




༧�ན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཡིག་འ�་�ི་བ�ན་�ི་�ན་�།

འགོ་བ�ོད།

བ�ར་འོས་བའི་�ང་ལི་�ོ�་ཨེན་ལེ་མཆོག་ལ།

ཆེད་�།

�ང་ལི་�་ཉིད་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་གི་མི་དམངས་�ི་བདེ་ཐབས་དང་གནད་ཆེའི་�ལ་�ིད་མཛད་དོན་ལ་�གས་�ེལ་ཤིན་�་ཆེ་ནའང་�ས་པར་

བོང་བ་གསེར་གཟིགས་�ིས་�གས་�ར་ཚད་མེད་གནང་�ེ་མཇལ་འ�ད་བཀའ་�ིན་བ�ལ་བར་�ིང་ཐག་པ་ནས་�གས་�ེ་ཆེ་�་�་དང༌། དེ་རིང་
གི་�ེད་པར་དཀའ་བའི་གོ་�བས་བཟང་པོ་འདི་བ�ད། བདག་གིས་�ེར་སེམས་�ངས་ནས་ཏང་གི་མཚན་མཐོང་དང་མི་དམངས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་
དམིགས་ཏེ་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་གནས་�ལ་གལ་ཆེན་ཁག་�ན་སེང་དང། རང་ཉིད་མཚ�་�ོན་དང༌། སི་�ོན། �ན་ནན་སོགས་ཞིང་ཆེན་ཁག་
ནང་འཚམས་འ�ི་�་�ོར་�ེད་རིང་�་དངོས་བ�ད་ཅི་རིགས་ནས་�ས་ལོན་�ས་བའི་མངའ་�ལ་དེ་དག་ནང་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་བདེ་�ག་གི་

གནས་�གས་�མས་�ང་ད�ང་（ད�ས་ག�ང）ལ་�ན་སེང་�་དགོས་ཁག་དང༌། དོན་གནད་དེ་དག་གཞིར་�ས་པའི་དེང་�ིན་�ི་ལས་
དོན་གནང་�ོགས་ཐད་དོ་�ང་དགོས་ངེས་�ི་བསམ་འཆར་བཅས་ད�ེལ་ཆེའི་�གས་དགོངས་�་མངའ་ཙམ་གནང་�ེ་�ད་མའི་ལས་དོན་གནང་

�ོགས་�ི་ད�ད་གཞིར་འཛ�ན་གནང་ཡོང་བ་�་�་དང༌། ནོངས་ནོར་�ི་ཆ་ཅི་མཆིས་ཕ་མས་�་ལ་འདོམས་པ་བཞིན་ལམ་�ོན་བཀའ་�ོབ་གནང་
�ོལ་མ�ེན།

རི་�ང་བ�ིད་ཆགས་ཡིད་�་འོངས་ཤིང༌། ས་འོག་གཏེར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་�ེ་�ེ་འ�ོས་གཅེས་�་�ང་བའི་�བས་ཆེན་�ང་�་ཡངས་བའི་
འཛ�ན་མའི་�ོན་�། རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ི་མགོན་�བས་ཆེན་པོ་�བས་ཆེན་གཟི་བ�ིད་�ི་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་དང༌། མི་དམངས་�ི་
གཙ�་འཛ�ན་ཆེན་མོ་�བས་ཆེན་ཡང་དག་མཁས་མཛངས་�ི་མའོ་��་ཞིས་ད�་�ིད་པའི་�ང་གོ་བཟོ་བའི་�ལ་རིམ་གཙ�ར་�ས་པའི་�་ཆེའི་ངལ་

�ོལ་མི་དམངས་�ིས་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་གསར་བ�ེ་ཆེན་པོའི་�བས་�ེང་ད�ང་�་བཏེག་ཅིང༌། �ལ་ཁབ་�ི་ནང་གི་ལོག་�ོད་�་ཚ�གས་ལ་
�ལ་རིམ་�ི་ག�ལ་འ�ེད་རིམ་པར་�ས་པ་དང་ ། ལོ་�ས་�ི་རིན་ཐང་�ན་པའི་གསར་བ�ེའི་འཐབ་�ོད་བ�ངས་ཏེ། མཐར༡༩༤༩ལོར་�ང་
གོའི་ས་ཐོག་ནས་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང༌། དེའི་�གས་�ི་�ེ་ལོག་�ོད་དབང་�ར་�ལ་རིམ་�ི་ངོ་ཚབ་མ་�ང་བ་ཅང་ཅེ་�ེ་�་ཚ�གས་�ི་ལོག་
�ོད་�ོབས་�གས་�་མེད་�་བཏང་ནས༌། �ལ་ཡོངས་�ི་མངའ་ཁོངས་ཕལ་མོ་ཆེ་བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་བ་དང༌། �༡༠ ་ཚ�ས༡ཉིན་གཟི་བ�ིད་
�ན་པའི་ངང་མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་བདེ་�ིད་འ�་མཉམ་དང་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�བས་ཆེན་�ི་�ིམ་ཚང་ཆེན་པོ་�ེ། �ང་�་མི་དམངས་



�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་བ�གས་པ་རེད། དེ་ནས་བ�ང་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་རིང་�གས༌། དཔོན་ངན་མ་�་རིང་
�གས་བཅས་�ིས་མེས་�ལ་�་ལོག་�ོད་དབང་�ར་�ི་མཐའ་མའི་�ོ་གར་�ད་དེ་མ�ག་བ�ིལ་ཅིང༌། འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ིས་�ིད་དབང་�ོང་
བའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་རང་ཉིད་�ི་�ལ་ཁབ་མ་ལག་བ�གས་པ་དང༌། �ང་གོའི་ལོ་�ས་འོད་�ོང་འ�ོ་བའི་ལེ་ཚན་གསར་བ་ཞིག་འགོ་�གས་
པ་རེད། �བས་ཆེན་�ི་ཏང་དང་གསར་བ�ེའི་�ོབ་དཔོན་མའོ་��་ཞིའི་ད�་�ིད་འོག་�ལ་ཡོངས་མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཡར་ལངས་ཐོབ་
པ་དང༌། གསར་བ�ེའི་�ང་གཞིའི་ཐོག་�ར་མ་�གས་པའི་འདོད་�ོ་གཅིག་�ར་དང་�ོ་�ེ་�ར་གཞིག་པ་མེད་པའི་མ�ན་�ིལ་�ང་བ་དང༌།
�བས་ཆེན་�ི་ལོ་�ས་དོན་�ིང་�ན་པའི་འོད་འ�ོ་བའི་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་དང༌། �ི་ཚ�གས་རིངས་�གས་�ི་གསར་བ�ེ་དང་�ི་ཚ�གས་
རིངས་�གས་�ི་འ�གས་�ན་བཅས་�ལ་ཁའི་ངང་�ེལ་ནས་འཛམ་�ིང་ལོ་�ས་ཐོག་�ང་མ་�ོང་བའི་�བ་འ�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང༌། རང་
�ལ་�ི་�ེས་�ས་�ི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་དེང་རབས་�ི་བཟོ་ལས་དང་ཞིང་ལས། ཚན་རིག་རིག་གནས་དང་�ལ་�ང༌། དེ་བཞིན་དད་
པའི་�ོབས་�གས་དང་མཛད་མཐའ་མེད་པའི་�་ནོར། བདེ་�ིད་འོད་�ང་གིས་ཡོངས་�་ཁེངས་ཤིང༌། མི་�ོན་རང་�ིད་�ི་�བས་ཆེན་�ི་�ི་
ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�ལ་ཁབ་ཅིག་འ�གས་�བ་�་ནི་ཐེ་ཚ�མ་མེད་པ་ཞིག་རེད།



.

ང་ཚ�་བོད་�ི་ས་�ལ་ལ་མཚ�ན་ན། ཏང་དང་མའོ་��་ཞིའི་�བས་ཆེན་�ི་དགོངས་པའི་གཟི་འོད་འ�ོས་འོག ༡༩༥༡ལོར་དངོས་�་ཞི་བའི་
བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�ེ་བོད་�ོངས་དེ་�བས་ཤིག་རིང་མེས་�ལ་དང་ཁ་�ལ་ཏེ་བཙན་�ལ་རིང་�གས་པས་མི་སེར་�ེལ་�ལ་�ེད་ཙམ་ལ་བ�ར་

�འི་དམིགས་�ལ་ལས་ཐར་ནས་མེས་�ལ་�ིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང་ལོག་པ་དང༌། དེ་ནས་བ�ང་བོད་�ོངས་མི་དམངས་�ིས་མེས་�ལ་�ི་རིགས་
སོ་སོའི་མི་དམངས་དང་མཉམ་�་དམངས་གཙ�་དང༌། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་འོད་�ོང་འབར་བའི་ལམ་ཆེན་�་བ�ོད་�འི་སེམས་ཐག་བཅད་
ཡོད། བོད་བ�ོད་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་དང་རིགས་སོ་སོའི་ལས་�ེད་པ་བོད་�་འ�ོར་�ེས། ཚང་མས་ཏང་དང་མའོ་��་ཞི་དང༌།
�ང་ད�ང་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་འགོ་�ིད་འོག་�ང་ད�ང་བོད་�ོད་�་ཚབ་�ང་ཅིང་�་གཙ�ར་�ས་བའི་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་

�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་ཐད་ཀའི་�ེ་�ིད་དང་�ངས་འཛ�ན་�ས་ཏེ། �ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་ངང་བོད་�ོངས་མི་དམངས་ལ་རང་ཉིད་�ོས་བཏང་
གིས་དོན་བཟང་�ངས་མེད་བ�བས་ཡོད། འདི་ནི་བདག་སོགས་བོད་�ོངས་ཕོ་མོ་�ན་གཞོན་ཚང་མས་མཐོང་ཆོས་�་�ར་ཡོད་པ་�ེ། གཙ�་ཆེར་
ང་ཚ�་བོད་མི་ཚ�ས་�ོག་�ར་གཅེས་པའི་ཆོས་�གས་ལ་དད་མོས་དང་ ། རང་ཉིད་�ི་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག ཆས་གོས། བཟང་བོའི་
�ལ་གོམས་གཤིས་�གས་སོགས་ལ་བ�ི་འཇོག་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག མི་དམངས་�ི་ག�གས་གཞི་བདེ་ཐང་གི་ཆེད་�་�ན་ཁང་ཆེ་�་མང་
པོ་བ�གས་ཏེ་རིན་མེད་ཐོག་�ན་བཅོས་གནང་བ་དང༌། ཞིང་འ�ོག་སོགས་�ི་ཐོན་�ེད་ཐབས་�་�ེད་ཀ་མེད་པར་སོན་འ�་དང་ད�ལ་�ན་
བཏང་བ། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་�ོར་�་ཚ�གས་དང༌། གསར་འ�གས་�ིས་མི་དམངས་�ི་�་�ག་མང་བོར་�ོབ་�ོང་གི་གོ་�བས་�ད་པ་མ་ཟད་ད་
�ང་�ོབ་�ག་མང་པོ་ཞིག་（�་ནག）ནང་སར་བཏང་�ེ་མི་རིགས་�ི་ལས་�ེད་པ་གསོ་�ོང་གནང་�ེ། འཛམ་�ིང་�ེང་�ན་�གས་�ན་
པའི་ག�ང་ལམ་ག�མ་དང༌། �ོངས་ནང་�ལ་�ི་ག�ང་ལམ་བཟོ་�ན་དང༌། དེ་བཞིན་ད་�ང་བཟོ་�་སོགས་འོས་འཚམས་�ིས་འ�གས་�ན་
�ས་ཡོད།

ཏང་གི་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་དང་མཐོ་རིམ་མི་�ར་�གས་�ར་གཟིགས་�ོང་ཐད། ༧�ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་མཆོག་�ལ་ཡོངས་མི་
དམངས་འ�ས་མི་ཚ�གས་ཆེན་�ི་�ན་ལས་�་ཡོན�ན་ཁང་གི་�་ཡོན་�ང་གཞོན་པ་དང༌། བདག་�ལ་ཡོངས་�ིད་�ོས་�ི་��་ཞི་གཞོན་པར་
བཀོད་�ིག་�ས་བ་དང༌། གཤམ་འོག་གི་མཐོ་རིམ་�་�ལ་དང་དཔོན་རིགས་ཁག་ལའང་�ང་ད�ང་དང༌། རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་�ན་ནམ་
�ོན་�ས་རིམ་པ་དང་བོ་སོགས་�་སོ་སོ་�ེར་�ི་གནས་�ལ་དང་མ�ན་པའི་བཀོད་�ིག་གནང་བ་དང༌། ཕོགས་ཐོབ་�ང་མཐོན་པོ་གནང་བ་
སོགས་ཆབ་�ིད་�ི་གོ་གནས་དང་འཚ�་བའི་ཐད་སོགས་ལ་་གཟིགས་�ོགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད།

�ོས་མ�ན་དོན་ཚན་བ�་བ�ན་ནང་གསལ་�ི་�ང་ད�ང་ནས་ལག་བ�ར་དགོས་པ་ཁག་འཛ�མས་�ས་མེད་པར་གནང་ཡོད་ནའང༌། དེ་�འི་
བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་ནས་ལག་བ�ར་དགོས་རིགས་དཔེར་ན་བོད་དམག་བཅོས་�ིག་སོགས་ཉིན་ཞག་རིམ་བ�ད་�ིས་འཕར་འ�ངས་�ས་

ཡོད། ༡༩༥༤ལོར་བདག་སོགས་པེ་ཅིང་�་�ེབས་�བས་�ང་ད�ང་གི་�་ཚབ་དང་བོད་�ི་བཀའ་ཤག་�་ཚབ། ནང་མ་�ང་གི་�་ཚབ་ཚ�ས་�ན་
རིང་�ོས་མོལ་�ས་�ེས། ཚང་མའི་མོས་མ�ན་ཐོག་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཐེངས་བ�ན་པའི་�ས་འཛ�མས་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་



�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་འ�གས་�འི་�ོས་བ�ར་བཀའ་འ�ོལ་ཐོབ་�ེ། ༡༩༥༦ལོར་�ང་�་གཞོན་པ་�ན་ད�ི་དང་�ང་ད�ང་བོད་�ོད་�་ཚབ་
�ང་ཅིང་�་ཡི་འགོ་�ིད་ལམ་�ོན་འོག་�་སར་དངོས་�་བ�གས་པ་དང༌། ཚ�གས་འ�་ཐོག་བོད་�ོངས་མི་དམངས་�ི་འ�ལ་�གས་�ི་བདེ་�་
དང་རེ་འ�ན་�ར་ཐག་བཅད་པའི་བོད་�ོངས་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�ི་�་�ིག་དང་ཚ�ད་�་�ེད་�་སོགས་དོན་�ིང་�ན་པའི་ལས་དག་ལ་དེ་

�འི་བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་མཐོ་རིམ་�ོད་�ི་ལོག་�ོད་པ་ཚ�ས་ངོ་�ོག་�བ་འ�ལ་འགོག་�ེན་�་ཚ�གས་བཟོས་བརབ�ེན། �ང་ད�ང་གིས་
ཡང་བ�ར་བོད་�ི་མཐོ་རིམ་མི་�་བཟོད་�ོམ་ངང་�ག་གིས་ལམ་ནོར་�ོག་ཤེས་�ི་གོ་�བས་�ད་དེ། བོད་�ོངས་�་ལོ་�ག་ལ་བ�ར་བཅོས་མི་
�ེད་�་དང༌། �ེས་སོར་བཅོས་བ�ར་�ི་�ས་ཚ�ད་�ིན་�བས་བོད་�ོངས་�ི་འགན་�ར་མི་�་ཚ�་དང་�ོས་མོལ་མཐིལ་�ིན་�ས་ཏེ་རིམ་པས་
བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�་�འི་ལམ་�ོན་གནང་བ་རེད།

�ང་ད�ང་གིས་བོད་�ི་ལས་དོན་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་གཟབ་བ�ིང་བ�ན་�ོང་དང༌། མཐོ་རིམ་ལ་�གས་�ར་གཟིགས་�ོང་དང་�་
ཡངས་བཟོད་�ོམ་ཚད་ལས་བ�ལ་བ་གནང་བ་དང༌། ངང་རིང་གིས་�ོབ་གསོ་རོགས་རམ་�ས་ཡོད། འདི་ནི་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་མཐོ་རིམ་ཚང་
མས་ཤེས་གསལ་ཡིན། བོད་�ི་མཐོ་རིམ་ལོག་�ོད་པ་ཚ�ས་�ང་ད�ང་གིས་ཁོ་ཚ�ར་�་ཡངས་དང་བཟོད་�ོམ། རེ་�ག ངང་རིང༌། གཟིགས་�ོང་
གནང་བར་གོ་བ་ལོག་བ�བས་�ིས་�ང་ད�ང་ཉམ་�ང་�བ་ཚ�ད་གཏོང་ཆོག་�་འདོད་ཅིང༌། དེ་མ�ངས་�་ཁོ་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ལ་རིམ་དེ་
གང་�ར་�ང་མཐར་ལོ་�ས་�ི་གར་�ེགས་ཐོག་�་མེད་�་འ�ོ་�་དང༌། ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་ཡར་ལངས་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�ེས། བ�་
གཞོག་པ་�ང་ཤས་�་མ�ད་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ི་མགོ་ཐོག་�་ཞོན་ཏེ་གཉའ་གནོན་བ�་གཞོག་གི་�ལ་�ངས་�ི་འཚ�་བ་�ེལ་ཐབས་མེད་པ་

ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད་པར་བ�ེན། མི་དེ་དག་བ�་གཞོག་�ལ་རིམ་�ས་གཏན་�་གནས་ཐབས་�་གསར་བ�ེར་དགའ་གི་མེད་པས་ཟིང་འ�ག་གི་
བསམ་�ོ་ཤར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང་�་གར་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་མེས་�ལ་�ི་གསར་བ�ེའི་ལས་དོན་དང༌།
�ག་པར་�་བོད་�ི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་དང་བ�་གཞོག་�ལ་རིམ་�་མེད་དང༌། �་ཆེ་བའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་
བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་�ེས་�ེས་�ས་�ན་ནག་གི་བོད་�ོངས་དེ་ཡར་ཐོན་འོད་གསལ་�ི་དམངས་གཙ�་དང༌། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་མཛ�ས་
�ག་�ན་པའི་�ལ་ཁམས་ཤིག་�་བ�ར་ན། དེའི་ལེགས་ཆའི་�གས་�ེན་�མས་མ་ལས་�ང་འགོག་མི་�བ་པར་�ག་བ�ལ་�ིས་གཟིར་བའི་�་
གར་མི་དམངས་�ོངས་�ན་ལས་བ�ངས་ཏེ་�་གར་�ི་ཡངས་བའི་�ལ་ཁམས་�་གསར་བ�ེའི་�་�བས་ད�གས་ཚ�། བཙན་�ལ་རིང་�གས་
དང་�་གར་�ི་ལོག་�ོད་པ་ཚ�ར་མི་ཕན་�བས། ཁོ་ཚ�ས་གང་�བ་ཅི་�བ་�ིས་བོད་�ི་མི་�་ཤོག་ཁག་དང་ངན་འ�ེལ་�ས་ཏེ་བོད་འདི་མེས་�ལ་
ལས་ཁ་�ལ་གཏོང་�་དང༌། རང་བཙན་�ི་མིང་གཡར་ནས་མི་སེར་�ེལ་�ལ་�ེད་ཙམ་ལག་བ�ར་�ིས་�ར་བཞིན་ཆེས་ག�ག་�བ་དང༌། �ན་
ནག �ེས་�ས་�ི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�ི་དབང་བ�ར་འོག་བོད་�ི་�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་གཉའ་གནོན་
དང་བ�་གཞོག་�ེད་འདོད་ཡོད། �ི་ནང་གི་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ོང་སེམས་�་ཚ�གས་མངོན་�་འ�ར་ཆེད། མེས་�ལ་ལ་�བ་
འགལ་དང༌། གསར་བ�ེ་ལ་�བ་འགལ། མི་དམངས་ལ་�བ་འགལ། དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་ལ་�བ་འགལ་�ིས་�ག་པོའི་ཟིང་
འ�ག་བ�ང་�ིས་�ེད་�ི་ཡོད། ཡིན་ནའང་གལ་�ིད་ཟིང་འ�ག་གི་དམིགས་�ལ་ངོ་མ་གསལ་�ེན་�་བ�ན་ཚ�། �་ཆེའི་མང་ཚ�གས་དང་བ�་
གཞོག་�ལ་རིམ་�ོད་�ི་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་�ི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ི་མི་�་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་གི་�ོག་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་



�གས་ཆེན་�ས་ཏེ་ཁོ་ཚ�འི་�ོང་སེམས་འ�བ་�བ་མེད་པ་བཟོ་ངེས། དེ་�་ནའང་ང་ཚ�་བོད་རིགས་ནི་སོ་སོའི་ཆོས་�གས་དང༌། སོ་སོའི་མི་རིགས་
ལ་དད་མོས་དང་དགའ་ཞེན་ཆེ་མཐོང་ཡོད་པའི་དཔའ་མཛངས་�ན་ཞིང་ལས་ལ་བ�ོན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་�བས། ཁོ་བ་ཚ�ས་དངོས་ཡོད་
�ི་བསམ་�ོའི་�ོབས་�གས་འདི་བེད་�ོད་བཏང་�ེ། �ང་�ན་ཏང་གིས་ང་ཚ�འི་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�་མེད་བཟོ་གི་ཡོད་ན། ང་ཚ�་གངས་
�ོངས་�ི་�མ་ཟན་མ་ཎི་བ�ང་མཁན་ཐམས་ཅད་�ོག་�་གཅིག་�ིལ་�ིས་�ག་ཆས་�ས་ཏེ། སོ་སོའི་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཆེད་�་རང་
བཙན་བ�ོན་ལེན་�ེད་དགོས་སོགས་བ�་�ིད་གཏོང་�ེད་�ི་ཁ་མཁས་ཚ�ག་�ན་མང་དག་བཤད་པ་དང༌། མང་ཚ�གས་དང་མཐོ་འ�ིང་རིམ་མི་
�་མང་བོས་དངོས་ཡོད་�ི་གནས་�ལ་�ས་ལོན་མ་�ང་བར་མགོ་�ོར་འོག་གནས་�བས། ཟིང་འ�ག་ང་ཚ�་བོད་�ི་ས་�ལ་ཕལ་མོར་ཆེར་ཡོངས་
�བ་�་�ིན་པ་རེད།



.

ཁམས་དང༌། དེ་ནས་ཨ་མདོ། �ེས་སོར་བོད་�ོངས་བཅས་�་ཟིངའ�ག་གི་མེ་�ེ་མཆེད་པ་དང་ ། མཐར༡༩༥༩ལོའི་�་༣ཚ�ས༡༠ཉིན་�་སར་མི་
དམངས་�མས་རང་དགར་འ�་འཛ�མས་�ིས་ཟིང་འ�ག་འགོ་བས་དེ་རིང་ནས་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་སོང་�་མི་བོད་ནས་མཐར་�ོད་གཏོང་

དགོས་སོགས་བ�ོད་དེ་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཡོངས་�་�བ་བ�གས་�ས་པ་མ་ཟད་�་སའི་མི་དམངས་ལ་ལོ་༡༨ནས་༦༠བར་�ི་དམག་�ལ་ངོ་

ལོགས་ཟིང་འ�ག་དམག་ད�ང་བ�་�བ་�ིས་�་ལའི་�་མ་�་གར་�ོགས་�་གདན་འ�ེན་�ས་པ་དང༌། �་དེའི་ཚ�ས༡༩དགོང་མོར་�་ས་ནས་
�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་དང༌། དམག་�ལ་ཁང་སོགས་�ང་ད�ང་གི་ལས་�ངས་དང་དམག་ད�ང་ལ་�ོ་ཧམ་ཆེན་
པོའི་�ག་�གས་�ིས་�ར་�ོལ་�ས། དེར་བ�ེན་མེས་�ལ་གཅིག་�ར་ལ་�ང་�ོབ་དང་ས་གནས་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་ལེན། གསར་བ�ེའི་ཁེ་
ཕན་དང་མི་དམངས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་ཆེད། �ང་ད�ང་ནས་�ོབས་ཆེན་�ི་�ང་གོ་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་བོད་�ོད་
དམག་ད�ང་ལ་གསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་གི་�ག་པོའི་ཟིང་འ�ག་�ག་གནོན་�ིང་འཇགས་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་བ�་གནང་ཞིང༌། དེ་�འི་བོད་
ས་གནས་�ིད་ག�ང་གིས་མེས་�ལ་ལ་�བ་འགལ་�ས་�བས། ཁ་གཏོར་བཏང་�ེ་དེའི་འགན་དབང་ཐམས་ཅད་བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་
ཡོན་�ན་ཁང་ལ་བ�ལ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་�་བོད་�ོངས་�ི་སེར་�་མང་ཚ�གས་ཡོངས་�ོགས་ལ་ཟིང་འ�ག་གི་ནག་ཉེས་ཐེར་འདོན་དང༌། ཁོ་
ཚ�་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�ི་ལས་འ�ལ་ནང་�གས་�འི་འབོད་�ལ་�ས། �ས་མ�ངས་�་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་མཁན་
ཚ�འི་དོན་དངོས་�ི་�་�ོད་ཐོག་ནས་ཟིང་འ�ག་�ོང་བ་དེ་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་ཆེད་མ་ཡིན་པར། �ི་ནང་གཉིས་�ི་ལོག་�ོད་
ཤོག་ཁག་ཚ�འི་�ོག་གཡོ་ངན་�ས་འ�བ་ཐབས་རང་ཡིན་པ་དངོས་�གས་ཅི་རིགས་ནས་གསལ་�ེན་�་བཏོན་�བས། བོད་�ོངས་�ི་�་ཆེའི་སེར་
�་མི་དམངས་དང། མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ོད་ཡིད་ག�ང་�ང་ལ་ཚང་མར་�ི་�ོམས་�་བདེ་�ིད་�ན་འདོད་ཡོད་མཁན་�ི་མི་�་ཚ�ས་�ང་རིམ་
པས་གནད་འདི་གསལ་བོར་ཤེས་ཤིང༌། ཟིང་འ�ག་འགོ་གཏེ་དང་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་�ི་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང༌། �་གར་�ི་ལོག་�ོད་པ་
ཁ་ཤས་�ིས་ཁོང་�ོའི་མེ་�ེ་�ག་�་�ར་ཏེ། �ོ་ཐག་�ད་བཅད་�ིས་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་གིས་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་གཏོང་
བའི་�ོད་རང་ཉིད་�ི་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་བཏོན་པ་དང༌། ཏང་གི་འགོ་འ�ེན་འོག་དམག་དམངས་�ོག་�་གཅིག་�ིལ་�ིས་མཉམ་�བ་ཐོག་
ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་བཏང་�ེ་ཟིང་འ�ག་པ་ཁེར་�ང་�་�ད་པ་དང༌། �ས་�ན་�ང་�འི་ནང་�་ས་�ལ་�ི་ཟིང་འ�ག་ཞོལ་འཇགས་
�་བཏང་བ་མ་ཟད། �་�ེས་�་�ོ་ཁ་སོགས་ས་�ལ་�ི་ཟིང་འ�ག་�ིང་འཇགས་�་བཟོས་ནས་�ི་ནང་གི་ད�་བོའི་�ོག་�ས་�ོང་ཟད་�་བཏང་
ཞིང༌། ཁོ་བ་ཚ�་�ེ་འ�ེར་ཞགས་གཟེད་�ི་ལམ་ལ་�་ཙམ་འ�ག་�ར་�ལ་འདེད་�ས་བ་དང༌། བོད་�ོངས་ས་མཐོའི་�ེང་བཀས་བཀོད་�ད་
འཛ�ན་�ི་�ན་བདག་�ལ་རིམ་�་གཏོར་བཏང་བ་སོགས། �བས་ཆེན་�ི་དོན་གནད་གལ་ཆེ་ཁག་ལོ་�ས་�ི་དེབ་ཐེར་�་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།
དེའི་�ེས་བོད་�ོངས་�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ིས་བོད་�ོངས་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་གང་མ�ོགས་ལག་བ�ར་དགོས་བ་དང༌། ཏང་
གི་འགོ་�ིད་འོག་སོ་སོའི་�ས་�ེང་�་བཀལ་བའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ལམ་�གས་�ི་�གས་�ོག་ཡོད་ཚད་སོ་སོས་གཏོར་ཏེ། ཡར་ལངས་
བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་ཐབས་�ི་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་�ི་རེ་འ�ན་བཏོན།



བོད་�ོངས་ཞི་བའི་བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་བ�ད་རིང༌། བོད་�ོངས་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་�ི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ི་�ོན་ཐོན་�ོགས་པོ་
�མས་ལ་�ང་ད�ང་ནས་གང་ཅིའི་ཐད་�གས་�ར་གཟིགས་�ོང་དང་བསམ་�ོར་�ོབ་གསོ་གནང་བར་བ�ེན། རང་ཉིད་�ི་�ེ་�ངས་ཏེ་བ�་
གཞོག་�ལ་རིམ་�ི་ནག་ཉེས་ལ་ཚད་མི་འ�་བའི་ངོས་འཛ�ན་གང་འཚམས་ཡོད་པ་དང༌། �་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ི་�ག་བ�ལ་ལ་སེམས་
�ར་དང༌། ཁོང་ཚ�་ཡར་ལངས་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�ེ་འཚ�་བ་གསར་བར་ལོངས་�་�ོད་�བ་�འི་རེ་འ�ན་ཡོད་པ་སོགས་གསར་བ�ེའི་བསམ་
�ོའི་�ང་གཞི་བཏིང་ཡོད།

བོད་�ོངས་�་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་�ང་�ེས་�། �ང་ད�ང་གིས་༡༩༥༦ལོར་�བ་བ�གས་པའི་བོད་�ོངས་�་༡༩༦༢བར་ལོ་�ག་རིང་བཅོས་
བ�ར་མི་�ེད་�འི་བཀའ་�་�ིར་འཐེན་�ས་ཏེ་བོད་�ོངས་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེལ་�ིས་�བས། ང་ཚ�འི་�ལ་གཅེས་�ོན་ཐོན་འ�ིང་
རིམ་མི་�་ཚ�ས་�ང་བོད་�ོངས་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�ེད་�ར་�བ་�ོར་མཐའ་གཅིག་�་�ས་པ་དང༌། བདག་དང་��་རིན་
�་ཡོན་གཞོན་པ་ང་ཕོད་སོགས༡༩༥༩ལོའི་�༤བར་པེ་ཅིང་�་འ�ོར་�བས། བོད་�ོངས་མི་དམངས་�ི་ཚབ་�ས་ཏེ་�ང་ད�ང་གི་འགོ་�ིད་ཚ�་
དང་�ལ་ཡོངས་མི་དམངས་འ�ས་མི་ཚ�གས་ཆེན་ལ་བོད་�ོངས་�་གང་མ�ོགས་ངང་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་དགོས་པའི་རེ་

འ�ན་དང༌། �ལ་གཅེས་�ོན་ཐོན་�ི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་མི་�་ཚ�ས་�ང་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་ལ་�བ་�ོར་�ིས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ོད་
རང་ཉིད་�ི་�ས་�གས་ཡོད་�་འ�ལ་འདོད་ཡོད་པའི་�མ་འ�ར་བཅས་གསལ་བོར་�ས་ཡོད། �བས་དེར་�ང་ད�ང་འཐབ་�ོགས་གཅིག་
�ར་��་ནས་�ན་མོང་ངམ་རེ་�ང་ལ་�ོས་མོལ་གནང་བའི་�ལ་�ིས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ཐད་ལམ་�ོན་དང༌། ང་ཚ�ར་དེའི་�ོར་�ི་
བསམ་འཆར་བ�ས་སོང༌། དེའི་�ེས་�བས་ཆེན་�ི་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་��་ཞི་དང་�ོ�་�ང་ལི་�་ཉིད་ནས་�ང་ང་ཚ�ར་དམིགས་བསལ་མཇལ་
འ�ད་གནང་�བས་ག�ངས་གསལ། དེ་�འི་བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་དང་མཐོ་རིམ་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་གིས་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང༌། �ི་
�ལ་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་ལ་ངན་འ�ེལ་�ས་བ་མ་ཟད། དེ་དག་གི་བཀོད་�ས་འོག་མེས་�ལ་ལ་�བ་འགལ་དང་མི་དམངས་ལ་�བ་འགལ།
གསར་བ�ེ་ལ་�བ་འགལ་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་བ�ངས་བ་དང༌། ད་ཆ་ཟིང་འ�ག་ཧ་ལམ་ཞོད་འཇགས་�་བཏང་ཟིན་ལ། བོད་�ོངས་�་ཆེའི་
ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ིས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�ས་ཏེ་བོད་�ོངས་�ི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�་གཏོར་

དང༌། ངལ་�ོལ་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་གཏོང་�འི་རེ་འ�ན་�གས་ཆེར་ཡོད་གནས་ག�ངས་བ་དང༌། དེ་ལས་འ�ལ་འདི་རིགས་�ི་�ོད་
�ད་དགོས་བའི་ཁ་�ོགས་དང་�ིད་�ས། ལས་འགན། �ེད་�ོགས་ད�ེ་མཚམས་དང་གོ་རིམ་བཅས་བ�ན་པ་མ་ཟད། བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་
ལའང་དམངས་བ�ར་ལག་བ�ར་དགོས་བ་དང༌། བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་གཙ�་བཅོས་�ི་ལམ་�གས་དང་བ�་གཞོག་གཉའ་གནོན་ཆ་ཚང་
�ེག་མེད་དང༌། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�་འ�ལ་ཚར་གཅོད། �་�ངས་གང་འཚམས་�ང་�་བཏང་ནས་�་བ་�ེད་འདོད་མེད་པར་�་སར་ཕབ་
འདོད་ཡོད་རིགས་�ིམ་ཐབ་འཛ�ན་�་བ�ག་�ེ། མི་འབོར་དང་དངོས་ཟོག་ཐོན་�ེད་�ི་ལས་ལ་འ�ག་དགོས། འོན་�ང་�ལ་གཅེས་�ིམས་�ང་
གི་དགོན་�ེ་དང་ཆོས་�ི་�ེས་འ�ག་ཚ�ར་ཏང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་�ི་�་དོན་འོག་�ང་�ོབ་དང༌། �་བའི་�ང་འབོར་གང་འཚམས་ཤིག་
དགོན་པར་བཞག་�ེ་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་�ེལ་�་འ�ག་�། �་ཆེའི་སེར་�་མང་ཚ�གས་�ིས་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་རང་དབང་�་�ེལ་ཆོག་�་
སོགས་དང༌། མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ི་མི་�འི་ཐད། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་�་མ་�གས་པའི་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་�ི་ཐོན་�ེད་�་ཆ་ཁག་�་ཉོ་



དང༌། ཆབ་�ིད་�ི་མ�ན་ལམ་�ད་དེ་ངེས་པར་�་�་�ོང་�ེད་དགོས་བ་དང༌། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་འགག་�ོ་བ�ལ་བའི་ཐད། ཆེས་
ལོག་�ོད་�ི་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ། ཟིང་འ�ག་པ། གསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་པ་བཅས་ལ་གདོང་ག�གས་�ི་འཐབ་�ོད་�ེད་དགོས་བ་�ད།
གཞན་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལ་ངོས་ལེན་�བ་�ོར་�ེདམཁན་ཞིག་ཡིན་�ིན་ཏང་གིས་�ང་�ོབ་�ས་ཆོག་པ་དང༌། བར་གནས་པ་དང་
གཡས་�ོགས་པ་ཚ�་�ར་འ�ག་�ེད་དགོས་བ་སོགས་�ི་ལམ་�ོན་གནང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ང་ཚ�ར་བོད་�ོངས་བཅོས་བ�ར་�ི་�ེད་ཐབས་ཐོག་
བསམ་འཆར་འདོན་�་བ�ག་སོང༌། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�འི་སོ་སོའི་འདོད་�ལ་གསལ་བོར་བ�ོད་པའི་གོ་�བས་ཐོབ་�ེ། བོད་�ོངས་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་
འ�ག་�ོན་ཡོངས་ནས་ཞོད་འཇགས་དང༌། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�ེད་�་ནི་ཡང་དག་པ་དང་དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན་�བས།
�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་�བ་�ོར་དང་བ�ི་བ�ར་�་�་ཡིན་�གས་གོང་�་བ�ོད་ཟིན་པ་�ར་�་�་�ང༌། དེ་མིན་ཆོས་�གས་དགོན་�ེ་སོགས་
ལའང་རང་ཉིད་�ི་འདོད་�ལ་ངོ་མ་�ས་ཡོད།



.

ང་རང་བོད་�་ལོག་�ེས་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཐད་ཀའི་འགོ་�ིད་འོག བོད་�ོངས་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་
ཐོག་�ང་ད�ང་དང་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་་ཁང་གི་མཛད་�ོགས་དང་�ིད་�ས། ལམ་�ོན་གཞིར་བ�ང་ནས་�་�ེས་�་བོད་�་
དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�ོར་�ི་�ོས་ཆོད་ཁ་ཤས་ཤིག་བཞག་ཡོད། དེར་བ�ེན་བོད་�ོངས་�ོད་�ད་བར་ག�མ་�་རིམ་པ་སོ་སོའི་
ཏང་གི་འགོ་�ིད་འོག ཞིང་ལས་�ལ་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་གོམ་པ་དང་པོ་ག�མ་�ོལ་（༡ཟིང་འ�ག་ལ་ངོ་�ོལ། ༢�ན་གཡོག་
ལམ་�གས་ལ་ངོ་�ོལ༌། ༣བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་དམིགས་གསལ་�ད་དབང་ལ་ངོ་�ོལ། བ�ར་མཆན།）གཉིས་ཆག་（ �ེད་ཀ་དང་
བོགས་མ་ཆག་ཡང༌། བ�ར་མཆན།） དང༌། གོམ་པ་གཉིས་པ་ས་ཞིང་བགོ་འ�ེམས་ལག་བ�ར། འ�ོག་ལས་�ལ་�་ག�མ་�ོལ་གཉིས་ཕན་
（འ�ོག་བདག་དང་འ�ོག་�ན་གཉིས་ཀར་ཕན་པ། བ�ར་མཆན། ）དང་དགོན་�ེའི་ནང་ག�མ་�ོལ་ག�མ་�ིས་（༡ ཆབ་�ིད་ཐོག་
གནོད་འཚ�་�ིས་�ག ༢�ལ་རིམ་�ི་གཉའ་གནོན་་�ིས་�ག ༣དཔལ་འ�ོར་ཐོག་བ�་གཞོག་�ིས་�ག་བཅས། བ�ར་མཆན།）�ི་ལས་

འ�ལ་�ེལ།

མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་�ས་�བས། ལོ་ངོ་�ོ་�ག་�་མའི་རིང་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ག�མ་�ི་དབང་བ�ར་འོག གཉའ་གནོན་དང་བ�་གཞོག་�་
ཚ�གས་�ི་�ག་བ�ལ་�ོང་བཞིན་པའི་�་ཆེའི་ཞིང་�ན་དང་�ན་གཡོག་�མས་�ོངས་གཉིད་ལས་སད་དེ། གསར་བ�ེའི་�ོ་�ང་དང་�ལ་རིམ་
�ི་གོ་�ོགས་�ས་བ་དང༌། ཁོ་ཚ�ས་�ལ་བ�ལ་�ི་�་བ་�ས། �ལ་བ�ལ་�ི་�ོང་བ་བ�ངས། མངའ་བདག་�ལ་རིམ་�ི་ནག་ཉེས་ཐེར་འདོན་
�ས་བ་དང༌། ཐེངས་འདིའི་�ོད་ཤི་ང་གསོན་དང་ཛ་�ག་�ོ་ངར་�ི་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་�ི་�བས་�ན་ས་ཆེན་�ོན་ལ་འ�ར་ཞིང༌། དེ་ནས་
བ�ང་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་ལས་འ�ལ་ཚ་ཚ་�ར་�ར་ངང་�ེལ་བ་རེད། ཡར་ལངས་ཐོབ་པའི་�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ིས་རང་
ཉིད་�ི་ལག་�ང་ལ་བ�ེན་ནས། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཁོ་ཚ�འི་མགོ་ཐོག་�་ཞོན་ཏེ་ཁོ་ཚ�འི་�ལ་�ག་ལས་བ�ན་པའི་ངལ་�ོལ་འ�ས་�་
བ�་གཞོག་དང༌། ཁོ་ཚ�འི་མི་�ས་�ི་རང་དབང་སོགས་འ�ོག་�ེ་�ན་�་བཀོལ་མཁན་ངན་ད�་ཚང་བའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་ཞིང་�ན་
ལམ་�གས་དང༌། མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ག�མ་�ིས་དབང་བ�ར་པའི་�ར་བོ་�་བ་ནས་�ིང་ཉིལ་ཏེ་�ེག་མེད་�་བཏང་ཞིང༌། དེ་བཞིན་�་རང་
ཉིད་�ི་�ས་�ེང་�་བཀལ་བའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་�གས་�ོག་ཆ་ཚང་གཏོར་ནས་ཡར་ལངས་བ་དང༌། �ད་དེ་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�ེ་
�ི་ཚ�གས་གསར་བ་དང་ས་ཞིང་གི་བདག་པོར་�ར་ཡོད།

ཏང་གི་གཅིག་�ར་�ི་འགོ་�ིད་འོག ངལ་�ོལ་མི་དམངས་རང་ཉིད་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་�ིད་དབང་བ�གས་ཏེ། མི་དམངས་དམངས་གཙ�་�ིད་
དབང་�ེར་འཛ�ན་ལག་བ�ར་�ིས་དེ་�འི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�ི་ཚ�གས་�ི་བོད་�ོངས་དེ་མ�ན་ལམ་འོད་�ོང་�ན་

པའི་མི་དམངས་དམངས་གཙ�འི་བོད་�ོངས་གསར་བ་ཞིག་�་བ�ར་ཡོད། འདི་ནི་ཆེས་�བས་ཆེན་གཟི་བ�ིད་�ི་ལས་དོན་ཞིག་དང༌། མིའི་
རིགས་འཕེལ་�ས་�ོད་�ི་དགའ་འོས་བའི་དོན་ཆེན་ཞིག་�ང་རེད། བོད་�ོངས་རང་�ེང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་�ིང་བ་ནས་གསར་བ་དང༌།



�ན་ནག་ནས་འོད་�ོང་�ན་པ། �ག་བ�ལ་ནས་བདེ་�ིད། བ�་གཞོག་ནས་འ�་མཉམ། ད�ལ་ཕོངས་ནས་དར་�ས་�་བ�ོད་པའི་འ�ར་
མཚམས་ཤིག་དང། ལོ་�ས་ཐོག་གཟི་འོད་འ�ོ་བའི་�ས་རབས་གསར་བ་ཞིག་གི་འགོ་�གས་པ་རེད།
བོད་�ོངས་དེ་དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་ལམ་�་བ�ོད་པ་ནི་མེས་�ལ་�ི་མི་རིགས་གཞན་དང་འ�་བར། གང་ཅིའི་ཐད་�ན་
ཚ�གས་བདེ་�ིད་�ི་ཉི་འོད་�ོགས་གཞིར་�བ་�ེ། མི་དམངས་�མས་བ�་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང༌། འ�་མཉམ་བདེ་�ིད་�ི་ངང་�ལ་ནི་མངོན་
པར་བཞད་པའི་པད་མའི་ཚལ་�ར་མཛ�ས་�ག་བ�ོད་ལས་འདས་ཤིང་ ། བ�་ཤིས་�ོགས་�ན་གསར་བའི་མི་�ལ་�ི་བདེ་བ་ཅན་ཏེ་�ེ་བཞིའི་
མངའ་ཐང་དར་ཞིང༌། མི་�ོན་རང་�ིད་�ི་བོད་�ོངས་གསར་བ་ཞིག་མངོན་�་འ�ར་�་ནི་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་རེད། འདི་�འི་གནམ་ས་�་
འོག་བ�ར་ཅིང་བཟང་ངན་�ི་ད�ེ་མཚམས་ཆོད་པའི་ལོ་�ས་�ི་དོན་�ིང་�ན་པའི་བཅོས་བ�ར་ལས། འཐབ་�ོགས་སོ་སོར་གཞི་�འི་འ�ར་
�ོག་�ང་�ེ། ཐོན་�ེད་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་ལ་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། �་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་ས་ཞིང་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་བདག་
པོའི་�ིང་�ོབས་�ི་�ོན་པ་�ས་ཏེ་�ས་མ�ངས་བོད་�ོངས་ད�ལ་ཕོངས་�ེས་�ས་�ི་�མ་པ་བ�ར་བ་དང༌། ཡིད་འོངས་བདེ་�ིད་�ི་འཚ�་བ་
ལོངས་�་�ོད་འདོད་�ི་རེ་བའི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་བཞད་པས། ཏང་གི་འགོ་�ིད་འོག་རོགས་རེས་ཆེ་�ང་བ�གས་པ་དང༌། ཐོན་�ེད་�ོད་�ི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང༌། �ོན་ཐོན་ཉམས་�ོང་བ�ེ་རེས། ལག་�ལ་ལེགས་བཅོས་དང་གསར་གཏོད་སོགས་འོས་འཚམས་�ི་�ེད་ཐབས་རིམ་
པར་�ས་ཏེ་བོད་�ོངས་�་བ�ད་མར་ལོ་ག�མ་ལ་ལོ་ལེགས་�ི་�བ་འ�ས་ག�ར་�་ཟ་བ་�ང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་�་བོད་�ོངས་�ི་དཔལ་འ�ོར་
དང༌། རིག་གནས། འ�ོད་བ�ེན། བཟོ་ལས། འ�ིམ་འ�ལ་དང་�ག་ཏར་སོགས་�ི་ལས་དོན་ལའང་�བ་འ�ས་�་ཆེར་ཐོབ་ཡོད། �ག་པར་�་
ཏང་གི་གཅིག་�ར་�ི་འགོ་�ིད་འོག བོད་�ོངས་བཟོ་ཞིང་མནའ་འ�ེལ་�ི་�ང་གཞི་�་བ�ན་�ང་བ་དང༌། གསར་�ེའི་�ང་གཞི་ཐོག་�་བོད་
མི་རིགས་དབར་དང་ལས་�ེད་དང་མི་དམངས་དབར། བཟོ་ཞིང་དབར། འགོ་�ིད་དང་མང་ཚ�གས་དབར་འ�ེལ་ལམ་གསར་བ་བ�གས་ཏེ།
ཚང་མ་གཅིག་མ�ན་�ི་འགོ་�ིད་འོག་དམིགས་�ལ་གཅིག་མ�ན་དང་མ�ན་ལམ་གཅིག་མ�ན་�ིས་�ོ་�གས་�ར་�ོག་�་གཅིག་�་བ�ིལ་

ཅིང་ད�་བོ་�ས་�ང་གཏོར་ཐབས་ལ་རི་རབ་�ར་གཡོ་བ་མེད་པའི་མ�ན་�ིལ་�ང་ཡོད། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་�ོངས་�་�ང་བའི་
འ�ར་�ོག་དང་�ལ་ཁའི་�བ་འ�ས་ནི་ཤིན་�་�བས་ཆེན་དང། ཤིན་�་གཟི་བ�ིད། ཤིན་�་དོན་�ིང་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གཞན་�་
འ�ན་�་དང་བ�བ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།

ལོ་ངོ་ག�མ་�ི་�ས་�ན་�ང་�འི་ནང༌། ལོ་ངོ་�ོང་�ག་�་མའི་རིང་�ང་མ་�ོང་བའི་འགལ་�ེན་ཐམས་ཅད་ལས་�མ་པར་�ལ་བའི་�ལ་ཁ་
དང་�བ་འ�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ནི་མི་�མས་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་གཙ�་ཆེར་�བས་ཆེན་གཟི་བ�ིད་�ི་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་
�ང་ད�ང་�་ཡོན་�ན་ཁང་དང༌། �བས་ཆེན་ཡང་དག་དང་�ེས་�ངས་ཡོན་ཏན་�ི་འ�ང་གནས། རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་བདེ་�ིད་�ི་
ལམ་ལ་�ིད་མཁན་གཙ�་འཛ�ན་ཆེན་མོ་མའོ་ཙ�་�ང་དང་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་འགོ་�ིད་འོག ཏང་གི་མི་རིགས་�ིད་�ས་དང་ཏང་གིས་བོད་
�ོངས་�་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་ཁག་གི་གཟི་འོད་འ�ོས་འོག་�། �ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་
གིས་མཐའ་གཅིག་�་�ང་ད�ང་གི་�ེད་ཐབས་དང༌། �ིད་�ས། ལམ་�ོན་�ོབ་གསོ་ཡང་དག་པའི་�ོ་ནས་ལག་ལེན་མཐིལ་�ིན་བ�ར་བ་དང༌།
བོད་�ི་ལས་དོན་�་ཚ�གས་ལ་ཐད་ཀར་འགོ་�ིད་འོག་�བ་འ�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་�་�་རིགས་གཙ�ས་བའི་�ལ་ཡོངས་



རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་དང༌། �ན་�འི་ཞིང་ཆེན་ཁག་དང་རང་�ོང་�ོངས། �ོང་�ེར་བཅས་ནས་མི་�གས་དང་�་དངོས་�ི་རོགས་རམ་�་
�བ་གནང་བ་མ་ཟད། བསམ་�ོའི་ཐོག་ནས་�ང་�བ་�ོར་�གས་ཆེན་གནང་བ་དང༌། བོད་བ�ོད་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་�ིད་དང་ལས་�ེད་ད�ས་
མ། བཅིངས་འ�ོལ་དམག་གི་དཔོན་དམག་བཅས་ཚང་མས་ཏང་དང་མི་དམངས་�ི་ཆེད་�་�ར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ལས་དོན་�་མང་བ�བས་
ཏེ་ཐོབ་པ་ཞིག་�ང་ཡིན། དེར་བ�ེན་བོད་�ོངས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་སེར་�་མི་དམངས་�ིས་རང་ཉིད་བཀས་བཀོད་�ན་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་
�གས་�ི་�ག་བ�ལ་ལས་བ�བས་ཏེ་མི་དམས་དམངས་གཙ�འི་བདེ་�ིད་�་འགོད་མཁན་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་དང༌། �བས་ཆེན་གཙ�་འཛ�ན་
མའོ་��་ཞི་ཡི་བཀའ་�ིན་�ས་གཏན་�་བ�ེད་མི་�ིད་ལ། དགའ་�ས་�བ་�ོར་ཚད་མེད་�་གི་ཡོད་པ་དང༌། �་རིགས་གཙ�ས་པའི་�ལ་
ཡོངས་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་དང༌། བོད་བ�ོད་མི་དམངས་བཅིང་འ�ོལ་དམག་དང༌། བོད་བ�ོད་རིགས་སོ་སོའི་ལས་�ེད་ལ་དགའ་མོས་
བ�ི་བ�ར་�་གི་ཡོད།

གསར་བ�ེ་དང༌། �ལ་རིམ། ཆབ་�ིད་�ི་བ�ེ་�ང་དང་�ན་ལ། �མ་པ་གསར་ཞིང་�་བ�ན་�ི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཞིག་བཞེངས་བ�ན་�བ་པར་
བ�ེན། ད་ཆ་བོད་�ོངས་�ོད་�ད་བར་ག�མ་�ི་�ོང་དང་�ོང་�ེར། �ོང་བ�ལ་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་མོ་�ན་གཞོན་ཚང་མས། ང་ཚ�འི་�བས་ཆེན་
གཟི་བ�ིད་�ི་ཏང་དང་�ལ་ཡོངས་མི་དམངས་བདེ་�ིད་�ི་ལམ་�་�ིད་མཁན་�བས་ཆེན་�ི་མའོ་��་ཞི་ཡིས་ཁོ་ཚ�་�ག་བ�ལ་�ི་གཡང་རོང་

ནས་བ�བས་ཏེ་བདེ་�ིད་�ི་ལམ་ལ་བཀོད་པའི་བཀའ་�ིན་�ིང་བཅངས་�ིས་བ�ོད་བ�གས་�ན་མི་ཆད་ཅིང༌། མི་དམངས་རང་ཉིད་ནས་ཡིད་
དབང་རབ་�་བ�ག་པའི་བ�ོད་�་མང་པོ་བ�མས་ཤིང་འ�བ་�ོན་�ས་ཏེ་སོ་སོའི་སེམས་ནང་གི་�་བ�ོད་�ི་�ལ་ལས་འདས་པའི་དགའ་�ོའི་

�མ་པ་མཚ�ན་པར་�ེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�་མེས་�ལ་�ིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་�ོ་�ིད་དང་མི་རིགས་མ�ན་�ིལ་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་བཞིན་པར་མ་
ཟད། དགའ་�ོའི་ངང་ནས་�་རིགས་གཙ�ས་པའི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ི་བོད་�ོངས་བཅིངས་འ�ོལ་དང་གསར་བ�ེའི་ལས་དོན་ལ་�ག་
བསམ་�མ་དག་གིས་རོགས་འདེགས་དང༌། བོད་བ�ོད་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་མི་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཏང་དང་མི་དམངས་�ི་ཆེད་འབད་
བ�ོན་�ས་བར་བ�གས་བ�ོད་�ས་བ་དང༌། དེ་བཞིན་�་དེང་�ིན་མཐའ་གཅིག་�་ཏང་གི་ག�ང་ལ་མཉམ་འཇོག་དང༌། ཏང་གི་�ེས་�་
འ�ང་�། མེས་�ལ་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་དང་ལག་གདང་�ེལ་ནས་མ�ན་�ིལ་དང༌། གང་མ�ོགས་�་དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་
�གས་�ི་བོད་�ོངས་གསར་བ་འ�གས་�ན་�ེད་�འི་བསམ་�ོ་སོགས་བ�ན་ཡོད། བོད་�ོངས་ཡོངས་�་ད�ིད་དཔལ་�ས་པ་བཞིན། གང་སར་
�ན་ཚ�གས་བདེ་ལེགས་དང་འོད་ཟེར་�ོང་�ན་�ི་�མ་པ་གསར་བས་�བ་ཡོད། དེར་བ�ེན་�བ་འ�ས་ནི་གཙ�་བོ་ཡིན། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་
འཇགས་དང་མཉམ་�་�ེལ་བའི་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་ལས་འ�ལ་ནི་གཞི་�་ཆེ་ལ་�ར་ཚད་མ�ོགས་ཤིང་གནམ་ས་�་འོག་བ�ར་བ་

�ར་ཚ་ཚ་�ར་�ར་དང༌། �ོད་ཤི་ང་གསོན་�ི་�ོ་ངར་�ན་པའི་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་ཅིག་ཡིན་�བས། �ོག་ཐབས་མེད་པའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་
རེ་�ང་ནི་འ�ང་�ིད་པ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་ལས་འ�ལ་ནང་འ�ང་མི་དགོས་པའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཡང་�ང་ཡོད། དེའི་ནང་�ན་�ིས་�ས་
ལོན་�ས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་གི་�་དོན་རང་བཞིན་�ི་གནས་�ལ་དང་དཔེ་མཚ�ན་རང་བཞིན་�ན་པའི་དོན་གནད་ཚབས་ཆེན་ཁག་ཅིག་

�ན་སེང་�་�ར།



.
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ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�ི་�ོར།

བོད་�ོངས་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནི་ཏང་དང་མེས་�ལ་དང༌། མི་དམངས་དང་དམངས་གཙ�། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་བཅས་ལ་ངོ་�ོལ་�ི་གསར་
བ�ེ་ངོ་ལོག་གི་རང་བཞིན་�ན་པ་དང་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པས། ཏང་གིས་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་�འི་�ིད་�ས་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་
དག་དང༌། དགོས་ངེས་འོས་འཚམས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཏང་གིས་ད་�ང་མཁས་མཛངས་�ན་པའི་�ོ་ནས་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་
གཏོང་�ར་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་དམག་དོན་�ི་�ོལ་�ང་དང༌། ཆབ་�ིད་ཐོག་�ར་འ�ག མང་ཚ�གས་ལ་�ལ་�ོང་བཅས་�ིད་�ས་ག�མ་
འ�ལ་མེད་�་ལག་བ�ར་དགོས་�ལ་བ�ན་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་མཁན་ལ་ཆབ་�ིད་ཐོག་�ར་འ�ག་�ེད་�འི་
ཐད། མགོ་འདོགས་�་མཁན་ཚ�ར་འགོ་དམངས་ད�ེ་བ་མེད་པར་མིན་བཞི་ཡི་�ིད་�ས་ཉ ༡�ལ་རིམ་མི་ད�ེ་བ། ༢ ག�ང་བཞེས་མི་གཏོང་བ།
༣འཐབ་�ོད་མི་�ེད་པ། ༤ འཛ�ན་བ�ང་མི་�ེད་པ་བཅས་ལ་ཟེར། བ�ར་མཆན། ཏ ལག་བ�ར་�ེད་�་དང་གཅིག འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་
ཟིང་འ�ག་པ་མི་�ེར་སོ་སོའི་གནས་�ལ་ལ་�ོག་ཞིབ་མཐིལ་�ིན་�ས་ཏེ་ད�ེ་བ་ཡོད་པ་དང་གང་�བ་�་ཡངས་ཐག་གཅོད་�ས་ནས་མ�ན་

ལམ་�ོད་�་དང་གཉིས། �ི་ནངགི་ལོག་�ོད་པ་ཚ�ས་ཟིང་འ�ག་�ོང་བའི་�ོག་གཡོ་ངན་�ས་ཐེར་འདོན་དང༌། ཟིང་འ�ག་གི་ཉེས་པ་�ོག་
�ངས། ང་ཚ�འི་ལས་དོན་�ོད་ཟིང་འ�ག་པ་ཚ�ས་ད�ོག་གཏམ་བཟོ་གཞིར་འ�ར་བའི་ཞན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཡོད་ཚ�། ཞིབ་བཤེར་�ིས་མཐའ་
གཅིག་�་ཡོ་བ�ང་ལེགས་བཅོས་དགོས་པ་དང༌། དེང་�ིན་གནད་དོན་དེའི་རིགས་མི་འ�ང་བའི་�ངས་འཛ�ན་གང་གཟབ་�ིས་�ས་�ན་གང་
འཚམས་ཤིག་རིང་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་གི་མགོ་�ོར་འོག་�ད་པའི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཐེ་ཚ�མ་ཡིད་དོགས་�མས་དོན་

དངོས་�ི་ཐོག་ནས་རིམ་བཞིན་སེལ་�་དང་ག�མ་ལས་དེ་མིན་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། འོན་�ང་ལག་ལེན་�་བ�ར་�བས། ༡ �ག་ཆས་�ངས་ཏེ་
ལམ་ནོར་�ོག་ཤེས་�ིས་མགོ་བཏགས་�་མཁན་ལ་མིན་བཞི་ཡི་�ིད་�ས་ཇི་བཞིན་ལག་བ�ར་མ་�ས་པར་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཛ་�ག་གི་འཐབ་

�ོད་དང༌། འཛ�ན་བ�ང༌། བཙ�ན་འ�ག་སོགས་�ས་ཏེ་�ང་�ེག་ཆེན་པོ་ཕོག་ཡོད།
༢ འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་ཟིང་འ�ག་པ་ཐག་གཅོད་�བས། ལས་�ེད་ཚ�ས་འཁོན་�ང་མཐོང་�ང་དང་�་བཅོས་�ི་�ེད་ཐབས་�ིས་ཟིང་འ�ག་
པ་དེ་དག་གི་གནས་�ལ་ཞིབ་བཤེར་�ས་པ་ཁ་མི་ཚང་ཞིང་གཏིང་མི་ཟབ་པས་འོས་འཚམས་�ིས་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་�བ་མེད་པར་�ར་ཡོད། གོང་
�་བ�ོད་པ་བཞིན་�ི་ནང་གི་ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་ཚ�ས་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་དར་ཆ་འ�ར་ཏེ་ཟིང་འ�ག་�ོང་གི་ཡོད་�བས། ཟིང་འ�ག་
པའི་ནང་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་ནི་ལོག་�ོད་པ་ཚ�འི་མགོ་�ོར་འོག་�ད་པའི་མི་བཟང་བོ་ཡིན་པ་དང༌། ཁ་ཤས་ནི་མཐོ་རིམ་ལོག་�ོད་པའི་དབང་
ཤེད་དང་�ག་པོའི་འཇིགས་�ལ་འོག་�་�ག་�ེ་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་པ་ཞིག་ཡིན། �་མའི་ཕལ་ཆེ་བདང༌། �ི་མའི་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཟིང་
འ�ག་པའི་�་མོ་གཡོགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་�ས་པ་དང་�་ཡངས་ཐོབ་མེད། ༣ �ི་ནང་གི་ལོག་�ོད་པ་ཚ�འི་�ོག་གཡོ་ངན་�ས་ཐེར་འདོན་དང༌།
ཟིང་འ�ག་གི་ཉེས་བ་�ོག་�ངས་ཐད་མ་གཞི་ཡག་པོ་བ�བས་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང་ལོག་�ོད་པ་ཚ�ས་མི་དམངས་ལ་མགོ་�ོར་གཏོང་�ེད་གཙ�་



བོ་ནི། ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་�ང་�ོབ་ཆེད་ཡིན་�གས་བ�ོད་�ི་ཡོད་�བས། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་
ཕན་ཁག་ཐེག་�ས་ཏེ་དེར་�ོན་གང་ཡང་མི་ཐེབས་པ་�ེད་�་དེ་ཤིན་�་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འདིའི་ཐད་�ང་བའི་མང་པོ་ཞིག་ད�་དགའ་
གཉེན་�ག་�་�ར་བའི་འ�ང་�་ངས་འོག་�་འཆད་�ི་ཡིན། དེ་�་བས་ན། ཆབ་�ིད་ཐོག་�ར་འ�ག་འ�ས་�ོ་མ་ཚང་བར་ཟིང་འ�ག་གཞི་
�་ཆེ་ལ་མི་�ངས་མང་བ་དང༌། �ས་�ན་རིང་ཞིང་ལངས་�ོགས་མ�ེགས་འཛ�ན། ཟིང་འ�ག་མཐར་ག�གས་སོགས་�ིས་ཟིང་འ�ག་ཞོད་
འཇགས་ལ་དགོས་མེད་�ི་�ོག་�་འཕར་མ་ཞིག་བཟོས་ཡོད།



.
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དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་�ོར།

དང་པོ། ཞིང་ལས་ས་�ལ་�ི་ག�མ་�ོལ་གཉིས་ཆག་གི་�ོར། ཟིང་འ�ག་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�བས་ཟིང་འ�ག་གི་ཚབས་ཆེའི་ནག་ཉེས་�ོག་�ངས་
དང༌། �་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་�་ཞིག་ང་ཚ�འིད�་བོ་ཡིན་པ་དང༌། �་ཞིག་ང་ཚ�འི་�ོགས་པོ་ཡིན་པ་སོགས་�ི་�ལ་རིམ་�ོབ་གསོ་གཏིང་
ཟབ་�ེལ་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་དང༌། ཟིང་འ�ག་པར་འཁོན་འ�ས་�ི་བསམ་�ོ་�ལ་�ེལ་�ས་ཏེ་ཟིང་འ�ག་
གི་�ང་གཞི་གཏོར་བཅོམ་གཏོང་བ་ནི་ཡང་དག་དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན། ཟིང་འ�ག་པ་དང་ཟིང་འ�ག་པར་ངན་འ�ེལ་ཡོད་མེད་ཞིབ་བཤེར་
�ེད་པའི་ཐད། ས་�ལ་སོ་སོའི་ཟིང་འ�ག་གི་�་�ེན་དང༌། གནས་�ལ་དང་�ད་ཆོས། དེ་བཞིན་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་མཁན་མི་རེ་རེ་ཟིང་
འ�ག་�་�གས་པའི་�་�ེན་དང་གནས་�ལ། �ད་ཆོསསོགས་འ�་མིན་�་ཚ�གས་ཡོད་ངེས་ཤིང༌། གཏིང་ཟབ་�ི་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་�ེད་
དགོས། དེ་བས་མང་ཚ�གས་�མས་�ལ་�ོང་གང་�བ་�ེད་དགོས་པ་�ེ། ལས་�ེད་ཚ�ས་ནན་ཏན་ཞིབ་ཚགས་ད�ེ་ཞིབ་དང་�ོགས་ཡོང་ནས་ཐག་
གཅོད་�ེད་�་དེ་ཤིན་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

ཡིན་ནའང་ལག་བ�ར་�བས་ཚ�གས་འ�་ཐེངས་རེ་གཉིས་བ�ོངས་པ་དང་�ེལ་ཟིང་གིས་�ོབ�ོང་�ན་ཙམ་�ད་པ་དེ་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་�ས་

པར་བ�ིས་ཤིང༌། �ར་བ�ོན་ཅན་�ིས་བཤད་�ལ་ཚང་མ་བདེན་པར་བ�ང་བ་དང༌། གལ་�ིད་ལས་འ�ལ་�ོད་ཟིང་འ�ག་དང་འ�ེལ་ཡོད་
�ི་གནད་དོན་མང་བོ་ཞིག་བཟོས་བ་ཡིན་ན། ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ལས་དོན་གཏིང་ཟབ་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་�་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང༌། �ང་འ�བ་
ད�ིགས་ཏེ། ཏང་གི་ཉེས་ཅན་པ་གཅིག་�ང་ཐར་བ་མི་གཏོང་ལ་ཉེས་མེད་གཅིག་ལའང་ངན་ཁག་མི་ད�ི་�འི་ཡང་དག་པའི་�་དོན་ཇི་བཞིན་
ལག་བ�ར་མ་�ས་པས། བསམ་�ོ་ལོག་�ོད་�ིས་ཟིང་འ�ག་�་�གས་པ་དང༌། མགོ་�ོར་འོག་�ད་དེ་�གས་པ། འཇིགས་�ལ་བཙན་ཤེད་�ིས་
ཟིང་འ�ག་�་�གས་པ་བཅས་ག�མ་�ི་ད�ེ་མཚམས་ཏག་ཏག་འ�ེད་མ་�བ་པ་དང༌། མི་ལ་ལ་ཟིང་འ�ག་�བས་ཟིང་འ�ག་ལངས་�ལ་�་
བ�ད་ཡོད་པའམ་ཟིང་འ�ག་�ོང་�ལ་�་འ�ོ་�ོང་བ། ཡང་ན་ཟིང་འ�ག་�ོང་�ལ་བ�ད་ནས་འ�ོ་�བས་གནས་ཚང་གཡར་བ་ཙམ་�ིས་
ཟིང་འ�ག་པའི་�་མོ་གཡོགས་ཡོད།

ཟིང་འ�ག་པ་དང་འ�ེལ་ག�གས་�ི་ཐད། དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་༡༩༥༧དང་༡༩༥༨ལོར་ཁམས་པ་དང་ཨ་མདོ་བར་�་�ིའི་འ�ོ་
འོང་གི་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཐ་ན་ལམ་འ�ལ་�ི་ཁམས་པ་དང་ཨ་མདོ་བར་གནས་ཚང་གཡར་བའང་ཟིང་འ�ག་པར་ངན་འ�ེལ་ཡོད་
མཁན་�་བ�ི་བ་དང༌། ཞེད་�ང་གིས་ཟིང་འ�ག་པར་�་ནོར་�ད་�ོང་མཁན་དང༌། ཇག་ཚ�གས་�ིས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་�ོང་མཁན། དེ་
བཞིན་དེ་�འི་བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་དང༌། �ོང་གཞིས་དཔོན་རིགས་སམ་ས་གནས་�ི་ཟིང་འ�ག་འགོ་གཙ�འི་བཀོད་མངགས་�ར་མི་�ེད་
ཀ་མེད་�ིས་ཟིང་འ�ག་པར་རོགས་རམ་�ས་པའང་རང་འ�ལ་�ིས་ཟིང་འ�ག་པར་རོགས་རམ་�ས་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་�ི་�་མོ་གཡོགས་པ་

དང༌། དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་�་�ེན་གང་ཡང་མེད་པར་ལས་�ེད་དང༌། �ར་བ�ོན་ཅན་ཚ�ས་གང་�ང་�་ནག་ཉེས་



�ན་བཟོ་�ས་ཏེ་ཟིང་འ�ག་པ་དང་གསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་པའི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཡོད། དཔེར་ན་བདག་དང་བདག་འ�་བའི་�ད་�གས་ཅན་�ལ་
གཅེས་�ོན་ཐོན་མི་�་ཡང་མི་བདེན་�ན་བ�ིགས་�ིས་གསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་པར་བ�ང་གི་ཡོད་ན༌། མི་གཞན་དེ་བས་�ང་�ོས་མ་དགོས་པ་རེད།
མདོར་ན་ཟིང་འ�ག་པའི་�་མོ་གཡོག་ཆོག་དང་མི་ཆོག་པའི་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་�་མོ་གཡོག་མི་�ང་བའི་མི་བཟང་བོ་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་མ་ཉེས་

ཁག་གཡོགས་�ིས་�་མོ་ཆེན་པོ་བ�ོན་པ་དང༌། འཛ�ན་བ�ང་བཙ�ན་འ�ག་དང༌། དེ་དག་ལ་དབང་བའི་�་དངོས་ག�ང་བཞེས་བཏང་བ་
སོགས་ཟིང་འ�ག་�ེད་གཏེ་དང་གཅིག་མ�ངས་�ི་ཐག་གཅོད་�ས་�བས་མི་�མས་ཧ་ལས་ཧང་སངས་ཡོད།

མི་�ས་གཞན་བ�ེན་ལ་ངོ་�ོད་དང༌། �་ལག་�ག་�གས་�ི་ལམ་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་བོགས་ཆགས་�ེད་ཆག་བཏང་�ེ། �་ཆེ་བའི་ཞིང་�ན་
དང�ན་གཡོག་�ི་�ོང་མང་པོ་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�ི་འཆིང་�་ཡོད་ཚད་ལས་བཅིངས་འ�ོལ་དང༌། བ�་གཞོག་
གཉའ་གནོན་�ི་འོག་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་དཔལ་འ�ོར་�ི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་�བས། ངལ་�ོལ་མིདམངས་ཤིན་�་དགའ་�ོ་�ེ་ཡོད། འོན་�ང་
༢༨བོགས་ཆགས་�ིད་�ས་（ས་བོགས་བ�་ཆ༢༨གཅོག་�། བ�ར་མཆན ） དེ་ས་�ལ་འགའ་ཤས་�་ལག་ལེན་�་བཀལ་དང་མ་བཀལ་
བའི་གནས་�ལ་�་ཚ�གས་ཤིག་ཡོད་པས། མང་ཚ�གས་�ོད་�་�ལ་�ོད་མཁན་དང་མི་�ོདམཁན་ད�ེ་བ་�ང་འ�ག འོན་�ང་འདིའི་ཐད་མང་
ཚ�གས་ནང་�ལ་དང་མངའ་བདག་ནང་�ལ་�་ཁེ་ཕན་ཆ་�ོམས་མིན་པ་མ་གཏོགས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་གཞན་�ང་མེད།

མ་�་འདོར་�ོང་དང་�ེད་ཆག་ཐད། མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་�ིས་༡༩༥༨ལོའི་�ོན་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་བཏང་བའི་�་ལོན་�ི་མ་�་
དང་�ེད་ཀ་ཆ་ཚང་�ིས་མེད་བཏངབས། ལག་བ�ར་གནད་དོན་ཆེན་པོ་�ང་མེད། ༡༩༥༩ལོར་བཏང་བའི་�་ལོན་གསར་བ་ཁག་གི་�ེད་ཀ་ཆག་
�ང་བཏང་�ེ་མ་�་ཚང་མ་འཇལ་དགོས་པ་དང༌། ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ནང་�ལ་�ི་�་ལོན་གསར་�ིང་�མས་མ�ན་�ིལ་ལ་དམིགས་ཏེ་གན་
�འི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཞག་གིས་�བ་དགོས་སོགས་�ི་�ིད་�ས་དེ་ས་�ལ་ལ་ལར་ལག་བ�ར་ཡག་པོ་དེ་ཙམ་�ས་མེད།

གཉིས་པ། ས་ཞིང་བགོ་འ�ེམས་�ོར༌། ཞིང་�ན་བདག་པོའི་ས་ཞིང་དང་ཐོན་�ེད་�་ཆ་�མས་དོ་བདག་སོ་སོ་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་ཡོད་མེད་
གཞིར་བ�ང་ག�ང་བཞེས་དང་�་ཉོ་�ས་ཏེ་ལས་�ལ་�ི་མི་ཚང་མར་བགོ་འ�ེམས་�ིས། བོད་�ོངས་ས་ཞིང་གི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་
�ན་བདག་པོར་དབང་བའི་ལམ་�གས་�་མེད་བཟོས་ནས་ཞིང་བ་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་བ�གས་�བས། ས་ཞིང་དབང་བའི་ལམ་�གས་དེ་
གཞི་�འི་ཐོག་འ�ར་བ་�ང་ཡོད༌། ཡིན་ནའང༌། ག�ང་བཞེས་དང་�་ཉོ་དེས་མི་ཚང་མའི་འདོད་�ོ་ཁེངས་ཤིང་�ང་བདེན་ཡོད་མེད་དེ།
ཐམས་ཅད་ཟིང་འ�ག་�་�གས་ཡོད་མེད་�ི་བ�ག་ད�ད་ད�ེ་འ�ེད་ཡང་དག་ཡིན་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་ཡིན་མིན་
དང་ཟིང་འ�ག་ལ་རོགས་�ོར་ངན་འ�ེལ་�ས་ཡོད་མེད་བ�ག་ད�ད་�བས་�ས་ལོན་ནན་ཏན་མཐིལ་�ིན་དགོས་པ་དང། དངོས་ཡོད་གནས་
�ལ་གཞིར་བ�ང་ཐག་གཅོད་�ེད་�བས། གལ་�ིད་�་ཡངས་གང་�བ་དང་ཟིང་འ�ག་པའི་�་མོ་�ང་ཙམ་་གཡོགས་ཏེ་�ང་�ེག་གཏོང་�ལ་
གང་�བ་ཇེ་�ང་དང་མི་གང་མང་�ར་འ�ག་�ེད་�་དེ་ནི་རང་ཉིད་�ི་�ོབས་�གས་�ེལ་�་དང༌། ད�་བོའི་�ོབས་�གས་ཉམས་དམས་�་
བཏང་ནས་ཁེར་�ང་�་འ�ད་པར་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད།



.

