


ི་ལ་ི་རང་དབང་།

ལེ�་དང་པོ། པད་དཀར་འཆང་བ།

ངོས་༡༩༥༩ ་༣ �ས༣༡ ཉིན་བོད་ལ་ནས་ོས་ོལ་ལ་ིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་བང་ད་བར་་གར་ལ་
ོད་�ས་ཡིན། ༡༩༤༩ དང་ ༡༩༥༠ ཐམ་པའི་རིང་་ནག་མི་དམངས་ིད་ག�ང་གིས་ངའི་ལ་ལ་
བཙན་འ�ལ་ེད་པའི་ད�ང་དམག་བཏང་། ལོ་ངོ་བ�་ཙམ་ི་རིང་ངས་བོད་མིའི་ཆོས་ིད་གཉིས་ཀའི་འགན་
འར་འགོ་འིད་ས་ཏེ་་བོད་ལ་ཁབ་གཉིས་ི་བར་ཞི་མ�ན་བར་གསོ་ཡོང་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་�་
ལ་�གས་ས་པ་ཡིན། འོན་ང་དཀའ་བའི་ལས་ོ་དེ་ལེགས་�བ་�བ་�་ོས་ལ་ཡིན་པ་གསལ་
ོགས་�ང་བར་བེན། ངོས་ི་ལ་ནས་རང་གི་ལ་མིའི་ཞབས་འདེགས་ཕན་ཆ་ཆེ་བ་ཞིག་�་�བ་པ་ཡོང་
�འི་མཐའ་ོམ་མི་ིད་པ་དེ་་དགོས་�ང་། བོད་ལ་དེ་རང་དབང་ལ་གནས་པའི་�ས་བས་དེར་ར་
ཡང་་བས་དེ་ནི་ངའི་མི་�འི་ནང་གི་�ས་�ད་བཟང་ཤོས་དེ་རེད་འ�ག དེང་བས་ང་སེམས་ིད་པོ་ཡོད་
ང་གནས་�ལ་ལ་འར་ོག་�ང་བའི་དབང་གིས་ངའི་ད་འི་མི་�འི་གནས་ངས་དེ་ངོས་རང་�ང་�ས་
འཚར་ལོངས་ེད་བས་དང་ཧ་ཅང་མི་འ་བ་རེད། ོན་ི་གནས་�ལ་ི་ཐོག་ལ་ད་�ང་ོ་ང་ེད་པར་
དགོས་དོན་མེད་ན་ཡང་། ང་�འི་འདས་པའི་གནས་�ལ་ོརབསམ་ོ་གཏོང་�ས་རང་དབང་མེད་པར་ོ་
ང་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་�ས་ངས་ལ་མི་ཚང་མས་�ག་བལ་བཟོད་གས་མེད་པ་ང་ཡོད་པ་དེ་�་ན་
གསོ་ཡང་ཡོང་གི་འ�ག། ང་�འི་བོད་ེང་པ་དེ་ལེགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མིན། འོན་ང་ང་�་མི་�འི་གནས་
�ལ་དེ་ཡིད་མོས་བགས་བོད་་འོས་པ་ཞིག་�ང་ཡོད། དེའི་ནང་གཅེས་ོང་འོས་པ་མང་པོ་ཡོད་ང་ད་
ནི་དེ་�་་མེད་བཟོས་ཟིན་འ�ག གོང་�་ོས་པ་བཞིན་�་ལའི་་མ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ལ་གང་ཟག་མི་འ་
བར་གོ་དོན་མི་འ་བ་�ང་འ�ག འོན་ང་ངས་དེ་རང་གི་ལས་འགན་དེའི་མིང་ཙམ་ཡིན་པར་ངོས་འ�ན་ེད་
ི་ཡོད། ིར་བཏང་�་ལ་ཞེས་པ་སོག་ད་ི་�ག་ཅིག་ཡིན། དེ་་མ�་ཞེས་པའི་དོན་ལ་འ�ག་པ་རེད། ་
མ་ནི་བོད་�ག་ཡིན་པ་དང་་གར་ི་ད་དོད་ལ་�་�་ཟེར། དིན་ད་ལ་�ག་དེ་གཉིས་མེན་རབ་ི་་
མ�་ཞེས་ཟོར་ཡང་ཙམ་�་བ�ར་འ�ག ངའི་སེམས་ལ་དེ་ནོར་བ་རེད་བསམ་ི་ཡོད། དང་ཐོག་�་ལའི་་མ་
་ེང་ག�མ་པའི་མཚན་བསོད་ནམས་་མ�་ཞེས་པའི་ཆ་ཤས་་མ�་དེ་མེན་རབ་ི་་མ�་ཞེས་པར་
དོན་བ�ར་ས་འ�ག། ་མ་ཞེས་པའི་�ག་དེ་་ད་ནང་ཧོའོ་ཕོའོ་ཞེས་པར་བ�ར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་
�གས་དོན་ལ་སངས་ས་་དངོས་ཟེར་ི་ཡོད་འ�ག་དེ་ནི་ནོར་འ�ལ་ཡིན། བོད་ི་ནང་པའི་ཆོས་ིས་དེ་
འ་ཁས་ལེན་མི་ེད། ཁས་ལེན་པ་ནི། གང་ཟག་ད་པར་ཅན་ཞིག་གིས་རང་གི་ེ་བ་ལེན་ོགས་རང་
དབང་ཡོད་པའི་མཛད་པར་བོད་མིས་ཡིད་ཆེས་ེད་པ་དེ་རེད། གང་ཟག་དེ་རིགས་ལ་�ལ་་ཟེར།�་ལའི་་
མ་དེ་�འི་�ས་ཞིག་རེད། མ་བཤད་ཐབས་མེད་གཅིག་ནི་ང་ོན་བོད་�་ོད་བས་�་ལའི་་མའི་མཚན་



གནས་དེ་དབང་�ས་ཆེན་པོ་དང་འེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དོན་ནི་ངའོ་འ�་ོད་ེད་ངས་དེ་བོད་མི་
མང་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་། མི་ིད་པའི་ཉམས་ོང་དེ་�་དང་མི་འ་བ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད། ངོས་ས་གནས་
ག་འ་ཞིག་ལ་ིན་ང་་འཁོར་མང་པོ་མཉམ་བཅར་�་བ་རེད། ངའི་མ�ན་བ་ལ་ཕེབས་མཁན་བོད་
ག�ང་བཀའ་ོན་མ་པ་དང་། ཆབ་ིད་ི་ོབ་ོན་མཛད་མཁན་སོགས་ན་བཟའ་གོས་ཆེན་ཧ་ཅང་�ས་
དག་བཞེས་པ་དེ་�་བོད་ལ་ི་གཞི་བིད་ཆེ་བའི་མི་ག་གི་ེ་ཚན་ནས་ལེགས་འདེམས་མཛད་པ་ཤ་ག་
རེད། ང་དང་ཉིན་ར་མཉམ་བ�གས་མཛད་མཁན་ི་�ལ་ལ་མེན་དཔལ་འབར་བའི་མཁས་པ་དང་ད་
�་འཕགས་པའི་�བ་དབང་ཤ་ག་�ང་བ་རེད། དར་�ས་འཆར་ཅན་ཁང་མིག་ོང་ག་ཡོད་པའི་ད�ན་
ཁའི་ཕོ་ང་པོ་�་ལ་ནས་(ནོར་�་ིར་ཀར)ོ་�ས་ངའི་མ�ན་བ་ལ་ག�ང་ཞབས་སོགས་བོད་མི་ོང་ག་
ོར་ིས་�ལ་བིགས་མཉམ་བཅར་�་བ་རེད། ཆིབས་རག་གི་འགོར་གས་འཆང་གཅིག་གིས་ིད་པ་
ཧོའོ་་ཐང་འེར་ཏེ་ེ་འིད་ེད་པ་དང་། མ�ག་ལ་གོས་�ན་་ོན་པའི་་པ་�་གཅིག་གིས་�ན་མདོག་
་�གས་ི་�་དར་རེ་རེ་འེར་ཡོད་པ་དང་། དར་གོས་སེར་པོས་བ�མས་པའི་་ཆས་ི་མ་དང་།
དངས་ན་མོ་གཏོང་ཤེས་པའི་ི�འི་�ང་འཛ�ན་འགའ་ཤས་འེར་མཁན་�ས་འ�ོ་བོད་ས།དེའི་བ་
ནས་་བཅར་མ་ལ་་ཚང་གི་དགེ་འ�ན་ཁག་གཅིག་གིས་ཆོས་ི་ེགས་བམ་ི་མ་པ་�ན་ིས་ས་
པའི་དར་འཕེན་རེ་རེ་བམས་ཏེ་ཕེབས། ཁོང་�འི་ེས་ལ་གར་�ག་པའི་རོལ་མོ་མཁན་�་གཅིག དེ་ེས་ེ་
�ང་གི་ེ་ཚན་གཉིས་ི་ཁོངས་དང་པོ་གོ་གནས་�ང་བ་གསོལ་ཐབ་པ་�་ཁག་གཅིག་གིས་་ཆས་ི་འབོག་
བིལ་ལ་པར་འེར་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་པ་ག�ང་ཞབས་ེ་�ང་མས་ཐོན། དེ་ེས་�་༸ལ་བའི་་
ེར་ི་ཆིབས་་གོས་ན་མ�ས་པོ་ས་ཡོད་པ་�་ཆིབས་གཡོག་�ས་འིད་ཐོན་ས། དེ་�འི་ེས་ལ་བོད་
ག�ང་གི་ལས་ཐམ་ི་མ་འེར་བའི་ཆིབས་་�་འིད་ཐོན་ས། དེ་ེས་ངོས་རང་ཕེབས་འཇམ་སེར་པོ་
ཞིག་གི་ནང་ཐོན། ཕེབས་འཇམ་འེར་མཁན་ོང་དམག་གི་འགོ་འིད་�ས་�་པ་ང་་དང་སོག་་དམར་
པོ་ོན། ཕེབས་འཇམ་ི་ེང་ཐག་འཐེན་བེད་ས། མཚན་གནས་མཐོ་བའི་ཤོད་�ང་ད�་་ང་ལོ་རིང་པོ་
བབ་པ་དེ་ལ་པར་ོད་འ�ག།མ�ད་གོས་སེར་པོའི་�་པ་ོན་པའི་མི་བད་ིས་ཕེབས་འཇམ་ི་ག�ང་
ཤིང་བང་ཐོན་ས།ཕེབས་འཇམ་དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་བཀའ་ོན་བཞི་དང་།ཆིབས་ཞབས་ཁོངས་༸ལ་
བའི་་�ང་དམག་ར་ི་མདའ་དཔོན་དང་། བོད་ག�ང་གི་དམག་ད�ང་�ང་�ང་གི་དམག་ི་གཉིས་ིས་
གོས་འ�ད་མ�ན་ཆེད་དམག་�ི་རིང་པོ་རཻ་ེན་ལ་བེངས་ཏེ་བམས་འ�ག། ཁོང་གཉིས་ཀས་གོས་ཐང་
ོན་པོ་དང་ོད་གོས་སེར་པོ་བཞེས་པའི་ང་ལ་གསེར་ད་ིས་བས་པའི་ད�ང་ན་དང་སི་ཤན་ི་
འཛར་ཐག་ཡོད་པའི་དམག་་བཞེས། ང་�འི་ད�ང་�གས་དེའི་མཐའ་ོར་ལ་གཟིམ་འགག་�་ཐོན། གཟིམ་
འགོག་དེ་�་མ་མཐར་གགས་ཚད་བམ་�་��་ཙམ་ཡོད་པ་དང་ོད་འགག་ན་་འབོག་བངས་པར་
བེན་གཟི་བིད་ཆེ་བའི་མཐོང་ང་ཡོང་པ་རེད། ཁོང་�ས་ལག་པར་་ག་འེར་ཏེ་ག�་དགོས་�ང་ན་ཐེ་



�མ་ེད་ི་མ་རེད། ངའི་ཕེབས་འཇམ་ི་བ་ལ་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་གཞོན་མ་གཉིས་ཕེབས། ཡོངས་
འ�ན་བ�ེས་པ་་ེང་རིན་པོ་ཆེས་ང་ན་�ད་མ་ལོང་བར་ལ་ཚབ་ི་འར་བཞེས་མཛད་པ་རེད། དེ་ེས་
ངའི་ནང་མི་གཞན་མས་ཕེབས།དེ་ེས་ག�ང་ཞབས་མི་ག་�་ཁག་དང་། གོ་ས་ཆེ་བ་དང་�ང་བའི་�་ཁག་
གཉིས་ིས་རང་རང་གི་གོ་གནས་དང་མ�ན་པར་�ལ་བིགས་ཕེབས་ཐོན་མཛད། ངོས་ི་ལ་ནམ་ཐོན་
བས་བོད་ི་ལ་ས་་སའི་མི་དམངས་ཧ་ལམ་ཡོངས་ོགས་ིས་ད་ཙམ་མཐོང་འདོད་ེས་ཏེ་ལམ་
ར་ལ་འ�་འ�མས་ས། ང་ཐོན་བས་བོད་མི་དེ་�ས་ིང་ང་ནས་དད་པ་དང་འཇམ་ཏིང་ངེར་ལངས་ཏེ་
བད། འགའ་ཤས་ིས་མགོ་�ར་�ར་དང་། གཞན་�་མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན། ས་ཐོག་ནས་ག་འཚལ་ི་
འ�ག། གནས་�ལ་དེ་ནི་ངོས་�་�ང་�ང་ཞིག་ཡིན་པའི་མི་�་དང་་བ་ནས་མི་འ་རེད། ༡༩༣༥ལ་ང་ེས་
པ་དང་། མིང་་མོ་དོན་འ�བ་ཅེས་བཏགས་འ�ག ། དེའི་དོན་ནི་འདོད་དོན་འ�བ་པའི་་མོ་ཞེས་ཟེར། བོད་
མི་དང་ས་ཆ་དང་དངོས་པོའི་མིང་བས་རེ་ད་ཡིག་གཞན་�་བ�ར་བས་ིང་ེ་པོ་ཡོང་། དཔེར་ན།
གཙང་པོ་ཞེས་པ་བོད་ི་�་བོ་ཆེ་ཤོས་དེ་་གར་ི་�་བོ་ཧ�་�འི་འ�ང་ངས་དེའི་མིང་རེད། གཙང་�་
ཞེས་པའི་དོན་ནི་གཙང་མ་བཟོ་མཁན། ཡང་ན་འ�་མཁན་ཟེར། ང་�འི་�ོང་གསེབ་ི་མིང་ལ་ག་འ�ར་
ཟེར་བ་དང་། དོན་ནི་ངར་ད་ག་མཁན་ི་ག་ཅེས་ཟེར། �ོང་གསེབ་དེ་རི་�ང་�ང་ཞིག་གི་ང་ལ་
ཆགས་འ�ག། དེ་ནས་བས་ན་གཤམ་ལ་གཤོང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། �ོང་གསེབ་དེར་ན་རིང་
ཞིག་ོད་མཁན་དང་། ས་ཞིང་འདེབས་མཁན་མེད་པས་འོག་པའི་སེམས་ཅན་�འི་་ཁར་བེད་ོད་ས་
འ�ག། དེའི་�་མཚན་ནི་ས་ལ་ི་གནས་གཤིས་ལ་ཡིད་བན་མེད་པའི་དབང་གིས་རེད། ང་ིས་པའི་�ས་
བས་ང་�འི་ནང་མི་�་ས་ཆ་དེ་ནས་འ�་བ་ཐ་ཤལ་ཙམ་བཙལ་ཏེ་ོད་མཁན་ིམ་ཚང་ཉི་�་ོར་ཡོད་པའི་
�ས་གཅིག་རེད། ག་འ�ར་ནི་བོད་ང་ཤར་ི་ས་མཚམས་མདོ་ད་ཨ་མདོའི་ས་ལ་ལ་ཡོད། ས་བབས་
ི་ཆ་ནས་བོད་ལ་དེ་ས་ིང་བཞི་ལ་བགོས་ཆོག། ང་བ�ད་�་�ང་ངར་ཆེ་ལ་ེ་མས་བ་པའི་ང་ཐང་
གི་ས་ོང་དེ་�་འ�ག། ་ོན་ནི་ཤར་ནས་�བ་ི་བར་མེ་ལི་བད་བ་ག་ཙམ་ཡོད། ི་ཤིང་མ་ེས་
པའི་ས་ལ་དེར་འོག་པ་ཐ་ཐོར་འགའ་ཤས་མཐོང་�་ཡོད།ང་ཐང་གི་ོ་ོགས་ལ་ད�ས་གཙང་ཆོ་ཁའི་
ས་ལ་དེ་�་དང་། དེ་�འི་ོ་དང་ོ་�བ་ལ་ཧི་�་ལ་ཡའི་རི་བ�ད་ས་མཚམས་ཁག་ཡོད། ད�ས་གཙང་གི་
ཤར་ོགས་ལ་མདོ་ོད་ཅེས་པ་ཁམས་ི་ཆོ་ཁ་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ི་ས་ཆའི་ནང་ཤིང་་དང་ོན་འས་ི་
ཐོན་ངས་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན། ཁམས་ི་ང་ངོས་ལ་ཨ་མདོའི་ཆོ་ཁ་ཡོད། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་ཀའི་
ཤར་བ�ད་ལ་་བོད་གཉིས་ི་ལ་ེའི་ས་མཚམས་ཆགས་འ�ག །། ང་ེས་པའི་བས་དེར་་ཁ་ཆེ་་
�་ཕང་གིས་བར་བས་ཨ་མདོའི་ལ་�་་ནག་གོ་མིང་ཏང་ཞེས་པའི་མི་དམངས་ིད་ག�ང་ལ་མོས་ཞེན་
ཡོད་པའི་ས་གནས་ིད་ག�ང་གཅིག་བ�གས་འ�ག །ངའི་ཕ་མ་གཉིས་�ོང་གསེབ་ི་�ད་�ང་�ལ་ཡིན་
ན་ཡང་། ས་བདག་གི་དབང་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ཞིང་པ་ནི་མིན། མི་ག་གི་�ལ་ནི་མིན། ཁོང་�ས་ཞིང་ཀ་ས་
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ོན་�ང་�ང་ཞིག་བོགས་མར་ངས་ཏེ་ོན་ཐོག་འདེབས་ཽ་ེད་པ་དེ་�་འ�་དང་འོ་གཉིས་ཡིན། ཕ་མ་
�ས་འ�་རིགས་དེ་གཉིས་ི་ཐོག་ཞོག་གོག་ང་བཏབ་པ་རེད། ཁོང་�འི་ལོ་གཅིག་ལ་དཀའ་ལས་བབ་
པའི་ོན་འས་དེ་�་སེར་བ་ག་པོ་དང་། ཐན་པས་འོ་བག་གཏོང་གི་ཡོད་འ�ག། ཁོང་�ས་ོ་�གས་
སེམས་ཅན་ཁ་ཤས་ཉར་ཡོད་པ་དེ་�་ནས་ཐོན་ངས་ོས་ཁེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་�ད་འ�ག། ང་�ར་འོ་མ་བཞོ་
ཆེད་མ�་མོ་་��་ཙམ་དང་། ོ་ང་གཏོང་མཁན་ི་་མོ་མང་པོ་་ོར་ནང་ོད་བཞག་ཡོད་པ་ངས་ན་
ི་འ�ག། དེ་བཞིན་ང་�ར་ར་�ག་ོན་བོམས་བད་�་ོར་ཞིག་ཡོད།དེའི་ཐོག་ལ་པ་ལགས་ིས་ན་�་
་རེ་གཉིས་སམ་ག�མ་ཙམ་ཉར་གནང་བ་དེ་�ར་ཧ་ཅང་གི་མཉེས་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་�འི་ཐོག་ལ་ང་�འི་
ནང་མིས་གཡག་ཁ་ཤས་ང་ཉར་འ�ག། གཡག་ནི་རང་བཞིན་འ�ང་ཁམས་ནས་འ�ོ་བ་མི་ལ་གནང་ེས་
ཤིག་ཡིན་འ�ག་སེམས་ཅན་དེས་བམ་�་ཆིག་ི་ལས་མཐོ་བའི་ས་ང་ལ་གནས་�བ་ི་ཡོད་བས་བོད་
ི་ས་ལ་བབས་འེལ་ཡག་པོ་�ང་བ་རེད།མཐོ་ཚད་དེ་ལས་དམའ་བ་ཡིན་ན་སེམས་ཅན་དེ་�་འ�་མི་�བ།
གཡག་ནི་དོ་པོ་འེར་མཁན་དང་། ཚག་ཤའི་ཡོང་ངས་ཡིན།འོན་ང་གཡག་མོ་ལ་འི་ཟེར།དེ་ནས་འོ་མ་
བཞོ་བ་དང་།དེ་�་ས་མཐོ་པོའི་སོ་ནམ་ལ་ཕན་ཆ་དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ངའི་ཕ་མས་བཏབ་པའི་འ�་
ཡང་ན་ཟས་གཞན་དེ་ཡིན། འ�་བོས་ནས་འཐག་ན་མ་པ་ཡོང་བ་རེད། བོད་པའི་ོ་ཆས་ག་འ་ཡིན་
ཡང་མ་པ་མེད་པ་དཀོན་པོ་ཡོང་།བཙལ་ོལ་ལ་ཡོད་�ས་ང་ངས་མ་པ་ཉིན་ར་ཟ་གི་ཡོད། མ་པ་ཟ་
ངས་ལ་མ་པ་མ་ང་བཟའ་ོལ་མེད། དང་པོར་ཇ་ཡང་ན་ཞོ། ཡང་ན་ ( མི་ས ) ཆང་་�འི་་བ་
ཞིག་མ་པ་དང་མཉམ་བེས་ེད་�ར་དགའ་པོ་ཡོད། ངས་འོ་མ་དང་མཉམ་བེས་ེད་ི་ཡོད། ཡང་ཕོར་
པ་ཆེན་པོའི་ནང་མ�བ་མོས་གཡོས་ནས་གས་ོག་གོང་རེ་རེ་བཟོ་བ་རེད། མ་པས་�ག་པ་ཡང་བོལ་
ཆོག། བོད་པ་�ར་ཟས་འདི་ཧ་ཅང་ོ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།འོན་ང་ངའི་ཉམས་ོང་ར་ས་ན་ི་མི་ཕལ་ཆེར་དེ་
ལ་མི་དགའ་བ་དང་ག་པར་་མི་�ས་དེ་ལ་དགའ་པོ་ེད་ི་མི་འ�ག། ངའི་ཕ་མས་རང་གི་ོན་ཐོག་གི་
བ་ཆ་མང་ཆེ་བ་ང་�འི་ནང་གི་ོ་ཆས་ལ་བེད་ོད་ེད་པ་རེད། འོན་ང་ངའི་པ་ལགས་ིས་བས་རེ་ཉེ་
འ�མ་ནས་འ�ོ་མཁན་འོག་པ་དང་། ཡང་ན་་ཐོག་ནས་ཉིན་ག�མ་ི་སར་ཨ་མདོའི་ལ་ས་ཟི་ལིང་ལ་
ཕེབས་ནས་འ�་དང་�ག་བེ་�ང་གནང་བ་རེད། �ང་ག་འདི་ལ་ཤོག་ད�ལ་ོད་ལེན་་ོལ་མེད་པས་
ཕལ་ཆེར་འབམ་�ང་ཞེས་པ་དངོས་ཟོག་བེ་རེས་ེད་པ་�ང་འ�ག།



.

ངའི་ཡབ་ིས་ལོ་རེའི་འས་ག་འོ་�ང་བའི་ཁོངས་ནས་ཇ་དང་། ཀ་ར། རས་ཆ། གཞན་ན་ཆ། བས་
རེ་ཡབ་ིས་གས་ི་ོ་ོད་བཅས་བེ་ལེན་ས་ཏེ་བམས་ཕེབས་པ་དང་། བས་རེ་ཡབ་ིས་་གསར་
པ་རེ་ཡང་ནང་ལ་ིད་ཕེབས་ནས་དེ་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་གས་གནང་བ་རེད། ཁོང་ནི་་ད�ད་མེན་ི་ཡོད་
པས་ས་ལ་དེར་ཁོང་་བཅོས་མཁས་པོ་ཡོད་པའི་བི་མཐོང་ེད་ི་འ�ག། ང་ེ་སའི་ཁང་པའི་བཟོ་
དིབས་ནི་ས་ལ་དེར་དར་བའི་བོད་ིངས་ི་ཁང་པ་དང་འ་བ་བབ་འ�ག། ཁང་བ་དེ་ོ་དང་འདག་པ་
གཉིས་ིས་བབ་པ་དང་། ཁང་པ་�་བཞིའི་ོགས་ག�མ་ི་ེང་ཐོག་ལེབ་ལེབ་བཟོས་འ�ག། ཁང་པ་
དེའི་ཐོག་ཁར་ད་མཚར་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ཆར་�་གས་ཆེད་ཤིང་�ག་པའི་གཞོགས་གཅིག་�ས་ཏེ་ར་�་
བཟོས་པ་དེ་རེད། ཁང་པ་དེའི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ི་དིལ་དེར་དར་ཤིང་མཐོན་པོ་གཅིག་
བ�གས་ཡོད་པ་དང་། དར་ཤིང་དེའི་ེ་ལ་གསོལ་འདེབས་འགའ་ཤས་ཤིང་པར་བབ་པའི་དར་ོག་ཅིག་
ོད་ད་གཉིས་ཀར་ད་པས་བམས་འ�ག། ོ་�གས་�་ཁང་པའི་བ་ལོགས་ལ་བཞག་ནང་�་ཁང་
མིག་��་ཡོད་པའི་གཅིག་ཐབ་ཚང་རེད། ང་�་ནང་མི་�་�ན་�་�ས་�ད་མང་ཆེ་བའི་རིང་དེའི་ནང་བད་
ཡོང་། ་ོ་ཉི་མ་འཆར་�ས་མཆོད་གཤོམས་བིགས་པའི་་ཁང་�ང་�ང་དེ་ལ་ནང་མི་ཚང་མ་འ�མས་ཏེ་
མཆོད་འ�ལ་དང་ོན་ལམ་འདོན་ོལ་ཡོད། ཕ་མ་གཉིས་ི་གཟིམ་�ང་གཅིག་དང་འ�ལ་པ་བཞག་སའི་
མ�ོན་ཁང་གཅིག། བཟའ་ཆས་འཇོག་སའི་གཉེར་ཚང་གཅིག། གཞན་ཡང་ོ་�གས་�འི་་གཟན་འཇོག་ས་
གཅིག་བཅས་ཡོད། ང་དང་�་�་�ར་ཉལ་ར་�་མེད། ང་ིས་པ་མ་འར་ི་བས་ཕ་མ་ལགས་དང་
མཉམ་�་ཉལ། ེས་�་ཐབ་ཚང་ནང་�་མེ་ཐབ་ཡོད་པའི་འ�མ་ལ་ཉལ་ི་ཡོད། དེ་བཞིན་ནང་ཆས་ལ་ཆ་
མ�ན་ན་བ་བག་དང་ཉལ་ི་ར་�་མེད། འོན་ང་ཕ་མའི་གཟིམ་�ང་ནང་དང་མ�ོན་ཁང་གཉིས་ཀའི་
ནང་ལ་ཉལ་སའི་ིངས་ཆ་རེ་བབ་འ�ག། གཞན་ཡང་ཤིང་གི་ག་མ་�ན་མ�ས་པོ་བཏང་བ་མང་པོ་
ཡོད་པ་དང་། ཁང་པའི་ཞལ་བའི་ང་ལ་པང་བཅལ་�ས་དག་པོ་བིགས་འ�ག །ངའི་པ་ལགས་གགས་
ཚད་འིང་ཙམ་ཡོད་པ་་�ང་ཧ་ཅང་བཞེངས་པོ་ཞིག་རེད། བས་ཤིག་ངས་ཁོང་གི་ཞལ་ར་འཐེན་པ་དེ་གར་
་�ང་བཞེངས་ཏེ་ང་ལ་ག་འབེབས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་པ་ན་ི་འ�ག།འོན་ང་ཁོང་�གས་
སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་འཁོན་འ�ན་་བ་ནས་གནང་བ་མ་རེད། ང་ེ་ལ་ཉེ་བའི་བས་དེར་ཁོང་ལ་
ེན་ཡ་མཚན་ཞིག་�ང་འ�ག དེའི་གོང་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་རིང་བ�ན་ཏེ་གཟིམ་སར་�ས་ཡོད་པ་དང་
བ�ན་གཞི་གང་ཡིན་ཤེས་དཀའ་བས་ནང་མིར་ཁོང་�་ཟིན་་ཡོང་མ་པའི་འཇིགས་ང་�ང་འ�ག ང་
ེས་པའི་ཉིན་�་མཚན་གཞན་མེད་ང་ཁོང་གི་བ�ན་གཞི་ོ་�ར་�་ངས་འགོ་�གས་པ་རེད།དེ་ཡོང་དོན་
ནི་དེའི་ཉིན་ཁོང་�་�འི་ཕ་ཆགས་�འི་དགའ་�ར་�ང་བ་དེ་ཡིན་མི་ིད། ངའི་ཨ་མ་ལགས་ལ་དེའི་གོང་�་



�་�་བ�ད་འ�ངས་པའི་ནང་ནས་བཞི་�་མ་ཟིན་པས་བཞི་ག་ཡོད། ང་�་དང་འ་བ་ཞིང་པའི་ིམ་ཚང་
ནང་མི་ཕོན་ཆེ་དགོས་འདོད་ེད་ི་ཡོད་འ�ག ངའི་ཨ་མ་ལགས་ལ་་ེས་བོམས་�་�་བ�་��་�ང་
འ�ག དེའི་ཁོངས་ནས་བ�ན་འ�་�བ་པ་�ང་བ་རེད། ོམ་དེབ་འདི་འི་བཞིན་པའི་བས་ལ་ངའི་གཅེན་པོ་
ོ་བཟང་བསམ་གཏན་དང་གཅེན་མོ་ན་ཤོས་�་རིང་ོལ་མ་གཉིས་གཉིས་ཀ་�་འཕོས་ཟིན་པ་རེད། དེ་
འོས་ངའི་གཅེན་པོ་བ�ེས་པ་གཉིས་དང་ག�ང་མོ་དང་ག�ང་པོ་བཅས་འ�་བ�གས་ཡོད་�ས་རེད། ཨ་མ་
ལགས་ནི་ཐེ་�མ་མེད་པར་ངས་ད་བར་�ས་ཡོད་པའི་�ད་མེད་ཚང་མའི་ནང་ནས་�གས་སེམས་བཟང་ཤོས་
ཤིག་རེད། ཁོང་�ད་མེད་ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ཞལ་�ར་ཡོད་མཁན་�ས་མཛའ་སེམས་ཆེན་པོ་�ས་པ་
ངས་ངེས་པར་བཤད་�བ། ཁོང་ནི་ིང་ེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། �ས་བས་ཞིག་ལ་ང་�འི་ཐག་ཉེ་་ནག་
ལ་�་གེ་ཆེན་པོ་�ང་ེ་་མི་ད�ང་ཕོངས་མང་པོ་ཅི་་འདི་ེད་མེད་པར་བོད་ི་ས་མཚམས་བལ་ཏེ་ོ་
ཆས་འ�ལ་བར་འོར་ཡོད་ད་འ�ག །ཉིན་ཞིག་་མི་བཟའ་ཚང་གཉིས་ནས་ིས་པའི་རོ་ཞིག་འེར་ཏེ་ང་
�འི་ོ་འ�མ་ལ་བེབས། ང་�འི་ཨ་མ་ལགས་ལ་ོ་ཆས་བངས་པས་ཨ་མ་ལགས་ནས་ལམ་སེང་ཁོང་
གཉིས་ལ་ོ་ཆས་ེར་གནས་ནས་ཁོང་གཉིས་ི་�་�་དེར་ག་མ�བ་བ�གས་ཏེ་དེ་ས་ས་གཏོང་བར་
རོགས་རམ་དགོས་པས་ཞེས་ག�ངས་པར་ཁོང་�ས་ད་ཆའི་དོན་ཧ་གོ་བ་དང་མགོ་གག་གག་བཏང་
ེ་�་�་དེ་བཟའ་ཡག་ཡིན་པའི་བ་གསལ་པོ་བན་པ་དང་། ཨ་མ་ལགས་ལ་འཇིགས་ང་ཆེན་པོ་ེས་
ནས་ཁོང་གཉིས་ནང་�་བོས་ཏེ་ང་�འི་ོ་ོད་ནང་གི་ཟས་ཡོངས་ོགས་ཁོང་གཉིས་ལ་གནང་།�གས་ོ་
པོའི་ངང་དེ་གཉིས་ལམ་ལ་བཏང་གནང་འ�ག། ཨ་མ་ལགས་ིས་ོང་མོ་ལ་�་འ་ཞིག་བེབས་ནའང་
རང་གི་ནང་མི་ོགས་པར་བཞག་དགོས་�ང་�ང་བཞག་ེ་ོང་མོ་ལ་ལག་པ་ོང་པར་བཏང་གནང་པ་མ་
རེད། གཅེན་མོ་�་རིང་ོལ་མ་ནི་ང་ལས་ལོ་བཅོ་བད་ི་ན་པ་རེད། ང་ེས་པའི་�ས་བས་ལ་ཁོང་གིས་
ཨ་མ་ལགས་ལ་ནང་ལས་ི་རོགས་པ་ེད་�བ་པའི་ཐོག་ང་ེས་�ས་ེས་གཡོག་ང་གནང་། ང་ེ་བས་
ངའི་མིག་ཡ་གཅིག་ེ་�བ་མེད་པ་དེ་དོ་ང་�ང་ེ་ཁོང་རང་གི་མཐེ་བོང་གིས་ཐེ་�མ་མེད་པར་ངའི་མིག་
གས་�གས་ིས་ཁ་ེས་པ་རེད། བས་ལེགས་དབང་གིས་ེས་ལ་ོན་གང་ཡང་�ང་མི་འ�ག། ང་ལ་
ོ་ཆས་ཐོག་མར་ེར་མཁན་ཡང་�་རིང་ོལ་མ་ཡིན། ང་�འི་�ང་པའི་�གས་ོལ་ར་�་�འི་ཟས་དང་
པོ་དེ་ས་ལ་དེར་ེས་པའི་ཤིང་གི་པགས་པའི་་བ་ཡིན་འ�ག། དེ་ནས་�་�་�ས་ཐང་པོ་དང་�གས་ཆེན་
པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་པོ་�ང་འ�ག། ང་�ང་�ས་�་�་
ཧ་ཅང་འ�ར་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ཁོང་གིས་ང་པང་པར་བཞེས་མ་ཐག་ངས་ཆས་གསང་གཏོང་བ་རེད་ཅེས་
ག�ངས་�ང་། ང་ལས་ན་པའི་གཅེན་པོ་ག�མ་ཡོད་པ་�་དང་ཉེ་འེལ་དེ་ཙམ་�ང་རེད། གཅེན་པོ་ན་
ཤོས་�བ་བན་འཇིགས་མེད་ནོར་�་ནི་ག་འ�ར་རིན་པོ་ཆེ་་གོང་མའི་�ལ་ར་ངོས་འ�ན་�ང་ེ་ེ་་
འ�མ་དགོན་ཆེན་ལ་ཡང་ིད་ི་ི་འདོན་དང་ཆོས་བ�གས་གནང་�བ་འ�ག། རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ི་



ོབ་དཔོན་རིན་ཐང་ཞེས་པའི་དོན་རེད། དེའི་འོག་ལ་ངའི་གཅེན་པོ་ལ་ལོ་དོན་�བ་ང་ལས་ལོ་བད་ིས་
བ�ེས་པ་ཡིན་པ་དང་ང་ེས་པའི་བས་དེར་ཁོང་�ོང་གསེབ་ི་ོབ་་ཞིག་ལ་བ�གས་ཡོད་འ�ག། ང་
�འི་ནང་ལ་བ�གས་མཁན་ངའི་ང་གི་གཅེན་པོ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཅིག་�་རེད། ཁོང་ང་ལས་ལོ་
ག�མ་ིས་བ�ེས་ཡིན།ཁོང་ཡང་རིང་མིན་་འ�མ་དགོན་པར་ཆོས་�གས་མཛད་ཡོད་བས་ཁོང་དང་ཉེ་
འེལ་དེ་ཙམ་མ་�ང་། ང་ིས་པ་ཕལ་བ་ལས་ག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མི་�་འའི་སེམས་ལ་�ང་�ད་མི་
འ�ག། ིམ་ཚང་གཅིག་ནང་�ལ་་གཅིག་ལས་མང་བ་འ�ངས་ཡོང་བསམ་པ་ཡང་�་འའི་ོ་ལ་འཆར་
ཡོད་པ་མི་ིད། ང་ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་ིད་ཡིན་པ་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ི་�གས་ལ་འཆར་མེད། ངའི་ཡབ་
ི་བ�ན་གཞི་ོ་�ར་�་གས་པ་དེ་ས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་ཧ་ཅང་གི་དོན་ཆེན་པོ་ཡིན་
བསམས་པ་�ང་མི་འ�ག། ང་རང་གི་ཐད་ལའང་མ་འོངས་པར་ག་འ་ཡོང་�འི་མངོན་གས་ད་པར་ཅན་
གང་ཡང་མ་�ང་། ངའི་་�ས་ི་ན་པ་དེ་�་དིས་མ་ཤ་ག་རེད། མི་ཁ་ཤས་ིས་ཐོག་མའི་རིག་ཤེས་
གང་�ང་དེ་�་གནད་ཆེན་པོར་བི་གི་འ�ག་ང་ངས་དེ་འ་མི་བི། ང་རང་གིས་ན་པའི་�ལ་ལ་�་�་
གཤོགས་ཁག་གཉིས་འ�གས་འ�ངས་ེད་པར་བས་ནས་�གས་�ང་བའི་ོགས་ལ་ངོས་གས་ིན་པ་
དེ་རེད། ཡང་་མོང་ཐོག་མར་མཐོང་བ་དེ་ན་ི་འ�ག། སེམས་ཅན་དེ་སོག་པོའི་ས་གནས་ཁག་ལ་�ན་�་
ཡོད་པ་དང་མཚམས་རེ་བོད་པའི་ས་མཚམས་ནང་ལ་ིད་ཡོང་བ་རེད།དེ་�་གགས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་ལ་མ་
བིད་ན་པས་འཇིགས་ང་�ང་བ་ཡང་ན། བས་ཤིག་ལ་རང་གི་ཆབ་ཆེན་ནང་འ�་ིན་མཐོང་བ་ན་
ི་འ�ག། འ�་ིན་དེ་ཤར་ིང་ལ་ཁག་ལ་�ན་�་ཡོད་པའི་ནད་ེན་ཞིག་ཡིན། ང་�ང་�ས་ི་གནས་
�ལ་ན་པ་གཅིག་ནི་ཨ་མ་ལགས་དང་མཉམ་་ཚང་ནང་ོ་ང་ལེན་པར་ིན་པ་དང་། དེ་ནས་ེས་ལ་ཚང་
དེར་བད། ་མོ་ཉལ་སར་ོད་ོད་ས། ་ད་ག་ངས་ི་ལད་ོས་ས་པ་དེ་རེད། �ང་�ས་ངས་
དགའ་པོ་ེད་པ་གཞན་ཞིག་ནི་ཐག་རིང་པོར་འ�ོ་མཁན་ཡིན་ལ་ིས་རས་ཕད་ཅིག་ནང་ོན་ཆས་བ�ག་
ེ། ང་་སར་འ�ོ་གི་ཡིན། ང་་སར་འ�ོ་གི་ཡིན་ཟེར་ི་ཡོད་འ�ག། དེ་དང་�ས་མ�ངས་པར་ངས་ག་
པར་ཅོག་�འི་འ�མ་ི་�ལ་འགོར་བད་དགོས་ཅེས་་�གས་ག་གི་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ེས་ལ་ངའི་མི་
�ར་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་�་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད་པའི་གས་རེད་ཅེས་འ�ེལ་བཤད་ག་གི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་�ང་�ས་ི་ལམ་མི་འ་བ་མང་པོ་�ང་། དེ་�ར་ཡང་གོང་དང་འ་བའི་བཤད་པ་
བ་ཆོག། རང་ཉིད་�ང་�ས་ནས་རང་གི་མ་འོངས་པའི་གནས་�ལ་�ན་�་ཤེས་ི་ཡོད་ཅེས་ངས་ངེས་
བན་བཤད་�བ་ི་མེད། འོན་ང་ེས་�་ཨ་མ་ལགས་ནས་གནས་�ལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ག�ངས་�ང་བ་དེ་�་
ང་ེ་�ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་གས་མཚན་ལ་བི་ཆོག། དཔེར་ན། ང་�ང་�ང་བས་ཨ་མ་ལགས་མ་
གཏོགས་གཞན་�་ལའང་ངའི་ཕོར་པར་ལག་པ་འཆང་འ�ག་གི་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ང་�འི་ནང་�་མི་
གསར་པ་�་འ་ེབས་ནའང་ངས་ཞེད་ང་་བ་ནས་ེད་ི་མེད་པ་རེད། ད་ནི་ངོས་རང་�་ལའི་་མའི་ེ་



ིད་�་ངོས་འ�ན་ཇི་ར་�ང་�ལ་ི་རིམ་པ་བཤད་�འི་གོང་�་བོད་ལ་ནང་པའི་ཆོས་དར་བ་དང་ལ་ི་ལོ་
�ས་གང་འཚམ་ཞིག་བཤད་དགོས་འ�ག། ནང་པའི་ཆོས་ཐོག་མར་ོན་པ་པོ་ནི་ས་ས་དོན་�བ་ཅེས་ལོ་
�ས་ལ་�གས་པའི་ེས་�་ཞིག་�ང་བ་དེ་ོན་པ་�་�བ་པ་ཡིན་པར་ཡོངས་�གས་�ང་འ�ག། བཅོམ་
ན་འདས་ནི་ལོ་༢༥༠༠ག་གི་གོང་�་་བམས། ཁོང་གི་ཆོས་ལ་ནང་པའི་ཆོས་ཞེས་ཟེར་བ་རེད། བོད་�་
ནང་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་ི་ལོའི་�ས་རབས་བཞི་པའི་ནང་གདན་ངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་
བོད་ི་་མའི་བོན་ི་ཆོས་�གས་དེའི་ཚབ་�་སངས་ས་ི་བན་ཡོངས་ོགས་འ�གས་པར་མཛད། ལོ་
བ་ག་ཁ་ཤས་ི་ནང་བོད་ལ་དེ་ོ་ན་ནས་སངས་ས་ི་ཆོས་ལ་�ད་དེ་མཐར་ེའི་རིམ་པ་ཚང་མའི་
ནང་ཆོས་ི་་དོན་ཡོངས་ོགས་དར་བ་�ང་འ�ག། བོད་མིའི་རང་བཞིན་ནི་འཁོན་ོད་ལ་དགའ་བ་དང་
འ�གས་འ�ངས་ལ་མོས་པ་ཞིག་�ང་འ�ག་ང་། དམ་པའི་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ལ་དད་མོས་རིམ་བཞིན་ཇེ་
ཆེར་སོང་བ་དེ་རང་ལ་གཅིག་�ར་གནས་པའི་ེན་ཆེ་བ་གཅིག་ཆགས་འ�ག། ོན་�ས་བོད་དམག་གི་
ད�ས་་ཤ་འི་ནང་གཞན་ས་་ཆེ་དབང་བ�ར་ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ས་བོད་ི་མངའ་ཁོངས་ལ་་
གར་ང་བ�ད་ི་ས་ོན་ཆེན་པོ་དང་ོ་བ�ད་ལ་བལ་ལ་དང་འ�ག་བཅས་�ད་འ�ག། ག་པར་
༧༦༣ལ་བོད་ི་དམག་ད�ང་གིས་འི་ལ་ས་བཙན་བང་ས་ཏེ་་ག�ང་གི་བོད་ལ་ད�་ལ་དང་
གཞན་ེན་ཆས་འ�ལ་�འི་ཁས་ལེན་ི་ཆོད་གན་བཞག་བ�ག་འ�ག། གང་ར་དེ་བས་ནས་བོད་མི་
མས་ིས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་འ�ན་རིམ་པས་ཆེ་�་བཏང་བར་བེན་ིམ་མ�ས་ལ་ཁག་དང་མཉམ་�་
ིད་ོགས་མིན་པར་ཆོས་ོགས་ི་མ�ན་འེལ་བ�གས་འ�ག། ག་པར་གནས་ངས་དེ་་བོད་གཉིས་
ི་བར་ལ་དངོས་བདཻན་�ང་བར་བེན་མཆོན་ཡོན་ི་འེལ་དེ་གསར་�་ོལ་གཏོང་�ང་ཡོད། མན་�་གོང་
མ་�་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་བས་�་ལའི་་མ་རིམ་ོན་ལ་བན་པའི་མངའ་བདག་ཆོས་ི་ལ་པོ་ཞེས་
པའི་མཚན་གནས་ང་�ལ་འ�ག། ནང་པའི་ཆོས་ི་་བའི་གཞི་་ནི་ལས་�་འས། ཡང་ེན་ཅིང་འེལ་
བར་འ�ང་བ་ཡིན་པ་དང་། དེས་གོ་བདེ་བ་ག་རེ་ོན་ི་ཡོད་ཟེར་ན། སོ་སོ་ེ་བོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ན་ོང་
གི་དབང་གིས་ལས་བསགས་ཡོད་པར་བེན་རང་ཐོག་ལ་འས་�་ོང་དགོས་ི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེའི་ཐོག་
ལ་ན་ོང་ནི་�་ལས་དང་འས་�་གཉིས་ཀའི་་བ་ཡིན། འདི་ལ་བེན་ནས་ནང་པའི་�བ་མཐའི་བཞེད་
�ལ་ར་མ་ཤེས་དང་ེ་བ་་ིའི་མ་གཞག་བན་པ་རེད། �་ལས་འས་�་འ�ང་བ་དང་འས་�་དེ་
ཉིད་ར་ཡང་འས་�་གཞན་ི་�ར་འ�ོ་བར་བེན་མ་ཤེས་�ན་མི་ཆད་པ་ཡིན་�ལ་བན། མ་ཤེས་ི་
�ན་་མ་་མ་ི་མ་ི་མའི་ངོ་བོར་འཕོ་བ་དང་ན་ཅིག་རང་�ད་ལ་ོང་བ་དང་བག་ཆགས་ི་�ན་གསོག་
པ་ཡོང་བ་དང་མཐའ་མ་འཆི་བའི་གནས་བས་�་ལས་ི་བག་ཆགས་དང་ན་མིན་འ�་ེད་�་ར་པའི་
�ས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་མ་ཤེས་ི་ེང་�་འཕོ་ཞིང་དེ་ལ་ལས་ཟེར།དེ་ནས་མ་ཤེས་དང་ལས་ི་བག་
ཆགས་གཉིས་ན་ཅིག་�་་མི་དང་�ད་འ��་སོགས་འ�ོ་བ་རིགས་��་པོ་གང་�ང་ཞིག་གི་ེན་ལ་ར་



ཡང་ེ་བ་ལེན་ི་ཡོད་པར་འདོད། འདིར་དཔེ་གོ་བདེ་པོ་ཞིག་བཤད་ན།མི་ཞིག་གིས་རང་གི་མི་�་ིལ་པོ་
སེམས་ཅན་འགའ་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་ན་རང་ཉིད་ེ་བ་ི་མ་སེམས་ཅན་ལ་ིང་ེ་མེད་པའི་ིན་བདག་
ཅིག་གི་ིར་ེ་བར་འར་ཞིང་། དེ་དང་འ་བར་�་འདི་ལ་མ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་བསགས་ན་ེ་བ་ི་
མར་དལ་འོར་མི་�ས་ཐོབ་པར་ཕན་ི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སངས་ས་པའི་བཞེད་�ལ་ལ། སོ་ེའི་
མ་ཤེས་ི་མས་མ་བད་པ་�ང་མ་བན་པ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ེ་བ་དང་�ག་བལ། འཆི་བ། ི་མའི་
ེ་བ་ཟག་བཅས་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་ིད་པའི་འཁོར་ལོ་ནས་ཐར་�་ཡོད།འོན་ང་དེ་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་
དང་ིད་པའི་ེད་ཞེན་གང་ཡོང་ངས་ེས་འཐོབ། དེ་ཐོབ་བས་འདིར་བཤད་པའི་མ་ཤེས་དེས་ད�་
བཅོམ་པའི་ས་དང་པོ་དང་། མཐར་སངས་ས་ི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་རེད། འོན་ང་ནང་པའི་ཆོས་ི་བཞེད་
ོལ་ལ་གང་ཟག་ཅིག་གིས་སངས་ས་ི་གོ་འཕང་མངོན་�་ས་ཟིན་པ་དང་རང་ཉིད་འཇིག་ེན་ཞེས་
�གས་པའི་ིད་པ་�ག་བལ་ི་འཁོར་ལོ་ལས་ཐར་ཟིན་ནའང་། སེམས་ཅན་གཞན་ཚང་མ་རེ་རེ་རང་འ་
བར་ཐར་བ་མ་བཀོད་བར་�་�ལ་འི་�ལ་�་ོན་ི་ཡོད་པར་ཡིན་ཆེས་ེད་ོལ་ཡོད། ང་རང་གི་གནས་
�ལ་ལ་དཔེ་ས་ན། ང་ནི་བོད་ི་༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་རིམ་པར་ོན་པ་ཚང་མའི་�ལ་ར་ངོས་
འ�ན་�ང་ཡོད།་ེང་དང་པོ་༡༣༥༡ལ་ོན(༡༣༩༡ཡིན་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན)ཡོད་པ་དང་༸ལ་
དབང་་ེང་ཚང་མ་འཕགས་མཆོག་ན་རས་གཟིགས་ི་མ་�ལ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་པར་བེན། ང་
ཡང་ན་རས་གཟིགས་ི་མ་�ལ་ཡིན་པས་མ་ཚད། དེའི་ེས་རབས་བ�ན་�་དོན་བཞི་པ་དེ་ཡིན་པར་ཆ་
འཇོག་ེད་པ་རེད། དེ་ཡང་ན་རས་གཟིགས་ི་�ལ་པའི་འ�ངས་རབས་ི་དབང་�་ས་ན། དང་པོ་
སངས་ས་བཅོམ་ན་འདས་ི་་�ས་མ་ཟེའི་ེ�་ང་བ་ཞེས་པ་�ང་ཡོད་པ་དེ་ནས་འགོ་�གས་ེས་
�ལ་པ་རིམ་ཅན་�་ཏིག་བར་ལ་བ�ས་བ་་�་ོན་�ལ་ཡོད། ན་རས་གཟིགས་ི་�ལ་པ་བ�ན་�་དོན་
བཞི་པ་དེ་ང་ཡིན་པར་ངོས་འ�ན་ེད་ི་ཡོད། ངོས་དེ་འའི་ཡིད་ཆེས་ལ་ངོས་ལེན་ེད་ི་་ཡོད་ཅེས་ཡང་
ཡང་འི་མཁན་�ང་། འདི་ལ་གོ་བདེ་བའི་ལན་འདེབས་པ་ཁག་པོ་�ང་ཡང་། ང་ད་ཆ་ལོ་་བ�་ང་��་ལ་
བེབས་ཡོད། མི་�འི་ནང་ཉམས་ོང་�ང་བ་དང་རང་གི་རང་གི་ནང་ཆོས་ི་དད་པའི་དབང་གིས་རང་ཉིད་
༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་དང་འཕགས་པ་ན་རས་གཟིགས། སངས་ས་བཅོམ་ན་འདས་དང་
མཉམ་�་སེམས་�ད་ི་འེལ་བ་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་ེད་ཁག་པ་གང་ཡང་མ་�ང་།ང་ལོ་ག�མ་མིན་ཙམ་
ི་བས་བོད་ག�ང་ནས་ཆེད་གཏོང་མཛད་པ་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་ད་གཅོག་ན་�གས་ཤིག་ཨ་མདོ་་
འ�མ་དགོན་པར་ཕེབས་འོར་�ང་འ�ག།



.

ཁོང་�་གནས་དེར་ཕེབས་པ་དེ་ནི་གས་མཚན་མང་པོ་ཞིག་�ང་བའི་དབང་གིས་རེད། གས་མཚན་གཅིག་
ནི་ ༡༩༣༣ ལོར་ཞིང་གཤེགས་༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་པའི་་དམར་ག�ང་དེ་ལས་�ང་བ་རེད།
དེ་ཡང་བ�གས་ིའི་ེང་ཞལ་ོར་བན་ནས་ནས་བ�གས་པའི་་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དེས་ང་ཤར་ལ་ཞལ་
ོགས་བ�ར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ེས་དེ་ཀར་བོད་ི་་ཆེན་ལ་ཚབ་་ེང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ོ་ལ་�་ཡོད་
པའི་་མོའི་་མ�ར་མ�་གཟིགས་གནང་བས་བོད་ཡིག་ཨ་ཀ་མ་ག�མ་མ�་ངོས་ལ་གསལ་ཐག་ཆོད་
ཤར་བ་གཟིགས་འ�ག། དེའི་ེས་མ�་ནང་ལ་དགོན་པ་ཐོག་བེགས་པའི་ཐོག་ག་མདོག་དང་གསེར་
མདོག་ཡོད་པ། མ�ན་ི་འ�ོ་ལམ་རི་ལ་�ག་པ་ཞིག་མཇལ། ཐ་མ་ཁང་�ང་ཐོག་ཝ་ཁ་བཟོ་དིབས་ཡ་
མཚན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གཟིགས་འ�ག། ཁོས་གིས་ཡི་གེ་ཨ་དེ་ཨ་མདོའི་ལ་ི་མ�ན་དོན་ཡིན་པར་�གས་
ཐག་བཅད་དེ་ཡང་ིད་ད་གཅོད་ན་�གས་ལ་དེར་གཏོང་གནང་མཛད་པ་རེད། ཡང་ིད་ད་གཅོད་་
ཚབ་�་་འ�མ་�་ཕེབས་འ�ར་�ང་བས་ལས་དོན་ལེགས་འ�བ་ཡོང་�་ཡིན་པ་ཁོང་�ར་ངེས་ཤེས་�ང་
འ�ག། དེ་ནི་ཡི་གེ་ཨ་དེས་ཨ་མདོར་བན་པ་དང་། ཀ་ནི་་འ�མ་དགོན་ཆེན་དེ་ཡིན་ངེས་པར་ཆ་འཇོག་
མཛད་འ�ག། དགོན་ཆེན་དེ་ལ་ཐོག་བེགས་ག�མ་དང་ག་མདོག་གི་ཐོག་ཡོད་པ་ཁོས་�ས་དངོས་�་
གགས་པ་རེད། བས་འདིར་རི་�ང་ཞིག་དང་ཁང་པ་ིག་ོད་ལ་�་འ�ོས་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་
�་འཚལ་�་བད་ཡོད་འ�ག་པར་བེན་ཁོས་�ས་གཡས་གཡོན་�ོང་གསེབ་ཁག་ལ་་ོགས་གནང་
འ�ག། མཐར་ང་�འི་ཕ་མའི་ཐོག་ཁང་གི་ེང་ལ་�ག་པ་ཡལ་ག་�ག་ོག་མང་བ་དེ་གཟིགས་བས་༸་�་
ལའི་་མ་གསར་པ་ེད་�ར་�ས་�ད་རིང་པོ་མི་འགོར་མ་པ་ཁོང་�འི་�གས་ལ་ཤར་འ�ག། ཁོས་�ས་
ངའི་ཕ་མར་་བོར་གནང་དོན་དངོས་གནས་དེ་མ་ག�ངས་པར་དོ་དགོང་གནས་ཚང་གཡར་རོགས་
ག�ངས་འ�ག། ན་�གས་ི་ད�་ིད་ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཞབས་�འི་�ལ་མཛད། ཁོང་�་ཁང་པའི་
ནང་�་ཕེབས། རིན་པོ་ཆེས་ིམ་དེའི་�་�ང་ཆེ་ཤོས་དེ་ལ་ན་གཟིགས་ནས་ན་རིང་དེ་དང་མཉམ་�་
བ�གས་པ་རེད། �་�ང་དེས་ལམ་སང་ཁོང་ངོ་མེན་ནས་སེ་རའི་་མ། སེ་རའི་་མ་ཞེས་ག�ངས་འ�ག།
སེ་ར་ནི་ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པའི་མིང་རེད། དེའི་སང་ཉིན་དེར་ཁོང་མ་པ་�་ཕེབས་ཐོན་གནང་། ཉིན་
ཤས་ེས་ཁོང་�ས་བོད་ག�ང་་ཚབ་ི་མཚན་དང་བཅས་ིམ་དེར་ིར་ཕེབས་མཛད་�ས་༸ལ་དབང་་
གོང་མའི་་ཆས་་ཀ་མང་པོ་བམས་ཡོད་པ་དེ་�འི་�ལ་ལ་་ཆས་ི་ཡ་འ་ཁག་ཡོད་འ�ག། �་�ང་
དེས་༸་གོང་མའི་་ཆས་གཟིགས་པ་དང་འདི་�་ངའི་རེད། འདི་�་ངའི་རེད་ག�ངས་པ་དང་། ་ཆས་ངོ་
མ་རེ་རེ་ངོས་འ�ན་ཐད་ཀར་མཛད་འ�ག། དེར་བེན་་ཚབ་ན་�གས་ིས་ད་ཆ་�་ལའི་་མའི་ཡང་ིད་
ེད་�ང་མ་པའི་ངེས་ཤེས་ེས་པ་�ང་འ�ག། དེ་བས་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་ི་འོས་�ལ་གཞན་ཞིག་



ེད་ཡོད་པ་དེ་ལ་བག་ད�ད་མ་ཚར་བར་�་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་གནང་མི་འ�ག། དེ་ེས་རིང་པོར་མི་
ཐོགས་པར་ག་འ�ར་ི་�་�ང་དེ་རང་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་རིན་པོ་ཆེར་ངོས་འ�ན་ཐག་ཆོད་གཏན་
འབེབས་�ང་བ་དང་། �་�ང་དེ་ཀ་ང་རང་རེད། འདིར་བོད་མི་དགོས་ང་དེ་�ས་ང་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན་
པའི་བས་ི་གནས་�ལ་དེ་�་གསལ་པོ་ན་�བ་ི་མི་འ�ག། དངོས་གནས་གསལ་པོ་ཞིག་ན་པ་ཞིག་ནི་
ན་�གས་དེའི་ཁོངས་ལ་མིག་གཉིས་འ�ར་འ�ར་ཡོད་པའི་མི་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ན་ི་འ�ག།ེས་�་ཤེས་
ོགས་�ང་�ས་མི་དེ་ནི་ེ་�ང་མེན་བར་བན་འ�ན་རེད་འ�ག། ེས་�་ཁོང་ངའི་གཟིམ་དཔོན་ཆེན་པོར་
བོར་བཞག་�ང་པ་དང་། ངའི་བོད་ཡིག་འི་ོག་གི་དགེ་ན་ཡང་རེད།ཡང་ིད་ད་གཅོད་�གས་པ་
དེས་ང་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་འ�ལ་ལ་ཡིན་པར་ངེས་ེད་ཐེ་�མ་མེད་པ་�ང་འལ་་སར་ལ་ཚབ་རིན་
པོ་ཆེར་ན་�་�ལ་བ་རེད། ་ས་ནས་ཐག་གཅོད་མཛད་པའི་བཀའ་འ�ར་�ར་་ཤས་འགོར་ི་ཡོད་པར་
བེན་དེའི་རིང་ལ་ང་ནང་ལ་བད་དགོས་�འི་ཐག་གཅོད་མཛད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བས་(ཨ་མདོ)ས་ལ་
ི་ིད་དོན་འགོ་འ�ན་་�་ཕང་གིས་ོག་�་བཟོ་འགོ་བ�གས་འ�ག། དེ་ནས་མཐའ་མ�ག་�་ཕ་མ་གཉིས་
ིས་ང་་འ�མ་དགོན་པར་འིད་གནང་ེ་དེར་་ོ་ཐོ་རེངས་ལ་ང་ཆོས་�གས་ི་ེན་འེལ་ཞིག་ས་པ་
ན་་འ�ག། དེའི་་ོ་ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་ལ་ང་ཉལ་ས་ནས་ངས་ཏེ་་ཆས་གཡོགས་བས་སེམས་ལ་
ཡ་མཚན་ེས་པ་དང་། ངོས་བ�གས་ི་ཞིག་གི་ེང་�་བད་པ་ན་ི་འ�ག། བས་དེ་ནས་ངོས་རང་གི་
མི་�འི་ནང་སེམས་པ་ོ་འགོ་�གས་པ་རེད། ངའི་ཕ་མ་གཉིས་དགོན་པ་ན་རིང་མ་བ�གས་པར་ིར་ལོག་
གནང་། ར་ཕན་ོང་འེས་མེད་པའི་གནས་�ལ་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་ངོས་རང་གཅིག་�ར་�ས་པ་རེད།
ིས་པ་�ང་�ང་ཞིག་ཕ་མ་དང་ཁ་ལ་བ་དེ་ཤིན་�་ནས་ཁག་པོ་ཞིག་ཡིན། འོན་ང་དགོན་པ་དེར་ངའི་མི་
�འི་ནང་ོ་ང་སེལ་བའི་ེན་གཉིས་�ང་། དང་པོ་ནི་ངའི་ང་མའི་གཅེན་པོ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ོན་
ནས་དེ་གར་ཡོད་�ས་དེ་ཡིན། ཁོང་ང་ལས་ལོ་ག�མ་ི་ཆེ་བ་ཡིན་ང་ཁོང་རང་གིས་ང་ལ་མས་ོང་ཆེན་
པོ་གནང་བར་བེན་མོགས་པོ་ང་གཉིས་�ོགས་པོ་ཧ་ཅང་བན་པོ་ཆགས་སོང་། སེམས་བདེ་བ་གཉིས་པ་
ནི་ཁོང་གི་དགེ་ན་དགེ་ོང་བ�ེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ང་རང་ལ་མས་པོ་གནང་ེ་ཡང་ཡང་ཁོང་རང་གི་
་གམ་ནང་ཉར་གནང་གི་ཡོད། དེ་བས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཁམ་�་གཅིག་གནང་བའང་ན་ི་འ�ག། དེ་མིན་
�་ཕལ་ཆེར་ང་སེམས་མ་ིད་པར་བད་པ་ཡིན། ངས་རང་ཉིད་�་ལའི་་མ་ཡ�ན་པའི་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་ི་
མེད། རང་ཉིད་ིས་པ་�ང་�ང་བས་དགོན་པར་འ�ག་ོལ་�ང་འ�ག། དགོན་པར་ང་ལ་་�ང་གཞན་
དང་འ་བའི་འ�་ོང་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ས་པ་མ་�ང་། ཡང་ང་�འི་ཨ་་འགའ་
ཤས་ི་�ལ་་འ�མ་དགོན་པའི་་བ་ཡིན་པ་ཨ་འི་ོར་ང་རང་ཧ་ཅང་མ་ིད་པའི་གནས་�ལ་དེ་ན་ི་
འ�ག། དགོང་ོ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཞལ་འདོན་ི་ག་དཔེ་ོག་གནང་བས་དཔེ་ཆར་ངའི་ལག་པས་འ�ལ་
བོད་ཐེབ་ེ་ཤོག་ེ་མང་པོ་འཐོར་�ང་�ང་སོང་། ངའི་ཨ་་དེས་དེ་མ་ཐག་�་ང་ཡར་བག་འ�མ་ག་



�གས་ཆེན་པོ་གཅིག་བོན་སོང་། ཁོང་་�ང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཞེངས་འ�ག། ང་ནི་ཧ་ཅང་ཞེན་ང་ཆེན་པོ་
�ང་། ཁོང་ཞལ་མདོག་ནག་པོ་དང་འབར་ཚག་ཡོད་པ་དང་ཞེད་ང་ོང་བའི་ཨ་ར་བཅས་ལ་བེན་ལོ་ཤང་
རིང་སེམས་ལ་ཁོང་ན་པ་དང་། ཁོང་ག་�ས་མཐོག་ནའང་འཇིགས་ང་ེ་གི་ཡོད། ངའི་ོར་ེས་�་ཐག་
གཅོད་�ང་ེ་ང་ཕ་མ་གཉིས་་འ�མས་ཡོང་�་དང་དེ་ནས་ང་�་ཚང་མ་མཉམ་�་་སར་བོད་�་ཡིན་པ་
གསལ་པོ་ཆགས་བས་གཞི་ནས་མ་འོངས་པའི་ོགས་�་དགའ་�ར་ཆེན་པོས་བ་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན།
�་�་�་འར་�ང་བ་དང་འ་བར་ོགས་འ�ལ་�་�་དེ་ལ་ང་དགའ་ང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་། འོན་ང་ང་
�འི་ོགས་འ�ལ་དེ་་བ་བཅོ་བད་བར་ེད་�བ་པ་མ་�ང་། དེའི་�་མཚན་ནི་་�་ཕང་གིས་བཀའ་
འོལ་ི་དོན་�་་ཆ་དང་ད�ལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས།དེ་མ་ད་བར་�་ང་་སར་གདན་འེན་�་
མ�ག་གི་མིན་ཞེས་བཤད་འ�ག། དེ་བས་་བོད་ག�ང་གི་ད�ལ་དེ་ད་པ་དང་། ད་�ང་དེ་ལས་མང་བ་
དགོས་ཟེར་�ང་མ་གནང་བ་རེད། (་�་ཕང་ནི་ཨ་མདོ་དང་མ�་ོན་ཞིང་ཆེན་ི་དབང་འ�ན་ི་བ་ཡིན།
ཁོང་གོ་མིན་ཏང་གི་ོགས་གཏོགས་ཡིན།)དེ་ལ་བེན་ནས་༡༩༣༩ལོའི་དར་ཁ་བར་་སར་བོད་མ་�བ་
པ་རེད། མཐའ་མ་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ཤར་�ང་། དེ་ནི་ང་རང་ལོ་བཞི་ལ་ེབས་པའི་ེས་ར་་
བ�ན་ག་གཅིག་གི་ེས་�་ཁེལ་བས་རང་སེམས་ལ་དགའ་�ར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཤར་བ་ན་ི་འ�ག། ང་
�འི་ོགས་འ�ལ་�གས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཁོངས་ལ་ངའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་། གཅེན་པོ་ོ་
བཟང་བསམ་གཏན་ི་ཐོག།ཡང་ིད་ད་གཅོད་ན་�གས། གཞན་ཡང་གནས་བོར་བ་ཕོན་ཆེ་ཞིག་
འ�ག། དེ་�འི་ཐོག་ལ་བོད་ག�ང་གི་་ཚབ་འགའ་ཤས་དང་། ེལ་པ་དང་། ལམ་ོན་པ་སོགས་ཧ་ཅང་
མང་པོ་འ�ག། ེལ་པ་སོགས་ནི་མི་�་གང་ཚང་་ེལ་དེད་དེ་�ང་ལམ་ཁག་བ�ད་འ�ལ་བ�ད་ེད་
བཞིན་འ�་བ་རེད། ཐག་རིང་ལ་འ�ོ་�ས་ཁོང་�འི་རོགས་རམ་མེད་ཐབས་མེད།ལམ་ལ་�གས་�་ཆེན་པོ་རེ་
རེའི་ནང་རབ་ས་ས་གར་ཡོད་ཁོང་�ས་ཏག་ཏག་ཤེས་པས་མ་ཚད།ལ་མཐོན་པོར་འ�གས་བས་�ས་ན་
ག་�ད་འགོར་ི་ཡོད་པའི་ོར་ཡང་ཏག་ཏག་ཤེས་ི་འ�ག།། དེ་ནས་ཉིན་ཤས་འ�ལ་བ�ད་ས་མཐར་ང་
�་་�་ཕང་གི་དབང་སའི་ི་ལོགས་ལ་བེབས་འལ་བོད་ག�ང་གིས་ང་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་འ�ལ་
མེད་ཡིན་པའི་�གས་མ�ན་གསལ་བགས་མཛད། བས་དེར་འཛམ་ིང་ནང་ས་ཐག་རིང་ལ་མ�ས་ཤིང་
དགའ་བའི་བོད་ི་ས་ོང་ཆེན་པོ་དེར་ང་�་འོར། ཆེ་ཞིང་མཐོ་བའི་རི་བོའི་འེང་བས་བོར་བའི་ཐང་ཐེར་
ལེབ་ལེབ་དེའི་ང་ལ་ས་ཐོག་གི་འ�་ིན་དང་འ་བར་ང་�ས་དཀའ་ལས་ག་གིན་ིན་པ་ཡིན། བས་རེ་
གངས་བ�ར་བའི་�་�ང་མོ་�གས་སར་ང་�་འོར་ཏེ་ད་ཅོར་ཆེན་པོ་དང་�་དེའི་ཕར་ོགས་ལ་བལ་པ་
ཡིན། གཞན་ཡང་ཉིན་ཁ་ཤས་རེ་སོང་ེས་མཐའ་འཁོར་ང་ོངས་ིས་བོར་བའི་�ོང་གསེབ་ཐར་ཐོར་རེ་
རེ་དང་བས་རེ་�ོང་གསེབ་ཤས་ི་�ལ་ག་གཡང་གཟར་པོའི་ལོགས་ལ་ཆགས་པ་མ�བ་མོས་དམ་པོར་
ཟིན་པ་་�་འ�ག། མཚམས་རེ་ཐག་རིང་གི་ག་རི་ཧ་ཅང་གཟར་པོའི་ཐོད་ལ་དགོན་པ་དཔེ་མི་ིད་པ་་�་



བབ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འ�ག། མཐོང་�་མང་ཆེ་བ་ནི་ས་ཐལ་ིས་བ་པའི་ཐང་ོང་ཆེན་པོ་�ང་འ�བ་ག་
པོ་ལངས་པ་དང་སེར་ག་བ་�ས་མཐའ་གནས་འ�ང་ཁམས་ི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་�འི་ོར་ན་
གསོས་ི་འ�ག། ་ས་བར་འ�ལ་བ�ད་ལ་་བ་ག�མ་འགོར་སོང་། དེའི་རིང་�ང་བའི་གནས་�ལ་ཧ་
ཅང་�ང་�ང་ཞིག་ལས་མི་ན་ཡང་། མིག་གིས་མཐོང་�ད་ལ་ཡ་མཚན་ི་ང་བ་ཆེན་པོ་�ང་། ངས་མཐོང་
བའི་�ལ་ལ་ང་གཤོངས་ལ་འ�ོ་ོད་ེད་མཁན་འོང་གི་་དང་ང་ཁ་ཤས། �་མདོག་�མ་པའི་རི་
གས་དགོ་བ་དང་་བ་སོགས་མང་པོ་མཐོང་བ་ན་ི་འ�ག། ི་མ་འདི་གཉིས་�ས་ཧ་ཅང་ཡང་པོ་དང་
མོགས་པོ་འེ་དང་འ་བ་ཡིན་�ད། བས་རེ་ད་་ན་པའི་�་འི་་ཆེན་པོ་མང་པོ་མཐོང་བ་དེ་�ར་
ཡང་ང་དགའ་བོ་�ང་། ལམ་�་འ�ལ་བ�ད་ི་�ས་བས་ཕལ་ཆེར་ི་རིང་ང་དང་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་
གཉིས་ེལ་གཉིས་ི་འེན་འེར་ས་པའི་ེལ་མས་ནང་ིན་པ་ཡིན། ང་གཉིས་�་�་�ང་�ང་གིས་ས་
པ་ནང་བཞིན་�ས་�ད་མང་བའི་རིང་ཕར་�ར་ོན་འ�གས་དང་ཁ་ོད་ས་པ། �ར་འ�ག་བ�་རེས་ང་
ས་པ་ཡིན། ེན་དེས་ང་�འི་ེལ་མས་དེ་འར་འོར་ེད་པའི་ཉེན་ཁ་བཟོས་པ་རེད། བས་དེར་ེལ་
མས་འིད་མཁན་ིས་ེལ་�་ཁ་བཀག་ེ་ཨ་མ་ལགས་ལ་ན་ོན་�ས་པ་དང་། ཨ་མ་ལགས་ཕེབས་
ཏེ་ེལ་མས་ནང་ལ་གཟིགས་བས་ག་�ས་ཡིན་ཡང་གནས་�ལ་གཅིག་པ་རང་གཟིགས་པ་རེད།



.

ོ་བཟང་བསམ་གཏན་མིག་�་འ�ག་འ�ག་གཏོང་བ་དང་ང་ཕར་ོགས་དེར་ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་མ་འར་
བན་ནས་བད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ང་ལས་ན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཡ་མེད་ཚ་བ་ཡོད། ང་གཉིས་�ོགས་པོ་ོས་
�བ་ཡིན་ང་�ན་�ན་ི་བར་ཡ་རབས་ི་ོད་པ་མ་ཤེས་པ་རེད། ང་གཉིས་གང་�ང་གཅིག་གིས་�ག་ངན་
གཅིག་བཤད་པ་དང་ནང་ལ་ཁ་ོད་ལངས། དེ་འལ་�ར་འཇོག་བ�་རེས་ས་ཏེ་མིག་�་གཏོང་དགོས་པ་
ཆགས་ི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་མིག་�་གཏོང་མཁན་ཁོང་ཡིན་ང་མིན། ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ནི་གཤིས་�ད་
ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡོད། ང་ལས་ོབས་ཆེ་བ་ཡོད་ང་ངའི་ང་ལ་�ས་�གས་་བ་ོན་ི་མ་རེད། མཐའ་མ་
ང་�་་ས་དང་ཐག་ཉེ་པོར་བེབ་ཉེ་བའི་བས་ནམ་�ས་ོན་ཁ་ཤར་འ�ག། ང་�་་ས་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་ི་
ས་ལ་བེབས་�ས་བོད་ག�ང་་ཚབ་མཚན་གནས་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་ང་�ར་གདོང་བ�་གནས་བར་
ཕེབས་�ང་། ་སའི་�ོང་ེར་ི་ི་ལོགས་མེ་ལོ་གཉིས་ཙམ་ི་སར་འདོད་�་ཐང་ཟེར་བའི་ས་ོང་ཆེན་པོ་
དེར་ཁོང་མ་པས་ང་�ར་ེ་ལེན་གནང་�ང་། ས་ོང་དེར་ར་�གས་བམས་པ་་�འི་རས་�ར་ཧ་ཅང་
མང་པོ་བབ་འ�ག།དེའི་དིལ་ལ་༸ལ་བའི་བ�གས་ར་་་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་རས་གཞི་ོན་པོ་དང་
དཀར་པོས་བཞེངས་པ་དེ་འ�ག། དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་མཐོང་ང་�ང་།དེའི་དིལ་ལ་ཧ་ཅང་
ལེགས་པའི་ཤིང་ི་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ག། དེ་ནི་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་ཐོག་མར་ཕེབས་བ�འི་ེན་འེལ་ི་
ཉིན་མོ་མ་གཏོགས་�ས་ཆེན་གཞན་ི་བས་བཤམ་ོལ་མེད་པ་རེད། དེ་བས་བོད་ིའི་ཆོས་ོགས་དབང་
�ང་ངོས་རང་ལ་ད་པའི་མཛད་ོ་དེར་ཉིན་གང་འགོར་སོང་། བས་དེར་གང་�ང་བ་དེ་�་ཐར་ཐོར་ཙམ་
ལས་མ་ན་ཡང་། རང་ལ་ལ་ིར་ལོག་ས་པའི་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་དང་མི་མང་འ�་འ�མས་ཆེན་པོ་�ང་
བ་ན་་འ�ག།འོན་ང་མི་འབོར་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ོ་ལ་ལ་མ་�ང་།རང་ཉིད་ལཽ་�ང་�ང་དེ་
ལ་དཔག་ན་མཛད་ོ་དེའི་རིང་ངའི་ོད་ལམ་འེར་གས་གང་ལེགས་�ང་ཡོད་པ་རེད། ག་པར་ང་
༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་ིད་འ�ལ་ལ་ཡིན་མིན་གཟིགས་ོགས་གནང་བར་
ཕེབས་པའི་དགེ་བཤེས་བ�ེས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡང་ངའི་ན་ོད་ཐོག་�གས་དེས་�ང་འ�ག། མཛད་ོ་དེ་�་
�བ་ེས་ང་དང་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཉིས་་སའི་�བ་བ�ད་ནོར་ིང་�་གདན་འེན་�ས་གནང་�ང་།
ནོར་ིང་ཕོ་ང་ནི་མ་ན་༸ལ་བའི་དར་�ས་ོ་ཁང་ཡིན། ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ག�ང་གི་གནས་
ཕོ་ང་པོ་�་ལར་ང་༸ལ་བའི་གསེར་ིར་མངའ་གསོལ་་�་དེ་ི་ལོ་ོགས་མཚམས་བར་ི་འངས་
གནང་སོང་། དེའི་རིང་ང་ེ་ཕོ་ང་ལ་བད་དགོས་མ་�ང་།དེ་ནི་ང་རང་ལ་ཕན་པའི་མཛད་ོགས་གཅིག་
ཡིན།ནོར་�་ིང་ཀ་ནི་ཕོ་ང་གཉིས་ི་ནང་ནས་ག་པར་ིད་པོ་ཡོད་ས་གཅིག་རེད། གས་རིའི་ནང་
དཀར་ཆ་ཆེ་ལ་�ང་གཙང་བའི་ཁང་པ་�ང་�ལ་མང་པོ་དང་མཐའ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་�མ་ར་བཅས་འ�ག།



དེ་དང་བ�ར་ན་པོ་�་ལ་ནི་ངས་མཐོང་�བ་པའི་་ས་�ོང་ེར་ི་བ་ོད་ལ་ཡོད་པའི་ཕོ་ང་མཐོ་ལ་གཟི་
བིད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ནང་གི་ཁང་བ་མང་བ་ནང་ང་དང་�ང་མོ། ངམ་ནག་ཡོད་པ་ཤ་
ག་རེད། ལོ་གཅིག་ིལ་པོ་ལས་འགན་གང་ཡང་མེད་པར་ངས་གཅེན་པོ་དང་མཉམ་�་ིད་པོའི་ངང་ེད་
མོ་ེས་པ་དང་། ཕ་མ་གཉིས་ཡང་ཡང་མཇལ་�་�ང་། དེ་ནི་ངའི་མི་�་འདིའི་བཟོད་བདེའི་�ས་བས་ཐ་མ་
དེ་ཡིན།



.

ལེ�་གཉིས་པ། སེེའི་ི།

ད�ན་�ས་ི་ཐོག་མའི་གནས་�ལ་ན་�་ཞིག་ལས་མ་ན་ཡང་། གཅིག་གསལ་པོ་ན། དེ་ནི་ལོ་ར་་བ་
བ�་གཉིས་པའི་�ས་པ་ཉི་�་ད�་ལ་ེ་མ་ལ་་ཚང་གི་དགེ་འ�ན་�ས་ལོ་དེའི་རིང་གི་གདོན་གེགས་
བལ་བའི་ཆེད་�་ཤར་བ�ད་ི་དཀར་ཞལ་མཐིལ་ལ་ཆོས་�ང་གི་ིར་བོག་གར་འཆམ་འབ་ོལ་ཡོད་
པ་དེའི་ོར་རེད། གང་ར་ང་གསེར་ིར་མངའ་གསོལ་་�ར་བད་ཡོད་པས་ངས་ེ་ཕོ་ང་ལ་འཆམ་
མཇལ་�་བར་འ�ོ་�་བབས་མ�ངས་མིན་པར་བོད་ག�ང་གིས་ཐག་གཅོད་མཛད་འ�ག། ོ་བཟང་བསམ་
གཏན་ཨ་མ་ལགས་ིས་འཆམ་གཟིགས་ལ་འིད་མཛད་�་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཁོང་ལ་ཡིན་ོན་ེས་�ང་།
དེའི་ི་ོ་ནོར་�་ིང་ཀར་ིར་ལོག་ས་ེས་འཆམ་ག་མཁན་�ས་འཆམ་ཆས་མ�ས་པོ་བཞེས་ཡོད་པ་
དང་། ང་པ་འདེགས་འཇོག། �ས་�ག་བམ་ེད་ངས་སོགས་ི་ོར་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ིས་ང་
ལ་ཤོད་ིན་ངང་ལ་ངོམ་བཟོ་ཡང་བབ་�ང་། དེའི་ེས་༡༩༤༠ཐམ་པའི་�ས་བས་མང་བའི་རིང་ང་ནོར་
�་ིང་ཀར་བད་པ་ཡིན། དེའི་ད�ིད་ཀ་དང་དར་ཁའི་བས་ངས་ཕ་མ་གཉིས་ཡང་ཡང་མཇལ་�་�ང་།
ང་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་ཡིན་པའི་ངོས་འ�ན་�ང་བའི་ེས་ངའི་ནང་མི་�ར་མི་ག་མཐོ་ཤོས་ི་གོ་གནས་
དང་མཁར་དངོས། གཞིས་ཀ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་རེད། གཞན་ཡང་ཁོང་�ར་ནོར་ིང་ཕོ་ང་གི་ནང་དེའི་བས་
ལོ་ར་ལས་ཁང་ཡང་གནང་འ�ག། ངས་ཕལ་ཆེར་ཉིན་ར་གཡོག་པོ་གཅིག་དང་མཉམ་�་མངོན་�ང་
གིས་ཡབ་གཞིས་པ་ིན་པ་ཡིན། �གས་ོལ་ར་ས་ན་དེ་འ་ས་མ་ཆོག་པ་རེད། ཡིན་ང་ངའི་འ�་
གཟིགས་གནང་མཁན་ལ་ཚབ་(་ེང་རིན་པོ་ཆེ་)ིས་དེ་ལ་�གས་ང་གནང་གི་མི་འ�ག། ཕ་མ་�ས་
གསོལ་�གས་བས་ང་འ�ོ་�ར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། ང་རབ་�ང་བ�བ་�་ངེས་པར་བེན་(འ�ལ་
ིམས་ར་)་�ང་�ས་ཕག་ཤ་དང་། ོ་ང་ཟས་མི་ཆོག་ང་། ངའི་ཕ་མ་ཡོད་སར་ངས་ོ་ཆས་དེ་�་ཟས་
ཆོག་པ་�ང་། ང་ཐེངས་གཅིག་ོ་ང་ཟ་�ས་ངའི་གམ་བཅར་ི་�ས་ི་བ་མཁན་པོས་གཟིགས་ཏེ་ཁོང་རང་
ཧ་ལས་སོང་། ང་ཡང་འ�ར་པོ་�ང་། ངས་ད་�གས་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་ཕར་�གས་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན། ཡང་
བས་གཞན་པ་གཅིག་ལ་ཡབ་ི་འིས་ལ་བད་�ས་ཕག་ཤ་ངས་པ་འ�བ་འ�བ་གཅིག་ི་�ང་�ང་
དང་འ་བར་བཞེས་ི་འ�ག། དེ་ནས་ང་ལ་ཏི་ཀ་གཅིག་གནང་ན་བསམ་དེ་ཀར་གནང་�ང་། དེ་ཞིམ་པོ་ཞེ་
ག་འ�ག། ང་་སའི་མཐའ་མཚམས་ལ་བད་པའི་ལོ་དང་པོ་དེར་ཧ་ཅང་ིད་པོ་�ང་། བས་དེའི་བར་�་
ང་རབ་�ང་བ�བ་�ར་བད་པ་དང་། ོབ་གཉེར་འགོ་�གས་�་རེད། ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ོན་་འ�མ་
ཆོས་ེར་ོབ་གཉེར་འགོ་འ�གས་ས་ཡོད་པ་དེ་ལོ་གཅིག་རིང་མཚམས་བཞག་ནས་དལ་ོད་ས་ཆོས་པ་
�ང་སོང་། ༡༩༥༠ཐམ་པའི་ད�ན་ཁར་ང་ེ་ཕོ་ང་�་གདན་འེན་�ས་ཏེ། བོད་ོངས་ཆོས་ིད་ི་བདག་



པོར་མངའ་གསོལ་ས་པ་རེད། མཛད་ོ་དེའི་མ་པ་དག་གི་ོར་མ་ན་ཡང་། ན་པ་ཞིག་ནི་ེ་ཕོ་ང་གི་
ཤར་བ�ད་�མས་ཆེན་ིད་ཞིའི་�ན་�གས་ི་ད�ས་དེར་བིགས་པའི་ཤིང་གི་ི་ོམ་བོས་དོལ་
མ�ས་ཆ་ཐོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་་ན་བབ་པའི་སེང་གེ་ི་དེའི་ེང་�་ངོས་ཐོག་མར་བད་པ་ཡིན། དེ་ནང་
མི་རིང་བར་ངོས་རང་་སའི་�ོང་ེར་ི་ད�ས་�་ཡོད་པའི་ཇོ་ཁང་�་འིད་དེ་རབ་�ང་གི་་བ་བཟོས་པ་
རེད། རབ་�ང་ནི་ངའི་ི་ག�ག་ལ་་�ད་ཟེར་བ་(་ང་ཁ་ཤས་བཞག་ཡོད་པ་དེ)མཁན་པོས་བཅད་པའི་
ཆོ་ག་ཞིག་རེད། �ས་དེ་ནས་བང་�ན་�་ངོས་་བཞར་བ་དང་། ་ཆས་དམར་�ག་ོན་ོལ་ཡོད་པ་ཇི་
བཞིན་་དགོས་�ང་། རབ་�ང་གི་ཆོ་ག་དེའི་ོར་དེ་ཙམ་མ་ན། དེ་བས་འཆམ་ཆས་མ�ས་པོ་ོན་པའི་
འཆམ་ག་མཁན་�་མཐོང་�ས་ད་ཙམ་སེམས་གཡེང་པོ་�ང་ེ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལ་ཕ་གིར་ོས་
དང་ཞེས་�ར་ད་ཤོར་བ་དེ་ན་�ང་། ངའི་་�ད་བཞེས་མཁན་་ེང་རིན་པོ་ཆེ་རེད།ང་ན་�ད་མ་ལོངས་
བར་�་ཁོང་གིས་བོད་ི་ིད་ོང་གནང་བཞིན་པའི་ཐོག། ངའི་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་པའི་ལས་འགན་ཡས་
བཞེས་པ་རེད། དང་ཐོག་ངས་ཁོང་དོགས་ཟོན་ན་�་ས་པ་ཡིན།འོན་ང་རིམ་པས་ཁོང་ལ་དགའ་མོས་ཆེན་
པོ་�ང་། ཁོང་གི་ོར་དོ་ང་ཆེ་བའི་ང་�ལ་ནི་�ན་�་ཤངས་འགགས་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཁོང་ནི་གང་ཟག་
མེན་་ཆེན་པོ་དང་�གས་གཤིས་འཇམ་པོ། ལས་ོགས་གང་ལའང་དོགས་ཟོན་�ང་བ་ཞིག་འ�ག། ཁོང་
ིང་ཀར་ོ་ིད་གཏོང་བ་དང་་ལ་མཉེས་པོ་ཡོད་པར་བེན་ངའི་ཡབ་ི་�ོགས་པོ་ོས་�བ་གཅིག་ཆགས་
པ་རེད།ཡིད་ོ་བ་ཞིག་ལ་ལོ་མང་ལ་ཚབ་གནང་�ས་ཁོང་ནི་ོན་བོད་མང་པོ་�ང་བའི་གང་ཟག་ཅིག་
ཆགས་ེ་ག�ང་གི་ལས་ཚན་ཆེ་རིགས་བོ་བཞག་དེ་�་ཉོ་�ང་གནང་བ་�ང་འ�ག། བོད་ག�ང་རང་ཡང་
བཟའ་ོ་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་�ང་བ་རེད། ང་རབ་�ང་བ�བ་�འི་�ས་བས་ལ་བེབས་�ས་་ེང་
རིན་པོ་ཆེ་ང་ཆོས་�གས་ི་་�ད་བཞེས་མཁན་ཚད་ན་མིན་པའི་འཆལ་གཏམ་མང་པོ་གས་འ�ག་པ་
དང་། ཁོང་རང་དགེ་ོང་གི་ོམ་པ་ཤོར་ཡོད་པས་དགེ་ོང་�ལ་ན་མིན་པའི་བསམ་�ལ་ཐོན་འ�ག།
ཡང་བས་དེར་བོད་ོངས་�གས་འ�་ཆེན་མོའི་སར་ཁོང་ལ་ོན་བོད་ེད་མཁན་ག�ང་ཞབས་དེ་ལ་ཉེས་
པ་ཚབས་ཆེ་བཏང་གནང་པ་དེའི་ོར་དངོས་�་བོད་�ང་པ་རེད། དེ་འའི་བས་དེ་བོད་ི་(འ�ལ་
བའི་)བཞེད་ོལ་ར་ངོས་རང་གི་མིང་་མོ་དོན་�ས་ཟེར་བ་ཅམ་འཇོག་ས། (རབ་�ང་གི་མཁན་པོ་)་
ེང་རིན་པོ་ཆེས་རང་ལ་གནང་བ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་དང་། མིང་གཞན་འགའ་ཤས་ཡོད། རང་མིང་གི་ཆ་
ཚང་ནི་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བན་འ�ན་་མ�་ཡིན་པ་དེ་�ན་འཇགས་བཟོས་པ་ཡིན།
་ེང་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་ཡོངས་འ�ན་་བ�ེས་པ་དང་། ག་ག་རིན་པོ་ཆེ་་གཞོན་པར་བོ་བཞག་གནང་
འ�ག། ག་ག་རིན་པོ་ནི་མཁས་�བ་གཉིས་ན་ི་་མ་�གས་གཤིས་འཇམ་པ་དང་བཟང་པ་ཞིག་རེད།
རིན་པོ་ཆེས་ངོས་རང་ལ་དཔེ་ིད་གནང་ེས་སོ་སོར་ང་དང་མཉམ་�་བཀའ་མོལ་གནང་། ཞལ་ཤོལ་ང་
གནང་བར་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། དེ་ེས་ང་�ང་�ང་བས་ཡང་ིད་ད་གཅོད་ན་�གས་ི་ད�་



འིད་ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་མཚན་གནས་དམིགས་བསལ་མེད་པར་ངའི་ཡོངས་འ�ན་ག�མ་པར་བོ་བཞག་
གནང་འ�ག། ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་ས་གནས་གཞན་ལ་ཕེབས་བས་ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་མ་
གཉིས་ི་་ཚབ་གནང་བ་རེད། ང་ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ག་པར་དགའ་པོ་ཡོད། ཁོང་ནི་ང་དང་འ་བར་
ཨ་མདོའི་ལ་ནས་ཡིན་པ་དང་�གས་སེམས་ཧ་ཅང་བཟང་ག་པར་བེན་ངས་ཁོང་ལ་ཞེད་ང་་བ་ནས་
ེད་ི་མེད། རང་གི་ོབ་ོང་ེད་བས་ངས་ོ་འ�ན་དགོས་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་མ་ོག་པར་ཁོང་གི་་བ་ལ་
ཞོན་པ་དང་། ེད་རང་དཔེ་ཆ་འདི་ོག་ཅེས་བཤད་ི་ཡོད། ེས་�་ལོ་བ�་ད�ར་བེབས་�ས་བས་ེ་ི་
ང་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་པར་བོ་བཞག་གནང་སོང་། ཀེ�་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ི་ང་རིན་པོ་
ཆེར་ལ་བ་གནང་ེ་་མ�ན་ལ་དང་པོ་ནས་ཞལ་འ�མ་འ�མ་གནང་�་མེད། གནང་ན་ཁོང་གིས་ེད་
རང་ལ་བི་འཇོག་གནང་གི་མ་རེད། ཅེས་ག�ངས་འ�ག། དེ་�ས་བོད་ི་གནས་�ལ་དེ་�ར་�ན་འཇགས་
�ང་མ་སོང་། ང་དགེ་�ལ་�བ་�ས་ལ་བེབས་པ་དང་། བ�བས་ེས་ན་རིང་མ་སོང་གོང་ལ་ཚབ་་
ེང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བོད་མི་དམངས་ིས་སེམས་འ�ག་ཆེན་པོ་ེད་བཞིན་པར་བེན་ཁོང་གིས་མཚན་གནས་
ནས་དགོངས་�་གནང་སོང་། དེ་བས་ང་ལོ་��་ལས་ག་པ་མིན་ང་། ཁོང་གི་ཚབ་�་ལ་བོ་འོས་
འ�ག་གམ་ཞེས་ིས་�ང་བར་ངས་ག་ག་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ོས་པ་ཡིན། དེ་�ས་ཁོང་ངའི་ཡོངས་འ�ན་
བ�ེས་པར་མཚན་གནས་ར་ཡོད་པ་དང་། ིང་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་འ�ན་གཞོན་པར་མཚན་གསོལ་�ས་པ་
རེད། ག་ག་རིན་པོ་ཆེ་�གས་གཤིས་འཇམ་པོ་འ�ག་ང་ིང་རིན་པོ་ཆེ་ཧ་ཅང་�གས་མ་པོ་དང་བ�ན་
པོ་འ�ག་པས་དང་པོ་ནས་ཁོང་ལ་ཞེད་ང་ེ་གི་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཁོང་གི་ཞབས་ི་མཐོང་�ས་ང་ཞེད་
ང་ཡོང་གི་ཡོད། ངས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་གོམས་ི་ིག་་ངོས་འ�ན་�བ་ི་ཡོད་པས་དེ་�་ཐོས་�ས་ངའི་
ིང་གག་གི་ཡོད། དེ་ནས་རིན་པས་ང་ིང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དགའ་�ར་ཆེ་�་ིན་ཏེ་ང་གཉིས་བར་ལ་ཉེ་འེལ་
ཡག་ཐག་ཆོད་�ང་། མཐའ་མ་༡༩༨༣ལོར་ཁོང་དགོངས་པ་མ་ོགས་བར་�་ངས་ཁོང་ལ་ོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་
གཙང་མ་�ས་པ་ཡིན།ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་ི་ཐོག་ངའི་གམ་བཅར་ལས་རོགས་ག�མ་བོ་བཞག་
གནང་སོང་། ཁོང་�་ནི་མཆོད་དཔོན་མཁན་པོ་དང་། གསོལ་དཔོན་མཁན་པོ།གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་བཅས་
རེད། ག�མ་ཀ་ག�ང་ཞབས་ེ་�ང་ཡིན།ག�མ་པ་དེ་གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་མེན་རབ་བན་འ�ན་�་བ་
ཡང་ིད་ད་གཅོད་ན་�གས་ཁོངས་ཨ་མདོའི་ལ་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་རེད། ཁོང་གི་མིག་རིལ་བག་ཆེ་
ལ་འ�ར་�་ཐོན་པ་འ�ག་པས་ངའི་སེམས་ལ་གསལ་པོ་ཤར་ི་ཡོད། ང་ལོ་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན་�ས་
གསོལ་དཔོན་མཁན་པོར་སེམས་ི་གཏིང་ནས་དགའ་པོ་དང་ལ་མི་�བ་པ་་�་�ང་། ཁོང་ལ་དགའ་�ར་
ཆེ་གས་ཏེ་ཡང་ཡང་ོ་ཡོལ་ི་འོག་ནས་ཁོང་གི་ཤམ་ཐབས་ི་གབ་�ག་ཙམ་མཐོང་ཡང་བས་བས་
པར་བད་ི་ཡོད། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་གིས་ངའི་ོད་པ་དེ་ལ་བ�ན་ང་གནང་གི་མེད། ཁོང་ནི་
�གས་གཤིས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་དང་། ེམས་�ང་ཡོད་པ་དང་།ད�་ལ་་གཅིག་ང་མི་འ�ག། ཁོང་�ང་



གཏན་ག�ང་མཁས་པོ་ཤིག་མིན་པ་དང་། ེད་མོ་ེད་རོགས་ཞིག་ང་མ་རེད། དེ་�ར་ཉེས་ོན་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ེས་�་ང་�འི་ཉེ་འེལ་དེ་�འི་ོར་ཡང་ཡང་ངའི་སེམས་ལ་ཤར་ི་ཡོད། འེལ་བ་དེ་ནི་
ཞིམ་�ག། ཡང་ན་སེམས་ཅན་�ང་�ང་གཅིག་དང་དེ་གསོ་མཁན་ི་བར་ཡོད་པའི་མ�ན་འེལ་དེ་དང་འ་
པོ་འ�ག། དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་གཞན་ལ་ོ་ེར་བ་དེ་སེམས་ཅན་ཕན་�ན་བར་ི་འེལ་བ་ཚང་
མའི་ནང་གི་་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ོར་ཡང་ཡང་བསམ་ི་ཡོད། ང་རབ་�ང་བ�བས་ཚར་པ་དང་། ངའི་ོན་
འ�ོའི་ོབ་ོང་འགོ་�གས་པ་རེད། དེ་ནི་ག�་བོར་བོད་ཡིག་ོག་ངས་ང་�་དེ་རང་ཡིན་པས། ོ་བཟང་
བསམ་གཏན་དང་ང་གཉིས་ལ་ོག་ངས་མཉམ་པོར་བབ་གནང་�ང་། ེ་ཕོ་ང་དང་ནོར་�་ིང་ཀ་སོ་
སོའི་འ�ན་་�གས་ས་རེ་རེ་ཡོད་པ་ངས་གསལ་པོ་ན་ི་འ�ག། འ�ན་ཁང་སོ་སོའི་ིག་པ་གཡས་
གཡོན་ི་ེབ་ལ་མ�ད་གོས་སེར་པོས་ག�མས་པའི་་ག་གཅིག་དང་འེང་བའི་་ག་གཅིག་བཀལ་
འ�ག།



.

་ག་དང་པོ་དེ་༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཞན་པ་དེ་འི་གཅེན་པོའི་ཐོག་�་བེད་ོད་ཆེད་བཞག་པ་ཡིན་
ཞེས་ང་གཉིས་ལ་ག�ངས་�ང་། ཉེས་བང་གི་ལག་ཆ་དེ་�་མཐོང་�ས་ང་�འི་སེམས་ལ་ཞེད་ང་ཡོང་གི་
ཡོད། ང་�འི་བོད་ཡིག་དགེ་ན་(གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་མེན་རབ་བན་འ�ན་)ིས་་ག་དེ་གཉིས་
གང་�ང་གཅིག་ལ་ན་གཟིགས་པ་ཙམ་ིས་ང་གཉིས་ཞེད་ང་ེས་ཏེ་འདར་ི་ཡོད། བས་ལེགས་པ་
ཞིག་ལ་་ག་སེར་པོ་དེ་ལ་བེད་ོད་གཏོང་དགོས་མ་�ང་པ་རེད། འོན་ང་འེང་བའི་་ག་དེ་ཐེངས་རེ་
གཉིས་ཤིག་ིག་པའི་ེབ་ནས་ངས་པ་�ང་སོང་། ཨ་�་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ིང་ེ།ལས་བསོད་ནམས་
པ་ཞིག་ལ་ོ་བསམ་ནི་ང་ནང་བཞིན་ི་ོབ་�ག་ཡག་པོ་ཞིག་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ར་བོང་ན་�ག་འདར་
ཡོང་ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེ་ནང་བཞིན་ཁོང་ལ་ཉེས་བང་བཏང་གནང་བ་དེ་ངོས་ལ་ཞེད་ང་ལ་བའི་དོན་�་
ཡིན་ོད་མ་པའི་དོགས་པ་�ང་། ང་དང་ོ་བསམ་གཉིས་ཀས་ང་�འི་ལོ་མཉམ་ི་�་�་གཞན་�ོགས་
པོར་བེན་ཆོག་གི་མེད་ང་། ང་གཉིས་ེད་�ོགས་�ང་གས་པའི་ོན་མ་�ང་། ནོར་�་ིང་ཀ་དང་། པོ་་
ལ་གཉིས་ཀར་ལས་ེད་གད་པ་དང་། ཞབས་�་ོན་ཆེ་འ�ག་ང་། ཁོང་�་ཕལ་ཆེ་བ་ན་�ད་དར་མ་དང་།
ོབ་ོང་�ན་�་ཡོད་པ་དང་གཏན་ནས་མེད་པ་ཤ་ག་རེད། ཁ་ཤས་ོན་�ས་དམག་མི་ཡིན་པ་དང་ེས་�་
ལས་ཀ་འ�ར་བ�ག་འ�ག། ཁོང་�འི་ལས་ཀ་ནི་གཟིམ་�ང་ཁག་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་། ཞལ་བར་འིད་
བདར་གཏོང་�་དེ་རེད། ངས་ཞལ་བའི་ང་ལ་བ�ར་�གས་་�ར་དགའ་པོ་ས་པ་སོང་ཙང་ཁོང་�ས་
ཞལ་བ་འིད་པར་འར་བོན་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག། ོ་བཟང་བསམ་གཏན་དང་ང་གཉིས་ཀས་ིག་ཉེས་
ེད་ི་ཡོད་པར་བེན་ཁོང་ཕོ་ང་ནས་ིར་འིད་གནང་སོང་བས་ང་གཅིག་�ར་ོད་དགོས་�ང་། འོན་ང་
་འཁོར་དེ་�་ངའི་མཉམ་རོགས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཤ་ག་ཡིན་པས་མ་ཚད། ན་�ད་ན་པ་ཡིན་�ང་ང་དང་
མཉམ་�་�་�་�ང་�ང་ནང་བཞིན་ེད་མོ་ེས་པ་རེད། ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ེར་ི་ོབ་་ཞིག་ལ་ོབ་
ོང་ེད་པར་གཏང་གནང་པའི་བས་དེར་ང་ལོ་བད་ཡིན། བས་དེའི་གནས་�ལ་ོར་ང་སེམས་ོ་བོ་
ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ོ་བསམ་ནི་ངའི་ནང་མི་དང་འེལ་བ་ཡོད་པ་གཅིག་�་དེ་རང་རེད། དེའི་
ེས་ལ་�ས་པ་བཅོ་འི་ོབ་འི་�ང་གསེང་གི་ཉི་མ་དེའི་རིང་ཁོང་དང་�ག་འད་ས་ཆོག་པ་�ང་། དེའི་
ཉིན་ེས་མ་ཁོང་ོབ་ར་ལོག་བས་ངའི་སེམས་ོ་པོའི་ངང་ནས་ེ�་ང་གི་བ་ལ་ལངས་ཏེ་ཁོང་རང་
མ་ཐོན་བར་བད་པ་དེ་�་ན་ི་འ�ག། ང་གཉིས་་རེ་ཐེངས་རེ་�ག་�འི་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག། བས་རེར་ཨ་
མ་ལགས་ིས་ང་�ག་འད་ལ་ཕེབས་པ་དེ་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོས་ཕེབས་�ག་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་
གཅེན་མོ་�་རིང་ོལ་མ་ཡང་བས་རེ་ན་�་འིད་ཕེབས་�ས་ག་གས་གསོལ་�གས་བམས་ཕེབས་
ི་ཡོད་པར་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། ཨ་མ་ལགས་ནི་མ་ན་མཁས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། བག་



ལེབ་མི་འ་བ་མང་པོ་བཟོ་མཁས་པོ་ཡོད་པའི་ད་�གས་ཡོད་འ�ག། ང་རང་ལོ་བ�་ག�མ་ཡན་ི་ན་
གཞོན་ལ་�གས་བས་ཨ་མ་ལགས་ིས་�་�ན་�ང་ཤོས་བན་འ�ན་ཆོས་ལ་འིད་དེ་ཕེབས་ི་ཡོད།
ཁོང་ནི་ལས་ལོ་བ�་གཉིས་ིས་�ང་བ་རེད། ང་རང་ལས་འ�བ་པའི་�་�་ཞིག་ཡོད་པ་ིད་ན་དེ་ནི་ཁོ་རང་
རེད། ེད་མོ་ེས་པའི་ནང་ནས་ཁོང་རང་གིས་དགའ་ཤོས་ེད་པ་གཅིག་ནི་ཤིང་གི་་�ང་�ང་ཞིག་ང་�འི་
ཡབ་གཞིས་ི་ེང་ཐོག་ལ་འིད་དེ་�གས་འ�ོ་བ་དེ་རེད།ངས་ན་པ་གཅིག་ལ།བན་འ�ན་ཆོས་ལ་
�ང་�ང་ཡིན་�ས་ངའི་འིས་ལ་ཡོང་ེ་ཨ་མ་ལགས་ིས་ཉེ་ཆར་བཤན་པ་ཞིག་ལ་ཕག་ཤ་ེར་ཡོང་
དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་སོང་ཞེས་བཤད་�ང་། ཤ་བཟའ་�ར་ཆོས་ིམས་ནས་བཀག་ོམ་ཡོད་པ་
རེད། ིར་བཏང་ཤ་ཉོས་ཆོག་ན་ཡང་། དམིགས་བསལ་ིས་མངགས་མི་ཆོག་པ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན།
དེ་ནི་རང་གིས་ཟ་�འི་ཆེད་�་སེམས་ཅན་ཞིག་ཆེད་མངགས་བསད་པར་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་�ས་
དམར་ཟས་ཟ་བའི་ོར་ན་ོང་ཡ་མཚན་ཅན་ཡོད། ནང་པའི་ག�ང་རབ་ནང་ཤ་རིགས་ཟས་མི་ཆོག་ཅེས་
དམིགས་�་བཀར་ཏེ་ག�ས་པ་མེད་ན་ཡང་། ས་སོས་ཟ་�འི་ཆེད་�་སེམས་ཅན་བསད་མི་ཆོག་ཅེས་
ག�ངས་འ�ག། བོད་པའི་ནང་ིར་བཏང་ཤ་ཟ་�་དགག་་མེད། མ་པ་མིན་པའི་ཟས་རིགས་་མང་
འཐོན་�་དཀོན་པར་བེན་ཤ་ཟ་དགོས་ངེས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ར་ཡིན་ང་བོད་མིས་བཤས་ལས་་
�ར་འ�མ་ཟོན་ས་ཏེ་གཞན་ལ་ེད་བ�ག་པར་བེན། ་སར་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེས་བཤས་ལས་ས་སོང་།
�ོང་ེར་དེ་ལ་ཁ་ཆེའི་�གས་ཁང་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། བོད་ས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཆེ་ོང་ག་ཁ་ཤས་ཡོད་ངེས།
ཁོང་�འི་ནང་�ངས་འབོར་ེད་ཀ་ཀཤ�ིར་དང་། དེ་འོས་་ནག་(�བ་ང་)ནས་ཡོང་བ་རེད། བས་ང་
�་ག་འ�ར་ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་�གས་འས་དང་ཤ་ག་བངས་པའི་�་མ་(བ�ས་པ་)ཁ་
ཤས་ཨ་མ་ལགས་ིས་ངོས་ལ་ག་གས་ཆེད་བམས་ཕེབས་པ་དེ་�་ངས་�ས་གཅིག་ལ་བཟས་པ་ཡིན།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་ཉེ་འཁོར་གད་པ་�ར་དེའི་ོར་ལབ་པ་ཡིན་ན་�་མ་དེ་�་བགོ་བཤའ་ག་དགོས་
ཆགས་ི་ཡོད་པ་རེད།དེའི་སང་ཉིན་ང་ཧ་ཅང་ན་�ང་། ཡོང་ེན་དེ་ལ་བེན་ནས་ཡོངས་འ�ན་ག་ག་རིན་
པོ་ཆེས་དེ་ནི་ངའི་གསོལ་དཔོན་མཁས་པོས་རང་གི་ལས་འགན་ནོར་བར་ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་ཁོང་ལས་ཚན་
ནས་གནས་ད�ང་གཏོང་ཉེན་ཡོད་པར་བེན་ངས་རང་ོན་དེའི་ོར་ང་པོ་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་
སོང་། དེ་�ས་ངོས་ལ་་བ�ན་ཡག་པོ་ཞིག་ཕོག་�ང་། ེ་ཕོ་ང་ནི་མ�ས་ལ་གཟི་བིད་ན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་
ཡང་ོད་གནས་ིད་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ནི་མ་རེད། ཕོ་ང་དེ་༸ལ་མཆོག་་བ་ཆེན་པོའི་་�འི་མ�ག་དེར་
དམར་པོ་རི་ཞེས་པའི་ག་གི་ང་ལ་་�ས་ི་མཁར་ོང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་བབ་པ་ཞིག་རཻད། ་ེང་
་བ་ཆེན་པོ་ནི་ི་ལོ་བ་ག་བ�ན་པའི་ནང་བོད་ིའི་ཆོས་ིད་ི་མངའ་བདག་དེ་རེད། ༡༦༨༢ལོར་ཁོང་
ཞིང་ལ་གཤེགས་བས་ེ་པོ་�་ལ་གསར་བཞེངས་འགོ་འ�གས་མཛད་ེས་ལོ་བཅོ་་འགོར་ཡོད་པས་
༸ལ་མཆོག་་གཤེགས་པའི་ོར་(ེ་ིད་སངས་ས་་མ�ས་)གསང་་དམ་པོ་གནང་ེ་ཁོང་་



མཚམས་དམ་པོར་བ�གས་ཡོད་�ལ་བ་བགས་མཛད་འ�ག། ེ་ཕོ་ང་པོ་�་ལ་ནི་ཕོ་ང་ཙམ་ཞིག་མ་
རེད། དེའི་ནང་ག�ང་གི་ལས་ངས་ཁག་དང་མ�ད་ཁང་མང་པོ་དང་། མི་མ�ན་ོགས་ལས་ལ་པ་ཞེས་
པའི་མ་ལ་་ཚང་ལ་དགེ་འ�ན་༡༧༥ གཞན་ཡང་་ཁང་མང་པོ་། ་ས་ཁག་ནས་ག་འདེམས་་
གཞོན་�འི་དོན་�་ག�ང་ཞབས་ེ་�ང་གི་ོབ་་ཞིག་བཅས་ཡོད་པ་རེད། ང་�ང་�ས་པོ་�་ལའི་ཐོག་
བེགས་བ�ན་པའི་ེང་ལ་་ེང་་པ་ཆེན་པོ་ོད་བ�གས་ི་གཟིམ་�ག་དེ་གནང་�ང་བས་དེར་ངོས་
ན་རིང་བད་པ་ཡིན། དེ་ནི་�ང་མོ་དང་�ན་ནག་ཡི་�ག་བེད་པ་ཞིག་འ�ག། ་ེང་་པའི་ེས་ནས་
དེ་ལ་ཉམ་གསོ་ཡང་ས་ཡོད་�ད་མི་འ�ག། གཟིམ་�ང་དེའི་ནང་ཆས་ཚང་མ་ིང་པ་ཤ་ག་ཡིན་པས་མ་
ཚད་གས་ོན་ཡོད་པ་ཡང་མང་པོ་འ�ག། ིག་པའི་ེབས་ལ་གོས་ཆེན་ི་ཡོལ་བ་བམ་པ་དེ་�འི་ང་ལ་
ན་རིང་གི་ཐལ་བས་བ་པ་དང་། གཟིམ་�ང་དེའི་ོགས་གཅིག་ལ་མཆོད་གཤམ་ི་མ�ན་ལ་མར་ས་
བཀང་བ་དང་། ོང་རས་བ�གས་པའི་མཆོད་ཀོང་། ཡོན་ཆབ་ི་ཏིང་། ཞལ་ཟས་འགའ་བཅས་སངས་ས་
ལ་�ལ་བའི་མཆོད་པ་བིགས་འ�ག། ཉིན་ར་མཆོད་པ་དེ་�་ཟ་བར་�་�་འགའ་ཤས་ཡོང་གི་འ�ག། ོག་
ཆགས་�ང་�ང་དེ་�ར་ང་དགའ་པོ་�ང་། དེ་�་ིང་པོ་འ�ག། ཉིན་རེའི་ཟས་ལ་ལེན་པར་ཡོང་�ས་ཁོང་
�ར་ཞེད་ང་་བ་ནས་མི་འ�ག། མཚན་མོ་ང་ཉལ་བད་�ས་ངའི་ཉེ་འཁོར་�་དེ་�་ཕར་�ག་�ར་�ག་ེད་
པ་གོ་གི་འ�ག། བས་རེ་ངའི་མལ་ཆས་ང་ལའང་ཡོང་བ་རེད། མཆོད་གཤོམ་མིན་པའི་ནང་ཆས་ཆེ་བ་
གཟིམ་�ང་ཡོད་པ་ནི་ཉལ་ི་གཅིག་�་དེ་རེད། ཉལ་ི་དེ་ལ་མ་ོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་བབ་བེས་ཁ་
ཤས་བ�ག་ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་ཡོལ་བ་བབ་བཞག་འ�ག། �་�་�ས་ཡོལ་བའི་ང་ལ་འ�གས་འ�ོ་བ་
དང་། ང་དེའི་གཤམ་ི་མལ་ཆས་ནང་་སིམ་མེར་ཉལ་བད་�་�་�་�འི་གཅིན་པ་མར་བབས་ི་ཡོད། ེ་
ཕོ་ང་དང་ནོར་�་ིང་ཀ་གཉིས་ཀར་ངའི་ཉིན་རེའི་་ོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད། དར་ཁ་ཉི་མ་རིང་པོ་ཡོད་
པས་ཞོགས་པ་�་�ད་གཅིག་་�་བཏང་བ་རེད། དེས་རང་ལ་ཁག་པོ་གང་ཡང་བཟོས་མ་�ང་། ངས་ཉི་མ་
ཤར་ེས་ལ་ལང་�ར་དགའ་པོ་ེད་ི་མེད། བས་ཞིག་་ོ་ང་གཉིད་ཤོར་ེས་ལང་བས་ོ་བཟང་
བསམ་གཏན་ི་ལོགས་ལ་ཐོན་ནས་ེད་མོ་ེ་པ་མཐོང་ེ་�ང་ལང་�ང་། ེ་ཕོ་ང་ལ་་ོ་�་�ད་��་པར་
འཆར་ཅན་ལང་གི་ཡོད། ་ཆས་ོན་ེས་ཁ་འདོན་དང་བས་ོམ་�ང་�ང་གཅིག་ས་པ་དང་།�་�ད་
བ�ན་པར་ཞོགས་ཁའི་གསོལ་�གས་འོར་ི་ཡོད། དེ་ལ་གསོལ་ཇ་བ�བ་མ་དང་གསོལ་ཞིབ།ང་ི། �་
རམ་བར་མ་བཅས་འ�ག། དེ་འལ་བོད་ཡིག་དགེ་ན་མེན་རབ་བན་འ�ན་དང་ན་�་འ�ན་་དང་
པོའི་ོབ་ོན་�གས་པ་རེད། རང་ལོ་བ�་ག�མ་ལ་བེབས་མཚམས་བར་ག�་ཆེར་ཡི་གེ་ོག་ངས་དང་
ེས་�་འི་ངས་ངས་པ་ཡིན། བོད་ཡིག་ད�་ཅན་དང་ད�་མེད་ི་ཡིག་གགས་ཁག་གཉིས་ཡོད།
གཅིག་ནི་དཔེ་ཆ་དང་། གཞན་དེ་ག�ང་ཡིག་དང་། ཡིག་འིན་གཏོང་བའི་ཆེད་�་རེད།ངས་ད�་མེད་ངས་
པ་ཡིན་ང་། ད�་ཅན་ཡང་ཞོར་ལ་ངས་པ་ཡིན། བས་དེའི་་ོའི་བོད་ཡིག་འ�ན་་དེ་�འི་ོར་བར་



�་བསམ་བས་ང་རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤོར་ི་འ�ག། ངའི་གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་(མེན་རབ་
བན་འ�ན་ིས ་)ངའི་འི་ངས་ལ་གཟིགས་བ�གས་པའི་བས་དེར་ཉེ་འ�མ་ི་གཟིམ་�ང་ནང་ངའི་
མཆོད་དཔོན་མཁན་པོས་ཞལ་འདོན་གནང་བ་དེ་ངས་གོ་གི་འ�ག། ཡི་གེ་ོབ་ས་དེ་གཟིམ་�ང་གི་འ�མ་
བར་འམས་གཅིག་ཡིན་པ་དེའི་ནང་མེ་ཏོག་ཁོག་མ་མང་པོ་བར་བིགས་ཏེ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།དེ་�ས་
བར་འམས་དེ་ཧ་ཅང་�ང་མོ་ཡོད་ང་། མདངས་དཀར་པོ་རེད། �་མདོག་ནག་པོ་ལ་མ�་ཏོ་དམར་བའི་་
ང་ཀ་�ར་བ་�བ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ་དེས་ེ་ཕོ་ང་གི་ེང་ཐོག་མཐོན་པོའི་ང་ལ་ཚང་བསག་པ་རེད།
ེ་ཕོ་ང་ལ་མཆོད་དཔོན་མཁན་པོས་ངའི་གཟིམ་�ག་ནང་བ�གས་ཏེ་་ོ་ཞལ་འདོན་གནང་�ས་བས་
བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་མནལ་ཤོར་པ་དང་ག�ང་གི་གདངས་དེ་ད་འཁོར་ི་ོག་ས་ོགས་པ་
ནང་བཞིན་་འ�ར་པོ་དང་བཅས་ཆད་འ�ོ་གི་འ�ག། དེའི་�ར་ད་ཙམ་་སིམ་མེར་སོང་ེས་མནལ་སད་
པ་དང་ཞལ་འདོན་འགོ་འ�གས་ཡང་བར་གནང་�ས། དེའི་ཞལ་འདོན་མཚམས་ཆད་ས་དེ་མ་ན་པར་ད�་
འཐོམ་ེ་འདོན་པའི་�ག་འགའ་ཤས་ཡང་ནང་ཡང་�་�་བ་ོར་གནང་གི་འ�ག། དེ་ནི་གད་མོ་ོང་ེན་
ཞིག་ཡོང་། དེ་ལ་དགེ་བའི་ོགས་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ོན་ལམ་དེ་�་ངས་ོ་འ�ན་ས་པའི་མཐར་ཡག་པོ་
ཤེས་པ་དེ་རེད། ཡིག་གགས་ངས་ཚར་ེས་ངས་དཔེ་ཆ་ོ་འ�ན་ས་པ་དང་།



.

ོ་འ�ན་ས་ེས་(ཡོངས་འ�ན་ལ་)�གས་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན། ངས་དཔེ་ཆ་མོགས་པོ་ོ་འ�ན་ེད་�བ་
ཙང་ང་ཉོབ་ི་ཡོད། ོ་འ�ན་མོགས་པོ་ེད་པ་བཞིན་ཡང་ཡང་བེད་འ�ོ་གི་ཡོད། དེ་�ས་་ོའི་ོབ་
ོང་བར་མཚམས་བཞག་ེ་�་�ད་བ�་པའི་ཐོག་ངས་བོད་ག�ང་གི་འགན་འ�ན་མཛད་མཁན་�་དང་ན་
འ�མས་ེད་དགོས་ི་ཡོད། དེ་�ས་ང་ནི་ཧ་ཅང་ན་�ད་�ང་�ང་ཡིན། �གས་འ�་དེ་�འི་དགོངས་དོན་ནི་
ངའི་ཆོས་ོགས་ི་ལས་འགན་ཐོག་ནམ་ཞིག་ངས་ཆས་ིད་ི་དབང་�ང་ལེན་�བ་པའི་ཆེད་�་དང་པོ་ནས་
ོབ་ོང་ོད་ཆེད་ཡིན་འ�ག། �གས་འ�་�གས་ས་དེ་ངའི་གམ་�ང་གི་འིས་དེར་ཡོད། ཕོ་ང་གི་ཐོག་
ས་གཉིས་པ་དང་ག�མ་པར་ཡོད་པའི་ལས་ངས་ཁག་ནས་ག�ང་ིད་ལས་ཚན་པ་�ས་�གས་འ�ར་
ཕེབས་པ་རེད། �གས་མཛད་ོའི་ཉིན་མོ་དེར་ག�ང་ཞབས་འགའ་ཤས་ི་ལས་འགན་(གསར་པའི་)ོར་
ོག་ང་གནང་ོལ་འ�ག། �གས་འ�མས་དེར་ང་དང་འེལ་བའི་ེད་ོགས་ོར་ལམ་�གས་བས་
བ�ན་གང་གཟབ་ས་ཡོད་པ་རེད། མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོས་ངའི་གཟིམ་�ང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ང་�མས་ཆེན་བར་
ེ་འིད་གནང་བ་དང་། ཐོག་མར་ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་ང་ལ་འཚམས་འིའི་་ག་དང་དེ་ེས་བཀའ་ོན་
བཞིས་གོ་རིམ་དང་བ�ན་ཏེ་ག་འཚལ་གནང་། ་ོའི་མཛད་ོ་�བ་ེས་ངས་རང་གནས་ལ་དཔེ་འིད་
མ�ད་ཆེད་རང་སར་ལོག་པ་དང་། ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་ཕེབས་འལ་ད་ནང་་ོ་ངས་ོ་འ�ན་ས་པ་དེ་
�་ངག་འདོན་�གས་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེས་ཉི་མ་ེས་མའི་ཆེད་�་དཔེ་ཆ་དེ་ནས་གས་ོག་དང་
�ག་གི་བཤད་པ་་ཞིབ་གནང་�ས་འ�ན་་དེ་ཉིན་�ང་བར་འགོར་ཡོང་། �ས་དེར་ཏིང་ཏིང་ཞིག་བང་བ་
དང་། དེ་�་�ད་རེ་རེའི་བས་ལ་བང་ོལ་ཡོད། འོན་ང་དེའི་ཉིན་མོ་ང་མཁན་ིས་བེད་པའི་ེས་�་
�ད་དང་པོའི་ཐོག་ཏིང་ཏིང་ཐེངས་བ�་ག�མ་བང་སོང་། ཡང་ཉིན་�ང་བས་(�ས་འཁོར་་ཁང་གི་ེ�་
ང་ནང་)�ང་དཀར་གཅིག་བཏང་ཡོང་། དེ་ེས་�་ལའི་་མ་�ང་�ང་གི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་�ས་�ད་ེད་
མོ་ེ་�ས་དེ་བེབས་པ་རེད། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ངར་�ང་བ་ེད་མོའི་ཡོ་ད་�ས་དག་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད། གཞན་ཡང་་གར་དང་ཐག་ཉེ་བ་བོད་ི་ས་མཚམས་�ོ་མོ་ི་བ་པས་ི་ལ་ནས་ཉོ་འེན་ས་
པའི་ེད་ཆས་དང་་�་ིན་པ་ཐོབ་�ས་ངར་ལག་གས་ལ་བར་ི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་་སར་གཟིགས་
བོར་ལ་འོར་བའི་ི་ལ་མི་་�ས་ངར་ལག་གས་མང་པོ་གནང་�ང་། ་སར་དིན་ག�ང་�ང་ལས་
དོ་དམ་པས་ངར་འ�ལ་བཟོས་ེད་ཆས་གནང་བ་དེ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ས་པའི་�ལ་ཞིག་རེད། ང་རང་ལོ་བཅོ་
ར་བེབས་�ས་ལས་་ཤོས་ནས་ཁག་ཤོས་བར་ི་ེད་ཆས་ཚང་མ་ངས་ཉར་བ་ཡིན། དེའི་གོང་ང་བ�ན་
ལ་བེབ་བས་ཨ་རིའི་མི་་གཉིས་་སར་འ�ར་ཏེ་ིད་འ�ན་�ས་ཝེལགས་མཆོག་གིས་ངོས་ལ་ག་
ིས་ཞིག་དང་། ད་་ན་པོ་ག་མཁན་ི་ེ�་གཉིས་གསེར་ི་�་�ད་ཧ་ཅང་མ�ས་པོ་གཅིག་བཅས་



གནང་འོར་�ང་བ་དེ་�་དགའ་ོ་ཆེན་པོའི་ག་གས་རེད། དེ་བས་་ནག་(ཅང་ཅེ་ེའི་)་ཚབ་ིས་
འ�ལ་ཚན་གནང་བ་དེ་�ར་ང་དེ་ཙམ་དགའ་པོ་མ་�ང་། དེ་�འི་ཁོངས་ལ་�་�་ེབ་བིལ་ཁ་ཤས་འ�ག་
པར་ང་�་�ང་ཞིག་གིས་ཉམས་ང་མ་�ང་པ་རེད། ངས་དགའ་པོ་ས་པའི་ག་གས་ེད་ཆས་ི་�ལ་ལ་
�་�ད་བིགས་ཏེ་འ�ོ་བའི་འ�ལ་འཁོར་རེ་ལི་གཅིག་དང་། ་ཉེས་བཟོས་པའི་དམག་མིའི་�་ཁག་དེ་�་
འ�ག། ང་ལོ་ཆེ་�་ིན་པའི་བས་ངས་དེ་�་བ�ར་ཏེ་་པའི་གགས་བན་མང་པོ་�ག་བབ་ངས་
བབས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་མ་བཟོས་གོང་དེ་�་དམག་མིའི་གགས་བན་ཡིན་�ས་ངས་དེ་�་དང་
དམག་འ�གས་ི་ེད་མོ་ེས་ི་ཡོད། དམག་ད�ང་�་ིག་འ�ག་བས་�ས་�ད་རིང་པོ་འགོར་ན་ཡང་།
འ�གས་འ�ངས་འགོ་�གས་པ་དང་�་ིག་འ་ཆགས་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་�་ོར་བར་ད་ཙམ་ཞིག་ལས་
འགོར་ི་མི་འ�ག། དེ་དང་འ་བའི་ེད་མོ་གཞན་པ་ཞིག་ནི་མ་པ། ཡང་གས་ཟེར་བ་དེ་ནས་གས་
ཐག་མ�ན་འཁོར་(ཊེང་)�ང་�ང་གནམ་�་འགའ་ཤས་བཟོས་པ་དེ་རེད། ེད་�ོགས་དར་མ་�འི་ནང་ནས་
�་དང་�འི་ེད་ཆས་ཡག་ཤོས་བཟོ་�བ་ི་ཡོད་མེད་ངས་འ�ན་བ�ར་ེད་བ�ག་པ་དང་། མི་རེ་རེར་
གས་ོག་ཕོན་འབོར་མཉམ་པ་རེ་ད་དེ་�་�ད་ེད་ཀའི་ནང་དམག་ད�ང་རེ་བཟོ་བ�ག་ེ་ངས་དེ་�ར་
བག་ཞིབ་ས་པ་ཡིན། ང་རང་ལག་ལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བེན་འ�ན་བ�ར་ཤོར་�འི་ཉེན་ཁ་མ་�ང་།
གགས་བན་མི་ལེགས་པ་བཟོ་མཁན་�་འ�ན་བ�ར་ཁོངས་ནས་ིར་འ�ད་ས་པ་དང་། དེ་�ར་ངས་
གས་ེའི་དམག་མི་མང་ཤོས་བཟོ་�བ་པ་�ང་། ཁོང་�་དང་གས་ེ་གགས་བན་བེ་པོ་བབ་�བ་པ་
དེ་ལ་ཡིད་�མ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་ང་�འི་ོགས་གཉིས་ི་དམག་ད�ང་བར་འ�གས་འ�ངས་ེད་
བ�ག་པ་ཡིན། �ས་དེའི་བར་ངས་རང་གི་འདོད་པ་ར་ེད་�བ་པ་�ང་�ང་། ད�ང་གཤོག་གཉིས་ི་བར་
འ�གས་འ�ངས་ེད་འ�ག་བས་ིར་བཏང་ངའི་དམག་ད�ང་�་ཕམ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།ེད་�ོགས་གད་པ་
�ས་འ�ན་བ�ར་བས་ངའི་ོགས་ལ་ལས་་པོ་ཡོང་བ་བཟོ་གི་མེད། ངས་ཡང་ཡང་ལ་བའི་མཚན་
�གས་ངོམ་ོན་ཐོག་ནས་རང་ལ་ཕན་ཆ་ཡོང་ཐབས་ས་ང་ཕན་མ་ཐོགས་མ་�ང་། ངས་ངར་པོའི་ངང་
ནས་ེད་མོ་ེས་�ས་བས་རེ་ང་ཁོང་ོ་ལངས་པ་དང་། ངས་ཁོང་�ར་�ར་མ�ག་ང་ག�་དགོས་�ང་
ཡང་ཁོང་�ས་ད་�ང་དམག་གི་འ�ན་བ�ར་ནས་ིར་འཐེན་མ་ས་པའི་ཐོག། ང་�་ཤོར་བ་ཡང་བཟོ་གི་
ཡོད། ངའི་དགའ་བའི་འ�ན་བ�ར་གཞན་པ་ཞིག་ནི། ད�ང་དམག་�་�ལ་ག་ངས་དེ་རེད། དེ་ནི་ངའི་
ནང་གཡོག་གད་པ་ནོར་�་དོན་�བ་ཟེར་བ་ོན་�་བོད་ག�ང་གི་དམག་མི་ཡིན་པ་དེའི་་ནས་ངས་བབས་
པ་ཡིན། ང་ནི་�་ན་གཞོན་ེལ་འ�བ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། འ�ལ་བོད་ི་ལས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། མཆོང་ག་
�་དེ་ལ་བཀག་ོམ་ཡོད་ང་དེ་ནི་ངས་འདོད་མོས་ེད་ས་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ས་གཤོང་གཅིག་ནས་གང་
མོགས་མོགས་�གས་བཤར་ོད་དེ་མཆོང་རའི་ེར་པང་ལེབ་ི་ཐེམ་པ་མཐོ་ཚད་ཐིག་ཆ་ ༤༥ ཙམ་
ནས་མཆོང་པ་དེ་རེད། ངའི་ིང་ོད་ི་གོམས་ཆ་དེས་བས་ཤིག་ང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་�ད་པའི་



ཉེན་ཁ་བཟོས་�ང་།༸ལ་མཆོག་གོང་མའི་་ཆས་�ལ་ལ་བ་སོའི་ེ་ན་ཡོད་པའི་ག་འཁར་གཅིག་
འ�ག་པ་དེ་ངས་ཉར་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ངས་ག་འཁར་དེ་རང་གི་མགོའི་ེང་�གས་ཆེན་པོས་བོར་�ས་དེ་
ངའི་ལག་པ་ནས་ཤོར་དེ་ག་�་འཁོར་ིན་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ི་གདོང་ལ་ཕོག་མ་ཐག་�་ཁོང་ས་ལ་
བབས་�ངས་�ང་སོང་། ད་ཅིག་དེ་གར་ངས་ཁོང་བསད་སོང་མ་པ་སེམས་ལ་ཤར་�ང་། ད་ཙམ་ན་
པ་འཐོར་བའི་ེས་ཁོང་ཡར་ལངས་གདོང་ནས་མིག་�་ཐོན་བཞིན་པ་དང་། མིག་གཡས་པའི་ི་མའི་ཐོད་དེར་
འཇིགས་ང་བེད་པའི་་�ལ་གཏིང་རིང་པོ་དེ་ནས་ག་འཛར་ི་འ�ག། དེ་ེས་་དེར་གཉན་ཁ་བབ་
ེ་ངས་བེད་ཡོང་བར་ན་རིང་པོ་འགོར་སོང་། ོ་བསམ་ལ་ིང་ེ་ེས་�ང་། ཁོང་རང་གི་གདོང་ལ་་
�ལ་གཅིག་མི་�འི་རིང་ཐོན་འ�ག། ཉིན་མོའི་�་�ད་དང་པོའི་བ་ལ་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་བས་བདེ་
ཞིག་འོར་ཡོང་། ངའི་་ོའི་ོབ་ོང་ཚར་ཏེ་ཉིན་�ང་ལ་བེབས་ེ་�་�ད་དང་པོར་གཟིམ་�ང་ནང་ཉི་
མའི་མདངས་ཡལ། �ིབ་ནག་ཕོག་�ས་ང་སེམས་མ་ིད་པ་ཡོང་གི་ཡོད། གསོལ་�གས་ཚར་མ་ཐག་�་
ངའི་དགོང་ོའི་ོབ་ོང་འགོ་�གས། �་�ད་གཅིག་དང་ེད་གའི་རིང་ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་ (ག་ག་)
རིན་པོ་ཆེའི་་མ�ན་ནས་ཤེས་་ི་ཙམ་ི་ོབ་བཤད་�ས་ལ་�ང་བའི་�ས་ན་དེ་ཙམ་རིང་རིན་པོ་ཆེས་
ངའི་དོ་ང་དེ་མ་ཉམ་ཙམ་ཡོང་པ་གནང་�བ་པ་རེད། ང་ནི་ོབ་�ག་མོས་བོན་ཧ་ཅང་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། ོབ་ཚན་ཚང་མར་མི་དགའ་བ་འ་མཉམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ངའི་ོབ་ོང་གི་འཆར་གཞི་དེ་ནི་ག�ང་
ཆེན་ི་ོབ་གཉེར་དགེ་འ�ན་ིངས་ིས་གནང་བཞིན་པ་དེ་དང་འ་བ་རེད། ོབ་ོང་དེ་ནི་�་བ་ག་ཉི་
�་པ་མཐའ་མའི་རིང་ལ་ཁབ་ཅིག་གི་འགོ་འིད་ལ་ོ་�་མ་ནས་བབས་འེལ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་
འ�ག། ངའི་ོབ་གཉེར་ལས་འཆར་ཡོངས་ོམ་ི་ནང་ལ་རིག་གནས་ཆེ་བ་་དང་། �ང་བ་་ཚང་ཡོད།་
མའི་ཁོངས་ལ་གཏན་�གས་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ་ོར་(སཾྀ་ཏ་དང་ེབ་ོར་)གསོ་རིག། ནང་དོན་རིག་
པ་ཡིན། མཐའ་མ་དེ་གནད་ཆེ་ཡང་ོགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནང་གསེས་ིས་ེ་ན། ཤེས་རབ་ི་ཕ་
རོལ་�་ིན་པ་ད�་མ་དང་། དགེ་འ�ན་ི་�ལ་ིམས་འ�ལ་བ། ཆོས་མངོན་པ། གཏན་�གས་རིག་པའི་
ག�ང་བཅས་ཡོད། རིག་གནས་�ང་བ་འི་ཁོངས་ལ་ན་ངག་དང་མངོན་བོད། ོས་གར། ར་ིས།ེབ་
ོར་བཅས་ཡོད་པ་རེད། ོབ་གཉེར་ཐོན་�ས་དགེ་བཤེས་ི་མིང་གས་ཐོབ་ཆེད་ནང་་ོད་ི་ག�ང་ཆེན་
ཁག་དང་།གཏན་�གས་རིག་པ།གས་གསལ་ོད་�ལ་ཙམ་མཐར་ིན་པ་་དགོས། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་
ནས་༡༩༧༠ཐམ་པའི་དིལ་ལ་མ་བེབས་བར་ངས་ལེགས་ར་ད་ི་་ག�ང་དང་གསོ་རིག་ངས་
ཁོམ་མ་�ང་། ོབ་ོང་དེ་�་རང་མོས་ར་ེད་བདེའི་ཐོག་ནས་ས་པ་ཡིན། བོད་ི་དགེ་འ�ན་པའི་ོབ་
གཉེར་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་གས་གསལ་ོད་�ལ་དེ་རེད། ོད་མཁན་གཉིས་པོས་རེས་མོས་ིས་ོད་
�ས་ི་བ་འགོད་མཁན་དེས་(ཡར་ལངས་)ལག་པ་གཉིས་བངས། མ�ས་པའི་ག་་དང་བཅས་ི་བ་
འགོད་པ་དང་། ོད་མཁན་གཉིས་པོས་རེས་མོས་ིས་ི་བ་འགོད་�ས་འགོད་མཁན་དེས་ལག་པ་གཉིས་



མ�ན་ལ་བང་ེ་་ང་མ�ས་པའི་ག་་དང་བཅས་ི་བ་འགོད་པ་དང་། འི་མཁན་ིས་རང་གི་ལག་
པ་གཡས་པ་དེ་ལན་ག་མཁན་ས་ལ་བད་ཡོད་པ་དེའི་མགོའི་ེང་ལ་འར། གཡོན་པ་བངས་ཡོད་པ་
དང་མཉམ་�་བོག་པ་རེ་བབ།ང་མཐིམ་གཡོན་པ་ཡང་ཡང་ས་ལ་བབ་པ་བཅས་ེད་པ་རེད། དེ་ནས་
ལག་པ་གཡས་པ་དེ་གཡོན་པ་ནས་ཕར་འཐེན་ལན་ག་མཁན་ི་མགོའི་ོགས་ལ་འར་བ་དང་། ལན་
ག་མཁན་ས་ལ་ོད་པོར་བད་ཡོད་པ་དེས་ོད་ལན་བ་ངས་ོར་རིག་པ་ིམ་ིན་ི་བ་འི་མཁན་
གོམ་པ་བ་མ�ན་ལ་ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ི་བ་རེ་རེའི་ོན་འདོན་ཐབས་ང་ེད་པ་རེད། ོད་པ་ེད་
བས་རིག་པ་ོན་པོ་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་འ�ག། ོད་འི་ེད་མཁན་(་ོལ་བ་)དེས་ལན་ག་མཁན་
(ི་ོལ་)དེའི་ལན་དེ་�་དགོད་ོའི་མ་འར་དང་བཅས་རང་གི་ལ་ཁའི་ོགས་ལ་བ�ར་བ་དེ་ོད་�ལ་
ལ་གལ་ཆེ་བ་དང་ོད་མཁན་ལའང་ཆེ་མཐོང་ཡོང་ཐབས་ཤིག་རེད། དགོད་ོ་པོའི་གས་གསལ་ོད་ངས་
དེ་�འི་རིགས་པའི་གནད་དོན་མ་ཤེས་ང་བོད་མི་�ར་དེ་�་དགོད་ོ་པོ་དང་། དགའ་ང་ཆེ་བའི་ད་མོ་་
�་ཆགས་འ�ག། ་�ས་�ོང་གསེབ་དང་།



.

་སའི་ི་ནས་འོར་པའི་འོག་པ་དང་ཞིང་པ་�ང་ལས་གསེང་གི་རིང་དགོན་ཁག་གི་ཆོས་རའི་ནང་དགེ་
འ�ན་ེ་ཚན་ཁག་གིས་གས་གསལ་ོད་པར་་ོལ་�ང་འ�ག། གས་གསལ་ོད་མཁན་སོ་སོའི་ད་
ཆོས་ཆེ་བའི་གས་གསལ་གཏོང་བའི་ཤེས་ལ་ི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ོ་�ས་ལ་ངོས་འ�ན་་ོལ་�ང་ཡོད།
�་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ང་༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཙང་། ནང་པའི་ཆོས་ི་ག�ང་ཁག་དང་། གཏན་�ག་
རིག་པ་བཅས་ི་ཐོག་ང་གཞི་བན་པོ་ཐོབ་པ་་དགོས་པ་རེད། རང་ལོ་བ�་ལ་བེབས་�ས་ཆོས་ི་ག�ང་
ཆེན་དེ་�ར་མོས་བོན་ཆེན་པོ་ས་པའི་ཐོག་ལོ་བ�་གཉིས་ཡིན་�ས་ངའི་གས་གསལ་ི་ོབ་ོན་གནང་
མཁན་མཚན་ཞབས་གཉིས་བོ་བཞག་གནང་སོང་། དགོང་ོའི་འ�ན་་དང་པོའི་�ས་�ད་ོགས་པའི་ེས་
ངའི་ཡོངས་འ�ན་ (་གཞོན) ིས་དེའི་ཉིན་མོའི་གས་གསལ་ོད་ངས་ོར་ོབ་ོན་གནང་། དིན་
ཇིའི་མི་ལས་ཇ་མང་བ་འ�ང་མཁན་བོད་པ་�་རེད། ་དམར་ལས་ེད་�ང་ིས་ཡིག་ཆའི་ནང་། བཅིངས་
འ�ོལ་ི་གོང་ལ་བོད་མིས་ལོ་རེ་་ནག་ནས་ཇ་ིད་ཚད་ཊོན་ (ཊོན་ཞེས་པ་ིད་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས་དེ་རེ་
ལ་དིན་ཇིའི་་མ་ ༢༢༤༠ དང་ཨ་རིའི་་མ་ ༢༠༠༠ རེ་ཡིན་འ�ག།)ས་ཡ་བ�་འདོན་འཻན་ས་�ལ་
བཀོད་འ�ག། དེ་བདེན་པ་ཡིན་མི་ིད། བདེན་ན་བོད་མི་རེ་རེས་ལོ་རེ་ཇ་ཊོན་གཉིས་རེ་འ�ང་གི་ཡོད་པ་རེད།
དངོས་གསལ་ར་ཇའི་ོན་འབོར་དེས་བོད་ི་དཔལ་འོར་་ནག་ལ་རེ་ོས་ས་ཡོད་�ལ་�ན་བཅོས་
ས་འ�ག་ང་། དེས་བོད་མི་�་ཇ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་མ་པ་བན་པ་རེད། དེ་ཙམ་བཤད་ཟིན་པ་དང་།
ངའི་ལ་མི་�ས་ཇ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་པོ་ེད་པ་དང་འ་བ་ངས་ེད་ི་མེད། བོད་མིས་ཇ་ཐང་ནང་་དང་འོ་
མའི་ཚབ་ལ་མར་བབ་ནས་འ�ང་བ་རེད། ཇ་ཐང་དེ་ཡག་པོ་བ�བས་པ་ཡིན་ན་ཞིམ་པོ་དང་བ�ད་ཆེན་པོ་
ཡོང་། འོན་ང་ཇའི་ོ་བ་ནི་མར་ི་མར་�ས་ཀར་རག་ལས་པ་རེད། ེ་ཕོ་ང་གི་གསོལ་ཐབ་ཁག་ལ་ིས་
མའི་མར་གསར་�ན་�་འོར་ི་ཡོད་ཙང་ཇ་བ�བས་མ་ཧ་ཅང་ཞིམ་པོ་བཟོ་བ་རེད། ཕོ་ང་གི་གསོལ་ཇ་དེ་
གཅིག་�ར་ངོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ེད་ི་ཡོད། དེང་སང་་དགོང་སོ་སོར་ངོས་དིན་ཇིའི་�གས་ོལ་ར་
ཇ་འ�ང་གི་ཡོད་པ་དང་། དགོང་ོ་�་ཚ་པོ་འ�ང་གི་ཡོད། དེ་ནི་༡༩༥༠ང་�ངས་ནང་ངོས་་ནག་ལ་་
བོར་ེད་�ས་གོམས་ཆ་གསར་�་�ང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་ོ་བ་མེད་ང་གགས་པོར་ཧ་ཅང་ཕན་ཆ་ཆེན་
པོ་ཡོད་འ�ག། བོད་ན་ི་ནང་�་ཚ་པོ་དེ་ན་བཅོས་ི་རིམ་པ་དང་པོ་ཡིན་�ལ་ག�ངས་འ�ག། ་ོའི་
གསོལ་ཇའི་ེས་ལ་མཚན་ཞབས་གཉིས་ཕེབས་འལ་�་�ད་གཅིག་ཙམ་རིང་སེམས་ི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་
ཞེས་པས་མ�ན་པའི་གས་གསལ་ོར་ངས་ོབ་ོང་ས་པ་ཡིན།མཐར་�་�ད་་དང་ེད་ཀའི་ེས་ཉིན་
མ་དེའི་རིང་ངའི་དཀའ་ད་ོགས་པ་རེད། ངས་�་�ད་ི་�ས་མཚམས་དེ་�་ངེས་བན་ཞིག་བཤད་�བ་ི་
མི་འ�ག། མི་གཞན་ིས་�་�ད་ལ་གནད་ཆེ་ེད་པ་དེ་འ་བོད་མིས་མི་ེད་པས་མ་ཚད་ལས་ཀ་གང་ཡིན་



འགོ་འ�གས་དང་མ�ག་ོམ་དལ་ོད་ི་ངང་ནས་ེད་པ་དང་། �ས་ག་�་ེལ་འ�བ་མི་དགོས་པ་ག�་
འདོན་ེད་པ་རེད། ངའི་ཡོངས་འ�ན་ིར་ཕེབས་�བ་མ་ཐག་�་ང་ེ་ཕོ་ང་ལ་ཡོད་�ས་ཐོག་ཡངང་ལ་ང་
ཤེལ་འེར་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད། ལ་ཤེལ་ནང་ནས་གསལ་པོ་མཐོང་བ་ནི་(ོ་ོགས་)ེ་ན་ཁག་ཆགས་
པའི་གས་རི་ནས་(ཤར་ོགས་)ཇོ་ནང་གི་མཐའ་འཁོར་་སའི་བར་ཧ་ཅང་མ�ས་པའི་�ོང་ེར་ི་མ་པ་
དེ་རེད། ེ་ཕོ་ང་གི་གཤམ་ལ་ཞོལ་ཟེར་བའི་�ོང་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་དོ་ང་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། དེ་
ལ་ག�ང་གི་བ�ན་ཁང་ཞིག་བབ་འ�ག། ངས་(ེ་ནས་མར་)་�ས་བ�ན་པ་�་ཐོག་ཁར་འཆམ་འཆམ་
ེད་པའི་བས་ཁེལ་ི་འ�ག། ངས་བ�ན་པ་དེ་�་རང་གི་�ོགས་པོར་བི་གི་ཡོད། ག་�ས་ཡིན་�ང་བ�ན་
པ་ཁ་ཤས་ོད་བོལ་ས་པ་དང་། གསར་པ་�་འ་འོར་ི་ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་གི་ཡོད། བ�ན་ཁང་དེའི་ོ་
རའི་ནང་མེ་ཤིང་དང་། གཟན་པ་�ང་གསོག་བབ་པ་དེ་�ར་ཡང་་ོག་ས་པ་ཡིན། ་ོག་དེ་�་ཚར་བ་
དང་གཟིམ་�ང་ནང་ལ་ེད་མོ་ེ་བའི་�ས་�ད་གང་འཚམ་ཡོད། �་�ད་བ�ན་པའི་ཐོག་དགོང་མོའི་གསོལ་
�གས་འོར་�འི་གོང་དཔེར་ན་རི་མོ་འི་བའི་�ས་�ད་ང་�ང་། གསོལ་�གས་ལ་(མེད་ཐབས་མེད་
པ་)བོད་ཇ་དང་།བཞེས་�ག། བས་རེ་གསོལ་དམ་ན་�།ཞོ། ངའི་ཨ་མ་ལགས་ིས་བ�ན་ག་རེ་རེར་
བཟོས་ཏེ་བར་གནང་པའི་བག་ལེབ་་�གས་ཕོན་ཆེ་བ་བཅས་འ�ག། ངའི་དགའ་ཤོས་ནི་ཨ་མདོ་བས་བཟོ་
བའི་བག་ལེབ་ེ་གས་ན་�འི་མེགས་ཙམ་དང་ནང་སོབ་སོབ་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཡང་ཡང་ངས་གད་པ་རེ་
གཉིས་དང་མཉམ་པོར་གསོལ་�གས་ཟ་�བ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁོང་�་ཚང་མ་ཕོན་ཆེ་ཟ་མཁན་ཤ་ག་རེད།
ཁོང་�འི་ཕོར་བ་ཆེ་གས་ཏེ་གསོལ་ེར་ནང་གི་ཇ་ཚང་མ་ཤོང་�བ་པ་འ�ག། �ས་བས་གཞན་ལ་ངས་
མ་ལ་་ཚང་གི་་པ་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་�་གསོལ་�གས་བཟས། ིར་བཏང་ངོས་རང་གི་གསོལ་
�གས་དེ་�་ངའ་གམ་བཅར་་པ་ག�མ་དང་མཉམ་པོར་བགོ་བཤའ་བབ། བས་རེ་་བཅར་ཁོངས་ི་
ི་བ་མཁན་པོ་དང་ན་ས་གསོལ་�གས་བཞེས། ཁོང་མེད་པའི་བས་ལ་ང་�འི་གསོལ་�གས་ི་
རིང་ད་ཅོར་ཆེ་ཡང་ིད་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། ག་པར་ད�ན་�ས་དགོང་མོའི་གསོལ་�གས་ི་བས་ནང་�་
མཆོད་མེ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་འབར་བ་དང་། མེ་ོད་ི་འ�མ་ལ་བད་དེ་�བ་པ་ཚ་པོ་འ�ང་བ་དང་། ི་ལ་
གངས་�ང་བབ་པའི་�ར་་ཉན་ིན་བད་པ་དེ་ན་ི་འ�ག། དགོས་ཟས་ི་ེས་ལ་ཐེམ་ས་བ�ན་ི་
ས་འ�གས་ནས་མར་བབས་ཏེ་ཐོག་ཡངས་དེ་ལ་ིན། དེར་གོམ་པ་ོ་བཞིན་ངང་ོན་ལམ་འདོན་དགོས་པ་
ཡིན་ང་། དེ་བས་ང་ལོ་ན་�ང་བ་དང་ང་བ་ིད་པོ་ཡོད་པས་ཆོས་ོད་དེ་�་ཕལ་ཆེར་ས་མེད། �ང་གི་
ོར་བསམ་པ་དང་། མ་ཉལ་གོང་ལ་ཐོས་�འི་�ང་དེ་�་གང་�ང་ཐོག་བསམ་མནོ་གཏོང་གིན་བད་པ་ཡིན།
ཡང་ཡང་�ང་དེ་�་གགས་མེད་ི་ཆོ་འ�ལ་ོར་ཡིན་ཙང་། འཇ�གས་ང་ཡོད་པའི་�་ལའི་་མས་གཟིམ་
�ག་ནག་ང་འ�་ིན་་མོ་ཡོད་ས་དེར་�་�ད་ད�་པར་འ�ལ་བ་རེད། འཇིགས་ང་ོང་བའི་�ང་གཅིག་
ནི་མཚན་མོ་ནག་ང་ལ་�ག་པ་ཆེན་པཽ་ཞིག་ཡོང་ེ་�་�ང་རེ་རེ་བང་འེར་ེད་པའི་ོར་ལ་རེད། �ང་དེ་



་སའི་ཇོ་ཁང་གི་ེབས་ིས་ལ་བཀོད་པར་ངས་ག�གས་ཡོད་�ད་འ�ག། དེ་ལ་ང་ག་པར་ཞེད་ི་ཡོད་
ཙང་ངོས་མཚན་མོ་གཟིམ་�ང་ལ་ཏན་ཏན་ས་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད། ེ་དང་ནོར་ིང་ཕོ་་སོ་སོར་ངའི་ཉིན་རེའི་
ེད་ོ་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་ས་ཡོད་ན་ཡང་། མཛད་ོ་དང་བེན་མཚམས་བས་ེད་ོ་མི་འ་བ་
ཡོད་པ་རེད། བེན་མཚམས་ེད་པའི་རིང་ཡོངས་འ�ན་གཅིག་གམ་གཉིས་ཀ་དང་། མ་་བ�ེས་པ་
འགའ་ཤས་ིས་ང་དང་མཉམ་�་ོམ་བས་གནང་བ་རེད། དེ་ནི་ལོ་ད�ན་�ས་འཆར་ཅན་ས་པ་ཡིན།
ིར་བཏང་�ས་ན་་བ་ག�མ་ཡིན།ཉིན་ར་ཆོས་ི་ོབ་བཤད་�ང་�ང་རེ་གནང་བ་རེད། �ས་ན་དེའི་
རིང་ངོས་ེད་མོ་ེ་ཆོག་གི་མེད། ཡོངས་འ�ན་ི་ལམ་ོན་ཐོག་ངས་གསོལ་འདེབས་དང་ོན་ལམ་འདོན་
དང་། ོམ་བས་ས་པ་ཡིན། ང་�ང་�ས་བེན་�བ་ལ་དགའ་པོ་དེ་ཙམ་མེད། ངའི་གཟིམ་�ག་གི་ེ�་
ང་གང་�ང་ནས་ི་ལ་ན་རིང་བ་�ར་དགའ་པོ་ཡོད། ང་གི་ེ�་ང་དེ་ག�ང་�གས་འ�མས་
གནང་སའི་�མས་ཆེན་ི་ོགས་ལ་བན་ཡོད། �མས་ཆེན་ི་ིག་པའི་ེབས་ལ་རིན་ཐང་ལ་བའི་་
ཐང་ིང་པ་འ�མ་�བ་ས་པ་མང་པོ་བམ་འ�ག། དེའི་�ལ་ལ་བོད་མི་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གི་དད་�ས་�་
སའི་བོད་ི་�བ་ཆེན་མི་ལ་རས་པའི་་ཐང་དེ་བཅས་ཤིན་�་མ�ས་པའི་་ཐང་དེ་�ར་ངས་ཡང་ཡང་དད་
མཇལ་�་གི་ཡོད། ད་ཆ་དེ་�་ག་རེ་�ང་ཡོད་མ་པའི་དོགས་པ་ེ་གི་འ�ག། ང་བེན་མཚམས་ལ་བད་
�ས་ད�ང་མོའི་�ས་�ད་དེ་�་ནི་ཉིན་མོ་ལས་�ག་ཙམ་ཡོང་། དེ་�ས་ེ་ཕོ་ང་གི་འོག་�ོང་�ང་ཞོལ་ལ་ང་
དང་ལོ་�ད་མཉམ་པའི་�་�ང་དེ་�ས་བ་�གས་ནང་ལ་དེད་ཡོང་བ་རེད། ངས་་�མ་མེར་བད་དེ་
གངས་གས་བ�ང་བའི་བས་ཉི་མ་བ�ད་པ་དང་། �གས་ི་དེ་�ས་རང་ིམ་ལ་ལོག་�ས་�་གཞས་
གཏང་བ་ཡག་པོ་ན་ི་འ�ག། བས་རེ་ངས་�་�ང་དེ་�་དང་མི་�་བེ་བོ་བབ་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོང་
གི་ཡོད།རིམ་པས་བེན་�བ་ི་ད་ཆོས་ལ་དད་མོས་�ས་པ་ཡིན། མ་གཞི་ནས་ང་རང་རིག་པ་ོན་པོ་ཡོད་
པས་ངས་ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་དང་མ�ན་འེལ་གང་ལེགས་�ས་པ་ཡ�ན། རང་ལ་ོ་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་
པའི་དབང་གིས་བོད་ི་་མ་མཁས་མཆོག་འ�ན་་ལ་བ་འགའ་ཤས་དང་�ན་འེལ་ེད་�་�ང་བ་དེ་
�ར་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་གི་འདོད་པ་�མ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། �ས་བས་མང་བའི་རིང་རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་མ་�ད་
གོང་ངས་ོབ་གཉེར་ལ་འར་བོན་�གས་བེད་ས་པ་ཡིན། བར་བས་ཞིག་ལ་ངའི་ོབ་ོང་ལ་ཡར་
ས་མ་�ང་བའི་དབང་གིས་ཡོངས་འ�ན་ན་ས་ལ་�གས་ལ་�ང་འ�ག་པར་བེན་ི་བ་མཁན་པོ་
མེན་རབ་བན་འ�ན་ིས་ངས་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་གད་པ་ནོར་�་དོན་�བ་དང་ང་གཉིས་བར་འ�ན་བ�ར་
ི་�གས་ལེན་�འི་ོག་�ས་ཤིག་གཏིང་ཡོད་འ�ག། མེན་རབ་ིས་མ་ཤེས་པ་ས་ཏེ་ནོར་�ར་ོན་�ད་
ནས་ོབ་ོན་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་པར་བེན། འ�ན་བ�ར་ཏེ་བས་ང་ཕམ་པ་རེད། ག་པར་གནས་�ལ་དེ་
ཡོངས་�གས་ཆགས་�ས་ང་ཧ་ཅང་ཚ་པོ་�ང་། ཁོང་གི་ཐབས་�ས་དེ་ལ་ལམ་ོངས་�ང་བ་རེད། ང་སེམས་
འ�གས་�གས་ཆེ་�ང་ཡོད་པར་བེན་བས་ཤིག་གི་བར་ངས་ོབ་ོང་ལ་འར་བོན་ཆེན་པོ་ས་པ་



ཡིན། ེས་�་ངའི་འ�ན་དེ་�་རིམ་པས་ཡལ་ཏེ་ངའི་ོན་མའི་ན་ོད་དེ་�་བར་ལོག་�ང་བ་རེད། ང་དར་
མའི་ན་�ད་ལ་བེབས་པའི་ེས་ལ་མ་གཏོགས་རང་གི་ོབ་གཉེར་དེ་ག་�ད་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་གནོད་དོན་
ོགས་�བ་པ་མ་�ང་། དེ་ེས་ངས་ོབ་གཉེར་ལ་དོ་ང་�ལ་ན་ས་པ་ཡིན། དེའི་གོང་གི་ངའི་ལེ་ལོ་དེ་
ལ་སེམས་ཕམ་�ང་ེ་ཉིན་རེ་�་�ད་བཞི་རེ་ོབ་གཉེར་ས་ཡོད།



.

ངའི་་�ས་ི་ོབ་གཉེར་བས་འ�ན་བ�ར་་ོལ་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་ད་དངོས་གནས་ཡོང་ིད་
པ་རེད། ང་དང་མཉམ་�་ོབ་�ག་གཞན་མེད་པས་འ�ན་བ�ར་་ས་�་ཡང་མ་�ང་། ང་རང་ལོ་ད�་ལ་
བེབས་�ས་༸ལ་བ་་གོང་མའི་་ཆས་ི་�ལ་ནང་ོག་བན་ང་ོན་ཡོ་ད་ོན་ཤོར་པ་གཅིག་
དང་། པིར་ཤོག་བིལ་བ�མས་འགའ་ཤས་ལག་སོན་�ང་ཡང་དེ་�ར་བེད་ོད་ཤེས་མཁན་མ་ེད་པར་
ེས་ལ་ནོར་�་ོར་ཀར་གཏན་ོད་ེད་མཁན་་མིའི་་པ་འ�ལ་ཆས་ལས་ཤེས་པ་དེ་ད་ཆོད་པ་རེད།
ཁོང་ནི་༡༩༠༨ལ་༸ལ་མཆོག་་ེང་བ�་ག�མ་པ་་ནག་ལ་ཕེབས་བ�གས་ན་འ�ལ་�ས་པ་དེ་ཡིན་
འ�ག། ཁོང་སེསམ་བཟང་པོ་དང་གཡོ་�་མེད་པ། ཆོས་ལ་དད་བོན་བན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག་ང་། ་
རིགས་ིངས་དང་འ་བར་�ང་ལངས་པོ་ཞིག་འ�ག། ོག་བན་ེད་པ་གཅིག་ནི་དིན་ལ་ི་ལ་པོ་
ཇོ་་པའི་ི་འདོན་ི་གསར་གནས་ི་བན་པར་དེ་རེད། དེའི་ནང་འཛམ་ིང་གང་ས་ནས་ཡོང་བའི་ད�ང་
དམག་ག་ཆས་མ�ས་ཉམས་དོད་པོ་ོན་པ་�་�ལ་ེ་གཤོག་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་�ར་ང་ཧ་ཅང་ོ་མོས་ཆེན་
པོ་�ང་། ོག་བན་གཞན་པ་དེ་འ�ལ་ཐབས་ིས་པར་བབ་པ་�ད་མེད་ཞབས་ོ་ག་མཁན་�་ཁག་ཅིག་
ོ་ངའི་ནང་ནས་ེས་པའི་ོར་རེད། ཧ་ཅང་ཉམས་ང་ཆེ་ཤོས་ནི་གསེར་ི་གཏེར་བཏོན་པའི་གནས་�ལ་དེ་
རེད། ས་འོན་ནས་གཏེར་འདོན་ེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། ས་འ�་མཁན་�ས་གནས་�ལ་
ཤིན་�་ངན་པ་ཡོད་པར་ལས་ཀ་ེད་ི་ཡོད་པའི་ོར་ངས་ཤེས་ོགས་�ང་། དེ་ེས་ངལ་ོལ་�ལ་རིམ་ལ་
བཙན་ལ་ས་ཡོད་པའི་ོར་ཐོས་པ་དེ་ེས་�་ལོ་མང་རིང་ཡང་ཡང་ཐོས་བས་ོག་བན་དེ་སེམས་ལ་
ན་ི་ཡོད། ང་དང་མོགས་པོ་�ོགས་ཆགས་པའི་་མའི་་པ་དེ་ངས་གནད་ཆེའི་དངོས་པོ་ེད་�་དེ་ན་
རིང་མ་སོང་བའི་ེས་ལ་�་ཟིན་མ་སོང་། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ནི་དེ་བས་ོག་གཏོང་ངས་དང་། མ་
ོག་ཡོ་ད་ལ་བེད་ོད་ེད་པའི་ཉམས་ོང་ཐོག་མ་དེ་རེད། དེ་�ས་དིན་ཇའི་ལ་པཽའི་ཕོ་ང་ནས་ོག་
བན་ོན་ཆས་དང་། མ་ོག་ཡོ་ད་བཅས་ི་ག་གས་འོར་བས་རང་གི་ཉམས་ོང་དེ་ནས་རང་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་�ང་། ག་གས་དེ་�་དིན་ག�ང་�ང་ི་རེ་ཇི་ནལཌ་ཕོ�་�་བ་དེས་ངའི་ར་
བམས་ཏེ་དེ་�ར་བེད་ོད་ེད་ངས་མིག་ོན་གནང་�ང་། བོད་ི་ས་ལ་མཐོ་བའི་དབང་གིས་འཛམ་
ིང་ས་གནས་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ནད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་བོད་ལ་མིང་ཙམ་ཐོས་�་མེད། གང་ར་�ན་�་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་གཅིག་ནི་་འ�མ་དེ་རེད། ང་ལོ་བ�་ཡིན་�ས་ངའི་་མ་ན་པ་་ཤ་འོར་ཙམ་ཡོད་པ་
གསར་�་བོ་བཞག་གནང་བ་དེས་ི་ལ་ནས་བཞེས་པ་་འ�མ་ོན་འགོག་གི་ཁབ་ན་བོན་�ང་།
དེས་ནད་ག་ཆེན་པོ་གཅིག་བངས་པའི་ཐོག་ངའི་ད�ང་པར་གཏན་འཇགས་་�ལ་བཞི་བཞག་འ�ག།
བ�ན་ག་གཉིས་ི་རིང་ལ་ཚ་བ་ཡང་ལངས་�ང་། ་ན་པ་ག་པར་དེའི་ོར་ངས་ོག་�་ཆེ་ཙམ་བཤད་



པ་ན་ི་འ�ག། ངའི་ན་པ་གཞན་པ་དེ་ལ་ར་ཕོ་འ་བའི་་ར་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་མིང་འདོགས་ལ་ན་པ་ལེ་
ཉིན་ཟེར་བ་རེད། ཁོང་ནི་གགས་པོ་�ང་བ་དང་ཟས་མདངས་ཆེ་བ་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་འ�ག། ཁོང་�ང་གཏམ་
བཤད་མཁས་པོ་ཡོད་ཙང་ངས་ཁོང་ལ་ག་པར་དགའ་པོ་ེད་ི་ཡོད། ་ན་པ་དེ་གཉིས་ཀ་བོད་ི་གསོ་བ་
རིག་པའི་ོར་ར་ོབ་ོང་གནང་བ་ཡིན་འ�ག། དེའི་ོར་ངས་འདིའི་གཤམ་ལ་བཤད་ི་ཡིན། ཡང་ང་ལོ་
བ�་ལ་བེབས་�ས་ལོ་འི་རིང་འ�གས་འཛ�ན་ཻད་བཞིན་པའི་དམག་ཆེན་(གཉིས་པ)དེ་མ�ག་ོམ་�ང་
སོང་། ངས་དེའི་ོར་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཞིག་ལས་ཤེས་ི་མེད། གང་ཤེས་པ་ནི་དམག་ཐག་ཆོད་པ་དེ་ཀར་ངའི་
ག�ང་གིས་་གར་ལ་དིན་ག�ང་ད�་འིད་བ�གས་ཡོད་པ་�ར་གལ་ལ་ལེགས་གསོལ་ི་འ�ལ་
ཚན་དང་། འཚམས་འི་བཅས་�་ཆེད་དོན་གཅོད་ན་�གས་གཅིག་བཏང་བ་དེ་རེད།དིན་ཇའི་ིད་ོང་མི་
ེ་��་�ཝེལ་ིས་བོད་ག�ང་མི་་�ར་མཇམ་འད་གནང་འ�ག། དེ་ེས་(༡༩༤༧)་གར་ལ་ས་
དི�ི་ཤིའི་ལ་ཁབ་ི་ཡོངས་�གས་འ�ར་བོད་ག�ང་དོན་གཅོད་གཏོང་གནང་མཛད་པ་རེད།
༡༩༤༧ལོའི་ད�ིད་འགོ་�གས་བས་ནས་མི་རིང་བར་ཧ་ཅང་ོ་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་�ང་སོང་། ག�ང་
འ�ན་དཔོན་ཁག་�འི་ེར་དོན་ག�་བོ་�བ་མཛད་པའི་ེན་ལས་ལ་ིའི་ཐོག་�་ཉེས་ོན་ཡོང་�འི་མངོན་
གས་གསལ་པོ་ཞིག་ཐོན་པ་རེད། ཉིན་གཅིག་ངས་གས་གསལ་ོད་པ་གཅིག་ལ་བས་བད་བས་མེ་
མཁའི་་ཁ་ཤས་ཐོས་�ང་། དེ་�་ང་ངོས་སེ་ར་དགོན་ོགས་ནས་ཡོང་གི་འ�ག། ངོས་ི་ལོགས་ལ་
�གས་བཤར་ོད་དེ་ིན་ནས་རང་གི་ང་ཤེལ་དེ་ལ་དངོས་གནས་བེད་ོད་ེད་སེམས་འཚབ་འཚབ་�ང་།
བས་དེར་མེ་མདའ་བབ་པ་དེ་�་མི་གཞན་གསོད་པའི་དོན་�་ཡིན་པའི་དབང་གིས་རང་ལ་སེམས་
འ�གས་ཆེན་པོ་�ང་། ེས་�་གནས་�ལ་གསལ་ཐོན་�ང་བ་ར་ན། (ལ་ར)་ེང་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་
��་གི་གོང་ཆབ་ིད་ི་ད�་འ�ན་ནས་དགོངས་�་གནང་ན་ཡང་། དེ་བས་མཚན་གནས་ིར་བཞེས་
གནང་�་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་ཡིན་འ�ག། ིད་ོང་ག་ག་རིན་པོ་ཆེ་་བོང་�འི་ངན་�ས་བཏིང་ཡོད་
པ་ཡིན་འ�ག། དེའི་ེན་ིས་་ེང་རིན་པོ་ཆེ་འ�ན་བང་གནང་བ་དང་་འཁོར་མོང་པོ་ཞིག་ོག་ོན་
�ང་བ་རེད། ་ེང་རིན་པོ་ཆེ་པོ་�་ལར་(ཤར་བ�ད་)གདན་འེན་�ས་ཏེ་བ�གས་བས་ང་�ག་འད་
ས་ཆོག་པ་ཞེས་ག�ངས་འ�ག་ང་། གོ་བས་ངན་པ་ཞིག་ལ་�་དོན་དེ་ལ་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཞལ་
བཞེས་གནང་མི་འ�ག། དེའི་ེས་ཙམ་ལ་ཁོང་བཟང་བ�ན་ནང་་�་འཕོས་པ་ཡིན་འ�ག། དངོས་དོན་ར་
ས་ན་ང་ན་�ད་�ང་�ང་ཡིན་ཙང་ལ་ིམས་ི་ཐོག་ལ་ཐེ་�ས་ེད་པའི་གོ་བས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡིན་
ང་། ེས་�་བསམ་ཞིབ་ེད་�ས་ོད་ོག་དེའི་ཐོག་ལ་ངས་ཐབས་བོན་ེད་�བ་པ་ཞི་་ཡོད་མ་པའི་
བསམ་ོ་འཁོར་�ང་། ངས་བས་དེར་ཐེ་�ས་ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བོད་ི་དགོན་པ་ིང་ཤོས་ི་�ལ་་ེང་
ལ་ོལ་བཅོམ་�ང་བ་དེ་བཀག་�བ་པ་�ང་ིད་ི་རེད། ལས་ོགས་དེ་�་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གི་ེན་གས་ཡིན་



ངེས། ཁོང་གི་ནོར་འ�ལ་དེ་�ང་ཡོད་ན་ཡང་། ་ེང་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་ཡོངས་འ�ན་་མ་དང་པོ་དེ་ཡིན་པས།
ངས་ཁོང་ལ་ད་�ང་ིང་ནས་མོས་�ས་�ས་པ་ཡིན།



.

ཁོང་་གཤེགས་ེས་ངའི་མིང་གི་ཁོང་ནས་མཚན་དེ་ིར་འཐེན་གནང་སོང་ཡང་། ལོ་ཤས་ེས་(གནས་
�ང་)ཆོས་ོང་གི་བཀའ་�ང་ར་མཚན་དེ་ར་ཡང་ངའི་མིང་གི་�ལ་ལ་བ�ག་པ་ཡིན། སེམས་�ག་གི་
�ས་བས་དེ་�་ནས་མི་རིང་བའི་ེས་ལ་ངས་(ིད་ོང་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་སོང་)ག་ག་རིན་པོ་ཆེ་དང་
ན་�་གདན་ས་ཆེན་པོ་འས་�ངས་དང་སེ་ར་སོ་སོ་བཅར་པ་ཡིན། འས་�ངས་ནི་(་སའི་)�བ་ོ་མེ་ལི་
་དང་སེ་ར་མེ་ལི་ག�མ་དང་ེད་ཀའི་མཚམས་ོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་�ས་འས་�ངས་ལ་དགེ་འ�ན་
ོང་ག་བ�ན་ལས་མང་བ་ཡོད་པས་འཛམ་ིང་ནང་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། སེ་ར་ལ་ོང་ག་་ོར་
དང་བཅས་དེ་ཙམ་�ང་བ་མིན། ་བོར་དེ་ནི་ང་མཚན་ཉིད་ོང་མཁན་ཡིན་པས་ངའི་གས་གསལ་ོད་
ངས་དགེ་འ�ན་འ�ས་སར་�གས་འ�ལ་�་བའི་ཆེད་�་རེད། འས་�ངས་ལ་་ཚང་ག�མ་དང་སེ་རར་
གཉིས་བཅས་ི་མཁན་པོ་རེ་རེ་དང་མཉམ་�་ངས་གས་གསལ་ི་ོད་�གས་�ལ་བ་ཡིན། བར་(་ས་
ལ་)ཟང་ཟིང་�ང་ཡོད་པར་བེན་བདེ་�ང་�་ིག་འཕར་མ་གནང་བ་དེས་ང་ོ་བཟོད་མི་བདེ་བ་བཟོས་
�ང་། དེའི་ཐོག་ངས་ཆོས་་ཆེན་པོ་དེ་�ར་�་འདིའི་ནང་བཅར་བའི་ཐོག་མ་ཡིན་ཙང་ངའི་སེམས་དེ་འཚབ་
འ�བ་ཆེན་པོ་ཆགས་སོང་། གང་ར་གདན་ས་གཉིས་ཀ་དང་མཉམ་�་ང་གོམས་འིས་ཡོད་བཞིན་པའི་
ཉམས་ང་ཤར་�ང་། དེའི་�་མཚན་ནི་ངའི་་མའི་མི་�་འགའ་ཤས་ལ་དེ་�་དང་ངའི་བར་ཉེ་འེལ་ཆེན་
པའི་�ང་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་ཡོང་གི་འ�ག། རང་ཉིད་འཚབ་འ�བ་ཡོད་བཞིན་�་དགེ་འ�ན་བ་ག་མང་
པོ་འ�ས་པའི་གཟིགས་ངོར་ངའི་ོད་�གས་དེ་�་ཡག་པོ་�ང་སོང་། ཡང་�ས་བས་དེ་�འི་རིང་ག་ག་
རིན་པོ་ཆེའི་་མ�ན་ནས་༸ལ་མཆོག་་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་མཚར་ད་འཕགས་ི་བཀའ་ོལ་གསང་་ཅན་
ི་ཆོས་�ན་དང་འེལ་བའི་དབང་�ང་ཐོབ་པ་དེ་�་༸ལ་མཆོག་རང་གི་�ན་མོང་མིན་པའི་བཞེད་�ལ་ཤ་
ག་ཡིན་འ�ག། བོད་མི་�ས་ད་འང་་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་�་གི་ཡོད་པ་དེས་ངའི་ི་ལམ་ལ་ཞལ་གཟིགས་
གནང་�ང་། དེ་བས་བ�ན་ག་མང་པོའི་རིང་ལ་གཟིགས་ང་དང་། ག་པར་ི་ལམ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་
མང་པོ་བཏང་�ང་ཡང་། བས་དེར་དེ་�་ད་ཆོས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་མ་�ང་�ང་། དེང་སང་དེ་�་
ཧ་ཅང་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ི་ཡོད། ེ་ཕོ་ང་ལ་བད་པའི་དགེ་མཚན་གཅིག་ནི་དེ་ལ་མ�ད་ཁང་
མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་རེད།�་�ང་གཅིག་གི་་ངས་ལ་མ�ད་ཁང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་�འི་ད�ལ་ཆས་དང་།
གསེར་ཆས། རིན་ཐང་ལ་བའི་མཆོད་ཆས་དང་། ེན་ཆས་དེའི་ཐོག་ལ་ངའི་་གོང་མ་སོ་སོའི་གསེར་ག�ང་
རིན་པོ་ཆེ་་�གས་ི་་ན་བབ་པ་དེ་�་ལས་ང་ག་པར་དོ་ང་ཆེ་བ་ཡོང་ས་ནི། གོ་མ�ད་ནང་གི་�ི་
དཔའ་དམ་ིང་བ་དང་།བོད་མདའ།གས་ི་གོ་བ་ཇི་ེད་ཡོད་པ་དེ་�་རེད། མ�ད་ཁང་ཁ་ཤས་ི་ནང་
༸ལ་མཆོག་་ེང་རིམ་པའི་་ཆས་ོ་ལ་ལ་མི་ཤོངས་པ་རིན་ཐོང་ལ་པའི་རིགས་འ�ག་པ་དེ་�་གོད་



�་ོས་པ་མས་དང་འ�ན་བ�ར་�བ་པ་་བ་ནས་མི་འ�ག། ་ཆས་དེ་�འི་ཁོངས་ལ་ངས་མཐོང་བ་�ང་
�གས་ལག་མདའ་དང་ང་འབེན། ་ཉེའི་མདེལ་རིལ།ངས་གོང་�་བཤད་ཟིན་པའི་ང་ཤེལ། འཛམ་ིང་
དམག་ཆེན་དང་པོའི་ོར་དཔེ་རིས་དིན་ཡིག་ཐོག་དེབ་ཚན་པ་ཁ་ཤས་འ�ག། དེ་�ར་ང་ཡ་མཚན་�ས་ེ་
མ�་�་དང་། གས་ཐག་མ�ན་འཁོར། གནམ་�་བཅས་ི་གགས་བན་ངས་བཟོས་པ་དེ་�འི་དཔེ་ས་
པ་ཡིན། ང་ལོ་ཚད་ཆེ་�་ིན་པའི་བས་དིན་དེབ་དེ་�་ནས་ཆ་ཤས་གཅིག་བོད་ཡིག་ལ་བ�ར་བ�ག་པ་
ཡིན། ཡང་�་རོཔ་ལ་མིའི་ང་མ་འ�ར་་ཆ་གཉིས་མཐོང་བ་དེ་�་ངས་འེར་ཏེ་ོན་�ས་ངའི་ང་བ་
�ང་གས་འ�ག་པས་དེ་�འི་ནང་ལ་རས་ེ་པ་ཁ་ཤས་བངས་པས་རན་ཙམ་�ང་། འ�ར་འི་མཐིལ་ལ་
གས་ལེབ་བབ་འ�ག་པས་གོམ་པ་ོ་�ས་དེ་�ས་ཏག་་བབ་པ་དེ་ལ་ང་དགའ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། ང་
ིས་པའི་�ས་འ�ལ་ཆས་གང་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་ེ་པ་དང་། ཆ་ལག་ལ་བ། �་བིགས་པ་བཅས་ལ་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པར་བེན་བཤིག་ིག་ེད་མཁས་པོ་ཆགས་�ང་། དང་ཐོག་ལས་ངས་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་
ལམ་འ�ོ་མ་�ང་ཡང་།༸ལ་མཆོག་གོང་རིམ་ི་་ཆས་�ལ་ལ་རོལ་དངས་ེད་ཆས་གཅིག་ངས་
མཐོང་�ང་། དེ་ནི་་�་�འི་གོང་མ་(ནི་ཀོ་ལས་གཉིས་པ་)དེས་མ�ན་འེལ་�ས་པའི་༸ལ་མཆོག་་
ེང་བ�་ག�མ་པར་ག་གས་�ལ་བའི་�ས་ཤིག་རེད། རོལ་དངས་ེད་ཆས་དེའི་ོན་བསང་ཐབས་
ེད་�ས་དེའི་ནང་གི་གས་ད་བིལ་དམ་ག་པས་ིར་འཁོར་མ་�བ་པ་ཆགས་འ�ག། ངས་ག�ས་�ར་
དོལ་ེད་གཅིག་གིས་དེ་ལ་འ�ལ་བོད་�ག་ཙམ་བཏང་བ་དང་། དམ་བིལ་གས་ད་དེ་བཀག་ཐབས་
མེད་པར་ིར་ཐོན་པ་དང་། ནང་གི་་འ�ན་གས་ེ་�ང་�ང་དེ་�་དངས་་དང་བཅས་ག་ས་ག་ལ་ཁ་
འཐོར་སོང་། ཡོང་ེན་དེའི་ོར་ེས་�་བསམ་བས་ངའི་མིག་ལ་ོན་མ་�ང་བ་དེ་ལམ་འ�ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་ེས་�ང་། དེ་�ས་རོལ་ེད་ཡོ་ད་དེའི་ང་ལ་ངའི་གདོང་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་ཡོད་པས་(མིག་
ཤོར་བ་ཡིན་ན་)མོ་ཤི་ད་ཡན་(མིག་གཅིག་རང་ལས་མེད་པ་དེ་)དང་ང་ནོར་འ�ལ་འ�ང་ིད་པ་རེད།
༸ལ་མཆོག་་གོང་མ་�བ་བན་་མ�ས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འ�ལ་ཚན་དེ་ཙམ་མང་པོ་�གས་ཉར་གནང་
བ་དེར་ངས་ིང་ནས་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�ས་པ་ཡིན། ངའི་གམ་བཅར་གད་མ་མང་པཽས་་གོང་མའི་་
�འི་རིང་ཞབས་འདེགས་�ས་པ་ཡོད་པ་དང་མཛད་པའི་ོར་ཡག་པོ་ཤེས་ི་འ�ག། ཁོང་ནི་ཆོས་ི་མེན་
ཡོན་ཤིན་�་ཆེ་བ་ཙམ་མིན་པར་ིད་དོན་ི་ད�་འིད་འཛད་ཐབས་མཁས་པ་དང་། དགོངས་་ཆེ་བ་ཞིག་
�ང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ང་། ངས་ཤེས་པ་གཞན་པ་ནི་ི་ལ་ི་ད�ང་ོལ་ཐེངས་གཉིས་ེད་བས་རང་
ལ་ནས་ོས་ཕེབས་དགོས་�ང་བ་དེ་རེད། ༡༩༠༣ལ་དིན་ཇའི་མདའ་དཔོན་ཡ�་ཧས་བེ་ཟེར་བའི་ེ་
འིད་འོག་ད�ང་དམག་དང་། ༡༩༡༠ལ་མན་�འི་ད�ང་དམག་བཅས་ིས་བོད་ལ་བཙན་ོལ་ས་འ�ག།
དང་པོའི་ཐད་ལ་དིན་ཇི་ད�ང་དམག་�ས་རང་འདོད་ར་ིར་འཐེན་ས་འ�ག་ང་། གཉིས་པ་མན་�འི་
ད�ང་དམག་དེ་�་༡༩༡༡དང་༡༩༡༣བར་ི་ད�ན་�ས་(བོད་ག�ང་གིས་)དབང་�གས་ི་ོ་ནས་ིར་



འ�ད་གནང་འ�ག།༸ལ་མཆོག་་གོང་མས་དེང་�ས་ི་འ�ལ་ཐབས་ལ་ཡང་�གས་ང་ཆེན་པོ་གནང་
འ�ག། ཁོང་གིས་བོད་�་གདན་འེན་གནང་བའི་�ལ་ལ་ོག་གསོག་གཏོང་འཁོར་ཆས་དང (ད�ལ་
ཟངས་སོགས་ི་)ཊམ་ག་བཟོ་ཆས། ཐོག་མའི་ཤོག་ད�ལ་བཟོ་པའི་པར་འཁོར། ངས་འཁོར་ག�མ་བཅས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་�་བོད་ལ་ཧ་ལས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་�ང་འ�ག། བས་དེར་འ�ལ་འཁོར་མེད་པར་མ་
ཟད། ཤིང་་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཐོས་�་དཀོན་པོ་རེད། ཤིང་འི་འ�ལ་འཁོར་བོས་མིས་ཤེས་ི་ཡོད་
ང་། བོད་ི་ས་མཐོ་�་དོག་འ�ལ་བ�ད་དཀའ་བ་ཡོད་པས་སེམས་ཅན་ཆོས་དངོས་ཟོག་བལ་�བ་ཙམ་
ཡོད་པ་རེད།༸ལ་དབང་�བ་བན་་མ�་ནི་མ་འོངས་ོན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བེན།
ཐེངས་གཉིས་པ་ི་ར་(་གར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། (བོས་ོལ་གནས་ེས་བོད་པའི་�་བཞི་དིན་ལ་�་
ོབ་ོང་ལ་བཏང་གནང་པ་དང་། �ད་་དེ་ལམ་ོངས་�ང་པའི་མ་ཚད། དིན་ཇི་གོང་མ་་འཁོར་དང་
མཇལ་འད་�ས་ཆོག་པ་�ང་འ�ག། འོན་ང་བོད་�ག་དེ་�ས་མཐོ་རིམ་ོབ་ོང་མ�ག་བལ་མ་ས་པ་
རེད། ་གོང་མས་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ར། བོད་ི་ོབ་�ག་ི་ལ་ལ་ོབ་ོང་ེད་པར་�ན་
བིངས་བཏང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་འི་བོད་ི་གནས་�ལ་དེ་མི་འ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་�་ཡིན་པ་དེ་ལ་ང་
ངེས་ཤེས་བན་པོ་ཡོད།༸་ེང་བ�་ག�མ་པས་བོད་ལ་�ར་ོལ་བཀག་�བ་པ་ཡོང་�ར་ཆ་འཇོག་གནང་
ེ་བདེ་�ང་ད�ང་དམག་བར་བཅོས་མཛད་པ་དེ་ལ་ལམ་ོངས་�ང་འ�ག་ང་ཞིང་གཤེགས་ི་ེས་ལ་
མ�ག་ོང་�གས་བེད་མ་�བ་པ་རེད། ་གོང་མའི་འཆར་གཞི་གཞན་ནི་བོད་ལ་ཁམས་ལ་ལ་་སའི་
ིད་ག�ང་གི་དབང་�གས་་བེད་་�འི་ོར་རེད། ་ས་ནས་ཐག་རིང་བའི་དབང་གིས་ཁམས་ལ་ལ་
ད�ས་ག�ང་གིས་ག་པར་ང་�ང་མཛད་འ�ག། ཁམས་ལ་�་ེའི་དཔོན་ཁག་གི་ས་དེ་�་་སར་
ོབ་ོང་ཆེད་�་འ�ག་འབོད་་�་དང་། དེ་ེས་ག�ང་གི་གོ་གནས་དང་བཅས་རང་སར་ིར་ལོག་གཏོང་
�འི་དགོངས་འཆར་ག�ངས་པ་མ་ཟད། ོང་གཞིས་སོ་སོ་ནས་དམག་བལ་བབ་ེ་ད�ང་དམག་ངས་
འ�ག་�འི་དགོངས་བཞེས་གནང་འ�ག་ང་། གོ་བས་ངན་པ་ཞིག་ལ་དེ་བས་མོས་བོན་མ་�ང་བའི་
དབང་གིས་དགོངས་འཆར་གཉིས་ཀར་ག་ལེན་མ་�ང་བ་རེད། ༸་ེང་བ�་ག�མ་པ་ནི་ིད་ོགས་ི་
མེན་པ་ཟབ་པ་དང་ད་�་འཕགས་པ་ཞིག་འ�ག་པས། ག�ང་གི་ཐ་མ་�་ེལ་ཞལ་གདམས་ནང་རང་
ལ་ལ་བ�ར་བཅོས་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པའི་ཛ་ག་གི་ལ་བ་གནང་གསལ། བོད་ལ་འདིར་ཆོས་
ིད་གཉིས་ཀར་ི་ནང་གང་ས་ནས་བཙན་ོལ་ཡོང་ངེས་པ་དང་། དེ་བས་རང་ས་རང་�ང་མ་�བ་ན་
༸ལ་དབང་ཡབ་ས་དང་།བན་འ�ན་ེས་ཆེན་དམ་པ་མས་མཚན་ཙམ་མེད་པ་བཟོ་�། དགེ་འ�ན་
མས་དང་དགོན་ེ་ཚང་མ་་གཏོར།



.

ིམས་�གས་ཉམས་བཤིག། ག�ང་ཞབས་ཚང་མའི་མཁར་དངོས་བཙན་འོག་དང་འེལ་ང་ད�འི་
དབང་འོག་�་�ད་པའམ་ང་པོ་ར་འམ་�ལ་་དགོས་པ། �ས་ཅན་ན་ང་དཀའ་�ག་ཆེན་པཽ་དང་།
འཇིགས་དངངས་ི་དབང་�་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གནས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་�། ག�ངས་འ�ག། གོང་�་
ར་ོས་པཎ་ཆེན་་ེང་རིམ་ོན་�་བོད་ནང་པའི་ཆོས་ི་་རབས་ནང་༸བས་མགོན་༸ལ་དབང་
མས་ི་འོག་ལ་མཚན་གནས་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་མ་�འི་གདན་ས་ནི་བོད་ི་�ོང་ེར་ཆེ་ཤོས་
གཉིས་པ་གཞིས་ཀ་ེའི་ཉེ་འ�མ་བ་ཤིས་�ན་པོ་དང་། ༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་པ་་ངོ་མའི་རང་
བཞིན་ོས་ས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་�གས་ོལ་ིང་པ་མང་པོ་ཞིག་མེད་པ་བཟོས་གནང་འ�ག། དེ་ོན་
༸ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་�ང་ནས་ིར་ཕེབས་བས་ཞབས་�ལ་�་འ་ཉེ་མཚམས་ལ་ཡོད་བས་
ལམ་སེང་ར་གཡོལ་་ོལ་ཡོད་འ�ག་པ་དེས་མི་�ར་དགོས་མེད་ི་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་
�ས་གཡོལ་�ར་མི་དགའ་བར་བེན་ལམ་ོལ་དེ་མེད་པ་བཟོས་གནང་འ�ག། ང་�ང་�ས་་གོང་མའི་
མཛད་ངས་ོར་མང་པོ་གོ་ཐོས་�ང་བ་དེ་�ས་ཁོང་ནི་དམན་ས་ཁོ་ན་ཟིན་པ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
གསལ་པོ་ཤེས་�ང་། མ་ལ་བའི་་བ་ཞིག་གི་ཕ་ོ་བོ་ས་འཁོགས་དེས་ནོར་�་ིང་ཀའི་ས་ོང་ཞིག་�་
ཁང་པ་གསར་ག་གནང་བས་ི་�ང་�ལ་བཤད་�ང་བ་དེའི་ོར་རེད། ིག་ང་འདིང་�ས་མ་ན་
གང་�ང་བ་དང་འ་བར་བོད་མི་དམངས་རིགས་མང་པོས་དད་འ�ལ་དང་། �ས་འ�ད་�་ཆེད་ིག་ང་གི་
ོ་འ�ལ་ི་ཡོད་པའི་ཉིན་མོ་གཅིག་�ང་�ལ་འདི་ཤོད་མཁན་དེའི་ཕ་འོག་པ་ཐག་རིང་ནས་ཡིན་པ་དེས་
ང་ོ་འ�ལ་སར་འ�ོ་ཆེད་བ་ོག་པ་དེ་ཀར་ཁོང་རང་གི་ེལ་གཤིས་ོད་ངན་པ་དེས་ཕར་ོས་ིན་པ་
དང་། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ོགས་གཞན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་མི་དེ་ལ་འོག་པ་དེས་ངའི་ེལ་དེ་ཟིན་
རོགས་ཞེས་ད་བབ་འལ་མི་དེས་ེལ་དེ་ཟིན་ནས་�ར་འིད་ཡོང་འ�ག། དང་པོ་འོག་པ་དེ་དགའ་པོ་
�ང་བ་དང་དེ་ེས་མི་དེ་༸ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་ཤེས་མ་ཐག་�་ཁོང་ཧ་ལས་པ་�ང་བ་རེད། འོན་ང་
༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་པ་དམ་བགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་འ�ག། ཁོང་གིས་ེ་ཕོ་ང་དང་། ནོར་�་
ིང་ཀའི་ས་ལ་ཚང་མར་�ག་ས་ཐ་མག་འཐེན་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ོམ་གནང་འ�ག། གང་ར་ཉིན་
ཞིག་༸ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་གོམ་བོན་ཏེ་ཕེབས་�ས་ོ་བཟོ་བ་ཁ་ཤས་ལས་ཀ་ེད་ི་ཡོད་པས་མ་
མཐོང་བར་ནང་ལ་ད་ཆ་བཤད་དེ་གཅིག་གིས་ཐ་མག་བཀག་ོམ་གནང་བ་དེའི་ོར་�གས་ཆེན་པོས་
ོན་བོད་ས་ཏེ་མི་ཐང་ཆད་པ་དང་། ོགས་�ས་(ཐ་མག་དེ་)ཧ་ཅང་ཕན་པོ་འ�ག་ཟེར་ིན་ཐ་མག་ཏོག་
ཙམ་འཐེན་པ་ཡིན་འ�ག།༸ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ད་ཆ་གསན་འལ་ཁོང་�ས་ཧ་མ་གོ་བར་ིར་ཕེབས་
གནང་བ་ཡིན་པ་རེད། གནས་�ལ་དེས་༸་གོང་མ་ག་པར་བཟོད་བན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གཅིག་ོན་ི་



ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་་གོང་མར་ོན་བོད་�་�་འ་་ཡོད་མ་ན། ཁོང་་དབང་ཆེ་ཙམ་�ང་ཡོད་པ་དེ་
ངའི་བསམ་�ལ་ཡིན། ཁོང་གིས་ག�ང་ཞབས་ཆེ་ཁག་ལ་བཀའ་ཉེས་�གས་ཆེ་གནང་གི་ཡོད་འ�ག། འོན་
ང་བོད་མི་དས་མ་�ར་�གས་བེ་ཆེན་པོ་གནང་བ་རེད། ༸ལ་དབང་�བ་བན་་མ�འི་�བ་འས་
ཆ་ཤོས་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ི་ཐོག་�ང་ེ་བོད་ི་དགེ་འ�ན་པའི་ོབ་གཉེར་ི་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་མཐོན་པོར་
བཏང་གནང་བ་དེ་རེད། བོད་ལ་དགོན་པ་��་ོང་ག་�ང་ཡོད། ག་བཞེས་དེ་ར་གནང་བས་བབ་
�ལ་གཞོན་གཞོན་ཡིན་ན་ཡང་། མཁས་བ�ན་ཆེ་ཤོས་�་ཡིན་�ར་གཟེངས་བོད་གནང་འ�ག།༸་གོང་
མས་(མཁན་པོ་མཛད་དེ་)དགེ་�ལ་ོང་ག་མང་པོར་(ལོ་ར་)བེན་ོགས་ི་ོམ་པ་གནང་ཡོད་པ་
དང་དེ་ར་བེན་ོགས་གནང་བའི་གནས་བན་བ�ེས་པོ་མང་པོ་༡༩༧༠བར་འ�་བ�གས་�ང་བ་རེད།
ང་རང་ལོ་ཉི་�འི་་ཆར་(བོད་ལ་)�ན་བིང་ོད་བས་ལོ་རེ་ད�ིད་ོན་ནོར་�་ིང་ཀར་ོས་པ་དང་།
དེར་་བ་��་སོང་ེས་ད�ན་འགོ་�གས་བས་ངོས་རང་ེ་ཕོ་ང་ལ་ིར་ལོག་ས་པ་ཡིན། ེའི་གཟིམ་
�ང་ནག་ང་དེ་ནས་ོས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལོ་གང་ཚང་རིང་ངས་དགའ་ང་ཆེན་པོ་ས་པ་དེ་རེད། ོ་�ས་རེ་
རེ་མཛད་ོ་�་�ད་གཉིས་རིང་འགོར་བ་དེ་�ས་ག་པར་་�ར་མངོན་ི་ཡོད། དེ་ེས་ཕེབས་འ�ལ་ི་
ཆིབས་རགས་�ལ་རིང་ཐོན་པ་དེ་ལ་ང་དེ་ཙམ་དགའ་པོ་མེད།དེ་ལས་�ོང་མཐར་ང་རང་གོམ་པ་བབ་པ་དང་
ིད་ང་་�ར་དགའ་པོ་ཡོད། �ོང་གསེབ་ཁག་རང་�ང་ཤིང་འི་རིགས་ལ་ཁ་འ�ད་ལོ་མ་མཉེན་འཇམ་
ང་་གསར་པ་ེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ནོར་�་ིང་ཀར་གཡེང་ེན་ོགས་�་མེད་པ་འ�ག། མཐའ་ིག་
མཐོན་པོས་བོར་བའི་ིང་ཀ་དང་། དེའི་ནང་ལ་ཁང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་�ར་ཕོ་ང་གི་ལས་་�་དང་མ་
ལ་་པ་ཁ་ཤས་ོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་གས་རི་སེར་པོ་�གས་ཆེ་བ་དེ་ཡོད། ས་ལ་དེར་ལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་མ་གཏོགས་གཞན་�་ཡང་འ�ོ་མི་ཆོག་པ་རེད། དེའི་ཕར་ོགས་ལ་གཟིམ་ཁང་མང་པོ་དང་། ༸ལ་
བའི་་ེར་གཟིམ་�ང་དང་མེ་ཏོག་�མ་ར་་ོག་ཡག་པོ་ས་པ་དེ་ཡོད། �་�ད་འགའ་ཤས་རིང་ིང་ཀ་
དེའི་ནང་མེ་ཏོག་�མ་ར་མ�ས་པོ་དེ་�འི་བར་ལ་གོམ་པ་བབ་པ་དང་རི་གས་་བའི་་གཅིག་དང་ི�་
མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་�ར་བ་གིན་ོད་ི་ཡོད།



.

�ས་བས་མི་འ་བའི་བས་རི་གས་་བའི་་གཅིག་དང་། ོ་�ང་ེད་མཁན་བོད་ི་འདོག་ི་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་��། ་འ�མ་ནས་བར་བའི་་ི་གཅིག། ར་ོད་ཁ་ཤས།ེ�། སོག་ལ་ནས་འོར་པའི་་
མོང་མི་�ང་ཙམ། གཟིག་གཉིས། ག་ས་འཁོགས་སེམས་�ག་ཆེ་བ་གཅིག་བཅས་ཚང་མ་གས་རིའི་
ནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ནེ་�་ཁ་ཤས། ་་��་ཙམ། �ང་�ང་ཁ་ཤས། �ར་པ་སེར་པོ་གཉིས། ཀེ་
�་�་ནས་འེར་ཡོང་བའི་�་་གཤོག་་བ�བ་པས་འ�ར་མི་�བ་པ་ཧ་ཅང་མི་ིད་པ་དེ་�་བཅས་བཞག་
འ�ག། ང་ཁོང་�ར་བ་�ས་སེམས་ོ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། ནེ་�་གཅིག་ཡོད་པ་དེས་གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་
མེན་རབ་བན་འ�ན་ལ་དགའ་པོ་ེད་ི་འ�ག། ཁོང་གིས་དེ་ལ་ར་ཁའི་�་ེར་གནང་བ་དེས་ེར་མོས་
ཟིན་ཏེ་ཏི་ཀ་རེ་ཟ་�ས་མགོ་ལ་འ�ར་འ�ར་བཏང་བ་དང་དེ་ལ་ཧ་ཅང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་ནང་
བཞིན་དགའ་པོའི་མ་འར་གཅིག་ང་རང་ལ་ཡོང་འདོད་ས་ཏེ་ཐེངས་མང་པོ་ཐབས་བོན་ས་ང་ལན་
མ་ཐོན་པ་དང་། ངས་ཤིང་�ག་གཅིག་གིས་ཉེས་པ་གཏོང་ཆེད་ེད་བ�གས་པ་ཡིན། དེ་ེས་ང་མཐོང་རེས་
བཞིན་ནེ་�་དེ་ར་ལ་ོས་འ�ོ་གི་འ�ག། དེ་�ས་བཙན་�གས་མ་ཡིན་པར་མས་པོའི་ངང་ནས་�ོགས་པོ་
བཟོ་ངས་ོར་བབ་་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོབ་�ང་། ཡོངས་འ�ན་ིང་རིན་པོ་ཆེ་ེ�་ཞིག་དང་མཉམ་
�་དེ་དང་འ་བའི་མཛའ་འེལ་�ང་འ�ག། དེས་རིན་པོ་ཆེ་་ང་ལ་དགའ་པོ་ེད་ི་ཡོད་པ་དང་། རིན་པོ་
ཆེས་དེ་ལ་་ཕག་ནང་ནས་ན་པ་ེར་གནང་བ་སོང་ཙང་། རིན་པོ་ཆེ་(གཟིམ་�ག་ལ)ཕེབས་རེས་བཞིན་
ེ�་དེས་་མ་ི་ེབ་�གས་བར་ལ་འ�ལ་འ�ོ་གི་ཡོད་འ�ག། ངས་ཕོ་ང་གཅིག་གི་མ�ན་མ�་ི་ནས་
�་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གི་ཉ་�་དང་�ོགས་པོ་བཟོ་ཐབས་ེད་�ས་ལམ་འ�ོ་ར་ལས་ཆེ་བ་�ང་།
མ�འི་ཁ་དེར་ངོས་རང་ལངས་བད་དེ་ཉ་�་ད་གཏོང་�ས་ཁོང་�་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་�ར་ན་པ་བག་
ལེབ་�ག་�ག་ེར་ི་ཡོད། འོན་ང་མཚམས་རེ་ཁོང་�་ངའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པ་དང་། ད་གསོད་ེད་ི་
འ�ག། དེ་ཀར་ང་�ང་ལངས་ཏེ་ོའི་ཚབ་ལ་ོ་དང་ོ་�ག་མང་པོ་གག་གི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་�་ཡོང་
�ས་ཉ་�ག་�ར་ོ་ཆས་བགོ་བཤའ་ཡག་པོ་བབ་པ་དང་། བས་རེ་དགོས་པ་�ང་ན་�ག་པ་ཞིག་གིས་ཉེ་
ཆེ་བ་དེ་�་ཕར་འ�ད་བག་བབ་པ་ཡིན། བས་ཤིག་ང་མ�་དེའི་འ�མ་ལ་ེད་མོ་ེ་�ས་ཤིང་�མ་ཞིག་
�འི་མཐའ་ལ་འ�ོ་བ་མཐོང་�ང་། ངའི་ཉ་འདེད་ཤིང་དེས་ཤིང་�ས་དེ་ལ་བིམ་ཐབས་ེད་བས་ད་ཙམ་
ེས་ལ་ང་འོག་གི་་�འི་ང་ལ་ཟག་པ་དང་། ར་མ་མཐོང་བཞིན་�་�འི་ནང་དིམ་�བས་ཡོད་�ས།
བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ངའི་གམ་བཅར་གད་པའི་ཁོངས་ལ་བོད་�བ་མཐའ་མཚམས་ོད་མངའ་རིས་ནས་
ཡིན་པའི་དམག་མི་ིང་བ་ཞིག་གིས་ང་ནས་ང་ཡོད་སར་་གིན་འ�ག་པ་དེས་བབས་�ང་། ནོར་�་ིང་
ཀའི་དགའ་ང་གཞན་ཞིག་ནི་ིད་�འི་གཙང་པོའི་�་ག་གི་འ�མ་ལ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ནོར་ིང་



གས་རི་ི་མ་ནས་ར་མ་ཁ་ཤས་གོམ་པ་བབ་ེས་བེབ་ི་ཡོད། ང་�ང་�ས་གཡོག་པོ་གཅིག་དང་
མཉམ་�་�འི་འ�མ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་པ་ས་ཏེ་འ�ོ་གི་ཡོད། ཐོག་མར་ིད་ོང་ཡོངས་འ�ན་ག་ག་རིན་པོ་
ཆེས་ངའི་་ོད་དེ་ལ་�གས་ང་མ་མཛད་ང་། ེས་�་ས་མི་ཆོག་པ་བཟོས་གནང་སོང་། གོ་བས་ངན་
པ་ཞིག་ལ་༸ལ་བའི་མཛད་ལམ་ལ་དམ་བགས་ཆེན་པོ་འ�ག། ང་�ག་པ་དང་འ་བར་གབ་ཏེ་བད་
དགོས་�ང་བ་རེད། བས་དེར་བོད་མིའི་ར་ོལ་ལ་མོས་ཞེན་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ག�ང་གི་བཀའ་ོན་�ས་
ཕར་�ར་ཕེབས་�ས་ས་མཐིལ་ལ་ན་གཟིགས་ི་ཡོད་པ་དེ་�ས་མཐོང་ཡང་མི་ལེགས་པར་ཆ་འཇོག་ས་
པ་�ང་འ�ག། ནོར་�་ིང་ཀ་དང་ཕོ་ང་གང་�ང་ལ་ངས་གམ་བཅར་གད་པ་�་དང་མཉམ་�་ཡང་ཡང་
གཤིབས་བད་པ་ཡིན། ང་�ང་�ས་མཛད་ོའི་ལམ་ོལ་ལ་དགའ་པོ་མེད་པའི་བས་ིས་ག�ང་ཞབས་
�་ལས་གཡོག་པོ་�་དང་ཉེ་འེལ་་�ར་དགའ་པོ་ཡོད། ག་པར་ངས་ཡབ་ཡམ་ི་གཟིམ་ཤག་ལ་འ�ོ་
�ས་ཞབས་ི་�་དང་མཉམ་�་ན་རིང་བད་པ་ཡིན། ཞབས་ི་ཕལ་ཆེ་བ་ཨ་མདོའི་ལ་དང་ཉེ་མཚམས་
ནས་ཡོང་བ་རེད། ཨ་མདོ་བ་�འི་་ནས་ང་�འི་་མའི་�ོང་གསེབ་ི་གནས་�ལ་ཉན་�ར་ངས་ཧ་ཅང་
དགའ་པོ་ེད་ི་ཡོད། ཡང་ས་ཁོང་�་དང་མཉམ་�་ཡབ་མ་གཉེར་ཚང་ནས་གསོལ་ཆས་བཏོན་ཏེ་འེར་
�ར་དགའ་པོ་ས་པ་ཡིན།�་མཚན་མངོན་གསལ་ར། དེ་�ས་ང་�་ཚང་བར་དགོས་པ་དེ་�་ཐོབ་ི་ཡོད་
ཙང་ཁོང་�ས་ང་མཉམ་པོར་ེད་པ་དེ་ལ་དགའ་པོ་ེད་ི་འ�ག། གསོལ་ཆས་ོག་འེར་་�ས་ཡག་ཤོས་
ོན་ཁའི་མ�ག་དེ་ཡིན་པ་དང་དེ་�ས་ཤ་མ་པོ་གསོས་པ་འོར་པ་དེ་�་སི་པན་དམར་འ�ར་དང་བེས་
ནས་བཟའ་བ་རེད། དེ་ལ་ང་དགའ་གས་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟས་ེས་ང་ནད་ག་ཆེན་པོས་ན་ེ་ག་
�བས་ེད་�ས་མེན་རབ་བན་འ�ན་ིས་གཟིགས་ཏེ་ང་སེམས་དགའ་པོ་བཟོ་བའི་�ག་ཅིག་དང་བཅས།
ད་དེ་རང་རེད། ཚང་མ་ི་མ་འདོན་པ་གནང་། ེད་རང་ལ་ཕན་ི་རེད་ག�ངས་�ང་། ངས་རང་གི་ེན་
གས་བན་སོང་བསམས་ནས་ཁོང་ལ་�གས་ེ་ཆེ་ཡང་�་�་མ་�ང་། ང་༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ན་ཡང་།
ངའི་ཡབ་མ་ི་ཞབས་ི་�ས་དམིགས་བསལ་མཛད་ོའི་བས་མ་གཏོགས་ང་ལ་�་�ང་གཞན་དང་འ་
བར་ཆ་འཇོག་ེད་ི་ཡོད། �ས་ང་དས་འེལ་མིན་པའི་�ས་ཞབས་མ་ས་པ་དང་ང་དང་ཁ་བསངས་
པོས་ད་ཆ་བཤད་�ར་ཞེད་ང་ཅི་ཡང་མི་ེད་པ་རེད། ངའི་ལ་མི་�ར་�ས་�ན་མི་�་དཀའ་ལས་མེད་པ་
ཞིག་མིན་ོར་ང་ན་སོ་�ང་�ས་ཤེས་ོགས་�ང་། ངའི་གམ་བཅར་གད་པ་�ས་ཁོང་རང་�འི་ིད་�ག་ོར་
དང་ག�ང་ཞབས་དང་་མ་འགའ་ཤས་ིས་�ག་ོང་བཏང་བའི་གནས་�ལ་ཞེད་ང་མེད་པར་བཤད་�ང་།
ཁོང་�ས་ཉིན་རེའི་འཆལ་གཏམ་དེ་�་ངའི་མ�ན་ལ་བཤད་ི་ཡོད། བོད་མི་�ས་ལས་�གས་ེད་�ས་
འཆལ་གཏམ་དེ་�་�་གཞས་དང་�ང་�འི་ཐོག་ནང་བཤད་ོལ་འ�ག། ང་�ང་�ས་བས་རེ་གཅིག་�ར་
�ས་པའི་ང་བ་ཡོད་པ་དང་ག་ག་རིན་པོ་ཆེས་ང་ལོ་བ�་གཉིས་ཡིན་�ས་ཡབ་མ་མཇལ་བར་འ�ོ་
�ར་བཀག་ོམ་གནང་�ང་ཡང་། ངའི་ན་སོ་གཞོན་�ས་ི་གནས་ངས་དེ་ལ་ས་དོན་�བ་དང་མན་�་



��་ཡི་(ཤོན་ཐོང་)བཅས་ི་ལོ་�ས་དང་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་འ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། (མན་�་གོང་མ་ཐ་མ་ཤོན་
ཐོང་་ནག་མི་དམངས་ེན་ལོག་བས་གནས་ད�ང་དང་བ�ན་ལ་བ�ག་པ་རེད་) ང་ལོ་ཆེ་�་འ�ོ་བའི་
བས་ཉམས་ང་་ལ་ི་མི་ཇི་ེད་དང་�ག་འད་ས་པ་ཡིན། ང་གཞོན་�ས་ི་རིང་་སར་ི་མི་བ�་
ོར་ཡོད་ན་ཡང་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ིས་ཧེནརིག་ཧཻརར་ཟེར་བ་མཉམ་པོར་འིད་པ་དང་�ག་འད་མ་
�ང་བར་�་དིན་ཇི་ཟེར་བའི་�བ་ིང་ལ་མི་དེ་ཙམ་མཐོང་རིག་མ་�ང་། ལ་ས་་སར་ང་ན་�ད་ལོངས་
�ས་བཅའ་ོད་ི་མིའི་�ལ་ལ་དིན་ག�ང་གི་�ང་ི་སར་�སིལ་གོལཌ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་འཕོས་ཚབ་
ཧི�་རིཅ�་སོན་ིས་བོད་ི་ོར་(ལོ་�ས་སོགས་)དིན་དེབ་འགའ་ཤས་འི་ོམ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ང་ི་ལ་�་བཙན་ོལ་ས་པའི་ེས་ལ་ཁོང་མཇལ་ཏེ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་�ོས་བ�ར་ཐེངས་འགའ་་�་
�ང་། དིན་ཇིའི་མི་རེ་ནལཌ་ཕོ�་དེ་མིན་ན་པ་ཞིག་ཡོད་ང་ངས་དེའི་མཚན་ན་མ་�ང་། བས་ཞིག་་
་གཅིག་གི་མིག་འོག་ལ་གཉན་འ�ར་ཞིག་ེས་འ�ག། དེ་བཅོས་ཆེད་ན་པ་དེ་ནོར་�་ིང་ཀར་འ�ག་
འབོད་ས་ེས་ཁོང་ལ་་ོག་ཏན་ཏན་ེད་�ས་ཁོང་གིས་་ས་བའི་ད་དང་ཞེ་སའི་ད་ི་ཐོག་་་དེ་
་གདངས་འཇམ་པོའི་ོ་ནས་སེམས་བཟོད་བདེ་པོ་བཟོས་སོང་། ཁོང་གིས་་་དེ་ལ་་ཞབས་་་
ལགས་ཞེས་འབོད་�ས་ངའི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ཧེན་རིཀ་ཧེཻརར་ནི་མི་ང་བ་ིད་
པོ་ངས་མཐོང་མ་ོང་བའི་་་མདོག་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ངས་ཁོང་ལ་མགོ་སེར་བ་ཞེས་དགོད་ོའི་མིང་
བཏགས་པ་ཡིན། ཨ�ཡའི་ལ་མི་ཡིན་པར་བེན་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རིང་དིན་ག�ང་(དིན་ལ་
སོགས་ལ་ད�ང་ོལ་ེད་མཁན་ཇར་མན་ག�ང་གིས་ཨ�ཡ་དབང་འོག་�་བ�ག་ཡོད་པར་བེན་དིན་
ག�ང་འོག་�་ཡོད་པ་་གར་སོགས་ལ་དེའི་མི་ཅི་ཡོད་བདེ་�ང་གི་དོན་�་བཟང་བ�ན་ལ་བཞག་པ་
རེད)གིས་ཁོང་བཟང་བ�ན་ལ་བཞག་འ�ག། ཁོང་དང་�ོགས་པོ་�ང་པ་གཅིག་པ་པིཊར་ཨབ་ཤ་�་�ར་
གཉིས་ཐབས་�ས་མཁས་པོས་བ�ན་ཁང་ནས་ོས་�བ་པ་�ང་ེ་མཐར་་ས་བར་�་འོར་བ་རེད། དེ་ནི་
�བ་འས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གཉིས་བོད་ལ་འོར་པའི་�ས་བས་ི་མི་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་�་མ་
གཏོགས་གཞན་པ་�་ཡང་བོད་ལ་འ�ོ་ོད་མི་ཆོག་པ་རེད།ོས་པའི་མཐའ་མ་ཁོང་གཉིས་་སར་མ་འོར་
གོང་འོག་པ་ནང་བཞིན་གོམ་བ�ོད་ེད་ིན་ལོ་་འགོར་འ�ག། ཁོང་གཉིས་འོར་པ་དང་ཁོང་�འི་ོ་
ཁོག་དང་�ག་�ས་བོད་མི་�ས་མོས་པ་ཆེན་པོ་ས་པ་དང་ག�ང་གིས་ཁོང་གཉིས་བོད་ལ་བད་ཆོག་པའི་
གནང་བ་ད་པ་རེད། གནས་�ལ་དངོས་�ང་ར་ཁོང་�་འོར་བའི་ོར་ཤེས་མཁན་དང་པོའི་�ལ་ལ་ང་
ཡོད། ཁོང་གཉིས་དང་། ག་པར་ཧཻརར་མི་ད་མཚར་པོ་འེལ་ག�ག་ལ་དགའ་པོ་ེད་མཁན་ཡིན་པའི་
�གས་པ་ཡོད་པར་བེན་ངའི་སེམས་ལ་ཡ་མཚན་ེས་�ང་། ཁོང་གིས་་ས་བའི་ད་ཡག་པོ་བབ་པ་
དང་། མི་ཧ་ཅང་དགོད་ོ་པོ།�ས་ཞབས་དང་ཞེ་ས་མཁན་པོ་འ�ག། ང་དང་ཉེ་འིས་ཆེ་�་ིན་ེས་ག�ང་
ཞབས་�་ཡོད་�ས་མ་གཏོགས་ཁོང་གིས་�ས་ཞབས་ི་འ�ོ་�གས་བཞག་པར་བེན་ང་དང་གཤིབ་བདེ་པོ་



ཆགས་སོང་། ཁོང་གི་ོད་ལམ་བཟང་པོ་དེ་ལ་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་། ངས་ན་པ་ར་ས་ན་ང་�་
༡༩༤༨ལ་�ག་འད་�ང་ེས་ཁོང་རང་ལ་ལ་ིར་ལོག་མ་ས་གོང་ལོ་གཅིག་དང་ེད་ཀའི་རིང་འཆར་
ཅན་བ�ན་ག་རེར་ཐེངས་རེ་�ག་འད་ས་པ་ཡིན། ི་འཛམ་ིང་དང་ག་པར་�་རོཔ། ཉེ་ཆར་ི་དམག་
ཆེན་བཅས་ི་ོར་ཁོང་གིས་གང་བཤད་སེམས་འཇགས་ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ངའི་དིན་ད་ོབ་ོང་
ཐོག་རོགས་རམ་གནང་�ང་། དེའི་གོང་ག�ང་ཞབས་གཅིག་ནས་དིན་ད་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། དིན་
ཡིག་གི་ཀ་ཁ་(འེ། བིའི། སིའི། ཌིའི་)བོད་ཡིག་ལ་བ�ར་བ�ག་པ་སོང་ཙང་ཀ་ཁ་ཤེས་ཚར་ཡོད། ངོས་
རང་ལ་ལག་གས་འོར་ཁོངས་ོག་གསོག་ཡོ་ད་དང་། ོག་བན་ོན་ཆས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་�ར་བེད་
ོད་ེད་ངས་ཐོག་ཁོང་གིས་རོགས་པ་གནང་�ང་། དེ་ནི་�་ནི་ཧ་ཅང་ིང་པ་དང་ོན་ཤོར་པ་རེད་འ�ག།



.

