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གནམ་ས་གོ་འ ེད། 
ཞོགས་ ང་། 

 
——ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེལ་ ིས་པ། 
བདེ་ ིད་ནི་རང་དབང་གི་འ ས་ ་ཡིན་ལ། རང་དབང་ནི་དཔའ་ བོས་ ི་འ ས་ ་
ཡིན་ནོ།།  
——གནའ་བའོི་ཀེ་རི་སའེི་དམངས་གཙའི་ཆབ་ དི་མཁན་ཕེ་ར་ིཁི་ལསེ། 
 
2008ལོའི་བོད་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེའདརི་དབང་ ར་པས“3·14དོན་ ེན”དང་། 
“ ་སའ་ིདནོ་ ནེ” “ ་སའ3ི·14དནོ་ ནེ” “3·14 ་སའི་ཟིང་ཆ” “ ་སའ3ི·14 ང་
གཅོག་འ གོ་ གེ་དནོ་ ནེ”སོགས་བཏགས་འ ག་པ་དང་། བོད་ ི་གསར་ལམ་ཁག་
དང་ མོ་པ་པའོི་ དོ་ ། “ཞི་ ོལ་ལས་འ ལ་ཆེན་མ”ོདང“ས་ ི་ཞི་ ལོ་ཆནེ་མ”ོ “ཞི་
བའི་འོས་ལངས” “ ེར་ལངས” “ ེབ་ལངས”ཞེས་སགོས་བཏགས་མིང་གང་མང་
འ ག་མོད། ཁོ་བསོ་མིང་དེ་ ར་འདོགས་དོན་ནི། དབང་ ར་པའི་བཏགས་མངི་
མས་ བ་ ང་བ་དང་། ངོས་བ ང་མདེ་པ། ོགས་རེ་བའི་ ནོ་འ ག་ཅིང་། ཕལ་ཆེ་

བ་ གོས་རིས་འཐེན་འ ེར་དང་ ེང་ གོས་ངན་དམོད་ སི་བཏགས་ ིར། བཏགས་
མིང་དནོ་ལ་མི་གནས་པས་ད གས། བདོ་མསི་བཏགས་པ་ ར་ན། ཞི་བའ་ིགསར་བ ེ་
འདརི“ ་འ གས་ཡོད་པ་དང་། དམིགས་ ལ་ཡོད་པའི”དོན་ཅན་ ི་ལས་འ ལ་ ི་
ད་ཆསོ་མེད་པ་དང་། “གཉའ་གནནོ་པ་ལ་ངོ་ ོལ” ས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ ེན་

ལོག་གི་ ད་ཆསོ་འ ག་པ་དང་། “ལོག་ དོ་དབང་ ར་ལ་ ོལ་ རི་ ན་མོང་གིས་
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ག་པོས་ ོར་བ་བ མས”པའི་དནོ་ཅན་ ི་འོས་ལངས་མ་ཡིན་པར་ཞི་བའི་ ད་ཆསོ་
འ ག་ རི། བཏགས་མིང་ད་ེ མས་ ང་དོར། ཁ་ོབསོ་ ས་ས་ ི་དང་ མ་པ་ཞི་བ། ངོ་
བོ་གསར་བ ེ་ ེ། “རང་ ང་ཁམས་བཅསོ་ ར་དང་ ི་ཚགས་བཅོས་ ར་ དོ་གསར་
བཅསོ་ཆནེ་པོ་ ས་པ”དང་། “ ི་ཚགས་ལམ་ གས་ ིང་པ་གཏོར་ཏེ་ ི་ཚགས་ལམ་
གས་གསར་པ་གཞི་ གས་པར་ ེད་པ་དང་། ི་ཚགས་མ ན་ ོད་འཕེལ་ ས་

གཏོང་བ་ཡིན”ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ ི་མཚན་ཉིད་ ར་དང་། བོད་ ི་གདགས་ ངས་
ར་དང་། ལ་ འི་ིཡོངས་ གས་ བ་ ོད་ ་ིབ ོད་པ་དང་ཡང་བ ན་ཏེ“ས་ ་ིཞི་

བའི་གསར་བ ”ེཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། 
 
གཏམ་ ི་འགོ་མ། 
ད་ལོར། ཁ་ོབོར་ཚར་ཤེས་ཆནེ་པོ་ག མ་ ང་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ེཡང་དགའ་བའི་ཚར་པ་
དང་། ོ་བའི་ཚར་པ་དང་། འཇིགས་པའི་ཚར་པ་བཅས་སོ།། ཁོ་བོས་ཐོག་མར་འདི་
ག མ་བཤད་པའི་ སེ་ལ། ད་ེའ ེལ་རང་བཞིན་ ིས་བཤད་དགོས་ ང་བའི་བ བ་པ་
འཚ་མདེ་ཞི་བའང་བཤད་ ་ཡིན། 
ིར་ཚར་ཤེས་ཞེས་པ་ན་ིཇི་མ་ཇི་བཞིན་བ ་ ོད་ ས་པ་ཞིག་མ་རེད། ་མཚན་

གཉིས་ཡོད་དེ། གཅགི་ན་ིམི་ མས་ལ་ དོ་ དེ་ སི་ཁེགས་པས་དང་། གཉསི་ནི་མ་ི
མས་ལ་ཉམས་ ོང་གིས་ཁེགས་པས་སོ།། དེ་ཡང་ཚར་ཤེས་གང་ ང་བ དོ་མཁན་ལ་

ཐ་ ད་ སི་ ོངས་པར་ ར་པ་དང་། ཚར་ཤེས་གང་ ང་ཉན་མཁན་ལ་ཉམས་ ོང་
དང་ ལ་བར་ ར་པ་ན། ཚར་ཤེས་གང་ཡང་ད དོ་ཤེས་ ིས་བཤད་ ས་པ་ཞིག་མ་
རེད། མི་ མས་ ིས་ཚར་ཤེས་གོ་ དེ་ ་མིང་བ ་ཐ་ ད་གང་ཇི་ ེད་ཅིག་བཟོས་
ཤིང་། གདངོ་གི་ཉམས་འ ར་དང་། ལག་གི་ ག་ ། ད་ཆའི་གདངས་ད ངས་དང་
བཅས་ཏེ་བ ་ ོད་པར་ ེད་མོད། བ ་ ད་པ་ཇི་བཞིན་འ དོ་པར་འ ར་བ་ནི་དཔེ་
མི་ དི་པ་ཞིག་རདེ། དེ་ ་ནའང་། ཚད་འདི་ནས་བཤད་ན། འ ོ་བ་མིའི་རགིས་ ི་
ཤེས་ ་ཡདོ་ ་ད དོ་ཤེས་ སི་བཤད་ ལ་ ས་པ་ཙམ་མམ་ དོ་པ་ཙམ་པོ་བའི་ངོས་
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ནས་མ་དར་བ་མེད་པ་འ ་བས། ཁོ་བསོ་ ང་འདི་ཉདི་ཆསོ་ཉདི་ཅགི་ལ་ཆ་བཞག་ ེ་
ཚར་ཤེས་གང་ ང་ ་ གས་ ིས་བཤད་འདོད་པ་ཡིན། 
ངག་ ན་ ། ནོ་ ི་ ས་ ་བོད་ ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ དི་ ག་ཐེངས་ག མ་ ང་ ོང་
བའི་བཤད་ ོལ་ཞིག་འ ག དེ་ཡང་། ལ་དབང་ ་པའི་ ས་ཏེ། ཉནི་ཞིག་ ལ་
དབང་ ་པ་ ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་གཏམ་ངན་ཐོས་པས་མི་ མས་ ོ་ ག་གསི་
ནོན་ཏ་ེཡོད་པ་ལ། ཡང་ དི་བཙལ་ ེད་ ང་ཡོད་ཅེས་པའི་གཏམ་བཟང་དེ་ ར་ཐོས་
པས་དགའ་བ་ ས་པ་དང་། ཡང་ ད་ཙམ་ ་ ི་འདོན་མཛད་ ོ་ བ་པའི་བ ་ཡང་
ཐོས་པས་ཐམས་ཅད་ ོ་བ་བ ས་སོང་ཟརེ་བའི་བཤད་ ན་ཞིག་དམངས་ ོད་ ་
འ ག བོད་མའི་ིལོ་ ས་བཤད་ ན་ལ་མ་གཞི་ནས་ ་ ང་དང་ གོ་བཏགས་འ སེ་
ིར་ཡིད་ཆེས་དཀའ་ནའང་། ལ་དབང་ ་པ་འདས་ ས་ ི་ནང་ ་ ནེ་ ་མའི་

དབང་གིས་ ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚས་ལོ་ངོ་བ ་ ག་ ག་ལ་གསང་ ་བ མས་
ཞེས་ལོ་ ས་ལ་འཁདོ་འ ག་པ་ ར་ན། དམགིས་བསལ་ ི་ ས་ བས་དེ་དག་ལ་
དམིགས་བསལ་ ི་ ང་བ་དེ་འ ་མ་ ང་བའི་ངེས་པའང་མེད་པས་འདིར་དགོས་
དབང་གིས་ ོམ་ ི་ ་ཆར་བ ས་ནས། བདོ་ ་ཉི་མ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ དི་ ག་ཐེངས་
ག མ་ ང་བ་ནང་བཞིན། ང་ལ་ད་ལ་ོལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དགའ་ ་ོའཇིགས་ག མ་ ི་
དམིགས་བསལ་ཚར་པ་ ང་བ་རེ་ར་ེབཞིན་བཤད་ན།  
 
དང་པོ། དགའ་བ་ ངི་ ོབས་ས་བོན་ད ་འ ར། 
ལོ་ ས་ ི་མཐོ་ས་ནས་བ ས་ན། ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའ་ི ས་མགོར་ བེས་པ་ན། 
བོད་མི་ མས་ ིས་ད་གཟོད་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་
གཙ། དད་མོས་སོགས་སོ་སའོི་ཐབོ་ཐང་ མས་གཞི་ ་ཆནེ་པོ་དང་། ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་
དང་། ་ོཐག་ ད་ཆོད་ ིས་བ ད་ ང་བ་ནི་དངོས་གནས་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རདེ། 
ཐོབ་ཐང་གི་ རི་ ་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེབ ངས་པ་འདིས་ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་མི་ ་
ེར་ ི་ཐབོ་ཐང་བ ད་པ་དང་། ང་ས་ནས་བཤད་ན་མི་རིགས་ ི་ཁོག་ད ང་ལ་ ་
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བ ད་ ང་བས། ཆེ་ས་ ང་ས་གང་ནས་བསམས་ ང་བ བ་ ་མེད་པའི་བདོ་མའིི་ལོ་
ས་ ་ི ོ་རིང་ ར་སོང་འ ག་ ིར། རེ་གཅོད་པའི་ལག་རོགས་ཤིག་མིན་ཚ་ཐམས་

ཅད་དགའ་འོས་པའི་དོན་དག་གལ་ཆནེ་ཞིག་ ་ཅ་ིལ་མི་ ི། 
ིར་ ན་ཞིག་ ས་ན། བཙན་པོའ་ི ལ་རབས་མ ག་ གོས་པ་ནས་བ ང་། བདོ་མ་ི

ཚའ་ིཤེས་རབ་དང་ ོ་ སོ། འཇོན་ ས་མཐའ་དག་ནང་སེམས་ ི་ རི་ ་ གས་ ལ་
ཏེ་སམེས་ ི་དེ་ཉིད་བཙལ་ཅིང་ཆོས་དང་ཆོས་ གས་མཐའ་གཅིག་ ་བ བས་ཏེ་མི་
ལོ་ ོང་ ག་ཡས་མས་འགོར། ས་ ན་རིང་པོ་དེ་འ འི་ནང་ལ། ཁོང་ཚས་དེ་ འི་
བཙན་པོའ་ི བས་ ་ིས་ཁོངས་འ ་ཤེས་དང་རིགས་ ད་འ ་ཤེས། ིམ་ དི་འ ་
ཤེས། དཔའ་བོའི་འ ་ཤེས་ མས་རིང་ ་ ངས་ཏེ། མར་ ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ི་ རི་ ་འཚང་ ་བའི་གདམས་པ་གཅགི་ ་དེ་གཞི་ ་ཆེན་པོ་དང་། ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་དང་། ོ་ཐག་ ད་ཆོད་ ིས་ ར་ ངས་པ་ ེ། ་ོ ངོ་ཞེན་པ་བཞི་ ལ་ ིས་
བདནེ་པ་བཞི་དང་ ་བ་བཀར་བཏགས་ ི་ ག་ ་བཞི་སགོས་བཤད་ཅངི་བ བས་ཏེ་
འོངས་པ་དེ་འ ་རེད། ད་ེཡང་མི་ཆསོ་རགི་གནས་དང་ ་ཆོས་རགི་གནས་གཉིས་
དང་། འཇིག་ ནེ་རིག་གནས་དང་འཇིག་ ནེ་ལས་འདས་པའི་རིག་གནས་གཉསི། 
ིད་པའི་རིག་གནས་དང་ཞི་བའི་རགི་གནས་གཉསི། མངོན་ ར་རགི་གནས་དང་
ོག་ ར་རིག་གནས་གཉསི་བཅས་ལས་ ་མ་ མས་ ངས་ཏེ་ ་ིམ་ མས་ ངས་པ་

དང་། མ་མཐར་ཡང་ ི་མ་གཙ་ལ་ ་མ་ཕལ་བར་བ ར་བཞག་པ་རེད། དེ་བས། 
སངས་ ས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འ ན་ཞེས་ཡང་ཡང་བ ས་ཤིང་བ མོས་ཏེ་ཆསོ་
གས་བ བས་པ་མ་གཏོགས། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་དང་

དམངས་གཙ་ཞེས་ དི་ ི་དནོ་ ས་མི་འ ག ིམ་ དི་བ ག་མི་ ང་ཞེས་པའི་
བཙན་པོའ་ི བས་ ་ི ིམ་ དི་འ ་ཤེས་ ི་ ན་ཞགི་ཡོད་པའི་དབང་ ་བཏང་
ནའང་། ི་ རི་ བེས་ ས“ཆོས་ ིད་ ང་འ ལེ”ཞེས་ཕལ་བའི་གནས་ ་དེད་སངོ་
བས། མི་ མས་ལ་མཚན་ན་རང་དབང་ཞེས་པ་དང་འ ་མཉམ་ཞེས་པ་དང་ཐོབ་ཐང་
ཞེས་པ་དང་དམངས་གཙ་ཞེས་པའི་ མི་ ིད་ ི་དནོ་ མས་ནི་ཟ་ ་ཞགི་གམ་འ ང་
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་ཞིག་ཡནི་མནི་ཡང་ཧ་གོ་མདེ་པའི་ཚད་རེད།  
རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙ་སོགས་ནི་གཞི་ འི་ཆ་ནས་
ཆབ་ དི་ ི་བ ་ཆད་ཅིག་ཡནི་ནའང་། ཆབ་ དི་ ི་འ ་ཤེས་དང་། ས་ཁོངས་ ི་འ ་
ཤེས། མ་ིརིགས་ ་ིའ ་ཤེས་དབེན་པའི་ ལ་ ས་ ་བ ་ཆད་དེ་དག་ལ་ཤེས་ གོས་
འ ང་བ་ནི་དཔེ་མི་ ིད་པ་ཞིག་རདེ། འ ་ཤེས་དེ་དག་ཡོད་མ་ ོང་བའི་ གས་ནི་ལ་ོ
ཚིགས་ རོ་ཞིག་གཞན་དང་བ ར་བས་ ང་ཤེས་ཏེ། 
ི་ལོ1215ལོར་ད ནི་ཇི་པ་ མས་ ིས 《རང་དབང་ ་འཛིན་ཆེན་མ》ོབཟོས་ཤིང་། 

དེར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་གི་གོ་དོན་ ་འཛནི་ ་ཕབ་པའི་ ས་རབས་ ། བོད་
མས་སིལ་ ར་ཐོར་ཏེ་སལི་ ར་གནས་ཤིང་སོ་སའོི་ས་ནས་ཡོན་ ལ་པོ་དང་ ལ་
ས་ལ་མགོ་བཏགས་ ས་ཞོར་ཆོས་ ེ་གསར་ ག་ལ་ ེལ་བའི་གནས་ བས་ ་ ས་

