
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།          •མཁའ་འ�མ་ཡག•

སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ལགས། 

ངའི་འ�ག་�ོགས་�ིས་�ན་པར་ངའི་ལག་

པར་སོ་འདེབས་པའམ་དཔེ་�ག་ནང་�་གད་

�ིགས་འཕེན་པ་སོགས་བ�ས་བཅོས་ཏག་ཏག་

�ེད་པས།  ངའི་སེམས་ཁམས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་

རེར་མི་བཟང་བར་�ར་ཅིང་། �ོབ་�ོང་གི་

འ�ས་�འང་ཉིན་རེ་བཞིན་མར་འ�ིབ་�ང་།  

སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ལགས།  ངས་ཇི་�ར་

�ས་ན་བཟང་ངམ།  

 ཞེས་གད་�ིབས་�ེ་བའི་�ོབ་མ་འ�ག་

�ིད་ནས། 

�ོབ་�ོགས་འ�ག་�ིད་ལགས།  

�ོད་�ི་�ད་ཆར་མཉན་�ེས།  སེམས་གཏམ་

�ོམ་�ིག་པ་ངས་འ�ི་འདོད་པ་ཞིག་ལ།  �ོད་

�ིས་ཅིའི་�ིར་ངོ་�ོལ་མི་�ེད་པར་ད་�འི་བར་

གཞན་�ི་བ�ས་བཅོས་�ར་བཟོད་�ས་པ་ཡིན།  

དེ་ལས་�ང་བའི་

མ�ག་འ�ས་ནི་

�ོད་�ིས་བཤད་པ་བཞིན་རང་ཉིད་�ི་སེམས་

ཁམས་མི་བཟང་བར་�ར་པ་དང་། �ོབ་�ོང་

ལའང་�གས་�ེན་ཐེབས་སོང་བ་དེ་རེད།

སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ངས་�ོད་ལ་

འཆད་�་ཞིག་ལ།  འཇིག་�ེན་�ེང་མི་འདི་

འ�འི་རིགས་གཉིས་མཆིས་པ་�ེ།  རིགས་

གཅིག་ནི་ངོ་�ོལ་�ེད་མི་ཕོད་པར་གཞན་�ི་

བ�ས་བཅོས་�ར་བཟོད་�ས་ནས་ནམ་ཡིན་

ཡང་ཁ་རོག་གེར་བཟོད་བ�ན་�ེད་ལ།  མི་འདི་

རིགས་�ིས་ནམ་ཡིན་ཡང་བ�ས་བཅོས་�ོང་

�ིད།  རིགས་གཞན་ཞིག་ནི་ཐོག་དང་པོར་རང་

ལ་བ�ས་བཅོས་�ེད་�བས།  �ིང་�ོབས་ཆེར་

བ�ེད་�ོས་ངོ་�ོལ་�ེད་ཕོད་ལ། ལན་རེར་ངོ་

�ོལ་�ས་�ང་�ལ་ཁ་མ་ལོན་ནའང་།  མཐར་

ག�གས་ན་ཁོ་ནི་�ས་�ན་བ�ས་བཅོས་�ོང་

མཁན་�ི་�ིས་པ་དེ་མིན་ཁོ་ཐག་ཡིན། 

�ར་ག�གས་�ང་བའི་�ིས་པ་ཞིག་ཡོད་

པར།  �ས་�ན་རང་ལས་འཛ�ན་�་མཐོ་བའི་

�བས་ཆེན་�ི་�་གཞག་ནི་�ོ་བ�ན་འ�ར་མེད་�ོས་�་བ་�བ་པ་དང་།  �ོ་�ེ་

གཅིག་�ིམ་�ིས་ལས་རིགས་གཉེར་བའི་�ིང་�ོབས།  དཀའ་ངལ་ལ་མི་གཡོལ་བའི་

�ོལ་�གས་སོགས་ལས་�ང་བ་རེད།  

                                          — �འོ་��།

འཛམ་�ིང་གི་ཚན་རིག་ལོ་�ས་�ེང་གང་�བ་ཅི་�བ་�ོས་ཡར་འ�ེང་དགོས།  དེ་�ར་�ས་ན་�ང་

�མ་དེ་སང་ལོའི་ད�ིད་ཀའི་བར་�་�ོན་�བ་ཟེར་བའི“བ�ེད་ཐོ”འདི་འ�ི་མཁན་ནི་ཨ་རིའི་ཚན་རིག་

པ་�གས་ཅན་ཏི་�་ལའེ་སི་ཐེ་ཡིན་ཞིང་།  ཁོང་གིས“བ�ེད་ཐོ”ཡ་མཚན་འདི་འ�་ཞིག་འ�ི་དོན་ཅི་

ཡིན་ནམ།  མ་གཞིར་ཏི་�་ལའེ་སི་ཐེ་ལོ་ན་གཞོན་�ས་�ིམ་ཚང་ཧ་ཅང་ད�ལ་པོ་ཡིན་པས།  ཉིན་དཀར་

ཁོ་རང་གང་སར་སོང་ནས་ལས་ཀ་ཙག་ཙ�ག་རེ་ལས་ཏེ་འཚ�་བ་འ�ོལ་ཐབས་�ེད་�ིན་ཡོད་ལ། དགོང་

མོར་རང་ཉིད་�ི་ཁང་མིག་ཐབས་ཆག་དེའི་ནང་ལོག་�ེ་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�ོང་�་�ིང་ནས་

གསར་གཏོད་�ི་ལས་ལ་བ�ོན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  �བས་ཤིག་ལ་ཁོས་�ད་མེད་�ོག་�བས་དང་མེ་�ེ་

ཕན་�ན་བར་ལ་ཐེབས་པའི་�ས་པར་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པར་སེམས་གཏད་�གས་ཤིང་། �ོར་སོང་�ེ་ལས་

ཀ་ཞིག་ལས་ཁོམ་ཡང་མ་�ང་�བས།  འཚ�་བར་དཀའ་ཁག་ཆེན་པོ་�ང་ཞིང་། �ང་�མ་�ིང་བ་གཅིག་

ལས་གོན་�་མི་འ�ག  ཆེས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་�ས་�བས་དེར་ཁོང་གིས་གོང་གི“བ�ེད་ཐོ”དེ་�ིས་

ཤིང་།  �ས་ནམ་ཡང་�ོགས་ཚ�ད་�ིས་ཡར་ལངས་ནས་ཚན་རིག་ཚ�ད་�་�ས་ཏེ། �ང་�མ་རལ་�་མི་

འ�ག་པར་གསལ་འདེབས་�ེད་བཞིན་ཡོད།  �ིམ་ནས་�ོད་�བས། �ན་པར་�ང་�ེན་�་བ�ད་ནས་ཅི་

�ས་�ོས་�མ་མི་ཟད་པར་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཏི་�་ལའེ་སི་ཐེས་དེ་

�ར་དཀའ་�ད་འབད་བ�ོན་�ས་མཐར་ཁོང་གི་ཞིབ་འ�ག་ལ་གཞི་ནས་

�ལ་ཁ་ཐོབ་ཅིང་།  ཁོས་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་ཤེལ་�ག་ཅིག་�ས་འགོད་�ས་ཤིང་།  ཤེལ་�ག་དེ་ནི་

འཛམ་�ིང་�ེང་�ེ་ག�མ་ཅན་�ི་�་�་ཐོག་མ་རེད། 

གཏམ་�ད་འདིས་ང་ཚ�ར་ཚན་རིག་ལོ་�ས་�ེང་གི་གསར་གཏོད་ནི་ཚན་རིག་པའི་�ན་

འ�ོངས་�ོད་མེད་�ི་རེ་�ེག་དང་ཁ་འ�ལ་ཐབས་�ལ་ཞིང།  ཚན་རིག་གི་ཆེད་�་ཡོད་ཚད་

�ོས་གཏོང་ཕོད་པའི་�ིང་�ོབས་དང་།  ཏི་�་ལའེ་སི་ཐེའི་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་གི་�ིང་�ས་མཐའ་