ལག་གས་འེན་ཡོང་མཁན་དིན་ཇའི་ག�ང་ཞབས་དེས་ཡོ་ད་གསར་པ་དེ་རང་གིས་ཉར་ཏེ་ཁོང་རང་གི་
ིང་པ་དེ་ངོས་ལ་ད་པ་་ཡིན་བསམ་ི་ཡོད། དེ་བས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ས་པ་གཞན་པ་ནི་༸་ེང་
བ�་ག�མ་པའི་ངས་འཁོར་ག�མ་པོ་དེ་�་རེད། འཁོར་ལམ་མེད་ང་་ས་དང་ཉེ་འ�མ་ཁག་ལ་་ཞི་
བར་མ་གཤེགས་བར་�་ེལ་འེན་ཆེད་བེད་ོད་གནང་འ�ག། དེ་ེས་ངས་འཁོར་མ་བཏང་པར་བཞག་
པས་ོན་ཤོར་ཏེ་ནོར་�་ིང་ཀའི་དོས་ཁང་ལ་བཞག་པ་དང་། ༡༩༢༠བས་ལ་བཟོས་པའི་ངས་འཁོར་
གཅིག་ཨ་རིའི་ཌཽཇ་དང་གཞན་པ་གཉིས་ཀ་བེ�ི་ཨ�ིན་བཅས་ིང་པའི་�ས་རེད། ཡང་༡༩༤༨ལ་བོད་
ག�ང་�ང་ལས་དོན་གཅོད་པས་ཉོ་འེན་ས་པའི་ངས་འཁོར་ཝིལ་ལིས་འཇིབ་གཅིག་འ�ག་ང་།བེད་
ོད་ཕལ་ཆེར་མ་�ང་པ་རེད། ོག་བན་ོན་ཆས་ོར་རོགས་རམ་བཙལ་བ་དང་འ་བར་ངས་འཁོར་
ོར་ཤེས་མཁན་�་ཡོད་འཚལ་�ས་འགོར་གཞི་གང་འཚམ་�ང་། ངས་འཁོར་དེ་�ར་བེད་ོད་་འདོད་
�ང་བའི་མཐར་་གར་ཁོངས་བཀའ་ོན་�ག་ནས་ཡིན་པ་ངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་བ་ཤིས་�་རིང་ཟེར་
བ་ཁོང་ོ་ཚ་བོ་དེ་ེད་པ་དང་། ང་གཉིས་ིས་ངས་འཁོར་དེ་�་གཏོང་�བ་པ་བཟོས་པའི་ཐོག། ཨ�ིན་
གཅིག་གི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་འགའ་བཀོག་ེ་གཞན་པ་དེ་ཡང་འ�ོ་�བ་པ་བཟོས་པ་ཡིན། ངས་འཁོར་ཌཽཇ་
དང་འཇིབ་གཉིས་ལ་བཟོ་འ�ལ་�ང་ཤས་ས་ེས་གཏོང་�བ་པ་�ང་སོང་། ངས་འཁོར་དེ་�་འ�ོ་�བ་པ་
བཟོས་ན་ཡང་། ང་དེ་�འི་འ�མ་ལ་ཡང་འ�ོ་མ་ཆོག་པ་རེད། དེ་ལ་ངང་�ག་་་ཁག་པོ་ཆགས་ཏེ་ཉིན་
ཞིག་གས་འཁོར་གཏོང་མཁན་ི་ལ་ིན་པ་དང་ངས་འཁོར་གཅིག་གཏོང་�་ཐག་བཅད་ན་ཡང་། ཌཽཇ་
དང་འཇིབ་གཉིས་ི་ེ་མིག་ངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་ིས་འེན་ིན་པར་བེན་བེ�ི་ཨ�ིན་ལ་འ�ག་
གས་ིས་ོག་ར་�བ་ི་ཡོད་ཙང་གས་ེང་བོར་ཏེ་ར་�བ་པ་�ང་། དེ་འལ་ང་བ་ིད་པ་དང་
བཅས་ཏེ་དོས་ཁང་ནས་ིར་བཏོན་ཏེ་ིང་ཀའི་ནང་ལ་བཏང་འ�ོ་བས་མི་རིང་བར་ེན་ངན་�ས་བས་
�ང་ེ་ཤིང་ོང་མང་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་བང་ཁ་�ག་སོང་། མ�ན་ི་ོག་ཤེལ་གཅིག་�ག་བཅག་
�ང་འ�ག་པས་ངའི་སེམས་ལ་དངངས་ག་ལངས་�ང་། ཉིན་མ་ེས་མའི་གོང་ལ་དེ་བཟོ་བཅོས་བཏང་མ་
�བ་ན། ངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་ིས་ངའི་དགའ་ོའི་འ�ལ་བོར་བཏང་བ་དེ་ཧ་གོ་བ་དང་ང་དཀའ་
ངལ་ལ་�ད་པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་�ང་། ངས་ངས་འཁོར་དེ་གཏོར་ོན་ཐོལ་པ་མེད་པར་དོས་ཁང་ལ་
བ�ག་�བ་པ་�ང་པ་དང་། ོག་ཤེལ་�ག་བ�ག་�ང་བ་དེ་ལམ་སེང་བཟོ་བཅོས་གཏོང་�བ་ས་པ་ཡིན།
ངའི་སེམས་�ག་འཕར་མ་ཞིག་ནི་ོག་ཤེལ་དེ་དས་མ་མིན་ོག་�གས་ིས་�ན་མདངས་བཏང་འ�ག།
ཤེལ་�ག་གཅིག་ེད་པ་དེ་ཤེལ་ོ་ཆག་པ་དེ་དང་�་འ�ིགས་པས་བཟོ་�བ་�ང་། དེ་ནས་ཤེལ་�མ་གསར་
པ་དེ་་བའི་ཤེལ་མདོག་དང་མ�ན་པ་བཟོ་�ར་དཀའ་ངལ་�ང་ན་ཡང་། ངས་ཤེལ་�མ་དེ་ལ་ེ་མ་ཀ་རའི་



�་�གས་པ་དང་དེ་་བའི་མདོག་ཁ་དང་གཞི་མ�ངས་པ་བཟོ་�བ་�ང་། མཐའ་མ་རང་གི་ལག་ལ་དེ་ལ་ང་
སེམས་དགའ་པོ་ཆགས་སོང་། གང་ར་ངས་ངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་དེ་�ག་�ས་རང་གི་སེམས་ལ་
མནོངས་འོད་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ཁོང་གིས་དེའི་ོར་ཏན་ཏན་ཤེས་�ར་ཡོད་པ་དང་། དེ་མིན་ཤེས་�་ཡིན་པ་
ངའི་སེམས་ལ་ཤར་�ང་། དེའི་ོར་ཁོང་གིས་�ག་གཅིག་ང་ལབ་མ་�ང་། ངས་བ་ཤིས་�་རིང་་བ་ནས་
བེད་མེད། ཁོང་ད་འང་་གར་ལ་བད་འ�ག། ང་�་�ག་�ས་དཀོན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། ངས་ཁོང་�ོགས་
པོ་ཡག་པོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་ེད་ི་ཡོད། བོད་མིའི་ལོ་ཐོ་དེ་ི་�ལ་ོགས་�་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དེ་་
བའི་ཞག་�ངས་ཐོག་ཆ་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ལོ་�ས་ང་བ་ག་རིམ་ིས་མ་ཡིན་པར་��་�་རེ་རེའི་ོམ་
ིས་ེད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལོ་རེ་ལ་ས། �ང་། མེ། �། གས་བཅས་འ�ང་ཁམས་་ནས་རེ་རེ་དང་། ལོ་
གས་ི་སེམས་ཅན་བ�་གཉིས་ནས་རེ་རེ་ར་ོལ་ཡོད། སེམས་ཅན་བ�་གཉིས་ནི་ི་བ། ང་། ག།
ཡོས། འ�ག། �ལ། ། �ག། ེལ། ། ི། ཕག་བཅས་རེ། ལོ་སོ་སོའི་འ�ང་བ་རེ་རེའི་་མར་ཕོ་དང་།
ེས་མར་མོ་ར་བ་རེད། ལོ་བ�་རེ་ོགས་མཚམས་སེམས་ཅན་ི་ལོ་གས་བ�་གཅིག་པ་དང་བ�་གཉིས་
པར་འ�ང་ཁམས་ི་དང་པོ་དང་དེ་བཞིན་བ�་ག�མ་པ་དང་། བ�་བཞི་པར་འ�ང་ཁམས་ི་གཉིས་པ་
བཅས་ར་དགོས་པ་རེད། དེ་ར་ི་�ས། དཔེར་ན། བོད་ི་ར་ིས་ི་ལོ་ཐོ་ར་ས་ན་༢༠༠༠ལོ་དེའི་ལོ་
གས་འ�ག་ཡིན། བོད་ལ་་ནག་གི་ད�ང་ོལ་�ང་བའི་གོང་གི་ལོ་བ་ག་མང་པོའི་རིང་ནམ་�ས་རིམ་
�ང་གི་བས་�ས་ཆེན་ི་ཉི་མ་མང་པོ་�ང་འ�ག། ིར་བཏང་དེ་�་ནང་པའི་ཆོས་དང་འེལ་ཡོད་པས་་
མ་དགེ་འ�ན་དང་། མི་་ཚང་མས་བི་�ང་ས་པ་རེད། ིམ་པ་�ས་ཟ་འ�ང་དང་། �་གར། ན་ེད་
བཅས་ི་ོ་ིད་གཏོང་བ་དང་།བར་མཚམས་སོ་སོར་ོན་ལམ་འདོན་པ་རེད། �ས་ཆེན་དེ་�འི་ནང་གལ་ཆེ་
ཤོས་གཅིག་ནི། ལོ་གསར་དེ་རེད། དེ་ནི་ི་ོལ་ཉིན་ཞག་གི་་བ་གཉིས་པ་དང་ག�མ་པ་གང་�ང་ལ་ཁེལ་
ཡོང་། རང་ངོས་ནས་ས་ན། ག་པར་གལ་ཆེའི་�ས་ཆེན་ནི་འ�ས་�གས་ཆེ་བའི་ལོ་གསར་ི་གཟབ་
གསོལ་ཉིན་གནས་�ང་ཆོས་ོང་མཇལ་འད་�་�་དེ་རེད།འདིའི་ོར་འོག་ལ་བཤད་ི་ཡིན། དེ་བས་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། བན་�ང་ོ་ེ་�གས་ན་་ེན་པའི་�ད་ལ་�གས་པ་དེ་ལ་གནམ་ལོ་གསར་པ་དེའི་
རིང་བོད་ལ་གནས་�གས་ག་འ་ཡོང་ིད་པའི་ོར་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ི་བ་�་བ་དང་། བཀའ་�ང་
གནང་བའི་གོ་བས་ཡོད་པ་དེ་རེ། རང་ལོ་ོ་མི་བདེ་བ་བཟོ་བའི་མཛད་ོ་གཅིག་ནི་ལོ་གསར་ི་ེས་དེ་ཀར་
ད�་�གས་པའི་ོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་རེད། ོ་མི་བདེ་བ་ཡོང་ེན་ནི་ང་༸ལ་བའི་ེ་�ལ་ལོ་ན་�ང་�ང་
མཛད་ོ་གལ་ཆེན་པོ་དེའི་བས་རང་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་ཡིན། གནས་�ལ་ཁག་པོ་གཞན་པ་ནི་རང་ལ་
ཆམ་རིམ་ངན་པ་ཕོག་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་དེང་སང་ངོས་རང་་གར་ོ་ེ་གདན་ལ་འ�ོ་རེས་བཞིན་ཐལ་བའི་
དཀའ་ངལ་�ང་བ་དེ་�་འ་པོ་�ང་། ་སར་ཆམ་རིམ་ན་བའི་ེན་ནི་ཇོ་ཁང་གི་ེང་གཟིམ་�ང་ཁག་ལ་ང་
ོད་དགོས་�ང་བ་དེ་ལ་�ག་ཡོད། དེ་�་ནི་ེ་ཕོ་ང་གི་གཟིམ་�ང་�་ལས་ང་ན་རིང་བེད་ོད་མ་�ང་



བའི་ོན་དེ་ཡིན་འ�ག། རང་ལ་ོ་མི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོང་ེན་ནི་ོན་ལམ་�གས་ཏེ་བ�ན་ག་གཉིས་སོང་
བའི་ེས་ི་མཛད་ོ་དེ་རེད། ལ་ཚབ་་ེང་རིན་པོ་ཆེས་(དེར་འ�ས་་མ་དང་དགེ་འ�ན་མས་
ལ)བཅོམ་ན་འདས་ལ་བ་�་�བ་པའི་མཛད་པའི་ོར་ག�ང་བཤད་ན་རིང་པོ་ཞིག་གནང་པ་དང་།
འ�ས་�གས་ཡོངས་ིས་ོན་ལམ་ག�ངས་པ་དེ་ལ་�་�ད་བཞི་འགོར་ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ེས་ངས་བན་
བཅོས་ོ་འ�ན་ས་ཡོད་པ་ནས་བོད་�ག་རིང་ལ་གོ་ོགས་དཀའ་བའི་ེ་ཚན་ཞིག་ངག་འདོན་་དགོས་
�ང་། དེ་བས་ངའི་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་པ་ལ་ཚབ་་ེང་དང་ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་(ག་ག་)་
བཅར་གསོལ་གཟིམ་མཆོད་ག�མ་ཚང་མར་�གས་ལ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་�ད་འ�ག། དེའི་�་མཚན་ནི་
མཛད་ོའི་�ས་བས་ཆ་ཚང་གི་རིང་ལ་ང་ི་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་ང་ལ་ཡོད་ཙང་། གལ་ིད་ང་ལ་དཀའ་
ངལ་�ང་ན་�ས་ང་་ངལ་མེད་པར་ོན་སེལ་ཐབས་གནང་དཀའ་བ་བེན་�གས་ལ་ཆེན་པོ་�ང་བ་
རེད། �ག་འེང་པོ་རིང་པོ་ན་�བ་པ་་�་དེ་ངའི་དཀའ་ངལ་ི་ེད་ཀ་རེད། མཛད་�ན་ཧ་ཅང་རིང་གས་
པར་བེན་རང་སེམས་ལ་ཞེད་ང་འཕར་མ་གཅིག་ེས་�ང་། ངའི་ཞེད་ང་ནི་ང་�ག་ནིས་ཆབ་གསང་
ཟིན་�བ་པ་་ཡོང་བསམས་པ་དེ་རེད། མཐའ་མ་དེ་་ོ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་�ང་སོང་།ཞེད་ང་གིས་
སེམས་འཐོམ་ེ་ཤེས་�ར་ཉམ་ེན་རང་གི་ཉེ་འ�མ་ི་གནས་�ལ་ལའང་ཉམས་ང་མེད་པ་ཆགས་པ་དེ་
ན་ི་འ�ག། �གས་ཁང་ནང་ལ་བཤམས་པའི་མཆོད་ས་ེར་མ་དེ་�་ཟ་འེར་མཁན་འང་་(�ག་
རོན་)མང་པོ་ཡོད་པར་ཡང་དོ་ང་མ་�ང་། ངའི་ངག་འདོན་ེད་ཀ་ཙམ་ཚར་�ས་འང་་དེ་�ར་དོ་ང་ཤར་
ང་། ངའི་ངག་འདོན་དེ་ཚར་�ས་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ང་ེས་པས་མ་ཚད། དངངས་ག་ཆེ་བའི་་
ོ་ཆ་ཚང་དེ་ད་ིའི་་བ་བ�་གཉིས་རིང་ཚར་བ་དང་།༸ལ་བའི་ེ་�ལ་འདི་ལ་�ས་བས་དགའ་ཤོས་དེ་
ཡོང་ཉེར་བེབས་ཡོད། �གས་བ�གས་ི་མཛད་ོ་ཚར་མ་ཐག་�་ངས་་སར་བར་བོར་ི་བཞིའི་ག�ང་
ལམ་ཁག་ལ་གོམ་པ་ོས་ཏེ་བཅོ་་མཆོད་པ་ཞེས་སངས་ས་ལ་འ�ལ་ཆེད་བཞེངས་པའི་གཏོར་ོམ་ཆེན་
པོ་དེ་�་མཇལ་ཆོག་པ་�ང་། གཏོར་རིན་དེ་�་མ་པས་བཞེངས་པ་དང་མར་�ན་ིས་ན་བཀོད་མ�ས་པོ་
བཟོས་འ�ག། གཞན་ཡང་མཆོད་ོམ་ཁག་(བར་ཐོག་ེ�་ང་ནས་)གསང་ཐག་འཐེན་པའི་གགས་
བན་�ས་གར་འབ་པ། དམག་ར་ི་རོལ་ཆ་�ས་་རོལ་བང་གཏོང་ེད་པ་སོགས་ིས་མ�ན་པའི་
ལ་མི་ཚང་མ་ཧ་ཅང་དགའ་ིད་ི་ངང་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། ་ཇོ་ཁང་ནི་བོད་ི་ག�ག་ལག་ཁང་ཚང་
མའི་ནང་ནས་མཆོག་�་ར་པའི་དམ་པའི་གནས་ེན་དེ་རེད། དེ་ནི་ི་ལོ་བ་ག་བ�ན་པའི་ནང་ཆོས་ལ་
ོང་བཙན་མ་པོས་བཞེངས་གནང་མཛད་འ�ག། ོང་བཙན་མ་པཽའི་བ�ན་མོ་བལ་བཟའ་ི་བ�ན་�་བ་
བལ་པོའི་ལ་པོ་འོད་ཟེར་གོ་ཆའི་ས་མོས་རང་གི་ེན་ལ་ཇོ་བོ་�་�་ནིའི་འ་་དེ་ཇོ་ཁང་ལ་བ�གས་
གསོལ་�ས་འ�ག། ཆོས་ལ་ོང་བཙན་མ་པོ་ལ་བ�ན་མོ་བཞི་ཡོད་པ་དང་ག�མ་ནི་བོད་པ་དང་གཅིག་
ནི་་ནག་གི་གོང་མ་ི་ཐོག་གཉིས་པའི་ས་མོ་འོན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་ཡིན་འ�ག། ེས་ི་ལོ་བ་ག་མང་པོའི་



རིང་ཇོ་ཁང་་བེད་དང་ཉམ་གསོ་གང་ལེགས་�ས་པ་རེད། ཇོ་ཁང་གི་ད་ཆོས་ཆེ་བའི་མ་པ་གཅིག་ནི་
(�བ་ོའི་མ�ན་ལ)བ�གས་པའི་ོ་རིང་ཉེ་ཆར་བར་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེའི་ངོས་ལ་༨༢༡དང་༨༢༢བས་་
ནག་དང་བོད་ི་བར་ཞི་མ�ན་་�འི་ཆིངས་ཡིག་ལ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་བོས་བབ་འ�ག། ོ་རིང་གི་
ཆིངས་ཡིག་ནང་དོན་གཤམ་གསལ་ར་ཡིན། འ�ལ་ི་་བཙན་པོ་བོད་ི་ལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་་ལ་ི་
གོང་མ་ཆེན་པོ་མངའ་བདག་ཧ་ཝང་ཏི་ཕན་�ན་ཞང་དབོན་�་ར་ཡོད་པ་ལས་ལ་ེ་གཉིས་པོས་ཞི་མ�ན་
མཉམ་ེལ་དང་གནས་བ�ར་མོས་མ�ན་ཐག་གཅོད་དང་འེལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་ཆེན་པོ་དེ་བཞག་པ་དང་།
བ་ོར་ཡང་ས་ཡོད།མ་འོངས་པའི་�ས་རབས་དང་། མི་རིགས་ཡོངས་ལ་གནས་�ལ་ོན་�བ་ཆེད་
ཆིངས་ཡིག་དེ་ོ་རིང་ལ་བོས་བབ་འ�ག། འ�ལ་ི་་བཙན་པོ་ཡི་མངའ་བདག་ི་ོང་ེ�་བཙན་
དང་། ་ནག་གོང་མ་ཝེན་�་གཉིས་པོ་བེ་ན་ཚ་བོ་དང་ཨ་ཞང་�་ར་ཡོད་པས་ད་བས་དང་འ�ང་
འར་གང་ལ་ཕན་�ན་ལ་ེ་གཉིས་ཀར་གནོད་པའི་ོལ་འ�གས་ཚང་མ་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་དང་
ཕན་�ན་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པའི་ཕན་བདེ་ཡོང་ཐབས་མེན་་ཆེན་པོས་འར་བོན་མཛད་བཞིན་ཡོད། རང་
རང་གི་དགེ་ཕན་་ཆེ་ཡོང་དགོས་དོན་བས་ཆེ་ན་པའི་�ོས་མ�ན་འདི་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་མཛད་
པ་ཡིན། མི་བདག་མ་གཉིས་ིས་ལ་ེ་ཕན་�ན་ི་བར་ོན་�ས་�ང་བའི་མ�ན་འེལ་་སོར་ཆད་པ་
བཟོ་�་དང་། ཕན་�ན་�ས་བར། ིམ་མ�ས་ཉེ་མ�ན་ི་འེལ་བ་ར་ཡོད་ལ་མོས་མ�ན་་�འི་ཐག་
གཅོད་དེ་དོན་འས་ན་པ་བཟོ་ཆེད་ཆིངས་ཡིག་ཆེན་འདི་བཞག་པ་ཡིན། བོད་དང་་ནག་སོ་སོས་ད་་
དབང་འ�ན་ེད་བཞིན་པའི་མངའ་ལ་ཁག་གི་ས་མཚམས་ལ་བི་བར་་�། ཤར་ངོས་ས་ལ་ཚང་མ་
་ནག་དང་།



.

�བ་ངོས་ཚང་མ་ཐེ་�མ་མེད་པར་བོད་ཆེན་པོའི་མངའ་ངས་རེད། �ས་འདི་ནས་བང་ོགས་གང་�ང་
གིས་གཞན་ཐོག་བཙན་ོལ་དང་། ས་ེ་འོག་འ�ན་་�་མིན།དོགས་པ་ཡོད་པའི་མི་གཅིག་འོར་བ་ཡིན་
ན། (ག�ང་སོ་སོས་)འ�ན་བང་ས་ཏེ་རང་ལ་ལ་ིར་གཏོང་་�། ད་ཆ་ལ་ེ་གཉིས་ིས་ཆིངས་
ཡིག་ཆེན་པོ་བཞག་ེ་མ�ན་འེལ་�ང་ཡོད་པར་བེན་�ང་འ�ལ་ལམ་ིང་པ་དེ་�་བ�ད་ར་ཡང་
གནས་�ལ་གཏོང་རེས་�ན་མ�ད་དགོས་ངེས་ཡིན་པས། ཞང་དབོན་བར་ཞི་མ�ན་ི་ཆེད་ཕན་�ན་མཛའ་
བེའི་གནས་འིན་གཏོང་ལེན་ེད་མཁན་ཕོ་ཉ་ཁག་གཏོང་རེས་ངེས་པར་དགོས་འ�ག། ་�ས་ི་�གས་
ོལ་ར་་བོད་ི་ས་མཚམས་འཇང་�ན་ལ་ཟེར་བའི་གཤམ་དེར་་ཇི་ེད་ག་གས་ལ་ོད་ལེན་་
དགོས། �་ཡི་ང་རི་མཚམས་ལ་་ནག་གི་ལས་ཚན་པ་�ས་བོད་ི་ཕོ་ཉ་�ར་ེ་ལེན་ས་ཏེ་དེ་ནས་བང་
ཁོང་�ས་ཉེར་འཁོར་ཚང་མ་འ�ལ་�་ཡིན། དེ་ནས་འཇང་�་ཡི་ལ་བོད་པ་�ས་་ནག་གི་ཕོ་ཉ་ངོ་འད་
དང་། མ�ན་ེན་ཆ་ཚང་འ�ལ་�། ཞང་དབོན་ི་བར་མ�ན་འེལ་བཟང་བའི་ོལ་ར་ོགས་གཉིས་ཀའི་
ཕོ་ཉ་�ས་ཕན་�ན་ཆེ་བོད་དང་�ས་བར་་�།ལ་ེ་གཉིས་ི་བར་�་བ་དང་ཐལ་འ�བ་མི་ལངས་པ་
དང་། ཕན་�ན་ི་བར་འཇིགས་ང་མི་ེད། ད�་ཞེས་པའི་�ག་ཙམ་མི་། ས་མཚམས་�ང་དམག་�ས་ོ་
གཡེང་དང་། འཇིགས་ང་མེད་པར་གནས་ཏེ་རང་ས་དང་། ཉལ་སར་བཟོད་བདེར་གནས་པ་དང་། དགའ་
ིད་ི་དགེ་མཚན་ལ་ལོངས་ད་དེ་མི་ལོ་ི་ག་གི་བར་གནས་པ་་�། གནས་�ལ་དེ་ན་ི་ན་
�གས་ཉི་མ་དང་་བས་གསལ་བར་ས་པའི་ས་ལ་ན་ལ་བ་པ་བཟོ་�། བོད་མི་མས་བོད་ལ་དང་
་མི་མས་་ལ་སོ་སོར་བདེ་ིད་ི་དཔལ་ལ་གནས་པ་་�་བཅས་ོ་མ�ན་ི་ཆིངས་ཡིག་འདིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བོད་དོན་དེ་མས་ལ་འར་ོག་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་བའི་ད་�་ནང་པའི་དཀོན་
མཆོག་ག�མ་དང་། འི་�བ་ཆེན་འ�ས་པ། ཉི་་གཟའ་ར་དང་བཅས་དཔང་པོར་བལ་ཏེ་གསོལ་
འདེབས་ས་ཡོད། དེ་བས་སེམས་ཅན་མས་ནས་ག་བཙག་ཏེ་དམར་མཆོད་�ལ། དམ་བཅའ་ངས།
ཆིངས་ཡིག་ལ་བ་ོར་གཏན་འབེབས་ས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་�་�ང་ནས་བི་
མེད་ས་པ་ཡིན་ན། ་བོད་�་འས་ས་ཡོད་ང་། ོགས་གཞན་ིས་དེ་ལ་ོལ་བོག་གི་ལག་ལེན་ཅི་
འ་ས་�ང་། དེ་�་ཆིངས་ཡིག་ལ་བི་མེད་ས་�ལ་ི་ོན་འ�གས་་�་མིན། གསལ་བོད་ས་ཡོད་
པ་ར་ལ་པོ་དང་ོན་པོ་ན་ས་སོ་སོས་མནའ་བལ། མོས་མ�ན་་ཞིབ་ས་པའི་ཡིག་ཆ་གཏན་
འབེབས་ས་ཏེ། ལ་པོ་གཉིས་ིས་དེ་དག་ལ་སོ་སོའི་ལ་ཐམ་བ�གས་ཡོད། མོས་མ�ན་ི་ཡིག་ཆ་དེ་
�་ལག་ལེན་ེད་ཆེད་ོན་ཆེན་�ར་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ད་ཡོད་པ་ར་ཁོང་�ས་རང་རང་གི་མིང་
གས་བཀོད། འ་ཡ་ཁག་ལ་ེ་སོ་སོའི་ལ་ཁང་གི་ཡིག་ལམ་ཁོངས་བཞག་ཡོད། ཅེས་གསལ། ་ས་



ཇོ་ཁང་གི་ཐོག་ཚད་གཉིས་པའི་ང་ལ་ངའི་གཟིམ་�ག་དེ་�་ཡོད། ག�ག་ལག་ཁང་དེའི་ེང་ཐོག་ལེབ་ལེབ་
རེད། དེ་ནས་ཁང་པ་ིངས་ཙམ་མིན་པར་དེའི་འོག་ལ་ོམ་ས་ཡོད་པ་�་མཐོང་གི་འ�ག། གཟིམ་�ག་གི་ོ་
ོགས་ེ�་ང་ནང་ནས་�གས་ཁང་ེ་བ་དེ་དང་། དགེ་འ�ན་�ས་ཉིན་གང་ཞལ་འདོན་གནང་བ་དེ་ལ་་
�བ་ི་འ�ག། དགེ་འ�ན་དེ་�་�ས་ག་�་ན་ོད་བཟང་པོ་དང་། སོ་སོའི་ལས་དོན་ོར་མོས་བོན་ཆེ་བ་
ཤ་ག་འ�ག།། ཤར་བ�ད་ི་ེ�་ང་ནས་མཐོང་ང་མི་འ་བ་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་འོག་�་�གས་ཁང་གི་
ོ་འི་ནང་དང་རང་དང་འ་བའི་བན་�ང་མང་པོ་འ�་འ�མས་ས་པ་དེར་་�བ་ི་འ�ག། ཁོང་�ས་ེད་
མོ་ེས་པ་དང་། བས་རེ་འ�གས་པ་བབ་པར་་�ས་ང་ཡ་མཚན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།ང་ཧ་ཅང་ལོ་�ང་�ས་
ང་�ལ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་མཐོང་རེས་ངས་འོག་གི་�གས་ཁང་ལ་མངོན་�ང་ས་ཏེ་འ�ོ་�ས་ངས་ག་རེ་
མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དེ་�ར་ཡིད་ཆེས་ེད་ཁག་པོ་�ང་། དང་པོ་ནས་ཁོང་�ས་ེད་དགོས་པའི་ཞལ་འདོན་མ་
བཏོན་པར་ཁ་གདངས་འདོད་མེད་པ་་�འི་ངང་ནས་ོན་ལམ་དེ་�་གཞས་ལ་གཏོང་གི་འ�ག། མང་པོ་
ཞིག་གིས་དེ་ཡང་མ་ས་པར་�ས་�ད་གང་ཚང་གི་རིང་ེད་མོ་ེས་དེ་བད་�ས་ཡང་ཡང་འ�གས་པ་
བབ་ེ་སོ་སོར་ཕོར་པ་ཨམ་ཕག་ནས་བཏོན་ཕན་�ན་ི་མགོ་ལ་བ�་རེས་ས་པའི་ང་�ལ་དེས་ེན་
ིས་རང་གི་སེམས་ལ་མ་ོག་ཡ་མཚན་ཞིག་ཤར་�ང་། ོགས་གཅིག་ནས་བས་ན་་གཞོན་དེ་�་ཧ་
ཅང་ེན་པ་རེད་བསམས་པ་དང་། ོགས་གཞན་ནས་ངས་ཁོང་�ར་ཡིད་ོན་མ་ས་ཐབས་མེད་ཆགས་
སོང་། ཁོང་�འི་སེམས་ལ་འཇིག་ེན་པའི་ཞེན་ཆགས་གང་ཡང་མེད་པ་་�་ཞིག་འ�ག། དེ་ར་ཡིན་ང་
ཁོང་�ས་འ�གས་འ�ངས་ེད་�ས་ངའི་སེམས་ལ་འཇིགས་ང་ེས་ཏེ་ཡར་ལོག་ིན་པ་ཡིན། གཟིམ་
�ང་དེའི་ནང་ནས་�བ་ོགས་ལ་�ོང་གི་ོམ་ར་མཐོང་གི་འ�ག། དེ་ནི་་བདེ་ཤོས་དང་། ངོས་རང་དགའ་
ཤོས་ེད་པ་དེ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ོམ་ལ་ངས་དངོས་གསལ་དོད་པོར་མ་བས་པར་གལ་ེ་་དགོས་ི་
ཡོད། གལ་ིད་�་འའི་ང་མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་�ས་མ�ན་ོགས་ལ་�གས་ཡོང་ེ་ག་འཚལ་བ་རེད།
ངས་ཡོལ་བའི་སེང་ནས་ནག་ཅན་མི་དང་འ་བར་གབ་ེ་་�བ་ི་ཡོད། ངས་ཇོ་ཁང་ལ་ཐེངས་པོ་དང་
གཉིས་པར་ོད་བས་རང་ལོ་བ�ན་བད་ཡིན། ངས་ཞབས་འེན་ཆེན་པོ་གཅིག་�ས་ཡོད། གཤམ་�་མི་
འབོར་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མཐོང་ེན་སེམས་མི་དགའ་བ་ཆགས་�ང་། དེ་ཁར་ངས་ཡོལ་བའི་སེང་ནས་
�གས་བབ་ེ་མགོ་ིར་བཏོན་པ་ཡིན། དེས་ང་ོ་མ་�མས་པར་ེ�་ང་གི་འོད་དཀར་ཞལ་ང་ལ་མི་
མང་པོས་ད�ལ་ས་ལ་ག�གས་ཏེ་ག་འཚལ་བའི་མགོ་ལ་ངས་ཁ་ནས་མཆིལ་མ་གགས་པ་ན་ི་
འ�ག། དེ་ེ་�་ལའི་་མ་ན་གཞོན་དེས་ིག་ལམ་�ང་ོམ་ོར་ངས་བོན་ེད་�བ་པ་དེ་ལ་དགའ་པོ་
�ང་། ངོས་གཤམ་ི་ོམ་སར་བ་�ར་དགའ་པོ་ཡོད་པས་ཤིང་གི་མེ་མདའ་�ང་�ང་ཞིག་མཐོང་བ་དེ་ཀར་
ཞབས་�ས་གཅིག་དེ་ཉོ་བར་བཏང་པ་ཡིན། གནས་བོར་བ་�ས་དད་འ�ལ་�ས་པའི་ད�ལ་ནས་དེའི་རིན་
ད་པས་མ་ཚད། བས་འགར་རང་ལ་དགོས་ེད་ི་དོན་�འང་དེ་ལ་བེད་ོད་ེད་ི་ཡོད། གང་ལགས་



ཟེར་ན། ག�ང་ོལ་ངས་ད�ལ་ི་ལག་ལེན་ས་མི་ཆོག་པ་རེད། དངོས་དོན་ས་ན་དེང་སང་ཡང་ངས་
ད�ལ་ི་འགན་འར་ེད་ི་མེད། ངའི་འབབ་ཡོང་དང་འ�ོ་སོང་ཚང་མ་་ེར་ཡིག་ཚང་གིས་དོ་དམ་
ེད་པ་རེད། ཇོ་ཁང་ལ་ོད་རེས་བཞིན་རང་ལ་དགའ་ང་ཡོང་ས་ཞིག་ནི་གཟིམ་�ང་གི་གད་པ་�་ཉེ་�ོགས་
གསར་�་བཟོ་�འི་གོ་བས་ཐོབ་པ་དེ་རེད། འཆར་ཅན་ར། ངའི་དལ་ོད་ི་�ས་�ད་ཚང་མའི་རིང་ཁོང་
�་དང་གཤིབ་འེལ་ེད་ི་ཡོད་ཙང་། ངོས་དེ་ནས་ཐོན་འ�ོ་�ས་ཁོང་�་སེམས་པ་ོ་པོ་ཡོང་གི་འ�ག། ལོ་
གཅིག་(ང་ཇོ་ཁང་འ�མ་ལ་ཡོད་�ས )ལོ་་མ་ང་དང་�ག་འད་ས་ཏེ་�ོགས་པོ་བཟོས་པའི་མི་ཁ་ཤས་
མཐོང་སར་མེད་པ་དེ་ན་�ང་། ངས་ཁོང་�ང་ར་ཡང་�ག་འདོད་ཆེན་པོ་ས་ང་། ཁོང་�ར་ག་རེ་�ང་
ཡོད་དམ་མ་ཐེ་�མ་ཡོང་གི་འ�ག། གད་པ་གཅིག་རང་ག་བད་པ་དེ་ལ་གནས་�ལ་ག་རེ་�ང་སོང་
ཞེས་ིས་པ་ཡིན། གད་པ་གཞན་བ�་ཀ་ན་ཁག་ཕོག་ཏེ་ིར་འ�ད་གནང་སོང་ཞེས་བཤད་�ང་། ་ལོ་ངས་
ཇོ་ཁང་ནས་ཐོན་ེས་གད་པ་དེ་�ས་ངའི་གཟིམ་�ང་གི་གནམ་ོ་ནས་མར་འཐག་འད་ས་ཏེ་གསེར་ི་
མཆོད་ཀོང་གིས་མ�ན་་ཆས་་�གས་བས་འེར་ས་པ་ཡིན་འ�ག། ངས་མཉམ་གཤིབ་ས་པའི་མི་
དེ་འ་�ང་བ་རེད། ་ས་ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཉིན་མོ་མཐའ་མ་དེ་ལ་མཛད་ོལ་མང་པོ་ཞིག་ག�ག་ལག་
ཁང་གི་ི་ལ་�གས་པ་རེད། དང་པོ་་ས་ིང་པའི་བར་བོར་ལ་མ་འོངས་པའི་སངས་ས་མས་པའི་་
བན་ཆེན་པོ་གཅིག་སེར་ེང་དང་བཅས་གདན་འེན་�ས་ཡོང་། ་ས་ཡོངས་ོགས་ི་མཐའ་ལ་ིང་
བོར་ཟེར་བ་རེད། དེང་སང་དེ་་དམར་ི་�གས་ེས་ལ་སར་ཡར་ས་བཏང་ེ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་
�ལ་ཐོས་�ང་། �ོང་ེར་ནང་ཇོ་ཁང་གི་ོགས་མཚམས་ལ་ཡོད་པའི་བར་བོར་ནི་ད་འང་ཡོད་�ད་
འ�ག། ོན་�་ིང་བོར་ི་་ོན་ཚང་མར་གནས་བོར་བ་མང་པོས་ལམ་ག�ང་རིང་པོ་ཆ་ཚང་ཐོག་
དད་བོན་ཆེན་པོས་བང་ག་འཚལ་ི་འ�ག། ལ་བ་མས་པའི་་བན་དེ་བར་བོར་ལ་གདན་འེན་
�ས་ཚར་བ་དང་། མི་འི་�གས་ལ་སོགས་ི་འ�ན་བ�ར་ེད་ཉེར་ཡོད་པ་དེ་ལ་ལ་མིས་་འདོད་ེད་
བས་འ�ལ་བོད་ི་ཟང་ཟིང་གང་འཚམ་�ང་སོང་། ད་མོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཁོངས་ལ་་�གས་དང་མི་
�གས་དེ་�་མི་མང་ལ་དགའ་ོ་ཡོང་བའི་ཆེད་�་རེད། ོན་ལ་ཐོན་ཡོང་པའི་་དེ་�ར་ཞོན་མཁན་མེད་པ་ཤ་
ག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་�་(་སའི་�བ་བ�ད་)གདན་ས་འས་�ངས་ི་ཕར་ོགས་ནས་ོད་གཏོང་ས་
ཏེ་ཆིབས་གཡོག་དང་། ད་མོ་་མཁན་མང་པོས་་དེ་�་་སའི་ལམ་ག�ང་ལ་དེད་གཏོང་ས་པ་རེད། ་
དེ་�་མ་འོར་གོང་ཙམ་ལ་�གས་མཁན་མི་འི་གཤོག་ཁག་གཉིས་ཀ་�ས་གཅིག་ལ་འོར་བས་ཟང་ཟིང་
ན་�་བཟོས་སོང་། ལོ་གཅིག་འ�ན་བ�ར་ེད་མཁན་་པ་ཁག་ཅིག་གིས་�ག་ཡོང་མཁན་ི་་ཁ་ཤས་
ི་ག�ག་ཟིན་ཏེ་བཀག་པའི་ཡོང་ེན་ངན་པ་གཅིག་�ང་འ�ག། �གས་ལ་འ�ན་བ�ར་ཚར་མ་ཐག་�་ི་
བ་མཁན་པོས་ོད་ངན་དེའི་ོར་�གས་དོགས་ཡོད་པ་དེ་�ར་ོན་འ�གས་གནང་བ་རེད། མི་དེ་�་མང་བ་
ངའི་ཡབ་གཞིས་ི་ཞབས་ི་ཡིན་འ�ག། ཁོང་�ར་བཀའ་ཉེས་གཏོང་ཉེར་ཡོད་པ་གོ་ེ་རང་ལ་ོ་ཕམ་ཆེན་



པོ་�ང་། མཐའ་མ་ངས་ཉེས་ཅན་�འི་དོན་�་དགོངས་སེལ་�ས་པ་ཡིན། ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དགའ་ོན་ི་
མ་པ་ཁ་ཤས་ནས་་སའི་མི་མང་ལ་དོ་ཕོག་གང་འཚམ་�ང་བ་རེད། ་སའི་འ�ན་ོང་འགན་འར་དེ་
ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དོ་དམ་ེད་མཁན་འས་�ངས་�གས་ཆེན་ི་ད�་འིད་་ིས་ིས་བཞེས་གནང་ེ་
དགོན་པའི་ལས་ེའི་ཁོངས་ནས་ཞལ་ངོ་ན་ས་དང་། བོར་�ང་བ་བ་ོབ་ེ་ཚན་གཅིག་བཅས་བཟོས་
ེས་བི་མེད་ེད་མཁན་�་�ང་ལ་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་གཏོང་བ་རེད། �ོང་ནང་གི་གཙང་་དེ་ནི་་ིས་དོ་ནན་
ཆེན་པོ་གནང་པའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན་པར་བེན་ལོ་ར་�ས་�ས་བས་དེར་་སའི་ཁང་པ་དེ་�ར་
དཀར་ི་གཏོང་བ་དང་། ལམ་ག�ང་ཁག་གཙང་ཐག་ཆོད་བཟོས་ཡོང་། ང་ིས་པའི་�ས་རང་ལ་གལ་ཆེ་བ་
ཞིག་ནི་་ོལ་ི་ཁ་ཟས་(བཞེས་ོ)བཟོ་བ་དེ་རེད། ལོ་ར་�ས་ཆེན་ཡིན་རེས་བཞིན་ངའི་གསོལ་དཔོན་
མཁན་པོས་བཟོ་དིབས་ད་མཚར་ཆེ་བའི་ཁ་ཟས་ཕོན་འབོར་ཆེན་པོ་མར་འི་ནང་བེག་གནང་མཛད་
ཡོང་། ལོ་གཅིག་ངས་ཁ་ཟས་བེག་�་ཐག་བཅད་ེས་བཟོས་པ་ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་�ང་སོང་བས་ངས་
རང་གི་ལག་ལ་དེ་ལ་མོས་པ་ཆེན་པོ་ས་ཏེ་གསོལ་དཔོན་མཁན་པོར་ཉི་མ་ེས་མར་ང་ཡང་བར་ཁ་ཟས་
བཟོ་བར་ཡོང་གི་ཡིན་�ས་པ་ར་གསོལ་ཐབ་ལ་ིན་ཏེ་ཁ་ཟས་བཟོ་བས་�མ་བཏོན་པ་དེ་གསོས་པ་ཡིན་
པ་དང་། ཚ་པོ་ཡག་པོ་མེད་པས་བེག་ོད་ནང་ཁ་ཟས་ེན་པ་�གས་པ་དེ་ཀར་མེ་རི་ནང་བཞིན་འབར་ཏེ་
ངའི་ལག་ངར་གཡས་པའི་ང་ལ་�མ་ཁོལ་མ་བོས་པ་དང་�ས་གང་ེས་སོང་། བས་དེའི་ངའི་ན་ང་
ག�་ཆེ་གང་�ང་བ་ར་ས་ན། མ་ན་ལོ་ན་ཙམ་ཡིན་པ།



.

་ཐ་མང་པོ་འཐེན་མཁན། ལས་་པོར་དགའ་�ར་མི་ེད་པ་དེས་དོག་པའི་ིས་མ་འ་པོ་ཞིག་ངའི་ལག་
ངར་ང་ལ་�ང་སོང་། �ན་གཏན་ཁོང་སེམས་ང་ིད་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ང་བས་དེར་ཁོང་སེམས་
འ�གས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆགས་འ�ག། ཁོང་གི་་ག་ང་ལ་་ཐག་འགོས་པ་དང་། ་ང་ནས་འན་་
ཐོན་པ། འབར་ཚག་གིས་གང་བའི་གདོང་དེ་ལ་མི་ིད་པའི་མ་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བེན་ཁོང་གད་མོ་ོང་
མཁན་འ་པོ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ངས་ན་ི་འ�ག། �ས་ཆེན་ཚང་མའི་ནང་བོད་་བ�ན་པའི་�ས་པ་གཅིག་
ལ་འགོ་འ�གས་ཏེ་བ�ན་ག་གཅིག་གི་རིང་ནོར་�་ིང་ཀར་ཞོ་ོན་ཞེས་པ་་མོ་བ་ཁག་གིས་འབ་ོན་
ེད་པ་དེ་ལ་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། དེ་�་བོད་ས་མང་པོ་ནས་ཡོང་བའི་�་གཞས་གཏོང་བ་དང་་མོ་འབ་
མཁན་ཕོ་མོའི་གཤོག་ཁག་�་རེད། གས་སེར་པོའི་ི་དང་ཉེ་འ�མ་ལ་ོ་བཅལ་བཏིང་བའི་དཀར་ཞལ་
ང་ལ་ཁོས་�ས་་མོ་འབ་ཡོང་། དེའི་ནང་གི་ཁང་བའི་ེང་འལ་མཁོའི་ཆེད་�་བབ་པའི་ཁང་ོམ་དེ་
ནས་ངས་་མོ་འབ་�ས་ད་མོ་བས་པ་ཡིན། ད་མོ་་མཁན་གཞག་ི་�ལ་ལ་ག�ང་ཞབས་ཁག་
དང་མཉམ་�་མ་�་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་�ས་�ས་ཆེན་དེའི་བས་ན་བཟའ་དང་ན་བ�ར་གནང་ན་
ཡང་། དེ་ནི་ནོར་�་ིང་ཀའི་ཞབས་�ལ་གད་པ་�འི་དགའ་ང་ཆེ་བའི་�ས་བས་དེ་ཡིན་པས། �ས་ཆེན་
དེའི་ཉིན་མང་གོང་�ས་ན་དང་འར་བོན་ལ་མ་འ�མས་པར་ོན་ཆས་ན་ཆས་འདོད་མོས་ཆེན་པོ་ེད་
པའི་�་�་བཅས་གཡར་ལེན་ས་པ་དེ་�་ངོམས་ོན་ི་ཆེད་�་ཡིན་འ�ག། གད་པ་རེ་རེས་དཀར་ཡོལ་ི་
ོད་ཁོག་ནང་བ�ག་པའི་མེ་ཏོག་འ�ན་བ�ར་ེད་སར་�ལ་བིགས་མ�ན་བོད་ས་པ་དེ་སོ་སོས་
དགའ་ང་གིས་བ�ག་པའི་�ས་དེ་ཡིན་པ་རེད། ངའི་ཞབས་ཁོངས་གད་པ་གཅིག་གིས་ོབས་པ་ཆེན་པོས་
་མོ་གཞན་དང་མི་འ་བ་གོན་ཡོང་བ་དེ་ངས་ནམ་ཡང་བེད་པ་མི་འ�ག། ་མོ་དེ་ལ་སི་ཤན་དམར་པོའི་
ཆག་པ་རིང་པོ་གཅིག་བཏགས་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་ང་ལ་མ�ས་པོ་ཡོང་ཆེད་ཁོང་རང་གི་མཇིང་པ་དང་ད�ང་
པའི་བར་ལ་འཛར་བ་བཟོས་འ�ག། བོད་མི་དམངས་�ས་ང་་མོ་འབ་པ་ཁག་པ་བ་བར་ཡོང་བ་རེད།
ག�ང་ཞབས་དང་མི་ག་�ར་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཁོང་�ར་དམིགས་བསལ་ི་ོད་ས་བཟོས་མི་འ�ག། ཁོང་
�ས་ད་མོ་དེ་�་་བ་གཅིག་�་མིན་པར་ག�ང་ཞབས་ཆེ་ཁག་�འི་ན་བཟའ་གཟབ་འོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་
�ར་ཡང་་འདོད་ེད་ི་ཡོད་འ�ག། གཞན་ཡང་ཕོ་ང་གི་གས་རི་སེར་པཽའི་ཉེ་འཁོར་ཁོང་�ས་བང་
ག་འཚལ་པ་དང་། ལག་པའི་མ་ཎིའི་འཁོར་ལོ་བོར་བའི་�ས་བས་ལ་ལོངས་ོད་ས་པ་རེད། མ་ཎའི་
འཁོར་ལོ་གཅིག་ལ་མ་གཞི་ོ་ོར་(ཤིང་གི་་བར་བིགས་ཡོད་པ་དེ་)ལག་(གཡས་)པས་བོར་ིན་མ་
ཎི་འེན་ོལ་ཡོད། ་ས་བ་མིན་པའི་བོད་པ་མང་པོ་ཡོང་རེད། དེ་�འི་�ལ་བོད་ཤར་ཁམས་ནས་ཡིན་པ་་
རིང་པོ་ས་མ་བས། སི་ཤན་དམར་པོས་འཆིང་བབ་ཡོད་པའི་ཁམས་པ་དང་། བལ་པོ།ོ་ོགས་འས་



ོངས་ི་�ང་པ་དེ་�འི་དིལ་ལ་ཞིང་པ་དང་། འོག་པ་གགས་�ང་ལ་མ་ཙམ་ཡོད་པ་�ང་ཡང་
འ�ག། བོད་མི་�ས་(ད་མོའི་�ས་དེའི་རིང་)དགའ་པོ་ིད་པོ་གཏོང་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་ི་གོམས་གཤིས་
རང་རེད། ང་�་ནི་་ཆེའི་བསམ་ོགས་ི་ཆ་ནས་མི་ཧ་ཅང་ེམས་�ང་ཤ་ག་ཡ�ིན། འབ་ོན་དེ་�ར་་
ཆེད་དགེ་འ�ན་པ་ཁ་ཤས་ིས་ཆས་བ�ས་པ་བཞེས་ཏེ་ཕེབས་ཡོད་�ད་འ�ག། དེ་ནི་་སའི་ིམས་དང་
འགལ་བ་རེད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་དགའ་ིད་ི་�ས་བས་ད་མོ་་མཁན་�ས་འབ་ོན་དེ་�འི་རིང་ས་ལ་
བད་དེ་མཐོང་�ལ་ོར་ད་ཆ་ཤོད་རེས་ས་པ་རེད། ཕོ་མོ་སོ་སོས་ིང་ཀའི་ཞལ་ལག་དང་། ཇ་ཆང་
འེར་ཡོད་པ་དང་སོ་སོའི་འདོད་པ་ར་འ�ོ་པ་དང་ོད་པ་གང་�ང་ེད་ི་འ�ག། ཨ་མ་ན་གཞོན་�ས་�་
�་མ་འར་ལ་�་མ་ནས་འོ་མ་འ�ང་བ�ག། �་�ས་ཕར་�ག་�ར་�ག་དང་། ད་ཅོར་བབ།གད་མོ་
བགད་པའི་�་ལ་ཆས་ཡ་མཚན་དང་། བག་མདངས་ཆེ་བ་ོན་པའི་འབ་མཁན་གསར་པ་རེ་ཐོན་ཡོང་
བས་ཁོས་�ས་འག་ཙམ་མཚམས་བཞག་ེ་མིག་ཆེན་པོ་དེ་�ས་བ་གི་འ�ག། འབ་ོན་དེ་ལ་་
མཁན་གཅིག་�ར་ཡོང་པ་ོ་ན་གདོང་གི་མདངས་ོ་འ་བ་དེ་ལ་འ�མ་མདངས་གཅིག་གསར་�་�ང་བ་
དང་། ོ་བོ་ཁ་ཤས་ིས་ད་ཙམ་ད་ཆ་ཤོད་རེས་མཚམས་བཞག་ཡོང་། དེ་ནས་གནས་�ལ་ཚང་མ་ར་
ནང་བཞིན་ཆགས་པ་རེད།�ས་བས་དེ་�འི་རིང་རི་བ�ད་ནས་དགའ་ང་ིད་པའི་ག་པ་བསིལ་པོ་བབ་
པའི་སེང་ནས་ཉི་མ་ཡང་�བ་སོང་། འབ་མཁན་�ས་འ་ལད་འདོག་རེས་ེད་པའི་�ས་གཅིག་�འི་བས་
ད་མོ་་མཁན་ཚང་མས་དོ་ང་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག། དེ་ཡང་འབ་མཁན་�ས་་ཆས་ོན། ག�ང་
ཞབས་ཆེ་ཁག་གི་ན་བཟའ་གཟབ་འོར་ཆེ་བ་ས།གནས་�ང་ཆོས་ོང་གི་འ་ཡ་གཅིག་ང་ཐོན་ཡོང་ེ་
ཚང་མ་གད་མོ་ཤོར་བ་བཟོས་སོང་། ལོ་རེའི་�ས་ཆེན་ད་པར་ཅན་གཞན་པའི་ཁོངས་བོད་་ག�མ་པའི་
�ས་བད་ལ་ཆོས་�ང་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོའི་�ས་བཟང་དེ་ལ་ཁེལ་བ་དང་། དེའི་ཉིན་ག�ང་ཞབས་�ས་
ན་བཟའ་དར་ཆས་བཞེས་པ་དང་། ངོས་ེ་ཕོ་ང་ནས་ནོར་�་ིང་ཀར་ོ་�གས་ེད་པའི་�ས་དེ་རེད། བོད་
་་པའི་�ས་བཅོ་འི་ཉིན་མོ་འགོ་�གས་ཏེ་བན་�ང་གསོལ་མཆོད་འཛམ་ིང་ི་བསང་ཟེར་བ་བ�ན་
གཅིག་རིང་�ང་བི་ེད་བས་དགེ་འ�ན་དང་ག�ང་ཞབས་མེད་པར་་སའི་ཕོ་མོ་ཕལ་ཆེར་ིས།། (
གཙང་�འི་ཉེ་་འ�མ ) ིང་ཀ་ཚང་མར་བསང་མཆོད་དང་། དགའ་ོན་གཞན་་ོལ་འ�ག། དེ་ལ་ཡོང་
མི་དགོས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ིས་ཆས་གོས་བ�ས་མ་ོན་ནས་ཏན་ཏན་ིན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ི་འ�ག། དེ་
ེས་བོད་་བ�་པའི་�ས་ཉེར་་ལ་བོད་ི་ནང་པའི་�བ་མཐར་དག་ཐེར་དང་། དགེ་�གས་པའི་དགོན་ེའི་
ོལ་གཏོད་མཛད་མཁན་འཇམ་མགོན་�ང་ཁ་པའི་གཤེགས་མཆོད་ི་�ས་ཆེན་ཁེལ་བས་ད་པར་ཅན་ི་
མཆོད་འ�ལ་ེད་པ་རེད། དེ་�བ་བོད་ས་ཡོངས་ོགསལ་ང་�་འེར་བ་དང་། ཁང་ཐོག་སོགས་ལ་མཆོད་
མེ་�ངས་མེད་བིགས་འ�ལ་ེད་ི་འ�ག། དེའི་ཉིན་ད�ན་ཁའི་ནམ་�ས་�གས་དགོས་ི་ཡོད། ་གོང་
མས་(ེ་ཕོ་ང་ལ་)�་�ལ་དང་བཅས་ཕེབས་ེས་ཁོང་རང་གི་�གས་འདོད་ར་ནོར་�་ིང་ཀར་ིར་ལོག་



གནང་གི་ཡོད་འ�ག་པ་ངས་ང་རང་གི་ལོ་�ད་ལ་བེབས་ན་དེ་ནང་བཞིན་་འདོད་�ང་། གཞན་ཡང་ལོ་
རེ་�ས་བས་མི་འ་བ་སོ་སོར་འཇིག་ེན་པའི་�ས་བཟང་མང་པོ་ཡོང་བ་རེད། དཔེར་ན། ་བ་དང་པོའི་ནང་
་ཉོ་�ང་འ�ས་�གས་ོལ་ཞིག་འ�ག། དེ་དང་འ་བར་ོན་ཁའི་བས་ང་ཐང་ནས་འོག་པ་མང་པོས་
གཡག་་དེད་ཡོང་ེ་བཤན་པར་�ང་བ་རེད། ང་ནི་དེ་�ས་ཧ་ཅང་སེམས་ཽ་པོ་�ང་ེ་སེམས་ཅན་�ས་མེད་
དེ་�་ོག་གཅོད་པའི་བཤས་རར་འ�ོ་བ་དེ་སེམས་ལ་མ་བཟོད་མ་�བ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ཡང་ཡང་ནོར་�་ིང་
ཀའི་བ་ཽགས་ནས་སེམས་ཅན་འིད་དེ་ོམ་ལ་�ང་བར་འ�ོ་བ་མཐོང་�ས་ཞབས་�ལ་གཅིག་དེ་�་ཉོ་བ་
དང་ོག་བ�་བར་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་འ་ེད་ིན་སེམས་ཅན་དེ་�འི་ོག་བབ་�བ་པ་�ང་། ལོང་མང་
རིང་སེམས་ཅན་ི་ག་གཅིག་ཙམ་དང་ཕལ་ཆེར་དེ་ལས་མང་བའི་ོག་བབ་�བ་པ་�ང་ཡོང་པར་ཆ་
བཞག་གི་ཡོད། ངས་དེ་�འི་ོར་བསམ་�ས་ཧ་ཅང་ོད་པ་ིང་པོ་ཡོད་པའི་�་�ང་དེས་མཐའ་མར་དགེ་བའི་
་བ་གང་འཚམ་ཞིག་ས་འ�ག་མ་པའི་ངེས་ཤེས་ང་ཡོང་གི་ཡོད།



.

ལེ�་ག�མ་པ། བཙན་ོལ་ི་�ང་འ�བ།

༡༩༥༠ལོའི་་མོ་འབ་ོན་�ས་ཆེན་�གས་པའི་ཉིན་མ་གཅིག་གི་གོང་ནོར་�་ིང་ཀར་ངས་གཟིམ་ོད་
ནས་ིར་ཐོན་�ས་ངའི་ང་འོག་གི་ས་ཆ་གཡོ་འ�ལ་ེད་པ་དེ་�ར་�ང་། ས་གཡོས་དེ་ར་ཆ་ཁ་ཤས་རིང་
བབ་སོང་། དགོང་མོ་ི་པོའི་བས་ངས་མ་ཉལ་གོང་འཆར་ཅན་ལག་པ་འ�་�ས་ཞབས་�ལ་གཅིག་དང་
མཉམ་�་ད་ཆ་ཤོད་ི་ཡོད། �ས་ཁང་དེ་�་ངའི་གཟིམ་�ག་ནས་�ག་འདོམ་ཁ་ཤས་ི་སར་ཁང་�ང་
ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ས་གསོས་བབ་�ས་ང་ི་ལ་ཡོད། དང་པོ་དེར་ཡང་ས་གཡོས་གཞན་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་རེད་བསམ་�ང་། བོད་ི་ས་འོག་གཏིང་ནས་འ�གས་བས་ས་གཡོས་བབ་པ་བདེ་པོ་ཡོད་�ད་
འ�ག། དེ་ཏན་ཏན་རང་�ང་སོང་། གཟིམ་�ག་ལ་ིན་པ་དང་ིག་པའི་ེབས་ལ་་ཐང་བམ་པ་ཁ་ཤས་
ོག་ོག་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ངས་མཐོང་�ང་། བས་ཤིག་ེ་ཕོ་ང་གི་ཐོག་བེགས་བ�ན་པའི་ེང་གི་
གཟིམ་�ང་ལ་ང་ཡོད་�ས་ས་གཡོས་བབ་པ་ན་མ་ཐག་�་ངའི་སེམས་ལ་ཞེད་ང་ཆེན་པོ་�ང་། བས་
དེར་ཉེན་ཁ་དངོས་གནས་མེད་པ་ནི་ནོར་�་ིང་ཀའི་གཟིམ་ཁང་ཐོག་བེགས་གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་�་
རེད། གང་ར་དེ་བས་ཐག་རིང་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་དངངས་བེད་པའི་དིང་་གཅིག་བབ་སོང་། ར་
ཡང་ངོས་ི་ལ་ཐོན་པ་དང་། གད་པ་མང་པོས་ེས་འངས་ས་ཏེ་ང་�ས་ནམ་མཁར་་�ས་དིང་་ཆེན་པོ་
ཁ་ཤས་གཅིག་མ�ག་གཉིས་མ�ང་བབ་སོང་།དེ་�་མེ་ོགས་མང་པོ་ེབ་གཅིག་ལ་བབ་པ་འ་པོ་གོ་
�ང་། ས་གཡོས་དང་དིང་་གཉིས་ཀ་མེ་ོགས་བབ་པར་བེན་ནས་�ང་བ་ཡིན་ན། དེ་�་བོད་ག�ང་�ང་
དམག་�ས་མེ་ོགས་�ད་་ས་པ་་ཡིན་བསམ་�ང་། ོན་བོམས་དིང་་�མ་�་ནས་བཞི་བ�་བར་
བབ་པ་ཚང་མ་ང་ཤར་ི་ོགས་ནས་ཡོང་བའི་ཉམས་ང་ཤར་�ང་། ཉིན་ེས་མར་དེ་�་�ང་དམག་གི་
�ད་་ས་པ་་བ་ནས་མིན་པ་དང་།རང་བཞིན་འ�ང་ཁམས་ི་ེན་ལས་�ང་ངེས་བན་ཡིན་�ལ་གོ་ཐོས་
�ང་། དིང་་ཡོང་བའི་ོགས་ི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་འོད་མདངས་དམར་པོ་མཐོང་�ལ་མི་ཁ་
ཤས་ིས་བཤད་འ�ག། དེ་ནས་རིམ་པས་གནས་�ལ་གསལ་པོ་ཐོན་པ་ར་ས་ན་ང་�ལ་དེ་་ས་ལ་
གཅིག་�་མིན་པར་བོད་ི་ས་གནས་མང་པོ་�ང་ཡོད་པར་མ་ཚད། མེ་ལི་བ་དང་ཉེ་བའི་ཤར་བ�ད་ཁམས་
ི་ཆབ་མདོ་དང་། མེ་ལི་�མ་བའི་སར་་�བ་ལ་ས་་བཅས་ལའང་ངེས་བན་�ང་འ�ག། ་གར་ི་
ཀལཀ�འི་�ོང་ཻར་ལའང་འོད་དེ་མཐོང་ཡོད་�ལ་ངས་གོ་ཐོས་�ང་། ཡ་མཚན་བ་ཆེའི་ཡོང་ེན་དེས་
གནས་�ལ་ིང་འཇགས་མཚམས་དེ་ས་གཡོས་ང་པ་ཞིག་ལས་�གས་ཆེ་བ་ཡིན་�ལ་དངོས་གནས་ར་
བཤད་འ�ག། དེ་ནི་་�ང་མས་ིས་བོད་ལ་ལ་གཏོང་བཤིག་ཤིན་�་ཆེ་བ་ཡོང་�འི་གས་མཚན་
བན་པར་ངེས། རང་ཉིད་ལོ་ན་�ང་བའི་བས་ནས་ཚན་རིག་ལ་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་



ཆེ་བའི་གས་མཚན་དེའི་ོར་ཚན་རིག་ལ་གཞི་བཞག་ེ་ད་ཞིབ་་འདོད་�ང་། ཉིན་ཤས་ི་ེས་དེར་ཧེན་
རིཀ་ཧཻརར་ངོས་འད་བས་ས་གཡོས་ང་པ་མིན་པར་དེ་ལས་གནད་ཆེ་བ་ནམ་མཁའི་འོད་མདངས་བཅས་
ི་ོར་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་ི་བ་ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་�ང་ེན་གཉིས་པོའི་བར་འེལ་བ་ཡོད་ངེས་རེད།
ས་གཞིའི་གཏིང་ནས་དིང་་�ང་བ་དེ་རི་�ད་ཚང་མའི་ེང་ོགས་ལ་གཡོ་འ�ལ་ས་པའི་ེན་ིས་�ང་
ངེས་བན་རེད་བསམ་ི་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་�ང་། ངའི་སེམས་ལ་དེ་འ་ཡོང་ིད་ང་། དངོས་གནས་རང་
ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད་བསམ་ི་ཡོད། ས་གཡོས་ི་དིང་་དེ་མཚན་མོ་འོད་མདངས་ལ་བ�ར་པ་དང་
�ས་མ�ངས་ོག་འག་པའི་གས་མཚན་དེ་ས་ལ་་ཆེན་པོ་ཇི་ར་བ་�བ་པ་�ང་བ་ཡིན་ནམ།
ཧཻརར་ི་བསམ་ོགས་དེ་ད་འི་བར་�་གནས་ཡོད་ང་། དེ་ལ་�ང་�ལ་དེའི་བ་དོན་ཚང་བ་རེད་བསམ་
ི་མེད། ཚན་རིག་ནང་དེའི་ོར་བཤད་�་ཞིག་ཡོད་ིད་ི་རེད། ངོས་རང་གི་བསམ་�ལ་ལ་དེ་�ས་གང་
ང་བ་དེའི་དོན་ནི་ཚན་རིག་ལས་འདས་པ་གསང་བའི་རང་ང་དངོས་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དེ་རེད། བས་
འདིར་ངས་མངོན་�མ་མཐོང་ོང་བ་ག་འ་�ང་བ་དེ་�་ཆོས་ཉིད་ི་རང་མདངས་ཤིག་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་་
�་དེ་ངོས་རང་ལ་ལས་་པོ་�ང་། གང་ར་མཐོ་ནམ་མཁའི་དིངས་ནས་གས་མཚན་ནམ། འོག་ས་
གཞིའི་གཏིང་ནས་�ར་་ཙམ་གང་ཡིན་�ང་བོད་ི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉམས་ེན་�ར་མོགས་�ང་སོང་།
གོང་�་བཤད་ཟིན་པ་ར།�ས་ི་འར་བ་དེ་་སར་ཞོ་ོན་ི་་མོ་འབ་འགོ་�གས་�འི་གོང་དེར་�ང་
པ་རེད། ཉི་མ་གཉིས་ི་ེས་ལ་དེ་�་གས་མཚན་དངོས་གནས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་�ང་སོང་། ་མོ་འབ་
�ས་ད�ང་མོ་ཞིག་ལ་བང་ཆེན་ཞིག་ངའི་ོགས་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། མི་དེ་ངའི་ོ་གཟིགས་ཁང་
ལ་འོར་འལ་དེའི་ཕར་ོགས་ེད་ཀའི་ནང་ིད་ོང་ག་ག་རིན་པོ་བ�གས་སར་འིད་སོང་། ངའི་
སེམས་ལ་ད་གནས་�ལ་ངན་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་ཐོག་ཆོད་རེད་བསམ་�ང་། �ན་གཏན་ག�ང་གི་ལས་དོན་
གང་འ་ཡིན་�ང་�ས་ཆེན་དེའི་བ�ན་ེས་མ་བར་འངས་བཞག་ོལ་ཡོད། དེ་བས་ངའི་སེམས་ལ་
གནས་�ལ་གང་ཡིན་ཤེས་འདོད་ཆེ་གས་�ས་ང་ཚ་གེ་�ག་གེ་ཆགས་ཏེ་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་ངན་པ་ཞིག་
�ང་ཡོད་ངེས་བསམ་�ང་། དེ་བས་ང་ལོ་ན་�ང་བ་དང་ཆབ་ིད་ི་དབང་ཆ་མེད་པས་ིད་ོང་ག་ག་
རིན་པོ་ཆེས་གནས་�ལ་ག་རེ་�ང་ཡོད་པའི་ོར་མ་ག�ངས་བར་�་ངང་�ག་་�་རང་རེད། ངས་གནས་
�ལ་དེ་ཤེས་�བ་པའི་�ས་ཤིག་ེད་�ང་། ངའི་ོ་གཟིགས་ཁང་གི་ིག་འ�མ་ལ་ག་མ་མཐོན་པོ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེ་ལ་འ�གས་ཏེ་དེའི་ཕར་ོགས་ག་ག་རིན་པོ་ཆེའི་ོ་གཟིགས་ཁང་དེའི་ནང་ལ་ངས་ད�གས་མ་
བཏང་པར་སོ་་ེད་�ས། རིན་པོ་ཆེས་ཛ་ག་གི་ན་�་དེ་ོག་གནང་པའི་བས་དེར་ཞལ་མདངས་ལོག་
པ་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འ�ག། ར་མ་ཁ་ཤས་ི་ེས་ལ་རིན་པོ་ཆེས་ོ་གཟིགས་ཁང་གི་ིར་ཕེབས་ཏེ་
བཀའ་ཤག་གདན་འེན་�ས་ཤོག་ག�ངས་པ་དེ་གོ་�ང་། ིད་ོང་གི་ག་ལ་ཡོད་པའི་ན་�་དེ་ཁམས་
ལ་ཆབ་མདོར་བ�གས་པའི་མདོ་ད་ི་བ་ིས་གས་ཏར་�ལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་ོགས་�ང་།



དེའི་ནང་ས་མཚམས་�ང་མཁན་ི་བབས་�གས་ཤིག་ལ་་དམར་ད�ང་གཤོག་གིས་�ར་ོལ་ས་ཏེ་
ག�ང་ཞབས་གཅིག་བསད་ཡོད་�ལ་ན་ོན་�ས་པ་ཡིན་འ�ག། དེ་ནི་ཡོང་ེན་ཚབ་ཆེའི་གསར་གནས་
ཤིག་རེད། ་ལོ་ོན་ཀའི་བས་བོད་ལ་དེ་�བ་ོགས་བཙན་ལ་ི་དབང་འོག་ནས་བཅིངས་�ོལ་གཏོང་
ིས་ཡོད་�ལ་གསལ་བགས་ས་ེས་་དམར་ད�ང་�གས་ིས་བོད་ི་ས་མཚམས་ནང་བཙན་ོལ་
ས་འ�ག། དེ་ནི་༡༩༤༩ལོ་ལ་་སར་བཅའ་ོད་་ནག་(གོ་མན་ཏང་)གི་ག�ང་ལས་པ་�་ིར་འ�ད་
གནང་བའི་ེས་ལ་�ང་པ་རེད། ་དམར་ིས་བིག་ར་བལ་ཟིན་པ་དེ་ད་ཆ་ལག་བར་་ིས་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་མཐོང་གི་འ�ག། དེ་འའི་གནས་�ལ་�ང་ན་བོད་ལ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད། གང་
ལགས་ཟེར་ན་ང་�ར་དམག་ད�ང་འགོ་དམངས་བོམས་ན་༨༥༠༠ལས་མེད་པས་བར་བས་་ནག་ནང་
འ�གས་བས་ལ་ཁ་ཐོབ་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་དང་ཡ་འ�ན་�བ་ཐབས་་བ་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ལོ་དེའི་ཞོ་ོན་བས་རང་སེམས་འཇིགས་དངངས་�ང་བ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ན་�བ་
པ་མ་�ང་། དལ་ོད་ི་་་དང་མ�ན་པར་ཡ་མཚན་�་མ་་�འི་ོས་གར་འབ་པ་དང་འབ་མཁན་
�ས་ཆས་གོས་མ�ས་པོ་ས་པ། ཁ་ཤས་ིས་འཆི་བ་མ�ན་པའི་ཀེང་�ས་ི་གར་འཆམ་ཞི་ཉམས་ན་པ།
འ�ལ་བོད་་ིང་མ�ངས་པ། ་�ས་གནའ་རབས་ི་གར་བས་དང་མ�ན་པ་གང་ས་ཏེ་�ས་ང་
ངའི་སེམས་ལ་ཞི་ོད་ཡོང་བ་བཟོ་�བ་མ་སོང་། དེ་ནས་་གཉིས་ི་ེས་ི་་༡༠པའི་ནང་ང་�འི་འཇིགས་
ང་ཆེ་ཤོས་དེ་དངོས་གནས་རང་�ང་སོང་། ་དམར་ི་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་མི་༨༠༠༠༠ཡོད་
པའི་ད�ང་དམག་གིས་ཆབ་མདོའི་ཤར་བ�ད་འི་�་བལ་ཐོན་ས་པའི་གནས་�ལ་གསར་པོ་་སར་
འོར་�ང་། ་དམར་ི་�ང་འིན་ཐོག་གསལ་བགས་ས་ཏེ་དམར་པོའི་�གས་པས་་ནག་དབང་
འ�ན་ས་པའི་�ས་ཆེན་ི་བས་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འ�ོལ་་འགོ་བ�གས་ཡོད་�ལ་བཤད་འ�ག། དེ་
ར་་རེ་མགོ་ལ་བབས་�ང་།་ས་ཡང་མོགས་པོ་ཤོར་�་ངེས་པ་རེད། ང་�ས་དེ་འའི་བཙན་ོལ་ལ་
ཡ་བང་�བ་ཐབས་མེད། བོད་ག�ང་གི་�ང་དམག་མི་འབོར་�ང་བས་མ་ཚད། དེང་�ས་ི་མ�ན་མདེལ་
མེད་པ་དང་། དམག་ོང་ནི་ཕལ་ཆེར་མེད་ངེས་རང་རེད། ལ་ཚབ་རིམ་པའི་དབང་འ�ན་བས་བོད་ི་
�ང་ོབ་དེ་ལ་ང་�ང་ས་འ�ག། བོད་མིའི་གནའ་རབས་ག་�གས་ཆེ་བ་�ང་ཡོད་�ང་ད་ཆ་ཚང་མས་
་བ་ནས་ཞི་བདེར་མོས་འདོད་ཆེ་བ་ེད་པར་བེན། དམག་ད�ང་ནང་འ�ལ་�་དེ་་བ་གས་ཤོས་དེ་ཡིན་
པར་ཆ་བཞག་པས་མ་ཚད། དམག་མི་ཟེར་བ་བཤན་པ་དང་འ་བ་རེད་བསམ་ི་ཡོད་འ�ག། བས་དེར་
བོད་ས་གཞན་ནས་དམག་ར་ཁ་ཤས་ེལ་འ�བ་ིས་བཏང་བ་དང་།དམག་ལ་གསར་པ་བབ་ེ་་
དམག་གི་གདོང་ལེན་ལ་བཏང་བ་དེ་�འི་དམག་ོང་ཡང་�ས་དག་�ང་མི་འ�ག། གནས་�ལ་མི་འ་བ་
ཞིག་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དོན་འས་ག་འ་ཞིག་ཡོང་ིད་པའི་ོར་བསམ་�ད་་�་དེ་ནི་དགོས་པ་མེད་པ་
ཞིག་རེད། བས་འདིར་བཤད་དགོས་པ་ནི་བོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་འ�ག་འ�ངས་�གས་ཆེ་�ང་ཡོད་པ་དང་།



དེའི་ཐོག་ལ་དམག་སར་དངོས་�་ཤི་བ་ཇི་ེད་�ང་འ�ག། ོགས་གཅིག་ནས་དམག་ག་དབོར་འེན་ཐོག་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་དང་། ོགས་གཞན་ནས་ནམ་�ས་ི་གནམ་གཤིས་ངན་པའི་�གས་ིས་་དམག་�ར་
དཀའ་�ག་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་འ། མང་པོ་ཞིག་ོགས་ཤི་དང་། ས་མཐོའི་འགས་ནད་ི་ེན་དབང་�་
ིན་ཡོད་པ་རེད། ི་མི་ཇི་ེད་བོད་ལ་ཤི་བ་�ང་འ�ག། བོད་ི་�ང་དམག་�འི་ོན་འབོར་ག་�ད་ཆེ་བ་
དང་། དམག་ོང་ག་འའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་�ང་། མཐའ་དོན་ལ་འར་བོན་དེ་�་ཚང་མ་ཕན་�ས་གང་
ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་བན་ཡིན་པ་དང་། �་མཚན་ནི་་ནག་གི་མི་འབོར་བོད་མི་ལས་བ་བ་ག་
གི་མང་པ་ཡོད་པ་དེ་རེད། བོད་ི་རང་དབང་ལ་བིག་ར་�ང་པ་དེ་འཛམ་ིང་ནང་དོ་ང་མེད་པར་བཞག་
ཡོད་པ་མ་རེད། ་གར་ག�ང་དང་བ་ོར་གནང་མཁན་དིན་ག�ང་གཉིས་ཀས་་དམར་ལ་དེའི་ོར་
ོ་ོད་གནང་ེ་བོད་ལ་བཙན་ོལ་ེད་པ་དེ་ཞི་བདེར་ཕན་ེན་མ་རེད་ཅེས་ག�ངས་འ�ག། ༡༩༥༠་
༡༡�ས་༧་ཉིན་བཀའ་ཤག་གིས་འཛམ་ིང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ལ་བོད་ི་ཆེད་�་བ་ོར་ཡོང་བའི་
�་ལ་གནང་བ་དང་། ལོ་དེ་མ་ོགས་གོང་གས་ཏར་གཉིས་གཏང་གནང་�ང་། དོན་འས་གང་ཡང་�ང་
མ་སོང་། བོད་རང་གིས་ཞི་བདེའི་ངང་གཅིག་�ར་གནས་ཐབས་ས་ཏེ་ལ་�གས་ི་�གས་ཁོངས་�ད་
ཐབས་གཏན་ནས་གནང་མི་འ�ག། ད�ན་ཁ་ཤར་ཉེར་ཡོད་བས་བོད་ི་གནས་�ལ་ཇེ་�ག་ལ་འ�ོ་བཞིན་
པ་དང་། �་ལའི་་མའི་་ན་སོན་ཡོད་པར་ངོས་འ�ན་་�འི་ད་ཆ་འགོ་�གས་དོན་རང་གི་ལོ་�ད་ལོང་
�འི་ལོ་གཉིས་ི་གོང་ལ་ཆབ་ིད་ི་དབང་ཆ་གཙང་མ་འ�ལ་དགོས་ཞེས་བོད་མིས་བ་ོར་ེད་འགོ་
བ�གས་པ་རེད། ངའི་གམ་བཅར་གད་པ་�ས་བཤད་པ་ར་ས་ན། བོད་ག�ང་ལ་ོན་འ�གས་དང་། ངོས་
ལ་ཆབ་ིད་ི་འགན་དབང་ལམ་སེང་འ�ལ་དགོས་ཟེར་བའི་ཡིག་བ�ར་ིག་ར་ས་ཡོད་འ�ག། དེ་
མ�ངས་བོད་དོན་འ་པོ་ཡོད་པའི་�ོང་ལམ་ི་གཞས་ང་གཏང་ཡོད་པ་རེད། གོང་གི་དོན་ཚན་ོར་
བསམ་ོགས་མི་འ་བ་གཉིས་�ང་འ�ག། ོགས་ཁག་གཅིག་གིས་�ས་ཟིང་འདིའི་བས་ངའི་འགོ་འིད་
ཡོང་རེ་ས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་པ་�ས་དེ་འའི་ལས་འགན་འ�ལ་བར་ང་ལོ་ན་�ང་གས་འ�ག་ཟེར་ི་
ཡོད་པ་རེད།ངས་ེས་པ་དེ་ལ་མོས་པོ་ས་པ་ཡིན། གོ་བས་ངན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་རང་ལ་དེའི་ོར་�ོས་
བ�ར་གནག་མ་�ང་། དེའི་ཚབ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་ཚན་དེ་གནས་�ང་ཆོས་ོང་ལ་བཀའ་�ང་�་�ར་
ཐག་གཅོད་གནང་འ�ག། ོ་གཡེང་ཆེ་�ས་ི་མཐའ་མ་དེར་(ེ་�མས་ཆེན་ལ་)་ེན་ིས་ཧ་ཅང་ིད་
ོབ་ཆེ་བའི་ད�་ོག་བཞེས་ཏེ་ངའི་མ�ན་ལ་ཕེབས།བ་ཤིས་མཇལ་དར་ཞིག་ངའི་པང་པར་བམ་ནས་�ས་
ལ་བབས་ཞེས་ག�ངས་�ང་། བན་�ང་ོ་ེ་ག་ན་ིས་བཀའ་�ང་གནང་བ་རེད། ིད་ོང་ག་ག་
རིན་པོ་ཆེས་ལ་ལས་བཤོལ་�འི་�་ིག་གནང་ན་ཡང་། ངའི་ཡོངས་འ�ན་་བ�ེས་�ན་ོང་གནང་བ་
རེད། བས་འདིར་བོད་ག�ང་ར་ིས་པས་�གས་གཉིས་དབང་འ�ན་མཛད་ོའི་�ས་�ངས་འདེམས་�་
གཅིག་�་བད་ཡོད་པ་རེད།ིས་པ་�ས་༡༩༥༠་༡༡�ས་༡༧དེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་



འ�ག། གསར་�ང་གནས་�ལ་དེ་�ར་བེན་ནས་ངོས་རང་སེམས་ོ་པོ་�ང་། ་བ་གཅིག་གི་གོང་རང་ཉིད་
ན་གཞོན་ང་བ་ིད་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་་མོ་འབ་པའི་འབ་ོན་ལ་་འདོད་ཆེན་པོ་ས་པ་ཡིན། ད་ནི་
ངའི་�ང་པས་དམག་�་ིག་པའི་བས་འདིར་ངས་རང་གི་ལ་ཁབ་ི་ེ་འིད་འལ་�་་�འི་ལས་
འགན་དེ་རང་ཐོག་ལ་བབས་པ་རེད། བསམ་ཞིབ་བར་�་ེད་�ས་རང་སེམས་ལ་ཡ་མཚན་ེ་དགོས་མེད་
པ་དེའི་ོར་གསལ་པོ་ཤེས་ོགས་�ང་། ད་བར་ལོ་ཤས་རིང་ཆོས་ོང་ོ་ེ་ག་ན་ིས་བོད་ག�ང་དབང་
འ�ན་མས་ལ་དགོངས་�མ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་དེ་ས་གསང་མ་སོང་། དེ་དང་�ས་མ�ངས་པར་ངོས་རང་
ལ་དད་�ས་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། ི་་༡༡པ་ཤར་པ་དང་། ངའི་ཆབ་ིད་དབང་འ�ན་ི་མཛད་ོ་�གས་
�འི་བར་བ�ན་ག་གཉིས་ི་གོང་ངའི་གཅེན་པོ་་སར་འོར་པ་རེད། ངས་ཁོང་ཤེས་འེས་དེ་ཙམ་ས་པ་
མེད། ག་འ�ར་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བས་་འ�མ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་རེད། ངོས་རང་ངོས་འ�ན་�ང་ེས་་
འ�མ་ལ་ཐོག་མར་གཅིག་�ར་་བ་བཅོ་བད་ལ་བད་པ་ཡིན། ཁོང་ལ་བས་མ་ཐག་�་ཁོང་གནས་
ངས་ཧ་ཅང་�ག་པོ་དང་། �གས་འ�གས་པ།ཞེད་ང་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་
གཉིས་ེ་ས་དང་། དགོན་པ་ཆགས་ས་ཨ་མདོའི་ལ་དེ་་ནག་དང་ཐག་ཉེ་བོ་སོང་ཙང་་དམར་ིས་�ར་
མོགས་ོལ་བང་ས་ེས་དགེ་འ�ན་�ར་འ�ོ་བོད་བཀག་ོམ་ས། ངའི་གཅེན་པོ་དགོན་པར་བ�ན་
པ་ནང་བཞིན་བཞག་པའི་�ས་དེར་་དམར་ིས་ཁོང་དམར་པོའི་བསམ་ོགས་གསར་པར་བ�ར་ཆེད་ོབ་
ོན་དང་འ�ང་ཐབས་ས་འ�ག། ་དམར་ིས་ངམ་�ས་གཅིག་བཏང་ེ་ཁོང་གིས་ཁས་ལེན་གནང་ན་
ཁོང་ོད་བོལ་གཏོང་�་དང་། ངོས་ལ་�ད་ལ་ི་ཐོག་ནས་ངས་་དམར་ི་དབང་ཆར་ཁས་ལེན་ཡོང་
བ་་�། གལ་ིད་ངས་དེ་ལ་ངོ་ོལ་ས་པ་ཡིན་ན། ངའི་གཅེན་པོ་ཁོང་གིས་ང་གསོད་འ�ག་�། དེ་ནས་
ཁོང་ལ་་དགའ་འ�ལ་�་བཅས་ཡིན་�ལ་�ས་འ�ག། དེ་ནི་�ོས་གཞི་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། དང་ཐོག་དེར་
སེམས་ཅན་ག་འའི་ོག་གཅོད་་�འི་ན་ོང་དེ་ནི་ནང་པ་�ས་ལས་ངན་ཚབས་ཆེར་བི་བ་ཡིན་ང་།
�་ལའི་་མའི་་ོག་བོང་ཞེས་ཁོང་ལ་བཙན་ལ་དང་་དགའ་ཆེན་པོ་ོད་�འི་ཁས་ལེན་ས་འ�ག།
དེས་བོད་མིའི་གཤིས་ོད་ོར་་དམར་ི་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པ་དེ་གསལ་པོ་བན་འ�ག། ལོ་གཅིག་གི་
རིང་་དམར་ིས་ཁོང་རང་གི་ལ་མི་�ར་མགོ་ིང་ོག་པའི་བཅོས་བ�ར་བཏང་པར་བེན་ཁོང་གིས་
རིམ་པས་ོ་ཐག་བཅད་དེ་་སར་ོས་ཕེབས་�་དང་། ་དམར་ིས་བོད་བཙན་བང་ས་པ་ཡིན་ན་བོད་
ིའི་འ�ར་འར་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ོར་ངོས་དང་བོད་ག�ང་ལ་ོན་བ་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་
ར་གནང་ཐབས་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི་་དམར་ི་འདོད་པ་ར་གནང་ིས་ཡོད་ལ་ར་ང་གི་མ་པ་
ཙམ་བན་�་དེ་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་གིས་གནས་�ལ་དེ་ག�ང་�ས་ང་ནི་ཧ་ལས་�ང་། �ས་བས་དེའི་བར་
ངས་་མའི་ོར་གང་ཡང་ཤེས་ི་མེད། ་དམར་ིས་སོག་པོའི་མི་ེར་དཀའ་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཏང་
ཡོད་པའི་ོར་ངས་ཤེས་ོགས་ས་ཡོད་ན་ཡང་།་དམར་�འི་ོར་ངས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ི་མེད། དེ་ཕར་



བཞག་པའི་ཕ་ཞེས་པའི་དིན་ཡིག་བན་དེབ་ཅིག་ལག་སོན་�ང་པ་དེ་ནས་་དམར་ི་ོར་ན་�་ཤེས་
�ང་། ས ◌ྐབས་འདིར་ངའི་གཅེན་པོས་་དམར་�་ནི་ཆོས་མེད་ཙམ་མིན་པར་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ལ་དངོས་
གནས་བཀག་ོལ་ེད་མཁན་ཡིན་ོར་ཞལ་གསལ་ག�ངས་�ང་། ག་འ�ར་རིན་པོ་ཆེས་ང་�ར་རེ་བ་
གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི་ི་ལ་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་ཐབས་དང་ག་མ�ན་ི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ཡ་བང་
་�་དེ་རང་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་ཡོད་�ལ་ག�ངས་པ་དང་།སེམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་འཇིགས་ང་�ང་། སངས་
ས་ིས་ོག་གཅོད་བཀག་ོམ་གནང་འ�ག་ང་། གནས་�ལ་དམིགས་བསལ་ཁ་ཤས་ི་བས་ལག་
ལེན་དེ་ེད་�བ་པའི་�་མཚན་གསལ་གཟིགས་�ང་། ངའི་གཅེན་པོའི་�གས་ང་ལ་བོད་ི་བས་དེའི་
གནས་�ལ་ལ་�་མཚན་ཚད་ན་ཡོད་པ་གཟིགས་འ�ག། �་མཚན་དེའི་ིར་ཁོང་གིས་དགེ་ོང་གི་ོམ་པ་
ིར་�ལ་ཏེ་་ཆས་ས། ི་ལ་ལ་བོད་ི་དོན་གཅོད་ེད་པར་འ�ོ་འདོད་ཡོད་ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་
ཨ་རིའི་མི་དང་འེལ་བ་་�་དང་ཁོང་�ས་བོད་ི་རང་དབང་གི་འདོད་དོན་ལ་བ་ོར་གནང་�ར་གཅེན་
པོས་ངེས་ཤེས་བན་པོ་གནང་གི་འ�ག། དེ་�་ཐོས་པ་དང་ངོས་རང་ལ་དངངས་ག་ེས་�ང་།



.

འོན་ང་ངས་ོད་ེང་མ་ས་གོང་ལ་ཁོང་གིས་ེད་རང་་ས་ནས་ིར་ཐོན་དགོས་ངེས་�ད་ལ་གནང་
གི་འ�ག། མི་གཞན་ཁ་ཤས་ིས་དེ་དང་འ་བ་བཤད་�ང་ཡང་། མང་པོར་འདོད་�ལ་དེ་འ་�ང་མི་འ�ག།
མི་མང་ཆེ་བས་ག་རེ་བཤད་ི་ཡོད་�ང་ཁོང་རང་གི་བཀའ་ོབ་དེ་ལག་ལེན་ེད་རོགས་ཞེས་གཅེན་པོས་�ད་
ལ་གནང་�ང་། ཁོང་གིས་ེད་རང་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འ�ག། ་དམར་ི་ལག་པར་ནམ་ཡང་མི་ཐེབ་པ་
ཞིག་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་ག�ངས་�ང་། ང་�འི་མཇལ་འད་དེའི་ེས་་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་གཅེན་པོས་
ག�ང་འ�ན་འགོ་དཔོན་་�གས་དང་བཀའ་�ོས་གནང་འ�ག། དེ་ེས་གཅེན་པོ་ཚར་རེ་གཉིས་ཤིག་མཇལ་
�ང་ཡང་། ཕེབས་�འི་འཆར་གཞི་བཤོལ་བའི་�ད་ལ་�བ་མ་�ང་། ཁོང་རང་གི་ཉེ་ོན་ཉམས་ོང་ཧ་
ཅང་�ག་པོ་�ང་པ་དེ་ལ་བེན་ནས་ི་ལ་ལ་ཕེབས་�་མ་གཏོགས་་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པའི་ངེས་
ཤེས་བན་པོ་�ང་འ�ག། ངས་དོན་ཚན་དེའི་ོར་བསམ་མནོ་གང་ཡང་མ་བཏང་པར་མ་ཟད། ངོས་རང་གི་
ལས་ོགས་དང་འེལ་བའི་ེལ་ཟིང་ཡོད་�ས་དང་། རང་ལ་ཆབ་ིད་ི་དབང་ཆ་འ�ལ་བཞེས་ི་མཛད་
ོ་དེ་ཉིན་ཤས་ནང་�གས་ི་ཡོད་པ་རེད། �ས་བཟང་དེའི་དགེ་མཚན་ོན་ཆེད་བ�ན་པ་ཡོད་ཚད་ི་ཡོངས་
�་ོད་བོལ་་�འི་བཀའ་བ་གསལ་བགས་ས་པར་བེན། ངའི་�གས་གཉིས་དབང་འ�ན་ི་ཉིན་
མོ་དེར་བ�ན་པ་ཚང་མ་རང་དབང་ལ་གཏོང་�་དང་། དེའི་དོན་ནི་ཞོལ་ི་བ�ན་ཁང་ཡང་དེ་མཚམས་ནས་
ོང་པར་བཞག་�་དེ་རེད། དེ་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་ཡང་བས་རེ་ངའི་ོ་བོལ་དེའི་ཐོག་ོ་འོད་
ཅིག་�ང་། དེ་ནི་ཞོལ་ི་བ�ན་མ་�་དང་བས་མི་བདེ་བའི་མ�ན་འེལ་ི་དགའ་�ར་མེད་པ་ཆགས་པ་དེ་
རེད། ངས་བ�ན་ཁལ་ང་ཤེལ་བིགས་ནས་་�ས་གད་ིགས་ོག་མཁན་ི་ི་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་
ོང་པ་ཆགས་འ�ག། དེ་ནི་ངའི་མི་�འི་ནང་གནས་�ལ་གཅིག་མ་ཚང་བ་་�་�ང་། �ས་༡༧་ཉིན་ི་་ོ་
ངས་�ས་�ན་ལས་�་�ད་གཉིས་ི་་བ་ལངས་�ས་ནག་ང་རེད། གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོས་ང་་ཆས་
ོན་ཁར་�་�་་་ེ་པ་ཞིག་གནང་ེ་དེ་ེད་པར་དི་དགོས་ག�ངས་�ང་། དེ་ནི་ར་ིས་པ་�ས་བ་
ཤིས་པའི་མ�ན་གས་ཡིན་�ལ་གནད་བོལ་གནང་འ�ག། མཛད་ོའི་�ས་�ད་རིང་པོ་ཡོང་ར་བེན་
ཆབ་གསང་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ངས་་ོའི་གསོལ་ཇ་མེད་པ་་�འི་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ཡང་ར་ིས་པ་
�ས་ེན་འེལ་ཆེད་མཛད་ོའི་གོང་ལ་ངས་་�་ཞིག་ཟ་དགོས་པའི་ོབ་ོན་ས་པ་ར་ཟ་�ས་དེ་མིད་
པའི་ནང་ནས་མར་གཏོང་�་ཁག་པོ་�ང་པ་དེ་ན་ི་འ�ག། དེ་ཚར་བ་དང་�གས་པའི་�མས་ཆེན་པ་ིན་པ་
ཡིན། ེན་འེལ་ི་མཛད་ོ་དེ་ཐོ་རེངས་ལ་�གས་�་ངེས་པ་རེད།མཛད་ོ་གཟི་བིད་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་
ཡོང་�་ཡིན་འ�ག།དེ་ལ་་སར་ཡོད་པའི་ག�ང་ཞབས་སེར་་ཚང་མ་དང་། ི་འེལ་མི་་་�གས་ིས་
�གས་མ�ན་ཆས་གོས་གཟབ་འོར་དང་བག་མདངས་ཆེ་བ་བཞེས་ཏེ་ཕེབས་འ�ག་ང་། �ས་བས་མི་



ལེགས་པ་ཞིག་ནི་ཐོ་རེངས་ི་གནམ་ནག་ང་ཡིན་པར་བེན་མཛད་ོའི་མ་པ་་ཞིབ་ངས་གསལ་པོ་
མཐོང་མ་�ང་། མཛད་ོའི་བས་ངའི་ཆབ་ིད་ི་དབང་�ང་མ�ན་པའི་གསེར་ི་འཁོར་ལོ་གཅིག་ངའི་
ལག་པར་གནང་པ་དང་། དེ་བས་ངོས་རང་ཆབ་གསང་ལ་འ�ོ་འདོད་�གས་ཆེ་ཡོད་པའི་ེན་ིས་མཛད་
ོའི་མ་པ་མང་ཆེ་བ་སེམས་ལ་འཇགས་�བ་པ་མ་�ང་། ངའི་དཀའ་ངལ་དཻའི་ལེ་ཁག་ར་ིས་པ་�ར་
ཡོད། དེའི་་བ་ང་ལ་་�་ཇ་འ�ག་�་བསམ་འཆར་དེ་ལ་�ག་འ�ག། དེ་ོན་ཁོང་�ར་ངས་ཡིད་ཆེས་དེ་
ཙམ་ས་པ་མེད།ད་རེས་ི་ཡོང་ེན་དེས་ངའི་བསམ་ོགས་ངན་པ་དེ་ཇེ་�ག་ལ་ིན་སོང་། གང་ཟག་ཅིག་
གི་ེ་�ས་དང་འཆི་�ས་བཅས་མི་�འི་ཧ་ཅང་གནད་ཆེ་བའི་ཉིན་�ས་དེ་�འི་ོར་ར་ིས་པར་�ོས་འི་
ས་ཏེ་འ�ིག་ཐབས་མེད་པ་དང་། གནས་�ལ་གཞན་དག་གི་ོར་ལ་ཡང་མོ་ིས་བབ་པར་དགོས་པ་མེད་
པར་ངས་ག་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད།གང་ར་དེ་ནི་ངའི་ེར་ི་བསམ་�ལ་ཙམ་ཡིན།དེ་ནི་བོད་མིས་ར་
ིས་ལ་འི་བ�ར་་ོལ་དེ་ཅམ་འཇོག་་དགོས་ཟེར་བ་མ་རེད། ང་�འི་རིག་ག�ང་གི་བསམ་ོགས་ར་
ས་ན་ར་ིས་ི་རིག་གནས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ར་ངའི་(ཆབ་གསང་གི་)གནས་�ལ་དེ་ཇེ་
�ག་ལ་འ�ོ་བཞིན་པར་བེན། ངས་མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོར་མཛད་ོ་གང་མོགས་ཚར་ཐབས་གནང་
རོགས་ཞེས་གནས་�ལ་གཏོང་དགོས་�ང་། ང་�འི་མཛད་ོ་དེ་�་ན་རིང་པ་དང་ོས་་ཆེ་བ་ཡོད་པར་
བེན་དེ་ཚར་�ས་ཨ་ཡོང་བསམ་པའི་ཞེད་ང་�ང་། མཐའ་མ་མཛད་ོ་ཚར་བས་(ི་ལ་ནས་)དམག་
ད�ང་ཆེན་པོས་བཙན་ོལ་ེད་ཉེར་ཡོད་པའི་བས་འདིར་བོད་མི་ས་ཡ་��་གི་ོད་མེད་ི་འགོ་འིད་
གཅིག་�་དེ་ངོས་རང་ཆགས་འ�ག། དེ་�ས་ང་ལོ་བཅོ་་གཅིག་�་ཡིན་�ས། ཧ་ཅང་ཐབས་གས་ི་གནས་
�ལ་གཅིག་གི་ནང་�ད་ན་ཡང་ཡོང་ཐབས་ཡོད་ན་བོད་ལ་གཏོར་གསོད་�ད་མེད་མི་ཡོང་བ་་�་དེ་རང་གི་
འགན་འར་ཡིན་པའི་སེམས་�ག་ིང་བཅང་ས་པ་ཡིན། ངའི་ལས་ོགས་དང་པོ་ིད་ོན་གཉིས་བོར་
�་དེ་རེད།གཉིས་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི་ང་�འི་ིད་ག�ང་གི་ིག་འ�གས་ནང་འགོ་ིད་ོན་ནས་
བ�གས་ཏེ་ལས་རེ་རེར་སེར་མོ་བ་(ེ་�ང་)རེ་དང་། མི་ོ་ཤོད་�ང་རེ་ང་འེལ་བོ་ོལ་�ང་ཡོད། ོལ་
འདི་ནི་༸ལ་མཆོག་་པ་ཆེན་པོས་བོད་ག�ང་གི་ཆོས་ི་ད�་འིད་གནང་བའི་ཐོག་ཆབ་ིད་ི་དབང་
འ�ན་ང་འེལ་གནང་བའི་ལམ་ོལ་ལ་གཞི་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ོན་�ས་ི་ིད་�གས་ལ་ལམ་འ�ོ་
གང་ལེགས་�ང་འ�ག་ང་། བ་ག་ཉི་�་པའི་རིང་དེ་ནི་ལེགས་ོགས་མ་ཚང་བ་ཐབས་གས་རེ་ཟད་
ཅིག་ཆགས་འ�ག། དེ་བས་ལོ་ཉི་�་ཙམ་མིན་ི་རིང་བ་ཚབ་ི་དབང་ོལ་ོར་གོང་�་བཤད་ཟིན་པ་
ར་བོད་ག�ང་དེ་�་བམ་ོགས་འཐེན་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་འ�ག། བར་བཅོས་ན་�་ཙམ་ལས་མ་གནང་
པའི་ོར་ར་བཤད་དགོས་དོན་མི་འ�ག། �་ལའི་་མས་ང་བར་བཅོས་གནང་�བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་
རེད། �་ལའི་་མས་གང་ག�ངས་པ་དེ་ཐོག་མར་ིད་ོན་ལ་ན་ོན་དང་དེ་ནས་བཀའ་ཤག། དེའི་འོག་
འ�ན་ོང་ལས་ཚན་(མཁན་�ང་བཞི་དང་ིས་དཔོན་བཞི་)མཐའ་མ་བོད་ོངས་�གས་འ�ར་བཀའ་བ�ར་



�་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ིད་�་ལའི་་མའི་དགོངས་འཆར་དེ་�ར་དགག་ཆ་�ང་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་བ་
ོར་ཐོབ་�་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། བོད་ོངས་�གས་འ�ར་བར་བཅོས་ི་�ོས་གཞི་གཏོང་བས་བ་ོར་
མེད་པའི་གནས་�ལ་གཅིག་པ་�ང་འ�ག། གལ་ིད་ིམས་མ�ན་�ོས་གཞི་གཅིག་མཐའ་མ་�་ལའི་་
མར་འ�ལ་དགོས་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་�ར་ལེགས་བཅོས་གནང་འདོད་གང་ཡོད་ཤོག་འཛར་ང་ལ་ིས་ཏེ་་
བའི་�ོས་གཞི་ལ་ར་ཏེ་གཤམ་རིམ་འགན་ཡོད་སོ་སོར་བ་ོར་ཡོང་ཆེད་གཏོང་དགོས་ི་འ�ག། ིད་
�གས་བར་བཅོས་ི་ཆེད་�་�ད་ལ་ཡང་ེད་ཁག་པོ་�ང་དོན་ནི་དགོན་ེ་ཁག་གིས་ི་ལ་ི་དབང་
�གས་བོད་ལ་བ་�་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཉམ་�ད་ཡོང་�འི་ཞེད་ང་གནང་བ་དེ་རེད། ོན་�ང་ེན་
ངན་དེ་�་སེམས་ལ་བཞག་ེ་ངས་ེ་�ང་ོ་བཟང་བ་ཤིས་དང་། མེན་ོང་ཆེ་བ་ིས་དཔོན་་ཁང་པ་
གཉིས་ིད་ོན་སེར་་ང་ེལ་བོས་པ་ཡིན།དེ་ཚར་བ་དང་ཨ་མེ་རི་་དང་། དིན་ཇི། བལ་ལ་བཅས་
ི་ིད་ག�ང་སོ་སོར་བོད་ི་དོན་གཅོད་པ་ཁག་གཏོང་�་དང་། བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་ཡོང་ཉེ་ཡོད་པ་སེལ་
ཆེད་བ་ོར་ཡོང་བའི་བས་ལ་�་�་དང་། དོན་གཅོད་ཁག་ཅིག་་ནག་�་བཏང་ེ་ཕན་�ན་འ�ིག་
ཐབས་་�་བཅས་ི་ོར་ངས་ིད་ོན་མ་གཉིས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བ�ར་�ས་པ་ར་ཁོང་�་ལོ་
མ�ག་�་ཐོན་པ་རེད། དེ་ེས་མི་རིང་བར་་དམར་ིས་བོད་ཤར་བ�ད་ལ་ད�ང་དམག་ེབ་གསོག་ེད་
བཞིན་པར་བེན་ང་དང་ག�ང་ཞབས་ཆེ་ཁག་�་ོ་ོགས་�ོ་མོར་ོ་�་ང་�ས་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན།
ེད་ོགས་དེ་ལ་བེན་ནས་བོད་ི་གནས་�ལ་ཇེ་�ག་ལ་ིན་པ་ཡིན་ན། ངོས་རང་བ་མཚམས་བལ་ཏེ་་
གར་ལ་བས་བཅོལ་ལས་་པོར་�་�བ་པ་ཡོང་ངེས། དེ་ཀའི་ངང་ལ་ིད་ོན་ོ་བཟང་བ་ཤིས་དང་་
ཁང་པ་གཉིས་་སར་ངའི་ཚབ་ས་ཏེ་བ�གས་�་ངེས་སོང་། ངས་ལ་བའི་�ག་ཐམ་དེ་�་མཉམ་�་འེར་
ིས་ཡོད།



.

ལེ�་བཞི་པ། ོ་ལ་ལ་བས་བཅོལ།

�་ིག་་�་མང་པོ་ཡོད་པས་ང་�་ཐོན་�ར་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་འགོར་སོང་། དེས་མ་ཚད་ཐོན་ིག་ེད་ོ་
ཚང་མ་གསང་བའི་ོ་ནས་་དགོས་�ང་། གལ་ིད་�་ལའི་་མ་ིར་ཐོན་གནང་ིས་ཡོད་�ལ་ི་གསང་
བ་ིར་ར་�ང་བ་ཡིན་ན། བོད་མི་ཡོངས་ལ་འཇིགས་དངངས་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པའི་ོར་ངའི་ིད་ོན་གཉིས་
ལ་�གས་གཡེང་འ�ག། མ་དོ་ཆེན་པོ་་བ�་ནས་��་�་བར་དང་། དབོར་འེར་ས་པའི་དོ་པོའི་ནང་ལ་
མང་ཤོས་ནི་ེ་མ་ས་གན་མ�ད་ནང་ནས་བཏོན་པའི་གསེར་ི་ས་ཕག་དང་། ་ད�ལ་་ིག་མ་དེ་�་
དང་བཅས་ངའི་མ་ཤེས་པར་དབོར་འེན་ེད་བས་མི་མང་པོས་མཐོང་བར་བེན་གནས་�ལ་ཤེས་ཡོད་ི་
རེད། དེ་ནི་ོན་�ས་ངའི་གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་ཡིན་པ་ཉེ་ཆར་གོ་གནས་ོར་ཏེ་ི་བ་མཁན་པོར་བོས་པ་
མེན་རབ་བན་འ�ན་ི་བསམ་ོ་ཡིན་འ�ག། གནས་�ལ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་མ་�ག་�་ང་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་
ལངས་�ང་། བང་མ�ད་ི་རིན་ཆེན་དངོས་ནོར་ི་ཐོག་ལ་ོ་མ་བདེ་བ་མ་�ང་ཡང་། རང་གི་དར་མའི་
ོབས་པ་དམའ་འབེབས་པ་དང་། ཁོང་གི་ད་འང་ངོས་རང་ལ་�་�་་�ར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད་པའི་�ར་ང་
ཤར་�ང་། ངས་གཡེང་པ་དང་དགའ་ང་འེས་མའི་ཐོག་ནས་ོགས་འ�ལ་ི་ཉི་མ་དེ་བ�ག་བད་པ་
ཡིན། རང་གི་ལ་མི་ང་�འི་�ས་བས་དེའི་ོར་ཧ་ཅང་སེམས་མི་ིད་པ་�ང་། ཁོང་�འི་བདཻ་དོན་ི་
ཐོག་རང་སེམས་ལ་ཞེན་འར་ཆེན་པོ་ཡོད།དེ་བས་རང་སེམས་ལ་དགའ་�ར་འཕར་མ་ཞིག་ནི་མ�ོན་
གཉེར་ཆེན་མོས་ངོ་ཆས་བ�ས་མ་ས་པ་དང་།་ཆས་ས་དགོས་�འི་ཐག་གཅོད་གནང་པ་དེ་རེད། བོད་
མིས་གནས་�ལ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ན་ང་ོགས་འ�ལ་ེད་བས་དངོས་གནས་བཀག་འགོག་
ེད་ཉེན་ཡོད་པའི་ོར་ཁོང་ལ་�གས་ལ་�ང་འ�ག། ཁོང་གིས་�་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ངོས་ཆས་གོས་
བ�ས་མ་ས་དགོས་པའི་�ད་ལ་གནང་བ་དེ་ལ་བེན་ནས་ངས་�་ལའི་་མའི་མ་པ་མེད་པར་་བོར་
བ་དས་མ་ནང་བཞིན་རང་ལ་ི་ས་གནས་ཁག་ལ་བས་པ་གཅིག་�་མིན་པར་རང་འདོད་ར་ེད་�བ་
པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་�ང་། ང་�་མཚན་མོ་�ན་ནག་གི་བས་་ས་ནས་ཐོན་པ་དེ་ངས་ན་ི་འ�ག། བོད་
ི་ནམ་མཁའི་ད�ང་ལ་ར་མ་མང་པོ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་ཤར་བ་དེ་འ་འཛམ་ིང་ས་ལ་གཞན་གང་ལ་
མཐོང་མ་ོང་། མཚན་�ས་དེ་འཇམ་ཏིང་ངེ་ཞིག་ཡོད་�ས་ང་�་ེ་ཕོ་ང་གི་བ་ོགས་་ོ་ནས་མངོན་
�ང་གི་ཐོན། �བ་ོགས་ནོར་�་ིང་ཀ་དང་། འས་�ངས་དགོན་ཆེན་ི་མ�ན་བ�ད་་ཞོན་ིན་པ་ཡིན།
་དེ་�འི་ང་པའི་་ཐོས་རེས་བཞིན་ངའི་ིང་འ�ལ་བོད་ད་ཙམ་རིང་ཆད་པའི་ཉམས་ང་�ང་ཡང་།
དངོས་གནས་ཞེད་ང་གང་ཡང་མ་�ང་། ང་�འི་ཐ་མའི་འ�ོ་ས་དེ་མེ་ལ�་༢༠༠ཕར་ོགས་འས་ོངས་དང་
ཉེ་འེལ་བོད་ི་ནང་ལ་ལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་�ོ་མོ་རེད། ེན་ངན་མ་�ང་ན་ང་�འི་འ�ལ་བ�ད་དེ་ལ་



མ་མཐར་ཉི་མ་བ�་འགོར་བཟོ་འ�ག། ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་ཤས་སོང་ས་སེར་འས་དགའ་ག�མ་ི་
མཚན་ཉིད་ོབ་གཉེར་བ་�ས་གས་གསལ་འ�ན་བ�ར་གནང་ས་འཇང་ལར་ང་�་འོར་པ་དང་དགེ་
འ�ན་པ་�ས་་ག་གི་་མང་པོ་དེ་གཟིགས་པ་དང་དེ་འ�ལ་པ་དས་མ་མིན་པའི་ངེས་ཤེས་�ང་འ�ག།
ང་�འི་ཁོངས་ལ་ག�ང་ཞབས་ཆེ་�ས་་བ�་ཐེ་བའི་མི་�ངས་མ་མཐར་ཉིས་བ་ོར་དང་། དེ་མ�ངས་
ཞོན་་དང་ཁལ་མ་བཅས་ཡོད་པར་བེན་དགེ་འ�ན་པ་�ས་ང་དེ་�འི་ནང་ལ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ང་མ�ན་�ལ་ཡོད་པ་དང་ཆས་བ�ས་མ་གོན་ཡོད་པ་དེ་�ས་པ་ཐོན་པོ་�ང་
ེ་�་ཞིག་གིས་ང་ང་ངོ་ཤེས་མ་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དགེ་མ�ན་པ་�འི་འ�མ་ནས་ཐོན་འ�ོ་�ས་ཁོང་�་
སེམས་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་དེ་ངས་མཐོང་�བ་པ་�ང་།མང་པོ་ཞིག་ན་ཆབ་ཤོར་ི་འ�ག། ད་
ཙམ་སོང་པ་དང་ཁོང་�ས་ངའི་བ་ནས་ཕེབས་མཁན་ིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་ཁ་བཀག་སོང་། ངས་བ་
ོགས་ལ་་�ས་ཁོང་�ས་རིན་པོ་ཆེར་ང་དང་ན་ས་་སར་ིར་ཕེབས་གནས་རོགས་ཞེས་བས་ལ་
�་གི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ར་�ང་།�ས་དེར་ཧ་ཅང་ོ་མི་བདེ་བའི་�ས་བས་ཤིག་ཆགས་ེན་ང་�ར་
སེམས་འ�གས་ཆེན་པོ་�ང་། དགེ་འ�ན་པ་�ས་ང་༸བས་མགོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་དད་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་ཙང་
ངས་ཁོང་�་བཞག་ེ་འ�ོ་བའི་བསམ་པ་ད་བཟོད་མ་�བ་པ་�ང་། ིང་རིན་པོ་ཆེས་༸བས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེ་ི་ལོགས་ལ་ན་རིང་བ�གས་ིས་མི་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་པ་དེ་ཀར་ང་�ས་འ�ལ་བ�ད་�ན་ོང་་
�ར་ཁོང་�ས་མོས་མ�ན་ས་ཏེ་ལམ་ར་ནས་ག་འཚལ་ིན་�ར་�་ིར་ཕེབས་ཡོད་པ་ཞེས་གསོལ་
འདེབས་གནང་སོང་། བས་མི་ལེགས་པ་དེའི་ེས་ང་�ར་ེན་ངན་འཕར་མ་་བ་ནས་མ་�ང་། གནས་
�ལ་མང་པོ་ག་འ་ཞིག་�ང་�ང་ངས་ཆས་གོས་བ�ས་མ་�ན་མ�ད་ོན་ཏེ་འ�ལ་བ�ད་ཤར་ག་ེད་
�བ་པ་�ང་། གོ་བས་ཐོབ་རེས་བཞིན་ས་གནས་རེ་རེར་་ནས་བབས་ཏེ་ལ་མི་དང་མཉམ་�་ད་ཆ་ཤོད་
རེས་ས་པ་ཡིན། རང་གི་ལ་མི་ཕོ་མོ་�ས་མི་�འི་གནས་�ལ་དངོས་གནས་གང་ཡོད་ི་ོར་ཤེས་ོགས་
་�འི་རིན་ཐང་ཅན་ི་གོ་བས་ངོས་རང་ལ་ཐོབ་པ་སོང་ཙང་ཆས་གོས་བ�ས་མ་མ་བེས་པར་ད་ཆ་ཤོད་
རེས་མང་པོ་ེད་�བ་�ང་།དེ་�འི་ཐོག་ནས་ངའི་ལ་མི་�ར་ང་བདེན་མེད་པའི་དཀའ་�ག་�ང་ཡོད་པ་དེ་
ངས་ཤེས་�ང་། གང་མོགས་དེ་�ར་བཅོས་བ�ར་བཏང་ེ་ཁོང་�ར་རོགས་རམ་་�འི་དམ་བཅའ་ས་པ་
ཡིན།དེ་ེས་བ�ན་ག་གཅིག་མིན་ཙམ་ི་རིང་འ�ལ་བ�ད་ས་ཏེ་བོད་ི་�ོང་ེར་ཆེ་ཤོས་བཞི་པ་ལ་
ེར་འོར་�ང་། འདིར་རང་གི་མ་པ་ས་�བ་�་ོས་ལ་ཆགས་སོང་། �ོང་མི་བ་ག་མང་པོས་ངོས་
ལ་དགའ་བ�་�་བར་བེབས་འ�ག། �ོང་ེར་ཡོད་པའི་་གར་ི་�ང་དོན་ལས་ཁང་ནས་ཆས་གོས་ོ་
ཡང་དགའ་�ར་ཆེ་བའི་་དམག་�་གཅིག་གིས་ངོས་�ས་འ�ད་ེ་ལེན་�ས་�ང་།ད་ནི་�ས་�ད་�ད་ཟོས་
གཏོང་ཐབས་མེད་པས་ང་�ས་ེལ་ཐབས་ིས་ཐོན་ཏེ་༡༩༥༡་༡ནང་�ོ་མོར་འོར།དེ་བར་བ�ན་ག་
གཉིས་ཙམ་ིན་འ�ག། ང་�་ཚང་མ་ཐང་ཆད་ཡོད་ང་རང་སེམས་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཤར་�ང་།



�ོང་གསེབ་མང་པོ་འདབ་འེལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་ལ་ད་མཚར་པའི་མ་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་། ལ་
ོངས་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་འ�ག། མ�་ེང་ལས་ཕིཊ་༩༠༠༠གི་ང་ལ་ཆགས་པའི་ས་ལ་དེ་ཨ་
མོའི་�འི་�ང་ཁག་གཉིས་ི་ེས་མཚམས་དེར་འ�ག།རི་གཤོང་ནས་འ�ོ་བའི་�གས་�་དེ་�ོང་གསེབ་�་
དང་ཉེ་པོ་ཡོད་པས་ཉིན་མཚན་ཚང་མར་འབབ་�འི་�ར་་གོ་བ་དང་།�་མཚམས་ཉེ་བའི་ས་གནས་གཟར་པོ་
དང་མཐོན་པོ་ཡོད་པའི་ག་རི་དེ་�་ཐོན་འ�ག། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་�གས་�འི་འ�མ་ནས་ག་གཡང་ཤིན་�་
གཟར་པའི་རི་བོ་་བསངས་ནམ་མཁའི་མཚམས་ལ་བེབས་པ་ཡོད་པའི་ཐོག། ཉེ་མཚམས་ལ་ོབས་ཆེ་བ་
དང་གཡང་གཟར་པའི་རི་བ�ད་བོད་ལ་གཟི་བིད་དང་འཇིགས་བེད་པ་དེ་�་འ�ག། གཡས་གཡོན་ས་ཆ་
མང་པོར་ཐང་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ཟིང་དམར་མང་པོ་ང་གཤོངས་ང་འི་ང་ལ་ེས་འ�ག། གནས་གཤིས་
གཞའ་ཚན་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རིམ་པས་�ར་�ང་། �ོ་མོ་ས་ལ་དེ་་གར་ི་་ཐང་དང་ཉེ་པོ་ཡོད་པའི་
དབང་གིས་ཆར་པ་མང་པོ་བབས་ི་འ�ག་ང་།ིན་�ང་ཆེན་པོའི་བར་བར་ཡང་ཡང་ཉི་འོད་ཐོན་པ་དང་རོང་
ས་དེ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འོད་མདངས་ཤར་ི་འ�ག། ངས་ས་ལ་དེ་�ར་་ོགས་དང་ད�ིད་ཀའི་མེ་ཏོག་
གིས་བ་པའི་�ས་ང་རིར་གོམ་བ�ོད་བདེ་བ་�ར་འ�གས་འདོད་�ང་ཡང་། ས་གནས་དེར་ད�ན་ཁའི་་
བ་ཁ་ཤས་ད་�ང་ོགས་�ར་བད་ཡོད་པ་རེད། �ོ་མོར་འོར་�ས་དང་པོར་ངོས་ལ་ེད་ཆས་དང་་�་
ག་གས་གཏོང་མཁན་ག�ང་ཞབས་(ོམ་མདའ་ཡར་འཕེལ་ལགས)ི་ལས་ཤག་ལ་བད་དེ་ེས་ལ་
�ང་དཀར་དགོན་པར་ོས་པ་ཡིན། དེ་རི་དམར་པོ་ཞིག་གི་ང་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ོ་མོར་རོང་ལ་ཆ་ཚང་
མཐོང་གི་འ�ག།ན་རིང་མ་སོང་གོང་ལ་ང་�་ཚང་མ་ོད་ོགས་ིང་འཇགས་�ང་མཚམས་ངས་�ན་
གཏན་ི་ེད་ོ་�་མ�ད་དེ་ཁ་འདོན་དང་། ོམ།བེན་�བ།ོབ་ོང་བཅས་ས་པ་ཡིན། ངོས་རང་ལ་ད་
་ལས་དལ་ོད་ཆེ་ཙམ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ར་ཐོབ་པ་ེད་�བ་ངེས་ཡོད་པ་དང་། ད ◌ེ་ོན་་སར་ོད་�ས་
ི་འཆར་ཅན་དགའ་ང་ཡོང་ེན་ཁ་ཤས་བས་འདིར་མེད་པས་ོ་ང་འཆར་�ང་། རང་གི་སེམས་ལ་
འར་བ་ཞིག་�ང་འ�ག། དེ་ནི་རང་གི་ེད་ོ་གང་ཅིར་རང་དབང་ཡོད་པར་བེན། དེ་ོན་་སར་ག�ང་གི་
མཛད་ོ་དང་�གས་ོལ་དམ་པོ་ངས་�ང་བི་་དགོས་�ང་པ་མང་པོ་ད་བས་ངས་བ་བར་ས་པའི་
ེན་ལས་�ང་བ་རེད། བས་འདིར་ངའི་གམ་བཅར་གད་པ་�་དང་མཉམ་གཤིབ་�བ་པ་མེད་ན་ཡང་།
འེལ་བ་ཆད་པའི་ོང་ཆ་དེ་རང་གི་ལས་འགན་འཕར་མའི་སེམས་འར་དེས་གསབ་�བ་པ་�ང་སོང་།
འ�ལ་བ�ད་དེའི་རིང་རང་གི་ོབ་གཉེར་འར་བོན་དང་ཤེས་ོང་་གང་ཆེ་ཡོང་བ་་དགོས་པའི་ངེས་
ཤེས་བན་པོ་ེད་�ང་། ངས་རང་ཉིད་གང་ཟག་མཆོག་�་ར་པ་ཞིག་ཆགས་�བ་པ་་�་དེ་ངའི་མི་
དམངས་�ས་ངོས་ལ་དད་འ�ན་དེ་ཙམ་ེད་པ་དེའི་ིན་ལན་ཡིན། ང་�་�ོ་མོར་འོར་ེས་དགེ་མཚན་ན་
པའི་�ས་བས་ཤིག་ནི། �ིལ་ནས་དགེ་ོང་ཞིག་གིས་སངས་ས་ི་ཉན་ཐོས་མཆོག་ང་གི་་ག�ང་
རིང་བེལ་ད་པར་ཅན་བམས་པ་ེན་འེལ་ི་མཛད་ོ་དག་ང་འཕེལ་བའི་སར་ངས་ངས་ཏེ་ིན་



བས་�ས་པ་དེ་རེད། ིད་ོན་་ཁང་པ་དང་ོ་བཟང་བ་ཤིས་གཉིས་་སར་བཞག། ངའི་བཀའ་ོབ་
གནང་མཁན་བཀའ་ཤག་དང་། མ�ོན་གཉེར་ཆེ་མོ།ིང་རིན་པོ་ཆེ་(བས་འདིར་ངའི་ཡོངས་འ�ན་བ�ེས་
པ་)དང་ི་ང་རིན་པོ་ཆེ་ཉེ་ཆར་མཚན་ཞབས་ནས་ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་བོ་བཞག་�ས་ཡོད་པ་བཅས་ང་
དང་མཉམ་�་ཡོད། ངའི་གཅེན་པོ་ག་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ལ་འདིར་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་ི་གོང་ལ་འོར་པ་དང་
་གར་ལ་ཐོན་ིས་ཡོད་འ�ག། ང་�ར་ཐོག་མའི་གསར་འར་ངན་པ་དང་པོ་འོར་གསལ།ང་ིར་ཐོན་་
འི་གོང་ཆེད་མངགས་གཏང་བ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཁོངས་ནས་་ནག་ལ་ཕེབས་མཁན་�་མ་གཏོགས་
གཞན་པ་�་(ལ་སོ་སོར་)མ་འོར་པ་རེད།་གར་དང་བལ་ལ་གཉིས་ཀས་བོད་ི་དོན་གཅོད་པ་�་ིར་
ལོག་གཏང་འ�ག། ེད་ངས་དེས་ང་�ར་ཧ་ཅང་གི་སེམས་འ�གས་ཆེན་པོ་བཟོས་�ང་། བོད་ིས་་གར་
དང་བལ་ལ་གཉིས་ཀ་དང་མ�ན་འེལ་བཟང་པོ་�ན་ོང་ས་པ་རེད། གཉིས་ཀ་ང་�འི་ཐག་ཉེ་ཤོས་ི་
ིམ་མ�ས་རེད། དིན་ག�ང་གི་ཐད་ལ་མདའ་དཔོན་ཡ་ཧས་བེ�་ནས་ེ་འིད་དིན་དམག་བོད་ལ་
འོར་པའི་ལག་ེས་ལ་བེན་ནས་བོད་ི་�ོང་ེར་་སར་དིན་ཇིའི་�ང་དོན་ལས་ངས་བ�གས་ཏེ་ལོ་
བ་ག་ེད་ཙམ་གནས་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༤༧ལོར་་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ེས་�འང་ལས་ཁང་དེ་
དིན་ག�ང་གི་ལས་ཚན་པ་ཧི�་རིཅ�་སོན་ིས་འགོ་འ�ན་�ན་ོང་ས་ཡོད་པར་བེན་བས་འདིར།
བོད་ི་ཐོག་་ནག་ལ་ཆབ་ིད་ི་དབང་ཆའི་ཐོབ་ཐང་གང་འཚམ་ཡོད་�ལ་ད་ཆ་དིན་ག�ང་གིས་ངོས་
ལེན་གནང་འ�ག་པ་དེ་ལ་ང་�ས་ཡིད་ཆེད་ེད་�་ཤིན་�་དཀའ་བ་ཞིག་�ང་། དིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ཡ་
ཧས་བེ�་ཡིས་བོད་ག�ང་དང་མཉམ་�་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་པར་མ་ཟད། དིན་ག�ང་གིས་བོད་དེ་རང་
དབང་ཚད་ན་ི་ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ེ་ཐད་ཀར་འེལ་བ་གནང་བ་དེ་དག་ཁོང་�ས་གཏིང་
བེད་�་ིན་པ་་�ར་མངོན།ཡང་༡༩༡༤ལོ་ལ་དིན་ག�ང་གིས་སིམ་ལའི་ན་འ�མས་ི་�་ིག་དང་
འེལ་�གས་འ�་དེར་བོད་དང་་ནག་གཉིས་ཀའི་་ཚབ་ལ་ཁབ་སོ་སོ་བའི་ངོ་བོར་གདན་འེན་�་
བས་དིན་ག�ང་གི་གནས་ངས་དེ་ད་འི་དེ་མི་འ་བ་ཞིག་�ང་འ�ག། དེས་མ་ཚད་དིན་ཇིའི་མི་
རིགས་དང་བོད་མིའི་བར་ལ་མ�ན་འེལ་ཡག་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད། ངའི་ལ་མི་ཕོ་མོ་�ས་ཁོང་�་ང་�ལ་
ན་པ་དང་། གཤིས་ོད་ཡ་རབས། ང་བ་ིད་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་�ས་ཞབས་ཆེན་པོ་�ས་འ�ག། ཨ་མེ་རི་
འི་ཐད་ལ་༡༩༤༨ལ་ཝ་ཤིང་ཌོན་ི་ིད་ག�ང་གིས་བོད་ི་�ང་འེལ་དོན་གཅོད་པ་�ར་ེ་ལེན་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ིད་འ�ན་གཞོན་པ་མཇལ་�བ་པ་�ང་འ�ག་�ང་།ཁོང་�ས་ང་གོང་གསལ་ར་དགོངས་
ོགས་བ�ར་བ་གསལ་པོ་�ང་འ�ག། དེ་�འི་གནད་དོན་ག་རེ་ཡིན་པའི་ོར་ལ་བསམ་མནོ་གཏོང་�ས་རང་
ལ་ཧ་ཅང་སེམས་�ག་�ང་བ་དེ་ན་ི་འ�ག། བོད་ལ་གཅིག་�ས་་དམར་ི་ད�ང་�གས་ཡོངས་
ོགས་དང་གདོང་�ག་་དགོས་�ང་བ་རེད། དེ་ེས་དོན་གཅོད་་ནག་ལ་ཕེབས་ལ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་
ཚང་མ་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་ི་ནང་ིར་ལོག་�ང་བས་གནས་�ལ་གསར་པ་ཞིག་�ང་སོང་། དེ་ནི་ཆབ་



མདོའི་བོད་ག�ང་ི་བ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ི་ན་ཤོག་རིང་པོ་ཞིག་གནང་འོར་�ང་བ་དེ་
རེད། དེའི་ནང་གོང་བཀོད་ར་ཆབ་མདོའི་མངའ་ལ་མང་ཆེ་བ་་དམར་ད�ང་གཤོག་གིས་འ�ན་བང་
ས་ཚར་འ�ག།



.

ན་ཤོག་དེ་�ང་པ་ཆེ་ཁག་ཅིག་གིས་་སར་ིད་ོན་ོ་བཟང་བ་ཤིས་དང་་ཁང་པ་གཉིས་ལ་འོད་
ངེས་བཏང་པ་དང་། ཁོས་�ས་དེ་ངོས་ལ་བཏང་འོར་�ང་། དེའི་ནང་་དམར་ི་བིག་རའི་མ་པ་སེམས་
འ�གས་དང་ཡི་�ག་ཆེ་བའི་ོར་་ཞིབ་བཀོད་པའི་ཐོག། འོས་འཚམས་ི་འ�མ་འ�ིག་ཅིག་བཟོ་�བ་པ་མ་
�ང་ན་་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་�ས་�ར་མོགས་་སར་�་བིགས་ཏེ་འ�ོ་ངེས་རེད་
ཅེས་བཀོད་འ�ག། དེ་འ་�ང་བ་ཡིན་ན་མ་མི་བསད་ས་་ཆེན་པོ་བོག་ཐབས་མེད་པ་ཡོང་ངེས་ཡིན་
པར་བེན། དེ་མི་ཡོང་བའི་འགོག་ཐབས་ཡོད་�་ལ་�གས་ེད་འདོད་�ང་། ང་ཕོད་ིས་འ�ིག་འཇགས་
་�་མ་གཏོགས་་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མེད་�ལ་ི་བསམ་འཆར་བཀོད་འ�ག། བོད་ག�ང་གིས་�གས་
མ�ན་�ང་ན།དོན་གཅོད་ལས་རོགས་ཁ་ཤས་དང་བཅས་ང་ཕོད་ཁོང་རང་གིས་པེ་ཅིང་ལ་ཐོན་ཏེ་་དམར་ི་
འགོ་འིད་�ད་དང་ན་ད་ཆ་བཤད་�་ཡིན་�ལ་ི་བསམ་འཆར་བཀོད་འ�ག་པར་བེན་ིད་ོན་ོ་
བཟང་བ་ཤིས་དང་་ཁང་པ་གཉིས་ལ་ངས་ོ་བ�ར་ས་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ིས་འ�ིག་འཇགས་ི་
ད་ཆ་དེ་་སར་་དགོས་ག�ངས་�ང་ཡང་། བོད་ི་གནས་�ལ་�་�ག་ཐབས་ཟད་ཡིན་ཙང་འ�མས་ས་
པེ་ཅིང་རང་ལ་མ་ས་མ�་མེད་ཆགས་འ�ག། ང་ཕོད་ི་དཀའ་ོག་ཆེ་བའི་ལས་ོ་དེའི་ཆེད་འཇིགས་འ�ར་
མེད་ཁས་ལེན་གནང་བའི་�་མཚན་དང་ཁོང་ག�ང་ིད་འ�ན་མཁན་ོ་ཐག་ཆོད་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་
བཞིན་པར་བེན་ཁོང་རང་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་འ�ག་�་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། དེ་འལ་�ོ་མོ་ནས་ག�ང་ཞབས་
གཉིས་དང་ག་རོགས་ལ་་ས་ནས་གཉིས་བཅས་པེ་ཅིང་ལ་བཏང་བ་ཡིན། བོད་ལ་བཅིངས་འ�ོལ་དགོས་
ེད་མེད་པ་དང་། ིམ་མ�ས་ཆེན་པོ་་ནག་དང་མཉམ་�་ཞི་མ�ན་ི་འེལ་བ་ཚད་ན་ཞིག་�ན་བིང་
དགོས་ངེས་ཡིན་པའི་ོར་ང་ཕོད་ིས་་དམར་འགོ་འིད་�ར་ཞལ་གསལ་ག�ང་�བ་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་
ངས་རེ་བ་ས་པ་ཡིན། དེ་ཀའི་�ར་�ོ་མོར་ད�ིད་ཀ་ཤར་བ་དང་ས་ལ་ི་རང་�ང་མ�ས་�ག་གང་སར་
གསལ་ཐོན་ཡོང་གི་འ�ག། རི་བ�ད་ལ་མེ་ཏོག་གསར་�་ེས་པ་དང་།ང་ོངས་ཚང་མར་མོགས་པོ་་
གསར་ོན་པོ་ཅན་ིས་བ་པ།མེ་ཏོག་ང་ིའི་ི་ཅན་ོ་སིང་ཇི་ེད་ིས་མཁའ་�ང་ི་ངད་ོགས་ན་
ང་། ཞིང་པ་�ས་�ག་དང་། གཡག། མ�་མོ་བཅས་གཤམ་དེར་དེད་ཡོང་བས་ངས་ེ�་ང་ནང་མཐོང་
གི་འ�ག། �གས་�འི་འ�མ་ལ་ཧ་ལམ་ཉིན་ར་ིང་ཀ་གཏོང་མཁན་�་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོང་ེ། མེ་�ང་
�ང་རེ་བཏང་། ོ་ཆས་བཟོ་གི་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ོན་དང་བཅས་་�བ་པ་�ང་། ངས་གང་མཐོང་བའི་ེན་
ིས་དགའ་ང་ེས་པར་བེན་ོ་ཁོག་ེས་ཏེ་ིང་རིན་པོ་ཆེར་ད�ང་གསེང་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་
�ས་པ་དང་། ཁོང་རང་ལ་ཡང་ང་དང་འ་བའི་དགོངས་�ལ་�ང་ཡོད་�ད་འ�ག། རིན་པོ་ཆེས་ངོས་རང་ལ་
ད�ང་གསེང་གནང་་ཡོང་བསམ་པ་ཡོད་ང་གནང་�ང་། ས་ལ་དེར་ཉི་མ་མང་པོའི་རིང་བོར་འ�ལ་



ེད་བས་ོན་ཆད་དེ་འའི་ིད་ཉམས་�ར་ོང་ཡོད་པ་ན་ི་མི་འ�ག། ས་ཆ་ཞིག་ལ་ངས་བོན་པོའི་
དགོན་པ་ཞིག་མཇལ་བ་ཡིན།ངའི་ོ་ང་ཞིག་ནི་དཀའ་�ག་མང་པོའི་�ས་བས་ཡོང་ཉེ་ཡོད་པ་དེ་རེད།པེ་
ཅིང་�་ཡོད་པའི་ང་ཕོད་ནས་གནས་�ལ་འོར་�ར་ན་རིང་འགོར་མི་ིད། གནས་�ལ་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་
�འི་དོགས་པ་གང་འཚམ་ེས་ཡོད་�ང་དེ་འོར་ཏེ་དེས་རང་སེམས་ལ་དངངས་ག་བང་�ས་དེ་
འཇོམས་ཐབས་ི་�་ིག་གང་ཡང་ས་པ་མེད། �ང་དཀར་དགོན་པར་ང་རང་ལ་མ་ོག་དང་མ�ད་པའི་
�ང་འིན་ཉན་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་དགོང་མོ་ག་པར་པེ་ཅིང་ནས་བོད་ད་ི་གནས་�ལ་ང་
བགས་ེད་པ་དེ་ཉན་པ་དང་། བས་རེ་ག�ང་ཞབས་རེ་ང་དང་མཉམ་�་ཉན། ཕལ་ཆེར་རང་ཉིད་གཅིག་
�ར་ཉན་པ་ཡིན། བ་བགས་མང་བ་ནི་གཟི་བིད་ཆེ་བའི་མེས་ལ་ི་ཆེ་བོད་དང་ིད་དོན་�ན་ེལ་ཤ་
ག་གནང་འ�ག་ན་ཡང་།གང་བཤད་མང་པོ་ཞིག་རང་ོ་ལ་འ�ོ་པོ་�ང་། ང་བགས་དེ་�་བཟོ་འི་
ཡར་ས་དང་། ་ནག་ལ་མི་ཚང་བར་ཁེ་དབང་འ་མཉམ་ཡོང་�འི་ོར་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཆོས་དང་འཇིག་
ེན་གཉིས་ི་ོགས་ལ་ཡར་ས་གཏོང་�འི་ལེགས་ཆ་བ�ས་པ་་�འི་ང་�ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གང་
ར་ད�ང་མོ་ཞིག་ལ་ངོས་གཅིག་�ས་�ང་འིན་ཉན་བས་འཆར་གཞི་ཧ་ཅང་མི་འ་ཞིག་གི་ོར་བཤད་
ི་འ�ག། བོད་ད་ངར་་དང་། ད་�གས་ཆེ་བའི་ཐོག་ང་བགས་ས་ཏེ་་ནང་མི་དམངས་ི་མ�ན་
ལ་ཁབ་ི་ིད་ག�ང་དང་། བོད་ས་གནས་ིད་ག�ང་གི་འ�ས་མི་་འ�མས་ིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་
འ�ོལ་ཡོང་ཐབས་ོར་ི་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་མིང་གས་བཀོད་ཚར་བ་ཡིན་�ལ་བཤད་
སོང་། ངས་གང་ཐོས་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་�བ་�་ོས་ལ་ཡིན་པས། ངོས་ི་ལོགས་ལ་ིན་ཏེ་ཚང་མ་
འ�གས་འབོད་་འདོད་�ང་ན་ཡང་། གགས་པོས་འ�ལ་བོད་མ་�བ་པར་�ས་�ང་། ང་བགས་
དེའི་ནང་བཤད་དོན་ནི། ད་ཕན་ལོ་བ་ག་གི་རིང་གཏོར་ོལ་ག་པར་ཆེ་བའི་བཙན་ལ་ད�ང་�གས་
ིས་བོད་ལ་འ�ལ་ོད་ས་ཏེ་མགོ་བོར་བ�་ིད་དང་ཟིང་འ�གས་བངས་བའི་གནས་�ལ་དེ་�ས་བོད་
ི་མི་ེ་དང་ལ་མི་ཚང་མ་ན་གཡོག་གི་ོལ་ངན་དང་། �ག་བལ་ི་�ན་དོང་ནང་�ང་པ་རེད་ཟེར་
བའི་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་�ན་གཏམ་གསར་བཅོས་མཉམ་བེས་ས་པ་དེ་�་གོ་ཐོས་�ང་མ་ཐག་ངའི་�ས་ལ་
ན་ག་ལངས་�ང་། དེ་ལས་ཐབས་གས་པ་ཞིག་ཡོང་�ར་བད་ཡོད།�ོས་མ�ན་དེའི་ནང་བོད་མི་ཚང་མ་
མཉམ་འེལ་ིས་བོད་ལ་ལ་ཡོད་པའི་བཙན་ལ་ི་གཏོར་ོལ་དཔང་གཤོག་ཚང་མ་མཐར་བོད་
གཏོང་དགོས་པ་དང་། ་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་བམ་མེས་ལ་ིམ་ཚང་ཆེན་པོར་བར་ལོག་
་དགོས་ངེས་རེད་ཟེར་བའི་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།ོན་�ས་༡༩༡༢ལོར་ི་ལ་ད�ང་དམག་བོད་སར་བཙན་
ོལ་ིས་བད་པ་ཐ་མ་དེ་ནི་(་ནག་ནས་བཏང་བའི་)མན་�འི་ད�ང་ཤོག་དེ་རེད། ངས་གང་ཤེས་ར་
ས་ན། བོད་ལ་�་རོཔ་ཡི་མི་ར་བ་གང་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ི་་ནག་མེས་ལ་ཆེན་པོའི་
ནང་བར་ལོག་་དགོས་པའི་བསམ་ོགས་དེ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་�ན་བཅོས་རང་རེད། བོད་འདི་�ས་བས་ག་



འ་ཞིག་ལ་་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པས་མ་ཚད། དོན་ལ་ངས་གོང་�་བཤད་ཚར་བ་ར་་ནག་གི་ས་ཆ་མང་
པོ་ཞིག་བོད་ི་ཁོངས་ཡིན་པའི་་�ས་ི་ོད་པ་ཡོད་ངེས་རེད། དེ་�་ཚང་མའི་ཐོག་མི་ེ་གཉིས་པོ་མི་
རིགས་དང་། རིགས་�ས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་མ་འེས་པའི་ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་མ་ཚད། ད་གཅིག་
པ་མིན་པ་དང་ང་�འི་ཡི་གེ་ཡང་་ཡིག་དང་གཏན་ནས་མི་འ་བ་སོགས་ི་ོར་འཛམ་ིང་མཉམ་ེལ་
ལ་�གས་ི་ིསམ་ཞིབ་་�གས་ནས་མཐའ་ོམ་ན་ཤོག་ནང་བཀོད་གནང་མཛད་པ་གཤམ་�་
གསལ། ༡༩༡༢ལོ་ལ་་མིའི་མན་�་དམག་ད�ང་བོད་ས་ནས་མཐར་བོད་བཏང་བའི་བས་དེར་བོད་ི་
ཆབ་ིད་གནས་ངས་དེ་དོན་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་�བ་པ་འ�ག། �་མཚན་
དེ་ལ་བེན་ནས་༡༩༡༡དང་༡༩༡༢ི་�ང་�ལ་དེས་དངོས་དོན་དང་ིམས་ོལ་གང་གི་ཐད་ནས་བོད་དེ་་
ནག་གི་དབང་འོག་�་མེད་པར་ིད་དབང་ཆ་ཚང་ེར་འ�ན་ི་ལ་ེའི་གནས་ངས་བར་ོན་ས་ཡོད་
པ་གསལ་པོ་བན་འ�ག། ཅེས་གསལ་བོད་མཛད་པ་རེད། ཡ་མཚན་པའི་གནས་�གས་ནི་ང་ཕོད་་
དམར་དང་འ�ིག་འཇགས་ི་མོལ་བ�ར་་�་ཙམ་མ་གཏོགས་ངའི་ཚབ་ས་ནས་མིང་གས་བཀོད་ཆོག་
པའི་དབང་ཆ་ད་མེད་པ་དེ་རེད། ཆབ་ིད་ི་དབང་ཆའི་�ག་དམ་དེ་�་ཁོང་གིས་འེར་མ་�བ་པ་བཟོ་ཆེད་
�ོ་མོར་ངས་ཉར་ཚག་ས་པ་ཡིན།ཁོང་ལ་བཙན་ཤེད་ས་ཡོད་ངེས་རེད། དེ་�འི་�ང་�ལ་ཆ་ཚང་ཐོས་�ར་
་བ་ཁ་ཤས་འགོར་སོང་། དེ་ཀའི་�ར་་དམར་ིས་�ང་འིན་ང་བགས་བ་ོར་ཡང་ཡང་ེད་
བས་ང་�ས་ཉན་དགོས་�ང་། ཁ་འདོན་ས་པ་་�འི་གནས་�ལ་བཤད་�ས་རང་གིས་རང་ལ་བ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ི་འཚམས་འི་དང་། དམར་�གས་ས་པའི་དགའ་ང་། མའོ་�་�ང་གི་གཟི་བིད། ་ནག་
དམངས་ག�འི་ངོ་མཚར་ི་ད་ཆོས། ད་ཆ་མ�ན་ལམ་གཅིག་ར་�ང་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་མང་པོ་འཐོབ་ཆེད་
བོད་མིས་དགའ་མོས་དང་བཅས་གོམ་པ་མ�ན་ོས་ས་ཆོག་�་ཞེས་པའི་གསལ་བགས་ས་སོང་། དེ་ནི་
ེན་གས་དངོས་གནས་རང་རེད། �ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ི་་ཞིབ་དེ་�ས་ངའི་ཁོག་པ་�ང་སིང་
ངེར་བཏང་སོང་། དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་བོད་ས་གནས་ིད་ག�ང་གིས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་མི་བོད་ལ་
འ�ལ་བོད་བས་རོགས་ཕན་�གས་ཆེ་་�་དང་། ལ་ཡོངས་�ང་ོབ་མཉམ་བིལ་་�་ཞེས་དོན་
ངས་ད�ད་ཞིབ་ེད་�བ་པ་ར་ས་ན་ང་�འི་�ང་དམག་�ས་ལམ་སིང་་ད�ང་མགོ་བཏགས་�་དགོས་
ཡིན་�་འ�ག། དོན་ཚན་བད་པའི་ནང་གོང་དང་འ་བ་ཞིག་བཤད་དེ་བོད་ི་�ང་དམག་�་་ག�ང་གི་
ད�ང་དམག་ཁོངས་་བིལ་གཏོང་�་ཞེས་བཀོད་པ་དེ་ནི་ལག་ལེན་དེ་འ་ེད་�་ཡིན་ཤག་ཤག་ས་ཏེ་
བཤད་པ་ཞིག་རེད། དོན་ཚན་བ�་བཞི་པའི་ནང་གང་བཀོད་ང་�ས་ཤེས་པ་ར་ས་ན། �ས་འདི་ནས་བང་
བོད་རང་གིས་ི་ིད་ི་མ�ན་འེལ་ེད་པའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་�་ཞེས་པ་ཡིན་འ�ག། ངན་�ས་
གསལ་ོན་ི་དོན་ཚན་དེ་�་དང་མཉམ་བེས་ས་པའི་བོད་དོན་ནང་བོད་མི་�་ོ་བཟོད་བདེ་པོ་ཡོང་ཆེད་
ཆོས་དད་རང་མོས་དང་། ངའི་འགན་དབང་ར་�ན་བཞག་�། ད་ཡོད་ཆབ་ིད་ལམ་ོལ་ར་ར་�ན་



ོང་ེད་འ�ག་�་ཡིན་ཅེས་བཤད་པ་རེད།ངན་གཡོའི་�ན་གཏམ་ག་འ་ཞིག་བཤད་�ང་། ད་ནས་བང་ང་
�་གངས་ཅན་བོད་མིའི་་དམར་ི་ངག་བཀོད་ེས་འངས་་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། ང་�འི་དཀའ་
�ག་གི་གནས་�ལ་དེ་སེམས་ི་གཏིང་ལ་འཇགས་པའི་བས་དེར་བོད་མི་ཇི་ེད་དང་། ག་པར་ག་
འ�ར་རིན་པོ་ཆེས་་གར་ཀལཀ�་ནས་ཡི་གེ་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ང་�་་གར་ལ་ལམ་སེང་ཡོང་རོགས་
ཞེས་ག�ངས་འ�ག།ཁོང་�ས་�་མཚན་ག�ངས་དོན། བོད་ལ་རེ་བ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི་་དམར་དང་
ོལ་འ�ངས་་�ར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་མ�ན་ོགས་ལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ་བས་འ�ག་�་དགོས་�་
དེ་རེད། ང་�ས་་གར་དང་། བལ་ལ། དིན་ག�ང་།ཨ་མེ་རི་་སོ་སོར་བཏང་པའི་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ེ་
ལེན་མ་ས་པར་ིར་ལོག་བཏང་�ང་ཞེས་ཁོང་�ར་ན་གསོ་བཏང་ཡང་། ལ་ཁབ་དེ་�ས་བོད་ི་གནས་
�ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ོགས་ཏེ་བོད་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཡོང་ཞེས་ཁོང་�ས་ག�ངས་�ང་།ཨ་
མེ་རི་་ནི་དམར་�གས་་ེད་བཀག་འགོག་�གས་ཆེ་ེད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། �་མཚན་དེ་རང་ལ་བེན་
ནས་ཀོ་རི་འི་དམག་འ�གས་ེད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་�ང་། ངས་ཁོང་�འི་�ོས་ེང་
དེའི་�་མཚན་མཐོང་�བ་པ་�ང་ན་ཡང་། ཨ་མེ་རི་ས་ས་ེ་གཅིག་ལ་དམག་འ�གས་ེད་བཞིན་པར་
བེན་འ�གས་པ་གཉིས་པ་ཞིག་གསར་འ�གས་གནང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད་བསམ་�ང་།ཉིན་ཤས་ི་ེས་ལ་
པེ་ཅིང་ནས་བོད་ག�ང་དོན་གཅོད་པས་གས་ཏར་གཅིག་བཏང་འོར་�ང་།དེའི་ནང་ལ་ང་�ས་ཤེས་ཚར་པ་
ལས་ག་པ་གང་ཡང་མི་འ�ག། དངོས་གསལ་ར་ང་ཕོད་ི་ཐོག་བཙན་ཤེད་ིས་གནས་�ལ་བདེན་པ་
ག�ངས་མ་བ�ག་པ་རེད། ཉེ་ཆར་བོད་ག�ང་དོན་གཅོད་ཁོངས་མི་་ཁ་ཤས་ིས་ལོ་�ས་བམས་པའི་
ནང་(པེ་ཅིང་ལ་)ཁོང་�ར་བཙན་གནོན་དབང་ཤེད་ས་ཏེ་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པར་མིང་གས་
བཀོད་བ�ག་པ་དང་།



.

བོད་ག�ང་གི་ལས་ཐམ་བ�ས་མ་བཟོས་པ་སོགས་ི་�ང་�ལ་ཆ་ཚང་བཀོད་འ�ག།ཡིན་ན་ཡང་ང་ཕོད་ི་
གས་ཏར་ལ་བ་�ས་གནས་�ལ་དངོས་གནས་ག་རེ་�ང་ཡོད་པའི་ོར་ངས་འོལ་�ད་གཅིག་�་ེད་�བ་
པ་�ང་། ཁོང་གི་བོད་ི་ིད་ོང་གསར་པ་དམག་དཔོན་ཆེ་བ་ང་ཅན་་རིང་མིན་་གར་བ�ད་�ོ་མོར་
མོགས་པོར་འོར་�་ཡིན་ོར་ག�ངས་འ�ག། བས་དེར་བ�ག་�་མ་གཏོགས་གཞན་་�་གང་ཡང་
མི་འ�ག། དེ་གའི་�ར་བོད་ི་ཆོས་ེ་ཆེན་པོ་སེར་འས་དགའ་ག�མ་ི་མཁན་པོ་�་�ོ་མོར་འོར་ཏེ་ངས་
མཇལ་འད་�ས་པ་ཡིན། �ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ོར་ཁོང་�ར་ན་ོན་�ང་ཚར་བར་བེན། ་
སར་གང་མོགས་ིར་ལོག་ཡོང་བ་ཞེས་ངོས་ལ་�ད་ལ་གནང་�ང་། བོད་མི་ཚང་མས་༸བས་མཆོག་
རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ིར་ཕེབས་གནང་�འི་རེ་བ་དང་གཡེང་བ་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་འ�ག། མི་
དམངས་ི་རེ་དོན་དེ་ལ་ིད་ོན་་ཁང་པ་དང་ོ་བཟང་བ་ཤིས། ག�ང་ཞབས་སེར་་�ས་བ་ོར་ི་
ག�ང་འིན་བར་གནང་མཛད་སོང་ཞེས་མཁན་པོ་�ས་ག�ངས་འ�ག། ཉིས་ཤས་ི་ེས་ལ་ག་འ�ར་
རིན་པོ་ཆེས་ར་ཡང་གནས་�ལ་གནང་གསལ་ཀལ�ར་ཨ་རིའི་�ང་ི་མཇལ་�བ་པ་�ང་བས་མ་ཚད་ཨ་
མེ་རི་ར་བོར་འ�ལ་ལ་ཕེབས་ཆོག་པའི་བཀའ་འོལ་གནང་འ�ག། ཁོང་གིས་ཡང་བར་ངོས་ལ་་
གར་�་ཕེབས་དགོས། ཨ་རིའི་ལས་འ�ན་པ་�ས་ེད་རང་མཇལ་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འ�ག་ཅེས་�ད་ལ་
ཡང་བར་གནང་�ང་། གལ་ིད་ེད་མ་�ས་ི་ལ་ལ་བཙན་ོལ་གནང་པ་ཡིན་ན་བོད་ལ་རོགས་རམ་
ེད་ོགས་ོར་ཨ་བོད་ིད་ག�ང་གཉིས་ི་བར་ནང་མོལ་གནང་�བ་�་ཡིན་�གས་ཨ་རིའི་ལས་འ�ན་
པས་ག�ང་�ལ་བཀོད་འ�ག། ངའི་གཅེན་པོས་མཐའ་ོམ་གནང་ེ་ང་་གར་ལ་གང་མོགས་ཡོང་
དགོས་ངེས་རེད། ་དམར་ི་་ཚབ་པ་�ོ་མོར་བོད་ཆེད་ཀལཀ�ར་འོར་ཚར་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་�ང་།
དེའི་བ་དོན་ངོས་ལམ་སེང་ཐོན་ཐོན་བོན་མ་ས་ན་ིས་ོན་ཡོང་ངེས་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། བོད་དོན་དེ་
དང་འ་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་་གར་ི་རི་�ོང་ཀ་ོན་�ག་ལ་ོན་�ས་ཧེན་རིཀ་ཧཻརར་ིས་བཏང་འོར་�ང་།
ཁོང་་ས་ནས་ངའི་ོན་ལ་ིར་བོད་ས་པ་རེད། ངོས་་གར་ལ་བས་བཅོལ་�་དགོས་པའི་བསམ་
འཆར་བཤད་པ་དང་། ངའི་ག�ང་ཞབས་ག�་ག་ཁ་ཤས་ིས་ང་དེ་ལ་བ་ོར་གནང་སོང་ཡང་།
ཡོངས་འ�ན་ིང་རིན་པོ་ཆེས་དེ་འ་་�་�གས་ཐག་གཙང་ཆོད་ི་དགག་པ་�གས་ཆེ་གནང་གི་འ�ག།
བས་འདིར་ངོས་རང་གཡང་གཟར་གཉིས་ི་བར་�་�ག་ཐབས་ཟད་ལ་ར་�ང་། གཅེན་པོའི་ག་ིས་ལ་
བས་ན་ི་ལ་ི་རོགས་རམ་འཐོབ་�འི་རེ་བ་ཡོད་པའི་མ་པ་བན་ན་ཡང་། དེའི་ཐོག་ནས་ངའི་མི་
དམངས་ལ་ཕན་ཆ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། ་དམར་ི་མི་་མ་�ག་གོང་ལ་ངོས་རང་དངོས་གནས་བོད་
ནས་ིར་ཐོན་ེད་དགོས་ཡིན་ནམ། གལ་ིད་ངོས་ིར་བོད་ས་པ་ཡིན་ན། གསར་�་ེད་པའི་མ�ན་



ོགས་ལ་ཁབ་�ས་ཡོང་ེན་ལེགས་ཉེས་ཅི་འ་�ང་�ང་རོགས་རམ་�ན་ོང་གནང་དང་མི་གནང་བའི་
ོར་ངས་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་ེད་བས། བསམ་འཆར་དམིགས་བསལ་གཉིས་ལ་ངས་�ན་�་མི་མོས་པ་
ས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་དང་པོ་དེར་ངོས་རང་ལ་གསལ་ོགས་�ང་པ་ར། ཨ་མེ་རི་། ཡང་ན་ལ་ཁབ་
གཞན་ག་འ་ཞིག་དང་མཉམ་�་མོས་མ�ན་ཆོད་གན་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡོང་ངེས་བན་ཡིན་པ་ནི་དམག་
འ�གས་ཡིན་པ་དང་། དམག་འ�གས་ི་དོན་ནི་མི་བསད་ག་ོར་རེད། གཉིས་པ་ནི། ངས་�་མཚན་
བསམ་བས་ཤིན་�་ོབས་ཆེན་ཨ་མེ་རི་་ནི་མེ་ལི་ོང་ག་མང་པོའི་སར་ཡོད་པ་དང་། ོགས་གཞན་�་
་ནག་དངོས་པོའི་ོབས་�གས་དེ་ལས་ཞན་ན་ཡང་། ང་�འི་ཉེ་འདབས་ི་ིམ་མ�ས་ཡིན་པ་དང་། མི་
འབོར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་བོད་ི་ཐོག་འཁོན་ོད་དེ་ག་�གས་ི་ཐོག་ནས་བསང་�ར་ལོ་མང་པོ་
འགོར་ིད་པ་དེ་རེད། དེས་མ་ཚད་ཨ་མེ་རི་་ནི་མི་མང་དབང་ོལ་ི་ལ་ཁབ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།ཤི་གོད་
�ངས་མེད་ཡོང་བས་མི་དམངས་ིས་�ག་ོམ་་�ར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་མེད། ང་�་བོད་མི་�་ར་
གཅིག་�ར་�ས་�་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་�་དེ་ལས་་པོ་རེད། མཐའ་མའི་དོན་འས་ནི་གཅིག་པ་རང་ཡོང་གི་
རེད།་དམར་ིས་རང་འདོད་ར་ས་ཆོག་�་དང་། དེ་�ར་དམག་འ�གས་ེད་བས་བོད་པ་དང་།ཨ་རི་
བ།་མི་�ངས་ཅིག་ལ་ཕན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་ཤི་�་གཅིག་རང་ཡོང་�་ངེས་པར་བེན།ལག་ལེན་་
ོགས་ཡག་ཤོས་ནི་ད་�ས་ར་ཐབས་བོན་གང་ཡང་མ་ས་པར་བད་�་དང་། ་དམར་ི་དམག་
དཔོན་ང་�ག་འད་ལ་ཡོང་མཁན་དེ་ལ་�ག་ོད་་�་དེ་ཡིན་པར་མཐའ་དོན་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། ཁོང་
ནི་འ�ོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་དགོས་ི་རེད།༡༩༥༡༧�ས་༡༦ཉིན་་དམར་དོན་གཅོད་པ་�ོ་མོར་ེབས་ེས་
བང་ཆེན་ཞིག་དགོན་པར་�གས་ཡོང་ེ་ཁོང་འོར་ཉེར་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དེ་ཀར་རང་ལ་སེམས་འཚབ་དང་
འཇིགས་ང་གཉིས་ཀ་ཆེན་པོ་�ང་། མི་དེ་�འི་མདོག་དིབས་ག་འ་ཞིག་ཡོད་དམ་བསམ་པ་དང་། ཁོང་
�འི་མགོ་ལ་་ཅོ་མེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཐག་ཆོད།ངས་དོ་ང་ཆེན་པོས་ི་ལོགས་ཐོག་ཡང་ང་ལ་ིན་ནས་
གཤམ་�་རོང་པོའི་�ོང་དེའི་ཡས་མས་གང་སར་ང་ཤེལ་ོར་ིན་བས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཉི་མ་ིད་པའི་�ས་
ཞིག་རེད། ཆར་�ས་ཡིན་པས་ཉི་འོད་ཕོག་པ་དང་ས་ནས་ངས་པ་འ�བ་འ�བ་ལངས་ི་འ�ག། ོ་�ར་
ངས་འ�ལ་བོད་ེད་པ་ཞིག་མཐོང་�ང་། ངའི་ག�ང་ཞབས་�་ཁག་ཅིག་དཔོན་པའི་ཁ་ོགས་ལ་ཕེབས་ི་
འ�ག། ཁོང་�་དང་མཉམ་�་ཆས་གོས་ོ་་ས་པའི་མི་ག�མ་པོ་དེ་ར་ོལ་གོས་ཆེན་དམར་�ག་དང་
དང་སེར་པོ་བཞེས་པའི་ག�ང་ཞབས་ཆེ་ཁག་�འི་�ས་ལ་མི་དས་མ་དང་འ་པོ་འ�ག། ་དམར་དོན་
གཅོད་དང་ང་�འི་ན་འ�མས་དེ་དེ་འཇམ་འ�མ་ལ་ཞིག་�ང་སོང་། དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ང་ཅིན་ས་
འགོ་བ�གས་ཏེ་ེད་རང་གིས་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ་དེའི་ོར་གོ་ཐོས་�ང་་ཡོད་ཟེར་
བར། ངས་བཤད་ཆེན་པོ་མེད་བཞིན་�་གོ་�ང་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན། དེ་ཀར་ཁོང་གིས་དེའི་འ་ཡ་གཅིག་དང་
ཡིག་ཆ་གཞན་པ་གཉིས་ད་�ང་། དེ་�་ོད་�ས་ཁོང་གི་ལག་པར་རཽལེ�་ཟེར་བའི་གསེར་ི་�་�ད་ཅིག་



བཏགས་ཡོད་པ་འ�ག་པ་དེ་ངས་མཐོང་�ང་། ཡིག་ཆ་འཕར་མ་གཅིག་ནི་བོད་ག�ང་�ང་དམག་གི་�གས་
དོན་དང་། གཞན་པ་དེ་གལ་ིད་ངོས་ི་ལ་བཙན་ོས་ས་པ་ཡིན་ན་བོད་ལ་ག་རེ་ཡོང་�་ཡིན་པའི་ོར་
རེད། དེའི་ནང་་དམར་ད�ང་�གས་�ས་མ�ན་�ོགས་ི་�ལ་�་བོད་ལ་ཡོང་བ་དེ་ངས་�ར་མོགས་ཧ་
ཉིད་ོགས་�་དང་། ངོས་རང་ལ་ལ་ངེས་བན་ིར་ལོག་་�་ཡོང་བས་་ད�ང་གིས་ངོས་ལ་ད�ང་བ་
བངས་ཏེ་དགའ་བ�་�་�་ཡིན་པས་ི་ལ་ལ་ཕེབས་དགོས་དོན་མི་འ�ག་ཅེས་བཤད་�ང་། དེའི་ེས་ལ་
དམག་དཔོན་ང་ཅིང་ས་་སར་ེད་རང་ག་�ས་ིར་ཕེབས་གནང་ིས་ཡོད་ཅེས་ིས་�ང་། ངས་
མོགས་པོ་འ�ོ་ིས་ཡོད་ལབ་པ་ཙམ་ལས་ཕན་ཐོགས་ི་�ག་གཞན་མ་བཤད་པར་གང་�བ་�བ་ི་ང་
�ང་ས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་འི་ངས་ལ་བས་ན་ཁོང་རང་དང་མཉམ་པོར་འ�ལ་བ�ད་ས་ཏེ་མངོན་
གས་ཐོན་པའི་ོ་ནས་་སར་མཉམ་འ�ལ་་འདོད་�ང་�ད་འ�ག། མཐའ་མ་ངའི་ག�ང་ཞབས་�ས་དེ་
ེད་མི་དགོས་པ་བཟོ་གནང་�བ་པ་རེད།ཁོང་གིས་ང་�་ཐོན་པའི་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ི་ེས་ལ་(་
སར་)འ�ལ་བ�ད་ས་འ�ག། ཁོང་གི་ོར་ངའི་ཐོག་མའི་མཐོང་ང་ནི་ོན་�་དོགས་པ་ས་པ་དང་འ་
བ་�ང་། �གས་འད་ི་གོང་ངའི་སེམས་ལ་དོགས་པ་དང་གཡེང་བ་ག་འ་�ང་ཡོད་�ང་། ངོ་མ་འད་
བས་ཁོང་རང་ངའི་ད�་ཡིན་�ང་། དོན་ལ་ངོས་རང་དང་འ་བར་མི་ཕལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་ེས་
�ང་། ངེས་ཤེས་དེ་ནས་ན་རིང་བར་ངའི་སེམས་ོགས་ཐོག་ལ་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་སོང་། དེ་ནི་ངོས་རང་ལ་
གལ་ཆེའི་ོབ་ོང་གཞན་པ་ེད་པ་རེད།་དམར་དམག་དཔོན་ང་�གས་འད་ས་ཚར་བ་དེ་ཀར་་སར་
ལོག་�འི་གོ་བས་ི་ཐོག་སེམས་ིད་པོ་གང་འཚམ་ཞིག་�ང་། ངའི་ིར་ལོག་གི་�་ིག་ས་ཏེ་ག�ང་
ཞབས་�་དང་མཉམ་�་(ི་་བ�ན་པའི་)་ག�ག་ལ་ཐོན་པ་ཡིན། བས་འདིར་གསང་་གང་ཡང་མ་
ས་པར་ོས་ས་གང་ཆེ་དང་བཅས་ཐོན་བོད་ས་པ་ཡིན། ལམ་ཁེལ་�ོང་གསེབ་ཆེ་བ་རེ་རེར་བབས་
ོད་དང་། ལ་མི་�ར་མཇལ་ཁ་དང་ཆོས་བཤད་བ�ས་པ་རེ་ས་པས་མ་ཚད། བར་དེར་བོད་ལ་གནས་
�ལ་ག་འ་�ང་པ་དང་། ལ་ིས་བཙན་ོལ་ས་པ། �ས་འདིར་་དམར་ིས་བོད་དང་མ�ན་�ོགས་
་འདོད་ཡོད་པའི་བ་བགས་ས་ོར་བཤད་�བ་པ་�ང་། དེ་དང་མཉམ་�་ངས་ིར་བཏང་འེལ་
མ�ངས་ཡོད་པའི་ཆོས་ི་བན་ཆོས་ཞིག་ཤིག་བདམས་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་བཤད་པ་ཡིན། ོན་�ས་དང་མི་
འ་བར་དང་སང་མི་མང་འ�་འ�མས་རེ་རེའི་སར་ངས་ཆོས་བཤད་གང་ལེགས་ེད་�བ་ི་ཡོད། ་མ་རེ་
རེས་མེན་གསལ་ར་ཆོས་བཤད་ི་རེས་བཞིན་སོ་སོའི་ངས་ོབས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་ལ་ཆོས་བཤད་པ་
ལས་ག་པ་གཞན་མེད་པ་ཤེས་ཏེ་ངོས་རང་ལ་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། ོགས་འ�ལ་དེའི་རིང་ེད་ོ་མང་
པོ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་�ར་ང་དགའ་པོ་�ང་། དེ་མིན་ངོས་རང་ལ་སེམས་ོ་བའི་�ས་བས་�ང་ཡོད་ིད་ི་
རེད། ངའི་ནང་ལ་མི་ཚང་མ་ི་ལ་ལ་བ�གས།ཡབ་ནི་ང་རང་ལོ་བ�་གཉིས་བས་་�་འཕོས་པ་རེད། ང་
དང་མཉམ་�་ཕེབས་པ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཅིག་�་ངའི་ོགས་འ�ལ་ི་རོགས་པ་དེ་རེད། ཡབ་གཞིས་



ཁོངས་མིན་ང་ང་དང་ོགས་འ�ལ་གནང་མཁན་ག་ག་རིན་པོ་ཆེས་�ོ་མོར་ང་�ག་འད་དང་། ངོས་
ལ་ཟབ་ཆོས་འགའ་ཤས་གནང་ཆེད་ཕེབས་ཏེ་དེ་ེས་་སའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་་ན་ས་ཏེ་ད�ང་ལོ་
བ�ན་�འི་ནང་གི་བ�ེས་སོང་ཞིག་ཆགས་འ�ག། ཁོང་དང་ན་�་ར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་ན་འ�མས་�ང་
བར་བེན་ནས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། ཁོང་ནི་�གས་བེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་
མ་ཚད། མཁས་�བ་གཉིས་ན་ི་ེས་ཆེན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ཟབ་ཆོས་ི་བ�ད་རིམ་ཧ་ཅང་མང་པོ་
དང་། གསང་གས་ི་བཀའ་ོལ་�་མ་གནང་�ང་། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་ལ་དེ་་་ཆེན་མེན་བེའི་འོད་
ང་འབར་བ་མང་པོས་ཆོས་བཀའ་དེ་�་གནང་ཡོད་འ�ག། �ོ་མོ་ནས་ལ་ེར་འ�ོ་�ས་�ོང་ེར་དེར་་
དམར་ི་་དམག་ེ་ཚན་ཞིག་གིས་ངོ་�ར་མེ་མདའི་�ས་འ�ད་�ས་�ང་། �ོང་དེར་ང་�ས་འ�ལ་
མཚམས་བཞག་ེ་ཉིན་ཤས་ོད་ོད་ས་པ་ཡིན། དེ་ེས་ང་�བ་སེམས་དཔའ་མང་པོའི་�ལ་ལ་འོར་
དབང་�ག་ོ་ེད་ཕག་མོའི་བསམ་ིང་དགོན་པར་ིན་པ་དང་།



.

དེ་ནི་བོད་ཡོངས་ོགས་ི་ནང་དགོན་པ་མ�ས་ཤོས་ི་�ས་ཤིག་རེད། ལམ་ཁེལ་�ོང་གསེབ་ལ་ལ་ཡར་
འོག་ག་མོ་དང་མཐའ་བོར་ི་ང་གཤོངས་ོན་པོའི་ང་ལ་�ག་ོང་ག་མང་པོས་་ཟ་གིན་བད་
འ�ག། ལ་ོངས་ི་མ་པ་ངས་ོན་ཆད་མཐོང་བ་ཚང་མ་ལས་ག་པར་མ�ས་པ་འ�ག། དེ་ནི་དར་
ཁའི་ཉི་མ་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་རེད། བས་རེ་ངས་ཤ་བ་དང་ཁ་ཤ་མང་པོ་མཐོང་�ང་། དེ་བོད་ས་
མང་པོར་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�ས་འ�བ་འ�བ་ངང་ནས་ལངས་ཏེ་ང་�་འ�ལ་བ�ད་ེད་པར་བས་བད་
ེས་ང་པ་་ལ་རིང་བ་དེ་�ས་འཕག་འཚག་ག་གིན་�གས་འ�ོ་བ་དེ་ལ་བ་�ར་ང་དགའ་པོ་ཡོད།
�ས་བས་དེ་གཅིག་�ར་ངོས་ཞོན་པའི་ཐོག་འ�ལ་བ�ད་་�་དེ་ལ་དགའ་པོ་�ང་། �ན་གཏན་ང་་ལ་
ན་�་ཞེད་ང་ཡོང་གི་ཡོད། �ས་བས་འདིར་ཐང་ེར་ཆེན་པོའི་དིལ་ནས་་ཞོན་ནས་འ�ོ་�ས་རང་ལ་
དགའ་ང་ཆེན་པོ་ཤར་ཏེ་ཡོབ་བང་གཏོང་གིན་�གས་བ�ག་པ་དང་། ངའི་ཞོན་པ་དེ་ེལ་རེད། མིང་ལ་ོ་
དཀར་འཁོར་ལོ་ཟེར། དེའི་ོན་ི་བདག་པོ་་ེང་རིན་པོ་ཆེ་རེད།དེ་མོགས་པོ་�གས་�བ་མཁན་དང་
ད�གས་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་ང་། ངའི་ཆིབས་དཔོན་ིས་ངས་གདམས་པའི་ེལ་དེ་མོས་པོ་ས་མ་སོང་།
ཁོང་གིས་༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ལ་གགས་པོ་�ང་གས་པ་དང་ཉམས་ཐོན་པོ་མེད་པར་ཆ་བཞག་པ་
རེད། ེལ་དེ་དང་ངའི་བར་ལ་ཉེ་མ�ན་ཡག་པོ་�ང་ཡོད། བསམ་ིང་དགོན་པ་ང་དཀར་ེའི་�ོང་དང་ཉེ་
སར་འ�ག། དེའི་འ�མ་ལ་ཐང་ཡངས་པོར་བ་པའི་འིལ་�་ཆེན་པོ་ཡར་འོག་ག་མ�་ཟེར་བ་གཟི་
བིད་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དེ་འ�ག། དེ་ནི་ངས་མཐོང་ོང་བའི་མ�་ཆེན་མང་པོའི་�ས་ཞིག་རེད། ཡར་འོག་
ག་མ�་དེ་ལ་ི་ནས་ནང་ལ་བབས་པ་དང་། ནང་ནས་ི་ལ་�གས་པའི་�་�ན་མེད་པས་དེའི་མདོག་ཁ་ནི་
�་མའི་འོད་ན་ག་མདོག་མིའི་ཤེས་ང་ལ་ངོ་མཚར་ེད་�བ་པ་ཞིག་འ�ག། ཡིད་ོ་བ་ཞིག་ལ་་
དམར་ིས་མ�་དེ་ནས་�་ིར་བཏང་ེ་གཤམ་ལ་ོག་ཁང་འ�གས་�འི་�་ིག་ེད་ི་ཡོད་པའི་གནས་
�ལ་ཐོས་པ་དེའི་མ་འོངས་ན་རིང་གི་ཉེས་ོན་ག་འ་ཞིག་ཡོང་ངེས་པའི་ོར་ངས་བསམ་ཞིབ་ང་ེད་
�ས་ི་མི་འ�ག། �ས་བས་འདིའི་བསམ་ིང་གི་�ོང་མི་�འི་མི་�འི་གནས་�གས་ཡག་པོ་འ�ག།
དགོན་པའི་ག�་འ�ན་ར་ོལ་ར་�ད་མེད་རེད། དེ་ཐོས་�ས་ཧ་ལས་ཡ་མཚན་ེས་ིད་ན་ཡང་། བོད་
ི་ནང་�ད་མེད་ལ་ད་གསོང་དམའ་འབེབ་ནམ་ཡང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ་སའི་ཉེ་འ�མ་
�གས་གསེབ་རི་ོད་ལ་ད་�་འཕགས་པའི་�ད་མེད་ེ་བ�ན་ལོ་ཆེན་�་བ་གཅིག་�ང་འ�ག། ང་�ང་�ས་
ེ་བ�ན་མ་དེ་བོད་ཡོངས་ོགས་ལ་མཚན་ན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་�ལ་་མིན་ན་ཡང་། ད་འི་
བར་ཁོང་ལ་བོད་མིས་དད་�ས་ཆེན་པོ་�་གི་ཡོད་འ�ག། བོད་ལ་བ�ན་མའི་དགོན་པ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་
བསམ་ིང་དགོན་པའི་ག�་འ�ན་ེ་བ�ན་མ་ཡིན་པ་གཅིག་�་དེ་རེད། ོན་ི་གཏམ་�ད་ཅིག་གི་ནང་། ཡི་



དམ་ོ་ེ་ཕག་མོ་�ད་མེད་ཕག་མོའི་ད�་ཅན་ཞིག་�ལ་ཡོད་ཟེར་བ་རེད། ལོ་�ས་གཅིག་ལ་ི་ལོ་བ་ག་
བཅོ་བད་པའི་ནང་སོག་པོ་�ན་གར་བའི་ད�ང་དམག་ང་ཀར་འོར་པ་དང་། དམག་དཔོན་ིས་དཔོན་
པའི་ག�་འ�ན་འ�ག་འབོད་ས་པར་དགོན་པས་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་ལན་ཞིག་�ས་ཞབས་དང་བཅས་
བཏང་བར་དམག་དཔོན་དེ་ཁོང་ོ་ལངས་ཏེ་ལམ་སེང་ད�ང་དམག་མཉམ་�་དགོན་པར་བཙན་�གས་ིས་
འ�ལ་པ་དང་། �གས་ཁང་ནས་དགེ་འ�ན་�གས་�གས་ཏེ་བ�གས་པའི་�ལ་འགོར་ིའི་ང་ལ་ཕག་
ོད་ཅིག་བད་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད། ངོས་བསམ་ིང་དགོན་པར་འ�ོ་བས་དགོན་པའི་ག�་འ�ན་་མ་ནི་
�་མོ་གཞོན་�་ང་དང་ཧ་ལམ་ལོ་མཉམ་ཡིན་པ་ཞིག་འ�ག། ཁོང་གིས་ངའི་མཇལ་ཁ་�་བར་ཕེབས་�ང་།
ཁོང་ནི་�ད་མེད་ན་གཞོན་ངོ་མ་ིན་པོ། ད�་་རིང་པོ་ས་མ་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་ན་ི་འ�ག། ེས་�་་
གར་ལ་ོས་ོལ་གནང་ན་ཡང་། ངས་�་མཚན་གསལ་པོ་མ་ཤེས། ་སར་ིར་ལོག་གནང་ེས་ལོ་མང་
རིང་ང་�འི་ལ་དཔོན་གསར་པས་ཁོང་ལ་ེད་ོད་བཏང་བ་རེད། ེན་ངན་ཚད་མེད་ཅིག་�ང་བ་ནི་
༡༩༥༠ོར་ི་ཐ་མ�ག་ནས་བང་དཔོན་པ་ཚང་མ་བོད་ལ་ཡོངས་ལ་གང་ས་པ་ནང་བཞིན་བསམ་ིང་
དགོན་པ་ཡང་་གཏོར་བཏང་བ་དང་། བོད་ི་ཆོས་རིག་གི་ོལ་�ན་མེད་པ་བཟོས་པ་དེ་རེད། ་སར་མ་
ཐོན་གོང་བསམ་ིང་ལ་ཉི་མ་ག�མ་ོར་བད་པ་རེད། དེ་ནས་ཐོན་ེས་ནོར་�་ིང་ཀར་མ་ིན་གོང་ག་
ག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ན་�་ཁོང་རང་གི་དགོན་པར་བཅར་པ་ཡིན། དེ་ནི་་ས་�ོང་ེར་ནས་�་�ད་ཁ་ཤས་ི་
ས་ལ་འ�ག། རིན་པོ་ཆེས་ངའི་ཆེད་�་ཁོང་རང་གི་གཟིམ་�ང་ནས་གས་གསལ་ོད་པའི་ཆོས་་ིང་ཀ་
ང་ོན་ཡོད་པའི་བ་དེར་ོས་གནང་སོང་། ང་�ས་མཛད་ོ་དང་འེལ་བའི་ན་འ�མས་འགའ་ཤས་
ཉིན་ཤས་རིང་ས་པ་ཡིན། ང་�ས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དགོངས་པ་�ས་ཏེ་ཐོན་བས་ཧ་ཅང་སེམས་ོ་པོ་�ང་།
ངས་ཁོང་ལ་དད་མོས་ཆེན་པོ་དང་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་རང་བོད་ི་ིད་ོང་གནང་�ས་
མཚན་ངན་ཆེ་ཙམ་�ང་སོང་བ་དེ་ལ་བེན་ནས་ངོས་རང་སེམས་ོ་པོ་�ང་། ག་ག་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་
ོགས་ི་མཛད་པ་ཁེ་གཙང་གནས་ེ་ིད་ོགས་ི་འགན་བཞེས་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་
ིད་མ་པ་དེ་ངའི་སེམས་ལ་ཤར་ི་འ�ག།གང་ར་ག�ང་དང་ཆབ་ིད་འ�ན་ོང་གི་ོར་ཁོང་ལ་
མེན་ཡོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།དམིགས་�་བཀར་བའི་ོབ་ོང་གང་ཡང་མེད་བཞིན་�་མཛད་ོགས་
ཡག་པོ་ཡོང་དགོས་པའི་ཆ་ིས་བོར་བ་དེ་�་མཚན་མི་ན་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། དེ་ནི་བོད་ི་གནས་ངས་
རེད། ཆོས་ོགས་ནས་ཁོང་ལ་དད་�ས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཁོང་བོད་ི་་དཔོན་རིམ་པ་
གཉིས་པར་བོར་བཞག་�ས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དང་མ�ན་པ་ཡིན་འ�ག། �ས་བས་འདི་ནི་
ཁོང་འ�་བ�གས་ི་མཇལ་འད་ཐ་མ་དེ་རེད། ང་�འི་ཞལ་འ�མས་ཐ་མའི་བས་ཁོང་གིས་ེད་་ན་
གཞོན་�ས་ངས་ིག་ལམ་དམ་པོ་བཟོས་པ་དེའི་ོར་�གས་འ�ན་མེད་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ག�ངས་�ང་།
དེ་འ་ག�ངས་�ས་ངོས་རང་ལ་ིང་ང་ནས་ཁོང་ལ་མོས་པ་ཆེན་པོ་ཤར་བ་མ་ཟད། ངས་དེའི་དོན་ངེས་



པར་ཤེས་ོགས་ས་ཡོད། ་བ་ད�་ི་ལོགས་�་བད་ེས་ི་་བད་པའི་དིལ་ལ་ང་་སར་འོར་པ་
དང་། ་སར་ངོས་ལ་�ས་འ�ད་ི་ེ་ལེན་ཆེན་པོ་ཞིག་�ས་�ང་། བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ང་ངོ་འད་ཆེད་
ཡོང་བ་་�ར་མངོན། ང་ིར་ལོག་ས་པ་དེ་ལ་ཁོང་�་དེ་ཙམ་ི་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པའི་མ་པ་
གསལ་པོ་མཐོང་ེ་སེམས་འ�ལ་གཏིང་ཟབ་པ་དང་། རང་གནས་ལ་ལོག་�་�ང་པ་དེ་ལ་དགའ་པོ་�ང་།
་མའི་ད�ན་�ས་ནས་བང་བོད་ལ་འར་བ་མང་པོ་�ང་ེན་གནས་�ལ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་གཅིག་པ་མིན་
པ་དེ་ཆ་ཚང་ང་གཅིག་�ས་ཤེས་ི་ཡོད། ངའི་ལ་མི་�ར་ཡང་ངའི་སེམས་�ར་དང་འ་བ་�ང་ཡོད་བཟོ་
འ�ག། ཁོང་�ས་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་�ང་བའི་མ་འར་བན་ན་ཡང་། དེ་དང་མཉམ་�་སེམས་ལ་
འཇིགས་ང་ཡོད་པའི་གས་ཤིག་ོན་ི་འ�ག།ངོས་རང་ས་གནས་གཞན་དག་ལ་ིན་པའི་�ལ་དེར་་
དམར་ིས་བོད་ི་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ལ་ལ་བོད་མི་གཏོར་གསོད་�ད་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་
�ལ་་སར་ཡོང་ེན་བོད་མི་�ར་འ�ང་འར་ི་ོར་འཇིགས་ང་ཆེན་པོ་�ང་སོང་། ཁ་ཤས་ིས་ང་ལ་
སར་ིར་ལོག་ས་པར་བེན་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་འ�ག། ངའི་ེར་ི་ོགས་ལ་
རང་སེམས་ོ་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་གསར་�་ཐོས་�ང་། ངས་དགའ་པོ་་ལ་གད་པ་�ར་�་དོན་�བ་ལོ་
དེའི་འགོ་ོད་ལ་�་འཕོས་པ་ཡིན་འ�ག། ཁོང་ནི་ང་དང་མཉམ་�་དགའ་ང་ཆེན་པོ་ེད་རོགས་དེ་རེད། ང་
ིས་པའི་�ས་བས་ཚང་མའི་རིང་མི་དེ་ངའི་ོ་ཁེལ་བའི་�ོགས་པོ་དང་། �ན་�་ིད་ང་བཟོ་མཁན་ཞིག་
རེད། ང་�ང་�ས་ཁོང་གིས་གདོང་ཞེད་ག་ཚ་པོ་བཟོས་ཏེ་འཇིགས་ང་བལ་ི་ཡོད། ང་ཆེ་�་ིན་�ས་
ཁོང་ཤེད་ངོམ་ི་ེ་པོ་ེད་རོགས་དེ་རེད།ང་�ས་ེད་མོའི་དམག་འ�གས་ེད་�ས་མཚམས་མཚམས་ལ་
�ར་མ�ག་ས་པ་དང་། ངས་ན་པ་ར་ས་ན་བས་རེ་ངས་ཁོང་ལ་ཁོང་ོས་ོན་བ�གས་པ་དང་། ང་
གཉིས་འཐབ་འ�ངས་ེད་�ས་ཁོང་གིས་ང་ལག་པ་གཉིས་ིས་བང་པ་དེ་ཀར་ངས་རང་གི་་ཉེའི་�ལ་
�ིས་ཁོང་གི་གདོང་ས་པ་དེ་ནས་ག་ཐོན་སོང་། ཁོང་གིས་�ན་�་ག་ཚང་�བ་�བ་འ�གས་ེད་ས་
ང་། རང་གི་དགོད་ོའི་མ་འར་དེ་ད་ཙམ་ཡང་ཉམས་འ�ག་གི་མི་འ�ག། ད་མཚམས་ངས་ཁོང་ལ་
ཕན་པ་གང་ཡང་ེད་མ་�བ་ང་། ཁོང་གི་�་དང་�་མོ་གཉིས་པོ་ངས་རོགས་རམ་ས་པ་ཡིན།རང་ཉིད་ནང་
པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་་ངན་་�ར་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ནོར་�་�་འཕོས་པར་བེན་རང་གི་
ིས་པའི་གནས་བས་ོགས་ཚར་བའི་�ར་གས་ཤིག་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་ེས་�ང་། གནས་བས་དེ་ལ་
བར་�་ལོག་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད།



.

ཉིན་ཤས་ི་ེས་ལ་་དམར་དོན་གཅོད་པ་�་ར་ཡང་ང་�ག་འད་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།ངས་རང་གི་
ལ་མིའི་དོན་�་ན་�་ཞིག་ལས་མ་ས་�ང་གང་�བ་�བ་མ་ས་ཐབས་མེད་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ི་ཐབས་
ལམ་ཞི་བའི་ཐབས་བོན་དེ་རང་གི་མི་�འི་ནང་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ོར་ན་ཤེས་�ན་འ�ན་་�་
ཡིན། ངོས་རང་དེ་�ས་ལོ་བ�་��་ཡིན།ང་�འི་ར་ོལ་ར་ངས་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་ངའི་་�ང་
དམག་ར་ི་ལས་ངས་ེ་བའི་ནང་ངོ་འད་ེད་�ས་ཁོང་�ག་པ་ཟས་ཏེ་མཛད་ོ་དགོས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་
ལ་མ་ས་པར་འ�ར་�ག་དོན་ག་རེ་རེད། ང་ི་མི་ཞིག་མིན་བཞིན་�་དེ་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་ས་པ་དེར་མོས་
པོ་མ་�ང་ཟེར་སོང་། ཁོང་རང་གིས་བོད་ད་མ་ཤེས་པའི་དངོས་དོན་དེ་སེམས་ལ་ན་ི་མི་འ�ག། ངས་
དང་པོ་�ག་�ས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ང་བ་ཞིག་ལ་མི་མིག་གཉིས་འ�ར་འ�ར་དང་འར་�ས་དམར་ོར་
ོར་ཡོད་པ་ད་་�ག་�ག་དང་། ེ་ལེབ་འ�ས་ཏེ་ད་ཆ་ཤོད་ིན་ལ་ཅོག་�འི་ང་ལ་�ར་འ�ག་བ�ས་
སོང་། ཁོང་ཡང་ཡང་ཁོང་ོད་ལངས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ེས་ལ་ཤེས་�ང་། སེམས་ི་གཏིང་ནས་མི་
གཤིས་ཡག་པོ་དང་ཁ་བསངས་པོ་ཞིག་ཡིན་འ�ག། ཁོང་�ང་ལངས་པོ་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་དེ་ནི་་མི་�འི་�ན་
གཏན་ི་གཤིས་ོད་ཡིན་པ་ཡང་ངས་གསར་�་ཤེས་�ང་། ངའི་བསམ་�ད་ར་ས་ན་�་མཚན་དེ་ལ་
བེན་ནས་མི་ཇི་ེད་དང་། ག་པར་�་རོཔ་པ་དང་ཨ་མེ་རི་་བ་�ས་་མི་དང་འེལ་ག�གས་ེད་�ས་
སོ་སོའི་ཁོང་ོ་བཀག་ོམ་དང་�ས་ཞབས་ེད་ི་ཡོད་འ�ག། གོ་བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།ངའི་ནང་པའི་
ཆོས་ི་ོ་ོང་གི་ིན་ལས་་དཔོན་དེའི་ཉེས་ོད་ར་་ངས་འ�ན་�བ་པ་�ང་། ཁོང་ོ་ནི་ག་�་དོན་
ཕན་ཡོང་ེན་མིན་ན་ཡང་། ཞི་འཇམ་ི་མ་འར་བན་ཏེ་སེམས་ིས་འཁོན་འ�ན་ེད་པ་དེ་ལས་བས་
རེ་ཁོང་ོའི་མ་པ་བན་པ་དེ་ཡག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ལམ་འ�ོ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ངས་དམག་དཔོན་ང་དང་
ཡང་ཡང་�ག་འད་ེད་དགོས་མ་�ང་། ་དམར་ིས་བཙན་བང་ས་པའི་ལོ་�ས་དང་པོ་དང་གཉིས་
པའི་རིང་ཁོང་་རེ་ཐེངས་རེ་ཙམ་�ག་པ་ཡིན། ིད་ོན་་ཁང་པ་དང་། ོ་བཟང་བ་ཤིས།བཀའ་ོན་ན་
ས་ིས་ཁོང་ཐེངས་མང་པོར་ངོ་འད་གནང་�ས་ཁོང་�ས་ཁོང་གི་ིང་ོད་ལ་མོགས་པོ་མི་དགའ་བ་
�ང་འ�ག། ཁོང་ཁེངས་ེགས་དང་བཙན་དབང་གཉིས་ཀ་ཆེ་བའི་ཐོག་མི་�འི་གནས་�གས་ོར་ང་�འི་
བསམ་ོགས་མི་འ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆ་འཇོག་་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་�ལ་ཁོང་�ས་ངོས་ལ་ག�ངས་
�ང་། ངས་ང་ཅིན་་ག་�ས་�ག་�ང་ཁོང་དང་ཁོང་རང་གི་་དཔོན་�ས་བོད་མི་མས་ལ་སེམས་ཕམ་
ཆེན་པོ་བཟོས་ོར་མཐོང་�ང་། ངོས་�ོ་མོ་ནས་་སར་ིར་ལོག་ེ་བ�ན་ག་་��་སོང་བའི་�ས་བས་
དེ་ཆང་སའི་ེས་་ོ་ིད་�ས་ན་དང་འ་བར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན།༡༩༥༡་༡༠�ས་༢༦ཉིན་་དམར་ི་
ང་དམག་དམག་ར་བཅོ་བད་པའི་དམག་མི་༣༠༠༠ཐམ་པ་་སར་འོར་པའི་�ས་དེ་ཀར་ོ་�ར་ོ་



ིད་ི་�ས་ོགས་པ་རེད། དམག་མི་དེ་�་་ལོ་བོད་ཤར་ལ་ཆབ་མདོར་ང་�འི་བོད་དམག་ཕམ་ཉེས་
གཏོང་མཁན་ི་ད�ང་ེ་དེ་རང་རེད། ཁོང་�ས་འགོ་འིད་་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་དང་ང་ཀོ་ཧ་གཉིས་
ིས་ང་�ག་འད་ལ་ཡོང་�ས་བོད་ཆས་དང་པགས་་ོན་པའི་བོད་པ་ཞིག་འིད་འ�ག། ཁོང་�ས་�མས་
ཆེན་ནང་ལ་འ�ལ་པ་དང་བོད་པ་དེས་ངོས་ལ་ག་ག�མ་འཚལ་བ་དེ་ཀར་ཁོང་་དམར་དོན་གཅོད་ཁོངས་
ཡིན་ང་ེད་ངས་དེ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་�ང་། མི་དེ་ད་�ར་དང་་དམར་ལ་བ་ོར་
ེད་མཁན་རེད་འ�ག། དེ་ེས་ལ་ངས་ཁོང་ལ་ེད་རང་གིས་མ�ན་�ོགས་གཞན་�་དང་འ་བར་མའོ་�་
�ང་གི་ིག་ཆས་མ་ོན་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ིས་པར་ཁོང་གིས་འཇམ་མཁས་ཡིན་ལ་ིས་ལན་བབ་
ེ་གསར་བེ་ཟེར་བ་ཆས་གོས་ལ་ངོས་འ�ན་པའི་ནོར་འ�ལ་གཏོང་�་ཡོད་མ་རེད། དེ་་བ་གསར་བེ་ལ་
ཟེར་བ་རེད་ཅེས་བཤད་�ང་།ཡང་�ས་དེའི་བས་ངའི་གཅེན་པོ་ལ་ལོ་དོན་�བ་་གར་ནས་་སར་འོར་
�ང་ན་རིང་བ�གས་མ་སོང་། ་སར་བ�གས་�ས་་དམར་དཔོན་ཁག་�ག་འད་གནང་བ་རེད། ང་
གསེར་ིར་མངའ་གསོལ་བས་བོད་ག�ང་གིས་ངའི་ཡབ་གཞིས་ལ་་ལ་གཞིས་ཀ་ཞིག་གསོལ་རས་
གནང་ཡོད་པ་དེར་གཅེན་པོ་ཁོང་རང་ཕེབས་ི་ཡིན། གཞིས་ཀ་དེ་ལ་་ོགས་་�་ཡིན་ག�ངས་པ་དེ་
གཞན་མགོ་འཐོམ་ཆེད་ཡིན་འ�ག། དོན་ལ་བོད་དང་ས་འེས་་གར་ཤར་མཐའ་མཚམས་ལ་ཡིན་པ་
ཨསམ་བ�ད་དེ་་གར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ི་ལ་ཁག་ནས་བོད་ལ་བ་ོར་ཡོང་བའི་ཐབས་
བོན་གནང་�འི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་འ�ག་ང་། ང་ལོ་ན་གཞོན་པའི་དབང་གིས་སེམས་ལ་དོགས་ཟོན་
མེད་བས་ཁོང་གི་གསང་བ་དེ་གསལ་ོག་ེད་ིད་པའི་ཞེད་ང་�ང་འ�ག། དེ་ནས་�ས་ན་�ང་�ང་
ཞིག་གི་ནང་་དམར་ི་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་ད�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་་སར་འོར་སོང་། ཁོང་�་འོར་བ་དེ་
ངས་ན་ི་འ�ག། བོད་ི་ས་བབ་མཐོ་བའི་དབང་གིས་་བས་ཐག་རིང་པོར་འ�ོ་གི་ཡོད་པར་བེན་ེ་ཕོ་
ང་གི་གཟིམ་�ང་ནང་ནས་དམག་མི་མ་མཐོང་གོང་དམག་མིས་་�ང་གི་་�གས་ཆེ་ངས་ཐོས་�ང་།
ངས་ང་ཤེལ་འེར་ཏེ་ཐོག་ཡངས་ལ་�གས་ནས་་�ས་་དམག་�ས་�་�ལ་རིང་པོ་�ལ་གགས་་
�་ཐལ་འ�བས་ི་དིལ་ལ་གོམ་བ�ོད་ེད་ི་འ�ག། ཁོང་�་�ོང་ེར་ི་ཁང་པའི་་བ�ད་ལ་འོར་
�ས་དམག་དར་དམར་པོ་མང་པོ་དང་། ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་གི་�ན་པར་དང་ཁོང་གི་འོག་མ་�་ཏེའི་
བཅས་འ�ག། དེ་ེས་དམག་�ང་དང་རག་�ང་གི་་དས་གཏོང་མཁན་དེ་�་ཧ་ཅང་བིད་ཉམས་ན་པ་
དང་ད�ང་དམག་�་འཇིགས་�་�ང་བ་འ�ག། དེ་ེས་�་དར་དམར་པཽའི་་དེ་མཐོང་�ས་ངོས་རང་ོ་མི་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་�ང་། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ར་དམར་པོ་ནི་ཉེན་ཁའི་གས་ཡིན་པ་རེད། ་དམག་དེ་�་ཧ་
ཅང་ོ་པོ་ཡིན་པ་དོ་ང་�ང་། ཁོས་�འི་དམག་ཆས་རལ་ོལ་ཡོད་པ་དང་། ་བཀག་ཐེབ་པ་འ་པོ་འ�ག།
བོད་ི་མ་སའི་ཐལ་འ�བ་མང་ེན་ཁོང་�འི་གདོང་ནག་པོ་ཆགས་པ་དང་མ་འར་ཡང་འཇིགས་ང་
ོང་མཁན་་�་ཆགས་པ་རེད། ༡༩༥༡དང་༡༩༥༢ད�ན་ཐོག་ངས་ོབ་གཉེར་འཆར་ཅན་འ་བའི་ཐོག་



མོས་བོན་ག་པར་ཆེ་བ་ས་པ་ཡིན།�ས་བས་དེའི་རིང་ངས་ང་�བ་ལམ་རིམ་བོམས་པ་དང་། ང་
�བ་ལམ་རིམ་ནི་ོ་ོང་བའི་ཐབས་ཤིག་རེད། རང་ལོ་བད་ནས་ངས་ཆོས་ེའི་མཛད་ོལ་ི་ོབ་གཉེར་
འགོ་བ�གས་པ་དང་�ས་མཉམ་ལ་གསང་གས་ི་དབང་�ང་མང་པོ་ཐོབ་�ང་། ངས་ཆོས་ཉམས་ལེན་ི་
གཞི་་བ�གས་པའི་ེས་འེལ་་བ་ཁ་ཤས་སོང་། ད�ན་�ས་འཆར་ཅན་ངས་བེན་�བ་ེད་བས་ག་
ག་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ལ་གཤེགས་པའི་གནས་�ལ་འོར་པ་དང་། ཁོང་གི་་ག�ང་�གས་འ�ལ་ཆེད་བཅར་
འདོད་ཆེན་པོ་�ང་། དེ་མ་�བ་པར་བེན་དགོངས་ོགས་ི་མཆོད་འ�ལ་ད་པར་ཅན་ཞིག་�ས་པ་ཡིན།
ངའི་ལས་འགན་གཞན་པ་ནི་ིད་ོན་གཉིས་དང་བཀའ་ཤག་ན་ས་ལ་ག�ང་དོན་མཛད་ོགས་གང་ཅིར་
ག་བོན་གང་གཟབ་དགོས་པའི་�ད་ལ་�་�་དེ་རེད། ངས་ཁོང་�ར་མི་ག་པའི་ོར་ན་གསོ་�ས་ཏེ།
ང་�འི་གནས་�ལ་དེ་མི་�་འདིའི་རིང་གནས་ིད་�ང་ག་�་གནས་ི་མ་རེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། འོན་ང་
ནང་དོན་ཡོང་ེན་གང་ཅིའི་ོར་ོ་གཡེང་གང་ཆེའི་ངང་ནས་དོ་ང་་དགོས་�ང་། སེམས་དགའ་པོའི་�ས་
བས་ང་པ་གཅིག་རང་ཡོང་�་ཡོད་པ་ནི།པཎ་ཆེན་རིན་པོ་རིང་མིན་་སར་ཕེབས་ི་ཡོད་པ་དེ་རེད།དེ་
གའི་�་ལ་་དམག་༢༠༠༠༠་སར་གསར་�་འོར་འལ་ཟ་ཆས་དཀོན་པོ་ཆགས་སོང་། ་སའི་མི་འབོར་
ཡང་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་ནང་བ་འཕར་�ང་ེན་ཟ་ཆས་ཐོན་ངས་�ང་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ོགས་�་ངེས་
པ་རེད། དང་ཐོག་་དམར་འགོ་འིད་�ས་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པའི་བོད་དོན་ལ་བི་བར་
གང་འཚམ་ས་སོང་། �ོས་མ�ན་དེའི་ནང་བོད་ལ་བཅོངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་གིས་ཉོ་�ང་གང་ཅི་ང་
བདེན་་�་དང་། བོད་མིའི་ལག་པ་ནས་ཁབ་ད་ཙམ་ཡང་ལེན་ི་མིན་�ལ་བཀོད་འ�ག། བོད་ག�ང་ནས་
འ�་རིགས་གནང་བར་རིན་འབབ་�ལ་བ་མ་ཟད། དམག་དཔོན་�འི་ོད་གནས་ལ་ེར་ཁག་གི་གཟིམ་ཤག་
མང་པོ་དགོས་འདོད་ས་པའི་ཁང་་ཡང་ད་འ�ག། མི་རིང་བར་ཁང་་ོད་�་བ་བར་ས་པ་རེད།
་མིས་བོད་མིར་ཁང་་ོད་མཚམས་བཅད་པས་མ་ཚད། བཟའ་ཆས་དང་ོད་ཁང་ཚང་མ་ཁོང་རང་�ར་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དགོས་�ལ་བཤད་པ་དང་། དེ་འལ་ོད་ོགས་ཤིག་གསར་�་ལངས་པ་རེད།
རིན་ཐང་ཆེ་�་ིན་པ་དེ་འའི་ཉམས་ོང་ར་བོད་ལ་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚན་ཐོག་ཅིག་ལ་འ�་རིགས་ི་
རིན་འབབ་བ་འཕར་ཆགས་པ་དེའི་�་མཚན་ཤེས་�བ་པ་མ་�ང་པས། ཁོང་�་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་ལངས་པ་
རེད། དེ་ཕན་བཙན་འ�ལ་ེད་མཁན་�ར་སེམས་ནས་ཞེ་འ�ས་པ་ཙམ་ཡིན་�ང་བས་འདིར་དེ་ངར་�གས་
ཆེ་བའི་མ་པར་ར་འ�ག། ོན་�ས་ག�ག་ཅན་འེ་གདོན་མཐར་བོད་བས་ས་པ་དང་འ་བར་བོད་
མི་�ས་་དམག་མཐོང་རེས་བཞིན་ལག་པས་བོག་པ་བབ། ཁ་ནས་མཆིལ་མ་གཏོར་བ་དང་། བོད་�ག་
�ས་ས་�ག་དང་ོ་�ག་ག�ས། ་པ་�ས་གཟན་བིལ་བིལ་བཟོས་ཏེ་་དམག་ལ་གགས་པ་རེད།
བས་དེར་ང་ཅིན་ས་ལག་པར་གསེར་ི་�་�ད་བཏགས་ཡོད་པའི་ོར་འས་ཀ་བཏགས་པའི་གཞས་
ང་བཏང་འ�ག། ་དམག་གི་འགོ་འིད་�ས་ི་ལ་འ་མ�ངས་ཡོད་པའི་དམག་ཆས་གོན་པའི་ནང་ཤ་



རིན་གོང་ཆེ་བའི་པགས་པ་བཏང་ཡོད་པ་བོད་པས་ཤེས་མ་ཐག་�་་དམག་ལ་ཞེ་འཁོན་ཆེ་�་ིན་པ་ཡིན་
འ�ག། གནས་�ལ་དེར་་དཔོན་�་སེམས་འ�གས་ཆེན་པོ་�ང་བ་རེད། བོད་མིས་་དམག་ལ་འས་ཀ་
འདོག་གི་ཡོད་པ་ཁོང་�ས་ཤེས་ན་ཡང་། ག་རེ་ཟེར་ི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་་ཡོད་བསམ་�ང་། གནས་�ལ་དེ་ནི་
ཁོང་�འི་ང་ལ་ལ་དམའ་འབེབ་་�་�ང་བ་རེད། ་�ས་དམའ་འབེབ་དེ་འ་ལས་ངོ་ཚ་ཁ་ེང་གཞན་
མེད་བསམ་ི་ཡོད་འ�ག། མཐའ་ག�ག་གང་�ང་བ་ནི་དམག་དཔོན་ང་གི་ཧ་ཅང་དགོད་ོ་བའི་ེད་
ོགས་དེ་རེད། ཉིན་ཞིག་ཁོང་གིས་ངའི་ར་ཕེབས་ཏེ་�་གཞས་དང་ར་ཡིག་བཅས་ལོག་ོད་པའི་་ཉེས་
ཚང་མ་བཀག་ོམ་ས་པའི་བཀའ་ཤོག་ཅིག་ང་ེལ་ེད་དགོས་ག�ངས་�ང་། གང་ར་་ག�ང་ལ་ངོ་
ོལ་མི་ཆོག་པའི་ིམས་ོལ་གསལ་བགས་ས་ན་ཡང་བོད་ལ་་དམག་གནས་ོད་ེད་བཞིན་དེ་ལ་
ོན་འ�གས་ི་ཡིག་བར་མང་པོ་ལམ་ར་ཁག་ལ་ར་ཡོད་པ་དང་། ་བ་མི་མང་གི་ལས་འ�ལ་
ཞིག་བ�གས་ཏེ་མཐར་དོན་ཚན་��་བཀོད་པའི་�ག་ཐོ་ིས་པ་དེ་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་ལ་བཏང་བ་རེད།



.