སོང་།  
དེ་ནས་མི་ལོ་མང་པོ་ ིན་པ་ ེ་ ན་ནག་ ་ འ་ི ས་རབས་བར་མ་མ ག་ ོགས་ནས་
ན་རིང་མ་ལནོ་པའི་ ི་ལ1ོ689ལོར། ད ིན་ཇི་པ་ མས་ ིས་ཡང་བ ར《ཐོབ་ཐང་
ིམས་འཆར》 བཟོས་ཏེ་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དག་ ིམས་ ི་འཆར་ཟིན་ ་

བཅས་ ས་ ། བདོ་ མས་ ིས་རང་ཉིད་སིལ་ ་ནས་སིལ་ ར་འཐོར་ ེད་ ི་ ་བའི་
ནང་ ནེ་ཏེ། ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་ དོ་པའི་ ང་རེད། ཧམ་པ་ ག་ ང་གིས་ཟ་
སེམས་ཆེ་བའི་གཞན་རིགས་ སི་ ལ་དེ་ལ་གནས་ ས་ཚད་ ིས་ ིས་ ིད་དབང་
གཡོ་འཛནི་ ེད་པའི་ ོར་བ་མངོན་ གོ་ ན་ནས་བ ར་ནའང་། བདོ་ མས་ ིས་
ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་ཙམ་བ ད་དེ་ དོ་ཉགོ་ག་ི ལ་ཕམ་ཤན་མ་ དེ་པར་ཡོད་
ལ་ན་ིའཇམ་ད ངས་བཞད་པའི་ ོ་ སེ 《 བ་མཐའ་ཆེན་མའོི་ ་བ》མཛད་

པའི་ ས་ལ་ཁེལ་འ ག་པས་ཤེས་འོང་། 
དེ་ནས་མི་ལོ་ཆིག་བ ་མ་ལོན་པའི་ ས་ཏེ་ ི་ལོ1776ལོར་ཨ་རི་པ་ མས་ ིས 《རང་
བཙན་གསལ་བ གས》 ེལ་ཅངི་། མ་ི འི་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཐབོ་ཐང་
མས་ཟནི་ཐོར་བཀོད་ད་ེའཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་གསལ་བ གས་ ས་ ས་ནི། བས་
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དེར་མཚན་ ན་མཐོ་བའི་པཎ་ཆེན་ ་ ངེ་ ག་པ་དཔལ་ ན་ཡེ་ཤེས་ཆངི་ཆན་ ང་
གིས་ ་ནག་པེ་ཅིང་ ་གདན་ འི་ཡི་གེ་འ ོར་བའ་ིལོ་ལ་ཁེལ་འ ག་ཅིང་། མ་
འ ངས་པར(1779ལ)ོཕེབས་འ ོར་ ང་ནས་ག ང་ཆོས་མང་པོ་བ ལ་པའི་ ས་
རེད། བདོ་ག ང་དབང་ཆ་ཚད་འཛནི་དང་བོད་ ོད་ཨམ་བན་ ི་དབང་ཆ་ ་བ ན་
བཏང་བའི 《 ་ ང་ ་ཚིག》དནོ་ཚན་ཉརེ་ད ་ཅན་གཏན་འབེབས་ དེ་མཁན་
ནམ། དི་དོན་མགོ་མ ག་གོ་ ོག་ དེ་མཁན་དེ་རིགས་ལ་བོད་ མས་ ིས“གོང་
མ”ཞེས་འབོད་ཅིང་། འཇམ་པའི་ད ངས་ ་ི ལ་པ་ཡིན་ཟརེ་ནས་ ་ རོ་མ་ལ་
ངས་པ་བཞིན་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ ག་ ེད་ ་སོང་ངོ་།། འ ོན་དནོ་ན“ིམཆདོ་ཡོན་

འ ེལ་བ”ཟེར་བའི་ ་མདེ་ ི་འ ེལ་བར་ ོམ་པ་དེའི་ཟམ་མ ད་ ་ ནོ་པ་ཡིན་ཟེར་
ལས་ཆ་ེམདོ། དནོ་དངོས་ ་སོ་སའོི་བདག་པོས་འབངས་ལ་བ ལ་པའི་ཐམ་ག་དང་། 
འཇའ་ས། གོ་གནས། ་ནརོ་སགོས་ ་ི རི་ ་རདེ། གདན་ ས་ཕེབས་འ ོར་དེ་ ་ ་
ན“ིམཆདོ་ཡོན་འ ེལ་བ”ཡི་ ང་བ་བ ་ལས་དཔེ་མཚན་གཅིག་ ེ། དསེ་གོང་མ་དང་
འགོ་མ། ངེ་མ་དང་འགབ་མའི་འ ེལ་བ་མཚན་པ་མ་གཏོགས། འ ་མཉམ་དང་རང་
དབང་མཚན་མདེ་པ་མངོན་གསལ་རདེ།  
ཡང་མི་ལ་ོམང་པ་ོམ་ ིན་པའི་ ི་ལོ1789ལོར། ་ྥརན་སི་པ་ མས་ ིས་མི་ འི་ཐབོ་
ཐང་ད་ེདག་ཁོ་ཚའ ི 《མི་ འི་ཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས》 ་གསལ་པརོ་བཀོད་ ས་
། བོད་ མས་ ིས་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་ཞེས་པ་ག་ོཐསོ་ཡོད་པ་ ་ཞོག འཛམ་
ིང་ཞེས་པའང་ག་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་གོ་མདེ་པའི་ཚད་རདེ། ་མཚན་ནི། འཛམ་
ིང་ཞེས་པ་ངོ་ ོད་རགས་རམི་མཛད་མཁན་ ་ིབཙན་པོ་ནོ་མནི་ཧན་འཇམ་དཔལ་

ཆོས་ ི་བ ན་འཛིན་འ ནི་ལས་འ ངས་མ་ཐག་པའི་ལོ་རེད། ཁོང་གིས་ སི་ 《

འཛམ་ ིང་ ས་བཤད》(1830ལོ)བ མས་གནང་ནའང་། འཛམ་ ིང་ ལི་པོ་མ་
ཡིན་པའི་ ལ་ ་ རོ་ཞིག་གི་ ོད་བ ད་དག་ ་ ང་དང་གནའ་ཐོས། མཚར་གཏམ་
ིས་བཅིངས་ཏ་ེ ་ཆསོ་ ི་ ག་མ བ་གཡསོ་པ་ཙམ་ལས་མི་ཆསོ་ ི་ ོ་མགི་ ོད་ བ་

མེད་པ་འ ། དེ་འ ་ཡིན་ ནི། འཛམ་ ིང་ ལ་ ་གཞན་ན་ཆེས་གལ་ཆེན་གཙིགས་
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ཆེན་ ་བ ི་ཞིང་ དི་ཆསོ་ ་ ར་པའི་མི་ འ་ིརང་དབང་དང་འ ་མཉམ་སོགས་ན་ི
བོད་ མས་ ིས་ ང་ལ་ཅི་ ར་ངེས་ཏ་ེངེས་ དི་པ་མ་རེད། 
ིད་ཆོས་ ་བཞིན་དོར་ལ་ ་ཆོས་གསེར་བཞིན་ ངས་ཏ་ེ དོ་གཡེང་འ ས་ཤོར་ ིས་

མི་ལོ་ ོང་ ག་སོང་བ་ ེ། ་ིལོ1948ལརོ་ བེས་པ་ན། འཛམ་ ིང་ ང་ ་མཉམ་
འ ེལ་ ལ་ཚགས་བ གས་ཏེ། ལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གང་ཡང་བཙན་གཉོམ་དང་
ད ལ་ ག་ལ་མ་ སོ་པར་སོ་སའོི་གོ་ཐང་ཉེ་ མོས་བབ་འ ེལ་འ ང་བའི 《འཛམ་
ིང་མ་ི འི་ཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས》 སི་ཏ་ེའ ་མཉམ་དང་རང་དབང་གི་ ་

དོན་ ེ་འ ོ་ཡོངས་ལ་བ གས་ ས་ ། མར་ ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དནོ་ ་
འཚང་ ་བར་འདོད་པའི་བདོ་མི་ན་ིད་ེ ས་ད་གཟདོ་གཉིད་ལས་ས་མ་སད་ ་འཛམ་
ིང་ཞེས་པ་ངོས་འཛིན་ ་ ི་རོལ་ལ་ ་ ོར་ ་འ ོ་ ལ་ ས་པ་ ེ། རལ་པརོ་ ན་

པའི་ ོ་རགོས་ ་ིདཔེ་བཞིན་ཨ་རི་དང་ད ནི་ཇིའ་ི བ་ ོར་འོག་ཚང་དོན་ ་ཚབ་
ཚགས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ ་འ གས་ སི་ཨ་རི་སོགས་ ི་ ལ་ཁག་ལ་བཏང་སོང་བ་ད་ེ
ཙམ་རེད། བོད་ ི་བ ན་གཡོ་ མས་དེ་ འི་ ར་ཅི་མནི་འདི་མནི་ ་ ག་གི་ ངེ་ལ་
ཝ་མོ་བ ན་པ་ ་ འི་གཞན་རིགས་ སི་ ོག་བ སི་ དེ་ས་ཞིག་ ་ ར་ཅིང་། ད་
འི་བར་ ་ཅ་ིཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་ཕ་བསད་པ་ལ་ ལ་ ་བ ངས་ནས་སོས་དལ་

བག་ཕེབས་ ་བ ད་སོང་བ་དེ་འ ་རེད། (གོང་ག་ིབོད་ ི་གནས་ ལ་ མས《བོད་
་ཚགི་མཛད་ཆེན་མ》ོཡི 《བོད་ ི་ལོ་ ས་འདས་པའི་ལོ་ཚགིས་དང་ ར་ཏེ་

བ ིགས་པའི་རེ ་མགི》དང 《 ང་དཀར་ཚིག་མཛད་ཆེན་མ》ོཡི《ལོ་ཚགིས་
ངས་ཤེལ་མེ་ལོང》 དག་གཞིར་བ ང་ནས་ ིས་པ་ཡིན།) 

ང་ཚས་གངོ་གི་ལོ་ཚགིས་འདི་ཙམ་གཤིབ་བ ར་ ས་པས་ ང་བོད་ ་ིལོ་ ས་ ི་
གནད་འགའ་ཟིན་ཡོད་ མ་ ེ། བོད་ ི་ལོ་ ས་ནི་མགོ་འདོགས་རིང་ གས་དང་། 
བ་མཐས་འཐེན་འ ེར། མཆདོ་ཡོན་འ ེལ་བ། ཁ་ བ་ ོ་བ མས་ ི་ལོ་ ས་ལས་མ་

འདས་པའི་ ལ་དེ་རདེ།  
དེ་ན་ིའཛམ་ ིང་ ལ་ ་གཞན་ ་མི་ འི་མ་ིངོ་ཤེས་ཏ་ེསོ་སའོི་བདེ་ ག་གི་ ིར་ ་
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རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་ལ་སོགས་ ོལ་ ་བ གས་ཤིང་ མིས་ ར་བཅས་པའི་ལོ་
རབས་ ། བོད་ མས་ནི་ ར་བཞིན་ཆོས་ ི་ཐར་ལམ་བ ོད་ ང་ལམ་ ་ེམ་ ེད་པ་
དང་ དི་ ི་མགོན་ བས་བཙལ་ ང་ དི་དནོ་མ་འ ོངས་པའི་ལོ་ ས་གནས་ ངས་
ཏེ། འད་ིཙམ་ ིས་ ང་བོད་ ི་ལོ་ ས་ གོས་བ ོམས་ དེ་ ས་པ་འ །  
ཡིན་ནའང་། ི་ལོ་ ས་རབས་ཉེར་གཅགི་པའི་ ས་མགོར་ བེས་པ་ན། མི་ ་ ེར་ ི་
ཐོབ་ཐང་གི་གོ་ ོགས་སད་པའི་ གས་ ་མཐོང་དཀའ་ནའང་། མི་རིགས་དང་རིག་
གནས། ས་ཁོངས་སགོས་ ི་འ ་ཤེས་ དེ་པའི་དན་ གས་ ། དེ་ འི་ ་ས་ཁོ་ན་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་མདོ་ད ས་ཁམས་ག མ་ ་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་ ་ི ད་གསང་
མཐནོ་པོར་བ གས་པའི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་གཞི་ ོན་ཆནེ་པོ་ཞིག་ ་ོཐག་ ད་ཆོད་
དང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མདེ་ ིས་འ ར་བ་དང་། ་སར་ག མ་བ འི་ ས་ ན་ནས་ད ་
བ མས་པའི་གསར་བ ེ་དེ་ནི་ ིང་ལ་ ་ོབ་ད གས་པ་བཞིན་ ོགས་བ ར་མཆེད་
ཅིང་། དགོན་ ོང་དང་ཕོ་མའོི་ད ེ་བ་མེད་པར་ ོད་མངའ་རིས་ནས་ ད་མདོ་ཁམས་
བར་ ་འ ོག་ག་ི ་ཐང་དང་རོང་གི་ ང་ལམ་གང་ལའང་གནམ་ལ་ ར་འོད་འཚར་
བ་བཞིན། ས་ལ་མེ་ཏགོ་གད་པ་བཞིན་ཤིན་ ་རབ་ ་ མ་པར་གཡོས་སོ།།  
ག་དང་ ོ་ང་། ་དང་ ེ ། ར་དང་ ང་ཀིའི་ངང་ ལ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་ ། ག་

དམར་ཡག་ ་ ོང་ནགས་དང་འ ོང་ ་ེསེར་ ་ཡག་ ་ལ་འ ག་པ་ ་ འི་ གོས་
སད་འདི། མ་གཞི་ ས་ ན་རིང་པརོ་ཡིད་མཁར་བ གས་པའི་རེ་བའི་འདོད་པ་ ར་
མདའ་བཞིན་གནམ་ནས་ ང་བ་དང་། མི་ལོ་མང་པོར་སེམས་ལ་བཅངས་པའི་བདེན་
པའི་ན་ ག་ ་མིག་བཞིན་ས་ནས་བ ོལ་བ་ཡིན་ནའང་། ོག་ ན་འ ལ་ག མ་ ིས་
་ནས་ དི་ཅིང་གཡོ་ ་ མ་ག མ་ ིས་ ིབ་ནས་བ རོ་ལ། ག མ་ ག་བཙན་

ག མ་ ིས་ ེས་ནས་བཤར་བའི་མི་ ལ་ རེ་གཅོད་ ི་གཤིན་ ེའི་འཁརོ་ལོ་དསེ། 
ང་འཚིར་གནནོ་ག མ་ནམ་ལངས་པ་འ ་བ་ཞིག་དང་ ོ་ ར་ ད་ག མ་ས་ བ་

པ་ ་ འི་ལས་ སི། ད་ཅགི་ཉདི་ལ་ཚ་དང་ཚ་བ་ཡང་སོས་དང་ ང་དང་ ང་བ་
པད་ཆནེ་ ར་གས་པའི་གནས་ལ་ ེལ་བག་མེད་པར་མངོན་ མ་ ིས་བ ངས་སངོ་། 
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འོན་ ང་། ག་པ་ལབེ་ ང་ ས་ ང་དངངས་མ་ ག དཀར་པོ་ ས་ ང་གཏོར་ཡང་
འཇིགས་མ་ཡེར། དམར་པོ་ ག་ལ་བ སི་ ང་དཔའ་མ་ མ། ོ་ གས་ངར་མ་དང་
གས་ ོག་ཁོལ་མ། མདའ་མདེ འི་ཚ་དབལ་ལ་ ང་ཁོང་དང་གདོང་པ་གཏོད་ ས་

པའི་ ིང་ ོབས་འདིས། རང་ས་མ་མའོི་ ང་མག་ོའ ་བོ་རང་གིས་ ང་ཞིང་། རང་
ཐང་གསེར་ ི་ ་ མ་འ ་བོ་རང་གིས་འཚས་པ་ཡནི་ རི། མ་ི ལ་འཇིག་ ནེ་འདིའི་
ིང་ ོབས་གང་གསི་ ང་འདི་ཡི་ ི་ཆའི་ཆར་ཡང་ག་ལ་འོང་། ག་གཟིག་དོམ་ ེད་