ཡིན་ནའང་གོང་�་བདག་གིས་བ�ོད་མ་ཐག་པ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་གཏིང་མི་ཟབ་པ་དང་ཞིབ་མི་ཚགས་པ། དངོས་ཡོད་དང་མི་འཚམས་པའི་�ོ་
ནས་�་མོ་ནག་པོ་མང་དག་གཡོགས་པ་དང༌། �ང་�ེག་གཏོང་�ལ་�་ཆེ་�གས་པ་སོགས་�ང་བའི་ཉེར་ལེན་ལས་ག�ང་བཞེས་གཏོང་མི་འོས་
པའི་�ིམ་�ད་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ག�ང་བཞེས་བཏང་�བས། མི་དམངས་�ིས་ང་ཚ�ར་ཐེ་ཚ�མ་ཡིད་དོགས་དང་�ོ་ཕམ་�ང་ཡོད། �་ཉོའི་ཐད་དེ་
�ོན་ང་ཚ�འི་�ལ་གཅེས་�ོན་ཐོན་མི་�འི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས་�་ཉོ་མི་དགོས་བའི་བསམ་�ལ་དང་�མ་འ�ར་བ�ན་ཡོད།

འདིའི་�་མཚན་ནི་བོད་�ོངས་�ི་ས་ཞིང་དེ་མི་དམངས་�ི་ངལ་�ོལ་ལས་བ�ན་པ་དང༌། མི་�ང་ཤས་ཤིག་གི ས་བདག་བ�ང་�ེད་མི་འོས་བ་
ཞིག་རེད། ད་�་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་དབང་བའི་�བས་ང་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་�ིས་�ས་བཅད་�ར་�་ཉོ་གནང་�་ཁས་ལེན་�ས་པ་དེ་ཤིན་�་མི་
འོས་པ་ཞིག་རེད།

�ོགས་གཞན་ཞིག་ལ། ཐོག་མའི་ས་ཞིང་བདག་དབང་གི་འ�ང་�ངས་�ད་ཞིབ་དང་བདག་པོ་གཏན་འབེབས་�ེད་�་དེའང་དོན་དག་�ོག་�་
ཞིག་དང་བ�བ་ཁག་པོ་ཡོད། གནས་�ལ་འདི་དག་�ན་སེང་�ས་ཡོད་ནའང༌། ཏང་གིས་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་�ི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་མི་�ར་
གཟིགས་�ོང་དང༌། ཟིང་འ�ག་ནང་མ་�གས་མཁན་ཚ�ར་གཟིགས་བཟོས་�ད་�་ཉོའི་�ིད་�ས་�་མ�ད་ལག་ལེན་གནང་�བས། མཐོ་འ�ིང་
རིམ་མི་�་ཚ�ས་བཀའ་�ིན་བསམ་ཤེས་དང་�བ་�ོར་�གས་ཆེར་�ེད་�ི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཚར་ག�མ（༡ གོ་མཚ�ན་ཚར་བ། ༢ ཇག་པ་ཚར་
བ། ༣ ངོ་ལོག་དཔང་ཡིག་ཚར་བ། བ�ར་ཆེན）�ིད་�ས་ལག་བ�ར་ལ་དགའ་བ་དང༌། གཟབ་ནན་དང་�ངས་འཛ�ན་�ེད་�་མ་འདང་བས།
ལོག་�ོད་�ི་ཡིག་ཆའི་�ོད་ས་ཞིང་བདག་དབང་གི་གན་�་མང་བོ་ཞིག་�ང་མེར་བ�ེགས་པ་དང༌། དེའི་ཉེར་ལེན་ལས་བདག་པོ་ངོ་མ་�་ཡིན་
དང་�་�ོན་ཆེ་�ང༌། འ�ེལ་ཆགས་ཅི་ཡོད་སོགས་འཚ�ལ་ཐབས་མེད་པའམ་འཚ�ལ་དཀའ་བའི་གནས་�ལ་�ང་བ་དང༌། དེའི་ཁར་�ོངས་
ཡོངས་�ི་ལས་�ེད་ཚ�ས་ལག་བ�ར་�ེད་ཐབས་�ང་མི་འ�་བས། �་ཉོ་འོས་འཚམས་མིན་པའི་གནས་�ལ་ཐོན་ཏེ་མངའ་བདག་ནང་�ལ་�་
བསམ་�ལ་འགའ་རེ་�ང་ཡོད། འོན་�ང་འདི་དག་ནི་�ིའི་མི་འབོར་ནང་གི་�ང་ཤས་ཡིན་�བས་གནད་འགག་ཆེར་མེད།
�ལ་རིམ་ད�ེ་འ�ེད་�བས་བདག་གིས་འོག་�་འཆད་འ�ར་�ི་ཞིང་�ན་ཁ་ཤས་མངའ་ཚབ་�ི་�ས་�་བ�ི་བ་དང༌། དེའི་ཁར་བོད་�ོངས་
�འང་�ོད་�ལ་�（དཔོན་�ོད། ཉོབ་�ོད། �ས་�ོད། �ེགས་�ོད། �ེག་�ོད་བཅས་ལ་ཟེར། བ�ར་ཆེན）ཡི་�ང་ཡན་�ང་�ང་ནས་ཞིང་

�ན་འ�ིང་�ག་གི་ས་ཞིང་དང༌། ཐོན་�ེད་�་ཆ། ཁང་�ིམ་དང་འ�་�ག་སོགས་ལ་�ོང་�ད་གང་ཙམ་�ད་ཡོད། �ས་འ�ངས་�་ཞིང་�ན་
འ�ིང་�ག་གིས་གལ་�ིད་གཏམ་�ོད་ཐོག་�ང་ཙམ་མཉམ་འཇོག་མ་�ས་ཚ�་ལམ་སེང་�ང་�ེག་བཏང་�ེ། མི་དམངས་�ིས་མཐོང་�ང་དང་
བ�ས་བཅོས་�ེད་�ལ་ཆགས་�ི་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཞིང་�ན་�ག་པོ་ཐེ་བའི་འ�ིང་རིམ་ཞིང་�ན་ལ་མ�ན་�ིལ་�ེད་�་འ�ས་�ོ་ཚང་བོ་མ་�ང་
�བས་ང་ཚ�ར་དངངས་�ག་དང་�ོ་དོགས་�ེ་གི་ཡོད།

ག�མ་པ། འ�ོག་�ལ་�ི་ག�མ་�ོལ་དང་གཉིས་ཕན་�ི་�ོར། ག�མ་པ། ལས་དོན་ལག་བ�ར་�ི་གནས་�ངས་དེ་ཕལ་ཆེར་གོང་�་བ�ོད་ཟིན་
པའི་ཞིང་ལས་�ལ་�ི་གནས་�ལ་དང་གཅིག་མ�ངས་རེད། གཉིས་ཕན་ཐད་འ�ོག་ལས་ཐོན་�ེད་དང་འ�ོག་ལས་དཔལ་འ�ོར་ཞིང་ལས་དང་



�ད་པར་�ང་ཆེ་�བས། �ོ་ཟོག་ལ་ཤི་གོད་མི་འ�ང་བ་དང་འ�ོག་ལས་བ�ན་པོའི་ངང་འཕེལ་�ས་འ�ང་ཆེད། ཏང་གིས་བོད་�ོངས་འ�ོག་
�ལ་ལས་དོན་ལ་�ལ་རིམ་མི་ད�ེ་བ་དང༌། འཐབ་�ོད་མི་�ེད་པ། ད�ེ་འ�ེད་མི་�ེད་པའི་�་དོན་འོག་འ�ོག་བདག་དང་འ�ོག་�ན་ལ་
གཉིས་ཕན་�ི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་�ས་ཏེ། �ོགས་གཅིག་ནས་འ�ོག་�ན་�མས་�གས་�ིར་བ�ར་�་དང༌། （མ་ཡིག་�་ཤོག་�ངས་གཅིག་

ཆད）�ི་ལས་�ར་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལས་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་སོགས་འདི་དག་མངའ་ཚབ་�་བ�ང་ཆོག་ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་དེ་�ར་མིན་
པར་ལས་�ར་བ�ེ་རེས་�ས་ཏེ། མང་ཚ�གས་རང་ཉིད་ནས་འོས་འཚམས་�ི་མི་ལ་རེ་�ལ་དང་འདེམས་�ིག་�ས་པ་ཡིན་�བས་ཁེ་ཕན་མེད་པར་
ད་�ང་�ོང་རག་གི་ཡོད་པ་དང༌། དཔོན་ངན་�ིས་ཉེས་�ང་སོགས་�ག་བ�ལ་�ོང་མཁན་ཡིན་ཞིང༌། ཁོ་ཚ�་མངའ་ཚབ་�་བ�ང་བ་ཡིན་ན་
�ལ་རིམ་�ི་ད�ེ་བ་འ�ག་པ་རེད། དགོན་པའི་ལས་�ེའི་གནས་�ངས་�ང་དེ་དང་འ�་མ�ངས་ཡིན། ཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་གི་མ�ན་�ིལ་
ཡག་ཉེས་�ོར་བདག་གིས་གོང་�་བ�ོད་ཟིན་པ་དང༌། དེ་མིན་�ང་�ེག་དང་མ�ན་�ིལ་�ི་ཁག་གཉིས་འོག་�་འཆད་�་ཡིན།
�་བ། མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་དང་འཐབ་�ོད་�ི་�ོར། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་ནི་ཏང་གི་འགོ་�ིད་འོག་དེ་�་�ག་བ�ལ་�ོང་མཁན་ངལ་
�ོལ་མི་དམངས་ཡར་ལངས་ཏེ་རང་ཉིད་�ི་མགོ་ཐོག་�་མནན་པའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ལམ་�གས་དང༌། ག�ག་�བ་�ི་དབང་�ར་
མཁན་ཞིང་�ན་བདག་པོའི་�ལ་རིམ་མགོ་�ིང་བ�ོགས་པ་དང༌། རང་ཉིད་�ད་དེ་བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་ནས་ས་ཞིང་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་བདག་
པོ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བ�ེན་དེའི་ངོ་བོ་ནི་ངེས་པར་�་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་�ོངས་གཉིད་ཡོད་ཚད་ལས་
བ�ངས་བ་དང༌། བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་དང་ཞིང་�ན་བདག་པོ་�ལ་རིམ་ལ་ངོ་�ོལ་དང་�་མེད་བཏང་�ེ་གསར་བ�ེ་
�ེད་པ་དང༌། འོད་�ན་བདེ་�ིད་�ི་དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་མངོན་�་འ�ར་བར་རེ་�ོན་�གས་ཆེར་�ེད་པ་སོགས་
ཚད་ངེས་ཅན་�ི་གསར་བ�ེའི་�ོ་�ང་དང་�ལ་རིམ་�ི་གོ་�ོགས་�ེལ་�་དེ་ཡིན་�བས། མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་ནི་མ་བ�ད་མ�་མེད་�ི་གོ་རིམ་
ཞིག་ཡིན།

ཡིན་ནའང་ལས་དོན་འདི་ལས་�་བོ་ཞིག་མིན་པར། ང་ཚ�ས་ལས་དོན་དེ་�ལ་�ོང་�ེད་འོས་པའི་མི་འབོར་�ི་བ�་ཆའི་ད�་བ�་ཡན་�ི་�ད་
པའི་ནང་�ས་�གས་ཐེབས་�་འ�ག་དགོས་པ་མ་ཟད། དེའི་ནང་གི་བ�་ཆའི་བ�ན་�་ནས་བ�་ཆའི་ད�་བ�་ཡན་�ི་མི་འབོར་དེ་�ི་�ལ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་དངོས་�ི་�ོབས་�གས་�་བ�ར་དགོས་པ་དང༌། ལས་�ེད་པས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་གཟབ་ནན་�ིས་ཏང་གི་
འགོ་�ིད་དང་བཀོད་འདོམས་�ིད་�ས་གཞིར་བ�ང་�ེ། འཆར་གཞི་�ན་པའི་�ོ་ནས་གཡས་�ང་དང་གཡོན་�ང་གི་ནོར་འཛ�ལ་མི་འ�ང་
བའི་�ངས་འཛ�ན་�ིས། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་ལས་འགན་ཆེན་པོའི་ལས་དོན་�མས་ཏང་གི་མཛད་�ོགས་�ིད་�ས་�ར། �ོགས་ཡོངས་
ནས་བོད་�ོངས་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་དང་གནད་འགག་ལ་བསམ་གཞིགས་�ིས་དོན་དག་གི་ཆེ་སར་�་བ་དང༌། འ�ས་�འི་�གས་
�ང་ལ་དམིགས་པ། �ེད་�ངས་གང་�བ་�ིས་ཡང་དག་དང༌། �ོགས་ཡོངས་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ད�་དགའ་གཉེན་�ག་གི་འ�ང་�ེན་�ོན་
འགོག་དང༌། མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་དང་འཐབ་�ོད་སོགས་ལས་དོན་ཡོད་ཚད་འབད་བ�ོན་�ིས་�ར་ལས་གཏིང་ཟབ་པ་དང་ཞིབ་ཚགས་པ། �་
�ས་མཐོ་བ་ཞིག་�ེད་�་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཡིན་ནའང༌། ས་�ལ་མི་�ང་བ་ཞིག་�་�ིད་�ས་གཞིར་བ�ང་ལས་དོན་བ�བ་པར་མི་
ཕན་པ་དང་མི་འོས་པའི་མངོན་�གས་�་འ�ག་པ་�ེ།



༡ �ོག་�ངས་ཚ�གས་འ�་བ�ོངས་ནས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་དང་�ལ་�ོང་སོགས་�ི་�ོར་ལ་གཏམ་བཤད་དང་�ོབ་�ོང་�ས་�ེས། མི་
དམངས་མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་བས་བཅོས་བ�ར་�ི་དགོས་ངེས་དང་�ལ་�ོང་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་�ས་ལོན་ཡོད་མེད་མི་བ�་བར། �མ་པ་
�་ཚ�གས་�ི་�ར་བ�ོན་ཅན་�ང་བ་ཡིན་ན་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་མཐིལ་�ིན་པ་�ང་�མ་པའི་མངོན་�གས་ཤིག་དང༌།

༢ �ར་བ�ོན་ཅན་�ི་�་�ས་ལ་མི་�་བར་�ངས་འབོར་ལ་བ�་བའི་མངོན་�གས།
༣ བསམ་�ོ་བཙན་ཤེད་�ིས་བཀོད་འདོམས་�ེད་པའི་མངོན་�གས།
༤ �ར་བ�ོན་ཅན་ཁག་གཅིག་གི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་དེ་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་�ི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་ལ་ངོས་འཛ�ན་པའི་
མངོན་�གས།།

༥ བསམ་འཆར་ཁག་གི་བདེན་�ན་ལ་མི་ད�ོད་པར་�་འཆོས་ཧམ་ཤེད་�ི་ཐག་གཅོད་�་ཚ�གས་�ེད་པའི་མངོན་�གས་བཅས་�ན་པ་དང༌།
ད་�ང་དགའ་བ་�ག་ཡོད་པ་ནི། ཟང་ཟིང་ལ་དགའ་བ། �་འཆོས་ལ་དགའ་བ། བ�ོད་བ�གས་ལ་དགའ་བ། �ན་ཀ་འཚ�ལ་བར་དགའ་བ།
�ོག་�་བཟོ་བར་དགའ་བ། གང་�ང་�ང་�ེག་ལ་དགའ་བ་བཅས་ཡིན།
འདི་ནས་མངོན་�གས་�འི་�ོར་�ང་ཟད་བ�ོད་པར་�་�ེ། མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་�བས་མང་ཚ�གས་བ�ོངས་ཏེ་བཅོས་བ�ར་�ལ་�ོང་སོགས་�ི་
ཐད་�ན་�ོན་དང་གཏམ་བཤད་�ེལ་ཡོད་ནའང༌། མང་ཚ�གས་�ིས་ནང་དོན་�ོགས་པ་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན། �་མཚན་ནི།
༡ གཞི་རིམ་ས་�ལ་སོ་སོར་བོད་ཡིག་གི་བཅོས་�ར་ཡིག་ཆ་མེད་པའམ་ཆ་མི་ཚང་བ་དང་ཡོད་ནའང་འ�ས་�ོ་མི་ཚང༌།
༢ �ད་བ�ར་�ི་�་ཚད་དམའ་བ།
༣ མང་ཚ�གས་�ི་ཆབ་�ིད་ཤེས་�་དང་རིག་གནས་�་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པ།
༤ ལས་�ེད་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་ཚང་མས་གནད་དོན་ཇི་�ར་ཤེས་�ོགས་འ�ང་ཐབས་�ོར་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་པ་དང༌། ངང་�ན་མི་བ�ིངས་པ།
འབད་བ�ོན་མི་�ེད་པའམ་�ས་ཚད་མི་འདང་བ་དང༌། �ོབ་�ོང་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདི་དང་འ�་བར་�་�གས་དང་བཙན་ཤེད་�ི་�་�ོད་�ང་
ཡོད། �་�ང་འོག་�་འཆད་ཆོག
�་�ེན་འདི་དག་གི་�ེན་པས་མི་མང་ཆེ་བས་བཅོས་�ར་གནད་དོན་ལ་�ས་ལོན་གཏིང་ཟབ་�ེད་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས།
ལས་�ེད་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་སོགས་�ི་བཅོས་�ར་ལས་འ�ལ་དེ་�ེལ་ཚད་མ�ོགས་པོ་དང་འཐབ་�ོད་�ོ་ངར་དང་ཚ་ཚ་�ར་�ར་�ས་བ་

ཙམ་�ིས་ལས་འགན་འ�བ་པར་བསམ་�ི་ཡོད། �ང་འ�བ་�་�འི་�ི་�ལ་འདིའི་འོག་ཐོག་མར་�ར་བ�ོན་ཅན་གསོ་�ོང་�ེད་�བས། ཏང་གི་
�ིད་�ས་�ི་དགོངས་དོན་�ར་མང་ཚ�གས་�ི་ཆབ་�ིད་གོ་�ོགས་དང་�ལ་རིམ་ངོས་འཛ�ན་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་�ང་གཞིའི་ཐོག དམངས་
གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལས་འ�ལ་�ི་འཐབ་�ོད་�ི་མ�ན་�ལ་�་ལངས་བའི་དངོས་འ�ེལ་�་�ས་བཟང་བའི་�ར་བ�ོན་ཅན་�ི་ད�ང་�ེ་ཞིག་

གསོ་�ོང་�ེད་�ར་དོ་�ང་མ་འདང་བའམ་དོ་�ང་�ས་མེད། དེའི་ཁར་ལས་�ེད་ཚ�ས་དགེ་�ོན་བདེན་�ན་ལ་མི་བ�་བར། �ོ་ངར་དང་
འཇིགས་དངངས་�ི་འཐབ་�ོད་�ེད་ཕོད་པའི་�ར་བ�ོན་ཅན་ཁག་ཅིག་འ�ང་ཐབས་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་དང༌། �ངས་འབོར་ཐད་མི་གཞན་ལ་
ངོམ་ཆོག་པ་གཙ�་བོ་�ས་ཏེ། མང་ཚ�གས་ནང་འདོད་�ལ་འདི་དག་ཡོད་མཁན་ཚ�ར་བ�ོད་པར། �ོད་ཚ�ས་ལས་འ�ལ་�ོད་མངའ་བདག་དང་



མངའ་ཚབ། ཐ་ན་ཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་ཁ་ཤས་ལའང་དཀར་ནག་གི་ད�ེ་བ་མེད་པར་ཁག་འདོགས་ས་མང་ཙམ་འཚ�ལ། �ོད་ཚ�ས་བསམ་
འཆར་མང་པོ་ཐོན། འཐབ་�ོད་�ི་མ�ན་�ལ་�་ལོངས། �ོས་ཚ�ས་འདི་�ར་�ས་བ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་ག�ང་བཞེས་མང་ཙམ་གཏོང་�བ་པ་
དང་�ོད་ཚ�ར་�་ནོར་མང་ཙམ་ཐོབ་�བ་སོགས་དཔལ་འ�ོར་�ི་ཁེ་ཕན་�ད་ནས་�ལ་�ོང་�ེད་�ི་ཡོད། མི་ཁ་ཤས་�ིས་བསམ་འཆར་མེད་ཅེས་
བ�ོད་�བས། �ོད་ནི་མངའ་བདག་གི་�གས་�ི་རེད་ཟེར་བའམ། མངའ་བདག་གི་ལངས་�ོགས་རེད་ཅེས་�་མོ་�་ཚ�གས་གཡོགས་ཏེ་གནོན་
�གས་�ོད་པ་སོགས་གསར་བ�ེའི་དགོངས་དོན་དང་མི་འཚམས་པ་�ོས་ཅི། ཐ་ན་འཇིག་�ེན་མི་�ོལ་�ེད་�ངས་དང་ཡང་མི་འཚམས་པའི་ཞི་
�ག་གི་�ེད་ཐབས་�་ཚ�གས་ལག་ལེན་�ས་པར་བ�ེན། �ངས་འབོར་ཁོ་ནའི་ཐོག་�མ་པ་�་ཚ�གས་�ི་�ར་བ�ོན་ཅན་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོད།



.

ལས་�ེད་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོའི་གནས་�ལ་ལ་བསམ་གཞིགས་མ་�ས་པ་དང༌། མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོའི་ཐོག་�ལ་�ོང་གི་གནད་དོན་
ཐག་ཆོད་མེད་ནའང༌། མང་ཚ�གས་�ད་དེ་�ལ་�ོང་�ས་ཟིན་ཤག་�་བ�ིས་ཏེ་ལས་འ�ལ་�ེལ་�བས། བོད་�ོངས་�ི་�ར་བ�ོན་ཅན་�ི་ད�ང་
�ེ་ཆེ་ནའང་�་�ས་ཡང་དག་མིན་་སོགས་�ི་གནས་�ལ་ནི་ཧ་ཅང་�ོག་འཛ�ང་ཡིན། �ར་བ�ོན་ཅན་རང་ཉིད་མ་གཞི་�ག་བ�ལ་�ོང་བའི་
ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལས་�ང་བ་དང༌། དེ་�་�ི་ཚ�གས་�ིང་བའི་ཞིང་�ན་བདག་པོའི་འོག་�ག་བ�ལ་�་ཚ�གས་�ངས་བ་དང༌། �ལ་རིམ་�ི་
འཁོན་འཛ�ང་ཡོད་ལ། ད་ཆ་དཔའ་ངར་ཡང་དག་གི་�ོ་ནས་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ི་བདེ་�ག་ངོ་མ་བ�ང་�་དང་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་�ི་
མ�ན་�ལ་�་ལངས་ཏེ། མི་ངན་པ་འགེབས་�ང་དང་མི་བཟང་བོར་�ན་འདེབས་སོགས་�ོགས་�ང་གི་�་�ོད་�ིས་མི་སེམས་མི་ད�གས་པ་
དང༌། ནོར་འཛ�ལ་དང་�ོག་�་མི་བཟོ་བའི་�ར་བ�ོན་ཅན་ནི་ཏང་གི་�་ཆེའི་�་ནོར་ཡིན་ལ། �ང་བདེན་�ི་མི་ཚ�ས་གཅེས་བ�ར་�ེད་�ལ་
ཡང་ཡིན། མི་འདིའི་རིགས་�ངས་འབོར་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་མོད། �ར་བ�ོན་ཅན་�ི་བ�ོམས་འབོར་ནང་ཁོ་ཚ�ས་བ�་ཆའི་བ�འི་�ངས་ལས་
ཟིན་མེད། མང་ཆེ་ཤོས་ནི་�ེ་�ངས་ཡག་�ག་ད�ེ་འ�ེད་དཀའ་ཞིང༌། དཔལ་འ�ོར་�ི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོར་ཆགས་ཞེན་ཆེད་�གས་མཁན་ཡོདལ།
ལས་�ེད་�ི་དགོས་འདོད་�ར་ལས་ཀ་�བ་གང་�བ་�ས་ཏེ་དགའ་མོས་�ང་མཚམས་གཞི་རིམ་�ིད་དབང་ནང་�གས་ནས་�ེར་�ི་ཁེ་ཕན་�བ་

མཁན་ཡོད་པ་དང༌། ལ་ལས་སོ་སོའི་ཉེས་བ་འགེབས་གང་�བ་�ིས་བཅོས་�ར་�ི་འགག་�ོ་�ོལ་ཐབས་དང༌། འགའ་ཤས་ཤིག་ད�་བོའི་ངོ་ཚབ་
པའི་དམིགས་འ�ན་འ�བ་ཆེད་འཆར་གཞི་�ན་པའི་�ོ་ནས་�ར་བ�ོན་ཅན་�ན་བཟོ་�ེད་མཁན་སོགས་�་�ེན་�་ཚ�གས་ལ་བ�ེན་ནས་�ར་

བ�ོན་ཅན་ཡང་�་ཚ�གས་�ང་ཡོད།

ལས་�ེད་ཚ�ས་མི་འདི་དག་ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�་ནི་གནད་འགགདང་�ས་�ང་ནང་�ངས་འབོར་མི་�ང་བའི་�ར་བ�ོན་ཅན་

ཐོབ་པ་དང༌། ལས་འ�ལ་�ོད་�ད་ཅོར་�ར་ཅོར་བ�བ་པ་ཙམ་ལ་�ོ་ཚ�མས་ཏེ་ལས་འགན་�བ་ཡོད་ཤག་གིས་ང་�ལ་དང་ངོམས་�ེར་�ེད་པ་
སོགས་དཔེར་ན། ས་�ལ་ཞིག་ལ་�ིན་ནས་�ེད་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་�ས་པ་ག་འ�་ཡིན་མིན་ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་པའི་�ལ་�ོང་ཡག་པོ་�ས་
ཡོད་�གས་དང༌། �ར་བ�ོན་ཅན་�ིས་�ིའི་མི་�ངས་�ི་བ�་ཆའི་ག་ཚ�ད་ཟིན་ཡོད་མེད་དང༌། ལས་འ�ལ་ག་འ�འི་འ�ག་པོ་དང་ག་འ�འི་
�ོ་ངར་ཡིན་�གས་ཙམ་བ�ོད་པ་ལས། མང་ཚ�གས་ད�ས་མས་བཅོས་བ�ར་ལས་འ�ལ་�ི་ངོས་འཛ�ན་དང༌། ད�་གཉེན་ད�ེ་མཚམས། གསར་
བ�ེའི་དགོས་འ�ན་དང་�ལ་རིམ་�ི་གོ་�ོགས་ཅི་ཙམ་ཡོད་མེད། ལས་འ�ལ་�ོད་�ར་བ�ོན་ཅན་བསམ་པ་�མ་དག་ཡིན་མིན། ཏང་དང་མི་
དམངས་ལ་དགའ་མོས་ག་ཚ�ད་ཡོད་མེད། ལས་དོན་�ང་བདེན་ཡིན་མིན། དཀར་ནག་གོ་�ོག་གི་�ོག་�་བཟོ་གི་ཡོད་མེད་དང༌། �ག་པར་�་
�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ིས་དངོས་འ�ེལ་དགའ་བ�་དང་བ�ོད་བ�གས་�ེད་པའི་�ར་བ�ོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་དེ་ཚ�འི་�་�ས་

ལ་ཞིབ་འ�ག་གཏིང་ཟབ་དང༌། དོན་དངོས་དང་འཚམས་པའི་ཚ�ད་དཔག་གིས་དགེ་�ོན་�ི་གནས་�ལ་བ�ོད་�བ་མཁན་ནི་�ང་ཤས་ཡིན།
དེ་ལས་གནས་�ལ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་�བ།



ཏང་གིས་ང་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་ཡང་ཡང་གནང་དོན། མིའི་བསམ་�ོ་བཅོས་�ར་ཐད་�ོབ་གསོ་རོགས་རམ་ཁོ་ནར་བ�ེན་དགོས་བ་ལས་བཙན་ཤེད་
དང་�་�གས་�ེལ་ཟིང་�ས་མི་ཆོག་པ་དང༌། མི་�ེར་སོ་སོར་རང་�ོགས་དང་རང་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་བཅོས་བ�ར་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་�བ་པ་
�ེད་དགོས་བ་དང༌། དེ་ནི་ང་ཚ�འི་�ང་རིང་�ོག་འཛ�ང་གི་གལ་ཆེའི་ལས་འགན་ཞིག་�་བ�ི་དགོས་ཞེས་བ�ན་པ་འདི་ནི་མཁས་མཛངས་དང་
ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་བཅོས་བ�ར་�བས་ས་�ལ་མང་ཆེ་བར་དགོངས་དོན་འདི་ཇི་བཞིན་དོན་འ�ོལ་�ེད་�བ་མེད་པ་
དཔེར་ན། ལོ་ན་དར་མའི་བསམ་�ོའི་ནང་གི་ཆོས་�གས་དད་མོས་སོགས་གཡོན་�ང་བའི་མིག་ལ་མི་མཛ�ས་བ་དང་�ང་བར་མི་འ�ོ་བ་ཞིག་
ཡིན་�ིན། ལས་�ེད་དང་�ར་བ�ོན་ཅན་ཚ�ས་མཉམ་གཅིག་�་བཙན་ཤེད་�ིས་�ིད་དབང་བེད་�ད་�ོས་ཞི་�ག་�ང་འ�ེལ་�ི་�ེད་ཐབས་
བཀོལ་བ་དང༌། ཐ་ན་འཐབ་�ོད་དང་�་མོ་ནག་པོ་གཡོགས་པ་དང་ཉེས་�ིམས་གཅོད་པ་སོགས་བཙན་ཐབས་�ིས་�ས་�ང་ནས་བསམ་�ོའི་
གནད་དོན་ཐག་གཅོད་�ེད་�ིས་ཡོད། དེར་བ�ེན་�བས་དེར་�ི་�ལ་ཐོག་ཧ་ལམ་ཚད་ངེས་ཅན་�ི་ཐག་གཅོད་�ས་ཡོད་པ་�ར་�ང་ཡང༌།
དོན་དངོས་�་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་�ོའི་ནང་ཐེ་ཚ�མ་དང་ཡིད་དོགས། སེམས་�གས་ཆག་པ། འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་�ང་ནས་བསམ་�ོའི་
གནད་དོན་�ར་བས་�ོག་ཟིང་ཅན་�་བ�ར་ཡོད།

�ར་བ�ོན་ཅན་ཁག་ཅིག་གི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་ལ་དོན་དངོས་�ོད་ད�ད་ཞིབ་མ་�ས་པར་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ཡོངས་�ི་བསམ་�ོ་དང་�་

�ོད་�་�ིས་ཡོད་པ་�ེ། དང་པོ་གཙ�་ཆེར་ཆོས་�གས་གནད་དོན་ཐོག་དང༌། གཉིས་པ་དོན་དངོས་དང་མི་འཚམས་པའི་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས།
ག�མ་པ་འཐབ་�ོད་�བས་ཐལ་�གས་�ང་ཡོད། དེ་མིན་འདི་རིགས་�ི་གནད་དོན་ད་�ང་མང་བ་དང༌། འོག་�་�བས་མཚམས་བ�ོད་�ི་
ཡིན། ང་ཚ�འི་�་�ལ་མདོར་�ིལ་ན། ལས་�ེད་དང་�ར་བ�ོན་ཅན་ནམ། དེ་མིན་གཞན་�་ཡིན་�ང་ཁོའི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་ཅི་�ར་ཡང༌།
བ�་ཆའི་བ�ན་�་ནས་ད�་བ�་ཡན་�ི་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོའི་ཐོག་ནས་འདོད་མོས་དང་�བ་�ོར་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་མི་དམངས་

མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་�་�ིས་ཆོག་པ་དང༌། གལ་�ིད་འདི་�ར་མིན་པར་དེ་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོད་ལ་�ིས་ཚ�་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་
དང་མི་འཚམས་པ་དང་མི་འོས་བ། ཁས་ལེན་�ེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ལས་འ�ལ་�ེལ་�ོགས་�ི་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་སོགས་�ི་
ནག་ཉེས་ཐེར་འདོན་�ེད་པའི་ནང་དོན་དངོས་འ�ེལ་ཡིན་མིན་དེ་ངེས་པར་�་ཞིབ་བཤེར་ནན་ཏན་�ེད་དགོས། འདི་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
ཡིན་ནའང་མང་ཚ�གས་�ི་མིག་ནི་གསལ་བོ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�ངས་འདིར་འ�ས་ཏེ་དངོས་ཡིན་མིན་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་དངོས་ཡོད་

ལ་�ིས་ནས་འོལ་ཚ�ད་�ིས་ནག་ཉེས་མེད་མཁན་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་�ི་�་མོ་གཡོགས་ཏེ་�ང་�ེག་གཏོང་བ་ནི་ཧང་སངས་

དགོས་བ་ཞིག་དང༌། �ང་�ེག་གཏོང་ནོར་མང་པོ་�ང་བའི་གནད་དོན་འདིའི་འ�ང་�ེན་གཙ�་བོ་ཞིག་�ང་ཡིན།
མང་ཚ�གས་�ི་མིག་ནི་གསལ་བོ་ཡིན་པ་དངོས་འ�ེལ་ཡིན་ནའང༌། བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་�ི་�་བ་དེས་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་དང་མང་
ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོ་མཚ�ན་�བ་�ི་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་འ�ག་ངེས་པར་�་�ེད་དགོས་པ་ལས། བཤད་ཚད་ཚང་མ་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་འཆར་ཡིན་
ཤག་གིས་ཡང་དག་པར་བ�ི་མི་�ང༌། འདིའི་�ོར་གོང་གི་མངོན་�གས་བཞི་བའི་གསལ་བཤད་ནང་བ�ོད་ཟིན།
འཐབ་�ོད་�ི་�ོར། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་འཐབ་�ོད་ནི་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་�ི་ནང་དོན་�ོད་�ི་གལ་ཆེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། ཞིང་
�ན་དང་�ན་གཡོག་བ�ད་ནས་ཡར་ལངས་བཅིངས་འ�ོལ་དང་�ོད་ཤི་ང་གསོན་�ི་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་�ེལ་ཏེ། ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་མི་



རབས་ནས་མི་རབས་བར་�ག་བ�ལ་�་ཚ�གས་�ོང་དགོས་བའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་ཡོད་ཚད་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་ལམ་�གས་འོག་ཞིང་

�ན་བདག་པོས་ག�ག་�བ་བཙན་ཤེད་�ིས་གཉའ་གནོན་བ�་གཞོག་�ས་བའི་འ�ས་�་ཡིན་པ་ཤེས་�་འ�ག་དགོས་བ་དང༌། ཁོ་ཚ�ར་�ལ་
རིམ་འཁོན་�ང་གི་ཁོང་�ོའི་མེ་�ེ་འབར་�་བ�ག་ནས་འཐབ་�ོད་�ེལ་ཏེ་སོ་སོའི་�ག་བ�ལ་�ི་ཞེ་འཁོན་སངས་བ་དང༌། �ོང་བ�ར་ཐོབ་པ།
�ལ་རིམ་�ི་གོ་�ོགས་མཐོར་འདེགས། གསར་བ�ེའི་�ོ་�ང་�ལ་�ེལ་སོགས་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་གོམ་གང་ཇེ་མཐོར་བཏང་�ེ། ཞིང་�ན་
བདག་པོའི་�ལ་རིམ་�་མེད་དང༌། �ལ་རིམ་འདིའི་ནང་གི་མི་�མས་�ི་བ�་གཞོག་�ལ་རིམ་�ི་�་བ་དང༌། ངོས་འཛ�ན། ལངས་�ོགས་བཅས་
མི་དམངས་�ི་�་བ་དང་ངོས་འཛ�ན། ལངས་�ོགས་�་བ�ར་ཏེ་མི་གསར་བ་ཞིག་�་བ�ར་དགོས་བ་མ་ཟད། འཐབ་�ོད་ཐོག་གཏད་�ལ་ད�ེ་
འ�ེད་དང་འཐབ་�ོད་�ེད་ཐབས་�ང་མི་འ�་བ་དགོས་པ་�ེ། ཞིང་�ན་བདག་པོའི་�ལ་རིམ་དང་�ལ་རིམ་འདིའི་མི་ལ་ད�ེ་བ་འ�ེད་དགོས་
ལ། མིའི་�ོད་�འང་གཡོན་�ོགས་པ་དང་བར་གནས་བ། གཡས་�ོགས་པ་བཅས་དང༌། གསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་པའམ་ཆེས་གཡོན་�ང་བ་སོགས་�ི་
ད�ེ་བ་ཡོད།



.

ནག་ཉེས་ལ་ཆབ་�ིད་རང་བཞིན་ཡིན་མིན་�ི་ད�ེ་བ་དང། དེ་བཞིན་གསར་བ་དང་�ིང་བ། ཚབས་�ང༌། �ས་�ན་རིང་�ང༌། དེར་བསམ་
འཆར་འདོན་མཁན་�ི་མིའི་མང་�ང་སོགས་�ི་ད�ེ་བ་མེད་ལ། �ག་པར་�་དེའི་�ར་འ�ོད་�ིས་འདོམས་�ི་�མ་འ�ར་བཟང་ངན་ལ་�་
དགོས། �ེད་ཐབས་དེར་�ང་�ོབ་བམ། �ར་འ�ག་གམ་�ང་�ེག་གི་ཐབས་ཤེས་གང་�ང་�ོད་�་དང༌། གདོང་དང་གདོང་ག�གས་མིན་དང༌།
གཞི་�་ཆེ་�ང༌། འཐབ་�ོད་�ི་�ངས་འབོར་མང་�ང་སོགས་�ང་འ�ེལ་�ི་ཐད་ལའང་མི་�ེར་སོ་སོའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ངས་འ�་མིན་ཡོད་
ཅིང། མི་ལ་འཐབ་�ོད་གཏོང་�བས་ངེས་པར་�་ཉེས་ཅན་�ི་དངོས་ཡོད་ནག་ཉེས་�་ཚ�གས་�ི་དཔང་�གས་�ངས་འཕེར་དང་མང་ཚ�གས་�ི་
ར་�ོད་དགོས་པ་ལས། ཁག་འདོགས་དང་འཐབ་�ོད་�ེད་�ལ་�་གཅར་�ང་མི་ཆོག་པ་སོགས་འདི་དག་ནི་ཏང་གི་�ིད་�ས་ཡིན། དེ་�་
ནའང༌། འཐབ་�ོདལས་འ�ལ་དངོས་�ི་�ོད་ཡོད་ཚད་ཏང་གི་�ིད་�ས་�ར་ལག་ལེན་�ས་བ་�ང་�ང་ཡིན།
འ�ིང་མི་�་དང༌། ཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་ཚ�འང་ཞེད་�ང་དངངས་�ག་�ེས་ཡོད་པ་དང༌། ཉེས་མེད་�ི་མི་མང་པོ་ཞིག་�ི་�ལ་ལ་�ོས་�ོལ་�་
�ིན་པ་དང༌། �ོས་མ་�བ་མཁན་�ི་ནང་ནས་�ར་�ེབས་པའམ། རང་�ོག་བཅད་པ་སོགས་ཡིད་�ོ་བའི་གནས་�ལ་�ང་�བས། �ང་བདེན་�ི་
མི་དམངས་ལའང་ཐེ་ཚ�མ་དང་�ོ་ཕམ་སོགས་�ང་ཡོད་པདང༌། ད�་དགའ་གཉེན་�ག་དང་མ�ན་�ིལ། ལས་དོན་ལ་མི་ཕན་ཞིང་�ོག་�་
འ�ང་གཞིའི་�ོན་ནོར་མི་�ང་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་རེད། ས་�ལ་སོ་སོར་ཚབས་ཆེ་�ང་དང༌། རང་བཞིན་�ི་�ད་པར། �ེ་རིགས་མང་�ང་
སོགས་ཕན་�ན་གཅིག་མ�ངས་མིན། གོང་འཁོད་དགའ་བ་�ག་གི་གནས་�ངས་དེ་�ན་�་འདིའི་གནད་དོན་གཞན་མང་པོའི་�ོད་མ�ེན་
�ོགས་�བ་ངེས་ཡིན་པས་ཆེད་�་འ�ེལ་བཤད་�་གི་མིན།

�ག་པ། བ�ན་བཤེར་�ི་�ོར། བོད་�ོངས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་ལ་ཡང་བ�ར་ཞིབ་བཤེར་�ི་དགོངས་དོན་བ�ན་པོ་ནི་ཆ་ཚང་དགོས་ངེས་
དང་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང༌། ལས་དོན་ཐོག་�བ་འ�ས་དགེ་མཚན་ཡང་གང་མཚམས་ཐོབ་ཡོད། ང་ཚ�འི་བསམ་པར་བ�ར་ཞིབ་དེ་བཅོས་བ�ར་
�བས་ལས་གོམ་གང་མ�ན་�ོས་དང་གནད་དོན་ཐད་�ར་བས་ཁ་གསལ་ནན་ཏན་དང༌། གཏིང་ཟབ་ཞིབ་ཚགས། �་�ས་མཐོ་བ་དགོས་པ་
དང༌། �ོན་ཡོངས་ནས་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་གིས་ཏང་གི་�ིད་�ས་གཞིར་བ�ང༌། མཐའ་གཉིས་�་མི་�ང་བ་དང༌། ཡང་དག་ཅིང་མི་�མས་
དགའ་མ�་ཡི་རང་དང་བ�ན་�ིང་འོས་མཚམས་�ོས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ོད་�ག་པའི་གནད་དོན་ཐག་བཅད་དེ་མང་ཚ�གས་�ི་�ལ་

རིམ་གོ་�ོགས་དང༌། གསར་བ�ེའི་སེམས་�གས་གོང་འཕེལ་དང༌། ལས་�ེད་ལ་ཞིབ་བཤེར། �ོག་�་བཟོ་མཁན་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དེ་ཚ�་ཐག་
གཅོད་དང༌། ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་ད�ང་�ེ་གཙང་སེལ་�གས་�ོན། བཅོས་བ�ར་�ི་�བ་འ�ས་དང་�ལ་ཁ་�་བ�ན། ལས་དོན་མཐའ་དག་
འ�ས་�ོ་ཚང་བའི་�ང་གཞིའི་ཐོག་�་མ�ད་མ�ན་བ�ོད་�ེད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་�་ལས་གཞན་གང་གི་ཆེད་�འང་མིན།

འོན་�ང་དེ་འ�འི་འ�ས་�ོ་ཚང་བ་ཞིག་བ�བས་�བ་མེད། དཔེར་ན་བཅོས་བ�ར་�ི་ལས་འ�ལ་དངཔོ་མ�ག་མ་�ིལ་གོང་ལས་འ�ལ་གཉིས་
པ་བ�ངས་བ་དང༌། ཐེངས་དང་པོའི་ལས་འ�ལ་�བས་�ི་གཡས་�ང་གི་�ོན་ནོར་དེ་ནང་དོན་གཙ�་བོར་བཞག་ཡོད་�བས། ཛ་�ག་གི་
ཞིབབཤེར་ལས་འ�ལ་�ེལ་ནས་གཡས་�ང་གི་གནད་དོན་ཡོད་མཁན་�ི་ལས་�ེད་སོགས་�ང་�ེག་�ང་�ི་མོ་བཏང་�ེ་ཚབས་ཆེའི་གཡོན་�ང་



གི་�མ་པ་དེ་�ར་ལས་འཕེལ་�་བ�ག་ཡོད། དེར་བ�ེན་ད་�་བཤད་ཟིན་པའམ་འཆདའ�ར་�ི་�ོན་ནོར་�ི་གནས་�ལ་�མས་�ན་�་འདིའི་
གནད་དོན་རེ་རེའི་ནང་བ�ོད་ཡོད་ནའང༌། དེའི་ནང་གི་གཡོན་�ང་རང་བཞིན་�ི་�ོན་ནོར་མང་ཆེ་བའམ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་བ�ར་ཞིབ་�ོད་�ང་
ཡོད། དེ་བས་མི་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས་བ�ར་ཞིབ་�ོ་�ག་སོང་ཞེས་པའམ་ཡག་པོ་�ང་མི་འ�ག་ཅེས་བ�ོད་པའི་�་�ེན་ཡང་དེར་�ག་ཡོད།



.

罢稗拜︽车稗︽罢碉扳︽斑﹀

ཞིང་འ�ོག་ལས་སོགས་ཐོན་�ེད་དང་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བའི་�ོར།

ཏང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་མཐོང་ཆེན་དང༌། �ག་པར་�་ཐོན་�ེད་ཐོག་ཏང་གི་�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�་འ�གས་�ིས་རོགས་
རམ་ཚ�གས་�ང་བ�གས་པ་དང༌། ཐོན་�ེད་བཀོད་�ིག དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་�ལ་གཅེས་ཐོན་�ེལ་ལ་�ལ་�ོང་�ོབ་གསོ་�ག་པ་སོགས་�ེལ་
ནས། ཐོན་�ེད་�ེས་�ས་མི་ཐེབས་ཆེད་འ�ས་�ོ་ཚང་བའི་�ེད་ཐབས་དམིགས་བསལ་ཅན་རིམ་པར་�ད་པ་དང༌། ང་ཚ�་གཞི་རིམ་�ི་རིགས་སོ་
སོའི་ལས་�ེད་མང་ཆེ་བས་ཏང་གི་ག�ང་ལ་མཉམ་འཇོག་དང༌། མང་ཚ�གས་ལ་འགོ་�ིད། མང་ཚ�གས་དང་མཉམ་�་�ོད་པ་དང༌། མཉམ་�་
ངལ་�ོལ་�ས་ཏེ་ཐོན་�ེད་ལ་�ས་པ་ཆེན་པོ་བཏོན་ཡོད། �ས་མ�ངས་�་མང་ཚ�གས་ཡར་ལངས་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་ནས་ས་ཞིང་དང་�ི་
ཚ�གས་�ི་བདག་པོར་�ར་ཡོད་�བས། བདག་པོའི་བསམ་�ོ་�ེར་ནས་རང་ཉིད་�ི་ཁེ་ཕན་གཅེས་�ས་�བ་པ་དང༌། ཐོན་�ེད་ཐོག་གནམ་�ོན་
ད�ལ་བའི་ངར་�གས་བ�ངས་ནས་ཐོན་�ེད་�ི་མ�ན་�ལ་�་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད།

�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གནམ་�ན་མས་�ང་�ོག་�་མ་བཟོས་པར་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་ལ་ལོ་ག�མ་བ�ད་མར་ལོ་ལེགས་�ང་ཡོད། འོན་�ང་དེའི་
�ོད་�འང་གནད་དོན་མི་�ང་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་�ེ་མ�ོགས་�ར་ངང་བོད་�ོངས་�ེས་�ས་�ི་�མ་པ་ཡོད་ཚད་གཙང་སེལ་དང༌། བདེ་�ིད་
འོད་�ང་གི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་ལམ་སེང་བ�ོད་�འི་བསམ་�ོའི་བཀོད་�ོད་འོག བོད་�ོངས་�་མཉམ་ལས་ཁང་གི་�ང་�་ཐོག་
མར་ལངས་ཡོད་མོད། བོད་�ོངས་�ི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་ད་ཆ་དམངས་གཙ�་གསར་བ�ེའི་བསམ་�ོ་ལས། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་བསམ་
�ོའི་�་ཚད་དམའ་བ་དང༌། རེ་འ�ན་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་�་མེད་�བས། བཅོས་བ�ར་�བས་ཐོབ་པའི་ས་ཞིང་སོགས་�ང་མ་འགོར་བར་རང་
ཉིད་ལ་མི་དབང་བར་�མ་�ེ་�ོ་བག་མི་ཕབ་པ་དང༌། ཐོན་�ེད་�ི་སེམས་�གས་ཆག་ཡོད་ཁར་དོ་དམ་ཏན་ཏན་མེད་པ་དང༌། �་�ིར་ཐོབ་པའི་
�་ནོར་�མས་རང་འགར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད། རོགས་རམ་ཚ�གས་�ང་ནས་�ང་ཡོད་ཚད་རང་མོས་གཉིས་ཕན་�ི་�་དོན་
�ར་ལག་ལེན་�ས་མེད་པར། རོགས་རེས་ཚ�གས་�ང་�་འ�ལ་འདོད་མེད་མཁན་ལ་མ་�གས་ཀ་མེད་དང༌། འ�ལ་འདོད་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་
�གས་མི་�བ་པ་དང༌། རོགས་རེས་ཚ�གས་�ང་ཆེ་�གས་པ་དང། ངལ་�ོལ་�་ཐོབ་�ི་བགོ་འ�ེམས་�ེད་�ངས་�ང་འོས་འཚམས་མིན་པར། ད་
�ང་�ི་གསོག་དང་ག�ང་བཀོལ། གཞན་�ི་གཅོག་འཐེན་སོགས་མང་�གས་པས་�ེར་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་�ོང་�ད་ཡོད།
དེ་བཞིན་�་ལས་�ེད་པ་ཁ་ཤས་�ི་�ིངབ་ཐམས་ཅད་�ེས་�ས་དང༌། གསར་བ་ཐམསས་ཅད་�ོན་ཐོན་�ི་བསམ་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས། ཐོན་�ེད་
ཐད་མགོ་ཚ�ས་ལ་མ་ཚ�ས་�ིས་གནད་�་མ་�ིན་པའི་བཀོད་འདོམས་�་ཚ�གས་�ས་པ་དང༌། གང་�ང་མང་�ང་�ེད་པ། རང་�ང་གི་ཉམས་�ོང་
�ེལ་བ། བཙན་ཤེད་�ིས་ངལ་�ོལ་�ས་�ན་ཇེ་རིང་�་གཏོང་བ་སོགས་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་�བ་འགལ་དང༌། མང་ཚ�གས་�ི་སེམས་
�གས་ཆག་གཞིའི་དོན་དག་མི་�ང་ཞིག་བ�བས་ཡོད།



ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་�་ཏང་གིས་�ལ་ཆག་གཟིགས་�ོག་གནང་བ་དང༌། �ལ་གཅེས་�ི་འ�་འཇལ་ཚད་མི་�ི་མོད། ཐོན་�ེད་ཆེན་པོའི་འ�ན་
�ོད་ལས་འ�ལ་�ོད། �ད་�ོག་གི་�ང་ཡན་�ི་�ེན་པས་དངོས་དོན་དང་མི་འཚམས་པའི་ཐོན་�ེལ་�ན་�་དང༌། ཁ་ཤས་རང་ཉིད་�ི་�ན་
གཏམ་འགེབ་�ང་ཆེད་�ན་�ས་�ི་ཐོན་འབབ་དམིགས་ཚད་གཞིར་བ�ང་�ེ། �ལ་གཅེས་�ི་འ�་བ�ས་�ེས་མང་ཚ�གས་ལ་ས་བོན་དང་ཟ་འ�།
གཟན་ཆགས་མ་གཏོགས་�ག་འ�ོའི་འ�་རིགས་ཕལ་ཆེར་བ�་ཉོ་�ས་པ་མ་ཟད། དེ་�འི་གསོག་འ�་སོགས་�ང་བ�ས་ཡོད། འ�་རིགས་དམ་
འཛ�ན་�ེད་ཐབས་ཐལ་�གས་པས་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བར་དཀའ་ངལ་�ང་བ་དང༌། ལས་དོན་�ོད་མང་ཚ�གས་�ི་ཐོན་�ེད་སེམས་�གས་
འདོན་�ེལ་དང༌། ཐོན་�ེད་དམ་འཛ�ན་དང་ཐོན་�ེད་འཕེལ་�ས་བཅས་ལ་དགོས་ངེས་མིན་པ་དང་མི་ཕན་པའི་�་�ེན་ཁ་ཤས་གནས་ཡོད་
པའི་�ོར་དེ་རིང་ཞིབ་�་བ�ོད་�ི་མིན།

མཐའ་མཚམས་ས་�ལ་�། གོང་འཁོད་ལས་གཞན་དམངས་གཙ�་བཅོས་�ར་དང་བ�ར་ཞིབ་�བས་�ང་བའི་�ོན་ནོར་�ི་གནོན་�གས་དང་
�གས་�ེན་འོག་དེ་གའི་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་པ་�ོས་ཅི། ཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་དང་ཐ་ན་ད�ལ་ཕོངས་�ི་ཞིང་�ན་དང་�ན་གཡོག
དེ་བཞིན་འ�ོག་པ་སོགས་�ེ་�ངས་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་མང་པོ་ཞིག་དངངས་�ག་ཞེད་�ང་གིས་�ི་�ལ་�་�ོས་པ་དང༌། མི་མེད་ན་ཐོན་�ེད་�ེལ་
ཐབས་མེད་�བས་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ེད་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བ་དང༌། དེའི་ཁར་�ོས་�ོལ་ཇག་ཚ�གས་�ིར་འ�ལ་�ིས་འ�ོག་བཅོམ་མང་བ་བཅས་
ནི་མཐའ་�ལ་�ི་དམིགས་གསལ་གནས་�ལ་ཡིན།

འ�ོག་�ལ་�། འ�ོག་�ལ་�ི་ཟིང་འ�ག་�ས་�ན་�ང་རིང་�བས་�ོ་�གས་�ི་�ོང་�ད་ཆེ་བ་དང༌། �ོ་�གས་འབོར་ཆེན་�ི་བདག་དབང་
གཏན་འབེབས་�ིར་འ�ངས་�ས་པ་དང༌། གཉིས་ཕན་ཡང་ཆ་ཚང་ལག་བ�ར་�བ་མེད། དེའི་ཁར་༡༩༥༩ནས་༡༩༦༠ལོའི་བར་ཞིང་འ�ོག་བ�ེ་
ཚ�ང་མཚམས་ཆད་�ེས། དེའི་ཚབ་�་�ིད་ག�ང་གིས་འ�ོག་�ལ་�ི་ཟ་འ�་མཁོ་འདོན་�ེད་�ི་ཡོད་མོད། དེས་འདང་གི་མེད་ལ་ཡོངས་�བ་
མིན་པས་ཟ་འ�ར་དཀའ་ངལ་འ�ད་དེ་�ོ་�གས་མང་པོ་མི་བཤའ་ཀ་མེད་ཆགས་ཤིང༌། འདི་དག་ཚང་མས་�གས་ལས་ཐོན་�ེད་ལ་�གས་�ེན་
ངན་པ་ཐེབས་ཡོད།

�ོང་�ེར་�། བོད་�ོངས་�ི་�ོང་�ེར་�་མི་འབོར་དང་ལས་རིགས་�ང་མོད། བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་རིང་�གས་ནས་མ་�་རིང་�གས་�ི་
�ོགས་�་�ོད་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། ཚ�ང་ལས་དང་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས། ཞིང་ལས་ག�མ་གཙ�་བོ་ཡིན་ལ། �ོད་དམངས་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་གཏན་
འཇགས་�ི་ལས་ཀ་མེད་པར། ཁེ་འབབ་ཆེ་བའི་ལས་རིགས་ནས་ཁ་�ོས་ཏེ་ཕར་འ�ར་�ར་འ�ར་�ེད་�ི་ཡོད་པ་འདིས་ལས་རིགས་�ི་གཏན་
འཇགས་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་མཚ�ན་�བ་པ་སོགས་གནས་�ངས་�ང་�ོག་འཛ�ང་ཡིན། དེ་བས་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་
འ�ག་གཟབ་ནན་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ངས་འཛ�ན་�ི་�ང་གཞིའི་ཐོག་འགོ་�ིད་ཡོད་པ་དང་ཚད་འཛ�ན་ཡོད་པ། འཆར་གཞི་ཡོད་
པ། གོ་རིམ་ཡོད་པ། གཙ�་�ོང་ཡོད་པ་དང༌། རམ་འདེགས་ཡོད་པའི་�ེད་ཐབས་འ�ས་�ོ་ཚང་བ་ཞིག་ལག་བ�ར་�ེད་�་ཤིན་�་གལ་ཆེ།
༡ ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཐད། �ོ་ཤིང་�གས་སོགས་�ི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་གཙ�་ཆེ་བ་ཁག་�ད། ང་ཚ�ས་དེ་མིན་�ི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཐད་དོ་�ང་
འདང་གི་མེད་པས། ཁོ་ཚ�འི་སེམས་�་རང་ཉིད་�ི་ལག་�ལ་དེ་�ི་ཚ�གས་གསར་བའི་ནང་བེད་�ོད་མེད་པར་བསམ་�ེ་ལས་བ�ར་དང་ཁ་ཤས་
ལས་ཀ་ཤོར་བ་སོགས་ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་བར་དཀའ་ངལ་དང༌། མང་ཚ�གས་�ི་དགོས་མཁོ་ཡང་�ོང་མི་�བ་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་མིན་�ས་རིམ་ཞིག་གི་



ནང་�ོང་�ེར་དང་ཞིང་འ�ོག་�ལ་�ི་ཞོར་ལས་ཐོན་�ེད་ལ་དོ་�ང་མ་འདང་བ་དང་�ི་ཡོངས་�ི་བཀོད་འདོམས་སོགས་མེད་�བས། ཐོན་�ེད་
འཐབ་�ོགས་�ེང་གཙ�་�ོང་ཡོད་པ་ལས་རམ་འདེགས་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་�བ་�ི་�ོམས་མིན་པའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད།
༢ ཚ�ང་ལས་ཐད། བོད་�ོངས་�ི་ཚ�ང་བ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞིག་ལས་ཁ་ཤས་ཟིང་འ�ག་�་�གས་པ་དང༌། ཁ་ཤས་�ོས་�ོལ་�་�ིན་ཡོད། ང་ཚ�འི་
ཚ�ང་ལས་�ེ་ཁག་གི་�ས་བར་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་དང༌། �ི་ཡི་ཚ�ང་ཟོག་ནང་འ�ེན་མི་�བ་པ་སོགས་�ི་�ེན་པས་ཚ�ང་རའི་ཐོག་ཚ�ང་�ས་དཀོན་
པ་དང༌། �་ཁ་མི་ཚང་བ། ཉེར་�ོད་དངོས་ཟོག་གི་མཁོ་འདོན་མི་འདང་པའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད། ང་ཚ�འི་�་�ིམས་�ི་དགོངས་དོན་�ར་
�ལ་ཁབ་�ི་བདག་དབང་བཀོད་�ོད་དང༌། མི་སེར་�ིས་འོས་འགན་�བ་�ར་དམིགས་ཏེ་བོད་�ོངས་�་བཟོ་ཚ�ང་ལས་རིགས་�ི་ད�་�ལ་བ�ས་
ཏེ་�ིམས་�ང་གི་བཟོ་ཚ�ང་ལས་རིགས་ལ་རོགས་�ོར་�ལ་�ོང་དང༌། �ིམས་འགལ་ལ་བཀག་འགོག་ཚད་འཛ�ན་�་�་གཏན་འབེབས་�ས་ཡོད།
འོན་�ང་ལག་བ�ར་�བས། ས་�ལ་འགར་ཐོག་མར་ཚ�ང་བ་ཚ�ར་རང་�ས་�ི་�ི་�ོས་�ི་�ལ་�་སོ་སོའི་མ་ད�ལ་ཐོ་འགོད་�་འ�ག་པའི་ཚ�།
ལས་�ེད་ཚ�ས་དོ་བདག་སོ་སོས་�ས་བའི་བདེན་�ན་�ི་གནས་�ལ་�་ཚ�གས་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ས་ནས་�ན་�་མཁན་�ོར་ཞིག་ཐེར་འདོན་�ེད་

�བ་པ་ནི་ཡག་པོ་ཡིན་མོད། དེ་ནས་བ�ང་ལས་�ེད་ཚ�ས་ཚ�ང་བ་ཡོད་ཚད་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་ཟེར་�ོས་�་འ�ངས་བ་དང༌། འོལ་ཚ�ད་�ིས་
ཚ�ད་དཔག་�ས་ཏེ། དངོས་འ�ེལ་མ་ད�ལ་ནང་�ིས་མི་དགོས་པ་ཁག་གཅིག་�ང་མ་ད�ལ་�་�ིས་བ་དང༌། �་�གས་�ིས་�ོད་ལ་མ་ད�ལ་
འདི་འ�་མང་པོ་ཡོད་�ལ་བ�ོད་�ི་ཡོད། དེ་�འི་མ་ད�ལ་མེད་མཁན་ཚ�ས་གནས་�ལ་�་ག�གས་�བས་�ོད་�ི་�ད་པར་�ོན་འ�ག་ཟེར་བ་
སོགས་�ིས་འཇིགས་�ལ་དང་གནོན་�གས་�ོད་པ་དང༌། དེ་�ས་བཅོས་བ�ར་འཐབ་�ོད་�ི་�ིག་ཉམས་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་�བས་དང་
ཏག་ཏག་འཁེལ་ཡོད་པས་ཁས་ལེན་མི་�ེད་རང་�ེད་ཆགས་ཡོད།

ཚ�ང་ལས་ད�་�ལ་དེ་ཡང་མ་ད�ལ་གཞིར་བཞག་གིས་བ�་ཆའི་འབབ་�ར་བ�་གི་ཡོད་�བས། མ་ད�ལ་དངོས་འ�ེལ་དེ་�ར་མེད་མཁན་�ི་
ཚ�ང་བ་ཚ�་�ལ་འབོར་�ི་�ར་བོ་ཆེ་�གས་ཏེ། བཙ�ང་ཟིན་པའི་ཅ་དངོས་ཡོད་ཚད་�ི་ཁེ་འབབ་ཆ་ཚང་�ད་ནའང་མི་འདང་བར། མ་ད�ལ་
ནས་ཁ་གསབ་དགོས་བ་ཆགས་པ་དང༌། ཚ�ང་ལས་ཁེ་མེད་མ་�་�ིབ་�ེ་ཚ�ང་བ་མི་�ང་བ་ཞིག་གི་ལས་འཚམས་འཇོག་�འི་རེ་�ལ་�་དགོས་�ང་
ཡོད། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས། མགོ་བདེ་�གས་འཚ�ང་དང་ཚ�ང་རར་གཏོར་བཤིག་གཏོང་མཁན་�ི་ཚ�ང་བ་ཁ་ཤས་�ང་ཡོད་པས། ཟོག་གོང་
འཕར་ཚད་བ�ན་པོ་མེད་པ་དང༌། ཁ་ཤས་ལ་བ�་གཞོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ་བོད་�ོངས་�ི་ཐོན་�ེད་འ�གས་�ན་དང་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བ་
བ�ན་པོ་བཟོ་བར་འགལ་�ེན་བཟོས་ཡོད།

མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བའི་�ོར། ཟིང་འཇགས་བཅོས་བ�ར་�ེས་འཚ�་བ་རིམ་པར་�ང་འཇགས་དང་ལེགས་འ�ར་�ང་བས། མི་ཚང་མས་ཤིན་�་
དགའ་ཚ�ར་�ེད་པར་མ་ཟད། �ས་མ�ངས་�་མི་�མས་ཏང་ལ་དགའ་བ་དང་མེས་�ལ་ལ་དགའ་བ། གསར་བ�ེའི་�ོ་�ང་�ལ་�ེལ་དང༌།
�ལ་རིམ་�ི་གོ་�ོགས་མཐོར་འདེགས། �ར་བ�ོན་�ིས་ཐོན་�ེད་�ེད་པ་བཅས་�ི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལས་དོན་�ོད་�ི་
�ོན་ནོར་དང་ལས་�ེད་རེ་�ང་གི་�་�ོད་ལས་ས་�ལ་འགའ་ཤས་�ི་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བར་དཀའ་ངལ་�ང་ཡོད། ཞིང་ལས་ས་�ལ་�་�ོད་
�ལ་�་�ང་བ་དང་འ�་རིགས་ཐད་དམ་འཛ�ན་�ེད་ཐབས་ཐལ་�གས་བ་དང༌། མང་ཚ�གས་ལ་འ�་རིགས་འཇོག་ཚད་�ང་བས་ཟ་འ�་ཤིན་�་
དཀོན་པོ་ཆགས་པ་དང༌། དེའི་ཁར་མང་ཚ�གས་ལ་ལས་འ�་རིགས་�ོད་ཉེས་�ང་བ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་�ིམ་�ད་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཟ་འ�་



ཆད་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདིའི་ཐད་�ད་�ག་མཁན་ལ་མཚ�ན་ན་ཁ་ཤས་ནི་དངོས་འ�ེལ་ཟ་འ�་ཆདདེ་�ད་�ག་གི་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ཤས་�ིས་
སོ་སོར་འ�་�ག་ཡོད་པ་གཞན་�ིས་མི་ཤེས་པའི་ཆེད། འ�་ཆད་�ང་�གས་�ད་�ག་པ་སོགས་�ི་གནས་�ལ་�་ཚ�གས་�ང་ཡོད།
དེར་བ�ེན་མང་ཚ�གས་�ི་གོ་�ོགས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་�ང་གཞིའི་ཐོག་གཏིང་ཟབ་ནན་ཏན་�ི་�ོ་ནས་�ོགས་ཡོངས་ལ་བ�ག་ད�ད་

ཞིབ་འ�ག་དང༌། འ�་ཆད་ཐེམ་�ད་ལ་རོགས་�ོར་�ིས་མང་ཚ�གས་བ�ེས་�ོགས་མ་དགོས་པ་དང༌། ཟ་འ�་ཡོད་མཁན་ལ་དོན་མེད་ག�ང་
འ�་མི་�ོད་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འོན་�ང་ལས་�ེད་ཁག་ཅིག་གིས་འདི་�ར་�ེད་�བ་མེད་པར་�ིམ་ཚང་རེ་�ང་གི་གནས་�ལ་ལ་བ�ས་ཏེ་
མི་ཚང་ཡོད་ཚད་ལ་ཚ�ད་དཔག་�ོགས་བ�ོམས་�ས་པས། ཐེམ་�ད་ལ་ལས་ག�ང་ནས་ཁེ་བཟང་ཟོས་པ་དང༌། ཐེམ་�ད་ལ་ལ་དངོས་གནས་
�ང་གནས་�ི་ཟ་འ�་ཆད་ཡོད་ན་རོགས་�ོབ་མ་ཐོབ་པ་དང༌། �བས་དེར་འ�་རིགས་དཀོན་པོ་ཛ་�ག་ཡིན་�བས། ཟ་འ�་ཆད་མཁན་ཚ�ས་
གཞན་ནས་འ�་རིགས་མ་རག་པར་བོད་�ོངས་�ི་ས་�ལ་ཁ་ཤས་�་མི་རེ་�ང་�ོགས་ཤི་ཐེབས་པའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད། འདི་ནི་ཤིན་�་མི་
འོས་པ་ཞིག་དང༌། ཐབས་�ག་དང་ཚབས་ཆེན་རེད།
དེ་�འི་བོད་�ོངས་ནི་�ན་ནག་དང་�་�ོའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་དབང་�ར་�ི་ཚ�གས་ཤིག་ཡིན་ནའང་འ�་རིགས་དེ་�ར་དཀོན་པོ་མེད།

�ག་པར་ནང་ཆོས་�ེལ་�ལ་ཤིན་�་�་ཆེ་�བས། མི་མཆོག་དམན་�་ཡིན་�ང་ཚང་མར་ད�ལ་ཕོངས་ལ་�ིན་གཏོང་གི་གོམས་གཤིས་བཟང་བོ་
ཡོད་ཅིང་�ོང་མོ་བ�བ་ནའང་འཚ�་ཐབས་འ�ོངས་ངེས་ཡིན་པ་དང༌། �ོགས་ཤི་ཐེབས་པའི་གནས་�ལ་ཡོང་མི་�ིད་ལ། ང་ཚ�ས་�ང་མི་ལ་
�ོགས་ཤི་ཐེབས་པའི་གནས་�ལ་�ོན་ནས་གོ་�ོང་མེད། བོད་�ོངས་�་༡༩༥༩དང་༡༩༦༠ལོ་གཉིས་ནང་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ས་�ི་རང་དབང་གི་
བ�ེ་ཚ�ང་�མས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་མཚམས་ཆད་པས། འ�ོག་པར་འ�་རིགས་ཤིན་�་དཀོན་པ་དང་ཞིང་བ་ལའང་ཤ་རིགས་དང༌། མར། �་དང་
�ལ་ཏོག་སོགས་དཀོན་པོ་ཆགས་ཏེ་ཞིང་འ�ོག་�ལ་�ི་འཚ�་བར་དཀའ་ངལ་�ང་ཡོད། འཚ�་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆད་�ོ་�གས་མང་པོ་ཟ་
དགོས་ཆགས་�བས། ཐོན་�ེད་འཕེལ་�ས་ལ་གནོན་�ོན་བཟོས་ཡོད།
དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས། དངོས་ཟོག་འ�་རིགས་སོགས་ཕར་�ར་འ�ལ་�ེལ་བཀག་�ོམ་དང། མི་དམངས་ཕར་�ར་འ�ལ་བ�ད་
ལའང་ཚད་བཀག་ནན་པོ་�ས་�བས། �ོང་�ེར་�་མཁོ་བའི་�ོང་གསེབ་�ི་དངོས་ཟོག་ཐམས་ཅད་ཧ་ལམ་མཚམས་ཆད་པ་དང༌། �ོང་�ེར་
�འང་འ�་�ག་བ�་ཉོ་མང་བའམ་ཐལ་�གས་པ་དང༌། ཐ་ན་བསངས་�ག་ནང་གི་འ�་དང་�མ་པའང་བ�ས་པ་དང༌། འ�་རིགས་དང་�མ་
པ་�ང་གང་དོ་�ས་�ང་�ས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་�ོག་�བ་ནའང་འཐབ་�ོད་གཏོང་བ་བཅས་ཤིན་�་�བ་�ང་དང་ཐབས་�ག་རེད། ཐེམ་�ད་
ཕལ་མོ ་ཆེར་�ོག་བཤེར་�ས་ཏེ་�ོད་དམངས་སོ་སོས་གསོག་འཇོག་�ས་པའི་ཟ་འ�་དང༌། ཤ་རིགས། མར་སོགས་ཧ་ལམས་ཚང་མ་བ�ོགས་ཚར་
ཡོད། �ིད་ག�ང་གིས་�ོང་�ེར་�ི་ཟ་འ�་དང་ཟ་�མ། མར་སོགས་�བས་འ�ལ་མཁོ་འདོན་མ་�བ་པའམ་མཁོ་འདོན་མ་འཚམས་�བས། �ོད་
དམངས་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཟ་འ�་དཀོན་པོ་ཆགས་པ་དང༌། ཁ་ཤས་ཟ་འ�་ཆད་པ་དང་ཤ་རིགས་དང་མར། �མ་སོགས་ཤིན་�་དཀོན་པོར་�ར་
ནས་�ོན་�མ་ཙམ་ཡང་མེད་ལ། ཐ་ན་�ད་ཤིང་ཙམ་ཡང་ཉོ་མི་�བ་པར་མི་ཚ�་དངངས་�ག་འཚབ་འ�བ་དང༌། �ག་�ད་ཚད་མེད་�ག་པ་
དང༌། འཚ�་ཆས་མི་གཉེར་བར་�ོང་�ེར་�ི་གནས་�ངས་ཛ་�ག་ཆགས་པ་དང༌། མིང་དོན་གཉིས་ཀར་�ོན་ཤས་བཟོས་ཡོད། དེ་མིན་�ས་རིམ་
ཞིག་གི་རིང་�ོངས་ཡོངས་�ི་�ིམ་�ད་�ི་འཁེལ་འཐག་བར་མཚམས་བཞག་�བས། མང་ཚ�གས་�ི་�ོན་ཆས་ལའང་དཀའ་ངལ་�ང་ཡོད།



.

罢稗拜︽车稗︽搬得︽搬﹀

འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་�ི་�ོར།

གོང་�་བ�ོད་པ་བཞིན། ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་�ི་མཐོ་འ�ིང་མི་�་ཚ�ར། ཏང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་མ�ན་�ིལ་
དང༌། �གས་�ར་གཟིགས་�ོང༌། �ོབ་གསོ། བ�ར་བཅོས། མཉམ་འ�ེལ་སོགས་�ོགས་ཡོངས་ནས་�ང་�ོབ་གཅེས་�ས་�ས་ཡོད། འ�ས་�ོ་མ་
ཚང་བའི་ཆ་གང་ཡང་བ�ོད་�་མེད། ང་ཚ�་མཐོ་འ�ིང་རིམ་པ་འདི་དག་ཆབ་�ིད་ཐོག་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་དང་�ོན་ཐོན་ཡིན་མོད། �ེ་
�ངས་�ི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ངན་�་ཚང་བའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�ི་ཞིང་�ན་བདག་པོ་�ལ་རིམ་ནས་ཡོང་�བས།
དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་ལས་འ�ལ་�ོད་སོ་སོའི་�ལ་རིམ་�ི་ནག་ཉེས་ངོས་འཛ�ན་�བ་པ་དང༌། �ི་ཚ�གས་�ིང་བའི་ནང་སོ་སོས་ངལ་�ོལ་
མི་དམངས་ཐོག་ཤིན་�་མ་འཚམས་པ་དང་འཁོན་�ང་འ�ང་གཞིའི་ལས་ཅི་�ས་ལ་དགོངས་དག་�གས་བདེན་�་བ་དང༌། �ར་འ�ོད་�ིས་
འདོམས་དང༌། བཅོས་བ�ར་ལ་མོས་མ�ན་�བ་�ོར་�་�་བཅས་ནི་ངེས་པར་�་�ེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
བོད་�ོངས་�ི་བཅོས་བ�ར་ཐད། ཞི་བའི་བཅོས་བ�ར་�ི་�ེད་ཐབས་བ�ང་�བས། �ལ་གཅེས་�ོན་ཐོན་�ི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་པ་ཚ�ར་ཡང་གདོང་
ག�གས་�ི་འཐབ་�ོད་མི་�ེད་པ་སོགས་ཏང་�ང་�ོབ་འོག་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་འགག་�ོ་ལས་�ོལ་�བ་པའི་�་མེད་�ི་བཀའ་�ིན་

གཟིགས་�ོང་གནང་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང་མཐོ་རིམ་�ོད་གཙ�་བོའམ་གནད་དོན་ཅན་ཁ་ཤས་ལ་གདོང་�ག་གི་འཐབ་�ོད་སོགས་ཛ་�ག་གི་
ལས་འ�ལ་�ེལ་མ་དགོས་པར་�ང་བདེ་�ག་ངང་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་འགག་�ོ་ལས་བ�ལ་�བ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་�ིངས་�ོགས་པོ་
མི་�ང་བ་ཞིག་བཅོས་བ�ར་�ོད་དཀའ་ངལ་དང་དངངས་འཚབ་ཆེ་ཙམ་�ང་ཡོད་�བས། �ང་�ོབ་དང་མ�ན་�ིལ། �ར་འ�ག་གི་�་དོན་
དང་མི་འཚམས་པ་དང༌། མི་�མས་སེམས་འཚབ་ཞེད་�ང་དང༌། �ོ་ཕམ་ཡིད་ཆད། ཉི་མ་འ�ོལ་ཐབས་དང་མི་འདོད་པའི་བསམ་�ལ་�ང་�ེ།
སོ་སོ་མ�ན་བ�ོད་�ི་བསམ་�ོར་ཤན་�གས་ཐེབས་ཡོད་པ་དང༌། �ལ་མངོན་�་བཅོས་�ི་�ེད་ཐབས་འོག་མི་བཟང་བོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་�ང་�ེག་
ཐེབས་པའི་�ིའི་གནས་�ལ་�མས་གོང་�་བ�ོད་ཟིན།

�་ཆེའི་�ོང་གསེབ་ཁག་�་གང་�ང་�ང་�ེག་གཏོང་དགའ་བའི་�ེད་ཐབས་འོག་མངའ་བདག་དང་མངཚབ་བམ། ཞིང་�ན་འ�ོར་�ན་ཁ་
ཤས་ལ་�གས་མ�ན་�ི་དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར། �ང་�ེག་ནན་ཙམ་གཏོང་�བ་མཁན་དཔའ་བོར་བ�ངས་ཏེ། �ག་པ་ལེབ་�ང་གིས་
�ང་�ེག་གཏོང་བ་དང༌། ནམ་�ན་ཡང་གནག་སེམས་�ི་�་ཐབས་�་ཚ�གས་�ོད་པ་དང༌། �ག་པར་ངལ་�ོད་མི་དམངས་�མས་མངའ་བདག་
དང་མངའ་ཚབ་ལ་འ�ེག་ག�གས་�་བ་ནས་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་པ་དངོས་�་བཏང་�ེ། དམ་བ�གས་ཤིན་�་ཆེ་�བས། མངའ་བདག་དང་
མངའ་ཚབ་པ་མི་ཚ�གས་ལས་ལོགས་�་བཀར་ནས་ཁོ་ཚ�ར་ཆབ་�ིད་ཐོག་མ�ན་ལམ་མེད་པ་དང༌། འཚ�་བའི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཏེ་
འཇིག་�ེན་འདིར་ཡིད་�ོན་ཆེར་མེད་པར་ཡིད་�ོ་བའི་�ང་�ལ་�ང་ཡོད༌། དེར་བ�ེན་མི་དེ་དག་དངོས་འ�ེལ་�ར་འ�ག་དང་བ�ར་བཀོད་
�ེད་དཀའ་ཞིང༌། ལོག་�ོད་ཤོག་ཁག་གི་གསང་བའི་�ེན་གཞི་�་བ�ེད་�ི་ཆ་�ེན་སོགས་�་འ�ར་�ིད་པ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་དགེ་མཚན་མེད་



པར་�ོག་�་འཕར་�ོན་དང༌། མི་�ར་ལས་མང་བ་ཞིག་ཏང་གི་ཉེ་འ�ིས་�་མ�ན་�ིལ་དང༌། མི་མང་དམངས་གཙ�འི་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་
�་བ�ེད་�་བ�ན་�ིས་ད�་བོ་ཁེར་�ང་�་�ད་དེ་གང་འ�ོགས�་གཏོར་གཏོང་བ་དང༌། དམངས་གཙ�་བ�ར་བཅོས་ལ་ཁག་ཐེག་དང༌། མི་
མང་ཆེ་བ་�ོ་བག་ཕབ་པོ་དང་སེམས་�གས་�ར་བ། ངར་�གས་ཆེར་བ�ེད་�ིས་དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་འོད་�ོང་�ན་པའི་
ལམ་ཆེན་�ེང་གོམ་ཆེན་�ོས་ཏེ་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�ར་འཚམས་པོ་མེད་པ་ཞིག་རེད། འདི་རིགས་�ི་གཡོན་�ང་གི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་�ི་�ེན་
པས་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་ནང་�གས་�ེན་ངན་པ་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད།



.