འ�ོལ་དེ་མེད་ཚ�།  འཛམ་�ིང་�ེང་�་�ེ་ག�མ་ཅན་�ི་ཤེལ་�ག་ཐོག་མ་འ�ང་མི་�ིད་པ་དེ་

བཤད་ཡོད།  

                                       
�ོབ་མ་ཞི་ལི་ཚ�ས་བ�ས་བཅོས་�ས་ནས་

སར་�ེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།   སར་�ེལ་

ཐེངས་རེར་ཁོ་རང་�ར་�་ཡར་ལངས་ཏེ་

བ�ས་བཅོས་�ེད་མཁན་ཚ�ར་རང་ལ་ན་

རག་�ོས་དགོངས་དག་�་�་འ�ག་བཞིན་

ཡོད་པ་རེད།  དེ་�ར་�ས་�ན་རིང་བོ་ཞིག་

�ིན་པ་ན།  འཛ�ན་�་མཐོ་བའི་�ོབ་མ་ཞི་ལི་

དེ་ཚ�འི་�ང་ངོར་ཡང་�ིས་པ་ག�གས་�ང་

དེར་�བ་ཚ�ད་�ེད་�་མོ་ཞིག་མ་རེད་�མ་

ནས་བ�ས་བཅོས་�ེད་མཚམས་བཞག �ིས་

པ་ག�གས་�ང་དེ ་ནི ་�་རན་སེའི ་�ད་

�གས་ཆོད་པའི་དམག་དོན་པ་ན་ཕོ་�ན་

ཡིན་པ་རེད། 

ན་ཕོ་�ན་ནང་བཞིན་སར་བ�ེལ་ཚ�།  

དེ་མ་ཐག་ཡར་ལང་དགོས། ཐེངས་དང་པོར་

བ�ེལ་ན་�ར་�་ཡར་ལང་དགོས་ཤིང་། 

ཐེངས་གཉིས་པར་བ�ེལ་ན་ཡང་�ར་བཞིན་

ཡར་ལང་དགོས་ལ།  ཡར་ལང་ཐེངས་རེར་ངོ་

�ོལ་རེ་�ས་ན་མ�ག་མཐར་�ལ་ཁ་འཐོབ་

ངེས་ཡིན།  གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་གཏན་ནས་ངོ་

�ོལ་མ་�ས་ཚ�། �ོད་ནི་ནམ་ཡང་�་མ�ད་

�་བ�ས་བཅོས་�ོང་མཁན་དེ་ཡིན།

དེའི ་�ིར ་ང ་ཚ�ས ་གཞན་�ི ་བ�ས་

བཅོས་�ོང་�བས།  དཔའ་�ོབས་ཆེན་

པོས་རང་ཉིད་�ི་ངོ་�ོལ་དང་སེམས་ཁོང་

གི་�ོ ་བ་�ིར་མངོན་�་ག�ག་ཅི་�བ་�་

དགོས།   འ�ག་�ོགས་�ིས་ད་�ང་�ོད་

ལ་བ�ས་བཅོས་�ེད་ན།  རབ་ཡིན་ཚ�་

�ོད་�ིས་�ོབ་�ོགས་མང་བོའི་�ན་ནས་

�ད་མགོ་མཐོན་པོས“ད་ནས་བ�ང་�ོད་

�ིས ་ང ་ལ ་བ�ས ་བཅོས ་�ས ་མི ་ཆོག  

�ོས ་ད ་�ང ་� ་མ�ད ་� ་ང ་ལ ་བ�ས་

བཅོས་�ེད་བསམས་ན།  ངས་�ོད་ལའང་

མ�ག་འ�ས་བཟང་བོ ་ཞིག་ཡོང་�་མི ་

འ�ག ་ ཁོ ་ཐག ་ཡིན”ཞེས ་བཤད ་ནས ་

འ�ག་�ོགས་ལ་རང་ཉིད་�ི་ངོ་�ོལ་དང་

སེམས་ཁོང་གི ་�ོ ་བ ་ཤེས ་�་བ�ག་ན།  

ད ་ག ཟོད ་ཡང ་ དང ་བ�ར ་� ་བ�ས ་

བཅོས་�ེད་མི་�ིད་པ་རེད།   

�ོབ་�ོགས་འ�ག་�ིད་ལགས།  �ག་

དོན་ཅི་ལ་ཡོད།  དཔའ་�ོབས་ཇི་�ར་ཆེ་�་

བ�ེད་ན།  གཞན་�ིས་དེ་�ར་བ�ས་བཅོས་

�ེད་མི་�ིད་དོ།།

ཞེས་སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ནས།

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  •གངས་�ན•
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ཉནི་དང་པོར། རང་དམག་ག་ི�ངོ་ཤོག་ག་ག་ེམའོ་ིདམག་མ6ི0�ག་མངགས་

ཏ།ེ ར་ི�ང་�་ཡདོ་པའ་ིཐོག་ཁང་ཁརེ་�ང་ཞགི་�ར་ལནེ་�ས་པ་ན། �་ོ�ར་

�་ཨོ་ས་ི�་ར་ིཡའ་ིབ�་ཤོག་གཉིས་�་ིདམག་�གས་�ིས་འཇབ་�ལོ་ཐེབས། 

�ོགས་བཞ་ིམཚམས་བ�ད་ནས་�་�ག་འ�བ་པ་�་�འ་ིམདལེ་ཆར་འ�ར་

ཡངོ་བས། ཁོ་ཚ�ས་བསད་�ས་ཐབེས་པའ་ིདམག་མ་ིའགའ་བ�ར་ཏ་ེ�ལེ་

འཚབ་ངང་ཐོག་ཁང་ཁརེ་�ང་དའེ་ིནང་འ�ོ་དགོས་�ང་བར་མ་ཟད། གང་

�ར་�སི་ཁང་བའ་ི�ོ་ཆནེ་བ�བ་ཅངི་། ད་ེམ་ཐག་�་དམག་མ་ིདག་ཆགི་ཐོག་

དང་ཉསི་ཐོག་�་ཁག་བ�མ་�།ེ �་�ོ་དག་ལས་ད�་བོའ་ི�ོགས་�་མདལེ་

ཆར་འཕངས་ཏ་ེཡ་ལན་�ག་པོ་�ད། ཨོ་ས་ི�་ར་ིཡའ་ིདམག་ད�ང་�ོར་�དེ་

ད�བིས་�སི་དལ་�ར་ཐོག་ཁང་ག་ིམཐའ་�་བ�ོར་ནས་ཡངོ་ཞརོ་�་མདལེ་

ཆར་འཕནེ་པར་�དེ། ད�་ིཐ་ལའི་ིདམག་མ6ི0�ག་ལ་བཀདོ་འདམོས་�དེ་

མཁན་ན་ིདམག་དཔོན་གཞནོ་པ་གཉིས་དང་�ས་ག�གས་�མ་ཞིང་རིང་ལ། 

�་ར་ས་ེབོར་�ར་པའ་ིདམག་དཔོན་�ན་པ་གཟབ་ནན་ཅན་ཞགི་ཡནི། དམག་

མའི་ི�དོ་�་ད་�ང་�་ཏནེ་ཏའ་ོཡ་ི�་�ང་པ་�ང་�ང་ཞགི་�ང་ཡདོ་ད།ེ ཁོ་ན་ི

ལ་ོན་བ�་བཞིར་སནོ་ཡདོ་�ང་བ�ས་མ་ཐག་�་ལ་ོབ�་གཉིས་ལསོ་ཡིན་

�མ་པ་ཞགི་ཡནི་ལ། ག�གས་པོ་�ང་ཞངི་ཤ་མདགོ་ཁམ་ནག་ཡནི་པ་དང་། 

�མ་རགི་�ས་པའ་ིམགི་�ང་ན་ིནག་རགི་རགི་�དེ་�ནི་འ�ག དམག་དཔོན་

�ན་པས་ཉིས་ཐོག་ནས་འགོག་�ང་འཐབ་འཛ�ང་ལ་བཀདོ་འདམོས་�ེད་

�ནི་འ�ག་ཅངི་། �་ོ�་བ�ན་པའ་ིངོ་གདངོ་�་དངངས་འཚབ་�་ིཉམས་

འ�ར་�་ཙམ་ཡང་མདེ་ལ། �་�ང་པ་�ང་�འ་ིངོ་མདངས་�ང་�་བོར་�ར་

ཡདོ་ནའང་�ར་བཞནི་གཡ་ོའ�ལ་མདེ་པར་འ�ངེ་ནས་འ�ག ཁོ་རང་ཅགོ་

ཙ�་�ང་�་ཐོག་�་�ིང་ནས་�ང་ངོས་�་�ན་ཏེ་�ེ་བ�ིངས་ནས་�་�ོའི་�ི་

ད་ེབ�བས་�སེ། དམག་མ་ིདག་�་འདར་བར་�དེ་པའ་ིཁོའ་ིའ�ག་�ར་

�ར་�་ིམགི་མདངས་དསེ་གཞནོ་�ར་�ར་�གས་�་ཅརེ་བཞནི། �ད་�ག་

པོས། “�་�ང་པ”ཞསེ་བོས་�ང་།

�་�ང་པ་�ང་�ས་�ས་འ�ད་�ས།

དམག་དཔོན་�ན་པས་�་ི�ར། “�དོ་ལ་�ངི་�བོས་ཡདོ་དམ།”

གཞནོ་�འ་ིམགི་�ང་ལས་འདོ་�ང་ཞགི་འཚ�ར་�ང་།

“ཡདོ་ལགས། �་ཞབས་དམག་དཔོན་ལགས”ཁོས་ད་ེ�ར་ལན་བཏབ།

དམག་དཔོན་�ན་པས་ཁོ་རང་�་མའི་འ�ིས་�་དེད་དེ་བཤད་�ར། 

“�དོ་�སི་མར་�ོགས་�་�སོ་ཤགི ར་ིའདབས་�་ིཝ་ེལ་�ོ་ལན་�འ་ིཁང་

བའི་ཉེ་འདབས་�་བོ�་ཁ་�ིའི་འདོ་འ�ག་གིན་པ་དེ་ནི་རང་རེའི་དམག་

ད�ང་རདེ། ཁོ་ཚ�ས་ད་ེགར་བཀའ་ལ་བ�གས་ནས་ཡདོ། �དོ་�སི་ཡགི་�ང་

འད་ིབ�ང་དང་། ཐག་པར་འ�ད་ནས་�་�ོ་ལས་མར་

བབས་�སེ། ར་ིགཤམ་�་བ�ག་ནས་ཞངི་

སའ་ིཕ་རོལ་བ�ལ་ཏ་ེ�ནི་ཚ�་རང་རའེ་ི

དམག་ད�ང་�དེ་ངསེ། ཡགི་�ང་

འདི་�དོ་རང་ཐོག་དང་པོར་འ�ད་

པའ་ིདམག་དཔོན་ལ་�ལ་ཅགི ད་ེ

�ར་�ོས། ད་ཀ་ོ�གས་དང་འབོག་

�སེ་དརོ་ཅགི”

