འ�ས་བོད་པའམ། ཡང་ན། ལ་ཁབ་ཆེ་
ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ང་�འི་ི་འེལ་་ཚབ་བཏང་ཡོད་ན། ང་�ར་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་འདི་དག་ཚང་



མས་ཁས་ལེན་ོད་མེད་�་ེད་�་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ི་བདེན་དོན་གསལ་པོ་
འདི་དག་ར་�ས་གནས་�ལ་ཐ་དད་བས་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ིང་པ་�ར་ན་འ�ལ་གོ་བ�ར་ེད་
པའི་ིབ་གཡོག་འདི་འར་�ད་མི་�བ། འཛམ་ིང་འདི་དག་ཆེས་�ང་�ར་ར་ཏེ་མི་རིགས་�་ཞིག་ཡིན་
ཡང་གཞན་ལ་འ�་གནོད་མེད་པར་ར་བཞིན་རང་ཉིད་གཅིག་�ར་ོད་ཐབས་མེད་པའི་ོབ་ོང་དང་ཉམས་
ོང་ང་�ར་དཀའ་ོང་ཆེན་པོའི་ངང་�ང་བ་རེད།



.

ད་ཆ་ཕན་�ན་ཞི་མོལ་ཐོག་ནས་འ�ིགས་ཐབས་ལས་ེད་ཐབས་གཞན་མེད་པར་བེན་ང་ཕོད་ལ་ཁོང་གི་�་
མོས་ར་ང་�ས་དབང་ཆ་ོད་གཏན་འཁེལ་ཏེ། ང་ཕོད་ནས་་སར་བཏང་བའི་དཔོན་རིགས་གཅིག་ལ་ང་
དང༌། ངའི་བཀའ་ཤག་གི་ིར་ལན་བར་བའི་ནང༌། ་དམག་ད་་ཡོད་ས་ལས་ག་ཡོང་�་མེད་པ་གཞི་
ར་བང་ེ་འོས་མོལ་་དགོས་མངགས་ཡོད། ང་�འི་བསམ་�ད་ལ་་སའམ། ་ནག་གི་དམག་མི་
ཡོད་ས་ཆབ་མདོར་འོས་མོལ་་�་ཡིན་ཡང༌། ་གར་ནང་ཡོད་པའི་་མིའི་་ཚབ་ནས་འོས་མོལ་ེད་
པར་པེ་ཅིང་�་འ�ོ་དགོས་བོད་བས། ང་ཕོད་ི་རོགས་�་མི་་བཞི་བོ་བཞག་ས་ཤིང༌། ཁོང་�་པེ་ཅིང་
�་ ༡༩༥༡ གི་ལོ་འགོར་འོར་པ་རེད།

�ས་ན་རིང་པོའི་ེས་ཁོང་�་་སར་ིར་ལོག་ཟིན་ནས་མ་གཏོགས་ང་�ས་ཁོང་�ས་ཇི་ས་ཞིབ་གསལ་
ཤེས་ོགས་མ་�ང་ཞིང༌། བས་དེར་ཁོང་�ས་ན་སེང་�་གསལ། ཁོང་�་འོར་གདོང་་ནག་ི་འེལ་
ོན་ཆེན་ནས་ེ་ལེན་གསོལ་ོན་བཤམས་པ་དང༌། དེའི་སར་་མིའི་་ཚབ་�་ངོ་ོད་ས་�གས། �གས་
འ�་ཐོག་མར་�གས་ཉིན་་མིའི་་ཚབ་ག�་བོ་ནས་དོན་ཚན་བ�་འཁོད་པའི་�ོས་མ�ན་ཟིན་ིས་ཤིག་ོན་
པ་ལ་ཉིན་མང་གོ་བ�ར་ས་ཤིང༌། ང་�འི་་ཚབ་�ས་བོད་རང་བཙན་ཡིན་�གས་བོད་དེ་ངས་ེལ་
མང་པོ་ས་ཡོད་ང༌། ་མིས་དོ་ང་ཙམ་ཡང་མ་ས་པར་མཐའ་མར་་མིས་བཟོ་བཅོས་ིས་�ོས་
མ�ན་ཟིན་ིས་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ཡོད་པ་ཞིག་བཏོན་ཏེ་དེ་ག་ེད་ཐབས་མེད་པའི་མ་འར་བན་ཅིང༌།
དེ་ལ་ང་�འི་་ཚབ་�ས་བསམ་འཆར་འདོན་པ་དང༌། བཟོ་བཅོས་ེད་མ་བ�ག་པའི་ཐོག ཁོང་�ར་དམའ་
འབེབས་དང༌། �ག་�བ་བོད། ཁོང་�འི་�ས་ོག་ལའང་འཇིགས་ང་བལ། བོད་མི་མང་ཐོག་�་ཡང་
ག་�ལ་ཆེ་�་གཏོང་�འི་མ་འར་བན་ཏེ་ང་དང༌། བོད་ག�ང་ལ་ི་ོར་ེད་�་བ�ག་མི་འ�ག

བོད་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་གཞི་ར་བང་ེ་བཞག་པའི་�ོས་མ�ན་དེ་ནི་བདེན་འེལ་ནམ་ཡང་མིན།
ཁོང་�་གཞན་ི་དབང་འ�ན་འོག་མ་�ད་ན་ང་དང༌། ངའི་ག�ང་ལ་ི་བ�ར་མ་ས་པར་ཁས་ལེན་འདི་
ར་ེད་མི་ིད། ང་ཕོད་ནི་་མིའི་བ�ན་པ་ས་ཏེ་ན་རིང་སོང་ཞིང༌། ་ཚབ་གཞན་�་ཡང་བ�ན་པ་དང་
ཆ་མ�ན་ཡིན། ཁོང་�ར་ོབ་ོན་ེད་མཁན་མ་�ང་བས་མཐར་དབང་མེད་�་�ོས་མ�ན་དེར་མིང་ཡིག་
བཀོད་འ�ག ཡིག་ཆ་ངས་གཏན་ཡོང་ཆེད་དམ་�ག་ག་དགོས་པར་ཁོང་�ས་ཀ་ཀོར་བོད་བས་་
མིས་པི་ཅིང་�་བོད་ི་གས་ཐེལ་འ་བ�ས་བཟོས་ཏེ་ང་�འི་་ཚབ་�ར་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཕབ་བ�ག་པ་རེད།

ང་དང༌། ངའི་ག�ང་ལ་�ོས་མ�ན་མིང་གས་བཀོད་�ལ་མ་བོད་ང༌། པི་ཅིང་�ང་འིན་ནང་ང་ཕོད་
ིས་ིལ་བགས་ས་པ་ཞིག་ནས་ང་�ར་ཐོག་མར་གོ་ཐོས་ཤེས་ོགས་�ང་ེ་ཧ་ལས་�ང༌། �ོས་མ�ན་



དེའི་ནང་་མི་�ང་ན་ི་ིལ་བགས་མང་པོ་བ�ག་པ་དང༌། དོན་གནད་འགའ་ཤས་་བ་ནས་མི་བདེན་
པ་དང༌། འགའ་ཤས་ཆ་ཚང་བདེན་འེལ་མིན་པ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དོན་ཚན་དེ་�འི་ནང་ང་�འི་བསམ་
�ལ་ལས་�ག་པ་དང༌། བཙན་གནོན་ཆེ་བ་འ�ག

�ོས་མ�ན་དེའི་ེང་གཞིའི་ནང༌། ལོ་བ་ག་ག་ཙམ་ནང་ི་ལ་བཙན་དབང་ལ་ཁབ་ི་བཙན་
�གས་་ནག་དང་བོད་ནང་འ�ལ་ཏེ་མགོ་གཡོག་དང༌། དགས་ཤིང་ས་པའི་འས་�ར་བོད་མི་མང་�་
གཡོག་དང༌། �ག་བལ་�་�ད་�གས་ངས་མེད་ི་བོད་�ག་བཀོད་ཡོད་པ་དང༌། ་ནག་ག�ང་ནས་
བཅིངས་བོལ་དམག་བོད་�་བཏང་�གས། དེའི་�་མཚན་ནི་བཙན་ལ་རིང་�གས་པའི་བཙན་�གས་བོད་
ནས་མཐར་ོད་གཏོང་ཆེད་དང༌། བོད་མི་མང་བཙན་དབང་ལས་�ོལ་ཏེ་་ནག་མི་མང་ིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་
ནང་ལོག་ཆེད་བཅས་ཡིན་�ལ་བོད་ཅིང༌།

དོན་གནད་འདི་ནི་�ོས་མ�ན་ི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་�་ཡང་བཀོད་འ�ག ་�ོས་མ�ན་ནང༌། བོད་མི་མང་
ཆིག་ིལ་ིས་ི་ལ་བཙན་དབང་ལ་ཁབ་ི་བཙན་�གས་བོད་ནས་མཐར་ོད་བཏང་ེ་བོད་མི་མས་
རང་གི་མེས་པོའི་ལ་ཁབ་ིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང་ལོག་དགོས་ཞེས་ིས་འ�ག་ི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོ་བོད་ནས་
་མིའི་དམག་མི་མཐར་ོད་བཏང་བ་ནས་བངས་བོད་ནང་ི་ལ་ི་བཙན་�གས་་བ་ནས་མེད་བས་
གནས་�ལ་དེ་ོག་�ས་ང་�་ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང༌། དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་བོད་ས་གནས་ིད་ག�ང་ནས་
བཅིངས་བོལ་དམག་བོད་�་ཡོང་�ར་རོགས་རམ་ས་ཏེ་ལ་ི་�ང་ོབ་་བན་�་གཏོང་དགོས།
ཞེས་འཁོད་པ་འདི་དག་ནི་ང་�ས་ང་ཕོད་ལ་ད་པའི་དབང་ཚད་ལས་བལ་བ་ཞིག་རེད། དོན་ཚན་བད་
པར། བོད་དམག་མས་་མིའི་དམག་�་བ�ར་�། དོན་ཚན་བ�་བཞི་པའི་ནང༌། བོད་ི་ི་འེལ་དབང་ཆ་
མས་འོག་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མི་�ས་ང་ཁས་ལེན་ེད་ཐབས་མེད་པའི་དོན་ཚན་འདི་དག་གི་བར་ལ་་མིས་ཁས་ལེན་ས་པ་མང་
པོ་ིས་ཡོད་པ། དཔེར་ན། བོད་ི་ད་འི་ཆབ་ིད་ོང་ངས་བ�ར་བཅོས་མི་ེད་པ་དང༌། �་ལའི་་མའི་
གོ་གནས། ལས་དོན། དབང་ཆར་བ�ར་བཅོས་མི་ེད་པ། ཆོས་དད་རང་མོས། དགོན་ཁག་ལ་�ང་ོབ།
ལ་གོམས་གཤིས་�གས་ལ་བི་འཇོག་ེད་�། སོ་ནམ་ཡར་ས་དང༌། མི་མང་གི་འ�་ཐབས་ཇེ་ལེགས་
�་གཏོང་�། མི་མང་ལ་བཙན་ཤེད་ིས་བཅོས་བ�ར་མི་ེད་པ་བཅས་བཀོད་ཡོད་ང༌། རང་གི་�ང་པ་
དང༌། ལ་ཁབ་་བག་འ�ོ་�ར་བེན་ཁས་ལེན་དེ་�ར་དགའ་ོ་ེ་འོས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། ང་�ར་མཛའ་
�ོགས་མེད་བས་ོ་ཕམ་ཇི་�ང་�ག་གོམ་ས་ནས་ཁོང་�འི་རེ་འདོད་མ་བ�བ་མ�་མེད་ལས། ་ཐབས་
གང་ཡང་མེད་ཅིང་ཁོང་�ས་བཀོད་པའི་�ོས་མ�ན་ི་འཇམ་མཁས་�ར་སོར་གནས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ེད་�་
ཙམ་ཞིག་ཡིན། �ོས་མ�ན་ལ་མིང་གས་བཀོད་ེས་རིང་མིན་ང་�འི་་ཚབ་�ས་�ང་འིན་བཏང་འོར་



�། ་མིའི་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་ར་་སའི་་ཚབ་བོས་�ལ་གསལ་ཞིང༌། ཁོང་བོད་ཤར་བ�ད་ནས་
མིན་པར་་གར་བ�ད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བས་དེར་ན་བོད་ི་ས་མཚམས་ནང་�ོ་མོར་ཡོད་ཅིང༌། �ོ་
མོ་་གར་དང་བོད་ི་ག�ང་ལམ་ཁར་ཡོད་བས་ཁོང་བོད་སར་གོམས་པ་ོས་འལ་ན་ནས་�ག་འད་
ེད་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡོད། ར་་མིའི་དམག་དཔོན་ནམ། དམག་དཔོན་གཞན་དག་མཐོང་ོང་མེད་
ང་དམིགས་བསལ་མཐོང་འདོད་གང་ཡང་མེད། ཁོང་གིས་མཛའ་བེ་དང་ག་�ལ་ི་མ་འར་ཇི་འ་
ཞིག་ོན་�་ཡིན་པ་ཡང་�ས་ང་�ད་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། �ོས་མ�ན་དེར་མིང་གས་བཀོད་ེས་
ངའི་ཞབས་འིང་འགའ་ཤས་ི་བསམ་�ལ་ལ་བན་པོའི་ཆེད་�་ིས་ོན་མེད་པར་་གར་�་ིན་ན་
ལེགས་པར་མཐོང་ཞིང༌། དེ་ོར་ཕན་�ན་གོ་བ�ར་ེང་ོད་མང་པོ་ས་མཐར་དམག་དཔོན་དེ་མ་འོར་
བར་�ག་ོད་ིས་ཁོང་གི་མ་འར་ལ་བག་ད�ད་ེད་�་ས། �ོ་མོར་ཁོང་ལ་ངའི་ཞབས་འིང་
འགའ་ཤས་ནས་ེ་ལེན་ས་ཤིང༌། ན་དེའི་ཉེ་ོར་དགོན་པ་ཞིག་�་བད་ཡོད་པ་དགོན་པའི་ེའི་གཟིམ་
�ང་ཞིག་�་ཁོང་ལ་མཇལ་འད་ེད་�་ས། ཁོང་ནས་ན་དང་འ་མཉམ་ི་ཐོག་ནས་འད་�འི་འདོད་
པ་ས་བས་བོད་�གས་ལ་གདན་མཐོ་དམན་སོགས་ི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སེལ་ཆེད་ཚང་མར་ོད་ེགས་
གོ་ིགས་ས་པ་རེད། བས་དེར་ཁོང་ཇི་འ་ཞིག་ཡོད་མེད་ངས་་མ་ནས་བས་པར། དེ་�ས་བསམ་
�ལ་ཇི་�ང་ན་པོ་མི་འ�ག་ང༌། ང་�འི་དཔོན་རིགས་ོན་ཆས་དམར་སེར་ོན་པ་�འི་ོད་�་་གོས་
�ང་མདོག་དང༌། ཀེབ་་ཉི་ིབ་ཅན་ོན་པའི་མི་ཕལ་བ་གནད་མེད་་�་ག�མ་འ�ག མི་ཕལ་བ་ནི་བོད་
མི་མས་དེ་ར་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང༌། གནད་མེད་ནི་བསམ་�ལ་ཙམ་ཞིག་རེད། འོན་ང༌། ཁོང་�་དགོན་
ནང་ན་ི་ོད་སར་འོར་བས། དམག་དཔོན་དེ་མཛའ་བེའི་མ་འར་ཅན་མི་ཆེན་པོའི་ཉམས་དང་
མ་འར་མེད་པ་ཞིག་འ�ག མི་གཞན་གཉིས་ནི་ཁོང་གི་རོགས་དང་ད་བ�ར་རེད། ཁོང་གིས་མའོ་�་
�ང་གི་ཡི་གེ་ཞིག་ད་�ང་བའི་ནང་�ོས་མ�ན་ི་བོད་�ག་ར་མེས་པོའི་ལ་ཁབ་ིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་
ནང་�་ལོག་�་སོགས་འཁོད་འ�ག་ཅིང༌། བོད་�ག་དེ་ལ་དེ་�ས་ནས་མི་འདོད་པ་ཞིག་ཡོད། ད་�ར་དེ་
བ�ད་ནས་ང་དེ་དག་ཡང་བར་ཟེར་ི་འ�ག་ཁོང་ལ་མ�ོན་ཇ་བཏང༌། ང་�འི་སེམས་ི་གནས་�ལ་མ་
ཤེས་པར་བ་མཁན་ཡོད་ན་མཇལ་འད་དེ་མཛའ་མ�ན་ཆེ་མདོག་ཁ་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་རེད། ཁོང་་སར་
འོར་བས་�་འ�ིགས་པོ་རང་�ང་མི་འ�ག ཁོང་ལ་་མ�ོན་་�འི་ེ་ལེན་གང་ཟབ་�་དགོས་ན་
ནས་བཀའ་ཤག་�་མངགས་པ་ར་འོས་བབས་ི་མཛད་ོ་�་ིག་ས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕེབས་བ�་�་
མཁན་བཀའ་ོན་གཉིས་ནོར་ིང་བལ་ཏེ་ིན་ཐོག ི་ཉིན་ིད་ོན་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་ཁོང་ལ་གསོལ་
ོན་�ལ་འ�ག་ང༌། �་ིག་དེ་�ས་ཁོང་འདོད་ཁེངས་མ་�ང་བར་ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་་ཚབ་ལ་
འོས་པའི་�་ིག་མ་�ང་ཞེས་བོད་པ་རེད། དེར་བེན་ང་�ས་ཐོག་མའི་མཐོང་ང་ར་ི་གནས་�ལ་དེ་
མེད་པ་ཤེས་ོགས་�ང༌། གནས་�ལ་དེ་འའི་�ར་ན་་སར་ིར་ལོག་ས་ཏེ། ་དམར་ི་ག་པོའི་



དམག་�གས་མས་ང་མཐོང་བ་རེད། དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་འོར་ཏེ་་བ་གཉིས་ེས་་མིའི་དཔོན་
དམག་�མ་ོང་ཙམ་་སར་འོར། དེ་ེས་དམག་འབོར་གོང་ཙམ་ཞིག་འོར་ཞིང༌། དམག་དཔོན་ནི་ང་
གོ་ཧ་དང༌། ཐན་ཀོན་སན་རེད། བས་དེར་་ས་བའི་མི་ཕལ་པ་མས་ནས་དམིགས་བསལ་དོ་ང་དེ་ཙམ་
མ་ས་ཤིང༌། རང་གི་ལ་ཁབ་ལ་ཉམས་དམས་�ང་�ས་མི་ཕལ་པ་�འི་ོད་�ལ་འདི་འ་ཞིག་ཡིན་ི་
རེད་བསམ་པ་�ང༌། ཟ་ཆས་དང༌། ོད་ས་དགོས་�ལ་བོད་ནས་མ་གཏོགས་ཐོག་མའི་ཆར་་མིའི་དཔོན་
རིགས་དང༌། ང་�འི་ག�ང་དབར་འེལ་བ་ེད་ི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་�ས་དེ་ར་དགོས་�ལ་བོད་པ་
དེས་�ོང་ེར་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་�ང༌།



.

དེ་ནས་་མིས་ས་ཁང་གཡར་ལེན་དང༌། �ས་ཉོས་ས། ནོར་ིང་བལ་ཙམ་ི་གཙང་པོའི་འིས་�་
དར་�ས་ོ་ིད་གཏོང་ལ་་ས་བ་ཚང་མས་དགའ་བོ་ེད་པའི་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་་མིའི་
ོད་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས། ཁོང་�ས་འ�་ོན་ོང་ག་གཉིས་གཡར་དགོས་བོད་པའི་ོན་འབོར་དེ་
ཙམ་ག�ང་ནས་འེལ་མ�ངས་ནས་གཡར་གཏོང་མ་�བ་བས་དགོན་ཁག་དང༌། ེར་འ�འི་རིགས་ནས་
གཡར་ལེན་ས། ཟ་ཆས་རིགས་འ་མིན་གཞན་དག་མང་པོ་དགོས་�གས་བོད་དེ་�ོང་ེར་ནང་གི་མ�ན་
ེན་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཤིང༌། རིན་གོང་རིམ་འཕར་�་ིན་པ་རེད། དེ་ེས་དམག་དཔོན་གཞན་ཞིག་དང༌།
མི་�ངས་ོང་ག་བད་ནས། བ�་ཙམ་བར་འོར་ཏེ་ཁོང་�ས་ོད་ར་ཁག་གཅིག་ཟིན། ཁོང་�ར་བཟའ་
བཅའ་དགོས་�ལ་ི་འར་ིད་འོག་ང་�འི་བས་བདེའི་དཔལ་འོར་ཉམས་�ད་�་སོང༌། ་མི་�ས་
གང་ཡང་འེར་མེད་ཅིང༌། དགོས་མཁོ་མས་ང་�འི་ན་ཡོད་ི་ཐོག་ནས་ལེན་ཤག་ས་པར་བེན་ོ་
�ར་�་འ�་རིགས་བཟའ་བཅའ་མས་ི་རིན་གོང་བ་བ�་དང༌། མར་གོང་བ་ད�་ཙམ། དངོས་རིགས་
གཞན་ལ་རིན་གོང་བ་གཉིས་ག�མ་ཙམ་འཕར་བས་་སའི་མི་�ར་ོན་མེད་�་གེའི་ཉེ་འ�མ་�་སོན་
པའི་བསམ་ོ་ཐོག་མ་དེ་འཁོར་ཞིང༌། ་མི་ལ་མི་དགའ་བའི་མ་འར་�ག་�་ིན་ནས། �་�ག་�ས་ད་
ཅོར་དང༌། ་དམག་ལ་ོ་འཕེན་པ་སོགས་ས། མི་ན་པ་�ས་ང་བཟོད་ོམ་དཀའ་བའི་གས་མཚན་
ོན་ི་ཡོད་འ�ག བཀའ་ཤག་�་བདེ་�ག་�་འབོད་ེད་མཁན་མང་པོ་�ང་ཡང༌། ེད་ཐབས་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ་དམག་མས་བཅའ་ོད་ས་ཏེ། ཁོང་�ས་ང་�འི་བསམ་འཆར་དང་ལེན་དང༌། ག�ང་
ལ་རོགས་རམ་ེད་�་་ཅི། ཁོང་�འི་དགོས་མཁོ་ཉིན་བཞིན་ཇེ་མང་�་སོང༌། འ�་ོན་ཉིས་ོང་དགོས་
�ལ་བོད་པ་ཡང་ང་�ས་ཐབས་འ�ལ་ེད་དགོས་པ་�ང་བའི་མིང་ལ་�་ལོན་བཏགས་ཤིང༌། ཚབ་ིན་བོད་
�་བཟོ་་བ�གས་ཏེ་ོད་�་ཡིན་�ལ་དམག་དཔོན་�ས་བོད་ང༌། དེ་དག་ལག་ལེན་ས་ཡོད་པ་མ་རེད།

བོད་ནང་གནས་�ལ་�ག་པོ་ནས་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་�ར་་སའི་ནང་་མིའི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་འོར་ཞིང༌།
ང་ཅིན་་ནས་�གས་འ�་ན་རིང་�གས་བ�ག་པའི་ནང༌། བཀའ་ོན་�་འབོད་འ�གས་ས་ཤིང༌། མི་
མང་ལ་ངེས་པར་དགོས་ཁོ་གལ་ཆེའི་རིགས་དང༌། བཙན་འ�ལ་མཁན་ི་རེ་འ�ན་བ�བ་�་ཉེ་ོམས་ེད་
�འི་ལས་འགན་དེ་ིད་ོན་་ཁང་པར་བབས་པ་རེད། ཁོང་ནས་བོད་དོན། བོད་མི་མས་ོམ་�ང་ཆོས་
ེད་པ་ཡིན་བས་ལ་ི་ཐོན་ེད་རང་ཉིད་ེངས་ཙམ་ལས་མེད། ཁ་ག་ན་�་ཡོད་རིགས་ནས་་
དམག་མས་ལ་་བ་རེ་ང་ལས་མི་ེངས། ོ་�ར་�་ཐོན་ེད་མང་པོ་བཟོ་མི་�བ། ་སར་དམག་�གས་
ཆེན་པོ་འདི་འ་ཉར་དགོས་པའི་�་མཚན་མེད། ེད་�ས་ལ་ི་�ང་ོབ་ེད་དགོས་ན་ད�ང་དམག་



མས་ས་མཚམས་�་གཏོང་དགོས། �ོང་ེར་ནང་དཔོན་རིགས་འགའ་ཤས་དང༌། ་�ང་གང་འཚམས་
བད་ན་འ�ིགས་ཞེས་བསམ་�ལ་མས་�མ་མེད་གསལ་པོར་བོད་འ�ག

་མིས་ཐོག་མའི་ཆར་ལན་འདེབས་མཁས་པོ་ས་ཏེ་དམག་དཔོན་ང་ཅིང་ས་བོད་གསལ། ང་�འི་
ག�ང་ནས་�ོས་མ�ན་ལ་མིང་གས་བཀོད་གསལ་ར་་དམག་བོད་�་འཇོག་དགོས་ཤིང༌། ོད་ས་དང༌།
ཟ་ཆས་ོད་དགོས། ཁོང་�་ནི་བོད་ི་ཐོན་ེད་ཡར་ས་དང༌། བཙན་ལ་རིང་�གས་ི་བཙན་�གས་འོག་
ནས་�ང་ོབ་ེད་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན། བོད་དོན་མས་རང་མགོ་ཐོན་པ་དང༌། ས་མཚམས་ི་�ང་ོབ་བོད་
མིས་ེད་�བ་ན་་དམག་མས་་ནག་�་ིར་ལོག་ིན་པས་ཆོག་ཅེས་དང༌། ོད་�་ེད་རང་�འི་ང་
པའི་ེང་ལངས་�བ་ན་ང་�ར་ོད་�ོགས་བོད་ང་ོད་ི་མ་རེད་ཅེས་སོགས་བོད་འ�ག

་ཁང་པས་བོད་གསལ། ས་�འི་ས་མཚམས་�་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་་མི་མ་གཏོགས་མེད། ང་�་རང་
མགོ་ཐོན་ནས་ལོ་བ་ག་མང་པོ་ིན་སོང༌། ཞེས་དང༌། ཡང་�གས་འ�་གཞན་ཞིག་ལ་ཁོང་ནས་དམག་
དཔོན་དེར་བོད་གསལ། ོད་�་བོད་�་རོགས་རམ་ཆེད་ཡོང་�ལ་བོད་�ས་ང༌། ད་ཕན་རོགས་རམ་
གང་ཡང་ས་མ་སོང་བ་མ་ཟད། ་མི་བོད་�་ཡོད་པ་ཙམ་ིས་ང་�ར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་འ�ག ་མིས་
ལས་ཀ་ཇི་ས་ལ་མི་མང་ནས་ཁོང་ོ་དང༌། འདོད་པར་མི་འབབ་པ་�གས་ཆེར་འ�ོ་བཞིན་འ�ག ཡང་ཁོང་
ནས། ིར་བཏང་གནད་གལ་མེད་ང༌། ང་�ར་གནོད་འགལ་ཆེ་བ་ཞིག་�ོང་ེར་་སའི་ཉེ་ོར་སེམས་
ཅན་ི་�ས་པ་མེར་བེགས་གཏོང་བ་འདིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་ལ་གནོད་ཅིང༌། འདི་ལ་མི་དགའ་བ་ེད་ི་
འ�ག་ཅེས་བོད་འ�ག

དེར་ང་ཅིང་ས། མི་མང་ནས་དགའ་བོ་མི་ེད་པའི་�་ེན་ལ་གོ་བ�ར་མ་ས་པར་དགའ་བོ་མི་ེད་
མཁན་ང་�འི་ག�ང་ནས་བཀག་འགོག་ེད་དགོས་ཞེས་དང༌། མི་མང་�ས་ོམ་དིལ་�་་མིར་མི་དགའ་
བའི་�་གཞས་ལེན་�ལ། ད་�ང་ཁོང་ནས་བོད་མི་�ས་་མིར་མ�ན་ལམ་ལེགས་པོ་ེད་དགོས་ོར་ི་
ཡིག་ཟིན་ཞིག་་ཁང་པར་ད་དེ་འདི་བཞིན་ིལ་བགས་་དགོས་བོད་པར། ་ཁང་པས་ཡིག་ཟིན་དེ་
ོག་བས་ོམ་དིལ་�་�་གཞས་བཏང་མི་ཆོག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་བས་ཁོང་ནས་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་འེལ་
ཆགས་པོ་ཞིག་ས་འ�ག་ང༌། ངའི་བསམ་པར་དེ་ལ་་མི་ཁོང་ོ་ཞི་ཐབས་�ང་ཡོད་ི་མ་རེད།

�གས་འ�་ཐེངས་མང་དེ་ར་�གས་བས་་མིའི་བོད་ནན་ཇེ་ཆེར་ིན་ཞིང༌། ་རིགས་མས་བོད་�་
རོགས་རམ་ཆེད་ཡོང་�ལ་གོ་ོགས་གསལ་པོར་ཡོང་ཐབས་ེད་ི་ཡོད་ང༌། མི་མང་ནི་་མིར་མ་
འར་་ོད་ཉིན་རེ་ནས་ཇེ་�ག་�་ར། མི་མང་ནས་་མིའི་འགོ་འིད་ལ་ོན་བོད་ེད་ཆེད་�གས་འ�་
�གས་པ་དེ་དག་བཀག་འགོག་ེད་དགོས་ཞེས་་མིས་བཀའ་ཤག་�་ཡང་ཡང་བོད་པ་ར་བཀའ་ཤག་



ནས་བཀག་འགོག་ས་ང༌། མི་མང་ནས་ང་�་ོགས་ངལ་ཆེ་བས་་མི་ིར་ལོག་འ�ོ་དགོས་ཟེར་བ་
སོགས་ིས་ཏེ་ོམ་ནང་ཡི་གེ་ར་འ�ེམས་ས་པ་རེད། དེར་མ་ཟད། �གས་འ�་�གས་མི་ཆོག་པ་བཟོས་
ཡོད་ང༌། ཁོང་�ས་�གས་འ�་ཆེན་པོ་ཞིག་�གས་ཏེ་�ག་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང༌། མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
�ལ་དང༌། ་སའི་གནས་�ལ་ཛ་ག་ཆེ་�ལ། ་སར་་མི་དཔོན་རིགས་འགའ་ཤས་ལས་དམག་མི་
མས་ིར་འཐེན་དགོས་�གས་སོགས་ིས་ཏེ་ངོ་བ�ས་གཅིག་་མིའི་དམག་དཔོན་�་དང༌། གཅིག་བཀའ་
ཤག་ལ་ད་འ�ག ་་མིས་ཟེར་ན། དེ་ནི་བཙན་ལ་རིང་�གས་པས་འ�ལ་ོད་ས་�གས་དང༌། ་
སར་ོག་་བཟོ་མཁན་ཆེད་མངགས་ཡོད་�གས་བོད་ཅིང༌། བས་ཤིག་ང་ཅིང་་ཁོང་ོ་དང་བཅས་
བཀའ་ཤག་�་ཡོང་ེ་བོད་གསལ། པི་ཅིང་�་མིང་གས་བཀོད་པའི་�ོས་མ�ན་བལ་བཤིགས་གཏོང་
མཁན་ི་འགོ་འིད་ནི་ིད་ོན་གཉིས་ཡིན་�ལ་བོད་འ�ག

ོ་ཤས་ཅན་ི་གནས་�ལ་ཡོང་ངས་འདི་�་བཙན་འ�ལ་�ང་བའི་ཉམས་ོང་ཅན་ི་ལ་ཁག་ནས་ཤེས་
ོགས་ཡོང་གི་རེད། བཙན་གནོན་ེད་མཁན་�་རོགས་རམ་ེད་མཁན་ཡིན་�ལ་ིས་ཡོང་གི་ཡོད་ང༌།
དེའི་བསམ་�ལ་ཇི་ཡིན་�ས་ང་བོད་པ་དཀའ། བཙན་གནོན་ེད་ལ་མི་མང་ལ་རོགས་རམ་མི་དགོས་
པ་ཤེས་ནས་ཡ་མཚན་�་ར། ་མིས་མི་མང་གི་འདོད་པ་མེད་པའི་མ་འར་མཐོང་ེ་ིར་ལོག་མ་ས་
ཤིང༌། མི་མང་གི་རེ་འདོད་ང་མ་བ�བ་པར་བཙན་གནོན་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་གཡོག་རང་ལ་�ང་བ་དེ་
གཞན་ལ་འགེལ་ས་འ�ལ་ཞིང༌། བོད་ནང་བོན་དི་ེད་པའི་ཐོག་མ་ནི་ཁོང་རང་�འི་བསམ་ལ་�་ར་
པའི་བཙན་ལ་རིང་�གས་པ་དང༌། ངའི་ིད་ོན་་ཁང་པ་ཡིན། འོན་ང༌། ེད་ངས་དེ་ལ་ེས་འས་
བཟང་པོ་འ�ང་བ་དཀའ། མི་མང་མི་དགའ་བའི་མ་འར་དེ་བཙན་�གས་ིས་�ས་ན་�ང་�་ལས་
གནོན་མི་�བ། བཙན་�གས་ཇི་ཙམ་ས་པ་དེ་ཙམ་ིས་མི་དགའ་བའི་གནས་�ལ་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བ་དེ་ཚང་
མས་གསལ་པོར་ཤེས་ི་ཡོད་ང་་དམར་ནས་ད་་ཤེས་�ར་བད་ཡོད་པ་རེད།

གནས་�ལ་ཛ་ག་ཅན་དེ་འའི་བས། མ་ན་ི་མི་�་ཡང་ངའི་ར་ཡོང་�ས་བཀའ་ཤག་དང། ལས་
ངས་གཞན་དག་བ�ད་དགོས་ན་ཡང༌། ་མིས་དེ་ར་མིན་པར་ཐད་ཀར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། ཐོག་མའི་
ཆར་ང་དང་�ག་འད་བས་ིད་ོན་གཉིས་ནས་ན་ལ་ོབ་ོན་ེད་ི་ཡོད་ང༌། བས་ཤིག་ིད་ོན་
ོ་བཟང་བ་ཤིས་ི་བོད་ོགས་གཅིག་ལ་ང་ཅིང་་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་ལངས་སོང༌། ང་རང་ལོ་�ད་དེ་
འར་མི་ན་ཞིག་་ོད་དེ་་�་མཐོང་ེ་ཧ་ལས་�ང༌། ངེད་ལོ་ན་�ང་ཡང་ཁོང་ོ་ཞི་འཇགས་ེད་�་
བ�ག། དེ་ནས་ན་གཅིག་�་�ག་འད་ེད་དགོས་པའི་འགོ་འ�གས་ས། ཁོང་�་ངའི་ར་ནམ་ཡོང་
བས་�ང་དམག་མཉམ་འིད་ིས་ོད་ཁང་ོ་འགག་�་འཇོག་གི་འ�ག དེ་དག་ོད་�ལ་ངན་པ་ཙམ་
ལས་མིན་ཡང་གནས་�གས་ཤེས་མཁན་བོད་མི་�་ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད།



་མི་དང༌། ་ཁང་པ་མཐའ་མའི་ེང་ོད་ཡོང་ས་ནི་བོད་ི་དཀའ་ངལ་ོར་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཐོག་�ང་འ�ག
ང་ཅིང་་ནས་དམིགས་བསལ་ི་�གས་འ�་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�་བོང་ཐོག ངའི་ིད་ོན་དང༌། བཀའ་
ོན་མས་འབོད་འ�གས་དང་འེལ། ་མིའི་ཞི་ག་དཔོན་རིགས་མཐོ་རིམ་མས་ང་བོད་འ�གས་
ས་པའི་སར་དམག་དཔོན་དེས་བོད་གསལ། བོད་དམག་མས་བཅིངས་བོལ་དམག་ལ་བ�ར་བའི་�ས་
�་བབས་�གས་དང༌། དེའི་ེད་ཐབས་�། བོད་དམག་གཞོན་�་འདེམས་བ�གས་ིས་་སར་་མིའི་
དམག་ར་ནང་ོབ་ོང་�་གཏོང་དགོས། དེ་ནས་ཁོང་�་སོ་སོའི་དམག་ར་�་ིན་ཏེ་ིངས་ལ་ོབ་ོང་
ེད་�བ་�གས་བོད་པ་རེད།



.

དེ་ལ་་ཁང་པས་ར་ལས་�གས་ཆེས་བོད་དོན། བསམ་འཆར་དེ་ནི་དགོས་དོན་མེད་ལ་ཁས་ལེན་�བ་
པའང་མ་རེད་ཅེས་དང༌། ཁོང་ནས། ་ནག་�་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་མིང་གས་བཀོད་�ལ་་
མི་�ས་བོད་པ་དེ་དག་ང་�འི་མི་མང་ནས་ཁས་ལེན་ས་པ་མེད། �ོས་མ�ན་ནང་གི་དོན་ཚན་མས་ལ་ནི་
་དམར་རང་ཉིད་ནས་ཡང་ཡང་འགལ་འདས་ས། བོད་ཤར་ོགས་ད་�ང་་མིའི་དམག་འོག་�་ཡོད། ས་
ཆ་དེ་མས་བོད་ག�ང་ལ་ོད་དགོས་ང་ད་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ལ་ོལ་འ�ངས་ས་པ་ནི་བདེན་འེལ་
ཞིག་མ་ཡིན། ཞི་བའི་�ོས་མོལ་ེད་བས་་མིའི་ད�ང་དམག་དངོས་�་ས་ཐོག་�་བཙན་འ�ལ་ས་པ་
རེད། བོད་དམག་་དམག་�་བ�ར་�འི་ཐད་བཅོས་བ�ར་ོར་བོད་མིར་བཙན་ཤེད་མི་ེད་པ་�ོས་མ�ན་
ནང་གསལ་ཡོད། བཅོས་བ�ར་དེ་ལ་བོད་མིས་དགའ་མོས་མི་ེད་ཅེས་བོད་ཅིང༌། ིད་ོན་ཁོང་རང་ལ་
འདོད་བབས་མ་�ང་བ་རེད།

་མིའི་དམག་དཔོན་�ས་བོད་གསལ། དོན་གནད་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་མིན། བོད་ག�ང་ནས་དགག་་
ེད་པའི་�་མཚན་མཐོང་གི་མི་འ�ག་ཅེས་དང༌། ཡང་ཁོང་�ས་བསམ་འཆར་བཏོན་གསལ། བོད་ི་ལ་
དར་དེ་མས་བོད་ི་དམག་ར་ཁག་ནས་ཕབ་ེ་་མིའི་དར་ཆ་འ�གས་དགོས་�ལ་བོད་པར། ་ཁང་
པས། ་མིའི་དར་ཆ་བ�གས་ན་བོད་དམག་གིས་ཕབ་ི་རེད། དེ་ར་�ང་ན་ངོ་ཚ་བོ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་
དང༌། དར་ཆའི་ོར་ོད་ེང་བས་་ཁང་པས། བོད་�་་མིས་བཙན་འ�ལ་ས་ཟིན་པར་བེན་འེལ་
ལམ་བཟང་པོ་ེད་དགོས་�ལ་བོད་པ་དེར་ིང་པོ་མེད་པ་ཞིག་རེད། མི་ཞིག་གི་མགོ་ལ་བངས་ཏེ་ཀ་ལི་
བཅག་ནས་ག་མ་བམ་པར་ཡོད་�ས་�་དེ་དང་ལམ་སེང་�ོགས་པོ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ར་རེད་ཅེས་
བོད་པ་དེར་་མི་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཤིང༌། ཉིན་ག�མ་ཙམ་ེས་�གས་འ�་འ�གས་�་ས་ཏེ་དེ་ཉིན་
�གས་འ�་�ོལ་འ�ག

འ�ས་མི་�་ཡང་བར་�གས་འ�མས་བས། དམག་དཔོན་ཕན་མིང་ནས་་ཁང་པར་བོད་གསལ།
ེད་ནས་ཁར་སང་ག�ངས་པའི་བཀའ་མོལ་ནང་ནོར་འ�ལ་�ང་མི་འ�ག་གམ། ཞེས་དགོངས་སེལ་�་
རེས་ིས་པར། ་ཁང་པས་ོན་མ་ར་ལས་བ�ར་བཅོས་མ་བཏང་བའི་ཐོག་བོད་གསལ། གནས་�ལ་
ང་པོར་བོད་�་ནི་ང་རང་གི་ལས་འགན་ཡིན། བོད་ཤར་ོགས་�་་མིས་བཙན་གནོན་ས་�ལ་ེང་
�གས་�ང་བ་དེས་བོད་མིའི་ོ་བག་མི་ཕེབས་པར་ིན་པ་རེད། གལ་ཏེ་དམག་མིའི་ོར་་མིའི་བསམ་
འཆར་མས་ངས་ན་དམག་མི་ཙམ་མིན་པར་མི་མང་ནས་ང་མ་འར་ངན་པ་བན་ི་རེད་ཅེས་བོད་
འ�ག



དེ་ལ་དམག་དཔོན་ཕན་མིང༌། ཁོང་ོ་བཟོད་ོམ་མ་�བ་པར་་ཁང་པས་ལོག་�་ི་ལ་བཙན་དབང་ལ་
ཁབ་ི་དབང་�གས་དང་འེལ་བ་ས་�ལ་བོད་ཅིང༌། ད་ཅོར་ཆེན་པོའི་ངང་་ཁང་པ་ལས་འར་ིར་
འཐེན་དགོས་�ལ་�་ལའི་་མར་�་�་ཡིན་ཞེས་བོད་པར་་ཁང་པས། �་ལའི་་མས་ངས་ནོར་འ�ལ་
ས་པ་གཟིགས་ཡོད་ན་ལས་འར་ལས་ག་པ་ོག་ང་གཏོང་གི་ཡིན། དེ་མིན་་མིས་ང་�ར་བཀའ་
གནང་དགོས་དོན་མེད། ་མིའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ཐག་ཆོད་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པར། དེར་ང་ཅང་ས་བར་
འཚངས་ིས་བོད་དོན། ད་་ཕན་མིང་ནས་བོད་དོན་ལ་ན་�་ནོར་འ�ལ་�ང་ཡོད་བས་དོན་གནད་དེ་
�ར་བདག་ོད་མ་གནང་ཞེས་བོད་འ�ག ་�གས་འ�་དེར་�ོས་མ�ན་གང་ཡང་མ་�ང་བར་�ོལ་བ་རེད།
ང་ཅིང་ས་བས་དེར་དོན་གལ་�ང་�་བཏང་ཡང༌། དེ་ེས་ན་ལ་ན་�་ཞིག་བཏང་འོར་ནང༌། ་
ཁང་པར་བོད་དང་་ནག་མ�ན་འེལ་ེད་འདོད་མི་འ�ག་ན་ཁོང་གི་ལས་འར་ིར་འཐེན་དགོས་�གས་
ིས་འ�ག་ཅིང༌། དེ་ོར་བཀའ་ཤག་�འང་བོད་འ�ག བཀའ་ཤག་ནས་ིད་ོན་གཉིས་ཀ་དགོངས་པ་�་
བ�ག་ན་ལེགས་�ལ་བསམ་འཆར་ད་�ང་ཞིང༌། གནས་�ལ་དེ་ེ་མཐར་�ག་བས་དཀའ་�གས་ཅན་ི་
ལས་ཀ་ཞིག་ེད་དགོས་པ་�ང༌། ་ཁང་པས་ིང་ོབས་ཆེན་པོས་་མིར་ལན་འདེབས་ས་པ་དེར་ན་
བི་མཐོངས་ཆེན་པོ་ཡོད་ང༌། ཡང་ན་་ཁང་པ་�་མ�ད་ལས་ཀ་ེད་འ�ག་�་དང༌། ཡང་ན་་མིའི་ངག་
བཞིན་ིར་འཐེན་ེད་�་དེ་གཉིས་རེད།

དེ་ལ་གནད་དོན་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་་ཁང་པའི་�ས་ོག་གི་ཉེན་ཁ་དང༌། གཉིས་པ་མ་འོངས་པའི་བོད་ི་
གནད་དོན་དེ་རེད། ་ཁང་པའི་�ས་ོག་ནི་ཁོ་རང་གིས་ཉེན་ཁའི་ནང་བ�ག་ཟིན་པ་དང༌། ངས་ལས་འར་
�་མ�ད་ིས་བཞག་ང་་མིས་ཐབས་་�གས་ཤིག་ེད་�་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

དོན་གནད་དེ་�འི་ོར་�ས་ན་རིང་པོའི་ོན་ནས་�་མཚན་�ང་ཡོད་ཅིང༌། ན་ནས་ལ་ིའི་ིད་དོན་ི་
ོབ་ོང་ནི་ས་མེད། ཆོས་ི་ོབ་ོང་གིས་དོན་གནད་འདི་�ར་བེད་ོད་ེད་ཐབས་དཀའ་ཡང༌། ཆོས་ི་
ོབ་གཉེར་ནི་ལམ་ོན་ངེས་གཏན་ཞིག་ཡིན་པར་ར་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་ར་ད་�ང་ཡང་ཡོད།

ངའི་བསམ་པར། ང་�ས་�་མ�ད་་མིར་ངོ་ོལ་དང༌། ཁོང་ོ་བངས་ན། འཁོན་འ�ག་�ན་མི་འཆད་
པ་ལས་དོན་ཕན་ཡོང་�་མེད། འཁོན་འ�ག་�ང་ན་མ�ན་ཆ་དང༌། ིགས་འ�གས་མེད་པའི་མི་མང་ཐོག་
ོང་�ན་ཡོང་གི་རེད། ང་�ར་རེ་ལམ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་�ོས་མ�ན་ནང་ཁས་ལེན་ས་པའི་དོན་ཚན་�ག་
ཤོས་ི་ལེགས་ངོ་ཆེ་བ་མས་ལ་སོར་གནས་ཡོང་བ་ེད་�ོགས་ཞེས་རེ་�ག་་�་ཙམ་རེད། ང་�ས་ལོ་
མང་རིང་འ�་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་�་བཟོད་ན་ཆེན་པོས་ངང་�ག་ས་ན་ནམ་ཞིག་རང་དབང་�ང་ཟད་
ཙམ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གང་�བ་ཅི་�བ་ིས་་མི་དང་མཉམ་�་ལས་དོན་ེད་དགོས།
དེ་ར་མ་�ང་ན་ཞི་བའི་ོལ་ེང་ེད་དགོས། ག་པོའི་ངོ་ོལ་ལག་ལེན་ེད་མི་�བ་པ་མ་ཟད། ཆོས་



ོགས་དང་ཡང་མི་མ�ན་པ་ཞིག་རེད། ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ནི་སངས་ས་ི་ཆོས་དང་ཡང་མ�ན་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་ན་རང་ཡིད་ཆེས་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངོས་རང་བོད་ི་ཆོས་�གས་ཁག་གི་འགོ་
འིད་ཡིན་བས་དེ་ལ་བི་འཇོག་མ་ས་མ�་མེད་ཡིན། ང་�ར་དམའ་འབེབས་དང༌། མི་ལོ་ོང་ག་ོན་
ི་ཕ་མེས་ནས་�ང་བའི་�གས་ོལ་་ཆེར་འ�ན་པ་མས་རེ་ཞིག་བོར་བག་་�ར་ར་ང་བཟོད་ོམ་
ེད་དགོས་པར་མཐོང༌།

ངས་ོ་ཕམ་ངང་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་འཆར་ར་ིད་ོན་གཉིས་ལས་འར་དགོངས་�་་དགོས་བོད་
ཅིང༌། ིད་ོན་གཉིས་ངའི་སར་འད་འོར་བས་ཁ་བཏགས་དང༌། འ་པར། དངོས་ེས་བཅས་ད་པ་
ཡིན། ངའི་གནས་ངས་ཇི་ཡོད་ནི་ཁོང་གཉིས་ིས་ཤེས་ི་ཡོད་ཤག་རེད་མ་ཞིང༌། ་མིའི་བད་
འདོགས་ེད་ལ་�་ར་�་ིད་ོན་བསོས་ཏེ་དོན་ཕན་མེད་བས་ིད་ོན་གསར་པ་བོ་གཞག་མ་ས་
པར་འགན་འར་ངས་འར་ན་ལེགས་པར་བསམ་�ང༌། གང་ཡིན་ཞེ་ན། བོད་མིའི་མཐོང་ང་ལེགས་པ་
ཡོང་གི་རེད། དེ་ེས་་ཁང་པ་་གར་�་ཕེབས་ཏེ་ིད་ོན་གནང་ཡང༌། ད�ང་ན་མཐོ་བས་དེང་བས་
དགོངས་�ས་ལས་མེད་�་བ�གས་ཡོད་ཅིང༌། ད་�ང་ན་ལ་ོབ་ོན་གནང་བཞིན་ཡོད། ོ་ཕམ་ངང་བོད་
�ར། ༡༩༥༩ ལོ་ན་བོད་ནས་ཡོང་ེས་ིད་ོན་ོ་བཟང་བ་ཤིས་་མིས་བ�ན་འ�ག་གིས་ིར་ོས་
�བ་མི་འ�ག དོན་གནད་དེ་ཐག་ཆོད་�ང་བས་་མི་དགའ་མོས་�ང་ེ་ང་�ར་མ་འར་ོན་ངས་ན་
�་ག་�་ིན་སོང༌། ་མིས་བཀའ་ཤག་�་བསམ་འཆར་བོད་གསལ་�། བོད་ི་ག�ང་ཞབས་དང༌། ་
རིགས། �ང་པ། དེ་མིན་གཞན་དག་གི་འ�ས་མི་�གས་པ་ཞིག་་ནག་�་བཏང་ེ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཇི་
ཡོད་ལ་་ོར་ེད་འ�ག་དགོས་ཟེར་བ་ར་ང་�ས་ཁས་ལེན་ིས་མི་འ�ོ་འདེམས་གཏོང་ས། ཁོང་�་
་ནག་�་་ོར་ནས་ིར་ལོག་ེས་ྋན་�་ཞིག་བཏོན་པ་དེ་དག་་མིའི་འ�ོ་འིད་�ས་ིས་པ་ཚང་
མས་ཤེས་གསལ་རེད།

དེ་ེས་ན་་ནག་�་་ོར་�་མ�ོན་འབོད་ས་�ང༌། བས་དེར་ང་�འི་ག�ང་དང༌། བོད་ནང་ཡོད་པའི་
་མིའི་འགོ་འིད་�་འེལ་བ་ན་�་ལེགས་�་ིན་ཡོད་ང༌། ོ་ཕམ་ཞིག་ལ་བོད་མི་མང་གི་ཡར་ས་
ོར་ལས་དོན་གང་ཡང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ་ནག་གི་འགོ་འིད་མཐོ་ཤོས་དང་ངོས་རང་�ག་འད་ིས་
�ོས་མ�ན་ནང་ཁོང་�ས་ཁས་ལེན་ཇི་ས་མས་ལག་ལེན་བར་དགོས་བོད་ན་མ་ེ་་ནག་�་འ�ོ་
�ར་གཏན་འཁེལ་ས་པ་ཡིན།། །།



.

ལེ�་��་པ། ་མི་�ང་ན་ནང༌།
༄༅། །ངོས་་ནག་�་འ�ོ་�ར་་སའི་མི་མང་མས་འདོད་བབས་མེད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་་ནག་�་ིན་ན་
ིར་ལོག་ེད་་�བ་མ་པའི་འཇིགས་ང་ཡོད་པ་དེ་ར་ཡང༌། རང་ལ་བ�ན་ཉར་ས་ོགས་འཇིགས་
ང་མ་�ང་ཞིང༌། འ�ོ་དགོས་པ་རང་གི་ལས་འགན་�་མཐོང་ནས་སེམས་ཐག་བཅད་དེ། ནོར་ིང་�་ཆོས་
ོགས་ི་མཛད་ོ་མི་འབོར་ཆེན་པོ་འ�མས་པའི་བས་ཤིག་�་ན་ནས་ལོ་གཅིག་ནང་ིར་ལོག་་�འི་
ཁས་ལེན་ས་པ་ཡིན། བས་འདིར་པི་ཅིང་�། ་ནག་གི་་ིམས་གཏན་འབེབས་ེད་�འི་�གས་འ�་
ཆེན་པོ་ཞིག་�གས་�འི་�་ིག་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ནང་བོད་ལ་འ�ས་མི་བ�འི་ོད་ས་ད་ཡོད་པ་རེད།
བས་དེར་་རིགས་ི་འ�ས་མི་མས་འདེམས་བ�གས་ས་ཏེ་བོས་�གས་དང༌། བོད་ི་འ�ས་མི་
མས་ན་ནས་བོ་གཞག་ེད་དགོས་བོད་འ�ག ་ནག་ག�ང་གིས་བསམ་འཆར་བཏོན་གསལ་ལ་
འ�ས་མི་དེ་མས་ི་འགོ་འིད་ན་ནས་ེད་དགོས་པ་རེད། མི་མང་པོའི་བསམ་པར་�གས་འ�འི་འ�ས་
མི་་�་�་ལའི་་མའི་གོ་གནས་དང་མི་མ�ན་པར་བསམ་ི་ཡོད་འ�ག་ང༌། ཁོ་བོའི་བསམ་པར་དེ་ར་
མ་ས་ན་ཁེ་ཕན་ཐོབ་�་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། ད་་ང་�ར་ཡོད་�གས་ི་ནང་གི་རང་དབང་དེ་ཡང་
བག་ཉེན་འ�ང་ཞིང༌། དེ་ལ་མོས་མ�ན་ས་ན་་མིས་ཁས་ལེན་ས་པ་མས་ལག་ལེན་ེད་འ�ག་�ར་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་ིད་མ་པ་�ང༌།

�་མཚན་དེ་དག་ལ་བེན་ནས། ༡༩༥༤ ལོ་ན་་ས་ནས་ཐོན་�འི་ིད་�འི་ཁར་ཆོས་ི་མཛད་ོའི་སར་
་སའི་མི་མང་ཁོ་བོ་དགའ་ེལ་ཆེད་�་འ�མས་བས་ཁོང་�་ོ་བའི་མ་འར་གསལ་པོར་ོན་བས་
ན་ི་ལ་�་ོགས་ཐོན་ཐོག་མའི་བས་དེར་དགའ་ིད་�་་བའི་གོ་བས་མ་�ང༌།

ན་མོ་ཌོར་ནང་ཐག་རིང་གི་འ�ལ་ལམ་�་�གས། ་སའི་ནང་་མིའི་མོ་ཌོར་རེ་ང་འོར་ཡོད་པ་དམག་
མིའི་ཁོངས་ཡིན་ཞིང༌། བོད་ི་ཤར་དང༌། �བ་ང་ལ་དམག་ིད་ི་འ�ལ་ལམ་བཟོ་བཞིན་�་ཡོད། དེ་
འའི་ལམ་བཟོ་དེ་ནི་ང་�ར་བཙན་གནོན་དང༌། འདོད་ོར་མི་འབབ་པའི་་བ་ཞིག་ཡིན། ལམ་བཟོར་ལས་
་�ང་ཞིང༌། �ས་ང་་མིའི་བལ་འདེད་དང་ལེན་མ་ས་བས་ང་�འི་ག�ང་ནས་བོད་མི་མང་པོ་
བཙན་བཀས་གཏོང་དགོས་�ང་བ་མ་ཟད། མི་མང་གི་ས་ཆ་མང་པོ་ཚབ་ིན་མེད་པར་ལེན་དགོས་ང་�ང༌།
ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ེད་�ས་ི་ས་ཆ་ངས་རིགས་ལ་ང་�འི་ག�ང་ནས་ིན་ཚབ་ོད་དགོས་བོད་ང༌།
དེ་གའི་ཉེ་ོར་སོ་ནམ་ེད་�ང་གི་ས་ཞིང་གཤིན་པོ་ཐོབ་པ་དཀའ། ང་�འི་ལ་�ང་ཡར་ས་འ�ོ་དགོས་ན་



འཁོར་ལམ་ངེས་པར་དགོས་ང༌། ་མིའི་ལམ་བཟོ་ེད་ངས་དེ་ིམས་�གས་དང་འགལ་བ་མ་ཟད། ང་
�འི་མི་མང་�ར་གནོད་ོན་བཏང་བ་ཞིག་ང་ཡིན།

་ས་ནས་མལ་ལེ་ད�་བ�་ཙམ་ི་སར་མོ་ཌོར་ནང་བོད་ཅིང༌། དེ་ནས་ལམ་བཟོ་ེད་ཙམ་ལས་མ་ཟིན་
བས་དེ་འི་བོད་མིས་ོ་མོས་ི་བ�ོད་�ལ་ར་་ཐོག་�་བོད་པ་ཡིན། ཆར་ཞོད་ཤིན་�་ཆེ་བས་ལམ་
བ�ོད་དཀའ་ཞིང༌། ས་གནས་འགའ་ཤས་�་་བཞོན་མ་�བ་པར་འདག་འདམ་ནང་ང་བ�ོད་ེད་དགོས་
པ་�ང༌། རི་ེབས་འ�ོ་ལམ་འགར་རི་ེང་ནས་ག་ོ་ཆེན་པོ་བ་�ང་གིས་�་�་བ་ཙམ་ི་གཡང་
གཟར་འོག་�་ནང་�་�ང་གི་འ�ག ེད་ཙམ་བཟོས་ཟིན་པའི་བ�ོད་ལམ་དེ་ནི་ཉེན་ཁ་ཤིན་�་ཆེ་ཞིང༌། ང་�་
འ�ལ་བོད་བས་མི་ག�མ་དང༌། ་ེལ་མང་པོ་ཤི་གོད་�ང་སོང༌།

དེ་ནས་ཉིན་བ�་ཙམ་ི་རིང་འཇིབ་ནང་བོད་དེ་བ�ོད་ལམ་�བ་པོ་འ�ག ་ཉིན་ེས་མ་��་གི་རིང་ང་�འི་
བ�ོད་ལམ་འཁེལ་སའི་ལ་མི་མས་བོད་མི་ཤ་ག་ཡིན་ང༌། ངའི་ེས་ལ་ར་ལོ་མང་ོན་ནས་་
མིས་བང་ེ་དབང་བ�ར་ས་པ་ཞིག་རེད། ལ་མི་མས་བོད་རིགས་ཡིན་པར་བེན་ན་ོད་ཞག་གང་
�་འཁེལ་ཡང་ཁོང་�ར་མཇལ་ཁ་གཏོང་དགོས་པ་�ང་ཞིང༌། ན་་ནག་ནས་ིར་འཁོར་བས་ཁོང་�ས་
ང་མཉམ་�་ཉིན་ཤས་ོད་དགོས་པའི་བོད་ནན་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག

དར་ེ་མདོའི་ས་ལ་�་བོད་ི་ལོ་�ས་�་�གས་པའི་ལ་ཞིག་བལ་བ�ོད་ས་ཤིང༌། དེ་ནི་ར་ི་་
བོད་ས་མཚམས་་�་ཡིན། རི་དེའི་ཕར་ོགས་�་འོར་བས་ང་�་ི་ལ་ི་ལ་ཞིག་�་འོར་པའི་
ང་བ་ཤར་ི་འ�ག ། ལ་མི་དེ་མས་་མི་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་�འི་ཁང་པ། ོན་ཆས། མ་འར་སོགས་
གང་ཅི་ནས་བོད་པ་དང་མ་པ་ཐ་དད་རེད། ལམ་ཁར་་མིའི་ཇ་ཁང་སོགས་མཐོང་བས་་ནག་�་འོར་
བའི་གས་མཚན་གསལ་བོ་འ�ག ་ནག་གི་�ོང་ེར་ིན་�་བར་མོ་ཌོར་དང༌། དེ་ནས་ཤིའི་ན་བར་
གནམ་� དེ་ནས་དམིགས་བསལ་ི་མེ་འཁོར་ཐོག་པི་ཅིང་�་ཤར་བོད་ས། ལོ་ཤས་གོང་ནས་ངས་
འ�ལ་འཁོར་ི་རིགས་ལ་དོ་ང་དགའ་མོས་ཆེ་བབས་ལ་གཞིགས་ན། མེ་འཁོར་དང༌། གནམ་�ར་དངོས་
�་�གས་བས་ི་ལམ་བཟང་པོ་ིས་འའི་དགའ་ཉམས་ཤིག་ཡོང་དགོས་ང༌། དེའི་�་ངའི་བསམ་ོར་
ིད་དོན་ི་ོག་་དང༌། རང་གི་ལས་འར་ི་བས་ནོན་ཏེ་�ར་བ་གསར་པ་དེ་�ར་དགའ་ིད་�་ོད་པའི་
ང་བ་གང་ཡང་མ་�ང༌།

ཤིའི་ན་�་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ང་�་ན་�་�ང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་བོ་ལས་་ན་�ང་ཡང༌། མི་
�ས་ང་ལས་བ�ེས་པ་ཡོད་�ལ་ེང་གི་ཡོད་འ�ག བས་དེར་ངོས་རང་ལོ་བ�་ད�་དང༌། ཁོང་ད�ང་ལོ་
བ�་��་རེད། ཁོང་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་�ས་བས་ནང་འཚར་ལོང་གནང་བ་རེད།



པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མེན་པ་རིམ་ོན་མས་�་ལའི་་མ་མས་ར་་�ལ་ཆེ་ཁག་ཡིན་ཞིང༌། གཉིས་
ཀའི་ཡང་ིད་ཐོག་མ་ཡེ་�འི་�ས་རབས་བ�་བཞི་པའི་ནང་�་�ང༌། ཆོས་ོགས་ནས་ཁོང་གི་གོང་�་�་ལའི་
་མ་ལས་མེད་ཅིང༌། པཎ་ཆེན་རིམ་པ་ནས་ིད་ི་དབང་ཆ་བཞེས་པ་མེད། བོད་ི་ལོ་�ས་ནང༌། ཆོས་
�གས་ི་འགོ་འིད་པ་དག་འེལ་ལམ་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་�་ལའི་་མ་དང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་
ཡང་འེལ་བ་ཡག་པོ་�ང་ེ། ེས་རབས་ཕལ་ཆེ་བར་་ན་�ང་བ་དེས་ན་པའི་ོབ་མ་གནང་ཞིང༌། ི་
ལོ་ ༡༩༡༠ ནང་་མིས་བོད་�་བཙན་འ�ལ་ིས་ེ་་ེང་བ�་ག�མ་པ་་གར་�་ཕེབས་དགོས་�ང་
བས་�་ལའི་་མ་མ་བ�གས་པའི་གོ་བས་དེ་བང་ེ་་འོག་ཞབས་འིང་འགས་ག�ང་ལ་ོར་
དང༌། ིད་དོན་ི་གཡོ་འ�ལ་འགའ་ཤས་ོག་ེང་�ང་བར་བེན་ྋལ་དབང་གོང་མ་དང༌། པཎ་ཆེན་་
གོང་མ་མ་གཉིས་�གས་ང་མི་མ�ན་པའི་ང་�ལ་�ང་ཞིང༌། ་མིས་བོད་ཁ་ལ་སིལ་�ར་བཏང་ནས་
གོང་�འི་ོབས་�གས་ཉམས་དམས་�་བཏང་ན་བཙན་འ�ལ་ེད་བདེ་ཡོང་བའི་དམིགས་ལ་�བ་ཆེད་མི་
མ�ན་པའི་གནས་�ལ་དེ་དག་གཞི་་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཐབས་ངོ་ལོག་གཉིས་བ�ད་་ས་ན་ཡང༌། གོང་བོད་
ར་ཁོང་�འི་དམིགས་ལ་མ་འ�བ་པར་བོད་མི་�ས་་མི་མས་མཐར་ོད་བཏང་མོད། ་མ་གཉིས་ི་
མི་མ�ན་པའི་གནས་�ལ་�་མ�ད་བད་ཅིང༌། ལོ་ཤས་ེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་མིའི་དབང་འོག་ས་
མཚམས་ས་ལ་ཞིག་�་ོལ་ཕེབས་་�འི་རིང་བ�གས་ཏེ་ི་ལོ་ ༡༩༣༧ ལོ་་ངལ་ཆེན་པོའི་ངང་
གགས་་ཞི་དིངས་�་གཤེགས་འ�ག

གནས་�ལ་འདི་འར་བེན་ཁོང་གི་ཡང་ིད་འ�ལ་�འི་གོང་མ་ན་དང་མི་འ་བའི་�ས་ན་རིང་པོ་
ཞིག་འགོར་ཞིང༌། ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བོད་ི་ནང་ནས་ཡང་ིད་འོས་�ལ་གཉིས་�ང་བའི་ཐོག ་མིའི་
དབང་ཁོངས་ས་ཆ་ནས་འོས་�ལ་གཅིག་�ང༌། ི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོ་པི་ཅིང་�་�ོས་མ�ན་འཇོག་བས། ང་
�འི་་ཚབ་ག�་བོ་ང་ཕོད་ནས་ོག་འིན་ཞིག་བཏང་འོར་�་་མིའི་འོས་�ལ་དེར་ཁས་ལེན་མ་ས་ན་
�ོས་མོལ་ལ་ོན་གནོད་ཡོང་གི་ཡོད་�ལ་འཁོད་འ�ག ག�ང་དང༌། དགོན་ཁག་གི་འགོ་འིད་�ས་ར་
ལམ་བག་ད�ད་དགོས་�ལ་བོད་ི་ཡོད་ང༌། བས་དེར་དེ་ར་ཡོང་ཐབས་མེད་བས་རིམ་བཞིན་ད་
འི་མཆོག་�ལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་དག་ངོ་མར་ར། དེ་�ས་ཁོང་ད�ང་ལོ་བ�་གཅིག་བ�་གཉིས་ཙམ་སོན་
ཡོད་འ�ག

ཁོང་གི་་ཡོན་གསན་བཞེས་གནང་ོགས་ནི་་མིའི་དབང་�ས་ི་འོག་�་�ད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཐོག་མར་ཅང་
ཀེ་ཤའི་ག�ང་དང༌། དེ་ེས་དམར་པོའི་འོག་�་�ད་པ་མ་ཟད། ་མིས་ཁོང་ིད་དོན་ཐོག་རང་དགར་བེད་
ོད་ེད་ི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་ད�ང་ན་�ང་བ་སོགས་ིས་ངོ་ོལ་གནང་མི་�བ་པ་་མིས་སེམས་ི་ཡོད་
�ད་རེད། དཔེར་ན། དམར་པོའི་ག�ང་ནས་་ནག་དབང་བ�ར་བས་ཁོང་གི་མཚན་ཐོག་ནས་བ་ཤིས་



བདེ་ལེགས་ི་ཏར་བཏང་འོར་ེལ་འ�ེམས་ས་ཤིང༌། བས་དེར་ཁོང་ད�ང་ལོ་བ�་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་
ིད་ངོ་མར་ཁས་ལེན་ཡང་ས་མེད་ང༌། མི་མང་པོའི་བསམ་པར་ཏར་ི་འ�ང་ངས་ནི་བོད་ག�ང་
གནད་ཡོད་ས་ནས་�ང་བར་བསམས་ཏེ་མགོ་འཁོར་�ང་ཡོད་འ�ག

༡༩༥༣ ལོ་ཁོང་ད�ང་ལོ་བ�་བཞིར་ཕེབས་�ས་་སར་ན་�ག་འད་�་ཕེབས་བས་མཆོག་�ལ་རིན་པོ་
ཆེ་ཐེངས་གཅིག་མཇལ་ཞིང༌། བས་དེར་བིས་�ན་དགོན་པའི་ལས་ེད་ཙམ་མ་ཟད། ་མིའི་དཔོན་
རིགས་ང་མཉམ་�་ཡོད། ཁོང་གོ་གནས་དང༌། ད�ང་ལོ་ན་ལས་�ང་བར་བེན་མ་ན་ི་�གས་
ོལ་ར་ི་མཛད་ོར་ཕེབས་ང༌། ལམ་ོལ་དེ་�ར་་མི་དང༌། ལས་ེད་འགའ་ཤས་མི་དགའ་བའི་
མ་འར་�ང་ཡོད། ཁོང་མས་ི་རེ་འདོད་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ན་དང་འ་མཉམ་ི་བ�གས་ི་
སོགས་དགོས་འདོད་ཡོད་པར་བེན་ཐོག་མའི་མཇལ་འད་དེ་བདེ་ོད་བག་ཕེབས་ཤིག་རང་མ་�ང་ཞིང༌།
དེ་ཉིན་མཛད་ོ་ཟིན་ནས་ོས་མེད་�་ངེད་གཉིས་མཇལ་འད་ིས་གསོལ་�གས་ན་�་ས་པ་ཡིན།
བས་དེར་ངོས་གཉིས་ཞིབ་ོད་གང་ལེགས་�ང་ཞིང༌། ན་ི་གནས་ངས་དང༌། ནང་པའི་ཆོས་�གས་
�་བབ་པ་ན་པ་ལ་བི་འཇོག་ེད་དགོས་པ་ར། མཆོག་�ལ་རིན་པོ་ཆེས་གོ་བབས་ི་བི་འཇོག་
དངོས་འེལ་བཅོས་མེད་རང་གནང་གི་འ�ག་པ་མ་ཟད། མཛད་ོད་གང་ཅི་བོད་མི་དངོས་གནས་ང་བ་
འེན་པ་ཞིག་�ང༌། ཁོ་བོའི་བསམ་པར་གཞན་ིས་བཅོས་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ི་དགོངས་པ་བཞེས་
�ལ་ལེགས་པོ་འ�ག་པ་དང༌། དམ་པ་རང་ཉིད་བཅོས་མེད་རང་བབས་�་བཞག་ན་་མིས་བོད་�་ེད་
ངས་ལ་ངོ་ོལ་དང༌། བོད་ལ་བ་ོར་ངེས་པར་གནང་གི་རེད་བསམ་�ང༌།



.

་སར་གཟིགས་བོར་�བ་ེས་ིར་ཕེབས་ཁར་�གས་མ�ན་མཛད་ོ་དང་འེལ་བའི་ཐོན་མཇལ་གནང་
�་�་འ�ིགས་མ་�ང་ཡང༌། ་ེར་ནས་ནོར་ིང་�་ངའི་སར་མཇལ་བཅར་�་ཕེབས་གནང་�ང༌། བས་
དེར་ཁོང་གི་མ་འར་ན་�་འར་ཡོད་པ་དོ་ང་�ང་ེ། ོ་ོབས་མཐོ་ཙམ་གནང་དགོས་�་མཁན་�ང་
བའི་མ་པ་ཞིག་གསལ་པོར་འ�ག ན་ནས་མཆོག་�ལ་རིན་པོ་ཆེར་ན་བལ་གསལ་འདེབས་�ས་དོན་
�་རང་རེ་གཉིས་མ�ངས་ཆོས་ི་ོབ་ོང་ེད་�་གལ་འགངས་ཆེ་�ལ་ོར་དང༌། ་གོང་མ་གཉིས་�གས་
ང་བདེ་མིན་ཇི་ར་ཡང༌། རང་རེ་གཉིས་ཀ་མི་རབས་གསར་པར་བེན་ར་ི་གནས་�ལ་བེས་ཏེ་རང་རེ་
�གས་མ�ན་ཡོང་བའི་དགོངས་བཅངས་གནང་གལ་ཤིན་�་ཆེ་�གས་བཅས་�ས་པར་ཁོང་ནས་མོས་མ�ན་
གང་ལེགས་གནང་�ང༌།

ར་ཕན་མི་མ�ན་པ་�ང་བ་དེར་ད་�ང་ཡང་ོ་ཕམ་ཡོད། ་མིས་ཁོང་ལ་ོབ་ོན་�་མ�ད་ེད་ི་ཡོད་
པར་བེན་ར་ི་མི་མ�ན་པའི་གནས་�ལ་བེད་�་བ�ག་ཡོད་ི་རེད་བསམ་པ་མི་འ�ག གལ་ཏེ་ཁོང་
དང༌། ཁོང་གི་ེས་འངས་ནས་དམ་གཙང་གཡོ་ད་མེད་པའི་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་ན་བོད་�་ེན་ངན་འདི་
ལས་�ང་ཙམ་ཡོང་ིད། ་མིས་མི་རབས་གོང་མའི་�ས་ེད་མ་�བ་པ་མས་ང་�འི་མི་རབས་འདིར་ེད་
ིས་ཡོད་ཅིང༌། ད་ལམ་བོད་མི་ཆོས་ི་འགོ་འིད་གཅིག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁོང་�་ིལ་བགས་ེད་�ར་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ལེ་ཁག་གང་ཡང་མེད། �ན་མོང་
ང་ངོར་�་�ག་�་ཞིག་ཡིན་ང་གཞན་དབང་འོག་འཚར་ལོངས་ས་པ་དེས་རང་དབང་གི་བསམ་�ལ་དེ་
ཉར་མི་�བ། འོན་ང་ཁོང་རང་ནས་རང་གི་ཆོས་དོར་ཏེ་�ང་ན་ི་་ོད་ང་ལེན་གནང་གི་རེད་བསམ་པ་
ནམ་ཡང་མེད། ང་�་ཤིའི་ན་�་མཉམ་འ�མས་�ང་ེ་ན་�་པི་ཅིང་ལ་ིན་པ་ཡིན། པི་ཅིང་�་འོར་
བས་ག�་འ�ན་གཞོན་པ་་ཏའི་དང༌། ིད་ོན་ོ�་ཨན་ལའི། དེ་མིན་པི་ཅིང་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་
གཞན་དག་མང་པོ་བཅས་ནས་ེ་ལེན་ས་�ང༌། དགའ་བ�་ེད་མཁན་གཞན་མས་ོབ་�ག་དང༌།
གཞོན་�་�གས་པ། ལས་ེད་�གས་ཁག་གི་འ�ས་མི་སོགས་རེད། ཁོང་�ས་ལག་བབས་དང༌། དགའ་
འབོད་ེད་ི་འ�ག ངའི་བསམ་པར། ཁོང་�ར་མི་དགའ་བའི་མ་འར་ཞིག་ོན་དགོས་བཀའ་བཀོད་�ང་
ན་ལམ་སེང་ེད་ི་རེད་བསམ་པ་�ང་ཡང༌། �ས་ང་བཀའ་བཀོད་གཏོང་མཁན་མེད་བས་ཁ་རོག་བད་
སོང༌། བས་འདིར་་མིའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་བོད་ི་�ོང་གསེབ་ཅིག་�་ིན་ཏེ་བོད་མི་ཞིག་ལ་ེང་མོལ་ི་
ལན་ས་�གས་གོ་ཐོས་�ང་བ་ཞིག་ན་ི་འ�ག དེ་ཡང་�ོང་གསེབ་པ་�་ཁོང་ལ་དགའ་བ�་ེད་ཆེད་
མཉམ་འ�མས་ིས་ཁོང་ལ་ལག་བབས་ས་པར་ཁོང་དགའ་བོ་�ང་ེ་མི་གཅིག་ལ་ིས་དོན། ག�ང་
གསར་པ་འདིའི་འོག་ིད་པོ་འ�ག་གམ་ིས་པར། མི་དེས་ིད་པོ་འ�ག་བོད་པར། ཁོང་ནས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་



ཡག་པོ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་བོད་མི་དེས། ིད་པོ་འ�ག་ང༌། ལ་གསར་པ་དེར་དགའ་པོ་མི་འ�ག་ཟེར། ་
མི་དེས་ལ་གསར་པ་ཇི་ཡིན་ིས་པར། བོད་མི་དེས་་མི་ནམ་ཡོང་ལ་ང་�ར་ལག་བབས་ི་ལ་གསར་
ཞིག་འི་འཁེལ་�ང་ཟེར། མ་ན་བོད་ལ་ལས་ོལ་ས་ཏེ་འ�ིགས་པར་བེན་ལོ་�ས་འདིར་བདེན་
འེལ་ན་�་ཡོད་འ�ག དེ་�བ་ན་དང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་་ཏའི་ནས་གསོལ་ོན་གཟབ་ས་
བཤམས་པར་མི་�ངས་ཉིས་བ་ོར་འ�ག་ཅིང༌། ཚང་མ་ས་གཤོམས་ཆེ་བས་ཧ་ལས་པ་ཙམ་�ང༌། ཅོག་
�འི་ེང་གི་འ�ན་ཆས་མས་�ས་དག་ཤ་ག་བིགས་འ�ག་ཅིང༌། ང་�་མཉམ་ཡོད་་བོ་མས་ནས་་
མིའི་ཆང་རིགས་མས་ོ་ངས་ས། ་ཏའི་ནས་ག�ང་བཤད་གནང་བའི་ནང༌། བོད་མི་མས་མེས་པོ་
ལ་ཁབ་�་ལོག་པ་དང༌། ་ནག་ག�ང་ནས་རོགས་རམ་གང་ག་ེད་�་ཡིན་�ལ་བཤད་སོང༌། ན་ལ་
དེ་འའི་གནས་�ལ་གསར་པ་ཡིན་བས་དཔོན་རིགས་གཞན་དག་ལ་འེལ་ག�གས་ཇི་ར་ེད་དགོས་པ་
གསལ་པོ་ཤེས་ི་མེད་ང༌། ཚང་མ་ོད་�ལ་ལེགས་ཤིང༌། ཤེས་ཡོན་ཆེན་པོའི་ཉམས་འར་ོན་ི་
འ�ག་པ་དེར་འདོད་བབས་�ང༌།

ཉིན་གཉིས་ི་ེས་མའོ་�་�ང་ཐོག་མར་མཇལ་འད་�ང་བའི་བས་དེ་ལམ་སེང་བེད་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད།
མཇལ་འད་�་ལ་ནི། ི་ལ་མི་་ཆེ་ཁག་�་་ནག་དམར་པོའི་ག�་འ�ན་དང་མཇལ་འད་ེད་ལ་
ི་ལས་ཁང་དེ་རེད། མའོ་�་�ང་མཉམ་�་དཔོན་རིགས་གཞན་དག་མང་པོ་འ�ག་པའི་ཁོངས་དེང་བས་ི་
ག�་འ�ན་ལི�་འོ་ཅི་ཡང་འ�ག། ན་དང་མཉམ་�་བོད་ི་དཔོན་རིགས་བཞི་་ཞིག་ཡོད།

མའོ་�་�ང་གི་ག�ང་མོལ་ནང༌། བོད་མེས་ལ་ནང་ིར་ལོག་ས་པ་དང༌། ངས་་ནག་གི་�གས་ཆེན་�་
ཡོང་མོས་ས་པ་ལ་དགའ་བོ་�ང་�ལ་དང༌། ་ནག་ནས་བོད་ལ་རང་བཞིན་ི་མ�ན་ེན་མས་བེད་ོད་
ིས་བོད་ཡར་ས་གཏོང་�་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཅིང་་དང༌། ཕན་མིང་གཉིས་ང་དང༌། བོད་མི་མང་ལ་རོགས་
རམ་ེད་ཆེད་་ནག་གི་་ཚབ་�་བོད་ལ་བཏང་བ་རེད། ཁོང་�་བོད་ག�ང་དང༌། མི་མང་ཐོག་དབང་བ�ར་
ེད་�་ིན་པ་མིན་ཞེས་སོགས་བོད་ཅིང༌། ད་�ང་ཁོང་ནས་ང་ཕན་གཉིས་ལ་མ�བ་མོ་བ�གས་ཏེ་ཁོ་བོར་
ཐད་ཀར་ི་བ་ས་དོན། ་ནག་གི་་ཚབ་�ས་ངའི་འདོད་པར་མི་བབས་པའི་རིགས་ས་མ་�ང་ངམ་ཟེར།

ངའི་བསམ་པར། དེ་ནི་དཀའ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་མ་ཞིང༌། ངས་�ོགས་པོའི་མ་འར་བཟང་པོ་ཞིག་
ོན་མ་�བ་ན་ད་འི་གནས་�ལ་ལས་�ག་པ་ངེས་པར་ཡོང་གི་རེད་མ་ེ་ཁོང་ལ་ན་ནས་བཤད་དོན།
ེད་རང་གི་འ�ོ་ིད་འོག་བོད་མི་མས་ལ་མ་འོངས་པར་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། ་ནག་་ཚབ་�ས་
འ�ིགས་མིན་�ང་བས་ཕན་�ན་བསམ་�ལ་ང་པོར་ཐད་ཀར་བཤད་ི་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན།



དེ་ེས་ཁོང་དང་མཇལ་འད་ཐེངས་གཉིས་པའི་བས་�་�ད་ག�མ་ཙམ་འགོར་ཞིང༌། དེ་བས་ད་
བ�ར་�ན་དབང་མ་གཏོགས་�་ཡང་མེད། བས་འདིར་ཡང་བོད་དང༌། བོད་ི་མ་འོངས་པའི་ོར་ེང་
མོལ་མང་པོ་�ང༌། ང་�འི་གནས་ངས་ོར་ཁོང་གི་བསམ་ོའི་ནང་ཡོད་པའི་དོགས་གནད་སེལ་ཆེད་ཉེ་
ཆར་བོད་ནང་གི་གནས་�ལ་མས་ང་བཤད་པ་ཡིན། ངའི་བསམ་�ལ་ངེས་ེད་ཡོད་པ་ལ་་མིའི་དབང་
�གས་ལ་གང་�ང་ངོ་ོལ་ས་ཏེ་མེད་པ་བཟོ་�བ་མིན་བས་ཁོང་གི་བསམ་ོ་ཞི་འཇམ་བག་ཕེབས་ཤིག་
ཡོང་�འི་རེ་ཐབས་ས་ཏེ། དོན་ིང་ང་�འི་རེ་འདོད་ནི་་མིའི་དབང་བ�ར་མེད་པ་བཟོ་�་དང༌། དཀའ་
ངལ་ལ་བཟོད་ོམ་ེད་�བ་པ་དགོས་པ་ཡིན། ི་ལོ་ ༡༩༥༣ ནང་བོད་ི་�ང་དོན་་ཚབ་་ནག་�་བོད་
པ་དག་གིས་ཁོ་བོར་བོད་གསལ། ་ནག་དམར་པོའི་འགོ་འིད་�ས་ན་ལ་ོགས་པ་ཆེན་པོ་མེད་དམ་
མ་ེ། �་མཚན་གང་གིས་ན། གསེར་ད�ལ་གང་འཚམས་་གར་ནང་བཞག་པ་གཅིག་དང༌། ང་�འི་ནང་
མི་འགའ་ཤས་ི་ལ་�་ཡོད་�ས་བཅས་ི་ལ་བཙན་དབང་ལ་ཁབ་དང་འེལ་བ་ཉེ་བོ་ེད་ི་ཡོད་པར་
ོ་ོགས་ཡོད་�ལ་བཤད་�ང༌། དེ་ནི་་བ་ནས་བདེན་པ་མིན་བས་མའོ་�་�ང་ལ་དེ་ོར་ང་འེལ་
གནས་�གས་ངོ་ལོག་མེད་པར་བོད་པའི་�ས་བས་དེ་ངས་པ་ཡིན། �་ནོར་ོར་་མིས་ི་བ་ཡང་ཡང་
ས་པར་ངས་བོད་�་ིར་ལེན་ེད་�་བསམ་པ་ཡོད་�ས་དང་བཅས་དེ་ར་ེད་�་ཡིན་�གས་བཤད་ཅིང༌།
དེ་ར་ན་ཡང༌། བས་ལེགས་ཤིག་ལ་ལག་ལེན་མ་�བ་པ་རེད།

གསལ་བཤད་ས་པར། ཁོང་འདོད་བབས་ཆེན་པོ་�ང་བ་་�་ང༌། བར་དེར་་ནག་ག�ང་གིས་གཏན་
འབེབས་�་བོད་�་དམག་ིད་ན་�གས་ཤིག་བ�གས་ཏེ་་ནག་ག�ང་གི་ཐད་ཀའི་་ོག་ེད་འཆར་
ཡང༌། ད་ཆ་དེ་ར་མ་དགོས་པའི་བསམ་�ལ་ཁོང་གིས་བཤད་�ང༌། ཁོ་བོའི་བསམ་པར་གཅིག་ས་ན་དེ་ནི་
ལ་ཁ་ཞིག་མིན་ནམ་མ། ཡང་ཁོང་གིས་གོང་གི་�གས་པའི་ཚབ་�་བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་ན་
�གས་ཤིག་འ�གས་�་ས་ན། ངའི་བསམ་འཆར་ཇི་ཡོད་ིས་�ང༌། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡིན་བས་བོད་མི་གཞན་དག་དང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་གོ་བ�ར་མ་ས་པར་དགེ་ོན་བསམ་འཆར་
བོད་�་མིན་�ལ་བཤད་པ་ཡིན།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ོར་ེང་མོལ་�ང་བས་ཁོང་ནས་བོད་ས་གནས་ག�ང་དང༌། པཎ་ཆེན་་མའི་དབར་
མི་མ�ན་པའི་ོར་ེང་མོལ་ེད་ཅིང༌། ས་གནས་ག�ང་ཟེར་བ་དེ་ནི་ནན་ིས་ཟེར་ི་འ�ག ཁོང་ནས་ན་
དང༌། པཎ་ཆེན་་མ་གཉིས་ཀ་པི་ཅིང་�་ཡོད་བས་འདི་རང་ལ་ངོས་གཉིས་གཡའ་སེལ་དམ་གཙང་ཞིག་
བཟོ་དགོས་ཞེས་བསམ་འཆར་ག�ང་གི་འ�ག མི་མ�ན་པའི་གནས་�ལ་ནི་ར་ི་ེང་མོལ་ཡིན་ཞིང༌།
ན་རང་ནས་ཁོང་དང་མི་མ�ན་པ་གང་ཡང་མེད། ད་�ང་མི་མ�ན་པའི་ེང་ག་ཡོད་ན་དགའ་བོའི་ངང་
གཙང་མ་བཟོ་འདོད་ཡོད་ཅེས་དེ་མ་ཐག་�་བཤད། རེ་ཞིག་ཅིག་གི་ེས་མའོ་�་�ང་�་�ད་གཅིག་ཙམ་ནས་



ན་�ག་འད་�་ཕེབས་�འི་ལན་ཞིག་འོར་�ང༌། ད་ཙམ་ནས་ཁོང་འོར་བས་རང་བཞིན་�ག་འད་
�་ཕེབས་�ལ་ག�ངས་ཏེ་བས་ཤིག་ནང་པའི་ཆོས་འདི་ལེགས་པོ་ཡིན་�གས་དང༌། ོན་པ་སངས་ས་
ལ་ས་ཤིག་ཡིན་མོད། མི་མང་ཡར་ས་གཏོང་�འི་གཞན་ཕན་ི་བསམ་ོ་མང་པོ་བཏང་�ལ། ེ་
བ�ན་ོལ་མ་ནི་�ད་མེད་སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་ཡིན་�ལ་སོགས་བོད་འ�ག ངང་ཙམ་ནས་ཁོང་ིར་
ཕེབས་གནང་སོང༌། ཁོ་བོ་ནི་ཁོང་གི་བོད་�ག་དེ་མས་ི་དངོས་�གས་ི་ནང་གི་གནད་དོན་ཇི་ཡིན་ོར་
འཆར་དཀའ་བ་�ང༌།

ན་པི་ཅིང་�་ོད་བས་ཤིག་ལ་ཁོང་ནས་་ནག་དམར་པོའི་འགོ་འིད་ཆེན་པོའི་ལས་དོན་ེད་ངས་
ཤིག་མཐོང་�ང༌། ཁོང་གི་ོད་ལ་�་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཉི་�་ོར་ཡོད་པའི་�གས་འ�་ཞིག་�་བོས་
པ་ར་ིན་ཏེ་ན་ཁོང་གི་ཉེ་འིས་�་བད་པས་ཁོང་གི་ེས་ང་གི་གཤིས་ཀའི་�ས་�གས་གོ་ོགས་
�བ་པ་་�་�ང༌། �གས་འ�འི་�ོས་གཞི་ནི་སོ་ནམ་པ་�འི་འ�་བའི་གནང་ངས་ོར་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌།
ཁོང་ནི་�ས་�གས་ཆེན་པོས་ེང་མོལ་ཐད་ཀར་ེད་མཁན་་�་ཞིག་འ�ག ་སོ་ནམ་པ་�འི་ོར་ཁོང་འདོད་
པ་མི་ཁེངས་པའི་མ་འར་བན་ཏེ། རང་ཉིད་ི་ེས་ལ་ནས་ཞིང་པ་འགས་བཏང་ཡིག་འགའ་ཞིག་
འལ་འོར་ནང༌། དམར་པོའི་འགོ་འིད་�ས་སོ་ནམ་པར་རོགས་རམ་ེད་འོས་མས་ཇི་བཞིན་ེད་ི་
མེད་པའི་ལོ་�ས་ག�ངས་སོང༌། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ན་ལ་ོགས་ཏེ། བོད་མི་མས་ནི་ིང་�ས་ོ་ོབས་
ཅན་ཞིག་ཡིན། ལོ་ཉི་�་ཙམ་ི་ེས་ལ་བོད་�ས་�གས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་དང༌། ད་་་ནག་གིས་བོད་ལ་
རོགས་ེད་ི་ཡོད་ང༌། དེ་མཚམས་བོད་ནས་་ནག་ལ་རོགས་ེད་�བ་ི་རེད་ཅེས་དང༌། ་ནག་གི་
དམག་དཔོན་�འི་རིང་གོའོ་ཟེར་བས་གཞན་དག་ལ་ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ང༌། མཐར་བོད་མི་དང་�ག་ེ་འ་
མཉམ་ཙམ་ལས་མ་�ང་�ལ་སོགས་བོད་ི་འ�ག ངེད་རང་ཡང་བར་ཡ་མཚན་དང་བཅས་དེ་བས་ི་
བོད་དོན་མས་ན་�་གོ་ོགས་བདེ་བ་�ང༌།

་ནག་ལ་བ་ོར་ལམ་ཟིན་མཚམས་མཐའ་མའི་ཐོན་མཇལ་་�འི་མཇལ་འད་ས་ེས་ན་�གས་
ཆེན་ི་�ན་ལས་�གས་འ�ར་ཡོད་བས་ཤིག་ལ་ར་ཡང་ཁོང་ནས་�ག་འད་�་ཡོང་དགོས་ལན་འིན་
ཞིག་ོ་�ར་�་འོར་�ང༌། བས་དེར་ངས་་ནག་ས་ལ་ཁག་ལ་བ་སོར་�་ིན་ཟིན་བས་བཟོ་་
ཁག་དང༌། ཡར་ས་ི་འཆར་གཞི་མས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་འ�ག་ཅེས་ང་པོར་བོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་
ཁོང་གིས་དངོས་འེལ་དམངས་ག�འི་འ�ོ་�གས་ོར་འ�ེལ་བཤད་རིང་པོ་ཞིག་བབ་ེ་ན་ནས་མི་
མང་གི་འགོ་འིད་ེད་དགོས་པ་དང༌། ཁོང་�འི་བསམ་�ལ་ཉན་ངས་སོགས་ོབ་ོན་ཟོལ་མེད་ས་
�ང༌། དེ་ནས་ཁོང་ངའི་ོགས་�་�ང་ཟད་ཉེ་བཅར་ིས་ད་�གས་�ང་�ས་བོད་གསལ། ེད་རང་གི་
མཐོང་�ལ་དང་གནས་�ལ་ཧ་གོ་སོང༌། འོན་ཏེ། ཆོས་ནི་�ག་རེད། དེ་ལ་ོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད། མི་



རིགས་འཕེལ་ས་དང་ལ་ི་ཡར་ས་ལ་བཀག་འགོག་ེད་ི་རེད། བོད་དང༌། སོག་པོ་གཉིས་ཀར་ཆོས་
ི་�ག་དེ་འམས་པ་རེད་ཅེས་བོད་འ�ག



.