罢稗拜︽车稗︽布︽搬﹀

དམངས་གཙ�་གཅིག་�ད་�ི་�ོར།

དམངས་གཙ�་གཅིག་�ད་ནི་རང་�ལ་�ི་ཆབ་�ིད་འཚ�་བའི་ནང་གི་ཆེས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མི་དམངས་ནང་�ལ་�ི་ལས་དོན་
ཚང་མའི་ནང་གི་ངེས་པར་�་བ�ི་�ང་�ེད་དགོས་པའི་�་དོན་ཞིག་�ང་ཡིན། འདི་ནི་ཏང་གི་�ིད་�ས་ཁག་དང་�ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�ོལ་ཁག་
ནང་ཡང་ཡང་གསལ་བོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། མའོ་��་ཞིས་རང་�ལ་�ི་ཆབ་�ིད་གནས་བབ་ཐད་ག�ང་བཤད་གནང་�བས།
གཅིག་�ད་ཡོད་པ་དང་དམངས་གཙ�་ཡོད་པ། �ིག་ལམ་ཡོད་པ་དང་རང་དབང་ཡོད་པ། གཅིག་�ར་�ི་བསམ་�ོ་ཡོད་པ་དང་མི་སོ་སོ་�ང་བ་
�ིད་པོ་ཡོད་པ། �ེ་�ོབས་�ི་དཔལ་འབར་བའི་ཆབ་�ིད་�ི་�མ་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཞེས་ག�ངས་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་�ར་བཤད་ན་འདི་ནི་
དམངས་གཙ�་རབ་�་དར་བའི་�ང་གཞིའི་ཐོག་གཅིག་�ད་རབ་�་དར་བ་ཞིག་�ང་ཡིན། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�འི་ལམ་�ོགས་དང་�ིད་གཟིགས་རེ་
འ�ན། ཉམས�ོང་གཞིར་བ�ང་�ེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའམ་དབབ་དགོས། ཏང་གིས་�ན་�་བཤད་པ་གནང་བཞིན། ང་ཚ�ར་དེ་�་ཐོབ་པའི་�ལ་
ཁའི་�བ་འ�ས་དང༌། ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་མཐོང་མཁན་ནི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ཡིན་ན། ངེས་པར་�་མང་ཚ�གས་�ི་
བསམ་པ་དང་རེ་འ�ན། དགེ་�ོན་�ི་ཉམས་�ོང་ལས་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་དང༌། དེ་བཞིན་ལས་དོན་�་ཞིབ་སོགས་དང་ལེན་�ས་ཏེ་མི་
དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་རེ་བ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ། འཕེལ་�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་བཅས་གཞིར་བ�ང་�ེ་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་དང་
ནོར་འ�ལ་སེལ་ཐབས་དང་ཕན་བདེ་བ�ན་�་ནི་ང་ཚ�འི་དོན་ཚང་མ་ལེགས་འ�བ་དང་མི་མ�ད་�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་པའི་དམངས་གཙ�་དེ་

ཡིན། དམངས་གཙ�་འདིར་འགོ་འ�ག་ཡོད་པ་དང་གཅིག་�ར་�ེད་ཐབས་ལ་གཅིག་�ད་�ང་ལག་བ�ར་ཡག་པོ་�ེད་དགོས་པ་སོགས་�ི་
དགོངས་དོན་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་ཡང་དག་འ�ལ་མེད་རེད། ང་ཚ�ས་བོད་�ོངས་�་ངེས་པར་�་དམངས་གཙ�་གཅིག་�ད་ལག་
ལེན་�ེད་དགོས་པ་ནི་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ལག་ལེན་�ེད་�བས་གཞི་�འི་ཐོག་ལེགས་ངེས་ཡོད་�ང་ཞིབ་�་བ�ས་ན་ལག་ལེན་�ས་པ་
�ོགས་ཡོངས་མིན་པ་དང་ཡོངས་�བ་མིན་པ། འ�ས་�ོ་མི་ཚང་བ་སོགས་གནད་དོན་མི་�ང་བ་ཞིག་འ�ག དེ་བས་དམངས་གཙ�་དང་གཅིག་
�ད་�ོགས་གཉིས་ནས་བཤད་ན།

དང་པོ། དམངས་གཙ�འི་ཐད། རིམ་པ་སོ་སོའི་འགོ་�ིད་དང་ལས་�ེད་དང༌། མི་ཁག་ཅིག་གིས་དམངས་གཙ�་དང་འགལ་བའི་�་�ོད་�ང་ཡོད་
པདང༌། ལས་དོན་ལེགས་འ�བ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་འགལ་�ེན་མི་�ང་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་བོད་�ོངས་�ི་
དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ང་འ�ེལ་�ས་ཏེ་ལས་དོན་བ�བ་�ནི་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་དངའགན་�ར་ཚང་མ་འ�བ་�བ་པའི་�་བའི་འགན་ལེན་

ཡིན། གལ་�ིད་འདི་ནི་�ད་ཆ་བཤད་པ་གཅིག་�་ཞིག་ཡིན་ན། ལས་དོན་ནང་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ང་འ�ེལ་�ེད་
པའི་ཕན་�ས་འདོན་�ེལ་�ེད་�བ་�ི་མེད་པདང༌། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་�ལ་ན་དེ་ནི་�ང་ནད་ལ་མགོ་�ན་བེད་�ོད་བཏང་བ་དང་
འ�་བས་ནད་ངོ་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་མ་ཟད་ད་�ང་ནད་གཞན་པ་འ�ང་�ིད་པས་ཉེན་ཁ་ཡོད།



བོད་�ོངས་�ི་གནས་�ལ་ནི་�ད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད་ལ་�ོག་འཛ�ང་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེ། འདི་ནི་མི་�་ཡིན་�ང་ལས་�་བོར་�ས་ལོན་�ེད་མི་�བ། དེ་
�ས་ལོན་དགོས་ན་ང་�ལ་དང་རང་ཤེད་�ངས་ཏེ་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་དང་མཉམ་�་�ོས་བ�ར་དང་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་མང་པོ་

�ེད་དགོས་བ་མ་ཟད། བསམ་འཆར་མང་པོར་ཉན་པ་དང་�ས་མངའ་ཡོད་པའི་མི་�མས་ལ་�ི་བ�ར་�ེད་དགོས་བ་བཅས་�ི་ཐབས་ཤེད་བེད་
�ོད་བཏང་ནས། བོད་�ོངས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་བོད་�ོངས་མི་དམངས་�ི་བསམ་པ་དང་རེ་འ�ན་�ས་ལོན་�ེད་�བ་དགོས། འདི་
འ�་�ེད་དགོས་ན། དང་ཐོག་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་�་དང་མང་ཚ�གས་ནང་�་སོང་�ེ་གཡས་གཡོན་བར་ག�མ་�ི་བསམ་�ོ་ཡོད་པ་�མས་ལ་སོ་
སོའི་�་�ལ་དང་མཐོང་�ང༌། ངོས་འཛ�ན་�ར་བཏོན་པའི་�ོན་ཐོན་དང༌། བར་གནས། �ེས་�ས་སོགས་�ི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་འདོད་ཡོད་
མེད་དང༌། �ོ་དང་མ�ན་པ་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་�ང་ཚང་མས་ཕོ་�ོ་གའི་ཁོག་པར་མདའ་ཤོང་མ�ང་ཤོང་ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེ་བཞིན། ཁོག་
ཡངས་ད�ེལ་ཆེའི་བསམ་�ོ་དང་ངང་རིང་ཞིབ་ཚགས་�ི་�ོ་ནས་བཟང་ངན་འཚ�ལ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་ཚང་མ་�ོགས་བ�ས་�ས་
ཏེ་མ་འོངས་བའི་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང༌། བོད་�ོངས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ། མི་དམངས་�ི་བསམ་པའི་རེ་འ�ན་�ར་ལས་�ག་པར་གཅིག་
�ར་དང༌། ལས་དོན་�ོད་�ི་ནོར་འཛ�ལ་སེལ་ཐབས་དང་སོན་འགོག་�ས་ཏེ། �ོགས་སོ་སོ་ནས་བཟང་�ོགས་དར་�ེལ་�ེད་པ་ནི་ཆེས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཤད་མི་དགོས་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དཔོན་ཉམས་རིང་�གས་པ་ཚ�་འོག་རིམ་ལ་ཟབ་�གས་�ང་བ་དང༌། བསམ་
འཆར་ལ་�ོད་�ལ་འཛ�ན་�ངས་ནི་ཉན་འདོད་ཡོད་མེད་དང༌། �ོ་དང་འཚམས་མིན་ལ་གཞིགས་ནས་�ོགས་�ང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།
ཉན་འདོད་མེད་པ་དང་�ོ་དང་འཚམས་མིན་�ི་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་མི་དགའ་བའི་�མ་འ�ར་�ོན་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་�ོད་
�ི་�ད་པ་ལ་�ོན་འ�ག �ོབ་�ོང་�ས་�ོང་མི་འ�ག་སོགས་བ�ོད་དེ། ཐ་ན་ཁོང་ཚ�ར་ལོག་�ོད་པའི་�་མོ་གཡོགས་པ་དང༌། ངན་སེམས་
བཅངས་ཏེ་�ང་�ེག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོང་ཚ�ར་ལས་དོན་�ོད་�ི་ནོར་འཛ�ལ་ཐེར་འདོན་�ེད་པའི་གོ་�བས་མེད་པ་དང༌། དོན་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་�ང་མ�ན་མཆོང་དང་�ར་བ�ོན་�ི་�ོ་བ་�ན་པའི་བསམ་འཆར་འདོན་ཐབས་མེད་པའི་གནས་�་�ང་ཡོད།

�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ད་�ེད་དགོས། ད་�བ་དགོས་ཟེར་བའི་�ད་ཆ་དེ་ཚ�ར་དགའ་བ�་དང་ཡིད་ཆེས་�ས་བ་དང༌། �ད་ཆ་འདི་རིགས་བཤད་
མཁན་ལ་�ོན་ཐོན་ཅན་དང་�ར་བ�ོན་ཅན་�ི་གཟིགས་བཟོས་ཐོབ་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་རིམ་པ་སོ་སོར་�མ་པ་མི་འ�་བའི་ཚ�གས་འ�་མང་
པོ་ཚ�གས་ཡོད་པ་དང་�ན་མོང་ངམ་མི་�ེར་ལ་�ི་བ�ར་དང་བསམ་འཆར་བ�་ལེན་�ས་ཡོད་�ང༌། མི་མང་ཆེ་བས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འ�ག ཧ་
ཅང་�ིང་�ེ་གི་འ�ག་སོགས་�ི་ཁ་འཇམ་ཚ�ག་�ན་བ�ོད་པ་ལས། དེ་�ར་མ་རེད་འདི་�ར་རེད། �ོན་དང་ནོར་འ�ལ་འདི་འ�་འ�ག དེ་
དག་འདི་�ར་ཡོ་བ�ང་�ེད་དགོས་ཞེས་བཤད་མཁན་མེད་པའམ་ཡང་ན་�ང་�ང་རེད། དེའི་འ�ང་�ེན་ནི་བདག་གིས་གོང་�་�ས་པ་འདི་
དག་རེད། དེ་�ར་ཚ�གས་འ�་བ�ོང་བ་སོགས་�ེད་ཐབས་བེད་�ོད་བཏང་�ེ་ལས་དོན་ལ་�ོས་བ�ར་དང༌། ལེགས་�ེལ་ཉེས་འགོག་གི་བསམ་
འཆར་བ�་ལེན་�ེད་པའི་དོན་�ིང་དང་བཟང་�ོགས་�ི་ཕན་�ས་དེ་ཇེ་�ང་�་འ�ོ་བའམ་རིམ་བཞིན་�་མེད་�་འ�ོ་གི་ཡོད། དཔེར་ན།
གནད་དོན་ཞིག་བཏོན་ཏེ་�ོས་བ�ར་�ེད་�བས་མི་རེ་གཉིས་ཤིག་གིས་ཡག་པོ་ཡོད་�གས་བཤད་�ེས། གཞན་བསམ་འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ི་
�ས་དེ་ནས་མི་ཚང་མས་མེད་ཅེས་ལག་པ་�ོང་བའམ་ཐལ་མོ་�ེབ་ནས་�ོས་འཆམ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་མི་ཁ་ཤས་�ིས་སེམས་
གཏིང་ནས་འཐད་པར་�ང་�ེ་ལག་པ་འ�ོག་པའམ་ཐལ་མོ་�ེབ་�ི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་མི་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་�ོར་མི་འབབ་པའི་བསམ་



འཆར་ཡོད་�ང༌། ཁོང་ཚ�ས་ག�ང་དོན་ཆེད་�ེར་�ི་ཁེ་ཕན་�ོས་གཏོང་�ས་ན་མི་འོས་བར་བསམ་�ེ་�ི་�ལ་ནས་མོས་མ�ན་�ང་བའི་�མ་པ་
�ོན་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ�འི་ལས་དོན་�ེད་�ོགས་དང་�ིད་�ས། འགན་འ�ར་ཚང་མ་གང་�བ་�ིས་མང་ཚ�གས་ལ་འ�ེད་
བཤད་དང་གོ་བ�ོན་�ོ་འ�ག་�ས་ཏེ། མང་ཚ�གས་�ིས་འཐད་པ་�ང་�ེས་ད་གཟོད་ཁོང་ཚ�ར་བ�བ་�་འ�ག་དགོས། གོང་རིམ་ལ་བཙན་ཤེད་
དང་བཀའ་�་གཏོང་བའི་�་�ོད་གཏན་ནས་ཡོད་མི་�ང༌། འོན་�ང་རང་ཤེད་རིང་�གས་དང་བཀའ་འབེབས་རིང་�གས་�ིས་མང་ཚ�གས་�ི་
མོས་མ�ན་དང་དགའ་བ�་མེད་པའི་�་བ་བཙན་ཤེད་�ིས་ཁོང་ཚ�ར་བ�བ་�་འ�ག་གི་ཡོད་པས། དམངས་གཙ�་ལམ་�གས་འ�ས་�ོ་ཚང་བ་
ཞིག་ལག་བ�ར་�ེད་�བ་ཡོད་པ་མ་རེད།

གཉིས་བ། གཅིག་�ད་ཐད། རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་གི་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་གཅིག་�ད་�ི་གནད་དོན་ཐོག་འ�ས་�ོ་ཚང་ངེས་རེད་�མ་ཞིང༌།
ཞིབ་ཚགས་པོ་བ�ོད་དཀའ། རིམ་པ་སོ་སོའི་�ིད་ག�ང་ཡང་ཧ་ལམ་དེ་བཞིན་རེད། བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་ནི་�ང་�ང་
བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཐད་ཀའི་འགོ་�ིད་པའི་བོད་�ོངས་�ི་ཆེས་མཐོའི་�ིད་འཛ�ན་ལས་�ངས་ཡིན་ལ། རང་�ལ་�ི་�་
�ིམས་དང་�ིམས་�གས་ཁག་�ིག་�ོལ་ནང་ཐག་གཅོད་གཏེན་འབེབས་�ས་བའི་འགན་དབང་བེད་�ད་དེ། རང་ཉིད་�ི་ཐད་གཏོགས་ལས་
�ངས་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་�ིད་ག�ང་ལ་འགོ་�ིད་དང་ལས་ཀ་བཀོད་�ིག་�ེད་དགོས་བ་དང༌། ལས་དོན་�ེད་ཐབས་�ངས་འཛ�ན་དང༌། �ན་
�ར་ཞིབ་བཤེར། �བ་འ�ས་ལ་གཟེངས་བ�ོད་དང༌། ནོར་འཛ�ལ་ཡོ་བ�ང་སོགས་�ས་ཏེ། ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ིས་ང་ཚ�འི་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་
ཁང་ལ་གནང་བའི་འགན་འ�ར་བ�བ་དགོས་བ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་ན་ཡང༌། ཐད་གཏོགས་ལས་�ངས་སོ་སོ་དང་�ོན་�ས་སོ་སོས་བསམ་�ོའི་ཐོག་
�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་ནི་རང་ཉིད་�ི་འགོ་�ིད་ལས་�ངས་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་མི་འདང་བ་མ་ཟད། ད་�ང་སོ་སོའི་�ས་ཚ�གས་སམ་ལོ་
འཁོར་ཡོངས་�ི་ལས་དོན་�ན་�འི་ནང༌། ལས་འགན་ཡག་པོ་བ�བས་ཡོད་�གས་དང༌། ལས་ཀའི་�བ་འ�ས་ཆེ་�གས་ཤ་�ག་བ�ོད་དེ། མང་
ཆེ་བ་གསར་ཤོག་ཐོག་བཏོན་པ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་པ་�ད། གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ལ་ནང་�ལ་གསལ་བཤད་�ི་�ན་སེང་�་བ་
ནས་�་གི་མེད་པ་དང༌། �ི་ནང་�ར་ད�ེ་འ�ེད་�ས་�བས། གོང་རིམ་�ིས་�ོགས་ཡོངས་ནས་འོག་རིམ་�ིད་འཛ�ན་�ི་གནད་དོན་�ས་ལོན་�ི་
མེད་ཅིང༌། གོང་འོག་བར་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་ཕན་�ན་ཡིད་ཆེས་མེད་ཁར། ང་ཚ�་ལས་ཀའི་ཉམས་�ོང་མི་འདང་བས་འགོ་�ིད་�ི་�ས་
བ་འདོན་�བ་�་ཁག་པོ་རེད། དེ་དང་དེ་འ�་བའི་གནས་�ལ་�་ཚ�གས་ཤིག་ཡོད་�ེན་ང་ཚ�འི་�ིད་འཛ�ན་མ་ལག་ཁག་གི་གཅིག་�ད་དེ་�་
བའི་ཐོག་མི་ལ་འདོད་�ོ་་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད།



.

罢稗拜︽车稗︽掣罢︽斑﹀

�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ི་�ོར།

ལམ་ནོར་�ོག་ཤེས་�ེད་མཁན་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་དང༌། གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་པ། ཆེས་ལོག་�ོད་�ི་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་བཅས་ལ་
�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ེད་�་དང༌། དོ་དམ་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�་སོགས་�ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�གས་གཞིར་བ�ང་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་�་ལས།
ཉེས་མེད་�ི་མི་ཞིག་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་མི་ཡོང་བ་�ེད་�་ནི་ཏང་གི་�་བའི་�ིད་�ས་ཤིག་རེད། འོན་�ང་བོད་�ོངས་�་ཞིབ་�འི་ལག་བ�ར་
�ེད་པའི་�ོད། འཛ�ན་བ�ང་�ེད་འོས་བ་དང་མི་འོས་བའི་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་ཐ་ན་ཉེས་མེད་�ི་མི་བཟང་བོ་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་གང་�ང་གིས་
ཉེས་མིང་བཀལ་ནས་གནོད་འཚ�་བཏང་བ་དང༌། ཉེས་ཅན་པའི་�ས་�་བ�ི་བ་སོགས་�ིས་ག�ང་སེམས་�ང་བའི་མི་དམངས་�མས་ཧ་ལས་
དགོས་བའི་གནས་�ལ་�ང་བ་རེད། ངས་གོང་�་�ེང་བ་�མ་�ོགས་�་བས་ཡང་བ�ར་གསལ་བཤད་�ི་དགོས་བ་མེད་པར་མཐོང༌། འདིར་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཟིན་པའི་མི་འདི་དག་ལ་དོ་དམ་བཙ�ན་འ�ག་�ས་བའམ། ཡང་ན་ངལ་�ོལ་བ�ར་བཀོད་�བས་ཐོན་པའི་གནས་�ལ་�ང་
ཟད་�ེང་ན། བོད་ཡོངས་�་བཙ�ན་�་བ�ག་པའི་མིའི་�ངས་ཚད་�ིའི་མི་འབོར་�ི་བ�་ཆའི་�ངས་ཁ་ཤས་ཟིན་�ི་ཡོད་པར་བ�ེན་འདི་ནི་ལོ་
�ས་ཐོག་�ང་�ོང་མེད་པ་ཞིག་རེད།

གཅིག �བ་འཛ�མས་�ོང་བ�ར་ཐད། ཏང་གི་�ིད་�ས་སོགས་�ོབ་�ོང་�ེད་�བས་མི་བ�་ལ་བསམ་�ོ་བ�་ཡོད་པས་མི་སོ་སོར་མཐོང་�ལ་དང་
�་�ལ་མི་འ�་བ་ཡོང་ངེས་རེད། འོས་འཚམས་མེད་པའི་�་�ལ་དང་མཐོང་�ལ་དེ་དག་ངང་�ད་རིང་པོའི་�ོ་ནས་རོགས་རམ་དང་�ོབ་གསོ་
�ེད་�་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་མོད། ཡིན་ནའང་དེ་�ར་�ས་མེད་པ་མ་ཟད། �ོ་ངར་�ི་འཐབ་�ོད་�ས་ནས་མི་འགའ་ཞིག་ལ་ད་�ང་
ག�ག་�བ་ཆེ་བའི་མནར་གཅོད་�ང་�ེག་བཏང་ཡོད། དེར་བ�ེན་མི་�མས་�ིས་�ོབ་�ོང་�ེད་པར་ཤོག་ཅེས་པའི་�་ཐོས་མ་ཐག་�ིང་�་
འདར་དགོས་པ་དང༌། �ང་བདེན་�ི་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་�ོ་ཕམ་ཡིད་ཆད་དང༌། སེམས་�ལ་�ིས་ཁེངས་བ་བཅས་�ིས་རང་ཉིད་བ�ར་བཀོད་གཏོང་
�་དང་མི་གསར་པ་ཞིག་�་�འི་ཡིད་ཆེས་བ�གས་པ་དང༌། མི་འགའ་ཞིག་ནི་ཁོང་�ོའི་�ེན་�ིས་ལོག་སེམས་�ེ་པ། མི་འགའ་ཞིག་ནི་�བས་
བ�ན་ཁོ་ན་�ས་ནས་ཉིན་མ་འ�ོལ་ཐབས་དང་སོ་སོའི་དམིགས་�ལ་འ�བ་ཆེད་ཁ་སེམས་མི་མ�ནཔའི་�ེད་ཐབས་གོམས་ཡོད། འདི་�ར་ངོ་
དགའ་�ེལ་ལད་དང་འ�་ཆགས་�བས་བ�ན་ལ་�ང་ཚད་མི་དམན་པའི་མི་�ངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་�ི་བ�ར་
བཀོད་�ེད་པའི་�ོད་�ི་�ལ་�་�བ་འ�ས་ཐོན་�ལ་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་ཐོག་�ད་དེ་གོ་�ོག་པའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས། ངལ་�ོལ་བ�ར་བཀོད་སོགས་དང་དངོས་�་བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་ཉེས་ཅན་པ་�མས་�ི་�ོར། བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་ཉེས་ཅན་པའི་
�ངས་འབོར་མང་�གས་པའི་�ེན་�ིས་དོ་དམ་�ེད་དཀའ་བའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད་པ་དང༌། མི་འདི་དག་གི་བསམ་�ོ་བ�ར་བཀོད་ཐད་�བ་
འཛ�མས་�ོར་བ�ར་ལས་གང་ལེགས་�ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཐག་བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་ཉེས་ཅན་པའི་�ོད་བོད་དམག་�ལ་�་བཙ�ན་འ�ག་
�ས་པའི་མཐོ་རིམ་མི་�་ཁག་ཅིག་དང༌། དེ་མིན་བཙ�ན་ཁང་ད�ིས་མའི་ནང་�་བཙ�ན་�ང་དོ་དམ་པ་�ང་ཤས་ཤིག་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་



�ིམས་�གས་གཞིར་བ�ང་ལག་བ�ར་�ེད་�ི་ཡོད་པ་�ད། དེ་�ིངས་�ི་བཙ�ན་ཁང་མང་ཆེ་བའི་ནང་བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་ཉེས་ཅན་པ་�མས་
འཚ�་བ་དང་བདེ་ཐང་སོགས་�ི་ཐད། གནད་དོན་འདི་རིགས་གཙ�་གཉེར་�ེད་མཁན་�ི་འགན་�ར་བ་དང་དོ་དམ་མི་�ས་སེམས་�ར་མི་�ེད་
ཁར། བཙ�ན་�ང་བ་དང་ལས་�ེད་པས་མི་འདི་དག་ལ་ཡ་ང་�ིང་�ེ་མེད་པའི་འཇིགས་�ལ་དང་ཉེས་�ང་གང་�ང་གཏོང་གི་ཡོད་ལ། �ང་
བ�གས་ནས་ས་བབ་མཐོ་དམའ་དང་གནམ་གཤིས་ཚ་�ང་སོགས་བར་�ད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་�ོག་ད�ོད་འོག་�་བཙ�ན་བ�ག་�ས་པའི་ཉེས་ཅན་

པ་�མས་ཕན་�ན་གནས་�ོར་ཡང་ཡང་�ས་�ེན། ས་�་མི་འ�ོད་པ་དང་མལ་གོས་�ིས་�ས་མི་�ོ་བ། ཉལ་གདན་�ིས་བཞའ་ཚན་མི་ཁོག་པ།
རས་�ར་དང་ཁང་ཐོག་ནས་ཆར་�་འཛགས་པ། ཟས་�ིས་�ོད་པ་མི་འ�ང་བ་སོགས་འཚ�་བ་ཧ་ཅང་�ོ་བོ་ཡོད་པ་རེད། ད་�ང་�་ལངས་�ི་ཉལ་
�ིས་ངལ་�ོལ་�ེད་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆེས་�ི་བ་དང་�ག་པའི་ལས་ཀ་�མས་མི་འདི་དག་ལ་�ེད་�་འ�ག་གི་ཡོད་�བས། མི་འདི་དག་
གི་�ས་�ང་ཉམས་པ་དང༌། ནད་རིགས་མང་པོ་�ང་བ་དང་དེའི་ཐོག་ངལ་གསོ་�ེད་�་མི་འདང་བ། �ན་བཅོས་འ�ས་ཚང་མེད་པ་བཅོས་ལས་
བཙ�ན་པ་འབོར་ཆེན་ཞིག་�ས་མིན་འཆི་�ེན་�ང་ཡོད། ལོ་ན་�ག་�ར་སོན་པའི་ག�གས་གཞི་ཞན་ཞིང་འཆི་ཁར་�ག་པའི་བཙ�ན་པ་�ན་
འཁོགས་�མས་ལའང་ཆེས་�ི་བ་དང་�ག་པའི་ངལ་�ོལ་�ེད་�་འ�ག་གི་ཡོད།

ང་ཕར་�ར་�ོགས་�ོད་�བས་དཀའ་�ག་ཆེ་བའི་�མ་པ་འདི་དག་མཐོང་�ས། སེམས་ནང་རང་དབང་མེད་པར་�ོ་�ང་�ེ་ཞིང༌། འདི་�ར་མ་
�ས་ན་མི་འ�ིག་གམ་�མ་པའི་�ིང་�ེ་�ེ་གི་འ�ག་མོད། འོན་�ང་�་ཐབས་གང་ཡང་མི་འ�ག
མདོར་ན་�ི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་མའོ་��་ཞིས་ང་ཚ�ར་བཀའ་�ོབ་གནང་དོན། བོད་ལ་མི་འབོར་�ང་�ེན་�ོག་གཅོད་མི་�ེད་པའམ་ཡང་ན་མི་ཆེས་
�ང་ཤས་ལས་གསོད་�་མིན་པའི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་དགོས་བ་�ེ། དཔེར་ན་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�ེད་གཏེ་�་�་དང་�ོ་བཟང་བ�་ཤིས་
གཉིས་�ོག་མ་བཅད་ནའང་འ�ིག་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཆེས་ཡང་དག་པ་དང་སེམས་འ�ལ་ཐེབས་ཤིང་མཁས་མཛངས་�ན་པའི་�བས་ཆེན་�ི་བསམ་
�ོ་གཏོང་�ངས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་�ི་དོན་དངོས་གནས་�ལ་དང་�ད་དེ་མ�ན་པ་ཞིག་�ང་རེད། �ེད་གཏེ་ངོ་མ་བཀག་བ�ིལ་བ�ར་
བཀོད་�ས་ཏེ་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་གཏོང་�་ལས་�་ཡངས་མི་གཏོང་བ་དང༌། མིག་�ོས་ངན་འ�ན་�ེད་མཁན་ལ་�ིས་འདོམས་�ེད་�་དང༌། དེ་
�ིངས་�ི་ཉེས་མེད་དམ་ཡང་ན་ཉེས་བ་�ང་བའི་མི་�མས་ལ་གལ་�ིད་�ངས་འཛ�ན་ནན་པོ་�ེད་�བ་ཚ�། འཛ�ན་བ�ང་བཙ�ན་བ�ག་དང་
བཅད་�་བཟོ་བའི་གནས་�ལ་�་བ་ནས་འ�ང་མི་དགོས་བ་དང་དེ་བཞིན་ངན་པ་ཚར་གཅོད་དང་བཟང་བོ་�ང་�ོབ་�བ་པ་ཡིན་ན། ད་གཟོད་
ནད་ཐོག་གཙགས་འཁེལ་�ི་ཕན་འ�ས་ཐོན་�་རེད། འོན་�ང་དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ལས་གོ་�ོག་�ེ་གང་སར་ཕན་པ་མེད་ལ་�ོག་�་ལངས་
གཞིའི་ཉེས་ཅན་བཙ�ན་བ�ག་�ས་ཡོད་པ་དང༌། �ོག་ཆད་གཅོད་མི་དགོས་བའི་བཙ�ན་པའི་བེམ་པོ་མང་པོ་ཐོན་�བས། �ད་�ིམ་བ�་�ོང་
མང་པོའི་ཕ་མ་དང་བཟང་�་�་�ག �ན་ཉེ་�ོགས་པོ་བཅས་བ་ཡིད་�ོ་དགོས་བ་དང་མིག་�་�ན་མི་ཆད་པར་གཏོང་དགོས་པ་�ང་ཡོད་པ་ནི་
�ོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་ཉེས་པ་ཡོད་མེད་དང་ཉེས་བ་ཆེ་�ང་ལ་མ་བ�ས་བར་མི་འདི་འ�འི་མང་པོ་ཞིག་བཙ�ན་བ�ག་�ས་པ་
དང་ཆབས་ཅིག་དོ་དམ་འ�ས་ཚང་མེད་པ་དེས་མི་འབོར་ཆེན་ཞིག་�ས་མིན་འཆི་�ོན་�ང་ཡོད།

གནས་�ལ་འདིར་བོད་�ོངས་�ི་�་ཆེའི་མི་དམངས་�མས་�ིས་དགའ་བ�་མི་ཐོབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། མི་དགའ་བ་དང་�ོ་ཕམ། དངངས་�ག ཐེ་
ཚ�མ། ཡིད་མ་རངས་པ་དང༌། བཙ�ན་པ་དེ་དག་ལ་�ིང་�ེ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བ�ེན་ནོར་འ�ལ་དང་�ོན་ཆ་འདི་དག་མང་ཚ�གས་དང་



ཁ་�ལ་བའི་ཆ་�ེན་ལ་�ར་བ་དང༌། འདི་ནི་�ི་�ལ་ལ་�ོས་�ོལ་�་�ིན་པའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་ཚ�་དང༌། བོད་�ོངས་ནང་�ལ་�་བ�ད་
ཡོད་པའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་�ག་འ�ོས་�མས་�ིས་ང་ཚ�ར་དོགས་ཟོན་�ེད་�ངས་ཆེ་�་�ིན་ནས་མགོ་�ར་བར་མི་ཡོང་ཁར། ད་�ང་བསམ་
བཞིན་ངོ་�ོལ་མཐའ་འ�ོངས་�་�འི་བསམ་�ོ་དེ་བས་བ�ན་�་སོང་བའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་དེ་ཡིན།

�ས་མ�ངས་�་བཙ�ན་བ�ག་�ས་ཡོད་པའི་བོད་�ོངས་མཐོ་རིམ་མི་�འི་�ོད། དེ་�་བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ངོ་
ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�ེད་གཏེའི་�ོས་ལ་བཞག་ཡོད་�ང༌། མང་ཆེ་བ་ནི་བོད་�ི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་�་སར་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ལངས་�བས། �ི་�༣
ཚ�ས་༡༠ ཉིན་ནོར་�་�ིང་གར་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་འགོ་གཙ�ས་ལོག་�ོད་�ི་འབོད་ཚ�ག་�བ་བ�གས་�ས་ནས་ཚ�ས་༡༩ཉིན་བར་ནོར་�ིང་
སོགས་ས་གནས་�་དེ་�འི་བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་སེར་�་དཔོན་རིགས་�མས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་�ོར་�ི་ཚ�གས་འ�་�་ཚ�གས་བ�ོང་ཚ�གས་

�ས་པའི་ནང་�་�གས་ཡོད་མེད་མ་�ོས་བར་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་འཛ�ན་བ�ང་�ོད་ཚང་མ་འོལ་ཚ�ལ་ཧོལ་�གས་�ིས་ངོ་ལོག་

�ང་འ�ག་གི་འགོ་བའམ་�ེད་གཏེར་བ�ིས་ནས་བཙ�ན་འ�ག་�ས་པ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་མི་འདི་དག་ཚང་མ་དངོས་འ�ེལ་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་
འ�ག་གི་འགོ་བ་དང་�ེད་གཏེ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡིན་ཞེས་བ�ོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། �བས་དེར་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་ཚ�གས་འ�་ཚ�གས་
�བས་ཟིང་འ�ག་གི་འགོ་བས་བ�ོད་དོན། གལ་ཏེ་ཡོང་ཚ�་བ�ོད་�་གང་ཡང་མེད་�ང༌། མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་�་ཡིན་�ང་ནང་་མི་དང་བཅས་བ་
ཡོངས་�ོགས་གསོད་�་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་ཡོད། གཏམ་དཔེར་ཡོད་པ་བཞིན་ཨ་ཚག་པ་ཚག �ག་ན་�གས། མ་�གས་ན་གསོད་�ི་ཡིན་ཞེས་པ་
�ར་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གནོན་�གས་ཕོག་ཡོད་པ་དང༌། དབང་ཤེད་བཙན་ཐབས་�ི་�ོ་ནས་ཚབས་ཆེའི་འཇིགས་�ལ་�ས་པ་དང༌། རང་
ཉིད་ཐར་འདོད་�ི་�ོས་བ�ངས་ཏེ་སོ་སོ་དང་�ིམ་མི་ཉེན་ཁ་ལས་�ོལ་ཆེད། དབང་མེད་�་ད�་བོའི་བཀོད་�ས་འོག་�ིན་ཡོད་པ་དང་གཅིག
ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་འགོ་བས་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་ཁ་གཡར་བའི་འོག་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བ�ེ་བ་

ཟབ་ཅིང་རང་མཐོང་ཆེ་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་མི་�ོགས་པའི་མི་བཟང་བོ་�མས་ད�་བོའི་མགོ་�ོར་འོག་�ད་པ་དང་གཉིས། བོད་�ོངས་ནི་
བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་ལམ་�གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས་ཕ་མེས་ནས་བ�ང་�ེ་དགའ་�ན་ཕོ་
�ང་གི་བཀའ་�ིན་འོག་འཚ�་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་དག་�ང་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་ཡིན་�བས། ཕལ་ཆེར་མི་ཚང་མར་ཟས་
གོས་གང་ནས་གནང་ན་དེར་ཞབས་�ི་�་བའི་བསམ་�ོ་ཞིག་ཡོད། དགའ་�ན་ཕོ་�ང་གི་�ིད་དབང་ཆགས་འཇིག་ལ་�ག་པའི་མཚམས་�་རང་
ཉིད་�ི་�ིད་ག�ང་ལ་བཀའ་�ིན་གསབ་ཆེད་འོལ་ཚ�ད་�ི་�་བ་�ས་བ་ག�མ། དོན་གནད་འདི་ག�མ་ནི་བར་བ�གས་མི་�འི་བསམ་�ོའི་�ོད་
ཐག་གཅོད་ལེགས་པོ་�ེད་དཀའ་བའི་ངོ་བོ་�ན་ཡོད། དེ་བས་གལ་�ིད་བར་བ�གས་�ི་མི་�མས་ཚ�གས་འ�་དེ་དག་ལ་མ་�གས་ན་�ོད་ཐབས་
མེད་པའི་གནས་�ངས་དེར་མནོ་བསམ་ཞིབ་�་བཏང་ཚ�་གསལ་བོར་�ོགས་�བ་པ་ཞིག་རེད། �བས་དེར་�ང་ད�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་
ཡོན་�ན་ཁང་གི་འགོ་�ིད་འོག ཏང་�ིད་དམག་གི་འ�ེལ་ཡོད་ལས་�ངས་ཚང་མས་མཐོ་འ�ིང་རིམ་མི་�་�མས་ལ་�ར་འ�ག་གི་ལས་དོན་
�ེལ་བ་དང༌། ད�་བོར་ཞེད་�ང་�ེད་མཁན་�མས་ཏང་�ིད་དམག་གང་གི་�ོགས་ལ་བཞག་ནའང་ཉེན་ཁ་�ན་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་མ་རེད་
དམ་ཞེས་བ�ོད་�ིད། དེ་�་ནའང་�བས་དེའི་དོན་དངོས་�ི་གནས་�ལ་ནི་�ས་�ན་ང་ཚ�་དང་འ�ེལ་ཡོད་ཙམ་ལ་�ར་འ�ག་གི་ལས་དོན་
�ེལ་བ་ལས་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་སེར་�་དཔོན་རིགས་ཡོངས་�ོགས་ལ་ལས་དོན་�ེལ་�བ་མེད།



��་རིན་གཞོན་པ་ང་ཕོད་�ིས་�ང་�ར་བ�ོན་དང་འགན་འ�ེར་བའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�ོད་�ོ་འ�ག་བ�ོན་

ལེན་དང་འ�ེལ་བ་�་མ་ཞིག་གནང་བར་�ས་བ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་�ང༌། �བ་�ེལ་གཏོང་དཀའ་བ་སོགས་དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཚ�ས་ས་གནས་
�ིད་ག�ང་གི་སེར་�་དཔོན་རིགས་ཡོངས་ལ་གོ་བ�ོན་�ོ་འ�ག་གི་ལས་དོན་�ེད་�བ་མེད་པའི་�ེན་�ིས། ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་སེར་�་
དཔོན་རིགས་�ོད་�ི་གསར་བ�ེར་�ོ་ཁ་མི་�ོགས་པ་དང༌། གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་བའི་�ོགས་�འང་�ོ་ཁ་མི་�ོགས་པའི་བར་ག�གས་�ི་བསམ་�ོ་
ཡོད་པ་�མས་�ན་འཐོམས་ངང་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་ཚ�གས་འ�་དང་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་བཙན་ཤེད་དང་
དབང་མེད་�་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནང་མ་�གས་ཐབས་མེད་�ང་བ་�མས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�ེད་གཏེར་ངོས་བ�ང་བ་ནི་མི་འ�ིག་པ་ཞིག་

རེད། འོན་�ང་འ�་བ�ང་�ས་བའི་མི་འདི་རིགས་ཐག་གཅོད་�ེད་�བས་འདི་ཚ�ར་�ས་མངའ་ཡོད་པའི་�ལ་གཅེས་ཡར་ཐོན་�ི་�ོགས་པོ་ཚ�་
བ�ད་ནས་གནས་�ལ་�ས་ལོན་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་པར། དོན་དངོས་�ི་གནས་�ལ་དང་མི་མ�ན་པའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་འགོ་བའམ་�ེད་
གཏེའི་ཉེས་མིང་བཀལ་ནས་བཙ�ན་བ�ག་སོགས་�ི་ཆེས་�ི་བའི་ཉེས་ཆད་འགེལ་�ི་ཡོད་�བས། མི་�མས་ལ་ང་ཚ�འི་�ིམས་�གས་འདི་�ང་
བདེན་མིན་པའི་ཚ�ར་བ་ཡོང་གི་ཡོད། �ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ི་ཐད་ངས་གོང་�་བ�ོད་ཟིན་པ་དེ་དག་ལས་བོད་�ོངས་ལ་�ིད་དབང་�ེར་
འཛ�ན་ལག་བ�ར་�ེད་�བས་དཀར་ནག་�ིན་ཅི་ལོག་པའི་ཚབས་ཆེའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད་པ་ཤེས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་�ང་�ལ་འདི་

རིགས་ནི་ད�་དགའ་གཉེན་�ག་གི་ལས་ཤིག་�་མཐོང༌།



.
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བོད་རིགས་ས་�ལ་�ིལ་བོ་དང་ཆ་ཤས་གང་�ང༌། དེ་བཞིན་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་�ོད་�་�་�ད་པའི་དེ་�ིངས་�ི་བ�་ཆ་ད�་བ�་གོ་
ད�་ཡན་�ི་�ེ་བོ་�མས་�ིས་ཆོས་�གས་ལ་དད་པ་ཟབ་ཅིང་དགའ་མོས་བ�ི་མཐོང་�ེད་�ི་ཡོད་པས་ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་ཐོག་ཚང་མས་

སེམས་�ར་ཆེན་པོ་�ེད་�ི་ཡོད། འདི་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་�་ཆེ་བའི་འགག་�འི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་�བས། དེའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་ལེགས་
ཉེས་ཅི་�ང་གིས་ང་ཚ�ར་མང་ཚ�གས་�ིས་དངོས་འ�ེལ་དགའ་ཞེན་དང་དགའ་བ�་ཐོབ་མིན་ལ་ཕན་གནོད་འ�ེལ་བའི་ཐད་ཀའི་�གས་�ེན་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།

དེའི་�ིར་�ི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་�༥བའི་ནང་�བས་ཆེན་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་��་ཞི་དང་�ིད་�ོན་�ེད་ཉིད་�ིས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་དང་

དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་སོགས་བོད་�ི་ལས་དོན་ཐད་ང་ཚ�ར་མཁས་མཛངས་ཡང་དག་པའི་�ེད་�ོགས་དང༌། �ིད་�ས། ཐབས་ཤེས། གོ་
རིམ་སོགས་གལ་ཆེའི་དོན་�ིང་�ན་པའི་ལམ་�ོན་བཀའ་�ོབ་གནང་བའི་ནང༌། ཆོས་�གས་�ི་གནད་དོན་�་ནག་ད�ས་ག�ང་གིས་�་མ�ད་
�་སེར་�་མང་ཚ�གས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་�ོད་�་དང༌། �ིམས་�གས་ལ་�ང་བ�ི་�་མཁན་�ི་དགོན་�ེ་དང་�་བ�ན་�མས་�ར་�ན་
བཞིན་འཆད་�ོད་�ོམ་ག�མ་སོགས་ཆོས་�ི་�ེད་�ོ་�ེལ་ཆོག་པར་བ�ན་པ་ནི་དངོས་འ�ེལ་ཡིད་དབང་འ�ོག་པ་ཞིག་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་
བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་དང་ཆོས་�གས་ནང་�་�བས་ཤིག་རིང་སིམ་འ�ལ་�ས་བའི་ཆོས་�གས་ལ་བ�ེས་བ�ད་དང༌། �ི་ཚ�གས་འཕེལ་�ས་
དང་མི་འཚམས་པའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་དང༌། གཉའ་གནོན་བ�་གཞོག་གི་ལམ་�གས། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་
�ི་�ད་དབང་ལ་བ�ར་བཅོས་�ས་ནས་ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེ་ནང་�ལ་གཙང་མ་ཞིག་དགོས་�་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་�ོར་དང༌།

བོད་�ི་�ིའི་མི་འབོར་�ི་བ�ར་ཚད་ནས་བ�ོད་ན། མི་དང་དངོས་པོའི་ཐོན་�ེད་མི་�ེད་མཁན་�ི་�་བ�ན་ཆེས་མང་ཞིང༌། དེས་བོད་�ི་མི་
འབོར་འཕེལ་�ས་དང་ཐོན་�ེད་འཕེལ་�ས་ལ་གནོད་�ོན་ཆེན་པོ་ཡོད་�ིར། �་བ�ན་�ི་�ངས་འབོར་�ང་བ�་�ེད་དགོས་བ་དང༌། �་བ�ན་
འགའ་ཞིག་�་ཕབས་ཏེ་ཕ་�ལ་�་ལོག་ནས་�ིམ་གཞིས་ཆགས་�་དང༌། མི་དང་དངོས་བོའི་ཐོན་�ེད་ཐོག་�གས་�འང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
ཞིག་རེད། དགོན་�ེའི་ནང་�་�ས་བཟང་བའི་�་བ�ན་�ངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་བཞག་ནས་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་�ེལ་�་དང༌། ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་
བའི་ཐད་�ིད་ག�ང་ནས་ཐག་གཅོད་�ས་ཆོག་པ་བཅས། མདོར་ན་སེར་�་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་
དང་དངོས་བོའི་ཐོན་�ེད་�ེད་མཁན་འཕར་�ོན་ཡོང་�་སོགས་�ི་ཐད་ཐབས་འཚ�ལ་�ེད་དགོས་ཞེས་སོགས་བ�ན་ཡོད། དེའི་ཐད་��་རིན་
གཞོན་པ་ང་ཕོད་�ིས་�ང་བོད་�ོངས་�་�་བ�ན་མང་པོ་འདི་འ�་�ང་བའི་�་བའི་�་�ེན་དང༌། གནས་�ལ་�ོར་ག�ངས་བ་དང༌། དགེ་
མཚན་�ན་པའི་གལ་ཆེའི་བསམ་འཆར་འགའ་བཏོན་ཡོད། ང་རང་ཉིད་�ིས་�ང་�བས་དེ་དང་དེའི་�ེས་�་�་སར་�ིས་བའི་�ན་�་ཞིག་གི་
ནང་�། ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་གསར་བ�ེ་ལས་དོན་འདི་བོད་�ོངས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་མ�ན་པ་དང༌། འོས་ཤིང་འཚམས་པ་དང༌།



ཕན་འ�ས་ཐོན་པའི་�ོ་ནས་�ས་�ེས་དང་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཆེད་དང༌། མི་�ན་�ིས་ཡིད་�ོན་ཐོབ་�་དང་ཏང་གི་�ན་�གས་ལ་ཡོངས་�་
ཕན་�ད། སངས་�ས་ལ་ཀ་ཁ་�ོབ་པའི་དཔེ་བཞིན་ཁ་རི་ཁ་�ག་གི་�ོ་ནས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་དང་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་
སོགས་�ི་ཐད་དགེ་འདོན་�ོན་སེལ་�ི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་དང༌། �ག་པར་�་ཏང་གིས་�་ཆེའི་སེར་�་མང་ཚ�གས་�ི་ཆོས་དད་ཁེ་དབང་ལ་
གནོད་འཚ�་མི་གཏོང་བའི་འགན་ལེན་འོག་དགོན་�ེ་དང་ཆོས་�གས་ནང་�བས་ཤིག་རིང་�མ་འ�ལ་�ས་པའི་ཆེས་�ན་ནག་དང༌། ག�ག་
�བ་ཆེ་བའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་དང༌། གཉའ་གནོན་བ�་གཞོག་ལམ་�གས་སོགས་སངས་�ས་བ�ན་པའི་དགོངས་
དོན་དང་འགལ་ཞིང༌། �ི་ཚ�གས་འཕེལ་�་ས་དང་མི་འཚམས་པའི་གནད་དོན་�མས་མཐར་�ིན་པའི་�ོ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། བོད་�ོངས་
ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེ་ལེགས་བཅོས་�ེད་�འི་དགོངས་དོན་ལ་ངས་མོས་མ�ན་དང་བ�ི་བ�ར་�་�་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང༌། �ས་
མ�ངས་�་ང་རང་�ད་པའི་བོད་མི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་�་བ�ན་�ག་བ�ས་གཏོང་བའི་�བས། ཆོས་�ིད་གཉིས་ཐད་ལ་འོས་འཚམས་�ི་�་
�ོག་ཡོང་བའི་�ེད་�ོགས་ཤིག་ལག་བ�ར་�ས་ནས་མི་�མས་འདོད་�ོ་ཁེངས་ཤིང་�ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་�བ་མིན་དང༌། བ�ར་བཅོས་བཏང་
�ེས་�ི་ཆེད་ལས་�་བ�ན་�མས་ཇི་�ར་�ས་ནས་འཚ�་བ་�ེལ་�་དང༌། ཡང་དག་པའི་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་འ�ས་ཚང་གི་�ོ་ནས་ལེགས་པར་
�ེལ་�བ་མིན་སོགས་�ི་གནད་དོན་ལ་ཚང་མས་སེམས་�ར་ཆེན་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང༌། བོད་རིགས་མི་དམངས་ནི་ཆོས་�གས་ལ་དད་ཅིང་
མོས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་�བས་དངོས་འ�ེལ་དག་གཙང་གི་ཆོས་�གས་དང༌། དེར་བ�ེས་པའི་�ད་�ིགས་གཉིས་བར་�ི་ད�ེ་འཚམས་གསལ་
བོ་�ེས་ནས། �ན་�ིས་འ�ལ་འ�ག་མེད་པར་གང་ཞིག་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས་པ་དང་གང་ཞིག་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་དགོས་པ་གཉིས་གསལ་བོར་
ཤེས་�ོགས་�བ་པ་�ེད་དགོས། ལག་བ�ར་�ེད་པའི་�བས་�འང་ནན་ཏན་གཟབ་བ�ིང་དང༌། ཞིབ་ཚགས་དོ་དམ། དལ་�ེལ་�ོམས་པའི་ཐོག་
གནད་ལ་ཕིགས་པའི་�ོ་ནས་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�ེལ་�་སོགས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་�ོངས་འཆར་བཏོན་ཡོད།

ང་ཚ�འི་བསམ་པར་བོད་�ོངས་�་ཆོས་�གས་�ི་གནད་དོན་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་�བས། ཏང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་�ི་�ིད་
�ས་ནང་གི་ཆོས་ལ་དད་པ་�ེད་དང་མི་�ེད་མཁན་གཉིས་ཀར་རང་དབང་ཡོད་པ་སོགས་�ི་ནང་དོན་བཀོད་ཡོད་པ་འདི། གོང་རིམ་དང་གཞི་
རིམ་གང་ཞིག་གི་ནང་�འང་འ�ོག་པོར་མ་སོང་བར་�ང་བདེན་�ི་�ོ་ནས་ངོ་�ོག་མེད་པའི་ཐོག་ལག་བ�ར་མཐིལ་�ིན་གཏོང་དགོས་པ་དང༌།

�ིམ་�གས་�ིས་སེར་�་མང་ཚ�གས་�ི་�ིམས་མ�ན་�ལ་�ན་�ི་ཆོས་�གས་�ེད་�ོར་འགན་ལེན་�ས་ཏེ་མི་�་ཞིག་གིས་�ང་ཐེ་�ས་དང་

འགོག་�ེན་མི་ཕོག་པ་�ེད་དགོས།

�ས་མ�ངས་�་ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེའི་ལས་དོན་�ེད་མཁན་�ི་མི་�་གཙ�་བོ་�མས་�ིས་བོད་�ོངས་�་ཆོས་�གས་�ི་གནད་དོན་ནི་གལ་

འགངས་ཤིན་�་ཆེ་བ་དང་གནས་�ལ་�ོག་འཛ�ང་�ན་པ། དེར་ཐག་གཅོད་ལེགས་ཉེས་ཅི་�ང་གི་ཐོག་ནས་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོ་ལའང་
�གས་�ེན་བཟང་ངན་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ངེས་པར་�་ངོས་འཛ�ན་གཏིང་ཟབ་�ས་ནས། མི་སོ་སོའི་�ད་པའི་ནང་གི་གཡོན་�ོགས་�ི་
�་བའི་�གས་�ེན་ལས། ཆོས་�གས་མེད་ན་ལེགས་པར་འདོད་པ་སོགས་འ�ང་འ�ར་ལས་འ�ལ་�ོད་ཞིབ་�འི་ལག་བ�ར་�བས་�་�ོག་�་
ཆགས་�ིད་པའི་�་�ེན་�མས་�ོན་འགོག་དང་གཙང་སེལ་�ས་ཏེ། ལས་�ེད་པ་�མས་བསམ་�ོའི་ཐོག་�ོན་ཐོན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དངོས་ཡོད་
�ི་གནས་�ལ་མཐོང་�བ་པ་དང༌། གཏིང་ཟབ་�་ཆེའི་ངང་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་དང་གལ་ཆེའི་གནས་�ལ་�ས་ལོན་�ས་�ེས་གཞི་ནས་



ལས་དོན་�ེལ་བ་དང༌། ལས་དོ་ཐོག་བསམ་འཆར་བ�ོད་པ་དང་ལས་འ�ལ་ལ་འགོ་�ིད་བཅས་�ེད་དགོས། དེ་བཞིན་�་ཆོས་�གས་གནད་
དོན་ལ་མ�ེན་�ོགས་ཡོད་པའི་�ོགས་པོ་མང་པོར་བསམ་འཆར་བ�་ལེན་དང་ལས་དོན་�ེད་ཐབས་ཐོག་�ོས་བ�ར་གང་མང་�ེད་�་སོགས་

�ང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། འདི་�ར་�ས་ཚ�་བསམ་འཆར་བཟང་ངན་བར་མ་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོང་�ིད་�ང༌། ཚང་མས་�ོ་�ལ་�་ཕབ་ནས་ཉན་
འཇོག་�ེད་དགོས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་བསམ་འཆར་�ིང་བ�ས་�མས་�ོགས་�ོམ་�ིས་ལས་དོན་ལག་ལེན་བ�ར་དགོས་པ་མ་ཟད། �ག་བསམ་
ཟོལ་མེད་�ི་�ོགས་པོ་�མས་དང་�ན་�་ལས་དོན་ཐོག་མཉམ་�བ་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་�ར་བ�ོན་རང་བཞིན་འདོན་�ེལ་�ས་ཏེ། �ན་མོང་ཐོག་ཏང་
དང་མི་དམངས་�ིས་�ད་པའི་ལས་འགན་ལེགས་�བ་�ས་ཏེ་�ེས་�་ཕན་�ན་ཁག་འདོགས་�ེད་རེས་མི་འ�ང་བ་�ེད་དགོས།

ལས་དོན་�ི་གཙ�་གནད་འཛ�ན་�བ་པ་དང་ཉམས་�ོང་�ན་�མ་ཚ�གས་པོ་ཡོང་ཆེད། ངེས་པར་�་ཐོག་མར་ཚ�ད་�འི་ལས་དོན་འ�ས་ཚང་ཞིག་
�ེལ་�་དང༌། དེ་ཡང་དང་ཐོག་འགོ་�ིད་�ི་�ོད་ནས་གནད་དོན་འདིའི་གལ་ཆེནརང་བཞིན་མཐོང�བ་པ་�ས་ཐོག སེམས་ཐག་ཆོད་པའི་
ངང་ལས་དོན་དེའི་འགོ་�ིད་ལ་�གས་�ོན་�ག་དགོས་པ་དང༌། དོ་�ང་དང་�ས་མངའ་ཡོད་པ། འཆར་གཞི་�ན་ལ་�་�ིག་�ང་ཡོད་པ།
�ད་རིམ་�ན་ལ་བ�ན་�ིང་ཡོད་པ། ད�ེ་བ་ཡོད་ལ་གཟབ་ནན་ཡིན་པ། ཞིབ་ཚགས་ཡིན་ལ་འོས་མཚམས་�ང་ཡིན་པ། གཏིང་ཟབ་ཅིང་�་ཆེ་
བ་བཅས་�ི་�ོ་ནས་བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་�་ཏང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་�ི་�ིད་�ས་འོག དངོས་འ�ེལ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་�གས་ལ་�ང་
�ོབ་�ེད་དགོས་པ་དང༌། ངོ་�ོད་�ེད་དགོས་པའི་དེ་�འི་�ས་�བས་ཤིག་རིང་�ང་པའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་�ད་�གས་པའི་གནས་
�གས་�མས་�ིལ་བ�གས་དང་�ོབ་�ོང་�་�་�ལ་�ོང་གིས། �་ཆེའི་�་བ�ན་�མས་�ི་ཆབ་�ིད་དང༌། �ལ་རིམ་�ི་གོ་�ོགས་གོང་མཐོར་
བཏང་�ེ། �་ཆེའི་�་བ�ན་མང་ཚ�གས་ལ་བ�ེན་ནས་གསར་བ�ེ་དགོས་ལ་ཆོས་�གས་�ང་དགོས་པའི་ཡང་དག་པའི་�ར་བ�ོན་ཅན་�མས་
ལས་འ�ལ་�ི་མ�ན་�ལ་�་འཇོག་དགོས་པ་དང༌། བཀས་བཀོདད་�ད་འཛ�ན་�ི་དམིགས་གསལ་�ད་དབང་དང༌། གཉའ་གནོན་བ�་
གཞོག་གི་ལམ་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�་དང༌། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་མཁན་�ི་དགོན་�ེ་ནང་གི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་
ནས་ཆོས་�གས་�ི་�ི་གོས་�ོན་པའི་གསར་བ�ེའི་ངོ་ལོག་པ་དང་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�ེད་གཏེ་དང༌། ཆོས་པའི་ཞབས་འ�ེན་པ། ཏང་དང་མི་
དམངས། དེ་བཞིན་ཆོས་�གས་�ི་ད�་བོ་བཅས་མཐིལ་�ིན་པའི་�ོ་ནས་�་མེད་བཟོ་�་དང༌། ནང་ཆོས་�ི་ཟབ་ཡངས་དགོངས་དོན་དང་མི་
མ�ན་ཞིང་གསར་བ�ེ་�ིང་�ོབས་དང་མི་འཚམས་པ༌། �ི་ཚ�གས་འཕེལ་�ས་ལ་འགོག་�ེན་བཟོ་བའི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་དམིགས་
བསལ་�ད་དབང་དང་བ�་གཞོག་ལམ་�གས་བཅས་བ་མཐའ་དག་�་མེད་བཟོས་ཐོག དེ་�འི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་དགོན་�ེ་དེ་
དམངས་གཙ�འི་དགོན་�ེར་བ�ར་�་དང༌། མི་�ང་ཤས་ཤིག་གིས་དབང་�ར་�ེད་པ་དེ་དགེ་འ�ན་པ་དང༌། �་བ�ན་�ན་མོང་གིས་རང་�ིམ་
རང་བདག་�ེད་པའི་ལམ་�གས་ལ་བ�ར་�་དང༌། ཆབ་�ིད་ཐོག་ཏང་གི་འགོ་�ིད་ལ་བ�ི་བ�ར་དང༌། དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་
�གས་�ི་ལམ་ཆེན་ཐོག་བ�ོད་པ། བཅའ་�ིམས་�ང་བ། ཆོས་�གས་ཐོག་བ�བ་�ོད་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། �་�ས་�མས་དག་གི་དགེ་འ�ན་
�མས་དགོན་�ེར་བཞག་ནས་རབ་འ�མས་�ལ་བའི་ག�ང་རབ་མཐའ་དག་ལ་འཆད་�ོད་�ོམ་ག�མ་དང༌། ཐོས་བསམ་�ོམ་ག�མ། མཁས་
བ�ན་བཟང་ག�མ་�ི་ལམ་�་བ�ད། གཞན་ལ་ཕན་བདེ་བ�ན་པའི་ཆོས་�གས་དེ་�ར་ལས་ཆེས་ལེགས་པ་དང་གཏིང་ཟབ་པར་�ེལ་ནས། �་



ཆེའི་སེར་�་མི་དམངས་�ི་ཆོས་�གས་འཚ�་བའི་དགོས་མཁོ་གང་ལེགས་�ོང་�བ་པ་�ས་ཏེ། ཏང་གིས་ང་ཚ�འི་ཆོས་�གས་ལ་བ�ར་བཅོས་ལེགས་
པོ་བཏང་བར་བ�ེན། �ང་�ན་ཏང་དང་མའོ་��་ཞིར་�བས་�་མཆི་ཟེར་བ་ཞིག་�ེད་�བ་�་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
ཆོས་�གས་�་བའི་ནང་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་མི་�གས་ཤིང་�་སར་ཡང་བབ་འདོད་མེད་པའི་�་བ�ན་�མས་ལ་ས་ཞིང་དང་ཐོན་�ེད་�་

ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་�ད་ནས། ཁོ་ཚ�་�ོགས་གཅིག་ནས་ཐོན་�ེད་ངལ་�ོལ་ནང་�གས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་�བ་པ་�ས་ཏེ་�ལ་ཁབ་དང་མི་
དམངས་�ི་�ར་བོ་ཡང་�་གཏོང་དགོས་བ་དང༌། �ོགས་གཅིག་ནས་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་�གས་�་བ�ག་ནས་མིང་དོན་
མ�ངས་བའི་�་བ�ན་ཞིག་�་འ�ར་བ་�ེད་དགོས།

བོད་�ོངས་�ི་�་བ�ན་འབོར་�ངས་མང་�གས་པར་�ག་བ�ས་�་�འི་ཐད། ང་ཚ�ས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་�་དོན་བ�ང་ནས་དགོན་�ེ་
ནང་�་བ�ན་�ེད་པའམ་ཡང་ན་�་བ�ན་མི་�ེད་པ་བཅས་ཚང་མར་རང་དབང་ཡོད་པ་དང༌། དགོན་�ེའི་ནང་�ོད་མཁན་�ི་�་བ�ན་
�མས་�ིས་བཅའ་�ིམས་དང་བ�ན་དགོས་བ་ལས། བཅའ་�ིམས་དང་འགལ་བའི་རིགས་�ས་མི་ཆོག དེའི་�ིར་དེ་�་�ིམ་ཚང་དང་མི་�ེར་�ི་
འཚ�་བའི་ཆེད་�་བ�ན་�ས་བ་དང༌། ཡང་ན་ཞིང་�ན་བདག་པོའི་གཉའ་གནོན་ལས་གཡོལ་ཆེད་�་བ�ན་�ས་བ། དགོན་�ེ་�ང་�ས་འགའ་
ཞིག་ལ་�་�ལ་�གས་པར་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་�ེན་�་བ�ན་མི་�ེད་ཀ་མེད་�ང་བ། ད་�ང་ཚ�ང་ཁེ་ཐབས་འཚ�ལ་བ་དང༌། ཆང་འ�ང་
བ་སོགས་བག་མེད་�ི་�ོད་པ་རོལ་མཁན་ལ་སོགས་ཡོད་པ་�ེ། བོད་�ོངས་�ི་�་བ�ན་ནང་གང་མང་ཞིག་ནི་བ�བ་པ་དོན་གཉེར་�ི་ཆེད་རབ་
�་�ང་བ་ཞིག་མིན་པ་དང༌། བ�བ་�ོད་ལས་འགལ་བའི་མི་འགའ་ཞིག་རང་འ�ལ་ངང་�་བབས་ནས་�ིམ་གཞིས་ཆགས་�ིད། འགའ་ཞིག་�་
བབ་�་བ�ག་ནས་མི་དང་དངོས་བོའི་ཐོན་�ེད་ནང་�གས་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་བོད་�ོངས་�ི་�་བ�ན་�ི་�ངས་འབོར་ཆེས་ཆེར་ཇེ་�ང་�་
�ིན་ཏེ། མི་དང་དངོས་བོ་ཐོན་�ེད་�ེད་མཁན་འཕར་�ོན་ཡོང་�་མ་ཟད། �ི་ནང་གི་ད�་བོས་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་ལ་�ོན་འདོགས་པ་དང་སེར་
�་མང་ཚ�གས་�ིས་བསམ་�ལ་ཡོང་མི་�ིད་པ་སོགས་ལེགས་�ེལ་ཉེས་འགོག་གི་�ས་བབས་བཟང་བོ་ཞིག་ཡོང་�་རེད།



.