�་�ང་པ་�ང་�ས་ཀོ་�གས་བ�ོལ་ཅིང་

འབོག་�སེ་ཕགོ་ནས། ཡགི་�ང་ད་ེ�ང་�ག་�་བ�ག་�ང་། དམག་

མ་ིདེས་ཐག་པ་�་�ོའ་ི�་ིརོལ་�་ག�གས་�ེས་ཐག་པའ་ི�་ེགཅིག་ནས་དམ་

པོར་འཆང་འ�ག �་�ང་པ་�ང་�ས་ལག་�ང་གསི་ཐག་པ་དམ་པོར་བ�ང་

བ་དང་། དམག་དཔོན་�་ིརོགས་�ས་ཏ་ེཐག་པ་དང་�ན་�་�་�ོའ་ི�་ིརོལ་�་

བ�ད་ཅངི་མ�ན་�གི་ངོས་ལ་གཏད་ད་ེམར་ལ་�ད་�་བ�ག 

“�དོ་�སི་ཤསེ་དགོས། ཡན་ལག་དམག་ད�ང་འདའི་ིལས་དབང་ཡདོ་

ཚད་�དོ་�་ི�ངི་�ས་དང་�ག་�ལ་ལ་བཅལོ་ཡདོ་པ་རདེ།” དམག་དཔོན་

�ན་པས་ད་ེ�ར་བཤད། 

“�དེ་�སི་ང་ལ་ཡདི་ཆསེ་གནང་རོགས། དམག་དཔོན་ལགས།” �་�ང་

པ་�ང་�ས་ལན་འདབེས་ཞརོ་�་�ས་པོ་ད�ངས་ནས་མར་ལ་�ད།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

རོལ་�་�་བར་�དེ། ག�ལ་སའ་ི�ད་ཞགས་�་ི�ོང་ནས་བ�ས་པ་ན། 

དམག་�་དཀར་པོ་�ོན་པའ་ིཨོ་ས་ི�་ར་ིཡའ་ིདམག་མ་ིདག་དལ་དལ་ངང་ཁང་

བའ་ི�ོགས་�་བཅར་ཡངོ་བ་མཐོང་། ཐོག་ཁང་འད་ིན་ིལ་མོ་ཞགི་ག་ི�དེ་�་

བ�ན་ཡདོ་ཅངི་། �ར་ངོས་�་གཏད་པའ་ིཐོག་སའོ་ིམཐོངས་ཁང་�་�་མ་ཞགི་

མཐོན་པོར་�་ེའ�ག་པས། ཨོ་ས་ི�་ར་ིཡའ་ིདམག་མསི་�ནེ་�ོགས་�་ད�ང་

འ�ག་མ་ི�དེ་པའ་ིགནས་�ལ་ཅ་ིཡང་མ་ིའ�ག འཐབ་འཛ�ང་�་�ལ་ན་ི

ཐོག་ཁང་ག་ིམ�ན་ཐད་�་ིལ་ངོས་དང་གཞགོས་གཉསི་ཀ་རདེ། 

ད�་དམག་ག་ིམ་ེ�གས་ཧ་ཅང་�དོ་ད།ེ སརེ་བ་འབབ་པ་�་�འ་ིམདལེ་

ཆར་�སི་�ང་�བ་�་ི�་གཡམ་སལི་�ར་གཏོར་བ་དང་། �་ལབེ་དང་ཁང་

བའ་ིགནམ་གཅལ། �མི་ཆས། �ོ་དང་�་མ་སགོས་དངོས་པོ་ཡདོ་ཚད་�་ི�ངེ་

�་ཕགོ་ཡངོ་བས། �ག་�ལ་དག་བར་�ང་ནས་གང་སར་འ�ར་ཞངི་ཟརི་�་

དང་བཅས་གང་སར་འཐོར་བར་�དེ། �་�ད་ཆནེ་པོས་

�ད་པའང་འགས་�མ་�ས་འངོས། �་�ོའ་ི

ཁར་མེ་མདའ་འཕེན་�ིན་པའི་དམག་

མི་དག་�ས་ངེས་མེད་�་�ས་འ�ེལ་

�ང་བས་ལོགས་�་འ�ད་�ིན་

འ�ག་ཅངི་། �ས་མ་འགའ་རསེ་�་

ཁ་ལག་པས་བ�ོར་ནས་ཁང་བའ་ིནང་

�་ཡམ་ཡོམ་�་ཕར་འ�ོ་�ར་འོང་�ེད། 

ཐབ་ཚང་གི་�ོགས་�་ཡདོ་པའི་དམག་མི་ཞིག་གི་

ད�ལ་པར་མདལེ་ཕགོ་�་ེབསད་སངོ་། ད�་དམག་ག་ི�ོར་�དེ་

ད�བིས་�་ི�ོར་�་ད་ེཁང་བའ་ིཐད་�་�བ་ནས་ཐོན་�ང་། 

�བས་འདིར་བབ་བ�ིང་�ན་པའི་དམག་དཔོན་�ན་པའང་འ�ག་

བཟོད་མདེ་པར་�ར་སངོ་། ཁོས་དམག་མ་ིཞགི་�དི་ནས་གོམ་�བས་ཆནེ་པོས་

ཁང་མགི་ད་ེདང་�སེ་སངོ་། �ར་མ་ག�མ་འགོར་�སེ། དམག་མ་ིད་ེ�རི་

བ�གས་ཡངོ་�་ེ�་�ང་པ་�ང་�་བོས་�ང་། ཁོ་གཉསི་�ལེ་�ར་ངང་ཤངི་

�ས་ལ་འཛ�གས་ཏེ་ཐོག་སའོི་�ངོ་�ང་�ང་གི་མཐོངས་ཁང་�་ཐོན་པ་ན། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་�་�ོ་ལ་�བ་བ�སེ་ནས་ཤོག་�འ་ིཐོག་ལ་�་�ག་གསི་

ཅ་ིཞགི་འ�་ིབཞནི་པ་མཐོང་། ཁོའ་ི�ང་བའ་ིའ�སི་�་ིཐང་�་�ོན་�་འདནོ་

�ེད་�ི་ཐག་པ་�ོམ་པོ་�ིལ་མ་ཞིག་

འ�ག 

དམག་དཔོན་�ན་པས་ཡིག་�ང་

24.�ད་ཆའང་�ི་ཚ�གས་�ི་

འཕེལ་འ�ར་དང་བ�ན་ནས་

འ�ར་�ནི་ཡདོ་ཟེར་དོན་ཅ་ིཡིན།

ད་ེཡང་�་ིཚ�གས་ཤིག་ལ་�ས་

ལནོ་�་ན། ཐོག་མར་�་ིཚ�གས་དརེ་

འཚ�་བའ་ིམ་ི�མས་�་ི�ད་ཆ་ལ་�ས་ལནོ་�་དགོས་པ་དང་། �་ིཚ�གས་ན་ི�ད་ཆའ་ིགཤནི་ས་དང་། �ད་ཆ་ན་ི�་ིཚ�གས་

�་ིཐོན་�ས་ཡནི་པར་མ་ཟད། �་ིཚ�གས་ལ་འ�ར་བ་ཅ་ི�ང་འ�ལ་�་�ད་ཆའ་ི�རོ་བ་ལ་�ང་ཞངི་། �ག་པར་�ར་ཡདོ་

�་ིམངི་བ�་གང་ཞགི་�དོ་མཚམས་བཞག་པ་དང་། ཐ་�ད་གསར་བ་ཅ་ིཞགི་�ད་ཆར་�ད་པ་ན།ི �་ིཚ�གས་�་ི�ང་�ལ་

གསར་�ངི་ག་ིའཕལེ་འ�བི་དང་ཐོན་�ས་གསར་བའ་ིབ�་ེརསེ་བཅས་དང་འ�ལེ་བ་དམ་པོ་ཡདོ་ཅངི་། �་ིཚ�གས་�་ི

ཁོར་�ག་ག་ིའ�ར་བ་ན་ི�ད་ཆ་འ�ར་བའ་ིཞངི་ས་ཡནི་པ་དང་། �་ིཚ�གས་�་ིའཕལེ་འ�ར་�སི་�ད་ཆ་ཞགི་ག་ིའཕལེ་

འ�ར་ལ་�གས་�ནེ་ཧ་ཅང་ཆ་ེཞངི་། �ད་ཆ་ཞགི་མ་ིཉམས་པར་གནས་དགོས་ན། �ད་ཆ་ད་ེནམ་ཡང་�་ིཚ�གས་དའེ་ི

ཁོངས་མ་ི�མས་�སི་བཀལོ་�དོ་�་དགོས་�ང་། �་ིཚ�གས་�་ིའཚ�་བ་ལ་ནམ་ཡང་འཕལེ་འ�ར་འ�ང་གནི་ཡདོ་པ་དང་། 