དེའི་ནང་བོད་མིའི་དཀའ་�ག་གང་ཡོད་པས་མ་ཚད་་སའི་་དམར་དམག་ར་དེ་ིར་འཐེན་དགོས་�ལ་
བཀོད་འ�ག། དེ་ལ་་དཔོན་སེམས་འ�གས་ཆེན་པོ་�ང་བར་བེན། ཡིག་ཆ་དེ་བཙན་ལ་ིས་བཟོས་པ་
དང་ིད་ོན་གཉིས་ིས་བཙན་ལ་དང་ངན་པ་ལག་ེལ་ས་�ལ་ི་ནག་ོན་བ�གས་ེན་འཐེན་འེར་
ཆེ་�་ིན་པ་རེད། ཐོག་མར་ིད་ོན་གཉིས་མེད་པར་ངས་་དཔོན་�ག་འད་མ་ས།ཐེངས་གཅིག་ང་�་
འ�མས་སར་ིད་ོན་ོ་བཟང་བ་ཤིས་ི་བཀའ་མོལ་ག�ངས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཁོང་ོ་ཟས་ཏེ་ཁོང་ལ་
བངས་ིས་ས་པ་་�ས་མ�ན་ལ་ིན་པ་དང་།ངས་བསམ་ོ་གང་ཡང་མ་བཏང་བར་ཁོང་གཉིས་ི་བར་
དེར་ལངས་ནས་མ་ེད་ལབ་པ་ཡིན། མི་ན་པ་�ས་ོད་ངན་དེ་འ་ས་པ་ངས་མཐོང་མ་ོང་། དེའི་ེས་
ལ་ངས་ཁོང་�་གཤོག་ཁག་གཉིས་ཐ་དད་སོ་སོར་�ག་འད་་དགོས་�ང་། ་ནག་ནས་་དམར་ི་འགོ་
ེད་དང་ལས་ེད་པ་གསར་འོར་ཇེ་མང་ལ་འ�ོ་བས་་དཔོན་�་དང་ངའི་ིད་ོན་གཉིས་ི་བར་ལ་
འེལ་བ་ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་ལ་ིན་སོང་། ་དཔོན་དེ་�ས་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ནང་བཀོད་པ་
ར་བོད་ག�ང་ལ་རང་འིའི་ལས་འར་ེད་མ་བ�གས་པར་�ན་བིང་ཐེ་�ས་ས་པ་རེད། འགོ་ེད་
དང་དམག་མི་དས་མ་མང་པོས་གཏན་འཇགས་ལས་ཤག་དང་། ་མོང་དང་་ེལ་ོང་ག་འགའ་ཤས་
ི་བབས་�གས་གོ་ིག་་དགོས་པའི་ོར་ང་གིས་་དམག་གི་འགོ་འིད་�་དང་བཀའ་ཤག་བར་ན་
འ�མས་ོགས་�་མེད་པ་རིམ་པར་ེད་བ�ག་འ�ག། ཁོང་�ས་ཉེར་མཁོ་ོད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རང་འདོད་
�ད་མེད་ཡིན་པས་མ་ཚད། ོད་�བ་ཐབས་་བ་ནས་མེད་པའི་ོར་ང་གིས་གནས་དོན་ོགས་པ་བཟོ་�་
ོས་ལ་ཡིན་པ་ིད་ོན་ོ་བཟང་བ་ཤིས་དང་་ཁང་པ་གཉིས་ིས་གསལ་པོ་མེན་པ་རེད། དམག་
དཔོན་ང་གིས་བོད་ག�ང་ནས་་དམག་ལ་དགོས་མཁོ་ོད་ཐེངས་གཉིས་པར་འ�་ཁལ་ཆེན་
ཊོན༢༠༠༠གཏོང་དགོས་ཞེས་བཤད་བས་ིད་ོན་གཉིས་ིས་འ�་ཕོན་འབོར་དེ་ཙམ་ི་ཆེན་པོ་བོད་ལ་
མེད་�ལ་གནད་བོལ་གནང་འ�ག་་སའི་མི་དམངས་�ས་ཟ་ཆས་དཀོན་པོ་ཆགས་པའི་ཞེད་ང་ེད་
བཞིན་པ་དང་། ག�ང་གི་འ�་ཁང་ཁག་ལ་ན་�་ག་བད་པ་དེ་�ས་་བ་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་་
དམག་གསོ་�བ་ཐབས་མེད་པ་རེད། ིད་ོན་གཉིས་ིས་ང་ལ་་སར་་མིའི་ད�ང་དམག་དེ་ཙམ་ི་
མང་པོ་བཞག་པ་དེ་ལ་�་མཚན་དངོས་གནས་ཡོད་ིད་ི་མ་རེད། དགོས་དོན་ནི་བོད་ལ་�ང་ོབ་་�་དེ་
ཡིན་ན་དེ་�་ས་མཚམས་གཏོང་དགོས་ི་འ�ག། དམག་མིའི་འགོ་ེད་དང་་�ང་དམག་ར་གཅིག་
བཅས་་སར་བ�གས་�བ་ི་རེད་ག�ངས་�ས་དམག་དཔོན་ང་གིས་དེ་ལ་་སིམ་མེར་ཉན་ནས་ལན་
འཇམ་པོ་ཞིག་བབ་�ང་ཞེས་ིད་ོན་�ས་ག�ང་གི་འ�ག། ་དམག་�་ས་གནས་གཞན་ལ་གཏོང་
དགོས་པའི་བསམ་འཆར་ག�ངས་ེས་དམག་དཔོན་ང་གིས་ིད་ོན་གཉིས་ལ་མི་དགའ་བ་ཆེ་�་བཏང་བ་



རེད།ང་གིས་ིད་ོན་བ�ེས་པ་ོ་བཟང་བ་ཤིས་ལ་འགོ་ོད་ནས་མི་དགའ་བ་ས་འ�ག། ཁོང་གིས་་
ད་ན་�་མེན་ི་ཡོད་པར་བེན་ནས་སེམས་བཟོད་མི་བདེ་བ་ཆགས་པའི་ཐོག། ཁོང་གིས་ིན་བཅོས་
གང་�བ་ི་ོ་ནས་ིད་ོན་་པ་དེ་ལ་ེད་ིས་ིམས་འགལ་ཇི་ེད་ས་འ�ག་ཅེས་མོགས་པོ་ནག་
ིནབ�གས་པ་དང་�ས་མཉམ་ལ་་ཁང་བ་ཁོང་རང་གི་མ�ན་ོགས་ཆགས་རེ་ཆེ་བོད་ས་འ�ག། ཡིན་
ན་ཡང་་ཁང་བ་ན་�་དགོང་ལོ་གཞོན་ན་ཡང་གཤིས་ོད་ཟབ་བེན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཐོན་པ་མ་ཟད།
དམག་དཔོན་ང་ལ་�གས་གཏིང་ནས་མི་མཉེས་པ་དེ་ས་གསང་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད།ཁོང་རང་ེར་ི་
ཐད་ནས་ང་མི་དེ་ལ་ཞེ་འ�ེས་�གས་ཆེ་གནང་འ�ག། བས་ཤིག་དམག་དཔོན་ང་གིས་ཁོང་ལ་ཉིན་རེ་
གསོལ་ཇ་མང་�ང་ག་�ད་མཆོད་ི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འི་�ས་པར། ་ཁང་བས་དེ་ནི་ཇའི་�ས་ཀ་ལ་རག་
ལས་རེད་ག�ངས་པའི་ོར་ེས་�་ངས་གོ་�ས་གད་མོ་ཤོར་ཡང་། ཁོང་གཉིས་བར་ི་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་
ངན་པ་ཆགས་ཡཽད་པ་དེའི་ོར་ངས་ཧ་ཉིད་ོགས་�ང་།མི་རིང་བར་ཧང་སངས་པའི་གནས་�ལ་ཐབས་
གས་ཤིག་�ང་སོང་། ིད་ོན་གཉིས་དང་།བཀའ་ཤག། ་དཔོན་ཚང་མའི་�གས་འ�་་གཅིག་ང་གིས་
འ�ག་འབོད་ས་པ་དང་ོ་འེད་བས་ཁོང་གིས་ེད་རང་ན་ས་འདིར་འ�མས་བས་བོད་ག�ང་གི་
�ང་དམག་ཚང་མ་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་ཁོངས་ལ་་བིལ་གཏོང་ོགས་ོར་བཀའ་
མོལ་གནང་དགོས་ཞེས་བཤད་མ་ཐག་�་དོན་ཚན་དེ་ལ་་ཁང་བ་�གས་འ�གས་ཏེ་དེ་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་
བ�་བ�ན་པའི་ནང་གསལ་ཡོད་�ང་དེ་ལ་ངོས་ལེན་་ཐབས་མེད་ཅེས་ཞལ་གསལ་ཐད་ཀར་ག�ངས་
འ�ག། �ོས་མ�ན་དེའི་བོད་དོན་ཁག་ལ་་དམར་ིས་ཐེངས་མང་པོ་ོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་
པར་བེན་ཡིག་ཆ་དེ་དགོས་དོན་མེད་པ་བཟོས་ཚར་པ་རེད། བོད་ི་�ང་དམག་�ས་་དམར་ི་བཅིངས་
འ�ོལ་དམག་ལ་མགོ་བཏགས་�ད་ཞེས་རེད་ཅེས་ག�ངས་འ�ག། དམག་དཔོན་ང་གིས་་སིམ་མེར་
ཉན་ེས་ཡོང་ེན་འདིའི་བས་ལ་བོད་ི་ག་པོའི་དར་ཆ་དེའི་ཚབ་་ག�ང་གི་དམག་དར་འ�གས་པ་མ་
གཏོགས་གཞན་ེད་ི་མིན་ཟེར་བ་དང་། ་ཁང་བས་ོད་�འི་དར་ཆ་དེ་ང་�ས་མར་ཕབ་ེ་མེ་ལ་བེག་གི་
ཡིན། དེ་ནི་ེད་རང་�ར་ཁ་ེངས་པོ་ཞིག་ཡོང་�་རེད་ག�ངས་པ་དང་། ་ཁང་བས་�་མ�ད་དེ་ག�ངས་
པ། ེད་�་་ོགས་ནས་བོད་ི་་བའི་གནས་ངས་ལ་བི་མེད་བཞིན་�་བོད་པ་དང་ཉེ་འེལ་ཡོང་འདོད་
ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ཆོ་མེད་ེན་གས་རང་རེད་ཅེས་དང་། ་ཁང་བས་ེད་རང་�ས་མི་བོད་མིའི་ད་པ་གཏོར་
ཚར་སོང་། ཆག་�མ་ད་་གས་ེད་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད། ེད་�ས་མི་དེ་དང་�ོགས་པོ་ཆགས་འདོད་ེད་
པ་་གས་པ་རེད་ག�ངས་པ་དང་། ང་གིས་ཉི་མ་ག�མ་ི་ེས་ལ་�གས་འ�་ཞིག་་�་ཡིན་ཟེར་ིན་
ོ་�ར་ིར་ཐོན་ས་འ�ག། འཆར་གཞི་ར་ཉི་མ་ག�མ་ི་ེས་ལ་་བོད་�གས་འ�་ར་ཡང་། �གས་
པ་རེད།བས་འདིར་དམག་དཔོན་གཞན་པ་ཕན་མིང་གིས་�གས་ག�་ས་ཏེ། �གས་འ�་་མའི་སར་་
ཁང་བས་ག�ངས་པའི་ོར་དགོངས་སེལ་གནང་�ར་ངེས་ཤེས་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། ་ཁང་བས་འལ་�་



ལན་འདེབས་གནང་ེ་ངས་དགོངས་སེལ་�་ིས་མེད། ངས་ོན་�་གང་བཤད་ཚང་མ་དེ་ག་རང་ཡིན། བོད་
མིའི་བསམ་�ལགང་ཡོད་ོར་་དཔོན་�ར་ཆ་ཚང་བོད་�་དེ་ངའི་ལས་འགན་ི་ག�་བོ་ཡིན་པར་ངོས་
འ�ན་ེད་ི་ཡོད། ་དམར་ི་ད�ང་དམག་ཕོན་ཆེ་དེ་ཙམ་བོད་ལ་ོད་བཞིན་པ་དེའི་ོར་བོད་མི་�ར་ཧ་
ཅང་སེམས་འ�གས་�ང་འ�ག་དེས་མ་ཚད་ཆབ་མདོ་བོད་ག�ང་ལ་ིར་ོག་མ་ས་པས་མ་ཚད། བོད་ི་
ས་གནས་གཞན་ནས་བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་ཁོངས་་བིལ་གཏོང་�འི་�ོས་དོན་དེ་ལ་ད་�ས་ཁས་
ལེན་ས་པ་ཡིན་ན་ོག་�་ངེས་པར་ཡོང་གི་རེད་ག�ངས་འ�ག། བས་དེར་དམག་དོན་ཕན་མིང་ཁོང་ོ་
ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་་ཁང་པ་ི་ལ་བཙན་ལ་དང་ལག་ེལ་ཡོད་པ་རེད། �་ལའི་་མར་ེད་རང་ལས་
འགན་དེ་ནས་ིར་འཐེན་གནང་དགོས་�་གི་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ་ཁང་པས་དེའི་ལན་ལ། ༸བས་མགོན་�་
ལའི་་མས་ངོས་ལ་ལས་འགན་ཅམ་འཇོག་་དགོས་ག�ངས་ན། ངས་དགའ་ོ་དང་བཅས་ལས་འགན་
བཞག་པ་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་རང་ོག་ང་ོས་གཏོང་ེད་ི་ཡིན་ག�ངས་ེས་�གས་འ�་ཟིང་ཆའི་
ངང་�ོལ་པ་རེད། དེ་ེས་མི་རིང་བར་་དཔོན་�ས་བཏང་བའི་འིན་ཞིག་འོར་བའི་ནང་་ཁང་བས་་
བོད་མ�ན་འེལ་ཉམས་གསོ་ེད་འདོད་མེད་པ་དེས་ཁོང་བཙན་ལ་ི་ེས་འངས་ལོག་ོད་པ་ཡིན་པ་
གསལ་ཐོན་�ང་བས་ཁོང་ིད་ོན་ི་མཚན་གནས་ིར་འཐེན་་དགོས་ཞེས་བཀོད་འ�ག།གཞན་ཡང་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ལ་ངག་འིན་གནང་ེ་ིད་ོན་གཉིས་ཀས་ལས་ཚན་དགོངས་�་བ�ག་ན་ཡག་ཤོས་
རེད་ཅེས་ག�ངས་པ་བཅས་ལ་བེན་རང་ལ་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་།ིད་ོན་གཉིས་ཀས་ལ་ཞེན་དང་
ིང་ོབས་ཆེ་བ།�གས་�ད་ང་བ།གཡོ་ད་མེད་པ། ཞབས་འདེགས་�་ལ་བོད་མིར་མས་སེམས་ཡོད་
པ་བན་ཡོད་པ་རེད།ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ི་ེས་ིད་ོན་ངའི་ར་ལས་འགན་དགོངས་པ་�་བར་ཕེབས་
�ས་གཉིས་ཀའི་ན་ལ་�་ཞག་འཁོར་ཞིང་། ང་རང་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་�ང་། ངས་�ང་ེན་ངན་པ་དེ་ལ་ངོས་
ལེན་མ་ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་མ་གཉིས་ི་�་ོག་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡོང་ངེས་རེད། ་དཔོན་�་དང་གང་ཅིའི་
འེལ་བ་ཉམས་པ་སོར་�ད་་ཐབས་ཡོད་ན་ངེས་པར་འར་བོན་་སེམས་ིང་ལ་བཅང་ེ་ཡིད་ོའི་
ངང་ཁོང་གཉིས་ི་དགོངས་�་ངས་མོས་མ�ན་ས་པ་ཡིན། དེ་བས་བཙན་ཤེད་ཟེར་བའི་�ག་དེའི་དོན་
དངོས་གནས་ཤེས་�ང་། �ས་བས་དེ་ལ་པཎ་རིན་པོ་ཆེ་་སར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་། བས་ཞན་པ་
ཞིག་ལ་་མིའི་་ོགས་དོ་དམ་འོག་ཁོང་འཚར་ལོངས་�ང་ེ་�ས་བས་འདིར་ཁོང་རང་གི་དགོན་པ་བ་
ཤིས་�ན་པོར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དངོས་བདེན་གང་ཡོད་ིས་བཞེས་ཆེད་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་ཨ་མདོ་ལ་ནས་
ཐོན་གནང་�ས་་�ང་་དམག་ད�ང་ཁག་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་ཡབ་མ་གཉེན་འཁོར་ཡོངས་འ�ན་བཅས་
མཉམ་�་ཡོད་པ་་སར་འོར་སོང་། ཁོང་�་འོར་ེས་ཕོ་ང་པོ་�་ལར་ངས་ཁོང་དང་ག�ང་འེལ་
མཇལ་འད་བས་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་�ལ་བ་ཡིན། ངོས་གཉིས་་ང་ལ་ཡོད་རེས་བཞིན་་མི་་
�ང་བ་རང་ཤེད་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ག་པ་དེས་གཟིམ་�ང་ནང་ཧམ་པས་འ�ལ་ཡོང་བ་དེ་ངས་ན་ི་འ�ག།



ངའི་མཛད་ོའི་གཟིམ་འགགས་པ་�ས་ལམ་སེང་ཁོ་བཀག་པ་རེད། བས་དེར་ེན་ངན་གནས་�ལ་མདོག་
ཉེས་ཤིག་ཡོང་ཉེན་�ང་སོང་། ་མི་དེས་མེ་མདའ་འེར་འ�ག། མཐའ་མ་དེར་ངས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་
ང་མཇལ་�བ་�ང་། ངའི་མཐོང་ང་ལ་ཁོང་ནི་་ན་གཞོན་པ། �གས་�ད་ང་པོ།ཡིད་བན་འཕེར་བ་
ཞིག་འ�ག། ང་ལས་ལོ་ག�མ་ིས་་གཞོན་པ་དང་ད་བར་མཚན་དབང་གང་ཡང་མེད་པར་བེན་ཁོང་གི་
རང་བཞིན་ད་མེད་དང་། �གས་སེམས་ིད་པོ། མཇལ་བག་ོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་�ར་ངོས་རང་མོས་པོ་དང་།
ཁོང་དང་ཉེ་མ�ན་ཡོད་པའི་ཉམས་ང་ཤར་�ང་། ཁོང་ལ་འ�ང་འར་་ངལ་ག་འ་ཞིག་ཡོང་�འི་ོར་
ངོས་གཉིས་ཀས་བས་དེར་ཤེས་ི་མེད་པ་རེད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཏེ་མི་རིང་བའི་ེས་ལ་ང་ག་
ག་རི་ོད་ལ་གདན་འེན་�ས་པ་ར་ིན་ཏེ་་མའི་་ག�ང་མཆོད་ེན་བཞེངས་པ་དེ་ལ་�་�ད་བཅོ་
འི་རིང་རབ་གནས་ས་པོ་ཞིག་ས་པ་ཡིན། ངས་ག�ང་ེན་ི་་མ�ན་ལ་བང་ག་�ལ་བས་
སེམས་ོ་པོ་ཞེ་གས་�ང་། དེ་ེས་རི་བ�ད་དང་ཉེ་མཚམས་ལ་་བོར་ེད་�ས་ི་རིང་ང་�འི་ཆབ་ིད་
ི་འགན་�གས་ནས་�ང་བའི་སེམས་ངལ་དེ་ཡལ་ཏེ་ཞི་ོད་ན་པ་�ང་སོང་། དད་མཇལ་�ས་པའི་བས་
དེར་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་སོང་། ག་ག་རིན་པོ་ཆེའི་ད�་ཐོད་དེ་�གས་འ�ལ་�་བས་མེས་མ་�ག་
པར་ག་འ�ག། དེའི་ངོས་ལ་ཡིག་འ�འི་མ་པ་གསལ་པཽ་ཞིག་ཐོན་པ་མཐོང་�ང་། དེ་ནི་ཁོང་རང་གི་ཡི་
དམ་ི་མཚན་གས་ཡིན་པ་རེད། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གནས་�གས་དངོས་�་ཐོན་པ་དེ་འ་བོད་ི་་ཆེན་
མང་པོའི་�ས་ལ་�ན་�་ཡོང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། ིར་་�ས་མེའི་ནང་བ�ར་ངས་ཤིག་ལ་བེན་ནས་
ཡིག་འ�་དང་། ་འི་མ་པ་གསལ་པོ་ཐོན་ི་ཡོད་འ�ག།



.

དེ་དང་ོགས་མ�ངས་ི་གནས་�ལ་གཞན་ནི། ངའི་་ེང་གོང་མའི་་གགས་རང་གི་ང་ལ་་དང་
ཡིག་འ�་གསལ་པོ་ཐོན་པ་དེ་དང་དེ་འ་དངོས་�་མཇལ་�་ཡོད་པ་�ང་འ�ག། ༡༩༥༢ལོའི་ད�ིད་ཀ་ཤར་
�ས་ིད་ོན་་ཁང་པ་དང་ོ་བཟང་བ་ཤིས་གཉིས་་དཔོན་�ས་བཙན་ཤེད་ིས་མཚན་གནས་བཞག་
བ�ག་ེས་་མ�ིར་འེལ་བའི་ོར་ོ་གཡེང་ཆེ་བའི་ིང་འཇགས་ཤིག་�ང་སོང་། ངས་ལོ་གཅིག་གི་གོང་�ོ་
མོར་འ�ལ་བ�ད་ེད་བས་བསམ་ཞིབ་ས་པ་ར་ཞི་བའི་�ས་དེ་ལ་བེད་ོད་ས་ཏེ་བོད་ི་ལེགས་
བཅོས་་�གས་ཤིག་བ�གས་པ་རེད། ངའི་དམིགས་ལ་ག�་ཆེ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ིམས་དོན་བར་
བཅོས་ན་�གས་འ�གས་�་དེ་ཡིན། ངས་གོང་�་བཤད་པ་ར་་ེང་རིན་པོ་ཆེར་ིམས་ཉེས་ཕོག་
བས་ངས་ཡངཡང་ཐེ་�ས་ེད་འདོད་ས་ན་ཡང་། རང་ཉིད་ན་སོ་�ང་བ་དང་དབང་ཆ་མེད་པས་ཁོང་ལ་
ག�ང་གིས་བཀའ་ཉེས་བཏང་བ་རེད། ངས་ཤེས་པའི་སེམས་�ག་གི་གནས་�ལ་ངན་པ་གཞན་ཞིག་ནི།
ག�ང་ཁོངས་་ིས་པ་ཤིག་གིས་་ཐང་ལ་ོན་�འི་ཞལ་གསེར་ི་ེ་མ་ས་བང་ས་པ་མཐིལ་བོལ་
�ང་བ་དེ་རེད། ངས་ེ་ཕོ་ང་གི་ཡང་ཐོག་ནས་ལ་ཤེལ་ནང་བ་�ས་མི་དེའི་ལག་པ་གཉིས་ལ་གས་
ཐག་བབ། བོང་�་ཞིག་ལ་བ་བས་ནས་ཞོན་བ�ག་ེ་�ོང་ེར་ནས་ང་འ�ད་བཏང་སོང་། དེ་ནི་ར་
ོལ་ིམས་ི་ཉེས་པ་གཏོང་ངས་ཤིག་རེད། བས་རེ་དེ་འའི་ཉེས་པ་གཏོང་བས་ངས་ཐེ་�ས་ེད་�བ་
ན་བསམས་པ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་དང་འ་བའི་ིམས་ཞིབ་གཞན་པ་ེ་ཕོ་ང་ནང་ལ་ས་པ་དེ་�་
ངས་མཐོང་ོང་།ལོ་ཤས་ི་གོང་ནས་ིམས་ཞིབ་ེད་པའི་ཁང་པ་དེ་�ར་ངས་ེ�་ང་དང་གནམ་ོའི་
བ་ནས་བས་ཏེ་ངོ་འོད་�བ་པ་དང་། ནང་ལ་ག་རེ་ེད་ི་ཡོད་མེད་་ཞིབ་ས་པ་ཡིན། དེ་མིན་པའི་་
ཐབས་གཞན་མི་འ�ག། ཐེངས་ཤིག་་ཐབས་དེ་འ་ེད་�ས་ལ་ཚབ་(་ེང་)ི་མཛད་ོའི་�གས་ཁང་
ནས་ེ་མ�ོན་ིས་ལ་པ་གཅིག་ལ་ས་བདག་ག�ས་�ག་ོང་བཏང་�ལ་ཁོང་རང་གིས་ན་�་�ལ་བའི་
ོར་ཞིབ་ད�ོད་ི་བཀའ་མོལ་ག�ངས་པ་དེ་�་ངས་གོ་�ང་། ལ་པ་དེ་སེམས་�ག་ག་ཚད་ི་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་ངས་ན་�ང་། ཁོང་རང་ལོ་ས་པ།གགས་པོ་�ང་བ། ོད་�ར་བ།་ོ་དཀར། ཤ་མ་པ།ཨ་ར་ཐར་
ཐོར་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག། བསོད་ནམས་དམན་པའི་མི་དེའི་ས་བདག་ནི་ལ་ཚབ་ི་་འཁོར་�འི་ཉེ་�ོགས་
ཡིན་པར་བེན་ཁོང་གི་ན་�་དེ་ིར་ལོག་བཏང་བ་རེད། ང་ནི་ཁོང་ལ་ིང་ེ་ེས་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་ཕན་
ཐབས་གང་ཡང་ེད་�བ་པ་�ང་མ་སོང་། དེ་འ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བས་འདིར་ོད་དོན་དེ་དང་འ་བའི་
ོར་གོ་�ས་ལ་ིམས་བར་བཅོས་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་ོར་རང་ལ་ངེས་ཤེས་བན་པོ་�ང་། གཞན་ཡང་
བོད་མིའི་ོབ་ོང་ོར་ལ་ཐབས་བོན་་འདོད་ས་པ་ཡིན། བོད་ལ་ཡོངས་�གས་ོབ་ོང་གི་ོལ་�ང་
མི་འ�ག། ་སར་ེར་ི་་མེད་ོབ་་འགའ་ཤས་དང་�ོང་གསེབ་ལ་ལ་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་



ཡོད་པའི་དགོན་ེ་དེ་�་ཤེས་རིག་ོབ་ཁང་ཡིན་པ་དང་། དེ་�་དགེ་འ�ན་ཁེ་གཙང་གི་དོན་�་རེད། བས་
འདིར་བོད་ལ་ོབ་ོང་གི་ལས་རིམ་ཡག་པོ་ཞིག་གསར་འ�གས་ེད་ོགས་ོར་འཆར་གཞི་ོགས་
བིགས་ས་ཏེ་འ�ལ་དགོས་ཞེས་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ོབ་ོན་ས་པ་ཡིན། བར་བཅོས་དགོས་གལ་ཆེ་
བའི་ལས་གཞི་གཞན་པ་ནི་འེལ་མ�ད་རེད། དེ་འི་�ས་བས་འདིར་བོད་ས་ཡོངས་ོགས་ལ་འཁོར་
ལམ་གཅིག་ང་མེད་པ་དང་། འ�ལ་འཁོར་ཁ་ཤས་རང་ཡོད་པ་ནི་༸ལ་དབང་བ�་ག�མ་པའི་ངས་
འཁོར་ག�མ་པོ་དེ་�་རེད། འཁོར་ལམ་དང་འ�ལ་འཁོར་ཆ་ལག་ཚང་པོ་ཡོད་ན་བོད་མི་མང་པོར་ཁ་ཕན་
ཆེན་པོ་ཡོང་�་ཡོད་པ་ཤེས་�་དེ་ལས་་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ོབ་ོང་དང་འ་བར་ེལ་འེན་དེ་ལ་ན་
རིང་གི་བསམ་ཞིབ་དགོས་པ་དང་། དེ་�འི་ཐོག་ལ་ཡར་ས་ཡོང་བར་ལོ་མང་འགོར་�་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་
ེས་དགོས་ི་འ�ག། གང་ར་བོད་མིའི་ལམ་སེང་ཕན་ཆ་ཡོང་བའི་ལས་ོ་འགའ་ཤས་འ�ག་པ་དེ་�་
ལག་ལེན་ེད་�བ་པ་འ�ག། གཅིག་ནི་མི་ཐོག་རིམ་བ�ད་ལ་ཡོད་པའི་�་ལོན་ོད་ོལ་་མེད་བཟོ་�་དེ་
རེད། གནས་�ལ་དེའི་ོར་ངས་གད་པ་�་དང་། �ོ་མོར་འ�ོ་�ས་བོད་པ་འགའ་ཤས་ནས་གོ་ཐོས་�ང་།དེ་
བོད་ི་ཞིང་པ་དང་�ོང་གསེབ་�ར་�ག་ོང་རང་རེད། དེའི་དོན་ནི་�ད་�ང་(ཞིང་པ་)�ས་ལོ་བ�ད་ོན་
འས་ཡག་པོ་མ་�ང་བར་བེན་ས་བདག་་ནས་�་ལོན་ངས་པ་དེ་�་མི་རབས་གཅིག་ནས་ེས་མའི་�་
བ�ད་ལ་�་ལོན་ོད་འགན་ཕོག་པ་རེད། དེའི་ེན་ིས་ིམ་ཚང་དེ་�ས་འ�་གོས་ེང་ངེས་�བ་ོལ་ེད་
�བ་ི་མེད་�ད་འ�ག། �་ལོན་ནས་ཐར་�་ནི་དེ་བས་ང་མེད་པ་རེད། ས་བདག་�ང་པ་མང་པོས་ནམ་
དགོས་མཚམས་བོད་ག�ང་ནས་ད�ལ་�ན་�་ལེན་་ོལ་དེ་ཡང་ཁོང་�་འ�ང་ོར་ེད་ོལ་ཞིག་ཡིན་
འ�ག། བས་འདིར་ཡང་�་ལོན་དེ་�་མི་བ�ད་རིམ་པས་ོད་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། �་མཚན་དེ་�ར་
བེན་མི་བ�ད་ལ་འཇགས་པའི་�་ལོན་ོད་ལེན་་ོལ་་མེད་དང་། ིན་པ་ོད་མ་�བ་པའི་ད�ལ་�ན་
ཆག་ཡང་གཏོང་�འི་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། བར་བཅོས་དེ་�ར་མི་ག་�་དང་ཁེ་འབབ་ག�་�བ་ེད་
མཁན་�ས་མོས་པོ་ེད་མི་ིད་པ་དེ་སེམས་བཅང་གི་ཐོག་ནས་མ�ོན་གཉེར་ཆེ་མོར་ངས་ས་ད�ད་ས་
པའི་ོར་བཀའ་ཤོག་ིར་བཏང་ར་དེ་�་མི་དམངས་འ�་འ�མས་ེད་སར་ར་ཤོག་བམས་པ་མ་ཡིན་
པར་ཤིང་པར་བོས་ཏེ་དཔེ་ཆ་པར་བ་པ་དང་འ་བར་པར་འདེབས་དང་མི་དམངས་ལ་བགོ་འ�ེམས་ེད་
དགོས་མངགས་ཆ་ས་པ་ཡིན། ེད་ོགས་འདི་ལ་བེན་ནས་གནས་�ལ་བ་འ�ེམས་ཡག་པོ་ཡོང་པའི་
གོ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བཀག་ཐབས་ེད་མཁན་�་འ་ཡོད་ང་འ�ེམས་ཐབས་དེ་�ར་ོན་�ད་
དོགས་པ་མ་ེས་པ་ཡོང་ངེས། �ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པའི་བོད་དོན་ལ་གསལ་འགོད་ས་པ་
གཅིག་ནི་བོད་ས་གནས་ིད་ག�ང་གིས་རང་མོས་དང་མ�ན་པའི་བར་བཅོས་མཐར་ེལ་ེད་དགོས་པ་
དང་། དེ་�་ེད་ོགས་ི་ཐོག་་མའི་ད�་འིད་བཙན་ལ་ཡོང་གི་མ་རཻད་ཅེས་བཀོད་འ�ག། དང་ཐོག་
ནས་ས་ཞིང་དབང་ོལ་ཐད་བར་བཅོས་ི་འར་བོན་ལ་བེན་ནས་ཞིང་པ་ོང་ག་མང་པཽར་ལམ་སེང་



ཕན་ཐོགས་�ང་སོང་ཡང་། ང་�ས་བཅིངས་འ�ོལ་གཏོང་མཁན་�ར་བོད་ི་ས་ཞིང་འདེབས་བོས་ི་ིག་
འ�གས་བཟོ་ོགས་་བ་ནས་མི་འ་བ་ཞི་་ིས་ཡོད་པ་�ར་མོགས་གསལ་ཐོན་�ང་སོང་། བོད་ི་ཨ་
མདོ་ལ་ས་ཞིང་འདེབས་དབང་�་ཁག་གི་ཐོག་ནས་་ོལ་བ�གས་ཚར་འ�ག། རིམ་པས་ོལ་དེ་བོད་
ཡོངས་ོགས་ལ་གསར་འ�གས་ས་པའི་ེན་ིས་ས་ལ་མང་པོར་�་གེ་དང་བོད་མི་ི་ག་མང་པོ་
ོགས་ཤི་ཐེབ་པ་�ང་སོང་། རིག་གནས་གསར་བེའི་ེས་ལ་་དཔོན་�ས་ས་ཞིང་དབང་ོལ་དེ་ོང་ཡང་
�་བཏང་ན་ཡང་ོལ་དེའི་ས་ེས་ངན་པ་དེ་�ས་ད་འི་བར་གནས་ཡོད་པ་རེད། ་བོར་ེད་མཁན་ི་མི་
�ས་ཞིང་པ་ཕོ་མོ་དེ་�་གགས་ོབས་ཞན་པ་དང་་ཆག་གིས་ཉམས་�ད་�ང་�ལ་བཤད་�ང་། དེ་�འི་
ོར་ད་�ང་ེས་ལ་མཐོང་�་ཡོང་གི་རེད། དེའི་རིང་སོ་ནམ་འདེབས་ོལ་ིང་པ་དང་། ོན་འས་ཐོན་
བེད་ཞན་པ་དེ་�་སེལ་ཐབས་་དགོས་ཞེས་ངས་བོད་ག�ང་ལས་ེད་པ་�ར་མངགས་གདམས་ས་པ་
ཡིན། བོད་འདི་བ་ག་ཉི་�འི་�ས་རབས་ི་ེས་ཟིན་པ་ཞིག་བཟོ་�འི་འབད་བོན་་�་སེམས་ཐག་
བཅད་པ་ཡིན། ༡༩༥༣ལོའི་དར་ཀའི་རིང་ངས་ན་པ་ར་ས་ན་ཡོངས་འ�ན་ིང་རིན་པོ་ཆེའི་་མ�ན་
ནས་ནས་ངས་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་�ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་གསང་གས་ི་དབང་ཆེན་ཤིན་�་གནད་ཆེ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་ིང་ཞི་བདེར་དགོས་ཕན་ད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གསང་གས་ི་དབང་
གཞན་དང་མི་འ་བར་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེ་མི་�གས་ཆེན་པོར་བར་ོལ་ཡོད། དེ་ནི་ཤིན་�་ོས་ས་
ཆེ་བ་སོང་ཙང་�་ིག་གཅིག་�ར་བ�ན་གཅིག་ནས་ཉི་མ་བ�་བར་དང་། དབང་བར་དངོས་གཞིར་ཉི་མ་
ག�མ་འགོར་ཡོང་། དབང་ཆེན་དེའི་ད་ཆོས་ཤིག་ནི་ལ་�ན་་�གས་ེད་ོད་ིས་དིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་
གཅིག་བཞེངས་�ས་མ�ན་གས་དང་ན་ོས་འ�ར་ཐོན་ཡོད་མེད་་�གས་བཟོ་བ་དེ་རེད།ངས་དེ་་�འི་
དིལ་འཁོར་ཐོག་མར་མཐོང་ེ་དེའ་མ�ས་མ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མཇལ་བས་རང་གི་གགས་པོ་�གས་
ཟིན་མ་པ་འ་པོ་ཆགས་སོང་། དབང་ཆེན་�ས་ཚར་ེས་ངས་་བ་གཅིག་གི་རིང་ལས་�ང་གི་བེན་པ་
བཏང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཡིད་འ�ལ་ཤིན་�་ཆེ་བའི་ཉམས་ོང་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་།
ངོས་རང་བཅས་གཉིས་ཀར་དེ་ནས་ཕན་�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་�ང་། ཉམས་ོགས་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་་བ�ད་མས་
ིས་མི་རབས་མང་པོའི་རིང་གསང་གས་ི་ཆོས་�ན་འ�ན་ེལ་གནང་བའི་བཞེད་ོལ་�ན་ོང་་�་
�ང་བ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ལ་གཟེངས་བོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ིང་ང་ནས་ན་ཤེས་�་གི་ཡོད།
དབང་བར་ི་མཐའ་མའི་བོ་ོན་ཤིས་བོད་�གས་བཅད་ི་དངས་འཐེན་བས་རང་ལ་ཡིད་འ�ལ་
ཤིན་�་ཆེ་བ་ཤར་ཏེ་ད་ཙམ་ཞིག་ད�གས་འགག་པ་་�་ཆགས་�ང་། བས་དེར་དངོས་�ང་གནས་�ལ་
དེ་ལ་ད་ཆོས་གང་ཡོད་ི་ོར་བསམ་ཞིབ་མ་ས་ང་། ེས་�་དེ་ེན་འེལ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཧ་
ཉིད་ོགས་�ང་། བས་དེའི་ངའི་ཉམས་ང་དེ་འ�ང་འར་ི་གས་མཚན་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ཆ་ངས་མཐོང་
གི་འ�ག། གས་མཚན་དེ་དང་མ�ན་པར་ངས་༸ལ་མཆོག་་ེང་གོང་མ་�་ལས་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་



ཐེངས་མང་བ་འཛམ་ིང་ས་ལ་མང་པོར་བར་པ་ཡིན། དེ་ར་ེད་པ་ལ་རང་ཉིད་ཤེས་�ས་མཆོག་ར་
མེད་ང་་དགོས་�ང་བ་རེད། དེ་ནི་ི་ལོ་ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་བས་ཇོ་ཁང་གི་ན་རས་གཟིགས་(ཇོ་བོ་
�་�་ནི་ཡིན་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན་)་བན་ི་ི་ན་ར་ངས་དགེ་ོང་གི་ོམ་པ་�ས་པ་ཡིན།
བས་འདིར་ཡོངས་འ�ན་ིང་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་པོ་མཛད་པ་དང་བཅས་དེ་�ས་ཡང་བར་ཡིད་འ�ལ་ཆེ་
བ་ཞིག་�ང་། དེ་ེས་ི་དར་�ས་�ད་མེད་�གས་པའི་�་ལ་ར་ངོས་རང་གི་མི་�འི་ནང་དཔལ་�ས་ི་
འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་དང་པོ་དེ་བར་པ་ཡིན། ་དཔོན་�་དང་འར་ོག་ཡོང་ཉེའི་བར་འ�ིགས་ས་
པའི་�ས་བས་དེར་རང་ཉིད་ོ་བདེ་གང་འཚམ་ཡོད་པར་བེན། ངས་རང་གི་ཆོས་ོགས་ི་ལས་འགན་
ཐོག་འར་བོན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་བོད་མིའི་འ�ས་�གས་ཆེ་�ང་མང་པོར་ཆོས་བཤད་ས་པ་ཡིན། དེའི་
ེས་འེལ་ངས་བོད་མི་�་དང་ཉེ་འེལ་གོང་འཕེལ་བཟོ་འགོ་འ�གས་�བ་པ་�ང་། དང་ཐོག་མི་�གས་འ�་
འ�མས་ལ་�གས་བཤད་་བས་ོ་གཡེང་གང་འཚམ་�ང་ན་ཡང་། ངའི་གདེང་གི་ོབས་པ་�ར་
མོགས་གོང་འཕེལ་�ང་སོང་།ཡིན་ན་ཡང་བས་དེར་་སའི་ིར་་དམག་�ས་ངའི་ལ་མི་�འི་མི་�ར་
དཀའ་དཀའ་�ག་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ངས་གསལ་པོ་ཤེས་ི་ཡོད། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་ངའི་ིད་ོན་གཉིས་
པོས་་དམར་འགོ་དམངས་ལ་�གས་འ�གས་ཞེན་ལོག་གནང་བའི་�་མཚན་ངས་གསལ་པོ་ཤེས་ོགས་
�བ་ི་འ�ག། དཔེར་ན། དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་ང་�ག་འད་ལ་ཡོང་ངེས་རེས་བཞིན་ངའི་གཟིམ་�ང་གི་
ོའི་ིར་་�ང་བ་འགའ་ཤས་བཞག་སོང་། ང་�འི་སངས་ས་པའི་ཆོས་ི་བབ་པ་ག�་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་
སེམས་ཅན་ི་�་ོག་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ཡིན་པར་བི་དགོས་པ་དེ་ཁོང་གིས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཡོད་�ད་ང་དེ་ལ་
ད་གསོད་ས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ར་ཡིན་�ང་�ོགས་པོ་ལས་ད�་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་�་
མཚན་ིར་བཏང་ནི་ད�ས་བཟོད་པ་་དགོས་པ་བན་ན་ཡང་། �ོགས་པོས་དེ་འ་མི་ེད་པའི་�ལ་སངས་
ས་ི་ག�ང་དེ་ལ་དད་མོས་�ས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ངས་འཕར་ོན་ས་ཏེ་་བོད་བར་ི་འེལ་བ་དེ་�་ག་
�ད་�ག་�་ིན་�ང་རིམ་པས་ཇེ་བཟང་ལ་འ�ོ་�་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་བན་པོ་ེད་ི་ཡོད་ཅེས་བཤད་
པ་ཡིན། མཐའ་མ་ེ་བོ་ཚང་མའི་�ད་ལ་རང་ཆས་�་ཡོད་པའི་བདེན་པ་དང་ང་པོ།ཕན་�ན་བར་འ�ོ་བ་
མིའི་འ�་ཤེས་ལ་བེན་ནས་ོངས་པ་དང་། ཡིད་�ག་ལས་ངེས་པར་ལ་ཁ་ཐོབ་དགོས་ི་རེད། དེ་འ་
སོང་ཙང་་དམར་ིས་ང་�ར་བཙན་གནོན་ེད་བཞིན་པ་དེས་ང་�་�ས་པ་ཆེ་�་ཁོ་ན་གཏོང་�བ་ི་རེད།



.

ལེ�་་པ། ་ནག་དམར་པོའི་ལ་�།

ོ་བཟང་བ་ཤིས་དང་་ཁང་པ་གཉིས་ིས་ིད་ོན་ི་མཚན་གནས་བཞག་ེ་ལོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བའི་
ེས་་ག�ང་གིས་བསམ་འཆར་ཞིག་ལ་གཟི་བིད་ཆེ་བའི་མེས་ལ་ི་ནང་ངོ་མཚར་ཅན་ི་མི་�འི་
གནས་ངས་ག་འ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�ར་་ོགས་ཆེད་བོད་ི་ག�ང་ཞབས་འགའ་ཤས་་བོར་ལ་གཏོང་
དགོས་ཞེས་བཤད་འ�ག། ག�ང་ཞབས་ེ་ཚན་ཞིག་འདེམས་�ག་ས་ེས་ཁོང་�་་ནག་ལ་ཕེབས་པ་
རེད། ་བ་མང་པོའི་ེས་ཁོང་�་ིར་ལོག་བས་ཁོང་�ས་མཐོང་ང་�ང་བའི་གནས་�ལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་
�ལ་འོར་�ང་། དེའི་ནང་་ནག་ལ་བགས་བོད་དང་ཡིད་ོན། �ན་�ག་ཇི་ེད་ཅིག་བཀོད་འ�ག།
ཡིག་ཆ་དེ་(་དཔོན་�འི་)་ོགས་ི་ཐོག་ནས་ོགས་བིགས་ས་པ་ངས་ལམ་སེང་ཤེས་�ང་། དེ་ར་
ཡིན་པ་ཡང་�ས་བས་འདིར་ང་�འི་ལ་དཔོན་གསར་པའི་མ�ན་ལ་གནས་�ལ་ང་པོ་བཤད་�བ་�་
ོས་ལ་ཡིན་པ་དེ་ངོས་རང་ལ་མཐོང་ོང་�ང་ཚར་ཡོད། ་དཔོན་�ར་ང་�འི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་གང་
ཡོད་ི་ོར་དེ་དང་འ་བའི་ཤོད་ངས་དང་། �ན་བཅོས་ི་མ་འར་ོན་ངས་དེ་�་ངས་ངས་བོན་
་དགོས་�ང་། དེ་ནས་མི་རིང་༡༩༥༤ལོའི་འགོ་ོད་ངོས་རང་་ནག་ལ་་བོར་ེད་པར་ཡོང་དགོས་
ཞེས་མ�ོན་འབོད་ས་�ང་། དེ་ལ་བེན་ནས་ག�་འ�ན་མོའོ་�་�ང་མཇལ་འད་ཡོང་�འི་ཐོག། འཛམ་
ིང་ི་ལ་ལ་་བོར་ཡང་ེད་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད། ངའི་་བོར་དེ་ལ་མོས་པོ་ེད་མཁན་�ང་�ང་རེད།
ང་པེ་ཅིང་ལ་ཉར་ཏེ་ིར་ལོག་མི་གཏོང་བ་ཡོང་ིད་པའི་ོར་ཁོང་�ར་ཞེད་ང་�ང་འ�ག། འགའ་ཤས་
ིས་ངའི་ོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོང་ིད་ི་རེད་བསམས་ཏེ་བོར་འ�ལ་ིར་འཐེན་་དགོས་པའི་�ད་ལ་ས་
�ང་ཡང་། རང་གི་སེམས་ལ་ཞེད་ང་གང་ཡང་མེད་པར་སོང་ཙང་། གཞན་པས་ག་རེད་ལབ་�ང་ངས་འ�ོ་
�འི་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། ངས་ོ་ཐག་གཙང་བཅད་དེ་འ་མ་ས་པ་ཡིན་ན། མ�ོན་བ་དེ་དོན་འས་
གང་ཡང་མེད་པར་འ�ོ་གི་རེད། མཐའ་མ་ངོས་་ནག་ལ་འ�བ་བ�ད་ས་པ་ཡིན། ང་དང་མཉམ་�་ཕེབས་
མཁན་ཆིབས་ཞབས་ི་�ལ་ལ་ངའི་ཡབ་གཞིས་ན་ས། ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས།ི་ང་རིན་པོ་ཆེ་
ཡོངས་འ�ན་་གཞོན་བོ་བཞག་གནང་བའི་ཚབ་གསར་དང་བཅས་མཚན་ཞབས་གཉིས།བཀའ་ཤག།
ག�ང་ཞབས་སེར་་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པ་རེད།ཚང་མ་བོམས་ན་མི་�ངས་༥༠༠ོར་འ�ག། ང་�་ཐོན་པའི་
དར་དིལ་ི་་ོ་་སའི་ིད་�འི་ཉེ་འ�མ་ལ་དགའ་ེལ་ེན་འེལ་�་ིག་ས་ཏེ་རོལ་དངས་
�གས་པ་དང་། ག�ང་ཞབས་མང་པོས་�་ིག་གི་�ས་འ�ད་མཛད་པའི་ཐོག་བོད་མི་ི་ག་མང་པོས་
མཇལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་འ�་འ�མས་དང་། ཆོས་ི་འར་དར་བེངས་བ།བསང་�ད་གཏོང་བཞིན་ངོས་ལ་
ོགས་འ�ལ་གེགས་མེད་ཡོང་བ་དང་ོན་མེད་ིར་ལོག་�བ་པའི་ོན་ལམ་བབ་པ་རེད། དེ་�ས་་སའི་



ིད་�ར་ཟམ་པ་མེད་པ་སོང་ཙང་�་རག་ང་ལ་མ་ལ་བའི་དགེ་འ�ན་�ས་ཞལ་འདོན་གནང་བཞིན་པའི་
བས་རེད། ང་�ས་ཀོ་�འི་ནང་ནས་ཕར་ཁར་ཐོན་པ་ཡིན། ངའི་དོན་�་ཀོ་�་གཉིས་�་བིགས་པའི་
དམིགས་བསལ་ི་�་ིག་དེའི་ནང་འ�གས་འལ་ལ་མི་�ར་ངས་ག་ལེར་བ�གས་ཞེས་ལག་བ་བཏང་
བ་ཡིན། དེ་བས་ཁོང་�་ཧ་ཅང་སེམས་ོ་པོ་�ང་བའི་མ་པ་ངས་མཐོང་�ང་། མང་པོ་ཞིག་�་བཞིན་པ་
དང་།འགའ་ཤས་ིས་ང་མཐོང་བ་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་�ར་�ང་ེན་�་ལ་མཆོང་ིས་ས་པ་་�་
མཐོང་བར་བེན་ངོས་རང་ལ་སེམས་འཚབ་དང་ོ་ང་འེས་མ་ེས་�ང་། ལོ་བཞིའི་གོང་�་�ོ་མོར་ཐོན་
བས་ི་གནས་�ལ་ར་ངའི་ལ་མི་�་དེ་་�འི་སེམས་ོ་པོ་�ང་བ་མཐོང་�ས་རང་ིང་གས་པ་་�་
ཆགས་སོང་། དེ་དང་�་མཉམ་ལ་རང་ཉིད་ལོ་བ�་ད�ར་ེབས་པའི་གཞོན་ེས་ིས་ཡ་ག་གི་ེན་ལ་
གདོང་ལེན་ེད་པའི་གོ་བས་མ�ན་�་ེབས་པ་དེ་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ་ས་ནས་པེ་ཅིང་བར་
ལམ་ཐག་རིང་ཚད་མེ་ལི་ཉིས་ོང་ོར་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༥༤ལོ་ལ་གཉིས་ི་བར་འ�ིམ་འ�ལ་ལམ་ཆེན་
མི་འ�ག། མ�་ོན་ི་ག�ང་ལམ་གསར་པ་དེ་་དམར་ིས་བོད་མིར་བཙན་ཤེད་ིས་བ་འགོ་བ�གས་
པ་རེད། ལམ་ཆེན་དེའི་འགོ་ོད་བབ་ཚར་བ་དེའི་ཐོག་ངའི་་གོང་མའི་ཕེབས་འཁོར་ནང་ལམ་ཐག་�ང་
�ང་ཞིག་གི་བར་འ�ལ་བ�ད་ེད་�བ་པ་�ང་། ཕེབས་འཁོར་དེ་ཡང་་སའི་ིད་�འི་ཐོག་ཀོ་�ས་དབོར་
བལ་པ་རེད། བ�གས་ཞག་དང་པོའི་བས་་ས་ནས་མེ་ལོ་�མ་�་སོ་འི་ཤར་ལ་ཡོད་པ་བོད་ི་དགོན་
ཆེན་ག�མ་པ་དགའ་ན་ལ་ཉིན་ཤས་བད་པ་ཡིན། དེར་གནས་མཇལ་�་�ས་རང་ལ་དགའ་དད་ི་ཡིད་
འ�ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ེས་�ང་། ངོས་་ནག་ལ་འ�ལ་བ�ད་ན་ོང་ཆེད་དགའ་ན་ནས་མ་ཐོན་གོང་
གནས་�ལ་ཡ་མཚན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་ཉམས་ང་ས་པ་ཡིན། བོད་ི་�ང་མ་མ་ཧེའི་གདོང་ཞལ་
ཅན་ི་་དེས་ཞལ་ོགས་བ�ར་འ�ག། ངས་དང་པོ་མཇལ་�ས་་་དེས་ོ་ཉམས་དང་བཅས་འོག་ལ་
ཞལ་གཟིགས་པ་་�་འ�ག་ང་། བས་འདིར་ོ་ཉམས་ཆེན་པོ་ན་པའི་ཞལ་ཤར་ོགས་ལ་ག�ས་
འ�ག། དེ་དང་འ་བའི་གས་མཚན་ཞིག་ནི་ེས་�་ང་་གར་ལ་བས་བཅོལ་ི་ཆེད་�་ཐོན་བས་དགའ་
ན་དགོན་པའི་་ཁང་ཞིག་གི་ཞལ་བའི་ང་ལ་ག་�གས་པ་དེ་རེད། དེ་ནང་ངས་འཁོར་ཐོག་ངས་
འ�ལ་བ�ད་ན་མ�ད་ས་པ་ཡིན།�ས་རིང་མ་སོང་གོང་ལ་བིད་ཉམས་ཆེ་བའི་འ�ལ་བ�ད་ེད་ངས་
དེ་བཞག་ེ་ེལ་ཞིག་ལ་ཞོན་དགོས་�ང་།ང་�་ཀོང་པོའི་ས་ལ་ལ་འོར་བས་ལམ་ཆེན་�ས་གཏོང་
འེར་ས་པ་དང་ཟམ་མང་པོ་ཆག་ོན་�ང་ཡོད་པར་བེན་འ�ལ་བ�ད་མོགས་པོ་་�་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་
པོ་ཆགས་འ�ག། རི་ཁག་ནས་གངས་�་བའི་འོལ་�་དང་།ས་�ད།ོ་�ག་དང་བ་ོ་བཅས་ག་�་�ང་ཞིང་
�གས་པ་�ང་སོང་། དེ་ནི་དར་ི་མའི་ཆར་�ས་ཡིན་པར་བེན་ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་དང་འ�ལ་ལམ་རིང་པོ་
འདམ་ོགས་�ས་མོའི་བར་ེབས་ཙམ་འ�ག།ཆིབས་ཞབས་ི་མི་ས་འཁོགས་�ས་གོམ་བ�ོད་གཞན་
དང་འ་བའི་དཀའ་ལས་བབ་�ས་ང་སེམས་ོ་པོ་�ང་། འ�ལ་བ�ད་ི་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་�ག་པོ་



འ�ག། ང་�ར་�ང་�ོགས་ེད་མཁན་་མི་�ར་ཁོང་རང་�ས་འ�ོ་བདེ་ཡིན་�ད་ིས་མོས་འདེབས་ས་
པའི་ལམ་ོགས་དེ་ནས་ར་ོལ་རིམ་ལམ་མཐོ་སའི་ག�ང་ལམ་ལ་ཁ་�ར་ཡོང་བ་ཞེས་ང་�འི་བོད་མི་
ལམ་ོན་ེད་མཁན་�ས་འར་བོན་ཆེན་པོ་ས་འ�ག། ལམ་གཞན་པ་དེ་ནས་ིན་པ་ཡིན་ན་མ�ན་ེན་
�་ིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་་མི་�ས་བཤད་འ�ག། འ�ལ་བ�ད་དེ་བས་མི་ག�མ་མ་
གཏོགས་ཤི་ོན་མ་�ང་བ་དེ་ངོ་མཚར་བའི་�་འ�ལ་་�་རེད། འཆི་ོན་�ང་བ་དེ་�་ང་�འི་འ�ལ་ལམ་
མཐར་ལངས་བད་དེ་ང་�ར་གངས་�ད་ི་གནོད་ོན་ནས་�ང་ོབ་ེད་པར་བཏང་བའི་་མིའི་དམག་མི་
ན་གཞོན་ནོངས་མེད་དེ་�འི་�ལ་རེད། ངོས་རང་ཁོང་�འི་དོན་ལ་སེམས་ོ་པོ་�ང་། ཁོང་རང་�ར་རང་
འདོད་བས་བ�ན་ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད།དོ་པོ་འེར་མཁན་ེལ་མང་པོ་ཡང་གཡང་ལ་�ང་བ་
�ང་སོང་། ོགས་འ�ལ་དེའི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་་དཔོན་ང་ཅིང་ས་ངའི་�ར་ལ་ཕེབས་ཏེ་སང་ཉིན་ི་
འ�ལ་བ�ད་ད་འི་དེ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་�་ཡིན་�ལ་གནད་བོལ་གནང་�ང་། ང་�་་ནས་
བབས། གོམ་པ་ོ་དགོས་ི་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ཁོང་རང་་ནག་ི་ག�ང་གི་་ཚབ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་། ཕེབས་ལམ་ལ་ངས་གཞན་པ་�་དང་ད�ང་པ་ེལ་ཏེ་ེད་རང་ལ་�ང་ོབ་་�་ཡིན་ག�ངས་
བས། ཁོང་གིས་ངའི་ིད་ོན་གཉིས་ི་ཐོག་ལ་བཙན་ཤེད་གནང་�བ་པ་�ང་བས་མ་ཚད། རང་བཞིན་
འ�ང་བའི་ཁམས་ལའང་དེ་འ་ེད་�བ་ཡོང་བསམ་ི་ཡོད་�ད་རེད་མ་ངའི་སེམས་ལ་ཤར་�ང་། ཉིན་
ེས་མ་དེར་ངས་ང་དང་ཉེ་བར་འ�ོ་ོད་་དགོས་�ང་། ཁོང་ནི་ང་ལས་ལོ་མང་པོས་ན་པ་དང་གགས་
ཁམས་མི་བདེ་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གོ་ིག་དེ་རང་སེམས་ཉོབ་ེན་ཞིག་ཆགས་སོང་། རི་ིབས་ནས་འ�ལ་
ལམ་ང་ལ་ན་མ�ད་ཟག་པའི་ག་ོ་དེ་�ས་ང་�་དང་དམག་དཔོན་ང་གཉིས་ི་བར་དེ་འེད་�བ་
དཀའ་བའི་ོར་ངོས་རང་ལ་སེམས་འར་གང་འཚམ་�ང་། འ�ལ་བ�ད་དེའི་་ིང་ཚང་མའི་རིང་ང་�ས་
ཞག་�གས་བབས་རེས་བཞིན་་དམར་ི་བཅིང་འ�ོལ་དམག་མིས་བ�གས་པའི་་ཞིབ་ལས་ཁང་དམག་
དར་དམར་པོ་གང་མང་བེང་འ�གས་ས་པ་རེ་རེར་ོད་དགོས་�ང་།་དམག་�་ཡོང་ེ་ང་�ར་གསོལ་ཇ་
འེན་འ�ལ་ེད་ི་འ�ག། ཐེངས་ཤིག་ངོས་རང་ཁ་ོམ་ེ་རང་ཇ་ཕོར་མ་ངས་པར་ཁོང་�ས་ད་པའི་
ཞིག་བ�ང་ེས་དཀར་ཡོལ་ནང་ཟས་ག་དང་ི་ལོགས་ལ་མཆིལ་མ་མ་�ལ་ི་བ�ག་པ་གས་་པོ་དེ་
�ར་དོ་ང་�ང་བ་དང་། དེ་ལ་ཞེན་ལོག་ེས་�ང་། རང་ཉིད་�ང་�ས་གཙང་ར་དོ་ང་ག་པར་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་ན་ི་འ�ག། དེང་སང་ཡོང་ེན་དེ་�་སེམས་ལ་ཤར་�ས་དབང་མེད་�་གད་མོ་ཤོར་ི་ཡོད། བ�ན་
ག་གཉིས་ཙམ་ི་ེས་ལ་ང་�་ཀོང་པོ་དེ་མོ་ཟེར་བའི་�ོང་�ང་དཻར་ེབས་�ས་�ག་�་ཞིག་གི་འ�མ་ལ་
ཞག་ོད་ས་པ་ཡིན།གནས་གཤིས་ཧ་ཅང་ིད་པོ་�ང་བ་དང་། �་ཁ་སོགས་�ན་�ན་གང་སར་རག་�ང་
སེར་པོ་དང་(MA00མང་པོ་ཤར་བ་དེ་�་་�ས་སེམས་ལ་དགའ་ང་ཆེན་པོ་ཤར་བ་དེ་ཡང་ན་ི་
འ�ག། ཉི་མ་བ�འི་ེས་ང་�་ོ་ལ་ལ་འོར་�ང་།དེ་ནས་བང་ང་�་ངོ་འཁོར་ཚང་མ་ངས་འཁོར་དང་



འཇིབ་དང་། དོས་འཁོར་ནང་འ�ལ་བ�ད་ས་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་རིང་་བཞོན་ེན་ིས་�ས་ད་ལ་
ི་�ད་ལོག་�ང་།གཞན་པ་�ར་ཡང་དེ་འ་�ང་ཡོད་པར་བེན་འཁོར་འ�ལ་་�་དེ་ནས་ང་�འི་སེམས་
ལ་ོད་ཤིག་གེར་ིན་སོང་། ངས་བོད་མི་�བ་པ་ཞིག་ནི། ག�ང་ཞབས་ཤིག་གི་འཕོངས་ལ་ན་ག་ཧ་ཅང་
ཆེ་བར་བེན། ཁོང་གི་་ཐོག་ལ་འེག་བད་ིས་འཕོངས་གཉིས་རེས་མོས་ིས་ངལ་གསོ་ཐེབས་ཐབས་
ས་སོང་། ་ནས་ཐག་རིང་འདི་ཙམ་བར་་དམར་ིས་བོད་ལ་ལ་དབང་བ�ར་�ས་�གས་ཐོན་པ་ས་
འ�ག། ་ད�ང་ཁག་ལ་དམག་ར་དང་དམག་དཔཽན་�ར་ལས་ཤག་ོན་ཆེ་གསར་ག་ས་པའི་ཐོག་
�ོང་�ང་དང་�ོང་གསེབ་རེ་རེར་ང་ད་ཡོ་ད་བ�གས་དེ་�འི་ཐོག་ནས་་དམར་ི་ག་�་དང་། ང་
གཏམ་ཐོག་ནས་བོད་མི་�ར་ལས་འགན་ལ་ངལ་ོལ་གང་ཆེ་ས་ཏེ་མེས་ལ་ི་གཟི་བིད་ཆེ་བེད་་
དགོས་པའི་�ད་ལ་ེད་ི་འ�ག། རིང་མིན་ཁམས་ོགས་ི་ལ་ས་ཆབ་མདོར་འོར་བས་ངོས་རང་
ལ་ལ་མི་�ས་དགའ་བ�འི་ེ་ལེན་་ཆེན་པོ་ཞིག་�་�འི་�་ིགས་�ས་འ�ག། ས་ལ་འདི་་དམར་
ི་ཐད་ཀར་དབང་འ�ན་ས་ཡོད་པར་བེན་དགའ་བ�འི་མཛད་ོ་དེ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ག།་
དམར་ི་དམག་མིའི་རོལ་དངས་ེ་ཚན་དེས་ག�་འ�ན་མོའོ་�་�ང་དང་གསར་བེ་གཉིས་ལ་ཆེ་བོད་ི་
དངས་འཐེན་པ་དང་། བོད་མི་�ས་་དམག་གི་དར་ཆ་དམར་པོ་གཡབ་བཞིན་�་བིགས་འ�ག།། ཆབ་
མདོ་ནས་ང་་ནག་གི་ིན་�་བར་ངས་འཁོར་འཇིབ་ི་ནང་གདན་འེན་�ས་�ང་།འ�ལ་ལམ་ཐོག་་
�ས་ི་་བོད་ས་མཚམས་ཡིན་པ་དར་ེ་མདོ་ཟེར་བ་དེ་ནས་ལ་བབ་ེ་ིན་པ་ཡིན། རི་བ�ད་དེ་ནས་ཕར་
ོགས་་ཐང་ལ་འ�ོ་བས་ངས་་ནག་གི་�ོང་གསེབ་དེ་བོད་ས་དང་མི་འ་བ་འ�ག་ཅེས་ཡོད་འཇོག་
ས་པ་ཡིན། འི་ལ་ོངས་དང་འ་བར་་རིགས་�་ཡང་ང་�་བོད་མི་དང་མ་འ་བ་ཡིན་པ་དེ་་
རིགས་�ས་གསལ་ོན་ེད་ིད་པ་ཞིག་་ཡོང་བསམ་�ང་། ངོས་རང་ལ་ཚ་བའི་ནད་གཞི་ཕོག་པར་བེན་
ིན་�་�ོང་ེར་ལ་་བོར་དེ་ཙམ་ེད་�བ་མ་�ང་། ངའི་ནད་ལ་ངས་བེད་�ང་འལ་ང་དང་ག�ང་
ཞབས་འ�ེས་པ་འགའ་ཤས་ཤིང་གང་�ོང་ེར་ལ་འིད་སོང་། ས་གནས་དེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་བ་ཁ་
ཤས་གོང་གཞིས་ཀ་ེ་ནས་ཕེབས་འོར་�བ་འ�ག་པས་ངོས་གཉིས་ཞལ་འ�མས་�བ་པ་�ང་། དེ་ནས་ང་
�་ཤིའི་ན་ལ་གནས་�ར་འིད་སོང་། ང་�་འེར་མེན་ིས་གནམ་�་དེ་ཧ་ཅང་གི་ིང་པ་ཞིག་འ�ག།
དེ་ོན་�ས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ང་བཤད་�བ་ི་རེད། བ་ེགས་དེ་�་ངར་གས་ིས་བཟོས་པ་
དང་། ང་ལ་གདན་ཁེབ་མེད་པས་ོད་མི་ིད་པ་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་གནམ་�ར་འ�ོ་�འི་གོ་བས་ཡོད་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་�ར་ེས་པའི་དབང་གིས་གནམ་�འི་ིང་ོན་དེ་�་སེམས་ལ་མ་བཞག་པར་བེན་ཞེད་
ང་གང་ཡང་མ་�ང་། དེའི་ེས་�་གནམ་�ར་འ�ོ་བས་དོགས་ཟོན་གང་ཆེ་ས་པ་ཡིན། དེང་སང་དེ་
ཙམ་དགའ་པོ་མེད་པ་སོང་ཙང་ང་བ་ེགས་ི་ོད་�ལ་�ང་�བ་ཙམ་ེད་ི་ཡོད། གནམ་�འི་ནང་ད་
ཆ་ཤོད་པ་ལས་ཞལ་འདོན་་�ར་མོས་པ་ཆེ་བ་ེད་ི་ཡོད། ཤིའི་ན་ལ་ང་�་འ�ལ་བ�ད་ི་མ་པ་བེས་



ཏེ་མེ་འཁོར་ཐོག་ིན་པ་དེ་ངོས་རང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཉམས་ོང་ཞིག་�ང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངོས་རང་
གཉིས་ཀའི་བ�གས་ཁང་དེ་�འི་ནང་གཟིམ་ཆས་དང་། �ས་ཁང་།གསོལ་�གས་ཁང་བཅས་དགོས་ེད་རེ་
འདོད་མ�ན་པའི་�་ིག་གཟབ་ས་བསམ་ཞིབ་ཆེན་པཽས་ངང་ནས་�ང་འ�ག། འ�བ་བ�ད་དེའི་རིང་ཡོང་
ེན་མི་ལེགས་པ་གཅིག་�ང་། དེ་ནི་་ནག་གི་ལ་སར་ཐག་ཉེ་�་འ�ོ་བས་རང་སེམས་ལ་འཇིགས་ང་
ཆེ་�་ིན་པ་དེ་རེད། མཐའ་མ་ང་�་པེ་ཅིང་གི་མེ་འཁོར་བབས་�གས་ལ་འོར་�ས་ངོས་རང་ལ་སེམས་
འ�བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ེས་�ང་། དེ་འལ་དགའ་བ�་�་མཁན་་རིགས་གཞོན་�འི་ད�ང་�གས་
གཅིག་མཐོང་མ་�ག་�་སེམས་�ང་ོད་པོར་ིན་སོང་། འོན་ང་ན་རིང་མ་སོང་གོང་ལ་ཁོང་�འི་འ�མ་
མདངས་དང་། དགའ་ད་དེ་�་�ན་མ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་�ར་བཀའ་བཏང་ེ་ེད་བ�ག་པ་དེ་ོགས་པ་དེ་
ཀར་ངའི་སེམས་འ�བ་དེ་ར་ཡང་ལངས་�ང་། ང་�་མེ་འཁཽར་ནས་བབས་བས་ིད་ོན་�་ཨན་ལའི་
དང་་དམར་ི་ག�་འ�ན་གཞོན་པ་་ཏའི་གཉིས་ཀས་མ�ན་ཉེའི་མ་འར་དང་བཅས་ེ་ལེན་གནང་
�ང་། ཁོང་གཉིས་དང་ན་�་ོན་�་་སར་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་དང་མཉམ་�་�ག་པ་ལོ་དར་མ་ཡིན་
པའི་བོད་པ་དེ་འ�ག། �ས་འ�ད་ི་འཚམས་འི་རེ་ས་ཚར་བ་དང་། �ན་�གས་དབང་ལ་ཟེར་བའི་བོད་
པ་དེས་ངའི་མ�ོན་ཁང་ལ་མཉམ་པོར་ཡོང་ེ། ཉིན་ཤས་རིང་གི་ངའི་ལས་རིམ་ོར་གསལ་བཤད་ས་�ང་།
ོན་�ས་ཉི་ཧོང་གི་ི་འེལ་མི་འི་ལས་ཁང་ཡིན་པའི་ཁང་པ་དེ་ལ་མེ་ཏོག་�མ་ར་མ�ས་པོ་ཞིག་འ�ག།
ན་རིང་མ་སོང་གོང་�ན་�གས་དབང་ལ་ངའི་�ོགས་པོ་བན་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། ཁོང་གིས་ལོ་མང་
པོའི་གོང་དམར་པོའི་ེས་འངས་ས་འ�ག།་ནག་ལ་མ་ིན་གོང་་སར་གོ་མིང་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ཁང་
ལ་ོབ་འི་དགེ་ན་ས་པ་རེད། ༡༩༤༩ལ་དོན་གཅོད་ལས་ེད་པ་དེ་�་བོད་ནས་ིར་འ�ད་བཏང་བ་
དང་། ལས་ཁང་དེ་ོ་བབ་བས་ཁོང་དང་བཟའ་་་སའི་ཁ་ཆེ་ཡིན་པ་ཁོང་གཉིས་ང་བོད་ནས་ཐོན་
ིན་འ�ག། ཁོང་རང་ཁམས་པ་རེད།�་�འི་བས་ཁམས་འབའ་ཐང་ལ་ཡེ་�འི་ོབ་ར་ཡོད་�ས་དིན་
ཇིའི་ད་ཡིག་ངས་ཡོད་པ་དང་། ་ད་ང་ཡག་ཐག་ཆོད་ངས་པར་བེན་ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་དང་
ངའི་བར་ི་ད་�ར་ཤེས་ལ་ཆེ་བ་དེ་ས་པ་རེད། �ན་�གས་དབང་ལ་ནི་མི་འཇོན་ཐང་ཆེ་བ་དང་། ཞི་
འཇམ།ོ་�ོས་ཆེ་བ། བསམ་ོ་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་མ་ཚད། སེམས་ད་མེད་དང་ང་པོ་ཞིག་འ�ག། ཁོང་
དང་ཉེ་འེལ་ེད་པར་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། ངའི་ད་�ར་ི་ལས་འགན་ད་པ་དེ་ལ་ཁོང་རང་དགའ་
ོ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཁོང་གིས་ཡིད་ོན་་ལ་ག�་འ�ན་མའོ་འཇལ་བའི་གོ་བས་ད་པ་དེ་
ལ་ཡང་དགའ་ོ་མི་ཞན་པ་�ང་འ�ག། ངོས་ལ་ཡང་ཁོང་གིས་གོང་དང་འ་བའི་མོས་�ས་ེད་ི་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཞིག་ང་དང་ཁོང་གཉིས་བོད་ི་ོར་ད་ཆ་ཤོད་�ས། བོད་ི་འ�ང་འར་ོར་ཁོང་རང་ལ་རེ་
བ་ཆེན་པོ་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ེད་རང་�གས་�ད་ཡངས་པོ་འ�ག། ལོ་མང་པོའི་གོང་ནོར་�་ིང་ཀར་
མཇལ་ཁ་�་མཁན་མི་དམངས་དང་མཉམ་�་བཅར་�ས་བ�གས་ིའི་ང་ལ་�་�་�ང་�ང་ཡོད་པ་དེ་ངས་



མཇལ་�ང་། ད་་པེ་ཅིང་ལ་ེད་རང་ང་དང་མཉམ་�་བ�གས་བས་�་�་�ང་�ང་དེ་མ་རེད་ཟེར་ིན་
སེམས་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ་ཁོང་དངོས་གནས་རང་�ས་�ང་། ར་མ་ཁ་ཤས་ི་ེས་ལ་ཁོང་རང་དམར་
པོའི་�གས་ཁོངས་དངོས་གནས་ཡིན་པའི་འ�་ཤེས་འེར་ཏེ་�་ལའི་་མས་ར་ིས་ལ་གོ་བ�ར་ི་ཐོག་
ནས་ལ་ིད་འ�ན་ོང་གནང་�་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་ནི་མི་�འི་དོན་�་རེ་ོས་ེད་�བ་པ་ཞིག་མ་རེད་
ཟེར་�ས་ཁོང་རང་དངོས་གནས་སེམས་ད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཙང་། ངས་དོ་བན་ས་ཏེ་ཉན་པ་ཡིན། མ་
ོག་དང་འེལ་བའི་ེད་ངས་ོར་བཤད་བས་ངས་ཁོང་ལ་གནད་དོན་བདེན་�ན་གང་ཡིན་བག་ད�ད་
ནན་ཏན་་དགོས་�ལ་ོན་པ་སངས་ས་ིས་�གས་ཆེ་ག�ངས་ཡོད་པའི་ོར་གནད་བོལ་ས་པ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ཆོས་ནི་ིར་བཏང་མེད་ཐབས་མེད་པ་དང་། ག་པར་ིད་དོན་ེད་མཁན་�འི་དོན་ལ་མེད་
ཐབས་མེད་པ་དེ་ལ་རང་གིས་ངེས་ཤེས་བན་པོ་ེད་ི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། ད་ཆ་ོགས་�ས་ང་�་
ཕན་�ན་ལ་ོ་མོས་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ོགས་གཉིས་ི་བར་ལ་ཕན་�ན་ཆ་འཇོག་གི་འ�་ཤེས་
ཡག་པོ་�ང་ཞིང་། བསམ་�ལ་མི་འ་བ་ཡོད་པ་ནི་ེར་ི་འདོད་�ལ་ཡིན་པས་ོད་པ་ཡོང་གཞི་གང་ཡང་
མེད་བསམས་�ང་། མཐའ་དོན་ལ་ང་�་བོད་མི་གཉིས་ིས་རང་ལ་ི་མ་འོངས་པའི་ོར་བསམ་མནོ་
གཏིང་ཟབ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་རེ། ང་�་པེ་ཅིང་འོར་བའི་ཉི་མ་གཉིས་ི་ེས་ལ་བོད་ི་་ཚབ་�གས་པ་ངོ་
འཁོར་ཚང་མ་གསོལ་ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཡོང་དགོས་པའི་མ�ོན་བ་བཏང་�ང་། དེའི་ཉིན་�ང་བ་ལ་ང་
�་ཚང་མར་གསོལ་ོན་དེའི་བས་ེད་ོགས་ོར་ནང་ོང་ེད་བ�ག་པ་རེད། ང་�འི་མ�ོན་བདག་�ས་
གསོལ་ོན་ི་མཛད་རིམ་ིག་ངས་ལ་མོས་འར་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད་པ་ངས་གོ་ཐོས་�ང་། དེ་ནི་་
དམར་འགོ་དཔོན་�འི་མ་ན་ེད་ངས་�ན་མོང་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ེས་�་ཤེས་�ང་། ང་�འི་ེ་
ཤན་དེ་�ས་ོ་གཡེང་དང་ེལ་འ�བ་ཆེན་པོས་ང་�ར་མཛད་ོའི་སར་ེད་ངས་ོར་ནང་ོང་བཏང་བ་
དང་། ང་�འི་ེད་ོགས་ལ་ནོར་ོན་ཆེན་པོ་�ང་ན་ེ་ཤན་ཁོ་རང་�་ེན་པ་་�ར་མཐོང་ཉེན་ཡོད་པའི་ཞེད་
ང་ཚབས་ཆེ་�ང་ཡོད་འ�ག། དེ་སོང་ཙང་�མས་ཆེན་ནང་འ�ོ་�ས་གོམ་པའི་�ངས་ཚད། གཡས་གཡོན་
སོ་སོར་ཁ་ོགས་�ར་ངས་ིས་མ�ན་པའི་ེད་ོགས་ོར་ོབ་ོན་ཞིབ་་ས་སོང་། དེ་ནི་དམག་མིའི་
�་ིག་ེད་ངས་འ་པོ་ཞིག་འ�ག། ་མ�ོན་རེ་རེས་�ལ་ི་ནང་གོ་རིམ་ིས་འ�ོ་དགོས་པས་དང་པོ་
ང་། དེ་ེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། དེའི་བ་ལ་ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས། མཚན་གནས་བ�ེས་གཞོན་ཡོད་པའི་
བཀའ་ོན་བཞི། དེ་ེས་ག�ང་ཞབས་སོ་སོས་མཚན་གནས་དང་མ�ན་པར་རིམ་ཕེབས་གནང་དགོས་�ང་བ་
རེད། ང་�་ཚང་མས་འ�ལ་ཚན་རེ་རེ་བམས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་སོ་སོའི་གོ་གནས་དང་མ�ན་པ་རེ་རེ་
དགོས་ི་འ�ག། ིར་བཏང་ང་�་བོད་མི་དང་། ཡང་ོས་མཛད་ོའི་ས་ོས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་མི་
ག་�ས་མཐོང་ང་ལའང་གསོལ་ོན་འ�ལ་ངས་དེ་མགོ་ོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་བ་རེད། ང་�འི་མ�ོན་
བདག་�འི་སེམས་ི་དངངས་ག་དེ་བཅོས་མ་འ་པོ་འ�ག། ཡོངས་འ�ན་ིང་རིན་པོ་མཛད་ོའི་རིགས་



ལ་ཧ་ཅང་མ་མཉེས་པར་བེན་དེ་�འི་ཁོངས་ལ་མ་ཕེབས་པ་དེ་�ད། ང་�་ིངས་ལ་མི་རིང་བར་སེམས་
འ�གས་ེས་�ང་། ངས་ན་པ་ར་ས་ན། དེའི་ཉི་མ་ེས་མར་ངས་མའོ་�་�ང་ཐོག་མར་མཇལ་�བ་པ་
�ང་། མི་�གས་འ�་འ�མས་ས་པའི་སར་གསོལ་ོན་ཆེན་མོའི་མཛད་ོ་དང་འ་བ་ཞིག་ེད་བས་ང་
�་ཚང་མ་སོ་སོའི་གོ་གནས་དང་མ�ན་པར་�ལ་བིགས་ཏེ་�མས་ཆེན་ནང་འ�ལ་བས་ཐད་བ�གས་
ོག་�་མང་པོ་བིགས་འ�ག་པ་དེ་�་ག�ང་ཁོངས་པར་པ་དེ་�འི་ཆེད་�་ཡིན་པ་རེད། ོ་�་དེ་�འི་འོག་ལ་
ཞི་འཇམ་དང་དལ་ོད་ི་མ་པ་ོན་པའི་མའོ་�་�ང་ལངས་ཏེ་བད་འ�ག།



.

ཁོང་ལ་ོ་�ོས་ཆེ་བའི་མདངས་ཆ་གང་ཡང་རིག་�་མི་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་།ངས་ཁོང་ལ་ལག་པ་གཏོང་
�ས་ཁོང་གི་མ�ན་དེར་འ�གས་ེད་ི་�ས་པ་ཡོད་པ་�ར་�ང་། བས་དེའི་མཛད་ོའི་མ་པ་ལ་མ་ོས་
པར་ཁོང་སེམས་འེས་བདེ་བ་དང་། ཁམས་བསངས་གཏིང་བསངས་ཤིག་ཡིན་པ་མཐོང་ེ་ངའི་སེམས་ི་
ཞེད་ང་དེ་ལ་གཞི་་མེད་པ་ཞིག་�ར་�ང་། ངས་ོན་བོམས་མའོ་དང་མཇལ་འལ་བ�་�ངས་ཤིག་
�ས་པའི་ནས་མང་ཆེ་བ་�གས་འ�མས་ཆེ་སར་ཡིན་ང་།འགའ་ཤས་ད་�ར་འབའ་བ་�ན་�གས་དབང་
གཅིག་�་དང་མཉམ་�་མཇལ་པ་ཡིན། གསོལ་ོན་ཆེན་མོ་དང་གཞན་�གས་འ�འི་བས་མའོ་�་�ང་གིས་
ང་རང་ཁོང་གི་འིས་ལ་ོད་བ�ག་ེ། ཐེངས་གཅིག་གསོལ་ོན་�གས་བས་ཁོང་ངོས་རང་གི་ག་གིས་
རང་ལ་གནང་�ང་། དེ་བས་ཁོང་རང་ལ་་ནད་ཡོད་�ལ་ཐོས་གཏམ་འཆལ་ཐོས་ེན་སེམས་འཚབ་ན་
�་�ང་། ངས་མའོ་�་�ང་ཧ་ཅང་གི་བིད་ཉམས་ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཧ་གོ་བ་མ་ཟད། ཁོང་གི་གགས་པོ་
དས་མ་དང་མི་འ་བ་ཞིག་འ�། ཤ་མདོག་ནག་པོ་ཡིན་ང་པགས་པའི་མདངས་གསལ་པོ་ཕལ་ཆེར་�ང་
པ་བབ་པ་འ་པོ། ལག་པ་ིང་ེ་པོ།མ�བ་མོ་ཡག་པོ།མཐེ་བོང་གི་དིབས་མ�ས་པོ་དང་དེ་�ར་ཡ་མཚན་
ཆེ་བའི་འོད་མདངས་གསལ་པོ་འ�ག། མའོ་�་�ང་ལ་ད�གས་གཏོང་ཁག་པོ་དང་ད�གས་�གས་ཆེན་པོ་
ཧད་ི་ཡོད་པ་དེ་�་ཡང་དོ་ང་�ང་། དེས་ད་ཆ་ཤོད་ཁག་པོ་བཟོས་པར་བེན་�གས་བཤད་བས་དལ་
པོ་དང་བན་པོ་ེད་ི་འ�ག། �་མཚན་དེར་བེན་ཁོང་གི་�ག་བོད་དེ་�་�ང་�ང་ཤ་ག་རེད། དེ་དང་
འ་བར་གགས་པོའི་འ�ལ་བོད་དང་�ས་ི་མ་འར་དེ་�་འགོར་པོ་ཡོང་གི་འ�ག། ཁོང་གིས་མགོ་
གཡོན་ནས་གཡས་ལ་ག�ས་�ས་ར་ཆ་མང་པོ་འགོར་ཞིང་། དེས་ཁོང་རང་གི་ན་ོད་གཟི་བིད་ཅན་
དང་། གདེངས་དང་ན་པ་ཞིག་མངོན་�ང་། ཁོང་གི་ོད་ལམ་དང་བ�ར་ན་ོན་ཆས་ནི་ིང་སོང་རེད་
འ�ག། �ན་�་བཞེས་པའི་འོག་འ�ག་དེའི་�་�ང་གི་ེ་རལ་པ་དང་། ིས་ོད་གོས་དེ་ཡང་ིང་ཟད་ཅིག་
ཡིན་པ་མཐོང་�ང་། ཁོང་གི་ོན་ཆས་ི་ནས་ོན་ན་གཅིག་�་ག་པར་ི་འིད་ཡག་པོ་བཏང་འ�ག།
(འོན་ང་ངོས་ི་ལ་དང་མི་དམངས་ནང་�། ོན་་བི་འིད་ནམ་ཡང་མ་�ང་བ་་�་ཞིག་འ�ག།
ཅེས་གསལ།�་ིག་པའི་མཚན)གང་ར་མའོ་�་�ང་ལ་ོན་ཆས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་དགོས་མེད་པ་རེད། འོན་
ང་ཁོང་རང་ལ་དབང་�གས་ཡོད་པ་དང་། རང་བཞིན་ད་མེད་ཡིན་པའི་མངོན་གས་ཤིག་ཐོན་ི་འ�ག།
ཁོང་མཐོང་རེས་བཞིན་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་མ་�ས་རང་�ས་�གས་ཆགས་ི་འ�ག། ཁོང་རང་སེམས་�ད་
ད་མེད་དང་ཐག་གཅོད་�བ་མཁན་ཞིག་རེད། ང་�་་ནག་ལ་བད་པའི་ཐོག་མའི་བ�ན་ག་འགའ་ཤས་
ི་རིང་ང་�ས་ནང་ལ་ལ་ད་ཆ་རིམ་པར་ས་པའི་དོན་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི་བོད་མིའི་དགོས་དོན་གང་ཡོད་དེ་
�་་ག�ང་གི་ོ་འདོད་དང་མ�ན་པ་ཡོང་བ་ཞིག་ེད་�བ་ཐབས་ི་ོར་རེད། ་དཔོན་�་དང་བཀའ་ཤག་



གི་བར་མོས་མ�ན་ཡོང་ཆེད་ངས་ནང་འ�མས་ས་པ་ཡིན། ་བོད་བར་ོན་འ�ོའི་�གས་འ�མས་མང་པོ་
ས་པ་དེ་�་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་�ང་སོང་། ངས་མའོ་�་�ང་ཐོག་མར་ར་མཇལ་ིས་བཀའ་མོལ་ེས་ང་�འི་
ནང་ལ་�ོས་བ�ར་དེ་�ར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་�ང་བཀའ་མོལ་དེའི་རིང་ཁོང་གིས་ག�ང་དོན་ལ། ་བོད་
�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་བར་�འི་�ས་�ད་ཧ་ཅང་་གས་པ་དེ་ང་ལ་ངེས་
ཤེས་ེས་�ང་། ག་པར་དེ་�འི་ནང་གི་བོད་དོན་གཅིག་གནས་བས་�ང་ཅམ་འཇོག་ེད་�བ་ི་རེད། དེ་
ནི་བོད་�་དམག་ིད་་�གས་ཤིག་བ�གས་ཏེ་་ག�ང་གིས་ཐད་ཀའི་་ོག་ེད་འཆར་ཡང་ད་ཆ་དེ་ར་
མ་དགོས་པའི་བསམ་�ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་ན་�གས་
ཤིག་འ�གས་�་དེ་ལེགས་ཆ་ཆེ་བ་འ�ག་ཅེས་དང་། བོད་ི་ཆབ་ིད་ལམ་ོལ་ལ་བཅོས་�ར་་�འི་�ང་
ཚད་དེ་བོད་མི་�འི་རེ་འདོད་དང་མ�ན་པ་ཡོང་ཆེད་ན་�གས་དེས་་ོག་ེད་དགོས་ི་རེད་ག�ངས་པ་
དང་། �ོས་མ�ན་ནང་གསལ་ི་བོད་དོན་ཚང་མ་ང་�ས་བོད་མིས་རེ་འདོད་ས་པ་ནང་བཞིན་དལ་པོའི་
ཐོག་ནས་ེད་ོགས་ལ་�་ིག་ན་�གས་ིས་་ོག་ེད་དགོས་ི་རེད་ཅེས་མའོ་�་�ང་གིས་ནན་ཏན་
ག�ངས་�ང་། ངས་གནས་གསར་དེ་�འི་ོར་བཀའ་ཤག་ལ་བཤད་བས་ཁོང་�ར་�གས་བཟོད་ཧ་ཅང་
བདེ་པོ་�ང་སོང་། ་ནག་གི་ད�་འིད་ཆེ་ཤོས་དང་ན་�་ད་རེས་ང་�ས་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་�་�བ་པ་
ཞིག་ཡོང་བཟོ་དངོས་གནས་ཡོད་པའི་མཐོང་ང་ཞིག་དང་ཐོག་�ང་སོང་། དེ་ེས་མའོ་�་�ང་ར་�་མཇལ་
�ས་ངོས་པེ་ཅིང་ལ་ཡོང་བ་དེ་ལ་ཁོང་རང་དགའ་པོ་�ང་། བོད་ལ་་ནག་ཡོད་པ་དེའི་དགོས་དོན་ག�་བོ་ནི་
བོད་ལ་རོགས་རམ་་�་དེ་རེད། བོད་འདི་ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ེད་རང་�ར་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལོ་�ས་
�ང་འ�ག། ན་རིང་གི་གོང་བོད་མིས་་ནག་གི་ས་ལ་མང་པཽ་དབང་�་བ�ས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་།
�ས་འདིར་ེད་རང་�་ེས་�ས་ཐེབས་པ་སོང་ཙང་ང་�ས་ེད་རང་�ར་རོགས་རམ་་འདོད་ཡོད།ལོ་ཉི་
�འི་ེས་ལ་ེད་རང་�་ོན་ལ་བེབ་�བ་ི་རེད། དེ་�ས་བོད་ིས་་ནག་ལ་རོགས་པ་ེད་�བ་པ་ཡོང་གི་
རེད་ཅེས་ག�ངས་བས་ངས་་བར་གང་ཐོས་པ་དེར་ཡིད་ཆེས་ཁག་པོ་�ང་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་བས་དེར་
ང་�་མ�་ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་བན་པོའི་ཐོག་ནས་ག�ངས་པ་འ་པོ་མཐོང་�ང་།
་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་དང་མཉམ་�་ང་�ས་ཉེ་འེལ་་འི་གོ་བས་དེ་�འི་ོར་རང་
སེམས་ལ་ག་བསམ་ཆེན་པོ་ཤར་འགོ་�གས་སོང་། མ་ཁ་སེའི་རིང་�གས་ལ་ངས་ོག་ཞིབ་ཇི་ཙམ་ས་པ་
དེ་ཙམ་ངའི་མོས་པ་ཆེ་�་འ�ོ་གི་འ�ག། ་ོད་ལམ་ོལ་དེ་ནི་ལ་མི་སོ་སོར་འ་མཉམ་དང་ང་བདེན་
ི་་དོན་ཐོག་གཞི་བ�གས་པ་དང་། དེ་ནི་འཛམ་�་ིའི་འདིའི་ཉེས་ོན་ཚང་མ་སེལ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པའི་
འདོད་�ལ་ཞིག་རེད། འདོད་�ལ་ི་ཆ་ནས་དེ་ལ་ངས་ོག་ཞིབ་གང་�བ་ི་ོ་ནས་བས་ན་བསམ་�ལ་
དེའི་ནང་ཉེས་ོན་གཅིག་རང་འ�ག། དེ་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་གནས་ཐབས་ིའི་དངོས་པོ་ང་པའི་ཐོག་ནས་་
ངས་དེ་ཀ་ཚད་ན་ཡིན་པའི་་�གས་ས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ངས་མོས་མ�ན་ེད་ཐབས་མེད། ་མིའི་



ངོས་ནས་འདོད་�ལ་དེ་ལག་ལེན་བར་ོགས་ོར་ངོས་རང་ལ་སེམས་འཚབ་�ང་། ཁོང་�འི་བསམ་ོད་
དེ་�་ོང་མེགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ོར་ངོས་རང་ལ་མཐོང་ང་�གས་ཆེན་པོ་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་ངས་་
དམར་�གས་པའི་ཁོངས་ལ་འ�ལ་འདོད་ཡོད་ཅེས་ད�་འིད་�ར་�ས་པ་ཡིན། ནང་ཆོས་དང་མ་ཁ་སེའི་
ལམ་ོལ་གཙང་མ་དེ་�འི་ལེགས་ཆ་ོགས་བ�ས་ས་ཏེ་ིད་�ས་ི་ཐོག་ལག་ལེན་ས་པ་ཡིན་ན་�ས་
པ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་�ང་བས་མ་ཚད། ད་འང་བསམ་ི་ཡོད། དེ་བས་ངས་་ད་ང་
འགོ་བ�གས་པའི་ཐོག་གགས་པོའི་�གས་ོང་ཡང་ེད་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། དེའི་�ོས་ོན་ེད་མཁན་
ནི་ངའི་་�ང་བ་ཉམས་ོང་ཅན་་མི་ཀོ་རི་འི་ནང་དམག་འ�གས་ེད་ོང་བ་མཐོང་དོད་པོ་དེ་རེད།
ཁོང་གིས་ཉིན་ར་་ོ་ཡོང་ེ་ངའི་�གས་ོང་ེད་ངས་ལ་ོབ་ོན་ེད་ི་ཡོད། ཁོང་རང་ཞོགས་པ་་
པོ་ལངས་�ར་གོམས་འེས་མེད་པས་ངོས་རང་�་�ད་་པའི་གོང་ལ་ཁ་འདོན་ེད་ཆེད་ལངས་པའི་�་
མཚན་ཤེས་ི་མི་འ�ག། ཁོང་གིས་ཞོགས་པར་་ཟིང་ཟིང་དང་། �ས་མ་བབ་པར་ཡོང་བ་རེད། �གས་
ོང་དེ་ནས་ངའི་གགས་པོར་ཕན་ཆ་གང་འཚམ་�ང་། དེའི་གོང་ངའི་ང་གི་�ས་པ་ིར་མངོན་པ་དང་།
ང་ཞེང་�ང་�ང་ཡིན་པ་དེ་་ཆེ་�་ིན་སོང་། པེ་ཅིང་ལ་ངོས་་ི་བོམས་ཏེ་བ�ན་ག་བ�་ཙམ་བད་
པ་རེད། �ས་�ད་མང་ཆེ་བ་ང་�ས་ཆབ་ིད་ོར་�གས་འ�་དང་གཞན་�གས་འ�མས། གསོལ་ོན་མང་
པོར་འ�ོ་དགོས་�ང་་དེ་ོས་མེད་རེད། གསོལ་ོན་དེ་�འི་ཞལ་ལག་ཧ་ཅང་ཕོན་འབོར་ཆེ་བ་ཚང་མ་ཞིམ་
པོ་ཞེ་གས་རེད། ལ་ོལ་ལ་ལོ་བ་ཙམ་ི་ིང་པ་ཡིན་པའི་ོ་ང་དེ་�་ཧ་ཅང་ོ་བ་ཆེན་པོར་བི་གི་
འ�ག་ང་། ང་ནི་ད་འང་དེ་�ར་ག་མེར་ལང་གི་འ�ག། དེ་�འི་ི་མ་ནི་བཟོད་ཁག་པོ་ཞིག་རེད།ི་ངན་
ག་བད་པར་བེན་ཟས་ཚར་པའི་ེས་ལ་ཡང་ཁའི་ནང་ལ་ོ་བ་གང་ཞིག་ང་གི་ཡོད་མེད་དང་། ི་མ་
ཙམ་�ར་བ་གང་ཡིན་བཤད་མི་�བ་པ་ཆགས་སོང་། �་རོཔ་ཡི་�ར་�ལ་དེ་�ར་ཡང་དེ་དང་འ་བའི་ི་ངན་
ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ར་�ང་། ང་�འི་མ�ོན་བདག་་རིགས་�ས་གསོལ་ཆེན་པ་དེ་�་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་
བི་གི་ཡོད་འ�ག། ཁོང་�འི་བསམ་�ལ་གསོལ་ོན་སར་མཉམ་ོད་་�་དེའི་ཐོག་ནས་མ�ན་�ོགས་
གཙང་མ་ཆགས་ི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་དེ་ནི་ནོར་འ�ལ་རེད། ་ནག་མི་དམངས་མ�ས་མིའི་
�གས་ཆེན་དང་པོ་དེ་པེ་ཅིང་ལ་འ�མས་བས་�གས་པའི་ཁོངས་�ན་ལས་�གས་�ང་གི་�གས་ག�་
གཞོན་པ་དེ་ངོས་རང་ལ་བོ་བཞག་ས་�ང་། དེ་ནི་གོ་གནས་ང་པ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། ིད་ོགས་དབང་
ཆ་དངོས་གནས་མེད་ན་ཡང་། ཆེ་མཐོང་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།�ན་ལས་�གས་�ང་དེས་འཆར་གཞི་
ཁག་�ོས་བ�ར་ས་པ་མས་དམར་ཤོག་གི་ད�ས་ན་ས་ལ་གཏོང་འ�ལ་�་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་
དབང་འཛ�ན་པ་ེ་བ་དེ་རེད།གསོལ་ོན་ཆེ་མོ་དེ་�་ལས་ིད་དོན་�གས་འ�་དང་�ན་ལས་�གས་འ�མས་
མང་པོར་འ�ོ་བས་�ས་�ད་རིང་གས་ན་ཡང་རང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་�ང་། བས་རེ་གཏམ་བཤད་ེད་
མེན་ཁ་ཤས་ི་�ད་�ད་་ནས་བ�ན་བར་གཏམ་བོད་ེད་པ་དེ་�་ཧ་ཅང་ཉོབ་ེན་ཆེན་པོ་ཡོང་བས་



ངས་ཡང་ཡང་�་ཚ་པོ་འ�ང་བ་དང་། གཡལ་ོང་ག་གིན་བད་པ་ཡིན། འོན་ང་མའོ་�་�ང་�གས་
འ�ར་ཕཻབས་�ས་གནས་�ལ་མི་འ་བ་ཆགས་ི་འ�ག། ཁོང་གཞན་སེམས་ལ་དགའ་�ར་ེད་�བ་མཁན་
ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་�གས་བཤད་རེ་རེར་ཚར་བ་དང་ཉན་མཁན་�ར་བསམ་འཆར་ཤོད་རོགས་ག�ངས་པ་
དེ་གནས་�ལ་ཡག་ཤོས་ཤིག་འ�ག། དོན་ཚན་གང་ཅིའི་ོར་ལ་མིའི་ནང་མའི་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་ཁ་
བསངས་པོ་ཡོང་ཐབས་གནང་ེ་�གས་བཤད་ཚར་བ་དང་ཉན་མཁན་�ར་རང་རང་གི་བསམ་འཆར་ཤོད་
རོགས་ག�ངས་ི་འ�ག། འ�་འ�མས་ཁ་ཤས་ི་སར་དོན་ཚན་་�གས་ི་ོར་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ལ་
ོན་བོད་གནང་�ང་། ཐེངས་གཅིག་ཁོང་རང་གིས་ཐོས་འདོད་ཐོས་འདོད་གནང་བའི་དོན་དེ་�འི་ཐོག་ལ་
གནས་�ལ་གསལ་པོ་ཤོད་མཁན་མ་�ང་བར་དེ་ཀར་ཁོང་རང་གི་ེ་སའི་�ོང་གསེབ་དེ་ནས་འོར་པའི་ཡི་
གེ་ཞིག་བན་པ་དེའི་ནང་ས་གནས་ི་དམར་པོའི་�གས་པའི་འགོ་འ�ན་�འི་ེད་ངས་ོན་འདོན་ས།
�གས་འ�་དེ་�་འ་ཆགས་པོ་འ�ག་ང་རིམ་པས་ཤེས་ོགས་�ང་བར་�གས་འ�་འདི་རིགས་མང་ཆེ་བ་
ནི་བཅོས་མ་རེད།ཉན་མཁན་ིངས་དང་། ག་མར་དམར་པོའི་�གས་མི་མིན་པ་�ས་ང་ཁ་བསངས་ཏེ་
གནས་�ལ་ཤོད་�ས་ི་མི་འ�ག། ཁོང་�ས་དམར་པོའི་�གས་མི་�ར་མ�་ཐབས་དང་�ས་ཞབས་�ར་
ཐག་ེད་དགོས་ི་ཡོད་འ�ག། ་དམར་ནང་ལ་ི་ིད་དོན་ལས་ོགས་ལ་ནང་འགལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་
ངས་རིམ་པས་ཤེས་ོགས་�ང་ཡང་། དེ་�འི་ེན་་དངོས་གནས་གང་ཡིན་ོར་མཐའ་ོམ་�བ་པ་�ང་མ་
སོང་། ངས་མའོ་�ག་རེས་བཞིན་ངའི་སེམས་ལ་ོ་བེད་འཕེལ་པོ་ཡོང་གི་འ�ག། ཐེངས་ཤིག་ཁོ་ངའི་ོད་
ཁང་ལ་ོན་བ་མེད་པར་ཕེབས་ཏེ་ང་དང་མཉམ་�་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ི་ོར་ེར་ི་བཀའ་མོལ་གནང་
འདོད་ག�ང་གི་འ�ག། དོན་ཚན་གང་ག�ངས་པ་དེ་ངས་བེད་འ�ག། བཀའ་མོལ་ཞོར་�་སངས་ས་ི་
ོར་ལེགས་ཆ་མང་པོ་ག�ངས་ཏེ། སངས་ས་ིས་མི་རིགས་ི་དེ་འེད་དང་། ོག་ཟ་�ལ་�ངས།
ཉམ་ཐག་བཀོལ་ོད་ལ་ངོ་ོལ་ོན་བོད་གནང་ཡོད་པར་བགས་བོད་གནང་སོང་། ཁོང་གིས་སངས་
ས་པའི་ཡི་དམ་ཡོངས་�གས་ེ་བ�ན་ོལ་མའི་ོར་ག�ངས་པ་དང་བཅས་ཁོང་ོ་�ར་ཆོས་ལ་མོས་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་་�འི་མ་པ་བན་�ང་། �ས་བས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་དེད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞེས་�གས་
པའི་མའོ་�་�ང་གི་མ�ན་ལ་ང་ཡོད་�ས་་ཅོག་རིང་པོའི་མཐའ་གཉིས་སོ་སོར་བད་པའི་་དམར་དམག་
དཔོན་གཉིས་ལ་མ�བ་མོ་བ�གས་ཏེ་ངས་ཁོང་གཉིས་(ངོས་ི་ལ་དང་མི་དམངས་ར་ན། ང་ཅིང་་
དང་ཕན་མིང་གཉིས་ཡིན་ལ། ཁོང་གཉིས་དེའི་བས་བོད་�་ཡོད་བཞིན་པ་རེད། �་ིག་པའི་མཆན་)བོད་ལ་
གཏོང་གི་ཡིན་ག�ངས་གིན་ངའི་གདོང་ལ་གཟིགས་ནས་མི་འདི་གཉིས་ེད་རང་ལ་ཞབས་འདེགས་�་ཆེད་
གཏོང་གི་ཡོད། ེད་རང་གིས་གང་ག�ངས་པ་དེ་�ར་ཁོང་�ས་མ་ཉན་ན། ངོས་ལ་ག�ང་དགོས།ངས་ཁོང་
�་ིར་འཐེན་ེད་ི་ཡིན་ག�ངས་�ང་། མཐོང་�ལ་ཡག་པོ་དེ་རིགས་ཡོད་བཞིན་�་བས་རེ་དམར་པོའི་
�གས་པའི་འགོ་པ་དང་ལས་ེད་མང་ཆེ་བས་ཉིན་རེའི་ེད་ོ་ཚང་མ་དོགས་ཟོན་དང་འཇིགས་ང་གི་ངས་



ནས་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་ངས་མཐོང་ོགས་�ང་། ཁོང་�་ག་པར་རང་རང་གི་འ�་ེན་ལས་ཕོགས་ཤོར་�འི་
ཞེད་ང་གི་དབང་�་ོད་དགོས་པ་དང་ོག་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡོད་�ད་འ�ག། ངས་མའོ་�་�ང་ངོ་འོད་ས་
པའི་ཐོག་�་ཨན་ལའི་དང་ལི�་འོ་ཆི་གཉིས་ཐེངས་མང་པོ་མཇལ་�ང་། ེས་མ་དེ་བཀའ་མོལ་�ང་བ་
དང་བཞད་མོ་དཀོན་པ། ཧ་ཅང་གི་ོང་པོ་ཞིག་འ�ག། ཐེངས་ཤིག་ལི�་དང་འབར་མའི་ིད་ོན་�་�་
གཉིས་མཇལ་འད་གནས་སར་ང་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ིས་�གས་བཤད་མ་གནང་གོང་སོ་སོས་ག�ང་�འི་
དོན་ཚན་ོར་བསམ་འཆར་�ས་འ�ག། འབར་མའི་ད�་འིད་ིས་ཆོས་ི་ོར་ག�ངས་ན་ངས་དེའི་ོར་
བཤད་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འ་ཡོང་བཟོ་མ་མཐོང་བ་དང་། �་�འི་�གས་ལ་ཆོས་ི་ོར་ག�ངས་
ིས་མེད་པ་ཡིན་འ�ག། དེའི་ཚབ་ལ་ཁོང་གིས་འབར་མའི་ནང་ར་ཐོན་ི་དོན་�་འ�གས་འ�ངས་ེད་
མཁན་དམར་ཤོག་�་མཐར་བོད་གཏོང་ཆེད་རོགས་རམ་ཡོང་བ་ཞེས་ལི�་དང་�་གཉིས་ལ་�ད་ལ་
གནང་སོང་། �་ནས་བཀའ་མོལ་ག�ངས་ཏེ་ེན་ལོག་དམར་ཤོག་འཇོམས་ཐབས་ཐོག་་དམར་ག�ང་
ནས་རོགས་རམ་གནང་རོགས་ག�ངས་�ས་ལི�་འོ་ཆིས་གདོང་ག�ས་སོང་། �་ནས་ག�ངས་པ་དེ་ལ་
ལན་ཡང་བབ་མ་སོང་། ང་ནི་ཧ་ལས་�ང་། མ་མཐར་ལི�ས་�ན་གཏམ་མ་བཤད་པ་དང་། བ�་ཐབས་མ་
ས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་རང་སེམས་གསོ་བཏང་བ་ཡིན། དོན་ཚན་དེའི་ོར་�་ཨན་ལའི་ཡིས་ང་�ང་གི་
�ག་གཅིག་བཤད་�་ཡིན་པར་ཐེ་�མ་མ་�ང་། �་མདངས་ཆེ་བ་དང་། མཇལ་བག་ོ་པོ། རིག་པ་ོ་�ར་
ཡོད་པས་མ་ཚད། དོན་ལ་ཧ་ཅང་གི་�ས་ཞབས་མཁས་པོ་འ�ག། དེ་འའི་མངོན་གས་ཚང་བའི་མི་ལ་
ཡིད་ཆེས་ེད་ཁག་པོ་རེད། ཁོང་གི་མིག་ཧ་ཅང་�ང་པོ་འ�ག། གསོལ་ོན་ཆེན་ཞིག་ལ་ང་ཡོད་�ས་ི་
ལ་མི་་ཞིག་དང་མཉམ་ཕེབས་བས་་མ�ོན་དེ་ོ་�ར་བ་ེགས་�ང་�ང་ཞིག་ལ་ཞབས་འེད་ཤོར་
བ་དང་འི་རང་གི་ག་གིས་འ�ལ་བོད་མི་�བ་ཡོད་པས་ག་ཐང་ཐང་དེ་བངས་ཏེ་ཁོང་ོར་ིས་ས་
པས་ཚད། བཀའ་མོལ་�་མཚམས་ང་མ་བཅད་པ་རེད། �་ནི་ཞལ་ཡང་བདེ་ཐག་ཆོད་འ�ག། འབར་མའི་
�་�་ིར་ལོག་�བ་ེས་ལས་ེད་ོང་ག་ག་ཙམ་�གས་འ�མས་ས་པ་དེ་ལ་�་ཨན་ལའི་ཡིས་
�གས་བཤད་ེད་བས་འབར་མའི་ིད་ོན་ི་ོར་ད་ར་བཏང་སོང་། དེའི་གོང་�་རང་གིས་ང་�་ཚང་
མས་མཐོང་སར་�་�་ལ་ཞེ་ས་དང་�ས་ཞབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ས་པ་དང་བཅས་ེད་ངས་དེ་�ར་ཧ་ཅང་
གི་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། ང་པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་�ས་་མི་ནང་པ་ཁ་ཤས་ལ་ནང་པའི་ཆོས་བཤད་
རོགས་ཟེར་�ང་། ངའི་ད་�ར་་མིའི་་པ་དེས་ོན་�ས་བོད་ལ་ཆོས་ི་ོབ་གཉེར་ས་པ་དང་། བོད་ི་
་མ་ཞིག་ནས་ཆོས་�ས་ཡོད་འ�ག། ོན་�ས་་མིའི་་པ་མང་པོས་བོད་དགོན་ལ་ཐོས་བསམ་ས་པ་
དང་། ག་པར་མཚན་ཉིད་ི་གས་གསལ་ོད་ངས་ངས་ཡོད་པ་རེད། ད་�ར་བ་དེ་ལ་ངོས་རང་ོ་
མོས་ཆེན་པོ་�ང་། ཁོང་ནི་ཆོས་ལ་དད་བོན་དང་ག་བསམ་གང་ལེགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་ངོས་རང་
དགའ་�ར་ཆེན་པོ་�ང་། ངོས་�ག་འད་ས་པའི་་དམར་ཁ་ཤས་མི་ཡག་པོ་དང་། གཞན་ལ་ཞབས་



འདེགས་�་�ས་རང་འདོད་མེད་པའི་ཐོག། ངོས་རང་ལའང་རོགས་རམ་ཡག་པོ་གནང་�ང་། མི་དེ་�་དང་
འེལ་ག�གས་ེད་�ས་ངས་དོན་གནད་མང་པོའི་ོར་ཤེས་ོགས་�བ་པ་�ང་། དེ་�འི་�ལ་ཞིག་�ངས་
�ང་མི་རིགས་ལས་ཁང་གི་འགོ་འིད་ཆེན་པོ་ལི�་ཀ་པིང་རེད། ང་རང་ལ་མ་ཁ་སེའི་རིང་�གས་དང་། ་
དམར་གསར་བེའི་ོར་ོབ་མཁན་ཁོང་ལ་བོས་འ�ག། ཁོང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ེད་མཁན་ཡིན་ཙང་ེད་རང་
གིས་ཕག་ཤ་ཟ་ོང་ངམ་ཞེས་ངས་ཁོང་ལ་བེས་བོ་གི་ཡོད། ལག་པར་མ�བ་མོ་གཅིག་ཚང་གི་མི་འ�ག།
ཁོང་དགའ་ང་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ན་ི་ཡོད། ང་�་�ོགས་པོ་ཡག་པོ་ཆགས་སོང་། ཁོང་རང་
གི་ེས་དམན་ཁོང་རང་ལས་ལོ་མང་པོས་གཞོན་པ་ཁོང་གི་�་མོ་ཡིན་ཆོག་པ་དེ་ངའི་ཨ་མ་ལགས་དང་
གཅེན་མོའི་�ོགས་མོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་འ�ག། ང་་ནག་ཐོན་�ས་ཁ་ཆེའི་མི་དེ་�་�་ནང་བཞིན་�ས་
སོང་། ངོས་པེ་ཅིང་ལ་ི་་༡༠པའི་�ས་ཆེན་བར་བད་པ་ཡིན། དེ་ནི་�ང་ན་�གས་པས་་ནག་བཙན་
བང་ས་ཏེ་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་བ�གས་པའི་�ས་ཆེན་ཐེངས་་པ་དེ་རེད། དེ་བས་ི་ལ་
དཔོན་རིགས་མང་པོ་ལ་སར་འོར་�་ངེས་འ�ག། ཁོང་�འི་ཁོངས་ལ་་�་�འི་ད�་འིད་་�་ཤོབ་
དང་། �ལ་གྷ་ནིན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་�ར་ང་ངོ་ོད་�ང་སོང་། ངོས་རང་ལ་མི་དེ་གཉིས་ཀའི་མཐོང་�ལ་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མ་�ང་། ཁོང་གཉིས་པི་ཏ་ནེ་�་དང་བ�ར་�བ་པ་གང་ཡང་མི་འ�ག། ཁོང་པེ་
ཅིང་ལ་འོར་�ས་ང་ཕ་གིར་བད་ཡོད། �་ཨན་ལའི་ནས་ག�་ོང་གནང་བའི་གསོལ་ོན་ཆེན་མོ་དེ་ལ་
ནེ་�་་མ�ོན་ི་ག�་བོ་ཡིན་པ་དང་།ང་ཡང་་མ�ོན་ལ་གདན་ངས་�ང་། དེ་བས་ི་འེལ་མི་་�ས་
རིམ་པར་�ལ་བིགས་ཕེབས་ཏེ་ནེ་�་ལ་འཚམས་འིའི་ག་གཏོང་རེས་གནང་སོང་། ངས་ས་ནས་་
�ས་མཇལ་ོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རང་དང་ཉེ་སར་ཕེབས་མཁན་རེ་རེར་བཀའ་མོལ་�ང་�ང་རེ་དཀའ་ལས་
མེད་པར་ག�ང་གི་འ�ག། གང་ར་ང་ཁོང་གི་་མ�ན་ལ་བེབས་ཏེ་ག་གཏོང་�ས་ཁོང་འ�ལ་བོད་
མེད་མིག་གཉིས་ས་ེང་�་འ�ར་�གས་�་གཟིགས་ཏེ་བཀའ་མོལ་ག�ངས་མ་�བ་པ་�ང་སོང་། དེ་�ས་ང་
རང་ཁ་ེངས་པོ་ཆགས་པར་བེན་འཇམ་ཏིང་ངེའི་ང་�ལ་དེ་བཤིག་ཆེད་ངས་ེད་རང་མཇལ་པ་དེ་ལ་
དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། བོད་འདི་(་གར་ནས་)ས་ཁད་རིང་པོར་ཡོད་ན་ཡང་། ངས་ེད་རང་གི་ོར་་ཆེ་་
མང་ཐོས་�ང་�ས་པ་དང་། མཐའ་མ་དེར་བཀའ་མོལ་ག�ངས་པ་དེ་ཟ་རི་ཟི་ཞིག་�ང་སོང་། མཇལ་འད་དེ་
ལ་ང་རང་ོ་ཕམ་�ང་། ངའི་རེ་བར་ཁོང་ལ་བཀའ་མོས་�ས་ཏེ་ཁོང་གི་�ང་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་བ་
ངས་བཀའ་འི་�་འདོད་�ང་། མཇལ་འད་དེ་དོན་འས་མེད་པའི་ད་མཚར་ཞིག་�ང་སོང་། ེས་�་
་གར་ི་ག�ང་ཚབ་ཆེན་མོ་བས་ང་�གས་འདོད་གནང་བ་ར་ཁོང་མཇལ་པ་ཡིན། ནེ་�་མཇལ་བས་
དང་འ་བར་དེ་ཡང་ལམ་ོངས་མེད་པ་ཞིག་�ང་སོང་། ང་དང་མཉམ་པོར་དིན་ད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མི་
ཤེས་མཁན་ི་ག�ང་ཞབས་ཤིག་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ཚབ་ལ་་མི་ད་�ར་ཞིག་་�གས་ིས་བ�གས་
�ང་། ་གར་ི་ག�ང་ཚབ་པས་དིན་ད་ལ་ག�ངས་པ་དཀའ་ལས་ཁག་པོའི་ཐོག་ནས་་ད་དང་། དེ་



ནས་བོད་ད་ལ་�ར་དགོས་པར་བེན་ན་འ�མས་དེ་བས་མི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། ངས་དོན་
ཚན་ཁ་ཤས་ི་ོར་ད་ཆ་བཤད་འདོད་ན་ཡང་་ག�ང་གི་མི་་ཡོད་སར་བཤད་�བ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད།
དགོང་ོའི་�ས་�ད་ཡག་ཤོས་ཤིག་ནི་་དམར་ི་ཞབས་�་བ་�ས་ང་�ར་གསོལ་ཇ་�ས་�ས་ཤིང་ཏོག་་
�གས་ིག་གཤོམས་ས་པའི་ེར་མ་ཆེན་པོ་ས་ལ་བ་རིལ་སོང་བས་དེའི་ནང་ལ་བིགས་པའི་ཤིང་ཏོག་
་�གས་དེ་�ར་རིན་འབབ་ཆེན་པོ་ད་ཡོད་ི་རེད།་དམར་ི་ལས་ེད་པ་�་ཡང་གཅིག་�ར་ི་མི་�ག་
འད་མི་ཆོག་པར་བེན་ངའི་དོན་�་ད་�ར་ན་པོ་ངོ་མ་དང་། ལས་རོགས་གཅིག་བཅས་བཏང་ཡོད་པ་དེ་
�ས་ས་ལ་�ས་མོ་བ�གས་ས་གདན་ང་ལ་གོག་བས་�་ཤིང་ཏོག་བ�གས་སོང་། ང་ནི་གད་མོ་བཀག་
ཐབས་ས་ཏེ་བད་པ་ཡིན། ེས་མའི་གསོལ་ོན་ཞིག་གི་སར་་�་�འི་ག�ང་ཚབ་ཆེན་མོ་བའི་འིས་ལ་
ངོས་བད་པའི་�ས་�ད་དེ་དགའ་རབ་ི་ཡག་པོ་�ང་། བས་དེར་་�་�་དང་་དམར་གཉིས་མ�ན་
�ོགས་དམ་པོ་ཡིན་པས་་ལ་ི་ིད་ཐོག་ལ་ཐེ་�ས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་དེ་གཤིབ་བདེ་པོ་ཞིག་
འ�ག། ངས་ི་�གས་རིང་�གས་ལ་་ང་ག་འ་ཡོད་པའི་ོར་ཁོང་གིས་ཤེས་འདོད་ས་པར་བེན་
ངས་ལམ་ོལ་དེ་ལ་ཡར་ཐོན་ི་གོ་བས་མང་པོ་འ�ག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ེད་རང་ང་�འི་ི་
མ�ན་ལ་ཁབ་ལ་་བོར་་དགོས་ག�ངས་�ང་། དེ་བསམ་འཆར་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ངོས་
ལ་དེར་འ�ོ་འདོད་ཆེན་པོ་ས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་�ང་ན་་བོར་བའི་�གས་མི་དས་མ་ས་ཏེ་འ�ོ་
འདོད་�ང་། ངས་བསམ་པར་�གས་མི་གཞན་པ་�་ག་པར་ིན་རིང་ངོས་ང་འ�ོ་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད། དེ་
ར་�ང་ན་ལས་འགན་གང་ཡང་མེད་པར་གང་སར་�ས་�ད་གང་ཡོད་ི་རིང་་བོར་དང་བསམ་མནོ་
གཏང་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད། སེམས་ོ་པ་ཞིག་ལ་བསམ་འཆར་དེ་ནས་དོན་འས་གང་ཡང་�ང་མ་སོང་། དེ་
ནས་ལོ་ཉི་�་ིན་པའི་ེས་ལ་་�་�་�ང་པར་འ�ོ་�འི་བསམ་དོན་དེ་�བ་སོང་། བས་དེའི་གནས་�ལ་
ོར་ངས་དགའ་ང་གི་བསམ་ོ་བཏང་བ་དེ་�་དང་མི་འ་བ་ཆགས་ཡོད་པའི་ོར་གསལ་བཤད་དགོས་
དོན་མི་འ�ག།



.

གནས་�ལ་ིའི་ཐོག་ནས་ས་ན་་དམར་ི་འགོ་འིད་�ས་ང་ི་དང་�ག་འ�ག་འདོད་་བ་ནས་མ་ས་
པ་རེད། ཁོང་�ར་ང་ངོ་ཚ་ཁ་ེངས་ཡོང་གཞི་ཞིག་�ང་ཡོད་�ད་འ�ག། བོད་ལ་་དམར་ད�ང་དམག་གིས་
བཙན་འ�ལ་ེད་བས་འཛམ་ིང་ལ་ཁབ་མང་པོས་ནག་ོན་་ཆེ་བ�གས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཁོང་�ར་
ཞེ་བ�ན་ཡོང་གཞི་ཞིག་�ང་ེན་ཁོང་རང་�ར་མཐོང་ཡག་�་འ�ོ་ཐབས་ཅི་�བ་གང་�བ་ེད་བཞིན་པའི་
ཐོག། ཁོང་�ས་བོད་ལ་བཙན་ས་པ་དེ་ལོ་ས་ི་ཐོག་ནས་བདེན་པའི་ངས་ེལ་�བ་ངེས་ཡོད་པ་དང་།
ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་�ང་�ང་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་ེད་ི་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་བ་ེལ་ས་ཏེ་ཁོང་
རང་�ར་མཐོང་ང་ཡག་�་གཏོང་ོགས་ལ་ེལ་འ�བ་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག། ང་�འི་་དམར་ི་མ�ོན་
བདག་�ས་ི་ལ་ི་་མ�ོན་ཡོད་སར་ན་ོད་ེད་ངས་་བ་ནས་མི་འ་བ་བན་པ་དེ་�ར་ངས་ག་
�་ོག་ཞིབ་མ་ས་ཐབས་མེད་�ང་། མ་ན་ཁོང་�ས་སེམས་ལ་ཁེངས་ེགས་དང་ང་ལ་ཆེ་ཐག་ཆོད་
ཡོད་ན་ཡང་། ི་ལ་་མ�ོན་ི་མ�ན་ལ་ཞི་འཇམ་དང་། ེམས་�ང་ཡིན་ལ་ེད་ི་འ�ག། པེ་ཅིང་ལ་
་བོར་བ་མང་པོས་ངས་�ག་འད་ས་ཆོག་པའི་ན་གསན་�ས་�ང་། དེ་�འི་�ལ་ལ་ཧང་གི་རེའི་ོས་
གར་�གས་པ་ཡོད་པ་དང་། འལ་མཁན་ཚང་མས་ངར་མིང་ཡིག་འི་རོགས་ཟེར་བ་ར་ིས་པ་ཡིན།
ཡང་སོག་པོ་ཕོ་མོ་ོང་ག་མང་པོས་ང་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཆེད་པེ་ཅིང་ལ་འོར་པ་དེ་ལ་་དཔོན་
�་དགའ་པོ་�ང་མི་འ�ག། དེ་ནི་ད་རེས་སོག་པོ་དང་བོད་པ་�་འེལ་མ�ན་�ང་བར་བེན་་�ས་གནས་
�ལ་མི་འ་བ་�ང་ཡོད་པ་ཁོང་�འི་སེམས་ལ་ཤར་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ིད་ི་རེད། ི་ལོ་བ་ག་བད་
པའི་རིང་བོད་པའི་ད�ང་དམག་�ས་་ནག་གོང་མ་ཚང་ནས་ལོ་ག་བ�ས་ཡོད་པས་མ་ཚད། སོག་པོས་
༡༢༧༩ནས་༡༣༦༨བར་་ནག་ལ་དབང་བ�ར་ས་པ་རེད། དེ་ནི་སོག་པོའི་དཔོན་ཆེན་སེང་ཆེན་ལ་པོས་
་ལ་ལ་�ས་འ�ོ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ད�ང་ོལ་གནང་ེས་�ང་འ�ག། བས་དེར་ཉམས་ང་འོས་པའི་
ལོ་ས་ི་གནས་�ལ་ཞིག་�ང་བ་རེད། སེང་ཆེན་ལ་པོ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་�གས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་
བོད་པའི་་མ་དེས་ཁོང་ལ་�ད་ལ་�ས་པ་ར་་ནག་ནང་མི་འབོར་�ང་�་གཏོང་ཆེད་་རིགས་ོང་ག་
མང་པོ་་མ�འི་ནང་གགས་ཏེ་གསོད་པའི་ོལ་ངན་ཡོད་པ་དེ་མཚམས་གཅོད་གནང་པ་དང་། ག་
བཞེས་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་མིས་་རིགས་ཤིན་�་མང་པོའི་ོག་བབས་པ་�ང་འ�ག། ༡༩༥༤ལོའི་ད�ན་
ཁའི་རིང་་ནག་གི་ལ་་ཆེན་པོར་ངོས་བོར་འ�ལ་ས་ཏེ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་བཟོ་་དང་ོབས་འོར་
ཡར་ས་ལ་་ཞིབ་ེད་�ས་ངའི་ཨ་མ་ལགས་དང་། �ན་གཞོན་བན་འ�ན་ཆོས་ལ།གཞན་ནང་འཁོར་
ག�ང་ཞབས་ཁག་མཉམ་�་ཕེབས་པ་རེད།ང་ནི་་བོར་དེ་�ར་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་ཡང་། ག�ང་ཞབས་
�ས་གང་གཟིགས་པ་ཚང་མར་དོ་ང་་བ་ནས་མ་གནང་པ་དང་།བས་རེ་ཉི་མ་གཅིག་གཟིགས་བོར་ལ་



ཕེབས་མི་དགོས་ཟེར་�ས་�གས་སེམས་ོད་ཤིག་གེར་ིན་པ་རེད།ངའི་ཨ་མ་ལགས་ང་གཟིགས་བོར་
ལ་ཧ་ཅང་མ་མཉེས་པ་�ང་པ་དང་། ་གགས་ལ་ཚ་བ་འབར་བ་དེ་ཆམས་རིམ་�ག་པོ་ཞིག་ལ་ིན་འ�ག་
ང་། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་�ང་�ས་ངའི་་ན་ཡིན་པ་མ་ཆི་ག་པ་དེ་ང་�་དང་མཉམ་�་ཕེབས་
ཡོད། ཁོང་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་མ་ལགས་ི་དགའ་ཉེའི་�ལ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ན་�ན་
ཁ་ཤས་�ལ་གནང་པ་དེ་�་ཨ་མ་ལགས་ིས་ལམ་སེང་བཞེས་འ�ག། ཡོང་ེན་ངན་པ་ཞིག་ལ་མ་ཆེའི་
ོབ་ོན་དེར་གོ་ནོར་ཐེབ་ནས་ཉིན་རེ་ན་�ན་གཉིས་རེ་མ་བཞེས་པར་ཚང་མ་ེབ་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་
འ�ག། དེས་ན་ལོག་ཐེབ་ེ་ཆམས་རིམ་ི་ཐོག་ལ་བ�ན་ག་ཆེ་�་བཏང་བ་རེད། ཉི་མ་མང་པོའི་བར་ཁོང་
རང་གི་་གངས་ཧ་ཅང་གཅོང་པོ་ཆགས་ེན་ངོས་རང་ལ་སེམས་ལ་�ང་། བ�ན་ག་གཅིག་གི་ེས་ལ་
བ�ན་གཞི་ངས་བེད་�ང་བ་མ་ཟད།དོན་ལ་ད་�ང་ལོ་ཉི་�་འི་བར་འ�་བ�གས་གནང་པ་རེད། ིང་
རིན་པོ་ཆེ་ཡང་བ�ན་གཞིན་ཚབ་ཆེན་བཞེས་ཏེ་ཨ་མ་ལགས་ནང་བཞིན་ི་ངས་བེད་�ང་མ་སོང་། ་
གར་ལ་བཙན་ོལ་གནང་པའི་ེས་གཅིག་�ར་་ཁམས་བདེ་ཐང་�ང་པ་རེད། ངའི་�ན་གཞོན་པ་བན་
འ�ན་ཆོས་ལ་ང་ལས་ལོ་བ�་གཉིས་ི་�ང་བ་དེ་ང་ག་པར་དགའ་པོ་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ང་། ཁོང་
རང་ལ་མས་པོ་ེད་མཁན་བོད་མི་དང་་མི་�་བ�ན་པོ་བཟོ་མཁན་ཞིག་རེད།རིག་པ་ཧ་ཅང་ོན་པོ་ཡིན་
པར་བེན་་ཤས་ནང་་མིའི་ག�ང་ད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཤེས་པ་དེ་ཕན་གནོད་གཉིས་ཀ་ཡོང་གཞི་ཞིག་རེད།
མི་ན་པོ་�་ཁ་ེངས་པོ་བཟོ་�ར་ཁོང་རང་དགའ་པོ་འ�ག། གལ་ིད་ཨ་མ་ལགས། ཡང་ན་གཞན་པ་�་
འའི་ང་�འི་མ�ོན་བདག་་མོ་�ར་ད་ར་བཏང་བ་ཡིན་ན། ངའི་�ན་�ང་�ང་དེས་འ�ར་ང་མེད་པར་
ཁོང་�ར་བ་ོར་གཏོང་ཉེན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཡོད་སར་ད་ཆ་ཤོད་�ས་ང་�་ཚང་མས་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་
ེད་དགོས་�ང་། �་འས་ད་ཆ་གསལ་ཁ་མེད་པ། ཡང་ན་ཁ་�ར་ཆོག་ཆོག་ཅིག་བཤད་�ས་ངའི་�ན་
དེས་ལམ་སེང་དོན་དག་ཧ་གོ་�བ་ི་འ�ག། ཁོང་ནི་མི་ཚང་མས་དགའ་པོ་ེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ཡོངས་
འ�ན་་གཞོན་ི་ང་རིན་པོ་ཆེ་་ང་གིས་ཁོང་ཡོད་སར་ཞལ་ངོ་ནག་པོ་བན་ཏེ་བ�གས་ི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་མ�ོན་ཁང་ནང་གི་གདན་ཅོག་ང་ལ་ཕར་མཆོངས་�ར་མཆོངས་
ེད་ི་ཡོད་པར་བེན་ནང་ཆས་ཆག་ོན་�ང་བ་ཡིན་ན་་མི་�ར་གནད་བོལ་གནང་དགོས་པའི་ོར་
�གས་ོ་མི་བདེ་བ་�ང་བའི་དབང་གིས་རེད། ོགས་གཞན་�་ིང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ལ་�གས་མཉེས་པོ་དང་
་ེད་གནང་གི་ཡོད་འ�ག། ངོས་�ན་དེ་མང་པོ་�ག་གི་མེད། ཁོང་གིས་�མ་རའི་�་ིང་མ�ས་པོ་དེའི་
ནང་ཡོད་པའི་ཉ་ཆེན་པོ་དེ་�་ི་ལ་བཏོན། ང་གི་ང་ལ་བིག་བཞག་པ་དེ་ངས་ཤེས་པ་དང་ཁོང་གི་ཨམ་
ཆོག་ལ་ངས་�ར་མ�ག་�གས་ཆེན་པོ་བ�ས་པའི་ོར་ཁོང་གིས་ེས་�་ངོས་ལ་ན་གསོ་བཏང་�ང་། ་
ནག་གི་དངོས་པོའི་འ�གས་བན་ཐོག་རང་གི་ཉམས་ང་གང་ཡོད་ལ་ངའི་ག�ང་ཞབས་�ས་མོས་མ�ན་
འ་མ�ངས་མ་གནང་ཡང་རང་ངོས་ནས་བཟོ་འི་ཐོག་་དམར་�ས་ཡར་ས་བཏང་པ་དེ་�ར་ོ་མོས་



ཆེན་པོ་�ང་། རང་གི་�ང་པའི་དོན་�་ཡར་ས་དེ་འ་ཡོང་ཆེད་ོ་མོས་ས་པ་ཡིན། ངས་�་�གས་ོག་
འདོན་ཁང་ལ་ག་པར་དོ་ང་ས་པར་བེན་མན་�་རི་ཡ་�ོང་ེའི་ོ་ཁང་ལ་་བོར་ེད་པར་ིད་�ང་།
བོད་རང་གི་ནང་ལ་ཡར་ས་གཏོང་ཐབས་ཚད་མེད་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་�ར་བསམ་ཞིབ་དེ་ཙམ་་དགོས་ི་མི་
འ�ག། ་བོར་དེའི་བས་ག་པར་ན་དགོས་པའི་�ང་ེན་ཞིག་ནི། ང་�ར་གསལ་བཤད་ེད་མཁན་
་དམར་ི་འགོ་འིད་དེ་ལ་ངས་ོག་གི་ོར་འེལ་མ�ངས་ི་ི་བ་ེད་�ས་ཁོང་གིས་གདོང་གི་མ་
འར་ོན་ངས་དེ་རེད། འེལ་མ�ངས་ི་ི་བ་དེ་འ་ེད་�བ་པ་དེ་ོན་�་་སར་�མ་�ལ་ོག་ཆས་
ིང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�ར་ལག་ལེན་ེད་�ས་འ�ལ་འཁོར་ི་གཞི་འི་གནད་འགག་ོར་ངས་ཤེས་བོན་
ས་པའི་དབང་གིས་�ང་བ་རེད།ོག་གི་�ས་ཚད་ོང་ག་ག་�ད་ཡིན་པ་དང་། �ལ་འཁོར་ི་ཆ་ཚད་ག་
རེ་ཡིན་པའི་ོར་ི་མི་་ཆས་ོན་པ་ཞིག་གིས་ི་བ་ས་པ་དེ་�་ོག་ཁང་གི་ལས་ེད་་མི་དེས་མཐོང་
ང་ལ་མ་ན་མི་ིད་པ་ཞིག་�ང་�ད་འ�ག། ཡང་མན་�་རི་ཡའི་ནང་དམག་�་ིང་པ་ཞིག་ལ་་ཆེད་ང་
འིད་པ་དེ་ི་འ�ལ་ས་པའི་ནང་ནས་གནས་�ལ་ག�་བོ་དེ་རེད། ང་ནི་དེ་ལ་ཧ་ལས་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་
�ང་།དེ་ཧ་ཅང་གི་ིང་པ་ཞིག་འ�ག། དེའི་ནང་གི་འ�ལ་ཆས་དང་�ལ་ེད་ཡོ་ཆས་དེ་�་གང་དང་གང་ཡིན་
་བ་ནས་མགོ་�ས་མ་�ང་། �་ཐོག་ལ་འ�ོ་མཁན་དམག་�་ཆེན་པོ་མདོག་ཁ་་པོ།ི་ོམ་ངར་གས་
ཡིན་པ། �མ་ི་ི་མས་བ་པ་དེའི་ནང་ེབས་པ་ཙམ་ིས་འདོད་པ་�མས་�ང་། འ�ལ་དེའི་བས་ོན་
ི་ཆ་ནས་བཤད་ན་་དམར་ི་འགོ་འིད་�ས་ངས་ལ་མི་ིངས་དང་�ག་འད་ེད་འ�ག་འདོད་མ་
ས་པའི་ོར་རང་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་�ང་། ངས་་བོར་ི་ལས་རིམ་དེ་ལས་ར་ེས་ིས་འདོད་ཡོད་
ཅེས་བཤད་བས་ངོས་རང་ལ་རོགས་རམ་ེད་པར་བཏང་བའི་་དམར་ི་ལས་ེད་པ་�ས་བདེ་�ང་གི་
འགན་འར་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་། ངའི་ོག་�ང་ོབ་དགོས་པར་ཁག་འདོགས་ིས་བཀག་འགོག་
ས་�ང་། གང་ར་ང་གཅིག་�་་རིགས་མི་དམངས་ལ་�ག་འད་་�ར་བཀག་ོམ་ས་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་པེ་ཅིག་་མི་�་ང་�ག་མ་བ�ག་པས་མ་ཚད། ཁོང་�ས་ལས་ཀ་གང་ཡང་རང་དབང་གིས་་�ར་
བཀག་ོམ་ས་འ�ག། དེ་འ་ཡིན་ན་ཡང་ངའི་མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་གི་�གས་འདོད་
ར་ས་གནས་གང་སར་ཕེབས་པ་རེད། ་དམར་ི་་ཤན་�ས་གང་བཤད་དེ་�ར་མ་གཟན་པ་དང་། ཁོང་
རང་གི་�གས་འདོད་མ�ན་པ་གནང་འ�ག། ཕལ་ཆེར་ཁོང་རང་གི་ཞབས་བདེ་པོ་མེད་པ་དང་། མངོན་
གསལ་དོད་པོ་མེད་པའི་དབང་གིས་�ས་ང་ཁོང་བཀག་ིས་མ་ས་པ་རེད། ་ནག་ལ་མིའི་ི་�གས་
ཡ་མེད་ཆེ་བ་གསར་པ་དེའི་མི་�འི་གནས་ངས་དངོས་བདེན་ག་འ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གཅིག་�ས་གཟིགས་
�བ་པ་�ང་འ�ག། ངས་ཁོང་གི་་མ�ན་ནས་མང་པོ་ཞིག་གོ་ཐོས་�ང་།



.

་རིགས་དས་མ་དེ་�་ཧ་ཅང་ད�ལ་ཕོངས་ཡིན་པ་དང་།ཞེད་ང་གི་འོག་ལ་ོད་དགོས་ི་ཡོད་པའི་མ་
པ་ཤིན་�་ཡི་�ག་བེད་གཞི་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་གསལ་ོན་གནང་སོང་། ངོས་བཟོ་འི་ེ་ཚན་ཞིག་ལ་འ�ོ་
�ས་�ལ་ལག་་མི་ཞིག་�ག་ེ་ཉམས་ང་འོས་པའི་གནས་�ལ་འདི་གོ་�ང་། མི་དེས་ང་་ས་ནས་ཐོན་
པའི་པར་ཁ་ཤས་མཐོང་ཡོད་པ་དང་། ངོས་རང་་ནག་ལ་་བོར་ེད་བཞིན་པ་དེ་ལ་ངའི་ལ་མིས་(བོད་
པ་�ར་)དགའ་�ར་ེས་པ་དེ་ལ་ཁོང་རང་ཡང་དགའ་པོ་�ང་ཟེར་ི་འ�ག། ངས་མི་དེར་གནས་�ལ་དེ་
བདེན་པ་མིན་�ལ་བཤད་པ་དེ་ཀར་ཁོང་ཧ་སང་སོང་། ཁོང་གིས་གསར་འར་དེ་ཚགས་པར་ནང་བཀོད་
བཞག་ཅེས་བཤད་�ང་། ངས་གནས་�ལ་དེ་�ར་�ན་བ�ར་ས་ཡོད་�ད་འ�ག། དངོས་གནས་ས་ན་བོད་
མི་མང་བར་སེམས་�ག་ཚད་མེད་�ང་བ་རེད་ཟེར་�ས་ངའི་�ོགས་པོ་ཧ་ལས་པ་དང་། ཡ་མཚན་པོ་�ང་ཟེར་
ི་འ�ག། རང་གི་་ངས་ར་ས་ན་་དམར་ི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་གནས་�ལ་གང་�ང་�ན་
བཅོས་་ཆེ་ེད་ི་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་ཤིག་རང་སེམས་ལ་ཐོག་མར་ེས་�ང་། ་དམར་ི་འགོ་འིད་
�འི་སེམས་�ད་ནང་�ན་ིས་ཁེངས་ཡོད་�ད་འ�ག། ་ནག་ལ་བོར་འ�ལ་ེད་བས་ནང་སོག་གི་ས་
མཚམས་ལ་སེར་ཀོར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ན་�་ིན་པ་ཡིན། སོག་ལ་དེ་བོད་དང་ཉེ་འེལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་
ཤེས་པ་དང་ཡིད་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་།༡༩༥༥ལོ་འགོར་ང་�་པེ་ཅིང་ལ་འོར་�ས་བོད་པའི་ལོ་གསར་
དང་བས་ཁེལ་�ང་། དེའི་དགེ་མཚན་མ�ན་ཆེད་ངས་གསོལ་ོན་ཞིག་བཤམས་པར་མའོ་�་�ང་དང་།
�་ཨན་ལའི་དང་།་ཏའི།ལི�་ོ་ཆི་བཅས་ད�་འིད་ཆེན་པོ་བཞི་གསོལ་ོན་དེ་ལ་ཕེབས་ི་ཡིན་
ག�ངས་འ�ག། མའོ་�་�ང་གིས་མཉེས་མདོག་ཁ་པོ་ཞིག་གནང་གི་འ�ག། ངས་ེ་མར་ི་�ད་གཏོང་ེད་
�ས་ཁོང་གིས་ད�་�ག་�་གནང་ེ་ག་རེ་རེད་ག�ངས་པ་དང་། ངས་དེ་མཆོད་པ་འ�ད་པའི་ངས་ཀ་རེད་
�ས་མ་ཐག་�་ཁོང་གིས་ག་མ�བ་ི་ེས་ེ་མར་བམས་ནས་དེ་ག་ནང་བཞིན་གནང་སོང་། དེ་ནས་ད་
ོ་བའི་ཆེད་�་མ�བ་མོས་ེ་མར་ཡང་བར་བཞེས་ནས་མར་ས་ལ་གཏོར་ཏེ་ང་�ར་ེལ་བགད་ན་�་
བབ་པའི་�ལ་བན་སོང་།དེས་ལ་གཉིས་ི་བར་མཛའ་མ�ན་གཙང་མ་ཞིག་ཡོང་རེའི་མ་པ་གསལ་
པའི་དགོང་མོ་དེ་ལ་གནོད་ོད་བཏང་བ་རེད། ེད་ངས་དེས་་ོགས་ནས་�ས་ཆེན་དེའི་མ་པ་མི་འ་བ་
ཞིག་བཟོས་སོང་། དེ་�་ེད་བས་མི་རབས་ེས་མའི་དོན་�་�ས་ཆེན་དེའི་མ་པ་ལོ་�ས་ལ་བཞག་ཆེད་
པར་ག་མཁན་�་ཁག་ཅིག་འ�གས་འབོད་ས་འ�ག། ཉི་མ་རེ་གཉིས་ི་ེས་ལ་ཚགས་པར་ཁག་གི་ནང་
མཐོང་ང་མ�ས་པའི་གནས་�ལ་དང་། འ་པར་ཁ་ཤས། གཏམ་བོད་ས་པ་བཅས་ི་ོར་ནན་ཏན་
བཀོད་པ་རེད། པར་དེ་�་བོད་ལ་ལ་ས་གནས་ི་་དམར་ཚགས་པར་ནང་བབ་པ་ཡིན། ང་་སར་ལོག་
ེས་དེ་འ་ཞིག་མཐོང་�ང་། དེའི་ནང་ག�་འ�ན་མའོ་དང་། ང་མཉམ་�་ཡོད་སར་ངས་ཁོང་གི་ོགས་ལ་ཁ་



གཏད་དེ་དམིགས་བསལ་འ�ེལ་བོད་་�་མེད་པའི་ལག་བ་ཅན་ི་འ་པར་དེ་བར་�་བཀོད་འ�ག།
པར་ོགས་ིག་ེད་མཁན་བོད་པ་དེས་འ�ེལ་བཤད་གཤམ་མཆན་བཀོད་པའི་ནང་༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་
ག�་འ�ན་མའོ་ལ་ལོ་གསར་ི་ཁ་ཟས་བཟོ་ངས་ོར་ག�ང་གི་ཡོད་�ལ་བཀོད་འ�ག། ༡༩༥༥ལོའི་
ད�ིད་ཀར་ངོས་བོད་ལ་ལོག་�འི་ཉི་མ་གཅིག་གི་གོང་�ན་ལས་ན་ཁང་�གས་འ�་ཞིག་ལ་ིན་པ་ཡིན།
ལི�་ོ་ཆིས་ག�་ོང་གནང་ེ་གཏམ་བོད་གནང་པའི་ེད་ཀའི་མཚམས་ལ་ངའི་་�ང་་མི་དེ་ོ་�ར་
འ�ལ་ཡོང་ེ་ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་གིས་ེད་རང་ལམ་སེང་མཇལ་དགོས་ཡོད་ག�ང་གི་འ�ག། ཁོང་
�ག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ངས་ག་རེ་ལབ་དགོས་མ་ཤེས། ལངས་ནས་འ�ོ་མ་�ས།ལི�ས་མཚམས་
འཇོག་མ་གནང་བར་བེན། ངས་་�ང་བ་དེར་ེད་རང་ིན་ཏེ་ང་�གས་འ�་ནས་དགོངས་པ་ཡོང་བ་�་
དགོས་བཤད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ལམ་སེང་དེ་རང་ས་སོང་། ངས་མའོའི་ལས་ཁང་�་ཐད་ཀར་འ�ོ་�ས་
ཁོང་�ག་བ�གས་འ�ག། དེ་ང་�འི་ན་�གས་ཐ་མ་དེ་རེད། ཁོང་གིས་ེད་རང་བོད་ལ་ིར་མ་ཕེབས་གོང་
ག�ང་འ�ན་ོར་བབ་་འགའ་ཤས་�་དགོས་ཡོད་ག�ངས་ཏེ་�གས་འ�་འ�ག་ངས། ལ་མི་ནས་
བསམ་འཆར་ལེན་ངས། དེ་ནས་གལ་ཆེའི་དོན་ཚན་ོར་བཅས་ཐག་གཅོད་ེད་ངས་ོར་ག�ངས་པ་དེ་
�་ཚང་མ་གནས་�ལ་བཟང་པོ་ཤ་ག་རེད། ངས་མའོ་མཇལ་རེས་བཞིན་ས་པ་དང་འ་བར་བས་དེར་
ཡང་ེལ་འ�བ་ིས་བེད་ཐོ་བཀོད་པ་ཡིན།ཁོང་གིས་�་མ�ད་�་བོད་ལ་དངོས་པོའི་ཡར་ས་ག་འ་ཞིག་
ས་�ང་འེལ་མ�ད་དེ་འགག་་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ག�ངས་པ་དང་། ལས་གཞི་དེའི་ནང་ལ་བོད་པ་ན་
གཞོན་གང་མང་ལ་ོང་བདར་གཏོང་�་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ག་�ས་ཡིན་ང་ཁོང་རང་གིས་ངོས་ལ་གནས་
�ལ་ག་འ་གཏོང་�་ཡོད་པ་དེ་�་བོད་པ་ཞིག་བ�ད་ནས་་ིས་ཡོད་ག�ངས་པ་དང་། མཐའ་མ་དེར་ངའི་
ཉེ་འ�མ་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་གིས་ེད་རང་གི་ན་ོང་ཡག་པོ་འ�ག། དེ་རང་གིས་མེན་གསལ་ར་རེད།
ཆོས་ནི་�ག་རེད། དང་པོ་དེས་མི་འབོར་�ང་�་གཏོང་བ་དང་། ་བ�ན་ཚང་མ་ོམ་གཙང་ེད་འ�ག་གི་
རེད། གཉིས་པ་ཆོས་ིས་དངོས་པོའི་ཡར་ས་ལ་ང་�ང་ེད་པ་རེད་ག�ངས་མ་ཐག་�་ངའི་གཏོང་གང་
ཚང་ལ་ཚ་ོད་ག་�གས་ཆེ་བ་ཞིག་ལངས་སོང་། རང་སེམས་ལ་ཞེད་ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ེས་པ་དང་། ེད་
རང་�ས་་གཏོར་གཏོང་མཁན་ཞིག་རེད་འ�ག་བསམས་�ང་། དེ་ནི་ད�ང་མོ་ི་པོའི་བས་ཤིག་རེད།
མའོ་�ང་གིས་�ང་བོལ་ི་�ག་དེ་ག�ངས་�ས། ངས་བེད་ཐོ་ག་ལ་དང་བཅས་མགོ་�ག་�ག་ེད་
ིན་གདོང་ེད་ཀ་ས་པ་ཡིན།ངའི་ཞེན་ང་ཆེན་པོ་དེ་ཁོང་གིས་གཟིགས་མེད་པའི་རེ་བ་ས་པ་དང་། དེ་
གཟིགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་ཡིད་ེད་པ་དེ་བག་ིད་ི་རེད། གས་ལེགས་པ་ཞིག་�ན་
�གས་དབང་ལ་བས་དེར་ང་�་དང་མཉམ་པོར་མེད། ཁོང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཕན་ཁོང་གིས་ད་�ར་
ས་པའི་ེས་སོ་སོར་དོན་ཚན་དེ་�འི་ོར་ང་�ས་ནང་མོལ་ག་པར་ས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བས་དེའི་
ངའི་བསམ་�ལ་གང་ཡིན་ཁོང་གིས་ཤེས་པ་ཡོང་�བ་ི་རེད། ངས་སེམས་�ར་དེ་�ན་བིད་ས་བང་



ེད་ཐབས་མེད་པའི་བས་དེར་མའོ་�་�ང་གིས་ནང་མོལ་དེ་ར་མ་ཁ་ཤས་ི་ེས་ལ་མ�ག་ོམ་ས་
སོང་། ཁོང་གིས་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ལག་པ་གཏོང་�ས་རང་སེམས་ཧ་ཅང་གནས་བཟོད་བདེ་པོ་ཆགས་�ང་།
ཡ་མཚན་ཞིག་ལ། མཚན་�ས་ི་པོ་དེ་ཙམ་ཡིན་�ང་ཁོང་གི་ན་གཉིས་ནི་�ང་ཐག་ཆོད་འ�ག། ངའི་
འ�ལ་འཁོར་དེ་�ག་བད་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་དེའི་ོ་ེ་བ་དང་བ་པ་གཉིས་ཀ་གནང་ེས་འ�ལ་
འཁོར་དེས་འ�ོ་འགོ་བ�གས་�ས་ངས་ཐོན་ཁའི་ལག་བ་བཏང་བ་ཡིན། ངས་ཁོང་མཐོང་བ་ཐ་མ་དེ་ནི་
གནམ་གཤིས་�ང་མོ་དེའི་ནང་་མོ་དང་ི་ོན་ོད་�ང་མེད་པར་ག་གག་བཞིན་བཞེངས་བད་པ་དེ་
རེད། རང་སེམས་ལ་ཞེད་ང་དང་ཡ་མཚན་ེས་ནས་མགོ་འཐོམ་�ང་། ཁོང་གིས་ངའི་བསམ་ོགས་བོར་
བག་ད�ད་ནོར་པ་དེ་འ་ས་པའི་�་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ང་སེམས་ི་གཏིང་ཆོས་དད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་ཁོང་གིས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནམ། ང་དེ་འའི་ཆོས་པ་མ་རེད་བསམས་པ་དེ་གང་ནས་�ང་པ་ཡིན་ནམ།
ངས་་ནང་གང་ས་རེ་རེ་བཞིན་ཁོང་གི་སོ་པས་གནས་�ལ་བཀོད་པ་དེའི་ོར་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། དཔེར་ན།
ངོས་�་�ད་རེ་རེར་ག་རེ་བཤད་པ་ཚང་མ་གནས་�ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། བ�ན་ག་རཻའི་གནས་�ལ་མའོ་�་
�ང་ལ་བཏང་བ་དེ་�འི་ནང་ངའི་ན་ོད་ོར་བག་ད�ད་ས་ཡོད་པ་རེད། ་ནག་ལ་བད་པའི་རིང་
ངས་ཉིན་རེ་མ་མཐར་�་�ད་བཞིའི་རིང་ཁ་འདོན་དང་། ོམ་�བ་ས་པ་དང་། གཞན་�ས་བས་ཚང་མའི་
རིང་ཡོངས་འ�ན་མ་པའི་་མ�ན་ནས་ཟབ་འིད་�ས་པའི་ོར་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་�ར་ཁོང་གིས་ོག་ཞིབ་
མ་�བ་པ་གང་ནས་ཡིན་ིད། གཞན་ཡང་ངས་གདན་ས་ཁག་ལ་དགེ་བཤེས་མཚན་གས་ི་་བོར་་
�ར་ལོ་བ�ན་ལས་མང་བ་མེད་པར་བེན་ག�ང་ཆེན་ི་ོབ་གཉེར་ལ་འར་བོན་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད་པ་
དེ་ཡང་ཁོང་གིས་ངེས་པར་ཤེས་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་འ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངོས་རང་མགོ་འཐོམ་�ང་། གནད་
བོལ་�བ་པ་གཅིག་རང་འ�ག། དེ་ནི་ཚན་རིག་དང་དངོས་པོའི་ཡར་ས་་�ལ་ལ་ངས་ཉམས་ང་ཆེན་པོ་
ེད་བཞིན་པ་དེ་ལ་མའོ་�་�ང་གིས་་ངས་ནོར་བ་དེ་�ང་པ་རེད། ངས་་ནག་གི་ེད་ོགས་དང་བ�ན་ཏེ་
བོད་འདི་དེང་རབས་ཅན་�་བ�ར་ཐབས་ས་པ་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ངའི་སེམས་ི་ཁམས་ལ་གཞི་་
རང་ནས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བདེན་པ་རེད། མའི་ཁོང་རང་ནང་པའི་་�བ་ལ་ོངས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།སངས་ས་ིས་ཆོས་པ་སོ་སོའི་གནས་�ལ་རེ་རེ་བཞིན་བདེན་པ་ཡིན་མིན་བག་
ད�ད་་དགོས་ག�ངས་པ་དེ་ལ་མའོ་�་�ང་གིས་བི་མེད་ས་པོ་ཡིན་ི་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་
དེང་�ས་ི་ཚན་རིག་ནང་གསར་�་ེད་པ་དང་། བདེན་དོན་དེ་�ར་ངས་�ན་གཏན་�་བཤངས་ེད་ི་ཡོད།
གཅིག་ས་ན་ངའི་སེམས་ོགས་དེ་ལ་བེན་ནས་མའི་�་�ང་གིས་ངས་ཉམས་ལེན་ས་པ་དེ་�་ིའི་ོད་
�ལ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་རེད་བསམས་པའི་གོ་ལོག་�ང་ཡོད་ི་རེད། ཁོང་རང་གི་�་མཚན་ག་རེ་ཡིན་མིན་
ལ་མ་ོས་པར་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་བག་ད�ད་ེད་ངས་་བ་ནས་ནོར་ཡོད་པ་དེ་ངས་ད་ཆ་ཤེས་ི་ཡོད།
སང་ཉིན་དེར་པེ་ཅིང་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་ལ་བོད་ལ་ིར་ཐོན་ས་པ་ཡིན། མ�་ོན་ལམ་ཆེན་བཟོས་�བ་པར་



མ་ཚད། ཡར་ས་ི་�ར་ཚད་་ལོ་ལས་ག་པ་�ང་འ�ག། འ�ལ་བ�ད་ལ་ཁེལ་བའི་ས་གནས་གང་
སར་ཉིན་ཞག་གཉིས་ག�མ་རེ་བད་�འི་གོ་བས་�ང་བར་ལ་མི་གང་མང་ལ་ངོ་འོད་ས་པ་དང་ངོས་
རང་་ནག་ལ་་བོར་ས་པའི་ོང་�ར་དང་མ་འོངས་པའི་རེ་བ་བཅས་ི་ོར་མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་
ེད་ིན་ཡོང་བ་ཡིན། མའི་�་�ང་གི་ོར་ངའི་བསམ་ོགས་ལ་བ�ར་བཅོས་གཏོང་དགོས་�ང་ན་ཡང་།
ཁོང་འགོ་འིད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།ག་པར་སེམས་ད་མེད་པ་ཞིག་པར་ངས་ད་འང་ཆ་འཇོག་ེད་
ི་ཡོད། ཁོང་བ�་ིད་ེད་མཁན་ཞིག་མིན་པ་སོང་ཙང་། བོད་ལ་ཡོད་པའི་་རིགས་འགོ་ལས་�འི་ཐོག་
ཁོང་གིས་ངས་འ�ན་ནན་པོ་གནང་པ་ཡིན་ན།ངའི་རེ་བ་�ན་མ�ད་ེད་�བ་པའི་�་མཚན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་
རེད། བསམ་ོགས་ངན་པ་ེད་པ་ལ་དགོས་དོན་མེད་པས་མ་ཚད། དེས་གནས་�ལ་ངན་པ་གང་ཡོད་�ག་�་
གཏོང་གི་རེད། མཉམ་ཡོད་ག�ང་ཞབས་�ས་ངའི་དགེ་ཕན་ི་བསམ་ོགས་ལ་མོས་མ�ན་གནང་མ་�ང་།
ཁོང་�འི་ནང་ཁ་ཤས་ལ་་ནག་གི་གནས་�ལ་མཐོང་ང་ཡག་པཽ་�ང་འ�ག་ང་།



.

དམར་པོའི་ེད་ོགས་ོང་མེགས་ཆེ་བ་དེ་ནས་བོད་ི་ནང་བཙན་གནོད་ཡོང་�འི་ཞེད་ང་�ང་བ་རེད།
་དཔོན་ཆེ་ཁག་གེན་ང་ཟེར་བ་ཞིག་གི་ོར་གནས་�ལ་ཞིག་བ་བཞིན་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ག�ང་ཞབས་
�ར་སེམས་འ�གས་འཕར་མ་�ང་སོང་། ཁོང་ནི་ལི�་ོ་ཆི་ལ་ོན་བོད་ེད་མཁན་ཡིན་པར་བེན་མནར་
གཅོད་ཆེན་པོ་དང་བཅས་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་�ལ་ོག་ལ་བཤད་ི་ཡོད་འ�ག། ན་རིང་མ་སོང་གོང་
ངའི་སེམས་ལ་དོགས་པ་གསར་པ་ེས་�ང་། ངོས་ཨ་མདོ་ལ་་ང་བ་ཤིས་འིལ་ལ་འ�ོ་�ས་བོད་པ་
ཧ་ཅང་གི་མི་འབོར་ཆེན་པོ་བེབ་འ�ག། ཁོང་�འི་དད་�ས་ཆེན་པོ་དེའི་�གས་ིས་ངོས་རང་སེམས་
འ�ལ་ཟབ་ཐེབ་�ང་། འོན་ང་ང་བེབ་�འི་བ�ན་ག་གཅིག་གི་ེས་ལ་འོར་ི་རེད་ཅེས་་དམར་ིས་
མི་�ར་མགོ་བོར་གཡོག་པའི་གསལ་བགས་ས་�ལ་ེས་ལ་གོ་�ས་ངོས་རང་ལ་སེམས་འ�གས་ཆེན་
པོ་�ང་། མི་�ས་ང་�ག་འད་མི་�བ་བཟོ་ཆེད་ཁོང་�ས་�ན་བཤད་འ�ག། དེའི་ེན་ིས་ང་ཐོན་ཚར་པའི་
ེས་ལ་བོད་མི་ོང་ག་མང་པོ་བ་ཤིས་འིལ་ལ་འོར་པ་དང་། ང་མ་ིད་པ་གཞན་པ་ཞིག་ནི་ངའི་བདེ་
འཇགས་ཐོག་་དམར་ི་ལས་ེད་པ་�ས་དངངས་ག་ེད་ངས་དེ་རེད། ངོས་རང་ེས་སའི་�ོང་གསེབ་
ལ་་བར་འ�ོ་�ས་ཁོང་�ས་ཉེན་བ་བཏང་ེ་ེད་རང་གི་མ་ན་གཅིག་�་མ་གཏོགས་གཞན་�་འའི་་
ནས་གསོལ་�གས་བཞེས་ི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་�ང་། དེ་ནི་ངོས་རང་ལ་བོད་མིས་དད་པས་�ལ་བའི་ཟ་ཆས་
དང་ང་�འི་ག་འ�ར་ིམ་ཚང་གི་ནང་མིས་བཟོས་པའི་གསོལ་�གས་དེ་�་ཟས་ན་མི་འ�ིགས་པ་དང་ཡིན་
འ�ག། ཨ་མ་ལགས་ཧ་ཅང་གི་�གས་མི་ོ་བ་�ང་སོང་། ཁོང་�ར་ག་རེ་ག�ང་དགོས་མ་མེན་པ་རེད།
ངས་ལ་དེར་འོར་པའི་བོད་པ་�ར་ད་ཆ་བཤད་དེ་ཁོང་རང་�འི་འ�་ཐབས་ི་གནས་�ལ་ོར་འི་�ས།
མིག་མཆི་མའི་�ན་ིས་གང་བ་དང་མཉམ་�་ག�་འ�ན་མའོ་དང་། �ང་ན་ཏང་།་ནག་མི་དམངས་ི་
མ�ན་ལ་ཁབ་བཅས་ི་བཀའ་ིན་ལ་བེན་ནས་ང་�་ཧ་ཅང་ིད་པོ་ཡོད་ཟེར་�ང་།ང་་སར་ལོག་�ས་
་ི་ཚང་མར་བོད་མི་གང་མང་ངོ་འད་ས་པ་ཡིན། ་ནག་དང་མི་འ་བར་ེད་ཁག་པོ་གང་ཡང་མ་
�ང་། བོད་མི་ོང་ག་མང་པོས་ནད་པ་དང་ས་འཁོགས་འིད་དེ་ང་འག་ཙམ་�ག་ཆེད་ཡོང་བ་རེད། དེ་
བས་་མི་ཕོན་ཆེ་ཞིག་ང་འ�་འ�མས་དེའི་སར་བེབས་ཡོད་པའི་གོ་བས་དང་བ�ན་ཏེ་བོད་མིའི་
བསམ་�ལ་གང་ཡོད་ཤེས་ཐབས་ེད་རོགས་ཞེས་ཁོང་�ར་�ད་ལ་ས་པ་དང་། དེ་བས་ངས་་རིགས་
དེ་�འི་�ལ་ལ་དམར་པོའི་�གས་མི་དང་། �གས་ཁོངས་མིན་པ་�་དང་�་ཡིན་འདི་ད་ས་པ་ཡིན། ིར་
བཏང་་མའི་�ལ་དེ་�་ཁ་བསངས་ཡོད་པ་དེ་རང་གི་ཉམས་ོང་གི་ཐོག་ནས་ཤེས་�ང་། བོད་ལ་ཡོད་པའི་
་དམར་དཔོན་རིགས་�ས་ངའི་ོར་བསམ་�ལ་ཉམས་ང་འོས་པ་ཞིག་འ�ག། ཐེངས་ཤིག་ངོ་འད་
བས་་དཔོན་དེས་བོད་མི་�ས་�་ལའི་་མར་དད་�ས་ས་པ་ནང་བཞིན་་རིགས་�ས་མའོ་�་�ང་ལ་



ེད་པ་མ་རེད་ཟེར་�ང་། �ས་བས་གཞན་པ་ཞིག་ལ། ་མིའི་ོ་�ང་བ་�གས་ངོམ་ཆེན་པོ་ེད་མཁན་
དེས་ངའི་འ�ལ་འཁོར་འཇིབ་ི་འིས་ལ་ཡོང་ེ་་ལའི་་མ་ག་པར་འ�ག་ཟེར་ིས་པ་དང་། ངས་འདིར་
ཡོད་ལབ་འལ་ཁོང་གིས་་མོ་�ད་དེ་ིན་བས་གནང་རོགས་ཟེར་�ང་། ་ནག་གི་་བོར་ཚང་མའི་
རིང་ང་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་་རིགས་འགོ་ལས་�ས་ང་ིན་�་ཐོན་ཁར་ོ་ང་གིས་�་གི་འ�ག། ངའི་
སེམས་ལའང་ཁོང་�ར་མཛའ་བེ་དེ་འ་བ་ཡོད། ང་�་ཚང་རམ་བམས་ོགས་མི་འ་བ་ཡོད་ན་ཡང་།
ཕན་�ན་ི་བར་ལ་ེར་ི་མ�ན་འེལ་�གས་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ་བ་མང་པོའི་ེས་ལ་བོད་ི་�ོང་
གསེབ་པ་�་�ག་འད་�ང་�ས་དེར་ཁོང་�་དང་ཕར་ོགས་ི་་རིགས་བར་མི་འ་བའི་གནས་�ལ་ཡོད་
རིགས་ལ་་ོགས་གསར་པ་ཞིག་ེད་པའི་གོ་བས་ཐོབ་པ་དང་། ཐོག་མ་དེ་ཀར་ཁོང་�འི་གདོང་གི་མ་
འར་མི་འ་བ་དེ་�་བ�ར་�ས་བོད་པ་�་ིད་ང་ཆེ་བ་འ�ག་ཅེས་བཤད་�བ། དེ་ནི་ག�ང་གི་མ་མང་
པོའི་ཐོག་ནས་�ང་ཡོད་པ་ངོས་རང་གི་བསམ་�ལ་ཡིན། དང་པོ་བོད་ི་ནང་ས་བདག་དང་མི་སེར་བར་ི་
འེལ་པ་དེ་�་་ནག་ནང་ནས་�ང་པ་ལས་ཞི་འཇམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ད�ལ་ཕོངས་�འི་གནས་�ལ་ཡང་
དཀའ་�ག་�ང་བ་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་པ་་ནག་ཡོངས་ི་ནང་ཉེ་ཆར་བར་�་མོ་�ང་�ང་གི་ང་པ་
བམས་པ་དང་། མིའི་ཕོ་འས་བཏོན་པ་སོགས་་ོའི་ེད་ོལ་ལག་ལེན་བར་བ་དེ་འ་བོད་ལ་�ང་
ཡོད་མ་རེད། གང་ར་་རིགས་�ས་ཁོང་རང་�འི་ལམ་ོལ་ཧ་ཅང་ངན་པ་དེ་�ར་ང་མེད་ས་ཏེ་ང་�འི་
ས་བདག་ལམ་ོལ་དེ་ཁོང་རང་�འ་དེ་དང་འ་བ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་འ�ག། ང་་སར་འོར་ལ་ཉེ་བའི་
བས་ཁམས་ལ་ས་གཡོས་�ང་ེ་ལ་མི་�ར་དཀའ་�ག་ཡོད་བས་�་ཨན་ལའི་ས་གནས་དེར་
གནམ་�འི་ཐོག་བོད་དེ་་བོར་ས་ཏེ་ིར་འོར་བས་ངས་ཁོང་ངོ་འད་ས་པ་ཡིན། ཡ་མཚན་
བེད་པའི་�ག་འད་དེའི་རིང་ཁོང་གིས་ཆོས་ི་ོར་ལེགས་ོགས་ི་�ག་འགའ་ཤས་ག�ངས་�ང་།
དངོས་ཡོད་ི་བསམ་ོགས་དང་མི་མ�ན་པ་དེ་འ་ག�ངས་པའི་�་མཚན་གང་ཡིན་ངས་ད་འང་�ད་
ཐིངས་མ་�ང་། མའོ་�་�ང་གིས་ང་ཐོན་ཁར་ང་�འི་མ�ན་འེལ་ལ་གནོད་ོན་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་ཉེས་
ོན་དེ་བསངས་ཐབས་་དགོས་ོར་མའོ་རང་གིས་མངགས་པ་ར་�་ཨན་ལའིས་གནང་བ་ཡིན་ིད་ི་
རེད།



.

ལེ�་��་པ། ནེ་�ས་�གས་འོད་གནང་བ།

༡༩༥༥་༦པའི་ནང་ང་་སར་འོར་བས་བོད་མི་ོང་ག་མང་པོས་འཆར་ཅན་ར་དགའ་བ�་�ས་
ང་། ངོས་ན་རིང་མ་བད་པའི་རིང་ཁོང་�ར་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་འ�ག་ང་། ད་ཆ་༸ལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་ཚང་མའི་དིལ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་�འི་སེམས་�ག་ཞི་ེན་ཞིག་�ང་པ་རེད།ངོས་རང་ལའང་ོ་བདེ་ཞེ་
ོད་�ང་། དངོས་གསལ་ར་བོད་ཤར་ོགས་ལ་ེད་བཞིན་པ་དང་མི་འ་བར་(་ས་ལ་)་དམར་�ས་
ཞི་བིང་ན་�འི་ཆེ་ཙམ་ེད་ི་ཡོད་�ད་འ�ག། ་ནས་ཡར་ལོག་པའི་ལམ་བར་ངས་བོད་མི་ིངས་དང་
འད་པའི་ཐོག་ས་གནས་མང་པོའི་འགོ་འ�ན་�འི་འ�ས་མི་ཁག་ང་�ག་འད་ས་པ་ཡིན། ཁོང་�ས་
�ོང་གསེབ་ཁག་ལ་བོད་ི་དཔོན་པོ་གསར་པ་�འི་ིད་�ས་དེ་�ར་བ�ར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞེས་ཁོང་�ར་�ད་
ལ་གནང་རོགས། ཁོང་�ས་ང་�འི་བོད་མིའི་མི་�་ེལ་ངས་དེ་�་ཐད་ཀར་་བག་གཏོང་�འི་ཉེན་ཁ་
ཡོད་པ་མཐོང་གི་འ�ག། ང་�ར་ཞེད་ང་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད་ཟེར་�ང་། ་སའི་�ོང་ེར་རང་གི་ནང་ལ་
འ�ལ་འཁོར་དང་དོས་འཁོར་མང་པོ་དང་། ལོ་�ས་ནང་ཐོག་མ་ཡིན་པ་ད་་ཆེན་པོ་དང་མཁའ་�ང་
འབགས་བ�ག་བ་ཆེ་�ང་འ�ག། གནས་�ང་ིངས་ནི་འཆར་ཅན་རང་རེད། བཟའ་ཆས་དཀོན་པའི་གནས་
ངས་དེ་ན་�འི་ཡག་�་ིན་པ་དང་། བོད་མིའི་ཁོང་ོའི་ོད་པ་�གས་ཅན་དེ་ར་ར་མ་ཡིན་པར་
སེམས་ི་ཞེ་འཁོན་དང་། ོས་མེད་ི་མ་འར་ཐོག་ནས་ངོ་ོལ་ེད་ི་འ�ག། ད་ཆ་ང་ིར་ལོག་ས་
ཡོད་པར་བེན་བོད་མིའི་སེམས་ལ་བདེ་དོན་ི་རེ་བ་ར་ཡང་ཤར་ཡོད་པ་རེད། རང་ངོས་ནས་ས་ན་མའོ་�་
�ང་གིས་ངོས་ལ་ོས་ཁེལ་པོ་ཡོད་པའི་མ་པ་མི་དམངས་ི་མཐོང་སར་གསལ་ོན་གནང་བར་བེན་བོད་
ནང་གི་་དམར་དཔོན་རིགས་�འི་དིལ་ལ་ངའི་མིང་གནས་ི་མཐོང་ཆེ་�་ིན་པ་ཡིན་འ�ག། རང་གི་ཐད་
ནས་བོད་ི་འ�ང་འར་ི་ོར་དོགས་ཟོན་དང་འེལ་བའི་རེ་འ�ན་ས་པ་ཡིན། དེ་ར་ཡིན་�ང་འཛམ་
ིང་ི་ལ་ཚང་མས་ང་�ར་ང་�ང་ད་གསོད་ས་དང་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ངས་སེམས་ལ་�ན་བཅང་
ས་ཡོད། བོད་་ནག་གི་ས་ཁོངས་ཡིན་�ལ་པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་འདོད་ོད་ས་པ་དེ་ལ་ང་�འི་ིམ་
མ�ས་ཉེ་ཤོས་དང་།ཆོས་ི་འ�ང་གནས་་ིས་ངོས་ལེན་ས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་གས་པོ་ཞིག་རེད།
༡༩༥༤་༤པར་་དཀར་ནག་བར་ི་མ�ན་�ོས་གསར་པ་དེ་ལ་ནེ་�ས་མཚན་གས་བཀོད་གནང་
འ�ག། དེ་དང་མཉམ་�་ལག་ལེན་ི་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཡོད་པའི་་དོན་པཾཅ་ཤིལ་(བབ་པ་་)ལ་་གར་་
ནག་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་ས་ཏེ་ལ་ཁག་གཅིག་གིས་གཞན་པ་དེའི་ནང་ིད་ལ་ེན་ངན་ག་འ་ཞིག་
�ང་�ང་ཐེ་�ས་ནམ་ཡང་་�་མིན་ཞེས་བཀོད་འ�ག། ཡིག་ཆ་དེ་ར་ན། བོད་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་
རེད། ༡༩༥༥དར་ཁ་དེ་་དམར་ི་དཔོན་རིགས་�་དང་། བོད་ི་ིད་ག�ང་བར་དེའི་གོང་ལོ་བ�་ོར་ི་



རིང་ོ་གཡེང་ཆེ་བའི་འེལ་བ་ས་པའི་ནང་ཡག་ཤོས་�ང་སོང་། བོད་ི་དར་�ས་ནི་�ང་�ང་ཞིག་རེད།
བ�ན་ག་མང་པོ་མ་ིན་གོང་་དམར་འགོ་ལས་�ས་ཁམས་དང་། ཨ་མདོའི་ནང་(བཙན་གནོན་ི་)ལག་
ལེན་ེད་ི་ཡོད་པའི་སེམས་འ�གས་ི་གསར་གནས་དེ་�་ངས་གོ་ཐོས་�ང་། བོད་མི་�་གནས་བཟོད་བདེ་
པོར་མ་བཞག་པར་བ�ར་བཅོས་ི་ལས་ོགས་མང་པོ་ཞིག་རང་ཤེད་གཅིག་�འི་ཐོག་ནས་འགོ་འ�གས་
�གས་ཆེ་ེད་ི་ཡོད་འ�ག། ལ་མི་སོ་སོའི་ཁང་པ་དང་། ས་ཞིང་། ོ་�གས་ི་ཐོག་ནས་ལ་བ�ས་
པས་མ་ཚད། ལ་མིར་བས་བཅོས་ཆེ་�་གཏོང་ཆེད་དགོན་པ་གི་ེན་དངོས་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་འགེལ་་
ོགས་ི་དེབ་ོར་ས་ཡོད་པ་རེད། ས་གཞི་ཆེན་པོ་ཚང་མ་བཙན་འོག་ས་ེས་ས་གནས་སོ་སོར་འོར་
པའི་དམར་པོའི་�་ཁག་�འི་ཆབ་ིད་ི་་ངས་དང་མ�ན་པར་བར་བགོས་ས་པ་དང་། ས་བདག་�་
མི་ད�ང་གི་མ�ན་ལ་ནག་ོན་བ�གས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་གནོད་པའི་ཉེས་ོད་ས་འ�ག་ཟེར་ིན་ཉེས་པ་
བཏང་པ་དང་། ཁ་ཤས་བསད་པར་བེན་ངའི་སེམས་ལ་འཇིགས་དངངས་ེས་�ང་། དེ་དང་�ས་མ�ངས་
་དམར་འགོ་ལས་�ས་ཐོན་བེད་བཟང་པོའི་ས་ལ་ཁག་ལ་འ�ོ་ོད་ེད་མཁན་ས་མ་འོག་ོང་ག་
མང་པོ་�བ་�བ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ང་�འི་འོག་པའི་གནས་ངས་དེ་གས་ོ་པོ་་ོའི་�གས་ོལ་
ཞིག་བོད་ི་འགོ་དཔོན་གསར་པ་་དམར་ིས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་པ་དང་། ་ད་བོད་པར་མན་�་ཟེར་
ི་འ�ག། དེའི་�ག་དོན་་ོ་ཡིན་པ་རེད། ཡང་སེམས་འ�གས་བཟོ་བའི་གསར་གནས་ཤིག་ལ་དགོན་པ་
�འི་ལས་ོ་ཚང་མའི་ཐོག་བཙན་ཤེད་ི་ཐེ་�ས་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་ི་མི་མང་�ར་ཆོས་ལ་
ོན་འ�གས་ེད་ོགས་ོར་ོབ་ོང་ེད་འ�ག་གི་ཡོད་འ�ག། ་བ�ན་�ར་�ན་པོ་བཟོ་པ་དང་མི་
དམངས་འ�མས་སར་དམའ་འབེབ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།དཔེར་ན། ོག་གཅོད་ེད་པ་དེ་ཆོས་དང་འགལ་
ཡིན་པར་བོད་མིས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་པའི་ོར་་དམར་འགོ་ལས་�ས་ཤེས་བཞིན་�་་བ�ན་�་འ�་
ིན་དང་། �་�། ་ེ�། གནོད་འ�་་�གས་་མེད་བཟོ་བའི་ལས་འ�ལ་ཁོངས་བཙན་ཤེད་ིས་འིད་
འ�ག། གལ་ཏེ་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ན་ང་བེག་གཏོང་བ་རེད། �ས་བས་དེའི་རིང་་སར་ཡོད་པའི་་
དམར་�ས་བོད་ས་གང་ལ་ཡང་གཏོར་ོན་གཏོང་གི་མེད་པའི་མ་འར་བན་པ་རེད། འདི་ག་ལ་སའི་
ནང་ཁོང་�ས་ཆོས་ོགས་ལ་ཐེ་�ས་མ་ས་པའི་དབང་གིས་བདེ་འཇགས་�ན་མ་ཞིག་གི་ང་མགོ་འཁོར་རེ་
ས་ཤིང་། དེ་�ར་བོད་ས་གཞན་ལ་རང་ང་གང་ན་་�བ་པ་ཡོང་པའི་་དཔོན་�ས་རེ་བ་ས་ཡོད་
འ�ག། ༡༩༥༥ལོ་ོགས་ཁར་བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་་�གས་ོ་འེད་ི་�་ིག་ས་པ་རེད། དེ་
ནི་བོད་ལ་་དམར་ི་དམག་ིད་་�གས་ིས་དབང་བ�ར་ེད་པའི་ཚབ་ལ་མའོ་�་�ང་གིས་ིད་�ས་
གཞན་པ་ཞིག་རེད།ོན་�ས་ད�ན་ཁར་འ�ོ་ཉེའི་བས་བོད་ཤར་ནས་ར་ལས་ངན་ཚབས་ཆེ་བའི་གསར་
གནས་འོར་�ང་། ི་མིའི་ཐེ་�ས་ལ་་བ་ནས་མོས་པ་མེད་པའི་ཁམས་པ་�ས་་དམར་ི་བཙན་དབང་དེ་
�ར་སེམས་འ�གས་ལངས་འ�ག། ཁོང་�ས་མ་ན་རང་རང་གི་�་ནོར་གཞན་པ་ལས་མ�ན་ཆར་དགའ་



མོས་ཆེ་བ་ེད་ི་ཡོད་པར་བེན། ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་དམར་པོའི་�་ཁག་�ས་མ�ན་ཆ་ཚང་མ་འོག་
བཅོམ་ེད་�ས་ཁམས་པ་མང་པོས་་དམར་ལ་ག་པོའི་ོལ་འ�གས་ེད་འགོ་བ�གས་ཡོད་འ�ག།
ད�ན་ཁ་དེའི་རིང་ལ་དེའི་གནས་�ལ་མོགས་པོ་ཞིག་ལ་ཇེ་�ག་�་ིན་པ་རེད། ་དམར་ི་ག་གནོན་
ནས་ོས་ོལ་ེད་མཁན་ི་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཞིག་་སར་འོར་པ་དང་ཁོང་�ར་�ག་ོང་
མནར་གཅོད་བཏང་བ་དང་། ཐོབ་ཐང་བཙན་འོག་གང་ས་ི་གནས་�ལ་འཇིགས་དངངས་བེད་པ་བཤད་
འ�ག། ཁམས་པའི་ཡ་བང་གི་ོལ་འ�གས་ལ་་དམར་�ས་ག�ག་�བ་ཆེན་པོས་བཙན་གནོན་ས་ཏེ་
(འ�ན་བང་ས་པའི་)ཁམས་པ་�ར་མི་དམངས་འ�མས་སར་ཉེས་བང་དང་ོག་ཐོག་བཏང་པས་མ་
ཚད། ཁོང་�འི་�་�་�་ཕ་མ་བང་གསོད་ེད་བ�ག་པ་རེད། མི་དམངས་�གས་སར་འཐབ་འ�ང་་ོལ་
བ�གས་པ་སོགས་ག�ག་�བ་ི་བསམ་ོར་དེ་�ར་་དམར་འགོ་ལས་ཚང་མས་ག་པར་དགའ་མོས་
ས་ཡོད་འ�ག། ནག་ོན་བ�གས་པའི་མིའི་གགས་པོ་ཁང་པའི་ནང་གི་ཐོག་ནས་བཏང་པའི་ཐག་པས་
བམ་ངས་ངན་པ་ཞིག་གི་ེན་ིས་སོག་པ་�ད་བ�ད། དེ་ེས་མི་དེས་རང་གི་ན་ག་ཆེ་གས་ེན་་
ཐབས་གཞན་མ་ེད་པས་�་�ག་�་ད་ཤོར་བ་དེ་ཀར་དེར་ཡོད་�་མེད་དང་�་�་ཐེ་བའི་མང་�གས་མ�ན་
ལ་ཡོང་བ�ག་ེ་མི་དེ་ལ་ར་ཡང་ཉེས་བང་བཏང་བ�ག་འ�ག། ་དམར་འགོ་ལས་�ས་ག་ོད་དེ་ནི་
བོད་མི་�འི་སེམས་ོགས་བ�ར་ཐབས་དང་། ཆབ་ིད་ི་ོབ་གསོ་བ་ོར་གཏོང་ཐབས་གཅིག་�་དེ་
ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་ས་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༥༦ལོ་འགོར་བོད་པའི་ལོ་གསར་བས་གནས་�ང་ཆོས་ོང་་
ཕེབས་ིས་ཁོང་ནས་�བ་ིང་ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་�འི་འོད་ང་འབར་བ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་�ང་གནང་
�ང་། བཀའ་�ང་དེས་ང་ལོ་དེའི་རིང་་གར་ལ་འ�ོ་�འི་བ་བན་པ་ཡིན་འ�ག་བསམ་�ང་ཡང་། དེ་ལ་
བ་དོན་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ཆ་ཤེས་ི་འ�ག། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ལ་ནས་་སར་ཉེ་འཆར་འོར་བའི་
བས་བཅོལ་བ་མང་པོའི་དཀའ་�ག་ི་ཐོག་ནས་སེམས་འར་�གས་ཆེ་�ང་བ་རེད། �ོང་ེང་ནང་གི་མི་
འབོར་ནི་�་ཁོལ་བ་ནང་བཞིན་ཆགས་ེན་བོད་མིའི་ལོ་གསར་ི་ེན་ེད་ོགས་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་ཆབ་
ིད་ི་ོ་བ་གསལ་པོ་ཐོན་ི་འ�ག། ལ་སའི་ས་གནས་ཚང་མར་་དམར་ལ་ོན་བོད་ི་ོམ་ཡིག་
ར་པ་དང་ིས་ཤོག་མང་པོ་ལག་ོད་ས་པ་རེད། བོད་མི་�ས་མི་དམངས་ི་�གས་འ�་མང་པོ་འ�གས་
པ་དང་། ི་མོས་ཆེ་བའི་འགོ་འིད་འདེམས་བོ་ས་པ་དེ་འ་ོན་ཆད་�ང་མ་ོང་བ་ཞིག་རེད། ་
དམར་�་ཧ་ཅང་ཁོང་ོ་ལངས་འལ་བོད་མི་ག�མ་འ�ན་བང་ས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་སེམས་དགས་
�ད་ལ་དང་དམངས་ག�་ལ་འགལ་་ཡ་བང་གི་ིམས་འགལ་ས་པའི་ནག་ོན་བ�གས་འ�ག།
འོན་ང་ི་མོས་ི་ངོ་ོལ་འཇགས་པར་ཕན་ཆ་གང་ཡང་མ་�ང་བ་རེད། ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རིང་ཨ་མདོ་
དང་ཁམས་པའི་�ང་པ་ཆེ་ཁག་གིས་ལོ་དེའི་མ�ག་ཙམ་ལ་�གས་�འི་གསེར་ི་ཆེ་མོའི་མཛད་ོའི་དོན་�་
བོད་མིའི་ལག་ནས་ཞལ་འདེབས་བ�་འགོ་བ�གས་པ་དེ་ནི་བོད་ོང་་�ང་མས་ལ་༸བས་མགོན་�་



ལའི་་མའི་་�་ན་རིང་བན་པ་དང་། མཛད་ོ་ལེགས་�བ་ཡོང་ཆེད་འིན་ལས་བལ་བ་ཞིག་རེད།
ཞལ་འདེབས་བ�ས་པ་དེ་ལ་ལམ་ོངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་�ང་པའི་འས་�ར་བོད་མི་ི་པས་རིན་ཆེན་་ན་
བཀོད་པའི་གསེར་ི་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ངོས་ལ་དད་འ�ལ་ས་པ་རེད། ལས་ོགས་དེ་ལ་
བེན་ནས་གནས་�ལ་གསར་པ་གཞན་ཞིག་�ང་པའི་ོར་ངས་ེས་ལ་ཤེས་�ང་། བས་དེར་�་བཞི་ང་
��་ཟེར་བའི་བོད་ི་�གས་པ་གཅིག་གསར་འ�གས་ས་འ�ག། �་བཞི་དང་ང་��་ནི་བོད་ས་ཨ་མདོ་
དང་ཁམས་པའི་ི་མིང་རེད། ེས་ལ་�གས་པ་དེས་འཇབ་ོལ་ེ་ཚན་ཡོད་ཚད་དང་ལས་ོགས་མཉམ་
ེད་ི་འར་འ�ན་ས་པ་རེད།ོན་ལམ་ི་ེས་ལ་བོད་རང་ོང་�་ིག་ན་�གས་ོ་འེད་ི་གོ་ིག་
�གས་པ་རེད། ངོས་རང་�་ིག་ན་�གས་དེའི་ག�་འ�ན་ལ་བོ་བཞག་་�་ངེས་འ�ག། ་བ་ཁ་ཤས་
ནང་་དམར་�ས་བོད་པའི་ཨར་པོའི་�ལ་ལག་བལ་ཏེ་ི་ཁང་ཆེན་མོ་ག�མ་བབ་སོང་།གཅིག་ནི་་
བོར་བ་་དཔོན་�འི་མ�ོན་ཁང་། ཁོང་�འི་གགས་པོ་འ�་སའི་�་ིང་། �ོང་ེར་ི་�གས་ཁང་ཐོག་
ཚད་གཉིས་པ་ཡོད་བཅས་རེད། �གས་ཁང་དེ་གསར་�ས་ི་བཟོ་ངས་ཡིན་པ་དང་། འ�ར་གཤོང་ཡོད་
པའི་གས་ལེབ་ིས་ཐོག་བཀབ་པ། ནང་ལ་ིངས་ཆ་མཐོན་པོའི་མ�ན་�་མི་༡༢༠༠ཤོངས་པ། �མས་ཆེན་
དེའི་བར་ཐོག་ལ་བ་ེགས་ལ་༣༠༠ཤོངས་པ་བཅས་བབ་པ་རེད། �གས་ཁང་ག་ས་ནི་ེ་ཕོ་ང་གི་
མ�ན་ལ་ཡོད། ༡༩༥༦་༤་པའི་ནང་་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་ི་ིད་ོན་གཞོན་པ་དང་ི་
ིད་ོན་ཆེན་གཅིག་ོགས་དམག་དཔོན་ིན་ཡི་དང་བཟའ་། ལས་་ཕོན་ཆེ་དང་བཅས་པ་མའོ་�་�ང་གི་
་ཚབ་ལ་ེབས་སོང་། ང་་ནག་ལ་ཡོད་�ས་ིན་ཡི་�ག་འད་ས་པའི་བས་ནས་ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ི་
ཡོད། ཁོང་མི་ཡག་པོ་ཞིག་འ�ག་ང་། ངས་མི་ཁེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
ཐེངས་ཤིག་ཁོང་གིས་གཏམ་བཤད་�་�ད་བ�ན་ས་ཡོད་འ�ག། ་སར་ཁོང་རང་གི་ོབས་པ་ས་པའི་
ེ་འཆང་(ཊ་ཡི་)གོན་ཏེ་ཡོང་ན་ཡང་། གོན་ངས་ཤེས་ི་མེད་�ད་འ�ག། ཁོང་གི་ོང་�ང་ནང་�ོད་ཁོག་
�ག་�ག་དེ་�ད་ཁག་པོ་ཡོད་འ�ག། ཁོང་ནི་དེ་�ར་དོ་མི་ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ང་བ་ིད་པོ།
ོས་ས་ལ་དགའ་པོ། གདེང་ཉམས་ན་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་་སར་འོར་པ་དེ་མ་བིད་ན་པའི་ེད་ོ་
དེ་�་འགོ་�གས་པའི་མངོན་གས་ཤིག་རེད་འ�ག། ་དམར་�ས་ཁོང་ལ་ཆེ་བོད་ི་མཛད་ོའི་�་ིག་
ཧ་ཅང་་ཆེ་བ་ས་ཏེ་གསོལ་ོན་མ་བིད་ཆེན་མོ་ཇི་ེད་བཤམས་པ་དང་། ཆེ་བོད་ི་གཏམ་བོད་
མང་པོ་ས་པ་རེད། �གས་ཁང་གསར་པ་དེའི་ནང་བོད་རང་ོང་ོངས་ི་�་ིག་ན་�གས་ོ་འེད་ི་
ེན་འེལ་ེད་�ས་�གས་ཁང་གསར་པ་དེར་དར་ཆ་མང་པོ་དང་། མའོ་དང་ག་ེལ་ག�་བོ་�འི་འ་པར་
བཀོད་པའི་དར་འཕར་ཕོན་ཆེ་བཅས་ན་ས་ས་འ�ག། (མཛད་ོའི་བས་)་དམར་ི་དམག་མིའི་
རོལ་ཆའི་�་ཁག་གིས་དམག་མིའི་རོལ་དངས་དང་། དམར་པོའི་�་གཞས་བཏང་བས་མ�ན་ེད་ོ་ཚང་
མ་�ས་ཆེན་ི་དགའ་ོན་རང་�ང་སོང་། ིན་ཡིས་�ས་�ན་ལས་གཏམ་བོད་�བ་པ་ཞིག་ས་ཏེ། བོད་



འདི་ེས་�ས་ལ་གནས་ཡོད་པའི་ཉེས་ོད་དེ་མེད་པར་བཟོ་ཆེད་བཅོས་བ�ར་ལས་རིམ་འགོ་འ�གས་�་
དང་། བོད་མི་མས་་རིགས་�འི་ཡར་ཐོན་ི་གནས་�ལ་ལ་བེབ་པ་བཟོ་དགོས་�ལ་འ�ེལ་བོད་ས་
སོང་། དེའི་ེས་་དཔོན་གཞན་དང་བོད་པ་ཁ་ཤས་ིས་ཆེ་བོད་ི་གཏམ་བོད་མང་པོ་ེད་བས་ི་
�གས་རིང་�གས་དང་། �ང་ན་དང་། བོད་ལ་ཡོད་པའི་་མི་བཅས་ལ་བགས་བོད་དགའ་བ�་ས་
པ་རེད། ངོས་རང་གིས་ང་གཏམ་བོད་་དགོས་�ང་། དེའི་ནང་་རིགས་�ས་བོད་ལ་བཅོས་བ�ར་ེད་
ངས་ཁས་ལེན་རེ་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་ེད་བས་བོད་མིའི་རེ་འདོད་དང་བ�ན་པའི་གོམས་ཚད་དང་། ཚང་
མར་ཆོས་དད་རང་མོས་ཆོག་པ་བཟོ་�ར་བི་འཇོག་གནང་�་དེ་ལ་ངོས་རང་གིས་ངེས་ཤེས་བན་པོ་ེད་ི་
ཡོད་�ལ་བཤད་པ་ཡིན། བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་ན་�གས་ི་་ིམས་ནང་ས་གནས་ིད་ག�ང་གི་
ལས་འགན་་�གས་ི་འར་འ�ན་ེད་མཁན་ེ་ཚན་ཁག་འ�གས་་�འི་བོད་དོན་བཀོད་པའི་ཁོངས་
ལ། དཔེར་ན། ད�ལ་ིས། ོབ་ོང་། སོ་ནམ།འ ེལ་མ�ད། ན། ཆོས་�གས། བདེ་�ང་བཅས་ཡོད་པ་
རེད། ལས་ཁང་དེ་�འི་ལས་ེད་པ་མང་ཆེ་བ་བོད་པ་རང་ཡོང་�་དང་། ཆབ་མདོ་ལ་ལ་འ�ན་ོང་དེ་ཡང་
་སའི་ག�ང་ངས་�་བ�ག་�་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཐེ་བའི་ས་ལ་དེ་�ར་བོད་རང་ོང་ོངས་ཞེས་བོད་པ་
རེད། ཁམས་ི་ས་ལ་གཞན་དང་ཨ་མདོའི་ས་ལ་ཚང་མ་པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་ཐད་ཀའི་འ�ན་ངས་འོག་
ལ་བཞག་འ�ག། �་ིག་ན་�གས་དེའི་ནང་ལ་ས་གནས་ི་མ�ས་མི་་བ�་ང་གཅིག་ཡོང་�་དང་། དེ་
�འི་ནང་་རིགས་མི་་གཅིག་�་འ�ག་�་ཡིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་བོད་ོངས་�གས་འ�་གཉིས་པོ་
རིམ་པས་འགན་དབང་�ང་�་གཏོང་�་དང་མཐའ་མ་ར་ོལ་བོད་ག�ང་�ལ་ཙམ་མེད་པ་བཟོ་�་ཡིན་
པའི་་དམར་ི་ངན་�ས་དེ་རིགས་ང་�ར་གསལ་པོར་ཡོང་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གནས་བས་རིང་དེ་
གཉིས་རང་འཇགས་་�་ས་འ�ག། བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་ན་�གས་དེ་བོད་རང་ོང་དངོས་
གནས་འ�གས་ོགས་ལ་གལ་ཆེའི་མ�ན་བོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ཡོད་ན་ཡང་།
དངོས་དོན་གང་ཡོད་དེ་ནི་དེ་དང་་བ་ནས་མི་འ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ིན་ཡིས་�་ིག་ན་�གས་ི་
མ�ས་མི་་བ�་ང་གཅིག་བོ་བཞག་ས་ོར་གསལ་བགས་ས་པ་ཚང་མ་(མི་དམངས་
ིས་)འདེབས་བོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། འ�ས་མི་�ང་ཤིག་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་་དཔོན་�ས་བདམས་པ་
དང་། བོད་མི་དེ་�ས་་ག�ང་ལ་ོན་བོད་མ་ས་ན་སོ་སོའི་དབང་ཆ་དང་། མཁར་དངོས་ར་བཞིན་
བདག་འ�ན་ས་ཆོག་པ་བཟོས་འ�ག། ལས་ངས་དེ་�་ངོ་ཚ་ཞེ་ེལ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འ་ཡིན་�ང་ོ་
�ར་ཡ་མཚན་ེ་གཞི་ཁ་ཤས་�ང་སོང་། དེ་�ལ་ཞིག་ནི་གཅེན་པོ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལ་ཉེ་ཆར་གསར་
འ�གས་ས་པའི་བདེ་�ང་ལས་ཁང་གི་�གས་མིའི་ལས་ཚན་བོས་པ་དེ་རེད། ཁོང་ཧ་ཅང་གི་སེམས་
བཟང་པོ་དང་། ཞི་འཇམ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ལས་འགན་དེ་ལ་ཁོང་ལས་བབས་འོས་�ང་པ་གཞན་
ཡོང་མི་ིད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་་མིའི་ལས་རོགས་�ག་འད་ི་ེས་ཕོ་ང་ལ་ལོག་ཕེབས་�ས་ཁོང་



རང་གི་ཞལ་རས་ི་མ་འར་དེ་ངས་བེད་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད། ་མི་དེས་་ད་ན་�་མེན་མཁན་ོ་
བཟང་བསམ་གཏན་ལ་བས་ཏེ་བོད་ད་ནང་ཁོ་སོད་ཅེས་ཟེར་ངས་ག་འ་རེད་ལབ་པ་དེ་ཕན་ཆད་གང་
ཅིའི་གནས་�ལ་ཡག་པོ་�ང་ཡོད་འ�ག།།



.