དགོན་�ེ་ཁག་ནང་གི་དོ་དམ་�ི་�ིག་འ�གས་དང་�ིམས་�ོལ། ལམ་�གས་བཅས་བ་དེ་�འི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་
ནས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་�ིན་ངེས་པར་�་མེད་པར་བཟོ་དགོས། འོན་�ང་འོས་འཚམས་འ�ས་ཚང་གི་�་ཐབས་གསར་བ་ཞིག་གིས་དེའི་ཚབ་�ེད་
མི་�བ་ཚ�་དགོན་�ེའི་ནང་གི་�ིག་�ིམས་ཟང་ཟིང་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་འ�ང་�ིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་བས་གསར་འ�གས་�་�འི་ཐད། དོ་དམ་�ེ་
ཁག་ནང་གསར་བ�ེ་དགོས་ལ་ཆོས་�གས་�ང་དགོས་བའི་�ར་བ�ོན་ཅན་�ི་�ོད་ནས་ཏང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང༌། ཏང་གི་�ེས་�་འ�ོ་བ།
�ེར་སེམས་མེད་པ། རང་ཤེད་མེད་པ། ཆོས་�གས་�་བར་མཐོང་ཆེན་�ེད་པ། ཆབ་�ིད་ལ་སེམས་འ�ར་དང༌། ལས་དོན་ཐོག་གཡས་གཡོན་
གང་�འང་མི་འ�ོག་པ། མང་ཚ�གས་ལམ་�ོགས་ཐོག་འ�ོ་བ་དང༌། ལས་དོན་�ི་འཇོན་ཐང་ཡང་ཡོད་པ། �ས་ནམ་ཡིན་ཡང་�་དམངས་�ི་
ཁེ་ཕན་ལ་སེམས་འ�ར་�ེད་པའི་�ོན་ཐོན་�ར་བ�ོན་ཅན་�ིས་�ང་འཛ�ན་�ེད་དགོས་བ་དང༌། �ོགས་མ�ངས་གང་ཅིའི་ཐད་འཇོན་ཐང་
ཡོད་མཁན་འོས་མིར་བཞག་�ེ། ཏང་གི་འགོ་�ིད་འོག་�་དམངས་ཡོངས་�ོགས་འདོད་པ་ཁེངས་ཤིང་འ�ས་ཚང་གི་�ོ་ནས་དམངས་གཙ�་
བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་རིན་（ འགན་འཛ�ན་ བ�ར་མཆན）�ན་གཞོན་དང་�་ཡོན་（འ�ས་མི ་བ�ར་མཆན）
བཅས་པ་འདེམས་དགོས། འགོ་�ིད་ཡོད་ལ་དམངས་གཙ�འང་ཡོད་པའི་�་དོན་ལེགས་ལེན་མཐིལ་�ིན་བ�ར་བའི་འོག མིང་དོན་མ�ངས་བའི་
དམངས་གཙ�་བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་ཞིག་�བ་པ་�ེད་དགོས།

�ིག་�ིམས་དང་ལམ་�གས་�ི་ཐད། དགོན་�ེ་དང་�་བ�ན་ནི་ཆོས་�གས་�ི་�་བ་�ེད་མཁན་ཡིན་�བས། �ོན་པ་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་
གཏན་འབབས་གནང་བའི་ཆོས་�ིམས་དེ་�་བར་འཛ�ན་དགོས་པ་དང་གཅིག �་བ�ན་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་�ི་འབངས་ཤིག་�ང་ཡིན་�ིར་�་�ིམས་
ལ་�ང་བ�ི་དང་�ིམས་�གས་ཁག་ལ་དང་ལེན་�ེད་དགོས་བ་དང་གཉིས། ལས་དོན་ཡོད་ཚད་མི་དམངས་�ི་ཁེ་ཕན་གཙ�་བོར་དགོས་�བས།
བོད་�ོངས་མི་དམངས་བཅིང་འ�ོལ་མཐར་�ིན་ཡོང་�་དང་�ན་ཚ�གས་དར་�ས་ཡོང་�ར་གནོད་འཚ�་མི་ཡོང་བ་�ེད་དགོས་བ་དང་ག�མ།

དོན་ཚན་ག�མ་པ་འདི་དམ་�་�ེལ་ནས་བོད་�ོངས་དགོན་�ེ་ཁག་གི་�ིག་�ིམས་དང་ལམ་�གས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གཏེན་འབེབས་�ིས་ལག་

བ�ར་�ེད་དགོས།

དགོན་�ེར་�ོདམཁན་�་བ�ན་�ི་འཚ�་བའི་ཐད། ཆེད་�་ཆོས་�ོབ་གཉེར་�ེད་མཁན་�ི་དགེ་འ�ན་པ་�མས་དང༌། གཞོན་�ེས་�ོབ་གཉེར་བ་
�མས་�ད་པའི་རབ་འ�མས་ཆོས་�གས་�ི་ག�ང་ཆེན་ཁག་ལ་�ོབ་གཉེར་�ེད་མཁན་�ངས་ཚད་ངེས་ཅན་�ི་�་བ�ན་ཞིག་དགོས་ངེས་ཐོག

ཁོ་ཚ�འི་འགན་འ�ིའི་ཆོས་�ི་ལས་དོན་ལ་བར་ཆད་མི་ཡོང་བར་གོང་འཕེལ་དང་�བ་འ�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཐབས་�་དམིགས་ཏེ་�ལ་ཁབ་�ིས་ཁོ་

ཚ�འི་འཚ�་བ་འགན་ལེན་�ས་པའི་ཐོག་ནས་�ལ་མ་གཏོང་�་དང༌། དེ་བཞིན་�་དགོན་�ེ་ནང་གི་�་བ�ན་�ན་འཁོགས་དང་ནད་གཅོང་
�མས་�ི་འཚ�་བའི་ཐད་ལའང་འགན་ལེན་�ས་པའི་ཐོག་དེ་འ�ོས་�ི་�་བ�ན་�མས་�ི་འཚ�་བའི་ཐད། ངས་གོང་�་བ�ོད་པ་བཞིན་ཐོན་�ེད་
ནང་�གས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་�བ་པའི་�་དོན་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་�བ་པ་�ེད་དགོས།



ལོ་�ས་�ི་དོན་�ིང་�ན་པའི་དགོན་�ེ་གཙ�་བོར་�ར་བའི་བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་ནང་གི་�་ག�ང་�གས་�ེན་�མས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་

�ི་�ོ་ནས་�ང་�ོབ་�ེད་�་དང༌། ཚང་མ་ལག་བ�ར་ཡག་པོ་�ེད་�་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་དེ་�་གོང་གསལ་�ི་
བསམ་འཆར་མང་ཆེ་བ་དང་རེ་བ་�མས་ད�ད་གཞིའི་�ལ་�་ཐེངས་མང་བ�ོད་�ོང་ཞིང་འ�ོད་གནོང་མེད་པ་ཞིག་�ས་ཡོད། མ་གཞི་ནས་
བདག་�་�འི་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འ�ས་ཚང་གང་ལེགས་�ང་ནས་བོད་མི་�མས་�ོ་བདེ་བག་

ཕེབས་ཤིག་དང༌། ད�་བོ་ཚ�ས་དམའ་འབེབས་ད�ོག་གཏམ་བ�ོད་�འི་ཁག་འདོགས་ས་མི་�ེད་པ་ཞིག་�ས་ཏེ། འཛམ་�ིང་ཐོག་གི་ཆོས་
�གས་སོ་སོར་དད་པ་�ེད་མཁན་�ི་བསམ་�ོའི་ནང་ང་ཚ�འི་�བས་ཆེན་�ི་ཏང་ལ་�་�ངས་ལེགས་པོ་ཞིག་དང་བག་ཆགས་ལེགས་པོ་ཞིག་འཇོག་

�བ་པ་དང༌། འཛམ་�ིང་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་གསར་བ�ེ་ཆེན་པོ་མ�ོགས་�ར་ངང་འཕེལ་�ས་ཡོང་�འི་ཆ་�ེན་ཞིག་འ�བ་�བ་པར་རེ་
�ོན་�ེད་�ི་ཡོད་ལ། གནད་དོན་འདི་དག་ཚང་མ་བ�་ཤིས་བའི་པད་མོའི་འདབ་�ོང་�ག་པོར་�ོལ་བ་�ར་ཡོང་�བ་པའི་རེ་བ་�ེད་�ི་ཡོད།
འོན་�ང་དོན་དངོས་ཐོག་ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེའི་ལས་དོན་�ེད་པའི་�བས། དགོས་ངེས་མ་ཡིན་པ་དང་འོས་འཚམས་མ་ཡིན་པ། ཆག་�ོ་
མང་པོ་ཐོན་�ེན་མི་�མས་ཧ་ལས་ཧང་སངས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐད་ལ་འདིར་�ང་ཟད་བ�ོད་�་ཡིན།
དང་པོ། ངོ་�ོལ་དང་�ང�ོབ་�ི་�ོར། བོད་�ོངས་དགོན་�ེ་�ོད་�ི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�ི་དམིགས་བསལ་�ད་
དབང་དང༌། གཉའ་གནོན་བ�་གཞོག་དེ་ནི་དེ་�འི་�ས་�བས་ཤིག་རིང་�་�ེན་�་ཚ�གས་�ི་�ེན་པས་རིམ་བཞིན་བ�ད་མར་སིམ་འ�ལ་�ས་
བ་ཞིག་རེད། འདི་དག་ནི་གོང་འཁོད་བཞིན་ཆོས་�གས་�ི་དགོངས་དོན་དང་མི་མ�ན་ཞིང་�ི་ཚ�གས་�ི་འཕེལ་�ས་དང་མི་འཚམས་པ། མི་
དམངས་ལ་གནོད་�ོན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་མེད་པར་བཟོ་�་ནི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེར་
བ�རབཀོད་�ེད་�བས་�་ཆེའི་སེར་�་མང་ཚ�གས་བསམ་�ལ་མེད་པ་མ་ཟད་དངོས་འ�ེལ་དགའ་བ�་�་ངེས་རེད། �་མཚན་ནི་བོད་�ོངས་ལ་
ཉེ་བའི་ལོ་ངོ་བ�་�ག་གཅིག་གཉིས་�ི་རིང་དང་�ག་པར་�་ཉེ་བའི་ལོ་ངོ་བ�་�ག་འགའ་ཤས་ནང༌། དགོན་�ེ་འགའ་ཤས་�ི་དབང་�ར་བས་
རིམ་པ་ཁག་གི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ིད་ག�ང་གི་རོགས་�ོར་འོག དམིགས་བསལ་�ི་�ད་དབང་�་ཚ�གས་ལ་བ�ེན་ནས་�་ཆེའི་སེར་�་མི་
དམངས་ལ་ག�ག་�བ་ཆེ་བའི་གཉའ་གནོན་དང་ཚབས་ཆེའི་བ�་གཞོག་�ས་ཡོད་པས། མང་ཚ�གས་ལ་�ག་བ�ལ་དང་ཁོང་�ོ་མང་པོ་ཞིག་
བཟོས་ཡོད།

དཔེར་ན་�་སའི་�ོན་ལམ་ཆེན་མོ་དང་ཚ�གས་མཆོད་�ི་རིང་ལ། འ�ས་�ངས་དགོན་པའི་ཚ�གས་ཆེན་ཞལ་ངོས་ཁག་འདོགས་�་�ལ་�ང་ཟད་
ཞིག་ཡོད་ཚ�། དོན་མེད་�ི་�ེ་བོ་མང་བོ་འཛ�ན་བ�ང་བཙ�ན་བ�ག་གིས་�ིམས་ཆད་ནན་མོ་གཅོད་པ་དང༌། �་ནོར་�ི་ཆད་པ་གཅོད་པ། མི་ཁ་
ཤས་�ི་ཁ་�ེ་དབང་ཐང་འ�ོག་པ། ཁ་ཤས་བསད་པ་སོགས་�ི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད། འདི་�འི་ཤིན་�་ཐལ་ཆེ་བའི་ག�ག་�བ་�ི་གཉའ་གནོན་
�ི་�ེན་པས། �ོན་ལམ་འཚ�གས་རིང་�་སའི་�ོང་མི་�ོ་ཁོག་�ང་�ང་བ་�མས་ཉེན་ཁ་ལས་གཡོལ་ཆེད། ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་གསེབ་�་�ོས་�ོལ་
�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་རེད།

བ�་གཞོག་གི་ཐོག་ནས་�ེང་ན། གཞི་འཛ�ན་ས་གང་ཡང་མེད་པར་�ལ་རིགས་�་ཚ�གས་བ�་བ་�ེ། ཐ་ན་�ི་དང་�ི་བའི་�ལ། �་�ལ། ཆང་
�ལ། �ོ་�ིད་�ི་�ལ། གཞས་�ལ་སོགས་མི་ལ་བཤད་མི་ཕོད་པའི་བ�་གཞོག་�ེད་�ི་ཡོད་ལ། གལ་ཏེ་�ལ་འ�ལ་�ས་འ�ངས་སོགས་�ང་



ཟད་ཤོར་ཚ�། ངོམས་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གང་�ང་གིས་ཉེས་འགེལ་�ེད་�ི་ཡོད་�བས། མང་ཚ�གས་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་ཇག་པ་དམར་པོ་ཞེས་འབོད་
�ི་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་ཚ�ར་ཁོང་�ོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་དགོན་�ེའི་ནང་གི་�ི་སོ་ཁག་གིས་སོ་སོའི་མངའ་འོག་གི་མི་སེར་ལ་རང་འདོད་
�ར་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཉའ་གནོན་དང་བ�་གཞོག་�ས་�ེན། མི་དམངས་�མས་མགོ་བོ་འདེགས་མི་�བ་པར་ཉིན་བཞིན་ད�ལ་ཕོངས་
�ི་གནས་�་�ང་ཡོད། མི་གཞན་�ི་མ་�་འ�ོག་པ་ཙམ་མ་ཟད་དམངས་�ོད་�ི་གནད་དོན་ཚང་མར་�་མཚན་མེད་པར་ཐེ་�ས་�ིས་ཉེ་རིང་
�ོགས་�ང་དང༌། �ིམས་མེད་�གས་མེད་�་བཙན་ཤེད་�ིས་�ིམས་གཅོད་བཅས་དཀའ་�ོག་མང་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། མཆོད་གཞིས་
�་ཁ་གཡར་ནས་ས་གནས་འགའ་ཞིག་�་མང་ཚ�གས་�ི་ཞལ་འདེབས་མིན་པར་བཙན་ཤེད་�ིས་བ�ོ་�ེན་བ�་གི་ཡོད་པ་རེད།

གཞན་ད་�ང་�ེད་ཆེའི་�་ལོན་དང་བཙན་ཤེད་�ི་ཉོ་ཚ�ང་ལ་བ�ེན་ནས་མང་ཚ�གས་ལ་ཆེས་�ི་བའི་གཉའ་གནོན་དང་བ�་གཞོག་�ེད་�ི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་�་དགོན་�ེ་ནང་གི་གདན་ཐོབ་�ི་ཐད་ལའང་ཆོས་�གས་�ི་ག�ང་དང་མ�ན་པའི་བ�བ་པ་�ན་གཞོན་དང༌། ཤེས་
ཡོན་ཆེ་�ང་ལ་མི་བ�་བར་མི་�ེར་�ི་�ིམ་ཚང་གི་འ�ང་�ངས་དང༌། བཀོས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་�ོད་གོ་གནས་མཐོ་
དམན་དང༌། དབང་�གས་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བ�ས་ཏེ་�་བ�ན་ནང་མཐོ་དམན་ད�ེ་བ་དང༌། མཐོ་རིམ་�ིས་དམའ་རིམ་ལ་གཉའ་གནོན་
�ེད་པ་སོགས་�གས་དང་མི་མ�ན་པའི་ལམ་�གས་འདིའི་རིགས་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོད། དེའི་�ིར་དགོན་�ེ་ནང་གི་�་བ�ན་དང་�ིམ་པ་�་བོ་
�མས་�ིས་དགོན་�ེ་ནང་གི་�གས་དང་མི་མ�ན་པའི་�་བ་དང༌། �་བ་འདི་དག་�ེད་མཁན་ལ་ཁོང་�ོའི་མེ་�ེ་འབར་ཞིང་བསམ་�ོའི་ནང་
�ན་རིང་བསགས་པའི་�ག་བ�ལ་མང་པོ་ཞིག་བ�ོད་�ར་བ�ད་ཡོད།

འོན་�ང་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་གསལ་བོར་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་ལ་གནས་�ལ་འ�་མིན་�་ཚ�གས་ཡོད་པས།
དགོན་�ེ་ཁག་བ�་ཆ་བ�་ཚང་མ་འདི་འ�་ཞིག་ཡིན་པར་བ�ོད་མི་�ང༌། ངན་�འི་�་བ་�་ཚ�གས་ཐོན་པའི་དགོན་�ེ་དེ་དག་གི་�ོད་ལའང་
�་བ་ངན་པ་�ེལ་མཁན་ནི་འགན་འ�ར་བ་དང་ལག་བ�ར་�ེད་མཁན་ཚ�འི་ནང་གི་མི་ཁག་ཅིག་ཙམ་དང༌། ཁོ་ཚ�འི་�གས་�ི་ཙམ་ཞིག་ལས་
�་བ�ན་ཡོངས་�ོགས་འདི་�ར་རེད་ཅེས་བ�ོད་ན་དེ་བས་�ང་མི་འ�ིག་པ་ཞིག་རེད། �་བ�ན་ཕལ་བ་�མས་ལ་ནག་ཉེས་དེ་རིགས་མེད་ལ།
བ�བ་པ་བ�ངས་ནས་�་བ་བ�བ་མཁན་�ི་�ལ་མ�ན་དགེ་འ�ན་པ་�མས་�ིས་དེ་བས་�ང་འདི་�ར་�ེད་མི་�ིད། གནས་�ལ་འདི་དག་གིས་
�་ཆེའི་སེར་�་མང་ཚ�གས་ཚ�ས་�ང་སངས་�ས་ཆོས་�གས་དང༌། �ལ་�ན་�ི་དགོན་�ེ་ནང་གི་�ལ་མ�ན་�ི་དགེ་འ�ན་པ་ལ་དད་པ་�ེད་
�ར་གཡོ་འ�ལ་�་ཙམ་ཡང་གཏོང་མི་�ིད་ཞིག་རེད།

བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་�ོད་མི་�ང་བ་ཞིག་ཏང་ལ་ངོ་�ོལ་དང་མེས་�ལ་ལ་ངོ་�ོལ། གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་�ི་ཉེས་�་ཚང་བའི་ངོ་ལོག་ཟིང་
འ�ག་ནང་�གས་ཏེ་ནག་ཉེས་ཆེན་པོ་བསགས་པར་བ�ེན། ངེས་པར་�་དེ་མ�ངས་�ི་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་�ེད་�་ནི་གལ་ཆེ་ལ་མང་ཚ�གས་
�ིས་�ང་དེ་�ར་�ེད་པའི་རེ་བ་�ེད་�ི་ཡོད། འོན་�ང་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་�་�གས་མཁན་དགོན་�ེ་ཡོངས་�ོགས་མིན་པ་མ་ཟད་�་བ�ན་
ཡོངས་ནི་དེ་བས་�ང་མིན་ལ། �ག་པར་�་�མ་པར་དག་པའི་ཆོས་�ི་བ�ན་�འི་དོན་ནི་དེ་བས་དེ་�ར་ག་ལ་ཡིན་�ིད། དེ་ནི་�ོ་ག�་བོར་
གནས་པའི་�ེ་བོ་�ན་�ིས་གསལ་བོར་�ོགས་�བ་པ་ཞིག་རེད། ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་པའི་དགོན་�ེ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ནི་ཆོས་�གས་�ི་�ི་གོས་
�ོན་པའི་གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་བའི་�ང་བའི་དགོན་�ེ་སོ་སོའི་ལས་�ེ་དང༌། �་བ�ན་གཅིག་གིས་ངན་�ས་ལས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན།



དེར་བ�ེན་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནང་�གས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�བས། ངེས་པར་�་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་�ི་�ོ་ནས་གསལ་བོ་བཟོས་
ཏེ། ཉ་ཉོག་མཉམ་བ�ེས་དང་བཟང་ངན་གོ་�ོག་�་མ་སོང་བར་�ེ་བོ་�ན་�ོ་ཡིད་ཚ�མས་�བ་པ་ཞིག་�ེད་�་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བོད་
�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་དང་ཆོས་�གས་གནད་དོན་ནི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་ལ་དོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་ཡིན་�བས། ངོ་�ོལ་�་�ལ་དང་�ང་�ོབ་�་�ལ་
ལ་�ང་ཀི་དང་�ག་ནང་བཞིན་ད�ེ་མཚམས་གསལ་བོ་འ�ེད་�་དེ་གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་ཆེན་ཞིག་རེད། གོང་�་བ�ོད་ཟིན་པ་�ར་བོད་
�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེའི་གནད་དོན་ཐད་འཆར་གཞི་�ན་ཞིང་�་�ིག་ཡོད་པ་དང༌། གོ་རིམ་ཡོད་ཅིང་བ�ན་བ�ིང་ཡིན་པ། ད�ེ་
བ་ཡོད་ལ་གཟབ་ནན་ཡིན་པ། ཞིབ་ཚགས་ཡིན་ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པ། གཏིང་ཟབ་ཅིང་�ོན་ཡོངས་�ི་�ེད་ཐབས་ལག་བ�ར་�ེད་�་ནི་གོང་
འོག་ཚང་མར་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་རེད།

དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ོད་�་ཆེའི་སེར་�་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་གིས་�ག་བ�ལ་�ི་འ�ང་�་�ོག་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ�ང་བ། མངའ་
བདག་ཆེན་པོ་ག�མ་�ི་ནག་ཉེས་ཐེར་འདོན་�བས། སེར་�་མང་ཚ�གས་�ི་�ོད་ནས་དགོན་�ེ་དང༌། �་�ལ་དང་�་བ�ན་�ི་ཉེས་�ོད་དེ་
དང༌། འདིའི་རིགས་ལ་�་འབོད་�ས་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ག་བ�ལ་ཁོང་�ོ་སེལ་ཐབས་�ེད་ངེས་བས། དེ་ནི་�གས་མ�ན་དགོས་ངེས་དང༌། འོས་
འཚམས་�ིར་བཏང་གི་གནས་�ལ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས། གལ་ཏེ་དགོན་�ེ་དང་�་�ལ་དང་�་བ�ན་ཚ�ར་�་མཚན་
ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་བར། �ོ་བཏགས་འཇིགས་�ལ་�ི་ཐོག་ནས་བ�ོན་འ�གས་�ོན་བ�ོད་�ས་ཏེ་ངོ་�ོལ་�གས་ཆེན་�ེད་པའི་�མ་པ་ཞིག་
བ�ན་ཚ�། ལས་�ེད་པ་�མས་�ིས་མངོན་གསལ་དོད་པས་བ�ོད་བ�གས་དགའ་བ�་དང་�་�ོང་ཐོབ་�ི་ཡོད་པ་རེད།
ལས་�ེད་པའི་�ོད་�་ང་ཚ�འི་�་ཆེ་བའི་ཆོས་�གས་ལ་མངོན་�མ་འཛ�མས་མེད་�ིས་དམའ་འབེབས་ངོ་�ོལ་དང༌། དགོན་�ེའི་�་�ལ་དང་�་
བ�ན་མེད་པར་བཟོས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་�གས་སོགས་དངོས་�གས་ཅི་རིགས་ནས་�ལ་�ོང་�ེད་མཁན་ཐོན་�བས། སེར་�་�ར་བ�ོན་ཅན་ཁ་
ཞེ་གཉིས་འགལ་དང༌། �བས་བ�ན་འ�ར་�ོག དོན་དངོས་དང་�བ་འགལ་�ེད་མཁན་ཚ�ས་�ང་�མ་པར་དག་པའི་ཆོས་�གས་དེ་ཉིད་
དགག་དགོས་བ་དང༌། མི་འ�ིག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད། དེའི་�ིར་ལས་�ེད་པ་འདི་དག་གི་བསམ་�ོའི་ཐོག་ཐལ་ཆེ་བའི་ནོར་འ�ལ་
�ི་�་�ོགས་�ི་�ེན་པས། མིག་�ན་གཡང་མཆོངས་�ི་ཚབས་ཆེའི་གཡོན་ཐལ་�ི་�་བ་དེ་ཐོན་ཡོད། ཁོ་ཚ�ས་བོད་�ོངས་�་མང་ཚ�གས་�ིས་�ང་
ཆོས་ལ་དད་མོས་དོར་ནས་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད་�ེན། ཆོས་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་དང་མེད་པར་བཟོ་�འི་ཆ་�ེན་ཚང་ཡོད་པར་�མ་�ེ། བོད་�ོངས་
�ི་དགོན་�ེ་ཁག་གི་ནང་�་ངོ་�ོལ་ག�མ་དང་�ིས་�ག་ག�མ་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�བས། དོན་དངོས་�ི་ལས་དོན་�ོད་ཆོས་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་
�ེད་�་ཁ་�ོན་དང་དེ་ལས་འགན་གཙ�་བོའི་�ས་�་བཞག་ཡོད་པ་དང་�ང་�ོབ་དགོས་ངེས་�ི་�ད་མེད་�ི་ཆ་དེར་ཡང་�ན་འཐོམས་�ོ་

མཆོངས་�ིས་ཛ་�ག་གི་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད་�བས། བོད་�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེའི་གནད་དོན་ཐོག་�ེ་བོ་�མས་ཧང་སངས་ཧོན་ཐོར་
བ་དང༌། �ོ་ཕམ་ཚད་མེད་�ིས་�ེ་ངག་འདོན་དགོས་བའི་�ང་�ལ་ངན་པ་ཐོན་ཡོད་ལ། དེ་ནི་འ�ང་ངེས་བ་ཞིག་�ང་རེད།



..

གཉིས་བ། ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེར་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་ལག་བ�ར་�ས་བའི་གནས་�ལ།
མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་དང་འཐབ་�ོད་�ི་�མ་པ་དེ་གོང་གསལ་�ི་གནད་དོན་གཉིས་བའི་�ོར་ནང་དོན་�་བའི་ནང་བ�ོད་པ་འ�་མ�ངས་�་

ཡོད་པས་བ�ར་�ོས་�ེད་�ི་མིན། ད་�་གོང་�ས་གནད་དོན་ནང་མ་འ�ས་བའི་དགོན་�ེ་ཁོ་ནའི་ནང་�་དམིགས་བསལ་�ིས་ཐོན་པའི་གནད་
དོན་ཐོག་རགས་ཙམ་ཞིག་�ེང་�་ཡིན། ཏང་གིས་དགོན་�ེའི་ནང་�་�ལ་རིམ་�ི་ལམ་�ོགས་འཛ�ན་�ངས་ནི། �་བ�ན་ད�ལ་ཕོངས་�མས་
ལ་�བ་�ེན་བཅོལ་ནས་མ�ན་�ིལ་�ེད་�བ་པའི་�ོབས་�གས་མཐའ་དག་ལ་མ�ན་�ིལ་�ིས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�ེད་གཏེ་དང་གསར་བ�ེ་

ངོ་�ོལ་བ། ཆེས་ལོག་�ོད་�ི་ཞིང་�ན་བདག་པོ་བཅས་�ོགས་མེད་ཁེར་�ང་�་བཞག་ནས་�ང་�ེག་དང་མེད་པར་བཟོ་�་དེ་རེད། གཞི་�འི་
ཐོག་ནས་བ�ོད་ན་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད།

འོན་�ང་�་བ�ན་ད�ལ་ཕོངས་ཞེས་བའི་ཐ་�ད་དེ་�ད་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་མིན་པར། ངེས་པར་�་�ིག་བ�ལ་�ོང་བའི་�་བ�ན་ད�ལ་
ཕོངས་ཞེས་བ�ོད་དགོས། �་མཚན་ནི་བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་གི་ནང་ཁག་ཅིག་ནི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་དང༌།
ཞིང་�ན་བདག་པོས་གཉའ་གནོན་བ�་གཞོག་དང༌། མཐོང་�ང་གིས་ད�ལ་ཕོངས་�ི་གནས་�་བ�ལ་ཡོད་པས། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་ག�ང་
སེམས་མཉམ་�ེད་དང་རོགས་རམ་�ས་ནས་ཁོ་ཚ�ར་མཐར་�ིན་པའི་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�་འ�ག་དགོས་བ་དང༌། ལས་འ�ལ་ནང་ཁོང་ཚ�འི་
�ར་བ�ོན་རང་བཞིན་འདོན་�ེལ་དང༌། དགོན་�ེའི་ནང་�འང་ང་ཚ�་ཁོ་ཚ�ར་བ�ེན་ན་འ�ིག འོན་�ང་མི་ཁག་ཅིག་ནི་དེ་�་ཆང་འ�ང་
དང་ཤོ་�ག་�ན་འ�གས་སོགས་གོམས་གཤིས་ངན་པས་ད�ལ་བོར་�ར་ཡོད་�བས། དེ་ནི་རང་�ག་རང་གིས་ཉོས་བ་ཞིག་དང༌། �ག་བ�ལ་
བཤད་ས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ནི་ང་ཚ�ས་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་�་�ལ་ཞིག་མིན། དེ་བཞིན་�་བ�ང་བོར་�ོད་པའི་མི་འདི་དག་ནི་མགོ་
བདེ་�བས་འཚ�ལ་དང་ངོ་དགའ་�ད་ལད། �ར་བ�ོན་�ི་�ན་ཆས་�ོན་པ་ལས་�ག་བསམ་ཞིག་ཡོད་དཀའ་བས། ང་ཚ�ས་མི་འདི་དག་ལ་�བ་
�ེན་བཅོལ་མི་�ང༌། གལ་ཏེ་�བ་�ེན་བཅོལ་ཚ�་མི་འདི་དག་གིས་ང་མིན་ན་�་ཞིག་ཡིན་�མ་ནས་�ན་ལ་མིག་�ོས་ངན་པ་ཞིག་འཇོག་�་རེད།
ཁོ་ཚ�ས་བདེན་�ན་�ིན་ཅི་ལོག་པ་དང་མི་སེམས་ད�ག་པ་སོགས་�ོག་�་�ང་བ་གང་�ོང�ིད་པ་ལས། དོན་བཟང་གང་ཡང་�བ་དཀའ། འདི་
ནི་ངས་གོང་འོག་�་བཤད་ཟིན་པ་དང༌། འཆད་འ�ར་�ི་དོན་དངོས་�་ཐོན་པའི་གནས་�ལ་ནང་གསལ་བོར་�ོགས་�བ་ཞིག་རེད།
དགོན་�ེའི་ནང་དངོས་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་གཏོང་�བས། གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ིད་�ས་ནི་ངོ་�ོལ་ག�མ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་འ�ས་
ཚད་ཡོང་ཆེད་�ིས་�ག་ག�མ་ཞེས་པ་ལག་བ�ར་�ས་པ་རེད། འོན་�ང་ཞིབ་�འི་ལག་བ�ར་�བས་�་�ོངས་དད་གཙང་སེལ་ཟེར་བའི་འོག་�་
ཆོས་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�་དང་གཅིག �་ག�ང་�གས་�ེན་མེད་པར་བཟོ་�་དང་གཉིས། ཐབས་ཤེས་ཡོད་�་�ལ་�གས་�ིས་�་བ�ན་�་
ཕབ་�་འ�ག་�་དང་ག�མ་དེ་གཙ�་བའི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ནང་ངོ་�ོལ་ག�མ་དང་�ིས་�ག་
ག�མ་ནི་དོན་ཚན་ག�མ་པོ་འདི་མངོན་འ�ར་ཡོང་བའི་ལག་ཆའམ། འཐབ་�ས་ཤིག་�་བ�ར་ཏེ་དེའི་ངོ་བོ་ནི་ཉེས་མེད་�ི་�ག་གསོད་པ་
འདི་ཉེས་ཅན་�ི་�ང་ཀི་གསོད་པ་ལས་གཟི་བ�ིད་ཆེ་བ་�་�་ཞིག་�་�ར་བ་རེད།



དེའི་�ིར་ཐབས་བ�་�ས་�ོང་གི་�ོ་ནས་�་བ་དང་བ�ན་མ་�མས་�་ཕབ་�་འ�ག་�བས། ཐོག་མར་དགོན་�ེ་ཁག་ནང་�ོབ་�ོང་དང་�ལ་
�ོང་ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་ནས་�་བ་དང་བ�ན་མ་འ�་ཁང་དང་ཚ�མས་ཆེན་ནང་འ�་འཛ�མས་�ེད་�་བ�ག་�ེ། དམ་འཛ�ན་ངང་ཉིན་མཚན་
�ོས་མེད་�ི་ཛ་�ག་གི་�ོབ་�ོང་དང་ཕན་�ན་�ོན་བ�ོད་�ེད་པར་བཙན་ཤེད་�ིས་�ལ་�ོང་གིས་�ོ་ངར་�ན་པའི་འཐབ་�ོད་�ི་�བས་�ན་

ཤིག་འ�ར་ཡོད་པ་དང༌། མངོན་གསལ་�ིས་ཆོས་�གས་ལ་དད་པ་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་མཁན་�མས་ལ་�ོངས་དད་པ་དང༌། གསར་བ�ེ་དགའ་བོ་
མེད་མཁན་སོགས་�ི་�་མོ་�་ཚ�གས་གཡོགས་ནས། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་དོན་མེད་�ི་འཐབ་�ོད་དང་�ང་�ེག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་�་བ�ན་�མས་ལ་�་ཕབ་�ི་ཡིན་མིན་�ད་ཆ་�ིས་ཏེ། གལ་�ིད་མི་མ�ད་�་�་བ�ན་�ེད་�འི་རེ་བ་བཏོན་ཚ�་�ོད་ལ་
ད་�ང་�ོབ་གསོ་ཐོབ་མེད་པ་དང་�ོངས་དད་སེལ་�བ་མི་འ�ག་ཅེས་བ�ོད་ནས་�བ་�ོད་�ི་འཐབ་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་ལ། ཐ་ན་དོ་དམ་དང་
བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའང་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གནས་�ལ་འདི་འ�འི་འོག་�གས་ལས་�བ་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་�་མ�ད་
�་བ�ན་�་�འི་རེ་བ་འདོན་ཐབས་མེད་པར་�ར་�བས། ལོ་ན་�ག་�་བ�ན་�་ལ་སོན་པའི་�ན་འཁོགས་�མས་�ང་�་སེར་བབ་�འི་རེ་བ་
བཏོན་ནས་རང་�ལ་�་ལོག་པ་དང༌། མི་འདི་དག་�ིམ་གཞི་ཆགས་ཐབས་མེད་ལ་ཐོན་�ེད་ནང་�གས་པའི་�ས་�གས་�ང་མེད་པ་དང༌། མི་
ཚ�་�ེད་ཙམ་རིང་འཚ�་བ་བ�ལ་ཟིན་པའི་དགོན་�ེ་ནས་ཁ་�ལ་འདོད་མེད་པ་བཅས་ནི་�ན་�ིས་ཤེས་གསལ་རེད། མི་འདི་དག་�ིམ་�་མི་ལོག་
ཀ་མེད་�ང་བ་ལས་དགོན་�ེའི་ནང་གནས་བཅའ་ཐབས་མེད་པའི་ཆེའི་གནད་དོན་ཡོད་པ་ར་�ོད་གང་ལེགས་�ས་ཡོད།

དགོན་�ེའི་འགའ་ཤས་ནང་ལས་དོན་�་ཁག་གིས་�་བ�ན་ཚ�འི་མིང་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་བཀོད་དེ་�ིམ་�་བ�ོགས་ནས་�་ཕབ་�་བ�ག་པ་དང༌།

ད་�ང་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་�་བ་�མས་�ོགས་གཅིག་ལ་�ོད་�་བ�ག་པ་དང༌། བ�ན་མ་དང་�ད་མེད་�མས་�ོགས་གཅིག་�་�ོད་�་བ�ག་
�ེ་བཙན་ཤེད་�ིས་ཕན་�ན་འདེམས་�ིག་�ེད་�་བ�ག་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚ�ས་�ིམས་�གས་ནང་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཕོ་མོ་�ོགས་གཉིས་པོ་
རང་དབང་ཐོག་གཉེན་�ིག་�ེད་པ་དང་མི་�་གང་གིས་�ང་ཐེ་�ས་མི་ཆོག་པར་�ིམས་�གས་�ིས་འགན་ལེན་�ས་པའི་�ི་འབངས་�ི་ཁེ་དབང་

འདི་ལའང་འ�ེལ་བཤད་�ག་དཀའ་བར་�ར་ཡོད། རི་�ོད་�ི་�བ་�ག་གམ། དགོན་�ེའི་ནང་ཚ�་གང་�བ་པ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཚ�ས་
འཇིག་�ེན་�ི་�་བ་�ག་�ོང་�་འཛ�ན་ཞིང་དེར་ཡིད་འ�ང་�ེ་གི་ཡོད། གསར་བ�ེའི་ལས་དོན་ཡང་འཇིག་�ེན་�ི་�་བ་ཡིན་�བས། ཁོ་ཚ�འི་
�ོད་ནས་དགའ་བ�འམ། �ར་བ�ོན་�ི་�མ་པ་�ོན་མཁན་�ང་�ང་ཡིན་པ་ནི་ཡ་མཚན་དགོས་བའི་དོན་ཞིག་མིན་ལ། ཡོང་�ིད་པ་ཞིག་དང་
�ིར་བཏང་གི་གནས་�ལ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་ལས་�ེད་པས་ཁོ་ཚ�ར་�ད་�ིང་མ�ེགས་བ�ང་གི་ལོག་�ོད་�ི་བསམ་�ོའི་�ང་གཞི་ཡོད་པར་
བསམ་�ེ། ཆོས་དད་པ་འདི་རིགས་མི་�ང་བ་ཞིག་དོ་དམ་བཙ�ན་འ�ག་སོགས་�ིས་བ�བ་པ་དོན་གཉེར་�ི་�མ་པར་དག་པའི་ཆོས་པ་�མས་ལ་
ཚབས་ཆེའི་�ང་�ེག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་ཐོག་�་བ�ན་�་ཕབ་�འི་ཐད། བཙན་ཤེད་�ིས་གཞི་འཛ�ན་ས་གང་ཡང་མེད་པར་ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་ལག་བ�ར་�ས་�ེན། བོད་�ོངས་
�ི་དགོན་�ེ་མང་ཆེ་བར་�་བ�ན་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མེད་པ་དང༌། གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ཡོད་�ང་མི་�ངས་ཆེས་�ང་�་ཡིན་པ་མ་ཟད།
མི་འདི་དག་ནི་ཆོས་�གས་�ི་�ངས་བའང་དམན་པའི་གནས་�ལ་འདི་དག་ཐོན་ཡོད་�ང་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ད་�ང༌། བོད་�ོངས་ལ་
དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ས་པའི་�བས་�ིས་�་ཆེའི་�་བ�ན་�མས་ལ་བཅིངས་འ�ོལ་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་�ི་དབང་ཆ་ཐོབ་�ེ། རང་



འདོད་�ར་�ིམ་པ་�ེད་�་�ང་བར་བ�ེན། དགོན་�ེ་ནང་�་བ�ན་�ང་�་འདི་ཙམ་ཞིག་ལས་�ས་མེད་པ་རེད་ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་པ་རེད།
བ�ོད་�ལ་འདི་རིགས་ནི་ང་�ད་པའི་བ�་ཆའི་ད�་བ�་ཡན་�ི་བོད་རིགས་མི་དམངས་�ི་བསམ་�ོའི་�ོད་ཁས་ལེན་ཡོང་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད།



.

�་ག�ང་�གས་�ེན་�་མེད་བཟོ་�འི་ཐད། གཞི་�འི་ཐོག་ནས་བ�ོད་ན་�ང་�ོབ་�ས་བའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་དགོན་�ེ་ཆེས་�ང་
ཤས་ཤིག་�ད། བོད་�ོངས་�ི་དེ་འ�ོས་�ི་དགོན་པ་དང༌། �་ཆེའི་ཞིང་འ�ོག་�ལ་�ི་�ོང་དང་�ོང་བ�ལ། �ོང་�ེར་བཅས་�ི་ནང༌། ང་ཚ�འི་
�་བོད་ལས་�ེད་པའི་�ོད་�་རིགས་ལས་�ེད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་�ས་འདོན་དང༌། བོད་རིགས་ལས་�ེད་པའི་�ལ་�ོང༌། �ར་བ�ོན་ཅན་�ོད་�ི་
གནས་�གས་མི་ཤེས་མཁན་ཚ�ས་ལག་བ�ར་�ས་ནས་མང་ཚ�གས་ལ་ཁ་གཡར་བའམ། མང་ཚ�གས་�ི་གདོང་�གས་�ོན་ནས་�་ག�ང་�གས་
�ེན་སོགས་མེད་པར་བཟོ་བའི་�བས་�ན་ཞིག་མཁའ་ལ་འ�ར་བ་དང༌། �་ག�ང་�གས་�ེན་�ངས་མེད་མེར་བ�ེགས་པ་དང་�ར་བ�ར་བ།
ས་ལ་ད�ག་ནས་གཏོར་བཤིག་དང་བ�་�ངས་སོགས་�ས་ཡོད། དགོན་�ེ་དང་�་ཁང༌། མ་ཎིའི་�ོ་�ང༌། མཆོད་�ེན་བཅས་ལ་རང་�ང་གང་
ཤར་�ིས་�ང་ཆེན་�ོན་པས་བ�ིས་བ་�ར་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང༌། �་�ན་དང་�་འ�། མཆོད་�ེན་�ི་�་ཆེའི་ག�ངས་ག�ག་�མས་
བ�ས་བ་དང༌། �ིད་ག�ང་གི་བ�་ཉོ་ཚན་པ་ཁག་གིས་མདོག་�ན་�གས་རིགས་ཉོ་�བ་�བས། ཞིབ་ཚགས་�ི་ད�ེ་ཞིབ་�་�ར་བསམ་གཞིགས་
མ་�ས་པར། མདོག་�ན་�གས་རིགས་ལས་�བ་པའི་�་བ�ན་དང༌། མཆོད་�ེན། མཆོད་ཆས་བཅས་ཉོ་�བ་�ས་བར་བ�ེན། དེ་དག་�་འ�་
གཏོར་བཤིག་གཏོང་བར་�ལ་�ོང་གི་�མ་པ་ཐོན་པ་སོགས་དགོན་�ེ་དང་�ོང་གསེབ་འདི་ཚ�འི་གནས་�ངས་དེ་སེམས་�ན་�ི་མིས་བཟོས་བ་�་

�་ཞིག་མིན་པར་སེམས་མེད་�ི་�ོགས་མདེལ་�ིས་�ེག་མེད་�་བཅོམ་ནས། དམག་འ�ག་ད་�་རང་མ�ག་བ�ིལ་བ་�་�ར་མིག་ལམ་�་བཟོད་
དཀའ་བར་�ར་ཡོད།

དེར་མ་ཟད་མངོན་�མ་འཛ�མ་མེད་�་ཆོས་�གས་ལ་དམའ་འབེབས་�ིས། བཀའ་བ�ན་འ�ར་�ི་ག�ང་�ེན་�མས་�ད་�ས་�ི་�་ཆར་བེད་
�ོད་�ས་ཤིང༌། �ང་བ�གས་ཏེ་�་ཐང་དང་དཔེ་ཆ་མང་པོ་�མ་མཐིལ་བཟོ་བའི་�་ཆར་�ོད་པ་སོགས་�་མཚན་ཅིའང་མེད་པ་�ོན་པས་�ང་
�ེད་དཀའ་བའི་�་བ་མང་པོ་ཞིག་�ས་ཡོད་པར་བ�ེན། རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་�མས་ཧང་སངས་ཐག་ཆོད་པ་དང་སེམས་པ་ཟང་ཟིང་ཚད་
མེད་�ང་ཞིང༌། ཧ་ཅང་གི་�ོ་ཕམ་ཡིད་ཆད་�ིས་མིག་�་བཏང་�ེ་བ�ོད་པར། ང་ཚ�འི་ས་ཆ་འདི་�་�ོའི་�ལ་ཞིག་�་བ�ར་སོང་སོགས་�ི་�ེ་
ངག་འདོན་བཞིན་ཡོད།

བོད་�ོངས་�ི་�་ག�ང་�གས་�ེན་�མས་�ོ་�ལ་�་འཆར་དཀའ་ཞིང་བ�ོད་པར་དཀའ་བའི་གཏོར་བཤིག་འདི་�ར་བཏང་ཡོད་�ང༌། མི་
འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ད་�ང་དེ་ནི། �་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་གོ་�ོགས་སད་ནས་�་མེད་བཟོས་བ་རེད་ཅེས་བ�ོད་པ་འདི་ནི་བོད་�ོངས་�ི་
དོན་དངོས་གནས་�ལ་ཤེས་�ོགས་�་ཙམ་མེད་པའི་�ང་�ལ་�ི་གཏམ་ཞིག་ཡིན་པར་བ�ེན། གོང་�ས་དང་མ�ངས་པར་�་བ་ནས་ཁས་ལེན་
�་ཐབས་�ལ་བ་ཞིག་རེད། གོང་གི་གནས་�ལ་འདི་དག་གི་ཐོག་ནས། ཆོས་�གས་རང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ར་�ོད་�བ་པ་ཞིག་རེད།
དེ་དང་ཆབས་གཅིག་ལས་�ེད་པས་དབང་ཆ་བེད་�ད་དེ་�གས་ཆེན་དང་མངོན་�མ་འཛ�མ་མེད་�ིས། �མ་པ་འ�་མིན་�་ཚ�གས་�ི་�ོ་ནས་
སེར་�་མང་ཚ�གས་�ི་�ན་�ན་�ི་ཆོས་�གས་�ེད་�ོར་གང་�ང་གིས་ཐེ་�ས་དང་བཙན་ཤེད་�ིས་བཀག་འགོག་བཅས་�ས་པར་བ�ེན། སེར་�་
མང་ཚ�གས་�མས་ཡིད་ཐང་ཆད་ཅིང༌། ཧ་ཅང་འདོད་མོས་མེད་པར་�ར་ཡོད། འོན་�ང་མང་ཚ�གས་དམ་བ�གས་�གས་ཆེན་�ས་�ེན།



གནས་�བས་�་�ས་ཡིན་�ང་�འི་རིང་གཞན་དབང་ཐབས་ཟད་�ིས། �ི་�ལ་ཐོག་ཆོས་�གས་ལ་དད་པ་�ང་ཟད་ཆག་པའི་�མ་འ�ར་ཞིག་
མི་�ོན་ག་མེད་ཆགས་ཡོད་�ང་དེ་ནི་�་�གས་�ིས་ཐོན་པ་ཞིག་རེད། རང་ཉིད་དད་པ་དང་དགའ་ཞེན་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་ནང་ཆོས་ལ་
ཉམས་ཆག་�གས་ཆེན་�ིན་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལ་དད་པའང་�ེད་�་མ་བ�ག་�བས་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་�ོའི་ཐོག་ཆོས་�གས་ལ་བ�ེ་
�ང་ཇེ་ཟབ་དང་འ�ན་པ་ཡང་དེ་�་ལས་ཆེ་�་�ིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བ�ེན་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ལ་ལ་འགོག་གནོན་དང་མང་
ཚ�གས་�ི་འདོད་�ལ་ལ་�བ་འགལ་ཅི་ཙམ་�ས་པ་དེ་རང་ཉིད་�ོགས་མེད་ཁེར་�ང་དང་ཕམ་ཉེས་�་འ�ོ་བའི་�་�ེན་ཞིག་�་ཆགས་ཡོད།

འདི་ནི་ཏང་གིས་�ས་�ན་�་མང་ཚ�གས་དང་ཁ་�ལ་བའི་་ཚབས་ཆེ་བའི་�་�ོད་དོར་དགོས་ཞེས་བཀའ་�ོབ་གནང་བའིདགོངས་དོན་དང་�བ་

འགལ་�ས་པ་ཞིག་�ང་རེད། �་བ་འདི་དག་�ེད་མཁན་ནི་དངོས་ནས་མིག་�ང་�ང་ལ་�ོ་�་�ང་ཞིང་འ�་�ོད་�ི་�ལ་ལས་མ་འདས།



.

ག�མ་པ། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་དགོན་�ེའི་གནས་�ལ།
༡ དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་གོང་�་བོད་�ོངས་ལ་ཆེ་འ�ིང་�ང་ག�མ་�ི་དགོན་�ེ་�ངས་ཉིས་�ོང་�་བ�་�ག་ཡོད་�ང༌། དམངས་གཙ�འི་
བཅོས་བ�ར་�ེས་�ིད་ག�ང་གིས་སོར་བཞག་�ས་པའི་དགོན་�ེ་བ�ན་�་�ག་ཙམ་ལས་མེད་�བས། བ�་ཆ་ད�་བ�་གོ་བ�ན་�ག་ཙམ་�ང་
�་�ིན་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པ་མང་ཆེ་བར་�ོད་མཁན་མེད་�ེན་འ�་ཁང་སོགས་�་ཁང་ཁག་དང༌། �་ཤག་བཅས་ལ་་བདག་�ོང་�ེད་མཁན་
མེད་པ་དང༌། མི་དང་མི་མིན་�ི་�ོར་བས་�ོན་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་�ེ་ཞིག་རལ་�་སོང་དང་འ�ོ་བཞིན་ཡོད།
༢ བོད་�ོངས་�་དེ་�་�་བ�ན་�ི་�ིའི་�ངས་འབོར་ནི་ཧ་ལམ་�ི་བ�་གཅིག་�ག་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་�ོད་ནས་�ི་�ལ་�་�ོས་�ོལ་�ིན་པ་
ཕལ་ཆེར་མི་�ངས་�ི་གཅིག་དང། �ག་འ�ོས་ཧ་ལམ་�ི་བ�་ཡོད། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་མ�ག་�ིལ་�ེས། དགོན་པར་�ོད་པའི་�་བ�ན་
བ�ན་�ོང་ཡོད་པའི་དབང་�་བཏང་ཡང་བ�་ཆའི་ད�་བ�་གོ་ག�མ་�ང་�་�ིན་ཡོད་པ་རེད།

༣ དགོན་པར་�ོད་མཁན་�ི་�་བ�ན་�མས་�ི་�ས་ཚད་ཐད། བ�ིས་�ན་དགོན་པ་�ང་�ག་ཙམ་ཡོད་པ་�ད། དེ་འ�ོས་དགོན་�ེ་ཁག་གི་�་
བ�ན་�ིས་�ས་ཚད་ནི་�ིར་བཏང་ཐོག་ཆེས་དམའ་བོ་ཡིན་པ་དང༌། དགོན་�ེའི་སོ་སོའི་�་བ�ན་�ོད་�ི་ཆོས་�གས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌།
བ�བ་�ིམས་ཉམས་བཞེས་�ི་�ལ་མ�ན་�ི་�་བ་མང་ཆེ་བ་ནི་གོང་�ས་�ར་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་�ང་�ེག་སོགས་�ིས་�ེན་པའི་

དགོན་པར་གནས་ཐབས་�་བ་ནས་�ལ་བས། ཁོ་ཚ�་དགོན་�ེའི་ནང་མི་�ོད་པ་དང་ཡང་ན་�ོད་མཁན་ཆེས་�ང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད། དོན་
དངོས་ཐོག་དགོན་�ེའི་ངོ་བོ་དེ་ཆོས་�གས་�ི་�ིག་འ�གས་ཡིན་པའི་�ས་བ་དང་ནང་དོན་བཅས་མེད་པར་�ར་ཟིན།

༤ དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་དགོན་�ེའི་�ིག་འ�གས་ཐད། དེ་�་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་ཞིང་�ན་ལམ་�གས་ལས་�ང་བ་དེ་དག་
ནི་མེད་པར་བཟོས་ཟིན་པ་དང་བ�ན། དངོས་གནས་�ས་ན་དམངས་གཙ�་ཡིན་ཞིང༌། ཆོས་�གས་དང་ཆབ་�ིད་གཉིས་ཀར་�་�ོག་�ེད་�བ་
པའི་འ�ས་ཚང་གི་�ིག་འ�གས་གསར་བ་ཞིག་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཡོད་�ང༌། དོན་དངོས་ཐོག་འདི་�ར་�ང་མེད། ད་ཆ་བོད་�ོངས་�ི་དགོན་
�ེའི་ནང་དམངས་གཙ�་བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་བ�གས་ཡོད་པ་དང༌། དགོན་�ེ་སོ་སོས་བདག་གཉེར་དང་འགོ་�ིད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་རེད།
འོན་�ང་དེར་ཡག་ཉེས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་ནང་གི་མི་�་མང་ཆེ་བའམ་ཡང་ན་�ང་འཛ�ན་མི་�་�མས་�ི་�ས་ཚད་ལེགས་ཉེས་ལ་རག་
ལས་པ་དང༌། མི་འདི་དག་ནི་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་�ི་�ར་བ�ོན་ཅན་�ི་ནང་ནས་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་�བས། དམངས་གཙ�་བཅོས་
བ�ར་�བས་�ི་�ར་བ�ོན་ཅན་�མས་�ི་�ས་ཚད་ལེགས་ཉེས་ལ་རག་ལས་ཡོད། �ར་བ�ོན་ཅན་�མས་�ི་�ས་ཚད་ལེགས་ཉེས་འདི་དམངས་
གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་�ི་འགོ་�ིད་པ་དང༌། འགན་�ར་བའམ་ལས་�ེད་པ་�མས་�ི་�ོབ་གསོ་དང་�ལ་�ོང་གི་ཐབས་ཤེས་ལེགས་ཉེས་ལ་བ�་
དགོས་བ་ཡིན་ལ། དེའང་དམིགས་�ལ་ཅི་འ�་ཞིག་བ�ང་ནས་�ར་བ�ོན་ཅན་ཅི་འ�་ཞིག་གསོ་�ོང་�ས་ཡོད་པར་བ�་དགོས།



.

གོང་�ས་བཞིན། ང་ཚ�ས་དགོན་�ེ་ནང་གི་�ར་བ�ོན་ཅན་ནི་གསར་བ�ེ་དགོས་ལ་ཆོས་�གས་�ང་དགོས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་�ི་ཡོད།
འོན་�ང་ཞིབ་�འི་ལག་བ�ར་�བས། དེ་ལས་ཡོངས་�་�ོག་�ེ་ཐ་ན་དངོས་འ�ེལ་�ི་གསར་བ�ེ་དགོས་མིན་ལའང་ཞིབ་�་མི་བ�་བར། �བས་
མཚམས་ལས་�ེད་པའི་བཀོད་འདོམས་དང་ལེན་�ིས་ཁེ་ཉེན་ཅི་ལའང་མི་བ�་བར་ལོང་མཆོངས་�ག་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚ�་ཚད་གཞི་དང་མ�ན་

པའི་�ར་བ�ོན་ཅན་ཞིག་�་ངོས་བ�ང་བར་བ�ེན། �་བ�ན་�མས་�ི་་�ོད་ནས་གནས་�གས་མི་ཤེས་བ་དང༌། ཆོས་�ིམས་འགལ་འཛ�ལ་
དང་�ལ་མིན་�་�ོད་ལ་དགའ་མཁན་དང༌། གཞན་�ི་�་ནོར་ལ་ཆགས་སེམས་�ིས་འཐབ་�ོད་བ�ད་ནས་དཔལ་འ�ོར་�ི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་
ལེན་འདོད་མཁན། ལས་དོན་�་ཁག་གམ། ལས་�ེད་པའི་བསམ་དོན་བ�བས་ཏེ་བ�ི་མཐོང་ཐོབ་ཐབས་�ེད་མཁན་བཅས་དམངས་གཙ�་བཅོས་
བ�ར་འཐབ་�ོད་�ི་མ�ན་�ལ་�་ཐོན་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་�ོད་ཞི་བདེ་གཞན་ཕན་དང་�ད་འཕགས་འ�ལ་�ལ་�ི་དམ་ཆོས་ལ་�ོ་བ་�ར་�ི་
ངོ་�ོལ་�ེད་མཁན་�མས་གཙ�་བོའི་�ར་བ�ོན་ཅན་�་བ�ོས་ཏེ། ལས་དོན་�ོད་�་�ང་འཛ�ན་�ི་�ས་བ་འདོན་�་འ�ག་གི་ཡོད་�བས། ང་
ཚ�འི་ཆོས་�གས་དང་དགོན་�ེའི་གནད་དོན་ལེགས་པོ་མི་ཡོང་བའི་འ�ང་�་དེར་�ག་ཡོད། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་མ�ག་བ�ིལ་�ེས། མི་
འདི་དག་དགོན་�ེའི་སོ་སོའི་དམངས་གཙ�་བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་རིན་བ�ེས་གཞོན་དང༌། �་ཡོན་�ི་འོས་མིར་བཞག་ནས་�་
བ�ན་མང་ཚ�གས་ལ་འོས་འདེམས་�ེད་�་བ�ག་པ་དང༌། �་བ�ན་མང་ཚ�གས་�མས་གོ་�ོགས་མཐོན་པོ་མེད་པར། བསམ་འཆར་ངོ་མ་བཤད་
མི་ཕོད་པས། དམངས་གཙ�འི་འོས་འདེམས་�ི་དགོངས་དོན་�ད་དེ་མངོན་�བ་མེད།
འདི་�་�འི་དམངས་གཙ�་བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་དགོན་�ེ་ལ་བདག་གཉེར་དང༌། �་བ�ན་ལ་འགོ་�ིད་�ས་ནས་ལས་དོན་
མཐའ་དག་ཐག་གཅོད་�ེད་པ་སོགས་ནི་ད�་དགའ་གཉེན་�ག་དང༌། �ོག་�་འཕར་�ོན་ཡོང་�་ལས་�ན་�མ་ཚ�གས་པོ་དང༌། ཞི་འཇགས་
དོན་ཕན་སོན་�། མི་�ོན་རང་�ིད་དང༌། ཏང་གི་མཚན་�ན་ལ་ཕན་པ་བཅས་ཡོངས་ཐབས་�ལ་བཞིག་རེད། འདི་ནི་ལེགས་ཉེས་�ི་�ང་དོར་
ཤེས་པའི་�ེ་བོ་�མས་�ིས་གསལ་བོར་�ོགས་�བ་པ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་བོད་�ོངས་དགོན་�ེ་ཁག་གི་དམངས་གཙ�འི་བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་
ཁང་ལེགས་པོ་ཡོད་�ིད་�ང་རེ་གཉིས་ཤིག་ལས་མེད་པ་དང༌། �་ཆེའི་�་བ�ན་�ི་བསམ་�ོའི་ཐོག་དེའི་ཐད་བ�་ཆ་ད�་བ�་ཡན་�ི་�ོར་མ་
བབ་པར་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད་�ེན། ལས་དོན་ཐོག་�ོག་�ེང་མང་པོ་བཟོ་མཁན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་བ�ོད་ཆོག་པ་རེད། དམངས་གཙ�་བདག་
གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་མི་ལ་བ�ས་ནའང་གཞི་�འི་ཐོག་འདི་�ར་བ�ོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་�ང༌། མི་ངོ་རེའི་་ཐོག་ནས་འདི་�ར་བ�ོད་ཚ�་
འཚམས་པོ་མེད་ཅིང༌། རིམ་བཞིན་ད�ེ་ཞིབ་ཞིབ་ཚགས་�ེད་དགོས་པས་དེ་རིང་འདིར་བ�ོད་�ི་མིན།
༥ དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་དགོན་�ེའི་�ིག་འ�གས་དང་ལམ་�གས་ཐད། དགོན་�ེའམ་�་བ�ན་ཞེས་འབོད་པ་མཐའ་དག་གི་ལས་
རིགས་ནི་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་�ེལ་�་དེ་ཡིན་པ་དང༌། �་བ�ན་�མས་ཆབ་�ིད་ཐོག་ནས་�ི་འབངས་ཤིག་�ང་ཡིན་�བས། ངས་གོང་�ས་
བཞིན་ཆབ་�ིད་ཐོག་�ིར་བཏང་གི་�ི་འབངས་དང་འ�་བར། ཏང་གི་གཅིག་�ར་འགོ་�ིད་ངོས་ལེན་དང་�་�ིམས་ལ་བ�ི་བ�ར། བཙན་�ོལ་
�ལ་གཅེས་སོགས་�ེད་དགོས་ལ། དེ་མ�ངས་�་ཆོས་�གས་ཐོག་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་འ�ོ་དགོས་ཤིང༌། �ོན་པ་��་�་ནེས་



ག�ངས་བའི་དམ་པའི་ཆོས་�ི་དགོངས་དོན་�ར་ན། �ོན་པའི་�ིག་�ོང་དགེ་�བ་�ི་བ�བ་�་གནང་བ་�ར་�བ་དགོས་�་བཅས་ནི་བ�ོད་མི་
དགོས་བ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་དེ་གཡོན་ཐལ་�ི་འགོ་�ིད་པས་�ོངས་དད་སེལ་དགོས་ཞེས་པའི་བ�ོད་�ངས་འོག ཧ་
ཅང་ཚབས་ཆེ་བའི་གཡོན་ཐལ་�ི་�་�ོད་�ིས། ནང་ཆོས་ག�ང་�གས་�ི་འ�ག་�ོའམ་གཞི་�ར་�ར་བའི་ནང་ཆོས་དང་�ི་རོལ་བའི་�བ་
མཐའ་བར་�ི་�ད་པར་འ�ེད་�ེད་�བས་འ�ོའང་མེད་པར་བཟོ་�འི་�ས་ལ་བ�ིས་ཤིང༌། �་བ�ན་�ི་བ�བ་པ་དང་འགལ་བའི་�་�ོད་ལ་
�ལ་�ོང་ཁོ་ན་�ས་ཏེ། བཙན་ཤེད་�ི་�ོ་ནས་དགེ་�ོང་�ིག་�བ་�ི་�་ངན་ནང་�་�གས་�ིས་�གས་�་བ�ག་པ་དང༌། དེའི་ནང་�གས་པའི་
མི་�མས་ལ་ཡར་ཐོན་པ་དང་�ར་བ�ོན་པའི་གཟི་བ�ིད་�ི་མིང་དང་དམིགས་བསལ་�ི་བ�་�ོགས་སོགས་ཐོབ་�ི་ཡོད་པར་བ�ེན། དགོན་�ེ་
དེ་དག་ནི་དགེ་�བ་�ི་གནས་ཤིག་ནས་�ིག་�བ་�ི་གནས་ཤིག་�་བ�ར་བ་དང་�ར་�ས་�་ཡོད།

༦ དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་དགོན་�ེའི་�་བ�ན་�ི་�ོད་ལམ་ཐད། མ་གཞི་ཆོས་�གས་དང་ཆབ་�ིད་གང་ཐད་ནས་མི་�མས་ཡིད་
དབང་འ�ག་�བ་པའི་�ིམས་མ�ན་�གས་མ�ན་དང༌། ཡིན་�གས་�ལ་�ན་�ི་�ོད་ལམ་ཞིག་དགོས་�་ཐེ་ཚ�མ་�ོད་�ེང་�་ཙམ་ཡང་མེད་
པ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་བོད་�ོངས་དགོན་�ེའི་�ོད་�་འདི་�་�་ཞིག་�ེད་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད། གོང་�ས་གནས་�ལ་འོག་�ིན་ཅི་ལོག་པའི་
�་བ་ཤ་�ག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་ཡོད་མི་�ིད། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་�་བ�ན་�ི་�ོད་�ལ་ཐད་དཔེ་མཚ�ན་�ི་གནས་�ལ་འགའ་
ཞིག་བ�ོད་ན། དམངས་གཙ�་བདག་གཉེར་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་རིན་བ�ེས་གཞོན་དང་�་ཡོན་�མས་�ིས་འཆལ་�ོད་ཆང་འ�ང་སོགས་
བག་མེད་ལོངས་�ོད་དང༌། �ོམ་�ིམས་དང་འགལ་བར་ཅི་མི་�མ་པར། མངོན་�མ་འཛ�མ་མེད་�ིས་དགོན་�ེའི་ནང་�ད་མེད་དང་གཉེན་
�ིག་པ་དང་�་བསགས་ཆས་བ�ར་སོགས་�ེད་�ི་ཡོད་ལ། ཆེས་�ལ་འགལ་�ི་�་བ་�མས་སོ་སོས་�ས་པ་ཙམ་མ་ཟད་�་བ�ན་མང་ཚ�གས་
ལའང་དེ་�ར་�ེད་�འི་�ལ་�ོང་�ས་ཏེ་�ོད་�ལ་�ིན་ཅི་ལོག་ཤ་�ག་�ས་�བས། མི་�མས་ལ་ད་�འི་�་བ�ན་�ི་�ོད་པ་མི་ལེགས་�ལ་མང་
�་�གས་ཏེདམའ་འབེབས་�་ཚ�གས་�ེད་�་བ�ག་གོ།

༧ དགོན་�ེའི་ལས་འགན་�ི་�ོར་ལ། དགོན་�ེ་དང་�་བ�ན་�མས་�ི་སོ་སོའི་དམིགས་གསལ་�ི་ལས་འགན་ནི། ཆོས་�གས་གཙ�་བོའི་�ེད་�ོ་
འ�ས་ཤོར་�་མི་འ�ོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་�ིར་བཏང་གི་�ེད་�ོའི་ཐོག་ལ་འངའ�ས་ཤོར་�་མི་འ�ོ་བའི་བཀོད་�ིག་དང༌། དེ་བཞིན་�་ཆབ་
�ིད་ལ་�ོབ་�ོང་�ས་ནས་ཆབ་�ིད་�ི་གོ་�ོགས་མཐོར་འདེགས་�ིས་ད�་གཉེན་�ི་ད�ེ་མཚམས་འ�ེད་ཤེས་པ་�ས་ཏེ་�ལ་རིམ་�ི་ངོས་འཛ�ན་

འ�ས་ཚང་ཞིག་ཡོང་བ་�ེད་�་དེ་རེད། འདི་གཉིས་གཞི་�ར་བ�ང་ཐོག་ནས་ཆོས་�གས་ཆེད་གཉེར་�ེད་�་དང། ངལ་�ོལ་ནང་�གས་�ར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་རིགས་�ལ། དེ་འ�ོས་�ི་ངལ་�ོལ་�ེད་�བ་པའི་�་བ�ན་�མས་�ལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་�ི་�ར་བོ་ཇེ་�ང་�་གཏོང་
�ད་འོས་མཚམས་�ི་ཐོན་�ེད་ནང་�གས་ནས་རིམ་བཞིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་�ེད་�་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་དོན་དངོས་
ཐོག་དགོན་�ེ་ཁག་ནང་གི་�་བ་ག�མ་ཡང་དོར་བ་སོགས་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་ནི་ཉིན་མོའི་�ར་མ་�ར་�ང་ཞིང་འ�ས་ཚང་གི་ཆོས་�གས་�ི་

�ེད་�ོ་ཧ་ལམ་མེད་པར་�ར་ཡོད།



.

ཆབ་�ིད་�ོབ་�ོང་ཡང་གནད་ལ་འཁེལ་ཞིང་དོན་ཕན་�ན་པ་ཞིག་�ང་མེད། ཐོན་�ེད་དེ་�་བ་ཐམས་ཅད་�ི་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས། �་བ�ན་
�ན་གཞོན་�མས་དང་�ལ་མ�ན་�ི་དགེ་འ�ན་པ་�མས་ལ་ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་ངལ་�ོལ་�ེད་�་བ�ག་�ེན། མི་འདི་དག་ནི་དེ་�་ངལ་
�ོལ་�ས་�ོང་མེད་�བས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གནས་ལ་�ར་ཞིང༌། ཐོན་�ེད་�ས་པའི་འ�ས་�འང་དེ་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡོང་ཐབས་མེད་པར་
�ར། ང་ཚ�ས་དགོན་�ེར་ཐོན་�ེད་ནན་བཤད་དང༌། མཐོང་ཆེན་�ེད་དགོས་ངེས་ཡིན་པ་བསམ་བཞིན་ཡོད་མོད། དགོན་�ེའི་�་བའི་ངོ་བོ་ནི་
ཐོན་�ེད་�ི་ཚན་པ་མིན་�བས། དེ་གཙ�་བའི་ལས་འགན་�་བཞག་ན་མི་འ�ིག་ལ། སོ་སོའི་ལས་རིགས་གཙ�་བོར་བ�ང་བའི་ཐོག་ནས་ལས་
འགན་�ི་གཙ�་ཕལ་ད�ེ་དགོས། གལ་�ིད་འདི་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དགོན་�ེའི་ནང་�ོད་�་བ�ག་པའི་�་བ�ན་�མས་དགོས་བ་�་ཙམ་
ཡང་མེད་པར་ཆགས་ངེས་རེད། དཔེར་མཚ�ན་ཙམ་བ�ོད་ན། ལས་�ངས་�ི་ལས་�ེད་དང༌། དམག་ད�ང༌། དེ་བཞིན་�ོབ་མ་�མས་གལ་�ིད་
ཞིང་བ་དང་གཅིག་མ�ངས་�ིས་ཐོན་�ེད་�ེད་�་བ�ག་ཚ�། ཁོ་རང་ཚ�ས་སོ་སོའི་ལས་འགན་དེ་�བ་�བ་མེད་པར་�ར་བ་དང༌། ལས་རིགས་
ད�ེ་འ�ེད་�ི་དོན་�ིང་ཡང་མེད་པར་�ར་ཡོད་པའི་དེ་དག་ནི་གནས་�གས་གཅིག་མ�ངས་རེད། ད་�་�ས་པའི་དགོན་�ེའི་གནས་�ལ་�ི་
དོན་ཚན་བ�ན་ལས་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེའི་ནི་ཅི་འ�འི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་�་�ང་ཡོད་པ་ཤེས་

�བ།
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བཞི་བ། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ེས་ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་ཅི་�་�་ཞིག་ལ་བ�ར་བའི་�ོར།
འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་འདིར་གནས་བ་མཐའ་དག་�ད་ཅིག་ཉིད་ལ་མི་�ོད་པར་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་གཏོགས། མི་འ�ར་བ་དང་མི་
འཇིག་པའི་ངང་གནས་�བ་པ་ནི་གཅིག་�ང་མེད་པ་རེད། དེའི་�ིར་བ�ན་པ་�ན་�་གནས་བའང་�ས་ཚ�ད་�ི་ཚད་འཛ�ན་ཞིག་ཡོདཔ་རེད།
དེ་ནི་�མས་དང་�ིང་�ེའི་བདག་ཉིད་�ོན་པ་��་�་ནེས་གསལ་བོར་ག�ངས་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན།
རིམ་པ་ཁག་གི་སེར་�་མི་དམངས་�ིས་སངས་�ས་བ�ན་པ་ཧ་ཅང་གི་དད་ཞེན་ཡོད་པ་དང༌། མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བའི་ནང་ཆོས་�གས་�ིས་
མེདཐབས་མེད་པའི་གནས་བབ་བ�ང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་�གས་�ི་ངོ་བོའང་ཞི་བདེ་གཞན་ཕན་ཡིན། བོད་�ོངས་ནང་ཆོས་�ི་འཆད་ཉན་
ཐོས་ག�མ་ལ་�ང་གཞི་བ�ན་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་�བས། ཆེད་�་ཆོས་�གས་མེད་པར་བཟོ་བ་ནི་ཆེས་མི་འ�ིག་པ་ཞིག་དང༌། ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་ལ་
ཤིན་�་ཐབས་�ག་ཤིག་རེད། དཔེར་ན། མི་�ས་ནས་ཤི་བ་ནི་�ིར་བཏང་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། གལ་ཏེ་གཅེས་�་�ང་ཞིང་དགོས་མཁོ་ཡོད་ལ་
�ས་�ོབས་�ས་བའི་ཉེས་མེད་�ི་གཞོན་�་ཞིག་�ོག་བཅད་པ་ཡིན་ན་ཅི་�ར་ཆགས་སམ། དེ་དང་མ�ངས་བར་ནང་ཆོས་ལ་ཉམས་ཆག་�གས་
ཆེན་�ང་�ེ་�་མེད་�་འ�ོ་བའི་གནས་�་�ར་བའི་གནས་�ལ་འདིར། ང་ཚ�་བོད་རིགས་ཡོངས་�་�ོགས་པའི་སེམས་�ིས་མི་བཟོད་པའི་�་�ེན་
ཡང་འདིར་ག�གས་ཡོད་པ་རེད།

དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ཐོག་ནས་བཤད་ན། དམངས་གཙ�་བབཅོས་བ�ར་�ེས་�་བ�ན་ཡོད་པའི་དགོན་�ེ་ཁག་ནང༌། �ན་ཚ�གས་དང་ཆོས་
ཐོག་�ས་མཆོད་བཅས་ཕལ་མོ་ཆེ་གཞི་�འི་ཐོག་མཚམས་ཆད་པ་དང༌། འ�ས་ཚ�གས་དང་�ོད་�འང་མེད་པར། མདོ་�གས་ག�ང་�གས་�ི་
འཆད་�ོད་དང༌། འ�ིད་�ོག བཀའ་�ང་གནང་བ། བ�ན་བཅོས་འ�ི་�ོམ། དབང་བ�ར་�ེས་གནང༌། �ོམ་�བ་ཉམས་ལེན། ད�ིལ་འཁོར་
འ�ི་བཞེངས༌། ཚ�ས་བ�འི་�ོན་ལམ། �་མཆོད་ཆེན་མོ། གཟབ་གསོལ་ཆེན་མོ། གར་འཆམ་དང་ཞི་�ག་�ིན་བ�ེགས། གཏོར་�ག་སོགས་�ན་
�ན་�ི་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་�མས་གཞི་�འི་ཐོག་ནས་མེད་པར་སོང་ཟིན་�བས། འཆད་�ོད་�ོམ་ག�མ་དང་ཐོས་བསམ་�ོམ་ག�མ་ནི་�ག་
�་ཆད་པའི་�ིང་�་�ར་སོང༌། དེས་མ་ཚད་ཆོས་�གས་ཐོག་མ�ེན་�་ཅན་�མས་རིམ་བཞིན་འདས་�ོངས་�་སོང་ཞིང༌། ཆོས་�ི་�ེད་�ོ་�མས་
མཚམས་ཆད་པ་དང༌། འ�ིད་�ན་ཉམས་པར་བ�ེན་གསར་�་�མས་གསོ་�ོང་�་ཐབས་མེད་པས། འདི་ནི་བོད་�ོངས་�་དར་ཞིང་�ས་བའི་
ནང་ཆོས་�ི་འཆད་ཉན་ཐོས་བསམ་�་མེད་འ�ོ་ལ་ཉེ་ཞིང༌། ང་དང་བ�་ཆ་གོ་ད�་ཡན་�ི་བོད་རིགས་ཚང་མས་བཟོད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།



.

�་བ། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ེས་�ི་སེར་�་མི་དམངས་�ི་ཆོས་�གས་འཚ�་བའི་�ོར།
ཐོག་མར་ངས་བོད་�་ཆོས་�གས་�ིས་གནས་བབ་ཅི་ཞིག་བ�ང་བའི་�ོར་རོབ་ཙམ་�ེང་�་ཡིན། ང་ཚ�་བོད་རིགས་�ི་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་�ས་
ནས་ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་ཆིག་�ོང་�མ་བ�་ཙམ་སོང་ཡོད་པ་དང༌། ཆོས་�གས་�ི་རིག་ག�ང་ཧ་ཅང་དར་�ས་ཆེ་�བས། བོད་མིའི་�་�ོད་ནང་ཆོས་
�གས་�ི་�གས་�ེན་ཟབ་མོ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད། དེར་བ�ེན་�ི་རོལ་�ི་�་དངོས་ཡོངས་�ོགས་�ི་ལེགས་ཉེས་ངོས་འཛ�ན་ཐད་ཚང་མ་ཆོས་�གས་
�ི་�་བ་དང་ངོས་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ར་བ་ཡོང་གི་ཡོད། �ས་མ�ངས་�་མི་�ེར་དང༌། ཡང་ན་�ིམ་ཚང་ངམ། �ོང་ཚ�འམ། ཚ�་ཤོག་གམ།
དེ་བཞིན་བོད་�ོངས་ཡོངས་�ོགས་ཡིན་ནའང་འ�། གལ་�ིད་�ིད་�ག་ལེགས་ཉེས་�ི་དོན་ཆེ་�ང་གང་ཞིག་�ང་�ང་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་
དང་ཁ་�ལ་�བ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། མི་�ེར་ཐོག་ནས་བ�ོད་ན། �ེ་�་ན་འཆི་དང་བར་ཆད་ཆག་�ོ། གཉེན་�ེབ་�ོགས་�ིག་དང༌།
བ�བ་པ་�ོབ་གཉེར། འཚ�་བའི་ཐོན་�ེད། �་བའི་འགོ་འ�གས་སོགས་�ེད་�ོ་ཡོངས་�ོགས་དང༌། དེ་བཞིན་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ི་ཐོག་ལ་
བདེ་�ག་ལེགས་ཉེས་ཅི་ཞིག་�ང་�ང༌། ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་གསོལ་འདེབས་�ོན་ལམ་�ིས་�ེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་་བསམ་
དོན་འ�བ་པར་�ེད་པ་སོགས་ཆོས་�གས་�ི་�ེད་�ོ་དང་ཁ་�ལ་མེད་པ་ཞིག་རེད། �ིམ་ཚང་གཅིག་ནས་བོད་�ོངས་ཡོང་བར་འདི་�ར་ཡིན་
པས། བོད་�ོངས་�་ཆོས་�ི་འཚ�་བ་ནི་གནད་དོན་ཆེ་�ང་ཚང་མར་མེད་�་མི་�ང་བའི་གལ་ཆེའི་འཚ�་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་ཚ�ག་ཐག་
བཅད་ནས་བ�ོད་ཆོག

འོན་�ང་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ེས། སེར་�་མི་དམངས་�ི་ཆོས་�གས་འཚ�་བའི་ནང་དོན་དངོས་ཐོག་�ང་བའི་གནས་�ལ་ནི། �་མེད་
དང་མཚམས་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་ཤིན་�་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་�་�ར་ཡོད་པ་�ེ། ཁང་ཐོག་གི་དར་�ོག་�མས་བཀོག་པ་དང༌། �ས་�ེང་�་ག�་
དང་�ང་མ�ད་འདོགས་�་མི་འ�ག་པ། �ིམ་ནང་གི་�་ག�ང་�གས་�ེན་�ང�ས་དགོས་པ། མངོན་�མ་�་ཁ་དོན་དགེ་�ོར་དང་བསངས་
གསོལ་�ེད་མི་ཕོད་པ། གནས་ཆེན་ཁག་དང༌། �་འ�་མཆོད་�ེན་འགངས་ཆེན་སོགས་ལ་མཇལ་�ོར་�ག་མཆོད་དང༌། དགེ་འ�ན་ལ་བ�ེན་
བ�ར། ངན་�ོང་ལ་�ིན་གཏོང་སོགས་ཚ�གས་བསགས་དགེ་�ོང་གི་�་བ་�ན་�བ་�བས་མེད་པའམ་�བས་ཐབས་མེད་པར་�ར་ནས༌། ནད་�ིས་
མནར་ཚ�་རིམ་�ོ་མི་�ེད་པ་དང༌། ཚ�་ལས་འདས་ཚ�་བ�ོ་�ོན་མི་�ེད་པ་སོགས་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན་ང་ཚ�་བོད་མིའི་གོམས་གཤིས་ལ་མི་ཞིག་ཚ�་
ལས་འཕོས་�ེས་བ�ོ་�ོན་མ་�ས་ཚ�་གཤིན་པོ་དེ་ལ་�ས་བ�ི་མེད་པའམ་�ིང་�ེ་མེད་པའི་ཐ་ཤལ་�ི་�་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ི་ཡོད། དེའི་�ིར་
�བས་ཤིག་མི་�མས་�ིས་བ�ོད་དོན། ང་ཚ�་འཆི་�་�ིས་�གས་འ�ག གལ་ཏེ་དེ་ལས་�་ཙམ་ཤིག་ལ་ཤི་ཡོད་ཚ�་བ�ོ་བ་�ོན་ལམ་ཞིག་ཐོབ་�་
རེད། ད་�་ཤི་ན་�ི་ཤི་བ་དང་འ�་བར་ད�གས་ཆད་མ་ཐག་�ོའི་�ིར་ག�ག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་བ�ོད་པའི་�ོ་�ག་གི་�ེ་ངག་འདི་གཅིག་�་
ལས་ཤེས་པ་ཞིག་རེད། རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་པར་�ས་ཚ�་�ས་ཚ�ད་མི་འདང་བས་�ི་ཡོངས་�ི་གནས་�ལ་ཞིག་བ�ོད་ནས་འ�ིག་པར་�ེད།



.