དཔའ་བ་གཟན་ལ་དཔའ་བ་ཙམ་དང་། གས་ ི་མི་ ་དཔའ་བ་འ ལ་ལ་དཔའ་བ་
ཙམ་རེད། ་འ མ་མདངས་ ོལ་ཞིང་འ ེ་ཞེད་ ང་ལངས་ལ། མ་ི ས་ ནོ་པ་ཤོར་
པའི་ ིང་ ོབས་འདི་ ་ཡི་ ནི་ བས་དང་འ ་ེཡི་ཆོ་འ ལ་མིན་ལ། མི་ ས་བ ག་
ོད་ ང་མ་ཡིན་པར། ཕ་ ན་ ི་ ེ་ ་ེནས་ག ངས་ཤིང་མ་ ན་ ི་ལག་ ེ་ནས་སོན་

པས། ན་རས་གཟིགས་དབང་གཟགིས་ན་ དོ་རི་རབ་ ི་ ་ེམོ་ནས་འ མ་ཆོག་ཅིང་
ང་བ་མཐའ་ཡས་ཐོས་ན་ ད་ ་མཚའི་གཏིང་རིམ་ནས་བཞད་ཆོག་ཨང་། “བདག་
ོའི་ཏི་སའེི་ར་ིབརོ་བག་ལ་ཉལ་བའི་གངས་སེང་དཀར་མོས་གནམ་ས་གཡོ་བའི་ག ་

རལ་གསིག”པའི་ ན་ངག་པའི་བ དོ་པ་དེ། ད་ “བདག་ འོི་ཏ་ིསའེི་རི་བརོ་མཁའ་
ལ་འ ་ོབའི་གངས་སེང་དཀར་མོས་གནམ་ས་གཡོ་བའི་ག ་རལ་གསིག” ་ངང་
གས་ ིས་བཅོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

འཇིག་ ནེ་ཐམས་ཅད་ གི་ གི་པོ་དང་འཛམ་ ིང་ ིལ་པོ་ཡེར་ཡེར་བརོ་བཟོས་པའི་
མི་ ལ་གཟི་བ ིད་ཡོད་ཚད་ ི་ ངས་མ་འདིའ་ི ་ ནེ་ནི། ལ་ལས་དབང་ ར་
འགོངས་པོའི་ དི་ ས་མ་ ངས་པ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ ར་ན། གནནོ་ གས་གང་
ཞིག་ཐགེས་པར་དཀའ་བས་ཞབས་ནས་ ེན་ལ་ གོ་པར་ མོ་པའི་ ངི་ ོབས་ལ་
བསམ་ན་དེ་ལ་ ་མཚན་ཞིག་ལོས་ཡོད་ མ་ཞིང་། འགའ་ཤས་ཧམ་པ་ཅན་ སི་ ་
ནོར་བགོ་ ལ་ ོགས་པས་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ ར་ན། ཞིང་ག་ི ལ་ ེད་རང་ལ་དབང་
བས་ ན་ཇག་ཚགས་ལ་ ོལ་བར་ མོ་པའི་ ་ ག་ལ་བསམ་ན་ད་ེལའང་གཏན་
ཚིགས་ཤིག་ལོས་ཡོད་ མ་ ང་། ཁ་ཅགི་གིས་དངོས་གཙ་ ་བ་སེམས་གཙ་ ་བ་ལས་
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ཕམ་པའི་འ ས་ གས་ ་བཞེད་པ་ ར་ན། ཤིན་ ོག་རིག་གནས་ ི་ ་ བ་ལ་ད ད་
མི་བཟོད་པས་དད་པའི་ ོབས་ནི་ ོབས་ གས་ ན་ལས་ ང་ ག་པར་བསམ་ན་དེ་
ལའང་གནས་ གས་ཤིག་མི་འ ག་བསམ་ ི་མདེ། དེ་ ར། ཆབ་ དི་ ི་ཚ་ག ན་
གནནོ་ མོ་དང་། དཔལ་འ ོར་ ི་ཧམ་ལེན་བཙན་འ ོག རགི་གནས་ ི་སམི་ཟསོ་
འ ་ ར་བཅས་ ར་གང་ནས་བ ས་ནའང་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེའད་ིའ ་ ོང་བའི་ ་
ེན་ ་མ་སོང་བ་འགའ་ཡང་མེད་པ་འ ། ཡིན་ནའང་། ཁོ་བསོ་དའེི་ཕན་ཆད་ནས་

མཐོང་བ་ནི། བཙན་པོའ་ི བས་ ི་བག་ཆགས་ཏ་ེབག་ལ་ཉལ་བའི་ མི་ དི་འ ་ཤེས་
གཏིང་ནས་སད་དེ། རགིས་ ད་དང་ས་ཁོངས་ ི་“བདག”འཚལ་བའི་ ངི་ ོབས་དེ་
ཡིན་སོང་། ་མཚན་ནི། ི་ ོག་ནས་བ ས་ན། བོད་ མས་ལ་ད་ འི་ ས་ནའང་ དི་
འ ོར་རགི་ག མ་ ་ི ོགས་པ་ཆེར་ ས་མེད་པ་དང་གཅགི དད་པ་ཅན་ ་ཁས་
འཆེས་པའ་ིམི་འབརོ་མང་ཤོས་གསར་བ ་ེ ་མ་ གས་པ་དང་གཉིས། ལས་ གས་མི་
་གཙ་བོ་ན་གཞོན་ཡིན་པ་དང་ག མ་བཅས་ལ་དཔག་ན། གསར་བ ་ེའདའིི་ ་ ེན་

གཙ་བོ་ན་ིདད་པ་ལས་གཞན་སོ་སའོི་བག་ཆགས་ གས་ བས་ ི་ ིང་ ོབས་སོས་པ་
ཡིན་པར་ཐག་བཅད་ཆོག་པ་འ ། ོས་བཅས་ སི་བཤད་ན། ལས་ གས་ ་ིམ་ི ་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཕལ་ཆ་ེབ་ནི་ ིམ་ ི་འཚ་ཚསི་ ི་ ར་ཆནེ་པ་ོམདེ་པ་དང་། བ ་
འ ནི་དང་ ས་ ད་ ས་ཐོག་ ་ཐསོ་པ། ོབས་པ་ཆེ་ཞིང་མགི་ ང་རངི་བ། རགིས་
ཞེན་ ་ིཁགོ་ད ང་དང་ལ་ ས་ ག་པ་བཅས་ ་ི ིར། ནམ་ཞིག་ ངི་ ོབས་ ི་བག་
ཆགས་སད་ཚ་ ལ་ ས་དང་འཚམ་པའི་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ ད་བ བ་
ཅིང་གསར་བ ་ེདེ་འ ་མི་འ ང་རང་འ ང་ཆགས་པ་རེད་ མ། 
ལོ་ ས་ན་ིངེས་ཅན་ ་འ ས་ ི་ཆསོ་ཅན་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ངེས་མདེ་ ེས་དབང་གི་
ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞེས་པ་ན་ིའཛམ་ ིང་ལོ་ ས་ ་བ་དག་གི་བ ོད་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡནི་
ད་དེ་ཁ་ོབསོ་དེ་ལ་ད ད་པ་བ དོ་མ ི ་འདདོ། ཧར་ ིས་བ ས་ན། གསར་བ ་ེའདི་

ནི་ངེས་མདེ་ སེ་དབང་གསི་ ང་བའི་དོན་ ནེ་ ོ་ ར་བ་ཞིག་ཡནི་པ་འ ་ཡང་། 
དོན་དམ་ ་ ས་ ང་དང་ ངས་ ག་ལ་བ ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པའི་བཙན་པོའ་ི
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བས་ ི་རིགས་ ད་འ ་ཤེས་དང་དཔའ་བོའ་ི ིང་ ོབས་ ི་བག་ཆགས་སད་པ་ཡིན་
པར་འདོད། གསར་བ ེའི་འ ང་ ེན་ན་ིདད་ བོས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། 
དད་ ན་ཡོད་དོ་ཅགོ་འདི་ལ་ གས་མ་སོང་བས་ཁས་ལེན་དཀའ་བའི་ཚད་ ་ ང་
ིར། ཁོ་བསོ་དད་པ་ལས་ ག་ ིང་ ོབས་ ས་པའི་འ ས་ ར་ཁ་ཚན་གཅོད་དོ།།  

ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་ནི་ཁ་དོག་གསར་བ ་ེཡི་ ན་མ ད་པའི་གསར་བ ་ེཞིག་
རེད་ཅེས་འཛམ་ ིང་མཐོང་བའི་ ན་མགི་ཅན་དག་གིས་བཞེད། འཛམ་ ིང་གཞི་
ོན་ ི་ངོས་ནས་བ ས་ན་དེ་ལ་ ་མཚན་ངེས་ཅན་འ ག་པ་བ ོན་མེད་རེད་དེ། 

1989ལརོ། ཅེ་ཁ་ེསི་ལོ་ཝ་ཁེ་ ་ མ་པ་ངང་པའི་ ལ་ ར་འཇམ་པའམ་ མ་པ་དར་
ཟབ་ ར་འཇམ་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པའི“ངང་ ལ་གསར་བ ”ེའམ“དར་ཟབ་
གསར་བ ”ེ ང་བ་ །ེ འཚ་མདེ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ ིས་ ང་ ན་ཏང་ངམ་ ན་མོང་
ཐོན་ དེ་ཚགས་པའ་ིདབང་ ར་ལ་ངོ་ ལོ་ ིས་དམངས་གཙར་ ནི་པའི་གསར་བ ེ་
ང་བའི་ ེས་ ། ས་རབས21པའི་ ས་མགོར་ ེབས་པ་ན། ཡོ་རབོ་ཤར་མ་དང་ཨེ་

ཤ་ཡ་ད ས་མའི་ ལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཁ་དགོ་གསར་བ ེ་བ ད་མར་ ང་བ་དཔེར་ན། 
2004ལརོ་ཀེར་ ེ་ཡ(Georgia)ཡི་མེ་ཏོག་ ་སའེི་གསར་བ ་ེ ེ། ཁོ་ཚའི་གསར་བ ེ་
ནི་མ་ེཏགོ་ ་སེ་ཡིས་མཚན་ཞིང་། ཁ་དོག་ཟིང་དམར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁ་དོག་གསར་
བ ེ་ ་བཏགས་པ་དང་། ཡང2004ལོའི་ཡོ་ཁི་རན(Ukraine) ི་མེ་ཏོག་ཨ་འ མ་ ི་
གསར་བ ་ེ ེ། ཁོ་ཚའི་གསར་བ ེ་ནི་མེ་ཏོག་ཨ་འ མ་ ིས་མཚན་ཞིང་། ཁ་དགོ་ཁམ་
ནག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁ་དོག་གསར་བ ་ེ ་བཏགས་པ་དང་། 2005ལའོི་ཁརེ་ ་ེསི་སི་
ཐན(Kyrgyz) ི་མེ་ཏགོ་ ལ་ ན་གསར་བ ེ་ ེ། ཁོ་ཚའི་གསར་བ ་ེནི་མ་ེཏགོ་ ལ་
ན་ ིས་མཚན་ཞིང་། ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁ་དགོ་གསར་བ ེ་ ་བཏགས་

པ་དང་། 2007ལའོི་འབར་མའི་ཆསོ་གོས་གསར་བ ་ེ ེ། འབར་མའི་དམག་ག ང་ལ་
ོལ་བའི་གཙ་ གས་ ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཆསོ་གོས་ ི་ཁ་དོག་ ར་ ིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

ཁ་དོག་གསར་བ ་ེ ་བཏགས་པ་ ་ ས་མཚན་ཏེ། ཉེ་བའི་ལ་ོའདི་འགར་ ང་བའི་ཁ་
དོག་གསར་བ ་ེན་ི རེ་གཅོད་དང་དམངས་གཙ་མ་ཡིན་པའི་ ིད་དབང་བ ་ེ རོ་



Page 12 of 176 
 

ེད་པའི་གསར་བ འེི་ལས་འ ལ་ཤ་ ག་དང་། དེ་ཡང་གསར་བ ་ེལ་ གས་མཁན་
མས་ ིས་མེ་ཏོག་འཆང་ཞིང་། འཚ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་རང་

དབང་དང་དམངས་གཙ་ནན་ ང་དང་དོན་གཉརེ་ ས་པའ་ིཞི་བདེའི་རིམ་འ ར་
ཞིག་རདེ། 
ང་ཚས་བདོ་ ི་ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེའདི་འཛམ་ ིང་གཞི་ ོན་ ི་རང་དབང་དང་
དམངས་གཙར་བ དོ་པའི་ཞི་བདེའི་རིམ་འ ར་ ི་ ས་ ་བཞག་ ་ེབ ས་པ་ཡིན་
ན། གསར་བ ེ་འདིའི་ ོལ་ས་ རེ་གཅོད་རིང་ གས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐབས་ལམ་
འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཡིན་པ། དམགིས་ ལ་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་ཡིན་པ་བཅས་ ི་
ིར། ཁ་དོག་གསར་བ འེི་ སེ་ ་སོང་ཞིང་ཁ་དགོ་གསར་བ འེི་ ས་ ་བ ང་ ང་

བ་ ེ། རེ་གཅདོ་ ག་ད ང་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་པའི་གསར་བ ་ེཡི་གཙ་ གས་ ་པ་
ཡིན་པ་དང་། ཆོས་གོས་ ི་ཁ་དོག་ ར་ གི་ཡིན་པས་བོད་ ི་ཆསོ་གོས་གསར་
བ འེམ་བོད་ ི་ ར་ ིག་གསར་བ ་ེཞེས་གདགས་འོས་འ ག ཁོ་བསོ་བཏགས་པའ་ི
བོད་ ི་ ར་ ིག་གསར་བ འེམ་ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེའདི་ ི་ ིང་གསར་ལམ་
དག་ 2008ལོའི་དོན་ཆེན་གཅིག་ ་བ ང་གི་འ ག་ཅིང་། བ ངས་པ་གང་ལ་གནས་
གས་ཆནེ་པོ་འ ག་པ་དེ་དེ་བཞིན་ ་འཛམ་ ིང་ལོ་ ས་ ་ཐེབས་པ་ཡིན་ན། 

གསར་བ ་ེལ་ར་ེཞིག་འ ས་ ་མ་ལནོ་ ང་། གསར་བ ་ེལ་རེ་ཞིག་ ལ་ཁ་མ་ཐོབ་
ང་། བ་པར་ ར་ན་ ་ཅི་ སོ།། མ་ བ་ན་ཡང་མཛས་པའི་ །། ཞེས་པ་ ར། བདོ་
མས་ ིས་འ ་ོབ་མའིི་རགིས་ ི་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་དང་

དམངས་གཙ་དང་ཞི་བདེ་ཡི་ལོ་ ས་ ་ཁ་བཤད་ཙམ་མིན་པ་དང་། ོན་ལམ་ཙམ་
མིན་པ་དང་། ་ན་མེད་པ་དང་། བ བ་ ་མེད་པའི་ ས་ སེ་བཞག་སོང་ཞེས་ཁོ་བསོ་
ཁ་ཚན་བཅད་དེ་ །  
བོད་ མས་ ིས་ ས་ ན་རིང་པོར་གཞི་ ོན་ཆནེ་པོའི་ཆབ་ ིད་ ེན་ལོག་ ས་ ོང་
མེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་ ་ཆབ་ དི་འསོ་ལངས་དང་། ཆབ་ དི་འཐབ་ དོ། ཆབ་ ིད་
གསར་བ ་ེགང་ཡང་ ས་ ོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་བོས་བསམ་ན་དེ་ལ་ ་ ེན་ག མ་
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ཡོད་དེ། གཅགི་ན་ིས་ཁངོས་དང་མངའ་དབང་གི་ཆབ་ ིད་འ ་ཤེས་མདེ་པ་དང་། 
གཉིས་ན་ིཆོས་དང་ཆོས་ གས་མ་གཏོགས་དོན་གཉེར་མེད་པ། ག མ་ནི་ ་ེབ་དང་ཚ་
བའི་ཁ་ཐོར་ ི་ཚགས་ ང་ ་མ་གཏོགས་འ ས་ དོ་ ི་ ི་ཚགས་ཆེན་པོ་ཆགས་མ་
ོང་བ་བཅས་ ིས་རེད་འདོད། ད་ འི་མི་ མས་ ིས་ ནེ་ལོག་དང་། འསོ་ལངས། 