བོད་བབས་དེར་ཡ་མཚན་དང་བཅས་ཤིན་�་འོགས་�ང༌། དེའི་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། བས་དེར་
མ་འར་ང་མེད་�་ོད་ལ་ས་ང༌། ོན་ངས་ཇི་འ་ཞིག་�ང་ཡོད་མེད་མ་ཤེས། ད་ཅིག་དེ་ཉིད་
�་ཁོང་ང་�འི་ཆོས་ི་ད�་ལས་ོན་�གས་ཅན་ཐབས་གས་ཤིག་ཡིན་པ་གོ་ོགས་�ང༌། ངེད་རང་ེར་
ངོས་�་ནི་མཛའ་ེའི་མ་འར་བཟང་པོ་ོན་ཏེ། ཡ་མཚན་ི་ེང་མོལ་མས་ཟིན་ེས་ཁོ་བོ་དང་མཉམ་
�་མོ་ཌོར་འ�མ་�་ཡོང་ེ་འ�ོ་ཁར་གགས་པོར་བཅའ་ག་དགོས་�ལ་འེང་ཉམས་དང་བཅས་བཤད་
�ང༌།

་ནག་ནས་མ་ཐོན་གོང་མའོ་�་�ང་གི་�ན་གཤིས་དེ་གཞན་དང་མི་འ་ཙམ་ཡོད་པ་ངེས་ེད་�ང༌། ཁོང་
ོས་ི་མཇལ་འད་ཙམ་མིན་པར་བས་གཞན་�་ཡང་ཐེངས་མང་འད་�ང༌། ིར་བཏང་མཐོང་ང་ལ་
ངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་�་ཆེ་བའི་གས་མཚན་རིགས་ནི་མི་འ�ག་ཅིང༌། གགས་པོ་ཡང་བདེ་ཐང་གི་
ཉམས་ཆེར་མེད་པ་�ན་�་ཐང་ཆད་པ་་�ར་ད�གས་འ�ང་�བ་བས་སོར་སོར་ི་་བཅས་ག་�་ེད་པ་
ཞིག་འ�ག ོན་ཆས་ི་དིབས་བཀོད་ནི་གཞན་དག་དང་འ་ཡང་ཁ་དོག་ན་�་མི་འ། ོན་ཆས་ལའང་
དོ་ང་ཆེར་མེད་�ད། དཔེར་ན། བས་ཤིག་ོད་གོས་ི་�་�ང་གི་ེ་རལ་བ་ཞིག་ོན་པ་མཐོང་�ང༌། དེ་
བཞིན་ོན་མ་ཡང་ི་འིད་ནམ་ཡང་མ་�ང་བ་་�་ཞིག་འ�ག ེད་ོད་ནི་དལ་�་ཡིན་པ་དང༌། ག་
པར་ེང་མོལ་ེད་ངས་ནི་ཤིན་�་དལ་�འི་ཐོག �ག་�ང་�་དང༌། དོན་གསལ་པོ། འཚམས་པོར་བོད་
མཁན་ན་ེས་ི་�ས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ེང་མོལ་ེད་རིང་ཐ་མག་མང་པོ་འཐེན་ི་འ�ག ེང་མོལ་
ེད་�ལ་དེས་མི་གཞན་ལ་སེམས་འ�ལ་གཏོང་�བ་པ་དང༌། མས་ཞེན་ཆེ་མདོག་གི་མ་འར་ོན་ི་
འ�ག ཁོང་གིས་གང་བོད་མས་ལ་ཁོང་རང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་གི་བསམ་�ལ་ནང་གང་
ཡོད་མས་ངེས་པར་�བ་�བ་ི་རེད་མ་པའི་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་འ�ག ཁོང་མ་འར་དལ་ཞིང་འཇམ་པར་
བེན་ངའི་བསམ་པར་ཁོང་ནས་བཙན་�གས་ིས་བོད་འདི་�ང་ན་རིང་�གས་�་བཅོས་ི་མ་རེད་བསམ་
པ་�ང༌། ེས་�་བོད་ནང་་མིའི་འགོ་འིད་�ས་བཙན་གནོན་ི་ིད་�ས་ལག་ལེན་ེད་�ས་བས་དེའི་
བསམ་�ལ་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པར་ཤེས་ང༌། བཙན་གནོན་ི་་ོད་དེར་མའོ་�་�ང་རང་གི་འདོད་མོས་
དང༌། བ་ོར་་ཡོད་མ་པའི་ོགས་པ་ད་�ང་ཡོད། མི་དེའི་འོག་ལ་ག�་གལ་ཆེ་ཤོས་ོ�་ན་ལན་
རེད། ོ�་ན་ལན་ལ་ངའི་མཐོང་�ལ་མི་འ་བ་ཞིག་�ང༌། ཁོང་ཐོག་མར་མེ་འཁོར་བབས་�གས་�་ན་
བ�་འོར་བས་ནས་�ག་འད་ས་ཤིང༌། དེ་ེས་་ནག་�་ོད་ན་རིང་ཐེངས་འགའ་ཤས་�ག་འད་
ེང་མོལ་�ང༌། བས་ཤིག་ལ་བོད་ི་མ་འོངས་པའི་ོར་ཁོང་ནས་ོབ་ོན་མང་པོ་ས་�ང་བའི་ནང་བོད་
ལ་དེ་གང་མོགས་ཡར་ས་གཏོང་�་གལ་ཆེ་ཡིན་ོར་བོད་ི་འ�ག ངས་ཁོང་ལ་ང་�འི་ལ་�ང་



ེས་�ས་ཡིན་པ་ང་�ས་ཤེས་ི་ཡོད། ཆབ་ིད་ོང་�གས་དེང་�ས་དང་མ�ན་པ་དང༌། ི་�གས་ི་འ�་
ཐབས་ཡར་ས་གཏོང་�་སོགས་ད་ཆ་ེད་�བ། དེ་ོར་ན་ནས་ང་འགོ་འ�གས་ས་ཡོད། རང་�ང་ས་
གཏེར་བེད་ོད་ི་ཡར་ས་གཏོང་བ་ལ་ཐོག་མར་དཔལ་འོར་ི་རོགས་རམ་དགོས་�ལ་སོགས་བོད་པ་
ཡིན།

ོ�་ན་ལན་ནས་�ན་�་འ�མ་�ོགས་ི་མ་འར་བན་ི་འ�ག་ང༌། མཐོང་ང་ལ་ཁོང་མའོ་�་
�ང་་�འི་ང་གསལ་ཐད་ཀ་ཞིག་མི་འ�ག་ཁོང་ཞེ་ས་དང༌། �ས་པའི་�ལ་ཅན། འཇམ་ཞིང༌། བཟང་ངན་
ི་མ་འར་མངོན་�ང་བ་ཞིག་འ�ག ཁོང་ོའི་མ་འར་ནམ་ཡང་ོན་པ་་ིད་མ་པ་ཞིག་ེ།
གཡོ་�་ལ་ཤིན་�་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་ང༌། ེས་�་བར་ལམ་བལ་ལ་�་�གས་འ�་ཞིག་སར་ཁོང་ོ་
ལངས་ཏེ་མ�ན་ཅོག་ལ་་�ར་ག�ས་�གས་ི་ལོ་�ས་ཤིག་གོ་ཐོས་�ང་བར་གཡོ་�འི་་རལ་འ�ག་
མ་པ་�ང༌། ངས་ཐོག་མར་འད་�ས་ཁོང་ང་�ང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཆར་དོན་གང་འ་ཞིག་
ཡིན་ང་དགོས་གལ་�ང་ན་ལག་ལེན་ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ོགས་�ང༌། དེར་བེན་ེས་�་བོད་
ནང་བཙན་གནོན་ི་འཆར་དོན་དེར་ཁོང་ནས་བ་ོར་ས་པ་ལ་མའོ་�་�ང་དང་འ་བའི་ཡ་མཚན་ེས་
དགོས་པ་གང་ཡང་མ་�ང༌།

ངོས་པི་ཅིང་�་ོད་བས་ི་ལ་མི་་ཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་�ག་འད་�ང་ཡང༌། �ས་ན་�ང་�་རེད།
གསོལ་�གས་ཤིག་བས་�་�འི་ག�ང་ཚབ་དང་ངོ་འད་�ང་བར་ཁོང་དང་ེང་མོལ་�ང་ཙམ་�ང༌། ཁོང་
ནས་�ས་ན་རིང་ཙམ་འད་འདོད་ཡོད་�གས་ཟེར་བར་ན་ནས་ང་དེ་དོན་ཡོང་གནས་བོད་ང༌། ེས་
�་ངོ་འད་�བ་མ་�ང་ཞིང༌། དེ་ནི་་མིས་ན་དང་ི་ལ་མི་་ཐད་ཀར་�ག་འད་ི་�ས་བས་ོད་
འདོད་མེད་པའི་ེན་ིས་ས་པ་འ་མ། ོགས་མ�ངས་�་མ་ནི་ཡའི་ོན་ཆེན་ཞིག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་
�ང་སོང༌། དེ་་མོད་ང༌། ་གར་ནི་བོད་དང་མཛའ་བེའི་ིམ་མ�ས་ཉེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་བས་དེ་ལ་་
མིས་བཀག་འགོག་མ་�བ་པར་་གར་ིས་ག�ང་ཚབ་དང་མཇལ་འད་�ང༌། ང་�འི་ད་བ�ར་ིས་
བོད་ད་ནས་དིན་ད་�་བ�ར་བོད་�བ་ི་ཡོད་ང༌། ་མིའི་ད་བ�ར་ཞིག་ཆེད་�་བ�གས་ཏེ། དེས་
བོད་ད་ནས་་ད། དེ་ནས་གཞན་ཞིག་གིས་དིན་བ�ར་ས་པ་རེད། མཇལ་འད་དེར་་མིའི་དཔོན་
རིགས་གཞན་དག་རེ་ང་ཞིག་ང་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོང་བས་མཇལ་འད་དེ་ིར་བཏང་ཙམ་མ་པོ་
མ་པོ་ཞིག་ལས་�ང་མེད་ཅིང༌། འོན་ཏེ་མ་པོ་དེའི་�ས་�་ཤིང་ཏོག་་�གས་ིག་གཤོམས་ི་ེར་མ་
་རིང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལེན་འཇོག་བས་འར་ཏེ་བ་འིལ་སོང་བས་ཤིན་�་མ་པའི་་མིའི་དཔོན་
རིགས་དེ་�ས་ལག་པ་དང་�ས་མོ་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་ཤིང་ཏོག་ེལ་�ག་ས་པ་ཞིག་ན་ི་འ�ག ་ཞབས་
་ཤོབ་དང༌། ་ཞབས་�ལ་གྷ་ནི་མ་གཉིས་་ནག་གི་�ས་ཆེན་ལ་པི་ཅིང་�་ཕེབས་བས་མཇལ་འད་�ང་



ཞིང༌། ངས་གནམ་�འི་ཐང་�་བ�་བོད་བས་ངོ་ོད་�ང་བ་དང༌། དེ་�བ་དགའ་བ�འི་�གས་འ�འི་
བས་མཉམ་�་�ང་ཡང༌། ེང་མོལ་དང༌། ་ོད་མཐོང་�ལ་ོར་འེལ་བ་གང་ཡང་མ་�ང༌།

པི་ཅིང་�་་ཞབས་ནེ་�་ཐོག་མར་མཇལ་བའི་གོ་བས་�ང་ཡང༌། ང་�འི་ོགས་ནས་མཇལ་འད་ི་�ས་
བས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། བས་དེར་ངས་གསར་འགོད་མཁན་ི་གོ་ནོར་ཐེབས་པའི་ཉེན་ཁ་དང་པོར་
ཤེས་�ང༌། བས་དེར་་ནག་གི་ིད་�ས་དང༌། ་ཞབས་ནེ་�་འེལ་བ་ཡོད་�ལ་བོད་�གས་ཐོན་ཡང༌།
དེ་ར་མིན། ངས་ཁོང་གི་ོར་གོ་ཐོས་མང་པོ་དང༌། དཔེ་དེབ་ོག་ོང་བས་ཁོང་མཇལ་འདོད་དང༌། ོབ་
ོན་�་འདོད་ཡོད་ང༌། ང་�་་ནག་�་ོད་རིང་དེ་ར་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆང་རག་གི་གསོལ་ོན་ཞིག་
�་ོ�་ཨན་ལན་ནས་ཁོང་དང་ངོ་ོད་ས་�ང༌། ད་ཙམ་་བ་གང་ཡང་མེད་པར་མིག་�ར་རེར་དགོངས་
པ་བཞེས་ཏེ་བ�གས་པར་ཁོ་བོས་ཁོང་ལ་འདི་ར་�ས་ཏེ། འཛམ་ིང་ནང་་ཉིད་ིད་དོན་ཐོག་ན་�གས་
ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་�ང་ག་བོད་ི་ནང་�འང་གོ་ཐོས་�ང་ཞིང༌། ་ཉིད་མཇལ་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་�ལ་བོད་
པར། ཁོང་འ�མ་ཙམ་གནང་ེས་ེད་རང་མཇལ་ཏེ་དགའ་བོ་�ང༌། ཞེས་པ་ལས་ག�ང་གི་མི་འ�ག ་ཁོང་
�ས་བས་གཞན་དག་�འང་མཇལ་འད་�ང་ཡང༌། ེང་མོལ་�ང་བ་ནི་གོང་གི་བོད་�ག་ཙམ་ཡིན།
ཁོང་ནས་བོད་ལ་རོགས་རམ་ེད་དགོས་་ཡོད་ཙམ་ཡང་ག�ང་བས་མ་�ང༌། ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་ནང་
ངས་ཁོང་ལ་ར་�་མཇལ་འད་�ས་�ལ་གསལ་ཡང་དེ་ར་�ང་བ་མེད། བས་དེར་ཁོང་དང་ེང་མོལ་
ཞིབ་ོད་མ་�ང་བར་ོ་ཕམ་�ང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་ཁོང་གི་ས་ནས་རོགས་རམ་དང༌། ོབ་ོན་�་
འདོད་ཡོད་ང༌། རེ་འདོད་དེ་ལོ་གཅིག་ཙམ་ི་ེ་་གར་�་ཡོང་�ས་མ་གཏོགས་འ�བ་མ་�ང༌།

་ཞབས་ནེ་�་་ནག་�་ཡོད་�ས་གསོལ་ོན་ཞིག་གི་བས་་གར་གསར་འར་ཁང་གི་འ�ས་མི་ཞིག་
ནས་་མིའི་ད་བ�ར་གཅིག་འིད་ནས་ན་སར་ཡོང་ེ་བོད་གསལ་�། ནེ་�་་ནག་�་ཕེབས་པ་དེར་
བསམ་�ལ་ཇི་ཡོད་ིས་ི་འ�ག་པར། ལ་�་ཆེན་པོ་གཉིས་འེལ་ཐག་ཇེ་ཉེར་ིན་ཏེ་་ཤ་ཡ་དང༌།
འཛམ་ིང་�་དཔེ་ོན་བཟང་པོ་ཞིག་འཇོག་རེ་ཡོད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན། ཡང་དེས་བོད་ནང་བ�ར་བཅོས་ེད་
འདོད་་ཡོད་ཅེས་ིས་པར། ངས་བོད་ི་ིད་དབང་བ�ར་ནས་བང་བོད་ི་ིད་དོན་ལམ་�གས་དང༌།
ི་�གས་ི་འ�་བའི་ཐོག་གང་�བ་ི་བ�ར་བཅོས་ེད་�ས་ལ་�བ་འས་བཟང་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་
ཅིང༌། �བ་འས་ཇི་�ང་རིམ་བཞིན་ཡོངས་�གས་ཤེས་ོགས་ཡོང་ཤག་རེད། ཅེས་བོད་པའི་བས་དེ་མ་
ཐག་�་་རིགས་ལས་ེད་ཅིག་ཡོང་ེ་ང་འབོད་འིད་ས་�ང༌། བས་དེར་ངས་ཇི་བཤད་་མིའི་ད་
བ�ར་དེས་བེད་ཐོ་ིས་པར་ཡ་མཚན་ེས་�ང༌། ཁོ་པས་ངས་ཇི་བོད་ཐོ་བཀོད་ིས་འགོ་འིད་གོང་མར་
འ�ལ་དགོས་བཀའ་མངགས་ཡོད་�ལ་ཟེར་འ�ག



་མི་མས་ནས་ན་ལ་ེ་ལེན་མ�ོན་ོན་མང་པོ་ས་བས་ངས་ང་བོད་ི་ལོ་གསར་དང་བས་
བིགས་ིས་གསོལ་ོན་ཞིག་�ལ་ཞིང༌། ཚང་མ་བོད་ི་ལ་གོམས་གཤིས་�གས་དང་མ�ན་པར་ས་
པ་ཡིན། ང་�འི་མ�ོན་ཤོག་ནང་མ�ན་པ་�ན་བཞིའི་འ་རིས་བཀོད་ཡོད། དེའི་ནང་ི�་དེ་སངས་ས་
བཅོམ་ན་འདས་འཚང་་བའི་་རོལ་ི་་ེ་ཞིག་ཡིན་ད། ང་�འི་ོགས་ནས་བས་ན་ིས་ཆ་དེས་
མི་རིགས་མ�ན་ིལ་ི་གས་མཚན་མ�ན་པ་དང༌། ་མིས་�ན་�་བོད་པའི་མི་རིགས་མ�ན་ིལ་དང་
ཡང་མ�ན་པ་ཡིན། བས་དེར་མའོ་�་�ང་སོགས་་མིའི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་ངོ་ཕེབས་�ང་ཞིང༌། ཁོང་
�འི་ོད་�ལ་བཟང་པོ་དང་ཤེས་ཡོན་ི་བིད་ཉམས་བཅས་ལ་དོ་ང་ཆེན་པོ་�ང༌། གསོལ་ོན་དེ་བས་
ཆོས་ི་མཛད་ོ་གང་ཡང་མེད་ང༌། ེན་འེལ་ི་ཡོ་ཆས་ིག་གཤོམས་དང༌། བོད་�་ལོ་གསར་བས་
ཆེད་�་བཟོ་བའི་ཁ་ཟས་ི་རིགས་བིགས་བཀོད་ས་ཤིང༌། ངེད་ཅག་གི་�གས་ོལ་ཁ་ཟས་ི་�ད་དཀོན་
མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་མ�ན་གས་�་ེང་�་�ང་ཟད་འཐོར་ོལ་ཡོད། �གས་ོལ་དེ་མའོ་�་�ང་ལ་
བོད་བས་ཁོང་ནས་ན་�་ེང་�་གཏོར་ཞིང༌། དེ་ནས་ཁོང་ནས་མ་འར་མི་འ་ཙམ་ཞིག་དང་གས་
ན་�་ས་ལའང་གཏོར་སོང༌།



.

མང་�གས་ི་འེལ་བ་དེ་�འི་བར་ལ། ་ནག་མི་མང་འ�ས་མིའི་�གས་ཆེན་ི་�གས་འ�་�ན་རིང་པོ་
མས་�གས་ཡོད། དེ་ནི་ཁོ་བོར་ིད་དོན་�གས་འ�འི་ཉམས་ོང་ཐོག་མ་ཡིན། བས་དེར་འ�ས་མི་མང་
པོས་དེ་ཙམ་དོ་འར་ཆེན་པོ་ེད་ི་མེད་པ་་�འི་མཐོང་�ལ་�ང༌། ངེད་རང་ཡང་ཐག་རིང་གི་འ�ལ་ལམ་
ནས་འོར་འལ་སོགས་ིས་ངལ་ཐང་ཆད་དེ་དོ་འར་ཆེན་པོ་མ་�བ་ཐོག �གས་འ�འི་འ�ོ་�གས་
མས་་མིའི་�གས་ར་ཡིན་བས་ཚང་མ་གསལ་བོ་ཡང་ཤེས་ི་མི་འ�ག ་མི་�་ཁོ་བོ་ལས་�ང་
ཙམ་དགོས་པ་ཡིན་ཡང༌། ངའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་འ�ས་མི་བ�ེས་སོང་དེ་དག་ནི་ང་ལས་ང་ངལ་ཐང་ཆད་
�ལ་ཆེ་བ་་�་ང༌། ཁོང་�འི་མ་འར་ལ་གཞིགས་ན་ཇི་བོད་གནད་དོན་ཤེས་ི་་ཡོད་མ་པ་
འ�ག་ཁར། ཇ་�ས་ི་�ས་�ད་ེབས་མིན་�་�ད་ལ་ཡང་ཡང་བ་བ་དང༌། ཇ་ན་མ་ན་ལས་�ང་བ་
�ང་�ས་ལོག་ལབ་�ང་�་རེ་ཡང་ཤོད་ི་འ�ག དེ་མིན་�གས་འ�་གཞན་དག་ཁག་མང་�་ིན་པའི་མཐོང་
�ལ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་རེད། ཁོང་�ས་ེང་མོལ་ཇི་ས་ནི་�གས་དོན་དངོས་གཞི་དེ་མིན་པར་དམར་པོའི་
་ོད་ལས་ག�མ་ལ་ཟོལ་བོད་བགས་བོད་ེད་ི་འ�ག་པ་མ་ཟད། ལར་ནས་ཁོང་�་སོ་སོའི་བསམ་
�ལ་ཇི་བོད་ལ་ཕན་�ས་གང་ཡང་མེད་པ། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་འ�ས་མི་འགའ་ཤས་ི་བསམ་འཆར་འ་
མིན་རེ་ང་�ང་ཡང་མ�ག་�་འ�ས་མི་དམར་ཤོག་པ་ཞིག་གིས་བསམ་འཆར་ར་པ་ཞིག་བཤད་དེ། དེ་མ་
ཐག་�གས་འ�འི་ག�་བ�གས་དེས་འ�ག་བོམས་མཁས་�གས་གཉིས་ན་ི་ཐོག་ནས་བ་ེ་�ོས་
ཐག་གཅོད་ི་ཡོད་པ་རེད།

�གས་བགོས་ི་�གས་�ང་ནང་བས་རེ་གོ་བ�ར་དངོས་འེལ་ེད་ི་འ�ག་ང༌། དམར་པོའི་ག�ང་གི་
འདོད་�ལ་དེར་འར་བ་ཡོང་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད། མདོར་ན། �གས་འ�་ཆེ་�ང་ན་རིང་�གས་པ་དེ་
�ར་དོན་ཕན་ི་དགེ་ོན་བཤད་ངས་ེང་ངེས་ེད་པ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གི་མཆེད་ར་ར་པ་མ་ཟད།
འ�ས་མི་མང་ཆེས་་དོན་ལ་བ�ར་བཅོས་གཏོང་འདོད་ང༌། གཏོང་ཐབས་ལ་བ་ཞིག་ཆགས་འ�ག ལོ་
གཅིག་ེས་་གར་ི་�གས་འ�འི་ནང་འ�ོ་བས་མ་འར་མི་འ་བ་ཞིག་མཐོང་�ང༌། ་ནག་གི་ིད་
དོན་གོ་བ�ར་ེད་ངས་ལ་ཉམས་ོང་�ང་ེས་་གར་ི་འ�ས་མི་དས་མ་ཞིག་ནས་�གས་འ�འི་ནང་
རང་གི་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་ཐད་ཀར་བོད་པ་དང༌། ག�ང་ལ་ོན་བོད་དང༌། ོད་འ�གས་ེད་ངས་དེ་
མཐོང་�ས་ངོ་མཚར་དང༌། དགའ་ང་ེ་བ་ཞིག་འ�ག ོ�་ན་ལའི་ནི�་ི་ལིར་ཡོད་བས་གནས་�ལ་
འདི་འོས་བཤད་ི་�ལ་�་བོད་པ་ཡིན། ཁོང་ནས་དེ་མ་ཐག་གནས་�ལ་འདི་དག་ང་པི་ཅིང་ནས་ཐོན་ེས་
འར་བ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་འ�ག



ཡང་་མིའི་ིད་དོན་�གས་འ�་�གས་ངས་ོར་བེད་མི་�བ་པ་གཞན་ཞིག་ན་ི་འ�ག ་དེ་ནི་ཁོང་
�འི་འགོ་འིད་�འི་ག�ང་བཤད་ཤིན་�་རིང་པོ་གནང་�་དེ་རེད། འགོ་འིད་དེ་�ས་གཏམ་བོད་ེད་�་
དེ་འར་དགའ་མོས་ཆེ་བས་�ས་བས་ནམ་�ང་ལ་ཤོད་ི་འ�ག ངས་ག་པར་ན་གསོས་པ་ཞིག་ལ་
ོ�་ན་ལན་ན་�ང་�གས་འ�་ནས་ིར་འཁོར་ིས་ིན་�ར་བཤད་པའི་ལེགས་ར་ཞིག་ན་ི་འ�ག
ང་བོད་�་ིར་ལོག་བས་འ�ོ་ལམ་ལ་ས་གཡོས་ིས་ེན་པས་ིན་�ར་ཉིན་ཤས་འཕར་ོད་་དགོས་�ང་
བས། ོ�་ན་ལན་དང༌། ཏང་གི་ག�་འ�ན་གཞོན་པ་དམག་དཔོན་ིན་ཡི་གཉིས་ན་�ང་�གས་འ�་
ནས་ིར་འཁོར་ིས་འོར་སོང༌། ཁོང་�་ཡོང་གི་ཡོད་�གས་ཟེར་བ་ར་གནམ་ཐང་�་ཕེབས་བ�ར་ིན་
པ་ཡིན། ོ�་ན་ལན་ང་ོད་སར་ཡོང་ེ་ར་མ་འགའ་ཤས་ེང་མོལ་ས་ཤིང༌། དེ་ནས་ི་ོ་ས་གནས་
དེའི་དམག་ར་ི་�གས་ཁང་ཞིག་ལ་�གས་འ�ར་བོད་པ་ཡིན། དེར་མི་�ངས་�མ་བ་བཞི་བ་བར་
འ�ག་པར་ཁོང་ནས་་མིའི་་ཚབ་�ས་�གས་འ�ར་ཡག་པོ་ས་�གས་ོར་ནས་ེང་མོལ་འགོ་
འ�གས་ས་སོང༌། བས་ཤིག་ི་ལ་ི་གནད་དོན་ོབ་ོང་ེད་གལ་ཆེ་བའི་ོར་བོད་དོན། �གས་
འ�འི་བས་གོ་ཐོས་མ་ོང་བའི་་ཚབ་རེ་ང་འད་�ལ་དང༌། ཁོང་�་ལ་ོགས་གང་ཡིན་ས་་ནས་
འ�ལ་དགོས་�ང་�ལ། མ�ག་�་�ང་ན་ག�ང་གིས་ཡར་ས་བཏང་�ལ་སོགས་བགས་བོད་ས་ཏེ་
མ�ག་བ�ས་སོང༌། �གས་འ�ར་�་�ད་་ཙམ་འགོར་ཞིང༌། ེང་མོལ་�ན་རིང་ཤོས་ནི་ིན་ཡི་ཡིན་ི་
རེད། ཁོང་གི་ེང་མོལ་གཅིག་འགོ་བ�གས་ན་ཕལ་ཆེར་�་�ད་བ�ན་ཙམ་རིང་བོད་ད། ེང་མོལ་རིང་
པོ་དེ་་�་ཉན་བས་ཉན་མཁན་གཞན་དག་གང་བསམ་ི་ཡོད་དམ་མ་ི་འ�ག འོན་ང་ཉན་མཁན་དེ་
�་མང་ཆེ་བ་དམར་པོ་ན་གཞོན་�་ཡིན་བས་་ནག་གི་�གས་ཆེན་ནང་མཐོང་ོང་བའི་འ�ས་མི་བ�ེས་
སོང་�་་�་མ་རེད། མཐོང་ང་ལ་ཁོང་�་ཉོབ་ཐང་ཆད་པའི་མ་འར་གང་ཡང་མི་འ�ག ཁོང་�འི་མ་
འར་ལ་གཞིགས་ན་དམར་པོའི་རིང་�གས་�་ོ་གོམས་ོངས་ཞེན་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འ�ག

་ནག་ས་ལ་འ་མིན་ཁག་ལ་་བོར་�་འ�ོ་བས་མི་མང་པོ་བསམ་�ལ་གཅིག་�་བ�ར་ི་ཡོད་པ་
དོ་ང་ཆེན་པོ་�ང༌། ་ག�མ་རིང་་ནག་ལ་ས་གནས་ཁག་གི་དགོན་པ་དང༌། བཟོ་། ལས་ེད་�གས་
པ། ཞིང་ལས་མཉམ་འེལ། ོབ་་དང་མཐོ་རིམ་ོབ་་སོགས་ལ་་བོར་ས་པར། ཚང་མ་�ར་
བོན་ཅན་ཤ་ག་མཐོང་�ང༌། དཔོན་རིགས་མང་པོ་�ག་འད་ས་པའི་ནང་འགའ་ཤས་དང་བག་ཕེབས་
�ོས་ེང་དོན་ན་ིས་དགའ་པོ་�ང་བ་ད་�ང་ན་གསོས་ི་འ�ག མི་ཡག་ཤོས་མས་འོན་པོ་དང༌།
ོད་�ལ་བཟང་པོ། ིད་དོན་ེད་ངས་ོབ་ོང་ལེགས་པོ་འ�ག། ག�ང་གི་ལས་ངས་མས་ིག་
འ�གས་ཡག་པོ་དང༌། �ར་བོན་ཆེན་པོ་འ�ག ིར་བཏང་ལས་ོལ་བ་�་འདོད་པ་ཁེངས་པ་་�་མཐོང་
ཞིང༌། འ�་བའི་ོར་ཡང་བས་དེར་འ�ིགས་ཙམ་ཡོད་འ�ག ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ི་མི་�་�ན་�་འདོད་བབས་



མེད་པའི་མ་འར་ས་པ་ཞིག་མངོན་ི་འ�ག། �ང་ན་རིང་�གས་འོག་་ནག་གི་བཟོ་ལས་ཡར་ས་
ཆེན་པོ་ིན་པ་དེར་མཐོང་�ང་ེད་མི་�བ། འོན་ང་ཡར་ས་དང༌། དེའི་རིན་ཐང་ཆ་ོམས་པོ་ཞིག་དགོས་
ང་ཡར་ས་དེའི་དོན་�་མི་རང་རང་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ོགས་་བག་�་སོང་ཞིང༌། ཁོ་བོའི་ང་བ་
ལ་དེའི་རིན་ཐང་ནི་ཤིན་�་ཚད་བལ་ཆེ་བས་ཁོང་�་ཚང་མ་ཐོབ་ཐང་ལ་བ་འ་ོམས་�་ར་ཅིང༌། ན་
གང་�་ིན་ང་ཁོང་�་ིག་ིམས་དམ་པོ། ཕོ་མོའི་ོན་གོས་�ན་བག་མེད་པ་ོ་མདངས་གཞི་མ�ངས།
ེང་མོལ་བོད་ངས་འ་མ�ངས། ེད་ངས་འ་མ�ངས་བཅས་འ�ག་ེ། བསམ་�ལ་ཡང་འ་
མ�ངས་མིན་ནམ་མ། དེ་འ་མ་གཏོགས་ཡོང་ཐབས་ང་མེད་ལ། ཁོང་�ས་མཐོང་�བ་པ་ནི་ོགས་
གཅིག་ཁོ་ནའི་གསར་ཤོག་དང༌། �ང་འིན་ང་བགས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་�འི་ནང་ལ་ག�ང་གི་འདོད་�ལ་
ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད། ི་ལ་ི་གསར་ཤོག་དང༌། ང་བགས་བེད་ོད་མི་ཆོག་པ་རེད། ཐེངས་གཅིག་
ཁོ་བོ་པི་ཅིང་ཉེ་ོར་�ོང་གསེབ་ཅིག་�་་མིའི་དཔོན་རིགས་དང་མཉམ་�་འ�ོ་བས་�ང་འིན་ནང་དིན་
ཇིའི་བྷིའི་བྷིའི་སིའི་གསར་འར་བོད་ཁའི་རོལ་ཆ་འ་པོ་ཞིག་གོ་�ང་དོན། མཉམ་�་ཡོད་པའི་དཔོན་
རིགས་དེའི་གདོང་གཤིས་འར་ཏེ་འོགས་པའི་མ་འར་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འ�ག ་མི་མང་�འི་རང་
བཞིན་ི་འ�མ་དགོད་དང༌། �་གཞས་གཏོང་བའི་ཉམས་འར་�་ཡང་�ས་བས་སོ་སོར་མ་གཏོགས་
བགས་འ�ག �ང་ན་ན་གཞོན་འགའ་ཤས་ཤེས་ཡོན་དང༌། ང་རིག་ཅན། དམར་པོའི་ོབ་ོང་ལེགས་
པོ་དེ་འ་ཡོད་ང༌། རང་གི་བསམ་�ལ་ངོ་མ་ནམ་ཡང་མི་བོད་པར་�ན་�་དམར་པོའི་ོགས་གཅིག་�བ་
འས་ལ་བགས་བོད་དང༌། ་ནག་ཡར་ས་ཆེ་�ལ་འཆར་ཅན་ཤ་ག་བོད་ི་འ�ག

ངའི་ེས་ལ་ི་ཉེ་འ�མ་ཟི་ལིང་�ོང་ེར་�་ས་གནས་དེའི་དམར་པོའི་�གས་པའི་འགོ་འིད་གཅིག་
གིས་ཁོ་བོར་ལེགས་ར་རིང་པོ་ཞིག་བཤད་�ང་བ་པི་ཅིང་ལ་ག་�་གོ་ཐོས་�ང་ོང་བ་དེ་རང་རེད། ཁོང་གི་
བསམ་�ལ་གཅིག་བོད་པ་ནི་�་�་མ་གཏོགས་འཛམ་ིང་ནང་་ནག་ོབས་�གས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང༌།
ལ་ི་ནང་མེ་འཁོར་ཐོག་ཉིན་མཚན་ེལ་ཏེ་འ�ོ་དགོས་པ་་ནག་གཅིག་�་རེད་ཅེས་བཤད་�ང༌།

་ནག་�་ལོ་གཅིག་མིན་ཙམ་ོད་རིང་ིར་བཏང་མཐོང་�ལ་རགས་ཙམ་དེ་འ་ཞིག་ཡིན། འོན་པོ་དང༌།
�ར་བོན་ཅན། བཙན་ིད་ཡར་ས། འ�མ་དགོད་ལ་བའི་�་འ�ན་�ག་པོའི་ོད་ནས་བས་རེ་་ནག་
གནའ་བོའི་གཤིས་�གས་མ�ས་�ག་ཡིད་འོང་གི་ཉི་འོད་ད་ཙམ་ད་ཙམ་འོས་ི་འ�ག ཚང་མ་ཆ་
ོམས་ཡོད་པ་དེ་ནི་�ང་ན་རིང་�གས་ི་�ས་�གས་དེ་རེད། འོན་ང་བོད་མི་མས་ི་བསམ་ོ་་མི་
ནང་བཞིན་བཟོ་མི་�བ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཆོས་དང༌། ེད་དགོད། མི་སོ་སོའི་ད་ཆོས་ཐོབ་ཐང་བཅས་ནི་
བོད་མི་�འི་ོག་་�ར་བེན། དེ་དག་དང༌། ིའི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡར་ས་གཉིས་བེ་འ�ང་བོད་མི་�་ཞིག་



གིས་ང་རང་འདོད་�་ེད་ི་མ་རེད། བོད་མིས་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་དབང་འོག་�་བ�ས་ན་ཡང་བེ་
འ�ང་དེ་འ་ེད་ི་མ་རེད།

ན་་སར་ིར་ལོག་གི་་ིག་བས་ངའི་བོད་མི་མས་་མིའི་དབང་བ�ར་འོག་གནས་�ལ་�ག་ཤོས་
ནས་ོབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། ངའི་བསམ་པར་ང་་ནག་�་ིན་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་གཉིས་�ང་འ�ག

ང་�འི་འགལ་་གང་འ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང༌། གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་མའོ་�་�ང་གིས་ོ་མོས་གཏན་
འབེབས་ས་པའི་བོད་�་པི་ཅིང་ནས་ཐད་ཀར་་ོང་ེད་�འི་དམག་ིད་ན་�གས་འ�གས་�་དེ་མ་
དགོས་པའི་�་འབོད་ེད་�བ་ཅིང༌། དེའི་ཚབ་�་ང་�ར་ནང་གི་རང་དབང་ན་�་ཡོད་པའི་རང་ོང་འ�གས་
�འི་ཁས་ལེན་�ང་བ་རེད། དེ་ནས་མའོ་�་�ང་གི་བསམ་�ལ་བོད་རང་ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་ི་
གནས་�ལ་ཞིབ་གསལ་ཤེས་�ང༌། དེར་མ�ས་མི་་བ�་ང་གཅིག་ཡོང་དགོས་པ་ནས་་མ་གཏོགས་ཚང་
མ་བོད་པ་ཡིན། ངས་ག�་འ�ན་དང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་ནས་ག�་འ�ན་
གཞོན་པ། ང་ཕོད་�ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཡིན། �གས་པ་དེས་རང་ོང་ོངས་འ�གས་�འི་་ིག་ེད་དགོས་
ཤིང༌། ེད་�ལ་ནི། ནོར་ིད་དང༌། ཆོས་དོན་ོར་ན་�གས་གཉིས་དང༌། དེ་མིན་ལས་ངས་ཁག་མང་
བ�གས་ཏེ་�ས་པ་མ་ིན་བར་ང་�འི་ག�ང་གི་ལས་ངས་ཡིག་ཚང་དང༌། ིས་ཁང་སོགས་ལ་འེལ་བ་
ས་ཏེ་བར་བལ་�ས་བས་དེ་བལ་�་ཡིན།

�གས་པ་དེའི་འ�ས་མི་མས་ག་�ག་བོ་གཞག་ས་པ་དེ་དངོས་འེལ་ཡིན། ན་ཐེ་བས་འ�ས་མི་བཅོ་
་བོད་ས་གནས་ིད་ག�ང་གི་་ཚབ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ནི་བོད་ག�ང་ངོ་མ་དེ་ཡིན། བ�་གཅིག་དགོན་པ་ཆེ་
ཁག་དང༌། ཆོས་�གས་ཁག ་མི་མང་�གས་པ། �གས་ཅན་མི་་བཅས་རེད། ་མིས་�ད་བལ་ཆེད་
ཤོག་ཁག་གཉིས་རེར་འ�ས་མི་བ�་རེ་ཡོད། གཅིག་ཆབ་མདོ་བཅིངས་བོལ་ན་�གས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བོད་
ཤར་ོགས་�་བ�གས་པ་དེར་ཐོག་མར་བཙན་འ�ལ་ས་ནས་བོད་ག�ང་ལ་ིར་ོད་�ང་མེད་པ་དེ་ཡིན།
གཅིག་པཎ་ཆེན་་མའི་�གས་པ་ེ་བོད་ི་�བ་ོགས་�་བ�གས་ཡོད། དེ་ལ་པཎ་ཆེན་་གོང་རིམ་�་མེད་
པའི་ིད་དབང་ོད་འདོད་ཡོད་པ་རེད། འོས་མི་་་སར་ཡོད་པའི་་མིའི་དཔོན་རིགས་ཡིན། ཚང་མར་
བོ་གཞག་ེད་པར་་ནག་ག�ང་གི་བཀའ་འོལ་དགོས་པ་རེད། གསར་�་བཟོས་པའི་ལ་ཁག་ལ་
འ�ས་མི་ཆ་བགོས་ས་པ་དེས་ང་བོད་ི་ཆབ་ིད་དང༌། �་ལའི་་མའི་དབང་ཆར་བ�ར་བཅོས་མི་ེད་
ཅེས་པའི་་དོན་དང་འགལ་ཏེ། འ�ས་མི་ག་འདེམས་བོ་གཞག་ེད་ངས་དེ་རང་ནས་ལས་དོན་མི་
འ�བ་པའི་ས་བོན་བཏབ་ཟིན་ཅིང༌། འོན་ང་མི་མས་ནས་གནས་�ལ་དཀའ་�གས་ཅན་དང་འད་�ས་རེ་
བ་�ང་ཟད་ལས་མེད་ང་དེ་ལ་ལམ་སེང་འཐམས་འ�ས་ེད་པ་ར། ངས་ང་་ནག་གི་ིད་དོན་�གས་



ཁག་�འི་ོད་�ལ་�ན་ནག་ཅན་ལ་ཉམས་ོང་�ང་ན་ཡང༌། བོད་མི་བཞི་བ�་ཞེ་��་དང༌། ་མི་འི་
�གས་པ་དེས་ལས་དོན་�བ་�བ་པའི་རེ་བ་ས་པ་ཡིན།

དེར་བེན་ཁོ་བོ་རང་ལ་ི་གནས་�ལ་ལ་བ་འདོད་དང༌། རང་དབང་གི་ག་མ་�ང་ཟད་ཡོད་པར་བེད་
ོད་ལེགས་པོ་�བ་པའི་རེ་འ�ན་ཆེན་པོས་རང་ལ་�་ིར་ལོག་ས་པ་ཡིན།། །།



.

ལེ�་བ�ན་པ། བཙན་གནོན་དང༌། ོ་ཕམ།
༄༅། །ན་རང་ལ་�་ིར་ལོག་ཁར། ེས་ལ་�ོང་གསེབ་ག་འ�ར་�་ཡང་བར་འ�ོ་�འི་གོ་
བས་�ང༌། ངལ་�བ་ཅན་ི་ལམ་འ�ལ་དེའི་ནང་ག་འ�ར་�་བོད་པའི་�ས་ན་�ང་�་དེར་དགའ་ོ་
དང༌། ོམ་�ང་གི་ིམ་ཚང་�་ེས་པ་དེར་རང་བཞིན་དགའ་ོམ་ིན་ན་ེད་འོས་པ་ཡིན། རང་ལོ་བཞི་
སོན་�ས་བཞག་པའི་ས་ཆ་དེ་ཡིད་ལ་ང་ང་ན་བས་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་�ང་ཡང༌། མི་�་ཞིག་ལ་ེང་
མོལ་ས་བས་ཁོང་�འི་ད་འི་�ག་བལ་ི་གནས་ངས་དེ་ོ་�ར་ན་གསོས་ིན་འ�ག ་མི་དེ་�ར་
ིད་པོ་ཡོད་མེད་ིས་པར། �ང་ན་ཏང་དང༌། བས་ཆེན་ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་གི་འགོ་འིད་འོག་ཤིན་
�་ིད་ཅིང༌། འ�་བ་བཟང་པོ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་�ས་མཉམ་�་མིག་མཆི་མའི་�ན་ིས་གང་སོང་བས་ཁོ་
བོ་ཡང་རང་དབང་�་ེ་ཙམ་ལ་བའི་བོད་�ལ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བོད་མ་�ས་པ་མཐོང་ེ་ཡིད་ོ་བ་དང་
དངངས་ག་�་ར། འོན་ང༌། དེ་ལ་དགོན་པ་ཞིག་ནང་་མ་འགའ་ཤས་དང་འོས་མོལ་ོད་པོ་�ང༌།
ཁོང་�ས་ེང་མོལ་ེད་�ར་ོས་འགེལ་ེད་ི་འ�ག་ཅིང༌། ཁོང་�་སེམས་འར་ཆེན་པོ་འ�ག ་་མིས་
ལ་དེར་ཞིང་ལས་མཉམ་འེལ་ི་ལས་འགོ་བ�གས་ཟིན་འ�ག་ན་ཡང༌། སོ་ནམ་པ་�ས་དེ་ལ་ོ་བབས་
གཏན་ནས་ེད་ི་མི་འ�ག ་་མིའི་འཆར་དོན་མས་�བ་ཆེད་སོ་ནམ་པ་�ར་བཙན་གནོན་ཇེ་�ག་�་
གཏོང་�་ཡིན་པ་་དཔོན་�ས་དེ་བས་ནས་ཤེས་ི་འ�ག ་རིགས་མིན་པའི་མི་མང་གི་འགོ་ེད་འགའ་
ཤས་དང་ཡང་ེང་མོལ་�ང་བར་ཁོང་�ས་�ང་ན་ི་བཅོས་བ�ར་གཞན་དག་ོར་ཡང་བོད་དེ། ད་ཆ་
འགལ་བ་ཇེ་ཆེ་དང༌། བཙན་�གས་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་�ལ་ཟེར། བས་དེར་་མིའི་དཔོན་རིགས་�་དང་�གས་
འད་བས་བཅོས་བ�ར་ངེས་པར་ེད་དགོས་ན་ཡང༌། ་ནག་�་ཇི་ས་ར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་
མེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་བཙན་�གས་ིས་མིན་པར་དལ་�ས་རིམ་བཞིན་ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དེ་གའི་
གནས་�ལ་དང༌། མི་�འི་བསམ་�ལ་གཤིས་�གས་ལ་ཡང་གོ་བ�ན་ེད་དགོས་བོད་པ་ཡིན། འོན་ང༌།
པི་ཅིང་ནས་ཐག་རིང་གི་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་་དམར་དེ་�་ོད་གཤིས་ངན་ཞིང༌། སེམས་འར་�ང་
བར་བེན་ན་ོ་ཕམ་ི་གནས་�་ར། ཁོང་�་ནི་མི་མང་གི་བསམ་�ལ་ལ་བི་འཇོག་མེད་པ་ཤ་ག་
རེད། ད་�ང་་དཔོན་གཅིག་ནས་བོད་གསལ། མི་མང་གི་འདོད་བབས་ཡོད་མེད་གང་ར་ཡང༌། བཅོ་
བ�ར་ལག་ལེན་ེད་ཆེད་ོང་ལ་འདིར་དམག་མི་མང་�་གཏོང་གི་ཡོད་�ལ་ཟེར་འ�ག ས་ལ་དེར་ཡོད་
པའི་བོད་མི་�ར་མ་འོངས་པར་�ག་བལ་�ན་ནག་ཅན་ཡོང་�་ཤིན་�་གསལ་པོ་འ�ག



ཁོང་�འི་ོད་གཤིས་ནི་བོད་མི་རང་�་བད་འ�ག ། ལ་དེར་ཉིན་གཉིས་ག�མ་ཞིག་རིང་་མིའི་ེ་ལེན་
ཁང་དང༌། དགོན་ཁག་�ར་ཕན་�ན་བོད་ོད་བས་བོད་མི་ོང་ག་བ་ལས་མི་�ང་བ་མཇལ་ཁ་�་
ཆེད་�་ེབས་�ང༌།

ང་པི་ཅིང་�་ོད་རིང་བོད་ཤར་ོགས་ས་གནས་ཁག་གི་འ�ས་མི་མང་པོ་ཡོང་ེ་ན་ིར་ལོག་བས་ལམ་
ཞོར་ཁམས་ོགས་དགོན་ལ་མང་པོར་བོད་འཁོད་ཡོང་བ་ནན་ཏན་བལ་བ་ར་ེད་འཆར་ཡང༌། ས་
འ�ལ་ིས་ེན་པས་ོན་ཡོད་འཁོར་ལམ་ོན་ཤོར་ན་འགོར་�ང་བས་ཁོང་�འི་འདོད་མོས་ི་ས་
གནས་�ར་འ�ོ་ཁོམ་མ་�ང༌། མོ་ཌོར་བ�ོད་ལམ་ཡོད་པའི་དགོན་ཁག་�ར་ངོ་བོད་ས་ཤིང༌། དེ་མིན་
དགོན་ཁག་�ར་ངོ་ཚབ་�་ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་ི་ང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀ་པ་རིན་པོ་ཆེ། ིན་ིང་ག�ང་
�ལ་་བཅས་་མ་ཆེ་ཁག་ག�མ་ཕེབས་དགོས་�ས་དོན་བཞིན་ངོ་ཕེབས་བངས་ཤིང༌། ཀ་པ་ནི། གོང་
འཁོད་་ེང་བཞི་པ་ངའི་ེ་ལ་�ོང་གསེབ་ལ་དགོན་གནས་ག་འདེབས་གནང་མཁན་དེའི་ཡང་�ལ་
རེད།

ལ་དེའི་ས་མཚམས་ཉེ་ོར་ས་ོགས་གང་སར་མི་ཚང་མ་སེམས་�ག་གི་མ་འར་ོན་ཞིང༌། བོད་མི་
�ས་་མིར་ཞེན་ལོག་གི་བསམ་ོ་ེ་�གས་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བཞིན་འ�ག ་མིའི་ོགས་ནས་གནས་�ལ་མ་
ོགས་པ་དང༌། འཇིགས་ང་དབང་གིས་ིང་ེ་མེད་པའི་བཙན་གནོན་ེད་�གས་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་
པར་བེན་་རིགས་�ར་་ོད་མས་ཡངས་གང་ཆེ་ཡོང་བའི་འབོད་བལ་གང་�བ་ས་པ་ཡིན་ཞིང༌།
བོད་མི་�ར་ཡང་མཛའ་མ�ན་ཞི་འཇམ་ི་ངང་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང༌། ་རིགས་ི་ལས་དོན་ལེགས་
ཆ་མས་དང་ལེན་ེད་དགོས་ཞེས་�གས་འ�མས་སར་ོབ་ོན་གསེལ་དོལ་ས། དེས་ག་�ལ་ཞི་
འཇམ་�་འར་བའི་རེ་བ་�ང༌། ལོ་�ས་དེ་�འི་ནང་་དམར་དང་བོད་མིའི་དབར་འཁོན་འ�ས་ི་བསམ་
�ལ་ཇེ་�ར་སོང་ེ་ངའི་རེ་བ་འས་མེད་�་ར་པ་རེད།

དེ་ནས་འི་�་བལ་ཏེ་་མིས་ཐོག་མར་བཙན་འ�ལ་ེད་ས་ཆབ་མདོའི་ས་ལ་�་འོར་ཞིང༌། ེ་དགེ་
འི་�་ནི ི་ལོ་ ༡༩༣༢ �ན་ི་བོད་དང༌། ་ནག་གི་ས་མཚམས་རེད། ཆབ་མདོ་�ོང་ེར་་མིའི་དཔོན་
རིགས་ོད་ས་དེར་ཉིན་ཤས་དང༌། ཉིན་ཤས་ཆབ་མདོ་དགོན་�་བད་པ་ཡིན། ས་གནས་འདི་་མིས་
བཅིངས་བོལ་ན་�གས་འ�གས་ལ་དང༌། ེས་�་འེལ་བ་ེད་ལ་དེ་ཡིན། ན་�གས་དེར་འ�ས་
མི་བོད་མི་འགའ་ཤས་འ�ག་ང༌། ་བའི་དབང་ཆ་་མིའི་དཔོན་རིགས་�ས་བང་འ�ག ས་གནས་དེའི་
ིམས་གཅོད་ནི་་མིའི་དམག་ལ་ཁང་ནས་ེད་པ་རེད། ལ་འདིར་ཡང་བོད་མི་�་་མིར་མི་འདོད་པའི་
སེམས་ི་�་འཁོལ་བཞིན་འ�ག་ཅིང༌། བོད་མི་འགའ་ཞིག་གིས་སོ་ནམ་པའི་ས་ཞིང་་མིས་འོགས་པ་
དང༌། ཁས་ལེན་ལ་སོར་གནས་མེད་པ་སོགས་་མིས་བཙན་གནོན་དང༌། མི་ང་བ་ས་�ལ་ན་ལ་བོད་



ི་འ�ག འདིར་ཡང་ག་ཟིང་ལངས་�འི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འ�ག ས་ལ་འདི་�ར་ཁམས་རིགས་�་གནས་
ོད་ེད་པ་རེད། ན་ནས་གོང་བོད་ར་ཁམས་རིགས་�ས་རང་གི་དངོས་པོའི་ནང་ནས་དགའ་གཅེས་ཆེ་
ཤོས་ེད་ས་ནི་མེ་མདའ་ཡིན་ཞིང༌། ་མིས་གོ་ལག་ཇི་ཡོད་བ�་�འི་གནས་�ལ་དེ་ཁོང་�ས་གོ་ཐོས་�ང་
ེ། ཁོང་�འི་ལག་ཆ་�་ལ་ཡང་ོད་འདོད་མེད་པ་ན་ཤེས་མ་ཟད། གོ་ལག་མ་ད་གོང་བེད་ོད་ེད་ི་
རེད།

ལ་འདིར་བོད་མི་ི་�་མང་པོ་མཇལ་ག་�་འོར་ཞིང༌། �གས་པར་ཆོས་འེལ་ི་མ�ག་�་ེད་�་རང་
ལ་ི་དོན་�་སེམས་�གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་དགའ་བོ་�ང་ཞེས་དང༌། དེ་་བོད་ད�ས་ག�ང་གི་ལས་ེད་
པ་དོན་མ་གོ་རེ་ང་གིས་ལས་དོན་ེད་ངས་ཐོག་ནོར་འ�ལ་�ང་ཡོད་ཅིང༌། དེས་ང་གང་ཅིའི་དཀའ་�ག་
ོང་བའི་ཆ་ེན་�་ར་ཡོད་ིད་ང༌། ད་ཆ་བོད་རིགས་ཡོངས་ོགས་ཆིག་ིལ་ེད་དགོས། བོད་རང་
ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་བ�གས་ེས་ས་ལ་འདི་དག་ཡང་བར་ང་�འི་ལ་ི་ཆ་ཤས་�་འར་
ི་རེད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན།

ངས་ས་མཚམས་བ�ད་ལམ་�གས་བས་ོ་ཕམ་�་གནས་པ་དང༌། རེ་བའི་འོད་ཟེར་འོ་བའི་མཐོང་ང་
གཉིས་�ང་བ་དེས་་ནག་ནང་གི་གནས་�ལ་ཡང་ན་གསོ་�ང༌། དང་པོ་ནི། ་ནག་ནང་ལ་ི་དགོན་པ་
�འི་གནས་�ལ་དེ་རེད། ་ནག་ནང་ལ་ི་་ཁང་དང༌། དགོན་ཁག་ལོ་�ས་ཐོག་ན་�གས་ཡོད་པ་�་
ཡང་བདག་གཅེས་མེད་པར་ཁང་ོང་གོག་པོ་ཞིག་�་བཞག་པ་དང༌། དེ་�འི་ནང་དགེ་འ�ན་�ང་ཤས་ཡོད་པ་
�་ནི་བ�ེས་སོང་ཤ་ག་རེད། ད་�ང་ཁོང་�ར་ོགས་པ་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད་བས་མཆོད་འ�ལ་ེད་མཁན་
ཡང་རེ་ང་ལས་ཡོང་�ས་ི་མི་འ�ག ཁོང་�ར་ཆོས་ི་ོབ་ོང་གང་ཡང་མི་འ�ག་ང༌། ནང་སོག་ལ་
ད་�ང་་མ་མཁས་པ་ཡོད་�ལ་ཟེར་ི་འ�ག ན་པི་ཅིང་�་ོད་བས་ནང་སོག་གི་མི་བ་ག་འགའ་
ཤས་མཇལ་ག་�་ེབས་�ང་ཡང༌། མི་གཞོན་�་དགོན་པར་�གས་�ར་འགོག་ེན་ེད་ི་ཡོད་འ�ག་
ཅིང༌། ཆོས་�གས་�གས་ཁག་ནང་�ང་ན་ི་ོབ་ོང་�གས་ཆེ་ས་ཏེ་ཁོང་�་ཡང་ིད་དོན་ིལ་
བགས་�་བེད་ོད་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། ་ནག་ག�ང་གིས་ཁོང་�ར་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་�གས་ཟེར་
ཡང༌། ེས་�་ཆོས་ི་གཞི་་འ�གས་པའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་མེད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་�བ། ཁོང་�་
ོགས་ོང་�ག་ཤིར་བཏང་ེ་དགོན་གནས་ོངས་ེན་བཟོ་�་རེད།

་མིའི་ལག་འོག་�་ཡོད་པའི་བོད་ི་དགོན་ཁག་དང༌། ་པ་�ར་ཡང་གནས་�ལ་དེ་ར་ཐོག་�་འབབ་ཉེར་
ཡོད་པ་མཐོང་གི་ཡོད། འོན་ང་མཐོང་ང་གཞན་ཞིག་ལ་དེ་ལ་བ�ར་བཅོས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡང་ན་�་
�ང༌། བོད་མི་ན་གཞོན་�་ཡིན་ཡང་རང་གཤིས་འར་མེད་བན་པོ་ཡོད་བས་་མིའི་ོབ་ོང་ད་དེ་
བེད་ོད་ེད་བས་ལས་་པོ་ཞིག་མིན་པའི་གས་མཚན་གསལ་པོ་�ང༌། དཔེར་ན། པི་ཅིང་མི་རིགས་ོབ་



ར་སོག་པོ་དང༌། ཤར་�ར་ཀི་སི་ཏན། ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ི་ོབ་�ག་དང་མཉམ་�་བོད་�ག་མང་པོ་ོབ་ོང་
�་འིད་བོད་ཐོག ཁོང་�་རང་གི་ཆོས་དང་ཤེས་རིག་གི་བསམ་�ལ་དང་ངང་གིས་ཁ་ལ་ཏེ་་མིས་
གཅིག་དབང་འ�ན་པའི་བསམ་ོ་གསར་པ་དེ་དག་གཅིག་ར་ཡོང་བའི་མ�བ་ོན་ོབ་ོང་ལ་�ས་�གས་
གང་ཡོད་བཏོན་འ�ག་ང༌། བོད་�ག་�འི་བསམ་ོར་དམར་པོའི་དབང་བ�ར་ེད་མ་�བ་པ་མཐོང་ེ་
དགའ་པོ་�ང༌། རང་རིགས་མས་ིས་རང་གི་གཤིས་�གས་མས་་ཆེར་བང་ཁར། རང་ལ་ི་བེ་
ཞེན་ཡང་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་སོང་ེ། མཐར་་དམར་ཡང་�་�ག་གིས་�གས་ཆེའི་ངན་གཡོའི་ོབ་གསོ་བར་
མཚམས་བཞག་པ་དང༌། འ�་བའང་བེན་�་བཏང་ེ་ེས་�་ཁོང་�་རང་ིམ་�་ལོག་ནས། འགའ་ཤས་
་སར་་མིའི་བཙན་གནོན་ལ་ངོ་ོལ་བས་རང་ོག་དོར་བ་དང༌། རང་ལོ་ཉི་�་ོར་ི་གཞོན་�་ོ་
གསར་ིང་ོབས་ཅན་འགའ་ཤས་་གར་�་བཙན་ོལ་�་ཡང་འོར་ཡོད། ་དམར་ནས་པི་ཅིང་མི་རིགས་
ོབ་འི་ནང་བོད་�ག་གི་ད་པ་བ�ར་བེས་གཏོང་དཀའི་གནས་�་ར་མཚམས་ར་ཡང་ཞན་ཡང་ས་
གནས་སོགས་�་ོགས་གཅིག་�་ོབ་གསོའི་ཐབས་བཙན་དང་འེལ་ོབ་་གཞན་དག་འགའ་ཤས་
བ�གས་ཏེ་འབད་ོལ་ཡོད་ད�་ས་ང་�བ་འས་འདོད་ཁེངས་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་�ག་�ས་
དངོས་ག�ར་་བ་དེར་ཡིད་ཆེས་མ་ས་པར་རང་ཉིད་བོད་མི་ཡིན་པ་དང༌། སངས་ས་ི་ཆོས་�གས་དེར་
ིང་ནས་གཅེས་འ�ན་ེད་བཞིན་འ�ག སོག་པོ་དང༌། ཤར་�ར་ཀི་སི་ཐན་ི་�ག་�་�ས་ང་དེ་བཞིན་�་
རང་གི་གཤིས་�གས་གཅེས་�ང་ེད་ི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། བཅོས་པར་དཀའ་བའི་�་མཚན་ཚད་མ་
འདི་དག་ལ་བེན་ནས་ལོ་ེས་མ་�འི་ནང་་མིས་བོད་�ག་ེས་ནས་བ�ན་ག་འགའ་ཤས་ལས་མ་སོང་
བ་་ནག་�་འིད་དེ་བོད་མི་�ང་ན་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་ཐབས་ེད་ི་ཡོད་ང༌། ད་འི་ཆར་་དམར་ིས་
ཐབས་ཤེས་ཇི་ར་ས་ང་ངས་ན་ི་གངས་ཅན་པ་དག་་མེད་ནམ་ཡང་བཟོ་མི་�བ་པའི་ོ་ོབས་
ེས་བཞིན་ཡོད།

་ནག་ནས་བོད་བར་དམག་ལམ་གསར་པ་བཟོས་པ་དེའི་ལམ་འ�ལ་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འ�ག་ེ། ཆར་�་
ས་ཆེ་བ་དང༌། ལམ་�་ས་�ད་དང༌། བ་ོ་ཡང་ཡང་འིལ་ཡོང་གི་འ�ག ་�བ་ཅིག་ག་ཆར་བབས་ཆེ་
ཞིང་�ན་པ་ནག་པའི་ཁར། ཟམ་པ་ཞིག་�ས་འེར་ཏེ་འ�ལ་རོགས་�་རང་སར་འགག་ོད་ེད་བས་རིའི་
ལོགས་ནས་ག་ོ་ཆེན་པོ་བ་འིལ་ཡོང་བ་དེ་ད་�ང་གསལ་པོ་ན་ི་འ�ག ་བས་དེར་་རིགས་�་ནི་
ད་ཅོར་ིས་འཚབ་འ�བ་�་ཕར་�ར་�གས་ི་འ�ག བོད་མི་མས་ནི་འཇིབས་འཁོར་རས་ཐོག་ཅན་ནང་
ཁ་འདོན་འིན་བཅོལ་འ་ས་ཏེ་བད་པ་ཡིན། དེ་ཉིན་ཡང་བར་ང་�་ཉེན་ཁ་དེ་བས་ཆེ་བ་ཞིག་�ང་བ་
ནས་ཐར་ཙམ་�ང༌། དེ་ནི་ཟམ་པ་ོགས་གཅིག་ོན་ཤོར་ཡོད་པ་ཞིག་�་འོར་བས། ཟམ་པ་དེ་ལ་་མིས་
བཟོ་བཅོས་ེད་བཞིན་འ�ག་ཅིང༌། ང་�་མི་ེང་མས་ོན་�་ང་བ�ོད་ས་ེས་མོ་ཌོར་དང༌། དངོས་ཆས་



འོར་ན་ལེགས་�ལ་ོབ་ོན་ས་�ང་བས་ང་�ས་དེ་ར་ས་ཏེ་འཇིབས་དང༌། མོ་ཌོར་ཆེ་བ་ཡོང་སར་
བ་བཞིན་བད་པར། ཁ་ཤས་�ར་བ�ོད་�བ་སོང༌། འཇིབས་གཅིག་ཟམ་ཐོག་�་བ�ོད་�ས་�་ཚག་་
ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཟམ་པའི་ེད་པ་ཆག་ེ་�ར་�ངས་སོང༌། འཇིབས་དེའི་ཁ་ལོ་པས་དངངས་འཚབ་ིས་
བ་བཤིགས་ས་ཏེ་རང་ཉིད་ོབ་�ང་�བ་སོང་ཡང༌། འཇིབས་དང༌། འཁོར་ལོ་ཆེ་བ་ངོ་�ངས་ེད་ག་
ཙམ་ནང་ོན་མལ་ཉེར་མཁོ་�་དང་བཅས་�་ཕར་ོགས་�་�ས་པ་རེད། �ར་ོགས་�་ཐོན་པའི་མོ་ཌོར་
�འི་ནང་འཚང་འ�ལ་ིས་་མིའི་མ�ོན་ཁང་ཞིག་�་�ང་ཞིང་མ�ན་ེན་མ་ཚང་བའི་ནང་དེ་�བ་བད་པ་
ཡིན།

མཐར་ན་རང་གནས་་སར་འོར་ཞིང༌། ནོར་ིང་�་ཡང་བར་ིར་ལོག་འོར་པར་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་
�ང༌། གས་རིའི་ི་ལོགས་ཉེ་ོར་�་་མིའི་དམག་ར་�ས་ད་�ང་ང་�ར་འཇིགས་ང་བལ་ཏེ་བད་
འ�ག་ང༌། ནང་�་དབེན་ཞིང༌། ཉམས་དགའ་བས་ཆོས་ོད་མས་ར་བཞིན་�་མ�ད་ེད་པར་དོག་
ེན་བཟོ་མཁན་མ་མཆིས།



.

ངའི་བཀའ་ོན་�ས་་མིར་མཛའ་མ�ན་ི་འེལ་བ་ར་བཞིན་ེད་པ་དང༌། ་སའི་མི་མང་གིས་་མིར་
མི་འདོད་པའི་མ་འར་ོན་�ལ་ཡང་ན་�་ག་�་ིན་འ�ག་ཅིང༌། �ོང་ེར་དེ་ཡང་ཞི་འཇམ་�་གནས་
འ�ག ཤར་ོགས་ས་མཚམས་ཉེ་ོར་�་བ�ར་བཅོས་ཚབས་ཆེན་�ང་བའི་གནས་�ལ་ཁོང་�ས་གསལ་
ེན་ཤེས་མེད་པ་དང༌། ན་ནས་མཐོང་བའི་གནས་�ལ་�ག་པོ་ཞེན་ལོག་ེ་བ་དེ་བཞིན་བོད་ད�ས་ོགས་
ས་ལ་�་བས་དེར་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བེན་རང་ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་
ནས་གནས་�ལ་�ག་ཤོས་དེ་ར་མི་འ�ང་བའི་ཐབས་ཤེས་ེད་པའི་�ས་�ད་ཅིག་ཡོད་�་རེ་བར་མཐོང་
�ང༌།

་ནག་ག�ང་ནས་དམག་དཔོན་ིན་ཡི་བོད་�་རང་ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་ལ་ེན་འེལ་�་མཁན་
�གས་པའི་འགོ་འིད་�་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་ནི་ིད་ོན་གཞོན་པ་ཞིག་ེ། ཁོང་་སར་ཕེབས་
འོར་ཉིན་ིད་ཚལ་་ིང་�་ན་ནས་ཕེབས་བ�་ེ་ལེན་ེད་དགོས་པ་་མི་�འི་འདོད་པར་ཡོད་ང༌།
ངའི་བཀའ་ོན་�འི་འདོད་བབས་མ་�ང་ཞིང༌། འོན་ང་གནས་�ལ་འདིར་ངའི་གོ་བབས་ལ་བ་བའི་�ས་
བས་མིན་པར། ངས་ེ་ལེན་ས་པར་དམག་དཔོན་ིན་ཡི་དགའ་བོ་ཡོང་བ་དང༌། རང་ོང་ོངས་་ིག་
ན་�གས་འགོ་འ�གས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་ཕན་ད་�ང་ན་འགལ་བ་མི་འ�ག་མ་ེ་ཕེབས་བ�ར་ིན་
པ་ཡིན། རང་ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་ི་ེན་འེལ་ནི། ༡༩༥༦ ་བ་བཞི་པ་ནང་ཡིན་པ་དེའི་ནང་
ན་ཡང་ཡོད། བོད་ནང་ཞི་བའི་བ�ར་བཅོས་�ས་བ�ན་ིས་ཡོང་བའི་རེ་ལ་མཐའ་མ་ནི་་ིག་ན་
�གས་ི་འ�ས་མི་་བ�་ང་གཅིག་དེ་རེད། རེ་བ་དེ་དག་རེ་ོང་འཆང་བ་ཙམ་རང་མིན་པའི་བསམ་པ་�ང་
ེ། དེ་ཡང་་ིམས་དང༌། འཆར་དོན་མས་ང་ཡིད་�་མི་འཐད་པ་ཆེར་མི་འ�ག་པའི་ཐོག ང་�ས་�བ་
ཐབས་མེད་པའི་དམར་པོའི་�གས་ོལ་ཐལ་ཆེ་བ་མས་ང་ིས་མི་འ�ག གཞན་ཡང་འ�ས་མིའི་ཁོངས་
བོད་མི་འབོར་ཆེ་བ་ཡོད་བས་ག�ང་དེའི་ཆགས་ངས་ནི་ང་�འི་ོན་ི་ག�ང་དང་ད་པར་ཆེན་པོ་མེད་
པའི་�ས་�གས་ཅན་ཞིག་ཡོང་�འི་མ་པ་་�་འ�ག ེད་ཐབས་འདིས་བོད་ི་ལས་ེད་པ་�ས་་རིགས་
ལས་ེད་པའི་ས་ནས་ལས་དོན་ེད་ངས་ོབ་ོང་ལེན་པའི་གོ་བས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད་མ་�ང༌། ཁོང་
�་དམར་པོའི་�གས་ོལ་ཡིན་ང༌། ིག་འ�གས་ེད་ངས་སོགས་འགའ་ཞིག་ང་�་ལས་ལེགས་པ་
ཡོད།

དེ་ར་ན་ཡང༌། མོགས་�ར་་མིའི་ིད་དོན་�གས་འ�འི་ནང་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�ག་པོ་དེ་�ས་ཡང་
བར་ལག་ལེན་ས་ཏེ་རེ་བ་དེ་དག་དེ་འལ་�ལ་མེད་�་ར། ངས་དོན་གནད་ག�་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་



བསམ་ོ་བཏང་མི་འ�ག འ�ས་མི་ཉི་�་བོད་མི་ཡིན་ན་ཡང༌། དེ་མས་ཆབ་མདོ་བཅིངས་བོལ་ན་
�གས་དང༌། བས་�ན་ནང་ང་ན་�གས་ཁོངས་ནས་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་་མིས་བ�ད་བལ་བཙན་
འདེད་འོག་་མིས་ཇི་བོད་ལ་བ་ོར་མི་ེད་མ�་མེད་རེད། འོན་ང་ཆབ་མདོའི་འ�ས་མི་འགའ་ཤས་
ནང་ང་ན་�གས་ི་ཁོངས་དེ་�་ལས་ེད་ངས་ན་�་ག་གི་རེད། ་རིགས་འ�ས་མི་འི་ཐོག བོད་
མི་ཉི་�་ཐམ་པའི་བ་ོར་ཁ་ལོ་བ�ར་བ་དེས་ན་�གས་དེར་བོད་མིའི་་ཚབ་ཡིན་པའི་མཐོང་ང་ཙམ་
ལས། དོན་ི་དབང་�ས་ཚང་མ་་མིས་བང་ཡོད་པ། དཔེར་ན། གཞི་འི་ིད་�ས་ཚང་མ་་དམར་བོད་
ལས་དོན་ན་�གས་ཁང་�་�གས་པ་ནས་བཀོད་�ས་ེད་ི་ཡོད་ཅིང༌། �གས་པ་དེར་བོད་མི་ཡོད་པ་མ་
རེད། དོན་གནད་�ང་�འི་རིགས་ལ་ང་�ས་�ོས་བ�ར་བ�ར་བཅོས་འ་ེད་�བ་ང༌། དོན་གལ་ཆེན་པོའི་
རིགས་ལ་གང་ཡང་ེད་མི་�བ། བས་རེ་ཁོང་�ས་བཀོད་�ས་ེད་ངས་�་མཐོང་�ས་བགད་མོ་ཤོར་�་
རེད། གོང་གསལ་�གས་པ་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་དོན་གནད་ཅིག་རང་ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་�་
གོ་བ�ར་ི་�ལ་ཙམ་ས་ཏེ་གཏན་འབེབས་ེད་དགོས་ཤིང༌། �གས་འ�་དེ་�ར་ཕལ་ཆེ་བར་ཁ་ེངས་པོ་
ཡོང་གི་ཡོད། ན་ལ་བོད་ི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་མ་པ་ཙམ་འདོན་པའི་ཆེད་�་ག�་འ�ན་ི་མིང་ཞིག་
བཏགས་ཡོད་ང༌། ཐག་གཅོད་ེད་�བ་པ་ཤིན་�་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།

རང་ོང་ོངས་་ིག་ན་�གས་དེས་ལས་ངས་ཁག་འགོ་འ�གས་ས་ཏེ་འཚབ་འ�བ་ི་ལས་འགོ་
བ�གས་འལ་མི་མང་ནས་གནས་�ལ་ཤེས་ོགས་�ང་ེ་་མིས་ོན་ས་ལས་ཀར་མི་འདོད་པའི་མ་
འར་དེ་ཇེ་གསལ་�་ིན་ཞིང༌། འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་རང་རེད། ངན་གཡོའི་ཐབས་བ་�ས་ོང་གི་་ིག་ན་
�གས་གསར་པ་དེར་བ་ོས་ེད་ཆེད་་སར་མི་མང་གི་�གས་འ�་�གསཏེ། ཁོང་�འི་�ོས་ཆོད་ཡི་གེ་
་མིའི་འགོ་ེད་�ར་ད་པ་དེའི་ནང༌། བོད་ནང་ར་ནས་རང་གི་ཆབ་ིད་ོང་�ལ་ཞིག་ཡོད་པར་བེན་མི་
དམངས་ི་ོ་དང་མི་འཚམས་པའི་་ིག་ན་�གས་དགོས་གནད་མེད་པས་ིར་བ�་ེད་འོས་�གས་
མ�ན་ིས་བོད་ཡོད་ང༌། ་མིས་དེ་ལ་�གས་མ�ན་ལན་འདེབས་མི་ེད་པ་ོས་ཅི། བཀའ་ོན་མས་
འབོད་འ�གས་ས་ཤིང༌། དེས་ང་མ་ཆོག་པར་མི་མང་�གས་འ�་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ན་སར་བོད་
�ང༌། བོད་ག�ང་ནས་མི་འདོད་བཞིན་�་་�ག་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ལ་ན་ནས་ལག་གས་མི་འགོད་
ཐབས་མེད་�ང་ཞིང༌། དེ་ར་མི་མང་�གས་འ�་བཙན་�གས་ིས་བོར་བཤིག་བཏང་ན་ཡང༌། མི་མང་གི་
བསམ་ོ་གཏོར་བཤིག་མི་�བ་པ་ན་གསལ་ཐོག ཁོང་�ས་ེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་ཐོག་འ�ོ་�་གདོན་མི་ཟ་
བ་རེད། གནས་�ལ་དེ་དག་ ༡༩༥༩ ལོའི་ོན་ལམ་བས་འགོ་འ�གས་ས་ཤིང༌། མི་མང་ཕལ་པ་�ས་
་མིར་མི་དགའ་བའི་མ་འར་དེ་ཇེ་ཆེར་་བ་�་འཕེལ་ཏེ། ཁོང་�འི་ིད་དོན་འགོ་འིད་འདེམས་
�ག་ས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། དེ་�་ག�ང་གི་ལས་ེད་པ་མིན་བས་གོ་མིང་སོགས་གང་ཡང་



མེད་པའི་མི་ཕལ་པ་ཤ་ག་རེད། ཁོང་�་ིད་དོན་འགོ་འིད་ཡིན་�གས་བོད་པ་འདི་དག་�བ་ོགས་
པའི་ིད་དོན་ཤོག་ཁའི་གནས་�ལ་དང་ཐ་དད་རེད། ཁོང་�ས་ངོ་ོལ་ེད་དོན་་མི་�ང་ན་ཡིན་པའི་�་
མཚན་ིས་་བའི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར། འཛམ་ིང་�་ཡོད་པའི་ིད་དོན་་�གས་ི་་�ལ་ཡང་མེད།
ཁོང་�་ནི་�ག་བལ་དང་དཀའ་ོང་བཙན་གནོན་ི་འོག་�་་བོད་ི་རང་དབང་མི་ན་པའི་མིའི་ནང་
ནས་ིང་ོབས་བེད་དེ་རང་འདོད་ི་་བོད་ེད་�བ་མཁན་�ས་ཡིན་པར་བེན་ཁོང་�་�ས་�གས་
ན་པའི་གནས་ངས་�་ར་པ་རེད།

མི་དེ་�ས་་སའི་མི་མང་གི་འགོ་འིད་ས་ཏེ། གསལ་པོར་བོད་ན་ེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེའི་གཤིས་�གས་ར་
ཁོང་�་དང་མི་མང་བཅས་པར་ཁོང་ོའི་རང་གཤིས་འགོག་མེད་ཕར་ོལ་ེད་འདོད་ེས་ཤིང༌། དེ་ོར་
བཀའ་ཤག་ནས་ངའི་མཐོང་�ལ་ར་་མིའི་ག་�གས་ལ་ཕར་ོལ་ེད་�ར་དོན་འས་མེད་པ་མཐོང་ེ་
བས་རེ་མི་མང་�་དང་ོད་ེང་ེད་དགོས་པའང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་�འི་་ོད་དེ་དག་་བ་རང་
གི་བན་ིད་ལ་ཤ་ཞེན་ས་པ་ཞིག་ཡིན་ང༌། དངོས་དོན་�་དོན་མེད་རང་ཤི་ག་མཁན་་�་ཞིག་�་
འར་ི་ཡོད་བས་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་འགོག་ཐབས་མི་ེད་མ�་མེད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། ོགས་
གཅིག་ནས་ཁོང་�འི་རང་བཞིན་ི་མཐོང་ང་�་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་འ�ལ་མཁན་ི་ོགས་�་ོ་བ�ན་
ེད་གས་པ་་�་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་�འི་དོན་�་ཐེངས་གཅིག་ངས་ང་ཁོང་�ས་ག་ོལ་
ེད་�འི་བསམ་�ལ་དེ་དག་ནོར་འ�ལ་རེད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཁོང་�་འདོད་བབས་�ང་མེད་ཤག་
ང༌། �ས་མཐའ་�ག་པོ་འདི་འ་མ་�ང་བར་ཁོང་�ས་ན་ལ་�ས་བི་ཆེན་པོའི་ངང་བད་པ་རེད། དེ་
མས་ན་རང་ངོས་ི་གཤིས་ཡོན་ལ་རང་བོད་ས་པ་མིན་ཅིང༌། ན་�་ལའི་་མར་ངོས་བང་གིས་
ཁོང་�ས་�ས་བི་དེ་ར་བོད་མི་ཚང་མས་ེད་�གས་ར་ས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་�ས་འཐབ་
འ�ངས་ེད་པའི་དགོས་དོན་ཡང་གཅིག་ན་ལ་�ག་ཡོད་པ་རེད།

ཁོ་བོ་རང་གི་ོགས་ནས། ཁོང་�འི་་ོད་ལ་བ་འགལ་ེད་བཞིན་�་ཡང་བགས་འོས་�་མཐོང་ེ།
�ང་ར་�ས་བས་�ག་པོ་འདི་ར་�ང་�ས་གནས་�ལ་དེ་་�་དངོས་�་ཐོན་པ་དེར་དགའ་པོ་�ང༌། འགོ་
འིད་དེ་�ས་ང་�ར་�ས་ག་�་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

འགོ་འིད་དེ་�འི་ེད་�ལ་དེས་ོན་ལམ་ི་�ས་བས་དེ་མ་ན་དང་མི་འ་བའི་ཡ་མཚན་ཞིག་�ང་བ་
དང༌། ོན་ལམ་བས་ིད་དོན་ི་འབོད་་ོག་ཐེངས་དང་པོ་�ང་ཞིང༌། གནས་�ལ་དེ་་ལ་མི་ཚང་
མས་མི་ཤེས་པ་མེད་པ་་�ར་ར། ་པ་འ�ས་�གས་ཆེ་བའི་ོན་ལམ་ར་�ན་བཞིན་�གས་བས་
�ོང་ེར་ནང་ལ་གང་སར་ར་ཡིག་མང་པོ་ཐོན་པ་དང༌། ཡི་གེ་དེ་�འི་ནང༌། ་མི་ིར་ལོག་ེད་དགོས།
བོད་ནི་བོད་མིའི་ཡིན། ཞེས་ིས་ཡོད་པ་རེད། དེས་་མིའི་འགོ་ེད་�ར་འཆར་ཅན་ི་�ག་ཟ་ེ་ཡོང་གི་



ཡོད་པ་དང༌། དེ་རིགས་ནམ་�ང་བས་བཀའ་ཤག་ད་འབོད་ིས་ཁ་གཡོག་མས་བཀའ་ཤག་�་འགེལ་
ི་ཡོད། བས་དེར་་མིས་མི་མང་འགོ་འིད་ག�་བོ་ག�མ་ི་མིང་འབོད་ས་ཏེ་དེ་ག�མ་་ིག་ན་
�གས་འ�གས་�ར་ངོ་ོལ་ེད་མཁན་དང༌། ར་ཡིག་འ�ེམས་མཁན་བཅས་ི་ནང་ཡོད་བས་བཀའ་
ཤག་ནས་ཁོང་ག�མ་འ�ན་བང་་དགོས་བོད་ཅིང༌། ཁོང་�ས་ང་�འི་ིམས་འགལ་གང་ཡང་ས་མེད་
ང༌། བོད་མིས་འ�ན་བང་མ་ས་ན་་མིས་འ�ན་བང་ིམས་གཅོད་་�་ཡིན་�གས་བོད་བས་
ཁོང་�འི་དཀའ་�ག་ཆེ་ཤོས་དེ་ལས་ོབ་ཆེད་རང་ོགས་ནས་བཟང་བ�ན་�་བ�ན་འ�ག་་དགོས་�ང་
ཞིང༌། གཅིག་བ�ན་ཁང་ནང་འདས་�ོངས་�་ར། གཞན་དག་གཉིས་�ལ་མ�ན་ེད་�འི་འགན་ལེན་
གདན་ས་ག�མ་ིས་ས་ཏེ་རང་མིན་�་ཡངས་བཏང་་ཞིང༌། གཅིག་ནི་དེང་སང་་གར་�་ཡོད་�ས་ �ས་
བས་དེའི་�་་མིའི་ག་�གས་ིས་བང་བའི་བོད་ཤར་ོགས་ི་ས་ལ་ནང་གནས་�ལ་ཇེ་�ག་ཇེ་ཞན་
�་ར་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ཅི་རིགས་དེ་ོགས་ནས་གསར་འར་ནམ་འོར་བས་ཐོན་ི་ཡོད་པ་
རེད། ་སར་ཆོ་འ�ལ་ོན་ལམ་ི་�ས་ཆེན་བས་ལི་ཐང་�་ག་པོའི་འཐབ་འ�ངས་�ང་འ�ག འོན་ང་
འི་�་�བ་བ�ད་ཁོངས་ིངས་འཇགས་གནས་�ར། ་ིག་ན་ཁང་ེན་འེལ་ཟིན་འལ་ཆབ་མདོར་
ཆབ་མདའི་དམག་དཔོན་དེས་བོད་ི་མི་ག་�མ་བ་་བ�་ཙམ་ཞིག་�གས་འ�ར་འབོད་འ�གས་ིས་
བོད་གསལ། ད་་བོད་�་�ང་ན་ི་བཅོས་བ�ར་�ས་བས་�་མ་བབས་པས་རིམ་བཞིན་་དགོས་
ཤིང༌། བོད་མི་མང་གི་ོ་མོས་མ་�ང་བར་ེད་མི་�ང་ཞེས་ན་ནས་བོད་�གས་དང༌། པཎ་ཆེན་་མས་
བཅོས་བ�ར་འལ་�་ེད་དགོས་ག�ང་�ལ་ཁོང་�ར་བོད་ཅིང༌། �གས་འ�་དེས་དེ་གཉིས་ལ་གོ་བ�ར་
ས་ཏེ་ཆབ་མདོ་ས་ལ་�་ལག་ལེན་ཇི་ེད་འདེམས་ཀ་ེད་དགོས་པ་རེད། ཉིན་མང་གོ་བ�ར་ས་ེས་མི་
བ་ོར་ཞིག་ནས་ན་དང༌། བོད་མི་ིངས་ིས་བཅོས་བ�ར་ནམ་ས་མཚམས་ེད་�་དང༌། བཞི་བ�་
ོར་ནས་བཅོས་བ�ར་འལ་�་དགོས་�ལ་བོད་ཅིང༌། བཅོས་བ�ར་དལ་�ས་ེད་དང༌། འལ་�་ེད་ི་
འདེམས་ཀ་ལས་ད་མེད་ང༌། མི་ཉིས་བ་སོར་ནས་བཅོས་བ�ར་ནམ་ཡང་མ་དགོས་ཞེས་བོད་པ་རེད།
དམག་དཔོན་དེས་ཁོང་�་ཚང་མར་�གས་ེ་ཆེ་ཞེས་དང༌། བཅོས་བ�ར་�ས་བབས་�་ེད་�་བོད་དེ་ཁོང་
�ར་པར་དེབ། ག་�ག ཤོག་�། �ས་ཆས་སོགས་ི་ག་གས་རེ་�ལ་ཏེ་�གས་འ�་�ོལ་འ�ག



.