�ས་ན་དེའི་བར་གཅེན་པོས་་མི་དེ་དགའ་ང་ན་པ་དང་། ཁ་བསངས་བསངས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
ཆ་འཇོག་གནང་འ�ག་ང་། ཁོའི་ི་བ་དེས་ཁོང་རང་ཧང་འཐོར་བ�ག་པ་རེད།ཐ་ན་འ�་ིན་ཞིག་གསོད་�་
བསམ་ོ་ཁོང་གི་�གས་ལ་མེད་པ་ཞིག་ལ་བས་དེར་ཁོང་བཀའ་མོལ་ག�ང་མ་�བ་པ་དེ་�ང་འ�ག། ཉི་
མ་དེའི་དགོང་མོ་ནོར་�་ིང་ཀར་ལོག་ཕེབས་�ས་ཁོང་རང་གི་ཞལ་མདངས་འར་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་�ང་།
ད་ང་ག་རེ་ེད་དགོས་རེད་ཅེས་ི་བ་གནང་གི་འ�ག། གནས་�ལ་དེས་་མི་དང་བོད་མིའི་ན་ོང་འེར་
ངས་མི་འ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བན་པ་རེད། མི་རིགས་གཅིག་ལ་མི་གསོད་�་དེ་མི་�འི་དངོས་ཡོད་
གནས་�ལ་རང་ཡིན་པ་དང་། གཞན་པ་དེར་ནི་ོ་ལ་ལ་མི་ཤོངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། བོད་རང་ོང་�་
ིག་ན་�གས་ོ་འེད་ས་ེས་མི་རིང་བར་་དམར་འགོ་འིད་�ས་ཁམས་ལ་ི་དཔོན་རིགས་ཚང་
མ་ོ་འ�གས་ཐབས་ེད་བཞིན་པའི་གནས་�ལ་གོ་ཐོས་�ང་། དེ་�་འ�གས་འབོད་དང་འེལ་སོ་སོའི་
མངའ་ཁོངས་ལ་དམངས་ག�འི་བཅོས་བ�ར་འགོ་འ�གས་ེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་རེད། དེའི་
དམིགས་�་བཀར་བའི་དགོས་དོན་ནི་ས་ལ་ཚང་མའི་ིམ་ཚང་འ�མ་གཅིག་ག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་སོ་
ནམ་ལས་ཁང་ོང་ག་མང་པོ་གསར་�་བ�གས་པའི་ཁོངས་ལ་བཞག་�་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་�འི་ཁོངས་
ལ་ར་�་དང་། དཀར་མ�ས་ས་ལ་གཉིས་ང་ཡོད་པ་རེད། ང་དང་ངའི་བཀའ་ོན་�ས་བས་དེའི་
བཅོས་བ�ར་ལ་བ་ོར་ས་མཚམས་དཔོན་རིགས་༣༥༠ནང་ནས་༢༠༠ཐམ་པས་དེ་ལ་མོས་མ�ན་ས་པ་
དང་༤༠ཐམ་པས་ལམ་སེང་ཁས་ལེན་ས་ེས་འོས་བད་དེ་�ས་བཅོས་བ�ར་ཟེར་བ་དེ་དགོས་འདོད་་
བ་ནས་མེད་�ལ་བཤད་པ་ཡིན་འ�ག། དེ་ེས་ཁོང་�་ཚང་མ་རང་གནས་ལ་ལོག་བཏང་བ་རེད། ་བ་གཅིག་
གི་ེས་ལ་མོས་མ�ན་མི་ེད་མཁན་དེ་�་ཆབ་མདོའི་ང་ཤར་ི་འཇོམ་མདའ་ོང་ལ་འ�གས་འབོད་ས་
པ་དང་། ཁོང་�་ོང་གི་ནང་ལ་འོར་མ་ཐག་�་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་མི་༥༠༠༠གིས་ོང་དེའི་མཐའ་
བོར་ནས་བཅོས་བ�ར་ལ་མོས་མ�ན་ས་ཏེ་དེ་�་ལག་ལེན་ེད་ོགས་ཐོག་མ�ན་འར་་�འི་ཁས་
ལེན་མ་ས་བར་�་ོད་བོལ་ེད་ི་མིན་ཞེས་དེ་�ར་བཤད་འ�ག། ་ཐབས་གཞན་མེད་པར་བེན་བ�ན་
ག་གཉིས་ེས་ཁམས་པ་�ས་བཅོས་བ�ར་ལག་ལེན་་བས་མ�ན་འར་་�འི་ཁས་ལེན་ས་པའི་
ད�ང་མོ་དེར་�ང་དམག་�ང་�་བཏང་བ་ཤེས་ནས་གོ་བས་མཐོང་ེ་ཁོང་�ས་རེ་རེ་བཞིན་རི་བ�ད་ལ་
ོས་ིན་པ་རེད། དོན་ེན་དེ་ལ་བེན་ནས་ངོ་ལོག་པའི་རིགས་ོགས་བིལ་ཡོང་པའི་ཆ་ེན་ཞིག་་མི་
ཁོང་རང་�ས་བཟོས་འ�ག། དེས་འ�ང་འར་ི་ལོ་ཤས་ནང་ཁོང་�ར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ད་པ་རེད།
ཁམས་ལ་འཇོམ་མདའ་ོང་ལ་ེན་ངན་�ང་པའི་�ས་�ད་དེའི་ཡས་མས་ཤིག་ལ་དཀར་མ�ས་ི་་
དཔོན་�ས་པར་འ�ེམས་ས་པའི་ཚག་པར་ཞིག་ངོས་རང་ལ་འོར་�ང་། དེའི་ནང་མགོ་མང་པཽ་བཅད་དེ་



བིགས་བཞག་པའི་པར་དེ་མཐོང་�ས་ང་ནི་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་ཁག་པོ་ཆགས་སོང་། པར་དེའི་གཤམ་
མཆན་ལ་དེ་�་ནག་ཅན་ལོག་ོད་པ་�འི་མགོ་རེད་ཟེར་བ་་�་ཞིག་བཀོད་འ�ག། དེ་ནི་་དམར་ི་ིས་
�ག་ོང་མནར་གཅོད་ས་པའི་ངས་ེལ་དང་པོ་ངས་མཐོང་བ་དེ་རེད། དེ་ེས་ང་�འི་ལ་དཔོན་གསར་
པ་�ས་ག�ག་�བ་འཇིགས་དངངས་ཆེ་བ་ས་པ་རེ་རེ་བཞིན་ཐོས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཤེས་�ང་། གསར་ཤོག་
དེ་ནས་�གས་ེན་ངན་པ་ག་རེ་ཐེབས་ཡོད་པའི་ོར་་དཔོན་�ས་ཧ་ཉིད་ོགས་འལ་དེ་�་ིར་ལེན་དང་།
བར་�་ཉོ་ཐབས་ས་པ་རེད། གནས་�ལ་གསར་པ་དེ་�་གསར་ཐོན་�ང་བར་བེན། བོད་རང་ོང་ོགས་
�་ིག་ན་�གས་ཟེར་བ་དེ་བ�་ཐབས་ི་�ན་རང་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཡོང་�ས་ང་�འི་མ་འོངས་འ�ང་
འར་དེ་ལ་རེ་བ་ེད་�བ་པ་་ཡོད་བསམས་�ང་། ་གོང་མའི་ཞལ་གདམས་�ང་བན་དེ་�་ཚང་མ་
དངོས་གནས་ཡོང་�་ཡིན་པའི་མངོན་གས་གསལ་པོ་ཐོན་འགོ་�གས་སོང་། ངོས་རང་གི་སེམས་ལ་ཡི་
�ག་ེས་�ང་། ིའི་་ངས་ལ་ངའི་མི་�འི་་ོ་ཚང་མ་འཆར་ཅན་ས་ཏེ་ཁ་འདོན་དང་། ོམ་�བ།
ཡོངས་འ�ན་མ་པའི་་མ�ན་ནས་ཟབ་ཆོས་�ས་ཏེ་ོབ་གཉེར་ལ་�ར་བོན་བཅས་ས་པ་ཡིན། གཞན་
ཡང་ཆོས་ི་�ས་ཆེན་དང་ེན་འེལ་ི་མཛད་ོ་ཚང་མར་�གས་ཤིང་། �ས་ནས་�ས་�་ཆོས་�་བ་དང་
བཤད་པ་གཉིས་ཀ་ས་ཡོད། བས་རེ་རང་གི་འགན་དབང་དང་བ�ན་ཏེ་འ�ལ་བ�ད་ེད་བས་་ས་
ནས་ི་ལོགས་�་བོད་དེ་དགོན་པ་་�གས་མཇལ་བར་ིན་པ་ཡིན། ་བོར་དེའི་ཁོངས་ཤིག་ནི་་སའི་
ང་ོགས་ཉིན་ལམ་ཁ་ཤས་ི་སར་ཡོད་པ་་མའི་ལ་ཚབ་ི་གདན་ས་་ེང་དགོན་པ་དེ་རེད། ངོས་
དེར་མ་ཐོན་གོང་ི་ལ་ལ་བོད་མཁན་བོད་མི་ཞིག་གིས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་འོར་�ང་། ་སའི་གནས་�ལ་
འཇིགས་ང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ངས་དོགས་ཟོན་ས་ཏེ་་ེང་ལ་མ་ཐོན་བར་�་ཡི་གེ་དེ་མ་
བོགས་པར་རང་དང་མཉམ་�་ཉར་ཏེ། མཚན་�ས་རང་གི་ས་ི་འོག་�་ས་པ་ཡིན། ་དཔོན་�་དང་
མཉམ་�་ལས་ཀ་ེད་དགོས་པ་དང་། ཁོང་�ས་བོད་ནང་གནོད་ོན་བཏོང་བཞིན་པ་དེ་�་བ་བར་ཡོང་
ཆེད་འར་བོན་ེད་བཞིན་པ་ཚང་མ་མཚམས་བཞག་ེ་�ོང་ེར་ང་རིང་སར་ིན་པར་བེན་ངོས་རང་
ོ་བདེ་པོ་ཆགས་�ང་། ངས་གང་�བ་�བ་ི་མངོན་�ང་དང་། གཞན་པས་ངོ་མི་ཤེས་པ་ས་ཏེ་བོར་
འ�ལ་ེད་�ས་ས་གནས་སོ་སོར་བོད་མི་ོང་ག་མང་པོ་�ག་འད་དང་། ཁོང་�འི་གནས་�ལ་ཉན་ཞིབ་
ས་པ་ཡིན། ར་ེང་དགོན་པས་ཐག་ཉེ་སར་ངས་�གས་ི་ཞིག་དང་མཉམ་�་ད་ཆ་བཤད་�ས།ཁོང་གིས་
ེད་རང་�་ཡིན་ཟེར་ིས་�ང་། ཁོང་གགས་པོ་རིང་བ། ོབས་ཆེ་བ།གཡག་གི་�་འ་བའི་་ཟིང་ཟིང་
ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག།ང་༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་�་ཞིག་ཡིན་ལབ་ེས་ཁོང་ལ་ད་ཆ་བཤད་དེ་�ོང་
གསེབ་དེར་ཁོང་གི་མི་�་ེལ་ངས་དང་། མ་འོངས་པའི་བདེ་�ག་གི་ོར་གང་བཤད་ཉན་པ་ཡིན། ཁོང་
གིས་་དམར་ི་ོར་དེ་ཙམ་མི་ཤེས་པ་དང་། ་སར་ཡང་འ�ོ་ོང་མི་འ�ག། ཁོང་རང་གི་ནང་མིའི་འ�་
ཐབས་ལ་ཞིང་ལས་ི་ེལ་འ�བ་ཡོད་པ་དང་། ཞིང་ས་ོན་འབོར་�ང་བ།མེགས་གས་ཏེ་ངལ་ོལ་ེད་



དགོས་པའི་དབང་གིས་�ོང་ེར་ཁག་དང་། གཡས་གཡོན་གང་སར་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ལ་དོ་ང་ེད་
ཁོམ་�ང་མི་འ�ག། ཁོང་རང་དངོས་གནས་ེམས་�ང་ཞིག་ཡིན་པས་མ་ཚད།ཆོས་ལ་དད་མོས་བན་པོ་
དང་། ཐག་རིང་གི་�ང་ག་དེ་�ར་སངས་ས་ི་ཆོས་དར་ས་�ང་ཡོད་པར་ངོས་རང་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་
པོ་�ང་། བོད་ས་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ཞིང་པ་དེ་�་དང་འ་བར་ཁོང་གིས་ང་འ�ང་ཁམས་དང་རང་བཞིན་
ཁོར་ག་བཅས་དང་མཉམ་གནས་ས་འ�ག། འོན་ང་རང་གི་ཉེ་ོར་ལས་བལ་བའི་གནས་�ལ་ལ་དོ་
ང་དེ་ཙམ་�ང་མེད་པ་རེད། ལ་དེའི་ག�ང་ཞབས་ཁག་གིས་ལ་མིར་ོང་ངས་ི་ཐོག་ནས་ེད་རང་
ཉམས་ོང་ག་འ་�ང་ཞེས་ཁོང་ལ་འི་�ས་ག�ང་ཞབས་ཁ་ཤས་ི་དབང་ཤེད་ས་ན་ཡང་། མང་ཆེ་བས་
ོང་ངས་ང་པོ་ས་ི་འ�ག་ཅེས་བཤད་�ང་། ད་ཆ་དེ་�ར་བེན་ནས་རང་སེམས་ལ་དགའ་ང་ཆེན་
པོ་ཤར་བས་མ་ཚད། དེ་�འི་ནང་དོན་ི་གནས་�གས་ང་ཤེས་ོགས་�བ་པ་ས་པ་ཡིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་
མི་དེ་ལ་ོབ་ོང་་བ་མེད་བཞིན་�་ཁོང་རང་ཆོག་ཤེས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ིད་པོ་ཡོང་ེན་ི་�་ནོར་ན་
�་ཙམ་ཡང་མེད་བཞིན་�་ཁོང་རང་གི་�་བ�ད་དང་དེ་�འི་བ�ད་འ�ན་ཚང་མའི་གནས་�ལ་ཡང་ཐེ་�མ་
མེད་པར་ཁོང་རང་ལ་གང་ཡོང་དེ་འ་རང་ཡོང་�་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་་བདེར་གནས་ི་ཡོད་�ད་རེད། དེ་
དང་�ས་མ�ངས་པའི་བས་འདིར་བོད་མིའི་འཇིག་ེན་་ངས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་འེལ་
མ�ད་མེད་པ་ཡིན་པ་དང་། བོད་ལ་་དམར་ི་ལས་ངས་ནས་ཕན་འས་གང་ཞིག་ཡོང་མིན་ལ་མ་ོས་
པར་བོད་མིས་མོས་འདེབས་ོན་ས་ར་ཞི་བདེ་�ན་ོང་དང་། གཅིག་�ར་གནས་ཐབས་མེད་པ་དེའི་ོར་
ངས་ཧ་ཉིད་ོགས་�ང་། མཐའ་མ་�གས་ི་དེ་དང་ང་གཉིས་ཁ་ེས་ཏེ་འ�ོ་བས་�ོགས་པོ་ཡག་ཤོས་
ར་ཆགས་ཡོད། འདིར་ལོ་�ས་�་མ�ད་ནས་བཤད་ན། ཉིན་ེས་མའི་ང་�འི་འ�ལ་ལམ་ཁེལ་བའི་�ོང་
གསེབ་པ་�ས་ཆོས་བཤད་དང་། མཇལ་ཁ་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ར། བ�གས་ི་ཞིག་�་ིག་ས་པ་དང་།
ལ་མི་ོང་ག་མང་པོ་འོར་ཏེ་ཐོག་མར་མཛད་ོ་ཚང་མ་ཡག་པོ་�ང་སོང་། དེ་ེས་ས་དེར་འ�མས་པའི་
མི་�གས་ལ་་�ས་ངས་ཁ་ས་�ག་འད་ས་པའི་མི་དེ་�ལ་ི་མཐའ་ལ་ལངས་བད་པ་མཐོང་�ང་ཁོང་
གི་གདོང་ལ་ཡི་�ག་མགོ་འཐོམ་ི་མ་པ་གསལ་པོ་འ�ག། ཁོས་མིག་གིས་གང་མཐོང་བ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་
མ་�བ་པ་རེད། ཁོང་ལ་འ�མ་ཙམ་ས་ན་ཡང་�ར་མིག་�ར་རེར་་གི་འ�ག། ངས་ཁོང་ལ་ང་�་ཡིན་ང་
མོ་མ་བཤད་པར་མགོ་བོར་བཏང་བ་དེ་ལ་ོ་ཕམ་�ང་། ང་་ེང་དགོན་པར་འོར་�ས་དེའི་་ེན་ཤིན་�་
་ཆེན་དེ་མཇལ་བར་ིན་པ་ཡིན། བས་དེར་�་མཚན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པར་རང་སེམས་ལ་
དག་ང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ེས་�ང་། དེ་ནི་(དམ་པའི་)གནས་དེ་དང་རང་ཉིད་བར་འེལ་�ང་ཡོད་པའི་
ཉམས་ང་�ས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་�ང་།�ས་དེ་ནས་་ེང་ལ་རི་ོད་ཅིག་བབ་ེ་རང་གི་མི་�་ག་མ་ེལ་
འདོད་ཡང་ཡང་ཤར་�ང་། ༡༩༥༦ལོའི་དར་ཀར་ཡོང་ེན་ངན་པ་ཞིག་�ང་བར་བེན་རང་ལ་ར་ཡོང་མ་
ོང་བའི་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་། བོད་ལ་རང་དབང་གི་དོན་�་ོལ་འ�གས་ེད་མཁན་ཨ་མདོ་དང་།



ཁམས་པ་�་ལ་ལམ་འ�ོ་ཆེན་པོ་�ང་འ�ག། ི་་་བ་��་པའི་ནང་་དམར་ིས་གསར་བ་ག�ང་
ལམ་དང་། ཟམ་པ་གཏོར་བཤིགས་གཏོང་�བ་པ་�ས་པའི་ེན་ིས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་མིར་ད�ང་ོན་
བཞི་ི་ཙམ་གསར་འ�གས་ས་པ་རེད། དེ་ནི་ངས་ཞེད་ང་གང་ས་དེ་རང་�ང་སོང་། བོད་དམག་�ས་
འགོག་ོལ་དེ་ལ་ལམ་འ�ོ་ག་འ་ཞིག་�ང་ཡོད་�ང་། མཐའ་མ་་དམར་ིས་མི་འབོར་ཆེ་བའི་ད�ང་
དམག་དང་གཏོར་�ས་ཆེ་བའི་འ�ལ་མ�ན་བེད་ོད་དང་འེལ་ོལ་འ�ང་དེ་ག་གནོད་་�་ངེས་པ་རེད།
དེ་འེལ་ཁམས་ལ་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་ལ་་དམར་ིས་གནས་�འི་ཐོག་ནས་འབར་མདེལ་གགས་
ཡོད་པའི་ོར་ངས་ོན་དཔག་ེད་མ་�བ་པའི་གནས་�ལ་ཞིག་རེད། དེའི་ོར་ངས་གོ་�ས་འ�ོ་བ་མི་ཞིག་
གིས་གཞན་པ་ལ་དེ་འའི་ིང་ེ་མེད་པའི་་ོད་དེ་འ་ེད་�བ་ི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་ཁག་པོ་
ཆགས་ེན་ངོས་�ས་པ་ཡིན། འབར་མདེལ་གགས་པའི་ེས་ལ་འགོག་ོལ་ེད་མཁན་�འི་བཟའ་་
དང་�་�ག་�ར་་དམར་�ས་ཡ་ང་ིང་ེ་མེད་པའི་ཉེས་བང་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ་བ་དང་
ཨ་ནེ་�ར་ཡང་སེམས་འ�གས་ཡི་�ག་བེད་པའི་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པས་མ་ཚད། འ�ན་བང་ས་
པའི་ཆོས་པ་ཕོ་མོ་ཉམ་ཐག་དེ་�ར་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འིག་ོད་ེད་བ�ག་ེ་
ཚངས་ོད་ཉམས་ེན་བཟོས་པ་དང་། མི་ཡང་བསད་བ�ག་པ་རེད། ངས་དེ་�འི་ོར་ག་རེ་ེད་དགོས་ི་
ཡོད་མ་ཤེས་ང་།



.

ཐབས་ཤེས་ཤིག་མ་ས་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། དམག་དཔོན་ང་གོ་ཧ་ལ་འལ་�་�ག་འད་་དགོས་
པའི་ལན་བཏང་བ་ཡིན།ངས་ག�་འ�ན་མའོ་ལ་གནས་�ལ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་ང་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་བཤད་
དེ། ་དམར་�ས་ག�ག་�བ་ི་ོད་པ་དེ་འ་ེད་�ས་བོད་མིས་ཁོང་�ར་ཡིད་ཆེས་�བ་ཐབས་ག་འ་ཡོད་
དམ། ཡིག་ལན་གནང་དགོས་ཞེས་བཀོད་པ་ཡིན།ཡང་ཡི་གེ་དེའི་ནང་ེད་རང་�ས་བསད་གཏོང་དེ་འ་
གནང་བ་དེ་ནོར་འ�ལ་རེད་ཅེས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད། དེ་ལ་བེན་ནས་ང་�་ཁ་ོད་ེད་པའི་འགོ་�གས་
སོང་།ངས་ོན་བོད་ས་པ་དེ་མེས་ལ་ལ་དམའ་འབེབ་རེད།་ག�ང་གིས་བོད་མི་�ར་མགོན་བས་
དང་རོགས་རམ་གཅིག་�་ེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་ང་གིས་བཤད་�ང་། ཁོང་གིས་�ན་མ�ད་དེ་ེད་རང་གི་
ལ་མི་ཤས་ིས་བཅོས་བ�ར་དགོས་འདོང་མ་ས་ན། དེ་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི་མང་�གས་ལ་ཁེ་
ཕན་ོད་�་དང་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་ེད་ོལ་བཀག་ོམ་ེད་པའི་ཆེད་�་ཡིན་པར་བེན་ིམས་ཐོག་ནས་
ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་པ་ཁོང་�ས་ཤེས་དགོས་ི་རེད་ཟེར་བའི་ཁོང་གི་�་མཚན་དེ་ོན་པའི་ད་ཆ་རེད།
ཁོང་ལ་ངས་ེད་རང་གི་བཤད་པའི་�་མཚན་དེ་ཉེས་མེད་ི་ཕོ་མོ་མང་པོ་བང་གསོད་ས་པ་དེ་ང་བདེན་
ི་་བར་འ�ོ་ཐབས་མེད་པས་མ་ཚད། གནམ་�འི་ཐོག་ནས་འབར་མདེལ་གགས་པ་དེ་�་ནི་དེ་བས་ང་
ང་བདེན་ལ་འ�ོ་ིད་ི་མ་རེད་ལབ་པ་ཡིན། ངས་གང་བཤད་དེ་�་དོན་མེད་ི་དཀའ་ངལ་རང་རེད།
དམག་དཔོན་དེས་ད་�ང་རང་ཤེད་ཆེན་པོའི་་�གས་ེད་ི་འ�ག། ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་གིས་གཤམ་
འོག་གི་དམག་དཔོན་དེས་ཁོང་རང་གི་བཀའ་ལ་བི་མེད་ས་པ་ཡོད་པ་དེ་མེན་�བ་པའི་རེ་བ་ས་པ་ཡིན།
ཁོང་ལ་ལམ་སེང་�་ཡིག་ཅིག་བཏང་བ་ཡིན། དེའི་འོར་ལན་མ་�ང་། ཡང་་ག�ང་གི་འིན་བེལ་བ་
བ�ད་ཡི་གེ་གཞན་པ་ཞིག་�ལ་བ་དང་�ས་མཉམ་ལ་�ན་�གས་དབང་ལ་བ�ད་ཡི་གེ་ག�མ་པ་དེ་མའོ་
ལ་ཐད་ཀར་འ�ལ་�་མངགས་པ་ཡིན་ང་། དེ་ལ་ཡང་ལན་བཏང་མི་འ�ག། བ�ན་ག་མང་པོའི་ེས་ལ་
ཡང་པེ་ཅིང་ནས་ལན་མ་བཏང་བར་བེན་་དམར་ི་འགོ་འིད་�འི་ན་ོང་ོར་རང་སེམས་ལ་ཐོག་
མར་དོགས་པ་དང་།དངངས་ག་ེས་�ང་། ངས་་ནག་ལ་་བོར་ས་པའི་ེས་ལ་མཐོང་ང་ངན་པ་
མང་པོ་�ང་ན་ཡང་། ་དམར་ི་ོར་ངའི་གཞི་འི་ན་ོང་ནི་ོ་མོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ིང་པོ་མེད་པ་
ཤ་ག་ཡིན་པ་དེ་ངས་གསལ་ོགས་�བ་པའི་འགོ་�གས་སོང་། བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་ན་�གས་
ོ་འེད་ི་བས་�ན་�གས་དབང་ལ་་སར་འོར་ཏེ་ཁོང་ཡང་བར་�ག་�ས་ང་དགའ་པོ་�ང་། ཁོང་
ནི་་ནག་གི་དམར་�གས་ལ་ཡིད་ཆེས་བན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ི་་བཞི་པའི་�ས་ཆེན་ི་ེས་ཁོང་
གིས་་དཔོན་གནད་ཆེ་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་པོར་་སའི་གཡས་གཡོན་ོང་གཞིས་ཁག་ལ་་བོར་ས་
སོང་། �ར་ལོག་ེས་ཁོང་གིས་དགོད་ོ་པོའི་གནས་�ལ་ཞིག་བཤད་�ང་། ་དཔོན་ཞིག་གིས་ཐག་རིང་



ནས་ཡོང་བའི་ཞིང་པ་ཞིག་ལ་བོད་ི་ག�ང་འ�ན་གསར་པའི་ོར་བསམ་འཆར་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་ིས་པ་དང་།
མི་དེས་དོན་ཚན་གཅིག་མ་གཏོགས་ང་ིད་པོ་ཡོད།དེ་ནི་ལ་གསར་པ་དེ་རེད་ཟེར་སོང་། ལ་གསར་པ་དེ་
ག་རེད་ཅེས་ིས་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ནི་བོག་པ་བ་པའི་ལ་དེ་རེད། ་དཔོན་�་ཕེབས་རེས་བཞིན་ང་�་
ཚང་མ་ཡོང་ེ་བོག་པ་ག་དགོས་ི་འ�ག་ཟེར་སོང་ཞེས་བཤད་�ང་�ན་�གས་དབང་ལ་ལ་མའོ་�་
�ང་གིས་ོས་ཁེལ་པོ་�ན་བིང་ས་པ་དེ་དེ་ཙམ་ི་བར་བོད་ལ་རེ་བ་འ�ག་བསམ་པ་�ན་�་ཡོང་གི་ཡོད།
ཁོང་ཡང་བར་པེ་ཅིང་ལ་ལོག་ེས་ངས་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་ལ་བཏང་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་�ན་དབང་ལ་
མངའ་ལ་ི་དམར་པོའི་�གས་པའི་�ང་ཆེའི་མཚན་གནས་�ལ་ཏེ་་སར་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་
བཀོད་ཡོད་པར། ཐོག་མར་གཞི་་ཆ་ནས་འ�ིག་བཟོ་ཐོན་ཡང་། ལན་འོར་བར་ན་རིང་འགོར་སོང་།
༡༩༥༧ལོ་ོགས་བས་�ན་�གས་དབང་ལ་བོད་ལ་ཡང་བར་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁོང་མི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་
ཞིག་རེད་ཅེས་་དཔོན་ཞིག་གིས་བཤད་པ་དེ་ཐོས་པ་དང་ངོས་རང་ལ་ཡ་མཚན་ེས་�ང་། ག�་འ�ན་མའོ་
�་�ང་གིས་ཁོང་ལ་ཆ་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་བ་དེ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད།་དཔོན་དེས་གནད་བོལ་ས་ཏེ་�་
མཚན་མང་པོ་ཡོད་ང་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་�ན་དབང་གིས་་སར་མ་ིན་གོང་ཁམས་ལ་ལ་བོད་མིའི་དམར་
པོའི་�གས་པ་ཞིག་བ�གས་པ་དང་། དེའི་ནང་་རིགས་�་མ་བ�ག་པ་རེད། ིམས་འགལ་ི་་བ་དེ་ལ་
བེན་ནས་ཁོང་གི་གོ་ས་དམའ་�་བཏང་བ་དང་། བོད་ལ་ིན་མ་ཆོག་པ་བཟོས་�ལ་བཤད་�ང་། གནས་
�ལ་དེ་ལ་བེན་ནས་རང་གི་སེམས་ོ་པོ་�ང་པའི་ཐོག་དེའི་ི་ལོ་ངའི་�ོགས་པོ་ིང་པ་དེས་གོ་གནས་ིར་
འཐེན་ས་ཏེ་བཟང་བ�ན་ལ་བ�ག་�ལ་ཐོས་�ས་རང་ལ་ར་ལས་སེམས་�ག་ཆེ་བ་ེས་�ང་། མཐའ་མ་
༡༩༧༠ཐམ་པའི་དིལ་ཙམ་ི་བར་ཁོང་བ�ན་ཁང་ལ་བ�ག་པས་མ་ཚད་མི་�ལ་ནས་ིར་འ�ད་ས་
འ�ག། ཁོང་སེམས་ད་མེད་དང་མོས་བོན་ཆེ་བའི་དམར་པོའི་�གས་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་�ས་བས་ང་
མཐོང་�བ་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གི་གནས་�ལ་(ངན་པ་)དེ་�ར་བེན་ནས་ངས་གསལ་ཤེས་འདི་འ་ཞིག་
ེད་�བ་�ང་། ་དམར་ི་འགོ་འིད་དེ་�་འཛམ་ིང་གི་བདེ་ཐབས་ེལ་བ་མ་ཁ་སེའི་འདོད་ོལ་དེའི་
ེས་འངས་དངོས་གནས་མིན་པ་དང་། དོན་ལ་ཁོང་གི་་རིགས་ི་ལ་གཅེས་ལམ་ོལ་རང་ལ་མོས་
བོན་ཆེན་པོ་ེད་མཁན་ཤ་ག་རེད་འ�ག། ་རིགས་ི་ཁེངས་ེག་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞིན་�་དམར་པོའི་ལམ་
ོལ་འ�ན་མཁན་ཡིན་ལ་ེད་མཁན་ི་མི་ོ་�ང་ཡ་མེད་མང་པོ་མཉམ་འ�མས་ས་པ་ཤ་ག་རེད།
�ན་�གས་དབང་ལ་ནི་ད་འང་འ�་བ�གས་ཡོད་�ད་འ�ག། ད་མཚམས་ད�ང་ལོ་བ�ེས་པོ་ཡིན་
�ང་། ་�་མ་ོགས་གོང་ར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་མཇལ་འདོད་ཡོད། ངའི་�ོགས་པོ་ིང་པ་དང་། དམར་
པོའི་ེས་འངས་ི་བོད་པ་ཉམས་ོང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་�ན་བིང་མོས་པ་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། ད་འི་
འགོ་འིད་�ས་དེའི་ོར་ཤེས་ི་ཡོད་�ས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ང་�་ཡང་བར་�ག་འད་ཡོང་པའི་རེ་བ་ད་
འང་ཡོད། ༡༩༥༦ལོའི་ད�ིད་ཀ་དགའ་བ�་འོས་པའི་་མ�ོན་ཞིག་ཕེབས་པ་དེ་ནི་འས་ོངས་ི་ལ་



ིར་མངའ་གསོལ་�་�འི་ལ་ས་རེད། བོད་ི་�ོ་མོ་དང་ཐག་ཉེ་བོར་ཡོད་པའི་ལ་ན་དེ་་གར་ས་
མཚམས་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་མཇལ་ོ་བོ་དང་་གགས་རིང་བ། ཞི་འཇམ།ོད་པོ། ིངས་པོ་ཡིན་པ་
དང་ན་ཅོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག། ཁོང་་གར་ང་�བ་ཆོས་�གས་ི་ག�་འ�ན་ཡིན་པའི་ག་ིས་
ཤིག་ངོས་རང་ལ་གནང་�ང་དེའི་ནང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གསར་གནས་འཁོད་འ�ག། ་གར་ཉེ་འཁོར་ལ་
�་ཁག་ལ་བ་པའི་ཆོས་�གས་དེས་སངས་ས་བཅོམ་ན་འདས་་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་
༢༥༠༠འཁོར་བའི་�ས་ཆེན་�ང་བི་གནས་སར་ང་ཡོང་དགོས་ཞེས་མ�ོན་བ་གནང་�ང་། དེ་འལ་རང་
ལ་ཧ་ཅང་གི་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ེས། �་མཚན་ནི་བོད་མི་�ས་་གར་འཕགས་པའི་ལ་ཞེས་ེས་བའི་
དམ་པའི་ཞིང་ཡིན་པར་མོས་�ས་ེད་པ་དེ་རེད། རང་གི་མི་�འི་�ས་བས་ཚང་མའི་རིང་་གར་ལ་གནས་
ོར་�་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ས་པ་ཡིན།དེས་མ་ཚད་ོགས་འ�ལ་དེའི་རིང་པི་ཏ་ནེ་�་དང་།གཞན་�ཾ��ིའི་
ེས་འངས་ད�་འིད་�་ཡང་མཇལ་བའི་གོ་བས་ཐོབ་�བ་པ་འ�ག། ་གར་ནང་མི་མང་དབང་ོལ་དེ་
ངེས་བན་�གས་ཡོད་མེད་ལ་་ཞིབ་ེད་ཆེད་་གར་ག�ང་ཐད་ཀར་འེལ་བ་�་�འི་འབད་བོན་ོད་
མེད་ས་པ་ཡིན། དེ་འ་ཡིན་�ང་་དམར་ག�ང་གིས་ང་འ�ོ་འ�ག་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
ངས་ཐབས་བོན་་དགོས་�ང་། ངས་ཡི་གེ་དམག་དཔོན་ཕན་མིང་ལ་བན་�་ས།བས་མ་ལེགས་པ་
ཞིག་ལ་ཕན་མིང་ཟེར་བ་དེ་་དཔོན་གཞན་ལས་ང་དགའ་མོས་མི་ེད་པ་ཞིག་རེད།ཁོང་གིས་བ�ན་མཁས་
དང་བཅས་ངོ་འད་ས་པ་དང་། ངས་ཁོང་རང་འད་དགོས་པའི་�་མཚན་བཤད་�ས། ཁོང་གིས་ཁ་
བསངས་པོའི་ལན་མ་བབ་པར་ེད་རང་་གར་ལ་ཕེབས་�་དེ་དགོངས་ོགས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་རེད། ་
གར་ནང་ལོག་ོད་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའི་�ང་པ་ཞིག་རེད། དེས་མ་ཚད་བོད་རང་ོང་ོངས་
�་ིག་ཁང་ལ་ཡང་ལས་ེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ེན་ིས་ེད་རང་ལ་དགོངས་པ་ཐོབ་�ར་ཐེ་�མ་ཡོད།
གདན་�་དེ་ཆོས་�གས་ཤིག་གིས་བཏང་བ་མ་གཏོགས། ་གར་ག�ང་གིས་མིན་བས་དེའི་ོར་ེད་རང་
�གས་ལ་མ་གནང་། དེ་ལ་ཁས་ལེན་གནང་དགོས་ི་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ངོས་རང་ལ་སེམས་འ�གས་
ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ངས་ཆོས་ོགས་ི་འགན་འར་ེད་ོགས་ལ་་དམར་འགོ་འིད་�ས་བཀག་ོམ་་
ིས་ཡོད་པའི་གས་གསལ་པོ་ཐོན་སོང་། དེ་ེས་་བ་ཁ་ཤས་ི་རིང་སངས་ས་ང་འདས་ི་�ས་ཆེན་
ོར་གང་ཡང་གོ་ཐོས་མ་�ང་། དེ་ནས་ི་་བ�་པའི་དིལ་ལ་དམག་དཔོན་ཕན་མིང་གིས་་གར་ལ་མི་་
ཁག་ཅིག་གཏོང་�་ཡིན་པས་ེད་རང་གིས་དེའི་འགོ་འིད་མོས་འདེབས་གནས་ེ་མིང་ོད་རོགས་ཟེར་
འལ་ངས་ི་ང་རིན་པོ་ཆེ་ད�་འིད་ལ་གཏོང་གི་ཡིན། ེད་རང་གིས་འོལ་ཆ་ཐག་གཅོད་གནང་འལ་
ཁོང་�་ཐོན་ཆོག་ཡོད་�ལ་བཤད་དེ་བ�ན་ག་གཉིས་ོགས་པ་དང་ལས་དོན་དེའི་ོར་བསམ་ོ་གཏོང་�་
མཚམས་བཞག་པའི་བས་དེར་ོ་�ར་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་་པེ་ཅིང་ནས་ིར་ལོག་འལ་ང་�ག་འལ་
ཡོང་ེ། ེད་རང་་གར་ལ་ཕེབས་ན་འ�ིག་�་ཡིན་པའི་ོར་་ག�ང་ད�་�ས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་།



ཡིན་ནང་བས་གཟབ་པོ་གནང་དགོས་ཞེས་ལ་བ་བཏང་�ང་། ཁོང་གི་ད་ཆ་དེ་གོ་�ས་ངས་ཡིད་ཆེས་
ེད་ཁག་པོ་ཆགས་པ་དེ་ཀར་ཁོང་གིས་ཉེན་ཁའི་བལ་བ་བཏང་ེ་་གར་ནང་ལོག་ོད་པ་དང་སོ་པ་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད། ེད་རང་གིས་ཁོང་�་དང་འེལ་བ་ག་འ་ཞིག་གནང་ན་ཧ་རི་དང་། པོ་ལཻ་་ག་རེ་�ང་བ་
དེ་བོད་ལའང་ཡཽང་གི་རེད། ཉེན་ཁ་དེའི་ོར་ེད་རང་གིས་ཧ་ཉིད་ོགས་པ་གནང་དགོས་ཟེར་བའི་གནས་
�ལ་ཡོང་ེན་�ང་པ་དེ་གཉིས་ིས་ངོ་ལོག་བབ་ེན་་�་�ས་ཡ་ལན་(ལ་ག་གནོན་ས་པ་)དེའི་
ོར་རེད། ཁོང་གིས་ད་ཆ་བཤད་ཚར་པ་དང་ངས་སེམས་ི་གཏིང་ནས་དགའ་ོ་ེས་པ་དེ་གསལ་པོ་མ་
བན་པར་དེའི་ཚབ་ལ་རང་ལ་ོ་གཡེང་ཡོད་པའི་མ་འར་བན་དགོས་�འི་ངེས་ཤེས་སེམས་འཇགས་
ེད་ིན་་དཔོན་ང་ལ་ད་ཆ་བཤད་དེ། གནས་གསར་དེའི་ོར་ངོས་རང་ལ་ཡ་མཚན་ེས་�ང་། ་
གར་ནང་བཙན་ལ་ལོག་ོད་ལ་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ོར་དངོས་གནས་ོ་མི་བདེ་བ་ཡོང་གི་འ�ག་ལབ་
པ་དང་ང་ོ་བཟོད་བདེ་པོ་ཆགས་ཏེ་དགའ་�ར་ི་གདངས་ཡོད་པའི་ད་ཆ་ཤོད་ིན་ེད་རང་�གས་ལ་
ཆེན་པོ་མ་གནང་།



.

གལ་ིད་དཀའ་ངལ་ག་འ་ཞིག་�ང་�ང་(་གར་ལ་ཡོད་པའི་ང་�འི་ག�ང་ཚབ་མི་ས་ེད་རང་ལ་
རོགས་རམ་�་གི་རེད་ཟེར་�ས་ང་�འི་མཇལ་འད་དེ་ཚར་སོང་། ཁོང་གིས་ཡར་ལངས་འཆར་ཅན་�ས་
འ�ད་�ས་ཏེ་ལོག་ཚར་བ་དང་། ངོས་དགའ་ོའི་འ�མ་མདངས་ས་བཞིན་པའི་ངང་�གས་ིན་ནས་རང་
གི་་བཅར་�ར་གསར་གནས་དེ་བཤད་པ་ཡིན། ང་་གར་ལ་ཐོན་�འི་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ི་གོང་་དམར་ི་
འགོ་འིད་�ས་ོ་�ར་ིད་�ས་དེ་བ�ར་པའི་ོར་ཉམས་ང་འོང་པའི་གནས་�ལ་ཞིག་གོ་ཐོས་�ང་། དེ་
དང་འེལ་བའི་ནང་གནས་ིན་ཐོན་�ང་ངས་ནི།་སར་བཅས་བ�གས་་གར་ི་དོན་གཅོད་མི་ས་ང་
་གར་�་འ�ོ་གི་ཡོད་མེད་ི་ོར་ང་�འི་ག�ང་ཞབས་�ར་ད་ཆ་འདི་�ས་ཕེབས་�བ་ི་མི་འ�ག་ཅེས་
ལན་བབ་པ་དང་། ་གར་ི་མི་ས་ཁོང་�འི་ག�ང་ལ་ན་ོན་�ས་པར་བེན་ིད་ོན་ནེ་�ས་ེར་ི་
ཐོག་ནས་ངའི་ཆེད་�་་དམར་ི་འགོ་འིད་�་དང་མཉམ་�་ཐད་ཀར་བར་མོལ་གནང་ཡོད་འ�ག་ང་། ད་
�ང་་དཔོན་�ས་ང་་གར་ལ་འ�ོ་འ�ག་འདོད་མ་ས་པ་རེད། (ང་་གར་ལ་འ�ོ་�་དཔོན་�ས་ཐག་
བཅད་པའི་)གནས་�ལ་གསར་པ་དེ་�ང་ངས་ི་ོར་དམག་དཔོན་ང་པེ་ནས་་སར་ིར་ལོག་ེས་གོ་
ཐོས་�ང་འ�ག། དེ་ནི་ིད་ོ་ནེ་�ས་(�་ལའི་་མ་་གར་ལ་ནང་པའི་�ས་ཆེན་དེར་མ་བཏང་ན་)་དཀར་
ནག་གི་མ�ན་འེལ་ཐོག་གནོད་ོན་ཡོང་�་ངེས་བན་ཡིན་�ལ་ི་བིག་ར་བལ་བར་བེན་་དཔོན་
�ས་ིད་�ང་མ་བ�ར་ཐབས་མེད་�ང་བ་དེ་རེད། མཐའ་མ་༡༩༥༦་༡༡ོགས་ཁར་ངོས་་ས་ནས་་
གར་ལ་ཐོན་འ�ོ་�ས་་སར་་དཔོན་འ་མིན་འགའ་ཤས་ིས་ངའི་་ོད་གང་ཅིའི་ཐོག་ག་པར་བཀོད་
�ས་ེད་བཞིན་པ་དེ་�་མེད་པར་རང་འདོད་ར་འ�ོ་ོད་ཆོག་པའི་གོ་བས་འདི་འ་ཐོབ་པར་བེན་རང་
སེམས་ལ་དགའ་�ར་ཚད་མེད་�ང་། ངའི་ར་འཁོར་ེ་ཚན་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན་པ་དང་། ་དམར་ིས་
བོད་ནང་ལ་ང་དང་ོ།ཤར་དང་�བ་བར་བོད་དང་་ནག་བར་འཁོར་ལམ་བཟོས་པའི་ིན་ལས་ང་�་་
ས་ནས་་གར་ི་ས་མཚམས་དང་ཉེ་བ་འས་ོངས་བར་ཧ་ལམ་འ�ལ་བ�ད་ཡོངས་ོགས་འ�ལ་
འཁོར་ཐོག་ེད་�བ་�ང་། དེའི་གོང་ང་�ས་གཞིས་ཀ་ེར་�གས་བབས་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ན་ཕེབས་
དང་བཅས་བོད་ི་ས་མཚམས་་ཐོད་ལའི་གོང་གི་�་འབི་ཐང་ལ་འོར་�ང་། �ོང་དེར་འ�ལ་འཁོར་བཞག་
ེ་་ཞོན་ནས་ིན་པ་ཡིན། ་ས་ནས་ང་�་དང་མཉམ་�་ཕེབས་པ་་དཔོན་ིན་མིང་ཡིའི་ལ་ག་ལེ་བ�གས་
ཞེས་�ས་པ་ཡིན། ང་ི་ལ་ལ་འ�ོ་�ར་ཁོང་རང་�གས་ོ་པོ་�ང་བ་མངོན་ི་འ�ག། ི་ལ་ལ་བཙན་
ལ་རིང་�གས་པ་དང་། སོ་པ། ངན་ལན་འཇལ་མཁན། དམར་པོ་འདོད་�ལ་ར་ི་གནོད་ེད་གདོན་
བགེགས་ཚང་མས་ངོས་ལ་ོག་ོན་གཏོང་�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་ཁོང་གིས་ཡིད་ཆེས་བན་པོ་གནང་གི་
འ�ག། ་སར་དམག་དཔོན་ང་གིས་ངོས་ལ་བལ་བ་བཏང་བ་དང་འ་བ་ཞིག་གནང་ེ། ེད་རང་



མཛད་ོགས་བན་པོ་ངེས་པར་གནང་དགོས། ི་ལ་ི་ལོག་ོད་པ་�ར་�ག་འད་ཡོང་བས་བོད་ལ་
བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་བ་ནས་བང་ཡར་ཐོན་ཆེན་པོ་�ང་བའི་གནད་བོལ་ངེས་པར་གནང་དགོས། ཁོང་
�ས་ེད་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་ས་ན་ཁོང་�་བོད་ལ་་བོར་ེད་པར་ཡོང་�བ་ི་རེད་ག�ངས་�ས། ངས་
དེ་�འི་ཐོག་ལ་འར་བོན་གང་ལེགས་ེད་ི་ཡིན་ལབ་ེ། རང་གི་་ཞོན་ནས་འ�ལ་བ�ད་ི་འགོ་
འ�གས། ན་�ན་འཐིབ་པའི་རི་ལམ་བ�ད་བོད་པ་ཡིན། ་ཐོད་ལའི་བཙས་ང་ལ་�ས་གཞི་་�གས་
ཡོད་པའི་དར་ོག་བ�གས་འ�ག། བོད་པའི་�གས་ོལ་ར་ང་�་རེ་རེས་ོ་རེ་ོ་�ང་ང་ལ་གག་པ་
དང་མཉམ་�་ད་�གས་ཆེན་པོས་་ལ་པོ་ཞེས་པའི་འདོད་གསོལ་ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ང་�་འས་ོངས་
ི་ལ་ེར་ཐོན་པའི་གོང་དེ་རེད། ་ཐོད་ལའི་བ་ལ་་གར་དང་འས་ོངས་ི་ག�ང་ཞབས་�ས་ངོས་
ལ་དགའ་བ�འི་ེ་ལེན་གནང་བ་དང་དམག་མིའི་རོལ་ཆའི་ེ་ཚན་དེས་་གར་དང་བོད་ི་ལ་�་བཏང་
སོང་། དེའི་ཁོངས་ལ་ག�ང་ཞབས་ཆེད་བ�གས་འས་ོངས་ལ་ིད་དོན་ལས་ེད་ཨ་པ་བི་པནཐ་
འ�ག། ཁོང་གིས་ོན་�་་སར་་གར་ི་་ཚབ་ལས་ེད་གནང་བ་རེད། གཞན་ཡང་འས་ོངས་ི་མི་
ག་བསོད་ནམས་ཀ་�་ཕེབས་འ�ག། ཁོང་གི་་གར་ནང་ངའི་གནས་ོར་ི་རིང་དིན་ཇིའི་ད་�ར་
གནང་མཁན་དེ་ཡིན་པ་དང་། ངའི་�ོགས་པོ་འས་ོངས་ལ་ས་དོན་�བ་མ་ལ་ཡང་བས་དེར་
མཇལ་�ང་། ལམ་�ས་གནང་མཁན་དང་མཉམ་�་ང་�ས་འས་ོངས་ནང་མ�་འགོའི་ཉེ་འ�མ་�ོང་
གསེབ་དེར་ཞག་པོ་གཅིག་བད་པ་ཡིན། ས་དེར་འོར་བས་མཚན་མོའི་�ན་ནག་དང་�ང་ངད་ཆེ་བ།
གངས་ཕོན་ཆེ་བ་བབས་འ�ག། ལོ་མང་རིང་མ་མཇལ་བའི་གཅེན་པོ་ག་འ�ར་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལ་པོ་དོན་
�བ་གཉིས་ཀ་ངོས་ལ་འཚམས་འི་གནང་བར་ཕེབས་འ�ག་པ་དེ་ངོ་མཚར་འཕེབ་བ་ཞིག་�ང་། ོ་བཟང་
བསམ་གཏན་དང་ག�ང་བན་འ�ན་ཆོས་ལ་གཉིས་ཀས་ང་དང་མཉམ་པོར་འ�ལ་བ�ད་གནང་བཞིན་པ་
དང་བཅས་ང་�་�ན་་ཀ་མི་�འི་ནང་འ�མས་ཐང་དང་པོ་དེ་�ང་སོང་། དེའི་ཉི་མ་ེས་མར་ང་�ས་འས་
ོངས་ི་ལ་ས་ང་ཏོག་ལ་ཐོན་བས་དང་པོ་་ཐོག་དང་། དེ་ནས་འ�ལ་འཁོར་འཇིབ།མཐའ་མ་མ�ས་
ོས་ཆེ་བའི་ངས་འཁོར་ས་��ན་ཐོག་འོར་�ང་། དེའི་བདག་པོ་འས་ོངས་ཆོས་ལ་ངག་དབང་�ར་
བ་ཤིས་དབང་ལ་ིས་དགའ་བ�འི་ེ་ལེན་གནང་བའི་ེས་དེ་ཀར་ཡ་མཚན་ི་གནས་�ལ་ཞིག་�ང་
སོང་། ང་�་འས་ོངས་ི་ལ་ས་ང་ཏོག་ལ་འ�ལ་བས་འ�ལ་འཁོར་�་བར་ས་དེར་འ�མས་པའི་
མི་�གས་ི་དིལ་ལ་འག་ཙམ་འགོར་ཏེ། ས་དེར་འ�མས་པ་དགའ་�ར་བའི་ོབ་�ག་དང་ལ་མི་ོང་
ག་མང་པོས་གཡས་གཡོན་གང་ས་ནས་ཉེ་འ�མ་ལ་འཚང་ཀ་བབ་ེ་ཁ་བཏགས་དང་། མེ་ཏོག་གག་
བཞིན་པའི་བས་དེར་ོ་�ར་་མི་གཅིག་ཡོང་ེ་གང་ཡང་མ་བཤད་པར་འ�ལ་འཁོར་ང་ལ་འས་
ོངས་ི་ལ་དར་བ�གས་པའི་ཁ་ོད་�་བོད་ི་ལ་དར་ཡོད་དེ་་དལ་བཏང་ེ་་དམར་ི་ལ་དར་
བ�གས་སོང་། བག་ཌཽ་�འི་གནམ་�་ཐང་ལ་ཉི་མ་ེས་མའི་་ོ་དེར་ཐོན་�འི་གོང་ང་ཏོག་ལ་ང་�ས་



ཞག་མ་གཅིག་བད་པ་ཡིན། བས་དེའི་ངའི་ོགས་འ�ལ་དེ་མ་ིད་པ་ཞིག་�ང་། ངས་ན་པ་ར་་ས་
ནས་ཐག་རིང་གི་འ�ལ་བ�ད་ས་པ་དང་། ་མའི་དགོང་མོར་འས་ོངས་ག�ང་གི་གསོལ་ོན་ཆེ་མོར་
བཅར་དགོས་�ང་བ་དང་བཅས་ང་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་དེ་བད་ཡོད། དེའི་ང་ལ་ཞོགས་ཇ་་�ག་ཡིན་པ་དང་།
་གར་ི་་ཐང་ོགས་�་�ར་ལ་བབས་�ས་ངས་འཁོར་ནང་ཚ་བ་ཡོད་པ་བཅས་ིས་ངོས་རང་མ་ིད་
པ་ཆེན་པོ་�ང་། ང་�འི་ཆེད་�་བ�ག་བད་པའི་གནམ་�་དེ་ོན་�་ངས་་ནག་ལ་་བོར་བས་ི་
གནམ་�་དང་མི་འ་བར་ཧ་ཅང་གི་ིད་པོ་འ�ག། དེས་ང་�་���་ད་ལ་བལ་བ་དང་། དེར་ཉིན་�ང་
གསོལ་�གས་�བ་ེས་ི་ལི་གསར་པའི་�་ལམ་གནམ་�་ཐང་ལ་འོར། �ིཊ་ོང་ག་མང་པོའི་ང་གི་
བར་ང་ནས་་གར་ི་�ོང་དང་། �ོང་གསེབ་་འེལ་ཡོད་པ་དེ་�འི་ེང་ནས་འ�ར་བོད་བས་ངས་
་དཀར་ནག་གི་བར་མི་འ་བའི་ད་པར་ཡོད་རིགས་དེ་�འ་ོར་བསམ་གཞིགས་ས་པ་ཡིན། ངོས་ལ་
དེར་ནམ་ཡང་འ�ོ་ོང་མེད་ན་ཡང་ལ་གཉིས་ི་མི་དམངས་�འི་མི་�འི་གནས་ངས་ི་ཐོག་ལ་ད་
པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་�ང་། གང་ར་་གར་ི་ི་�ལ་དངོས་གསལ་དང་ཞི་བིང་ཆེ་བའི་མ་པ་དེ་
མཐོང་ཆོག་ཆོག་འ�ག། ་གར་ི་ལ་སའི་གནམ་�་ཐང་ལ་ང་�་འོར་�ས་ངའི་མཐོང་ང་དེ་ངེས་
གསལ་ཆེ་�་ིན་སོང་། ངོས་རང་ལ་དགའ་བ�་གནང་བར་ིད་ོན་ནེ་�་དང་ིད་འ�ན་གཞོན་པ་ཌོཀ་ཊར་
�་��་ྀཥྞ་ཕེབས་བ�ག་གནང་ེ་བ�གས་ཡོད་པའི་ཐོག། ཆེ་བོད་ི་ེ་ལེན་�་མཁན་དམག་མིའི་ེ་ཚན་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་བཅས་དགའ་བ�འི་ད་མོ་དང་། མཛད་ོ་ངས་ར་་ནག་མཐོང་བ་དེ་�་དང་མི་
འ་བ་་མང་ཞིག་�་ིག་གནང་འ�ག། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་དགའ་བ�འི་མཛད་ོའི་སར་ིད་ོན་
ིས་གང་ག�ངས་པ་དང་། ག�ང་ཞབས་�ང་བས་ེར་མཇལ་བས་དེ་�འི་ནང་ག་བསམ་མ་དག་གི་
རང་མདངས་ངེས་པར་གསལ་འ�ག། ་གར་�ས་སོ་སོའི་བསམ་�ལ་དངོས་དེ་�་ཞལ་ནས་བཏོན་པ་མ་
གཏོགས་ཐབས་�ས་བཏིང་ེ་ག�ངས་མཁན་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་�ར་གཡོལ་ོལ་ཡང་མི་འ�ག། གནམ་
�་ཐང་ནས་་གར་ི་ིད་འ�ན་ཌཽཀ་ཊར་�ཥ་པཏི་བྷཝན་ལ་བོད་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་་ན་བ�ེས་པོ་ངད་།
དལ་པོ།ེམས་�ང་ཞིག་འ�ག་ང་།དེ་ལས་བོག་ེ་མ�ོན་གཉེར་དམག་དཔོན་དེ་གགས་པོ་ཧ་ཅང་ཆེ་
བ། ཉམས་དོད་པོ། མཐོང་ང་མ�ས་པའི་དམག་ཆས་ས་པ་ཞིག་འ�ག། ིད་འ�ན་བ�གས་སར་མཛད་
ོའི་ིད་འ�ན་་�ང་བའི་ེ་ཚན་གཟི་བིད་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དེ་�་ཡང་མཐོང་�ང་། དེའི་ཉི་མ་ེས་མར་�་བོ་
ཡ་�་ནའི་ཉེ་འ�མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་�ཾ��ིའི་་�ང་�གས་འ�ལ་�་ས་�ཇ་གྷཊ་ལ་མཇལ་ཁར་ིན་པ་ཡིན།
གནས་དེ་ནི་ཞི་བ་དང་མ�ས་པ་ཞིག་འ�ག། ་གར་མི་དམངས་ི་་མ�ོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་གནས་
དེར་བཅར་�བ་པ་དགའ་�ར་�ང་། དེང་སང་ངའི་ལ་མི་�ས་གང་ོང་བཞིན་པ་དང་འ་བར་་གར་ི་མི་
�ས་ོན་�ས་ི་ལ་ི་དབང་�གས་འོག་ལ་དཀའ་�ག་ོང་དགོས་�ང་འ�ག། གཞན་ཡང་་གར་ལ་
འདི་�ཾ��ིའི་འ�་མེད་ལམ་ོལ་དེ་ག་བཞེས་གནང་བ་ངས་བཀའ་ིན་ེས་ན་�ས་པ་ཡིན།གནས་དེར་



ངོས་ལངས་ཏེ་ོན་ལམ་བབ་�ས་�ཾ��ི་ངོ་མ་མཇལ་མ་�བ་པར་བེན་རང་ལ་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་དང་།
ཁོང་གི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པའི་དཔེ་བཟང་དེ་ལ་དགའ་ང་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀ་�ས་མཉམ་ལ་ཤར་�ང་།
ངོས་རང་གི་་ངས་ར་ས་ན། ཁོང་ནི་ཆབ་ིད་ོང་ཐབས་ལ་མེན་པ་དང་ོང་བ་ཡོངས་ོགས་ཡོད་
པའི་ཐོག། གཞན་ཕན་ི་ན་ོང་དེ་རང་དོན་ལས་ག་པའི་དོན་�་ག་བཞེས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
འ�ག།



.

ཡང་འ�་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་མོས་བོན་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཆབ་ིད་ོང་ཐབས་གཅིག་�་དེ་རང་ཡིན་པར་
ངེས་ཤེས་བན་པོ་ེད་ི་ཡོད། དེ་ེས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ི་རིང་སངས་ས་་ངན་ལས་འདས་པའི་�ས་ཆེན་ི་
མཛད་ོ་ཁག་ལ་བཅར་བ་ཡིན། སངས་ས་ི་ག�ང་གིས་ེ་བོ་ེར་སོ་སོ་ཙམ་མིན་པར་ལ་ཁབ་ཕན་
�ན་ི་བར་ལའང་ཞི་བདེ་བན་པོ་འ�གས་པ་ཡོང་ངེས་རེད་ཅེས་གཏམ་བོད་ས་པའི་ཐོག་�ཾ��ིའི་བཞེད་
ོལ་འ�ན་ོང་གནང་མཁན་མང་པོར་མཇལ་ཏེ་་གར་ིས་འ�་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་བེན་ནས་རང་
དབང་རང་བཙན་ཐོབ་�ལ་ི་ོར་བཀའ་འ་�ས་པ་ཡིན། ང་་གར་ི་ལ་སར་བད་པའི་རིང་ཡང་ཡང་
གསོལ་ོན་དང་ེ་ལེན་གནང་བ་དེ་�་་ནག་ལ་�ང་པ་ལས་ས་ོས་�ང་བ་འ�ག་ང་། ལ་ས་དེར་
དངོས་གསལ་བ་ཆེའི་ག་བསམ་དག་པའི་མཐོང་ང་ཡོད་པར་བེན་�་འ་མཇལ་�ང་མ�ན་རོགས་
གཙང་མ་ཆགས་�འི་གོ་བས་ཡོད་པ་དེ་ངས་་གར་ོར་ཤེས་ོགས་�ང་བ་ག�་བོ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ངས་
་ནག་ལ་ི་ནང་མཐོང་ོང་�ང་བ་�་དང་མི་འ་བ་འ�ག། ་ནག་ལ་མི་གཞན་པའི་བསམ་ོགས་གང་
ཡོད་དབང་ཤེད་ི་ཐོག་ནས་བ�ར་�བ་པར་ཆ་འཇོག་ེད་པ་དེ་ངའི་མཐོང་ང་ལ་གང་�ང་བ་དེ་རང་རེད།
བསམ་ོགས་དེ་�འི་ོར་ད་ཆ་ངས་བ�ར་ཞིབ་ས་ཏེ་་དམར་ི་ོགས་དེ་ོན་ཅན་ཡིན་ངོས་རང་གིས་་
�བ་�ང་། ོགས་ཕན་�ན་ི་བར་ལ་�ས་བི་དང་སེམས་�ད་ང་པོ་ཁོ་ནར་བེན་ནས་མ�ན་�ོགས་
ཆགས་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད། ེད་ཐབས་དེ་གཅིག་�ར་བེན་ནས་མིའི་སེམས་འ�ལ་ཐེབས་�བ་པ་མ་
གཏོགས་དབང་ཤེད་ིས་་བ་ནས་�བ་ི་མ་རེད། ངས་་ོག་དེ་འ་ས་པའི་འས་�་དང་བོད་པའི་
གཏམ་དཔེར་བ�ན་པས་ཐེངས་གཅིག་བ�ན་ཁང་ནས་ོས་�བ་པ་�ང་ན་དེར་ིར་ལོག་་�་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟེར་བའི་དོན་དེ་སེམས་ལ་ན་པའི་�་དེར་ངས་་གར་ལ་བད་�འི་བསམ་ོ་གཏོང་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན།
ངས་རིང་མིན་ིད་འ�ན་ནེ་�་དང་མཇལ་�་ངེས་པས་དེ་བས་་གར་ལ་ིད་དོན་ི་བས་བཅོལ་�་
ཐབས་འ�ལ་�འི་འར་བོན་་�་ོ་ཐག་བཅད་ེས་པིཏ་ནེ་�་མཇལ་�ང་། དངོས་དོན་ལ་ིད་འ�ན་ནེ་
�་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་་གངས་རིང་པོ། མཇལ་ོ་པོ། ང་�་རོཔ་ཡི་མི་དིབས་དང་
འ་བ་དེ་ད�་ལ་�ཾ��ིའི་ད�་་བཞེས་པ་དེས་དངོས་གསལ་དོད་�་བཏང་འ�ག། མའོ་�་�ང་དང་བ�ར་�ས་
ཁོང་རང་ལ་གདེངས་ོབས་དེ་ཙམ་མེད་པར་མ་ཟད། དབང་ཡོད་རིང་�གས་ི་མ་གང་ཡང་མ་མངོན།
ཁོང་�གས་སེམས་ང་པོ་ཡོད་པའི་མངོན་གས་ང་མཐོང་�ང་། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ེས་�་་
དམར་ི་ིད་ོན་�་ཨན་ལའི་ཡིས་ཁོང་ལ་མགོ་བོར་བཏང་བ་རེད། ཐོག་མར་ཁོང་མཇལ་བའི་གོ་
བས་ཐོབ་པ་ར་ང་�་ཞི་བདེའི་ངང་�ས་གནས་ཡོད་པར་་དམར་དམག་ད�ང་གིས་བཙན་ོལ་ས་པ་
དང་། ད�་དམག་ཡོང་བས་ང་�་�་ིག་་བ་ནས་མེད་པར་བད་པ། བོད་ལ་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་



པ་དེ་ལ་འཛམ་ིང་ལ་ཁབ་�ས་ང་ངོས་ལེན་གནང་འདོད་མེད་པ་ཤེས་མ་ཐག་�་ང་�ས་་དམར་དང་
ནང་འ�ིགས་ཡོང་པར་ཐབས་ཤེས་ལ་�གས་ས་པ་སོགས་ི་ོར་གནད་བོལ་�ས་པ་ཡིན།ཐོག་མར་
ངས་གང་�ས་ལ་གསན་ིན་བ�ན་མཁས་ིས་ད�་གག་གག་གནང་སོང་། ངའི་རེ་འདོད་ཆེ་བའི་
གནས་�ལ་དེ་རིང་གས་པ་་�་གཟིགས་པ་དང་ཁོང་རང་གི་ན་�གས་ཆགས་ཏེ་མནལ་ལ་ཤོར་ི་ཡོད་
པ་འ་པོ་�ང་སོང་ཡང་། མཐའ་མར་ཁོང་གིས་ངའི་གདོང་ལ་གཟིགས་ནས་ེད་རང་གིས་ག�ངས་པ་ཚང་
མ་ངས་ཤེས་�ང་། ་གར་ིས་ེད་རང་ལ་རོགས་རམ་�་�བ་ི་མེད་པ་དེ་ངེས་པར་མེན་པ་གནང་
དགོས་ཞེས་བཟོད་བན་�ང་པའི་མ་པ་དང་བཅས་གསལ་པཽ་དང་དིན་ད་ལེགས་པོའི་ཐོག་ག�ངས་
�ས་བེ་ཞེན་ི་�གས་ིས་བོད་པ་་�་ཁོང་གི་ཞལ་མ�་འོག་མ་རིང་པོ་དེ་འདར་སིག་སིག་ེད་ི་
འ�ག། དེ་གནས་�ལ་ངན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ོན་�ད་མ་བསམས་པའི་གསར་གནས་་བ་ནས་མ་རེད། ནེ་
�ས་ཁོང་རང་གི་གནས་ངས་གསལ་ོན་གནང་ན་ཡང་། ངས་�ན་མ�ད་དེ་་གར་ལ་བས་བཅོལ་�་
འདོད་ཡོད་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་རང་ལ་ལ་ངེས་པར་ིར་ལོག་གནང་ེ་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་
ཚན་བ�་བ�ན་པ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་་ག�ང་གི་ད�་འིད་�་དང་འར་བོན་མཉམ་ེལ་
གནང་དགོས་ག�ངས་�ང་། དེ་ལ་ོན་བོད་ས་ཏེ་ངས་འར་བོན་ཆེ་དེ་ཀ་རང་ས་པ་ཡིན། ་དཔོན་
�་དང་མཉམ་�་མོས་མ�ན་�ང་ཚར་ཡོད་བསམས་�ས་ཁོང་�ས་ཡིད་ཆེས་ོ་གཏད་དེ་་གཏོར་བཏང་
སོང་། ད་ཆ་བོད་ཤར་བ�ད་ི་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་གས་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བེན་ལ་དེའི་མི་�ར་ག་
གནོན་�གས་ཆེ་་�་ངེས་པ་རེད། དེའི་ེན་ིས་བོད་ལ་ཡོངས་ོགས་་གཏོར་གཏོང་ིད་�ལ་�ས་པ་
ཡིན། �ོས་མ�ན་དེ་ལག་ལེན་བར་�བ་ངེས་ཡིན་པར་ངས་ོས་འགེལ་�བ་ཐབས་ག་འ་ཞིག་ཡོད་དམ་
�ས་ེས་ནེ་�ས་་དམར་ིད་ོན་�་ཨན་ལའི་�་རོཔ་ལ་ཕེབས་ཞོར་འདི་གར་ཉིན་ེས་མར་འོར་
བས་བོད་དོན་དེའི་ོར་ཁོང་ལ་བཀའ་མོལ་�་གི་ཡིན། ེད་རང་གིས་ཁོང་མཇལ་�འི་གོ་ིག་ང་�ས་
ཡོང་ག�ངས་�ང་། ནེ་�ས་ཞལ་བཞེས་ག་ལེན་གནང་དོན་ཉི་མ་ེས་མའི་དགོང་ོར་ཁོང་མཉམ་པོར་
གནམ་�་ཐང་ལ་འ�ོ་བས་ཁོང་མཐོང་དོད་པོ། འ�མ་མདངས་ཆེ་བ། བ�་ིད་མཁས་པོ་ངས་ོན་ནས་
ཤེས་པ་དེ་ཀ་རང་རེད། ཁོང་གི་�་ཐབས་དང་འེས་པའི་ན་ོད་དེ་ལ་ངས་དོ་ང་མ་ས་པར་བོད་ཤར་
བ�ད་ལ་་དམར་དཔཽན་རིགས་�འི་�ག་ོད་ི་ཐོག། ངོས་རང་གི་སེམས་འར་ཡོད་པའི་ཐད་ཀར་བཤད་
པས་མ་ཚད་་གར་ི་�ོས་�གས་དང་། ་དམར་ི་ིད་ག�ང་�གས་ེ་གཉིས་ི་བར་ལ་མི་འ་བའི་
ད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་རིགས་མ�བ་ོན་ས་ཏེ་་གར་ི་མི་དམངས་�ས་རང་ག�ང་ལ་རང་ཉིད་ི་བསམ་
�ལ་ར་ོན་བོད་ས་ཆོག་གི་འ�ག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། �་ཨན་ལའི་ཡིས་་བར་འ�ོ་བའི་ལན་མ་
བབ་གོང་དོ་བན་ི་ོ་ནས་ཉན་ཞིབ་ས་སོང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་་ནག་མི་དམངས་�གས་དང་པོ་
�གས་�ས་ེད་རང་་ནག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ེས་�གས་ཆེན་གཉིས་པ་�གས་ེས་ལ་ི་གནས་ངས་



ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་བ�ར་བཅོས་དང་། ཡར་ས་�གས་ཆེ་བཏང་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དེ་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་མ་
ས། ོན་ོད་ས་ང་ཕན་�་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ེད་རང་་གར་ལ་བ�གས་�འི་
དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པའི་དོག་གཏམ་ཞིག་གོ་�ང་། དེ་ནི་ནོར་ོན་རེད་ཅེས་ཉེན་ཁའི་བ་ོན་
ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ེད་རང་བོད་ལ་ལ་དགོས་ངེས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་�ང་། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་�ས་ོད་དོན་གང་ཡང་བསངས་�བ་པ་མ་�ང་བ་དེ་ངོས་རང་གི་སེམས་�ར་དེ་ཡིན།
ངའི་གཅེན་པོ་ག་འ�ར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལ་པོ་དོན་�བ་གཉིས་ིས་�་ཨན་ལའི་མཇལ་འད་གནང་བ་
རེད། ་གར་ི་ཚགས་པར་ཞིག་གི་ནང་ཁོང་གི་མིང་འས་ཀ་བབ་ེ་ཅི�་ལའི་(དིན་ད་ནང་། ཅི�་
ལའི་ེ་�ར་ནས་�ན་ཤོད་མཁན་)ཞེས་བཀོད་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ལ་�ད་ལ་གནང་ན་ཡང་། བོད་ལ་
ལོག་ིས་མེད་�ལ་ག་པར་ཞལ་བསངས་པོས་ག�ངས་འ�ག། དེ་ཀའི་�་ལ་ངས་མཐའ་མ�ག་དེ་་་
གར་ནང་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་བོར་ི་འགོ་འ�གས་ས་པ་དང་། དེའི་རིང་ཆབ་ིད་ི་
ལས་དོན་སེམས་ནས་དོར་ཐབས་ས་ན་ཡང་། ངའི་ལ་ི་དཀའ་�ག་དང་འེལ་བའི་ོ་གཡེང་དེ་དོར་
ཐབས་་�་ཧ་ལམ་ོས་ལ་རང་རེད། ང་དང་མཉམ་པོར་གནས་བོར་ལ་ཕེབས་པ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་
བོད་ི་འཇིགས་དངངས་ཆེ་བའི་གནས་�ལ་དེའི་ོར་ག་པར་ན་གསོ་ཡོང་ངས་ཤིག་རེད། ཁོང་ནི་ོན་
�ས་ངས་ཤེས་པའི་གཞོན་�་�གས་བེ་ཆེ་བ་དང་།ེམས་�ང་ཞིག་ཡིན་པ་དེར་མ་བད་པར་དར་མ་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་ཁོང་ལ་་དམར་�ས་ག་པར་བཙན་འདེད་ས་པའི་དབང་གིས་སེམས་ལ་བོག་མེད་པའི་
�གས་ེན་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། ་གར་ས་གནས་མང་པོ་བ�ད་དེ་གནས་མཆོག་�ཾི་དང་། ཨ་ཇན་ཏ། ོ་ེ་
གདན། �ར�་ཐ་བཅས་ལ་འ�ལ་བ�ད་ེད་བས་ཞི་ོད་ེད་�བ་པ་�ང་པ་དང་། རང་སེམས་དགའ་བ་
དང་དད་པ་གཏིང་ཟབ་པོ་ེ་ཐབས་ེད་�བ་པ་�ང་བས་མ་ཚད། དེ་བས་རང་གི་ཆོས་ི་ཕ་ལ་ལ་ིར་
ལོག་ས་པའི་ཉམས་ང་ཡང་ཤར་�ང་། དེ་ནས་བི་ཧར་མངའ་ེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་�ལཱ་ཞེས་པ་ོན་�ས་
ནང་པའི་ཆོས་ི་གདན་ས་་ོན་དང་ན་�གས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཡང་། ད་ཆ་ལོ་བ་ག་མང་པོའི་རིང་ཞིག་
རལ་�་གནས་པ་དེར་གནས་མཇལ་�ས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ོན་�ས་བོད་ི་་མ་ལོ་�་བ་མང་པོས་ོབ་གཉེར་
གནང་ཡོད་ན་ཡང་། ད་ཆ་ངས་མཇལ་�ས་ཡི་�ག་ེ་བའི་ང་གོག་གིས་བ་ཡོད་པ་དེས་སངས་ས་ི་
ཆོས་་�བ་མི་ག་པའི་མ་འར་ོན་ི་འ�ག། མཐའ་མ་ོན་པ་�གས་ེ་ཅན་དེས་མངོན་པར་ོགས་པ་
སངས་ས་ི་གོ་འཕང་བེས་པའི་གནས་མཆོག་ོ་ེ་གདན་ལ་འོར་�ང་། འོན་ང་ངའི་བདེ་ིད་དེ་ཡིན་
རིང་གནས་པ་�ང་མ་སོང་། མཉམ་ཡོད་་མིའི་ལས་ེད་པ་ཞིག་ནས་�་ཨན་ལའི་དི�ིར་ིར་ལོག་
བས་ངོས་འད་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་�ལ་བོད་འ�ག། དེ་ེས་ང་�ར�ཐ་ལ་ཡོད་�ས་་ོད་་ནག་་
ཚབ་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་ས་གས་ཏར་བཏང་འོར་ི་ནང་ང་་སར་ལམ་སེང་ལོག་དགོས་ཞེས་དང་།



བོད་ལ་གསང་བས་ི་ལོག་ོད་པ་དང་། བཙན་ལ་མཉམ་ལས་ེད་མཁན་�ས་ངོ་ལོག་་ིས་འ�ག་
པས་ེད་རང་ངོ་མ་ཕེབས་�་དེ་ཛ་ག་ཆེན་པོ་ཡིན་�ལ་བཀོད་འ�ག།



.

ངོས་གས་ལམ་ཐོག་ནས་དི�ི་གསར་པར་ཐོན་ཏེ་བབས་�གས་ལ་འོར་བས་་དམར་ི་ག�ང་ཚབ་
པས་ང་དང་�ག་འད་ས་�ང་། ཁོང་གིས་ག�ང་ཚབ་འ�ལ་འཁོར་ནང་མཉམ་པོར་བོད་དགོས་ཞེས་་
�གས་ས་བས་ངའི་མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོ་དང་་�ང་བོད་མི་གཉིས་ལ་ཞེད་ང་ཆེན་པོ་ེས་འ�ག།
དི�ིར་་དམར་ི་ག�ང་ཚབ་ལས་ཁང་ལ་ངས་�་ཨན་ལའི་མཇལ་�ང་། ངའི་མ�ོན་ཆེ་་�ང་གཉིས་
ིས་་དམར་�ས་ང་མི་ན་ག་�འི་ཞེད་ང་ེད་ིན་ག�ང་ཚབ་ཁང་ལ་འོར་�ས་ང་ནང་ལ་ཡོད་མེད་
ཏན་ཏན་མ་ཤེས་པར་བེན། ་མི་ཞིག་ལ་་ོད་འདི་�་ལའི་་མར་འ�ལ་རོགས་ལབ་པ་དེ་ཁོང་གི་ལན་
ག་ངས་ནས་གནས་�ལ་ཤེས་�བ་པའི་ཆེད་�་ཡིན་པ་རེད། �ས་ན་དེའི་རིང་ངས་�་ཨན་ལའི་དང་
མཉམ་�་ཁ་བསངས་པོའི་ད་ཆ་བཤད་ིན་བད་ཡོད། ཁོང་གིས་བོད་ི་ནང་གནས་�ལ་ཇེ་�ག་ལ་འ�ོ་
གི་འ�ག། མང་མོས་ི་ངོ་ལོག་བབ་ན་ག�ང་གིས་ག་གནོན་་ིས་ཡོད་པ་བོད་�ང་།བས་དེར་བོད་
ི་ནང་་མིས་དབང་ཤེད་ས་ཏེ་ང་�ས་འདོད་པ་མེད་པའི་བ�ར་བཅོས་དེ་�་ལ་མིའི་ཐོག་ལ་བཙན་
འགེལ་ེད་བཞིན་པ་རེད། དེ་ནི་་ག�ང་གིས་ེད་ི་མིན་ཞེས་ཁས་ལེན་གསལ་པོ་ས་བཞིན་�་�ང་སོང་
ཞེས་ངས་ིད་ོན་ལ་ཟོན་མེད་བསངས་པཽར་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཡིད་མོས་ི་མ་པ་དང་བཅས་མའོ་�་
�ང་གིས་མ་མཐར་ལོ་��་གི་རིང་བོད་ལ་བ�ར་བཅོས་གསར་འ�གས་ེད་མི་དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་བཏང་
གནང་སོང་། དེ་ེས་ད་�ང་བོད་མི་�་�་ིག་མེད་ན་དགོས་ེད་དང་བ�ན་ཏེ་ལོ་་བ�་བར་འངས་�བ་
ི་རེད། ་ནག་གིས་བོད་ལ་རོགས་རམ་གཅིག་�་ེད་པར་ཡོང་བ་རེད་ག�ངས་ང་། ང་ནི་ད་�ང་ཡིད་
ཆེས་ེད་�བ་མ་�ང་། �་ཨན་ལའི་ཡིས་ེད་རང་བཀའ་ོན་�ག་ལ་ཕེབས་ིས་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ང་
ག�ངས་འང་ངས་དེ་བདེན་པ་རེད། �ོང་ེར་དེར་བོད་པ་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པ་�ས་ཆོས་བཤད་རོགས་ཟེར་བ་
�ང་ཞེས་ལན་བབ་�ས། ཁོང་གིས་�ོང་དེའི་ནང་སོ་པ་དང་། ལོག་ོད་པ་མང་པོས་ཁེངས་བད་ཡོད་
བས། ེད་རང་མ་ཕེབས་ཞེས་བབ་་�གས་ཆེན་པོ་བབ་ི་ཡོད། ་གར་དཔོན་རིགས་�་ལའང་ོ་
གཏོད་གནས་འོས་མིན། བན་པོ་གནང་དགོས། ཁོང་�འི་ཁ་ཤས་ཡག་པོ་དང་། གཞན་པ་�་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་རེད་ག�ངས་�ང་།

དེ་ནས་བཀའ་མོལ་ི་དོན་ཚན་བ�ར་ཏེ་ེད་རང་�ལཱ་ལ་བར་�་ཕེབས་�བ་པ་འ�ག་གམ་ི་བ་གནང་བ་
དང་། ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་་ནག་དམངས་ག�འི་ིད་ག�ང་གི་་ཚབ་ས་ཏེ་�ལཱའི་ོབ་གཉེར་ཁང་ལ་
ཞལ་འདེབས་ི་ད�ལ་འ�ན་ཞིག་དང་་མིའི་བ�ན་པ་ཐང་སིན་ཙང་གི་་ག�ང་རང་བེལ་འ�ད་ཆེད་
འ�ོ་�བ་མིན་ིས་�ང་ཞིང་། ིད་འ�ན་ནེ་�་ཡང་གནས་དེར་ཕེབས་ི་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བེན་ངས་བཅར་
�་ས་པ་ཡིན། དེ་ེས་ིད་འ�ན་ནེ་�་མཇལ་�ས་ཁོང་གིས་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པའི་



འ་བ�ས་ཤིག་བམས་འ�ག། ཡང་བར་ཁོང་གིས་ེད་རང་བོད་ལ་ིར་ལོག་དང་འེལ་�ོས་མ�ན་དེ་
ལ་གཞི་བཞག་ེ་་དཔོ་�་དང་ག་ལས་མཉམ་�་གནང་དགོས། ེད་ཐབས་གཞན་ཡོད་མ་རེད། ་གར་
ིས་བོད་ལ་རོགས་རམ་ེད་མི་�བ་པའི་ོར་ངས་ཁ་བསངས་མ་ས་ཐབས་མེད་རེད། �་ཨན་ལའི་ཡིས་
ེད་རང་ལ་ག�ངས་པ་ར་ཀ་ོན་�ག་ལ་མ་ཕེབས་པར་ིར་བོད་ལ་ཕེབས་གནང་དགོས་ག�ངས་འལ་
ངས་དེའི་དོན་་�གས་བབ་པ་དེ་ཀར་ཁོང་གིས་�གས་བ�ར་ཏེ་གང་ར་་གར་ནི་རང་དབང་ན་པའི་
�ང་པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ེད་རང་གིས་ལ་ིམས་ལ་བི་མེད་གནང་བར་ཆ་འཇོག་ེད་ི་མ་རེད་ེས་ང་
ཀ་ོན་�ག་ལ་འ�ོ་�འི་�་ིག་ེད་བ�ག་གནང་འ�ག། ༡༩༥༧་༣པའི་ནང་ངོས་་འཁོར་�ང་བ�ས་
དང་བཅས་གས་ལམ་ཐོག་ཀལཀ�ར་ཐོན་�ས་ཨ་མ་ལགས་ིས་�མ་ཐབ་ང་ལ་བོད་ི་�ག་པ་ཧ་ཅང་
ཞིམ་པོ་ཞིག་བོལ་གནང་པ་དེ་ངས་ན་ི་འ�ག། �བ་བ�ལ་མངའ་ེའི་ལ་ས་ཀལཀ�་ལ་ང་�་ཉིན་
ཤས་བད་ེས་ང་ོགས་བག་ཌཽ་�་གནམ་�འི་ཐོག་ིན་པ་ཡིན།ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་་ཐང་ནས་ཧི་�་ལ་ཡའི་
རི་མཚམས་འཁོར་ལམ་ོག་ོག་མང་པའི་ཐོག་འ�ལ་འཁོར་འཇིབ་ི་ནང་ིན་ཏེ་ཀ་ོན་�ག་ལ་འོར་
བས་འ�ག་གི་ཕོ་ང་ལ་ཤར་ག་ིན་པ་ཡིན། ་གོང་མས་བོད་ི་ས་གནས་�་ད་�ས་དང་འ་བ་�ང་
ེན་་གར་ནང་གཞིས་བ�གས་གནང་བས་བ�གས་པའི་གཟིམ་�ག་དེ་ག་ང་ོད་སར་གནང་པ་ར་
བད་�ས་ངའི་སེམས་ལ་ཡ་མཚན་ི་�ར་བ་ེས་�ང་། ངོས་རང་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་
གཟིམ་ཁང་དེའི་འཇིགས་མེད་ོ་ེ་འ�ག་ལ་ག�ང་གི་ིད་ོན་ཡིན་ང་། ེས་�་ཁོང་གི་་ོག་
བོངས་འ�ག། གཟིམ་ཁང་དེར་ས་ག�མ་ི་ནང་ནས་�ང་ཤོས་དེས་་མ�ོན་ལ་དགའ་ང་ཆེན་པོ་
བན་པ་དང་།དགོས་ེད་གང་ཡོད་གཟིགས་ཆེད་ཡིན་ལ་ིས་ངའི་གཟིམ་�ག་ལ་ཡང་ཡང་ཕེབས་�ང་།
དེ་ེས་བཞད་མོ་བཞད་ིན་ས་འ�གས་ོམ་ོར་ི་འོག་ནས་འད་དེ་མར་བབས་ཕེབས་ི་འ�ག། ཀ་
ོན་�ག་ལ་ང་འོར་ཏེ་ན་རིང་མ་སོང་གོང་ིད་ོན་ར་་ཁང་པ་གནས་མཇལ་གནང་�་ལ་ིས་
འོར་པ་དང་། ཁོང་མཇལ་བར་ངོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་ངོས་བོད་ལ་ལོག་�་དེར་ཁོང་གིས་
དགག་་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ོར་མོགས་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག། ངའི་གཅེན་པོ་གཉིས་ིས་ང་ཁོང་དང་འ་བར་
ངོས་་གར་ལ་བད་�འི་�ད་ལ་གནང་པ་དང་། ཁོང་ག�མ་ིས་ངོས་ལ་བོད་ལ་ིར་ལོག་ེད་འ�ག་
མེད་པ་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་�ད་ལ་མཛད་འ�ག། ང་�་ོར་གདན་ལ་ཡོད་�ས་གཅེན་པོ་གཉིས་ིས་བོད་
ཞེན་ཆེ་བའི་་གར་ི་ིད་དོན་ད�་འིད་ཁ་ཤས་དང་མཇལ་འད་གནང་པའི་ཁོངས་ནས་ཇཡ་�་ཤ་�་
�་ཡཎ་ིས་མ་འོངས་�ས་�ད་རན་འཚམ་ཞིག་ལ་བོད་མིའི་རང་དབང་ལ་བ་ོར་ཆེད་་གར་ིས་ེང་
ོང་་�འི་ཁས་ལེན་གནང་འ�ག། གནས་�ལ་དེ་�ང་པ་ཡིན་ན་ནེ་�ས་བོད་མིའི་བ་ོར་མ་གནང་
ཐབས་མེད་ཡོང་�་ཡིན་པ་དེར་གཅེན་པོ་གཉིས་དང་། ་ཁང་བ།ག�ང་ཞབས་རེ་ང་བཅས་ིས་ཡིད་ཆེས་
བན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ་གར་ང་བ�ད་ལ་་དམར་ད�ང་དམག་ཡོད་པ་དེ་ནས་་གར་ནང་ལ་



ཕན་ཆ་གང་ཡང་ཐོབ་མི་ིད། ངས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བན་པོ་མ་ས། བས་དེའི་ཆིབས་ཞབས་ཁོངས་ལ་
ཡོད་པ་ོན་�ས་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ལ་མཚན་ོགས་འགོད་མཁན་་ཚབ་�གས་པའི་
ད�་འིད་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ལ་དགོངས་�ལ་ག་རེད་ཡོད་དམ་�ས་པར། མཛད་ོགས་འཆར་
གཞི་ངེས་བན་ོགས་བིག་ེད་�བ་ན་་གར་ལ་བ�གས་�་དེ་དོན་ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ར་གནང་
�འི་ོར་དགོངས་བཞེས་གནང་འོས་པོ་འ�ག།



.

དེ་འའི་འཆར་གཞི་ངེས་བན་གང་ཡང་མེད་པར་བེན་བོད་ལ་ིར་ལོག་གནང་�་མ་གཏོགས་ཐབས་
གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད་ག�ངས་�ང་། དེ་ེས་ངས་ཆོས་ོང་ལ་བཀའ་�ང་�ས་པ་ཡིན། ལ་པ་རིན་པོ་ཆེས་
�ང་�་གནས་ལ་ག�མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གནས་�ང་དང་། དགའ་གདོང་་ེན་གཉིས་བས་དེར་
ཕེབས་ཡོད་བས། གཉིས་ཀས་ང་བོད་ལ་ལོག་དགོས་ག�ངས་�ང་། ཆོས་ོང་གཅིག་་ཕེབས་གནང་པའི་
བས་དེར་་ཁང་བ་ནང་ལ་ཕེབས་འལ་ཆོས་ོང་�གས་འ�གས་ཏེ་ི་ལ་བ�གས་ག�ངས་སོང་། ་
ཁང་བས་(ང་བོད་ལ་འ�ོ་�ར་མ་ཉེས་པ་ཡོད་ཙང་)དེའི་ོར་ོ་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ོང་གིས་མེན་
པའི་གས་བན་པ་རེད། ་ཁང་བས་ཆོས་ོང་གི་བཀའ་ལ་མ་བིས་པར་བ་བག་ང་ལ་བ�གས་
སོང་། ེས་�་ངའི་ར་ཕེབས་ཏེ་མི་�་�ག་�ས་་ལ་ིས།་�་�ག་�ས་ག་�ན་བཤད་ཟེར་ོལ་ཡོད་
ག�ངས་�ང་། ངའི་གཅེན་པོ་གཉིས་ཀས་ང་བོད་ལ་ལོག་མི་འོས་པ་་�གས་མཐའ་ེལ་གནང་བཞིན་པ་
དང་། ་ཁང་པ་དང་འ་བར་ཁོང་གཉིས་ཀ་�ས་པ་ཆེ་བ་དང་།�ད་ལ་མཁས་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་
ཀས་ངའི་སེམས་ི་ཐེ་�མ་ི་ོར་གནད་དོན་མེན་མ་�བ་པར་མ་ཟད། བོད་མི་ཡོངས་ི་མི་�་དེ་རང་་
མེད་འ�ོ་�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་ངེས་ཤེས་བན་པོ་གནང་བཞིན་པའི་ཐོག།་དམར་ལ་ོ་གང་ས་ནས་ངོ་
ོལ་་�་དེ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་རེད་ག�ངས་སོང་། དེ་ར་་�འི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་ང་་གར་ལ་
བད་�་དེ་རེད། དེ་ནས་ི་ལ་ནས་རོགས་རམ་འཚལ་�བ་པ་ཡོང་�འི་ཐོག། རོགས་རམ་འཐོམ་ངེས་
བན་རེད། ཨ་མེ་རི་ས་ང་�ར་རོགས་རམ་གནང་�འི་ངེས་ཤེས་བན་པོ་གནང་གི་འ�ག། བས་དེར་་
དམར་དང་ག་པོའི་ོལ་འ�ངས་་�འི་ད་ཆ་གང་ཡང་མེད་�ང་། ངས་མ་ཤེས་པར་གཅེན་པོ་གཉིས་
ིས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ངས་དང་འེལ་བར་གནང་ཚར་འ�ག། ཨ་རི་བ་�ས་བོད་མིའི་དབང་རང་
ོད་ལེན་པ་�ར་འོས་འཚམས་ི་རོགས་རམ་་འོས་ཡོད་�ལ་ག�ངས་འ�ག། དེའི་�་མཚན་ནི་ཁོང་�ས་
བོད་ི་རང་བཙན་ཐོག་སེམས་འར་ས་པ་མིན་པར་དམར་པོའི་ིད་ག�ང་བན་ིང་མེད་པ་བཟོ་ཆེད་
འཛམ་ིང་གང་སར་འབད་བོན་ེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་རེད། དམིགས་ལ་དེ་བ�བ་ཆེད་བོད་རང་བཙན་
ོད་ལེན་པ་�ར་མེ་མདེལ་དས་མ་ཕོན་འབོར་གང་འཚམ་གནམ་ཐོག་ནས་གག་�་དང་། ད�ས་གསང་
བའི་ལས་ངས་ིས་འཇབ་དམག་གི་གཏོར་ོལ་ེད་ཐབས་ོང་བར་བཏང་ེ་བོད་ི་ནང་གནམ་�འི་
ག�ངས་མཆོང་ེད་འ�ག་�འི་འཆར་གཞི་བཟོས་འ�ག། ངའི་གཅེན་པོ་གཉིས་ིས་གནས་�ལ་དེ་དག་
ངོས་རང་ལ་མ་ག�ངས་པར་གསང་བ་་�་དེ་ལས་མཁས་པོ་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་གནང་བ་རེད། ངས་དེ་
འའི་གནས་ངས་ོར་བསམ་�ལ་ག་འ་ཡོད་པ་དེ་�ས་མེན་�བ་པས་རེད། བསམ་�ལ་དེའི་�་
མཚན་ངས་ཤེས་�བ་ི་འ�ག་ང་། དེ་ལ་ངོས་ལེན་ེད་�བ་པ་མི་འ�ག་ཅེས་གནད་བོལ་ེད་�ས་ལ་



པོ་དོན་�བ་ིས་�གས་འ�གས་པའི་གས་བན་སོང་། ངའི་�་�ན་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཁོང་ནི་ངར་�གས་
ཆེ་བའི་ལ་ཞེན་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཁོང་ནི་གཤིས་ོད་ཤིན་�་བན་པོ་དང་། ེ་གཅིག་པའི་ོ་ནས་་�གས་
མཐའ་ེལ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། འོན་ང་ཁོང་རང་བེ་སེམས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཨ་མ་ལགས་
་�་ོགས་�ས་ང་�་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཁོང་ལ་ོ་ང་ཆེ་ཤོས་�ང་ེ་�གས་ཆེ་བ�མས་སོང་། ག་
འ�ར་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ལ་ལོ་ལས་དལ་ོད་ཆེ་བ་དང་། ི་�ལ་ོ་ང་ཡོད་ལ་ནང་གི་�གས་གཤིས་ོང་པོ་
དང་། འར་ོག་མེད་པ་ཞིག་རེད། ེན་ངན་ཡོང་�ས་ཁོང་�གས་བན་པོ་ཡོང་ན་ཡང་། དེའི་བས་
�གས་སེམས་འ�ངས་པོ་�ང་སོང་། མཐའ་མ་དེར་གཅེན་པོ་གཉིས་ཀའི་�གས་རེ་ར་མ་ས་པར་ངོས་བོད་
ལ་ིར་ལོག་�འི་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ནེ་�ས་བཀའ་ོབ་གནང་བར་ཉན་ཤེས་དང་�་ཨན་ལའི་
ཡིས་ཁས་ལེན་གང་གནང་ལ་ཆ་འཇོག་ས་ཏེ་བོད་ནང་་དམར་འགོ་འིད་�ར་ཐ་མའི་གོ་བས་གཅིག་
ོད་པའི་ཆེད་�་རཻད། ཀ་ོན་�ག་ནས་ཐོན་ེས་་ཐོད་ལ་མ་བབ་གོང་ངས་འས་ོངས་ལ་་བ་གཅིག་
གང་བད་དགོས་�ང་། དེར་འོད་པ་་བ་ནས་མ་ས། འས་ོངས་ལ་ལ་མི་�ར་སངས་ས་ི་ཆོས་
བཤད་པ་ཡིན། མཐའ་མ་༡༩༥༧་༣པའི་ནང་ོ་གཡེང་ཆེན་པོ་དང་བཅས་་སའི་ོགས་ལ་ཐོན་འགོ་
བ�གས་པ་ཡིན། གཅེན་པོ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་བར་བས་�་ག་་མ་གཤག་བཅོས་གནང་ེས་་
ཁམས་ོ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ང་�་ཐོན་ཁར་་གར་ལ་བ�གས་�་ཐག་བཅད་གནང་བར་བེན་
ངའི་སེམས་ལ་ོ་ང་ཆེ་�་ིན་སོང་། ངོས་ས་མཚམས་ལ་འོར་བས་་གར་ི་�ོགས་པོ་�ར་ཐོན་ཁའི་
འཚམས་འི་ེད་�ས་ཁོང་�་ཚང་མ་ན་ཆབ་བསིལ་ི་འ�ག། ངའི་སེམས་ི་གཏིང་ལ་ཉམས་དམའ་པོ་
�ང་།བོད་པའི་དར་ོག་�ས་མདངས་་�གས་བ་�བ་ེད་ས་དེར་་ནག་གི་དར་ཆ་དམར་པོ་ཡོད་པ་དེ་
�་འར་འ�ག། དམག་དཔོན་ཅིན་རའོ་རེན་ངོས་རང་ལ་ེ་ལེན་ི་ཆེད་�་ཕེབས་འདག་�ང་། ང་ོ་བདེ་པོ་
་བ་ནས་མ་�ང་། ཁོང་རང་མི་ཡག་པོ་དང་།གཡོ་ཟོལ་མེད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ང་ཁོང་གི་དམག་ཆས་་�་
མ་གཏོགས་བོད་ལ་བཅིངས་འ�ོལ་ོར་བསམ་�བ་པ་�ང་མ་སོང་།



.

ལེ�་བ�ན་པ། ི་ལ་ལ་བཙན་ོལ།

ང་བོད་ི་ས་མཚམས་ནང་བེབས་པ་དང་�ོ་མོ། ལ་ེ། གཞིས་ཀ་ེ་བཅས་བ�ད་་སར་འ�ལ་བ�ད་
ས་པ་ཡིན། �ོང་སོ་སོར་བོད་མི་ཕོན་ཆེ་འ�མས་འ�ག། མི་�གས་སོ་སོར་ངས་གཏམ་བོད་རེ་ས་པ་
དང་། ་བོད་དཔོན་རིགས་�་ཡང་གདན་འེན་�ས་པ་ཡིན། འཆར་ཅན་ནང་བཞིན་དང་པོ་ཆོས་བཤད་
བ�ས་པ་རེ་ས། དེ་ནས་འཇིག་ེན་ི་ལས་ོགས་ོར་རེ་བཤད་དེ། ེད་རང་བོད་པ་སོ་སོས་་ག�ང་
དཔོན་རིགས་དང་མཉམ་�་ལས་ོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་སེམས་�ད་ང་པོ་དང་། ེད་ོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་
ཉེས་ོན་བསངས་ཏེ་བཟང་པོར་བ�ར་�་དེ་ེད་རང་སོ་སོའི་ལས་འགན་རེད། ངའི་མི་དམངས་�ས་་བོད་
བར་ི་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པའི་ནང་གསལ་་དོན་ཚང་མར་ང་བི་ནན་ཏན་་དགོས་པའི་
�ད་ལ་ས་པ་ཡིན། ་དཀར་ནག་གི་ིད་ོན་ནེ་�་དང་�་ཨན་ལའི་མ་གཉིས་དང་ན་�་ངས་
བཀའ་མོལ་ག་རེ་�ས་པ་དང་། ི་་གཉིས་པའི་བ�ན་ག་དང་པོའི་ག�་འ�ན་མའོ་རང་གིས་བོད་འདིར་
གསར་བེའི་�་ིག་མི་འ�ག་མང་�གས་ཡོངས་�གས་ིས་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པའི་ོར་གསལ་པོ་
བཤད་པ་ཡིན། དེ་འེལ་་དཔོན་�ས་་དམག་མས་བོད་ལ་རོགས་རམ་ེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ག�ངས་
�ང་ཞེས་ལབ་ཡོད། ་དཔོན་�ས་ང་ལས་ོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་མཉམ་ེལ་མ་གནང་ན། ཁོང་�ས་་
ནག་དམར་པོའི་�གས་པའི་ིད་�ས་ལ་འགལ་་ེད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། ངས་འཕར་ོན་བབ་ེ་
གཞན་པ་བགས་བོད་ི་�་གཏོང་གི་ཡོད་ན་ཡང་ང་�ས་སོ་སོའི་རང་ོན་ཐེར་འདོན་ས་ཏེ་ག�་འ�ན་
མའི་�་�ང་གི་ལམ་ོན་ལམ་དེའི་ེས་འངས་ེད་དགོས་�ལ་ཡང་བཤད་ཡོད། དེ་ལ་་མི་མཉམ་ཡོད་�་
མི་བདེ་བ་�ང་བ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་�ང་སོང་། ེད་ོགས་དེ་འའི་ཐོག་ནས་རང་གི་ལ་མིའི་དོན་�་
ངོས་ནང་གང་�བ་ེད་ི་ཡོད་པ་དང་། ང་�འི་ི་ལ་དཔོན་པོ་གསར་པ་�ར་བིག་ར་བཏང་ེ། དམག་
བང་ནག་ཉེས་ི་་བ་ག་འ་ས་�ང་ཐེ་�མ་མེད་པར་ཐད་ཀར་ཐེར་འཏོན་་དགོས་ལབ་ཡིན། འ�ལ་
བ�ད་དེའི་རིམ་རེ་རེའི་བས་ངོས་རང་གི་�གས་བེད་ས་པའི་རེ་འ�ན་དེ་བོད་ཤར་བ�ད་ཁམས་ལ་
འ�གས་འ�ངས་བ་ཆེ་ེད་ི་ཡོད་པའི་གནས་གསར་དང་། ནང་གནས་འོར་ཏེ་ཉམ་ཆག་བཏང་སོང་།
དེ་ེས་ཉིན་ཞིག་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ང་ངོ་འད་ལ་ཕེབས་ནས་རང་བཙན་ི་དོན་�་ོལ་འ�གས་
ེད་མཁན་�ར་མ�ན་ཆ་ིས་འ�ལ་དགོས་པའི་བཀའ་དང་། ་ཚབ་ཅིག་གཏོང་རོགས་ག�ངས་�ང་།
ངས་ང་དེ་འ་རང་ེད་ིས་ཡོད་པས་ཁོང་�ར་�ད་ལ་ེད་པར་་མ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ང་ཁོང་�ས་
མོས་མ�ན་ས་མི་འ�ག། ༡༩༥༧་༤་�ས་༡ཉིན་ང་་སར་འོར་�ས་བོད་ཡོངས་ོགས་ལ་ཟིང་ལངས་
ཏེ་་དམར་ཁེ་གཙང་མིན་པར་ངའི་བཀོད་�ས་་ལ་ཡང་�ར་མོགས་ཤོར་འ�ོ་གི་འ�ག། ལོ་དེའི་



དར་དིལ་ལ་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཡོངས་ོགས་ལ་དངོས་གསལ་འ�གས་འ�ངས་ས་ཡོད་དང་། འགོ་
འིད་ཨ་འ�ག་མགོན་པོ་བ་ཤིས་ི་འོག་རང་བཙན་ི་འ�གས་འ�ངས་ེད་མཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་
ལ་ིན་ཏེ་རང་ོག་ལ་མ་འ�མས་པར་་དམར་ལ་ཕར་ོལ་�གས་གང་ཆེར་འ�ོ་གི་ཡོད་འ�ག། ་
དམག་�ས་ང་ག་ལས་བང་གཏན་ནས་མ་ས་པར་�ོང་དང་�ོང་གསེབ་ཁག་ལ་གནམ་�་ནས་འབར་
མདེལ་གག་པ་དང་། མེ་ོགས་མང་པོ་བེབ་གཅིག་ལ་�ན་བིང་བབ་ེ་་གཏོར་བཏང་བའི་དབང་
གིས་བོད་པ་ོང་ག་མང་པོ་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ནས་་སར་ོས་ཡོང་ེ་�ོང་ེར་ི་ིའི་ཐང་ེར་ལ་�ར་
བབ་ེ་བད་དགོས་�ང་པ་དང་། ཁོང་�ས་བཤད་པའི་གནས་�ལ་དེ་�་ཧ་ཅང་འཇིགས་དངངས་བེད་
པ་ཤ་ག་སོང་ཙང་། ངས་ལོ་མང་རིང་དེ་རིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་�བ་མ་�ང་། ་དམག་�ས་བོད་མིའི་
གཉའ་བཅག་ཆེད་ག�ག་�བ་ེད་ངས་དེ་�་གཏོར་ོན་ཧ་ཅང་ཆེ་�གས་པ་མིའི་ོ་ལ་ལ་མི་ཤོངས་ཤ་
ག་རེད། ༡༩༥༩ལ་འཛམ་ིང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ི་ིམས་དོན་ན་�གས་ིས་བོད་ནང་་
དམར་ིས་བསད་གཏོར་ཅི་ས་ད་གཅོད་གནང་པའི་མཐའ་ོམ་ན་ཐོ་དེ་ངས་ོག་�ས་དེ་ཕན་ཐད་ཀར་
ཐོས་ོགས་�ང་པའི་གནས་�ལ་དེ་�ར་ང་ཡིད་ཆེས་�ང་། ན་ཐོ་དེའི་ནང་བཀོད་པ་ར་་དམར་ིས་བོད་
མི་ང་ཤིང་ལ་བཀལ་ནས་བསད་པ་དང་། ཕོ་མོའི་མཚན་མ་བཅད་བཏོན། �ོད་ཁོག་བོགས་ཏེ་ནང་ོལ་
བཏོན་པ། ང་ལག་བཅད་པ་བཅས་ས་གནས་མང་པོར་ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་དང་འ་བའི་མའི་ེ་བཅད་
པ། མེར་བེག་བཏང་བ། བང་གསོད་ས་པ། གསོན་པོར་ས་ས་བཏང་བས་མ་ཚད། ་དམག་�ས་་
ར་བཏགས་པའི་ཐག་པས་མི་རེ་རེའི་གགས་པོ་བམས་ཏེ་མ་ཤི་བར་་དེད་དེ་��་བ�ག་པ། ཡང་ན་
མགོ་ག�ག་ོག་ེ་ཐག་པས་ད�ང་པ། ང་ལག་བམས་ཏེ་འག་�འི་ནང་བ�ག་པ། གཞན་ཡང་གསོད་
སར་འིད་�ས་བ�ན་པ་�ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་�་་�་བན་པར་ཤོག་ཅེས་ད་འབོད་ེད་མ་�བ་པ་བཟོ་ཆེད་
གས་ི་ཤ་འ�ན་ཁར་བ�ག་ེ་ཁོང་�འི་ེ་ཚལ་གཤག་བཏང་བ་བཅས་ས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་ད་�ང་
ེན་ངན་གོད་ཆག་ཡོང་�་ཡིན་པའི་ཧ་ཉིད་ོགས་པར་བེན་་བ་བཅོ་བད་ི་ེས་ལ་༡༩༥༩ལོར་་སར་
ོན་ལམ་ཆེན་མོ་�གས་བས་རང་གི་དགེ་བཤེས་མཚན་གས་ི་ཆེད་�་དགེ་འ�ན་འ�ས་པའི་ད�ས་�་
ངས་དགེ་བཤེས་་བོར་ི་དམ་བཅའ་བཞག་�འི་གནས་�ལ་གསལ་བགས་ས་པ་ཡིན། དགེ་བཤེས་
ི་མཚན་གས་དེ་གང་མོགས་མ་བཏང་ན་�ས་�ད་ོགས་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དེ་སེམས་ལ་ངེས་པོ་ཡོད། དེ་
གའི་ངང་པིཏ་ནེ་�་ེས་ལོ་་སར་ཕེབས་�་དེ་ལ་ངས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་ཕེབས་�ག་�ས་པ་ཡིན།ངའི་
མ�ོན་བ་དེ་ལ་ཁོང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ཐོག། ་གར་ལ་བཅའ་བ�གས་་མིའི་ག�ང་ཚབ་ིས་
དགའ་པོའི་ངང་ནས་བ་ོར་�ས་འ�ག། ནེ་�་བོད་ལ་ཕེབས་པ་ཙམ་ིས་་དམར་འགོ་དམག་�ས་སོ་
སོའི་་ོད་ཡག་�་གཏོང་ིད་ི་རེད་བསམས་�ང་། བོད་ལ་་དམར་འོར་ཏེ་ལོ་��་ིན་པ་དེའི་རིང་
ལ་སའི་གནས་�ལ་ོགས་ཟིང་ལངས་བཞིན་པ་དེ་རང་ལ་བད་པ་དང་། ་མི་�་བཙན་ཤེད་ཅི་ཆེར་འ�ོ་



བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་འི་�ས་དེ་ནས་བང་་དམར་ི་འགོ་དཔོན་�ས་ངའི་ར་ཡོང་རེས་བཞིན་མེ་
མདའ་འེར་ཡོང་པ་དང་། དེ་�་ི་ལ་མ་བཏོན་པར་དམག་ཆས་ི་ནང་ལ་ས་ཡོད་འ�ག། དེ་ལ་བེན་
ནས་ཁོང་�ས་བ་བག་ང་ལ་ོད་ངས་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་ེད་དགོས་�ང་ན་ཡང་། ད་�ང་མེ་མདའི་
གམ་ཤིང་ི་ལ་ཐོན་བད་འ�ག། ཁོས་�ས་ད་ཤོད་�ས་འཆར་ཅན་ནང་བཞིན་ང་ོ་བདེ་པཽ་བཟོ་པའི་�ག་
དེ་�་ལབ་�ང་ཡང་། ཁོང་�འི་སེམས་ནང་གི་བསམ་�ལ་དངོས་གནས་དེས་ེན་པས་ངོ་གདོང་དམར་པོ་
ཆགས་པ་དེས་�ན་ག་བོལ་སོང་། ཡང་བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་ན་�གས་དེས་གསར་བེའི་
འཆར་གཞིར་བ�ར་བཅོས་གཏོང་ཆེད་�ན་བིང་�གས་འ�མས་ས་སོང་། ་དཔོན་�ས་བོད་ས་གཞན་
ལ་བཙན་གནོན་�ན་བིང་ེད་འདོད་དང་བཅས་�གས་འ�མས་ེད་བཞིན་པ་དེ་�འི་ིའི་མཐོང་ང་ལ་
འ་ཆགས་པོ་བཟོ་བའི་གཡོ་�འི་བསམ་ོད་ངན་པ་མ་ན་ི་�ལ་དང་མི་མ�ན་པ་ཞིག་རེད། ང་ནི་�་
�ག་�ས་མེད་ཆགས་སོང་། ང་ན་�གས་དེ་ནས་དགོངས་པ་�་སེམས་�ང་ན་ཡང་དེ་ར་ས་པའམ།་
དཔོན་ཐད་ཀར་ངོ་ོལ་ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཉེས་ོན་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་བན་རེད།�ས་དེའི་བར་
་ས་དང་བོད་ས་གཞན་ད་བར་གཏོར་གསོད་ག་ལས་ིས་མ་བ་པ་དེ་�་དེའི་དབང་�་གཏོང་ཐབས་མེད།
འ�ལ་ཐབས་ཆེ་བའི་མ�ན་ཆ་དང་བཅས་་དམག་ེ་ད�ང་བད་ི་དམག་མི་༡༥༠༠༠༠བོད་ཤར་བ�ད་
ཁམས་ལ་ག་ལས་ེད་བཞིན་པ་དང་། ལ་དེར་བོད་པའི་་དམག་དང་། རི་བ�ད་ི་ལ་དམག་ེ་
ཚན་འགའ་ཤས་ལས་མེད་པ་རེད།ངས་བོད་ི་མ་འོངས་པའི་ོར་བསམ་ོ་ག་�ད་བཏང་�ས་ངའི་རེ་བ་�ང་
�་འ�ོ་གི་འ�ག། ང་དང་ངའི་ལ་མི་�ས་ག་རེ་ས་�ང་མ་ས་�ང་�ར་འངས་གི་�ས་བས་ཤིག་ལ་
བོད་འདིའི་ཆོས་དང་རིག་ག�ང་་ཞོག་་བོད་ི་རང་དབང་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་་ནག་གི་བཙན་ལ་
མངའ་ལ་གསར་པ་དེའི་དབང་འོག་གི་ལ་ཕན་རང་ག་བ་ཞིག་ལ་བ�ར་�་ངེས་པ་རེད། ངོས་གཏན་ོད་
ེད་ས་ནོར་ིང་ཕོ་ང་ལ་་ོ་ཚང་མ་ར་�ན་ནང་བཞིན་ཡོད་�ས་རེད། གསེར་ཟངས་སངས་ས་ི་་
ོང་ག་མང་པོའི་ན་ར་མཤམས་པའི་མཆོད་མེ་�ངས་མེད་མེ་ེ་བ་བ་འབར་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་
མས་ང་�་གནས་སའི་འཇིག་ེན་འདི་མི་ག་པ་དང་�་མ་ཡིན་པའི་ན་ལ་ོན་པོ་ཞིག་རེད། ངའི་ཉིན་
རེའི་ེད་ོ་ནི་ོན་�ས་ནས་ས་དང་ེད་བཞིན་པ་དང་འ་བོ་ཡིན་ངེས། དེང་སང་དེའི་གོང་ལས་་ཙམ་ེ་
�་�ད་་པའི་གོང་ལངས་ཏེ་ཞོགས་�ན་དང་པོའི་རིང་རང་ཉིད་གཅིག་�ར་ཁ་འདོན་དང་། ག�ང་ཆེན་ོབ་
ོང་ས།དེ་ེས་ཡོངས་འ�ན་གཉིས་རེས་མོས་ིས་ཕེབས་ཏེ་ངས་ོག་པའི་ག�ང་ཆེན་དེའི་བཤད་འིད་
གནང་གི་ཡོད། ངའི་མཚན་ཞབས་བཞི་དང་མཉམ་འ�མས་གནང་། ཉིན་རེའི་�ས་�ད་མང་ཆེ་བའི་རིང་ཁོང་
མ་�་དང་མཉམ་�་མཚན་ཉིད་ི་གས་གསལ་གཏོང་�ལ་ནང་ོང་ེད་ི་ཡོད།ེད་ངས་དེ་ནི་ངས་
ེས་�་་བོར་བས་�གས་འ�ལ་�་ངས་དེ་རེད། དེ་ནས་་རེའི་�ས་བཟང་སོ་སོའི་ཉིན་ནོར་ིང་ཕོ་
ང་གི་་ཁང་མང་པོ་ཡོད་སོ་སོའི་ནང་དགེ་འ�ན་པ་�ས་�གས་འ�གས་བས་ངོས་ད�་བ�གས་ས་པ་



ཡིན། ་དམར་ད�ང་�གས་ིས་བཙན་བང་ས་པ་ནས་བང་་ས་རང་ལ་འར་བ་ཆེན་པོ་�ང་སོང་།
་དམར་ི་ལས་ེད་པ་དང་། ནང་མི་ཚང་མའི་ོད་ཁང་མང་པོ་བབ་ེ་ར་�ོང་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་པ་
རེད། ན་ཁང་ཞིག་དང་ོབ་་གསར་པ་ཞིག་བབ་སོང་ཡང་བོད་མི་�ར་ཕན་པ་གང་ཡང་མ་�ང་། དེ་
མ�ངས་དམག་ར་གསར་པ་འགའ་ཤས་ང་བབ་སོང་། བོད་ི་ནང་�ས་ཟིང་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པར་
བེན་དམག་མིའི་ལས་ཤག་གི་མཐའ་བོར་ལ་ས་དོང་�ས་པ་དང་།ེ་མ་དོ་པོ་བིགས་ེས་་དམག་�ས་
དེ་གོང་གཉིས་རེས་མཉམ་པོར་འ�ོ་བ་དང་ཡིན་ང་།ད་ཆ་དམག་མི་�་་ཁག་བཟོས་ཏེ་ིན་པ་རེད། ་
དམར་ད�ང་�གས་དེ་�་དང་མཉམ་�་ངས་འེལ་པ་�ང་ཙམ་ལས་མེད་པས་དེ་�འི་ོར་སེམས་འ�གས་
ི་གནས་�ལ་མང་པ་ངའི་གམ་བཅར་གད་པ་དང་ག�ང་ཞབས་�་ནས་གོ་ཐོས་�ང་། ༡༩༥༨ལོའི་ད�ིད་ཀ་
ནོར་�་ིང་ཀའི་ནང་ངའི་ཕོ་ང་གསར་པར་ོས་པ་ཡིན། ༸ལ་བ་་ེང་གོང་མ་རེ་རེས་བ�གས་ཁང་རེ་
རཻ་གསར་ག་གནང་ོང་�ང་འ�ག།



.

ངའི་གཟིམ་ཁང་�ང་�ང་དེ་རང་ེར་ི་ལས་ཤག་་མིན་པ་ཞིག་བཟོ་བཀོད་ས་ཡོད། དེའི་ང་པར་ཆེ་
བའི་མ་པ་ནི་དེང་�ས་ི་ཡོ་ཆས་དང་། ཉེ་མཁོའི་འ�ན་ཆས་བིགས་པ་དེ་རེད། ངའི་་མའི་ཤིང་གི་ཉལ་
ི་དེའི་ཚབ་ལ་གས་ི་ཉལ་ི་དང་དེང་�ས་ི་ཡོ་ཆས་ན་པའི་�ས་ཁང་། �་ཚ་པོ་གཏོང་ེད་གས་
�བ་དང་ཡོ་ཆས་ང་གོ་ིག་ས་ཡོད་�ང་། འོན་ང་བས་ཞན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་རང་ནོར་�་ིང་ཀར་ོད་
ོད་་�ར་བར་ཆད་�ང་ེ་དངོས་ཆས་དེ་�་བེད་ོད་་�འི་གོ་བས་མ་�ང་། གཟིམ་�ང་ཐོག་ས་གཉིས་
ཀར་ོག་ང་བ�གས་ཡོད། ངའི་མཇལ་འད་ཁང་ནང་(ི་ལ་་མ�ོན་�འི་དོན་�)བོད་�གས་ི་
འབོལ་གདན་ི་ཚབ་ལ་ཞབས་ེགས་དང་ཅོག་�་བིགས་བ�གས་པ་ཡིན། ངས་ན་པ་ར་ན་་གར་
ག�ང་གིས་ག་གས་གནང་བའི་�ང་འིན་ན་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད། དེ་ནི་གཟིམ་ཁང་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད། དེའི་ི་ལ་�་ིང་�ང་�ང་ཞིག་དང་། མ�ས་ིག་གི་ག་ོ། མེ་ཏོག་བཏབ་�ས་ངས་
་ཞིབ་ས་པའི་�མ་ར་ཞིག་ཡོད། ་སར་ཤིང་་ེས་འཕེལ་གང་ཡོད་པར་བེན་�ར་མོགས་ལོ་མ་
དང་མེ་ཏོག་བག་མདངས་ཆེ་བ་ཡོང་�ས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། འོན་ང་དེ་ནི་ན་རིང་
གནས་མ་སོང་། ཁམས་ཨ་མདོ། ད་ཆ་ད�ས་ལ་ལ་འ�གས་འ�ན་ི་�ས་�གས་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་
དང་།དར་ཁ་ཤར་�ས་བན་�ང་དང་ངས་དམག་ོང་�་མང་པོ་དང་ི་�་འགའ་ཤས་མཉམ་�བ་ས་
ཏེ་་དམག་གར་ཡོད་ི་སར་ཕར་ོལ་ེད་ིན་ི་ངང་ནས་་སའི་ོགས་གང་ཉེར་ཡོང་གི་ཡོད་འ�ག།
འོན་ང་བོད་པའི་ལ་དམག་དེ་�ར་མེ་མདའ་དང་ས་མདེལ་བཅས་ི་ག་ཆས་�ས་འབོར་�ང་�ང་ཞིག་
ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། མེ་མདེལ་དེ་�་་དམག་ནས་བཅོམ་འོག་དང་། མང་པཽ་ཞིག་བ་ཤིས་�ན་པོའི་ཉེ་
འ�མ་བོད་ག�ང་གོ་མ�ད་བཅོམ་འེར་ཡོང་བའི་ཐོག། ོན་འབོར་�ང་�ང་ཞིག་ཨ་རིའི་ད�ས་གསང་
བའི་ལས་ངས་ནས་འོར་འ�ག་ན་ཡང་། ད་�ས་ཁོང་�ར་ག་མ�ན་ཡོ་ད་�་�ག་ཐབས་ཟད་ི་དཀོན་
པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ི་ལ་ལ་བས་བཅོས་ཆེད་འ�ོ་བས་གོ་ཐོས་ར་ན། མེ་མདེལ་དང་། ད�ལ་བཅས་
གནམ་�འི་བབས་ག�གས་ཐོག་ནས་བོད་ི་ནང་གག་འ�ག། ལས་ཀ་དེས་་དམག་ལས་བོད་མི་�ར་
གནོད་ོན་ཆེ་བ་བཟོས་པ་རེད།ཨ་མེ་རི་ས་ཁོང་རང་�་ག་མ�ན་དེ་གཏོང་མཁན་ཡིན་པའི་གསང་བ་ཐེར་
འདོན་མི་ཡོང་པའི་ཆེད་�་ཨ་རི་རང་གིས་བཟོས་པའི་ག་ཆས་གང་ཡང་མ་བཏང་བར་མེ་མདའ་ཐེབས་ཆག་
(བ་��་ཀ་)དང་ོན་�ས་དིན་ཇིས་བཟོས་པའི་རིང་མདའ་་གར་དང་�ཀི�ན་ནང་བས་ཤིག་བེད་ོད་
ས་པ་བཅས་བཏང་པའི་དགོས་དོན་ནི་དེ་�་་དམར་ིས་འ�ན་བང་ས་ན་འ�ང་ངས་ད་མ་ཆོད་པ་
བཟོ་བའི་ཆེད་�་ཡིན་པ་རེད། གནམ་�་ཐོག་ནས་གག་ངས་མ་འ�ིགས་པའི་ོན་ལ་བེན་ནས་དེ་�་
བེད་ོད་ེད་མ་�བ་�ང་འ�ག། དངོས་དོན་ར་ས་ན་དམག་འ�གས་ས་པ་དེ་�་ངས་མཐོང་མ་�ང་།



༡༩༧༠ནང་བོད་ནས་ོས་ོལ་�་ཕེབས་པའི་་མ་བ�ེས་སོང་ཞིག་ངའི་ར་ཕེབས་�ས་ཨ་མདོའི་ལ་ནས་
ས་ཐག་རིང་པོར་ཡོད་པའི་རི་ེབ་ལ་ཁོང་རང་བེན་�བ་གནང་སའི་�བ་ཁང་གི་ི་ནས་གཟིགས་�ས་འོག་
གི་ས་ཐང་ལ་དམག་འ�གས་ས་ཡོད་འ�ག། ཁམས་པ་་ཞོན་པ་��་གིས་་དམག་བ་ག་ཁ་ཤས་ི་
�ར་ར་�གས་�འི་འ�མ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་་�གས་གཏོར་ོལ་ས་པ་དེ་ཀར་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོར་ར་ཏེ་་
དམག་དེ་�་དངངས་ག་ལངས་པ་དང་ག་ས་ག་ལ་མེ་མདའ་བབ་ེ་རང་ོགས་ི་་དམག་ཕོན་ཆེ་
བསད་འ�ག། དེ་ཀའི་�་ལ་ཁམས་པའི་་དམག་དེ་�ས་�གས་�འི་ཕར་ོགས་ལ་ོས་ེས་ཁ་ིར་ོག།
ོགས་གཞན་པ་ནས་ཡང་བར་་�གས་གཏོང་གིན་་དམག་�ར་གཏོར་ོལ་ས་ེས་རི་བ�ད་ལ་ིར་
འཐེན་ས་སོང་ག�ངས་པ་དེ་གོ་�ས་ཁོང་�འི་དཔལ་ལ་ལ་ང་ཧ་ལས་�ང་། ༡༩༥༨ལོའི་དིལ་ནས་
བང་བོག་ཐབས་མེད་པའི་�ས་ཟིང་མཐའ་མ་དེ་�ང་པ་རེད། ་ས་ནས་ཉི་མ་གཉིས་མིན་ཙམ་ི་ས་ལ་
ཡོད་པ་ོ་ཁའི་ེད་ཐང་ལ་་དམར་ི་དམག་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�་བཞི་ང་��་གི་ཁོངས་
གཏོགས་བན་�ང་དང་ངས་དམག་�ས་མཐའ་བོར་ས་འ�ག། �ས་བས་དེའི་རིང་(་
སར་)དམག་དཔོན་ཐན་གོན་སན་ཡང་ཡང་ངའི་ར་ཕེབས་�ང་། ཁོང་ནི་མི་ཞིང་པ་འ་བོ། སོ་སེར་པོ།་
�ང་�ང་བ�བ་པ་ཞིག་འ�ག། དེ་བས་ཁོང་གིས་ཕལ་ཆེར་བ�ན་ག་རེ་བཞིན་ཕེབས་པ་དང་། ཧམ་པ་ཆེ་
བའི་ད་�ར་ཞིག་འིད་དེ་ངོས་ལ་བིག་ར་བལ་བ་དང་། ཀ་རེ་ཀོ་རེ། ཁ་བང་གཏོང་བ་བཅས་�ང་།
ོན་�ས་ཁོང་གིས་ང་་རེ་ཐེངས་རེ་ལས་མང་བ་�ག་འད་གནང་གི་མེད། ཡོང་ེན་དེ་ལ་བེན་ནས་ང་
མཇལ་ཁང་ལ་འ�ོ་�ས་འ�ར་ང་ཡོང་གི་ཡོད། དེའི་ནང་གི་མཐོང་ང་དེ་ཡང་མི་དགའ་བའི་མ་པར་ིན་
འ�ག། དང་པོ་དམག་དཔོན་ཁོང་གིས་བོད་ག�ང་གི་ད�ང་དམག་�་ངོ་ལོག་པའི་ེ་ཚན་མཐར་བོད་ེད་
པར་གཏོང་དགོས། ལས་ོགས་དེ་ེད་རང་གི་འགན་འར་རེད་ག�ངས་པ་དང་། དེའི་ལན་ལ་བོད་ི་
ད�ང་དམག་�་དེ་འལ་གོ་བས་ངས་ཏེ་བན་�ང་དང་ངས་དམག་གི་ོགས་པ་ིན་ཏེ་མཉམ་ེལ་
ེད་ི་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་པ་དེའི་ེས་ཁོང་གིས་ེད་རང་བོད་མི་�་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་མེད་པ་མ་ཟད།
མཐའ་མ་གནས་�ལ་དེ་�་ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་ལ་འ�ོ་ངེས་རེད་ག�ངས་ཏེ་ོན་བོད་གནང་གིན་བ�གས་སོང་།
མ�ག་ོམ་བས་ཁོང་གིས་ག་འ�ར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལ་པོ་དོན་�བ།གཞན་ག�ང་ཞབས་ིང་པ་ི་ལ་
ལ་བ�གས་མཁན་དེ་�་ནག་ཅན་རེད། ཁོང་�འི་བོད་མིའི་མི་སེར་ི་ཐོབ་ཐང་དེ་ིར་འཐེན་ེད་དགོས་
ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་གང་ག�ངས་པ་དེ་ཀ་རང་ས་ན་ཡང་། དེ་བས་བསམ་མནོ་འདི་འ་ཞིག་
འཁོར་�ང་། དང་ཁོང་�་ི་ལ་ལ་བ�གས་ཡོད་པས་ཉེན་ཀ་མེད་པ་དང་གཉིས་པ་�ས་བས་འདིར་་
དཔོན་�་དང་ཞི་མ�ན་ས་པ་འདི་རང་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་འ�ག། ཁོང་�ར་ཡ་བང་ས་ན་་དམག་གིས་་
སའི་ནང་ག་གནོན་དངོས་གནས་ེད་ིད་པ་སོང་ཙང་། དེ་འ་མི་ཡོང་པའི་ཆེད་�་ངས་ོ་གང་ས་ནས་
འར་བོན་ས་པ་ཡིན། ་སའི་མི་�་འ�གས་འ�ངས་ཁོངས་ལ་འ�ལ་པ་ཡིན་ན་ཞི་བདེ་བར་འ�གས་



�བ་པའི་རེ་བ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་དེར་བན་�ང་དང་ངས་དམག་�ས་་དམར་དང་
འ�ིག་འཇགས་ེད་འདོད་མེད་པས་མ་ཚད། ཁོང་རང་�ས་གང་ེད་པ་དེ་�ར་ངའི་མོས་མ�ན་ཡོང་ཐབས་
ང་ས་པ་རེད། ངོས་རང་ན་གཞོན་ལ་ཞེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་རང་་སེམས་ཞིག་ད་་
ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ར་ེད་�བ་པ་�ང་མ་སོང་། ཡོང་ཉེ་བའི་ནེ་�ས་གཟིགས་བོར་དེ་ལ་ངས་རེ་གཏོད་ས་
པ་ཡིན་ང་། ་དཔོན་�ས་གཟིགས་བོར་དེ་ིར་འཐེན་ས་སོང་། དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ནས་་
གར་ིད་ོན་ི་་འི་ཉེན་�ང་འགན་�བ་པ་མེད་ཙང་གདན་�འི་མ�ོན་བ་དེ་ིར་འཐེན་ེད་དགོས་ི་
འ�ག་ཅེས་བ་བགས་ས་སོང་། ངས་དེ་ནི་ེན་ངན་ཚབས་ཆེ་ཞིག་རེད་བསམས་�ང་། ༡༩༥༨ལོའི་
དར་ཁ་ོགས་ཁར་རང་གི་དགེ་བཤེས་མཚན་གས་ི་་བོར་མཐའ་མའི་ོན་འ�ོར་གདན་ས་འས་
�ངས་དེ་ེས་སེ་རར་ཕེབས་ཏེ། ཆོས་ི་གདན་ས་ཆེན་དེ་གཉིས་སོ་སོར་འ�ན་་ལ་བའི་མཁན་པ་མང་པོ་
དང་མཉམ་�་ཉི་མ་མང་པོའི་རིང་�གས་ོད་ལ་�གས་པ་ཡིན། ཉི་མ་དང་པོར་འས་�ངས་�གས་ཆེན་ི་
འ�་ཁང་ནང་དགེ་འ�ན་ོང་ག་མང་པོས་སངས་ས་ང་སེམས་དང་། ་བ�ད་སོགས་ི་གསོལ་
འདེབས་དེ་�་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་་དངས་ཞི་གསལ་མཉམ་པའི་�གསས་འདོན་གནང་བས་ངོས་རང་ལ་
དད་པའི་མཆི་མ་ཤོར་�ང་། འས་�ངས་ནས་མ་ཐོན་གོང་ར་ལམ་ར་དགོན་བ་ི་དགེ་འཕེལ་རིའི་
ད�་ེར་འ�གས་བོད་ས་པ་ཡིན། དེ་ན་མེ་ལི་བ་ག་མང་པོའི་་ོན་ཡོད་པའི་ལ་ོངས་ི་མ་པ་
ན་ལ་བ་པ་དེ་དངོས་�་མཐོང་�བ་པ་འ�ག། རི་ེ་དེ་མཐོ་གས་ཙང་བོད་མི་�ར་ཡང་ས་མཐོའི་དབང་
གིས་ད�གས་མ་ེང་པའི་ནད་ཕོག་གི་ཡོད། མཐོ་ང་ལ་ཚང་བཟོ་མཁན་ི་་རིགས་མ�ས་པོ་དེ་�ར་རི་དེ་
ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཡིན་�ད་མི་འ�ག། དེ་བཞིན་མེ་ཏོག་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ེས་འ�ག་པ་དེ་�ར་ཡང་རི་
ོད་དེ་མཐོ་གས་པ་མིན་པ་རེད། ཧ་ཅང་མ�ས་པའི་མེ་ཏོག་དེ་�འི་མདོག་ནི་་སངས་ོང་རིང་�ར་མ་
ཡོད་པ། དིབས་ནི་ིལ་�་འ་བ་འ�ག། དགའ་�ར་ཆེ་བའི་ཉམས་ང་ཡོད་པའི་བས་དེར་ངའི་�ང་ོབ་
ི་ཆེད་�་རི་བ�ད་དེ་�ར་བོད་དམག་མི་བམ་དགོས་�ང་བ་དེས་མཐོང་ང་མ་ལེགས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་
རེད། འས་�ངས་དགོན་པའི་མ�ན་ལ་་དམར་ི་དམག་ར་ཞིག་བབ་ཡོད་པ་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་
གཟེར་ོན་གས་ད་བ�གས་པ་དང་། གབ་དོང་�ས་པ་དེ་�འི་ནང་གི་ཐང་ཐེར་ལ་་དམག་�ས་མེ་
མདའ་དང་མེ་ོགས་ནང་ོང་ེད་པའི་་ད་ཐོས་ི་ཡོད་པ་རེད།ངའི་�གས་ོད་ཚར་ཏེ་་སར་ལོག་ེས་
ངའི་�གས་ོད་ཡག་པོ་�ང་ཡོད་པའི་ོར་གོ་ཐོས་�ང་།མཁན་པོའི་ནང་ནས་མཁས་པའི་མཆོག་ར་པད་
མ་ལ་མཚན་ིས་ང་དང་བཀའ་མོས་གནང་�ས་ོབ་གཉེར་དས་མ་ནང་བཞིན་ི་ཐོས་བསམ་ེད་པའི་
གོ་བས་ེད་རང་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ེད་རང་གི་�གས་ོད་དེ་འ�ན་་ཐམས་ཅད་དང་ལ་བ་ཞིག་ཡོང་
ངེས་རེད་ག�ངས་�ང་། དེ་�ས་ངའི་སེམས་ལ་ིད་�ག་ཆེ་བའི་ོབ་གཉེར་བ་འདིས་མཐའ་མ་ཞབས་འེན་
མ་�ས་པ་དེ་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། སེམས་བདེ་ོད་ི་�ས་ན་�ང་�ང་དེའི་ེས་ལ་སར་ིར་



ལོག་ས་པ་དང་། ངོས་ཐོན་ིན་པའི་བས་ལས་�ས་ཟིང་ཆེ་�་ིན་འ�ག། ་སའི་མཐའ་མཚམས་ས་
ལ་ཁག་ལ་་དམག་�ས་གཏོར་གསོད་ེད་བཞིན་པར་བེན་བས་བཅོལ་བ་འཕར་མ་ོང་ག་མང་པོ་
་སར་འོར་པ་དང་། དེ་�ས་�ོང་ེར་ནང་གི་མི་འབོར་བ་གཅིག་གི་མང་�་ིན་འ�ག། དེ་འའི་བས་
དེར་ཡང་ཡིད་བན་མེད་པའི་ཞི་འཇགས་ཡོད་པར་བེན་འ�གས་འ�ངས་མ་�ང་པ་རེད། གང་ར་ོན་
ཀའི་བས་ངས་(་སའི་ཤར་བ�ད་ི་)གདན་ས་དགའ་ན་ལ་་བོར་དང་འེལ་བའི་�གས་ོད་
འ�ལ་བར་ིན་པ་ཡིན། �ས་དེར་ངའི་�ོས་འདོན་གནང་མཁན་�ས་འ�ལ་བ�ད་དེའི་རིང་གོ་བས་ངས་
ཏེ་བོད་ི་བན་�ང་དང་ངས་དམག་�ས་ས་ལ་མང་པོ་བས་པའི་་ཁའི་ོགས་�་འ�ོ་དགོས་པའི་
�ད་ལ་གནང་�ང་། འལ་སེལ་ི་འཆར་གཞིའི་ནང་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ་དེར་ཆ་
འཇོག་་�་མིན་པའི་ོར་ངས་བ་བགས་་དགོས་�་དང་། ངའི་ིད་ག�ང་དེ་བོད་ལ་ཆབ་ིད་ི་
འགན་དབང་འ�ན་ར་གནས་བཟོ་དགོས་�་བཅས་གསལ་འ�ག་པར་ངས་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་ས་ན་
ཡང་། དེ་ར་ལག་ལེན་ས་པ་ཡིན་ན་དོན་ལ་ཕན་ལ་གང་ཡང་ཡོང་�་མིན་པའི་ངེས་ཤེས་སེམས་བཅང་མ་
ས་ཐབས་མེད་ཆགས་�ང་། དེ་འདའི་བ་བགས་ས་པ་ཡིན་ན་་དམར་ད�ང་�གས་ིས་བོད་ལ་
གཏོར་གསོད་་ཆེ་ེད་པའི་དོན་�་ཡ་བང་བས་བོས་་�་ཡོང་གི་རེད་བསམས་�ང་། �་མཚན་དེ་ལ་
བེན་ནས་�ང་ངད་ཆེ་བ་དང་ན་རིང་བའི་ད�ན་�ས་འདིར་རང་གི་ཆོས་ོགས་ོབ་གཉེར་�ན་ོང་གི་
ཆེད་�་་སར་ིར་ལོག་ས་པ་ཡིན། ལོ་ེས་མའི་འགོ་ོད་ོན་ལམ་ཆེན་མོ་�གས་�ས་ངས་་བོར་ི་
�གས་ོད་ཐ་མ་དེར་བཅར་དགོས་ི་ཡོད། ངའི་ོབ་ོང་ཐོག་རང་སེམས་ེ་གཅིག་བན་པོ་བཞག་ཁག་པོ་
�ང་། ཕལ་ཆེར་ཉིན་ར་ོལ་འ�ངས་ནང་ཐེ་�ས་མེད་པའི་བོད་མི་�ར་་དམར་�ས་ོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ེད་
ི་ཡོད་པའི་གསར་ཐོན་གནས་�ལ་གོ་ཐོས་�ང་། བོད་མི་ས་ཡ་��་གི་བདེ་ཐབས་འགན་འར་རང་ཐོག་ལ་
ཡོད་པའི་ན་ཤེས་དང་ངའི་ཡིད་ཆེས་ིས་རང་གི་་ོ་�ན་ོང་ེད་པར་ཕན་སོང་། ཉིན་ར་ཞོགས་པ་་
པོར་རང་གི་གཟིམ་�ང་ནང་ིན་བས་ཆེ་བའི་་འ་ིང་པ་མང་པོ་བ�གས་པའི་མཆོད་གཤོམ་ི་་
མ�ན་དེར་ངས་ཁ་འདོན་ས་ཏེ་སེམས་ཅན་ན་ལ་མས་དང་ིང་ེ་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་དམིགས་པ་ེ་
གཅིག་ས་པ་ཡིན། སངས་ས་ིས་རང་རང་གི་ད�་དེ་�་ོགས་གཅིག་ནས་བས་ན་སོ་སོའི་་མ་
མཆོག་�་ར་པ་རེད་ག�ངས། དེའི་ོར་རང་གི་རང་ལ་ན་གསོ་�ན་�་ེད་ི་ཡོད། དེ་ར་ངས་ལག་
ལེན་བར་བས་དེར་དཀའ་ངལ་འད་ིད་ང་དོན་དེར་ངས་ཐེ་�མ་་བ་ནས་ས་མེད། མཐའ་མ་ལོ་དེ་
ོགས་ཏེ་ལོ་གསར་ཤར་བས་ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་�ས་ཆེན་ི་ཆེད་�་ནོར་�་ིང་ཀ་ནས་ཐོན་ཏེ་་སའི་ཇོ་
ཁང་གི་ེང་ན་བད་པ་ཡིན། དེ་�ས་ངའི་་བོར་ི་�གས་ོད་མཐའ་མ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
གོང་ལ་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་ས་འཆར་ཅན་ར་བོད་པའི་ལོ་གསར་ི་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཚམས་
འའི་དོན་�་ཕེབས་�ང་། ཁོང་གིས་་ནས་་སར་ོས་གར་�ང་ཁག་གསར་པ་ཞིག་འོར་�བས་ཡོད་



�ལ་གསལ་བགས་གནང་ེ། ེད་རང་དེ་ལ་གཟིགས་འདོད་་ཡོད་ག�ངས་པ་དང་། ངས་་འདོད་
ཡོད་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ས་ཆ་ག་པར་ཡིན་�ང་འབ་�བ་ི་རེད། འོན་ིག་གཤོམས་ས་པའི་ིངས་
ཆ་དམིགས་བསལ་ི་ོག་བ�་བཅས་དགོས་པར་བེན་་ག�ང་གི་དམག་ི་ཁང་ལ་ེད་རང་ཕེབས་�བ་
ན་ཡག་པོ་འ�ག་ག�ངས་�ང་། དེ་ཡག་པོ་རེད། ནོར་�་ིང་ཀར་ཆ་ེན་དེ་�ས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ངས་
ོས་གར་དེ་ལ་བཅར་ཡོང་�ས་པ་ཡིན། ང་་སའི་ཇོ་ཁང་ལ་འོར་�ས་ངའི་�ད་དཔག་བོད་མི་ར་ལས་
མང་པ་ཞིག་ཇོ་ཁང་ལ་ཡོང་གི་འ�ག།



.

ཧ་ཅང་ཐག་རིང་ངད་། ས་ལ་གཞན་ནས་འོར་པའི་མི་་ཕོ་མོ་མང་པོའི་ཐོག་དགེ་འ�ན་ཉིས་ི་་ོང་
ནས་�མ་ི་བར་ཡོད་པ་དེ་�་མི་ད�ང་ཆེན་པོ་དང་འེས་ིན་པ་རེད།ཉིན་ར་་སའི་ཇོ་ཁང་ནང་གི་བར་
བོར་དང་ི་མཚམས་ིང་བོར་གཉིས་ཀར་དད་ན་མི་མང་�ས་བོར་བ་བབ། མང་པོས་བང་ག་
འཚལ་ཏེ་རིམ་བ�ོད་ས། འགའ་ཤས་ིས་ལག་པ་གཡས་ལ་མ་ཎ�་ལག་འཁོར་དང་། ཁ་ནས་ཨ�་མ་ཎི་པེ་
�ཾ་ཞེས་ཧ་ལམ་ང་�འི་ལ་ཁབ་ི་གས་ཞེས་བོད་ཆོག་པ་དེ་འདོན་ིན་བོར་བ་བབ་པ་རེད། གཞན་
པ་མང་པོས་ལག་པ་གཉིས་ཀས་དད་པའི་ག་་དེ་རང་གི་ི་ག�ག་དང་། མ�ིན་པ། ིང་ག་སོ་སོར་�ག་
ཙམ་ས། ད�ལ་བ་ནས་ང་ེའི་བར་ཡན་ལག་་གར་ས་ལ་ཕབ་པའི་བང་ག་འཚལ་ི་འ�ག། ཇོ་
ཁང་མ�ན་ི་ོམ་སར་མི་མང་པོ་འ�ོ་ོད་ེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་�ད་མེད་�་པ་ས་ལ་�ག་ཙམ་ོན།
མ�ན་ལ་�ན་མདོག་་�གས་པའི་པང་གདན་བཅིང་པ་�་དང་། ོབས་ཆེན་ཁམས་པ་སི་ཤན་དམར་པོ་དང་
མཉམ་�་བས་པའི་་རིང་པོ་མགོ་ལ་དིས་པ། ད�ང་པར་མེ་མདའ་འེར་ཡོད་པ། �བ་དང་ང་གི་རི་
ལ་ནས་ཡོང་པའི་ར་ཐོམ་ཚ་པོའི་འོག་པ་ཁ་�ག་�ག་�་�་མང་པོ་དང་བཅས་གང་ས་གང་ལ་མཐོང་�་
འ�ག། ངས་གཟིམ་�ག་གི་ཡོལ་བའི་གསེང་ནས་མིག་ཟིམ་ཟིམ་ས་ཏེ་(འོག་གི་ོམ་སར་)་�ས་མི་
�གས་ཟིང་ཟིང་ཆེ་བ་དེ་འ་ོན་ཆད་་བ་ནས་མཐོང་མ་ོང་། ལོ་དེ་གཅིག་�འི་རིང་མཐོང་ལ་ལ་དགའ་
ང་གཅིག་འཆར་བ་དེ་མ་ན་་སིམ་ལ་ོད་མཁན་ང་རང་གིས་ཤེས་�ར་�བ་པ་�ང་། དེ་�ས་ཡ་མཚན་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་�བས་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་ི་ཡོད་པ་འ་བོ་འ�ག། ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་བས་(དགེ་
འ�ན་འ�ས་�གས་ིས་)ཞལ་འདོན་ན་རིང་གནང་བའི་ེས་ལ་་དམར་དམག་དཔོན་�ང་བ་གཉིས་
ིས་ོན་�ད་ན་གསན་མ་�ས་པར་ཡོང་ེ་ཉེ་ཆར་དམག་དཔོན་ང་ཅིན་ས་ངོས་རང་་མིའི་ོས་གར་
ལ་ད་མོ་ར་བར་ཡོང་རོགས་ག�ངས་པའི་མ�ོན་བ་དེའི་ོར་ན་གསོ་བཏང་ནས་དེ་ལ་ཡོང་�འི་�ས་
�ད་ལབ་རོགས་ཟེར་�ང་། ངས་ང་�འི་ོན་ལམ་ི་�ས་ཆེན་ཚར་ེས་ཡོང་གི་ཡིན། བས་འདིར་ངོས་རང་
གི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་མང་པོའི་ོར་བསམ་ཞིབ་ེད་དགོས་ི་ཡོད། ངའི་ོན་ལམ་ི་�གས་ོད་དེ་
མོགས་པོ་ཡོང་གི་རེད་ལབ་པ་ཡིན། དེའི་དགོང་མོ་ངས་དད་ག�ང་ཆེན་པོའི་ོ་ནས་གསོལ་འདེབས་ེད་
�ས་བོད་ལ་ཆབ་ིད་ི་དབང་འ�ན་ེད་པའི་ངས་རང་གི་ལས་འགན་དེ་འཇིགས་�མ་བེད་པ་དང་།
ཚར་�ས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ོར་ར་དང་མི་འ་བའི་ངེས་ཤེས་ེས་�ང་། དེའི་ཉིན་ེས་མའི་་ོར་
དགེ་འ�ན་ོང་ག་པོ་མང་པོ་འ�ས་པའི་ད�ས་�་ངས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡིན། ཉིན་�ང་གོང་ོད་པའི་
བོད་གཞི་ཚང་མ་རིག་པའི་ོར་རེད། ངའི་ོད་་དེ་�་ང་དང་འ་བར་དགེ་བཤེས་གཏོང་ཉེར་ཡོད་པ་མས་
རེད། དགོང་ོ་དམ་བཅའ་བཞག་བས་མ�ད་འ�ལ་གཉིས་ི་ོར་ནས་རེད། ཉིན་�ང་ོད་པའི་བོད་གཞི་



ད�་མ་དང་ཕར་ིན་ོར་ར་བཞིན་ོབ་གཉེར་བ་�ས་གས་གསལ་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་དགོང་ོ་དང་
ང་དང་ོལ་ོད་གནང་མཁན་�་ནི་དགེ་བཤེས་ཤ་ག་རེད། ཁོང་�་ང་ལས་ད�ང་ལོ་བ�ེས་པ་དང་ཉམས་
ོང་ཆེ་བ་ཤ་ག་རེད། མཐའ་མ་དགོང་མི་�་�ད་བ�ན་པ་ཙམ་ལ་ངའི་�གས་ོད་དེ་ཚར་སོང་། ང་ཧ་ཅང་
ཐང་ཆད་ཡོད་ན་ཡང་། �གས་བཞེས་གནང་མཁན་མཁས་པའི་ན་�གས་ིས་ངོས་ལ་དགེ་བཤེས་ི་
མཚན་གནས་གནས་འོས་ངེས་ཡིན་པའི་ོར་མ�ིན་དངས་གཅིག་ར་ི་ོ་ནས་ཐག་གཅོད་མཛད་པའི་
ེས་འེལ་སེམས་ལ་སངས་པ་དང་། དགའ་ོ་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ི་་༣�ས་༥ལ་ར་ལམ་ཆིབས་
རགས་ཆེན་མོའི་�གས་བཞིན་ངས་ཇོ་ཁང་ནས་ནོར་�་ིང་ཀར་ཐོན་པ་ཡིན། མི་ལོ་ཆིག་ོང་ག་རིང་�ན་
ཆད་མེད་པར་གནས་པའི་�གས་བཟང་དགའ་ོན་ཐ་མ་དེ་ཉམས་�་བར་པ་རེད། ངའི་ཆིབས་རགས་ི་
ཁོངས་ལ་ཕེབས་མས་པ་�ས་བག་མདངས་ཆེ་བའི་ཆས་གོས་གོན་ཏེ། ངའི་ཕེབས་མས་དེ་གདན་འེན་
ས་པ་དང་། དེའི་བ་ལ་བཀའ་ོན་�་དང་ག�ང་ཞབས་མི་ག་སེར་་ཚང་མས་�་�ལ་ཁོངས་ལ་ཕེབས་
པ་རེད། ཁོང་�་མང་པོས་གབ་�གས་རིང་པོའི་གོས་ཆེན་ི་ན་བཟའ་བཞེས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་�འི་ཆིབས་པ་
དེ་�ས་འ�ོས་བབ་ེ་འ�ོ་�ས་སོ་སོའི་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་གས་བ་དེ་གསེར་ཡིན་པའི་ང་བ་ཡོད་པ་
་�་རེད། ཆིབས་རགས་དེའི་བ་བོད་ི་་མ་ཆེ་ཁག་དང་། མཁན་པོ་སོགས་ཕེབས་ཡོད་པའི་�ལ་ནས་ཁ་
ཤས་་ཤ་མ་པོ་དང་། དཀའ་�བ་ོད་པའི་ང་ོང་འ་པོ་འ�ག་ན་ཡང་། གཞན་པ་�་ནི་ོགས་པ་མཐོན་
པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མིན་པར་འོར་ན་ི་�ང་བ་ཆེན་པོ་འ་མདོག་ཁ་པོ་འ�ག། མཐའ་མ་དེར་ང་�འི་
འ�ལ་ལམ་མེ་ལི་བཞི་ཙམ་ི་ལམ་ཀ་ཚང་མར་ལ་མི་ོང་�་མང་པཽས་�ས་བཟང་དེའི་ད་མི་་བར་
འོར་པ་དང་། ད་ལ་མ་ཡོང་མཁན་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི་་མི་�་རེད། ཁོང་�་བོད་ལ་བེབས་ེས་ངའི་
ཆིབས་བ�ར་ལ་མ་ཡོང་བ་དེ་ད་རེས་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པས་མ་ཚད། ེད་ངས་དེའི་ངའི་་�ང་དང་བོད་
དམག་�་ོ་མི་བདེ་བ་བཟོས་འ�ག། བོད་དམག་�ས་ཐག་ཉེའི་རི་བ�ད་ལ་དམག་མི་བམ་པ་དེ་ིའི་་
ངས་ལ་རང་དབང་གི་དོན་�་ོལ་འ�ངས་ེད་�་ནས་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་པའི་མ་པ་བན་པ་ཙམ་ལས།
ད�་དངོས་�་ཡིན་པ་དེ་ཁོང་�འི་སེམས་ལ་ངེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ངའི་་�ང་དམག་མི་�ར་ཡང་
དངོས་གནས་ི་ཞེད་ང་�ང་འ�ག། ཁོང་�འི་�ས་མང་པོས་བཙན་ས་ཟིན་པ་དང་། མེ་མདའ་བ་རིན་དེ་�་
་དམར་ི་དམག་ར་ལ་ཁ་བན་པ་རེད། དེ་ནས་ཉི་མ་གཉིས་ི་ེས་ལ་་དམར་འགོ་འིད་�་དང་ཐད་
ཀར་མིན་པའི་འེལ་བ་�ང་། ང་་མིའི་ོས་གར་ི་ད་མོར་ཡོང་�འི་�ས་�ས་ངེས་བན་དགོས་�གས་
བཤད་འ�ག། ངས་ི་་༣�ས་༡༠ལ་འ�ིགས་གནས་བཤད་པ་ཡིན། ཉི་མ་གཉིས་ི་ེས། ཡང་ན་ོས་
གར་འབ་�འི་ཉི་མ་གཅིག་གི་གོང་ལ་ངའི་་�ང་དམག་ར་ི་ི་བ་མདའ་དཔོན་བ�གས་སར་་
དམར་ཁ་ཤས་ཡོང་ེ་་དམག་གི་ག་པོའི་ོབ་ོན་པ་དམག་དཔོན་འིང་རིམ་�་བ�གས་པའི་དམག་
ིའི་ལས་ཁང་ལ་ེད་རང་མཉམ་འིད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་འ�ག། ཁོང་གིས་ེད་རང་ལ་�་ལའི་་



མའི་གཟིགས་བོར་ི་གོ་ིག་ེད་ངས་བོར་གནད་བོལ་གནང་གི་རེད་ཅེས་བཤད་འ�ག། དམག་
དཔོན་�ས་་�ང་མདའ་དཔོན་ལ་བཀའ་བཏང་ེ་�་ལའི་་མ་ཕེབས་�ས་�ན་གཏན་ི་གོ་ིག་དང་།
མཛད་ོ་ཚང་མ་ིར་འཐེན་ངེས་པར་་དགོས། བོད་པའི་དམག་མི་འ�ིགས་ི་མ་རེད། དགོས་གལ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་ཡོད་ན་མ�ན་ཆ་མེད་པའི་་�ང་བ་གཉིས་ག�མ་ཙམ་འིད་ན་འ�ིགས་ི་རེད་ཅེས་བཤད་འ�ག།
དེ་�འི་བོར་གསང་བ་ཤིན་�་དམ་པོ་་དགོས་བོད་འ�ག། �ད་ལ་དེ་�་ཚང་མ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡིན་
པར་བེན། ངའི་ནང་ོབ་གནང་མཁན་�ས་�ོས་བ�ར་གང་མང་གནང་ེས་ངོས་རང་ག�ངས་དོན། ་
ག�ང་གི་་མ�ོན་ལ་ཕེབས་�་མིན་ག�ང་�བ་ཐབས་མི་འ�ག། དེ་ར་གནང་བ་ཡིན་ན་་བོད་མ�ན་
འེལ་ལ་ཉམ་ཆག་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་པས་མ་ཚད། དེའི་དབང་གིས་ཉེས་ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ང་ཡོང་ིད་
ི་རེད། ངས་དེ་འ་ཡིན་ན་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་་འཁོར་�ང་�ང་ཞིག་དང་མཉམ་�་འ�ོ་�་ཡིན་
�ལ་བོད་པ་ཡིན། ངའི་�ན་�ང་བན་འ�ན་ཆོས་ལ་ཡང་ོས་གར་ལ་ད་མོའི་ཆེད་མ�ོན་བ་བཏང་
ཡོད་པར་བེན་ཁོང་གདན་ས་འས་�ངས་ལ་ོབ་གཉེར་གནང་�ས་དེ་ནས་ར་�་ཕེབས་�་བཟོས་པ་རེད།
་མིའི་དམག་ར་ི་ཉེ་འ�མ་གཙང་�འི་ོ་ཟམ་ཡོད་པར་འ�ལ་བ�ད་བཀག་འགོག་་�འི་ོར་ཉི་མ་
ེས་མ་དེར་ད་ཆ་གང་སར་བ་འ�ག། ངའི་འ�ལ་བ�ད་ོར་གསང་བ་་ཐབས་་བ་ནས་མེད་ངེས་ཡིན་
པར་མ་ཟད། ་དམར་ིས་དེ་འ་་འདོད་ཡོད་པ་དེས་ངའི་ལ་མི་ཚང་མར་དངངས་ག་ཆེན་པོ་བཟོས་
པ་དང་། ངའི་ོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོང་དོགས་ི་དངངས་ང་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད། གསར་གནས་དེ་་མ་
ལ་མེ་ཤོར་བ་ནང་བཞིན་ག་ས་ག་ལ་བ་འ�ག། དེའི་འས་�་ནི་ཟིང་ཟིང་ཆེན་པོ་ལངས་པ་དེ་རེད། ཞོགས་
པ་ཁ་འདོན་དང་ཞོགས་�བ་པའི་ེས་ངས་་པོ་་སིམ་མེར་ཉི་མ་ཤར་བས་�མ་རའི་ནང་ཆམ་ཆམ་ེད་
�ས་ོ་�ར་ང་རིང་ནས་ད་ཅོར་ི་་གོ་ེ་སེམས་ལ་ཡ་མཚན་ེས་�ང་། ངོས་ནང་ལ་ིན་ཏེ་ཞབས་ི་
ཁ་ཤས་ལ་ད་ཅོར་དེ་�འི་ོར་ད་གཅོད་ེད་པར་བཏང་པ་ཡིན། ཁོང་�་ིར་ལོག་ེས་མི་�གས་མང་པོ་
་སའི་�ོང་ེར་ནས་�ར་ལངས་ིས་ཕོ་ང་གི་ོགས་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ་དམར་ི་ལག་ནས་
༸ལ་བའི་་ོག་�ང་ོབ་་�་ཁོང་�ས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་�ལ་བོད་འ�ག། ་ོ་དེའི་རིང་མི་�གས་
འ�་འ�མས་ེད་བཞིན་པའི་�ར་�ངས་འབོར་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་�་ཁག་ཁ་ཤས་
ིས་ནོར་�་ིང་ཀའི་ི་ོ་�ང་བཀག་ས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ིས་བོར་བ་ག་གིན་བད་པ་རེད། ཉིན་
�ང་ལ་བོད་མི་ི་ག�མ་ོར་འ�མས་ཡོད་�ད་འ�ག། ཞོགས་པ་བཀའ་ོན་ག�མ་ཕོ་ང་གི་ི་ོར་མི་
�གས་འ�མས་ས་ནས་ནང་ལ་ཕེབས་ཁག་པོ་�ང་བ་རེད། ་དམར་དང་མཉམ་�་ངན་ལ་ལག་ེལ་ེད་
མཁན་ཡིན་པའི་དོགས་པ་ཡོད་པ་�་འ་བེབ་�ང་བོད་མི་�ས་དངོས་�་ཁོང་ོའི་མ་པ་བན་ཡོད་
འ�ག། ག�་ཞབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཁོ་རང་གི་་�ང་བ་དང་མཉམ་�་འ�ལ་འཁོར་ནང་ཕོ་ང་གི་ི་ོའི་འ�མ་
ལ་འོར་མ་ཐག་�་མི་�གས་ིས་ཁོང་ལ་ོ་�བ་བབ་ེ་ས་ོན་བཏང་འ�ག་ང་། ཁོང་�ས་ནོར་



འ�ལ་ི་ོད་ཉེས་ས་པ་རེད། (༡༩༨༠ནང་ཁོང་གི་ས་དེས་་གར་ལ་ཕེབས་ཏེ་ོན་�ས་་བོད་�ོས་
མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་བཞག་བས་ི་གནས་�ལ་ག་རེ་�ང་ཡོད་པའི་ལོ་�ས་ཆ་ཚང་ཞིག་བམས་
འ�ག། ཁོང་�ོས་མ�ན་དེ་ལ་མཚན་གས་ོན་མཁན་ི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད)དེ་ེས་བོད་པ་གཞན་ཞིག་
བསད་པ་རེད། གསར་གནས་དེ་གོ་པ་དང་ངོས་རང་ཧ་ཅང་ཡི་�ག་ེས་�ང་། ཟང་ཟིང་དེ་ིངས་འཇགས་
ཡོང་ཐབས་་གལ་ཆེན་པོ་འ�ག། མི་མང་�་ཁོང་ོས་ངར་ལངས་པའི་བས་དེར་ཁོས་�ས་་དམར་ི་
དམག་ར་ལ་ོལ་འ�གས་ེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་�ས་ི་མོས་ི་འགོ་འིད་མང་
པོ་མ་བ�ོས་ོ་མ�ན་ི་ོ་ནས་འདེབས་བོ་ས་པ་དང་། བོད་ལ་བོད་པ་རང་ལ་ིས་ོད་དགོས་ཞེས་་
དམར་ལ་འབོད་ལ་ས་འ�ག། ངས་ཞི་བིང་ཡོང་ཆེད་ོན་ལམ་བབ་པ་དང་�ས་མཉམ་ལ་ངོས་རང་
ངོ་མའི་བསམ་�ལ་ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བོས་པར་དེའི་དགོང་ོ་ངས་་དམར་ི་དམག་ར་ལ་འ�ོ་
ཐབས་མེད་པའི་ོར་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་བན་པོས་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། བསམ་�ལ་དེ་དང་བ�ན་ཏེ་
ངའི་མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོས་་དཔོན་�ར་ང་བཅར་མ་�བ་པ་དེ་ལ་དགོངས་འགལ་མེད་པ་གནང་རོགས།
ཟང་ཟིང་འདི་མོགས་�ར་�་ིངས་འཇགས་ཡོང་�འི་རེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་�གས་དེ་རང་སར་ལོག་
ཆེད་�ད་ལ་�བ་ཐབས་ེད་ི་ཡོད་པའི་ོར་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་ག�ང་དགོས་�ས་པ་ར་གནང་བ་རེད།
གང་ར་ནོར་�་ིང་ཀའི་་ོ་ཚང་མའི་ི་ལ་འ�མས་པའི་མི་�གས་�ས་ིར་འཐེན་མི་ེད་པའི་ོ་ཐག་
གཙང་གཅོད་ས་ཡོད་�ད་འ�ག། ངས་དེའི་དགོང་མི་་དམར་ི་དམག་ར་ལ་འ�ོ་གི་མིན་ཞེས་ངོས་
རང་གི་ཁས་ལེན་མ་ས་བར་�་མི་�གས་�ས་རང་སར་མི་ལོག་ཐག་ཆོད་རེད།་ོགས་ནས་ངའི་ོག་ལ་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ོར་བོད་ི་མི་དམངས་དང་འགོ་འིད་�ས་སེམས་ལ་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད་འ�ག། ངའི་
ག�ང་ཞབས་ཞིག་བ�ད་དེ་ངས་ཁས་ལེན་ས་པ་ཡིན་ང་དེ་ལ་ོ་མ་�མ་པར་་དམར་ི་དམག་ར་ལ་
༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་་བ་ན་ཕེབས་�་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་།འགོ་འིད་མང་ཆེ་བས་�ོང་ེར་ལ་ར་
ལོག་ེ་ད�ང་ངོམས་ོམ་བོར་ས་འ�ག་ང་། བོད་མི་མང་པོས་ནོར་�་ིང་ཀའི་གས་རིའི་ི་ལ་�་
མ�ད་བད་པ་རེད། ཁོང་�ས་རང་སར་མ་ལོག་པར་བད་པ་དེས་ཟིང་ཆ་ཆེ་�་གཏོང་�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ན་
ཡང་ཁོང་�ས་ཧ་ཉིད་ོགས་མི་འ�ག། ཉི་མ་དེ་ཀར་ངས་བཀའ་ོན་བ�ེས་པ་ག�མ་་དམར་དམག་
དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་དང་ན་འ�མས་ཆེད་བཏང་བར་མཐའ་ཁོང་གི་ལས་ངས་ལ་འོར་�ས་ང་ཕོད་ངག་
དབང་འཇིགས་མེད་ཕེབས་ཚར་ཡོད་འ�ག། འགོ་ོད་་དཔོན་(གཞན་པ་)�ས་ན་ོད་ཞི་འཇམ་ཙམ་
ས་ན་ཡང་། ཁོང་ོང་ས་མ་�བ་པའི་ཐན་ཀོན་སན་འོར་ཏེ་ཁོང་རང་དང་དམག་དཔོན་ཆེ་བ་གཞན་
གཉིས་ིས་བོད་ི་བཀའ་ོན་�ར་�ང་�ད་མང་པོའི་རིང་ངར་ད་ཆེན་པོ་བབ་ེ་བཙན་ལ་ི་ེས་
འངས་ེད་མཁན་ངོ་ལོག་པ་�ས་་ག�ང་ལ་མགོ་བོར་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐོག། བོད་ག�ང་གིས་གསང་
བའི་ོ་ནས་ངོ་ལོག་�་ིག་་�ས་ཡིན་པ་དང་། ་སའི་ངོ་ལོག་པ་�འི་མ�ན་ཆ་བ�་ལེན་མ་ས་པ་



བཅས་ི་ཐོག་ནས་་ག�ང་ལ་ཡ་བང་གི་ངོ་ོལ་ེད་པོ་དེ་�་་གཏོར་གཏོང་པའི་ལག་ལེན་�གས་ཆེ་བ་
་�་ཡིན་པ་�ག་ོད་་དགོས་ཞེས་བཤད་འ�ག། དེ་ཀའི་དགོས་མོ་ནོར་�་ིང་ཀའི་མཇལ་འད་ནང་
བཀའ་ོན་�ས་གནས་�ལ་དེ་�་ངོས་རང་ལ་ག�ངས་ེས་་དམར་ིས་ང་�ར་ཐ་�ག་ད་ི་ཡོད་པ་དེ་
ངས་ངེས་གསལ་ཤེས་�ང་། དེའི་ད�ང་མོ་�་�ད་��་པ་ཙམ་ལ་ག�ང་ཞབས་�ང་བ་བ�ན་�་ོར་དང་།
ནོར་ིང་གས་རིའི་ི་ལ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་ི་འགོ་འིད་ག་འོས་དེ་བཞིན་ངའི་་�ང་དམག་མི་
�ས་�གས་འ�་�གས་ཏེ། ་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པར་ངོས་ལེན་ིར་འཐེན་ེད་ི་ཡོད་ཟེར་
བའི་གསལ་བགས་དེ་ལ་ཚང་མས་བ་ོར་ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ི་ཐོག་་དམར་ལ་ཆབ་ིད་ི་
དབང་�ར་ཁས་ལེན་་�་མིན་�ལ་བཤད་པ་དེ་�འི་ོར་གོ་ཐོས་�ང་བ་དེ་ཀར་ངས་བཀོད་མངགས་ས་
པའི་ནང་ད་འི་ཟིང་ཆ་དེ་�ང་�་གཏོང་བ་དང་། ཇེ་�ག་ལ་མི་གཏོང་བའི་འགན་འར་དེ་མི་དམངས་ི་
འགོ་འིད་�ར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་ཡང་ངའི་ོབ་ོན་ལ་ཉན་མཁན་�ང་མ་སོང་། ཉི་མ་དེའི་དགོང་
མི་ི་པོར་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ིས་�ག་བོད་ན་�འི་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བའི་ནང་། ངའི་
ང་ོབ་ི་ཆེད་�་ཁོང་རང་གི་དམག་ི་ཁང་ལ་ོ་དགོས་ག�ངས་འ�ག། ཁོང་གི་ེལ་མེད་ཡ་མེད་ི་
རང་བཞིན་དེ་ལ་ང་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ེས་�ང་། ངས་དེ་འ་ེད་ཐབས་་བ་མེད་ན་ཡང་། �ས་�ད་ཕར་
འངས་ཡོང་ཆེད་ཁོང་ལ་འཇམ་མཁས་ི་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། དེའི་ེས་ི་་༣�ས་༡༡ཉིན་མི་
དམངས་ི་འགོ་འིད་�ས་ནོར་�་ིང་ཀའི་གས་རི་ི་མའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ན་ཁང་ཡོད་སར་ོ་�ང་
འ�གས་�་ཡིན་�ལ་བཤད་འ�ག། དེ་ནི་བཀའ་ོན་�་འ་ཞིག་ང་ཕོ་ང་ནས་ི་ལ་ཕེབས་�ར་བཀག་
ོམ་ི་ཆེད་�་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་�ས་ལ་ིམས་ེར་བང་དེ་འ་མ་ས་པ་ཡིན་ན། ་དམར་ིས་
བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་བཙན་ཤེད་ིས་ོང་འེར་འ�ིགས་འཇགས་ེད་འ�ག་ིད་པའི་ཞེད་ང་ས་པ་རེད།
བཀའ་ཤག་རང་ངོས་ནས་མི་དམངས་འགོ་འིད་�་དང་ན་འ�མས་གནང་ེ་བོད་མིའི་ད�ང་ངོམས་ོམ་
བོར་དེ་ིར་འཐེན་མ་གནང་ན་དམག་འ�གས་དངོས་གནས་ཡོང་པའི་ཉེན་ཁ་བཟོ་གི་འ�ག་ག�ངས་ཡོད་
པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་(ནོར་ིང་གས་རིའི་ི་ལ་འ�མས་པའི་)མི་དམངས་འགོ་འིད་�ས་བཀའ་ཤག་
གི་ལམ་ོན་ལ་ཉན་འདོད་ི་མ་པ་བན་འ�ག་ང་། དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ིས་ཡི་གེ་གཉིས་བཏང་
བ་གཅིག་ང་དང་གཞན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་རེད། ངོས་རང་ལ་བཏང་བ་དེ་་མའི་དེ་དང་འ་བོ་འ�ག།



.

ངས་ཡིག་ལན་ནང་་བོད་མ�ན་འེལ་ཐོག་གནོད་ོན་གཏོང་མཁན་ཉེ་ཁ་ཆེ་བའི་མི་ཁ་ཤས་�གས་
འ�མས་ེད་མཁན་�འི་དིལ་ལ་འ�ག་ཟཻར་བ་དེར་མོས་མ�ན་དང་། ངོས་་མིའི་དམག་ར་ལ་ཡོང་�་
དེ་རང་གི་�ང་ོབ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་འཆར་ཡག་པོ་འ�ག་ཅེས་མོས་མ�ན་ས་པ་ཡིན་(དེ་ར་དངོས་
འེལ་ཡོང་�་མིན་ཤེས་ཆེ།)ཐན་ཀོན་སན་ིས་བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེའི་ནང་་སའི་མཐའ་འཁོར་
ལ་བབ་པའི་འ�ངས་རག་དེ་�་གཏོར་དགོས་ཞེས་མི་མང་ལ་བཀའ་གཏོང་དགོས་�ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།
�ས་འ�ོ་མེད་པ་ཞིག་ལ། ཡི་གེ་དེས་མི་དམངས་�ར་ཞེད་ང་ཆེན་པོ་བངས་འ�ག། འ�ངས་རང་གཏོང་
འ�ག་དགོས་ཟཻར་བ་དེས་་དཔོན་�ས་དམག་མིར་ད�ང་ོན་གཏོང་ིས་ཡོད་པ་དང་། ༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
ལ་བཙན་ོལ་་�འི་མངོན་གས་ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མི་དམངས་ི་འགོ་འིད་�ས་ཆ་བཞག་པ་རེད།
ཁོང་�ས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་དེ་བིས་མི་འ�ག། གནས་�ལ་དེ་ཐོས་པ་དང་། ངས་འགོ་འིད་�་དང་ཐད་
ཀར་ད་ཆ་བཤད་�་ཐག་བཅད་ེས་ཁོང་�ར་དགེ་ོན་གསལ་པོ་བཤད་དེ་མི་མང་པོས་རང་སར་ིར་ལོག་
མ་ས་ན་་དམར་�ས་བོད་མིར་གཏོར་གསོད་གཏོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འ�ག་ཟཻར་�ས་ངའི་�ད་ལ་དེ་
ལ་ལམ་འ�ོ་ན་�་ཞིག་�ང་སོང་། དེའི་ེས་ལ་ཁོང་�་ེ་ང་གི་གཤམ་འོག་ལ་ོ་�་ཡིན་�ལ་གསལ་
བགས་ས་འ�ག། ེས་�་ཞོལ་ལ་ངོ་ོལ་ད་འབོད་ས་ཤིང་།ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་ནོར་�་
ིང་ཀའི་གས་རིའི་ི་ལ་�ན་མ�ད་དེ་བད་འ�ག། བས་དེར་ེལ་འ�བ་དང་བཅས་ངས་གནས་�ང་
ཆོས་ོང་ལ་བཀའ་�ང་�ས་ཏེ་ང་འདིར་བད་འགབ་དང་། ོས་ིན་པ་ཅི་འགབ་ོར་ི་བ་ངག་�་བབ་
�ས་ཆོས་ོང་གིས་ེད་རང་བ�གས་ཏེ་་དམར་དང་བཀའ་མོལ་ཐད་ཀར་གནང་དགོས་ག�ངས་�ང་།
�ས་དེར་ེད་ོགས་དེ་རང་ཡག་ཤོས་ཡིན་མིན་སེསམ་ཐག་ཆོད་པོ་མ་�ང་བའི་ེན་ིས་མི་�་�ག་་ལ་
ིས། ་�་�ག་ག་�ན་བཤད་ཟེར་བའི་(བོད་ི་གཏམ་དཔེ)་ཁང་པས་ག�ངས་པ་དེ་སེམས་ལ་ན་
�ང་། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ངས་དེའི་དགོང་ོའི་རིང་མོ་ག་བས་མོ་འི་འས་�་ཡང་གཅིག་པ་
བབས་སོང་། ཉི་མ་ེས་མ་དེ་�ར་རང་མགོར་གཟིར་འཐོམ་ལངས་པ་དང་དངངས་ག་ཡི་�ག་གི་ངང་ལ་
ོད་དགོས་�ང་། ་དམར་ི་ད�ང་ོན་འ�་འ�མས་ེད་བཞིན་པ་དང་། མི་དམངས་�་ནི་སེམས་
འ�གས་ལངས་བད་ཡོད་པར་བེན་ངས་གནས་�ང་ཆོས་ོང་ལ་ི་བ་�་བས་བཀའ་�ང་་མ་བཞིན་
གནང་�ང་། དེ་ེས་ི་�ས་༡༦ཉིན་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ནས་ཡི་གེ་ག�མ་པ་ེ་ཐ་མ་དང་། ང་ཕོད་ི་
འིན་ཡིག་ཡིག་ོགས་དེ་གའི་ནང་མཉམ་པོར་འོར་པར་མ་ཟད། ཐན་ིས་ོན་�་བཏང་བའི་ཡིག་དོན་
དང་འ་པོ་བཀོད་འ�ག། ཡང་ང་ཕོད་ི་ཤོག་ེའི་ནང་་དམར་ད�ང་དམག་�ས་ོར་གསལ་པོ་བཀོད་
ཡོད་པ་དེ་ཀ་རང་ཡོང་ཉེན་ཆེ་བའི་ོར་ང་དང་གཞན་པ་ཚང་མར་ོན་ནས་བསམ་ོ་འཁོར་ཡོད། ང་ཕོད་ིས་



ངོས་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེའི་ནང་ས་་ཞིག་ིས་ཏེ་ང་ོད་སའི་ཐོག་གས་ཤིག་བབ་དགོས།དེ་ས་ན་་
དམག་�ས་མེ་ོགས་བབ་�ས་མ་ཁེལ་བར་་�བ་པ་ཡོང་�་ཞེས་བཀོད་འ�ག། དངོས་བདེན་ི་གནས་
�གས་དེ་སེམས་ལ་བཞག་�ས་ངོས་རང་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་དངངས་ེས་�ང་། གཏོར་ོལ་དེ་འ་ཡོང་
བས་རང་ོག་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་ངའི་ལ་མི་ོང་ག་མང་པོར་བསད་ས་ཡོང་�་ངེས་བན་རེད།
ལ་མི་�ར་རང་ིམ་ལ་ིར་ལོག་་�འི་ལ་�བ་ཐབས་་ཡོད། རང་རང་གི་སེམས་འ�གས་ི་�ས་
�གས་དངོས་གསལ་ིར་ཐོན་ཚར་བ་དེ་ཁོང་�ས་མཐོང་�བ་ཡོད་ན་ཡང་། ་ཐབས་གང་ཡང་མེད་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རང་ལ་བཙན་འོག་དང་། བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ི་ལ་བ་�ར་
གཏིང་ནས་ཁོང་ོ་ལངས་ཡོད་པར་བེན་ཁོང་�ར་�ད་ལ་ེད་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་འ�ག། ཁོང་�འི་
�ས་ངན་དེའི་མཐའ་མའི་བར་ལ་ནོར་�ར་ིང་ཀའི་གས་རིའི་ི་ལ་བད་�་དང་། ༸ལ་བའི་་ལ་�ང་
ོབ་ེད་བཞིན་པའི་ངང་ལ་ཤི་�ར་ཐག་བཅད་པ་ཡོད་པ་རེད། མི་འདོད་བཞིན་�་དམག་དཔོན་ཐན་ཀོན་དང་
ང་ཕོད་སོ་སོར་ཡིག་ལན་རེ་བཏང་ེ་་སའི་མི་དམངས་ི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་ལོག་ོད་པ་�འི་ཞབས་
འེན་ི་ཉེས་ོད་དེ་�ར་བེན་ནས་རང་ལ་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་། ་མིའི་དམག་ར་ལ་བན་ཆའི་ཆེད་
�་ངོས་ཡོང་�་དེ་བསམ་ོགས་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ཁོང་�་ོ་བདེ་བཟོས་ཏེ། ད་་གནས་�ང་ཧ་ཅང་གི་�ག་
པོ་འ�ག་ན་ཡང་། མི་མང་�ས་ང་ཟིང་ེན་དེ་འཇགས་ཆེད་བཟོད་བན་་�འི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བཀོད་པ་
རེད། ེན་ངན་ག་འ་ཡིན་�ང་། མི་�གས་ཆེན་པོ་�ས་ན་ངེས་མེད་ི་བར་ོད་�བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད།
་དཔོན་དང་ང་ཕོད་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་དེ་�འི་ནང་ངོས་རང་ོད་གནས་ག་པར་ོད་ི་ཡོད་པའི་ོར་གང་
ཡང་བོད་མེད། ཁོང་�ས་ངེས་གསལ་མ་ཤེས་པར་བེན་ག་ོལ་་�ར་�ས་འངས་ཡོང་བའི་རེ་བ་
ས་པ་ཡིན། ལས་ོགས་ག་འ་ཞིག་ེད་དགོས་ཐག་གཅོད་མ་�བ་པར་�ས་སོང་། དེའི་ཉི་མ་ེས་མར་
ངས་གནས་�ང་ཆོས་ོང་ལ་�ང་བན་�ས་�ས། ཕེབས། ཕེབས།དོ་དགོང་རང་ཕེབས་ག�ངས་པ་དེ་ལ་ང་
ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ེས་�ང་། དེ་�ས་ཆོས་་ཕེབས་གནང་བཞིན་པའི་ངང་ངའི་ར་ཕེབས། ཤོག་�་དང་�་�་
ག་གིས་ཟིན་ིན་ངའི་ོས་ལམ་ི་རི་མོ་ིས་གནང་ེ་ནོར་�་ིང་ཀ་ནས་ཐོན་ེས་འ�ོ་ལམ་ཆ་ཚང་དང་།
་གར་ས་མཚམས་ི་བོད་�ོང་ཐ་མ་དེའི་མིང་བཅས་བཀོད་གནང་སོང་། ཁོང་གི་ལམ་ོན་དེ་�ན་ན་ི་
འ�ལ་བ�ད་བསམ་�ལ་དང་མི་འ་བ་ཞིག་རེད། དེ་�བ་པ་དང་ཆོས་ོང་བསངས། ་ེན་ན་གཞོན་ོ་
བཟང་འཇིགས་མེད་བལ་པ་རེད། དེ་ནི་ཆོས་ོང་ོ་ེ་�གས་ན་ཁོག་ནས་ཐོན་པའི་གས་རེད། �ས་
བས་དེ་ཀར་་དམག་གི་མེ་ོགས་ི་མདེ�་གཉིས་ནོར་�་ིང་ཀའི་ང་འི་འ�མ་�ང་ནང་བབས་པ་
རེད། དེ་ནི་ཆོས་ོང་ོ་ེ་�གས་ན་ི་བཀའ་�ང་དེའི་བ་ོར་་�ར་ར། �ས་རིང་གི་ལོ་�མ་�་སོ་
གཅིག་གི་ེས་ལ་བསམ་ོ་བར་�་གཏོང་�ས་ང་�ས་པ་བ�་བ�ན་ི་ཉིན་་ས་ནས་འ�ོ་དགོས་ངེས་ཡིན་
པ་དེ་ཆོས་ོང་ོ་ེ་�གས་ན་ིས་དང་ཐོག་ནས་ངེས་བན་མེན་ཡོད་ན་ཡང་། བས་མཚམས་བར་མ་



ག�ངས་པ་དེ་ནི་གསང་བ་ིར་ར་མི་ཡོང་བའི་དོན་�་ཡིན་འ�ག། ོས་ོལ་ི་འཆར་གཞི་ོན་ནས་
བཟོས་མེད་ན་�ས་ང་ཤེས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ངོས་ཐོན་�འི་�་ིག་ལམ་སེང་མ་ས། ཆོས་ོང་གི་
�ང་བན་དེ་ལ་བ་ོར་ཡོང་ཆེད་ངས་མོ་བབ་�ས། མོ་�ང་དེ་ཆོས་ོང་གི་ག�ང་དང་མ�ན་པ་�ང་
སོང་། དེ་ར་ཡིན་�ང་ངའི་ོས་ོལ་དེར་ལམ་ོངས་ཆེན་པོ་ཡོང་པ་ལ་གནོད་ེན་ཡང་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་
རེད། མི་མང་�ས་�་ཡང་ི་ནས་ནང་དང་ནང་ནས་ི་ལ་འ�ོ་བར་བཀག་འགོག་ེད་ི་ཡོད་པས་མ་ཚད།
ང་ཕོད་ིས་བཏང་པའི་ཡི་གེའི་ནང་་དཔོན་�ས་ང་ོས་ོལ་ེད་ིད་པའི་ོར་བསམ་ཞིབ་ས་�ལ་
བཀོད་འ�ག། ཁོང་�ས་དོགས་ཟོན་དང་བཅས་གོ་ིག་་ངེས་རེད། གང་ར་གགས་མེད་ི་ས་�ང་
བན་གནང་བ་དེ་�་དང་ངོས་རང་གི་�་མཚན་ན་པའི་བསམ་�ལ་མ�ན་པོ་�ང་སོང་། ངོས་ཕོ་ང་ནས་
ཐོན་པ་གཅིག་�ར་བེན་ནས་མི་མང་�ས་ིར་འཐེན་ེད་པར་ཕན་�་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་བན་པོ་�ང་།
ང་ཕོ་ང་གི་ནང་ལ་མེད་ན་མི་མང་�་ི་ལ་ོད་�་དེ་�་མཚན་མེད་པ་ཆགས་ི་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
ངས་ཆོས་ོང་གི་བཀའ་�ང་ལ་བི་འཇོག་�་�་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ལ་ི་གནས་�གས་ནི་�་�ག་ཐབས་
ཟད་ཆགས་ཡོད། ་འཁོར་གང་�ང་�ང་ཞིག་ལ་གནས་�ལ་མ་བཤད་ཐབས་མེད་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་ེས་
ཏེ་དང་པོ་མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོ་དང་ི་བ་མཁན་པོ་གཉིས་ལ་བཤད་པ་ཡིན། ཁོང་མ་གཉིས་ིས་ང་དང་
་འཁོར་བཅས་དེ་ཀའི་དགོང་མོ་ོས་ོལ་་�འི་ཆེད་�་�་ིག་གི་འགན་བཞེས་གནང་སོང་། ངའི་་
འཁོར་ི་ཁོངས་ལ་ཕེབས་མཁན་�འི་ོར་གསང་་དམ་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་�་ིག་
ེད་ངས་ོར་ང་�ས་ནང་མའི་�ོས་བ�ར་ས་ཏེ་ངའི་་འཁོར་ཁོངས་ལ་ཕེབས་མཁན་�འི་ོར་ཐག་
གཅོད་ས་པ་ཡིན། ང་དང་མཉམ་�་ནང་མའི་བཀའ་ོབ་འ�ལ་མཁན་�་དང་། ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས།
ནང་མི་ཉེ་ོས་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པ་བཅས་ཕེབས་ི་རེད། དེའི་ཉིན་�ང་བ་ལ་ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་དང་།
བཀའ་ོན་བཞིས་དོས་འེན་ངས་འཁོར་ི་བ་ལ་གབ་བ�ངས་པའི་ང་ལ་ཏིར་�ལ་ཆེན་པོས་ཁེབ་ཡོད་
པ་དེས་ཕོ་ང་གི་ི་ལ་ཐོན་པ་རེད། དེའི་དགོང་མི་ངའི་ཨ་མ་ལགས་དང་། ག�ང་པོ་བན་འ�ན་ཆོས་ལ།
གཅེན་མོ་�་རིང་ོལ་མ་ལགས་བཅས་ིས་ཆས་གོས་བ�ས་མ་ས་ཏེ་ིད་�འི་ཕར་ོགས་ཨ་ནེའི་དགོན་
པར་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ལ་ིས་ི་ལ་ཕེབས་སོང་། དེ་ནས་ངས་མི་མང་གི་མོས་པ་ཆེ་བའི་འགོ་འིད་�་ཕོ་
ང་ནང་འབོད་འ�གས་ིས་ངའི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་�ས་པ་དང་། (ཕན་�ོགས་ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
ཤེས་བཞིན་�་)ད་�ང་ལས་འཆར་འདིའི་ཐོག་ཕན་�ོགས་ཟབ་ནན་གནང་དགོས་�ལ་དང་། གསང་་ཧ་
ཅང་དམ་པོ་གནང་རོགས་�ས་པ་ཡིན། མི་�གས་ནང་་དམར་ི་སོ་�ལ་པ་ཡོད་པ་ངེས་བན་ཡིན། འགོ་
འིད་དེ་�་ིར་ལོག་�བ་པ་དེ་ཀར་ངས་ོས་ོས་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་བཀོད་དེ། �ར་ོལ་མ་�ང་
བར་ཕར་ོལ་དོག་ེན་མ་ེད་ཅེས་ིས་ཏེ། ངའི་ཡི་གེ་དེ་ཉི་མ་ེས་མར་ཁོང་�ར་ོད་�་ས། དེའི་
མཚན་ལ་ངའི་�ས་བས་མཐའ་མ་དེར་ངའི་�ང་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་་ཁང་ལ་མཇལ་བོད་�་



ིན་པ་ཡིན། ཤིང་ོ་ིད་པོ་བ�ར་ད་ག་མཁན་དེ་ནས་ནང་�་བེབས་པ་དང་། ད་ཙམ་་�ས་དགེ་
འ�ན་�་ཁག་གཅིག་མགོན་པོའི་་བན་ཆེན་པོ་དེའི་པད་གདན་ི་འ�མ་ལ་བ�གས་ཏེ་བང་ལ་གནང་
གི་འ�ག། མགོན་ཁང་ནང་ལ་ོ་བ�་མི་འ�ག། གསེར་ཀོང་དང་ད�ལ་ཀོང་གི་མཆོད་མེ་འོད་མདངས་ཆེམ་
ཆེམ་འབར་བ་བར་བིགས་བཞག་པ་དང་། ིག་པའི་ང་ལ་་་་བན་ི་ེབ་རིས་མང་པོ་མཇལ་
�ང་། མཆོད་གཤམ་ི་མ�ན་ལ་ེར་མ་ཞིག་གི་ནང་མཆོད་ས་ེ་མར་བཤམས་འ�ག། མཆོད་གཡོག་་
པ་གདོང་ེད་ཀ་�ན་ནག་གིས་བིབས་པ་དེས་�ར་�ར་ེད་ིན་མར་འི་ཟོ་ལག་གི་ནང་ལ་ོག་གིས་
མཆོད་ཀོང་རེ་རེར་མར་་�གས་ིན་ིན་སོང་། ་པ་�ས་ང་བེབས་ཡོད་པ་ཤེས་�ར་�ང་ཡོད་�ད་ང་
�་གཅིག་གིས་་གི་མི་འ�ག། ངའི་གཡས་ལ་ཡོད་པའི་་པ་ཞིག་གིས་རོལ་མོ་ལག་པས་བག་�ས་
གཞན་པ་དེར་�ང་གི་ེ་ལ་མ�་ཏོ་བཞག་ེ་རིང་ལ་ོ་བའི་་དངས་བཏང་བ་དང་། རོལ་མོ་དོད་�ས་་
དེའི་ཞི་འཇམ་ི་གདངས་དེས་སེམས་ལ་ཞི་ོད་ི་�ར་བ་བེད་པ་�ང་།དེ་ནས་ངས་མགོན་པོའི་་དེ་ལ་
མཇལ་དར་་ཤ་ཞིག་�ལ་བ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་པའི་�གས་ོལ་ལ་འི་�གས་དམ་བང་པ་དང་། ོགས་
འ�ལ་བས་ེས་�་ིར་ལོག་�འི་ན་ོང་མ�ན་ེད་ཡིན་པ་རེད།ན་ཙམ་རིང་ངས་འཇམ་ཐེང་ངེར་
ཡིད་ནས་ོན་ལམ་བབ་པ་ཡིན། ་པ་�ས་ང་ོས་ོས་འ�ོ་གི་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ས་ཡོད་ིད་ན་ཡང་།
ཁོས་�ས་་སིམ་ངང་བད་�ར་ངོས་རང་ཡིད་ཆེས་�ང་།དེ་ནས་ཕོ་ང་�་ངོས་འག་ཙམ་རང་གི་གདན་
ིར་བད་དེ་སངས་ས་ི་ག�ང་ཤེར་ིན་བད་ོང་པ་ཞིག་ཞལ་འེད་ིས་ད�་ནས་བང་ེ། 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་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། ངོས་ནོར་
�་ིང་ཀ་ནས་ཐོན་ཁར་འོག་ཐོག་མ་ིན་གོང་ལས་ེད་པ་ཞིག་ལ་ཕོ་ང་གི་གཟིམ་ཁང་ིངས་ལ་ོག་བ�་
འོད་མདངས་�ང་�་གཏོང་དགོས་མངགས་ཆ་ས་པ་ཡིན། དེར་ངའི་གཟིམ་ིའི་�ས་ནས་གཅིག་བད་
འ�ག། རང་ལ་དགའ་པོ་དེ་ཙམ་མི་ེད་མཁན་ི་ི་དེ་ལ་�གས་�གས་ས་ཏེ་ཐོན་�ས་ཁ་ལ་བ་དེ་ཙམ་
ི་ཁག་པོ་མ་�ང་ཡང་། ་�ང་པ་དང་ཞབས་ཁོངས་གད་པ་�་བཞག་ེ་འ�ོ་�ས་སེསམ་�ག་ཆེ་ཙམ་�ང་།
དེ་ནས་ི་་ག�མ་པའི་�ང་ག་ཡོད་པའི་ི་ལོག་ལ་གཟིམ་ཁང་གི་ོའི་མ�ན་ི་གཡས་གཡོན་ལ་ཐེམ་
པ་ཡོད་པ་དེའི་མཐའ་ནས་གོམ་པ་བབ། དེའི་ཕར་ོགས་ད་ཙམ་ལངས་ཏེ་་གར་ལ་འོར་ི་ཡོད་པ་
དང་། ོའི་མ�ན་ལ་བེབས་�ས་ངས་བོད་ལ་ིར་ལོག་གི་ཡོད་པའི་མོས་པ་ས་པ་ཡིན། དགོང་མོའི་�་
�ད་བ�་མ་ཟིན་གོང་ར་ཆ་ཤས་ི་མཚམས་དེར་ངས་ར་ོན་མ་ོང་བའི་གོས་�ང་ཞིག་དང་། ི་གོས་
ནག་པོ་རིང་ཙམ་གཅིག་བཅས་གོན། མེ་མདའ་རིང་མདའ་ཞིག་ད�ང་པ་གཡས་པ་དང་། ༸ལ་མཆོག་
གཉིས་པའི་�གས་དམ་ེན་་ཐང་ཞིག་ད�ང་པ་གཡོན་པར་འེར། ངའི་མིག་ཤེལ་དེ་ཨམ་ག་ནང་ལ་
བ�ག་ེ་མཉམ་པོར་གས་སེར་པོའི་ོ་འ�མ་ལ་འོར་�ས་་�ང་མདའ་དཔོན་ིས་ང་�ག་བ�གས་



འ�ག། ཁོང་�་དང་མཉམ་པོར་�མ་རའི་ང་ཐང་བ�ད་ནས་འ�ོ་�ས་ནག་ང་ནང་གང་ཡང་མཐོང་�་མི་
འ�ག། དེས་ནས་གས་རི་ི་མའི་མཚམས་ལ་བེབས་�ས་ི་བ་མཁན་པོ་(ངོས་ི་ལ་དང་མི་
དམངས་ར་ན། མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཡིན་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན)ཞལ་འ�མས་བས་ཁོང་གི་ན་
བཟའི་ནང་ལ་�ི་དཔའ་དམ་ཞིག་བམས་ཡོད་པ་མངོན་ི་འ�ག། ཁོང་གིས་ག�ང་�གས་�ང་ངའི་ཐོག་
ངོས་ོ་བདེ་པོ་བཟོ་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་ེ། ེན་ག་འ་ཞིག་�ང་�ང་ངོས་ཁོང་དང་མཉམ་པོར་འ�ོ་
དགོས་ག�ང་གི་འ�ག། ི་ོ་ཐོན་འ�ོ་�ས་ཁོང་གིས་དེར་འ�མས་པའི་བོད་མི་�འི་ཐག་ཆོད་པའི་ོ་ནས་
ས་ལ་དེར་་བོར་ེད་པར་ཡོང་པ་ཡིན་ག�ངས་སོང་། དེ་འལ་ང་�་ི་ལ་འ�ོ་བ�ག་�ང་། དེ་ེས་
ད་ཆ་གཞན་གང་ཡང་བཤད་དགོས་མ་�ང་བ་རེད། ངོས་འར་རེ་འོར་རེས་འ�ོ་�ས་མི་འབོར་ཧ་ཅང་
མང་པོ་འོར་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་ི་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་�ས་ང་�ར་དོ་ང་ས་མ་སོང་། ར་
ཆ་ཁ་ཤས་རིང་གོམ་བབ་ེས་ང་�་ཁེ་གཙང་འ�ོ་�་�ང་། ང་�ས་མི་�གས་ཆེན་པོའི་དིལ་ནས་ལམ་
ོངས་དང་བཅས་ིར་ཐོན་པ་�ང་ན་ཡང་། བས་དེ་་དམར་ི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཁོང་�ས་ང་འ�ན་
བང་ས་ཡོང་བསམ་པ་དེ་ངོས་རང་གཅིག་�་མིན་པར་བོད་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་དོན་ལ་ཞེད་ང་དངོས་
གནས་ེས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འ་�ང་བ་རང་གི་མི་�འི་ནང་དང་པོ་ཡིན། ང་འ�ན་བང་ས་པ་ཡིན་ན་ང་�་
ཚང་མའི་བདེ་དོན་་གཏོར་གཏོང་�་ངེས་པ་རེད། ཡང་ང་�ར་ཉེན་ཁ་གཞན་ཞིག་ང་�ང་། བན་�ང་དང་
ངས་དམག་�ས་བས་དེའི་གནས་�ལ་མ་ཤེས་པར་ང་�་་དམག་ཡིན་པར་ནོར་ིད་པ་རེད། ང་�འི་
དཀའ་ངལ་དང་པོ་་སའི་ིད་�་�ོལ་ཏེ་འ�ོ་�་དེ་རེད། ཡོངས་འ�ན་ག་ག་རིན་པོ་ཆེས་བཀག་ོམ་མ་
ས་བར་�་ང་�ང་�ས་ིད་�འི་འ�མ་ལ་འ�ོ་གི་ཡོད། བས་འདིར་གཙང་�ང་ཡོད་སར་འ�ོ་བས་
ངའི་མིག་ཤེལ་མེད་པར་�་འ�མ་ལ་ོའི་ང་ེགས་ང་ནས་འ�ོ་�་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་�ས་པས་མ་ཚད།
ང་འེལ་�བས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ས་�ང་། དེ་ནས་ང་�་ིད་�འི་འ�མ་ལ་བེབས་ཏེ་�་ཐོག་མ་ིན་གོང་
བོད་མི་�་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་�ག་པ་འགོ་འིར་�ར་མ�ོན་གཉེར་ཆེན་མོས་འགས་ཙམ་རིང་བཀའ་མོལ་
གནང་ེས་ང་�་�་ཁར་ིན་པ་ཡིན། ཀོར་�་མང་པོ་དང་། མཉན་དཔོན་ཁ་ཤས་ཨང་གསར་ས་ཏེ་བད་
འ�ག། གཙང་�ར་བལ་�་གང་ལེགས་�ང་སོང་ཡང་། �་ར་ི་་རེ་རེས་ང་�འི་ཐོག་ལ་་མིས་
འཁོར་མདའ་བབ་�འི་ངེས་འབོད་རེད་བསམས་�ང་། བས་དེར་་སའི་ནང་དང་མཐའ་བོར་ལ་
བཅིངས་འ�ོལ་དམག་མི་ི་ག་མང་པོ་ཡོད་བས་ཁོང་�ས་གང་སར་་ཞིབ་ེད་ི་མེད་མི་ིད་པ་རེད།
གཙང་�འི་ཕར་ོགས་བན་�ང་དང་ངས་དམག་མི་�ས་་འགའ་ཤས་འ�ད་དེ་ང་�ར་�ག་བད་
འ�ག། ས་དེར་ངའི་ཨ་མ་ལགས་དང་། �ན་མཆེད། ིང་མོ།ཡོངས་འ�ན་མ་གཉིས་བཅས་ང་�འི་�་ཁག་
ལ་ཕེབས་པའི་ཐོག། ང་�འི་ེས་ལ་འ�ལ་བ�ད་གནང་མཁན་ག�ང་ཞབས་ཆེ་ཁག་�ར་ཕེབས་�ག་�་
བཞིན་པའི་བས་ང་�་ཐབས་གས་འདི་འར་གཏོང་མཁན་�ན་གཡོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་་དམར་ི་་ོད་



ོར་སོ་སོའི་བསམ་འཆར་དེ་�་�བ་�ར་བོད་རེས་ས་པ་རེད། མཐོང་ང་མི་གསལ་པ་དེར་བཟོད་བན་
མ་�བ་པའི་ངང་མིག་ཤེལ་ོན་པ་ཡིན།ང་�་ཡོད་ས་ནས་འདོམ་ེད་བ་ག་ཁ་ཤས་ི་མཚམས་ལ་་
དམར་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་ར་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ོ་�ང་པ་�ས་ོག་བ�་ར་པ་དེ་ངས་མཐོང་�ས་མིག་
ཤེལ་མ་ོན་ན་ཡོང་བ་ཡོད་བསམས་�ང་། ལས་�ས་བཟང་པ་ཞིག་ལ་བར་ང་དམའ་སར་ིན་པ་འིགས་
ེན་་འོད་བིབས་ཏེ་མཐོང་ང་མི་གསལ་པ་ཆགས་འ�ག། འ�ལ་པ་གཞན་པ་�་འོར་པ་དང་། ང་�ས་
ེ་ལའི་ོགས་ལ་ཐོན་པ་ཡིན། རི་དེས་་སའི་ལ་གཤོངས་དང་གཙང་པོའི་ལ་གཤོངས་གཉིས་ི་དེ་
མཚམས་ེད་པ་རེད། དེ་ནི་ེས་ི་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་རིང་བད་པའི་གནས་ཚང་མང་པོའི་ནང་གི་དང་པོ་དེ་
རེད། དེ་གར་འག་ཙམ་བད་ེས་ེ་ལའི་ེན་ལ་ིན་ཏེ་ཞོགས་པ་�་�ད་བད་པར་ལ་གཤམ་དེར་འོར་
�ང་། དེའི་གོང་ཙམ་ལ་ཐོག་མའི་ཉི་འོད་ཤར་�ས་ང་�ས་མཚན་མོར་ེལ་འ�བ་ཆེན་པོ་ས་ཏེ་ཡོང་བའི་
ནོར་ོན་གསལ་པོ་མཐོང་�ང་། ང་�ར་་གཡར་མཁན་ི་དགོན་པར་ོན་�ད་གནས་�ལ་འོར་པ་དང་།
མཚན་མོ་ནག་ང་ཡིན་པར་བེན་་�་དང་། ་། ཞོན་མཁན་ལ་ཕན་�ན་ཆ་མ་འ�ིགས་པར་ཡ་མཚན་
འ་འེས་མང་པོ་�ང་འ�ག། དཔེར་ན། ་ཡག་ཤོས་�ར་་་�ག་ཤོས་བབ་ཡོད་པ་དང་། ཞོན་མཁན་
ནོར་སར་ད་པ་དང་། ེལ་ས་འཁོགས་�་ཁ་མེད་པ་དེ་�ར་་་ཡག་ཤོས་བབ་ེ་ག�ང་ཞབས་ཁག་
�ར་ཆིབས་ཆེད་�ལ་པ་རེད། མཐོ་ཚད་བམ་�་༡༦༠༠༠ཡོད་པའི་རི་དེའི་ེ་ལ་འོར་པ་དང་། ངའི་ཆིབས་
གཡོག་དེས་ཁ་ོག་ེ་འདི་ནི་་ས་གཟིགས་པའི་གོ་བས་མཐའ་མ་དེ་རེད་ཟེར་�ང་། དེ་ནས་་བས་་
ོན་ཁབ་ཆེའི་གནའ་�ས་ི་�ོང་ེར་དེ་�ས་�ན་ནང་བཞིན་ཞི་བིང་གི་མ་པར་གནས་འ�ག། ངས་
འག་ཙམ་རིང་ོན་ལམ་བབ། དེ་ནས་ེ་རིའི་�ར་ལ་་ནས་བབས་ཏེ་གོམ་པ་བབ་ནས་ིན། ར་ཡང་
ངལ་གསོ་འག་ཙམ་བབ་ེས་གཙང་པོའི་འ�མ་ལ་མ་བེབས་བར་ང་�ས་གོམ་པ་ོས་ིན་ཏེ་མཐའ་མ་
ཉིན་�ང་གོང་�་ཁར་འོར་�ང་། ས་ཆ་གཅིག་རང་ནས་ཀོ་�་ནང་འ�ོ་དགོས་ི་འ�ག། ང་�ས་་དམར་
བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་ས་ལ་དེར་འོར་ཚར་མེད་པའི་རེ་བ་ས་པ་ནང་བཞིན་འོར་མི་འ�ག།
གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ཉེ་འ�མ་ི་�ོང་གསེབ་�ང་�ང་དེ་ལ་འག་ཙམ་བད་�ས་�ོང་གསེབ་པ་�ས་ང་�ག་
འད་ེད་པར་བེབས་པ་དང་།མང་པོ་�་ིན་འ�ག། བོད་ི་ས་ལ་ཧ་ཅང་ོ་པོ་�ོང་གསེབ་�ང་�ང་
ཞིག་ལས་མེད་པ་དེ་འའི་�ལ་ཞིག་ལ་ང་�་འོར་བད་ཡོད། བན་�ང་དང་ངས་དམག་�ས་ས་ལ་
དེ་རང་འ�ན་ེད་བཞིན་པ་དང་། ཁོང་�ར་ོན་�ད་ལན་བཏང་བར་བེན་འཇབ་དམག་བ་ག་མང་པོས་
མངོན་གསལ་མེད་པར་ང་�འི་མཐའ་མཚམས་ནས་འ�ལ་བ�ད་ེད་པར་་ོགས་དང་། ཉེན་�ང་ེད་ི་
ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། ་དམག་�ས་ང་�་ེས་འདེད་ེད་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ང་ང་�ས་
བདམས་པའི་འ�ལ་ལམ་གང་ཡོད་ཤེས་�་�ད་ིས་ས་ཏེ་ས་དེར་་དམག་�ས་ང་�་བཀག་བང་ེད་
�བ་ཐབས་ཡོད་པར་བེན་ང་�་�ང་ོབ་ེད་མཁན་དམག་མི་�མ་བ་་བ�་དང་། དམག་རོགས་འཇབ་



དམག་་བ�་ཙམ་འ་�བ་ས་ཡོད་པ་དང་། ང་�འི་ོས་ོལ་�་ཁག་ནང་ལ་མི་�ངས་ཉིས་བ་ཉེ་བ་
འ�ས་འ�ག།



.