འཐབ་ དོ། གསར་བ ེ་སོགས་ཆབ་ དི་ ི་བ ་ཆད་ ་སོང་བའི་མིང་འདི་དག་ཐོས་
ཚ། ཁ་ ེར་ ་ ེར་ དེ་ཅིང་འཇིགས་ ག་དངངས་ ག་ ་འ ོ་བ་ནི་དམར་པོའི་
གསར་བ ་ེཞེས་པའི་མ ག་འ ས་ཏེ། དམར་པོའ་ིགསར་བ ེའི་ ང་ལ་མི་ མས་
གསར་བ འེི་ངོ་ལགོ་པ་དང་ཇག་པར་བཏགས་ནས་འཐབ་ དོ་དང་། ང་ ེག 
འཚརི་གནནོ། ཉམ་ཉེས། ་གཏརོ། ེག་མདེ། ཁ་བཏགས་པར་ ས་སོང་བས། ད་ ང་
ཡང་འཇིགས་ ང་གི་ ན་མ་ཡལ་བར་ཡོད་པས་རདེ། དེ་ ་ འི་འཐབ་ ོད་ལ་འཐབ་
ོད་དང་དེ་ ་ འི་གསར་བ ་ེལ་གསར་བ ེ་ ་འབོད་ནའང་། དེ་ན་ི ག་པའོི་འཐབ་
ོད་དང་ ག་པོའི་གསར་བ ་ེ ེ་ ག་པའོི་འཐབ་ ོད་དང་ ག་པོའི་གསར་བ ་ེཡིས་
ལ་ཁ་ལནོ་པའི་དབང་ ་བཏང་ ང་། ར་ཡང་ ག་པའོི་དབང་ ར་ དེ་པ་ཆསོ་

ཉིད་རེད། ས་ ི་ལོའ་ིགསར་བ ེ་ན་ིཞི་བའི་གསར་བ ེ་དང་། ཞི་བའི་འཐབ་ ོད། ཞི་
བའི་ ེན་ལོག་ཡནི་ཞིང་། མི་ འི་གནས་ གས་དང་མ་འགལ་བའི་གསར་བ ་ེཞིག་ ེ། 
འདི་འ འ་ིགསར་བ ེ་ན་ིདབང་ ེམ་ རེ་གཅོད་རིང་ གས(集权专制主义)པ་
ཞིག་མནི་ཚ། བས་ཆེ་ལ་གཟི་བ དི་ ན་པའི་གསར་བ ་ེཞིག་ ་འཛམ་ ིང་ཤར་
བ་ ན་ ིས་ཁས་ལེན་ ིད་པ་རེད། 

དེ་ ར་ཞིབ་ ་བསམ་ན། ཁོ་བོ་དགའ་བའི་ཚར་པ་ སེ་པ་ལ་ ་མཚན་བཞི་ཡོད་དེ། 
གཅིག་ན་ིགསར་བ འེི་དནོ་ ངི་དང་། གཉིས་ན་ིགསར་བ འེི་ གས་ ེན། ག མ་ནི་
གསར་བ འེི་དམིགས་ ལ། བཞི་ནི་བདནེ་མཐའ་གསལ་ འ་ི གས་མཐོང་བ་བཅས་
སོ།།  
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གཅིག གསར་བ ེའ་ིདོན་ ིང་ལ་ ིང་ བོས་དང་། ོགས་སད། ེན་ལོག ཟིན་ཐོ། 
ིལ་བ གས་བཅས་ ་ཡོད་དེ། 

1. ིང་ ོབས་ཞེས་པ་ནི་གསར་བ ེ་འདརི་དཔའ་བོའི་ ིང་ བོས་མ་ཉམས་པའི་དགེ་
མཚན་དོན་ ིང་ཡོད་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན། བཙན་པོའི་ བས་ ི་ ག་འ ་གཟིག་འ འི་
དཔའ་བོའ་ི ིང་ བོས་བག་ལ་ཞ་བ་དེ་ ནེ་དང་ ད་པས་ད ང་ ་འ ོ་ཞིང་། ོད་
ི་ ོང་ ེ་ ག་ ་ ་གཅིག་གི་ ལ་པ་དང་ཡང་ ལ་ ་ ར་སོང་བའི་གསར་བ འེི་

ནང་ གས་ ི་ཤི་གསནོ་བཙན་བ གས་གནང་ ས་ ི་མི་ ་ མས་ནི་དཔའ་བོ་དང་
དཔའ་མོར་མ་ ར་པ་མེད་པ་དང་། དཔའ་བོའི་ ངི་ ོབས་ག གས་ཡིན་ན། ས་གཞི་
འདའིང་ དོ་ ་ ང་བའི་ ལ་འདི་ནི། མི་ལོ་ ོང་ ག་ ན་ ི་བདག་མེད་དང་ ོང་
ཉིད་བཤད་པའི་ཆསོ་ ི་ཞི་བས་མ་ བ་ཅིང་། མི་ལོ་ ་བ འི་རིང་གི་བཙན་གནནོ་
དང་ཚ་ག ན་ དོ་པའི་ དི་ ི་ ག་པསོ་མ་ ལ་བར། ག་རི་ ད་ སི་ཉིལ་བའི་ མ་
བ དི་དང་། འ ག་ ོང་ཅིག་ཅར་ ིར་བའི་ཟིལ་ གས། བ་ ་ ག་ ་ ག་པའི་
འ ོམ་ ། རིམ་པ་ད ་ ་གཡོ་བའི་ས་འ ལ་ ི་ གས་ སི་ ོད་ནས་ ད་ལ་ ར་ཞིང་
ད་ནས་ ོད་ལ་མཆེད། གནམ་ནས་ས་ལ་བབས་ཤིང་ས་ནས་གནམ་ལ་འ ོ། རི་རབ་

བཞིན་ ་ིབའི་གནནོ་ གས་དང་། ཡང་སོས་བཞིན་གཟརི་བའི་མནར་གཅོད། ཡི་
གས་བཞནི་ག ང་བའི་བ ེས་ ོམ་ཡོད་པ་ཤེས་བཞིན་ ། དོན་ ིང་ ོག་ ོག་དང་། 
ག་དམར་འཛར་འཛར། ད ང་ ང་ཤིག་ཤིག་གིས་འ ར་བའི་ ིང་ ོབས་ས་བོན་

ད ་འ ར་འདི་ན་ིབཙན་པོའི་ ིང་ ོབས་ ི་བག་ཆགས་ ང་ནས་སད་པ་ཡིན་ཏེ། 
ག་གི་ ལི་པོ་ བ། འོག་ ་ག ལ་ ་བསད། གདོང་ ག་གིས་ གས་ཏེ་ ར་མི་ ོག་

པའི་ ིས་ ་ ས་པའི་ དོ་ ་ིདཔའ་ཚན་དང་། རལ་ ི་ལ་རི་མོ་ སི། ར་ གས་ ོར་
ཟོས། ཚ་ གོ་ བ་ ་གོན་ཏ་ེ རི་མི་ ོག་པའི་ ིས་ ་ ས་པའི་བར་ ི་དཔའ་ཚན་
དང་། རལ་ འིི་ བས་བཅག ཁ་ཆམེས་ཉེ་བ་ལ་ཕགོ ་ ད་ཉེ་ ང་ལ་བཅོལ་ནས་
ིར་མི་ གོ་པའི་ སི་ ་ ས་པའི་ ད་ ི་དཔའ་ཚན་ཇི་བཞིན། ཚ་ ོག་གཏའ་མ་ལ་

བཞག མ་ིཚ་རནི་དདོ་ ་ ལ། བདེ་ ག་ལ་ཅ་ི མ་པར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་གི་
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ལ་ས་དམིགས་པའ་ི ིར་མི་ གོ་པའི་ལམ་ལ་ ་བ ན་ ད་ཆོད་ ིས་འ ག་པའ་ི
ད ་བ མས་པ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལ་ཕོ་བ་དང་ ་ོབ་འ ངས་པ་ཙམ་ སི་ཡིད་ཚིམ་ ་
ོད་པའི་ཙི་ནའམ་ ་ནག་པས་བ ན་ ་མེད་ཅངི་། འ ོར་པ་དང་ཁེ་ཕན་རག་པ་

ཙམ་ སི་གནས་ གས་ད གས་བཞག་པའ“ི ་སརེ་ ེ ས” ང་དོ་བ་མིན། ལོ་ ས་
མཁན་དག་གིས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ མས་ ི་ལོ་ ས་གནས་ ལ་དང་ཐ་ན་ ས་མིང་
ཙམ་ཡང་ཟིན་ཐརོ་འགོད་པ་བ དེ་མ་ི ང་བའི་གསར་བ འེི་ནང་ གས་ ་ི ངི་
ོབས་ཅན་ཁོང་ཚས་ ེ་ ངས་པ་ནས་བ ང་། བདོ་མའིི་ལ་ོ ས་ ་ིཤོག་ ེ་གསར་པ་

ཞིག་ག་ིམཆོད་བ དོ་བ མས་སོང་བ་དང་། བོད་མིའི་ལོ་ ས་ ི་ ོ་རངི་གསར་པ་ཞིག་
གི་ ང་གཞི་བཏིངས་སོང་བས་ན། ིང་ ོབས་ གོ་ ་ ས་པའི་མི་རགིས་ཤིག་དང་
ིང་ ོབས་ ོག་གིས་བ ང་བའི་མི་ ་ཞིག འཛམ་ ིང་འདིར་ ་དང་གང་གིས་ ང་

གཞོམ་གཞིག་མདེ་པའི་ཆསོ་ཉདི་བདནེ་པ་ ན་པས་དཔའ་བོའི་ ིང་ ོབས་མ་ཉམས་
པའི་དནོ་ ིང་འདི་ཡིས་མ་ིདགའ་གང་གིས་དགའ།  
2. ོགས་སད་ཅསེ་པ་ནི་གསར་བ ེ་འདརི་ ིམ་ ིད་ ི་འ ་ཤེས་གང་ ང་ ེད་ཅངི་
ིམ་ དི་ ི་གོ་ གོས་གང་ ང་སད་པའི་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་ཡོད་པ་ལ་གོ་བ་ ེ། 
ལ་ཁབ་ ི་འ ་ཤེས་དང་། མངའ་དབང་གི་འ ་ཤེས། ཆབ་ དི་ ི་འ ་ཤེས། ས་

ཁོངས་ ་ིའ ་ཤེས། མི་རགིས་ ི་འ ་ཤེས། མི་ འ་ིའ ་ཤེས་སོགས་ དེ་པ་དང་། རང་
དབང་གི་གོ་ གོས་དང་། འ ་མཉམ་ ་ིགོ་ གོས། ཐོབ་ཐང་གི་གོ་ ོགས། བདག་ཉིད་
ི་གོ་ ོགས། དམངས་གཙའི་གོ་ ོགས་སོགས་སད་པའི་འགོ་བ མས་པ་ཡིན་ཞིང་། 

བོད་ མས་ལ་འ ་ཤེས་དང་གོ་ ོགས་དེ་དག་སད་པ་ནི་ ི་ རི་ སེ་ལ་འོངས་པ་ཞིག་
ེ། ད་ ་ལ་ ག་ག་ིབར་ ་ཁོ་ཚར་སངས་ ས་ ང་སེམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད། བ ལ་པ་འཇིག་ ནེ། བས་འ ་ོ ག་འཚལ། ལ་པ་ོགངོ་མ། ་ཆསོ་འ ེ་ཆསོ་
སོགས་ ི་འ ་ཤེས་དང་གོ་ གོས་ཡོད་པ་མ་གཏགོས། གངོ་གསལ་ ིམ་ དི་ ི་འ ་
ཤེས་དང་གོ་ གོས་དེ་རགིས་ཡོད་པ་མ་རེད། བ ་ལ་ཡོད་པའི་དབང་ ་བཏང་ནའང་
རེ་འགའ་ཙམ་ལས་མེད། དལ་ཅིང་འགོར་བའི་ངང་ལ་ ནི་པའི་འ ་ཤེས་དང་གོ་



Page 16 of 176 
 

ོགས་ མས་ད་ནི་ཚང་མ་དང་། ིལ་པོ་དང་། ཡོད་ཚད་དང་། ཡོངས་ གོས་དང་། 
ན་ བ་ ི་ ལ་ སི་བདོ་ ་ ེད་དང་ ེད་བཞིན་ལ། ག་ལེ་ག་ལརེ་འ ོར་བའ་ིའ ་

ཤེས་དང་གོ་ གོས་འདི་དག་ཧ་ལས་པ་ ེ། འདི་ཡི་དབང་གིས་ ས་ མ་ ན་ ་ ན་
གཡོག་ ར་དབང་ ར་འདོད་པའི་ ེར་གཅོད་དབང་ ར་པ་ལ་ན་ ག་བཟོད་ གས་
མེད་པ་ ནི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ཡི་དབང་གིས་ ལ་ཁབ་དང་མ་ིརགིས་ ་ིའ ་ཤེས་
ེས་ ས་ཡིན་པར་ ོག་པའི་ ི་ ིང་གི་མཁས་པ་དེ་ཚར་བསམ་ཞིབ་ཡང་བ ར་

གཏོང་བའི་གསལ་བཏབ་ཡོད་པ་དང་། འདི་ཡི་དབང་གིས་ཁ་ོཚ་རང་དབང་དང་
དམངས་གཙར་ ིན་ ང་གཞན་ ་ིབདེ་ ག་ལ་ཁ་ཡ་མི་ དེ་པའི་ ི་ ིང་གི“མིའི་
རིགས་ ི་ ་ ”དེ་ཚ་ཁ་ ེངས་ངོ་ ེངས་བཟོས་ཡོད་ལ། འདི་ཡི་དབང་གིས་ ེར་
གཅདོ་དབང་ ར་འགོ་ ག་འ མ་ ག་ཉིལ་ལརེ་འཆི་བ་ལས་ཝ་ ་མ་ཤལ་ལེར་
གསོན་ན་དགའ་ཟེར་བའི་ཙི་ནའི་རགིས་ མས་ཧ་ལས་ཧང་སང་ ་བཏང་བ་དང་། 
འདི་ཡི་དབང་གིས་འཁོར་པ་ ིང་པོ་མདེ་པར་ གོ་པའི་རང་རེའ་ི ལ་ ་དང“ ལ་
ཁབ་ ་ིརགིས་ག ང་ལས་གཞ”ི ིག་པར་བ ནོ་པའི་རང་རེའི་མཁས་པ་དེ་ཚ་དགསོ་
མེད་དནོ་མེད་ ་ ས་སོང་བ་དང་། འདི་ཡི་དབང་གིས་ རེ་གཅདོ་དབང་ ར་པའི་
ན་གཡོག་ ག་ཅིང་ ོག་ཟ་ ལ་ ངས་ ིས་མ ་ཁ་མ་ཁེངས་པའི་རང་རེའ་ིདཔོན་

པོ་ད་ེཚ་ཅ་ིདཀའ་གང་དཀའ་ ་བཏང་སོང་ལ། འདི་ཡི་དབང་གིས་ཁ་ོབོ་ཐེ་བའི་ལར་
ཞེན་ག ང་སེམས་བསམ་གཞིག་མེད་ ང་ཡོད་མདོག་ ོན་པའི་རང་རའེི་ཡི་གེ་ ོམ་པ་
པོ་ མས་ ་མེད་ད ན་ ི་ ་ ག་ ར་བཟོས་པ་ནི། ཡ་མཚར་ ོགས་སད་གཅགི་གི་
དོན་ ིང་གིས་ཏེ། འདི་ཡིས་མི་དགའ་གང་གིས་དགའ། 
3. ེན་ལོག་ཅེས་པ་ནི་གསར་བ ་ེའདརི་དབང་ མེ་ ེར་གཅདོ་རིང་ གས་ ི་དབང་
ར་ལ་འདོད་མོས་མེད་པ་དང་ཁས་ལེན་མདེ་པའི་ ནེ་ལོག་གི་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་