་གཅིག་ཙམ་ི་ེས། འ�་མདའ་ོང་�་དེ་ལ་ི་བོད་མི་འགོ་ེད་�་འབོད་འ�གས་ས་ཏེ། ཁོང་�་་
མིའི་དམག་མིས་བོར་བ�ངས་ིས་དམངས་ག�འི་བཅོས་བ�ར་འལ་�་འགོ་འ�གས་དགོས་�ར་མོས་
མ�ན་དགོས་�་བོད་འ�ག་པ་དེ་ལ་བོད་མི་�ས། འི་�་ཤར་བ�ད་�་དམངས་ག�འི་བཅོས་བ�ར་ིས་
དཀའ་�ག་ཇི་�ང་དངོས་མཐོང་�ང་བས་ང་�ར་དེ་འའི་བཅོས་བ�ར་ནམ་ཡང་མ་དགོས་ཞེས་དང་ལེན་
མ་ས་བས་་མིས་མཐའ་ནན་ིས་བ�ན་གཉིས་ཙམ་རིང་དམག་ར་དེ་ནང་བཀག་ཅིང༌། དེ་མཚམས་
�་བོད་མི་འགོ་ེད་�ས་ངག་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་མི་་མ�་མེད་�་ར་ཏེ་ཁས་ལེན་ས་པར་བེན་་མིས་
ཁོང་�ར་བོད་གསལ་ད་ཆ་ོད་�་རང་རང་ས་གནས་སོ་སོར་བཅོས་བ�ར་ིལ་བགས་ེད་པར་གཏོང་
�་ཡང༌། ་འོས་ོད་རང་�ས་དེ་སོར་ོབ་ོང་ན་�་ེད་དགོས་ཞེས་བོད་འ�ག

ཁོང་�ས་བཅོས་བ�ར་ཁས་ལེན་ས་བས་་མིའི་དམག་མི་བོར་�ང་པ་�་ན་�་ིང་འཇགས་�ང་
ཞིང༌། ོབ་ོང་འགོ་འ�གས་ི་་�བ་བོད་མི་འགོ་ེད་ཉིས་བ་ག་ཙམ་དམག་ར་ནང་ནས་ོས་
བོད་རི་འ�གས་ས་པ་རེད།

ོ་་�ང་�ང་གི་�བ་ོད་མི་འདོད་དབང་མེད་�་ས་མཚམས་ས་གནས་ི་འགོ་ེད་དེ་�་་མིས་འཇབ་
དམག་གི་�ལ་�་བ�ག་ཅིང༌། ིམས་འགལ་ེད་མཁན་�་རང་ིམ་�་ིར་ལོག་ས་ན་འ�ན་བང་ེད་
�་ས་པའི་གནས་�ལ་འདི་ཁོང་�ས་ང་ཤེས། �་ེན་དེ་དག་ལ་བེན་ནས་ངོ་ོལ་ེད་�འི་བསམ་ོར་
ཡོད་པ་དེ་ཇེ་ཆེར་ིན་འ�ག རང་ཉིད་�ང་ོབ་ེད་�འི་གོ་ལག་ནི་་མིའི་ས་ནས་འོག་བཅོམ་ཇི་�བ་ལ་
རག་�ས་པར་བེན་རང་འདོད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ོས་པར་ག་པོའི་འཐབ་འ�ངས་ེད་དགོས་�ང༌། བོད་
ཤར་ོགས་ི་ཁམས་རིགས་མང་ཆེ་བ་བཟོད་ན་ཆེ་ཞིང༌། སེམས་ཐག་ཆོད་པོའི་ཐོག གངས་ག་དང༌།
ནགས་ཚལ་ིས་ཁེངས་པའི་རི་བ�ད་�འི་གནས་�གས་ང་གསལ་ཤེས་ཡོད་བས། འཇབ་དམག་གི་
ལས་ཀར་དངོས་�་�གས་ཏེ། ༡༩༥༦ གི་ལོ་ོད་ནས་བང༌། ཁོང་�ས་་མིའི་འ�ལ་ལམ་དང༌། བབས་
�གས་ཁག་ལ་ོལ་བཅོམ་ས་པའི་ལོ་�ས་གོ་ཐོས་�ང༌།

ཁོ་བོའི་མཐོང་ང་ལ་ཁོང་�་ནི་�་�ག་བཟོད་ལ་ི་གནས་�ལ་འོག ་�་ཐག་རིང་པོའི་གནད་དོན་ལ་
བསམ་ོ་ཆེར་མེད་པ་་�་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། ཕན་�ན་དབར་ཤར་བ�ོད་མི་�བ་པའི་རི་བ�ད་དེ་�འི་ནང་ཁོང་
�་ལོ་མང་ོད་�བ་རེ་ཙམ་མ་ཟད། ་མིས་ཁོང་�་འདོན་མི་�བ་ལ་ཁོང་�ས་ང་་དམག་བོར་བཅོམ་
�བ་པ་དཀའ། འོན་ང༌། དེ་ར་ན་རིང་གནས་ན་ངལ་�ག་ོང་མཁན་ནི་བོད་མི་�་དང༌། དེའི་ནང་ནས་
ང་ན་ིས་དང༌། �ད་མེད་མས་རེད།



གང་ཅིའི་གནས་ངས་ལོ་ཤས་གོང་ལས་ཆེས་�ག་�་ིན་ཡོད་པ་དེར་ན་ནི་ཧ་ཅང་ོ་ཕམ་�ང་ཞིང༌། མི་
དགའ་མི་འདོད་པའི་དབང་བ�ར་ེད་པ་དེ་དག་ིད་ཚབ་ང་དགོངས་�་ེད་བ�ག་པ་ནས་མཚམས་ཆོད་
ཟིན་པར་བསམ་ི་ཡོད་ང༌། དེའི་�ལ་ག་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཡང་བར་འགོ་�གས་ཤིང༌། དེ་བར་ོག་
ེང་མས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འ�ིགས་པའི་འབད་བོན་ཇི་ས་ལ་�བ་འས་གང་ཡང་མ་�ང་ཞིང༌། མིང་
ཙམ་ི་རང་ོང་་ིག་ན་�གས་དེ་ཡང་དབང་ག�་མངོན་པར་བ་བ་ཞིག་དང་མ�ངས་ཤིང༌། ཤར་
ོགས་ས་ལ་་ོའི་ོད་�ལ་ཐབས་གས་ཤིག་�་ར་ཟིན་པ་དང༌། བོད་ད�ས་ལ་�་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་
ག་པོའི་ངོ་ོལ་ེད་�ར་སེམས་ཐག་གཅོད་མཁན་ཇེ་མང་�་ར། ན་རང་ཉིད་ནི་ག་ོལ་ེད་�ར་
འདོད་པ་མེད་པ་དང༌། དེས་�གས་ཕན་མི་�བ་ང༌། �་ལའི་་མའི་ཆོས་ིད་ང་འེལ་ི་འགོ་འིད་
འོག་བོད་�་ལོ་�མ་བ་ག་ཙམ་རིང་བདེ་ིད་ི་འ�་བར་ད་པ་དེ་དག་ད་ཆ་འཕོ་འར་ཡོང་ཉེན་ཆེ་བས།
མི་མང་གིས་ག་ོལ་ེད་པ་དེར་ངས་ཆོས་ིད་གཉིས་ོགས་ནས་འགོག་ཐབས་བཀོད་འིད་ས་དང་
ེད་�ས་དེ་ར་ཡང༌། ་མིས་ཁོ་བོའི་ིད་དོན་བཀོད་འིད་ི་�ས་�གས་�ང་�་གཏོང་ཐབས་ངོ་ལོག་
གཉིས་ནས་ེད་ི་ཡོད་པ་དང༌།�ས་མ�ངས་པས། མི་མང་གིས་ག་ོལ་ེད་པར་འགོག་ེན་ཇི་ཙམ་ས་
པ་དེས་མི་མང་གིས་ན་ལ་�ས་བི་ེད་པ་མེད་པ་བཟོ་�འི་་མིའི་ལས་དོན་ི་�ོགས་ཕན་�་འ�ོ་བའང་
ཡོང་ཉེན་ཡོད། འོན་ཏེ། མི་མང་ནས་ན་ལ་ིད་ི་འ�ོ་འིད་�་�ས་བི་མེད་ན་ཡང༌། གལ་ཆེའི་ཆོས་ི་
འགོ་འིད་ཡིན་པའི་དད་�ས་ནི་བག་ཐབས་མེད། ིད་ོགས་ི་འགོ་འིད་མི་གཞན་ལ་ཚབ་བོས་
པའམ། ིད་དོན་བཞག་�ང་འ�ིགས་ང༌། �་ལའི་་མས་ཆོས་ི་འགོ་འིད་ེད་པ་དེ་ཞོག་�འི་མནོ་
བསམ་འཁོར་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད།

དེར་བེན་བོད་བན་འ�ོའི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་འ�ང་བ་དང༌། ཆོས་ོགས་ི་བཀོད་འིད་གནས་ངས་
ལ་ོན་གནོད་མི་འ�ང་ཆེད་ིད་དོན་ི་ནང་ནས་ཐོན་ན་མ་པ་�ང་ཡང༌། ོགས་གཅིག་ནས་བསམ་ན།
གལ་ཏེ་ིད་དོན་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་ན་བས་དེར་ཚ་གས་�་འ�ོ་�་གདོན་མི་ཟ་བས། དེ་ལ་ནི་འདོད་པ་མི་
འ�ག དེའི་ིར་ཁོ་བོ་བོད་�་ོད་རིང་ིད་དོན་ནང་ནས་ཐར་ཐབས་མ་�ང༌། དེ་འི་ོ་སེམས་བག་ཕེབས་
མེད་པའི་�ས་བས་�ག་ཤོས་ཤིག་གི་བས་�་་གར་ནས་གདན་�འི་མ�ོན་འབོད་ཅིག་འོར་�ང༌།། །།



.

ལེ�་བད་པ། ་གར་གནས་ོར།
ཁོ་བོའི་�ོགས་པོ་འས་ོངས་ལ་ས་་མ་ནས་ན་་གར་�་ཆོས་�གས་སར་མ�ོན་འབོད་ད་་
སར་དམིགས་བསལ་ིས་ཕེབས་པ་དེ་ནི། སེམས་རང་དབང་གི་ལ་�་གནས་ཤིང་། སེམས་འར་ཆེ་བའི་
འོད་ང་ི་ལ་ནས་འོས་པ་ཞིག་རེད། མ�ོན་འབོད་ཐོག་མར་གནང་མཁན་ནི་ལོ་བ�ན་�་ཙམ་ི་གོང་
�གས་པ་སངས་ས་ི་ཆོས་བ་ེལ་དང་། གནས་ེན་ཁག་ལ་བདག་གཉེར། གནས་ོར་བར་བདག་
གཉེར་ེད་མཁན་ི་�གས་པ་་གར་ང་�བ་ཆེན་པོའི་ཆོས་�གས་ཡིན། ཁོང་�ས་སངས་ས་ང་
འདས་ི་ལོ་ཉིས་ོང་་བ་འཁོར་བའི་ན་གསོའི་�ས་ཆེན་སར་ཆེད་�་མ�ོན་འབོད་གནང་བ་ཡིན་ཅིང་།

ཆོས་ིད་ི་གནད་དོན་གང་ནས་གཞིགས་ང་དེ་ལ་འ�ོ་འདོད་ཆེན་པོ་�ང་། སངས་ས་ི་ེས་ན་དེ་ནི་
ནང་པ་ཡོངས་ལ་ཤིན་�་གལ་ཆེའི་�ས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་མི་�་ཡིན་�ང་་གར་�་གནས་མཇལ་འ�ོ་
�འི་རེ་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལ་དེ་ནི་ང་�་ཚང་མས་་གར་འཕགས་པའི་ལ་ཞེས་ས་གནས་་
ཆེར་འ�ན་པ་ཡིན། དེའི་�་མཚན་ནང་པའི་ཆོས་ི་ོན་པ་ཆེན་པོ་�་�བ་པའི་འ�ངས་ལ་ཡིན་པ་དང༌།
ལོ་བ་ག་མང་པོའི་གོང་་གར་ི་�བ་ཆེན་མས་དང༌། མཁས་པ་�ས་རིན་ཐང་ལ་བའི་ཆོས་ི་ེས་
མང་པོ་ང་�འི་ལ་ོངས་ཆེས་མཐོའི་གངས་རིའི་ངོགས་�་བམས་ཕེབས་པ་དེ་ལ་བེན་ནས་�ང་བ་རེད།
བོད་དང་་གར་ི་�གས་ི་གནས་�ལ་ཐ་དད་ིན་ན་ཡང༌། བོད་ནི་་གར་ི་ཤེས་རིག་གི་གཅེས་�ག་་
�་ཡིན། ིད་ོགས་ནས་མ�ན་ན། ་མི་དང་འེལ་ག�གས་ག་�་ས་ཏེ་དོན་མེད་ེང་ོད་ེད་པ་དེ་
ལས་�ས་ན་�ང་�་ལས་མ་�ང་ཡང་ད་ཙམ་ཐར་བའི་གོ་བས་ཤིག་ཡོང་�་མ་ཟད། ་ཞབས་ནེ་�་
དང༌། རང་དབང་དམངས་ག�འི་འགོ་འིད་གཞན་དག མ�་ཏ་མ་གྷན་དྷིའི་ེས་འ�ག་པ་�་བཅས་ལ་ོབ་
ོན་�་འི་གོ་བས་ཤིག་ང་ཐོབ་ི་རེད་མ་�ང༌། བོད་ིད་དོན་ི་དབེན་གནས་་�ར་བད་པའི་
དངོས་འེལ་གནས་�ལ་དེར་ངས་མིན་ཞེས་ཧེ་བག་བོད་མི་ཤེས། ན་ད་�ང་ཉམས་ོང་མེད་པ་དང༌།
ལ་ིའི་ིད་དོན་ོར་གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། ངའི་ལ་མི་གཞན་དག་�་ཡང་མང་བ་དེ་
བཞིན་རེད། ལ་ཁབ་གཞན་དག་�ར་ང་�་་�འི་གནས་�ལ་དེ་་�ང་ཡོད་�ང༌། ད་ཆ་དམངས་ག�འི་
འཛམ་ིང་ནང་ིད་དོན་ི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཉམས་ོང་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་ང་�ས་ཤེས་ི་ཡོད་ང༌། ད་བར་
ང་�ར་དེ་འ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པར། རིག་གསར་ོབ་ོང་མེད་པར་རང་�ང་གི་ཤེས་རིག་ཐོག་ནས་ལས་
དོན་ས་པར་བེན། ང་�ར་བས་ཆེའི་ོབ་ོན་མང་པོ་ཐོབ་དགོས་ི་ཡོད།



ད་�ང་ན་འ�ོ་དགོས་པའི་�་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི། ་གར་ི་དིན་ག�ང་དང༌། ང་�འི་དབར་མཛའ་
�ོགས་ི་འེལ་བ་�ས་ན་རིང་པོའི་བར་�ང་བ་དེ་ནི་�བ་ོགས་ལ་ཁབ་དང་�ང་བའི་འེལ་བ་གཅིག་
�་དེ་ཡིན། འོན་ང་་གར་ག�ང་ལ་དབང་ཆ་ཐོབ་པ་ནས་བར་དེར་ིད་དོན་ི་འེལ་བ་དེ་ན་�་ཉམས་
ཆགས་�་ར། འཛམ་ིང་མཛའ་མ�ན་རང་དབང་གི་ོག་འ�ན་་�ར་ཡང་བར་་གར་དང་ང་�འི་
བར་ི་འེལ་བ་དམ་ཟབ་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ེ།

ངེད་རང་འ�ོ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁོ་བོ་གཅིག་�འི་འདོད་པ་ཡང་མིན། མ�ོན་འབོད་ི་གནས་�ལ་བོད་མི་
མང་གིས་ཤེས་ོགས་�ང་ེ་དེ་ལ་ཁས་ལེན་་དགོས་ཞེས་ཁོང་�ས་ག�ང་ཞབས་བ�ད་�་བལ་ནན་ཆེ་
ས་ཤིང༌། ངའི་བསམ་�ལ་་མིའི་ིད་དོན་ོག་ཟིང་ནས་ཐར་རེ་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་མིན་གོང་གི་�་
མཚན་ཚང་མ་ཁོང་�ས་བོད་ི་འ�ག

དེ་ར་ན་ཡང༌། འ�ོ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་�ས་འ�ིགས་པ་མིན། གལ་ཏེ་་མིའི་འདོད་བབས་མ་�ང་ན་
ན་འ�ོ་�ར་བཀག་འགོག་ལས་་བོར་ེད་�བ། དེར་བེན་ཐོག་མར་་མིའི་བཀའ་འོལ་�་དགོས་པ་
རེད།

བོད་�་་དམར་ཐོག་མར་འོར་བས་ནས་ཡོད་ཅིང༌། བས་དེར་བོད་ནང་་ནག་ག�ང་གི་་ཚབ་ན་པ་
ེད་མཁན་དམག་དཔོན་ཕན་མིང་ལ་ངས་དེ་ོར་འི་བ�ར་ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཐོག་མར་བོད་གསལ།
འཆར་ཅན་བོད་ོལ་ར། ངས་བསམ་འཆར་མ་གཏོགས་�་མི་�བ་ཟེར་ཡང༌། དོན་�་བཙན་བཀའ་ནང་
ར་དེ་དོན་ཁས་ལེན་མ་ས་ཐབས་མེད་ི་མ་འར་གསལ་པོ་འདོན་ི་འ�ག ་ཁོང་ནས་་གར་�་བདེ་
འཇགས་ི་འགན་འར་ཇི་ཡོང་ཆ་མ་འཚལ་བས་ཕེབས་�་མ་གནང་ན་ལེགས་མ། ཞེས་དང༌། གཉིས་
ནས་རང་ོང་་ིག་ན་�གས་ི་ལས་དོན་ེ་མང་ཡོད་བས་ད�་བ�གས་་སར་བ�གས་ན་ལེགས་
པར་བསམ་ི་འ�ག། ཅེས་ཟེར་ཞིང༌། ཁོང་གིས་ེང་མོལ་དེ་ར་ས་པ་དང་མཉམ་�་ངའི་རེ་བ་ཇེ་�ང་�་
ིན་སོང༌། དེ་ནས་ཁོང་གིས་འཇམ་མཁས་ིས་བོད་དོན། ད་ལམ་་གར་ི་གདན་�་ནི་ཆོས་�གས་�ང་
�་ཞིག་མ་གཏོགས་་གར་ག�ང་གི་གདན་�་མིན་བས་མཚན་མཐོངས་ི་བབས་ནས་་ཚབ་ཅིག་བཏང་
ན་དེ་གས་འ�ིགས་�ལ་ཟེར་འ�ག་

ན་ོ་ཕམ་ཆེ་ཐོག་རེ་ལམ་འགག་པ་་�་དེ་ར་ཡང༌། རེ་བ་་མེད་�་འཇོག་ཐབས་མ་�ང་བས་ངའི་་
ཚབ་མིང་འབོད་གཏན་འཁེལ་ེད་�་ཕར་འངས་�་བཞག་ེ་ང་�བ་ཆོས་�གས་ལ་ན་ཡོང་མི་�བ་
པའི་གནས་�ལ་མ་ད་པར་ངང་�ག་ས་པ་ཡིན། ་བ་བཞི་འི་ེས་ ༡༩༥༦ ་བ�་པའི་�ས་དིལ་ལ་
དམག་དཔོན་དེས་ངའི་ངོ་ཚབ་མིང་གསལ་གཏན་འཁེལ་དགོས་�ལ་དང༌། ་གར་�་མིང་ཐོ་ོན་�ལ་



གཏོང་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བོད་ི་འ�ག དེར་བེན་ཁོ་བོའི་་ཚབ་�གས་པའི་ད�་བ�གས་�་
ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་པ་ཕེབས་�འི་་ིག་ས་པ་ཡིན། ་བ�་གཅིག་པའི་�ས་ཤར་ལ་་ཚབ་�གས་པ་
ཐོན་མཇལ་ི་་ཉིན་དེར་ཕན་མིང་ཁོང་ན་སར་ོ་�ར་�་ཡོང་ེ་བོད་གསལ། ་གར་ག�ང་ནས་་
ནག་ག�ང་ལ་ི་་བ�་པའི་�ས་གཅིག་ཉིན་�ང་འིན་བཏང་འོར་�། ན་དང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་
སངས་ས་ན་གསོའི་�ས་ཆེན་ི་་མ�ོན་�་གདན་�་�ལ་�གས་དང༌། ་ནག་ག�ང་གིས་ོགས་
གང་ཅིའི་གནས་�ལ་ལ་བསམ་གཞིགས་ིས་ན་རང་འ�ོ་འདོད་ཡོད་ན་ིན་ན་འ�ིག་འ�ས་ཞེས་བོད་
འ�ག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང༌། ་མིས་གདན་�འི་ཁས་ལེན་ིས་ོན་མ་�ང་བར་གསང་བ་ེད་ིས་
ཡིན་�ད་ང༌། བས་དེར་་མིའི་དམག་དཔོན་ིས་ན་ལ་མ་བོད་གོང་གནས་�ལ་དེ་ོར་་ོད་་
གར་་ཚབ་པས་བོད་མི་འགའ་ཞིག་ལ་བོད་ཡོད་�ད་ིས་ེང་ཐོན་དེ་ར་�ང་བས་ཁོང་�ས་ཐག་
གཅོད་མི་ེད་ཐབས་མེད་�ང་བ་་�ར་མངོན། གང་ར་ཁོ་བོ་འ�ོ་བོད་་གཏན་མཚམས་་ས་སོགས་
་བ་ི་མི་མང་མས་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་ས་འ�ག

དེ་ནས་ཐོན་�འི་་ིག་ས་ཤིང༌། ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་་མིའི་གཏན་ོད་་ཚབ་ཆེ་ཤོས་ང་ཅིན་་་
ནག་ནས་ེལ་བས་�་་འོར་ཟིན་འལ་ན་ོབ་�ག་ཅིག་ཡིན་པ་་�འི་ོབ་ོན་ེང་མོལ་རིང་པོ་
ཞིག་ས་�ང༌། དེ་ལ་ངོས་རང་དོ་ང་ཆེན་པོ་�ང་ེ། �་མཚན་ནི་ཁོང་རང་གི་བསམ་�ལ་ར་མིན། དེ་
ཡང༌། ཁོང་ནས་བོད་གསལ། ཉེ་ཆར་�བ་ིང་ཧང་ག་རི་དང༌། ོ་ལན་ལ་ོག་་ན་�་�ང་བ་དེ་ི་ལ་
བཙན་ལ་རིང་�གས་པས་ངན་བབ་བ�ད་བལ་ིས་མི་�ང་ཤས་ཤིག་གིས་ས་པ་རེད། འོན་ང༌།
ཧང་ག་རི་དང༌། ོ་ལན་མི་མང་གིས་�་�ར་རོགས་རམ་འབོད་བལ་ས་པ་ལ་�་�་ལ་ཁབ་ིས་ལམ་
སེང་བདག་ོད་ཐོག། ལོག་ོད་པ་མས་དེ་འལ་མགོ་གནོན་ས་པ་རེད། ལོག་ོད་པ་དེ་དག་གིས་ི་
�གས་རིང་�གས་ི་ལ་ཁབ་ནང་ོག་་བཟོ་�འི་གོ་བས་�ས་ག་�་འ�ལ་ི་ཡོད་ང༌། ི་�གས་
རིང་�གས་པའི་ལ་ཁབ་�འི་མཉམ་འེལ་ཟབ་་ཆེ་བས་�་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་དགོས་ི་ཡོད་ང་
ལམ་སེང་ོད་ི་རེད་ཅེས་སོགས་ཁོང་གི་ེང་མོལ་ན་རིང་ས་པ་དེས་བོད་ལ་ལ་གཞན་�ས་ང་ཐེ་
�ས་ེད་མི་འ�ག་པར་དོགས་ཟོན་དགོས་པའི་མ་འར་གསལ་པོ་བན་ི་འ�ག

དེ་ནས་ན་་གར་�་འ�ོ་�འི་ོར་ེང་མོལ་བོད་གསལ། སངས་ས་ན་གསོའི་ོར་འདི་ནི་ཆོས་དོན་
ཁོ་ན་ཡིན་ང༌། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་་ན་སི་ཁོ་དང་འེལ་བ་ན་�་ཡོད་ཐོས་�ང༌། ་ན་སི་ཁོ་
ཟེར་བ་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ཁོངས་དཔལ་འོར། ི་�གས། ཤེས་རིག་བཅས་ི་ོག་ཞིབ་�གས་པའི་
མིང༌།་ནག་ད�ས་ག�ང་གིས་་ཚབ་�གས་པ་ཞིག་གཏོང་གི་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕོར་མོ་ས་ནས་གོ་མིང་ཏང་
གིས་ང་�གས་པ་ཞིག་གཏོང་�འི་ཐབས་ཤེས་ེད་འཆར་ལ་གལ་ཏེ་ཁོ་�འི་�གས་བ�ས་�གས་འ�ར་



�གས་�ད་�ང་ན། ངེད་�འི་�གས་འ�ས་�གས་འ�་ནས་འ�ོ་�ར། དེ་དོན་་གར་ག�ང་ལ་ཡང་ལབ་
ཟིན་པ་ཡིན་ན ཕོར་མོ་ས་ནས་�་ཞིག་ཡོད་�ང་དེ་མ་ཐག་ཁོ་བོ་ཡང་འ�ོ་ཐལ་མེད་པ་དགོས། འདི་ོར་་
གར་�་ཕེབས་འལ་་མིའི་ག�ང་ཚབ་ཆེ་མོ་ནས་བས་འལ་གནས་�ལ་�་�ར་དེ་དོན་འགལ་མེད་
གནང་དགོས།

དེ་ེས་ཁོང་ནས་ན་ལ་བིགས་མངགས་ེད་དོན་�། ཡང༌། ་གར་འགོ་འིད་�ས་བོད་ི་ས་མཚམས་
ོར་ེང་མོལ་ས་ན་དེ་ོར་པི་ཅིང་ི་འེལ་ལས་ངས་ི་ལས་དོན་ཡིན་�གས་ཁོ་ན་བོད་དགོས་ཞེས་
དང༌། བོད་ནང་གི་གནས་�ལ་ི་བ་�ང་ན། གསར་འར་འགོད་མཁན་དང༌། འགོ་ལས་�ང་ཁག་ལ་བོད་
ནང་ོག་་གང་ཡང་མེད་�གས་དང༌། ཚང་མ་མ་ན་ར་ཡར་ས་�་ཡོད་�ལ་བོད་དགོས། ིད་
ོན་ནེ་�་དང༌། འ�ོ་འིད་ཆེ་ཁག་ལ། བོད་ས་ལ་འགའ་ཤས་�་ཟིང་ལངས་ཡོད་པའི་ོར་ན་�་མང་བ་
བཤད་ཆོག་ཟེར་འ�ག



.

ཁོང་གི་ེང་མོལ་མ�ག་�ད་�་བསམ་འཆར་ཞིག་བཏོན་གསལ། �ས་ཆེན་དེར་ག�ང་ེང་གནང་དགོས་
ཡོང་�ར་ག�ང་བཤད་་སར་བཟོས་ན་ལེགས་�ལ་ཟེར་འ�ག སངས་ས་ི་ེས་ན་དེར་ེང་མོལ་
ཞིག་ེད་དགོས་པར་ཁོ་བོ་ཡང་བསམ་ི་ཡོད། དེ་ེས་ཁོ་བོའི་བཀོད་མངགས་ར་་ིག་ན་ཁང་གི་�ང་
ཆེ་ང་ཕོད་ནས་་མིར་གོ་བ�ར་ས་ཏེ་ག�ང་བཤད་ཟིན་ིས་ིས་འ�ག་ང༌། ་གར་�་འོར་ེས་ར་
ཡང་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་པའི་བསམ་ཞིབ་ིས་བར་ིས་ས་པ་ཡིན།

དེ་བས་�ོ་མོ་བར་འཁོར་ལམ་བཟོས་ཟིན་འ�ག་ཅིང༌། �ོ་མོ་ནས་ས་མཚམས་བར་ཉིན་གཉིས་ི་ལམ་
བ�ོད་འགོར་ཞིང༌། ལམ་བཟོ་དེ་ནི་་མིས་མི་ཟོག་ལ་ོས་མེད་ངལ་�གས་ཆེན་པོས་་བ་་�འི་ལམ་བཟོ་
ེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། ང་�འི་ལ་�ང་་མིའི་དམག་ར་ིས་བན་བ་�བ་པ་བཟོ་�འི་
དོན་�་རེད། འོན་ང་མ་ན་་ས་ནས་་གར་བར་བ�ན་གཉིས་ག�མ་ཙམ་འགོར་བའི་འ�ལ་ལམ་དེ་
དག་ཉིན་ག�མ་བཞིར་བ�ོད་�བ་པ་�ང༌། ་ས་ནས། �ོ་མོ་བར་ངས་འཁོར་ནང་ཉིན་ག�མ་ཐོག་འོར།
ལམ་བར་གཞིས་ཀ་ེའི་ཉེ་འ�མ་ག་�་ཁར་གཙང་པོའི་ཐོག་ངས་འཁོར་འདོན་�འི་�་ཟམ་ཞིག་་མིས་
བཟོས་འ�ག་ཅིང༌། གཞིས་ེ་ནས་ན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ང་�་མཉམ་�་ན་ཕེབས་མཛད།

ཆོས་འཁོར་དཔལ་ི་་ས་ནས་འཕགས་ལ་ཆོས་ི་ཞིང་སར་གནས་བོར་མཇལ་ཆེད་�་འ�ོ་བའི་ལམ་
འ�ལ་དེ་ནི་ཡིད་�་འོང་བ་ཞིག་ཡིན། མལ་ལེ་་བ�་ཙམ་ི་རི་བ�ད་ཐོག་བོད་བས་ཇོ་མོ་་རིའི་
གངས་རིའི་བ�ད་མས་�་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་ར་ལ་བ�ས་པ་་�འི་�་འེལ་ིས་ཆགས་ཡོད་ཅིང༌། ཕག་
རི་གདང་ལའི་ཉེ་མཚམས་ཡོང་བས་ཇོ་མོ་་རིའི་་བ་ནས་ཡོང་དགོས། དེ་�ས་ིད་པའི་གངས་རི་ཤེལ་
དཀར་ི་�ང་པོ་བེགས་པ་འ་བའི་གཟི་འོད་དེ་མཐོང་གི་འ�ག ་རོང་ས་ཟིན་མཚམས་�ར་བ�ོད་ིས་
ག་མ་དང༌། �ག་པ་སོགས་ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ིས་གང་བའི་�་འབིའི་རོང་�་ེབས། ལ་དེར་རང་
བཞིན་མ�ས་�ག་ཅན་ི་མེ་ཏོག་མང་པོས་ལ་�ར་པོར་གཏམས་ཤིང༌། འ�ལ་པ་�་དེ་ལ་ེབས་�ས་
བསམ་ངོ་ན་འཛམ་ིང་གཞན་དག་ཐ་དད་ཅིག་�་འ�ོ་བའི་ང་བ་ཤར་ི་རེད། ་གར་ི་ས་ཆ་ཚ་ོད་ཆེ་
ཞིང༌། ཐ་�་ཡངས་ཤིང་་ཆེའི་་ཐང༌། ནོར་དང་ེ་བོས་གང་བའི་�ོང་དང༌། �ོང་བལ་མང་པོ་ན་�་
དིགས་པ། ཕ་མཐའ་མི་མངོན་པའི་་མ�ས་ཡོངས་�་བོར་བའི་ལ་ོངས་ི་བཀོད་པ་་ཆེ་དེ་�་ནི་
བོད་མི་�ང་ཤས་ིས་མ་གཏོགས་མཐོང་ོང་ཆེར་མེད། ད་�ང་་ཐོད་ལ་ཟེར་བའི་མ�ས་�ག་ཅན་ི་ལ་
གཅིག་བལ་�་བད་ཡོད། དེ་ནི་འཕགས་བོད་ི་ད་འི་ས་མཚམས་ི་འ�ས་མཚམས་ཡིན། དེའི་བ�ོད་



ལམ་ནི་ནགས་ཚལ་�ག་པོའི་ོད་ནས་ེན་འ�གས་ིས་འ�ོ་དགོས། རི་བ�ད་དེ་དག་འ�གས་ཏེ་�ར་
བ�ོད་མ་ས་གོང་བོད་ི་རི་ོངས་ནང་�་འོར་ི་ཡོད།

�་འབིའི་རོང་བ�ད་འ�ོ་ལམ་དེ་་གར་དང་བོད་དབར་བ�ོད་ལམ་ི་ལ་ོ་་�་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ནི་
༡༩༠༣ ནང་དིན་ཇི་བོད་�་ཡོང་མཁན་�་ཁག་དེ་ཡོང་ས་ཡིན་ཅིང༌། ༡༩༠༤ ལོའི་�ོས་མ�ན་གཞི་བང་
�ང་རིགས་�ས་བ�ོད་ལམ་དེ་ལ་ེ་བར་བེད་ོད་ེད་ཆོག ི་ལ་�ས་བོད་ནང་བ�ོད་ལམ་དེའི་ཐོག་
ལ་ེ་བར་འ�ོ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད། �་འབིའི་རོང་ལ་དེར་�ོ་མོའི་�ོང་�་དག་ཡོད། ས་ལ་དེ་ནི་
༡༩༥༠ ལོ་་མིས་བོད་�་ཐོག་མར་བཙན་འ�ལ་བས་ན་ོ་ོད་ེད་ས་དེ་ཡིན། དེ་�ས་ི་གནས་�ལ་
ལས་འར་བ་མང་པོ་�ང་འ�ག ོན་མའི་བས་རོང་ལ་དེར་་བ�ོད་ིས་ཡོང་ཡང༌། ད་ཆ་་མིའི་
འཁོར་ལམ་ཐོག་་མིའི་ངས་འཁོར་ནང་ཡོང་ཞིང༌། དེ་ནི་བ�་འར་ཙམ་ིས་མོགས་བས་བདེ་ན་
ཡང༌། བོད་མི་ིངས་ར་ར་བཞིན་་བ�ོད་ིས་བ�ོད་�འི་འདོད་པ་�ང༌། ལོ་བ་ག་གི་རིང་བོད་མི་
�་་ེ�་དང༌། ང་བ�ོད་ིས་བདེ་བར་བག་ཕེབས་ིས་འ�ོ་བའི་ཕག་རིའི་ཉེ་ོར་ི་འ�ལ་ལམ་ཐོག་
བས་ཤིག་་མིས་འཇིབ་འཁོར་ནང༌། ད�གས་�ང་བསགས་པའི་འིག་དམ་ག་སི་ཇིན་བེད་ོད་ེད་
འ�ག དེ་ནི་བས་རེ་་མིས་ེན་གས་ཡ་མཚན་ེད་པའི་དཔེ་ོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁོང་�ས་ས་མཐོར་
ད�གས་མི་ེང་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་མཐོང་ཐོས་�ང་ཡོད་�ད་རེད།

ན་ི་མཐོང་ང་ལ་�ོ་མོ་ཕར་ོགས་ི་ལ་ོངས་ལེགས་པོ་འ�ག ་་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་བཞི་པའི་ཐོག་
ང་�ས་ངས་འཁོར་བཞག་ེ་་ཐོད་ལར་་བ�ོད་ིས་ིན་པ་ཡིན། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བ�ད་བལ་བར་ད་
�ང་་ཐོག་བོད་དགོས་པ་རེད།

་མིའི་དམག་དཔོན་ིན་མིང་ཡིའི་�་འབི་ཐང་བར་ཁོ་བོའི་ེལ་མར་མཉམ་བེབས་�་ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་ནི་
་མིའི་བོད་དམག་ལ་ི་དམག་ི་གཞོན་པ་གཅིག་ཡིན། བོད་མི་གནས་ོད་ི་ས་གནས་མཐའ་མ་�་
འབི་ཐང་ནས། ཁོང་ིར་ལོག་འ�ོ་ཁར་ན་ལ་ཡང་བར་ེང་མོལ་�ང་ཙམ་ཞིག་ས་�ང་ཞིང༌། ཁོང་
གིས་ོ་གཡེང་དང་བཅས་བོད་གསལ། ་གར་ནང་ལོག་ོད་པའི་བསམ་ོད་འེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་
པས་དེ་�ས་དང་ག�ང་མོལ་བས་བན་པོ་གནང་དགོས་ཞེས་དང༌། ད་�ང་ན་ལ་ས་དོན། ེད་ནི་་
ནག་མི་མང་འ�ས་མི་�གས་ཆེན་�ན་ལས་ཁང་གི་ད�་བ�གས་གཞོན་པ་ཡིན་བས་བོད་ཙམ་མིན་པར་་
ནག་གི་་ཚབ་ང་གནང་དགོས། དེར་བེན་ཚང་མར་་ནག་གི་ཡར་ས་དང༌། ས་གཏེར་ཡར་ས། མི་
མང་གི་འ�་བ་ཡར་ས་ཇི་ཡོད་སོགས་ག�ང་དགོས་ཞེས་དང༌། མི་�་ཞིག་�ག་འད་�ང་ཡང་་ནག་
དང༌། མེས་ལ་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་མོས་དང༌། ཚང་མར་རང་དབང་ཡོད་པའི་ོར་འ�ེལ་བཤད་ིས་
ཡིད་ོགས་མེད་པ་བཟོ་དགོས། ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་མི་�ར་་ནག་�་གཟིགས་བོར་ནམ་ཕེབས་ལ་དགའ་



བ�་ཡོད་ཅེས་ག�ང་དགོས་ཞེས་ཟེར་འ�ག ་གོང་གི་ོབ་ོན་དེ་ནི་ས་མཚམས་བལ་ཁའི་ོབ་ོན་ེས་
མ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་་མིའི་བཀོད་�ས་ེད་མཁན་མེད་ཅིང༌། ཁོ་བོ་ིས་པའི་གནས་བས་མ་གཏོགས་�ང་མ་ོང་བའི་
དགའ་�ར་དང་རིངས་འཚབས་�ང༌། ང་�ས་ལ་ེར་འ�གས་བས་ཐོག་མར་གནམ་གཤིས་གསལ་ངས་
ལེགས་པོ་འ�ག་ང༌། རིམ་བཞིན་ན་�ན་དང་ཆར་ིན་ན་�་འཐིབས་ཏེ་ག་�མ་ནང་བོད་ཅིང༌། མཐའ་
མའི་ལ་�གས་མཐོ་ཚད་ཕི་ི་ོང་ག་འགའ་ཤས་སར་བན་གཤེར་མང་ཞིང༌། �ང་ངད་ཆེན་པོའི་ཤིན་�་
བསིལ་བའི་རེག་་ོང་ཡང༌། རི་ེར་དངོས་འེལ་མཛའ་སེམས་འཁོལ་ཞིང༌། ོ་ོབས་ེ་བའི་མ་
འར་ིས་ཁེངས་པ་དེས་ང་�ར་དཀའ་ངལ་ི་ང་བ་སེལ་ཞིང༌། དགའ་ོད་ི་ང་བ་ཆེ་ཆེར་ས་པ་
�ང༌། ས་མཚམས་�་དང་པོར་མཐོང་བ་ནི། འས་ོངས་ལ་ས་མཆོག་ནས་མཚམས་འི་ེ་ལེན་
གནང༌། �་མ�ད་་གར་ག�ང་ནས་ཆེད་བ�གས་འས་ོངས་ལ་ིད་དོན་ལས་ེད་ནས་་གར་ི་
ིད་འ�ན་བ�ེས་གཞོན་དང༌། ིད་ོན། ་གར་ག�ང་བཅས་ི་མ�ིན་ཚབ་ི་ཐོག་ནས་མཚམས་འི་
གནང་ཞིང༌། ན་ལ་བོད་�གས་ི་ཁ་བཏགས་དང༌། ་གར་ི་�གས་ོལ་བཞིན་མེ་ཏོག་གི་ེང་བ་
བར། དེ་ནས་མར་ཙམ་ང་བ�ོད་ིས་ས་གདེང་ཞིག་�་�ང་དམག་གིས་ཆེ་བོད་ས་ཏེ་ངེད་�་མཉམ་
�་་ཐོག་�་འས་ོངས་ོགས་ཡོང་ེ་མ�་འགོར་�བ་གཅིག་ིད་ོད་ས།

ི་ཉིན་འས་ོངས་ལ་ས་ང་ཏོག་�་ཐོན། འས་ོངས་དང༌། ་གར་ང་ོགས་�་འ�ལ་ལམ་རིམ་
�གས་བས་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ོ་�ར་ི་དགའ་བ�་ེད་མཁན་ཇེ་མང་�་སོང་ཞིང༌། ཁོ་བོའི་བསམ་
པར་ངེད་རང་རང་ལ་�་ཡོད་པ་་�་ལས་ི་ལ་�་ཡོད་པའི་ང་བ་བེད་པ་་�ར་ར། མལ་ལེ་བ�་
ཙམ་ནས་ང་�ས་བཞོན་་བཞག་ེ་འཇིབ་འཁོར་ནང་ིན། དེ་ནས་་གར་�་ཡོད་པའི་་མིའི་ག�ང་ཚབ་ང་
�འི་འ�ལ་ཁོངས་�་�གས། �ོང་ེར་ི་ར་མཐའ་ནས་འས་ོངས་ལ་པོ་དང༌། ཁོང་གི་ོན་པོ་�ས་
ེ་ལེན་གནང་�ང་བས། ན་འཇིབ་འཁོར་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་གི་ངས་འཁོར་ནང་ན་�་ིན། ངས་འཁོར་
དེས་ོར་གནས་�ལ་ཡ་མཚན་ཞིག་�ང་བ་ནི། དེའི་ར་གཅིག་ལ་འས་ོངས་དང༌། ར་གཅིག་ལ་བོད་
ི་དར་ཆ་བ�གས་འ�ག་ཅིང༌། ང་�་�ོང་ེར་ི་འགག་གཅིག་�་མི་�གས་ཆེན་པོས་ངས་འཁོར་ཤར་
བ�ོད་མ་�བ་པར་ག་ཙམ་འགོར་སོང་བར་མི་མང་གིས་དགའ་བ�འི་དོན་�་ངས་འཁོར་ཐོག་མེ་ཏོག་
དང༌། ཁ་བཏགས་མང་པོ་ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་འཐོར་བའི་ཟིང་ལོང་ཆེ་བའི་ངང༌། ་མི་གཅིག་མི་�གས་
དིལ་ནས་ོ་�ར་�་ཐོལ་ིས་�ང་ེ། དེ་མ་ཐག་བོད་ི་དར་ཆ་ཕབ་ེ་་མིའི་དར་ཆ་ཞིག་བ�གས་སོང༌།
འས་ོངས་ལ་ཁང་�་འོར་བས་ད་ཅིའི་་མི་དེ་་ནག་གི་ག�ང་ཚབ་ཆེན་མོའི་ད་བ�ར་ེད་



འ�ག་པས། ཁོ་པ་ད་བ�ར་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་ངེས་པ་ག་པོ་ེས་�ང༌། དེ་ལ་་གར་ི་�ོགས་པོ་འགས་
ང་དོ་ང་�ང་སོང༌། གནས་�ལ་ཡ་མཚན་ཅན་དེ་་གར་བས་ང་མཐོང་བ་ཁོ་བོ་དགའ་བོ་�ང༌།

མཐའ་མའི་ལམ་འ�ལ་ནི། དམིགས་བསལ་ི་གནམ་�་ཞིག་ནང་ིན་ཏེ་ནི�་ི་ལིའི་ོགས་ེབས་བས་
དིན་ཇི་ིར་ལོག་བས་རང་དབང་ཅན་ི་་གར་གསར་པར་ད་པའི་ལ་ས་ནི�་ི་ལི་�ོང་ེ་་ཆེ་
ཡིད་�་འོང་བ་དེ་དག་མཐོང་�ང༌། གནམ་�འི་ཐང་�་ིད་འ�ན་་གཞོན་ཌོག་ོར་ར་དྷ་ཁིར་ཤི་ན་མཆོག་
དང༌། ིད་ོན་་ཞབས་ནེ་�་མ་གཉིས་དགའ་བ�ར་ཆེད་�་ཕེབས་འ�ག ང་དང་མཉམ་�་གནམ་�འི་
ནང་ཡོད་པའི་་མིའི་ག�ང་ཚབ་པས་ིད་འ�ན་ོན་མ་གཉིས་དང༌། ི་ལ་ག�ང་ཚབ་�ར་ངོ་ོད་ེད་
�་ཡིན་�གས་་�གས་ག་གི་འ�ག ཁོང་ནས་ེ་འིད་ིས་ལ་ཁབ་མང་པོའི་དཔོན་རིགས་�་ངོ་ོད་
རིམ་ས་ིས་མཚམས་ཤིག་�་དིན་ལ་་ཚབ་མ�ན་ེབས་འ�ག ་ཁོ་བོའི་བསམ་པར་ཨ་རིའི་་ཚབ་
ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་དེ་མ�ན་ེབས་བས་གནས་�ལ་ཇི་འ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། དེ་ནི་ག�ང་ཚབ་
པའི་ིད་དོན་ི་འེལ་ེད་ངས་ི་གནད་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་མ་པའི་ངང༌། ་མིའི་ག�ང་ཚབ་པ་
མིག་འ�ལ་་�ར་ཡལ་ཏེ་ངོ་ོད་ེད་མཁན་མེད་པར་�བ་ོགས་པའི་ི་འེལ་པ་ཞིག་གི་མ�ན་�་བཞག་
འ�ག བས་དེར་་གར་ི་འེལ་ལས་ངས་ི་མི་ཞིག་མངོན་མེད་�་ཡོང་ེ་འདི་ནི་ཨ་རིའི་ག�ང་ཚབ་
པ་རེད་ཅེས་ངོ་ོད་ས་�ང༌།

ངས་ཌོག་ོར་ར་དྷ་ཁིར་ཤི་ན་ན་�་ངས་འཁོར་ཐོག་�ོང་ེར་ནང་མི་�གས་ི་དགའ་བའི་་ད་ཤིན་�་
ིར་བའི་ོམ་ག�ང་ནང་རིམ་བོད་བས་ཁོང་ནས་ང་�་མཇལ་བར་དེས་ོ་�ང་�ལ་དང༌། ང་�འི་
ལ་གཉིས་དབར་འེལ་བ་ན་རིང་�ང་བའི་གནས་�གས་ན་ཟབ་ཅན་ག�ང་གི་འ�ག ལམ་ང་
མས་�་དགའ་ོའི་མ་པ་འ�ར་བའི་མི་�གས་ཆེན་པོའི་ོད་�་སངས་ས་ེས་ན་ི་�ས་ན་མ�ན་
ིར་ོགས་ཚང་མར་འཇའ་�ན་ི་་བ་་�་དང༌། ལི་ིའི་མདངས་ཅན་དར་ི་ཅོད་པན་མང་པོ་བ་�བ་
�་གཡོ་བཞིན་འ�ག ཁོ་བོ་་གར་ིད་འ�ན་བ�གས་ལ་ར་ཅ་ཏར་པ་ཏི་བྷ་ཝན་ཞེས་པའི་ཁང་བཟང་�་
ིན་པར། ིད་འ�ན་ཌོག་ར་ར་ཇིན་དྷར་པར་ས་ད་མཆོག་དེས་འ�མ་བཞད་པའི་ཉམས་དང་ན་པས་
�མས་ཆེན་འགག་ནས་ེ་ལེན་མཛད། ིད་འ�ན་མ་གཉིས་ནས་དགའ་ོ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ང་ཐོབ་ཅིང༌།
ཁོང་གཉིས་ནི་ག་བསམ་དང༌། མེན་ཡོན་ཟབ་་ཆེ་བས་་གར་མི་མང་གི་སེམས་�ས་མ�ན་པའི་
གས་མཚན་་�་ཡིན་པར་བསམ་�ང༌།

ི་ལིར་འོར་པའི་ི་ཉིན་་ོར། ར་ཇི་གྷ་ཊི་ཞེས་པའི་ས་ཆར་མ�་ཏ་མ་གྷན་དྷིའི་་ག�ང་བེགས་ས་དེར་
མཇལ་ོན་�་ིན། འཇའ་�་ན་གཙང་པོའི་ཉེ་ལོགས་ནི�་གསིང་ོ་ང་ཅན་ིས་བོར་བའི་མི་ག་པའི་
ང་�ལ་ལམ་ལམ་ཡིད་ལ་འཆར་བའི་གནས་དེར་ོན་ལམ་འདེབས་བས་སེམས་འ�ལ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་



ཐེབས་�ང༌། �་ང་འཛམ་ིང་འདིའི་ེང་ཁོང་དང་མཇལ་བའི་�ས་བས་ཤིག་�ང་ན་ཅི་མ་�ང་མ་པའི་
�ང་�ང་ཡིད་ི་ཤེས་པ་ལ་�་མི་གནས་པ་ཞིག་�ང༌། འོན་ང་ས་གནས་དེར་ལངས་ོད་བས་ོ་ཆེན་
ཁོང་གི་ཉེ་འ�མ་�་ེབས་པའམ། མ�ན་�་ེབས་པ་་�འི་ང་བ་ཤར་ཞིང༌། དེ་ཉིད་འ�་བ�གས་བས་
ང་�འི་�ས་རབས་ནང་ཡོངས་�་�གས་པའི་ིང་ོབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ི་རེད། ཁོང་མ་གཤེགས་བར་
་གར་དང༌། མིའི་རིགས་ོམ་�ང་ན་ི་སེམས་�གས་གཅེས་འ�ན་གནང་ཞིང༌། ཁོང་ནི་ོན་པ་སངས་
ས་ི་ེས་འ�ག་བཟང་པོ་ཞིག་དང༌། མིའི་རིགས་ན་ལ་ཞི་བདེ་དང་མཛའ་མ�ན་ཡོང་བར་དོན་དམ་
འབད་བོན་གནང་མཁན་ཞིག་�་ང༌། གལ་ཏེ་མ�་ཏ་མ་གྷན་དྷི་ད་་འ�་བ�གས་ཡོད་ན་ཁོ་བོར་ཟབ་ཅིང་
དིལ་ཆེའི་ཐབས་�ས་ོབ་ོན་ཇི་འ་ཞིག་གནང་ཡོང་མ་པ་དང༌། ཁོང་ནས་ངོས་ལ་འ�་ལ་ཞི་བའི་
ལམ་�་བ�ོད་དགོས་པའི་ོབ་ོན་�ས་ག་�་གནང་�་གོར་མ་ཆག ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་མི་མང་གི་རང་
དབང་ཐོབ་པ་ལ་�ས་�གས་གང་ཡོད་འདོན་ི་རེད་མ་པ་�ང༌། ཁོང་གིས་ག�ངས་ཤིང༌། ག་ལེན་�་
བཀལ་བ་འ�་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དེར་ཁོ་བོ་ཡིད་ཆེས་ར་ནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་ཡང་འཕོ་འར་
མེད་པར་གནས་ཡོད་ཅིང༌། ག་�ལ་ི་་ོད་�་མ་�གས་པར་ཁོང་གིས་ལམ་ོན་དེར་བ�ོད་�ར་ངོས་
རང་སེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།

གནས་ོར་ི་ེས་�་ཉིན་ཤས་རིང་སངས་ས་ེས་ན་ི་མཛད་ོའི་ེལ་ཟིང་ཆེན་པོ་�ང༌། དེ་བས་
བཙན་དབང་གིས་མ་ནོན་ཞིང༌། འཛམ་ིང་ཞི་བདེའི་དོན་�་ོན་པ་སངས་ས་ི་ཆོས་བ་ེལ་གནང་
མཁན་འཛམ་ིང་ས་ོགས་གང་ས་ནས་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་ན་�གས་ཅན་�་དང་ེང་མོལ་ེད་�འི་
འདོད་མོས་ཡོད་པ་ར་བས་དེར་�ས་བས་ན་�་ཐོབ་�ང༌། ལ་ཁབ་མཆོག་དམན་ཕན་�ན་ཚང་མ་ཆེ་
�ང་�བ་�ད་རིགས་མ་ས་པར་མཛའ་མ�ན་ཞི་བདེ་ཞིག་�ང་ན་མ་པའི་ན་ོང་གིས་�གས་འ�ར་ེང་
མོལ་བས་ང་ནང་པའི་ཆོས་ི་ཞི་བདེའི་མ་པའི་ོར་ནན་ཏན་ིས་བོད་ཅིང༌། �ས་ོན་མཛད་ོ་དེ་་
�་ལ་བེན་ནས་སངས་ས་ི་ལམ་དང༌། ཡོན་ཏན་མས་་ཤ་ཡའི་ས་ལ་ཙམ་�་མ་ཟད། �བ་ོགས་
པའི་ལ་�་ཡང་དར་བ་ཡོང་བའི་རེ་འ�ན་ས་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། སངས་ས་ི་ཆོས་ི་མ�་ལས་ཆོས་
ེད་ི་མི་རང་རང་གི་འལ་ན་ི་རེ་འདོད་འ�བ་ཅིང༌། གཏན་ི་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡོན་ཐོབ་པ་མ་ཟད།
ལ་ཁབ་ཕན་�ན་འཁོན་འ�ན་ིས་འ�ག་ོད་ེད་པ་ཡང་མཚམས་ཆོད་ཅིང༌། མས་བེའི་མཛའ་བ་
བན་པོར་ཡོང་�་དང༌། མདོར་ན་འ�ོ་བའི་རིགས་སོ་ཅོག་�ག་བལ་ལས་�ོལ་བའི་ལམ་ནི་སངས་ས་
ི་ཆོས་ནས་ེད་�བ་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད། ོན་པ་སངས་ས་ི་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་�གས་ཇི་འ་
ཞིག་ཡིན་ཡང༌། མིའི་འ�ོ་བ་མས་དངོས་བ�ད་ཅི་རིགས་པའི་�ག་བལ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་རེ་ཡོད་



པས། ཆོས་དད་ི་བསམ་�ལ་ལ་བཙན་གནོན་ེད་པ་ནི་ེ་�འི་འལ་ན་ི་ཞི་བདེ་འཇོམས་པའི་ག�ག་
ཅན་ཡིན།



.

�ས་ོན་མཛད་ོ་མས་ཟིན་ེས་་ཞབས་ནེ་�་མཆོག་དང་ིད་དོན་ི་ེང་མོལ་དངོས་གཞི་ེད་པའི་གོ་
བས་�ང༌། བས་དེར་ངེད་རང་གི་བསམ་�ལ་�ང་ཟད་མཐོ་�་ིན་ཡོད། ན་་གར་�་ཡོང་འདོད་�ང་
བའི་�་མཚན་མས་གོང་�་བོད་ཟིན་ཅིང༌། ད་ཆ་་ནག་ག�ང་གིས་བོད་ོར་ིད་�ས་ལ་�ར་བཅོས་ངེས་
བན་ཞིག་མ་�ང་བར་རང་ལ་�་ིར་ལོག་མི་ེད་པར་་གར་�་ོད་�འི་ཐག་གཅོད་གསར་པ་ཞིག་མི་
ེད་ཐབས་མེད་�ང༌། དེ་ནི་མ�་ཏ་མ་གྷན་དྷི་དང་ཉེ་བར་གནས་པའི་ང་བ་�ང་བ་དང༌། ཤ་ཚ་ཤེས་ཡོན་ཅན་
ི་མི་་མང་པོ་�ག་འད་�ང་བ་དེས་�གས་ེན་ཐེབས་པ་ཡིན་ིད། ི་ལ་མི་་ཐོག་མར་�ག་འད་
�ང་བ་�་བོད་པ་མིན་ཡང་བོད་�་དངོས་འེལ་ི་ཤ་ཞེན་ེད་མཁན་ཤ་ག་འ�ག ཁོང་�ས་ངའི་ལ་ནང་
�་མི་མང་ལ་�ོགས་ཕན་ལམ་སེང་ེད་ཐབས་མེད་པ་དང༌། ་དམར་ི་ག་ོད་འལ་འགོག་མི་�བ་
ཅིང༌། ད་བར་བོད་ནང་གི་ཞི་བའི་ཐབས་ཤེས་ཇི་ས་འས་མེད་�་འར་ི་ཡོད་�ང༌། ་གར་ནས་མ་
མཐའ་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་མི་མང་གི་འདོད་�ལ་མས་འཛམ་ིང་�་གསལ་པོར་བོད་དེ་བ་ོར་ཐོབ་
ཐབས་ེད་�བ་�་དང༌། དེས་་ནག་གི་ིད་�ས་ག�ག་�བ་ཅན་དེར་འར་བ་ཡོང་ིད་ི་རེད་མ་པ་
�ང་།

དེའི་ོར་ིད་ོན་ནེ་�ར་ནང་མོལ་ཞིབ་ེང་ཞིག་�ང་ན་གང་ཅིར་དགེ་མཚན་ཆེ་བས་ཁོང་གི་བོད་ད་�ར་
པ་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་མེད་པར་ཁེ་གཙང་ོད་མཇལ་ཐོག ཐོག་མར། ་གར་�་སངས་ས་ི་ེས་
ན་ལ་ཡོང་�བ་པར་དགའ་ོ་�ང་�ལ་ོར་�ས་ེས། བར་ལམ་བོད་ཤར་ོགས་ནང་�་�ག་གི་གནས་
�ལ་ཇི་�ང་དང༌། ད་�ང་ས་གནས་གཞན་དག་�་བ་འཕེལ་ཇི་ཡོང་ོ་གཡེང་ཆེ་�ལ། ་མིས་ང་�འི་ཆོས་
དང༌། རིག་ག�ང་དངོས་�་ོར་ེན་དང༌། ལོ་�ས་ཐོག་ཡོད་པའི་འཕགས་བོད་འེལ་བའི་འེལ་མཚམས་
གཅོད་ིས་ཡོད་�གས་ོར་བཅས་ཞིབ་�ས་ཐོག ་བོད་མི་�ས་རེ་བའི་ག་མ་་གར་ག�ང་དང་མི་མང་
ཐོག་ེད་�ལ། ང་�ར་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་རང་དབང་མ་ཐོབ་བར་་གར་�་ོད་འདོད་ཡོད་པའི་གནས་�གས་
བཅས་ངས་གསལ་ེང་མོལ་�ས་པ་ཡིན་་

ཁོང་ནས་དེ་མས་བཟོད་ན་ངང་རིང་གིས་གསན་སོང་བའི་མཐར་ག�ང་ལན་�། འཕགས་བོད་གནའ་
རབས་ཆོས་རིག་གི་འེལ་བ་ཆེ་བས་བོད་�་གནས་�ལ་ཐབས་གས་ཇི་�ང་ལ་ོ་ཕམ་ག�ང་སེམས་ཆེ་ན་
ཡང༌། ད་འི་ཆར་བོད་ཕན་ེད་ཐབས་ཤིན་�་དབེན་པ་དང༌། བོད་ལ་ི་རང་དབང་རང་བཙན་ོར་ལ་
ིའི་ིམས་�གས་དང་འེལ་བའི་ཁས་ལེན་�ས་ང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དང༌། ན་ི་བསམ་�ལ་
བཞིན། ་ནག་དང་ག་འཐབ་ེད་�ར་དགེ་མཚན་མེད་པ་དང༌། གལ་ིད་བོད་མིས་ག་འཐབ་ས་ན་་



མིས་ད�ང་ོན་བཏང་ེ་དཀའ་�གས་མེད་པར་ལ་ཁམས་བོར་བཅོམ་གཏོང་�ར་བེན། ེད་རང་བོད་
�་ིར་ཕེབས་ཐོག་ར་བཞིན་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཐབས་ཤེས་ིས་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ནས་རང་ཁེ་
ཅི་ལོན་ི་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་་དགོས་ཞེས་ོབ་ོན་གནང་�ང༌།

དེའི་ལན་�། ན་ནས་དེ་ོར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་ལན་ད�་ཆད་མ�ད་ི་འབད་བོན་མ་ས་པ་མེད་
ང༌། ་མིའི་ངོས་ནས་ོགས་གཅིག་འདོད་པས་བི་�ང་ཇི་བཞིན་མ་�ང་ཞིང༌། ཁོང་�འི་བསམ་�ལ་ལ་
འར་བ་ཡོང་རེ་ཡང་མ་མཐོང་�ལ་བོད་པར། སང་ཉིན་ོ�་ཨན་ལན་་གར་�་འོར་�ར་འོས་མོལ་
ས་འ�ས་ག�ངས་ཏེ་མཇལ་འད་�ོལ་བ་ཡིན། དེའི་ི་ཉིན་ཁོ་བོ་ི་ལི་གསར་པའི་པ་ལམ་གནམ་�་
བབས་�གས་སར་ོ�་ཨན་ལན་ཕེབས་བ�ར་བོད་ཅིང༌། དེ་�བ་ཁོང་དང་མཉམ་�་ེང་མོལ་ན་རིང་
�ང་བར། ང་�འི་ཤར་ོགས་ས་ལ་ི་གནས་�ལ་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་�ལ་དང༌། ས་གནས་དེའི་གནས་�ལ་
དང༌། མི་མང་གི་རེ་འདོད་དང་མ་བ�ན་པར་་རིགས་ལས་ེད་པས་བཙན་དབང་གིས་བ�ར་བཅོས་ས་
�གས་ོར་བོད་པར། ཁོང་ནས་ོ་ཕམ་ི་མ་པས་བོད་དོན། ས་གནས་དེ་ལ་་མིའི་འགོ་ེད་�ས་
ནོར་འ�ལ་�ང་�ལ་དང༌། ཁོ་བོས་གང་བཤད་པ་མས་མའོ་�་�ང་ལ་ཞིབ་གསོལ་�ས་འ�ས་ཟེར་བ་ཙམ་
ལས་ཡར་ས་�་གཏོང་ཐབས་ཁས་ལེན་འདི་ཡིན་མ་�ང༌།

ཉིན་ཤས་ེས་ོ�་ཨན་ལན་ནས། ་ནག་ག�ང་ཚབ་ཁང་�་གཅེན་པོ་�བ་བན་ནོར་�་དང༌། ལ་ལོ་དོན་
�བ་གཉིས་དགོང་མོའི་གསོལ་ོན་ཞིག་�་མ�ོན་འབོད་ཐོག ཁོང་གཉིས་དང༌། ོ�་ཨན་ལན་མཉམ་�་
ེང་མོལ་�ང་དོན་ན་�་ངོ་དཀར་ཞིང༌། གསལ་ཁ་དོད་པ་�ང་འ�ག ་གཅེན་པོ་གཉིས་ང་�འི་ག�ང་གི་
ལས་ེད་པ་མིན་བས་བོད་ནང་ེང་ོག་ཇི་�ང་ལ་མ�ས་ཟོན་མེད་པར་གནད་དོན་གསལ་པོ་བཤད་དེ ེས་
�་བས་དེར་ེང་མོལ་ཇི་�ང་ན་ལ་བོད་གསལ། �ས་རབས་མང་པོའི་རིང་བོད་ནས་་ནག་ལ་གལ་
ཆེའི་ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་ཅིག་�་བི་འཇོག་ས་ན་ཡང༌། ད་ཆ་བོད་ནང་་མི་�ས་བོད་མི་མས་ད�འི་
ག�་བོར་ངོས་འ�ན་ེད་�གས། ཁོང་�ས་བོད་ནང་�ང་དོལ་བཟོ་ཆེད་བོད་མི་ཐ་ཆད་དག་ལ་བེད་ོད་
ིས་བོད་འི་འེལ་ལམ་ཡར་ས་གཏོང་�བ་མཁན་ི་བོད་མི་�ར་བདག་ོད་མ་ས་ཤིང༌། ག�ང་གི་
ིད་དབང་ོར་ེན་བཟོ་ཆེད་�་ལའི་་མ་་གོང་མ་དང༌། པཎ་ཆེན་་གོང་མ་མི་མ�ན་པ་�ང་བ་དེ་དག་
ཡང་བར་ེང་ོང་གིས་པཎ་ཆེན་་མར་ིད་དོན་ི་བ་ོར་ས་�གས། བོད་དང༌། ག་པར་་སའི་
ནང་དགོས་གལ་མེད་པའི་དམག་འབོར་ཆེན་པོ་ཉར་གསོག་གིས་བོད་ི་དཔལ་འོར་ལ་གནོད་ོན་དང༌།
དངོས་རིན་འཕར་ཚད་མཐོ་བས་བོད་མི་བེས་ོགས་ི་ནང་�་གེའི་གནས་�་ར་བ། ་ནག་གིས་བོད་
དབང་བ�ར་ེད་པ་དེར་མི་འདོད་པ་ེད་མཁན་ནི་བོད་ི་དབང་འ�ན་�ལ་རིམ་པ་མས་མིན་པར་བོད་མི་
མང་དས་མ་མས་ཡིན་�ལ། ་མིའི་དམག་ད�ང་བོད་ནས་ིར་འཐེན་དགོས་�གས་དང༌། ཕན་�ན་



འ་མཉམ་ཐོག་ནས་�ོས་མ�ན་གསར་པ་ཞིག་ལ་མིང་གས་འགོད་དགོས་�ལ་ཟེར་མཁན་ཡང་མི་མང་�་
ཡིན་�གས། འོན་ང་་སའི་ནང་གི་་མི་�ས་མི་མང་གི་བསམ་�ལ་ང་ལེན་ེད་ི་མེད་པ་སོགས་ོན་
བོད་གསལ་པོ་ས་འ�ག ེང་མོལ་དེ་ར་ེད་བས་ོ�་ཨན་ལན་དགའ་མོས་མ་�ང་ཡང༌། མ་
འར་མཁས་པོའི་ཐོག་ནས་གཅེན་པོ་ང་ལ་བོད་གསལ། �་ལའི་་མའི་དབང་ཆ་ོར་ེན་དང༌། བོད་
ནང་�ང་དོལ་བཟོ་ཆེད་བོད་མིའི་འདོད་པར་མེད་པའི་མི་རིགས་སམ། ཡང་ན་པཎ་ཆེན་་མར་་ནག་
ག�ང་གིས་བེད་ོད་ེད་འདོད་མེད། བོད་ི་ལས་དོན་ནང་ཐེ་�ས་ེད་འདོད་དང༌། བོད་ི་དཔལ་འོར་
ཐོག་གནོན་ིད་འགེལ་འདོད་མེད་ཅེས་དང༌། གཅིག་ས་ན་ས་གནས་ི་ལས་ེད་པས་གནས་�ལ་མ་
ོགས་པའི་ེན་ིས་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་�ང་ཡོད་ིད་ཅིང༌། ་སའི་ནང་གི་བཟའ་བཅའི་རིགས་ལེགས་
བཅོས་ེད་�་དང༌། བོད་མིས་བོད་ི་ལས་དོན་རང་འགོ་ཐོན་འལ་་མིའི་ད�ང་དམག་རིམ་བཞིན་ིར་
འཐེན་ས་འ�ས། གནས་�ལ་མས་མའོ་�་�ང་ལ་ན་སེང་གིས་ོག་་འ�ང་གཞི་མས་ལ་ོག་ཞིབ་
ེད་�་ཡིན་ཞེས་དང༌། ད་�ང་ཁོང་ནས་བོད་གསལ། ངས་ཁས་ལེན་ས་པ་མས་ཁ་�ག་ཙམ་མིན་པར་
ལག་ལེན་�་འགེལ་ི་ཡིན། ེད་�་་གར་�་བ�གས་འདོད་ཡོད་�་བ�གས་ན་འ�ིགས། ང་�ས་ལག་
ལེན་ཇི་ས་ལ་གཟིགས་དགོས། གལ་ཏེ་ང་�ས་ལག་ལེན་ཇི་བཞིན་མ་ས་ན་་ནག་ག�ང་ལ་ོན་བོད་
ཇི་ེད་ེད་�ར་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་བོད་འ�ག་ཅིང༌། མ�ག་མཐར་ཁོང་གིས་བོད་དོན་ངས་ང་ེད་
�ར་རེ་འ�ན་�་�་གཅིག་ཡོད། ངས་གོ་ཐོས་�་�་ལའི་་མ་་གར་�་བ�གས་ིས་ཡོད་�ད་ལ་ེད་�ས་
བོད་�་ིར་ཕེབས་དགོས་པའི་བལ་མ་�་དགོས། གལ་ིད་�་ལའི་་མ་བོད་�་མ་ཕེབས་ན། �་ལའི་་མ་
དང༌། �་ལའི་་མའི་མི་མང་ལ་གནོད་ོན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བོད་འ�ག



.

ོ�་ན་ལན་�ག་འད་ེས་ངས་་གར་ནང་ལ་ནང་གལ་�་ཡོད་པའི་�་�གས་ོག་འདོན་ཁང་
སོགས་བཟོ་ལས་ི་འཆར་གཞི་ཆེན་པོ་དེ་�ར་བ་ོར་�་ིན་ཏེ། �ང་ན་རིང་�གས་དང༌། རང་དབང་
དམངས་ག�འི་རིང་�གས་འོག་ལས་དོན་ེད་ངས་མི་འ་བའི་ད་པར་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐོག་མར་མཐོང་
�ང༌། དེ་གཉིས་ི་ད་པར་ནི་ལས་ཀ་བཙན་བལ་ེད་པ་དང༌། རང་མོས་ང་ངས་ིས་ེད་པ་དེ་རེད།
ཁོ་བོའི་འ�ིམས་འ�ལ་འཆར་གཞི་ག�་བོ་་གར་ནང་ལོ་�ས་ཐོག་ཡོད་པའི་ཆོས་ོགས་ི་གནས་ཆེན་
ཁག་ལ་གནས་བོར་ེད་�་དེ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལ། སན་ཅི། ཨ་ཇན་ཏ། �་ར་�་སི། ོ་ེ་གདན་སོགས་ིན་
བས་གཟི་འོད་ཆེས་ཆེར་འབར་བའི་གནས་མཆོག་མས་ཞིབ་མཇལ་ཐོག ི་ེའི་བསོད་ནམས་ི་དངོས་པོ་
འ�་་བའི་ད་�་ག་མཆོད་ི་ལས་འཚམས་པ་རེ་ས་ཏེ་རིམ་བོད་ས། གནའ་རབས་་གར་ི་བཟོ་
བཀོད་རིག་ལ་མས་ཡིད་འོག་པ་འ�ག་ང༌། ཕ་མེས་ི་ད་ནོར་དེ་དག་ལ་་�ས་ལས་རིགས་འ་
མིན་ནང་ལ་འཁོན་འ�ག་གིས་ཉམས་ཆག་གང་འཚམས་�ང་འ�ག་ང༌། ་གར་རང་དབང་ཐོབ་ེས་་
ིམས་ནང་ཆོས་�གས་ཚང་མར་རང་དབང་གཏན་འབེབས་ས་པ་དེས་གོང་གི་གནས་�ལ་ཞི་བདེའི་
ོགས་�་འར་བ་�ང་འ�ག

�་ར་�་སི་དང༌། ོ་ེ་གདན་སོ་སོར་བོད་མི་གནས་བོར་བ་ོང་ག་མང་པོ་ངོས་�ག་འད་ཆེད་�ག་ོད་
ས་འ�ག་པར་འདོད་ཆོས་ིང་པོ་བ�ས་པ་རེ་འཆད་ེལ་ས་ཏེ། ཡང་དག་པར་ོགས་པའི་སངས་ས་
ི་བན་པ་ི་མ་མེད་པ་ཞི་བསིལ་གཏན་བདེའི་གོ་འཕང་ཡངས་པོར་བ�ོད་པའི་ལམ་བཟང་འདི་ལ་�གས་
དགོས་�ལ་ནན་བོད་ས།

གནས་ཆེན་ི་དང༌། ད་པར་ོ་ེ་གདན་�་ིན་པ་དེས་ོ་ེད་ཆེན་པོ་�ང༌། ནང་པ་ཚང་མས་ོ་ེ་གདན་ནི་
ཆོས་དང༌། ཤེས་རིག་གང་གི་ཆ་ནས་ཆེས་ཤིན་�་་ཆེར་འ�ན་པ་ཡིན། གནས་མཆོག་འདི་མཇལ་འདོད་ན་
�ང་�འི་�ས་ནས་ཡོད། དེ་ཡང༌། བཟང་པོའི་�གས་བེད་�ས་�་ིན་པས་འ�ོ་ན་ང་�བ་ཆེན་པོའི་
ལ་སར་འགོད་པའི་�གས་བེད་ཅིང༌། བོན་པ་ཆེན་པོས་རང་གཞན་ི་�ད་ིན་པར་ེད་པའི་�ངས་
མེད་ག�མ་ི་�གས་གཉིས་ི་ོད་པར་རིམ་ིས་བབས་ནས་རང་ཉིད་མངོན་པར་ོགས་པར་སངས་
ས་ཏེ། �གས་ེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་�་ར་པའི་མེན་པའི་ོབས་ིས་ག�ལ་འི་ོ་དང་འཚམས་
པའི་ཐེག་པ་ག�མ་ི་ཆོས་ི་�ལ་ན་ནས་གསལ་བར་ོན་ཏེ་འ�ོ་ན་རང་གིས་ེད་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་
ལ་རིམ་ིས་འགོད་པར་མཛད་པའི་ོན་པ་མཆོག་དེའི་ང་བན་གང་གི་མ�ན་�ང་�་ོ་ག�མ་�ས་པས་



བ�ད་ཏེ་གནས་པའི་བས་དེར་ོན་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ག�ང་གི་བཀའ་ིན་ག་པར་ན་པའི་དད་�ས་
ིས་�ས་ི་�་ལོང་གཡོ་བ་དང༌། ོན་པ་སངས་ས་ི་ིན་བས་ིས་�མས་པའི་ང་བ་�ང༌།

�་ར་�་ཐར་འོར་བས་ནི�་ི་ལིའི་་མིའི་ག�ང་ཚབ་ཁང་ནས་བང་མི་ཞིག་བཏང་འོར་�ང་བ་དེའི་
གདོང་་ོད་་ནག་་ཚབ་དམག་དཔོན་ང་ཅིང་་ནས་བཏང་བའི་�ང་འིན་ཞིག་འེར་འ�ག་པའི་
ནང་བོད་ནང་གནས་�ལ་ཛ་ག་ཆེ་ཞིང༌། སོ་�ལ་བ་དང་མཉམ་ལས་ེད་མཁན་�ས་ངོ་ལོག་གི་འཆར་གཞི་
་ཆེན་པོ་ཞིག་གདིང་གི་འ�ག་པས་ངེད་འལ་�་ིར་ལོག་དགོས་�ལ་གསལ་འ�ག ོར་གདན་�་འོར་
བས་མཉམ་ཡོད་་མིའི་ལས་ེད་པ་ཞིག་ནས་ོ�་ཨན་ལན་ི་ལིར་འོར་�ར་ངེད་འད་འདོད་ཆེན་པོ་
ཡོད་�གས་བོད་འ�ག ་དེར་བེན་ཉིན་ཤས་ེས་མི་མ�ན་པ་དང༌། ཡིད་ཆེས་མེད་པ། བཀའ་ོག་ཅན་ི་
ིད་དོན་བཅས་ི་འདམ་བ་ནང་རང་ཉིད་མི་འདོད་བཞིན་�་��་འཐེན་ེད་དགོས་པ་�ང༌།

ནི�་ི་ལིར་འོར་བས་གནས་ཁང་�་བོད་ལོང་ཙམ་མེད་པར་མེ་འཁོར་ནས་བབས་མ་ཐག་ོ�་ཨན་
ལན་ཡོད་སའི་་ནག་ག�ང་ཚབ་ཁང་�་ཐད་བོད་ེད་དགོས་�ང་ེ། དེ་བས་ོ�་ཨན་ལན་ནས་ན་
ལ་བོད་ནང་གནས་�ལ་ཇེ་�ག་�་སོང་འ�ག་པས་འལ་�་ིར་ལོག་ས་ན་ལེགས། གལ་ིད་ཟིང་ལངས་
�ང་ན་འལ་མར་ག་གནོན་ེད་�་ཡིན། ་གར་ནང་གི་བོད་མི་�ས་ོག་ོང་ེད་ིས་ཡོད་འ�ག་
གཤིས། ེད་རང་དོན་གནད་ལམ་ོགས་གང་�་འ�ོ་མ་ནོར་བར་ཟབ་ཟབ་ིས་ོན་�ད་སེམས་ཐག་གཅོད་
དགོས་ཟེར་བར། ན་ནས་་མི་བོད་�་འོར་ནས་དཀའ་ངལ་�ང་�ལ་ཁ་ོན་བོད་པ་མས་བར་བོད་
ིས་ངས་ཐག་གཅོད་ཇི་ེད་ད་་ལམ་སེང་བོད་བས་བདེ་མིན་ཞེས་དང༌། ཡང༌། ད་ཕན་ང་�ར་མ་
འ�ིགས་པ་ཇི་�ང་བེད་�་འ�ག་�ར། ད་ིན་ང་�ར་མི་མང་གི་ོ་དང་མ་འཚམས་པའི་དཀའ་ངལ་འ�ང་
གཞིའི་རིགས་མཚམས་འཇོག་་དགོས་ཞེས་བོད་ལན་� ཁོང་ནས་ག�ངས་དོན་ིང་པོར། བོད་ནང་
བཅོས་བ�ར་ེད་�་མས་བོད་མིའི་བསམ་འདོད་དང་བ�ན་ནས་མ་གཏོགས་མི་ེད་པ་མའོ་�་�ང་གིས་
བཀའ་གསལ་པོར་�ང་�ལ་ཟེར་ཞིང༌། ཁོང་གིས་བོད་ོགས་ལ་གཞིགས་ན་བོད་མིས་་མིར་དགའ་བ�་
མི་�་བའི་གནས་�ལ་ད་�ང་ཤེས་ི་མེད་པའི་ཟོལ་�་འ�ག ཁོང་ནས་བོད་གསལ། ཀ་�ག་ལ་ནས་ཁོ་
བོར་གདན་�་�ལ་ཡོད་�ད་ལ་ལ་དེར་བོད་མིས་ོག་ོང་ེད་�ར་བེན་མ་བོད་ན་ལེགས་�ལ་ཟེར་
ཞིང༌། ངས་དེ་ོར་བསམ་གཞིགས་ས་འ�ས་ཙམ་ལས་མ་བོད། ཀ་�ག་ནི་་གར་ང་བ�ད་བོད་ི་ས་
མཚམས་ཡིན། ལ་དེར་བོད་མི་གང་འཚམས་ཡོད་པ་དང༌། འགའ་ཤས་་མིའི་དབང་བ�ར་འོག་ནས་
ོས་ོལ་ཡོང་བ་རེད། མཐར་ཁོང་ནས་ན་ལ་ོབ་ོན་་�ར་བོད་གསལ། ་གར་ི་དཔོན་རིགས་
འགའ་ཤས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ང༌། འགའ་ཤས་ཡ་མཚན་ཅན་ཡོད་བས་ཤིན་�་བན་པོ་ེད་དགོས་
སོགས་བོད་དེ་ེང་མོལ་ཐག་གཅོད་དཀའ་བ་�ང་ཞིང༌། དེ་�ར་ིར་ལོག་ཡོང་བ་ཡིན། དེའི་ི་ཉིན་་ོ་



་ནག་ིད་ོན་དང་ན་ཕེབས་ིད་ོན་གཞོན་པ་དམག་དཔོན་ཧོ་�ང་ཟེར་བ་ན་སར་ཡོང་ེ་ངེད་བོད་ལ་
འལ་�་ིར་ལོག་དགོས་�གས་ོ�་ཨན་ལན་ི་ོབ་ོན་དེ་ཡང་བར་ས་�ང་ཞིང༌། ད་�ང་ཁོང་
གིས། སེེ་གངས་ལ་གནས་ན་སེེ་དང༌། སེེ་ང་�་བབས་ན་ོ་ིར་བེད་ོད་ེད། ཅེས་པའི་་མིའི་
གཏམ་དཔེ་ཞིག་བཤད་�ང་བ་ཡང་ན་ི་འ�ག བས་དེར་ངས་ེང་ོད་ེད་འདོད་མ་�ང༌། དེ་བས་
ངས་ནེ་�འི་ོབ་ོན་དང༌། ོ�་ཨན་ལན་ནས་ངོས་དང༌། ངོས་ི་གཅེན་པོ་ང་ལ་ཁས་ལེན་ས་པ་མས་
ལ་བསམ་གཞིགས་ས་ཟིན་ཏེ། ཁོ་བོ་བོད་�་ིར་ལོག་ེད་�་ལམ་གཏན་འཁེལ་ཟིན་བས་དེ་དོན་ཁས་
ལེན་གནང་བ་མས་སོར་གནས་ཡོང་རེ་ཡོད་�གས་བོད་པ་ཡིན།

ནི�་ི་ལི་ནས་མ་ཐོན་གོང་ནེ་�་དང་མཐའ་མའི་མཇལ་འད་�ང༌། ོ�་ཨན་ལན་དང༌། ངེད་�ག་འད་
ས་པའི་ོར་ནེ་�ས་ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་�ོས་�གས་འོག་མར་ག�ངས་དོན་ར་བོད་ན་འདི་ར།

ལོ་གཉིས་ག�མ་གོང་ིད་ོན་ོ�་ཨན་ལན་འདིར་ཕེབས་བས་བོད་ོར་གོ་བ�ར་�ས་ན་རིང་པོ་ཞིག་
ས་པ་ཡིན། གོ་བ�ར་དེ་ནི་ཐད་ཀ་དང༌། ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ང༌། ཁོང་ནས་ག�ངས་གསལ། བོད་ནི་�ས་ན་
རིང་པོའི་ོན་ནས་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཡང༌། ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་་�ར་ངོས་འ�ན་ེད་ི་མེད།
མི་རིགས་ང་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ས་གནས་རང་ོང་ཁག་�་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་འི་མི་རིགས་དང་ཐ་
དད་རེད། དེར་བེན་བོད་འདི་ནང་གི་རང་དབང་ཡོད་པའི་ས་ལ་ཞིག་ལ་ངོས་འ�ན་ེད་ི་ཡོད་ཅེས་དང༌།
ད་�ང་ཁོང་གིས་ག�ངས་གསལ། ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་དམར་པོའི་རིང་�གས་ནན་ེལ་ེད་ི་ཡོད་པའི་
བསམ་�ལ་ཡོད་མཁན་�་ནི་ིང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ེས་�ས་ཐེབས་པའི་ལ་�ང་ནང་དམར་པོའི་རིང་
�གས་ནན་ེལ་དེ་ར་ེད་མི་�བ། ཁོང་�ར་དེ་འའི་འདོད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ང་རིམ་བཞིན་
བ�ར་བཅོས་ེད་འདོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང༌། ཁོ་བོ་�ག་འད་�ང་ོར་ནེ་�ས་ག�ངས་གསལ། བས་
དེར་�་ལའི་་མ་ཡང་འདིར་ཡོད། ཁོང་དང་མཉམ་�་ེང་མོལ་ན་རིང་�ང༌། ིད་ོན་ོ�་ཨན་ལན་ི་
མཛའ་�ོགས་ི་མ་འར་དང༌། བོད་ི་ནང་རང་དབང་ལ་བི་འཇོག་ེད་�འི་ཁས་ལེན་ས་པའི་ོར་
ཁོང་ལ་�ས་པ་ཡིན། ཁས་ལེན་དེ་�ར་ཡིད་ཆེས་གནང་དགོས་ཤིང༌། ནང་གི་རང་དབང་དེ་མས་འ�ན་ོང་
�བ་པ་དང༌། བ�ར་བཅོས་གང་འཚམས་ེད་ཆེད་ལས་དོན་མཉམ་�་གནང་དགོས་�ལ་ོབ་ོན་�ལ་བ་
ཡིན། ཁོང་གི་ལ་དེར་ཁོང་རང་ོགས་ནས་གཟིགས་ན། ཆོས་ོགས་ནས་ཡར་ས་ིན་ཡོད་ང༌། ི་
�གས་དང༌། དཔལ་འོར་ི་ཆ་ནས་ེས་�ས་ཡིན་བས་བ�ར་བཅོས་ེད་དགོས་པར་�་ལའི་་མས་
མོས་མ�ན་གནང་སོང་ཞེས་ག�ངས་འ�ག

ནེ་�་མཇལ་འད་མཐའ་མའི་བས། ངས་བོད་�་ིར་ལོག་ེད་�འི་སེམས་ཐག་གཅོད་པར་�་མཚན་ག�་
བོ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། ེད་རང་གིས་ན་ལ་ོབ་ོན་གནང་བ་དང༌། ོ�་ཨན་ལན་ིས་ང་དང༌། ངའི་



གཅེན་པོ་ང་ལ་ཁས་ལེན་ས་ཡོད་པ་བཅས་ིས་ཡིན་ཞེས་ནེ་�ར་�ས་པ་ན་ི་འ�ག

་ཞབས་ནེ་�འི་མ་འར་དེས་ན་ལ་སེམས་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་�ང༌། མ�་ཏ་མ་གྷན་དྷིའི་ིང་ེ་དང༌།
ཞི་བའི་རས་གཟན་དེ་དག་ཁོང་གི་ག་ེང་བབས་ཡོད་ང༌། ཁོང་ལ་ཆོས་དད་ི་མ་པ་ཆེར་མ་མངོན།
འོན་ང༌། ལ་ིའི་ིད་དོན་ལ་མེན་བས་ཆེ་ཞིང༌། ལག་ལེན་ཐོག་ིད་དོན་མཁས་པའི་�ལ་ར་ཞིག་
�་མཐོང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རང་གི་ལ་ལ་བེ་ཞེན་ཆེན་པོ་དང༌། མི་མང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོའི་མ་པ་བན་
ི་འ�ག ཁོང་�་ཡར་ས་དང་གོང་འཕེལ་�་འ�ོ་ཆེད་ཞི་བའི་བ�ོད་ལམ་འ�ན་�ར་འར་བ་མེད་པ་ཞིག་
རེད། མཇལ་ད་དེ་བས་ང་ཀ་�ག་ལ་འ�ོ་འདོད་ཡོད་པའི་ོར་ེང་མོལ་�ང་བ་ན་ི་འ�ག ོ�་
ཨན་ལན་ནས་ོབ་ོན་ཇི་གནང་ཕལ་ཆེ་བ་ནེ་�ས་མེན་ི་ཡོད་པ་རེད། ལ་དེའི་མི་�ས་ོག་ོང་ེད་པ་
དང༌། ང་བོད་�་མི་ལོག་པའི་འབོད་བལ་ེད་ིད་ི་རེད་དགོངས་པ་་གར་ིད་ོན་ི་�གས་ལ་འཁོར་
འ�ག ཁོང་ནས། ་གར་ནི་རང་དབང་གི་ལ་ཡིན་པར་བེན། ཀ་�ག་གི་མི་�ས་བསམ་�ལ་བོད་�ར་
�ས་ང་འགོག་མི་�བ་ཅེས་དང༌། གལ་ིད་ེད་ཀ་�ག་�་ཕེབས་འདོད་ཡོད་ན་་གར་ག�ང་ནས་་�ང་
�་ིག་བ་ོག་འ�ས་ཚང་ེད་ི་རེད་ཅེས་ག�ང་གི་འ�ག ོ�་ཨན་ལན་ིས་ོབ་ོན་ས་ཡོད་ང༌།
ཀ་�ག་�་འ�ོ་�ར་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། དེ་དག་ིད་དོན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། ཁོ་བོའི་ལ་ི་མི་མང་
�འི་སར་འ�ོ་དགོས་པར་ཆོས་ོགས་ི་ལས་འགན་ཞིག་ན་ལ་ཡོད་པས། དེའི་ཐོག་ོ�་ཨན་ལན་ནས་
ོབ་ོན་ེད་མི་�བ་པར་བེན། ལ་དེར་ངོ་བོད་ིས་ས་ལ་དེའི་བོད་མི་�་�ག་འད་ས་པ་མ་ཟད།
་ས་ནས་ངའི་ག�ང་གིས་བཏང་བའི་ཕེབས་བ�འི་མི་་�་ཡང་ཀ་�ག་�་�ག་�ང༌། ཁོང་�འི་བསམ་པར་
ཁོ་བོ་་གར་�་བད་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་འཆར་འ�ག་དོན་ར་ོད་ོད་ོར་ེང་མོལ་མང་ཙམ་�ང༌།
གང་ར་བོད་ནང་གི་གནས་�ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞིང༌། �་�ག་�་ར་ཡོད་པ་དེ་ར་ཡང༌། ་ནག་ག�ང་གིས་
ཁས་ལེན་ས་པ་མས་ལག་ལེན་�་འགེལ་བའི་གོ་བས་ད་�ང་ཐེངས་གཅིག་ོད་�་དང༌། ཞི་བའི་ལམ་
ནས་བོད་ི་རང་དབང་�བ་པའི་ཐབས་ཤེས་ད་�ང་ལན་གཅིག་ེད་�ར་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ས་པ་
ཡིན།

ོག་འ�ངས་ཆེན་པོའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གིས་ིད་དོན་ོར་ཡིད་ཐང་ཆད་ཅིང༌། ི་ལིར་ོད་ན་ི་�ས་
བས་ཕལ་ཆེར་ིད་དོན་ོར་ལ་ོགས་ཏེ་ངའི་གནས་བོར་ི་�ས་ན་མང་ཆེ་�ད་ཟོས་�་ཐལ་སོང༌། ད་
ཆ་དཀའ་ོག་ཆེ་ལ་འས་�ས་ོངས་པའི་ིད་དོན་ལ་ཞེན་ལོག་ེས་ཤིང༌། གལ་ིད་བོད་ནང་ངའི་མི་མང་
�འི་ལས་འགན་མེད་ན་ིད་དོན་ནས་དགོངས་�་དགའ་པོའི་ངང་ེད་འདོད་�ང༌། ཀ་�ག་�་ོམ་�བ་དང༌།
ངེད་ི་དོན་�་འ�མས་པའི་མི་མང་�ར་ོན་པ་སངས་ས་ི་ཆོས་འཆད་ེལ་�བ་པར་དགའ་བོ་�ང༌།



རི་ེར་གངས་བབས་ཆེ་བས་་ཐོད་ལ་བ�ད་བོད་ི་བ�ོད་ལམ་མ་ེ་བར་་གཅིག་མིན་ཙམ་འས་ོངས་
ང་ཏོག་�་་གར་ད�ས་ག�ང་དང༌། འས་ག�ང་གི་ེ་ལེན་ཟབ་ས་འོག་�ག་ོད་ེད་དགོས་�ང༌།།
།།



.