�ག་པ། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་�ངས་�ོར།
བོད་�ོངས་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་དང༌། དེའི་�ེས་�་�ང་བའི་དགོན་�ེའི་གནས་�ལ་དང༌། ཆོས་�གས་མ�ན་ལམ་�ི་གནས་
�ལ། དེ་བཞིན་སེར་�་མི་དམངས་�ི་ཆོས་�གས་འཚ�་བའི་གནས་�ལ་སོགས་�ི་ཐད། �ན་ནས་ད་�་གོང་�་�ང་ཆ་ཚང་བའི་�ོ་ནས་�ེང་ཟིན་
པའི་�་དོན་རང་བཞིན་�ན་པའི་གནས་�ལ་�ར། བོད་�ོངས་�་དོན་དངོས་ཐོག་�ང་བའི་�་བ་མང་པོའི་ཐོག་ནས་མཐོང་�བ་པ་ཞིག་ལ།
ངས་ན་ནིང་�ི་ལོ་༡༩༦༡ལོར་�ང་ལི་�ེད་ལ་�ན་སེང་�ས་པའི་བོད་�་དེ་�་ཆོས་ལ་དད་པ་�ེད་པའི་རང་དབང་ཡོད་པ་ལས། ཆོས་ལ་དད་པ་
མི་�ེད་པའི་རང་དབང་ནི་མེད། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ེས་ནས་བ�ང༌། ཆོས་ལ་དད་པ་མི་�ེད་པའི་རང་དབང་འདང་ངེས་ཡོད་པ་
དང༌། ཆོས་ལ་དད་པ་�ེད་པའི་རང་དབང་མེད་པའམ། ཡང་ན་�བ་ག�གས་ཙམ་ལས་མེད་ཅེས་བ�ོད་པ་འདི་ནི་བོད་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་
�ལ་དང་�ད་དེ་མ�ན་ཡོད་པར་ཐག་བཅད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

དེའི་�ིར་ཏང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་�ེད་ཆོག་པའི་ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་དང༌། �ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�་�ིམས་ལེ�་
ག�མ་པའི་�ི་འབངས་�ི་གཞི་�འི་ཁེ་དབང་དང་འོས་འགན་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་བ�ད་�་�་བ�ད་པའི་ནང༌། �ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་
�ལ་ཁབ་�ི་�ི་འབངས་ལ་ཆོས་�གས་དད་མོས་�ི་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་གཏན་འབེབས་ཁ་གསལ་�ས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚ�་བོད་རིགས་ས་�ལ་ལ་

ལག་བ�ར་�ེད་ཙམ་ཞིག་ལས་�ས་མེད་པ་ནི། ཏང་གི་ཡང་དག་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་�་�ིམས་དང་�བ་འགལ་�ི་ཚབས་ཆེའི་�་�ོད་
ཅིག་རེད། ང་ཚ�ས་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་�་�ིམས་ནི་�ི་འབངས་ཡོངས་ལ་�བ་པའི་ཉི་མ་ཞིག་ཡིན་དགོས་བ་ལས། �ོགས་གཅིག་ལ་
�བ་པའི་ཉི་མ་ཞིག་མིན་པར་བསམ་�ི་ཡོད། དེའི་�ིར་ཆོས་དད་རང་དབང་ཟེར་བ་དེ་ཆོས་དད་མི་�ེད་མཁན་ལ་�ིམས་�གས་�ིས་�ང་�ོབ་
�ེད་པ་ཁོ་ན་མིན་པར། ཆོས་དད་པ་ཚ�ར་ཡང་གཅིག་མ�ངས་�ི་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས། ཆོས་ལ་མི་དད་མཁན་ཚ�ས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
�ིམས་�གས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཆོས་དད་�་�ར་བཀག་འགོག་དང་གནོད་�ོན་བཏང་བ་ཡིན་ཚ�། དེ་ནི་�ིམས་འགལ་�ི་ཚབས་ཆེའི་�་�ོད་ཅིག་
དང་འཛམ་�ིང་�ེང་གི་�ིམས་�གས་ཤེས་མཁན་ཚང་མས་མ�ེན་�ོགས་�བ་པ་ཞིག་རེད།

ཆོས་ལ་དད་མོས་�ེད་པར་དགོན་�ེ་དང༌། དགེ་འ�ན། �་ག�ང་�གས་�ེན་དང༌། དེ་བཞིན་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་ཆེ་འ�ིང་�ང་ག�མ་ཚང་མ་
མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་འདི་དག་མེད་པར་བཟོས་ཚ�་ཆོས་དད་དང་ཆོས་�གས་�ེལ་ཐབས་མེད་པ་ནི་�ན་�ིས་མ�ེན་གསལ་རེད།
དཔེར་ན། མི་ཞིག་ལ་�ེད་རང་གིས་ཟ་མ་ཡག་པོ་ཟོ་ཞེས་བ�ོད་དེ། ཁོའི་མ�ན་�ི་བཟའ་བཅའ་�མས་འ�ེར་སོང་ན་མི་འདིས་ཅི་ཞིག་བཟའ་
འམ། འདི་ནི་གཅིག་མ�ངས་�ི་གནས་�གས་ཤིག་རེད། �་མཚན་འདི་དག་གི་�ེན་པས་བོད་�ོངས་�ིས་གཙ�ས་བའི་བོད་རིགས་ས་�ལ་ཡོངས་
ལ་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་ནས་བ�ང་ཆོས་�གས་དང་ཆོས་དད། དེ་བཞིན་དགོན་�ེའི་གནད་དོན་བཅས་བ་�་བ་ནས་ལེགས་པོ་�ེལ་�བ་
མེད་ཅེས་བའི་བ�ོད་�ལ་དང་�་�ལ། ངོས་འཛ�ན་བཅས་བར་གཞི་འཛ�ན་ས་ཡོད་པ་ཞིག་ལས་བསམ་བཞིན་ཁག་ད�ི་དང་བ�ོན་འ�གས་�ར་
འདེབས་�ས་བ་ཞིག་མིན་ཞེས་བ�ོད་ཆོག



དེའི་�ིར་བོད་མི་ཡོངས་�ི་ནང་བསམ་གཞིགས་�ེད་མི་ཤེས་བའི་�ིས་པ་�མས་�ད། དེ་འ�ོས་�ི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་དང༌། བ�་ཆའི་
ད�་བ�་ཡན་�ི་�ེ་བོ་�ན་ཆེས་ཧང་སངས་བ་དང་ཧོན་ཐོར་དགོས་བ་�ང་བས། ད་�་བོད་མི་�མས་ལ་ནང་ཆོས་�ི་�ོར་�ེང་མ་ཐག རང་
དབང་མེད་པར་སེམས་ཤིན་�་�ོ་�ེ་མིག་�་གཏོང་བཞིན་�ག་བ�ལ་�ི་�ེ་ངག་འདོན་པ་སོགས་�ི་གནས་�ལ་ནི་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ། དེའི་�ིར་དེ་
རིང་�ན་ནས་�ེར་སེམས་དོར་ཏེ་ཏང་གི་མཚན་�ན་དང་མི་དམངས་�ི་འདོད་�ོ་གཞིར་བ�ང་ནས། གནས་�གས་�མས་�ོགས་�་མ་�ང་བར་
�ག་པོར་བ�ོད་ཡོད། འོན་�ང་མི་འདིས་བ�ོད་པ་�ར་ན་གནས་�ལ་དངོས་མ་ཡིན་ཤེས་ཆེ་ལ་དོན་དངོས་ཡིན། དེ་མིན་བོད་རིགས་�ོགས་པོ་
མང་པོས་འདི་�ར་བ�ོད་�ོང་མེད་�བས། ཡང་�ིང་བ�ོད་མཁན་ང་ཡིན་�མ་ནས་དོགས་པ་ཏན་ཏན་འ�ང་ངེས་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་མི་མང་
ཆེ་བར་རང་�ང་བག་ཟོན་�ི་བསམ་�ོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དེ་�་མཐོང་ཐོས་�་�ར་བའི་ཉམས་�ོང་གི་ཐོག་ནས་�ོན་ཆ་དང་ནོར་
འ�ལ་�མས་དམར་�ེན་�་བ�ོད་ཕོད་�ི་མེད་�བས། �ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་�མས་དམར་�ེན་�་བ�ོད་མཁན་�ི་�ོགས་པོ་མེད་པ་ནི་དོན་
དངོས་�ི་གནས་�ལ་དང་�ད་དེ་མ�ན་པ་ཞིག་དང༌། ཆེས་�ན་�ན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཡ་མཚན་�ེད་དགོས་དོན་མེད། �ོ་ཕངས་བ་ཞིག་ལ་ད་
�་འཛམ་�ིང་�ེང་མིའི་བསམ་�ོའི་ནང་མནོ་བསམ་ཅི་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་མཐོང་�བ་པའི་འ�ལ་ཆས་ཤིག་མེད་ལ། གལ་ཏེ་འ�ལ་ཆས་
དེ་འ�་ཞིག་ཡོད་ན་བོད་རིགས་�ི་སེམས་ཁམས་ལ་བ�་ཙམ་�ས་ཚ�་ཧ་ཅང་གི་ངོ་མཚར་ཞིང་དོན་�ིང་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་�ི་རེད།
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�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་མི་རིགས་ཆེ་�ང་མང་བོ་མཉམ་�བ་�ས་བའི་�ལ་ཁབ་ཆེནཔོ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�་�ང་གོ་
གསར་བ་ད�་བ�ེས་བ་ནས་བ�ང་�ོབས་�གས་ཆེ་བའི་མི་རིགས་�ིས་�ོངས་�གས་�ང་བའི་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་�ེད་པ་དང༌། �ོན་ཐོན་
མི་རིགས་�ིས་�ེས་�ས་མི་རིགས་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་པ་སོགས་རིང་�་དོར་ཏེ། འ�་མཉམ་བདེ་�ིད་�ི་ལམ་�་བ�ད་ཕན་�ན་�ན་�་�ར་�ི་
མ�ན་�ིལ་དང་ཤ་�ག་འ�ེས་པའི་མེས་�ལ་�ིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ནི། མི་རིགས་སོ་སོའི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་�ིས་མཆོག་�་�ར་བའི་དགའ་
ཞེན་�་�ལ་ཞིག་�་�ར་ཏེ། དེ་�་ལོ་�ས་ཐོག་མི་རིགས་ཁག་དབར་ཕན་�ན་གཉའ་གནོན་དང་འ�ོག་བཅོམ། མཐོང་�ང་གིས་ཕན་�ན་
དོགས་ཟོན་དང་ཁོང་�ོ་སོགས་�ོ་ཕམ་�ི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་�ང་བ་�མས་གཙང་སེལ་�ས་དང་�ེད་བཞིན་ཡོད། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་
མི་རིགས་�ི་འ�ེལ་བ་གསར་བ་ཞིག་བ�གས་དང་འ�གས་བཞིན་ཡོད་པས་མི་རིགས་གནད་དོན་དེ་�་བའི་ཐོག་ནས་འ�ར་�ོག་�ིན་ཡོད་པ་

རེད། �ིང་བ་དང་གསར་བ། གཉའ་གནོན་དང་འ�་མཉམ། འཁོན་འཛ�ན་དང་མཛའ་མ�ན་བཅས་�ི་ད�ེ་མཚམས་�ེས་ཤིང། འ�ེལ་བ་
གསར་བ་ཞིག་དང་མ�ན་�ིལ་གསར་བ་ཞིག་�ང་�ེ། �ང་�་མེས་�ལ་�ི་ཡངས་པའི་ས་གཞིའི་ཐོག་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་�མས་ལ་དགའ་དགའ་
�ོ་�ོ་དང༌། �ོ་བདེ་བག་ཕེབས། མི་�ོན་རང་�ི་ད་�ི་མེ་ཏོག་མཉམ་བ�་བཞད་པའི་བ�ག་མདངས་འཚ�ར་བའི་�མ་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད།
�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་དང༌། མའོ་��་ཞིའི་འགོ་�ིད་�ི་དར་དམར་འོག �ང་�་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཡོངས་�ོགས་�ོ་�ེའི་�ན་པོ་
�ར་�ོག་�་གཅིག་�་བ�ིལ་ནས་�ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང༌། ཡིད་ཆེས་�བ་འཕར་�ིས་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་འ�གས་�ན་ལེགས་�བ་�ེད་
�ི་ཡོད་པ་རེད། རང་གི་མེས་�ལ་འདི་བཟོ་ལས་དང་ཞིང་ལས། ཚན་རིག་དང་རིག་གནས། �ལ་�ང་སོགས་�ོགས་གང་ཐད་ནས་�ར་�་དེང་
རབས་ཅན་�་བ�ར་ཆེད། ཏང་གིས་བཏོན་པའི་�བས་ཆེན་�ི་�་བ་དར་དམར་ག�མ་བ�ེངས་ནས། དེ་�་ལོ་�ས་ཐོག་�ང་�ོང་མེད་པའི་
�བས་ཆེན་�ི་�་གཞག་�མས་ལེགས་�བ་�ས་དང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ཆེན་པོའང་ཐོབ་དང་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད། �ས་མ�ངས་�་མའོ་ཙ�་�ང་གི་དགོངས་པས་�ག་ཆས་�ས་ནས་ཡར་ལངས་ཐོབ་པའི་མི་དམངས་�ང་�ར་�ག་དང་�ེ་བ་�འི་མ�ན་
�ིལ་�ོག་�་གཅིག་བ�ིལ་�ི་�་�ར་དེ། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་མི་དམངས་�ི་�ི་ད�་ཨ་རི་བཙན་�ལ་རིང་�གས་པ་གཙ�ས་བའི་ས་གཞི་རིལ་
བོའི་�ེང་གི་ལོག་�ོད་པ་�མས་�ི་མགོ་ཐོག་�་ཁ་གཏད་པས། ཁོ་ཚ�ས་གང་�ང་གིས་�་ངན་�ེལ་མི་ཕོད་པར་�ར་ཡོད། ཏང་དང་མའོ་��་
ཞིའི་འགོ་�ིད་འོག་�ང་གོ་གསར་བའི་མི་རིགས་ཁག་གི་གཞོམ་གཞིག་�ལ་བའི་མ�ན་�ིལ་ཆེན་པོས་རང་�ལ་ནང་�ལ་�ི་ལས་དོན་ཁག་ནང་

གཞི་�འི་རང་བཞིན་�ི་�ས་བ་�གས་ཆེན་ཐོན་པར་མ་ཟད། འཛམ་�ིང་གི་ཡར་ཐོན་དང་གསར་བ�ེ་�་གཞག་ལའང་འཐབ་ན་མི་�ལ་བ་
མེད་པའི་�ས་བ་དང་ཉམས་པ་མེད་པའི་མཛད་�ེས་ཤིག་བ�ན་ཡོད། མ�ན་�ིལ་ནི་�ོབས་�གས་ཡིན་པ་དང༌། �ལ་ཁ་ཐམས་ཅད་�ི་འགན་



ལེན་ཞིག་�ང་ཡིན་པའི་�བས་ཆེན་�ི་བདེན་དོན་འདི་�ར་ཡང་དོན་དངོས་�ི་ཐོག་ནས་ར་�ོད་ཅིག་�ང་བ་རེད། �བས་ཆེན་�ི་མ�ན་�ིལ་
གསར་བ་འདི་རིགས་ནི་ཏང་དང་མའོ་��་ཞིའི་�ིད་�ས་དང༌། �ག་པར་�་མི་རིགས་�ིད་�ས་ལས་�ང་བའི་�བས་ཆེན་�ི་�ལ་ཁ་ཞིག་རེད།
ང་ཚ�འི་མེས་�ལ་ནི་མི་རིགས་མང་བའི་�ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། མི་རིགས་�ི་མ�ན་�ིལ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་
�བས། རིམ་པ་གོང་འོག་ཚང་མས་གནད་དེ་ཤེས་དགོས་བ་མ་ཟད། དེ་མ�ངས་�ི་ལས་དོན་�བ་དགོས་�འང་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། �ང་གོ་
�ང་�ན་ཏང་གི་�ིག་�ོལ་དང༌། �ལ་ཁབ་�ི་�་�ིམས། གཙ�་འཛ�ན་མའོ་�འི་ཞིའིག�ང་�ོམ། དེ་བཞིན་དེ་མིན་�ི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་
མང་པོའི་ནང་མི་རིགས་�ི་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་�ི་མ�ན་�ིལ་�ོར་མང་པོ་�ེང་ཡོད། འདི་དག་ནི་�ད་དེ་ཡང་དག་མཁས་མཛངས་དང༌།
ཚ�ག་དོན་ཟབ་ལ་མིང་དོན་མ�ངས་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དོན་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་ཁས་ལེན་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད།
�ས་མ�ངས་�་ཏང་གིས་�ན་�་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར། མི་རིགས་�ི་མ�ན་�ིལ་ལེགས་པར་�ེལ་ཆེད། ཐོག་མར་ལོ་�ས་ཐོག་མི་རིགས་ཁག་
གི་དབང་བ�ར་�ལ་རིམ་�ིས་བཟོས་པའི་�ོབས་ཆེན་མི་རིག་ས་�ིས་ཉམས་�ང་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་དབང་གིས།

ཉམས་�ང་མི་རིགས་ལ་མི་རིགས་�ི་ལར་ཞེན་དང་རང་�ང་གི་བསམ་པ་�གས་ཆེ་�་�ིན་ནས། རང་ཉིད་ལ་གཉའ་གནོན་དང་འ�ོག་བཅོམ་
�ེད་མཁན་ཚ�ར་ཁོང་�ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ཕན་�ན་དབར་དམག་འ�ག་མང་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་�ོན་ཐོན་མི་རིགས་�ིས་�ེས་�ས་མི་
རིགས་ལ་མཐོང་�ང་དང་བ�ེས་བཅོས་�ས་�བས། སེམས་གཅོང་བསགས་པ་སོགས་�ི་གནད་དོན་�་ཚ�གས་�ང་�ེ། མི་རིགས་ཁག་གི་མི་
དམངས་�ི་བསམ་�ོའི་ནང་མི་རིགས་གཞན་དག་ལ་�ོ་དོགས་དང་ཁོང་�ོ་ཡོད་པ་སོགས་མི་རིགས་མ�ན་�ིལ་དང་མི་རིགས་�ི་འ�ེལ་བར་

དགོས་ངེས་དང་འོས་མཚམས་མིན་ལ། ཚད་གཞི་མི་གཅིག་པའི་�གས་�ེན་ངན་པ་ཐེབས་ཡོད་པ་སོགས་ལ་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་སེམས་ཐག་
གཙང་བཅད་དང་དཀའ་�ད་འབད་བ�ོན་�ིས་�་�ོད་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་རིམ་བཞིན་སེལ་དགོས། ཆབས་ཅིག་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་འགོ་�ིད་
འོག་དང༌། བཟོ་ཞིང་མནའ་འ�ེལ་�ི་�ང་གཞིའི་�ེང༌། མི་རིགས་�ི་འ�ེལ་བ་གསར་བ་དང་མ�ན་�ིལ་གསར་བ་ཞིག་འ�གས་དགོས།
འདི་ནི་མི་རིགས་ལས་དོན་མཁན་ཙམ་མ་ཟད་ལས་�ེད་པ་ཡོངས་�ོགས་�ིས་�ོད་གཡེངའ�ས་ཤོར་གཏོང་མི་ཉན་པའི་ཆབ་�ིད་�ི་ལས་འགན་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་མ�ངས་�ན་རིང་བོར་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་�ི་གནས་�ལ་ལ་འཐབ་�ོད་�ས་ཏེ། མཐར་ལོ་�ས་ཐོག་�ག་
པའི་མི་རིགས་དབར་�ི་བསམ་�ོའི་ནང་གི་བག་ཆགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་གཙང་སེལ་མཐར་�ིན་པ་བཟོས་ནས། རིམ་བཞིན་མི་རིགས་ཁག་
�མས་�ན་�་ངོ་མ་ཞིག་�་འ�ར་བ་�ེད་དགོས། ང་ཚ�ས་འ�བ་�ོན་འདི་དག་ནི་�ད་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་ཚང་མ་འགག་�འི་རང་བཞིན་
ཞིག་�ང་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད། མི་རིགས་འ�ེལ་བ་ཡག་པོ་བཟོས་ཏེ། མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་�མས་འོ་�་འ�ེས་པ་བཞིན་
ཕན་འ�ས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་�་དང༌། འ�ེལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཏེ་�ལ་ཁབ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་�་ནི་ང་ཚ�་མི་རིགས་ཡོངས་�ི་ལས་
འགན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཚང་མས་དགའ་�ོའི་ངང་ལེགས་�བ་�ེད་དགོས་པའི་བ�་ཤིས་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་�ང་རེད། དེར་བ�ེན་མི་རིགས་
ཁག་དང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་རེ་ངོ་རེས་ངེས་པར་�་རང་ཉིད་�ི་�ས་པ་ཡོངས་�ོགས་འ�ལ་དགོས་ངེས་རེད།

འོན་�ང་�་བ་འདིའི་�ས་�ེས་སམ། འཇོན་ཐང་ངམ། �བ་འ�ས་�ི་ཆེ་�ང་ཐད་ནས་བ�ོད་ཚ�། �ོབས་�གས་ཆེ་བའི་�ོན་ཐོན་མི་རིགས་�ིས་
གཙ�་བོ་�ེད་དགོས་པ་རེད། དེའི་�ིར་ལོ་�ས་ཐོག་ནས་བཞག་པའི་གནད་དོན་མི་ལེགས་པ་མང་ཆེ་བ་ནི། �ོབས་�གས་ཆེ་བའམ་�ོན་ཐོན་མི་



རིགས་�ི་དབང་བ�ར་�ལ་རིམ་�ི་ངན་འ�ས་ལས་�ང་བའི་�གས་དང་མི་མ�ན་པའི་�་�ོད་�་ཚ�གས་�ིས་ཉམས་�ང་ངམ་�ེས་�ས་མི་

རིགས་�ི་མི་�མས་ལ་མི་འདོད་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། མི་རིགས་ཁག་དབར་རིམ་བཞིན་ཕན་�ན་དོགས་ཟོན་དང༌། ཁོང་�ོ་སོགས་མི་ལེགས་པའི་�་
�ེན་ཞིག་�བ་ཡོད། ད་�་འདི་དག་མེད་པར་བཟོ་དགོས་�བས། ཐོག་མར་དེའི་�་�ེན་མེད་པར་བཟོས་ཚ�་འ�ས་�་ནི་རང་བཞིན་�ིས་ཐོན་མི་
�ིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་�ིར་བཏང་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། དེར་བ�ེན་གནད་དོན་འདིའི་�ོར་ལ་མི་རིགས་ཆེན་པོ་�མས་�ིས་ནན་ཏན་དང་�ར་
བ�ོན་�ིས་�བ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གཞི་�འི་ཐོག་ནས་བ�ོད་ན་མི་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་�གས་ལ་ཕར་�ོལ་�ི་ངོ་བོ་�ན་ཡོད་ལ། ས་གནས་མི་
རིགས་རིང་�གས་ལ་འགོག་�ང་གི་ངོ་བོ་�ན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕར་�ོལ་མེད་པ་ཡིན་ན། འགོག་�ང་ནི་རིམ་བཞིན་མེད་པར་འ�ར་�་རེད། དེ་
གཉིས་�ི་དབར་ལ་�་འ�ས་�ི་ངོ་བོ་ཞིག་�ན་ཡོད།



.

ང་ཚ�་བོད་�ོངས་ལ་མ�ན་�ིལ་�ི་མིག་དཔེར་འོས་པའི་�ང་ཞིག་�བ་ནས་ཡོད་པ་ནི་མ�ན་པ་�ན་བཞིའི་�ང་ཡིན། �ང་འདིའི་ནང་�ོག་
ཆགས་ཆེ་�ང་བཞིས་རང་ཉིད་�ི་འཇོན་ཐང་ཆེ་�ང་ལ་མི་གཞིགས་པར་�ན་གཞོན་�ི་གོ་རིམ་�ར་�་དང་རི་བོང༌། �ེ�། �ང་ཆེན་སོགས་
རིམ་པ་བཞིན་བ�ིགས་ནས་�ོག་ཆགས་ཆེ་བས་�ང་བ་ལ་�ས་བ�ར་�ིས་�ག་ལ་�ར་ཡོད་པ་�ིས་ཡོད། དེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་མ�ན་�ིལ་ཚད་
�ན་�ི་དོན་�ིང་ཞིག་�ན་ཡོད་པ་རེད། �ོག་ཆགས་བཞི་བོ་འདིས་རང་སོ་སོའི་�ས་�གས་ལ་མ་བ�ས་བར་�ན་བ�ར་གཞོན་�ོང་དང་�ོབས་
�གས་ཆེ་བས་�ང་བར་གཅེས་�ོང་�ས་པའི་�ེན་�ིས། ཁོ་ཚ�་�ན་�་འཛ�མས་ཤིང་�ས་�ང་ཁ་འ�ལ་ཐབས་མེད་པར་�ར་ནས། ཞི་བདེ་མཛའ་
མ�ན་དང༌། �ོ་�ིད་�ན་པའི་འཚ�་བ་ཞིག་�ེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་མི་�ོན་རང་�ིད་�ི་�ད་�་འཕགས་པའི་ལོ་�ས་�ི་མིག་དཔེ་ཞིག་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། ཏང་གི་མི་རིགས་མ�ན་�ིལ་�ི་�ིད་�ས་�ང་འདི་དང་�ད་དེ་མ�ངས། གལ་ཏེ་ལས་�ེད་པས་ལས་དོན་དངོས་�ི་ནང་འདི་དང་
�བ་འགལ་�ས་ཚ�། དེ་ལས་�ང་བའི་ངན་འ�ས་�ིས་མ�ན་�ིལ་དང་བདེ་�ིད་�ི་འཚ�་བ་དེ་རིམ་བཞིན་�་མེད་�་འ�ོ་�་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་
མེད།

ང་ཚ�་བོད་�ོངས་ནི་བོད་རིགས་འ�ས་�ོད་�ི་ས་�ལ་ཞིག་ཡིན་�བས། མི་རིགས་�ི་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་�ི་འ�ེལ་བ། མི་རིགས་�ི་མ�ན་
�ིལ་བཅས་�ིས་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་�ོད་ཆེས་གལ་ཆེའི་གོ་གནས་བ�ང་ཡོད། འདིར་�ང་ཟད་�ེང་ན། བོད་�ོངས་ནི་�ང་�་མེས་�ལ་�ི་མངའ་
ཁོངས་�་མི་ལོ་བ�་�ག་ཁ་ཤས་སོང་ཡོད་�ང༌། དབང་བ�ར་�ེད་ཐབས་དང༌། ནང་�ིད་�ི་�ོང་�ངས་དེ་མེས་�ལ་ནང་�ལ་�ི་�ངས་�ང་
མི་རིགས་གཞན་དག་དང་མི་འ�་བས། རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་མང་ཆེ་བར་བོད་རིགས་�ི་�་བ་�གས་ཆེ་ཞིང་མེས་�ལ་�ི་�་བ་�གས་�ང༌། �ང་
ད�ང་གིས་བོད་�ོངས་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་�་�ོང་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་འདོད་ཤིན་�་ཆེ་ཞིང་གནས་�ལ་�ོག་འཛ�ང་�ན། �ི་�ལ་དང་
འདབས་འ�ེལ་�ི་ས་མཚམས་རིང་བ། བཙན་�ལ་རིང་�གས་པ་དང༌། �་གར་ལོག་�ོད་�ོགས་ཁག་གིས་མ་�ང་ཁོག་བ�ག་གིས་བོད་འདི་མེས་
�ལ་ལས་ཁ་�ལ་གཏོང་�ིས་དང༌། ཐབས་ཤེས་ཡོད་�་དང༌། ཉིན་མཚན་ད�ེར་མེད་�ིས་�་བ་ངན་པ་�་ཚ�གས་�ས་དང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་
སོགས། བོད་�ོངས་ལ་མེས་�ལ་ནང་�ལ་�ི་མི་རིགས་ཁག་གཞན་དག་དང་མི་འ�་བའི་དམིགས་བསལ་�ད་ཆོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། འོན་�ང་
གོང་�ས་བཞིན་བོད་�ོངས་ཞི་བའི་བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་�ན། ཏང་དང་མའོ་��་ཞི་དང༌། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་ཐད་ཀའི་འགོ་�ིད་འོག་
དང་ཏང་གི་མི་རིགས་�ིད་�ས་�ི་འོད་�ོང་དང་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཐད་ཀའི་འགོ་�ིད་�ངས་འཛ�ན་འོག

བོད་བ�ོད་མི་དམངས་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་དང༌། �་རིགས་ལས་�ེད་གཙ�ས་བའི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་�ེད་པ་མང་ཆེ་བའི་གཞི་�འི་ཐོག་
བོད་རིགས་དང༌། མི་དམངས་ལ་གཉའ་གནོན་དང་འ�ོག་བཅོམ། མཐོང་�ང་སོགས་དོར་ཞིང་�ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བོད་�ོངས་མི་
དམངས་ལ་དོན་བཟང་�ངས་ལས་འདས་བ་བ�བས་ཏེ། མི་དམངས་�ི་ཞབས་�་བ་བཟང་བོ་ཞིག་�་�ར་ཡོད་པས། རིམ་བཞིན་བོད་རིགས་མི་
དམངས་�ི་ཐེ་ཚ�མ་དང་�མ་�ོགས་སོགས་སེལ་བ་དང༌། མང་ཚ�གས་�ིས་�་མི་གསར་བ་འདི་དག་དེ་�འི་�་མི་དང་མི་འ�་བར། ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་



བོད་རིགས་ལ་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་�ེད་�ི་འ�ག་ཨང་ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང༌། དཔེ་མཚ�ན་འདི་དག་གི་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་མི་དམངས་�ིས་
�་བོད་མི་རིགས་�ི་འ�ེལ་བའི་�་�ལ་དང་ངོས་འཛ�ན་ལ་�་བའི་འ�ར་�ོག་སོང་ཡོད་པ་རགས་ཙམ་མཚ�ན་�ི་ཡོད།

�ག་པར་�་�ི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་དང་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ས་�ེས་�། མི་རིགས་ལས་དོན་གཞི་�འི་རང་
བཞིན་�ི་འ�ར་�ོག་�ང་�ེ་�ས་རབས་གསར་བ་ཞིག་ལ་�ེབས་ཤིང༌། མི་རིགས་�ི་གནད་དོན་�ི་�་བའི་ཆའམ་�ོན་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་དང་མི་རིགས་�ི་ད�་བོ་�ེ་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་ལས་�མ་པར་�ལ་ནས། མིའི་རིགས་
འཕེལ་�ས་ལ་ཚབས་ཆེན་�ི་བཀག་འགོག་�ེད་པའི་ཆེས་�ན་ནག་དང་ཆེས་ག�ག་�བ། ཆེས་�ེས་�ས་�ི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་ཞིང་
�ན་ལམ་�གས་དང༌། ཞིང་�ན་བདག་པོའི་�ལ་རིམ་�་མེད་མཐིལ་�ིན་བཟོས་ཤིང༌། བོད་མི་རིགས་�ི་བ�་ཆའི་ད�་བ�་གོ་�་ཡན་མངའ་
བདག་ཆེན་པོ་ག�མ་�ི་དབང་བ�ར་འོག་ནས་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་པ་དང༌། ཁོ་ཚ�་ཡར་ལངས་ཏེ་�ི་ཚ�གས་�ི་བདག་པོར་�ར་ནས་རང་�ིམ་
རང་བདག་གི་དབང་ཆ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། བོད་�ི་ཆབ་�ིད་དང༌། དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས་སོགས་ལའང་འཕེལ་�ས་འ�ོ་ངེས་�བས། བོད་�ི་
ས་�ལ་དང་བོད་མི་རིགས་�ི་ལོ་�ས་ཡོངས་�ོགས་འགོ་གསར་པ་ཞིག་�གས་པ་རེད། འོ་ན་འདི་ལས་�ག་པའི་བ�་ཤིས་བ་ཞིག་དང་གལ་
འགངས་ཆེ་བ། དེ་ལས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོད་�ིད་དམ། ཡིན་ནའང་གལ་�ིད་�ང་ཞིབ་ཚགས་�ིས་�ོ་ནས་མི་རིགས་ལས་དོན་�ོད་�ི་ཞིབ་�འི་
གནས་�ལ་བ�ོད་དགོས་ཚ�། མི་རིགས་�ི་ལས་དོན་ནང་�འང་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཡོད་པ་རེད།
༡ ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་ཐད། བོད་�ོངས་མཐོ་རིམ་ལོག་�ོད་�་ཚ�གས་�ིས་ཏང་དང་མེས་�ལ། གསར་བ�ེ་དང་མི་དམངས་ལ་
�བ་གཏོད་�ས་པའི་�ག་པོའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ནི། ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་�ང་�ོབ་ཟེར་བཞིན་བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་
བའི་ནང་�ལ་�ོང་�ས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཡོངས་�བ་�ི་རང་བཞིན་�ན་པ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་མེས་�ལ་�ི་གཅིག་�ར་དང་གསར་བ�ེ་ཁེ་ཕན།
མི་དམངས་�ི་བདེ་�ིད་བཅས་ལ་�ང་�ོབ་ཆེད། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་བཏང་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད། ངོ་ལོག་ཟིང་
འ�ག་ཞོད་འཇགས་�བས། གོང་�་�ས་བ་བཞིན་གནས་�ངས་ལ་བ�ག་ད�ད་མཐར་�ིན་པ་�ེད་དགོས་བ་དང༌། ད�ེ་མཚམས་ཞིབ་ཅིང་�་
ལ་ནན་ཏན་ཞིག་ཡོང་བ་�ེད་དགོས་བ་དེ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། འོན་�ང་ལས་�ེད་པ་འགའ་ཞིག་གམ། དམག་དཔོན་འགའ་ཤས་�ིས་
ཏང་གི་�ིད་�ས་ཤེས་�ོགས་ལེགས་པོ་མ་�ང་བའམ། ཡང་ན་ཤེས་�ོགས་�ང་ཟད་ཡོད་�ང་ལག་བ�ར་ཡག་པོ་�ས་མེད་�ེན། བོད་རིགས་ནང་
གི་ལོག་�ོད་པ་དང་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་�ེད་གཏེ་ཁག་ཅིག་གི་གལ་ཆེན་�ི་ནག་ཉེས་ལ་ཁོང་�ོ་�གས་ཆེན་པོ་�ེས་ནས། བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་
ཁ་གཏད་ཆོག་པ་དང༌། ད་�ང་བོད་རིགས་ནི་ཆོས་�གས་དད་མོས་དང་མི་རིགས་�ི་ལ་�ར་མགོ་འཁོར་བའི་མ�ེགས་བ�ང་གི་མི་རིགས་ཤིག་
རེད་ཅེས་བ�ོད་པ་དང༌། བོད་རིགས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་ངན་སེམས་བཅངས་ནས་བོད་རིགས་ལ་མཐོང་�ང་�ས་ཏེ། མི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་ལ་
བཙན་གནོད་�ེད་པ་སོགས་�ང་ཡོད། མི་འདི་དག་གི་བསམ་�ོ་གཏོང་�ངས་དང་�་�ངས་ནི་�་མཚན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད།
ལས་ལ་བ�ོན་ཞིང་དཔའ་ངར་�ན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་�ིན། རང་ཉིད་�ི་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་ལ་དད་འ�ན་དང་ཤ་ཚ། ལར་ཞེན་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ངེས་བ་མ་ཟད། དེ་གཉིས་�ི་ཁེ་ཕན་�ང་�ོབ་�ེད་ཆེད་རང་�ོག་�ང་�ོས་གཏོང་བའི་མི་མང་པོ་ཡོད།



༢ དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་དང་བ�ར་ཞིབ་�བས། ལས་�ེད་པའི་ནང་གི་གཡོན་ཐལ་བ་དང༌། �ར་བ�ོན་ཅན་�ོད་�ི་གནས་�གས་མི་
ཤེས་མཁན་ཚ�འི་�་�ོད་�ི་�ེན་པས། མི་རིགས་�ི་ཁེ་དབང་དང་�ད་ཆོས་ལ་གནོད་འཚ�་འགའ་ཞིག་ཕོག་ཡོད་པ་རེད། ངེས་པར་�་མཐོང་ཆེན་
�ེད་དགོས་པའི་བོད་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་དང་�ན་གོས། �ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་བཟང་བོ་སོགས་མི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་དག་�ང་
གསར་བ�ེ་ལས་དོན་�ོད་�ི་གཏོར་བཤིག་ཆེན་པོ་དང༌། ཐེར་འདོན་ཆེན་པོ། འ�གས་�ན་ཆེན་པོ་ག�མ་ཟེར་བའི་འོག་�ིང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་
�ེས་�ས་ཡིན་པ་དང༌། �ག་�ོ་བ། བེད་�ོད་མེད་པ་བཅས་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཤིང༌། དོན་དངོས་�་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ལ་ད�ེ་བ་མ་�ེས་བར་
ཚང་མ་མཉམ་བ�ེས་�ིས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་དགོས་བའི་�ང་ཡན་�ེལ་ནས་བོད་རིགས་ལ་�ང་�ང་དང༌། བོད་ཆས་ལ་�ར་ཟ་�ས་ཏེ། �་ཆ་
འ�ོ་བ�ག་དང༌། �ོན་�བས་�བས་བདེ་མེད་�གས་�ོག་པ་དང༌། �ད་མེད་�ི་�ན་ཆ་དང་�ེས་བའི་རལ་བ་ལའང་དགའ་བོ་མེད་པའི་�མས་
འ�ར་བ�ན་�བས་�་མ�ད་ཉར་འཇོག་�ེད་ཐབས་མེད་པར་�ར་བ་རེད། ཁང་བའི་�ིག་�ང་ལ་དཀར་�ི་�གས་པ་དང༌། ཁང་�ེང་གི་དར་
�ོག གཉེན་�ོན་འདས་མཆོད། མཆོད་མཇལ་དང་�་གསོལ། �ས་ཆེན་�ོ་�ིད་དང༌། དམངས་�ོད་�ི་�ས་�ལ་སོགས་�ང་ཕན་མེད་�ག་
རོར་བ�ིས་བའི་�ེན་�ིས་མང་ཆེ་བ་མཚམས་འཇོག་�ས་བ་སོགས་འདིའི་རིགས་ནི་རེ་རེ་བཞིན་བ�ོད་དཀའ་བ་དང་ཐམས་ཅད་བ�ོད་པའི་

དགོས་བའང་མེད་པས་�་མ�ད་བ�ོད་�ི་མིན། མི་རིགས་�ི་ཡི་གེ་དང༌། �ན་གོས། �ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་བཟང་བོ་སོགས་མི་རིགས་�ི་�ད་
ཆོས་གཙ�་བོའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དེ་ངས་འོག་�་�ེང་ཆོག

༣ དམངས་གཙ�འི་འཚ�་བ་འ�ས་ཚང་མེད་པར། �ིམས་�གས་�ིས་�ང་�ོབ་དགོས་བའི་མི་རིགས་�ི་ཁེ་དབང་ཁག་ལ་�ིམས་�གས་གཞིར་
བ�ང་ལག་བ�ར་ནན་མོ་�ས་མེད་པས། ལས་�ེད་པའི་ནང་གི་མི་རིགས་ཆེན་པོའི་བསམ་�ོ་ཡོད་མཁན་�ིས་རང་ཉིད་དཔེ་�་�ལ་བར་�ོམས་
ཤིང༌། ང་�ལ་ཁེངས་�ེགས་དང༌། རང་ཤེས་ཚ་བོ། རང་རིགས་ལ་�ོགས་ཞེན་དང༌། བོད་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་ལ་�ང་�ང་དང༌། བོད་རིགས་�ི་
ཁེ་དབང་ལ་བཙན་གནོན། ཐ་ན་བོད་�ི་ཁེ་དབང་དང་ཁེ་ཕན་བ�ོད་མཁན་�མས་ལ་ས་གནས་མི་རིགས་རིང་�གས་�ི་�་མོ་གཡོགས་པ་སོགས་
�ེད་�ི་ཡོད། བོད་རིགས་ནང་�འང་མགོ་བདེ་ཁ་མཁས་དང༌། �བས་འཚ�ལ་�བས་བ�ན། �ེར་དོན་གཙ�་ཉེར། མི་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་�གས་
པའི་མ�ན་�་ངོ་དགའ་�ེལ་ལད་འ�བ་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད་�ིད།



.

གོང་གསལ་�ི་རིགས་མི་འ�་བའི་མི་ཁག་གཉིས་�་འ�ེལ་ནས་དོན་དངོས་དང་ཁ་�ལ་བའི་�ོག་�་�་མ་བཟོས་བ་དང༌། ང་ཚ�་�་བོད་མི་རིགས་
གཉིས་�ི་ཤ་�ས་�ར་ཁ་�ལ་ཐབས་མེད་པའི་མ�ན་�ིལ་བཟང་བོར་གནོད་འཚ�་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རང་�ོང་ཁེ་དབང་ལ་དཔེར་བཞག་ན།
ཐོག་མར་ངེས་པར་�་རང་གི་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་དང༌། �ོན་ཆས་བེད་�ོད་�བ་པ་�་�་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འོན་�ང་བོད་རང་�ོང་�ོངས་
�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ག�ང་ཡིག་ཡོངས་�ོགས་�་ཡིག་�་འ�ི་བ་ལས་བོད་ཡིག་མི་�ོད་པ་དང༌། ང་ཚ�འི་��་རིན་�ན་གཞོན་�་ཡོན་
ནང་གི་བོད་རིགས་མང་ཆེ་བའི་�་ཡིག་མི་ཤེས་བའི་�ེན་�ིས། ང་ཚ�ས་�་དགོས་བའི་ཡིག་ཆ་ཁོ་ན་ཙམ་བོད་ཡིག་�་�ར་�ི་ཡོད། བཀའ་�ིམས་
རང་བཞིན་�ན་པའི་�ོས་ཆོད་དང༌། བ�གས་ཡིག་སོགས་�་ཡིག་ཐོག་འ�ིག་ཚ�་བོད་ཡིག་ཐོག་ནང་དོན་ཤེས་ཙམ་�ང་ན་ཆོག་པ་དང༌། བཟང་
ངན་ལ་དོ་�ང་�ེད་མཁན་ཤིན་�་�ང༌། བོད་�ོངས་ལ་འ�ིམ་འ�ལ་�བས་མི་བདེ་བའི་�ེན་�ིས། �་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་གཤམ་རིམ་
�ོན་�ས་སོགས་ལ་འ�ེམ་�ེལ་�ེད་དགོས་བའི་བཀའ་�་དང༌། མ�བ་�ོན། བ�་ཐོ་བཅས་མང་ཆེ་བ་�ོན་ལ་ཏར་འ�ིན་བཏང་ནས་ལག་བ�ར་
�ེད་�་བ�ག་པ་དང༌། �ེས་ཞིག་ནས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རིམ་བཞིན་འ�ེམས་�ེལ་�ེད་�ི་ཡོད། འོན་�ང་ཡིག་ཆ་འདི་དག་�་བོད་ཤན་�ར་�་ཡོད་
པ་ནི་ཆེས་དཀོན་པ་མ་ཟད། བོད་�ོངས་�་བོད་ཡིག་གི་ཏར་�ི་ཨང་�གས་མཚ�ན་དེབ་གཅིག་�ང་མེད་པས། ཏར་འ�ིན་ཐོག་བོད་ཡིག་བེད་
�ོད་�་ཐབས་མེད་པར་�ར་ཡོད། �་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་�་�ལ་བའི་�ན་�་མང་ཆེ་བ་�་ཡིག་ལས་བོད་ཡིག་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན། འདིའི་
ཐོག་ནས་གཞི་རིམ་�འང་བོད་ཡིག་བེད་�ོད་གཏོང་�་ཆེས་�ང་�ང་ཡིན་པ་�ེད་�ིས་མཐོང་�བ་པ་ཞིག་རེད།

རིམ་པ་སོ་སོའི་�ིད་ག�ང་ནང་�་བོད་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་�ས་བ་�ང་�་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། བོད་ཡིག་དེ་རིམ་བཞིན་
དམངས་�ོད་�ི་ཡི་གེ་ཞིག་�་འ�ར་�་རེད། �ིད་ག�ང་རིམ་པའི་ནང་ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་ལས་�ེད་ཚ�ས་�་ཆས་མ་�ོན་ཚ�་མི་
�ལ་ལ་�ད་�ི་མེད་པ་དང༌། �ང་བར་མི་འ�ོ་བར་ཚང་མས་མཐོང་�ང་�ད་གསོད་�ེད་�ི་ཡོད་པས། བོད་རིགས་ལས་�ེད་པ་�ན་གཞོན་མང་
ཆེ་བའི་ད་�་�་ཆས་�ོན་�ི་ཡོད། ཁོ་ཚ�ས་རང་འདོད་�ར་�་ཆས་�ོན་�ར་དང་ལེན་�ས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ཐེ་ཚ�མ་�་�ར་གཞི་འཛ�ན་ས་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད། �་མཚན་ནི་རང་མི་རིགས་�ི་�ོན་ཆས་ལ་མི་་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་�ིད་པ་དང༌། སོ་སོར་མང་�ང་ལ་མ་�ོས་པར་བོད་
ཆས་ཡོད་ཅིང། གནའ་�་མོ་ནས་བ�ངབོད་ཆས་�ོན་ཏེ་ལས་དོན་འཚ�་བ་�ེལ་�ི་ཡོད། དཔེར་ན་མི་བ�ེས་སོང་ཚ�ས་�་ཆས་�ོན་ཚ�་�ེད་པ་
འ�གས་�ི་འ�ག་ཡིན་ནའང་མ་�ོན་ཐབས་མེད་རེད་ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད། མང་ཚ�གས་�ིས་�་ཆས་�ོན་པའི་བོད་རིགས་�མས་ལ་�་མི་�ན་མ་
ཞེས་འབོད་�ི་ཡོད། རང་�ོང་ཁེ་དབང་གི་དོན་ཚན་དང་བོད་�ད་ཡིག་དང་�ན་གོས་ལ་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམས་མ་�ང་�བས། རང་�ོང་ཁེ་
དབང་ལ་འོས་འཚམས་མིན་པའི་�་བ་བ�བས་པ་ཞིག་རེད།

༤ བོད་རིགས་�ི་མི་འབོར་ཐད། བཅིངས་འ�ོལ་�ེས་�་ཏང་དང་�ིད་ག�ང་གི་�གས་�ག་འོག་མི་འབོར་ཡང་འཕེལ་�ས་འ�ོ་འགོ་�གས་
ཡོད། འོན་�ངམཐོ་རིམ་ལོག་�ོད་�་ཚ�གས་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་བ�ངས་�ེན། མི་�ང་བ་ཞིག་�ད་ཟོས་�་བཏང་ཡོད་པ་དེའི་འགན་འ�ི་
ཚང་མ་ནི་ལོག་�ོད་�་ཚ�གས་དང། དེར་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་བཙན་�ལ་རིང་�གས་པ་དང་�ི་�ལ་�ི་ལོག་�ོད་པ་དེ་དག་གིས་འ�ེར་དགོས།



ཡང་ངས་གོང་�་�ས་པ་བཞིན། �ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ོད། བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡིད་�ོ་བའི་ངང་དོན་མེད་�ེན་འདས་
སོང་བའི་འགན་འ�ི་ནི་ང་ཚ�ར་ཡོད། མདོར་ན་ལོ་འགའ་ཤས་རིང་བོད་རིགས་འབོར་ཆེན་ཙམ་�ད་ཟོས་�་སོང་བ་དང༌། ས་གནས་ཁག་ཚང་
མའི་མི་འབོར་ལ་ཚད་གཞི་མི་འ�་བའི་ཐོག་�ང་འ�ི་ངེས་ཅན་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་དང༌། �ང་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་གནས་�ི་མི་སེར་ལ་གཅིག་བ�ས་
ན། �ད་མེད་དང་�ན་�ིས་ཙམ་ལས་�ག་མེད་པ་གསལ་བོར་མཐོང་�བ་པ་དང༌། དར་མ་དང་ཤེས་�་ཅན་�ང་�་�ིན་ཡོད། འདི་ནི་ང་ཚ�་
བོད་རིགས་རང་ཉིད་ལ་མཚ�ན་ན་ཉེན་ཚབས་�ི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།

༥ རིག་གནས་�ོབ་གསོ་དང་རིག་ག�ང་གོང་འཕེལ་ཐད། བོད་�ོངས་ནི་བོད་རིགས་རང་�ོང་ས་�ལ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་�ི་�ད་ཡིག་ངེས་པར་
�་གཙ�་བོར་�ོང་དགོས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�་�འི་�ད་ཡིག་�ངས་ཏེ་བོད་མི་�མས་�ིས་ཐད་ཀར་�་ཡིག་ཐོག་ནས་གསར་བ�ེའི་ག�ང་�གས་
སོགས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་�་�ོག་དང་�ོབ་�ོང་�ེད་བདེའི་ཆེད། བོད་�་ཕན་�ན་�ོགས་གཉིས་པོས་�ད་ཡིག་ཐོག་ནས་གོ་ཤེས་མ་�བ་པའི་དཀའ་
ངལ་སེལ་�་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་�་བོད་�ོངས་�ི་�ོབ་�་འ�ིང་�ང་གིས་�ང་དེ་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད། འོན་�ང་�ང་ད�ང་ནས་ས་
གནས་བར་�ི་�ོབ་�་ཁག་དང༌། ལས་�ངས། �ོམ་བ�ར་�ེ་ཚན་ནང་རང་ཉིད་མཁས་�ོམས་�ིས་ང་ཚ�འི་བོད་ཡིག་ལ་གང་�ང་�་ལེགས་ཉེས་
�ེད་�ལ་�ིས། བོད་ཡིག་ལ་ཐ་�ད་གསར་བས་མི་འདང་བར་ཁ་གཡར་ཏེ། བོད་ཡིག་ནི་�ད་ཡིག་ཞན་�ས་ཡིན་པ་དང༌། བ�་དོན་བ�ད་�ོད་
�ི་�ས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་རེདཅེས་འ�ོག་བཤད་�ས་ནས། བོད་ཡིག་གི་མཚན་མཐོང་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་�ི་ཡོད། བོད་ཡིག་ལ་ཐ་�ད་
གསར་བས་མི་འདང་བ་ནི་དོན་དངོས་ཡིན་�ང༌། འཇིག་�ེན་ཐོག་�ད་ཡིག་གང་འ�་ཞིག་ལའང་ཐོག་མ་ནས་�ན་�མ་ཚ�གས་ལ་འདང་ངེས་
�ི་ཐ་�ད་ཡོད་པ་ཞིག་�་བ་ནས་ཐོས་མ་�ོང་ལ། �ེས་�འང་མཐོང་དཀོན་པ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་ཚང་མས་སོ་སོའི་�ད་ཡིག་མཆོག་འཛ�ན་�ི་
ཁེངས་སེམས་དོར་ནས༌། �ད་ཡིག་གཞན་ལ་ད�ད་ཞིབ་དང་དེའི་ལེགས་ཆ་བ�ས་ཏེ་རང་ཉིད་�ི་�ད་ཡིག་འཕེལ་�ས་བཏང་ཐོག་དེ་འ�ས་
ཚང་ཕན་�ས་�ན་པ་ཞིག་དང༌། དགོས་མཁོ་�ོང་�བ་པ་ཞིག་ཡོང་བ་�་�་ནི་དོན་དམ་�་�ེད་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད།
གལ་�ིད་མིང་ཚ�ག་དེས་མི་འདང་བ་དེར་བ�ས་ཏེ་�ད་ཡིག་དེ་ཉིད་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་མི་འོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་�་�ོད་
�ལ་འདི་རིགས་ནི་རང་ལ་བ�ས་བཅོས་མཐོང་�ང་�ས་བ་ཞིག་�ང་རེད། ད་�ང་མི་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བོད་ཡིག་�་ཚད་དམའ་
�གས་པས་ཚ�ག་དོན་བ�་�ོད་དང༌། གོ་བདེ་དོན་ཟབ་ཅིག་ཡོང་དགའ་བ་བཅས་ཚང་མ་བོད་ཡིག་གི་ཞན་ཆར་བ�ི་བཞིན་ཡོད། མི་འདི་ཚ�ས་
ངོ་ཚ་ཤེས་�ི་མི་འ�ག་ཨང༌།

བོད་�ོངས་བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་�ེས་དང་�ག་པར་�་�ི་ལོ་༡༩༥༩ལོ་གནས་བ�ང༌། ཏང་གི་�གས་འ�ར་འོག རིག་གནས་�ོབ་གསོ་འཕེལ་
�ས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ིན་པ་དང༌། ཡིག་�ོངས་�ི་�་མོ་�ད་དེ། �བས་བདེའི་འ�ིན་ཡིག་སོགས་འ�ི་�ོག་�བ་མཁན་�ོན་མ་ལས་�བ་འ�ར་
�ིས་མང་�་སོང་ཡོད་པ་དང༌། བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཆེས་ཆེར་འཕར་�ོན་སོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མང་ཚ�གས་�ི་རིག་གནས་འཚ�་བའི་ནང་�འང་
དོན་�ིང་�ན་པའི་�ས་བ་ཞིག་འདོན་�ི་ཡོད། འདི་ནི་ཚང་མས་དགའ་མོས་�ེད་འོས་བའི་བ�་ཤིས་བའི་�་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་�ོས་མི་དགོས་བ་
ཞིག་རེད།



.

འོན་�ང་བོད་ཡིག་�ོབ་�ིད་�ེད་ཐབས་འ�ས་ཚང་མེད་པས། བོད་ཡིག་ནང་གི་�ར་ཡོད་དོན་མཚ�ན་བ�་�ོད་�ི་�ས་བ་དང༌། གཅིག་�ར་�ི་
རང་བཞིན། གོ་བདེ་དོན་ཟབ་�ི་ལེགས་ཆ་ཉམས་ཞན་�་�ིན་ཏེ་ཚ�ག་ཉོག་ཆེས་ཆེར་མང་�་སོང་བའི་�ེན་�ིས། བོད་ཡིག་གི་�ད་འཕགས་རང་
བཞིན་དེ་རིམ་བཞིན་ཡལ་འ�ོ་གི་ཡོད། �་མཚན་ནི་བོད་རིགས་�ི་ས་�ལ་ཁག་�་�ོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང༌། མི་འབོར་ཆེས་�ང་བའི་དམིགས་
བསལ་�ད་ཆོས་འོག་�ན་མོང་�་�ོད་པའི་ཁ་�ད་ཅིག་མེད་པ་དང་�ལ་�ད་དབར་�ད་པར་ཆེ་བས་ཕན་�ན་གོ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་མོད།

ཚང་མ་�ན་མོང་�་�ོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་གིས་གཅིག་�ར་�ས་ཡོད། འདི་ནི་བོད་ཡིག་ལ་གཅིག་�ར་�ི་དག་ཡིག་ཅིག་དང༌། �ན་མོང་�་�ོད་
པའི་ཡིག་�ད་ཅིག་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་རེད། དཔེར་ན། བོད་ཡིག་གི་ག�ང་�ོམ་ཐམས་ཅད་ཁམས་དང༌། ཨ་མདོ། མངའ་རིས། འ�ས་�ོངས།
ཤར་�མ་�། ལ་�གས་བཅས་དང༌། ཐ་ན་སོག་�ལ་སོགས་མི་རིགས་གཞན་དག་�ོད་�ི་བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་�ིས་�ང་ནང་འ�ས་�ོངས། ཤར་
�མ་�། ལ་�གས། སོག་�ལ་སོགས་ས་�ལ་ནས་�ིས་བའི་བོད་ཡིག་དེ་ས་�ལ་གཞན་�ི་བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཚ�ས་ནང་དོན་ཆ་ཚང་�ོགས་�བ།
དེར་བ�ེན་བོད་ཡིག་ནི་དོན་མཚ�ན་བ�་�ོད་�ི་�ས་བ་དང༌། གཅིག་�ར་�ི་རང་བཞིན་�ན་པའི་ཡིག་རིགས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན།
འོན་�ང་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་བོད་ཡིག་ལ་རིག་གནས་གསར་བ�ེ་དང༌། ཡིག་རིགས་ཚང་མ་ཁ་�ད་ཅན་�་བ�ར་བའི་ལས་དོན་�ེལ་བའི་འོག
བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་ཞན་ལ་ང་�ལ་རི་�ར་མཐོ་ཞིང༌། ངོ་དགའ་�ེལ་ལད་འ�བ་མཁན་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་བོད་ཡིག་གི་�ེད་པོ་ཐོན་མིས་གསར་གཏོད་
མཛད་པའི་བོད་ཡིག་གི་�ི་མོ་�མ་�་བ་དང༌། �གས་�ི་འ�ག་པ། དེ་བཞིན་ལོ་�ས་ཐོག་མཁས་བ་ཚ�ས་བ�མས་པའི་དག་ཡིག་དང༌། �ན་
མོང་�་�ོད་པའི་ཡིག་�ད་�མས་ལ་�ང་�ལ་�། དེ་དག་ནི་མི་འ�ིག་པ་དང༌། འ�ས་ཚང་མེད་�གས་བ�ོད་ནས་རང་�ང་གང་ཤར་དང་
རང་ཉིད་མཁས་�ོམས་�ིས་བོད་ཡིག་ལ་བ�ར་བཅོས་བཏང་�ེ། གོ་བདེ་ལ་དོན་ཟབ་པའི་བ�་�ོད་�ི་�ས་བ་དེ་མེད་པར་སོང་ཡོད། དེར་མ་ཟད།
�ང་ད�ང་དང་བོད་�ོངས་�ིས་ད་�ང་�་ས་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ད་དེ་བོད་�ི་�ི་�ད་�་བ�ིས་ནས་དག་ཡིག་དང་མི་མ�ན་པའི་ཁ་�ད་

�མས་རང་འདོད་�ར་ཡིག་ཐོག་�་�ིས་ཡོད། དེ་བས་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ནི་�་སའི་�ལ་�ད་ཤེས་མཁན་མ་གཏོགས་མི་གཞན་བས་ནང་དོན་ཆ་
ཚང་བ་�ོགས་མི་�བ། དེ་མ�ངས་�་མཚ�་�ོན་དང༌། ཀན་��། �་�ོན། �ན་ནན་སོགས་ས་�ལ་�ི་བོད་ཡིག་དགེ་�ན་དང༌། �ང་ཡིག་ཚ�ས་
རང་སོ་སོའི་�ལ་�ད་དེ་�ི་�ད་�་བ�ིས་ཏེ་ཡིག་ཐོག་�་�ིས་བར་བ�ེན། �ལ་�ད་དེ་རིགས་�ོད་�ལ་ལས་གཞན་�ི་མི་ཚ�ས་བ�ོད་དོན་ཆ་
ཚང་ཞིག་�ོགས་དཀའ། འདི་�ར་བོད་ཡིག་གི་གཅིག་�ར་�ི་རང་བཞིན་ཡང་བ�གས་པ་རེད། ལོ་ངོ་ཆིག་�ོང་�ག་གི་རིང་�ོན་�ོན་མཁས་བ་
�ི་�ག་གིས་འབད་འ�ངས་�ིས་གསར་གཏོད་མཛད་དེ་�ལ་�་བཞག་པའི་བ�་�ོད་�ི་�ས་བ་དང༌། གཅིག་�ར་�ི་རང་བཞིན། གོ་བདེ་དོན་
ཟབ་�ི་ལེགས་ཆ་བཅས་གང་ཐད་ནས་མི་དམན་པའི་བོད་ཡིག་དེ། �་མཚན་མེད་པར་ཞིག་རེད།
གོང་གསལ་�་�ེན་�་ཚ�གས་�ི་�ེན་པས་དེ་�་བོད་ཡིག་ལ་�ན་པའི་བ�་�ོད་�ི་�ས་བ་དང༌། གཅིག་�ར་�ི་རང་བཞིན། གོ་བདེ་དོན་ཟབ་�ི་
�ད་འཕགས་�ི་རང་བཞིན་�མས་ཉིན་རེ་བཞིན་�ེ་ཞན་�་�ིན་པ་དང༌། ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་ཚ�འང་ཚ�ག་དོན་�ས་ལོན་ཐད་ཡིག་�ོངས་�་
འ�ར་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་བོད་རིགས་�ི་�ོང་�ད་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་མེས་�ལ་རིག་གནས་�ི་�ོང་�ད་ཞིག་�ང་རེད། ད་�འི་བོད་ཡིག་གི་



གནས་�ངས་ནི། ཐོབ་འོས་པའི་ཆབ་�ིད་�ི་གོ་གནས་ཤིག་མེད་པ་དང༌། བོད་ཡིག་འཕེལ་�ས་་གཏོང་�ར་ཐབས་ཤེས་འོས་འཚམས་མེད་པའི་
ཉེར་ལེན་ལས་བོད་རིགས་གཞོན་�་མང་ཆེ་བས་བོད་ཡིག་རོབ་ཙམ་ཤེས་ཐབས་�ེད་པ་ལས་མཐར་�ིན་པའི་�ོ་ནས་�ོང་འདོད་མེད་པ་དང༌།

འགོ་�ིད་�ིས་�ང་དེའི་ཐད་དོ་�ང་མི་�ེད་པ་སོགས་�ི་�ེན་པས། བོད་ཡིག་གི་་མ�ན་ལམ་ཐོག་ཉེན་ཁ་ཞིག་དང་བོད་རིགས་�ི་རིག་གནས་
འཕེལ་�ས་གཏོང་�ར་ཆག་�ོའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་�་�ར་ཡོད།

༦ མི་རིགས་ཞེས་བ�ོད་�ང་མི་ཚང་མ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། དེར་མི་རིགས་མི་འ�་བ་ཡོད་དོན་ནི། མི་རིགས་སོ་སོས་གནས་�ལ་དང༌། རིགས་
�ས། མི་རིགས་�ི་རིག་གནས། �ད་ཡིག �ན་གོས། གོམས་གཤིས་སོགས་�ི་�ད་ཆོས་ལས་�བ་པ་ཞིག་རེད། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བ�ོད་ན་
དེར་�ི་ཚ�གས་འཕེལ་�་ས་དང་འཚམས་པའི་དཔལ་འ�ོར་དང༌། ཆབ་�ིད། རིག་གནས་བཅས་�ི་འ�ེལ་བ་ཞིག་�ང་ཡོད། �་མ་ནི་�ང་གཞི་
ཡིན་ལ་�ེས་མ་ནི་འཕེལ་�ས་�ི་ངོབོ་ཞིག་ཡིན་�ིར་དམིགས་གསལ་�ི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་དང༌། �ན་གོས། གོམས་གཤིས་
སོགས་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་�མས་བ�གས་ཚ�་མི་རིགས་དེའང་མེད་པར་�ར་ནས་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་�་འ�ར་�་རེད། དཔེར་ན། མེས་པོའི་�ས་
�་བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་�ང༌། རང་ཉིད་�ིས་བོད་�ི་�ད་དང་ཡི་གེ་མི་ཤེས་པ་དང་བོད་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་�ང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པར༌། མི་
རིགས་གཞན་དང་གནས་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད་འཕེལ་�ས་ཡོང་ཆེད། གོམ་པ་དང་པོར་ངེས་པར་�་རང་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་དང༌། �ན་གོས།
གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་སོགས་�ི་�ད་ཆོས་�མས་གནས་�བ་དགོས་པ་མ་ཟད། �ད་ཡིག་སོགས་མི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་�མས་འཕེལ་�ས་
འ�ོ་�བ་ཚ�་མི་རིགས་འདི་གཞི་ནས་གནས་�བ་པ་དང་འཕེལ་�ས་འ�ོ་�བ་�་རེད།

དེ་ལས་�ོག་�ེ་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་སོགས་�ད་ཆོས་�མས་མེད་པར་�ར་ཚ�། མི་རིགས་དེ་གནས་ཐབས་དང་འཕེལ་�ས་ཡོང་མི་�བ་ལ། དེ་
�ར་ན་མི་རིགས་�ི་རང་�ོང་ནི་དེ་བས་�ང་ཡོང་�བ་མེད། དེར་བ�ེན་མི་རིགས་�ི་ལས་དོན་ནང་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་དང་�ན་གོས། གོམས་
གཤིས་བཟང་པོར་�བ་�ོབ་དང༌། �ད་ཡིག་འཕེལ་�་གཏོང་�་སོགས་�ིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་གོ་གནས་བ�ང་ཡོད། འདི་ནི་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་
�ི་འགན་འ�ར་མི་�འི་�ོད་�ི་བོད་རིགས་ཚ�འི་�ན་མོང་གི་�་�ལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ིས་�ང་མི་རིགས་ལས་དོན་�ོད་
མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆེན་�ས་�བས། མཁས་་པ་མང་པོ་ཆེད་བ�ོངས་�ིས་དེ་�་ཡི་གེ་མེད་པའི་�ངས་�ང་མི་རིགས་མི་�ང་བ་ཞིག་
ལ་ཡི་གེ་གསར་བཟོ་�ས་པ་དང༌། འཕེལ་�ས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་མཁས་མཛངས་ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད།
གོང་�་�ེང་ཟིན་པའི་གནད་དོན་ཁག་ནི། ཏང་གིས་བོད་�ོངས་�ི་ཟིང་འཇགས་དང་བཅོས་བ�ར་སོགས་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ཡོངས་�ོགས་�ི་
དམིགས་�ལ་དང་དགོས་བ། ལེགས་ཆ ། དེ་བཞིན་ལས་དོན་ཁག་གི་�ེད་�ོགས། �ིད་�ས། ཐབས་ལམ་དང་གོ་རིམ་ཐད་ལ་བོད་�ོངས་�ི་
དོན་དངོས་གནས་�ལ་དང་�ད་དེ་མ�ན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལམ་�ོན་རབ་དང་རིམ་པ་ཇི་�ར་གནང་རིགས་དང༌། �བས་དེར་བོད་�ོངས་�ི་
རིམ་པ་ཁག་དང༌། ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་མང་ཆེ་བས་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ཁག་ལ་རེ་འ�ན་དང་མཐོང་ཚད། བསམ་འཆར་གང་ཡོད་པ་
དང༌། ཟིང་འ�ག་དང་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་དངོས་�་�ེད་�བས། ཏང་གི་ཡངདག་པའི་བསམ་�ོ་དང་བོད་�ོངས་�ི་དོན་དངོས་ཡང་
དག་པའི་བསམ་�ོ་དང་བོད་�ོངས་�ི་་དོན་དངོས་གནས་�ལ་ལ་�བ་འགལ་�ས་པའི་�ོན་ཆ་ཞིག་�ང་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ཚ�འི་ནང་�ེན་
གཙ�་བོ་དང་�ན་མོང་གི་�ི་�ེན་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌། འ�ེལ་བ་ཆེ་�ང་དང༌། དེའི་ངོ་བོ་ཅི་འ�་ཡིན་པ། �ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ཆེ་�ང་



དང་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་�ི་ཚབས་ཆེ་�ང་ཅི་འ�་ཡིན་པ་བཅས་རེད། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བོད་�ོངས་�ི་མི་དམངས་མང་ཆེ་བས་མཐོང་
�ལ་དང་ངོས་འཛ�ན༌། བསམ་�ལ་གང་ཞིག་ཡོད་པ། མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ི་�ོགས་པོ་མང་ཆེ་བར་ཡང་མཐོང་ཚད་དང༌། ངོས་འཛ�ན། བསམ་
�ལ་ཅི་ཡོད་�ི་གནས་�ལ་འདི་དག་ཐད་ང་ཚ�་ནི་བོད་རིགས་ནང་ཚགས་ཡིན་�བས་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་དམངས་མང་ཚ�གས་དང༌།
མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ི་�ོགས་པའི་�ོད་�་ཚབ་མི་�་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས་�ང་ང་དང་�ན་�ན་�ིས་གནས་�ལ་�ེང་མོལ་�ེད་�བས་སོགས་དང༌།

དེ་བཞིན་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�ང་�ག་�་ནང་�ལ་ནས་ང་ལ་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ཐད་�ེང་མོལ་�ས་བ་

བ�ད་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་ཞིག་རེད། གནས་�ལ་འདི་གཉིས་གཞི་�འམ་�་ཆར་བ�ང་ཞིང༌། ངོས་�ི་རིག་པས་�ང་�ོན་ཡོངས་ནས་�ོགས་�ོམ་
�ས་ཏེ་དེའི་ནང་གི་གལ་ཆེའི་རིགས་�བས་སོ་སོར་བ�ེད་ཐོ་བཀོད་�ེས། �ན་རིང་ནན་ཏན་�ིས་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་�ས་པ་དང་དེའི་
ཐོག་བ�ར་�་དོན་དངོས་དང་བ�ན་�་དག་�ས་�ེས། ཐེངས་འདིར་ཡིག་ཐོག་ནས་བོད་�ོངས་�་དོན་དངོས་ཐོག་�ང་བའི་གནས་�ལ་དང༌།
རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་མང་ཆེ་བའི་བསམ་�ལ་ངོ་མ་བདེན་པ་བདེན་�བ་�ིས་�ན་སེང་�ས་པ་ཡིན།

ད་�་བོད་�ོངས་�་�ས་�བས་གཅིག་གི་ནང་�་ཐོབ་པའི་�ལ་ཁ་�བ་འ�ས་དང། ལས་དོན་ནང་�ང་བའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་གཉིས་�ི་གནས་
བབ་ཅི་ཞིག་བ�ང་ཡོད་པའི་�ོར་བ�ོད་�་ཡིན། བོད་�ོངས་�་�ང་བའི་འ�ར་�ོག་དང༌། བོད་�ོངས་ལ་ཐོབ་པའི་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ནི་
�་ན་མེད་པ་དང་�ལ་�ང་གཟི་བ�ིད། �ད་�་，འཕགས་པའི་དོན་�ིང་�ན་པ་ཞིག་རེད། �ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ནི་ཇི་�་�ས་�ང་དེ་
དག་བ�ར་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། བོད་�ོངས་ལ་ཐོབ་པའི་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ནི་གཙ�་བོ་ཞིག་དང༌། �ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ནི་ཕལ་བ་
ཞིག་རེད། འོན་�ང་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ནི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་རང་ཡིན་པས་མི་འ�ིག་པ་དང༌། ཕན་པ་མེད་པ། �ོག་�་བཟོ་བ་སོགས་མདོར་ན་
མི་ལེགས་པ་ཞིག་རེད།

ངས་གོང་�་�ས་པ་བཞིན་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ནང་གི་ཁག་ཅིག་ནི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚ�ས་ལས་དོན་ནི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་
འཇགས་དང༌། ལོ་�ས་�ི་དོན་�ིང�ན་པའི་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�རར་�ི་ལས་འ�ལ་གཉིས་�ང་�་�ེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། གཞི་�ོན་ཆེ་
ལ་�ར་བ་དང༌། གནམ་ས་�་འོག་བ�ར་བ། �ོད་ཤི་ང་གསོན་�ི་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་དང་ཛ་�ག་�ོ་ངར། ཚ་ཚ་�ར་�ར་བཅས་ཡིན་�བས་
�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་འགའ་ཞིག་ཐོན་པ་འདི་དག་ནི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་དང༌། ཡོང་�ིད་པ་དང་འ�ང་ངེས་པ་ཞིག་རེད། གཡོལ་
ཐབས་མེད་པར་�ང་བའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་�མས་ནི་ཡ་མཚན་དགོས་པ་དང་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད། དེའི་�ིར་གལ་ཏེ་ལས་འ�ལ་ཆེན་
པོ་འདི་�་�འི་�ོད་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་�ང་ཟད་�ང་ན་ཡང་མི་འ�ིག་པར་བ�ོད་པ་ནི་བསམ་གཞིགས་མ་�ས་པར་བཤད་པའི་གཏམ་ཞིག་རེད།

དེ་�ར་དགོས་ན་ལས་འ�ལ་མཚམས་འཇོག་�ས་ན་ལས་གཞན་�ི་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཡང་མེད།

འོན་�ང་འགོ་�ིད་�ེད་མཁན་ཡིན་ནའང་འ�། ལས་�ེད་པ་ཡིན་ནའང་འ�། ལས་དོན་�བ་པའི་�བས་ལ་བསམ་�ོའི་ཐོག་�ོན་ཆ་དང་ནོར་
འ�ལ་གང་ཡང་མི་འ�ང་བའི་ཆོད་སེམས་ཤིག་ངེས་པར་དགོས་བ་དང༌། �ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཐམས་ཅད་�ོན་འགོག་�ས་�ན་�ི་�་ཐབས་
�་ཚ�གས་ལག་བ�ར་�ས་ནས་འ�ོད་གནོང་མེད་པ་ཞིག་�ེད་དགོས། ལས་འ�ལ་ནང་�་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཁག་ཅིག་ཐོན་�་ནི་གཡོལ་
ཐབས་མེད་པར་ངོས་འཛ�ན་�ིས་�་ཡན་�་བཏང་ཚ�་ཆེས་མི་འོས་བ་ཞིག་དང་�་མཚན་མེད་པ་ཞིག་རེད། གཡོལ་�བ་མིན་གང་ཡིན་�ང་�ོན་



ཆ་ནོར་འ�ལ་ཡིན་�ིན་མི་གཞན་ལ་ངོམས་འ�ར་�ེད་རིན་མེད་པ་ཞིག་དང༌། ལས་དོན་�ོད་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་དང༌། �ར་�་འ�ེན་
མཁན་ཞིག་ཡིན་�བས་མི་�ན་�ི་ཁ་�ང་གཏོང་�ལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། བ�ོད་པའི་�ལ་ཞིག་�་བ་ནས་མིན་པ་ནི་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།
འདི་ནི་དཔེར་ན་མི་�་ཡིན་�ང་ན་ཚར་གཡོལ་མི་�བ་མོད། ན་ཚ་གཡོལ་�ར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད་གཉིས་ཡོད། ཡིན་ནའང་བསམ་�ོའི་ཐོག་
ངེས་པར་�་ན་ཚ་གང་ཡིན་�ང་སོ་སོར་འགོ་�་མི་འ�ག་པའི་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས་བ་མ་ཟད། ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་ལག་བ�ར་�་དགོས་བ་
ལས་�་ཡན་�་གཏོང་མི་�ང་བ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ནད་ཕོག་ཚ�་ནད་དེ་ལས་གཡོལ་�བ་མིན་ཇི་�ར་ཡང་ངོམས་འ�ར་�ེད་པའི་གནས་མིན་པ་
མ་ཟད། དེས་རང་ཉིད་�ི་བདེ་�ིད་�ི་འཚ�་བ་དང༌། �་ཆེའི་ཚ�་�ོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་�བས་ངེས་པར་�་�ར་བ�ོན་�ིས་�ན་བཅོས་�ེད་དགོས་བ་
ནི་�་མཚན་འདི་དག་གཅིག་མ�ངས་ཡིན།

འོ་ན་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ནང་ཐོན་པའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཡོངས་�ོགས་ནི་གཡོལ་�བ་པ་ཞིག་རེད་དམ་ཞེ་ན་མ་རེད། ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་
ལས་དོན་ནང་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཁག་ཅིག་ཐོན་ཡོད་�ང༌། དེས་བོད་�ོངས་�་དངོས་�་�ང་པའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་
ཡོངས་�ོགས་ནང་གཙ�་བོའི་གནས་བབས་བ�ང་མེད། �ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཐོན་པའི་�ོད་མང་ཆེ་བ་ནི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ལ་དོ་�ང་མི་འདང་བ་
དང༌། �ོན་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་འོས་འཚམས་མིན་པའམ། ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པ་ལས་�ང་བ་ཞིག་རེད། ད་�ང་ལས་�ེད་པ་ཁག་ཅིག་བསམ་
�ོའི་�་�ེན་�་ཚ�གས་�ི་དབང་གིས་རང་ཤེད་རང་�ོམས་དང༌། རང་�ང་གང་ཤར་�ིས་ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་དང་བོད་�ོངས་�ི་
དོན་དངོས་གནས་�ལ་དང་�བ་འགལ་�ི་�་བ་�་ཚ�གས་�ས་ཏེ། �ོག་�་འཕར་བཟོ་དང། ད�་དགའ་གཉེན་�ག ཕན་མེད་གནོད་འ�ར་�ི་
�་�ོད་�ིས་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་མང་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། དེའི་�ིར་བོད་�ོངས་�་ཐོན་པའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ལ་�ོགས་�ོམ་�ས་ཚ�། གཡོལ་
ཐབས་མེད་པའི་�ོ་ནས་�ང་བ་དང༌། བཀག་འགོག་�ེད་ཚད་མ་འདང་བ་ལས་�ང་བ། �ོག་�་ཆེད་བཟོ་དང་འཕར་�ོན་ལས་�ང་བ་བཅས་
རིགས་ག�མ་ཡོད། ངས་གོང་�་བོད་�ོངས་�་�ང་བའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་�ི་�་�ལ་དང༌། �ང་ཆ་ཚང་བའི་�ོ་ནས་བ�ོད་ཟིན་པའི་�ོན་ཆ་
དང་ནོར་འ�ལ་འདི་དག་�ང་བའི་གནས་�ལ་དང༌། འ�ང་�ེན་ཞིབ་�་�ེང་བ་�ང་�་�ེལ་ཏེ། �ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་འདི་དག་གོང་གི་
རིགས་ག�མ་ལས་གང་�་གཏོགས་པར་བསམ་གཞིགས་�ས་ཚ�་ལས་�་པོའི་�ོ་ནས་ད�ེ་བ་འ�ེད་�བ་པ་ཞིག་རེད།

བོད་�ོངས་�་�བས་ཤིག་རིང་�ང་བའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་འདི་དག་ནང་གི་མང་ཆེ་བ་ནི་�ི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་�ད་�ི་ལོ་༡༩༦༠ལོའི་ནང་�ང་བ་

ཞིག་རེད། �ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�ག་བསམ་�མ་དག་དང༌། �ོ་ཁོག་ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་གསར་བ�ེའི་�ོབ་དཔོན་
དང་�ོ་�ོས་�ི་འ�ང་གནས། ཡང་དག་པའི་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་��་ཞིས་འགོ་�ིད་པའི་�ན་རིང་གི་གསར་བ�ེ་འཐབ་�ོད་ནང་�ོང་བ�ར་དང་
དཀའ་ཚ�གས་�ི་ལམ་�འི་ཐོག་ཉམས་ཚ�ད་�ངས་ཟིན་པའི་�བས་ཆེན་དང་གཟི་བ�ིད་ཡང་དག་གི་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་གི་�ད་འཕགས་

འ�ན་�ལ་�ི་�ོལ་�ན་བཟང་བོ་དང༌། �་ན་མེད་པའི་གཤིས་�ོད་�ན་འ�ོངས་ལེགས་པོ་�ས་བ་དང༌། རིམ་པ་ཁག་གི་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་
ཆ་ནོར་འ�ལ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ིས་ཞིབ་བཤེར་�ས་བ་དང༌། མི་གཞན་�ིས་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཐེར་འདོན་དང་
ལས་དོན་ཐོག་དགེ་མཚན་�ན་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་པར་�ིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བ�་�་གི་ཡོད། �བས་དེར་�ན་�ིས་�ང་�་སར་གནོངས་
མེད་�ས་མེད་�ི་�ོ་ནས་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལ་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་�ོད་�ི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་དང༌། དེ་བཞིན་



ལེགས་�ེལ་ཉེས་འགོག་གི་བསམ་འཆར་�ེང་བའི་གོ་�བས་ཐོབ་�ང༌། བོད་�ོངས་�་ཡོད་པའི་��་ཅི་�མ་པ་ཚ�ས་ངས་�ེང་བའི་གནས་�ལ་ལ་
མཐོང་ཆེན་གནང་�ེ། དགའ་བ�འི་�མ་པ་བ�ན་པ་མ་ཟད་བསམ་འཆར་འགའ་ཞིག་འ�ལ་�་དོན་འ�ོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དཔེར་ན་�ི་ལོ་༡༩༦༠ལོར་ངས་��་ཅི་གཞོན་པ་�ོ�་རིན་�ན་ལ། མིག་�ར་�་སའི་མང་ཚ�གས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཟའ་འ�འི་ལག་འ�ེར་ཐོབ་
མེད་པ་དང་བཟའ་འ�་མཁོ་�ོད་འོས་འཚམས་མ་�ང་བ། �ིད་ག�ང་ལ་�་མང་ཚ�ང་ཁང་�ང་བ་དང་�ོ་འ�མ་�་མི་ཚ�གས་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་
�ག་�ན་རིང་�བས། མང་ཚ�གས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་�བས་བདེ་མེད་པས་ཡོ་བ�ང་�ེད་དགོས་བའི་གནས་�ལ་�ེང་ཡོད། དེའི་�ེས་
ཅང་མ་འགོར་བར་དེ་དག་ཡོ་བ�ང་�ས་སོང༌། དཔེ་དེ་དང་འ�་བར་འདི་�ར་�ས་བ་ད་�ང་མི་�ང་ཞིག་ཡོད། བོད་�ོངས་ལས་དོན་ནང་གི་
�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་�མས་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་ཤེས་བ་ཞིག་ཡིན་ཚ�། ཚབས་ཆེ་�ང་གང་�ར་ཡང་�ོ་ཁོག་ཆེན་
པོའི་�ོ་ནས་རང་�ོན་རང་བ�ོད་�ེད་པའི་�ང་�ན་ཏང་གི་�ད་ཆོས་དང༌། མཁས་མཛངས་�ི་�ོལ་�ན་བཟང་བོ་�་གསང་མི་�ེད་པ་དང༌།
འགེབས་�ང་མི་�ེད་པ། ཇི་མ་ཇི་བཞིན་�ིས་�ས་ཐོག་�་ཁ་གསལ་བོའི་�ོ་ནས་�ང་ད�ང་ལ་�ན་སེང་�ས་ཡོད། དེ་ལས་�ང་ད�ང་གིས་
�ོགས་གཅིག་ནས་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ཐོག་གི་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་གཟིགས་པ་དང༌། �ོགས་གཅིག་ནས་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཡང་
ཤེས་�ོགས་ཡོང་གི་ཡོད།

ཏང་�ང་ད�ང་དང་མའོ་��་ཞིས་ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་ལས་དོན་ནང་གི་ལེགས་ཉེས་�ི་�ོགས་གཉིས་ཀ་ཤེས་�ོགས་�ང་�ེས། འ�ལ་�་བོད་
�ོངས་�་བཅའ་�ོད་�ང་ད�ང་གི་�་ཚབ་�ང་ཅིང་��་དང༌། �ང་ད�ང་མི་རིགས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་རིན་གཞོན་པ་ད�ང་
ཅིང་རིན་གཉིས་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ནང་ཐོན་པའི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཡོ་བ�ང་�ེད་པར་ཆེད་�་བཏང་ཡོད། ཁོང་�མ་གཉིས་
བོད་�ོངས་�་འ�ོར་�ེས་འ�ལ་�་�ང་ད�ང་གི་ལམ་�ོན་གཞིར་བ�ང་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ལ་ཡོ་བ�ང་

དང་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་ལས་ཀའི་ཐད་ཉིན་མཚན་�ེལ་མ�ད་�ིས་འབད་བ�ོན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། དེའི་�ིར་�ས་ཚ�ད་�ང་�འི་ནང་བོད་
�ོངས་�ི་�ོད་�ད་�ོ་�ང་གི་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་དང༌། �ོང་དང་�ོང་བ�ལ་ལམ། �ོང་�ེར་སོགས་�ི་ལས་དོན་ནང་ཐོན་པའི་�ོན་ཆ་དང་
ནོར་འ�ལ་�ི་�ང་འ�བ་�ག་པོས་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པའི་�ེ་�འི་བདེ་�ིད་�་ད�གས་དང༌། དཀའ་�ོག་འཕར་བཟོ། ད�་དགའ་གཉེན་
�ག ཁེ་འཇོམས་�ར་འ�ེན་དང་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་ལ་གནོད་པའི་གནས་�ལ་�་�བ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་གཞི་�འི་ཐོག་བཀག་
འགོག་�བ་ཡོད་པ་དང༌། �ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཡང་རགས་ཙམ་ཡོ་བ�ང་�བ་ཡོད། དེར་བ�ེན་བོད་�ོངས་�ི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་�ི་
བསམ་�ོའི་ཐོག་�བས་ཤིག་རིང་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ནི་གཤམ་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པས་�ས་བ་ཞིག་ལས་ཏང་�ང་ད�ང་

དང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�ས་བ་ཞིག་མིན་པར་རིམ་བཞིན་ངོས་འཛ�ན་དང་ཡིད་ཆེས་�ང་བ་དང༌། ངོས་འཛ�ན་དང་
ཡིད་ཆེས་འདི་རིགས་འཕེལ་�ས་འ�ོ་འགོ་�གས་ཡོད་པ་རེད།



.