ང་གཅིག་�་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མས་མ�ན་ཆ་མེ་མདེལ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག། ངའི་མ་ན་དེས་ཧ་ཅང་
ཆེ་བའི་མེ་མདའ་བ་��་ཀ་ཞིག་འེར། ཞེད་ང་ཆེ་བའི་མེ་འདེལ་དེ་�་ེད་རགས་ལ་བཏགས་འ�ག། ཁོང་
ནི་ཨ་རིའི་ད�ས་གསང་བའི་ལས་ངས་ིས་འཇབ་དམག་གི་ོལ་འ�ངས་་ཐབས་ི་ོར་ོང་བར་
བཏང་བའི་�ས་ི་གཞོན་པ་ཞིག་རེད། གཟི་བིད་ཆེ་བ་དང་། འཇིགས་ང་ོང་བའི་མེ་མདའ་དེ་ག་�ར་
ཁོང་ཞེ་འདོད་ཆེ་གས་ེན་ས་ཆ་ཞིག་ལ་ད�འི་གནས་ས་འ་པོ་ཞིག་གི་ང་བ་ཤར་ཏེ་ཁོང་གིས་མེ་མདའ་
དེ་ཐེངས་མང་པོ་བབ་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་མདེལ་ཆེན་ཡང་བར་�གས་པར་ན་རིང་འགོར་བས་ངའི་
སེམས་ལ་ཁོང་ནི་དངོས་གནས་�ག་ན་ཁོ་རང་གི་�་ོག་ལས་་པོ་ཤོར་པ་འ�ག་ན་�ང་། གང་ར་ཁོང་
གི་ད་མོ་དེ་ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་མ་�ང་། ཡང་ང་�འི་ཁོངས་ལ་ཨ་རིའི་ད�ས་གསང་བའི་ལས་ངས་ིས་
ོང་བར་ད་པའི་བོད་ལ་ཞིག་གིས་འོད་བས་གནས་�ལ་གཏོང་ལེན་ེད་ི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ང་�འི་
འ�ལ་བ�ད་་ེས་ི་རིང་གསང་བའི་ལས་ངས་ེ་བ་དང་གནས་འིན་གཏོང་ལེན་ེད་ི་ཡོད་འ�ག།
འེལ་པ་་ལ་དངོས་�་ཡིན་ངས་ད་འང་ཤེས་ི་མེད། ཁོང་ལ་འོད་བས་ང་བིང་གི་འ�ལ་ཆས་
མོ�་ཀི་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ང་། དེའི་དགོང་མི་ང་�་་ད་དགོན་པར་ཞག་�གས་བབས་ཏེ་པཎ་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ངས་�་ཡིག་ེལ་འ�བ་ངང་ནས་ིས་ཏེ། ངོས་ོས་ོལ་ེད་ི་ཡོད་�ལ་དང་། �བ་ཐབས་
�ང་ན་་གར་ལ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་བཀོད་ང་། ་ལོའི་ད�ན་ཀའི་དིལ་ཙམ་ནས་བང་ཁོང་གི་ག་
ིས་འོར་མ་�ང་། བས་དེར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་ལ་ག་ིས་ཤིག་ནང་ལོ་གསར་པའི་འཚམས་
འོ་གནང་པ་དང་། གསང་བའི་ག་ིས་ར་པ་ཞིག་གི་ནང་བོད་ལ་ཡོངས་ལ་ཟང་ཟིང་གི་གནས་�གས་
ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་ལ་འ�ོ་གི་འ�ག་པས་འ�ང་འར་ི་ལས་ོགས་ོར་ཐབས་�ས་གཏན་འབེབས་་དགོས་
ངེས་རེད་ག�ངས་འ�ག། གནས་�ལ་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ང་�འི་དཔོན་པོ་་དམར་ལ་ཡིད་མོས་ཆ་
འཇོག་བགས་ཚར་ཡོད་པའི་གས་མཚན་དང་པོ་དེ་རེད། བས་མ་ལེགས་པར་ངོས་ི་�་ཡིག་དེ་པཎ་ཆེན་
རིན་པོ་ཆེར་ག་འོར་�ང་མེད་པ་དང་ཁོང་བོད་རང་�་བ�གས་པ་རེད། ཉི་མ་གཉིས་ག�མ་ི་ེས་ལ་ང་
�་ས་ཕོ་ལ་ཟེར་བའི་རི་མཚམས་ལ་བེབས་�ང་། རི་འགོར་�ང་ག་ཆེན་པོ་དང་། གངས་�གས་ཆེ་བབས་
ི་འ�ག། ངའི་རོགས་ཁ་ཤས་ི་ོར་རང་ལ་སེམས་ལ་ཆེན་པོ་�ང་། ངོས་རང་ལོ་ན་གཞོན་པ་དང་
གགས་པོ་ཐང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་རོགས་ད�ང་ལོ་བ�ེས་པ་ཁ་ཤས་ལ་འ�ལ་བ�ད་དེས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པོ་བཟོས་སོང་། བས་དེ་གར་་དམག་གིས་ང་�་འ�ན་བང་་�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་འ�ལ་
བ�ད་དལ་�་གཏོང་�ས་མ་�ང་། ག་པར་ལ་ེ་དང་ཀོང་པོ་ལ་ལ་ཡོད་པའི་ཡོད་་དམག་�ས་ང་�་
ོགས་གཉིས་ནས་བཀག་ེ་འ�ན་བང་་ཉེན་ཡོད་པ་རེད། ངའི་བསམ་ོར་་གར་ི་ས་མཚམས་དང་ཉེ་



བའི་�ན་ེ་ོང་ལ་ང་�ས་བབས་�གས་ས་ཏེ་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་དེ་ལ་བི་བར་
ངས་པ་ཡིན་ཞེས་བ་བགས་དང་། བོད་ལ་ཡོངས་ལ་ག�ང་ིད་འ�ན་ོང་གི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་
ངའི་ག�ང་བར་འ�གས། དེ་མ�ངས་་དམར་ི་ིད་ག�ང་དང་འ�ིག་འཇགས་ི་ད་ཆ་འགོ་
འ�གས་བཅས་་�འི་བསམ་ཞིབ་ས་པ་ཡིན་ང་། ང་�འི་ོགས་འ�ལ་ི་ཉི་མ་་པའི་བས་དེར་བོད་
མི་་པ་ས་ེས་ཟིན་�བ་པར་འོར་ེ་�ན་�་འཇིགས་དངངས་ཆེ་བའི་གསར་གནས་བཤད་�ང་། ང་ནོར་
ིང་ནས་ཐོན་ཏེ་�་�ད་བཞི་�་ཞེ་བད་སོང་མཚམས་་དམག་�ས་ནོར་ིང་ཕོ་ང་ལ་མེ་ོགས་བབ་པ་
དང་། གས་རིའི་ི་ལ་ད་�ང་ོད་བཞིན་པ་�ང་ོབ་མེད་པའི་མི་�གས་ི་ཐོག་ལ་འཁོར་མདའ་བབ་
འགོ་བ�གས་འ�ག། དེ་ནི་ངར་ཞེད་ང་གང་�ང་བ་དེ་དངོས་�་�ང་བ་ཞིག་རེད། དེ་འའི་ག�ག་�བ་�ན་
�་ཆེ་བ་དང་ཡ་ང་ིང་ེས་མེད་པའི་མི་ནག་ཅན་�་དང་མཉམ་�་འ�ིག་འཇགས་ི་ད་ཆ་་�་ོས་ལ་
རང་ཡིན་པའི་ོར་རང་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་བན་པོ་ེས་�ང་། དེ་བས་ང་�ས་ས་ཐང་གང་རིང་ལ་འ�ོ་
�་མ་གཏོགས་་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མི་འ�ག། ་གར་ལ་ེབས་པར་ད་�ང་ཉིན་མང་འ�ལ་བ�ད་་
དགོས་པ་དང་ལ་མཐོན་པོ་མང་པོ་བལ་�ར་བད་ཡོད། བ�ན་ག་གཅིག་ག་ཙམ་ི་ེས་ལ་ང་�་�ན་
ེ་ོང་ལ་འོར་བས་ངལ་གསོ་ེང་ངེས་མཚན་མོ་གཉིས་རིང་བབ་ེ་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་
བ�ན་དེ་ལ་བི་བར་ངས་པ་དང་། བོད་ལ་ཡོངས་ལ་ིམས་མ�ན་དབང་འ�ན་ི་ངའི་ིད་ག�ང་
བ�གས་པའི་བ་བགས་ས་པ་ཡིན། མཛད་ོ་དེ་ལ་བོད་མི་ོང་ག་བལ་པ་འ�མས་འ�ག། ངོས་ས་
དེར་ན་རིང་ཙམ་ོད་འདོད་�ང་ཡང་། ་དམར་ི་དམག་ང་�་དང་ཐག་མི་རིང་ས་ལ་འོར་ཡོད་པའི་
གནས་�ལ་འ�ག། མི་འདོད་བཞིན་�་ང་�ས་་གར་ི་ས་མཚམས་བར་འ�ོ་�འི་�་ིག་ས་པ་ཡིན། དེ་
ནི་ཐད་ཀར་བིས་ན་མེ་ལི་��་�་ཙམ་དང་ས་ཐོག་ནས་དེ་ག་པ་བ་གཅིག་ཙམ་རིང་བ་ཡོད་ི་རེད། ད་
�ས་རི་བ�ད་གཞན་པ་འ�གས་�་དང་།ཉིན་ལམ་མང་པོའི་རིང་འ�ོ་�་བད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ང་�འི་
བཞོན་་�་ཡང་ཐང་ཆད་པ་དང་། ་གཟན་འཐོབ་�་ཁག་པོ་ཡོད་པར་བེན་དེ་�འི་�ས་�གས་མི་ཉམ་པའི་
ཆེད་�་ཡང་ཡང་ངལ་གསོ་བབ་དགོས་�ང་། ང་�ས་ན་མ�ད་འ�ལ་བ�ད་མ་ས་གོང་།ངས་གགས་
པོ་ཐང་ཤོས་ི་མི་ཁག་ཅིག་བདམས་ཏེ་ཁོང་�ར་་གར་ི་ས་མཚམས་ལ་གང་མོགས་འ�ོ་དགོས་པ་
དང་། ཐག་ཉེར་ི་་གར་དཔོན་རིགས་མཇལ་ཏེ་ངོས་་གར་ལ་བས་བཅོལ་�་བར་ཡོང་ིས་འ�ག་ཅེས་
གནས་�གས་�་�ར་མངགས་པ་ཡིན། �ན་ེ་ོང་ནས་ཐོན་ཏེ་ང་�་ོར་ར་ཟེར་བའི་�ོང་གསེབ་�ང་�ང་
དེ་དང་། དཀར་པོ་ལ་བབ་ེ་ིན་པ་ཡིན། དེ་ནི་་གར་ི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་བོད་པའི་རི་མཐའ་མ་དེ་
རེད། ང་�ས་རི་བ�ད་ི་ལམ་མཐོ་ཤོས་དེར་འོར་�བས་ཡོད་�ས་ང་�ར་དངངས་ག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་
�ང་། ག་ནས་ཡོང་བ་མ་ཤེས་པའི་གནམ་�་ཞིག་ང་�འི་མགོའི་ཐོག་ནས་ཤར་བོད་ས་པར་བེན་དེའི་ི་
ལ་རི་མོའི་གས་གང་ཡོད་པ་དེ་�ས་ང་མཐོང་མ་�བ། ཡིན་ན་ཡང་གནམ་�་དེའི་ནང་གི་མི་�ས་ང་�་



གསལ་པོ་མཐོང་�བ་པ་�ང་ཡོད་ི་རེད། དེ་ནི་གས་མཚན་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད། གལ་ཏེ་་དམར་ི་
གནམ་�་ཕལ་ཆེར་ཡིན་ན་ང་�་གར་ཡོད་ཁོང་�ས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བེན་ནས་གནམ་�་བར་�་
བཏང་ེ་ང་�ར་�ང་ོབ་མེད་པར་བེན་གནམ་�འི་ཐོག་ནས་གཏོར་ོལ་ེད་�བ་ི་རེད། གནམ་�་དེ་
�འི་ཡིན་མིན་ལ་མ་ོས་པར་ངོས་བོད་ི་ས་ཆ་གང་འ་ཞིག་�་བད་�ང་ངའི་ོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་ངེས་
ཡིན་པའི་ན་གསོ་�གས་ཆེན་ཞིག་�ང་། ཧ་གོ་དོན་ོགས་�ང་མ་ཐག་ངོས་རང་བས་བཅོལ་�་བར་འ�ོ་
�ར་སེམས་ི་ནང་ཐག་མ་ཆོད་ལ་གང་ཡོད་ོང་ཡལ་�་ིན་སོང་། ད་ཆ་་གར་ན་ངའི་རེ་བའི་ལ་གཅིག་
�་རང་རེད། དེའི་ེས་ཙམ་ལ་�ན་ེ་ནས་ོན་�་བཏང་བའི་བང་ཆེན་དེ་ིར་འཁོར་ནས་་གར་ག�ང་གིས་
ངོས་ལ་ལ་དེར་བོད་ོད་ཆོག་པའི་ལན་བའི་གནས་གསར་གནས་འོར་པ་དང་། རང་ཉིད་སེམས་
བཟོད་བདེ་པོ་�ང་།་གར་ག�ང་ནས་བཀའ་བོལ་མ་�ང་བར་རང་འཚམ་འ�ོ་འདོད་མེད། བོད་ི་ས་མང་
མང་ཟེར་བའི་�ོང་གསེབ་�ང་�ང་དེ་ལ་མཚན་མོ་ཐ་མ་དེ་བལ་བ་ཡིན།བོད་གངས་ོངས་ི་ས་ེ་དེ་ལ་
འོར་འལ་ཆར་བ་བབས་འགོ་�གས་སོང་། དེས་མ་ཚད་བ�ན་་མའི་རིང་ང་�ས་དཀའ་ལས་བབ་ེ་
འ�ོ་�ས་ལམ་ལ་གངས་འ�བ་དང་། གངས་ི་དཀར་མདངས་�གས་ཆེ་རེ་མོས་ི་གནམ་གཤིས་ངན་པ་
བན་ནས་ང་�་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་�ང་། དེ་ནི་ང་�ར་ཤིན་�་མི་འདོད་པ་ཞིག་རེད་ང་། དེའི་མཚན་མོ་
གང་ཆར་བ་�གས་ཆེན་�་�གས་པ་ནང་བཞིན་བབས་སོང་། དེའི་ཐོག་ངའི་དཀའ་�ག་ོན་མ་ཞིག་ནི། ངའི་
�ར་ི་ནང་ཐིགས་བབ་ེ་ངའི་ཉལ་ི་ག་པར་ོས་�ང་�་�ན་ཆད་མེད་པར་ཡོང་གི་འ�ག། ངོས་དེ་ནས་
གཡོལ་ཐབས་གང་ཡང་མ་�ང། ེན་ངན་དེའི་དབང་གིས་ཉིན་ཤས་གོང་ནས་ངོས་རང་གི་ཆམས་པ་ག་
ཐབས་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་མཚན་མོ་དེར་བཤལ་ནད་ཚབས་ཆེན་ཆགས་འ�ག། དེའི་ཉི་མ་ེས་མའི་་ོ་ངའི་ན་
ཚ་�ག་�་ིན་ེན་ང་�ས་ངོས་ས་དེ་ག་རང་ལ་བད་ཡིན། ངའི་་འཁོར་�ས་ང་འ�མ་ི་ཁང་�ང་ཞིག་
ལ་གནས་ོས་ས་�ང་ཡང་། དེ་གར་་མའི་ོད་ས་ལས་གནས་བཟོད་ན་�འི་བདེ་ཙམ་�ང་། ཡིན་ན་
ཡང་ངའི་ཁང་�ང་དེའི་འོག་ནས་བ་�གས་ི་ི་མ་ངན་པ་དེས་ངོས་རང་�ན་ང་ཆེན་པོ་བཟོས་སོང་། དེའི་
ཉིན་མོ་ང་�་དང་མཉམ་�་འེར་བདེའི་�ང་འིན་མ་ཆས་ཤིག་ེར་ཡོད་པའི་ཐོག་་གར་ི་ཡོངས་�ང་
འིན་ཁང་ནས་ང་བགས་གསར་འར་ནང་ང་་གར་ལ་འ�ལ་བ�ད་ེད་ི་ཡོད་པ་དང་། ་ལས་�་
ེ་ས་ོན་�ག་པོ་�ང་�ལ་བཤད་སོང་། གནས་�ལ་དེས་ངའི་�ོགས་པོ་�་ོ་གཡེང་བཟོས་པ་ཡོད་པ་
ངས་ཤེས་ི་ཡོད་ང་གོད་ཆག་དེ་ར་�ང་མེད་བས་རང་ལ་དགའ་ང་ཤར་�ང་། དེའི་ཉི་མ་ེས་མ་དེར་
ངས་འ�ལ་བ�ད་�ན་མ�ད་་�་ས་ང་།ང་དང་མཉམ་�་་ས་ནས་ཡོང་པའི་་�ང་དམག་མི་�་དང་
བན་�ང་དང་ངས་དམག་�ས་འ�ལ་ལམ་ལ་ངེད་�ང་ོབ་ས་ེས་ིར་ལོག་�ར་ག་ལེར་ཕེབས་
བོད་�་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་�ང་།ད་ཆ་ཁོང་�ས་ིར་ལོག་ཏེ་་དམག་དང་ད�་འཐབ་་འདོད་ཡོད་པ་རེད།
དེ་བས་ག�ང་ཞབས་ཞིག་གིས་བོད་རང་འཇགས་བད་�་ཐག་བཅད་དེ་་གར་ལ་�གས་ཕན་གསོས་པ་



ེད་དཀའ་པས་བོད་�་བད་དེ་་དམག་དང་འ�གས་འ�ངས་་�་དེ་རང་དགེ་ཕན་ཆེ་བ་འ�ག་ག�ངས་
�ས། ཁོང་གི་ིང་ོབས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་ངས་ཧ་ཅང་ཡིད་མོས་ཆེན་པོ་�ང་། ཚང་མས་ཡིད་ོའི་ངང་
ངས་ཁོང་�ར་ཐོན་ཁའི་ག་ལེར་ཕེབས་བོད་ེས་ངོས་རང་སེམས་ཅན་ཉམ་�ང་ཞིག་ལ་ཞོན་ཏེ་ངོས་རང་
ལ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན།



.

ལེ�་བད་པ། �་�ག་ཐབས་ི་ལོ།

་གར་ི་ས་མཚམས་ལ་འོར་�ས་ས་�ང་དེ་�ས་ང་�་ིང་ེའི་ལ་ཞིག་ལ་ཏན་ཏན་མཐོང་ཡོད་ི་རེད།
ང་�་འ�ལ་པ་བ�ད་�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་ོགས་འ�ལ་དེའི་ེན་ིས་གགས་པོ་ཐང་ཆད། སེམས་ཡི་�ག་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤ་ག་རེད། འོན་ང་ངས་ལོ་གཉིས་ི་གོང་མཇལ་འ�མས་�ང་པའི་་གར་ི་ག�ང་
ཞབས་དེ་བ�་བར་ཕེབས་འ�ག་པ་ངོས་རང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། བ�ན་གཅིག་གི་ས་ལ་ཡོད་པའི་རི་བ�ད་
ི་�ོང་གསེབ་འ�མ་ེ་ལ་ཟེར་བ་དེར་ང་�་ངལ་གསོའི་ཆེད་�་འབོད་འིད་་�ར་་གར་ག�ང་གི་བཀའ་
ཡོད་�ལ་གནད་བོལ་གནང་གི་འ�ག། ང་�་་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་བ�ན་ག་ག�མ་སོང་བ་དེ་བལ་པ་
གཅིག་དང་འ་བའི་སེམས་ང་�ང་�ང་མཐའ་མ་འོར་བས། ོན་�ས་ངའི་ེ་ཤན་ལས་ེད་མེ་ནོན་
དང་། ད་�ར་བསོད་ནམས་ོགས་ལ་ཀ་�་མཇལ་�ས་ིད་ོན་ནེ་�འི་གས་ཏར་ཞིག་གནང་འ�ག།
དེའི་ནང་ང་རང་ལས་རོགས་�ས་ེད་ལ་དགའ་བ�་�་�་དང་། ་གར་�་ཐར་ཕེབས་�བ་པར་བ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ཡོད། ེད་དང་ེད་ི་་འཁོར་�་་གར་ལ་བ�གས་�འི་མ�ན་ེན་ཇི་དགོས་ང་�ས་དགའ་
བ�་�་�་ཡིན། ་གར་མང་ནས་ེད་ལ་ར་བཞིན་�ས་བར་�་�ར་ཐེ་�མ་མེད། འཚམས་འི་ཡོད། ནེ་
�་ཞེས་འཁོད་འ�ག། ངས་འ�མ་ེ་ལའི་�ོང་ལ་ཉི་མ་བ�་ངལ་གསོ་བབ་ེ་བད་བས་ས་གནས་དེའི་
ོང་དཔོན་ི་ིམ་ཚང་གིས་བེན་བར་གང་གཟབ་གནང་�ང་། དེ་མཚམས་ངའི་བཤལ་ནད་སེང་ག་
�ང་པ་དང་། དེ་ནས་༡༩༥༩་༤�ས་༡༨ཞོགས་པར་འཇིབ་འཁོར་ཐོག་རི་བཤམ་ལ་ཡོད་པའི་ར་སར་
འོར་�ས་འལ་སེལ་�་ིག་ས་པའི་དགའ་བ�འི་ས་གདན་ི་གཡས་གཡོན་སོ་སོར་དམག་མིའི་�་
ཁག་ཅིག་གིས་�་བིགས་�ས་འ�ད་�ས་�ང་། ས་དེ་ནས་ཐད་ཀར་ར་སའི་འགོ་བའི་ལས་ཤག་ལ་འིད་
�ང་། ར་ས་དེ་ལ་ཞོགས་ཇ་ེད་�ས་ཤིང་ཏོག་ཀེ་ལ་བསོས་པ་མང་པོ་བཟས་གས་ཏེ། འ�་ཁག་པོ་ཆགས་
ེན་�ོད་ལ་མི་བདེ་བ་�ང་། དེ་བས་ངའི་དོན་ལ་་གར་ག�ང་གིས་�་ིག་མང་པོ་གནང་བའི་གནས་
�ལ་དེ་�་་ཞབས་མེ་ནོན་ིས་ངོལ་ཞིབ་གསལ་ག�ངས་�ང་། དེའི་ཉིན་�ང་བ་ལ་ངོས་ཏེཛ་�ར་ི་
�ོང་དང་དེ་ནས་མ་�་རི་�ོང་བར་འ�ལ་བ�ད་ི་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། མ་�་རི་ནི་་གར་ི་རི་བ�ད་
ལས་ས་དི�ི་ནས་ཐག་མི་རིང་པའི་ས་ལ་ཡོད་པ་རེད། མ་�་རི་ལ་ངའི་ཆེད་�་ཁང་པ་ཡག་པོ་ཞིག་�་ིག་
གནང་འ�ག། �ོང་དེར་འ�ོ་བས་མེ་ལི་ཆིག་ོང་་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་བསལ་ི་མེ་འཁོར་�་ིག་
འ�ག་པའི་ཐོག་འ�ལ་བ�ད་ས་པ་ཡིན། རི་གཤམ་ི་ཁང་པ་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ངས་འཁོར་དམར་པོ་ཆེ་བ་
གཅིག་གི་ནང་བད་ཏེ་མེ་ལོ་�མ་�་སོ་་ཡོད་པའི་རི་ལིའི་བབས་�གས་བར་བོད་ཐོན་ེད་བས་པར་
ཆས་འེར་བའི་མི་མང་པོ་མཐོང་�ང་པ་ཁོང་�་འཛམ་ིང་ས་གནས་གང་སའི་གསར་འར་ལས་ཁང་གི་



་ཚབ་པ་ཡིན་�ལ་འ�ེལ་བོད་ས་�ང་། ཁོས་�ས་བ་ག་འདིའི་ང་མཚར་ཆེ་བའི་ལོ་�ས་ཐོས་ཆེད་
ཡོང་པ་ཡིན་འ�ག། ངོས་�ོང་ེར་ལ་འོར་�ས་དེ་�ས་ད་�ང་མང་བ་�ག་གི་རེད་བོད་�ང་། ཏེཛ་�ར་ལ་
བེབས་བས་ང་ག�ང་གི་མ�ོན་ཁང་ལ་ཤར་བོད་ས། དེ་གར་གནས་འིན་དང་། གས་ཏར། ཡི་གེ་
བ་ག་མང་པོ་བཏང་པ་དེ་�་འཛམ་ིང་གི་ེ་པོ་མང་པོས་ངོས་ལ་བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་། མཛའ་
བེའི་འཚམས་འིའི་ཆེད་�་འོར་འ�ག་པར་བེན། ད་ཙམ་ི་རིང་ངས་ཁོང་�འི་བཀའ་ིན་ན་པའི་
ངང་་བོད་མ་�བ་པར་�ས། ེད་ོ་གལ་ཆེ་བ་མང་པོ་མ�ན་�་གས་ཡོད། འལ་�་དགོས་གལ་ཆེ་བ་
ཞིག་ནི་ས་དེར་�ག་ོད་ེད་བཞིན་པའི་གསར་འར་བ་�ར་སོ་སོའི་གསར་འར་ལས་ཁང་ལ་གཏོང་ཆེད་
ངས་གནས་�ལ་མདོར་བ�ས་ཤིག་ེལ་བར་བསམས། དེའི་ནང་ཉེ་ཆར་བོད་ལ་�ང་གནས་དེབ་འདིའི་ནང་
བོད་འགོད་ས་པ་ར་ི་གནས་�གས་ེང་མོལ་རགས་བ�ས་ཁ་གསལ་དོ་བན་ཡོད་པ་ཞིག་བཤད་པ་
ཡིན། དེ་ཚར་བ་དང་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་བས་བདེ་ཞིག་ས་ེས་�་�ད་དང་པོར་ཐོན་མཁན་ི་མེ་
འཁོར་ལ་�གས་ཆེད་བབས་�གས་�་ིན་པ་ཡིན། འ�ལ་ལམ་ི་གཡས་གཡོན་ལ་ལ་མི་ོང་ག་མང་
པོས་ངོས་ལ་དགའ་�ས་ི་འཚམས་འིའི་ད་འབོད་དང་ལག་གག་ས་པ་དང་། ང་མ་�་རི་ལ་མ་
འོར་བར་�་ལམ་ར་ནས་མི་མང་གིས་དགའ་བའི་ེ་ལེན་ས་�ང་། བས་རེ་གས་ལམ་ི་དིལ་ལ་
�ག་བད་པའི་དགའ་བ�་�་མཁན་ི་མི་�གས་དེ་�་འཚང་ཀ་བཤངས་དགོས་�ང་སོང་། ང་འ�ལ་
འཁོར་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་�ོང་དང་�ོང་ེར་ཁག་ལ་མོགས་�ར་བ་པར་བེན་ངོས་འ�ལ་
འཁོར་གང་ནང་ལ་ཡོད་པ་མི་ཤེས་མཁན་མེད་པ་་�ར་ར་�ད། མི་ོང་ག་དང་ི་ག་མང་པོ་འ�མས་
ཏེ་དགའ་བ�འི་འཚམས་འི་དང་བཅས་�་ལའི་་མ་�ལ་ར་ཅིག་�་ལའི་་མ་་�་རིང་བར་ཤོག་ཅེས་
ད་�གས་ཆེན་པོ་བབ་པའི་�ང་�ལ་དེ་ནས་ངོས་རང་ལ་དགའ་ོའི་སེམས་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཐེབ་�ང་།
ལམ་བར་�་ཤི་ལི་�་རི་དང་། ��ཎ�ི།ལཁན་་བཅས་�ོང་ེར་ག�མ་སོ་སོར་ངོས་འ�ལ་འཁོར་ནས་
ིན་ཐོན། ོ་�ར་འ�་འ�མས་ངོས་རང་ལ་དགའ་བ�འ་མེ་ཏོག་འཐོར་མཁན་ི་ལ་མི་ཕོན་ཆེ་མས་ལ་
སོ་སོར་གཏམ་བོད་རེ་ས་པ་ཡིན། ངའི་འ�ལ་བ�ད་ཡོངས་ོགས་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ི་ལམ་དང་
འ་པོ་རེད། ད་ཕན་གང་�ང་གི་ོར་བར་�་བསམ་ཞིབ་ེད་བས་་གར་ི་ལ་མི་�ས་་ེས་ཚང་
མར་ངོས་ལ་མཛའ་བེ་འགོག་མེད་ི་མ་པ་གསལ་ོན་�ང་བར་ངོས་རང་གིས་ིང་ང་ནས་བཀའ་ིན་
ན་ཤེས་ཚད་མེད་�་གི་ཡོད། མཐའ་མར་འ�ལ་འཁོར་དེ་ཉིན་མ་མང་པོ་ེས་དེཧ་�་�ན་�ོང་ེར་ི་
བབས་�གས་ལ་འོར་�ས་ར་ཡང་མི་འབོར་ཆེན་པོས་ངོས་ལ་དགའ་བ�་ས་�ང་། དེ་ནས་�་�ད་
གཅིག་ཙམ་རིང་ངས་འཁོར་ནང་བོད་ེས་མ་�་རི་ལ་བེབས་པ་དང་། ངོས་ོད་གནས་བིར་�་ཧ�ས་
ཟེར་བ་དེ་ལ་འོར། ཁང་པ་དེ་་གར་ི་བཟོ་�འི་བདག་པོ་བིར་ལ་�་བ་དེའི་ོད་ཁང་ཡིན་པ་དང་། ་གར་
ག�ང་གིས་ངོས་ི་དོན་�་�་ིག་གནང་བ་རེད། ན་ོད་ས་པའི་ཁང་པ་ཞིག་�་ིག་མ་�བ་བར་ལ་



ངོས་གནས་ཁང་དེར་ོད་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གར་ལོ་གཉིས་ཙམ་གནས་ོད་ས་པ་ཡིན། ངོས་འོར་
ཏེ་ཉི་མ་རེ་གཉིས་ི་ེས་ལ་་ནག་གསར་པའི་གསར་འར་ལས་ཁང་གིས་བ་ེལ་ས་པའི་གནས་�ལ་
ཞིག་ངས་གོ་ཐོས་�ང་། ཏེཛ་�ར་�ོང་ལ་ངས་གསལ་བགས་ནང་ངོས་ི་བོད་�ག་�ང་འེན་ི་�ལ་�་
བཀོད་ཡོད་བས་གནས་�ལ་བདེན་པ་ཡིན་�བ་ི་མ་རེད་ཅེས་བཀོད་འ�ག། ཡང་དེའི་ནང་ངོ་ལོག་ད�ང་
ཁག་གིས་ང་་འིད་དང་དོ་དམ་ས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ངའི་ེང་བོད་དེ་ིང་ལ་དང་།
བོད་དོན་འར་འོར་ཅན་�ན་དང་�་གས་གང་བ་ཡིན་�ལ་བཤད་འ�ག། ཡང་་དམར་ི་ེང་བོད་
དེའི་ནང་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�གས་ནི་མཐོ་རིམ་ལོག་ོད་ཤོག་ཁག་�ས་བངས་པ་དང་། ད་ཆ་ལ་གཅེས་བོད་
མི་སེར་་མི་མང་གིས་རོགས་ོར་དང་བཅས་བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་གིས་་མེད་བཟོས་ཚར་ཞིང་།
དེ་དང་ག�་ཆེ་ལ་གཅེས་པ་ཡིན་པ་དང་། མེས་ལ་ལ་བ་ོར་ཡོད་པ། ལོག་ོད་པར་བ་འགལ་ས་
པའི་ེན་ིས་�ང་པ་རེད།ཅེས་བཀོད་འ�ག། དེར་བེན་ངས་གསལ་བགས་གཞན་པ་ཞིག་ས་པའི་ནང་
ཐོག་མའི་ེང་བོད་ངེད་རང་གིས་བོད་པར་གསལ་བགས་ས། ི་་༤�ས་༢༤ཉིན་ནེ་�་་ངོ་མ་མ་
�་རི་ལ་ཕེབས་�ང་། ད་�ར་པ་གཅིག་དང་བཅས་ང་�ས་�་�ད་བཞིའི་རིང་བཀའ་མོལ་�ས་པ་ཡིན། ངས་
འགོ་བ�གས་ཏེ་ོན་�་ཁོང་གིས་་�གས་གནང་བར་ངོས་བོད་ལ་ལོག་པའི་ོར་བེལ་གསོལ་�ས་ཏེ།དེ་
ནས་བང་ག་རེ་�ང་བ་ཚང་མ་གསལ་པོར་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་བཀའ་ོབ་གནང་བ་བཞིན་་དམག་ི་
འགོ་འིད་�་དང་ལས་དོན་གང་གི་ཐད་ལ་ང་པོ་དང་གཡོ་མེད་ི་ོ་ནས་མཉམ་ེལ་ས་ངས། དགོས་
གལ་ཡོད་�ས་ོན་བོད་དང་ག་པར་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པའི་བོད་དོན་ལ་�ང་བིའི་
ཆེད་འབད་བོན་གང་�བ་ས་�ལ་ན་ོན་ས་ཏེ། ངོས་དང་ཐོག་་གར་ལ་བས་བཅོལ་�་ིས་མ་
ས་པའི་ཐོག། �ན་ེ་ོང་ལ་ངའི་ིད་ག�ང་འ�གས་འདོད་ས་ོར་དང་། ་ས་ནས་་དམར་ི་ག་
གནོན་གནས་�ལ་ཐོས་པའི་ེན་ིས་ངས་བསམ་�ལ་བ�ར་དགོས་�ང་ཞེས་�ས་པའི་བས་དེར་ནེ་�ས་
བ�ན་ང་གནང་ེ། གལ་ིད་ེད་རང་གིས་བོད་ག�ང་བ�གས་པ་ཡིན་�ང་། ་གར་ག�ང་གིས་ངོས་
ལེན་ེད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ག�ངས་�ང་། ངའི་སེམས་ལ་ང་མི་ན་གཞོན་ཡང་ཡང་ཁ་བང་གཏོང་
དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་དགོངས་ི་ཡོད་པ་འ་བསམས་�ང་། ང་�་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་
བས་ནེ་�ས་ཐེངས་རེ་ཅོག་�་ག་གིས་བངས་ཏེ་དེ་འ་ཡོང་ཐབས་ག་པར་ཡོད་པ་རེད་ག�ང་གི་འ�ག།
ཁོང་ཏོག་ཙམ་དབང་ཡོད་ཚ་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་མངོན་གས་མཐོང་བཞིན་�་ངས་བཀའ་མོས་�ན་བིངས་
ས་པ་ཡིན། མཐའ་མ་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ལ་བོད་རང་བཙན་བར་ལེན་ི་དམ་བཅའ་བན་པོ་ཡོད་པ་དང་།
འལ་�་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ནི་བོད་ི་ནང་གཏོར་གསོད་ཅམ་འཇོག་ཡོང་བ་་�་བཅས་དམིགས་ལ་གཉིས་
ཡོད་�ལ་ནན་ཏན་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་བཟོད་བན་གནང་མ་�བ་པར་�གས་འ�གས་པའི་ག�ང་གི་
གདངས་དང་བཅས་ཏེ་དེ་འ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ག�ངས་ཏེ། ཡང་བར་ེད་རང་གིས་བོད་ལ་རང་



དབང་དགོས་ི་ཡོད་ག�ང་བཞིན་�་ད�གས་�ན་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་གཏོར་གསོད་ཅམ་འཇོག་དགོས་ི་
འ�ག་ག�ངས་པ་དེ་འ་ཡོང་ཐབས་་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ག�ངས་�ས་་�ང་བཞེངས་ཏེ་ཞལ་ི་
མ་མ�་དེ་�་འདར་སིག་སིག་ེད་ི་འ�ག། ིད་ོན་ནེ་�་ཁོང་རང་ོགས་འ�ངས་ཚ་པོ་དང་། ཞལ་ེངས་
པོའི་གནས་�ལ་ཤིག་གི་ནང་�ད་ཡོད་པ་དེའི་ོར་ལམ་སེང་ཧ་ཉིད་ོགས་�ང་། བོད་གནས་ོར་དང་ངོས་
རང་་ས་ནས་ོས་ོས་ས་པའི་གསར་གནས་དེའི་ོར་་གར་ི་�ོས་�གས་ནང་འ�གས་ཆ་དོད་པོའི་
བཀའ་བ�ར་བར་�་གནང་བ་རེད། ལོ་མང་པོའི་རིང་་གར་ི་ིད་དོན་པ་མང་པོས་ནེ་�ས་བོད་ི་ོད་
ོགས་ག་བཞེས་གནང་ངས་ནོར་བ་དེ་�ར་ོན་འ�གས་རིམ་པར་གནང་འ�ག༡༩༥༧ལ་ཁོང་གིས་ངོས་
བོད་ལ་ལོག་དགོས་ཞེས་་�གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པའི་ནོར་ོན་དེའི་རང་གནོངས་ི་གས་
བན་པ་ཞིག་�ར་�ང་། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་ནེ་�ས་་དམར་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མ�ན་འེལ་གཅེས་
�ང་དང་། ལ་གཉིས་ི་བར་�ོས་མ�ན་བབ་པ་་ལ་བི་�ང་ོ་ཐག་གཙང་ཆོད་གནང་འ�ག། ནེ་�འི་
བོད་ི་ིད་�ས་ཐོག་ིད་དོན་ད�་འིད་་ྀཔ་ལ་ནིས་ོན་བོད་�གས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནེ་�ས་
ད་གསོད་གནང་པ་རེད། ་དཀར་ནག་བར་མ�ན་�ོགས་�ང་ེལ་ཆེད་བཞག་པའི་བབ་་ཟེར་བ་དེ་
ིག་ོད་ི་ནང་ནས་ེས་པ་དང་། གནའ་བོའི་ལ་ཁབ་འདི་་གཏོར་གཏོང་�འི་དམ་�ག་ང་�ས་བབ་
པ་རེད་ཅེས་ས་ག�ངས་འ�ག་ཡང་ཁོང་གིས་ད་�ང་་གར་ིས་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ོད་དོན་ོར་
་དམར་མཉམ་�་གདོང་ལེན་ི་ོན་བོད་གནང་�ས་ི་མི་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་ཡོད་པ་རེད། ནེ་�ས་
བས་འདིར་བོད་ི་ཡོང་ཉེ་བའི་འ�ང་འར་ོར་ེད་ིས་འཆར་གཞི་མ་བཏང་བར་ངལ་གསོ་བོན་
དགོས།ང་རང་�ས་བཀའ་བ�ར་གནང་�འི་གོ་བས་�ས་�ད་གཞན་ལ་འཐོབ་ི་རེད་ག�ངས་པ་དེ་ཐོས་
པ་དང་ངོས་རང་འ�ང་འར་དང་།བོད་མིའི་�གས་དོན་ོར་ངས་ད་ཕན་བསམ་པ་དེ་�་ལས་ཧ་ཅང་གི་ངེས་
བན་�ང་བ་ཆགས་ཡོད་པའི་ོར་ཧ་ཉིད་ོགས་�ང་། མཛའ་མ�ན་ི་མ་པའི་ངང་ང་�འི་མཇལ་འད་
དེ་�བ་མཚམས་ིད་ོན་ཕེབས་ཐོན་གནང་མ་ཐག་�་ངའི་སེམས་ལ་ཡིད་ཆད་ི་�ར་བ་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་
ཤར་�ང་། དེ་འལ་བོད་རང་བཙན་ི་ོད་ོགས་ལས་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་ཆེ་བའི་བས་དེའི་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་རང་ཐོག་ལ་�ང་ཡོད་པ་དགོས་གསལ་ཆགས་སོང་། ང་�་མ་�་རི་ལ་འོར་མ་ཐག་�་བོད་ནས་
བས་བཅོལ་བ་མང་པོ་་གར་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་འ�ག་ལ་ལའང་བེབ་ི་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་
འོར་འགོ་�གས་པར་བེན་ངས་ག�ང་ཞབས་ཁ་ཤས་་གར་ག�ང་ནས་ེལ་འ�བ་ིས་བ�གས་པའི་
ར་ས་ཁག་ལ་བས་བཅོལ་བ་�ར་ེ་ལེན་ེད་པར་བཏང་བ་ཡིན། གསར་�་འོར་དེ་�་བ�ད་ནས་ཐོས་
གསལ་་དམར་ད�ང་དམག་�ས་ཐོག་མར་ནོར་�་ིང་ཀར་མེ་ོགས་བབ་ེས་ེ་ཕོ་ང་དང་ཇོ་ཁང་སོ་
སོར་ཡང་བབ་འ�ག། དེ་བས་བོད་མི་ོང་ག་མང་པོ་ས་པ་དང་། བསད་པ་བཅས་ི་ོར་ཐོབ་�ང་།
ཁང་པ་དེ་གཉིས་གཏོར་ོན་ཚབ་ཆེ་�ང་འ�ག། ོག་པོ་རིའི་ན་ོབ་ཁང་་གཏོར་བཏང་བ་རེད། གཏོར་



ོལ་དེ་�འི་རིང་བོད་མི་ག་�ད་བསད་ཡོད་པའི་ོར་ཏག་ཏག་ཅིག་�ས་ང་ཤེས་མེད་ན་ཡང་། ༡༩༦༠ོར་
ནང་་དམར་བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་གི་ཡིག་ཆ་བན་�ང་དང་ངས་དམག་�འི་ལག་�་ཐོབ་པའི་
ནང་༡༩༥༩་༣་ནས་༡༩༦༠བར་བོད་མི་༨༧༠༠༠དམག་ཐོག་རང་�་བསད་ཡོད་�ལ་ཁ་གསལ་བཀོད་
འ�ག། (�ངས་འབོར་དེའི་ཁོངས་རང་ཤི་བབ་པ་དང་། མནར་གཅོད། ་བཀག་གིས་ཤི་བ་�་�ད་ཡོད་པ་
མ་རེད།)དེའི་དབང་གིས་ངའི་ལ་མི་ོང་ག་མང་པོ་བོད་ནས་ོས་ཐབས་ས་ཡོད་པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་
་དམར་ིས་ཐད་ཀར་བསད་པ་དང་། དེ་མིན་ས་ོན། ཟས་བ�ད་དམན་པ།ནད་མནར་ིས་ཤི་འ�ག།
ས་མཚམས་བལ་ཏེ་ོས་ཐར་�བ་པ་དེ་�་ནི་�ས་གཅོང་ོགས་ོམ་ོང་བ་ཤ་ག་རེད། འོར་འལ་
ཁོང་�ར་ོད་གནས་དང་ོ་ཆས་གནང་ཡོད་ན་ཡང་་གར་ི་ཚ་ོད་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་མང་པོ་ཞིག་ཡ་ང་
བའི་དཀའ་ངལ་ལ་བེན་ནས་ོག་ོན་�ང་འ�ག། ཏེཛ་�ར་�ོང་དང་ཉེ་བ་མི་ས་མ་རི་ས་གནས་ལ་ོད་
ར་གཅིག་དང་། ང་ཤར་ལ་འ�ག་ལ་ི་ས་མཚམས་དང་ཉེ་བ་ོན་�ས་དིན་ཇིའི་བས་ི་བ�ན་
ཁང་ཡིན་པ་བག་�་�ར་ལ་ོད་ར་གཞན་པ་དེ་བབ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དེ་གཉིས་ཀ་བམ་�་༦༠༠༠གི་
མཐོ་ཚད་ལ་ཡོད་པའི་མ་�་རི་�ོང་�ང་ལས་ཧ་ཅང་དམའ་བ་སོང་ཙང་ཚ་བ་�གས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། བོད་
ི་ནང་དར་ཀ་ཚ་བ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་ལ་མི་�ར་གོམས་འིས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་མཐོན་པ་དེ་ལ་�ང་ཧ་
ཅང་མ་པོ་ཡོད། དེ་དང་བ�ར་ན་་གར་ི་ཐང་ས་ཚང་མར་ཚ་ོད་དང་མཉམ་�་བཞའ་ཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་
པའི་ེན་ིས་བས་བཅོས་བ་�ར་དེ་ནི་མ་ིད་པ་གཅིག་�་མིན་པར་ཤི་ེན་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་འ�ག།



.

གནས་ལ་དེ་ལ་ར་ཕན་བོད་པས་ཐོས་མ་ོང་པའི་ན་ཚ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�་བོད་ནས་ོས་�ས་
ས་པ་དང་། ་གར་ནང་ཚ་བས་བལ་ནད་ཕོག་པ། ོ་ནད་ན་བ་བཅས་ལ་བེན་ནས་ཤི་བའི་ཉེན་ཁ་དང་།
འཆི་ོན་ཡང་�ང་འ�ག། ང་�་མ་�་རི་ལ་ོད་མཁན་�་ནི་བོད་མི་ཕོ་མོ་མང་ཆེ་བ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་
རེད། �ིར་�འི་གཟིམ་ཁང་ལ་�ང་འཁོར་བ�གས་ཡོད་བས་ངོས་རང་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་�ང་ཤོས་�ང་།
ཡིན་ན་ཡང་། �ང་འཁོར་དེ་�་རང་བེན་ནས་དཀའ་ངལ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ངོས་རང་ཤེས་�ང་། �ང་འཁོར་
མཚན་གང་བཏང་བཞག་པའི་ེན་ིས་་ཆས་མ་འ�་བ་བཟོ་གི་འ�ག། གནས་�ལ་དེས་ང་ེ་ཕོ་ང་ལ་
གམ་བཅར་གད་པ་ཞིག་གིས་བཤད་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ན་�ང་། དེ་ནི་ད�ན་ཀ་�ང་�ས་མཚན་མོ་གོས་
ིས་བ�མས། དར་ཀ་ཚ་�ས་གོས་དེ་བེད་ནས་འ�ོ། ཟེར་བ་རེད། ཡང་ངོས་ནས་དོ་ང་�ང་བ་�ང་�ང་
གཞན་པ་ཞིག་ནི་གནམ་གཤིས་ཚ་�ས་ཤིང་ཏོག་ཟ་འདོད་ཆེ་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དང་། �ང་�ས་འདོད་པ་དེ་
འ་མི་ཡོང་བ་དེ་རེད། ངོས་་ཐང་དར་ཀའི་་བ་ཁ་ཤས་རིང་འ�ོ་དགོས་�ང་བས་ངའི་ལ་མི་བས་
བཅོལ་བ་�ས་ཚ་བའི་དཀའ་�ག་ོང་བཞིན་པ་དེའི་ཆ་ཤས་ཙམ་རང་གི་ོང་དགོས་�ང་། འ�ལ་བ�ད་དེ་
�ས་ི་ཐོག་མར་ི་་༦ནང་ལ་ས་དི�ིར་ིན་ཏེ་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་ཇེ་མང་ལ་འ�ོ་བཞིན་པ་�འི་ོར་
བཀའ་མོལ་�་ཆེད་ིད་ོན་ནེ་�་མཇལ་འད་�ས་པ་ཡིན། བོད་མི་༢༠༠༠༠ཙམ་འོར་ཚར་ཡོད་པ་དང་།
ད་�ང་ཉིན་ར་བོད་མི་འབོར་ཆེ་འོར་ི་ཡོད་པ་རེད། ིད་ོན་ལ་བཀའ་མོལ་�་འགོ་བ�གས་ཏེ་ཏེཛ་�ར་
དང་། བག་�་�ར་ལས་གནམ་གཤིས་དཀའ་�ག་�ང་སར་གསར་འོར་བས་བཅོལ་བ་�་ོ་རོགས་
གནང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། འ�ོ་སའི་ས་ཆའི་ཚ་ོད་གནས་�ལ་་བ་ནས་མ་ཤེས་པ་དེ་�ས་�་པ་རིང་པོ་དང་།
ང་མ་མ�ག་པོ་ོན་ཏེ་འོར་ི་ཡོད་འ�ག། དང་ཐོག་་ས་དང་ཉེ་འཁོར་ནས་བོད་བཅིངས་འ�ོལ་
གཏོང་མཁན་ལག་དམར་པ་དེ་�འི་་ནས་བས་བཅོལ་ོང་ག་འགའ་ཤས་དེ་�་ཕལ་ཆེར་ེས་པ་ཤ་
ག་ཡིན་ན་ཡང་ེས་ལ་མི་མང་ཡོངས་ོགས་འོར་འགོ་�གས་འ�ག། ཁོང་�་་དམག་གིས་བས་ད་
�ང་བཙན་བང་མ་ས་པའི་ས་མཚམས་ཁག་ནས་ཡོང་བ་རེད། བས་བཅོལ་དེ་�་ད་འི་ར་སར་བཞག་
པ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་ཤི་ཐག་ཆོད་ཡིན་པར་ངོས་ནས་ངེས་ཤེས་ཡོད་ཅེས་ནེ་�་གོ་བོན་པ་དང་། དང་པོ་ཁོང་
གིས་་�ང་ན་�་བན་ཏེ་ེད་རང་གིས་མང་པོ་དགོས་འདོད་གནང་གི་འ�ག། ་གར་�ང་པ་ོ་པོ་དང་
ཡར་ས་འ�ོ་བཞིན་པའི་ལ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ེད་རང་གིས་ངེས་པར་�་�གས་བཅང་གནང་དགོས་
ག�ངས་ཏེ་དེ་འལ་ཁོང་གི་འ�ོ་བ་མིར་ཕན་སེམས་ི་དགོངས་ོགས་གསལ་པོ་ཐོན་སོང་། བས་བཅོལ་
བ་དེ་�ར་་གར་ང་ལ་ལ་ལམ་བཟོར་གཏོང་ོགས་ོར་བཀའ་ཤག་གིས་་གར་ི་ག�ང་ཞབས་�་
དང་མཉམ་�་འཆར་གཞི་ཞིག་བིག་ཆེད་བཀའ་མོལ་གནང་པ་བཞིན། དེ་བས་ནེ་�ས་འཆར་གཞི་ལག་



ལེན་ི་གོ་ིག་གང་མོགས་་�འི་འར་བོན་ེད་ི་ཡིན། བས་བཅོལ་བ་�ས་སོ་སོའི་འ�་བ་ེལ་
�བ་པ་དང་། གནམ་གཤིས་བཟང་ས་ཞིག་ལ་ོ་�་ཡིན་ག�ངས་�ང་། དེ་མཚམས་ནེ་�ས་བས་བཅོལ་
བའི་�་�འི་འ�ང་འར་ོབ་ོང་གི་ོར་བཀའ་མོལ་ད�་འ�གས་གནང་ེ་མོགས་པོ་ཞིག་ལས་དོན་དེ་
ལ་�གས་ོན་ོན་ཏེ་བཀའ་མོལ་ོགས་ཁར་དེ་ནི་ཁོང་རང་ེར་ི་འགན་འར་ཡིན་པ་་�འི་�གས་ང་
གནང་བ་གསལ་ཐོན་�ང་སོང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་མཐོང་�བ་པའི་མ་འོངས་པའི་�ས་ན་རིང་ེད་རང་་
འཁོར་དང་བཅས་པ་་གར་ག�ང་གིས་་མ�ོན་ཡིན། ང་�་བོད་པའི་�་�་ཚང་མ་ེད་རང་�འི་རིན་ཐང་
ཆེ་བའི་�་ཆ་རེད། ཁོང་�ར་ོབ་ོང་ཡག་པོ་ོད་དགོས་པའི་ཐོག་བོད་ི་རིག་ག�ང་གཅེས་ོང་་�བ་པའི་
ཆེད་�་ོབ་་ཁག་ར་འ�གས་ེད་དགོས།དེ་འེལ་རང་དབང་ན་པའི་་གར་ཤེས་རིག་ལས་ངས་
ཁོངས་�་ཤེས་རིག་འ�ན་ོང་ན་�གས་ཤིས་འ�གས་དགོས་ཞེས་དང་། ོབ་་ཁག་གསར་འ�གས་ི་
འ�ོ་�ོན་ཚང་མ་་གར་ག�ང་རང་གིས་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་�ང་། ད་འི་བར་ང་�འི་�་�འི་ོབ་ོང་
གི་འ�ོ་སོང་མང་ཆེ་བ་་གར་ག�ང་རང་གིས་གནང་�ས་རེད། ཐེངས་དེར་ཁོང་གིས་ེད་རང་�འི་�་�་�་
རང་གི་�ང་རབས་དང་རིག་ག�ང་ོར་ོབ་ོང་མཐར་ིན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་གསོ་ོང་་�་དེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་�ས་དེང་�ས་འཛམ་ིང་གི་ལམ་ོལ་གང་ལེགས་ཤེས་ོགས་་�་དེ་གལ་
གནད་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ོབ་ོན་གནང་�ང་། དེ་ལ་ངས་ིང་ཐག་པ་ནས་མོས་མ�ན་�ས་པ་ཡིན། ཡང་ཁོང་
གིས་�་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་དིན་ཇིའི་ད་ཡིག་ཐོག་ནས་ོབ་ཚན་ཁང་ང་འ�ག་དགོས། དེ་ནི་འཛམ་
ིང་ི་ཡོངས་ི་མ་འོངས་པའི་ད་ཡིག་དེ་རེད་ག�ང་གི་འ�ག། ང་�འ་བཀའ་མོལ་དེ་�འི་ེས་ལ་ཉིན་
�ང་གསོལ་�གས་བཏང་གནང་སོང་། ནེ་�ས་དེ་�ས་་གར་ི་ཤེས་རིག་ོན་ཆེན་ི་མ་ལི་གདན་འེན་�་
�་ཡིན་ག�ངས་པ་ར་དེ་འལ་ང་�ར་བཀའ་མོལ་�ན་བིང་གནང་�འི་གོ་བས་ཐོབ་�ང་། དེ་གའི་
དགོང་ོར་་གར་ག�ང་གིས་བོད་པའི་ཤེས་རིག་ན་�གས་གསར་འ�གས་�བ་པའི་གསལ་བགས་
གནང་�་ཡིན་ག�ངས་བར་བེན། ཁོང་གི་ག་བཞེས་ཧ་ཅང་མོགས་པོ་དེ་འ་བ་དེ་ལ་ངོས་རང་ོ་མོས་
ཆེན་པོ་�ང་། ་གར་རང་ལ་དཔལ་འོར་ི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞིན་�་་གར་ག�ང་དང་མི་
མང་གིས་ང་�་བས་བཅོལ་བོད་མི་�ར་ད�ལ་དངོས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་ད་�་འཕགས་པ་་
ཆེ་གནང་�ང་། བས་བཅོལ་མི་རིགས་གཞན་པ་�་འ་ཞིག་ལ་མ�ོན་བདག་�་ཞིག་གིས་འ�་ོང་ཡག་
པོ་དེ་འ་བ་གནང་པ་�ང་་ཡོད་བསམ་ི་འ�ག། ང་�ས་བོད་�ག་�འི་ོབ་ོང་གི་དོན་�་ད�ལ་ི་
རོགས་རམ་འཕར་མ་གནང་ཆེད་བས་འ�ག་མི་�་ཀ་མེད་ཆགས་�ས་་གར་རང་གི་ོབ་�ག་འ�མ་ག་
མང་པོར་གཞི་འི་ོབ་ོང་མ་ཐོབ་པར་�ས་ཡོད་པ་དེ་ངའི་སེམས་ལ་ན་ི་ཡོད། དེ་ར་ཡིན་�ང་ོགས་
གཅིག་ནས་བས་ན་་གར་ག�ག་གིས་ང་�ར་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་འོས་པོ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཟེར་
ན་སངས་ས་ཆོས་དེ་་གར་ནས་བོད་ལ་དར་པ་དང་མཉམ་�་གལ་ཆེའི་ཤེས་རིག་གི་�གས་ེན་མང་པོ་



ཡང་�ང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ི་ཐོག་་ནག་ལས་་གར་བདག་དབང་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་ོར་ངའི་སེམས་ནང་ཐེ་
�མ་གང་ཡང་མེད། དེ་ལས་ོག་ེ་་ནག་གིས་�གས་ེན་ནི་ཧ་ཅང་�ང་�་ཞིག་རེད། བོད་དང་་གར་
བར་ི་འེལ་བ་དེ་ངོས་ནས་་མ་དང་ོབ་མའི་འེལ་པ་་�་ཡིན་པར་བི་ི་ཡོད། ོབ་མར་དཀའ་�ག་
ཡོང་�ས་དེ་ལ་རོགས་རམ་་�་དེ་་མའི་ལས་འགན་རེད། བོད་མིར་རོགས་གནང་མཁན་་གར་མི་མང་
དང་འ་བར་ི་ལ་རོགས་རམ་�གས་པ་མང་པོ་ཞིག་�ང་ཡོད། ཁོང་�འི་རོགས་རམ་མང་འོད་བེན་
དང་། ོབ་ོང་སོགས་འལ་མཁོ་ཆེ་བའི་ཐོག་ལ་རེད། གཞན་ཡང་ལག་བཟོའི་ལས་་གཞན་དག་
འ�གས་ཆེད་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་�ས་བས་བཅོལ་བ་ཕོ་མོ་མང་པོར་དོན་ཕན་ན་པའི་ལས་ཀ་ོད་�བ་
པ་�ང་འ�ག། ༡༩༥༩ལོ་མ�ག་�་་གར་ག�ང་གིས་བལ་ལ་དང་ཁད་ཉེའི་ཇ་ཐོན་བེད་ེད་པའི་ོ་ེ་
ིང་ལ་དང་། �་རམ་ས་ལའི་ཉེ་མཚམས་ཌལཧཽི་སོ་སོར་�མ་འཐག་བཟོ་་རེ་རེ་བ�གས་གནང་བ་རེད།
དེ་གཉིས་ནི་ེས་�་ི་ལ་ཁག་ནས་རོགས་རམ་དང་བཅས་བཟོ་་གཞན་དག་བ�གས་པའི་མིག་དཔེ་་ས་
་�་ཆགས་འ�ག། དེ་�ལ་ཁ་ཤས་ིས་དེང་སང་ཡང་�་མ�ད་རོགས་རམ་གནང་�ས་རེད། ལོ་མང་ེས་
ང་�་བས་བཅོལ་བ་�ར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཁོང་�འི་རོགས་རམ་འོག་བོད་མིས་འ�་
ཐབས་ཐོག་ཡར་ས་བཏང་ཡོད་པར་�གས་ཡིད་ཧ་ཅང་�མ་པོ་�ང་ཞེས་ག�ངས་�ང་། མ�ན་ེན་ི་
རོགས་རམ་གནང་བར་བོད་མིས་མོས་བོན་ིས་བེད་ོད་ས་�བ་པ་དེ་ག་རང་གི་ང་�ས་ཁོང་�འི་བཀའ་
ིན་ན་ཤེས་ི་ངོ་བོ་མ�ན་པ་རེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། དེ་གལ་གནད་�ང་�ང་ཞིག་མིན་པའི་�་མཚན་ནི་
རོགས་རམ་�གས་པ་དེ་�ར་ཞལ་འདེབས་ོད་མཁན་མང་ཆེ་བར་ད�ལ་དངོས་�ང་�ང་ལས་མེད་པ་དེ་ངའི་
སེམས་ལ་ན་ི་ཡོད་པ་རེད། དི�ི་ནས་མ་�་རི་ལ་ལོག་ེས་ད་ཕན་ངས་ཡོངས་�གས་གཏམ་བོད་
ངས་པ་དེ་བ་ར་ེད་པའི་�ས་ལ་བེབས་པ་མཐོང་ེ་ི་་༦�ས་༢༠ཉིན་གསར་འར་གཏོང་མཁན་
མ་�་རི་ལ་ན་རིང་�ག་ོད་ེད་བཞིན་པ་གང་མང་དེ་�་བོང་ེ་གསར་འགོད་ན་�གས་ཞིག་ས་པ་
ཡིན། ངའི་ེན་ངན་ི་ལོ་�ས་དེ་་བ་གཉིས་ཙམ་ི་ིང་པ་ཡིན་ན་ཡང་འཛམ་ིང་ོགས་གང་ས་ནས་
གསར་འར་གཏོང་མཁན་༡༣༠བེབས་འ�ག།



.

ངས་གཏམ་བོད་འགོ་བ�གས་ཏེ་་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ་དེ་ལ་བི་འཇོག་ངས་པ་ཡིན་
ཞེས་བ་བགས་ས། ་དམར་ིད་ག�ང་གིས་�ོས་མ�ན་དེའི་བོད་དོན་ལ་བི་མེད་བ་ར་ས་
པའི་�་མཚན་ལ་བེན་ནས་དེར་ང་ཡང་ངོས་ལེན་ེད་པའི་ིམས་ི་གཞི་་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེས་
ཅེས་བཤད་པ་དང་། དེ་ནས་ངའི་གཏམ་བཤད་ངོ་མ་མདོར་བ�ས་དེའི་ོར་ངས་ཞིབ་འི་བཤད་པ་བབ་ེ་
བོད་མིའི་ཐོག་་དམར་�ས་གནོད་འ�་ག་འ་ས་�ལ་གསལ་བོད་ས་པ་ཡིན། ་དམར་ིས་ཡིད་
ཆེས་དཀའ་བའི་གནས་�ལ་�ན་བཅོས་ིས་བ་ེལ་ས་པ་ཚང་མ་ལས་ངས་གསལ་ས་པ་དེ་�་ང་
བདེན་ཆེ་བ་ཡིན་པར་ཉན་མཁན་�ས་ཆ་འཇོག་ངེས་པར་ེད་ི་རེད་བསམས་�ང་། ངའི་གསལ་བགས་དེ་
འཛམ་ིང་གང་སར་བ་འཕེལ་�ང་འ�ག། ་ག�ང་གི་ངོས་ནས་�ས་�གས་ན་པའི་བ་བགས་ེད་
ངས་རིགས་ལ་ང་�ས་ང་�ང་ཤོར་འ�ག། ཡང་ན་འཛམ་ིང་མི་མང་གིས་བདེན་པའི་གནས་�གས་ལ་
ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ངའི་རེ་བ་དེ་�གས་ཆེ་གས་པ་ཡིན་འ�ག། ་ནག་ནང་རིག་གནས་གསར་བེའི་ག་
ཟིང་�ང་པའི་གས་དང་པོ་ཐོན་པ་དང་། ༡༩༨༩ལོར་གནམ་བདེ་ོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་�་མི་གསོད་ག་ོར་
་ཆེ་ས་པའི་གནས་�ལ་དེ་�་གགས་མཐོང་བན་འིན་ནས་ཚང་མས་མཐོང་�བ་པ་�ང་ེས་་དམར་
ིད་ག�ང་གི་ཡ་མེད་ག�ག་�བ་་ོའི་ག་ལས་ཚང་མར་འཛམ་ིང་མི་མང་གིས་ཉམས་ང་དངོས་
གནས་ས་པ་རེད། ཉི་མ་དེ་གའི་དགོང་ོ་དི�ིར་་གར་ག�ང་གིས་བ་བགས་ཤོག་ེ་གཅིག་འ�ེམས་
ེལ་གནང་པའི་ནང་ང་�ས་�་ལའི་བཙན་ོལ་ིད་ག�ང་ལ་ངོས་ལེན་ས་མེད་ག�ངས་པ་དེ་ལ་བེན་
ནས་དང་པོ་རང་སེམས་ལ་ཡ་མཚན་དང་དེ་ེས་ོ་ཕམ་ེས་�ང་། དེ་་�འི་འེལ་ལམ་ང་རིང་�་བཏང་
བ་དེ་དངོས་གནས་དོན་མེད་པ་ཞིག་མངོན་�ང་། ་གར་ག�ང་གིས་ང་�ར་ིད་དོན་ཐོག་རོགས་རམ་མ་
གནང་བ་དེ་ངས་ཤེས་བཞིན་པ་ཡིན། ་གར་ིས་ང་�ར་བཀའ་ིན་ཚད་མེད་གནང་བ་དེ་ངས་ིང་བཅིང་
ེད་བས་རང་ལ་ོ་ཕམ་�ང་བ་དེ་རང་ཡལ་ལ་ིན་སོང་། དམངས་ག�་ཞེས་པའི་�ག་གི་གོ་དོན་ངོ་མ་
ཐོག་མར་གསལ་ོགས་�ང་བ་དང་། ་གར་ག�ང་གིས་ངའི་བསམ་�ལ་ོར་ལ་མོས་མ�ན་་བ་ནས་མ་
གནང་ན་ཡང་དེ་་བོད་དང་སེམས་བཅིང་ེད་པར་བཀག་ོམ་གནང་མ་�ང་། དེ་དང་འ་བར་ང་དང་ང་
�འི་མི་མང་གིས་མི་�་ེལ་ངས་ོར་་གར་ག�ང་གིས་ཐེ་�ས་གནང་མེད། མི་མང་པོས་རེ་ལ་�ང་
དོན་ར་བིར་�འི་གཟིམ་ཁང་གི་མ�ན་ཐང་�་བ�ན་རེའི་མཇལ་ཁ་རེ་ེད་�ས་མི་་�གས་�ག་འད་
བས་བོད་ནང་གི་གནས་ངས་ངོ་མ་ཅི་ཡོད་ོར་ཞིབ་་བཤད་པའི་གོ་བས་�ང་། དེ་བས་�་ལའི་་མ་
དང་བོད་མི་ང་དེ་བཏང་བའི་ར་ི་མཛད་ོའི་ལམ་ོལ་དེ་�་མེད་པ་བཟོ་�འི་འགོ་འ�གས་ང་ེད་
�བ་�ང་། ར་ི་�གས་ོལ་ིང་པ་དེང་སང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དེ་�་ང་�ས་ད་�ང་འཐམ་འ�ས་ེད་པར་



རང་ཉིད་མི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་སོང་ཙང་ང་�་ཚང་མ་བས་བཅོལ་བ་ཤ་ག་རེད་ཅེས་བོད་མིར་ན་
གསོ་ཡང་ཡང་ས་པ་ཡིན། དམིགས་ལ་དེ་བ�བ་ཆེད་ར་ི་མཛད་ོ་་ོལ་དེ་�་ཆེད་གཉེར་ི་�ང་
�་གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་ཆེ་བཤད་པ་ཡིན། བོད་མི་�ར་ད་�ང་�གས་ོལ་ིང་པའི་བི་འཇོག་ེད་ངས་
དེ་�ར་ངས་ོ་མོས་ེད་ི་མེད་ཅེས་གསལ་བོད་ས་པ་ཡིན། ི་མི་དང་འེལ་ག�གས་ེད་�ས་དེ་ག་
པར་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་ི་ཡོད། བོད་མིའི་�ས་ཞབས་ེད་ངས་དེ་ད་མེད་ཡིན་ན་ི་མིས་རང་བཞིན་
ིས་མོས་པ་ཆེ་བ་ེད་ིད་ི་རེད།ང་�ང་ས་པ་ཡིན་ན་�ས་ང་འེལ་བ་ེད་མི་ིད། �་མཚན་དེ་ལ་
བེན་ནས་ང་�འི་ེད་ོགས་གང་ཡིན་ར་ོལ་ི་བ་ལ་མ་གབ་པར་ཚང་མས་མཐོང་�བ་པའི་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་་�ར་ངས་ོ་ཐག་གཙང་གཅོད་ས་པ་ཡིན། ེད་ོགས་དེ་ལ་བེན་ནས་�་འས་ང་ངོ་
འད་དེ་མི་དང་མི་�ག་པ་ནང་བཞིན་་�འི་རེ་བ་ས་ཡོད། ང་�ག་�ས་མི་ཕོ་མོ་�་ཡིན་�ང་ར་ོལ་ར་
ངའི་གདན་མཐོ་བ་དང་། འད་མཁན་ི་གདན་དམའ་བ་མིན་པར་གཉིས་ཀའི་ཞབས་ེགས་མཐོ་དམན་འ་
མཉམ་ཡོད་པ་བཟོ་�འི་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། འགོ་ོད་�་རང་ཉིད་ལའང་དེ་་�་ཁག་ཙམ་�ང་། དེ་ནི་
རང་ལ་ོ་གདེང་དེ་ཙམ་མེད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་། རིམ་པས་ཆེ་�་ིན་སོང་། ངའི་ོབ་ོན་གནང་
མཁན་བ�ེས་པ་�ས་ལམ་�གས་གསར་པར་�གས་མོས་མ་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་མ་བདེ་བ་ེད་མཁན་བོད་
ནས་གསར་�་འོར་པའི་བོད་པ་དེ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་�ས་�་ལའི་་མས་ར་ི་�གས་ོལ་ནང་བཞིན་
བ�གས་ི་མེད་པ་དེ་ཤེས་མི་འ�ག། བིར་�འི་གཟིམ་ཁང་ལ་ོད་ངས་ང་ར་ོལ་ནང་བཞིན་ེད་
ཁག་པོ་འ�ག། དེ་ནི་ག་པར་གཟི་བིད་ཆེ་བ་དང་་ཆེ་བ་མེད་པར་བེན་ཁང་ངས་�ང་གས་འ�ག།
ང་དང་མཉམ་པོར་ཨ་མ་ལགས་དང་། ་བཅར་�་བ�གས་ི་ཡོད་པ་དང་། ག�ང་ཞབས་ཆེ་ཁང་�་ཡང་ཉེ་
འ�མ་ལ་བ�གས་པ་རེད། དེ་བས་ངས་ཨ་མ་ལགས་ཡང་ཡང་མཇལ་ི་ཡོད་བས་ངའི་མི་�འི་ནང་
དང་པོ་དེ་རང་ཡིན་པས་ིད་�་�ར་བ་�ང་།ར་ི་�གས་ོལ་བཅའ་�ད་�་བཏང་བའི་ཐོག། ང་�འི་ེན་
དེ་ནས་གོ་བས་ཐོབ་པ་ར་རང་ཉིད་ི་མི་�འི་གནས་ངས་དེ་ཧ་ཅང་བས་བདེ་�་བཏང་བ་ཡིན། ་སར་
ོད་�ས་རང་�་ནོར་མང་པོ་ཡོད་ང་བེད་ོད་དེ་ཙམ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་�་གཞན་ལ་ེར་ིན་ཁག་པོ་
རེད། ད་ཆ་ངོས་རང་ལ་དངོས་ནོར་ཕལ་ཆེར་མེད་ང་རང་ལ་དད་འ�ལ་�ས་པའི་དངོས་པོའི་རིགས་བས་
བཅོལ་གཞན་དག་ག�ས་ོད་�བ་པ་དེ་�་ཁོང་�ར་ོད་�་ར་ལས་་བ་འ�ག། བོད་མིའི་ིད་ག�ང་གི་
འ�ན་ོང་ཐོག་ངས་བ�ར་བཅོས་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ཡིན། ལས་ངས་་�གས་གསར་འ�གས་ས་ཡོད་
པའི་ཁོངས་ལ་ིལ་བགས་དང་། ཤེས་རིག། གཞིས་ཆགས། བདེ་�ང་། ཆོས་དོན། དཔལ་འོར་ལས་
ངས་བཅས་ཡོད། �ད་མེད་ིས་ལས་འགན་འེར་�ར་སེམས་�གས་ེལ་ཐབས་དམིགས་བསལ་དོ་
འར་ས་ཏེ་ལས་འགན་གནད་ཆེའི་རིགས་ལ་ཕོ་མོའི་ད་དེ་མེད་པར་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་དང་འཇོན་ཐང་ལ་
གཞིན་བཞག་དགོས་ངེས་ཡིན་པའི་�ད་ལ་ས་པ་ཡིན། བོད་མིའི་ི་�གས་ནང་�ད་མེད་�ས་གལ་ཆེའི་



གནས་བབས་བང་ཡོད་�ལ་ད་འི་བས་བཅོལ་བའི་ིད་ག�ང་ནང་�འང་ལས་གནས་གལ་ཆེ་འ�ན་
མཁན་�ད་མེད་ཇི་ིད་ཡོད། ༡༩༥༩་༩པའི་ནང་ངོས་ལ་ས་དི�ིར་ར་ཡང་ིན་པ་ཡིན། བས་བཅོལ་
བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ོར་རང་ཉིད་ན་�འི་ོ་བདེ་པོ་ཡོད། ཁོང་�འི་�ངས་འབོར་ནི་ཕལ་ཆེར་ི་ག�མ་
བར་འཕར་འ�ག། ནེ་�ས་ཞལ་བཞེས་ལ་སོར་གནས་གནང་ེ་བས་བཅོལ་བ་མང་པོ་་གར་ང་ོགས་
རི་བ�ད་ལ་ལམ་བཟོའི་ར་ས་ཁག་ལ་གནས་ོས་གནང་། བོད་ལ་རང་དབང་གི་ོད་དོན་ོར་འཛམ་
ིང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་སར་ར་ལ་�་�་དེ་བས་དེར་ངའི་དམིགས་ལ་ེ་བ་དེ་ཡིན། ངས་
ིད་ོལ་མཇལ་ཏེ་གསར་འོར་ི་བས་བཅོལ་བ་�་་གར་ོ་བ�ད་ལ་ོ་ོགས་ོར་བཀའ་བ�ར་�ས་
པ་ཡིན། བོད་མིའི་དོན་�་ས་ཆ་གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་ོར་ནེ་�ས་མངའ་ེའི་ིད་ག�ང་ག�་འ�ན་ཁག་ལ་
ག་ིས་གནང་�བ་འ�ག། ས་ཆ་གསོལ་རས་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་ཁག་ཁ་ཤས་འོར་བར་ངས་ོ་ཡིད་
ཧ་ཅང་�མ་པོ་�ང་�ལ་�ས་ེས་བོད་དོན་ོར་འདི་འཛམ་ིང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ལ་ན་ལ་�་
ཐབས་་�འི་ངའི་འཆར་གཞི་ཡོད་�ལ་�ས་པ་དང་ནེ་�ས་བ�ན་ང་གི་མ་པ་བན་གནང་ེ། བོད་དང་
་ནག་གཉིས་ཀ་ལ་�གས་ི་ཁོངས་ལ་བཞག་མེད་པར་བེན་ེད་རང་ལ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་�་ཧ་ཅང་ཁག་
པོ་རེད། ལམ་འ�ོ་�ང་�ང་ཕན་�ས་དེ་ཙམ་ཡོང་གི་མ་རེད་ག�ངས་པ་དང་། དེའི་ལན་ལ་ངས་དཀའ་ངལ་
ཡོད་ཐག་ཆོད་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། འཛམ་ིང་མང་�གས་ིས་བོད་ི་ོད་དོན་དེ་�གས་བཅིང་ཡོང་
པའི་རེ་བ་ཡོད། ངའི་དཀའ་�ག་གི་ནང་�ད་བད་པ་དེ་�་བེད་མི་འ�ོ་བ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་ཡིན་�ས་པ་དང་
ིད་ོན་ིས་བོད་ི་ོད་དོན་�ན་འ�ན་་ཐབས་དེ་འཛམ་ིང་ལ་�གས་མིན་པར་བོད་�ག་�ར་ོབ་
ོང་ཚད་ན་ད་པའི་ཐོག་ནས་ེད་དགོས་ི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ེད་རང་གི་ག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ེད་རང་
རང་དབང་ན་པའི་�ང་པའི་ནང་བ�གས་ཡོད་པ་རེད་ག�ངས་�ང་། ི་ལ་ི་ིད་ག�ང་མང་པོར་ངས་
�ད་ལ་�་ཡིག་�ལ་ཚར་ཡོད། ད་མཚམས་ལ་ཁབ་དེ་�འི་ག�ང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཡང་མཇལ་བ་ཡིན།
ལས་དོན་དེ་ནི་ངོས་རང་ལ་ེད་ཁག་པོ་ཞིག་�ང་། དེ་�ས་ངོས་རང་ལོ་ཉི་�་་བཞི་ཡིན། དཔོན་ཁག་ཆེ་
རིགས་མཉམ་�་བཀའ་མོས་�ས་པའི་རང་གི་ཉམས་ོང་ནི་་ནག་ལ་་བོར་ེད་བས་དང་ནེ་�་དང་
བཀའ་མོལ་�ས་པ་དེ་�་ཙམ་རེད། དེ་འ་ཡིན་ན་ཡང་ི་འེལ་མི་་ཇི་ེད་མཇལ་པ་དེ་ནས་དོན་འས་
གང་འཚམས་ཐོབ་�ང་། ལ་�གས་ལ་ན་ལ་�་ོགས་ོར་ཁ་ཤས་ིས་བཀའ་ོབ་དང་། ཚང་མས་
སོ་སོའི་ིད་ག�ང་ལ་ངའི་�་དོན་ོར་ན་གསེང་�་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་འ�ག། མཐའ་མ་ི་་
༡༠ནང་མ་ལེ་ཤི་་དང་ཡེར་ལཻ་ིད་ག�ང་གཉིས་ིས་བོད་ི་ོད་དོན་ོར་�ོས་གཞིར་�ལ་བ་དེའི་
ཐད་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ཐོག་བཀའ་བ�ོས་གནང་ེ་མཐའ་དོན་འོས་བ�འི་བས་བ་ོར་འོས་ཤོག་
བཞི་བ�་ཞེ་་དང་ངོ་ོལ་ད� བར་ནས་ཉི་�་་��་བཅས་�ང་ེ་བ་ོར་ཐོབ་པ་རེད།་གར་ིས་འོས་
བ�ར་མ་�གས་པ་རེད། ཡང་དི�ིར་ཡོད་�ས་ང་�ར་བ་ོར་གནང་མཁན་་གར་ི་ཆབ་ིད་ད�་འིད་



ང་�ར་བེ་ཅན་�་དང་ག་པར་ཇཡ་�ཤ་�་ཡཎ་བཅས་མཇལ་འད་�ས་པ་ཡིན། ༡༩༥༧ལོར་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་གཞི་བང་དོན་ཐོག་ལ་འོལ་བ་གནང་ེ་བོད་དོན་བ་ོར་ན་�གས་ཤིག་གསར་
འ�ངས་གནང་བ་རེད། ་གར་ག�ང་གི་བོད་ི་ིད་�ས་ལ་བ�ར་བཅོས་ཡོང་ཆེད་�ད་ལ་�ས་པ་ཐོན་པ་
ཡོང་པའི་གོ་བས་བཟང་པོ་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་�ང་། བོད་དོན་ཐོག་ཁོང་གི་�གས་གཏིང་ནས་ག་བསམ་
ཡོད་པ་དེ་ནི་རང་ལ་དགའ་�ར་བེད་�བ་པ་ཞིག་འ�ག།།



.

འོན་ང་ནེ་�ས་རང་གི་དགོངས་པ་ནམ་ཡང་བ�ར་བཅོས་གནང་�་མིན་པ་ངོས་ནས་�གས་འ�ང་གི་ཤེས་
ི་ཡོད། དགའ་བ�་འོས་པའི་གནས་�ལ་གཞན་པ་ཞིག་�ང་བ་རེད། འཛམ་ིང་སར་ང་བདེན་ི་བ་
ོར་གནང་མཁན་ལ་ིའི་ིམས་དོན་ན་�གས་དེས་བོད་ི་གནས་ངས་ོར་བག་ད�ད་མཛད་པའི་
ན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་གནང་བ་དེའི་ནང་བོད་ལ་བདེན་པའི་བ་ོར་ཆ་ཚང་གནང་འ�ག། ལོ་དེའི་འགོ་ོད་ལ་
ན་�གས་དེས་བོད་ི་ོར་ད་ཞིབ་འགོ་འ�གས་གནང་བ་ར་ད་ཆ་འ�ག་མཐར་ིན་མཛད་�འི་འཆར་
གཞི་བཏིང་གནང་བ་རེད།མ་�་རི་ལ་ལོག་ེས་ི་་༡༠ནང་དི�ི་གསར་པའི་ཨོ་་ཤ་འི་ན་�གས་
ཤིག་�གས་པ་དེས་ངོས་རང་ིང་ོབས་ཆེན་པོ་བེད་�ང་། ན་�གས་དེས་�གས་འ�འི་�ས་བས་
ཡོངས་ོགས་ི་རིང་བོད་གཅིག་�འི་ོར་ལ་བཀའ་བ�ོས་གནང་འ�ག། �གས་འ�་དེར་འ�་འ�མས་
གནང་མཁན་མང་ཆེ་བ་ོན་�ས་ས་ལ་བཙན་འོག་�བ་ིང་འོག་ལ་དཀའ་�ག་མང་པོ་ང་ཡོད་པ་ཤ་
ག་རེད། དེའི་དབང་གིས་བོད་མིར་ཁོང་�ས་དངོས་གནས་ི་བེ་ཕན་གནང་བ་ཡིན་འ�ག། ང་�འི་དཀའ་
�ག་དེ་ཁོང་རང་�ར་རང་དབང་མ་ཐོབ་གོང་ལ་�ང་ཡོད་པ་དང་འ་བར་གཟིགས་པར་བེན་�གས་མི་ཚང་
མས་བོད་དོན་ཐོག་དགོངས་ོགས་གཅིག་མ�ན་ི་བ་ོར་གནང་ཡོད་པའི་ོར་ངོས་རང་ལ་གནས་�ལ་
འོར་བས་དགའ་�ར་དང་། �གས་རེ་ཆེན་པོ་ེས་པས་མ་ཚད་གནས་�ལ་དེ་�་ནས་དོན་འས་ཡག་པོ་
ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་པའི་བསམ་ོ་འཁོར་འགོ་�གས། ཡིན་ན་ཡང་ངའི་སེམས་ི་གཏིང་ལ་གང་ར་ིད་
ོན་ནེ་�ས་ག�ངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་བསམས་�ང་། ང་�ས་བོད་ལ་མོགས་པོ་ིར་ལོག་�འི་བསམ་ོ་
གཏོང་�་ཡོད་མ་རེད། དེའི་ཚབ་ལ་ི་ལ་ལ་བོད་མིའི་ི་�གས་་བན་ཞིག་འ�གས་ཆེད་འར་བོན་
�གས་ཆེ་ེད་དགོས་�་དང་། དེ་ནང་རང་རང་གི་མི་�ར་འར་བ་བཏང་བའི་ེང་ནས་ཐ་མ་གོ་བས་ཐོབ་
མཚམས་ལ་ང་�ས་བོད་ལ་ིར་ལོག་ེད་�བ་�་དེ་ངའི་བསམ་�ལ་ཡིན། ནེ་�ས་ག�ངས་པ་ར་ས་ཆའི་
རོགས་རམ་འཐོབ་�་དེ་ལ་བེན་ནས་ང་�ས་བསམ་ོགས་དེ་ལག་ལེན་�བ་པ་ཡོད་གི་རེད། ང་�ས་ོ་མོས་
ར་ས་ན་་གར་ོ་བ�ད་མེ�ར་མངའ་ེའི་ནང་ས་ོང་་ཀར་�མ་ོང་ཐམ་པ་ལམ་སེང་གསོལ་རས་
གནང་�་ཡིན་འ�ག། དང་ཐོག་ས་ོང་དེ་ིས་ལེན་�་�འི་ཐོག་ཐེ་�མ་ེས་�ང་། ངས་་གར་ནང་ོན་
�ས་གནས་ོར་ེད་བས་་སིམ་པོ་དང་། མི་འབོར་�ང་བའི་ས་ཆ་དེ་ལ་འ�ོ་ོང་།དེ་ནི་ང་བ�ད་ལས་
ཚ་བ་གང་འཚམ་ི་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ས་ལ་ི་གནས་�ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོང་ིད་ི་རེད་བསམ་
�ང་། དེས་མ་ཚད་ངའི་ིག་འ�གས་གནས་ལ་�་རམ་ས་ལ་(དེའི་བས་མ་�་རིར་གནས་ཡོད་། �་
ིག་པའི་མཆན)ནས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པོ་རེད། ོགས་གཞན་ནས་ང་�འི་ད་འི་གནས་ངས་ལ་བ་�ས་
་གར་ནས་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་མང་པོ་གནས་བས་རང་གཞིས་ཆགས་ེད་ོགས་ི་བསམ་ཞིབ་



དགོས་ངེས་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཧ་ཉིད་ོགས་�ང་། དེ་ར་ས་པ་གཅིག་པར་བེན་ནས་ོབ་ོང་གི་ལས་རིམ་
འགོ་འ�གས་�བ་�་དང། བོད་མིའི་ཤེས་རིག་�ན་འ�ན་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད། མཐའ་ག�ག་དེར་བསམ་
ོགས་དེ་ས་ལ་ི་གནས་�ལ། སེམས་ི་དཀའ་ལས་གནད་ཆེ་བ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ེ། ས་ཆ་དེ་དག་
བཀའ་ིན་ན་ཤེས་དང་བཅས་གསོལ་རས་�ས་པ་ཡིན། ༡༩༦༠ཐམ་པའི་ལོ་འགོར་ས་ཆ་བེད་ོད་�བ་པ་
བཟོ་ཆེད་གཞིས་ཆགས་བོད་མི་༦༦༦གི་�་ཁག་དང་པོ་དེར་ཐོན་པ་རེད། བས་བཅོལ་ནང་མི་རེས་ས་ཆ་་
ཀར་རེ་ོད་�་མཐའ་མ་མི་འབོར་�མ་ོང་ཡོད་པའི་ི་�གས་ཤིག་འ�གས་�་ངེས། ༡༩༥༩ལོ་ོགས་
ཁར་་ྀ་པ་ལ་ནི་ད�་བ�གས་འོག་ད�ས་ོབ་གསོའི་ན་�གས་དང་། བོད་མིར་དམིགས་བསལ་
རོགས་རམ་ི་ཆེད་�་ཨ་མེ་རི་འི་ཛ་ག་ན་�གས་ཞེས་པ་གཉིས་བ�གས་�བ་པའི་གསར་འར་ཐོན་
སོང་། དེའི་ེས་ལ་ལ་ཁག་གཞན་ནས་རོགས་ཕན་�གས་པ་ཁག་འོར་ཏེ་ཚང་མས་ང་�ར་རིན་ཐང་ལ་
བའི་རོགས་རམ་གནང་བ་རེད། བས་དེར་ཉམས་ང་འོས་པ་ཇི་ིད་ཅིག་གིས་ང་�ག་འད་ལ་ཕེབས་�ང་།
དེ་�ལ་ཞིག་ནི་ོན་�ས་ང་�ོ་མོར་ཡོད་�ས་སངས་ས་ི་རིང་བེལ་བམས་ཕེབས་མཁན་་གར་དགེ་
ོང་དེ་རེད་(དགེ་ོང་ཨ་ནན་ཀཁསལཡཡན་ཡིན་མ། �ར་པ་པོའི་མཆན)ཁོང་ཡང་བར་མཇལ་པར་
ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་། དགེ་ོང་མཁས་པ་དེ་ནི་ི་�གས་དཔལ་འོར་ལ་ཉམས་ང་གནང་མཁན་ཞིག་
ཡིན་འ�ག་པས་ང་�ས་མཇལ་བའི་ེས་ལ་ཁོང་གིས་མར་ཁེ་སི་དཔལ་འོར་ི་ལམ་ོལ་དང་ནང་པའི་་
�བ་གཉིས་པོའི་ལེགས་ཆ་ིང་བ�ས་ེད་ོགས་ལ་མོས་བོན་གང་ཆེ་གནང་པ་ཡིན་འ�ག། དེ་ལ་ངོས་
རང་གིས་ཉམས་ང་ཆེན་པོ་ེད་བཞིན་ཡོད། མར་ཁེ་སི་རིང་�གས་ངོས་ནས་ཆོས་�གས་ལ་ང་ོལ་ས་
པའི་དབང་གིས་ཐའེ་�ང་པའི་ས་མཚམས་ནས་ང་མཐའ་�་བ�རིཡ་བར་ལ་ཡོད་པའི་་ཤི་འི་ནང་པ་
�ར་དེང་སང་དཀའ་�ག་ཆེན་པོ་ོང་བཞིན་ཡོད་པར་བེན་ངོས་རང་ལ་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཡིད་
ཆེས་བན་པོ་ཡོད། �ས་བས་དེའི་རིང་གཡོན་ོགས་པའི་འདོད་�ལ་མོས་པ་སི་ལའི་དགེ་ོང་ཞིག་ང་
�ག་འད་ལ་ཕེབས་�ང་། ངའི་�ོགས་པོ་གསར་པ་ཁོང་མ་�་རི་ནས་ཐོན་ཁར་སི་ལར་མ�ོན་འབོད་
གནང་བ་ར་འ�ོ་འདོད་�ང་། ཤིན་�་་ཆེ་བའི་སངས་ས་ི་�མས་ི་རིང་བེལ་དེ་�་མཇལ་འདོད་
ཡོད་པ་དེ་གལ་གནད་�ང་�ང་མ་རེད། གང་ར་་བ་ཁ་ཤས་སོང་ེས་སི་ལར་འ�ོ་�འི་�་ིག་ེད་ཉེ་
བའི་བས་ངོས་རང་བས་བཅོལ་བ་ཡིན་པའི་གནས་བབས་ི་ཆ་ནས་ངེས་བན་མེད་པའི་མངོན་གས་དེ་
གསལ་པོ་ཐོན་�ང་། སི་ལའི་ག�ང་གིས་ངོས་རང་བ་ལན་ཞིག་བཏང་འོར་ནང་ོ་�ར་ི་གནས་�ལ་
ཞིག་�ང་སོང་བས་ེད་རང་གི་གཟིགས་ོར་དེ་�ས་�ད་ངེས་མེད་ི་བར་ི་འངས་ེད་དགོས་�ང་སོང་
བས་ོ་འོད་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་འ�ག། ཡོང་ེན་དེ་པེ་ཅིང་ནས་�ང་པ་རེད། སི་ལའི་མཚན་གནས་མཐོ་
བའི་ནང་པའི་�ན་་ཕོ་མོར་ཆོས་ི་་ོད་ལ་བཀག་ོམ་ི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ོར་ངོས་རང་ལ་ན་གསོ་
བར་མ་ཞིག་�ང་། དམར་པོ་ད�ང་བེད་ོབས་�གས་ིས་མནར་བའི་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་་ཚབ་



�་ཁག་ཅིང་ང་�ག་འད་ལ་ཕེབས་�ས་པེ་ཅིང་ག�ང་དང་ཕན་�ས་ཐོན་པའི་ད་ཆ་འགོ་འ�གས་་�་ཛ་
གལ་ཆེ་བ་མཐོང་�ང་། མི་དེ་�་ཤིན་ཅིང་ས་ལ་ནས་རེད། ༡༩༥༩ལོ་ལ་ས་ལ་དེ་་དམར་ིས་བཙན་
བང་ས་འ�ག། ང་�འི་བར་ད་ཆ་བཤད་�་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཙང་དཀའ་�ག་ག་འ་ོང་བའི་ོར་ཕན་
�ན་བར་�་�ད་མང་པོའི་རིང་ཤོད་རེས་ས་པ་ཡིན། ཤིན་ཅིང་གི་བས་བཅོལ་བ་�་བོད་མི་ལས་ཧ་ཅང་བ་
ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་�ང་། ཁོང་�འི་�ས་ནས་གཅིག་ིམས་དོན་མཁས་པ་ཡིན་འ�ག། བས་དེར་ང་
�འི་དིལ་ལ་ིམས་ལས་མཁས་པ་་ཞོག་དེང་�གས་གསོ་རིག་མཁས་པ་གཅིག་ང་ཡོད་པ་མ་རེད།ང་
�ས་མི་རིགས་སོ་སོས་རང་བཙན་བར་ལེན་ི་ཆེད་འར་བོན་ེད་ོགས་ོར་ོ་བ�ར་ས་པ་ཡིན།
མཐའ་ག�ག་དེར་ང་�ས་ཕན་�ན་འེལ་�ན་བིང་་�ར་འདོད་མ�ན་ས་པ་ར་ད་བར་ེད་�ས་ཡིན།
འོན་ང་བོད་དོན་ོར་ཁོང་�འི་ོར་ལས་མང་བ་བ་བགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ི་་༡༢པའི་ནང་�་
�ད་��་གི་རིང་འ�ལ་འཁོར་ཐོག་དི�ིར་འ�ལ་བ�ད་ས་ཏེ་་གར་ནང་གནས་མཇལ་�་བོད་འགོ་
བ�གས། ༡༩༥༧ལོའི་འགོ་ོད་མཇལ་བའི་གནས་དེ་�ར་�ས་མང་བ་ོད་ིས་ཡོད། དེ་བས་ངས་ིད་
ོན་ནེ་�་ར་ཡང་མཇལ་བ་ཡིན། ལ་�གས་ིས་བོད་དོན་ོར་ཆོད་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་�བ་པའི་
ེས་འེལ་ཁོང་གིས་ག་རེ་ག�ང་ཡོང་མ་པའི་ོ་གཡེང་ཡོད་ཙང་། ཁོང་�གས་མཉེས་པོ་�ང་ཡོད་ི་མ་
རེད་མ་པ་སེམས་ར་ལ་�ང་ཡང་། དངོས་དོན་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་�གས་མཉེས་�ར་དང་བཅས་བ་ཤིས་
པའི་འཚམས་འི་གནང་�ང་། བས་ར་་དབང་ཆེ་ཙམ་འ�ག་ང་། དོན་ལ་ཁོང་ནི་ཕན་སེམས་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་མ་ཐག་�་དམངས་ག�འི་ལམ་ོལ་ཟེར་བའི་�ག་དོན་ལ་ན་གསོ་བར་མ་ཞིག་�ང་།
ངས་ཁོང་གི་དགོངས་འཆར་དེ་�་བ་ར་ས་ཡོད་ང་བོད་མིའི་ོར་ཁོང་རང་གི་དགོངས་པ་བཞེས་
ོགས་ལ་འར་བ་གང་ཡང་མི་འ�ག། དེའི་འས་�ར་ངས་ཁོང་ལ་ཉན་འདོད་ར་ལས་ཆེ་བ་�ང་། དེ་ནི་
ངའི་་ནག་གི་ཉམས་ོང་གི་ོག་ོགས་ཤིག་རེད། ནེ་�ས་གང་�ས་དེ་�ར་ཞལ་མ�་འོག་མ་བར་ཙམ་
ངང་་སིམ་པོའི་ོ་ནས་གསན་ི་འ�ག། བཀའ་ལན་ག་རེ་གནང་�ང་ཞལ་བསངས་པོ་དང་། ང་པོ་ཤ་
ག་རེད། དེ་ཚང་མ་ལས་ག་པར་ངས་རང་གི་འདོད་མོས་ར་ས་ཆོག་པའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་གནང་
�ང་། ་མི་�ས་དེ་དང་མ་མ�ན་པར་ག་པར་ཁ་འ�མ་ད�ལ་ད�ལ་ེད་ང་བ�་ིད་ཁོ་ན་རེད། དི�ིར་
ངས་་གར་ི་ིད་འ�ན་ཌོཀ་ཊར་�ཇེ་��ད་མཆོག་ཡང་བར་མཇལ་�ང་། དེ་�ས་ང་ིད་འ�ན་ཕོ་
ང་ལ་ཁོང་གི་་མ�ོན་ཡིན། དེ་ལ་ལ་བ་བའི་ོབ་དཔོན་�་�ལ་སི་ཡང་་མ�ོན་རེད། ཁོང་
མཇལ་�ས་རང་སེམས་ལ་མོས་�ས་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ༡༩༥༦ལོ་ལ་ངས་ིད་འ�ན་ཐོག་མར་མཇལ་བ་
ཡིན། ཁོང་�གས་ཧ་ཅང་ེམས་�ང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ང་ཡིད་མོས་ཆེན་པོ་�ང་བས་མ་ཚད། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་
མཛད་ོད་མཐོང་�ས་རང་གི་མིག་ནས་མཆི་མ་ཤོར་�ང་། ཁོང་ང་�བ་སེམས་དཔའ་དངོས་གནས་ཤིག་
ཡིན་པའི་ང་བ་�ང་། ངས་ཁོང་མཇལ་ས་ཐ་མ་དེ་ིད་འ�ན་ཕོ་ང་གི་�མ་རའི་ནང་ལ་ཡིན། ངོས་ཞོགས་



པ་་པོ་�མ་རའི་ནང་ལ་འཆམ་འཆམ་ལ་འ�ོ་�ས་ཁོང་ཡང་ཕེབས་འ�ག། ཁོང་་ན་བ�ེས་པོ་དང་་ོད་
�ག་�ག་ཡོད་ན་ཡང་ིན་ཆགས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་ན་པའི་ཞབས་ེགས་ནག་པོ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ེང་�་
བ�གས་འ�ག། དི�ི་ནས་ངོས་ོ་ེ་གདན་ལ་འ�ལ་བ�ད་ས་ནས་ཕ་གིར་འོར་�ས་གནས་བོར་ལ་
ཡོང་པའི་བོད་མི་བས་བཅོལ་��་�་ོར་ཡོད་པའི་འ�ས་མིའི་�་ཁག་ཅིག་ངོས་ངོ་འད་ེད་�ས་ཁོང་
�འི་འགོ་འིད་�་ཡོང་ེ་བོད་རང་བཙན་ཆེད་རང་ོག་ོས་བཏང་་�་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ས་པ་དེ་ངོས་
རང་ལ་སེམས་འ�ལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་། དེ་ེས་བོད་པའི་དགེ་�ལ་༡༦༢ལ་ངོས་རང་གི་མི་�འི་ནང་
གི་ཐོག་མར་དགེ་ོང་གི་ོམ་པ་�བ་པ་ཡིན། ང་�བ་ཆེན་པོའི་་ཁང་དང་འདབ་འེལ་སངས་ས་ིས་
ོགས་པའི་ང་�བ་བེས་པའི་ང་�བ་ོན་ཤིང་གི་ཐག་ཉེར་བོད་པའི་དགོན་པར་དགེ་ོང་གི་ོམ་པ་
བ�བ་པའི་གོ་བས་�ང་པ་དེ་ངོས་རང་ལ་ལ་བ་བཟང་པཽ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས་�ང་། དེ་ནས་སངས་
ས་ི་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བོར་ལ་�ར�ཐ་དང་། རི་གས་ི་ཚལ་ལ་འ�ལ་བ�ད་ེད་�ས་ང་དང་
མཉམ་�་་འཁོར་ག་བ�ས་ཁོངས་ལ་ཡོངས་འ�ན་ིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ི་ང་རིན་པོ་ཆེ།ངའི་་བཅར་
གཟིམ་དཔོན། མཆོད་དཔོན་དང་གསོལ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅས་ཡོད།ང་ཕ་གིར་འོར་�ས་བལ་ལ་བ�ད་
གསར་འོར་བོད་མི་བས་བཅོལ་པ་ཉིས་ོང་ོར་ངས་ཆོས་བཤད་ིས་ཡོད་པ་ཐོས་ཏེ་�ག་བད་འ�ག།
ཁོང་�་གགས་ཁམས་ཧ་ཅང་ོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་�ག་ོང་བས་ི་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་དེ་ངས་
མཐོང་ོགས་�བ་པ་�ང་། བོད་པ་�་ནི་ཐང་ཆད་དཀའ་བའི་�ང་པ་ཡིན་པས་ོམ་�ང་ཆེད་བ�གས་ས་
ཚར་འ�ག། ཁ་ཤས་ིས་མཉམ་འེར་ས་པའི་རིན་ཐང་ཅན་ི་ན་དངོས་དང་། གཞན་པས་ོན་ཆས་
ིང་པ། མང་ཆེ་བས་ཇ་ང་ང་�ང་ཐབས་ས་པ་མཐོང་པ་དང་། དཀའ་�ག་དེ་་�་ཡོད་བཞིན་�་ཁོང་
�འི་ིང་�ས་ི་�ས་པ་དེ་�ས་རང་སེམས་ལ་ོ་བཟོད་བདེ་པོ་�ང་། ཕོ་མོ་སོ་སོས་ཡི་�ག་ཆེ་བའི་དཀའ་
ངལ་དང་�ག་ོང་ང་བའི་ལོ་�ས་རེ་བཤད་�་ཡོད་པ་རེད། རི་གས་ི་ཚལ་ལ་ངས་བ�ན་ག་གཅིག་གི་
རིང་ཆོས་བཤད་པ་དེ་ངོས་རང་གི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ས་བས་ཤིག་རེད། སངས་ས་ིས་ལོ་ཉིས་ོང་་
བའི་གོང་ཆོས་འཁོར་བོར་ས་དེ་ལ་ངས་ཆོས་བཤད་ེད་�བ་པ་�ང་བ་དེ་ནི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་
པ་སོང་ཙང་། དེའི་རིང་དཀའ་�ག་དེ་ལ་དགེ་མཚན་ཇི་ེད་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་འདོན་པ་ས་པ་ཡིན། �ག་
བལ་ངོ་འོད་པ་ནི་ཐར་པའི་ོགས་ི་གོམ་དང་པོ་དེ་ཡིན་པར་སངས་ས་ིས་ག�ངས་ཡོད་པའི་ོར་
ངས་ཆོས་�་མཁན་ཚང་མར་ན་ལ་ཡང་ས་ཡོད། བོད་པའི་གཏམ་དཔེར་�ག་བལ་བདེ་པའི་ངོ་ོད་
ཡིན་ཟེར་ི་ཡོད་པ་རེད། མ་�་རི་ལ་ིར་ལོག་ཏེ་ན་རིང་མ་སོང་བའི་བས་་གར་ག�ང་གིས་ང་གཏན་
འཇགས་ོད་གནས་�་རམ་ས་ལ་ཟེར་བའི་དེར་ོ་�འི་འཆར་གཞི་གཏིང་ཡོང་པའི་ོར་ངས་ཤེས་�ང་། དེ་
ནི་ོ་ལ་ལ་མ་ཤར་བའི་གསར་གནས་དོགས་འོགས་ེ་གཞི་ཞིག་�ང་། ས་་ལ་བ་�ས་�་རམ་ས་ལ་
དེ་མ་�་རི་ནང་བཞིན་རི་�ོང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ས་ཐང་ང་རིང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་།ད་ཞིབ་འཕར་



མ་ེད་�ས་མ་�་རི་ནི་དི�ི་ནས་�་�ད་ཁ་ཤས་ི་ས་ལ་ཡོད་ན་ཡང་�་རམ་ས་ལར་འ�ོ་�ས་དི�ི་ནས་ཉི་མ་
གང་ཚང་གཅིག་འགོར་ི་ཡོད་འ�ག། གནས་འིན་གཏོང་ལེན་ི་ཆ་ེན་ཡག་པོ་མེད་པའི་�ང་ག་ཅིག་
ལ་ང་�་ས་བཞག་ེ་འཛམ་ིང་ི་མིའི་མཐོང་ལ་ནས་ཡལ་འ�ོ་�འི་རེ་བ་དང་བཅས་་གར་ག�ང་
གིས་ཐབས་བོན་དེ་གནང་གི་ཡོད་པ་འ་བསམ་པའི་དོགས་པ་ེས་�ང་། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ང་
�འི་ག�ང་ཞབས་ཤིག་�་རམ་ས་ལར་་ོགས་ི་ཆད་�་བཏང་ཆོག་པ་ཅེས་་གར་ག�ང་ལ་�ས་པར་
�གས་མ�ན་གནང་བ་ར་ཇཻ་ཊི་ན་བདེ་ིང་(ཌབ�་ཇི་ན་བདེ་ིང་ཡིན་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན་)རི་
�ོང་དེར་ོག་ཞིབ་ེད་པར་བཏང་ེས་བ�ན་ག་གཅིག་གི་ནང་ིར་ལོག་བས་�་རམ་ས་ལའི་�་མ་�་
རིའི་འོ་མ་ལས་ལེགས་པ་འ�ག་ཅེས་བཤད་པར་བེན་ང་�ས་�ས་འངས་མེད་པར་ོ་�འི་�་ིག་ས་པ་
ཡིན། དེའི་བར་ལ་ངས་ངའི་ལ་མི་བས་བཅོལ་བ་ོང་ག་མང་པོ་རི་བ�ད་ལ་ལམ་བཟོའི་ལས་ཀ་ེད་
ས་ང་ོགས་མངའ་ེ་དེ་�ར་་བོར་མང་པོའི་ཐོག་མ་དེ་ས་པ་ཡིན། ངས་ཁོང་�་མཐོང་�ས་ིང་ཁོང་
ནས་ོ་པ་ེས་�ང་། �་ཁག་སོ་སོའི་ནང་�་�་དང་།�ད་མེད། ེས་པ་�་ཁག་ས་ཏེ་བད། དེ་འི་བ�ན་
མ། ཞིང་པ། ་པ། ག�ང་ཞབས་ཚང་མ་མཉམ་བེས་ིས་ོགས་གཅིག་ལ་ལས་ཀ་ེད་ི་འ�ག། ཉིན་
ར་ཉི་མ་ཚ་པོའི་དིལ་ལ་ས་ལས་ོ་ལས་ཁག་པོ་ེད་བཞིན་པ་དང་། མཚན་�ས་�ར་�ང་�ང་རེ་རེའི་ནང་
མི་མང་པོ་འཚང་ཀ་བབ་ེ་ཉལ་ི་ཡོད་པ་བཅས་ི་དཀའ་ངལ་ང་དགོས་ི་འ�ག། ས་ལ་ི་གནས་
གཤིས་ལས་�ས་ང་གོམས་འིས་�བ་པ་�ང་མི་འ�ག། ་མའི་འལ་སེལ་ི་ར་ས་དེ་�་ལས་ན་
�འི་�ང་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་། ཚ་བ་དང་བཞའ་ཚན་ི་ེན་ིས་འཇིགས་དངངས་ཆེ་བའི་ན་འཆིའི་གོད་ཆགས་
�ང་ཡོད་པ་རེད། �ང་གི་ི་ང་བ་དང་�ག་ང་གིས་ཁེངས་པ་བཅས་ི་ེན་ལས་ཚང་མར་ནད་མནར་དང་།
མང་པོར་ོག་ོན་�ང་བ་དེ་�་བོད་མི་གགས་ཁམས་ོ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ེན་ིས་རེད། �ག་ཤོས་ནི་
ལམ་བཟོའི་ལས་ཀ་དེ་རང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་མ་ཚད་རིའི་ངོས་གད་གཡང་གཟར་པོའི་ང་ལ་ེད་
དགོས་པ་དང་། འབར་ས་ིས་ག་ོ་གཏོར་�ས་ལས་མི་ཚར་ས་ོན་དང་ཤི་གོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་རེད།
ད་འི་བར་�་ས་འཁོགས་ཁ་ཤས་ལ་ལམ་བཟོའི་�གས་ལས་ི་ེན་ིས་བབ་�ང་�ང་བའི་་�ལ་
དང་། ང་ལག་ོན་ཅན་ར་པ་དེ་�་ངས་གསལ་མཐོང་�ང་། ེས་�་ཁོང་�འི་ལས་ཀའི་�བ་འས་
མངོན་གསལ་�་ར་ཡོད་ང་ལས་ཀ་དེར་འབད་བོན་ཆ་ཚང་དོན་མེད་་�ར་མཐོང་�ང་། ཁོས་�ས་
དཀའ་ལས་བབ་ནས་བཟོས་པའི་ལམ་ག་དེ་�་ཆར་པ་�གས་ཆེན་པོ་རེ་བབས་མ་ཐག་�་འདམ་པ་དམར་པོ་
ཆགས་ཏེ་དེད་འ�ོ་ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་་ཡི་�ག་ཐབས་གས་ི་གནས་�ལ་ཡོད་བཞིན་�་ཚང་མས་སེམས་
གཏིང་གི་རེ་བ་�ན་བིང་གནས་པ་་�་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་�ལ་ངས་བཤད་�ས་བས་བཅོལ་བ་
�ས་ངོས་ལ་ིང་ནས་མོས་�ས་དང་། དོ་བན་ི་ོ་ནས་ཉན་པའི་བས་དེར་རང་སེམས་ལ་ལ་ོང་ཆེན་
པོ་ཐེབས་�ང་། རི་ལམ་བཟོ་ཁག་ལ་ཐོག་མའི་་བོར་དེ་�འི་རིང་ང་�ར་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་



ངས་གསལ་པོ་ཤེས་�ང་། འཁོར་ལམ་བཟོ་མཁན་ི་ི་�་�་ཚང་མར་ཟས་བ�ད་ཞན་པའི་ེན་ིས་ཤི་གོད་
�ངས་མང་ཡོད་པར་བེན་ངས་་གར་ག�ང་ལ་འེལ་པ་�ས་འལ་ཁོང་�འི་ཆེད་�་དམིགས་བསལ་
འལ་སེལ་ི་ར་ས་གཅིག་ེལ་འ�བ་དང་བཅས་གསར་འ�གས་གནང་འ�ག། �ས་བས་དེར་བོད་
�ག་་བ�་ོར་མ་�་རི་ལ་བོད་པའི་ོབ་་དང་པོ་དེར་བཏང་པ་ཡིན། ༡༩༦༠་༢�ས་༡ཉིན་གཞིས་
ཆགས་ཆེད་་ོགས་མཻ�ར་བཻལ�ེར་འོར་འ�ག། ཁོང་�་མང་པོས་ས་ོང་དེ་མིག་གིས་མཐོང་བ་དེ་
གར་�་ཤོར་བའི་གནས་�ལ་ེས་ལ་གོ་�ང་། ཁོང་�འི་རང་ཐོག་ལ་འིས་པའི་ལས་འགན་དེ་ནི་ཆེ་ཐག་ཆོད་
ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�ས་རས་�ར་དང་ིར་བཏང་ལག་ཆ་ཙམ་ད་པ་དང་། ཆ་ེན་གཞན་ཞིག་རང་ཡོད་
པ་ནི་ཁོང་རང་�འི་ིང་�ས་ཆེན་པོ་དེ་རེད། དེ་ནས་་བ་གཅིག་གི་ེས་ི་་༣�ས་༡༠ཉིན་བཙན་ོལ་བོད་
ག�ང་གི་ལས་ེད་པ་༨༠དང་མཉམ་�་�་རམ་ས་ལར་ཐོན་ཁར་མི་མང་ེར་ལངས་ི་ན་གསོའི་�ས་ཆེན་
�ང་བི་ཐོག་མར་�ས་ཏེ་ངས་དམིགས་བསལ་ི་གཏམ་བོད་ཅིག་ས་པ་ཡིན། དེ་ེས་ལོ་ར་ེས་
འོར་བོད་མི་ཚང་མས་ན་གསོའི་ཉི་མ་དེ་�ང་བི་་ོལ་ཆགས་པ་རེད། �ས་ན་དང་པོའི་མཛད་ོའི་
བས་ངའི་ལ་མི་�ས་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་�ག་ོར་འ�ང་འར་�་ཐག་རིང་པོའི་་ངས་བང་�་
དེ་གལ་ཆེན་པོའི་རེད་ཅེས་ནན་བཤད་པ་ཡིན། ང་�་བཙན་ོལ་བོད་མི་�ས་འལ་�ར་་གལ་ཆེ་བ་ནི་
བས་བཅོལ་བ་ཚང་མ་གཞིས་ཆགས་་�་དེ་དང་ང་�འི་རིག་ག�ང་�ན་འ�ན་་གལ་ཆེན་པོ་འ�ག། ང་
�འི་མ་འོངས་པའི་ཐད་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་བཞིན་པའི་བདེན་པ་དང་། ང་པོ། ིང་ོབས་ི་མ�ན་ཆ་
བང་པའི་ཐོག་ང་�་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་བར་ལེན་ི་ལ་ཁ་ཐོབ་ི་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།



.

ལེ�་ད�་པ། བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་འ�མ་གཅིག།

�་རམ་ས་ལར་འ�ལ་བ�ད་བས་མཚན་གཅིག་མེ་འཁོར་དང་། ཉི་མ་ེས་མ་འ�ལ་འཁོར་ཐོག་ིན་པ་
ཡིན། ༡༩༦༠་༤�ས་༢༩ཉིན་ངོས་དང་་འཁོར་བཅས་མ་�་རི་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉི་མ་ེས་མར་ཧི་�་ཅལ་
�དེཤ་(འདི་པཾ�བ་མངའ་ེའི་ཁོངས་ཡིན།དེ་བས་ཧི་�་ཅལ་མངའ་ེ་མེད་�་ིག་པའི་མཆན།)མངའ་
ེའི་ནང་གས་ལམ་ི་བབས་�གས་�ཋན་ཀོཊ་ལ་འོར་ེས་ངས་ན་པ་ར་འ�ལ་འཁོར་ནང་�་�ད་
གཅིག་ཙམ་རི་བ�ད་བོད་ེས་གངས་རི་དེ་�་ཐག་རིང་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འ�ག། ང་�་ཤར་ག་དེའི་
ོགས་ལ་འ�ོ་�ས་་གར་ི་�ོང་མཐའི་ས་གནས་ཧ་ཅང་མ�ས་པོ་དེ་�་མཐོང་�ང་། �་�ད་ག�མ་ི་
ེས་ལ་ང་�་�་རམ་ས་ལའི་དིལ་ལ་འོར་ཏེ་ངས་འཁོར་དེ་ནས་འཇིབ་ི་ཐོག་�གས་ནས་མེ་ལི་ཁ་ཤས་
ི་རིང་འ�ོ་�ས་ངའི་གཟིམ་ཁང་བར་ི་ལམ་ར་ལ་མཻཀ་ལཽཌ་�ཾཇ་ཟེར་བའི་�ོང་�ང་དེ་འ�ག། དེ་ནས་
འོག་གི་�ང་གཤོངས་་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་�ང་། རི་ལམ་དེ་ཧ་ཅང་གཡང་གཟར་པོ་དང་ཞེད་ང་ོང་མཁན་
ཞིག་འ�ག། ངས་་སའི་ཉེ་འཁོར་འ�ལ་བ�ད་ེད་�ས་ལམ་ར་གཤམ་འོག་ཕིགས་ོང་ག་མང་པོའི་
གཡར་གཟར་པོ་མཐོང་�་ཡོད་པ་དེ་ན་�ང་། ང་�་མཻཀ་ལཽཌ་�ཾཇ་ལ་འོར་�ས་�ག་མའི་ོ་ིམ་ཞིག་
བངས་པའི་འགོ་ོད་དེར་དགའ་བ�་�་ཟེར་བའི་གསེར་ཡིག་ིས་འ�ག། དེ་ནས་ངའི་གཟིམ་ཁང་གསར་
པའི་བར་མེ་ལི་གཅིག་རང་ཡོད་པ་རེད། ་ར་ཟེར་བའི་ཁང་པ་དེ་ོན་�ས་ཧཻ་ོབཊ་གཟིམ་ཤག་ཟེར་བ་
དིན་ག�ང་གི་འོག་ལ་ལ་དེའི་འ�ན་ོང་དོ་དམ་པའི་ལས་ཤག་ཡིན་འ�ག། ཁང་པ་�ང་�ང་དེའི་མཐའ་
ལ་ཤིང་་དང་། ལས་ཤག་ཁ་ཤས། ནང་ལ་ཐབ་ཚང་གཅིག་བཅས་ཡོད་པའི་ཐོག། ངའི་ལས་ེད་དཔོན་
རིགས་ཁག་གི་ཆེད་�་ཁང་པ་གཞན་ག�མ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་དེ་�་་ཆེ་�་བཏང་ཆོག་པ་འ�ག།
ང་�ས་ོད་ོང་ཡོད་པའི་ཁང་པ་ལས་ད་འི་ོད་ས་དེ་�་�་�ང་པ་འ�ག་ང་། ད་ཆ་ང་�ས་གཞིས་ཕབ་
ཏེ་ོད་པའི་གོ་བས་གནང་བར་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་གི་ཡོད།�་རམ་ས་ལར་འོར་�ས་དགོང་མོ་ི་པོ་
སོང་ཙང་ི་ལ་མཐོང་�་གང་ཡང་མི་འ�ག་ཉི་མ་ེས་མའི་ཞོགས་པ་གཉིད་སད་�ས་་ཞིག་གིས་ད་
གསལ་པོ་ཞིག་བབ་པ་ཐོས་ེས་ད་བཅད་བས་རི་བད་དེ་རང་ལ་གནས་པའི་་རིགས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་
དེའི་�ལ་ཡིན་པའི་ོར་ཤེས་�ང་། ་དེས་ཀ་ར་ཅོག། ཀ་ར་ཅོག་ཟེར་ི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་འ�ག། ་དེ་ག་
པར་ཡོད་པ་མཐོང་འདོད་དེ་ེ�་ང་གི་ི་ལ་བས་ང་མཐོང་�བ་པ་མ་�ང་། དེའི་ཚབ་ལ་གཟི་བིད་ཆེ་
བའི་རི་བ�ད་ི་མ་པ་དེས་ངོས་རང་ལ་འཚམས་འི་ེད་ི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་འ�ག། ི་ཡོངས་ི་ཆ་ནས་
བཤད་ན། ང་�འི་�་རམ་ས་ལའི་མི་�་དེ་ིད་པོ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ན་བདེ་ིང་གིས་མ་�་རིའི་འོ་མའི་
ོ་བ་བར་�་ེད་དེ་ལོ་ཤས་གོང་ས་ལ་དེར་ོས་སོང་། �་རམ་ས་ལའི་ལ་ལ་རང་བཞིན་ི་ོན་ཞིག་



ཡོད་པ་ནི་ཆར་ཞོད་དེ་རེད།དེ་ནི་ཉེ་བའི་ིང་ཆེན་་གར་ནང་ཆར་པ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་འ�ག། ཐོག་
མར་�་རམ་ས་ལར་བོད་ི་བས་བཅོལ་བ་བ་ལས་�ང་ཙམ་ཡོད་ང་། དེང་སང་་ོང་ལས་མང་བ་
ཆགས་འ�ག། ཐེངས་རེ་གཉིས་ཤིག་ལ་ས་གཞན་ལ་ོ་འདོད་�གས་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ལོ་ཤས་ི་གོང་
ལ་དཻ་ས་གཡོས་�གས་ག་ཡོད་པ་ཞིག་བབ་�ས་ཁང་པ་མང་པོར་གཏོར་ོན་�ང་། ལ་དེར་བད་�་
ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་མཁན་�ང་ཡང་ང་�ས་མ་ོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལ་དེར་ས་གཏིང་ནས་གཡོ་
འ�ལ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་ང་ིར་བཏང་�ས་པ་�ང་ཙམ་རང་ཡོད་འ�ག། ས་གཡོས་�གས་ག་ཅིག་
༡༩༠༥ལ་དིན་ག�ང་གི་དར་ཀའི་ོ་གསེང་ཆེད་ས་ལ་དེ་བེད་ོད་ེད་�ས་�ང་བ་ཡིན་པ་རེད། �ས་
ཡེ་�འི་་ཁང་གི་ཁང་ཐོག་ེ་ན་དེ་གཏོར་བཤིག་བཏང་འ�ག། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ལ་དེར་ས་
གཡོས་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་ེད་པ་དེ་�་མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གཞན་ཡང་དངོས་ཡོད་
གནས་�ལ་ི་ཆ་ནས་ོ་�་ལས་་པོ་མིན། ོན་�ས་མ་�་རིའི་བིར་�འི་གཟིམ་ཤག་ལ་ང་མཉམ་�་ཨ་མ་
ལགས་དང་། ་སའི་ི་ཨབ་སོག་གཉིས་ཡོད། ི་དེ་གཉིས་ཉེ་ཆར་ངོས་རང་�ལ་མཁན་�ང་བ་རེད།
སེམས་ཅན་དེ་གཉིས་ལ་མི་ཚང་མས་དགའ་པོ་ེད་ི་འ�ག། དེ་གཉིས་ལ་�ན་མོང་མིན་གཤིས་ཀ་དང་ེད་
ངས་རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད། ཨབ་སོག་ཆེ་བ་དེ་སངས་ས་ཟེར། ེ་བ་་མ་ི་དེ་་བ་བོད་ལ་ོགས་ཤི་ཐེབས་
པ་མང་པོ་�ང་�ལ་ཞིག་ཡིན་ིད། ངས་དེ་བཤད་པའི་�་མཚན་ནི་ི་དེས་ི་མོ་�འང་དགའ་�ར་མི་ེད་པ་
དང་། ོགས་གཞན་པ་�ོད་ཁོག་ད་དེ་འ�ངས་ཡོད་ན་ཡང་ོ་ཆས་ཐོལ་པ་བཟའ་�ར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
ེད་ི་ཡོད་དེ་རེད། གཞན་ཡང་ི་དེ་ང་རང་ལ་བེ་ཞེན་ཆེན་པོ་ེད་མཁན་ཞིག་རེད།ཨབ་སོག་གཞན་པ་
བ་ཤིས་ནི་དེ་དང་་བ་ནས་མི་འ་ཞིག་རེད། གགས་པོ་གཞན་པ་ལས་�ང་བ་ཡོད་ན་ཡང་ོ་ཁོག་ཆེ་བ་
འ�ག། གངས་རི་ཇོ་མོ་ང་མར་འ�གས་བན་འ�ན་ནོར་ས་ིས་ཨབ་སོག་དེ་ངོས་རང་ལ་ེར་�ང་།
བི་ཤིས་ི་ོ་ཁོག་དེ་ཁོང་རང་གི་ེ་བ་བདག་པོ་དང་འེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་�ང་ིད་པ་ཡིན།
ཐེངས་ཤིག་ཁོ་ན་�ས་ན་ཁབ་ག་དགོས་�ང་བ་དེ་ངོས་ཡག་པོ་ན་ི་འ�ག། ཁབ་དང་པོ་བབ་ཚར་པ་
དེ་གར་ཨབ་སོག་ལ་ཞེད་ང་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་སོང་། ེས་�་ན་པ་དེ་ཡོང་རེས་བཞིན་མི་གཉིས་ིས་བང་
ནས་མར་མནན་ཏེ་ཁབ་བབ་པ་རེད། དེ་བས་ཁོང་ལ་ཁབ་ག་མཁན་དེ་ལ་བ་ཤིས་སེམས་འ�གས་
ལངས་ཏེ་ངར་ད་བབ། སོ་ོན་པ་བཅས་�ན་བིང་ས་བས། ན་བཅོས་ཚར་མ་ཐག་�་ན་པ་དེས་
མོགས་པོ་ིར་ཐོན་ེད་དགོས་�ང་བ་རེད། དེའི་ེས་གཅིག་�ར་ི་ོད་�ས་ཉེན་ཁ་ཡོང་གི་མི་འ�ག།
ོད་མ་ཐག་�་བ་ཤིས་ིས་ན་པ་ག་པར་ཡོད་འཚལ་ིན་ཕར་�གས་�ར་�གས་དང་། ་�་བབ་པ་
རེད། ཁོ་ཞེད་ང་ོང་མཁན་འ་པོ་ཡོད་པ་དང་། སོ་བབ་པ་ལས་ངར་ད་བབ་པ་དེ་ཞེད་ག་ཚ་བ་
འ�ག། ཁོའི་མ�་ཏོ་ེབ་ེག་ཐེབས་ཡོད་པར་བེན་སོ་བ་�བ་ི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངོས་�་རམ་ས་ལར་ོ་
བས་་གར་ག�ང་གི་་ཤན་་ཞབས་ན་ར་དང་། ངའི་་�ང་་གར་ི་དམག་མིའི་ེ་ཚན་དང་



མཉམ་�་བོད་པ་ཡིན།ག་པར་་ཞབས་ན་ར་དང་འེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པར་བེན་ཁོང་གིས་
ངོས་རང་དིན་ཇིའི་ད་ཡིག་བབ་�འི་དང་ངས་གནང་�ང་། དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཧ་ཉིད་
ོགས་ཏེ་ངས་�ན་བན་འ�ན་ཆོས་ལ་ོ་ེ་ིང་གི་ནོ་པོ་ཡེ་དིན་ད་ོབ་ར་བཏང་བ་དང་། ཁོང་
མ་�་རི་ལ་ཡོད་�ས་དིན་ད་ོར་�ར་མོས་བོན་ས་པ་རེད། ་གར་ག�ང་གིས་བཀའ་ིན་ཆེན་པོ་
གནང་ེ་ངོས་རང་ལ་ཕལ་ཆེར་བ�ན་རཻར་ཐཻངས་གཉིས་ག�མ་རེ་དིན་ད་ོབ་མཁན་ཞིག་གཏོང་གནང་
མཛད་�ང་། དེ་བས་ངོས་རང་ོབ་ོང་དེ་ཙམ་ི་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁག་འདོགས་གཡོལ་
ཐབས་ས་པར་བེན་བས་དེའི་བར་དིན་ད་ལ་ཡར་ས་དེ་ཙམ་�ང་མ་སོང་། གང་ར་ངའི་ེ་ཤན་
གསར་པ་ན་ར་དང་མཉམ་�་དིན་ད་ཡར་ས་གང་འཚམས་�ང་སོང་ཡང་། ངོས་དིན་ཡིག་ཐོག་འི་
ོམ་་�་མང་པོ་ཞིག་གནང་བ་དེ་ལ་དགའ་པོ་མ་ས། ལོ་གཉིས་ི་ེས་ལ་ཁོང་ག་གཞན་པ་ཞིག་ལ་
བཏང་གནང་�ས་སེམས་ོ་པོ་�ང་། དེའི་ེས་ནས་བང་ངའི་དིན་ད་ང་�་དེ་བས་གང་བདེ་་�་ཤ་
ག་�ང་སོང་། བོད་པ་ཐེ་བའི་མི་་�གས་ིས་ངའི་དིན་ད་ང་ཐབས་ཐོག་རོགས་རམ་ས་�ང་ཡང་།
ངའི་ད་འི་དིན་ད་ི་ཤེས་ཚད་དེ་ལོ་ཉི་�འི་གོང་ལས་ཡག་�་ིན་ཡོད་མེད་ཐེ་�མ་ཡོད། ང་ི་ལ་ལ་
འ�ོ་�ས་རང་གི་དིན་ད་ི་ོར་སེམས་�ར་མི་བདེ་བའི་ན་གསོ་ཡོང་གི་འ�ག། ངས་དིན་ད་ནོར་
འ�ལ་ཆེན་པོ་གཏོང་བས་ཁ་ེངས་པོ་ཆགས་ི་ཡོད། ་མ་གོ་བས་ཐོབ་�ས་ངས་ིང་�ས་ཆེན་པོ་མ་
ས་པ་དེ་ལ་ད་ཆ་ོ་འོད་ཡོང་གི་འ�ག། �་རམ་ས་ལར་་�ས་ལོ་ཤས་ི་རིང་དིན་ད་ང་བོན་ི་
ཐོག་ཆོས་ི་ོབ་ོང་ལ་ཡང་ིང་�ས་ཆེ་བེད་ེད་ི་ཡོད། ངོས་གཞོན་�འི་�ས་ཐོག་མར་ོབ་ོང་ས་
བོད་ི་ནང་པའི་ག�ང་དེ་�ར་བར་�་་ོག་ས་པ་དང་�ས་མཉམ་ལ་བོད་ནས་བས་བཅོལ་ལ་ཕེབས་
པའི་བོད་ི་ཆོས་བ�ད་མི་འ་བ་ཁག་གི་་མའི་མ�ན་ནས་ག�ང་ཆོས་�ས་པ་ཡིན། ང་�བ་སེམས་
བེད་རང་�ད་ལ་ེས་པར་ད་�ང་�ས་ན་རིང་པོ་འགོར་ིད་པ་་�་ཞིག་ང་ན་ཡང་།བས་འདིར་དེ་
རང་�ད་ལ་ེས་པ་་�ར་ཛ་ག་གི་ལ་འདེད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསམ་�ལ་དེ་དགའ་ང་མེད་
པ་་�་ཞིག་མིན་པར་བེན་ངས་�བ་འས་གང་འཚམ་ཐོན་པ་ས་ཡོད། ལམ་འ�ོ་ཞན་པ་ཞིག་ལ་བ�བ་
་འདི་མཐར་ིན་པ་་ཆེད་�ས་�ད་�ང་པ་དེ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ངོས་རང་གི་སེམས་�ད་ལ་ོགས་
པའི་ཡོན་ཏན་ག་འ་ེས་ཡོད་�ང་། དེ་ནི་རང་གི་འར་བོན་ི་�བ་འས་མི་དམན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་
ངས་བཤད་�བ་ི་ཡོད། �་རམ་ས་ལར་བེབས་ཏེ་བ�ན་ག་གཉིས་ནང་�ད་བས་བཅོལ་བོད་�ག་�འི་
ིས་པ་གསོ་ོང་ཁང་དང་པོ་འགོ་འ�གས་�བ་པ་�ང་། དེ་ོན་ཁང་ཉམ་གོག་ལ་ིན་པ་ཞིག་་གར་ག�ང་
གིས་ཁང་ར་བཞེས་ཏེ་བོད་པའི་་�ག་ཇེ་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པ་�འི་ཆེད་�་གནང་པ་དེ་�་�འི་ིམ་ཚང་
བཟོས་པ་དང་། ངའི་གཅེན་མོ་�་རིང་ོན་མ་ལ་དེའི་འར་ལེན་བ�ག་དེ་ེས་ི་གནས་ངས་དང་བ�ར་ན་
ཁོང་�་ིད་པོ་ཞིག་ལ་བི་དགོས། ལོ་མ�ག་གི་མཚམས་ལ་�་�འི་�ངས་འབོར་བ་བ�་ཙམ་འཕར་བ་



རེད། བས་ཤིག་�་�་བ་དང་ཉི་�་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་ཉལ་དགོས་�ང་པ་རེད། ཉལ་ི་རེ་རེའི་ང་ལ་
�་�་་ནས་��་གི་བར་འེད་ལ་ཉལ་བ�ག་ཡོད། ངས་རང་གི་གཅེན་མོ་དང་ཁོང་གི་་བེད་�ང་པའི་
ིམ་ཚང་ལ་འ�ོ་�ས་ཕ་མ་མེད་པའི་་�ག་ཉམ་ཐག་དེ་�་གདོང་ལ་གད་མོ་དང་སེམས་ལ་དགའ་བ་ཡོད་
པ། དཀའ་�ག་�ང་ཡོད་པ་དེ་�ར་ད་གསོད་ེད་མཁན་ཡིན་པ་མཐོང་ེ་ངའི་སེམས་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་
ེ་གི་ཡོད།ངའི་གཅེན་མོ་ནི་འགོ་འིད་ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ཡི་�ག་གི་དཀའ་ངལ་གང་�ང་ལ་
གདོང་ལེན་ེད་�བ་པ་�ང་འ�ག། ང་�འི་ིམ་ཚང་མི་�ད་ི་གཤིས་ཀ་དང་བསམ་ོགས་ཆ་ཚང་གི་�ན་
འཇགས་པར་བེན་ཁེང་རང་�ད་མེད་�ས་བ་ཆེ་བ་དང་། དོ་ནོན་པ་བཟཽ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ང་།�གས་ི་
གཏིང་ལ་མས་ིང་ེ་ཡོད་པ་དང་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་ཞིག་ང་རེད། ང་�་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་དིལ་ལ་�ད་
�ས་ཁོང་གི་ི་དོན་ིད་ཞི་དེ་རིན་ཐང་ལ་བ་�ང་སོང་། ཁོང་�ོང་གསེབ་པའི་�་མོ་ཡིན་བས་ོབ་ོང་
གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག། ལོ་གཞོན་�ས་ནང་ལས་དང་ཨ་མ་ལགས་ལ་རོགས་པ་གནང་ནས་བ�གས་པ་
རེད། ཁོང་གི་ལས་ཀ་ཁག་པོ་ག་འ་ཡིན་�ང་ིང་རས་ཆེན་པོ་གནང་�བ་མཁན་ཞིག་རེད། ཡོན་ཏན་དེ་དང་
ཁོང་རང་གི་ོ་བོའི་ངང་�ལ་གཉིས་བོམས་པའི་དབང་གིས་ཁོང་ད�་འིད་ད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་པ་
རེད། བོད་མིའི་་�ག་ཚང་མར་གསོ་ོང་ཡག་པོ་ེད་པའི་ཆེད་�་ད�ལ་དངོས་དགོས་རིགས་་གར་ག�ང་
དང་བོད་ག�ང་གཉིས་ཀར་མེད་པ་�ར་�་གསལ་པོ་ཤེས་པ་དེ་གར་�བ་ཐབས་ཡོད་ན་བོད་�ག་གང་འཚམ་
ི་མིའི་ིམ་ཚང་དགོས་འདོད་ཡོད་མཁན་�ར་�་ཚབ་ལ་ེར་�་ངས་ཐག་བཅོད་ས་པ་ཡིན། �་མཚན་དེ་
ལ་བེན་ངས་ིས་ལ་ཌོཀ་ཊར་ཤམེན་ལ་ངས་འེལ་པ་�ས་ཏེ་ངའི་བསམ་དོན་དེ་�བ་ཐབས་ཡོད་མེད་
ོར་བག་ཞིབ་གནང་རོགས་�ས་པ་ཡིན། ིཛར་ལཻ་ནི་གནས་འིན་བད་ལམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
དེའི་ཐོག་རང་ལ་དང་འ་བའི་རི་བ�ད་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་བཅས་བོད་མི་�་ོ་ཡིད་�མ་�བ་པའི་གནས་
ལ་ཞིག་ཡིན་འ�ག་བསམ་�ང་། ིས་ག�ང་གིས་དང་ཐོག་ནས་དང་ལེན་གནང་ེ་གཏོང་ཐེངས་དང་པོར་
བོད་�ག་༢༠༠ལན་སེང་བཞེས་ཡོད་ག�ངས་འ�ག། �་�་དེ་�་ིས་ིམ་ཚང་དས་མ་�ས་བོད་�ག་རེ་རེ་
སོ་སོའི་�་ཚབ་ལ་ཉར་ཐབས་དང་། བོད་�ག་�འི་རང་གི་�ན་མོང་མིན་པའི་རིག་ག�ང་དང་ངོ་བོ་དེ་�་ཁོང་
རང་�འི་རེ་འདོད་ར་་ཐབས་གང་ཡོང་ཡོང་ཆེདག�ང་གིས་རོགས་ཕན་གནང་འི་ཁས་ལེན་གནང་�ང་།
�་�ག་�་ཁག་དང་པོ་ལ་དེར་འོད་ེས་གཞན་པ་�་ཡང་ེལ་འེན་ས་པ་རེད། དེའི་ེས་�་བོད་�ག་
ན་པ་ཁ་ཤས་ལ་ལ་དེའི་ནང་ོབ་ོང་ོད་�་དང་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་༡༠༠༠ཐམ་པ་ཡང་གཞིས་
ཆགས་ཆེད་འིད་�འི་འཆར་གཞི་བཏང་འ�ག། ང་�་བས་བཅོལ་བའི་གནས་བབས་ཡག་�་ིན་པའི་
བས་ིས་ག�ང་གི་བཀའ་ིན་ལ་རེ་ོས་�་མ་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། ཁོང་�ས་ངའི་ལ་མིར་རོགས་
ཕན་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་ག་�་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་ཆེན་པོ་�་གི་ཡོད། ངོས་དྷ་རམ་ས་ལར་
འོར་འལ་ལ་ིའི་ིམས་དོན་མཁས་པའི་ན་�གས་ི་�གས་མི་ཁག་དང་འེལ་བ་�ང་། ཁོང་མ་
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པས་ལོ་་མ་བོད་དོན་ོར་ག་ལས་གནང་བ་དེས་ང་�ར་ིང་ོབས་ཆེན་པོ་བེད་�ང་། ཁོང་�ས་བོད་ི་
གནས་ངས་ོར་ད་ཞིབ་གནང་བས་ངས་ངས་ེལ་ི་གནས་�ལ་�་བར་ཡོང་རོགས་ག�ངས་པ་དེ་
ངས་དགའ་པོའི་ང་ནས་�ས་པ་ཡིན། ད་ཞིབ་ི་�བ་འས་ན་ཐོའི་དེབ་དེ་༡༩༦༠༨ནང་ཇི་ནི་ཝར་ནས་
པར་འ�ེམས་གནང་འ�ག། ན་�གས་དེས་བོད་མིས་ན་ོན་�ས་པ་ཚང་མར་ར་ཡང་བ་ོར་གནང་
ེ་བོད་ལ་་དམར་ིས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ོར་ི་ཡོངས་བ་གསལ་བགས་ཡིག་ཆེའི་དོན་ཚན་བ�་
��་བི་མེད་ོག་རོལ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། བོད་ི་མི་རིགས་་མེད་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་འ�ག་ཅེས་མཐའ་
ོམ་ན་དེབ་ནང་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�ས་དེའི་ནང་་དམར་ིས་ག�ག་�བ་ཚད་མེད་ངང་
གསོད་�གས་ངན་པ་་�གས་ིས་བསད་པ་ངས་བ་བགས་ས་ཚར་བ་དེ་�འི་གནས་�ལ་ཡང་་
ཞིབ་གནང་འ�ག། ལག་ལེན་�བ་རིགས་་དགོས་པའི་ོར་ན་�གས་དེ་དང་བཀའ་མོལ་�་བས་ཕན་
ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ེད་ོགས་ོར་ངས་ཤེས་�ང་། ན་�གས་དེའི་�གས་མི་ཡིན་པ་ཕལ་ཆེར་
དིན་ཇི་རེད་བསམ་པ་དེས་ེད་རང་�ས་པེ་ཅིང་གི་�ང་འིན་དེ་ལ་ཉན་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པས་ཞེས་བཀའ་
ིན་གནང་�ང་བར་ངས་མེད་�ས་པ་དེ་གར་ཁོང་ན་�འི་ཧང་སང་ེ་�ང་འིན་དེ་ལ་ངེས་པར་གཟབ་
གཟབ་ིས་ཉན་ཏེ་ཁོང་�ས་ག་རེ་བཤད་ི་ཡོད་པ་དེ་�་ཤེས་�་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གནད་བོལ་གནང་
གི་འ�ག། �ང་འིན་དེ་ལ་ཉན་ཞིབ་་�འི་བསམ་�ལ་ཙམ་མ་འཁོར་བ་དེ་ང་�འི་ོགས་མཁས་པོ་མིན་
པའི་ོན་ཡིན་པ་ཁོང་གི་ག�ང་གི་ངས་དེས་ར་ཙམ་བན་པ་རེད། ང་�ས་ཧ་གོ་བ་ར་ས་ན། པེ་ཅིང་
གི་�ང་འིན་ནང་ཧམ་�ན་དང་། དོག་གཏམ་ཤ་ག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་གསལ་བགས་ེད་
ི་མེད། ་དམར་ི་བསམ་�ལ་ོར་ཁོང་�འི་ང་བགས་ལ་ཉན་�ར་དགོས་དོན་གང་ཡང་ང་�ས་
མཐོང་མ་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་�ང་འིན་ཉན་ཞིབ་་�་དེ་ལ་�་མཚན་ཡོད་པར་བེན་ཉན་ཞིབ་ེ་ཚན་ཞིག་
འལ་འ�གས་དགོས་ཞེས་ངས་བཀའ་ཤག་མངགས་པ་ཡིན། ེ་ཚན་དེས་ད་འི་བར་ཉན་ཞིབ་ེད་པ་རེད།
༡༩༦༠གང་ཚང་གི་རིང་ངའི་ིད་ག�ང་བར་བཅོས་ི་ཆེད་�་བཀའ་ཤག་དང་ག�ང་ཞབས་གཞན་འགའ་
ཤས་དང་མཉམ་ེལ་ི་ོ་ནས་ཐབས་བོན་ས་པ་ཡིན། དམངས་ག�འི་ལམ་ོལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་
འ�གས་ོགས་དཀའ་ོགས་ཆེ་བའི་ེད་ོ་དེ་�་འགོ་འ�གས་ས་ཏེ། ལོ་དེའི་ི་་༩�ས་༢ཉིན་བོད་མིའི་
ི་འ�ས་ན་�གས་དེ་མཛད་ོ་དང་བཅས་འགོ་འ�གས་ས་པ་ཡིན། བོད་ག�ང་གི་ཆེས་མཐོའི་ིམས་
བཟོའི་ན་�གས་དེའི་འ�ས་མི་ཁག་ད�ས་གཙང་དང་། ཨ་མདོ། ཁམས་བཅས་བོད་ལ་ཆོལ་ཁ་ག�མ་
ི་མི་དམངས་ིས་སོ་སོའི་འདོད་མོས་ར་རང་དབང་གི་ོ་ནས་འོལ་ཤོག་�གས་ཏེ་འདེམ་བོ་ེད་ི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འེལ་བོད་ི་ནང་བན་ཆོས་བ�ད་ཁག་གི་འ�ས་མི་�་ི་འ�ས་ན་�གས་�་ཡོད་པས་
མ་ཚད་ེས་ལ་བོད་ི་བོན་པོའི་ཆོས་�གས་ི་ི་འ�ས་ང་བ�ག་པ་རེད། ན་�གས་དེས་བོད་མི་
དམངས་ི་འ�ས་ཁང་ཞེས་པའི་མཚན་དང་བཅས་�གས་ཁང་་�འི་ལས་འར་ེད་ི་ཡོད་པ་དང་། ི་



འ�ས་ན་ཁང་དེས་བཀའ་ཤག་དང་། ན་ཁང་ཁག་གི་�ང་ཆེ་�་དང་མཉམ་�་་རེ་ཐེངས་རེ་�གས་
འ�གས་གནང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་ི་�ས་བས་སོ་སོར་�ན་ལས་�གས་འ�་ཞེས་བཀའ་ཤག་དང་
ན་ཁང་ཁག་གི་འགོ་འ�ན་བཅས་ན་འ�མས་གནང་ོལ་ཡོད། དེང་སང་བཀའ་ོན་�་ངས་ཐད་བོས་
མིན་པར་འདེམ་བོ་ེད་པ་རེད། ི་འ�ས་ན་ཁང་གི་འ�ས་མི་�ས་ལས་དོན་གང་ཡིན་ཐོག་འོས་�གས་
ཏེ་ཐག་བཅད་རིགས་ལག་ལེན་བར་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་འ�གས་ི་བས་གོ་ིག་དེ་�་འདོད་ོ་
ཁེངས་པ་ཞིག་མ་�ང་། བོད་མིའི་མཐོང་ང་ལ་བ�ར་བཅོས་དེ་�་ཧ་ཅང་ཡ་ད་ཆེ་གས་པ་ཞིག་�ང་ེན།
�་རམ་ས་ལར་དམར་ངོ་མ་ལག་ལེན་བར་ི་འ�ག་ཅེས་བོད་པ་རེད། ལོ་བ�་ག་ག�མ་ི་ེས་ལ་ང་
�ར་ད་�ང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་གནས་�ལ་ལ་འར་བ་དང་ཡར་ས་འ�ོ་བ་བཞིན་པ་
རེད། ་ནག་ནང་�ས་པའི་�ན་་�་ལས་ང་�་ཡར་ས་ི་མ�ན་བོད་ག་པར་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཁོང་
�ས་ང་�འི་ཉམས་ོང་ནས་དཔེ་ལེན་�བ་པ་མང་པོ་ཡོད། ངས་དེབ་འདི་འི་�ས་བཙན་ོལ་བོད་ག�ང་
དམངས་ག�འི་ལམ་ོལ་ལ་བོད་�ར་ད་�ང་ཡར་ས་གཏོང་ཆེད་འར་བོན་གསར་པ་ེད་བཞིན་ཡོད།
བོད་ནས་བས་བཅོལ་�་ཕེབས་པའི་ག�ང་ཞབས་བ�ེས་པ་ཁ་ཤས་ིས་བཅོས་བ�ར་དེ་ལ་དང་ཐོག་�གས་
མོས་གནང་ཁག་པོ་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ིར་བཏང་ས་ན། ང་�འི་ལམ་�གས་ལ་ལེགས་བཅོས་དགོས་པ་
གཟིགས་ཏེ་དགའ་པོའི་ངང་ནས་དེ་�བ་ཐབས་ཐོག་འར་བོན་གནང་སོང་། ངས་ཁོང་�་དགའ་པོའི་ངང་
ག་པར་སེམས་བཅིང་ེད་ི་ཡོད། ང་�འི་བས་བཅོལ་ཐོག་མའི་�ས་བས་ངོས་རང་གི་གནས་མལ་དང་
མ�ན་ེན་དེ་�་དགའ་ིད་གང་འཚམས་ཡོད་པ་ཞིག་�ང་ན་ཡང་ག�ང་ཞབས་མང་ཆེ་བར་དེ་འ་གང་
ཡང་མ་�ང་བ་རེད། ་ན་ིན་པོ་འགའ་ཤས་ཐེ་བའི་ག�ང་ཞབས་�ར་གནས་མལ་མ�ན་ེན་ཧ་ཅང་ོ་པོ་
�ང་འ�ག། དཔེར་ན། ཁ་ཤས་ི་བ་ཁང་ནང་བ�གས་དགོས་�ང་ན་ཡང་། ད་�ང་ཞལ་འ�མ་�ར་�ར་ངང་
ོག་�་གང་ཡང་མ་བངས་པར་བ�གས་པ་རེད། བོད་ལ་ཡོད་�ས་ཁོང་�་འ�་གོས་ོབས་འོར་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ངས་ེ་འིད་ས་པའི་གསར་བཅོས་དེ་ལ་ཁ་ཤས་ིས་�གས་མོས་མ་གནང་བ་དེ་
ཁོང་�་ིང་ཞེན་རིང་�གས་ལ་མོས་པོ་ཡོད་པའི་ེན་ིས་�ང་བ་རེད། དེ་འི་དཀའ་ངལ་ི་གནས་ངས་
དེའི་བས་ཁོང་�་སོ་སོས་ཕན་འདོགས་རེ་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་�ས་དཀའ་�ག་དང་ལེན་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ང་�ས་དགའ་�ར་མཉམ་�་ོང་གིན་རང་དོན་ག�་�བ་་བ་ནས་མེད་པར་བོད་མི་�འི་མི་�འི་
གནས་ངས་་གཏོར་བཏང་ཡོད་པ་དེ་བར་འ�གས་ི་འར་བོན་ཡོད་�་ལ་�གས་གནང་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་�འི་་རེའི་གསོལ་ཕོགས་་གར་ོར་མོ་༧༥ཡང་ན་དིན་ོར་༣ཙམ་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་རང་
�འི་ོབ་ོང་གི་ེས་འེལ་ས་ལ་གཞན་ལ་དེ་ལས་མང་བ་ཐོབ་�བ་ངེས་ཡོད་པ་རེད། གནས་�ལ་གང་
�ང་དེ་�ར་བེན་ནས་བོད་མིའི་ིད་ག�ང་འ�ན་ོང་་�་དེ་ལས་་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་�བ་ཐབས་
མེད། ོད་ོག་�ང་ག་གང་འཚམ་�ང་འ�ག། དེ་ནི་མིའི་རང་བཞིན་རེད།་ཆེའི་ོགས་ནས་ས་ན། བོད་



མི་རེ་རེས་རང་ཤེད་མེད་པར་གཞན་པ་�ར་རོགས་རམ་ག་�ད་�བ་�བ་ི་འར་བོན་ས་ཡོད་པ་རེད།
དང་ཐོག་ངའི་སེམས་འར་ཆེ་ཤོས་གཞན་པ་ནི་ང་�འི་ཆོས་མི་ཉམས་�ན་འ�ན་་�་དེ་རེད།། དེ་མེད་ན་ང་
�འི་རིག་ག�ང་གི་�་འགོ་མ་�་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། འ�ག་ལ་ས་མཚམས་དང་ཉེ་སར་ཡོད་པ་
བག་�ར་དམག་མིས་བ�ན་པའི་ར་ས་ིང་པ་དེར་དགེ་འ�ན་མཁས་པའི་འ�ས་�གས་ི་ཁོངས་་པ་
༣༠༠ཐམ་པར་དང་དེ་གར་ོབ་གཉེར་ི་གནས་ཚད་མཐོན་པ་ཞིག་ལ་རག་�ས་ཡོད་�ལ་་གར་ི་ད�་
འིད་�ར་གནད་བོལ་�ས་པའི་འས་�ར་བོད་ི་ཆོས་བ�ད་ཚང་མའི་ཁོངས་ནས་ོབ་གཉེར་བ་
༡༥༠༠ཐམ་པ་བར་ར་ཏེ་མ�ན་ེན་ཐོབ་ཐབས་ེད་�བ་པ་�ས་སོང་། �ངས་འབོར་དེ་ནི་བོད་ནས་བཙན་
ོལ་པ་ཕེབས་པ་དགེ་འ�ན་༦༠༠༠ོར་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ན་གཞོན་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་དེ་�་རེད། དེ་�འི་�ལ་
ལ་མེན་ོང་ཆེ་བའི་དགེ་ན་མང་པོ་ཞིག་འ�ག། ལས་བསོད་དམན་པ་ཞིག་ལ་བག་�་�ར་ཆ་ེན་ཧ་ཅང་
�ག་པོ་ཡོད་པ་དང་། གནམ་གཤིས་ཚ་ོད་དང་། བཞའ་ཚན་ཆེན་པོ། ནད་རིགས་མང་པ་ཞིག་འ�ག། དཀའ་
ངལ་དེ་�འི་ཐོག་ལ་བཟའ་བཅའ་ཡང་ཐག་རིང་ནས་ེལ་འེན་ེད་དགོས་པ་དང་བཟའ་ཆས་འོར་�ས་
འོ་བག་ིན་པ་�ང་བ་རེད།་བ་ཁ་ཤས་ི་ནང་དགེ་འ�ན་ོབ་གཉེར་བ་བ་ག་འགའ་ཤས་ལ་ོ་ནད་
ཕོག་འ�ག། དེ་ར་ཡིན་�ང་ས་གནས་གཞན་ལ་མ་ོས་བར་�་ཁོང་�ས་ག་ལས་དང་ོབ་གཉེར་ལ་
འར་བོན་ཆེན་པོ་གནང་ེ་བ�གས་པ་རེད། ངོས་རང་ལ་ོ་འོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ས་གནས་དེར་
ངོས་་བོར་ེད་མ་�བ། དེ་བས་ཁོང་�ར་ོ་བེད་ཆེད་ངས་ཡི་གེ་དང་་འ�ན་འཁོར་ཐག་ནང་གཏམ་
བོད་ས་པ་དེ་�་བར་བ་ཡིན། ེད་གས་དེ་ནས་ཁོང་�ར་ཕན་ཆ་གང་འཚམ་�ང་འ�ག། ར་ས་དེའི་
ཡི་�ག་བེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་བསངས་�བ་པ་མ་�ང་�ང་། ོབ་གཉེར་དེ་�་�ས་བོན་ཆེ་བའི་དགེ་
འ�ན་འ�ས་�གས་ི་ིང་བ�ད་་�་ཆགས་པ་རེད། དང་ཐོག་ལོ་ཤས་རིང་ང་�ར་ད�ལ་མེད་པ་དེ་དཀའ་
ངལ་ཆེ་ཤོས་ི་�ས་ཞིག་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ང་�འི་ོབ་ོང་དང་གཞིས་ཆགས་ི་ཐོག་ལ་�ང་མ་སོང་།
་གར་ག�ང་གིས་ཧ་ཅང་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་རོགས་རམ་དང་། ི་ལ་ི་དང་ངས་�གས་པ་འ་མིན་
མང་པོས་ད�ལ་ི་ཞལ་འདེབས་གནང་བའི་ིན་ལས་འཆར་དེ་�ར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་�ང་བ་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་ང་�འི་ག�ང་འ�ན་ོང་གི་ཆེད་�་རོགས་རམ་འཚལ་�་འོས་པོ་ཞིག་མ་མཐོང་། དང་ངས་རང་དབང་
ལས་འ�ལ་ི་ཆེད་�་བས་བཅོལ་རེ་རེས་བ�་ཆ་་རེ་ོར་མོ་གཉིས་རེ་དང་། ཕོགས་ཐོབ་ཡོད་མཁན་སོ་
སོར་་རེ་བ་ཆ་གཉིས་རེ་�ལ་ཡོད་པ་དེ་�་ནས་ཕན་ཐོགས་དེ་ཙམ་མ་�ང་། གང་ར་རིན་ཆེན་ོག་ེན་
གསེར་ད�ལ་ང་�ར་ཡོད་པ་ི་བ་པོ་མེན་རབ་བན་འ�ན་ིས་༡༩༥༠ལོར་འས་ོངས་ཕོ་ང་ལ་
ར་འཇོག་ས་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གིས་�ག་ང་རིང་པོར་གཟིགས་པའི་དབང་གིས་�ང་བ་རེད། དང་ཐོག་
གསེར་ད�ལ་དེ་�་ངས་་གར་ག�ང་ཐད་ཀར་འ�ང་ིས་ས་པ་ཡིན། ནེ་�་རང་གིས་དགོངས་འཆར་དེ་



ག�ངས་པ་རེད། ངའི་བསམ་�ས་ོན་མཁན་�ས་རིན་ཆེན་དེ་�་ཡོངས་�གས་ོམ་རར་འ�ང་དགོས་ནན་
བཤད་པ་དང་།



.

དེ་ལ་བེན་ནས་རིན་བབས་མང་པོ་འཐོབ་ངཻས་ཟེར་བ་ར་མཐའ་མ་དེ་�་ཀལ་ཀ�ར་བ�ང་�ས་ཨ་རིའི་ཌོ་
ལར་ས་ཡ་བད་ཐོབ་འ�ག། ངའི་མཐོང་ང་ལ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ད�ལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། མ་ད�ལ་དེ་
བཟོ་�ང་ཁ་ཤས་ི་མ་ར་བཏང་བ་རེད། གས་མདོང་བཟོ་་གཅིག་དང་ཤོག་�འི་བཟོ་་གཅིག། �ང་
ལས་ེ་ཚན་བཅས་གསར་འ�གས་ས་པ་དེ་�་ཁེ་འབབ་�ན་མ�ད་ཡོང་ངས་ངེས་བན་ཡིན་པར་ཆ་
བཞག་པའི་བཟོ་�ང་གི་འཆར་གཞིའི་གསལ་ར་ལག་ལེན་ས་ན་ཡང་། བས་ཞན་པ་ཞིག་ལ་ང་�འི་རིན་
ཐང་ཆེ་བའི་མ་་དེ་�་ནས་ཁེ་འབབ་ཡོང་ཆེད་བ�གས་པའི་བཟོ་་རེ་རེ་བཞིན་མི་རིང་བར་ོང་�ན་ཕོགས་
ཏེ་ོ་བབ་དགོས་�ང་། འེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞིག་ནས་ང་�ར་རོགས་རམ་ཡིན་ལ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་རང་
གི་ཁེ་ཕན་ག�་�བ་ས་ཏེ་བོད་མིར་ཞབས་འདེགས་ཡག་པོ་མ་�ས་པ་རེད། ང་�འི་མ་་མང་ཆེ་བ་ིབ་པ་
རེད། ི་བ་མཁན་པོའི་�ག་ང་གི་དགོངས་པ་ཕལ་ཆེར་�ད་ཟོས་པ་ིན་པ་རེད། ་བའི་མ་ད�ལ་ི་
བད་ཆ་ལས་�ང་ཙམ་ིར་ལེན་ེད་�བ་པ་�ང་བ་དེ་�་ལའི་་མའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་་ཞེས་པའི་མ་ར་
བཞག་པ་རེད། དེ་༡༩༦༤ལོར་གསར་འ�གས་ས་པ་ཡིན། བཟོ་�ང་ལ་ཕམ་�ན་�ང་ཡོད་པ་དེ་ོ་བའི་ལོ་
�ས་ཤིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ོར་ངོས་རང་ལ་ོ་ཕམ་དེ་ཙམ་མེད། ོན་�ང་གནས་�ལ་ལ་བར་ཞིབ་ེད་
བས་རིན་ཆེན་དངོས་ནོར་དེ་�་བཙན་ོལ་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་མ་ཡིན་པར་བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ལ་བདག་པ་
ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཐོན་སོང་། ང་�ར་དེའི་ཐོག་ཁེ་གཙང་གི་བདག་ཐོབ་མེད་པས་མ་ཚད།ལས་འས་ི་ཆ་
ནས་ང་བདག་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། ིང་རིན་པོ་ཆེས་་ས་ནས་ོས་ཕེབས་པའི་མཚན་མོ་དེར་ཁོང་རང་
གིས་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ་གནང་བའི་�་�ད་དེ་གག་བཞག་གནང་པའི་མཛད་ངས་ི་དཔེ་དེ་ནས་རང་ལ་ན་
གསོ་ཐེབས་�ང་། ཁོང་གིས་ོས་ཕེབས་བས་�་�ད་དེ་བདག་ཉར་ེད་པའི་ཐོབ་ཐ་ངདེ་ོས་བཏང་ས་པ་
ཡིན་འ�ག། དེ་དགོངས་བཞེས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ཆ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། ངོས་རང་གི་ད�ལ་ི་
འབབ་ཡོང་ོར་བཤད་ན། ོན་�ས་�་ལའི་་མའི་མ་ད�ལ་ལ་བདག་གཅེས་ེད་མཁན་ལས་ངས་
གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༥༩ལོ་ནང་གཅིག་རང་ཡོད། དེ་ནི་་ེར་ཡིག་ཚང་ཡིན་པས་ངའི་་རེའི་འ�ོ་སོང་
གི་མ�ན་ེན་ཐེ་བའི་འབབ་ཡོང་དང་འ�ོ་སོང་ཚང་མའི་འགན་འར་དེ་ེད་བཞིན་པ་རེད། ངའི་་རེའི་འ�ོ་
སོང་གཏོང་ཆེད་་གར་ག�ང་གིས་ཉིན་རེར་ོར་མོ་ཉི་�་ཐམ་པ་རེ་གནང་གི་ཡོད། ད་�ང་འར་བ་བཏང་
མེད། དེ་ཌོ་ལར་གཅིག་ལས་མང་ཙམ་དང་།དིན་ོར་གཅིག་ལས་�ང་ཙམ་འ�ག། བསམ་ོགས་ར་ས་
ན།ོར་མོ་དེ་�་ངའི་ཟས་གོས་ི་ཆེད་�་ཡིན་པ་རེད། ་�ས་དང་འ་བར་ངས་ད�ལ་ི་ལག་ལེན་ཐད་ཀར་
འེལ་བ་མེད། དེ་རང་ཕལ་ཆེར་འ�ས་འ�ིགས་ཡིན་ང་། ངོས་རང་�ང་�ས་ད�ལ་�ང་�ང་ལ་སེར་་
ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། ངའི་འ�ོ་སོང་གཏོང་ངས་དེ་རང་འདོད་བས་བ�ན་ིས་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་ལ་དོགས་



པ་ཤར་ི་འ�ག། གང་ར་ངོས་རང་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་་དགའི་གསོལ་རས་དང་དེ་འའི་ཞལ་འདེབས་
ཐོབ་པ་དེ་�་བེད་ོད་ེད་ོགས་ཐོག་ངས་ཐད་ཀར་ལམ་ོན་ེད་ི་ཡོད།�་རམ་ས་ལར་དར་ཁ་དང་པོ་
དེའི་རིང་ངོས་རང་དལ་ོད་ེད་པའི་�ས་�ད་ཐོབ་ེ་དགོང་མོ་མང་ཆེ་བར་བེཊ་མིན་ཊོན་ེས་པ་དང་། �ས་
བས་མང་པོ་་ཆས་ོན་ི་མེད། དེ་ནས་ད�ན་ཁ་�ང་ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་�ས་ང་�་ཚང་མས་
གངས་ེད་ེ་�ར་དགའ་པོ་ས་པ་ཡིན། ངའི་གཅེན་མོ་དང་ཨ་མ་ལགས་གཉིས་ཀས་གངས་ོག་བ�་རེས་
ེད་པར་མཉེས་�ར་ཆེན་པོ་གནང་གི་འ�ག། ོ་གསེང་དགའ་ཤོས་ནི་ཉེ་འ�མ་�ཽལདར་རི་བ�ད་མཐོ་ཚད་
ཕིཊ༡༧༠༠༠ཙམ་ཡོད་པའི་རི་ལ་གོམ་བ�ོད་་�་དེ་རེད། ངོས་རི་ལ་ག་�་དགའ་ང་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད།
ཐེངས་ཤིག་་�ང་ལས་་�་དང་མཉམ་�་རི་ེ་མཐོན་པོ་ཞིག་ལ་འ�གས་པ་ཡིན། རི་ེར་བེབས་�་ང་�་
ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་བས་ངས་�ོས་བཏོན་པ་ར་མར་བད་དེ་ད�གས་ངལ་གསོ་བཞིན་ཧ་ཅང་མ�ས་
པའི་རི་བ�ད་ི་མ་པར་ཡིད་ོན་ཡང་ས་པ་ཡིན། རི་བ�ད་དེ་ལ་གཏན་ོད་ེད་མཁན་ི་�ལ་མི་
གགས་པོ་�ང་�ང་། ཤ་མདོ་ནག་པོ། �་ཟིང་ཟིང་ཞིག་གིས་ང་�ར་་གིན་བད་པ་དེ་ལ་ངས་དོ་ང་�ང་།
ར་ཆ་ཁ་ཤས་ི་རིང་བས་ེས་ལམ་སེང་མར་བད་སོང་།དེ་�ས་ཁོས་པང་ལེབ་་�་ཞིག་གི་ང་ལ་
ལངས་ཏེ་རིའི་�ར་ལ་ཧ་ཅང་མོགས་པོ་འེད་�ད་ིན་སོང་། ཁོས་ཕིཊ་ོང་ག་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་རིའི་
�ར་ལ་ིན་པ་དེར་ཧ་ལས་ཏེ་བས་ེས་ཁོས་�ར་ལ་ིན་པ་ནང་བཞིན་ང་�ས་ས་ན་ཞེས་�ོས་བཏོན་པ་
ཡིན། མི་གཅིག་གིས་ཐག་པ་འེར་ཡོང་བ་དང་། ང་�་མི་བ�་ཆར་ིས་ཐག་པ་དེར་ལག་པ་འ�ས། པང་
ལེབ། ཡང་ན་ོ་གཡམ་གང་�ང་གི་ང་ལ་བད། ང་�་ཁ་་སིམ་པར་་མཁན་ི་མི་དེས་ས་པ་ནང་
བཞིན་རིའི་ེབས་ནས་གངས་བ�ད་བབ་པ་ཡིན།ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། དགའ་ང་ཆེན་པོ་�ང་།
གངས་བ�ད་ོད་�ས་འཕར་བབ་ེད་པ་དང་། གངས་འཐོར་པའི་བ�་འི་ོད་ང་�་བང་ཁ་�ག་པ་
བཅས་�ང་སོང་། ལམ་འ�ོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ང་�་�་གང་ལ་ས་ོན་མ་�ང་། དེའི་ེས་ལ་ངའི་ཉེ་འཁོར་
�ས་གངས་རིའི་འོག་གི་ར་ས་བལ་ཏེ་འ�ོ་�ར་མི་དགའ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་དོ་ང་ས་པ་ཡིན།ངས་
ཡ་ད་ཅན་ི་ོ་གསེང་ལ་འ�ོ་�འི་�ས་�ས་བཤད་�ས་་�ང་པ་�་ཐེ་�མ་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག། ལོ་
དེའི་འགོ་ོད་ི་བས་ལ་ངའི་�ས་�ད་ོང་པའི་ལས་ཀ་གཞན་པ་ནི་དིན་ཇིའི་མི་འི་ོམ་མཁས་པ་ཌེ་
བིཌ་ཧཽཨ་དང་མཉམ་�་ངའི་རང་མ་ི་དང་པོ་དང་། ངོས་ི་ལ་དང་མི་དམངས།ཞེས་པ་འི་ོམ་ས་
པ་དེ་རེད། ༡༩༦༡ལ་ངའི་ག�ང་གིས་བོད་ི་་ིམས་མ་ཟིན་ཏེ་པར་འ�ེམས་ས་པ་རེད། (བས་
བཅོལ་)བོད་མི་ཚང་མར་དགེ་ོན་བསམ་འཆར་བ�་རབ་ས། བསམ་འཆར་འ�ལ་མཁན་མང་ཐག་ཆོད་
�ང་སོང་། དེ་�་མང་བ་�་ལའི་་མའི་མཚན་དབང་གི་གལ་ཆེའི་་དོན་དེའི་ོར་རེད། དམངས་ག�་ཆ་ཚང་
བ་ཡོང་ཆེད་བོད་ི་ལ་ཡོངས་�ོས་�གས་ིས་འོས་ཤོག་�མ་ཆ་གཉིས་ི་མང་མོས་དང་བཅས་�་ལའི་་
མ་མཚན་དབང་ནས་གནས་ད�ང་བཏང་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་པའི་་དོན་གནད་ཆེ་དེ་ངས་་ིམས་ཟིན་ིས་



ནང་བཀོད་འ�ག། �་ལའི་་མ་གནས་ད�ང་བཏང་�བ་�་ཡིན་པའི་བསམ་�ལ་དེ་བོད་མི་མང་ཆེ་བར་ཧ་
ལས་ཡི་�ག་�ང་བ་ཡིན་འ�ག། དམངས་ག�འི་ལམ་ོལ་དེ་ནང་པའི་ཆོས་ི་་དོན་དང་ཧ་ཅང་མ�ན་པ་
ཡིན་པའི་ོར་བོད་མི་�ར་ངས་གནད་བོལ་ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་་བའི་ེང་དོན་དེ་་ིམས་ནང་རང་
འཇགས་བཞག་དགོས་ཞེས་དབང་ཤེད་ན་ཙམ་་དགོས་�ང་། ལོ་དེའི་འགོ་ོད་རི་བ�ད་ི་ལམ་བཟོ་ེད་
མཁན་�ར་་ཞིབ་ཆེད་ིན་ེས་་གར་ོ་ོགས་ི་གཞིས་ཆགས་བཻལ་�ེ་ལ་་བོར་ཆེད་འ�ལ་བ�ད་
ཐེངས་དང་པོ་དེ་ས་ཏེ་ལ་དེར་འོར་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་བོད་པ་དེ་�་ནག་པོ། མ་པོ་ཤ་ག་ཡོད་པ་
མཐོང་ེ་ཁོང་�་�་�ག་ཐབས་ཟད་ཆགས་པ་ངས་ལམ་སེང་ཤེས་�ང་། ར་སའི་�ར་ཁ་ཤས་ཤིང་ནགས་
ི་ཉེ་མཚམས་ལ་བབ་འ�ག། ས་ོང་དེ་ངས་ོན་�ས་གནས་བོར་ེད་བས་གང་མཐོང་བ་དེ་ག་རང་
རེད། ས་ཆ་དེ་ནི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བཟོ་ཞིག་མི་འ�ག། དེས་མ་ཚད་ས་ཐོག་གི་ོད་དང་ཉི་མའི་ཚ་ངར་བོམས་
�ས་�ག་�ས་�བ་ི་ཁག་པོ་རེད། གཞིས་ཆགས་ེད་མཁན་�ས་ངའི་ཆེད་�་དམིགས་�ག་ཁང་པ་རས་
འ�ག་པོ་ི་ཡོད་པའི་ཐོག་བཀབ་པ་ཞིག་བབ་འ�ག། �ག་ཁང་དེ་ཡག་པོ་བབ་འ�ག་ང་ཤིང་ནགས་
གཅོད་བེག་ེད་བས་ཐལ་འ�བས་ལངས་པ་དེ་�་བཀག་�བ་ི་མི་འ�ག། མཚན་�ས་ཐལ་བ་དེ་�་དལ་
པོའི་ངང་ནས་མར་བབས་པ་དང་། �ག་ཁག་གི་་ང་�ང་�ང་གར་ཡོད་ནས་ནང་�་འ�ལ་ཡོང་གི་འ�ག།
དེ་སོང་ཙང་ཞོགས་པ་ལངས་�ས་རང་གི་མགོ་�ས་ཐལ་བས་བ་བད་ི་འ�ག། གནས་�ལ་དེའི་དབང་
གིས་གཞིས་ཆགས་བོད་མའི་སེམས་�གས་ཆགས་བད་འ�ག། ཁོང་�ར་སེམས་�གས་བེད་ཐབས་་
�་ཙམ་མ་གཏོགས་ངས་ེད་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མི་འ�ག། ེད་རང་�ས་སེམས་ི་རེ་བ་ངས་ི་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཅེས་བབ་་བབ་པ་ཡིན། ངོས་རང་ཉིད་ནས་ཡིད་ཆེས་ེད་ཁག་ཡིད་ཆེས་ེད་ཁག་ཙམ་ཡོད་
བཞིན་�་ངས་ཁོང་�ར་ར་ཡང་�ན་�མ་�གས་པ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་སེམས་བདེ་པོ་ཡོང་ཐབས་ས་པ་ཡིན།
ང་རང་�འི་རེ་དོན་འ�བ་པ་ཡོང་ངེས་བན་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་ས་པ་ཡིན། ལམ་འ�ོ་�ང་ེ་ངས་བཤད་
པའི་�ག་རེ་རེ་ཁོང་�ས་ཡིད་ཆེས་ས་པས་མ་ཚད། རིམ་པས་ཁོང་�འི་གནས་ངས་ལ་ཡར་ས་�ང་
འ�ག། ་གར་ི་མངའ་ེ་འགས་ཤས་ིས་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་རོགས་རམ་ལ་བེན་ནས་༡༩༦༠ོར་ི་
འགོ་ོད་�་རི་བ�ད་ི་ལམ་བཟོ་ེད་མཁན་�་ིར་འཐེན་ས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་�་ཁག་༢༠ག་གསར་
འ�གས་�བ་པ་�ང་སོང་། དེ་ལ་བེན་ནས་དང་ཐོག་བས་བཅོལ་བ་འ�མ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ད་
་ར་སར་བད་དེ་ལམ་བཟོ་ེད་མཁན་བ་ག་ཁ་ཤས་ལས་མང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་�ས་སོ་སོའི་
འདོད་པ་ར་ས་པ་ཡིན། ་གར་ནང་ང་�ར་ད་པའི་ས་ཆ་ེད་ཀ་མིན་ཙམ་་ོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་
�ར་ང་བ�ད་ལས་ཚ་ོད་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བེན་གཞིས་ཆགས་འགོ་འ�གས་ེད་�ས་ཕོ་མོ་�ས་�གས་ཆེ་
བ་དེ་�་གཏོང་�འི་བསམ་ཞིབ་ས་པ་ཡིན། གང་ར་ཉི་མའི་ཚ་�གས་དང་། གནམ་གཤིས་ཚ་གས་པའི་
ེན་ིས་མི་མང་པོ་ཤི་བར་བེན། ས་ཆ་འདེམས་ངས་ནོར་པ་མིན་ནམ་མ་པའི་ཐེ་�མ་ཤར་�ང་། གང་



ར་ངའི་ལ་མི་�ས་མཐའ་མ་གནས་�ས་རིམ་གོམས་ིས་མི་�་ེལ་ངས་ཤེས་པ་ཡོང་�འི་ོར་ངོས་
རང་ལ་ངེས་ཤེས་ཡོད། ཁོང་�ས་ངོས་རང་ལ་ོས་འགེལ་ས་པ་ནང་བཞིན་ངས་ང་ཁོང་�ར་ཡིད་ཆེས་
ེད་ི་ཡོད། ར་ས་དེ་�ར་་བོར་ལ་འ�ོ་�ས་ངས་བས་བཅོལ་པ་�ར་སེམས་གསོ་གཏོང་དགོས་
�ང་། རང་ལ་ནས་ཐག་རིང་ལ་འར་ཡོད་པ་དང་། རང་ལ་ི་རི་བ�ད་མཐོང་�་ཕར་བཞག། འགས་
པ་དང་གངས་མཐོང་བའི་གོ་བས་མེད་པ་སེམས་ལ་ཤར་�ས་ཁོང་�་སེམས་བཟོད་མི་བདེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་རེད། ང་�་་�ས་ི་གནས་�ལ་སེམས་ལ་ཉར་�་མེད་པ་དང་། དེའི་ཚབ་ལ་ང་�འི་མ་འོངས་པའི་
གནས་�ལ་རང་རེ་བས་བཅོལ་བར་རག་ལས་ཡོད་པས་ང་�འི་ཤེས་རིག་དང་། མི་�འི་ལམ་ོང་གཅེས་
ོང་ེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་མ�འི་ི་�གས་ོབས་�གས་ཆེན་པོ་བཟོ་�་དེ་ེད་ཐབས་གཅིག་�་དེ་རེད་ཅེས་
བཤད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ོབ་ོང་དང་། གཉེན་ིག་ེད་ོགས་དེ་�་ཡང་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་�ལ་བཤད་
ཡོད། དགེ་ོང་ཞིག་གིས་དེ་འའི་བབ་་བ་�་རན་པོ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་། �ད་མེད་�ར་ག་�ད་ཡོང་
ཡོང་བོད་པའི་མི་དང་གཉེན་ིག་ེད་དགོས། ེད་རང་�འི་�་�ག་ང་བོད་པ་རང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཤད་
པ་ཡིན། བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་གཞིས་ཆགས་མང་ཆེ་བ་༡༩༦༠དང་༦༥བར་ལ་གསར་འ�གས་ས་ཡོད་
པའི་ཐོག། �ས་བས་དེའི་རིང་དེ་�་ཚང་མར་ངས་་བོར་ཡང་སེ་ས་པ་ཡིན། ལས་དོན་�བ་མི་�བ་པ་
ཡོང་ིད་པའི་ོར་ངས་བསམ་ོ་་བ་ནས་བཏང་མེད་ན་ཡང་། བས་ཁ་ཤས་ལ་ང་�འི་དཀའ་ངལ་དེ་�་
བསངས་ཐབས་མེད་པ་་�འི་བསམ་ོགས་ང་�ང་ཡོད། ་གར་མ�་�ཥྚ་མངའ་ེར་བས་བཅོལ་བ་�་
ཁག་དང་པོ་དེས་ད�ིད་ཀའི་བས་ལ་ིན་པ་དང་། མི་འབོར་དེའི་་ཆ་མི་�ངས་བ་ཐམ་པ་བ�ན་ག་
གཅིག་གི་ནང་ཚ་བས་ཤི་བ་རེད། ངས་གཞིས་ཆགས་དེར་ཐོག་མར་་བོར་ལ་འ�ོ་བས་ག་འོས་བོད་
མི་�ས་མིག་�་གཏོང་གིན་གནམ་གཤིས་�ང་ས་ཞིག་ལ་ོ་ཐབས་ཡོང་པའི་�ད་ལ་ས་�ང་། ངས་ེད་
ཐབས་གཞན་མ་ེད་པར་བེན་ེད་རང་�་ས་འདིར་འོར་པའི་ནམ་�ས་དེ་ངན་པ་ཞིག་�ང་འ�ག། ཡིན་ན་
ཡང་དཀའ་�ག་ཆེ་ཤོས་ི་�ས་�ད་དེ་ཏན་ཏན་ཡོལ་ཚར་པ་སོང་ཙང་། ས་གནས་འདིའི་མི་�འི་ེད་ངས་
ནས་དཔེ་ངས་ཏེ་འ�་ཐབས་གོམས་གཤིས་འཇགས་ཐབས་ེད་དགོས་པས་མ་ཚད། དངོས་ཡོད་གནས་
�ལ་ཐོག་ནས་ཁེ་ཕན་གང་�བ་ལེན་དགོས་པ་དང་། ད་�ང་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ས་དེར་བོད་རོགས་ཞེས་�ད་
ལ་ཡང་ས་པ་ཡིན། ལོ་�ས་དེའི་རིང་ཁོང་�འི་འ�་ཐབས་ི་འར་བོན་ལ་ལམ་ོངས་མ་�ང་ཡིན་ན།
ེས་མའི་ད�ན་ཁར་ངས་ཁོང་�་�ག་འད་ལ་ཡོང་�་དང་། ས་ཆ་དེ་ནས་ོ་�་ཡིན་�ལ་བཤད་པ་ཡིན།
�ས་དེ་ནས་བང་ཁོང་�འི་གནས་�ལ་ཡག་�་ིན་པ་དང་། ་བ་བ�་གཉིས་ི་ེས་ལ་ཡང་བར་ས་དེར་
བོར་འ�ལ་ེད་བས་ཁོང་�འི་གནས་�ལ་ཡག་�་འ�ོ་འགོ་�གས་འ�ག། གཞིས་ཆགས་དེའི་འགོ་
འིད་�་�ག་�ས་ངས་ེད་རང་�་ཚང་མ་ཤི་མི་འ�ག་ལབ་པ་དང་ཚང་མས་བགད་དེ་ེད་ིས་ོན་གང་
ག�ངས་པ་ནང་བཞིན་རང་�ང་སོང་། གང་ར་གཞིས་ཆགས་དེའི་ོར་འཕར་ོན་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་ནི།



དེ་གར་ོད་བཞིན་པའི་མི་ེ་ལ་འ�་ཐབས་ཡར་ས་གང་ལེགས་�ང་འ�ག་ང་། ལ་དེའི་ཚ་བའི་དཀའ་
�ག་གིས་ེན་པས་དེར་ཡོད་མི་འབོར་༧༠༠ལས་མང་བ་གཞན་�ས་ང་དེ་ལ་ོ་�ར་མོས་པོ་ཡོང་ཐབས་
ེད་�བ་མ་�ང་། ་གར་ོ་ོགས་བེལ་ཀ�ེ་དང་འ་པར་གཞིས་ཆགས་ེད་ས་འདིར་ཡང་མི་རེར་ས་ཆ་་
ཀར་རེ་ོད་�འི་ཆ་ིས་བོར་ཏེ་ཨ་ཀར་༣༠༠༠ཐམ་པ་གནང་�་ཡིན་ན་ཡང་། བས་བཅོལ་མི་འབོར་�ང་
�ང་རང་འོར་པར་བེན་ས་ོན་ིངས་་ཀར་༢༣༠༠ིར་བཞེས་ཏེ་བས་བཅོལ་བ་མི་རིགས་གཞན་དང་
གནང་འ�ག་ང་། དེ་�ས་ས་གནས་དེར་ན་རིང་མ་བད་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་ི་འཆར་གཞི་གོ་ིག་
ེད་བས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་མ་འོངས་ོན་ཤེས་ེད་�བ་པ་�ང་ན་ཡང་། དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་བས་སོ་
སོར་མཐོང་�ས་ང་�་ཧ་ལས་�ང་། གཞིས་ཆགས་ི་ས་ཞིང་ང་ལ་ཕག་ོད་དང་ང་ཆེན་་�གས་ཡོང་
ེ་ོན་ཐོག་་གཏོར་བཏང་བས་མ་ཚད། ཡང་ཡང་ཞིང་ཀར་ོག་བིས་དང་། ོད་ཁང་ོག་པ།མི་ཁ་ཤས་
བསད་པ་བཅས་�ང་འ�ག། གཞིས་ཆགས་དེར་བ�གས་མཁན་་མ་བ�ེས་སོང་ཞིག་གིས་སེསམ་ཅན་དེ་
�འི་ོག་ཡོང་ཆེད་�གས་ོན་གནང་རོགས་ཞེས་ངོས་རང་ལ་�ད་ལ་གནང་བ་དེ་ན་�ང་། ཁོང་གིས་
ང་ཆེན་ི་ལེགས་ར་�ག་ཧ་ཐི་ཞེས་ག�ངས་�ང་། དེའི་དོན་ནི་ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། ོན་ི་་
�ང་ནང་ང་ཆེན་ནི་ིན་པའི་ཡོན་ཏན་མ�ན་ེད་རེད། ་མ་དེས་གང་ག�ངས་པ་དེ་ངས་ངེས་བན་ཤེས་
ི་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་ང་ཆེན་ི་མིང་ཧ་ཐི་ཞེས་པ་བེད་ོད་གནང་བ་དེ་ལ་ངོས་རང་ཡ་མཚན་ེས་
�ང་། ་མ་དེས་ང་ཆེན་ནི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་འ�ག། ལོ་མང་ེས་ངོས་�ིཛར་ལཻ་
ལ་་བོར་ེད་�ས་ཞིང་ཁ་ཞིག་ལ་ོག་ད་ི་་བོར་ཡོད་པ་དེ་ངོས་བན་པ་དང་། ངས་�ས་ཡོད་
ེད་མཁན་དེ་ལ་་བོར་དེས་ང་ཆེན་བཀག་�བ་ི་རེད་པས་ིས་པར། ཁོང་ཧང་སངས་ཏེ་དེའི་ོག་
�གས་ཆེ་�་བཏང་ན་ང་ཆེན་བཀག་མི་�བ་པའི་�་མཚན་མཐོང་གི་མི་འ�ག་ཟེར་�ང་། ངས་ོག་ད་ི་
་བོར་ཆ་ཚང་ཞིག་མངགས་ཏེ་གོང་�་ོས་པའི་གཞིས་ཆགས་དེ་ལ་བཏང་བ་ཡིན། ང་�འི་དཀའ་ངལ་
ཚང་མ་སེལ་�ར་ལག་ལེན་ི་ཐོག་ནས་ཁག་པོ་རེད། ང་�འི་རིག་ག�ང་གིས་གནས་�ལ་གསར་པ་�ང་
མཚམས་བབས་བ�ན་ི་བཅོས་བ�ར་ེད་ཁག་པོ་བཟོ་ི་ཡོད་པ་རེད། བཻལ་ཀ�ེ་གཞིས་ཆགས་ལ་ཐོག་
མར་འ�ོ་བས་ཞིང་ཁའི་ས་ཆ་�་ིག་ེད་པའི་དོན་�་་ཤིང་མེར་བེག་བཏང་�ས་འ�་ིན་�ང་�ང་
�ངས་མེད་རང་�གས་ིས་གསོད་ི་ཡོད་པ་དེའི་ོར་གཞིས་ཆགས་ེད་མཁན་�ར་སེམས་མི་བདེ་བ་ཆེན་
པོ་བཟོ་ི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ན་ི་འ�ག། ནང་པ་�ར་དེ་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་ང་བེད་པའི་་བ་ཞིག་ཡིན།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་འ�ོ་བ་མི་གཅིག་�་མིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ི་�ས་ོག་དེ་�་་ཆེ་ཡིན་པའི་ཡིད་
ཆེས་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་བས་བཅོལ་བ་མང་པོས་ངའི་ར་ཡོང་ེ་ཤིང་ནགས་
མེར་བེག་གཏོང་�་དེ་མཚམས་འཇོག་ེད་དགོས་ི་འ�ག་ཟེར་�ང་།ི་ལ་ི་རོགས་རམ་�གས་པ་
�འི་རོགས་རམ་ི་ཐོག་ནས་བ�གས་པའི་འཆར་གཞི་ཁ་ཤས་ང་�་མཚན་དེ་འའི་དབང་གིས་མཐར་



ེལ་�བ་པ་�ང་མ་སོང་། དཔེར་ན། ་གསོ་དང་ཕག་གསོའི་འཆར་གཞི་དེ་�ར་ཡང་ལམ་ོངས་མ་�ང་པ་
རེད། འ�་ེན་�ང་�་འ�ོ་�འི་གནས་�ལ་འོག་ལའང་བོད་མིས་ོ་ཆས་ི་ཆེད་�་སེམས་ཅན་ཐོན་བེད་ི་
ལས་ཀར་དགའ་པོ་དང་ལག་ལེན་ེད་མ་རེད། དེ་ལ་བེན་ནས་བོད་པས་ཤ་ཟ་�ར་དགའ་པོ་ེད་ི་འ�ག་
ང་ཤའི་ཆེད་�་སེམས་ཅན་གསོད་�ར་ཞེད་ང་ེད་པ་དེ་ནང་འགལ་རེད་ཅེས་ི་མི་ཁ་ཤས་ིས་བོད་མིར་
འས་ཀ་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་ི་ལ་ི་རོགས་རམ་�གས་པ་ཁ་ཤས་ིས་འ�ོ་སོང་བཏང་ེ་
བ�གས་པའི་གཞིས་ཆགས་ི་འཆར་གཞི་མང་ཆེ་བ་ལག་ལེན་ེད་ོགས་མཐར་ིན་པ་�ང་ཞིང་།ང་�འི་
�ོགས་པོ་ཡང་དགའ་པོ་�ང་། བཟོ་འ�ལ་ི་ཡར་ཐོན་ཆེ་བའི་�ང་པའི་མི་�ས་དང་ང་གི་ོ་ནས་ང་�ར་
རོགས་རམ་གནང་བ་ོང་ཐོག་ལ་�ང་ཡོད་པ་དེ་ངའི་ངའི་་བའི་ཡིད་ཆེས་ེད་པའི་ན་ཕན་ི་འགན་
འར་དེ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཐོན་པ་རེད། དེ་ནི་མི་ཚང་མའི་བདེ་ིད་ཡར་ས་ི་ེ་མིག་ཡིན་པ་ངོས་རང་གི་
བསམ་�ལ་ཡིན། ན་ཕན་ི་བསམ་�ལ་དེ་མེད་ན་འ་མཉམ་མེད་པའི་ཡར་ས་གཅིག་�་ཡོང་�བ་ི་
རེད། ང་�་ས་ིང་ལ་ཐ་དད་མིན་པར་�ན་མཆེད་ཕོ་མོ་ཤ་ག་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཆེ་�་ིན་པ་ཡིན་ན་ཐར་
ཐོར་ཙམ་མིན་པར་ཚང་མའི་བདེ་ཐབས་ལ་ཡར་ས་ཕལ་ཆེར་གཏོང་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད། ི་ལ་ནས་ཡོང་
ེ་བས་བཅོལ་བར་རོགས་ཕན་ཆེད་མི་�་ེལ་མཁན་ཁ་ཤས་ནི་ིངས་ལས་ད་�་འཕགས་པ་རེད། དེ་
�ལ་ཞིག་ནི་མཽརིས་ེཌ་མེན་ཟེར་བ་པོ་ལཻ་ནས་ཇེ�་མི་རིགས་དེ་རེད། ༡༩༥༦ལ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་རོགས་པ་
རི་མོ་མཁས་པ་་�་དེ་�ི་གཉིས་ཐོག་མར་ངོ་འད་�ང་། ཁོང་གཉིས་ི་ཉཻ་བའི་ིང་ཆེན་འདིའི་ནང་ལ་
ེར་ི་གཞིས་ཆགས་ས་ཏེ་་གར་བའི་མི་�འི་ལམ་ོལ་ནང་བཞིན་ོད་ི་ཡོད་འ�ག། ང་�་་གར་ལ་
བས་བཅོལ་�་�ག་འད་ས་ཏེ་རོགས་རམ་ས་ཆོག་ཟེར་མཁན་ཐོག་མའི་�ལ་རེད། དེ་�ས་ེཌ་མེན་ནི་
ས་འཁོགས་གགས་ཁམས་ོ་པོ་ཡོད་པས་མ་ཚད། ག་པར་ོད་�ར་�ར། མིག་གསལ་པོ་མེད་པ་དེ་
མིག་ཤེལ་མ�ག་པོས་བཀབ་འ�ག་ན་ཡང་། མིག་རིལ་གཉིས་ོན་པོ་ོ་�གས་ཡོད་པའི་ཐོག་རིག་པ་ཧ་ཅང་
ོན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཙང་། བས་རེ་་བ་ནས་ལག་ལེན་བར་ཐབས་མེད་པའི་འཆར་གཞི་་
�གས་དང་བཅས་ཁ་ོད་ེད་�ས་ང་བ�ན་པོ་ཡོང་ཡོད།ིའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། �་�འི་ིམ་ཚང་ཁག་
འ�གས་ོགས་ོར་ཁོང་གིས་ོབ་ོན་དེ་དག་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པཽ་ཡོད་པ་ཞིག་�ང་།་�་དེ་�ི་ནི་ེཌ་མེན་
ལས་ཆོས་སེམས་ཆེ་བ་དང་གང་འཚམ་ི་ས་འཁོགས་ཡིན་པ་དང་བཅས་གཉིས་ཀའི་�་ག་རིང་ངའི་
ལ་མི་�ར་རོགས་རམ་ས་པ་རེད། གནད་ཆེ་བའི་མི་གཞན་པ་ནི་ིས་་�མ་དམར་པོའི་�གས་པའི་
ལས་ེད་་ཞབས་�་ཐི་རེད། བོད་པ་�ས་ཁོང་ལ་�་ལགས་ཟེར། ཁོང་ནི་བོན་འ�ས་དང་�ས་པ་ཆེ་བའི་
འགོ་འིད་དངོས་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་འོག་གི་ལས་ེད་པ་�ར་ལ་འདེད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད། དལ་ོད་་�ར་མོས་གོམས་ཆེ་བའི་བོད་པ་�ས་ཁོང་གི་འོག་ལ་ལས་ཀ་ེད་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་
ཁོང་གི་གནས་ངས་ལ་ོག་ལབ་གང་འཚམ་ེད་ི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ང་། དངོས་གནས་ར་ས་ན་བོད་



པ་ཚང་མས་ཁོང་ལ་དགའ་པོ་ེད་ཞེ་གས་ས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་དང་ཁོང་ནང་བཞིན་རང་དོན་ད་བསད་
དང་�ག་�ས་ཆེན་པོས་ངའི་ལ་མིར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཞན་པ་ཚང་མ་དགའ་པོའི་ངང་ནས་ན་
བཞིན་ཡོད། ༡༩༦༠འགོ་ོད་དང་ང་�་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་�ར་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནས་�ས་ནི་
༡༩༦༢ལོར་་དཀར་ནག་གི་བར་དམག་འ�གས་�ང་བ་དེ་རེད། དམག་འགོ་�གས་�ས་ང་ནི་ཧ་ཅང་གི་
སེམས་ོ་པོ་�ང་བས་མ་ཚད། ོ་ང་དང་ཞེད་ང་འེས་པ་ཞིག་�ང་། དེ་�ས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དེ་
ཐོག་པའི་འགོ་འ�གས་ི་བས་རེད། ལམ་བཟོའི་ར་ས་འགའ་ཤས་་�བ་ང་ལ་གས་དང་། ནེ་�་ང་
ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ལ་བཅས་དམག་འ�གས་ེད་ས་ཁག་དང་ཉེ་སར་ཡོད་བས་ས་དེ་�་ོ་བབ་
དགོས་�ང་ེ་ངའི་ལ་མི་འགའ་ཤས་བས་བཅོལ་བ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་སོང་། ང་�ར་མགོན་བས་
གནང་མཁན་་གར་ལ་བོད་ལ་བཙན་བང་ེད་མཁན་་དམར་ི་དམག་མིས་ཁ་ེངས་པོ་བཟོས་པ་
གསལ་པོ་མཐོང་�ས་ང་�འི་ཉམས་ོང་ཚང་མ་ཧ་ཅང་སེམས་�ག་ཆེ་�་ིན་པ་རེད།དམག་འ�གས་དེ་�ང་
�ང་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ཚར་�ས་ོགས་གཉིས་ི་ཁོངས་ལ་མང་པོར་ོག་ོན་�ང་འ�ག། ཕན་�ན་�་
ལའང་དངོས་གསལ་ི་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མ་�ང་པ་རེད།་གར་ནི་སོ་སོས་བཟོས་པའི་རང་ང་གི་ཞིང་
ཁམས་ལ་བད་པ་རེད་ཅེས་ནེ་�ས་ག�ངས་དགོས་�ང་བ་རེད།ནེ་�ས་་�་ིལ་པོར་་ཤི་འི་ལ་
ཁམས་ཚང་མ་ཕན་�ན་ཞི་མ�ན་ལ་གནས་པའི་རང་དབང་ཨ་ཤི་་གཅིག་བཟོ་�འི་དགོངས་བཞེས་གནང་
གིན་བ�གས་པ་རེད།་དཀར་ནག་གི་མ�ན་འེལ་ཡིག་ཆ་བཞག་པའི་ནང་ཕན་�ན་གཉིས་ཀས་ཞི་མ�ན་
མཉམ་གནས་ེད་ཆེད་བབ་པ་འི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ཁོག་མ་ོང་པ་ནང་བཞིན་རེད། དམག་འ�གས་དེ་ནི་
མ�ན་འེལ་ཡིག་ཆར་མིང་ོགས་བཀོད་དེ་ལོ་བ�་མ་ཚང་གོང་ལ་(ལོ་བད་ཚང་བ་དང་�ང་བ་རེད། �་
ིག་པའི་མཆན།)�ང་པ་རེད། མི་ཆོས་ན་པའི་ནེ་�ས་དེ་ལ་བི་བར་ཡོང་ཐབས་ི་ོ་གང་ས་ནས་
གནང་བཞིན་�་དེ་ར་�ང་བ་རེད།



.

༡༩༦༤ནང་་�་འཕོས་པའི་བར་ངས་ནེ་�་དང་འེལ་བ་�ན་མ�ད་ས་པ་ཡིན། ཁོང་རང་གིས་བས་
བཅོལ་བོད་མིའི་དཀའ་�ག་ི་དང་། ག་པར་བོད་�ག་�འི་ོབ་ོང་ལ་�ས་ག་�་གལ་ཆེ་བི་གནང་གི་
འ�ག། མི་མང་པོས་་དཀར་ནག་བར་ི་དམག་འ�གས་དེས་ནེ་�ས་ིང་ོབས་གཏོར་བ་རེད་ཟེར་ི་
ཡོད་འ�ག། ཁོང་�འི་བཤད་�ལ་དེ་དངོས་བདེན་ཡིན་ིད་ི་རེད། ལོ་དེའི་ི་་་པའི་ནང་ངས་ནེ་�་
མཇལ་བ་དེ་ནི་ཐ་མ་དེ་རེད། ཁོང་གི་གཟིམ་ཤག་�་བེབས་པ་དང་། ཁོང་གི་�གས་ནི་ཡི་�ག་ཧོན་ཐོར་ི་
ངང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་�ར་�ང་། ཉེ་ཆར་�ིབ་ོན་ི་བ�ན་གཞི་བཞེས་ཡོད་པར་བེན་་གགས་གཅོང་
པོ་དང་། ་ཐང་ཆད་པའི་གས་ཐོན་པ་དང་ག་གཉིས་ས་རེ་རེའི་ང་ལ་བཞག་ེ་ཞབས་ེགས་ང་ལ་
བ�གས་འ�ག། དེ་བཞིན་་གགས་ལ་མ་བདེ་བ་མངོན་གསལ་མ་ཚད་�གས་སེམས་�གས་ཆེ་འ�གས་
པའི་གས་ང་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འ�ག། ང་�འི་མཇལ་འད་�ང་�ང་དེ་ཚར་�ས་ངོས་རང་སེམས་�ག་
ཆེན་པོའི་ངང་ིན་ཐོན་པ་ཡིན། དེ་གའི་དགོང་མོ་གནམ་�འི་ཐོག་དེཧ་�་�ན་ལ་ཕེབས་ཁར་གནམ་�་ཐང་ལ་
ངོས་ཕེབས་ེལ་�་བཅར་པ་རེད། གནམ་ཐང་ལ་འོར་བས་ཁོང་གི་ས་མོ་ན་དི་�་�ཾ��ི་ཡང་མཇལ་
�ང་། ཐོག་མར་༡༩༥༤ལ་ཁོང་གི་ཡབ་ནེ་�་དང་ན་ས་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་�ས་ངས་ཁོང་ཐོག་མར་མཇལ་
ེས་ལོ་མང་རིང་ངོ་འེས་ཡག་པོ་ཡོད། (ཐོག་མར་དེར་ཁོང་རང་ནེ་�འི་་་མིན་ནམ་བསམ་�ང་།)ངས་
ེད་རང་གི་ཡབ་་ཁམས་ོ་པོ་དེ་འ་ཡོད་པར་ངོས་སེམས་�ག་ཡོང་གི་འ�ག། ཁོང་མཇལ་པའི་མཐའ་
མ་ཡིན་པའི་ཞེད་ང་ཡང་ཡོད་�ས་པ་ཡིན། ངས་�ས་པ་དེ་བདེན་པ་རང་�ང་སོང་། དེ་ནས་བ�ན་ག་
གཅིག་གི་ནང་ནེ་�་་�་འཕོས་འ�ག། བས་ཞན་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་གི་་ག�ང་�གས་འ�ལ་�་སར་ངོས་
བཅར་�བ་མ་�ང་། འོན་ང་�ཧ�ད་ལ་ཁོང་གི་�ར་ཐལ་�་ང་ག�མ་འ�ས་ི་ད�ས་�་གཏོར་
བས་ངོས་བཅར་བ་ཡིན། དེ་ནི་ངོས་རང་ལ་གོ་བས་ད་པར་ཅན་ཞིག་�ང་སོང་། དེ་ལ་བེན་ནས་རང་
ཉིད་ནེ་�འི་ིམ་ཚང་དང་ཉེ་པོ་ཡིན་པའི་འ�་ཤེས་ང་ཤར་�ང་། བས་དེར་ནང་མའི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་
ན་ནི་དི་�་ཡང་མཇལ་�ང་། ཆོ་ག་དེ་�བ་ེས་ན་ན་�་�ཾ��ི་ང་ཡོད་སར་ཕེབས་ཏེ་ངའི་མིག་ལ་ཐད་ཀར་
གཟིགས་ིན་ེད་རང་གིས་མེན་འ�ག་ག�ངས་�ང་།



.

ལེ�་བ�་པ། ང་ཀི་་ཆས་ོན་པ།

ངའི་གཅེན་མོ་�་རིང་ོལ་མ་ལགས་ང་༡༩༦༤ལོར་་�་འཕོས་པ་རེད། ཁོང་གི་ལས་འགན་དེ་ག�ང་མོ་
ེ་བ�ན་པས་གཅེན་པོ་འ་བར་ིང་ོབས་དང་ོ་ཐག་ཆོད་པོའི་ངང་ནས་�་རམ་ས་ལའི་�་གསོ་ཁང་གི་
འ�ན་ོང་གནང་སོང་། དེང་སང་དེར་བོད་�ག་ིམ་ེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་�ག་ིམ་ེའི་ཡན་ལག་
མང་པོ་་གར་ནང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པར་བེན་བོད་�ག་��་ོང་ལས་ག་པར་ོད་
གནས་དང་ོབ་ོང་ོད་བཞིན་པ་དང་། དེ་�འི་ཁོངས་ནས་�་རམ་ས་ལ་རང་ལ་ཆིག་ོང་་བ་ཙམ་ཡོད།
འགོ་ོད་ི་འ�ོ་སོང་་གར་ག�ང་གིས་གནང་བ་དང་། དེང་སང་འ�ོ་�ོན་མང་བ་ས་་ས་ར་ནེ་
ཤོ་ནལ་ནས་གནང་�ས་རེད། ད་ཕན་ལོ་�མ་�འི་རིང་ང་�ས་ོབ་ོང་ོད་ཆེད་འར་བོན་ས་པའི་�བ་
འས་མཐོང་�ས་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འ�ག། ད་འི་བས་འདིར་བས་བཅོལ་བོད་�ག་ཉིས་ོང་
ག་ཙམ་མཐོ་རིམ་ོབ་�གས་མཐར་ཐོན་�ང་ཡོད་པ་དེ་�ལ་མང་བ་་གར་ནང་གི་བས་བཅོལ་ོབ་་
ཁག་ནས་ཡིན་པ་དང་། �བ་ིང་ལ་ཁག་ནང་ལའང་མཐར་ཐོན་�ང་བའི་�ངས་འབོར་ཇེ་མང་�་འ�ོ་
བཞིན་པ་རེད། �ས་ན་དེའི་རིང་ངས་ང་�འི་�་�འི་ོབ་ོང་ཐོག་ཉམས་ང་ཆེན་པོ་ས་པ་ཡིན། ང་�འི་
�་�་དེ་�་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངོས་ནོར་རེད་ཅེས་ནེ་�ས་ག�ངས་པའི་དོན་དེ་ངས་ིང་ལ་བཅང་ཡོད། འགོ་
ོད་�་ཁང་པ་ཉམ་གོག་དེ་�འི་ནང་བོད་�ག་འ་འེས་་�གས་ལ་་གར་བའི་དགེ་ན་�ས་བབ་པ་
རེད། དེང་སང་ོབ་ོང་གི་གནས་ཚད་ཚང་བའི་བོད་པའི་ལས་ེད་ཡག་པོ་ཤ་ག་ཡོད། ད་�ང་་གར་བའི་
དགེ་ན་ཡང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡོད་�ས་རེད།དགེ་ན་ཕོ་མོ་དེ་�་དང་། ོན་ི་ོབ་ོང་ོད་མཁན་ཚང་མར་
ངས་ིང་ཐག་པ་ནས་�གས་ེ་ཆེ་�་འདོད་ཡོད། ངའི་ལ་མ�་�ར་ཕན་པའི་ི་�འི་ཆེད་�་མི་�འི་�ས་
བས་མང་བའི་རིང་�ར་ཐག་གི་ངང་ནས་མ�ན་ེན་ཞན་པ་དང་ས་ཐག་རིང་པོར་མ་འ�མས་པར་ི་�་
གནང་ཡོད་པའི་བཀའ་ིན་ནི་བོད་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད། ལམ་ོངས་མ་�ང་པའི་ོགས་ནས་�ས་ན་བོད་
�ག་མང་པོ་དང་ག་པར་�་མོ་ཇི་ེད་ིས་ོབ་ོང་མ�ག་མ་བལ་པ་རེད། དེ་ནི་�ག་སོ་སོར་ོབ་འདོད་
མེད་པ་དང་། བས་རེ་ཕ་མའི་མིག་ང་�ང་བས་ལན་པ་རེད། ངོས་རང་ལ་གོ་བས་ནམ་�ང་དང་བབས་
འེལ་ཡོད་�ས་ཕ་མ་�ར་སོ་སོའི་འལ་ི་ཁེ་ཕན་དོན་�་�་�འི་ལག་པ་�ང་�ང་དེ་�་བེད་ོད་གཏོང་མི་
�ང་བའི་ོར་བཤད་པ་ཡིན། ང་�ར་ོབ་ོང་ཡོད་ལ་མེད་པའི་�་�་ཐོན་�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། བོད་�ག་
དེ་�ས་མི་�འི་ནང་གོ་བས་་་ཟིང་ཟིང་མཐོང་བ་མ་གཏོགས་ཡོན་ཏན་མེད་པའི་ེན་ིས་གོ་བས་
ལེན་�བ་ི་མ་རེད། དེ་ལ་བེན་ནས་འདོད་པ་མ་�མས་པ་དང་། བམས་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོང་ིད་ི་རེད།
ནེ་�ས་ེས་ལ་ིད་ོན་གནང་མཁན་�ལ་�ར་��ི་རེད། ལས་འགན་དེ་ལོ་ག�མ་ལས་�ང་བ་མ་གནང་ན་



ཡང་།(ལོ་གཉིས་ལས་�ང་པ་ཞེས་ཡིན་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན)ངོས་ཁོང་ཐེངས་མང་པོར་མཇལ་ཏེ་ཁོང་
ལ་མོས་�ས་ཆེན་པོ་ེས་�ང་། ོན་ི་ནེ་�་དང་འ་བར་��ི་ཡང་བོད་མི་བས་བཅོས་བའི་མཛའ་�ོགས་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ནེ་�ས་ལས་ག་པར་ཁོང་ང་�འི་ིད་དོན་ི་མ�ན་�ོགས་ང་ཆགས་སོང་།
༡༩༦༤ོན་ཁར་འཛམ་ིང་མཉམ་འེལ་ལ་�གས་ིས་བོད་དོན་ོར་ར་ཡང་བཀའ་བ�ར་གནང་བ་
དང་།དེའི་ཆེད་�་�ོས་ཆོད་�ག་མཐོའི་ཟིན་ིས་ཐའི་ལཻ་དང་། ཕི་ལི་པིན།�ལ་ཊ། ཨཡར་ལཻ། མ་ལེ་ཤི་
། ནི་ཀ་ར་�་ཨ། ལ་�ལ་ཝ་ཌོར་བཅས་ིས་�ོས་�གས་ལ་ན་ོན་གནང་བ་དེ་བཀའ་ིན་ཆེན་པོ་
�ང་། དེ་བས་��ིས་�ད་ལ་གནང་བ་ར་་གར་ག�ང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་བ་ོར་གནང་འ�ག།
ཁོང་གིས་ིད་ོན་ི་�གས་འགན་བཞེས་པའི་བས་བས་བཅོལ་བོད་མིའི་ིད་ག�ང་ལ་་གར་ག�ང་
གིས་ངོས་ལེན་གནང་�འི་མངོན་གས་ཐོན་འགོ་�གས་སོང་ཡང་། ��ི་་�་རིང་པོ་མ་བ�གས་པ་རེད།
་གར་ིས་ར་ཡང་དམག་བབ་དགོས་�ང་སོང་། དེ་ནི་༡༩༦༥་༩�ས་༡ཉིན་�ཀི�ན་དང་དམག་�ག་
པ་དེ་རེད། �་རམ་ས་ལ་དེ་་གར་དང་�ཀི�ན་ི་ས་མཚམས་ནས་མེ་ལི་བ་མིན་ཙམ་ི་སར་ཡོད་ཙང་།
ཟིང་འ�གས་དེའི་�ས་�གས་ངས་དངོས་གནས་མཐོང་�བ་ི་འ�ག། དམག་འགོ་�གས་ེས་མི་རིང་བར་
ངོས་་གར་་ོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ལ་ཡང་ཡང་འ�ོ་བཞིན་པ་ར་ར་ཡང་འ�ོ་�ས་མཚན་མོ་
ོག་བ�་ར་མ་ཆོག་པར་བེན་མོ་ཊའི་མ�ན་ངོས་ི་ོག་བ�་མེད་པར་ནག་ང་ནང་�་ཋན་ཀོཊ་མེ་
འཁོར་བབས་�གས་ི་བར་�་�་�ད་ག�མ་རིང་འ�ོ་དགོས་�ང་། འཁོར་འ�ལ་གཞན་གཅིག་རང་ཡོད་པ་
ནི་དམག་མིའི་འ�ལ་འཁོར་�་རེད། ལ་མི་ིངས་གབ་བ�ག་ེ་�ང་ོབ་ད�ང་དམག་�་ིར་ཐོན་ེད་
དགོས་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ོ་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་ཡིན་པ་སེམས་ལ་འཁོར་�ང་། དངོས་གནས་ས་ན་དམག་
མི་དེ་�་ཡང་ང་དང་འ་བའི་འ�ོ་བ་མི་རང་རེད།མཐའ་མ་ང་�་�་ཋན་ཀོཊ་མེ་འཁོར་བབས་�གས་དེར་
འོར་�ས་ཐག་ཉེར་ཡོད་པའི་གནམ་�་བབས་ཐང་ལ་མེ་ོགས་མང་པོ་བབ་བཞིན་པ་ངས་གོ་�བ་ི་
འ�ག། ཐེངས་ཤིག་གནམ་�་ཇེཊ་ཁ་ཤས་�ར་་བཅས་འ�ར་ཡོང་�ས་གནམ་�་གཏོར་ེད་མ�ན་ཆ་ོག་
འོད་�གས་ཆེ་དང་བཅས་གནམ་ལ་ིར་་དང་བཅས་བཏང་བ་མཐོང་�ང་། ིར་་དེ་�་དངངས་ག་ོང་
མཁན་སོང་ཙང་ངའི་སེམས་ལ་ཞེད་ང་ེས་�ང་། འོན་ང་ང་གཅིག་�་མིན་པར་བེན་ོ་བདེར་ར།
བབས་�གས་ནས་མེ་འཁོར་དེས་མཚན་མོ་ཧ་ཅང་མོགས་པོར་ཐོན་ིན་པ་དེ་འའི་ནང་ོན་ཆད་ངོས་འ�ོ་
མ་ོང་། ་གར་་ོགས་ལ་འོར་འལ་ངོས་བཻལ་ཀ�ེ་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་ེ་ཚན་དེར་ི་་༩�ས་
༡༠ལ་འོར།དེ་ནི་བས་བཅོལ་བ་༣༢༠༠གནས་ལ་ཆགས་ཏེ་ས་ཕག་གི་ིག་པ་དང་།ཐོག་་ལེབ་ིས་
བཀབ་པའི་གཏན་འཇགས་ི་ཁང་པ། དགོས་ངེས་ི་ོན་པ་གསར་�ས། ཤིང་ནགས་གཅོད་ེག་བཅས་
ས་ཚར་བ་དང་། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ར་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་འགོ་འ�གས་ེད་ི་འ�ག། མི་རེ་རེར་ས་
ཆ་་ཀར་རེ་རེའི་མིང་ཙམ་ད་ཡོད་ན་ཡང་ོན་ཐོག་འདེབས་ལས་ཚང་མ་མཉམ་ེལ་ི་�ོས་མ�ན་ེད་



པ་རེད། ས་ཆའི་ཁོངས་ནས་ིམ་ཚང་རེ་རེར་ཚལ་ཞིང་རེ་ཡོད་པ་ནས་ནམ་�ས་ི་ཤིང་ཏོག་དང་ོ་ཚལ་ཐོན་
འཆར་ཡིན་པ་རེད། ོན་འས་ེ་བ་འས་དང་། ཨ་ཤོམ། ར་གི་བཅས་རེད། ཡར་ས་དེ་འ་�ང་བ་
མཐོང་�ས་ངོས་རང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། ན་ོང་བཟང་པོ་དང་ིང་�ས་ཆེན་པོ་ང་འེལ་ི་�ས་པ་
བས་ཆེན་ཡོད་པའི་ངའི་ཡིད་ཆེས་དཻར་ངེས་ེད་�ང་སོང་།གནས་�ལ་ི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། གནས་ངས་
ལ་ཡར་ས་གང་ལེགས་�ང་འ�ག། �་�ག་ཐབས་ཟད་ལ་ར་པའི་མི་�་འ་དང་�ག་འད་ེད་དགོས་
མ་�ང་། དེ་འེལ་མ་འོངས་པའི་འ�་ཐབས་ལ་ཡར་ས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་�་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་ེད་དགོས་
མ་�ང་བ་དང་། དེ་འ་བཤད་པར་ངོས་རང་གིས་ཡིད་ཆེས་པ་ཁག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།གཞིས་ཆགས་ེད་མཁན་
�འི་ིང་�ས་ལ་བེན་ནས་འདོད་དོན་འ�བ་པ་ཡོང་�འི་གས་འགའ་ཤས་མཐོང་�་འ�ག། འོན་ང་ད་
�ང་ཁོང་�འི་མི་དེ་�་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ཐོག་མ་ང་�ས་་གར་ག�ང་དང་མཉམ་�་གཞིས་ཆགས་ི་
འཆར་གཞི་ིགས་�ས་བས་བཅོལ་བ་�ས་ལོ་འི་ནང་འ�་གོས་རང་གསོ་�བ་པ་ཡོང་�འི་རེ་བ་ས་
ཡོད། དེ་ེས་གཞིས་ཆགས་ེད་མཁན་�ས་ོན་ཐོག་ལ་ཐོན་བེད་འཕར་མ་ཡོང་བ་ས་ཏེ་ག་འོས་
བ�ང་པའི་ཐོག་ནས་་གར་ི་དཔལ་འོར་ལ་ཕན་པ་ེད་�བ་པའི་ཆ་ིས་བོར་པ་རེད། གང་ར་ང་�འི་
སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ེད་མཁན་ཚང་མར་གནད་ཆེའི་ོར་བར་་བ་ནས་མེད་པ་དེ་ང་�འི་རེ་འདོད་ཆེ་བའི་
བསམ་�ལ་ནང་འཁོར་�བ་པ་�ང་མི་འ�ག། གཞིས་ཆགས་དེའི་མི་�ང་�ང་ཞིག་ལ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་
ེད་པའི་ཉམས་ོང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ོན་�ས་ི་�ང་པ་དང་། ་པ།དམག་མི། འོག་པ། �ོང་གསེབ་
པ་ཉམ་�ང་གང་མི་ཤེས་པ་དེ་�་ཚང་མ་དེ་འེད་མེད་པར་ལས་ོ་གསར་པ་དེའི་ཁོངས་བ�ག་པ་ཤ་ག་
རེད། དེས་མ་ཚད་ཚ་ོད་ཆེ་བའི་་གར་ནང་ལ་སོ་ནམ་ེད་ངས། ཞིང་ལས་ོར་ན་�འི་ཤེས་མཁན་�་
ཡང་ེད་ཐབས་གསར་པ་གཞི་ནས་ང་དགོས། དཔེར་ན། ོ་�གས་ི་ཚབ་�་འ�ལ་འཁོར་བེད་ོད་དང་
བདག་གཉེར་ེད་ངས་སོགས་རེད།�་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ལོ་འི་ེས་ལ་ཡང་གཞིས་ཆགས་དེའི་
གནས་�ལ་ནི་ཧ་ཅང་ེས་�ས་རང་ལ་བད་འ�ག། དེ་ཡིན་�ང་༡༩༦༠རེ་�ངས་ི་དིལ་དེ་གནས་�ལ་
ཁ་ཤས་ི་ཆ་ནས་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ི་ལས་རིམ་མཐོ་ཚད་ཅིག་ལ་སོན་འ�ག། ཤིང་གཅོད་ས་ཏེ་ཞིང་
ས་གསར་ོས་ཕལ་ཆེར་ཚར་�བ་པ་དང་། བས་བཅོས་ལ་མང་ཆེ་བར་འོད་བེན་དང་ན་བཅོས་ི་གཞི་
འི་ཆ་ེན་ཐོབ་པ་བཅས་ལ་འ�ས་་�མ་དམར་པོ་དང་། རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཞན་དག་གི་ིན་
ལས་�ང་ཞིང་། སོ་ནམ་ི་འཁོར་ཆས་ཐོག་མར་འོར་པ་དེ་�་ཁ་གསར་ཡིན། ད་ཆ་དེ་�་ིང་པ་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་གསར་པ་ལེན་དགོས་པའི་བས་ལ་བེབ་འ�ག། ༡༩༦༥ནང་གོང་ོས་ི་�ས་དེར་བཻལ་ཀ�ེ་ཉི་མ་
བ�ན་ནས་བ�་བར་བད་ེས་མཻ�ར་དང། མ�ས་སོ་སོར་འཁོར་ལམ་ཐོག་ིན། དེ་ནས་་གར་ནང་ཡིག་
ཤེས་མང་ཤོས་ཡིན་པའི་མངའ་ེ་ཀེ་ར་ལའི་ལ་ས་ི་�ན་མ་ལ་འོར་བས་ངོས་རང་མངའ་ེའི་ིད་
ོང་གིས་་མ�ོན་�་ཕོ་ང་ལ་བད་�ར་མ�ོན་འབོད་གནང་�ང་། ངའི་་བོར་ོགས་རིང་ལ་དེར་



བ�ན་ག་ཁ་ཤས་བད་�ར་ཁེལ། ང་བ�ད་ལ་དམག་འ�གས་ཉེན་འཚབ་ཆེ་�་ིན་ཏེ་�་རམ་ས་ལར་
འབར་མདེལ་གཉིས་གག་འ�ག། ངོས་�ག་ོད་ི་�ས་�ད་�ད་ཟོས་བཏང་བ་མེད།ིད་ོང་བ�གས་
ལ་�ཛ་བྷ་ཝན་ནང་ངའི་ོད་ས་ནས་ཐབ་ཚང་ཤར་ག་མཐོང་གི་འ�ག། ཉི་མ་གཅིག་ཐབ་ཚང་ནས་་དེ་
ཞིག་ེ་བཅད་ནས་བསད་པ་མཐོང་ེས་ང་�ར་་ཤའི་གསོལ་�གས་�ལ་བ་དེ་གར་སེམས་ཅན་དེས་�ག་
བལ་དེ་ག་ཙམ་ང་སཽང་བསམས་ཏེ་འོད་པ་ཆེན་པོ་ེས་�ང་། ད་ིན་ཆད་ངོས་དཀར་ཟས་བཟའ་འི་
ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། ངས་ོན་�་བཤད་པ་ར་བོད་པ་�ར་ལམ་�གས་ི་ཐོག་ནས་དཀར་ཟས་བཟའ་
མཁན་མ་རེད་བོད་ལ་ོ་ཚལ་དཀོན་པ་དང་། ཤ་ནི་�ན་ཟས་ག�་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འ་ཡིན་�ང་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ག�ང་རབ་ཁ་ཤས་ི་ནང་་པ་དང་། བ�ན་མ་�ར་དཀར་ཟས་བཟའ་དགོས་ག�ངས་
འ�ག། རང་གི་དམ་བཅའ་དེ་ལ་བག་ད�ད་ེད་པའི་ཆཻད་�་གསོལ་�གས་དེ་ང་ོད་སར་གཏོང་དགོས་
བཤད་པ་ར། བཏང་འོར་�ང་པ་དང་། ངས་དེ་ལ་་ཞིབ་ནན་ཏན་ེད་�ས་་ཤ་དེ་དིན་ཇིའི་�གས་
ོལ་ར་བཟོས།བ�ང་དང་མཉམ་�་བོས་པའི་ཞག་�ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ི་མ་ཡང་ཞིམ་པོ་འ�ག། ཡིན་ན་
ཡང་དེ་མ་བཟས་པར་བཞག་�ས་དཀའ་ལས་གང་ཡང་མ་�ང་། �ས་དེ་ནས་བང་དཀར་ཟས་བེན་�ར་
འར་བོན་གང་གཟབ་ས་པས་མ་ཚད། ཉ་ཤ་དང་ོ་ང་ཡང་བཟའ་�་ངས་པ་ཡིན། འ�ོ་ངས་གསར་
པ་དེ་ངོས་རང་ལ་འཚམ་པོ་�ང་། དེའི་ཐོག་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ེས་པས་མ་ཚད་ངོས་ང་ང་ེད་ོགས་དོན་
མཐའ་ནས་ས་པར་�བ་འས་ཐོན་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་རང་�ད་ལ་ཤར་�ང་། ༡༩༥༤པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་�ས་
དཀར་ཟས་ོ་ཆས་ོར་གསོལ་ོན་ཆེན་མོ་ཞིག་གི་བས་ིད་ོན་�་ཨན་ལའི་དང་ད�་འིད་གཞན་པ་
ཞིག་མཉམ་�་བཀའ་མོལ་�ས་པ་ཡིན། ད�་འིད་གཞན་པ་དེས་དཀར་ཟས་ཟ་མཁན་ཡིན་ཟེར་བཞིན་�་ོ་
ང་ཟ་ི་འ�ག། ངོས་དེའི་ོར་ི་བ་དང་ོད་པ་ས་ཏེ་་དེ་ོ་ང་ནས་�ང་པ་སོང་ཙང་། ོ་ང་དཀར་ཟས་ནང་
འ�ོ་�བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད་བཤད་ེས་ང་�འི་བསམ་ོགས་མ་མ�ན་པ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་�་ཨན་
ལའིས་མ�ན་ལམ་ི་བཀའ་མོལ་ག�ངས་བས་མཚམས་བཞག་པ་རེད། �ཀི�ན་དང་མཉམ་�་བབ་
པའི་དམག་དེ་༡༩༦༦་༡�ས་༡༠ཉིན་མཚམས་འཇོག་ས་པའི་དགའ་ོའི་�ས་དེར་ཏཤ་ཀནཏ་�ོང་ེར་
དེར་་གར་ི་ིད་ོན་��ི་་�་འཕོས་པའི་གནས་�ལ་ངན་པ་དེ་ཐོན་སོང་། �ཀི�ན་ི་ིད་འ�ན་ཨ་
ཡབ་ཁན་དང་མཉམ་�་ལ་གཉིས་བར་འ�ིག་འཇགས་ཡོང་ཆེད་��ི་�ོང་ེར་དེར་ཕེབས་པ་རེད།ཞི་མ�ན་
ཆིངས་ཡིག་ལ་མཚན་གས་བཀོད་དེ་�་�ད་ཁ་ཤས་ེས་་གཤེགས་འ�ག། ��ི་་གགས་�ང་�ང་
དང་ོབས་�ང་�ང་། �ས་�གས་མེད་པའི་མཐོང་ང་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག་ན་ཡང་། ཁོང་གི་�གས་སེམས་
ནི་�ས་པ་ཆེ་བ་དང་ིང་ོབས་བན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མཐོང་�ལ་�གས་ཆེ་ཞིག་ངའི་སེམས་ལ་ཤར་
�ང་། ིའི་མ་པ་ོ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་ནི་འ�ན་་ལ་བའི་ད�་འིད་ཅིག་རེད། འགན་དབང་ཆེན་པོ་
ཡོད་པའི་མི་མང་པོ་དང་མི་འ་བར་ཁོང་ོ་ཁོག་ཆེ་བ་དང་ཐག་གཅོད་�ར་བ་ཞིག་ཡིན་བས་�ང་ེན་ི་



�ས་བས་ི་དབང་�་མ་བཏང་བར་ཁོང་རང་གིས་དེ་�འི་འིད་ོན་གནང་�བ་ི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་་
གཤེགས་པའི་ེས་མོགས་པོ་ཞིག་ལ་ཁོང་གི་་�ང་�གས་འ�ལ་�་སར་གདན་�་�ང་བ་ར་ངོས་ི་
�ན་མ་ནས་ིར་ལོག་བས་བཅར་པ་ཡིན། ངོས་རང་ནང་པ་ཡིན་པས་ཉིན་ར་འཆི་མ་པ་ོམ་ི་ཡོད་
ང་། ་�ང་�གས་འ�ལ་དེ་ནི་སེམས་�ག་ཆེ་བའི་�ས་བས་ཤིག་�ང་པ་དང་། ག་པར་ངོས་མིའི་�ང་
པོ་ཐག་ཉེ་ས་ནས་མཐོང་བ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན། �གས་འ�ལ་ི་ཤིང་�མ་བེགས་པའི་ང་ལ་ཁོང་གི་
བེམ་པོའི་་�ང་བཞག་པ་མཇལ་�ས་འ�་བ�གས་བས་ི་ཁོང་གི་ན་ོད་དང་། ཁོང་གི་རང་ག�ངས་
པའི་ེར་ི་གནས་�ལ་�ང་ཤས་དེ་�་ངའི་སེམས་ལ་ན་�ང་།ཁོང་ནི་དཀར་ཟས་བཞེས་པར་མོས་བོན་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་འ�ག། ཁོང་རང་ོབ་�ག་ན་གཞོན་ཡིན་�ས་�ག་རོན་ཞིག་དེད་པ་དང་དེས་
བོར་བ་བབ་ེ་ོས་ིས་ེད་�ས་ཐང་ཆད་ནས་ཤི་བ་གཟིགས་དེ་རང་ཉེས་ོད་དེ་ལ་དངངས་ག་
ལངས་པ་དང་། ད་ནས་བང་སེམས་ཅན་གཞན་གང་ཡང་་བ་ནས་བཟའ་�་མིན་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་
ཡིན་�ལ་ངོས་རང་ལ་ག�ངས་�ང་། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ཁོང་གཤེགས་པ་དེ་བོད་ི་�ོགས་པོ་དངོས་
གནས་དང་�ས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་བགས་པ་དང་། ་གར་ི་ིད་དོན་ད�་འིད་མཆོག་�་ར་པ་ཞིག་
བགས་པ། འཛམ་ིང་གི་ད�་འིད་ེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་བགས་པ།འ�ོ་བ་མི་མས་ལ་ིང་ེའི་
�གས་དང་ན་པའི་ེས་�་ཞིག་བགས་པ་རེད། ��ི་ལ་མཐའ་མི་�ས་འ�ད་�ས་ེས་ངོས་�་རམ་ས་
ལར་ིར་ལོག་ས་པ་ཡིན། མ་ཐོན་གོང་དམག་སར་ས་པའི་དམག་མི་ཡོད་སའི་ན་ཁང་དེ་�ར་ངོས་་
བོར་ེད་�ས་ས་མ་ོན་�ང་བ་མང་ཆེ་བ་དམག་དཔོན་རེད་འ�ག། མང་པོར་ན་ག་ག་པོ་དང་།
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤ་ག་རེད།ཉལ་ི་�ལ་བིགས་པའི་བར་ནས་འ�ོ་བས་ས་མ་དེ་�འི་ནང་
མི་དེ་�་སེམས་�ག་གིས་�་གིན་བད་འ�ག། མིས་འདི་འའི་�ག་བལ་ག་པོ་ོང་བཞིན་པ་དེ་དམག་
འ�གས་བས་ི་འས་�་དངོས་གནས་རེད་བསམ་�ང་། དམག་འ�གས་ནས་བ�བ་�བ་པ་གཞན་ག་རེ་
ཡོད་པ་དེ་�་�་འ�ིགས་ལ་བེན་ནས་ལས་་པོར་ཡོང་�བ་ི་རེད། ན་ཁང་འདིར་ཡོད་པ་ཚང་མར་་
ོང་ཡག་པོ་ཐོབ་བཞིན་པ་དེ་སེམས་གསོ་མི་�ང་བ་ཞིག་རེད། དམག་འ�གས་ེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དེ་
འའི་ཆ་ེན་ཚང་བའི་རོགས་ཕན་ཐོབ་མདོག་ཁ་པོ་མི་འ�ག། བ�ན་ག་གཉིས་ི་ེས་ལ་ན་དི་�་
�ཾ��ས་་གར་ི་ིད་ོན་དམ་བཞེས་གནང་པ་རེད། ངོས་ཁོང་རང་གི་ཡབ་མཇལ་རེས་བཞིན་ཁོང་ཡང་
མཇལ་ོང་། ངའི་སེམས་ལ་ཁོང་དང་ནང་ཉེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་འ�་ཤེས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ང་
�གས་ཉེ་བོ་གནང་གི་ཡོད་པར་དོགས་པ་མེད། མི་ཁ་ཤས་དང་ཁོང་�འི་་ོད་ི་ཐོག་ནས་ཁོང་རང་ལ་་
ངལ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ོར་ནང་མའི་གནས་�ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ག�ངས་�ང་།ངོས་རང་གི་ཐད་ནས་ཁོང་
གི་གནས་�ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཤེས་ི་ཡོད་པ་དེ་སེམས་ལ་བཞག་ེ་ཁོང་གི་མཛད་འར་དང་པོའི་མ�ག་
ཙམ་ལ་ངས་ནང་དོན་�ས་ཏེ་ལ་ི་ད�་འིད་གནང་�ས་མི་དམངས་དས་མ་དང་འེལ་མ�ད་�ན་



བིང་གནང་�་དོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། ང་གཞོན་�ས་ལ་མིའི་འགོ་འིད་་འདོད་ཡོད་
མཁན་�་འ་ཡིན་�ང་མི་དམངས་དས་མ་དང་འེལ་པ་ཉེ་པོ་་དགོས་པ་ཤེས་�ང་། དེ་ར་མ་ས་པ་
ཡིན་ན་རང་ལ་�ོས་ོན་གནང་མཁན་དང་། ག�ང་ཞབས།ཉེ་འཁོར་ཡོད་ཚད་ིས་སོ་སོའི་ེར་ི་དོན་ིང་
བཅང་གི་ོ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་མཐོང་མི་�བ་པ་བཟོས་ཏེ་ལམ་ལོག་ལ་འིད་པ་ཡཽང་གི་རེད། ་
གར་ི་ིད་ོན་་མ་རེ་རེ་དང་འ་བར་ན་དི་�་�ཾ��ིས་བས་བཅོལ་བོད་མི་�ར་�གས་བེའི་རོགས་
རམ་གནང་བ་དེ་�འི་ཆེད་�་ངས་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་བཞིན་ཡོད། མ་�་རི་ལ་བོད་མིའི་ིམ་ཚང་ན་
�གས་ཐོག་མར་བ�གས་�ས་ན་དི་�་�ཾ��ིས་�གས་ཁོངས་ི་མཚན་བཞེས་ཏེ་དེའི་ོབ་ོང་གི་ལས་དོན་
ཐོག་དམིགས་བསལ་ི་རོགས་རམ་གནང་བ་རེད། ཁོང་རང་གི་ཡབ་ིས་ོབ་ོང་གི་ཐོག་གཟིགས་ངས་
ག་འ་གནང་བ་དེ་ཁོང་གིས་ང་གནང་བ་རེད། ལ་ི་ནང་ཛ་ག་གི་ིམས་ོལ་བ�གས་གནང་བའི་
ེས་ཁོང་ིད་དབང་ེར་གཅོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འ�ག། ༡༩༧༧་༣ནང་ལ་ཡོངས་�ོས་�གས་ི་
འདེམ་བོའི་མཐའ་དོན་གསལ་བགས་ེད་བས་ན་དི་�ཾ��ིས་དགའ་ང་གི་ོ་ནས་ིད་དབང་བཞག་
སོང་པ་དེ་ལ་ངོས་ཉམས་ང་ས་པ་ཡིན། དེ་�ས་�ོས་�གས་ི་ི་ནང་གང་སར་འཁོན་ོད་མང་པོ་�ང་
ཡོད་ན་ཡང་�ས་ལ་བབས་འལ་ོག་�་མེད་པར་ཁོང་གིས་ིད་དབང་ཅམ་འཇོག་གནང་བ་དེ་དམངས་
ག�འི་ལམ་ོལ་དངོས་�་ལག་བར་བའི་དཔེ་མ�ན་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ངའི་་ངས་ཡིན།
ིད་འ�ན་ནིཀ་སོན་ིས་ང་དེ་བཞིན་གནང་བ་ངས་ན་ི་ཡོད། ཡང་ད�་འིད་ག�་བོ་འཕོ་འར་
བས་མི་གསོད་ག་ོར་ཡོང་གི་འ�ག། �ོས་�གས་ི་མང་མོས་འ�ོ་ངས་ི་ཐོག་ནས་ེར་གཅོད་
ཁོག་བཅང་ལས་ལ་ཁ་ཐོབ་པ་དེ་མི་ོད་ཡར་ཐོན་ངོ་མའི་གས་མཚན་ཞིག་རེད།�ས་བས་དེའི་རིང་་
ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་ི་ནང་ལ་ལ་ིད་དོན་ོད་ངས་དེ་ཧ་ཅང་མི་འ་བའི་མ་པ་
གསལ་པོ་ོན་ི་འ�ག།



.