ལེ�་ད�་པ། ཟིང་འ�ག
༄༅། །གང་འཚམས་ནས་གནམ་གཤིས་ངས་ཏེ་བ�ོད་ལམ་ེ་བར་བེན་་ཐོད་ལ་ེ་ནས་་གར་ི་
�ོགས་པོ་ེས་བ�གས་པ་�ར་ག་ལེར་བ�གས་ཞེས་ཕན་�ན་ཚང་མ་དགའ་ོ་ང་འེལ་ིས་�ས་ཤིང༌།
ལ་ེ་དེར་མ་ན་བོད་མིས་རི་མཐོའི་ེར་�ན་འ�གས་ེད་པའི་དར་ོག་�འི་ོད་�་་ནག་གི་དར་ཆ་
དམར་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། མའོ་�་�ང་གི་འ་རིས་སོགས་འ�ག་པ་དེ་དག་དགའ་བ�འི་ཆེད་ཡིན་ཤག་ང༌།
ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ནི་དེ་དག་མཐོང་བ་ན་ཡིད་ོའི་རང་བཞིན་ཞིག་�ང༌།

དེར་་མིའི་དམག་དཔོན་ཞིག་ངོས་བ�་མའི་ཆེད་�ག་ོད་ས་འ�ག ་ཁོང་ནི་དམག་ི་གཞོན་པའི་མིང་
འར་ཡོད་པ་དམག་དཔོན་ཅིན་རའོ་རན་ཟེར་བ་་མིའི་ལས་ེད་པའི་ནང་ནས་ན་ི་དགའ་མོས་ཡོད་པའི་
�ས་ཤིག་ཡིན། སེམས་བཟང་པོ་དང་གཡོ་ཟོལ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་�ས་ཁོང་གཅིག་�་མིན་པ་གཞན་དག་
ང་�ག་འད་�ང་ོང༌། ཁོང་�འི་ོད་�་ང་�ར་�ོགས་ཕན་ེད་འདོད་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ང༌། ཁོ་
རང་�་དམར་པོའི་ིག་འ�གས་དམ་བཙན་ི་འོག་�་སོ◌ྡད་དགོས་པར་བེན་ང་�ར་ཕན་�ོགས་མང་པོ་
ེད་ཐབས་མེད། ཁོང་�འི་�ས་གཅིག་ནི་ ༡༩༥༨ ལོ་ང་�འི་འཇབ་དམག་ཁོངས་�གས་ཏེ་་བ་ད�འི་རིང་
མཉམ་�་་དམར་ལ་འཐབ་ོལ་ས་ཤིང༌། ད་ཆ་་གར་ནང་བཙན་ོལ་བ་ས་ཏེ་བད་ཡོད། ་སར་
ིར་ལོག་བས་�ོ་མོ་དང༌། ལ་ེ གཞིས་ཀ་ེ་སོགས་ི་�ོང་ེར་�་ེང་མོལ་མས་རང་འདོད་ར་
བོད་ིས་ཡོད། ནི�་ི་ལིར་གཅེན་པོ་དང༌། ངོས་ལ་ཁས་ལེན་ས་པའི་ེས་�་བོད་ནང་ེང་མོལ་མས་
རང་འདོད་ར་ས་ན་་མིའི་མ་འར་ཇི་འ་ཞིག་བན་ི་ཡོད་མེད་བ་འདོད་�ང་བར་བེན་ས་
གནས་དེ་ག�མ་དང༌། ་སར་ེང་མོལ་ས་པ་�འི་ནང་ ༡༩༥༥ ལོ་་ནག་ནས་བོད་�་ིར་ལོག་ས་པ་
ནས་བང་མི་མང་དང༌། ་བོད་ལས་ེད་�ར་ངས་�ན་�་བོད་དོན་ར་་རིགས་མས་ང་�ར་དབང་
བ�ར་ེད་མཁན་མིན་པ་དང༌། ང་�་ཁོང་�འི་མི་སེར་མིན་�གས། ང་�ར་ནང་གི་རང་དབང་ཡོད་པའི་རང་
ོང་ོངས་འ�གས་�འི་ཁས་ལེན་ཡོད་བས་དེ་དག་ལེགས་པར་འ�བ་ཐབས་ལ་ཚང་མས་འབད་བོན་
ེད་དགོས། ལས་དོན་ནོར་འ�ལ་ཅན་་བོད་ལས་ེད་�ས་ང་ལེགས་བཅོས་�ས་ག་�་ེད་པའི་འར་
འགན་ལེན་དགོས། ་རིགས་མས་བོད་�་�ོགས་ཕན་ེད་�་བཏང་བ་ཡིན་བས་ཁོང་�ས་ང་�ར་ཕན་
ཐོགས་མ་ས་ན་ཁོང་�འི་ད�ས་ག�ང་གི་བཀའ་དགོངས་དང་འགལ་བ་རེད་ཅེས་་ནག་གི་དབང་འ�ན་པ་
�ས་ངོས་ལ་ཁས་ལེན་�ང་�གས་སོགས་བར་བཤད་ནན་བོད་ས་པ་ཡིན།



ིད་�ས་དེ་དག་ལག་ལེན་�་བཀལ་ཏེ་ང་�འི་ག�ང་གི་ལས་དོན་ཇི་འ་ཞིག་ས་ང་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་
བ�་བ�ན་དང་མ�ན་པ་དང༌། ནང་གི་རང་དབང་འ�ང་ཐབས་ལ་འབད་བོན་གང་�བ་ས་པ་ཡིན། ཐོག་
མའི་ཆར་་མིའི་མ་འར་གསལ་ོགས་མ་�ང་ཡང༌། ེས་�་་མིའི་བསམ་�ལ་�་ངོས་ལ་ི་ལ་ི་
�གས་ེན་ཐེབས་པར་་བའི་གནས་�གས་རིམ་བཞིན་གསལ་ོགས་�ང༌། ཁོ་བོ་་གར་�་ོད་�ལ་རིང་
མི་མང་ནས་་མིར་ཁོང་ོའི་མ་འར་ོན་ངས་་སའི་ི་ནང་�་བ་འཕེལ་�ང་བ་མི་རིང་བར་ཤེས་
ོགས་�ང་ཞིང༌། དེའི་�་མཚན་ག�་བོ་ནི་བོད་ཤར་ོགས་ི་མི་མས་�བ་ོགས་�་བཙན་ོལ་�་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་དེའི་ེན་ི་ཡིན་ཞིང༌། བཙན་ོལ་བ་ོང་ག་མང་པོ་ནས་རང་ག�ང་�ང་ོབ་ི་དོན་�་་སའི་ཉེ་
ོར་�་ོད་ར་ཆགས་ཏེ་གནས་ཡོད་པ་རེད། འི་�་ཤར་བ�ད་བོད་རིགས་ས་ལ་�་་མིའི་་ོད་ལག་
ལེན་ེད་ཆེད་ལས་ཐབས་ཧ་ཅང་ཐ་ཆད་མི་ོད་ལས་འདས་པ་ཇི་ས་ཁོང་�འི་ས་ནས་ཤེས་ོགས་�ང་ེ།
རིང་པོར་མ་ོས་པར་བོད་ས་གཞན་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ལག་བར་ས་ོགས་ཚང་མར་ོ་གཡེང་ཆེན་པོ་
�ང་ཞིང༌། དེ་ར་མི་མང་གི་མི་འདོད་པའི་བསམ་�ལ་མས་རིམ་བཞིན་�གས་ཚད་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་འར་
བས་་མིའི་མ་འར་ནི་ཡ་མཚན་ཞིག་བན་འ�ག ཁོ་བོ་བོད་�་མ་ལོག་བར་་མིས་ངའི་བཀའ་ོན་
�ར་བི་མཐོང་�ལ་མ�ན་ས་ཤིང༌། �གས་འ�འི་སར་བཀའ་ཤག་ལ་བོད་གསལ། བོད་ནང་གི་བཅོས་
བ�ར་ོར་བོད་མིས་ོ་གཡེང་ེད་ི་ཡོད་པ་་ནག་ག�ང་ནས་ཤེས་ི་ཡོད། མི་མང་གི་འདོད་པ་དང་མ་
བ�ན་པར་བ�ར་བཅོས་ེད་འདོད་མེད་གཤིས། ལོ་��་རིང་བ�ར་བཅོས་འངས་པ་ཡིན་ཞེས་བོད་འ�ག
གནས་�ལ་དེ་དག་ནི�་ི་ལིར་ངེད་ནས་ོ�་ཨན་ལན་ལ་ེང་མོལ་ས་པའི་འས་�་ཡིན་མིན་གང་ར་
མི་མང་གི་ཁོང་ོའི་ོ་འཚབ་ཞི་བ་ལ་ཕན་�ས་ཡོང་བར་ིས་ག་པ་ཡིན།

དེ་ར་བཅོས་མའི་མཛའ་�ོགས་ི་མ་འར་ོན་པའི་�ར། མི་མང་འ�་འ�མས་ཤིག་སར་་མིས་
བཀའ་ཤག་�་གོ་བ�ར་མ་ས་པར་བོད་གསལ། བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་འགར་་མིའི་དབང་བ�ར་ལ་
ངོ་ོལ་ེད་མཁན་ཡོད་པ་དེ་དག་གནོན་ོམ་�བ་པའི་�་ིག་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་བོད་པ་དེས་བཀའ་ོན་
མས་ོ་འཚབ་ཆེན་པོར་ར། དེ་ཡང་ཁམས་པས་ངོ་ོལ་ེད་ི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ི་ཡོད་
ང༌། མི་མང་ལ་གསལ་པོར་བ་བགས་ེད་དགོས་པའི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དེ་འ་ེད་པ་ཇི་ཡིན་མི་
ཤེས་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་�་མཚན་འདི་ཡིན་མེད་པར་ོ་�ར་་མིས་མཛའ་�ོགས་ི་མ་པ་བ�ར་ཏེ་འཇིགས་ང་གི་
བིགས་ར་བལ་བ་དང༌། �ག་�བ་བོད་པ་སོགས་ར་ི་བཙན་དབང་ེད་ངས་དེ་བས་ངན་པ་ཞིག་
ཡང་བར་ེད་པའི་འགོ་�གས།



ཁོ་བོ་་གར་ི་བ་བོར་ཟིན་ེས་་ཞབས་ནེ་�ར་་སར་གདན་�འི་ན་སེང་ཞིག་�ས་པ་ཡིན། དེའི་�་
མཚན་ནི ན་ལ་་གར་ནང་ཁོང་གིས་ེ་ལེན་གང་ཟབ་གནང་བ་དེའི་ིན་ལན་འཇལ་�འི་ཆེད་ཙམ་�་མ་
ཟད། བོད་ནང་ལ་ི་གནས་�ལ་མས་ཁོང་གིས་ཐད་ཀར་གཟིགས་ོགས་�བ་པའི་ཆེད་�འང་ཡིན། ཁོང་
གིས་དེ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང༌། ་མིས་ང་ཐོག་མའི་ཆར་དེ་ལ་འདོད་བབས་ཡོད་མེད་ཇི་ར་དགག་ཆ་
གང་ཡང་ས་མ་�ང༌། དེ་ལ་་མི་མས་ི་ལ་ི་མི་་ིད་དོན་མཁན་དེ་རིགས་ཁོང་རང་�འི་་ོད་
ལ་ོག་ཞིབ་ེད་�་འ�ག་ཐབས་མེད་བས་ེས་�་ཇི་ར་ེད་མིན་ལམ་ཙམ་�ད་དཔགས་�བ་པ་་�་
ཞིག་ཡོད་པ་ར། ཁོང་ཕེབས་�ས་�་མ་ག�གས་ཙམ་ལ་་མིས་བོད་གསལ། ཁོང་ལ་བོད་མིས་དགའ་
བ�་ེད་མིན་མི་ོགས་ཤིང༌། ཇི་ེད་མ་ངེས་པས་ཁོང་གི་བདེ་འཇགས་ོར་འགན་འར་མི་�བ་ཟེར། བོད་
མིས་ཁོང་ལ་བོད་ོབ་�ང་མཁན་་�འི་འ�་ཤེས་ིས་དགའ་བ�་ངེས་པར་�་�་ཡང༌། ་མིའི་བཙན་
འོག་ནས་ཅི་་མེད་པར་ཁོ་བོའི་གདན་�་ིར་འཐེན་མི་ེད་མ�་མེད་�ང་ེ་བེ་ཞེན་དང༌། ོབ་ོན་ི་
འེལ་ཐག་དབང་མེད་�་གཅོད་དགོས་�ང༌།



.

གོང་ོས་ར། རིམ་བཞིན་བཙན་ོལ་བ་�འི་ས་ནས་བོད་ི་ཤར་ང་ས་ལ་�་གནས་�ལ་ཤིན་�་ཐབས་
གས་�ང་�གས་མས་གོ་ོགས་ཡོང་གི་ཡོད་ང༌། ལོ་�ས་ཞིབ་གསལ་ཆ་ཚང་བ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞིག་ད་
་ཡང་ཤེས་ོགས་དཀའ་བ་ཡིན། བཙན་འ�ལ་འགོ་འ�གས་ས་པ་ནས་བངས་་མིའི་དབང་བ�ར་
འོག་�ད་པའི་ས་ལ་ཁག་�་ཁམས་རིགས་རིའི་ལོགས་�་གནས་ོད་འཇབ་དམག་མཁན་བ་ག་འགའ་
ཤས་ནས། ོང་ག་བ�་�ངས་�་རིམ་འཕེལ་�་ིན་ཏེ ཁོང་�ས་་མིའི་ད�ང་དམག་ལ་�ས་བས་ངེས་
མེད་ི་འཐབ་ོལ་ཐེངས་�ངས་མང་པོ་ས་ཡོད་ཅིང༌། ་མིའི་ད�ང་དམག་གིས་འབོམ་དང༌། ི་བའི་
མ�ན་ཆའི་རིགས་�་མ་བེད་ོད་ིས་འཇབ་དམག་མཁན་ཙམ་�་མ་ཟད། ཁོང་�ར་འེལ་�ོགས་ས་པར་
ོགས་པའི་�ོང་དང༌། �ོང་གསེབ། དགོན་ཁག་�་གནས་པའི་སེར་་མི་མང་འགལ་ཉེས་ཡོད་མེད་ཚང་
མར་ག་གནོན་མི་བཟད་པ་ས་འ�ག་པར་བེན། �ོང་གསེབ་དང༌། དགོན་ཁག་�་ོར་བཤིགས་ཆེན་པོར་
ར། ་མ་དང༌། མི་མང་གི་འགོ་འིད་་བོ་ག་པ་�ར་དམའ་འབེབས་དང་བ�ན་འ�ག་ས་ཏེ་རིམ་
བཞིན་མནར་གཅོད་ིས་�ག་གསོད་བཏང༌། ས་ཞིང་བཙན་འོག་དང༌། ་ཆེའི་་ག�ང་�གས་ེན་རིགས་
ོར་བཅོམ་་འོག་ས། ཆོས་ཟེར་བ་འདིས་མི་མང་ལ་གཉའ་གནོན་བ�་གཞོགས་ེད་པའི་གཞི་ེན་ས་
�གས་དང༌། སངས་ས་བཅོམ་ན་འདས་�་�བ་པ་རང་ཉིད་ལོག་ོད་པ་ཡིན་�ལ་སོགས་ར་ཡིག་
དང༌། གསར་ཤོག་ཁག་ཐོག་ིས་ཏེ་ིལ་བགས་་ཆེ་ས་ཤིང༌། ོབ་་ཁག་�འང་ེལ་འ�ེམས་
འ�ེལ་བཤད་ཟབ་ནན་ས་འ�ག ་ེའི་ས་ལ་�་དཔར་འདེབས་ས་པའི་གསར་ཤོག་དེ་�འི་�ས་ངོ་མ་
དང༌། ངོ་བ�ས་འགའ་ཤས་་སར་འོར་ཏེ་�ད་བགམ་པའི་ད་�་དངོས་བ�ད་ཅི་རིགས་པའི་ོ་ནས་་
བོད་ལས་ེད་པའི་ལག་�་སོན་པར་ས་ཏེ་ཡོད་བས་གནས་�ལ་དེ་ལ་བོད་མི་�་འདོད་བབས་མེད་པའི་
མ་འར་ཆེན་པོ་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་་�འི་གནས་�་ར་བས་ཧ་ཅང་མངོན་
གསལ་ཐལ་ཆེའི་ོན་འར་ས་ོགས་ིས་མི་མང་་ཆེར་བ་གདལ་མ་�ང་གོང་དེ་མ་ཐག་གསར་ཤོག་
མས་ིར་བ�་�བ་ཐབས་ི་ཆེད་�་གསར་ཤོག་རེར་་མིའི་ད�ལ་་ོར་་རེ་ད་དེ་ིར་ཉོས་བ�་
ཚགས་ས་ཤིང༌།

་མིས་མེས་ལ་ཟེར་བ་་ནག་ཁོངས་བོད་མི་མས་རང་མོས་ིས་�གས་པའི་ཐབས་ཤེས་ེད་ི་ཡོད་�་
བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་�་ལག་ལེན་ེད་ོགས་དེས་ཐབས་ཤེས་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ས་པ་་�་རེད།
བོད་མི་མས་ལ་འཇིགས་ག་བལ་ཏེ་ཁས་ལེན་ེད་�་འ�ག་མི་�བ། འདི་ི་ཁས་ལེན་ཞིང༌། ཆོས་ལ་
ག�གས་�་ེད་པའི་མི་དག་གིས་་ཆེར་འ�ན་པའི་�ང་ོགས་ི་ཆོས་ལ་ཁོང་�ས་ངོ་ོལ་ེད་པ་དེ་ནི་



ོན་པའི་ིད་�ས་་�་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་འས་�ར་བོད་ི་ངོ་ལོག་པའི་བསམ་ོར་ི་�ས་�གས་དང༌།
གཞི་་ཇེ་ཆེར་ིན་པ་རེད།

ན་་སར་ལོག་ེས་ན་མི་རིང་བར་འི་�་�བ་བ�ད་ི་ཆབ་ག་ར་ཁམས་སོགས་བོད་ཤར་ོགས།
ང་ཤར། ཤར་ོ་བཅས་ི་ས་ལ་གང་སར་མི་མང་ནས་གོ་མ�ན་འཆང་ཞིང་ག་པོའི་ངོ་ོལ་ི་ལས་
ོམ་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། ཞི་འཇམ་ི་ཐབས་ཤེས་ལ་རེ་�ག་�་གནས་པ་ནི་བོད་�བ་ོགས་དང༌། ད�ས་
ོགས་ས་ལ་�ང་�ང་ཞིག་ཡིན།

�ས་བས་དེ་ོར་ལ་ཁོ་བོས་་སར་ཡོད་པའི་་མིའི་དམག་དཔོན་འགའ་ཤས་ལ་བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་
�་ཟིང་འ�ག་པ་�ང་ཤས་ལ་ཁག་འདོགས་ིས་ལ་དགོན་ེ་ིམ་ཁག་ལ་གནམ་�ས་ོགས་དང༌།
འབོམ་འཕེན་པ་འདི་ནི་ཞི་བདེའི་མི་མང་སེར་ར་ག་གནོན་ེད་པ་ཤིན་�་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་�གས་
བོད་�་�ང་ཞིང༌། དེ་འའི་ེང་མོལ་ེད་བས་འལ་�་མཚམས་འཇོག་ེད་�འི་ཁས་ལེན་ས་ན་
ཡང༌། ལག་ལེན་ནི་ར་བཞིན་�་མ�ད་ས་པ་མ་གཏོགས་འར་བ་གཏན་ནས་ཡོང་གི་མི་འ�ག

་སར་བོད་ཤར་ོགས་ཁམས་དང༌། ཨ་མདོའི་མི་�ངས་�ང་མཐར་ི་ག་ཙམ་ཡོད་ཁོངས་ནས་�ང་ཤས་
ཤིག་ོན་འོར་�ན་ོད་པ་ཡིན་ཡང༌། ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་གསར་འོར་བཙན་ོལ་བ་ཤ་ག་ཡིན། ་མིར་ག་
པོའི་ངོ་ོལ་འགོ་འ�གས་ེད་མཁན་བོད་ཤར་ོགས་པ་ཡིན་བས་དེ་དག་ལ་་མིས་ད�་ལན་ས་
ོགས་ིས་ཁོང་�ར་�ང་ོབ་ཡོང་བ་ཞེས་མི་མང་ནས་བཀའ་ཤག་�་ན་འ�ལ་�ས་ཤིང༌། ་མིའི་
དམག་དཔོན་�ས་ིར་བཏང་བོད་ཤར་ོགས་པའི་མི་�ར་ད�་ལན་མི་ེད་པའི་ཁས་ལེན་�བ་�ལ་བོད་
བས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁམས་པའི་འགོ་ེད་ཆེད་འབོད་ཐོག་ཁོང་�འི་ོ་གཡེང་ཞི་ཐབས་ས་ཤིང༌། འོན་ཏེ་
ཁོང་�འི་ོ་གཡེང་ད་ཙམ་ལས་ཞི་ཐབས་མ་�ང་བར་བེན་བན་ཆའི་ད་�་ཁམས་པ་ཨ་མདོའི་མི་མང་
ལ་ཉེས་འགེལ་མི་ེད་པའི་�གས་མ�ན་ཁས་ལེན་ཡི་གེ་ཞིག་་མིའི་ས་ནས་ལེན་�ོགས་ཞེས་བཀའ་ཤག་
�་བོད་འ�ག་པར། ་མིས་ཁས་ལེན་ི་ཡི་གེ་དེ་འ་ཞིག་བ་བགས་ས་ན་དེ་དག་རིམ་བཞིན་་གར་
�་འོར་ཏེ་་མིའི་ངོ་གདོང་ཉམས་དམས་ཡོང་�་ཞེས་�་མཚན་གང་�ང་རང་དགར་བཀོད་དེ་ཁས་ལེན་ི་
ཡི་གེ་མ་ད་པ་རེད།

དེར་བེན་བཀའ་ཤག་ནས་་མིའི་ངག་ཐོག་གི་ཁས་ལེན་དེ་དག་བཀའ་ཤག་གིས་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་�་མ་
གཏོགས་ེད་ཐབས་�ང་མི་འ�ག རིང་མིན་་མིའི་ཁས་ལེན་དེ་དག་སོར་གནས་�ན་ོང་མེད་པ་མ་ན་
དང་འ་བར་དོན་ོང་ཡིན་པའི་བཟོ་ཆེ་འགའ་ཤས་�ང་ཐོན་ནི། བ�ན་འགའ་ཤས་ེས་ཁམས་རིགས་ི་
ོད་�ར་ནང་་མིའི་ལས་ེད་ིན་ཏེ་མི་ཐོ་བཀོད་དེ་སོ་སོའི་ར་ཕན་ི་ལོ་�ས་་ཞིབ་ིས་བཀོད་ས་



འ�ག་པ་དེ་ནི་ད་ཕན་མ་ས་པའི་ལས་དོན་ཡིན་པར་བེན་ཁམས་རིགས་མས་ལ་ཡང་བར་ོ་བག་མི་
ཕེབས་པ་ཇེ་ཆེར་ར་འ�ག ་ཁོང་�འི་བསམ་པར་དེ་ནི་འ�ན་བང་་�འི་ལས་དོན་ི་ཐོག་མ་ཞིག་ལ་
བེན་ད་ཆ་་སར་བད་ན་ོབ་ཐབས་མེད་ཅིང༌། གང་�ང་ལག་འགོ་ིས་ོད་ེད་ཐབས་མེད་པས་དེ་
མཚམས་ཟང་ཟིང་ཐལ་ཆ་ཇི་ཡོང་མ་ངེས་བས། དེ་བས་་ལ་ནས་ིར་ཐོན་་�ར་སེམས་ཐག་ཆོད་དེ་
ལ་ོས་ེད་འགོ་བ�གས་ཤིང༌། དགོང་མོར་�་ཁག་�་ཁག་�་ས་ནས་རིམ་ཐོན་ིས་རི་ལ་འ�གས་ཏེ་
བོད། འགའ་ཤས་ནས་ནང་མི་�་ཡང་མཉམ་�་འིད་འ�ག མང་ཆེ་བ་ནི་རིམ་བཞིན་འཇབ་དམག་ཁོངས་
�གས་ཏེ་ིར་ཐོན་མཐར་་སར་�ང་ཤས་ཙམ་ལས་མེད། དེར་་མི་ཁོང་ོ་རབ་�་འབར་ཏེ་བཀའ་ཤག་�་
ེང་བ�ན་མང་པོ་བཟོས། གནས་�ལ་དེ་ར་འར་བར་བེན་ན་ཡང་ོ་གཡེང་ཆེ་ཁར། ཅི་་གཏོལ་
མེད་ི་དཀའ་�གས་ང་ཇེ་ཆེ་ཇེ་�ག་�་ར། ག་བསམ་གཅིག་�་དཀར་བའི་འཇབ་དམག་མཁན་�ར་ཁོ་
བོའི་མཐོང་�ལ་བཟང་པོ་ཡོད་དེ། ཁོང་�ས་ཆོས་དང༌། རང་ལ་ོབ་ཐབས་�་རང་དང་�་�ག་གི་�ས་
ོག་ང་ོས་གཏོང་ཕོད་པའི་ིང་ོབས་ཆེ་ཞིང༌། བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་�་�ང་བའི་་མིའི་ོད་�ལ་
ངན་པ་དེ་དག་�་ཞིག་གིས་ཐོས་ང་རང་བཞིན་ིས་ཞེ་ང་ེ་བ་ནི་ིར་བཏང་འ�ོ་བ་མིར་ར་ཚད་ལ་ཡོང་
ིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་�ས་�་ལའི་་མར་་ོབ་དང་ེ་འབངས་ི་དམ་�ག་ལར་་བང་ེ་
་མིར་ོལ་འ�ངས་ེད་ི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་�ས་�ང་ོབ་ེད་པའི་དམིགས་ལ་་བ་ནི་ངོས་�་ལའི་
་མ་ཡིན་པ་རེད། འོན་ང་ངས་ོད་ེང་མི་ེད་ཐབས་མེད་�ང༌།

�ས་ི་འར་བ་འདི་་�འི་གནས་བས་�་མ�་ཏ་མ་གྷན་དྷིས་ོབ་ོན་གསར་པ་ཇི་འ་ཞིག་གནང་ཡོང་
མ་ེ་ཁོ་བོའི་ཡིད་ར་བཞིན་�་ཇི་གྷ་ཊའི་ོགས་�་ཡང་ཡང་སོང༌། ཁོ་བོའི་བསམ་པར། ཁོང་གིས་ད་�ང་
འ�་མེད་ི་ལམ་�་�གས་དགོས་ཞེས་ོབ་ོན་གནང་ངམ། ཕལ་ཆེར་དེ་རང་ག�ང་ངེས། ང་�ར་འ�་བ་
ཇི་འ་ཞིག་�ང་ཡང་དེའི་ལན་�་འ�་བ་ས་ན་གཏན་ནས་མ་འ�ིགས་པ་ཡིན། ལག་ལེན་གནས་�ལ་
དངོས་�ང་ལ་གཞིགས་ན་ཡང༌། བོད་མིས་ཕར་ོལ་ས་ན་བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་ལ་་མིས་མནར་
གཅོད་ཚབས་ཆེན་ཇི་ར་ས་པ་དེ་བཞིན་བོད་ས་ག་�ས་མས་ལའང་ངེས་པར་ཡོང་གི་རེད། དེས་ན་བོད་
ི་ལ་ོགས་གཞན་དག་ལ་ཤར་ོགས་ི་གནས་�ལ་ལས་�ག་པའི་ད�་འཐབ་མི་འ�ང་ཆེད་བོད་མི་
�ས་མ�ན་ཆ་མི་བང་བ་དང༌། ་མིར་ག�ར་བ�ན་མི་ེད་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་བསམས་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཁམས་རིགས་འགོ་ེད་�ར་ངེད་ི་བསམ་�ལ་གོང་དོན་མས་བོད་དགོས་མངགས་ཤིང༌།
བཀའ་ཤག་ནས་འདི་ོར་འཇབ་དམག་གི་འགོ་ེད་�ར་འིན་ེལ་ེད་ཆེད་སེར་མོ་བ་ག�མ་དང༌། ་བོ་
གཉིས་ཡོད་པའི་�་�ང་ཞིག་གོ་ིག་ས་པའི་ཐོག འཇབ་དམག་�འི་གོ་མ�ན་ཅམ་འཇོག་ས་ན་་མིས་
གང་ཡང་མི་ེད་པའི་ཁས་ལེན་ི་མ�ིན་ལན་དང༌། གནས་འིན་ཡང་བར་བ་རེད། ་མིའི་ཁས་ལེན་



དེའི་གོ་དོན་ལ་ཁོང་�ས་གོ་མ�ན་མ་བཞག་ན་དེ་ལན་འཇལ་�འི་མ་འར་བན་ཞིང༌། ་མིའི་ཐོག་མའི་
རེ་འདོད་ལ་ཁོང་�ས་ཁས་ལེན་དེ་ར་ས་ེས་ཁམས་རིགས་�འི་གོ་མ�ན་ཡོངས་ོགས་དངོས་�་ིས་
ོད་དགོས་ི་ཡོད་འ�ག་ང༌། ཁམས་རིགས་�་འ་ཞིག་གིས་ང་དེ་ལ་ོ་མོས་ེད་ཐབས་མེད་པ་བཀའ་
ཤག་གིས་ཤེས་ི་ཡོད་བས་དེ་ར་མི་དགོས་པའི་་ོགས་ལ་བབས་གསེས་གོ་བཀོན་མང་པོ་ས།

བས་དེར་ཁོ་བོ་་མིའི་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་དང༌། ང་གོ་ཧ། ཐན་ཀོན་སན་སོགས་དང་ེད་དཀའ་
ངལ་བ�ན་ཤིན་�་ཆེ་བའི་ེང་མོལ་ལན་མང་�ང༌། ཁོང་�འི་བོད་བབས་དང༌། གནས་�ལ་ངོ་མ་གཉིས་
འེལ་མེད་ཐ་དད་་�་འ�ག། ཁོང་�་ནམ་འད་བས་་གར་�་ོ�་ཨན་ལན་ནས་ཁས་ལེན་ས་པ་
མས་བར་ོས་ེད། �ང་མཐར་ལོ་��་ནང་བོད་�་བ�ར་བཅོས་གང་ཡང་མི་འ�ང༌། དེའི་ེས་�་ཡང་
མི་མང་གི་འདོད་པར་མེད་ན་་�གས་གང་ཡང་མི་ེད་ཅེས་ཟེར་ཡང༌། བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་�་མི་མང་
གི་རེ་འདོད་གསལ་པོ་དེ་་�ར་མ་བ�ན་པའི་བཙན་ཤེད་�ས་བས་དེ་རང་�་ས་དང་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། ཡང་ན། ་མིས་བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་དེ་དག་་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ལས་བོད་ཁོངས་མིན་པའི་
བསམ་�ལ་བཅོས་བང་ས་པའམ། བ�་ིད་རེ་ོང་ཙམ་ེ་བའི་དོན་�་ཁོང་�ས་ཁས་ལེན་ཡང་ཡང་ས་
པ་མིན་ནམ།



.

དེ་ནས་ོ་�ར་�་་མིའི་ིད་�ས་ཇེ་�བ་�་ར། ད་བར་བོད་ཤར་ོགས་ལ་འཇབ་དམག་མཁན་ལ་
འཐབ་ོད་ེད་མཁན་དང༌། ས་ལ་གཞན་དག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོང་ས་ནི་་དམག་ཡིན་ཡང༌། ད་ཆ་་མིས་
བོད་གསལ། ཁམས་རིགས་ོལ་འགོག་ཆེད་བོད་ག�ང་ནས་འ�ལ་བོད་ེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བོད་
ི་དམག་ད�ང་བཏང་ེ་ངོ་ལོག་པ་་མེད་བཟོ་དགོས། ་མིས་ད�ང་ོན་དང༌། དགོས་མཁོ་བཏང་འ�ས་
ཟེར་བ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས། བོད་དམག་ད�ང་ོབས་�ང་ཞིང༌། ོབ་ོང་དང་དགོས་མཁོ་མི་ེང་བ། ་
སའི་བདེ་འཇགས་�ང་དམག་ང་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་�ང་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་�་བོད་དམག་གིས་འཇབ་
དམག་དང་ལག་ེལ་མི་ེད་པའི་ཁས་ལེན་ཡང་གཏན་ནས་ེད་མི་�བ་�ལ་སོགས་གསལ་བཤད་ས་
ཤིང༌། ཁོ་བོས་བས་ན་ཡང༌། དེ་ར་མི་འ�ང་བའི་ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད་པར་བསམས་�ང༌། བོད་མི་
གཞན་དག་ནས་རང་ལ་�ང་ོབ་ས་པའི་འགལ་ཉེས་ལ་བད་དེ་བོད་དམག་མས་བོད་མིར་ད�་
འཐབས་ེད་�་གཏོང་�ར་གར་གནས་ི་ེ་བོ་�་ཞིག་གི་ཡིད་ལ་ཙམ་�་ཡང་འཆར་མི་ིད་པ་ཞིག་ེ།
མཐར་བཀའ་ཤག་ནས་་མིའི་བཀོད་�ས་གལ་གནད་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་ཉམས་ལེན་མ་ས་པར་མི་འཇོག་མ�་
མེད་�ང་འ�ག

་མི་�ར་གལ་གནད་ཆེ་�ང་མཉམ་བེས་ི་ེད་ངས་ཡ་མཚན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་�ས་�་�ག་གི་གནས་
�ལ་དེ་འའི་བས་་མིར་མ�ན་ཆ་བང་ེ་ངོ་ོལ་ེད་མཁན་ོར་འ�ེལ་བཤད་ེད་�ས་ལོག་ོད་པ་
ཟེར་དགོས་ཞེས་་�གས་ེད་ི་ཡོད། ་དམར་�ས་�ག་དེར་དམིགས་བསལ་ི་གོ་དོན་ཡོད་པའི་འ�་
ཤེས་ེད་ང༌། ང་�ར་ནི་དེ་རིགས་གང་ཡང་མེད། ག�ང་དང༌། གཞན་དག་ཚང་མས་�ག་དེ་འཇབ་དམག་
གི་མིང་ཚབ་�་བེད་ོད་ེད་ལ་ས་པ་རེད། ་མིའི་ཡིད་ངོར་�ག་དེ་དམོད་�ག་མཐར་�ག་ཡིན་ལ་
ཡིན་ཤག་ང༌། ང་�ས་ནི་བོད་བགས་་�ར་བེད་ོད་ས། ང་�་དང༌། ཁམས་རིགས་སོགས་བོད་མི་
ནང་ལ་མིང་�ག་ཇི་འ་ཞིག་བོད་�ང་ོ་ངོར་མ་ོག་གི་ད་པར་མེད་ན་ཡང༌། ཁོ་བོས་ཡིག་བོད་
འགའ་ཞིག་�་�ག་དེ་འཆར་ཅན་ར་བཀོད་པ་ེས་�་ི་ལ་�་ཡོད་པའི་ངའི་�ོགས་པོ་�་མགོ་ོངས་
ཐབས་�་་དམར་ིས་བེད་ོད་�གས་ཆེ་ས་འ�ག

ད་�ང་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ། �་མཚན་མེད་ཅིང་བསམ་�ལ་ཆ་མི་ོམས་པའི་དཔེ་ཞིག་་མིས་
བན་ཡོད། ངོ་ལོག་ཐོག་མ་ག་པོའི་བཅིངས་བོལ་བཏང་བའི་ས་ཁོངས་་མིའི་ཐད་ཀའི་བཀའ་བཀོད་
བཏང་ེ་ལོ་བ�ན་ིན་པའི་ས་ལ་ནས་�ང་ཡང༌། ཡ་ལ་བོན་དི་ོན་བོད་ཁག་འདོགས་ེད་ས་བོད་
ག�ང་ལ་ས་ཤིང༌། ཁོང་�འི་ོན་བོད་དང༌། ོག་ེང་ནི་ཟད་མཐའ་མེད་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་�་



སོང༌། དཔེར་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ལོག་ོད་པ་གནོན་ཐབས་གང་ཡང་མ་ས་�ལ་དང༌། ས་གནས་ཡས་
མས་ི་གོ་མ�ད་ཁག་ལ་�ང་དམག་ཇི་བཞིན་མ་བཞག་པས་ལོག་ོད་པ་�ས་ང་བ་འེར་�བ་ི་ཡོད་
པར་བེན་་མི་བ་ག་མང་པོའི་�ས་ོག་བག་པ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འ�ལ་ལ་བེན་ཤ་
ག་གི་ད�་ལན་ལེན་�་ཡིན། ཞེས་སོགས་བོད་འ�ག ང་�འི་མི་མང་ལ་་མི་ང་�འི་ལ་�་དགོས་
མཁོ་མེད་པ་དང༌། ་མི་མཐར་ོད་གཏོང་�འི་དོན་ལ་རང་ཉིད་ོས་བཏང་ིས་པ་ཡན་ིས་ེད་ཅིང༌། ་
མིས་ང་�འི་ག�ང་ལ་ོན་བོད་ེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག ་བ་ནས་འེལ་མེད་ི་བཙན་ལ་རིང་�གས་པ་
མིག་འ�ལ་་�ར་མཐོང་ེ་ཁོང་�ར་འཇིགས་དངངས་ཡོང་གི་ཡོད་པའམ། བས་དེར་བོད་ལ་བཙན་ལ་
རིང་�གས་པའི་�ས་�གས་གཏན་ནས་མེད་པ་ངེས་པར་ཤེས་ཤག་ང༌། ་གར་�་ཡོད་པའི་བོད་མི་འགའ་
ཤས་ནས་བཙན་ལ་རིང་�གས་པའི་སར་ིན་ཏེ་ཁོང་�ས་བོད་ལ་ོག་་འདི་དག་བཟོས་�ལ་དང༌། ིད་
ཚབ་བདེ་མཁར་བ་དང༌། ངེད་ི་གཅེན་པོ་�བ་བན་ནོར་�་དང༌། ལ་ལོ་དོན་�བ་སོགས་མི་ད�འི་མིང་
ོས་ིས་ཁོང་�་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འ�ད་དགོས་ཟེར། བོད་དོན་དེ་ལ་ངེད་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་ོལ་
འགོག་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་མ་མཐོང་ཞིང༌། ོན་བོད་དེ་ནི་ིང་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། མི་ད�འི་མིང་
འབོད་ས་པ་དེར་མི་ད�་པོ་དེས་བསམ་པར་རང་གི་ལ་ཁབ་དང༌། རང་རིགས་ི་ཞབས་འདེགས་�་ན་
པའི་གཟི་ིན་ན་�གས་ཡིན་བསམ་པ་ལས་འོས་མེད། ཉེས་ཆད་དེས་ཁོང་�ར་དཀའ་ངལ་�ང་ཟད་ཙམ་
ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད་མ་པ་�ང༌།

དེ་ནས་་སའི་གནས་�ལ་ཟིང་འ�ག་གི་གས་ཆག་འ�ོ་�འི་མཐའ་རིམ་�་ེབས། བོད་ག�ང་བཀའ་ཤག་
དང༌། ་མིའི་དབར་འགལ་བ་ཇེ་�ག་ཇེ་ཆེར་སོང༌། ་མིས་ཁོང་�འི་ཞི་བའི་ལས་ེད་པར་ཡང་གོ་མ�ན་
ད། �ོང་ེར་ནང་གི་འ�ངས་ར་ཁག་�་དམག་མི་མང་�་བཏང་ཞིང༌། བོད་ི་ས་ལ་ཁག་�་ཡོད་པའི་་
མི་དང༌། འ�ལ་ལམ་ལ་�ང་ོབ་ེད་�་ལས། དེ་མིན་བདེ་འཇགས་ི་ལས་དོན་ཚང་མ་བོད་ག�ང་གི་
འགན་འར་ཡིན་�གས་བ་བགས་ས། ོབ་་ཁག་དང༌། ས་གནས་གཞན་�་�གས་འ�མས་མང་
པོ་ེད་བ�ག་ེ་མི་མང་�ར། བཀའ་ཤག་ནི་ལོག་ོད་པར་འེལ་བ་ེད་མཁན་ཡིན་པས་དེ་དང་འཚམས་
པའི་ེད་ོགས་དགོས་�ལ་བོད་པ་དང༌། བས་རེ་་མིས་འ�ེལ་བཤད་�། ཁོང་�་མེ་མདའ་བ་ེ་
གསོད་�་མིན། མི་མང་གི་ོད་�་ིམས་གཅོད་ིས་དལ་�ས་གསོད་དགོས་ཟེར། དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་
སན་ནས་་སར་�ད་མེད་�གས་འ�་ཞིག་སར། ཤ་�ལ་གང་�་ཡོད་ང་དེར་ང་མ་འཁོར་བ་ཡིན། ེད་
�ས་ཤ་�ལ་མེད་པ་བཟོས་ན་ང་མའི་ོག་་ཡོང་དོན་མེད། ཅེས་བོད་འ�ག དེ་ནི། ང་མ་མས་འཇབ་
དམག་མཁན་�་དང༌། ཤ་�ལ་ནི་བཀའ་ཤག་གམ། དེ་མིན་ངེད་ལ་ཟེར་བ་མིན་ནམ་མ་པ་�ང༌།། །།



.

ལེ�་བ�་པ། ་སའི་ེན་ངན།
༄༅། །ི་ལོ་༡༩༥༩་ག�མ་པའི་�ས་གཅིག་ཉིན་སངས་ས་ི་ཆོ་འ�ལ་ཆེན་པོའི་�ས་ཆེན་ཐོག་་
ོར་དམ་བཅའ་འཇོག་པའི་ོན་ལམ་ི་མཛད་ོའི་དོན་�་ན་་ན་ག�ག་ལག་ཁང་�་ཡོད། བས་དེར་
ངས་སེམས་ི་གནས་ཚད་ཇེ་མཐོར་ེལ་བའི་ནང་དོན་རིག་པའི་ོབ་ོང་གི་�གས་ོད་ས་པ་ཡིན། ང་
�ར་ིད་དོན་ི་ོག་འ�ངས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བས་�་ཡང་ཆོས་ི་ོབ་གཉེར་�་མ�ད་ིས་ེད་
པའི་ལ་བཟང་ཐོབ་ཅིང༌། འར་བོན་ཆེ་ཤོས་ེད་ལ་ར་ནས་དེ་རང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་�ང་ཡང་དེ་
རང་ཡིན། གལ་ིད་གོ་བས་�ང་ན་མང་ཐོས་གདམས་པར་ཤར་བའི་མཁས་པའི་�ང་�་འ�་འ�་ངས་
པའི་ོ་ནས་ཆོས་ི་ོབ་གཉེར་འབའ་ཞིག་ེད་འདོད་ཡོད། འ�ེལ་བཤད་ོན་བོད་ཟིན་པ་ར། �གས་
ོད་དེ་དག་ནི་མཁས་པ་དང་�བ་པའི་དགེ་བཤེས་ཤིན་�་མང་�གས་ི་ད�ས་�་བ�ོ་ེང་ེད་དགོས་
ཤིང༌། དེ་འའི་�ས་བས་དེ་ནི་ན་རང་ཉིད་ལ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། བོད་ལ་ི་ལའང་དེ་
བཞིན་རེད། �ས་དེར་དམ་པའི་ཆོས་ི་འབེལ་གཏམ་ི་གནད་དོན་ཞིབ་ཅིང་ཆེས་་བཟང་ལ་མང་བས་ན་
ི་ཤེས་�ད་ཡོངས་�་ངོམས་ཤིང་�མས་པའི་དགའ་བ་ཟད་མི་ཤེས་པ་�ང༌།

མཛད་ོ་དང༌། �གས་ོད་ི་ེད་ོ་དེ་དག་གིས་ེལ་བས་�་གནས་པའི་ཉིན་གཅིག་་མིའི་ལས་ེད་
གཉིས་ནས་ན་�ག་འད་དགོས་�ལ་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ནི་ལས་ེད་ཆེ་�ས་མིན་ཞིང༌། དམག་དཔོན་ཐན་
ཀོན་སན་ིས་བཏང་�གས་ཟེར་ི་འ�ག ་ཁོང་ནས་་མིའི་དམག་ར་ནང་ོས་གར་ཞིག་བན་�འི་�་
ིག་ས་ཡོད་པ་ར་དེའི་�ས་�ས་གཏན་འཁེལ་ེད་དགོས་ཟེར། འདི་ོར་ིར་བཏང་གི་�ོས་ེང་ཞིག་
ཉིན་འགའི་ོན་ནས་�ང༌། བས་དེར་དོན་གནད་གཞན་ི་ོར་བསམ་ོ་གཏོང་ཁོམ་མ་�ང་ཞིང༌། ཁོང་
གཉིས་ལ་ཉིན་བ�་ོར་ེས་མཛད་ོ་ཟིན་འལ་�ས་�ས་ད་འ�ས་བོད་པར། ཁོང་གཉིས་ིས་�ས་
�ས་ལམ་སེང་གཏན་འཁེལ་དགོས་�གས་་�གས་ིས་དེ་ལ་འདོད་བབས་ེད་ི་མི་འ�ག་ང༌། ཡང་
བར་མཛད་ོ་�ོལ་ན་མ་གཏོགས་�ས་�ས་གཏན་འཁེལ་མི་�བ་�ལ་བོད་མཐར། ལན་དེ་དམག་དཔོན་
ཐན་ཀོན་སན་ལ་འེར་�་ོ་མོས་ས་སོང༌།

དེ་ར་ཡོང་�གས་དེ་ནི་ཡ་མཚན་ཞིག་ེ། མ་ན་དམག་དཔོན་ཁོང་རང་ངའི་སར་ཡོང་ན་མ་གཏོགས་
ལན་འིན་མས་འེལ་ཡོད་ངའི་ལས་ེད་པ་བ�ད་འོར་ི་རེད། མ་ན་མང་�གས་ི་མཛད་ོའི་
ན་སེང་རིགས་མ�ོན་ཆེ་ཕ་་བ་བ�ད་ནས་སམ། ཡང་ན་ི་བ་མཁན་པོ་དགའ་ང་བ�ད་ནས་ཡོང་
དགོས།



དེར་བེན་མ་ན་དང་མི་འ་བར་་རིགས་ལས་ེད་�ང་�ས་ག�ག་ལག་ཁང་ནང་ང་�ག་འད་�་
བཏང་བའི་གནས་�ལ་འདི་དག་ཤེས་མཁན་�ར་ཡིད་ོགས་ན་�་�ང༌། ངའི་ལས་ེད་དཔོན་རིགས་�་
གནས་�ལ་དེ་ལ་འདོད་བབས་མ་�ང་བའི་ཁར། དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ནས་�་ལའི་་མའི་མཚན་
མཐོངས་ལ་དམའ་འབེབས་ེད་ཐབས་ས་པ་་�ར་ངོས་འ�ན་ས།

་མིའི་ིད་དབང་འོག་ང་�ར་ཉམས་ོང་�ག་པོ་ཇི་ེད་�ང༌། མང་�གས་ི་�གས་འ�ར་འབོད་བལ་
འདི་རིགས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ནས་འ�ོ་བས་འ�ིགས་མིན་ཇི་ར་ཡང་དགེ་ོན་ཡོ་ོང་ེད་ས་
མེད། གལ་ིད་་མི་�་མི་དགའ་བ་�ང་ན་ེན་�ང་�ང་གིས་དོན་མེད་ེན་ངན་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
འདི་འའི་བས་ཁོང་�་དགའ་བོ་མ་�ང་བའི་མ་འར་ནི་ོགས་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བན་ི་ཡོད་
པར་བེན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་བསམ་པར་རང་ལ་ི་དོན་�་གནད་དོན་�ང་�་འདི་རིགས་ལ་དོ་ང་མ་ས་ན་
ལེགས་པར་མཐོང་ཞིང༌། དེ་མིན་ང་དང༌། ངའི་ག�ང་གི་གནས་ངས་དམའ་�་གཏོང་བ་དེ་ཇེ་�ག་�་གཏོང་
�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།

ི་་ག�མ་པའི་�ས་་ཉིན་་སའི་ག�ག་ལག་ཁང་ནས་ནོར་ིང་�་མ་ཐོན་གོང་གདན་�་ཡ་མཚན་ཅན་
དེའི་ོར་དེ་མིན་གོ་ཐོས་གང་ཡང་མ་�ང༌། མ་ན་ན་ནོར་ིང་�་འ�ོ་བོད་འདི་དག་མཛད་ོ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། ལོ་ོན་མ་�ར་་མི་ཡང་མཛད་ོ་དེར་�གས་ཡོད་ང༌། ད་ལམ་་མི་གཏན་ནས་�གས་
ཡོད་པ་མ་རེད།

ཉིན་གཉིས་ེས་་ག�མ་པའི་�ས་བ�ན་ཉིན་དམག་དཔོན་ཁོང་གི་ད་བ�ར་ཞིག་ནས་ི་བ་མཁན་པོར་
ཁ་པར་བཏང་ེ་ན་ལ་ཡང་བར་ལན་འིན་བཏང་འོར་�། ན་་མིའི་དམག་ར་�་ད་མོར་འ�ོ་
�འི་�ས་�ས་ངེས་གཏན་དགོས་�གས་བོད་འ�ག་པ་ི་བ་མཁན་པོས་ན་ལ་གོ་བ�ར་གནང་ེ་ི་་
ག�མ་པའི་�ས་བ�་ཉིན་བས་འ�ིགས་ཡོང་གནས་ཞེས་འིན་ལས་ད།

ཁོ་བོ་འ�ོ་�འི་�་ིག་ེད་ོ་མས་སང་ཉིན་འ�ོ་�འི་�ས་ད�་ཉིན་མ་གཏོགས་གོ་བ�ར་ས་པ་མེད།
དེའི་ཉིན་་ོའི་�་�ད་བད་ཐོག་་མིའི་ལས་ེད་པ་གཉིས་་�ང་འགོ་ེད་མདའ་དཔོན་སར་ཡོང་ེ།
དམག་དཔོན་འིང་རིམ་ག་པོའི་ོབ་ོན་ེད་མཁན་ི་གོ་མིང་ཡོད་པ། ��་ནས་ེད་རང་འབོད་
འ�གས་ཆེད་�་བཏང་�ལ་ཟེར་ཞིང༌། མདའ་དཔོན་་ོའི་ོ་ཆས་ེད་�ར་བེན་�་�ད་བ�་པར་ཡོང་
འ�ས་བོད་དེ་ཁོང་གཉིས་ིར་ལོག་གིས་�་�ད་གཅིག་སོང་ེས་ཡང་བར་ཡོང་ེ་ད་་ལམ་སེང་ཡོང་
དགོས་་དཔོན་�ག་ེ་བ�གས་འ�ག་ཅེས་བོད་པ་རེད།



�་�ད་ཁ་ཤས་ེས་�་་�ང་མདའ་དཔོན་ནོར་ིང་�་བསམ་ོ་འ�ག་འཚབ་ི་ངང་�་འོར་ཏེ་ི་བ་
མཁན་པོ་དང༌། མ�ོན་ཆེར་གནས་�གས་ེང་མོལ་ས་པར་ཁོང་གཉིས་དང་མདའ་དཔོན་བཅས་ཁོ་བོའི་
སར་མཉམ་འོར་ཐོག ་གནས་�ལ་འདི་མས་ཟེར་ི་འ�ག

་�ང་མདའ་དཔོན་དམག་དཔོན་གོང་གསལ་ི་ཡིག་ཚང་�་འོར་བས་ཁོང་ཤེས་པ་ལ་�་མ་གནས་
པར་�ང་འ�བ་ེ་བད་འ�ག་པས་བོད་གསལ། �་ལའི་་མ་སང་ཉིན་འདིར་དམག་མིའི་ོས་གར་ི་
གཟིགས་མོར་ཕེབས་�ར། ེད་ོ་འགའ་ཤས་ཡོད་བས་ངས་ེད་རང་འབོད་�་བཏང་བ་ཡིན། ་�ང་
མདའ་དཔོན་ིས་ཁོང་ལ་�ས་�ངས་གཏན་འཁེལ་་ཡོད་ཅེས་ིས་པར། ེད་ནས་ཤེས་མ་�ང་ངམ། �་
ལའི་་མས་དམག་དཔོན་ཐན་ི་གདན་�ར་ཞལ་བཞེས་གནང་ེ་�ས་བ�་ཉིན་ཕེབས་ི་རེད། ེད་རང་ལ་
དོན་གནད་གཅིག་གསལ་པོར་བོད་�་ཡོད། ེད་�ས་མ་ན་ེད་པའི་མཛད་ོ་དེ་�་ཡོང་གི་མ་རེད།
མ་ན་་ིག་ན་�གས་�་ཕེབས་བས་ཁོང་དང་མཉམ་�་ེད་རང་གི་དམག་མི་གོ་མ�ན་འེར་བ་
ཡོང་ོལ་དེ་ར་ཡོང་མ་དགོས། ོ་ཟམ་བལ་ནས་བོད་དམག་�་ཡང་ཡོང་མི་ཆོག གལ་ིད་ེད་རང་གི་
འདོད་པ་ནན་ཆེ་ས་ན་བོད་དམག་གཉིས་ག�མ་ཞིག་མཉམ་འིད་ས་འ�ས་ང་ཁོང་�ས་མ�ན་ཆ་
མཉམ་འེར་མི་ཆོག་ཅེས་བོད་འ�ག

་�ང་མདའ་དཔོན་ལ་མ་ན་དང་མི་འ་བའི་བཀའ་བཀོད་དེ་ར་བཏང་བ་དེས་ཁོང་ལ་ོ་འཚབ་ཆེན་པོ་
འདི་ར་�ང་ེ། དེ་ཡང་ོ་ཟམ་དེ་ནི་་མིའི་དམག་ར་ི་ལས་ངས་ངོ་མའི་མཐའ་མཚམས་ན་ཡོད།
ནོར་ིང་ནས་ང་�གས་ཙམ་སར་ཡོད་པའི་་མིའི་ོད་ར་དེ་དག་བོད་མི་ཤ་ཞེན་མཁན་�འི་འདོད་ོར་
མི་བབས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། འོན་ང༌། ོད་ར་དེ་་མི་ཁོང་རང་�ས་བེད་ོད་ེད་པ་ལ་་སའི་མི་མང་
�ག་འར་མི་�བ་པ་མེད་མོད། དོན་གནད་ཇི་ར་ཡིན་�ང༌། �་ལའི་་མ་དེའི་ནང་ཕེབས་དགོས་པའི་
བསམ་�ལ་དེ་ཤིན་�་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། དེ་ལ་མི་མང་གིས་འདོད་བབས་མི་ེད་པ་ནི་ངེད་རང་གིས་ཤེས་
བཞིན་པ་ཡིན། ག་པར་�་ཡང་�་ལའི་་མ་་�ང་མེད་པར་ཕེབས་དགོས་ི་ཡོད་ན་ད་�ང་དེ་བས་ང་ཧ་
ཅང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ེ། �གས་ོལ་ར་ས་ན་�་ལའི་་མ་གང་�་ཕེབས་ང་�ང་དམག་ཉི་�་་་
ན་བཅར་ཐོག་ཕེབས་ལམ་འཁེལ་ལ་�་དམག་མི་འ�ེམས་འ�གས་ེད་དགོས། གལ་ིད་འ�ོ་�གས་
དེ་དག་ོ་�ར་�་བ�ར་འགོག་ེད་དགོས་ན་དེའི་�་མཚན་ཞིག་མི་མང་ལ་ངེས་པར་བོད་དགོས་པར་
འ�ག་མ་ེ་་�ང་མདའ་དཔོན་ིས་་མིའི་དམག་དཔོན་ལ་�་མཚན་ཇི་ཡིན་ག�ངས་གནང་ཡོད་པ་
ཞེས་�ས་འ�ག ་ི་དོན་དེ་དག་ང་མེད་་�ར་ིས་ང་ཁོང་ལ་དོ་ང་ེ་བའི་གཞིར་ར་ཏེ་ད་�ང་ཁོང་
ོ་ཇེ་ཆེར་ིན་ཏེ་བོད་གསལ། གལ་ིད་མི་གཅིག་གིས་མེ་མ་མནན་ན་ེད་རང་གིས་འགན་ལེན་ེད་�་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ད་�གས་ཆེན་པོས་བོད་ཅིང༌། ད་�ང་ཁོང་ནས། ད་ཆ་ང་�་ོག་ེང་བོད་མ་དགོས། �་



ལའི་་མ་ཕེབས་བས་ང་�འི་དམག་མི་ཡང་གོ་མ�ན་མེད་པར་འཇོག་གི་ཡིན། ེད་རང་འདོད་པ་ཡོད་ན་
ོ་ཟམ་བར་ེད་རང་�འི་མི་འ�ེམས་འ�གས་ས་ན་འ�ིགས། དེ་�ན་མི་གཅིག་ང་ཡོང་མི་ཆོག གནས་
�ལ་དེ་མས་གསང་བ་དམ་པོ་ེད་དགོས་ཞེས་བོད་འ�ག



.

་�ང་མདའ་དཔོན་ིར་ལོག་ེས་གོང་གསལ་བཀའ་བཀོད་ཇི་ས་ོར་འེལ་ཡོད་ལས་ེད་ཁག་དང་གོ་
བ�ར་མང་པོ་ས་མཐར་དེ་ར་ཁོང་�ས་གང་ཟེར་ི་བཙན་དབང་དེ་རང་ལ་ཉན་�་མ་གཏོགས་ཐབས་ཤེས་
གཞན་མེད་པ་་�ར་མཐོང་ེ་འ�ོ་�འི་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་ས། ་མིའི་གདན་�་དེར་ཡིད་ོགས་
ཆེ་ཐོག གསང་་ེད་དོན་དེས་ོགས་གཞིའི་བོན་མ་་�ར་�ང་འ�ག �ོང་ེར་ནང་གི་མི་མས་
འ�ིམས་འ�ལ་མཚམས་གཅོད་ས་ན་མ་གཏོགས་ང་ི་བོད་ེད་པ་དེར་གསང་བ་ེད་ཐབས་ནམ་ཡང་
མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ན་ིས་ལོགས་�་འ�ོ་ིས་ནམ་ས་ང་དེ་འལ་་སར་ེང་ག་གིས་མི་ཚང་
མས་ལམ་ང་ཁག་�་�ལ་བིགས་ིས་�ས་བར་ཆེད་ཡོང་བ་རེད། བས་དེར་�ོང་ེར་ནང་མ་ན་
དང་མི་འ་བའི་མི་མང་པོ་ཡོད། ོན་ལམ་�ོལ་ཏེ་དགེ་འ�ན་ིངས་ིར་ཕེབས་ཟིན་ང༌། ོང་ག་རེ་ང་
ཡོད་པ་དང༌། ཁམས་རིགས་བཙན་ོལ་ཡོང་བ་ོང་ག་འགའ་ཤས་ཡོད། རགས་ིས་ས་ན་བས་དེར་
་སའི་ནང་མི་�ངས་ོང་ག་བ་ོར་ཡོད་ཅིང༌། འབོར་ཚད་དེ་དག་�ོང་ེར་དེར་�ང་བ་མཐོ་ཤོས་ཡིན་
ིད།

དེའི་སང་ཉིན་ི་ེད་ོ་འ�ས་ཚང་ཡོང་ཆེད་ོ་ཟམ་བར་་�ང་དམག་མི་འ�ེམས་འ�གས་ེད་�་དང༌།
མི་མང་མས་ང་ོ་ཟམ་བལ་ནས་མི་འ�ོ་བའི་འཆར་གཞི་ལས་ེད་པ་མས་ིས་ཁམས་ངས་བཟོས།
ི་་ག�མ་པའི་�ས་ད�་ཉིན་�ང་ཙམ་ལ་བོད་དམག་ོར་་བ་�ར་་མིས་བོད་དོན། ི་ཉིན་ོ་ཟམ་འདི་
བལ་ཏེ་བོད་མི་�་ཡང་འ�ོ་བོད་མི་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་ི་ིམས་�གས་ཡོད་པ་འདི་དག་མི་མང་
ལ་བ་བགས་་དགོས་བོད་འ�ག་ཅིང༌། ོར་་བ་�འི་བསམ་པར་མ་ན་བོད་མི་ོ་ཟམ་བལ་
བོད་མི་ཆོག་པ་མེད་ང༌། མི་མང་ནས་�་ལའི་་མ་མཇལ་�འི་ཆེད་ང་མེད་བལ་བོད་ལ་་མིས་
བཀག་འགོག་ས་ཏེ་ོ་�ར་ེན་ངན་�ང་ོགས་ཡིན་ཤག་བསམ་ེ་ེད་ོགས་དེར་ོ་མོས་ས་པ་རེད།
འོན་ང་དེའི་འས་�་ནི་ཤིན་�་ོགས་གཞི་ཆེན་པོར་ར། ་མིས་ན་འ�ན་བང་ེད་�འི་འཆར་གཞི་
ཡོད་�གས་�ོང་ེར་ནང་ེང་�གས་ཆེན་པོ་�ང་ེ། དེ་ཉིན་ི་དགོང་ོ་དང༌། �བ་མོ་མི་ཚང་མའི་སེམས་
ལ་དངངས་ག་དང༌། འཚབ་འ�བ་ཇེ་ཆེར་ར་ཅིང༌། ི་ཉིན་་ོ་་སའི་མི་ཕལ་ཆེ་བས་ངོས་་མིའི་ོད་
ར་�་འ�ོ་�་དེ་དག་ཇི་ར་ས་�ང་བཀག་འགོག་ེད་�་སེམས་ཐག་ཐེ་�མ་མེད་པར་བཅད་པ་རེད།

ཡང༌། ཁོ་བོ་འ�ན་ེད་ི་ི་གཞན་ཞིག་ང་ཡོད་པ་མི་མང་གིས་ཤེས་ོགས་�ང་བ་ནི་ེས་འི་ནང་པི་ཅིང་
�་་ནག་མི་མང་འ�ས་མིའི་�གས་ཆེན་འ�གས་ི་ཡོད་པ་དེར་ངོས་འ�ོ་དགོས་་མིས་ནན་བོད་ེད་ི་
ཡོད་པ་དེ་ཡིན། མི་མང་གི་མ་འར་དེ་མཐོང་ནས་གདན་�ར་ིར་ལན་ངེས་གསལ་ད་པ་མེད་ང༌།



བ�ན་གཅིག་ཙམ་ི་གོང་�་ང་ཡོང་�་ཡིན་�ལ་པི་ཅིང་�་ིལ་བགས་ས་ཡོད་འ�ག ངས་ཁས་ལེན་མ་
ས་པར་ིལ་བགས་ས་པ་དེས་་སའི་མི་མང་�་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད། ཡ་མཚན་ཅན་ི་
གདན་�་གསར་པ་དེ་དག་ནི་ངའི་འདོད་བབས་མེད་བཞིན་�་་ནག་�་བཙན་འིད་་�འི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་
པར་མི་མང་�ས་རང་བཞིན་ིས་སེམས་ཐག་བཅད་འ�ག

ཡང༌། མི་མང་གི་བསམ་ོར་ཡིད་ོགས་འ�ང་གཞི་གཞན་ཞིག་ནི། བོད་ཤར་ོགས་ས་ལ་ཁག་�་་མ་
ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་་མིའི་དམག་དཔོན་ིས་�གས་ོར་གདན་འེན་�ས་ེས་་མ་དེ་�་�ས་ང་མཐོང་
ཐོས་མེད་པར་ར་པའི་གནས་�ལ་བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བས་ཤེས་ོགས་ཁར། མི་�་ཞིག་ཡིན་�ང་དེ་�ང་ོབ་
ེད་མཁན་ི་ས་ནས་འིད་�་དེ་་མིའི་ེད་ངས་ཤིག་ཡིན་འ�ག

་སའི་མི་མང་�ར་�ང་བའི་ོགས་པ་དེ་དག་ངའི་ག�ང་གི་ལས་ེད་པ་�འི་ོད་�་ཡང་བ་འཕེལ་�ང་
ཞིང༌། དེའི་ཡོང་་ནི་་མིའི་དཔོན་རིགས་�འི་ེད་ོད་ཡ་མཚན་ཞིག་ལ་བེན་ནས་�ང་འ�ག མ་ན་
ན་ི་�གས་ི་�ས་ཆེན་རིགས་ལ་མ�ོན་འབོད་བས་བོད་ག�ང་གི་གནད་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་
གདན་�་ེད་ོལ་ཡང༌། བས་དེར་་ག�མ་པའི་�ས་ད�འི་དགོང་ོ་བར་�་ལའི་་མ་་ེར་ི་ལས་
ེད་པ་མ་གཏོགས་དཔོན་རིགས་གཞན་དག་གཅིག་ང་མ�ོན་འབོད་ས་མི་འ�ག་ཅིང༌། དེའི་དགོང་ོར་
་མིའི་ལས་ེད་པ་གཉིས་ནོར་ིང་�་ཡོང་ེ་བཀའ་ཤག་གི་འ�ས་མི་��་ལ་མ�ོན་ཤོག་ོང་མིན་ཙམ་
ད་དེ་ངག་ཐོག་ནས་བོད་དོན། བཀའ་ཤག་གི་འ�ས་མི་རེ་ནས་གཡོག་པོ་རེ་ལས་མཉམ་འིད་མ་ེད་
ཅེས་མ་ན་དང་མི་འ་བའི་རེ་འ�ན་་�འི་བཙན་བཀའ་་མིའི་ིར་བཏང་གི་ོལ་ར་བཏང་འ�ག

�ན་གཏན་ར་ས་ན་ངོས་གང་�་བོད་ང་ེ་མཁན་མ�ོན་ཆེ་བ་མཉམ་�་འ�ོ་དགོས་པ་ཁོང་�ས་ཤེས་
གསལ་ཡང༌། ཁོང་དང༌། ལས་ེད་འགའ་ཤས་ལ་མ�ོན་འབོད་ས་མི་འ�ག

ངའི་དཔོན་རིགས་�ར་ོ་ོགས་ཡོད་ང་ངོས་འ�ོ་བོད་མ་ེད་ཅེས་རེ་འ�ན་བཏོན་མ་�ས་ཤིང༌། འོན་
ང༌། བཀའ་ཤག་གི་འ�ས་མི་་ིང་�་མ་སོང་བར་ངོས་དང་མཉམ་�་འ�ོ་�་ས། དེ་ར་ེད་དགོས་
པའི་�་མཚན་ནི། གལ་ཏེ་གནས་�ལ་�ག་པོ་�ང་ན་�ང་མཐར་ངོས་གཅིག་�ར་མ་�ས་ཙམ་ཡོང་བའི་རེ་
འཆར་ཡིན། དེའི་ི་ཉིན་ནི་་སར་ར་མཐོང་མ་ོང་བའི་�ས་�ད་ཅིག་ཤར་�་ེ། ེད་ཡོལ་འཁོར་ལོའི་�་
�ད་གཅིག་ཐོག་ན་ནས་མནར་སེམས་ི་�ག་�ས་གང་བའི་་མིའི་དམག་ར་དེང་ཕན་བོད་འཁོད་མ་
ོང་བའི་བཙན་མཁར་�་དམ་བགས་ི་གནས་�ལ་ད་པར་ཅན་ི་འོག་ཁོ་བོ་ངོ་བོད་་�ར་གཏན་
འཁེལ་བ་རེད། ག་ཅིང་�བ་ལ་ངན་ད�ང་ཆེ་བའི་ོགས་གཅིག་དང༌། ིང་ོབས་དང་�ས་ཞེན་ིས་གང་
བའི་ོགས་གཉིས་ངས་འ�ན་མི་�བ་པའི་ཛ་ག་གས་ཆག་གི་གནས་�ལ་ཅི་ཡོང་ཆ་མ་འཚལ་བའི་ོ་



གཡེང་གིས་གཉིད་ང་ཆེར་མ་�ང་བའི་�བ་མོ་འདས་པའི་ནང་པར་དེ་རིང་ཉིན་མོ་ཇི་འ་ཞིག་ཡོང་ངམ་
མ་པའི་ངང༌། ་ོའི་�་�ད་་པར་ལངས་ནས་མ་ན་ི་ོད་ལམ་ར་ས་ཏེ། དེ་ཡང༌། བདེ་བར་
གཤེགས་པའི་་ག�ང་�གས་ི་ེན་མཐོང་ན་མི་མ�ན་པ་མེད་པ་དག་གིས་ལེགས་པར་གང་བའི་མཆོད་
གཤོམས་མ�ན་ང་གསལ་ོན་མེའི་མེ་ེ་དམར་སེར་�་འབར་ཞིང༌། གསེར་ད�ལ་ི་�་ཏིང་ནང་ི་བཟང་
གིས་ཁ་བ�ར་བའི་མཆོད་ཡོན་དག་ངས་ཤིང་བསིལ་བ། ོས་བཟང་པོའི་ི་ངད་མངར་སིང་ངེར་འ�ལ་
བཞིན་པར་བསམ་གཏན་བདེ་བའི་གནས་བཀོད་ཞི་འཇམ་བག་ཕེབས་པ་མ་ན་བཞིན་�་འ�ག དེར་�ན་ི་
དགེ་ོར་རིགས་ས་ཏེ་་ོ་�མ་རའི་ནང་ང་འཆག་ེད་�ར་�ན་གོམས་ཡོད་པ་ར་ཤོད་�་བབས་ནས་
�མ་རའི་ནང་བོད་པ་ཡིན། བས་དེར་ཐོག་མ་ོ་གཡེང་གི་བག་�ང་ཟད་ཡོད་ང༌། ི་རོལ་�་འཁོད་
བས་ནམ་མཁའ་ོ་སངས་མཐིང་�ན་ར་ངས་ཤིང༌། ཤར་རིའི་ག་པར་མཚམས་ིན་དམར་སེར་�ང་
ཟད་འིགས་པའི་དིངས་ནས་་བ�ན་བདག་པོའི་བཞིན་རས་གསལ་ལེར་འ�ར་བའི་འོད་ང་འས་
�ངས་ི་བ་རི་དགེ་འཕེལ་རིར་སེར་ག་གེར་ཐོག་མར་འོས་ཤིང༌། འོད་ང་དེ་དག་རིམ་བཞིན་ས་ཏེ་
ནོར་ིང་་ཁང་དང༌། ཁང་བཟང་�ར་འོ་བཞིན་ཡོད་པ། ེད་ཚལ་ི་ོགས་ན་ད�ིད་�ས་ི་དཔལ་
ཡོན་ས་པས་ཉམས་དགའ་བའི་ངང་�ལ་ནི། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་་ོན་ི་�་�་ས་པའི་ནེ�་གསིང་ོ་
ང་ནེ་�འི་འདབ་གཤོག་བངས་པ་འ་བས་ང་ཐིང་ངེར་ཁེབས་ཤིང༌། ར་ང་དང༌། འས་ན་ཤིང་
འི་ལོ་འདབ་མས་གསར་�་ཁ་འ�ས་དོད་པ། ངས་པའི་�་ིང་ནང་འ�་ལ་ཞི་བདེར་ོད་པའི་ཉེ�་
�ང་དག་དང་ན་ཅིག་ེན་པའི་པ་མས་ི་ལོ་འདབ་ཉི་འོད་ལ་ོགས་ཤིང་འདབ་བ་དགོད་པ། བག་
ཕེབས་འདབ་ཆགས་་�གས་ད་ན་ི་�ེ་འར་ོགས་པ་སོགས་དང༌། ངོས་ཤིང་ཕག་ལོ་ལ་ེས་ཤིང༌།
ིར་བཏང་ཤིང་གི་མདོག་ང་ར་བེན་ངོས་ཁམས་མ�ན་ཁ་དོག་ང་་ཡིན་པར་ར་ིས་པ་�ས་བོད་
པ་ར། ཕོ་ང་ཡང་ཐོག་གི་དར་ོག་ང་་དེ་མས་ང་་ོའི་�ང་བསིལ་�ས་བ་�བ་�་གཡོ་ཞིང་
ཡོད་པ་སོགས་ད�ིད་�ས་ི་་ོའི་མ�ས་�ག་མཐོང་བའི་�ར་བདེའི་ངང་�་ད་ཅིག་གིས་རང་ཞིར་སོང༌།

དེ་འའི་ཉམས་དགའི་ང་བ་ད་ཙམ་པ་དེ་ནི་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནས་མི་རིང་བར་གས་རིའི་ི་
ངོས་�་ོ་�ར་�་�གས་པའི་མི་མང་གི་ད་་ཟང་ཟིང་གིས་ཞི་བསིལ་ཉམས་དགའི་ང་བ་དེ་དག་ད་
ཅིག་ལ་ོར། ངོས་ནས་ནན་ིས་ཉན་ཡང་བོད་དོན་ཇི་ཡིན་ནི་ངེས་གསལ་གང་ཡང་གོ་ཐོས་མ་�བ། �ར་�་
ལས་ེད་རེ་ང་ི་ལོགས་ི་གནས་�ལ་ོག་ཞིབ་�་བཏང་བར། ཁོང་�་དེ་འལ་ིར་ལོག་གིས་བོད་
གསལ། མི་�གས་མང་པོ་་སའི་�ོང་ེར་ནང་ནས་�ར་ལངས་ིས་ཡོང་ེ་ཕོ་ང་མཐའ་བོར་བ་་�་
ཡོད་པ་དང༌། ད་འབོད་�་ངོས་�ང་ོབ་དང༌། ངོས་་མིའི་ོད་ར་�་འ�ོ་�ར་བཀག་འགོག་ཆེད་ཡོང་
�ལ་བོད་�གས་ཟེར་ི་འ�ག



ནོར་ིང་གས་རི་དཀར་པོའི་ི་ནང་�་ོ་�ར་�་སེམས་ལ་དང༌། ོ་འཚབ་ཅན་ི་མི་མང་པོས་གང་ེ་
ཟང་ཟིང་�་ར། ད་�ང་གནས་�ལ་བོད་མཁན་ི་བང་མི་ངོས་སར་འོར་ི་འ�ག ་མི་�གས་ནི་�ངས་
འབོར་ིས་དཀའ་བར་འ�མས་ཤིང༌། འགའ་ཤས་ནས་ོང་ག་�མ་�་ོར་ཡོད་�གས་ེང༌། གང་ར་
ཡང་མི་མང་�་ནི་དངངས་ག་དང༌། ཟང་ཟིང་གི་ངང་�་གནས་ཤིང༌། ད་འབོད་ེད་པ་ནི་་མིར་ཁོང་ོ་
ལངས་པའི་འབོད་ད་ག་གི་ཡོད་པ་རེད། �་�ད་རེ་རེ་ནས་འ�་ལོང་ཟིང་འ�ག་ཇེ་ཆེར་སོང༌། ངོས་རང་�་
ལའི་་མ་་ེང་བ�ན་པས་བཞེངས་པའི་་ཁང་�ང་�་དེའི་ནང་འིན་ོན་འདེབས་པར་བོད་ཅིང༌། ་
ཁང་དེར་ན་རས་གཟིགས་ག་པོའི་མ་པར་ོན་པ་མགོན་པོ་ག་��་པ་གཟི་ིན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་
མ་་བད་ནས་�ན་�་མཆོད་བོད་ེད་ཅིང་ཡོད།



.