�ི་ལོ་༡༩༦༠ལོའི་�་ད�་བར། �ན་�ལ་ས་པེ་ཅིང་�་�བས་ཆེན་�ི་�ང་གོ་གསར་བའི་�ལ་ཁབ་བ�གས་ནས་ལོ་ངོ་བ�་གཅིག་འཁོར་བའི་�ེན་
འ�ེལ་མཛད་�ོར་�གས་�ེས། �ང་ད�ང་གི་གཙ�་འཛ�ན་�མ་པ་�ལ་ཁབ་�ི་ལས་དོན་མཛད་�ེལ་ཆེ་�བས། �ས་ཚ�ད་�ོང་བ་དེ་བ�ང་ནས་
ང་དང་�ང་�ང་�ང་ད�ང་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་ལས་དོན་��འི་��་�ང་ལི་ཝེ་ཧན་དང༌། ��་�ང་གཞོན་པ་ཝང་�ིྥན། ལི�་�ན།
�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་ཅི་གཞོན་པ་ཀོ་ཞི་ལན་སོགས་དང་མཉམ་�་རང་�ལ་�ོ་�ོགས་�ི་ཞིང་ཆེན་འགའ་

ཞིག་གི་གསར་བ�ེ་གནས་གཞི་དང༌། མཛ�ས་�ོངས་�ལ་ལ་བ�་�ོར་དང་འཚམས་འ�ི། �ོབ་�ོང༌། ངལ་གསོ་�ེད་པར་�ིན། �ས་ཚ�ད་དེ་བེད་
�ད་ནས་ངས་རང་གིས་ཤེས་པའི་བོད་�ོངས་ལས་དོན་ཁག་ནང་གི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་�ི་གནས་�ལ་�མས་ངག་ཐོག་ནས་��་�ང་ལེ་ཝེ་

ཧན་སོགས་ལ་གསལ་བོར་�ེང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕན་�ན་ནང་�ལ་�ེང་མོལ་དང་ལས་དོན་ཐད་�་གསང་ཅི་ཡང་མེད་པར་བསམ་འཆར་

བཏོན་ནས་དགོས་ངེས་དང་དོན་�ིང་�ན་པའི་�ེང་མོལ་རིགས་ཐེངས་མང་�ས་ཡོད།

དེའི་�ེས་པེ་ཅིང་�་ལོག་ནས་བོད་�་�ིར་ལོག་མ་�ས་གོང༌། �བས་ཆེན་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་��་ཞིས་གཙ�ས་པའི་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་གཙ�་
འཛ�ན་�མས་པས་ང་ལ་�ག་འ�ད་ཐེངས་གཅིག་གནང་བ་དང༌། དེ་�ེས་�ང་ལི་�ེད་�ིས་�ང་�ག་འ�ད་ཐེངས་གཅིག་གནང་སོང༌། མཇལ་
འ�ད་�་�ེས་�་ལམ་�ོན་གནང་དོན། བོད་�ོངས་�ི་�ས་�བས་གཅིག་གི་ལས་དོན་ནང་�ང་བའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཡོངས་�ོགས་ལ་�ང་
�ང་�ེད་མི་�ང་བ་དང༌། སེམས་ཐག་ཆོད་པོ་དང་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཡོ་བ�ང་�ེད་དགོས་ཞེས་དང༌། མ་འོངས་བར་བོད་�ོངས་�་ལག་
བ�ར་�ེད་དགོས་�འི་ལས་དོན་�ེད་�ོགས་དང་�ིད་�ས། ལས་འགན། ཐབས་ཤེས་དང་གོ་རིམ་སོགས་�ི་ཐད་ལ་ལམ་�ོན་ཐེངས་མང་གནང་
ཞིང༌། �ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལའང་དེ་མ�ངས་�ི་ལམ་�ོན་གནང་ཡོད།
འདི་དག་ཐམས་ཅད་བོད་�ོངས་�ི་དོན་དངོས་གནས་�ལ་དང་�ད་དེ་མ�ན་པ་ཞིག་དང་ཡང་དག་པ་ཞིག་�ང་རེད། ལམ་�ོན་འདི་དག་ལ་
བ�ེན་ནས་�ེས་�་ང་ཚ�་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ནང་�ད་འཕགས་འ�ན་�་�ལ་བའི་�ས་བ་འདོན་�ེལ་�ས་ཏེ་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་ཆ་ནོར་

འ�ལ་སེལ་ནས་རིམ་བཞིན་�བས་ཆེ་བའི་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ཐོབ་�་ནི་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་གིས་�ན་�ིས་ཏང་དང་མའོ་��་
ཞིར་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་ཞེན་དེ་�་ལས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བ་མ་ཟད། �ད་མར་བོད་�ོངས་�ི་གསར་བ�ེ་ལས་དོན་ཐད་རང་ཉིད་�ི་�ས་བ་
ཡོངས་�ོགས་འ�ལ་�འི་ཆོད་སེམས་ལའང་�གས་�ོན་ཐེབས་སོང། དེའི་�ིར་�ང་ད�ང་གི་ལམ་�ོན་ཡོངས་�ོགས་ལ་འ�ལ་�་མོས་མ�ན་
བ�ི་བ�ར་�ས་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་�་�ིར་ལོག་�ས་�ེས་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཐད་ཀའི་འགོ་�ིད་འོག

སེམས་ཐག་ཆོད་པོས་ལག་བ�ར་�ས་ཏེ་�བ་འ�ས་�ི་ཐོག་ནས་�ན་སེང་�་�་ཡིན། དེ་བཞིན་�་ལས་དོན་ཐོག་གི་བསམ་འཆར་དང་དཀའ་
ངལ་འགའ་ཞིག་བཏོན་པ་ཡིན། དེ་�ེས་པེ་ཅིང་ནས་བོད་�ོངས་�་�ིར་ལོག་མཚམས། �ང་ད�ང་གི་ལམ་�ོན་དེ་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་
དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལ་�ན་སེང་�ས་པ་དང༌། བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ལམ་�ོན་གཞིར་བ�ང་�ང་ད�ང་གི་ལམ་�ོན་



ཡོངས་�ོགས་�ི་དོན་གནད་ཁག་ཆེད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་འགན་འ�ར་ལས་�ེད་པ་སོགས་གལ་ཆེའི་མི་�་

�མས་ལ་བ�ད་བ�གས་�ས་བ་ཡིན།

དེའི་�ིར་�བས་ཤིག་རིང་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་�ི་�ང་འ�བ་�ིས་བ�ངས་བའི་མི་�མས་�ི་�ོར་མི་ཤོང་བའི་�་�བས་དེ་�ི་

འཇགས་�་�ིན་པ་དང༌། �ོ་བདེ་བག་ཕེབས་དང་�ོལ་�གས་འཕར་�ོན་བདེ་དགའི་ཚ�ར་�ངགི་པད་མོ་�ི་�ག་མངོན་པར་བཞད་ཅིང༌། ཏང་
དང་མའོ་��་ཞིའི་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�ི་ལམ་�ོན་ནི་བོད་�ི་དོན་དངོས་གནས་�ལ་དང་ཡོངས་�་མ�ན་པ་དང་ཡང་དག་པ་འབའ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་�ི་གསར་བ�ེའི་ལས་དོན་དེ་འོད་ཟེར་འ�མ་�་འ�ོ་བའི་�ས་�བས་གསར་པའི་�ོགས་ལ་འ�ིད་�ོན་�ས་པ་མ་
ཟད། ལས་དོན་ལེགས་བ�བ་�ི་�་བའི་འགན་ལེན་ཡིན་པ་སོགས་ངོས་འཛ�ན་�ང་ཞིང༌། ང་ཚ�་�་བོད་འགན་�ར་ལས་�ེད་པ་�མས་�ི་ངོས་
འཛ�ན་གཅིག་�ར་�ང་�ེ། བོད་�ོངས་�ི་�བས་ཤིག་རིང་གི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་དང༌། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་སོགས་�ི་ལས་
འ�ལ་ནང་དང་དེ་བཞིན་ལས་དོན་ཁག་ནང་�ང་བའི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ལ་ནན་ཏན་གཏིང་ཟབ་�ི་ཞིབ་བཤེར་�ས་ནས། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་
�ི་�ོ་ནས་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་ཡོ་བ�ང་དང་དགོས་ངེས་�ི་ཐག་གཅོད་�ས་པ་དང༌། ལས་དོན་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་དག་ཐེར་སོགས་�ས་པ་
རེད། �ང་ད�ང་གི་ལམ་�ོན་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་ཐད། ང་ཚ�་�་་བོད་འགན་འ�ར་མི་�་�ན་ལ་�ར་�་མཉམ་འདེགས་�ི་བསམ་�ོ་ཞིག་ཡོད།
དེའི་�ེས་�་�ང་ད�ང་གི་ལམ་�ོན་ཁག་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་གཙ�་འགན་འ�ར་�་དང༌། བོད་རང་�ོང་
�ོངས་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་གཞོགས་འདེགས་�ས་ཏེ་དེ་�འི་�ས་�བས་ཤིག་རིང་གི་�ོན་ཆ་ནོར་འ�ལ་ཡོ་བ�ང་དང་ཐག་གཅོད།

ལེགས་བཅོས་དང་དག་ཐེར་སོགས་�ས་དང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་�ིར་གཤམ་�་ན་ནིང་�ི་ལོ་༡༩༦༡ལོར་དངོས་�་གང་ཞིག་�ས་ཡོད་
པ་དང་�བ་འ�ས་གང་ཐོབ། གནད་དོན་གང་ཞིག་�ག་ཡོད་པ་སོགས་�ི་གནས་�ལ་ཐད་ལ་�་དོན་རང་བཞིན་རགས་ཙམ་བཀོད་ན།



.

དང་པོ། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�ི་�ོར།
ཏང་གི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་བའི་�་དོན་ཐད། དམག་དོན་ཐོག་�ང་�ེག་དང་ཆབ་�ིད་ཐོག་�ར་འ�ག མང་ཚ�གས་
�ལ་�ོང་སོགས་ཕན་�ན་ཁ་མ་�ལ་བར་ག�མ་ཆ་�ང་�་འ�ེལ་བའི་�ིད་�ས་བཏོན་པ་དེ་�ོན་དངོས་�་ལག་བ�ར་�བས་དམག་དོན་ཐོག་

�ང་�ེག་�ེད་�་གཙ�་�ས་པ་དེར་ན་ནིང་འ�ར་བ་བཏང་�ེ། ཕན་�ན་དོ་བ�མས་པ་དང༌། �ང་འ�ས་�ོ་ཚང་བའི་�ོ་ནས་མི་དམངས་�ལ་
�ོང་�ས་�བས། མང་ཚ�གས་�ོད་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པའི་�ང་གཞི་བ�ོགས་པ་དང༌། ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་ཁེར་�ང་�་�ད་པ་དང༌། དེ་
བཞིན་�་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པ་ཆབ་�ིད་ཐོག་�ར་འ�ག་�ེད་ཆེད། ཟིང་འ�ག་པ་མགོ་འདོགས་�་མཁན་ལ་གཏེ་བོ་དང་ཕལ་བའི་ད�ེ་བ་མི་
འ�ེད་པར་ཚང་མར་གཟབ་ནན་�ིས་མིན་བཞི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་�ས་ཡོད།

དེ་�ོན་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་བའི་ག�ལ་འ�ེད་ནང༌། བ�ང་དམག་�ོད་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་དར་ཆའི་གཡོ་འོག་
�་�ད་དེ་ཟིང་འ�ག་ནང་ལ་�གས་མཁན་དང༌། བཙན་ཤེད་�ིས་ཟིང་འ�ག་ནང་�ད་མཁན་བཅས་རིགས་གཉིས་པའི་�ོད་མི་�ང་བ་ཞིག་
འོས་འཚམས་མིན་པའི་�ོ་ནས་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པའི་�་མོ་ནག་པོ་གཡོགས་པ་དང༌། �ིམས་ཆད་ནན་མོ་བཅད་ཡོད་མཁན་ལ་བ�ར་ཞིབ་
ལེགས་ཙམ་�ས་པ་དང༌། མི་སོ་སོའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་ནས་མ་ཉེས་ཁག་གཡོག་ཕོག་མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་ཡོ་བ�ང་�ས་ཡོད།
�ེད་�ངས་འདི་འ�ས་�ོ་ཚང་མིན་དང་ཡོངས་�བ་ཡིན་མིན་གང་�ར་ཡང༌། ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ལས་དོན་ནང་ཕན་ཐོགས་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་�ང་ཡོད།

དཔེར་ན། བོད་�ོངས་ནང་�ལ་�་�ག་�ས་�ི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་པའི་མི་�ངས་�ང་ན་ཡང༌། ཁོང་ཚ�་ང་ཚ�ར་ཞེ་འཁོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང༌།
ཟིང་འ�ག་�ོ་ཐག་ཆོད་པོ་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། མཐའ་གཅིག་་�་�་�གས་�ིས་ངོ་�ོལ་དང༌། མི་�ང་བ་དང་དམིགས་འབེན་�ང་ལ་བ�ད་
ཆོད་དཀའ་བ་དང༌། �ོད་གནས་ངེས་གཏན་མེད་པར་ཧོབ་�ིས་ཐོན་པ། �ག་པར་�་བཅིངས་འ�ོལ་དམག་དང་�ན་རིང་དམག་འ�ག་བ�བ་
�ེ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དམག་དོན་ལ་ཡང་�ས་ལོན་ཡོད། དེར་བ�ེན་�ས་�ན་�ང་�ང་ཞིག་ནང་དམག་དོན་�ང་�ེག་ཁོ་ནས་
ཐག་གཅོད་�ེད་�ར་ལས་�་བོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་ཚ�ས་�ོགས་གཅིག་ནས་གསར་བ�ེར་ངོ་�ོལ་�ས་ན་མ�ན་ལམ་མེད་པ་དང༌།
ད་�་རང་ཉིད་མང་ཚ�གས་ནང་ཁེར་�ང་ཆགས་པ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་ཚ�ས་�ང་�ར་འ�ག་དང་ཐག་གཅོད་�་
ཡངས་�ེད་བཞིན་ཡོད། གནད་དོན་འདི་གཉིས་ཧ་གོ་�ེས། ན་ནིང་གཞི་ནས་ཟིང་འ�ག་གཏེ་བོ་ཁ་ཤས་�ིས་ང་ཚ�་ལ་མགོ་འདོགས་�ས་ཡོད།
དེ་ལས་འཐབ་�ས་དང་འཐབ་�ོད་�ང་འ�ེལ་�ེད་དགོས་བ་གསལ་�ོན་�ས་བ་མ་ཟད། དེ་མ�ངས་�་ཡང་དག་པའི་�ེད་�ངས་འདི་ནི་�ེར་
ཆགས་�ལ་བོ་ལས་�ང་�ག་པའི་ར་�ོད་�ས་ཡོད།



.

གཉིས་བ། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ོར།
༡ དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་ལས་འ�ལ་�ོད་ཟིང་འ�ག་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�བས། གོང་�་བ�ོད་པ་བཞིན། ལས་དོན་�ི་ཞིབ་ཚགས་གཟབ་
ནན་སོགས་འ�ས་�ོ་མི་ཚང་བ་དང༌། དོན་དངོས་དང་དངོས་�་�ང་བའི་གནས་�ལ་དང་ཁ་�ལ་ཞིང༌། དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་རང་
�ང་གང་�ན་�ིས་ཟིང་འ�ག་པའི་�་མོ་གཡོགས་ཏེ། འ�་བ�ང་བཙ�ན་འ�ག་དང༌། �་ནོར་ག�ང་བཞེས་གཏོང་བ་སོགས་�ིས་མི་�མས་ཧང་
སངས་བ་དང་ཧ་ལས་�ི་ཡོད་ལ། �ེད་�ངས་འདིས་མི་མང་བོ་ཞིག་ལ་ཞེ་འཁོན་དང་ཡིད་ཆེས་�ོ་ཕམ་བཅས་�ང་ཡོད། མི་ལེགས་པའི་ཚབས་
ཆེའི་གནས་�ལ་འ�་མིན་དེ་དག་ལ་བ�ག་ད�ད་�ས་ཏེ། འཛ�ན་ནོར་ཤོར་བའི་མི་ཁག་ཅིག་�ོད་�ོལ་བཏང་བར་བ�ེན་མི་�མས་ཤིན་�་
དགའ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་�ོད་�ོལ་གཏོང་དགོས་བ་ཚང་མ་ད་�ང་�ོད་�ོལ་བཏང་མེད།
༢ ཞིང་ལས་དང་�གས་ལས། ས་མཚམས་ཐད། �ང་�ང་བོད་རང་�ོང་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་�ང་ད�ང་གིས་མ�བ་�ོན་�ར།
�་�ེས་�་ས་མཚམས་�ལ་�ི་ལས་དོན་ཐད་�ི་�ིད་�ས་�ེ་�ག་དོན་ཚན་བ�་དང༌། ཞིང་ལས་�ལ་དོན་ཚན་ཉི་�་�་�ག �གས་ལས་�ལ་
དོན་ཚན་�མ་�་སོགས་གཏན་འབེབས་�ས་བ་མ་ཟད། ད་�ང་�བ་ཁོངས་སོ་སོའི་ནང་ལག་ལེན་མཐའ་འ�ོལ་ཡོད་མེད་�ི་ད�ེ་བ་ཡོད་�ང༌།
�ིར་བཏང་ཚང་མ་ལག་ལེན་�ས་ཡོད་པ་རེད། �ིད་�ས་�ེ་�ག་པའི་དགོངས་དོན་�ི་དམིགས་འབེན་རེ་རེ་ལ་ཕན་�ས་འདོན་�ེལ་�ི་གཏད་
�ོགས་རེ་ཡོད་�བས། ཆེ་�ང་ལ་མ་�ོས་བར་ཕན་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་�ེ། �ི་�ལ་�་�ོས་�ོལ་�ིན་པའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་མི་
�ང་བ་ཞིག་�ིར་ལོག་པ་དང༌། �ོས་�ོལ་འ�ོ་མཁན་ཇེ་�ང་�་སོང་ཡོད། བོད་�ོངས་�ོད་�ད་�ོ་�ང་གི་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་�ི་�ོང་དང་�ོང་
བ�ལ་ལམ་�ོང་�ེར་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་མང་ཆེ་བ་�ོ་བག་ཕེབས་པ་དང༌། ང་དགའ་�ོད་�ིད་ངང་�ར་བ�ོན་�ིས་ཞིང་འ�ོག་ལས་
གཙ�ར་�ས་པའི་ཐོན་�ེད་ངལ་�ོལ་ནང་�གས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་མི་དམངས་�ིས་མའོ་��་ཞི་པེ་ཅིང་�་བ�གས་ཡོད་�ང༌། ང་ཚ�འི་
བོད་མིའི་�ིད་�ག་དང་སེམས་ནང་ག་རེ་�ན་�ི་ཡོད་མེད་ཤེས་�ི་ཡོད་པ་རེད། �བས་ཤིག་གི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་ཚ�་ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་བ་
འོག་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�ས་པ་རེད། ད་ལོ་འདི་ཚ�ར་ཡོ་བ�ང་དང་ཐག་གཅོད་ལེགས་བཅོས་�ས་པའི་�ེན་�ིས། ཏང་དང་མའོ་��་ཞི་ནི་
ང་ཚ�འི་མི་དམངས་�ག་བ�ལ་ལས་�ོབ་མཁན་དང་ང་ཚ�་ལ་བདེ་�ིད་�ན་མཁན་ཡིན་པ་དང༌། དངོས་ནས་�ང་ཞིང་�མས་བ�ེ་�ན་པའི་ཕ་
མ་རེད་ཅེས་བཤད་�ི་ཡོད།

འདི་དག་ལས་ཏང་དང་མའོ་��་ཞི་ཡི་བཀའ་�ིན་�ིང་ད�ས་�་བཅངས་ཡོད་པ་དང་དགའ་ཞེན་�་མ�ད་�་འཕར་�ི་ཡོད་པ་གསལ་བོར་

མངོན། �ག་པར་�་ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་པ་དང་�ར་བ�ོན་ཅན་�ི་ནང་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་བཅའ་�ིམས་དགོངས་དོན་དང་�བ་
འགལ་�ས་ཏེ་�ིམས་འགལ་�གས་འགལ་དང༌། མང་ཚ�གས་དང་ཡ་�ལ་�ིས་མང་ཚ�གས་ནས་འཁོན་འཛ�ན་�ེ་�ལ་�ི་མི་འགའ་ཤས་ལ་འོས་
ཤིང་འཚམས་པའི་ཐག་གཅོད་དང༌། གཞི་རིམ་�ིད་དབང་གི་�་འ�གས་ལེགས་བཅོས་དག་ཐེར་�ས་ཏེ། ཏང་དང་�ིད་ག�ང་ནི་མི་དམངས་
ལ་བདེ་�ིད་�ན་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད་མི་དམངས་ལ་འགན་འ�ར་�ེད་མཁན་ཡང་ཡིན་པ་གསལ་བོར་མཚ�ན་ཡོད། དེའི་�ིར་མི་དམངས་མང་



ཚ�གས་ནང་ཏང་དང་�ིད་ག�ང་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་�གས་�ེན་ལེགས་པོ་དང་�ན་�གས་�ན་ཡོད། འདིས་མང་ཚ�གས་�ིས་ཏང་དང་�ིད་
ག�ང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་ཞེན་�ེད་པར་ཕན་�ས་ཧ་ཅང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད།

ས་མཚམས་དང་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་�ི་ལས་དོན་ལ་�ིད་�ས་�ེ་�ག་པ་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བ�ར་�ས་བའི་�ེན་�ིས་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་

ཡོ་བ�ང་དང༌། ཐག་གཅོད། ལེགས་བཅོས། དག་ཐེར་བཅས་ལ་གཞི་�འི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་འ�ས་�ོ་ཇེ་ཚང་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། དེ་མ�ངས་
�་ཏང་ནང་�ལ་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་ལས་�ེད་ནང་�་�ན་�ོད་དག་ཐེར་དང༌། ལས་དོན་བ�ག་ད�ད། ལས་�ེད་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ས་ཏེ་ལས་�ེད་
ཚ�ས་�ར་ལས་�ག་པའི་�ོ་ནས་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ཁག་སོ་སོའི་དམིགས་�ལ་དང་དགོས་མཁོ། དགེ་མཚན་དང༌། དེ་བཞིན་ལས་དོན་ཁག་གི་�ེད་
�ོགས་དང༌། �ིད་�ས་�ེད་ཐབས་དང་གོ་རིམ་ཐད་ཏང་གི་མ�བ་�ོན་དང་མའོ་ཙ�་�ང་གི་དགོངས་པ་�ས་ལོན་དང་ཤེས་�ོགས་�ང་�ེ། �ན་
མོང་ལ་ཁེ་ཕན་བ�ན་པའི་�ས་�གས་དང༌། བདེན་དོན་�ིས་�་�ོད་ལ་བ�ར་ཤ་གཅོད་པ་དང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། དེ་བཞིན་དཀའ་�ད་འབད་
བ�ོན་�ི་གསར་བ�ེ་ལས་�ེད་པའི་�ན་�ོད་ཡག་པོ་དེ་ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་ནང་ཡར་�ས་�ིན་ཡོད་པ་དང༌། རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་དང་�ིད་ག�ང་
གི་ལས་�ེད་པའི་ད�ང་�ེ་�་�ས་ཇེ་མཐོར་སོང་ཡོད། ལས་�ེད་�ོད་�ས་�བས་ཤིག་རིང་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཤེས་�ོགས་མ་�ང་བར། ནོར་
འ�ལ་དང་�ོན་ཆ་ཁ་ཤས་འ�ིག་པ་དང་འགན་�ར་�བ་པ་དང༌། གསར་བ�ེའི་ལས་དོན་ལ་ལེགས་�ེས་�ལ་ཡོད་�མ་པ་སོགས་ང་�ལ་ཁེངས་
�གས་�ི་བསམ་�ོ་ཇེ་�ང་�་སོང་�ེ། �ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཡོ་བ�ང་དང་གཏན་འགོག་གི་རེ་འདོད་�ང་ཞིང༌། མ་འོངས་བའི་ལས་དོན་ནང་
�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་འདི་རིགས་མི་འ�ང་བའམ་ཇེ་�ང་དང༌། ཡང་ན་�ང་བའི་�ེས་�་ལམ་སེང་མཐོང་�ེ་ཡོ་བ�ང་ལེགས་བཅོས་ལ་ཆ་�ེན་
གསར་བཏོད་�ི་�མ་པ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།

༣ �ལ་རིམ་ད�ེ་འ�ེད་ཐད། �ས་�བས་ཤིག་གི་ནང་�གས་དང་མི་མ�ན་པར་ད�ེ་འ�ེད་�ས་པའི་མི་ཁག་ཅིག་ལ་ཡོ་བ�ང་�ས་ཡོད་པ་
དང༌། དེར་མ�ད་དེ་ད�ལ་ཕོངས་�ི་ཞིང་�ན་དང་�ན་གཡོག་ལ་བ�ེན་ཏེ། ཞིང་�ན་�ག་པོ་ཐེ་བའི་ཞིང་�ན་འ�ིང་རིམ་སོགས་ལ་མ�ན་
�ིལ་�ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། མ�ན་�ིལ་�ེད་�བ་པའི་�ོབས་�གས་ཚང་མར་མ�ན་�ིལ་དང༌། ད�་བོ་ཁེར་�ང་�་གཏོང་བའི་�ལ་རིམ་ལམ་
�ོགས་ལག་བ�ར་�ེད་�བས། ཡོངས་�བ་མིན་པའི་གནས་�ལ་ལའང་གང་འཚམས་ཡོ་བ�ང་ལེགས་བཅོས་དང༌། ཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་སོགས་
མ�ན་�ིལ་�་�ལ་�ི་མ�ན་�ིལ་�ི་�མ་པ་ཡང་ཐོན་ཡོད། ད་�ང་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་�བས་ཤིག་རིངཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་སོགས་
མ�ན་�ིལ་�་�ལ་�ི་མ�ན་�ིལ་ལས་དོན་འ�ས་�ོ་ཚང་མིན་ལ་མ་བ�ས་བར་མ�ན་�ིལ་�ེད་མགོ་�གས་ཡོད་པ་དང༌། མ�ན་�ིལ་�ི་�མ་
པ་ཡང་ཐོན་ཡོད། ད་�ང་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་�བས་ཤིག་རིང་ཞིང་�ན་འ�ིང་�ག་གི་ཐོན་�ེད་�་ཆ་དང༌། �་ནོར་གཞན་དག་
བགོས་འ�ེར་སོགས་མི་འོས་བ་�ས་རིགས་�ིན་གསབ་�ོད་དགོས་བའི་ཆོད་དོན་�ར་འགའ་ཞིག་ལག་བ�ར་�ས་ཡོད། འདིས་མི་མང་པོ་ཞིག་ང་
ཚ�འི་�ོགས་ལ་�ར་འ�ག་དང་ད�་ཡ་ཁེར�ང་�་འ�ད་པར་ཕན་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད།

༤ མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་ཐད་ལ། དེ་�འི་�ེད་�ངས་དང་བ�ར་ན་མིང་དོན་མ�ངས་ཡོད་པའི་�་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཆབ་�ིད་གོ་
�ོགས་དང༌། ད�་དང་རང་�ོགས་བར་�ི་ད�ེ་མཚམས། �ལ་རིམ་ངོས་འཛ�ན་དང་གསར་བ�ེའི་�ོ་སེམས་བཅས་མཐོ་�་སོང་ཡོད་པདང༌།
འཐབ་�ོད་ཐད་ལ་རང་�ང་གང་�ན་�ིས་འཐབ་�ོད་�ེད་པའི་�ང་འ�བ་�ག་པོ་དེ་�ིར་བཏང་ཐོག་ཞི་འཇགས་�་སོང་ཡོད། �འི་ཚ�གས་



འ�་ཞི་�ལ་ངག་འཇམ་�ིས་མི་�མས་�ང་�ོ་བག་ཕབ་པོའི་ངང་�ོབ་�ོང་�ེད་�བ་པ་དང༌། དེ་�་འཐབ་�ོད་�ེད་ནོར་ཤོར་བའི་མི་�་གཙ�་བོ་
ཁ་ཤས་ལ་འཐབ་ནོར་ཤོར་ཡོདཔ་གསལ་བཤད་དང་སེམས་གསོ་�ས་ཏེ་ཁོང་ཚ�འི་སེམས་�གས་�ར་གསོ་དང༌། མི་འདོད་པ་སེལ་�བ་ཡོད་པ་
དེས་བསམ་�ོའི་ལས་དོན་ལ་ཕན་�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།



.

ག�མ་པ། ཞིང་འ�ོག་སོགས་ཐོན་�ེད་སོགས་དང་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བ།
�ང་ད�ང་གིས་བོད་�ོངས་མི་དམངས་�ི་བསམ་�ོའི་�་ཚད་སོགས་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་མང་པོར་གཞིགས་ཏེ། ༡༩༦༡ལོ་ནས་བ�ང་ལོ་�འི་
ནང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་བ�ར་བཀོད་མི་�ེད་ཅིང༌། ཞིང་ལས་ཐོན་�ེད་མཉམ་ལས་ཁང་མི་འ�གས་པ་དང༌། མི་དམངས་�ང་�ེ་དེ་བས་
�ང་མི་འ�གས་པར། �ོབས་�གས་གཅིག་བ�ས་�ིས་དམངས་གཙ�འི་གསར་བ�ེ་གཏིང་ཟབ་མཐའ་འ�ོངས་�ེད་�འི་གཏན་འབེབས་�ས་པ་
དང༌། ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�ི་�ེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་�་བ�ན་དང༌། ཞིང་འ�ོག་ཁེར་གཉེར་དཔལ་འ�ོར་གོང་འཕེལ་བཏང་�ེ། ཡར་
ལངས་ཐོབ་པའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ལ་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�ིས་ཁོང་ཚ�ར་དགེ་མཚན་�ིན་ཡོད་པ་ཤེས་བར་�ས་ནས། ཁོང་ཚ�འི་�ར་
བ�ོན་བསམ་�ོའི་�ལ་འདེད་�ིས་བོད་�ོངས་�་ཞིང་འ�ོག་ལས་གཙ�ས་བའི་ཐོན་�ེད་ལམ་�ོགས་ཐོག་ཕན་�ས་འདོན་�ེལ་�ི་མ�བ་�ོན་འོག

བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་གོང་གསལ་�ི་ས་མཚམས་དང༌། ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་�ི་�ིད་�ས་�ེ་�ག་པ་ཁག་ག�མ་གཏན་
འབེབས་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཐད་ཀའི་འགོ་�ིད་འོག་རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་�་དང༌།
�ིད་ག�ང་གིས་ཐོན་�ེད་ལས་དོན་སོགས་ལ་དོ་�ང་དང་དམ་འཛ�ན་�ས་ཡོད་ཅིང༌། ཕན་�ས་�ན་པའི་�ེད་ཐབས་�་ཚ�གས་ལ་�གས་�ོན་
དང༌། ཐོན་�ེད་གོང་འཕེལ་ལ་མི་འཚམས་པའི་ཕན་མེད་གནོད་འ�ར་�ི་རིགས་མཐའ་དག་གང་�བ་�ིས་ཡོ་བ�ང་དང་བཀག་འགོག་�ས་
ཡོད། ༡༩༦༡ལོའི་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ེད་ལས་དོན་ནི་༡༩༥༩ལོ་དང་༡༩༦༠ལོ་ལས་ལེགས་པ་དང༌། རོགས་རེས་ཚ�་�ང་དག་ཐེར་�ས་�ེས་རང་
མོས་གཉིས་ཕན་�ི་�་དོན་སོགས་�ང་འ�ས་�ོ་ཚང་ཙམ་ཡོད་�བས། རོགས་རེས་ཚ�་�ང་གིས་ཐོན་�ེད་ལམ་�ོགས་ཐོག་ཕན་�ས་ངེས་ཅན་
ཞིག་བཏོན་ཡོད།

༢ �ོང་�ེར་ནང་གི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་དང་ཚ�ང་ལས་�ོད་�ང་བའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ལ་གང་འཚམས་�ི་ཡོ་བ�ང་�ས་བ་དང༌། �ང་ཡང་
དག་པའི་�ེད་�ངས་བེད་�ོད་བཏང་བའི་�ེན་�ིས་ལག་ཤེས་བཟོ་བ་དང་ཚ�ང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང༌། ཁོ་ཚ�འི་�ར་བ�ོན་རང་བཞིན་
འདོན་�ེལ་�ས་ཤིང༌། བོད་�ོངས་�ི་ཐོན་�ེད་འ�གས་བ�ན་དང་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བའི་བདེ་འཇགས་ཐོག་ལ་དགེ་མཚན་�ན་པའི་�ས་
�གས་ངེས་ཅན་ཞིག་�ལ་ཡོད་པས། �ོང་�ེར་�ི་�མ་པ་ཡང་འ�ག་ཆ་དོད་པོ་ཆགས་ཡོད། མགོ་བདེ་�གས་ཚ�ང་མཁན་སོགས་�ི་ཚ�གས་ཐོག་
འ�ང་མི་འོས་བའི་རིགས་ཁ་ཤས་�ང་མང་�་སོང་ཡོད་�ང༌། འོས་འཚམས་�ིས་ཚ�ད་འཛ�ན་�ས་ཡོད།
༣ མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བའི་ཐད། ཞིང་ལས་�ལ་�་�ལ་གཅེས་ག�ང་འ�་བ�་ཚད་་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་འཆར་ལོའི་ཐོན་ཚད་�ར་བ�ས་
ན། �ོངས་ཡོངས་�ི་�ིའི་ཐོན་ཚད་�ི་བ�་ཆ་བ�ན་ལས་མི་བ�ལ། ག�ང་འ�་འཇལ་མཁན་ཡང་ཞིང་ལས་ཐེམ་�ད་�ིའི་བ�་ཆའི་�་�་ལས་
མི་བ�ལ་བ་དང༌། རང་�ང་གནོད་�ོན་ཕོག་མཁན་ཡོད་ཚད་གཏན་འབེབས་�ར་བབ་བ�ན་�ིས་ཆག་ཡང་�་ཆག་གཏོང་�་དང༌། ས་ཞིང་
གསར་�ེལ་ལ་�ལ་�ོང་�ས་ཏེ། �ས་བཟོས་�ར་བདག་དང༌། ལོ་�འི་རིང་ག�ང་འ�་འཇལ་མི་དགོས་བའི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་�ས། འ�་�ག་
ཉོ་�བ་ཐད། �ལ་གཅེས་ག�ང་འ�་དང༌། ས་བོན། ལོ་གཅིག་གི་ཚད་�ན་ཟ་འ�་དང་གཟན་ཆས་�ད་�ེས་�ི་འ�ོས་�ས་འ�་�ག་གི་བ�་ཆ་



�་བ�་ལས་མི་བ�ལ་བ་དང༌། ཉོ་�བ་�ེས་�ི་�གའ�་ཚང་མ་རང་འདོད་�ར་ཉར་འཇོག་དང་ཉོ་འཚ�ང༌། ཅ་དངོས་གཞན་དང་བ�ེ་ཚ�ང་
�ས་ཆོག འདི་དག་ཚང་མ་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཞིང་ལས་ས་�ལ་�ི་�ིད་�ས་�ེ་�ག་པ་དོན་ཚན་ཉི་�་�་�ག་
ནང་གཏན་འབེབས་གསལ་བོ་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་�ལ་མང་ཆེ་བས་ལག་ལེན་འ�ིག་ཙམ་�ས་འ�ག ད་�་མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་བར་འ�་
�ག་�ང་ཙམ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ཁར་༡༩༦༡ལོར་བོད་�ོངས་�་ལོ་ལེགས་�ང་ཡོད། འདི་དག་གི་ཉེར་ལེན་ལས་ཞིང་ལས་ས་�ལ་�ི་གཞི་�འི་
གནས་�ལ་ཡག་པོ་རེད། ན་ནིང་ང་རང་མེས་�ལ་ནང་�ལ་�་ཡོད་�བས་བོད་�ོངས་ནང་གནས་�ལ་འ�ོར་བ་ལ་བ�ས་ན། ས་གནས་འགའ་
ཤས་ནང་ལས་�ེད་པའི་�་�ོད་ཁ་ཤས་�ིད་�ས་�ར་ལག་ལེན་བ�ར་མེད་�ིད་མོད། ཡིན་ནའང་ངས་བ�ས་ན་ཛ་�ག་གི་གནས་�ལ་ཡོད་�ིད་
�ི་མ་རེད།

འ�ོག་ལས་ཐད་ལ། �ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�གས་ལས་ས་�ལ་�ི་�ིད་�ས་�ེ་�ག་པ་དོན་ཚན་�མ་�་གཏན་
འབེབས་�ས་ཏེ། དབང་བའི་ལམ་�གས་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་ཅིང༌། �ང་མང་དོན་གཉིས་མ�ངས་�ི་�ོ་ནས་གཉིས་ཕན་�ིད་�ས་ལག་ལེན་�ས་
ཡོད་པ་དང༌། �གས་བདག་དང་�གས་�ི་�ོགས་གཉིས་�ིས་�གས་ཟོག་བདག་�ོང་དང་འཕེལ་�ས་�་བཏང་བས། �གས་ལས་ཐོན་�ེད་ཐོག་
མའི་ཆར་བ�ེན་�ིང་�ང་�ེ། རིམ་བཞིན་གོང་�་འཕེལ་བའི་�མ་པ་ཐོན་ཡོད།
འ�ོག་པའི་ཐད་ལ། ན་ནིང་�གས་ལས་�ི་�ལ་དངོས་�་བ�་ལེན་�ས་མེད་པ་དང༌། དེའི་ཁར་ཞིང་འ�ོག་རང་མོས་�ར་བ�ེ་ཚ�ང་བ�བ་�ེ།
དཔལ་འ�ོར་འ�ག་ཆ་དོད་�་གཏོང་བའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་�ས་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ས་རང་མོས་བ�ེ་ཚ�ང་�ག་པའི་�ོལ་
�ན་�ི་ཉོ་ཚ�ང་གོམས་�ོལ་�ར་གསོ་�ས་ཏེ། ཞིང་འ�ོག་དང་�ོང་�ེར་ཕན་�ན་�ི་དགོས་མཁོ་�ོང་�བ་ཡོད། དོ་�ོམས་དང་དག་ཐེར་གང་
འཚམས་�ས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། ཞིང་འ�ོག་དང་�ོང་�ེར་�ི་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བ་བ�ན་�ིང་དང་ལེགས་བཅོས་ལ་དགེ་མཚན་�ན་
པའི་�ས་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཡོད། �ོང་�ེར་�ོད་དམངས་�ི་ཟ་འ�་དང་�མ་རིགས་ལ་�ིད་ག�ངགིས་�ངས་ཚད་གཏན་འཁེལ་�ས་པའི་
ཚད་གཞི་�ར་མཁོ་འདོན་�ས་ཡོད་པ་དང༌། ད་�ང་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་�ི་མི་�ངས་ངེས་ཅན་ཞིག་�ོང་�ེར་ནང་ལ་ཡོང་�ེ་བཟའ་བཅའ་
དངོས་རིགས་འཚ�ང་གི་ཡོད། འདི་དག་གིས་�ོང་�ེར་ནང་འཚ�་བའི་�ོགས་ལ་དངངས་འ�བ་�ག་བ�ོད་དང༌། �ོ་གོས་ལ་སེམས་�ལ་�ི་
གནས་�ལ་དེ་གཞི་�འི་ཐོག་ནས་སེལ་�བ་ཡོད། གང་�ར་ད་�་བོད་�ོངས་�ི་�ོད་�ད་�ོ་�ང་གི་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་ལམ་�ོང་བ�ལ་དང༌།
�ོང་�ེར་བཅས་�ི་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་བའི་འཚ�་བ་འོས་འཚམས་�ི་ཐག་གཅོད་�ང་ཡོད་པས། འཚ�་བ་བ�ན་�ིང་དང་ལེགས་�ོགས་�་
འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། མི་�མས་�ོ་བདེ་བག་ཕེབས་དང༌། དགའ་དགའ་�ོ་�ོ། �ོ་གོས་ཡིད་ཚ�མ། ཐོན་�ེད་འབད་བ�ོན། གསར་བ�ེའི་�ོ་
སེམས་དང་�ལ་རིམ་�ི་གོ་�ོགས་མཐོ་�་�ིན་པ་སོགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་དང་ལས་དོན་ལ་ཕན་བཞིན་

ཡོད།



.

བཞི་བ། འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་�ི་�ོར།
ངས་གོང་�་བཤད་པ་བཞིན། ཏང་གིས་བོད་�ོངས་བཙན་�ོལ་�ལ་གཅེས་�ི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་མི་�་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ིས་མ�ན་�ིལ་དང༌།
�གས་�ར་དང་�་�ོང༌། �ོབ་གསོ། བ�ར་བཀོད་དང་མཉམ་འ�ེལ་བཅས་�ན་འ�ོངས་ལ་དོ་�ར་ཆེན་པོ་�ས་ཏེ། མི་�ང་མང་ཙམ་ཞིག་ཏང་
གི་མཐའ་�ོར་�་མ�ན་�ིལ་དང་འ�ག་ཐབས་�ིས། ང་ཚ�འི་མི་དམངས་དམངས་གཙ�འི་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་�་བ�ན་�་བ�ེད་དང༌།
ད�་བོ་ཁེར་�ང་�་�ད་དེ་ཤི་ལམ་ལ་བ�ལ་ནས། མི་མང་ཆེ་བ་�ོ་བདེ་བག་ཕེབས་དང༌། སེམས་�གས་�བ་འཕར། ངར་�གས་རབ་�་�ས་ཏེ་
དམངས་གཙ�་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་ལམ་ཆེན་ཐོག་�ོ་བ�ན་འ�ར་མེད་�ི�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་ལམ་�་བ�ོད་�་ཡིན་ཡང༌། དམངས་
གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ོད་ལས་�ེད་པ་འགའ་ཤས་�ིས་བཟོས་པའི་�ེས་འ�ས་ནི་མཐོ་འ�ིང་རིམ་�ི་�ོགས་པོ་སོགས་�ར་འ�ག་�་�ལ་མི་�ང་བ་

ཞིག་ལ་གདོང་�ག་གི་འཐབ་�ོད་དང༌། �ག་པར་�་མངའ་བདག་མངའ་ཚབ་དང་དེ་དག་གི་ནང་མི་ཚ�ར་�ངས་འཛ�ན་དམ་�ག་�ས་ཏེ།
ངལ་�ོལ་མི་དམངས་དང་གཏན་ནས་འ�ེལ་�ག་མི་ཆོག་པར་ཁོང་ཚ�་མི་�ལ་ནས་�ད་�བས། དཀའ་ངལ་དང༌། འཇིགས་�ང་སེམས་འཚབ་
�ེ་�་བ�ག་པ་ལས། �ང་�ོབ་དང༌། མ�ན་�ིལ། �ར་འ�ག་སོགས་ལེགས་པོ་�ེད་མ་�བ་པར་མི་�མས་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་དང༌། �ོ་ཕམ་ཡིད་
ཆད། ཉི་མ་གང་འ�ོལ་དང་མི་འདོད་པའི་བསམ་�ལ་�ང་ཞིང༌། དོན་དངོས་�་མི་དེ་ཚ�་�ར་འ�ག་དང་བ�ར་བཀོད་ལེགས་པོ་�ེད་དཀའ་བ་
དང༌། ང་ཚ�འི་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་�ི་ལས་དོན་�ོད་མི་འོས་བ་དང་མི་ལེགས་པ། མི་འཚམས་པའི་རིགས་དེ་དག་བཟོས་བ་རེད།
ན་ནིང་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�གས་�ར་ཟབ་བཞེས་འོག དེ་�འི་�བས་ཤིག་རིང་�ང་�ེག་ཕོག་པའི་མཐོ་རིམ་
�ོགས་པོ་གཙ�་བོ་ཁག་ཅིག་ལ་ཚད་གཞི་འ�་མིན་ཅི་�ར་ཡང༌། ཚང་མར་སེམས་གསོ་�ས་ཡོད་པ་དང༌། ད་�ང་�ོན་ཆད་ཆབ་�ིད་དང་འཚ�་
བའི་ཐོག་གོ་�ིག་�ས་མེད་པའི་མཐོ་རིམ་�ོགས་པོ་མང་ཆེ་བ་ལ་ཁོང་ཚ�འི་�་�ེས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་ནས་གོ་�ིག་འོས་

འཚམས་དང༌། ཆབ་�ིད་ཐོག་མ�ན་ལམ་�ད་ཡོད། དེ་བཞིན་�་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་དང་འ�ེལ་ག�ག་�ེད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་�་�ག་�་
བཏང་ཡོད། དེར་བ�ེན། མཐོ་རིམ་�ོགས་པོ་མང་ཆེ་བ་ཉེ་ཆར་གཞི་ནས་མི་�ལ་�་�ད་དེ། རེ་ཞིག་�ོ་ཕམ་�ང་བའི་བསམ་�ལ་སོགས་རིམ་
བཞིན་སེལ་ཐབས་ཡོད་ཅིང༌། �ོ་བདེའི་ངང་ཏང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། �ར་བ�ོན་�ི་རང་ཉིད་བ�ར་བཀོད་སོགས་གཞི་�འི་གནས་�ལ་ལེགས་
�ོགས་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། འ�ར་བ་འདི་རིགས་རིམ་བཞིན་གོང་�་འཕེལ་བཞིན་ཡོད། དེ་མ�ངས་�་�་ཆེ་བའི་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་�ི་
འ�ིང་རིམ་མི་�་�ེ། མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་�ང་མི་དམངས་་ལ་འ�ེལ་ག�ག་ཆོག་པ་�ས་ཡོད། མདོར་ན་�ོགས་སོ་སོས་གནས་�ལ་
�ང་ཙམ་ཇེ་བཟང་�་སོང་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང༌། �་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། གཞི་རིམ་�ི་ལས་�ེད་འགའ་ཤས་�ིས་ད་�ང་�་མ�ད་�་�ེད་
�ངས་མི་འ�་བའམ། ཚད་གཞི་མི་འ�་བའི་�ོ་ནས་�ང་�ེག་དང་མནར་གཅོད་གཏོང་གི་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ�ར་ཆབ་�ིད་ཐོག་ཡོད་དགོས་བའི་
མ�ན་ལམ་མེད་པ་དང༌། འཚ�་བ་དང་ཐོན་�ེད་ཐོག་ད་�ང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་ཉམ་ཐག་ཡ་ང་བའི་གནས་�ལ་དེ་དག་ད་�ང་མངོན་
གསལ་�ི་འ�ར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་མེད།



.

�་བ། དམངས་གཙ�་གཅིག་�ད་�ོར།
དེ་�འི་�ས་�བས་ཤིག་གི་རིང་ལ་དམངས་གཙ�་གཅིག་�ད་ལམ་�གས་ལག་ལེན་�ེད་�བས། �ོགས་ཡོངས་དང་�་�བ་མིན་པ། འ�ས་�ོ་མི་
ཚང་བ་སོགས་�ི་གནས་�ལ་དེ་དག་ན་ནིང་ནས་བ�ང་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�ར་བ�ོན་ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་ཡོ་

བ�ང་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་�་མ�ད་�་ཡོ་བ�ང་�ེད་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་མི་�མས་�ི་ཁ་དཔེར། ཐེངས་ཤིག་�ལ་�ིས་སོ་བ�བ་
ན། �ེས་�་ཐག་�་མཐོང་ཡང་འཇིགས་ཞེས་པ་�ར། དམངས་གཙ�འི་འཚ�་བ་མ�ོགས་�ར་ངང་བག་ཡངས་འ�ག་པོ་ཡོང་�་�ང་ཁག་པོ་ཡིན།
འོན་�ང་ད་�་�ོན་མ་ལས་�ང་ཙམ་ཇེ་ཡག་�་�ིན་ཡོད་པ་དང༌། �ིད་ག�ང་གི་གཅིག་�ད་�ང་�ང་ལེགས་�ོགས་�་�ར་ཡོད།



.

�ག་པ། �ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ོར།
�བས་ཤིག་རིང་མི་འ�་བ�ང་བཙ�ན་འ�ག་�ེད་�བས། ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་ཡག་པོ་�ས་མེད་�བས། འ�་བ�ང་�ེད་མི་
དགོས་པའི་ཉེས་མེད་དམ་ཡང་ན་ཉེས་བ་�ང་བའི་མི་མང་བོ་ཞིག་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་དང༌། ཉེས་ཅན་ལ་དོ་དམ་�་བ་ནས་འ�ས་ཚང་མ་�ང་
བས་�ོག་�ིམས་ཕོག་མི་དགོས་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་�ེན་ལམ་�་བཏང་ཡོད། དེ་བས་ངན་པ་�་མེད་དང༌། བཟང་བོ་�ང་�ོབ་�ི་ད�ེ་མཚམས་
འ�ེད་མ་�བ་པར། �་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ལ་མི་དགའ་དང༌། �ོ་ཕམ་འཇིགས་�ག ཐེ་ཚ�མ་དང༌། མི་འདོད་པའི་གནས་�ལ་�ང་
ཡོད། འདི་ནི་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་དང་ལས་དོན་གཉིས་ཀར་གནོད་�ི་ཡོད། དེར་བ�ེན། འདིའི་ཐད་ན་ནིང་�ན་�ིས་�ང་�ང་
བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལ་བསམ་འཆར་བཏོན་�ོང་ཡོད་པ་དང༌། �ོགས་པོ་གཞན་དག་ཚ�ས་�ང་ཧ་ལམ་བསམ་འཆར་དེ་འ�་
བཏོན་ཡོད་པ་རེད། �ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་རང་ནས་�ང་ཆེ་�ོགས་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་�ེ། གང་མ�ོགས་�་བཙ�ན་�་
བ�ག་པའི་ཉེས་ཅན་ལ་ཞིབ་འ�ེད་དང༌། �ང་བདེན་�ི་ཐག་གཅོད་�ས་ནས་བཙ�ན་པ་མི་�ང་བ་ཞིག་�ོད་�ོལ་བཏང་�ེ་ཁོང་ཚ�་ངལ་�ོལ་
�གས་�་འ�ག་དགོས་པ་དང༌། �ག་འ�ོའི་བཙ�ན་པ་ཚ�ར་ཡང་དོ་དམ་ཡག་པོ་དང༌། གང་མ�ོགས་�་དེ་�འི་�ས་མིན་འཆི་�ན་�ི་གནས་
�ལ་དེ་བ�ར་དགོས། དེའི་�ིར་འ�་བ�ང་�ེད་ཚད་མང་�གས་པའི་ས་�ལ་འགའ་ཤས་ལ་འ�་བ�ང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བ�་ཐོ་
བཏང་ཡོད་པ་དང༌། �ོན་ཆད་གཞི་རིམ་�ིས་ཐད་ཀར་མི་འ�་བ�ང་�ེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་མེད་པར་བཟོས་ཤིང༌། �ེས་�་མི་འ�་བ�ང་�ེད་
�བས་ངེས་པར་�་གོང་རིམ་བཀའ་འ�ོལ་ཐོབ་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་�ང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ད་རིམ་གནས་�ལ་ཞིབ་�་གོང་རིམ་ལ་་�ན་�་འ�ལ་
དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་�ས་ཡོད། དེ་མ�ངས་�་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་�ི་ཚ�གས་�ེ་ཚན་སོགས་འ�ེལ་ཡོད་ལས་�ངས་ལ་
བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་ཉེས་ཅན་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་བཏང་ཡོད།

ཡིན་ན་ཡང་འ�ེལ་ཡོད་ལས་�ངས་དེ་དག་�ིར་བཏང་ལས་ཀ་མང་ཞིང༌། �ག་པར་�་ཐོག་མར་འ�་བ�ང་�ེད་�བས་དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་
ལེགས་པོ་མ་�ས་བར། ཧ་རེ་ཧོ་རེ་�ས་ཏེ་བཙ�ན་པ་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་�ངས་�བ་�ི་ནག་ཉེས་གང་ཡོད་མེད་བཤད་མི་ཤེས་བ་དང༌། བཙ�ན་པའི་
མི་�ངས་�ང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པས། �ས་�བས་�ང་�ང་ཞིག་གི་ནང་གཏིང་ཟབ་པའི་ཞིབ་བཤེར་�ེད་�་ཁག་པོ་ཡིན། དེའི་�ིར་བཙ�ན་�་
བ�ག་པའི་ཉེས་ཅན་ལ་ཞིབ་འ�ེད་དང༌། �ོད་�ོལ། དོ་དམ་ལེགས་བཅོས་སོགས་མ�ོགས་�ར་དང་ཏག་ཏག་ཅིག་ལག་ལེན་འཁེལ་�བ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་��་ཅི་�མ་པ་ཚ�ས་ལས་དོན་དེར་�གས་�ར་�ས་ཏེ་འོག་རིམ་ནས་�ང་�ར་བ�ོན་ངང་བ�བས་ཡོད་�བས།
༡༩༦༡ལོའི་ལོ་�ད་ནས་བ�ང༌། �བས་ཤིག་རང་དོན་མེད་�ེན་ལམ་�་བཏང་འ�ོས་�ི་བཙ�ན་པ་�ོད་�ོལ་གཏོང་བའི་ལས་འགོ་བ�གས་ཡོད་
པ་རེད། ན་ནིང་�ི་�་༡པོར་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་�ི་ཚ�གས་�ེ་ཚན་�ི་��་�ང་གཞོན་པ་�ི་ཙ�་མིན་�ིས་ང་ཚ�་�་�ིག་�་ཡོན་
�ན་ཁང་�ི་��་རིན་བ�ེས་གཞོན་གཉིས་ལ་བཙ�ན་བ�ག་ཉེས་ཅན་པའི་ལས་དོན་ཐད་�ི་གནས་�ལ་མདོར་བ�ས་ཤིག་ཆེད་�་�ན་སེང་�་

�ོང༌། ཁོང་གིས་མ་འོངས་ལས་དོན་�ི་བསམ་འཆར་ནང་�ོད་�ོལ་མ�ག་�ིལ་�ེས་�ོངས་ཡོངས་�ི་བཙ�ན་ཁང་ནང་ད་�ང་�་མ�ད་�་



བཙ�ན་པ་ཆིག་�ི་ཡས་མས་ཙམ་�ག་�་རེད་བཅས་བཤད་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ས་ཉེས་ཚབས་ཆེན་ཡོད་མཁན་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་དང༌། མིག་�ོས་
ངན་འ�ེན་�ེདམཁན་ལ་�ིས་འདོམས་�་�་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བསམ་�ི་ཡོད་མོད༌། མི་�ངས་�ི༡༢༠ལས་མེད་པའི་བོད་�ོངས་�་མི་�ི་
�ག་བཙ�ན་འ�ག་�ས་པ་ནི་ཧ་ཅང་མང་�གས་པ་རེད།

འོན་�ང་འདི་�ོན་�ང་ད�ང་གི་བོད་�ོད་�་ཚབ་�ང་ཅིན་��་ཡིས་བཤད་པ་�ར་ན། མིག་�ར་བཙ�ན་པ་མང་དག་ཅིག་�ོད་�ོལ་བཏང་
ཡོད་ཟེར། གལ་་�ིད་བཙ�ན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་�ོ་�་ཆེན་པོའི་འོས་མཚམས་�ི་ཐག་གཅོད་�་ཡངས་པོ་ཞིག་�ས་ན། བོད་�ོངས་ནང་�ལ་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་�ོས་�ོལ་�་�ིན་པའི་ཟིང་འ�ག་�ོང་བ་ཚ�ར་ཡང་�ས་�ན་�ི་དོན་�ིང་ཞིག་འ�ང་གི་རེད། འདི་ནི་བ�་
ཤིས་པའི་གནས་�ལ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་�ོས་མ་དགོས། མདོར་ན། ན་ནིང་མི་འབོར་གང་ཙམ་ཞིག་ལས་�ོད་�ོལ་བཏང་མེད་མོད། འོན་�ང་
མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ིས་�ོན་ཆད་མི་དེ་འ�་མང་པོ་ཞིག་འ�་བ�ང་�ས་པ་ནི་ལས་�ེད་�ི་ཐམ་མེ་ཐོམ་མེ་ལས་�ང་བ་ཡིན་པ་ངོས་འཛ�ན་

དང༌། རིམ་བཞིན་དེ་�འི་འཇིགས་�ག་དང་�ོ་ཕམ་སེལ་བ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་�ང་ཡོད། �ོད་�ོལ་ཐོབ་པའི་མི་དེ་ཚ�ར་བ�ས་ན། སོ་སོའི་
�ིམ་མི་འ�ད་པ་དང་བཟའ་ཚང་�ན་འཛ�མས་�ང་�བས། ཡིད་སེམས་ཧ་ཅང་དགའ་�ོ་དང༌། ཁོང་ཚ�་མང་ཆེ་བས་�ེས་�་�ལ་�ིམས་བ�ི་
�ང་དང་ཐོན་�ེད་ཡག་པོ་�ེད་�འི་བསམ་འ�ན་བ�ན། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚ�ར་ད་�ང་འཁོན་འཛ�ན་དང་གནག་སེམས་འཆང་མཁན་ཕལ་ཆེར་
ཡོད་ས་རེད། འོན་�ང་�ངས་འབོར་ཧ་ཅང་�ང་�ང་རེད།



.

བ�ན་པ། ཆོས་�གས་�ི་�ོར།
�ོན་ཆད་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་�ི་ཆོས་�གས་ལས་དོན་ནང༌། ངོ་�ོལ་�་�ལ་དང་�ང་�ོབ་�་�ལ་ད�ེ་འ�ེད་ཐད། བར་�བས་
ཤིག་གི་རིང་མི་ཚང་མ་ཡ་མཚན་�ེ་དགོས་བའི་རང་�ང་གང་�ན་�ིས་ད�ེ་མཚམས་མཉམ་བ�ེས་དང༌། ར་མགོ་�ག་�ར་�ི་གནས་�ལ་ཐོན་
པ་དང༌། དགོན་པའི་ནང་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ི་�ེད་�ངས་ཐད་�ིད་�ས་དང་འགལ་བའི་�་�ོད་�ང་བ་དང༌། དམངས་གཙ�་བཅོས་
བ�ར་�ེས་�ང་བའི་གཞན་ལ་བ�ོད་མི་�ས་བའི་དགོན་�ེའི་གནས་�ལ། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་ཚབས་
ཆེན་�ི་གནས་�་�ང་ཞིང༌། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་སེར་�་མི་དམངས་�ི་ཆོས་�གས་�ི་འཚ�་བ་ཧ་ལམ་མེད་པར་ཆགས་པ་དང༌། ཏང་
གི་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་�་�ིམས་ནང་�ི་དམངས་�ི་ཆོས་དད་རང་མོས་�ི་ཐོབ་ཐང་དེ་�ོགས་�་�ང་བའམ། མིང་དོན་མི་མ�ངས་བའི་
གནས་�ལ་སོགས་དངོས་�་ཡོད་པའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་དག་ན་ནིང་�ང་ད�ང་གིས་གསན་�ེས། འདི་དག་ནི་གཡོན་�ང་གི་ནོར་འ�ལ་
ཡིན་པ་དང་མཐའ་གཅིག་�་ཡོ་བ�ང་�ེད་དགོས་ཞེས་བ�ན་པའི་མ�བ་�ོན་འོག �ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་
འགན་�ར་ཏེ་ཡོ་བ�ང་དང༌། ཐག་གཅོད་ལེགས་བཅོས་�ི་ལས་དོན་ཁག་ཅིག་�ས་ཡོད་པ་ནི། ༡ �ི་མེད་�ངསས་གཙང་གི་ཆོས་�གས་ལ་ངོ་
�ོལ་དང། �་ག�ང་�གས་�ེན་�་མེད། ཐབས་བ�་�ས་�ོང་གིས་�་བ�ན་ཚ�་བཙན་ཤེད་�ིས་�་ཕབ་པ་བཅས་ཡོངས་�བ་རང་བཞིན་�ི་
�ོགས་ག�མ་དང༌། ད་�ང་ཧ་ལམ་མངོན་�མ་འཛ�མ་མེད་�་�ས་བའི་གནས་�ལ་དེ་དག་�ང་ཙམ་ཡག་�་སོང་ཡོད་པ་དང༌། ད་�་ཡོངས་
�བ་དང་མངོན་�མ་རང་ཆགས་མེད།

༢ དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�ེས་བོད་�ོངས་ཡོངས་�་དགོན་པ་བ�ན་�་�ག་མ་གཏོགས་མེད། མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཁ་ཚ་དགོས་
ག�གས་�ི་རེ་འ�ན་ལ་བ�ན་ཐབས་དང༌། མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་བའི་དགོས་མཁོ་�ོང་ཆེད། དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�བས་ཉམས་�ད་�་
གཏོར་�་�ར་བའི་དགོན་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་དགོན་པའི་�མ་པ་�ར་གསོ་�ས་ཡོད།

༣ ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་ཐད། �་སར་�ོན་ལམ་ཆེན་མོ་�གས་པ་དང༌། དེར་ག�ང་ཆོས་དང་ཆོས་�་�གས་ཏེ། དགེ་བཤེས་འགའ་ཤས་ལ་
�་རམས་པའི་མཚན་གནས་ཐོབ་ཡོད་པ་དང༌། བ�་ཤིས་�ན་པོར་དགོན་པའི་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་�ང་འ�ས་ཚང་ཡོད། དེར་བ�ེན་ཆོས་�གས་
�ི་མ�ན་ལམ་དེ་བོད་�ོངས་�་དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་ལས་�ང་ཙམ་ཇེ་བཟང་�་སོང་ཡོད་ཅེས་བཤད་ན་ཧ་ལམ་འགལ་�་ཆགས་

མེད།

༤ སེར་�་མི་དམངས་�ི་ཆོས་�གས་འཚ�་བའི་ཐད་�་ས་དང༌། གཞིས་ཀ་�ེ་ས་�ལ་�ི་ལས་�ེད་པའི་མང་ཚ�གས་�ི་�ན་�ན་ཆོས་�གས་�ེད་
�ོ་ཁག་ལ་མངོན་�མ་�་ཐེ་གཏོགས་དང་བཀག་འགོག་མཚམས་འཇོག་�ས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། མང་ཚ�གས་ཚ�ས་�ང་རང་དབང་གི་�ོ་ནས་
ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་�ེལ་�་�བས་བདེ་བོ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གཞན་�ི་ས་�ལ་�་ད་�ང་རང་འདོད་�ར་�ེད་�ར་�བས་བདེ་བོ་མེད། དཔེར་ན།
��་རིན་ང་ཕོད་དང་ངེད་གཉིས་ན་ནིང་�ི་�་ད�་བའི་ནང་�ོ་ཁ་ས་�ལ་�་བ�ོད་དེ་ལས་དོན་�་ཞིབ་�བས། སེར་�་མང་ཚ�གས་�ིས་ཆོས་



དད་རང་མོས་དང་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་�ེལ་འདོད་ཡོད་�ང༌། ལས་�ེད་ཚ�ས་�ོག་�་ཐེ་གཏོགས་དང་བཀག་འགོག་�ས་�ེན་�་བ་ནས་�བས་
བདེ་ཡོང་གི་མེད་པ་མཐོང་ཐོས་�ང༌། ས་�ལ་གཞན་�འང་ཚད་གཞི་མི་གཅིག་པ་མ་གཏོགས་ཚ�ད་དཔག་�ས་ན་ཧ་ལམ་གནས་�ལ་དེ་དང་
འ�་བོ་ཡིན་�ི་རེད།

༥ ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་བཅའ་�ིམས་ནང་�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ི་དམངས་ཚང་མར་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་འདི། བོད་རིགས་ས་�ལ་ཡོངས་�་�ར་ཙམ་ལས་ལག་ལེན་�ས་མེད་པའི་གནས་�ལ་དེ་དག་བོད་�ོངས་�་ཡོ་བ�ང་
གང་ཙམ་�ེད་འགོ་�གས་ཡོད་པས། �་ཆེའི་བའི་མང་ཚ�གས་�ིས་ཧ་ཅང་དགའ་བ�་དང་�བ་�ོར་�ེད་�ི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ད་�འི་ཆར་�་
བ་�ེད་�ི་ཡིན་མིན་ད་�ང་རང་དབང་མེད། དཔེར་ན། བོད་�ོངས་�ི་དགོན་�ེ་ནང་�་བ་ཉིས་�ོང་�ག་�ིར་རང་�ལ་�་ལོག་འདོད་ཡོད་
�ང་ལོག་�་འ�ག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་དཔེར་ན། དམངས་གཙ�་བཅོས་བ�ར་�བས་ཙན་ཤེད་�ིས་རང་�ལ་�་བཏང་བའི་�་བའི་ནང༌།
�ོམ་པ་ཤོར་མེད་པའི་�་བ་ཆིག་�ི་�ག་གིས་�ིར་དགོན་པའི་ནང་སོང་�ེ་�་བ་�ེད་�འི་རེ་བ་འདོན་བཞིན་ཡོད་མོད། དགོན་པའི་ནང་ལོག་�་
འ�ག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་�ིར་�ོན་ཆད་�་བ་�ས་�ོང་མེད་པའི་མི་ཞིག་གསར་�་�་བ་�ེད་དགོས་ན། �ེད་མི་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་�ོས་མི་
དགོས། ངས་གསལ་བཤད་�ེད་དགོས་བ་ཞིག་ནི། ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས་བའི་ཆོས་�གས་�ི་གནད་དོན་ནང་ད་�་ཡོ་བ�ང་�ས་ཡོད་རིགས་ནི་
ཆ་ཤས་ཙམ་རེད།

མདོར་ན། ༡༩༥༩ལོ་ནས་༡༩༦༠ལོ་གཉིས་ནང༌། བོད་�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་ལས་དོན་ཐོག་�ང་བའི་ཚབས་ཆེན་�ི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་�མས་
�ང་ད�ང་གིས་མ�བ་�ོན་�ར་ན། ༡༩༦༡ལོར་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་འགན་འ�ར་ཏེ་གོང་འཁོད་སོགས་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཡོ་བ�ང་�ས་ཡོད་�ང༌། ཡོ་བ�ང་དེ་ཙམ་�ས་བས་འདང་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་�་བ་ནས་འདང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་�ང་ང་ཚ�ས་
མཐོང་�ལ་ལ་ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་ནང་གཡོན་�ོགས་�ི་བསམ་�ོ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་གི་�ད་པའི་ནང༌། ཆོས་�གས་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་དེ་འ�ིག་པ་
དང༌། འཇོན་ཐང་�ན་པ། �བ་འ�ས་ཡོད་�མ་པའི་ང་�ལ་ཁེངས་�ེགས་�ི་བསམ་�ོ་ད་�་ཡིན་�ང་ཡོ་བ�ང་�ས་མེད། དེར་བ�ེན། ཆོས་
�གས་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཡོ་བ�ང་དང༌། ཐག་གཅོད་ལེགས་བཅོས་སོགས་�་བ་ནས་ཡག་པོ་�ེད་�བ་�ི་མེད་པ་དང༌། �བ་
འ�ས་ཐོབ་མིན་དེ་ལས་�ང་བཤད་མི་དགོས་བ་ཞིག་རེད། གནད་དོན་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན། བོད་�ོངས་�་ཆོས་�གས་�ི་
ག�ང་རབ་ལ་ཆེད་�་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ལས་དོན་ལ་�བ་འ�ས་མངོན་གསལ་གང་ཡང་ཐོབ་མེད།

བོད་�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་ཛ་�ག་གི་གནད་འགག་ལ་�ེབས་ཡོད་�ེན། མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཆོས་�གས་འཚ�་བའི་དགོས་
མཁོ་�ོང་མ་�བ་པར། མང་ཚ�གས་�ིས་ང་ཚ�ར་མི་དགའ་བ་དང༌། �ོ་ལ་འབབ་�ི་ཡོད་པ་མ་རེད། �ག་པར་�་གནས་�ལ་འདི་�ི་�ལ་ལ་�བ་
�ེ་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང༌། ལོག་�ོད་པས་ང་ཚ�འི་�བས་ཆེན་�ི་ཏང་དང་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་གསར་བ�ེ་ཆེན་པོར་དམའ་འབེབས་�ར་
འདེབས་�ེད་པའི་མཚ�ན་ཆ་ཡག་པོ་ཞིག་�་འ�ར་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། འདི་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་�་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་དང་
�ོགས་གང་ཅིའི་ཐད་དགེ་མཚན་མེད་པར་�ོག་�་བཟོ་བ་དང༌། མི་འོས་བ་དང་མི་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �ན་ནས་རལ་པོར་�ན་པའི་�ོ་
རོགས་�ི་�ལ་�་�ང་ད�ང་ལ་བོད་�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་�བ་མཐའ་ཁག་གི་གཏིང་ཟབ་པའི་ག�ང་�གས་ཉམས་�ད་མི་འ�ོ་ཆེད། �ལ་ཁབ་



�ིས་�ོན་ད�ལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཏང་�ེ། ཆོས་�གས་�ི་ག�ང་རབ་ལ་ཆེད་�་ཉམས་ཞིབ་�ེད་མཁན་ཆེད་ལས་དགེ་འ�ན་པ་�ོང་�ག་ཁ་ཤས་
�་འ�གས་�ེད་�ར་བཀའ་�ིན་བ�ོད་�ིས་མི་ལངས་པའི་རེ་�ལ་�ས་ཡོད།

�བས་ཆེན་�ི་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་��་ཞི་ཡིས་བོད་�ོངས་�་ག�ང་རབ་ལ་ཆེད་�་ཞིབ་འ�ག་�ེད་མཁན་ཁག་ཅིག་�་འ�གས་�ེད་�་དགོས་

ངེས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། �ེད་ཆོག་ཅེས་མ�བ་�ོན་གནང་ཡོད་པ་དང༌། �ིད་�ོན་�ེད་རང་གིས་�ང༌། མའོ་��་ཞིའི་ཡིས་ཆོག་མཆན་གནང་
བའི་བོད་�ོངས་�་ག�བ་རབ་ལ་ཆེད་�་ཞིབ་འ�ག་�ེད་དགོས་བའི་ལས་དོན་དེ་�ེད་རང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་འགན་�ར་�་བ�ིས་ཏེ་�་བ་འདི་

ཡག་པོ་�ེད་དགོས་བ་དང༌། �ེས་�་�བ་འ�ས་�ོན་དགོས་སོགས་ལམ་�ོན་གནང་ཡོད། འདིའི་ཐད་ལ་�ན་�ིས་�ོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་
�གས་�ེ་ཆེ་�་�་དང༌། ད་�ང་�ིད་�ོན་ལ། ག�ང་རབ་ལ་ཆེད་�་ཞིབ་འ�ག་�ེད་དགོས་བའི་ལས་དོན་དེ། བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་
ཡོན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་སོགས་�ི་�ར་བ�ོན་ཅན་ཁ་ཤས་�ིས་ཕལ་ཆེར་ངོ་�ོལ་�ེད་�་ཡིན་པས་ངས་�བ་

ཐབས་མེད། �ིད་�ོན་�་ཉིད་ནས་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་འགན་�ར་དང༌། འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་��་ཡིས་
ཞིབ་�འི་ལས་དོན་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་རོགས་དང༌། �ིད་�ོན་�ེད་རང་གིས་ད་�ང་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་
དང་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་ཚང་མར་དེའི་ཐད་འགན་�ར་ཡོད་ཅེས་�ང་ལམ་�ོན་གནང་ཡོད།

ཆོས་�ངས་གཉེར་�ི་ཆེད་ལས་མི་�་�་འ�གས་�ེད་པའི་ཐད། ན་ནིང་བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་ཐེངས་�མ་�་སོ་
བ�ད་པའི་�ན་ལས་�ས་འཛ�མས་ཚ�གས་འ�འི་ཐོག་ཆེད་�་�ོས་ཆོད་བཞག་�ེ། �་�ིག་�་ཡོན་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་དང༌།
�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་��་གཉིས་�ིས་བ�བ་དགོས་པའི་འགན་འ�ར་�ད། �ེས་�་�་�ིག་
�་�ན་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལ་བཀོད་�བ་�ལ་འདེད་ཐེངས་ཁ་ཤས་�ས་ཡོད་�ང༌། ལས་དོན་�་�ན་འཐབ་�ོགས་གཅིག་
�ར་��་དང༌། �་�ིག་�་�ན་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་ཉིན་ཐོག་ཉིན་བ�ེགས་�ིས་འཕར་འ�ངས་�ེད་པ་ལས་�ར་བ�ོན་
�ིས་བ�བས་མི་འ�ག དེར་བ�ེན་ན་ནིང་�ི་�་ད�་བའི་ནང་བདག་སོགས་པེ་ཅིང་ལ་མ་ཡོང་གོང༌། �་�ིག་�་�ན་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�་
ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�་�ིག་�་�ན་�ི་��་རིན་བ�ེས་གཞོན་གཉིས་ལ་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་�ིའི་ལས་དོན་�ན་སེང་�ས་པ་

དང༌། �ག་པར་�་བོད་�ོངས་�་ཆོས་�ངས་གཉེར་�ི་ཆེད་ལས་མི་�་�་འ�གས་�ེད་པར་�་�ིག་གང་དག་�ས་ཡོད་མེད་ཐད། �ལ་མངོན་�་
བཅོས་�ི་�ན་སེང་�ས་�ང༌། �བས་དེར་ང་རང་�་�ག་ཐབས་ཟད་�ིས་ཁོང་ཚ�ར་ཆོས་�གས་གནད་དོན་ཐོག་དང་�ག་པར་�་ཆོས་�ངས་
གཉེར་�ི་ཆེད་ལས་ད་�ང་མངོན་གསལ་�ི་�བ་འ�ས་གང་ཡང་�ོན་�་མེད། འདིས་�ོད་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ར་འ�ིའི་ཁོ་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་�ག་
པོ་�ས་ཡོད། �བས་དེར་ཁོང་ཚ�འི་གདོང་དམར་པོར་�ར་ཡོད་�ང༌། ངས་དེ་�ར་བ�ོད་པ་ནི་ལས་དོན་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ཡིན་པས་
ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད།

�བས་དེར་��་རིན་གཞོན་པ་�ོ�་རིན་�ན་�ིས། ༡༩༦༡ལོའི་ལོ་�ད་�་ངེས་པར་�་ཆོས་�ངས་གཉེར་�ི་ཆེད་ལས་མི་�འི་འཛ�ན་�འི་�ོམ་
གཞི་འ�གས་�བ་པ་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་བཤད། ཁོང་གི་�ད་ཆས་དངོས་ནས་�ོ་སེམས་འཁོལ་སོང༌། གང་ལེགས་ཤེས་ན་ཁོང་ནི་�འི་ཅི་ཡིན་པ་
དང༌། བཤད་ཟིན་པའི་�ད་ཆ་ལག་བ�ར་དོན་འ�ོལ་�ེད་ཆོག་གི་རེད། ང་ལ་མཚ�ན་ན་མ་གཞི་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་རིན་ལས་ཚབ་



ཡིན་མོད། �་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་�ོས་ཆོད་བཞག་པའི་གནད་དོན་འདི་རིགས་ལ་བསམ་འཆར་བཏོན་ཏེ། འོག་རིམ་�ི་ལས་�ངས་དང་མི་
ཚ�ར་ཅི་བཤད་དང་ལེན་དང་བ�བ་�་འ�ག་དགོས་ན་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་བ�ས་�ན་དགོན་པའི་མི་ཉིས་བ�་མ་ཟིན་ཙམ་�ི་ཆོས་�ངས་
གཉེར་�ི་ཆེད་ལས་མི་�འི་འཛ�ན་�་ཞིག་ཚ�ད་�འི་ཆེད་གསར་འ�གས་�ས་ཡོད། འདི་ནི་རང་ཉིད་དགོན་པ་འདིའི་དམངས་གཙ�་བདག་
གཉེར་ཁང་གི་��་རིན་ཡིན་པ་དང༌། དམིགས་བསལ་�་རང་ཉིད་བོད་རང་�ོང་�ོངས་�་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་རིན་ལས་ཚབ་ཡིན་
པའི་མིང་ཐོག་ནས་དབང་ཆ་ཡོད་པ་བེད་�ོད་བཏང་�ེ་�ིག་པ་མིག་བ�མ་�ིས་བ�གས་པ་ཡིན། དེའི་ཐད་ལ་འགལ་�ེན་ཆེན་པོ་བཟོ་མཁན་
མེད། ཡིན་ནའང་�་བ་ནས་མེད་པ་མ་རེད། འདི་ལ་བ�ས་ན་བོད་�ོངས་�ི་ཆོས་�གས་ལས་དོན་ནང་ད་�་ཡིན་�ང་མི་འོས་བ་དང་མི་འ�ིག་
པའི་གནད་དོན་ཡོད།



.