ཚན་རགི་ལག་�ལ་�་ིཐོན་འ�ས་�་བཞནི་གསར་�་འ�ར་�ནི་ཡདོ་པ་བཅས་�་ི�ནེ་པའ་ིཁར། མ་ི�མས་�་ིའ�ལ་

བ�ད་ཧར་�སི་�ས་ཤངི་། �ད་རགིས་མང་བོ་མཉམ་�་�དོ་པའ་ིགནས་�ལ་�ག་�་འཕལེ་�རི། འཆད་བཞནི་པའ་ི

�ད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་�་ིཚ�གས་�་འ�ང་བའ་ི�ང་�ལ་ད་ེདག་རང་�ད་�ལ་མར་འ�ར་མ་འ�ར་གང་ཡང་�ང་བའ་ི

�ོ་ནས་�ར་བ�ས་པས། �ད་ཆ་ད་ེལ་�ངས་�ག་གསར་བ་བ�ན་པ་དང་ཆབས་ཅགི �ར་ཡདོ་�་ི�ད་ཆའ་ིབཞནི་རས་

ལ་འ�ར་བ་ངང་གསི་འ�ང་གནི་ཡདོ།

བོད་�་ི�་ིཚ�གས་དང་བོད་�ད་�་ིདབང་�་�ས་ན། བོད་མའི་ིའ�་ོབ་འཇགི་

�ེན་འདིར་ཐོག་མར་�ང་བ་ནས་�ད་ཆའང་ཐོག་མར་�ང་ཞིང་རིམ་�ིས་�རོ་བ་

གཏན་ཆགས་�་�བ་པའ་ི�ང་གཞའི་ི�ངེ་། ག�ང་�ང་བོན་�་ིབ�ན་པས་གཙ�ས་

པའ་ིཤསེ་རགི་གསར་བའ་ིམངི་བ�་མང་བོ་�ད་ཆའ་ིགསསོ་�་འཕལེ་ཏ།ེ བོད་�ད་�་ི�རོ་བ་ལ་ས་གནས་རང་�་དར་

པའ་ིཆསོ་�གས་�་ིབ�ན་�་མ�ག་པོ་ཅན་�་�ར་ཅངི་བ�ང་�་�ངོ་�ག་�་མ་འདས་པའ་ིམཐར། “�་ེ�ལ་�ང་

བཅསོ་འ�་མར་ཚད་�སི་བཅལ། །དགའ་གཉསི་ཚ�ང་�ས་མ�ན་གཉསི་ལ་�ང་�བེ། །ད་ེགོང་བོད་ན་ཚ�ང་དང་�་ེ�ང་

མདེ”ཅསེ་པ་�ར་ཚ�ང་ཟོང་ལས་རགིས་གོང་�་འཕལེ་ཞངི་། ཞངི་�གས་�་ིལས་�ོ་གསལ་བོར་�ས་པ་དང་བ�ན། བོད་

�་ི�་ིཚ�གས་དང་བོད་�ད་གཉསི་ལ་�ར་མདེ་�་ིའཕལེ་�ས་�ང་བས་གཞརི་�ས། བཙན་པོ་�ངོ་བཙན་�མ་པོའ་ི�ས་

�་བོད་བཀས་བཀདོ་�ད་འཛ�ན་�་ིབཙན་པོའ་ི�དི་དབང་�ར་བ�དེ་�་བ�ན་བཏང་བ་དང་། �་གར་ནས་ནང་པའ་ི

བ�ན་པ་བོད་ལ་ཡངོས་�་བ�ས་པ་ནས། ཆསོ་དང་འ�ལེ་བའ་ིཐ་�ད་མང་བོ་དང་། ཆསོ་�དེ་བ�ན་པའ་ི�་ིཚ�གས་�་ི

ལས་རགིས་གསར་བ་�ང་བའ་ིའ�ོར། བ�ན་པ་�་ིདར་ལ་ས་ཕག་རནི་གཙང་དགའ་�ན་ཕ་ོ�ང་བཅས་ས་གནས་�དི་

དབང་གཅགི་ག་ི�སི་�་གཅགི་�ང་ཞངི་། བ�ན་པ་དང་�་�ལ་དག་ལ་ཞ་ེས་འ�ལ་བའ་ི�ད་ཆའ་ི�རོ་བ་�་�བ་�་

དར་བའ་ིཁར། ཚ�ག་�ན་�་ིདགོས་མཁོ་ལས་�ས་པའ་ིམངོན་བ�ོད་�་ིམངི་དང་། �་དང་སགོ་པོ་མན་�འ་ིམཛའ་འ�ལེ་

�་ིའ�ས་�ར་�བ་པའ་ིདནོ་འ�ར་དང་�་འ�ར་ཅ་ིརགིས་�་ིཐ་�ད་གསར་བ་བོད་�ད་�་�ོན་པ་བ�བ་པ་དང་། �ག་

པར་�ང་གོའ་ི�དི་དབང་གསར་བ་དངོས་�་�གས་པའ་ི�ན་ལ། བོད་�་ི�་ིཚ�གས་ལ་གནམ་ས་�་འགོ་བ�ར་པ་�་�འ་ི

འ�ར་བ་ཆནེ་པོ་�ང་བར་མ་ཟད། ཆབ་�དི་དང་། དཔལ་འ�ོར། དམག་དནོ། ཚན་�ལ། �བོ་གས།ོ བཟོ་ལས་སགོས་�་ིཐ་

�ད་མང་བོ་གསར་�་�ང་�།ེ ཉ་ིམ་ར་ེར་ེབཞནི་�ད་ཆའ་ིབ�ོད་པ་ལ་མ་�གས་ན། �་བ་འགའ་ི�སེ་�་རང་ག་ིཉ་ེའཁོར་

�་ིམ་ི�མས་�སི་�ོད་བཞནི་པ་ན།ི ད་ེ�འ་ིབོད་�ད་ཡནི་མནི་ལ་ཐ་ེཚ�མ་འཆངི་བའ་ིའ�ར་བ་ཆ་ེབའ་ིདབང་གསི། བོད་

�ད་ལ་ཞབི་འ�ག་མཛད་མཁན་དག་གསི། བོད་�ད་�་ིའཕལེ་རམི་ལ། གནའ་བོའ་ིབོད་�ད་དང་། བཙན་པོའ་ི�ས་�་ི

བོད་�ད། བ�ན་པ་�་�་ིདར་མཚམས་�་ིབོད་�ད། ཉ་ེརབས་�་ིབོད་�ད། དངེ་རབས་�་ིབོད་�ད་བཅས་�་�ས་

མཚམས་བགོས་པ་ཡང་བོད་�་ི�་ིཚ�གས་�་ི�གི་འ�གས་དང་། ལ་ོ�ས་�་ིའཕལེ་རམི་གཞརི་�ས་པ་ཤནི་�་གསལ་བས། �་ི

ཚ�གས་�་ིའཕལེ་འ�ར་དང་�ད་ཆའ་ིའ�ར་བ་གཉསི་ནམ་ཡང་ཡ་�ལ་�་ག�ང་མ་ི�ང་བ་�སེ་�་དཔགས་ས།ོ།

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་།  • �གས་ཐར་�ལ •

འད་ིབ�ང་དང་། ཐག་པར་འ�ད་ནས་�་�ོ་ལས་མར་

བབས་�སེ། ར་ིགཤམ་�་བ�ག་ནས་ཞངི་

དང་བཅས་གང་སར་འཐོར་བར་�དེ། �་�ད་ཆནེ་པོས་

�ད་པའང་འགས་�མ་�ས་འངོས། �་�ོའ་ི

དང་བཅས་གང་སར་འཐོར་བར་�དེ། �་�ད་ཆནེ་པོས་

བབས་�སེ། ར་ིགཤམ་�་བ�ག་ནས་ཞངི་

དང་བཅས་གང་སར་འཐོར་བར་�དེ། �་�ད་ཆནེ་པོས་



ཡོ་རོབ་ཤར་མའི་�་མཐའ་མི་མངོན་པའི་བདེ་ཐང་གི་�བ་མཐའ་

�། མཛ�ས་ཤིང་འ�ོར་�ག་�ན་པའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡོད།   དེ་

ནི“ཡོ་རོབ་�ིང་གི་འ�་མཛ�ད”�་�གས་པའི་

� ག ་ རེ ན ་ �ི ་ མ�ན ་ � ལ ་ ཁབ ་ རེ ད །    

མངའ་ཁོངས་�ི་ས་ངོས་ཆགས་�ལ་ནི་

�ང་གཤོངས་གཉིས་�་ཡོད་ཅིང་།   

�ོ་�བ་�ལ་�་�ལ་ཡོངས་�་

ཆེས་མཐོ་བའི ་རི ་ བོ ་ཀི ་བེར་

ཡོད་ལ།  མཐོ་ཚད་ལ་མཚ�་ངོས་

ལ ས ་ �ི 2 0 6 1 ཡོ ད ་ པ ་ ད ང ་ །   

ནགས་ཚལ་དང་�་�གས།   གཏེར་

ཁའི ་ ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས།    

�་བོ་ཏའེ་�ེ་པོ་ནི་མངའ་ཁོངས་�ི་ད�ས་�ལ་

བ�ད་དེ་འབབ་པ་དང་།   �ག་རེན་�ལ་ཁབ་ལ་�་

�གས་ཐོན་�ངས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�ན་ཡོད།  གཏེར་ཁའི་ཐོན་�ངས་