་ོའི་�་�ད་ད�་ཙམ་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་འ�ས་མི་བཤད་ར་དང་ེ�་ཤར་གཉིས་མ་ན་ར་་མིའི་
འཇིབ་འཁོར་ནང་ནོར་ིང་�་ཡོང་འ�ག ་མིའི་མོ་ཌོར་ཁ་ལོ་པ་མཐོང་བས་མི་མང་�ས་དངངས་ག་ཇེ་
ཆེར་ིན་ང༌། བཀའ་ོན་གཉིས་མི་མང་གི་དིལ་ནས་ཕོ་ང་ནང་�་ཡོང་�ར་དཀའ་ངལ་ཆེར་�ང་མི་
འ�ག དེ་ེས་བཀའ་ོན་བསམ་ཕོར་་མིས་ད་པའི་ཁོང་རང་གི་མོ་ཌོར་ནང་ཁོང་དང༌། ་མིའི་ལས་ེད་
ཅིག་མཉམ་�་འོར་བར་བེན་མི་མང་�་ཟང་ཟིང་�་ར། བསམ་ཕོ་ནི་ཉེ་ཆར་བཀའ་ོན་�་བོས་པ་ཡིན་
ཞིང༌། ཁོང་ནས་ོན་གོས་སེར་པོ་ཞིག་ོན་ཡོད་བས། ཁོང་གཅིག་�་ཡིན་ན་ལ་ོའི་བར་ཐར་མདོག་ཁ་
ཡང༌། མི་མང་�འི་བསམ་པར་མོ་ཌོར་དེ་་མིའི་ཡིན་པ་དང༌། ་མིའི་ལས་ེད་དེ་ངོས་འབོད་འིད་ེད་
མཁན་ཡིན་པར་བསམ་ེ་མི་གཅིག་གིས་ོ་ཞིག་ག�ས་འལ་གཞན་དག་གིས་ང་ོ་མང་པོ་ག�ས། ོ་
གཅིག་བསམ་ཕོའི་མགོ་བོར་ཕོག་ེ་ན་མེད་�་ར། ཁོང་ཞབས་པད་�་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་རང་མེད་�ད་
ིས་མི་མང་གིས་བས་དེར་ངོས་འ�ན་མ་�བ་ང༌། ངའི་ལས་ེད་པ་ཞིག་ནས་མི་མང་གིས་ནོར་འ�ལ་
ས་པ་ཤེས་མཚམས་མི་འགའ་ཤས་ིས་ཁོང་་གར་�ང་དོན་ཁང་གི་ན་ཁང་�་བལ་འ�ག

དེ་ནས་ད་ཙམ་སོང་ེས། བཀའ་ོན་ར་ཁང་པ་ཁོང་རང་གི་འཇིབ་འཁོར་ནང་ཕོ་ང་�་འོར་ཡང༌། མི་
མང་གིས་འ�ལ་ལམ་བཀག་ཡོད་བས་ཕོ་ང་གི་ོ་འ�མ་བར་འཇིབ་འཁོར་ནང་ཡོང་མ་�བ་པར་ང་
ཙམ་ནས་འཇིབ་འཁོར་ནས་ཐོན་ཏེ་གོམ་བ�ོད་ིས་མི་མང་གི་དིལ་བ�ད་ཡོང་ེ་ོ་འ�མ་�་ཆེད་
བ�གས་དཔོན་རིགས་ནས་རོགས་རམ་ིས་ནང་�་འོར་�བ་པ་�ང༌།

གོང་གི་བཀའ་ོན་ག�མ་པོ་མི་མང་གི་ོད་དིལ་ནས་ཡོང་བར་བེན་ེན་ངན་སེལ་ཐབས་འལ་�་ེད་
དགོས་པར་བསམ་ཤིང༌། ཁོང་ག�མ་ི་བསམ་པར་མི་མང་གིས་་མིའི་ལས་ངས་ངོ་མར་ོལ་འ�ངས་
ས་མི་ཡོང་ངམ་མ་པ་ཤར། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་འ�ས་མི་ང་ཕོད་ད་ཙམ་བ�གས་ང་ཁོང་མ་ཡོང༌།
ང་�ས་ེས་�་ཤེས་ོགས་ལ་ཁོང་གིས་ན་ཡང་་མིའི་ོད་ར་དེར་ཡོང་གི་ཡོད་ཤག་ས་ནས་་མིའི་
ོད་ར་དེར་ཐད་བོད་གནང་འ�ག དེ་ནས་ཡང་བར་ི་བོད་་�ར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་ན་�ད་འ�ག
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་ལ་་མིས་�ང་དམག་གཏོང་�ར་བེན་གནས་�ལ་ཇི་ཡོང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་ན་�ག་མ་�བ་པར་ཁོང་ག�མ་ནས་ི་བ་མཁན་པོ་དང་མཉམ་�་�ོས་མོལ་ིས་ཁོ་བོའི་སར་
ེབས་འོར་�ང་ེ་བོད་གསལ། མི་མང་གིས་ན་་མིའི་ོད་ར་�་ིན་ན་ཉར་བང་གིས་་ནག་�་
འིད་ཉེན་ལ་་མིའི་དམག་ར་�་མི་གཏོང་བར་ཐག་གཅོད་ས་�གས་དང༌། མི་མང་གི་འགོ་འིད་པ་
ཡང་��་�་བ�ན་�་ོར་མི་མང་རང་ནས་འདེམས་བོ་ཟིན་�གས། གལ་ིད་་མིས་ན་འབོད་འིད་



ས་ན་ཕོ་ང་བོར་�ང་གིས་བཀག་འགོག་་�་བཅས་ས་འ�ག་པ་མི་མང་�་ོགས་འོགས་ཆེན་པོས་
སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཟིན་པར་བེན་ན་འ�ོ་�་དེ་དག་འོས་པོ་མེད་�ལ་བོད་འ�ག

བཀའ་ཤག་གི་འ�ས་མི་�་ངའི་སར་ཡོང་བས་དེར་མི་མང་གིས། ་མི་ིར་ལོག་འ�ོ་དགོས། བོད་ནི་བོད་
མིའི་ཡིན། ཟེར་བ་སོགས་ད་འབོད་ེད་པ་ངས་ང་གོ་ཐོས་�ང་ཞིང༌། ཁོང་�ས་་མིའི་དབང་བ�ར་
མཚམས་འཇོག་དང༌། ་མིས་�་ལའི་་མའི་དབང་ཆར་ཐེ་�ས་ེད་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་�གས་ི་རེ་
འདོད་ས་པ་ཞིག་རེད། ད་་གོ་ཐོས་ིས་མི་མང་གི་མ་འར་མཐོང་བ་མ་�ང༌། ཁོ་བོ་ཡང་ཁོང་�འི་
རིགས་�་ེས་པ་ཞིག་ཡིན་བས་ཁོང་�འི་བསམ་�ལ་ལམ་ཙམ་ཤེས་ོགས་�བ་ཅིང༌། བས་དེར་མི་མང་
གི་བསམ་�ལ་དེ་དག་བོག་ཐབས་མེད་པའི་ར་ོད་་�་ཞིག་དེ་ཉིན་རང་�ང་བ་ནི། ཆབ་མདོ་འཕགས་པ་
་རིན་པོ་ཆེའི་་མཆེད་ཡིན་པ་འཕགས་པ་འི་མཁན་�ང་ཟེར་བ་སེར་མོ་བའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་མི་མང་
ནས་ོ་�བ་ིས་བསད། དེ་ཡང༌། མི་དེ་ཉིད་ིས་་དམག་དང་མཉམ་�་མ�ན་འེལ་ེད་ི་ཡོད་པ་་
ལ་མི་མང་པོས་ཤེས་ི་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་་ོ་ཁོང་�ང་ཇའི་མཛད་ོར་ེབས་ཡོད་པ་ིར་ལོག་གིས་ར་
ཡང་�་མཚན་གང་ར་ཡང་�་�ད་བ�་གཅིག་ཙམ་ལ་ཁོང་ནས་་ཆས་ེད་ཙམ་ས་ཤིང༌། མིག་ཤེལ་
ནག་པོ་ོན། ་མི་མང་པོས་ེད་ོལ་ར། ཁ་རས་དཀར་པོ་བཀབ། མེ་མདའ་ཞིག་བཏགས། ང་འཁོར་
བཞོན་ཏེ་ནོར་ིང་ོགས་ཡོང་བར་མི་མང་འགའ་ཤས་ནས་་མིས་ཆས་བ�ས་ོན་ཏེ་ཡོང་བར་ོགས་ཤིང༌།
འགའ་ཤས་ནས་ཁོང་གིས་་མིའི་ལས་ངས་ནས་ལས་འགན་ཞིག་ད་འར་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་མ་པ་
�ང་འ�ག གང་ར་ཡང་ཁོང་�་་མིར་མི་དགའ་བའི་ཁོང་ོ་དེ་དག་ཇེ་ཆེར་འབར་བའི་འས་�ར་མི་དེའི་
ེད་ོགས་ིས་ེན་ས་མི་གསོད་དེ་�ང་འ�ག ་དེ་འའི་ོད་�ལ་�ང་ཐོས་ལ་ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་ཞིང༌།
དེ་་�འི་གནས་�ལ་ལ་བེན་ནས་ད་འི་ཆར་ན་་མིའི་དམག་ར་�་ད་མོར་འ�ོ་ཐབས་མེད་པ་དང༌།
་མིའི་ལས་ེད་ང་ནོར་ིང་�་མ་ཡོང་ན་ལེགས་པ་ལས། མི་མང་ཁོང་ོ་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་�ལ་སོགས་་
མིའི་དམག་དཔོན་ལ་བོད་ལེགས་བཀའ་ཤག་ལ་མོལ་མངགས་ས་ཤིང༌། ན་ོ་ཕམ་�ང་�ལ་ི་ལན་
འིན་ཞིག་མ�ོན་ཆེ་ནས་་མིའི་ད་བ�ར་ལ་ཁ་པར་ཐོག་ནས་ང་ད་པར་ཁོང་ནས་ངའི་བསམ་�ལ་དེ་
དག་གང་ལེགས་ལ་ལན་འིན་དམག་དཔོན་ལ་ད་འ�ས་བོདའ�ག

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་�། ཕོ་ང་མཐའ་བོར་ིས་གནས་པའི་མི་མང་�ར་ཡང་ངོས་་མིའི་དམག་ར་�་
འ�ོ་�་འ�ག་འདོད་མེད་ན་དེ་དོན་འ�ོ་�་མིན་�ལ་བོད་དགོས་མངགས་པ་ཡིན། མི་མང་གིས་འདེམས་
པའི་འ�ོ་འིད་�ར་བཀའ་ོན་ར་ཁང་ནས་འེལ་ག�གས་ིས་ངོས་་མིའི་སར་འ�ོ་�་ིར་འཐེན་ས་
�གས་དང༌། ཉིན་ད�ང་མཚམས་ང་�གས་ཁ་པར་ཐོག་མི་མང་ལ་དེ་དོན་བ་བགས་ས་པ་གོ་ཐོས་
�ང་འལ་གས་རིའི་ི་ལོགས་ི་མི་མང་�ས་དགའ་བོའི་མ་འར་བན་འ�ག



ངས་བོད་མིའི་འགོ་འིད་ད་ཙམ་ས་པའི་རིང་་ོ་དེའི་གནས་�ལ་་�་�ང་མ་ོང༌། ན་ནི་འབར་ལ་
ཁད་པའི་མེ་རི་གཉིས་ི་བར་ན་གནས་པ་་�ར་ར་ཞིང༌། ོགས་གཅིག་ན་་མིའི་ག�ང་ལ་ངོ་ོལ་ོ་
ན་ནས་ེད་པའི་མི་མང་གི་ད་་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ོགས་གཅིག་ན་མ�ན་ཆའི་ད�ང་ོབས་ཆེ་བའི་་
མིའི་དམག་ད�ང་མས་ཡོད། གལ་ིད་དེ་གཉིས་ེ་�ག་�་ར་ན་འས་�་ཇི་འ�ང་ཚང་མས་ཤེས་�ད་
ར། བོད་མི་མང་ོང་ག་མང་པོ་བསད་ས་ཡོང་�་དང༌། ད�ས་གཙང༌། ོ་གས་་བ་ཚང་མར་
བཙན་གནོན་དང༌། མནར་གཅོད་བཟོད་ཐབས་དཀའ་བའི་ག་པོའི་དབང་བ�ར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མཐོང་གི་རེད།
དེ་འའི་འལ་ེན་ནི་ངོས་་མིའི་དམག་ར་�་འ�ོ་དགོས་མིན་དེ་ཡིན་ཅིང༌། དེའི་ནང་ཞི་བདེར་བ�ར་
བའི་�ས་པ་ཡོད་པ་ཡང་ངོས་རང་གཅིག་�འི་ཐོག་�་བབས་ཏེ། ངའི་མི་མང་གི་ཞེ་ང་ཇེ་�ང་�་གཏོང་བ་
དང༌། ་མི་ཁོང་ོ་ཆེ་�་མི་འ�ོ་བའི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ེད་དགོས་པ་�ང༌།

ཁོ་བོའི་ཐོག་མའི་འཆར་ོར། ངོས་་མིའི་ོད་ར་�་མི་འ�ོ་བའི་བ་བགས་ས་པ་དེས་ཁོང་�འི་ད་
འབོད་འཇགས་ཏེ། རང་གནས་�་ལོག་�འི་རེ་སེམས་�ང་ཡང༌། དེས་ཕན་�ས་ེངས་པ་མ་�ང༌། ངོས་དེ་
ཉིན་མི་འ�ོ་བའི་ཁས་ལེན་ས་པ་ཙམ་ིས་མི་ཆོག་པར་མ་འོངས་པར་ཡང་་མིའི་སོ◌ྡད་ར་�་གདན་
�འི་རིགས་ལ་ནམ་ཡང་མི་འ�ོ་བའི་ཁས་ལེན་མ་ས་ན་ཁོང་�་ིར་ལོག་ེད་�་མིན་�ལ་འགོ་འིད་�ས་
བོད་ི་འ�ག ེན་ངན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་སེལ་ཐབས་�་རེ་འདོད་དེ་ཡང་ཁས་ལེན་ས་པ་ཡིན། དེ་ནས་
འགོ་འིད་མང་བ་ཞིག་ལོག་ན་ཡང༌། མི་མང་ཕལ་ཆེ་བས་ཕོ་ང་ི་ལོགས་ནས་ིར་ལོག་ེད་ི་མི་འ�ག

�་�ད་གཅིག་ཙམ་ལ་ངའི་བཀའ་ོན་ག�མ་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་སར་ིན་ཏེ་གནས་�གས་དེ་མས་
བོད་�་ས་པ་ར་བཀའ་ོན་མས་ནོར་ིང་ག�ང་ོའི་ོ་ནང་�་འོར་བས་ལ་ོའི་ིར་མི་མང་
འབོར་ཆེན་ཞིག་བད་དེ་�་ཡང་ི་བོད་ེད་འ�ག་གི་མེད་ཅིང༌། མི་མང་མས་ི་བསམ་པར་ན་ཡང་དེ་
ེས་ཡོང་གི་མེད་དམ་མ་པ་�ང་འ�ག་དོན་བཀའ་ོན་མས་ིས་མི་མང་ལ་ངོས་དེ་རིང་འ�ོ་�་མིན་པའི་
ོར་་མིར་གནས་�གས་བོད་པར་ཆེད་�་བཏང་�ལ་ཞིབ་བོད་ས་པར། མི་མང་གིས་ན་ངས་
འཁོར་ནང་ས་འིད་ས་ོགས་ིས་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འ�ག་ས་ཤིང༌། ཡིད་ོགས་སངས་ེས་བཀའ་
ོན་�་བཏང་འ�ག ོ་འ�མ་�་ེང་མོལ་བས་མི་མང་གི་འ�ས་མི་ཞིག་ནས་བོད་གསལ། ངོས་་
མིས་བཙན་འིད་་�་�ང་འགོག་གི་ཆེད་�་མི་མང་གི་ོད་ནས་�ང་དམག་འདེམས་བ�ག་གིས་ཕོ་ང་
མཐའ་ོར་འཇོག་�་གཏན་འཁེལ་ཡིན་�གས་བོད་ཅིང། བཀའ་ོན་�ས་དེ་ར་མ་དགོས་པའི་ོབ་ོན་
ནན་�་ས་མོད་ཉན་འཇོག་ཡེ་ནས་མ་ས།

དེའི་ི་ོ་བཀའ་ོན་�་ིར་འཁོར་ེས་་མིའི་སར་གནས་�ལ་ཇི་�ང་ན་ལ་ེང་མོལ་�ང་བར། ཁོང་�་
འོར་བས་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་དེར་མེད་པར། ་མིའི་དཔོན་རིགས་གཞན་དག་བ�་ོར་ནས་ེང་



མོལ་ེད་བཞིན་ཁོང་�་�ག་ོད་ས་ཡོད་འ�ག ཁོང་�་མཉམ་�་ངའི་བཀའ་ོན་ང་ཕོད་མ་ན་་མིའི་
ལས་ངས་�་འ�ོ་བོད་བས་ོན་དགོས་པའི་་མིའི་དམག་ཆས་མ་ོན་པར་བོད་ཆས་ོན་ཏེ་མཉམ་
�་ཡོད་འ�ག་ཅིང༌། ཁོང་�འི་ེང་མོལ་ཁོངས་མེད་པ་་�ས་བཀའ་ོན་�་འོར་བས་ར་�ས་རང་
བབས་�་བ�གས་པ་ལས། བཀའ་ོན་ིངས་�་མཉམ་�་�ང་མི་འ�ག

དེ་ཉིན་ི་གནས་�ལ་ཇི་�ང་ོར་ད་ཙམ་རིང་ཕན་�ན་�ས་ང་ེང་ོང་མ་ས་ཤིང༌། ་མིའི་དཔོན་
རིགས་�ས་ང་ང་མེད་་�ར་བཀའ་ོན་མས་ལ་ཁམས་འི་ས། དེ་ནས་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་
འོར་འལ་ཞི་བའི་མ་པ་དེ་ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་འར་འ�ག

དམག་དཔོན་ཁོང་དེར་ཡོང་བས་ནས་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་ལངས་འ�ག་ཅེས་བཀའ་ོན་མས་ིས་ེས་�་
ག�ངས་�ང༌། ཁོང་ག་�ལ་ཆེ་བས་བཀའ་ོན་�ས་ལངས་ཏེ་�ས་�ལ་ས་འ�ག ར་མ་འགའ་ཤས་
རིང་ོ་�ང་འ�བ་ེ་ད�གས་འཚངས་པས་ཁོང་་བོད་ེད་མ་�བ་པར་བད་ཅིང༌། བཀའ་ོན་�ར་
ཁམས་འི་ེད་�འི་ི་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་�ས་�་བཀའ་ོན་བ�ེས་པ་ར་ཁང་ནས་ེང་འགོ་བ�གས་ཏེ་
བོད་གསལ། �་ལའི་་མ་ད་རིང་ོས་གར་གཟིགས་མོར་ཕེབས་མ་�བ་པའི་གནས་�གས་དང༌། དགོངས་
སེལ་བོད་པར་ང་�་བཅར་ཞིང༌། �་ལའི་་མར་ཕེབས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ང༌། མི་མང་གིས་ངོ་ོལ་
�གས་ཆེས་ེན་པས་འཐེན་དགོས་�ང་�གས་ཐོག བཀའ་ོན་གཞན་གཉིས་ནས་ང་བ་ོར་འ�ེལ་
བཤད་ས། ེང་མོལ་མས་ད་�ར་ིས་བ�ར་ཟིན་མ་ཟིན་ི་མཚམས་དེ་མ་ཐག་དམག་དཔོན་ཁོང་ོ་
རབ་�་འབར་ཏེ་མིག་་དང༌། བཞིན་མདངས་ག་མདོག་་�ར་ར་ཁར། བ་ེགས་ནས་ལངས་ཏེ་ཁང་
པ་དེའི་ནང་ཡར་མར་ང་འཆག་ས་མཚམས་ཤིག་ནས་ཁོང་ོ་�ག་བན་ས་པ་་�ས་ཡང་བར་མར་
བད་དེ་དལ་�འི་ངང༌། བཀའ་ོན་�་དང༌། བོད་མི་ལོག་ོད་པ་�ར་ད་�གས་ག་པོས་ཁ་བང་གཏོང་
བའི་འགོ་བ�གས།

ཁོང་ནས་ཁོང་ོའི་མ་འར་འགོག་ཐབས་ེད་པར་མངོན་ཡང༌། ་མི་མས་རང་བཞིན་ིས་ག་ཅོར་ཆེ་
ཐོག། ཁོང་�ང་གི་གཞན་དབང་�་སོང་བའི་དབང་གིས་ད་་ཇེ་ཆེ་དང༌། ོད་�ག་གང་�བ་�་ཐོན་ི་ཡོད་
པ་རེད། མ་ན་མི་ག་གི་ནང་བེད་ོད་མི་ེད་པའི་བོད་�ག་�ག་པོ་མང་པོ་བཤད་འ�ག བོད་དོན་
ིང་པོ་ནི་བོད་ག�ང་ནས་ལོག་�་མི་མང་ིག་འ�གས་བཟོས་ཏེ་་མིའི་འགོ་ེད་�ར་ངོ་ོལ་ེད་བ�ག་པ་
དང༌། ཁམས་པའི་ངོ་ལོག་པར་ཡང་རོགས་རམ་ས་�གས། བོད་ི་དཔོན་རིགས་�ས་་ཡོད་ཁམས་པའི་
མ�ན་ཆ་བ�་འགོག་་མིའི་ངག་བཀོད་དང་ལེན་ིས་མ་ས་པར་ད་ཆ་་མིའི་དབང་བ�ར་གནོན་�འི་
འཆར་ིས་�ག་པོ་ག་གི་ཡོད་�གས་སོགས་བོད་ཅིང༌། དམག་དཔོན་གཞན་གཉིས་ནས་ང་དེ་དང་
ོགས་མ�ན་་�་བོད་འ�ག ། གཅིག་གིས་བོད་གསལ། ལོག་ོད་པ་ཚང་མ་ོར་�འི་�ས་ལ་བབས་



ཡོད། ད་བར་ང་�འི་ག�ང་ནས་བཟོད་ོམ་ས་ཡོད་ང༌། ད་ལམ་ེད་ོད་ནི་དངོས་�་ངོ་ལོག་ས་པར་
བེན་ང་�ས་གཡོ་འ�ལ་ེད་�ར་ོད་�་་ིག་གིས་�ག་ོད་ཅིག་ཅེས་བོད་འ�ག

བོད་བབས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ོན་�ས་ད་ལམ་མི་མང་གི་ངོ་ོལ་འདི་དག་འལ་�་མཚམས་ཆོད་མ་�ང་ན་
ག་གནོན་ེད་�འི་ཐ་�ག་་�ར་གོ་ཞིང༌། �་ལའི་་མའི་་ོག་དང༌། ་དོན་གང་ཅིར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོར་
མཐོང་བ་དང༌། གལ་ིད་�་ལའི་་མར་ཉེས་ོན་�ང་ན་བས་ཤིག་བོད་�་གང་ཡང་མ་ག་པ་ཡོང་�འི་
བསམ་ོ་འཁོར་ཞིང༌། ཁོང་�ས་བཟོད་འར་ེད་ཐབས་ིས་བཀའ་ོན་བ�ེས་པོ་བཤད་ར་ནས་དམག་
དཔོན་དེར་བོད་གསལ། ེད་�ས་བོད་མི་དམངས་དས་�འི་གནས་�གས་ཤེས་ོགས་�བ་པ་ེད་
དགོས་ཤིང༌། བཟོད་ོམ་ེད་དགོས། ཛ་ག་གི་གནས་�གས་འདི་དག་ེད་�ས་ཇེ་�ག་�་གཏོང་མི་�ང༌།
ཁམས་པའི་ིམས་འགལ་དང༌། བོད་མི་མང་ེན་ོངས་�ས་་དམག་ལ་ོལ་འ�ངས་ེད་སེམས་འདི་
དག་ཞི་འཇགས་ཡོང་�ར་བཀའ་ཤག་ནས་གང་�བ་ིས་ཐབས་ཤེས་ས་འ�ས་ཞེས་ཁས་ལེན་ས་འ�ག་
ང༌། ་མིའི་དམག་དཔོན་�ས་ཁས་ལེན་དང་ོབ་ོན་དེ་དག་དང་ལེན་ས་མི་འ�ག ་ཁོང་�་ོ་སེམས་
འ�ག་འཚབ་ཆེན་པོའི་ངང་དགོང་ོའི་�་�ད་་ཙམ་ལ་ནོར་ིང་�་ིར་ལོག་ས་ཤིང༌། བས་དེར་མི་
མང་ིངས་ིར་ལོག་ཟིན་ཡང༌། མི་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཕོ་ང་ག�ང་ོ་འགོག་�ང་གིས་བད་ཡོད།
ང་�ས་ེས་�་ཤེས་ོགས་ལ་མི་མང་ིར་ལོག་ེད་མཁན་�ས་�ོང་ེར་ོམ་ལམ་ནང་ིན་ཏེ་མི་མང་གི་
�གས་འ�་བ�་འ�གས་དང༌། ་མིར་ངོ་ོལ་ེད་�འི་་ིག་ས་ཡོད་པ་རེད། �གས་འ�་དེར་�ོས་
མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་་མིས་བལ་བཤིགས་བཏང་�གས་དང༌། ་མི་ིར་ལོག་དགོས་�གས་
བོད་པ་དང༌། དེ་ཉིན་དགོང་མོའི་�་�ད་��་ཙམ་ཐོག་ག�ང་ཞབས་དམའ་རིམ་གཞོན་�ས་མི་�ངས་
བ�ན་�་ོར་དང༌། མི་མང་གིས་འདེམས་བ�གས་ས་པའི་འགོ་འིད་་�ང་དམག་མིའི་འ�ས་མི་
སོགས་ནས་ནོར་ིང་ནང་�གས་འ�་ཞིག་ས་ཏེ་�ོང་ེར་་སའི་མི་མང་གིས་འབོད་བགས་ས་དོན་ལ་
ོ་མོས་བ་ོར་ས་པ་དང༌། ཁོང་�ས་ང་ད་ཆ་བོད་མི་ནས་་མིའི་དབང་བ�ར་ཁས་ལེན་མི་ེད་པའི་
གསལ་བགས་ས་འ�ག དེ་ེས་་�ང་དམག་མི་�་ནས་ང་ད་ཆ་་མིས་བཀའ་བཀོད་བི་འར་ེད་
�་མིན་�ལ་དང༌། ་མིས་གཡོགས་པའི་་ཆས་མས་�ད་དེ་བོད་ཆས་ོན་�་ས། གནས་�ལ་དེ་
མས་གོ་ཐོས་ེས་ད་འི་གནས་�ལ་ཛ་ག་ཆེན་པོ་འདི་དག་ཇེ་�ག་�་མི་འ�ོ་བའི་བསམ་ཤེས་དང་བཟོད་
འར་ཐོག ་ཞི་འཇམ་ིངས་མོལ་་དགོས་འགོ་འིད་�ར་བཀོད་མངགས་ས་པ་ཡིན་ང༌། བས་དེར་
མི་མང་ཁོང་ོ་དང༌། ་མིའི་ེད་བབས་ལ་ཡིད་ོགས་ཤིན་�་ཆེ་བར་བེན་ངོས་ི་ོབ་ོན་ལ་ཡང་ཕན་
�ས་མེད་པ་་�ར་ར། དེ་ཉིན་དགོང་ོ་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ནས་ན་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་འོར་
�ང་ཞིང༌། དེ་ནི་ཟིང་འ�ག་འགོ་�གས་ནས་བང་ཡི་གེ་་ེས་ག�མ་གཏོང་རེས་ས་པའི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།



བོད་�་ཟིང་འ�ག་ེས་ཡིག་ཆ་དེ་དག་་མིས་ིལ་བགས་ལ་བ་ོར་ཆེད་པར་འདེབས་ིས་འ�ེམས་
བགས་ཆེན་པོ་ས་ཏེ། ངོས་་མིའི་དམག་ར་ནང་ོབ་ཡིབ་ཆེད་�་འ�ོ་འདོད་ཡོད་ང༌། ལོག་ོད་པ་
�ས་ནོར་ིང་ནང་འ�ན་འགོག་ས་པ་དང༌། མཐར་ངའི་འདོད་བབས་མེད་བཞིན་ལ་ི་ི་ལོགས་་གར་
�་བཙན་འིད་ས་�གས་ི་ངས་ེལ་�བ་ཐབས་�་བེད་ོད་ས་པ་རེད། གནས་�ལ་འདི་དག་་མི་
�ང་ན་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་པའི་ི་ལ་གསར་ཤོག་འགའ་ཤས་ནང་བཀོད་ཐོན་�ང་བ་མ་ཟད། ལོ་གཅིག་
ཙམ་ི་ེས་�་དིན་ཇིའི་མཐོ་རིམ་མི་་ཞིག་གིས་�ོས་�གས་ནང་བོད་པ་ན་ནས་གོ་ཐོས་ིས་ཧ་ལས་
�ང༌། དེ་དག་ནི་བདེན་པའི་བ་འགལ་ཞིག་ཡིན། ཡི་གེ་དེ་ར་ི་བའི་�ས་བས་དེའི་གནས་�ལ་དང༌།
དེ་ར་ི་དགོས་པའི་�་མཚན་མས་འོག་�་བོད་�་དང༌། འདིར་གསལ་པོར་བོད་�ར། ་ས་ནས་ངོས་
ཐོན་བོད་བས་ན་ི་རང་འདོད་ར་ཐོན་པ་ེ ཐག་གཅོད་ང་རང་ངོས་ནས་ས་པ་ཡིན། ཐག་གཅོད་
ེད་ངས་ནི་གནས་�ལ་ཤིན་�་�་�ག་ཅིག་གི་འོག་�་ས་པ་ལས། ངའི་ཞབས་འིང་�ས་འིད་པ་མིན།
ཕོ་ང་�་་མིས་མེ་ོགས་ག་ིས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་�་བད་ན་ོག་ཉེན་ཡོད་པ་་སའི་མི་མང་ཚང་མས་
མཐོང་བའི་འལ་ེན་དེ་མ་གཏོགས་�ས་ང་�གས་འདེད་ག་མཁན་མེད།

དམག་དཔོན་དེའི་ཡི་གེ་དེ་དག་མཛའ་�ོགས་ི་མ་འར་ཆེན་པོའི་�ལ་�་ིས་འ�ག་ཅིང༌། བཀའ་ོན་
�ས་ཁོང་གི་མ་འར་ངོ་མའི་གནས་�གས་བོད་མེད་ན་ཡི་གེ་དེར་ངས་ཡིད་ཆེས་ཆེ་ཙམ་ེད་ིད། ཁོང་
ནས་ན་ི་བདེ་འཇགས་ོར་ོ་གཡེང་ཆེ་བས་ཉེན་ོབ་ཆེད་ཁོང་�འི་ོད་ར་�་ཡོང་དགོས་ཞེས་བོད་
འ�ག

�ས་�ས་ནར་འངས་ཤིག་�བ་ན། དེས་ོགས་གཉིས་ཀའི་ཁོང་ོ་རིམ་ཞིར་འ�ོ་ཐབས་དང༌། ་སའི་མི་
མང་ཞི་འཇམ་�་གནས་པ་ཞིག་ཡོང་རེས་ཁོང་གི་ཡི་གེ་ཚང་མར་ཡིག་ལན་བཏང་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་
དོན་ར། རང་གི་མི་མང་ས་ནས་་མིའི་སར་ཉེན་གཡོལ་ེད་�་དེ་ནི་་བའི་མཐའ་མ་ཞིག་ཡིན་པར་
བསམ་�ང་ཞིང༌། འོན་ང་དེ་སོར་དམག་དཔོན་དེར་�བ་མོའི་ེང་ོད་ེད་�ར་ིང་པོ་མེད་ཅིང༌། དེ་ར་
མིན་པར་ཁོང་ོ་ིངས་འཇགས་ཡོང་བའི་རེ་འ�ན་ིས་ཡིག་ལན་འཇམ་པོ་གཏོང་ིས་ས་པ་ཡིན། ེད་
ཐབས་དེ་ནི་ཁོང་གི་ཤ་ཞེན་དང་ོབ་ོན་ི་ི་�ལ་དེ་ལ་དགའ་བ�་ཡོད་པའི་མ་འར་བན་ནས་མ་
གཏོགས་ཡོང་ཐབས་མེད་པར་བེན། ངའི་ཡིག་ལན་དང་པོའི་ནང༌། མི་མང་གིས་ད་མོར་འ�ོ་�ར་བཀག་
འགོག་ས་པ་དེར་ངོ་ཚ་ཁ་ེངས་ཇི་�ང་ོར་བོད་པ་དང༌། གཉིས་པའི་ནང༌། ནོར་ིང་མཐའ་ོར་ིས་
གནས་ོད་མི་མས་ིར་ལོག་དགོས་པའི་བཀོད་བ་ས་�གས་དང༌། མི་མང་ནས་ན་ི་བདེ་འཇགས་
�ང་ོབ་ཁ་འེར་ིས་་ནག་དང༌། ང་�འི་ག�ང་གི་འེལ་བ་གཏོར་བཤིགས་ས་�གས་ཁོང་གི་མཐོང་



�ལ་ར་ལ་མོས་མ�ན་ས་པ་ཡིན། ཡི་གེ་ག�མ་པའི་ནང༌། ཡར་ཐོན་བསམ་ོ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལ་ངོ་
ོལ་ེད་མི་གཉིས་དེ་འེད་ས་ཏེ་དེ་གར་ཡོང་ཐབས་་�་ཡིན་�གས་བོད་པ་ཡིན།



.

གལ་ཏེ་བས་དེར། ཡི་གེ་དེ་དག་གིས་ེས་�་ཁོ་བོ་རང་ལ་ོལ་ེང་ེད་ི་རེད་མ་པའི་བསམ་ོ་འཁོར་
ཡོད་ན་ཡང༌། ཡི་གེ་དེ་ག་རང་མ་ིས་ཐབས་མེད་ི་�ས་བས་ཤིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མ�ན་ཆ་མེད་
པའི་ངའི་མི་མང་དང༌། ་མིའི་ད�ང་དམག་གདོང་�ག་འ�ང་ཉེན་སེལ་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཛ་ག་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡོད།

ཟིང་འ�ག་གི་་བ་ངའི་འདོད་པར་མེད་བས་མི་མང་ནས་ཟིང་འ�ག་གི་མ་འར་བན་པ་ན་ི་འདོད་
པར་མ་བབས། མི་མང་ནས་ངོས་ལ་བོད་ི་ོག་ིང་་�ར་ངོས་བང་བེ་ཞེན་འདི་ཙམ་ེད་པ་ལ་ངོ་
མཚར་ེས། དེ་ཉིན་་མིར་མི་དགའ་བའི་�་མཚན་ཡང་དེ་རང་ཡིན་�ད། ངོས་བན་�ང་གི་ཆེད་�་ཁོང་
�ས་འདི་ཙམ་འགན་འར་ས་པ་ལ་ངོས་ནས་བས་འདོགས་ེད་�་དཀའ་ཞིང༌། ཁོང་�འི་ཆོས་ིད་ི་
འ�་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་�་ལའི་་མར་�ག་གི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ང༌། ཁོང་�འི་བསམ་པ་དཀར་ཡང༌། ེད་
ཐབས་�བ་པོའི་ོད་པ་�་མ�ད་ི་ལག་ལེན་ས་ན་ེན་ངན་�ག་པོ་ཞིག་ཡོང་�ར་ན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་
ཅིང༌། ངོས་ག�ང་གི་འགོ་འ�ན་ཞིག་ཡིན་བས་ཁོང་�འི་བསམ་ོད་བ�ར་�་དང༌། ་མིའི་ག་ད�ང་
འོག་ཁོང་�་ོར་བཅོམ་ཐབས་གས་�་འ�ོ་�་འགོག་ཐབས་གང་ཡོང་ེད་འོས་ཤིང་དགོས་ལ། �་མཚན་
འདི་འར་བེན་ངས་ཁོང་�ར་ཞི་འཇམ་དགོས་པའི་ོབ་ོན་ས་པ་ཡིན། དམག་དཔོན་དེར་ཡི་གེའི་ལན་
�་ངེད་རང་གི་བསམ་�ལ་གནད་དོན་ངོ་མ་མ་བོད་པ་དེར་འ�ས་འ�ིགས་�ང་ཡོད་པར་ངོས་འ�ན་ེད་ི་
ཡོད།

འོན་ང་ཉིན་ེས་མ་་ག�མ་པའི་�ས་བ�་གཅིག་ཉིན་་སའི་མི་མང་བཀག་འགོག་མི་�བ་པའི་གནས་
�ལ་ད་�ང་ཇེ་གསལ་�་འ�ོ་གི་འ�ག དེ་ཉིན་ཁོང་�ས་ནོར་ིང་ནང་བཀའ་ཤག་ཡིག་ཚང་གི་ཉེ་འ�མ་�་
�ང་དམག་��་བ�གས་ཏེ་བཀའ་ོན་�་གང་�ང་ི་བོད་མི་ཆོག་པའི་མ་འར་བན་ཅིང༌། བཀའ་
ཤག་གིས་་མིར་�ོས་བ�ར་ས་ཏེ་་མི་བོད་ནས་ིར་ལོག་དགོས་�གས་མི་མང་གི་རེ་འདོད་དེ་དག་མ་
འ�བ་པའི་ོགས་པ་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཛ་ག་�གས་འ�་ཞིག་�གས་པ་དེར་བཀའ་ོན་
��་ནས་བཞི་མ་གཏོགས་མེད། བསམ་ཕོ་་ས་མ་ག་ཅིང༌། ང་ཕོད་་མིའི་ོད་ར་ནས་ིར་ཐོན་མ་
�བ། ཁོང་བཞིས་མི་མང་གི་འགོ་འིད་�་འ�གས་འབོད་ཐོག་མི་མང་�གས་འ�་�ོལ་ེས་ཡོང་བའི་
ཐབས་ཤེས་ས་འ�ག

�གས་འ�་དེ་བས་མི་མང་གི་འགོ་འིད་�་ན་�་ཞི་འཇམ་�་སོང་ེ། མི་མང་མས་ལ་ིར་ལོག་འ�ོ་
དགོས་མོལ་བ་�ས་འ�ས་བོད་པ་དང༌། བསམ་ཕོ་་ས་�ང་བར་དགོངས་འགལ་མེད་པའི་ཐོག ་ཁོང་



ལ་དགོངས་སེལ་མ�ན་ེད་ཅིག་ང་བཀའ་ཤག་བ�ད་འ�ལ་བར་�ས་འ�ག་

བས་དེར་ཁོང་�འི་མ་འར་ན་�་ཞི་འཇམ་�་ིན་ཡོད་བས་མི་མང་གང་མོགས་ིར་ལོག་དང༌།
ང་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་མི་མང་གི་ངོ་ོལ་ཞི་འཇམ་�་འར་ཐབས་ས་པ་དེ་དག་འ�བ་པའི་རེ་བ་ཡོད་པ་
་�་རེད། ད་�ང་དམག་དཔོན་ནས་ངོས་དང༌། བཀའ་ཤག་�་ཡི་གེ་གཉིས་འོར་ཞིང༌། བཀའ་ཤག་�་
བཏང་ཡིག་དེས་ང་�འི་ཐབས་ཤེས་ཅི་ས་མས་�ད་ཟོས་�་ིན་པའི་བཟོ་་མཐོང༌། ཡི་གེ་དེའི་ནང༌། མི་
མང་ངོ་ལོག་པ་�ས་་སའི་ང་བ�ད་་ནག་�་འ�ོ་ལམ་ཁར་འ�ངས་ར་བཟོས་པ་དེ་དག་མེད་པ་བཟོ་
དགོས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་བ་དགོས་�ལ་དང༌། གལ་ིད་དེ་ར་མ་ས་ན་ཛ་ག་གི་ེན་ངན་ཡོང་
�ར་དེའི་འགན་ཁག་ར་ཁང༌། བཤད་ར། ེ�་ཤག མ�ོན་ཆེ་བཅས་ནས་འར་དགོས་�གས་བོད་
དཀོད་ས་འ�ག

ཡང་བར་བཀའ་ཤག་ནས་མི་མང་འགོ་འིད་�་འ�གས་འབོད་ིས་ལམ་ཁའི་འ�ངས་ར་ིར་འཐེན་ས་
ན་ལེགས་པ་དང༌། དེ་ར་ས་ན་་མིས་བཙན་གནོན་ེད་པའི་�་མཚན་ེད་དཀའ་ཡོང་�གས་ོབ་ོན་
ས་ང༌། ོབ་ོན་དེའི་�ས་པ་ནི་གོ་ོག་�་ར། མི་མང་འགོ་འིད་�ས་དེ་ལ་དང་ལེན་མ་ས་པར་
བོད་གསལ། དེ་ནི་�ོང་ེར་ནང་་མིའི་ད�ང་བོན་ཡོང་�་མཚམས་གཅོད་ིས་ནོར་ིང་�ང་ོབ་ཆེད་
ཡིན་ཞིང༌། གལ་ིད་་མིས་དེ་དག་ིར་འཐེན་ེད་དགོས་བོད་བབས་ནི་ཕོ་ང་�་ད�ང་འ�ག་གིས་�་
ལའི་་མ་འ�ན་བང་ེད་ིས་ཡོད་ངེས་དང༌། ད་�ང་ཁོང་�ས་བོད་གསལ། ་མི་ནས་ག�ག་ལག་
ཁང་གི་མ�ན་ཐད་�་འ�ངས་ར་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་�ར་བ་ོར་ེད་མཁན་ང་ཕོད་སོགས་བོད་མི་
ཁག་གི་ོད་གནས་�་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་ས་ཡོད་�གས། ་མིས་ང་ཕོད་སོགས་�ང་ོབ་ི་ཆེད་�་དེ་ར་
ས་ཆོག་ན། ་སའི་མི་མང་གིས་ཕོ་ང་�ང་ོབ་ེད་པར་དགག་ཆ་ཡོང་དོན་ཇི་ཡིན། ཞེས་ི་བ་ངས་པ་
མ་གཏོགས། འགོ་འིད་�ས་དེ་མིན་ཉན་སེམས་གང་ཡང་ས་པ་མ་�ང༌། ་མིའི་ཡི་གེ་དེའི་འས་�་ངན་
པ་གང་�ང་མ་ན ངོས་�ང་ོབ་ི་ོ་གཡེང་ཇེ་ཆེར་ིན་ཏེ་མི་མང་ིར་ོག་ེད་�་དང༌།ལེན་མ་ས་
ཤིང༌། མཉམ་ལས་དང་གོ་ཤེས་ཇེ་�ང་�་ིན་པ་དང༌། ཕོ་ང་�ང་ོབ་�ས་�གས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཆེད་ཁོང་
�འི་འགོ་འིད་��་ར་བོ་ས་པའི་ཐོག། ཇི་ར་�ང་ཡང་ཕོ་ང་�ང་ོབ་མཚམས་འཇོག་མི་ེད་པའི་
ེང་བགས་ས་འ�ག

གནས་�ལ་དེ་་�ར་ར་པ་དེ་ལ་ངོས་ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་ཞིང༌། ེན་ངན་ི་ོགས་�་གོམ་བ�ོད་གཅིག་
ོས་པའི་མཐོང་ང་�ང་བར་བེན། མི་མང་འགོ་འིད་�ར་ངོས་རང་ངོ་ག�གས་ིས་ེང་མོལ་ེད་ཐག་
བཅད་དེ་ཆེད་འབོད་བིས་པར་མི་�ངས་བ�ན་�་ོར་ེབས་འོར་�ང་ཞིང༌། བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་ེད་
ན་པ་�འི་མཐོང་ས་དེར་ཁོང་�འི་�བ་ོད་ོངས་འདོར་དགོས་པའི་བོད་ནན་གང་ཡོང་དང་འེལ། ་



མིའི་དམག་དཔོན་ི་གདན་�་དེ་དང་ལེན་མི་ེད་མ�་མེད་མ་བཟོས་པར། ངོས་ལ་གོ་བ�ར་ས་ཡོད་པ་
དང༌། གདན་�འི་མ�ོན་བ་མ་�ང་གོང་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་ས་�གས། ངོས་ལ་་མིའི་ོགས་ནས་ཉེན་
ཁ་�ང་ོགས་ོ་གཡེང་མེད་པ། མི་མང་ལ་ེན་ངན་ཚབས་ཆེན་ཡོང་བའི་ཆ་ེན་བཟོ་མི་�ང་བ་སོགས་
བོད་ཅིང༌། བོད་དོན་དེ་�ར་ཁོང་�་འདོད་བབས་མི་འ�ང་བ་ཤེས་ི་ཡོད་ང༌། ་སའི་ནང་གི་ཞི་བདེ་
ར་གནས་ཡོང་བའི་རེ་འ�ན་ིས་གནས་�གས་དེ་དག་བོད་དགོས་པ་�ང༌།

མི་མང་�ས་ངོས་ི་ོབ་ོན་ལ་ི་ོད་ལན་འདེབས་གང་ཡང་མ་ས་པར་ིར་ལོག་གིས་ཕོ་ང་ལ་ོའི་
ིར་ཁོང་�་�གས་འ�མས་སར། ངོས་ི་ོབ་ོན་དང་ལེན་ེད་དགོས་པར་མོས་མ�ན་�ང་ཡང༌། གལ་
ིད་ཁོང་�འི་�ང་ོབ་འཐེན་ན་ངོས་ི་གནས་�ལ་ཇིར་འར་ོར་ོད་གཞི་རིང་པོ་ཞིག་བཀོད་འ�ག
མཐར་ཁོང་�ས་ངའི་རེ་འདོད་དང་བ�ན་ནས་ནོར་ིང་ནང་�གས་འ�་�གས་�་ིར་འཐེན་ས། དེ་ེས་ཕོ་
ང་པོ་�་ལའི་ཞོལ་�་ཁོང་�་�གས་འ�མས་ིས་�ོས་མོལ་ཇི་ས་ངོས་དང༌། བཀའ་ཤག་�་ན་�་
གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�འི་ན་�་དེ་དག་ནང་གོང་�་གསལ་བགས་ས་ཟིན་པའི་བོད་དོན་ཁག་
ར་�་བཀོད་དེ། ངོས་ི་�ང་ོབ་�་མ�ད་ེད་�་དང༌། ་མི་་ས་དང༌། བོད་ནས་ངེས་པར་ལོག་དགོས་
པ། བོད་ི་གནས་�ལ་བོད་མིས་ཐག་གཅོད་ེད་དགོས་�གས་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་ེས་མ་གཉིས་དེ་�ས་�་ིན་ཏེ། གནས་�ལ་དེ་དག་་མེགས་དང༌། དཀའ་ངལ་སེལ་མ་�བ་པར་
�ས་ཤིང༌། དེ་�ར་ན་གནས་ཡོང་ཐབས་མེད་བས་ལེགས་ཉེས་གང་�ང་གི་མཐའ་གསལ་ཡོང་གཏན་
ཡིན།

དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ི་མཐའ་མའི་ཡི་གེ་དེ་་ག�མ་པའི་�ས་བ�་��་ཉིན་འོར་པར་གནས་ལན་དེ་
ཉིན་རང་བཏང༌། ེས་�་་མིས་ཡི་གེ་དེ་གཉིས་ཀ་པར་འདེབས་ས་འ�ག་ང༌། ཡིག་ོགས་དེ་གའི་ནང་
ང་ཕོད་ིས་ངོས་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ོར་གང་ཡང་བོད་མི་འ�ག ་ཛ་ག་གི་གནས་�ལ་
འདི་དག་འགོ་�གས་ནས་བང་ང་ཕོད་བཀའ་ཤག་གི་�གས་འ�ར་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐབས་མ་�ང༌། ཁོང་གི་
ཡི་གེའི་ནང་ད་ཆ་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་གོ་བས་མེད་པ་་�་ིས་འ�ག་ཅིང༌། ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ལ་ལོག་
ོད་པའི་འཆར་དོན་མས་བོར་བཤིགས་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། མི་མང་གི་འགོ་འིད་�ར་འེལ་ཐག་
གཅོད་དགོས་པའི་བལ་མ་ས་�ང༌། ད་�ང་ཁོང་གིས་བོད་གསལ། མི་མང་གིས་ངོས་ནོར་ིང་ནས་
འདོན་འིད་་�འི་འཆར་གཞི་ངན་པ་ཡོད་�ད་བདེན་�་དེ་ནི་ཤིན་�་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་གཞན་བོད་
�ང་འགོག་ཆེད་་མིས་་ིག་་བན་ས་�གས་དང༌། གལ་ཏེ་ངོས་ོས་ོལ་�བ་པ་ིད་ན་ཡང༌།
དེང་�ས་ལ་ིའི་གནས་�ལ་འདི་་�འི་ནང་ངོས་བོད་�་ིར་ལོག་ནམ་ཡང་མི་�བ་ཅེས་དང༌། ཁོང་ནས་
གལ་ིད་མི་མང་གིས་མ་ཉན་ན་ངོས་དང༌། ་�ང་ོས་འཁེལ་བ་འགའ་ཤས་གས་རི་ནང་མའི་ནང་



བ�གས་ཏེ་བ�གས་ལ་ས་གནས་གང་ཡིན་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ལ་ངེས་གསལ་ག�ངས་ན་དེ་ལ་
ོན་འར་མི་ཡོང་བ་ཁོང་�ས་ེད་ིས་ཡོད་�གས་ཞེས་བཀོད་འ�ག

ང་�འི་བསམ་�ད་ར་་མིས་ཕོ་ང་དང་མི་མང་ོར་ིས་ཡོད་པ་དང༌། ཐབས་ཤེས་�བ་ན་ངོས་ོག་ོན་
མ་�ང་བ་ེད་འདོད་ཡོད་པ་ང་ཕོད་ི་ས་ནས་ཤེས་པ་རེད།

ཁོང་གིས་བཀའ་ཤག་�་བཏང་བའི་ཡིག་བོད་ང་ོགས་མ�ན་་�ར། ་རབ་མི་མང་�་ཕོ་ང་ནས་ིར་
ལོག་གམ། མ་མཐར་གས་རིའི་ི་ལོགས་�་འ�ད་ཐབས་དགོས་�ལ་ིས་ཡོད་འ�ག ་ཁོང་གིས་དཀའ་
ངལ་ཇི་ཡོད་ཤེས་ི་ཡོད་�གས་དང༌། གལ་ིད་མི་མང་ཕོ་ང་ནས་ིར་ོག་མ་�བ་�་ངོས་བན་�ང་
ཆེད་ཕོ་ང་ནས་་མིའི་ར་�་འིད་ཐབས་དགོས་�གས་བོད་ཅིང༌། ད་འི་ཆར་ངོས་ཕོ་ང་གི་ས་
ོགས་གང་�་བད་མིན་ི་ས་་ཞིག་གཏོང་དགོས་�གས་བོད་འ�ག

དམག་དཔོན་ི་ཡིག་ལན་ོ་དོན་གོང་འཁོད་ར་དང༌། ཕོ་ང་དང་མི་མང་ལ་ག་གནོན་ེད་པ་འགོག་
ཐབས་ནི་ཁོང་གི་འདོད་པ་བ�ན་�་དེ་རང་མ་གཏོགས་མེད་པ་་�ར་མཐོང་ཞིང༌། ངོས་ོད་གནས་གང་�་
ཡོད་མེད་ོར་གང་ཡང་བོད་པ་མེད། ངའི་བསམ་པར་བོད་བབས་དེ་དངོས་འེལ་ཡིན་ན་ངོས་ི་ོད་
གནས་གར་ཡོད་ངེས་གཏན་མ་ཤེས་པར་ཁོང་�ས་ག་ོད་མི་ེད་པའི་རེ་བ་�ང༌། ང་�ས་གསལ་པོ་བོད་
ན། ནོར་ིང་ང་གོག་�་གཏོང་�་དང༌། མི་ོག་ོང་ག་མང་པོ་་བག་�་གཏོང་གཏན་ལ་བེན་
ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞིག་ལ་གང་མོགས་་མིའི་ོད་ར་�་ཡོང་གི་ཡིན་�གས་བོད་པ་ཡིན། དེ་ར་
དངོས་�་འ�ོ་�འི་འཆར་ིས་མེད་ང༌། གནས་�ལ་དེས་ཁོང་�འི་ག་ོད་�ས་འངས་འ�ོ་བ་དང༌།
མི་མང་ིར་ལོག་ེད་པའི་�ས་བས་ཤིག་�ང་ན་མ་ཞིང༌། དེ་ནི་ངས་ཁོང་ལ་ཡི་གེ་བཏང་བའི་མཐའ་མ་
དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ཕོ་ང་གི་ཉེ་ོར་�་ཛ་ག་གི་མ་འར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། གས་རི་ནང་མའི་ི་ལོགས་�་ཁོང་
ོ་དང༌། དངངས་ག་ཅན་ི་མི་མང་འབོར་ཆེ་བད་ཅིང༌། ཕལ་ཆེ་བས་�ི་ད�ག་སོགས་གང་�ང་གི་
མ�ན་ཆ་འེར་བ་དང༌། ཁོང་�འི་ོད་དམག་མི་དང༌། ཁམས་པ་གང་འཚམས་ཡོད་པ་�ར་མེ་མདའ་དང༌།
འ�ལ་མདའ་ཆེ་བའི་རིགས་བ�་ོར་ཙམ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཐད་ཀར་དངོས་�་ལག་འ�ངས་་�་�ང་ན་བོད་མི་
གཅིག་དང༌། ་མི་བ�་གཉིས་ཙམ་དོ་མཉམ་ཡོང་གི་རེད། གནས་�ལ་དེའི་ར་ོད་ནི་ཉེ་ཆར་ཤར་ོགས་ི་
ས་ལ་ཁག་�་�ང་ཡོད་འ�ག འོན་ང་་མིའི་གོ་མ�ན་�ས་པ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་མ�ན་སར་དཔའ་བོ་
ལག་མ་ར་བོད་མིའི་དཔའ་ལ་ིང་པོ་མེད་པར་ར། བོད་མི་�་ལ་ངོས་�ང་ོབ་ེད་�འི་སེམས་
�གས་ཁོ་ན་ལས་དམག་འཐབ་�ས་པའི་གོ་མ�ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།



འོན་ང་ཕོ་ང་གས་རི་ནང་མའི་ཕོ་ང་གི་ཉེ་སོར་�་ཞི་འཇམ་ར་�ས་གནས་པ་་�་ལས། ཟིང་འ�ག་
ཡོང་བའི་མ�ན་གས་གང་ཡང་མེད། �མ་རའི་མ�ས་�ག་ར་�ན་བཞིན་ཐོག ་་དག་ང་མིའི་ཛ་
ག་གི་ོད་�ལ་མ་ོགས་པར་རང་གི་ོ་གཤོག་བངས་ཏེ་བག་ཕེབས་�་ེག་འ�ོས་ིས་�་བ་དང༌། �་
�ག་མངོན་པར་བ་བའི་འདབ་ཆགས་གཞན་མས་ང་ོན་ཤིང་གཅིག་ནས་གཅིག་�་འ�ར་ིང་ེ་ཞིང༌།
ག་རིའི་བཟོ་བཀོད་མ�ས་པའི་�མ་རའི་ངོགས་ནས་་ར་འབབ་ཅིང་ད�་བའི་ཟེགས་མ་འཐོར་བའི་འབབ་
�འི་�ང་�ང་གི་་དང་ཁོང་�འི་ད་ན་�ེ་འར་ི་རོལ་མོ་ན་ཅིག་ོག་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་ལ་འིས་
ཤིང་དགའ་བའི་་བ་དང༌། ིང་�འི་ནང་གི་ཉ་རིགས། ངང་པ། �ང་�ང་སོགས་ནི་ར་བཞིན་བག་ཕེབས་
ཞི་འཇམ་�་གནས། ་�ང་དམག་མི་�་ཁག་གཅིག་གིས་དམག་ཆས་�ད་དེ་མེ་ཏོག་དང༌། ནི�་གསིང་ལ་
�་འེན་བཞིན་པ་སོགས་�ས་རབས་མང་པོའི་རིང་བོད་མི་�ས་ཆོས་ི་ལམ་བ�ད་ཐར་པའི་རང་དབང་�བ་
པའི་མ་པ་དེ་ག་རང་�་བད་ཡོད།



.

ི་་ག�མ་པའི་�ས་བ�་��་ཉིན་ཞི་འཇམ་བདེ་ིད་ཅན་ི་ས་གནས་དེ་་མིས་ོར་�འི་་ིག་ེད་ི་
ཡོད་པའི་གསར་འར་མི་མང་གིས་བཀའ་ཤག་�་བོད་ཅིང༌། དེ་ནས་ངོས་ིས་གོ་ཐོས་�ང་དོན་�། ་
མིས་་སའི་�ོང་ེར་དང༌། ག་པར་�་ནོར་ིང་ལ་མེ་ོགས་ི་ང་སོའི་ཚད་ིག་ེད་ི་ཡོད་�གས་
དང༌། ་སའི་ཤར་ོགས་མེ་ལེ་བད་སར་ོག་ཁང་གསར་ག་ེད་ལ་ི་ལས་མི་ཞིག་ནས་བོད་
གསལ། མ་ན་དེ་ལ་རི་ེང་�་འཇོག་པའི་མེ་ོགས་བཞི་དང༌། མེ་ཤིན་གྷན་ི་རིགས་ཉི་�་་བད་
དང༌། དམག་མི་འབོར་ཆེན་བཅས་�ས་བ�་བཞིའི་�བ་མོ་ངས་འཁོར་ཆེ་�ས་ི་ནང་་སར་གསང་བོད་
ས་�གས། ཡང་་སའི་ཤར་ོགས་འོམ་ོད་ས་ལ་ི་ལས་ེད་པ་ནས་ང༌། ི་བའི་མེ་མདའི་
རིགས་ཉི་�་ཙམ་་སའི་�ོང་ེར་ོགས་བཏང་�ལ་བོད་འ�ག ་�ས་བ�་ག�མ་�བ་མོ་དང༌། ཡང་
བར་�ས་བ�་བཞིའི་�བ་མོར་་མིའི་ངས་འཁོར་ཆེ་�ས་གཉིས་ི་ནང་དམག་མི་ག�མ་རེས་ཚད་ལེན་
ི་ཡོ་ཆས་འེར་ཏེ་ནོར་ིང་ཕོ་ང་ང་ོའི་ཉེ་འ�མ་�་འོར་བ་དང༌། ཁོང་�ས་མི་མང་གིས་ཞིབ་ོག་
ེད་པ་མཐོང་འལ་�ར་�་ིར་ལོག་ས། མི་མང་�འི་བསམ་པར་ཕོ་ང་ལ་མེ་ོགས་ཆེན་པོའི་རིགས་
ཚད་འབེབས་ེད་ི་ཡོད་པར་བསམས་ཤིང༌། དེ་�བ་་མིའི་ངས་འཁོར་ཆེ་�ས་གསར་པ་བ་ོར་ཞིག་
དལ་�ས་ཕོ་ང་ཉེ་འ�མ་བ�ད་་མིའི་ོད་ར་�་ིན་པ་མཐོང་འ�ག ི་ཉིན་་ོ་་མི་ཞི་ཆས་ོན་པ་
བཅོ་་ཉི་�་ོར་ནས་གས་ད་ཀ་བའི་ཐོག་འ�གས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་ེད་ལ་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་ཡང་
མི་མང་ནས་ཁོང་�ས་ཚད་ལེན་བར་ོན་ེད་ི་ཡོད་པར་བསམ་འ�ག ང་�འི་མི་མང་ནས་མེ་མདའ་ཆེ་
རིགས་དེ་�ས་ི་གནས་�གས་ཇི་བཞིན་ཤེས་ི་མེད་བས་ཁོང་�འི་བསམ་�ལ་ནོར་འ�ལ་�ང་ིད་ན་
ཡང༌། གང་ར་ཡིད་ཆེས་དེ་འ་ཞིག་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད།

ཁོང་�ས་བསམ་�ལ་དེ་ར་ཡོད་པའི་ཁར། ་ནག་ནས་གནམ་ཐོག་དམག་མི་མང་པོ་འོར་�ལ་ི་དོག་
གཏམ་ཡང་ཡོད་འ�ག �ས་བ�་��་དགོང་ོ་་མིས་ཕོ་ང་ལ་མེ་ོགས་ངེས་པར་ག་ིས་ཡོད་པའི་
མཐོང་ང་�ང་ཞིང༌། ནམ་ཞིག་ོ་�ར་ི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོང་�ར་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་�ང་ེ་བསམ་ཱུའི་
ནང་དངངས་ཚབས་ཆེན་པོ་�ང་ན་ཡང་ཕོ་ང་དང༌། ངོས་ོས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དབང་ཆ་ཡོད་པའི་
མི་ཚང་མས་ཁོང་�ར་ོབ་ོན་ཇི་ར་ས་ང་་མིར་ཁོང་ོ་འགོག་ཐབས་མེད་པ་་�ར་ར། དེ་�ས་
མི་མང་དང༌། བཀའ་ོན་�། ངོས་རང་བཅས་ང་བ�ན་ག�ར་ཆེ་བས་ངལ་གསོའི་�ས་བས་ཇི་བཞིན་མ་
�ང༌།



ི་ཉིན་་ོ་�ར་ཟིང་གི་གཏམ་ེང་མ་འཇགས་པའི་ཁར། ོར་བཅོམ་ི་ཉེན་ཁ་ད་�ང་བད་ཡོད་པ་རེད།
ངོས་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་མཐོང་�ལ་ལ་གནས་�ལ་དེ་དག་�་�ག་ཐབས་ཟད་་�ར་ང་ཞིང༌། ང་�ས་
�ོས་�གས་ཤིག་ས་པར་གོ་བ�ར་་�འི་གནད་དོན་ནི་ཕོ་ང་ོར་བཅོམ་འགོག་ཐབས་དང༌། མི་མང་
ོང་ག་མང་པོ་དེ་དག་ོག་ོབ་ེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་ི་དོན་གནད་གཅིག་�་དེ་ལས་མེད་ཅིང༌། �ོས་ཐག་
གཅོད་ཐབས་ང་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེ་ནི་བཀའ་ཤག་ནས་མི་མང་མས་ཞི་འཇགས་ིར་ལོག་འ�ོ་ཐབས་
མ་འ�བ་པར་ཁོང་�ར་ག་གནོན་ོག་ོན་མི་འ�ང་བར་ངང་�ག་ཡོང་བ་ཞེས་་མིའི་དམག་དཔོན་ལ་�་
བལ་ེད་�་དེ་རང་རེད། དེར་བེན་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་འལ་ང་ཕོད་ལ་ཡི་གེ་བཏང་བའི་ནང༌། མི་མང་
མས་ཁོང་ོའི་གཞན་དབང་�་ར་ཏེ་ེན་གས་ི་་ོད་�་�གས་ང༌། ད་�ང་ཁོང་�་ཞི་འཇམ་ིར་
ལོག་�་འ�ོ་�འི་རེ་བ་མེད་པ་མིན། ངོས་་མིའི་ོད་ར་�་འ�ོ་�འི་ོར་ང་ཕོད་ནས་ང་�ོགས་རམ་
ེད་དགོས་ཤིང་མི་མང་ནས་ཕོ་ང་མཐའ་བོར་ས་ཡོད་བས་དེ་ལ་དཀའ་�གས་ཆེན་པོ་ཡོད་�ང༌། ང་
�ས་ང་འབད་བོན་གང་�བ་ེད་�་ཡིན་�གས་ཞེས་བོད་པ་དང༌། ཡི་གེ་དེ་དང་མཉམ་�་གསང་�ག་
གི་ཡི་གེ་ཞིག་བར་ཏེ་ང་ཕོད་ནས་གནས་ལན་གཏོང་བས་དེ་ལ་བེད་ོད་དགོས་པ་ལས། ཕོ་ང་ཉེ་ོར་
མི་མང་ནས་ཡི་གེར་ོག་ཞིབ་ེད་ི་ཡོད་�གས་བོད་འ�ག ཡི་གེ་དེ་ར་གཏོང་བའི་�་མཚན་ནི་་མིའི་
དམག་དཔོན་ཁོང་སེམས་�ང་ཟད་དགའ་ོད་�་འར་ཆེད་ཡིན་པ་ལས། དོན་ལ་ངོས་་མིའི་ོད་ར་�་
འ�ོ་�བ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། གལ་ཏེ་ངའི་མི་མང་ོག་ོན་�་གཏོང་�་འགོག་ཐབས་�་དོན་ཕན་ཡོང་
གི་ཡོད་ན་ངོས་ནས་་མིའི་སར་ིན་ཏེ་དགོངས་སེལ་�་ིད་ི་རེད།

འོན་ང་མི་མང་ནས་ངོས་དེ་ར་ེད་�་ནམ་ཡང་མི་འ�ག ་མི་མང་ནས་ཡི་གེར་ཞིབ་ོག་ེད་པ་དང༌།
ལས་ེད་པ་འ�ལ་བ�ད་བཀག་ོམ་ེད་བཞིན་ཡོད་བས་ཡི་གེ་དེ་ར་གཏོང་བ་ལ་དཀའ་�གས་ཆེན་པོ་
ཡོད་ང༌། བཀའ་ོན་བཤད་ར་ི་་�ས་ཤིག་�ོང་ེར་ནང་ཉོ་ཆའི་ཆེད་�་ཡིན་�ལ་བོད་ཐར་ིས་ང་
ཕོད་ལ་ཡི་གེ་འོད་དེ་གནས་ལན་ཡང་འེར་ཡོད་པ་རེད། གནས་ལན་དེ་ནི་འོར་ལན་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌།
ངོས་་མིའི་ོད་ར་�་འ�ོ་�འི་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་�ལ་དེར་དགའ་བོ་�ང་�ལ་དང༌། ཞིབ་ལན་ེས་
ེལ་ས་འ�ས་གསལ་ཡོད་ང༌། ཞིབ་ལན་ནི་ལས་ཀ་ཐལ་ཆ་ཚང་མ་ཟིན་ེས་མ་གཏོགས་མ་�ང་�ད་
རེད། དེ་ཉིན་དགོང་ོ་�་�ད་བཞི་པ་ཙམ་ི་�ས་བས་�་ང་ཕོད་ི་གནས་ལན་དེ་ོར་བཀའ་ཤག་དང་ང་
�་གོ་བ�ར་བས་་མིའི་ངས་འཁོར་བབས་�གས་ོད་ར་ི་ཉེ་ོར་ནས་མེ་ོགས་གཉིས་ི་་ད་
ཐོས་ཤིང༌། ཕོ་ང་ང་ོའི་ི་ངོས་ི་�་འདམ་ནང་ོགས་མདེལ་བབས་�ངས་�ང་འ�ག

མེ་ོགས་དེ་གཉིས་ི་་ད་ལ་བེན་ནས་མི་མང་གི་ཁོང་ོ་དང༌། འཇིགས་དངངས་ི་མཐོ་ཚད་ེ་མོར་
སོན། དེ་ར་འཕེན་པའི་�་མཚན་གང་ཡང་བོད་ཤེས་མ་�ང་མོད། འོན་ཏེ་་ད་གོ་ཐོས་�ང་མཁན་�ས་



�ར་ོལ་འགོ་འ�གས་དང༌། ཕོ་ང་འབེན་�་བཞག་པ་རེད་མ་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བསམ་ི་མེད་
འ�ག ཕོ་ང་ནང་གི་མི་�་ཡང་ཉེན་ཁའི་མཐར་ག�གས་པའི་ངེས་ེད་�ང་ེ་ད་ཆ་�ས་བས་�ང་ཟད་
ང་�ད་ཟོས་མིན་པར་ཛ་ག་གི་ཐབས་ཤེས་ེད་དགོས་པར་བསམས་ན་ཡང༌། ཇི་ར་ེད་དགོས་པ་ནི་
�ས་ང་ཐག་གཅོད་མ་�བ།

དེའི་ལན་འདེབས་དང༌། ཐག་གཅོད་ེད་པའི་ལས་འགན་ཁོ་བོ་གཅིག་པོར་ཡོད་ན་ཡང༌། ིད་�གས་འཕོ་
འར་ཆགས་འཇིག་དང༌། འཇིག་ེན་་གཞག་འདི་རིགས་ལ་ཉམས་ོང་གང་ཡང་མེད་བས་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པོ་�ང༌། ་མིའི་�ར་ོལ་འོག་�ད་པ་དང༌། རང་ཉིད་འཆི་བ་ལ་འཇིགས་ང་དེ་ཙམ་མ་�ང་ཞིང༌། དེ་
ནི་ེས་པའི་མཐའ་མར་འཆི་�་དང༌། དེ་ཡང་བན་འ�ོའི་དོན་ཆེན་ཞིག་�་འཆི་བ་ལ་མི་འདོད་པ་ེ་དོན་
མེད་ཅིང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ིད་པའི་་མ�་འདིར་ེ་ཤི་�ངས་མེད་པ་ས་ཡོད་དེ། འདི་འའི་དོན་ཆེན་ད་ཤི་
བ་དཀོན་ཞིང༌། �ན་ོངས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ིས་པ་འགས་ང་རང་གི་�ང་པའི་དོན་�་�ས་ོག་འདོར་
བར་ེད་ན་འདི་ི་ཁས་ལེན་ཅིང༌། ལས་འས་བ�་མེད་ཤེས་པར་ོམས་པའི་མི་དག་ཆོས་མེད་ང་མིན་
པར་�གས་གཉིས་ང་འེལ་ི་བན་འ�ོའི་ད་�་འཆི་བར་ཅི་ནོངས་མ་པ་�ང༌། འོན་ཏེ་ངའི་བསམ་
�ལ་དེ་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་དང༌། མི་མང་གི་འདོད་�ལ་དང་མི་མ�ན་པ་ཤེས་�བ། ཁོང་�ས་�་ལའི་་
མའི་་ོག་ནི་ཤིན་�་་ཆེར་འ�ན་པ་དང༌། �་ལའི་་མ་ནི་བོད་ི་མ�ན་གས་སམ། བོད་མིའི་ོག་ཤིང་
་�ར་ངོས་འ�ན་ིས་དེ་ལས་གཅེས་�ང་ཆེ་བ་ེད་ལ་གཞན་མེད་པ་་�་ེད། ཁོང་�འི་བསམ་པར།
གལ་ིད་ངའི་�ས་ོག་་མིའི་མ�ན་འོག་�་�ད་ཟོས་ིན་ན་བོད་ི་ོག་ང་ཆད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་པ་
རེད།

དེར་བེན་འཆི་བའི་ཐ་�ག་་�འི་་མིའི་མེ་མདའི་་ད་དེ་དག་ཐོས་འལ་ཕོ་ང་ནང་འཁོད་ག�ང་
ཞབས་ལས་ེད་པ་དང༌། ཉེ་ོར་མི་མང་ཚང་མའི་བསམ་ོའི་ཐོག་མར། ངོས་ི་ོག་ོབ་ངེས་པར་ེད་
དགོས་པ་དང༌། ཕོ་ང་ནས་ོལ་ཏེ་་སའི་�ོང་ེར་འཇོག་དགོས་པར་བསམས། དེ་་ན་ཡང༌། དེ་འའི་
ཐག་གཅོད་ེད་པ་ནི་དོན་གནད་�ང་�་ཞིག་མིན་ཅིང༌། མ་འོངས་པའི་བོད་ི་གནད་དོན་དེ་ལ་�ག་ཡོད་
བས་དོན་གནད་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ལར་ནས་ང་ཕོད་ིས་ོས་ོལ་མི་�བ་�ལ་བོད་པ་ར་ོས་
ོལ་�བ་མིན་ཡང་ངེས་པ་མེད་ལ། གལ་ཏེ་་ས་ནས་ོས་ོལ་�བ་པ་ཡིན་ན་འ�ོ་ལ་གང་�་ཡོད། བོད་
མཐའ་མཚམས་ི་ས་གནས་ཤིག་བན་�ང་�བ་བམ། ཡང་ན་ི་ལ་ཞིག་�་བས་བཅོལ་གང་ནས་ཐོབ།
གལ་ིད་ངོས་ིན་ན་་མིས་་ཆེའི་�ོང་ེར་དེ་ོར་བཅོམ་དང༌། མི་མང་དམར་གསོད་གཏོང་�་ཡིན་ནམ།
ཡང་ན། ངོས་ིན་པ་ཐོས་ན་མི་མང་མས་ཁ་འཐོར་�་ིན་ཏེ་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་ོག་ོབ་�བ་ི་་
ཡོད། དེ་་�འི་ལན་འདེབས་ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་ི་དོན་མང་པོས་ད་པར་ིད་ནོན་ཆེན་པོ་�ང༌། མི་ཚང་



མར་་མིས་མི་གསོད་ོར་བཅོམ་འགོ་འ�གས་མ་ས་གོང་ངོས་ི་ོག་ོབ་ཇི་ར་་མ་པའི་དངངས་
འཚབས་ཙམ་ལས། དེ་མིན་་ེད་ི་ོ་གདེང་ངེས་གཏན་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་�་ེབས། གལ་ིད་
ངས་བད་པ་ཡིན་ན་མི་མང་དང༌། ཉེ་བའི་མཛའ་�ོགས་�འི་ོ་གཡེང་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་�ར་བེན་དོན་དམ་
ི་འཇིགས་པ་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པས་མི་བ�་བའི་བས་ནི་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་མ་ག�མ་
འདི་གཅིག་�་ལས་མེད་པ་ར་བདེན་པ་ལས་འས་ལ་བདར་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ེ་འ�ོ་
�ར་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། ལམ་ོན་ཡོང་བའི་ོན་ལམ་ཇི་བཏབ་བོད་དགོས་པ་མེད་ང༌། མིག་འ�ལ་
ལམ། �་མ་་�འི་་བ་དེ་ར་འ�བ་�བ་པ་�ང༌།

བས་དེར་གང་�་འ�ོ་བ་དང༌། ག་�་ེབས་ང་�ས་ཁ་�ན་གཅོད་མི་�བ་ང་ཚང་མས་ང་དང་མཉམ་�་
ཡོང་འདོད་ེད་ི་འ�ག ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་དང༌། བཀའ་ོན་བཞི། གམ་བཅར་ལས་ེད་་�ང༌།
ནང་མི་ཉེ་ོས་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པ་ཅི་རིགས་བཅས་ཡོད། ེད་མ་ནོར་ིང་�་ཟིང་ལངས་བས་ཕེབས་ཤིང༌།
མཉམ་�་ག�ང་པོ་�ང་ཤོས་དེ་འིད་གནང་འ�ག ཁོང་ནི་གོང་�་ོས་པའི་�་ལོ་གཉིས་སོན་པ་ཞིག་�ོངས་
ཏེ་ཡང་བར་ེས་པར་ངོས་འ�ན་པ་དེ་རེད། ་�ང་མདའ་དཔོན་ི་མ�ན་�ོགས་ངོས་ི་གཅེན་མོ་ཡང་
ཡོད། གཅེན་པོ་གཉིས་ཨ་རི་དང༌། གཅིག་་གར་�་ཡོད། ག�ང་མོ་ཞིག་ོར་ིང་ོབ་ར་ཡོད། དེ་ར་
ོས་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། ད་�ང་�ོགས་་དེ་བས་མང་ཙམ་དགོས་པ་�ང་ཡང༌། གནད་དོན་དེ་དག་་
མིའི་ོགས་ཙམ་�་མ་ཟད། ཕོ་ང་ི་རོལ་ི་མི་མང་�་ལ་ཡང་གསང་་ེད་དགོས་པ་�ང༌། མི་མང་ོད་
�་་མིའི་སོ་�ལ་བ་ཡོད་པའི་ོགས་པ་མི་ཚང་མར་ཡོད་པའི་ཁར། གལ་ཏེ་མི་མང་ནས་ངོས་བོད་པ་ཤེས་
ོགས་�ང་ན་�ང་ོབ་ི་དོན་�་མི་ོང་ག་མང་པོ་ངེས་པར་མཉམ་�ར་ིས་ཡོང་ིད་ཅིང༌། དེ་ར་�ང་
ན་་མིས་�ར་ཏེ་ོར་གསོད་ཚབས་ཆེན་འ�ང་ཉེན་ཡོད།

ངོས་དང༌། བཀའ་ོན་�ས་མི་མང་གི་འགོ་འིད་�ར་གོ་བ�ར་ས་པར་ཁོང་�ས་རང་ཉིད་འདེམས་
འ�གས་ེད་མཁན་ི་མི་མང་ལ་བ་བགས་མི་�ང་བའི་གནད་གསལ་པོར་མཐོང་ེ་ཁོང་�ས་ང་�ར་
�ས་ཞེན་གཏིང་ིན་པའི་ཕན་�ོགས་ཟབ་ནན་ས་�ང༌། ངོས་ནས་ཉིན་ེས་མར་ཁོང་�ར་ོད་�འི་ཡི་གེ་
ཞིག་ིས་ཏེ་ནོར་ིང་�་མངགས་འཇོག་ས་པའི་ནང་དོན་ིང་པོར། �ར་ོལ་མ་�ང་ིན་ཕར་ོལ་དོག་
ེན་མ་ེད་ཅེས་དང༌། ངོས་ཉེན་འགན་�ོལ་བའི་ས་ལ་�་འོར་འཁོད་མཚམས་ཞིབ་ཆའི་གནས་�ལ་
ེལ་འ�ས་ཞེས་བོད་ཡོད།

ང་�ར་ཉེར་མཁོ་དགོས་ངེས་�ང་ཤས་ལས། དེ་མིན་དངོས་ཆས་བོགས་པའི་གོ་བས་མེད། སང་ཉིན་ནམ་
མ་ལངས་གོང་་ས་ནས་བར་ཐག་རིང་པོས་ཆོད་�བ་པ་དགོས། བཀའ་ོན་�ས་བཀའ་ཤག་དང༌། ཡིག་
ཚང་གི་དམ་�ག་དང༌། ནོར་ིང་�་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ན་�་འེར་ཡོད་ཅིང༌། དེ་མིན་ག�ང་གི་ཡིག་ཆ་མང་



བ་བཀའ་ཤག་དང༌། པོ་�་ལའི་ནང་ཡོད་པ་དེ་མས་འེར་ཐབས་མ་�ང༌། ང་�་ེར་ི་�་ནོར་ཡོངས་
ོགས་བཞག ངོས་ནས་བེ་ལེན་ེད་�འི་་ཆས་རེ་ང་ལས་མཉམ་འེར་མ་�བ། པོ་�་ལའི་གན་མ�ད་
ནང༌། མི་ཐོག་རིམ་བ�ད་�་བཞག་པ་རིན་ཐང་ལ་བའི་ཆོས་ིད་ི་ནོར་ས་རིགས་ལེན་པའི་གོ་བས་མ་
�ང༌།

ཁོ་བོ་ཅག་གིས་�་ཁག་�ང་�་བཟོས་ཏེ་འ�ོ་�་ས། ཐོག་མར་ིད་�་བལ་དགོས། གཙང་པོའི་ང་
ོགས་�་ནོར་ིང་དང༌། ་མིའི་ོད་ར་ཡས་མས་ས་ཁད་ཉེ་བས་ོ་ོགས་�་མ་གཏོགས་ཐར་རེ་མེད།

དགོན་པ་ཞིག་གི་ི་མ�ད་ཅིག་ང་�་མཉམ་�་ཡོད་པ་ཁོང་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་�་བཞོན་་དང༌། ་བོ་�་ིག་
གི་ཆེད་�་བཏང༌། ད�་ཞི་དམག་ར་ི་མདའ་དཔོན་ོ་ེ་ད�་འ�ལ་ནས་བོད་དམག་བ་ོར་ཞིག་འིད་
དེ་ནོར་ིང་གི་ོ་ཤར་ས་གནས་གཙང་�་བལ་བ�ོད་བདེ་བའི་ས་ོགས་�་ོན་ཐོན་ས། འཆར་དོན་
འདིའི་ཐོག་མའི་ཆར་ཡང་གནས་�ལ་�ག་པོ་ཞིག་འ�ང་ཉེན་�ང་འ�ག ་ཁོང་�ས་མལ་ལེ་ེད་ཙམ་ི་ས་
ལས་མ་བ�ོད་པར་་དམག་འགའ་ཤས་ས་གནས་དེ་རང་�་འ�ོ་བ་མཐོང་འལ་མེ་མདེལ་་ཙམ་འཕངས་
འ�ག་ཅིང༌། དེ་ནི་ོ་�ར་ི་བསམ་ོད་ཅིག་ཡིན་པ་དེ་གས་�ང་ོབ་�བ། ་མིས་གཙང་པོའི་ཉེ་ོར་�་གོ་
མ�ན་ཅན་ི་ཁམས་དམག་ཡོད་པ་ཤེས་ི་ཡོད་པ་དང༌། �ན་ནག་ནང་�་ཁག་དེ་དག་རིགས་ཇི་ཡིན་དང༌།
ཆེ་�ང་ཇི་བཞིན་མ་ོགས་པར་་མི་�ས་ཉེ་འ�མ་ི་རང་ར་�་ིར་ལོག་ས་�ད་འ�ག།

་ིག་ལེགས་པར་ཟིན་ེས་ཁོ་བོ་མགོན་ཁང་�་མཇལ་བོད་�་ིན་པ་ཡིན་ཅིང༌། མ་ན་ོགས་ཐོན་
ེད་ཁར་་ཁང་དེར་མཇལ་བོད་ེད་ི་ཡོད། དེའི་ནང་མ་་�ས་མཆོད་འ�ལ་ར་�ན་ར་ེད་
བཞིན་འ�ག ་ཁོང་�ས་གནད་དོན་ཇི་ཡིན་ཤེས་ི་མེད་པ་དང༌། ངོས་ནས་འ�ོ་�འི་མ�ན་གས་་�འི་
ན་ཤལ་ཞིག་སེམས་འེང་བཞིན་པར་�ལ་བ་ཡིན། ེད་ངས་དེའི་�་མཚན་ཇི་ཡིན་ཁོང་�ར་ཐེ་�མ་ཙམ་
ཡོང་བ་ལས། གཞན་ི་མ་འར་གང་ཡང་མི་ཐོན་པའི་རེ་བ་ཡོད།

་ཁང་ནས་ིར་ཐོན་བས་ི་བ་མཁན་པོ་དང༌། མ�ོན་ཆེ། ་�ང་མདའ་དཔོན་བཅས་�ག་འད་�ང༌།
ི་མཁན་དང༌། མ�ོན་ཆེ་གཉིས་ནས་མི་དས་མའི་ཆས་གོས་ོན་ཡོད་པ་དེ་ནི་ི་བོད་བས་ཉིན་ཤས་
གོང་ནས་ོན་ཡོད་ང༌། ངས་དེ་ོན་མཐོང་མ་�ང༌། ང་�ས་ཚང་མའི་�་�ད་བིགས་ཏེ་གས་རི་ནང་
མའི་ནང་་སའི་དགོང་ོའི་�་�ད་བ�་ཐོག་ར་མ་རེ་ང་ཡང་་ིང་མ་ཤོར་བར་འ�མས་དན་ས། དེ་
ནས་ཁོ་བོ་་ཁང་གཞན་དག་�་ིན་ཏེ་རབ་གནས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ིན་བས་�ས་ེས་ཁོ་བོའི་ོད་
ཤག་�་ངང་�ག་ས་ཏེ་�ན་ི་ལ་འོར་ཅི་རིགས་ས་པ་ཡིན། ངས་དེ་ར་�ག་ོད་ེད་རིང་ེད་མ་
དང༌། གཅེན་མོ། ག�ང་པོ་སོགས་ཁོང་�་ོན་ཙམ་ལ་ཐོན་�འི་གོ་ིག་ས་ཡོད་པ་ར་ཐོན། ཁོང་�་



གས་རི་སེར་པོའི་ི་ལོགས་�་བ�གས་ཡོད་བས་ཐོན་�ར་ང་ལས་ལས་་བ་ཡོད། ངའི་ེད་མ་དང༌།
གཅེན་མོ་ནས་ཁམས་ཆས་ོན་�་ས། ཁོ་བོ་ཐོན་རིམ་གཉིས་པ་དང༌། མཐའ་མའི་�་ཁག་ག�མ་པར་
ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་དང༌། བཀའ་ཤག ་གཞན་དག་འགའ་ཤས་བཅས་ཡོད།

ངོས་ལ་དམག་མིའི་ོན་གོས་ཤིག་དང༌། ་མོ་གཅིག་གོ་ིག་ཡོད་པ་ར་�་�ད་བ�་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ངས་
ཡིད་ོ་ང་ང་གིས་བཅོམ་ན་འདས་ིས་གནང་བའི་ོན་པ་་ཆས་�ད་དེ་གོང་གི་ཆས་གོས་ོན། དེ་
ནས་་ཁང་�་ིན། རང་གི་གདན་ིའི་ཐོག་བད་དེ་སངས་ས་ི་ག�ང་ཤེར་ིན་བད་ོང་པ་ཞིག་
ཞལ་འེད་ིས་ད�་ནས་བངས་ཏེ། ཇི་ར་ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མས་ཤེས་རབ་
ི་ཕ་རོལ་�་ིན་པ་ལ་ངེས་པར་འ�ང་བར་འར་བ་དེ་བཞིན་�་ོད་ོབས་པར་ོས་ཤིག་ཅེས་པའི་བར་
བགས་ཏེ་ོན་ལམ་བཏབ། ོག་བ�་�ང་ཟད་འོད་མདངས་�ང་�་བཏང༌། ོད་ཤག་ནས་ི་�་ཐོན་བས་
བསམ་ོའི་ནང་འཇིགས་ོའི་�ར་བ་གང་ཡང་མ་�ང་ཞིང༌། �་�ད་ི་ཚག་་དང༌། ངོས་རང་གི་ང་པ་
ོས་པའི་་ད་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་་སིམ་འཇམ་ཐིང་�་གནས་པའི་ངང་མར་ཡོང་ེ་ཕོ་ང་གི་
གཟིམ་ོ་ནང་མར་དམག་མི་གཅིག་དང༌། ོ་བར་པར་དམག་མི་གཅིག་བཅས་ངོས་�ག་ོད་ས་འ�ག
ཁོང་�འི་ས་ནས་མེ་མདའ་རིང་མདའ་གཅིག་ངས་ནས་ག་�་བཀལ་ཏེ་དམག་མིའི་ཆས་བ�ས་ཆ་ཚང་བ་
བཟོས། དམག་མི་�ས་ངའི་ེས་�་ཡོང༌། ངའི་མི་�འི་ནང་�ར་བ་བདེ་ིད་�་ོང་བའི་ེད་ཚལ་�མ་ར་
མཚན་མོ་�ན་པས་བ་ཅིང༌། ་བའི་འོད་ང་�ང་ཟད་འོ་བའི་ནང་ང་བ�ོད་ིས་ཡོང༌། ་�ང་མདའ་
དཔོན་ིས་�མ་རའི་ོ་དང༌། གས་རི་ནང་མའི་ོ་�ང་བ་�་ཕན་�ན་ཁ་འཐོར་ིས་བཏང་ེ་ཁོང་རང་ོ་
དང་པོའི་འགག་དང༌། རོགས་མི་གཞན་གཉིས་ལ་ོ་གཉིས་པའི་འ�མ་ནས་མཉམ་�་�ང༌། �་འ�ན་ཕོ་
ང་དཔེ་མ�ད་ཁང་དང༌། མགོན་པོ་ཁང་སོ་སོའི་མ�ན་ཐད་�་ེབས་མཚམས་་�ད་ིས་�ས་འ�ད་ོན་
ལམ་རེ་ས། ི་མཁན་དང༌། མ�ོན་ཆེ། ་�ང་མདའ་དཔོན་བཅས་མ�ན་ོགས་དང༌། ཁོ་བོ་དང༌།
དམག་མི་གཞན་གཉིས་བ་ོགས་�་བོད་དེ་ོ་བ�ད་ིང་གའི་ནང་ནས་གས་རི་ི་མའི་ོ་འགག་�་
ིན་ཞིང༌། མི་མང་�ས་ངོས་མི་ཤེས་པའི་ཆེད་�་ངའི་མིག་ཤེལ་�ད་ཡོད་བས་ིའི་�ན་ནག་དང་བཅས་
འལ་འོལ་ཞིག་ནང་ཤར་བོད་ས།

ལ་ོ་དེ་བ་འ�ག་པར་བེན་ོ་�ང་བ་�ར་མ�ོན་ཆེ་ནས་་བོར་�་འ�ོ་�་ཡིན་�ལ་བོད་པར་ཁོང་
�ས་མ�ོན་ཆེར་�ས་འ�ད་དང་བཅས་ོ་གས་ཆེན་པོ་དེ་ེ་སོང༌།

མཛད་ོའི་ེན་འེལ་སོགས་མེད་པར་ནོར་ིང་ནས་ི་བོད་དེ་ར་ེད་པ་ནི་དེ་ོན་ཁོ་བོའི་མི་�འི་ནང་
ཐེངས་གཅིག་ལས་�ང་མེད་ཅིང༌། དེ་ནི་ལོ་ད�འི་གོང་�ོ་མོར་བོད་བས་དེ་ཡིན། ལ་ོ་དེའི་འགག་�་
ང་�་འོར་བས་�ན་ནག་འོག་�་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རང་མིན་པར་ོ་�ང་མི་མང་�་ཁག་དེ་དག་ངས་



མཐོང་�ང་ཡང༌། ཁོང་�་�ས་ང་ན་དམག་དས་ོམ་�ང་་�་དེ་ལ་དོ་ང་�ང་མ་སོང་ཞིང༌། ངས་
�ན་ནག་ནང་འགོག་ེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ོགས་དེར་ང་མེད་�་ིན་པ་ཡིན།། །།



.