ཡོད་པ་ལ་གོ འད་ིལ་དེང་ ས་ ི་ཡིག་ཆའི་ ད་ ་ན་ངོ་ ལོ་ཞེས་འ ི་བ་ གས་ཆེ་
ཡང་དནོ་ལ་བསམ་ན་གནའ་ ད་ ་ཡོད་པ་དེ་ ད་པས་འཚམ། ས་དང་ མ་པ་
ན་ ་ཁོ་ཚའ་ིདབང་ཆ་དང་ཁེ་ཕན་བསམ་པ་མ་གཏགོས་མང་ཚགས་ ་ིརང་དབང་
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དང་ཐབོ་ཐང་ལ་ཅི་མི་ མ་པ་ནི་དབང་ ེམ་ ེར་གཅདོ་རིང་ གས་དང་དབང་
མཐའ་ རེ་གཅདོ་རངི་ གས (极权专制主义) ི་ ད་གཤིས་རདེ། ཁོ་ཚས་མི་
མས་ ག་ ་བ ་ དི་དང་། མགོ་ ོར། ོངས་འཐོམས་ སི་འཚ་བར་ ེད་པ་དང་། 
་དང་གང་ཞིག་ཁ་ོཚའ་ིདབང་ ར་ལ་འདོད་མོས་མེད་པ་དང་ཁས་ལེན་མདེ་པ་ཡིན་

ན། གང་ད་ེ ག་གནནོ་དང་བཙན་ གས། འཇིགས་ ལ་ སི་ཚར་གཅོད་པ་རེད། ཁོ་
བོས་བ ས་ན། ེར་གཅོད་ད་ེདག་གི་དབང་ ར་མ ག་ ིལ་བ་ལ་ཐབས་ལམ་ མ་པ་
གཉིས་ཡོད་དེ། གཅགི་ན་ིདབང་ ར་འ ལ་འཁོར་ཁ་ོལས་ཆ་ེབའི་ ོབས་ གས་ཅན་
དང་ ད་པས་ ག་པོས་ ག་པོ་འ ལ་བའི་ ལ་ ིས་ཕམ་པར་ ར་པ་དཔེར་ན། ན་ཙི་
དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་རིང་ གས་དང་། ྥ་ཤི་སི་དབང་མཐའ་ རེ་གཅདོ་རངི་
གས་ ་ ་དང་། ཅིག་ཤོས་ན་ིརང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་གོ་ ོགས་སད་པའི་

མང་ཚགས་ ི་ བོས་ གས་ཆིག་ ིལ་ སི་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ ེར་
གཅདོ་དབང་ ར་མ ག་ ིལ་བར་ ེད་པ་དཔེར་ན། གོང་ ་སོང་བའི་ཁ་དོག་གསར་
བ འེི་ ལ་ཁ་ ་ ་རདེ། དེ་དག་ལས་གཞན་པའ་ིཐབས་ལམ་ག མ་པ་ཞིག་མཐོང་
དཀོན་ཏེ། རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་ལ་མོས་པའི་ ་ནག་གི་མཁས་པ་ལི ་ཞའོ་པོ་
སོགས་ ིས་ད་ལོར 《08 ་འཛིན》ཞེས། ་ནག་ད་ེ ལ་ ན་མཉམ་འ ལེ་ ལ་ཁབ་
ཅིག་ཆགས་ འི་དམངས་གཙའ་ི ་འཛནི་དོན་ཚན་བ ་ད ་ཅན་ ེལ་པར་ ་ཐོག་
མིང་ གས་འགོད་མཁན་མི་ ངས་ ི་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་ནའང་། དབང་ ེམ་ ེར་གཅདོ་
པས་འ ེལ་ཡོད་མི་ ་འཛནི་བ ང་བཀག་ཉར་དང་འ ག་འབོད་འ ི་གཅོད་ ས་
དང་ དེ་བཞིན་པས་རེ་བ་འཆང་ ་ཡོད་པ་མ་རེད། ་ནག་འད་ིཞི་བའི་ གས་
འ ར(和平转型)དང་དམངས་གཙའི་ གས་འ ར(民主转型) ི་ ས་ བས་ ་
ཡོད་ཟེར། ལ་དེ་དོན་ལ་གནས་པ་བདེན་ ་ གས་ ང་། མང་ཚགས་ ་ིཆབ་ དི་
འ ་ཤེས་དང་ཐོབ་ཐང་གོ་ གོས་མ་སད་ཚ། ཤེས་ཡོན་ཅན་ ང་ཤོས་ ི་རེ་ ས་ཙམ་
ིས་ ོ་ཅི་ཡང་མི་ཐགོས་པ་བདེན་ བ་ར་འ ོད་ཡོད། རེ་གཅདོ་དབང་ ར་པས་མི་
་མི་ ར་མི་བ ི་ཞིང་ཚ་ ོག་ཚ་ ོག་ ་མི་མཐོང་གཤིས། མི་ འི་ཐབོ་ཐང་ མས་



Page 18 of 176 
 

འདདོ་མསོ་བཞིན་རང་བསམ་ ིས་ ོད་མི་ དི་པས་ན། ཁོ་ཚའི་དབང་ ར་མ ག་
ིལ་མིན་ནི་མང་ཚགས་ ་ིགོ་ ོགས་སད་མིན་ལ་རག་ལས་འ ག ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་

བ ེ་ནི་ཐབས་ལམ་ ་ ི་གཉསི་ལས་ ི་མར་གཏོགས་ཤིང་། མང་ཚགས་ ་ིཆབ་ དི་
འ ་ཤེས་དང་ཐོབ་ཐང་གོ་ གོས་སད་པའི་འ ས་ གས་ ་མཐོང་འོས་ལ། འ ས་
གས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་གསར་བ ེ་ལ་ ལ་ཁའ་ིའ ས་ ་རེ་ཞིག་མ་ལནོ་ནའང་དོན་
ིང་ཤིན་ ་ཆེ་བ་མགི་མཐོང་ལག་ཟནི་རེད། བོད་ མས་ སི་ ས་ ན་རིང་པའོི་ནང་

ལ་ ེན་ལོག་ ས་ ངོ་མེད་པ་ ེ། བཙན་པོའི་ ལ་རབས་མ ག་ ོགས་པ་ན་འབངས་
ེན་ལོག་ ང་བའི་ལོ་ ས་ཤིག་འ ག་པ་མ་གཏགོས། ད་ ་ལ་ ག་གི་བར་ ་ཆབ་
ིད་ ེན་ལོག་ ས་མེད་ཅིང་། ད་པར་ ། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐབོ་ཐང་

དང་དམངས་གཙ་ཞེས་པའི་དངེ་རབས་རང་བཞིན་ ི་ ནེ་ལོག་དེ་བས་ ང་ ས་ཡོད་
པ་མ་རེད། 2008ལོར་ བེས་ ས། རེ་གཅོད་དབང་ ར་ལ་འདོད་མོས་མེད་པའི་
ེན་ལོག་ ས་པར་མ་ཟད། རང་དབང་དང་དམངས་གཙར་བ དོ་པའི་གསར་བ ེ་
ས་སོང་བ་འདི་ཤིན་ ་རབ་ ་ ་ཆེ་བའི་དནོ་ ངི་ ེ་འདི་ལས་དགའ་བ་གཞན་ཡོད་

དམ། 
4.ཟིན་ཐོ་ཞེས་པ་ན་ིགསར་བ ་ེའད་ི ལ་ ིའི་འ ོ་བ་མིའི་རགིས་ ་ིརང་དབང་དང་
དམངས་གཙའི་ལ་ོ ས་ཟནི་ཐོ་ལ་ཐེབས་པའི་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་ཡོད་པ་ལ་ཟེར། 
བོད་ མས་ ིས་འཛམ་ ིང་ལོ་ ས་འཕེལ་ ས་དང་། ཆབ་ ིད། དཔལ་འ ོར། རིག་
གནས་སགོས་མདོར་ན་མའིི་རགིས་ ་ིདཔལ་ཡོན་ཡར་ ས་ལ་ཕན་པའི་དགེ་མཚན་
དོན་ ིང་ཅན་ ི་ལས་ཤིག་ད་ འི་བར་ ་ ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། གཞན་ ་ི བ་
འ ས་ལ་ ོད་ ང་གིས་ཚ་རབས་ནས་མི་རབས་ ོགས་པ་ནི་གནས་ ལ་ངོ་མ་རེད། 
བ ་ལ་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་ཅན་གཅིག་ ི་བའི་དབང་ ་བཏང་ནའང་། རང་ཉདི་ ི་
བཙན་པོའ་ི ལ་རབས་ ་བ་ནས་འཇིག་པར་ ས་ཤིང་སགོ་པོའི་བཙན་ ལ་ ེད་པ་
ནས་ཆད་པར་ ས་པའི་སངས་ ས་ཆོས་ གས་སམ་ནང་ཆོས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ འི་ ས་ ། བོད་ མས་ ིས་སངས་ ས་ཆོས་ གས་ཤེས་པ་ ་མཚན་ ་
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ས་ནས། བོད་ལ“འོད་ ོང་ ན་པའ་ིརིག་གནས་ཡོད” “རིན་ཐང་ ལ་བའི་ཆོས་
གས་ཡོད” “འཛམ་ ིང་ཞི་བདེར་ཕན་པ་ཡོད”སོགས་ཟེར་ནས་རང་སམེས་གསོ་
ེད་ ི་ཚགི་ཁ་ལ་མ་ཎི་བཞིན་ ོ་ཞིང་ཤོག་ ར་རི་མོ་བཞིན་འ ི་ནའང་། ཁོ་བོས་

བ ས་ན་ད་ ང་བ ོམས་ཚགི་ཁ་ཚན་གཅོད་ ་བར་ཡོད། དེ་ལ་ ོས་པས་ད་ལོའི་ཞི་
བའི་གསར་བ ་ེའདསི་འཛམ་ ིང་གི་མའིི་རགིས་ ི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་
ལོ་ ས་ ་འོད་ ོང་ ན་ལ་རནི་ཐང་ ལ་བའི་ཤོག་ ེ་གསར་པ་ཞིག་ ོན་པ་བ བ་
ཡོད་ མ། བདོ་ མས་མ་ིལོ་ ་བ འི་ ན་ལ་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་
དམངས་གཙ་དང་ཐབོ་ཐང་སགོས་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང (普世价值)མི་འདདོ་པ་
དང་མ་ིམཁོ་བ་དང་མི་དགོས་པ་ ར་བ ད་པ་ནི། དནོ་ ིས་ཁོ་ཚས་དེ་དག་གི་རནི་
ཐང་མ་ གོས་པ་དང་དེ་དག་གི་ གོས་པ་མ་སད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། “གལ་ཏེ་མི་
རིགས་ཤིག་གཞན་ སི་དབང་ ་བ ས་ ང་། གང་ལ་ངན་ ང་ ང་མེད་པ་ཡིན་ན། 
དེའི་གནས་ ངས་ལགེས་བཅསོ་འ ང་བའི་ དི་པ་ཡོད་ཅིང་། ལམ་འ ་ོ ག་པའ་ིགོ་
བས་ཤར་ཙམ་ སི་གང་དསེ་གོ་ བས་དེ་རགིས་ ད་ཟོས་ ་གཏོང་མི་ དི།……” (

《古代人的自由与现代人的自由》［法］贡斯当贡斯当著商雾印书
馆出版 1999年12月第1版 P294 )ཅསེ་པ་ ར་ ་ ནེ་དང་ ས་ ནི་ཚ་འདདོ་པ་
གང་གི་ རི་ ་གཅསེ་པའི་ གོ་ ང་ཕངས་མདེ་ ་ ནི་པའི་ བོས་གདེང་ཡོད་པ་
འདི་བཞིན། ོན་ཆད་ཆོས་ གས་ལ་གཞོལ་ཆེ་བས་ ལ་ཁབ་ ་ིམངའ་དབང་ཡང་
ོངས་པར་ ས་སོང་བ་ ་ ་རདེ། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་འཐོབ་རེ་ ེད་པ་དང་། 

ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙ་དོན་གཉེར་ ེད་པའི་མི་དམངས་དང་མི་རགིས་དང་མི་ ་
གང་ཡང་ བས་ཆནེ་ ི་མ་ིདམངས་དང་མི་རགིས་དང་མ་ི ར་བ ང་འོས་ཞེས་བཤད་
ཕོད་ནའང་། དེ་ ད་ ་ཞིབ་འ ག་ཆདེ་མཁས་པ་དག་གིས་ག ངས་ན་ ོ་འ ག་གོ་
ོན་འ ང་བ་མ་གཏགོས། ཁོ་བའོི་ངག་ལ་ཡིད་ཆསེ་མཁན་ ་ཡོད། ངས་ཤེས་པ་ནི། 

བོད་འདིས་བསམ་དོན་མ་ བ་པར་ནམ་ཞིག་འཇིག་པར་ ར་པའི་དབང་ ་བཏང་
ནའང་། མིའི་རིགས་ ི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ལ་ོ ས་ ། དེ་ ས་བོད་ཅེས་
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པའི་རི་ ལ་ ི་མ་ིརགིས་ཤིག་གིས་ ང་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་སོགས་འ ་ོབ་
མིའི་རིགས་ ི་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་གི་ རི་ ་དཀའ་ལས་
བ བ། བ ོན་པ་བ ེད། གོ་ལ་བ སོ་ ོང་ ིར། མིའི་རིགས་ ི་དཔལ་ཡོན་ཡར་ ེད་
ི་ ་ ་ ར་ཡོད་ཅསེ་པ་ ་ འི་ཚགི་འ ང་ ིད་པས་དགེ་མཚན་དང་དོན་ ིང་ཆེ་

བར་ མ་ ེ་དགའ་འོས་པ་དང་། ཡང་གཅགི་བཤད་ན། དེང་ ས་རང་དབང་དང་
དམངས་གཙར་བ དོ་པའི་ལམ་ཇེ་ཆེ་དང་། ཁོད་ཇེ་ཡངས། ཐབས་ཇེ་མང་། ན་ཇེ་
རིང་ཡནི་ལ། རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་དེ་ གས་ཆེ་བའི་ཆབ་ དི་ལམ་ གས་ ་
ཆགས་འ ག་ རི། རི་མ་ི ོག་པའི་ལམ་ ་ གས་པའི་བོད་མི་ར་ེརསེ་ཁ་ཏནོ་མ་ཎིའི་
ཞར་ལ་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་བ ་བ་ཡིན་ན། ཁ་ཏནོ་མ་ཎིའི་ཕན་ཡོན་མི་ཤེས་
པ་ད་ེབཞིན་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ཕན་ཡོན་མི་ཤེས་ ང་ནམ་ཞིག་བདེན་
དོན་མཐའ་གསལ་འོང་བར་ཁོ་བོར་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། ་མཚན་ནི། ཡ་
་ ་པ་ མས་ ིས་མི་ལོ་ཉིས་ ོང་གི་རངི་ལ་གསདོ་ག བ་དང་། མནར་གཅོད། ང་

འ མས། ཁ་ཐརོ། ཆག་འཇིག་ ངས་མཐར། 1948ལོ་ལ་ བེས་ ས། ཤར་ད ས་ ་
ང་ གས་ཤིང་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ ལ་ས་ཟནི་ཏེ་འ ག་པས་སོ།།  

5.ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེན་ི ལི་བ གས་ ི་འ ས་ ་ཆེན་པོ་ལོན་པའི་དགེ་མཚན་
དོན་ ིང་ཅན་ ི་གསར་བ ་ེཞིག་རདེ། ཐོག་མ་ག མ་བ འི་ ས་ ན་ནས་བ ང་
ས་ ན་རིང་པའོི་ནང་ལ། འཛམ་ ིང་གསར་འ ར་བ ད་ལམ་ཆེ་མ་ ང་ག མ་
ན་ “བདོ”དང་། “བོད་ ་ིགནས་བབ” “3·14དནོ་ ནེ” “ ་ལའི་ ་མ”སོགས་ཞི་