བ�ད་པ། མི་རིགས་�ི་�ོར།
བོད་�ོངས་�ི་མི་རིགས་ལས་དོན་ལ་�་བའི་རང་བཞིན་�ི་འ�ར་བ་�ང་�ེ་�ས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ལ་�ེབས་ཡོད། མི་རིགས་གནད་དོན་�ི་གཞི་
�འི་གནད་འགག་གམ་�ོན་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་�ང༌། ཡིན་ནའང་ཞིབ་�འི་�ོ་ནས་མི་རིགས་ལས་དོན་�ི་�ེ་�ག་གི་ཆ་སོ་སོ་
བ�ོད་�བས་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཡོད་པ་རེད། གནས་�ལ་འདིར་༡༩༦༡ལོར་�ང་�ང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་མཐོང་ཆེན་
དང༌། སེམས་�ར། �ར་ཐག་འབད་ཐག་�ས་ཏེ་མི་རིགས་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོ་བ�ང་�ེད་�བ་པ་�ང་
འ�ག

༡ ང་ཚ�འི་རིམ་པ་སོ་སོའི་ལས་�ེད་དང༌། དམག་དཔོན་ནང་གི་མི་ཁ་ཤས་�ིས་བོད་རིགས་�ོད་�ི་ངོ་ལོག་པ་དང་ཟིང་འ�ག་པར་འཁོན་འཛ�ན་
�ེད་པ་དང་བ�ན། ང་ཚ�་བོད་རིགས་ནི་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་ལ་དད་ཞེན་དང༌། ང་�ལ་�ིས་སིམ་པའི་�ད་�ིང་མ�ེགས་བ�ང་གི་མི་
རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་བ�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང༌། བོད་རིགས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་བོད་རིགས་ལ་གནག་སེམས་དང་མཐོང་�ང་�ེད་པ་བཅས་�ི་
གནས་�ལ་འདི་རིགས་ཧ་ལམ་ཡོ་བ�ང་ངེས་ཅན་ཞིག་�ས་ཡོད་པ་འ�།

༢ གསར་བ�ེ་དགོས་ན་ཆེན་པོ་ག�མ་（གཏོར་བཤིག་ཆེན་པོ་དང༌། ཐེར་འདོན་ཆེན་པོ། འ�གས་�ན་ཆེན་པོ）�ེལ་དགོས་�བས། �ིང་
བ་ཐམས་ཅད་དགོས་མཁོ་ལ་མ་བ�ས་བར་ཡོད་ཚད་ཅིག་ཅར་�་གཏོར་བཤིག་�ེད་པའི་�ང་འ�བ་དེ། �ིད་དབང་གི་�བ་�ོར་འོག་�ར་བས་
མངོན་གསལ་དང་�གས་�ག་�་གཡོ་བའི་གནས་�ལ་དེ་དག་ད་�་རིམ་བཞིན་ཞི་འཇགས་�་འ�ོ་བའི་�མ་པ་ཏོག་ཙམ་འ�ག དེའི་�ིར་ལས་
�ེད་ཚ�ས་བོད་ཆས་སོགས་མི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་ཅ་དངོས་ལ་མཐོང་�ང་དམའ་འབེབས་�ེད་པ་�ོན་ལས་ཇེ་�ང་�་སོང་ཡོད་པ་དང༌།

རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཧ་ཅང་དགའ་བཞིན་ཡོད། �་ཆེ་བའི་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་�ི་�ོང་�ེའི་ནང་�ད་མེད་�མས་�ིས་རེ་ཞིག་�ད་པའི་
�ན་ཆའང་ཡང་བ�ར་བཏགས་ཡོད། རལ་བ་བཅད་ཚར་བའི་�ེས་བ་�མས་�ིས་རིམ་བཞིན་ཡང་བ�ར་�་འཇོག་པ་དང༌། �་ཆས་�ོན་མཁན་
�ོད་�ི་མི་ཁ་ཤས་�ིས་ཡང་བ�ར་བོད་ཆས་�ོན་�ི་འ�ག ཁང་བར་དཀར་རག་གཏོང་བ་དང་དར་�ོག་འ�གས་པ་སོགས་ཁ་ཤས་�ིས་རིམ་
བཞིན་མི་རིགས་�ི་�གས་�ོལ་�ར་�ེད་ཕོད་�ི་ཡོད། དེར་བ�ས་ན་མི་རིགས་�ི་�ོན་ཆས་དང་�ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་ལ་མ�ན་ལམ་ཞིག་
འ�ག

༣ རིག་གནས་�ོབ་གསོའི་ཐད། བོད་བ�ོད་�་རིགས་ལས་�ེད་པས་�ང་ད�ང་གི་བཀའ་�ར་བོད་�ི་�ད་ཡིག་�ོབ་�ོང་�ེད་པའི་མཐོ་�བས་
ཤིག་འ�ར་ཡོད། ག�ང་བ�གས་�ོབ་�་དང་དམངས་བ�གས་�ོབ་�འི་ནང་བོད་ཡིག་གཙ�་བོར་བཞག་ཡོད་�ལ་ཡང༌། ངར་�གས་འདང་གི་
མེད་པ་དང་�ོབ་�ིད་�་ཐབས་�ང་ཡག་པོ་མེད་པས་ཕལ་ཆེར་དེ་�ོན་དང་གཅིག་མ�ངས་རེད། མདོར་ན། ༡༩༦༡ལོའི་བོད་�ོངས་�ི་མི་རིགས་
ལས་དོན་དེ་འདས་བའི་ལོ་ཁ་ཤས་དང་བ�ར་ན་ཇེ་བཟང་�་སོང་ཡོད་པས་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�མས་ཧ་ཅང་དགའ་བཞིན་ཡོད། ད་�ང་
བོད་�ོངས་ནི་མི་རིགས་རང་�ོང་གི་ས་�ལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། རིམ་བཞིན་མིང་དོན་མ�ངས་བའི་མི་རིགས་རང་�ོང་གི་�ོགས་�་བ�ོད་དེ་ལས་



དོན་ཕན་�ས་འདོན་�ེལ་�ེད་�བ་ཡོད་�བས། ད�་བོས་རིམ་བཞིན་ད�ོག་གཏམ་�ོ་�ར་�་�ལ་བཙལ་འཚ�ལ་མི་�བ་པར་བཟོས་བ་སོགས་
�ལ་ཁབ་�ི་ནང་�་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་ལ་ཕན་ཐོགས་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་ཡོད།

གོང་�་�ན་�ི་ཡིག་འ�་�ི་ཁ་ཤས་�ི་�ན་�་འདིའི་ནང༌། ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་ལས་དོན་ནང་གི་�བས་ཆེན་�ི་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་�ི་
གནས་�ལ་གཙ�་བོ་�ན་སེང་�ས་ཡོད། �ས་མ�ངས་�་ཏང་གིས་ང་ཚ�ར་ཡང་ཡང་�ོབ་�ོན་གནང་དོན། ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་དང་ནོར་
འ�ལ་�ང་བོ་�ང་བཞག་གིས་�ན་སེང་�ས་ན། �ང་ཟིན་པའི་ནོར་འ�ལ་དང་�ོན་ཆ་ལ་ཡོ་བ�ང་ཐག་གཅོད་དང༌། ལེགས་བཅོས་དག་ཐེར་
�ས་ཏེ་འ�ང་འ�ར་ལས་དོན་ནང་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་ཚ�་མི་འ�ང་བའམ་ཇེ་�ང་�་གཏོང་�བ་པ་དང༌། �ང་ཚར་ནའང་གང་མ�ོགས་
�་མཐོང་�ེ་ཡོ་བ�ང་དང་ལེགས་བཅོས་�ེད་�བ། འདི་�ར་�ས་ན་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ཡོད་ཚད་ལེགས་པོར་འ�བ་པ་དང༌། �་མ�ད་�་མ�ན་
�ོད་�ེད་�་འགན་ལེན་�ེད་ཆོག ང་�ེར་ནས་�ང་�ས་�ག་�་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་ལ་སེམས་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�འི་ཏང་
དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་�ན་འཛམ་�་�ིང་ལ་�བ་ཡོད་པས། �ལ་�ིའི་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་གསར་བ�ེ་ལས་འ�ལ་ནང་ང་ཚ�འི་ཏང་དང་
�ལ་ཁབ་�ི་�ར་ཡོད་གཙ�་�གས་�ི་�ེད་�ས་�ོན་ལས་�གས་ཆེན་དང༌། �་བ�ན། �་�བ་�ེད་�བ། ངས་བ�ས་ན་འདི་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་
དང༌། འ�ལ་�གས་སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་བ�ས་�ང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་�ར་�ེད་དགོས་ན་ངེས་པར་�་ང་ཚ�འི་ནང་�ིད་འ�ས་ཚང་
�ས་ཏེ། �ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�་ཆེ་ཞིང་ལེགས་པ་དང༌། མང་ལ་�བས་ཆེ་བ། གཟི་འོད་འ�ོ་བ་ཞིག་ཐོབ་པར་�་�་
ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེའི་�ིར་ངེས་པར་�་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ནང་གི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་གཙང་སེལ་�ོན་འགོག་�ེད་
དགོས་བ་མ་ཟད། རིམ་བཞིན་�་མེད་བཟོ་�་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ། �ོན་དང་ནོར་འ�ལ་སེལ་ཐབས་དགོས་ན་ཐོག་མར་ངེས་པར་�་དེ་ཚ�ར་�ས་
ལོན་པ་དང༌། ངོས་འཛ�ན་�ེད་�བ་དགོས། �ན་ལ་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་གནས་�ལ་�ང་�ས་ཡོད་པར་བ�ེན། ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་�ི་ལས་
དོན་�ོད་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལ་ཐད་ཀར་འ�ེལ་ཡོད་�ི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་བ�ད་�ི་ནང་ནོར་འ�ལ་དང་�ོན་ཆ་གང་དག་�ང་

བ་དང༌། ༡༩༦༡ལོར་འདིའི་ཐད་ལ་ཡོ་བ�ང་ཐག་གཅོད་དང༌། ལེགས་བཅོས་དག་ཐེར་ག་རེ་�ས་ཡོད་མེད་�ང་ཆ་ཚང་བའི་�ོ་ནས་�ན་སེང་
�ས་ཡོད།

མེས་�ལ་�ིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང༌། བོད་རིགས་འ�ས་�ོད་�ི་ས་�ལ་བོད་�ོངས་ལས་གཞན་ད་�ང་མཚ�་�ོན་དང༌། ཀན་��། ཟི་�ོན། �ན་
ནན་སོགས་ཞིང་ཆེན་�ི་ཁོངས་�་བོད་རིགས་ས་�ལ་འགའ་ཤས་དང་བོད་རིགས་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚ�་ཚང་མ་མི་རིགས་གཅིག་དང་ཆོས་
�གས་གཅིག་ཡིན་པས་ཕན་�ན་ཚང་མ་མ�ན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕན་�ན་དབར་�ི་�ིད་�ག་ལ་ཤིན་�་སེམས་�ར་�ེད་�ི་ཡོད། གང་ཞིག་
ལ་བདེ་�ིད་�ན་�མ་ཚ�གས་པོ་ཡོད་ན་རང་ཉིད་ལ་བདེ་�ིད་ཕན་�མ་ཚ�གས་པོ་ཡོད་པ་དང་འ�་བར་ཧ་ཅང་དགའ་�ོ་དང་�ོབས་པ་�ེ་གི་ཡོད།

དེ་མ�ངས་གང་ལ་བ�་མི་ཤིས་བ་�ང་བ་དང་དཀའ་ངལ་འ�ད་�བས། རང་ཉིད་ལ་བ�་མི་ཤིས་པ་�ང་བ་དང་དཀའ་ངལ་འ�ད་པ་ནང་
བཞིན་ཧ་ཅང་སེམས་�ལ་དང་�ོ་གཡེང་�ེད་�ི་ཡོད། ང་ཚ�འི་བོད་རིགས་�ི་ས་�ལ་སོ་སོའི་ལས་དོན་�ི་བཟང་ངན་ལས། ཕན་�ན་དབར་ཐད་
ཀར་གཏིང་ཟབ་པ་དང་གཡོ་འ�ལ་�ི་�ས་བ་ཡོད་པའི་�གས་�ེན་བཟང་ངན་འ�ང་�ིད། དེའི་�ིར་གཞན་�ི་�ན་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་



ལས་དོན་ནང་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ཐོབ་པ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཞན་�ི་�ན་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�་ལས་དོན་ནང་�ོན་དང་
ནོར་འ�ལ་�ི་�ེན་ལས་�ང་བའི་ཆག་�ོ་དང་�ོང་�ད་ཕོག་�བས་ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་རང་ལ་ཕོག་པ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན།

དེ་འ�་ཡིན་�བས། བདག་གིས་�ན་�་�ན་�་ཞིང་ཆེན་བཞི་ཡི་�ན་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་�ིད་�ག་ལ་ཧ་ཅང་དོ་�ང་དང་སེམས་�ར་�ས་
པ་ནི། ང་ཚ�་མི་རིགས་གཅིག་པ་དང༌། ཆོས་�གས་གཅིག་པའི་�ན་�འི་མི་དམངས་�ི་ཤ་ཞེན་�ི་དབང་གིས་ཡིན་པ་མ་ཟད། �ག་པར་�་བདག་
གིས་གོང་�་བཤད་པ་ནང་བཞིན། གཞན་�ི་�ན་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་གནས་�ལ་སོགས་ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་�ི་ལས་དོན་ནང་འ�ེལ་བ་
ཆེན་པོ་ཡོད་�བས། ཐེངས་འདིའི་བོད་�ོངས་�ི་གནས་�ལ་ལ་�ན་སེང་དང་མཉམ་�་�ན་�་ཞིང་ཆེན་བཞི་ཡི་�ན་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་
ལས་དོན་ནང་གི་གཙ�་བོའམ། གཞི་�འི་རང་བཞིན་�ི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཁག་ཅིག་དང༌། མ་འོངས་ལས་དོན་ནང་ལེགས་�ེལ་ཉེས་འགོག་
དང་ཆད་གསབ་ཡོ་བ�ང་�ེད་ཆེད་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་བཅས་ཆབས་ཅིག་�ང་ད�ང་ལ་�ན་སེང་�ས་པ་ཡིན། ངས་འདི་�ར་�ེད་པ་ནི་
�ན་�འི་ཞིང་ཆེན་�ི་ནང་�ིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་�ས་པ་མིན། ཡིན་ནའང་ཏང་�ང་ད�ང་དང༌། མའོ་��་ཞི། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་གཅིག་
�ར་འགོ་�ིད་འོག �ལ་ཡོངས་�ི་ཆེ་འ�ིང་�ང་ག�མ་�ི་ལས་དོན་ལ་�ི་དམངས་�་ཡིན་�ང་སེམས་འ�ར་�ེད་ཆོག་པ་དང༌། ཚང་མས་ངེས་
པར་�་སེམས་འ�ར་�ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། རང་རང་སོ་སོའི་ཤེས་འཇོན་�ར་ཏང་དང་�ིད་ག�ང་གི་ལས་དོན་ལ་ལེགས་�ེལ་ཉེས་འགོག་དང༌།
ཆད་གསབ་ཡོ་བ�ང་�ེད་ཆེད་བསམ་འཆར་འདོན་པའི་འོས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེར་བ�ེན། དེ་རིང་འདི་ནས་བདག་གིས་ཤེས་པའི་
བོད་རིགས་ས་�ལ་གཞན་�ི་�ིད་�ག་གི་གནས་�ལ་དང་ལས་དོན་ཐད་�ི་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་�་གསང་མེད་པར་�ན་གསེང་�་�་ཡིན།

�ལ་ཡོངས་�ི་�ན་�་ཞིང་ཆེན་དང༌། �ོང་�ེར། རང་�ོང་�ོངས་སོ་སོ་བཅིངས་འ�ོལ་�ེས་�ི་ལོ་བ�་གཉིས་ནང་དང༌། �ག་པར་�་ཉེ་བའི་ལོ་
བཞིའི་ནང༌། ཏང་�ང་ད�ང་དང༌། མའོ་��་ཞི། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་�ིད་དང་གཅིག་�ར་�ི་བཀོད་འདོམས་འོག
�ལ་ཡོངས་�ི་མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཚང་མ་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�ེ་ཡར་ལངས་པ་མ་ཟད། �ི་ནང་གཉིས་�ི་ད�་བོ་གཏོར་ཡོད། �ལ་
ཁའི་ངང་དམངས་གཙ�འི་གསར་བ�ེ་དང་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་གསར་བ�ེ་�ེལ་བའི་�ས་མ�ངས་�། �ལ་དམངས་དཔལ་འ�ོར་མ�ོགས་
�ར་�་�ར་གསོ་�ེད་�བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐེངས་དང་པོའི་ལོ་�འི་འཆར་གཞི་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ོ་ནས་འ�བ་ཡོད། ཐེངས་གཉིས་བའི་ལོ་
�འི་འཆར་གཞིའི་ཐད། ང་ཚ�འི་�བས་ཆེན་�ི་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་ཙ�་�ང་གིས་མར་ལེ་རིང་�གས་�ི་�་བའི་རིག་པ་དང༌། རང་�ལ་�ི་དངོས་
ཡོད་གནས་�ལ་གཉིས་ཡང་དག་པའི་�ོ་ནས་�ང་འ�ེལ་�ས་ཏེ་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་འ�གས་�ན་�ི་�ིའི་ལམ་�ོགས་དང༌། མཆོངས་�ོད་ཆེན་
པོ། མི་དམངས་�ི་ཁང་བཅས་གཟི་འོད་འ�ོ་བའི་དར་དམར་ག�མ་གསར་གཏོད་�ས་ཡོད། ཏང་གིས་དེ་ཚ�་�ལ་ཡོངས་མི་དམངས་ལ་�ིས་�ོད་
�ས་པས། མི་དམངས་�ིས་ཏང་ལ་དེ་ལས་�ག་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་�ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་དར་དམར་ག�མ་ལ་བ�ི་བ�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད།
�ས་�བས་�ང་�ང་ཞིག་གི་ནང་དར་དམར་ག�མ་�ལ་ཡོངས་རང་བཞིན་དང༌། མི་དམངས་མང་ཚ�གས་རང་བཞིན་�ི་�ས་�གས་ཤིག་�་
�ར་ཡོད་པ་རེད། མི་དམངས་�ིས་ནམ་མཁའ་ད�ལ་བའི་ངར་�གས་�ིས་རང་�ལ་�ི་�ོགས་སོ་སོའི་ནང་དེང་རབས་ཅན་དང༌། �བས་ཆེན།
མི་�ོན་རང་�ིད། �ོབས་འ�ོར་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་ཤིག་འ�གས་�ན་�ེད་པའི་སེམས་�ག་�བ་འཕར་�ང་ཡོད། �ི་
ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་འ�གས་�ན་�ི་འཐབ་�ོགས་སོ་སོའི་ཐོག་མ�ོགས་�ར་�་འཕེལ་�ས་འ�ོ་བའི་མཆོངས་བ�ོད་ཆེན་པོའི་ལས་འ�ལ་ཚ་



ཚར་�ར་�ར་དང་ཉིན་མཚན་མེད་པར་�ེད་བཞིན་ཡོད་�བས། ཐེངས་གཉིས་བའི་ལོ་�འི་འཆར་གཞི་�ོད་�ི་�བ་ཆ་གཙ�་བོ་ལོ་གཉིས་�་�ར་
�ིས་ལེགས་འ�བ་�ང་ཡོད།

དེ་�ར་འདས་བའི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་�ལ་ཡོངས་མི་དམངས་�ིས་ཏང་གི་དར་དམར་ག�མ་མཐོན་པོར་བ�ེངས་ཏེ། རང་�ལ་�ི་དཔལ་འ�ོར་
འ�གས་བ�ན་དང་རིག་ག�ང་འ�གས་�ན། �ལ་�ང་འ�གས་�ན་སོགས་འ�གས་�ན་མང་ཆེ་བའི་འཐབ་�ོགས་ཐོག་འཛམ་�ིང་�ེང་�ར་
�ང་མ་�ོང་བའི་�བས་ཆེན་�ི་�ལ་ཁ་དང་�བ་འ�ས་ཐོབ་ཡོད་ཅིང༌། �ལ་ཁ་དང་་�བ་འ�ས་དེ་དག་རང་�ོགས་ནས་གསལ་བོ་ཤེས་�ི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བཙན་�ལ་རིང་�གས་པ་�མས་�ིས་�ང་ཁས་ལེན་མི་�ེད་ཐབས་མེད་ཆགས་�ི་ཡོད། འདི་ནི་�ལ་གཅེས་�ི་དམངས་ཙམ་མ་ཟད་
འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བའི་མི་དམངས་�མས་ལའང་དགའ་འོས་དོན་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་�ས་ཐོག་གཟི་འོད་འ�ོ་བའི་
དོན་�ིང་�ན་ཡོད། ཟི་�ོན་དང༌། ཀན་��། མཚ�་�ོན་བཅས་ཞིང་ཆེན་བཞི་ལ་�ལ་ཡོངས་�ི་ས་�ལ་གཞན་དང་མ�ངས་བའི་�ལ་ཁ་དང་
�བ་འ�ས་ཐོབ་ཡོད། དེ་དང་�ས་མ�ངས་�་ལས་དོན་ཁག་སོ་སོའི་འཕེལ་ཚད་མཐོ་བའི་�ེན་�ིས། གཡོལ་ཐབས་ཡོད་པ་དང༌། གཡོལ་ཐབས་
མེད་པའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཁ་ཤས་�ང་�ང་�ོང་ཡོད་པ་རེད། བཟང་ངན་�ོགས་གཉིས་�ི་གནས་�ལ་དེ་དག་ལ་�ང་ད�ང་གིས་�་�ེས་�་
�ན་རིང་བོར་དངོས་�གས་ཅི་རིགས་�ི་�ོ་ནས་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་ནན་ཏན་�ས་ཏེ། མ�ེན་�ོགས་�ང་བའི་གནད་དོན་ཁག་ནི་�ོགས་
ཡོང་དང་འ�ས་�ོ་ཚང་བ། གཏིང་ཟབ་དང་གནད་�་�ིན་པ་སོགས་�་མཚ�་ཆེན་པོ་ནང་བཞིན་ཡིན་ལ། �ན་�ིས་ཤེས་བ་ནི་�ོན་�་ཙམ་ལས་
མེད་པས། �ན་�འི་ཞིང་ཆེན་སོ་སོའི་�ིའི་ལས་དོན་གནས་�ལ་ལ་བསམ་འཆར་འདོན་པར་�ོབས་པ་མེད་པ་དང་གང་ཡང་བཤད་�་མིན།
ཞིང་ཆེན་དེ་དག་གི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ལས་དོན་གནད་དོན་ཐད་ངས་�ོན་ཆད་དངོས་�གས་ཅི་རིགས་�ི་ལམ་ནས་ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་

བ�ད་དེ་གང་ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཡོད། �ག་པར་�་ཐེངས་འདིར་མེས་�ལ་ནང་�ལ་�་ལོ་�ེད་ཙམ་བ�ད་རིང་ལ། �ང་�ང་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་
�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་ཅི་དང་བོ་ཝང་�ིྥན་དང༌། �ང་ད�ང་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་��་ཡི་��་�ང་གཞོན་པ་ལི�་�ན་གཉིས་�ིས་ང་ལ་
གཞི་�འི་ཐོག་ནས་�བ་�ང་བོད་རིགས་ས་�ལ་སོ་སོའི་ལས་དོན་གནས་�ལ་དང༌། �ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཅི་�ང་�ེང་བ་དང་གཅིག དེའི་�ེས་
བདག་མཚ�་�ོན་ལ་བ�་�ོར་�་མ་སོང་གོང་པེ་ཅིང་གི་མཚ�་�ོན་གསོལ་མ�ོན་ཁང་ནས་�ང་�ང་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་

ཅི་�མས་�ིས་བདག་སོགས་གདན་འ�ེན་�ས་ཏེ་ཕ་�ལ་�ི་ཟས་རིགས་ཟ་�བས། ཝང་�འོ་��་ཅི་ཡིས་ཆེད་�་བདག་ལ་མདོར་བ�ས་དང༌།
གཞི་�འི་ཐོག་ནས་མཚ�་�ོན་�་༡༩༥༨ལོར་ཟིང་འ�ག་�ང་བ་ནས་བ�ང༌། བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་མི་རིགས་ལས་དོན་དང་ཆོས་�གས་ལས་དོན་
གཉིས་ཐད་�ང་བའི་ཚབས་ཆེའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ་དང་གཉིས། མཚ�་�ོན་ལ་འ�ོར་�ེས་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མི་
དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ིན་�ང་（ ） ཡོན་རེ་ཡོན་�ིས༡༩༥༦ལོ་ནས་ད་བར་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་ལས་དོན་ཐོག་ཐོབ་པའི་�ིའི་�ལ་ཁ་
དང་�བ་འ�ས། ལས་དོན་ནང་�ང་བའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ། �ག་པར་�་མི་རིགས་དང་ཆོས་�གས་ལས་དོན་ནང་�ང་བའི་གཡོན་�ང་གི་
�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་�ི་གནས་�ལ་�ོགས་ཡོང་ནས་ནང་�ལ་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ་དང་ག�མ། དེ་�ེས་རང་ཉིད་དངོས་�་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་
�ི་ས་�ལ་ཁ་ཤས་ལ་ཞིབ་བཤེར་�་�ོར་ལ་སོང་�ེ། ས་�ལ་སོ་སོའི་ཏང་�ིད་འགོ་�ིད་མི་�འི་མདོར་བ�ས་�ི་ལས་དོན་�ན་�ར་ཉན་པ་དང༌།
དེ་བཞིན་�་�ར་ལས་གཏིང་ཟབ་པའི་ཞིབ་བཤེར་�ེད་ཆེད། མང་ཚ�གས་�ི་ལམ་�ོགས་བ�ད་ནས་གཞི་རིམ་ལས་�ེད་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་



དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་�་ཚབ་མི་�་བ�ས་ཏེ་བ�གས་མོལ་ཚ�གས་འ�་བ�་བ�ོངས་�ིས། མང་ཚ�གས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང༌། རེ་
འདོད་དང་བསམ་འཆར་ག་རེ་ཡོད་མེད་སོགས་ཉན་འདོད་ཡོད་མོད། ཡིན་ན་ཡང་�ས་�བས་ཤིག་རིང་ས་�ལ་དེ་དག་ལ་ཕལ་ཆེར་དམངས་
གཙ�འི་འཚ�་བ་�་བ་ནས་མེད་པས། ལས་�ེད་�ི་བསམ་དོན་དང་མ་མ�ན་པའི་བསམ་འཆར་བ�ོད་མཁན་ལ་ལམ་སེངགསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་པའི་
�་མོ་གཡོག་པ་དང༌། �ང་�ེག་�ག་པོ་གཏོང་གི་ཡོད། དེར་བ�ེན་མི་�མས་�ང་བོ་ཆགས་ཏེ་ཡོངས་�གས་�ི་ཚ�གས་འ�འི་ཐོག་�ད་ཆ་
བཤད་མཁན་ཧ་ཅང་�ང༌།

ང་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་ལ་ཏང་གི་�ོན་�ེ་མི་འ�་བ་དང༌། �་མོ་མི་གཡོགས་པ། ད�ག་པ་མི་ག�་བའི་�ིད་�ས་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཏེ། ཁོང་ཚ�ར་
ཏང་གི་�ིད་�ས་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་གསལ་བཤད་�ས་པ་པ་མ་ཟད། ད་�ང་ས་གནས་དེ་གའི་འགོ་�ིད་མི་�ས་�ང་ས་
གནས་�ི་ཏང་དང་�ིད་ག�ང་གི་ཚབ་�ས་ཏེ། མང་ཚ�གས་ལ་མཐའ་གཅིག་�་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ིས་ཏང་གི་མིན་ག�མ་�ིད་�འི་ལག་བ�ར་
�ེད་�འི་འགན་ལེན་དང༌། མང་ཚ�གས་ལ་སེམས་�ལ་�ེད་མི་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་�ས་ཡོད། དེའི་�ེས་�་ངས་�ང་མང་ཚ�གས་ལ། �ེད་
རང་ཚ�ས་བསམ་འཆར་འདོན་ན་ཐེ་ཚ�མ་དང་ཞེད་�ང་གང་ཡང་�ེད་མི་དགོས། ད་�་ཏང་གིས་མིན་ག�མ་�ིད་�ས་གཏན་འབེབས་�ས་ཡོད་
པས་�ོད་ཚ�ར་�ང་�ེག་གཏོང་གི་མ་རེད། ངས་ད་�ང་�ང་�ང་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལ་མངགས་བཅོལ་གང་ལེགས་�ས་ཡོད་
པས་ཚང་མས་སེམས་�ལ་མ་�ེད་ཅེས་གསལ་བཤད་�ས་ཡོད། འདི་�ར་བ�གས་མོལ་ཚ�གས་འ�་འ�ག་པོ་ཆགས་ཏེ་�བས་དེར་གཞི་རིམ་ལས་
�ེད་གཙ�ས་པའི་མང་ཚ�གས་�ི་�་ཚབ་�ིས་�ས་�བས་ཤིག་རིང་�ང་བའི་�་ཆེ་བའི་མང་ཚ�གས་�ིས་བཟོད་བ�ན་�ེད་མི་�བ་པའི་དཀའ་ངལ་

དང༌། ལས་དོན་�ོད་�ི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ། མ་འོངས་པའི་རེ་འདོད་སོགས་�་གསང་མེད་ལ་མཛ�ས་�ན་མ་�ས་པར་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པ་
དང་བཞི། ཟི་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་�ང་�ང་�ང་ད�ང་�ོ་�བ་�ས་ལ་རེ་འདོད་�ས་ཏེ་ཆོག་མཆན་གནང་བ་བ�ད་�ིན་��་ནས་ད�ས་�ོ་�བ་
�ས་�ི་��་ཅི་ལེའོ་�ི་ཀའོ་ཡིས་གཙ�་�ོང་འོག �ང་�ང་ཟི་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་��་ཅི་སངས་�ས་ཡེ་ཤེས་�ིས་ང་ཚ�ར་ཟི་�ོན་
ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་གནས་�ལ་དང་ལས་དོན་ངོ་�ོད་མདོར་བ�ས་�ས། དེའི་�ེས་�ན་ནན་ནས། ངས་སངས་�ས་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལ་
དོགས་གནས་འགའ་�ིས་པར་ལན་མང་བོ་བ�བ་ཡོད་མོད་དོགས་པ་སེལ་�བ་མེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་མི་�ང་ཞིག་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་
དང་�། གཞན་ཡང་ད�ས་གཙང་དང༌། ཁམས། ཨ་མདོ་གང་ཡིན་�ང་ང་ཚ�་ཚང་མ་ནི་མི་རིགས་དང་ཆོས་�གས་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ཕན་�ན་
བར་�ི་�ིད་�ག་ནི་�་ཚ�གས་པའི་�ོད་ཡོད་�ང་གཏམ་ཚ�གས་པའི་�ོད་མེད་ཅེས་པའི་གཏམ་དཔེ་�ར་�ད་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་བ�ད་�ིས་གོ་

གི་རེད། དེ་ཡང་ང་ནི་བོད་རིགས་�ོད་�་མིང�གས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་མི་མང་ཆེ་བས་ང་ལ་རེ་བ་འཆང་གི་ཡོད། གལ་�ིད་�ིད་
�ག་གི་གནས་�ལ་བཤད་པའི་གོ་�བས་བཟང་པོའམ་�བས་ཀ་བདེ་ན་བསམ་�ོའི་གཏིང་གི་�ད་ཆ་བཤད་ངེས་ཡིན། དེར་བ�ེན་དམིགས་
གསལ་�ི་ཆ་�ེན་འདི་བ�ད་དེ་གལ་ཆེན་�ི་�ད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གོ་ཐོས་�ང་བ་དང་�ག གནས་�ལ་དེ་དག་ལ་བསམ་�ོ་ནན་ཏན་ཞིག་བཏང་
�ེས། ཐེངས་འདིའི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ག�མ་ཐད་ཚ�ག་བ�ས་དོན་ཟབ་�ི་�ན་སེང་ཞིག་�་�ིས་ཡོད།
�ན་�་ཞིང་ཆེན་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ལས་དོན་ནང་�ང་བའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་ཚབས་ཆེ་�ང་མི་འ�་�ང༌། �་
བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་�་�ང་བའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་�ོད་�ི་བོད་�ོངས་རང་གི་དམིགས་བསལ་�ི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་



འགའ་�ད། གཞན་ཚང་མ་འཛ�མས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་བོད་�ོངས་ལས་�ས་�ན་རིང་བ་དང༌། ཚབས་ཆེ་བ་དང་གཡོན་ཐལ་ཆེ་བ། དེར་
བ�ེན་ད་�་ས་�ལ་འདི་ཚ�་མང་ཆེ་བའི་ནང་ཕོ་མོ་�ན་གཞོན་�ི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ནས་ང་�་�འི་བོད་རིགས་�ོད་�ི་འགོ་�ིད་པ་འ�ད་

མ་ཐག་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་ནང་གི་�ག་བ�ལ་བཤད་པ་དང༌། མིག་�་འདོན་པའི་ཡིད་�ོའི་གནས་�ལ་ཐོན་�ི་འ�ག འདིའི་ཐོག་
ནས་�ོ་�ོས་�ན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་�ིན་ཚང་མས་གནས་�ལ་ཚབས་ཆེན་གང་འ�་ཞིག་ཡོད་མེད་མཐོང་�བ།



.

གནད་དོན་དང་པོ། མི་རིགས་�ི་�ོར།
ངས་གོང་�་བོད་�ོངས་�ི་གནད་དོན་བ�ད་པའི་ནང་བཤད་པ་བཞིན། �ང་གོ་གསར་བ་ད�་བ�ེས་བ་ནས་བ�ང༌། བོད་�ི་ས་�ལ་ལ་ཏང་
དང་མའོ་��་ཞི་དང་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་མཁས་མཛངས་�ན་པའི་འགོ་�ིད་དང༌། ཏང་གི་�བས་ཆེན་�ི་མི་རིགས་�ིད་�ས་དང་ཆོས་
དད་རང་མོས་�ི་�ིད་�ས་གཟི་འོད་འ�ོ་བའི་འོག་དང༌། ས་�ལ་སོ་སོ་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་�ད་�ི་ཐད་ཀའི་ད�་�ིད་དང་གཙ�་�ོང་འོག
རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་�ིད་ལས་�ེད་པ་མང་ཆེ་བས་བོད་མི་དམངས་ལ་གཉའ་གནོན་དང་འ�ོག་བཅོམ། མཐོང་�ང་�ེད་པ་སོགས་དོར་ཏེ། �ོ་
གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་�་བ་ལེགས་པོ་གང་མང་བ�བས་ཡོད་པ་དེས། ཁོང་ཚ�་ནི་མི་དམངས་�ི་ཞབས་འདེགས་པ་
�ལ་�ང་ཅན་ཡིན་པ་གསལ་བོར་མཚ�ན་ཡོད།

བོད་རིགས་མི་དམངས་�ི་ཆབ་�ིད་དང་དཔལ་འ�ོར། རིག་ག�ང༌། འ�ོད་བ�ེན་སོགས་ཡར་�ས་གཏོང་�བས། �ན་�འི་ཞིང་ཆེན་དང་�ོང་
�ེར། རང་�ོང་�ོངས་སོ་སོ་དང༌། དེ་བཞིན་�་རིགས་གཙ�ས་པའི་�ན་�་མི་རིགས་སོ་སོས་�ོན་ཡོངས་ནས་�བ་�ོར་དང་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་�ས་
ཡོད་པ་དང༌། �ག་པར་�་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་བཅོས་བ�ར་ཐད། ཏང་གིས་བ�ན་བ�ོད་དང་འོས་མཚམས། དམིགས་གསལ་�ི་�ེད་ཐབས་
ལག་བ�ར་�ས་ཡོད་པ་དང༌། ང་ཚ�་བོད་རིགས་མི་དམངས་�ིས་�ོག་�ར་གཅེས་བའི་རང་གི་ཆོས་�གས་དང་ཆོས་དད་ཐོབ་ཐང་དང༌། སོ་སོའི་
མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་ཧ་ལམ་འ�ས་�ོ་ཚང་བའི་�ང་�ོབ་�ས་ཡོད། དེར་བ�ེན། བོད་རིགས་�ི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་�ི་�ད་
པའི་ནང་མི་རིགས་གཞན་ལ་དོགས་ཟོན་དང་�མ་�ོགས། འཁོན་འཛ�ན་�ེད་པ་སོགས་མི་རིགས་མ�ན་�ིལ་ལ་གནོད་གཞིའི་རིགས་རིམ་བཞིན་
མེད་པར་ཆགས་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཏང་གི་མའོ་��་ཞི་ཡི་གཅིག་�ར་�ི་འགོ་�ིད་འོག �ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�བ་ཁབ་ནང༌། མི་
རིགས་�ོབས་ཆེན་�ིས་ཉམ་�ང་ལ་གཉའ་གནོན་དང་�ོན་ཐོན་�ིས་�ེས་�ས་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་པ་སོགས་དོར་ནས། འ�་མཉམ་བདེ་�ིད་�ི་
ཐབས་ལམ་བ�ད་མི་རིགས་�ི་འ�ེལ་བ་གསར་བ་དང་མི་རིགས་�ི་མ�ན་�ིལ་གསར་བ་བ�གས་ཤིང༌། མི་རིགས་ཆེ་�ང་ཚང་མ་དགའ་�ོ་ཆེན་
པོ་�ེས་བ་སོགས་བོད་རིགས་�ི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་ཚང་མར་ཚད་གཞི་མི་འ�་བའི་ཤེས་�ོགས་�ང་ཡོད་པས། �ལ་གཅེས་�ི་བསམ་�ོ་
�ེས་བ་དང་ཆབས་ཅིག་འཕེལལ་�ས་�ང་�ིན་འ�ག �ས་མ�ངས་�་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་རིམ་བཞིན་གོ་�ོགས་སད་པ་དང༌། གསར་བ�ེའི་
�ོ་སེམས་དང་�ལ་རིམ་འ�་ཤེས་�ན་པ། བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་ལམ་�གས་འོག་ནས་རང་ཉིད་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་�ེ། ས་ཞིང་དང་�ི་
ཚ�གས་�ི་བདག་པོ་�ེད་�འི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད།

�བས་དེར་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་བཀས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་�ི་གནད་ཆེའི་�་�ལ་དང༌། དཔོན་པོ་མང་ཆེ་བ་ཏང་གི་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་�ི་
གཟིགས་�ོང་འོག མི་མང་བོ་ཞིག་གི་བསམ་�ོ་ལ་ཚད་མི་འ�་བའི་ཡར་ཐོན་�ང་ཡོད་པ་དང༌། བཅོས་བ�ར་ལ་བ�ི་�ང་དང་མོས་མ�ན་ཡོད་
པ་སོགས་�ིའི་གནས་�ལ་ལེགས་པོ་རེད་འ�ག ཡིན་ནའང་�ོགས་གཞན་ཞིག་ལ་བཅིངས་འ�ོལ་མ་�ས་�ོན། བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང་གོ་
མིན་ཏང་ལོག་�ོད་པས་བོད་རིགས་ས་�ལ་ནང་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལ། �ང་�ན་ཏང་གིས་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�་མེད་བཟོ་གི་རེད་



ཅེས་སོགས་ལོག་�ོད་�ི་�ོབ་གསོ་དང་ད�ོག་གཏམ་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་�ི་བསམ་པའི་ནང༌། �ང་�ན་
ཏང་གིས་རང་གི་མི་རིགས་དང༌། ཆོས་�གས་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་གི་རེད་ཅེས་དོགས་པ་�ེད་�ི་ཡོད། ས་�ལ་ཁ་ཤས་�ི་ལས་�ེད་པས་ཆོས་
�གས་དང་མི་རིགས་ལ་�མ་འ�ར་ཡག་པོ་བ�ང་མེད་པ་མ་ཟད། �ས་�བས་ཤིག་ལ་མཚ�་�ོན་དང་དཀར་མཛ�ས་�ི་བོད་ཡིག་ཚགས་པར་ཐོག་
མངོན་�མ་འཛ�མས་མེད་�ིས། ང་ཚ�་བོད་རིགས་�ིས་རང་གི་�ོག་�ར་གཅེས་པའི་ནང་ཆོས་ཡག་པོ་མེད་�ལ་དང༌། བདེན་པ་མིན་�ལ་སོགས་
�ངས་མེད་�ང་མེད་�ི་�ན་གཏམ་མང་པོ་བཀོད་འ�ག་པ་དང་གཅིག ས་�ལ་ཁ་ཤས་ནས་བཅོས་བ�ར་�ོར་�ི་ཚ�གས་འ�་�ོང་ཚ�གས་དང་
�་�ིག་�ེད་�བས། བཅོས་བ�ར་�ས་�ེས་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་འཚ�་ཕོག་�ིད་པའི་�གས་མཚན་ཐོན་པ་དང་གཉིས།
བཅོས་བ�ར་�ེད་ཐབས་ཐོག གོང་རིམ་�ིས་བཤད་�བས་ཞི་བདེ་�ེད་ཐབས་དང་རིམ་བཞིན་བ�བ་�། ད�ེ་མཚམས་གསལ་ཞིང༌། �ང་�ོབ་�་
�ལ་སོགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གསལ་བོར་བཤད་འ�ག་པ་དང༌། འདོད་�ོ་ཁེངས་བ་ཞིག་�ང་རེད། ཡིན་ནའང་འོག་རིམ་ལ་�ེབས་�ས་རིམ་པ་རེ་
རེ་བཞིན་�ག་�ོད་�ི་�ེད་ཐབས་དང་�ལ་མངོན་�་བཅོས། ད�ེ་མཚམས་མི་གསལ་བ། �ང་�ོབ་མ་འདང་བ་སོགས་�ི་འ�ར་�ོག་ཧ་ཅང་ཆེན་
པོ་�ང་འ�ག་པས་མི་�མས་ཧང་སངས་�ི་ཡོད་པ་དང་ག�མ། བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་བ་ལ་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་མ་�ས་�ོན་�ག་
ཆས་�ིས་ལེན་�ེད་�་ཡིན་�ལ་བཤད་འ�ག་པར་བ�ེན། རིམ་པ་ཁག་གི་མི་�མས་�ིས་དམངས་གཙ�འི་བཅོས་བ�ར་�བས་ང་ཚ�ར་�ག་པོ་
གཏོང་ངེས་རེད། དེ་མིན་ན་�ོན་�་�ག་ཆས་�ིས་ལེན་�ེད་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་�ི་ཡོད་པ་དང་བཞི
དེ་མིན་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་�ོད་དེ་མ�ངས་�ི་གནད་དོན་མི་�ང་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་པའི་དབང་གིས་བོད་རིགས་�ི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་ལ་

དངངས་�ག་དང་དོགས་པ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། རིམ་པ་ཁག་གི་མི་�མས་�ི་བསམ་�ོ་མི་ལེགས་པའི་�ོགས་�་འཁོར་�ི་ཡོད། �བས་
འདི་དང་བ�ན་ནས་བཙན་�ལ་རིང་�གས་དང་�ི་�ལ་�ི་ལོག་�ོད་པས་�བ་�ོར་དང་ངན་འ�ེལ་འོག བོད་�ོངས་�ི་མཐོ་རིམ་ལོག་�ོད་�་
ཚ�གས་�ི་ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་ཁ་གཡར་ནས། ང་ཚ�འི་གངས་�ོངས་�ལ་�ི་�མ་པ་ཟ་མཁན་དང༌། མ་ནི་བ�ང་མཁན་ཚང་
མ་�ོག་�་གཅིག་�ིལ་�ིས། ཞེས་ལོག་�ོད་�ི་�ད་འབོད་�ག་གི་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་དང་བ�ན་པའི་ཟིང་འ�ག་�ོང་བའི་ཆེད་ལོག་
�ོད་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�ི་ཡོད། ཆོས་�གས་དང་མི་རིགས་�ི་དར་ཆའི་འོག་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་མང་པོ་ལ་མགོ་�ོར་ཐེབས་པ་དང་གཅིག
ལོག་�ོད་�ི་གོ་མིན་ཏང་ཅང་ཅེ་�ི་�་ཚ�གས་�ིས་�ང་བོད་རིགས་ས་�ལ་�་�ས་�གས་ཆེན་པོའི་ངང་ཟིང་འ�ག་�ོང་བའི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�ི་

ཡོད་པ་དང་གཉིས། ས་�ལ་སོ་སོའི་བཀས་བཀོདད་�ད་འཛ�ན་�ི་�་�ལ་དང་དཔོན་པོའི་�ོད་ལོག་�ོད་�ི་བསམ་�ོ་ཡོད་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་
གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་�ི་�ག་པོའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་�ོང་�འི་སེམས་ཐག་བཅད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་དོན་ལ་འབད་བ�ོན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་

ག�མ་བཅས་གོང་�་བཤད་པའི་གནད་དོན་བཞི་བ་དང་ག�མ་པ་�ར། ད�་�ོགས་དང་རང་�ོགས་གཉིས་ནས་བཟོས་བའི་མ�ག་འ�ས་�་
ཚ�གས་�ི་དབང་གིས། བོད་རིགས་ས་�ལ་�་གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་�ི་�ག་པོའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་གི་ངོ་བོ་དང་ཆ་�ེན་�ན་ཡོད་མེད་གང་�ར་
ཡང༌། �མ་པ་�་ཚ�གས་�ི་ཟིང་འ�ག་གི་མེ་�ེ་གང་སར་མཆེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བ�ེན་ཟིང་འ�ག་གིས་བོད་རིགས་ལ་བ�ོད་�ིས་མི་ལང་ཞིང་
�ོགས་མཐའ་མེད་པའི་གནོད་འཚ�་�ོང་�ན་དང༌། �ག་བ�ལ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བོད་རིགས་ལ་�ར་མ་�གས་པའི་ཚབས་ཆེའི་ཉམས་�ད་



�ང་དོན་ནི། བོད་རིགས་ས་�ལ་ནང་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་བའི་ལས་དོན་མཁས་མཛངས་ཡང་དག་ཡིན་མིན་དང་འ�ེལ་བ་ཆེན་
པོ་ཡོད་པ་རེད།



.

གཅིག ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་བའི་�ོར།
ཟིང་འ�ག་ལ་ཉེས་ཚབས་ཆེ་བའི་ཏང་དང་མེས་�ལ་དང༌། མི་དམངས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པའི་གསར་བ�ེ་ངོ་�ོལ་�ི་ངོ་བོ་�ན་ཡོད། དེར་བ�ེན་
ངེས་པར་�་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་དགོས་བ་ནི་བཤད་མ་དགོས་བའི་བདེན་དོན་ཞིག་རེད། ཞོད་འཇགས་གཏོང་ཐབས་ཐོག ཏང་གི་དམག་
དོན་�ིས་�ང་�ེག་དང༌། ཆབ་�ིད་ཐོག་�ར་འ�ག མང་ཚ�གས་ལ་�ལ་�ོང་བཅས་�ི་�ིད་�ས་ག�མ་པོ་འདི་ལག་བ�ར་�ེད་�བས་སོ་སོར་
ད�ེ་མི་འོས། ཆབ་�ིད་ཐོག་�་འ�གས་མེད་པར་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་�ེད་པའི་གོང་�་བོད་�ོངས་�ི་མང་ཚ�གས་�མས་�ི་འ�ིག་རང་�ར་
�ོས་�་�ིམས་ལ་�ི་�ང་�ེད་དགོས། བོད་�ལ་ས་ཆ་གང་�་ངན་པ་ཚར་གཅོད་དང༌། བཟང་བོ་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས་�་ལས། བཟང་ངན་
མཉམ་བ�ེས་དང་གང་�ང་�་�ང་�ེག་གཏོང་བ་ནི་ཧ་ཅང་མི་འོས་བ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་�ང་�ེག་�ེད་�བས་�ང་�ེག་�་�ལ་�ི་གནས་
�ལ་གསལ་བོར་ཤེས་�ོགས་�ེད་དགོས་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེ། འདིའི་�ོར་ཤེས་�ོགས་གསལ་བོ་�ེད་དགོས་ན། ཐོག་མར་ས་�ལ་སོ་སོར་ཟིང་འ�ག་
�ང་བ་དེ་དག་གི་གཙ�་ཕལ་དང་�ི་�ེའི་�ི་�ེན་དང་ནང་�ེན་གང་ཡིན་དང༌། ཡོངས་�བ་དང་དམིགས་བསལ་�ི་གནས་�ལ་གང་ཡིན།
གཅིག་�ར་དང་ཐོན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་ག་རེ་ཡིན་པ་སོགས་�ི་�ོར་བ�ད་ནས། གཏིང་ཟབ་གཟབ་ནན་�ིས་ནོར་འ�ག་མེད་པར་
བ�ག་ད�ད་�ས་ཏེ། ཟིང་འ�ག་�ང་བའི་�ི་ནང་གཉིས་�ི་�་�ེན་དང་�ད་ཆོས། གནས་�ལ་སོགས་གསལ་བོ་ད�ེ་འ�ེད་�ིས་དམའ་འབེབ་
�ོ་འདོགས་དང༌། �ངས་�ང་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་ཁོ་ནར་ཡིད་ཆེས་�ས་ཏེ་ཟིང་འ�ག་�ང་བར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པའི་�་�ོད་ཐ་ཤལ་དེ་
རིགས་བཀག་འགོག་དམ་པོ་�ེད་དགོས་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད།

དེ་ཡང་དོགས་པ་དང་དངངས་�ག་དང༌། མགོ་�ོར་ཐེབས་ནས་ཟིང་འ�ག་ལ་�གས་པའི་མི་དམངས་ལ་ དོགས་སེལ་དང༌། མི་སེམས་�ིང་
འཇགས། དོན་དངོས་གསལ་�ོགས་�ི་�ར་འ�ག་གི་ལས་དོན་གཙ�ར་འཛ�ན་དང༌། ཁོ་ཚ�འི་ངན་�ོད་�ང་ཤས་ལ་བཟོད་�ོམ། ཁོ་ཚ�ར་མཐའ་
ལ་མ་ག�གས་བར་�་དམག་དོན་�ི་�ང་�ེག་�ེད་མི་�ང༌། དེ་ཡང་གསར་བ�ེར་ངོ་�ོལ་�ེད་ཆེད། ཟིང་འ�ག་�ོང་བའི་མི་དེ་ཚ�འི་ནང་མང་
ཆེ་བ་ནི་མགོ་�ོར་ཐེབས་པ་དང༌། བཙན་ཤེད་�ིས་ཟིང་འ�ག་�་ཁག་ནང་�་�གས་�་བ�ག་པ་ཡིན་པས་མི་དེ་དག་ལའང་ཆ་�ེན་ངེས་ཅན་
འོག་ཟིང་འ�ག་�ོང་མཁན་�ི་གཡོ་�་ཐེར་འདོན་དང༌། ཟིང་འ�ག་གི་ནག་ཉེས་�བ་བ�གས། ཁོར་ཚ�ར་དོགས་སེལ་དང༌། དོན་དངོས་གསལ་
�ོགས་�ིས་གང་�བ་ངང་�ར་འ�ག་ཐབས་�ས་ཏེ། ཟིང་འ�ག་�་ཁག་གི་ནང་�ལ་ཐོར་ཞིག་�་གཏོང་བའི་ལས་དོན་འ�ོད་གནོངས་མེད་པ་
དང༌། མཐར་ད་�ང་ལམ་ནོར་�ོག་ཤེས་མེད་པའི་ཟིང་འ�ག་པ་ལ་དམག་དོན་�ིས་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་�ེད་དགོས། འདི་�ར་�ས་ན་ད་གཟོད་
�ངས་�ང་�ན་པ་དང༌། ཞི་�ག་དོ་�ོམས། བདེན་དོན་གསལ་�ོན། མི་�་ལ་�ོང་�ད་�ང་བ། དཀའ་དོན་�་བ�ར། མི་སེམས་འ�ག་པ།
ད�་ཕམ་རང་�ལ་སོགས་�ེད་�བ་�ི་ཡོད། དེ་�འི་བཟང་བོ་རང་�བ་དང༌། འོས་མཚམས་ཡང་དག �ད་མེད་�ངས་གཙང་གི་ལོ་�ས་�ི་
མིག་དཔེར་འོས་བའི་�ེད་�ངས་འདི་རིགས་ནི་ལོ་ངོ་�ི་�ག་གི་བ�གས་བ�ོད་�་�ལ་�་འ�ར་ངེས།



ཡིན་ནའང་ཟིང་འ�ག་དངོས་�་ཞོད་འཇགས་�་གཏོང་བའི་�བས། �ིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་གསར་བ�ེར་ངོ་�ོལ་�ི་�ག་པའི་ངོ་ལོག་ཟིང་
འ�ག་ནི་ད�་དང་རང་�ོགས་བར་�ི་འགལ་བ་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས་བ་ཞིག་ཡིན་མོད། བོད་རིགས་ས་�ལ་�་ཟིང་འ�ག་�ང་བའི་དངོས་
ཡོད་གནས་�ལ་�ི་ཐོག་ནས་བ�ས་ན། ཟིང་འ�ག་པའི་ནང་ད�་དང་རང་�ོགས་བར་�ི་འགལ་བ་དང༌། མི་དམངས་ནང་�ལ་�ི་འགལ་བའི་
ཆ་གཉིས་ཀ་ནས་འ�ག ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚ�འི་འོག་རིམ་�ི་ཏང་�ིད་དམག་གི་འགོ་�ིད་མི་�ས་དེ་དོན་ཤེས་�ི་མེད་པ་དང༌། དེར་བསམ་�ོ་ཡང་
གཏོང་གི་མེད་པ་མ་ཟད། ད�་བོ་དེ་དག་གི་ང་ཚ�་ལ་�ར་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང༌། འདི་ནི་འཐབ་འཛ�ང་རེད། བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་�ེད་
པའི་�ས་ཚ�ད་མེད་པར་འ�ལ་�་�ོལ་ལན་�ོད་དགོས་བསམ་�ི་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ཁར་ད་�ང་དམག་དོན་ནི་གཞན་དབང་�་མ་སོང་བར་
རང་འ�ལ་�ིས་�ོད་ལེན་�ེད་དགོས་�ི་ཡོད་�བས། ལག་གང་�་�ེད་མཁན་མི་�ང་བ་ཞིག་�ང་བ་རེད། �ིར་བཏང་ཐོག་བཤད་པ་ཡིན་ན།
འདི་ལ་གནས་�གས་ཡོད། འོན་�ང་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང༌། ཟིང་འ�ག་�ང་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་བཅས་
�ོགས་གཉིས་ལ་གཟབ་ནན་ངང་བསམ་�ོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། དོན་དངོས་དང་མི་འཚམས་པ་དང་འ�ས་�ོ་མི་ཚང་བ་མཁས་མཛངས་�ན་
པ་ཞིག་�ང་རེད་མི་འ�ག དེའི་�་�ེན་ནི།
༡ བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ཟིང་འ�ག་མང་ཆེ་ཤོས་ནི་ཐོག་མར་རང་རང་སོ་སོའི་ཚ�་ཤོག་དང༌། ཕ་�ལ་གཅིག་�་ནས་ཟིང་ཆ་ལངས་བ་ཞིག་ལས་
ང་ཚ�འི་�ེན་གཞི་ཆེན་པོ་ལ་�ལ་�ོལ་�ས་ཡོད་པ་མ་རེད།

༢ �ག་པར་�་ཟིང་འ�ག་པ་དེ་དག་ལ་དམག་དོན་�ི་མ�ན་ལམ་མེད་པ་�ེ། ཁོ་ཚ�་ལ་གཅིག་�ར་�ི་བཀོད་འདོམས་པ་མེད་པ་དང༌། �་
འ�གས་དང་གོ་ལག་ཧ་ཅང་ཞན་པ། དེ་བཞིན་ཕན་�ན་བར་རོགས་�ོབ་དང་རམ་འདེགས་མེད་པ་དང༌། ནང་�ལ་�ི་འགལ་བ་མང་ལ། གལ་
ཆེ་ཤོས་ནི་གསར་བ�ེར་ངོ་�ོལ་�ེད་པའི་ག�ལ་འ�ེད་ཡིན་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་�ལ་ཁ་ཐོབ་�་�ང་གཞི་མེད་པ་དང༌། འཐབ་�ས་ཐོག་�ོང་བ་
རེད། དེར་བ�ེན། ཟིང་འ�ག་པ་དེ་དག་གིས་�བས་ཆེན་�ི་མའོ་ཙ�་�ང་གི་�བས་ཆེན་�ི་འཐབ་�ས་དང་འཐབ་�ོད་�ི་�ག་ཆས་�ས་ཤིང༌།
དེང་རབས་ཅན་�ི་གོ་ལག་ཡོད་པ་དང༌། �ན་�གས་དང་གཟི་བ�ིད་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�བ་པའི་�ོབས་�ན་�ི་�ང་གོ་མི་དམངས་བཅིངས་
འ�ོལ་དམག་ད�ར་བ�ང་�ེ་ཁ་གཏད་�ས་པ་ཡིན་ན། འདི་ནི་མིག་�ན་གཡང་མཆོངས་ཁོ་ན་དང༌། ང་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་�ང་མའི་གཤོག་�ལ་
�ི་རི་རབ་འཇོམས་འདོད་�ི་དཔེ་ལས་མ་འ�ས་ཤིང༌། ང་ཚ�ས་ཛ་�ག་གི་�་�ོད་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་དགོས་པ་ཏིལ་འ�་ཙམ་ཡང་མེད། ང་
ཚ�ར་ཟིང་འ�ག་གི་གནས་�ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་ལེགས་པོ་�ེད་པའི་�ས་ཚ�ད་ཡོད་པ་དང༌། ངེས་པར་�་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པ་ཞིག་�ང་
རེད། འཐབ་�ས་དང་འཐབ་�ོད་ཐོག་ད�་བོའི་གནས་�ལ་གཟབ་ནན་ངང་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�་དེ་འཐབ་འཛ�ང་གི་�ོན་�་
བ�བས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། དམག་དོན་�ོར་ལ་�ས་མངའ་མེད་མཁན་ངས་�ང་ཤེས་�ི་ཡོད།
༣ གསར་བ�ེར་ངོ་�ོལ་�ི་�ག་པོའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་དང༌། ང་ཚ�འི་བར་�ི་འགལ་བ་ནིད�་དང་རང་�ོགས་བར་�ི་འགལ་བ་ཡིན་པ་ནི་
དོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་�གས་�་�འི་བདེན་དོན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་�ས་�བས་ཤིག་ལ་བོད་རིགས་ས་�ལ་�་�ང་བའི་ཟིང་འ�ག་
ཐམས་ཅད་ལ་གསར་བ�ེར་ངོ་�ོལ་�ི་ངོ་བོ་དང་ཆ་�ེན་�ན་འ�ག་ཅེས་བཤད་�་ཁག་པོ་རེད། འདིའི་ནང་ངས་གོང་�་བཤད་པ་�ར། ང་
ཚ�འི་དོན་�ིང་མེད་པའི་�་�ོད་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་�མས་ལ་དངངས་�ག་དང་དོགས་པ་�ེས་བ་དང༌། ཡང་ན་ལོག་�ོད་པས་མགོ་�ོར་འོག་



ཟིང་འ�ག་ལངས་བའི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དོགས་པ་དང་དངངས་�ག་�ེ་མཁན། ཡང་ན་མགོ་�ོར་ཐེབས་མཁན་དེ་
དག་ནི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་གོམ་པ་དང་པོ་ངེས་པར་�་དངངས་�ག་དང་དོགས་པ་མེད་པ་བཟོ་�་དང༌། མི་སེམས་�ིང་
འཇགས། དོན་དངོས་གསལ་�ོགས་�ིས་�ར་འ�ག་གི་ལས་དོན་བ�བ་ཏེ། ནོར་འ�ོད་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། གོམ་པ་དང་བོ་ནས་ད�་
དང་རང་�ོགས་བར་�ི་འགལ་བ་�ར་�ག་�གས་�ིས་ཐག་གཅོད་�ེད་པ་ནི། ངས་བ�ས་ན་ཧ་ཅང་མི་འོས་བ་ཞིག་རེད།
༤ དོན་དངོས་�་ཟིང་འ�ག་ལངས་མེད་ནའང༌། �ག་གནོན་�ེད་འདོད་ཡོད་ཚ�་བ�ོན་འ�གས་དམའ་འབེབས་�ིས་�ང་�ེག་�ག་པོ་གཏོང་
གི་ཡོད་པ་གཅིག ནང་ཆོས་དང་�ེ་འ�ོའི་བདེ་�ིད་ཆེད་འ�་འཛ�མས་�ིས་ཞབས་རིམ་�བ་མཁན་ཚ�འང་གསར་བ�ེ་ངོ་ལོག་པར་�ིས་ཏེ་�ག་
གནོན་དང་�ང་�ེག་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་གཉིས། ཟིང་འ�ག་ལངས་�་རེད་དང་ཡང་ན་ཟིང་འ�ག་ལངས་འ�ག་་ཅེས་�ངས་�ང་མེད་པའི་
ད�ོག་གཏམ་ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་མ་�ས་བར་ཡིད་ཆེས་ཏེ་�ག་བ�ར་བའི་�ག་གནོན་དང་�ང་�ེག་�ས་བ་དང་ག�མ། འདི་ག�མ་
ནི་དེ་བས་�ང་�ངས་�ང་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཐབས་�གས་�ི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། འདི་�འི་གནད་དོན་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ཟིང་འ�ག་
ཞོད་འཇགས་གཏོང་བའི་�ོད་མི་�ང་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་མོད། �ང་ད�ང་གིས་�ང་འདིའི་ཐད་ཧ་ཅང་གསལ་བོར་མ�ེན་�ོགས་ཡོད་པས། དེ་
རིང་�ན་�ིས་གོང་འཁོད་�ི་གནད་བ�ས་ཤིག་�ན་སེང་�་�ིས་ཡོད། དོགས་གནད་འདི་རིགས་�ེས་�་ཞིབ་�་འཆད་ཆོག་པར་�།
མདོར་བ�ས་ནས་བཤད་ན། བོད་རིགས་ས་�ལ་�་ཟིང་འ�ག་དངོས་�་ཞོད་འཇགས་གཏོང་བའི་�བས། ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་ཁག་
དང༌། ས་�ལ་སོ་སོའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ང་འ�ེལ་�ི་མཁས་མཛངས་ཡང་དག་གི་�ེད་�ངས་ལག་བ�ར་ལེགས་པོ་�ས་མེད་�བས། ཟིང་
འ�ག་གཞི་�་ཆེ་ལ་མི་�ངས་མང་ཞིང༌། �ས་�ན་རིང་བ་དང༌། ལངས་�ོགས་མ�ེགས་འཛ�ན། ཟིང་འ�ག་མཐའ་འ�ོངས་བ་སོགས་�ི་གནས་
�ལ་�ང་�ེ། མི་མང་བོ་ཞིག་ཤི་�ས་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞིང་ལས་དང་འ�ོག་ལས་ཐོན་�ེད་ལའང་གནོད་�ོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་དང༌།
བོད་རིགས་�མས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་�་�ར་ཞིང༌། མི་རིགས་�ི་མ�ན་�ིལ་ལའང་གནོད་འཚ�་ཆེན་པོ་ཕོག་�ེ། �ལ་ཁབ་ལ་�ོང་�ན་ཆེན་
པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་མཐོང་ལ་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་དང༌། འ�ལ་�གས་�ན་ནས་ལེགས་པོ་དང་འཚམས་པོ་མེད་པ་
སོགས་ཕན་མེད་�ི་�ོག་�་�ོན་མ་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།



.