ལ་�ོ་སོལ་དང་། �ོ་�མ།     རང་�ང་སོལ་�ངས།   �གས།   མེང་

�གས།  གཤའ་ཚ�།   ད�ལ་�་སོགས་ཡོད།   བཟོ་ལས་དང་ཞིང་ལས་

�ང་དར་�ས་ཆེ།  �ི་བའི་བཟོ་ལས་ནི་བཟོ་ལས་�ོད་གལ་ཆེན་�་

�ར་ཡོད་པ་རེད།  

�ལ་ས་ཁེ་ཝི་�་གནའ་�ལ་�གས་

ཅན་མང་བོ་འ�ས་ཡོད།   �ག་རེན་�ི་

�ོ ་�བ ་�ལ་མཚ� ་ནག ་དང ་

འ�ེལ་ཡོད་ལ།     མཚ�་�ད་

�ི་�ལ་�ོངས་མཛ�ས་ཤིང་�་

ན་�ག     ཨོ་དྷེ་ས་ནི་མཚ�་ནག་

གི་མཚ�་�ད་�ི་ཆེས་ཆེ་བའི་�་ཁ་

ཡོད་སའི་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡིན།     དེ་ནི་འཛམ་�ིང་�་མིང་

�གས་ཆེ་བའི་གཏེར་�འི་�ས་གསོ་�ེད་སའི་

གནས་མཆོག་ཅིག་�ང་རེད།    �ོང་�ེར་�་གནའ་

རབས་�ི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་བཟོ་�ན་�ི་བཀོད་པ་ཡང་ཤིན་�་མང་

བ་རེད།  ཁི་ལེ་��་�ེད་�ིང་གི་�ོ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་�་ཐེར་ལ“ཁི་

�་ཏིག་བཙན་པོས་ཞང་�ོན་བ�ོངས། །

དགའ་ག�མ་ཞེས་པའི་�ིམས་བཅད་གནང་། །

�་ནེ་བཙན་པོ་�ལ་སར་བཀོད། །

�ལ་�ིད་ལོ་ངོ་བ�་བ�ན་བ�ངས། །

བོད་འབངས་བདེ་�ག་འ�་མཉམ་ཆེད། །

ད�ལ་�ག་ཐེངས་ག�མ་�ོམས་པ་བགོས། །

ས་འ�ག་ཕོ་�ང་�ན་དཀར་�། །

བཀའ་བ�ན་གང་འ�ར་དཀར་ཆག་བ�ིགས། །

�ི་�ོང་གཤེགས་པའི་�ི་ལོ་ལ། །

ཚ�་�ོང་�ོགས་�ིས་�་ནེ་བ�ོངས། །

8.�ལ་པོ་�་ནེ་བཙན་པོ་ནི།  ཡབ་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་དང་།  �མ་

ཕོ་ཡོངས་བཟའ་�་ནམ་པ་གཉིས་�ི་�ས་�་�་�ག་�ི་ལོ762ལོར་�་

འ�ངས།  �་ཡོང་བཟའ་མདོ་�ལ་ཁབ་�་བཞེས།   �ལ་པོ་�ི་�ོང་�ེ་

བཙན་�ིས་མཁན་�ོབ་གཉིས་ལས་ཆོས་�ས་ཤིང་།  ད�ང་ལོ་སོ་ད�་

འབངས་�ིས་མི་ལང་། �ལ་པོས་འབངས་ལ་�ང་�ོང་�་དགོས། ད་

�ང་མཆོད་�ེན་གོང་མ་ལ་བ�་བར་�ིན་ཅིག”ཅེས་པའི་བཀའ་ཤོག་

�ར་ཡོད་པ་ལ་འབངས་མི་�མས་དགའ་བར་�ང་།

ག�མ་པ།  �་ནམ་པ་དགའ་བའི་ཆད་པ་ནི། དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་མཆོད་

�ེན་གོང་མར་�ིན་ནས་བ�ས་པར།  “�ལ་པོ་ཉིད་�ིས་�ིམས་མ་

བ�ངས་ན་འབངས་ལ་�ིམས་མི་འཆག་པས་�་�ས་�་ཏིག་བཙན་པོ་

ལོ་ད�་�ང་�་�ག་དགོས་ལ།  ཞང་ལ་�ོང་�་�ལ་�་གཅིག་�ིན་

དགོས”ཞེས་པའི་བཀའ་ཤོག་�ར་ཡོད་པར་ཞང་�་ནམ་པའི་�ོགས་

�མས་དགའ་བར་�ང་བས་ན་དགའ་ག�མ་�ི་�ིམས་ཆད་ཅེས་�གས་

སོ། །

དེ་ནས་�་ནེ་བཙན་པོ་�ལ་སར་འཁོད་པ་དང་�ལ་པོ་འདིས་བོད་

འབངས་ཐམས་ཅད་ད�ལ་�ག་འ�་མཉམ་དང་།  བདེ་�ག་ཆ་�ོམས་

ཡོང་བའི་རེ་བས་འ�ོར་�ན་�ི་ནོར་�ས་�མས་གོང་�་བཞེས་ཏེ།  

ད�ལ་ཕོངས་�མས་ལ་ཆ་�ོམས་པར་ཐེངས་ག�མ་བགོས་�ང་།  ལོ་

ཤས་�ེས་�་�ར་�ར་ད�ལ་�ག་ཆ་མ་�ོམས་པར་�ར་པས་དོན་དེ་

བཏང་�ོམས་�་མི་འཇོག་ཐབས་མེད་�ར།  ས་འ�ག་�ི་ལོ788ལོར་

ཡབ་�ལ་པོ་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་�ིས་ཞལ་བཀོད་�ར།  ཕོ་�ང་�ན་

དཀར་ན་བ�གས་པའི་�་�ར་པ་བ�ེ་དཔལ་བ�ེགས་དང་།  བ�ེ་�འི་

དབང་པོ་ལ་སོགས་པས་བོད་ཁམས་�་དམ་པའི་ཆོས་འ�ར་རོ་འཚལ་

�ི་མཚན་�ང་བམ་པོ་དང་ཤོ་ལོ་ཀའི་�ངས་�་མཆིས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་དཀར་ཆག་�་�ིས་པ་འདི་ནི་བོད་�ི་ལོ་�ས་ཐོག་དཀར་ཆག་དང་

པོ་ཡིན།  ད�ང་ལོ་སོ་ད�་པའི་མེ་�ང་�ི་ལོ797ལོར་�ལ་པོ་�་ནེ་

བཙན་པོ་ཡབ་འདས་ནས་ལོ་གཅིག་དང་�་བ་བ�ན་ལ་སོན་�བས་ཚ�་

�ོང་བཟའ་མེ་ཏོག་�ོན་�ིས་�ས་ངན་བ�ལ་པས་ནང་འཁོར་འགའ་

ཞིག་གིས་ཟས་�ག་�ར་ནས་བ�ོངས་སོ། །

�ད་མེད་ཆབ་�ིད་པ་འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལོད་།
འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལོད་ནི་བོད་�ལ་མང་�ོང་གི་བ�ན་མོ་ཡིན།  ཁོ་མོས་�ས་འ�ས་�ོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་དང་།  དབོན་�ས་�ི་�ེ་ག�ག་

བ�ན་�་གཞོན་�འི་�བས་བཙན་པོ་ཡབ་�ས་ལ་ཆབ་�ིད་�ོང་རོགས་གནང་བས་བོད་བཙན་པོའི་�ལ་རབས་�ི་བ�ན་མོའི་ནང་ནས་ཆབ་�ིད་�ི་

མ�ེན་�་དང་།  དབང་ཐང་�ན་�གས་བཅས་ཆེ་ཤོས་�་�ར།  མང་�ོང་གཤེགས་པའི་ལོ་དེར་མོ་ལ་འ�ས་�ོང་འ�ངས་པས་འ�ས་�ོང་ནར་མ་སོན་

བར་ཆབ་�ིད་�ི་འགན་དབང་�མ་�ི་མ་ལོད་�ིས་བ�ང་།  འ�ས་�ོང་གཤེགས་�བས་�ི་�ེ་ག�ག་བ�ན་�་ན་�་བས་�ི་ནང་གི་ཆབ་�ིད་�གས་

འགན་འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལོད་�ིས་བཞེས།   �ས་དེར་�ོན་འབངས་ཁག་ཅིག་གིས་ངོ་ལོག་�ས་པར་�ག་གནོན་མཛད་པ་དང་།   �་མང་བོ་�ེ་�་�ང་�་

བ་�ོན་ཆེན་པོར་བ�ོ་བཞག་གནང་།   འོན་�ང་�ི་ལོར་�ི་མ་ལོད་�ི་�ན་�་�་མ་�ང་བས་རིང་བོར་མ་ལོན་པར་�ིང་རིང་ཚལ་�་�་མང་བོ་�ེ་�་

�ང་ལ་�ིམས་ཉེས་ཕབ་ནས་དེའི་ཚབ་�་དབས་�ི་གཟིགས་ཞང་ཉེན་�་བ་�ོན་ཆེན་�་བ�ོས།  གཞན་ཡང་སེ་རིབ་ཅེས་པའི་�ལ་