༡༩༦༠རེ་�ངས་ི་དིལ་ནས་༡༩༧༦ལོར་མའོ་�་�ང་�་འཕོས་མཚམས་བར་་ནག་རང་བཙན་བང་
ལ་ཁག་ནང་མི་གསོད་ག་ོར་དང་ག་ོལ་གཏོར་དག་རིམ་པར་�ང་བ་དེ་�ར་�ག་ོམ་ས་ཏེ་ལོ་
མང་སོང་ེས་རིག་གནས་གསར་བེ་ཞེས་པའི་གནང་�ལ་དངོས་�ང་གི་མ་པ་རིམ་ཐོན་�ང་སོང་། �ས་
རིམ་དེ་དམིགས་ལ་མེད་པའི་ོ་མཆོང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མའོ་�་�ང་གི་བཟའ་་ང་གིས་ཉེས་ོད་�ད་
མེད་ི་གོང་མ་ཞིག་དང་འ་པོ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་་དམར་ི་འགོ་འིད་�་ནི་གགས་པོ་མི་འ་བ་
མ་གཏོགས་ོག་་འིལ་པོའི་སེམས་གཅིག་ཡོད་པ་་�་ངོས་ལ་ཐོག་མར་བསམ་ོ་�ང་ཡང་། དོན་ལ་
ཁོང་�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ེ་ག�ར་གཏོང་མཁན་ཤ་ག་ཡིན་འ�ག། དེ་ནས་ཟིང་འ�གས་དེའི་གཏོར་
ོན་�ས་�གས་ཆེ་�ང་ཇི་ཙམ་�ང་ཡོད་པའི་ོར་འོལ་�ད་ཙམ་ལས་ག་པ་་ཐབས་མི་འ�ག། བོད་མི་
ིངས་དང་ངོས་རང་ཚང་མས་ངོ་�འི་གཅེས་པའི་ལ་ལ་གཏོར་གསོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་དེ་ངེས་
གསལ་ཡང་། གནས་�ལ་གཏོང་ལེན་ི་འེལ་བ་ཆད་པ་རེད། ང་�འི་གནས་�ལ་ཡོང་ངས་གཅིག་རང་
ཡོད་པ་ནི་བལ་པོའི་�ང་བ་བས་རེ་ས་མཚམས་བལ་ཏེ་འ�ོ་མཁན་དེ་�་རེད། གང་ར་ཁོང་�ས་བཤད་
པའི་གནས་�ལ་དེ་�་དཀོན་པ་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�ས་�ད་ཡོལ་ཚར་བ་ཤ་ག་རེད། དཔེར་ན། ཁོས་
�ས་བཤད་པའི་གནས་�ལ་གཅིག་ནི་གོ་�ས་ལོ་གཅིག་ིན་ཚར་འ�ག། ༡༩༥༩རིང་བོད་ི་ས་གནས་མང་
པོར་བོད་མིས་་དམར་ལ་ངོ་ལོག་�གས་ཆེ་ས་ཡོད་འ�ག། གནས་�ལ་གཞན་པ་ར་ས་ན།༡༩༥༩ངོ་
ལོག་ལས་མང་པའི་བོད་མི་བསད་འ�ག། བོད་མིས་དེ་་བའི་ོལ་འ�གས་མང་པོ་ས་ཡོད་པ་ང་�ས་
ཤེས་�ང་། ང་དང་པེ་ཅིང་གི་འགོ་འིད་�འི་བར་ལ་འེལ་བ་མེད་པ་མ་ཟད། ང་ནི་ང་ཀི་་ཆས་ོན་པ་
ཞིག་རེད་ཅེས་མིང་ངན་བཏགས་པ་རེད། ང་་དམར་ིད་ག�ང་གི་མིས་�ག་ནང་བཞིན་མིག་ིར་ཏེ་་
ལ་ཞིག་ཆགས་ཏེ་་སའི་ནང་དམའ་འབེབས་གཏོང་�ས་ང་ཆོས་ི་འགོ་འིད་མ་ཡིན་ཡིན་ལ་ེད་
མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་འཆར་ཅན་ཟེར་ི་ཡོད་འ�ག། ་དམར་ིས་དངོས་ང་ན་མ།མི་གསོད་མཁན། �ད་
མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་ེད་མཁན་ཡིན་�ལ་བ་བགས་ས་པས་མ་ཚད། ངས་་མ་ན་དི་�་�ཾ��ི་ལ་
ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་འིག་པའི་འདོད་ཆགས་ི་ཞབས་འདེགས་�ས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་�ང་། �ལ་དེ་་�འི་
ངང་ནས་བོད་མི་བས་བཅོལ་མས་ལོ་བཅོ་་མ་ཟིན་ཙམ་ི་རིང་�ན་ནག་གི་�ས་བས་ནང་�ང་པ་རེད།
སོ་སོའི་ལ་ལ་ལོག་�འི་གོ་བས་ནི་དང་པོ་བས་བཅོལ་�་བར་ཡོང་�ས་ལས་འཕར་འངས་ཆེ་ཞིག་
ཆགས་འ�ག། མཚན་མོ་ནི་�ས་ཁམས་བར་གསོའི་�ས་�ད་ཡིན་པ་ར། ད་ཕན་ལོ་མང་གི་རིང་བས་
བཅོལ་བ་�འི་གཞིས་ཆགས་ི་འཆར་གཞི་དེ་�ར་�བ་འས་ཡག་པོ་�ང་ཡོད་པར་བེན་རི་བ�ད་ི་ལམ་
བཟོ་ཁག་ནས་ཕོ་མོའི་�་ཁག་མང་པོ་་གར་ནང་གཞིས་ཆགས་ེད་པར་ོས་ཚར་བ་རེད།གཞན་ཡང་བོད་



མི་ཁ་ཤས་་གར་ནས་ི་ལ་ལ་གཞིས་ཆགས་ེད་པར་ཐོན་སོང་། ངས་རང་མ་འདི་འི་�ས་བོད་མི་
༡༢༠༠ཀེ་�་�་དང་ཨ་རིའི་ས་ལ་་�གས་ལ་�མ་བད་ེད་བཞིན་པ་དང་། �ིཛར་་ནང་བོད་མི་
༢༠༠༠ཐམ་པ། དིན་ལ་ལ་༡༠༠ཐམ་པ། �ང་ཤས་རེ་�་རོཔ་ལ་ཁག་ལ་ོད་�ས་ཡིན་པ་དང་། ་
ཡར་ལཻ་ནང་�འང་གཞོན་པའི་ིམ་ཚང་གཅིག་གཞིས་ཆགས་ས་འ�ག། བོད་ནང་བས་བཅོལ་མི་
�གས་གཉིས་པ་དེ་འོར་�ས་བཙན་ོལ་བོད་ག�ང་གིས་ི་ལ་ཁག་ལ་བོད་ི་དོན་གཅོད་ལས་ངས་ཁ་
ཤས་ོ་ེས་པ་རེད། དེའི་ཁོངས་ནང་དང་པོ་དེ་ཋ�ུ་དང་། གཉིས་པ་�་ཡོ། དེའི་ེས་ལ་�་རིཀ་དང་།
ཊོ་ོ། ལན། ཝ་ཤིང་ཊོན་བཅས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ལས་ངས་སོ་སོས་�ང་པ་དེ་�ར་ོད་མཁན་ི་བོད་མི་
དེ་�འི་བདེ་དོན་་�་དང་། བོད་ལ་ི་ོར་དང་། ང་�འི་རིག་ག�ང་། ལོ་�ས།བོད་མི་གཞིས་ེས་གཉིས་
ི་མི་�་ེལ་ངས་ོར་གནས་�ལ་ེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༦༨ནང་དྷ་རམ་ས་ལར་ལོ་བད་ོད་
གནས་་་མ་ནས་ཁང་�ང་ིན་ཀོཊེཇ་ལ་ོས་པ་ཡིན། ཁང་པ་དངོས་གཞི་དེ་་མའི་དེ་ལས་ཆེ་བ་
མེད་ན་ཡང་། དེའི་མཐའ་ལ་་བོར་དང་ལས་ཤག་བབ་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་�ང་བ་རེད། ་ེར་
ཡིག་ཚང་དང་། ་གར་ི་་�ང་ལས་ཁང་། མཇལ་འད་ཁང་། ངའི་ལས་ངས་བཅས་ཡོད་པ་རེད།
བཙན་ོལ་བོད་ག�ང་་བེད་�ང་་ེ་ལས་ེད་པ་བ་ག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ངས་མང་ཆེ་བ་ས་
ཐག་གང་འཚམས་ི་ལ་ལ་ོས་པ་རེད།ག�ང་ལས་ཁང་བར་བིགས་ེད་པའི་བས་དེར་ངའི་ཨ་མ་
ལགས་ིས་ང་ཀཤ�ིར་ཀོཊེཇ་ཞེས་པའི་ཁང་�ང་ལ་མ་མཉེས་བཞིན་�་ོས་གནང་�ས་ངོས་རང་ལ་་
ང་གི་ོད་ངས་དངོས་གནས་བཞིན་ར་ཡང་བད་། ཆོག་པའི་གོ་བས་ཐོབ་�ང་། ིན་ཁང་�ང་ལ་
ོས་འལ་མ་ལ་་ཚང་གི་བ�གས་ཁང་གོ་ིག་ཡང་བར་�་ེད་�བ་པ་ཆགས་ཏེ་དེ་ཕན་བ�གས་
ལ་་མ་ི་བ་ཐོད་ནས་ངའི་གཟིམ་ཁང་དང་ཐག་མི་རིང་བར་སར་ཡོད་པའི་ཁང་པ་དེར་ོས་པ་
ཡིན། ༡༩༧༠ནང་ག�ག་ལག་ཁང་ཞིག་ང་གསར་བཞེངས་�བ་པར་བེན་བོད་ི་�ས་ཆེན་དང་མཛད་ོ་
ཁག་�གས་�ས་དེ་�འི་ཁོངས་ལ་བོད་�གས་�བ་པ་�ང་། དེང་སང་མ་ལ་་ཚང་གི་ཉེ་འ�མ་ལ་
རིགས་ལམ་ོབ་གཉེར་ཁང་བ�གས་ཡོད་པ་དེ་དགེ་འ�ན་འ�ས་�གས་ི་ོད་�་གས་གསལ་བཏང་
�ལ་མི་ཉམས་གོ་འཕེལ་�་ཡོང་བའི་ཆེད་�་རེད། དགོས་ོ་ཕལ་ཆེར་་ཆས་དམར་�ག་ོན་པའི་་གཞོན་
�ས་ཐལ་བེབ་དང་མགོ་གག་ེད་བཞིན་གད་མོ་དང་བཅས་ཆོས་ི་ོད་པ་ེད་པ་རེད། ༡༩༦༣ནང་བོད་
ི་ནང་པའི་ཆོས་བ�ད་དང་བོན་བཅས་ི་ད�་འིད་མས་�གས་འ�་ཞིག་ལ་གདན་འེན་�ས་ཏེ་ནང་
པའི་རིག་ག�ང་གི་མ་པ་ཚང་མ་འ�ན་ོང་ེལ་ཐབས་དང་། �ན་མོང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ོར་
�ོས་བ�ར་ས་ཏེ་ཉིན་ཤས་ེས་ང་�་ཚང་མས་དོན་ཕན་ི་ཆ་ེན་ཚད་ན་�བ་ོལ་�བ་པ་�ང་ན་ང་�འི་
ཆོས་�གས་�ན་གནས་ཡོང་�་ཡིན་པའི་མཐའ་ོམ་དེ་ལ་ངོས་རང་ོ་ཡིད་�མ་པོ་�ང་། བས་འདིར་ངའི་
གམ་བཅར་་ཚང་བར་�་ོ་འེད་ས་པའི་ེས་དེ་གར་་ོ་ོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་ལ་གདན་ས་དགའ་



ན་དང་། འས་�ངས།སེ་ར་བཅས་བར་འ�གས་ས་པ་ཡིན། ཐོག་མར་བག་�་�ར་འ�་བ�གས་དགེ་
འ�ན་༡༣༠༠ཐམ་པ་ཕེབས་པ་རེད། དེང་སང་ང་�འི་བཙན་ོལ་ི་ལོ་བ�་ག་བཞིའི་འགོ་ལ་བེབས་�ས་
དགེ་འ�ན་ི་�ངས་འབོར་༦༠༠༠ག་ཙམ་འ�ག། ངས་་པའི་�ངས་འབོར་དེ་མང་གས་པ་ཡིན་�ལ་
འ�མས་ཟོལ་མེད་པར་བཤད་ི་ཡོད། དགོས་གལ་ཆེ་བ་ནི་་པའི་�ས་ཀ་དང་བཤད་�བ་འཆད་ཉན་ཡིན་པ་
ལས་�ངས་འབོར་མ་རེད། ༡༩༦༠ོར་ོགས་ཁར་བོད་ི་རིག་ག�ང་གི་ལས་ཐབས་གཞན་པ་དེ་བོད་ི་
དཔེ་མ�ད་ཁང་གསར་འ�གས་ས་པ་དེར་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་ེགས་བམ་བཞི་ི་ོར་གདན་ངས་པས་
མ་ཚད། དིན་བོད་གཉིས་ཀའི་ནང་དཔེ་དེབ་པར་འ�ེམས་ེད་�ས་ཡིན་པས། ༡༩༩༠ནང་དིན་ཡིག་དཔེ་
དེབ་༢༠༠པ་དེ་པར་འ�ེམས་ས་འ�ག། དཔེ་མ�ད་ི་ཁང་པ་དེ་བོད་ི་བཟོ་ཁང་དང་འ་བ་བབ་ཡོད་པ་
དེའི་ནང་ག�ང་རབ་ཁག་གི་ཐོག་བོད་ི་ེན་ིང་དང་ེན་ཆས་མང་པོ་བདག་ཉར་འ�ེམས་ོན་ས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་�་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་�ས་བོད་ནས་གདན་ངས་པ་རེད། ཁོང་�ས་འེར་ཡོང་བའི་ཁོངས་ལ་
སོ་སོར་དགོས་ེད་ཡོད་པ་�ང་�ང་ལས་མ་འེར་བར་མང་ཆེ་བ་་ཐང་དང་། ག་དཔེ། གཞན་མཆོད་ཆས་
ཤ་ག་ཡོད་པ་རེད། དེ་�་ཕལ་ཆེར་ཁོང་�ས་�ན་མོང་མིན་པའི་�གས་ོལ་དང་མ�ན་པར་�་ལའི་་མར་
དད་འ�ལ་�ས་པ་རེད། ངས་དེ་�་རང་རེའི་ིག་འ�གས་ཁག་ལ་ད་པ་ཡིན། ིན་ཁང་�ང་ལ་མ་ོས་
གོང་བ�ན་ག་མང་པོའི་རིང་ངོས་རང་ནད་མནར་ཚབ་ཆེ་�ང་། ༡༩༦༦གི་འགོ་ོད་་གར་དང་�ཀི�་བར་
ི་དམག་ཐག་ཆོད་ེས་ངོས་�་རམ་ས་ལར་ལོག་པ་ཡིན།དེ་ནས་ངོས་རང་གི་དཀར་ཟས་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་
པོ་ས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གོ་བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། བོད་ཟས་ི་ནང་ཤ་མེད་པ་དཀོན་པ་དང་། མ་
ན་�ས་ཤ་མ་བབ་པའི་དཀར་ཟས་ོ་བ་ཡོད་པ་བཟོ་ངས་ང་པར་�ས་�ད་འགོར་ཡང་མཐའ་མ་དཀར་
ཟས་ི་ཞལ་ལག་ོ་བ་ཆེན་པོ་བཟོ་མཁས་པོ་ཆགས་པ་དང་། ཞལ་ལག་དེ་�་རང་ལ་འོད་པོ་�ང་བའི་ེན་
ིས་ངོས་རང་གགས་ཁམས་བདེ་པོ་�ང་། དེ་ནས་�ོགས་པོ་་གར་བ་�ས་ངའི་དཀར་ཟས་དང་མཉམ་�་
�གས་བེད་ི་བ་གནོན་འོ་མ་དང་ཤིང་འས་མ་པོའི་རིགས་དགོས་གལ་ཆེ་�ལ་བབ་པ་ར་ས་
པའི་འས་�ར་་བ་ཉི་�འི་ེས་ལ་མིས་པོ་ག་པོ་ན་�ང་། ཉི་མ་དང་པོར་གས་པོ་མང་པོ་ཤོར་པ་དང་།
དེ་ེས་བ�ན་ག་གཉིས་ག�མ་ི་བར་ལ་ོ་ཆས་ི་དང་ཁར་་བ་ནས་བག་ེན་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་�ང་།
འ�ལ་བོད་ེད་པར་འབད་ོལ་ཆེན་པོ་ེད་དགོས་ི་འ�ག། དེའི་ཐོག་ངའི་པགས་སེར་པོ་ཆགས་པ་དང་
བཅས་ང་ནི་སངས་ས་ི་་ནང་བཞིན་ཆགས་པ་རེད། ེས་ལ་ངའི་ན་ཚ་དེ་མིས་ནད་ངན་པ་ཧེ་པ་ཊི་ཊིས་
�ི་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་འ�ག་ཅིང་དེ་བོད་ན་མང་པོ་བཟས་པའི་ེས་�་སེང་ག་�ང་སོང་། བོད་ན་ི་ོར་
ངས་ེ་ཚན་ེས་མའི་ནང་ལ་བཤད་ི་ཡིན། ངོས་ོ་ཆས་ཟ་འདོད་ེད་བས་ོ་ཆས་ཞག་�ལ་�ང་བ་ཟ་
དགོས་པ་དང་། ཤིང་ཏོག་མ་པོ་དང་འོ་མ་�ང་�་གཏོང་དགོས་པ། ཤ་ཡང་ཟ་དགོས་�ལ་ངའི་ན་པ་�ས་
ག�ངས་�ང་། ན་ཚ་དེས་ངའི་མཆིན་པར་�ན་གནས་ི་གནོད་ོན་བཟོས་ཡོད་པའི་ོར་ན་པ་�ས་ཞེད་



ང་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་པས་མ་ཚད། དེའི་འས་�ར་ངའི་�་ཡང་�ང་�་བཏང་ཡོད་�ལ་ག�ང་གི་འ�ག།
ངས་འེལ་ག�གས་ས་པའི་་གར་ི་ན་པ་ཁ་ཤས་ིས་ང་དགོངས་འཆར་གཅིག་པ་རང་ག�ངས་
�ང་བར་བེན་མ་འདོད་བཞིན་�་ངས་དམར་ཟས་ཟ་འགོ་ཡང་བར་བ�གས་པ་ཡིན།ངའི་ཟ་ངས་ི་དཔེ་
དེའི་ེས་འངས་ེད་མཁན་ི་བོད་པ་ཁ་ཤས་ནད་ེན་གཅིག་པ་རང་�ང་འ�ག།དང་ཐོག་ངའི་ལས་ཤག་
གསར་པའི་ནང་ང་ིད་པོ་ཞེ་གས་�ང་། དེའི་གོང་གི་ོད་ས་་ཨམ་དང་འ་བར་ད་འི་ོད་ཁང་
འདི་ཡང་�མ་ར་�ང་�ང་ཞིག་དང་མཐའ་འཁོར་ལ་ཤིང་་ཡོད་པའི་རི་ེ་དེ་ལ་དིན་ཇིས་བབ་པ་ཡིན་
འ�ག། རི་ཁང་དེ་ནས་བ་ོགས་ི་�ཽལདར་རི་བ�ད་དང་།�་རམ་ས་ལའི་་བ�ད་ི་ལ་ོངས་ི་
ང་ཆ་མ�ས་པོ་དེ་�་མཐོང་གི་འ�ག། གཏམ་བོད་་ལ་མི་མང་༡༠༠༠ཙམ་ཤོངས་པའི་ས་ཆ་ཡོད་པས་
མ་ཚད། དགའ་ང་ཡོང་གཞི་ེ་བ་ནི་མེ་ཏོག་�ར་ར་དེ་རེད། ངོས་ལམ་སེང་དེ་ལ་རང་ཉིད་ལག་བར་ས་
ཏེ་ལས་ཀ་ེད་འགོ་བ�གས་ནས་ཤིང་ཏོག་ོང་པོ་་�གས་དང་། མེ་ཏོག་བཏབ་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དེ་�་
�ང�ང་མ་གཏོགས་ཡག་པོ་ེས་མ་སོང་། དེ་ཡང་ཤིང་འས་ཁ་ཏིག་ཡོད་པ་�ང་འ�ག།



.

དེ་ེས་ས་དེར་་ི�་སོགས་སེམས་ཅན་འ་མིན་མང་པོ་འཁོར་པ་�ར་བ་�ར་དགའ་པོ་�ང་། མེ་ཏོག་
འདེབས་ོང་ལས་ག་པར་རང་དགར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་བ་�ར་ང་དགའ་པོ་ཡོད། དགོས་དོན་
དེའི་ཆེད་�་ངའི་ོབ་ོང་ཁང་གི་ེ�་ང་གི་ི་ལ་ེ�་བབས་ཅོག་ཅིག་བ�གས་ཡོད། ་ཆེ་བ་�་དང་ེ�་
�ང་�ང་ལ་ཞེད་ང་ོང་མཁན་དང་ཟ་མཁན་་རིགས་ནང་འ�ལ་མི་�བ་པའི་ཆེད་�་མཐའ་ལ་གས་་
དང་་བ་བབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། བས་རེ་མི་དགོས་པའི་་དང་ེ�་དེ་�་བཀག་�་ཁག་པོ་ཡོང་གི་འ�ག།
དེ་སོང་ཙང་ངོས་་འདེད་�ང་མདའ་དེ་བབ་ི་ཡོད། དེའི་དགོས་དོན་ནི་་ག་པ་ཧམ་ཤེད་ིས་ནང་ལ་
འ�ལ་ཐབས་ེད་མཁན་དེ་�ར་ིག་ལམ་བབ་�་དེ་རེད། �ང་མདའ་དེ་ང་་གར་ལ་འོར་པའི་ེས་ལ་
ངའི་ལག་པར་ཐེབས་�ང་། ་�ས་ནོར་�་ིང་ཀར་བད་�ས་་གོང་མའི་�ང་མདའ་དེ་ག་ངས་
བབས་ཏེ་ན་རིང་ེད་མོ་ེས་ོང་བ་སོང་ཙང་�ང་མདའ་དེ་བབ་མཁས་པོ་ཡོད། དངོས་གནས་བཤད་
ན།ངས་ེ�་་བ་ནས་བསད་མ་ོང་། ཁོང་�ར་་བ�ན་ཐེབས་པ་གཅིག་�འི་ཆེད་�་ངས་དེ་ལ་བེད་ོད་
ས་པ་ཡིན། ིན་ཁང་�ང་ལ་ངའི་ཉིན་རེའི་ེད་ོ་དེ་�ར་ར་དང་འ་པོ་རེད། ད�ན་ཁ་ངས་བས་
བཅོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་སོ་སོར་བོར་འ�ལ་དང་།བས་རེ་ཆོས་བཤད་ི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཆོས་ི་ོབ་
གཉེར་ེད་བཞིན་ཐོག་�བ་ོགས་པའི་འདོད་�ལ་དང་། ག་པར་ཚན་རིག་གི་ོར། གནམ་ིས་རིག་པ། ་
�བ་རིག་པ་བཅས་ི་ོར་ོབ་ོང་ེད་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། རང་ཉིད་དལ་ོད་ི་�ས་�ད་ལ་པར་བ་
�ར་ོན་�ས་ངོས་རང་དགའ་པོ་ཡོད་པ་ར་ར་ཡང་མོས་བོན་ས་པ་ཡིན། ང་ལོ་བ�་ག�མ་བ�་བཞི་
ཡིན་�ས་ཞབས་འཐེང་ཙམ་ཡོད་པ་མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐབས་བོན་ལ་བེན་ནས་ངོས་རང་
ལ་མ་�ང་པར་ཆས་ཐོག་མ་དེ་ལག་སོན་�ང་། དང་ཐོག་ངས་པར་བབ་པའི་ིན་ཤོག་དེ་�་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
�ལ་བ་ཏེ་པར་བ�་་�འི་བཀའ་མངགས་�ས་པ་ཡིན། ངས་པར་བབ་པ་དེ་�འི་ནང་�་ལའི་་མའི་
མཛད་པར་བབས་འོས་མེད་པ་འ་ཡོད་ན་ང་རང་ལ་ངོ་ཚ་ཁ་ེངས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་�་པར་དེ་ཁོང་རང་གིས་
བོན་པ་ཡིན་�ལ་གནང་ེ་�ང་པ་ཞིག་ལ་་གར་�་བ�་�ར་བར་གནང་འ�ག། དེ་གནང་བས་པར་
ི་ནང་བབས་འོས་མེད་པ་ག་རེ་ཡོད་�ང་དེ་�འི་ཡ་ལ་ཁོང་རང་ལ་ཡོང་�་ངེས་པ་སོང་ཙང་ཐབས་བོན་དེ་
འ་གནང་�ས་ཁོང་ལ་�གས་གཡེང་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དེའི་ེས་ལ་ནོར་�་ིང་ཀར་ངའི་ག�ང་
ཞབས་ི་�ལ་ེང་རིང་འཇིགས་མེད་ལགས་ི་རོགས་རམ་ལ་བེན་ནས་ངས་པར་བ�་ཁང་མིག་ནག་ང་
ཞིག་གོ་ིག་ས་ཏེ་པར་བ�་ངས་ངས་པ་ཡིན། ངོས་གཟིམ་ཁང་གསར་པར་ོས་ེས་ངོས་རང་གི་
དགའ་པོའི་ལག་ེད་གཞན་པ་�་�ད་བཟོ་བཅོས་གཏོང་ངས་ར་ཡང་འགོ་འ�གས་ས་པ་ཡིན། ་མ་
ལས་་ཆེ་བའི་ས་ཆ་ཡོད་ཙང་ཁང་མིག་གཅིག་ལས་་བཟོས་ཏེ་དགོས་པའི་ལག་ཆ་ཡག་པོ་ཆ་ཚང་ཉོས་པ་



ཡིན། �་�ད་དང་འེང་བར་ན་རིང་གོང་ནས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པ་ན་�བ་ི་འ�ག། ངའི་
གཤིས་ོད་ི་རང་བཞིད་དེ་༸ལ་དབང་བ�་ག�མ་པ་དང་འ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ངོས་ནས་ཡང་ཡང་ང་དང་
ཁོང་བར་གཤིས་ཀ་མི་འ་བ་དེ་�འི་ོར་བསམ་ོ་གཏོང་�ས་ང་་གོང་མའི་ཡང་ིད་ཡིན་ིད་ི་མ་རེད་
བསམ་ི་ཡོད། འོན་ང་གཉིས་ཀས་�་�ད་དང་། འེང་བར་དགའ་ང་གཅིག་པ་ཡོད་པར་བེན་ང་ཡང་
ིད་ངེས་པར་ཡིན་ི་རེད།ང་ན་�ད་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན་�ས་་གོང་མའི་ན་བཟའི་འབའ་ག་གི་�་�ད་དེ་
ངས་ཉར་བད་པ་ཡིན། ལག་པའི་�་�ད་ཅིག་དགོས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད། མི་ཁ་ཤས་ི་དེ་འ་ཉར་�་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཟེར་ི་འ�ག། ང་ལོ་ན་གང་འཚམས་སོན་པ་དང་ངོས་རང་ལ་�་�ད་དེ་འ་ཡོད་དགོས་ངེས་ཡིན་
པའི་ོར་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་�གས་མོས་ཡོད་པ་བཟོས་ཏེ་་སའི་ོམ་ནས་�་�ད་རོ་ལེ�་གཅིག་དང་་མེ་
ག་བཅས་�ས་གཟིགས་གནང་�་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་མངགས་དང་རིན་འབབ་ོད་�འི་གོ་ིག་ས་པ་ཡིན།
ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ།་དམར་ིས་བོད་�་ཡར་ས་བཏང་བར་ཡིན་ལ་ིས་བཙན་འ�ལ་མ་ས་པའི་ལོ་
མང་གི་གོང་ནས་་སར་ིས་�་�ད་ཉོ་�་ཡོད་འ�ག། དོན་ལ་དིན་ཇིའི་ོ་ཆས་མར་མེཊ་དང་། �ས་ས་
ཡ�ལེ་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་་བ་་མའི་བན་དེབ་ལའིཕ་ཟེར་བ་དེ་�་ོམ་སར་ལས་་པོར་རག་གི་ཡོད་འ�ག།
ཉེ་ཆར་རང་ཉོས་པའི་�་�ད་དེ་�་�་ལ་�ས་དང་པོར་བཀག་འ�ལ་ཡོ་ད་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཚང་མ་མཐོང་
པ་དེ་གར་ངའི་ེལ་འ�བ་ས་པ་དེ་ལ་འོད་པ་�ང་།�མ་�་ཚང་མ་ཡང་བར་བིགས་པར་དེ་ཙམ་མ་
འགོར་པ་དང་འ�ལ་བོད་ི་ལག་ཆ་དེ་དལ་མོགས་གཏོང་ངས་ང་ཤེས་པ་དང་། མཐའ་མ་ངའི་བཟོ་
ཁང་ནང་དེ་�་ེད་�བ་པ་�ང་བ་དེ་ལ་ངོས་རང་དགའ་པོ་�ང་། ནང་མི་དང་�ོགས་པོ་ཁ་ཤས་ི་�་�ད་བཟོ་
བཅོས་�བ་རེ་མེད་པ་འ་པོ་དེ་�་བཟོ་བཅོས་ས་པ་ཡིན།ད་ཆ་འདི་འ་ལག་ལས་དེ་ཙམ་ེད་པར་�ས་�ད་
མེད་ན་ཡང་། ལག་ཆ་དེ་�་བེད་ོད་ས་ཆོག་ཆོག་ཡོང་ཆེད་ཉར་བཞིན་པ་ཡིན། དེས་མ་ཚད་དེང་སང་�་
�ད་མང་པོ་ི་ི་ལ་འད་ོན་མ་ཤོར་བར་ཁ་ེ་ཐབས་་བ་ནས་མི་འ�ག། ཁ་ཤས་ི་�་�ད་ཡག་པོ་འ�ོ་
�བ་པ་བཟོས་ཡོད་ང་། གསར་ང་གི་མ་པ་ཉམས་ཏེ་ིར་ལོག་བཏང་�ས་བདག་པོ་ཁ་ཤས་མ་དགའ་བ་
བཟོས་ཡོད་ི་རེད་བསམ་པའི་གཡེང་བ་ེས་�ང་། ཐོན་གསར་ཤོས་ི་�་�ད་དེ་�་ངའི་ཤེས་ལ་ལས་
འདས་ན་ཡང་། གསར་�ས་ི་རིག་འ�ལ་ོར་ེས་�ས་མ་ཐེབས་ཙམ་ས་པ་ཡིན། ངོས་ནས་ཡག་པོ་ེད་
མ་�བ་པ་ཁ་ཤས་�ང་ཡོད་པའི་ོར་ངོས་ལེན་ེད་འདོད་ཡོད། ངའི་�་�ད་གཅིག་ནི་ིད་འ�ན་�ས་ཝེལཊ་
མཆོག་གིས་ངོས་ལ་བར་གནང་པའི་ག་གས་གསར་ི་�་�ད་མ�ས་པོ་པེཊེཀ་ཕིལིཔེ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
དེའི་ནང་ར་ཆའི་ཁབ་དང་། �ས་�ངས་གཉིས་ཁག་ཁག་ཡོད་པར་བེན་ངོས་རང་ཕར་བཞག། བཟོ་བཅོས་
མཁས་པར་བཏང་ཡང་བཟོ་�བ་པ་མ་�ང་པ་རེད།དེ་ེས་ལོ་ཤས་གོང་ངོས་རང་�ིཛར་ལཻ་ལ་་བོར་ེད་
�ས་�་�ད་བཟོ་མཁན་ལ་ད་དེ་བཟོ་བཅོས་ེད་�བ་འ�ག། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་་ས་ནས་ོས་
བས་�་�ད་དེ་་གར་བ་�་�ད་བཟོ་བཅོས་ེད་མཁན་ཞིག་གི་ལག་པར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ངོས་ནས་



ེད་མ་�བ་པ་གཞན་པ་ནི་ངའི་ག�ང་ཞབས་ཞིག་གི་�་�ད་བཟོ་བཅོས་མ་�བ་པར་�་ལ་ཏེ་ོགས་ཤོག་
ཅིག་ནང་ིར་ལོག་གཏོང་དགོས་�ང་བ་དེ་རེད། བས་འདིར་་གར་ནང་ངོས་རང་ལ་ཞི་མི་ག�མ་ཡོད་
པའི་ོར་བཤད་ན། ��་�འི་ལོ་བོར་ོགས་ཁར་ཞི་མི་དང་པོ་དེ་ངའི་གཟིམ་ཁང་ལ་འོར་�ང་།ཞི་མི་ནག་
་�་རིང་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལེགས་ོགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་ཚང་མར་འིས་བདེ་ཡོད་པ་དེ་རེད།
ངའི་ནང་ལ་འོར་བའི་སེམས་ཅན་�་འ་ཡིན་�ང་ངས་ིག་ལམ་ཁ་ཤས་བཟོས་ཡོད་པ་ར་་བ�ན་ཕོ་
མོའི་ིགས་ིམས་་�་འེར་དགོས།�་རིང་ལ་ོན་ཞིག་འ�ག་དེ་ནི་�་�་འདེད་�་མཚམས་འཇོག་མ་�བ་
པ་དེ་རེད། ངོས་རང་ནང་པ་ཡིན་བས་ོད་པ་དེ་ལ་བཟོད་ོམ་�བ་ི་མི་འ�ག། ངས་མོ་ཡང་ཡང་ག�ན་
དགོས་ི་ཡོད། བས་ཤིག་ངའི་གཟིམ་ཁང་མོས་�་�་ཞིག་གསོད་�ས་མོ་ཟིན་ཐབས་ས་པ་ཡིན། ངས་
ད་�གས་ཆེན་པོ་བབ་པ་དེ་གར་ཡོལ་བའི་ེ་བར་འ�གས་ིན་སོང་། དེ་གར་ལག་པ་ཤོར་ཏེ་ས་ལ་�ང་།
ས་ོན་ཆེན་པོ་�ང་འ�ག། གསོ་ོང་དང་ཕན་ཐབས་མང་པོ་ས་�ང་�་རིང་ལ་ངས་བེད་མ་�ང་བར་
ཉིན་ཤས་�་ཟིན་མ་སོང་།དེ་ནས་ན་རིང་མ་སོང་གོང་ཞི་མི་ཨ་མས་ོས་བཏང་བའི་ཞིམ་�ག་�ང་�ང་
གཅིག་ངའི་མེ་ཏོག་�མ་རའི་ནང་ནས་ེད་�ང་། ངོས་ནས་དེ་ཡར་ངས་�ས་�་རིང་ཤི་ཁར་ང་པ་འམ་
པ་ནང་བཞིན་ཞིམ་�ག་དེ་ཡང་བ་ི་ང་པ་གཉིས་འམ་ོན་འ�ག། ངོས་ནས་དེ་ནང་ལ་ཉར་ཏེ་གསོ་
ོང་ཡག་པོ་ས་པའི་མཐའ་མ་དེར་གོམ་པ་བབ་�བ་པ་�ང་སོང་། �་རིང་དང་བར་འདི་ཡང་མོ་ཞིམ་ཧ་
ཅང་ིང་ེ་པོ་ཞིག་འ�ག། དེས་ི་གཉིས་མ�ན་པོ་ཞེ་གས་ས་པ་དང་། སངས་ས་ཟེར་བའི་ི་དེའི་ང་
ེང་གི་�་སོབ་སོབ་ང་ལ་ཉལ་ོད་པ་རེད། ངའི་གཟིམ་ི་ཨབ་སོག་གཉིས་ི་ེས་ལ་མོ་ཞིམ་དེ་ཡང་�་
མ་ཟིན་པ་དང་ངོས་གཅེས་ཉར་སེམས་ཅན་མི་བེན་�་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། �ད་འ�ོར་གཅེས་པོ་གནང་
མཁན་ཡོངས་འ�ན་་བ�ེས་ིང་རིན་པོ་ཆེས་གཅེས་ཉར་སེམས་ཅན་དེ་�་མཐའ་མ་བདག་པོར་སེམས་
ལ་འཕར་མ་བཟོ་མཁན་རེད་ག�ངས་�ང་། དེས་མ་ཚད་ནང་པའི་་ངས་ར་ས་ན་སེམས་ཅན་རེ་
གཉིས་ཙམ་ལ་གཅེས་ོང་ས་པས་མི་མ�ས་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བེ་སེམས་དང་ོན་ལམ་ེད་
དགོས་པ་རེད།འོན་ང་༡༩༨༨ལོའི་ད�ན་ཐོག་ངའི་ི་ོའི་ཕར་ོགས་ཐབ་ཚང་ནང་དེར་ཞི་མི་ཨ་མ་དང་
ཞིམ་�ག་ནད་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། ངོས་ཞིམ་དེ་པང་པར་ལེན་�ས། ཡ་མཚན་ཞིག་ལ་་མ་ཞིམ་�ག་
གཉིས་དང་འ་བར་ཞིམ་�ག་དེ་ཡང་འཐེང་པོ་འ�ག། དེ་ནས་ངས་ཞིམ་�ག་དེ་ལ་འཇིབ་�འི་ནང་ནས་བོད་
ན་དང་། འོ་མ་ེར་ིན་ི་ངང་ལ་རང་མགོ་ཐོན་པའི་གགས་ོབས་ས་མཚམས་དེ་ཡང་ནང་འཁོར་ལ་
ཁོངས་ལ་�ད་པ་རེད།ངོས་དེབ་འདི་འི་�ས་དེ་ལ་མིང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ེས་�་ཡོང་གི་རེད།དེ་གའི་རིང་
ལ་མོ་ཞིམ་དེ་�ང་པོ་དང་། དོ་ང་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཏེ་མཇལ་ཁ་�་མཁན་ཡོང་རེས་བཞིན་མོས་ཁོང་�ར་
ོགས་ཞིབ་ེད་ི་འ�ག། ད་བར་ོག་ཆགས་གཞན་འདེད་�ར་དོ་ང་མ་ས་ན་ཡང་གོ་བས་�ང་ན་ངའི་
ཅོག་�འི་ང་ནས་གསོལ་�གས་ཟ་ཐབས་ས་སོང་། ངོས་རང་གི་དོ་ང་�ང་བ་ཞིག་ནི་མ�ན་ེན་ཚང་མ་



ཡོད་ན་ཡང་སེམས་ཅན་དེ་�ས་གོ་བས་ཐོབ་�ས་ོས་འ�ོ་བ་དེ་རེད། དེས་རང་དབང་ལ་མོས་པ་དེ་སེམས་
ཅན་ཚང་མའི་གཞི་འི་རེ་འདོད་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ོན་ི་འ�ག། ངོས་བཙན་ོལ་ི་ལོ་�མ་�་སོ་གཅིག་གི་
རིང་ལ་�ང་བའི་མི་�འི་ཉམས་ོང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་མི་�་ེལ་ངས་མི་འ་བའི་མི་་�གས་ངོ་འད་
ེད་�བ་པ་དེ་རེད། རང་དབང་ཅན་ི་་གར་ལ་ི་བཀའ་ིན་ལ་བེན་ནས་མི་�་འ་ཡིན་�ང་རང་
འདོད་ར་�ག་འད་ས་ཆོག་པ་�ང་བས་མ་ཚད། རང་གི་ལས་བསོད་ད་པར་ཅན་ི་ེས་འེལ་གང་
ཟག་ད་པར་ཅན་མང་པོ་ཡང་མཇལ་�བ་པ་�ང་། ཡང་བས་རེ་ནད་པ་དང་། སེམས་མི་བདེ་བ་ཡོད་པ་དེ་
འ་ཡང་�ག་ོང་། ངོས་�ག་འད་ས་པ་མང་ཆེ་བ་ཕོ་མོ་དས་མ་ཤ་ག་རེད། ག་�ས་�ག་འད་ས་
�ང་མི་དེ་�ར་ཕན་པ་གང་�བ་་�་དང་། དེ་�ས་་ནས་གང་ཅིའི་ོབ་ོང་གང་�བ་ཐོབ་ཐབས་ས་པ་
ཡིན། བས་རེ་མཇལ་ཁར་བེབས་པ་ཁ་ཤས་མཐོང་མི་བདེ་བ་་�་ཡོང་གི་འ�ག་ང་། �ག་འད་ས་
པ་ཚང་མ་དང་དགའ་པོའི་ངང་ནས་ེས་པ་དེ་ན་ི་ཡོད། ག་པར་དེ་འ་ཡོང་�བ་པ་�ང་པ་དེ་ངོས་རང་
གི་�ད་ལ་ཚང་མར་ག་བསམ་བཟང་པོའི་ན་ོང་གཅིག་ར་ཡོད་པ་དེ་ལ་བེན་ནས་�ང་བར་ཡིད་ཆེས་
ེད་ི་ཡོད། ག་པར་མི་�འི་གནས་ངས་མི་འ་བའི་ཕོ་མོ་དང་། ཆོས་�གས་གཞན་པའི་མི་�་ངོ་འད་
་�ར་ངོས་རང་དགའ་པོ་ཡོད། ན་�གས་ཆེ་བ་མཇལ་པའི་དཔེ་གཅིག་ནི་ཇེ་ྀཥྞ་�ར་ཏི་རེད། ཁོང་ནི་ཡིད་
མོས་འོས་པ་དང་�གས་རིག་ོན་པོ། མེན་ཡོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་�ང་། ཁོང་ལ་ཞི་འཇམ་ི་མ་པ་
འ�ག་ན་ཡང་། མི་�་དང་དེའི་གནས་�གས་ི་ོར་ཁོང་གི་གཟིགས་ངས་དེ་ཁ་གསལ་པོ་གཏིང་དཔོག་
གི་རང་བཞིན་ན་པ་ཞིག་རེད་འ�ག། དེའི་ེས་ལ་ཁོང་གི་ེས་འ�ག་པ་མང་པོ་མཇལ་�ང་། ཁོང་གི་
ག�ང་བཤད་ནས་ཁོང་�ར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་�ང་འ�ག། ངོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོའི་ངང་ན་པ་གཅིག་ནི་ཡེ་�འི་
ཆོས་ིང་མའི་ོབ་བཤད་པ་�་དར་ཋོ་མས་མར་ཊོན་དང་ངོ་འད་�ང་བའི་ོར་རེད།



.

༡༠༦༨་༡༡ནང་�་རམ་ས་ལར་ཕེབས་�ང་། དེ་ནས་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་ི་ེས་དེར་ཁོང་ཐེའི་ལཻ་ལ་ེན་
ངན་�ང་ེ་་�་འཕོས་པ་རེད། ངེད་གཉིས་ཉིན་རེ་�་�ད་གཉིས་རེ་དང་བཅས་ཉི་མ་ག�མ་རིང་མཇལ་མོས་
�ས་པ་ཡིན། མར་ཊོན་ནི་་གགས་ོབས་ཡོད། རིང་�ང་འིང་ཙམ། ངོས་རང་ལས་ང་་ད�་་�ང་
པ་ཞིག་འ�ག། དེ་ནི་ང་ནང་བཞིན་ད�་་བཞར་པ་མ་རེད། ཁོང་གིས་ཀོ་མ་ིད་པོ་ཆ་གཅིག་དང་། ོད་
གོས་དཀར་པོ་མ�ག་པོའི་ང་ལ་ཀོ་བ་མ�ག་པོའི་ེད་རང་བཅིང་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ིའི་མ་པ་དེ་ག་རང་
ན་འོས་པ་ཞིག་འ�ག་ང་དེ་ལས་ག་པ་ནི་ཁོང་གི་ནང་སེམས་ི་ཡོན་ཏན་ཁོང་གི་ིའི་མཛད་�ལ་ཐོག་
གསལ་བ་དེ་རེད། ཁོང་ནི་ེམས་�ང་དང་ནང་དོན་ཉམས་ོགས་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡོད་འ�ག། ཡེ་�འི་
ཆོས་ལ་དད་བོན་ེད་མཁན་དང་དོན་ཉམས་ོགས་ི་ོང་བ་ཡོད་ངོས་�ག་འད་ས་པ་དང་པོ་དེ་ཡིན།
དེ་ེས་དེ་དང་འ་བར་ནང་གི་ཉམས་ོང་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་མཇལ་�ང་། མར་ཊོན་ཁོང་ནི་ྀས་ཅིན་ཟེར་བའི་
�ག་དེའི་བོད་དོན་དངོས་གནས་ངོས་རང་ལ་ངོ་ོད་གནང་མཁན་དེ་རེད། ཤོག་ངོས་�མ་བ་ཐམ་པ་ཏག་
ཏག་ཡིན། ང་�འི་མཇལ་འད་དེ་�་དགའ་པོའི་ཁོར་ག་གི་ནང་�་�ང་སོང་། ཁོང་ནི་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་དང་།
གནས་�ལ་ཐོས་་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ག། ངས་ཁོང་ལ་ཀེ་ཐོ་ལིག་དགེ་བཤེས་ཞེས་�་གི་ཡོད།ངེད་གཉིས་ནང་
དོན་ཉམས་ོགས་དང་མ་ད�ོད་ི་ོར་བཀའ་མོལ་�ས་པ་དེ་�ར་ང་�འི་ོགས་གཉིས་ཀས་ཉམས་ང་
ེད་བཞིན་པ་རེད། དགོན་པའི་ལམ་ོལ་ོར་ངེད་གཉིས་གནས་�ལ་ཤོད་རེས་ས་པ་ཡིན། �བ་ིང་
དགོན་པའི་ནང་ོལ་�ན་ཡོད་པ་དེ་�འི་ངས་ཤེས་འདོད་ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ག�ངས་པ་ཁ་ཤས་ལ་ང་
ཡ་མཚན་ེས་�ང་ཉམས་ང་�ང་བ་ཞིག་ནི་ཡེ་�འི་ོམ་ག་མཁན་�ས་ོམ་�ས་�ས་ི་ོད་ངས་
ད་པར་ཅན་གང་ཡང་མི་ེད་པ་དེ་རེད། ངས་ཤེས་པ་ར་ས་ན་�ས་ི་ོད་�གས་དང་ད�གས་འ�ང་
�བ་་ངས་དེ་�་ོམ་ལ་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་ངེས་རེད། ཡེ་�འི་་བ�ན་�ས་ོམ་པ་
གང་གང་ལེན་ི་ཡོད་ོར་མོས་བ�ར་ས་པ་ཡིན། མར་ཊོན་རང་ངོས་ནས་ང་�བ་སེམས་པའི་་ོད་
ོར་གང་�བ་ཅི་�བ་ཤེས་འདོད་གནང་བའི་ཐོག། ་མ་ཞིག་མཇལ་ཏེ་གསང་གས་ི་ཆོས་ོར་�ད་པའི་རེ་
བ་ཡོད་འ�ག། ང་�འི་བར་ི་ོ་བ�ར་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་སོང་། ནང་པ་དང་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་གི་ཆོས་
ི་ལམ་ོལ་བར་ང་�ལ་འ་པོ་ཇི་ེད་ཡོད་པ་བཀའ་མོལ་དེ་�་ནས་ངས་ཤེས་པ་དེ་ཕན་དོན་�ང་�ང་མ་
རེད། �་མཚན་དེ་�ར་བེན་ཁོང་ོ་�ར་་�་ོགས་པ་དེ་ནས་ངོས་རང་ལ་སེམས་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་།
མར་ཊོན་ིས་ང་�་ཆོས་�གས་ཧ་ཅང་མི་འ་བ་གཉིས་ི་བར་ཟམ་འེལ་བན་པོ་འ�གས་ཐབས་གནང་
བ་རེད། ་ཆེའི་ཆོས་�གས་ཚང་མས་མི་མང་པོ་མས་པ་དང་ིང་ེ་ཡོད་པ་བཟོ་�བ་པའི་དོན་དེ་ོགས་
པར་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་�ོགས་ཕན་གནང་�ང་། ངོས་�་དར་ཋོ་མས་མར་ཊོན་མཇལ་ེས་ཡེ་�འི་ཆོས་པ་ཇི་



ིད་དང་འེལ་པ་ས་པ་ཡིན། ོཔ་ལ་འ�ལ་བོད་ེད་�ས་�ང་་�གས་ི་ནང་ཡེ་�འི་དགོན་པ་ཁག་
ལ་་བོར་ེད་བཞིན་ངས་མཐོང་ཚད་ལ་ོ་མོས་ཆེན་པོ་ས་པ་ཡིན། ང་དང་འད་པའི་་པ་�ས་རང་གི་
ཆོས་ལ་དད་བོན་ེད་བཞིན་པ་དེར་རང་ཉིད་ལ་འདོད་པ་�ང་། ཁོང་�འི་�ངས་འབོར་�ང་�ང་ཡིན་ན་
ཡང་། ཁོང་�འི་�ས་ཚད་དང་། ཆོས་ལ་�ར་བོན་ཐད་ཚད་མཐོན་པོ་རེད། ཁོང་�་དང་མི་འ་བ་བཙན་ོལ་
བོད་མི་�་ལ་མ�ན་ན་་པའི་�ངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མི་འབོར་ི་བ་ཆ་བཞི་་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་།
ཁོང་�་ནང་བཞིན་ཆོས་ལ་�ར་ཐག་ེད་པའི་ཚད་གཞི་ནི་ག་པར་གཅིག་མ�ངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡེ་�འི་
ཆོས་བ�ད་་�གས་སོ་སོས་གཞན་ཕན་�གས་པ་བ�གས་ཏེ་ོབ་ོང་དང་འོད་བེན་ི་ི་�་ལག་
བར་དེ་ལ་ངོས་རང་ཡང་ོ་མོས་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། ་གར་ནང་དེ་�འི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དཔེ་མ�ན་མང་
པོ་མཐོང་གི་འ�ག། དེ་ནི་�ས་ཡེ་�འི་་བ�ན་�་ནས་ོབ་ོང་ལེན་�བ་པའི་གཞི་ཞིག་རེད། ནང་པའི་
བ�ན་པ་ཕོ་མོ་�ས་ལག་ལེན་མེད་པར་ིང་ེའི་ོར་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བད་ི་ཡོད་པའི་བསམ་�ལ་ཡོད།
བོད་པ་དང་ནང་པ་གཞན་པ་�ར་གནད་དེའི་ོར་ཐེངས་མང་བཀའ་མོལ་�ས་པས་མ་ཚད། ི་�འི་ིག་
འ�གས་དེ་འ་གསར་འ�གས་་�འི་ཐོག་ལ་ོང་ཡང་ས་པ་ཡིན། ང་�ས་དེ་�འི་ཐོག་ཡེ་�འི་ཆོས་པ་
ནས་དཔེ་ལེན་�བ་པ་ཡོད་ན། ང་�འི་་བ་ནས་ང་ཁོང་�ས་ོབ་ོང་་�་ཡོད་ངེས་རེད་བསམ་ི་ཡོད།
དཔེར་ན། ང་�ས་ོམ་ག་ངས།ཏིང་ངེ་འ�ན་�བ་�ལ་ི་མན་ངག་དར་ེལ་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཁོང་�འི་
ཆོས་ོགས་ི་་བ་གཞན་པར་ཕན་པ་ཡོང་ིད་ི་རེད། ༡༩༦༠ོགས་ཁར་་གར་དང་། བལ་ལ།
འ�ག་བཅས་ི་ནང་བས་བཅོལ་བོད་མི་༡༠༠༠༠༠གཞིས་ཆགས་་�འི་ངོས་རང་གི་རེ་འདོད་འ�བ་པ་
ཡོང་�འི་གས་དང་པོ་དེ་ཐོན་སོང་།བོད་ནས་གནས་�ལ་�ང་ཤས་འོར་�ས་དེ་དག་སེམས་ཅན་�ག་ཅན་
ཡིན་ན་ཡང་། གཞི་་ཡོད་པ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པའི་ོར་ི་རེ་བ་བཅང་ེ་ངང་�ག་ེད་
བཞིན་པ་ཡིན། འོན་ང་ངས་ཐད་ཀར་ེད་ཐབས་ལ་བའི་གནས་�ལ་གཉིས་རིམ་བཞིན་�ང་འ�ག་པ་དེས་
ང་�འི་གནས་ངས་ནི་གཉན་འང་ཅན་ཇི་ར་ཡིན་མིན་ོར་ན་གསོ་ཐེབས་�ང་། གནས་�ལ་དང་པོ་དེ་
འ�ག་ལ་ནང་གཞིས་ཆགས་ས་པའི་བས་བཅོལ་བོད་མི་༤༠༠༠དང་འེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།
འ�ག་གི་ལ་ཁབ་ས་ཐག་རིང་བ་དེ་་གར་ཤར་མཐའི་ས་མཚམས་ི་འ�མ་དང་། བོད་ད�ས་གཙང་
མངའ་ལ་ི་ོ་ོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་དང་འ་བར་ལ་དེ་གཟི་བིད་ཅན་ི་རི་ཆེན་མང་པ་དང་།
ལ་ི་མི་མས་ང་�་ནང་བཞིན་དད་བོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་�་དང་མི་འ་བར་ཁོང་�་མཉམ་
ེལ་ལ་�གས་ི་�གས་མི་རེད། འ�ག་གི་ལ་པོ་་གཤེགས་�ས་འ�ག་ལ་ལ་བས་བཅོལ་�་
མཁན་བོད་མི་�ར་�གས་བེ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་་གར་ག�ང་གི་རམ་འདེགས་དང་བཅས་ས་ཆ་དང་ེལ་
འེན་ི་རོགས་རམ་གནང་ེ་ངའི་ལ་མི་�ར་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ེད་བ�ག་པ་རེད། འགོ་འ�གས་ི་
བས་ེད་ོ་ཚང་མ་�་འ�ིགས་པོ་�ང་པ་དང་། བོད་མི་�་ཡང་ཧ་ཅང་ིད་པོ་�ང་པ་རེད། ༡༩༧༤ནང་ོ་



ེ་གདན་ལ་ངོས་ནས་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་པོ་དེ་བར་བས་འ�ག་ལ་ནས་འོར་པའི་བོད་མི་�་
ཁག་ཅིག་གིས་ངོས་ངོ་འད་ས་པ་ཡིན། ཁོང་�ས་འ�ག་ལ་ལ་ིད་ཐག་ཆོད་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་།
ིན་བདག་འ�ག་ག�ང་དང་ག་པར་ཉེ་ཆར་ལ་ིར་མངའ་གསོལ་�ས་པ་ལ་པོ་འཇིགས་མེད་དབང་
�ག་ལ་བགས་བོད་ཆེན་པོ་�་གི་འ�ག། ཁོང་གི་ལ་ིད་ོང་ངས་ི་ོར་ཚང་མས་མོས་པོ་ས་
འ�ག། ་བ་ཁ་ཤས་ི་ེས་ལ་གནས་�ལ་�ག་ཤོས་ཤིག་�ང་ེ། ལ་ས་ཐིམ་�ར་བོད་མི་ག�་ག་ཉི་�་
་གཉིས་འ�ན་བང་དང་། �ག་ོང་། ིམས་ཞིབ་མེད་པར་བ�ན་འ�ག་ས་པའི་ཐོག་འ�ག་ལ་ཞིང་
གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ི་གཉེན་ཚན་འ�ག་ལ་ངའི་་ཚབ་་ིང་ཡང་བ�ན་འ�ག་གནང་འ�ག། གསར་
གནས་དེ་ཐོས་�ས་ངོས་རང་ལ་སེམས་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་ཞིང་དེའི་ོར་ཞིབ་འ�ག་མཐིལ་ིན་ེད་
དགོས་ངེས་རེད་བསམ་�ང་།(བོད་མི་དེ་�ར་ངན་�ས་བཏིང་བའི་ནག་ོན་བ�གས་པ་དེ་ལ་ངོས་ཡིད་ཆེས་
མ་ས)ཞིབ་འ�ག་དེ་འ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད།དངོས་�ང་གནས་�ལ་གསལ་ོན་་བ་ནས་མ་�ང་པ་རེད།
འ�ག་ག�ང་ནང་ལ་ི་ོད་ོག་ཡོད་པའི་ལེ་ཁག་ངན་པ་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་བ�གས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རིམ་
པས་ངོས་ནས་ཤེས་ོགས་�ང་། གནས་�ལ་ཐབས་�ག་འདི་�ང་ེས་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་མང་པོ་
འ�ག་ནས་ཐོན་པ་དང་། འ�ག་ལ་�ན་མ�ད་ོད་མཁན་�་ཞི་བིང་ངང་བད་�བ་པ་�ང་འ�ག། ཁོང་
�ར་ད་�ང་ོགས་པ་དང་མི་དགའ་བ་ེད་ི་ཡོད་�ད། གང་ར་འ�ག་པའི་མི་སེར་དང་ག�ང་གིས་ངའི་
ལ་མི་�ར་རོགས་ཕན་གང་གནང་ཡོད་པ་ཚང་མའི་ཆེད་�་ངས་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་གི་ཡོད། ཡི་�ག་
གནས་�ལ་གཞན་པ་དེ་བོད་མི་འཇབ་དམག་�འི་ོར་ལ་རེད། ཨ་རིའི་ད�ས་གསང་བའི་ེ་ཚན་ིས་ཁོང་
�ར་དམག་ོང་དང་།གོ་ལག་ད་པ་ར་ཁོང་�ས་ག་པོའི་འཐབ་ོད་ི་ཐོག་ནས་བོད་ི་རང་བཙན་
བར་ལེན་ི་འར་བོན་ས་ཡོད་པ་རེད། ལས་འ�ལ་དེའི་གནས་�ལ་ཞིབ་་གཅེན་པོ་ལ་ལོ་དོན་
�བ་དང་། གཞན་པ་�་ནས་ཤེས་ཐབས་ས་ན་ཡང་ཆ་ཚང་པོ་ཞིག་གོ་ཐོས་མ་�ང་། ༡༩༦༠ནང་བལ་ལ་
ི་ང་མཐའ་བོད་དང་ས་འེས་ི་ོ་ོན་ཐང་ལ་འཇབ་དམག་གི་ིག་འ�གས་བ�གས་པ་དེ་ངོས་ནས་
ཤེས་ི་ཡོད། ེས་ར་བོད་མི་ིངས་ི་ཁོངས་ནས་བདམས་པའི་འཇབ་དམག་ོང་ག་མང་པོ་ས་དེར་
བ�་�བ་ས་འ�ག། འོན་ང་ཨ་རིས་ོང་བར་ད་པ་�ང་ཤས་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཞན་པ་ཞིག་
ལ་འཐབ་ོལ་ི་འཆར་གཞི་ཡག་པོ་མ་�ང་པའི་ེན་ིས་མི་�ར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འད་འ�ག་ང་། དེ་
ནི་རང་དབང་བར་ལེན་ི་དོན་�་བོད་ི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་དཔའ་ིང་ཆེ་བའི་ོལ་འ�གས་ེད་མཁན་མང་
པོར་ཉེན་ཁ་་�གས་�ང་ཡོད་པ་དེ་�་དང་བ�ར་ཐབས་་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།འཇབ་དམག་གི་ིག་
འ�གས་དེ་དངོས་གནས་་�གས་མཚམས་འཇབ་དམག་�ས་་མིར་གནོད་ོན་ཐེངས་མང་བཏང་བར་མ་
ཟད། ཐེངས་ཤིག་་དམག་གི་འ�ལ་འཁོར་�་བར་ཞིག་་གཏོར་བཏང་བ་རེད།དེ་བས་ེད་པའི་ཡིག་
ཆའི་ནང་༡༩༥༩་༣ནས་༡༩༦༠་༩བར་་ས་ལ་་དམར་ིས་བོད་མི་ཕོ་མོ་༨༧༠༠༠བསད་ཡོད་པའི་



ན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་འ�ག། ལམ་ོངས་དེ་ལ་བེན་ནས་འཇབ་དམག་�ར་ཕན་ཆ་�ང་ེ་ཁོང་�འི་ིང་
ོབས་�གས་བེད་�ང་ཡོད་ན་ཡང་། �ན་མ�ད་�གས་�ས་ཆེ་བའི་གཏོར་ོལ་�ན་ོང་མེད་པའི་འས་
�ར་བོད་མི་�ར་དཀའ་�ག་མང་ཙམ་�ང་འ�ག། དེ་ལས་བས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ། ་ནག་ག�ང་གིས་བོད་
མིའི་རང་དབང་བར་ལེན་ི་ལས་འ�ལ་དེ་�་ི་ལ་ཁག་གིས་ས་�ལ་ཁ་གཡོགས་ས་པ་རེད།དངོས་
དོན་ལ་གཏོར་ོལ་དེ་�་བོད་མི་རང་གིས་ས་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༧༠ོར་ནང་ཨ་མེ་རི་ས་་ནག་ག�ང་ལ་
ངོས་འ�ན་ས་ེས་བོད་མིའི་འཇབ་དམག་�ར་རོགས་རམ་ཅམ་འཇོག་ས་པ་དེས་ཨ་རིས་དམར་�གས་
བཀག་ོལ་ི་ིད་�ས་ི་ཐོག་ནས་བོད་མི་�ར་རོགས་རམ་ས་པ་མ་གཏོགས་དངོས་འེལ་བོད་མའི་རང་
དབང་བར་ལེན་ི་ཆེད་�་མ་ས་པའི་མངོན་གས་བན་འ�ག།



.

བོད་མི་འཇབ་དམག་�ས་་མིར་འར་བོན་ཆེན་པོས་ོལ་འ�ངས་�ན་བིང་ེད་བཞིན་པ་དེས་་
དམར་ི་འགོ་འིད་�ར་སེམས་འ�གས་གང་ཆེ་�ང་ཡོད་�ད་འ�ག་པར་བེན་བོད་མི་འཇབ་དམག་�་
དང་བལ་ལ་ིད་ག�ང་བར་ནང་ལ་ི་མོས་མ�ན་ཞིག་ཡོད་ིད་ང་བལ་ག�ང་གིས་བོད་མིའ་མ�ན་
ཆ་ལེན་དགོས་�ལ་ནན་བལ་ས་བས་འཇབ་དམག་�ས་འདོད་མོས་མ་ས་པའི་ཐོག། ་དམར་ལ་
གཏོར་ོལ་དེ་ངེས་་�་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཡིན། དགོས་གལ་ཤར་ན་བལ་དམག་�་ཡང་འ�གས་
འ�ངས་་ངེས་ཡིན་�ལ་བཤད་འ�ག། འཇབ་དམག་�འི་དམ་བཅའ་བན་པ་དེ་ལ་ངོས་རང་གིས་བགས་
བོད་ས་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་�འི་ག་ལས་དེ་�ར་ོ་མོས་་བ་ནས་ས་མེད།ད་ཆ་ངས་ཐེ་�ས་མ་ས་
མ�་མེད་ཡིན་པའི་ོར་ངོས་རང་གིས་ཤེས་ོགས་�ང་བར་མ་ཟད། ཁོང་�ས་ོ་མོས་ེད་�བ་ཐབས་ཤིག་
རང་ཡོད་པ་ནི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་�་ལ་་�་དེ་རང་ཡིན་པའི་ོར་ངེས་ཤེས་ེས་�ང་། དེ་འེལ་ངོས་ནས་
ངག་འིན་ད་འཁོར་ནང་བ�ག་ེ་་�ང་མདའ་དཔོན་ག་་�ན་�གས་བ་ཤིས་བ�ད་བར་པ་ཡིན།
ངག་འིན་དེའི་ནང་བལ་དམག་དང་ོལ་འ�གས་་�་དེ་ཆོ་མེད་ི་་བ་ཞིག་རེད། �་མཚན་ནི་བོད་མི་
ོང་ག་མང་པོ་བལ་ལ་ནང་གཞིས་ཆགས་ཡོད་པས་ཁོང་�ར་དཀའ་ངལ་འད་�་ཡིན་བས་ོལ་
འ�གས་ི་ཚབ་ལ་ེད་རང་�་ཚང་མས་བལ་ག�ང་གི་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འ་
ཡིན་ཙང་ེད་རང་�་ཚང་མས་ཞི་མ�ན་ི་ངང་ནས་མ�ན་ཆ་ིས་ོད་་དགོས་ི་འ�ག། རང་རེ་བོད་མིའི་
རང་དབང་གི་འཐབ་ོད་དེ་�ས་ན་རིང་པོའི་བར་ེད་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད། ག་་�ན་�གས་
ིས་ངོས་ལ་གང་ག�ང་ར་ས་ན། འཇབ་དམག་མང་པོས་ཁོང་རང་�ར་བ�་ིད་ས་�ང་བསམ་ཡོད་
པ་དང་། འགོ་འིད་�ང་ཤས་ཤིག་གི་རང་ོག་ོས་བཏང་ཡོད་འ�ག། དེ་གོ་�ས་ངོས་རང་ལ་སེམས་
འ�གས་ཡིད་ཆད་ེས་�ང་། རང་དབང་བར་ལེན་ི་འཇབ་དམག་�ར་ངས་འབོད་ལ་ས་པ་དེའི་ོར་
སེམས་བཟོད་མ་བདེ་བ་�ང་། ་ཐབས་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་
�འི་ིང་ོབས་དང་། ལ་གཅེས།བོད་ལ་མོས་ཞེན་ཡོད་པ་དེ་�ར་ཐད་ཀར་ཡ་བང་ས་པ་དེ་་ངས་
གཅིག་གི་ོགས་ནས་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་་�་མཐོང་གི་འ�ག། འཇབ་དམག་མང་ཆེ་བས་མ�ན་ཆ་ིས་
འ�ལ་�ས་འ�ག་ན་ཡང་། བ་ལས་�ང་ཙམ་ིས་ངོས་ི་འབོད་ལ་ལ་མ་བིས་པའི་ེན་ིས་འཇབ་
དམག་དེ་�ས་ས་མཚམས་ི་ནང་ལ་ས་ཆ་ཞིག་ནས་གཞན་ལ་འ�ོ་བས་བལ་པོའི་དམག་མིས་ེས་
འདེད་བཏང་མཐར་ཁོང་�འི་�ག་རའི་ནང་�ད་དེ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ར་བོད་མིའི་སེམས་ོ་ཤོས་ི་
ལ་ར་གནས་�ལ་གཅིག་མ�ག་ིལ་པ་རེད།



.

ལེ�་བ�་གཅིག་པ། ཤར་�བ་�་བོར་བོད།

༡༩༦༧ལོའི་ོན་ཁར་ཉི་ཧོང་དང་། ཐའེ་ལཻ་གཉིས་ལ་ངོས་ནས་་གར་ི་ི་ལོགས་བོར་བོད་དང་པོ་
དེ་ས་པ་ཡིན། ་ནག་ནང་གི་ངའི་�ན་རིགས་ཕོ་མོ་�ས་འགོག་ེན་ཡང་ཡང་བཟོ་བཞིན་�་ངས་ི་ལ་
ལ་བོར་བོད་ཐེངས་མང་ས་པ་ཡིན། ངའི་ི་ལ་ི་འ�ལ་བོད་མང་ཆེ་བ་ི་ལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་
མི། ཡང་ན། ནང་པ་�ས་གདན་འེན་�ས་པར་བེན་ངའི་ེར་ི་་བོར་ཡིན་ན་ཡང་། བས་ཞན་པ་
ཞིག་ལ། པེ་ཅིང་གི་དཔོན་རིགས་�ས་དེ་�་ཚང་མ་ིད་དོན་ི་ཆེད་�་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་པས་མ་ཚད། མི་་
�་འ་མཇལ་�ང་ངས་ཆབ་ིད་ི་ོར་ནང་མོལ་ེད་ི་ཡོད་�ལ་ི་ོན་བོད་ེད་པ་རེད། དེ་ལ་བེན་
ནས་ལ་མི་དེ་�འི་གནད་མི་་�ས་་ནག་ག�ང་དང་། ཁོང་རང་�འི་ག�ང་སེམས་འ�གས་ཡོང་དོགས་
ིས་ཁོང་�ས་ང་དང་འེལ་བ་ེད་པར་འགོག་ེན་�ང་སོང་། ངའི་ི་ལ་ི་་བོར་དང་པོའི་བས་
ཝིད་ནམ་ི་ནང་དམག་འ�གས་�གས་ཆེ་ེད་བཞིན་པ་རེད། ཐེངས་ཤིག་ང་�འི་གནམ་�་དེས་གནམ་
འཕང་མཐོན་པོར་འ�ར་�ས་ང་�འི་ཉེ་འ�མ་ནས་གནམ་�་གཞན་ཆེ་བ་ཞིག་འ�ར་སོང་། དེ་འབོམ་གག་
གནམ་�་བིའི་༥༢ཡིན་པ་ངས་ངོས་ཟིན་�ང་། དེས་འེར་བའི་འབར་མདེལ་�་གཏོར་ོན་མེད་པར་་
མ�འི་ནང་གག་�་མིན་པར་རང་དང་འ་བའི་མི་�འི་ང་ལ་གག་�་ཡིན་པ་ངེས་ོགས་�ང་ེ་རང་
ལ་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་བས་མ་ཟད། མཐོ་ཚད་ཕིཊ༣༠༠༠༠ེང་ནས་མི་གཞན་བསད་པའི་ལས་ངན་ི་
གནོད་འ�་ནས་ོས་ཐབས་མེད་པ་མཐོང་ེ་སེམས་�ག་འཕར་ོན་�ང་སོང་། ཊོ་ི་ལ་བབས་�ས་མིའི་
ལེགས་པའི་རང་བཞིན་ི་ཆ་མཐོང་�ས་སེམས་དགའ་པོ་�ང་། ལ་དེར་ཧ་ཅང་གཙང་་ཆེན་པོ་དང་། གང་
སར་ར་མཐོང་མ་ོང་བའི་གཙང་མ་འ�ག། ིའི་མཐོང་ང་མ�ས་པོ་དེ་ོ་ཆས་ལ་དེ་བཞིན་གལ་ཆེར་བི་
གི་ཡོད་པ་ངས་མོགས་པོ་ཤེས་�ང་། ལ་མིའི་བསམ་ོའི་འ�་ཤེས་ནང་གསོལ་�གས་ེར་མའི་ནང་
ིག་ངས་དེ་ོ་བ་ལས་གལ་ཆེ་བར་བི་གི་ཡོད་འ�ག། འ�ལ་པ་དང་དངོས་ཟོག་དབོར་འེར་ེད་
མཁན་འ�ལ་འཁོར་དང་དོས་འཁོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འ�ོ་འོང་ེད་བཞིན་པ་ལམ་
སེང་ཤེས་�ར་�ང་། དེ་�་མཐོང་�ས་དེང་�ས་ི་འ�ལ་ལས་ཡར་ས་ིས་ཕན་ཐོགས་ི་�ས་པ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་དེར་ཡིད་མོས་�ང་། ཉི་ཧོང་གི་ལ་མིས་དངོས་པའི་ཡར་ས་ཆེན་པོ་བཏང་འ�ག་ན་ཡང་། དེ་�བ་
ོལ་ེད་བས་ཁོང་རང་�འི་ོལ་�ན་རིག་ག�ང་དང་རིན་ཐང་ཉམས་�ད་མ་སོང་བ་ས་འ�ག་དེར་ངོས་
རང་ག་པར་ཉམས་ང་ཆེན་པོ་�ང་། ཉི་ཧོང་ལ་ཡོད་�ས་དེར་ོབ་ོང་ེད་མཁན་བོད་པའི་ོབ་�ག་�་
�ག་འད་�ང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་།བོད་ད་ཤེས་མཁན་ཉི་ཧོང་གི་མི་ཤས་འད་�ས་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་
�ང་། ཁོང་�ས་ང་�འི་ཕ་ལ་བོར་ལ་�ས་མངའ་འ�ག།། ་ེང་བ�་ག�མ་པའི་བས་ཉི་ཧོང་གི་



མཁས་པ་ཁ་ཤས་བོད་ལ་ོབ་ོང་གནང་བར་ཕེབས་ཡོད་འ�ག། ད་རེས་བས་བཅོལ་བ་ཞིག་གིས་ང་�འི་
ལ་གཉིས་ི་བར་མཛའ་འེལ་བར་མ�ད་�བ་པ་དེ་དགའ་ོའི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ཐའེ་ལ་ི་ོར་
ངའི་མཐོང་ང་ནི་དེ་དང་་བ་མི་འ་བ་ཞིག་�ང་། ལ་དེའི་མི་�་ནི་ཧ་ཅང་ང་བ་ིད་པོ་ེད་མཁན་ཤ་
ག་རེད། ཐའེ་ལ་དང་ཉི་ཧཽང་གཉིས་ི་བར་མི་འ་བའི་ད་པར་གསལ་པོ་འ�ག། ཉི་ཧོང་ལ་གསོལ་
�གས་འ�ལ་མཁན་�་ཡང་�གས་ོལ་ལ་བི་བར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། ཡང་ཐའེ་ལ་ི་ནང་
ན་ོད་ི་�གས་ོལ་ཁ་ཤས་ནི་ག་པར་�་ེད་ཁག་པོ་�ང་། ཐའེ་ལ་ི་�གས་ོལ་ནང་དགེ་འ�ར་
པར་ིམ་པ་�ས་�ན་�་�ས་ཞབས་བི་བར་ཡོད་པ་དང་། ཡིན་ན་ཡང་དགེ་འ�ན་�ས་ང་ིམ་པས་
ག་འཚལ་བར་ལན་གནང་ན་མི་འ�ིགས་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད་འ�ག། �གས་ོད་དེ་ངས་མོས་འེས་ཧ་
ཅང་ེད་ཁག་པོ་�ང་། �ས་�ན་ངོས་རང་ལ་�ས་འ�ད་ེད་མཁན་ཡོད་�ས་ངས་�ས་ལན་ེད་ི་ཡོད།
ཐའེ་ལ་ི་ནང་(�ས་འ�ད་ལ་ལན་མི་ེད་པའི་)འར་བོན་ས་ན་ཡང་། ངའི་ལག་པས་རང་འ�ལ་
ི་ཐོག་ནས་བ་ོན་ི་ཡོད་པ་ངོས་ནས་�ར་ོགས་ེད་�བ་�ང་། ཐའེ་ལཻ་ལ་ེས་�་འ�ལ་བོད་ེད་
�ས་ལ་དེའི་ལ་པོས་ང་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་ི་ཆེད་�་མ�ོན་འབོད་གནང་ེ་བཅར་བས་(�ས་
འ�ད་ལ་ལན་མི་ེད་པའི་)�གས་ོལ་དེས་ཉམས་ང་འོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་བཟོས་སོང་། དེ་ནི་ལ་
པོ་(ིམ་པ་ཡིན་པ་)དེ་དང་མཇལ་�ས་འཚམས་འིའི་ལག་པ་བཏང་ན་འ�ིགས་དང་མ་འ�ིགས་པའི་ོར་
དེ་རང་རེད། �ས་ང་ཅི་ེད་འདི་ེད་མི་ཤེས་པའི་བས་ལ་པཽས་མ�ན་ངོས་ཕེབས་ནས་ངོས་རང་མཛའ་
བེའི་ག་བཏང་གནང་�ང་། ལ་དེའི་ནང་ངོས་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་ཞིག་�ང་བ་དེ་ནི་་གར་ོ་
ོགས་ལས་ཚ་བ་ཆེ་བ་དེ་དང་། �ག་ང་མང་པོ་ཡོད་དེ་རེད། དེ་གཉིས་བོམས་ཏེ་ངོས་རང་གཉིད་ག་
ཁག་པོ་བཟོས་�ང་། ལེགས་པའི་ཆ་ནས་བས་ན། གོ་བས་ད་པར་ཅན་ཐོབ་ེ་མཇལ་བའི་དགེ་ོང་
བ�ེས་པ་དེ་�་ཧ་ཅང་མོས་པ་བེད་�བ་པ་ཤ་ག་འ�ག། ཉི་ཧོང་དང་། ཐའེ་ལཻ་ནང་པའི་བཞེད་ོང་ཁག་
གི་ཉམས་ལེན་�ན་མོང་ོགས་མ�ན་ཡོད་པའི་ོར་�ོས་བ�ར་མང་པོ་གནང་བ་ཡིན། �ོས་བ�ར་དེ་�ར་
བེན་ནས་བོད་ི་ནང་ཆོས་ནི་

སངས་ས་ི་ཆོས་�ལ་ཡོངས་ོགས་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ོར་ངེས་ཤེས་བེད་པར་ཕན་ཐོགས་�ང་།
༡༩༧༣ལ་ངོས་�རོཔ་དང་ེན་ཌི་ནེ་ཝི་འི་ལ་ཁག་ལ་བོར་འ�ལ་དང་དང་པོ་དེ་ས་པ་ཡིན། ལ་
ཁབ་བ�་གཅིག་གི་་བོར་དེར་བ�ན་ག་��་འགོར་སོང་། དེ་ོགས་�ས་ངོས་རང་ངལ་ཐང་ཆད་ན་
ཡང་། ས་ལ་གསར་པ་དང་། མི་གསར་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཐོང་བ་དང་། �ག་འད་�བ་པའི་གོ་བས་
�ར་བར་བེན་དགའ་ང་ཆེན་པོ་�ང་། ངོ་ཤེས་ིང་པ་�་དང་ཡང་བར་ངོ་འད་�བ་པ་དེ་ལ་ཡང་དགའ་
�ར་དང་། ཧེན་རིཀ་ཧེརར་ར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་�ག་�བ་པ་དེ་ལ་ག་པར་དགའ་པོ་�ང་། ཁོང་རང་ང་



བ་ིད་པོ་དང་། བན་བཤིག་ཚ་པོ་ོན་མ་ནང་བཞིན་འ�ག། ཁོང་གིས་ཐེངས་ཤིག་�་རམ་ས་ལར་ེབས་
ཡོད་ང་། དེ་ནས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ཁོང་�ག་འད་མ་�ང་། ང་�ང་�ང་བས་ཁོང་གི་་སེར་པོ་དེར་
བས་ོ་ེད་ི་ཡོད། དེང་སང་ཁོང་གི་་ོ་དཀར་ཆགས་ན་ཡང་།དེ་མིན་ལོ་མང་པོ་དེ་�འི་རིང་ཁོང་ལ་
འར་བ་�ང་མི་འ�ག། རི་འ�གས་པའི་ལག་མ�བ་དེ་�ར་ད་་ཡང་ངོས་དོ་ང་ེ་གི་ཡོད། ངོས་ནས་་
�ས་�ག་བས་ལས་་�ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་�་ནི་�་གི་ནི་ཡའི་ིང་ན་ལ་བོར་འ�ལ་ེད་�ས་བབ་
ཆག་གི་ེན་ལས་�ང་པ་རེད། གང་ར་ཁོང་ནི་རང་མཐོང་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག། དང་པོ་ངོས་རོམ་
ལ་བབས་ཏེ་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་ཆོས་�གས་ི་་ཆེན་པོཔ་ལ་མཇལ་པ་ཡིན། གནམ་�་བབས་ས་དང་། ལ་དེའི་
ལ་ོངས་ི་མ་པ་དེས་ཤར་ིང་དང་།�བ་ིང་བར་མི་འ་བའི་ད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་པའི་
མ་པ་བན་ི་ཡོད་མེད་ོར་ཡ་མཚན་དང་བཅས་ཤེས་འདོད་ས་པ་ཡིན། རོཔ་�ོང་ེར་མང་པོའི་པར་
དང་། ག་པར་དམག་ཆེན་པོ་དང་གཉིས་པའི་ོར་ི་པར་དེར་བ�་ཉར་ས་ཡོད་ན་ཡང་། ད་�ང་ལ་
ོངས་ི་མ་པ་ག་འ་མཐོང་�བས་ཡོད་པ་སེམས་ཤར་མ་�ང་། ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་གནས་ཁང་
སོགས་ཤར་ིང་དང་འ་བ་མཐོང་�ས་རང་ལ་སེམས་བཟོད་བདེ་པོ་ཆགས་སོང་། གང་ར་དངོས་པོ་ཚང་
མ་་བ་ནས་མི་འ་དེ་ཙམ་མི་འ�ག། གནམ་�་བབས་ེས་ཝ་ཊི་ཀན་�ོང་ེར་ནང་སེ་ི་་ཁང་ཆེ་མོར་
ཤར་བོད་ས། དེ་ནི་མ་པ་ཁ་ཤས་ི་ཐད་ནས་ེ་ཕོ་ང་དང་འ་བ་དང་། མ་མཐའ་་ོན་དང་ལོ་�ས་
ཧ་ཅང་ིང་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འ་བ་རེད། གཞན་ིས་་�ང་བ་ིག་ཆས་�ས་མདོག་བ་བ་གོན་མཁན་
དེ་�་ནི་གད་མོ་ོང་མཁན་ནང་བཞིན་དང་། ན་ཆས་བིགས་པ་འ་པོ་མཐོང་གི་འ�ག། ་ཆེན་པོཔ་དང་
ངའི་བར་བཀའ་མོལ་�ང་�ང་ཞིག་�ས་བས་སོ་སོའི་ཡིད་ཆེས་དད་འ�ན་�་ལ་གང་ཡིན་�ང་འ�ོ་བ་
མིའི་ིའི་དོན་ལ་ནང་གི་ོང་ོགས་ི་རིན་ཐང་དེ་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་
�ས་པར་ཁོང་གིས་མོས་མ�ན་ཆ་ཚང་གནང་ེས་ང་�ས་�གས་མ�ན་ངང་ཞལ་ེས་པ་ཡིན། དེའི་ཉི་མ་
ེས་མར་ངས་ིཛར་ལཻ་ལ་བ�ན་ག་གཅིག་རིང་བོད་དེ། དེ་གའི་ིམ་ཚང་མང་པས་�་ཚབ་ལ་ངས་
པའི་བོད་�ག་ཉིས་བ་ཐམ་པ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ཁ་ཤས་�ག་འད་�ས་ཁོང་�འི་ངའི་མ�ན་ལ་འ�ར་
ང་དང་། ོད་པ་ཡ་མཚན་པོ་བན་ི་འ�ག། ཁོང་�་མང་ཆེ་བས་བོད་ད་་བ་ནས་ག་མ་�བ་པ་
ཆགས་པ་དེ་སེམས་�ག་གི་ེན་ཞིག་ཆགས་སོང་། (ེས་ལ་༡༩༧༩ནང་ངས་ཁོང་�ར་ཡང་བར་�ག་�ས་
དེ་ལ་འར་བ་གང་འཚམས་�ང་འ�ག། བོད་�ག་དེ་�ས་བོད་ད་ར་�་ངས་ཏེ་བོད་ད་ང་ཆག་ཅིག་
བབ་�ང་། དེ་ནི་ངའི་དིན་ད་ང་ཆག་དེ་དང་འ་བ་རེད།)ལོ་��་གི་གོང་ཁོང་�འི་སེམས་པ་ོ་བའི་
གནས་ངས་དེ་ན་གསོ་ེད་�ས་བོད་�ག་གདོང་ལ་འ�མ་མདངས་ཡོད་པ་དེ་�་མཐོང་བ་དང་། ིས་
ལ་མིས་ཁོང་�ར་མས་ོང་གནང་བ་བཅས་ལ་ངོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་། དེ་ནི་ངས་ཐོག་རཻ་བ་ས་པ་
ནང་བཞིན་འ�བ་�ང་སོང་། �་�་དེ་�་མས་བེའི་ཁོར་ག་ནང་འཚར་ལོངས་�ང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་
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ོན་ི་འ�ག། ིཛར་ལཻ་ནས་ངོས་ཧཽ་ལེ་ལ་ིན་ཏེ་ཇི�་མི་རིགས་ི་་མ་ཞིག་མཇལ་འད་ེད་�ས་
ག་པར་ཡིད་འ�ལ་ཆེ་བའི་ཉམས་ོང་ཞིག་�ང་། ཕན་�ན་ི་ད་མ་ཤེས་པའི་ེན་ིས་ད་ཆ་�ག་
ཅིག་བཤད་མེད་པར་མ་ཟད། དགོས་པ་ཡང་མི་འ�ག། ཁོང་གི་མིག་གི་ནང་ཁོང་རང་གི་ལ་མི་�འི་
འཇིགས་དངངས་ཚད་མེད་ི་�ག་བལ་ང་བ་ཚང་མ་ངོས་ནས་མཐོང་ེ་�ས་པ་ཡིན། ཧཽ་ལེ་ལ་ཉི་མ་
གཉིས་དང་། ི་ཌེན། ཌེན་�་བཅས་སོ་སོར་ཉི་མ་རེ་གཉིས་ི་་བོར་ས་པ་ཡིན།�ས་�ད་ཧ་ཅང་�ང་
བར་བེན་ལ་མི་དེ་�འི་མཐོང་ང་ན་�་མ་གཏོགས་མ་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་ས་གནས་རེ་རེ་འ�ོ་བས་
�གས་བེ་དང་ེ་ལེན་འ་མ�ངས་གནང་བ་དང་། བོད་ི་གནས་�ལ་མེན་འདོད་ོམ་པ་�་འདོད་་
�ར་གནང་གི་འ�ག། འཛམ་ིང་མི་རིགས་མང་པོས་ངོས་ི་ལ་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་ང་ཆེན་པོ་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ངོས་རང་གིས་དངོས་གསལ་མཐོང་ོགས་�བ་པ་�ང་། ེལ་འ�བ་ཆེ་བའི་བོར་བོད་
དེའི་རིང་བོད་མི་བས་བཅོལ་བ་�ར་རོགས་རམ་ཐབས་བོན་གནང་མཁན་ཁག་ལ་དངོས་�་�གས་ེ་�་
བའི་གོ་བས་�ང་བ་དེ་ལ་ངོས་རང་ག་པར་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་། དཔེར་ན། ནཽར་ཝེ་དང་ཌེན་�། ི་
ཌེན་སོ་སོའི་ནང་བོད་པ་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་བཞི་བ�་ཐམ་པར་འ�ལ་ཆས་དང་། སོ་ནམ་ི་ོབ་ོང་གི་གོ་ིག་
ེད་མཁན་�གས་པ་དེ་�ར་བོད་པ་ཡིན། ངཽས་�ས་�ད་མང་བ་བད་པའི་�ང་པ་དེ་དིན་ལ་རེད།
ལ་དེ་ལ་ཉི་མ་བ�་བད་པ་ཡིན། �བ་ིང་ལ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་དིན་ལ་ནི་བོད་དང་འེལ་བ་ཆེ་
ཤོས་ཡིན་པའི་ངའི་ཡིད་ཆེས་དེར་ངེས་པ་ེད་�ང་། ངོས་དིན་ཇིའི་མི་བོད་ད་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནས་�བ་
མཁན་བ�ེས་སོང་ཁག་ཅིག་མཇལ་འད་བས་ཧ་སང་�ང་། ཁོང་�་དང་ཡང་ན་ཁོང་�འི་ཕ་མ་�་ོན་ི་
�ས་བས་ཅི་རིགས་ལ་བོད་�་དིན་ག�ང་གི་ལས་ེད་གནང་ེ་བ�གས་ཡོད་པ་རེད། དེ་�ས་ཤིག་ནི་
ཧི�་རིཅ�་སོན་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལོ་བ�་ཙམ་གོང་�་རམ་ས་ལར་ཕེབས་�ས་མཇལ་�ང་། དིན་ལ་ལ་
ཡོད་�ས་སར་ཧརོ�་མཻཀ་མིན་མཇལ་པ་ཡིན། ཁོང་ལ་ངོས་རང་ོ་མོས་ཆེན་པོ་�ང་།ཁོང་ནི་མི་ཡག་པོ།
མ་ཉམས་ན་ལ་ེམས་�ང་ཡིན་དངོས་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་འ�ག་པས་མ་ཚད།ཁོང་གིས་སེམས་དོན་
ཉམས་ོགས་ི་རིན་ཐང་ལའང་�གས་ང་གནང་གི་འ�ག། ངས་ངོ་ཤེས་པ་དང་མོས་པོ་ས་པའི་�ོགས་
པོ་གཞན་པ་དེ་ནི་ཌ་ཝ�་ཀར་པེན་ཊར་�་བ་དིན་ཇིའི་ལ་ེའི་་ཁང་གི་ད�་འིད་དང་ཁོང་གི་མ་
བཅས་རེད། མ་དེས་ག་པར་ངོས་ལ་�་ཞེས་ག�ང་གི་ཡོད། ༡༩༦༠ནང་ཨ་རིའི་ིད་འ�ན་ཨའི་སེན་་
ཝར་ིས་�་ལའི་་མ་ཨ་མེ་རི་ར་ཕེབས་ན་མཇལ་འདོད་ཡོད་ག�ང་�ལ་་གར་ི་གསར་ཤོག་ཅིག་གི་
ནང་བཀོད་ཐོན་�ང་འ�ག་ང་། ༡༩༧༢ནང་འ�ོ་�བ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ི་ོར་ད་ཞིབ་ས་ེས་་
བོར་དེ་ལ་ཐོངས་མཆན་ཡོང་བར་ོག་�་གང་འཚམས་ཡོང་ིད་�གས་བོད་སོང་། འཛམ་ིང་ནང་
ོབས་འོར་དང་རང་དབང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ལ་ཁབ་དེ་ལ་་འདོད་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་༡༩༧༩ལོ་བར་
འ�ོ་མ་�བ་པ་རེད། དང་པོ་�་ཡོ་ལ་འོར་�ས་རང་དབང་གི་མ་པ་དེ་ལ་ངོས་རང་འལ་�་ོ་མོས་ཆེན་



པོ་�ང་། ངས་འད་པའི་མི་�་མཛའ་བེའི་མ་པ་ཅན་དང་། ཁ་བསངས་པོ། ིད་མདོག་ཁ་པོ་འ�ག་ན་
ཡང་�ོང་ེར་ི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་བ�ག་པ་དང་།ཛར་�ར་མཐོང་ཆོག་ཆོག་འ�ག། ང་པོ་དང་ོད་ཁང་མེད་
པའི་མི་མང་པོ་ོའི་འ�མ་ལ་ོད་ི་ཡོད་པ་མཐོང་�ས་རང་སེམས་ལ་ོ་ང་ཤར་�ང་། ོབས་འོར་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་དང་། �ན་�མ་�གས་པའི་ལ་འདི་་�འི་ནང་ོང་མཁན་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ེས་
�ང་། ཨ་རི་བཙན་ལ་རིང་�གས་ཤོག་�འི་ག་གི་�ང་ངས་པའི་ནང་ང་བདེན་པ་མེད་པ་དང་། �ག་
པོའི་བདེ་འོར་ི་ཆེད་�་ད�ལ་པོར་བཤོ་གཞོག་གཏོང་གི་ཡོད་�ལ་ངའི་་དམར་ི་�ོགས་པོ་�ས་བཤད་
པ་དེ་ན་གསོ་ཐེབས་�ང་། ང་དང་ཤར་ོགས་ི་མི་མང་པོས་ཨ་མེ་རི་་ནི་རང་དབང་གི་ེ་འིད་ེད་
མཁན་ཞིག་རེད་བསམ་ི་ཡོད་ན་ཡང་། བོད་ི་གནས་�གས་ོར་ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ལས་མེད་པ་
དེ་རང་ལ་ཡ་མཚན་ེ་བ་གཞན་ཞིག་�ང་། དེང་སང་ངོས་ཨ་རིའི་ོར་ར་ལས་ག་པ་ཤེས་ཡོད་ཙང་ཨ་
མེ་རི་འི་ཆབ་ིད་ི་ལམ་ོལ་དེ་�་རང་གི་འདོད་�ལ་ཁ་ཤས་ལག་ལེན་བར་�བ་ི་མེད་པ་དེ་ངས་གཞི་
ནས་མགོ་�ད་ི་འ�ག། དེ་འ་བཤད་པ་ནི་ངའི་ཨ་རིའི་བོར་དང་པོའི་རིང་ངོས་རང་དགའ་པོ་མ་�ང་པ་
དང་། མང་པོ་ཞིག་མཐོང་བ་དེ་�ར་ོ་མོས་ེས་མ་�ང་ཟེར་བའི་དོན་ལ་མ་རེད། ངས་ོབ་�ག་�་ཁག་ལ་
གཏམ་བོད་ས་པ་དེ་�ར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་། ཁོས་�ས་མ�ན་འེལ་ི་མ་པ་�ན་མ�ད་ོན་ི་
འ�ག། གཏམ་བོད་ེད་བས་ངོས་དིན་ད་ནང་ཤོད་ངས་མ་ལེགས་པ་ག་འ་�ང་ཡོད་པ་དང་།ངས་
གང་བཤད་པ་ཁོང་�ས་ཧ་གོ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ོས་པར་ཉན་མཁན་ཚང་མས་ག་པར་དགའ་ང་མོས་པོ་
ས་སོང་། དེ་ལ་བེན་ངས་མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་ེད་བས་དིན་ད་ག་�ར་ངོ་ཚ་སངས་པ་དང་།
གདེང་�ད་བེད་�བ་པ་�ང་སོང་བས་ངས་ཁོང་�འི་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་གི་ཡོད། འོན་ང་ཁོང་�འི་
�གས་བེ་དེས་ད་་ངའི་དིན་ད་ཡར་ས་གཏོང་བའི་སེམས་འར་ཉམས་ེན་ས་མེད་དམ་བསམ་
ི་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ངས་དིན་ད་ཡར་ས་གཏོང་�ར་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་�་རམ་ས་ལར་ིར་ལོག་
མ་ཐག་�་ོབ་ོང་ལ་�ར་བོན་་འདོད་ཡལ་སོང་། དེའི་འས་�ར་ཇར་མན་དང་། ��། �རོཔ་ལ་
གཞན་ི་མི་�་དང་མཉམ་�་�་མ�ད་དིན་ད་ག་�ར་མོས་པོ་ས་པ་ཡིན། ཁོང་མང་པོས་ངའི་དིན་
ད་འ་བ་བ་�ས་�ག་ོར་ི་འ�ོ་�གས་ནོར་བ་དང་། ་གདངས་ང་ངར་་ཆེ་བ་འ�ག། དིན་ཇིའི་
མི་ངོ་མ་དང་ད་ཆ་ཤོད་�ར་ང་དགའ་པོ་དེ་ཙམ་མེད། ཁོང་�་མང་ཆེ་བ་མ་པོ་དང་། �གས་ོལ་ལ་བི་
བར་ཆེ་བ་ཤ་ག་རེད། འཛམ་ིང་གི་ཆ་ཤས་མང་པོར་་བོར་དང་པོ་དེ་ས་པ་ནས་བང་ས་ལ་དེ་
�ར་ངས་ཐེངས་མང་པོ་ིན་པ་ཡིན། མི་�འི་གནས་ངས་་�གས་ཡོད་མཁན་དང་། འོར་ན།ོབ་ོང་
ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན། ཆོས་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་མང་པོར་�ག་འད་དང་། འོས་མོལ་ེད་
པའི་གོ་བས་ཐོབ་པ་དེ་ལ་དགའ་པོ་�ང་། ས་ལ་གང་ལ་ིན་�ང་མི་�འི་་ངས་ལ་མི་འ་བ་ཁ་ཤས་
ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞི་་ནས་གཅིག་པ་རང་ཡིན་པའི་ཁོང་�་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་�ག་བལ་མི་



འདོད་པ་ཤ་ག་ཡིན་པ་དང་། དེས་མ་ཚད་མི་སོ་སོས་རང་རང་ལ་ཕན་སེམས་ེད་མཁན་ལ་མོས་པོ་ེད་
པས་མ་ཚད། གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་ེད་པའི་�ས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སེམས་ལ་བཞག་ེ་མ�ན་འེལ་གོང་
ེལ་དང་། གོ་དོན་ལེགས་ོགས་གཉིས་ཀ་བེད་�བ་�་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ང་། གནས་�ལ་ི་ཐོག་ནས་
ས་ན་�བ་ོགས་ི་ི་�གས་དེར་ཡིད་ོན་འོས་པ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་�ང་། ག་པར་ཁོང་�འི་བོན་
�གས་དང་། ོ་ལ། ཤེས་འི་གནས་ལ་ཤེས་འདོད་ཆེ་བ་དེ་�ར་ངས་ཡིད་ོན་ེད་ི་ཡོད། དེའི་འགལ་
ོགས་ར་ས་ན། �བ་ོགས་པའི་མི་�འི་ེལ་ངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ངོས་རང་ལ་ོ་གཡེང་
ཡོང་གི་འ�ག། མི་�འི་གནས་�ལ་་ངས་ནི་ཡང་ན་དཀར་པོ་དང་། ཡང་ན་ནག་པོ་ཡིན་དགོས་པ་དང་།
དེ་བཞིན་�་ཡང་ན་འདི་དང་ཡང་ན་དེ་ཞེས་འདོད་ཞེན་ེད་པ་དེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་�་ེན་ེན་འེལ་
དང་།ཕན་�ན་ོས་�བ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་བིས་མེད་བཏང་བ་ཞིག་རེད། ཁོང་�འི་་
ངས་དེའི་ནང་ལ་ང་ོགས་ཡ་ལ་གཉིས་ི་བར་་བོའི་མདོག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དོ་ང་�ང་མི་འ�ག།
ངའི་མཐོང་�ལ་གཞན་པ་ནི་�བ་ོགས་ི་མི་ཧ་ཅང་མང་པོས་�ོང་ེར་ཆེན་པོ་ཡོད་སར་ིད་ཐག་ཆོད་ས་
ཏེ་མི་མང་ིངས་དེ་�་དང་འེལ་མེད་ཁག་ཁག་ོད་ི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་མཐོང་
གི་འ�ག། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ི་ནང་དངོས་པོའི་�་ནོར་དེ་ཙམ་དང་། ིམ་མ�ས་�ན་་ཕོ་མོ་དེ་ཙམ་
མང་པོ་ཡོད་བཞིན་�་ཁོང་རང་�འི་སེམས་�ར་དངོས་གནས་དེ་ཞི་མི་དང་ི་གཅིག་�ར་ོན་ི་ཡོད་པ་དེ་
ནང་གི་ོང་ོགས་�ང་པའི་གས་ཤིག་རེད་བསམ་ི་འ�ག། �ང་པ་དེ་�འི་ནང་དཀའ་ངལ་ི་འ�ང་གཞི་
ཞིག་ནི་མི་�འི་གནས་ངས་ི་ཐོག་འ�ན་བ�ར་་ཆེ་ཡོད་པ་དང་།དེའི་ཐོག་ནས་སེམས་ི་གཏིང་ལ་ཞེད་
ང་དང་། བན་པ་མེད་པ་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འའི་ཡ་ལ་ི་�ར་བའི་གས་ཤིག་ངས་མཐོང་བའི་
ོར་བཤད་ན། བས་ཤིག་ང་ི་ལ་ལ་བོར་བོད་ེད་�ས་མི་�ག་པོ་ཞིག་གི་་མ�ོན་ཡིན། དངོས་
གསལ་ར་བས་བདེ་པོ་དང་ིད་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་བབ་པའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་མཁོ་ེད་འ�ལ་ཆས་་
�གས་བིགས་འ�ག། ངོས་�ས་ཁང་ལ་འ�ོ་�ས་ལག་པ་འ�་སའི་ཐོད་ི་བང་ིའི་ཐོག་�ས་སེམས་
ིང་འཇགས་ི་རིལ་�་དང་། གཉིད་ག་ན་བཅས་ི་ཤེལ་དམ་ཆེན་པོ་གཉིས་མཐོང་�ང་། དེ་�་དངོས་
པོའི་ོབས་འོར་གཅིག་�ས་�ན་གཏན་ི་བདེ་བ་ོད་མི་�བ་པའི་ར་ོད་གསལ་པོ་རེད། གོང་�་བོད་པ་
ར། མ�ོན་འབོད་�ང་བས་ང་ཡང་ཡང་ི་ལ་ལ་འ�ོ་གི་ཡོད། མི་�གས་ལ་གཏམ་བོད་་རོགས་
ཞེས་�་ལ་�ང་�ས། ངས་གནད་དོན་ག�མ་ི་ེང་ནས་ད་ཆ་བཤད་ི་ཡོད་པའི་དང་པོ། རང་ཉིད་མི་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ན་ཕན་འགན་འར་ཞེས་པའི་བོད་དོན་ོར་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་ང་�་ཚང་མས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་པ་དང་། སེམས་ཅན་(གཞན་)ཐམས་ཅད་དང་རང་�ང་ཁོར་ག་བཅས་ཚང་མར་
ཕན་པ་་དགོས་�་རེད། གཉིས་པ། ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་ོང་ཞིག་པའི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་�གས་མི་
འ་བ་ཚང་མའི་བར་ཞི་མ�ན་མཉམ་གནས་དང་། གོ་ོགས་ེལ་ཐབས་ལ་ཕན་པའི་ི་�་བ�བ་�་དེ་རེད།



ངས་བཤད་ཟིན་ར་ཆོས་�གས་ཚང་མའི་དམིགས་ལ་ནི་མི་མས་བཟང་པོར་བན་�་དེ་ཡིན་པར་ངས་
ཡིད་ཆེས་བན་པོ་ེད་ི་ཡོད། ཁ་ཤས་ི་བར་གཞི་་རང་ནས་ོགས་འགལ་ཡོད་ན་ཡང་། འ�ོ་བ་མི་ལ་
ཕན་ཐབས་་�་དེ་ཚང་མས་དམིགས་ཏེ་འར་བོན་ེད་པ་རེད། དེ་ར་བཤད་པ་དེ་ངས་འཛམ་ིང་ི་
ཡོངས་ི་ཆོས།ཡང་ན་་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཤིག་གསར་གཏོང་་�འི་�ོས་ེ་ོན་ི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་
ཆོས་ནི་ན་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད། ནད་རིགས་མི་འ་བ་སོ་སོར་ན་པ་�ས་ན་མི་འ་བ་གཏོང་�ལ་
བབ་པ་དང་འ་བར་མི་སོ་སོར་སེམས་ི་ཉོན་མོངས་འ་མིན་་�གས་ཡོད་པ་དང་བ�ན་ཏེ་ནང་གི་ོང་
ོགས་ི་ན་མི་འ་བ་དགོས་གལ་ཡོད་པ་རེད།མཐའ་མ་ནི་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་དང་ག་པར་�་ལའི་་
མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ི་མི་�་འས་དོ་ང་�ང་ན་རང་གི་ལ་དང་། ལ་མི། རིག་ག�ང་བཅས་ི་ོར་
གནས་�ལ་བཤད་ི་ཡོད། གང་ར་ི་མིས་ངའི་�ང་པ་དང་། བོད་མི་ཕོ་མོ་བཙན་བང་ས་པའི་བོད་ནང་
དཀའ་�ག་ོང་བཞིན་པ་�འི་དོན་ལ་སེམས་འར་ཡོད་པ་བན་�ས་རང་ལ་ིང་ོབས་ཆེ་བེད་ཡོང་
བཞིན་པ་དང་། དེ་ལ་བེན་ནས་ང་བདེན་ཐོབ་པའི་ཆེད་�་འཐབ་ོད་�ན་བིང་་�འི་དམ་བཅའ་དེ་
�གས་ཆེར་འ�ོ་བའི་�ད་ཤིང་་�་ཡིན་ང་། བོད་དོན་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་མཁན་�་བོད་ི་ོགས་
གཏོགས་ཡིན་པར་ངས་ཆ་འཇོག་ེད་ི་མེད། དེའི་ཚབ་ལ་ཁོང་བདེན་པའི་ོགས་གཏོགས་གནང་མཁན་
ཡིན་པར་བི་གི་ཡོད། ི་ལ་ལ་་བོར་ེད་�ས་ངས་བཤད་པའི་ད་ཆ་དེ་�ར་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་�ས་དོ་
ང་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད་ཤེས་�ང་། དེ་ནི་ངས་མཐའ་གཅིག་�་འ་ཆགས་ངས་པའི་དངོས་དོན་དེ་ཁོང་�འི་
ོར་འ�ག་པོ་�ང་བ་མིན་ནམ་བསམ་ི་ཡོད། ངོས་རང་གི་ཐད་ནས་ཉན་མཁན་གཞོན་པ་�་དང་ོ་བ�ར་་
�་དེ་གལ་ཆེར་བི་གི་ཡོད། ཁོང་�ས་ཤེས་འདོད་པའི་ཁོངས་ལ་ནང་པའི་ོང་ཉིད་ི་་བ་ནས་བང་
འཇིག་ེན་ཆགས་�ལ། དེང་�ས་ི་དངཽས་ཁམས་རིག་པ། གཞན་ཡང་འིགས་ོད་དང་། �ལ་ིམས་ི་
ོར་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་བསམ་མེད་པའི་ི་བ་དཀའ་ོགས་ཅན་�ང་བ་དེ་�་ངས་མོས་པོ་
ེད་ི་ཡོད།གང་ལགས་ཟེར་ན། ི་བ་དེ་�ར་བེན་ནས་�ས་�ན་ངས་དོ་ང་མ་�ང་པའི་ེ་ཚན་དེ་�ར་
ོག་ཞིབ་མ་ས་ཐབས་མེད་ཆགས་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་ི་བ་དེ་�་ངོས་རང་ལ་ཕན་ེན་ཆགས་�བ་ི་རེད།
ི་བ་ི་ལན་དེ་�་ཕལ་ཆེར་ང་�འི་མཚན་ཉིད་ི་ོད་པ་འ་བོ་འ�ག། ངས་དོ་ང་ས་པའི་གནས་�ལ་
གཞན་པ་ཞིག་ནི་ངས་ད་ཆ་བཤད་པའི་མི་མང་པོ་དང་། ག་པར་�བ་ོགས་ི་མི་�འི་སེམས་དེ་ོན་ོད་
ེད་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་འ�ག། དེ་ོག་ཞིབ་�ན་མ�ད་ེད་ཐབས་�་མོས་བོན་ས་པ་ཡིན་ན། ཕན་
ཐོགས་ི་ེན་ཆགས་�བ་ི་རེད།ོན་ོད་ེད་པར་ཧ་ཅང་མོས་བོན་ཆེ་བ་ནི་གནས་�ལ་ོམ་མཁན་དང་།
གསར་འར་གཏོང་མཁན་དེ་�་ཡིན་�ད་འ�ག། ངོས་རང་�་ལའི་་མ་ཡིན་པ་དང་། ག་པར་ངོས་ི་
ལ་ལ་་བོར་ེད་�ས་འཛམ་ིང་གི་གསར་གནས་ལས་ཁང་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་ལས་ེད་ཕོ་མོ་�་དང་
བཀག་ཐབས་མེད་པའི་�ག་འད་�ང་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་ིང་གསར་འར་བ་ེལ་ེད་མཁན་དེ་�་ཧ་



ཅང་ོང་པོ་དང་། ཁ་ོད་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་�ལ་ཡང་ཡང་བཤད་འ�ག་ན་ཡང་དེ་ནི་ིར་བཏང་བདེན་པ་མིན་
པ་ངས་ཧ་གོ་�ང་། ཁོང་�་མང་ཆེ་བ་དགའ་འ�མ་ཡོད་པ་ཤ་ག་ཡིན་པས་མ་ཚད། ཐོག་མར་མཐའ་བོར་
ི་གནས་�ལ་སེམས་འཚབ་ོང་བ་ཡོད་�ས་ཁོང་�འི་དགའ་འ�མ་�ན་བིང་གནས་ི་འ�ག། ི་བ་ི་
ལན་ི་ན་འ�མས་ི་བས་ིད་དོན་ི་ོར་ཁ་ོད་ཚབས་ཆེ་�ང་མཚམས་ངས་ིད་དོན་ི་ད་ཆ་ཅམ་
འཇོག་ེད་ི་ཡོད།དེས་མ་ཚད་�ན་�་དེ་ོང་ཐབས་ེད་ི་ཡོད། མི་�་འ་ཡིན་�ང་སོ་སོའི་བསམ་འཆར་
ི་ཐོག་རང་དབང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་དེ་�ར་བ�ར་བཅོས་གཏོང་ཐབས་་�ར་�་མཚན་གང་ཡང་
མཐོང་གི་མི་འ�ག།



.

ཉེ་ཆར་ི་ལ་ལ་་བོར་ཞིག་ེད་བས་དངོས་གནས་འདི་འ་ཞིག་�ང་སོང་། གསར་འགོད་ན་
འ�མས་ཤིག་ཚར་བ་དང་། མི་ཁ་ཤས་ིས་�་ལའི་་མས་ི་ལན་ཡག་པོ་གནང་མ་སོང་བསམས་ཡོད་
འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ངོས་རང་ལ་སེམས་གཡེང་གང་ཡང་མ་�ང་། བོད་མིའི་བདེན་དོན་དེ་ང་པོའི་གནས་
�ལ་ཡིན་མིན་མི་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་ེད་དགོས་ི་རེད། གསར་འར་གཏོང་མཁན་དང་�ག་འད་ོ་
འདོད་མ་�མས་པ་དེ་�་ལས་ང་ཉེས་ོན་ཆེ་བ་རེ་ང་ཞིག་གགས་མཐོང་བན་འིན་ཐོག་ངས་གདོང་
བན་ཏེ་ི་ལན་བ་པའི་བས་�་�ང་སོང་། བས་ཤིག་ང་��་ལ་ཡོད་�ས་ཐད་ཀར་བན་འིན་ང་
བིང་གི་གསར་གཏོང་སར་འ�ག་འབོད་ས་ཏེ་ངོས་རང་ལ་ེད་ོགས་གང་ཡིན་བཤད་�ས། གསར་
འར་འགོད་མཁན་ིས་��འི་ད་ནང་ེད་རང་ལ་ཐད་ཀར་ི་བ་ེད་ི་རེད། ེད་རང་ལ་ག་རེ་བཤད་པ་
རེ་རེ་�ས་མཉམ་ལ་དིན་ད་ནང་བ�ར་ི་རེད། དེ་�་ེད་རང་གིས་ན་ཅོག་ནང་ལ་བ�ག་པའི་་ད་
ཉན་འཁོར་ནས་གསན་ི་རེད་ཟེར་�ང་ཡང་། ང་བིང་བས་དིན་བ�ར་�ག་གཅིག་ང་ངས་མགོ་
�ད་མ་�ང་། ཡང་�ས་བས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ང་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་ཡོད་པར་བེན་་མ་དང་འ་བའི་ི་བ་
ི་ལན་ཞིག་བན་འིན་ཐོག་་རོགས་ཟེར་�ས་ང་བིང་ལས་ཁང་ནང་ང་གཅིག་�ར་བཞག་སོང་། ི་བ་
ེད་མཁན་དེས་�་ཡོ་ནས་ངོས་ལ་ི་བ་ེད་ི་འ�ག། ེད་རང་གིས་རས་གཞིར་ཐད་ཀར་གཟིགས་དགོས་
བཤད་ེས་དེའི་ནང་ི་མཁན་ི་གདོང་མ་བན་པར་ངའི་གདོང་བན་�ས་སེམས་ཚ་གེ་�ག་གེ་ཆགས་པ་
དང་། རང་གིས་རང་ལ་ད་ཆ་བཤད་པ་མཐོང་ེ་སེམས་འ�གས་ལངས་ེན་ཁ་ནས་ད་ཆ་མ་ཐོན་པ་
ཆགས་�ང་། ངོས་ི་ལ་ལ་འ�ོ་རེས་བཞིན་ཆོས་�གས་་�གས་ི་བར་�ོས་བ�ར་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་
བཅས་ཆོས་གཞན་ེད་མཁན་ཚང་མར་�ག་ཐབས་ེད་ི་ཡོད། ཐེངས་ཤིག་ི་ལ་ལ་བོར་བོད་ེད་
�ས་ངའི་རེ་བ་དང་འ་བ་ཡོད་མཁན་ཡེ་�འི་ཆོས་པ་ཁ་ཤས་�ག་འད་�ང་། དེའི་འས་�ར་བོད་པའི་་
པ་ཁ་ཤས་ཡེ་�འི་དགོན་པར་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་རིང་ཕེབས་པ་དང་། ཡེ་�འི་་པ་ཁ་ཤས་་གར་ནང་
འོར་ཏེ་ཆོས་�གས་མི་འ་བའི་དགོན་པའི་བར་འེལ་བ་ེད་�བ་པ་རེད། དེ་ནས་ཕན་�ན་གཉིས་ཀར་ཁེ་
ཕན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་འ�ག། དེ་ལ་བེན་ནས་ཆོས་ེད་མཁན་གཞན་པའི་བསམ་ོགས་ི་ོར་ཞིབ་པར་
ང་�ས་ཤེས་�ར་དམིགས་བསལ་ི་ཕན་ཆ་�ང་བ་རེད། ངས་ཆོས་�གས་གཞན་པའི་མེན་ོང་ཆེ་བ་མང་
པོ་མཇལ་བའི་ནང་ནས་�ང་ཤས་ི་ོར་གསལ་བཤད་་�་ཡིན། ངས་ཆོས་�གས་ི་ད�་འིད་ངོ་མཚར་
ཅན་�་མ་མཇལ་�འི་གོ་བས་�ང་། ད་འི་་ཆེན་པོཔ་དེ་ལ་ངས་མོས་�ས་ཆེན་པ་�་གི་ཡོད། ཐོག་མར་
ངོས་རང་གཉིས་ཀའི་མི་�འི་གཞི་ེན་ན་�འི་འ་པོ་འ�ག། ངས་དང་པོ་ཁོང་མཇལ་�ས་ཁོང་ལས་དོན་
ལག་ལེན་གནང་མཁན་�གས་་ཆེན་པོ། ཞལ་བསངས་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་�ང་། ཁོང་ནང་གི་ོང་ོགས་ན་



པའི་ད�་འིད་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ོར་རང་ལ་ཐེ་�མ་མེད། པོཔ་�ན་�ལ་་�་�་འ་ཞིག་གིས་ཁོང་རང་་
ོག་བོང་ཐབས་ེད་མཁན་དེ་ལ་�་�ན་ག�ངས་ཡོད་པ་དེ་ནང་གི་ོང་ོགས་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ངེས་
པར་ཡིན་དགོས་ི་རེད། ༡༩༨༨ལ་དིིའི་གནམ་�་ཐང་ལ་མ་དར་ཊེ་རེ་ས་མཇལ་�ང་། ང་དང་ཁོང་དིན་
ལ་ི་ཨ�་ཕོ�་�གས་འ�ར་ན་�གས་ས་ནས་དི�ིར་ལོག་པ་ཡ�ན། ངས་ཁོང་ལ་�ས་འ�ད་ིང་ཐག་
པ་ནས་�་གི་ཡོད། ཁོང་ཧ་ཅང་གི་�གས་ེམས་�ང་བའི་ན་ོད་དེ་ལ་ང་ཧ་ལས་�ང་། ནང་པའི་་ངས་
ར་ས་ན་ཁོང་ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞིག་ཡིན་པར་བི་�བ་ི་རེད། ནང་གི་ོང་ོགས་ན་པའི་མི་
གཞན་པ་ངས་མཇལ་བ་ནི་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་གི་་པ་སཔཻན་ལ་ི་མོན་སེ་ར་ཏའི་དབེན་གནས་ལ་བ�གས་མཁན་
དེ་རེད། ཤར་ིང་གི་ལ་འོར་པ་དང་འ་བར་གནས་དེར་བག་ལེབ་དང་། �། ཇ་�ང་�ང་བཅས་ཏེ་ལོ་མང་
པོ་བ�གས་འ�ག། ཁོང་གིས་དིན་ད་ང་ལས་ང་�ང་ཙམ་ག�ང་ན་ཡང་། ཁོང་གི་ན་ནས་ཆོས་ི་
ཉམས་ལེན་མ་དག་ཡོད་པའི་ེས་�་ད་པར་ཅན་ཞིག་གི་མ�ན་ལ་ང་འོར་པའི་ངེས་ཤེས་ེས་�ང་།
ེད་རང་གི་ོམ་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ི་བ་�ས་པར། ཁོང་གི་མས་སེམས་ཞེས་ལན་གསལ་བ�ས་དེ་
བོན་�ང་། དེ་ནས་བང་ངས་ཁོང་དེང་�ས་ི་མི་ལ་རས་པ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད། བོད་ི་མི་ལ་རས་
པས་་�་ཕལ་ཆེ་བ་ག་�ག་ནང་�བ་པ་མཛད་ཅིང་མ�ར་མ་ག�ངས་ཏེ་བ�གས་པ་རེད། ངས་བཀའ་
མོལ་དོན་ན་ཐེངས་མང་པོ་�ས་པའི་ཆོས་�གས་ི་ད�་འིད་གཞན་ཞིག་ནི་ཀེན་ཊ་བ་རེའི་་ཁང་གི་ོབ་
དཔོན་ཆེ་བ་ཌོཀ་ཊར་རོབ་རན་སེ་�་བ་དེ་རེད། (ཁོང་གི་་ཚབ་ིང་ོབས་ཅན་ཊེ་རི་ཝ་ཡེཊ་�་བ་དེའི་ཆེད་
�་ངས་ོན་ལམ་ག་�་བ་ི་ཡོད་)ོབ་དཔོན་ཆེ་བ་དང་ངོས་ཆོས་ིད་ང་འེལ་དགོས་པའི་ོར་
དགོངས་པ་མ�ན་པའི་ཐོག་ཆོས་ི་འགན་འར་དངོས་གསལ་ནི་འ�ོ་བ་མི་ལ་ཕན་པའི་ི་�་བ�བ་�་དེ་
ཡིན་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་བི་མེད་ེད་མི་�ང་། ཆོས་ེད་མཁན་ི་མིས་ོན་ལམ་བ་པ་
གཅིག་�ས་འ�ིག་ཐབས་མེད་པས་འཛམ་�་ིང་གི་དཀའ་�ག་སེལ་བར་ཕན་ཆེད་ི་�་�བ་པའི་�ལ་
མ�ན་ི་འགན་འི་ཡོད་པའི་ོར་དགོངས་པ་མ�ན་པ་�ང་སོང་། ངས་ན་པ་ར་ས་ན། ་གར་བའི་
ིད་དོན་ད�་འིད་(ངས་ཆོས་ི་དོན་ནི་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་་�་དེ་ཡིན་�ལ་�ས་པར་བེན་།)ཁོང་
གིས་ེམས་�ང་གི་ངང་ནས་ང་�་ིད་དོན་ེད་མཁན་ཡིན། ཆོས་ེད་མཁན་མིན། ང་�འི་འགན་འར་
དང་པོ་ིད་ཐོག་ནས་ལ་མིར་ི་�་བ�བ་�་དེ་རེད་ག�ངས་པ་དང་། དེའི་ལན་ལ། མཚམས་བེན་�བ་
ེད་མཁན་ི་ལ་འོར་པ་�་ལས་ིད་དོན་ེད་མཁན་ལ་ཆོས་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ལ་འོར་
པ་ཞིག་གིས་ན་ོང་ངན་པས་ཉེས་ོད་ས་ན་ཁོང་གཅིག་�ར་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་གནོད་ི་མ་རེད།
གལ་ིད་ི་�གས་ཡོངས་ི་སེམས་�ར་�བ་མཁན་ཞིག་གིས་ན་ོང་ངན་པ་ས་ཏེ་ལག་ལེན་ས་པ་
ཡིན་ན། དེས་མི་མང་པོར་གནོད་ོན་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། ཆོས་དང་ིད་ི་བར་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པ་ངས་
མཐོང་གི་མི་འ�ག། ཆོས་ི་དོན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ངོས་རང་གི་བསམ་ོགས་ར་ས་ན། ན་ོང་བཟང་



པོ་འེར་ཏེ་ས་པའི་་བ་ག་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་དེ་ཆོས་ི་་བ་རེད། དེ་འ་མིན་པར་མི་�གས་གཅིག་གིས་
ན་ོང་བཟང་པོ་མེད་བཞིན་�་མཆོད་ཁང་དང་་ཁང་ནས་འ�མས་ཏེ་གསོལ་འདེབས་བཏོན་པ་དེ་ཆོས་ི་
་བར་འ�ོ་གི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། ངོས་བོར་བོད་ེད་�ས་ིད་དོན་པ་མང་པོ་ཆེད་མངགས་
མཇལ་ཐབས་ས་པ་མེད་ང་། ཁོང་�འི་�ལ་ངོ་ཤེས་�བ་པ་�ང་། དེ་�ལ་ཞིག་ནི་དིན་ལ་ི་ིད་ོན་
ར་པ་ཌ་ཝ�་ཧིཐ་རེད། ངོས་ཁོང་ཐེངས་བཞི་མཇལ་བ་ཡིན། ནེ་�་དང་འ་བར་ང་�འི་འཇལ་དང་པོའི་
རིང་ངས་བཀའ་མོལ་�་�ས་ཁོང་གིས་ན་པ་བན་པོ་ས་ཏེ་གསན་མ་�བ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འ་བོ་
ཞིག་འ�ག། ང་�འི་མཇལ་འད་ེས་མ་ག�མ་ི་བས་ང་�ས་བོད་དང་་ནག་གི་ོར་བཀའ་མོལ་ན་
རིང་དང་ཞལ་མཇལ་�ང་། དེ་�ས་ཁོང་གིས་་ནག་ནང་སོ་ནམ་ི་ལས་ོགས་ལ་ལམ་འ�ོ་�ང་འ�ག་པ་
དེར་མཉེས་པོ་�ང་�ལ་ག�ངས་�ང་། ཉེ་ཆར་རང་བོད་ལ་གཟིགས་བོར་གནང་ཡོད་བས། ཁོང་གིས་
ེད་རང་གི་ལ་དང་། ད་པར་�་ལའི་་མར་བ་ོར་ི་ོར་འར་པ་མང་པོ་ིན་ཡོད་པའི་ོར་ེད་
རང་གིས་ངེས་བན་མེན་དགོས་ི་རེད་ག�ངས་�ང་། (�་ལའི་་མར་བ་ོར་)དེ་ག་རང་ག་པར་
གཞོན་པའི་མི་རབས་ནང་�ར་མོགས་ཡལ་འ�ོ་གི་འ�ག་ཅེས་ཁོང་རང་གི་དགོངས་འཆར་ག�ང་གི་
འ�ག།། དིན་ལ་ི་ིད་དོན་ད�་འིད་བ�ེས་པ་པེ་ཅིང་ག�ང་དང་འེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་
གི་ཞལ་ནས་གཟིགས་�ལ་ཉམས་ང་འོས་པ་ཐོས་པ་རེད། ངས་ཁོང་ལ་གནད་བོལ་�ས་ཏེ་ངའི་སེམས་
འར་ཏེ་�་ལའི་་མའི་མཚན་གནས་ི་ཐོག་ལ་མིན། བཙན་བང་ས་ཡོད་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ས་ཡ་
��་གི་ཁེ་དབང་གི་ོར་ལ་�ས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ངས་ཤེས་ོགས་ལ་བོད་ི་ནང་གཞོན་པ་�འི་ོད་�་�་
ལའི་་མར་དེང་སང་བ་ོར་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡོད་པས་མ་ཚད། ངོས་ི་ལ་ལ་བས་བཅོས་ས་པར་
བེན་བོད་མི་ནང་ལ་ར་མ་�ང་བའི་ོག་་ཆིག་བིལ་�ང་བ་རེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། ཕན་�ན་ི་བསམ་
ོགས་མི་འ་བ་ཡོད་ན་ཡང་ངེད་གཉིས་ད་�ང་འེལ་པ་�ན་བིང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། ་ཞབས་ཧིཐ་ནི་
འཛམ་ིང་ལས་དོན་ཐོག་མེན་་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་�ན་མ�ད་ཡིད་མོས་�་གི་
ཡོད། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་་དམར་ིས་བོད་ི་ོར་གནས་�ལ་འོག་བཤད་དང་བ�་ིད་མཁས་པོའི་
བ་བགས་ི་�ས་དིན་ཇིའི་ད�་འིད་ཉམས་ོང་ཆེ་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐོན་པ་དེར་ཧང་བསངས་�ང་། ད་
ཕན་ལོ་བ�་གཉིས་ི་རིང་ངོ་མཚན་ཅན་ི་གནས་�ལ་�ང་པ་ནི་�བ་ོགས་ི་ལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་
སངས་ས་ི་ཆོས་�ར་མོགས་དར་ས་ཡོང་བཞིན་པ་དེ་རེད། �རོཔ་དང་ཨ་རི་ང་མའི་ནང་མང་ཆེ་བ་
དང་དེ་ིངས་འཛམ་ིང་ས་ལ་གང་སར་བོད་ི་ནང་བའི་ཆོས་�གས་༥༠༠ག་ཙམ་བ�གས་འ�ག་པར་
ངོས་རང་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་�ང་ན་ཡང་། དེ་ལ་ད་པར་ཅན་ི་གནད་དོན་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འ�ག། ནང་
བའི་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ས་ཏེ་�་ལའང་ཕན་པ་ཡོང་གི་ཡོད་ན་ངོས་རང་དགའ་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཆོས་
གསར་ིང་བེ་ོགས་ོར་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་ེད་དགོས་ཞེས་མི་དེ་�ར་བབ་་བ་ི་ཡོད། ཆོས་



གསར་པ་ཞིག་ནང་ེལ་འ�བ་ིས་�གས་པ་དེ་ལ་བེན་ནས་སེམས་་འ�གས་ཡོང་ིད་པས་མ་ཚད་ཕལ་
ཆེར་ག་�་དཀའ་ངལ་བཟོ་གི་ཡོད། དེ་ར་ཡིན་ན་ཡང་། ནང་ཆོས་གསར་�་དར་བའི་ཆ་ས་དེ་�ར་ཉམས་
ལེན་ེད་པར་དད་མོས་ཡོད་མཁན་�ར་�ས་བས་ཁ་ཤས་ལ་དབར་བར་ས་པ་ཡིན།དཔེར་ན། ་གར་
ི་ི་ལ་ལ་ཡོད་པའི་�ང་པ་ཁ་ཤས་ི་ནང་ངས་�ས་འཁོར་ི་དབང་ཆེན་བར་བ་ཡིན། ངས་དེ་འ་
ས་པའི་ན་ཽང་ནི། བོད་པའི་མི་�འི་ལམ་ོལ་དང་བསམ་ོ་གཏོང་ོགས་ོར་གང་འཚམ་ཤེས་�བ་པ་
དང་ག་པར་འཛམ་ིང་ཞི་བདེའི་དོན་�་ནང་སེམས་ི་ོ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་འབད་བོན་ས་པ་
ཞིག་ཡིན། �བ་ོགས་ལ་ཁག་གི་ནང་སངས་ས་ི་ཆོས་དར་ས་འ�ང་བཞིན་པའི་ོར་ངས་བཤད་
འདོད་ཡོད་པ་ནི། ནང་པ་གསར་པ་�འི་ོད་�་ཆོས་�གས་འཐེན་འེར་ེད་པ་ཁ་ཤས་�ར་�ང་བ་དེ་རེད།
དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ནོར་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ངེས། ཆོས་ནི་འཁོན་ོད་ི་་བར་ནམ་ཡང་གཏོང་�་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ལ་བེན་འ�ོ་མི་རིགས་ནང་ལ་ི་ལ་ཡ་ལ་ངེས། ཆོས་�གས་གཞན་པས་མིའི་བདེ་ིད་ལ་ཕན་
པའི་ི་�་བ�བ་�བ་པ་དེ་ལ་ངས་ིང་ནས་མོས་�ས་�་བཞིན་པའི་�་མཚན་གཞི་ལ་བཞག་ེ་ཆོས་�གས་
གཞན་པའི་ཆོ་ག་�གས་པར་ངོས་བཅར་�གས་ས་པ་ཡིན། བོད་ི་་རབས་དང་ི་རབས་ི་་མ་མཁས་
�བ་ཆེན་པོ་མང་པོའི་མཛད་བཟང་གི་ེས་�་འངས་ཏེ་བོད་ི་ཆོས་བ�ད་མི་འ་བ་་�གས་ི་དབང་
འིད་�ན་མ�ད་�་གི་ཡོད།ཆོས་བ�ད་ཁ་ཤས་ིས་ཉམས་ལེན་ེད་མཁན་སོ་སོས་དེའི་ཁོངས་ལ་�ན་
བིང་བད་�་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་གནང་ན་ཡང་། �་འ་ཡིན་�ང་�ས་�ན་རང་རང་གི་
འདོད་མོས་ར་ཐག་གཅོད་ེད་ཆོག་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་མི་གཞན་པའི་ཆོས་�གས་ལ་ག་པར་བོད་ི་ི་
�གས་ིས་ཁོག་ཡངས་ཆེན་པོ་ེད་བཞིན་པ་རེད། བོད་ལ་འཁོས་འོར་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ེ་
ཞིག་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཡེ་�འི་ཆོས་ེལ་མཁན་ཁ་ཤས་བཀག་ོམ་མེད་པར་བད་ཆོག་པ་�ང་ཡོད་པ་
རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ངས་�་ཡངས་ེད་ཐབས་ལ་མོས་པ་བན་པོ་ེད་ི་ཡོད། ཆོས་�གས་ི་
འཐེན་འེར་དེ་�ག་རེད། ངའི་ཉམས་ལེན་ི་ཐད་ལ། ངས་ང་�བ་སེམས་དཔའི་་ོད་དེ་རང་གི་མི་�འི་
ཐོག་ལག་ལེན་ི་འར་བོན་ེད་ི་ཡོད། ནང་པའི་ཆོས་ི་བཞེད་�ལ་ནང་ང་�བ་སེམས་དཔའ་�་བ་ནི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ག་བལ་ལས་ོལ་ཏེ་སངས་ས་ི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་ཆེད་རང་ཉིད་སངས་ས་
ི་གོ་འཕང་ལ་བ�ོད་པའི་ལམ་ལ་ོབ་མཁན་ཞིག་ལ་བོད། ང་�བ་དང་སེམས་དཔའ་ཞེས་པའི་ཆོས་
�ག་གཉིས་སོ་སོར་བ�ར་ན་གོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། ང་�བ་ནི་ཆོས་ི་གནས་�གས་མཐར་�ག་གི་དོན་ོགས་
པའི་ཤེས་རབ་དང་། སེམས་པ་ནི་ིང་ེ་ཆེན་པོའི་ན་ོང་འ�ན་པའི་དོན་རེད།དེས་ན་ང་�བ་སེམས་ི་་
ོད་ཅེས་པ་མཐའ་མེད་པའི་ིང་ེ་དང་མཐའ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ང་འེལ་�་ཉམས་�་ལེན་འདོད་
པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་རེད། ལམ་དེ་�བ་ོལ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་�་ནང་པའི་དགེ་ོང་བ�བ་�ར་ངོས་ནས་རང་
མོས་ས་པ་ཡིན། འ�ལ་བའི་ིམས་ི་ནང་དགེ་ོང་གི་བ�ང་འི་ིམས་༢༥༣(དགེ་ོང་མའི་ིམས་



༣༦༤)ཡོད་པ་རེད། ངས་ིམས་དེ་མས་�ང་ོམ་མ་དག་གང་�བ་ས་ཏེ་རང་ཉིད་འཇིག་ེན་པའི་མ་
གཡེང་མང་པོ་དང་མི་�འི་རེ་དོགས་ི་ངལ་འར་ནས་�ོལ་�བ་པ་�ང་སོང་། འ�ལ་ིསམ་དེ་�་ཁ་ཤས་
ནི་བཅས་པའི་དབང་གིས་ིག་ལམ་ན་ོད་དང་འེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། (འདི་རང་བེན་ོགས་
མཁན་པོ་ལ་གོ་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན།)དགོན་པའི་མཁན་པོའི་ེས་ལ་འ�ོ་བས་བར་ཐག་གང་
འཚམ་བཞག་དགོས་པ་དང་། གཞན་ནི་ཉེས་ོད་དང་འེལ་བ་རེད། གོ་བདེ་བའི་བ�ང་་ཕམ་པ་བཞི་ནི།
ོག་གཅོད་པ་དང་། གཞན་ནོར་མ་ིན་པར་ལེན་པ། མི་ཆོས་་མའི་�ན་་བ། མི་ཚངས་བར་ོད་པ་བཅས་
དགེ་ོང་གིས་ོང་དགོས་པ་རེད། ཕམ་པ་བཞི་གང་�ང་ལ་�གས་པ་ཡིན་ན་ོམ་པ་ཉམ་ེ་དགེ་ོང་ལ་
གནས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚངས་ོད་ི་ོམ་པ་དེ་དངོས་གནས་འོས་འཚམས་ཡོད་མེད་དང་། �ང་�བ་
པ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ི་ོར་ངོས་རང་ལ་ི་བ་ས་�ང་།ོམ་པ་དེ་ཉམས་�་ལེན་པ་ནི་འིག་པའི་འདོད་
ཆགས་བཙན་�གས་ི་བཀག་པ་ཙམ་མ་རེད། དེ་ལས་ོག་ེ་འདོད་ཆགས་དེ་རང་སེམས་ལ་ཡོད་པར་ངོས་
བང་ས་ཏེ་�་མཚན་བསམ་པའི་ོབས་ལ་བེན་ནས་ཉོན་མོངས་དེ་ལས་�ོལ་དགོས་པ་རེད། དེ་ར་ས་
ཏེ་ལམ་ོངས་ཡོང་�ས་རང་སེམས་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་�་ཡོད། འདོད་ཆགས་ི་ཉེས་ོན་ནི་འདོད་
ཆགས་ལོང་བ་རང་ཡིན་པ་དེ་རེད། ངོས་གང་ཟག་འདི་ལ་འིག་པ་ོད་འདོད་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ོ་�ོས་ལས་
�ང་པའི་འདོད་པ་མ་རེད། དེ་ནི་འཛམ་ིང་ནང་ལ་ད�ལ་ཕོངས་ི་�ག་བལ་མེད་པ་བཟོ་�འི་འདོད་པ་
ཤེས་རབ་ལས་�ང་བ་དེ་དང་མི་འ། དེས་མ་ཚད་འིག་ོད་ལ་བེན་ནས་�ང་བའི་བདེ་བ་ནི་ད་ཙམ་ཞིག་
གི་བདེ་བ་རེད། དེ་ཡང་་གར་ི་མཁས་པ་དཔལ་མགོན་འཕགས་་�བ་ིས།གཡན་པ་འ�ག་པ་བདེ་བ་
ེ།། ཇི་ཙམ་འ�ག་པས་བདེར་མི་འར།། དེ་བས་གཡན་པ་མེད་ན་བདེ།།



.

ཞེས་ག�ངས་འ�ག། ངའི་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་ི་ོར་བཤད་ན། ཉིན་ར་�ང་ཤོས་�་�ད་་དང་ེད་ཀ་
ཙམ་ི་རིང་ཁ་ཏོན་དང་། ོམ། ོབ་གཉེར་བཅས་ེད་ི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་�ས་ན་ངེས་མེད་ི་རིང་
དཔེར་ན་ོ་ཆས་ཟ་�ས་དང་ོགས་འ�ལ་ེད་�ས་ང་ཁ་ཏོན་ེད་ི་ཡོད། ེས་མ་འདིའི་བས་ངས་དེ་
ར་ེད་པའི་�་མཚན་ག�མ་བཤད་ི་ཡིན། དང་པོ། ཁ་ཏོན་ས་པར་བེན་ནས་རང་གི་ཉིན་རེའི་ཆགས་
མེད་་དགོས་ི་ཁ་ཏོན་ཚར་བ་དང་། གཉིས་པ། �ས་�ད་དོན་ན་ངང་ེལ་�བ་�། ག�མ་པ། ོ་བདེ་པོ་
ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་�་རེད། ད་�ང་དངོས་གནས་བཤད་ན་ནང་པ་ཞིག་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་
དང་ཉིན་རེའི་་ོད་ི་བར་ལ་ད་པར་ཡོད་པ་མཐོང་གི་མི་འ�ག། ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ནི་ཉིན་ཞག་�ག་
གཅིག་གི་ལས་ཀ་རེད། དང་པོ་གཉིད་སད་པ་དང་། �ས་ེད་པ། ཟས་བཟའ་བ། ཐ་ན་གཉིད་ཉལ་བ་བཅས་ི་
བས་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་དང་འེལ་བའི་འཏོན་པ་ཡོད་པ་རེད། གསང་གས་ི་ཉམས་ལེན་ེད་མཁན་�་
གཉིད་མ�ག་པོ་དང་། ི་ལམ་བས་ི་ལ་འོར་ཡོད་པ་དེ་�་འཆི་བའི་གནས་ངས་ི་�་ིག་ཧ་ཅང་
གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།གང་ར་ངོས་རང་ཞོགས་པ་ཧ་ཅང་་པོ་དེ་ཉམས་ལེན་ེད་པའི་�ས་�ད་ཡག་
ཤོས་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་�ས་རིག་ངས་གསལ་ཆེ་ཤོས་དང་ོ་ཤོས་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ངོས་�་�ད་བཞི་
པར་ལངས་ཏེ་གཉིད་ཡག་པོ་སད་པ་དེ་གར་བས་པ་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་�་བོལ་ཚ་བོ་འ�ང་། རང་གི་
མ་ཟས།དེ་འལ་�་�ད་ེད་ཀའི་རིང་སངས་ས་ན་ལ་དད་�ས་ི་བང་ག་འཚལ་ི་ཡོད། དེ་
དགོས་དོན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ།ན་ོང་བཟང་པོ་བེན་ན་བསོད་ནམས་ི་�གས་གསོག་�བ་པ་
དང་།གཉིས་པ། དེ་�ས་ི་ལ་ོང་གི་ཆེད་�་ཡིན། ག་འཚལ་ཚར་བ་དང་ངས་ོན་ལམ་འདོན་ིན་�ས་
ས། དེ་ནས་འཆར་ཅན་ི་ི་ལོགས་ལ་འཆམ་འཆམ་ེད་�ས་ང་ོན་ལམ་�ན་མ�ད་བཏོན་ེས་�་�ད་
་དང་ར་མ་བཅོ་ར་་ོའི་གསོལ་�གས་འོར་ི་ཡོད། དེ་�ས་�་�ད་ེད་ཀ་ཙམ་འགོར་ི་ཡོད་ཅིང་
ོ་ཆས་དེ་ས་ཙམ་ཡིན། ཟ་ཞོར་ལའང་ག་དཔེ་ོག་གི་ཡོད། ་ོའི་�་�ད་་དང་ར་མ་བཞི་བ�་ཞེ་་
ནས་བད་པ་བར་ོམ་བབ་ི་ཡོད། དེའི་བར་ི་�་�ད་��་དང་ེད་ཀའི་ཐོག་བར་གསེང་�་དིན་ཇིའི་
�ི་�ི་�ི་ཐོག་འཛམ་ིང་གི་གསར་འར་ཉན། དེ་�་�ད་བད་པ་ནས་ཉིན་�ང་བར་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་ི་
ག�ང་སོགས་་ོག་ེད། དེ་ནས་�་�ད་བ�་གཉིས་ེད་ཀའི་�ང་�གས་བར་ག�ང་འེལ་ཡིག་ཆའམ།
ཡང་ན་གསར་ཤོག་གང་�ང་ོག། ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་ི་རིང་ལའང་ག་དཔེ་ོག་གི་ཡོད། ཉིན་མོའི་
�་�ད་དང་པོར་རང་གི་ལས་ངས་ལ་ིན་ཏེ་�་�ད་་བ་བར་བོད་ག�ང་གི་ལས་དོན་དང་། གནད་དོན་
གཞན་དག་ོར་ལས་ཀ་དང་མཇལ་ཁ་ཁག་བཏང་ེ་དེ་ེས་རང་ཤག་�་ལོག། �ས་ན་�ང་ཙམ་ཞིག་གི་
རིང་ཁ་ཏོན་དང་ོམ་བབ་ི་ཡོད། དགོང་ཇ་མ་འ�ང་གོང་ཉན་འོས་པ་ཡོད་�ས་གགས་མཐོང་བན་



འིན་བས། ཇ་འ�ང་བཞིན་ར་ཡང་ག�ང་རབ་བགས་ེས་�་�ད་བད་དང་ེད་ཀའམ་ད�་བར་ཁ་
ཏོན་ས་ཏེ་ཚར་མ་ཐག་�་ཉལ་ི་ཡོད། དེ་མ་ཐག་�་གཉིད་ཡག་ཐག་ཆོད་ག་གི་འ�ག། འཆར་ཅན་ི་
ེད་ོ་དེ་ལ་འར་བ་ཡོང་གི་རེད། བས་རེ་་ོ་ངས་�གས་ལ་བོད་པ་དང་། ཉིན་�ང་བ་ལ་ཆོས་
བཤད་ི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་་དགོང་གི་ཁ་ཏོན་དང་ོམ་བ་པའི་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་ལ་འར་བ་ཕལ་
ཆེར་འ�ོ་གི་མེད། ཉམས་ལེན་དེ་དག་ེད་པའི་དགོས་དོན་ཧ་ཅང་གོ་བདེ་པོ་རེད། ཐོག་མར་ག་འཚལ་�ས་
ངས་སངས་ས་དང་། ཆོས། དགེ་འ�ན་བཅས་བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་བས་འ�ོ་ས་པ་
དང་། དེ་ེས་ངས་ང་�བ་སེམས་བེད། ཡང་ན་དགེ་སེམས་འཕེལ་ཐབས་ེད་ི་ཡོད། དེ་ེད་བས་
དང་པོ་འ�ས་ས་ི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་ག་པ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ི་གནས་
�ལ་ནི་�ག་བལ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ངོས་བང་པ་དང་། ངེས་ཤེས་ེད་པ་ེད་ི་ཡོད། བསམ་�ལ་དེ་གཉིས་
ལ་བེན་ནས་འ�ོ་བ་ན་ལ་མས་སེམས་བེད་�བ་ི་ཡོད་པ་རེད། ངས་རང་�ད་ལ་ིང་ེ་དང་ང་
�བ་ི་སེམས་འཕེལ་བའི་ཆེད་�་ོ་ོང་གི་ཉམས་ལེན་ས་ཏེ་ངའི་ད�་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་དེ་�་ཐེ་བའི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མས་པའི་སེམས་བེད་ཐབས་ེད་ི་ཡོད། དཔེར་ན། མི་དེ་དང་དེ་ཉིད་མིན་པར་
དེ་�འི་་ོད་ལ་བེན་ནས་ངའི་ད�་ཆགས་ི་ཡོད་པའི་ོར་ངོས་ལ་རང་ལ་ན་གསོ་གཏོང་གི་ཡོད། ོད་
�ལ་བེས་པ་ཡིན་ན་ད�་དེ་ཉིད་ལས་་པོར་�ོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་�བ་ི་རེད། དེ་མིན་པའི་ངའི་
ོམ་ི་དམིགས་པ་གཞན་པ་ནི་ོང་པ་ཉིད་རེད། དེ་ོམ་བས་་བའི་ེན་འ�ང་གི་ོར་ལ་བསམ་་
གཏོང་གི་ཡོད། ོམ་ི་ཉམས་ལེན་ཁོངས་�་འི་ལ་འོར་ོམ་�ལ་དེ་ཡང་�ད་ཡོད་པ་རེད། དེ་�ས་
ངས་དིལ་འཁོར་་�གས་ོམ་པ་དང་། རང་ཉིད་ཡི་དམ་་�གས་ི་མ་པར་རིམ་བཞིན་བ�ར་བའི་
དམིགས་པ་ེད་ི་ཡོད། འོན་ང་ཡི་དམ་ི་་མས་ནི་རང་ལས་�ད་ཐ་དད་ི་རོལ་�་རང་དབང་ཅན་
ཞིག་ཡོད་པའི་གོ་བ་ལེན་�་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འའི་དམིགས་པ་བན་པོའི་ངང་ནས་རང་སེསམ་ེ་གཅིག་
�་བཞག་པའི་བས་མ་ཤེས་ི་ལ་ལ་འོ་བ་མེད་པར་གནས་�བ་ཡོང་། དེ་ནི་ན་མེད་ི་ོང་�་ིན་པ་
མ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་�ས་ངའི་ནང་གི་རིག་པ་ཆ་ཚང་ངས་གསལ་ི་ངང་ལ་གནས་ཡོད་པས་དག་
པའི་མ་ཤེས་དང་འེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཞིག་རེད། དེའི་དོན་ངེས་བན་གང་ཡིན་གནད་བོལ་ཁག་པོ་
འ�ག། དཔེར་ན། ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་གོ་ས་�ས་ཞེས་པའི་ཐ་ད་ི་དོན་ལ་བཤད་པ་ེད་ཁག་པོ་ཡོད་པ་
འ་བ་རེད། དག་པའི་སེམས་ི་ང་བ་མས་ད་དང་ཉིན་རེའི་་ེད་ི་ལམ་ནས་ཁ་གསལ་བ་ོད་�་
དཀའ་བ་ཞིག་རེད། དེ་འའི་ཉམས་ལེན་དེ་�་ལས་་པོ་མིན་པ་དང་། མཐར་ིན་པ་ཤེས་པར་ལོ་མང་པོ་
འགོར་ཡོང་། ངའི་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་ི་གལ་ཆེའི་མ་པ་གཅིག་ནི་འཆི་བ་ན་པའི་ོར་དེ་རེད། ངའི་
བསམ་�ལ་ར་ས་ན། འཆི་བའི་ོར་མི་�འི་རིང་ེད་ོགས་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི། དེ་ལ་ང་མེད་ས་
ཏེ་བཞག་�་དང་། དེ་འ་ས་ན་�ས་�ད་�ང་ཙམ་ཞིག་གི་བར་�་ཤི་�འི་བསམ་པ་རང་ཡལ་ལ་བཏང་བར་



ལམ་འ�ོ་ན་�་ཡོང་གི་རེད། གཞན་པ་ནི། རང་ཉིད་ཤི་ངེས་ཡིན་པ་དེར་གདོང་ལེན་ས་ཏེ་དེའི་ེན་ལས་
ཡོང་ངེས་པའི་�ག་བལ་�ང་�་གཏོང་�བ་པ་་�་དེ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་གཉིས་གང་�ང་ལ་བེན་ནས་
འཆི་པ་ལས་པ་ཐར་�བ་ི་མ་རེད། གང་ར་རང་ཉིད་ནང་པ་ཡིན་པས་འཆི་བའི་གནས་བས་དེ་མི་�འི་ནང་
རང་བཞིན་ི་འ�ང་རིམ་ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ཆ་བཞག་གི་ཡོད། རང་ཉིད་འཁོར་བར་འཁོར་བཞིན་པའི་བས་
འཆི་བ་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་དེ་ལ་ངོས་ལེན་ཡང་ེད་བཞིན་པ་ཡིན། འཆི་བ་དེ་ཡོང་
ངེས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལས་ོས་ཐབས་མེད་པས་སེམས་ལ་ས་ན་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མཐོང་གི་མི་འ�ག།
འཆི་བ་ནི་ོན་ཆས་རལ་པ་དང་། ིང་པར་བ�ར་པ་་�་རེད་བསམ་ི་འ�ག། དེ་ར་ཡིན་ན་ཡང་འཆི་བ་
ནི་ངེས་བན་མེད་པ། ཤི་ནས་རང་ཉིད་མེད་པར་འ�ོ་གི་མ་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་འཆི་བ་དངོས་�་
མ་ཡོང་གོང་ལ་དོགས་ཟོན་ི་�་ིག་ཇི་དགོས་དེ་བསམ་ཡོད་ི་་བ་ཞིག་རེད། རང་ཉིད་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་
པས་འཆི་བའི་ཉམས་ོང་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད།
དེའི་ཐོག་ནས་རང་ལ་ཤིན་�་ཟབ་པ་དང་། དགེ་ཕན་ཆེ་བའི་ཉམས་ོང་ཡོང་�བ་ངེས་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་
བེན་ནས་ནང་གི་ཉམས་ོགས་ཅན་མང་པོས་གདོས་བཅས་ི་་�ས་ངས་པའམ་་གཤེགས་�ས་
མཉམ་གཞག་ལ་བ�གས་པ་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འ་ཡོང་�ས་ན་པས་ཤི་ཟིན་པར་ཐག་བཅད་
ེས་ཉི་མ་མང་པོའི་་�ང་མདངས་མ་ཉམས་པར་བ�གས་ི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བེན་མཚམས་ལ་བད་
�ས་ཉིན་རེའི་ེད་ོ་ལ་འར་བ་གཏོང་དགོས་ི་ཡོད། བེན་མཚམས་ི་རིང་ངའི་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་ི་
ཐོག་དམིགས་བསལ་ི་བེན་�བ་ང་ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་་ོ་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་ི་བར་འཆར་ཅན་
ི་ོམ་དང་ོབ་གཉེར་ས་པའི་ཚབ་ལ་བེན་�བ་ེད་ི་ཡོད། �ན་གཏན་ི་ོམ་དང་ོབ་གཉེར་དེ་�་
ཉིན་�ང་ལ་ོ་དགོས་�ང་། དགོང་ོའི་གསོལ་ཇའི་ེས་ི་་ོར་འར་བ་མེད། འོན་ང་ེད་ངས་དེ་
�ར་ིག་ལམ་དམ་པ་གང་ཡང་མ་བཟོས། བས་རེ་ིའི་གནས་�ལ་ི་�གས་འདེད་ལ་བེན་ནས་ག�ང་
དོན་དང་། མཇལ་ཁ་གཏོང་བ་བཅས་མ་ས་མ�་མེད་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་འ་ཡོང་བས་ལས་དོན་དེ་དག་
འ�ས་ཚང་ཡོང་ཆེད་རང་གི་གཉིད་ོས་བཏང་ེད་དགོས་ི་ཡོད། མཚམས་བེན་�བ་ེད་པའི་དགོས་པ་
ནི་�བ་པ་པོས་ནང་གི་ལ་འོར་མཐར་ིན་པ་ཡོང་ཆེད་དམིགས་པ་ེ་གཅིག་�་་�་དེ་རེད། �ན་གཏན་
ི་གནས་�ལ་ལ་བེན་ནས་དེ་འ་ེད་པའི་གོ་བས་ང་དཀོན་པོ་འ�ག། ལོ་རེའི་ནང་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་
བ�ན་ག་རེའི་མཚམས་བེན་�བ་ེད་�་�ང་ན་བས་ལེགས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བས་རེ་ལོ་གཅིག་གི་
ནང་་བ་གཅིག་བེན་�བ་ེད་�བ་པ་�ང་། ༡༩༧༣ནང་ངོས་ལོ་ག�མ་ོགས་ག�མ་ི་བེན་མཚམས་
ེད་འདོད་�གས་ཆེ་ཤར་ཡང་། གོ་བས་ངན་པའི་དབང་གིས་དེ་ེད་�བ་མ་སོང་། དེའི་བར་དེར་ོག་
�གས་ཁ་གསབ་་�འི་བེན་�ང་�ང་རེ་རེས་འདོད་པ་�མ་པར་ས་པ་ཡིན། བ�ན་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་
གོང་འཕེལ། ཡང་ན་ཡར་ས་ཆེད་དགོས་ངོས་ི་�ས་�ད་རིང་པོ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་། རང་ལ་དགོས་ངེས་ི་



�ས་�གས་ཐོབ་ཆེད་ཕན་ཙམ་�ང་། དངོས་གནས་ས་ན་སེམས་ལ་ོང་བར་གང་འཚམ་ཐོབ་པར་�ས་
ན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་དགོས་ངེས་རེད། དེ་ནི་ངོས་རང་ཉིད་ཉམས་ོགས་ི་ོན་འ�ོའི་རིམ་པ་ལ་གནས་ཡོད་
པར་ངོས་འ�ན་ེད་པའི་�་མཚན་གཅིག་ཡིན།བེན་�བ་ེད་ངོས་རང་ལ་�ས་�ད་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ལས་
མེད་པའི་�་མཚན་ཞིག་ནི། དེང་སང་ངས་ོགས་འ�ལ་མང་པོ་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་རེད། འོན་ང་དེའི་ོར་ལ་
ོ་འོད་མེད། ོགས་འ�ལ་སོ་སོའི་རིང་མི་གང་མང་མང་དང་མཉམ་�་ར་རང་གི་ཉམས་ོང་དང་རེ་བ་
བགོ་བཤའ་ེད་�བ་ཡོང་གི་འ�ག། ོགས་འ�ལ་མ་ས་�་དེ་ར་ཡོང་ཐབས་མེད། ངས་གལ་ིད་དེ་འ་
ས་པ་དང་ག་�ས་ས་པ་ཡིན་�ང་། ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་ོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་འ་ེད་ི་ཡོད།
ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་ས་པ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་མི་�་འ་ཡིན་�ང་རང་གཞན་ཚང་མར་བདེ་ིད་ཐོབ་པ་ེད་
�བ་�འི་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་མིན། དེ་དང་འགལ་ོགས་ནས་བཤད་ན། ཆོས་མེད་པའི་མིས་
ང་དེ་འ་ེད་�བ་ཐབས་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། ངོས་ནང་པའི་ཆོས་དེ་དཔེ་བཞག་ས་ས་པ་
ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་�འི་གནས་�ལ་ཚང་མས་ནང་པའི་ཆོས་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ངའི་ཡིད་ཆེས་བན་
�་བཏང་སོང་། དེས་མ་ཚད་རང་ཉིད་ལོ་��་གི་བས་ནས་་པ་ཡིན་པའི་བས་ིས་དེའི་ོར་ཤེས་ོགས་
གང་འཚམ་ཡོད།



.

ལེ�་བ�་གཉིས་པ། �་འ�ལ་དང་གསང་བའི་རང་བཞིན།

བོད་ི་ནང་ཆོས་དང་འེལ་བའི་�་འ�ལ་ོར་ངོས་ལ་ཡང་ཡང་ི་བ་ེད་མཁན་�ང་། ོ་བཟང་རམ་པ་དང་
གཞན་པས་བོད་ལ་�་འ�ལ་ོར་མང་པོ་ིས་པ་ནང་བཞིན་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ི་ོར་�བ་ིང་མི་རིགས་
མང་པོས་ཤེས་འདོད་ེད་ི་འ�ག། ཡང་ཁོང་�འི་ི་བ་གཞན་པ་ཞིག་ནི་ནང་པའི་ག�ང་རབ་ལ་གསལ་པ་
དང་གཏམ་�ད་ནང་�གས་ཆེ་བ་ཤམ་བྷ་ལ་ཟེར་བ་བོད་ི་ང་ོགས་ས་ོང་ལ་ཆགས་�ལ་ཐོས་པ་དེ་
དངོས་གནས་ཡོད་མེད་ི་ོར་དེ་རེད། དེ་ཡང་མེན་ལ་ཅན་ི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་ངོས་རང་ལ་བཏང་
༡༩༦༠འགོ་ོད་ཡི་གེའི་ནང་་མ་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་�བ་གས་ད་པར་བན་པ་གོ་ཐོས་�ང་། དེ་
ལ་བག་ད�ད་ི་�ད་་ེད་ཐབས་་ཡོད་ཅེས་བཀོད་འ�ག། ི་བ་དང་པོ་གཉིས་ི་ལན་�་�ན་�་བཤད་
བཞིན་པ་ར་དིན་དེབ་དེ་�་ོག་ོའི་འཆར་ོ་ཙམ་རེད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན། ཤམ་བྷ་ལ་ཡོད་ན་ཡང་། ཐ་
མལ་ང་�ལ་དང་མ�ན་པ་ཞིག་མེད་པ་རེད། འོན་ང་གསང་གས་ི་ཉམས་ལེན་ལ་བེན་ནས་ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་ང་ིད་ི་དོན་འ�ང་མི་ིད་པ་མ་རེད།�་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ཚན་རིག་མཁན་པ་དེ་ལ་
ལན་ཞིག་བཏང་ེ་ེད་རང་གིས་ཐོས་པ་དེ་དངོས་བདེན་རེད་ཅེས་དང་། �ད་་་�་དེ་ལ་ང་ཡང་མོས་པོ་
ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ོ་ཕམ་ངང་�ད་་་ལ་ི་མི་(�བ་ཐོབ་)དེ་ད་་ེ་�་རེད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན། དངོས་
གནས་བཤད་ན། བས་དེར་དེ་འའི་�ད་འི་ད་ཞིབ་ཁག་དང་མཉམ་ེལ་ེད་པར་དངོས་ཡོད་ི་དཀའ་
ངལ་་�གས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ེས་ནས་བང་ནང་པའི་ཉམས་ལེན་ད་པར་ཅན་ི་གནས་�གས་ོར་ཚན་
རིག་ག�་ད་ཞིབ་ཁ་ཤས་་�འི་ོར་ངས་འདོད་མ�ན་ས་པ་ཡིན། དེ་�འི་ཁོངས་ནས་དང་པོ་དེ་ན་
རིགས་མཁས་པ་ཌོཀ་ཊར་ཧར་བ་བེན་སོན་ིས་འགོ་མ�ག་ཚང་བ་མཐར་ེལ་གནང་འ�ག། ཁོང་ནི་ཨ་
མེ་རི་་འི་ཧར་བ་ན་ི་ོབ་ཁང་ནང་གཤིས་ོད་གསོ་རིག་གི་ེ་ཚན་དེའི་ད�་འིད་རེད། ༡༩༧༩ལོར་
ང་བོད་བས་ཁོང་མཇལ་�ང་། ཁོང་གིས་ ( མི་ལ་ )ཞེ་ོད་ི་�ར་ཉམས་འཆར་ངས་ོར་ག་ཞིབ་
གནང་གི་ཡོད་འ�ག། དེ་ནི་ོམ་བ་�ས་�ས་ཤེས་ི་�ར་ོང་འཆར་བ་ཞིག་རེད་ག�ངས་�ང་། ཡང་
ཁོང་གིས་ོམ་ི་ཉམས་ོགས་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་ོག་ཞིབ་ེད་�བ་ན་དེའི་ོར་གནས་
�ལ་་ཞིབ་ཤེས་པར་ཕན་ཆེ་ཡོང་གི་རེད་ག�ང་གི་འ�ག། ངོས་རང་དེང་�ས་ཚན་རིག་གི་དགེ་མཚན་ལ་
ཡིད་ཆེས་�གས་ཆེ་ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། སེམས་འཚབ་ན་�་ཡོད་ན་ཡང་། བག་ཞ�བ་དེ་
གནང་འ�ག་�འི་ཐག་གཅོད་ས་པ་ཡིན། བོད་པ་མང་པོར་དེའི་ོར་ལ་ོ་བཟོད་བདེ་པོ་�ང་མེད་པ་ངས་
ཤེས་ི་ཡོད། ཁོས་�ས་ོམ་ི་ཉམས་ལེན་དེ་�་གསང་པ་ེད་དགོས་ི་འ�ག། གང་ཡིན་ཟེར་ན།དེ་�་
གས་ི་ཆོས་ནས་�ང་བ་རེད་བསམས་ི་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ངས་དེ་ལ་ཉམས་ཤེས་མ་ས་པར་དེ་་



�འི་ད་ཞིབ་ི་འས་�་དེ་ཚན་རིག་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ེད་མཁན་�ར་ཡང་ཕན་པ་
ཡོང་�བ་པས་མ་ཚད། མི་ཚང་མར་ཕན་ེན་གང་འཚམ་ཡོང་ིད་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན། ཌོཀ་ཊར་བེན་སོན་
ིས་ད་པར་ཅན་ི་འས་�་ཞིག་ེད་དེ་�གས་ཡིད་�མས་པོ་�ང་བ་དང་། གང་ེད་ི་གནས་�ལ་དེ་
�འི་དེབ་མང་པོ་ནང་བཀོད་པ། ཚན་རིག་གི་གནས་དེབ་དེའི་རང་བཞིན་ཟེར་བ་སོགས་ི་ནང་པར་འ�ེམས་
བཅས་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་ལས་རོགས་གཉིས་ིད་དེ་་གར་ལ་ཕེབས་�ས་�ས་ལས་ཐབས་མང་བའི་
ཡཽ་ད་དང་བཅས་�་རམ་ས་ལའི་ཉེ་མཚམས་ི་དབེན་གནས་ཁ་ཤས་དང་། ལ་གས།ང་མཐའི་འས་
ོངས་སོ་སོའི་ལ་རི་ོད་པ་�ར་ད་ཞིབ་གནང་འ�ག། ད་ཞིབ་་ལ་ི་་པ་དེ་�ས་ག�མ་མོའི་ལ་
འོར་ོམ་�ས་(་�ང་དང་ཉམས་ོགས་ི་)�ས་པ་དངོས་གནས་ཡོད་པ་རེད། �ས་ི་་འཁོར་ཁག་
དང་་ལམ་བཅས་ོམ་པར་བེན་ནས་རང་རང་གི་ཤེས་ཁམས་ི་མ་ོག་རགས་པའི་ེད་ལས་ཐམས་
ཅད་གནས་བས་རིང་བཀག་ེ། ཡིད་ཤེས་་བ་དངོས་�་ོང་ོགས་�བ་པ་ཡོང་བ་རེད། སངས་ས་པའི་
ཆོས་ི་ནང་མ་ཤེས་ལ་རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཤེས་རགས་པ་ནི་རེག་པ་དང་། གགས་ང་། ི་
�ར་བ་སོགས་��་གི་ལ་ོང་མཁན་དེ་�་ཡིན་པ་དང་། མ་ཤེས་་མོ་ནི་འཆི་བའི་བས་ལ་ཤར་བ་དེ་
རེད། གསང་གས་ི་�བ་པ་ེད་པའི་དགོས་དོན་ཞིག་ནི་(�ན་�་)འཆི་རིམ་ོམ་པ་ལ་བེན་ནས་ཤིན་�་
�ས་པ་ཆེ་བའི་�བ་པ་ཐོབ་�་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཤེས་པ་རགས་པའི་རིམ་པ་དེ་བཀག་པའི་བས་�ས་ི་ང་
�ལ་ལ་ོག་ཞིབ་ེད་�བ་ི་རེད། ཌོཀ་ཊར་བེན་སོན་ི་ད་ཞིབ་ཁོངས་ལ་(�ས་ི་ནང་གི་ོད་ཚད་བག་
ཆེད་བཤང་ལམ་ནང་བག་ད�ད་ཡོ་ཆས་ཤིག་བ�ག། �ས་ི་ིའི་ོད་ཚད་བག་ཆེད་འཆར་ཅན་ཚ་བ་
བག་ཆས་ཤིག་བེད་ོད་ེད་པ་རེད།)�ས་ི་ོད་ཚད་བཅོ་བད་བར་འཕར་�བ་ི་ཡོད་འ�ག། �ས་ི་
ོད་ཚད་འཕར་བར་བེན་་པ་�ས་དིས་པའི་རས་�་�ང་མོར་ང་བ་དེ་�་བམ་�བ་པ་ཡོང་བ་རེད།འོན་
ང་མཐའ་བོར་ི་ཚ་ཚད་དེ་�ང་ཤོས་ི་འོག་ལ་བད་ཡོད་པ་རེད། ་པ་འགའ་ཞིག་གགས་པོ་དམར་
ེང་གངས་ི་དིལ་ལ་བད་པར་གཟིགས་ནས་ོད་ཚད་མཇལ་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཁོང་�ས་མཚན་གང་
གངས་ི་དིལ་ལ་གགས་པོའི་ཚ་ོད་མ་ཡལ་བར་ོད་�བ་ི་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་གསལ་པོ་མེན་པ་དང་།
�ན་དེ་�འི་བས་ག�མ་མོ་ོམ་མཁན་�ས་ར་མ་རེ་རེར་ད�གས་ནང་ལ་�བ་ཐེངས་རེ་བ�ན་རེ་ས། དེ་
འ�་�ང་�བ་�་�ང་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཁོང་གིས་མེན་འ�ག། མིའི་གགས་�ང་དང་དེའི་ེད་
ལས་དང་འེལ་བའི་ོར་བཏང་ཤེས་་དེ་�ས་བས་འདིར་བག་ད�ད་ེད་བཞིན་པ་དེ་�འི་ོར་གནད་
བོལ་དགོས་ངེས་ི་ེད་�་ད་�ང་འདང་གི་མེད་པ་རེད། ལ་འོར་པ་�ས་ོམ་ི་�ས་པར་བེན་ནས་
�ས་ནང་གི་ཞག་�ལ་�ག་པོ་དེ་�་བ�ར་བེགས་ེད་�བ་པ་ཌོཀ་ཊར་སོན་ིས་ཡིད་ཆེས་གནང་གི་འ�ག།
ང་�ལ་དེ་ོན་�ས་ད�ན་�ས་ས་འོག་�་ཉལ་མཁན་སེམས་ཅན་�་ཁེ་གཙང་ལ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་པ་
རེད། དངོས་པོའ་ེད་ལས་ག་རེ་ཡིན་ཡང་བོད་ི་རིག་ག�ང་ནས་དེང་�ས་ཚན་རིག་གིས་ོབ་ོང་ལེན་�བ་



པ་ཡོད་ངེས་རེད། ང་�འི་ོང་�བ་ི་གཞི་ེན་གཞན་མང་པོའི་ོར་ཕན་ངེས་ི་ད་ཞིབ་ེད་�བ་ཐབས་
ཡོད་འ�ག། དཔེར་ན། ་ཁོག་�གས་ི་གནས་�ལ་ོར་ཚན་རིག་དང་འེལ་བའི་ད་ཞིབ་ེད་�བ་པ་
ཡོང་�འི་རེ་བ་ཡོད། ངས་དེའི་ོར་ཞིབ་་མ་བཤད་གོང་མ་ན་བསམ་�ད་བཞིན་་ཁོག་�གས་ེད་
ོལ་དེ་མ་འོངས་པའི་�ང་བན་བ་པ་གཅིག་�འི་དོན་�་མ་རེད་ཅེས་ངས་དོ་ནན་བཤད་ི་ཡོད། �ང་�་
ེད་པ་ནི་དགོས་དོན་ི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། དེ་མིན། (ཁོག་�གས་ི་�ང་མར་)རང་རང་ལ་མགོན་བས་�་
བ་དང་། བས་རེ་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་ང་ེད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོག་�གས་ི་་རེ་རེའི་ལས་འགན་
ག�་བོ་ནི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ེད་མཁན་�ར་ོངས་�ོགས་་�་དེ་རེད། ་འབེབ་མཁན་ལ་དིན་ད་ནང་
་རེ་ཀལ་ཟེར་བ་དེས་གོ་བ་ལོག་�བ་ཡོང་ཉེན་འ�ག། དེས་མི་ཤས་ལ་�ང་བན་བ་�བ་པའི་�ས་པ་
ཡོད་པར་�གས་ལ་ོན་ི་ཡོད་པ་དེ་ནོར་འ�ལ་རེད། བོད་མིའི་ོལ་�ན་ནང་་འབེབ་མཁན་ི་ཕོ་མོ་དེ་
�་འེལ་མ�ད་ཙམ་ཡིན་པས།་དང་མིའི་བར་འེལ་བ་ེད་པའི་�ས་ེན་ི་འགན་འར་ས་པར་བེན་
ཁོང་�ར་་ེན་ཟེར་བ་རེད། ཡང་་རེ་ཀལ་ཟེར་�ས་་དེར་ཟེར་ི་ཡོད་ང་་ེན་ལའང་�ག་དེ་བེད་
ོད་ེད་པ་ནི་བས་བདེ་བའི་ཆེད་�་རེད། ངཻས་བན་ཆེ་ཙམ་བཤད་ན། ་དེ་�ར་གགས་མེད་ཟེར་བ་དང་།
དེ་འ་རེ་རེས་་བན་དང་། མི། ས་གནས་་�འི་དངོས་པོ་ེ་ག་རེར་གནས་ི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
དེ་�་ི་རོལ་�་རང་དབང་གིས་�བ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ན་འ�ིགས་
ི་མ་རེད། ོན་�ས་བོད་ི་ནང་གང་སར་་ཁོག་པར་�གས་མཁན་བ་ག་མང་པོ་�ང་ཡོད་ངེས་རེད།
འགའ་ཤས་ག་བད་པའི་�ལ་ལ་བོད་ག�ང་གིས་བེན་བཞིན་པ་དེ་�་ཡཽད། དེ་�འི་ནང་ནས་ག�་ཆེ་
ཤོས་དེ་ལ་གནས་�ང་་ེན་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་གི་�ས་ེན་ནང་༸ལ་དབང་རིམ་ོན་ི་�ང་མ་ོ་ེ་
�གས་ན་ཕེབས་ི་ཡོད། གནས་�ང་ཆོས་ོང་ནི།ད�ས་་ཤི་འི་བྷ་ཊ་ཧོར་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་ེན་
གཞི་བང་བའི་་གར་ི་ོབ་དཔོན་�་�་ལའི་བ�ད་པ་ཞིག་དང་ན་�་བོད་�་ཕེབས་པ་དང་། ི་ལོ་
བ་ག་བད་པའི་ནང་ཆོས་ལ་ི་ོང་ེ་བཙན་ིས་བོད་ི་དགོན་པ་མང་པོ་དང་བསམ་ཡས་བཞེངས་
�ས་་གར་ི་གསང་གས་ི་ོབ་དཔོན་དང་བོད་ི་མགོན་བས་མཆོག་�་ར་པ་པ་སཾབྷ་ཝས་ཆོས་
ོང་དེ་བསམ་ཡས་ི་�ང་མར་བཀའ་བོ་དམ་འདོགས་གནང་བ་རེད། བསམ་ཡས་ི་དགོན་པ་དེ་་གར་
ི་ོབ་དཔོན་གཞན་ཤ་རཀྵི་ཏས་བཞེངས་པ་དང་། ེས་ལ་༸ལ་དབང་་ེང་གཉིས་པ་དགེ་འ�ན་་
མ�ས་གནས་�ང་ཆོས་ོང་དང་ཉེ་འེལ་ཆེན་པོ་གནང་འ�ག། བས་དེར་ཆོས་ོང་དེ་འས་�ངས་
དགོན་ཆེན་དང་ཉེ་མ�ན་�ང་བའི་ཐོག་ཆོས་ོང་ོ་ེ་�གས་ན་�་ལའི་་མ་་ེང་རིམ་ོན་�འི་་ེར་
ི་�ང་མར་ཆགས་པ་རེད། ད་ཕན་ལོ་བ་ག་ཁ་ཤས་ི་རིང་�་ལའི་་མ་དང་བོད་ག�ང་གཉིས་ཀས་ལོ་
གསར་ི་�ས་ཆེན་བས་་གསོལ་�ང་�་གནང་ོལ་དར་པ་རེད། དེའི་ཐོག་་ེར་དང་ག�ང་གང་རིང་
གིས་�ས་བས་གཞན་ལ་དམིགས་བསལ་ི་ི་བ་ཡོད་�ས་ཆོས་ོང་ན་འེན་གནང་ོལ་ཡོད། ངོས་



རང་གིས་ང་ལོ་རེའི་ནང་ཐེངས་མང་པོར་ཆོས་ོང་ལ་�ས་པ་ཡིན། ེད་ོགས་དེ་ལ་བེན་ནས་བ་ག་
ཉི་�་པའི་�བ་ིང་གི་མི་ངའི་ལོ་�ས་ོག་མཁན་�ར་གོ་ངས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ིད་ི་རེད།
བོད་མིའི་ནང་ཡར་ཐོན་ཅན་ཡིན་ཟེར་མཁན་�ས་ང་ངའི་གནའ་�ས་ི་གསང་བའི་གནས་�ལ་ཐོབ་ཐབས་
�ན་མ�ད་པ་དེ་ལ་མི་དགའ་བ་ེད་ི་ཡོད་འ�ག། ན་མ�ད་དེ་འ་ེད་པའི་�་མཚན་ནི་ངས་ཆོས་ོང་
ལ་�ས་བས་མང་པོར་ི་བ་�ས་པ་དེ་�་རེ་རེ་བཀའ་ལན་ཐིག་པོ་རེ་གནང་ཡོད་པ་དེ་རང་རེད། དེ་ནི་ངས་
ཆོས་ོང་གི་བཀའ་�ང་གཅིག་�ར་ོ་གཏོད་ེད་ི་ཡོད་པའི་དོན་མ་རེད། དེ་འ་ངས་ེད་ི་མེད། ངས་
ཆོས་ོང་ལ་ི་བ་�ས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་འཆར་ལེན་�་དང་། རང་གི་ཤེས་�ད་ལ་བསམ་�ལ་
གང་�ང་ལ་ོག་ཞིབ་ས་པ་དང་འ་པོ་རེད། �ང་མ་དེ་�་ངའི་�ོས་�གས་གོང་མ་དང་། བཀའ་ཤག་འོག་
མ་དང་འ་བར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད། ད�་འིད་གཞན་�་དང་འ་བར་བོད་ག�ང་གི་ལས་དོན་ོར་ཐག་
གཅོད་མ་ས་གོང་ངས་ཁག་གཉིས་ཀར་བཀའ་བ�ར་�་གི་ཡོད། བས་རེ་གནས་�ང་གི་�ང་བན་
གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�ང་བན་གཞན་པའི་ོར་ལའང་བསམ་གཞིགས་ེད་ི་ཡོད། ་ངས་གཅིག་གི་
ོགས་ནས་ས་ན་བོད་ི་ཐོག་གནས་�ང་ཆོས་ོང་དང་�་ལའི་་མའི་འགན་འར་གཅིག་པ་རང་རེད། ང་
�འི་ལས་ངས་ནི་མི་འ་བ་ཡོད་པ་རེད། ངས་འགོ་འིད་པའི་འགན་འར་ཞི་བའི་ལས་དང་། ཆོས་ོང་
གི་བན་པ་�ང་བའི་མཛད་པ་ག་པོའི་ལས་རེད། ང་�འི་ལས་ོགས་འ་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། ང་དང་གནས་
�ང་གི་འེལ་བ་དེ་དམག་དཔོན་ལས་རོགས་ནང་བཞིན་ཡིན་ཙང་། ངས་ཁོང་ལ་�ས་འ�ད་�་གི་མེད་།
གནས་�ང་ཆོས་ོང་གིས་�་ལའི་་མར་ག་འཚལ་བ་རེད། དེ་འ་ཡིན་�ང་དོན་ལ་ང་གཉིས་ོ་ཐག་ཉེ་པོ་
དང་�ོགས་པོ་་�་ཡིན། ང་ིས་པ་ཡིན་�ས་ཆོས་ོང་གིས་ངོས་རང་ལ་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ་དང་།ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། དཔེར་ན། ངའི་་ཆས་ོན་ངས་མ་འ�ིགས་པ་ཁོང་གིས་གཟིགས་པ་དང་།ངའི་
འ�མ་ལ་ཕེབས་ཏེ་དེ་མས་ོན་ངས་ཡག་�་གཏོང་བ་གནང་གི་ཡོད། ང་�འི་བར་དེ་་�འི་�ན་འེས་
འཆར་ཅན་ཡོད་ན་ཡང་། གནས་�ང་ངོས་ལ་ག་པར་�ས་འ�ད་ཆེན་པོ་གནང་བ་རེད། ལ་ཚབ་�འི་
དབང་བ�ར་ི་ལོ་མཐའ་མ་ཁ་ཤས་ི་རིང་གནས་�ང་དང་བོད་ག�ང་གི་བར་འེལ་བ་ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་ལ་
�ན་པའི་བས་དེར་ཡང་ཁོང་�ས་ངའི་ོར་ི་བ་�ས་རེས་བཞིན་གནས་�ང་ཆོས་ོང་གིས་དེས་�ར་ི་
ངང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་འ�ག། �ས་བས་དེ་རང་ལ་བོད་ག�ང་གི་ོར་ི་བ་�་�ས། གནས་�ང་གིས་
ོག་རོལ་�་བཏང་གནང་བ་དང་། བས་རེ་ེལ་གད་ངར་་ཆེ་བ་བོན་འ�ག། ང་ལོ་བ�་བཞིར་བེབས་
�ས་གནས་�ལ་དངོས་གནས་ཤིག་�ང་པ་ངས་ན་ི་འ�ག། (བོད་ག�ང་བཀའ་ཤག་གིས་)་ནག་གི་
ོར་ི་བ་ཞིག་�་�ས། གནས་�ང་ཆོས་ོང་གི་བཀའ་ལན་མ་གནང་བར་ཞལ་ཤར་ལ་གཟིགས་ནས་་ོད་
དེ་�ར་�གས་ག་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། ཁོང་གི་ད�་ོག་ིད་ཁོག་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བེན་་ེན་མ�ལ་ལ་
ཆག་ོན་ཡོང་�འི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད་ཙང་ཞེད་ང་ེས་ཏེ་་མི་�ས་པ་་�་�ང་།



ཁོང་གིས་དེ་�ར་དེ་འ་ཐེངས་བཅོ་ར་གནང་བར་བེན་ཉེན་ཁ་དེ་ོགས་གང་ལ་ཡོད་མེད་�་ལའང་ཐེ་
�མ་གང་ཡང་མེད་པར་བཟོས་སོང་། གནས་�ང་ཆོས་ོང་ད་འེལ་བ་་�་དེ་ལས་་བོ་་བ་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཆོས་ོང་མཇལ་བར་འ�ོ་རེས་བཞིན་�ང་གནང་བར་འགོར་པོ་ཡོད་པར་བེན་བཟོད་བན་ངེས་
པར་དགོས་ི་འ�ག། ་�ས་ི་བ�ེས་སོང་གཅིག་དང་འ་ཆོས་ོང་དེ་མ་པོ་དང་། འཇིགས་ཟིལ་ན་
པ།དོན་ཚན་�ང་ག་ཚང་མར་ང་མེད་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་དོན་གལ་གནད་ཆེན་པོའི་རིགས་
ཉམས་ང་གནང་གི་ཡོད་པར་བེན་ི་བ་�་ངས་ཤེས་པ་དགོས་ི་རེད། ཁོང་�གས་མཉེས་པ་ད་མ་
མཉེས་པ་ཡོད་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་�་འལ་འལ་བན་གནང་བ་མ་རེད། �་རམ་ས་ལ་ལ་གནས་
�ང་རང་གི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་། ན་གཏན་་གསོལ་བས་ཁོང་ང་ཡོད་སར་ཕེབས་པ་རེད། མཛད་
ོ་དང་འེལ་བའི་བས་་ེན་ིས་བཞེས་པའི་ན་བཟའ་ས་ོས་ཆེ་བ་ནང་�་ཆས་གོས་ཁ་ཤས་དང་།
དེའི་ེང་གོས་ཆེན་་སེའི་ཁ་གོན་�་�་དམར་ོན་ང་སེར་ི་དར་ེ་དིས་པ་དང་། �གས་ཀའི་ཐད་�་མེ་
ལོང་ག་དང་པད་རག་སོགས་ིས་མཐའ་བོར་པའི་་ན་བབ་པ་དང་། འོད་མདངས་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་དིལ་ལ་ོ་ེ་�གས་ན་རང་གི་ོག་ིང་ལེགས་ར་ཡི་གེ་�ི་ཡིག་བཅས་ི་ཐོག་་མ་ཕེབས་གོང་
གོས་ཆེན་ི་དར་ེ་བཞི་དང་ལ་མཚན་ག�མ་བ�ངས་པའི་ེད་འཆིང་་�་ཞིག་་ེད་ལ་བཏགས་པ་
རེད། ་ཆས་དེ་ཆ་ཚང་ལ་པཽཌ་བ�ན་�་ག་ཙམ་ི་ིད་ཚད་ཡོད་པས་་མ་ཕེབས་གོང་་ེན་ིས་ཞབས་
གོམ་ོན་ཁག་པོ་ཡོང་བ་རེད། ཆོས་ོང་ན་འེན་བས་ན་འེན་ི་དངས་འཐེན། �ང་་འ�ད། ་
བང་། རོལ་མོ་དོལ་ེས་་ཕེབས་འགོ་�གས།དེ་བར་ཆོས་ེའི་་གགས་ོར་མཁན་་པ་�ས་ཁོང་
ངོས་ི་བ�གས་ིའི་མ�ན་ཐད་�་ཞབས་ེགས་ཡོད་སར་ན་གདན་འེན་�ས་པ་དེ་གར་ན་འེན་དང་
པོ་ོགས། གཉིས་པ་འགོ་འ�གས་ས་ཏེ་་དངོས་གནས་ཕེབས་�ས་ཧ་ཅང་ིད་ཚད་ཆེ་བའི་ད�་ོག་དེ་
ོན། དེ་ལ་ིད་ཚད་པཽཌ་�མ་�་ཙམ་ཡོད་འ�ག། ོན་�ས་དེ་ལ་པཽཌ་བ�་�་ག་ཡོད་�ལ་ེང་། བས་
འདིར་་ེན་ཞལ་རས་དེ་ག་པོ་དང་མ་ཟིལ་ཡོད་པ་ཆགས། ཞལ་ནས་�་་བཏོན། མ་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་
བར་ིན། ན་གཉིས་འ�ར་ཐོན། མར་�ས་འ�ར་འ�ར་ཆགས་པ་དང་། ཞལ་ད�གས་�ང་�ང་།སི་་
ངར་རོ་ོན་པ་བཅས་ཡོང་གི་འ�ག། ཁོང་ད�གས་�གས་འཇགས་པ་དེ་གར་ཞབས་འིང་པ་�ས་ད�་ོག་
གི་ོག་ཀ་མ�ལ་ལ་དམ་ཐག་ཆོད་བམ་གི་འ�ག། ཆོས་ོང་་ཕེབས་མེད་པ་ཡིན་ན་་ེན་ད�གས་
འགག་�་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཐེ་�མ་ཡོད་པ་མ་རེད།�ས་དེར་ཆོས་ོང་དངོས་གནས་་ཕེབས་པར་བེན་་ེན་
ི་གགས་ོབས་ལ་འཕེལ་ས་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་ེས་ཞབས་ེགས་ནས་ཡར་བཞེངས་ཞབས་འིང་པ་
གཅིག་གི་ལག་པ་ནས་རལ་�ི་བཞེས།གོམ་བས་དང་པོ་དེ་གཟི་བིད་ན་པ། མ་བིད་ན་པ་ཁ་ཤས་
བོན་ནས། ངའི་མ�ན་ལ་ཕེབས་ཏེ་ག་འཚལ་བ། ཡང་ན་�ས་འ�ད་ི་�ལ་བན་ཏེ་་ཆས་ི་ིད་
ཁོག་ལ་ང་གས་མ་གནང་བར་ོག་ེ་ན་ས་ལ་�ག་�ག་དེ་�ར་ལན་འགའ་གནང་། ཆོས་ོང་གི་་



མེ་རི་དང་བའི་�ས་�གས་ཆེན་པོ་དེ་་ེན་ི་་ལས་ོབས་�ང་དེའི་ནང་ིང་འཇགས་�བ་པ་ཁག་པོ་ཡོད་
པ་དང་། ་ཕེབས་པའི་་གགས་དེ་འིག་དང་། ེམ་གས་ིས་བཟོས་པ་ནང་བཞིན་གཡོ་འ�ལ་མང་
པའི་གར་འཆམ་ོན་ི་འ�ག།དེ་ནས་ཆོས་ོང་ངོས་ི་འིས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཇ་མཆོད་གནང་ེས་ངས་ཆོས་
ོང་ལ་ེར་ི་ི་བ་�ས་པའི་ལན་བོན་�བ་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་ཞབས་ེགས་ཐོག་ིར་ལོག་གནང་།
ག�ང་གི་�ང་�་ོག་ང་�ས་པར་བཀའ་ལན་མ་གནང་གོང་ཆོས་ོང་གིས་ཡར་བཞེངས། གར་འཆམ་
ད�་བ�གས།རལ་�ིའི་ེང་ལ་འར་གནང་མཛད། ཁོང་ནི་་�ས་བོད་ི་དཔའ་བ�ལ་གཟི་བིད་དང་
འཇིགས་ཉམས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འ་བོ་འ�ག། ཆོས་ོང་ོ་ེ་�གས་ན་ིས་བཀའ་�ང་གནང་�བ་མ་
ཐག་�་མཐའ་ོམ་ི་�ས་མཆོད་�ལ་ཏེ་་ཡལ། ་ེན་ི་་གགས་བལ་རེངས་བེམ་པོ་ནང་བཞིན་
ཆགས་པ་དེ་་ིར་ཐོན་�བ་པའི་གས་ཡིན་པ་རེད། དེ་�ས་ཞབས་འིང་པ་གཅིག་གིས་ལམ་སེང་ེལ་བ་
ཆེན་པོས་ད�་ོག་གི་ོག་ཀ་བོལ་པ་དང་། ཞབས་�་བ་ཁ་ཤས་ིས་་ེན་ཁང་པ་གཞན་ཞིག་ལ་ན་པ་
གསོ་ཆེད་དབོར་འེན་ས་པ་དང་། མཛད་ོ་�ན་མ�ད་ས་པ་རེད། ཡ་མཚན་་�་ཞིག་ལ་ཆོས་ོང་གི་
བཀའ་�ང་དེ་�་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་གསལ་པོ་རེད། ང་་ས་ནས་ོས་བས་ི་བཀའ་�ང་གིས་མ�ན་ཆོས་ོང་
གི་བཀའ་�ང་ཁ་གསལ་པོ་གནང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་ད་ཞིབ་ས་ཏེ་བཀའ་�ང་དེ་
�་ཚད་ན་ཡིན་མིན་མཐའ་ཆོད་པའི་ངས་ེལ་ེད་ཁག་པོ་རེད་བསམ་ི་ཡོད།བོད་མིའི་ཉམས་ོང་
གཞན་པའི་ཁོངས་�ལ་་་�འི་ོར་ལ་ཡང་དེ་འ་རང་རེད། གང་ར་ཉིན་གཅིག་གནས་དོན་དེ་གཉིས་
ི་ོར་ད་ཞིབ་གང་འོས་ཤིག་་�འི་རེ་བ་ཡོད། དངོས་གནས་བཤད་ན། �ལ་་ངོས་འ�ན་ེད་ངས་དེ་
ཧོབ་ེ་བས་པ་ར་མིན་པར་རིག་པའི་འ�ོ་�གས་དང་དོན་མ�ན་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ནང་པའི་ཆོས་ི་ནང་
ེ་བ་་ི་བན་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ི་གནས་�ལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། �ལ་་ཕེབས་པའི་དགོས་དོན་ནི་
སེམས་ཅན་གཞན་ི་�ག་བལ་སེལ་བའི་ཆེད་�་ཐབས་བོན་�ན་བིང་ེད་པ་དེ་རེད། གང་ཟག་ངེས་
ཅན་ི་ཡང་ིད་ངོས་འ�ན་ེད་པ་�་མཚན་དེའི་ཐོག་ནས་འ�ོ་�བ་པ་ཡོད། དེ་ལ་བེན་ནས་�ལ་་དེ་�ར་
ོབ་ོང་ོད་པ་དང་ཡོངས་�གས་�་ངོས་འ�ན་ས་ཏེ་ཁོང་�ས་གང་མོགས་འ�ོ་དོན་�ན་མ�ད་
གནང་�བ་པ་ཡོང་པ་རེད། ལ་་ངོས་འ�ན་ེད་�ས་ནོར་འ�ལ་ཡང་ངེས་པར་ཡོང་ིད་ི་རེད། འོན་
ང་�ལ་་མང་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མ་ཐར་ལ་བས་ན་�གས་ོལ་དེར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བན་�བ། དེང་
སང་�ལ་་བ་ག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དང་། ་མིས་བཙན་བང་མ་ས་གོང་ཕལ་ཆེར་�ལ་་ོང་ག་
མང་པོ་�ང་ཡོད། གོང་�་བཤད་ཟིན་པ་ར་�ལ་འི་དགོས་དོན་ན་ཚང་བ་ནི་རང་རང་གི་ར་ི་འ�ོ་དོན་
�ན་མ�ད་གནང་�་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བེན་ནས་�ལ་་�་ཡིན་ི་ཡང་ིད་ད་གཅོད་ེད་བས་
�གས་མ་�བ་ིས་གནད་དོན་དེར་�ག་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་བཞག་ན། ངའི་འར་བོན་དེ་�་ིར་བཏང་
སེམས་ཅན་ཚང་མར་ཕན་པ་དང་། ཡང་ོས་ངའི་བོད་མི་�འི་དོན་�་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་



བེན་ནས་བོད་མིས་རང་དབང་མ་ཐོབ་གོང་ང་�་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ན་ངའི་ཡང་ིད་བོད་ི་ི་ལོགས་�་ཡོང་�་
དེ་རིག་པས་དཔོག་�བ་པ་རེད། བཤད་དགོས་པ་གཅིག་ལ་ངའི་ལ་མི་�ར་�་ལའི་་མ་དགོས་གལ་མེད་པ་
ཆགས་ིད་པ་དེ་འ་�ང་ན། ཁོང་�ས་ངའི་ཡང་ིད་ད་གཅོད་ེད་ི་མ་རེད། དེ་འ་�ང་ན་ངོས་འ�་
ིན། ཡང་ན་�ད་འ�ོ་གཞན་ཞིག་་�འི་སེམས་ཅན་གང་མང་ལ་ཕན་�བ་པ་ཞིག་ལ་ེ་བ་ལེན་ི་རེད།
�ལ་་ངོས་འ�ན་ེད་ོགས་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གསང་བ་་�་མངོན་ིད་པ་དེ་འ་མིན། ངོས་འ�ན་
བས་མི་འོས་པ་མས་མཚན་ཐོ་ནས་ིར་འཐེན་ི་ཐོག་ནས་ལས་་པོར་་�བ། དཔེར་ན། ེ་ག་པ་ཞིག་
གི་ཡང་ིད་ད་གཅོད་ེད་�ས་ཁོང་་གཤེགས་ས་དང་གཤེགས་�ས་ཤེས་པ་ས། ་གོང་མ་གཤེགས་
ནས་ལོ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བའི་ེས་ལ་ཡང་ིད་དེ་�མས་�་�གས་པར་ཆ་བཞག་པ་དང་། ང་�འི་
ཉམས་ོང་ལ་བེན་ནས་དེ་ལ་�ས་�ད་རིང་�ང་ག་འ་འགོར་ི་ཡིན་པའི་ཆ་ིས་བོར་པ་དང་། དཔེར་
ན། ་མ་གང་�ང་ཞིག་ལོ་གང་ཞིག་ལ་་�་འཕོས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་ཡང་ིད་ཕལ་ཆེར་་བ་བཅོ་བད་
ནས་ལོ་གཉིས་ི་ནང་ལ་འ�ངས་ཡོད་པའི་ིས་བོར་�ས། ལོ་་མ་ོགས་ཁ་དང་དེ་ེས་ི་ལོ་འི་ནང་
འ�ངས་པའི་�ལ་་དེ་ད�ང་ལོ་ག�མ་བཞི་ཙམ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡང་ིད་ད་གཅོད་ི་�ས་�ད་ངེས་
ཅན་ཞིག་གཏན་ཁེལ་པ་རེད། དེ་ེས་འ�ངས་ལ་གཏན་ཁེལ་་�་དང་། དེ་ནི་མ་ན་ལས་་པོ་རེད།
དང་པོ། བོད་ི་ནང་ི་གང་ཡིན་བསམ་ཞིབ་ེད་པ་དང་། ི་ལ་ཡིན་ན་འ�ངས་སའི་�ང་པ་གང་�ང་ཞིག་
གཏན་ཁེལ་ེད་དགོས། དཔེར་ན། བོད་པའི་མི་�གས་ཡོད་ས་་གར་དང་།བལ་ལ། �ིཛར་ལཻ་གང་�ང་
ཞིག་ངོས་བང་ེད། དེ་ནས་ཡང་ིད་འ�ངས་ངེས་ཡིན་པའི་�ོང་གང་ཡིན་ཐག་གཅོད་དགོས་པས་ིར་
བཏང་་གོང་མའི་མཛད་པར་བག་ཞིབ་་ོལ་འ�ག། ངས་བཤད་ཟིན་པ་ར་འ�ངས་ས་འདེམས་ལ་
�ང་�་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ད་གཅོད་ེད་ས་གང་ཡིན་ཐག་བཅད་ནས་ད་གཅོད་ལས་ེད་�་ཁག་བཟོ་
དགོས། དེ་ནི་མི་�གས་ཁག་བགོས་ིས་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ་འ�ར་བ་འ�ོ་བ་དང་མི་འ། ིར་བཏང་�ོང་
དེའི་ནང་ིམ་མ�ས་�ར་�ག་�་ལོ་ག�མ་བཞིར་བེབས་པ་�ལ་འི་འོས་བབས་ཡོད་པ་�་འ་ཡོད་
མེད་ད་གཅོད་ས་ན་འ�ིགས།�ག་�་ཞིག་ེས་པའི་བས་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གས་མཚན་ག་རེ་�ང་
པ་དང་། �ག་�་དེས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ོད་པ་ག་འ་ེད་ི་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་དེ་�་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པོ་ཡོང་བ་རེད།བས་རེར་ད་གཅོད་ེད་ཐབས་གཞན་དག་གཉིས་ག�མ་རེ་ཡོད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་འ�ག།



.