ལེ�་བ�་གཅིག་པ། བཙན་ོལ།
༄༅། །ངེད་�་ནོར་ིང་ནས་་སའི་ིད་�འམ། གཙང་པོའི་ོགས་�་བོད་བས་�་�ར་ཁའི་ེ་
གཤོངས་ི་ཡས་མས་�ང་དམག་གང་འཚམས་ཡོད་པའི་ོད་ནས་ིན་ཞིང༌། མ�ོན་ཆེ་སོགས་ནས་མེ་
འཕེན་ེད་ཐལ་མེད་པའི་ད་འབོད་ང་ས་སོང༌། ཁོང་�་འགོ་པ་འགའ་ཤས་ལ་དེ་�བ་ངོས་འ�ོ་�འི་
ོར་བཤད་ཡོད་ང༌། འགོ་དམངས་ཕལ་ཆེ་བས་ཤེས་ཡོད་པ་མིན། ཁོང་�་ེང་མོལ་ེད་རིང་ཁོ་བོ་དམག་
དས་ཤིག་ཡིན་ལ་ིས་�ག་ོད་ས།

ེ་མའི་དིལ་གོམ་བ�ོད་ིས་ིན་ཏེ་གཙང་པོའི་ཉེ་ོར་�་འོར་བས་ནག་�ན་�ན་ཡ་ཡོར་འགའ་ཤས་
འ�ག་ཅིང༌། ཉེ་བར་ེབས་བས་དེ་དག་་ཤིང་�ང་པོ་ཁ་འཐོར་�་ཡོད་པ་དག་ཡིན་འ�ག ་ི་མཁན་ནི་
�ས་ོབས་བཟང་ཞིང༌། �ི་རིང་པོ་ཞིག་བམས་འ�ག་པ་དེས་ད�་ཉེ་སར་�ང་ན་བེག་�འི་ཡིད་ཆེས་
ཡོད། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་་ཤིང་ནག་�ན་�ན་དེ་�ར་ོགས་ཟོན་ཞིབ་བགས་ས་ཏེ་དེ་�འི་ོད་�་ད�ས་གབ་
ཡིབ་�་བད་པ་གང་ཡང་མ་�ང༌།

ང་�ས་ཀོ་བའི་ཐོག་གཙང་�་བལ་བོད་ས་པའི་གཙང་�འི་ཕ་རོལ་�་འོར་བས་ེད་མ་སོགས་དེར་
ངལ་གསོ་ཡིན་བད་�ད། ཡོངས་འ�ན་མ་པ་དང༌། བཀའ་ོན་སོགས་ང་གང་མོགས་ཕེབས་འོར་
�ང༌། ཁོང་མས་ནི་ནོར་ིང་ནས་ངས་འཁོར་ཆེན་པོ་རས་ིས་བཀབ་པ་ཞིག་ནང་གབ་ནས་ག�ང་ལམ་
ཐོག་ཤར་ཕེབས་ིས་བདེ་ིད་ིང་ཁའི་འིས་ི་ལམ་�ང་ནས་་དང༌། ཞབས་ཐང་གིས་ཕེབས། �་ཁར་
ན་དགའ་བསམ་གཏན་དང༌། བན་པ་དར་ས། ལོ་ཉི་�་སོན་པའི་གཞོན་�་ིང་ོབས་ཅན་དབང་�ག་
�་རིང་ཟེར་བ་བཅས་འགོ་འིད་ག�མ་དང༌། ཁམས་དམག་�མ་�་ོར་ནས་ང་�་�ག་ོད་ས་འ�ག་
ཅིང༌། ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ང་དེ་�་འ�ག འདི་ནི་པི་ཅིང་�་ོབ་ོང་ས་པའི་བོད་ི་གཞོན་�འི་�ས་ཡིན་
ཞིང༌། ལོ་་ཙམ་་ནག་�་ོད་ན་རིང་་མིའི་་ོད་ངས་ཏེ་་ོད་དེ་དག་ཤེས་པའི་ོ་ནས་དེ་ཉིད་
འགོག་པར་ེད་པའི་ོ་དང་ན་པའི་གཞོན་�་ིང་ོབས་ད་�་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། ཉིན་གཉིས་ེས་དམག་
ཟིང་བས་ཁོང་འདས་�ོངས་�་ར་འ�ག

འགོ་འིད་དེ་དག་གིས་ཁ་བཏགས་གཏོང་ལེན་ས་ཤིང༌། ཁོང་�ས་ཧ་ཅང་ཉེན་ཆེའི་གནས་�ལ་འདི་འའི་
བས་ཉེན་�ང་�བ་པའི་་ིག་གང་ཟབ་ས་འ�ག་པ་དང༌། དགོན་པའི་ི་མ�ད་ཅིག་གིས་ང་�་ཚང་མར་
བཞོན་་་ིག་ས་འ�ག་ང༌། ་ཆས་ཚང་བ་རང་འོར་མི་འ�ག ་ཕན་�ན་ེང་མོལ་མཚམས་འི་



ེད་འོས་མས་�བ་�ར་བོད་ནས་ར་ཞོན་ཏེ་འལ་མར་ཐོན་བོད་ས་ཤིང༌། ཐོག་མའི་ང་�གས་ཁ་
ཤས་ི་རིང་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ི་�ས་བས་ཡིན།

གཙང་པོའི་ཉེ་འ�མ་རིའི་འདབས་ནས་ོ་�ག་གིས་གང་བའི་བ�ོད་ལམ་་བོ་ཞིག་ལས་མེད། ཐག་ཉེའི་
གཡས་ོགས་�་་མིའི་ོད་ར་་ཆེའི་ོག་བ�་མས་་ལམ་མེར་མཐོང་གི་འ�ག གཙང་པོའི་ཁ་
འ�མ་ི་རགས་ཁར་་དམག་རེ་ང་�ན་འཇོག་ར་�ན་ནག་ནང་ཁོང་�འི་དམག་མི་སོགས་ཇི་ཡོད་ང་
�ས་�ད་དཔགས་མ་�བ་པས་ོ་གཡེང་�ང༌། ང་�་བོད་པ་ཁོང་�ས་ཤེས་ན་ལས་་བོར་བབས་�བ་ི་
རེད། ད་�ང་ང་�ས་དེ་ལས་ང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ིང་ག་�ང་�་ཞིག་གི་འ�མ་ར་ནས་བོད་དགོས་པར་
ིང་ག་དེར་་མིས་ངས་འཁོར་ཆེ་�ས་བཏང་ེ་ོ་�ག་འོར་ལེན་མཚན་མོ་ཡང་ེད་ས་ཞིག་ཡིན་
འ�ག་ཅིང༌། གལ་ཏེ་ངས་འཁོར་དེ་འ་ཞིག་ཡོང་ན་དེའི་ོག་བ�འི་འོད་ང་གིས་ལམ་སེང་མཐོང་ངེས།
ལམ་དེའི་བ�ད་�་འ�ོ་�ས་བ�ོད་ལམ་ཡང་ཇི་བཞིན་མཐོང་གི་མི་འ�ག བས་ཤིག་་ལམ་ནོར་ཏེ་ཡང་
བར་ིར་ལོག་ེད་དགོས་པ་ཡང་�ང༌། འི་ིག་གས་ོ་�ག་�་འཁེལ་བས་་ད་ཤིན་�་ཆེ་བས་
་དམག་གིས་ཉེན་�ང་ཡང༌། བས་ལེགས་ཤིག་ལ་གཙང་པོའི་�་ད་དེ་ཡང་�མ་�་ཁ་ཞེང་ཆེ་སར་ད་
་ཇེ་ཆེར་ར་འ�ག ང་�ས་�ར་མོགས་�་ིན་ཏེ་་མིས་མ་�ར་ཙམ་�ང༌། དེ་ནས་ང་�འི་བ་ོགས་
�་ལག་བ�འི་ོག་འོད་དམར་ལམ་ལམ་ེད་པར་ད་ཙམ་རིང་་མིས་ེས་�་ཡོང་གི་ཡོད་ལས་ཆེ་མ་
པ་�ང་ེ་དེ་དག་ནི་བོད་དམག་ཡིན་འ�ག་ཅིང༌། ཁོང་�ས་ང་�འི་འ�ལ་མི་འགའ་ཤས་ལམ་ནོར་ིས་
བོད་པར་ལམ་ོན་ེད་བཞིན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་གཤམ་ཆར་གཙང་�་གཏིང་ཟབ་མེད་པར་ཁ་ཞེང་ཆེ་བས་ངས་འཁོར་བལ་བ�ོད་�བ་ས་ཞིག་ཡོད་
འ�ག གལ་ཏེ་་མིས་ཤེས་ོགས་�ང་ཡོད་ན་ཕར་ོགས་ནས་ངས་འཁོར་བཏང་ེ་ང་�་བཀག་འགོག་
དང༌། ེས་འདེད་ེད་ས་ཡོད་པར་བེན་ལ་དེར་ལས་ེད་པ་གཅིག་དང༌། དམག་མི་གང་འཚམས་བ་
�ང་�་ནན་ཟབ་ིས་བད། ཁོ་བོ་ཅག་�ོང་གསེབ་ི་ལ་�ང་དེ་ོགས་ཤར་བོད་ས།

དེ་ནས་གང་འཚམས་ཤིག་རིང་སེམས་ཅན་ི་རིགས་གང་ཡང་མཐོང་ཐོས་མ་�ང་ཞིང༌། ་ོའི་�་�ད་
ག�མ་པ་ཙམ་ལ་ིའི་ད་་ོག་པ་དེ་ོགས་�ོང་ིམ་འགའ་རེ་ཡང་འ�ག མ�ོན་ཆེ་ོན་ཙམ་བཏང་ེ་
ཇི་ཙམ་�་ེབས་ཡོད་མེད་དང༌། �ོང་ིམ་དེ་ཇི་འ་ཞིག་ཡིན་མིན་བད་གཅོད་ེད་དགོས་མངགས་གཏོང་
ས་པར་ས་གནས་དེ་ནི་མ་ལ་ང་ཡིན་པ་དང༌། ིམ་བདག་ནི་ོམ་�ང་ཞིག་ཡིན་འ�ག། ང་�འི་
རོགས་མི་གཉིས་ོན་�་དེ་�་བོད་དེ་གལ་ཆེའི་་མ�ོན་ཞིག་ཕེབས་ི་ཡོད་�ལ་བོད་འ�ག ངེད་རང་
ངལ་�བ་�་ར་ཡོད་བས་དེར་ད་ཙམ་ངལ་གསོས་ིས་བད་པ་ཡིན། ནོར་ིང་ནས་སོང་ེ་ངལ་



གསོས་ི་གནས་ཁང་�་ོད་པ་དེ་ཐོག་མ་ཡིན་ཞིང༌། ིམ་བདག་འགའ་ཤས་ིས་གནད་དོན་ཇི་བཞིན་ཤེས་
ི་མེད་པ་དང༌། འགའ་ཤས་ནས་ཤེས་ི་ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནས་དབང་�ག་�་རིང་གིས་རང་འོག་བན་�ང་དམག་བཞི་བ་ོར་མཉམ་འིད་ིས་གཙང་པོའི་
ཕར་ོགས་ེ་ཐང་བ�ད་ད�་་འགོག་�ང་ཆེད་ཐོན་བོད་ས་ཤིང༌། ཁམས་རིགས་བ་ག་གཉིས་
ག�མ་ཙམ་ལ་ང་�འི་བ�ོད་ལམ་�ང་ོབ་ེད་ོགས་བཀོད་མངགས་ས།

ནོར་ིང་ནས་ཐོན་པ་དང༌། ཐོག་མར་ལམ་�གས་བས་་གར་�་ཐད་ཀར་འ�ོ་�འི་བསམ་ིས་གང་ཡང་
མེད་ཅིང༌། བོད་ས་གང་འོས་�་ོད་�འི་རེ་བ་ད་�ང་ེད་བཞིན་ཡོད། གང་ར་ཡང་ོ་�བ་ོགས་ནས་མ་
ན་་གར་�་འ�ོ་བའི་ག�ང་ལམ་ཁག་�་་དམག་འབོར་ཆེས་བཀག་འགོག་ས་ཡོད་བས་དེ་�་ནས་
ཐར་བའི་རེ་བ་མེད་གཤིས། ་སའི་ོ་དང༌། ོ་ཤར་ོགས་བོད་ཅིང༌། ལ་དེར་ལམ་བ�ོད་དཀའ་བའི་རི་
ལ་་ཆེན་པོ་ཡོད་བས་་དམག་ལམ་སེང་ཡོང་�ར་དཀའ་�གས་ཡོད་པ་རེད། འ�ན་བང་དཀའ་བའི་
ས་ལ་དེ་དག་ཁམས་རིགས་དང༌། ད�ས་གཙང་མི་རིགས་འཇབ་དམག་ཁོངས་�གས་པ་�འི་གནས་ལ་
ག�་བོ་ཞིག་ཡིན། རི་ལ་དེ་�འི་དིལ་བ�ད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བ�ད་ག�་བོ་དག་བལ་ན་འ�ག་དང༌།
་གར་ི་ས་མཚམས་ོགས་བ�ོད་པའི་ལམ་�ང་མང་པོ་ཡོད། བ�ོད་ལམ་དེ་དག་ནི་�ས་རབས་མང་པོའི་
རིང་བོད་འ�ག་གི་�ང་པ་�ས་བེད་ོད་ེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། དེར་བེན་གནས་�ལ་�ག་ཤོས་�་�ག་ན་ང་
�འི་བ་ོགས་�་འ�ོ་སའི་ལམ་ཞིག་�ས་ག་�་ཡོད་པ་ཡིན།

ཁོ་བོ་ཅག་ོ་ལ་ི་སར་མ་འོར་གོང་བྷར་མ་�་འམ། གཙང་�་དང་ིད་�་འིལ་བའི་�་ཆེན་བལ་
བ�ོད་ེད་དགོས་ཤིང༌། དེའི་གོང་ེ་ལ་ཟེར་བའི་ལ་ཞིག་འ�གས་དགོས། ་མིས་ང་�་ིན་པ་ཤེས་ཏེ་ེས་
འདེད་�གས་ཆེ་ཡོང་ན་ད་�ང་ཉེན་ཁ་ཡོད་བས་གཙང་པོའི་�་གང་མོགས་བ�ོད་ཟིན་པ་དགོས་པར་
བསམ།

་ོའི་�་�ད་བད་ཙམ་ལ་ེ་ལའི་ལ་གཤམ་�་འོར་ཏེ་ང་�ས་ཞོག་ཇ་ས་པ་ཡིན། བས་དེར་ཤར་
ོགས་ི་རི་ེ་ནས་ཉི་མ་ཐོན་ཏེ་ས་ཐང་ིངས་ལ་ཉི་འོད་བ་ཟིན་ང༌། ང་�་ེ་ལའི་ེན་འ�གས་བས་ད་
�ང་ཉི་འོད་བབས་ཡོད་པ་མ་རེད། བ�ོད་ལམ་དེ་ནི་ེན་གཟར་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ང་�་ེ་ལའི་
ེད་ོད་�་འོར་བས་་ེལ་འགའ་ཤས་ཆད་དེ་ེས་�་�ས། རང་མིང་བ་ཤིས་ནོར་�་ཟེར་བ་ཞིག་
ནས་ངོས་ལ་་དཀར་པོ་ཞིག་ད་བས་ཕན་ཐོགས་དང༌། གས་ེན་་�ར་འགའ་ཤས་ནས་འོས་ེང་
ེད་འ�ག ཁོ་བོས་དགའ་བོའི་ངང་ངས་པར་ལམ་�ོགས་�་ཡང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་སོང༌། ེ་ལའི་ལ་
ེར་འོར་ཉིད་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གདོང་་ན་ོགས་�་ོགས་ཏེ་ོན་ལམ་རེ་ཡང་ས།



ིར་ལ་ལམ་གང་ལའང་ེན་བ�ོད་དཀའ་ཡང་�ར་བ�ོད་་བ་ར་ེ་མའི་ལ་དེ་བ་ེ་�ར་�་བོད་�་
ཧ་ཅང་་བས་ཐད་ཀར་བབས་ཤིང༌། ་ེལ་མས་དང༌། མི་ན་པ་མས་ལམ་དས་ནས་ིན། ེ་ལ་དེར་
�་�ད་ག�མ་བཞི་བར་འགོར་སོང༌། ང་�་གཙང་པོའི་བ�ད་ི་ཐང་གཤོངས་�་འོར་བས་ོ་�ར་ཐལ་
�ང་ཆེ་བས་ང་�ས་ཕན་�ན་མཐོང་མི་�བ་པ་་�་�ང་ཡང༌། གལ་ིད་དེ་ལ་་མིའི་འ�ལ་བ�ད་
འཁེལ་ན་ཁོང་�ར་ཡང་དེ་བཞིན་ཡོང་�་རེད།

ལ་གཤམ་དེ་ལ་མི་ོད་མཁན་�་ཡང་མི་འ�ག དེའི་ཤར་ོགས་�་ང་�གས་ཁ་ཤས་སོང་མཚམས་
བན་ེ་�་ཁར་ེབ་ི་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ོགས་གཙང་�་བལ་ལ་བདེ་བ་དེ་རང་ལས་མེད་བས་གལ་ིད་
་མི་ཕར་ོགས་�་ེབས་འོར་ཡོད་ན་ཡང་ཉེན་ཁ་དེར་འ�མས་ཟོན་ེད་ཐབས་ལ་བ་ཡིན། འོན་ཏེ་ོ་
ལ་ས་གཙང་ལ་བེན་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མེད། གཙང་�འི་ཕ་རོལ་�་ིད་གཤོངས་ཟེར་བའི་�ོང་གསེབ་�ང་
�་ཞིག་འ�ག �་ཁ་དེར་ངང་ཙམ་�ག་ོད་ེད་དགོས་�ང་ཞིང༌། བས་དེར་གནམ་གཤིས་ཇེ་ལེགས་�་
ར། ངས་ཤིང་ོ་ལ་�ང་གིས་བོད་པའི་�་རིས་ིལ་ལེ་ལེ་གཡོ་བའི་�་ཆེན་དེའི་ཕ་ཁར་མི་མང་པོ་ཞིག་
ནག་�ང་ངེར་ང་�་བ�་�ག་ེད་ཅིང་འ�ག་པ་མཐོང༌། དེ་ནས་ང་�་�ར་�གས་ཏེ་ཁད་ཉེ་སར་འོར་བས་
མི་�ང་དེ་�ས་�་ཁམས་དམག་དང༌། �ོང་གསེབ་པ་ོན་གོས་་བ་དཀར་པོ་དང༌། ་�ས་ཅན་ལ་ད�ང་
གས་སེར་པོ་བ་པ་མང་པོ་འ�ག དེ་�་ནི་རང་འ�ལ་ང་ངས་དམག་ོང་ཁོངས་�གས་པའི་�ས་ཡིན་
འ�ག ཁོ་བོ་ཅག་�་ནས་ཐོན་བས་མི་མང་དེ་�ས་གང་ཅིའི་གནས་�ལ་ཡིད་ལ་བག་ེ་ཧ་ཅང་ོ་སེམས་
ོ་བའི་མ་འར་ོན་ཅིང༌། ང་�་་ཞོན་ཏེ་བོད་བས་མི་མང་པོས་མཆི་མ་འདོན་པ་མཐོང་�ང༌། དེ་ནི་ང་
�ས་བས་དེར་ོ་ལ་ི་�ོང་གསེབ་མཐོང་བ་ཐོག་མ་ཡིན་པ་དང༌། མིང་ལ་ཡང་ིད་གཤོངས་�་འབོད་
པ་དེས་ཡིད་ོའི་ོན་མ་་�ར་ར་བས་ང་�ས་�ར་�་ིན་པ་ཡིན། ཁོ་བོའི་བསམ་པར་ིད་གཤོངས་ི་
�ོང་གསེབ་དེར་�ས་རབས་མང་པོའི་རིང་ཞི་བ་དང༌། མཛའ་མ�ན་�་ཅི་བདེར་འ�་བ་དེ་དག་ད་ཆ་འཇིགས་
ག་དང་ཉེན་ཁའི་ནང་�ད་བཞིན་ཡོད་པར་བསམ། འོན་ཏེ། སེར་་མཆོག་དམན་ཕོ་མོ་ན་ིས་ཚང་མ་ོ་
ོབས་དང༌། སེམས་�གས་ནི་ོར་བཤིགས་མི་�བ་པ་་�་འ�ག ངས་རེ་འ�ན་ས་མིན་ལ་མ་ོས་པར་
རང་ོག་ོས་བཏང་གིས་བན་ིད་�ང་ོབ་ེད་�་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ི་ཡོད།

དེ་ནས་ང་�འི་བ་ོགས་�་གཙང་པོ་དང༌། མི་མང་མས་ཡོད་བས་་མིའི་ེས་འདེད་ཡོང་ན་ཡང་
བན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་�བ་ོད་ལ་ར་ད་དགོན་�་དགོང་ོའི་�་�ད་་དང་ེད་ཙམ་ལ་འོར། དེ་ཉིན་ང་
�ས་�་�ད་བཅོ་བད་ཙམ་ི་རིང་་ཞོན་ཏེ་�ར་མོགས་�་བོད་ཅིང༌། ངལ་གསོ་ད་ཙམ་ན་�་རེ་
ལས་ས་མེད་བས་་ེལ་�ས་དེ་ག་བ�ོད་པ་དཀའ་བས་དེ་�བ་དེར་ཞག་མལ་ས། ངལ་གསོ་ེད་



རིང་ལམ་རོགས་ེས་མ་�ར་ོ་གཡེང་ཆེན་པོ་�ང་ཡང༌། དགོང་མོའི་�་�ད་ད�་ཙམ་ལ་འ�ལ་མིའི་མ�ག་
ཤོས་མས་ང་འོར་འ�མས་�ང༌།

དེའི་དགོང་ོ་བཀའ་ཤག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་་སར་�ས་པའི་བཀའ་ོན་ང་ཕོད་དང༌། བསམ་ཕོར་ཡི་གེ་
ིས་པའི་ོ་དོན། ང་�འི་ལ་དང་རང་དབང་གི་དོན་�་བསམ་ོགས་གཅིག་མ�ན་ཡིན་པར་ཐེ་�མ་མེད་
བས་བོད་ལ་�ོགས་ཕན་གང་ག་གནང་དགོས་ཞེས་ིས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་འ�ལ་མི་�་ཁག་དེར་མི་�ངས་བ་ོར་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། བོད་དམག་�མ་བ་་བ�་ོར་དང༌།
འཇབ་དམག་་བ�་ོར་བཅས་མཉམ་�་ཡོད། གལ་ཏེ་་ེ་དང༌། ལ་ེ་ཡས་མས་ནས་་མི་ཡོང་ན་
མ་ར་ད་ནས་མི་བ་ོར་ཞིག་ོ་�བ་ོགས་�་བཏང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ིངས་ནས་ཉིན་འི་རིང་བོད་ི་རི་
ལ་བ�ོད་ལམ་་ཞིང༌། ོ་ོག་མང་བའི་ཐོག་རིམ་བོད་ས། ཉིན་མོ་ང་�ས་�་�ང་ཁག་མང་�་བགོས་
ཏེ་བོད་ཅིང༌། དགོང་མོ་དགོན་པའམ། �ོང་གསེབ་�ང་�་མས་ལ་འ�མས་ོད་ས། བས་རེ་འཇབ་
དམག་གི་འགོ་འིད་�་ང་�་མཉམ་བོད་མེད་པར་རིའི་ངོས་�་གནས་པའི་མི་�ར་འེལ་ག�གས་ིས་
འ�ོ་འོང་ངེས་པ་མེད། བས་དེར་ང་�ས་མཐོང་མ་ོང་བའི་བོད་མི་ཤ་ཞེན་སེམས་�གས་ཆེ་བ་མང་པོས་ང་
�་མཐའ་བོར་ཞིང་གནས་ཡོད་པ་དང༌། �ང་ོབ་ེད་ལ་ི་�་ལའི་་མ་དེ་�་ཡིན་ངོ་ཤེས་ི་ཡོད་པ་
མིན། ར་ད་ི་ེས་�་�བ་དང་པོ་དེ་དོལ་ོ་�ད་ཆོས་འཁོར་དགོན་ཆགས་ས་ེ་བདེ་ཞོལ་ཟེར་བའི་�ོང་
གསེབ་ཆེ་བ་ཞིག་�་བད། དེ་ལ་ོད་པའི་འཇབ་དམག་དག་དང༌། �ོང་གསེབ་པ་�ས་དགའ་བ�་ེད་
པར་ེབས་�ང་ཡང༌། ཁོ་བོ་ོན་ཆས་གཞན་དག་ོན་ཡོད་བས་མི་ཕལ་ཆེ་བ་དང༌། ཉེ་ོར་དགོན་ཁག་གི་
་རིགས་མང་བས་ངོ་ཤེས་�བ་མ་སོང༌།

ཉིན་་པོ་དེའི་རིང་ང་�འི་འཆར་གཞི་མས་ཇེ་གསལ་�་ིན་ཞིང༌། མ་འོངས་པའི་ེད་ོགས་ོར་�ོས་
བ�ར་ཞིབ་ཆ་ེད་པ་དང༌། ་སར་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་དང༌། ཁམས་རིགས། འཇབ་དམག་མཁན་�ར་
ེད་ོའི་བཀོད་བ་ེད་པ་བཅས་ི་ཆེད་ན་གཡས་དགོན་�་ཉིན་གཅིག་བཅའ་ོད་ེད་�་དང༌། དེ་ནས་
�ན་ེ་ོང་བར་ཤར་བོད་ེད་འཆར་བཀོད་ཅིང༌། དེ་ནི་ོ་ལ་ཡས་མས་འ�ིམས་ག�གས་བདེ་ཞིང༌། ་
འ�ག་ས་མཚམས་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པོ་མིན། ས་ལ་དེར་ོང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡོད། བས་ཤིག་ས་གནས་
དེར་བད་དེ་་མིར་ཡང་བར་ཞི་མོལ་ི་ཐབས་ཤེས་འ་�བ་ན་ེད་ིས་ས་ཤིང༌། ་ན་ལ་སར་
ཡང་ག་འཐབ་གས་ཆག་�་མི་འ�ོ་བའི་རེ་ཐབས་ཅི་ག་ས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ང་�་ན་གཡས་�་བདེ་འོར་�ང༌། ཉིན་རེ་ང་ོན་ནས་ངོས་ི་ེད་མ་དང༌། གཅེན་མོའི་ོས་
བཅས་�་ཁག་དེ་�ར་མོགས་བ�ོད་བས་བདེ་ཆེད་ངའི་ག�ང་པོ་དེ་ང་�འི་འ�ལ་�འི་ནང་�གས་ཤིང༌།



ཁོང་�་ཁམས་པ་�་�ང་གཅིག་དང་མཉམ་�་ཉིན་�གས་གཅིག་གི་ོན་ལ་བོད་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ེས་�་མ་
གཏོགས་�ག་འད་མ་�ང༌། ེད་མ་ངོ་ོས་ཉེན་ཁ་�ང་�་ིན་པ་དེས་སེམས་འར་ཆ་ཤས་གཅིག་ཡང་�་
སོང༌། ང་�ར་མ་ོག་གི་�ང་འིན་ཉན་མ་�ང་�་ཞིག་མཉམ་འར་ཡོད་པ་དེར་འཛམ་ིང་ཡང་ཐོག་
ང་གི་�ས་ི་འཕོ་འར་དེ་དག་གི་གནས་�ལ་ཤེས་ོགས་དོ་ང་ཇི་ེད་�བ་རེ་བཞིན་གང་�བ་ཉན་ི་
ཡོད། ཕལ་ཆེར་ན་གཡས་�་ོད་འཁེལ་�བ་མོ་་སའི་ོར་ཞིག་ཐོག་མར་གོ་ཐོས་�ང་བ་དེ་ནི་ཨ་རིའི་
ང་ག་ནས་ཡིན་�ད། དེའི་ནང་་སར་ཟིང་འ�ག་�ང་�གས་དང༌། ངོས་གར་ཡོད་མི་འ�ག་སོགས་
བཤད་སོང༌།



.

དེ་�བ་ན་གཡས་དགོན་�ང་�་བད་པ་ཡིན་ཡང༌། ཚང་མས་ོབ་ོན་�་ད་�ང་ཉིན་�གས་གཅིག་ིན་ན་
ལེགས་�ལ་ཟེར་ཞིང༌། འོངས་ས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་ས་ལ་ཆེ་བས་ཡས་མས་འཇབ་དམག་འགོ་འིད་�ར་
ོབ་ོན་ེད་ོགས་བདེ་བ་ཡོད་�གས་ཟེར་བར་བེན་ང་�ས་�་�ད་བད་རིང་་ཐོག་�་བོད་ན་ཡང༌།
ས་གནས་�་མ་འོར་གོང་ང་�འི་འཆར་གཞིར་འ�ག་ེན་ཆེན་པོ་�ང༌། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ་སར་�ང་
བའི་གསར་འར་མས་ང་�ར་ཐད་ཀར་འོར་�ང༌།

ན་གཡས་ནས་ང་�་ཐོན་ཏེ་ལམ་ེད་མཚམས་�་་པ་འགའ་ཤས་ཡོང་གི་འ�ག་པ་ཁོང་�་ཉེ་སར་འོར་
བས་དེའི་ནང་ིས་དཔོན་མ་ས་ིང་པ་འ�ག ཁོང་ནི་་བ་བ�ན་ཙམ་ི་གོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཁམས་
རིགས་�ར་ངོ་ོལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ོབ་ོན་ཆེད་བཏང་བ་་སར་ིར་ལོག་མ་�བ་ཅིང༌། འད་
མ་ཉིད་�་་དམག་གི་གནས་�གས་དང༌། འཇབ་དམག་གིས་འཐབ་འ�ངས་ས་�གས་ོར་དང༌། ེས་
ཡོང་ོན་ིས་འཆར་ོ་བཅས་ཞིབ་ཙམ་ེང་མོལ་�ང༌། དེ་ནས་ཞག་སར་འོར་ནས་གང་ཅིའི་གནས་�ལ་
ཞིབ་བ�ར་ཐོག ཤིན་�་ོ་ཕམ་ི་གནས་�ལ་ནི་་སར་མེ་མ�ན་ི་ག་གནོན་མི་བཟད་པ་ས་ཟིན་
�གས་ཟེར། གནས་�ལ་དེ་ནི་ཁོང་གི་ལས་ེལ་ས་ནས་གོ་ཐོས་�ང་བ་ཡིན་འ�ག དེ་ནས་ད་ཙམ་སོང་
ེས་ངོས་ེར་ི་�ང་ཡིག་མཁན་�ང་་ར་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་འོར་ཏེ། ཁོང་་སར་ལས་ཀའི་འགན་འར་
ངས་ཏེ་ཡོད་པ་ནས། ་སར་ག་གནོན་ཐབས་གས་�་ར་མཚམས་ོ་ལ་ེས་�་ཡོང་ཞིང་ལག་
ིས་དེ་ནི་ིད་གཤོངས་ནས་ིས་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ནོར་ིང་ནང་ཡོད་བས་མེ་ོགས་ི་མདེལ་ེ་འཐོར་
ཕོག་གིས་་ས་ན་�་�ང་འ�ག ་ཉིན་ཤས་དེའི་ནང་ཁོང་དང༌། མཐོང་ཐོས་�ང་བའི་མི་གཞན་དག་གི་ས་
ནས་ངས་མེ་འཕེན་འགོག་ཐབས་གང་ཡོང་ས་ང་དོན་ཕན་མ་�ང་བའི་གནས་�ལ་ཐ་ཆད་དེ་དག་ཞིབ་
གསལ་གོ་ཐོས་�ང༌།

་མིས་མེ་ོགས་ི་འགོ་འ�གས་ནི་ངོས་ཡོང་ེས་�་�ད་བཞི་བ�་ཞེ་བད་ཙམ་ི་ེས་་བ་ག�མ་པའི་
�ས་ཉི་�་་ོའི་�་�ད་གཉིས་ཐོག་ས་ཤིང༌། བས་དེར་ངོས་ི་བོད་ས་པ་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་
ཉིན་ིལ་པོར་ནོར་ིང་དང༌། ་སའི་�ོང་ེར། པོ་�་ལ། ་ཁང༌། ཉེ་ོར་དགོན་ཁག་བཅས་པར་མེ་
ོགས་�ངས་མེད་ག་ཆར་བཞིན་འཕངས་འ�ག ་སའི་མི་མང་ཇི་ཙམ་བསད་ས་�ང་བ་�ས་ང་
བོད་པ་དཀའ་ཡང༌། ནོར་ིང་གི་ི་ནང་�་མི་རོ་ོང་ག་འགའ་ཤས་མཐོང་�་ཡོད་འ�ག ནོར་ིང་ནང་
ཁང་པ་ག�་བོ་འགའ་ཤས་ོར་ཞིང༌། ནོར་ིང་བལ་བཟང་ཕོ་ང་གི་ོགས་གཅིག་མགོན་པོ་ཁང་གཅིག་
�་མ་གཏོགས་དེ་ིངས་ཚང་མར་ོར་བཤིགས་ཆེ་�ང་་�གས་�ང་ཡོད་པ་རེད། �ོང་ེར་ནང་ཁང་པ་



ོར་བཤིགས་དང༌། མེར་བེགས་མང་པོ་ས། ག�ག་ལག་ཁང་ཡས་མས་ི་་ཕིབས་ལ་�ག་ོལ་བཏང་
ཞིང༌། ཉེ་ོར་་ཁང་མང་པོ་་མེད་�ད་ཟོས་�་ར། པོ་�་ལའི་�བ་བ�ད་�་ོན་ཆག་ཆེན་པོ་�ང་ཞིང༌།
ཁོ་བོ་�ན་ོད་ེད་སའི་ཁང་པའི་ོགས་འགའ་ཤས་ོར། ག�ང་གི་ོབ་་དང༌། ག�ང་ོ། དམག་ི་
ལས་ངས། ཞོལ་ནང་གི་ཁང་པ་གཞན་དག་བཅས་པར་ོར་བཤིགས་ཆེན་པོ་ས་འ�ག ་ོགས་མདེལ་
གཅིག་ེ་་ེང་བ�་ག�མ་པའི་གསེར་ོང་ཡོད་པའི་་ཁང་དེར་ཕོག བོད་ི་ན་བཅོས་ོབ་་གས་པོ་
རི་ནི་འེལ་བཤིགས་ཆེན་པོ་བཟོས། དེ་བཞིན་ར་ཆེ་ག�ག་ལག་ཁང་དང༌། སེ་རའི་དགོན་པའི་ནང་�་ཡང་
དོན་མེད་ོར་བཅོམ་དེ་ར་ས་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་དང་པོའི་དགོང་མོ་ནོར་ིང་ཞི་བསིལ་ཆོས་ི་ར་མི་འི་རོ་དང༌། ཤ་ཆེན་ི་ཚལ་�། གསད་ག
མ�ན་ེ་འེས་པའི་ལ་ིས་ཁེངས་པའི་ང་གོག་་�་དེའི་ནང་ིང་ེ་དང༌། རང་དབང་ལ་བའི་་མི་
མས་འ�ལ་ཞིབ་ས། ང་ཕོད་་�་་མིའི་ོད་ར་ནང་ོད་མཁན་བོད་མི་�ང་ཤས་དེ་མས་ནས་ངའི་
དོན་�་ོ་གཡེང་ཆེན་པོ་ས་ཡོད་འ�ག དེའི་�བ་མོ་་མི་�ས་མི་རོ་མས་བག་ཞིབ་དང༌། ག་པར་བན་
དའི་མགོ་ཅན་�ར་ོག་ཞིབ་ས་པ་མཐོང་འ�ག་ཅིང༌། དེ་�བ་ངོས་མ་བད་པའི་གནས་�གས་་མིའི་ོད་
ར་�་བཏང་ཡོད་ཤག

་མིས་་ོད་དེ་་�་གང་གི་དོན་�་ས་པ་ཡིན་ནམ། ངོས་ནོར་ིང་�་བད་ཡོད་པའི་�ད་བིས་ིས་
ོར་བཤིགས་དེ་ར་ས་ཤིང༌། ངོས་བསད་ས་ཇི་�ང་ལ་དོ་གལ་མེད་པ་གསལ་པོར་བན་�ད་དང༌།
ཁོང་�ས་ངོས་ོགས་ཐོན་ས་པ་ཤེས་པའི་ེས་�་ད་�ང་�་མ�ད་ིས་�ོང་ེར་དང༌། དགོན་ཁག་ལ་མེ་
ོགས་འཕངས་ཏེ་ང་�འི་མི་མང་ལག་ན་ོ་ད�ག་དང༌། �ི་མ�ན་�ང་�་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང༌། རང་ཉིད་
ོབ་�ང་དང༌། ་མིར་ོལ་གནོད་གང་ཡང་མི་�བ་པའི་བོད་མི་ཉམ་�ང་ོང་ག་མང་པོ་ཡང་ཆེད་�་
དམར་གསོད་ས་པ་རེད། འཇིགས་དངངས་ཅན་ི་གནས་�ལ་ཐབས་གས་པོ་དེ་དག་གོ་ཐོས་�ང་འལ་
དེའི་�་མཚན་གཅིག་ཡོད་པ་ཤེས་ོགས་�ང་བ་ནི། བཙན་འ�ལ་�ང་ེ་ལོ་བད་སོང་བའི་རིང་བོད་མི་
འོར་ན་དང༌། དབང་འ�ན་མཁན་�་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་བོད་མི་དམངས་དས་�ས་རང་འདོད་ར་ི་
ལ་ི་བཙན་དབང་འར་འདོད་མེད་པའི་མ་འར་གསལ་པོར་བན་པར་བེན་ད་ཆ་་མི་�ས་
འཇིགས་ག་བལ་ཞིང༌། ིང་ེ་མེད་པའི་དམར་གསོད་བཏང་ེ་བོད་མི་�འི་འདོད་པར་མེད་བཞིན་�་་
མིའི་དབང་བ�ར་ང་ལེན་ེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ས་པ་དེ་ཡིན།

གནས་�ལ་དེར་བསམ་ཞིབ་བས་�ས་བས་དེ་ནས་བང་ཁོ་བོ་རང་གནས་ནས་མི་འ�ོ་ཐབས་མེད་ཡིན་
པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཞིང༌། ངེད་རང་བད་ང་ངས་མི་མང་ལ་དེ་ོན་ལས་ག་པའི་་ཐབས་མེད་པའི་
ཁར། མཐར་་མིས་ངེད་འ�ན་བང་ེད་པར་ངེས། དེའི་ིར་གལ་ཏེ་ད་�ང་�ར་ོལ་རིམ་ས་རང་�ང་



མ་�བ་ན་དེ་མཚམས་ིམ་མ�ས་་གར་�་ིན་ཏེ་་གར་ག�ང་ལ་བས་བཅོལ་ིས་ཁོ་བོའི་མི་མང་གི་
རེ་དོན་མས་མ་བག་པར་འ�ན་�འི་གོ་བས་ཤིག་ཡོང་བ་ེད་དགོས་ང༌། བསམ་�ལ་དེ་ལ་ལམ་སེང་
དགའ་བ�་ེད་མཁན་མེད་བས་སེམས་ཐག་གཅོད་�འང་དཀའ། �ན་ེ་ོང་�་གནས་བས་ི་ད�ས་
ག�ང་ཞིག་བ�གས་ཏེ་་བ་ཚང་མར་འེལ་བལ་ེད་�འི་རེ་འ�ན་ས་པ་དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་ཉམས་
བག་�་ིན་པ་རེད།། །།



.

ལེ�་བ�་གཉིས་པ། བས་བཅོལ་�་ིན་པ།
༄༅། །དེ་ནས་ང་�འི་འ�ིམ་འ�ལ་དེ་དག་ར་ལས་ོ་ང་ཆེ་བའི་ངང་�་ིན། ཁོ་བོ་རང་ཉིད་ལོ་ན་
གཞོན་ཞིང༌། �ས་ོབས་གང་ལེགས་ཡོད་ང༌། འ�ལ་�ོགས་ལོ་ན་ན་པ་�་འ�ིམ་འ�ལ་རིང་པོ་དང༌།
�ར་བོད་་དགོས་ིས་དཀའ་�གས་ཆེན་པོ་�ང༌། ལམ་ཐག་ནི་ད་�ང་རིང་མང་བ�ོད་�ར་བད་ཡོད།
ངེད་ཅག་མས་འོངས་ས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་ནས་མ་ཐོན་གོང་བན་�ང་འཇབ་དམག་གི་འགོ་ེད་འགའ་
ཤས་�ག་འད་ིས་ེང་མོལ་�ང་དོན། ཁོང་�ས་ལ་བན། ཆབ་ིད། ེ་འ�ོའི་རང་དབང་གི་དོན་�་
རང་ོག་འདོར་�ས་ི་ག་པོའི་ངོ་ོལ་�་མ�ད་ིས་ེད་པའི་ིང་ོབས་ལ་བགས་བོད་ེད་འོས་
པར་མཐོང་ཞིང༌། ཁོང་�འི་དཔའ་ངར་དང༌། ིང་ོབས། ངོས་རང་�ང་ོབ་ས་པ་བཅས་ལ་�གས་ེ་ཆེ་
བོད་པ་མ་ཟད། དེ་ོན་ག�ང་གི་བཀའ་་ཁག་ནང་ཁོང་�ར་ལོག་ོད་པ་དང༌། ཇག་པ་ཞེས་མིང་འབོད་
ས་པ་དེ་དག་ང་་མིའི་བཀོད་དབང་�་ར་པར་སེམས་འ�ན་མི་འོས་པའི་གནས་�གས་ང་ཞོར་
འོས་�་བོད་པ་ཡིན། དེ་བས་ཁོང་�ས་རང་གི་ཕ་ིམ་དང༌། ཞི་�ལ་དལ་ིད་ི་འ�་བ་སོགས་ཞི་
བདེར་ོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཚང་མ་་མིར་ངོ་ོལ་ི་ཆེད་�་ོས་བཏང་ཟིན་པར་བེན་ཁོ་བོས་ངོ་ོལ་ཟིང་
འ�ག་མ་ེད་ཅེས་ོབ་ོན་་�་�ས་ལས་ཡོལ་ཞིང༌། ཁོང་རང་�ས་ང་�་མ�ད་�་དམག་འཐབ་་�་
ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཐབས་གཞན་མེད་པར་མཐོང་ན་ཡང༌། ཁོང་�འི་གནས་ལ་རི་བ�ད་ཁག་རང་�ང་མི་
ེད་མ�་མེད་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ཕར་ོལ་དམག་ཟིང་མ་ས་ན་ལེགས་པའི་ོབ་ོན་ས་ཤིང༌། ་ས་
ནས་གོ་ཐོས་ི་གནས་�ལ་ནང་་མིས་ཁམས་དམག་གང་ཡོད་ི་རི་ལ་�་དམག་འཐབ་ེད་འཆར་ཡོད་
འ�ག་གཤིས། ཁོ་བོ་ལམ་བ�ོད་ི་ཉེན་ོབ་ཟིན་འལ་རང་ས་�ང་འགོག་ཆེད་ིར་ལོག་ས་ན་ལེགས་
ཞེས་བོད་�་�ང༌།

ལ་དེར་སེར་་འགོ་ེད་མང་པོས་ངོས་�ག་ོད་ས་ཡོད་ང༌། ང་�ས་ན་འགོར་ཆེན་པོ་མིན་པ་ེད་
དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་�་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་�་མ་ེབས་བར་ལམ་ོགས་གཞན་དག་ནས་་
མིས་བཀག་འགོག་ེད་ཉེན་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བ�ན་ག་གཅིག་གི་རིང་ང་�ས་ཆེས་མཐོའི་རི་བ�ད་ི་
དིལ་ནས་ཡོང་བར་ཕལ་ཆེར་ཉིན་རེར་ལ་རེ་འ�གས་དགོས་�ང་ཞིང༌། ལ་རོང་ཁག་འགའ་ཤས་�་གངས་
མས་་མེགས་�་ར་ཏེ་འགས་འེད་དང༌། ལ་ལར་འདམ་བ་མང་བས་བདེ་བ�ོད་དཀའ་བ་འ�ག
བས་རེ་ང་�་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ོང་ག་བ�་ད�་ཙམ་�་ེབས་བས་གངས་ག་�་ག་འ�བ་ེ་ཤིན་�་
�ང་བས་ང་ལག་འགས་རེང་�་འ�ོ་ཉེན་ཡང་ཡོང་འ�ག ་བ�ོད་ལམ་འདི་དག་ནི་རི་ལ་�་གནས་



པའི་�ང་རིགས་བཟོད་ན་ཅན་�འི་�་འ�ལ་ེད་ས་མ་གཏོགས་ད�ས་ནང་་སའི་མི་�ས་འ�ལ་བ�ད་
ེད་པར་དཀའ་�གས་ཆེ་ཙམ་ཡོད།

འོངས་ས་ལ་དགོང་ཞག་གཉིས་པ་ཡོངས་འ�ན་་བ�ེས་ི་དགོན་གནས་དར་ས་ིང་�་བད་ཅིང་
ངལ་གསོ་གང་ལེགས་�ང་ཐོག ་དེའི་ི་ཉིན་ལ་ཆེན་མཐོ་ཞིང༌། དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་ཡར་ོད་ག་ལ་ག་
བས་་ེལ་འགའ་ཤས་ཆད་ངལ་ཆེ་བས་ངེད་དང༌། རོགས་མི་མང་པོས་་བབས་ཏེ་ོང་འདེད་ས། རི་ེ་
དེར་འོར་བས་ོ་བ�ད་�་གངས་རི་མཐོ་ཞིང༌། ལ་དེར་མ�་�ང་འགས་པ་བ་མོ་ཡོད་པ ཉེ་ོར་�་
ཐང་གཤོངས་་ཤིང་འ�མས་པར་གནག་�གས་བག་ཕེབས་�་གནས་པ་བཅས་ཡིད་�་འོང་བའི་ོངས་
བཀོད་བཟང་པོ་འ�ག

དེ་ཉིན་�་�ད་བ�་གཅིག་རིང་་དང༌། ང་བ�ོད་ིས་ཡོང་ེ་ངལ་�བ་ཆེ་བས་དེ་�བ་་�་མདོ་ང་ཟེར་
བའི་�ོང་པ་�ང་�་ཞིག་�་བད་ཅིང༌། ས་ཆ་དེ་ནི་ོ་བའི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་ཞིག་ེ། ་�་མདོ་ང་�་
མིར་ེས་པ་ལས། ་�་འ�མས་པའི་གནག་�གས་ཡིན་ན་དགའ། ཞེས་ཟེར་ལོ་ར་�ང་ོང་ེ་ཐལ་ོ་
ཤས་ཅན་མ་ཐག་གེར་�ང་འ�བ་ིས་ཉིན་མཚན་ེལ་ཏེ་ོད་པའི་ས་གནས་དེར་མི་�ངས་བཞི་བ་་
བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འ�ག ས་བབས་ཞན་པས་ས་ཞིང་འདེབས་བཀོལ་དཀའ་ཞིང༌། ་ཤིང་ེ་�གས་ཞན་པ།
མི་མང་ཕལ་ཆེར་ལ་�་ནོར་ཧ་ཅང་བེན་ཕོངས་ཤིག་�་ཡོད་པར་ང༌། འོན་ང་ཁོང་�ས་གནས་�གས་
དེར་བཟོད་འར་དང༌། ཆོག་ཤེས་བེན་�བ་བས་གོམས་ོབས་ིས་ོ་སེམས་ིད་དལ་ཡོད་མདོག་
འ�ག ང་�ར་ཡང་དགའ་བ�་གང་ཟབ་ས་པའི་ཐོག ང་�འི་ལ་�ང་འདི་་�ར་བ�གས་པར་�གས་ེ་
ཆེ་ཞེས་ང་བོད་�ང༌། ངའི་ལམ་�ོགས་འགའ་ཤས་ཁང་ངས་ནང་མ་ཤོང་བར་�གས་རའི་ཐོག་གཡབ་
འོག་ོད་�་�ང་བར་ཡང་དགའ་�ར་�ང་འ�ག དེ་བར་ང་�འི་ལམ་འ�ལ་ཞག་བ�ན་སོང༌། ི་ལ་�་
ཡོད་པའི་ངའི་མཛའ་�ོགས་�ར་་སའི་ཟིང་འ�གས་ལ་ོ་གཡེང་ཡོད་པ་དང༌། ངའི་གནས་�ལ་ཇི་ས་
ཤེས་འདོད་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། འོན་ང༌། ང་�ས་ངལ་�གས་དང་བཅས་བཙན་ོལ་�་ཡོང་བའི་
གནས་�གས་འཛམ་ིང་གསར་འར་མ�ན་ཤོག་ཐོག་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། ཐག་རིང་ཨ་རི་དང༌། ཡོ་
རོབ་ལ་ི་མི་�ས་ང་ངེད་ལ་ཤ་ཚ་སེམས་འར་ཆེན་པོ་དེ་འ་ེད་ི་ཡོད་པ་ང་�འི་ལམ་�ོགས་�ར་
ཡང་མནོ་བསམ་འཁོར་བ་མ་�ང༌། གལ་ཏེ་དེ་ོར་ང་�ས་ཤེས་ན་ཡང་�་ཞིག་དང་ཡང་མཉམ་�་འེལ་བ་
ེད་ཐབས་མེད་བས་་ཐབས་གང་ཡང་མེད།

་མིས་ང་�འི་ག�ང་མེད་པ་བཟོས་�གས་བ་བགས་ས་པ་དེར་ང་�ས་ཐབས་ཤིག་ེད་དགོས་པ་
�ང༌། ་མིར་ང་�འི་ག�ང་མེད་པ་བཟོས་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ིམས་�གས་སོགས་ོགས་གང་ནས་ང་
ཡོད་པ་མིན་ལ། དངོས་འེལ་བོད་ན། ཁོང་�ས་བ་བགས་ས་པ་དེས་ད་བར་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་



བ�་བ�ན་ནང་ཁོ་བོའི་གནས་ངས་སོགས་ལ་བ�ར་བཅོས་མི་ེད་ཅེས་པའི་མིང་ཙམ་ི་དོན་ཚན་དེ་ཡང་་
མེད་བཟོས་པ་རེད། ་མིས་བོད་ག�ང་མེད་པའི་བ་བགས་ས་པ་དེས་ཐག་རིང་ས་ལ་ི་བོད་མི་�འི་
བསམ་པར་ངའི་འདོད་མོས་ར་ས་པ་མིན་ནམ་མ་པའི་ོ་ོགས་འ�ང་ཉེན་ཡོད་བས་ང་�་�ན་ེ་
ོང་�་འོར་འལ་བོད་ི་གནས་བས་ག�ང་ཞིག་གསར་འ�གས་ས་ན་ལེགས་གནས་མ་�ང༌།

དེ་བར་ད་�ང་ཉིན་�གས་གཉིས་ཙམ་ཡོད། ི་ཉིན་་ོའི་�་�ད་་པའི་ཐོག་་�་མདོ་ང་ནས་ཐོན་ཏེ་ལ་
མཐོན་པོ་ག་ལའི་གངས་ི་ཚད་ཐིག་ཐོད་�་ང་�ས་་ེལ་འིད་དེ་བོད། དེ་ཉིན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
�ང༌། �་�ད་བ�འི་རིང་བ�ོད་ལམ་འགས་འེད་ཅན་དང༌། ོ་ོག་མང་པོའི་ོད་�་ིན། ཤོ་བོ་�བ་�་
འོར་བས་དགོན་པ་ཞིག་ནང་ོད་ལ་་�བ་ལས་ལེགས་པ་�ང༌། དེའི་སང་ཉིན་ང་�་�ན་ེ་ོང་�་
འོར། �ན་ོང་ནི་ག་རི་ཞིག་ེང་ར་ི་ོང་ཁང་་ཆེ་པོ་�་ལ་�ང་བ་་�་གོག་པོ་ཞིག་འ�ག ས་
གནས་དེའི་དཔོན་རིགས་འགོ་འིད་�ས་ལམ་ཁར་ང་�ར་དགའ་བ�་དང༌། ེ་ལེན་�ང་ཞིང༌། ་རིགས་
�ས་ཆོས་�གས་ི་མཆོད་ས་་�གས་ལག་�་ཐོགས་ནས་བར་བིགས་ིས་རོལ་མོ་འ�ད་དོལ་
བང་བ་སོགས་ེད་ཅིང༌། ལམ་ི་ཉེ་ོར་�་མི་�ངས་ཆིག་ོང་ཙམ་ནས་སངས་�ད་དང་བཅས་མཇལ་�ར་
འོར་འ�ག ང་�་ོང་�་བདེ་འོར་�ང་བས་གཏང་རག་གི་མཛད་ོ་ས།

དེ་ེས་ོང་གི་�མས་ཆེན་ནང་སེར་་དཔོན་རིགས་དང༌། ས་གནས་ི་འགོ་ེད། གཞན་དག་མང་པོས་ཆོས་
ིད་ི་དགོས་མཁོ་མས་དང་བཅས་འ�མས་ཐོག ང་�ས་གནས་བས་ི་ག�ང་གསར་འ�གས་ི་ེན་
འེལ་མཛད་ོ་མས་ས་ཤིང༌། ་རིགས་�ས་ང་�འི་ར་ི་�གས་ོལ་ར་དབང་ཆའི་�ང་གས་
མས་ད་སོན་ཐོག ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་ིས་ད�ས་་མ་�ས་མཛད་ོའི་སར་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་
ཆོས་ི་�གས་བཅད་མས་ག�ངས། ཆོས་ོགས་ི་མཛད་ོ་མས་ཟིན་བ�ན་བཀའ་ོན་�་དང༌། ས་
གནས་ི་འགོ་འིད་�་ཚང་འ�མས་སར་གནས་བས་ི་ག�ང་གསར་པ་བ�གས་པའི་བ་བགས་ི་
ཡི་གེ་བགས་བ་ས་ཤིང༌། དེའི་ངོ་བ�ས་བོད་ི་ས་ལ་ཁག་�་གཏོང་�ར་ངོས་ི་དམ་�ག་ཕབ།
མ�ག་�་ལ་དེའི་བོད་མི་མས་ནས་ང་�འི་ེན་འེལ་ི་ོས་གར་ོ་གཞས་འབ་ོན་ིས་མཛད་ོ་
�ོལ།

མཛད་ོ་དེ་དག་ེད་ན་ལ་�་�ད་ག�མ་ཙམ་འགོར་ཞིང༌། དེའི་རིང་ང་�འི་ོག་་དང༌། དཀའ་ངལ་�་
ཡང་བེད་པ་་�ར་ར་ཏེ་མ་འོངས་པའི་བོད་ི་དོན་�་ང་�ས་ལས་འགན་ཞིག་�བ་པར་སེམས་པའི་དམ་
བཅའི་རི་མོ་ིང་ལ་ལམ་ལམ་ཤར་�ང༌།



ས་གནས་དེ་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་�་ཡིག་དང༌། ཁོ་བོ་་ོར་ཟིན་པའི་ེས་འེལ་བ་ཤིས་�ན་པོའི་
ཆོས་ེར་མང་འེད་ི་བེན་བར་འ�ལ་�་བར་ཞིང༌། འ�ོ་�གས་ར་ས་ན་བེན་བར་དེ་དག་
ངའི་མིང་བཏགས་དངོས་གཞིའི་ོན་ཙམ་�་གཏོང་དགོས་ང་བས་དེར་གཏོང་མ་�བ་པ་རེད།

་མིས་ེས་འདེད་གཏོང་�འི་གནས་�གས་ཡོད་བས་མངོན་གསལ་ཆེན་པོའི་ོང་ཁང་�་མ་བད་པར་
ེ�་ས་དགོན་པར་ིན། དེར་ཡང་�གས་འ�་ཞིག་ས་ཤིང༌། བས་དེར་ང་�ས་དེ་ོན་ོ་ལ་ལ་མེད་
པའི་དངོས་དོན་ི་གནས་�གས་ཤིག་ང་ལེན་་དགོས་�ང༌། དེ་ནི་ཁོ་བོ་བོད་ནང་རི་ལ་ཕན་�ན་�་
བད་ན་་མིས་ེས་འདེད་གཏོང་�་དང༌། ངེད་གར་ཡོད་སར་དམག་འཐབ་མང་བ་ཡོང་�། ངའི་�ང་ོབ་
ི་དོན་�་བོད་མི་དཔའ་བོ་མང་པོ་�ད་ཟོས་འ�ོ་�་སོགས་དང༌། དགོས་པ་གཞན་ཡང་�ང་ེ། ང་�་་གར་
�་བོད་ོད་ཆོག་པའི་ན་སེང་�་ཆེད་ས་མཚམས་�་ལས་ེད་པ་གཏོང་�ར་�ོས་ཐག་བཅད། ་གར་
ག�ང་ནས་བཀའ་འོལ་མ་�ང་བར་རང་མཚམས་ིས་འ�ོ་�ར་འདོད་པ་མེད། ང་�འི་རེ་འ�ན་ི་ལིར་�་
གཏོང་�བ་མཁན་ས་མཚམས་ི་་གར་ི་དཔོན་རིགས་ཐག་ཉེ་ཤོས་དེར་གནས་�གས་�་ག�གས་ིས་
ལན་གསལ་ཇི་�ང་ིར་འར་་དགོས་མངགས་ཤིང༌། ཁོང་�་དེ་�བ་�་�ད་བ�་གཉིས་ཐོག་ཐོན་ཏེ་ས་
མཚམས་�་ཤར་བོད་ས། ཐད་ཀར་བིས་ན་ས་མཚམས་བར་མལ་ལེ་��་�་ཙམ་ཡོད་ང༌། ལམ་ོག་
མང་བས་ཕལ་ཆེར་དེ་ལས་བ་གཅིག་ཙམ་རིང་བ་ཡོད་ི་རེད།



.

ངེད་�་་ོའི་�་�ད་་ཐོག་ཐོན་ཏེ་ས་མཚམས་ོགས་ཇེ་ཉེར་འ�ོ་�ས་བ�ོད་ལམ་ཇེ་ངལ་�་ར། འདི་
ལ་དེའི་་ཉིན་�ར་གངས་བབས་ཆེ་བས་ལ་ལམ་ཕལ་ཆེ་བ་གངས་ིས་ཁེངས་ཏེ་ཡོད་བས་ལམ་�ོགས་
འགའ་ཤས་ལ་གངས་ིད་བ་པ་དང༌། ལ་ེ་གངས་ག་ཆེ་བས་ལམ་བ�ོད་དཀའ་ངལ་�ང༌། ང་�་ོར་
རར་འོར་ཉིན་བ�ོད་ལམ་ཁག་ག�མ་འ�ག་པ་ནས་ང་�་འ�ོ་ས་་ོད་ལ་ཞེས་པའི་རི་མཐོན་པོ་དེའི་ེར་
�ག་པ་འཐིབས་ཤིང༌། གངས་བབས་ཆེ་བས་ཤིན་�་�ང་ངད་ཆེ་ཞིང༌། �ས་དང༌། ཡན་ལག་འགས་
འམས་ཐོག། ་ར། ི་མ་སོགས་ལ་ཡང་འགས་པ་ཆགས་འ�ག ག་པར་ངའི་ག�ང་པོ་འགས་པས་
མནར་ཏེ་མི་�ས་བཞིན་�་ང་བ�ོད་མང་པོ་ས་སོང༌། ང་�ར་ོན་གོས་འཐོལ་བ་མེད་བས་ཚ་ོད་
འ�གས་ཐབས་ནི་གོམ་བ�ོད་ེད་�་ཙམ་ལས་མེད། ང་�འི་བཞོན་་�ར་ཟོར་ཡང་གང་�བ་ས། དེ་ནི་
ིར་བཏང་བོད་མི་ཚང་མའི་ེད་ངས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཁར། ག་པར་ང་�་བ�ོད་ཐག་རིང་ཞིང༌། ་ེལ་
�ར་་ཟས་མང་པོ་མ་�ང་བའི་བས་ཡིན། དེར་བེན་ང་�་ལམ་འ�ལ་�་ན་རིང་འགོར་བ་དང༌། ི་
ལ་�ོགས་པོ་�ར་ང་�འི་གནས་�ལ་ཇི་བཞིན་འལ་�ར་མི་ཤེས་པའི་�་མཚན་ཞིག་དེ་ར་ཡིན།

་ོའི་�་�ད་བ�་གཅིག་ཙམ་ལ་ང་�ས་ལ་བ་ེ་ངལ་གསོ་ས་ཤིང༌། དེར་བག་ལེབ་ཟོས། �་འཁོལ་
དང༌། འོ་ིང་འོ་མ་ན་�་བ�ངས་པར་ཤིན་�་ཞིམ་པོ་�ང༌།

ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་དང༌། བཀའ་ོན་ག�མ་ལམ་ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཕེབས་ཤིང༌། དེ་ནི་ོར་ཐག་
རིང་ཡང་ལ་ཚད་དམའ་བ་ཡོད་འ�ག དམག་མི་འགའ་ཤས་ལམ་ོགས་གཞན་དག་དེར་བཏང་བར་ཡོངས་
འ�ན་མ་གཉིས་མ་གཏོགས། ིངས་མས་དགོང་ོའི་�་�ད་ག�མ་ཙམ་ལ་ོར་ར་དགོན་�་མཉམ་
འ�མས་�ང༌།ཞིང༌། ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་ན་�་ེས་ལ་ཕེབས་འོར་�ང༌། དེར་ངའི་ེད་མ་དང༌།
གཅེན་མོ་ཡང་བད་འ�ག་ཁོང་�་དེ་ོན་ནས་ལམ་ོགས་གཞན་ཞིག་བ�ད་�ར་བོད་ིས་གཞིས་ཀ་་
ལ་�་ཉིན་གཉིས་ོད་�་�ང་ཡོད་པ་རེད།

ོར་རའི་མི་མང་ནས་ང་�ར་དགའ་བ�་གང་གཟབ་ས། ི་ཉིན་་ོའི་�་�ད་བཞི་པར་ཐོན། དེ་ཉིན་ང་�་
་པ་ཉིས་བ་�མ་བ་ོར་ཡོད་པ་དེའི་ཁོངས་དམག་མི་དང༌། ཁམས་རིགས་�་ཡང་ཡོད། ད་ཙམ་རོང་
གཏིང་བ�ད་དཀར་པོ་ལ་ེར་འ�གས། དེ་ཉིན་གནམ་གཤིས་ངས་པོ་འ�ག་ང༌། ད་ཕན་མཐོང་བ་ལས་
མང་བའི་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་མས་�ང་�གས་ཆེན་པོས་དེད་དེ་ང་�འི་གདོང་པར་འཐོར་ི་འ�ག ང་
�ར་མིག་ཤེལ་ཡོད་པ་�ང་�་ལས་མེད་བས་གངས་འོད་འགོག་ཆེད་རས་དང༌། ་རིང་པོ་�ས་ས་མིག་
བཀབ་ི་འ�ག ལ་ེ་དེར་ང་�འི་ོ་ལ་�་མེད་ཅིང༌། ོ་འཚབ་ེ་བའི་་ད་ཅིག་ོ་�ར་ཐོས་འལ་



གནམ་�་�ང་འཁོར་ཉིས་ན་ཞིག་ང་�འི་ལམ་ོགས་མཁའ་དིངས་བ�ད་ཡོང་གི་འ�ག ང་�་མི་་
མང་པོ་གངས་ི་དིལ་�་ཡོང་བཞིན་ཡོད་བས་ལམ་སེང་མཐོང་�བ་�ར་བེན། དེར་ཚང་མ་་བབས་ཏེ་
ཕལ་ཆེར་ག་ོ་�ང་�ང་འ་དང་བེབས་ཏེ་ཡིབ་ཐབས་ེད་ཅིང༌། དམག་མི་�ས་མེ་མདའ་ཕབ་ེ་ད་ཕན་
ཉམས་ོང་མེད་པའི་ལ་ཞིག་ལ་བ་ཆོག་་ིག་ེད་ི་འ�ག ངས་�ང་གིས་བདས་ཟིན་པའི་གངས་
�ལ་ས་ཆ་�མ་ནག་ཅིག་ཐོག་བད་པ་ཡིན། གནམ་�་དེས་ོར་ོག་མེད་པར་ང་�འི་ཐོག་ནས་ཤར་བོད་
ས་པར་བེན་གས་ཇི་ཡོད་ང་�་�ས་ང་མཐོང་མ་�བ།

ོ་�ར་ི་གནས་�ལ་དེ་ཡོལ་ཟིན་པའི་ེས་ལ་གནམ་�་དེ་ོར་ང་�་ེང་མོལ་མང་པོ་�ང་ཞིང༌། ང་�འི་
བསམ་པར་་དམར་ི་གནམ་�་ཡིན་ཤག་ས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་གནས་དེ་ལ་ལ་གཞན་�ས་
ང་གནམ་�་གཏོང་དོན་མེད་ཅིང༌། ་མིའི་གནམ་�་ཡིན་ན་ང་�་འ�ལ་ཆེད་མ་གཏོགས་ས་ལ་དེར་
ཡོང་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། གནམ་�་དེས་ང་�་མཐོང་བའི་གས་མཚན་གང་ཡང་བན་མ་སོང་ཡང༌། ང་�་
མ་མཐོང་བར་ཆ་ཞོག་ཐབས་མེད་བས་ང་�་གར་ཡོད་གར་འ�ོ་་མིས་ཤེས་ོགས་�ང་སོང་མ་པའི་ོ་
སེམས་འཚབ་འ�གས་ི་ངང་�་མ�ད་ལམ་བ�ོད་ས། འོན་ང༌། གནམ་�་གཞན་དག་མང་པོ་ང་�འི་
ེས་�་ཡོང་ན་མ་ང་�ས་�་ཁག་�ང་�་བཏང་ེ་ཁ་འཐོར་ིས་བོད་ཅིང༌། དེ་མིན་ཐབས་གཞན་གང་
ཡང་མེད། ངོས་བོད་ི་ས་ལ་གང་འ་ཞིག་�་བད་ང་་མིས་གནམ་�ས་འབོམ་འཕེན་པ་དང༌། ས་
མཐའ་བོར་ཉེན་ལ་བེན་དེ་ཡང་ངོས་ི་ལ་�་མ་བོད་ཐབས་མེད་ི་�་ེན་ཞིག་རེད།

ཉིན་ད�ང་མཚམས་ས་ག་ཅིག་�་ངལ་གསོ་དང༌། བཟའ་བ�ང་ཆེད་ད་ཙམ་ོད་རིང་�ང་འ�བ་ཆེན་པོ་
ལངས་ཏེ་ངལ་བ�ན་�ང༌། དེ་ནས་�་མ�ད་ིས་ིན་པར་མ�་འི་ོགས་ཐང་ཆེན་གངས་ིས་གཡོགས་
པའི་ནང་ེབས་ཤིང༌། དེར་གནམ་གཤིས་ངས་གཤིས་མིག་ཤེལ་མེད་པ་�ར་གངས་འོད་ིས་དཀའ་ངལ་
ར་ལས་ཆེ་བ་བཟོས་སོང༌།

ད་�ང་ལམ་འང་དཀའ་ངལ་ཅན་ལ་་ཐོག་�་ཉིན་གཉིས་བ�ོད་དེ་བོད་མི་ོད་ལ་ས་གནས་མང་མང་
ཟེར་བར་འོར། དེར་ོན་�་བཏང་བའི་ལས་ེད་པ་གཅིག་ང་�་�ག་ོད་ས་འ�ག་པ་དེ་ནས་ང་�་་གར་
ནང་བོད་འ�ས་་གར་ག�ང་གི་བཀའ་འོལ་�ང་བའི་གསར་འར་བཟང་པོ་གོ་ཞིང༌། ་གར་ི་དཔོན་
རིགས་ཡོད་པའི་ས་ེ་དང་པོ་�་ངས་མོར་ང་�འི་དོན་�་་ིག་ེད་པ་ཡང་ཁོང་ནས་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པ་
རེད། དེའི་�བ་མོ་ང་�་ོ་དལ་བ་�ང༌། ད་ཕན་ང་�ས་དགོང་ར་ི་གོས་ཙམ་མ་གཏོགས་ོན་ཆས་མ་�ད་
པར་ཉལ་བ་ཡིན། མང་མང་ནི་བོད་ི་ས་ེ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་བ�ོད་ལམ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེར་
ཁམས་པ་དང༌། དམག་མི་བ་ག་འགའ་ཤས་ནས་�ང་འགོག་གི་�་ིག་གང་�བ་ཡོད་པར་བེན། ང་
�ར་་མིས་གནམ་ཐོག་ནས་འབོམ་མདེལ་མ་འཕངས་ན། ོ་�ར་�་ང་�་འ�ན་བང་དང༌། བ�ོད་ལམ་



འགོག་ཐབས་མེད། ས་གནས་དེར་གནམ་གཤིས་�ག་ཤོས་ཤིག་�ང༌། འ�ལ་བོད་འདི་རེས་ི་�ར་ནང་
ཉལ་བ་ཡང་དང་པོ་ཡིན། ཆར་ཞོད་ཆེ་བས་ངའི་�ར་ནང་ཐིགས་པ་ག་གི་འ�ག ་ོའི་�་�ད་ག�མ་པར་
གཉིད་སད་�ང་བར་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ི་དེ་དག་�ར་ར་ན་�་མ་ས་ཞིག་�་ོ་ིས་ས་ང༌། འོས་
པོ་ཞིག་མི་འ�ག་པས་དེ་གར་�ག་�ར་ོད་དགོས་པ་�ང༌ཞིང༌། �ར་གཞན་ན་ོད་མཁན་�ར་ཡང་དཀའ་
ངལ་དེ་བཞིན་�ང་འ�ག ་་ོ་ཚ་ིང་མཚམས་ན་འ�ང་�ས་མི་བདེ་བ་ཞིག་�ང་ེ་ཉིན་ེད་མཚམས་
ནས་བཤལ་ནད་ཚབས་ཆེན་ི་ནད་བབས་ཇེ་�ར་སོང༌།

འདི་�བ་ངོས་ོད་ལ་ཁང་པ་�ང་�་ཞིག་ནང་གནས་ོས་ས་ང༌། དེ་ནི་ཤིན་�་དངོས་མི་གཙང་བ། ནང་
�་ག་མང་ཞིང༌། ཁང་པའི་འོག་ནས་ོ་�གས་ི་ད་དང༌། མགོ་ཐད་་གདང་ེང་ིམ་འི་ད་ཅོར་ཆེ་
ལ་བས་རེ་ཁོ་བོ་ཉལ་སའི་འིས་�་ཡང་ིམ་་འགའ་ཤས་�གས་ཡོང་གི་འ�ག་པ་སོགས་ིས་ང་
ངལ་བ�ན་བོན་མར་ར་ཏེ་དེ་�བ་གཉིད་སིམ་པ་ཡེ་ནས་མ་�ང༌། སང་ཉིན་་ོ་ཡང་གགས་བབས་
འ�ལ་བོད་མི་�བ་པ་་�་འ�ག ངོས་�ས་སེམས་གཉིས་ངལ་ི་གནས་བས་དེར་་གར་ནས་�ང་
འིན་གསར་འར་ཐོག་ངོས་་ལས་�ངས་ཏེ་བབས་མནར་�ག་པོ་�ང་�ལ་ཞིག་བཤད་ཐོས་�ང་བ།
དེས་ཁོ་བོ་དང་མཉམ་�་མེད་པའི་མི་�ར་སེམས་འཚབ་དངངས་ག་ཡོང་�་ཡང༌། ང་�ར་གནས་�ལ་དེ་
ར་�ང་མེད་ཅིང༌། འོན་ཏེ་ནད་མནར་དང་�ས་མ�ངས་�ང་བས་དགོད་ཤོར་པོ་�ང༌།

གལ་ཏེ་ངའི་ནད་བབས་ག་ེས་�ང་ན་ཡང་མང་མང་�་ཉིན་གཅིག་བཅའ་ོད་ིས་ང་�་མཉམ་�་་གར་
ལ་ཡོང་མཁན་དང༌། ིར་ལོག་ེད་མཁན་མས་གོ་བ�ར་ཐག་གཅོད་ེད་�་ཡིན་ཞིང༌། ིར་བཏང་བོད་
ན་སེར་་ལས་ེད་མས་མཉམ་�་ཡོང་�་དང༌། དམག་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་�་ིར་ལོག་ེད་�་ས། ་
མ་མས་་ས་ནས་ཐོན་བས་ནས་ངོས་གང་�་འ�ོ་ལ་དེར་ཡོང་�ར་ཐག་གཅོད་ས་པ་དང༌། ེས་མ་
�་ངོས་�ང་ོབ་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་�་ཕལ་ཆེར་རང་རང་གི་འདོད་པར་ཡང་་མི་གར་ཡོད་བར་
ིར་ལོག་གིས་ད�་འཐབ་�་མ�ད་�་ེད་འདོད་ཡོད་པ་རེད།

ི་ཉིན་་ོ་ཡང་ངོས་ནད་མནར་ིས་་བཞོན་མི་�བ་ང༌། བ་�ང་ཁམས་པ་དང༌། དམག་མི་�འི་
འགན་འར་ཡང་�་གཏོང་དགོས་པར་བསམས་ནས་ཐོན་�་ས། ཐོན་ཁར་ིར་ལོག་ེད་མཁན་�ར་
མཇལ་ཁ་དང༌། �ང་དངོས་ད་དེ་ཁོང་�ས་བན་ིད་མི་དམངས་ི་བདེ་དོན་�་བསམ་པའི་ིང་ོབས་
ལ་ཡི་རངས་ཤིང༌། ད�་ོགས་�་རང་ོག་ཁ་ཙམ་མིན་པར་ོས་བཏང་གིས་བོད་�ར་ཡིད་ོ་བ་དང༌། དེ་
ཉིན་རང་བོད་ས་བལ་ནས་གཞན་ལ་�་འ�ོ་�་ཡིན་པ་ོ་ཤིན་�་འེང་བ་ཞིག་གི་ངང་�་ོད་ཞག་ནས་
ཐོན་བོད་ས། ངའི་ེས་འངས་�ས་ཁོ་བོའི་�ས་ཁམས་དང་བ�ན་ཏེ་མ�་ཞིག་ཐོག་བོན་�ང་བ་དེ་ནི་



སེམས་ཅན་དལ་པོ་དང༌། གོམ་བ�ོད་ེད་ངས་ཟོ་བོ་ཞིག་འ�ག ་ང་�འི་ར་ི་འ�ལ་�གས་ར་མ�་
ེང་ཞོན་ཏེ་རང་ལ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན།

ས་མཚམས་དེར་བ�ོད་བས་དམིགས་བསལ་ི་གནས་�ལ་གཞན་དག་གང་ཡང་མི་འ�ག་ཅིང༌། ོགས་
ཕན་�ན་གཉིས་ཀའི་ལ་རོང་གི་གནས་�ལ་འ་བོ་འ�ག བས་དེར་�ས་མི་བདེ་བ་དང༌། སེམས་མི་
ིད་པ་བཅས་ི་ཁམས་ཉོག་པོ་ཞིག་�ང༌།། །།



.

ལེ�་བ�་ག�མ་པ། ད་་དང༌། མ་འོངས་པ།
༄༅། །ང་�་་གར་ས་གནས་�ོང་དང༌། �ོང་བལ་དག་�་རིམ་འོར་བས་བེ་ཞེན་དགའ་བ�་�ང་
བ་དེས་ང་�་ཚང་མའི་སེམས་�ག་མངོན་ར་པ་རེ་ཞིག་མ་སངས་ཐབས་མེད་་�ར་ར། ་ཐང་མེ་འཁོར་
གས་ལམ་�་འོར་�ར་ད་�ང་ཉིན་བ�ན་གཅིག་ཙམ་ལམ་བ�ོད་དགོས་ཐོག དེ་ཡང་མང་ཆེ་བ་་བ�ོད་
ེད་དགོས་ཤིང༌། ལ་འགའ་ཤས་ང་ག་དགོས་ི་འ�ག ལམ་བར་�་དེ་ོན་་གར་�་ཡོང་བས་ངོ་
ཤེས་ཡོད་པའི་་གར་ག�ང་ཞབས་པ་དག་�ག་འད་ིས་དགའ་བོ་�ང་ཞིང༌། དེ་ེས་ེ་ཤན་ལས་ེད་པ་
དང༌། དེ་་་གར་�་ཡོང་�ས་ི་ད་�ར་དེ་ཡང་འད་�ང༌། དེ་�ས་ིད་ོན་་ཞབས་ནེ་�་ནས་མཛའ་
བེའི་�ང་འིན་ཞིག་གནང་འོར་ནང༌། ང་དང༌། ལས་རོགས་�ས་ེད་ལ་དགའ་བ�་�་�་དང༌། ་གར་
�་ཐར་ཕེབས་�བ་པར་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ེད་དང༌། ེད་ི་་འཁོར་�་་གར་�་བ�གས་�འི་
མ�ན་ེན་ཇི་དགོས་ང་�ས་དགའ་�བ་�་�་ཡིན། ་གར་མི་མང་ནས་ེད་ལ་ར་བཞིན་�ས་བར་�་
�ར་ཐེ་�མ་མེད། འཚམས་འི་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འ�ག ངོས་ཏེ་�་�ར་མེ་འཁོར་བབས་�གས་�་འོར་
བས་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ི་�ང་འིན་ཆེས་མང་པོ་འོད་འོར་�ང་ཞིང༌། འཛམ་ིང་ས་གནས་གང་
སའི་གསར་འར་མཁན་�འི་་ཚབ་པ་དང༌། དཔར་འདེབས་ེད་མཁན་བ་ོར་ནས་ས་ཐག་རིང་པོ་དེ་
འར་ང་�ག་འད་ཐོག ལོ་དེའི་ལོ་�ས་ཉན་�་ཡོང་�ལ་བོད་པ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།

ཁོ་བོ་ཅག་གི་གནས་�ལ་ལ་འཛམ་ིང་ོགས་མཐའ་ནས་དེ་་�འི་དོ་ང་ས་པ་དེས་སེམས་འ�ལ་ཆེན་
པོ་ཐེབས་�ང་ཡང༌། ངའི་བསམ་�ལ་མས་གོ་ིག་ལེགས་པོ་ཞིག་ཟིན་མེད་པ་དང༌། བོད་�་ཡོད་པའི་ངའི་
མི་མང་�འི་དོན་�་བོད་�ག་རེ་རེར་ཡང་བསམ་གཞིགས་ནན་ཏན་ེད་དགོས་པ་ཡིན་བས་ེང་མོལ་
གང་ན་ཐོལ་�ང་གིས་བོད་ཐལ་ར་ན་མི་འ�ིགས་པས། དེབ་འདིའི་གཤམ་�་བོད་འགོད་ས་ཡོད་པ་
ར་ི་གནས་�གས་ེང་མོལ་འོས་འཚམས་རགས་བ�ས་ཤིག་བམས་པའི་ནང༌། སེམས་གསོ་ཇི་འོར་
དང༌། ་གར་ག�ང་གིས་དགའ་བ�་གནང་བ་སོགས་ལ་དགའ་བོ་�ང་�ལ་དང༌། ད་�ང་བོད་བོན་ལ་
བོད་�་མི་གསོད་ག་ོར་ི་ེན་ངན་རིང་མིན་མཚམས་ཆོད་ཡོང་རེ་ེད་བཞིན་ཡོད་�ལ་ིས་ཡོད། ཉིན་
གཉིས་ེས་པི་ཅིང་�་ེང་བོད་ཅིག་བཏོན་པའི་ནང༌། �་ལའི་་མའི་ེང་བོད་ཟེར་བ་དེ་ནི། ཡིག་ཆ་ིང་
ལ་དང༌། བོད་དོན་་འོར་ཅན། �ན་དང༌། �་གས་གང་བ་ཡིན་�ལ་དང༌། ཁོང་�འི་བསམ་ོགས་
ར་ན་་སའི་ལོག་ོད་པ་�ས་འིད་�གས། གོང་གི་ེང་བོད་ནི་ན་ནས་བོད་པ་མིན་པར། བཙན་
ལ་རིང་�གས་བཙན་འ�ལ་མཁན་�འི་བསམ་�ལ་མས་དེའི་ནང་བཏོན་འ�ག་ཅེས་བཤད་འ�ག



བས་དེར་་མིས་བཙན་ལ་རིང་�གས་པ་དང༌། ་བེད་རིང་�གས་པ་ཞེས་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་ེད་པའི་
�ས་བས་ཡིན། �ག་གིས་འཁོན་ནད་བཟོ་བ་་ཞིང༌། བདེན་པར་ཆ་འཇོག་མ་ས་ན་དེ་དག་བདེན་འེལ་
་�ར་མངོན་ིད། ་གར་ག�ང་གི་གཏམ་བོད་པ་ཞིག་ནས་དེ་ོར་ལན་འདེབས་གཟབ་ནན་ས་ཡོད་པ་
རེད། ་མིས་དོན་དང་མ་འེལ་བའི་ོད་�ག་�བ་མོའི་ལན་འདེབས་ེད་པར་བེན་དེ་འའི་ེང་ོད་ནང་
ངེད་རང་�གས་འདོད་མེད་ང་་མིས་བདེན་�ན་གོ་ོག་བོད་པ་དེར་ཉིན་ཤས་ེས་ངོས་ནས་གསར་
མཁན་�ར་ེང་བོད་གཉིས་པ་�ང་�་ཞིག་ས་ཏེ་ེང་བོད་ཐོག་མ་དེ་དག་ངེད་རང་གིས་བོད་པར་
གསལ་བགས་ས་པ་ཡིན།

་མིས་གཅན་གཟན་ས་མ་ར་ཟིང་འ�ག་དེ་ོར་�་�ང་ལ་ཁག་འདོགས་བོན་དི་ེད་པ་དེར་ཡང་
བར་ཧ་ལས་�ང༌། ཁོང་�ས་བསམ་ོའི་ནང་གི་བཙན་ལ་རིང་�གས་པ་དང༌། ་གར་ནང་གི་བོད་མི།
་གར་ག�ང༌། བོད་ི་དབང་�ར་བ�ད་�གས་པ་ཞེས་ངའི་ག�ང་ལ་འ�ེལ་བཤད་ེད་པ་བཅས་པར་�ས་
བས་འ་མིན་་�གས་�་བོན་འ�གས་ེད་ཅིང༌། རང་གིས་རང་ལ་བདེན་པ་ངོས་འ�ན་ེད་འ�ག་�བ་
ི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་�ས་བཅིངས་བོལ་གཏོང་�་ཡིན་�ལ་ཟེར་བའི་གང་ལ་བཅིངས་བོལ་གཏོང་བའི་
མི་མང་�ས་བཅིངས་བོལ་གཏོང་མཁན་ལ་དེ་འལ་ངོ་ོལ་ས་ཤིང༌། བོད་ི་དབང་བ�ར་བ�ད་
�གས་ནས་འལ་ང་་མིར་མ�ན་འེལ་ཆེ་བ་ས་པ་རེད།

ངེད་ཏེ་�་�ར་མེ་འཁོར་བབས་�གས་�་འོར་བས་་གར་ག�ང་ནས་ང་�་གནས་བས་ོད་ལ་མ་
�་རིར་འབོད་འིད་་�འི་དམིགས་བསལ་ི་མེ་འཁོར་�་ིག་གནང་འ�ག་ཅིང༌། མ་�་རི་ནི་ི་ལིའི་
ང་ོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་འདབས་�་ཡོད་པ་དེར་མེ་འཁོར་ནང་ཉིན་ཤས་བ�ོད་དགོས། ལམ་བར་མེ་
འཁོར་བབས་�གས་གང་ཡོད་སར་ཤིན་�་འབོར་ཆེའི་མི་མང་ནས་དགའ་འབོད་ེད་པ་དེ་ནི་བེད་ཐབས་
མེད་པའི་གནས་�ལ་ཞིག་�ང༌། དེ་ོན་་གར་�་ཡོང་བས་དགའ་བ�་ཇི་ས་ན་གསོས་�ང་བའི་ཐོག ་
ད་ལམ་ནི་རང་བཞིན་ི་མ་འར་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སེམས་འ�ལ་ཆེ་ཐེབས་ིས་�ག་བལ་བདེ་
བའི་ངོ་ོད་ཡིན་་ཞེས་པའི་བོད་ི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ང་ན་�ང༌། ཁོང་�་རང་བཞིན་བ་ོག་ཆེད་མིན་པར་
བོད་�་ཤ་ཞེན་ི་མ་པ་ཇི་ཡོད་ོན་པའི་ཆེད་�་ཡོང་བ་རེད་་

མ་�་རིར་འོར་ནས་འ�ིམ་འ�ལ་རིང་པོའི་ངལ་�བ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཐོག དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་ངང་ང་
�འི་དཀའ་ངལ་ོར་བསམ་གཞིགས་་�འི་གོ་བས་�ང༌། ་གར་ག�ང་གི་�་ིག་འོག་དྷ་རམ་ས་ལའི་
གནས་ཁང་གསར་པར་གནས་ོས་མ་ས་བར་མ་�་རིར་ལོ་གཅིག་ཙམ་བད་ཅིང༌། དེ་ནས་་གར་�བ་
ང་ས་ལ་�་ཡོད་པའི་དྷ་རམ་ས་ལར་་ན་ོད་ས་འ�ས་ལ་བེན་དེང་སང་འདི་གར་ོད་�ས་ཡིན།



ང་�་མ་�་རིར་འོར་ཏེ་མི་རིང་བར་་གར་ིད་ོན་་ཞབས་ནེ་�་ངེད་�ག་འད་�་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་དང་
ཡང་བར་ེང་མོལ་ན་རིང་�་�འི་གོ་བས་དེ་ལ་དགའ་བོ་�ང༌། ་ནག་ནང་བསམ་ཡོད་མི་་ཇི་ེད་
ཡོད་པས་བསམ་གཞིགས་ནན་ཏན་ིས་�ོས་མོལ་ཞིག་ཅིས་ང་ེད་ིད་མ་ེ་ི་་��་པའི་ནང་གསར་
འར་མཁན་ལ་གཏམ་བོད་མ་ས་བར་ངེད་ནས་་མི་�ང་ན་ལ་ེང་བོད་ིལ་བགས་གང་ཡང་
ས་པ་མེད་ང༌། བོད་ནས་བཙན་ོལ་བོད་མི་མང་པོ་རིམ་འོར་ིས་བོད་ི་གནས་�ལ་ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་�་
ར་�ལ་གོ་ཐོས་ིས་འཇིགས་དངངས་བེད་པའི་ཁར། ་མིས་བོད་ལ་བཙན་གནོན་་�ར་སེམས་ཐག་
གཙང་བཅད་ཟིན་པའི་མངོན་གསལ་ཇེ་ཆེར་ིན་ཏེ་ངོས་ནས་ེང་བོད་ནན་ཙམ་མི་ེད་མ�་མེད་�ང༌། པི་
ཅིང་ག�ང་ནས་ཁོང་�འི་་ཚབ་པས་ཇི་ེད་ད་�ང་ཤེས་ོགས་�ང་་ཡོད་མ་པ་དང༌། མའོ་�་�ང་གིས་
དེ་ལ་འདོད་མོས་ས་པར་ད་�ང་ཡིད་ཆེས་མི་�བ་�ལ་བོད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ལ་ིའི་�གས་པ་ཞིག་
ནས་བོད་ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་ོག་ཞིབ་ེད་�ར་་མིས་མོས་མ�ན་ས་ན་ང་དང༌། ངའི་ག�ང་
ནས་ཁོང་�ས་ཇི་བོད་ལ་མོས་མ�ན་ེད་�འི་བསམ་�ལ་ཡང་བཏོན་པ་ཡིན། ད་�ང་ཡང་ང་�འི་དབར་
ཕན་�ན་གཉིས་ལོའི་�ོས་མ�ན་ཞིག་འཇོག་འདོད་�ས་གཏན་�་ཡོད་ང་་མིས་བསམ་�ལ་དེ་ལ་ང་
ལེན་གཏན་ནས་མ་ས་པ་རེད།

གསར་འར་མཁན་ི་�གས་འ�་དེར་ངེད་ནས་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་ཁས་ལེན་མ་ས་ཤིང༌།
དེ་ར་ཁས་ལེན་མི་ེད་མཁན་ནི་ངེད་རང་ཡིན། དེ་ེས་མ་�་རིར་ལ་ིའི་ིམས་�གས་མཁས་པ་�ག་
འད་ེད་པའི་གོ་བས་ཐོག་མ་དེ་�ང་ཞིང༌། ཁོང་�ས་ང་ངེད་ི་བོད་�ལ་དེ་འ�ས་ལེགས་�ང་�ལ་
ག�ང་གི་འ�ག

ང་�འི་གནད་དོན་བདེན་འེལ་ཡིན་པར་ཐེ་�མ་མེད་ང༌། ཞི་�ོས་ིས་འ�ིགས་ཐབས་མ་�ང་ན་མཉམ་
འེལ་ལ་�གས་�་�་བལ་་དགོས་མི་ཡོང་ངམ་མ་པ་ཙམ་ལས། ོ་�ར་ཐག་གཅོད་གཏན་འཁེལ་
མ་ས་ང༌། ིམས་�གས་ི་དོན་གནད་འགའ་ཤས་གནད་གལ་ཇེ་ཆེར་ར་པ་རེད། ང་�་ཉེ་བའི་ཆར་
ཡང༌། མི་ལོ་བ�་ག་ག�མ་བཞི་ཙམ་རིང་རང་དབང་�་བད་ན་ཡང༌། ་མིས་་ནག་གི་ཆ་ཤས་གཏན་�་
ཡིན་�ལ་དང༌། གལ་ཏེ་དེའི་ངས་ེལ་ེད་�་ཡོད་ན་བོད་�་བཙན་འ�ལ་ས་པ་འདི་དག་་མིའི་ནང་གི་
ལས་དོན་ཡིན་པས་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནས་ཐེ་�ས་མི་�བ་ཅེས་ོད་འ�གས་ེད་ི་རེད།

ངེད་མ་�་རིར་ོད་རིང་ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པའི་�གས་པ་ནས་�ས་རབས་འདིའི་འགོ་ོད་ི་
ཆིངས་ཡིག་ཁག་ལ་ོག་ཞིབ་ས་པའི་ལོ་�ས་གོང་བོད་ཟིན་པ་ར། ཁོང་�ས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་
ས་གསལ་�། ང་�་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང༌། ་མིའི་བཀོད་�ས་འོག་ནས་



དངོས་དོན་ི་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་མ་ཟད། ིམས་དོན་ི་རང་དབང་རང་བཙན་ཡང་རེད་ཅེས་ཐག་
གཅོད་ས་འ�ག

དེ་ནས་ཁོང་�ས་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་ཞིབ་�ོས་ེད་བས་�ོས་མ�ན་དེར་མིང་གས་བཀོད་
པ་དེས་ང་�འི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ིས་ོད་ས་པར་མཐོང་ན་ཡང༌། མིང་གས་འགོད་མཁན་�ར་ོག་ཉེན་
དང༌། བོད་�་ག་ོད་ི་འཆར་འགོད་ེད་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བེན་ཁོང་�ས་མིང་གས་མི་འགོད་དབང་
མེད་�ང་�གས་ང་�ས་ོད་འ�གས་ེད་�བ། འོན་ང༌། ང་�འི་ོགས་�་ོད་ེང་གཞན་ཞིག་ེད་�་
ཡོད་པ་ནི། གཞན་ི་ག་�གས་དབང་འོག་�་�ད་དེ་མིང་གས་བཀོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་ཡོད་ཚད་ལ་ཚད་
འ�ན་མི་འཕེར་བ་ཡང་ཡོང་མི་ཤེས་པ་དཔེར་ན། དམག་འ�ག་ལ་ཕམ་�ང་ེས་ཕན་�ན་ཆིངས་འཇོག་
ེད་མཁན་ཡོད་པ་བཞིན་རེད། གལ་ཏེ་ཆིངས་ཡིག་དེར་ོགས་གཅིག་ནས་འགལ་འདས་ས་ན་ོགས་
གཞན་དེ་ིམས་ཐོག་ནས་ཁས་མི་ལེན་པ་ེད་�བ་ཅིང༌། དེ་ནས་་འ�ན་མེད་པར་འར་བ་ཡིན།

་མིས་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་དང་འགལ་འདས་ངེས་པར་ས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་ང་�ས་ངས་
ེལ་ེད་�བ་པ་ཡིན། ད་ཆ་ངས་�ོས་མ�ན་དེར་་འ�ན་མ་ས་བས་�ོས་མ�ན་མ་བཞག་ོན་ང་�འི་
གནས་ངས་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེར་གནས་ཡོད།

ང་�འི་གནད་དོན་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�་�་བར་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ོགས་གཉིས་ཀ་ལ་
�གས་འ�ས་ཁོངས་མེད་པ་དེ་ཡིན། ང་�་འ�ས་མི་མི་ེད་པ་ནི་�ས་ག་�་ར་ོད་ེད་�ར་དགའ་མོས་
ཡོད་པ་དང༌། ་མི་འ�ས་མིར་མ་ར་པ་ནི་ཕོར་མོ་སར་ཡོད་པའི་ཅང་ཀེ་ཤའི་ག�ང་དེ་འ�ས་མིའི་ཁོངས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ར་ཡིན་ན་ཡང༌། ངེད་ནས་བོད་དོན་འདི་དག་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་འ�ས་མི་�འི་
མ�ན་�་�་ཐབས་འགོ་འ�གས་ས་པ་ཡིན།

ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པའི་�གས་པ་ནི་ངེད་དམ། ཡང་ན་བོད་ི་་ཚབ་་�་མིན་ལ། ཁོང་�་ག�ང་
དང༌། ལ་ཁབ་ི་་ཚབ་ང་མ་ཡིན། ཁོང་�་ནི་ིམས་དཔོན་དང༌། ིམས་དོན་མཁས་པའི་�གས་པ་
རང་དབང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། ཁོང་�ར་བ་ོར་ེད་མཁན་ལ་ཁབ་་བ�འི་ིམས་དཔོན་ོང་ག་
�མ་�་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།

�གས་པ་དེ་འ�གས་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི། ིམས་�གས་མི་ཉམས་གོང་ོང་ེད་པ་དང༌། ིམས་
འགལ་ཇི་འ་ཞིག་�ང་ན་ཡང་འཛམ་ིང་ིམས་�གས་ི་བསམ་�ལ་འདོན་འ�ག་པའི་ཆེད་�་ཡིན།
�གས་པ་དེས་རང་གི་འགན་འར་བང་ེ་བོད་ནང་གི་གནས་�ལ་ོག་ཞིབ་ས་པ་དེ་ནི་ངེད་དགའ་ོ་ེད་
འོས་པ་�ང༌།



.