�ན་སོགས་ནས་ངོ་ལོག་�ང་བ་�མས་�ང་དམག་དང་�ིམས་�ིས་མནན་ཅིང་།  �ི་ལོ709ལོར་སེ་རིབ་�ི་�ལ་པོ་ཡང་གསོན་

བ�ང་�ས་པ་སོགས་བཙན་པོའི་ཆབ་�ིད་ཇེ་བ�ན་དང་།   བོད་�ལ་བདེ་འཇགས་�་གནས་�ར་མཛད་�ེས་ཆེན་པོ་འཇོག་

གནང་མཛད་ཡོད།  �ི་ལོ772ལོར་བཙན་མོ་འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལོད་�་འདས་པར་�གས།

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།        •�ོ་�བས་�ིས་བ�ིགས•

ལེ་��་�་ཏིག་འོད་ཆེན”�ི་མཚན་�ན་�ན་ཞིང་།   དེ་ནི་�ལ་�་

�ན་�་�ན་�གས་�བ་པའི་ལོ ་�ས་�ན་རིང་�ན་པའི་གནའ་

མཁར་དང་གནས་�ོར་པའི་�ོངས་�་�ེད་སའི་གནས་མཆོག་ཅིག་

ཡིན་པ་རེད།  མཚ�་འ�མ་�་�ོང་ངེར་འ�ིངས་པའི་�ར་ཁེ་གནའ་

བོའི་བཙན་�ོང“�ག་�འི་ཚང”ནི་�ོང་�ེར་�་ཐེར་�ི་�ལ་�ོངས་

�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས།   �ལ་ཁབ་�ི་ནང་གི་གནས་�ོར་པའི་

ཡིད་སེམས་�ངས་དང་འ�ེན་བཞིན་ཡོད།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་

�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

པའི་�གས་�ེལ་�ི་ལོ780ལོར་�ལ་�ིད་�ས་ཆེ་བ་�་ནམ་པའི་�ས་

�་ནེ་བཙན་པོ་ལ་གཏད་ཅིང་།  ཞང་གི་�ས་ད�་རིང་བ�ར་བཞེར་

�ོན་པོར་བ�ོ་བའི་བཀའ་�ོས་ཕོ་�ང་ད�་�ེར་མཛད་ཅིང་ཡོད་པ་

བ�ན་མོ་ཚ�་�ོང་བཟའ་མེ་ཏོག་�ོན་�ིས་མཐོང་ཞིང་། བ�ན་མོས་

�ལ་�ིད་�་ནམ་པ་ལ་ཤོར་པའི་�ག་དོག་གིས་དོན་དེ་མོ་རང་གི་�ས་

�་ཏིག་བཙན་པོ་ལ་�་མ་བ�ག་པ་དང་།  �་ཏིག་བཙན་པོ་ཕོ་�ང་�་

འ�ལ་བའི་�ོ་ཁང་ན་ཞང་གི་�་ད�་རིང་དང་�ད་པ་དེ་ལ་�ིས་བ�བ་

�ེ་བསད།  དེ་ལ་�ོན་ཆེན་པོ་འགོས་�ིས“དགའ་ག�མ”ཞེས་པའི་

�ིམས་ཆད་གཅོད་པ་ལ་ཟེར།  དགའ་ག�མ་ཞེས་པ་ནི།

དང་པོ།  �ལ་པོ་ཡབ་�ས་དགའ་བའི་ཆད་པ།  �ོན་ཆེན་པོ་

འགོས་�ིས་ཁོང་གི་�ིམས་ཆད་བཅད་པའི་བཀའ་ཡིག་ལེན་ས་�ར་

མཁར་མཆོད་�ེན་�ི་�ར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་ཏེ།  ཁོ་རང་�ར་བཞོན་

ནས་སོང་།  དེར་འཁོར་འབངས་�མས་�ིན་ནས་བ�ས་པས།  �ོའི་

མཆོད་�ེན་འོག་མ་ལ་�ིམས་ཆད་�ི་བཀའ་ཤོག་�ར་བའི་ནང་དོན།  

“�ེ་ཡིས་འབངས་བསད་ན་མས་�་བ�ངས་པ་དང་འ�་�ེ་ཐབས་མེད།  

ད་�ང་མཆོད་�ེན་བར་མ་ལ་བ�་བར་�ིན་ཅིག”ཅེས་�ིས་ཡོད་པ་དོན་

དེ་ལ་�ལ་པོ་ཡབ་�ས་དགའ་བར་�ང་།

 གཉིས་པ།  འབངས་མི་�མས་དགའ་བའི་ཆད་པ།  དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་

མཆོད་�ེན་བར་མ་ལ་�ིན་

ནས་བ�ས་པས་དེར།  “འོན་

�ང ་རེ ་ རེ ་ ནས ་བསད ་ན ་



ལས་མ�ན་�ི་དགེ་�ན་དམ་པ་�ག་�་ལགས་ང་ཚ�འི་འཛ�ན་བདག་

�་བ�ོས་�ང་།

དང་ཐོག ཁོང་གསི་�ང་ངའ་ིབོངས་ཆ་ེབའ་ིག�གས་པོ་དང་�གོ་

�ར་�ར་འ�འ་ིཡགི་ག�གས་སགོས་ལ་བ�ས་ཏ།ེ དག་ེ�ན་གཞན་

དག་�ར་�ལེ་དགོད་�་ིཉམས་ཤགི་གདངོ་ལ་མངོན་འངོས་མདོ། ཁོང་

གསི་ངའ་ིགནས་�ལ་ལ་�ས་ལནོ་གསལ་བོ་ཞགི་�ས་�སེ། གཞ་ིནས་

�མ་འ�ར་བ�ར་ཏ།ེ �ས་�ན་�ངས་ཤངི་གསལ་བའ་ིམགི་ཤལེ་

དཀར་པོ་ད་ེགཟེངས་མཐོ་བའ་ི�་�་ེནས་གཡས་ལག་གིས་ཡར་འདེད་

ཞརོ་ངའ་ིགདངོ་ལ་བ�ས་ནས”�བོ་�ན་�ལོ་�སེ་�དོ་ངའ་ིམལ་ཁང་

ནང་�་ཤོག་དང་། ངས་�དོ་ལ་�ར་�དི་�དེ”ཟརེ།

�ས་ད་ེནས་བ�ང་། ཁོང་གསི་དཀའ་ལས་�་ཚ�གས་ལ་མ་

འཛ�མས་པར་ང་ལ་�དི་�ན་ཐོབ་མདེ་པའ་ི�བོ་ཚན་དག་ཡང་བ�ར་

མགོ་ནས་མ�ག་བར་�བོ་�དི་�དེ་མགོ་བ�མས་པ་དང་། ཡགི་

ག�གས་འ�་ི�ངས་སགོས་�་ིཐད་ནས་�ང་�ར་�དི་བ�སི་ཏ།ེ �མ་

རའ་ིནང་ག་ིམ་ེཏོག་བཞནི་གས་ོ�ོང་མཛད་པས། ངའ་ིཤསེ་�་རགི་

པའ་ི�ང་གཞ་ིཇ་ེབ�ན་�་�ར་པར་མ་ཟད། �ངས་འ�ས་�ང་ད�ར་

�་ི�་བོ་བཞནི་གོང་ནས་གོང་�་འཕལེ་�ང་།

ད་ེབས། ངས་�ང་ཁོང་ག་ིབ�བ་�འ་ིབཀའ་ག�ང་�་ིམ་མདེ་པ་

དག་�་�བ་�་མ་ག�གས་པར། ནངས་�་ལངས་དང་དགོང་འ�་ིཉལ་

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

• �་�ོ •

པར་ལེན་མཁན།

• ག�གས་དཀར •
ཨང889པ།

ད་ན།ི གཡང་དཀར་�ག་ག་ིལ་ོ�ངི་ཕར་ལ་བ�ད་ཅངི་། མ�ནི་�ན་�་ཡ་ིལ་ོ

གསར་བ་དལ་�སི་�བེས་པས། �མི་བཟའ་མ་ིགང་བོ་གོ་ར་གཅགི་�་འཛ�མས་ནས། 

དགོད་�འ་ི�ོང་ནས་དགའ་བའ་ི�་ད�ངས་�ངས་ཤངི་། �དི་པའ་ི�ོ་གར་འ�བ་ནས་

བ�་ཤསི་�ས་བཟང་ག་ིཉནི་མོ་བ�ས།

རདེ་ཡ། རང་རའེ་ི�ལ་འདརི་གནའ་�་མ་ོནས་དར་བའ་ི�ལོ་བཟང་ཞགི་མཆསི་

པ་ན།ི བོད་ལ་ོཉ་ི�་ད�འ་ིདགོང་མརོ་�མི་མ་ིགང་བོ་�ན་�་འཛ�མས་ནས་བ�ད་�ན་

ད�་�ག་ལ་རོལ་བ་དང་། གནམ་གང་ངམ་ཚ�ས་གཅགི་ལ་མ་�བེས་པའ་ི�ོན་�་ི

དགོང་མོར་ཀ་ར་སལི་ཏོག་ག་ི�རེ་ཁ་�་ཚ�གས་བཤམས་ཏ།ེ ལ་ོ�ངི་ཕར་ལ་བ�ལ་བ་དང་ལ་ོགསར་�ར་ལ་བ�་བར་�དེ།