བས་རེ་ད་གཅོད་�གས་པ་་བ་ནས་དགོས་ི་མེད། གང་ལགས་ཟེར་ན།་གོང་མས་ཞལ་ཆེམས་ག་
ིས་བཞག་པའི་ནང་ཡང་ིད་ི་མཚན་དང་། ཡབ་མ་ི་མཚན་བཅས་གནས་�ལ་་ཞིབ་བཀོད་གནང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འ་དཀོན་པོ་ཡིན། བས་གཞན་པར་་གོང་མའི་ོབ་མ་�ར་ཁོང་གི་ཡང་ིད་འ�ལ་ས་
གང་ཡིན་ོན་པའི་ི་ལམ་དང་ཉམས་ང་ཡོང་གི་ཡོད་འ�ག། དེ་�་དང་མི་འ་གཅིག་ནི་ཉེ་ཆར་་ཆེན་
གཅིག་གིས་ཁོང་གི་ཡང་ིད་ད་གཅོད་མ་ེད་ཅེས་ལམ་ོན་གནང་ེ་སངས་ས་ི་ཆོས་དང་ཆོས་ེད་
མི་ེར་ི་�་�བ་�བ་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་ངའི་�ལ་ལ་ངོས་འ�ན་ེད་དགོས། ཡང་ིད་འ�ལ་མེད་ཡིན་མིན་
སོགས་ི་སེམས་ངལ་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་ག�ངས་འ�ག་པས། �ལ་་ངོས་འ�ན་ེད་ངས་ོར་ལམ་
ོལ་དམ་པོ་དང་བཙན་པོ་དེ་འ་ཡོད་པ་མ་རེད། �ག་�་མང་པོ་ཞིག་འོས་�ལ་ཁོངས་ལ་བདམས་ཡོད་པའི་
བས་་གོང་མ་དང་�གས་འེས་ཆེ་བ་མཚན་ན་ཡོངས་�གས་གཅིག་གིས་མཐའ་མའི་འདེམས་�ག་
གནང་ོལ་འ�ག།། ཡང་ཡང་འོས་�ལ་ཞིག་གིས་་མ་དེ་ངོ་ཤེས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་�ལ་་དངོས་
གནས་ཡིན་པའི་གས་མཚན་གསལ་པོ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་པ་རེད། བས་རེ་འོས་�ལ་དེའི་གགས་ལ་ཤ་
གས་ཅན་ཡོང་བ་ཡོད་པ་དེའི་ོར་ལའང་བག་ད�ད་་ོལ་འ�ག། ཡང་ིད་ད་གཅོད་ེད་ངས་ི་
ཁོངས་ལ་ཆོས་ོང་འགའ་ཤས་ཡང་ན་མངོན་ཤེས་ཅན་ི་ེས་�་དག་ི་བ�ར་ེད་པ་རེད། ད་གཅོད་ེད་
མཁན་�ས་ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི་་ཕབ་པ་དེ་རེད། �་ཕབ་མཁན་དེས་མེ་ལོང་ལ་�ལ་་ིས་པ་དེ། ཡང་ན་
བ�གས་པའི་ཁང་པ། དེ་མིན་ཁོང་གི་མཚན་ཡིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།དེ་ལ་ངས་་�ས་ི་བན་འིན་
ཟེར་ི་ཡོད། དེ་ནི་་མོའི་་མ�འི་ནང་མ�་མཇལ་ཐོབ་པ་དང་འ་བོ་རེད། བ་ཚབ་་ེང་རིན་པོ་ཆེས་
ངོས་འ�ལ་�འི་འགོ་བམས་བས་་མོའི་་མ�་དེའི་ནང་། ཨ། ཀ། མ་བཅས་ཡིག་འ�་ག�མ་དང་།
དགོན་པ་ཞིག་དང་། ཁང་པ་གསལ་པོ་གཟིགས་འ�ག། བས་རེ་་མ་ཁ་ཤས་ི་ཡང་ིད་ངོས་འ�ན་་
རོགས་ཞེས་ངོས་ལ་�་ལ་ེད་པ་རེད། དེ་འའི་ངོས་འ�ན་ེད་བས་མིང་ཐོར་བཀོད་པའི་འོས་�ལ་ཞིག་
ནོར་བ་ཡ�ན་མིན་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ེད་པའི་ལས་འགན་དེ་ངོས་རང་གི་ཐོག་ལ་བབས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་
ངོས་རང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པ་དེ་ཁ་གསལ་བཤད་ི་ཡོད། མངོན་ཤེས་�བ་ཆེད་ངོས་རང་ལ་�ས་�ད་དང་།
གོ་བས་གཉིས་ཀ་མེད། ༸ལ་དབང་་ེང་བ�་ག�མ་པར་མངོན་ཤེས་ི་�ས་པ་གང་འཚམས་ཡོད་
འ�ག། ངས་�ལ་་ངོས་འ�ན་ེད་ངས་ོར་དཔེ་མ�ན་ཙམ་�་ངའི་ཡོང་འ�ན་་བ�ེས་ིང་རིན་པོ་
ཆེའི་ོར་གནས་�ལ་ཞིག་བཤད་ི་ཡོད། ང་ིས་པའི་བས་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན་མཐོང་བ་དེ་གར་ཞེད་
ང་ཡོང་གི་ཡོད། རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་གོམ་ི་ོག་་ཐོས་རེས་བཞིན་ངའི་ིང་གི་འཕར་ིང་མར་ཆག་པ་
ཡོང་གི་ཡོད་ན་ཡང་ེས་ལ་ངོས་ཁོང་ལ་རང་གི་�ོགས་པོ་ཆེ་ཤོས་དང་ཉེ་ཤོས་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད།



ན་རིང་མ་སོང་གོང་ིང་རིན་པོ་ཆེ་་གཤེགས་�ས་ཁོང་ངའི་ཉེ་འ�མ་ལ་མེད་པའི་བས་�་ང་རང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ི་ཡོད། ཁོང་ནི་ག་དང་འ་བར་ངོས་བ་བེས་་ས་ཞིག་ཆགས་
པ་རེད། ༡༩༨༣ལོའི་དར་ཀ་ིཛར་ལཻ་ལ་ཡོད་�ས་ིང་རིན་པོ་ཆེ་་བ�ན་གཞི་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།�ིབ་
ོན་�ང་ེ་འ�ལ་བོད་མི་�བ་པ་ཆགས་�ལ་ཐོས་ཏེ་རང་ལ་སེམས་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་། རང་ཉིད་
ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སེམས་ལ་ེད་པར་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཧ་གོ་གི་ཡོད། ངས་འལ་�ར་�་རམ་
ས་ལར་ལོག་�ས་ཁོང་ཞལ་བ�གས་གནང་�ས་བས་མཇལ་�ང་ན་ཡང་། ་ཁམས་ཧ་ཅང་ོ་ངལ་ཆེན་
པོ་འ�ག། ཁོང་གི་�གས་སེམས་ནི་་མ་ནང་བཞིན་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་དེ་་�་ིལ་པོར་ནང་སེམས་
ོང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ག་�ས་ི་འར་བོན་གནང་བའི་མ�་ལས་�ང་པ་རེད། རིན་པོ་ཆེ་་ཁམས་དེ་
གའི་�་ལ་ད་�ང་་བ་ཁ་ཤས་བ�གས་ེས་ོ་�ར་བ�ན་གཞི་�ག་�་ིན་ནས་ན་མེད་ལ་བལ་པ་དང་།
དེ་ནས་མ་སོས་པར་༡༩༨༣་༡༢�ས་༡༥ཉིན་དགོངས་པ་གཞན་དོན་ལ་གཤེགས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་
འ�ན་་ལ་བའི་་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་མངོན་གས་འཕར་མ་་�ར་ཁོང་་�་ོགས་ེས་གནམ་གཤིས་ཚ་
བ་ཆེ་�ང་་ག�ང་ཉམས་�ད་མེད་པར་ཉིན་བ�་ག�མ་གནས་འ�ག། ན་པའི་ངོས་འ�ན་ར་ས་ན་་
�ང་བེམ་པོ་ཆགས་ཚར་ན་ཡང་། ཁོང་ངོ་མ་དེའི་ནང་བ�གས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་�ང་བ་རེད། ིང་རིན་པོ་ཆེ་
་གཤེགས་ངས་ལ་ངས་ེས་�་བསམ་གཞིགས་ེད་�ས་ཁོང་ན་རིང་བ�ང་གཞི་བཞེས་པ་དེ་་བ་རང་
ནས་བསམ་བཞིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་མེད་དེ་ལ་ངོས་རང་གོམས་འིས་ཡོང་བའི་ཆེད་�་
ཡིན་འ�ག། དེས་ལོ་�ས་མ�ག་ིལ་པ་མ་རེད།ང་�འི་བོད་མིའི་ོར་ལ་ཤོད་ི་ཡོད་བས་ལོ་�ས་དེ་
དགའ་པོའི་ངང་ནས་�ན་ོང་ེད་ི་ཡོད།ིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་ིད་ངོས་འ�ན་�ས་ཚར་བ་རེད། ད�ང་ལོ་
ག�མ་ལ་ཕེབས་པ་ཧ་ཅང་གི་�གས་རིས་བ་བ་དང་མཛད་ོད་འ�བ་པོ་ཞིག་འ�ག། ིར་བཏང་ཡང་ིད་
ད་གཅོད་ེད་མཁན་ི་མི་ཐད་ཀར་ངོ་ཤེས་ེད་མཁན་ི་ཡང་ིད་�ལ་ནས་ཁོང་གཅིག་རེད། ཁོང་རང་
ད�ང་གཅིག་དང་ེད་ཀ་ཡིན་�ས་ད་གཅོད་ེད་མཁན་མི་གཅིག་གི་མིང་ག�ངས་ཏེ་ཁོང་གི་ར་�གས་
ཕེབས་པ་དང་། ཞལ་འ�མ་གནང་། དེའི་ེས་ལ་ཁོང་གིས་་གོང་མའི་ཞལ་འེས་ཡོད་པའི་མི་ཁ་ཤས་ལ་
ངོ་ཤེས་བཏང་བ་�ང་འ�ག། ངོས་�ལ་་�ང་�ང་དེ་ཐོག་མར་མཇལ་�ས་ཁོང་ངོ་མ་�་ཡིན་ི་ོར་རང་
སེམས་ལ་ཐེ་�་གང་ཡང་མ་�ང་། ཁོང་གི་མཛད་ངས་ལ་་�ས་ཁོང་གིས་ང་�་ཡིན་པ་དེ་མེན་འ�ག།
ཡིན་ན་ཡང་ངོས་ལ་�ས་ཞབས་ཆེན་པོ་གནང་�ང་། དང་མཇལ་བའི་ཉི་མ་དེར་ངས་ཁོང་ལ་མངར་ཟས་ཅོཀ་
ལཻཊ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ལ་བ་ཡིན། དེ་འ�ལ་བོད་མེད་པར་ག་ལ་ཉར། ད�ང་པ་གཉིས་ིར་བངས། �ས་
�ད་དེ་ཆ་ཚང་གི་རིང་ད�་�ར་�ར་ངད་བཅས་ངའི་མ�ན་�ས་འ�ད་གནང་ེ་བ�གས་སོང་། ིས་པ་
གཞན་�་འ་ཡིན་�ང་ན་པ་མངར་མོ་མ་བཟས་པར་ཉར་བད་པ་མི་ིད་པ་་�་རེད། ཁོང་གིས་ངའི་
མ�ན་ལ་�ས་ཞབས་དང་བཅས་བཞེངས་བ�ངས་སོང་། དེ་ནས་ིང་�ལ་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་གཟིམ་ཁང་ལ་



གདན་འེན་�ས་ཏེ་ཁོང་ངའི་གཟིམ་ོའི་མ�ན་ལ་འོར་བས་ཁོང་གི་གནས་ངས་་གོང་མ་ནང་བཞིན་
འ�ག། ཁོང་གིས་ཉེ་འཁོར་ཚང་མ་ཆ་�ས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འ�ག། དེས་མ་ཚད་ཁོང་ངའི་དཔེ་ོག་ཁང་ལ་
ཕེབས་པ་དེ་གར་ངའི་གམ་བཅར་བ་ང་�ས་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ལམ་སེང་ངོ་མེན་པའི་མ་པ་བན་སོང་།
ཐོག་མར་ིས་པ་�ང་�ང་དེས་ཁོང་ལ་ཁ་བཏགས་ཤིག་གནང་། དེ་བཞད་མོ་བཞད་བཞིན་�ག་�འི་ད་�ང་
བོན་ིན་ོ་བཟང་དགའ་བའི་འཁར་�གས་གཅིག་དར་ཤིང་ཡིན་ལ་ིས་ག་ལ་བམས་ནས་�གས་
ཏེ་བོར་བ་བོན་སོང་། �ལ་་དེའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལོ་�ས་གཞན་པ་ནི་ད�ང་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཡིན་�ས་ོ་
ེ་གདན་ལ་གདན་འེན་�ས་པའི་ོར་དེ་རེད། གནས་དེར་ངས་ཆོས་བཤད་་�་གཏན་ཁེལ་བའི་བས་
དེར་�་གཅིག་གིས་ངའི་་གཟིམ་ཁང་གར་ཡོད་མ་�ས་ང་མེན་ཏེ་ས་འ�གས་ང་ལ་ག་�ས་མོ་
བ�གས་ིན་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ངའི་མལ་ཆས་ང་ལ་མཇལ་དར་ཞིག་�ལ་གནང་འ�ག། ད་་ིང་རིན་
པོ་ཆེས་ག་དཔེ་ོག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ག་�ས་ག་དཔེ་ོག་ངས་དངོས་གཞི་ང་བས་�ལ་་
�ང་�ང་འགའ་ཞིག་ནང་བཞིན་ག་དཔེ་ོ་འ�ན་ཧ་ཅང་མོགས་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་
གཞི་ནས་བ་�་རེད། ཁོང་�ས་ོ་འ�ན་གནང་ངས་ནི་དེ་ོན་མཚམས་བཞག་ས་དེ་ནས་མ�ག་ེལ་
གནང་བ་འ་པོ་རེད།



.

དཔེ་ཆ་ཤོག་ེ་མང་པོ་ལས་་པོར་�གས་འ�ན་གནང་�བ་མཁན་ི་�ག་�་�ང་�ང་ཁ་ཤས་ངས་ངོ་ཤེས་
ི་ཡོད། �ལ་་ངོས་འ�ན་ེད་ངས་དེ་ལ་གསང་བའི་རང་བཞིན་གཅིག་ངེས་པར་འ�ག། ནང་པ་ཞིག་གི་
ངོས་ནས་མའོ་དང་ལིན་ཀཽན། ནང་ར་ཅིལ་ཐོལ་ེས་�ང་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་མེད། བོད་མིའི་
ཉམས་ོང་གི་བ་ལ་གཞན་པ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ད་ཞིབ་་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནི་གསོ་བ་རིག་
པའི་ོར་དེ་རེད། དེ་ནི་ལོ་༢༠༠༠ལས་ག་པའི་ོན་ནས་�ང་པ་དང་། ་རབས་ི་ཏ་ཟིག་ཐེ་བའི་ངས་
མང་པོ་ནས་ན་བཅོས་་ཐབས་ངས་ཡོད་ན་ཡང་དེང་སང་བོད་ི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞ་་དེ་དག་ནང་
པའི་ཆོས་�གས་དང་འེལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འ་ཡིན་བས་བོད་ི་གསོ་རིག་ནི་�བ་ིང་ན་བཅོས་
དང་མ་པ་གཏན་ནས་མི་འ་བ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། བོད་ི་གསོ་རིག་པའི་ནང་།མིའི་ནད་རིགས་ི་་བ་
ཤེས་�ད་ི་ོངས་པ། འདོད་ཆགས།ཞེ་ང་བཅས་ཡིན་�ལ་ག�ངས་འ�ག། བོད་ི་གསོ་རིག་ར་ས་
ན། མིའི་�ས་ལ་ཉེས་པ་ག�མ་ིས་ག�་བོར་དབང་བ�ར་ེད་ི་ཡོད་པ་དང་། ཉེས་པ་དེ་�་མིའི་�ས་
ཁམས་ལ་�ན་�་གནས་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་གི་འ�ག། དེས་མིའི་�ས་ལ་ནད་གཞི་གཏན་ནས་མེད་ན་ཡང་
ནད་འ�ང་རིང་གི་�ས་པ་མེད་པར་གནས་མི་�བ་པའི་དོན་དེ་བན་པ་རེད། �ས་ི་འ�ང་ཁམས་ཆ་མཉམ་
ལ་བཞག་�བ་པ་ཡིན་ན་གགས་པོ་བདེ་ཐང་�་གནས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ར་ནད་ི་�་ག�མ་རེ་
རེའམ་གཉིས་ག�མ་མཉམ་འ�མས་ལ་བེན་ནས་འ�ང་ཁམས་ཆ་མི་ོམ་པ་ཆགས་ཏེ་ནད་དངོས་ཐོན་
ཡོང་གི་ཡོད་པས། ན་པས་ནད་པའི་་དང་ཆབ་གཅིན་ལ་བག་ད�ད་ེད་ོལ་ཡོད། ལག་པའི་མིག་
མའི་་་སར་་གནད་ཆེ་བ་བ�་གཉིས་ཡོད་འ�ག། དེ་བཞིན་ི་�་ལའང་ཁ་དོག་དང་ི་སོགས་བག་
ད�ད་ེད། ན་བཅོས་ེད་ཐབས་དང་པོ་ནི་ནད་པའི་ོད་ལམ་དང་ཟས་ི་ོར་དེ་ཡིན་པ་དང་། ན་གཏོང་
བ་དེ་བཅོས་ཐབས་གཉིས་པ། ཁབ་བཅོས་དང་་མེ་དང་�གས་དེ་�་ག�མ་པ། གཤག་བཅོས་ནི་བཞི་པ་
བཅས་རེད། ན་ི་རིགས་ནི་རང་�ང་ི་ན་དང་། བས་རེ་གས་རིགས་དང་ཕ་ལམ་་�འི་རིན་ཆེན་ོ་
རིགས་དང་མཉམ་བེས་ས་ཏེ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་བོད་ན་ི་�ས་པའི་ད་ཞིབ་ན་�་ཞིག་མ་
གཏོགས་�ང་མི་འ�ག། ཨ་རིའི་ཝར་ཇི་ནི་་མཐོ་རིམ་ོབ་ཁང་གི་བག་ད�ད་ཁང་ལ་བོད་ན་ི་�ས་
པའི་ད་ཞིབ་ལས་འཆར་ཁོངས་ངའི་ོན་ི་་ན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ན་ིས་མཉམ་ེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
�་ཙ�་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ན་ནད་ངས་བེད་ལ་ཕན་པ་ངོ་ཐོན་པ་�ང་འ�ག། ངེས་བན་ི་མཐའ་ོམ་ལ་མ་
ེབ་གོང་ལས་ཀ་མང་པོ་་�ར་བད་ཡོད། ད་འི་ཆར་བོད་ན་ནི་ཕན་�ས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ངོས་
ེར་ི་ོང་ཐོག་ནས་ཤེས་ི་ཡོད། ངས་�ས་ན་ན་ཚ་ངས་བེད་གཅིག་�་མིན་པར་ོན་འགོག་གི་བོད་
ན་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན། བོད་ན་ིས་གགས་ཁམས་ི་�ས་པ་ཆེ་�་བཏང་བས་མ་ཚད། ན་ནད་ང་



ན་�་ལས་མི་ཡོང་བ་རེད། དེ་�འི་འས་�་ནི་ངའི་ཉིན་རེའི་ལས་�ན་རིང་བ་དང་།ོམ་�བ་ི་�ས་ན་
ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་གགས་པོ་ཐང་ཆད་པའི་�ར་ཉམས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གི་མེད། ཡང་ཚན་རིག་དང་
བོད་མིའི་རིག་ག�ང་གཉིས་ི་བར་ཉམས་ོང་མིན་པར་བཞེད་ོགས་ང་པའི་ཐོག་ོ་བ�ར་་ཐབས་ཡོད་
པར་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། ཉེ་ཆེར་ངས་གསར་�་ེད་པའི་�ལ་ནས་འ�ང་ལ་་མོ་དེ་�་(སངས་
ས་ི་ཆོས་ི་ནང་)བེམ་ཤེས་གཉིས་མེད་ག�ངས་ཡོད་པའི་ོགས་ལ་ཁ་བན་ི་ཡོད་པ་འ་བོ་འ�ག།
དཔེར་ན།ོང་སངས་�གས་བ�ར་ས་པ་ཡིན་ན། ར་མེད་པའི་འ�ང་ལ་་རིགས་གསར་�་ཐོན་པ་ཤེས་
ོགས་�ང་འ�ག། ་གགས་དེ་�་རང་�ང་ངང་གནས་ཡོད་པ་་�་མངོན་ི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ོགས་
�ང་བ་དེ་�་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་ད�་མའི་�གས་ི་ོང་ཉིད་གཉིས་ི་བར་མཉམ་འ�ས་ི་གཞི་་ཡོད་
པ་གསལ་ོང་ཡོང་�འི་གས་བན་ི་འ�ག། འདིའི་ཐཽག་ནས་ག་རེ་བན་ི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།
གགས་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་ང་།ཕན་�ན་བེན་ནས་གནས་པ་ཞིག་རེད། ཉམས་ོགས་ི་ཡིད་
ཆེས་གང་ཞིག་ཚན་རིག་གི་་�ལ་གང་�ང་དང་ེལ་མ�ད་་�ར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ོར་ངས་ཏན་ཏན་ཤེས་
ི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སངས་ས་ི་ཆོས་འདི་དང་པོ་དར་བ་ནས་བང་མི་ལོ་༢༥༠༠རིང་དངོས་གནས་
དོན་ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་བད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་བ�ར་ན་ཚན་རིག་གི་�བ་དོན་ནི་�ས་ན་�ང་�ང་
ཞིག་རང་�ང་འ�ག། ངོས་ནས་གང་བཤད་པ་དེ་�་ཆོས་ོང་གི་�ང་བན་གནང་པ་དང་།་པ་ཁ་ཤས་ིས་
མཚན་མོ་གངས་ི་དིལ་�་དམར་ེང་གནས་པ་དེ་�་�་འ�ལ་ི་�ས་པ་ོན་ེད་ཡིན་ཟེར་བའི་དོན་མིན།
འོན་ང་ངོ་མཚར་ཅན་ི་གནས་�ལ་དེ་རིགས་ལ་བོད་མིས་ཡིད་ཆེས་ེད་པ་ནི་ེས་�ང་དང་་ོའི་�ལ་
རང་རེད་ཅེས་་རིགས་�ན་་ཕོ་མོས་བཤད་པ་དེ་�ར་ངས་ངོས་ལེན་ེད་�བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚན་
རིག་གི་ོག་ད�ོད་ཟབ་ནན་ཆེ་བའི་ཐོག་ནས་བས་ང་་མི་�འི་བཤད་ོགས་དེ་�་མཚན་ན་པ་ཞིག་མ་
རེད། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་བཤད་�་གཅིག་ཡོད། ་དོན་གཅིག་ཁས་ལེན་ས་པར་བེན་ནས་དེ་དང་
འེལ་ཡོད་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཚད་ན་ཡིན་པར་འ�ོ་ི་མ་རེད། �ང་ཟིན་ི་དཔེ་དང་བ�ར་ན་དམར་
�གས་དེ་ཡང་དག་པ་མིན་པར་ཤེས་བཞིན་�་མ་ཁེ་སི་དང་། ལེ་ཉིན་གཉིས་ིས་བཤད་ཚད་བག་ད�ད་མ་
ས་པར་མིག་བ�མ་ནས་ེས་འངས་ས་ན་བ་�ང་རེད། ཆ་�ས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་གནས་�ལ་དེ་�ར་་
�ས་ང་�ས་ག་པར་ཡིད་གཟབ་ཆེན་པོ་ེད་དགོས། དེ་བས་ཚན་རིག་གི་རོགས་ཕན་ེད་�བ་ི་ཡོད།
གང་ར་དངོས་དོན་མང་པོའི་ོར་ངེས་བན་མ་ཤེས་པའི་བས་དེ་�་ཆོས་ཉིད་ི་གསང་བ་ཡིན་པར་ང་
�ས་ཆ་འཇོག་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་ད་ཞིབ་ས་ཚད་ི་�བ་འས་དེ་�་ཕན་�ན་ཚང་མར་ཕན་པ་
�ང་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་། �བ་འས་དེ་མས་ད་ཞིབ་་ཐབས་ག་འ་ཞིག་ས་པ་གཞིར་བང་གིས་�ང་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་རང་ལ་ངེས་ཤེས་ཡོད། བཤད་�་གཞན་ཞིག་ནི། དོན་འས་མ་ེད་པ་ཡིན་ན་ད་ཞིབ་་
ལ་དེ་མེད་པའི་དོན་མིན་པར་དེ་མ་ེད་པའི་གས་ཙམ་བན་པ་རེད། གལ་ིད་ངའི་འབའ་ག་ནང་



གས་རིགས་མིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་བག་ད�ད་ཡོ་ཆས་ིས་མ་ེད་པ་ཡིན་ན། དེ་མེད་པའི་དོན་བན་པ་
མ་རེད། �་མཚན་དེ་�ར་བེན་ནས་ང་�ས་ད་ཞིབ་ེད་ོགས་གང་ཡིན་ང་། ག་པར་ཚན་རིག་གི་ཤེས་
ོང་ཚད་མ་ལོང་པའི་བས་དོ་བན་གང་གཟབ་ེད་དགོས་ི་འ�ག།དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ས་ཚད་བཀག་
ས་ཡོད་པའི་ོར་སེམས་ལ་བཞག་�་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན། ཚན་རིག་གི་ད་ཞིབ་ིས་ངའི་
བསམ་ོ་དེ་ངོས་བང་ེད་�བ་ི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་དོན་དེ་མེད་པ་མིན་པས་ད་ཞིབ་ེད་ཐབས་གཞན་
ཡོད་མེད་་དགོས། བས་འདིར་བོད་མིའི་ཉམས་ོང་ལ་བེན་ཆོས་པ་རེད། སེམས་ོང་ལ་བེན་ནས་ང་
�ས་ལས་་�གས་ེད་ཐབས་ཡོད་པ་དེ་�འི་ོར་ཚན་རིག་གིས་ད་འི་བར་གནད་བོལ་ེད་�བ་ི་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ི་ནང་པའི་�་འ�ལ་དང་གསང་བའི་རང་བཞིན་ཞེས་བོད་ི་ཡོད་པ་རེད།



.

ལེ�་བ�་ག�མ་པ། བོད་ནས་གསར་འར་འོར་པ།

༡༩༥༩འགོ་ོད་ལ་མཐའ་མའི་གཏོར་གསོད་ཚད་མེད་དེ་ཡོང་ཉེ་བའི་བས་བོད་ལ་དངངས་འཚབ་ཆེ་�་
འ�ོ་འགོ་�གས་འ�ག། དེ་བས་བོད་ལ་ཡོད་པའི་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་གི་འགོ་འིད་�ས་མའོ་�་�ང་
ལ་�་ཡིག་ཅིག་བཏང་ཡོད་པའི་ོར་ངས་གོ་ཐོས་�ང་། དེའི་ནང་བོད་མིས་བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་ལ་
མི་དགའ་བ་དང་། མང་པོས་བཀའ་བཀོད་ལ་བི་འཇོག་མ་ེད་པ། བ�ན་ཁང་ཚང་མ་བ�ན་པས་ཁེངས་
ཡོད་�ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། མའོ་�་�ང་གིས་དེའི་ལན་�། དེ་ལ་སེསམ་ལ་ེད་དགོས་དོན་མེད། བོད་
མིའི་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་ལ་བི་མེད་བཏང་ན་འ�ིགས། དེ་�་དངོས་དང་འེལ་ོས་ཡོད་པ་མ་རེད།
བཀའ་བཀོད་ལ་བི་མེད་ེད་ི་ཡོད་ན་ལ་མི་ཡོངས་ོགས་བ�ན་ཁང་ལ་འ�ག་དགོས་�ང་ནའང་�་
ིག་ེད་དགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་འ�ག། ངས་ན་པ་ར་ན་གནས་�ལ་དེ་གོ་�ས་ང་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་
�ང་། དེ་ནི་ངས་ོན་�ས་་སར་བ�ན་པ་རེ་རེ་ངོ་ཤེས་དང་�ོགས་པོར་བིས་པ་དེ་དང་མི་འ་བའི་ད་
པར་གསལ་པོ་བན་སོང་། �ས་བས་དེར་གནས་�ལ་གཞན་པ་ཞིག་ཐོས་པ་ར་ས་ན། ི་་ག�མ་
པའི་ེས་ལ་བོད་མིས་ེན་ལངས་ས་ེས་བོད་ལ་ཞི་ིང་བཟོས་�ལ་མའོ་ལ་གནས་�ལ་བཏང་བར་ལན་
འོར་ཡོད་འ�ག། ཁོང་གིས་�་ལའི་་མར་ག་རེ་�ང་སོང་ཟེར་བར་ཁོང་ོས་ོལ་�་སོང་�ལ་བཤད་པ་
དང་། མའོ་�་�ང་གིས་དེ་འ་ཡིན་ན་ང་�འི་དམག་ཤོར་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།དེའི་ེས་ལ་ེ་
འིད་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་དེའི་ོར་གནས་�ལ་ཚང་མ་གསར་ཤོག་ོག་པ་དང་། དིན་ལ་ི་�ི་�ི་�ིའི་�ང་
འིན་ཐོག་ནས་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། ༡༩༧༦ལོའི་་༩ནང་མའོ་�་�ང་�་འདས་ེས་ི་བར་དང་ང་དང་བཙན་
ོལ་བོད་ག�ང་གིས་པེ་ཅིང་ག�ང་དང་འེལ་བ་གང་ཡང་མེད། ་གར་ང་ོགས་ཇམ་�་དང་ཀཤ�ིར་
མངའ་ེའི་ཁོངས་�ང་ག་ལ་གས་ལ་ངོས་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་བར་པའི་ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཉིན་མའོ་
�་ོགས་འ�ག། ཉི་མ་ག�མ་པའི་བས་་ོའི་རིང་ཆར་བ་བཏང་པ་དང་། དགོང་ོ་ངོས་ནས་ར་མཐོང་
མ་ོང་བའི་མ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འོང་བའི་འཇའ་ཤར་སོང་བ་དེ་གས་མཚན་བཟང་པོ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད་
བསམས་�ང་། བ་ཤིས་པའི་གས་དེ་འ་�ང་ན་ཡང་པེ་ཅིང་ཧ་ལས་པའི་འར་ོག་ཡོང་�འི་རེ་བ་མ་
�ང་། དེ་མ་ཐག་�་མའོ་�་�ང་གི་བཟའ་་ང་ཅིང་གིས་ེ་འིད་ས་པའི་མི་བཞི་གཤོག་ཁག་གི་ེད་གཏེ་
མས་འ�ན་བང་ས་འ�ག། མའོ་�་�ང་ནད་མནར་བས་ཁོ་�ས་ལོ་མང་པོའི་རིང་བཙན་ཤེད་ི་ོ་ནས་
དབང་བ�ར་ས་པ་དང་ག�ག་�བ་དང་ཡ་ད་ཆེ་བའི་ིད་�ས་ལག་ལེན་བར་ཏེ་རིག་གནས་གསར་བེ་
�ན་མ�ད་�བ་པའི་བ་ོར་ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་༡༩༧༧ལོར་་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་
ི་ིད་འ�ན་ལི་ཤིའི་ནན་ིས་རིག་གནས་གསར་བེའི་ཐོག་ནས་�བ་འས་གང་འཚམས་ཐོབ་ཡོད་ན་



ཡང་། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་གཏོར་ོན་ཅི་རིགས་བཏང་སོང་ག�ངས་པའི་ོར་གསལ་བགས་ས་
འ�ག། དེ་ནི་་ནག་གི་འགོ་འིད་�ས་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་ངོས་ལེན་ས་པའི་གས་མཚན་དང་པོ་
མ་རེད། དེའི་ེས་ལ་བོད་དོན་ི་ཐོག་མ�ན་འ�ིགས་ཡོང་རེ་མངོན་པའི་གསལ་བགས་ཤིག་ས་འ�ག།
ལོ་དེའི་་༤ནང་པེ་ཅིང་ལ་ག�ང་འ�ན་་�གས་ཁོངས་མཚན་གནས་མཐོ་བ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་
མེད་ིས་ཡོངས་བ་གསལ་བགས་ཤིག་གནང་ེ་་གར་ལ་བཙན་ོལ་�་ཕེབས་པའི་�་ལའི་་མ་དང་
ེས་འངས་ཚང་མ་བོད་ལ་�་ིར་ལོག་གནང་�ར་་ནག་གིས་དགའ་བ�་�་�་ཡིན་ག�ངས་པ་རེད།
༡༩༦༠ནས་བང་་ནག་ག�ང་གིས་བཙན་ོལ་བོད་མི་ཚང་མར་འབོད་ལ་ས་ཏེ་བོད་ལ་ིར་གནང་བར་
དགའ་བ�་�་�་ཡིན་�ལ་གསལ་བགས་ས་འ�ག། བོད་མི་�ར་ིར་ལོག་�ར་ོ་འ�གས་་ཆེད་
�གས་ག་ཆེན་པོའི་འབོད་ལ་ི་བ་བགས་འགོ་འ�གས་ེད་ི་ཡོད་པ་གསལ་བགས་དེས་བན་
པ་རེད། དེང་སང་བོད་ལ་ར་མ་�ང་བའི་བདེ་ིད་ཤར་�ལ་ཡང་ནས་ཡང་�་བཤད་པ་ང་�ས་ཐོས་�ང་། དེ་
ནས་མི་རིང་བའི་ེས་ལ་མའོ་�་�ང་གིས་ཚབ་མིང་ོས་ས་པ་�་གོ་ཕིང་གིས་བོད་མིའི་ར་ི་�གས་
ོལ་ཆ་ཚང་ར་བཞིན་ས་ཆོག་པ་བཟོ་�འི་གསལ་བགས་གནང་བ་དང་། ལོ་ཉི་�འི་ེས་ལ་ཐོག་མར་
བོད་མི་ས་འཁོགས་�ས་ཇོ་ཁང་ལ་བོར་བ་བ་ཆོག་པ་དང་བོད་ཆས་གོན་ཆོག་པ་�ང་འ�ག། དེ་ནི་རེ་
འདོད་འ�བ་པའི་ེན་བཟང་པོ་ག་འ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། རེ་འདོད་ཙམ་འ�བ་པ་ཡོང་�འི་གས་མཚན་ཐ་
མ་ནི་མ་རེད། ༡༩༧༨་༢�ས་༢༥ཉིན་ལོ་བ�་ག�མ་བ�ན་ཁང་ལ་བ�གས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ོ་�ར་
ོད་བོལ་བཏང་བའི་གནས་�ལ་ཐོས་མ་ཐག་�་ངོས་རང་ལ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་དང་ཧ་ལས་པོ་�ང་། དེའི་
ེས་ལ་མཚན་དབང་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་��་ཡའོ་པང་གིས་ིད་འ�ན་ཤིའི་ནན་ིས་རིག་གནས་གསར་
བེར་ོན་བོད་གང་འཚམས་གནང་ཡོད་པར་�གས་ོན་ིས་དེ་ཡོངས་ོགས་ཉེས་ོན་ཆེ་བའི་ཉམས་
ོང་ཞིག་ཡིན་པས་་ནག་ལ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕན་པ་གང་ཡང་�ང་མ་སོང་ཞེས་ག�ངས་འ�ག། དེ་ནི་
བགས་བོད་འོས་པའི་ཡར་ས་ཤིག་ཡིན་པར་མངོན་ི་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་་མིས་བསམ་ོགས་
དངོས་གནས་རང་བ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བོད་ི་ཐོག་ག་བསམ་ི་བསམ་�ལ་གསལ་པོ་་�འི་གས་
བཟང་པོ་ཞིག་བན་དགོས་ི་རེད་བསམ་�ང་། བོད་མིའི་ག�མ་བ�འི་�ས་ན་ཐེངས་བ�་ད�འི་བས་
ངའི་གཏམ་བཤད་ནང་ི་ལ་མི་རིགས་�ར་དམ་བགས་མེད་པར་བོད་ལ་འ�ོ་ོད་ཆོག་པ་དགོས་པ་དང་།
བཙན་ོལ་བོད་མིས་བོད་ལ་གཉེན་འད་དང་བོད་ནང་གི་མིས་ང་ི་ལོགས་�་ནང་མིར་�ག་འད་ཆོག་པ་
ཡོང་�འི་་མིའི་དབང་འ�ན་པ་�ར་�ད་ལ་�ས་པ་ཡིན། བོད་མི་ས་ཡ་��་པོ་དེ་�་ར་�ང་མ་ོང་
བའི་ིད་པོ་དང་འཁོས་འོར་བཟང་པོ་དེ་འ་ཡོད་ན་ང་�ས་དེ་འ་མེད་པའི་ོན་བོད་་�ར་�་མཚན་
མེད་ན་ཡང་། ང་�ས་་མིའི་གསལ་བགས་དེ་�་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ཤེས་�བ་པའི་གོ་བས་ངེས་དགོས་
ི་འ�ག་ཅེས་ན་ི་ཡོད། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། ངའི་བསམ་འཆར་གང་�ས་ལ་་ག�ང་གིས་ཉམས་ང་



ས་པ་་�་�ང་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནས་མི་རིང་བའི་བས་ི་མི་བོར་འ�ལ་ེ་ཚན་དང་པོ་དེ་
བོད་ལ་འ�ོ་ཆོག་པ་�ང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ངའི་རེ་འ�ན་ར་བོད་ི་ནང་གི་བོད་མི་མས་ཕན་�ན་འད་�བ་
པ་�ང་། འོན་ང་ོགས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་དམ་བགས་མེད་པ་ནི་མ་རེད། ་ནག་ནང་ལ་�ས་འར་ཆེན་
པོ་རེ་ཡོང་བཞིན་པའི་བས་་གར་ལའང་གནད་ཆེའི་འར་བ་�ང་སོང་། �ས་ན་གང་འཚམ་རིང་ཛ་ག་
གི་ལག་བར་ི་ེས་༡༩༧༧ལོར་ལ་ཡོངས་འདེམས་བོའི་བས་མ་་�ཾ��ིར་ཕམ་ཉེས་�ང་པ་དང་།
མོ་�ར་ཇི་དེ་ས་ནས་ིད་ོན་ི་མཚན་གནས་བཞེས་པ་རེད། ཇན་�་�གས་པས་མ་་�ཾ��ིའི་�ེས་
�གས་པ་་གར་རང་བཙན་ེས་ཐེངས་དང་པོར་ཕམ་ཉེས་བཏང་བ་རེད། འོན་ང་མི་རིང་བར་ཁོང་ལ་
འདེམས་བོའི་ལ་ཁ་ཡང་བར་ཐོབ་སོང་། ངོས་ིད་ོན་མོ་�ར་ཇི་དེ་ས་དང་འེལ་བ་ཇེ་ཟབ་�་ིན།
དེའི་ོན་༡༩༥༦ལོ་ལ་ངས་ཁོང་མཇལ་ོང་བར་མ་ཟད་ཁོང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། ངས་དེབ་འདི་འི་�ས་ཁོང་
འ�་བ�གས་གནང་�ས་ཡིན་ན་ཡང་ད�ང་ལོ་ཧ་ཅང་བ�ེས་པོ་རེད། ཁོང་�ོགས་པོ་ོས་�བ་ཡིན་པར་
ངོས་�ན་བིང་ཆ་འཇོག་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་བགས་བོད་�་འོས་པའི་ེས་�་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཞལ་
རས་དང་། �ས་བོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། �གས་གཡེང་་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་འ�ག། དེ་འ་བཤད་�ས་ཁོང་
ལ་ཉེས་ོན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ི་མེད། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་�ཾ�ི་དང་འ་བར་ཁོང་གི་ཉིན་རེའི་བ�གས་
ངས་ནི་ན་ོད་གཙང་མ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གསོལ་�གས་ནི་དཀར་ཟས་ཁེ་གཙང་བཞེས།ཆང་དང་�་ཐག་
ག་རེག་ཙམ་མི་གནང་མཁན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཐོག། �་དང་འེལ་བ་གནང་ཡང་ཞལ་བསངས་ཐག་ཆོད་ཅིག་
འ�ག། མཚམས་རེ་ཁོང་ཧ་ཅང་གི་ཁར་�ག་ཚ་གས་ི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ར་མཛད་
ངས་དེ་ོན་ཡིན་པར་་གི་ཡོད་ནའང་ཁོང་བོད་མིར་བེ་ཕན་གནང་མཁན་ི་�ོགས་པོ་ཡིན་པའི་འ�་
ཤེས་དེས་རང་བཞིན་ིས་ཁ་གསབ་འ�ོ་གི་འ�ག། ཁོང་གིས་ཐེངས་གཅིག་ངོས་ལ་ག་ིས་གནང་བའི་
ནང་་གར་བ་དང་བོད་ི་རིག་ག�ང་དེ་གཉིས་ང་�བ་ོན་ཤིང་གཅིག་གི་ཡལ་ག་མི་འ་བ་གཉིས་རེད་
ག�ངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ངས་གསལ་བཤད་ཟིན་པ་ར་ལ་གཉིས་ི་མ�ན་འེལ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གཏིང་
རིང་པོ་ཡོད། ་གར་བ་མང་པོས་བོད་དེ་་གནས་ས་ེང་ལ་འཕོས་པ། ་དང་དམ་པའི་གནས་ཡོད་པའི་
�ང་པ་ཞིག་པར་ཆ་འཇོག་ེད་ི་འ�ག། བོད་ོ་དང་ོ་�བ་ི་གངས་ཏི་སེ་དང་། མ་ོས་མ�་གཉིས་ཀ་་
གར་ི་ཆོས་པ་དད་བོན་ཆེ་བ་�ས་གནས་བོར་ེད་ས་གལ་ཆེན་པོ་དེ་�་རེད། དེ་དང་འ་བར་ང་�་བོད་
མི་ཚང་མས་་གར་འཕགས་པའི་ལ་ཞེས་དམ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པའི་མོས་�ས་�་ི་ཡོད། ༡༩༧༨ལོ་
ོགས་ཁར་པེ་ཅིད་ལ་ཏིང་ཞོ་ཕིང་་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ད�་འིད་ི་མཚན་དབང་བཞེས་�ས་སེསམ་
�གས་ེལ་བའི་གནས་�ལ་བཟང་པོ་གསར་ཐོན་�ང་སོང་། དམར་ཤོག་གི་ཁོངས་ཞི་ིང་ལ་མོས་པའི་ེ་
ཚན་ད�་འིད་ཡིན་པས་ཁོང་གི་མཚན་དབང་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་མ་འོངས་པའི་དོན་ལ་རེ་བ་དངོས་གནས་
ཡོད་པའི་གས་མཚན་�་མངོན་པ་�ང་སོང་། ཏིང་གིས་ཉིན་གཅིག་ཁོང་རང་གི་�ང་པའི་དོན་ལ་བས་ཆེན་



ི་་བ་ཞིག་བ�བ་ི་རེད་བསམ་པ་ག་པར་ངའི་སེམས་ལ་�ར་�ང་། ༡༩༥༤དང་༡༩༥༥ལ་ང་་ནག་
ལ་ཡོད་�ས་ཁོང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་ཏེ་ཁོང་ལ་ོ་མོས་ཆེན་པོ་ཤར་�ང་། ངེད་གཉིས་བར་བཀའ་མོལ་ན་
རིང་མ་�ང་ཡང་། ཁོང་གི་ོར་མང་པོ་ཞིག་དང་། ག་པར་འོན་ཐང་ཆེ་བ་དང་། ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་�བ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གོ་ཐོས་�ང་། མཇལ་ཐེངས་མཐའ་མའི་བས་་གགས་�ང་�ང་ཞབས་ེངས་ང་
ལ་བ�གས་པ། ཚ་�་མ་ཞིག་ོད་པོའི་ངང་གཟབ་ནན་ིས་པགས་པ་བ�་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ན་ི་
འ�ག། ཁོང་རང་གིས་བཀའ་མོལ་དེ་ཙམ་མ་ག�ངས་བར་ཕར་གང་བཤད་དེ་ལ་ཏན་ཏན་གསན་སོང་། ཁོང་
ནི་མི་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངའི་�ར་ང་ལ་�ང་། དེས་མ་ཚད་ཁོང་མི་ོ་�ོས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ད་
ཆ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་གི་འ�ག། ཁོང་གིས་དོ་ང་འོས་པའི་�ག་ོར་ཁ་ཤས་ག�ངས་ཡོད་པ། དཔེར་ན།
དངོས་ཐོག་བདེན་འ�ལ་ེད་དགོས་ཞེས་པ་དང་། �་�་བང་�བ་ན་འ�ན་མཁན་དཀར་ནག་གང་ཡིན་ལ་
ད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་རང་གི་ད་དིབས་ངན་པ་ཡིན་ན་དེ་མིན་པའི་ི་ེད་པ་དེ་ཆོ་མེད། ཅེས་པ་
མས་རེད། ིད་དོན་ཐབས་�ས་ི་ོར་ལ་ཁོང་ནི་ཆབ་ིད་ི་་�བ་དང་། འཆར་ཅན་འབོད་�ག་ོང་པ་
དེ་�་ལས་དཔལ་འོར་དང་ཤེས་ཡོན་ོར་�གས་འར་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་མ་པ་མཐོང་གི་འ�ག། དེ་ནས་
༡༩༧༨་༡༡ནང་ངའི་ག�ང་ཞབས་བ�ེས་སོང་མང་བ་ཐེ་བའི་བ�ན་པ་༣༤མཛད་ོ་གཟབ་ས་དང་བཅས་
ཚང་མས་མཐོང་སར་ོད་བོལ་བཏང་འ�ག། ཁོང་�་ངོ་ལོག་པའི་འགོ་འིད་མཐའ་མ་ཡིན་�ལ་བཤད་པ་
རེད། ་བ་གཅིག་གི་རིང་ཁོང་�་བོད་གསར་པའི་ནང་་བོར་ལ་འིད་པ་དང་། དེ་ནས་འ�་ལས་ཐོབ་ཆེད་
རོགས་པ་་�། ཁོང་�ས་འ�ོ་འདོད་ས་ན་ི་ལ་ལ་གཏོང་�་ཡིན་�ལ་་མིའི་གསར་ཤོག་ནང་བཀོད་
ཡོད་འ�ག། ལོ་གསར་པ་ཤར་མཚམས་ད་པར་ཅན་ི་གནས་�ལ་མང་པོ་ེབ་ཐོན་�ང་སོང་།



.

༡༩༧༩་༢�ས་༡ཉིན་ཨ་མེ་རི་འི་ག�ང་གིས་་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་ལ་ིམས་མ�ན་
ངོས་ལེན་གནང་པ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་བཞི་བ�འི་ེས་མང་�གས་ི་མཐོང་སར་ཕེབས་པ་ཐེངས་
དང་པོའི་བས་བ་བགས་གནང་ེ་�་ལའི་་མ་དང་ེས་འངས་པ་བཙན་ོལ་བོད་མི་ཚང་མ་བོད་ལ་
ིར་ལོག་དགོས།གལ་ིད་བོད་མི་དམངས་ི་བདེ་ིད་དང་འ�་ཐབས་ལ་�གས་འར་བཅོས་མིན་ཡོད་ན་
ཁོང་ནས་�གས་དོགས་གནང་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་དང་། བོད་ིང་པའི་བས་ལས་དེང་སང་མི་
དམངས་འ�་བའི་གནས་ངས་དེ་བ་མང་པཽས་ལེགས་པ་ཡོད་ོར་ཁོང་ནས་ཁས་ལེན་�བ་ི་ཡོད་ཅིང་དེ་
ལ་�གས་དོགས་གནང་དགོས་ི་མ་རེད་ག�ངས་འ�ག། བ�ན་ག་གཅིག་གི་ེས་ལ་་སའི་�ང་འིན་
ནང་ཁོང་གི་འབོད་ལ་དེ་གསལ་བགས་ས་བོད་མི་ི་ལ་ནས་ལོག་མཁན་�ར་ེ་ལེན་�་མཁན་
�གས་�ང་ཞིག་བ�གས་ཡོད་ང་ང་བིང་ས་འ�ག། བ�ན་གཅིག་གི་ེས་་གར་ི་ར་�དེཤ་
མངའ་ེའི་�ོང་ེར་ན་�ར་ལ་ངོས་ཆོས་�གས་ཁག་གི་�གས་འ�་ཞིག་ལ་བཅར་བས་གཅེན་པོ་ལ་
ལོ་དོན་�བ་ོན་ིས་མེད་པར་འོར་ཏེ་ངོས་ལ་གནས་�ལ་འདི་འ་ཞིག་བཤད་�ང་། ཁོང་རང་དིན་ཇིའི་
ལ་ཁོངས་ཧོང་ཀོང་�་བད་�ས་�ོགས་པོ་ིང་པ་ོས་�བ་ཅིག་གི་ནས་་ནག་གསར་པའི་གསར་འར་
ལས་ཁང་གིས་བད་གཅོང་ེད་ི་ཡོད་པ་གོ་�ང་། དེའི་ེས་ལ་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་གི་ེར་ི་་ཚབ་གཅིག་
གིས་�ག་འད་ས་ཏེ། ཏིང་གིས་�་ལའི་་མ་དང་ཐད་ཀར་འེལ་བ་�་འདོད་ཡོད་ག�ངས་པའི་ོར་
བཤད་ི་འ�ག་ཅེས་ལ་ལོ་ལགས་ིས་ངོས་རང་ལ་བཤད་�ང་། ཏིང་གིས་ལ་ལོ་ལགས་པེ་ཅིང་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་གདན་འེན་�ས་འ�ག་ང་། ལ་ལོ་ལགས་ིས་དང་པོ་ང་དང་མཉམ་�་�ོས་
བ�ར་་འདོད་ཡོད་པར་བེན་མ�ོན་འབོད་དང་ལེན་གནང་མི་འ�ག། དེ་ནི་ཡོང་བསམ་པ་་བ་ནས་མེད་
པར་བེན་ངོས་ནས་ལམ་སང་བཀའ་ལན་�ལ་མེད། ད་ཕན་ལོ་གཉིས་ི་རིང་གསར་�་�ང་བའི་གནས་�ལ་
དེ་�ས་རེ་དོན་འ�བ་ིད་པའི་མ་པ་བན་ི་འ�ག་ང་། བས་ཞན་པ་ཞིག་ལ།ཐེངས་གཅིག་�ལ་ིས་
སོ་བབ་པའི་ེས་ལ་ཐག་པ་མཐོང་�ས་ཞེད་ེ་ཟེར་བའི་་གར་ི་གཏམ་དཔེ་དང་འ་བར་ངས་ོན་ཆད་
ི་ཉམས་ོང་ལ་བེན་ནས་ད་ཆ་ཁོང་�ར་ཡིད་ཆེས་ེད་�བ་ི་མི་འ�ག། ད�་འིད་དེ་�ས་�ན་གཏམ་
བཤད་པས་མ་ཚད་ཧ་ཅང་�ན་བ་བོལ་�ས་ངོ་ཚ་ཁ་ེངས་་བ་ནས་ེད་ི་མི་འ�ག། རིག་གནས་
གསར་བེའི་བས་ལས་འ�ལ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ལམ་ོང་�ང་སོང་ཟེར་བ་དང་། དེང་སང་དེ་ལ་ས་ཉེས་�ང་
�ལ་ཤོད་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་རང་གནོངས་ངོས་ལེན་ེད་བས་ེམས་�ང་ཡིད་�མ་་བ་ནས་ེད་པ་མ་
རེད། དེས་མ་ཚད་ཁོང་�ས་ཁས་ལེན་སོར་གནས་ས་པའི་གནས་�གས་གཅིག་ང་བ�ང་�་མེད་པ་རེད།
་བོད་�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ི་ལེ་ཚན་བ�་ག�མ་པའི་ནང་་མིས་བོད་མའི་ལག་པ་ནས་ཁབ་



ད་ཙམ་ཡང་རང་ཤེད་ིས་ལེན་ི་མིན་�ལ་བཀོད་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོ་�ས་བོད་ལ་ཡོངས་ོགས་བཅོམ་
འོག་ས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བོད་ི་ནང་ག�ག་�བ་ཚད་ལས་འདས་པ་ེད་བཞིན་པའི་�ར་བོད་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ོགས་བིས་མེད་བཏང་བ་རེད། ་རིགས་ི་མི་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བེན་ཁོ་
�འི་སེམས་ལ་མིའི་�་ོག་ནི་རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་ི་ཡོད་འ�ག། བོད་
པའི་�་ོག་ནི་དེ་བས་ང་རིན་ཐང་མེད་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། �་མཚན་དེ་�ར་བེན་ནས་་དམར་
ི་འགོ་འིད་�་དང་བར་འེལ་ེད་ོགས་ི་ཐོག་ལ་ངོས་དོགས་ཟོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ེད་ི་རེད། ོགས་
གཞན་ནས་ས་ན། འ�ོ་བ་མིའི་དཀའ་ངལ་དེ་�་ཕན་�ལ་འེལ་བ་ས་པའི་ཐོག་ནས་བསངས་�བ་�་
ཡིན་པ་དེ་ངའི་གཞི་འི་ཡིད་ཆེས་ཡིན། དེ་སོང་ཙང་་མིས་ག་རེ་བཤད་�་ཡོད་ཉན་པར་ཉེས་ོན་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་ང་�ས་རང་གི་བསམ་�ལ་ག་རེ་ཡོད་པའི་ོར་གནད་བོལ་ེད་ཡོང་
ིད་ི་རེད། ང་�ར་ས་གསང་་�་གང་ཡང་མེད། ཡང་པེ་ཅིང་གི་ད�་འིད་�ས་བསམ་པ་ད་མེད་
གནང་པ་ཡིན་ན་བོད་ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་ོག་ཞིབ་ཆེད་་ཚབ་�གས་པ་ཁག་བཏང་�བ་པ་ཡོང་གི་
ཡོད། བསམ་ཞིབ་ེད་ངས་དེ་�་སེམས་ལ་བཅིང་། ང་�འི་་དོན་ནི་བ་ཆ་བ་བདེན་པ་ཡིན་པར་བེན་
བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ི་རེ་འདོད་སེམས་ལ་བཞག་པའི་ོ་ནས་ངས་ལ་ལོ་དོན་�བ་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་ན་
འ�ིགས་ི་རེད་བོད་པ་ཡིན། ་ནག་གི་ད�་འིད་ཁག་ངོ་འད་�བ་ེས་ེད་ོགས་ག་འ་དགོས་ོར་
ང་�ས་བསམ་ཞིབ་ེད་ི་ཡིན་�ལ་བཤད་པ་ཡིན། བས་དེར་་གར་�་བཅའ་བ�གས་་ནག་གི་ག�ང་
ཚབ་ཁང་བ�ད་པེ་ཅིང་ལ་ཆ་འིན་ཞིག་བཏང་བ་དེའི་ནང་བོད་ི་གནས་�ལ་དངོས་ཡོད་ལ་་ོག་དང་།
ངོས་རང་ལ་དེ་�འི་ོར་གསལ་བོད་ཆེད་�་རམ་ས་ལ་ནས་བ་ཞིབ་�གས་པ་ཁ་ཤས་གཏོང་འདོད་ཡོད་
ཅེས་བཀོད་པའི་ཐོག། ་ོགས་དེ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ོར་པེ་ཅིང་ལ་བཀའ་བད་གནང་�་གཅེན་པོར་
མངགས་པ་ཡིན། དེ་ེས་མི་རིང་བར་ངས་གཞན་པ་ཞིག་ནས་དགའ་�ར་ེད་པའི་གསར་འར་ཞིག་
འོར་�ང་། དེ་ནི་སོག་པོའི་མི་སེར་ལ་ཁབ་དང་་�་�འི་ནང་པ་མི་མང་བཅས་ནས་ལ་དེ་དག་�་ཡོང་
རོགས་ཞེས་གདན་�་འོར་པ་དེ་རེད། ངས་་བོར་དེ་�་་�ར་པེ་ཅིང་ག�ང་དགའ་པོ་མི་ཡོང་བའི་ངེས་
ཤེས་�ང་། འོན་ང་ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་ན། ིར་ངོས་རང་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་། ག་པར་�་ལའི་
་མའི་མཚན་གནས་ཡོད་པར་བེན་ཆོས་�གས་གཅིག་པའི་མི་མས་ལ་ཕན་པའི་ི་�་བ�བ་�འི་འགན་
འར་ངོས་རང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་�་ལའི་་མ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་འ�ལ་མཁན་ི་མི་�འི་རེ་
དོན་རེ་ངས་བ་ར་�བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་�ང་དེར་མ་ཟད། ང་དེ་ོན་་ག�ང་གི་གོ་ས་མཐོན་པོ་
ཡོད་བས་(འ�ལ་བ�ད་ཐོག་བཀག་ོམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་)་�་�་ལ་་བོར་་�འི་རེ་
འདོད་དོན་ཁེལ་མ་�ང་བར་བེན། ད་ཆ་ངོས་བོད་མི་བས་བཅོལ་བའི་ངོ་པོའི་ཐོག་ནས་འ�ོ་�འི་གོ་བས་
�ད་ཟོས་གཏོང་འདོད་མེད།�་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ཁོང་�འི་གདན་�་དེ་ལ་ངས་དགའ་ོ་ཆེན་པོས་ཁས་



ལེན་�ས་པ་ཡིན། བས་འདིར་འགོག་ེན་བར་ཆད་གང་ཡང་མ་�ང་བ་དང་། ི་་ག�མ་པ་ོགས་ཁར་
ལ་ལོ་�་རམ་ས་ལར་ིར་ལོག་ཕེབས་ཏེ་བོད་ལ་དངོས་དོན་ོག་ཞིབ་ཆེད་་ཞིབ་�གས་པ་གཏོང་�འི་
ོར་ངའི་བསམ་འཆར་ལ་་མིས་མོས་མ�ན་ས་�ང་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་�ང་། དེ་ལ་བེན་ནས་
ངོས་རང་ལ་ཧ་ཅང་གི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ེས་�ང་། ་ག�ང་གིས་ད་ཆ་བོད་ི་གནད་དོན་ཞི་བའི་ོ་ནས་
འ�ིགས་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་པའི་མ་པ་ཐོན་པ་རེད། ་ཚབ་�གས་པ་ཞིག་ི་་བད་པའི་ནང་བོད་ལ་
ཐོན་�འི་�ས་�ངས་གཏན་འབེབས་ས་པ་རེད། ི་་��་པའི་འགོ་ོད་�་ངོས་མོས་ཀོ་བ�ད་སོག་ལ་
ལ་ཐོན་པ་ཡིན།�ོང་ེར་དེར་འོར་�ས་ཆ་�ས་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ེབས་པའི་ང་བ་ཤར་པ་དང་།
བཙན་གནོན་ཆེ་བའི་ིའི་ང་�ལ་ར་་ནག་ལ་�ས་ཡོད་པ་འ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཤེས་�ར་�ང་ཡང་དེ་
ལ་ཡི་ཆད་མ་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངོས་�ག་འད་ས་པའི་ལ་མི་དེ་�་་བའི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་དང་
བཟང་པོ་འ�ག། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་ཤས་ེན་གས་ཅན་འ�ག། མཐོང་ང་ེས་མ་དེ་་�་�འི་
གསར་ཤོག་ལས་ཁོངས་གསར་གནས་གཏོང་མཁན་ངོས་ལ་ི་བ་ེད་པར་ཡོང་མཁན་དེ་འའི་ཐོག་ནས་
�ང་། ཁོང་གིས་ི་བ་ིས་པ་ཚང་མ་ངོས་ནས་བགས་བོད་ཤ་ག་་�འི་ཆེད་�་རེད་འ�ག། ངོས་ནས་
ལན་བབ་པ་དེ་ག�ང་ལ་བ་ོན་མིན་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་འདོད་དགོས་ས་པ་ནང་བཞིན་མ་�ང་ན་
ཁོང་ོའི་མ་འར་ོན་ི་འ�ག། �ས་བས་ཞིག་ལ་གསར་གནས་གཏོང་མཁན་ཞིག་གིས་ཁོང་རང་གི་
བེད་ཐོའི་ནང་བཀོད་པའི་ི་བ་ཚང་མ་ོགས་པ་དེ་གར་ཧ་ཅང་ེམས་�ང་དང་སེམས་བས་བདེའི་ཐོག་
ནས་ད་ངས་ི་བ་ག་རེ་�། ེད་ིས་ག�ང་རོགས་གནང་ཟེར་ི་འ�ག། མོསཀོ་ནང་ངོས་གང་�་ིན་ང་ི་
�ལ་འ་མ�ངས་ི་འོག་ལ་མ�ས་མདངས་ཡོད་པར་མཐོང་བ་དེས་འཛམ་ིང་ནས་�་འ་ཡིན་�ང་�ག་
བལ་མི་འདོད་པ་ཤ་ག་ཡིན་པའི་ངོས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་དེ་ར་ཡང་བན་�་བཏང་སོང་། དེ་དང་�ས་
མཉམ་ལ་མི་རིགས་ཕན་�ན་ི་བར་འེལ་བ་་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ོར་རང་གིས་རང་ལ་ན་གསོ་
ས་པ་ཡིན། ་�་�འི་མི་�་་མི། ཡང་དིན་ཇི། ཨ་མེ་རི་འི་མི་ལས་ག�ག་�བ་ཆེ་བའི་བ�ད་ིན་
མིན་པ་ངས་མཐོང་�བ་ི་འ�ག། ་�་�འི་ཡེ་�་ཆོས་�གས་ིས་ངོས་རང་ལ་དགའ་བ�འི་ེ་ལེན་གནང་
བ་དེ་ངོས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་�ང་། དེ་ེས་ངོས་མོསཀོ་ནས་�ཐ་ལ་ིན། ནང་པའི་དགོན་པར་ཉི་མ་གཅིག་
རང་བད་པ་ཡིན། ངས་�་དང་མཉམ་�་ཐད་ཀར་ད་ཆ་བཤད་�བ་པ་མ་�ང་ཡང་། ཁོང་�འི་ཞལ་འདོན་
དེ་�་བོད་ཡ�ག་ནང་ཡོད་པར་བེན་ངོས་ནས་ལམ་སང་ཤེས་�ང་། དེ་ནི་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་ཆོས་�གས་�ས་འཛམ་
ིང་གང་སར་ལེ་ཊིན་ད་ལ་ཞལ་འདོན་བཏོན་པ་དང་འ་པོ་རེད།་པ་དེ་�ས་བོད་ཡིག་འི་ཤེས་ི་འ�ག།
དེའི་ཐོག་ལ་ང་�ས་མིག་གིས་་ངས་ི་ཐོག་ནས་གནས་�ལ་ཤོད་རེས་ེད་�བ་ི་ཡོད་པ་ངས་གསར་�་
ེད་�ང་། ངས་དགོན་པའི་ནང་འ�ལ་�ས་སོག་པོའི་་པ་དང་མི་་མང་པོས་མིག་�་གཏོང་གི་ཡོད་པ་
མཐོང་�ང་། དེ་ནི་�ས་�ན་ང་�་བོད་མིས་རང་བཞིན་ིས་�ར་ཉམས་ོན་པ་དེ་དང་འ་བོ་འ�ག། �ཐའི་



ལ་ས་་ལན་་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ནང་པའི་དགོན་པ་དེ་་�་�འི་ནང་ག་པར་ཉམས་ང་འོས་པ་ཞིག་
རེད། དེ་ནི་༡༩༤༥བང་�་ཏ་ལེན་དབང་�གས་ཆེ་བའི་བས་ལ་གསར་བཞེངས་ས་འ�ག། དེ་ཇི་འ་�ང་
ངས་མི་ཤེས་ང་ཆོས་དད་ནི་མིའི་སེམས་�ད་ལ་གཏིང་ཟབ་གནས་པའི་དབང་གིས་དེ་་མེད་བཟོ་�་གཏན་
ནས་མི་ིད་པའམ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་ཡིན་པར་ངོས་རང་ལ་ཤེས་ོགས་་པོ་�ང་། ངའི་ལ་མི་ཕོ་མོ་དང་
འ་བར་�ཐའི་ལ་མི་�ས་ང་རང་གི་ཆོས་དད་ི་དོན་ལ་�ས་ན་རིང་བོའི་བར་དཀའ་�ག་ཚད་མེ་
ངས་དགོས་�ང་འ�ག། དེ་འ་ཡིན་�ང་ངས་་བོར་ས་པའི་ས་གནས་ཚང་མར་གོ་བས་�ང་�ང་
ཞིག་ཐོབ་འལ་ནང་པའི་ཆོས་ོལ་ཡར་ས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་མངོན་གས་གསལ་པོར་མཐོང་
�ང་། ནང་པ་དང་མ་ཁེ་སིའི་ལམ་ོལ་འ�ན་མཁན་ི་ོགས་གཉིས་ི་བར་དང་དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་ཆོས་
�གས་ཚང་མ་དང་། དངོས་ག�་་བའི་་བ་འ�ན་མཁན་ཁག་བཅས་ི་འ�་འ�མས་�ོས་བ�ར་དེ་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ངོས་རང་གི་ངེས་ཤེས་དེ་གཏིང་ཟབ་�་ིན་སོང་། མི་�འི་འ�ོ་ངས་དེ་གཉིས་
དངོས་གསལ་ར་གཅིག་ཕན་གཅིག་�ོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉིས་ོགས་འགལ་ཡིན་པར་ཞེད་འ�ན་ེད་
པ་དེ་མ་འ�ིགས་པ་རེད། འདི་ང་ཞེན་ི་ལམ་ོལ་དང་འ�ལ་ཐབས་ི་�ས་པ་དེ་�ས་འ�ོ་བ་མིའི་དཀའ་
�ག་ཚང་མ་སེལ་�བ་པ་ཡོད་ན། བཟོ་འ�ལ་ཧ་ཅང་ཡར་ས་ཐོན་པའི་མི་ེ་ཚང་མའི་དིལ་ལ་དགའ་ང་
འ�མ་བག་ཡོད་པའི་གདོང་མང་པོས་ཁེངས་པ་དགོས་ི་རེད། དེ་འ་ནི་མེད་ཐག་ཆོད་ཡིན་འ�ག། དེ་དང་
ོགས་མ�ན་པར་མིས་ཆོས་ི་སེམས་དོན་ཁེ་གཙང་ལ་དད་བོན་ེད་དགོས་ི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་�ས་སོ་
སོའི་ཆོས་ི་ཡ�ད་ཆེས་དང་མ�ན་པར་དགའ་ིད་ི་ངང་ལ་གནས་པ་ཞིག་དགོས་ི་རེད། དེ་ར་ེད་�ས་
དངོས་པོའི་ཡར་ས་གཏོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་པ་དང་སེམས་གཉིས་ཀ་ཡར་ས་ངེས་པར་གཏོང་
དགོས་ི་འ�ག། གལ་ཏེ་འ�ོ་མི་མས་་འཐས་ི་རང་བཞིན་་�ར་གནས་ན་དེ་ནི་ོང་པའི་མ་པ་
གཞན་ཞིག་རེད། ་ལན་་དེ་ནས་སོག་པོའི་ལ་ས་་ལན་བ་ཏོར་ལ་གནམ་�འི་ཐོག་འོར་�ས་དགེ་
འ�ན་�་ཁག་གཅིག་གིས་ངོས་རང་ལ་དགའ་སེམས་ཆེན་པོས་བ�་གནང་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་། སོག་ག�ང་
གི་ད�་འིད་�ས་དགའ་�ར་དང་ཟོལ་མེད་མོས་�ས་དེ་འ་ས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་ོམ་ཡོད་འ�ག། ཉི་
མ་དང་པོ་དེར་མཇལ་ཁ་�་མཁན་ོགས་མང་པོ་ནས་འཚང་ཁང་བ་ིན་ཡོང་ེ་ངར་ལག་པ་�བ་ཐབས་ི་
འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་ཉི་མ་ེས་མར་འ�་འ�མས་ལ་ཡོང་མཁན་དེ་�ས་་འ་ནང་བཞིན་བད་བས་མིག་
ནས་མཆི་མ་ཐོན་ི་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་�ང་། བ་ག་ཉི་�་པའི་འགོ་ོད་�་ངའི་་གོང་མ་བ�གས་པའི་ོ་
ང་མཇལ་བར་འ�ོ་�ས་སོག་པོ་གཅིག་ངའི་ཉེ་འ�མ་ལ་བེབས་མ་�ང་། འོན་ང་མི་གཅིག་གིས་བཀག་
ོམ་ལ་བིས་མེད་ིས་ངའི་ར་ེབས་�ང་། དེ་ེས་ངོས་ེན་ིང་འ�ེམས་ཁང་ནས་ཐོན་འ�ོ་�ས་ི་ོའི་
འ�མ་ལ་ལངས་ོད་མཁན་ི་སོག་པོ་གཅིག་གིས་ངོས་རང་ལ་ལག་པ་བཏང་�ས་ཡ་མཚན་ི་�ར་བ་ཞིག་
�ང་། ངོས་ནས་་�ས་འེང་བ་ཞིག་ིན་བས་�་ཆེད་ཁོང་གིས་ངའི་ལག་པར་ག�གས་ི་འ�ག། དེ་



མཐོང་བ་དེ་གར་ངའི་སེམས་ལ་ོ་ང་དང་ིང་ེ་ཤར་�ང་། ངོས་ེན་ིང་འ�ེམས་ཁང་ལ་ཡོད་�ས་རི་མོ་
ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་་པ་ཁ་གདངས་བད་པ་ཞིག་དང་དེའི་ནང་ལ་འོག་པ་དང་སེམས་ཅན་་བིགས་ཏེ་
འ�ལ་འ�ོ་བ་ིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་དོ་ང་�ང་། དེ་ནི་དངོས་གསལ་ར་ཆོས་ལ་ོན་འ�གས་ི་བ་
བགས་ཤིག་རེད། ངོས་དེ་ལ་ཉེ་ས་ནས་་བར་འ�ོ་བས་བ་བགས་ཁ་ེངས་འོས་པ་དེ་ནས་ེ་ཤན་
དེས་ངོས་ཁ་ལ་ཐབས་ས་�ང་། ངས་ཁོང་�ར་རི་མོས་ག་རེ་བན་ི་ཡོད་པ་དེ་ལ་བདེན་པ་ཆ་ཙམ་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་། དངོས་དོན་དེ་འ་ནས་གཡོལ་འ�ོ་�་ཡོད་པ་མ་རེད། རི་མོ་དེས་བན་པ་ནང་བཞིན་�གས་
རེ་རེར་ལ་མི་�ར་གནོད་པ་དང་བ�་གཞོག་གཏོང་བའི་�ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཆོས་ི་ོན་མིན་པ་དང་།
ཆོས་ེད་མཁན་ི་མིའི་ཉེས་ོན་རེད་ཅེས་མ�བ་ོན་ས་པ་ཡིན། འ�ེམས་ོན་གཞན་པ་ཞིག་གི་ཁོངས་
ལ་ིག་གཤོམ་ས་པའི་�ས་འཁོར་ོས་བངས་དིལ་འཁོར་ི་ོར་གད་མོ་ོང་བའི་ེན་ཞིག་�ང་
སོང་། དེའི་ནང་ངས་མ་དག་པ་ཁ་ཤས་ངས་མཐོང་བས་ལས་ེད་པ་�ད་མེད་གཞོན་པ་ཞིག་གིས་དིལ་
འཁོར་ི་དོན་གནད་འ�ེལ་བཤད་ག་འགོ་བ�གས་པ་དང་། འདི་�འི་ོར་ངས་མཐར་ིན་པ་ཤེས་ི་ཡོད།
�ག་ཨ་ངར་བཤད་བ�ག་དང་། ཞེས་ལབ་ེ་དིལ་འཁོར་དེའི་ནོར་བ་དེ་�་གསལ་ོན་ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་
ོ་�མ་པོ་ཞིག་�ང་། ངས་སོག་པོའི་ོར་ཡག་པོ་ཤེས་�ས་ག་གཉིས་ི་བར་ལ་འེལ་ཇི་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡོད་
པའི་ོར་ངེས་གསལ་ཆེ་�་ིན་སོང་། དང་པོ་ནི་སོག་པོའི་ཆོས་དེ་ང་�འི་ཆོས་དང་གཅིག་རང་རེད། ངས་
ོན་�་བཤད་པ་ར་སོག་པོའི་མཁས་པ་མང་པོས་བོད་ལ་ཡོང་ེ་ང་�འི་རིག་ག�ང་དང་ཆོས་ལ་ཕན་པའི་
ི་�་་ཆེན་པོ་གནང་འ�ག། སོག་པོའི་མཁས་པ་�ས་བཀའ་བམས་གནང་པའི་དཔེ་ཆ་མང་པོ་བོད་པ་
�ས་ོབ་ོང་ེད་པ་རེད། ང་�འི་�གས་ོལ་མང་པོ་ཡང་གཅིག་པ་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཁ་བཏགས་འ�ལ་
ལེན་ེད་ོལ་་�་རེད། བོད་པའི་ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་དང་། སོག་པོའི་ཁ་བཏགས་ོ་དཀར་ཡོང་། གནས་
�ལ་དེ་འའི་ོར་བསམ་ོ་གཏོང་�ས་ངའི་སེམས་ལ་འདི་འ་ཞིག་ཤར་�ང་། ལོ་�ས་ི་ཐོག་ནས་བས་
ན་སོག་པོ་དང་བོད་པའི་བར་འེལ་བ་ག་འ་ཡོད་པ་དེ་སེམས་ལ་བཞག་ེ་སོག་པོ་དང་བོད་པའི་ོབ་�ག་
ཕན་�ན་ཁག་གཏོང་རེས་་�འི་གོ་ིག་ས་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་ང་�འི་བར་ི་གནའ་�ས་ི་འེལ་བ་
དེ་ར་གསོ་ེད་�བ་སོང་། ང་་གར་ལ་ལོག་ཉེའི་བས་�་་�་�་དང་སོག་ལ་ི་ོར་བཟང་ོགས་
ི་མཐོང་�ལ་བསགས་ཡོད།�ང་པ་དེ་�འི་ནང་དང་ག་པར་སོག་ལ་ལ་བཟོ་་དང་། སོ་ནམ།ོ་�གས་
གསོ་ོང་ཐོག་ཡར་ས་ཆེན་པོ་ིན་འ�ག།



.

༡༩༨༧ནང་ར་ཡང་་�་�་ལ་་བོར་ས་བས་ལ་དེའི་ིའི་གནས་�ལ་ལ་ཧ་ལས་པའི་བ�ར་
བཅོས་ཕན་�ས་ན་པ་�ང་བར་མཐོང་ེ་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་�ང་། ོ་་ཆེ་བའི་ཆབ་ིད་ི་རང་དབང་ལ་
བེན་ནས་ལ་མི་�འི་རང་རང་གི་མི་�འི་གནས་ངས་ི་ཐོག་ལ་ཕན་པ་�ང་བའི་མངོན་གས་མཐོང་
བདེ་པོ་འ�ག། ད་ཆ་ཁོང་�ས་སོ་སོའི་བསམ་�ལ་དངོས་གནས་གང་ཡོད་བཤད་ཆོག་པ་�ང་བེན་ཁོང་�་
ར་ལས་ིད་པ་ཡོད་པར་གསལ་པོ་འ�ག། ༡༩༧༩་༨�ས་༣ཉིན་བཙན་ོལ་བོད་ག�ང་གི་་ཚབ་མི་་
དི�ི་ནས་པེ་ཅིང་བ�ད་བོད་ལ་ཐོན་པ་རེད། ་ཚབ་དེ་�་ངས་དོ་བན་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བདམས་པ་ཡིན།
་མིས་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་མ་ས་གོང་གི་བོད་ི་གནས་�ལ་ཤེས་མཁན་དང་། དེའི་ཐོག་དེང་�ས་ི་
འཛམ་ིང་མཐོང་ོང་ཡོད་མཁན་དེ་�་ཆེད་མངགས་བདམས་པ་ཡིན། དེ་�འི་ཁོངས་ལ་བོད་ི་ཆོལ་ཁ་
ག�མ་ི་མི་་ཚང་བ་བཏང་ཡོད། ངའི་གཅེན་པོ་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་་ཚབ་�གས་ཁོངས་�་
ཡོད། ཁོང་་བབས་ཟིན་པར་བེན་ངའི་ནང་མིའི་ོད་ནས་རང་�ང་ང་གཅིག་�་ག་པ་རེད། བས་དེར་
ཁོང་གི་ཆ་�གས་དང་མ་པ་གསར་�ས་དང་མ�ན་པ་་རིང་པོ། ཁ་�་ཞོལ་ཞོལ་མ�ག་པོ་བཞག་པ་དང་།
ོན་གོས་ང་བས་གང་བདེ་ོན་ི་འ�ག། བོད་ལ་དེ་་ཁོང་མཇལ་ོང་བའི་མི་�ས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས་པ་
ཆགས་ཡོང་མ་པའི་ོ་གཡེང་ན་�་ེས་�ང་། ལོ་བ�་ག་སོང་བའི་ེས་བོད་ག�ང་་ཚབ་�ར་བོད་
གསར་པའི་གནས་�ལ་ི་མཐོང་ང་ག་འ་ཡོང་�འི་པེ་ཅིང་ད�་འིད་�ས་�ད་ིས་ེད་ི་ཡོད་མེད་
ངས་ད་འང་ཤེས་ི་མེད། བོད་ས་ཚང་མའི་ནང་འ�་གོས་�ན་�མ་�གས་པོ་དང་ོ་ཡིད་�མ་པོ་ཡོད་པར་
་ཚབ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལ་བེན་ནས་བས་བཅོལ་བ་�་ི་ལ་ལ་�ན་མ�ད་གནས་�ར་དགོས་པ་མེད་
པའི་བསམ་�ལ་ཡོད་པར་་དཔོན་ཆ་འཇོག་ེད་ཡོད་ི་རེད། བོད་པ་�ས་བོད་ག�ང་་ཚབ་པ་�ར་ོལ་
འ�ངས་ེད་ིད་པའི་ཞེད་ང་�ང་ེ་་མིའི་འགོ་འིད་�ས་ས་གནས་ི་བོད་མིར་ནང་མའི་ོབ་ོན་
ས་ཏེ་་ཚབ་པ་�ར་�ས་ཞབས་་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད་འ�ག། ངའི་ོ་དོགས་ལ་ི་ལ་ལ་�་
ལའི་་མ་དང་། བོད་ག�ང་གནས་�ས་ཡིན་པར་བེན་་དམར་ག�ང་ལ་ངོ་ཚ་ཁ་ེངས་འ�ང་གཞི་ཡིན་
པ་དང་།འཛམ་ིང་ནང་དོ་ང་་ལ་ཆགས་བས་ང་�་བས་བཅོལ་བ་�་བོད་ལ་ལོག་ཆེད་འཇམ་
བ�ས་ེད་ཐབས་ཅི་ག་གང་ག་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། ་མིའི་འགོ་འིད་�་ཧ་ཅང་རང་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་དེ་བས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་�ས་པེ་ཅིང་�་ཡོད་བས་་མིའི་འགོ་འིད་�ར་ངས་བཏོན་པའི་
བསམ་འཆར་་ཚབ་ེས་མ་ཁག་ག�མ་གཏང་�་ངོས་ལེན་ས་འ�ག། ངའི་་ཚབ་མི་་པོ་དེས་བོད་ི་
ས་ལ་ཚང་མར་་བ་བཞིའི་རིང་བོར་འ�ལ་་ོགས་ི་ལས་རིམ་གཏན་འབེམས་ེད་པའི་ཆེད་�་
བ�ན་གཉིས་ཙམ་པེ་ཅིང་�་ན་འ�མས་གནང་འ�ག། ་ཚབ་�་ཨ་མདོའི་ས་ལ་ལ་འོར་འལ་་



དམར་ི་ཆ་ིས་དང་འགལ་བའི་གནས་�ལ་ངན་པ་ཡོང་འགོ་�གས་པ་རེད། ་ཚབ་�ས་གར་ཕེབས་ི་ས་
ལ་བོད་མི་ིངས་དང་ག་པར་གཞོན་པ་མང་པོས་འཚང་ཀ་བབ་མཐའ་བོར་ས་ཏེ་ིན་བས་�ས་པ་
དང་། ངའི་ོར་ི་གནས་�ལ་ིས་པ་བཅས་ས་འ�ག། དེ་ལ་་མི་�་ཁོང་ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ེན་་སའི་
་མའི་འགོ་འིད་ཁག་ལ་ེན་ངན་དེ་འ་ཡོང་ིད་པའི་ོན་བ་བཏང་ཡོད་པར་དེ�་ལན་�་བོད་ི་ལ་
སར་ཆབ་ིད་ི་ོང་བར་གནས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པའི་�གས་ེས་ངོ་ཚ ་ཁ་ེངས་དེ་འ་ཡོང་གི་མ་རེད་
ཅེས་བཤད་�ལ་ཐོས།འོན་ང་་ཚབ་མི་་གར་ཕེབས་ི་ས་ལ་བོད་མི་ཁག་གིས་དགའ་�ས་ཚད་མེད་པའི་
ོ་ནས་ེ་ལེན་�ས་འ�ག། ་སར་འོར་�ས་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོས་དགའ་བ�་�ས་པ་དང་། ་ཚབ་
�ས་འེར་ཡོང་པའི་པར་ི་ནང་ལམ་ག�ང་ཚང་མར་མི་ོང་ག་མང་པོས་་མི་འགོ་འིད་�འི་བཀག་
ོམ་ལ་མ་ཉན་པར་དགའ་ང་དང་བཅས་མཇལ་བར་ཡོང་བ་གསལ་འ�ག། �ོང་ེར་ནང་ཡོད་�ས་དམར་
པོའི་�གས་མི་གཅིག་གིས་གཞན་པ་དེར་ད་ཕན་ལོ་ཉི་�འི་རིང་ང་�ས་འབད་བོན་ས་པའི་འས་�་ཚང་
མ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་�ད་ཟོས་ཆགས་སོང་། ཟེར་བ་་ཚབ་གཅིག་གིས་གོ་ཐོས་�ང་པ་རེད། དབང་ཤེད་ི་ིད་
ག�ང་དང་མི་དམངས་�འི་བར་ལ་ཡ་འགལ་ི་ོང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། བོད་ལ་་མིའི་འགོ་འིད་
�ས་ིད་�ས་ི་ཆ་ིས་བོར་ངས་ལ་ནོར་འ�ལ་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འའི་ཟིང་ཆ་བཀག་
འགོག་གི་ཆེད་�་བ�གས་པའི་ཁོང་�འི་གསང་བའི་འོན་�ས་གང་ཆེ་ཞིག་ཡོད་ང་། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་
�འི་�ད་དཔག་ཚང་མ་ནོར་བ་རེད། ཉམས་ོང་དེ་འ་�ང་ཡོད་�ང་་མིས་དེ་འའི་ལམ་ོལ་�ན་མ�ད་
བདག་ཉར་ེད་ངས་དེ་ག་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་ི་འ�ག། དཔེར་ན། ཏིང་ཞོ་ཕིང་གི་
�ལ་འ�ན་དམར་པོའི་�གས་པའི་�ང་ཆེ་�འི་ཡོ་པང་དེའི་ི་ལོ་རང་་སར་ཕེབས་བས་པོ་ཊེམ་ཀིན་�ོང་
གསེབ་ལ་དཔེ་ངས་ཏེ་བབ་པའི་ས་གནས་དེར་གདན་འེན་ས་ཏེ་ཁོང་ལ་མགོ་བོར་བཏང་བ་རེད། དེ་
དང་འ་བར་༡༩༨༨ནང་་མིའི་འགོ་འིད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་་སར་འོར་ཏེ་བོད་ི་གནས་�ལ་ི་ོར་ོ་
མོ་ཞིག་ལ་ད་ཆ་ིས་པ་དང་ཁོང་གིས་་མིའི་ིད་�ས་དང་མ�ན་པའི་ད་ཆ་ཞིག་བཤད་པར་བེན་་
དཔཽན་དེས་གནས་�ལ་དེ་བོད་མིའི་བསམ་�ལ་དངོས་གནས་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་ས་�ལ་ངས་གོ་ཐོས་�ང་།
དེ་ནི་་དམར་ི་འགོ་འིད་�ས་རང་གིས་རང་ལ་མགོ་བོར་གཏོང་འདོད་ས་པ་ནང་བཞིན་རེད། མནར་
གཅོད་ི་ཉེས་པ་ཕོགས་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་�ས་མི་�ས་ང་རང་གི་བསམ་�ལ་དངོས་གནས་གང་ཡིན་བཤད་
ཐབས་མེད་པ་བསམ་ཤེས་�ང་ཟད་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ཧ་ཉིད་གོ་�བ་ི་རེད། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ��་
ཡོ་པང་ལ་མགོ་བོར་ཆ་ཚང་ཐེབས་མི་འ�ག། ཁོང་གིས་བོད་མིའི་འ�་གོས་ི་གནས་ངས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་
ཡོད་པར་ོ་འཚབ་གནང་བ་དང་། བོད་ལ་ད�ལ་བཏང་བ་ཚང་མ་ཡར་ང་གཙང་པོའི་ནང་ལ་གག་པ་རེད་
ཅེས་མི་དམངས་འ�མས་སར་ག�ངས་པ་རེད། ཁོང་གིས་བོད་ལ་བཞག་པའི་དམར་པོའི་�གས་མི་བ་ཆ་
བ�ད་�་་་ིར་འཐེན་་�་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་གནང་འ�ག།། དགོངས་འཆར་དེའི་ོར་ན་�་གོ་ཐོས་



�ང་། ��་ཡོ་པང་གི་མཚན་�གས་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་ན་རིང་མ་གནས་པས་མ་ཚད། ་དམར་�གས་
པའི་�ང་ཆེའི་མཚན་གནས་ནས་དགོངས་པ་�་བ�ག་པ་རེད། དེ་འ་ཡིན་�ང་་ག�ང་གིས་བོད་ི་ནང་
ནོར་འ�ལ་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་རང་ོན་ངོས་ལེན་གནང་པའི་ཁོང་གི་ིང་ོབས་དེ་ན་པའི་ོ་ནས་
བཀའ་ིན་ིང་བཅང་�་གི་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་འ་གནང་བའི་དོན་དངོས་དེས་ི་ལ་ི་ཐོག་་དམར་
ག�ང་གི་བཙན་ཤེད་ཆེ་བའི་ིད་�ས་ོར་འགོ་འིད་ཚང་མས་བ་ོར་མེད་པའི་གས་ཤིག་རེད། གལ་
ིད་བོད་ི་ཐོག་��་ཡོ་པང་གིས་རང་ོན་ངོས་ལེན་གནང་པའི་དངོས་དོན་དེ་ནས་བོད་པའི་གནས་�ལ་ི་
ཐོག་ལ་�ས་པ་ཐོན་པ་མ་�ང་�ང་། བོད་ག�ང་་ཚབ་�གས་པ་དང་པོས་མཐོང་�ལ་ི་�ག་ཐོ་དེ་ནས་ཕན་
�ས་ངེས་བན་�ང་བ་རེད། ༡༩༧༩་༡༠ནང་ངོས་་�་�་དང་། སོག་ལ། ིས། ིཛར་ལཻ་དང་།
མཐའ་མ་ཨ་མེ་རི་་བཅས་ོགས་འ�ལ་ན་རིང་ཐེངས་གཉིས་ི་ེས་�་རམ་ས་ལར་ལོག་བས་་ཚབ་
མི་་ཡང་ིར་ལོག་གནང་�ང་། ཁོང་�ས་བམས་ཕེབས་པ་པིང་ཤོག་བིལ་�མ་བ་ག་མང་པོ་དང་།
བོད་མི་�་དང་བཀའ་མོལ་�ང་བ་ད་འཁོར་ལ་བ�ག་པའི་འཁོར་ཐག། གཞན་ི་འེལ་གནས་�ལ་ོན་ཆེ་
བམས་པ་དེ་�ར་་བ་མང་པོའི་རིང་འདེམས་ིག་དང་། དེ་གསེས།བག་ཞིབ་བཅས་་�་འ�ག།
གཞན་ཡང་བོད་ི་མི་�ས་ི་ལོགས་པ་ཡོད་པའི་བས་བཅོལ་བ་ནང་མི་�ར་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ོང་ག་
བམས་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ནི་ལོ་ཉི་�འི་བོད་ནས་ཡ�་གེ་བེབས་བཏང་ས་པ་དང་པོ་དེ་རེད། བས་ཞན་པ་
ཞིག་ལ། བོད་གསར་པ་དེའི་ོར་་ཚབ་�གས་པའི་མཐོང་ང་ཧ་ཅང་�ག་པོ་ཤ་ག་�ང་འ�ག། དེ་དང་
�ས་མཉམ་ལ་ང་�འི་་ཚབ་�་གར་ཕེབས་ི་སར་བོད་མི་མང་པོས་མིག་�་གཏོང་བཞིན་འཚང་ཀ་བ་པ་
དང་། ་མའི་འགོ་འིད་�ས་བོད་ི་གནའ་བོའི་རིག་ག�ང་ཚང་མ་ཡ་ང་མེད་པར་འཆར་གཞི་ན་པའི་ོ་
ནས་་གཏོར་བཏང་བའི་མངོན་གས་་ཆེ་ཡོད་ཁོང་�ས་དངོས་�་གཟིགས་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་ལོ་མང་
�་གེ་དང་། མི་མང་པོ་ོགས་ཤི་ཐེབ་པ། མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ོག་གཅོད་ས་པ། འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
བི་མེད་ཚབས་ཆེན་ས་པ་དང་། བོད་�ག་བཙན་འིད་ས་ཏེ་བཙན་པོས་ངལ་ོལ་�་ཁག་ནང་བ�ག་
པའམ་ོབ་ོང་གི་ཆེད་�་་ནག་ལ་འིད་པ། ཉེས་མེད་ི་བོད་མི་བ�ན་འ�ག་ས་པ། ་པ་དང་བ�ན་མ་
ོང་ག་མང་པོ་ངལ་ོལ་་བར་བ�ག་ེ་�ག་གསོད་བཏང་བ་བཅས་ི་ོར་་ཚབ་�ས་གཟིགས་པ་རེད།
ཡང་བོད་ི་་པ་དང་བ�ན་པའི་དགོན་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་་གཏོར་བཏང་པའི་ང་རོ་དང་། གཞན་དག་བཟོ་
་དང་འ�་ཁང་།བ་ཚང་བཅས་བཟོས་རིགས་གསལ་པོར་ོན་པའི་འ་པར་མང་པོ་བམས་འ�ག་པ་དེ་�་
ནི་འཇིགས་དངངས་བེད་པའི་ལོ་�ས་བཤད་པ་་�་རེད།དེ་ཡིན་�ང་བོད་ག�ང་་ཚབ་�་ཡང་ན་བཙན་
ོལ་བོད་མི་�ས་ོན་འ�གས་ག་འ་ཞིག་ས་ང་ཉན་ི་མིན་ཅེས་་དམར་ི་འགོ་འིད་�ས་བཤད་
འ�ག། བོད་མིས་ི་ལ་ལ་གནས་ོད་ེད་རིང་བོད་ི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོང་བཞིན་པའི་ོར་ོན་བོད་ི་ཁེ་
དབང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ིས་གནས་�ལ་དེ་�་ག�ང་�ས་



༡༩༥༠ོར་ནང་་དམར་ི་ལས་ེད་པ་གཅིག་གིས་བོད་ལ་་ག�ང་གི་དབང་བ�ར་ེད་པ་འདིའི་ོར་
བསམ་�ལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་བོད་ི་ག�ང་ཞབས་ཞིག་ལ་ི་བ་ིས་པ་དེ་གར་ཁོང་གིས་དང་པོ་ང་ི་ལ་ལ་
འ�ོ་བ�ག་དང་། དེ་ནས་ངས་ལན་བབ་ཡོང་ག�ངས་པའི་ཡོང་ེན་དེ་ན་གསོ་ཐེབས་�ང་། དེ་འ་ཡིན་
�ང་བོད་ག�ང་་ཚབ་�ས་ང་�ར་རེ་བ་ེ་�བ་པའ�་གསར་གནས་ཁ་ཤས་ག�ངས་�ང་། ཁོང་�ས་པེ་ཅིང་
ལ་�ས་བོད་�ག་�་ཁག་གཅིག་ལ་དམར་པོའི་�གས་ཁོངས་ལས་ེད་ི་ོབ་ོང་གཏོང་བཞིན་པ་�་ངོ་
འད་གནང་འ�ག། ཁོང་�ས་མ་ཁེ་སིའི་འདོད་�ལ་དང་་དམར་ལ་མོས་ཞེན་་�འི་ཚབ་ལ་བོད་མིའི་
རང་དབང་ལེན་ཐབས་ལ་མོས་བོན་ཆ་ཚང་ས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་དས་མ་མང་པོ་དང་། ག་པར་ན་
གཞོན་པ་�ས་་དམར་ི་འགོ་འིད་ལ་དངོས་�་བི་མེད་ས་ཏེ་�་ལའི་་མར་དགའ་ཞེན་དང་མོས་
�ས་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ས་པ་དེས་བོད་མིའི་ིང་ོབས་་གཏོར་མ་�བ་པ་དེ་བན་པ་རེད། དངོས་
དོན་བོད་མིའི་ཡི་�ག་དཀའ་�ག་གི་ཉམས་ོང་ལ་བེན་ནས་ཁོང་�འི་དམ་བཅའ་་བན་ཆེ་�་ིན་པ་
�ང་འ�ག།



.

དོན་ཕན་ཡོང་བའི་�ས་བས་གཞན་ཞིག་�ང་འ�ག་པ་ནི། ་ཚབ་�་པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་�ས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་
མཇལ་པ་དེ་རེད། ་དམར་ི་འགོ་འིད་�ས་ཁོང་བ�ན་ཁང་ལ་བ�ག། �ག་ོང་མནར་གཅོད་ཧ་ཅང་
ངན་པ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ་གགས་ལ་ཉེས་བང་ཚབས་ཆེ་བཏང་བའི་་�ལ་དེ་�་ཁོང་གིས་ཁོང་རང་
གི་བོད་རིགས་�ན་་་ཚབ་་པོར་བན་གནང་འ�ག། ངོས་བཙན་ོལ་ིན་ེས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་
མིས་ཁོང་རང་གི་དགོན་པ་བ་ཤིས་�ན་པོར་གནོད་ོན་མ་བཏང་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་ལ་དཔོན་གསར་པ་
�ར་ོན་བོད་ད�་འ�གས་གནང་�ས་་དམག་�་བ་ཤིས་�ན་པོར་བཏང་འ�ག། དེ་ནས་༡༩༦༢ནང་
བོད་རང་ོང་ོངས་�་ིག་་ཡོན་ན་ཁང་གི་ག�་འ�ན་�་ངའི་ཚབ་གནང་དགོས་་་དམར་ི་འགོ་
འིད་�ས་བཀའ་བཏང་བ་དེ་ལ་མ་གསན་པར་ག�་འ�ན་མའོ་ལ་ཡིག་འ�་ི་བ�ན་ི་ན་�་བཏང་ེ་
ོན་བོད་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་པ་རེད། དེ་ེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གནས་ིར་འཐེན་ས་
འ�ག། དེ་མི་མའོ་ངོ་མས་ཁོང་གི་ག་ིས་ོར་བསམ་ཞིབ་�ས་ཡོང་ཞེས་ངོ་ཚ་མེད་པར་ཁས་ལེན་ེས་
�ང་བ་རཻད། (་ནག་ནས་)བ་ཤིས་�ན་པོར་ིར་ལོག་ེད་མཁན་ལས་ེད་ཁ་ཤས་ལས་མེད་པ་དེ་�་
འ�ན་བང་ས། གཞིས་ཀ་ེའི་མི་དམངས་འ�མས་སར་ཁོང་�ར་ནག་ོན་བ�གས་ཏེ་ཉེས་བང་བཏང་
འ�ག། ༡༩༦༤ལོ་འགོ་�གས་�ས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ར་ི་མཚན་གནས་རང་འཇགས་ཡོད་�འི་གོ་
བས་ཤིག་�ལ་ཏེ་ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཉི་མ་གཅིག་རང་�གས་ཆོག་པ་བཟོས་པའི་བས་་སའི་མི་དམངས་
ལ་ག�ང་བཤད་གནང་དགོས་ཞེས་པར་�གས་མ�ན་གནང་ེ་བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ི་ད�་འིད་ངོ་མ་ནི་
�་ལའི་་མ་རེད། �་ལའི་་མ་་�་བན་པར་ཤོག་ག�ང་�གས་ཆེན་པོས་ག�ངས་པ་རེད། དེ་མ་ཐག་�་
ཁོང་འ�ན་བང་ས།ཉི་མ་བ�་བ�ན་ི་རིང་གསང་བའི་ཞིབ་ད�ོད་ས་པའི་ེས་ལ་པཎ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་
གར་སོང་མེད་པ་ཆགས་འ�ག། ཁོང་་ོག་བོང་ཚར་ཡོད་པའི་ཞེད་ང་མི་མང་པོར་�ང་བ་རེད། ཡིན་ན་
ད་་གང་ཤེས་ར་ས་ན།པཎ་ཆེན་རིང་པོ་ཆེ་ཐོན་མར་བཟང་བ�ན་ལ་བཞག། དེ་ནས་མཐའ་མ་དམ་
བགས་ཆེ་ཤོས་བ�ན་ཁང་ནང་བ�ག་ེ་་ལ་�ག་ོང་མནར་གཅོད་དང་། ཆབ་ིད་ོབ་ོང་བར་མ་
ཞེས་པ་བཏང་འ�ག། དེ་བས་ི་གནས་ངས་ཧ་ཅང་�ག་པོར་བེན་ཐེངས་གཅིག་ལས་མང་པར་་ོག་
འདོར་ཐབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ་ཚབ་�་པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་�ས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་འ�་བ�གས་དང་་
ཁམས་མི་ཞན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་བོད་ལ་ིའི་གགས་ཁམས་ནི་ཧ་ཅང་ོ་པོ་རང་ཡོད་
པ་རེད། ་ནག་ཡོངས་ི་དཔལ་འོར་ལ་བ�ར་བཅོས་བཏང་ཡོད་པར་བེན་དངོས་ཟོག་ཡང་ཕན་ཆེ་ཐོབ་
�་ཡོད་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་�ར་ཕན་ཆ་ཏིལ་འ�་ཙམ་མ་�ང་བ་ནི་དངོས་ཟོག་ཚང་མ་་རིགས་�འི་
ལག་པར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་རེད། དཔེར་ན། ོན་ལ་མེད་སར་བས་དེར་བཟོ་་ཁག་བ�གས་ཡོད་པ་དེ་



�ར་བཟོས་པའི་དངོས་ཟོག་ཚང་མ་་ནག་རང་ལ་དབོར་འེན་ེད་བཞིན་ཡོད་འ�ག། ཁེ་བེད་ཡོད་པའི་
དངོས་ཟོག་བཟོ་�་གཅིག་�ར་འར་བོན་ས་པ་མ་གཏོགས། བཟོ་འི་མཐའ་བོར་ས་ལ་ལ་གཅེས་
ོང་་བ་ནས་མ་ས་པའི་ེན་ིས་ཉེས་ོན་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། �་ོ་བཟོ་འི་ོར་ཡང་དེ་བཞིན་
ཡིན་འ�ག། དེས་མ་ཚད་་རིགས་�ས་གནས་ཁང་�ོང་དང་�ོང་ེར་ཁག་�་ཡོད་པ་རེ་རེར་ོག་གི་ཤེལ་
དམ་ཐག་ཆོད་བ�གས་ཡོད་ང་། བོད་མིའི་ེ་ཚན་ཡོད་ས་་ས་ིང་པའི་ཁང་མིག་རེ་རེར་�གས་ཚད་ཨང་
གས་བཅོ་་ནས་ཉི་�་བར་ཡོད་པ་གཅིག་རང་མཐོང་�་ཡོད་པ་རེད། ག་པར་�་ད�ན་ཁའི་རིང་�ོང་ེར་
ིངས་ལ་ོག་�ན་�གས་ཆེ་ཁ་�ར་ེད་�ས་ོག་�གས་�ང་བ་ཡོད་པའི་ཁང་པར་ོག་མེད་པར་བཞག་
གི་ཡོད་འ�ག། སོ་ནམ་ེད་ོགས་ི་ཐད་ལ་�ན་གཏན་�་ནས་འདེབས་སར་ད�ན་ཁའི་�ོ་བཏབ་དགོས་
ཞེས་་དམར་ི་འོག་འིད་�ས་་�གས་ེད་པའི་�་མཚན་ནི་་རིགས་ཚང་མས་ནས་མིན་པར་�ོ་ཟ་ི་
ཡོད་པ་དེ་རེད། སོ་ནམ་འདེབས་ངས་གསར་པ་དེ་ེད་ད�་ཐོག་མའི་ལོ་གཉིས་ལ་ོན་འས་ཕོན་ཆེ་ེས་
ན་ཡང་དེ་ེས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ོན་འས་་བ་ནས་མ་�ང་བར་�་གེ་�ང་འ�ག། སོ་ནམ་འདེབས་ངས་
ལ་བ�ར་བཅོས་བཏང་བར་བེན་ནས་ས་བ�ད་ཉམས་ཏེ་མེ་ལི་མང་པོའི་བར་ེ་ཐང་ཆགས་ཡོད་འ�ག། ས་
ཆའི་ཐོན་ངས་གཞན་ི་�ལ་ཤིང་ནགས་དེ་�་བཅད་འེར་ས་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༥༥ནས་བང་ཤིང་ོང་
ས་ཡ་་བ�ར་ཉེ་བ་བཅད་ཚར་པས་མ་ཚད། ས་་་ཀར་ས་ཡ་མང་པོ་་ཤིང་གཏོང་ཏེ་ས་ོང་བཟོས་པ་
ཡིན་འ�ག། འོག་�གས་གསོ་བེད་ི་ཐད་ལ་འཕེལ་ས་ཧ་ལས་པ་�ང་ཡོད་པ་དང་། འོག་ས་ཁ་ཤས་
ལ་སེམས་ཅན་ི་�ངས་འབོར་བ་བ�ས་མང་�་ིན་པར་བེན་ོན་ཡོད་་ཁའི་ས་་གཅིག་པའི་ང་ལ་
་བཟའ་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ེན་ིས་ཁོར་ག་ཡོངས་ོགས་ཉམས་�ད་ལ་ིན་འ�ག། ོན་�ས་
ག་ས་ག་ལ་ཡོད་པའི་ཁ་ཤ་དང་། ང་།འོང་བཅས་ི་་�གས་དེ་�་གར་སོང་མེད་པ་ཆགས་ཐོག། �ན་�་
མཐོང་ང་ལ་ཡོད་པའི་�་་དང་། ངང་པ་དེ་�་ད་ཆ་མཐོང་�་མེད་པ་ཆགས་འ�ག། འོད་བེན་ི་ོར་
ལ་་མིས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་བོད་ལ་ན་ཁང་གང་འཚམ་ཡོད་ངེས་བན་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་�ས་གཞིས་
ཆགས་ལ་གསར་འོར་་རིགས་གཅིག་�ར་ཕན་དེ་འེད་ེད་བཞིན་པ་དང་། ་རིགས་ནད་པ་གཅིག་ལ་
ག་ཚབ་དགོས་�ས་ངས་ངས་ི་མིང་བཏངས་པའི་བོད་མིའི་ག་བཏོན་ཏེ་བེད་ོད་ེད་ི་ཡོད་འ�ག།
བོད་ལ་་�ས་ཡོད་པ་ལས་མང་བའི་ོབ་་མང་པོ་ོ་ེ་ཡོད་ན་ཡང་ོབ་ོང་གི་འཆར་གཞི་དེ་�་་
རིགས་གཅིག་�ར་ཕན་པའི་བེད་ོད་ལོག་པ་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ས་གནས་ི་་མིའི་འགོ་འིད་
�ས་བོད་པའི་ོབ་�ག་�འི་ོབ་ོང་གི་ཆ་ེན་ཡར་ས་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད་དེ་ད�ས་ག�ང་ནས་
ད�ལ་ི་རོགས་རམ་ལེན་ི་ཡོད་པ་དང་། ད�ལ་དེ་ཁོང་རང་�འི་�་�འི་ོབ་ོང་ཆེད་བེད་ོད་ེད་བཞིན་
པའི་གནས་�ལ་་ཚབ་�གས་དང་པོས་གསན་ཐོས་�ང་འ�ག། ོབ་་དེ་�འི་ནང་ོབ་ོང་མང་ཆེ་བ་་
ཡིག་ཐོག་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ད་ི་ོབ་ོང་དེ་ལོ་བཅོ་འི་ནང་་མེད་བཟོ་�་ཡིན་པའི་ཁ་ཆད་ང་



ས་འ�ག། ོབ་་དེ་�འི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་བོད་�ག་�ར་ངལ་ོལ་ར་ས་མ་གཏོགས་གཞན་གང་
ཡང་མ་རེད། ོབ་ོང་ཚད་ན་ད་པའི་བོད་�ག་ཤེས་ལ་ཡོད་པ་༡༥༠༠གཅིག་�་ཡོད་པ་དེ་�་ལ་ི་
ནང་ཆིག་ིལ་ེལ་ཆེད་ཡིན་ལ་ིས་་ནག་ནང་ལས་ངས་ཁག་ལ་བཏང་འ�ག། བོད་ཡོངས་ོགས་
ལ་འེལ་མ�ད་ཐོག་ཧ་ལས་པའི་བ�ར་བཅོས་ིན་པ་ཡོད་པ་་ཚབ་�ས་གཟིགས་ོགས་�ང་པ་ར་།
ོད་གནས་ཁག་ཕན་�ན་འེལ་མ�ད་ི་ལམ་ཁ་བཟོས་ཡོད་པའི་ཐོག་་ག�ང་ཁོངས་ི་དོས་ེལ་འཁོར་
ཆེན་ཐེ་བའི་འ�ལ་འཁོར་ོང་ག་མང་པོས་ཁེངས་ཡོད་འ�ག། བོད་མི་ིངས་ཚང་མས་བཀའ་འོལ་མེད་
པར་འ�ལ་བ�ད་ེད་ཐབས་་བ་ནས་མེད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ིག་ིམས་ན་�འི་ོད་ཡང་�་བཏང་ཡོད་
�ད་ང་།འཁོར་་ོད་�བ་མཁན་ཧ་ཅང་�ང་�ང་རེད།དེ་དང་འ་བར་དངོས་མཁོའི་�ང་ཟོག་ཁག་ོམ་
ོན་ས་འ�ག་ང་། བོད་མི་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ཉོ་�བ་ི་མེད་པ་རེད། བོད་མི་མང་ཆེ་
བ་ནི་ཡི་�ག་ེ་བ་དང་། ཡ་ང་བའི་ད�ལ་ཕོངས་ི་འ�་བ་ེལ་བཞིན་པ་རེད། ག�ང་གིས་་རེའི་བཟའ་
ཆས་དམ་བགས་ས་ཏེ་བ�ང་པ་དེ་�ས་ཉི་མ་ཉི་�འི་རིང་མ་གཏོགས་མ་ེང་བར་བེན། ཉེ་ཆར་བོད་མི་
�ས་ཤིང་ལོ་དང་་ཟ་དགོས་�ང་ཡོད་�ལ་་�ས་གསན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། དམ་བགས་ས་ཏེ་
བ�ང་པའི་མར་ོག་དེ་ར་བོད་ཇ་བཟོ་ཐེངས་གཅིག་བེད་ོད་ས་ཡོད་ང་ད་ཆ་དེ་མ�་ཏོར་ཞག་�་�ག་
�ས་ལ་ོགས་འ�ོ་ི་ཡོད་འ�ག། ་ཚབ་�ས་ས་གནས་ག་པར་ཕེབས་�ང་བོད་མི་མས་ཟས་བ�ད་མེད་
པའི་ེན་ིས་གགས་གཅོང་ོབས་ཉམས་དང་། ོན་ཆས་བ་རལ་ོན་པ་དེ་�་དངོས་�་གཟིགས་ཡོད་
པ་རེད། ོན་�ས་འཁོས་ཞན་པའི་ཕོ་མོས་མ�ན་བོད་མི་�ས་མཐོང་ང་མ�ས་པའི་ན་ཆ་གོན། ཨ་ལོང་
བཏགས་པའི་�ས་�ད་དེ་་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་ོས་མ་དགོས་པ་རེད། དེ་འའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
�ང་ཡོད་པའི་ཐོག་ད་�ང་ཁང་་སོགས་མིང་བཏགས་དེ་ཡིད་ཆེས་མི་�བ་པའི་ད�ལ་ལ་བ�་ལེན་ེད་
བཞིན་པ་རེད། འོག་པའི་ིམ་ཚང་�ས་ས་སོ་སོས་དཀའ་ལས་བ་པའི་འོག་ལས་ི་འབབ་ངས་
བན་པོ་མེད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ད�ལ་ལ་འ�ལ་དགོས་ི་ཡོད་འ�ག། གནས་�ལ་དེ་�་ཚང་མ་བོམས་
�ས་་དམར་ི་བོད་ིའི་དཔལ་འོར་ི་འཆར་གཞི་ཡོངས་ོགས་བོད་མིར་�ག་ོང་མནར་གཅོད་ེད་
པའི་ཐབས་མ་རང་རེད། བོད་ལ་གཏོར་བཤིག་�ག་གནོད་དེ་ག་ཙམ་ས་པས་མ་�མས་པར་བོད་མིའི་རིག་
ག�ང་གི་གཞི་ེན་ཚང་མ་ག�ག་�བ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བཀག་ོམ་ས་ཡོད་པ་ནི།དཔེར་ན། བོད་ནང་
དམར་པོའི་ིད་དོན་ི་བོད་པ་་མིའི་དངས་ལ་བ�ག་པ་དེ་�་གཅིག་�་བཏང་ཆོག་ན་ཡང་། ཆོས་ི་
�གས་ོལ་ཚང་མ་ལག་ལེན་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་དང་། ་བ�ན་ི་དགོན་པ་ོང་ག་མང་པོ་བཅོམ་
བག་ས་པ་སོགས་འཆར་གཞི་ན་པའི་་རིམ་༡༩༥༠ོར་ནས་བང་ས་དང་ེད་བཞིན་པའི་ོར་་
�ས་གསན་ཐོས་�ངའ�ག། དགོན་པའི་ཁང་པ་རེ་རེར་ཡིག་འིའི་�་ཁག་འོར། ེན་དངོས་ཚང་མ་ཐོ་
བབ་པ་དང་། དེ་ེས་དབོར་འེན་ེད་མཁན་ི་གཤོག་ཁག་�ས་ལམ་སེང་ཁེ་འབབ་ཡོང་བའི་ེན་ཚང་མ་



དོས་ེལ་འ�ལ་འཁོར་ནང་་ནང་ལ་དབོར་འེན་ས།བ�ར་པ་དང་�ག་བབ་ེས་ལ་ིའི་ོམ་རར་
མེགས་ད�ལ་ཟེར་བ།(ཨ་རིའི་ཌོ་ལར་)སོགས་ངས་ཏེ་བ�ང་ཡོད་འ�ག།དེ་ེས་དགོན་པའི་ཁང་བ་དེ་
�ར་ལས་མི་མང་པོ་བཏང་ེ་་ཕིབ་དང་ཤིང་ཆས་སོགས་བེད་ོད་�བ་པའི་དངོས་ནོར་དང་ཅ་ལག་ཚང་མ་
དབོར་འེན་ས་པ་དང་།མཐའ་མ་ས་གནས་སོ་སོའི་ི་ིང་པ་དང་། ོད་ངན་ཅན་ི་་པ། (མིང་ངན་
བཏགས་པ་)མས་ལ་མི་དམངས་ིས་ོན་འ�གས་དང་དམའ་འབེབས་བཅས་ེད་བ�ག་འ�ག། བ�ན་
ག་ཁ་ཤས་ི་ནང་དགོན་པའི་དེ་�ར་ས་�ག་ོ་�ག་གིས་ཁེངས་པ་�ང་བ་རེད། དགོན་པ་ཁག་གི་ནང་ཡོད་
པའི་ེན་དངོས་དེ་�་ཚང་མ་བེད་ོད་�བ་པའི་བོད་ི་�་ནོར་དངོས་གནས་རང་རེད། ལོ་བ་ག་མང་པོའི་
རིང་དད་ན་ི་མི་རབས་རིམ་ཅན་སོ་སོས་་ཆེའི་དངོས་ནོར་ཁག་དགོན་པ་�ར་དད་འ�ལ་�ས་ཡོད་པ་
ཚང་མ་གཅེས་ཉར་ས་པ་ཤ་ག་རེད། ད་ཆ་དེ་�་ཚང་མ་འདོད་པ་�མས་མི་�བ་པའི་་ནག་གི་�ོད་ཁོག་
ནང་ཐིམ་ིན་པ་ཡིན་འ�ག། ད་�ས་དེ་�ས་ོ་མ་�མས་པར་་མིའི་འགོ་འིད་�ས་བོད་ིའི་མི་འབོར་ལ་
ཡང་བཀག་ོམ་་�འི་་ཐག་གཙང་གཅོད་ས་ཏེ། ་ནག་གཅིག་�་མིན་པར་བོད་པའི་བཟའ་ཚང་རེ་རེར་
�ག་�་གཉིས་ལས་མང་བ་ེ་གསོ་མི་ཆོག་པ་བཟོ་ི་ཡིན་ཅེས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་ས་པ་རེད། �ངས་བཅད་
བལ་ཏེ་�ག་�་གཉིས་ལས་མང་བ་ེ་མཁན་ི་ཨ མ་རེ་རེ་ལ་ེའི་�ོང་གི་ནང་བཤས་ར་ཞེས་མིང་
འདོགས་�ང་ཡོད་པའི་ལས་ཁང་སོ་སོར་ིད། དེས་མངལ་བཏོན་ེས་ོན་འགོག་བཅོས་ཐབས་ས་དང་
ེད་བཞིན་པ་ཡིན་འ�ག། དེས་མ་ཚད་བོད་པའི་�ད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཙན་ཤེད་ིས་ེ་�ན་གཅོད་
ཐབས་ེད་བ�ག་པའི་ོར་ཉེ་ཆར་བོད་ནས་ཡོང་བའི་�ད་�འི་་ནས་ང་�ས་ཤེས་ི་ཡོད། ཁོང་�འི་མངལ་
ནང་ཟངས་ི་ཡོ་ད་མདོག་ཉེས་དེ་འ་བ�ག་ཡོད་པ་གསལ་ཐོན་�ང་སོང་།༡༩༥༩ེས་�ས་བས་མི་འ་
བའི་རིང་བོད་མིས་ངོ་ལོག་བབ་�ས་�ོང་གསེབ་གང་ཚང་མེར་བེག་བཏང་ེ། དེ་�ར་ོད་མཁན་�ོང་
གསེབ་པ་དེ་�་ེབ་གསོད་ས། ག་འོས་ི་ཕོ་མོ་ོང་ག་མང་པོ་བ�ན་འ�ག་དང་། ཉིན་གང་ངལ་
ོལ་བཙན་ལ། མཚན་མོ་ནམ་ེད་བར་འཐབ་འ�ང་ེད་བ�ག། ོགས་ཤི་མ་ཐེབས་ཙམ་ི་ོ་ཆས་�ང་
�་ཙམ་ེར་བ་སོགས་ས་འ�ག། ་མིས་བ�ན་འ�ག་ས་པའི་བོད་མི་ི་ལ་ལ་འོར་པ་མང་པོ་དང་
ངས་ད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན།དེའི་�ལ་གཅིག་ནི་མ་ཆི་བན་འ�ན་ཆོས་�གས་རེད། ༡༩༥༠ོར་ི་མ�ག་
�་ཁོང་ངའི་་ན་པ་གཞོན་པར་བོ་བཞག་ས་པ་རེད།་ཚབ་�གས་པ་ཐེངས་དང་པོ་པེ་ཅིང་ལ་ཐོན་�ས་
ན་པ་བན་ཆོས་ོད་བོལ་ཐོག་ངའི་ར་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་་མིའི་ད�་འིད་�ར་�ད་ལ་�་
དགོས་མངགས་ཡོད། དང་ཐོག་དེའི་ོར་གང་ཡང་�ང་མ་སོང་། ལོ་གཅིག་གི་ེས་ལ་ཁོང་མཐའ་མ་ོད་
བོལ་ས་འ�ག། ༡༩༨༠ོགས་�ས་ཁོང་�་རམ་ས་ལར་འོར་�ང་། ཁོང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་དང་
དམའ་འབེབ་ས་པའི་ལོ་�ས་དེ་�་ཕལ་ཆེར་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བ་་�་རེད། ལོ་ཉི་�འི་རིང་ལ་བ�ན་བ་
བཞག། ོ་བཀག་བཏང་ེན་ཐེངས་མང་པོ་ཤི་�བས་ས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་དང་བ�ན་རོགས་�ར་ོ་ཆས་



ི་ཚབ་ལ་སོ་སོའི་ོན་ཆས་ཟ་དགོས་�ང་། ཁོང་གིས་ན་ཁང་ལ་�ག་འད་�ང་བའི་བ�ན་པ་ཞིག་�ོད་
ཁོག་ོགས་ཐག་ཆོད་དེ་རང་གི་བ�ག་པའི་ནང་འ�་ིན་ཐོན་པ་དེ་བས་ནས་ཟ་དགོས་�ང་པའི་ོར་
ག�ངས་�ང་། ངོས་ནས་གནས་�ལ་ཐོས་ཚད་དོན་མེད་�་བ་ོར་གཏོང་གི་མེད། ང་ནང་པའི་དགེ་ོང་
ཞིག་གིས་ལོ་�ས་ིས་པ་འདི་་རིགས་ི་�ན་མཆེད་ཕོ་མོ་�་ཁོང་ོ་ོང་ཆེད་�་མིན་པར་མང་�གས་ལ་
ོབ་གསོ་གཏོང་ཆེད་ཡིན།བོད་ི་ནང་ག་རེ་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་པའི་གནས་�ལ་མ་ཤེས་པའི་་རིགས་
�ལ་ན་མང་པོ་ཡོད་པར་ཐེ་�མ་མེད། དེས་མ་ཚད་ཡི་�ག་གི་གནས་�ལ་དངོས་གནས་�ང་ཡོད་པའི་ོར་
ངས་འཁོན་འ�ན་ི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡང་མིན།དེ་འ་ཡིན་པར་དངོས་གནས་རང་�ང་ཡོད་ན་ཡང་། ང་
�ས་མ་འོངས་པར་བ་�་དེ་མ་གཏོགས་ེད་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་�འི་་ཚབ་དང་
པོས་བོད་ི་དངོས་དོན་གནས་�ལ་བད་ཞིབ་ས་ེས་ིར་ལོག་ཕེབས་ཏེ་ལོ་བ�་ག་ཙམ་སོང་བའི་�ས་
འདིར་ཁོང་�ས་གཟིགས་ོགས་གནང་བའི་གནས་�ལ་དེ་�་དངོས་འེལ་རང་རེད་ཅེས་་ཚབ་ེས་མ་
ཁག་དང་། ི་ལ་ི་གསར་འགོད་པ་དང་། ོར་འ�ལ་བ་ཁག་ཕན་སེམས་ན་པའི་་རིགས་ཁ་ཤས་ཐེ་
བའི་ངས་མང་པོས་ངས་ེལ་གནང་སོང་། གོ་བས་ངན་པ་ཞིག་ལ། བར་བས་བོད་ི་ནང་དངོས་པོའི་
ཡར་ས་ན་�་�ང་འ�ག་�ང་། གནས་�ལ་ིའི་མ་པར་བས་ན་ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་ལ་ིན་འ�ག། བོད་ལ་
་དམར་ི་དམག་མི་༣༠༠༠༠༠ག་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་དང་། མང་པོ་ོད་ོག་ཡོད་སའི་་གར་ི་ས་
མཚམས་ལ་འ�ེམས་འཇོག་ས་ཡོད་ང་�ས་ཤེས་བཞིན་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་་ས་ནས་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་
སར་མ་མཐར་དམག་མི་༥༠༠༠༠༠གནས་ོད་ེད་བཞིན་པའི་ཐོག། ་མིའི་ལ་ན་མ�ན་ཆ་ི་ཡོངས་ི་
མ་མཐའ་�མ་ཆ་གཅིག་བོད་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་ིང་གི་�་རེ་ནི་ཡམ་ི་གཏེར་ས་ཆགས་
གནས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་བོད་ལ་ཡོད་པའི་�་མཚན་ལ་བེན་ནས་་དམར་ིས་ོན་འགོག་ོན་ཆེ་ས་ཏེ་ལ་
ན་ིགས་རོ་ས་་ཆེན་པོར་བ་འ�ོ་བ་བཟོ་ིད་ི་རེད། ངའི་ེ་ལ་ང་ཤར་ཨ་མདོའི་�ང་པའི་མི་
�ས་ཤེས་གསལ་ར་དེར་བ�ན་་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆ་ིས་ོར་མཁན་ཁ་ཤས་ིས་
བ�ན་པ་ས་ཡ་བ�་ཤོང་�ལ་བོད། བོད་ི་ནང་་རིགས་�ངས་འབོར་ཆེན་པོ་གཞིས་ཆགས་ེད་འ�ག་
�འི་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་བར་འགོ་བ�གས་པ་ནས་བང་ོན་འབོར་བོད་མི་ལས་མང་བ་ཏག་ཏག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བེན་ནས་ངའི་ལ་མི་དེ་�་རང་ལ་ི་ནང་ཡ་མཚན་ི་ད་མོ་་ལ་ཙམ་
ལས་ག་པ་གང་ཡང་མིན་པ་ཞིག་ཆགས་�འི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འ�ག།



.

ལེ�་བ�་བཞི་པ། ཞི་བདེའི་ེ་འིད།

༡༩༨༠ ་༥ ནང་ང་�འི་་ཚབ་ཐངས་གཉིས་པ་དང་ག�མ་པ་་གར་ནས་བོད་ལ་ཐོན་གནང་སོང་།གཅིག་
གི་ནང་གཞོན་པ་ཁ་ཤས་དང་། གཞན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་ོབ་གསོའི་འགན་འར་གནང་མཁན་རེད།དང་པོའི་
ནང་གི་�གས་མི་མས་ནས་བོད་ི་གནས་�ལ་གང་ཡོད་ལ་གཞོན་ེས་ི་ོང་ཆ་གསར་པའི་ཐོག་ནས་་
ོགས་ས་ཏེ་ཉམས་ང་ེས་པ་ཞིག་ཡོང་འདོད་ས་པ་དང་། གཞན་པ་དེ་�ས་བོད་རང་གི་གཞོན་ེས་
�འི་འ�ན་ལམ་ོར་ཤེས་�བ་པ་ཡོང་�འི་ཆ་ིས་བོར་པ་ཡིན། བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་་ཚབ་
གཞོན་ེས་�ས་བོད་ི་ནང་ད་ཞིབ་ི་ལས་འར་ེད་མ་�བ་པ་རེད། ཁོང་�ར་དགའ་བ�་�་བ་དང་། ་
མི་བོད་�་གནས་པར་ནག་ོན་འ�གས་ཆེད་བོད་མི་མང་པོ་འོར་འགོ་�གས་པ་དེས་མེས་ལ་གཅིག་ར་
ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་�ད་ལ་ས་པར་ད་འདོགས་ིས་ཁོང་�་ིར་འ�ད་ས་འ�ག། �ང་�ལ་དེ་ལ་
བེན་ནས་ངོས་རང་ལ་སེམས་ཕམ་�ང་། ་མི་�ས་དངོས་ཐོག་བདེན་འ�ལ་་�་ཕར་བཞག། དངོས་ཡོད་
གནས་�ལ་བི་མེད་་�ར་རང་ཤེད་ཆེན་པོ་ས་པའི་མ་པ་བན་པ་རེད། ཁོང་�་ིར་འ�ད་ེད་ངས་
དེས་བོད་མིའི་སེམས་�ར་ལ་་མི་�ས་མ་མཐར་དོ་ང་གང་འཚམ་ས་ཡོད་པ་དེ་གསལ་ཐོན་�ང་འ�ག།
འོན་ང་ངའི་ིང་མོ་ེ་བ�ན་པས་འགོ་འིད་གནང་བའི་་ཚབ་�གས་པ་ག�མ་པ་དེ་་བོར་ེད་
བ�ག་པ་རེད། ཁོང་�་དྷ་རམ་ས་ལར་༡༩༨༠ ༡༠པར་ིར་ལོག་�ང་བ་དང་། ཁོང་�ས་གཟིགས་ོགས་
�ང་བ་དེ་�ར་བ་�ས་ད་ཕན་ལོ་ཉི་�་ཐམ་པའི་རིང་བོད་�ག་�འི་ཽབ་ོང་གི་གནས་ཚད་ལ་ཡར་ས་ན་
ཙམ་�ང་འ�ག། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་དོན་ཕན་ཆེན་པོ་ཡཽད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡི་གེ་བབ་དགོས་དོན་དངོས་
གནས་ནི་མའོ་�་�ང་གི་་བ་དང་འི་ོམ་ཁག་ོབ་ོང་ེད་འ�ག་�་དང་། དེ་ལ་བེན་ནས་འོད་
བཤགས་འི་�བ་པ་བཟོ་�་དེ་རང་ཡིན་བཟོ་འ�ག། ི་ཡོངས་ནས་བས་ན་དངོས་དོན་ད་ཞིབ་ེད་མཁན་
་ཚབ་�ས་གསན་གཟིགས་�ང་བའི་ནང་བོད་ལ་་དམར་ིས་དབང་ཤེད་བཙན་གནོན་གང་ས་ཚང་མ་
ཐེར་འདོན་དང་། བོད་མིའི་འ�་གོས་ི་གནས་ཚད་�་མ�ད་ཇེ་ཞན་ཇེ་�ག་ལ་འ�ཽ་བཞིན་པའི་ོར་གསལ་པོ་
བན་འ�ག། ཡང་་མའི་ལོ་ཉི་�འི་རིང་གི་གནས་�ལ་དང་བ�ར་ན་བོད་མིའི་གནས་ངས་ལ་ཡར་ས་
�ང་ཡོད་པར་ཐེ་�མ་མེད་ན་ཡང་། ་མིའི་དབང་འ�ན་�ས་བོད་མི་མས་ནི་ེ་�ས་ཅན། ོངས་པ།
བསམ་ངན། ་ོ་ཡིན་�ལ་ད་�ང་ངོས་འ�ན་ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༨༡ ནང་ན་�ང་ཙམ་རིང་བ�ན་
གཞི་བཞེས་ེས་ངའི་ཨ་མ་ལགས་་�་ོགས་སོང་། བ་ག་གི་�ས་ཐོག་མཉམ་པའི་་�འི་རིང་ཁོང་
རང་་ཁམས་བདེ་ཐག་ཆོད་�ང་ེས་བ�ན་�ས་གཟིམ་མལ་ལ་�ས་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་ཉམས་ོང་གསར་བ་
རེད། དེའི་དོན་ནི་བས་དེར་གཞན་ལ་རེ་ོས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། དེའི་གོང་ཁོང་རང་ག་པར་



་གགས་ལ་འོད་བེན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཞོགས་པ་་པོ་ཞེ་ག་བཞངས་ི་ཡོད་ན་ཡང་།
ཞབས་ི་�་འ�ག་འབོད་མ་གནང་བར་ག་གི་མིག་མར་ས་ོན་�ང་ཡང་་ངལ་ཡོད་བཞིན་�་
གསོལ་ཐབ་ནས་གསོལ་ཇ་ཁོང་རང་གིས་�་ིག་གནང་བ་རེད། ་�་མཐའ་མའི་་བ་ཁ་ཤས་ི་རིང་བན་
འ�ན་ཆོས་ལ་ཨ་མ་ལགས་དང་མཉམ་�་བ�གས་�ས། ེད་རང་གི་ས་ོས་�ས་ནས་མཉེས་ཤོས་�་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ཁོང་གིས་ི་བ་�ས་པ་དང་། དེ་ཁོང་རང་ཡིན་པའི་རེ་བ་�ང་ཡོད་ཤག་ང་། ཨ་མ་ལགས་
ིས་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་རེད་ག�ངས་འ�ག། ངོས་ནས་�ང་�ལ་དེའི་ོར་བཤད་པ་དེ་ངའི་ག�ང་པོས་
ངོས་རང་ལ་གནས་�ལ་དེའི་ོར་བཤད་པ་གཅིག་�ས་མིན་པར་ད་ཙམ་གཅིག་མཉེས་ཤོས་དེ་ང་རང་ཡིན་
ཆོག་ག་བསམ་པ་�ང་། ེས་�་ཤེས་པ་ར་ས་ན། �་�ན་ོད་ནས་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཅིག་�་ཨ་མ་
ལགས་གཤེགས་�ས་་མ�ན་ལ་ཡོད་པའི་བས་ིས་བཤད་པ་ཡིན། ་�་མ་ོགས་གོང་ཙམ་ལ་ངོས་
གཤམ་ི་གཟིམ་ཁང་ལ་མར་བབས་ཏེ་ཨ་མ་ལགས་མཇལ་�ང་ཡང་། ་གཤེགས་�ས་ང་ོ་ེ་གདན་ལ་
བད་ཡོད། ་�་འཕོས་ོར་ཐོས་འལ་ཁོང་རང་བདེ་འ�ོའི་ེན་བཟང་འཐོབ་པའི་ོན་ལམ་བབ་པ་
ཡིན། བོད་མི་ཚང་མས་ངོས་དང་སེམས་�ག་མཉམ་འར་ས་པ་དེ་�ར་བེན་ནས་ངཽས་རང་ལ་སེམས་
�ར་གཏིང་ཟབ་ེས་�ང་། བོད་ག�ང་གིས་སེམས་གསོའི་ག་ིས་ཞོག་ིང་རིན་པོ་ཆེར་�ལ་འ�ག། རིན་
པོ་ཆེས་ངོས་ལ་གནས་�ལ་ག�ང་བདེ་ཡོང་བའི་ིས་གཞི་ཡིན་འ�ག་ང་�་མཚན་ག་འ་ཡིན་�ང་ག་
ིས་དེ་ངོས་ལ་ཐད་ཀར་བལ་པ་རེད། དེ་ནས་ཡ་མཚན་པའི་གནས་�ལ་ཞིག་�ང་སོང་། ག་ིས་དེ་ོག་
ེས་ིང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�ལ་བ་དང་ཁོང་གིས་གས་ོག་�བ་�ས། ཇི་འ་གནང་དགཽས་མ་མེན་པར་ངའི་
ར་ཕེབས། ད�་འ�ར་འ�ར་གནང་བཞིན་ག་ིས་འདི་ངས་ེད་རང་ལ་འ�ལ་�་མ་གཏོགས་ེད་རང་
གིས་ངོས་ལ་གནང་�་ཞིག་མིན་པ་རེད། ད་ག་རེ་ེད་དགོས་རེད་ག�ངས་པ་དེ་ིང་རིན་པོ་ཆེས་�ག་གཞན་
ག�ང་མ་�བ་པའི་�ས་བས་གཅིག་�་དེ་�ང་སོང་། ཨ་མ་ལགས་་�་ོགས་པར་བེན་ངོས་རང་དངོས་
གནས་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་། ངའི་ལས་ཀ་དང་འགན་འར་ཅི་ཆེར་ིན་པར་ཨ་མ་ལགས་མཇལ་�་ཇེ་
�ང་ཆགས་ཡོད། དེ་འ་ཡིན་�ང་སེམས་ི་གཏིང་ནས་ཉེ་པོར་གནས་བཞ�ན་པ་ཡིན། ཁོང་་གཤེགས་པ་དེ་
ོང་�ན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་རང་�ད་ལ་�ར་ཉམས་�ང་། དེ་དང་བ་ངོས་རང་གི་ཉེ་འཁོར་�་དང་�་འ་
གཤེགས་�ས་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། མི་ཐོག་ན་པ་�་ོག་ཐབས་མེད་པར་རིམ་པས་ོགས་
བཞིན་པར་བེན་ངའི་ཉེ་འཁཽར་ལ་ལས་ཻད་ཚང་མ་ང་ལས་གཞོན་པ་ཤ་ག་ཡོད་པ་དེ་�་ཆ་ོམས་ས་ན་
ལོ་�མ་�་སོ་་ལས་�ང་བ་རེད། དེ་ནི་�་མཚན་མང་པོའི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་རེད། ད་འི་བོད་ི་གནས་
ངས་ལ་གདོང་ལེན་ེད་བཞིན་པའི་བས་དེང་�ས་ི་བསམ་ོགས་ཡོད་པ་དགོས་ངེས་འ�ག། བོད་ིང་
པའི་ནང་འཚར་ལོངས་�ང་བ་�ས་རང་ལ་ལ་ཡོང་བཞིན་པའི་གནས་�ལ་དོན་ོགས་�བ་པ་ཁག་པོ་རེད།
དཀའ་ོག་སེལ་ཐབས་ེད་བས་ར་ི་གནས་�ལ་ན་པའི་འར་དགོས་དོན་མི་འ�ག། དེ་ཙམ་ིས་མ་



ཚད་བོད་ི་བདེན་དོན་རང་དབང་ོད་ལེན་ེད་བཞིན་པ་དེ་ང་�འི་བོད་�ག་མས་ི་དོན་�་རེད། ཁོང་�ར་
བདེན་དོན་དེ་དགོས་འདོད་ཡོད་ན་ལས་འགན་དེ་ཁོང་�ས་ངེས་པར་བ�བ་དགོས། ༡༩༨༢  ༤འགོ་ོད་
དེར་བོད་ག�ང་་ཚབ་མི་ག�མ་ིས་བོད་ི་མ་འོངས་པའི་ོར་འ�ིག་ཐབས་�ོས་བ�ར་ཆེད་�་པེ་ཅིང་ལ་
ཐོན་པ་རེད། དེའི་འགོ་འིད་འ�་ཆེན་�བ་བན་མ་ལ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་བཀའ་ོན་བ�ེས་པ་རེད།
ཁོང་དང་མཉམ་�་ངའི་་�ང་མདའ་དཔོན་ར་པ་ ༡༩༥༡ ནང་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ི་་ད་
�ར་མཁན་ག་་�ན་�གས་བ་ཤིས་དང་། ི་མ�ས་�གས་ག�་་རི་ོ་�ོས་ལ་མཚན་བཅས་ཡོད་
པ་རེད། ་བོད་གཉིས་ི་སོ་སོའི་ོད་�ས་ལས་ཐབས་གང་ཡིན་ོར་དོགས་སེལ་ེད་པའི་ཆེད་�་་ནག་གི་
ད�་འིད་ཆེ་བ་ཁ་ཤས་ངོ་འད་གནང་འ�ག། ་ཚབ་�ས་�ོས་བ�ར་ི་ཆེད་�་ཞལ་གསལ་ག�ངས་
པའི་་དོན་ཁག་གི་དང་པོ་ང་�འི་ཕ་ལ་ི་ལོ་�ས་དང་འེལ་བའི་དངོས་དོན་ི་ོར་དེ་རེད། ལོ་�ས་
ཐོག་ནས་བཤད་ན་བོད་དེ་�ས་ག་�་་ནག་ནས་ཐ་དད་ལ་གནས་ཡོད་པ་དེ་པེ་ཅིང་གིས་བོད་ི་ཐོག་�ོས་
མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ་བཞག་བ�ག་པ་དེས་�གས་བན་ས་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་པ་བོད་ནང་ཡར་
ས་གང་འཚམ་�ང་ཡོད་ན་ཡང་དེའི་ོར་ཚད་ལས་འདས་པའི་ོ་འདོགས་ི་བ་བགས་�གས་ཆེ་ེལ་
གནང་འ�ག། དངོས་དོན་ལ་བོད་མི་�་་བ་ནས་ོ་འདོད་�མ་པ་�ང་མི་འ�ག་ཅེས་བཤད་དེ་དངོས་དོན་
འདི་�་གཞི་འ�ལ་�་དེ་་ནག་རང་ལ་རག་ལས་འ�ག་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་མས་མི་རིགས་མི་
འ་བ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཐའེ་ཝན་ི་་མི་�ར་་ག�ང་གིས་ཁས་ལེན་གནང་པའི་ཁེ་དབང་དེ་�་འ་བའམ།
དེ་ལས་ག་པོ་བོད་མིར་གནང་ིས་་ཡོད་ཅེས་་ཚབ་གཅིག་གིས་ི་བ་ས་པ་དང་། ་དཔོན་གཅིག་
གིས་ཐའེ་ཝན་ལ་�ོས་འཆར་དེ་�་བན་དོན་ནི་ལ་དེ་ད་འང་བཅིངས་འ�ོལ་གཏོང་�་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
གཟི་བིད་ཆེ་བའི་ི་�གས་རིང་�གས་ི་ལམ་ཆེན་�་�གས་ཟིན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འ�ག། ལམ་ོང་མེད་
པ་ཞིག་ནི། ་མི་�ར་ངོས་ནས་དོན་དག་ཡོད་པ་གང་ཡང་བཤད་�་མེད་པས་མ་ཚད། ་ཚབ་�ར་གཏམ་
བཤད་བཏང་ེ་བོད་མི་་ཞིབ་་ཚབ་�ར་མཐོང་ཐོས་ི་གནས་�ལ་དངོས་བདེན་དེ་�་�ན་བ�ར་ས་
འ�ག་ཅེས་ོན་འ�གས་ས་པ་དང་། ཁོང་རང་�ར་དངོས་གནས་ག་རེ་དགོས་པ་ནི་�་ལའི་་མ་བོད་ལ་
ིར་ལོག་གནང་�འི་ོར་བ�ར་་�་དེ་རང་ཡིན་�ལ་བཤད་འ�ག། དམིགས་ལ་དེའི་ཆེད་�་ངའི་འ�ང་
འར་གནས་བབས་ི་ོར་ལག་ལེན་དགོས་པའི་་དོན་་བཏོན་པ་གཤམ་གསལ།

༡ �་ལའི་་མས་ཡིད་ཆེས་གནང་ཆོག་པ་ནི། ་ནག་གི་ཆབ་ིད་བན་པོར་ན་རིང་གནས་པའི་རིམ་པ་
གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་ེབས་ཟིན་པ་དང་། དཔལ་འོར་ཡར་ས་་བན་ངང་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ།ལ་ི་
མི་རིགས་ཕན་�ན་ཚང་མའི་བར་རོགས་ཕན་ེད་�ས་ཡིན་པ།



༢ �་ལའི་་མ་དང་ཁོང་གི་་ཚབ་�ས་་ནག་ག�ང་དང་འེལ་བ་ག�གས་བས་གཡོ་ད་མེད་པའི་
ཞལ་བསངས་པོ་དང་། བསམ་པ་མ་དག་གནང་དགོས་པ་ལས་ཡལ་ཡོལ་་�་མེད།

༣ ད�ས་ག�ང་གིས་�་ལའི་་མ་དང་ཁོང་གི་ེས་འངས་པ་མས་བོད་ལ་ིར་ལོག་གནང་བར་དགའ་
བ�་�་�་ཡིན། དེ་ནི་ཁོང་�ས་་ནག་གི་གཅིག་བ�ར་ལ་ཕན་པའི་ི་�་གནང་�འི་རེ་བའི་ཐོག་གཞིར་ས་
ཡོད། དེ་མ�ངས་ན་་རིགས་དང་། བོད་མིའི་བར་དང་། མི་རིགས་ཚང་མའི་བར་ོ་སེམས་གཅིག་ིལ་
གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས།དེང་རབས་ཅན་�་བ�ར་བའི་ཕན་པ་གནང་དགོས་�།

༤ �་ལའི་་མའི་ཆབ་ིད་ི་གནས་བབས་དང་། འ�་བའི་གནས་ངས་་བ�་ང་ད�འི་གོང་ལ་གང་
ཡོང་རང་འཇགས་ཡོང་�། ཁོང་གིས་བོད་ལ་གཏན་བ�གས་དང་ས་གནས་ི་མཚན་གནས་དགོས་ི་མ་
རེད།ཡིན་ན་ཡང་བས་བས་བོད་ལ་ཕེབས་ཆོག་གི་རེད། ཁོང་གི་ེས་འངས་བོད་མི་�ས་སོ་སོའི་ལས་
གནས་དང་།འ�་བའི་གནས་ངས་ོར་སེམས་ལ་དགོས་ི་མ་རེད། དེ་�་ར་ལས་ཡག་པ་ཡོང་གི་རེད།



.

༥ �་ལའི་་མ་བོད་ལ་ིར་ལོག་གནང་འདོད་�ང་མཚམས་ཁོང་གིས་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་གསལ་བགས་
མདོར་བ�ས་ཤིག་ེལ་གནང་ཆོག་གི་རེད། དེའི་ནང་ག་རེ་ག�ང་�་ཡིན་པ་ཁོང་རང་གི་�གས་འདོད་རེད།

་ཚབ་ག�མ་ེལ་དེས་�་རམ་ས་ལར་ིར་ལོག་�བ་པ་དེ་གར་་ག�ང་གིས་བ་བགས་ཤིག་པར་
འ�ེམས་ས་པའི་ནང་ཉེ་ཆར་་བོད་�ོས་བ�ར་�བ་པའི་�ག་ཐོ་དེ་ལ་�ན་བཅོས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་བཟོ་
བཅོས་བཏང་བ་དང་། དེའི་ནང་ང་�འི་བསམ་�ལ་ཚང་མ་ཁ་ལ་ལོག་ོད་ཡིན་པ་དང་། ་རིགས་ཚང་
མས་དགག་་ས་པའི་ཐོག་བོད་མིས་ང་དགག་པ་�གས་ཆེ་ས་�ལ་བཀོད་ཡོད་འ�ག། བོད་ི་ཐོག་་
དམར་ི་ིད་�ས་གསར་པ་ཟེར་བ་དེ་བ�ན་�་ོར་ི་མ�ག་གི་ིད་�ས་དེ་�་ལས་ཐ་ཞན་ཡིན་པ་མཐོང་
འགོ་�གས་སོང་། དེ་ནི་བོད་ི་གཏམ་དཔེར། མིག་ལ་�་རམ་བན་ནས། ཁ་ལ་ལ་ཆ་�གས་ཡོང་ཟེར་བ་
ནང་བཞིན་རེད། ་མིས་དོན་ཚན་འི་འཆར་གཞི་བཏོན་ནང་ངའི་གནས་བབས་ི་ོར་ངོས་རང་ལ་དགོས་
གལ་དེ་ཙམ་ཡོད་པར་་མིས་བསམ་ོ་བཏང་བའི་�་མཚན་ངས་ཤེས་ི་མི་འ�ག། ང་�འི་འཐབ་ོད་ནི་
ངོས་ེར་ི་བདེ་དོན་མིན་མར་ལ་མི་ཕོ་མོ་ས་ཡ་��་གི་ཁེ་དབང་དང་།བདེ་དོན། རང་དབང་བཅས་ི་ཆེད་
�་ས་དང་ེད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་འ་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི་ས་མཚམས་དང་དེ་འའི་དོན་ཚན་ད་
འེལ་བ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་རེད། དེ་ནི་འ�ོ་མི་རིགས་ི་དོན་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ི་རང་རང་གི་མ་ད�ོད་དེ་ཡིན་
པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་བཞིན་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་དེ་འའི་མ་ད�ོད་ི་ལ་བཏོན་པ་ལ་ཚང་མར་རང་
དབང་དགོས་ངེས་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད།བ�ན་ོལ་ནང་ངོས་རང་ལ་རང་དབང་ཡོད། ད་ཕན་
ལོ་�མ་�་སོ་གཅིག་རིང་བས་བཅོལ་ས་ཏེ་བད་རིང་རང་དབང་ནི་རིན་ཐང་གང་ཡིན་ངས་ཤེས་ོགས་
ེད་�བ་�ང་། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་བོད་མི་ཚང་མར་དེ་འའི་བཟོད་བདེའི་ེར་དབང་མ་ཐོབ་བར་�་
ངོས་བོད་ལོག་ན་ནོར་འ�ལ་རེད། དེ་ར་ན་ཡང་། ་མི་དང་མཉམ་�་�ོས་བ�ར་ཐད་དོན་འས་མ་�ང་
�་དེར་གལ་པེ་ཅིང་གོས་མོས་མ�ན་ས་ན། ངོས་བོད་ལ་་བོར་འག་ཙམ་ཞིག་་�་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།
བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་གནས་ངས་ཤེས་པའི་ཆེད་�་ངོས་རང་ནས་ངའི་མི་མང་�་དང་མཉམ་�་ད་ཆ་བཤད་
འདོད་ས་པ་ཡིན།དེ་ལ་བ་ལན་ཡག་པོ་བཏང་�ང་། ངོས་བོད་ལ་མ་བོད་གོང་༡༩༨༤ལོར་ོན་བོད་
�གས་པ་ཞིག་�་ིག་ས་ཏེ་ེས་མར་ངོས་རང་འ�ོ་འཆར་ས་པ་ཡིན། དེ་ཀའི་�་ལ་འ�ལ་བ�ད་ཐོག་
བཀག་ོམ་ོད་ཡང་�་བཏང་བར་བེན་བོད་མི་ཕོན་ཆེ་་གར་ལ་འོར་བཞིན་པ་དང་། རིམ་པས་ཡོང་
མཁན་�ང་�་འ�ོ་�ས་རེད། དེབ་འདི་འི་ོམ་ེད་བས་བོད་མི་ི་གཅིག་ོར་་གར་ལ་བེབས་པ་
དང་། དེའི་ཁོངས་གཞོན་པ་ཐེ་བའི་མི་འབོར་ེད་ཀ་ག་ཙམ་ིས་ང་�འི་ོབ་་དང་།དགོན་པ་ཁག་ལ་
འ�ལ་ཏེ་ོབ་ོང་ེད་�བ་པ་�ང་པ་རེད། དེ་�འི་ནང་ནས་བོད་�་ིར་ལོག་མི་་ཀ་མེད་�་ར་པ་མས་



ིར་ལོག་ིན་པ་རེད། བོད་ནས་འོར་པ་ཚང་མར་ངོས་ནས་ངོ་འད་དང་འཚམས་འི་གང་�བ་ས་པ་
ཡིན། ང་�་འ�མས་བས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་སེམས་འ�ལ་ཐེབས་པོ་�ང་། གསར་འོར་དེ་�་ཧ་ཅང་གི་�ག་
བལ་ཆེ་བ་དང་། སེམས་�ད་གཙང་མ། ོན་ཆས་བ་ལ། �་�ག་ཐབས་ཟད་ལ་ར་བ་ཤ་ག་རེད།
ངོས་ནས་ཁོང་རང་�འི་ིད་�ག་དང་ནང་མིའི་ོར་ག་�་ད་ཆ་འི་གི་ཡོད་། ཧ་ལས་ཡ་ངའི་ལོ་�ས་
བཤད་ལན་བ་�ས་མིག་�་ཤོར་བ་དང་། དངངས་ག་ལངས་ཏེ་ན་མེད་�་བལ་པ་ཡང་�ང་སོང་།
ཡང་�ས་བས་དེའི་རིང་བོད་ལ་་བོར་ས་པའི་ི་མི་�ངས་འབོར་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་�་ཡང་ངོས་
ནས་ངོ་འད་ས་པ་ཡིན། བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་་བོར་ེད་མཁན་�བ་ིང་ནས་ཡིན་པ་མང་ཆེ་བར་ས་
གནས་�ང་�ང་ཞིག་ལ་ིན་ཆོག་པའི་ལོ་�ས་ནང་གི་བཀའ་འོལ་དང་པོ་དེ་�ང་འ�ག། ལམ་འ�ོ་ཞན་པ་
ཞིག་ལ། ་མིའི་འ�ོ་འིད་�ས་དང་ཐོག་ནས་ི་མི་བོར་འ�ལ་ེད་མཁན་�འི་ཐོག་ལ་དམ་བགས་
�གས་ཆེ་ས་ཡོད་པ་རེད། ི་ལོགས་�་ོ་ེ་བའི་ིད་�ས་ི་འགོ་འ�གས་བས་གཅིག་�ར་མ་
གཏོགས་དེ་ེས་གོ་ིག་ས་པའི་བོར་འ�ལ་ེ་ཚན་ཁོངས་ལ་མ་འ�ལ་བའི་ི་མི་�་ཡང་བོད་ལ་འ�ལ་
ཐབས་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་བཟོས་འ�ག། བོད་ལ་བེབས་�ས་་བོར་འ�ོ་ས་ཡང་�ང་�་བཏང་བ་དང་།
བོད་མི་�ག་འད་ེད་པའི་གོ་བས་ཤིན་�་དཀོན་པོ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟཻར་ན།གནས་ཚང་མང་ཆེ་བ་
་མིར་བདག་པ་དང་ཁོང་�ས་འ�ན་ོང་ེད་བཞིན་པའི་དབང་གིས་རེད། གནས་ཚང་དེ་�འི་ནང་བོད་མི་
�ང་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་�ས་ནང་གཡོག་དང་གད་པའི་ལས་ཀ་ེད་དགོས་ི་ཡོད་འ�ག། གནས་�ལ་དེ་�་
ཚང་མ་ོན་ནས་�ང་བས་མ་ཚད་ད་འང་�ན་བིང་ཐབས་གས་གི་ཉེས་ོན་ཡིན་�ས་རེད། དེ་ལས་
ས་ཉེས་ཆེ་བ་ནི་་མིའི་་བོར་ེ་ཤན་ེད་མཁན་�ས་བར་བས་ཉམས་གསོ་ས་པ་དང་ེད་བཞིན་
པའི་དགོན་པ་དེ་�་ང་པ་ི་མིར་བན་དང་ོན་བཞིན་པ་དེ་རེད། ་གཏོར་བཏང་ཟིན་པའི་དགོན་པ་ོང་
ག་མང་པོའི་ང་རོ་གཅིག་ང་ོན་ི་མེད་པ་ཡིན་འ�ག། ད་ཕན་ལོ་བ�་ཡས་�ས་རིང་་སའི་ནང་དང་
ཉེ་འ�མ་ལ་དགོན་པ་ཁག་དམིས་བསལ་ི་ོ་ནས་ཞིག་གསོ་ས་ཡོད་པ་བདེ་ན་པ་རེད། དེ་ནི་ི་མིའི་ད་
མོའི་ཆེད་�་བབ་པ་རེད་ཅེས་ངས་ོན་འ�ལ་འདོད་ས་ཏེ་བཤད་ི་མེད། དགོན་པ་ཁག་གི་་པ་དེ་�་རེ་
རེ་བཞིན་་མི་དབང་འ�ན་པ་�ས་བག་ཞིབ་ནན་ཏན་དང་བཅས་འདེམ་�ག་དང་ོབ་ོན་ས་ཡོད་པ་
དང་། ཆོས་ི་ོབ་གཉེར་མི་ཆོག་པར་དགོན་པའི་ཨར་ལས་ེད་དགོས་པ་རེད། ཨར་པོའི་འ�ོ་སོང་ར་ི་
ཞལ་འདེབས་ཁོངས་ནས་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། དོ་བན་ཆེན་པོས་བདམས་པའི་་བོར་ེ་ཤན་ེད་མཁན་
�ར་ེད་ོགས་ལ་བེན་ནས་ི་མི་བོར་འ�ལ་ེད་མཁན་�ང་�ང་ཞིག་གིས་ང་བདེན་པའི་གནས་�ལ་
དེ་�་ཤེས་ི་ཡོད་པ་མ་རེད། ི་མི་�ས་དགོན་པ་དེ་ཙམ་ཉམས་གསོ་ེད་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདི་
�ས་དེའི་ལན་ོ་བའི་རང་བཞིན་ནི་ཐལ་ཆ་ཆེ་བའི་རིག་གནས་གསར་བེ་བོད་ལ་ཡང་ེབས་པ་རེད།མི་
བཞིའི་གཤོག་ཁག་གི་དབང་བ�ར་འོག་བོད་ལ་ག་རེ་�ང་ཡོད་པའི་ོར་་མི་�ར་ོ་ཕམ་ཡོད་པ་དང་། ས་



ཉེས་ཚབས་ཆེ་དེ་�འི་ོན་སེལ་གང་དགོས་ལག་ལེན་བར་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འ�ག། བོད་ི་ནང་
གཏོར་བཤིག་མང་ཆེ་བ་རིག་གནས་གསར་བེའི་གོང་�་བཏང་ཡོད་པའི་ོར་་བ་ནས་བཤད་ི་ཡོད་པ་མ་
རེད། སེམས་ོ་བའི་ེན་གཅིག་ནི། བོད་དེ་ཡང་མཚན་ཆེན་པོའི་ད་མོ་་ས་ལས་ན་�འི་ག་ཙམ་ཡིན་
པར་་བོར་ེད་མཁན་ི་མི་�ས་ཆ་འཇོག་ེད་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་�ས་ལག་འེར་�ས་ནས་དམ་�ག་
རེ་ཐོབ་པ་རེད། ་བོར་ེད་མཁན་�ས་དགོན་པ་མང་པོ་མཐོང་�ས་སོ་སོའི་ད་མོ་བ་�འི་འདོད་པ་�མ་
འ�ོ་བ་དང་། དེ་�ར་འོར་པའི་གནས་བོར་བ་�ན་མདངས་བ་བའི་ཆས་གོས་ས་པ་གང་འཚམ་མཐོང་
�ས་ཁོང་རང་�འི་སེམས་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ིད་པ་དེ་�་བསངས་འ�ོ་གི་ཡོད་བཟོ་འ�ག། གལ་ཏེ་ཁོང་�ས་
མཐོང་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དངོས་འེལ་ཡིན་དབང་�་བཏང་ཡང་།ཆ་ཚང་བདེན་པ་མ་རེད། དེ་ནི་བོད་ི་ནང་ལ་
བོར་ོ་འཆམ་ི་མ་པ་ལ་ཕན་པ་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་ལས་ཐབས་དང་�ངས་འབོར་ི་ོལ་ལ་
འེལ་བ་མེད་པར་བསམ་ོའི་འཆར་ང་དང་་ོགས་་�ར་དགའ་བའི་འ�ལ་བ་�ང་ཤས་ི་ཆེད་�་
རེད།བོར་འ�ལ་བ་ནི་སོ་སོའི་�ང་མཁན་ི་་ནས་ོས་ིན་ནས་་མི་ཆོག་སར་་བ་དང་། ག་པར་
ཉན་མི་ཆོག་པའི་གནས་�ལ་ཉན་འདོད་ེད་མཁན་དེ་�་རེད། ༡༩༨༡ནས་༡༩༨༧བར་བོད་ལ་ི་མི་་བོར་
ེད་མཁན་ལོ་རེའི་�ངས་འབོར་༡༥༠༠ནས་༤༣༠༠༠བར་འཕར་འ�ག། ཁོང་�འི་�ལ་ེས་�་བཙན་ོལ་
ནང་ང་�ར་འེལ་ག�གས་ེད་མཁན་དེ་�ས་ས་ནས་་མིའི་ི་�ས་�་ཡངས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ིང་དོན་དེ་
ཙམ་མེད་པ་ང་�ས་ཤེས་�ང་། བོད་མིའི་་བོད་ི་རང་དབང་འོག་ཡོད་ན་ཡང་། ་མིས་ང་�འི་�ང་པ་
བཙན་བང་ེད་བཞིན་པ་དེར་ཁོང་�ས་མི་མང་ཡོད་སར་ོན་བོད་ེད་མི་ཕོད་ང་ོག་�་གསལ་ོན་
ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་ཆོས་ཉམས་ལེན་ལ་བཀག་ོམ་ས་པ་ནང་བཞིན་གནས་�ལ་ཤེས་ཐབས་
དང་ཐོབ་ཐབས་ེད་ོགས་ལའང་དམ་བགས་�གས་ཆེ་ས་དང་ེད་བཞིན་པ་ཡིན་འ�ག། བོད་དེ་ཉེན་
ོག་དམག་གི་ིད་ག�ང་འོག་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དེས་དབང་ཤེད་ི་ཐོག་ནས་བོད་མི་�་ག�ང་གི་བཀའ་
ཉན་བི་བར་ེད་བ�ག་ཡོད་པ་དེ་ལ་་�ས་ང་པོའི་ོག་ཞིབ་དེ་ཙམ་ེད་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་་�འི་
ངང་ནས་ཁོང་�ས་ག་པར་ཞེད་ང་གི་ངང་ལ་ོད་དགོས་ི་ཡོད་པ་རེད། མའོ་�་�ང་འདས་མ་ཐག་་
མིས་ལེགས་བཅོས་་�འི་ཁས་ལེན་ས་ཡོད་པར་ལག་ལེན་་བ་ནས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ཆ་བོད་ལ་
གཞིས་ཆགས་ེད་ཡོང་མཁན་་རིགས་མི་འབོར་ཇེ་མང་གིས་�ང་པ་ཁེངས་བཞིན་པ་དེ་ལ་བོད་མིས་�ག་
འར་མ་ས་ཀ་མེད་ཆགས་འ�ག། ེས་ལ་ངོས་�ག་འད་ས་པའི་ི་མི་མང་པོས་བོད་ལ་་བོར་ལ་
མ་ིན་གོང་ལ་གཞི་་ནས་་མིར་མོས་པོ་ས་ཡོད་ང་བོད་ལ་ག་རེ་མཐོང་བར་བེན་བསམ་�ལ་ལ་
འར་ོག་�ང་སོང་བོད་ི་འ�ག། དེ་དང་འ་བར་ཁོང་�་མང་ཆེ་བས་ར་ཕན་ཆབ་ིད་ལ་དོ་ང་དེ་
ཙམ་མ་ས་ང་ད་ཆ་སོ་སོའི་བསམ་ོགས་ལ་བ�ར་བཅོས་མ་བཏང་མ�་མེད་ཆགས་སོང་ཟེར་�ང་། ནོར་
ཝེ་ལ་ི་མི་གཅིག་གིས་དང་ཐོག་བོད་ལ་་མིས་ཆོས་་གཏོར་བཏང་བར་མོས་པོ་ས་པ་ཡིན། ད་ཆ་་



སར་་བོར་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ེད་�ས་ལ་ི་ནང་གེ་�ང་ཡོད་པ་དེ་�་ངས་མཐོང་�ང་ག�ངས་ཏེ།
ངས་བོད་མིར་ཕན་ཐབས་ག་རེ་�་དགོས་ི་འ�ག་ཅེས་ི་བ་གནང་�ང་། ི་བ་དེ་འ་གནང་མཁན་ཚང་མར་
ངས་ལན་འདེམས་གང་ས་པ་ནང་བཞིན་ཁོའང་རོགས་རམ་ཡག་ཤོས་ནི་ེད་རང་གིས་བོད་མིའི་བདེན་
གནས་�ལ་མེན་པ་དེ་�་མི་གང་མང་མང་ལ་ག�ང་�་དེ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་དཀའ་�ག་གི་ོར་
འཛམ་ིང་ཡོངས་ི་མེན་ོགས་ཆེ་�་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན། བོད་ནས་་གར་ལ་གསར་�་
འོར་པ་�་དང་ི་མི་་བོར་བ་�་ཁག་ོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གནས་�ལ་ཤེས་ེས༡༩༨༣་༩ནས་་
ནག་དང་བོད་གཉིས་ཀར་བཙན་གནོན་རིམ་པ་གསར་པ་གཅིག་འགོ་འ�གས་ས་ཡོད་པའི་ོར་ཐོས་�ས་
དམིགས་བསལ་ཧ་ལས་མ་�ང་། ་ས་དང་། གཞིས་ཀ་ེ་དེ་བཞིན་ལ་ེ་ལ་བོད་མི་ོག་ཐོག་བཏང་
ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཆབ་མདོ་དང་། དཀར་མ�ས་ལ་འ�ན་བང་ས་འ�ག། ་ནག་ནང་ང་དང་
བཅས་པར་ག་གནོན་ས་པ་དེ་ནག་ཅན་དང་ི་�གས་ལ་གནོད་པ་ེལ་མཁན་དེ་�ར་དམ་བགས་ི་
ཆེད་�་ཡིན་�ལ་བཤད་འ�ག་ང་། དོན་ངོ་མའི་ཐོག་་ག�ང་ལ་ོན་བོད་ེད་མཁན་དེ་�་ཡིན་པ་
གསལ་པོ་རེད། ་དམར་ི་འགོ་འིད་�འི་བསམ་ོགས་ོང་མེགས་ཆེ་�་ིན་པའི་མཐོང་ང་�ང་ན་
ཡང་གསར་གནས་དེ་ལ་ཕན་ཆ་གཅིག་འ�ག། ཉེ་ཆར་བོད་ི་ནང་་དམར་ི་ལས་ངས་ོར་ི་གནས་
�ལ་འ�ེམས་ེལ་ཐོག་མར་ེད་མཁན་ལ་ིའི་གསར་ལམ་མཉམ་འ�ས་ིས་བོད་ལ་གསར་འར་
མཁོ་�ག་ེད་མཁན་བཏང་ཆོག་པ་�ང་པ་རེད། བོད་ལ་ག་གནོན་ཡང་བར་ེད་བཞིན་པ་དེ་མའོ་�་�ང་
གི་ག�ག་�བ་ཆེ་བའི་ལས་ངས་བོར་ལོག་གི་གས་ཡིན་ངེས་བསམས་ཏེ་ལ་ས་དི�ི་དང་གཞིས་
ཆགས་ར་ས་ཁག་ལ་བས་བཅས་བོད་མི་�ས་སེམས་འ�གས་ི་མ་པ་ོན་ཆེད་མ་ོན་ོམ་བོར་
ས་འ�ག། ག�ག་�བ་ི་ག་ལས་དེ་དམར་ཤོག་ིང་ཞེན་རིང་�གས་�ས་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་གི་ིད་དབང་ལ་
ང་འ�ན་ོན་པའམ། བོད་དེ་�ན་ནག་གི་�ས་རིམ་ལ་ཡང་བར་འ�ལ་བཞིན་པ་གང་ཡིན་མཐའ་ོམ་་
�་ཧ་ཅང་་གས་པ་རེད་བསམས་�ང་། ངོས་བོད་ལ་་བོར་འ�ོ་�འི་ོན་བོད་�གས་པ་དེ་འ�ོ་�བ་
པ་མ་�ང་བས་མ་ཚད། ངོས་ེས་ལ་འ�ོ་�་དེ་ཡང་མ་�ང་བ་རེད། ༡༩༨༤་༥ནང་བོད་ི་ོར་་དམར་
ི་ིད་�ས་ལ་་ཆེའི་འར་བ་ིན་ཡོད་པ་གསལ་ཐོན་�ང་སོང་། ��་ཡོ་པང་གི་བོད་ནས་་མིའི་ལས་
ེད་པ་བ་ཆ་བ�ད་�་་་ིར་འཐེན་་�་ཁས་ངས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཐད་ཀར་བ་འགལ་ིས་བོད་སར་
་རིགས་གཞིས་ཆགས་གཏོང་�འི་འར་བོན་�གས་ཆེ་འགོ་འ�གས་ས་འ�ག། ཡར་ས་མིང་
བཏགས་དེ་འགོ་འ�གས་ི་ཆེད་�་ོང་བདར་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་་རིགས་༦༠༠༠༠འདེམས་�ག་ས།
འ�ོ་སོང་གི་ད�ལ། ོད་ཁང་། རང་ལ་ལ་�ང་སེང་གི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཁས་ལེན་ས་ཡོད་པ་རེད།བས་
དེར་་ནག་ནང་འ�ལ་བ�ད་ི་བཀག་ོམ་ོད་ཡང་�་བཏང་ེན་བོད་ལ་ལས་གནས་ཐོབ་བདེ་ཡོད་པའི་
རེ་བ་ས་ཏེ་ེར་པ་ཕོ་མོ་མང་པོས་ང་བོད་ལ་ནང་འ�ལ་བོད་ས་འ�ག། དེ་འ་�ང་བའི་ོར་བོད་
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མིའི་གཏམ་དཔེར། ་མི་གཅིག་ཡོད་སར་བ�་བེབ་ཟེར་བ་ནང་བཞ�ན་་རིགས་་ཆེན་བོད་�་ོར་ཚར་བ་
དང་། ད་འང་ཟམ་མ་ཆད་པར་ོ་བཞིན་པ་རེད། ལོ་དེ་ཀའི་ོན་ཀའི་མ�ག་དེར་་མ་�ི��ིའི་་ོག་
བོངས་འ�ག། བོད་མི་བས་བཅོལ་བའི་�ོགས་དངོས་གནས་ཤིག་མེད་པ་ཆགས་སོང་།ང་ལན་ནས་
དི�ིར་ཐོན་བཞིན་པའི་བས་གསར་འར་དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་ངའི་སེམས་ལ་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་ེས་�ང་།
དེའི་ཉིན་�ང་དེ་གར་ིད་ོན་�ཾ��ི་དང་ཇཻ་ྀཥྞ་�ར་�ི་གཉིས་དང་ན་�་ངོས་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་�་
�འི་�་ིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གི་ཚབ་ས་ར་ཇིབ་ནས་ིད་ོན་ི་མཚན་གནས་བཞེས་སོང་།
ད�ང་ལོ་གཞོན་པའི་ད�་འིད་དེ་ནི་རང་ལ་ལ་ི་�་དོན་ཕན་ན་པ་ཞིག་བ�བ་�་དང་། བས་བཅོལ་
བོད་མི་ཚང་མར་གང་ཕན་ཅི་ཕན་གནང་�འི་ཆོས་སེམས་བན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག། ར་ཇིབ་�ཾ��ི་མ�ན་
འིས་བདེ་པོ་དང་། �གས་གཤིས་འཇམ་པོ།སེམས་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་རེད། ངས་ཐོག་མར་ཁོང་
མཇལ་བ་དེ་ཡག་པོ་ན་ི་འ�ག། ༡༩༥༦ངོས་་གར་ལ་འོར་བས་ཁོང་རང་གི་ོ་བོ་པིཏ་ནེ་�ས་
དི�ིར་ཁོང་རང་གི་གཟིམ་ཁང་ལ་ཉིན་�ང་གསོལ་�གས་མ�ོན་འབོད་གནང་བ་དང་། ང་མེ་ཏོག་�ར་རར་
ན་�་བཅར་བས་�ར་ཞིག་གི་མཐའ་བོར་ལ་ས་གཉིས་ིས་ཤོག་ག་ཆེན་པོ་ཞིག་ར་ཏེ་གནམ་ལ་
འ�ར་མདའ་ནང་བཞིན་གཏོང་ཐབས་གནང་བར་ལམ་ོངས་�ང་མ་སོང་། ས་དེ་གཉིས་ར་ཇིབ་དང་་
མཆེད་གཞོན་པ་སན་ཇཡ་རེད། བས་དེར་ངས་ཁོང་གཉིས་�ར་ི་ནང་བཀག་པ་དང་དེ་ལ་ཁོང་གཉིས་
མཚར་ང་ཆེན་པོ་�ང་�ལ་ར་ཇིབ་ིས་ཉེ་ཆར་ངོས་རང་ལ་ག�ང་གི་འ�ག། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་མ་ོགས་
གོང་བོད་དོན་བ་ོར་བ་(བོད་དོན་འཐབ་ོད་པ་ཡིན་དགོས། �་ིག་པའི་མཆན་)ཆེ་ཤོས་ཤིག་ེ་ོ་བཟང་
བསམ་གཏན་་�་ཟིན་མ་སོང་། ཁོང་ད�ང་ལོ་་བ�་ང་བཞིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་�ས་ངོས་རང་ལ་ོ་
ང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་ན་ཡང་། དེ་ཙམ་ི་ཧ་ལས་མ་�ང་། ་ཞིབ་་ཚབ་དང་པོའི་ནང་ཕེབས་�ས་ཁོང་ལ་
དོ་ཕོག་ཆེན་པཽ་ཞིག་ཐོབ་པ་ཡིན་འ�ག། བོད་མི་མས་�ག་བལ་དང་མི་ིད་པ་མངོན་གསལ་ཆེ་ཐག་ཡོད་
བཞིན་པ་དེ་�ར་་མིས་དོ་ང་མ་ས་པ་དེ་ཁོང་གི་ོ་ལ་�་མ་�ད་པ་རེད། དེའི་གོང་ཁོང་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་
དང་། ང་བ་ིད་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཆ་ཚད་ཚང་བའི་བ�ག་གཏམ་ཞལ་ཤོབ་མཁས་པོ་ཡོད་ན་ཡང་།
ེས་�་ལ་ན་རིང་བར་སེམས་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འ�ག། ཁོང་�གས་སེམས་གཏིང་ནས་འ�གས་
པའི་ེན་ི་་�་ོགས་པ་རེད་ཅེས་ཧང་སོང་བཤད་པར་འ�ོ་གི་མ་རེད། ཁོང་དང་ང་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་
ཙམ་མིན་པར་བ�ན་མནར་རིང་དང་་�་ོགས་ཁར་ཁོང་དང་ན་�་མ་�ང་བར་རང་ལ་ོ་འོད་ཆེན་པོ་
�ང་། ང་དི�ི་འ�ོ་�ས་ཤིག་ལ་ཁོང་རང་ན་ཁང་གི་ད�་འ�ན་ཡིན་བས་དེའི་ལས་དོན་ི་ཆེད་�་ཕེབས་
བས་ང་ཞལ་འ�མས་�ང་། དེ་ནི་མཇལ་འ�མས་ཐ་མ་དེ་རེད། �་རམ་ས་ལར་འ�ལ་འཁོར་ནང་ཁོང་རང་
གི་མ་དང་མཉམ་�་མ་ཕེབས་པར་ག་ལས་ི་ཆེད་�་ཉིན་འཕར་མ་ཞིག་བ�གས་�་དང་། དེ་ེས་ང་དང་
མཉམ་�་�་རམ་ས་ལར་ིར་ལོག་གནང་�་ཡིན་ག�ངས་ང་། མེ་འཁོར་འབབ་�གས་ལ་འོར་པ་དང་



ཁོང་�གས་སེམས་འར་འ�ག། ག་ལས་ཚར་མེད་པར་བེན་ང་དང་མཉམ་�་ཕེབས་�འི་གོ་བས་ཡོད་
བཞིན་�་དིིར་མ་བ�གས་ཐབས་མེད་ཡིན་པར་ཐག་གཅོད་གནང་འ�ག། དེ་ནི་ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞེས་
ངས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་རང་རེད། ཁོང་གིས་རང་དོན་ཐོག་ོན་ལ་སེམས་འར་་བ་གནང་མི་ཡོང་།
ཉི་མ་གཅིག་གི་ེས་ལ་ེན་དམིགས་བསལ་མེད་པར་ཆམས་རིམ་བ�ན་པ་དང་། དེ་ོ་ཚད་ཆགས།མིས་
པ་འ�གས་ཏེ་བ�ན་ག་ག�མ་ི་ནང་་�་འཕོས་འ�ག།



.

དེང་སང་ོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ི་ོར་བསམ་ོ་གཏོང་བས་ཁོང་ཧ་ཅང་གི་�གས་ེམས་�ང་
ཡིན་པ་དེ་ལ་ང་ཧ་ལས་ི་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་�ག་རེས་བཞིན་བོད་མི་ཕལ་པ་�ས་ས་པ་དང་འ་བའི་�ས་
ཞབས་གནང་མ་གཏོགས་ངའི་�་�ན་ཡིན་པའི་མ་འར་་བ་ནས་ོན་གནང་གི་མ་རེད། ངོས་ོགས་
བོད་ཐོན་པ་དང་�ར་འོར་བའི་�ས་བས་རེ་རེར་བོད་མི་ིངས་དང་འ་བར་ལ་ོའི་འ�མ་�་ངོས་ལ་
འཚམས་འི་དང་དགའ་བ�་�་ཆེད་�ལ་བིགས་པའི་ཁོངས་ལ་ཕེབས་ི་ཡོད། ཁོང་ནི་དམན་ས་བང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་མ་ཚད་ིང་ེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ང་རེད། ་གར་་རི་ས་མངའ་ེའི་ནང་མ�་ནད་
གསོ་བཅོས་ིམ་ར་གཅིག་ཡོད་པའི་ོར་ངོས་ནས་ཁོང་ལ་བཤད་པ་དེ་ན་ི་འ�ག། གཞན་ི་�ག་
བལ་སེལ་ཐབས་ལ་ག་འ་ཞིག་་དགོས་ི་ཡོད་�ང་ཁོང་གིས་ང་དང་འ་བར་དེ་�ར་ིང་ནས་སེམས་
འར་གནང་བ་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་ཁོང་ལ་བས་བཅོལ་བོད་མིའི་ི་�གས་ིས་མ�་བཅོས་
ིམ་ར་དེར་རོགས་རམ་ེད་�བ་ཐབས་ོར་ངོས་བསམ་ཞིབ་ེད་ི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་ཀར་ཁོང་གིས་
མིག་�་འདོན་བཞིན་ངས་རང་ངོས་ནས་ཕན་ཐབས་གང་�བ་་�ར་ཨང་གསར་ཡོད་ག�ངས་�ང་།
༡༩༧༩དང་༡༩༨༡ ༡༩༨༤བཅས་སོ་སོའི་ནང་ངོས་ཨ་མེ་རི་ར་་བོར་ེད་�ས་ཨ་རི་བ་ཕོ་མོ་མང་པོས་
བོད་ལ་ཕན་པའི་རོགས་རམ་�་འདོད་ཡོད་ཅེས་བོད་�ང་། དེ་ནས་�ང་བའི་འས་�ར་༡༩༨༥༧ནང་ཨ་
རིའི་�ོས་�གས་ི་ི་མ�ས་ད�་བ�་གོ་གཅིག་གིས་་ནག་ལ་ཡོངས་མི་དམངས་འ�ས་མིའི་�གས་
ཆེན་ི་ག�་འ�ན་ལེ་�ན་ནེན་ལ་ག་ིས་གནང་བའི་ནང་་ནག་དང་ངའི་་ཚབ་ི་བར་ཐད་ཀའི་བཀའ་
མོལ་གནང་�འི་ཐོག་བ་ོར་ཡོད་�ལ་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་དང་།�་ལའི་་མ་དང་ཁོང་གི་ལ་མིའི་རེ་
དོན་�་མཚན་ན་པ་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་་དོན་གང་ཡོད་�བ་ཐབས་ག་བཞེས་གནང་དགོས་ཞེས་ག་
ིས་ནང་�ད་ལ་གནང་འ�ག། �ས་དེར་བོད་ལ་དངོས་�་ིད་དོན་ི་བ་ོར་དང་པོ་དེ་ཐོབ་པ་རེད། ང་
�འི་་དོན་ལ་ལ་འ�ས་ི་ངོ་བོ་ན་པའི་ཐོག་ནས་མཐར་ངོས་ལེན་ཐོབ་པའི་འགོ་�གས་པ་དེ་ིང་ོབས་
ེད་པའི་གས་མཚན་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན། དེས་མ་ཚད་ལ་ཁབ་གཞན་པའི་ནང་མི་དམངས་�ས་
བོད་དོན་ལ་ཉམས་ང་ཆེ་�་བཏང་ཡོད་པ་འདི་ནི་མངོན་གས་འཕར་མ་དེ་རེད། ༡༩༨༧འགོ་ོང་ལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་ལ་ཨ་རིའི་ལ་ཡོངས་�ོས་�གས་ཁོངས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ན་�གས་ིས་གཏམ་བཤད་
ེད་པར་ཡོང་དགོས་མ�ོན་འབོད་གནང་བར་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་�ས་པ་ཡིན། ལོ་དེའི་ོན་ཁར་དེ་གར་
བོད་�འི་�ས་ཆ་གཏན་ཁེལ་ས། བར་བས་དེར་ངའི་ི་ལ་ི་�ོགས་པོ་མང་པོའི་བཀའ་ོབ་ནང་།
འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ན་�གས་ལ་གཏམ་བཤད་�་�འི་གོ་བས་དེ་ད་དེ་བོད་དོན་ལ་ཕན་པའི་དམིགས་
ལ་ངེས་བན་ཁ་ཤས་ན་�གས་དེར་ན་ོན་�་དགོས། དེ་ལ་འཛམ་ིང་གང་སར་ཡོད་པའི་ང་བདེན་



པ་བ་ོར་གནང་མཁན་�ས་བསམ་ོགས་གཅིག་ར་གནང་�བ་པ་ཡོང་ངེས་ག�ངས་བ་དེ་བབ་་
ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་དེ་ཕན་ལོ་ཤས་ི་རིང་ངའི་ོ་ལ་འཁོར་བའི་བསམ་�ལ་དེ་�་ོགས་བོམས་
ེད་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། ང་ཨ་མེ་རི་ར་མ་ཐོན་གོང་ཙམ་ལ་ཨ་རིའི་�ོས་�གས་ིས་བོད་ི་ནང་འ�ོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བི་མེད་ས་ཡོད་པའི་ན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་པར་བན་འ�ེམས་ེལ་གནང་ེ། དེའི་ནང་
༡༩༨༥ལ་་ནག་མི་དམངས་འ�ས་�གས་ག�་འ�ན་ལི་�ན་ནེན་ལ་�ལ་བའི་ཡི་གེ་དེ་བི་མེད་བཏང་
འ�ག། ་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་ནས་�་ལའི་་མའི་རེ་དོན་�་མཚན་ན་པ་དང་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་དེ་�འི་ོར་བསམ་ཞིབ་ས་ཡོད་པའི་མངོན་གས་གང་ཡང་མི་འ�ག་ཅེས་བཀོད་གནང་འ�ག། ཨ་
རིར་འོར་ེས་༡༩༨༧་༩�ས་༢༡ཉིན་ཨ་རིའི་ཀཻ་ལི་ཊོལ་ཧིལ་ལ་ངས་བོད་དོན་ོར་ཞི་བའི་�ོས་འཆར་
དོན་ཚན་་ན་ོན་�ས་པ་གཤམ་གསལ།

༡ བོད་ས་ཡོངས་ོགས་ཞི་བའི་བི་གནས་ཤིག་�་བ�ར་�།

༢ ་མི་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་�་གནས་ོ་ེད་པའི་་ནག་གི་ིད་�ས་དེས་ེན་པས་བོད་མིའི་ངོ་བོ་་བག་
�་འ�ོ་�འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་�།

༣ བོད་མི་དམངས་ི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། དམངས་ག�འི་རང་དབང་མས་ལ་བི་བར་
དགོས་�།

༤ བོད་ི་རང་བཞིན་འ�ང་ཁམས་ི་ཁོར་ག་བཟང་པོའི་གནས་ངས་སོར་�ད་ཐབས་དང་། �ང་ོབ་་
དགོས་པའི་ཐོག་བོད་ནང་�་་ནག་གི་ལ་ན་མ�ན་ཆ་བཟོ་བན་ེད་པ་དང་། ལ་ན་ི་ིགས་རོ་
མས་�ང་གསོག་ེད་འཆར་བཅས་མཚམས་འཇོག་དགོས་�།

༥ བོད་ི་མ་འོངས་པའི་གནས་བབས་དང་། བོད་དང་་ནག་བར་ི་འེལ་བའི་ོར་ག་བསམ་མ་དག་
གི་ོ་ནས་�ོས་མོལ་འགོ་འ�གས་དགོས་�། བསམ་འཆར་དེ་�་ན་�ང་ཙམ་རིང་ན་ོན་�ས་ེས་
གསན་མཁན་�ར་ི་བ་ཡོད་ན་ག�ངས་དགོས་�་�ས་་མི་འ་པོ་ཁ་ཤས་མཐོང་པ་དང་། ེད་རང་�་་
མི་ཡིན་པས་ིས་པས་ཁོང་�ས་ོ་དོགས་ི་མ་པ་�ང་ཟད་བཅས་ཡིན་ཟེར།ང་�་་ནག་གསར་བའི་གསར་
འར་ལས་ཁང་གི་ལས་ེད་པ་ཡིན་ཟེར་�ང་། དེ་ནས་བང་ངོས་ི་ལ་གང་སར་གཏམ་བོད་ེད་
བས་པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་ལན་ེལ་མཁན་གཏོང་གི་ཡོད་པར་དོ་ང་�ང་། ཡང་ཡང་་རིགས་ཕོ་མོ་དེ་
�ས་དགའ་མདོག་ཁ་པོ་ས་ན་ཡང་། བས་རེ་དེ་ཙམ་མི་དགའ་བ་དང་། མི་འཐད་པའི་གས་དང་།
གནོངས་འོད་ི་མ་འར་བན་ི་འ�ག། ཞི་བའི་�ོས་འཆེ་དོན་ཚན་འི་ོར་ངོས་ནས་གསལ་ེད་ི་
ཡིན། དེའི་ནང་དོན་ཚན་དང་པོ།བོད་ཤར་ོགས་ཆོལ་ཁ་ཁམས་དང་། ཨ་མདོ་ཐེ་བའི་ས་ོན་ཡོངས་ོགས་



་གར་ད་�་(ཨཧིམ་�་)ཞེས་འབོད་པའི་ཞི་བདེ་དང་། འ�་བ་ངས་པའི་བི་གནས་ཤིག་�་བ�ར་
དགོས་�། དེ་འའི་ཞི་བདེའི་བི་གནས་ཤིག་བཟོ་ཐབས་ེད་�་ནང་པ་སངས་ས་པའི་ཞི་བདེའི་ལ་ཁབ་
ི་�ན་ོལ་ལོ་�ས་དང་མ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ིང་ཆེན་འདིའི་ོབས་ཆེན་ལ་ཁབ་ཁག་གི་
ད�ས་�་བར་གནས་ལ་ཁབ་ཅིག་�་གནས་ཐབས་་�་དང་། གོང་གསལ་འཆར་དོན་འདི་ནི་བལ་ལ་
ལ་ཁབ་ང་ཞི་བདེའི་བི་གནས་ཤིག་�་བ�ར་ཐབས་དང་། �ོས་འཆར་དེ་ལ་་ནག་ག�ང་ནས་ཡོངས་
�གས་�་བ་ོར་ས་ཡོད་པའི་དོན་གནད་དང་མ�ན་ཞིང་། བལ་ལ་ིས་དགོས་འ�ན་བཏོན་པའི་ཞི་
བདེའི་བི་གནས་དེའི་ཁོངས་བོད་དང་ཉེ་འཁོར་ས་ལ་ཁག་�ད་�བ་པ་�ང་ན་�ས་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་ཡོང་�།
འདིའི་འོག་ལ་བོད་ཞི་བདེའི་བི་གནས་ཤིག་�་བ�ར་�འི་་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་བཀོད་ཡོད།

༠ བོད་ས་ཡོངས་ོགས་ལ་དམག་ད�ང་བཞག་�་མེད་པ་་�།

༠ བོད་ས་ཡོངས་ོགས་ལ་ལ་ན་མ�ན་ཆ་བཟོ་བ་དང་། �ད་་ེད་པ།ེབ་གསོག་ེད་པ།གཞན་གཏོར་
བཤིག་མ�ན་ཆ་ཚང་མར་བཀོག་ོམ་་�།

༠ བོད་ི་ས་ང་དེ་འཛམ་གི་ིང་གི་རང་�ང་�མ་་ཆེ་ཤོས་དང་། ཡང་ན་ོག་ཆགས་གནས་ལ་ལ་
བ�ར་�། གཅན་གཟན་རི་གས་དང་། ཤིང་་ཚང་མར་བདག་གཅེས་ི་ིམས་དམ་པོ་བཟོ་�།རང་�ང་ས་
གཏེར་ི་ོག་འདོན་ེད་ངས་ལ་དམ་བགས་ཆེན་པོ་དང་། ིམས་ོལ་�ས་ན་བཟོ་�། དེ་ལ་བེན་
ནས་འེལ་ོས་ཁོར་ག་ཚང་མར་གནོད་ོན་གཏོང་མི་�བ་པ་ཡོང་�། ལ་མི་གནས་ལ་ཁག་ལ་�ན་
བིང་བེད་ེལ་�བ་པའི་འ�གས་བན་ི་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་་�།

༠ གནོད་ོན་ཆེ་བའི་ས་ངན་ིགས་རོ་ཁག་གི་འ�ང་ངས་ལ་�གས་ོག་ཁང་དང་། གཞན་འ�ལ་
བཟོ་ཁང་སོགས་ག་�ར་བཀག་ོམ་་�།

༠ ལ་ཡོངས་ི་ད�ལ་དངོས་དང་ལས་ོགས་ཚང་མ་ཞི་བདེ་ེལ་ཐབས་དང་ཁོར་ག་གཅེས་ོང་གི་
ཐོག་ལ་གཏོང་�། དེ་ལ་བེན་ནས་ཞི་བདེ་གོང་འཕེལ་དང་། སེམས་ཅན་ཚང་མར་�ང་ོབ་ཆེད་འར་
བོན་ེད་མཁན་ི་�གས་པ་ཚང་མས་དེ་འའི་བོད་དེ་དགའ་ིད་ན་པའི་ིམ་ཚང་ཞིག་ལ་ངོས་འ�ན་
�བ་�།

༠ བོད་ནང་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་ས་ཡོང་བར་མགོན་བས་ེད་མཁན་ལ་མང་མཉམ་འ�ས་དང་།
མངའ་ལ་ི་ན་�གས་འ�གས་ཆེད་ོ་�ས་བེད་ཐབས་་�། བས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།པེ་ཅིང་
ག�ང་གིས་ངའི་བསམ་འཆར་དེ་་ལ་ནས་བོད་ཁ་ལ་གཏོང་བའི་ལས་ཐབས་ཤིག་ཡིན་�ལ་བཤད་
འ�ག །དེ་འ་ངའི་སེམས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་རིགས་གཉིས་ི་བར་མ�ན་འེལ་གཙང་མ་ཞིག་དགོས་



ི་ཡོད་ན་ོགས་གཉིས་ནས་གཅིག་གིས་ོང་�ན་འེར་དགོས་པ་དང་། མ་མཐར་འ�ིག་ཐབས་ི་གས་
ཙམ་ོན་དགོས་པ་དེ་ངའི་�་མཚན་ན་པའི་མཐའ་ོམ་ཡིན། བོད་ནི་�ག་�་ོང་མཁན་དེ་ཡིན་པ་དང་།
ང་�་བོད་པར་གང་ཡོད་ཚང་མ་(བཅོམ་འེར་)་མེད་བཟོས་ཚར་བར་བེན་་རིགས་ལ་ོད་�་གང་ང་
�ར་མེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ནས་མི་རིགས་ཁག་གཉིས་ི་བར་ཕན་�ན་ཡིད་ཆེས་ཡོང་བའི་གཞིན་ེན་
གསར་བཟོའི་ཆེད་�་ས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ོས་པར་མེ་མདའ་ེ་རིང་འེར་མཁན་ཚང་མ་ིར་འཐེན་ེད་
འ�ག་དགོས་�ལ་བཤད་པ་དེ་བསམ་ཤེས་ཡག་པོ་ས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ངས་ཞི་བའི་བི་གནས་ཟེར་བ་
ར་�ས་ང་མ�ན་ཆ་མ་འེར་བའི་དོན་དེ་རེད། ་ཐབས་དེ་ནས་་རིགས་ལ་དཔལ་འོར་ི་�ས་པ་
གནད་ཆེ་ཞིག་ཐོབ་�་ཡོང་བ་འ�ག། བོད་ལ་གཏན་འཇགས་དམག་ད�ང་ཧ་ཅང་འབོར་ཆེན་བཞག་པར་
བེན་ཡར་ས་གཏོང་བཞིན་པའི་�ང་པ་གཅིག་ལ་འ�ོ་སོང་གི་ོང་�ན་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས་རེད། ངའི་ཞི་དོན་
ཚན་འི་གཉིས་པ་དེ་པེ་ཅིང་ག�ང་ནས་བོད་ི་དཀའ་ོགས་སེལ་བའི་མཐའ་མའི་ཐབས་ལམ་་�ར་་མི་
ཕོན་ཆེན་བོད་�་བཏང་ེ་ལ་ི་བདག་པོ་བོད་མི་མས་ཐོབ་ཐང་ལ་བའི་མངོན་མེད་�ངས་མི་རིགས་
ཤིག་�་�ར་ཐབས་ེད་བཞིན་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ེད་དགོས།༡༩༨༠དིལ་ནས་པེ་ཅིང་ིད་ག�ང་
གིས་བོད་ལ་་ལ་ལ་བ�ར་�འི་ིད་�ས་དེ་ཆེད་མངགས་ཞེ་འདོད་ངན་པའི་ོ་ནས་ལག་ལེན་ེད་
འགོ་བ�གས་པ་དང་། ི་མི་ཁ་ཤས་ི་དེ་ནི་ས་བང་གི་ངང་ནས་མཐའ་མའི་་གཏོར་གཏོང་ཐབས་རང་
རེད་ཅེས་ག�ང་གི་འ�ག། བོད་�་་མ�འི་མི་སེར་འབོར་ཆེན་གནས་ོ་ེད་�ས་འདི་བཞིན་ཇི་ནེ་ཝའི་�ོས་
མ�ན་ཐེངས་བཞི་བའི་འ�་དོན་དང་ཡོངས་�་་འགལ་�་ར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་མི་མས་�ན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་ད་ཆོས་ན་པའི་མི་རིགས་ཐ་དད་�་གནས་པ་འདི་་བག་�་འ�ོ་ཉེན་ཡོད། ང་�འི་
ལ་ཁབ་ི་ཤར་ོགས་ས་ལ་བོད་མི་ལས་་མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ཡོད་ཅིང་། དཔེར་ན། ངོས་ེས་ལ་ཨ་
མདོར་ཆ་མ�ན་ན།་ནག་རང་ཉིད་ནས་བཏོན་པའི་མི་འབོར་བོམས་ཐོའི་ནང་�་་མི་ས་ཡ་གཉིས་དང་ེད་
ཀ་དང་། བོད་མི་༧༥༠༠༠༠ཙམ་ལས་མེད་�གས་བཤད་ཡོད། ་ནག་ག�ང་གིས་ེལ་བའི་གནས་�ལ་
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མི་འབོར་མང་བ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ས་ཡོད། ་མི་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་�་གནས་ོ་ེད་པ་འདི་་ནག་གི་
ིད་�ས་གསར་པ་གང་ཡང་མིན། ིད་�ས་འདི་བཞིན་དེ་་ས་གནས་གཞན་དག་�་གོ་རིམ་ན་པའི་
འཆར་གཞིའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་བར་ཡོད། �ས་རབས་འདིའི་འགོ་ོད་�་མན་�་བ་མས་ལ་རང་གི་རིག་
ག�ང་ཡོད་པ་དང་། གོམས་གཤིས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཁེ་གཙང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དེང་བས་
མན་�་རི་ཡའི་ནང་�་མན་�་མི་རིགས་ཡིན་པ་ས་ཡ་གཉིས་ག�མ་ཞིག་མ་གཏོགས་ག་མེད་ཁར། ལ་
དེར་་མི་ས་ཡ་༧༥ལས་བལ་བ་གཞིས་ཆགས་ས་ཟིན་ཡོད། དེང་བས་་མིས་ཤིང་ཅང་�་འབོད་པའི་
ཤར་�ར་ཀི�ན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ༡༩༤༩ལོར་་མིའི་མི་འབོར་འ�མ་གཉིས་ལས་མེད་ང་། ད་ཆ་ས་ཡ་



བ�ན་འཕར་ཏེ། ོན་བོམས་མི་འབོར་ེད་ཀ་ག་ཙམ་་མི་ཡིན། དེ་བཞིན་་ནག་གིས་ནང་སོག་ལ་
དབང་�ར་ིས་མི་སེར་ེལ་ལ་�་བ�ར་པར་བེན། ནང་སོག་ནང་�་་མི་ས་ཡ་བད་དང་ེད་ཀ་དང་།
སོག་པོ་ས་ཡ་གཉིས་དང་ེད་ཀ་ལས་མེད། དེང་བས་བོད་ལ་ོན་ཡོངས་ལ་་མི་གཞིས་ཆགས་པ་ས་
ཡ་བ�ན་དང་ེད་ཀ་ཙམ་ཟིན་ཏེ། བོད་ི་མི་འབོར་ས་ཡ་��་ལས་་མི་མང་པ་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་མས་
མི་ེའི་ི་�གས་ཤིག་�་འ�་གནས་�བ་ཐབས་�་་མི་འབོར་ཆེན་གནས་ོ་ེད་པའི་ལས་འ�ལ་དེ་
མཚམས་འཇོག་ེད་དགོས། ད་ཡོད་བོད་ནང་�་འོར་ཟིན་པའི་་མི་གཞིས་ཆགས་པ་མས་་ནག་�་ིར་
ལོག་་དགོས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་ཤིག་ཡིན། དེ་མིན་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བོད་མི་མས་ི་ལ་་
བོར་བའི་ད་མོ་་ལ་ཙམ་དང་། ་རབས་བཟང་པོའི་ེས་�ལ་ཙམ་�་འར་�ར་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན།
ད་འི་བས་འདིར་དཔལ་འོར་ཁེ་ཕན་ལ་བེན་ནས་་རིགས་དེ་�་བོད་ལ་ོད་བཞིན་པ་རེད། ཁོང་�ས་
བོད་ལ་ི་གནས་�ལ་ཁག་པོ་ཡོང་བཞིན་པ་ངེས་བན་ཤེས་ི་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། ས་མཐོའི་ན་ཚ་དེ་
ཁོང་�ར་�ན་�་ཡོད་པ་རེད། ང་�ོས་འཆར་ག�མ་པའི་ནང་བོད་ནང་�་འ�ོ་མའི་གཞི་འི་ཐོབ་ཐང་དང་།
དམངས་ག�འི་རང་དབང་ལ་བི་བར་ངེས་པར་་དགོས་པ་ཡིན། བོད་མི་དམངས་མས་ར་ཡང་ཆོས་
དང་། རིག་ག�ང་། བསམ་ོ། ཤེས་ཡོན། དཔལ་འོར་དང་བཅས་པ་རང་དབང་གི་ོ་ནས་ཡར་ས་གོ་
མཐོར་གཏོང་པ་དང་གཞི་འི་དམངས་ག�འི་རང་དབང་ལ་ལོངས་�་ོད་ཆོག་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། བོད་
ནང་�་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བི་མེད་ོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་འདི་དེང་བས་འཛམ་ིང་ཡོངས་�་
འགལ་འ�ལ་ཆེ་ཤོས་ི་�ས་�་བི་གི་ཡོད་པ་དང་། མི་རིགས་དེ་འེད་ི་ིད་�ས་འོག་�་་མིས་ཐ་
དད་ཡིན་ལ་གཅིག་ར་ཡང་ཡིན་ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་ས་ཏེ་མི་རིགས་བར་ལ་ཁེ་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་
དེ་མཚམས་ི་ད་པར་བཟོ་བཞིན་�་ཡོད་ཅིང་། མདོར་ན་ལ་ི་བདག་པོ་བོད་མི་མས་བོད་ནང་�་ལ་
མི་རིམ་པ་གཉིས་པ་་�ར་ར་ཡོད། བོད་ནང་�་གཞི་འི་དམངས་ག�འི་ཐོབ་ཐང་གི་རང་དབང་ཡོངས་�་
འོག་ེ། བོད་མི་མས་མི་སེར་ེལ་ལ་རིང་�གས་ི་ངས་འ�ན་འོག་གནས་ཤིང་། དོན་དམ་ི་
དབང་ཆ་ཡོངས་ོགས་�ང་ན་ཏང་གི་�གས་པ་དང་། བཅིངས་འ�ོལ་དམག་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་གིས་
འ�ན་བཞིན་པ་ཡིན།་ནག་ག�ང་ནས་བོད་ནང་�་དགོན་ེ་ང་ཉམས་གསོ་དང་། ཆོས་ེད་ི་རང་དབང་
ན་�་ད་ཡོད་ང་། ད་�ང་དོན་དམ་ཆོས་ི་ོབ་གཉེར་དང་འཆད་ཉན་་�ར་བཀག་འགོག་ེད་བཞིན་
ཡོད། �ང་ང་ཏང་གིས་ཆོག་མཆན་ད་པའི་མི་�ང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཆོས་�གས་
ེད་�་འ�ག་གི་མེད། ངོས་ནས་༡༩༦༣ལོར་ངོ་ོད་བ་བགས་ས་པའི་དམངས་ག�འི་་ིམས་ི་
ཐོབ་ཐང་འོག་�་བོད་མི་བཙན་ོལ་བ་མས་དམངས་ག�འི་ཁེ་དབང་ལ་ལོངས་�་ོད་བཞིན་�་ཡོད་ང་།
བོད་ནང་�་ང་�འི་ཆབ་འབངས་ོང་ག་མང་པོར་ཆོས་�གས་དང་། ཆབ་ིད་ི་ཉེས་མིང་་�གས་
བཀལ་ནས་ངལ་ོལ་ི་བ�ན་་ཁག་གི་ནང་�་�ག་བལ་མནར་གཅོད་ོང་བཞིན་�་ཡོད། ངའི་�ོས་



འཆར་བཞི་པའི་ནང་བོད་ི་རང་�ང་ཁོར་ག་གི་གནས་ངས་ར་སོར་�ད་ཐབས་�་དོན་དམ་ི་འབད་
ོལ་་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་�་ལ་ན་མ�ན་ཆ་ཐོན་ེད་བཟོ་ན་་ལ་མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་།
ལ་ན་མ�ན་ཆའི་ིགས་རོ་�ག་གསོག་ེད་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། བོད་མི་
�ས་ོག་ཆགས་སེམས་ཅན་ན་ལ་བི་མཐོང་ེད་པ་དང་། མིའམ།�ད་འ�ོར་དེ་བ་མེད་པར་འ�ོ་བ་
སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་གནོད་ཅིང་འ�་བ་ོང་བའི་མ་བཅོས་རང་གཤིས་�་ཡོད་པའི་བག་ཆགས་དེ་ནི་
ནང་པ་སངས་ས་པའི་ཆོས་ི་་�བ་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། ་མིས་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་མ་ས་གོང་�། བོད་
འདི་ད་ཆོས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ན་པའི་རང་བཞིན་མ�ས་ཆོས་ིས་ཁོར་ཡག་གི་བོར་ཞིང་། ཉེས་ོན་
ལ་བའི་དབེན་པའི་བི་གནས་ཤིག་ཡིན། ཧ་ཅང་ོ་ཕམ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ་མིས་འདས་པའི་ལོ་བ�་ག་
ཁ་ཤས་ི་རིང་ལ་བོད་ི་རི་ོད་ནགས་ཚལ་དང་ཁག་དང་། གནས་ཤིང་�་བའི་རི་གས་གཅན་གཟན་
མས་་མེད་བཟོས་ཡོད། དེར་བེན་ཧ་ཅང་�ར་ེན་�ར་བའི་བོད་ི་ཁོར་ག་ལ་ཚབས་ཆེའི་གནོད་ོན་
�ང་ཡོད་ཅིང་། ད་ཆ་ཁོར་ག་གི་�ལ་ག་�ང་ཟད་�ས་པ་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་�་�ང་ོབ་དང་། རང་�ང་
ཁམས་ི་ཁོར་ག་གནས་ངས་སོ་སོར་ཆ་ོམས་འ�ང་ཐབས་�་དོན་དམ་ི་འབད་ོལ་ོད་མེད་་
དགོས་པ་ཡིན། དེ་འ་ེད་བས་ལས་རིམ་དང་པོའི་ནང་་མིས་བོད་ནང་�་ལ་ན་མ�ན་ཆ་ཐོན་ེད་
བཟོ་ན་་ལ་ེད་པ་དང་། ་མི་རང་ཉིད་ི་ལ་ན་མ�ན་ཆའི་ིགས་རོའང་་ད�ལ་ོད་ལེན་ི་
ཐོག་ནས་བོད་ནང་�་�ང་གསོག་་�ར་་ནག་ག�ང་ནས་ཁས་ལེན་ས་འ�ག། འདི་་�འི་ཚབས་ཉེས་
ཆེ་བའི་གནས་ངས་ི་ཆ་ནས། ད་་འ�་བཞིན་པའི་མི་རབས་འདི་ཉིད་་ཅི་ོས། བོད་ི་�ར་ེན་�ར་
བའི་ཁོར་ག་གི་ཐད་ལ་སེམས་འར་མེད་པའི་་མིའི་་ོད་འདི་དག་འ�ར་འར་ི་མི་རབས་མས་
ལ་ཡང་འཇིག་ཉེན་ཤིན་�་ཆེན་པོར་ར་ཡོད། དེས་མ་ཚད་གནས་ངས་དེ་ལ་བེན་ནས་ས་གནས་འགའ་
ཤས་ལ་ོག་ཐབས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་�་འཛམ་ིང་ཡོངས་ལ་བ་པའི་གཏོར་ོན་ཚད་མེད་
ལས་་པོར་ཡོང་གི་རེད།ག་འོས་ིགས་རོ་་ནག་ལ་གཏོང་�ས་དེ་�་ས་ས་མི་མང་པོ་མེད་པ་་ོན་
ཆེ་བ་(བོད་ནང་བཞིན)ཡོད་ན་ཡང་། དེ་�ར་་ོགས་�བ་པའི་འ�ལ་ཆས་ཐ་ཞན་(ོས་བཀལ་མི་�བ་
པ་)ཙམ་ལས་མེད་པར་བེན་ེད་ངས་དེ་ནི་འལ་སེལ་ི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤིག་རེད། བོད་ི་
འ�ང་འར་གནས་ངས་ོར་འ�ིག་འཇགས་ཡོང་དགོས་པའི་�ོལ་མོལ་ཁག་ེད་�ས་ངས་ཁ་བསངས་
པོ་དང་། མོས་མ�ན་ཡོང་འདོད་ེད་བཞིན་པ་དང་། ་བོད་མི་རིགས་དང་མཐའ་ན་ས་ེང་མི་ཚང་མའི་ན་
རིང་གི་བདེ་དོན་ིང་བཅིང་ེད་ི་ཡོད་�ལ་གསལ་པོ་བཤད་ཡོད། དེ་བས་ངའི་ན་ོང་ནི་ས་ལ་ཁག་
གི་བར་འ�ིག་འཇགས་ས་པར་བེན་འཛམ་ིང་ཞི་བདེར་ཕན་བའི་ི་�་བ�བ་�་དེ་ཡིན། ངས་་དམར་
ལ་རང་དགར་ོན་བོད་ཤ་ག་ས་མེད། ེད་ངས་དེ་འ་མིན་པར་་དམར་�ར་ངས་གང་�བ་�བ་ི་
རོགས་པ་ེད་འདོད་ཡོད། ངའི་བསམ་འཆར་དེ་�་ཁོང་�ར་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོང་�འི་རེ་བ་ས་པ་ཡིན།



བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། བོད་ི་མ་འོངས་བའི་ོར་ངོས་ནས་རང་བཙན་ི་ེང་ོང་ེད་ི་མེད་ན་ཡང་
་ནག་གི་འགོ་འིད་�ས་ངའི་བསམ་འཆར་དེ་བོད་་ལ་ནས་ཁ་ལ་གཏོང་ཐབས་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་
པས་མ་ཚད། པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་�ོས་འཆར་དེ་ལ་ོན་བོད་�གས་ཆེ་ས་འ�ག། དེ་ལ་ང་ཡ་མཚན་གང་
ཡང་མ་�ང་བས་མ་ཚད། བོད་མིས་ཡ་ལན་ད་པ་དེ་ལ་ཡང་ཡ་མཚན་མ་�ང་། འོན་ང་ཁོང་�ས་དེ་འ་
ས་ཡོང་བསམ་པའི་ིས་གཞི་མེད། ངོས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ལ་གཏམ་བཤད་ས་པའི་ཉིན་ཤས་ི་ེས་དེར་་
སར་བོད་མི་�ངས་འབོར་ཆེན་པོས་ངོ་ོལ་མ་ོན་ོམ་བོར་�གས་ཆེ་ས་པའི་གསར་འར་ཐོན་སོང་།



.