བའི་གསར་བ འེི་གནས་ ལ་བ དོ་པའ་ིགསར་འ ར་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། གསར་ལམ་
ཁ་ཤས་ ་གསར་བ འེི་འ ང་ ེན་དང་། བ་ ། ས་རམི། མ་པ་སོགས་བ དོ་
པའ་ིགསར་འ ར་ སི་བ ་ཆའི་ ་བ ་ཡན་ཟིན་སོང་བ་དང་། ས་མ ངས་ ། 
བོད་དང་བོད་ ི་ས་ ི་གསར་བ རེ་འ ལེ་ཡོད་ ི་གཏམ་བ དོ་དང་། ན་ ། 
ད ད་བ དོ། ངོ་ དོ་ ི་ ོམ་ཡིག་དང་པར་རིས་ ་བས་ ངས་མི་ཟནི་པ་བཀོད་པ་
མཐོང་། ད་ེལ་བདེན་ ན་གཉིས་དང་། ང་ ོག་གཉིས། དངོས་མནི་གཉིས་ཅི་རགིས་
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ང་ནའང་། ི་ གོ་ནས་བ ས་ན་བདོ་ ལི་བ གས་ གས་ཆེན་ ས་སོང་བ་དང་། 
བོད་ཅེས་པ་མ་མཐངོ་བ་དང་། མ་ཐོས་པ་དང་། མ་ཤེས་པ་དང་། དོ་ ང་མ་ ས་པ་
མས་ལ་དོ་ ང་དང་མཐོང་ཐོས་ཤེས་ ་བ ེད་སོང་བའི་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་འ ག 
ད་པར་ ། ེར་གཅོད་ དི་ག ང་གསི་ ང་འ ནི་དང་བ ན་འ ིན། ཚགས་པར། 
ས་དེབ་སོགས“ཚགས་པའི་མ ནི་ངག”ཟེར་བའི་གསར་ལམ་བ ད་དེ། དང་པོ་བདོ་
ི་ད ལ་བ་ ན་ནག་གི་ ན་གཡོག་ ་ིཚགས་ཟརེ་བ་ནས་དངེ་ ས་བདོ་ ི་འོད་ཟེར་
ོང་ ན་ ི་ ི་ཚགས་རིང་ གས་ཟེར་བའི་བར་དང་། ་ལའི་ ་མའི་ནག་ཉསེ་ ོད་

པ་ཟརེ་བ་ནས་ ལ་ ིའི་ ་ ལོ་ བོས་ གས་ཟེར་བའི་བར་དང་། བཙན་ ོལ་ ིད་
ག ང་གི་ ིད་འཛིན་ ིག་གཞིའི་གནས་ ངས་ནས་ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་
པ་ འི་གནས་ ལ་བར་ལ་གསར་འ ར་ ི་ ལ་དང་། དངོས་བ ས་ ི་ ལ་དང་། 
ན་ འི་ ལ་ ་བ ན་སོང་བར་མ་ཟད། ་བོད་སོག་ག མ་ ི་མཁས་པ་དང་། ཆེད་

མཁས། ཞིབ་འ ག་པ། དཔནོ་པོ། ་ ལ། མི་སེར་སོགས་ཆེད་དམགིས་ཚགས་
བ གས་ སི་བསོ་ཏེ། བོད་ ི་ ར་སངོ“ ན་གཡོག་ ི་ཚགས”ལ་དགག་ ག་དང་། 
མཚང་འ ། ན་འ ནི། ཐེར་འདོན། དམའ་འབེབས། ོན་ ོད་ ེད་ བ་ཚད་ཅགི་
ས་ཤིང་། བོད་ ་ིད་ འ“ི ི་ཚགས་རིང་ གས་ ི་ ི་ཚགས”ལ་གཟེངས་བ དོ་དང་། 

བ གས་བ ོད། ཡིན་འཇོག་ ེད་ བ་ཚད་ཅགི་ ས་ཏེ་བདོ་ མས་ལེགས་པ་ཆེན་
པོའི་ ས་རབས་ ་གནས་ཡོད་པར་ ོག་པ་དང་། ག་དོན་ ་ལའི་ ་མ་ཟེར་བ་ན“ིམི་
གདོང་གཅན་གཟན་ ི་སེམས་ཅན་ཡིན་པ”དང་། “ཆོས་གོས་ ནོ་པའི་ ང་ཀི་ཡིན་
པ”སོགས་ ་ན་མེད་པའི་ ོ་ ར་དང་མཚན་ ོད་ ས་པ་ན། ་འ ་མགོ་ ོང་ ད་
མེད་དག་གིས་ ་ལའི་ ་མ་ཟརེ་བ་དེར་བཤད་ འི་ཡིག་འ ་ག མ( ་ཡིག)ཡོད། དེ་
ན“ིཁོ་བསད་ཞོག”ཅསེ་པ་དེ་ཡིན་ཟརེ་བ་ ་བར་བཀོད་པ་མཐོང་བ་དང་། དཔནོ་
ོགས་ ིས་ད་ ང་འཐབ་ ོད་འདི་ན“ི ལ་ཁབ་གཅིག་ ར་དང་ ལ་ཁབ་ཁ་ ལ་

བར་ ི་འཐབ་ ོད་ཡིན་པ”དང་། “ད ་དང་རང་ ོགས་བར་ ི་ དོ་ཤི་ང་གསོན་ ི་
འཐབ་ དོ་ཡིན་པ” “ ་བདོ་གཉིས་ལག་ ག་མ་ ངོ་བ་མིན། ལག་ ག་པའི་འ ས་ ་
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ག་འ ་ཡིན་པ་ ་ལའང་གསལ”སོགས་ད ་བ་ོཤ་ ག་ ་བ ས་ནས་འཇིགས་ ལ་
དང་བཅས་ལངས་ གོས་ ོན་པ་བཅས། ད ོད་ཤེས་དང་ཚར་ཤེས་གང་ ་ ར་ ང་
ག ང་ རེ་ ན་ ིས་ མ་འ ར་ ོན་པ་གང་ཡང་བདོ་ ི་གནས་ ངས་ ིལ་བ གས་
་མ་སོང་བ་མདེ་པའི་བདོ་ནང་གི་གནས་ ལ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ ི་ ིང་གི་ ལ་
་སོ་སོར་བོད་མི་ མས་ ིས་ཞི་བའི་གམོ་བ ོད་སོང་བ་ནས་ མ་ ནོ་ མོ་ རོ་ ས་

པའི་བར་དང་། ཁ་གཡང་ ད་འབོད་བ བ་པ་ནས་ ན་ ་རེ་ ་ ལ་བའི་བར། དེ་
བས་ ང་། ཨོ་ལམི་པིག་གི་དཔལ་འབར་ལག་བ ད་ བས་ ། རང་དབང་ ང་པར་
ོད་པའི་བོད་མི་མང་པོས་བདོ་ ི་གནས་བབ་དང་འདོད་མོས་གང་ཡིན་དཔལ་འབར་

དེ་དང་འ ོགས་ཏ་ེའཛམ་ ིང་ ང་ལ་ཚ་ཚ་ ར་ ར་ སི་བ ད་ ོག་ ས་པ་ཧ་ལས་
པའི་ཚད་ ་ བེས་པ་བཅས། མདརོ་ན། ཞི་བའི་གསར་བ ་ེཡིས་བདོ་འདི་རང་དབང་
དང་དམངས་གཙར་མོས་པ་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་ངོ་ཤེས་ ་བ ག་པ་དང་། ་ིནང་
ན་ ་ི ང་ ོག་གཉིས་དང་། བདནེ་ ན་གཉིས། དངོས་དང་དངོས་མིན་གཉསི་ ི་

ཡིག་རསི་དང་པར་རིས་དང་བ ན་རིས་དང་བ ་འ ནི་གང་ཡང་བདོ་ ི་གནས་བབ་
ིལ་བ གས་ ི་ ་ ་མ་སོང་བ་མེད་གཤིས། ད་ལོའི་ཞི་བའ་ིགསར་བ ་ེའདརི་ ལི་

བ གས་ ་ི ལ་ཁ་ཆནེ་པ་ོལནོ་པའི་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་འ ག་པ་བ ནོ་ ་མེད་
པས། འདི་ཡིས་མ་ིདགའ་གང་གིས་དགའ།  
 
གཉིས། གསར་བ འེ་ི གས་ ནེ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། དཔེ་བ ོད་དང་། ཐ་ཚགི 
གསལ་འདེབས། ལ་མ་བཅས་སོ།།  
1.དཔེ་བ དོ་ཅསེ་པ་ནི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེའདསི“ མོ་གཞི་གཅིག”གམ“ ིམ་ཚང་
གཅིག” ་ཆབ་ དི་འཚ་བ་རོལ་བའི་མ་ི མས་ལ་དེང་རབས་ ི་གསར་བ ེ་ཞེས་པའི་
དཔེ་བ དོ་གསོན་པོ་ཞིག་བ ན་ཏེ་གསར་བ ེ་ ེད་པའི་ གས་ ེན་བག་ཆགས་
བཞག་པ་ལ་ཟརེ། འདི་ ་ ེ། ཝ་ ་མ་ཤལ་ལེར་གསནོ་པ་ལས།། ག་འ མ་ ག་ཉིལ་
ལེར་ཤི་ན་དགའ།། ཞེས་པ་ན་ིབོད་ ི་བཤད་ ངས་ཤིག་རདེ། ་ལའང་དེ་མ ངས་ ི་
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བཤད་ ངས་ཤིག་ཡདོ་པ་བདོ་ ད་ ་དོན་བ ར་ ས་ན། ག་འ མ་ ག་ཉིལ་ལེར་
ཤི་བ་ལས།། ཝ་ ་མ་ཤལ་ལེར་གསོན་ན་དགའ།། ཞེས་པའོ།། བཤད་ ལ་འདི་ལས་བོད་
་གཉིས་ ི་རནི་ཐང་ ་ ལ་དང་ཤི་གསོན་ ་ ལ་མཐོང་ བ་ལ་དེ་དག་ ོག་ ་ ང་
ང་ཡིན་ ལ་ ང་ ོགས་ ས། ད་ལོའི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་ཡིས་བོད་མི་ མས་ ི་

བཤད་ ལ་དེ་དཔང་ གས་ ངས་འཕེར་ཡོད་པ་བ ན་ཅིང་ཁ་མནི་དནོ་ལ་གནས་པ་
ར་འ ོད་པར་ ས། ོམ་གཞ་ིགཅགི་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ེར་གཅདོ་དབང་ ར་ ི་
འོག་ ་ དོ་པ་གཅགི་མ ངས་ཡིན་ནའང་། ཝ་ ་མ་ཤལ་ལེར་གསོན་འདོད་ ི་མ་ི
མས་ན་ིབཙན་ ག་ག མ་ དོ་ ི་འགབ་ ་ གོ་མགོ་གང་ཐོན་ ིས་འཚ། དཔནོ་
ོགས་ ི་ནང་ ལ་ ་ཆ་ ར་ན། ཙག་འ ག་རེ་ ་དང་། མཇལ་ག ག ཐ་ན་ ག་ བ་
ོད་པའང་འ ས་པའི་ཐབོ་ཐང་ ོད་ལེན་ ི་དནོ་ ེན་ ངས་ཀ་ལོ་ར་ེབཞིན་བ ད་
ི་ནས་བ ་ འིི་བར་འ ང་གི་འ ག་རབས་བཀོད་པ་གཞན་ མོ་ ་མཐོང་མོད། ད་

ལོའི་བོད་ནང་བཞིན་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ རི་ ་གཞི་ ོན་ཆེན་པའོི་ ད་
འབདོ་དང་། ོམ་ ོར། ནེ་ལོག་སགོས་གསར་བ ་ེ ེད་པའི་ ིང་ ོབས་ཡོད་མི་
འ ག ཁོ་ཚས་མི་ལ8ོ9 ོན་ “ི ་བཞི་ལས་འ ལ”ཡས་མས་ ་དམངས་གཙའི་ཁ་
གཡང་ཙམ་བ གས་ ོང་ཡོད་ནའང་། དའེི་ སེ་ ་ིམི་ལོ་མང་པོའི་ནང་ལ་ རེ་གཅོད་
དང་ རེ་གཅདོ་པའ་ིབར་ལ་ གི་པ་མིག་བ མ་ ི་འཐབ་ དོ་ནང་འ མས་མ་ ང་
བར་ ས་ཤིང་། མ ག་མཐར་དམར་པོ་ ག་གི་འཁོར་ལོ་བ ོར་པའི་ ག་པོའི་གསར་
བ ེ་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པ་ན། ར་ལས་ ང་འཇིགས་ ་ ང་བའི་དབང་མཐའ་ རེ་
གཅདོ་ ི་ལམ་ ་ གས་ཏེ། འཐབ་ དོ་ ི་ སེ་ལ་འཐབ་ དོ་མ ད་ཅངི་ ག་ དོ་ ི་
ཁ་ལ་ ག་ ོད་བ ན་པའི་འཆར་གཞི་དང་ ་འ གས། དམིགས་ ལ་ཡོད་པའི་ལས་
འ ལ་བ ད་མར་ ལེ་ནས་མི་ མས་འ ལ་ཆས་བཞིན་བཟོས་ཏེ། ཉསེ་ཉེས་མདེ་ ི་
མི་ ་ ་ེབ་མང་པ་ོ ་ལམ་ ་བ ངས་ ས། རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ ་བ་ཡདོ་
མཁན་ ་ཞོག་ཁ་ལ་འ ེར་མཁན་ཡང་ཡདོ་མ་ ོང་ལ། ོག་ ེ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མདེ་ ་
བསམ་ཞིང་ ོག་པ་ནི་ ེར་གཅདོ་པ་ ་ིལོར་ཤོག་དང་ ེར་གཅདོ་ ིད་ག ང་ ི་ལོར་
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ཤོག་ཅསེ་པ་ད་ེརདེ། དེ་ ར་ ས་ ན་རིང་པ་ོའདས་ཤིང“བཅསོ་ ར་ ོ་འ ེད” ེས་
ི་ལ1ོ1པ་ ེ། 1989ལོའ“ི ག་བཞི་དོན་ ེན” ས་ ་ཞར་དང་ཞོར་ལ་རང་དབང་དང་

དམངས་གཙའི་ཁ་གཡང་བ གས་པ་ཡོད་ ང་། ེར་གཅདོ་ ིད་ག ང་གི་འཛམ་
བག་ ལ་བའི་ ག་གནནོ་ལས་ད་ལོའི་བདོ་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་ནང་བཞིན་ མ་མ་
མངལ་ཤོར་ ར་སོང་ཞིང་། ད་ འི་བར་ ་ ་ནག་རང་དབང་རིང་ གས་ ི་མཁས་པ་
མས་མ་གཏོགས་ ད་ ག་མཁན་ཙམ་ཡང་ ང་ ོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་བ ར་

བས་བོད་ ི་ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེན་ིགཞི་ ོན་ཆནེ་པ་ོདང་། ིང་ ོབས་ གོས་
སད། ོ་ཐག་ ད་ཆོད། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཡིན་ ིར། ཝ་ ་མ་ཤལ་ལེར་གསོན་ན་དགའ་
བའ“ིཕ་མ་གཅིག་གི་ ་ ན” མས་ལ་དཔེ་བ ན་པ་འདི་ ་ ེ། ེར་གཅོད་པས་ ས་
དང་ མ་པ་ ན་ ་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ། ཐབོ་ཐང་སོགས་ཡོངས་ བ་རིན་
ཐང་ མས་མི་ ་སོ་སརོ་གང་དགར་ ོད་པ་དཔེ་མི་ ིད་པས། དེ་དག་ དོ་ཅིང་བ ོན་
པ་ལ་ཞི་བའི་གསར་བ འེི་ཐབས་ལམ་ལས་གཞན་མེད་པ་དང་། དེང་རབས་ ི་ཞི་བའི་
གསར་བ ་ེཇི་ ར་ ་ ལ་གསལ་བོར་བ ན་པར་མ་ཟད། ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ནི་
ོད་འོས་པ་ཞིག་དང་། ོད་དགོས་པ་ཞིག དོ་ ང་བ་ཞགི་ཡནི་པའི་དེང་རབས་ ི་

ཞི་བའི་གསར་བ འེ་ིདཔ་ེགསནོ་པ་ོཞིག་བ ན་སོང་། ས་མ ངས་ ། བོད་ མས་ནི་
ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པའི་ ངེ་ ོགས་ ིས་བག་ཆགས་བཞག་པ་ ར་ ་ ོ་དང་། 
ོངས་ ལ། ད ་ དོ། ཅི་དང་གང་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ ནེ་ ན་དེ་འ ་མ་ཡིན་པར། 