�རི་ན་ལ་ོ�ོན་མ་དག་ལ་ངའ་ིཕ་�ལ་�་མ་ི�མས་�སི་ཟས་རགིས་�་མང་ག་ི�རེ་ཁ་ར་ི�ར་�ངས་ཤངི་། �ོམ་�་�་ཚ�གས་ཤོམ་�་བ�གིས་ནས་འ�ན་�ར་

�དེ་མདོ། ད་ལ་ོནས་བ�ང་�་ེབའ་ི�ན་�ནོ་བསམ་ཤསེ་འགའ་དང་ཤསེ་ཡནོ་པ་དག་ག་ིཁ་ཏ་�བོ་གས་ོལ་བ�ནེ་ནས་�རེ་ཁ་�བས་བད་ེཞགི་ལས་མ་ིབཤམ་པ་

གཏན་ཁལེ་�ས་ཤངི་། �རོ་བ་ད་ེན་ིམགི་�འ་ིགནས་བབ་ལ་གཞགིས་ན་ཤནི་�་�ང་བ་ཞགི་�།ེ གཅགི་ནས་ཟས་�་�ད་ཟོས་�་མ་ིའ�་ོབ་

དང་། གཉསི་ནས་ལ་ོསར་�་ིའ�་ོ�ནོ་ཡང་ཇ་ེ�ང་�་བཏང་བ་མ་ཡནི་ནམ།

འད་ི�ར། ལ་ོསར་ཚ�ས་གཅགི་ག་ི�་རངེས་དང་པོ་ཤར་པ་ནས་�ལ་མ་ིདག་གསི་�ས་ལ་གང་མཛ�ས་གང་བཟང་ག་ི�ན་གོས་�སི་�ས་

ང་རང་�སི་པ་ཡནི་�ས། ངདེ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆ་ེ

�བས། �ང་�ས་ནས་�་ནོར་�ག་ག�མ་�་ི�ག་�སེ་མ་ི�གེ་ཐབས་

མདེ་�ང་། ནར་སནོ་�སེ་ད་གཟདོ་�བོ་�ར་འ�་ོབའ་ི�ལ་བ་�ན་

ཞངི་། �བོ་�གས་�་ིལ་ོཚད་�ང་འ�་ི�གས་པས། རང་དང་འཛ�ན་�་

གཅགི་པའ་ི�བོ་�གོས་དག་དང་བ�ར་ན། ངའ་ིག�གས་བོངས་ཆ་ེ

ཞངི་། ཤསེ་�་ཡནོ་ཏན་�སི་ད�ལ་བའ་ི�་ི�གི་ནང་�ངོ་ག་ི�བོ་མ་

ཞགི་མ་ི�དེ་ཀ་མདེ་�ང་། �་མཚན་དའེ་ིདབང་གསི་ནམ་�ན་དག་ེ

�བོ་ཚང་མས”�དོ་ལ་རོ་ཤངི་�་གང་ཡདོ་པ་མ་གཏོགས། ཡནོ་ཏན་

ཏིལ་འ�་ཙམ་ཡང་མི་འ�ག”ཅེས་འ�་�དོ་དང་�ར་ཟ་�ས་�ངོ་ལ། 

�ད་ཆ་དེ་དག་ཐོས་ཐེངས་རེར་ངའི་ཡིད་�ི་�་རི་མཐོན་པོ་�ག་པས་

བ�ང་ཞངི་། �་�ང་འ�ནེ་�དེ་�ང་ལ་མཆ་ིམ་འཁོར་བ་བ�ང་གསི་

མ་ིལང་།

�བོ་�ིད་�ི་�བས་�འང་ཁོ་བོ་དངོས་གནས་�ེན་པ་ཁ་ནག་

ཅིག་དང་འ�་བར་མགོ་བོ་�ད་ནས་འགོ་མིག་གིས་ནག་པང་ངོས་ལ་

�་ཞརོ། �བོ་�གོས་ཚ�འ་ི�མ་ད�དོ་ལ་ཡདི་�ནོ་དང་།  རང་ཉདི་

ད�ངས་གསལ་ས་ོབཞའི་ི�རོ་�ོག་དང་ཨང་ཀ་ིབ�་ཡ་ི�ོན་འ�་ིཙམ་

ཡང་མ་ིཤསེ་པའ་ི�ལ་མཐའ་པ་ཞགི་�་�ར་པ་དརེ་སམེས་གཏངི་ནས་

�ོ་བ་ཚད་མདེ་�སེ་�ངོ་། ཡནི་ནའང་། རགི་པའ་ིགནས་ལ་�ངོ་

འདདོ་�ི་འ�ན་པ་ནི་མེ་�ེ་བཞིན་ངའི་སེམས་ཁོང་�་ལམ་ལམ་�་

འབར་�ནི་ཡདོ་པས། ཉནི་མཚན་ད�རེ་མདེ་�་རང་�འོ་ི�ས་ཚ�ད་

�སི་བ�ོན་པ་�་བོའ་ི�ན་བཞནི་བ�ནེ་�ང་། ཐོག་མའ་ི�ང་གཞ་ིཧ་

ཅང་ཞན་པའི་�ེན་�ིས་འ�ས་�་ལེགས་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཐོབ། 

དེ་བས་ངའི་ཡིད་�ི་རེ་བའི་ཉི་གཞནོ་དེ་ཡང་�མ་ཟད་�ི་

མར་མ་ེབཞནི་�་ནས་�ར་�་ིབཞནི་པའ་ི�བས་དརེ། ཏག་

ཏག”ལས་ཤགི་ཡདོ་ན་ལམ་ཞགི་ཡདོ”ཟརེ་བ་�ར། རང་ག་ི

�སི་བ�ར་�ངོ་�ས་པ་ཡནི་ལ། ངས་�བོ་�ངོ་ལ་�ར་ཐག་འབད་

ཐག་�དེ་པའ་ིངང་�ལ་མཐོང་ནས་ཁོང་�གས་ད�སེ་ཤངི་། ནམ་

�ན་�བོ་�དི་�་ིཞར་དང་ཞརོ་�། �ོན་ཆད་རང་ལ་འ�་�དོ་དང་

�ར་ཟ་�དེ་མཁན་�་ི�བོ་�གོས་ཚ�འ་ི�ས་ནས། ཁོ་བོའ་ིམངི་ནས་

བ�ང་�་ེབ�གས་བ�ོད་�་ིམ་ེཏོག་གཏོར་ཏ།ེ �་མ�ད་ནས་བ�ོན་པ་

�ོས་དང་། “དད་པ་ཅན་ལ་པད་འ�ང་�ོ་ཉལ་ཡདོ”ཟརེ་བ་བཞནི། མ་

འངོས་པ་ན་�དོ་ལ་གཞན་ལས་�ག་པའི་མ�ན་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་

ཡདོ་ངསེ་རདེ་ཟརེ།

�ིས་�་དངོས་གནས་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ་ནང་བཞིན་ངའི་

བ�བ་འ�ས་ལ་ཡར་�དེ་ཆནེ་པོ་�ང་ཞངི་། ཐངེས་དའེ་ིམ�ག་

�གས་�བས་�་གཟངེས་�་ཐོན་པའ་ི�བ་འ�ས་�ངས་ཏ།ེ འཛ�ན་�་

ཡངོས་ལས་�་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་སངོ་། �་དགའ་ད་ེན་ིང་རང་

ཉདི་�་ིབ�ོན་པའ་ི�ལ་�་ལས་ཐོབ་པ་ཡནི་ནའང་། དནོ་�སི་མ་ིཚ�་

འདརི་བ�དེ་ཐབས་�ལ་ཞངི་། �ནི་ལན་གཞལ་ཐབས་མདེ་པའ་ི�ན་

�ག་�་ལགས་�ི་�གས་�ར་དང་�ལ་འདེབས་�ས་པ་དང་ཡང་ཁ་

འ�ལ་ཐབས་ག་ལ་ཡདོ་ཨང་།

མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་�ོང་མ་ིརགིས་�བོ་འ�ངི་ག་ི

ལ་ོརམི་ད�་པའ་ིའཛ�ན་�་བཞ་ིཔ།

• �ང་�ོང་�ལ •

ཤངི་། གདངོ་ལ་དགའ་བའ་ིའ�མ་�སི་ཁངེས་ཏ།ེ གནམ་ལ་ོགསར་བའ་ིདགའ་�ནོ་ལ་རོལ་མགོ་བ�མས། ཉནི་འདརི། �་ེ

བའ་ིགཞནོ་ས་ོདཀར་ནས་�་ེཕ་ོམོ་གང་ཡིན་�ིས་�ན་མགོ་དཀར་�མས་ལ་ཚ�་རིང་ལ་ོབ�་�བ་པར་�ནོ་འ�ན་�་ི�ལ་

�་བ�་ཤསི་ཁ་གཡང་འབོད་པའམ་ལ་ོསར་�་ིལགེས་�སེ་འ�ལ་ཞངི་། ད་ེདག་གསི་�ང་�རི་�ས་ལ་ན་ཚ་མདེ་པ་དང་

བསམ་དནོ་�ན་�སི་འ�བ་པའ་ིཁ་གཡང་�ོག་པའམ་ཡང་ན་ལ་ོསར་�་ིལགེས་�སེ་�རེ་བ་ཡནི།

ད་ེམནི་རང་�ལ་འདརི། �་ལའོ་ིཚ�ས་ག�མ་�་ིཉནི་མོར་ལ་ོག�མ་ལ་སནོ་པའ་ི�སི་པ་དག་ལ་�་�ནོ་�དེ་ཅངི་། 