ལེ�་བཅོ་་པ། ན་ཕན་འགན་འར་དང་ིང་ེ།

ེས་ལ་ངས་ཤེས་པ་ར་ས་ན་༡༩༨༧༩དང་༡༠ནང་་སར་མང་�གས་ིས་མ་ོན་ོམ་བོར་ས་
པ་དེ་�་ངའི་ཞི་བའི་�ོས་འཆར་དོན་ཚན་་ལ་པེ་ཅིང་གིས་ོན་བོད་ས་ེས་གར་རང་�ང་འ�ག། ་སའི་
མི་མང་ོང་ག་མང་པོས་བོད་རང་དབང་བར་གསོའི་ཆེད་�་ད་འབོད་ས་ཡོད་པ་རེད། ོན་དཔག་�བ་
པ་ར་་མི་དབང་འ�ན་པ་�ས་དེ་ལ་ཡ་ལན་ོད་ངས་དེ་ག་གནོན་དང་ག�ག་�བ་�གས་ཆེ་དང་
བཅས་ས་འ�ག། མེ་མདའ་འེར་བའི་ཉེན་ོག་ད�ག་དམག་གིས་བོད་མིའི་མ་ོན་དེ་་གཏོར་བཏང་།
དེད་འེད་མེད་པར་མེ་མདའ་བབ་ེན་མ་མཐར་མི་བ�་ད�་བསད་པ་དང་མང་པོར་ས་ོན་བཏང་
འ�ག། ཐོག་མར་་མིས་མེ་མདའ་བབ་མེད་ཅེས་ལབ་པ་དང་། ་བ་��་གི་ེས་ལ་ཁོང་�ས་མི་མང་
མ་ོན་པར་ཉེན་ོག་དམག་མིས་ཉེན་བ་གཏོང་ཆེད་མི་མང་གི་མགོའི་ཐོག་ི་བར་ང་ལ་མེ་མདའ་
བབ་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པའི་ཐོག་མདེ�་ཁ་ཤས་མིའི་མགོ་ལ་ཐེབས་པ་ཡིན་�ལ་བསམ་�ད་ས་པ་རེད།
དེ་གོ་�ས་ངའི་སེམས་ལ་བོད་མིའི་ག་འ�ལ་མཁན་ི་མདེ�་གསང་བའི་མ�ན་ཆ་གསར་པ་ཞིག་གི་ོར་
བཤད་ི་ཡོད་པ་་ཡིན་བསམས་�ང་། བོད་མིའི་མ་ོན་ོམ་བོར་དང་། ཡ་ང་ིང་ེ་མེད་པའི་མི་
བསད་ག་ོར་ིས་ག་གནོན་ས་པའི་གསར་འར་དེ་འཛམ་ིང་ཡོངས་ལ་བ་གཏོང་ས་ཡོད་པར་
མ་ཟད། ༡༩༥༩ེས་ལ་བོད་ི་ོར་གསར་ཤོག་ཁག་གི་འགོ་བོད་�་ཐོག་མར་ཐོན་པ་རེད། དེ་ནས་�ས་
ན་གང་འཚམས་སོང་ེས་དངོས་གནས་ག་རེ་�ང་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ཞིབ་་ངས་གོ་ཐོས་�ང་། བས་
དེར་་སར་་བོར་གནང་མཁན་�བ་ིང་མི་རིགས་�ང་ཤས་ིས་དངོས་གནས་གང་གཟིགས་ི་གནས་
�ལ་ག�ངས་པ་དེ་ལ་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་གི་ཡོད། ེས་ལ་ཁོང་�་མི་�ངས་བཞི་བ�་ཐམ་པས་�གས་
�ང་ཞིག་བ�གས་ཏེ་གཏོར་གསོད་གཏོང་ངས་གང་གཟིགས་པའི་ོར་དངོས་མཐོང་�ག་ཐོ་ཞིག་འ�ེམས་
ེལ་གནང་འ�ག། ེས་�་ཤེས་ོགས་�ང་བར་མ་ོན་་ེས་གཉིས་ཀ་ཡོང་ངས་གཅིག་པ་�ང་
འ�ག། འགོ་ོད་དེར་་པ་ཁ་ཤས་ིས་ཇོ་ཁང་གི་མ�ན་ལ་འ�མས་ཏེ་བོད་རང་བཙན་ཞེས་ད་འབོད་ས་
པ་དང་། དེ་འལ་བོད་མི་བ་ག་ོང་ག་མང་པོས་མཉམ་འ�མས་ས་ཏེ་ཚང་མས་བོད་རང་བཙན་ཟེར་
བའི་ད་འབོད་�གས་ཆེན་པོ་ས་�ས་ོ་�ར་བདེ་འཇགས་ད�ང་དམག་�་ཁག་གཅིག་འོར་འལ་ཉེན་
བ་གང་ཡང་མ་བཏང་བར་སེར་་མི་�ངས་��་�་ཐམ་པ་འ�ན་བང་ས་ཏེ་ཉེན་ོག་ལས་ངས་ལ་
འིད་འ�ག། དེང་སང་ལས་ངས་དེ་ཇོ་ཁང་གི་ཁ་ོད་�་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ་མ་འིད་གོང་བོད་མི་དེ་�ར་
བཙན་�གས་ཆེན་པོའི་ཉེས་བང་བཏང་�ས་བོད་པ་�ས་བདེ་འཇགས་འགོ་འིད་�ར་འ�ན་བང་ས་པ་
སམ་ོད་བོལ་ཡོང་བའི་�་ལ་ས་འ�ག་ང་། ོ་�ར་�་བན་པར་ཡོ་ཆས་འེར་མཁན་བདེ་



འཇགས་དམག་མི་དེ་�་འོར་ཏེ་བོད་མི་�ར་པར་བབ་བས་ེས་ལ་ངོ་འོད་ཡོང་�འི་ཞེད་ང་�ང་ེན་
མི་མང་པོས་པར་བབ་མཁན་�ར་ོ་�བ་བབ་པ་དང་། བོད་མི་ཁ་ཤས་ལ་དངངས་ག་ལངས་ཏེ་ཉེན་
ོག་པའི་ངས་འཁོར་མོག་ིང་ོག། མེ་བབ་�ས་མེ་མདའ་འེར་བའི་བདེ་འཇགས་དམག་མི་དེ་�ས་
མེ་མདའ་བ་འགོ་བ�གས་འ�ག་ང་། བོད་མི་མང་ཆེ་བས་རང་�ད་བང་ེ་བད་པ་རེད། བདེ་འཇགས་
དམག་གི་ཁ་ཤས་ིས་མེ་མདའ་གག་ེ་ོས་ིན་པ་དང་བོད་མིས་དེ་�ར་བ�གས་ཏེ་ས་ལ་བབ་ེ་
བཅག་ཡོད་འ�ག། ༡༩༨༧་༡༠ཉིན་་སའི་ཟིང་འ�གས་བས་ོ་འོད་འོས་པ་ཞིག་ལ་ཉེན་ོག་ལས་
ངས་དེ་མེ་བབ་པ་རེད། �་�ག་ཐབས་ཟད་ཆགས་ེན་ཁོང་�ས་སོ་སོའི་གཉེན་�ོགས་དེ་�་བ�ན་ཁང་
ནས་ིར་འདོན་ེད་ཆེད་ི་ོར་མེ་བབ་འ�ག། དེའི་གོང་ཙམ་ི་བར་བདེ་འཇགས་དམག་མི་མང་པོས་
ཡང་ཡང་ི་ལ་�གས་ིན་ཏེ་བོད་མི་འ�ན་བང་ས། ནང་ལ་འིད། ཉེས་བང་�གས་ཆེ་བཏང་བ་བཅས་
ས་ཡོད་འ�ག། མཐའ་མ་བོད་མི་ཚང་མ་ལོག་འ�ོ་པའི་བས་ལ་མ་མཐར་�་�་ཁ་ཤས་ཐེ་བའི་མི་བ�་
གཉིས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དགོང་མོ་དང་ེས་མའི་དགོང་མོ་ཁ་ཤས་ི་རིང་བོད་མི་བ་ག་མང་པོ་སོ་
སོའི་ཁང་པ་ནས་འ�ན་བང་ས་པ་དང་། མཐའ་མ་དེར་མི་ོང་ག་གཉིས་ག་བ�ན་ལ་བ�ག། མང་ཆེ་
བར་ཉེས་བང་དང་མནར་གཅོད་བཏང་བར་མ་ཟད། མི་བཞི་བ�་ོག་ཐོག་བཏང་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་ཐོན་
སོང་། མཚམས་འདིར་བོད་འདོད་པ་ཞིག་ནི། བོད་མི་�ར་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་འགན་འར་གང་
ཡང་མེད་�ང་ི་མི་མང་པོས་རང་ོག་ོས་བཏང་གིས་མི་ལ་མས་སེམས་ིས་རོགས་ཕན་གནང་འ�ག་
པས་ངས་ཁོང་�ར་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་གི་ཡོད། དེ་་�འི་�གས་འ�ང་གི་ོ་ནས་ཐོན་མིའི་འ�་ཤེས་དེ་
མ་འོངས་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་རེ་ལ་གཅིག་�་དེ་རང་ཡིན་པ་ོན་ི་ཡོད་པ་རེད། ི་མི་ཕོ་མོ་དེ་�ལ་ཁ་ཤས་
ིས་ས་ོན་ཆེ་བའི་བོད་པ་མང་པོར་རང་ོག་ོས་བཏང་ེ་ཡང་ནས་ཡང་�་རོགས་རམ་གནང་འ�ག།
ཡང་ཁོང་�ས་་དམར་ི་ག�ག་�བ་་ོའི་གཏོར་གསོད་ེད་ངས་མང་པོའི་པར་བོན་ཡོད་པ་རེད། ་
མིའི་དབང་འ�ན་པ་�ས་བོད་ནས་གསར་འར་ལས་ེད་པ་གཅིག་�་མིན་པར་ི་མི་ཚང་མ་ེལ་འ�བ་
ིས་ིར་འ�ད་ས་ན་ཡང་། ཁོང་རང་�འི་ག�ག་�བ་ི་ཉེས་ོད་དེ་�འི་ོར་འཛམ་ིང་ཡོངས་ལ་བ་
ེལ་�ང་འ�ག། དེའི་འས་�ར་�བ་ོགས་ི་ིད་ག�ང་མང་པོས་བོད་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་བི་བར་དང་
ོད་དོན་བ�ན་པ་ཚང་མ་ོད་བོལ་་དགོས་ཞེས་་ག�ང་ལ་�ད་ལ་གནང་འ�ག། པེ་ཅིང་ག�ང་
གིས་ལ་ཁབ་དེ་�ར་བོད་ལ་ཟིང་འ�གས་�ང་བ་དེ་ནང་ལ་ི་གནས་�ལ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ་ེ་ོན་
བོད་དེ་ོག་རིལ་བཏང་བ་རེད། བོད་ལ་ོ་བབ་ཡོད་པར་བེན་་བ་མང་པོའི་རིང་གནས་�ལ་འཕར་
མ་གོ་ཐོས་མ་�ང་། ད་ཆ་ངོས་ནས་ཤེས་པ་ར་ས་ན་བོད་ལ་མ་ོན་�ང་བའི་ེས་དེ་གར་་མིས་བོད་ལ་
ིད་དོན་ི་ོབ་གསོ་ཧ་ཅང་་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་འ�གས་ས་འ�ག། ི་་༡༠ོགས་ཁར་ཁོང་�ས་
ོགས་འགལ་ཁ་གཏད་ི་མ་ོན་ཞིག་�་ིག་ས་ཏེ་དེའི་ནང་འ�ོ་མཁན་རེར་བ�ན་གཅིག་ད�ལ་



ཕོགས་ད་�་ཁས་ལེན་ས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་�་གཅིག་གིས་འ�ོ་འདོད་མ་ས་པར་བེན་གོ་ིག་དེ་
ིར་འཐེན་་དགོས་�ང་འ�ག། བོད་ནས་གནས་�ལ་ིར་ར་མི་འ�ོ་བའི་ཆེད་�་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་
མིས་ས་མཚམས་ཚང་མ་ོ་ག་ཐབས་ཡོད་�་ལ་�གས་ས་ཡོད་པ་དང་། པེ་ཅིང་གིས་རང་བཙན་ལ་
ཁབ་བལ་ལ་ག�ང་ལ་གནོད་�གས་ད་དེ་བོད་ནས་གསང་ོས་ས་ཏེ་འོར་པའི་མི་ཉི་�་་��་བལ་
ལ་ག�ང་གིས་འ�ན་བང་ས་ཏེ་་དམར་ལ་ིས་ོད་ས་པ་རེད། �ས་བས་དེའི་རིང་བོད་ལ་་
བོར་ེད་མཁན་ི་མི་དང་འ་བར་བོད་མིར་གཅེས་སེམས་ན་པའི་་མི་གཅིག་གིས་་ག�ང་གིས་བོད་
མི་མ་ོན་ོམ་བོར་ེད་མཁན་�ར་མེ་མདའ་བབ་དགོས་པའི་བཀའ་ངེས་བན་བཏང་འ�ག་ཅེས་
ངོས་རང་ལ་བཤད་�ང་། ༡༩༨༨འགོ་ོད་�་་སར་ོན་ལམ་ཆེན་མོ་�ན་ན་ར་�གས་དགོས་ཞེས་
དགོན་ེ་ཁག་ལ་་མི་དབང་འ�ན་པ་�ས་བཀའ་བཏང་འ�ག། ལོ་ཉི་�འི་རིང་བཀག་འགོག་ས་ེས་
༡༩༨༦ལ་ོན་ལམ་ཡང་བར་�གས་པ་རེད། བོད་པ་མང་པོ་བ�ན་ཁང་ལ་ཡོད་པར་བེན་ོན་ལམ་
�གས་�འི་�ས་བས་འོས་པ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་བི་མེད་ས་འ�ག་ང་། པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་
ོན་ལམ་དེ་ངེས་པར་�གས་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་རེད། ོན་ལམ་�གས་པར་བེན་ནས་བོད་ི་ནང་
ཞི་འཇགས་ཡོད་པའི་མ་པ་ི་ལ་ོན་�བ་པ་ཡོང་�་པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་རེ་བ་ས་པ་ཡིན་འ�ག། དེ་སོང་
ཙང་་པ་�ར་བཙན་ཤེད་ས་ཏེ་ོན་ལམ་�གས་བ�ག་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་ལ་ཟིང་འ�གས་ཡོང་�་
ཡིན་པའི་ཞེད་ང་་དཔོན་�ར་�ང་ཡོད་པའི་ོགས་ཐོན་འ�ག། ི་་༢�ས་༢༨ཉིན་དིན་ལ་ི་�ི་�ི་
�ིའི་�ང་འིན་ཁང་ནས་གསར་གནས་བཤད་པ་ར་ན། ་དམར་ི་བདེ་འཇགས་དམག་མི་ོང་ག་མང་
པོ་་སར་ོས་པ་དང་།�ོང་ེར་ནང་ལམ་ཚང་མ་བཀག་པ། མ�ན་ན་འ�ལ་འཁོར་མང་པོ་་བིག་ཏེ་
ེ་འ�ོ་ལམ་ཚང་མར་མཚན་ལ་་བོར་ེད་བཞིན་པ་ཡིན་�ལ་དང་། ང་ོག་ཡོང་ད་ཐོག་བོད་མི་�ར་
ནང་ལ་ོད་དགོས། བ་བགས་ཤིག་གི་ནང་གལ་ཏེ་ོད་པ་ོག་ན་གསོད་�་ཡིན་ཞེས་བཤད་འ�ག།
ོན་ལམ་�གས་�འི་བ�ན་གཅིག་གི་གོང་གསར་འར་ལས་ཁང་རཽ་ཡེ་ཊར་ིས་པེ་ཅིང་ནས་བཏང་བའི་
གནས་�ལ་ནང་དམག་མིའི་ངས་འཁོར་་བ�་དང་། ཉེན་ོག་དམག་༡༠༠༠ག་ཙམ་ི་ནང་མང་པོས་
ཟིང་གནོན་ི་ཆས་ས་པ་དེ་�ས་ཇོ་ཁང་གི་མ�ན་ེད་ངས་མ་ོང་གཏོང་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་
འ�ག། ོན་ལམ་�གས་�ས་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞིན་པ་དང་། ོན་ལམ་ད�་འ�གས་ི་བས་
་དམག་མང་པོ་འ�་འ�མས་ས་ཡོད་ཅིང་། ་པ་རེ་རེ་ཡོད་སར་�ང་མཐར་དམག་མི་བ�་རེ་བཞག་པའི་
ཐོག། �ན་ཆས་གོན་པའི་ཉེན་ོག་དམག་མི་མང་པོས་མི་དམངས་ི་དིལ་ལ་འ�ལ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་
ིས་བན་པར་ཡོ་ད་འེར་ཡོད་པ་རེད། བདེ་འཇགས་ལས་ེད་པ་མང་པོས་་བཞར་ཏེ་ྭ་པ་ཡིན་ལ་
དང་།གཞན་པས་་བ�ས་གོན་ཏེ་་སའི་ི་ལོགས་ི་�ོང་གསེབ་པ་ཡིན་ལ་བ�་ིད་གཏོང་ཐབས་ང་
ས་ཡོད་པ་རེད། འགོ་ོད་དེར་ཞིབ་འ�ག་�ང་འ�ག། ི་་༣�ས་༥ཉིན་་པ་ཁ་ཤས་ིས་�ལ་་ག་



ལོ་་བ་�་རིང་བ�ན་ནས་ོད་བོལ་གཏོང་དགོས་ད་འབོད་བབ་པ་རེད། ཁོང་ནི་དེ་ོན་ངོ་ོལ་གནང་
མཁན་མང་པོ་ིམས་མ�ན་ཉེས་འ�གས་མེད་པར་ལོ་་མའི་་༡༠ནང་བ�ན་འ�ག་ས་པའི་�ལ་ཞིག་
རེད། ོན་ལམ་ི་མ�ག་བར་བོར་མས་པ་གདན་འེན་�་བས་བོད་མི་མང་པོ་འ�མས་ཏེ་བོད་ལ་་
མིས་བཙན་བང་ས་པར་ོན་བོད་ེད་འགོ་བ�གས་པ་དང་། ཉེ་འ�མ་ལ་ཉེན་ོག་�་ཁག་གིས་ཁོང་
ོང་ོང་ེད་་�འི་�་ིག་ེད་བས་ཁོང་�ས་ོ་�བ་བཏང་འ�ག། དེ་བས་བདེ་འཇགས་དམག་མིས་
མི་�གས་�གས་བང་དང་། ོག་�གས་ིས་ཉེས་བང་བཏང་བ་རེད། དེ་ནས་དམག་མི་�ས་གཟབ་ནན་
ི་ོ་ནས་ངོ་ོལ་ེད་མཁན་མང་པོར་མེ་མདའ་བབ་ེ་བསད་འ�ག། དེ་ེས་ོགས་གཉིས་ི་བར་
འ�གས་འ�ང་�ན་བིང་ེད་�ས་བོད་མི་བ་ག་མང་པོ་ོག་ོན་བཏང་། ཉིན་�ང་བས་དམག་མི་
�ས་ཇོ་ཁང་ནང་བཙན་ཤེད་ིས་འ�ལ་ཏེ་�ང་མཐར་་པ་བ�་གཉིས་དམར་གསོད་དང་། གཅིག་ལ་ཉེས་
བང་ཚད་མེད་བཏང་། དེ་ནས་དེའི་མིག་རིལ་གཉིས་བཏོན། ེང་ཐོག་ནས་འོག་གི་ཞལ་བའི་ང་ལ་གག་
པ་དང་བཅས་བོད་ི་དམ་པའི་གནས་མཆོག་དེ་བཤན་པའི་བཤས་ར་་�ར་ར་འ�ག། ་སའི་བོད་པ་ོད་
ས་ཚང་མར་བས་འདིར་ཁོང་ོ་ཧ་ཅང་འཕེལ་ཡོད་པར་བེན་་མིའི་�ང་ཁང་ཉི་�་ོར་མེ་བབ་པ་རེད།
�ན་�་་མི་དེ་�ས་བོད་པར་ད་ར་ཡང་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད་འ�ག། བས་དེ་རང་ལ་བདེ་འཇགས་དམག་
མི་�ས་བོད་མིའི་ཐོག་ཡང་ཡང་ོལ་འ�ངས་ས་ཏེ་ཕོ་མོ་�་�ག་བ་ག་ཁ་ཤས་བང་འིད་ས་ཡོད་
པ་རེད། �ས་ཟིང་དེའི་བས་་སའི་ནང་ི་ལ་གསར་འར་ལས་ེད་པ་�་ཡང་མེད་པ་དང་། �བ་
ོགས་་བོར་ེད་མཁན་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ལས་མེད་པ་དང་། གནས་�ལ་ིར་གཏོང་ཐོག་བཀག་ོམ་ཡོད་
པར་བེན་བ�ན་ག་མང་པོའི་ེས་ལ་མ་གཏོགས་ངོས་ནས་་ཞིབ་ི་གནས་�ལ་ཐོས་མ་�ང་། ཟིང་
འ�གས་གསར་ཤོས་དེ་ནི་་ོན་དང་�ས་�གས་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་་མ་གཉིས་ལས་�ག་པ་�ང་
འ�ག། དེའི་འས་�ར་བ�ན་ག་གཉིས་ི་རིང་�ོང་ེར་ནང་འ�ོ་བོད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་ོམ་ས་པ་
དང་། དེ་བས་བོད་མི་༢༥༠༠འ�ན་བང་དང་། ་སའི་བོད་མི་ཡོངས་ོགས་ལ་ག�ག་�བ་ཆེན་པོས་
བས་བཅོས་ས་ཡོད་པ་རེད། ར་ཡང་བོད་མིའི་�་�ག་ཐབས་ཟད་ི་མ་པ་གསལ་ོན་�ང་བ་དེ་ལ་ཡ་
མཚན་ེས་མ་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་་མིའི་ག�ག་�བ་ཆེན་པོའི་ཡ་ལན་ོད་ངས་དེ་ནས་རང་ལ་ཧ་ཅང་གི་
སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ེས་�ང་། འཛམ་ིང་ི་ཡོངས་ི་བསམ་ོགས་ལ་དེ་དང་འ་བའི་འ�གས་ེན་
�ང་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ནས་གནས་�ལ་�ང་�ང་ལས་མ་ཐོན་ན་ཡང་ལ་ཁབ་མང་པོའི་གསར་ཤོག་
ནང་ར་ཡང་་��་ནང་ཐེངས་གཉིས་པར་བ་ཆེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ་ག�ང་རང་གི་ལན་འདེབས་ནི་
ར་བཞིན་རང་གནས་ིས་ཟིང་འ�གས་དེ་་ནག་ནང་ལ་ི་གནས་�ལ་རེད་ཅེས་བཤད་པས་མ་ཚད།
་སར་མ་ོན་ོམ་བོར་ས་པ་དེ་ཁ་ལ་རིང་�གས་ི་ལོག་ོད་པ་ར་མོ་གང་ཙམ་ིས་ས་པ་རེད་
ཟེར་བ་དང་། ང་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ནག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ོན་འ�གས་ས་པའི་ཐོག་�་ལའི་་མས་བོད་



མིར་ངར་�གས་བངས་པ་དང་ཟིང་འ�གས་དོན་འོལ་ེད་ཆེད་སོ་བ་བཏང་ཡོད་�ལ་བཤད་འ�ག།
ཁོང་�ས་ོན་འ�གས་དེ་འ་་�་ཡིན་པ་ོན་དཔག་�བ་པ་ཡོད་ན་ཡང་།ི་ལ་བ་�ར་བོད་ི་ཟིང་
འ�གས་ནང་�གས་ན་ནག་ོན་དངོས་�་བ�གས་པ་དེས་ངོས་རང་ལ་སེམས་འ�གས་བཟོས་སོང་། ོན་
ལམ་ི་བས་བོད་མིའི་མ་ོན་ོམ་བོར་ི་ན་ཐོ་དང་པོ་དེ་དིན་ཇིའི་ིད་དོན་པ་��་ནལ་ིས་
གནང་�ང་། པེ་ཅིང་ག�ང་གིས་ངོས་ལེན་�ས་པའི་རང་དབང་ཅན་ི་་ཞིབ་ན་�གས་ི་ད�་འིད་ཡིན་
པ་��་ནལ་ི་དམིགས་ལ་ནི་བོད་ནང་འ�ོ་བ་མིའི་་ཐོབ་ཐང་ོར་ད་ཞིབ་གནང་�་དེ་རེད། ཁོང་དང་
ག་ེལ་�ས་བོད་མིའི་ཁེ་དབང་ཚང་མར་བི་མེད་ོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་གསལ་པོ་མེན་�ས་ཁོང་ལ་
དངངས་འཚབ་�ང་འ�ག། མ་ོན་ོམ་བོར་ི་ེས་ལ་བོད་པའི་བ�ན་པ་�ར་�ག་ོང་མནར་གཅོད་
དང་ཤ་ས་�ས་བཅག་ས་པའི་ངས་བེལ་དགག་ོད་མི་�བ་པ་ག་སོན་�ང་ཡོད་པའི་ཐོག། བར་
དཔང་མང་པོས་གནས་�ལ་་ཞིབ་�ས་པར་གསན་ཞིབ་ང་གནང་ཡོད་འ�ག། ཁོང་�འི་ད�ད་ཞིབ་ཡིག་
ཆ་ལ་འ�ས་ཉེན་ཀའི་བ་ོན་ཞེས་པ་ནས་པར་འ�ེམས་གནང་པ་དེའི་ནང་ཟིང་ོགས་དེ་སེལ་ཐབས་�་
�ར་མོགས་ངང་དོན་ཕན་ཆེ་བའི་ཐབས་བོད་དགོས་ི་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་ཡོད་པ་རེད། ་ཞིབ་ན་
�གས་དེ་བོད་ལ་ཡོད་�ས་ང་དིན་ལ་�་བོད་ི་ནང་ཆོས་ལ་མོས་འ�ན་ཡོད་པའི་�གས་ེ་ཁག་ཅིག་
གིས་མ�ོན་འབོད་�ང་བ་ར་དིན་ལ་ལ་ཡོད། ངོས་དེ་གར་ཡོད་བཞིན་པའི་བས་གསར་འར་ལས་
རིགས་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནམིའི་ོ་གནས་ལ་དོ་ང་དང་ག�ང་སེམས་ཡོད་པ་ངེས་ོགས་ིས་སེམས་
འ�ལ་ཐེབས་�ང་། གཞན་ཡང་། ༡༩༨༨ ནང་�རོཔ་�ོས་�གས་ན་ཁང་ལ་འེལ་ཡོད་ིད་དོན་པའི་�་
ཁག་གཅིག་ལ་གཏམ་བོད་ེད་པར་ཡོང་དགོས་མ�ོན་བ་འོར་པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་། དེ་
དང་�ས་མཉམ་ལ་�ང་པ་གཅིག་ནི། �བ་ིང་གི་ཆབ་ིད་ད�་འིད་ནང་པོས་བོད་ི་མ་འོངས་པའི་ོར་ང་
དང་འ�ིག་འཇགས་ི་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཞེས་པེ་ཅིང་ིད་ག�ང་ལ་�ད་ལ་གནང་འ�ག། མ�ོན་
བ་དེ་ལ་བེན་ནས་ངའི་འཆར་གཞི་དེའི་ོར་ཡང་བར་གསལ་བཤད་དང་། ག་པར་དོན་ཚན་་པ་དེ་ལ་
ས་བཤད་�་བའི་གོ་བས་ཐོབ་�ར་བེན་དགའ་ོ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་བཅར་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པ་ཡིན།
༡༩༨༨་༦ནང་སཊས་བྷ་�ོང་ེར་ལ་ན་�གས་དེར་གཏམ་བོད་ས་ཏེ་དམིགས་བསལ་ི་གནས་
ངས་འོག་བོད་ལ་ཡོངས་ོགས་་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་དང་མཉམ་�་གནས་�བ་པ་ཡོང་
�བ་ི་རེད་ཅེས་ངོས་རང་གི་བསམ་འཆར་�ས་པ་ཡིན། བོད་ི་ི་འེལ་དང་མངའ་ལ་ི་ཞི་བདེའི་�གས་
འ�་�གས་མཚམས་བར་ཞི་བདེའི་བི་གནས་ཞེས་ཡོངས་�གས་བཟོ་དགོས་ི་འ�ག། བཙན་ོལ་བོད་
ག�ང་གིས་་ནག་འགོ་འིད་ཁག་ལ་ཁོང་�་�་ག་ག་�ས་ཡོད་ང་འ�ིག་འཇགས་ི་ཞི་མོལ་་འདོད་
ཡོད་པ་གསལ་པོར་བཤད་ཡོད། ངས་གསལ་བཤད་ས་པ་དེ་�ོས་འཆར་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་མའི་ཐག་
གཅོད་ནི་བོད་མི་དམངས་ིས་གནང་�་མ་གཏོགས་ངས་ེད་�བ་ི་མིན་�ལ་ནན་ཏན་བཤད་ཡོད། པེ་ཅིང་



གི་དེའི་ལན་ནི་ར་ཡང་ོག་ོགས་རེད། ངའི་གཏམ་བོད་ོན་འ�གས་ས་པ་དང་། ང་ལ་གཏམ་བོད་
ེད་བ�ག་པའི་ོར་�རོཔ་�ོས་�གས་ལ་་ག�ང་གིས་ོན་བོད་�གས་ཆེ་ས་འ�ག།



.

འོན་ང་༡༩༨༨ོན་ཀའི་བས་རེ་བ་ཆེ་བའི་འར་ོག་བཟང་པོ་�ང་འ�ག་པ་ནི། བོད་ི་མ་འོངས་པའི་
ོར་�་ལའི་་མ་དང་�ོས་བ�ར་་འདོད་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་རེད། �་ལའི་་མའི་མཚན་གནས་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་བོད་ི་ོར་ལ་ཡང་ད་ཆ་བཤད་�་ཡིན་ཞེས་་ག�ང་གིས་བཤད་པ་དེ་ཐོག་མ་རེད། �ོས་བ�ར་
ེད་ས་ངོས་ནས་གདམས་�་བཟོས་འ�ག། ལམ་སེང་ངོས་ནས་འ�ིག་འཇགས་་ཚབ་�གས་པ་ཞིག་བོ་
འ�གས་ས། ༡༩༨༩༡ནང་ན་འ�མས་ཇི་ནེ་ཝ་ལ་�གས་�འི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་ཡིན། ན་
འ�མས་དེར་ངོས་རང་�གས་དགོས་གལ་ཡོང་�ར་བེན་ངོས་ནས་ན་འ�མས་ེད་ས་དེ་བདམས་པ་ཡིན།
ལམ་ོང་ཞན་པ་ཞིག་ལ། འ�ིག་འཇགས་ི་ད་ཆ་་�ར་མོས་མ�ན་ས་པའི་ེས་དེ་ཀར་དེ་�འི་ེད་
ངས་ོར་ཆ་ེན་བཏོན་པས་མ་ཚད། དགག་་ཡང་ས་འ�ག། འ�མས་སའི་ཐད་པེ་ཅིང་ལ་མོས་པ་ཆེ་བ་
ཡོད་�ལ་བཤད། དེ་ེས་འ�ིག་འཇགས་་ཚབ་�གས་པའི་ཁོངས་ལ་ི་མི་འིད་མི་ཆོག་ཟེར་བས་མ་ཚད།
བཙན་ོལ་བོད་ག�ང་གི་ལས་ེད་པ་�་ཡང་ཡོང་མ་མི་འ�ིགས་ཞེས་དགག་་ས་འ�ག། དེ་གང་ཡིན་
ཟེར་ན་བཙན་ོལ་བོད་ག�ང་ལ་ང་�ས་ངོས་ལེན་ས་པ་མེད། བོད་རང་བཙན་དགོས་ཟེར་མཁན་�་ཞིག་
མཉམ་�་འ�ིག་མོལ་ེད་ཐབས་མེད་ཅེས་བཤད་པའི་མཐར་ཁོང་�ས་ང་དང་ད་ཆ་ེད་དགོས་�ལ་བཤད་
པའི་ེན་ིས་ངོས་རང་ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་ེན་�་ར།་མིས་འ�ིག་འཇགས་ི་ད་ཆ་ེད་འདོད་ཡོད་
�ལ་གསལ་པོར་བཤད་བཞིན་�་དེ་འགོ་འ�གས་ེད་མི་�བ་པ་བཟོས་སོང་། ངའི་ངོས་ནས་་མི་�ག་འད་
ེད་པར་མི་དགའ་བ་་བ་ནས་མེད་ན་ཡང་། དང་ཐོག་ངའི་་ཚབ་�་དང་ོན་འ�ོའི་�ོས་བ�ར་་�་དེ་�་
མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།ཇི་ནེ་ཝ་ལ་�ག་འད་་�ར་མཐའ་མ་འདོད་མ�ན་ས་ན་ཡང་༡༩༨༩་༡དེ་ལས་
དོན་གང་ཡང་མ་འ�བ་པར་ོགས་ིན་སོང་། ༡༩༨༩༡�ས་༢༨ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་་ངན་ལས་
འདས་འ�ག། པེ་ཅིང་ནས་བོད་�་ཕེབས་པའི་གོ་བས་ཤིན་�་�ང་ཞིང་། ད་རེས་བོད་�་ཕེབས་བས་ཁེལ་
བ་རེད།ངོས་རང་ལ་སེམས་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་། ཁོང་ད�ང་ལོ་་བ�་ང་ག�མ་ལས་ཕེབས་མེད་པ་
དང་།བོད་ི་རང་དབང་ོད་ལེན་པ་དངོས་གནས་ཤིག་མེད་པ་ཆགས་སོང་བསམ་ི་ཡོད།བོད་མི་ཁ་ཤས་ི་
ཁོང་ེང་གཞི་ཅན་ཞིག་�་ཆ་འཇོག་ེད་ི་ཡོད་འ�ག།༡༩༥༠འགོ་ོང་ཁོང་རང་ད�ང་ལོ་ཧ་ཅང་གཞོན་
གཞོན་ཡིན་�ས། ཁོང་གིས་་མིར་ོ་གཏད་གནང་བ་དེ་ཁོང་རང་ཕན་པའི་དོན་�་གནང་གི་ཡོད་པའི་དོགས་
པ་ཞིག་ངའི་སེམས་ལ་ེས་�ང་། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་ལ་བོད་ི་ལ་ཞེན་ཡོད་ངེས་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆས་
ས་དང་ེད་བཞིན་པ་ཡིན། ༡༩༧༨ནང་བ�ན་ཁང་ོད་བོལ་བཏང་་མིས་ཁོང་ེད་ཆས་ི་མི་གགས་
ནང་བཞིན་བེད་ོད་ས་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་་མི་ལ་་�་མ་འཕོས་བར་�་ངོ་ོལ་གནང་བ་རེད། ་
མ་གཤེགས་གོང་་དམར་ི་འགོ་འིད་�ས་བོད་ི་ནང་ནོར་འ�ལ་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ས་ཡོད་པ་དེ་



�་ཉེས་ོན་ཚབས་ཆེན་ཡིན་�ལ་ཡོངས་�གས་ི་གཏམ་བོད་ཅིག་གནང་བ་དེ་་ནག་གསར་བའི་གསར་
འར་ལས་ཁང་ནས་འ�ེམས་ེལ་ས་འ�ག། དེ་ནི་ིང་ོབས་ཆེ་བའི་མཛད་པ་ཐ་མ་དེ་རེད། དེའི་ཉིན་
གཉིས་ི་ེས་ལ་་�་མཐའ་མ་དེར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ེ་བ་ཤིས་�ན་པོར་ིར་ཕེབས་གནང་ེ་་
གོང་མ་�འི་ག�ང་ེན་ལ་རབ་གནས་�བ་པའི་ེས་དེ་ཀར་མ�ལ་ིང་ལ་བ�ན་གཞི་ཕོགས་ཏེ་གཤེགས་པ་
རེད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་གི་དགོན་པར་་�་འདས་པ་དེ་གོ་དོན་ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ེས་
ཆེན་དམ་པའི་བསམ་བཞིན་བན་གནང་བའི་མཛད་པ་རང་རེད་ཅེས་མང་པོས་བསམ་ི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
་མ་གཤེགས་གོང་ལ་ངོས་མཇལ་�བ་པ་མ་�ང་ཡང་། ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཐེངས་ག�མ་�ས་པ་
ཡིན། པེ་ཅིང་ལ་་ནག་ལ་ཡོངས་མི་དམངས་འ�ས་མིའི་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིར་བོས་ཏེ་བ�གས་
བས་ངོས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཁོང་རང་གི་ལས་ངས་ལ་ཞལ་པར་ཐོག་ཐེངས་གཉིས་དང་། ི་ལ་ལ་
ཕེབས་�ས་ཐེངས་གཅིག་བཀའ་མོལ་�་�བ་�ང་། པེ་ཅིང་ལ་ཞལ་པར་�ལ་བས་ི་བཀའ་མོལ་དེ་ལ་་
ག�ང་ལས་ེད་པས་ོག་ཉན་ཏན་ཏན་ས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ོར་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། ཞལ་པར་ཐེངས་
གཉིས་པ་�ལ་བའི་བ�ན་ག་འགའ་ཤས་ེས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་ལ་ལེགས་ིག་ནན་ཏན་ས་ཏེ་་
ནག་གི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་པར་བན་ས་འ�ག། ཡང་ཨ�ེུ་ལི་ཡ་ལ་གཟིགས་བོར་གནང་�ས་པཎ་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རང་ལ་་ོག་ེད་མཁན་་མི་དེ་གཡོལ་�བ་ེ་�ས་�ད་ོན་ིག་ས་པ་ར་ངས་
�བ་ཇར་མ་ནི་ནས་ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་མོལ་�་�བ་�ང་། ངེད་གཉིས་བཀའ་མོལ་ན་རིང་གནང་མ་�བ་
ང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གང་ག�ངས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རང་གི་ཆོས་དང་། ལ་མི།�ང་པ་བཅས་ལ་དད་
ཞེན་ཚད་ན་དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་ོ་བཟོད་བདེ་བོ་�ང་། དེ་སོང་ཙང་་ས་ནས་གནས་འིན་ངན་པ་
འོར་པའི་ནང་ཁོང་གིས་�ང་ལས་་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པར་ོན་བོད་དང་། གསང་མ་བཞེས་ཡོད་
�ལ་བཤད་འ�ག་ང་། ོ་མི་བདེ་བ་དེ་ཙམ་མ་�ང་། ཁོང་་གཤེགས་ེས་་ནག་གི་ནང་བན་མ�ན་
�གས་ིས་པེ་ཅིང་ལ་པཎ་ཆེན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་ི་མཆོད་འ�ལ་སར་ཡོང་དགོས་མ�ོན་བ་ཞིག་འོར་
བ་དེ་ག�ང་འེལ་ི་གདན་�་དང་འ་བ་ཡིན་ཙང་ོག་ཐབས་མེད་པར་བོད་དོན་ི་ོར་ད་ཡོང་ངེས་ཡིན་
པར་བེན་འ�ོ་འདོད་ང་ཐེ་�མ་ངང་�ས། ཇི་ནེ་ཝ་ལ་བཀའ་མོལ་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། པེ་ཅིང་ལ་འ�ོ་�་
གོ་བས་འཕར་མ་ཞིག་ཡོང་�་ཡང་། གང་ར་བས་དེའི་ཡོང་ེན་ནས་ཕན་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་བེན་
ོ་ཕམ་དང་བཅས་བཅར་�་ཁས་ལེན་མ་ས། དེའི་རིང་་དམར་ི་�ས་འངས་ཤ་ག་ེད་ངས་དེ་
ནས་ོག་ཐབས་མེད་པའི་འས་�་ཐོན་བཞིན་པ་རེད། ༡༩༨༩་༣�ས་༥ཉིན་་སར་མ་ོན་ོམ་བོར་
འཕར་མ་ཉིན་ག�མ་ས་ཡོད་པ་དང་༡༩༥༩་༣ེས་�་ོ་ལོག་ཡིད་ཆད་ི་མ་པ་�གས་ཆེ་ོན་ཆེད་བོད་
མི་ོང་ག་མང་པོས་ལམ་ག�ང་ལ་ཐོན་ཡོང་བས་་མིའི་�ང་ོབ་ད�ང་ེའི་ེད་ོགས་བ�ར་ཏེ་ཉི་མ་
དང་པོའི་ཉིན་གང་ལམ་ར་ལ་ལངས་ཏེ་པར་བབ་དགོང་མོ་གགས་མཐོང་བན་འིན་ནང་བན་པ་



དང་། དེའི་ཉི་མ་ེས་མར་ཁོང་�ས་ོམ་བོར་བོད་མི་�ར་�ག་བང་བཏང་། དེ་འེད་མེད་པར་མེ་
མདའ་བབ་འ�ག། རང་འ�ལ་འ�ལ་ཁང་པར་བབ་ེ་ནང་མི་མང་པོ་བསད་པའི་ོར་དངོས་�་མིག་
མཐོང་�ང་བ་�ས་ཁ་གསལ་བཤད་འ�ག། བས་ཞན་པ་ཞིག་ལ། དེའི་ལན་�་བོད་མི་�ས་བོར་�ང་བ་
དང་བདེ་འཇགས་དམག་མིར་ོལ་འ�ངས་ས་པས་མ་ཚད།ཉེས་མེད་ཞི་བའི་་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་གནོད་
ོན་བཏང་འ�ག། དེ་ལ་བེན་ནས་ངོས་རང་ལ་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་། བོད་མིས་ག་ཟིང་ོང་བ་དེ་ལ་
དགོས་དོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ་མིས་�ས་གལ་ིད་ལག་ལེན་བར་བ་ཡིན་ན་ཁོང་�འི་མི་འབོར་
ས་ཡ་ོང་ག་གིས་བོད་པ་ས་ཡ་��་གི་མི་རིགས་དེ་ཡོངས་ོགས་ས་ེང་འདི་ནས་་མེད་བཟོ་�བ་ི་རེད།
མི་�ས་བསམ་�ད་ི་ཐོག་ནས་ད�་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་པ་དེ་�་�་དང་�་ཡིན་ཤེས་ཐབས་་�་དེ་དོན་ཕན་
ཆེ་བའི་ེད་ོགས་ཤིག་རེད། ོ་བ�གས་ཏེ་ཁོང་ོ་ཟ་ས་�་ཡིན་དེ་�ར་ག�ས་པ་ལས་བཟོད་པ་བོམ་
ངས་བབ་�་དེ་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་དང་། ག་པར་ཁོང་ོ་ོང་ེན་�གས་ཆེན་ཡོང་�ས་དེ་ར་ས་ན་ཁེ་ཕན་
དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོང་�་རེད། དེའི་�་མཚན་ནི་རང་ལ་ཆག་ོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡོང་�ས་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་
པའི་བ�བ་�འི་�ས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་འ་ཡིན་ན་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ི་ཐོག་ནས་
བས་ན།མི་ཕལ་ཆེར་ི་དེ་�་�ག་མ་པོ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་�་ཡིན་པ་ངོས་ནས་ཤེས་ི་ཡོད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་
གི་རེ་བ་ཆེ་གས་པ་རེད། ཉིན་རེའི་འ�་བའི་ནང་་མིའི་བཙན་འོག་�་�ག་ོང་ཚད་མེད་ོང་བཞིན་པའི་
བོད་མི་�ས་་མིར་དགའ་པོ་ེད་པའི་རེ་བ་ནི་མི་འཚམ་པ་ཞིག་རེད། བོད་མི་�ས་ག་ཟིང་བངས་པ་དེར་
ངོས་ནས་ནམ་ཡང་དག་པ་ེར་མི་�བ་ང་། ག་ཟིང་ན་�་ཡོང་�་ནི་འགོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།
དངོས་གནས་ས་ན་བོད་མིའི་ིང་ོབས་ལ་ངོས་ནས་ཡིད་ོན་དང་�ས་ཞབས་ེད་ི་ཡོད། མ་ོན་
ོམ་བོར་དེ་�འི་ནང་ལ་འ�ོ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ནི་�ད་མེད་དང་། �ག་�། ས་འཁོགས་བཅས་ཡིན་
འ�ག། ཉི་མ་དང་པོའི་ད�ང་ོ་ཁོང་�འི་ིམ་ཚང་ནས་ནང་མི་བ་ག་མང་པོ་འ�ན་བང་ས་པའི་ེན་
ིས་ཉི་མ་གཉིས་པ་དང་ག�མ་པའི་ཉིན་ོམ་བོར་ེད་བས་སེམས་�ག་གི་མ་པ་གསལ་ོན་ེད་
མཁན་ནི་ཁོང་�འི་ནང་མི་ཡིན་འ�ག། དེ་�འི་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཤི་ཚར་ཡོད་ི་རེད། མང་ཆེ་བ་ནི་ད་
འང་བ�ན་ཁང་ལ་བ�ག། ཉིན་ར་�ག་ོང་དང་ཉེས་བང་ོང་བཞིན་པ་རེད། ་དམག་�ས་ི་མི་ིང་
ོབས་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་ལ་�ག་བ�ན་བཏང་ེན་བོད་མིར་་དམག་གིས་ག་གནོན་ཆེན་པོ་གསར་ཤོས་དེ་
ས་པའི་གནས་�ལ་འཛམ་ིང་གང་སར་བ་ཆེ་�ང་འ�ག། ོན་དང་འ་བར་འཛམ་ིང་གང་སར་བོད་
མི་�ར་བ་ོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་སོང་།ཨ་མེ་རི་་དང་། ��།�རོཔ་�ོས་�གས་བཅས་ིས་་མ�འི་ག་
གནོད་དེ་ལ་ོན་བོད་གནང་འ�ག། དེ་བས་བོད་མི་༢༥༠བསད་པ་དང་། �ངས་མེད་ས་ོན་བཏང་
ཡོད་པ་ནི་གསལ་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད། ི་ལ་ི་ིད་ག�ང་གཞན་པ་མང་པོས་ང་དེ་ོར་དང་། ི་་
༣�ས་༨ཉིན་་སར་ག་པོའི་ིམས་གཞི་བ�གས་དེ་ལ་སེམས་འར་དང་ོན་བོད་གནང་བ་རེད། ་



སར་ག་ིམས་བ�གས་པའི་ོར་བསམ་ོ་གཏོང་�་དེ་ཡང་དངངས་ག་ོང་ེན་ཞིག་འ�ག།
༡༩༥༡�ས་༡༠ཉིན་་ནག་གི་བཅིངས་འ�ོལ་ད�ང་དམག་འོར་པ་ནས་བང་�ོང་ེར་དེ་་དམག་གི་
བཙན་དབང་འོག་ལ་གནས་བཞིན་པ་རེད། ་དམག་�ས་བོད་འདི་གངས་ོངས་ི་བཤས་ར་ཞིག་ལ་�ར་
ིས་ཡོད་པ་འ་པོ་འ�ག། ཉི་མ་གཉིས་ི་ེས་བོད་མིའི་ེན་ལངས་ི་ན་གསོའི་ལོ་ངོ་�མ་�་ཐམ་པའི་
བས་ག་ིམས་དེ་ིར་འཐེན་དང་། ཉེས་མེད་ི་བོད་མིར་ག་གནོན་ེད་བཞིན་དེ་�་ཅམ་འཇོག་ཡོང་བ་
ཞེས་ཏིང་ཞོ་ཕིང་ལ་�ད་ལ་ི་འིན་ཡིག་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་ལན་བཏང་མ་�ང་། ་སར་མི་
མང་གིས་ངོ་ོལ་ས་པའི་བ�ན་ག་ཁ་ཤས་ི་ནང་ལ་་ནག་རང་ལ་ེན་ལངས་�ང་སོང་། ཡིད་ཆེས་
དཀའ་བ་དང་དངངས་ག་འེས་མས་སེམས་ཁེངས་ཏེ་ེན་ངན་དེ་�་་བཞིན་བད་བས་ངོ་ོལ་ེད་
མཁན་ཁ་ཤས་ིས་ཟས་བཅད་ངོ་ོལ་འགོ་འ�གས་�ས་རང་སེམས་ལ་གཡེང་བ་ཆེན་པོ་�ང་། མི་�་ཆ་
ཙང་བལ་�་བད་པའི་ོབ་�ག་དེ་�་རིན་པ་་བ། གཡོ་ད་མེད་པ། སེམས་གཙང་མ་ཤ་ག་ཡིན་
འ�ག་ང་། ཁོང་�ར་ཡ་བང་ེད་མཁན་ི་ག�ང་དེ་ནི་གས་པ་་�གས་ཚ་བོ་དང་། ག�ག་�བ་ཆེ་བ།
ད་གསོད་ེད་མཁན་ཞིག་རེད།དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་་དམར་ི་འགོ་འིད་གགས་ཁམས་འར་
འོར། ོ་ན་དེ་�ས་ཁོང་རང་�འི་་བ་དམ་འ�ན་�གས་ཆེན་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་ལ་མོས་ང་ན་�་ཤར་
�ང་། དམར་�གས་དེ་འཛམ་ིང་ཡོངས་ལ་ངས་མ་འོལ་བའི་འཐོར་ཞིག་ལ་འ�ོ་བཞིན་པ་དང་། ངོ་
ོལ་ེད་མཁན་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཁོང་རང་�འི་�བ་ོའི་མ�ན་ལ་ེབ་བཞིན་�་ཁོང་�ས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་དེ་
ལ་འཐམས་ེ་བད་སོང་། མཐའ་མ་དམག་མི་བཏང་ེ་ངོ་ོལ་ེད་མཁན་ཁ་གཏོར་བཏང་�ས་རང་བཞིན་
ིས་རང་སེམས་ལ་འཇིགས་ང་ཆེན་པོ་ེས་ན་ཡང་། ིད་དོན་ི་ོགས་ནས་བསམ་ཞིབ་ེད་�ས་
དམངས་ག�འི་ལས་འ�ལ་ལ་འལ་སེལ་ི་�ས་ཉེས་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན་པའི་བསམ་ོ་དེ་
འཁོར་�ང་། འགོ་འིད་�ས་ག་གནོན་ས་པར་བེན་ནས་་མི་ིངས་�འི་ནང་ོབ་�ག་�ར་མོས་ཞེན་
བེད་པར་ཕན་འདོགས་�ང་བ་རེད། དེ་འ་ས་ཏེ་་ནག་གི་དམར་�གས་གནས་པའི་ན་ཚད་དེ་�མ་ཆ་
གཉིས་ག་ཡོད་དབང་�་བཏང་ན་ད་ཆ་ཀ་ལས་མ་ག་པ་བཟོས་པ་རེད། ཡང་་དམར་ིས་ག་གནོན་
ས་པའི་བདེན་པའི་གནས་�ལ་གསལ་ཐོན་�ང་བར་བེན་བོད་ནང་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཙན་འོག་ེད་
ི་ཡོད་པའི་ོར་ད་ཕན་བོད་མིས་བཤད་པར་ོ་དོགས་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་�་ཡང་རང་�གས་ིས་མེད་པར་
ཆགས་པ་རེད། ངོས་རང་ེར་ི་ཐོག་ནས་ཏིང་ཞོ་ཕིང་ལ་ོ་ང་�ང་ཟད་ེས་�ང་། ཁོང་ལ་བཅོས་ཐབས་
མེད་པའི་མཚན་ཤས་�ང་བ་རེད། ༡༩༨༩རིང་མི་མང་ེབ་གསོད་བཏང་མེད་པ་ཡིན་ན་ལོ་�ས་ི་ནང་ཁོང་
འགོ་འིད་ཆེན་པོ་ཞིག་�་གནས་�བ་ི་རེད། ཁོང་གི་ག་ེལ་འགོ་འིད་�་ཁག་དེས་བ�་ག་གཅིག་
རིང་་ནག་གི་ན་�གས་ཆེ་�་གཏོང་�འི་ཐབས་བོན་�གས་ཆེ་ས་པའི་ེས་ལ་ེན་གས་ི་ཐོག་ནས་
འཛམ་ིང་ནང་རང་ལ་ི་ན་�གས་་གཏོང་བཏང་སོང་། འགོ་འིད་དེ་�འི་ཆེད་�་ངོས་རང་ལ་ཤ་ཚ་



ན་�་ེས་�ང་། ཁོང་�ས་བ་བགས་ི་ཐོག་ནས་མི་དམངས་མ�་ཐབས་ེད་མ་�བ་པ་་�་འ�ག་ན་
ཡང་། ཁོང་རང་�འི་ེར་དོན་ནི་ཡག་ཐག་ཆོད་ས་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་ིང་ོགས་གཅིག་ལ་ག�ག་�བ་ི་
གནས་�ལ་འ�ང་བཞིན་པའི་བས་ོགས་གཞན་པ་དེར་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མང་པོ་�ང་བ་རེད། ༡༩༨༩ལོ་གང་
ཚང་གི་རིང་་སར་ག་ིམས་དམ་པོས་དབང་གནོན་ས་པའི་ེན་ིས་ངོས་རང་ལ་སེམས་�ག་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་�ང་། དེའི་ོན་ཀར་ངོས་ཨ་རིར་་བོར་ེད་བས་ངོས་རང་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་་དགའ་ཐོབ་པའི་
གནས་�ལ་ཐོས་པ་དང་། གསར་གནས་དེ་རང་ཉིད་ེར་ལ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་། ་དགའ་དེ་
བོད་མི་�ར་དོན་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ོར་རང་ལ་ངེས་ཤེས་ེས་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཐོབ་མཁན་ངོ་
མ་ནི་ཁོང་�་རེད།རང་ཉིད་ོ་ཡིད་�མ་པོ་�ང་ེན་ནི་ིང་ེ་དང་། བཟོད་པ།མས་པ་བཅས་ི་རིན་ཐང་ལ་
ལ་ིའ�་ཐོག་ནས་ངོས་འ�ན་ཐོབ་པ་དེ་ཡིན། དེས་མ་ཚད་ཞི་བའི་ོ་ནས་འར་བ་གཏོང་�བ་�་ཡིན་པ་
ལ་ཁབ་མང་པོའི་མི་དམངས་ིས་བས་འདིར་གསར་�་ཤེས་བཞིན་པར་བེན་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་།
ོན་�་གནོད་འ�་ངས་པའི་ོ་ནས་འར་བ་གཏོང་�་དེ་ཕལ་ཆེར་འདོད་�ལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་
མཁན་འ�ག། དེ་འ་དངོས་གནས་མིན་པའི་ངས་ེལ་འ�ང་བཞིན་ཡོད་པར་བེན་ངོས་རང་ལ་ཧ་ཅང་ོ་
བཟོད་བདེ་པོ་�ང་། ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་གིས་བས་གཅིག་ཆབ་ིད་ི་དབང་�གས་དེ་མེ་མདའི་ཁ་ནས་
ཐོབ་ཡོང་ཞེས་བཤད་འ�ག། ཁོང་གི་�ག་དེ་ཆ་ཤས་ཙམ་བདེན་པ་རེད། མེ་མདའི་ཁ་ནས་ཐོབ་པའི་དབང་
�གས་དེ་ན་�ང་�ང་མ་གཏོགས་གནས་ཐབས་མེད། མཐའ་ག�ག་དེར་མི་དམངས་ིས་བདེན་པ་དང་།
ང་བདེན། རང་དབང་། དམངས་ག�་བཅས་ལ་མོས་ཞེན་ས་པར་བེན་ནས་རེ་འདོད་འ�བ་པ་ཡོང་�ར་
མ་ཟད། ིད་ག�ང་གིས་ག་རེ་ས་�ང་ལ་མིའི་ིང་ོབས་ལ་ག་པར་ལམ་ོང་ཡོང་ངེས།
༡༩༨༩ོགས་ཁར་ངོས་�ར་ལིན་�ོང་ེར་ལ་་བོར་ེད་�ས་(གོང་�་བཤད་པའི་)བདེན་པ་དེ་རང་ཐོག་
ལ་དངོས་�་ོང་�བ་�ང་། ང་འོར་བའི་ཉིན་མོ་དེར་(ཤར་ཇར་མན་ི་)ད�་འིད་་གོན་�་དབང་ཆ་
མགོ་ིང་ོག་པ་རེད། ཤར་ཇར་མ་ནིའི་དབང་འ�ན་པ་�འི་མ�ན་འར་ལ་བེན་ནས་�ར་ལིན་ི་ང་བར་
ངོས་ིན། ད་�ང་གནས་བཞིན་པའི་�ང་དམག་གི་མཐོང་ལ་དེར་ལངས་བད་པ་དང་། མ་བ�ེས་མོ་
ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་མ་ག�ངས་བར་ཡང་་དམར་པོ་ཞིག་གནང་བ་དེ་ཀར་སེམས་འ�ལ་ི་
ངང་ནས་མེ་ར་ཏེ་མེ་ེ་�ང་�ང་�ང་གིས་འ�ལ་བོད་ེད་ིན་ངང་ཤི་�བས་ས་ེས་བན་པོ་ཆགས་
བས་ལ་མི་�ས་ངའི་མཐའ་ནས་ཡོང་། ངོས་རང་ལ་ལག་པ་�ག་�ག་ས་སོང་། ངོས་ནས་ིང་ེས་དང་
ཤེས་རབ་ི་ང་བས་འཛམ་ིང་ཡོངས་ལ་བ་ཏེ།འཇིགས་ག་དང་བཙན་གནོན་ི་�ན་པ་སེལ་བར་ཤོག་
ཅེས་ོན་ལམ་བབ་པ་ཡིན། �ས་བས་དེ་ངོས་ནས་ག་�་ན་པ་ེད་ི་ཡིན། བ�ན་ཁ་ཤས་ི་ེས་ངོས་
ཅཻཀོ་སལོཝ་ལ་འ�ོ་གནས་�ལ་དེ་དང་འ་བ་གཅིག་�ང་སོང་། དེ་�ས་ངོས་རང་ིད་འ�ན་ཧེ་ཝེལ་ི་་
མ�ོན་ཡིན། ཁོང་གིས་ཆབ་ིད་དང་འེལ་བའི་ལས་འ�ལ་གནང་བར་བེན་བས་དེའི་དམར་པོའི་



ག�ང་གིས་བ�ན་ལ་བ�ག་ང་། ད་་བ�ན་ཁང་ནས་ོད་མ་ཐག་པ་དང་ལ་དེའི་ིད་འ�ན་རེད། ང་
ལ་དེར་འོར་�ས་དགའ་བེ་ཆེ་བའི་མི་�གས་ིས་ེ་ལེན་ས་�ང་། ཁོང་�ས་ལག་པ་གག་གག་
ས། མང་པོས་མིག་�་བཏང་། ལག་པས་ལ་ཁའི་ག་བན་པ་བཅས་ས་སོང་། ལོ་མང་པོའི་རིང་རང་
ལ་ལ་ིད་དབང་གཅིག་འོག་བད་ན་ཡང་གསར་�་ཐོབ་པའི་རང་དབང་ནང་ེས་ཕོ་མོ་དེ་�་དགའ་�ར་
དང་ིད་ང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤ་ག་རེད། ཐེངས་དང་པོར་ལ་ཁབ་ི་ག�་འ�ན་དང་ག་�་བདེན་པ་ལ་
�ས་བི་གནང་མཁན་ཞིག་གིས་་མ�ོན་�་བོས་པ་དེ་ནི་རང་ལ་ཆེ་བོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་�ར་བ་
ེས་�ང་། ིད་འ�ན་གསར་པ་དེ་ནི་ཞི་�ལ་དང་། ང་པོ།ེམས་�ང་། ོ་དགོད་ན་པ་ཞིག་འ�ག།
དགོང་མོའི་གསོལ་ོན་སར་ཤེལ་ཕོར་གཅིག་ནས་མཆོད་ཆང་བཞས། ག་གཞན་པར་ཐ་མག་ཅིག་བམས་
ཏེ་ང་དང་མཉམ་�་བཀའ་མོལ་གནང་�ས། འཇིག་ེན་པའི་མཛད་པ་གནང་མཁན་�་ལའི་་མ་་འེང་
��་པ་དེའི་ེས་�་འ�ག་གི་ཡོད་ག�ངས་�ང་། དེའི་ལན་�་ངས་ཅཻཀོ་སལོཝ་ནང་གསོལ་�གས་མཆོད་
�ས་ཐ་མག་�ང་�་གཏོང་�འི་གསར་བེ་གཉིས་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ས་པ་ཡིན། ཞེས་�ས་པ་ཡིན།
ིད་འ�ན་ཧེ་ཝེལ་ནི་མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་གནང་མཁན་ཞིག་མིན་པ་དེ་ལ་ངོས་རང་མོས་པོ་�ང་། ཁོང་གི་
མཚན་གནས་གསར་པས་ཁོང་རང་ལ་འར་བ་གང་ཡང་བཏང་མི་འ�ག། ཁོང་གི་མ་འར་དང་བཀའ་
མོལ་ལ་བས་ན་ཁོང་སེམས་�ར་ོ་�ར་ཡོད་པ་ཤེས་ཡོད་པ་ཤེས་ོགས་�ང་། ༡༩༩༠ འགོ་ོད་ལ་
མཇལ་བ་གཞན་དག་རང་སེམས་ལ་ཉམས་ང་�ང་བ་དེ་ནི་�་�་ཨམ་ཏེ་རེད། ཁོང་གིས་་གར་ོ་བ�ད་
ལ་གཞིས་ཆགས་�ོང་གསེབ་ཅིག་གསར་ག་གནང་ེ། དེ་ོན་ས་ོང་མ་པོ་དེ་ལ་ཡར་ས་ཆེ་བའི་ེ་
ཚན་དེ་བ�གས། མཐའ་འཁོར་ཤིང་་བཏབ། ་སེ་མེ་ཏོག་གི་�མ་ར་བཟོས། ན་ཁང་གཅིག། ན་གསོ་
ཁང་གཅིག་ོབ་། ལས་་བཅས་གསར་ག་གནང་འ�ག་པ་དེ་ནི་�བ་འས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཡ་
མཚན་ཆེ་བ་ནི་ཚང་མ་དབང་པོ་ོན་ཅན་ི་ེ་བོ་ཁེ་གཙང་གིས་བབ་པ་ཡིན་འ�ག། ངོས་�ོང་གསེབ་དེ་ལ་
ང་བ�ོད་ིས་་ོགས་ེད་�ས་དབང་པོ་ོན་ཅན་�ས་ལས་ཀ་གང་ཡང་་མི་�བ་པ་མེད་པ་མངོན། ས་
ཆ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ེད་མཁན་ཞིག་གིས་ང་འཁོར་བཟོ་བཅོས་ག་གི་འ�ག། ཁོང་གི་མ�་བབ་པའི་ལག་
པ་གཉིས་ལ་གཟོང་དང་ཐོ་བ་བང་ེ་�གས་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག། རང་དབང་མེད་པར་ངའི་སེམས་ལ་མི་
དེས་�གས་ངོམ་ེད་ི་འ�ག་བསམ་�ང་ཡང་། ཁོང་གི་དགའ་�ར་དང་ོབས་པ་ཆེན་པོ་དེ་་�་ཡོད་པར་
བས་ཏེ་དབང་པོར་ཉམ་ོན་ཚབ་ཆེ་བ་ཡོད་མཁན་�ར་སེམས་�གས་དང་ིག་འ�གས་ཡག་པོ་ཡོད་ན་སོ་
སོར་མཐོང་དང་། ི་�གས་ནང་ཐོན་ེད་�བ་མཁན་ི་མི་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་ཡོང་�བ་ི་རེད་བསམ་�ང་།
�་�་ཨམ་ཏེ་གཞན་དང་མི་འ་བའི་ཞིག་རེད། མི་�འི་ལས་དོན་ཐོག་ན་རིང་དཀའ་ལས་བབ་ེས་
གགས་པོ་ོན་ཆགས་ེ། ལ་�གས་ལ་ོན་ཤོར་ེན་ཁར་�ག་ལངས་པ། ཡང་ན་ཉལ་བ་གང་�ང་ཞིག་
ེད་�བ་ི་འ�ག། དེ་འ་ཡིན་�ང་ཁོང་གིས་ལས་ཀ་�ས་པ་ཆེན་པོ་ེད་ི་འ�ག། ང་ནི་ཁོང་ལས་



གགས་པོ་བདེ་བ་ཡོད་ན་ཡང་དཀའ་ལས་དེ་འ་བབ་�བ་པ་མི་འ�ག། ངས་ཁོང་གི་ཉལ་ིའི་ང་ལ་
བད་དེ་ཁོང་གི་ག་འཆང་�ས། ཁོང་གིས་གཟིམ་བཞིན་བཀའ་མོལ་ག�ང་གིན་བ�གས་སོང་། ཁོང་ནི་
དངོས་གནས་ིང་ེ་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག་མ་པའི་�ར་བ་ཞིག་དབང་མེད་�་ཤར་�ང་། ངའི་ིང་ེ་ནི་�ག་
ཙམ་རེད། ཁོང་གིས་ལག་ལེན་དངོས་ི་ཐོག་ནས་བན་པ་རེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁོང་གིས་གཞན་
ི་་བར་མི་�་ེལ་�་ཐག་བཅད་པའི་ལོ་�ས་ཤིག་ག�ང་གི་འ�ག། ཉི་མ་གཅིག་ཁོང་གི་མ�་ན་མཁན་
ཞིག་�ག་པ་དང་དེའི་མིག་ཀོང་ནང་འ�་བབ་པ་གཟིགས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་�་ཐག་གཅོད་དེ་གནང་འ�ག། དེ་་
�འི་འ�ོ་བ་མིར་ཕན་སེམས་ལ་བེན་ནས་ངའི་ལ་མི་�་་ནག་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་འོག་ལ་དཀའ་�ག་
ོང་བཞིན་པ་དེ་ནས་ཐར་�བ་�་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཤིག་རང་སེམས་ལ་ེས་�ང་། དེའི་�་མཚན་ནི་་
རིགས་མི་འབོར་ས་ཡ་བ་ག་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ི་ོང་ག་ཁ་ཤས་ིས་བོད་མིའི་ཐོག་�ས་བས་
ེ་ག་པའི་ཐོག་ག�ག་�བ་ི་་ོད་ེལ་ཡོད་ང་། ་མི་ས་ཡ་མང་པོས་གཞན་ཕན་ི་ལས་ཀ་ས་ཡོད་
པར་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། ངོས་ནས་བེད་ཐབས་མེད་པ་གཅིག་ནི། འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་དང་།
བཙན་དབང་གི་གནས་ངས་དེ་�་་ས་གཅིག་�འི་གནས་�ལ་མ་རེད། ༡༩༨༧༩ོགས་མཚམས་ནས་
༡༩༩༠༥བར་བོད་མིས་མ་ོན་མི་འ་བ་བ�ད་�་ག་ས་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ཐོན་འ�ག། མ་ོན་
མང་པོའི་ཁོངས་ལ་མི་འབོར་ར་མོ་གང་ལས་མང་བ་མེད་པ་དང་ཚང་མ་གསད་ས་བཏང་པ་ཡང་�ང་
མེད་ཅིང་། ཡིན་ན་ཡང་འས་�་གང་�ང་བ་ནི་ངའི་ལ་མི་ཕོ་མོ་མས་ག་གནོན་ིས་དབང་འ�ན་
གསར་བའི་འོག་�ག་འར་ས་ཏེ་ོད་དགོས་�ང་པ་དེ་རེད། ལ་ས་རང་ལ་བོད་མི་ལས་་རིགས་མང་
བ་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་ཆར་གས་བ་ངས་འཁོར་ཁག་མཐོང་བའི་གནས་�ལ་ཐོན་པའི་ཐོག་ལ་འ�ས་ཉེས་
ཡང་ན་�གས་ཨ་ཤི་་ོག་ཞིབ་ཅེས་པའི་ལས་ཁང་ནས་བོད་ཡོངས་ོགས་ལ་ག་གནོན་�ན་བིང་
ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་འ�ེམས་ེལ་གནང་འ�ག། དོན་མེད་འ�ན་བང་དང་། ཉེས་བང་།
མནར་གཅོད། བ�ན་འ�ག། ིམས་ཞིབ་མེད་པར་ོག་ཐོག་གི་ཉེས་པ་བཏང་བ་དེ་�་་དམར་ི་འགོ་
འིད་�ས་�ན་གཏན་ི་ེད་ངས་རེད། དེའི་ེང་�་ཉེ་ཆེ་་གར་ལ་ོས་ོལ་ེད་�བ་པའི་བོད་པ་�འི་
ངས་ེལ་ལོ་�ས་དེ་�་ོན་དགོས་ི་འ�ག། ་སར་མ་ོན་ོམ་བོར་ཐེངས་གཉིས་ས་པའི་ེས་
ཁོང་�་བ�ན་ལ་བ�ག། �ག་ོང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ོར་ད་ཞིབ་གནང་མཁན་ན་
�གས་ལ་བོད་མི་གཅིག་གིས་རང་གི་གནས་�ལ་�ས་འ�ག་ང་། ཁོང་རང་གི་ནང་མི་་སར་ཡོད་�ས་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་མིང་ོས་མ་ས། ཁོང་བ�ན་ཁང་ལ་བ�ག། ན་རིང་དམར་ེང་ལ་ལག་པར་གས་
བབ་ཏེ་བཞག། ཉེས་བང་དང་ཁ་བང་བཏང་ཡོད་�ལ་�ས་འ�ག། བས་རེ་བ�ན་�ང་པ་�ས་ར་བཟི་
བཞིན་བ�ན་ཁང་གི་ཁང་མིག་ལ་ཡོང་ོང་ཁོང་ཉེས་བང་བཏང་བ་དང་། མཚན་�ས་གཅིག་ཁོང་གི་མགོ་
ིག་པར་ཡང་ཡང་བབ་�ས་་ག་ཐོན་ན་ཡང་། ན་མེད་ལ་བལ་མི་འ�ག། ཡང་བ�ན་�ང་དེ་�་ཁ་



ཤས་ཆང་ི་འ�བ་འ�བ་ལ་ཡོང་ེ་ཁོང་རང་�འི་ག་ལ་ེད་�ས་ཁོང་འབེན་ལ་བེད་ོད་ས་�ལ་ཁོང་
གིས་གསལ་བཤད་ས་པ་རེད། མ་ོན་ཁོངས་ལ་ིན་པ་ངོས་ལེན་ཡོང་ཆེད་�ག་ོང་གཏོང་གིན་ི་བ་
ིས་པའི་བར་མཚམས་ཉི་མ་མང་པོ་ཁོང་གཅིག་�ར་ཁང་མིག་ལ་བ�ག། ཧ་ཅང་�ང་མོའི་བས་ོ་ཆས་
དང་ཉལ་ཆས་མེད་པར་བཞག་ཡོད་འ�ག། བ�ན་ཁང་ལ་བ�ག་པའི་ཉི་མ་་པ་དེར་་ོ་ཐོ་རེངས་ལ་
བངས། བ�ན་ཁང་གི་ི་ལ་ི་བ་ེད་ས་དེར་འིད། དང་པོ་བ�ན་�ང་བ་གཉིས་ིས་ཁོང་ས་ལ་མནན།
ག�མ་པ་དེས་མགོ་�ས་མོའི་འོག་ལ་བ�ག། ལག་པ་གཉིས་ིས་ཡར་བག་ེ་ར་མ་བ�འི་བར་ས་ལ་
བབ་འ�ག། ཡང་གནམ་�་ད�ང་ངས་ཟེར་བའི་�ག་ོང་དེ་འ་བཏང་ཡོད་པའི་ོར་ཁོང་གིས་ཁ་
གསལ་�ས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ར་རེད། ས་ཐོག་ནས་ཡར་བག། དམག་མི་གཉིས་ིས་ད�ང་པ་ཐག་
པས་བམས།ཐག་པ་དེའི་དིལ་ལ་གས་ི་ཨ་ལོང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ག་བ་�་ཁེལ་བ་བཟོས། ཐག་པའི་
ེ་གཉིས་ངའི་ད�ང་བར་དམ་ཐག་ཆོས་དིས། མཐའ་མ་ངའི་མ�བ་�་ཚང་མ་བམས། དེ་ེས་དམག་མི་
གཅིག་གིས་ཐག་པའི་ེ་གཉིས་གས་ི་ཨ་ལོང་ནང་བ�ག། སོག་པ་གཉིས་ི་བར་ནས་ད�ང་པ་རང་
བཞིན་ིས་ཡར་འཐེན་སོང་། དེ་ནས་ཐག་པ་ཟིན་ིན་དམག་མི་དེས་ངའི་ལ་བ་�ས་མོས་མནན་པ་དེ་ཀར་
ཕོ་བའི་ནང་ན་ག་ཆེན་པོ་ལངས་པ་དང་། ཐག་དེ་ཁང་པའི་ཐོག་གི་འོག་ལ་གས་ི་ཨ་ལོང་ནས་བཏང་
ནས་མར་ལ་འཐེན་�ས་གགས་པོ་ཡར་བག་པ་དང་ང་པའི་མ�བ་མོ་ས་ལ་�ག་ཙམ་བཟོས་སོང་།
མོགས་པོ་ང་ན་པ་འཐོར་ཏེ་ནག་འཐོམ་མེར་ིན་ེན་�ས་ན་ག་�ད་ིན་ཡོད་པ་ན་མ་�ང་། ན་པ་
སོས་�ས་ང་བ�ན་ཁང་ལ་ལག་གས་མེད་ང་དམར་ེང་ལ་ང་གས་བབ་ེ་བཞག་�ང་། ཉིན་
བཞིའི་ེས་ཁོང་དམར་ེང་ལ་ཁང་མིག་ནས་བཏོན། ང་གས་མེད་ང་ལག་པར་གས་བབ། ི་བ་
ེད་ས་མིན་པར་་ོར་ནང་འིད་འ�ག། ཁོང་གིས་�་མ�ད་�ས་དོན། དམག་མི་གཅིག་གིས་ང་ཐག་པ་
ོམ་པོས་བམས་ནས་ཤིང་ོང་ལ་བཏགས་�ང་། དེ་ནས་དམག་མི་དེས་ཤིང་ོང་གི་བ་ནས་ང་པས་
མནན་ཏེ་ཐག་པ་དེ་ེ་ནས་�ས་མོའི་བར་བམ་སོང་། ་དམག་�་ཤིང་ོང་གི་མཐའ་བོར་ལ་བད་དེ་
ཉིན་�ང་ོ་ཆས་བཟའ་�ས། གཅིག་གིས་ཡར་ལངས་ོ་ཚལ་སི་པན་ཡོད་པ་དེ་ངའི་གདོང་ལ་བཤོས་པ་
དང་། ངའི་མིག་གི་ནང་ལ་ག་གཟེར་བཏང་�ང་། དེང་སང་ན་ག་ལང་གི་འ�ག། དེ་ནས་ཐག་པ་བོལ།ང་
བ�ན་ཁང་བཞག་ེས་ཡང་ཡང་ས་ལ་འེད་ི་ཡོད། འེལ་རེས་བཞིན་ཁོང་�ས་ཉེས་བང་བཏང་བ་ལ་
བེན་ད་་ཡང་གོམ་པ་བ་ཁག་པོ་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་རེད། མ་ོན་ོམ་བོར་ལ་�གས་པའི་བ�ན་ར་
�ར་ཉེན་ོག་པས་ོག་གས་ནས་དངངས་ག་གིས་བབ་པ་བཟོ་ཆེད་གགས་པོར་ོག་�གས་ཡང་
ཡང་བཏང་�ལ་�ས་འ�ག། གཞོན་པ་གཅིག་གི་ཁའི་ནང་ོག་གས་དེ་�གས་བབ་ེ་བ�ག་�ས་ཚབ་
ཆེན་ང་ཡོད་པ་རེད། བ�ན་མ་གཅིག་གིས་ཁོང་རང་གི་བཤང་ལམ་དང་། མོ་མཚན་གཉིས་ཀའི་ནང་ོག་
གས་དེ་བ�ག་�ལ་ད་ཞིབ་གནང་མཁན་�ར་�ས་འ�ག། དེ་འའི་གནས་�ལ་དེ་�་་རིགས་ཡོངས་



ོགས་ི་ཉེས་ོད་ཡིན་པ་་�་བཤད་ཉེན་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་འ་་�་ནི་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་
ཡོད། དེ་བཞིན་བཙན་དབང་གི་མནར་གཅོད་དེ་�་ང་མེད་ས་ན་འ�ིགས་ི་མ་རེད། ངོས་རང་གི་མི་�་
མང་ཆེ་བ་ི་ལ་ལ་བལ་པ་དང་། ད་ཕན་�ས་བས་ཚང་མའི་རིང་་ནག་གི་དོན་གནད་ལ་ཉམས་ང་
�གས་ཆེ་ེད་�ར་ཉམས་ོང་གང་འཚམ་ན་པའི་་ནག་ལ་་ཞིབ་ེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ན་ཡང་
་མིའི་བསམ་�ལ་ོར་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་ཤེས་ི་མེད་ཅེས་ངོས་ལེན་ེད་ི་ཡོད།



.

༡༩༥༠ ང་�ངས་ི་འགོ་ོད་ངོས་་ནག་ལ་་བོར་ེད་�ས་ི་�གས་ི་ནང་བ�ར་བཅོས་ཡོང་�འི་རེ་
བ་ས་ཏེ་རང་རང་ལ་གང་ཡོད་ཚང་མ་ོས་བཏང་ས་འ�ག། མི་མང་པོར་འཐབ་འ�ངས་བས་�ང་བའི་
་ེས་བན་�ར་ཡོད། དེ་འའི་མི་ཕལ་ཆེ་བ་་དོན་ལ་མོས་པོ་ས་ཏེ་རང་གི་་ཆེའི་ལ་མི་�ར་དངོས་
གནས་ི་ཁེ་ཕན་ཡོང་ཐབས་ཟོལ་མེད་ས་ཡོད་འ�ག། འཆར་གཞི་དེ་ལག་ལེན་བར་ཆེད་ཁོང་�ས་
�གས་པའི་ིག་འ�གས་བ�གས། �གས་མི་ཕན་�ན་སོ་སོའི་ོར་་ཞིབ་དང་ཐ་ན་མི་རེར་ཉིན་རེ་�་�ད་
མང་�ང་གཉིད་ཉལ་དགོས་ི་ཡོད་པ་བཅས་ཤེས་པ་ས། ཁོང་རང་�འི་འདོད་�ལ་དེ་ལ་རེ་འདོད་ཤིན་�་
ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བེན་དེ་བ�བ་བས་ེན་ག་འ་�ང་�ང་བ་བོར་་འདོད་་བ་ནས་མ་ས་པ་རེད།
ཁོང་རང་�འི་ག�་འ�ན་མའོ་�་�ང་ནི་�གས་བསམ་་ཆེ་བ་དང་། འཆར་ང་ན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག།
ཕན་ཐབས་ི་ོན་བོད་ལ་རིན་ཐང་ཡོད་པར་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་་�ར་ལ་འདེད་ེད་མཁན་
ཞིག་རེད། དེ་འ་ཡིན་�ང་། ་དམར་ི་ིད་ག�ང་གསར་པ་དེ་ནང་ལ་མི་མ�ན་པ་�ག་�ག་དང་། ཁ་
འ�ངས་ས་ཏེ་གཟའ་ནད་ཕོགས་འ�ག། དེ་ནི་ངོས་རང་གི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་�ང་། མི་རིང་བར་ཁོང་
�ས་དངོས་དོན་དང་�ན་གཏམ་ི་�ང་བེ་པོ་བབ་ེ་ག་�ན་ཤ་ག་བཤད་འགོ་བ�གས་པ་རེད། དེ་ནི་
ཁོང་རང་�ར་གཞན་ནས་མཐོང་ཡག་པོ་ཡོང་རེས་ས་པ་ཡིན་འ�ག། ༡༩༥༧༦ནང་ངོས་�་ཨན་ལའི་
�ག་འད་བས་བོད་ི་གནས་�ལ་ོར་རང་སེམས་ལ་ཞེད་ང་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་། ཁོང་གིས་
�གས་ལ་མ་གནང་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་ི་འ�ག། དངོས་གནས་ག་རེ་�ང་བ་ནི་ཚང་མ་ཇེ་ཞན་
ཇེ་�ག་ལ་ིན་པ་རེད། ༡༩༥༧ནང་ངོས་རང་ལ་ལ་ལོག་འ�ོ་བས་་མིའི་འགོ་འིད་�ས་ངའི་ལ་མི་
�ར་བཙན་དབང་གིས་�ག་ོང་དངོས་གསལ་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་བོད་ི་ནང་ིད་
�ས་ཐོག་ཐེ་�ས་ེད་ི་མིན་�གས་ོར་ངོས་ལ་ཡང་ཡང་ཁས་ལེན་ས་ན་ཡང་། ཁོང་�ས་ག་�་ས་
དང་ེད་བཞིན་པ་ར་འ�མས་དོགས་མེད་པར་�ན་བཤད་ི་ཡོད། གནས་�ལ་�ག་ཤོས་ནི་འཛམ་ིང་
ནང་ི་མི་ཧ་ཅང་མང་པོས་�ན་བཟོ་དེ་�ར་ལས་་པོར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་པའི་མ་པ་ཐོན་ི་འ�ག།
༡༩༧༠ནང་�བ་ིང་ལ་ཁག་གི་ཆབ་ིད་མི་་གནད་ཆེན་པོ་མང་པ་བོད་ལ་གཟིགས་བོར་�་གདན་
འེན་�ས་ེས་ིར་ལོག་བས་ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་འ�ག། བདེན་པ་གང་རེད་ཟེར་
ན། ་དམར་ིས་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་ས་པ་ནས་བང་པེ་ཅིང་ག�ང་གི་ིད་�ས་ི་ཐད་ཀའི་འས་�་
བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་ག་ཤི་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༦༥ནང་་དམར་ིས་ངའི་ཕ་ལ་བཙན་བང་ས་�ན་བོད་
མི་བསད་པ་དང་། བཙན་གཡེམ། གང་འདོད་ར་བ�ན་འ�ག། ཉེས་བང་མནར་གཅོད། མི་ལས་འདས་
པའི་ག�ག་�བ། བེས་བཅོས་དམའ་འབེབ་བཅས་ཚད་མེད་ས་�ལ་འཛམ་ོང་མཉམ་ེལ་ལ་�གས་



ིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་�ོས་ཆོད་ནང་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ་རིགས་ཕོ་མོ་�ལ་ན་མང་
པོས་བསམ་�ལ་བཟང་པོ་དེ་�་བསམ་མེད་ག�ག་�བ་་ོའི་ོད་�ལ་དེ་འ་ཆགས་པའི་�་མཚན་ངས་
འ�ེལ་བོད་ེད་མ་�བ། ་དམར་ི་འགོ་འིད་དེ་�ས་བོད་ི་མི་རིགས་དེ་་གཏོར་གཏོང་དགོས་པའི་
ོབ་ོན་ེད་པའི་ན་ོང་དེ་ག་འ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་�་ཁག་པོ་འ�ག། ་ནག་གི་ལ་མིས་རང་
ཉིད་ི་ཡིད་ཆེས་བགས་ཟིན་པ་་�་དམར་པོའི་ལམ་ོལ་ི་མིང་ཙམ་ལ་རེ་གཏོད་ས་པའི་འས་�ར་ད་
ཕན་ལོ་བཞི་བ�་ཞེ་གཅིག་གི་རིང་་ནག་མང་ཚང་མས་་བོད་མི་�བ་པའི་དཀའ་�ག་ོང་དགོས་�ང་
ཡོད། དེ་འ་ཡིན་�ང་དམར་པོའི་ལམ་ོལ་ི་ེས་འགས་ས་པ་དེ་ལོ་�ས་ནང་འ�ོ་བ་མི་རིགས་ི་
�ད་་ཆེ་ཤོས་དེ་རང་ཡིན་པ་རེད། ངོས་རང་གིས་ང་དང་ཐོག་་ོད་དེ་ལ་མོས་ལ་ཆེན་པོ་ས་ཡོད་པའི་
ོར་ངོས་ལེན་མ་ས་པ་མིན། ཉེས་ོན་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། ངས་མོགས་པོ་ཤེས་ོགས་�ང་བ་ར།དམར་
�གས་དེ་མི་དམངས་ི་ཞབས་འདེགས་�་ཆེད་ཡིན་པའི་ངོམ་འར་ེད་པ་དང་། མི་དམངས་ི་མ�ོན་
ཁང་དང་། མི་དམངས་ི་ན་ཁང་སོགས་ཟེར་ི་ཡོད་ང་མི་དམངས་ཟེར་བ་མི་ཚང་མར་གོ་�་མིན་པ་
དང་། དེ་འའི་བསམ་�ལ་ཡོད་པའི་�ངས་�ང་གཤོག་ཁག་དེ་�འི་བསམ་�ལ་ལ་མི་དམངས་ི་བསམ་
�ལ་མིང་བཏགས་ཤ་ག་རེད། དམར་པོའི་འདོད་�ལ་ི་ཐོག་ནས་་ོད་�ད་མེད་�ང་པ་དེ་�འི་ལེ་ཁག་
ཁ་ཤས་�བ་ིང་གི་མི་རིགས་ལ་ཡོད་པ་རེད།མར་ཁེ་སིའི་ོལ་འ�ན་ིད་ག�ང་(་�་�་སོགས)ཐོག་
མར་གསར་འ�གས་ེད་�ས་�བ་ིང་པ་ཁོང་རང་�འི་བདེ་�ང་གི་དོན་�་གད་མོ་ོང་བའི་དོགས་ཟོན་ི་
ལག་ལེན་ཇི་ེད་ས་འ�ག། ཁོང་�ས་གཞན་དག་ཡོད་ཚད་ལ་དོགས་པ་ས་ཡོད་པ་དང་།ད ◌ོགས་པ་
ས་པར་བེན་ནས་མི་ིད་པའི་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་བཟོས་འ�ག། དེ་ནི་མི་གཅིག་གིས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་
ཡིད་ཆེས་ེད་འདོད་ཡོད་པའི་མིའི་རང་བཞིན་དེ་དང་འགལ་ར་སོང་བའི་�་མཚན་ལ་བེན་ནས་ཡོང་བ་
རེད། དཔེར་ན། དེ་དང་འེལ་བའི་གད་མོ་ོང་ེན་ཞིག་�ང་བ་ངས་ན་ི་འ�ག༡༩༨༢ནང་་�་�འི་
ལ་སར་ཁང་ཆེན་ིམ་ལིན་ལ་ངོས་་བོར་ེད་�ས་(དམར་པོའི་ོལ་གཏོད་ེད་མཁན)ལེ་ཉིན་ི་ཁང་
པའི་ནང་ལ་�ན་ཆས་ས་པའི་བོར་�ང་དམག་མི་གདོང་ལ་འ�མ་མདངས་མེད་པ་ལམ་སེང་མེ་མདའ་
བ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་དེས་ང་�ར་་གིན་བད་སོང་། ཡང་�ད་མེད་གཅིག་གིས་་�་�འི་གསར་བེའི་
ལས་འ�ལ་ི་ལོ་�ས་དེ་འ�ལ་འཁོར་ཡོ་ཆས་ནང་བཞིན་བཤད་ི་འ�ག། གང་ར་ངའི་ིད་དོན་ཐོག་ོ་
མོས་ག་འ་ཡིན་པའི་ོར་བཤད་ན། ང་ནི་ད་འང་མར་ཁེ་སིའི་རིང་�གས་ེད་ཀ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
བོད་ཆོག་པ་ཡིན། མི་ལ་ཕན་ཐབས་ེད་ི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ེར་འ�ན་མ་འི་ལམ་ོལ་ལ་ངོས་ནས་ེང་
ོང་་�་གང་ཡང་མེད། ངའི་ཆོས་ི་ཡིད་ཆེས་ལ་བེན་ནས་ི་�གས་རིང་�གས་དང་། ལ་འ�ས་
�གས་ོལ་ལ་ངོས་ནས་མོས་པ་ག་པར་ེད་ི་ཡོད། ལམ་ོལ་དེ་�་ནང་པ་སངས་ས་པའི་་ོད་དང་
མ�ན་པོ་འ�ག། མར་ཁེ་སིའི་འདོད་�ལ་ནང་གི་མོས་པོ་ཡོང་གཞི་གཞན་པ་དེ་ནི་མི་སོ་སོའི་མཐར་�ག་གི་



�གས་དོན་རང་རང་སོ་སོའི་ལག་པར་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ནི་སངས་ས་ི་ཆོས་ི་དགོངས་དོན་ཇི་མ་ཇི་
བཞིན་པ་དེ་རང་རེད། དེའི་ང་ལ་བན་�་གཅིག་ནི་དམངས་ག�འི་་ོམ་ནང་མ་་རིང་�གས་ི་ིད་
�ས་ལག་ལེན་བར་མཁན་ི་�ང་པ་དེ་�འི་མི་མང་མས་དམར་�གས་ེས་འངས་ེད་མཁན་�་ལས་
རང་དབང་ག་པར་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་འ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་མཐའ་ག�གས་ན་ལ་མི་ན་གཞོན་
དང་། དབང་པོ་ོན་ཅན། གཞན་ི་�གས་ི་ནང་ཡར་ཐོན་བེད་ི་�ས་ན་དང་བཅས་པའི་ི་�གས་
ཡོངས་ལ་ི་�་�བ་མཁན་འ�ོ་ཕན་རིང་�གས་ི་ིད་ག�ང་དེ་ལ་ངས་མོས་པོ་ེད་ི་ཡོད། ངོས་རང་
མར་ཁེ་སིའི་རིང་�གས་པ་ེད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པས། འདེམ་བོ་ཞིག་གི་ནང་འོས་ཤོག་�གས་དགོས་ི་
ཡོད། ཁོར་ག་གཅེས་ོང་གི་�གས་པ་ཞིག་ལ་འོས་ཤོག་�གས་ི་ཡིན། འཛམ་ིང་ནང་བཟང་ོགས་ི་
འར་བ་ཞིག་ནི། ར ང་�ང་ཁམས་གལ་ཆེར་དོ་ང་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་རེད། བསམ་�ལ་དེ་ལ་་བ་ཆེན་
པོ་དང་། དམ་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་རེའི་ས་གཞི་འདི་ལ་གཅེས་ོང་ེད་པ་ནི་རང་
ཁང་ིམ་གཅེས་ོང་ེད་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་རེད། རང་རེ་མི་མས་དངོས་ནས་�ང་བ་སོང་ཙང་དེ་ལ་
གནོད་ོན་གཏོང་བ་དེ་ལ་དགོས་དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁོར་ག་གཅེས་ོང་ནི་
ཆོས་�གས་དང་། ོད་བཟང་། ཡང་ན་�ལ་ིམས་ི་དོན་གནད་གཅིག་མིན་�ལ་ངས་བཤད་ི་ཡོད། དེ་�་
ནི་ས་ོས་་�་ཡིན་པས་དེ་�་མེད་ང་ང་�་འ�་གནས་�བ་ི་ཡོད། ང་�ས་རང་�ང་ཁམས་ལ་�ན་
མ�ད་གནོད་ོན་བཏང་ན་འ�་གནས་�བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་དོན་དེ་ལ་ང་�ས་ངེས་པར་ཁས་
ལེན་ེད་དགོས་ི་འ�ག། ང་�ས་འ�ང་ཁམས་དོ་མི་མཉམ་པ་བཟོས་ན་མི་ཚང་མར་�ག་བལ་ཡོང་ངེས་
རེད། དེས་མ་ཚད་ད་་འ�་བཞིན་པའི་མི་མས་ིས་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ི་ོར་བསམ་ཞིབ་ངེས་པར་
ེད་དགོས། ཁོར་ག་གཙང་མར་བཞག་�་དེ་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞན་དང་འ་བ་ཞིག་རེད། འཛམ་ིང་
འདི་ཁོར་ག་ཡག་�་གཏོང་མ་�བ་�ང་�ག་�་མི་གཏོང་བའི་ཐོག་ནས་མི་ཐོག་ེས་མར་ིས་ོད་�བ་པ་་
�་དེ་ང་�ར་འི་བའི་ལས་འགན་རེད། བསམ་འཆར་དེ་གོ་ཁག་པོ་་�་མངོན་ིད་ང་ལག་ལེན་ེད་ཁག་
པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་�་མཚན་ནི་ང་�་རེ་རེའི་ངོས་ནས་ེད་�བ་པ་�ང་ཤས་ལས་མེད་ན་ཡང་། ཚང་མ་
མཉམ་�བ་ི་ཐོག་ནས་འར་བོན་ས་ན་�བ་འས་ཚད་མེད་ཡོང་ངེས་ཡིན་འ�ག། ང་སོ་སོས་ན་�་རེ་
ལས་མ་�ང་�ང་ཅི་�བ་གང་�བ་ེད་དགོས་ངེས་རེད། གནས་ཁང་ནས་ི་ལོགས་མ་ཐོན་གོང་ོང་�ན་
བསད་�་དེ་ཕན་པ་�ང་�ང་འ་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ེད་མི་དགོས་པའི་�་མཚན་ཡོད་མ་རེད། བས་འདིར་
ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་ོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཉིན་རེའི་ན་ོད་གང་ཅི་ས་�ང་ལས་�་འས་ལ་
ཡིད་ཆེས་་�་དེ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་རང་གིས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། རང་གི་ན་ོང་དང་།
དེའི་�ས་པ་ཕན་�ན་འེལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་་བ་གང་ཞིག་ས་པ་དེའི་འས་
�་རང་གཞན་ལ་ིན་�་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་ེར་�བ་ི་རེད། �ང་ེན་དེ་འར་བེན་ནས་བོད་ལ་གསོད་གཏོར་



ཚད་མེད་འ�ང་�ས་ཡིན་ན་ཡང་། འཛམ་ིང་ནས་བཟང་པོའི་གནས་�ལ་ཇི་ེད་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འ�ག།
ངོམས་མེད་ལོངས་ོད་རིང་�གས་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་པ་ནི་འ�ང་ངས་ོན་པའི་�་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ས་
ཆེན་འདིའི་ངས་ལ་ང་�་ཚང་མས་�ང་ོབ་དགོས་ངེས་ཡིན་པའི་སེམས་འར་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་ངོས་
རང་ལ་ག་པར་ིང་ོབས་འཕེལ་ེན་ཞིག་�ང་། དེ་ནི་ཧ་ཅང་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད། བསམ་ོགས་གཅིག་
ནས་ས་ན་རང་ཅག་མི་མས་ས་གཞིའི་�ག་�་རེད། རང་རེའི་�ན་མོང་གི་ཨ་མས་�ག་�འི་ཉེས་ོད་ལ་
ད་ཕད་བཟོད་ོམ་ེད་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་གི་བཟོད་བན་ོགས་ཉེར་ཡོད་པའི་གས་ཐོན་ི་འ�ག།
ཁོར་ག་དང་འ�ོ་བ་མི་ལ་ཕན་པའི་སེམས་འར་ི་འིན་འདི་ཉིན་གཅིག་ངས་་ནག་གི་མི་མང་�ར་
བལ་�བ་པ་ཡོང་�འི་ོན་ལམ་བ་ི་ཡོད། སངས་ས་ི་ཆོས་ནི་་ནག་དང་འེལ་མེད་ཅིག་མིན་པ་
སོང་ཙང་། ་མི་�ར་དངོས་དོན་ཐོག་ཕན་པའི་ི་�་ཞིག་བ�བ་�བ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། པཎ་ཆེན་ཞིང་
གཤེགས་དེའི་་ཐོག་གོང་མས་པེ་ཅིང་ལ་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་འ�ག། གལ་ིད་ངོས་ལ་གོ་བས་
དེ་འ་�ང་ན། དེ་ོན་མེད་གསར་�ང་ཞིག་ཆགས་ི་མ་རེད། ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་ོང་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་
ཙང་འ�ོ་བ་མི་ཐམས་ཅད་དང་། ག་པར་�ག་བལ་ོང་བཞིན་པའི་སེམས་ཅན་ན་ལ་ངས་སེམས་
འར་ེད་ི་ཡོད། �ག་བལ་ནི་མ་རིག་པ་ལས་འ�ང་བ་དང་། མི་མས་ིས་རང་རང་ལ་བདེ་ིད་དང་
ཡིད་�མ་ཡོང་ཆེད་གཞན་ལ་གནོད་འ�་ེད་ི་ཡོད་པར་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། འོན་ང་དོན་དམ་
པའི་བདེ་ིད་ནི་སེམས་�ད་ཞི་བ་དང་།འདོད་�ང་ཆོག་ཤེས་ནས་འཐོབ་ི་ཡོད་པའི་ཐོག། དེ་མས་ནི་གཞན་
ཕན་ག་བསམ་དང་། མས་པ། བེ་བ་ོམ་པ། ཁོང་ོ་དང་། རང་གཅེས་འ�ན། འདོད་མས་སོགས་
ངས་པ་ལ་བེན་ནས་ཐོབ་པ་རེད།འགའ་ཞིག་ལ་ད་ཆ་དེ་�་ཆོ་མེད་་�ར་མངོན་ིད། འཛམ་ིང་གི་ཆ་
ཤས་ག་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་གཞི་འི་གནས་�གས་ི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་འ�ོ་བ་མི་གཅིག་མ�ངས་པའི་ོར་
ངས་ན་གསོ་གཏོང་འདོད་ཡོད། ང་�་ཚང་མས་བདེ་ིད་འདོད། �ག་བལ་མི་འདོད་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་
པ་རང་རེད། ཚང་མར་གཞི་འི་དགོས་མཁོ་དང་སེམས་འར་འ་འ་ཡོད་པས་མ་ཚད། ང་�་ཚང་མར་
དབང་རང་དང་།སོ་སོའི་�གས་དོན་རང་མོས་ར་ཐག་གཅོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་འདོད་འ་འ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ནི་མིའི་རང་བཞིན་རེད། ཤར་�རོཔ་ནས། ཨ�ི་་སོགས་འཛམ་ིང་གང་སར་འར་བ་ཆེན་པོ་
�ང་འ�ག་པ་ནི་དེའི་གས་མཚན་གསལ་པོ་རེད། དེ་དང་�ས་མཉམ་ལ་དེང་སང་ང་རང་�འི་ཐོག་ལ་ཡོད་
པའི་དཀའ་ངལ་མང་བ་ེ་ག་པོའི་འ�གས་འ�ངས་དང་། རང་�ང་ཁམས་གཏོར་བཤིག། ད�ལ་ཕོངས།
ོགས་ོམ་ིས་མ�ན་ཕལ་ཆེ་བ་མིས་བཟོས་པ་ཤ་ག་རེད། དེ་�་སེལ་ཐབས་ཡོད་ན་ཡང་མིའི་ཐབས་
བོན་དང་ཕན་�ན་བསམ་ཤེས། �ན་འི་འ�་ཤེས་བེན་ཏེ་དཀའ་ངལ་དེ་�་བསངས་�བ་པ་ཡོང་གི་རེད།
དེས་ན་རང་རེས་སེམས་བཟང་དང་། ན་ཤེས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ན་བ་སེམས་འར་བེད་དེ་
གཅིག་ཕན་གཅིག་�ོགས་དང་། �ན་མོང་གི་ོད་ལ་ས་གཞི་གཅེས་�ང་ེད་དགོས་པ་ཡིན། ངོས་རང་



གིས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་བེན་ནས་མས་པ་དང་ིང་ེ་བེད་པར་ཕན་�ས་འཐོབ་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། ཆོས་
དད་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་�ང་ཡོན་ཏན་དེ་�་�་འ་ཞིག་གིས་ང་བ�བ་�བ་�་ཡིན་པ་ངོས་རང་ལ་ཤེས་ངེས་
བན་པོ་ཡོད། དེས་མ་ཚད་ཆོས་�གས་ཚང་མས་མི་ཚང་མར་བཟང་པོ་དང་བདེ་ིད་འཐོབ་ཆེད་འར་
བོན་ེད་ི་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ེད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་�་ེད་བས་ཐབས་ི་མ་པ་མི་འ་བ་ཡོད་ན་
ཡང་། �བ་འས་ནི་གཅིག་པ་རང་རེད། འོན་ང་ངོས་རང་བཙན་ོལ་�་འོར་ེས་༡༩༧༣ནང་ི་ལ་�་
ཐོག་མར་བོད་བས་ནས་བང་བསམ་�ལ་དེ་མང་�གས་ལ་གསལ་བོད་ས་པ་ཡིན། དེ་�ས་བསམ་
�ལ་འདི་རིགས་མང་�གས་ི་ོ་ངོར་མི་འ�ག་པ་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་ིང་ཞི་བདེའི་འདོད་�ལ་ལ་
ོ་མོས་ཡོང་བ་ེད་�་ལས་ོ་པོ་མིན་པ་ར་འདི་ཡང་གཅིག་ར་རེད། ད་འི་བསམ་�ལ་འདི་ལ་དོ་ང་
གི་བ་ལན་ོད་མཁན་ཇེ་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པ་ནི་སེམས་ོབས་འཕེལ་གཞི་ཞིག་རེད། བ་ག་ཉི་�་པ་
འདིའི་ནང་འ�ོ་བ་མིའི་ི་�གས་ིས་ར་�ང་མ་ོང་བའི་གནས་�ལ་མང་པོ་ཞིག་དངོས་མཐོང་ཉམས་
ོང་�ང་ཡོད་པར་བེན།ཉམས་ོང་གི་ཆ་ནས་ིན་ཟིན་པ་་�་ཡིན། དཔེར་ན། ལོ་རབས་་བ�་པའམ་ཐ་
མ་བ�ན་�་ཙམ་ི་�ས་བས་�འང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དེ་དམག་འ�ག་གིས་ེད་
དགོས་པའི་བསམ་�ལ་འ�ན་ི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་བསམ་�ལ་དེ་འཆང་མཁན་�ང་ཤས་ཙམ་རེད།
བ་ག་འདིའི་(ཉི་�་པ་)འགོ་ོད་�་ཡར་ས་དང་གོང་འཕེལ་ནི་ིག་འ�གས་དམ་པོའི་འོག་ནས་ཡོང་
དགོས་པར་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསམ་ི་ཡོད་པ་རེད། ིད་དབང་ེར་གཅོད་ལམ་�གས་དང་གས་ི་
ཡོལ་བ་འེལ་པ་ལ་བེན་ནས་དེ་ནི་ིང་པོ་མེད་པའི་ཐབས་བོན་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ་ོན་�ང་ཡོད། དེ་
བཞིན་ལོ་བ་ག་ཉེ་བའི་རིང་ཚན་རིག་དང་། ནང་གི་སེམས་དོན་རིག་པ་གཉིས་མཉམ་འེལ་�བ་ཐབས་
མེད་པར་ཚང་མས་ངོས་འ�ན་ས་ཡོད། འོན་ང་ད་ཆ་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་དངོས་པོའི་གནས་�གས་ི་
དང་ད་པར་་གགས་དངོས་པོའི་རིག་པའི་ོར་གོ་ོགས་ཟབ་�་འ�ོ་བཞིན་པར་བེན་འ�་ཤེས་དེ་
འར་བ་འ�ོ་བཞིན་པ་རེད། དེས་ན་དངོས་པོའི་གནས་�གས་ོར་མིའི་ང་ལས་་བ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་ིད་
པས་དེའི་ོར་ཐག་ཆོད་པར་བོད་མི་�བ་པ་ཇེ་གསལ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་རེད། �་མཚན་དེར་བེན་མི་མས་
ང་ངས་ནང་གི་འཇིག་ེན་ཞེས་བོད་པའི་མ་པར་ཤེས་པའམ་སེམས་ི་གཡོ་བའི་�ས་པ་དེའི་ེད་ལས།
དེ་དང་�ས་ལ་འེལ་བ་བཅས་ི་ོར་དོ་ང་ེད་འགོ་�གས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོར་ག་
ོར་�ར་ང་འཕེལ་བཞིན་པ་རེད། ངས་བས་ན་འཕེལ་ོགས་དེ་�་ལ་བེན་ནས་�གས་ང་རིང་པོའི་
འར་ོག་ཡོང་�ར་བེན་སེམས་�གས་ེ་གཞི་ཡིན། དེ་བཞིན་དེང་སང་འཛམ་ིང་འདི་ཕན་�ན་གཅིག་
ལ་གཅིག་བེན་ི་རང་བཞིན་ཤིན་�་གསལ་པོར་མངོན་པ་ེ། མི་ེར་ཡིན་ང་�ང་ལ་ཁབ་ཡིན་ང་
�ང་དཀའ་ོག་མས་གཞན་ལ་མ་བེན་མ་ོས་པར་རང་ཉིད་ཁེར་ང་གིས་བསངས་�བ་ཐབས་མེད་པ་གོ་
ོགས་འཕེལ་འར་བཞིན་པ་ཡང་སེམས་ོབས་ེ་གཞི་ཡིན། གཞན་ཡང་་བའི་འདོད་�ལ་དང་། ཆོས་



�གས་ཡར་ས་དང་གོང་འཕེལ་སོགས་ི་མིང་གི་ཐོག་ནས་ེ་བོ་ེར་དང་། མི་མང་པོར་དཀའ་�ག་ཚད་
མེད་ོད་བཞིན་ཡོད་ང་། ོགས་གཞན་ནས་ས་གནས་གང་སར་འ�ོ་བ་མི་གཞན་ི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་
དབང་གི་ཆེད་�་རང་གི་ཁེ་ཕན་དང་ཐ་ན་རང་ོག་�ན་ཆད་ོས་བཏང་ེད་ཕོད་པའི་ག་བསམ་གསལ་ོན་
ེད་མཁན་ཡོང་བཞིན་དེ་ཡང་དཀའ་�ག་ོང་མཁན་�ར་རེ་བ་ཞིག་ཤར་བཞིན་པ་རེད། འོན་ང་དེ་་�འི་
རང་དོན་ོས་བཏང་དེ་�ོགས་མེད་ཁེར་ང་�་ཡོང་�བ་པ་མ་རེད། ཉེ་ཆར་ོ་ཨ�ི་ད་། དེ་འི་སོ་ཝི་ཡེཏ་
ནང་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་ག�འི་འཐབ་ོད་ལ་ལམ་ོང་�ང་བ་དེ་�་ས་ོགས་གཞན་�་ཡོད་
པའི་ེ་བོ་ེར་ི་ག�ང་སེམས་དང་། བ་ོར། སེམས་འར་བཅས་མེད་ཡོང་�བ། ེ་བོ་གཞན་པ་དེ་དག་
འཐབ་ོད་དེའི་ནང་དངོས་�་འེལ་བ་མེད་ང་ཁོང་�ས་གཞན་ི་ཐོབ་ཐང་དང་ཕན་བདེ་ལ་འར་ལེན་ི་
བསམ་ོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བེན་ནས་�ང་བ་རེད། ི་�གས་ནང་བཟང་ོགས་ི་འར་བ་བཏང་�་དེ་ལས་
་པོ་ཞིག་མིན་ང་། དེའི་ཆེད་�་འབད་བོན་་�་ནི་འོས་པ་ཞིག་རེད། ནམ་ཞིག་འར་བ་ཡོང་ིད་པ་
རེད། འདི་ལ་ངོས་རང་ཡིད་ཆེས་བན་པོ་ཡོད། ་བ་ཚང་མ་ལམ་ོང་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ནི་དོན་གཞན་ཞིག་
རེད། རང་ངོས་ནས་གང་�བ་་�་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། ང་རང་གི་མི་�འི་ནང་ཕར་ངོས་ནས་རང་ལ་ད�་བོའི་
འ�་ཤེས་འ�ན་མཁན་�་ཐ་པས་ཚང་མར་བསམ་པ་མ་དག་ེད་ི་ཡོད། དེ་ལས་ོག་ེ་ཁོང་ོ་དང་ཞེ་
ང་གི་ོ་ནས་གནོད་སེམས་འཆང་བ་ཡིན་ན་ོང་རང་མཁན་དེ་�་རེད། གཞན་�འང་མིན་ི་རང་ཉིད་རེད།
རང་གི་བདེ་བ་དང་། གཉིད་ིད་པོ་ག་�བ་པ།ོ་ཆས་འ�་་བ་བཅས་ལ་ོང་རག་གི་ཡོད་པ་རེད། གནོད་
སེམས་འཆང་བ་ཙམ་ིས་ཕ་རོལ་པོའི་དམིགས་ལ་དེ་ལ་གནོད་གང་ཡང་འོལ་ི་མ་རེད། གནོད་
སེམས་དང་བེབས་ནས་�ང་བའི་སེམས་འ�གས་པ་དེས་རང་ཉིད་ི་གགས་ཁམས་ལ་ཉམས་ཆགས་
གཏོང་�་ལས་གཞན་གང་ཡང་ེད་ི་མ་རེད། དེའི་འས་�ར་ེ་བོ་གང་དག་ངས་བདེ་ིད་ཡོང་བའི་ཕན་
འདོགས་ེད་�བ་པ་དེ་�་ིད་པོ་ཡོང་མི་�བ། འགའ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ོན་བོད་ེད་ིད་ང་། རང་ཉིད་
ག་�་དགའ་ང་དང་ན་པར་གནས་�བ་ི་ཡོད། རང་དབང་དང་ང་བདེན་ི་ཆེད་�་ངས་�ས་ན་ི་
ལས་དོན་བ�བ་དགོས་ན་དེའི་ེད་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ནི་གཞན་ལ་གནོད་ེལ་ཐབས་སེམས་ལ་མ་བཞག་
པའི་ོ་ནས་ེད་དགོས་པ་དེ་ངས་ཡག་པོ་ཤེས་ི་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་�། གལ་ཏེ་ངས་རང་སེམས་ཞི་ོད་
ངང་གཞན་ཕན་ི་དོན་ལ་ོ་གཏན་�བ་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་ཕན་ཆ་ན་པའི་ཞལ་འདེབས་�བ་�བ་ངེས་
ཡིན་པ་དང་། ངས་འཇིག་ེན་ཡོངས་ལ་�ན་་ཕོ་མོའི་འ�་ཤེས་ེལ་ཐབས་�་འ�་བ་ོང་བའི་དམ་བཅའ་
བན་པོ་བང་བ་ལ་བེན་ནས་ཆེ་�ང་ལ་མ་ོས་པའི་བཟང་ོགས་ི་�བ་འས་�ང་ཟད་�ང་ཡོད་པར་
ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད།



.

ལེ�་བ�་��་པ། རང་དབང་ན་པའི་བོད་ལ་ལ་ིར་ལཽག་�བ་བམ།

དེབ་འདི་ཐོག་མར་པར་འ�ེམས་ས་པ་ནས་བང་ད་འི་བར་འཛམ་ིང་ནང་འར་བ་འ་མིན་་�གས་
ིན་ཡོད། ད་ཆ་ང་�་ོང་�་གསར་པ་འཆར་ཉེའི་བས་འདིར་ཡང་ོད་ོག་གསར་པ་རེ་གཉིས་ི་གནས་
�ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ང་ཕན་�ན་�ོས་མོལ་དང་ཞི་འ�ིག་གི་འ�ན་པ་གསར་པ་ཞིག་འཆར་ི་
ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིན། འར་བ་དེ་�འི་�གས་ེན་འོག་་ནག་མི་དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་
ང་�ད་མེད་པ་མ་རེད། འདས་པའི་ལོ་བ�་ག་གི་ནང་ལ་་ནག་ནང་ངོ་མཚར་ན་པའི་ཡར་ས་བཏང་
བ་དེར་ི་ཡོངས་ི་ཆ་ནས་བགས་བོད་འོས་ཤིང་། ཧོང་ཀོང་དང་་ནག་གི་ིད་དབང་ར་བ�གས་ཟིན་
པའི་ེས་�་་ནག་ག�ང་ནས་ལས་དོན་ཁག་དངོས་བདེན་ང་�གས་དང་�་ཡངས་ི་ོ་ནས་ཐེ་གཏོགས་
ངས་འ�ན་ེད་ངས་ཁག་ནི་ཡི་རང་ེད་འོས་པ་ཞིག་མཐོང་། དེ་་ནའང་། བོད་ི་ནང་ལ་ིན་པའི་
འར་བ་དེ་�་ནི་ག�་བོའི་ཆ་ནས་གནས་ངས་་མ་ལས་�ག་�་ར་ཡོད་ཅིང་། ག་པར་བོད་ི་ས་ལ་
ཁ་ཤས་�་༡༩༩༤ནས་བང་དེ་་རིག་གནས་གསར་བེའི་བས་ལ་ཡང་�ང་མ་ོང་བའི་གནས་ངས་
�་ར་ཡོད་འ�ག། བོད་མིའི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མ�འི་ཐོབ་ཐང་སོགས་འཆར་གཞི་ན་པའི་ོ་ནས་འཆར་ཅན་
གདལ་བཤིག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ། དེང་བས་འཛམ་ིང་མི་མང་ནས་�་ཡངས་ི་ོ་ནས་ལོངས་
�་ོད་ཆོག་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་ོད་ལེན་དང་ད་འབོད་ེད་མཁན་བོད་མིར་དེ་མ་ཐག་�་
འ�ན་བང་དང་། ཉེས་བང་མནར་གཅོད། དམར་གསོད་ོག་ཐོག་གཏོང་བ་སོགས་གང་ན་ལག་ེད་�་
མ�ད་ེ་བཞིན་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ང་སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ལ་བོད་ནང་གི་་མིའི་དབང་འ�ན་པ་
མས་ནང་ཁོང་�འི་་ོད་ལ་བ་འགལ་ེད་པའི་མ་པ་ན་�གས་ཙམ་�ར་མ་ཐག་�་ག་�གས་ལག་
བར་ས་ཏེ་མགོ་གནོན་ེད་གང་�བ་ེད་ི་ཡོད་པ་དེ་རེད། བར་ལམ་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་བ�་ག་ོན་མ་
དེའི་ེས་ག�ག་དང་ད་འི་ལོ་བ�་ག་དེའི་འགོ་ོད་དེ་གཉིས་ི་བར་དེར་�ས་ན་འག་ཙམ་རིང་བོད་
ནས་འཛམ་ིང་ི་ལོགས་�་གནས་�ལ་འ�ོ་�་གང་ཆེ་�ང་ཡོད། དཔེར་ན། བས་དེར་ི་ལ་ི་གསར་
འགོད་མི་་བོད་�་གང་ལ་གང་འཚམ་ི་རང་གི་འདོད་མོས་ཇི་བཞིན་གང་�་བོད་ནའང་ོད་འ�ག་གི་
ཡོད། འོན་ང་དེ་བས་་ག�ང་རང་ཉིད་ནས་དམིགས་བསལ་གནས་ངས་འོག་ཧ་ཅང་ཚག་དམ་པོར་
བཀོད་ིག་ེད་པའི་འ�ིམ་འ�ལ་ི་འཆར་གཞི་དེ་འའི་ཐོག་བོད་�་བེབ་ན་ལས་དེ་མིན་མི་་དེ་རིགས་
བོད་ནང་ཡོང་ཆོག་གི་མེད། ག་དོན་་ག�ང་རང་བཀོད་ིག་ས་པའི་་རིགས་མི་སེར་ཁག་བོད་�་
གཞིས་ཆགས་ེད་མཁན་འ�གས་ཆེད་ཁོང་�ར་བོད་�་ིན་ན་་ནག་ལས་ཀ་ས་པ་ལས་ོ་ཕོག་མང་པ་
ོད་�འི་ཁས་ལེན་ིས་མ�ན་དེ་མིན་དཔལ་འོར་ི་བ་བན་གཞན་དག་ོད་�འི་ཁས་ལེན་ེད་ི་



ཡོད། དེ་་�འི་ལས་ོགས་དེས་དེ་འི་ཆེས་ཉག་འི་ངང་གནས་ཡོད་པའི་བོད་ི་�ན་མོང་མིན་པའི་རིག་
ག�ང་ལ་ཧ་ཅང་གནོད་ི་ཡོད་འ�ག། ད་་ནས་བོད་མི་མས་རང་ཉིད་ི་�ང་པའི་ནང་�ངས་�ང་མི་
རིགས་ཤིག་�་ར་ཟིན་ཡོད་ཅིང་། ག་དོན་་ག�ང་ནས་བོད་ི་རིག་ག�ང་དང་འེལ་བའི་ོབ་ཚན་
རིགས་�་གཏོགས་ཚད་མས་ལ་ོབ་ོང་ེད་པ་དང་བོད་ད་དེ་ཉིད་ོབ་ོང་ོད་ེད་ི་�ད་ལམ་ད་
ཡིག་�་བེད་ོད་ེད་�་སོགས་ལ་དམ་བགས་�གས་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། གོང་ོས་དཔལ་འོར་ི་བ་
བན་ོད་�འི་འཆར་གཞི་དེར་་ནག་ནས་་རིགས་གཞིས་ཆགས་ཡོང་མཁན་འ�གས་ཐབས་་�ར་
ལམ་ོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་པ་ལ་བེན་ནས་བོད་རིགས་མི་་�ང་ཤས་ཤིག་ང་དཔལ་འོར་ཆེན་པོ་
ཆགས་�བ་ཡོད་པ་རེད། ད་་ནའང་ལས་ོགས་དེ་ལ་བེན་ནས་བོད་མིའི་ོད་ཤེས་ཡོན་མི་ང་ཞིང་ལས་
ཀར་འ�ག་མི་འོས་པའི་ི་�གས་ི་འོག་ལ་གནས་པའི་�ལ་རིམ་ཞིག་�་ར་བའི་བོད་རིགས་མི་མང་ཁག་
ཅིག་རང་བཞིན་ིས་གསར་�་འ�བ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། བོད་མི་དེ་རིགས་མས་འ�་ེན་ཤིན་�་ཉམ་ཐག་�་
�ང་ཡོད། ད་ཡོད་བོད་ནང་གི་གནས་ངས་དེ་ོགས་གཞན་ནས་ང་ོ་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ེ་གཞིའི་ནང་
གནས་ཡོད། ད་ལམ་འདས་པའི་ལོ་བ�་ག་གཅིག་དེའི་ནང་གི་གནས་�ལ་སེམས་འ�བ་ེ་གཞི་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་ཞིང་གཤེགས་དེ་ཉིད་ི་ཡང་ིད་དང་འེལ་བའི་གནས་�ལ་རེད། བཤད་ཟིན་
པ་ར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་གོང་མ་༡༩༨༩ལོར་བོད་�་དགོངས་ོགས་གནང་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ོར་
འ�ེལ་བཤད་ལེགས་པོ་ག་པར་དང་ཐོག་དེའི་བ་ོངས་ི་ལོ་�ས་མས་གསལ་བཤད་ཅིག་ངེས་པར་་
དགོས་པ་ཆགས་ཤིང་། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་ེང་རིམ་ོན་ི་མཚན་གནས་དེ་ཡང་�་ལའི་་མ་་
ེང་རིམ་ོན་ི་མཚན་གནས་ི་ངོ་བོ་དེ་དང་མ་པ་མ�ངས་པ་ཡིན། དེས་མཚན་གནས་ཤིག་གམ་ལས་
གནས་ཤིག་མ�ན་ི་ཡོད། དཔེར་ན། ཀེན་ཊ་བ་རེའི་ི་བ་ག�་བ�གས་ཞེས་པ་་�་དང་། མི་སེར་ལ་
ཁབ་ི་ིད་འ�ན་པ་ཞེས་པ་་�་དང་གོ་དོན་གཅིག་པ་ཡིན། ིར་ན་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་�ག་དེ་ཉིད་�བ་ེད་
ཡ་�ག་གཉིས་འ�ས་པའི་མིང་�ག་ཅིག་ཡིན་ཅིང་། པིཏ་ཞེས་པ་ལེགས་ར་ི་ད་ཡིན་ཅིང་མཁས་པའི་
དོན་ལ་འ�ག་གི་ཡོད། ཆེན་པོ་ཞེས་པ་བོད་�ག་ཡིན་ཅིང་་ཆེན་པོ་དང་མཐོ་བའི་དོན་ཡིན། དང་ཐོག་མཚན་
གནས་དེ་གདན་ས་བ་ཤིས་�ན་པོར་མཁན་ི་རིམ་ོན་ལ་ཆེ་བོད་ི་མིང་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དགོན་
གནས་འདི་བོད་ོ་�བ་གཞིས་ཀ་ེའི་�ོང་འདབ་�་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ཐོག་མར་༸ལ་མཆོག་་ེང་དང་
པོ་ེ་དགེ་འ�ན་�བ་པས་༡༤༤༧ལོར་ག་བཏབ་པ་རེད། འོན་ང་ེས་སོར་༸ལ་བ་་བ་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་་�ས་(༡༦༡༧ ༡༦༨༧)ནས་འགོ་བམས་ཏེ་གདན་ས་དེ་་མ་ེ་ག་པ་གཅིག་གི་་ེང་རིམ་
ོན་ནས་བདག་ོང་གནང་�འི་ལམ་ོལ་འགོ་བ�གས་པ་རེད། དེ་ནས་བང་�་ལའི་་མ་་ེང་རིམ་
ོན་དང་པཎ་ཆེན་་ེང་རིམ་ོན་བར་�ན་མོང་མིན་པའི་་ོབ་ི་འེལ་བ་ཞིག་འགོ་�གས་ཡོད་ཅིང་།
འེལ་བ་དེ་་�་ཞིག་ཆགས་དགོས་ནི། ོགས་གཅིག་ནས་ཕལ་ཆེར་བ་ཤིས་�ན་པོ་དགོན་གནས་དེ་དར་



ས་ཆེ་ཤོས་བས་�་དགེ་འ�ན་༤༠༠༠ག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་བོད་ོན་ཡོངས་ནང་གི་དགོན་གནས་གལ་
འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འའི་�་མཚན་ི་ཡིན་ིད་པ་ཞིག་ཡིན། �་མཚན་དེ་ལ་
བེན་བས་འགར་༸ལ་དབང་་ེང་རིམ་ོན་མས་དགོངས་པ་ོགས་ཏེ་་མ་འ�ངས་བར་གནས་ི་
�ས་�ད་དེར་པཎ་ཆེན་་ེང་�་བ�གས་ནས་༸ལ་བའི་ཡང་ིད་འ�ལ་ལ་ད་གཅོད་དང་གཏན་
འབེབས་�་སོགས་ི་ལས་དོན་�གས་འགན་དམིགས་བསལ་བཞེས་གནང་མཛད་ི་ཡོད་པའི་ལམ་ོལ་
ཆགས་ཡོད། པཎ་ཆེན་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ི་རབ་�་�ང་བའི་མཚན་ཆ་ཚང་ནི་ོ་བཟང་འིན་ལས་
�ན་�བ་ཆོས་ི་ལ་མཚན་ཞེས་གསོལ་ཞིང་། པཎ་ཆེན་་ེང་ན་རིམ་ནང་ནས་བ�་པ་དེ་རེད།ོག་པ་པོ་
མས་ནས་ེས་�་རིམ་པས་མེན་�་ཡིན་ཅིང་དམ་པ་ཁོང་ནས་རང་ཉིད་ི་་�འི་ནང་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་
�ག་ཆེན་པོ་ོང་དགོས་ཁེལ་ཡོད། ་མིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་་ན་�ང་�ས་�་ཁོང་གི་བ་ོར་དང་མཛའ་
�ོགས་ཡིན་ལ་ིས་ཁོང་ལ་ཁས་ལེན་དང་ེལ་ལད་ཧ་ལས་པ་འབ་ཡོད་ང་ེས་སོར་ཁོང་�ས་ཁོང་
ལ་བཟོད་གས་ལ་བའི་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་པ་ས་ཡོད། དེ་་ནའང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་
ཉིད་ནི་བོད་དང་བོད་མིའི་རང་དབང་གི་དོན་�་འཐབ་ོད་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཐེ་�མ་
ལ་བ་ཞིག་རེད། འདི་དངོས་འེལ་ངེས་ེད་་འོས་པའི་གནས་�ལ་ཞིག་ེ་ེས་སོ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་བ�ན་ཁང་ནང་ོད་བོལ་བཏང་ཟིན་པའི་ེས་ནས་ང་ཁོང་�་མ�ད་དེ་ཧ་ཅང་ིང་ོབས་དཔའ་
ངར་ཆེན་པོས་ཞལ་བསངས་ཏེ་བོད་ནང་གི་་མིའི་ིད་�ས་ཁག་ལ་ོན་བོད་གནང་ཡོད། ཁོང་ནས་བ�ན་
ཁང་ནང་ལོ་བཅོ་འི་རིང་མནར་གཅོད་ང་ཡོད་ན་ཡང་ཉམས་ད�ས་�་འ�ོ་�ར་ཅི་ཡང་ཕན་གནོད་�ང་
མེད། དེ་བས་ི་རང་དབང་དམངས་ག�འི་འཐབ་ོད་པ་་རིགས་ཝ་ཇེ་ཤིང་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་བས་ཤིག་�་
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བ�ན་ཁང་གཅིག་ནང་མཉམ་�་བད་ོང་ཡོང་འ�ག། ཁོང་ནས་བོད་དོན།
ཐེངས་གཅིག་བ�ན་ཁང་གི་�ག་ོང་གི་ིག་ིམས་མས་ཧ་ཅང་ག�ག་�བ་ཆེ་གས་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་ནས་་ོག་དོར་�འི་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་སོང་ཞེས་བོད་ཡོད། འོན་ང་བས་ལེགས་པ་
ཞིག་ལ། མཐའ་ག�ག་ཁོང་ནས་ིང་ོབས་ཆོད་སེམས་རང་སོར་མངའ་བའི་ངང་་གསོན་པོར་གནས་
ཡོད། གནས་�ལ་བོད་གསལ་�་ཁོང་ནས་ོད་�ས་ངའི་�ས་པོ་ད�ས་ིད་བ�ར་ན་�གས་�་འེར་
ན་འ�ིག་གི་རེད་ཅེས་བོད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར། དེ་་ནའང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ད་�་འཕགས་
པའི་ངོ་བོ་ག�་བོ་ནི་ཆོས་ོགས་ནས་གལ་འགངས་ཤིན་�་ཆེ་བའི་མི་་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། པཎ་ཆེན་་ེང་རིམ་
ོན་ནང་མཁས་�བ་གཉིས་ན་ི་ེས་ཆེན་དམ་པ་ཁ་ཤས་�ང་ཡོད། དེ་མ�ངས་ཇི་ར་༸ལ་མཆོག་་
ེང་རིམ་ོན་མས་འཕགས་མཆོག་ན་རས་གཟིགས་མིའི་མ་�ལ་�་ཡིད་ཆེས་ངོས་འ�ན་ེད་ི་ཡོད་
པ་བཞིན་བོད་མི་མས་ནས་པཎ་ཆེན་་ེང་རིམ་ོན་མས་སངས་ས་ང་བ་མཐའ་ཡས་ི་མ་�ལ་�་
ངོས་འ�ན་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ངོས་ནས་༸ལ་མཆོག་ན་རིམ་ི་�ན་ོལ་མཛད་



འགན་ཡོད་པ་ར་པཎ་ཆེན་དམ་དེ་ཉིད་ི་ཡང་ིད་ད་གཅོད་དང་འེལ་ངོས་འ�ན་མངའ་གསོལ་་�འི་
འར་འགན་ཧ་ཅང་དད་འ�ན་དང་བ་ཆེན་པཽས་ངས་པ་ཡིན། ཡང་ིད་ད་གཅོད་ེད་ོགས་ལ་ཆོས་
ོགས་ནས་བག་པ་ེད་�ལ་རབ་དང་རིམ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ངོས་ནས་དེ་�་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་
འ�ས་ཤོར་མེད་པར་ས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་བག་པ་དང་པོ་དེ་ངོས་ནས་༡༩༩༡ འགོ་ོད་�་མོ་འི་ོ་
ནས་བག་པ་ས་པ་ཡིན་ཅིང་། ེས་�་རིམ་པས་ོན་བོམས་བག་པ་ཐེངས་བ�་ག�མ་ས་ཏེ་མཐའ་
བོམ་ངོས་བོད་�བ་བ�ད་ནག་�་�ོང་ེའི་ིམ་ཚང་དས་མ་ཞིག་�་་འ�ངས་པའི་ལོ་��་ིས་པ་དགེ་
འ�ན་ཆོས་ི་ཉི་མ་ཞེས་�་འབོད་པ་དེ་ཉིད་དམ་གང་དེའི་ཡང་ིད་འ�ལ་མེད་ཡིན་པའི་གསལ་བགས་
གཏན་འབེབས་ས། འགོ་ོད་�་ཡང་ིད་མཆོག་�ལ་ི་འོས་གཞིའི་ཁོངས་�་ིས་པ་མི་འ་བ་ཁག་�མ་
�་ོར་ཞིག་གི་མཚན་ཐོ་ཡོད་ཅིང་། ངོས་དང་ཐོག་གནས་�ལ་འདི་ཉིད་ཆབ་ིད་ི་ོད་ོག་ཅིག་�་བ�ར་
འདོད་མི་ེ་བས་ངོས་ནས་ཆེད་མངགས་་སོར་༡༩༩༡་༣པ་�ན་ནས་་ག�ང་ལ་འདི་ོར་བ་ལན་ད་
དེ་མཆོག་�ལ་ད་གཅོད་གཏན་འབེབས་ེད་ོགས་ཐད་ངོས་ནས་ར་�་མཉམ་འདེགས་་�བ་�འི་མོས་
ོ་ཡོད་ཅེས་བོད་པ་ཡིན། པཎ་ཆེན་ཡང་ིད་ད་གཅོད་་�འི་ལས་དོན་བོད་ནང་ལོགས་�་བས་�ན་
ཆོས་ེ་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ངོས་ནས་རེ་ལ་ཐེངས་དེ་དང་དེ་མིན་ེས་
�་ར་ཡང་�་འབོད་ས་ཚད་ཚང་མར་་ོགས་ནས་བི་མེད་བཏང་སོང་། དེའི་ཚབ་�་ེས་�་པེ་ཅིང་
གིས་པཎ་ཆེན་ཡང་ིད་གཞན་པ་ཞིག་ངོས་འ�ན་ས་པ་དང་འེལ་པཎ་ཆེན་་ེང་བ�་གཅིག་པ་དགེ་
འ�ན་ཆོས་ི་ཉི་མ་ཞེས་�་འབོད་པའི་�ང་ིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་་ནག་ནང་ལ་བཙན་འིད་ས་པ་རེད། དེ་
ར་ན་ཁོང་འཛམ་ིང་ནང་གི་ཆབ་ིད་བ�ན་པ་ད�ང་ན་�ང་ཤོས་དེར་ར་ཡོད། གནས་�ལ་འདི་རིགས་
མ�ན་པའི་སེམས་ཕམ་གཏིང་ཟབ་ེ་གཞིའི་གནས་�ལ་ཆེས་མང་པོ་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་ཡོད། འོན་ང་
ོགས་གཞན་ནས་བོད་ནང་རང་དབང་གི་རེ་བ་ཡོད་མེད་ད�ད་པ་ེད་�ས་ང་�ར་སེམས་�གས་འཕར་�འི་
གནས་�ལ་གསར་པ་མང་པོ་འཐོན་ི་ཡོད་མ་ེ། དཔེར་ན། ད་ལམ་་མི་བསམ་ཡོད་མང་པོས་བོད་མིའི་
གནད་དོན་ི་དཀའ་ོག་ཐོག་བོད་མིར་ིང་ེ་དང་སེམས་འར་ེད་ི་ཡོད་པ་ར་ང་ཞིང་། ག་པར་
ང་�ད་ལ་ཆབ་ིད་ི་གོ་ོགས་ཡོད་པའི་་མི་དང་བཙན་དབང་འོག་གནས་པའི་བོད་མི་གཉིས་བར་ཕན་
�ན་ག�ང་སེམས་མཉམ་ེད་ི་�ར་ང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ར་ང་གི་འ�ག། �ར་ང་དེ་རིགས་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་ངོས་ལ་དངོས་�་གསལ་མཐོང་གི་ཉམས་ོང་མང་པོ་�ང་ཡོད་བས་གནས་�ལ་འར་བ་
གསར་པ་དེ་རིགས་ལ་བེན་སེམས་�གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕར་ི་འ�ག། ན་གསོས་པ་ཞིག་ལ་ཐེངས་
ཤིག་ངོས་�བ་ོགས་ལ་ཁབ་ཅིག་�་བོར་བོད་ེད་བས་ངོས་ལ་དགའ་བ�འི་ོན་མོ་་�འི་མཛད་
ོ་ཞིག་གོ་ིག་ས་པ་དེ་ལ་བཅར་�གས་ས་པ་ཡིན། དེ་བས་་རིགས་ོབ་�ག་ལོ་ན་�ང་�ང་ཞིག་
ནས་ན་སར་ཡར་ཡོང་ེ་�ས་མོ་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་བོད་དོན་�།རང་ཉིད་་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་



་རིགས་མི་དམངས་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་མི་བཟད་པའི་�ག་ོང་མནར་གཅོད་ས་པ་དེར་སེམས་�ག་ཧ་
ཅང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་ཅེས་བོད་�ང་། ཡང་ཉེ་�ས་ཐེངས་ཤིག་ངོས་་མི་ཞིག་ལ་ངོ་ོད་ས་�ང་བས་མི་དེ་
ོམ་པ་པོ་ཞིག་རེད་ཟེར་ཞིང་། བས་ནའང་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཡོད་མདོག་འ�ག་ཅིང་། མགོ་ཐོད་ད་དམར་
ཡིན་པ་ལོ་་བ�་དང་��་�་བར་མིན་ནམ་མ་པའི་མི་དེས་ང་ཁོང་�འི་མི་རིགས་ནས་ང་�་བོད་མི་
དམངས་ཐོག་ཅི་ཙམ་�ག་ོང་མནར་གཅོད་ལག་བར་ས་པ་མས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་སེམས་�ག་
ཡོད་ཅེས་བོད་ི་འ�ག། ཁོང་ནས་ངོས་ི་ལག་པ་གཉིས་ནས་འ�ས་ཏེ་�་བཞིན་�་་མིས་བོད་མིའི་ཐོག་
�ག་ོང་མནར་གཅོད་ས་ཡོད་པ་དེ་དག་འོད་བཤགས་ི་�ང་པོ་ཅི་ཙམ་བ�བ་ནའང་ཉེས་པ་དག་ཐབས་
མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བོད་ི་འ�ག། དེ་མ�ངས་ངོས་ཐེངས་ཤིག་ཨ་རིའི་�ོང་ེར་བོ�ོན་�་བོད་བས་
ཐོག་མར་ངོས་ནས་་རིགས་ོབ་�ག་ཉིས་བ་ོར་ཞིག་ལ་གཏམ་བོད་ཅིག་ས་ེས་་མི་ང་ང་་
མ�ོན་མི་་ཉི་�་ཙམ་འ�མས་ཡོད་པའི་མཉམ་�་�ང་�གས་ཤིག་མཉམ་ོད་ས་པ་ཡིན། མི་་དེ་�འི་
ནང་ག�ག་ལག་ོབ་ཁང་གི་ོབ་དཔོན་ཁ་ཤས་དང་། ོབ་�ག་མང་དག་ཅིག་དང་་མིའི་ཆབ་ིད་འཐབ་
ོད་པ་ཁ་ཤས་འ�ག། དེ་བས་ཧ་ལམ་ཁོང་�་ཚང་མས་མ�ིན་གཅིག་་�ར་བོད་དོན་�། གལ་ཏེ་བོད་
ི་གནད་དོན་ཐད་�་ལའི་་མའི་ལམ་ད�་མའི་དགོངས་གཞི་དེ་་ནག་མི་དམངས་ཚང་མས་ཤེས་ོགས་
�བ་པ་�ང་ན་དེ་ལ་ཏན་ཏན་་ནང་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཁས་ལེན་བ་ོར་ེད་ི་རེད་ཅེས་ཟེར་ི་འ�ག།
ངོས་ལ་མཉམ་ོང་�ང་བའི་གནས་�ལ་འདི་འ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་དེ་དག་དང་འདོད་�ལ་མ�ན་
པའི་གནས་�ལ་གཞན་པ་�ང་ཡོད་འ�ག།



.

དཔེར་ན། བོད་པ་བས་བཅོལ་བའི་ོབ་�ག་ཁོངས་ནས་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་ོབ་་ག�་ཁག་གཅིག་ནང་
ིམས་ི་ོབ་གཉེར་ེད་མཁན་ོབ་�ག་ཅིག་ལའང་་རིགས་མང་པོར་བསམ་ོགས་དེ་ར་ཡོད་པའི་དོ་
ང་�ང་ཞེས་བོད་ི་འ�ག། དེང་བས་མཐོ་ོབ་ཁང་འདིའི་ནང་འལ་སེལ་རིང་གདན་འེན་�ས་པའི་
་རིགས་མཁས་དབང་མི་་མང་པོ་ཡོད། ཁོང་ནས་་རིགས་དེ་དག་དང་མཉམ་�་ཐེངས་མང་ེང་མོལ་
�ག་པོ་་�་�ང་འ�ག་ལ་བས་རེ་ེང་མོལ་ེད་�ར་འཆམ་འཆམ་ལ་མཉམ་�་བོད་ི་ཡོད་འ�ག། དེ་
�འི་བས་�་ཁོང་�ར་�་ལའི་་མའི་རང་གཞན་གཉིས་ཕན་ི་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་ལ་མོས་བར་ཅི་ཆེ་
ཡོད་པའི་�ལ་ཁོང་རང་�འི་་ག�ང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་འ�ན་པའི་ིད་�ས་ལ་ཆེས་ངར་�གས་ཆེན་པོས་
ོན་བོད་དགག་པ་བབ་ི་འ�ག་ཅེས་ཟེར་ི་འ�ག། བོད་པའི་ོབ་�ག་དེས་ད་ཆ་བཤད་པའི་་
རིགས་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ི་མི་་གལ་ཆེ་ཤ་ག་ཡིན་བས་ངོས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་�་མི་་
འདི་རིགས་ི་བསམ་�ལ་འདི་དག་ལ་་ནག་རང་གི་ནང་�འང་བི་འཇོག་ེད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་ི་ཡོད། ངོས་ི་ཡིད་ཆེས་ནི་མི་རིགས་འདི་ནས་ད་འི་ཆར་ཁོང་རང་�ར་བོད་རང་བཙན་ི་གནད་
དོན་ཐད་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་ནའང་དེ་ེར་ི་བསམ་�ལ་ཞིག་ཡིན་ང་དེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ོས་པར་འ�ང་
འར་�གས་ཐག་རིང་པོའི་ཐོག་ནས་དེས་�བ་འས་ད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་གི་རེད་བསམ་ི་ཡོད། གཞན་
ཡང་གནས་�ལ་དེ་�འི་ཐོག་ལ་དོན་གནད་གཞན་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི། ཉེ་ལམ་ནས་་རིགས་མང་པོ་
ཞིག་ནང་པ་སངས་ས་ི་ཆོས་ི་དང་ག་པར་བོད་ི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་ང་དད་འ�ན་ཆེན་པོར་འར་ི་
ཡོད་པ་རེད། གནས་�ལ་འདི་ཐོག་་མིའི་ཚགས་ཤོག་ནང་ལའང་ཐོན་ཏེ་་ག�ང་གི་འགོ་འ�ན་མས་དེ་
འའི་ོ་�ར་ི་འར་བ་དེར་དངངས་ཚབ་ཇེ་ཆེར་ེ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཡོད།ངོས་རང་ནས་ཐེངས་ཤིག་
ཚགས་ཤོག་ནང་གི་ོམ་ིས་ཤིག་ོག་�་�ང་བ་དེའི་ནང་་ནག་གི་�ོང་ེར་ཤན་ཇི་ཞེས་པ་དེ་་ནང་ཆོས་
དར་འཕེལ་�གས་ཆེ་�ང་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་འ�ག་ཅིང་། ཉེ་ལམ་ནས་ས་གནས་དེ་གའི་མི་དམངས་
ནས་དགོན་པ་་ཁང་དང་་ག�ང་�གས་ེན་གསར་བཞེངས་ེད་པའི་�ངས་ཚད་ཆེས་མང་པོར་ར་ནས་
ས་གནས་ག�ང་གི་འགོ་འ�ན་མས་དེའི་ཐོག་དངངས་ཚབ་ཆེན་པོར་ར་ནས་ཞིབ་འ�ག་ེད་མཁན་ི་
དམིགས་བསམ་�གས་�ང་ཞིག་བ�གས་པ་དང་། �གས་�ང་དེའི་ག�་བ�གས་ས་གནས་དེ་གའི་�ོང་ེ་
ི་བ་རང་ཉིད་ནས་ས་པ་རེད་ཅེས་བཀོད་འ�ག། ེས་སོར་་ག�ང་ནས་ཐག་གཅོད་ས་ཏེ་་ག�ང་གི་
ཆོག་མཆན་མེད་པར་དགོན་པ་་ཁང་་ག�ང་�གས་ེན་བཞེངས་པ་ཚང་མ་རང་སར་ེབ་བཤིག་དགོས་
ཞེས་བཀའ་བཏང་། འདིས་གང་བན་ི་ཡོད་ཅེ་ན།་རིགས་མི་མང་ིངས་མས་ཆོས་ལ་དད་འ�ན་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་ཡཽད་པ་ཙམ་�་མ་ཟད་དེ་གོང་འཕེལ་འ�ོ་གི་ཡོད་པའང་བན་ི་ཡོད། ངོས་རང་ལ་་རིགས་�ལ་



ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་དོ་ང་ཆེ་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པའི་�ལ་དེ་དངོས་�་ཤེས་ོགས་�ང་། དཔེ་དང་པོ་དེར་
བར་ལམ་ནས་�ངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མིན་ཡང་ལོ་ཤས་རིང་ཐའེ་ཝན་དང་། སི་�ར། དེ་བཞིན་ལ་
གཞན་ཁ་ཤས་བཅས་ནས་་རིགས་དད་ན་ཆོས་�་བ་མང་པོ་�་རམ་ས་ལར་ཆོས་�་བར་བེབས་འོར་
�ང་ེ་དགོན་ེ་ཁག་�་འ�ལ་�གས་ས་ཡོད། དེ་ཁོངས་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་�་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་
རིགས་ལམ་ོབ་གཉེར་ཁང་ནང་འ�ལ་�གས་ཐོག་དེ་གར་ོབ་གཉེར་ེད་བཞིན་ཡོད། དགའ་�ར་ེ་
གཞིའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ནི། ཉེ་ལམ་ངོས་ནས་�བ་ོགས་ནང་ཆོས་�་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་་རིགས་པའི་མི་
�གས་འ�མས་ཆེན་པོར་ཆོས་འེལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་་�་�ང་ལ་དེ་�འི་བས་�་ཕལ་ཆེར་་ད་ག�་
བོ་ས་ཏེ་ད་�ར་ས། ཆོས་�་བ་མི་�གས་དེ་དག་ནས་ཆོས་བཤད་དེ་�ར་དགའ་སེམས་དང་དོ་ང་ཆེན་
པོའི་ངང་ཉན་པ་དེ་ལ་ངོས་རང་ེར་ི་ཆ་ནས་འདོད་ོ་�མ་པ་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་་ནའང་ངོས་ནས་ང་�འི་
མཆེད་�ོགས་་རིགས་ཕོ་མོ་འགའ་ཤས་ནས་ཆོས་ཤེས་འདོད་ི་འ�ན་པ་བས་པ་དེར་ང་�་ོ་�ར་�་ངོ་
མཚར་ེ་ི་འ�ག་ཅེས་བོད་ི་མེད། ང་�ས་་ས་ནས་མ་འོངས་པར་ད་འི་གནས་ངས་འདི་འ་ཞིག་
ཡོང་གི་རེད་མ་པ་�ད་དཔག་ས་ཏེ་དེའི་�་ིག་�་འདས་པའི་ལོ་ཉི་�་ག་རིང་བོད་པའི་རང་�ང་ཁ་
ཤས་་ད་ོབ་ོང་ེད་�ར་གནས་ཡོད་ཅིང་དེའི་ཉེར་འས་�་ད་འི་གནས་ངས་འདི་འ་བེབས་
བས་ཁོང་�ར་ད་�ར་ེད་ཆོག་ཡོད་པ་འདི་�ང་བ་ཡིན། གནས་ངས་འདི་དག་ལ་བེན་ནས་མ་འོངས་
པར་ངོས་་རིགས་མི་མང་མས་ལ་ཆོས་ི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་�་�བ་ི་རེད་མ་ེ་སེམས་ོབས་
དང་དང་རེ་འ�ན་གོང་འཕེལ་�་འ�ོ་གི་འ�ག། ི་་ཆེ་ས་ནས་བས་�་ང་�་མི་རིགས་གཉིས་འ�ོ་བ་མི་
ཡིན་པ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགལ་་གང་ཡང་མེད། མ་ཟད་ི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ང་�་འ�ོ་
བ་མིའི་ིམ་ཚང་ཆེན་མོའི་ནང་�་ཡོད་པའི་་རིགས་དང་བོད་རིགས། ་གར། �རོཔའི་མི་རིགས་སོགས་
མི་�་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་ཕན་�ན་མི་འ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་�ག་བལ་མི་
འདོད་པ་ཤ་ག་རེད། གནས་�ལ་ཞིག་གསལ་པོར་ོགས་�བ་པ་ནི། ངོས་ནས་་རིགས་མི་�གས་འ�་
འ�མས་ས་པ་དེ་�ར་ཆོས་བཤད་ེད་བས་སེམས་ནང་མི་བདེ་བའི་�ར་ང་གང་ཡང་ེ་གི་མི་འ�ག།
འདི་ཕལ་ཆེར་་རིགས་མས་ཕལ་ཆེ་བ་རང་ཕ་མེས་ི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ི་ེས་འངས་ཡིན་པ་དེའི་�་
མཚན་ིས་རེད་མ། ཡང་�བ་ོགས་པའི་མི་རིགས་མས་ི་ཡོངས་ི་ཆ་ནས་ཁོང་�འི་ཕ་མེས་ི་ཆོས་
�གས་དེ་ཇི་�་དང་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས་ི་ེས་འངས་ཡིན་བས་ཁོང་�འི་མི་རིགས་དེ་འར་ནང་ཆོས་
ི་བོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་ནམ་ས་ནའང་ངོས་ལ་ག་�་བཤད་འདོད་མི་ེ་བའི་�ར་ང་ཞིག་ེ་
གི་འ�ག། འདི་གང་ཞེ་ན། ངོས་ནས་མ་ན་མི་�་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་ེར་ི་ཆ་ནས་ཆོས་�གས་གསར་པ་
ཞིག་དང་དེ་དང་འེལ་བའི་དེ་་རང་ཉིད་ནས་གོམས་འིས་ོང་ེས་མེད་པའི་�གས་ོལ་གསར་པ་ཞིག་
ནང་ཆོས་�གས་དང་གོམས་ོལ་བ�ར་པ་ལས་གཞི་འི་རང་ཉིད་ི་མི་བ�ད་ི་གོམས་ོལ་ལམ་�གས་



དེ་ཉིད་ནང་རང་འཇགས་གནས་ན་ལེགས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། ངོས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་�་ིར་
ན་ཆོས་�གས་ཚང་མའི་དམིགས་ལ་མཐར་�ག་དེ་ང་རང་�་འ�ོ་བ་མི་མས་ཡ་རབས་དང་ོད་བཟང་
ན་པ་དང་འདོད་�ང་དགའ་ིད་ན་པ་བན་�བ་པ་ེད་�་དེ་ཡིན་པ་གཅིག་ར་རེད། �་མཚན་དེ་ལ་
བེན་ནས་ངོས་ི་བསམ་�ལ་ནང་ི་ནང་མི་རིགས་ཚང་མས་་བའི་རང་རང་སོ་སོའི་ཕ་མེས་ི་ཆོས་
�གས་དང་་ོད་གོམས་ོལ་མས་�་མ�ད་བང་ེ་གནས་ན་ལེགས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་
ཡོད། ད་ལམ་སོག་པོ་ི་སོག་གི་�ང་པའི་ནང་གནས་�ལ་འགའ་ཞིག་�ང་ངས་ལ་བེན་ནས་ངོས་ི་
ཡིད་ཆེས་འདི་ཉིད་ད་�ང་�གས་ཆེ་བར་ར་�ང་། སོག་ལ་ནང་ཆོས་�གས་�ར་མཁན་ི་ཡེ་�འི་ཆོས་
དེ་རིགས་ཁག་ཅིག་ནས་མི་མང་པོ་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས་�་�ར་ཐབས་�་ོགས་གཅིག་ནས་མི་དེ་�འི་ཡིད་
སེམས་འ�གས་ེད་མ་ད�ལ་ོད་ི་ཡོད་པ་དང་། ོགས་གཞན་ནས་ཁོང་�ར་སོག་པོ་མས་ལ་ཁབ་
རང་བཙན་ཤོར་བ་དེ་དང་དཔལ་འོར་སོགས་ི་ཆ་ནས་ཆེས་ེས་�ས་ངང་ག་པ་དེ་ག�་བོ་སོག་པོའི་མི་
དམངས་ནས་སངས་ས་ི་འེ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ེས་འངས་ེད་ི་ཡོད་པ་དེས་ལན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་
ཡོད་འ�ག། དེ་ར་ཆོས་�གས་བེ་�ར་ེད་�འི་ལས་འ�ལ་འདི་�ར་མི་ལེགས་པའི་མཚན་མ་ངན་པ་
འདི་དང་འདི་འ་བ་འདི་རིགས་མཐོང་ེས་ངོས་རང་ངོས་ནས་མི་རིགས་གཞན་དག་ནི་གང་ཟང་དེ་�ས་ཁོང་
�་སོ་སོའི་མི་རིགས་ི་གོམས་ོལ་དང་ཆོས་�གས་ི་་ོད་དེ་དག་ལས་་ོད་གཞན་�་ཁ་བ�ར་�འི་
རང་བཞིན་ན་པའི་ལས་འཆར་འདི་ཅི་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེ་རིགས་ནང་ར་ལས་ག་པ་འ�ལ་�གས་
ེད་མི་འདོད་པ་ཆགས་སོང་། ངོས་རང་གི་བསམ་�ད་ནང་ངོས་རང་ངོས་ནས་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་
གཞན་དག་མས་ལ་ཆོས་ི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་འ�ལ་�་�བ་སའི་ོགས་དེ་ནི་ཆོས་�གས་འ་མིན་
བར་ཕན་�ན་ལེགས་ཆ་ེལ་རེས་ེད་�འི་བ�ོ་ེང་ཁག་�གས་�བ་�་དང་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་ལེགས་ཆ་
ེལ་�བ་�་དེ་ཡིན། གཞན་ངོས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་�་བོད་ི་ནང་ཆོས་ནང་གི་་�བ་ི་མ་གཞག་དང་
ཉམས་ལེན་ི་གནད་གལ་འགའ་�བ་མཐའ་དང་ཆོས་�གས་གཞན་ི་ེས་འངས་པ་མས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་དེ་འ་ཏན་ཏན་ཡོད་ི་རེད་མ་ཞིང་། དེ་�འི་རིགས་མས་ངོས་རང་ཁོང་�འི་མཉམ་ལེགས་
ཆ་ེལ་རེས་ེད་�ར་དགའ་ོའི་འ�ན་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་མ�ངས་བས་རེ་དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་ངོས་
ནས་ནང་ཆོས་ཐོག་ཆོས་བཤད་ན་རིང་ཞིག་ས་ཚར་བའི་ེས་དེ་ཆོས་�གས་ཡེ་�འི་ནང་ཚན་�ོཊེས་ཊེ་
ེས་འངས་པ་ཡིན་པའི་�ད་མེད་ཅིག་ནས་བོད་དོན་�། ང་�འི་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ེད་ངས་ིས་ཁོང་
རང་�འི་ཆོས་�གས་ི་ཉམས་ལེན་ེད་ངས་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལེགས་ཆ་དེ་འ་ངེས་ེད་�ང་
ཞེས་བོད་�ང་བས་དེ་རིགས་་�་འ�ང་བས་ག་པར་དགའ་ོམ་ཆེན་པོའི་�ར་ང་ཡོང་གི་འ�ག། དེ་
མ�ངས་ངོས་ནས་ཆོས་�གས་ཚང་མ་ཕན་�ན་མ�ན་གནས་དང་བསམ་�ལ་�་ཡངས་ཡོང་�འི་འབད་
ོལ་དང་ག་བསམ་མ་དག་ས་པ་དེར་ཆོས་�གས་གཞན་ི་མི་་ཁག་ནས་ལེགས་གསོའི་བགས་



བོད་དང་དགའ་ོམ་ེས་�་ཡི་རང་ེད་པ་དེ་ན་བས་ཧ་ཅང་དགའ་�ར་ེ་གི་འ�ག། གཞན་ཡང་ངོས་
ནས་ཆོས་�གས་འ་མིན་ཕན་�ན་འེལ་ལམ་བཟང་པོ་དང་མ�ན་གནས་ཡོང་ཐབས་�་འབད་ོལ་ཐབས་
ཤེས་་མང་ས་པ་དེ་�ར་�བ་འས་སོན་པ་མཐོང་བས་ངོས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་�་འཛམ་ིང་གི་ི་
�གས་ནང་ཆོས་�གས་གཅིག་རང་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ལམ་�གས་ེ་འ�མས་ངེས་པར་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་
ཡིད་ཆེས་དེ་བས་�གས་ཆེ་�་འ�ོ་གི་འ�ག། དེ་ར་ངོས་རང་ཆོས་�གས་རིས་མེད་ི་ལམ་�གས་ལ་ཡིད་
ཆེས་དང་དེའི་ཐོག་འབད་བོན་ཁོ་ན་ེད་ི་ཡོད་པར་བེན་ང་�འི་བོད་པ་རང་གི་ི་�གས་ནང་ཆོས་�གས་
འཐེན་འེར་ི་ོག་�་ལངས་པ་ནམ་�ང་ན་ངོས་རང་ཧ་ཅང་མི་བདེ་བ་ཡོང་གི་འ�ག། ོ་ཕམ་ི་རང་
བཞིན་ཞིག་ལ་ཉེ་�ས་ཆོས་�གས་འཐེན་འེར་ི་ོག་གཞི་དང་འེལ་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་ལངས་ཡོད་
ཅིང་། དེ་ལ་བེན་ནས་ངོས་རང་ཆེས་སེམས་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་། གནས་�ལ་དེ་ནི་ོ་ེ་�གས་ན་ི་ོར་
རེད། གོང་�་ལེ�་བ�་གཉིས་པའི་ནང་ངོས་ནས་བོད་ཟིན་པ་བཞིན་བོད་ི་ནང་ཆོས་ནང་་ཆོས་ོང་�ང་
མ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་ོང་�ང་མ་དེ་མས་ངེས་དོན་འཇིག་ེན་ལས་འདས་ཟིན་
ནའང་གཞན་དོན་བ�བ་པའི་ད་འཇིག་ེན་ེགས་པའི་ར་བཞེངས་ཏེ་གང་ཟག་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ལ།
ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཅི་རིགས་ཞིག་དང་འེལ་གནས་གཞི་ཆགས་པའི་ཐོག་འིན་ལས་མ་
བཞིའི་ོ་ནས་སེམས་ཅན་ི་མཛད་ི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། ཆོས་ོང་མས་ི་�ལ་ནས་དཔེ་
མ�ན་ཞིག་ནི་གནས་�ང་ོ་ེ་ག་ན་ཞེས་�་འབོད་པའི་་དེ་ཡིན། ་དེ་༸ལ་བ་་ེང་རིམ་ོན་
མས་ི་�ང་མ་ཡིན་པ་རེད། གནས་�ང་་ཚང་ནང་གི་་ེན་ཞིག་བ�ད་་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད། ི་
ནང་མི་རིགས་ཁོངས་ཆོས་�གས་ཇི་�་དང་ཡེ་�་དེ་བཞིན་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ེད་པ་མས་ནས་ཆོས་ོང་དེ་དག་
ཁོ་རང་�འི་ཆོས་�གས་ནང་གི་རོགས་ོར་ེད་མཁན་ི་་ཞེས་བོད་པ་དེ་་�་ཞིག་རེད་མ་པ་ན་ི་
ཡོད། འོན་ང་འདིར་གསལ་བཤད་ཅིག་་�་གལ་ཆེར་མཐོང་། ནང་པ་སངས་ས་པའི་ཆོས་ི་་�བ་
ནང་ཆོས་གང་ཞིག་གཞན་ལ་མ་ོས་པར་�གས་�བ་རང་དབང་བར་�བ་ཡེ་ནས་མེད་ཅེས་མཐའ་གཅིག་�་
དགག་གི་ཡོད་པ་ཡིན། མདོ་དོན་བོད་ི་ནང་ཆོས་ནང་ཆོས་ོང་�ང་མ་དེ་དག་རང་བཞིན་རང་ངོས་ནས་�བ་
མེད་པར་འདོད་ི་ཡོད། ་དེ་མས་ལ་མི་མང་པོས་ཧ་ལམ་དེ་དག་རང་དབང་�་ཡོད་པ་་�་འ�ན་ི་ཡོད་
མོད་ང་ངོ་ཐོག་དེ་ར་མིན། ད་་ནས་བིས་པའི་ཧ་ལམ་ལོ་བ་ག་ག�མ་ཙམ་ོན་རོལ་ནས་༸ལ་
མཆོག་་པ་ཆེན་པོ་དང་ོ་ེ་�གས་ན་གཉིས་ི་ཕན་�ན་འེལ་བར་སེལ་ད་�ང་ཡོད། དེའི་ཉེར་འས་
�་ག�ང་ས་དགའ་ན་ཕོ་ང་དང་�གས་ན་གཉིས་ོན་ནས་འཁོན་འ�ས་འབའ་ཞིག་ངང་གནས་ཡོད་
པ་ཡིན། འདི་ནི་ངོས་ནས་ད་་དེབ་འདི་ིས་ེལ་ེད་པའི་�ས་ནས་བིས་པའི་འདས་པའི་ལོ་ཉི་�་ཙམ་རིང་
ག་�་མི་ཚང་མར་་འདི་དང་མཉམ་�་འེལ་བ་ས་ན་�གས་ོན་ཡོད་ཅེས་ལ་འདེབས་ེད་དགོས་
པའི་�་མཚན་ག�་བོ་ག�མ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ཡིན། �་མཚན་གཉིས་པ་དེ་ནི་་དེ་ཉིད་བེན་མཁན་



མས་ནས་བེན་གསོལ་ེད་ངས་ི་གནད་དོན་དང་འེལ་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཇི་ར་ཞེ་ན།
མི་དེ་དག་ནས་དེ་བེན་�ལ་ི་མ་པ་དེ་དལ་རིམ་ིས་རང་འགར་་གསོལ་འེ་གསོལ་ེད་པའི་ཆོས་
ཕལ་བའི་མ་པ་ཞིག་�་�ན་འམས་�་འ�ོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་ང་ཞིང་། དེ་ར་ས་ན་བོད་ི་ནང་
ཆོས་ནང་གི་ཆེས་ཟབ་ཅིང་་ཆེ་བའི་�ང་ོགས་ི་བན་པ་བག་པར་འཕང་པ་མས་རིམ་པས་ཉམས་
ད�ས་�་འ�ོ་�འི་ཉེན་ཁར་�ག་ཅིང་། དེས་བོད་ི་ནང་ཆོས་ནི་་གསོལ་འེ་གསོལ་ི་མ་ོག་གི་ཆོས་
ཤིག་�་འར་ཉེན་ཡོད། �་མཚན་ག�མ་པ་ནི། འདི་ངོས་ནས་�ན་�་ཆོས་�གས་རིས་མེད་ལ་དག་ང་
ོང་དགོས་ི་འ�ག་ཅེས་བོད་ི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་འེལ་བ་ཞིག་ཡིན། ངོས་ནས་ག་�་འཛམ་
ིང་ནང་གི་ཆོས་�གས་གལ་ཆེ་བ་ཚང་མ་དང་ཡང་ོས་བོད་ི་ནང་པའི་ཆོས་�གས་ཁན་ཕན་�ན་ོགས་
རིས་དང་འཐེན་འེར་ིས་མིག་ིབ་ེ་མ་གནས་པར་རིས་�་མ་ཆད་པའི་ལ་བའི་བན་པར་བཤེས་
གཉེན་བེན་�ལ་ལས་བམས་ཏེ་གསན་བསམ་གནང་དགོས་ི་འ�ག་ཅེས་ཡིད་ཆེས་དང་ལག་ལེན་
བར་ི་ཡོད། འོན་ང་�གས་ན་ེས་འངས་པ་མས་ནས་དེ་་�འི་�་ཡངས་ི་ཐོག་ནས་�བ་
མཐའ་རིས་མེད་ལ་ོབ་ོང་་�ར་མཐའ་གཅིག་�་ང་སེམས་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། དཔེར་ན། ་དེའི་ེས་
འངས་ཁ་ཤས་ི་ངག་�ན་�། ིང་མའི་ཆོས་བ�ད་དང་འེལ་བའི་དཔེ་ཆའི་རིགས་ཉར་ན་�གས་ན་ི་
བཀའ་ཆད་ཕོག་གི་རེད་ཅེས་བཤད་ི་ཡོད། གོང་�་བོད་ཟིན་པ་ར་བོད་ི་ནང་ཆོས་ལ་ཆོས་�གས་ཆེན་པོ་
བཞི་ཡོད་པ་ེ། ིང་མ། ས་། བཀའ་བ�ད། དགེ་�གས་བཅས་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་�་ལའི་་མ་
རིམ་ོན་མས་རི་མོ་དགེ་ན་པའི་ཆོས་བ�ད་�་གཏོགས་ི་ཡོད། �གས་ན་ཡང་ཆོས་བ�ད་དེ་ཉིད་ི་
�ང་མར་ཁས་ཆེས་ི་ཡོད། དེ་ར་ངོས་ནས་ན་རིང་པོར་་དེ་བེན་ི་ཉེས་ོན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ི་ཡོད་
ང་བོད་མི་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་ད་�ང་ང་མེད་�་�་མ�ད་བེན་གསོལ་ེད་ི་ཡོད། �་མཚན་དེ་ལ་
བེན་ངོས་ནས་ཉེ་བའི་ལོ་�ས་ནངས་དེ་མཚམས་འཇོག་ེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ར་བས་སེམས་
འར་ཆེ་བ་ེད་�་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན། ག་པར་ངོས་ི་�ང་ནས་དབང་བཀའ་འིད་�ང་སོགས་�་
འདོད་ཡོད་མཁན་རིགས་ནས་དེ་ངེས་པར་མཚམས་འཇོག་ེད་དགོས་ཞེས་བཤད་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན།
ངོས་ནས་དེ་ར་ེད་པ་དེར་འགའ་ཤས་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་བཟོ་གི་འ�ག་ཅེས་ོན་འ�གས་
ེད་ི་ཡོད་ང་ངོས་རང་ངོས་ནས་དེས་ཆོས་དད་རང་མོས་མེད་པ་བཟོ་སེམས་ི་ན་ོང་ཅི་ཡང་འེར་ི་
མེད། ངོ་ཐོག་ས་ན་ངོས་ནས་དེ་ར་ེད་པ་དེས་ཆོས་དད་རང་མོས་ི་ཐོབ་ཐང་�ང་ོབ་ེད་ི་ཡོད། དེ་
ར་ན་མི་དེ་རིགས་ནས་ཧམ་�ན་ཉིས་བེགས་བཤད་ི་ཡོད། ལར་ནས་ངོས་ནས་བཀག་འགོག་ེད་པའི་
�གས་ན་བེན་གསོལ་ེད་མཁན་ཁོང་རང་�འི་ལམ་ོལ་དེ་ཡང་ཆེས་དམ་བགས་ཆེན་པོ་ེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེའི་ེས་འངས་པ་མས་བོད་དོན་�།



.

དགེ་�གས་�ན་ཁོ་ནར་ཉམས་བཞེས་ིས་ཆོས་�གས་གཙང་མར་གནས་དགོས་པ་ལས་ཆོས་�གས་
གཞན་དག་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་ཉམས་བཞེས་གནང་ན་�གས་ན་ི་འཁོན་ཐོག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བིག་
ལ་ེད་ི་ཡོད། ིར་བཏང་ཚང་མར་�་�་ལ་ངོས་རང་ེར་ནི་འཇམ་མགོན་་མའི་བན་པ་ལ་ེ་གཅིག་
�་དད་�ས་དང་དེའི་ེས་�་འངས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ཅི་�བ་བོན་པ་ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། འཛམ་ིང་ིལ་
པོ་ི་ཡོངས་ི་གནས་�ལ་ལ་ཁ་ོགས་ནས་བཤད་ན། འདས་པའི་ལོ་བ�་ག་གཅིག་དེའི་རིང་ངོས་རང་གི་
མི་�འི་ོར་གནས་�ལ་གཞན་གང་བོད་�་མེད་�ང་། ད་་འཛམ་ིང་གང་སར་�་མ�ང་རང་དབང་
དམངས་ག�འི་ལམ་ོལ་དར་འཕེལ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་སེམས་�གས་གོང་འཕེལ་
དང་རེ་འ�ན་བཟང་པོ་ེ་གཞིའི་གནད་ཅིག་�་བི་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་དིལ་ཤར་་ཤི་་དང་ང་ཡར་
ལཻ་ལ་སོགས་པའི་ས་ལ་མས་�་ཆེས་ན་རིང་ནས་ཡོད་པའི་ོད་ོག་མས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་
ཐབས་ི་འབད་བོན་་མང་ེད་བཞིན་པ་དེར་དོན་དམ་ི་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་ཡོད།ངོས་ེར་ལ་མ�ན་ན་ཉེ་
ཆར་མི་སེར་ལ་ཁབ་གསར་�་ཆགས་པའི་ོ་ཨ�ིའི་ལ་�ང་ལ་བོད་�བ་�་�ང་པ་དང་། དེ་གའི་
ིད་འ�ན་་ཞབས་ནེལ་སོན་མེལ་མཆོག་ལ་མཇལ་འད་་�འི་གོ་བས་�ང་བ་བཅས་ལ་ཧ་ཅང་
དགའ་�ར་ཆེན་པོ་�ང་། ཁོང་ནི་དོ་དམ་མི་ཧ་ཅང་ཡག་པཽ་ཞིག་རེད་འ�ག། ཁོང་ིད་འ�ན་�་འོས་འདེམས་
�ང་བའི་ེས་ཁོང་ནས་ཆབ་ིད་ི་་དབང་ལག་བར་གནས་�ལ་མས་དངོས་འེལ་ཡི་རང་ེ་དགོས་
པ་གནང་སོང་། མ་ན་མི་་མང་པོས་དང་ཐོག་གོ་གནས་མ་འཐོབ་གོང་་བར་འཇེབས་པའི་�ག་ན་གང་
མང་བཤད་དེ་ེས་སོར་དེ་ཚང་མ་བེད་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡོང་གི་འ�ག། འོན་ང་ཁོང་གི་གནང་ོགས་
མས་ནི་ཁས་ལེན་གནང་པ་ལས་ག་པའི་མཛད་འགན་བཞེས་གནང་ེ་འར་བ་ིན་ནའང་བཟང་ོགས་
�་ིན་ཡོད། དཔེར་ན། ིད་འ�ན་མེལ་ཁོང་ར་བས་ག་པའི་ཞི་འ�ིག་མཛའ་ཉེ་ཆེ་བ་ཆགས་པ་་�་
ང་ཞིང་། ིར་བཏང་ངོས་ནས་་ལོ་ག་�་ཁོང་མི་ཧ་ཅང་མཁས་འཛངས་ཅན་ཞིག་�་ང་གི་ཡོད་�ས་
ཡིན་ཁར་ད་ལམ་ཁོང་མཉམ་མཇལ་འད་�ང་ེས་ང་�ལ་དེ་�གས་ཆེ་བར་ར་ཡོད། མཚམས་རེ་དེ་
འའི་བས་འགལ་འི་�ར་ང་ེས་པ་དེ་འ་ཡོང་གི་འ�ག་ཅིང་། མི་དེ་�ག་ེ་ིར་ལོག་བས་�ང་
ཟད་ཡིད་ཕམ་ེ་བའི་ངང་ལོག་དགོས་ཡོང་གི་འ�ག། འོན་ང་ཁོང་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ོ་ཆེན་པོའི་�ར་ང་
གི་ཁེངས་པ་་�་�ང་སོང་། ཁོང་ནི་དོན་དམ་པར་ད་�་འཕགས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ་ཨ�ི་
དང་འེལ་བའི་གནས་�ལ་གཞན་པ་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་ནི། ལ་དེའི་ནང་གི་ང་བདེན་དག་ཞི་འ�ོག་གི་
�གས་�ང་ཞེས་པ་དེའི་ལས་དོན་ེད་ོགས་ཁག་ཧ་ཅང་ཡིད་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའི་གནས་�ལ་ཞིག་
རེད་འ�ག། ིད་ག�ང་ིང་པའི་ནང་གི་�གས་མི་ཁག་འགའ་ཤས་ངོས་ནས་ད་�ང་ཡང་ར་ས་ལ་ོ་



འོད་ི་མ་འར་མི་ོན་ནའང་མི་དམངས་ིངས་ངོས་ནས་བཟོད་སེམས་མཉམ་གནས་ི་མ་འར་
བཟང་པོ་བན་ི་ཡོད་འ�ག། ༡༩༩༧  ༣ནང་ངོས་མ�་ིང་ལ་�་ཐའེ་ཝན་ལ་ིན་པ་ཡིན། དེ་ནི་ངོས་
ནས་ད་བར་ི་ལ་ལ་འ�ལ་བོད་ས་པ་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ི་�ས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་པ་ེ། དང་ཐོག་དེར་ངོས་ནས་ནམ་�ན་�་རང་རེའི་་རིགས་མཆེད་�ོགས་ཕོ་མོ་མས་དང་རང་ཅག་
བར་མཛའ་སེམས་ན་པའི་འེལ་བ་ཞིག་ོ་ེ་�བ་ན་མ་པའི་འབད་ོལ་ས་དང་ེད་�ས་ཡིན་པ་དེ་ལ་
ད་ལན་�བ་འས་ཆེན་པོ་ཞིག་སོན་པ་རེད། ཉེ་ལམ་ནས་ཐའེ་ཝན་�་ཡོད་པའི་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་
ཁག་གཉིས་ཀའི་�གས་ེ་ཁག་ནས་ངོས་དེ་གར་ཡོང་�འི་མ�ོན་འབོད་རིམ་པར་འོར་ཡོད་པ་ར་ད་ལམ་
མཐའ་མ�ག་དེར་ངོས་ལ་དེ་གའི་་ནག་ནང་པའི་ཆོས་�གས་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ནང་པ་མིན་པའི་
�གས་ེ་ཁག་འགའ་ཞིག་བཅས་ི་་མ�ོན་ས་ནས་དེ་གར་འ�ོ་བོད་་�བ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་�ར་ཆེན་
པོ་�ང་། ཐའེ་ཝན་ནང་ནང་ཆོས་ེས་འངས་པ་མི་འབོར་ཕོན་ཆེ་ཡོད་བས་ངོས་རང་བཞིན་ིས་ཁོང་�ར་
འད་འདོད་ི་འ�ན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། མི་དམངས་དེ་མས་ལ་ངོས་རང་ངོས་ནས་ཕན་ཐོགས་་�བ་པ་གང་
ཡོད་་�འི་འ�ན་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཐོག་ངོས་རང་�་ལའི་་མའི་མཚན་གནས་འ�ན་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་་མིའི་ནང་ཆོས་ནང་གི་ཆོས་འ�ལ་བའི་ག་ོལ་ནང་གི་དགེ་ོང་མའི་ོམ་�ན་ོར་ི་
ལམ་�གས་མས་དམིགས་བསལ་ིས་ཞིབ་་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་�ང་། ད་འི་གནས་བས་�་ང་�་བོད་
པའི་�གས་ོལ་ནང་དགེ་ོང་མའི་ོམ་�ན་དང་དེ་འབོག་འཇོག་ེད་པའི་ོལ་�ན་མེད་པ་རེད། འོན་ང་
ངོས་ི་རེ་བར་དེ་ང་�འི་ནང་བར་བཟོ་་འདོད་ཡོད། ངོས་ེར་ི་ཐད་ནས་ང་ད་ལན་ཐའེ་ཝན་�་བོད་
དེ་ཧ་ཅང་ཡིད་འ�ལ་ཟབ་མོ་དང་བེད་ཐབས་མེད་པ་་�འི་�ར་ང་�ང་། ཐའེ་ཝན་མིང་དམངས་མས་
ནས་ངོས་ལ་གཞན་དང་མི་འ་བའི་མཛའ་བེའི་མ་འར་ཟབ་མོ་བན་�ང་། ངོས་གང་�་བོད་ནའང་
ངོས་ི་ཐོག་ལ་དོ་འར་དང་ིང་ེ་ཧ་ཅང་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་མ་འར་ངང་དགའ་བ�་ེད་ི་འ�ག་པར་
མ་ཟད། ངོས་ལ་�ས་བར་ཡང་ཇེ་ཟབ་ེད་ི་ཡོད་པའི་�ར་ང་�ང་། ངོས་རང་ར་བས་ེད་པོ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བས་ན་ཐའེ་ཝན་ི་ལ་ཁབ་འདི་ཧ་ཅང་དེང་རབས་ཅན་ཞིག་ཡར་ས་ལམ་འ�ོ་ཆེན་
པོ་ིན་པ་ཞིག་རེད་འ�ག། ཁོང་�ར་�ང་ལས་དང་དཔལ་འོར་ི་ེན་གཞི་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་ཁབ་ནང་ི་
དངོས་པོའི་འ�གས་ན་དང་ས་ོས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོ་འ�ག། དེ་ཐོག་ལ་ཁབ་ནང་ཡོངས་བ་ཤེས་
ཡོན་ོབ་གསོའི་ཚད་གཞི་གང་འཚམ་མཐོ་པོ་འ�གས་ན་ེད་�བ་འ�ག། ག་དོན་བར་ལམ་ིད་འ�ན་
་ཞབས་ལི་ཏང་�འི་མཆོག་ནས་ལ་དེའི་ནང་དམངས་ག�འི་ཆབ་ིད་ི་ལམ་�གས་འ�གས་ེལ་
གནང་བའི་ེས་ནས་༡༩༩༦ལོར་མི་དམངས་རང་ནས་ཐད་ཀར་ལ་ཡོངས་འོས་ཤོག་�ག་པའི་ཐོག་ནས་
ིད་འ�ན་འོས་འདེམས་ས་པ་སོགས་ལ་བེན་ནས་ད་ཆ་ཐའེ་ཝན་ལ་ཁབ་འདི་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཡོངས་�་
ཚང་བའི་རང་དབང་དམངས་ག�འི་ལ་ཁབ་ཅིག་�་ར་འ�ག། བཟང་ོགས་ི་འར་བ་འདི་དག་ཧ་ཅང་



ཡག་པོ་ཡིན་པར་ང་། འོན་ང་ངོས་ལ་དགའ་ང་ཆེ་ཤོས་ེ་གཞིའི་གནས་�ལ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་གའི་
མི་དམངས་མས་ིར་ཆོས་�གས་ི་གནད་དོན་ན་དང་ཡང་ོས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་གི་དོ་ང་ཆེན་
པོ་ེད་ི་ཡོད་པ་ཤེས་ོགས་�ང་བ་དེ་ཡིན། ག་དོན་དེ་གར་ངོ་འད་�ང་བའི་ནང་པ་མས་དངོས་འེལ་
ཆོས་ལ་དད་�གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་འ�ག་པས་ཞེ་དམ་པའི་ངོ་མཚར་ེས་�ང་། དཔེར་ན། ཐེངས་གཅིག་
ངོས་ནས་�ོང་ེར་ཀའོ་ཤིང་ཞེས་པའི་ནང་ེད་མོ་ེད་ཐང་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་མི་�གས་ི་་ག་འ�་
འ�མས་ས་ཡོད་པར་ཆོས་བཤད་ས་པ་ཡིན་པས་དེ་ཉིན་གནམ་གཤིས་ཐིབ་ཡོད་པ་དང་ཆར་ཞོད་�་མི་
ཆད་པ་བབས་སོང་ཡང་མི་དམངས་མས་ནས་བཀའ་ཆོས་མ་�ོལ་བར་�་�་�ད་༢ རིང་ཏག་ཏག་ཟང་ཟིང་
མེད་པར་ོད་ལམ་ལེགས་པོའི་ངང་དོ་ང་ཆེ་མདོག་ཁ་པོས་ཉན་ཏེ་བད་སོང་། དེ་མ�ངས་ངོས་ནས་ཐའོ་
ཡོན་�ར་ིམ་ེད་ཐང་ཁང་ཞེས་པར་ཉིན་གཉིས་རིང་ཆོས་བཤད་ས་པའི་བས་�་མི་�གས་འ�་འ�མས་
ཆེན་པོ་ས་སོང་བ་ནས་གོང་མ�ངས་བཞིན་སངས་ས་ི་ཆོས་ལ་དད་འ�ན་མ་དག་ཡོད་པའི་མ་
འར་གསལ་པོར་བན་སོང་། ཡང་གནས་�ལ་གཞན་ཞིག་ལ། དེ་གར་ཡོད་�ལ་རིང་ནང་པའི་་ཁང་
དང་དགོན་པ་ཁག་འགའ་ཞིག་ལ་མཇལ་ོར་�་བོད་�་�ང་བས་དེ་ཚང་མ་ཝ་ོས་�ང་ལ་ཁམས་
གཙང་དང་བ་འེན་པ་ཤ་ག་འ�ག་པས་དགའ་�ར་ཆེན་པོ་�ང་། དེ་མ�ངས་ངོས་�་ཇེན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་ཆེས་
མཐོའི་ག�ག་ལག་ོབ་གཉེར་ཁང་ཞེས་པ་དང་། ང་ཤན་ཆེས་མཐོའི་ག�ག་ལག་ོབ་གཉེར་ཁང་གཉིས་
�་ོར་ོད་བས་ཐའེ་ཝན་ི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་མས་དང་�ག་འད་ེད་�འི་གོ་བས་�ང་བར་དགའ་�ར་
ཆེན་པོ་�ང་ལ་དེ་བས་ངས་མཐོ་ོབ་ཁང་དེ་དག་གི་ོབ་�ག་དང་མཉམ་�་བསམ་�ལ་གོ་བ�ར་ེད་�འི་
གོ་བས་ཐོབ་�ང་། གཞན་ཡང་ིད་འ�ན་ལི་ཏང་མཆོག་དང་ིད་འ�ན་གཞོན་པ་ལན་ན་མ་གཉིས་ལ་
ངོ་མཇལ་ེད་�་�ང་བར་དངོས་འེལ་དགའ་�ར་དང་ཡིད་ོབས་ཆེན་པོ་�ང་། དེང་བས་ཐའེ་ཝན་ནང་
གི་ད�་འིད་མ་པ་�ར་བོད་དོན་ཐད་གཟིགས་ོགས་དང་མ་འར་གསར་པ་ཞིག་བན་གནང་གི་
འ�ག་པས་དེ་ནི་དངོས་འེལ་རེ་བཟང་གོང་འཕེལ་�་བེད་གཞིའི་གནས་�ལ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ི་
འ�ང་རང་རེ་བོད་མི་མས་དང་ཐའེ་ཝེན་ི་མི་དམངས་བར་ཕན་�ན་མ�ན་འེལ་ཡར་ས་�་འ�ོ་�བ་
པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་འཕེལ་གཞིའི་གནས་�ལ་ཞིག་རེད།ིད་འ�ན་གཞོན་པ་ལན་ན་ན་མཇལ་འད་
བས་ཁོང་ནས་ོན་ཆད་ང་�་ོགས་གཉིས་བར་དགོས་དོན་མེད་པའི་དོན་མེད་ི་གོ་ོགས་ནོར་བ་�ང་
ཡོད། ད་ལམ་ནི་ང་�་འེལ་བ་གསར་པ་ཞིག་གི་འགོ་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོང་། ངོས་ང་དེ་དངོས་
འེལ་དེ་ར་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེ་ནས་ངས་ིད་འ�ན་ལི་ཏིང་�འི་མཆོག་ན་མཇལ་འད་ེད་
བས་རང་བཞིན་ི་མི་ཕན་�ན་བར་ི་མཛའ་བེ་དགའ་མ�ན་ཟབ་མོའི་�ར་ང་གི་ཁེངས་པ་་�་�ང་།
ངས་ོན་�ད་ནས་ཁོང་ཡེ་�་�འེ་ཊེ་རི་ཡན་ཞེས་པའི་ཆོས་�གས་ི་ེས་འངས་ཆོས་པ་མ་དག་ཅིག་རེད་
ཅེས་གོ་ཐོས་�ང་། ཁོང་དངོས་འེལ་ཆོས་ོགས་ི་གནས་�ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་དོ་ང་དང་འ�ན་པ་ཆེན་པོ་



ཡོད་པ་ཤེས་ོགས་�ང་བར་ངོས་རང་ཡིད་ོན་ེས་�ང་། མ་ཟད་ཁོང་ང་�་བོད་མིའི་དཀའ་�ག་གི་གནས་
�ལ་ཐད་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ོ་ང་དང་ག�ང་སེམས་མཉམ་བེད་གནང་གི་འ�ག་པས་ཧ་ཅང་ཡིད་འ�ལ་
ཐེབས་�ང་ལ་དམིགས་ལ་རེ་སེམས་ི་�ས་པ་འཕེལ་�ང་། མ་འོངས་པའི་ོགས་ལ་བསམ་ོ་བཏང་བ་
ཡིན་ན། ངོས་ི་�ར་ང་�་འདས་པའི་ལོ་བ�་ག་གཅིག་དེའི་ནང་ང་�་བོད་མི་བཙན་ོལ་བ་མས་རིམ་
པས་རང་དབང་ན་པའི་བོད་ལ་ནང་ིར་ལོག་་�བ་�འི་གོ་བས་གང་འཚམ་ི་ཆེ་བར་ར་འ�ག་
མ་ི་ཡོད། བར་ལམ་ཤར་རོཔ་ལ་ཁབ་མས་དང་ད�ས་་ཤ་འི་ལ་གནས་ལ་�་�འི་ནང་
ིད་དབང་གཅིག་�ད་རིང་�གས་ཉམ་ཉེས་འཐོར་ཞིག་ིན་པའི་འོག་�་ངོས་རང་གི་�ར་ང་ལ་་ནག་མི་
དམངས་ི་མ�ན་ལ་ཁབ་ི་ནང་�འང་དེ་འའི་ིད་�གས་དེ་ལ་མར་ཁེ་སིའི་རིང་�གས་པ་ཞེས་མིང་
འདོགས་་འོས་པའི་འོས་ཆོས་ཆ་ེན་མས་དེང་བས་མ་ཚང་བར་ར་ཟིན་པར་ང་། འདི་ར་བོད་
དགོས་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་པེ་ཅིང་གི་ིད་ག�ང་དེ་དངོས་འེལ་མར་ཁེ་སིའི་རིང་�གས་ི་ེས་�་
འ�ག་གི་ཡོད་ན་དེང་བས་་ནག་ནང་ལ་ད�ལ་�ག་ཧེ་བག་་ཆེ་བར་འར་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་
དོན་དེའི་ཐོག་ད་འི་དེ་ལས་སེམས་འར་ཆེ་བ་ེད་དགོས་�ད་རེད་ང་། ད་འི་ཆར་་ནག་ག�ང་གི་
ིད་�ས་འ�ན་ངས་དེའི་ང་�ད་ལ། ་ནག་ལ་ཁབ་ནང་གི་ི་ཡོངས་ི་དཔལ་འོར་ི་ཚད་གཞི་
ལེགས་�་འ�ོ་གི་ཡོད་ན་གོང་ོས་ད�ལ་�ག་མི་མཉམ་པའི་དཀའ་ངལ་དེའི་ཐོག་དེ་ཙམ་ང་བ་གཏོང་གི་
མེད་པའི་མ་པ་འ�ག། དེ་ར་ན་གནས་�ལ་འདི་དང་འར་ོག་གཞན་དག་ཁང་བཅས་ིས་གང་བན་
ི་ཡོད་ཅེ་ན། ་ནག་དེ་འར་བ་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་བན་ི་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ངོས་ནས་གོང་�་ོས་
ཟིན་པ་བཞིན་དེང་བས་་རིགས་མི་འི་ཁོངས་ནས་ོམ་པ་པོ། ཤེས་ཡོན་ེ་གནས་ཁང་གི་མཁས་པ་
ཁག་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་གར་གནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོས་བོད་དོན་ཐོག་གི་བདེན་པའི་གནས་�ལ་
ལ་གོ་དོན་ངེས་ཤེས་ེད་ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆབས་ཅིག་ད་འང་་ནག་ནང་ོ་གང་ས་ནས་དཀའ་ངལ་�་མ་
ཡོད་པ་ོས་མེད་ཡིན་ང་ི་ཡོངས་ི་ཆ་ནས་དེང་བས་ི་་ནག་དེ་འདས་པའི་ལོ་བཅོ་་ཉི་�་ོན་ི་
གནས་བབ་ལ་བས་པས་ོད་གནས་་ལ་གང་འཚམ་ི་ལེགས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་ངེས་གཏན་རེད། ཏིང་
ཞོ་ཕིང་ནས་འགོ་བ�གས་པའི་ི་�གས་�ར་བཅོས་ི་ལས་གཞི་དེ་དག་ལ་བེན་ནས་དངོས་འེལ་ཕན་
བས་ཆེན་པོ་�ང་ེ་དེའི་�གས་འས་�་་ནག་ནང་གི་ཆབ་ིད་ལམ་�གས་དེ་་�བ་དག་ཐེར་ཁོ་ན་
ལ་འདོན་ེད་�་དང་། མི་དམངས་ཡོངས་ོགས་ན་ོང་�ར་བཀོད་ེད་པ། བཙན་བིག་ལ་བ། མི་
དམངས་དས་མ་མས་�་དོག་འཇིགས་ང་འོག་བད་དགོས་པ་སོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་�ང་�་ིན་
ཡོད། དེ་མ�ངས་་ནག་གི་ལ་ིའི་ཐོག་འེལ་ལམ་ེད་ོགས་ི་ིད་�ས་འ�ན་�ལ་ཡང་གང་འཚམ་
�་ཡངས་ཆེ་བར་ར་ཡོད་པར་ང་། དེ་ར་ཡིན་པའི་གས་མཚན་ཞིག་ནི་དེང་བས་་ནག་ནས་ལ་
ིའི་�ན་མོང་ལས་དོན་ཁག་གི་ནང་མཉམ་�གས་ེད་�་མང་�་ིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལ་ིའི་�གས་ེ་



ཁག་དང་དེ་དག་གི་ཡན་ལག་སོགས་དང་མཉམ་�་ལས་དོན་ེལ་�ར་ར་�་མཉམ་འདེགས་གང་བཟང་
ེད་བཞིན་ཡོད།



.

འདི་དག་ཚང་མ་དགའ་བ�་�་�འི་ལེགས་ོགས་ི་འར་བ་ཡིན། དེ་དང་ོགས་མ�ངས་བོད་ནང་ལོགས་�་
གཞིས་�ས་བོད་རིགས་མི་དམངས་མས་ིང་ོབས་�མ་པ་མེད་པར་བན་པོར་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་གནས་
�ལ་འདི་དག་ལ་བག་ན་ང་�་རང་ལ་�་ིར་ལོག་བོད་�བ་�འི་ཉིན་མོ་དེ་ར་བས་ང་ཐག་ཉེ་བར་བེབས་
ཡོད་པ་ངོས་རང་ལ་ོ་དོགས་མེད། འོན་ང་མཐའ་གཅིག་�་དེ་ར་ཡོང་�བ་ི་རེད་ཅེས་བོད་�་དཀའ་བ་རེད།
ཡང་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་གཞི་འི་ཐོབ་ཐང་རིགས་ཞེ་དམ་པའི་ཐོག་ོ་ཐོགས་པའི་ཡར་ས་ངོ་མ་
གང་ཡང་གཏང་གི་མེད་པའི་གནས་�ལ་ལ་བེན་ནས་དེང་བས་བོད་ནང་བ�ད་མར་བཟོད་ོམ་ེད་མི་�བ་པའི་
�ར་ང་ཆེ་བར་འར་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་དེ་ཡང་གསལ་པོ་ཤེས་ི་ཡོད། དེ་ལ་བེན་ནས་ོ་ཕམ་ཆེ་བ་ག་
པོའི་ངོ་ོལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བར་ལམ་ལངས་ཡོད། དེ་ར་ནའང་ངོས་ི་ཆ་ནས་གནས་�ལ་འདིའི་ཐོག་་བ་འེར་
ངས་ལ་འར་བ་གང་ཡང་མེད། ཁོང་ོ་དང་�་�ག་སོགས་ི་འོག་ནས་ཐག་གཅོད་ེད་པའི་གནས་�ལ་ི་རིགས་
ཕལ་མོ་ཆེ་ནོར་འ�ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེར་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་ེད་ི་ཡོད། �་མཚན་དེ་ལ་བེན་ང་�ར་�་
�ག་པའི་གནས་བས་�་ོ་�ར་�་དེའི་གཞན་དབང་འོག་ཐག་གཅོད་ལམ་སེང་མ་ེད་པར་གནས་�ལ་ལ་ཞིབ་
འ�ག་ས་མཐར་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་རན་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ེད་དགོས། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་གང་
ཡིན་ཞེ་ན། བོད་མི་མས་ནི་ས་ོན་ཕོག་ཟིན་པ་ཡིན། ད་�ང་ཐོལ་པ་ས་ོན་ཕོག་མི་འདོད་པ་ཡིན། �་མཚན་དེ་
ལ་བེན་ང་�ར་ད་�ང་བོད་དོན་�བས་ཐབས་�་ག་�བ་ི་ཐབས་ལམ་ལ་བེན་ན་ཧ་ཅང་ནོར་བ་ཡིན། ངོས་ནས་
བོད་མི་�ར་བོད་�འི་བབ་་ན�་ངང་�ད་རིང་ཙམ་ོས། ང་�འི་འ�་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་དོན་
བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ེད་�གས་འདི་ལ་ཁ་ཤས་ནས་དེ་�ས་བའི་ལམ་ཞིག་དང་ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་བེན་ནས་
འས་�་ལེན་�བ་མི་�ས་མ་ིད། འོན་ང་ངོས་ནས་དེས་ཏན་ཏན་བདེན་མཐའ་ལེན་�བ་ི་རེད་མ་པའི་ཡིད་
ཆེས་བན་པོ་ཡོད། ལར་ནས་ང་�ར་ངེས་པར་�་མནོ་བསམ་འཁོར་དགོས་པར་གལ་ིད་ང་�ས་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་
དེ་དོར་ནས་ད་ིན་ག་�བ་ི་ལམ་�་ིན་པ་ཡིན་ན་དེང་བས་་ནག་རང་ཉིད་ི་ནང་�་ང་�ས་བདེན་དོན་ལ་
ང་སེམས་དང་བ་ོར་ེད་མཁན་ཇེ་མང་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་མེད་པར་འར་ི་རེད། འགའ་ཤས་ནས་
༸ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་་ནག་མཉམ་ཆ་ེན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་འ�ན་ི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་
སོ་སོའི་ལ་ཁབ་ལ་ཞེན་ཁོག་མི་ེད་པ་རེད་ཅེས་ངོས་ལ་ོན་བོད་ེད་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད། ཉེ་ལམ་ངོས་ནས་
གཏམ་བོད་ེད་དོན་�། བོད་མི་མས་གལ་ིད་མིང་དོན་མ�ངས་བའི་རང་ོང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཐོབ་ི་
འ�ག་ན་དེ་ཁས་ལེན་་འདོད་ཡོད། དེ་ས་ན་་ནག་ནས་བོད་ི་ི་ིད་ཐེ་གཏོགས་ི་དབང་ཚད་ཉར་ཆོག་པ་མ་
ཟད། བོད་ནང་་མིའི་དམག་ད�ང་ངེས་ཅན་ཞིག་ར་འཇོག་ས་ན་འ�ས་�་ཡིན་ཞེས་དང་། དེ་ར་�ང་བ་ཡིན་ན་
བོད་དང་་ནག་གཉིས་ཆིག་ིལ་ངང་གནས་�བ་པའི་གནས་ངས་ཤིག་འོང་�བ། དེ་ར་ནའང་དེ་་�འི་གནད་
དོན་ནི་ངོས་མི་གཅིག་ཁོ་ནའི་བོད་མི་ས་ཡ་��་གི་ངོ་ཚབ་ཡིན་ལ་ིས་ཐག་གཅོད་ེད་པས་མི་ཆོག་ཅིང་། དེ་ནི་མང་
མོས་འོས་བ�་ཞིག་བ�་བོང་ེད་པའི་ཐོག་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ཐག་གཅོད་ེད་དགོས་པའི་གནས་�ལ་རེད། དེ་



མ�ངས་་ོགས་ནས་�ར་བཤད་པའི་མ་འོངས་བོད་ི་གནས་བབ་ཐོག་�ོས་མོལ་ེད་�འི་ཆ་ེན་�། ངོས་བོད་དེ་
མ་པ་གཅིག་�་གོང་�་ལས་ཁ་ལ་ཐབས་མེད་པའི་་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་ེད་དགོས་ཡོད་ཅེས་
བཤད་པ་དེ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད། ཁས་ལེན་དེ་ར་ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ལ་རབས་ལོ་�ས་ནང་དག་ཐབས་མེད་
པའི་�ན་�ག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་བས་ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་ོང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དེ་ར་ེད་ཐབས་མེད།དེ་ཡང་མི་
འགའ་ནས་ད་�ང་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ི་ལ་ཁབ་ལ་ཞེན་ཁོག་ཆེ་བ་ེད་ི་མི་འ�ག་ཅེས་བོད་མཁན་ཡོད་ན། དེའི་
�་མཚན་ནི་ངོས་རང་ཆོས་ི་བབ་་འ�་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་ཉམས་ལེན་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད་བས་ེར་ངོས་
ནས་རང་ོགས་དང་གཞན་ོགས་གཉིས་བར་དེ་ཙམ་དེ་འེད་ེད་ི་མེད་ལ་འ�ོ་བ་མི་ཚང་མར་བདེ་བ་དོན་�་
གཉེར་བ་དང་�ག་བལ་�ོལ་ཐབས་ེད་པའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་འ་མཉམ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད།
དེར་བེན་ངོས་ི་དམིགས་ལ་བ�བ་་ག�་བོ་དེ་བོད་མི་རིགས་ི་གཞི་འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མས་�ར་ལེན་
ཐབས་་�་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེ་མིན་ཆབ་ིད་ི་་�བ་དང་ཐ་ད་འ་མིན་ལ་ངོས་ནས་དེ་ཙམ་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་
བི་གི་མེད། བར་ལམ་ནས་དོ་ང་�ང་བར་ངོས་ལ་དེང་བས་ལ་ིའི་མང་�གས་ོད་ན་�གས་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་
བཞིན་པ་དེ་ལ་ངོས་རང་གི་་�ལ་ནི་ངོས་རང་གི་ཆོས་ི་ཉམས་ལེན་ལས་�ང་བ་ཞིག་རེད་བསམ་ི་ཡོད། �་ལའི་་
མར་ཆེས་མཐོང་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་འ�ན་ི་ཡོད་པ་དེར་བས་རེ་ངོས་རང་ཡང་ངོ་མཚར་ེ་གི་འ�ག། གཞན་ིས་ངོས་
ི་ོར་ཅི་བཤད་�ང་ངོས་རང་ནས་དེ་ར་ཆེས་མཐོང་ཐོབ་པའི་འབད་བོན་གང་ཡང་ས་མེད།ག་པར་ཡོངས་བ་
�་ཐེངས་འགའ་ཤས་ངོས་ནས་འཛམ་ིང་ཞི་བདཻའི་ད་དཀའ་�གས་འབད་ོལ་ཆེན་པོ་ས་སོང་ཞེས་བགས་
བོད་ས་པ་�ང་སོང་། འོན་ང་ངོས་ནས་གཏམ་བཤད་མང་པོ་ེལ་བ་མ་གཏོགས་དངོས་འེལ་འཛམ་ིང་ཞི་
བདེའི་ད་�་ཅི་ཡང་ས་མེད།�་ལའི་་མས་ས་པ་ལས་གཞན་ིས་མང་བ་ས་ཡོད། ཉེ་ལམ་ཨ་རི་ཧོ་ལི་�ཌ་
ོག་བན་ལས་ཁང་ནས་ངོས་ི་མི་�འི་ལོ་�ས་དང་འེལ་བའི་ོག་བན་གཉིས་བཟོ་ིག་འདོན་ེལ་ས་ཟིན་
ཡོད་པ་དེ་�་ཡང་ངོས་རང་ེར་ལ་དགའ་�ར་ེ་གཞི་ཅི་ཡང་མི་འ�ག། དེ་ལ་བེན་ནས་ངོས་རང་ོན་ལས་ག་
པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་�་ར་བའི་�ར་ང་གང་ཡང་ེ་གི་མི་འ�ག། འོན་ང་གནས་�ལ་བ�ད་ལམ་ཁག་
གིས་ང་�ར་དོ་ང་མང་�་ིན་པ་ལ་བེན་ནས་ང་�འི་བོད་དོན་བདེན་པའི་གནས་�ལ་དེ་ར་ལས་ག་པ་ལ་ིའི་
ནང་གོ་ོགས་དང་བ་ོར་གོང་འཕེལ་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་དགའ་�ར་ཡོད། འོན་ང་འདི་
དག་་�་གཞི་་ཆེ་བའི་བ་ོར་ི་ལས་རིགས་ཤིན་�་ལེགས་པོ་དེ་དག་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ནི། བོད་གངས་
ཅན་ི་ནང་�་མནར་གཅོད་འོག་གནས་པའི་བོད་མི་མས་ི་ད་�་འཐབ་ོད་ད་འབོད་ེད་མཁན་ི་འཛམ་ིང་
འཁོར་མོ་ག་�་གནས་པའི་གཞན་ཕན་ག་བསམ་ཅན་ི་ེ་བོ་�ངས་ི་མི་ལངས་པ་ཡོད་པ་ཁོང་མ་པའི་ངལ་བ་
ད་བསད་ིས་འབད་བོན་ཅི་གནང་དེ་ཆེས་ཤིན་�་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། དེབ་འདིའི་མ�ག་�་བོད་
ི་�ོགས་པོ་ཚང་མར་ངས་དམིགས་བསལ་ིས་�གས་ེ་ཆེ་�་གི་ཡོད། བོད་མིའི་དཀའ་�ག་གི་ཐོག་ེད་མ་པས་
�གས་འར་དང་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་ནས་ང་�ར་སེམས་འ�ལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་མ་ཚད། ང་�འི་རང་
དབང་དང་ང་བདེན་འཐབ་ོད་དེ་�་མ�ན་ཆ་མ་ཐོགས་པར་བདེན་པ་དང་། ཆོད་སེམས་ི་ལག་ཆ་�ས་ན་དང་
བཅས་ཏེ་ེད་བས་ང་�འི་ིང་ོབས་འཕེལ་ཐབས་�ན་བིང་གནང་བཞིན་པར་ང་�ས་བཀའ་ིན་ན་ཤེས་�་གི་



ཡོད། ང་�འི་ལ་ཁབ་ི་ལོ་�ས་ནང་གཉན་འང་ཤིན་�་ཆེ་བའི་�ས་བས་འདིར་ང་�་མ་བེད་པར་གནང་
རོགས་ཞེས་�་གི་ཡོད། ང་�འི་ཐད་ནས་འཛམ་ིང་འདིའི་ནང་ཞི་བདེ་འཕེལ་བ་དང་། འ�ོ་ཕན་འཕེལ་བ། ས་འདིའི་
ལེགས་�གས་འཕེལ་བ་བཅས་ཡོང་ཐབས་�་ཞལ་འདེབས་�བ་པའི་རེ་བ་ཡོད། མ་འོངས་པར་རང་དབང་ན་པའི་
བོད་ལ་ིས་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་ོར་དང་། ཁོར་ག་�ང་ོབ་དང་། ཞི་བདེ་གོང་འཕེལ་ི་འར་བོན་་�་
ཡིན། སེམས་དོན་ཉམས་ོགས་ི་ཡོན་ཏན་དང་དངོས་དོན་མ�ན་པ་ཞིག་ཁ་བཤད་ལག་ལེན་མ�ངས་པའི་འེར་སོ་
བཅས་ང་འེལ་ི་ཐོག་ནས་ང་�ས་དམིགས་བསལ་ི་ཞལ་འདེབས་ཆེ་�ང་ལ་མ་ོས་པར་གང་�བ་འ�ལ་�ར་
ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་ཡོད། མཐའ་མ་འདིར་ངོས་རང་ལ་ིང་ོབས་འཕེལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་བན་པོ་བང་
བར་ཕན་བས་ཤིན་�་ཆེ་བའི་ོན་ལམ་�གས་བཅད་འདི་འགོད་�་ཡིན།

ཇི་ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།། འ�ོ་བ་ཇི་ིད་གནས་ར་པ།།

དེ་ིད་བདག་ནི་གནས་ར་ནས།། འ�ོ་བའི་�ག་བལ་སེལ་བར་ཤོག།།
མཛད་མ་འདི་ཉིད་ིས་འཁོར་�་བ�ག་བས་ི་ལས་ོན་པ་དག་གི་བདག་གི་�ོགས་པོ།

གཙང་ཇི་ེད་་མ�།

གཙང་བདེན་དོན་་མ�།

་་ོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། སོགས་་ང་གང་མང་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་�ོགས་པོ་�འི་ཆེད་�་ཉིན་ི་ཟས་མཚན་ི་གཉིད་བཅད་དེ་བ�གས་པ་ཡིན་ན་ཁེ་�ང་སོགས་ེད་�འི་དབང་ཚད་མེད་ལ།
པར་དབང་སོགས་ཅི་ེད་ང་ངེད་�འི་ཆོག་མཆན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས་དགོངས་འཇགས་ཡོད་པ་�། ཞེས་གངས་ེ�་ནས་�ས་པའི་�ལ།།
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