གཉིས། �ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ོར།
ང་ཚ�་ནི་མི་དམངས་དམངས་གཙ�་�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས། མི་དམངས་ནང་�ལ་�་དམངས་གཙ�་ལག་བ�ར་དང༌།
ད�་བོ་ལ་�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན། ཡང་དག་པའི་ངང་ད�་དང་རང་�ོགས་ད�ེ་འ�ེད་དང༌། མི་ངན་གཅིག་�ང་�ོད་གཡེང་མི་གཏོང་བ་
དང༌། བཟང་བོ་གཅིག་ལའང་མ་ཉེས་ཁག་གཡོག་མི་�ེད་པ་བཅས་ནི་ཏང་གི་འདོད་�ལ་དང་�ིད་�ས་ཡིན་པ་དང༌། �བ་ཁབ་�ི་�་�ིམས་�ི་
དགོངས་དོན་�ང་རེད། དེར་བ�ེན། ལམ་ནོར་�ོག་ཤེས་མེད་པའི་ཟིང་འ�ག་པ་དང༌། གསར་བ�ེའི་ངོ་ལོག་པ། ཆེས་ལོག་�ོད་�ི་ཞིང་བདག་
དང་འ�ོག་བདག་སོགས་གསར་བ�ེར་གནོད་འཚ�་དང༌། མི་དམངས་ནས་ཤ་འཁོན་ཡོད་རིགས་བཀག་ཉར་དང་འཛ�ན་བ�ང་སོགས་�ིས་�ིམས་
གཅོད་�ག་པོ་�ས་ཏེ། མིག་�ོས་ངན་འ�ན་�ེད་མཁན་ལ་�ིས་འདོམས་�་�་ནི་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་
བར་འགན་འ�ར་མི་�ས་མི་དམངས་དམངས་གཙ�འི་�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་འ�ས་�ོ་ཚང་བ་ལག་བ�ར་�ས་མེད།

�་ཆེའི་ཞིང་འ�ོག་�ོང་�ེའི་ནང་�ར་བ�ོན་ཅན་�ོས་མ་དགོས་པར། ཧ་ལམ་�ན་�ིས་དང་�ད་མེད་སོགས་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་མི་�བ་པའི་
རིགས་�ད། གཞན་གཞོན་�་དང༌། དར་མ། དེ་བཞིན་ས་གནས་�ི་དོན་�ོགས་བསམ་ཤེས་ཅན་�མས་�ོང་�ེ་ཁ་ཤས་ནང་མང་ཆེ་བ་དང༌།
�ོང་�ེ་ཁ་ཤས་ནང་མི་�ང་བ་ཞིག་བ�ག་ཞིབ་མེད་པར་འཛ�ན་བ�ང་དང་བཙ�ན་འ�ག་�ས་འ�ག འདི་ད�་དགའ་གཉེན་�ག་གི་ཧ་ཅང་མི་
འོས་བ་དང༌། ཧ་ཅང་མི་ལེགས་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་རེད།
ཟིང་འ�ག་གི་�ེས་�་བོད་རིགས་ནང་མི་�ངས་ག་ཚ�ད་འཛ�ན་བ�ང་�ས་བ་ང་ཚ�ས་གསལ་བོར་ཤེས་དཀའ། ཡིན་ནའང་�ི་�ལ་ནས་བཙ�ན་
པའི་�ངས་འབོར་ཚ�ད་�ིས་�ས་བ་ཡིན་ན། ས་�ལ་རེ་རེ་ལ་མི་�ངས་�ི་ཡས་མས་དང་�ི་�ག་འཛ�ན་བ�ང་�ས་འ�ག དེའི་�ིར་གལ་�ིད་
འདི་དག་ཚང་མ་ད�་བོ་ཡིན་ན། བོད་རིགས་�ོད་ང་ཚ�་ལ་�ད་མེད་དང་�ན་�ིས། དེ་བཞིན་གཞོན་�་དང་དར་མ་ཆེས་�ང་ཤས་ཤིག་�ད།
གཞན་གཉེན་ཉེ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཚ�ག་ཐག་བཅད་ནས་བ�ོད་ཆོག འོ་ན་འཛ�ན་བ�ང་�ས་བའི་ནང་ད�་བོ་ཡོད་ལ་གཉེན་ཉེའང་
ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ན། འདི་ནི་དེ་བས་�ངས་�ང་མེད་པ་ཞིག་རེད། མི་བཟང་ངན་ད�ེ་འ�ེད་མ་�ས་བ་ཚང་མ་འཛ�ན་བ�ང་བཙ�ན་
འ�ག་�ེད་པ་འདི་ནི་འཛམ་�ིང་ཐོག་གི་�ང་བདེན་�ི་བཅའ་�ིམས་ཚང་མ་དང་འགལ་ཡོད་ཅིང༌། �ག་པར་�་ང་ཚ�་ནི་མི་དམངས་དམངས་
གཙ�་�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་�ི་�ལ་ཁབ་ཡིན་པས། �་དོན་འདི་དང་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་འགལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བ�ེན། �ོགས་གང་ནས་
བསམ་�ོ་བཏང་ན་ཡང༌། བོད་རིགས་ས་�ལ་�་�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་བདག་�ོང་�ེད་མཁན་�ི་འགོ་�ིད་མི་�འི་�ོད། འདོད་�མ་ཆེ་བ་དང༌།
གང་�ང་ངང་མི་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་ཕོད་པའི་གནས་�གས་མི་ཤེས་པའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས། རང་�ང་གང་�ན་�ིས་རིམ་པ་སོ་སོའི་ཉེས་པ་མེད་
མཁན་ཚ�འི་ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་གི་འཚ�་བར་�ེད་མོ་�ེ་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་དང་འ�ལ་�གས་གང་ལའང་�་བ་ནས་
ལེགས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་ཕན་མེད་�ོག་�་བཟོ་གཞིའི་བཙ�ན་འ�ག་�ས་བའི་བཙ�ན་པ་འ�མ་�ག་མང་པོའི་�་�ོང་སོགས་ང་ཚ�འི་བོད་
�ོངས་ལས་�ག་པོ་�ང་འ�ག �ག་པར་�་བཙ�ན་པ་ཚ�་བསམ་བཞིན་�་ས་�་མི་འ�ོད་སར་�ེལ་�ི་ཡོད་པས་མི་འ�མ་�ག་མང་པོ་�ེན་ལམ་�་



ཤོར་བ་དང༌། བཙ�ན་པའི་�ང་བོ་�ས་མི་ཚར་བའི་གནས་�ལ་ཐོན་འ�ག དེར་བ�ེན་�ེན་ལམ་�་�ིན་པའི་མི་�ི་�ག་ཁ་ཤས་�ི་ཕ་མ་བཟའ་�།
�་� གཉེན་ཉེ་ཚང་མ་�ག་བ�ལ་�ི་�་མཚ�འི་ནང་�་�ང་�ེ། མཆི་མ་�མ་�མ་�་འདོན་པ་དང༌། �་ངན་�ི་འོ་དོད་འབོད་པའི་གནས་�ལ་
གང་སར་�བ་ཅིང་གཞན་ལ་བ�ོད་མི་ཕོད་པ་ཞིག་རེད།



.

ག�མ། མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་�ོར།
བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་བར་ཟིང་འ�ག་�ང་ཡོད་པའི་དབང་གིས། ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་པ་དང་དམག་དཔོན་�ོད་�ི་མི་ཁག་ཅིག་བོད་རིགས་ལ་
མི་དགའ་བ་དང༌། གནག་སེམས་�ིས་བོད་རིགས་ལ་མཐོང་�ང་དང༌། མི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་ལ་གནོད་འཚ�། �ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་བཀག་
�ོམ་�ེད་པ་སོགས་�ི་ཚབས་ཆེའི་�་�ོད་�ང་ཡོད། དཔེར་ན། གཞི་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པའི་བཤད་དོན། བོད་ཆས་�ི་�་ཆ་འ�ོ་བ�ག་�་གཏོང་
གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། �བས་བདེའང་རེད་མི་འ�ག འདི་ནི་�ེས་�ས་�ི་�ོན་ཆས་ཤིག་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་མངོན་�མ་�་བཀག་འགོག་�ས་བ་
དང༌། མི་རིགས་�ི་�ོན་ཆས་དང་�ན་ཆ་�་མེད་བཟོ་ཆེད། �ིད་དབང་བེད་�ོད་�ས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་�ིས་�ན་ཆ་སོགས་བ�་�བ་�ས་
བ་དང༌། �ག་པར་�་�ེས་�་�ིམ་�ད་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པ་དང༌། �་མཚན་མེད་པར་ཁོ་ཚ�འི་�་ནོར་ག�ང་བཞེས་
བཏང་བ་སོགས་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�ོལ་�་ཚ�གས་དང་འགལ་བའི་�་བ་མང་པོ་བ�བས་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་རིགས་ས་�ལ་
འདི་དག་ལ་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་�ོང་ལག་བ�ར་�ིས་བབ་མ�ངས་�ི་རང་�ོང་�ལ་དང༌། རང་�ོང་�ོང་གསར་འ�གས་བཀའ་�ིན་
བ�ངས་ཡོད་ན་ཡང༌། ལས་�ེད་པའི་�་�ོད་�ི་དབང་གིས་བོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང༌། �ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�ོལ་�་ཚ�གས་
�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་བའི་རང་�ོང་ཐོབ་ཐང་རག་མེད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་བ་ལ་ཟིང་འ�ག་ལངས་�བས་འཐབ་
འཛ�ང་�ོད་མི་མང་པོ་ཤི་�ོན་�ང་ཡོད་པ་དང་གཅིག ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་གཏོང་�བས་དང༌། དེ་བཞིན་དེའི་�ེས་མི་མང་པོ་
འཛ�ན་བ�ང་བཀག་ཉར་�ས་ཏེ། ཕོན་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་�ས་མིན་�ེན་ལམ་�་བཏང་དང་གཉིས། �ས་�བས་ཤིག་ས་�ལ་དེ་ཚ�འི་མང་ཚ�གས་
�ི་འཚ�་བ་ཧ་ཅང་�ོ་བ་དང་ཉམ་ཐག་ཡིན་པས་�ན་�ིས་གཙ�ས་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་�ོགས་ཤི་ཐེབས་པའམ་ཡང་ན་ག�གས་པོ་ཧ་ཅང་�ོ་�གས་

ཏེ་ན་ཚ་�ང་�འི་རིགས་�ང་འགོག་མི་�བ་པར་འདས་�ོངས་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དང་ག�མ། དེའི་�བས་�ིས་ད་�་བོད་རིགས་�ི་མི་འབོར་
ཚབས་ཆེར་ཇེ་�ང་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་བ་ཞིག་རེད། འདིས་ང་ཚ�འི་བོད་རིགས་�ི་ཡར་�ས་ལ་གནོད་�ེལ་�ི་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བོད་རིགས་�ི་འཚ�་གནས་ལའང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཏེ་ད�གས་ཆད་ལ་ཁད་�ི་གནས་�་�ང་ཡོད།
དེར་བ�ེན་མི་རིགས་འདིའི་ཁོངས་མི་ཞིག་ཡིན་�ིན་གནས་�ལ་དེ་རིགས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་བ་ཙམ་�ིས་བཟོད་དཀའ་བའི་�ག་བ�ལ་དང་�ོ་

�ང་�ེ་བ་ནི་བཤད་མ་དགོས་བ་རེད།

བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་མི་རིགས་ལས་དོན་འདི་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་བཏང་བ་ནས་བ�ང་ལེགས་པོ་བ�བས་མེད། ཡིན་ནའང་�ེས་
�་�ང་ད�ང་དང༌། �མས་བ�ེ་�ན་པའི་མའོ་��་ཞི་ཡིས་བོད་�ལ་�ི་གནས་�ལ་འདི་དག་རིམ་བཞིན་ཤེས་�ོགས་�ང་འ�ལ། �གས་�ར་
ཆེན་པོ་གནང་�ེ་འོག་རིམ་ལ་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་འདི་དག་ཡོ་བ�ང་�ེད་དགོས་བའི་མ�བ་�ོན་གནང་ཡོད།

འོག་རིམ་ནས་�ང་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་འདི་དག་ཆད་གསབ་ཡོ་བ�ང་དང༌། དགོས་ངེས་�ི་ཐག་གཅོད་�ས་བ་དང༌། ལས་དོན་ལ་དག་ཐེར་
དང་ལེགས་བཅོས་སོགས་ཞིང་ཆེན་སོ་སོའི་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་འགན་�ར་དང༌། �ར་བ�ོན་ངང་ལས་དོན་བ�བས་



ཡོད་�བས། ད་�་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་�ོགས་སོ་སོའི་ལས་དོན་�ི་གནས་�ལ་ལེགས་�ོགས་�་འ�ོ་འགོ་�གས་ཡོད། ཡིན་ནའང་�ལ་དང་
�ོང་རིམ་པའི་ཏང་�ིད་ལས་�ེད་ཚ�འི་�ད་པའི་ནང་གི་གཡོན་ཐལ་ལོང་མཆོངས་�ི་�ང་ཡན་ད་�ང་ཞོད་འཇགས་�་�ིན་མེད་པས། ངའི་
བསམ་པར་ས་�ལ་དེ་དག་གིས་མི་རིགས་ལས་དོན་ཐད་ངོ་�ོག་མེད་ཅིང་ཁ་ཞེ་གཅིག་མ�ངས་�ིས་ཏང་གི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་�ས་མི་འ�ག་

�མ།



.

གནད་དོན་གཉིས་བ། ཆོས་�གས་�ོར།
�ན་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�ི་གནས་�ལ་ཐད། �ན་�ིས་གོང་�་བཤད་པའི་བོད་�ོངས་�ི་གནད་དོན་བ�ན་པའི་
ནང་གི་ང་ཚ�འི་བོད་�ོངས་ལ་དམིགས་བསལ་�་ཡོད་པའི་བ�་ཆ་གཅིག་ཙམ་�ི་གནས་�ལ་�ང་ཤས་དེ་�ད། གཞན་ཁག་ཚང་མའི་གནས་
�ལ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་པས། འདིར་ཡང་བ�ར་�ན་སེང་�་གི་མིན། ཡིན་ནའང་ཚབས་ཆེ་�ང་དང༌། �ས་ཡིན་རིང་བ། དེ་བཞིན་གཞི་�་ཆེ་
�ང་སོགས་ཚང་མ་བོད་�ོངས་ལས་ཞེ་�ག་�ག་གི་རེད། འདི་ནི་དངོས་�་�ང་བའི་གནས་�ལ་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་�ངས་�ི་ཆ་ནས་ཐག་
ཆོད་པའི་ངང་བཤད་ཆོག དེའི་�ིར་དངོས་�་�ང་བའི་གནས་�ལ་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་�ངས་�ོགས་བ�ོམས་�ས་ན་དོན་ཚན་ག�མ་�་
�ོགས་བ�ས་�ས་ཆོག

༡ ཚད་གཞི་དང་མ�ན་པའི་དགོན་�ེ་མེད་པ་�ེ། �ན་�་ཞིང་ཆེན་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་དེ་དག་གི་དགོན་པ་དང༌། �་བའི་�ངས་འབོར་དེ་ངོ་
ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་མ་བཏང་བའི་�ོན་ལས་བ�་ཆ་ད�་བ�་གོ་བ�ད་ནས་གོ་ད�་ཇེ་�ང་�་སོང་འ�ག ཆོས་�གས་�ི་ཤེས་�ན་
མི་�་དང་ཆོས་�གས་དོན་གཉེར་�ེད་མཁན་�ི་དགེ་འ�ན་པ་�མས་�ིར་འ�ད་�་མེད་དང༌། �ང་ཆེན་�ོན་པ་བཞིན་�ང་�ེག་བཏང་�བས།
�་བ་ཡོད་པའི་དགོན་པའང་མིང་ཡོད་དོན་�ོང་�་�ར་འ�ག དེ་ཡང་དགོན་པའི་བདག་དབང་དེ་དོན་དངོས་དང་�ལ་ཏེ་�ང་�ོན་�ར་ཞི་
བདེ་དང་གཞན་ཕན། �ི་མེད་�ངས་གཙང་གི་ཆོས་�གས་ལ་�ར་�ོལ་�ེད་མཁན་ལ་�ད་ཡོད་�བས། ཆོས་�གས་�་འ�ལ་�ེལ་�ལ་�ི་
དགོན་པ་ནི་ཆོས་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་སའི་�ེན་གཞི་ཆགས་འ�ག དགོན་པའི་ལས་འགན་ཐད། རང་འ�ིའི་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་མེད་པར་
བཟོས་ཏེ། �ང་�ོག་གི་ཐོན་�ེད་�་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་�་བ�ར་བ་སོགས་�ིས། དགོན་པ་ཡོད་ནའང་ཡོད་པའི་རིན་ཐང་བ�གས་པ་དང༌། དོན་
དངོས་�་དགོན་པ་མེད།

༢ ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་མེད་པ། �ན་�་ཞིང་ཆེན་�ི་བོད་རིགས་�ལ་དེ་དག་ལ་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་བཏང་�ེས། འོག་
རིམ་�ི་ཏང་�ིད་ལས་�ེད་པས་དངོས་�གས་ཅི་རིགས་�ིས་བཀག་འགོག་�་ཚ�གས་�ས་ཡོད་པས། རབ་འ�མས་�ལ་བའི་ག�ང་རབ་ལ་འཆད་
�ོད་�ོམ་ག�མ་�ི་�་བ་མང་ཙམ་ཡང་ཐོས་�་མེད་པ་དང༌། ཆོས་�གས་རིག་གནས་སོར་གནས་�་ཅི། ཐ་ན་ཐ་�ད་ཙམ་ཡང་�་�ོང་�་འ�ོ་
ལ་ཉེ། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་འདི་དག་ལས་ཆོས་�གས་�ི་མ�ན་ལམ་དོན་དངོས་ཐོག་�་མེད་བཟོས་ཟིན་པ་དང༌། དོན་ངོ་མས་ཆ་ནས་ཆོས་
�གས་ལ་མ�ན་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད།

༣ �ན་�་ཞིང་ཆེན་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་དེ་དག་ལ་གཞི་�འི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སེར་�་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ལ་ཆོས་�གས་འཚ�་བ་
མེད་པ་དང༌། ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་བཏང་�ེས། ས་�ལ་མང་ཆེ་བར་གཞི་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པའི་བཀག་འགོག་འོག་ཐ་ན་ཁ་འདོན་ཡང་
�ོག་�་འདོན་དགོས་�ི་ཡོད་པ་རེད། གལ་�ིད་ལས་�ེད་པས་མི་ཞིག་གིས་ཁ་འ�ལ་ཙམ་འ�ལ་ཙམ་�ེད་པ་མཐོང་ཚ�་ལམ་སེང་འ�ི་�ད་�ེད་
�ི་ཡོད་པ་དང༌། ཆོས་�གས་དད་མོས་དང་ཆོས་�གས་�ེད་�ོ་ལ་གསར་བ�ེར་ངོ་ལོག་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་བཞིན་འགོག་གནོན་�ེད་�ི་ཡོད་



པས། སེར་�་མང་ཚ�གས་�ིས་རང་འདོད་�ིས་ཆོས་�གས་འཚ�་བར་�ོད་�བ་�ི་མེད། གཞི་�འི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དོན་དངོས་�་མང་
ཚ�གས་ལ་ཆོས་�གས་�ི་འཚ�་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་འདིར་བཤད་པའི་མེད་པ་ག�མ་�ི་གནས་�ལ་སོགས་ཆོས་�ོགས་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ིའི་
གནས་�ལ་ཐོག་ནས་མཐོང་�བ་པ་ཞིག་ལ། བོད་རིགས་�ན་�་ས་�ལ་�་ངོ་ལོག་ཟིང་འ�ག་ཞོད་འཇགས་�་བཏང་�ེས། ཆོས་�གས་ལས་
དོན་ཐད་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བའི་གཡོན་�ང་གི་�་�ོད་�ིས། བོད་རིགས་�ོད་�་�་�ང་�ང་�ད་པའི་གཞན་བ�་ཆ་ད�་�་ཡན་�ི་མི་�མས་ཧ་
ལས་ཤིང་ཧོན་འཐོར་ཡོད། དེའི་�ིར་ད་�་བོད་རིགས་ལ་ཆོས་�གས་�ི་�ོར་�ེང་�བས། ཁོ་ཚ�་རང་དབང་མེད་པར་ཡིད་སེམས་ཧ་ཅང་�ོ་�ེ་
མིག་�་འདོན་བཞིན། ང་ཚ�འི་ས་ཆ་ནི་�་�ོའི་�ལ་�་བ�ར་ཡོད་པ་དང༌། ང་ཚ�་ཤི་ན་�ི་ཞིག་ཤི་བ་ནང་བཞིན་རེད། ཅེས་སོགས་�ི་�ག་གཏམ་
�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང༌། ད�་ཕན་རང་གནོད་དང༌། དགེ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་�ོག་�་མང་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ཏང་གི་
ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་དང༌། རང་�ལ་�ི་�་�ིམས་ནང་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ི་དམངས་ལ་ཆོས་དད་རང་མོས་�ི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་
དགོངས་དོན་དང་ཚབས་ཆེན་འགལ་ཡོད་པའི་�་�ོད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འོག་རིམ་�ིས་ཏང་གི་�ིད་�ས་དང་�ལ་ཁབ་�ི་བཅའ་�ིམས་�ར་
ཙམ་མ་གཏོགས་ལག་བ�ར་�ེད་�ི་མེད་པའི་མཚ�ན་�གས་ཤིག་�ང་རེད། ཡིན་ནའང༌། ཏང་�ང་ད�ང་དང་�བས་ཆེན་�ི་མའོ་��་ཞི་ཡིས་
གནས་�ལ་འདི་དག་རིམ་བཞིན་ཤེས་�ོགས་�ང་�ེས། འོག་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པའི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་�ི་�་�ོད་འདི་དག་ཡོ་བ�ང་དང༌།
ལས་དོན་ལ་དག་ཐེར་ལེགས་�ིག་�ེད་དགོས་བའི་ལམ་�ོན་བཀའ་�ིན་བ�ལ་ཡོད་པས། བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ཆོས་�གས་ལས་དོན་�ང་ཙམ་
ལེགས་�་བཏང་ཡོད། འོན་�ང་འདི་ནི་འགོ་བ�ང་བའི་�མ་པ་ཙམ་ལས་འདིས་�་བ་ནས་འདང་གི་མ་རེད།



.

གནད་དོན་ག�མ་པ། མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བའི་�ོར།
མི་�ན་གཞོན་�་དང་�་ཡིན་ནའང་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་�ག་བ�ལ་མི་འདོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་ཚ�་�ལ་བོ་འཚ�་བ་ལ་
འབད་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ོ་གོས་མེད་ན་འཚ�་བའང་�ེལ་ཁག་པོ་ཡིན་�བས། �ི་ཚ�གས་�ི་གོང་འཕེལ་�ི་རང་བཞིན་དང༌། འ�ར་�ོག་གི་རང་
བཞིན། འགལ་བའི་རང་བཞིན་སོགས་�ང་�ེ། ལོ་�ས་�ི་འཁོར་ལོ་�་མ�ད་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་ཅིང༌། �ས་�གས་གང་དང་གང་གིས་
�ང་བཀག་འགོག་�ེད་�བ་�ི་མེད་པ་ནི་�ི་རོལ་�ལ་�ི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན། འཛམ་�ིང་འདིའི་ཐོག་མིའི་རིགས་ནི་ཁ་ལོ་བ�ར་མཁན་ཡིན་པ་
དང༌། གོང་འཕེལ་དང༌། འ�ར་�ོག་འགལ་བ་ཚང་མ་�ས་�བས་རེ་རེའི་མི་�མས་�ི་བསམ་�ོ་དང་བ�ན་ནས་�ང་བ་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་
མཐའ་བར་ག�མ་�་�ོན་ཐོན་�ི་�ས་�གས་�ིས་ལོག་�ོད་�ི་�ས་�གས་ལ་ཕམ་ཁ་བཟོ་གི་ཡོད། དེའི་�་མཚན་ནི། �ོན་ཐོན་�ི་�་�ོད་ནི་�་
ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་རེ་བ་དང་མ�ན་པ་དང༌། ལོག་�ོད་�་�ོད་ནི་དེ་ལས་�ོག་ཡོད། དེར་བ�ེན་ད་�་འཛམ་�ིང་ཐོག་གི་�་ཆེའི་
མི་དམངས་མང་ཆེ་བས་�བས་ཆེན་�ི་དམངས་གཙ�འི་�ི་ཚ�གས་དང༌། �བས་ཆེན་�ི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས། དེ་བཞིན་�བས་ཆེན་�ི་
�ང་�ན་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་ལ་ཡིད་�ོན་�ི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དེ་མི་དམངས་�ི་བསམ་�ོའི་�་ཚད་དང་བ�ན་ནས་མི་�མས་�ི་�ིང་ཁོངས་

�་བཞད་དང་བཞད་བཞིན་ཡོད་ལ། འདི་ནི་�ང་�ན་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་ནི་མི་�ལ་�ི་�་ན་མེད་པའི་བདེ་�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་
ཤིག་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་རེད། འདི་�འི་�བས་ཆེན་�ི་�ང་�ན་རིང་�གས་�ི་ཚ�གས་�ི་�གས་འ�ན་མངོན་འ�ར་�ེད་འདོད་ན། �ག་བ�ལ་
�ོང་མཁན་�ི་�ལ་རིམ་ནང་གི་མཆོག་�ར་རམ་གཙ�་བོ་�ེ་བཟོ་བའི་�ལ་རིམ་�ིས་གཙ�་�གས་�ས་ནས། �བས་ཆེན་�ི་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་
གསར་བ�ེ་ཆེན་པོ་བ�ང་དགོས་བ་དང༌། དེལའང་�ང་འཛ�ན་�་འ�གས་ཤིག་མེད་�་མི་�ང༌། འདི་ནི་བཟོ་བའི་�ལ་རིམ་རང་ཉིད་�ི་ཆེས་
མཐོའི་�་འ�གས་སམ་�ོན་ཐོན་�་ཁག་�ེ། �བས་ཆེན་གཟི་བ�ིད་དང་ཡང་དག་པའི་�ང་�ན་ཏང་གིས་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་ད�་�ིད་དེ་
འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་གསར་བ�ེ་ཆེན་པོའི་ལས་འ�ལ་�ི་�བས་�ེང་ད�ང་ལ་འ�ར་དང་འ�ར་བཞིན་ཡོད་ལ། �བ་འ�ས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་
དང་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད�་བོ་ལའང་ཕམ་ཁ་བཟོས་བ་དང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། �ལ་ཁ་ཆེན་པོའང་ཐོབ་དང་ཐོབ་བཞིན་ཡོད།
འདི་ནི་འཛམ་�ིང་ཐོག་གི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་�མས་དབང་བ�ར་�ལ་རིམ་ཁག་གི་འོག་ནས་བཅིངས་འ�ོལ་ཐོབ་ཅིང༌། དམངས་གཙ�་དང་
�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་�་�གས་དང་འ�ག་�བས་ཡོད་པ་དང༌། ཉིན་རེ་བཞིན་�བས་ཆེན་�ི་�ང་�ན་རིང་�གས་�ི་�ི་ཚ�གས་�ི་
གཟི་འོད་�ན་པའི་�ོགས་�་ཐག་ཉེ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་�བས་ཆེན་དང་�ད་�་འཕགས་པའི་དོན་�ིང་�ན་པའི་�་བ་ཞིག་ལ་བ�ི་
འོས།

རང་�ལ་ལ་མཚ�ན་ན། འདས་བའི་ལོ་�ང་�ང་བ�་�ག་ཁ་ཤས་རིང༌། མཁས་མཛངས་�ན་པའི་�བས་ཆེན་�ི་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་ཙ�་�ང་གིས་
ད�་�ིད་པའི་�བས་ཆེན་�ི་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་གིས། �ང་�་ཡངས་བའི་ས་གཞིའི་ཐོག་ཚ་ཚ་�ར་�ར་�ིས་འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་�ི་གསར་
བ�ེ་ཆེན་པོའི་ལས་འ�ལ་བ�ངས་བ་རེད། �ས་�ན་�ང་�ང་ནང་�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་གོ་�ོགས་སད་དེ་གསར་བ�ེ་འཐབ་འཛ�ང་



ནང་�་�གས་ཡོད་པས། �ལ་ཁ་མ�ོགས་པོར་ཐོབ་�ེ་�ལ་ཡོངས་བཅིངས་འ�ོལ་བཏང་བ་རེད། དེ་�ེས་གསར་བ�ེ་ཆེན་པོ་གཉིས་དང༌། �ལ་
དམངས་དཔལ་འ�ོར་འ�གས་�ན་�ོད་�འང་དེ་�་ནང་བཞིན་�ན་�གས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�བ་པའི་མ�ོགས་ཚད་མཐོ་བའི་�ལ་ཁ་

ཆེན་པོ་དང་�བ་འ�ས་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་�ལ་ཡོངས་མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིས་ཏང་དང་མའོ་��་ཞི་དང༌། �ལ་�ིད་�ི་�བ་
ཁང་གི་གཅིག་�ར་�ི་ད�་�ིད་འོག ཏང་གི་དར་ཆ་ག�མ་མཐོན་པོར་བ�ེངས་ཏེ། �ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་ངང་ད�ལ་ཕོངས་�ི་�ག་བ�ལ་
གང་མ�ོགས་ངང་སེལ་ནས་བདེ་�ིད་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ཟས་གོས་གཉིས་འཛ�མས་�ི་འཚ�་བ་རོལ་�བ་ཆེད། ཐོན་�ེད་གོང་�་�ེལ་བ་དང༌།
དེ་ཡང་ཐོན་�ེད་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད། ངར་�གས་�ེར་སོན་ངང་གསར་བ�ེ་དང༌། འ�གས་�ན་�ི་ལས་དོན་ལ་�གས་པའི་�བ་འ�ས་
བཅས་ལས་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང༌། �ས་�བས་ཤིག་ལ་�ལ་ཡོངས་མངའ་ཁོངས་�ི་ས་�ལ་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་དར་ཆ་ག�མ་�ི་�ལ་ཁ་
ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་�ས་མ�ངས་�། ལས་�ེད་ཁག་གཅིག་གིས་དར་ཆ་ག�མ་�ི་དགོངས་དོན་འ�ས་�ོ་ཚང་བ་ལག་བ�ར་�ས་མེད་�བས།
རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཐོན་�ེད་སེམས་�གས་མར་ཆག་�ེ་ང་ཚ�འི་ཐོན་�ེད་འཐབ་�ོགས་ཚང་མར་དགོས་ངེས་མིན་པའི་

�གས་�ེན་གང་འཚམས་ཕོག་པ་དང༌། དེའི་ཁར་རང་�ལ་ལ་�་མ�ད་�་ལོ་ག�མ་རིང་རང་�ང་གནོད་འཚ�་ཕོག་པས་ལོ་འབབ་མི་བཟང་བ་
བཅས་�ི་�ེན་གཉིས་འ�ད་དེ། ད་�་ང་ཚ�འི་མིག་�ར་ཡོད་པའི་དཀའ་ལས་འདི་བཟོས་པ་རེད།
མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ལ་རང་གི་�་རབས་ཚ་�ད་�ི་བདེ་�ིད་ཆེད་སོ་སོའི་བདེ་�ིད་�ོས་བཏང་ནས་ཟས་གོས་�ོན་�ང་དང༌། དཀའ་�ད་
འབད་བ�ོན་�ེད་པའི་�གས་རིང་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་བའི་རང་གཤིས་�ན་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདི་ལ་ཡོངས་�བ་མིན་པ་དང༌། གཏིང་ཟབ་མིན་
པ། �ན་བ�ིངས་མིན་པ་དང་�ིར་བཤིག་�ག་�་བའི་ངོ་བོ་�ན་པས་མ་འོངས་བའི་བདེ་�ིད་ཁོ་ན་བཤད་པ་དང༌། ཆབ་�ིད་�ི་�ོབ་གསོ་གཅིག་
པར་བ�ེན་ན། ཡོངས་�བ་�་མང་ཚ�གས་�ིས་ཐོན་�ེད་ལ་�ར་ཐག་འབད་ཐག་དང་བ�ོན་སེམས་�ལ་�ེལ་�ེད་�་ཁག་པོ་རེད། དེའི་�་
མཚན་ནི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་པས་དངོས་ཡོད་�ི་བདེན་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙ�་བོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་ང་ཚ�འི་བོད་�ི་
གཏམ་དཔེར་�ེས་�་བ�ང་དགོས་ཟེར་ན་�ག་མི་དགོས། �ེས་�་�ེར་དགོས་ཟེར་ན་དགའ་མི་དགོས་ཅེས་པ་�ར་འདིས་མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་བའི་
བསམ་�ལ་མཚ�ན་�བ། དེར་བ�ེན་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ལ་�ོང་�ས་ནས། ཁོ་ཚ�ར་ཐོན་�ེད་འཐབ་�ོགས་ཐོག་�ས་�གས་འདོན་�་
འ�ག་�་དང༌། ཐོན་�ེད་�བ་འ�ས་གསར་བ་ཞིག་ཐོབ་དགོས་ན། �བ་འ�ས་ཆེ་�ང་ལ་གཞིགས་ནས་མང་ཚ�གས་ནས་�བ་འ�ས་ལ་ལོངས་
�ོད་པའི་ཚད་གཞི་ཡང་དེ་མ�ངས་�་མཐོ་�་གཏོང་དགོས། འདི་�ར་�ས་ན་ད་གཟོད་མང་ཚ�གས་ལ་ཐོན་�ེད་�ོད་�ོ་སེམས་ཐེངས་གཉིས་བ་
འཕེལ་�་འ�ག་�ར་དཀའ་ལས་�ག་མི་དགོས་བར་ཁོ་ཚ�ས་རང་འ�ལ་�ིས་བ�བ་�ི་རེད། དེའི་�་མཚན་ནི། �་བ་ཐམས་ཅད་�ི་�བ་འ�ས་
�ན་མཁན་ནི་མི་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་མིའི་ནང་ནས་�ང་མང་ཤོས་དེས་གཙ�་བོ་�ེད་�ི་ཡོད་པས། �་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་
བསམ་�ོའི་གནས་�ལ་ལ་བ�ན་ནས་རིམ་བཞིན་བ�ན་དགོས། �་བ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་གལ་�ིད་འདི་�ར་བ�བས་ན་�བ་འ�ས་ལེགས་
པོ་ཐོབ་�ིད་པ་དང༌། གལ་�ིད་དེ་ལས་�ོག་ན་ཕམ་ཉེས་འ�ང་ངེས་ཡིན། འདི་ནི་�་�ེས་�ི་ལོ་�ས་དང་དངོས་ཡོད་�ི་གནས་�ལ་ལས་གསལ་
པོ་མཐོང་�བ།

མདོར་ན། ང་རང་གིས་ག་�ས་ཡིན་ཡང་འཚ�་བ་ནི་�་བ་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་�ི་�་བའི་ནང་གི་�་བ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ི་ཡོད།



ད་�་བ�ོད་�་དངོས་ལ་�གས་ཏེ་�ན་�་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བའི་�ོར་རོབ་ཙམ་བཤད་�་ཡིན། སི་�ོན་
དང་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་གཉིས་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�་འདས་པའི་ལོ་ཁ་ཤས་རིང༌། མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བ་�ལ་སོ་སོའི་ཐོན་�ེད་�ས་�གས་
དང་མ�ན་པའི་འདོད་�ོ་ཚ�མས་པ་ཞིག་�ང་མེད་པ་དང༌། འཚ�་བའི་�་ཚད་དམའ་བོ་རེད། ཡིན་ནའང་གནས་�ལ་གསལ་བོ་གདེང་ཚ�ད་
འཕེར་བ་ཞིག་�ས་ལོན་མ་�ང་བས་འདིར་དེ་�ོར་བཤད་�ི་མིན། མཚ�་�ོན་དང་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་གཉིས་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་མང་ཚ�གས་
�ི་འཚ�་བའི་གནས་�ལ་�ན་�ིས་�ང་ཙམ་ཤེས་�ི་ཡོད་པས་འདིར་རགས་ཙམ་�་�ར།

བོད་རིགས་ས་�ལ་འདི་དག་བཅིངས་འ�ོལ་�ས་པ་ནས་བ�ང་ཟིང་འ�ག་མ་ལངས་�ོན་བར། ཏང་གིས་�ོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དམིགས་
གསལ་�ི་�གས་�ར་དང་�་�ོང་�ས་ཡོད་པས། �་ཆེའི་ཞིང་ལས་དང་འ�ོག་ལས་�ི་ཐོན་�ེད་མངོན་གསལ་�་མཐོར་འདེགས་དང་གོང་
འཕེལ་ཆེན་པོ་�ང་�ེ། �ོན་ཆད་གོ་མིན་ཏང་ལོག་�ོད་པས་དབང་�ར་�བས་བོད་རིགས་ས་�ལ་ལ་ཚབས་ཆེའི་གཉའ་གནོན་དང་བ�་བཞོག་
གིས་བཟོས་པའི་ད�ལ་ཕོངས་�ི་�མ་པ་དེའང་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། མི་�གས་གཉིས་དར་�ི་�མ་པ་གསར་བ་ཐོན་འ�ག་པས། བོད་
རིགས་ཞིང་འ�ོག་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བ་ལ་ཁག་ཐེག་དང༌། ཇེ་ལེགས་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། མི་�མས་ཧ་ཅང་འདོད་�ོ་
ཁེངས་པ་དང་སེམས་པའང་�ིད་པོ་ཆགས་འ�ག་པ་མ་ཟད། ཏང་དང་མེས་�ལ་ལའང་དགའ་ཞེན་དང༌། མའོ་��་ཞི་ལ་ཡིད་ཆེས། གསར་
བ�ེ་�ེད་འདོད་པ། ཐོན་�ེད་ལ་འབད་བ�ོན་དང༌། ངར་�གས་�ེར་སོན་སོགས་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ོའི་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་
རེད། དེའི་དཔལ་འ�ོར་ཐད་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ས་�ིས་རང་�ལ་�ི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་འ�གས་�ན་ལ་�ས་�ེས་གང་
འཚམས་ཤིག་བཞག་ཡོད་�བས། ད་�་�ེས་�ན་�་འོས་པའི་མི་�ོན་རང་�ིད་དང༌། མཚན་�ན་གོང་འཕེལ། མིང་ཡོད་དོན་�ན། �ས་བདེ་ཞི་
འཇགས། ཕན་ཡོད་གནོད་མེད་�ི་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ས་�བས་ཤིག་�ང་པ་རེད།
དེ་�ེས་བོད་རིགས་ས་�ལ་ལ་�་�ེན་�་ཚ�གས་�ི་དབང་གིས་ཟིང་འ�ག་ལངས་པ་དང༌། ཟིང་འ�ག་ཞོད་ འཇགས་གཏོང་�བས། ཞིང་ལས་
དང་འ�ོག་ལས་ལ་�ོང་�ད་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

འདིས་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བ་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཡོད། ངས་གོང་�་བཤད་པ་བཞིན། ས་�ལ་ཁ་ཤས་�ི་ངལ་�ོལ་�ས་�གས་�ན་པའི་�ེ་བ་
མང་ཆེ་བ་དང༌། ས་�ལ་ཁ་ཤས་�ི་ངལ་�ོལ་�ས་�གས་�ན་པའི་�ེ་བ་མི་�ང་བ་ཞིག་འཛ�ན་བ�ང་དང་བཀག་ཉར་�ས་ཡོད་�བས། ངལ་
�ོལ་�ས་�གས་ཚབས་ཆེར་ཇེ་�ང་�་འ�ག དེ་ཡང་�ག་�ས་�ི་�ད་མེད་དང་�ན་�ིས་པར་ཤིན་�་�ོ་འཚབ་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ཞིང་ལས་
དང་འ�ོག་ལས་�ི་ཐོན་�ེད་སེམས་བག་�ོད་ཅིང་ཚགས་�ད་ངང་ལེགས་པོ་བ�བ་�བ་�ི་མེད། �ག་པར་�་བོད་རིགས་ས་�ལ་ལ་ངོ་ལོག་ཟིང་
འ�ག་ཞོད་འཇགས་བཏང་�ེས། བཅོས་བ�ར་�ེད་ཐབས་ཐོག �ག་�ས་�ི་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་ཤས་�ི་འདོད་མོས་དང་གོ་�ོགས་�ི་
ཚད་གཞི་ལ་མ་གཞིགས་པར། ཕལ་མོ་ཆེ་�ན་འཐོམས་ལོང་མཆོངས་དང༌། བཙན་ཤེད་�ག་ཐབས་གཙ�་བོ་�ེད་�ི་ཡོད་པར་བ�ེན། བཅོས་
བ�ར་�ོད་�ང་བའི་གནད་དོན་བོད་�ོངས་ལས་མང་བ་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདིའི་ཐད་གསལ་བོ་བཤད་དགོས་དོན་མེད།



.

མདོར་ན། མི་དམངས་�ི་ཁང་གི་�ལ་ཡོངས་མི་དམངས་�ི་རེ་བ་�ར་�བས་ཆེན་�ི་མའོ་��་ཞི་ཡི་མཁས་མཛངས་�ན་པའི་�མ་ད�ོད་འོག་
བ�གས་པ་རེད། འདི་ནི་ལོ་�ས་ཐོག་གི་གཟི་འོད་�ན་ཞིང་མཆོག་�ར་�ི་གསོལ་�་བ་ལེགས་པ་ཞིག་དང༌། མི་དང་དངོས་བོ། �་ནོར་སོགས་�ི་
�ས་�གས་མཉམ་�ེབ་�ིས་བ�གས་པའི་�ར་མ་�གས་པའི་ངོ་བོ་�ན་ལ། མཉམ་ལས་ཁང་སོགས་�ི་�བས་ལེགས་�བ་མ་�ང་བའི་ལས་དོན་
མང་པོ་ཞིག་བདེ་�ག་ངང་བ�བས་པ་དང༌། རང་�ལ་�ི་ད�ལ་ཕོངས་�ི་�མ་པ་ཡོད་ཚད་བཅོས་བ�ར་གཏོང་བར་�ོགས་གང་ཅིའི་ཐད་�ས་
�གས་བཏོན་དང་འདོན་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་མི་དམངས་�ི་ཁང་འ�གས་དགོས་ན་ངེས་པར་�་དཔལ་འ�ོར་�ི་མ�ན་�ེན་དང༌། ནང་
བསམ་�ོའི་མ�ན་�ེན་སོགས་མི་�ང་བ་ཞིག་འཛ�མས་དགོས། གལ་�ིད་མ�ན་�ེན་གང་ཡང་མ་འཛ�མས་པར་སོ་སོའི་རང་འདོད་�ར་བ�གས་
པ་ཡིན་ན། དེར་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། དོན་དངོས་ཐོག་�ོང་�ད་མང་པོ་བཟོ་གི་རེད། བོད་རིགས་ས་�ལ་ལའང་འདི་�ར་ལས་
གཞན་�ེད་མི་�ང༌། ཡིན་ནའང༌།
༡ མཚ�་�ོན་དང་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་གཉིས་�ི་བོད་རིགས་ཞིང་འ�ོག་ས་�ལ་ལ་ཆ་�ེན་འཛ�མས་ཡོད་མེད་ཞིབ་�་བསམ་�ོ་མ་བཏང་བར། �ས་
�ན་�ང་�ང་ནང་རི་གཟར་�བ་�ོ་འ�ིལ་བ་�ར་འགོག་ཐབས་མེད་པར་མི་མང་�ི་ཁང་ཆེ་�ས་�ང་བ�གས་པ་རེད། དེར་བ�ེན། མི་དམངས་
�ི་ཁང་འ�གས་པར་ཆ་�ེན་མི་�ན་མཁན་ལ་དཀའ་ཚ�གས་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།

༢ ཞིང་ཆེན་འདི་གཉིས་�ི་ས་�ལ་ཁག་ལ་�ང་བའི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་འདི་བོད་རིགས་ས་�ལ་ཡོངས་ལ་གནས་ཡོད། �ི་ཚ�གས་རིང་
�གས་�ི་�ལ་རིམ་ནང་ངེས་པར་�་གནས་དགོས་བའི་དམངས་ཡོངས་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་དང༌། �ན་མོང་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་
གཉིས་མཉམ་བ�ེས་�ས་ཏེ། དམངས་ཡོངས་དང་�ན་མོང་ལ་དགོས་ངེས་�ི་ད�ེ་འ�ེད་�ས་མེད་པ་མ་ཟད། མི་དམངས་�ེར་ལ་དབང་བའི་ཅ་
དངོས་ནི་ཧ་ཅང་�བས་བདེའི་ཉེར་�ོད་དངོས་རིགས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། མི་�མས་�ིས་མི་དམངས་�ི་ཁང་ནང་མི་རེ་ལ་
�ོན་གོས་གཅིག་དང་ཉལ་ཆས་གཅིག ཕོར་བ་དང་�ར་མ་གཅིག་བཅས་�ེར་ལ་དབང་བའི་ཅ་དངོས་འདི་ག�མ་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་བཤད་�ི་
ཡོད། བ�ོད་�ངས་འདི་ནི་ཞིང་ཆེན་འདི་དག་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ཆགས་འ�ག
༣ དབང་བའི་ལམ་�གས་ཐད། དགོས་ངེས་�ི་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པའི་�ེན་�ིས། �ན་མོང་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་�ི་དཔལ་འ�ོར་ཚན་པ་
ཕན་�ན་དང་གོང་འོག་དབར་གཅིག་ནས་ཆ་�ོམས་དང་གཉིས་ནས་�ོང་འ�ག་�ེད་པ་མ་ཟད། �ན་མོང་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་�ོད་ནས་
རང་འདོད་�ར་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་དབང་བའི་ལམ་�གས་འཐེན་གཏོང་�ེད་�ི་ཡོད་པ་སོགས་�ང་�ན་（�་ནོར་མཉམ་�ོད བ�ར་
ཆེན） �ི་�ང་ཡན་�ག་�་�ང་བཞིན་ཡོད།
༤ ཐོན་�ེད་དམིགས་ཚད་ཐད། གོང་རིམ་�ིས་རེ་འདོད་དང་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནར་བསམ་�ོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ལས། གཞི་རིམ་�ི་ཐོན་�ེད་ཁག་
གི་ལས་གནས་དང་པོའི་དངོས་ཡོད་�ི་ཐོན་�ེད་�ས་�གས་དང༌། མང་ཚ�གས་མང་ཆེ་བའི་ཐོན་�ེད་�ོ་�ང་ལ་དོ་དམ་དང་བསམ་�ོ་ཞིབ་
ཚགས་མ་བཏང་བར། འ�བ་ཐབས་མེད་པའི་དམིགས་ཚད་མཐོན་པོ་བཏོན་འ�ག གལ་�ིད་འོག་རིམ་ནས་དམིགས་ཚད་འདི་བ�བ་དཀའ་



བའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ན་སེང་�ས་བ་ཡིན་ན། �ོད་ནི་�་བ་མ�ེགས་འཛ�ན་ཅན་དང༌། �ིང་�ོལ་�ད་འཛ�ན་མཁན། བསམ་�ོར་
བཅིངས་འ�ོལ་མ་ཐོབ་པ་དང༌། �ི་རོལ་�ལ་�ི་ཆོས་ཉིད་ཁས་མི་ལེན་པ། ཚན་རིག་དང་�བ་འགལ། མ�ན་�ོད་ཆེན་པོ་�ེད་འདོད་མེད་པ་
སོགས་བཤད་དེ་འཐབ་�ོད་གཏོང་བ་དང༌། ཐ་ན་ཁ་ཤས་ལ་གཡས་�ང་དང་གཡས་�ོགས་པའམ། ལོག་�ོད་པའི་�་མོ་གཡོགས་ཏེ་�ང་�ེག་
གཏོང་གི་ཡོད། དེར་བ�ེན། འོག་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པས་གཙ�ས་བའི་�བས་འཚ�ལ་བ་ཁག་ཅིག་གིས། ཁ་ཕོ་འ�ག་�་�ིར་བ་�ར་�ད་ཅོར་བ�བ་
�ེ་ཡོང་གི་རེད། འ�ིག་གི་རེད་ཅེས་ཁག་ཐག་�ེད་�ི་ཡོད། ཡིག་ཐོག་གམ་ངག་ཐོག་�་མ�ན་བ�ོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་དོན་དངོས་�་དེ་འ�་
ཡིན་མིན་ངེས་བ་མེད། ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ེད་ལ་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་མིས་བཟོས་བའམ་རང་�ང་གི་གནོད་འཚ�་མང་པོ་�ང་ཡོད་པས། ལས་�ེད་པའི་
�ད་ཤོབ་ནང་བཞིན་�ི་དམིགས་ཚད་ལ་�ེབས་�བ་པ་ཁག་པོ་རེད། འོན་�ང་ལས་�ེད་པ་མང་ཆེ་ཤས་�ིས་རང་གི་�ད་ཤོབ་�ན་�བ་བ�ོལ་
�ེས་སོ་སོས་ཉེས་ཆད་ཕོག་�ར་ཞེད་དེ་�ན་�འི་ནང༌། གོང་རིམ་�ི་དམིགས་ཚད་ལས་བ�ལ་ཡོད་པ་དང༌། ལེགས་�བ་�ང་ཡོད་ཅེས་བཀོད་
འ�ག གོང་རིམ་�ིས་�ང་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་མ་�ས་བར། མི་ཤེས་ཤེས་མདོག་�ས་ཏེ་�ན་གཏམ་འ�་ཆགས་
པ་བཤད་མཁན་ཚ�ར་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་དར་ཆ་དམར་པོ་སོགས་�ི་གཟེངས་�གས་དང་བ�གས་བ�ོད་གནང་འ�ག དེར་བ�ེན། �ད་ཤོབ་
�ི་�ང་ཡན་དེ་བས་�་�བ་དང་�གས་�ག་�་�ང་བཞིན་ཡོད།

༥ ལས་�ེད་པ་ནི་ཏང་གི་�བས་ཆེན་�ི་འ�ན་པ་�བ་མཁན་དང་�་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཞབས་འདེགས་པ་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན་
དགོས་བ་ལས། ཏང་གི་འ�ན་པ་དང་འགལ་ཏེ་�་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་གཉའ་ལ་ཞོན་མཁན་�ི་�་ངོ་ཞིག་ཡིན་མི་�ང༌། གལ་�ིད་
དེ་འ�་ཡིན་ན་�ི་ཚ�གས་�ིང་བའི་ལས་�ེད་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་རེད། དེ་ལ་གསར་བ�ེ་ལས་�ེད་པའི་གཤིས་ཀ་དང་�ལ་�ང་གི་ངོ་བོ་�ན་
མེད། ཡིན་ནའང་ས་�ལ་དེ་དག་གི་ལས་�ེད་པ་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས། སོ་སོ་�ོན་�ན་�ལ་ཡོན་ཏན་�ན་�ོགས་དང་ནོར་འ�ལ་ཅི་ཡང་མེད་
པར་བསམ་ཏེ། ལས་དོན་གང་ཅིར་�ང་�བ་ཡོད་པར་འདོད་�ི་ཡོད་�བས། གང་�ང་�་ཐེ་གཏོགས་དང༌། སོ་སོའི་�་�ོད་ཚང་མ་ཡང་དག་
ཡིན་པར་བ�ོད་�ི་ཡོད། དེ་ཡང་སོ་སོས་ལད་དོན་�ོད་གཙ�་�ིད་དང་�ང་འཛ�ན་�ི་�ས་བ་འདོན་�བ་�ི་མེད་ནའང༌། གཙ�་�ིད་དང་�ང་
འཛ�ན་�ི་�ས་བ་�ེར་�ོམ་�ས་ཏེ། དམངས་གཙ�་མིང་ཡོད་དོན་�ོང་དང༌། ལས་ཀ་བར་མཚམས་ཆད་ཅིང༌། ལས་དོན་ལེགས་བ�བ་དང་གོང་
འཕེལ་གཏོང་བ་སོགས་ལ་གནོད་�ོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད། ལས་�ེད་པ་འདི་རིགས་ནི་དོན་དངོས་�་ཏང་གི་�བས་ཆེན་�ི་འ�ན་པ་རང་
ཤེད་�ིས་ཐག་གཅོད་བཟོ་བཅོས་�ེད་མཁན་དང༌། �་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་གཉའ་བར་ཞོན་མཁན་�ི་�་�ག་རེད་འ�ག དེར་བ�ེན་
ལས་�ེད་པར་དམིགས་གསལ་�ི་�ང་ཡན་�ག་པོ་�ག་གི་ཡོད་པ་རེད།

༦ ལས་�ེད་པ་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས་�ིང་བ་ཐམས་ཅད་�ེས་�ས་དང་གསར་བ་ཐམས་ཅད་�ོན་ཐོན་�་འཛ�ན་པའི་�་བ་དང་མཐོ་�ལ། ངོས་
འཛ�ན་དང་�་�ོད་�ི་དབང་གིས། ཞིང་ལས་དང་འ�ོག་ལས་�ི་ཐོན་�ེད་ལ་ ཆ་�ས་མེད་པ་དང༌། ས་གནས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་མ་ཤེས་
པར་རང་ཤེད་�ལ་ངོམས་དང་�ིད་དབང་བེད་�ོད་�ིས་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ེད་ལ་མགོ་མ་ཚ�ས་བའི་བཀོད་འདོམས་�་ཚ�གས་�ས་པ་དང༌། རང་
�ང་གང་ཤར་དང་�ོངས་ཚ�ད་�ིས་ཉམས་�ོང་�ེར་ཡོང་�ེ་ཕན་ཐོག་ཅི་ཡང་མེད་པའམ། ཕན་ཐོག་ཆེར་མེད་པའི་བཟོ་�ན་�་མང་འ�གས་
གཉེར་�ས་ཏེ། དངོས་ཡོད་�ི་�ས་བར་བསམ་�ོ་ཞིབ་ཚགས་མ་བཏང་བར། འདོད་ཧམ་ཆེན་པོའི་ངང་བཙན་ཤེད་�ིས་�་ཆེ་མི་དམངས་ཞོགས་



�་ལངས་དང་དགོང་འ�ི་ཉལ་�ིས་ངལ་�ོལ་�ེད་�་འ�ག་གི་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ལས་ཀའི་བར་གསེང་ཚང་མ་ཚ�གས་འ�་�ང་�ང་གིས་
གང་བ་སོགས་མང་ཚ�གས་�ི་སེམས་�གས་གཅོག་པ་དང༌། ཐོན་�ེད་ལ་གཏོར་བ�ག་�ེད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་འགལ་བའི་�་�ོད་
འདི་རིགས་ཚ་ཚ་�ར་�ར་�ེལ་�ི་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། �ོངས་ཚ�ད་�ིས་བཀོད་འདོམས་�ེད་པའི་�ང་ཡན་�གས་�ག་�་�ང་གི་ཡོད།
༧ ས་�ལ་འདི་དག་གི་འགན་�ར་མི་�་ཁག་ཅིག་གིས་བཟོས་བའི་མ�ག་འ�ས་�ིས། དམངས་གཙ�འི་འཚ�་བ་ནི་མིང་�ོང་ཙམ་ལས་�ག་མེད།
གལ་�ིད་འགན་�ར་མི་�་དེ་ཚ�ས་འོག་རིམ་ལ་གཏམ་བཤད་�ེལ་�བས་མི་དམངས་ནས་ལེགས་�ེལ་ཉེས་འགོག་གི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་ཡིན་

ན། དེར་ཁ་གཡར་ས་�་ཚ�གས་བཙལ་ནས་�ང་�ེག་�ག་པོ་བཏང་�ེ། གཅིག་མ�ག་གཉིས་མ�ད་�་བཙ�ར་གནོན་གཏོང་གི་རེད། འདི་ནི་�ག་
�་�ར་�་བ�ར་བ་ལས་�ེན་�་མི་འ�ོ་བ་ནང་བཞིན་འོག་རིམ་ནས་ལས་�ེད་པའི་ཅི་བསམ་ཅི་བཤད་ལ་ལགས་སོ་�་�ང་ལས་གཞན་འ�ོ་ས་

གང་ཡང་མེད། དེའི་ཐོག་ནས་�ོགས་སོ་སོར་བཙན་དཀའ་གཏོང་བའི་�ང་ཡན་�གས་�ག་�་�ང་གི་ཡོད་པ་གསལ་བོར་མཐོང་�བ། གཞན་
ཡང༌། འདིའི་རིགས་�ི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་མང་བའི་ཞིང་འ�ོག་ཐོན་�ེད་ལ་ཚབས་ཆེའི་གནོད་འཚ�་དང༌། གཏོར་བ�ག་ཕོག་ཡོད་པ་མ་
ཟད། གཞི་རིམ་ལས་�ེད་ནས་གོང་རིམ་�ིས་�ད་པའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་འ�བ་ཆེད། མང་ཚ�གས་�ི་ཟ་འ�་ལ་བསམ་�ོ་ཞིབ་ཚགས་མ་
བཏང་བར་འ�་རིགས་བ�་ཉོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང༌། དམིགས་ཚད་ལས་འགན་འ�བ་ཡོད་མོད། �་ཆེའི་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་ལ་མི་
རེར་�་རེ་བཟའ་འ�་�་མ་བ�་ཡས་མས་ཡོད་�གས་དེ་ས་�ལ་ཁ་ཤས་ལ་དེ་ཙམ་ཡང་�ངས་ཚང་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད།

�ི་ཁང（�ི་ཐབ）བ�གས་�ེས། མང་ཚ�གས་ལ་འདོད་མོས་ཡོད་མེད་མ་�ོས་བར་བཙན་ཤེད་�ིས་ཟ་ཁང་ནས་ཟ་�་བ�ག་�བས། ཚད་
གཞི་ཧ་ཅང་དམའ་བའི་ཟ་འ�་དེ་ཙམ་�ིས་�ངས་ཀ་ཚང་མིན་ཡང་མང་ཚ�གས་�ིས་ཤེས་�ི་མེད། ཟ་འ�་ཧ་ཅང་�ང་�གས་ཏེ་ཚད་གཞི་ཤིན་
�་དམའ་བའི་འཚ�་བའང་�ོད་ཁག་པོ་�ང་བ་དང༌། མི་�མས་བ�ེས་ཤིང་�ོགས་པའི་�ག་བ�ལ་�ི་མེ་�ེ་འབར་�བས། �ོན་ཆད་ང་ཚ�འི་བོད་
�ལ་�་�་བོང་དང་འ�་གཡག བ་�ང་སོགས་ལ་�ད་�འི་འབའ་ཆ་（ �མ་རིགས་བཙག་འ�ོས་�ིས་�ིགས་རོ། བ�ར་མཆན）དང་�ག་

མ་（ �ན་པའམ་�ན་པ་�ེ། འ�་རིགས་�ི་�ི་�ན། བ�ར་མཆན།）སོགས་�ང་ཐོབ་དཀའ་ཞིང་�ོ་བ�ད་�ན་པའི་བཟའ་ཆས་�་�ར་

འ�ག དེ་ཡང་ཟ་ཁང་གི་འགན་�ར་བས་མཐོང་�ང་�་ཟ་མ་མང་ཙམ་ཡོང་བ་དང༌། ཉིན་གཅིག་གི་བ�ེས་�ོགས་�ི་�ག་བ�ལ་སེལ་ཆེད། ཟ་
�ང་བའི་�འི་རིགས་�ོས་མེད་ཁར། ཟ་མི་�ང་བའི་ཤིང་�ན་དང་ཤིང་ལོ། �འི་�་བ་དང་�་འ�ས་སོགས་མང་ཙམ་བཀོག་�ེ་ལས་�ོན་�ས་
�ེས་འ�་རིགས་�ང་�་བ�ིས་ཏེ་ཕག་�ོ་ནང་བཞིན་�་ཆོབ་ཆོབ་བཟོས་ཏེ་མི་�མས་ལ་ཟ་�་འ�ག་གི་ཡོད་ཅིང༌། ཐ་ན་འདི་ལ་ཡང་ཚ�ད་འཛ�ན་
�ས་ཏེ་�ོད་ཁོག་�གས་ཐག་ཆོད་ཅིག་ཟ་�་ཡོད་པ་མ་རེད། འདིའི་རིགས་ནི་བོད་�ི་ལོ་�ས་ཐོག་�ང་�ོང་མེད་པ་དང༌། འདི་�་�འི་ཚབས་
ཆེའི་བ�ེས་�ོགས་�ི་�ག་བ�ལ་འ�ང་�་མི་�མས་�ི་�ི་ལམ་ནང་�འང་འཁོར་�ོང་མེད་ལ། མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ིས་ག�ག་�བ་ཆེ་བའི་
མནར་གཅོད་འདི་རིགས་བ�ོག་ཐབས་མེད་པར་ག�གས་གཞི་ཉིན་རེ་བཞིན་ཉམས་�ད་�་འ�ོ་གི་ཡོད་�བས། ས་�ལ་ཁ་ཤས་ལ་ཆམ་ནད་
སོགས་འགོས་ནད་�ང་རིགས་�ིས་�ང་�་ཆའི་�ངས་ཚད་ལོན་པའི་མི་མང་པོ་ལས་�་བོར་འདས་�ོངས་�་�ིན་པ་དང༌། ས་�ལ་ཁ་ཤས་�་མི་
�ངས་མི་�ང་བ་ཞིག་ཟ་འ�་ཆད་པའི་ཉེར་ལེན་�ིས་�ོགས་ཤི་ཐེབས་ཤིང༌། དེ་བས་�ང་ས་�ལ་ཁ་ཤས་ལ་བཟའ་མི་ཚང་མ་འདས་�ོངས་�ིན་



པའི་གནས་�ལ་�ང་འ�ག འདི་དག་ཚང་མ་ཟ་འ�་མི་འདང་བའི་དབང་གིས་�ས་མིན་འཆི་�ེན་�ང་བ་ཞིག་དང༌། དོན་དངོས་ཐོག་ཚང་མ་
�ོགས་ཤི་ཐེབས་པར་བ�ི་དགོས།

དཔེར་ན། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཡ་�ི（�ང་�）�ོང་གི་བིས་མདོ་དགོན་�་ཐེངས་འདིར་ང་རང་གིས་བོད་རིགས་དང༌། �་རིགས། ཟ་ལར་
རིགས་སོགས་�ི་གཞི་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པ་དང༌། མང་ཚ�གས་�ི་�་ཚབ་�མ་བ�་�ག་ཆེད་བ�ོངས་�ིས་བ�གས་མོལ་ཚ�གསའ�་ཚ�གས་པ་ཡིན།
ཚ�གས་ཐོག་�་གཞི་རིམ་�ི་ལས་�ེད་པས་གཙ�ར་�ས་ཏེ་བཤད་དོན། ༡༩༥༩ལོ་ནས་༡༩༦༡ལོའི་ལོ་�ོད་བར། ཡ་�ི་ས་�ལ་�ི་�་ཆེའི་ངལ་�ོལ་
མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བའི་དཀའ་ངལ་ནི་བསམ་ཡིད་ལས་འདས་པ་དང༌། བ�ོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། �ེ་བ་རེ་རེར་�་ཆའི་�ངས་ཚད་
ལོན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡིད་�ོ་བའི་ངང་�ོགས་ཤི་ཐེབས་སོང་ཞེས་�ག་བ�ལ་བ�ེང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ཚ�འི་ད་�ང་འདི་�ོན་ང་ཚ�ར་ལོ་ལེགས་
�ང་ཡོད་ནའང་འཚ�་བ་ལེགས་བཅོས་ཐོབ་མེད་པ་དང༌། ད་�་ཉི་མ་གང་འ�ོལ་�ི་བསམ་�ོ་མ་གཏོགས་མེད་ལ། འདི་�འི་དཀའ་�ག་ཆེ་བའི་
འཚ�་བའི་གནས་�ལ་འོག་ཐོན་�ེད་�ི་སེམས་�གས་འཕར་�་ཁག་པོ་ཡིན་�བས་ལོ་འབབ་�ང་ལེགས་པོ་ཐོབ་དཀའ། �ིན་ཆད་�་ཁབ་�ིས་ང་
ཚ�་ངལ་�ོལ་བར་�ོད་ཁོག་�གས་པ་ཞིག་ཟ་�་བ�ག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་�ང་ལོ་ཡག་པོ་ཡོང་�ར་འབད་ཆོག་ཅེས་སོགས་ངལ་�ོལ་མི་དམངས་
�ིས་�ད་ཆ་�ང་བདེན་མང་པོ་བཤད་ཡོད་མོད། དེ་རིང་འདིར་གནད་དོན་རེ་རེ་བཞིན་བཤད་ན་གཏམ་རིང་�ག་པས་འདི་ཙམ་�ིས་འ�ིག་
པར་�ས་ཡོད།

མདོར་ན། མཚ�་�ོན་དང་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ནང་གི་བོད་རིགས་�ད་པའི་རིགས་སོ་སོའི་ཞིང་འ�ོག་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བ་ནི་མི་ལ་
བ�ོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། འདིས་ཏང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཚན་མཐོང་ལ་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་དང༌། འ�ད་�གས་�ན་ནས་ལེགས་པོ་དང་
འཚམས་པོ་མེད། ཐེངས་འདིར་ངས་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་ས་�ལ་ཁ་ཤས་ལ་�་ཞིབ་�ེད་�བས། གཞི་རིམ་ལས་�ེད་པའི་བཀག་འགོག་ལས་ཐར་
ཐབས་�ས་ཏེ་མཇལ་ཁར་�ེབས་པའི་བོད་རིགས་མང་ཚ�གས་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས། ང་མཐོང་མ་ཐག་�བས་ཤིག་རིང་གི་�ག་བ�ལ་�ན་ཏེ་དབང་
མེད་�་མིག་�་བཏོན་པ་དང༌། ཁོང་ཚ�འི་�ོད་�ོབས་པ་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་�་ངག་འདོན་བཞིན། འ�ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བ�ེས་�ོགས་�ི་�ག་
བ�ལ་�ོང་�་མ་འ�ག ནང་ཆོས་�་གཏོང་�་འ�ོ་�་མ་འ�ག ངེད་གངས་ཅན་པ་�མས་�་མེད་�་གཏོང་�་མ་འ�ག་ཅེས་�བས་འ�ག་�་
གི་འ�ག འདི་ནི་ད་�འི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་དངོས་�་�ང་བའི་�ག་བ�ལ་དང༌། དངོས་ཡོད་�ི་གནས་�ལ་ནས་ཐོན་པའི་�་ཆེའི་སེར་�་མི་
དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཚ�ག་�ང་དོན་གསལ་དང་�ོམ་པ་�་འདོད་�ར་�ི་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་�ི་རེ་འ�ན་རེད་འ�ག དོན་དངོས་�ིས་ཡང་
བ�ར་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་གཏམ་བཤད་ལ་དོན་�ིང་ཆེན་པོ་�ན་ཡོད་པའི་ར་�ོད་�ས་འ�ག མཚ�་�ོན་དང་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་གཉིས་
�ི་ལས་དོན་�ོད་�ང་བའི་ཚབས་ཆེན་�ི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་དག་�བས་ཆེན་�ི་�ང་�ང་�ང་ད�ང་དང༌། �ག་བ�ལ་�ོང་མཁན་མི་
དམངས་�ི་མགོན་�བས། �མས་སེམས་�ན་པའི་�བས་ཆེན་�ི་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་ཙ�་�ང་གིས་མ�ེན་�ོགས་�ང་འ�ལ། ལམ་སེང་ཞིང་ཆེན་
འདི་གཉིས་�ི་འགན་�ར་མི་�་བ�ེ་འཐེན་�ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལས་�ེད་པ་�ན་�ས་�ོད་ཆབ་�ིད་�ི་བསམ་�ོ་�ན་པ། �་བ་�བ་�འི་�ས་
�གས་དང་ཉམས་�ོང་ཡོད་པ་དང༌། �ག་བསམ་�མ་དག་ངང་འབད་བ�ོན་�ེད་མཁན་�ི་ལས་�ེད་པ་ཁོ་ཚ�འི་ཚབ་�་མངགས་གཏོང་གནང་
ཡོད། དེར་མ་ཟད་གཟབ་ནན་�ིས་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་�ེད་དགོས་པ་དང༌། ལས་དོན་�ོད་�ི་�ོན་དང་ནོར་འ�ལ་ཡོ་བ�ང་དང་དགོས་



ངེས་�ི་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས་པ། དེ་བཞིན་ལས་དོན་དར་�ེལ་དང་ལེགས་�ིག་�ས་ནས་དེ་�འི་གནས་�ལ་གང་མ�ོགས་འ�ར་བ་གཏོང་
དགོས་པའི་མ�བ་�ོན་གནང་ཡོད།



.

�ང་�ང་�ང་ད�ང་འཐབ་�ོགས་གཅིག་�ར་��་ཡི་��་�ང་གཞོན་པ་ཝང་�ྥན་ལ་�ང་�ང་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�ི་��་ཅི་དང་བོའི་ལས་

འགན་�ར་�་བ�ག་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གཙ�་�ོང་�ས་ཏེ། ཏང་�ང་ད�ང་དང་མའོ་��་ཞིའི་�ོབ་�ོན་
�ར། ཉིན་མཚན་མེད་པར་འབད་བ�ོན་�ས་ཏེ་ལས་དོན་བ�བ་�བས། �ས་�ན་�ང་�ང་ནང་ཀན་��་ཁོངས་�ི་ཚབས་ཆེའི་�ོན་ཆ་དང་
ནོར་འ�ལ་�ི་�ང་ཡན་�ིས་�ེ་ད�འི་བདེ་བ་འ�ོག་ཅིང་དོན་མེད་�ོག་�་བཟོ་བའི་གནས་�ལ་འདི་རིགས་�བ་གདལ་�་འ�ོ་བར་བཀག་

འགོག་�ེད་�བ་པ་དང༌། རིམ་བཞིན་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་དག་ཡོ་བ�ང་�ས་ཡོད། ད་�་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�ི་གནས་�ལ་ཇེ་ལེགས་
�ིན་དང་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་གནས་�ལ་ཀན་��་�ར་ཇེ་ལེགས་�་སོང་མེད་མོད། �ང་�ང་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་ཡོན་
�ན་ཁང་གིས་འབད་བ�ོན་འོག་གནས་�ལ་�ང་ལེགས་�ོགས་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། མདོར་ན། ཏང་གིས་�ལ་དམངས་དཔལ་འ�ོར་ལ་ལེགས་
བ�ིག་དང༌། �་བ�ན། འ�ས་ཚང༌། མཐོར་གཏོང་གི་�ེད་�ོགས་བཏོན་པའི་འོག �ོང་གསེབ་མི་དམངས་�ི་ཁང་གིས་�་�ེས་�་ལས་དོན་�ོལ་
ཡིག་དོན་ཚན་བ�་གཉིས་དང་�ག་�་གཏན་འབེབས་དང་འོག་རིམ་ལ་ལག་བ�ར་དགོས་པའི་�བ་བ�གས་�ས་�ེས། གཞི་རིམ་ནས་མཐའ་
འ�ོལ་བ་ཞིག་�ས་ཡོད་མེད་གང་�ར་ཡང་�ན་ཙམ་ཞིག་ལག་བ�ར་�ས་ཡོད་པས། ཞིང་འ�ོག་�ོང་�ེའི་ལས་�ེད་པའི་�་བ་�བ་�ངས་དང་
�་�ོད་�ང་ཙམ་ལེགས་�་�ིན་འ�ག མང་ཚ�གས་�ང་རིམ་བཞིན་�ག་བ�ལ་�ི་གཅོང་�ང་ལས་ཐར་ཏེ་བདེ་�ིད་�ི་འཚ�་བ་གསར་བ་བ�ར་�་
ཐོབ་པའི་�མ་པ་ཐོན་འ�ག རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིས་བཤད་དོན། མའོ་��་ཞི་ནི་ང་ཚ�་�ག་བ�ལ་�ོང་མཁན་�ི་ཕ་མ་རེད། ཁོང་གི་ང་
ཚ�འི་�ག་བ�ལ་མ�ེན་མ་ཐག་�ག་བ�ལ་སེལ་ཏེ་ང་ཚ�ར་གཟིགས་�ོང་གནང་གི་ཡོད། �ོན་ཆད་�ི་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་ཕལ་ཆེར་འོག་རིམ་
�ིས་ལས་�ེད་པའི་�ས་པ་རེད་ཅེས་སོགས་བཤད་�ི་ཡོད། �་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཐེ་ཚ�མ་དང་�མ་�ོག མི་འདོད་པའི་བསམ་�ོ་
རིམ་བཞིན་སེལ་�ི་ཡོད་པ་དང༌། འདི་ནི་ཏང་དང་མའོ་��་ཞི་ལ་དགའ་ཞེན་དང་ཡིད་ཆེས་�ེད་བཞིན་པའི་མཚ�ན་�གས་ཤིག་རེད།
སི་�ོན། མཚ�་�ོན། ཀན་��། �ན་ནན་སོགས་�ི་ཞིང་ཆེན་བཞིའི་བོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་བོད་རིགས་མི་དམངས་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་གཙ�་བོའམ།
གཞི་�འི་རང་བཞིན་�ི་བདེ་�ག་གི་གནད་དོན་ག�མ་པ་འདིར་བཤད་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། རབ་�ང་ན་�ན་�་ཞིང་ཆེན་བཞིའི་བོད་རིགས་
ས་�ལ་་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་དངོས་�་�ང་བའི་གནས་�ལ་�ི་ལེགས་ཉེས་ཞིབ་ཚགས་པའི་�ོ་ནས་�ན་སེང་�་དགོས་བ་གལ་ཆེ་མོད།

གལ་�ིད་དེ་�ར་�ས་ན་བོད་རིགས་ས་�ལ་དེ་དག་གི་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བ་དང༌། དངོས་�་�ང་བའི་གནད་དོན་བསམ་
�ལ་ལས་འདས་ཤིང་བ�ོད་དཀའ་བས་འདིར་�ོགས་ཡོངས་ནས་བ�ོད་�་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན་པ་དང༌། གལ་�ིད་�ོགས་�ི་ཆ་ཙམ་ཞིག་�ས་བ་
ཡིན་ནའང་ཡིག་འ�་འ�མ་�ག་�ག་དགོས་�བས་ཐེངས་འདིར་གནད་དོན་གཙ�་བོ་ག�མ་པོ་འདི་�ས་བ་ཡིན།

ངས་གོང་�་�ང་གསལ་བོར་བཤད་པ་བཞིན། �ས་�བས་ཤིག་ལ་བོད་�ོངས་ས་�ལ་ཡིན་ནའང་འ�། �ན་�་ཞིང་ཆེན་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་
ཡིན་ནའང་འ�། ཚད་གཞི་མི་འ�་བ་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་�་ཚང་མ་ལ་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་མི་�ང་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་དང༌། ཕན་
མེད་གནོད་ཆེའི་གནས་�ལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་དག་གི་�ི་ནང་གཉིས་�ི་�་�ེན་�ེང་ཡོད། ད་�་�ོན་ཆ་དང་ནོར་འ�ལ་དེ་དག་



�ང་བའི་�ན་མོང་དང་གཞི་�འི་�ི་�ེན་དང་ནང་�ེན་རགས་ཙམ་འཆད་པ་དང༌། བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་བར་ལོག་�ོད་�་ཚ�གས་དང་
བཙན་�ལ་རིང་�་གས། དེ་བཞིན་�ི་�ལ་�ི་ལོག་�ོད་�་ཚ�གས་�ིས་ངན་�ས་འོག་བ�ངས་བའི་ཏང་དང་མེས་�ལ་དང༌། མི་དམངས་དང་
གསར་བ�ེ་ལ་ངོ་ལོག་�ེད་པའི་�ག་པོའི་ཟིང་འ�ག་ནི། བོད་རིགས་ས་�ལ་ལ་ཚབས་ཆེའི་གནོད་འཚ�་དང་�ོང་�ན་ཕོག་པའི་ནང་�ེན་གཙ�་
བོ་ཡིན་པ་དང་གཅིག

དེ་མ�ངས་�་�ན་�་ཞིང་ཆེན་�ི་བོད་རིགས་ས་�ལ་མང་ཆེ་ཤས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་�ིད་དམག་གི་འགན་�ར་མི་�་དང་ལས་�ེད་པ་ཁ་

ཤས་�ིས་ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་�ེད་�ོགས་དང་�ིད་�ས་�ེད་ཐབས། ལས་འགན། ད�ེ་མཚམས། གོ་རིམ་སོགས་དང་�བ་འགལ་�ས་�བས།
བོད་རིགས་�ི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་ལ་དོགས་པ་དང་དངངས་�ག་�ང་�ེ་མཐར་ཟིང་འ�ག་ལངས་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ད�་བོས་ཆོས་
�གས་དང་མི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་ལ་ཁ་གཡར་བའི་མགོ་�ོར་�་�ད་དེ་ཟིང་འ�ག་ལངས་བ་བཅས་ཟིང་འ�ག་རིགས་འདི་གཉིས་ནི་བོད་�ི་ས་
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