རང་དབང་དང་དམངས་གཙ། ཐོབ་ཐང་གི་ག་ོ ོགས་སད་ཅངི་། ེར་གཅདོ་དབང་
ར་འགོ་ག ང་མོ་ ག་བཞིན་དང་ཤི་མ་གསོན་ ་ ོད་མི་འདོད་པའི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་པ་ཁོ་ཚར་ངེས་ཤེས་འ ོང་བའ་ི གས་ ནེ་བག་ཆགས་ ང་བཞག་སོང་བ་ །ེ 
འདི་ཡང་ཁོ་བོ་དགའ་བའི་ ་ ེན་གཅིག་ཡིན། 
2.ཐ་ཚིག་ཅེས་པ་ནི་ ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པའི་དབང་ ར་ནག་ཉེས་དང་དབང་ ར་
ིད་ ས་ལ་ཐ་ཚིག་ཅིག་བ གས་ཏེ། ་ ོད་ཡོད་ཚད་ལ་འ ར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་
གས་ ནེ་བག་ཆགས་བཞག་སོང་བ་དེ་རེད། བདོ་ མས་ལ་ ས་ ན་རིང་པའོི་བར་
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་མངའ་དབང་གི་འ ་ཤེས་དང་རང་དབང་གི་གོ་ གོས་སོགས་འ ངས་མ་ ངོ་བའི་
ེན་ལས་ ེར་གཅདོ་པའི་དབང་འོག་ ་ ད་པ་ནས་བ ང་། 1959ལོའི་འསོ་ལངས་

དང་། 1989ལོའི་ ་སའི་ཟིང་ཆ་ཟརེ་བ་མ་གཏོགས་གཞི་ ནོ་ཆེན་པོས་ངོ་ ོལ་དང་
ེན་ལོག་ ས་པ་མེད་ཅིང་གསར་བ ་ེདེ་བས་ ང་ ས་ ངོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ོག་ ེ་
ན་གཡོག་ཡར་ལངས་ ི་ ོ་དགས་བཏང་བའི་ ་གཞས་ལ་གསན་བཞིན་ ང་བ་ དི་

པ་གཅིག་གཉིས་ག མ་བཞི་ལ་བཅབིས་ཏ་ེ ི་ཚགས་རིང་ གས་ ི་ལམ་ ར“ ་
འ ར་བ་ ར་ ག”པ་ཟརེ་མདོ། ཡིན་ནའང་། ིང་ ོབས་དང་ གོས་སད་ལས་ ང་
བའ2ི008ལོའི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་འདསི། ེར་གཅོད་པའི་དབང་ ར་ནག་ཉེས་དང་
དབང་ ར་ ིད་ ས་ལ་ཐ་ཚིག་ནན་མོ་ཞིག་བ གས་སོང་བ་མངོན་ མ་རེད། 
ེར་གཅདོ་པས་བདོ་མི་ མས་ནི་ཁ་ལ་ཐལ་བ་བཏབ་ ང་ ་འདེབས་མ་ིཤེས་པ་དང་། 
མ་ལ་མེ་ ར་ གས་ ང་ཚ་ཟེར་མ་ིཤེས་པ། བ་ལ་ ་ཆས་བ ད་ ང་འ ོགས་

ལངས་མ་ིཤེས་པའི་ཁ་ལོ་ ་ལ་ ར་བ་དང་། ་ལོ་གཡག་ལ་འ ལ་བ་ ་ འ་ིཟགོ་ནང་
བཞིན་ཅ་ིའདདོ་གང་འདདོ་ ་དབང་ ར་ ང་བའི་སེམས་ཅན་རིགས་ཤིག་ ་མཐོང་
བ་ཡིན་ ི་མ་རེད་མདོ། བདོ་ མས་ས་ཁོངས་དང་མ་ིརགིས་ ་ིའ ་ཤེས་ ང་བ་ ་
མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི་རེད་དེ། ཞིང་ ོངས་ ་ ་བགོས་ཏེ་ཁ་ ལ་དབང་ ར་ ས་
འ ག་པ་དང་། ཡང་བོད་ མས་མི་ཆསོ་དང་མི་ ལ་རགི་གནས་ལ་མི་དད་པ་ ་
མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི་རེད་དེ། བོ་ ་ཐམས་ཅད་དགོན་པ་ ར་འ ར་བ་དང་
དགནོ་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་ ས་ཁེངས་པའ་ིམ ན་ ནེ་ ར་འ ག་པ་དང་། ཡང་བོད་
མས་ ད་བ ་དང་ཡིག་རགིས་ལ་མ་ིམསོ་པ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི་རེད་དེ། 

རང་གི་ ད་དང་ཡི་གེ་གཏིང་བ དེ་ ་འ ོ་བའ་ི ོབ་གསོའ་ིམ་ལག་བ གས་འ ག་
པ་དང་། ཡང་བོད་ མས་ ོང་ཉིད་བདག་མེད་ ་བ་དང་མ ནོ་བ ་འ ལ་བར་
དགའ་བ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ་ིརདེ་དེ། མི་འབོར་ཕོན་ཆེ་ ངོ་བསགས་ ིས་
བོད་ ལ“གསར་ ེལ” ིར་ ་གནས་ ོ་ དེ་པའི་འཆར་གཞི་བཟོས་འ ག་པ་དང་། 
ཡང་བོད་ མས་ཐབོ་དང་གོ་ས་མི་འདོད་པ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི་རེད་དེ། རང་
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ོང་ཟརེ་ཡང་མཐ་ོདཔནོ་དབང་ཡོད་ ི་ ི་ ེགས་ཅི་རགིས་བོད་མིར་མི་དབང་བའི་
གས་ ོལ་བ གས་འ ག་པ་དང་། ཡང་བོད་ མས་འདོད་པ་ཁོག་བཙས་ཡིད་ཆེས་

མི་ ང་བ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ་ིརདེ་དེ། ལས་ ་ོགལ་གནད་ཆེ་རགིས་བོད་མི་
འ ལ་བའ་ི ོ་བ མས་འ ག་པ་དང་། ཡང་བདོ་ མས་འདོད་ ང་ཆོག་ཤེས་ལེ་ལོ་
ིད་ ག་ཆེ་བ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི་རདེ་དེ། ཐནོ་ ངས་གཏརེ་ ངས་ ོག་

བཞིན་ད ལ་ རོ་ ག་ བོ་ ་ིསེར་ འི་གནང་ ནི་ ོལ་བཞནི་པ་དང་། ཡང་བདོ་
མས་ད ་ ོད་ཆསོ་ཅན་ ་ འོི་ངང་ ལ་འ ག་པ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི་རེད་

དེ། ག་པོའི་གོ་མཚན་དང་འཇིགས་ ལ་ཞེད་ ེར་ ི་ཚ་ག ན་མངོན་ ་བ ར་བ་ ེ། 
དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པ་ནི་ རེ་གཅདོ་པའ་ིདབང་ ར་ དེ་ གོས་དང་དབང་ ར་
ིད་ ས་རེད། དནོ་དམ་ ་ཐབས་ཞི་ ག་དང་། ན་རིང་ ང་། མ་པ་མངོན་ གོ་

གཉིས་ལས་མཐོང་བའི་ དེ་ གོས་དང་ ིད་ ས་དེ་སགོས་ནི་བདོ་ ི་ ན་མནི་ ད་
ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་བཟོས་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། ག་བ ན་ ི་དབང་ ར་ཞིང་ས་ལབེ་
ལེབ་ཅིག་བཟོ་འདདོ་ ིས་ཡིན་པ་ ས་མི་ཤེས། 
ཁོ་ཚས་ ོ་བ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བསམ་པ་འ ན་པ་གཞན་མེད་པའི་ཁོ་ཚའི་རགིས་ལ་
དབང་ ར་བའི་རིགས་ལམ་ སི་བདོ་ མས་ ང་ད་ འི་བར་དབང་བ ར་པ་རེད་ལ། 
མི་ལོ་ ་བ འི་རིང་ལ་ ན་བ ངས་པའི་དབང་ ར་ དེ་ གོས་དང་ ིད་ ས་ཅི་
རིགས་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་
དང་ ་བ་ནས་འགལ་འ ག་ རི། བོད་མི་ མས་ ིས་ ོ་ བོས་དང་དཔའ་ངར་ཆེན་
པོས་གསར་བ ་ེ ས་ ང་ལ། གསར་བ འེི་འ ས་ ་ཅི་འ ང་ཆ་མ་ིའཚལ་ནའང་། 
དབང་ ར་པ་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་ ་ཞིག་དང་ ོམ་ ་ཞིག གོ་ ་ཞིག་ ད་ཡོད་ཅངི་། 
བོད་ལ་ ་ ངས་དང་། ེད་ ོགས། ིད་ ས་སོགས་ལ་འ ར་བ་མི་གཏོང་རང་
གཏོང་ཆགས་ཡོད། ཁོ་བསོ་བ ས་ན། དབང་ ར་པས་ད་རག་བར་ ་བོད་འདི་ ས་
ལོན་མི་འ ག་ལ་ཤེས་ གོས་ ང་མི་འ ག དེང་ནས་བ ང་། གལ་ཏེ་དབང་ ར་པའི་
ནང་ ་བོད་འདི་ ས་ལོན་དང་ཤེས་ གོས་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་ དི་ ོ་གཤོག་ཆེ་ཞིང་
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ཆབ་ དི་མིག་ ང་རིང་བའི་ཁ་ཆེན་དབང་ཆེན་རེ་ ང་བ་ཡིན་ན། གཉསི་ཕན་འ ོ་
ོབ་ ི་དམངས་གཙའི་ཆབ་ དི་ ི་ལམ་ ་འ ོན་ལས་ཆེ་མདོ། ་འ ས་ ེལ་བག་

མེད་པའི་ཁོ་ཚའི་ ལོ་ ན་ལ་བསམ་ན། དབང་ ར་ དེ་ ོགས་དང་ ིད་ ས་གང་
ཡང་ ར་ལས་ བ་ཅིང་ ག་པོ་དང་། གཉན་ཞིང་བཙན་པ། དགོ་ཅིང་འ ང་བ། 
ག མ་ཞིང་ ོད་པར་འ ར་བའི་ ིད་པ་ལོས་ཆེ་ཨང་ མ་པ་འ ག གང་ ར། ཞི་བའི་
གསར་བ ་ེའདསི་ རེ་གཅོད་དབང་ ར་པའི་ནག་ཉེས་བསམ་ ོད་ལ་ཐ་ཚིག་ནན་མོ་
བ གས་ཤིང་། ་ དོ་ཡོད་ཚད་ལ་འ ར་བ་གང་ ང་ངེས་ཅན་ ་གཏོང་དགོས་པའི་
གས་ ནེ་བག་ཆགས་བཞག་སོང་ རི། འདི་ཡང་ཁོ་བ་ོདགའ་བའི་ཚར་པ་ སེ་པའི་
་ ནེ་ ་བ ང་འོས་པ་ཡིན། 

3.གསལ་འདེབས་ཞེས་པ་ནི་བོད་ མས་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་ལ་མོས་པའི་ ་
མཚན་ སི། བོད་ ་གནད་དོན་ གས་འ ག་ཅིང་གནད་དནོ་དེ་ཡང་ཛ་ ག་ཚབས་
ཆེན་ ི་ངང་ལ་ཡོད་པ་འཛམ་ ིང་ ན་ལ་གསལ་འདབེས་ ས་ཏེ། གནད་དནོ་ངེས་
པར་ ་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས་ ་ཡོད་པའི་ གས་ ེན་བག་ཆགས་བཞག་པ་ལ་ཟེར། 
ིར་བཤད་ན། བོད་ ི་དཀའ་ཉོག་གམ་གནད་དོན་སེལ་མིན་ནི་བདོ་རང་ཉདི་མ་

གཏོགས་ར་ེབ་ ག་ས་གཞན་མདེ་མོད། འོན་ ང་ ི་ ནེ་དང་ནང་ ནེ་ ི་དབང་ ་
བཏང་ནས་བཤད་ན། ནང་ ེན་ ་ ར་པའི་བདོ་ ད། ི་ ནེ་ ་སོང་བའི་ ལ་ ིའི་
ི་ཚགས་ལའང་རག་ལས་འ ག་པ་བ ནོ་མདེ་རདེ། ཁོ་བསོ་ ན་ ་འདི་ ར་སེམས་

ཏེ། མི་ ་གཉིས་བར་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ན། ཁ་འཛིང་ཙམ་ ིས་ནི་ དོ་
དོན་ ་མི་ཆགས་ལ་ ོད་དོན་མེད་ཚ་ག ་བཤད་ ་ཡོད་པ་མ་རེད། ནམ་ཞིག་ ས་
ོན་ ག་ ོར་ ི་འཐབ་འཛིང་ ང་ན་དེ་ ས་ དོ་དོན་ ་སངོ་ཞིང་ད་གཟོད་ག ་པ་

ཞེས་པའམ་དཔང་པོ་ཞེས་པའི་ ོད་འ མ་མཁན་ཞིག་འ ང་ ེ། བ ་མི་ ལ་བ་དང་
ད ི་མི་ཁསི་པའི་ག ་བཤད་ངེས་ནའང་། བོད་ མས་ ིས་ ོད་དོན་མ་བཟོས་དོན་
ེན་མ་བ ངས་པས། ་ ོ་ དོ་པའི་ དོ་ཡིན། ི་ ོ་ག ་པའི་ ོད་ཡིན་ཞེས་དམེ་

ཤོར་འ ག་པ་ མ་པའི་ག ་པའམ་དཔང་པོ་ཞིག་ཅི་ ར་ ེད། དེས་ན་བདོ་དནོ་



Page 28 of 176 
 

བདནེ་མཐའ་གསལ་ངེས་དང་བསམ་དོན་ ར་འ བ་ ་བ་སགོས་ནི་རང་སེམས་གསོ་
ེད་ ི་ ནོ་ལམ་ཞིག་མནི་ན་ཁ་ ོང་ནང་གི་ཚིག་ ོང་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་ ི་ཡོད། 

ད་ལོའི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེན་ིཏག་ཏག་ དོ་དནོ་བཟོས་པའི་ཚད་ ་སོན་ཞིང་། གལ་
ིད་འཛམ་ ིང་ ང་འདརི་ ་འ ས་ ང་ ོམས་ ི་ག ་པ་ཞགི་བ གས་ན། བདོ་

དོན་འདི་བཞིན་ གས་ ར་དོ་ ང་དང་ ོས་རིམ་ཉིན་ཐརོ་འགོད་པའ་ི ས་ ་ཁེལ་
འ ག 
ཡིན་ནའང་། ལ་ ིའི་ ི་ཚགས་ནི་བདོ་ ི་ཆོས་ གས་རིག་གནས་ ་ི ོག་ཤིང་ཡིན་
པའི་ མས་ ིང་ ེ་དང་། ང་ བ་སམེས་དཔའ། ངོ་ཉིད་བདག་མེད། བདག་གཞན་
མཉམ་བ ་ེཡི་ཉམས་ལེན་མཁན་མ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚའི་རིག་གནས་ འང་ག ང་སམེས་
མཉམ་ དེ་དང་ནང་མི་ ་ ་སགོས་ ་ིབསམ་ ོ་ ་བ་འ ག་ནའང་། “བདག”ལ་ཁེ་
ཕན་མདེ་ཚ་གཞན་ལ་རོགས་ ོགས་མི་ ེད་ཅིང་། ག་ ་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་
དང་ཐབོ་ཐང་དང་དམངས་གཙ་སོགས་ཡི་གེར་ སི་ཤིང་ཁ་ལ་ ེར་ཏེ་ ག་ནའང་། 
ོན་འ ་ོན“ིབདག”གི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས། བོད་ནང་བཞིན་རང་གི་མངའ་

དབང་དང་ས་ཁོངས། མི་རགིས་ ང་མི་སམེས་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་
ེད་མཁན་ན་ིཁོ་ཚའི་ ས་ ་ ར་ ང་མ་སོང་ལ་ སི་ ང་འ ང་མི་ དི། “བདག”ལ་