�གས་པ་དེས་བོད་དང༌། ་མི་གཉིས་ཀའི་ེང་བོད་རིགས་ལ་བག་ད�ད་ས་ཤིང༌། ལས་དོན་འདི་ོར་
མཁས་པ་འགའ་ཤས་བཙན་ོལ་བོད་མིའི་སར་ངོ་ག�གས་ི་ཞིབ་�་བཏང་ེ་ངས་ང་གོ་ཐོས་མ་�ང་བའི་
གནས་�ལ་འཇིགས་ང་ཅན་ཇི་ེད་ཁོང་�ས་ཤེས་ོགས་�ང་འ�ག མནར་གཅོད་ཚབས་ཆེན་བཏང་
�གས་ོར་ཕལ་ཆེ་བས་ོག་འདོད་ཡོང་�་མིན་པ་ར་ངེད་ནས་ང་ཞིབ་ཆ་བོད་�་མིན་ཞིང༌། ོགས་
�ང་ངས་པའི་�གས་པ་དེས་ཤེས་ོགས་�ང་བའི་བཙན་གནོན་ས་�གས་ོར་ནས་རགས་བ�ས་ཤིག་
ངའི་མི་མང་གི་ང་བདེན་མ�ན་ེད་�་བོད་ན། �གས་པ་དེས་ཞིབ་ོག་ེད་�གས་དང༌། ཐག་ཆོད་ཇི་
�ང་གནས་�ལ་ཞིབ་ཆ་ཁོང་�འི་ན་དེབ། <<བོད་ི་ི་དོན་དང༌། ིམས་�གས་>>ཟེར་བ་དང༌།
<<བོད་དང༌། ་ནག་མི་མང་དམངས་ག�་>>ཟེར་བ་གཉིས་ནང་ཞིབ་འཁོད་ཡོད་འ�ག

ང་�འི་མི་མང་ོང་�་བ�་ག་མང་པོ་དམག་ཐོག་དང༌། ཆེད་�་ེར་གསོད་ས་པ་དང༌། ཁོང་�ས་དམར་
པོའི་རིང་�གས་ལ་ངོ་ོལ་ས་ོགས་སམ། ད�ལ་ནོར་གསོག་འཇོག་ས་པའམ། གོ་སའི་གནས་ངས་
སམ། ཡང་ན། �་མཚན་ངས་འེལ་གང་ཡང་མེད་པར་བསད་ཅིང༌། �་མཚན་ག�་བོ་ནི། ཁོང་�ས་ཆོས་
ོས་མ་བཏང་བའི་ེན་ིས་ཡིན། ཁོང་�་ནི་མེ་འཕེན་ིས་བསད་པ་ཙམ་མིན་པར། བང་བེག། ང་ཤིང་
ལ་འགེལ་བ། གསོན་བེགས། �་བར། ས་བ�བས། ོ་བཀག ེ་བ�ར། ེ་འདོགས། �་འཁོལ་
འཐོར་བ། གསོན་ས། ནང་ོལ་འདོན་པ། ེ་གཅོད་སོགས་གསོད་�གས་ངན་པ་་�གས་ིས་བསད་པ་
ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་མང་པོ་ཞིག་ནི་ས་ལ་རང་རང་གི་མང་�གས་ི་མཐོང་སར་བསད་པ་རེད། ོག་གཅོད་
དེ་ར་ེད་བས་གཤིན་པོ་དེའི་་�ོགས་དང༌། ིམ་མ�ས་�་བ་�་འ�ག་གི་ཡོད་པ་ནི་�གས་པ་དེར་
གནས་�ལ་མིག་མཐོང་�ང་བའི་མིས་བོད་འ�ག ཕོ་མོ་�ག་ོང་གིས་གསོད་བས་དེའི་ནང་མི་�་བ་�་
འ�ག་པ་དང༌། �་�ག་�ས་རང་གི་ཕ་མར་མེ་འཕེན་ིས་གསོད་བ�ག་པའང་�ང་འ�ག ག་པར་་མ་
�ར་མནར་གཅོད་ག་པོ་བཏང་འ�ག ་མིས་ཟེར་ན། ་མ་�ས་ཐོན་བེད་མ་ས་པར་མི་མང་གི་ད�ལ་
ནོར་ཐོག་འ�་ཐབས་བེན་�ལ་ཟེར་ཞིང༌། ་མ་�་དང༌། ག་པར་�ས་བར་ེད་འོས་པའི་བ�ེས་�ས་
�ར་མནར་གཅོད་ག་པོ་མ་བཏང་གོང་ཐོང་གཤོལ་འཐེན་འ�ག་པ་དང༌། ཁོང་�ར་་བཞིན་ཞོན་པ་དང༌།
བང་བེག་ེད་པ། དེ་མིན་ངག་�ག་གི་ལམ་ནས་བོད་མི་�བ་པའི་ེད་ོད་ངན་པ་་�གས་ིས་དམའ་
འབེབས་དང༌། མནར་གཅོད་�ག་ོང་གི་ངང་ནས་གསོད་བས་ེད་�ས་�་འ�ལ་བན་ཏེ་འཆི་བ་འདི་
ལས་ོབས་ཤིག་ཟེར་བ་སོགས་ཆོས་ལ་ངན་ས་དམའ་འབེབས་་�གས་ས་འ�ག



མི་མང་གི་མ�ན་སར་དམར་གསོད་དེ་ར་བཏང་བ་ཙམ་�་མ་ཟད། བོད་མི་འབོར་ཆེན་བ�ན་འ�ག་དང༌།
གར་ཡོད་མི་ཤེས་པའི་ས་ལ་�་བཙན་འིད་ས་པ་དང༌། ཡང་ངལ་ོལ་དང༌། དཀའ་ོང་གི་འོག་�་ཡང་
འབོར་ཆེན་འདས་�ོངས་�་ར། �ག་བལ་དང༌། མནར་གཅོད་མ་བཟོད་པར་རང་ོག་གཅོད་མཁན་ཡང་
མང་པོ་�ང་འ�ག ེས་པ་འཇབ་དམག་མཁན་མས་རི་ལོགས་ོས་འ�གས་ས་པའི་�ད་མེད་�་�ག་
�ལ་�ས་མས་མེ་ཤིན་གྷན་འཕངས་ཏེ་བེབས་གསོད་ས་པའང་ཡོད།

�་�ག་ལོ་བཅོ་་ནས་མ་འར་ཡན་ོང་ག་མང་པོ་ཕ་མའི་ས་ནས་འིད་དེ་གར་ཡོད་མཐོང་ཐོས་མེད་པར་
ར་ཅིང༌། དེ་ལ་ངོ་ོལ་ེད་མཁན་�་བ�ན་འ�ག་དང༌། དམར་གསོད་བཏང་བ་རེད། དེ་ར་ས་ན་ཕ་
མས་ལས་ཀ་ལེགས་པོ་ེད་�བ་�་དང༌། �་�ག་�་་ནག་�་བཏང་ེ་ོབ་ོང་ལེགས་པོ་ེད་�བ་�གས་
་མིས་ཟེར་ི་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མི་ཕོ་མོ་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་པར་་མིས་ཁོང་�འི་ེ་ོ་འགོག་ཐབས་ས་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་
པ་དང༌། ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པའི་ོག་ཞིབ་པ་�ར་ཁོང་�་རང་མོས་ིས་་མིས་གཤགས་བཅོས་
ན་ག་ཅན་ས་�གས་བོད་འ�ག ཁོང་�འི་བོད་�ལ་དང༌། ་གར་ནང་གི་གཤགས་བཅོས་ེད་ངས་
མ་མ�ན་བས་�གས་པ་དེས་དེ་ར་�ང་བར་ཐག་གཅོད་ངེས་བན་ས་མི་འ�ག་ང༌། གཤགས་བཅོས་
ེད་ངས་དེ་དག་ེ་ོ་འགོག་ཐབས་མིན་པར་གནད་དོན་གཞན་ི་ཆེད་�་ཡིན་པའི་ངོས་འ�ན་ཡང་ེད་
�བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ིམས་དོན་མཁས་པའི་�གས་པའི་ན་དེབ་དེ་དག་བཏོན་ཟིན་པའི་ེས་ངས་ེལ་
གསར་བ་�ང་བར་གཞིགས་ན། �ོང་གསེབ་རེ་ང་གི་ཕོ་མོ་ཚང་མར་ེ་ོ་འགོག་ཐབས་ས་ཡོད་འ�ག

བོད་མི་མང་གི་ཐོག་�་དེ་་�འི་ིམས་འགལ་ས་པས་མ་ཚད། དགོན་ཁག་ོར་བཤིགས་དང༌། ་མ་
གསོད་བང༌། ་རིགས་མས་ངལ་ོལ་�་བལ་འདེད། བབ་ོམ་མ་དོར་ན་ོག་ཉེས་གཏོང་བ།
དགོན་པ་དང༌། ་ཁང་ོང་པ་�ར་དམག་མི་དང༌། ་�གས་ི་ོད་ལ་ེད་པ་སོགས་ིས་དགོན་པ་བ་
ག་མང་པོ་བོར་འཇིག་ས་འ�ག

ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པའི་�གས་པ་ནས་ངས་ེལ་མང་པོ་བ�་གསོག་ས་པའི་དོན་འས་�།
མིའམ། ལ་ཁབ་གང་�ང་ནས་མི་རིགས་་མེད་ཅེས་པའི་ིམས་འགལ་�ག་ཤོས་ཤིག་ས་པར་ངོས་
འ�ན་ས་འ�ག མི་རིགས་་མེད་ཅེས་པ་ནི། ལ་ཁབ་བམ། མི་རིགས། ཆོས་�གས་གང་�ང་གི་�གས་
པ་ཡོངས་ོགས་སམ། ཆ་ཤས་ཤིག་་བོར་གཏོང་�འི་འཆར་དོན་ལ་ཟེར། ་མིས་བོད་ནང་སངས་ས་
ི་ེས་འ�ག་པ་�་་མེད་བཟོ་ཐབས་ས་ངེས་ལ་ིམས་ཞིབ་�གས་པའི་ཐེ་�མ་གཙང་ཆོད་�ང་འ�ག ད་



ཆ་བསམ་གཞིགས་བས་་མིས་ིམས་འགལ་འདི་ར་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་མས་ང་�ས་མཐོང་
�བ། ཐོག་མར་་མིས་བོད་ཟ་འདོད་ེད་པ་དེར་�་མཚན་ག�མ་ཙམ་ཡོད།



.

དང་པོ། ང་�་བོད་�་ས་་ཆེན་པོ་ཡོད་ང་བོད་མི་ས་ཡ་བ�ན་བད་ཙམ་ལས་མེད། ་མི་ས་ཡ་��་བ་
ག་ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་རེ་ས་ཡ་མང་པོ་འཕར་ི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་�ར་�་གེའི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡང་
ཡོང་གི་ཡོད་པར་བེན་བོད་འདི་ཁོང་�་ོད་ལ་ས་ོན་་�ར་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། གནས་�ལ་དངོས་
ཡོད་ི་ཆ་ནས་ང་བོད་�་་རིགས་སོ་ནམ་པ་མང་པོ་གཞིས་ཆགས་ས་ཡོད་ཅིང༌། ནམ་ཞིག་་རིགས་
འབོར་�ངས་ཆེས་མང་པོ་དང༌། བོད་མི་�ང་�ར་ར་བའི་�ས་བས་ཤིག་ལ་དམིགས་ལ་འ�ན་ི་ཡོད་
པར་ཐེ་�མ་མེད། ད་འི་ཆར་བོད་མི་སོ་ནམ་པ་�་་མིའི་སོ་ནམ་པ་�འི་གནས་ངས་ལས་ང་�ག་པ་
བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ི་ལོ་�ས་ནང་�་གེ་�ང་བ་མེད་ང༌། ད་ཆ་བོད་�་�་གེ་ཚབས་ཆེན་ཡོད་འ�ག

གཉིས་པ། ང་�འི་ལ་�་ས་གཏེར་མང་པོས་�ག་པོ་ཡོད་ང༌། ང་�་འཇིག་ེན་ི་�་ནོར་ལ་ཧ་ཅང་འདོད་
ཆེན་མིན་བས་ད་ཕན་བེད་ོད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ་མིས་བོད་�་འ�གས་བན་་ཆེ་ས་�གས་ཟེར་
བ་བདེན་འེལ་ཡིན་ན་ཡང༌། དེ་དག་བོད་ཕན་ཆེད་མ་ཡིན་པར་་ནག་འོར་�ག་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ཡིན་པ་
རེད།

ག�མ་པ། ་མིས་ལ་མཚམས་རིས་མེད་རིང་�གས་ཞེས་པའི་བསམ་ོའི་འེར་སོས་འཛམ་ིང་ཡོངས་
ོགས་མིན་ན་ཡང༌། ེང་ཆེན་་ཤ་ཡ་གང་མོགས་མོགས་�་ཟིན་ིས་ཞེ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། བོད་ས་
བང་བ་ནི་དེའི་གོམ་རིམ་དང་པོ་དེ་ཡིན་�གས་ཁོང་�་རང་གི་ཁ་ནས་བོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ངེད་རང་
དམག་�ས་མཁས་པའི་ོགས་ན་ཡང་མེད་ཅིང༌། བསམ་ོར་དེ་དང་ང་ཐག་ཆེས་རིང་པོས་ཆོད་ན་ཡང༌།
་ཤ་ཡའི་ནང་དམག་དོན་ི་ས་ཆ་གནད་གལ་ཆེ་བ་བོད་་�་་ཡོད་བསམ་ི་འ�ག ་དེང་�ས་ི་མ�ན་
ཆའི་རིགས་ཡོད་ན་བོད་ི་རི་ལ་མས་བོར་བཤིགས་དཀའ་བའི་བཙན་ས་་�་ཡིན་ཞིང༌། ས་ལ་དེ་
ནས་་གར། འབར་མ། པ་ཀི་སི་ཏན། ོ་ཤར་་ཤ་ཡའི་ས་ལ་ཁག་�་དམག་བཀོད་ིས་འ�ན་བང་
དང༌། ང་�་་�ར་ཁོང་�འི་ཆོས་�གས་་བོར། ཆོས་མེད་ི་་ོད་བ་ེལ་བཅས་ེད་�བ། ་མིས་
བོད་ནང་གནམ་�་བབས་ཐང་བཅོ་བད་ཙམ་དང༌། ག་ཆས་ི་འཁོར་ལམ་་བ་་�་བཟོས་ཟིན་ཅིང༌། ་
གར་ནས་དམག་འཐབ་ེད་ིས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ི་ཡོད་བས་ཁོང་�འི་དམག་གི་ེན་གཞི་མས་་
བེད་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བ�་ཙམ་ི་གོང་་མིས་བོད་�་བཙན་འ�ལ་ཐོག་མར་ེད་བས་གནས་
�ལ་འདི་དག་ཕལ་ཆེར་ཁོང་�འི་བསམ་ལ་�་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། བས་དེར་ཁོང་�ས་ིམས་
མ�ན་�་བ�ས་ནས་བོད་�་བཙན་�གས་ིས་ཟ་བོད་�བ་པར་བསམ་ཞིང༌། ོག་དང༌། དཔལ་འོར་ི་



འ�ོ་�ོན་དང༌། ོན་བོད་ཇི་ེད་ཡོང་གི་ཡོད་ང༌། གོང་གི་�་མཚན་ག�མ་དང༌། ག་པར་ག�མ་པ་
དེར་བེན་ནས་ལས་དོན་འདི་དག་ལག་ལེན་མ�ག་ོང་ེད་དགོས་�ང་བ་རེད།

ངའི་མི་མང་དང༌། མི་མང་གི་རེ་འདོད་དམིགས་ལ་མས་བོར་བཤིགས་གཏོང་བཞིན་ཡོད་བས་ངེད་
རང་བས་བཅོལ་�་གནས་ོད་རིང༌། བོད་ནང་ཇི་ས་དང༌། དེང་བས་ཇི་ར་ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ོར་
མཉམ་འེལ་ལ་�གས་དང༌། དཔེ་དེབ་འདི་དག་བ�ད་འཛམ་ིང་་ཆེའི་མི་མང་ལ་ན་བལ་གཏོང་
�་དང༌། ང་�་མཉམ་�་རང་དབང་གི་ལ་�་ཐར་འོར་བོད་མི་�ར་བདག་ོང་ེད་�། མ་འོངས་པའི་
འཆར་འགོད་ེད་�་བཅས་པར་འར་བོན་་�་ཙམ་ཡིན།

ངོས་ནས་རང་ལ་གཞག་པའི་ེས་�་བ�ོད་དཀའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བ�ད་དང༌། ་དམག་གི་ཉེན་འཇིགས་
དཀའ་�གས་ཆེན་པོར་མ་ོས་པར་བོད་མི་ོང་ག་��་�་ག་ཙམ་ངེད་�་མཉམ་�་བས་བཅོལ་�་རིམ་
འོར་�ང་དང་འ�ང་�་དེ་མས་ལས་རིགས་གཅིག་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་དངོས་འེལ་མི་མང་གི་ཚབ་་�་
ཡིན། དེའི་ོད་�་ང་�འི་ལ་ན་ན་�གས་ཅན་ི་་མ་དང༌། མཁས་པ། ་རིགས་་ོང་ཙམ། ག�ང་
ཞབས་གང་འཚམས། �ང་རིགས་དང༌། དམག་མི། ོམས་�ང་སོ་ནམ་པ་མང་པོ། འོག་རིགས། ལག་
ཤེས་པ་སོགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�་ཕལ་ཆེ་བའི་བ�ོད་ལམ་ནི་ང་�་ལས་དཀའ་ངལ་དང༌། ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་�ང་
འ�ག ་འགའ་ཞིག་ནས་རང་གི་ནང་མི་མས་མཉམ་འིད་�བ་ན་ཡང༌། ིས་པ་མང་པོ་ལ་འེང་གི་ངལ་
�བ་འོག་འདས་�ོངས་ར་འ�ག། ེས་པ་མང་པོ་ཞིག་དམག་འཐབ་བས་རང་གི་�ང་མ་དང༌། �་�ག་
་མིའི་དབང་འོག་�་�ས་པ་དེ་ནི་�ག་བལ་ོན་མ་་�་ཡིན།

བཙན་ོལ་བ་དེ་མས་དེང་བས་་གར་དང༌། འ�ག འས་ོངས། བལ་ལ་བཅས་པར་ཁ་འཐོར་ིས་
གནས་འཁོད་ཡོད་ཅིང༌། ་གར་ནང་གི་མི་་�གས་ཆེ་བསམ་�ལ་འ་མིན་འགའ་ཞིག་ནས་ད�ས་ོབ་
གསོ་�གས་པ་ཞིག་བ�གས་ཏེ་་གར་ག�ང་དང་མཉམ་�་ང་�འི་མི་མང་ལ་རོགས་རམ་ེད་ི་ཡོད་པ་
དང༌། ལ་ོགས་འ་མིན་གཞན་དག་མང་པོའི་ང་ངས་ོབ་གསོ་�གས་ཁག་ནས་ད�ལ་དང༌། བཟའ་
བཅའ། ོན་གོས། ན་སོགས་ི་རོགས་རམ་ེད་བཞིན་ཡོད། དིན་ཇི་དང༌། ཨ་རི། ་སི་ི་ལི་ཡ། ནི�་
�་ལན་བཅས་ི་ག�ང་ནས་ང་�འི་བོད་�ག་�འི་ོབ་ོང་གི་དོན་�་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ོ་བྷི་
ི་ནམ་ག�ང་ནས་འས་ི་རོགས་རམ་གནང་འ�ག ཁོང་�ས་མས་གཟིགས་དེ་་�་གནང་བ་ལ་བཀའ་
ིན་ཆེ་ཞེས་�་�་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་ང་�་ཐོག་མར་ིང་འཇགས་ཡོང་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིན་�་ཆེན་པོ་
�ང༌། འོན་ང༌། ང་�ར་དགོས་མཁོ་ཆེ་ངེས་�ང་ན་མ་གཏོགས་�ས་ག་�་གཞན་ི་དགེ་ིན་ཁོ་ནར་
བེན་འདོད་མེད་ཅིང༌། རིང་མིན་རང་གི་ང་པས་རང་�ས་འདེགས་བོད་�བ་པའི་འདོད་པ་ཡོད།



དམིགས་ལ་འདིའི་དོན་�་ང་�འི་བོད་མི་�ས་གགས་བདེ་ཐང་ཕལ་ཆེ་བར་ལས་ཀ་འ�ལ་�ར་་གར་་་
ག�ང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་ཅིང༌། ་རིགས་འབོར་ཆེན་�ད་པའི་བོད་མི་མང་པོས་དེང་བས་ལམ་
བཟོའི་ལས་ོལ་ེད་བཞིན་ཡོད་ང༌། ་ཐང་ཚ་ོད་ཆེ་སར་ང་�་རི་ལ་ི་མི་རིགས་གནས་ོད་་�ར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་བས་་གར་ག�ང་ནས་དེ་ལ་དོ་འར་གནང་ེ་ང་�འི་ལ་དང་ཚ་�ང་ད་པར་ཆེན་པོ་
མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་�་གཞིས་ཆགས་ཡོང་ཐབས་ེད་བཞིན་ཡོད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་འདབས་�་ཡོད་པའི་
ོར་ིང་དང༌། ཌ་ལ་ཧའོ་སིར་བོད་མི་��་བ་ོར་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལག་ཤེས་ོབ་ོང་གི་བཟོ་་
བ�གས། མ་ཡེ་སོར་དང༌། ཨ་སམ་ལ་བོད་མི་བཞི་ོང་ཙམ་གཞིས་ཆགས་ས་ཐོག ད་�ང་འོས་པའི་ས་
གནས་གཞན་དག་འ�ལ་བཞིན་ཡོད། ིངས་བོད་མི་ན་�ས་�ར་ཤིང་གཅོད་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནམ་ི་
ལས་ཀ་དང༌། འོག་ལས་ེད་ཐོབ་ཡོང་�ས། གཞོན་�་ལོ་བཅོ་བད་ནས། ལོ་ཉི་�་་་བར་མས་ལ་དེ་
ོན་ང་�ར་མེད་པའི་འ�ལ་འཁོར་ི་ོབ་ོང་གང་�བ་ོད་ི་ཡོད།

ལོ་བ�་��་མན་ི་བོད་�ག་་ོང་ག་ཙམ་ཡོད་པ་ནི་ངེད་ལ་དམིགས་བསལ་ི་སེམས་འར་ི་བ་ཞིག་
ཡིན། �་�ག་མས་རང་ལ་དང་ཐ་དད་ི་ལ་�་ོ་�ར་ོ་འིད་བས་ན་པ་དང་མི་འ་བའི་དཀའ་
�གས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང༌། ཐོག་མའི་ཆར་གནམ་གཤིས་དང༌། ཟས་ོད་མ་མ�ན་པས་བོད་�ག་མང་པོ་
འདས་�ོངས་ར་འ�ག ཁོང་�འི་འོད་བེན་ཟབ་གཅེས་དང༌། �ས་ོག་བདེ་ོང་�བ་ཐབས་�་ང་�ས་
ཛ་གལ་ཆེན་པོས་ཐབས་ཤེས་ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་�འི་ོབ་ོང་ནི་ཤིན་�་གནད་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
བོད་ནང་ཡོད་པའི་�་�ག་�་་མིས་ཕ་མའི་ས་ནས་འོག་འིད་�ང་ན་ི་རིགས་�་གསོ་ོང་གིས་བོད་
མི་ནང་པ་མིན་པ་་�ར་བ�ར་བ་ང་�ས་ཤེས་ི་ཡོད། བོད་�ག་�ས་་མིའི་་ོད་ང་ལེན་མ་ས་པའི་
ོར་གོང་�་བོད་ཟིན་ང༌། �ང་ན་རིང་�གས་ན་རིང་གནས་ན་བོད་�ག་�ང་�་�་�ང་ན་ིས་
གསོ་ོང་འོག་ན་ལོངས་བས་�་ཡང་ཁོང་�་�ང་ན་�་མི་འར་མ་པ་ཡང་དོན་མེད་རེད། དེར་བེན་
མི་རབས་ེས་མའི་བས་དེང་�ས་་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་�ག་�་གནད་གལ་ཆེན་པོར་འར་�་དང༌།
ཁོང་�་ནི་ང་�ས་གཅེས་ོང་་འོས་པའི་ཆོས་ོད་ཞི་བའི་ས་བོན་་�ར་འར་ི་རེད།

ད་ཕན་རི་འདབས་ས་ལ་�་བོད་�ག་ཆིག་ོང་ཙམ་ལ་གཏན་ོད་ོབ་་བ�གས་ཟིན་ཅིང༌། ད་�ང་བོད་
�ག་ཡོངས་ོགས་ལ་ོབ་་འ�གས་�འི་�་བིགས་ེད་བཞིན་ཡོད། ོབ་འི་ནང་བོད་�ག་�འི་�ས་
འ�་གོང་ས་ཐོག། དངོས་འེལ་བོད་མི་བཟང་པོར་འར་བཞིན་ཡོད་བས་ཕ་མ་བཙན་ོལ་བ་�ས་ང་
རང་གི་�་�ག་ོབ་ར་འཇོག་འདོད་ཆེན་པོ་འ�ག ོབ་ཚན་ག�་བོར་བོད་ཡིག་དང༌། ཆོས། བོད་ི་ལ་
རབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དིན་ཡིག ཧིན་ཡིག། ཨང་ིས། འཛམ་ིང་ས་བཤད། ཚན་རིག་བཅས་ང་
ོབ་བཞིན་ཡོད།



ོབ་ལོ་མ་སོན་པའི་�་�ག་�ར་་གར་ི་གནམ་གཤིས་མ་འོད་པ་དང༌། བོད་�་མེད་པའི་ནད་རིགས་ི་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་�ང༌། ཕ་མ་�ས་ང་�་�ག་�ར་བདག་གཅེས་ཇི་བཞིན་མ་�བ་བས་ངེད་རང་ེར་ནས་
ཐད་ཀར་བ་ོང་ཐོག ་གར་ག�ང་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཁང་པ་གཉིས་གཡར་ོད་གནང་བ་དེར་�་གསོ་
ཁང་ཞིག་བ�གས་པར་ངེད་ི་གཅེན་མོ་ནས་འགན་འར་ེད་བ�ག་ཅིང༌། དེ་ལ་�་�ག་བད་བ་ོར་
འལ་�་ེལ་འོར་�ང་ེ་ེས་འས་མི་དམན་པ་�ང༌། གཅེན་མོ་དང༌། ཁོང་ལ་ང་ངས་ིས་རོགས་
ེད་མཁན་�ས་ིམ་ཚང་ཆེན་པོ་དེར་འལ་སེལ་དགོས་མཁོ་མས་ཐབས་ཤེས་གོ་ིག་ས་པར་མཁོ་�འི་
ཆ་ེན་ན་ཚང་གི་འདོད་ད�ར་ོད་ཐབས་རེ་ཞིག་མ་མཆིས་ང༌། ཁོང་�ར་མས་བེས་གཅེས་ོང་
དང༌། �ས་འ�་གོང་ས་�་འར་ཐབས་གང་ཡོང་ེད་�ས་ཡིན། ན་པ་�་རིམ་བཞིན་ོབ་་གཞན་
དག་�་བཏང་ེ་དེང་བས་དྷ་རམ་ས་ལར་བོད་�ག་�མ་བ་ོར་ཡོད།



.

་གར་ག�ང་ནས་ཁོང་�ར་བཟའ་བཅའ་གནང་ཞིང༌། ེར་མི་གཞན་དག་དང༌། ོབ་གསོ་�གས་པ་ཁག་
ནས་རོགས་རམ་འ་མིན་མང་པོ་ེད་ི་འ�ག

ལས་དོན་འདི་རིགས་�བ་པ་དང༌། ིད་ག�ང་གི་ོག་ིང་�ང་�་ཞིག་ཉར་གཅེས་ེད་པའི་དོན་�་ ༡༩༥༠
ལོ་འས་ོངས་�་བཞག་པའི་གསེར་དང༌། ད�ལ་ས་ཕག་མས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་�ང༌། དེ་མས་རིན་
བ�ར་ས་ན་ཡང༌། ང་དང༌། ངའི་ག�ང་ནས་བཙན་ོལ་བོད་མི་དང༌། མ་འོངས་པའི་བོད་ི་དོན་�་དགོས་
མཁོ་�བ་དགོས་པ་ཡོངས་ོགས་ེངས་པ་མེད། གནས་ལ་འ་མིན་གང་སར་འདི་ང་འ�་ཐབས་ལ་དོ་
གལ་ཆེན་པོར་བང་བ་ར་ངེད་དང༌། བཙན་ོལ་བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ནས་ང་�འི་ཆོས་ལ་དོ་གལ་ཆེན་
པོར་འ�ན་ི་ཡོད། ཆོས་ི་མཛད་ོ་མས་བོད་�་ཡོད་པ་ར་ེད་ི་ཡོད་ང༌། �་ས་�ན་�མ་�གས་
པ་ནི་འ�ང་མི་�བ། ར་ཕན་དེ་�ས་ཧ་ཅང་�་ས་ཆེས་གས་པས་ད་ཆ་�ང་ཟད་འ་བ�་ས་ན་ཡང་
ལེགས་པ་མེད་དམ་མ། ངེད་ནས་རང་གི་ཆོས་ི་ོབ་ོང་�་མ�ད་ིས་ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར། དེང་
�ས་འཛམ་ིང་གི་གནས་�གས་མས་ོགས་ཆེད་དིན་ཡིག་ལའང་ང་བོན་གང་�བ་ེད་ི་ཡོད། དེ་
ོན་་གར་�་ཡོང་བས་ིད་དོན་ེན་དབང་གིས་གནས་ོར་འོ་�ས་ར་པ་�ར་ད་ལམ་མཇལ་བོད་
ས་པ་མ་ཟད། ཡེ་�། ཧིན་�། འཇེན་སོགས་ི་་ཁང་འགའ་ཤས་�་ིན་པ་དང༌། ཆོས་�གས་གཞན་ི་
མི་་འགའ་ཞིག་དང་ེང་མོལ་བས་ཚང་མར་མ�ན་ོགས་ི་གཞི་ེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་དགའ་བོ་�ང༌།
ོར་གདན་དང༌། ཝར་ཎར་གནས་མཇལ་བས་བོད་ི་་རིགས་བ་དང་��་�་རེ་གཉིས་བེན་ོགས་�་
བ�བས། དེ་ནི་ངེད་ནས་བེན་ོགས་ེད་པའི་ཐོག་མ་ཡིན། དེང་�ས་བོད་ནང་སངས་ས་ིས་ག�ངས་
པའི་ཆོས་ལ་དམའ་འབེབས་ོན་འ�གས་ེད་པའི་བས་འདིར་སངས་ས་་དངོས་ིས་ཆོས་ག�ངས་
པའི་གནས་ལ་དེར་ངེད་ནས་བེན་ོགས་ོམ་ེལ་ས་པ་དེ་ནི་ཤིན་�་ལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་པར་བསམ་
�ང༌།

དེ་ར་མཛའ་�ོགས་མང་པོའི་རོགས་རམ་ལ་བེན་ནས་ངེད་དང་མཉམ་�་ཐར་ོས་�བ་པ་�འི་འ�་ཐབས་
འ�ིགས་ཙམ་�ང་ན་ཡང༌། བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བ་�ས་ཐོག་�་ཐར་ོས་མ་�བ་པས་ད་ཆ་ོས་པའི་གོ་བས་
ལ་ཏེ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་བ་ོགས་ི་བོད་ནི་ཤིན་�་ཉམ་ང་ཞིང༌། བེས་ོམ་ིས་མནར་བའི་བ�ན་ར་་
�ར་ར། ངེད་ནས་ཁོང་�འི་གནས་�གས་བེད་�་མི་འ�ག་པ་ཙམ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། བོད་ས་ཐག་
རིང་ཞིང༌། ལ་ཁག་གཞན་དག་�ར་ཡང་ཁོང་རང་�འི་དཀའ་ངལ་སེལ་�་དང༌། འཇིགས་ཟོན་ེད་དགོས་
པ་ཡོད་གཤིས། བོད་ི་གནས་�ལ་ནི་ལོ་�ས་ཙམ་�་�ས་ི་རེད་བསམ་མཁན་ཡོང་ིད་ང༌། བོད་ནི་



འཛམ་ིང་འདི་རང་གི་ཐོག་�་ཡོད་ཅིང༌། བོད་པ་�་ཡང་འ�ོ་བ་ོ་ཡི་མ་ད�ོད་དང་ན་པའི་ཚད་ལོང་གི་
མིའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་རིགས་རང་ལ་ཡང་ཤེས་རིག་ན་ོད་བཟང་ལ་མང་བ་ཡོད། ཁོང་
�ར་�ག་བལ་ཇི་�ང་ཡང་ཤེས་�བ། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་ེས་�་མི་རིགས་�་ཞིག་ལ་ཡང་འདི་འའི་
དཀའ་�ག་�ང་་ཡོད་མ་ཞིང༌། ད་�ང་དཀའ་�ག་དེའི་�ན་མ་ཆད་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་�་མ�ད་ཅིང་ཡོད་
པ་རེད། ་མི་ང་�འི་ལ་ནས་ིར་ལོག་མ་ས་བར་རམ། ཡང་ན། བོད་མི་རིགས་ཆོས་�གས་དང་བཅས་
་མེད་�་མ་ིན་བར་�ག་བལ་དེ་དག་�ན་ཆད་མེད་པར་ོད་ི་རེད། དེར་བེན་ང་�་བོད་ི་གནད་དོན་
འདི་དག་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�་�་འབོད་ིས་འཛམ་ིང་མི་མང་ལ་ན་བལ་�ས་ག་�་ེད་
བཞིན་ཡོད།

ལས་དོན་འདི་དག་ཇི་་�ར་�བ་དགོས་ངེད་རང་ནས་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད། བོད་མི་བསམ་�ོས་འདོན་
མཁན་�ས་ང་ཤེས་པ་དཀའ། ཐོག་མར་་གར་ག�ང་ནས་དེ་ར་མ་ེད་ཅེས་ོབ་ོན་�ང་ཡང༌། ངེད་
ནས་ི་ལིར་ཆེད་བོད་ཐོག་ག�ང་དང༌། ལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་་ཚབ་མང་པོར་གོ་བ�ར་ས་པ་ཡིན།
མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་འ�ས་མི་ཨར་ལན་ཌ་དང༌། མ་ལ་ཡ་ནས་ང་�འི་ན་�་མཉམ་འེལ་ལ་
�གས་ནང་�་བལ་གནང་ཞིང༌། ༡༩༥༩ ལོ་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�གས་ཆེན་ཐེངས་བ�་བཞི་པའི་
གོང་�་�ན་ལས་�གས་འ�ར་དེ་ོར་�གས་ཆེན་ནས་གོ་བ�ར་ེད་འོས་ཡོད་མེད་འོས་ཐོ་བ�ས་པར་བ་
ོར་བ�་གཅིག་དང༌། ངོ་ོལ་། བར་གནས་བཞི་བཅས་�ང༌། �་�འི་་ཚབ་ནས་�གས་འ�འི་ིགས་
ིམས་ལ་ོན་འ�གས་དང༌། ཅེ་ཀོ་སེ་ལ་ཝ་ཀའི་་ཚབ་པས་འོས་ཐོ་བར་བ�་དགོས་�གས་བོད་པར།
བ་ོར་བ�་གཉིས་�ང་ཞིང༌། ངོ་ོལ་ེད་མཁན་མ་�ང༌། བར་གནས་��་བཅས་�ང་འ�ག

དེར་བེན་གནད་དོན་དེ་དག་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�གས་ཆེན་�་གོ་བ�ར་ིས་འོག་�་བཀོད་པའི་�ོས་
ཆོད་ལ་མོས་མ�ན་ས་འ�ག ་�ོས་ཆོད་དེར་བ་ོར་ེད་མཁན་བཞི་བ�་ཞེ་་དང༌། ངོ་ོལ་ད�། བར་
གནས་ཉི་�་་��་བཅས་�ང་འ�ག ་ལ་ིའི་བསམ་�ལ་དེར་་མིས་བི་འཇོག་ན་�་ེད་པའི་རེ་བ་
�ང་ཡང༌། �ོས་ཆོད་དེས་མངོན་གསལ་ཅན་ི་�ས་པ་གང་ཡང་མ་ཐོན། ིམས་འགལ་ི་་ོད་མཚམས་
གཅོད་�བ་མིན་ཇི་ར་ཡང༌། དེ་ལ་ངོ་ོལ་ེད་པ་ནི་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཡིན། ལ་ཁབ་ཆེས་མང་པོས་ང་
�འི་�་དོན་ལ་བ་ོར་ས་པར་བེན་ང་�ར་ོ་ོབས་ཆེ་ེས་�ང༌། ང་�འི་གནད་དོན་�ང་དམག་ཁོངས་
�་ངོས་འ�ན་ེད་པ་ནི་ོ་ཕམ་ི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ད་འི་འཛམ་ིང་གི་གནས་�ལ་འདིར་དེ་ར་མ་
�ང་ཐབས་མེད་ང༌། དངོས་འེལ་ས་ན་དེ་ར་མེད་ན་ལེགས། གཞི་འི་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་ན།
བོད་�་བཙན་འ�ལ་ེད་པ་འདི་དག་་དམར་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་་མིའི་ིད་ག�ང་གོང་མ་�ས་ང་
བཙན་འ�ལ་དང༌། བཙན་འ�ལ་ེད་ཐབས་ས་འ�ག། ༡༩༣༠ ལོ་གོ་མིན་ཏང་ག�ང་གིས་དོན་འས་མ་



ིན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ས། ་ནག་དམར་པོའི་འོག་�ད་ེས་བཙན་འ�ལ་དེ་དག་་མེགས་ཅན་དང༌།
�ས་ན། བོད་མིའི་འདོད་ོར་མ་འཚམས་པ་ཇེ་ཆེར་ིན་པ་རེད། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནང་དམར་པོའི་
ལ་ཁག་གཞན་དག་ནས་་མིའི་་ོད་ལ་འདོད་བབས་�ང་བའི་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཡང༌། ་མི་དམར་པོར་
བ་ོར་མི་ེད་མ�་མེད་�་ར། �ོས་ཆོད་དེར་བ་ོར་འབོར་ཆེ་ཐོབ་པ་དེས་ངེད་རང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་
�ང་ན་ཡང༌། དེས་ཆོག་ཤེས་བེན་ཐབས་མེད། �ོས་ཆོད་དེ་དག་གཏན་འབེབས་བས་ལ་ིའི་ིམས་
དོན་མཁས་པའི་�གས་པའི་ན་�་གཉིས་ཐོན་མེད་བས། ལ་�གས་འ�ས་མི་�ས་་མིའི་་ོད་མ་
�ངས་པ་ཡོངས་ོགས་གསལ་ོགས་�ང་མེད་པའི་ཁར། ལ་ིའི་ིམས་དོན་ོག་ཞིབ་�གས་པས་བོད་
�་མི་རིགས་་མེད་ི་ིམས་འགལ་�ང་བར་ངོས་འ�ན་ས་�གས་ང་གསལ་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད།

༡༩༦༠ ལོ་ཨ་ཕ་རི་་ཤན་�གས་པ་ནས་ཕན་�ས་ཆེན་པོའི་�ོགས་རམ་ིས་དོན་གནད་འདི་དག་མཉམ་
འེལ་ལ་�གས་ི་�ོས་གཞིར་�ད་ཅིང༌། བས་དེར་�་བལ་གནང་མཁན་མ་ལ་ཡ་དང༌། ཐའི་ལན་
ཡིན། ེས་�་ཨར་ལན་ཌ་དང༌། ཨལ་སལ་བ་ོར་ནས་ང་མཉམ་�ོགས་ས་པ་རེད། འོན་ང༌། �གས་
འ�་དེ་བས་ཨ་ཕ་རི་ཀའི་གནས་�ལ་ཛ་གལ་ཆེན་པོར་ར་ཏེ་བོད་དོན་ེང་�ོས་མ་�ང་གོང་�གས་ཆེན་
�ོལ་�ས་�་ག�གས་པ་རེད། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནི་དཀའ་�ག་ོང་བའི་ལ་ཁག་གི་རེ་ོས་ེད་
ལ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་ིང་རང་གི་རེ་དོན་�བ་པའི་གཞི་་ཡང་ཡིན་པར་བེན། ང་�འི་གནད་དོན་འདི་
དག་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�་མ་བག་གསོན་གནས་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་�་མ�ད་ེད་བཞིན་ཡོད།
བོད་མི་�ས་་མི་དམར་བོའི་འོག་�་ོད་འདོད་གཏན་ནས་མེད་པ་ངེད་ནས་གསལ་པོར་ཤེས་ོགས་ཡོད་
བས་ི་ལ་�ར་བོད་དམར་པོའི་འོག་�་ོད་�འི་ཁས་ལེན་ེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་ེ་�་འ�ག་
འདོད་མེད་དོ། །

གང་ཡང་བོད་ར་བཞིན་གནས་ཐབས་མེད་ལ་ང་�ར་དེ་ར་གནས་འདོད་ང་མེད། ཡང་བར་འཛམ་
ིང་ལས་ལོགས་�་ོད་མི་�བ་ལ། ར་ི་ེར་གཞིས་ི་གནས་ངས་དེར་ཡང་འ�ོ་མི་�བ། ་མིས་
འགོག་ེན་མ་ས་གོང་ངེད་ནས་བཅོས་བ�ར་ེད་ིས་ོར་གོང་�་བོད་ཟིན། དེང་�ས་ངེད་བས་བཅོལ་
�་གནས་ོད་བས་འདིར་ིམས་�གས་མཁས་པའི་�ོགས་རམ་ལ་བེན་ནས་ོན་པ་སངས་ས་ིས་
ལེགས་པར་ག�ངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་དང༌། འཛམ་ིང་གི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གསལ་བགས་ི་་
དོན་གཞིར་བང་བོད་ི་དམངས་ག�འི་་ིམས་གསར་པའི་ཟིན་ིས་ཤིག་བཟོས་ཏེ་བཅོས་བ�ར་ེད་
ཐབས་ལག་ལེན་ེད་བཞིན་ཡོད། ལས་དོན་དེ་དག་ད་་ཡོངས་ོགས་མ་ཟིན་པ་ཟིན་འལ་དེ་ོར་ལ་
ིའི་མཁས་པའི་�གས་ེ་ཞིག་ལ་ོན་ཞིབ་ེས་བས་བཅོལ་�་ཡོད་པའི་བོད་མི་�་དང༌། བོད་ནང་གི་ངའི་
མི་མང་�ར་གང་�བ་ོན་འ�ེམས་ེད་ིས་ཡིན། དེ་ནས་ངའི་མི་མང་གི་་ཚབ་�གས་འ�་ཞིག་འདེམས་



བོའི་ཐོག། ང་�ས་རེ་འདོད་ེད་པའི་རང་དབང་གི་ལ་དེའི་དོན་�་གནས་བས་ི་་ིམས་ཤིག་གཏན་
འབེབས་ེད་པའི་རེ་འ�ན་ཡོད།

ན་ི་བསམ་པར་�ོས་�གས་གཅིག་འ�གས་འདོད་ཡོད་ཅིང༌། �ོས་�གས་དེའི་ནང་མི་མང་གི་་ཚབ་ཆ་
ཚང་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཟད། དགོས་མཁོ་དམིགས་བསལ་ི་་ཚབ་ང་ཡོད་དགོས། ིམས་�གས་གསར་
བཟོའི་རིགས་ལ་འ�ས་མི་མང་བས་མོས་ཤོག་ཐོབ་དགོས་ཤིང༌། ་ིམས་བཟོ་བཅོས་རིགས་ལ་འ�ས་མི་
བཞི་ཆ་ག�མ་ི་མོས་ཤོག་ཐོབ་དགོས། འདེམས་བོ་ེད་བས་་རིགས་ཐེ་བའི་ཡོངས་བ་ལོ་ཚད་ལོན་
པ་མས་ནས་ེད་དགོས་ཤིང༌། ང་�་མི་འབོར་མི་ཆེ་ཞིང༌། མི་མང་ོ་རིག་བ་བ་ཡོད་བས་ེད་ཐབས་
འདི་ལ་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་མ་རེད། ར་ཕན་ང་�འི་མི་མང་�ས་ིད་དོན་རིགས་ལ་དོ་ང་ེད་
ོང་བ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་ལོ་བ�འི་རིང་ཁོང་�འི་བསམ་�ལ་མང་པོ་འདོན་དགོས་�ང་བ་རེད།

་�ས་ནས་བོད་�་ཆིག་ིལ་ི་ལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཤིང༌། དེང་�ས་བོད་ག�ང་དང༌། མི་མང་གནས་
�ལ་གསར་པ་ཞིག་ཐོག་ེབས་ཡོད་བས་ད�ས་ག�ང་གི་�ས་�གས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས།
དངོས་�གས་ཅི་རིགས་ནས་ཕན་�ན་མི་མ�ན་པ་འ�ང་གཞིའི་ཤོག་ཁག་གསར་པ་བཟོ་�་དེར་འདོད་བབས་
མེད།

དེར་བེན་�་ལའི་་མས་བཀའ་ོན་�་འདེམས་བོ་ེད་�་དང༌། ཁོང་�ར་�ོས་�གས་ནང་འོས་ཤོག་
འཕེན་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད་ང༌། ེང་མོལ་ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། བཀའ་ོན་ིར་འཐེན་ེད་འོས་རིགས་ལ་
�ོས་�གས་ནས་རེ་འ�ན་བཏོན་ཆོག་ཅིང༌། དེ་ལ་�་ལའི་་མས་མོས་མ�ན་མ་�ང་ན དེ་ོར་ིམས་ཁང་
མཐོ་ཤོས་ི་བསམ་�ལ་ལ་གཉིས་ཀས་ོ་མོས་ེད་དགོས།

བཀའ་ཤག་ལ་ཇི་ཡོད་ི་�ང་ོབ་དང་ན་པའི་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་བོ་འ�གས་ེད་�། བཅའ་ིམས་
དང༌། ིམས་ཁང་གི་འ�ོ་�གས་་ིམས་�་འཁོད་�་ར། ལ་ཁབ་ི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ི་དོན་�་�་ལའི་
་མའི་མཚན་དབང་ིར་འཐེན་ེད་འོས་ེད་�།

�་ལའི་་མ་�ང་ིད་ི་བས་སམ། གཤེགས་�ལ། ལས་དོན་མི་འཕེར་བ། �་མཚན་གཞན་དག་ལ་
བེན་ནས་དབང་ཆ་བཤོལ་བ་བཅས་ི་རིང༌། �ོས་�གས་འ�ས་མི་ག�མ་གཉིས་ི་མོས་ཤོག་ཐོབ་པའི་མི་
�ངས་ག�མ་ནས་་བར་ཡོད་པའི་ལ་ཚབ་ན་�གས་ཤིག་བ�གས་ཏེ་ཁོང་�ས་�་ལའི་་མའི་ལས་
ཚབ་ེད་དགོས།

་ིམས་འདི་དང༌། འེལ་ཡོད་ི་་དོན་མས་དེང་བས་ཞིབ་འགོད་ེད་བཞིན་ཡོད་ང༌། མཐའ་མའི་
གཏན་འབེབས་ཡོང་�ར་�ས་ཐག་རིང་ཙམ་འགོར་�་མ་ཟད། ིང་དོན་མདོར་བ�ས་བཏོན་པ་དེ་ལ་ཡང་



འར་བ་ཡོང་ིད།

ད་�ང་ེད་�་མང་པོ་བད་ཡོད། བོད་ི་མི་མང་�ས་རང་གི་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་འདོན་དགོས། ིད་
ག�ང་ནི་མི་མང་གི་རེ་འདོད་དང༌། �ོགས་རམ་ལ་བེན་དགོས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ངཻད་རང་ནས་མི་མང་
གི་རེ་འདོད་�བ་�་ལས། དབང་ཆ་དང༌། �་ནོར་ི་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད། ང་�་�ན་མོང་ནས་ཆོས་ི་
ལམ་ོན་དང་འེལ་བའི་བསམ་�ལ་དེ་་�་བང་ན་དཀའ་ངལ་ཡོངས་�་སེལ་ཏེ་དེང་�ས་ི་འཛམ་ིང་
འདིའི་ཐོག་གནས་པའི་བོད་གསར་པ་དེར་ར་ཕན་བོད་ལོགས་�་ོད་པའི་གནས་བས་་�འི་བདེ་ིད་ི་
འ�་བ་ག་དང་བཅས་པ་ལོངས་�་ོད་�བ་�ར་ཐེ་�མ་མེད། དེ་མས་ནི་མ་འོངས་པའི་གནས་�ལ་ཡིན།
འདས་པའི་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་ན་འ�་མེད་ཞི་བའི་ལག་ལེན་མཐའ་འོངས་ས་པ་དེར་ོ་འོད་ཆ་
ཙམ་མེད། ང་�ས་ཆོས་བཞིན་ོད་དགོས་པ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་བས་ིད་�ས་དེ་ལས་གཞན་�་
བ�ར་ཐབས་མེད་ཅིང༌། མི་མང་ནས་ངེད་དང་མཉམ་�་ིད་�ས་འདི་རང་ལག་ལེན་ས་ཡོད་ན་ད་འི་
གནས་�ལ་ལས་ལེགས་ཙམ་འ�ང་ིད། ང་�འི་གནས་�ལ་ནི་འགལ་ཉེས་མེད་པའི་མི་ཞིག་ོར་�ང་
དམག་མིས་འ�ན་བང་ས་པ་་�་ཡིན། མི་དེ་�ས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་�ག་ཡོད་བས་དེས་ོལ་
ོད་ས་ང་འལ་�་ཐར་བ་དཀའ། དེ་བས་ཁ་རོག་�་ིན་ཏེ་ང་བདེན་ི་ངས་ེལ་ས་ན་མཐར་�ག་
ལེགས་པ་ཡོང་�་ཡང༌། བོད་ནང་དེ་ར་ེད་མ་�བ། ངའི་མི་མང་ནས་་མིའམ། ཁོང་�འི་་ོད་བཟོད་
འར་མི་�བ་པའི་ཐོག ་ོལ་ོད་ེད་པའི་བསམ་�ལ་ོག་དཀའ་བར་ར་པ་རེད།

ང་�འི་ལ་ནང་་མི་ནས་ཆེས་མ་�ངས་པའི་ོད་�ལ་ངན་པ་ཇི་ེད་ལག་ལེན་ས་ཡོད་ང༌། རང་ངོས་
ནས་་རིགས་མི་མང་ལ་ག�ག་སེམས་འ�ན་ི་མེད་ཅིང༌། མི་རེ་ང་གི་་ོད་ོར་ལ་ཁབ་དང༌། མི་
རིགས་ཤིག་ལ་ཁ་གཡོགས་ེད་པ་ནི་་བར་ི་ག�མ་མི་འོས་པའི་་བཞག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད། ་རིགས་ནང་མི་བཟང་པོའི་�ས་མང་པོ་ཡོད་པ་གོ་ོགས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ར་་རིགས་ནང་ཆེས་
བཟང་པོ་དང༌། ཆེས་ངན་པ་གཉིས་འ�མས་དེ་་�་འཛམ་ིང་ནའང་་ཡོད་མ་པ་ཡང་�ང༌། དམར་པོའི་
རིང་�གས་སམ། ་ནག་ནི་ང་�འི་ད�་མ་ཡིན་ཞིང༌། ང་�འི་ད�་ནི་་མི་དམར་པོ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡིན།
བོད་ནང་གི་ོད་�ལ་ཐབས་གས་དེ་དག་ནི་ོག་གཅོད་ི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ེགས་པས་ོས་པའི་་
རིགས་དམའ་ཤོས་ི་དམར་པོའི་ཏང་མི་དང༌། དམག་མི་�ང་ཤས་ཤིག་གིས་ས་པ་ཡིན། ཁོང་�འི་་ོད་
ཇི་་བ་་རིགས་ཕལ་མོ་ཆེས་ཤེས་ན་ཤིན་�་ངོ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་ཡང༌། དེ་ར་ཤེས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཁོང་�ས་ིམས་འགལ་ཇི་ས་ི་ལན་�་ང་�ས་ང་དེ་བཞིན་ིམས་འགལ་ེད་མི་�ང༌། ང་�ས་ལས་�་
འས་ལ་ཡིད་ཆེས་ི་ཁོང་�་ེ་བ་གཞན་�་མི་བཟད་པའི་ངན་འ�ོར་མ་ིང་བར་གཏན་བདེར་འགོད་པའི་
�ོགས་ཕན་�བ་དགོས་པ་ངེད་ཅག་གི་ལས་འར་ཡིན། ་མིའི་དམར་པོའི་རིང་�གས་ད་ཕན་ལོ་བ�་



གཉིས་ཙམ་གནས་པ་དང༌། ང་�འི་སངས་ས་ི་བན་པ་ནི་མི་ལོ་ཉིས་ོང་་བ་ག་ཙམ་གནས་ཟིན་
ཅིང༌། ད་�ང་གནས་ན་ལོ་ངོ་བ་ག་ཉི་�་བལ་བ་ཡོད་པ་བན་པའི་གནས་ཚད་སངས་ས་རང་ཉིད་
ིས་བཀའ་བཞེས་གནང་བ་ནས་ཤེས་�བ།

དེང་�ས་ག་ཆས་ི་�ས་�གས་ཤིན་�་ཆེ་བའི་གནས་བས་འདིར། ེ་བོ་ཕོ་མོ་མཆོག་དམན་རང་རང་
ིམ་ཚང་གི་འ�་ཐབས་�ན་�མ་�གས་པ་མས་ནི་དེ་དག་ན་གནས་ཡོང་བ་དང༌། �་�ག་མས་བདེ་
ིད་ངང་འཚར་ལོངས་�བ་པའི་རེ་ོན་ེད་�་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་རང་རེ་་�ར་ིམ་ཚང་ོར་
བཤིགས་ར་པ་མས་ནི་རེ་ོན་དེ་བས་ཆེ་ཙམ་ེད་དགོས། ིང་པོ་མི་ཚང་མར་ཡིད་ི་བདེ་བ་ཐོབ་དགོས་
པ་དེ་ཡིན། ངེད་ནས་བོད་མི་�འི་ིང་ོབས་དང༌། འ�ོ་བ་ཡོངས་ི་ིང་ལ་གནས་པའི་ང་བདེན་ལ་
དགའ་བའི་�ས་པ་མཆོག་ག�མ་ི་�གས་ེ་ིན་བས་བཅས་ལ་རེ་ོན་དང༌། ཡིད་ཆེས་ེད་བཞིན་ཡོད།།
།།



.

ཁ་ོན་དང་པོ། ནང་པའི་ཆོས་ི་གནས་�ལ་ས་བཅད།
༡ �་འདིར་ོས་ང་ཆོས་དགོས་པ།

རང་རེས་ཆོས་ེད་དགོས་པ་ཡིན་པའི་�་མཚན་ནི། �་འདིའི་དངོས་པོ་ཡར་ས་ཇི་ཙམ་ཡོད་ང༌། དེ་གཅིག་
�ས་གཏན་ི་བདེ་བ་ེང་ངེས་ེད་མི་�བ་ཅིང༌། ཡར་ས་ི་འཕེལ་བ་ཇི་ཙམ་�ང་བ་དེ་འར་མི་མས་
དངངས་ག་དང༌། འཇིགས་ང་གིས་ཉིན་མཚན་ེལ་ཏེ་ོད་དགོས་པ་འདི་རང་རེད། རིག་གསར་ི་ཤེས་
ཡོན་ཡར་ས་ིས་་རབས་ི་མི་མས་ནས་བས་གནས་�་འ�ན་པའི་་བའི་ཁང་བཟང་སོགས་�་
བོད་པ་དང༌། ་བའི་རང་�ང་གི་�ས་པ་མས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་�ར་ཞབས་འདེགས་�་བའི་ཡོ་ད་
�་བ�ར་བ་ཡོང་ིད་ང༌། དེ་དག་གིས་མཐའ་མ་འཛམ་ིང་གི་ད�་གཉིས་པ་ཞིག་ཡོང་བཟོ་ཡོད་པ་རེད།
གང་ར་འདི་འའི་ལས་ཐབས་ིས་མི་མས་ལ་གཏན་ི་བདེ་བ་མཐར་ིན་པ་ཞིག་དང༌། གཏན་ཆགས་
པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད། དེ་དག་ནི་ི་�ས་ི་�ར་བ་བདེ་བ་འེན་ེད་ཙམ་ཡིན་པས་དེའི་ེན་
ིས་སེམས་བདེ་ན་�་རེ་བས་རེ་འ�ང་ཡང༌། གཏན་ཆགས་པར་གནས་མི་�བ། དེས་ན་སེམས་ཁོ་རང་
གི་ེང་�་བདེ་བ་ཞིག་བཅོལ་�་�ང་ན་�ས་པོའི་ངལ་�བ་ན་�་འ�ོ་བའང་ཡོད་པ་མཐོང་ཆོད་ར་རེད། དེ་
་�་འ�ང་བ་ནི་ཆོས་ི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་བཀལ་ཏེ་སེམས་ལ་བཟོ་་བཟོ་�་འདི་རང་ཡིན། ལར་�་
འདིའི་བདེ་བ་གདེངས་འཁེལ་བ་ཞིག་འ�ང་བའང་ཆོས་ལ་བེན་ནས་ཡོང་དགོས། དེ་ཡང༌། བདེ་�ག་ཆེ་
�ང་ཇི་འ་ཞིག་ཡིན་ང་འལ་ི་ིའི་ེན་དེ་གཅིག་�་མིན་པར་ནང་�་ཡང་�་ཞིག་ཡོད་དགོས། དེ་ནི་
སེམས་ེང་�་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ི་�ས་པའམ་བག་ཆགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་�ས་ཅན་�་ཡོད་ཙ་ན་
ིའི་ེན་དེ་འད་མ་ཐག་�་�ས་པ་དེ་སད་དེ་བདེ་�ག་གི་�ར་བ་འ�ང་བ་ཡིན། �ས་པ་དེ་མེད་ན་ིའི་ེན་
མང་པོ་གང་འ་ཞིག་ཡོད་ང་བདེ་�ག་འཕར་འ�བ་འ�ོ་ཤེས་ཐབས་མེད། དེ་འའི་�ས་པ་དེ་ར་
བསགས་པའི་ལས་ིས་བཞག་པ་ཡིན། དེས་ན། འས་�་�ག་བལ་ཅི་འ་ཞིག་ཡིན་ང་ཐོག་མར་རང་
གི་སེམས་མ་�ལ་བས་་བ་ངན་པ་ཞིག་ས་ཏེ་ལས་ཤིག་བསགས། དེའི་�ས་པ་སེམས་ེང་�་བཞག་པ་
ར་ེན་དང་འད་�ས་�ག་བལ་ོང་བ་ེ། མཐར་ག�གས་ན་སེམས་ལ་�ག་ཡོད། �་མཚན་དེས་ང་
ཆོས་མེད་པར་སེམས་མི་�ལ། དེ་མ་�ལ་བས་ལས་ངན་པ་གསོག དེས་�ད་ེང་�་�ས་པ་བཞག་པ་ལ་
བེན་ནས་འས་�་�ག་བལ་བེད་ཡོང་བ་དེ་འ་ཡིན་ནོ། །

༢ �་ི་མར་ོས་ང་ཆོས་དགོས་པ།



སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེ་བར་�ས་ེན་ཡོད་ཅིང༌། གནས་འགའ་ཞིག་ན་སེམས་ཁོ་ན་ལས་མེད། �ས་སེམས་དེ་
གཉིས་ཀར་ཉེར་ལེན་ི་�་རེ་ཡོད་པའི་�ས་ི་ཉེར་ལེན་ི་�་མངལ་ེས་ལ་མ�ན་ན་ཕ་མའི་་ག་ལ་
�ག དེ་བཞིན་སེམས་ལ་ཡང་ཉེར་ལེན་དང་རིགས་འའི་�་ཡོད། �་འདིའི་སེམས་ི་རིགས་འའི་�ན་ི་
ཐོག་མ་ནི་ཕ་མའི་་ག་ད�ས་�་ཉིང་མཚམས་ར་མ་ཐག་པའི་སེམས་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ས་�ན་ོན་མ་
ཞིག་ནི་ངེས་པར་ཡོད་དགོས། �་མཚན་ནི་ིའི་དངོས་པོ་སེམས་�་འར་མི་ིད་ལ། སེམས་ིའི་དངོས་
པོར་འར་མི་ིད། སེམས་དེའི་ས་�ན་ཡོད་དགོས་ན་ངེས་པར་ཉིང་མཚམས་མ་ར་གོང་གི་སེམས་དེ་
ཡིན་དགོས། དེས་ེ་བ་ོན་མ་འ�བ། དེ་འའི་སེམས་དེ་�ན་གཅིག་ཡིན་པའི་�་མཚན་ིས་མ�ན་ེན་
ཚང་བའི་མི་དང༌། �་�ག་འགའ་ཤས་ནས་ེ་བ་ོན་མ་ན་པ་དེང་�ས་ང་ཡོད། ར་ི་ལོ་�ས་ངས་
མའི་ནང་ཡང་ེ་བ་ོན་ན་མང་�་�ང༌། �་འས་ཞེས་པ་ཐ་དད་ཡིན་ང༌། ངེས་པར་ཆ་མ�ན་ི་འེལ་
བ་ཡོད་དགོས། དཔེར་ན། �ས་ནི་རེག་། དིབས། ཁ་དོག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་དེའི་ཉེར་ལེན་ི་�་ཡང་དེ་
འ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ལ། སེམས་ལ་དིབས་སོགས་མེད་པས་ཉེར་ལེན་ི་�་ཡང་དེ་་�་དགོས། ས་བོན་
རོ་མངར་བ་ལས། འས་�་དེ་མ�ན་འ�ང་བ་་�། དེས་ན་གགས་མེད་སེམས་ི་ཉེར་ལེན་ི་�ར་
གགས་ཅན་ཕ་མའི་་ག་འཇོག་མི་�བ། རིག་པ་འདི་སོགས་ལ་བེན་ནས་ེ་བ་་ི་ངེས་པར་འ�བ།
དེས་ན་ེ་བ་ི་མ་ཞིག་ཡོད་ིན་དེར་ཕན་པ་ཆོས་ཁོ་ན་ལས་མེད་པ་ཤིན་�་གསལ་པོ་རེད། དེ་མས་ཆོས་
དགོས་པའི་�་མཚན་ཡིན།

༣ ཆོས་�་�གས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་གི་ནང་ཆོས་ཏེ། དེའི་ོན་པའི་ོར།

འཛམ་ིང་འདིར། ནད་་གཅིག་ལ་ན་མང་པོ་ཡོད་པ་བཞིན། མིའི་རིགས་སོགས་འ�ོ་བ་ན་ི་བདེ་བ་
�བ་པའི་ཐབས་�་ཆོས་�གས་མང་པོ་ཡོད། དེ་དག་རང་རང་ལ་ཆོས་�གས་ི་�ལ་དང༌། བོད་�ལ་མི་
མ�ན་པ་ཡོད་ང༌། དེ་མས་ིས་�བ་པ་པོ་རང་ཉིད་ི་ོ་ག�མ་ཡ་རབས་བཟང་པོར་བ�ར་བ་དང༌།
དམིགས་ལ་བཟང་པོར་དམིགས་པ་ནི་གཅིག་མ�ན་རེད་བསམ་ི་འ�ག ་�ན་དང་་མ་སོགས་ངག་གི་
ལས་དང༌། ་གསོད་སོགས་�ས་ི་ོད་པ་ངན་པ་མས་ེད་མི་�ང་བར་ོན་པ་སོགས་ན་མ�ན། ོ་
ཕམ་པ་ཞིག་ལ། ལོ་�ས་ནང་བས་རེ་ཆོས་�གས་པ་ཕན་�ན་ང་ོད་ི་གནས་�ལ་�ང་བ་དེ་ར་མི་
འོང་བའི་འདས་པ་ཡིན་ན་ལེགས། ཆོས་�གས་པ་�་མ�ན་པོ་ེད་�་ངེས་པར་�བ་པ་ཡིན། ིར་དེང་�ས་
ཆོས་ཙམ་ཡོད་མེད་ི་ོགས་གཉིས་ཡོད་�ས་འདིར་རིས་མེད་ི་ཆོས་པ་�་མཉམ་མ�ན་ེད་གལ་ཆེ། དེ་
ཡང་ང་སེམས་ིས་མ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་མ�ན་ེད་པ་དེས་ཆོས་�གས་པ་�ར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ཆོས་མེད་པ་�ར་ཡང་འལ་ན་ི་ཕན་བདེ་�བ་ཆེད་ཡིན་ཏེ། ཁོང་�འི་ང་དོར་གནས་ལ་ོངས་པའི་མི་
ཤེས་པ་སེལ་ཏེ་གཏན་བདེའི་ལམ་�་འགོད་ཐབས་ཡིན། དེར་བེན་ངས་ཆོས་�གས་ཚང་མར་དམ་�ག་འོ་



�་གཅིག་འེས་ཡོང་བའི་རེ་གསོལ་�་�་ཡིན། ཆོས་�གས་པ་ཕན་�ན་གཅིག་ིལ་ཆེད་ཕན་�ན་གནས་
�ལ་ཤེས་ོགས་�བ་དགོས། དེའི་དོན་� ཁོ་བོས་བོད་ི་ནང་པའི་ཆོས་ོར་གནས་�ལ་མདོར་བ�ས་ཤིག་
བོད་�་ཡིན། དེ་ལ་གནས་�གས་བོད་དགོས་པ་ཞིག་ནི། དེང་�ས་བོད་ཡིག་ནང་གི་ཆོས་�ག་ཚང་མ་
དིན་ཡིག་�་ཐད་དོན་བ�ར་བར་དཀའ། དིན་བོད་གཉིས་ཀའི་ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐོ་གཉིས་འ�མས་ཅན་
ཡང་དཀོན་ཞིང༌། ཞིབ་ག�གས་ེད་སའི་ོན་བ�ར་ངས་དག་རིགས་ང་ཆེར་མ་མཐོང༌། ོན་ཆད་དིན་
ཡིག་ཐོག་བ�ར་ིས་ེད་པོ་དག་བསམ་ོར་གཉིས་དགེའི་ལག་ེས་གང་ལེགས་ང་ལམ་རོབ་ཙམ་ལས་
གོ་དོན་གཏིང་ཟབ་བ�ར་ིས་མ་�བ་པར་མངོན་ཞིང༌། འོན་ང༌། ིན་ཆད་དཀའ་ངལ་འདི་དག་རིམ་སེལ་
ིས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཆོས་ི་གོ་དོན་གཏིང་ཟབ་མས་དིན་ཡིག་ཐོག་བདེ་ག་�་བ�ར་ིས་�བ་པའི་རེ་བ་
ཡོད། དེ་འི་གནས་�ལ་འོག་ཆོས་ོར་འདི་དག་ང་དིན་ཡིག་�་ི་བ�ར་བདེ་ཆེད་གོ་་རགས་བ�ས་
ཙམ་ཞིག་བོད་�་ཡིན། ང་�འི་ོན་པ་སངས་ས་�་�བ་པ་ནི་བལ་པ་འདིར་སངས་ས་ོང་་ཡོད་
པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། སངས་ས་དེ་མས་ཐོག་མ་ནས་སངས་ས་མིན་པར་ང་�་་�འི་སེམས་ཅན་
ཡིན། �ས་སེམས་གཉིས་ལས་སེམས་ག�་ཆེ། �ས་ངག་ནི་སེམས་ི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན། འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་མས་སེམས་ི་རང་བཞིན་ལ་བད་པ་མེད། སེམས་ི་རང་བཞིན་ནི་ི་
མས་མ་བད་པ་དག་པ་ཞིག་ཡིན། ཉོན་མོངས་མས་སེམས་ི་འཁོར་ཡིན། དེ་འི་ཉོན་མོངས་སོགས་
ོན་ི་རིགས་མས་རིམ་བཞིན་བཅོས་ཏེ་ོ་�ར་བའི་ི་མ་མས་ོགས་པར་ཟད་ནས་དག་པ་དེ་སངས་
ས་ཡིན་པས། ཐོག་མ་ནས་སངས་ས་པའི་སངས་ས་ཤིག་ནང་པས་ཁས་མི་ལེན། དེ་འའི་སངས་
ས་དེས་�ས་ཇི་ིད་བར་འ�ོ་བའི་དོན་མཛད། དེས་་ག�ང་�གས་ི་�ལ་པ་ེ་བ་ཐེར་འ�མ་མང་པོས་
�་�ད་ར་ཆ་རེར་ཡང་འ�ོ་བའི་དོན་�་མཐའ་མེད་པ་མཛད། བལ་པ་འདིར་སངས་ས་མཆོག་གི་�ལ་
འི་མ་པ་ཅན་�་ོན་པ་དེར་ཆ་བཞག་ེ་ོང་་འ�ང༌། མཆོག་གི་�ལ་་རེར་བན་པ་གསར་པ་རེ་ཡོང༌།
བལ་པ་ནི་ལོ་ཤིན་�་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ས་བས་ཤིག་ཡིན། སངས་ས་�ཀ་�བ་ི་བན་པ་འདི་སངས་
ས་གཞན་ི་བན་པ་དང་མི་འ་བར་འདིར་མདོ་གས་ང་འེལ་ཡོད། གཞན་ཕལ་ཆེ་བར་གས་མེད།
�ན་མོང་ང་ངོར་དགའ་ན་གནས་ནས་འཕོ་བ་དང༌། �མས་�་�གས་པ། ་བམས་པ། བཟོ་ཡི་གནས་
ལ་མཁས་པ། བ�ན་མོའི་འཁོར་ིས་རོལ་པ། ངེས་པར་འ�ང་བ། དཀའ་བ་ད་པ། ང་�བ་ིང་པོར་
གཤེགས་པ བ�ད་ེ་བཅོམ་པ། སངས་ས་པ། ཆོས་ི་འཁོར་ལོ་བོར་བ། ་ངན་ལས་འདས་པ་ེ་
མཛད་པ་བ�་གཉིས་བན། སངས་ས་འཇིག་ེན་�་ོན་པ་ནི་འ�ོ་བའི་དོན་�་དང༌། དེ་ཡང་ཆོ་འ�ལ་
ག�མ་ལས་ག�ང་གི་ཆོ་འ�ལ་ག�་བོ་ཡིན་བས་ཆོས་འཁོར་བོར་ཆེད་ཡིན་ལ། ོན་པ་�་�བ་པ་
ལ་པོའི་རིགས་�་འ�ངས་ཏེ། ་�་ོད་ལ་ལ་ིད་བངས། དེ་ནས་ིད་པའི་�ན་�གས་ཐམས་ཅད་
�ག་བལ་ི་རང་བཞིན་�་གཟིགས་ཏེ་ལ་ིད་ངས་ནས་དཀའ་�བ་ལ་�གས། མཐར་ོར་གདན་�་



མངོན་པར་ོགས་པར་སངས་ས་�ལ་བན། དེ་ལ་�ས་དང་པོར་ལ་ཝ་ར་�་སིར་ག�ལ་་ཉན་ཐོས་ི་
རིགས་ཅན་མས་ལ་ག�་བོར་དགོངས་ནས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལས་བམས་པའི་ཆོས་ི་འཁོར་ལོ་
བོར། �ས་བར་པར་་ོད་�ང་རིར་ག�ལ་་ཐེག་ཆེན་ི་རིགས་ཅན་དབང་ོན་མས་ལ་ག�་བོར་
དགོངས་ནས་རང་བཞིན་མེད་པའི་�ལ་ལས་བམས་ཏེ་འཁོར་ལོ་བར་པ་ག�ངས། �ས་མཐའ་མར་ཡངས་
པ་ཅན་�་ག�ལ་་ཐེག་ཆེན་ི་རིགས་ཅན་དབང་པོ་འིང་མཐའ་མས་ལ་ག�་བོར་དགོངས་ནས་འཁོར་ལོ་
ཐ་མ་ག�ངས་ཏེ་ན་�གས་ཅན་ི་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་ག�མ་བོར། ོན་པ་སངས་ས་ིས་ོ་ེ་འཆང་
གི་ར་བཞེངས་ཏེ་གས་ི་ཆོས་མས་ང་ག�ངས། ད་་བོད་�་བ�ར་བའི་བཀའ་འར་ཞེས་ན་
�གས་ཅན་ི་པོད་མས་སངས་ས་ིས་ག�ངས་པ་ཤ་ག་ཡིན། བཅོམ་ན་འདས་ི་བཀའ་མདོ་
ོགས་མས་ེ་ོད་ག�མ་དང༌། གས་ི་ཆོས་ོར་མས་�ད་ེ་བཞིར་འ�། ཡང་ན་�ད་ེ་བཞི་མདོ་
ེའི་ེ་ོད་ནང་བ�ས་ང་ཆོག ། བོད་་�ལ་ིམས་དང༌། ཏིང་ངེ་འ�ན། ཤེས་རབ་ེ་བབ་པ་ག�མ་
ི་ོ་ནས་འ�ལ་བ། མདོ་ེ། མངོན་པ་བཅས་ེ་ོད་ག�མ་�་འཇོག

༤ བོད་�་ནང་ཆོས་དར་�ལ།

ནང་པའི་ཆོས་བོད་�་ཇི་ར་�ང་བ་ནི། ཞང་�ང་གི་ལ་ནས་དར་བའི་བོན་ཆོས་ཆེས་་བར་བོད་�་དར་བ་
�ང་ཞིང༌། �ས་ད་འང་བཤད་�བ་ེད་པ་ཡོད། འདི་ཐོག་མར་ཧ་ཅང་ས་པ་ཞིག་མེད་འ་ཡང༌། ིས་
བོད་�་་གར་ནས་ནང་བན་་ཆེར་དར་བའི་བས་བོན་ི་་ོམ་པའི་བཞེད་ོལ་ལའང་ཟབ་ས་�་
ིན་ཡོད་པར་མངོན། བོད་ི་ཆོས་ལ་་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་བས་ནང་བན་ཐོག་མར་དར། དེ་ནས་རིམ་
ིས་ཇེ་འཕེལ་�་སོང་ནས་་གར་ི་པི་ཏ་ཞི་བ་འ�་ཡབ་ས་སོགས་ན་�གས་ཅན་མང་པོས་མདོ་དང་
བན་བཅོས་དང༌། �བ་དབང་པ་འ�ང་གནས་སོགས་ིས་�ད་ེའི་ོར་ཡང་མང་པོ་བ�ར་ེལ་མཛད།
དེ་ནས་ང་དར་བས་ཉམས་ཏེ་ལོ་བ�་ག་འགའ་ཙམ་བར་གནས་ཤིང༌། ར་ཡང་བོད་ད་ོགས་དང༌།
ོད་ོགས་ནས་བན་པ་རིམ་ིས་གསོས་ཏེ་བན་པ་ི་དར་ི་འགོ་�གས། ལོ་�་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་
སོགས་བོད་ི་ོ་ཅན་མང་པོས་་གར་ི་མཁས་�བ་�གས་ཆེ་བ་མང་པོའི་ཞབས་ལ་ག�གས་ཏེ་གསན་
བསམ་ོམ་པས་ལ་བན་འ�ན་ེལ་མཛད་ཅིང༌། པི་ཏ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་སོགས་མང་པོ་བོད་�་
ཕེབས་ཏེ་མདོ་�ད་བན་བཅོས་མང་པོ་བ�ར་ེལ་མཛད། �ས་རབས་འདི་ཙམ་ནས་བོད་རང་ཉིད་ི་མཁས་
པ་མང་པོ་�ང་ེ་བོད་འ�ེལ་མང་པོ་མཛད་པའི་མགོ་�གས་པ་ཡིན། �ས་གང་འཚམས་ེས་ནས་་གར་
དང༌། བལ་པོའི་མཁས་པ་�གས་ཆེ་བ་བོད་�་ཕེབས་པ་ཆེར་�ང་མི་འ�ག དེ་ར་བོད་�་དར་བ་ི་ནང་
བན་འདི་་གར་ི་ནང་བན་ི་མ་མེད་པ་འདི་རང་ལས། བོད་ི་་མས་ོག་བཟོ་དང༌། ཆོས་གཞན་དང་
བེས་ད་བཏང་བ་མེད་ཅིང༌། དཔེར་ན། བོད་འ�ེལ་དེ་�འི་ནང་ཆོས་ི་འ�ེལ་བཤད་�ང་�ང་ཞིག་



ལའང་མ�ག་�་སངས་ས་རང་ཉིད་ི་ག�ང་ངམ། དེ་མིན་་གར་མཁས་པའི་ག�ང་ངས་ཏེ་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཤ་ག་ཡིན། ཆེས་ཤིན་�་ར་འོད་པ་གཅིག་ལ། དེང་སང་གི་་གར་པ་ི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཁོངས་ི་
མཁས་པ་རེ་ང་དང་ཞིབ་ེང་བས་ཆོས་�ག་ད་བ་འོད་དཀའ་བའི་གནས་�ལ་འདི་གའི་འོག་ལའང་
ལོ་བ་ག་མང་པོའི་ོན་ནས་བ�ར་བའི་བོད་ཡིག་ནང་གི་ཆོས་ི་བཤད་པ་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་ཁོང་
�ས་བོད་ི་འ�ག དེར་མ་ཟད། ་གར་བ་མཁས་པ་འགས་བོད་རིགས་�། དེང་སང་སཾྀ་ཏའི་ད་ཐོག་
ནས་གོ་དཀའ་བའི་ག�ང་འགའ་ཤས་བོད་ད་ཐོག་ནས་བས་ཏེ་�ང་བིགས་བས་གོ་བ་ཆེས་�ལ་�་
�ང་བ་ཡོང་གི་འ�ག་ཟེར། གནས་�ལ་འདིའི་ཐོག་ནས་ངོས་ི་བསམ་པར། བོད་ི་ཆོས་ལ་ལ་�ས་
གནས་�ལ་དབང་གིས་་གར་བ་དང་ན་�་ད་པར་ཡོད་པ་�་མཚན་�་ས་ཏེ་་མའི་ཆོས་�གས་ཞེས་
ནང་པ་བ�ར་བཅོས་ིན་པ་ཞིག་�་ངོས་འ�ན་ེད་པ་དེ་་བ་ནས་ནོར་བ་�ང་བ་རེད། ཡང་བོད་�ར།
གཅིག་ས་ན་ནོར་འ�ལ་ཡིན་ིད་པས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ནས། ད་འི་�ས་རབས་འདིར། ནང་པའི་
ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་་ོམ་ོད་ག�མ་ཆ་ཚང་བ་ད�ིས་ིན་པ་ཞིག་ཤེས་དགོས་ན། བོད་ཡིག་གི་ེགས་བམ་
མས་�ན་རིང་བར་བག་ཞིབ་ཟབ་ནན་ིས་གཟིགས་དགོས་པ་རེད་མ་ལགས། ་གར་�་ར་ན་
ལེའི་མཁས་པའི་འཆད་ོལ་དང༌། ི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་མཁས་པའི་འཆད་ོལ་ཞེས་་བའི་དོན་གཅིག་
ང༌། མིང་འདོགས་དང༌། འིད་ངས་ན་�འི་ད་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཞིན་�་བོད་�འང་་གར་ི་
པི་ཏ་དང༌། དེའི་བོད་ི་ོབ་�ད་ི་མཚན་དང༌། ས་གནས། �ས་�ད་སོགས་ིས་མིང་འ་མིན་�ང་ེ།
དེ་ཡང་�གས་ཆེ་བར་ིང་མ། བཀའ་�ད། ས་། དགེ་�གས་ཞེས་མིང་འདོགས་སོ་སོ་དང༌། ་བ་གཅིག་
ང་འིད་ངས་མི་འ་བ་ཐན་�ན་ཡོད་པ་རེད། ཐམས་ཅད་ང་མདོ་གས་ང་འེལ་ི་ལ་བའི་
བན་པ་ཤ་ག་ཡིན་ནོ། །

༥ ཆོས་ི་དོན་བཤད་པ།

ཆོས་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ཆོས་ཞེས་པ་སཾྀཏའི་ད་�་དྷ་ཞེས་པ་འ�ན་པ་ལ་འ�ག་ཅིང༌། དེ་ཡང་རང་རང་གི་
ངོ་བོའམ། མཚན་ཉིད་འ�ན་པའི་གོ་�གས་ིས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང༌། ཡང་འཇིགས་པ་ལས་འ�ན་
པའམ། ོབ་པའི་དོན་ིས་ཆོས་དང་འཇིག་ེན་གཉིས་ི་ཆོས་དེར་གོ་བ་རེད། འདིར་ཆོས་ཞེས་པ་ི་མ་དེ་
ཡིན། དེ་ཡང་ོམ་བཤད་ས་ན། ོ་ག�མ་ཡ་རབས་ི་་བ་ཞིག་ཆོས་�་འཇོག ་དེ་ཡང་་བ་དེ་ས་པས་
འཇིགས་པ་གང་ཡང་�ང་བ་ཞིག་ལས་ོབ་པའམ། འ�ན་པར་ེད་པ་ཡིན། དེ་འའི་་བ་ལག་ལེན་ེད་པ་
ཆོས་ལག་ལེན་ེད་པ་རེད། འདིར་ཆོས་ི་ོར་་ཆེན་པོ་བོད་�་བས་�་མ་བབས་པས་མདོར་བ�ས་
ཤིག་གོ་བདེར་བོད་པར་འོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ན་འདས་ིས། འདི་ནི་�ག་བལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།
། འདི་ནི་ན་འ�ང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་ལམ་



འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །�ག་བལ་ཤེས་པར་། ན་འ�ང་ང་བར་། འགོག་པ་མངོན་�་། ལམ་
བོམ་པར་། �ག་བལ་ཤེས་པར་་ེ་ཤེས་པར་ར་མེད། ན་འ�ང་ང་བར་་ེ་ང་བར་ར་མེད།
འགོག་པ་མངོན་�་་ེ་མངོན་�་ར་མེད། ལམ་བོམ་པར་་ེ་བོམ་པར་ར་མེད་ཅེས་པའི་བདེན་
བཞིའི་ངོ་བོ་དང༌། ་བ། ་བ་འས་�་དང་བཅས་པ་ལ་བས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ེ། འདི་འཆད་པ་ལ་ནང་
པའི་�བ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ི་ནང་ནས་མཆོག་ཐལ་འར་བའི་�གས་ག�་བོར་བོད་པར་་ེ། དེ་ལ་�ག་
བལ་བདེན་པ་ནི། �་ལས་ཉོན་ལས་�ང་ཞིང༌། འཁོར་བས་བ�ས་པའི་ཆོས་ལ་ཟེར། ན་འ�ང་བདེན་པ་
ནི། གོང་གི་�ག་བདེན་དེ་ཉིད་ེད་ེད་ི་�་ལ་ཟེར། འགོག་པའི་བདེན་པ་ནི། གོང་གི་བདེན་པ་དེ་གཉིས་
ཟད་དེ་ལ་བའི་ཆ་ལ་ཟེར། ལམ་ི་བདེན་པ་ནི། དེ་ཐོབ་ེད་ི་ཐབས་ད་པར་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་ན་
འ�ང་ལས་�ག་བདེན་འ�ང་བས་ན་འ�ང་ོན་དང༌། �ག་བདེན་ིས་འ�ང༌། ལམ་ོམ་པས་འགོག་པ་
མངོན་�་ེད་པས་ན། ལམ་ོན་དང༌། འགོག་བདེན་ེས་�་ཡིན་ང༌། བཅོམ་ན་འདས་ིས་བདེན་བཞི་
ག�ང་ངས་གོ་རིམ་དེ་གོ་ོག་ནས་ག�ངས་ཡོད། དེ་ནི་དགོས་པ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་�ག་
བལ་ཤེས་པ་�ང་ན་དེ་ནས་དེའི་�་བད་གཅོད་པས་ན་འ�ང་བཤད། དེ་ོང་�ས་པའི་ོབས་པ་བེད་
�ས་འགོག་པ་མངོན་�་་འདོད་�ང༌། དེའི་ཆེད་�་དེ་ནས་ལམ་ོམ་འདོད་པ་འ�ང་བས་ལམ་བདེན་བཤད།

༦ �ག་བདེན་འཁོར་བའི་�ལ་དང༌། འ�ོ་བའི་རིགས་བཤད་པ།

དེ་ཡང༌། འཁོར་བ་�ག་བལ་དང་བཅས་པ་འདི་�ག་བདེན་ཡིན་པས་འཁོར་བ་ཇི་འ་ཞིག་ཅེ་ན། འཁོར་བ་
ལ་གནས་ིས་ེ་ན་ག�མ་�་བཤད་དེ། འདོད་ཁམས། གགས་ཁམས། གགས་མེད་ཁམས་ག�མ་
ཡོད། དང་པོ་ལ་ནི། གགས་་ི་རོ་རེག་འི་འདོད་ཡོན་འི་བདེ་བར་ོད་པ་ཡོད། གཉིས་པ་ལ། ི་རོལ་
ི་དངོས་པོ་ལ་མ་ཆགས་པར་ནང་ཏིང་ངེ་འ�ན་ི་བདེ་བར་ོད་པ་གཅིག་དང༌། དེ་ལས་ང་མཐོ་�་སོང་ེ་
�ར་བ་བདེ་བས་ང་བ�ན་ཏེ་�ར་བ་བཏང་ོམས་ལ་ོད་པ་གཅིག་ེ་མཐོ་དམའ་རིམ་པ་གཉིས་ཡོད།
ག�མ་པ་ལ། གགས་་ི་རོ་རེག་་སོགས་དང༌། དེ་ོད་པའི་མིག་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བ་སེམས་ཉིད་
ཙམ་དང༌། དེར་ཡང་�ར་བ་བཏང་ོམས་འབའ་ཞིག་གཡེང་བ་དང་ལ་ཏེ་ེ་གཅིག་�་གནས་པ་ཞིག་ཡོད།

ཡང༌། འ�ོ་བ་རིགས་��་�་ེ་ན། ��་ནི།  ་མིན། མི ཡི་གས། �ད་འ�ོ། དལ་བ་བཅས་སོ༌། དེ་
ཡང༌། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་དང༌། འདོད་་རིགས་��་ནི་་དང༌། ་མིན་ནི། ་དང་ད་འ་བར་
ག�ག་�བ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། མི་ནི། ིང་བཞི་ལ་སོགས་པའི་དང༌། ཡི་གས་ནི། བཟའ་བ�ང་གིས་ཤིན་�་
ཕོངས་པ་སོགས་མི་འ་བ་�་མ་ཞིག་ཡོད། �ད་འ�ོ་ནི། ིངས་དང་ཁ་འཐོར་བའི་�ད་འ�ོ་སོགས་དང༌།
དལ་བ་ནི། མདོག་དང་གགས་དིབས་་�གས་�་རང་གི་ལས་ི་དབང་གིས་�་དང་འ་བར་ེས་
ཡོང༌། འཁོར་བ་ཞེས་པ་དོན་ིང་པོ། རང་ལ་རང་དབང་མེད་པར་ལས་ཉོན་གཉིས་ི་ེས་�་འ�ོ་ཞིང༌། ངོ་



བོ་�ག་བལ་ི་རང་བཞིན་ེད་ལས་�ག་བལ་ི་ེན་ེད་པ་དང༌། ིས་�ག་བལ་འེན་པ་ཞིག་ེ།
ཆོས་ད་�། ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་པོ་འདི་ཡིན་ནོ། །འདི་ཁམས་ག�མ་ཆར་�་མ་བ་པ་མེད་
པས་ཐམས་ཅད་ི་�ང་པོ་འདི་འཁོར་བའོ། །

༧ འཁོར་བའི་�་ན་འ�ང་བཤད་པ།

འཁོར་བ་འདི་ཅི་ཡི་་བ་ཅན་ཡིན་ནམ་མ་ན། ལས་ཉོན་ན་འ�ང་གཉིས་ཏེ་ཉོན་མོངས་ནི་སེམས་ག�་བོའི་
�ས་མིན་པར་སེམས་�ང་གི་ནང་ཚན་ཡིན། འོན་ང་སེམས་�ང་ཉོན་མོངས་དེ་དང་དེ་མངོན་�་ར་བས་
ག�་བོ་སེམས་དེ་དེའི་གཞན་དབང་�་ར་ནས་ཉོན་མོངས་དེས་གར་འིད་�་ིན་ཏེ་ལས་ངན་གསོག་པ་
རེད། དེ་ལ་ཉོན་མོངས་ཤིན་�་མང་ཡང༌། ག�་བོ་འདོད་ཆགས། ཞེ་ང༌། ང་ལ། ལོག་་སོགས་ཡིན།
དེའི་ནང་ནས་ང་འདོད་ང་གཉིས་ག�་བོ་་�་ེ། ཐོག་མར་རང་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་རང་ལ་མི་
འདོད་པ་གཅིག་�ང་�ས་དེ་དང་དེའི་ེན་དང་བཅས་པར་ང་བ་འ�ང༌། ཡང་རང་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་
རང་ཉིད་མཐོན་པོར་བང་བའི་ང་ལ་�ང་བ་དང༌། དེ་མ�ངས་རང་གིས་མ་ཤེས་པའི་�་དེ་མེད་པར་་བའི་
ལོག་་�ང་བ་བཅས་འདི་འ་རེད། དེ་འའི་རང་ལ་ཆགས་པ་སོགས་�གས་ཆེན་པོ་འ�ང་བ་དེ། རང་ཉིད་
ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའི་དབང་གིས་ི་ལམ་�ན་ཆད་ལ་ང་ང་ཞེས་དམ་ིང་ིང་ོས་བང་བས་དེའི་
�གས་ིས་�ང༌། དེ་ནི་རང་གིས་ཤེས་འི་གནས་�གས་མ་ཤེས་པས་ལན་པ་ཡིན། ཤེས་་མཐའ་དག་
རང་བཞིན་ིས་ོང་བཞིན་�་དེར་ོངས་ཏེ་རང་བཞིན་ིས་�བ་པར་འ�ན་པ་དེ་ལ་�ག དེས་ན་འདི་ར་
ཆོས་མས་བདེན་�བ་�་འ�ན་པའི་འ�ན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་ི་མ་རིག་པ་ེ་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ི་་
བ་མཐར་�ག་པ་དེ་རེད།

ལས་ི་ོར་ནི།

ངོ་བོའི་ཆ་ནས་སེམས་པའི་ལས་དང༌། བསམ་པའི་ལས་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་�ས་ངག་གི་ོད་པ་མ་ཐོན་
གོང་དེ་ལ་ེད་ི་སེམས་�ང་ཞིག་ལ་སེམས་པའི་ལས་དང༌། ་བ་དེར་འ�ག་བཞིན་པའི་བས་ི་�ས་
ངག་གི་ལས་ནི། བསམ་པའི་ལས་�་འཇོག ཡང་འདི་གཉིས་ལ་འས་�་འཕེན་�ལ་ི་ཆ་ནས་འདོད་པའི་
བདེ་འ�ོར་འཕེན་ེད་ནི་བསོད་ནམས་ི་ལས་དང༌། ངན་འ�ོར་འཕེན་ེད་ནི་བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས།
ཁམས་གོང་མ་གགས་གགས་མེད་འཕེན་ེད་ནི་མི་གཡོ་བའི་ལས་ཏེ་རིགས་ག�མ་འཇོག ཡང༌། འདི་
�་ཚང་མ་�ས་ི་ལས་དང༌། ངག ཡིད་ི་ལས་ག�མ་ཡོད། ཡང༌། འས་�་ོང་�ལ་ི་ཆ་ནས་དཔེར་
ན། �་འདིར་བསགས་པའི་ལས་�་འདི་རང་�་ིན་མཁན་དེ་མཐོང་ཆོས་ོང་འར་ི་ལས་དང༌། ེ་བ་



ེས་ཐོག་དེར་ིན་མཁན་དེ་ེས་ནས་ོང་འར་ི་ལས། ེ་བ་གཉིས་ཕན་ཆད་�་ིན་མཁན་དེ་ལན་
�ངས་གཞན་�་ོང་འར་ི་ལས་ཞེས་དེ་བ་ག�མ་ཡོད་པ་རེད།

ཐར་པའི་ངོ་བོ་བཤད་པ།

ཐར་པའི་ོར། འཁོར་བ་ཞེས་པ་བཅིངས་པའི་དོན་དང༌། ཐར་པ་ནི་དེ་ལས་ཐར་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་འཁོར་
བའི་�་གོང་�་བཤད་པའི་ལས་ཉོན་གཉིས་ལས། ཉོན་མོངས་་བ་ནས་ཟད་པ་དང༌། ལས་གསར་�་གསོག་
པ་འགག་ཅིང༌། ག་མ་ཡོད་རིགས་ལ་ཡང་གསོས་འདེབས་ེད་ཉོན་མོངས་མེད་པས་འཁོར་བ་འ�བ་པའི་
�་ཟད་པ་ན་བཅིངས་པ་ལས་ཐར་པའི་དོན་དེ་རེད། དེ་ཙ་ན་ར་ི་ལས་ཉོན་ིས་འཕངས་པའི་�ང་པོ་ཡོད་ི་
བར་ལ་ག་བཅས་དང༌། དེ་ནས་ག་མེད་ཅེས་འཇོག་ོལ་ཡང་ཡོད། དེ་ཡང་ག་མེད་ཅེས་ལས་ཉོན་ིས་
འཕངས་པའི་�ང་པོའི་ག་མ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལས། ཤེས་པའི་�ན་དང༌། �ང་པོ་ཟག་མེད་ི་�ན་
ཡོད། དེ་ར་�་ཟད་པས་�ང་པོ་དེ་འགག་ཅིང༌། དེ་དང་ལ་བས་དེ་ལ་བེན་པའི་�ག་བལ་ཐམས་ཅད་ཞི་
བ་ཡིན་ནོ། །དེ་འ་དེ་ནི་ཐར་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་�ག་ན་ཞི་བ་ཙམ་ཞིག་གི་ཐར་པ་དང༌། ་ན་མེད་པའི་ཐར་པ་
ཆེན་པོའམ། སངས་ས་ི་གོ་འཕང་ེ་གཉིས་ཡོད། དེ་ལ་་མ་ནི། ིབ་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་
པའི་ིབ་པ་ན་ཟད་པ་ཡིན་ང༌། ཤེས་འི་ིབ་པ་མ་ཟད་ཅིང༌། ི་མ་ནི་ིབ་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་�་ཟད་
པའི་མཐར་�ག་པའི་གོ་འཕང་དེ་ཡིན།

ཐེག་དམན་བཤད་པ།

དེ་འ་བའི་ཐར་པ་དེ་ཐོབ་པ་ལམ་ལ་བེན་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་སོ་འཕགས་ི་ལམ་གཉིས་ལས། ི་མ་ནི་
ལམ་ི་བདེན་པའོ། །འདི་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ས་གཉིས། དེ་རེ་རེར་རིམ་པ་་་བཞག་པས་བ�་
ཡོད། དེ་གཉིས་ནང་གསེས་མཐོ་དམན་ཡོད་ང༌། ་བ་དེ་འདི་འ་ཞིག་རེད། འཁོར་བ་ལས་�ོལ་བའི་ཐར་
པ་ཙམ་ཞིག་རང་ཉིད་ི་དོན་�་�བ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཐེག་དམན་ི་ཆོས་ཡིན། �ག་བ�ས་ཏེ་བོད་ན།
ངེས་འ�ང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པར་ས་ཏེ་�ལ་ིམས་ིས་གཞི་བང་བའི་ཐོག ོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་
པའི་ཞི་ག་ང་འེལ་ིས་ཉོན་མོངས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ར་མི་ེ་བའི་ཆོས་ཅན་�་ས་ཏེ་ངས་
པའི་�ས་དེར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་རེད། འདི་ལ་ལམ་རིམ་པ་་ནི། �གས་ལམ། ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། ོམ་
ལམ། མི་ོབ་ལམ་ེ་འོ། །འདི་འའི་ལམ་ལ་ོབ་མཁན་དེར་ཐེག་དམན་པ་ཞེས་བོད་པ་ཡིན།

ཐེག་ཆེན་བཤད་པ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། ག�་བོ་གཞན་དོན་�་ཐར་པ་མཆོག་མི་གནས་པའི་ང་འདས་སམ། སངས་ས་ི་གོ་
འཕང་དོན་�་གཉེར་བའི་བསམ་པ་ང་�བ་ི་སེམས་ིས་ཟིན་པའི་ོ་ནས་གོང་�་ཐེག་དམན་བས་བཤད་



པའི་ལམ་དེ་དག་དང༌། འདིར་བསམ་པའི་འེར་ངས་མི་འ་བ་ཆགས་ཡོད་པས་་མ་ལས་ོབས་ཆེ་བ་
དང༌། ག་པ་ཡིན་ དེའི་ེང་ཕར་ིན་��་དང༌། བ�་བ་བཞི་ག�་བོར་ར་པའི་ཐབས་ི་ཆ་ད་པར་བ་འདི་
�་བན་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཟད། ཤེས་འི་ིབ་པའང་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་�ས་དེར་སངས་ས་ི་གོ་
འཕང་ཐོབ་པ་ཡིན། འདིར་ཡང་ལམ་་ཡོད། ཐེག་ཆེན་�གས་ལམ། ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། ོམ་ལམ།
མི་ོབ་ལམ་བཅས་འོ། །འདི་མས་གོང་མ་དང་མིང་འ་ཡང༌། དོན་ལ་མཆོག་དམན་ད་པར་ཆེན་པོ་
ཡོད། ཐེག་པ་གཉིས་ི་ད་པར་མདོར་བ�་ན། ཐོག་མའི་བསམ་པ་འེར་ངས་ལ་ད་པར་ཡོད། དེའི་
དབང་གིས་ལམ་ི་�ས་ི་དང༌། ག་པར་ོད་པའམ་ཐབས་ི་ཆ་མི་འ། དེའི་དབང་གིས་འས་�་ལ་
ཡང་མཆོག་དམན་ད་པར་ཆེ། འོ་ན་ཐེག་དམན་པ་�་ཐར་པ་དེ་ཐོབ་ནས་དེ་རང་ལ་ོད་དམ། ཐེག་ཆེན་ལ་
འ�ག་ཅེ་ན། མཐར་ངེས་པར་�་འ�ག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཐོབ་་མཐར་�ག་པ་མིན་པས་ཁོང་མས་
དེས་ཆོག་མི་ཤེས་པར་རིམ་ིས་ཐོབ་་མཐར་�ག་དེར་ངེས་པར་དོན་�་གཉེར་ཞིང༌། ལམ་ལ་བབས་ཏེ་
དེར་འ�ོ་བ་ཡིན།

གས་ི་ོར་བཤད་པ།

ག་པར་གས་ལ། �ད་ེ་བཞི་ཡོད་པ་འོག་མ་མས་ལས་གོང་མ་མཆོག་�་ར་པ་ཡིན། དེ་ལ་�ད་ེ་
མི་འ་བ་ེ་བ་མང་པོ་ཡོད་པར་ག�ངས་ཤིང༌། འ�ོ་ངས་གོ་བདེ་བར་བོད་ན། རང་རེ་མས་�ག་བལ་
་�གས་ོང་བ་འདི་དཀར་མིན་ལས་དང༌། དེ་ཉོན་མོངས་དབང་གིས་�ང་བ་གོང་བཤད་ར། ིང་པོ་
སེམས་�ལ་མ་�བ་པས་�ང་བ་ཡིན། སེམས་�ལ་བའི་ཐབས་ནི་སེམས་མ་ོག་ངན་པ་ེ་�་མ་བ�ག་པར་
བཟང་གོམས་ེད་པའི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་དང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་�ས་ལ་གནད་�་བ�ན་པའི་ཐབས་ཤེས་
�ང་ན་�ར་ད་ཡོད། དེ་ཡང་སེམས་�ས་ལ་བེན་པའི་གནད་ིས་སོ། །

དེ་ཡང་ག�་བོ་ག་དང༌། ་བ། �ང་ང་�་བའི་་ཡི་རིགས་ལ་གནད་�་བ�ན་པ་ཡིན། དེ་ནས་སེམས་
ལ་ལ་གཡོ་བ་�ང་གིས་ེད་པས་�ང་ལ་ཁ་ལོ་བ�ར་བར་ེད། དེའི་མ�ས་ལ་ེད་མེད་པས་སེམས་
གཞན་�་བལ་བའམ། གཡོ་བ་མི་འ�ང་བའི་ཐབས་ཤིག་་�་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ཡོང་བར་་�ང་གི་ང་བ་
ནང་ནས་ེད་པ་མ་གཏོགས། ིའི་ཡོ་ཆས་ིས་མིན་བས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏན་ཆགས་པའི་�ས་པ་
ོབས་ཆེན་དགོས། དེ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་མང་པོའི་ཆེད་�་་་ོམ་པ་སོགས་ག�ངས་པ་རེད། ་
་མི་འ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་ཚད་ན་འདི་�་རང་བཞིན་ོ་བཏགས་ིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ང་
གཞི་མ་དག་པའི་�ང་ཁམས་ེ་མཆེད་ོང་ེད་དང༌། ག�ལ་འི་ཁམས་དང༌། བསམ་པ། དབང་པོའི་ད་
པར་ལས། ཞི་ག་ཞལ་ག་དང༌། ག�་འཁོར་མང་�ང་སོགས་�ང་བ་ཡིན། མདོར་བ�་ན། འདི་མས་
ལས། མོས་པའི་ོབས་ིས་འ�བ་པ་ངེས་པར་ཡོད་ང༌། ཕལ་མོ་ཆེ་རིགས་པའི་ོབས་ིས་བ�བ་པར་



�ས་པ་ཡིན། ད་�ང་ལམ་ལ་དོན་དམ་རིམ་ིས་ོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་ངས་བ�ན་ི་ངེས་པ་གཏིང་
ནས་ེད་�བ་པའི་�་མཚན་མང་པོ་ཡོད།

བདེན་གཉིས་བཤད་པ།

དེ་་�འི་ལམ་ལས་འཕགས་ལམ་མས་ལམ་བདེན་དང༌། ག་མ་མས་དེའི་ོན་འ�ོ་་�་ཡིན། དེ་
ཐམས་ཅད་བ�་ན། ལམ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་་�བ་ིས། སངས་ས་མས་ིས་ཆོས་
བན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བེན། །འཇིག་ེན་ན་ོབ་བདེན་པ་དང༌། །དམ་པའི་དོན་ི་
བདེན་པའོ། །ཞེས་ག�ངས་པ་ར་ི་བདེན་གཉིས་ལ་བེན་པ་རེད། དེ་ལ་འས་�་སངས་ས་ི་སར་་
གཉིས་ཐོབ་པ་དེ། ལམ་�ས་�་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ི་ཉམས་ལེན་ལ་བེན་ཞིང༌། དེ་གཞི་ཡི་གནས་�ད་
ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་བེན་པ་ཡིན། དེ་ར་བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། འདི་ཤིན་�་
དཀའ་བའི་གནས་ཤིག་ང་རེད། ནང་པའི་�བ་མཐའ་མི་མ�ན་པ་མང་པོ་�ང་བ་འདི་དག་འདིའི་འཇོག་
�ལ་མི་མ�ན་པ་�ང་བའི་དབང་གིས་རེད། འདིར་�གས་ཐལ་འར་བ་ར་བོད་ན། རང་རེས་མངོན་�མ་
�་མཐོང་དང་མཐོང་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་�ལ་གཉིས་རེ་ཡོད་དེ། ཐ་ད་ན་
ོབ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་དང༌། མཐར་�ག་པའི་ོང་པའི་གནས་�གས་གཅིག་ེ་གཉིས་ཡོད། དཔེར་ན།
ོགས་གཞན་ནས་བོད་ན། �་�་གཅིག་ལ་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་མཐོང་�བ་པའི་གནས་�ལ་རགས་པ་
གཅིག་དང༌། ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་མཐོང་མི་�བ་པའི་གནས་�ལ་་བ་ལ་ན་ི་ལ་ས་གོང་�་གཅིག་
ེ་གཉིས་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། ། འོ་ན་དོན་དམ་བདེན་པའི་དོན་དང༌། ན་ོབ་བདེན་པའི་དོན་སོ་སོ་ནས་ཇི་ར་
ཡིན་ཞེ་ན། ོམ་བཤད་གོ་བདེ་བར་བོད་ན། མཐར་�ག་ད�ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མའི་ེད་དོན་དེ་དོན་
དམ་བདེན་པ་དང༌། ཐ་ད་ད�ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མའི་ེད་དོན་དེ་ན་ོབ་བདེན་པར་འཇོག དེས་ན།
ོང་ཉིད་དང༌། འགོག་བདེན་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་མིན་ཐམས་ཅད་ན་ོབ་བདེན་པའོ། ། དེ་ལ་
ེན་ལ་ོས་ནས་འ�ང་བ་དང༌། འགགས་པ། འར་འ�ོ་བ་�ན་ལ་བེན་ནས་དང༌། ཆ་ཤས་ལ་བེན་ནས་
བཞག་པ་སོགས་ཡིན་པར་བེན་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཇི་འ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་གཞན་ལ་ོས་ཏེ་�བ་པ་
མ་གཏོགས་རང་�གས་�་�བ་པ་གཅིག་ང་མེད་པས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ིས་ོང་པ་རེད། དེ་་
ནའང༌། ཐ་ད་�་་ེད་ན་འཐད་པ་ཡིན། མདོར་བ�་ན། ངོ་བོ་རང་བཞིན་ིས་ོང་པས་གཞན་དང་
གཞན་�་འར་འ�ོ་བ་དང༌། ཐ་ད་�་ཡོད་པས་བཟང་ངན་དོན་ཕན་འ�ང་བ་འདི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། ། ཆོས་
ཉམས་�་ལེན་�ལ་ིར་བཤད་པ།

ཆོས་ལག་ལེན་་བ་ཞེས་པ། �ས་བ�ར། དགོན་པར་བད། འདོན་པ་བཏོན་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་མིན།
དེ་ནི་ཆོས་�་འ�ོ་མིན་ངེས་པ་མེད། གང་ར། ཆོས་ཞེས་པ་བསམ་ོའི་ཐོག་ནས་གཏོང་ཤེས་པ་དགོས།



བསམ་ོ་གཏོང་ཤེས་ན། �ས་ངག་གི་ོད་པ་ཚང་མར་ཆོས་མ�ན་�་འ�ག་�ས། བསམ་ོ་གཏོང་མ་ཤེས་
ན། ོམ་བ། འདོན་པ་བཏོན། མི་�་མཆོད་ཁང་ལ་བད་ང་ཕན་པ་མེད། དེས་ན་ལག་ལེན་ལ་བསམ་པ་
གལ་ཆེ་བས། དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་བས་འ�ོ་དང༌། ལས་འས་ལ་�ང་བི། གཞན་ཕན་སེམས་
བེད་མས་གལ་ཆེ་ཤོས་�་ཡོད། ར་བོད་�་འོམ་ཞེས་པའི་་མ་ད་�གས་ཅན་དེའི་�ས་�་ཉིན་
གཅིག་མི་གཅིག་་ཁང་ཞིག་ལ་ོར་བ་ག་གིན་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ། ་ཁང་ལ་ོར་བ་ག་པ་བཟང་ེ།
དེ་བས་ཆོས་ཤིག་ེད་ལེགས་ག�ངས། ཁོས་བསམ་པར། ད་འོ་ན་དཔེ་ཆ་ོག་�་བཟང་མ་ེ་དེ་ར་ས་
ཏེ་བད་པར་ཡང་འོམ་ིས་གཟིགས་ཏེ དཔེ་ཆ་ོག་པའང་བཟང་ེ། དེ་བས་ཆོས་ཤིག་ེད་ལེགས་
ག�ངས། དེ་ནས་ཁོས་བསམ་པར། དེ་ཡང་འ�ིགས་མེད་པ་འ། ད་ོམ་ཞིག་བ་ན་ཆོས་ེད་པ་ངེས་པར་
ཡིན་བསམས་ཏེ། དེ་ར་ས་པར་ཡང་འོམ་ིས་གཟིགས་ཏེ། ོམ་བ་པ་བཟང་ེ། དེ་བས་ཆོས་ཤིག་
ེད་ལེགས་ག�ངས་པར། ཁོ་ཧ་ལས་ཏེ་ད་འོ་ན་ཆོས་ེད་�གས་གང་འ་རེད་ཅེས་�ས་པར། �་འདིར་མ་
ཆགས་པ་ོ་ཆོས་�་འ�ོ་བ་ིས་ཤིག་ག�ངས་འ�ག དེ་ར་བསམ་ོར་རག་�ས་པ་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་
གསལ་པོ་ག�ངས་པ་རེད།

ཆོས་ཉམས་�་ལེན་�ལ་ེ་ག་�་བཤད་པ།

�་འདི་ོས་བཏང་ཆོས་བ�བ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད། བོད་�འང་�་ོས་བཏང་བས་�་འདིར་གཅེས་
འ�ན་ིས་འབད་ོལ་�་�་�ད་ཐབས་ོ་མང་པོར་འབད་པས་བ�བས་པའི་བདེ་བས་ཆ་ཙམ་འ�ན་�་མེད་
པའི་�ས་སེམས་ི་བདེ་བ་བོད་�་མེད་པ་ེད་པ་མང་པོ་ཡོད། དེ་་ནའང་འདི་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་ལག་ལེན་
ེད་�་ཁག་པོ་རེད། འོ་ན་་ཆེའི་མི་�ས་ེད་ཐབས་གང་ཡོད་ཟེར་ན། ིར་འཇིག་ེན་ནག་པོ་ེ་གཡོ་མ་
སོགས་དང་ེལ་བའི་འ�་བ་དེ་ཆོས་དང་བ་འགལ་ཡིན་བས་མཉམ་�་འོང་ས་མེད། དེ་མིན་འཇིག་ེན་
ཡ་རབས་�ལ་མ�ན་�་འ�་བ། ཆབ་ིད་ོང་བ། ཐོན་ེད་ི་་བ། དགའ་ིད་ེད་འཇོ་སོགས་ཡ་རབས་
ི་་ོད་དེ་དག་དང་མཉམ་�་ཆོས་ི་བསམ་པ་དང་མ་ལ་བ་ཆོས་དང་མ�ན་པར་མཉམ་ོད་�བ་པ་ཡིན།

བ�བས་ན་ིམ་�་གནས་ནའང་ཐར་པ་ཡོད། །

འཕགས་བོད་ལ་ོན་མར་པ་ལ་སོགས་བཞིན། །

མ་བ�བས་རི་འགོར་གནས་ང་ངན་སོང་�། །

འི་བ་ས་ཡི་ང་�ར་མཚམས་བཅད་བཞིན། །

ཞེས་ག�ངས་པ་ར་རོ༌།། །།



.

ཁ་ོན་གཉིས་པ། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་ན་�་དང་�ོས་ཆོད།
མི་ེ་མཆོག་ལ།

དེང་�ས་འཛམ་ིང་གིས་ཀོ་རི་ཡར་དོ་ང་ས་ཏེ་ལ་ིའི་�ས་�གས་ཤིག་གིས་བཙན་འ�ལ་བཀག་འགོག་ེད་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བཙན་འ�ལ་དེ་་�་བོད་�་ེད་བཞིན་ཡོད་ང་དེ་ལ་�ས་ང་དོ་ང་ེད་མཁན་མེད། བཙན་
འ�ལ་འགོག་ཐབས་མ་ས་པར་འཇོག་མི་�ང་བ་དང༌། ས་ལ་གང་སར་རང་དབང་ལ་�ང་ོབ་དགོས་པར་ཡིད་
ཆེས་ཐོག་ནས་དེང་�ས་བོད་ི་ས་མཚམས་ཉེ་ོར་�་�ང་བའི་གནས་�གས་མས་ེད་བ�ད་མཉམ་འེལ་ལ་
�གས་�་�་�འི་འར་འགན་ང་�ས་ལེན་བཞིན་ཡོད།

ེད་ིས་མེན་གསལ་ར། ཉེ་ཆར་བོད་�་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་འ�ང་བཞིན་འ�ག་དཀའ་ངལ་དེ་དག་བོད་
གཅིག་�ས་བཟོས་པ་མ་ཡིན་པར་་མིས་ལ་ཁབ་�ང་བ་མས་དབང་བ�ར་ེད་འདོད་ི་བསམ་�ལ་ལ་འགོག་
ེན་མེད་པའི་དབང་གིས་�ང༌། ནང་པའི་ཆོས་ི་ད�་བ�གས་�་མང་བར་ྋབས་མགོན་�་ལའི་་མར་ི་ལ་
ལ་ཁག་གི་དད་མོས་ཅན་�ས་མཇལ་ག་�་བར་བཅར་འོར་ཙམ་ལས། དེ་མིན་�ས་ན་རིང་པོ་ཞིག་བོད་མི་�ས་
རིའི་ལོགས་ཁེ་གཙང་�་བད་དེ་འཛམ་ིང་ལ་ཁག་གཞན་ལ་འེལ་ག�གས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོའི་གོང་ཙམ་ལ་�་ལའི་་མ་དང༌། ་ནག་གོང་མའི་དབར་འེལ་ལམ་མཛའ་མ�ན་ཅན་�ང༌།
འེལ་ལམ་དེ་ནི་ཆོས་དད་གཅིག་ར་ལས་�ང་ཞིང༌། དེ་ལ་མཆོད་ཡོན་ིན་བདག་གི་འེལ་བ་ཞེས་བོད་ན་
འ�ིགས། ིད་དོན་ི་ོག་ེང་གང་ཡང་མེད། བོད་མི་�་ཆོས་དད་ཆེན་པོ་ཡོད་བས་�ས་ན་རིང་པོ་ནས་དམག་གི་
ལས་ཐབས་ངས་ཤིང༌། ཞི་བདེ་དང༌། བཟོད་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་ང་པ་དང༌། རང་ལ་ི་�ང་ོབ་ནི་ལ་ི་
ཆགས་ངས་དང༌། ལ་གཞན་ི་གནས་�ལ་ལ་ཐེ་�ས་མེད་པས་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། ་ནག་གོང་མ་ནས་�ང་ོབ་
ལེན་པའི་�ས་བས་�ང་ཡོད་ང༌། དེ་ནི་ཆེས་དཀོན་པ་ཡིན། ་མིར་་བེད་ེད་པའི་�གས་བསམ་ཞིག་ཡོད་
བས་བོད་དང༌། ་ནག་ིམ་མ�ས་རང་དབང་མཛའ་�ོགས་ི་འེལ་ལམ་དེར་གོ་བ་ལོག་�བ་གཞན་ཞིག་ས་ཏེ།
་ནག་དབང་བ�ར་ེད་མཁན་དང༌། བོད་ནི་དེའི་འོག་གི་ག�ང་ཞིག་�་ངོས་འ�ན་ས་པ་རེད། དེར་བེན་་ནག་
ནས་བོད་�་་�ལ་ཇི་འ་ཞིག་ཡོད་པའི་ོར་བོད་པས་ིམས་�གས་ི་ཐོག་ནས་བསམ་ོ་ཐོག་མར་འཁོར་བ་རེད།

༡༩༡༠ ལོར་་མི་བོད་�་ཡོང་བས་ལ་གཉིས་ི་གནས་�ལ་བཤིགས་རལ་ཆེན་པོར་ར། ༡༩༡༡་༡༩༡༢ ནང་�་
ལའི་་མ་་ེང་བ�་ག�མ་པའི་འོག་�་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཆ་ཚང་ཡིན་པའི་གསལ་བགས་ས། བས་
དེར་བལ་ལ་ཡང་་ནག་གི་བཀའ་བཀོད་འོག་ནས་�ོལ་འ�ག ༡༩༡༡ ལོ་ནང་་ནག་�་ནང་འ�གས་�ང་ེ་མན་
�་གོང་མའི་དབང་བ�ར་མ�ག་བ�ས་ེས་བོད་དང་་ནག་དབར། ཆོས་དང་མཛའ་མ�ན་ི་འེལ་བ་མཐའ་མ་དེ་
གཙང་ཆད་�་ིན་པ་རེད། དེར་བེན་བོད་པས་རང་ཉིད་ཁེ་གཙང་གཅིག་�ར་ོད་པ་དང༌། སངས་ས་ི་མེན་རབ་



དང༌། �གས་ེ། བས་རེ་་གར་དིན་ག�ང་གི་�ང་ོབ་བཅས་ལ་བེན་ཏེ་གནས་ོད་ས། གནས་�ལ་འདི་
འའི་བས་དིན་ཇིས་ང་བོད་�་དབང་བ�ར་ི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་�གས་བོད་�བ། བས་རེ་བོད་�་དིན་ཇི་དང༌།
་ནག་གི་�ས་�གས་འདོན་བས་�ང་ན་ཡང༌། བོད་ནི་རང་ཉིད་ལོགས་ོད་ཁོ་ན་ས། དེས་རང་ལ་�་ཞི་བདེ་
ན་གནས་དང༌། ི་ལ་ལ་གཞན་དང་ཡང་མ�ན་པོ་�ང་འ�ག བོད་མིས་་ནག་མི་མང་དང་མཛའ་མ�ན་�་
མ�ད་ས་ན་ཡང༌། ༡༩༡༤ ལོའི་བོད་་ཁོངས་ཡིན་�གས་དེར་ཁས་ལེན་མ་ས་པ་རེད།

དིན་ཇིའི་བོད་ནན་ལ་བེན་ནས་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལ་མིང་གས་བཀོད་དེ་བོད་་ནག་གི་�་ཛ་རན་ིའམ་མིང་ཙམ་
ི་ཁོངས་གཏོགས་�་ས། དེས་་སར་་མིའི་དོན་གཅོད་ཁང་ཞིག་འ�གས་�འི་ཐོབ་ཐང་�ང་ན་ཡང༌། བོད་ི་ལས་
དོན་ཐོག་ཐེ་�ས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་པ་ཡིན། ི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་་མིས་མིང་གས་མ་བཀོད་བས་
མིང་ཙམ་ི་ཁོངས་གཏོགས་དེ་ལ་ཡང་མཐའ་འདེད་ེད་ལ་མེད། ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་་གར་དང༌། བལ་ལ་
སོགས་ནས་ང་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་�་ངོས་བང་གི་འེལ་བ་ས་ཡོད་པ་རེད། དིན་ཇིས་མཛའ་�ོགས་ི་
མ་འར་བན་ཡོད་ང༌། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་བས་བོད་ི་ད�ང་དམག་་ནག་གི་མ�ན་�ོགས་�་མ་ིན་པ་
རེད། དེར་བེན་བོད་ི་རང་དབང་རང་བཙན་ི་མ་འར་བན་ཅིང༌། ཐོབ་ཐང་དེ་ལ་གནས་ོད་ས་པ་རེད། བོད་
དང་་གར་ི་འེལ་བའི་ལམ་ོན་ནི་ད་�ང་ ༡༩༡༤ ལོའི་ཆིངས་ཡིག་དེས་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། ་ནག་ཆིངས་
དོན་དེ་ཁོངས་�ད་�གས་མེད་བས་དེའི་ཐོབ་ཐང་མས་ོངས་དགོས། དེར་བེན་བོད་འདི་ིམས་མ�ན་ི་རང་
དབང་རང་བཙན་ཡང་བར་�ང་བ་རེད།

༡༩༡༡ ལོ་་ནག་ནང་ལ་ངོ་ལོག་གི་ེས་�་བོད་དང་་ནག་གི་འེལ་བ་ཆེས་་བ་དེ་དག་་ནག་�ང་ན་ི་ོལ་
�གས་ཆ་ཚང་�་འར་ནས་ད་�ང་ཡོད་པར་ངོས་འ�ན་ེད་ཐབས་མེད། ་ོད་ཐ་དད་འདི་་�ར་མཛའ་མ�ན་
འ�ང་བ་དཀའ་གཤིས་མ་འོངས་པར་ོག་་འ�ང་ོགས་ིས་ ༡༩༤༩ ་བ་བ�ན་པ་ནང་་སར་ཡོད་པའི་་མིའི་
་ཚབ་�་བོད་ག�ང་གིས་ིར་ོག་ས་པ་ནས་བང་བོད་ནས་་ནག་ག�ང་མི་མང་ལ་འེལ་བ་ས་ཡོད་པ་མ་
རེད། བོད་ནི་་ནག་གི་དངོས་ག�་་བའི་་ོད་�་མ་�གས་པར་ལོགས་�་ོད་འདོད་ཡོད་ང༌། ་ནག་གིས་བོད་
ཞི་བདེར་འཇོག་འདོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ་ནག་མི་མང་ིད་ག�ང་བ�གས་པ་ནས་་མིས་བོད་བཅིངས་བོལ་གཏོང་
�་ཡིན་�གས་འཇིགས་ང་བལ་ཞིང༌། བོད་ག�ང་ོར་བག་གཏོང་ཐབས་འ་མིན་མང་པོ་ས། བོད་པས་དེ་
དག་བཀག་འགོག་མི་�བ་པར་ངོས་འ�ན་ས་ཏེ་་ནག་དང་ཞི་མ�ན་ིས་འ�ིགས་ཐབས་ས། ་ནག་�་འ�ོ་
མཁན་བོད་ི་དོན་གཅོད་པ་མས་་གར་ནས་ཐོན་བོད་མ་�བ་པ་ནི་ོ་ཕམ་ི་གཞི་ཞིག་ཡིན་ང༌། དེ་ནི་ཧོང་ཀོང་
�ད་འ�ོ་�ར་དིན་ཇིས་ལག་འེར་མ་ད་པ་མ་གཏོགས་ཁོང་�འི་ཉེས་ོན་མིན། ་གར་ག�ང་གི་�ོགས་རམ་ལ་
བེན་ནས་བོད་ི་དོན་གཅོད་པ་�་དང༌། ་ནག་གི་ག�ང་ཚབ་་གར་�་ཡོད་པ་ེང་མོལ་འགོ་འ�གས་ེད་�འི་གོ་
བས་ད་ང༌། ཁོང་ི་་ད�་པ་ནང་མ་གཏོགས་ི་ལིར་མ་འོར་པ་རེད། ི་ལིར་འོས་མོལ་ེད་བཞིན་པའི་
བས། ༡༩༥༠ ་བ�་པའི་�ས་བ�ན་ཉིན་་མིའི་ད�ང་དམག་མས་ནས་ས་གནས་ཁག་མང་ནས་འི་�་བལ་
བ�ོད་ས་ཤིང༌། འི་�་ནི་�ས་ན་གང་འཚམས་རིང་་བོད་ི་ས་མཚམས་ཡིན། ན་མ། མ་ཐོག་�་ཁ། ཚ་



ད། རི་བོ་ཆེ་འགོ་�ད། ཡ་ག་ལོ། ར་ཁམས་སོགས་གནད་ཆེའི་ས་ཆ་མང་པོ་་མིས་བང༌། ས་�ང་ཙམ་ལས་
བཙན་འ�ལ་འགོག་ཆེད་མིན་པའི་ཁམས་ནང་ས་མཚམས་ཁག་�་ཡོད་པའི་བོད་དམག་མས་་མིའི་ད�ང་དམག་
ནས་ོར་བཅོམ་ིས་ོགས་ཁག་་ནས་ཆབ་མདོར་ོལ་འ�ངས་ས་ཤིང༌། ཁམས་ི་ལ་ས་་�འི་ཆབ་མདོ་རིང་
མིན་་མིར་ཤོར་ཏེ། བོད་ག�ང་གི་བཀའ་ོན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཇི་ས་ཤེས་�ར་མི་འ�ག

དེ་འའི་ོ་�ར་ི་བཙན་འ�ལ་དེ་དག་འཛམ་ིང་ི་ལོགས་ནས་ཇི་བཞིན་ཤེས་ི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་�་བཙན་འ�ལ་
ས་ཏེ་ན་རིང་སོང་ེས་་ནག་གི་ད�ང་དམག་བོད་�་འ�ོ་དགོས་བཀའ་ཕབ་�ལ་་མིས་འཛམ་ིང་�་ིལ་
བགས་ས་པ་རེད། བཙན་འ�ལ་དེས་བོད་ི་ཞི་བདེ་ོར་བཤིགས་ས་པས་མ་ཚད། ་ནག་གིས་་གར་ག�ང་ལ་
ཁས་ལེན་ས་པར་ཡང་སོར་གནས་མ་ས་པ་དང༌། བོད་�་ཛ་ག་གི་གནས་�ལ་བཟོས་པའི་མཐར་བོད་མིས་བེ་
ཞེན་ེད་པའི་རང་དབང་རང་བཙན་ཡང་འོག་�ར་ཐེ་�མ་མེད།

མི་ེ་�ང་ཆེ་མཆོག་ལ་�་�ར། བོད་མི་�ས་ད�་འཐབ་ལན་ཅིག་མ་ས་པར་རང་བཞིན་མགོ་�ར་མི་ེད་ང༌། �ས་
ག་�་ཞི་བདེར་ོད་མཁན་བོད་མི་�ས་ད�་འཐབ་ཁོ་ནར་ང་བའི་་མིར་འཐབ་ོལ་ེད་པར་རེ་བ་ཆེན་པོ་མེད། འོན་
ང་ས་ོགས་གང་�་བཙན་འ�ལ་�ང་ཡང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནས་འགོག་རོགས་གནང་�་ཡིན་པ་ང་�ས་གོ་
ོགས་�ང༌།

བོད་་མི་�ང་ན་འོག་འ�ག་�འི་དོན་�་མ�ན་ཆ་ན་པའི་བཙན་འ�ལ་ས་པ་དེ་ནི་ཆེས་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་
བཙན་འ�ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། བོད་མིའི་འདོད་ོར་མེད་པར་བཙན་�གས་ི་ོ་ནས་བོད་་ནག་གི་ཆ་ཤས་�་བ�ར་ན།
�ས་ཆེ་བས་�ང་བར་བཙན་གནོན་ིམས་འགལ་ས་པའི་དཔེ་ོན་�ག་ཤོས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད། དེར་བེན་ང་�འི་
ཐོག་�་�ང་བའི་་མིའི་བཙན་འ�ལ་འགོག་རོགས་གནང་དགོས་ཞེས་ེད་བ�ད་འཛམ་ིང་ལ་ཁབ་�ར་འབོད་
བལ་�་�་ཡིན།

ོག་་དེ་ནི་དཀའ་�གས་ཆེན་པོ་མིན། ་མིས་བོད་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་�གས་ཟེར་ཞིང༌། བོད་མིས་ནི། མི་
རིགས། ཤེས་རིག ས་བབས་ཆགས་ངས་གང་ཅི་ནས་་མི་དང་ཤིན་�་ཐ་དད་ཡིན་པར་བསམ་ི་ཡོད་པ་རེད། གལ་
ིད་བོད་མིའི་འདོད་�ལ་དེར་་མིས་ོ་མོས་མེད་ན། བོད་མིའི་འདོད་�ལ་དེ་ལ་ོད་བཟང་གི་ོག་ཞིབ་ེད་པའི་
ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ཡོད། གནད་དོན་འདི་དག་ིམས་�གས་དང་འེལ་ཡོད་ཡིན་�་ལ་ིའི་ིམས་ཁང་ཁག་
ལ་�་ག�གས་ས་ན་འ�ིགས། བོད་་ནག་གིས་བང་བ་དེས་་ཤ་ཡའི་ནང་ལ་ཁབ་གཞན་དག་�འི་རང་དབང་
དང༌། ིད་ག�ང་བན་གནས་ཡོང་�ར་ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆེར་ིན་པ་རེད།

ངེད་བཀའ་ོན་�ས་�་ལའི་་མའི་བཀའ་འེལ་ར་ཛ་ག་ཆེ་བའི་བོད་དོན་འདི་དག་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་�ར་འ�ལ་�་དང༌། ་ོའི་ོད་�ལ་ན་བལ་ེད་པའི་་ོད་ིས་ང་�འི་ིད་ག�ང་ོར་
བཤིགས་མི་འ�ོ་བར་འཛམ་ིང་ནས་སེམས་འར་གནང་བའི་རེ་བ་�་བཞིན་ཡོད། ཀ་�ག་་བ་པའི་གནས་ཁང་



ནས། བོད་ི་བཀའ་ཤག་དང༌། མི་མང་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་�ན་མོང་གིས་བོད་གས་ང་་༩ �ས་༢༧ དང༌།
ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ་༡༡ �ས་༧ ལ་�ལ།

༈ མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་�ང་ཆེ་ྋམི་ེ་ཌོག་ཧ་མ་ཤོ་མཆོག་ལ།

ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ་ ༡༡ �ས་ ༢༤ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་�གས་ཆེན་ནང་ཨལ་སལ་
བ་ོར་ནས་བོད་�་ི་ལ་ི་དམག་�གས་བཙན་འ�ལ་�ང་བར་ོན་བོད་ེང་མོལ་གནང་བའི་གནད་དོན་ཞི་བའི་
ཐོག་འ�ིགས་�འི་�ས་བས་ཡོང་ཆེད་�གས་འ�ར་གོ་བ�ར་གནང་�་འངས་འཇོག་གནང་བའི་ོར་�་�་ཡིན།
ངས་ོ་ཕམ་ངང་�་�ར། བཙན་འ�ལ་དེ་དག་གཞི་་ཇེ་ཆེར་ིན་ཏེ་ད་ཆ་བོད་ས་ཕལ་ཆེར་་ནག་གི་དམག་�གས་
འོག་�ད་ཡོད་པ་རེད། ང་དང༌། ངའི་ག�ང་ནས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འ�ིགས་ཐབས་མང་པོ་ས་པར་བདག་ོད་མ་�ང༌།
འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་དང༌། ཆོས་ི་ོར་་མིའི་་ོད་ཤིན་�་མ་�ང་བར་ས་པར་བེན་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་
རང་ནས་བོད་དོན་�ོས་བ�ར་འངས་འཇོག་གནང་བ་དེར་འལ་�་དགོངས་བཞེས་བཀའ་བ�ར་ཡོང་བ་ཞེས་རེ་
འ�ན་�་བཞིན་ཡོད། ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་་དམག་ནས་བོད་སར་ིམས་འགལ་བཙན་འ�ལ་ེད་བས་བོད་ནི་རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང༌། ང་དང་ངའི་ག�ང་ནས་�ས་�གས་ཆེན་པོ་�་འདོད་ཡོད་ཅིང༌། དོན་གནད་
འདི་དག་གི་བ་ོར་ཆེད་�་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་མས་�་�་ཡིན།

དང་པོ། ི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོ་ེ་་ེང་བ�་ག�མ་པས་བོད་རང་བཙན་ི་ིལ་བགས་གནང་བ་ནས་བང་བོད་ནང་་
མིའི་དབང་�གས་གཏན་ནས་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད།

གཉིས་པ། བོད་ི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་གནས་ངས་ལ་ངས་ེལ་བན་པོ་ཡོད། �ས་བས་དེ་དང༌། དེའི་ཉེ་
གོང་ལ་བོད་ག�ང་ནས་ལ་འེལ་ི་�ོས་མ�ན་ཁག་་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

ག�མ་པ། ི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོ་དིན་བོད་དབར་ི་ཆིངས་ཡིག་ལ་བོད་ག�ང་གིས་་འ�ན་ེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་
ནང་བོད་ི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་གནས་ངས་དེ་་འ�ན་ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ི་་ཚབ་ལ་དིན་ཇི་དང༌།
་ནག་གི་་ཚབ་དང༌། ད་མེད་ི་དབང་ཆ་�ང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ི་ི་འེལ་དབང་ཆར་ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་
དགག་ཆ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དངོས་འེལ་ཡིན་ང༌། ནང་དོན་ི་གནས་ངས་ལ་གནོད་འགལ་ཡོད་པ་མ་རེད།
དིན་ཇི་ནས་་གར་ལ་དབང་�ས་ིས་ད་ེས་དགག་ཆ་དེ་�འི་�ས་པ་ཉམས་པ་རེད།

བཞི་པ། བོད་་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པ་་འ�ན་འཕེར་བའི་ཡིག་ཆ་ངས་ན་རིགས་བོད་དམ། ལ་ཁབ་
གཞན་དག་�་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

་པ། འཛམ་ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་བས་་གར་ནས་བོད་ས་བ�ད་་ནག་�་གལ་མཁོའི་ཡོ་ཆས་མིན་པའི་
དངོས་ཆས་མ་གཏོགས་གཏོང་མ་བ�ག་པར་བོད་བར་གནས་�་བད་པ་དེས་བོད་རང་དབང་གཙང་མ་ཡིན་པའི་གས་
མཚན་མངོན་གསལ་ཅན་བན་ཡོད་པ་དང༌། གནས་ངས་དེ་ནི་དིན་ག�ང་དང༌། ་ནག་ནས་ཁས་ལེན་ས་ཡོད་
པ་རེད།



��་པ། བོད་རང་དབང་གཙང་མ་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ལ་ཁབ་གཞན་དག་ནས་ང་ངོས་འ�ན་ས་ཡོད་པ། དཔེར་
ན ི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོ་བོད་ི་�ང་དོན་་ཚབ་་གར་དང༌། ཕ་རན་སི། ་་ལི། དིན་ཇི། ཨ་རི་སོགས་ལ་བོད་
བས་བོད་ག�ང་གི་ལག་འེར་ལ་ལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ག�ང་ནས་ཆ་འཇོག་ས་ཡོད་པ་རེད། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ི་
ཆ་ནས་ང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནས་བར་འཚང་དགོངས་བཞེས་འལ་�་གནང་དགོས་ཞེས་ངས་རེ་འ�ན་�་�་
ཡིན། ་མིས་བོད་སར་བཙན་འ�ལ་ས་ེས་འཛམ་ིང་ནས་ཁས་ལེན་ས་པའི་ིམས་�གས་དང་འགལ་འ�ལ་
ས་པ་གཤམ་གསལ།

དང་པོ། ཁོང་�ས་བོད་མི་ོང་ག་མང་པོའི་�་ནོར་དང༌། འ�་ཐབས་འོགས་ཏེ་�ག་ཤི་དང༌། �་�ག་བཟོད་ལ་�་
བཏང་བ་རེད།

གཉིས་པ། ཕོ་མོ་�་�ག་དང་བཅས་པར་རང་དབང་མེད་པའི་མནར་གཅོད་དང༌། ་མེད་དམག་དོན་ི་ལས་ོལ་
བལ་འདེད་ེད་པ།

ག�མ་པ། ཕོ་མོའི་ེ་ོ་འགོག་པའི་ེད་ཐབས་ངན་པ་ལག་ལེན་�་བར་ཞིང༌། དེའི་དམིགས་ལ་ནི་བོད་མི་རིགས་
་མེད་གཏོང་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།

བཞི་པ། ནག་མེད་ི་བོད་མི་ོང་ག་མང་པོ་ོག་གཅོད་ས་འ�ག

་པ། �་མཚན་མེད་པར་བོད་མིའི་འ�ོ་འིད་མང་པོ་བསད་ཡོད་པ་རེད།

��་པ། ཆོས་དང༌། ཤེས་རིག་་མེད་གཏོང་�འི་ཐབས་ཤེས་་མང་ས་ཏེ་དགོན་པ་ོང་ག་མང་པོ་་མེད་བཟོས།
རིན་ཐང་ལ་བའི་་ག�ང་�གས་ེན་མང་པོ་བོར་བཤིགས་ས། དེང་�ས་རང་གི་�་ནོར་དང༌། ོག་ལའང་ཡིད་
བན་མེད་ཅིང༌། བོད་ི་ལ་ས་་ས་ནི་བར་དོའི་�ོང་ེར་་�་ཞིག་�་ར་འ�ག ངའི་མི་མང་གི་དཀའ་ོང་ནི་
བོད་པར་དཀའ་བའི་གནས་�་ར་ཡོད་ན། དོན་མེད་མི་མང་གི་�ས་ོག་འོགས་པ་འདི་དག་འལ་�་མཚམས་
གཅོད་དགོས་ི་འ�ག དེར་བེན་ངས་ྋམི་ེ་མཆོག་དང༌། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ལ་རེ་འ�ན་ཆེན་པོས་ན་
འ�ལ་�ས་པ་འདིར་དགོངས་བཞེས་ག་ལེན་ངེས་པར་གནང་བའི་ཡིད་ཆེས་�་བཞིན་ཡོད།

ནི�་ི་ལི་ནས། �་ལའི་་མས་ི་ལོ་ ༡༩༦༢ ་ད�་པའི་�ས་ད�་ལ།

༡ ༈ མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་�ང་ཆེ་ྋམི་ེ་ཌོག་ཧ་མ་ཤོ་མཆོག་ལ། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་དང༌། ་ཉིད་
ནས་ཀོང་གོའི་ནང་བས་ཆེན་ི་ལས་དོན་གནང་དང་གནང་�ས་ལ་ན་དགའ་བོ་ཡོད།

༢ ན་ནས་་ལོ་ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ་ད�་པའི་�ས་ད�་ཉིན་�ལ་བའི་ན་�་་ཉིད་ནས་འ�ེམས་ེལ་གནང་བ་ཨང་
༢༠༣༣ འཁོད་པ་དེ་དང༌། ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ་ད�་པའི་�ས་གཉིས་ཉིན་�ལ་བའི་�་ཡིག་ལ་གཟིགས་ོག་ཡོད་པ་�་�།

༣ མ་ལ་ཡ་དང༌། ཐའི་ལན་གཉིས་ནས་�་བལ་གནང་ེ་འདི་ལོ་བོད་དོན་ོར་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་�ོས་
གཞིར་�ད་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་�ང་བ་མ་ཟད། ཁོང་གཉིས་ི་བཀའ་ིན་ེས་ན་�་གི་ཡོད། ན་ི་རེ་བར་ཞི་བདེར་



དགའ་བའི་ལ་ཁབ་མས་ནས་ངའི་མི་མང་གི་ེ་ངག་ལ་གསན་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅིང༌། བཙན་གནོན་དང་
�ག་བལ་ི་�ན་པས་བ་ པ་འདིར་འོད་ང་ཅན་ི་ལམ་ོན་རོགས་མགོན་ཡོང་བ་�་�་ཡིན།

༤ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ་ད�་པའི་�ས་ཉེར་བཞི་ཉིན་ར་ཤོབ་ནས་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནང་གནང་བའི་ག�ང་ེང་
�་་བེད་རིང་�གས་འོག་གནས་པའི་མི་མས་ལ་རང་དབང་དགོས་�གས་ག�ངས་པར་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་�ང༌།
ངའི་�ང་པ་ཡང་་བེད་རིང་�གས་ི་ གནས་ངས་འོག་�ད་ཡོད་བས་་�་�ས་ད་�གས་ཆེན་པོས་བ་
ོར་ེད་པའི་�ང་པ་གཞན་དག་དང་མཉམ་�་ང་�ར་ཡང་རང་དབང་ཐོབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

༥ ི་ལོ་ ༡༩༡༡ དང༌། ༡༩༡༢ གོང་གི་�ས་ན་རིང་པོའི་ནང་བོད་ནང་་མིའི་དབང་ཆ་�ལ་ཙམ་མེད་པ་རེད་ཅེས་
ངས་བོད་ི་ཡོད་ང༌། �་དོན་འདི་ོར་ལ་རབས་ི་གནས་�ལ་�་དགོས་དོན་མི་འ�ག

༦ ི་ལོ་ ༡༩༡༡ དང༌། ༡༩༡༢ ཕན་བོད་ི་གནས་ངས་ཇི་ར་ཡང༌། ེ་་ེང་བ�་ག�མ་པས་བོད་རང་དབང་
རང་བཙན་ི་ིལ་བགས་གནང་ེ་་མི་བོད་ནས་མཐར་ོད་བཏང་བ་ནས་བང་བོད་འདི་རང་ོབས་ི་ རང་དབང་
རང་བཙན་ཡིན་པས་མ་ཚད། �གས་མ�ན་ི་རང་དབང་རང་བཙན་ཞིག་ང་ཡིན་པ་རེད།

༧ ི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལོ་བོད་དང་སོག་པོའི་དབར་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཅིང༌། འདི་ནི་ེ་་ེང་གོང་མ་རང་གི་དབང་
ཆའི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་མ་ཟད། དེའི་ནང་བོད་དང༌། སོག་པོ་གཉིས་ཀ་རང་བཙན་ི་ལ་ཁབ་ཕན་�ན་�་ཁས་ལེན་
ས་ཡོད་པ་རེད།

༨ གལ་ཆེའི་འ�ག་ོད་ཐག་གཅོད་ི་ཆེད་�་ི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལོ་སིམ་ལར་འགོ་བ�གས་པའི་ཤོག་ཁག་ག�མ་ི་
ཁོངས་བོད་པས་ིན་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་ནི་དིན་ག�ང་དང༌། ་ནག་ག�ང༌། བོད་ག�ང་བཅས་རེད། བས་དེའི་་
ཚབ་མས་ག�ང་སོ་སོ་ནས་ཐག་ཆོད་པའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ད་ཡོད་པའི་་ཚབ་ཤ་ག་ཡིན་པ་ནི་ཤོག་ ཁག་གི་་
ཚབ་�ས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་གའི་ནང་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

༩ བདེན་པ་དེ་ནི་་གར་ག�ང་ནས་བཏོན་པའི་ཤོག་དཀར་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་གཉིས་པའི་ཤོག་ེ་ ༣༨ ནང་
གསལ་འཁོད་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་འགོ་བོད་�་བེད་ཐོ་དང༌། ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ་ད�་པ་ནས་་བ�་གཅིག་བར་་དཀར་
ནག་དབར་བཏང་ཡིག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་དཀར་ག�མ་པའི་ཤོག་ེ་ད�་བ�་གོ་བཞི་གོ་་ནང་ི་ལོ་
༡༩༦༠ ་གཉིས་པའི་�ས་བ�་གཉིས་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེའི་ནང་ད་�ང་བདེན་པ་དེ་ཡང་བར་གསལ་འཁོད་ཡོད་
འ�ག

༡༠ ཆིངས་ཡིག་དེ་དག་་མིའི་་ཚབ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ང༌། དེ་ེས་་ནག་ག�ང་ནས་ིར་འཐེན་ས་ཤིང༌།
མཐའ་མ�ག་ི་ལོ་ ༡༩༡༤ ་བ�ན་པའི་�ས་ ༣ ཉིན་བོད་ག�ང་གི་འགོ་འིད་གནང་�བ་པའི་�ས་བས་ི་�་
ལའི་་མའི་མཚན་ཡིག་དང༌། དིན་ག�ང་་ཚབ་ི་མཚན་ཡིག་བཀོད་པ་དང་�ས་མཉམ་�་་མིས་ིར་འཐེན་ས་
པའི་གནས་�ལ་ལ་བ�ན་ནས་བོད་ག�ང་དང༌། དིན་ག�ང་གི་་ཚབ་ནས་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆར་མིང་གས་
བཀོད་པ་རེད།



༡༡ ང་�་དིན་ག�ང་དང༌། བོད་ག�ང་གི་་ཚབ་�ས་ཆོད་ཡིག་འཇོག་�ར་ར་ཡོད་ཆིངས་ཡིག་ལ་དིན་ ག�ང་
དང༌། བོད་ག�ང་གཉིས་ཀས་་འ�ན་གཏན་འཁེལ་ེད་�། ཆིངས་ཡིག་དེར་་ནག་ག�ང་ནས་ས་ཡིག་མ་བཀོད་
བར་དེའི་ནང་འཁོད་པའི་་ནག་ག�ང་གི་ཐོབ་ཐང་མས་བེད་ོད་མི་ཆོག

༡༢ འདིའི་ཐོག་ང་�ས་མིང་གས་བཀོད་ཅིང༌། དམ་�ག་ཕབ་པའི་དིན་ཡིག་འ་གཉིས་དང༌། བོད་ཡིག་འ་གཉིས་
ཡོད།

༡༣ སིམ་ལར་ཡེ་�འི་འདས་ལོ་ ༡༩༡༤ ་བ�ན་པའི་�ས་ག�མ་བོད་ཤིང་ག་་་པའི་�ས་བ�་ལ་འི་ཧན་རི་
མག་མོ་ཧན་དིན་ག�ང་་ཚབ།

དིན་ག�ང་་ཚབ་ི་དམ་�ག

�་ལའི་་མའི་དམ་�ག

ོན་ཆེན་བཤད་འི་དམ་�ག

ོན་ཆེན་བཤད་འི་ས་ཡིག

འས་�ངས་དགོན་ི་དམ་�ག

སེ་ར་དགོན་པའི་དམ་�ག

དགའ་ན་དགོན་པའི་དམ་�ག

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་དམ་�ག

༡༤ ་ནག་ག�ང་ནས་ཆིངས་ཡིག་འདི་དོན་ལ་ཉན་འཇོག་ མ་ས་བས་ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་
མས་་ནག་ལ་མ་�ང་བ་རེད།

༡༥ ི་ལོ་ ༡༩༢༦ ལོ་བོད། ་རིའི། དིན་ག�ང་བཅས་ ི་ས་མཚམས་་ཚབ་�གས་པ་ཞིག་གཉའ་ནང་�་
འ�མས་པ་རེད།

༡༦ ི་ལོ་ ༡༩༡༢ དང༌། ༡༩༥༠ བར་བོད་ནང་་མིའི་དབང་ཆ་ི་ཙམ་ཡང་མེད། ི་ལོ་ ༡༩༣༤ ལོ་ེ་་ེང་བ�་
ག�མ་པ་་གཤེགས་བས་དགོངས་ོགས་�བ་པར་དོན་གཅོད་པ་ཡོང་བ་དེ་བཞིན་བོད་�་ོད་བ�ག་པའི་གནས་
ངས་ནི་་གར་དང༌། བལ་ལ་ི་དོན་གཅོད་པ་་�་རེད།

༡༧ ི་ལོ་ ༡༩༣༤ ེས་་མིའི་དོན་གཅོད་ི་ལས་ེད་པ་མས་་གར་བ�ད་བོད་་སར་བོད་པ་དང༌། �ས་
བས་དེ་འའི་རིགས་ལ་་གར་ག�ང་གིས་ལག་འེར་ོད་དང་ོད་མིན་བོད་ག�ང་ལ་གོ་བ�ར་ིས་འདོད་བ�ན་
ཐག་གཅོད་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད།



༡༨ ི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་་ནག་གི་དོན་གཅོད་པ་དེ་དག་བོད་ནས་ིར་ོག་ས་པ་རེད།

༡༩ འཛམ་ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�ས་་ནག་དང༌། རི་པིན་དམག་འཐབ་བས་བོད་པ་དམག་དོན་ཁོངས་ཐེ་
�ས་མེད་པར་བར་གནས་�་མཐར་བེལ་ིས་བད་དེ་་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་ག་ཆས་ེལ་འེན་ེད་མ་
བ�ག་པ་རེད།

༢༠ ་ནག་ནས་ི་ལོ་ ༡༩༤༦ དང་ ༡༩༤༨ སོ་སོར་ལ་ཡོངས་�གས་འ�ར་བོད་ི་དོན་གཅོད་མཉམ་�གས་
ས་�གས་བོད་པ་ནི་་བ་ནས་བདེན་པ་མིན། བོད་ི་དོན་གཅོད་འགོ་འིད་ཛ་སག་ཁེ་ད་བསོད་ནམས་དབང་
འ�ད་ནས་བོད་གསལ། ༡༩༤༦ ལོར་བོད་ག�ང་ནས་དིན་ཇི་དང༌། ཨ་རི། གོ་མིང་ཏང་ག�ང་བཅས་པར་གལ་
ལ་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་�་བའི་དོན་གཅོད་འགོ་འིད་ཛ་སག་རོང་དཔལ་�ན་�བ་བན་བསམ་འཕེལ་དང༌། ན་
ཛ་སག་ཁེ་ད་བསོད་ནམས་དབང་འ�ད། དེ་མིན་ལས་རོགས་མས་དང་བཅས་གཏོང་གནང་གིས་ང་�་ཀ་ལ་ཀ་ཏ་
བ�ད་ནི�་ི་ལིར་བོད་དེ་དིན་ག�ང་དང༌། ཨ་མི་རི་ཀའི་ི་ོད་་ཚབ་སོ་སོ་བ�ད་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་�ས་
ེས། ནན་ཅིང་�་གནམ་ཐོག་བོད་དེ་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་�ས་པ་ཡིན། ་ནག་�་གགས་ཁམས་བདེ་མིན་ལ་ན་
བཅོས་ིས་་ཤས་ོད་དགོས་�ང་བ་དང༌། དེ་ེས་ཞིང་ཆེན་ཁག་མང་ཙམ་ལ་བ་བོར་ས་ཏེ་ནན་ཅིང་�་ིར་
འཁོར་མཚམས་་མིའི་�གས་འ�་ཆེན་མོ་འ�གས་བས་འཁེལ་བར་ལ་འར་བོད་མི་འགའ་ཤས་ནས་བོད་ི་་
ཚབ་ཡིན་ལ་ིས་�གས་འ�ར་བོད་འ�ག་གཤིས། ཁོང་�འི་་ོད་བག་ཞིབ་�་�གས་འ�ར་བོད་པ་ལས།
ང་�ས་བས་དེར་་མིའི་་ིམས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་ལ་ཁས་ལེན་དང༌། ས་ཡིག་གང་ཡང་བཞག་པ་མེད། ི་
ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་ཡང་ནན་ཅིང་�་ཡོད་པའི་ང་�འི་དོན་གཅོད་མཁན་མ�ོན་ལོ་ག�མ་་མིའི་�གས་འ�ར་བ་
བོར་�་བོད་པ་ལས། དམིགས་བསལ་་ས་ནས་འ�ས་མི་བཏང་བ་གང་ཡང་མེད། མཁན་མ�ོན་ལོ་ག�མ་ནས་
ང་གོང་བཞིན་�གས་འ�འི་ཡིག་ཆར་ཁས་ལེན་ས་ཡིག་བ་ཡོད་པ་མ་རེད།

༢༡ ི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་་གར་རང་བཙན་�ང་ེས་བོད་ག�ང་གི་གནས་�ལ་འོར་ལན་�་་གར་ག�ང་ནས་
གཤམ་གསལ་ར་ག�ངས་ཡོད། ཕན་�ན་སོ་སོའི་འདོད་མོས་ི་གང་ཅིའི་དོན་གནད་ོར་�ོས་ཆོད་གསར་པ་མ་
བཟོས་བར་ང་�འི་གཞི་འི་གནས་�ལ་གང་ཡོད་ི་ཐོག་ནས་ཕན་�ན་འེལ་བ་�་མ�ད་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་�ང་
ན་་གར་ག�ང་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ཡོང་�། དིན་ག�ང་ནས་ིས་ད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འེལ་བ་ཡོད་པའི་
ལ་ཁབ་གཞན་དག་ཚང་མར་འ�ོ་ངས་འདི་རང་རེད།

༢༢ ི་ལོ་ ༡༩༡༢ ནས་ ༡༩༥༡ ་་པའི་�ས་ཉེར་ག�མ་ཉིན་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་མིང་གས་མ་
བཀོད་བར་བོད་ི་ི་འེལ་ལས་དོན་མས་ི་ལ་ལ་ི་ག�གས་མ་དགོས་པར་ེད་ི་ཡོད་པ་དང༌། ི་ལོ་༡༩༤༦
ནས་ ༡༩༤༨ བར་བོད་ི་་ཚབ་�ས་བོད་ི་ི་བོད་ལག་འེར་འར་ཏེ་ཐག་རིང་�་ིན་པ་རེད།

༢༣ དེ་་དིན་ཇིའི་དོན་གཅོད་དང༌། དེ་ེས་་གར་ི་དོན་གཅོད་གནང་མཁན་རི་ཅར་སན་ནས་བོད་དོན་ིམས་ཞིབ་
�གས་པར་ག�ང་གསལ། དོན་གཅོད་ཁང་དེའི་ལས་འགན་ནི་ི་ལོ་ ༡༩༣༦ ནས་བང་དོན་གཅོད་ཁང་དེའི་ག�ང་



དང༌། བོད་ག�ང་དབར་ིད་དོན་ི་འེལ་བ་ེད་�་དེ་རེད། འདི་ནི་བོད་དང་་ནག་མི་མང་ིད་ག�ང་ཟེར་བའི་དེབ་
ི་ཤོག་ེ་ ༡༤༦ ནང་གསལ།

༢༤ བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པ་ནི་གོང་གི་བདེན་པའི་གནས་�ལ་དེ་དག་གིས་ོགས་�་ཡིན་ང༌། ་ལོ་ངའི་
�ང་པའི་གནས་ངས་ོར་འགའ་ཤས་ནས་ོགས་པ་གནང་འ�ག་པར་གཤམ་གསལ་ི་གནད་དོན་མས་ནས་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་�།

༢༥ ས་་རིག་ག་མན་ནས་་ནག་གི་ལས་དོན་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་ིས་པའི་ནང་གསལ། ི་ལོ་ ༡༩༡༢ ནས་བང་
་སའི་བཀའ་བཀོད་འོག་གནས་པའི་བོད་ནང་་མིའི་དབང་ཆ་གནས་མ་�བ་པ་མ་ཟད། བར་འ�ལ་ས་མེད་པ་
རེད། ་ེང་བ�་ག�མ་པས་ལོ་ཉི་�་ཙམ་རིང་ནང་ིད་ི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་བོད་ི་ིད་དབང་འ�ན་ོང་གནང་
བས་�ས་ང་ེང་ོད་ས་མེད་ཅིང༌། བོད་ནང་གི་ཞི་བདེ་དང༌། ིམས་�གས་�ང་ོང་གནང་བ་མ་ཟད། ་གར་
ག�ང་དང་ཡང་མ�ན་འེལ་དམ་ཟབ་གནང་འ�ག

༢༦ ི་ལོ་ ༡༩༢༨ ལོ་ནང་སར་ཅལ་འབེལ་ནས་ིས་པ་བོད་ི་མི་ཞེས་པའི་དེབ་ནང་བོད་ནང་་མིའི་དབང་�གས་
ོགས་པ་རེད་ཅེས་མ�བ་ོན་ས་ཡོད་འ�ག

༢༧ མ་ཨ་མོ་རི་ཌིའི་ེང་ཀོ་ཌ་ཟེར་བ་ི་ལོ་ ༡༩༤༧ བོད་ནང་ཡོང་ོང་བ་ཁོང་ནས་བོད་གསལ་�། བོད་ི་ིད་
དབང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ང་བོད་མི་རང་གི་རང་བཙན་ལ་ཁབ་ནང་བཞིན་ེད་�གས་བོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་ཁོང་
ནས་ག�ང་གི་བཀའ་བཀོད་དེ་ས་གནས་གང་སར་བ་འ�ག་ཅེས་བོད་འ�ག

༢༨ �ང་ལིང་ཤན་དང༌། ཤང་ཅི་ལེ�་གཉིས་་ནག་གི་་ོད་ལས་ེད་ཡིན་པ་ནས་བོད་གསལ། ི་ལོ་༡༩༡༡ ནས་
ལག་ལེན་ི་ལས་དོན་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་་སར་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་�གས་བོད་ཅིང༌། དེའི་བ་ོར་ལ་བོད་རང་
གི་ད�ལ་དང༌། བོད་ི་�གས་ོལ། གས་ཏར་ར་�་ཡོད་པ་དང༌། ཞི་བའི་ལས་དོན་མས་་ནག་དང་འ་བ་མེད་
�གས། བོད་རང་གི་དམག་མི་ཡོད་པ་བཅས་བོད་འ�ག་

༢༩ ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཨལ་སལ་བ་ོར་ནས་བོད་�་བཙན་འ�ལ་�ང་བའི་གནས་�གས་མཉམ་འེལ་ལ་
�གས་�་�་བལ་བས་་གར་་ཚབ་ན་ཝང་གྷར་ཇན་ས་ཧེབ་ནས་ག�ངས་གསལ། ཁོང་གི་ག�ང་ནས་དེ་ོར།
ཞིབ་འ�ག་ནན་ཏན་ས་པར་དེ་ནི་་དཀར་ནག་གཉིས་ཀར་གལ་ཆེ་བའི་དོན་གནད་ཅིག་ཡིན། �གས་པ་དེས་ཤེས་
ོགས་ལ་་གར་ནི། ་ནག་དང༌། བོད་གཉིས་ཀའི་ིམ་མ�ས་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཉིས་ཀར་འེལ་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད་
པར་བེན་་གར་ག�ང་ནས་གནད་དོན་དེ་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་འ�ིགས་ཐབས་སེམས་འར་ེད་འོས་པ་དེ་ར་རེད།
ABUR SR 73 ཤོག་ེ་བ�་ད�་ནང་གསལ། ༣༠ ་མིས་བོད་�་�་ཛ་རན་ཌིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་�གས་བོད་
དོན་ནི། ི་ལོ་ ༡༩༠༧ ལོར་དིན་ཇི་དང༌། �་�་གཉིས་ི་�ག་དོན་ལ་་འ�ན་ས་པ་ཞིག་ཡིན་ང༌། ཆིངས་ཡིག་
དེ་འཇོག་མིའི་ཁོངས་བོད་པ་མེད་བས་དེའི་དོན་གནད་ལ་བི་འཇོག་དགོས་དོན་མེད།



༣༡ ངས་བོད་ི་འགོ་ེད་ི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་�ར། ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ་བ་བ�་པའི་�ས་བ�ན་ི་་ོད་དེ་་ནག་
ོགས་ནས་བོད་�་བཙན་འ�ལ་ི་་ོད་ཤིན་�་མ་�ང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བོད་ི་ཡོད།

༣༢ བོད་ག�ང་ནས་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་ན་འ�ལ་�ས་པར་དོན་འས་མ་སོན་ཞིང༌།
བོད་དམག་ལ་ཕམ་ཉེས་�ང་བས་པི་ཅིང་�་བོད་ི་་ཚབ་མ་གཏོང་མ�་མེད་ཐོག ི་ལོ་ ༡༩༥༡ ་བ་་པའི་�ས་
ཉེར་ག�མ་ཉིན་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་མིང་གས་མི་འགོད་ཐབས་མེད་�ང་བ་རེད།

༣༣ འདི་ནས་བང་ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ་བ་ག�མ་པ་ནང་ན་བོད་ནས་་གར་�་ཡོང་དགོས་�ང་བའི་བར་ི་གནས་
�གས་མས་ཚང་མས་མེན་ོགས་ཡོད་པར་བེན་ད་ལམ་ཞིབ་ཆ་�་�་མིན། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ཉིན་ར་་�ར་
བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་བལ་ལ་དང༌། འ�ག། འས་ོངས། ་གར་ནང་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང༌། བས་བཅོལ་བའི་
�ངས་འབོར་ནི་མི་�ངས་ ༤༣༥༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བས་བཅོལ་བའི་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་ན་ན་ནས་་ལོ་
དང༌། འདི་ལོ་�ལ་བའི་ན་�འི་ནང་བཀོད་གསལ་ར་དངངས་ག་དང༌། ཡིད་ོའི་རང་བཞིན་ི་བཙན་གནོན་དང༌།
མནར་གཅོད་ད་�ང་�ང་�་ིན་ཡོད་པ་མ་རེད།

༣༤ འདི་�འི་ོར་ིམས་ཞིབ་�གས་པའི་་ལོའི་ན་�་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་�ང་འ�ག ན་�གས་ཅན་ི་�གས་པ་
དེའི་ྋན་�་གཉིས་པའི་ནང་ཁོང་�ས་བག་ད�ད་ནན་ཏན་ི་ཐག་གཅོད་ཁོངས་ནས་་མིའི་འགོ་འིད་�ས་མི་
རིགས་་མེད་ི་ིམས་�གས་དང་། འགལ་བར་ངོས་འ�ན་ས་འ�ག མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ནས་བདེན་དོན་
འདི་�་ལ་བག་ཞིབ་ནན་ཏན་གནང་ེ་འགལ་ཉེས་ལ་དཔགས་པའི་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་འ�ན་�་གི་ཡོད།
མི་རིགས་་མེད་ི་ཡིག་ཆ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་ིང་ལ་ིའི་ིམས་ོལ་�འང་མི་རིགས་་མེད་ི་གནས་�ལ་ནི་
ིམས་འགལ་ཡིན་པ་རེད།

༣༥ དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ནང་་དོན་གལ་ཆེ་མས་ལ་བི་འཇོག་མ་�ང་བས་མི་མང་�གས་འ�་ནས་དེ་ལ་བ་
ས་ས་ཤིང༌། དེ་ར་ས་ང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བར་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་ཞེས་ི་ལོ་ ༡༩༥༩
་བ་ག�མ་པའི་�ས་བ�་ཉིན་བོད་པ་རེད།

༣༦ བཙན་གནོན་ེད་མཁན་དང༌། བོད་ནང་བོད་མི་མས་ི་འ�ག་ོད་ད་�ང་ཡོད་�ས། ན་ནས་་ལོ་མཉམ་
འེལ་ལ་�གས་�་ན་འ�ལ་�ས་པ་མ་ཟད། འདི་ལོ་ཡང་བར་ན་འ�ལ་�ས་ཏེ་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་
ནས་་ནག་གི་བཙན་འ�ལ་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་གནང་བའི་རེ་བ་�་བཞིན་ཡོད། ན་ི་བསམ་པར་ལས་དོན་འདི་ལས་
�ང་བ་གནང་ན་་མི་�ང་ན་ནས་ངའི་�ང་པར་མི་མང་གི་རང་དབང་ཐོག་ཉིན་བཞིན་གནོན་བ�ར་ེད་ི་ཡོད་བས་
རེ་བ་ཆེན་པོ་ེད་ལ་མི་འ�ག

༣༧ ྋམི་ེ་མཆོག་ནས་ྋན་�་འདི་བཞིན་མཉམ་འེལ་ ལ་�གས་ི་མ�ན་�་འཇོག་གནང་ཡོད་པ་ཞེས་ངས་རེ་
འ�ན་�་གི་ཡོད། ་གར་པན་འཇབ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས། �་ལའི་་མས་ ༡༩༦༠ ་བ་ད�་པའི་�ས་ཉེར་ད�་ལ།



༡༩༥༩ ལོར་ཨ་མི་རི་ཀའི་�ོང་ེར་ནི�་ཡོག་�་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�གས་ཆེན་ཐེངས་བ�་བཞི་པའི་བས་�་
ཨར་ལན་དང༌། མ་ལ་ཡ་ལ་ཁབ་གཉིས་ནས་བོད་དོན་�་བ�ད་ིས་ི་་བ�་པའི་�ས་ཉི་�་དང༌། �ས་ཉེར་གཅིག་
སོ་སོར་�གས་ཆེན་ས་འ�མས་ཐེངས་ག�མ་ི་ཐོག་�་�ོས་བ�ར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་�ོས་ཆོད་གཤམ་གསལ།

༡༩༤༨ལོ་ི་་བ�་གཉིས་པའི་�ས་བ�་ཉིན་ལ་�གས་�གས་ཆེན་ནས་ཁས་ངས་པའི་ཡོངས་བ་གསལ་
བགས་ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་་ིམས་ནང་གསལ་བའི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་དབང་གི་་དོན་མས་ན་གསོ་་�།

བོད་མི་མང་ལ་གཞན་དག་ཡོངས་དང་འ་བར་ཆོས་ིད་་གཞག་གི་རང་དབང་སོགས་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང༌། རང་དབང་གང་ཅིར་དེ་བ་མེད་པའི་རང་འདོད་ི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པར་ཡིད་འཇགས་ཡོད།

བོད་མི་མང་གི་ར་གནས་བ�ད་འ�ན་ེད་བཞིན་པའི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང༌། རིག་ག�ང༌། ར་ོལ་རང་
ིད་འ�ན་ོང་བཅས་ལའང་དོ་ང་ེད་བཞིན་ཡོད།

ྋགོང་ས་�་ལའི་་མ་་ངོ་མའི་ག�ང་བཤད་ིས་མ�ན་གནས་�ལ་ཁག་ནང་གསལ་བོད་མི་མང་གི་གཞི་འི་འ�ོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་དབང་མས་བཙན་ཤེད་ིས་འོགས་འ�ག་པར་ོ་ཕམ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད།

འགན་འར་ཅན་ི་ད�་འིད་མ་པས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་�ལ་ངས་འཇགས་�་གཏོང་བ་དང༌། ལ་ིའི་
འེལ་བ་ཡར་ས་�་གཏོང་�ར་དོན་དམ་འབད་བོན་གནང་བའི་བས་�་ེད་ེན་འདི་དག་གིས་ལ་ིའི་གནས་
�ལ་ཉེན་ཚབས་ཇེ་ཆེ་དང༌། མི་མང་དབར་ི་འེལ་བ་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་བ་འདི་ལ་ོ་གཡེང་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད།

༡ ིམས་�གས་ང་འ�ན་ི་གཞི་འི་ཐོག་ནས་འཛམ་ ིང་ཞི་བདེ་གོང་ེལ་ཆེད་�་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་
་ིམས་དང༌། ཡོངས་བ་གསལ་བགས་ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་་དོན་ལ་བི་འཇོག་ངེས་པར་་�ར་ཡིད་
ཆེས་�གས་ཆེ་ཡོད།

༢ བོད་མིའི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཁོང་�འི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང༌། རིག་ག�ང་གི་གནས་
ངས་ལ་བི་འཇོག་དགོས་ཞེས་འབོད་བལ་་�་ཡིན།

༣ ༡༩༦༡ ལོར་ཨ་མི་རི་ཀའི་�ོང་ེར་ནི�་ཡོག་�་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�གས་ཆེན་ཐེངས་བ�་��་པའི་བས་
�་ཨལ་སལ་བ་ོར་དང༌། མ་ལ་ཡ། ཨར་ལན། ཐའི་ལན་བཅས་ལ་ཁབ་བཞི་ནས་བོད་དོན་�་བ�ད་ིས་ི་་བ�་
གཉིས་པའི་�ས་བ�་ད�་དང༌། �ས་ཉི་�་སོ་སོར་�གས་ཆེན་ས་འ�མས་ཐེངས་གཉིས་ི་ཐོག་�་�ོས་བ�ར་ིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་�ོས་ཆོད་གཤམ་གསལ།

༡༩༥༩ ལོ་ི་་བ�་པའི་�ས་ཉེར་གཅིག་ཉིན། མཉམ་འེལ་ལ་�གས་�གས་ཆེན་ཐེངས་བ�་བཞི་པའི་བས་�་
བོད་དོན་ོར་�ོས་ཆོད་ཨང་ ༡༣༥༣ འཁོད་པ་བཞག་པར་ན་གསོ་་�།



བོད་�་བོད་མི་མང་གི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་་འགལ་དང༌། ཁོང་�ས་ར་གནས་ོལ་འ�ན་ེད་བཞིན་པའི་
�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་ག�ང་གི་གནས་ངས་ཐོག་�་བཙན་གནོན་སོགས་ི་གནས་�ལ་�ན་བ�ད་�་
ཡོད་པ་འདི་ལ་ོ་ཕམ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད།

གནས་�ལ་འདི་དག་གིས་ེན་པས་བོད་མི་མང་ལ་དཀའ་�ག་ཤིན་�་ཆེན་པོ་�ང་བ་ནི། ིམ་མ�ས་ལ་ཁབ་ཁག་�་
བོད་མི་བཙན་ོལ་བ་ཕོན་ཆེ་ོས་འོར་ཡོང་�ས་ནས་ར་འོད་ཡོད་པ་ར་འདི་ཐད་ལ་ིང་ནས་ོ་གཡེང་ཆེ་བའི་
མཐོང་�ལ་ཞིག་�ང༌།

མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་་ིམས་དང༌། ཡོངས་བ་གསལ་བགས་ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ནང་གསལ་བའི་མི་
མང་ཡོངས་དང༌། ལ་ཁབ་ཁག་གི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ི་་དོན་དང་བཅས་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་
དབང་་འགལ་དང༌། ལ་ིའི་གནས་�ལ་ཉེན་ཚབས་ཇེ་ཆེ་དང༌། མི་མང་དབར་ི་འེལ་བ་ཇེ་�ག་�་གཏོང་བའི་ོ་
ཕམ་ི་གནད་དོན་འདི་དག་ལ་བསམ་ཞིབ་ས་པར།

༡ ིམས་�གས་ང་འ�ན་ི་གཞི་འི་ཐོག་ནས་འཛམ་ ིང་ཞི་བདེ་གོང་ེལ་ཆེད་�་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་
་ིམས་དང༌། ཡོངས་བ་གསལ་བགས་ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་་དོན་ལ་བི་བར་ངེས་པར་དགོས་པ་ཡིན་
ཞེས་བར་ནན་ཆེན་པོས་བོད་�།

༢ བོད་མི་མང་གི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ི་ཐོབ་ཐང་གིས་མ�ན་ཁོང་�འི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་
དབང་བཙན་འོགས་ེད་པའི་་ོད་མཐའ་དག་ མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་ར་ཡང་དོ་གལ་ཆེན་པོས་འབོད་
བལ་་�།

༣ འ�ས་མིའི་ལ་ཁབ་ཁག་ནས་ད་ལམ་ི་�ོས་ཆོད་འདིའི་དོན་གནད་མས་འ�བ་ིར་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་
ཐབས་ཤེས་ཅི་ཡོད་ག་ལེན་མཛད་�ར་རེ་འ�ན་�་བཞིན་ཡོད།། །།
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