ཚ�ས་�་དང་ཚ�ས་བཅ་ོ�་�་�འ་ིཉནི་བཟང་�ར་བཟང་ག་ི�ས་�་གཉནེ་�ནོ་སགོས་�་ིཆ་ོག་�ལེ་བ་རདེ།

ད་�ང་། ངའ་ིཕ་�ལ་འདརི་ཡདི་དགའ་ཞངི་ཉམས་�ོ་བའ་ི�ལོ་བཟང་ཞགི་ཡདོ་པ་ན།ི ནམ་�ན་�་ལའོ་ིཚ�ས་བ�་

ནས་མགོ་བ�མས་ཏ།ེ ཐག་འཐནེ་དང་། �་ེག་འ�ན་པ། �་ེམོ་འ�ོག་པ། �་ཤགས་ལ་འ�་ོབ། ཁ་ཤགས་བཤད་པ་སགོས་

དམངས་�དོ་�་ིརགི་�ལ་�་འ�ལ་�ལེ་བ་དང་། ལ་ོ�ང་�སི་པ་དག་�ན་ངག་�རེ་འདནོ་དང་། ཞབས་�ོ་འ�བ་པ། �་

ད�ངས་ལནེ་པ་སགོས་�་ིདགའ་�ོའ་ི�དེ་འཇོར་རོལ་བ་རདེ།

�བོ་�་ངས་བསམས་ན། �་འ�ལ་འད་ི�་�་�ལེ་བ་ན་ིཧ་ཅང་ཡདི་�ོ་དགོས་པའ་ིདནོ་དག་ཅགི་རདེ་�མ་�།ེ འད་ི

འ�འ་ི�ལོ་བཟང་�ན་འཛ�ན་དང་དར་�ལེ་�་ི�་འ�ལ་རབ་དང་རམི་པ་�ལེ་ན། �ལ་མ་ིགང་མང་ཞགི་ག་ིབག་ལ་ཞ་

བའ་ི�ས་པ་�ོག་འདནོ་�དེ་�བ་ལ། རང་རགིས་�་ི�ལོ་�ན་བཟང་བོ་དག་ཉམས་པ་�ར་གས་ོདང་མ་ཉམས་གོང་འཕལེ་

�་གཏོང་�ས་ས།ོ།

མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་�ན་རནི་�ོང་རོང་བོ་བཅའ་�དོ་�བོ་�་གཉསི་པའ་ི

ལ་ོརམི་བ�ད་པའ་ིའཛ�ན་�་བཞ་ིཔ།

• ཚ�་རངི་གཡང་མཚ� •



ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།

བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འ�མ་�སི་�་བ་ལས་�ངས•

བོད་ཁམས་�ི་གནའ་�ལ་
�གས་ཅན་ངོ་�ོད།

�་གེ་�ལ་རབས་�ི་

གནའ་�ལ།

�་གེ་�ལ་རབས་ནི་བོད་�ེ་�་

�མ ་བཙན་ པོའི ་�ལ ་�ད ་�ེ ་

དཔལ་འཁོར་བཙན་�ི་ཆེན་མའི་

�ས་�ིད ་�ེ ་ཉི ་མ ་མགོན་�ིས་

བ�གས་ནས་�ལ་རབས་བ�་�ག་

ཙམ་�ང་། དེང་�བས་མཐོང་�་

ཡོད་པ་ནི་�ས་�ང་བ་�ེ་ག�ག་

མགོན་�ིས་དབང་བ�ར་པའི་�ལ་

�ན་�ི་�ལ་�ིང་རེད། ད་�འི་བར་

�་ལོ་ངོ་�ོང་གཅིག་�ག་གི་ལོ་�ས་

ཡོད། �ས་རབས་ད�་པའི་ནང་�་

བོད་བཙན་པོའི ་�ལ་རབས་�ི ་

�ེས་རབས་པ་�མས་�ིས་གནས་

འདིར་�་གེའི་�ལ་རབས་བ�གས་

ཤིང ་ཤར ་�བ ་གཉིས ་�ི ་རིག ་

གནས་གཞི་གཅིག་�་འ�ེས་པའི་

�་གེའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་�ས་�་

བཏང་། 1961ལོར་�་གེ་�ལ་

རབས་�ི ་གནའ་�ལ་དེ ་�ལ ་

ཡོངས་�ི་ཐོག་དང་པོའི་རིག་དངོས་

�ང་�ོབ་�ེ་ཁག་�་གཏན་ཁེལ་

�ས་པ་རེད།

ཕོ་�ང་�ལ་མཁར་�ེ།

ཕོ་�ང་�ལ་མཁར་�ེ་ནི། བོད་

�ོངས་གཞིས་�ེ་�ོང་�ེར་�ལ་�ེ་

�ོང་ཁོངས་�་ཆགས་ཡོད། �་

མ ཚ� འི ་ ངོ ས ་ ལ ས ་ མ ཐོ ་ ཚ ད ་

�ི4020ཡོད་ཅིང་། བ�ོས་བཅས་

�ི་མཐོ་ཚད་ལ་�ི125ཡོད་ལ། བོད་

ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་�བས་�་

�ལ་�ེ ་ས་�ལ་�ི ་�ིད་འཛ�ན་

གནས་�ལ་ཡིན།    དེ་ནི་བོད་རབ་

�ང ་�ག ་པའི ་ཤིང ་འ�ག་�ི ་

ལོ1364ལོར་ནང་ཆེན་འཕགས་པ་

དཔལ་བཟང་གིས་བཙན་�ོང་མང་

བོ་བ�ིགས་པའི ་ནང་གི ་གཅིག་

ཡིན། འདིར་�ལ་�ེ་ཆོས་�ལ་རིམ་

�ོན་�མས་བ�གས་�ོང་བ་དང་། 

ཕོ་�་མི་དབང་གིས་ང་�མ་�ར་

ག�མ་ལ་ཕར་�ོལ་�ེད་�བས་�་

�ེན་གཞི་�ས་ཤིང་། དེ་བཞིན་བོད་

ཤིང་འ�ག་�ི ་ལོ1904ལོར་ལོ ་

�ས་�ི་དོན་�ིང་�ན་པའི་ད�ིན་

ཇི་བཙན་འ�ལ་དམག་ལ་འགོག་

�ོལ ་�ེད ་�བས་�ི ་ག�ལ་ས ་

བཅས་�ས་པའི་བཙན་�ོང་འདི་ནི་

�ས་རབས་�ི་དངོས་དཔང་�་ཆེན་

ཞིག་ཡིན། ལོ་�ས་ཐོག་བོད་རིགས་

མི ་དམངས་�ི ་དཔའ་�ོད་ཚ�ས་

མཁར་�ོང་འདིའི་ག�ལ་སའི་ཐོག་

ད�ིན་ཇི་བཙན་འ�ལ་པར་�ོལ་

�ང་ཚ་ནན་�ད་དེ་ཕ་�ལ་�ང་

�ོབ་�ེད་པའི་དམག་འཐབ་ནང་ཇི་

�ིད་བར་�བ་ཐབས་མེད་པའི་�ས་

�ེས་བཞག་ཡོད།

�ོ་�ག་�ས་མཁར་

ད�་ཐོག

 �ེ ་བ�ན་མི ་ལ་རས་པས་

�ིག་བཤགས་�ིབ་�ོང་གི་ཆེད་�་

�ོ་�ག་�་མར་པ་ལོ་�་པ་ཆོས་�ི་

�ོ་�ོས་དང་མཇལ། ཡིན་ན་ཡང་། 

�་མ་མར་པས་ཆོས་ག�ང་�་ཞལ་

�ིས་མ་བཞེས་པར་�ིབ་�ོང་གི་

ཆེད་�་ལོ་�ག་དང་�་�ག་རིང་�་

�ས་དར་མ་མདོ་�ེའི ་�་མཁར་

བ�ིགས་པ་སོགས་�ི་ལས་ཀ་མང་

བོ་�ེད་�་བ�ག་�ང་། མི་ལ་རས་

པས་�བ་པར་དཀའ་བའི་མཁར་

ལས་�མས་�བ་པ་དང་བཟོད་པར་

དཀའ་བའི་ཉམས་སད་�མས་ཐེག་

པར་�ས་མཐར་མཆོག་གི་དངོས་

�བ་ཐོབ། �ས་མཁར་ད�་ཐོག་ནི་

�བ་�ག་རི་ལ་བ�ེན་ནས་གནའ་

མཁར་�ི ་�མ་པ་�ར་བཞེངས་

འ�ག་ལ། �ས་རབས16པའི་�ས་

མགོར་དཔའ་བོ་ག�ག་ལག་�ེང་

བས་གནས་དེར་དགེ་འ�ན་�ི་�ེ་

ཆེན་པོ་བ�གས་ཤིང་། �ེས་སོར་

�ལ་དབང་�་�ེང་�་པ་�ོ་བཟང་

�་མཚ�ས་ཞིག་གསོ་དང་། �ི་

ལོ1944ལ་བསམ་འ�བ་དགོན་�ི་

དགོན་བདག་�་མས་ཞིག་གསོ་�ས་

ནས་�་བ�ེད་པ་རེད།