ཁེ་ཕན་འ ག་ན་ཨ་རབ་འཇིག་ ེན་ ལི་པོ་ཁོང་ སོ་ སོ་ ང་ ལ་ འིི་ ི་ཚགས་
ིས་ད ི་རག་དང་ཨབ་གྷན་ ི་ རེ་གཅོད་ དི་ག ང་མག་ོ ིང་བ གོས་ཏེ་དམངས་

གཙར་ ིད་སོང་ལ། “བདག”ལ་ཁེ་ཕན་མདེ་ན་ ་ཝང་ཏ་ ་རིགས་ ད་གཙང་སེལ་
བཟོ་ ིས་ ིས་མི་མགོ་ས་ཡར་ལོངས་པ་དམར་གསོད་ ས་ནའང་ ལ་ ིའི་ ི་ཚགས་
ིས་ཁ་ཡ་ ས་ ོང་མེད། “བདག”གི་ཁ་ེཕན་ གོ་ ་ ས་ཏེ་གཞན་ ོགས་ དེ་མཁན་
ར་ ང་ ོང་ལ་མ་འོངས་པ་ནའང་འ ང་ ིད་པ་རེད་མོད། འོན་ ང་ད་ འི་བདོ་ ་

མེད་ན་སམེས་ཅན་ ི་འཚ་གནས་ ིད་ ག་ཉམས་པར་འ ར་བའི་འ ོར་པའི་ཐོན་
ངས་ ས་ ངས་ ོ་ མ་ཕོན་ཆེ་ ་ ་ གོ་ དེ་མ་ ང་བས་ ོགས་དན་མཛད་མི་

དཀོན་ཞིང་། འཐབ་ ས་དོན་ ངི་ཆེ་ཟེར་ཡང་ ོག་ ལ་ ས་རབས་ ་ མ་ས་ལས་ ་
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མཚ་དང་མཁའ་ད ངིས་ ི་དནོ་ ས་ཆེ་བས་རོགས་ར་མདར་ ག་པའི་ ོགས་པོ་ག་
ལ་ཡོད། ནམ་ཞིག་བདོ་མསི་བཞེད་པ་ ར། ས་འགོ་ཐམས་ཅད་གཏེར་མཛད་དང་། ས་
ེང་ཐམས་ཅད་ ན་མཛད་ཡིན་པའི་བདནེ་ཐག་ཆདོ་ཚ། “ ་སརེ་ ེ འ”ིརིགས་ ི་
ལ་བའི་ ་དམག་ད ་འ མ་ད ་ ི་འ ོན་ལས་ཆེ་ཡང་། ད་ེ ས་ཁོ་ཚས་ ར་བཞིན་

བོད་ ལ་འདི་ཚང་གི་མ་ ་དང་གཏའ་མར་འཇོག་ ིད་དེ། ོན་ཆད་ཚང་གི་མ་ ་
དང་གཏའ་མར་བཞག་ ོང་བ་དེ་བཞིན་ནོ།། བདོ་དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་མིན་ནི་
ནམ་ཡང་བོད་མི་རང་ཉིད་ལ་རག་ལས་པ་དང་། བོད་མའིི་སམེས་ ་བ ན་ན། 《

ག གས་དཀར》 ི་ཚབ་ 《མད》ོ གོ་པ་ ་ ་དང་། ཡ་ལགས་སོ་ཡིས་མ་ལེགས་
སོ་མནན་པ། འཇིག་ལོ་ཡི་ སེ་ ་བཤིག་ལོ་འ ངས་པ་ ་ ་འད་ིཆསོ་ཉདི་བདེན་པ་
དང་བཀའ་ ང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ། བོད་མིའི་སེམས་ ་བ ན་ན། བ ད་ ེའི་ད ང་
ཚགས་ལ་ཞི་བའི་སམེས་ངོ་ཟནི་པའི་ ས་ཡོད་ཅངི་ ལ་ འིི་ ི་ཚགས་ལ་ ་འ ས་ ོ་
མིག་སད་པའི་ཉནི་ཡོད་པ་ཁོ་བོས་ ེས་དཔག་རིགས་འདེད་ ིས་ཤེས། གང་ ར། ཞི་
བའི་གསར་བ ་ེའདསི་ ལ་ འིི་ ི་ཚགས་ལ་བོད་དོན་ཛ་ ག་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པ་
བ ན་ཅིང་། ོད་དནོ་ག ་པས་བཤད་ ་ཡོད་པ་དང་གནད་དོན་ཐག་གིས་གཅདོ་ ་
ཡོད་པའི་ ལ་གསལ་འདེབས་ ས་སོང་ ིར། ཁོ་བོ་དེར་ཡང་དགའ་ནས་ཡོད། 
4. ལ་མ་ཞེས་པ་ན་ིརང་རགིས་ ེར་ག ང་གཉིས་དང་མི་རབས་ ི་མ་ མས་ལ་རང་
དབང་དང་དམངས་གཙའི་ ིར་ ་འཐབ་ ོད་ ེད་དགོས་ ི་ ལ་མའི་ གས་ ནེ་
བག་ཆགས་བཞག་སོང་བ་ལ་ཟརེ། གོང་ ་བཤད་པ་ ར། བོད་ མས་ ིས་ མི་ ིད་
ི་འ ་ཤེས་ ངས་ཏེ་ཁ་ བ་ ོ་བ མས་ ི་ངང་ལ་བ ད་ཅིང་། རང་ངོ་དང་གཞན་

ངོ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་ ས་ ན་རིང་པོ་འགོར། ཁོ་ཚས་ ིམ་ དི་ ི་ རི་ ་འཐབ་
ོད་ ས་པའི་ ང་རབས་མེད་ཅིང་ ལ་ ང་གི་ཆདེ་ ་ ར་བ ནོ་ ས་པའ་ིལོ་ ས་
ང་མདེ། གང་ཞིག་གི་ རི་ ་འཐབ་ དོ་ ས་པའ་ི ང་རབས་དང་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་ ་
ར་བ ནོ་ ས་པའ་ིལོ་ ས་བ ོད་པའི་དབང་ ་བཏང་ན། དེ་ནི་ བ་མཐའ་བ ད་

པའི་འཐབ་ ོད་ ི་ ང་རབས་ཡོད་པ་དང་ཆོས་གཞིས་བ ད་པའི་ ར་བ ནོ་ ི་ལོ་
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ས་ཡོད་པ་ཙམ་རེད། བ ད་པས་མ་ བ་པ་ནི་འཚང་ ་བའི་གནད་དོན་དང་ཐག་
གིས་མ་ཆདོ་པའང་འཚང་ ་བའི་གནད་དོན་རདེ། ཁོ་ཚ་ ར་བཞིན་ལས་ངན་ཏ་ེབོད་
ལ་ ་ སེ་ཤིང་ཁ་ོཚ་ ར་བཞིན་བསོད་ཟད་དེ་འཁོར་པ་ ་འ མས། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་ ་དང་ ན་པར་ ར་ཅགི སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ག་བ ལ་དང་ ག་བ ལ་ ི་ ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ག་

བ ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འ ལ་བར་ ར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རངི་
ཆགས་ ང་གཉསི་དང་ ལ་བའི་བཏང་ ོམས་ལ་གནས་པར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ོན་ལམ་
བས་པོ་ཆེ་བ བ་ནའང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ར་བཞིན་བདེ་ ག་འ སེ་མར་

ཡོད་ཅིང་ཉེ་རིང་ཆགས་ ང་གི་ངང་ལ་འ ག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་བསམ་ ་ོ
ཡོད་མཁན་ནི་ ག་བ ལ་མདེ་པའི་བད་ེབ་དང་ ན་པར་ཡོད་པ་ ར་ཡང་། བདག་
ཉིད་རང་རིགས་ ི་འ ་ཤེས་ཡོད་མཁན་ མས་ནི་བདེ་བ་མདེ་པའི་ ག་བ ལ་དང་
ན་པར་ཡོད། ོང་ཉདི་བདག་མེད་ ིས་དགའ་བ་ མོ་མཁན་ མས་ནི་སམེས་པ་
ོད་ ིལ་ལེར་འ ག་ནའང་། ོང་མནི་བདག་ཡོད་ ི་ཉ་ེརིང་ཆགས་ ང་ཅན་ མས་

ནི་སམེས་པ་ མིས་རིལ་ལརེ་ཡོད། འཐབ་ དོ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད། འཐབ་ ོད་ལ་ གི་པ་
ཡོད། འཐབ་ དོ་ལ་ ་མཚན་མེད། འཐབ་ དོ་ལ་ ིང་པོ་མདེ། ཅི་དང་གང་ལའང་
འཐབ་ དོ་མེད་པས་དགའ། རང་དབང་གི་ རི་ འང་འཐབ་ ོད་མདེ་པས་དགའ་
བའི་བསམ་ ོ་ཡིས། སེང་གེ་དཀར་མོའི་ཁོག་པ་དེ། ནང་ནས་ ེས་པའི་འ ་ཡིས་ཟོས་
ཟོས་མཐར། ཡོད་ཚད་གཞན་ལག་ ་བ ངས་ཤིང་ཉེས་མེད་ ི་ཚ་ གོ་ ི་ ོང་མང་པོ་
ཤི་འདས་ ་ ནི་པ་དང་ད་ འང་དེ་དང་དེ་ ་ འི་ ན་མ ད་ད་ེའ ོ། གལ་ཏེ་ཉསེ་
མེད་ ི་མ་ི མས་དོན་མེད་ ་ཤི་བ་ལ་འགན་འ ར་མཁན་ཞིག་བཙལ་དགོས་ཚ། ད་ེནི་
འཐབ་ དོ་ལ་མ་ིམསོ་པའི་བསམ་ ོ་བག་ཆགས་དེ་ལས་གཞན་ལ་བཙལ་ ་མེད། ཉེ་
རིང་ཆགས་ ང་ ལ་བའི་རིག་གནས་བསམ་ ་ོདསེ་གཞི་ནས་བོད་མིའ་ིལོ་ ས་ལ་
འགན་འ ར་དགོས་པར་འདོད།  
ཡིན་ནའང་། བསམ་ ོ་ད་ེདང་དེ་ ་ ས་ཆེས་མཐའ་མ ག་གི་མཐའ་ལ་དེད་པའི་བོད་
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མི་ཉམ་ཐག་ མས་ད་ ་ ིང་ ོབས་ ས་ཏེ་གོ་ གོས་སད་ཏེ་རང་དབང་གི་ས་ལ་ དོ་
འགོ་བ མས་པ་འདིས། བསམ་ ་ོདེ་རགིས་ ིས་མེད་ ་བཏང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁ་
བཤད་རིག་གནས་ཆསོ་ གས་དང་དམིགས་ ལ་རང་དབང་དམངས་གཙ་ཡིན་འསོ་
པ་འདིས་དོན་ལ་བདག་དོན་འ ོངས་པའི་གཟི་བ ིད་ ི་ལས་ དེ་པ་དང་། ས་ ང་
འབནེ་ལ་བཞག དནོ་ ིང་གཏའ་མར་བཞག ཚ་ ོག་རནི་དོད་ ་ ལ་ཏེ། ་ོ ོབས་
ཆེན་པོས། འ ར་མེད་བ ན་པོས། རི་མ་ི ོག་པའི་ ལ་ ིས་ ས་པའི་གསར་བ ེ་
ཡིས་བདོ་མི་གཞསི་ ེས་གཉིས་དང་། རེ་ག ང་གཉིས། ད་པར་ ་ ི་རབས་པ་
མས་ལ་ ིས་འ ང་འཐབ་ དོ་ ི་དམགིས་ ལ་དང་ཁ་ གོས་བ ན་པར་མ་ཟད། 

རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་ལམ་ ་འ ག་པའི་ཡར་ ལ་ ི་ གས་ ེན་བག་
ཆགས་ཟབ་མོ་ཞོག་སངོ་ ིར། ཁོ་བོ་དགའ་བ་དང་ ོ་བ་ ན་ ་ ས། 
ག མ། གསར་བ འེ་ིདམགིས་ ལ་ནི། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐོབ་ཐང་དང་
དམངས་གཙ་སོགས་འ ོ་མིའ་ིཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ མས་ཡིན་འོས། དེ་ནི་དམིགས་
ལ་དང་པོ་ཡིན་ལ་གཉིས་པ་དང་ག མ་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཆེས་མཐར་ ག་གི་

དམིགས་ ལ་ ང་ཡིན་དགོས། འཛམ་ ིང་འདིའི་དཔའ་ངར་ ི་ ་ལ་ཞོན་པའི་མ་ི
དམངས་དང་། ར་བ ནོ་ ི་ ོགས་ལ་འ ོགས་པའི་མ་ིརིགས། ཤེས་རབ་ ི་ ་ ང་
ས་པའི་མི་ ་ ན་ ིས་མ་ིལོ་བ ་ ག་ ་མའི་ ནོ་ནས་བ ང་། མཐར་ ག་གི་

དམིགས་ ལ་དའེི་ རི་ ། ཚ་ ོག་འབེན་ལ་བཞག ལ་ ག་ས་ལ་གཏརོ། བད་ེ ིད་
གཏའ་མར་བཞག་ ེ་བ ནོ་པ་བ ་ ག་དང་ངལ་བ་ ོང་ ག དཀའ་བ་འ མ་ ག་
བ བ་པ་ནང་བཞིན། ་ཚས་ ང་ད་ལོ་ནས་བ ང་མཐར་ ག་གི་དམགིས་ ལ་དེར་
བ དོ་པའ་ིད ་ ོ་བ མས་པ་རེད། 
རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐབོ་ཐང་དང་དམངས་གཙ། ཐ་ ད་ ིང་ ་ ག་པ་འདི་
དག་ནི་ ལ་ ས་གནས་བབ་གང་ ་ ནི་ ང་། ིང་པ་དང་ ལ་བ་དང་ཟག་པ་དང་
ཟད་པ་དང་ཉམས་པ་དང་ ད་པ་དང་ཞིག་པ་དང་ ལ་བ་དང་ཡལ་བ་དང་ བ་པ་
མེད་ཅིང་། འཆར་ བ་དང་ ི་གང་དང་འཕེལ་འ བི་དང་ ེ་འཇིག་དང་ཡོད་མེད་
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མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ ར་དང་། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་
གཙ། མངི་ཚིག་ཡདི་ ་འོངས་པ་འདི་དག་ནི་ ལ་ ས་གནས་བབ་གང་ ་ ནི་ ང་། 
གནས་ གས་ཡོད་པ་དང་། ་མཚན་ཡོད་པ། ཁས་འཆེས་ཡོད་པ། ན་ལ་ བ་ཅིང་
ཡོངས་ལ་འཚམ་པའི་རིན་ཐང་ ་ཆེན་པོ་ ེ། བདནེ་པ་དང་ཚད་མ་ཟེར་བ་ཡོད་པའི་
དབང་ ་བཏང་ན། འདི་ལས་གཞན་ཡོད་ ིད་པ་མ་རེད། འཇིག་ ནེ་ ་ིགནས་ གས་
དང་། མི་ ལ་ ི་དགོངས་བཞེས། མི་ འི་ ་འ ས་དང་ཡང་འགལ་བ་དང་ གོ་པ་
དང་མ་ིམ ན་མེད་པའི་མཐར་ ག་གི“ ོ་ ང་ ་ཐང”དེ་ནི་ཞི་བའ་ིགསར་བ ེ་
འདའིི་དམགིས་ ལ་ཉག་གཅགི་ཡིན་དགོས་པར་འདོད། 
དེ་ ་མ་ཡནི་པར། ཆསོ་ གས་དང་རགི་གནས། དད་པ་དང་དག་ ང་གི་ རི་ ་ཡིན་
ན་ནི། གསར་བ ་ེའདའིི་གཟི་བ ིད་དང་རིན་ཐང་དང་དོན་ ིང་ ང་ ་འ ོ་ དི་
ཅིང་། མག་ོ ་དང་ ས་ ན་དང་ ་ ན་ཡང་ ང་ ་འ ར་ ིད་པ་རེད། ་མཚན་ནི། 
ཆོས་ གས་དང་རིག་གནས་ན་ིའ ར་བའི་ཆོས་ཅན་རེད། དད་པ་དང་དག་ ང་ཡང་
འ ར་བའི་ཆོས་ཅན་རེད། འ ར་བའི་ཆསོ་ཅན་ལ་ ་ཐག་མདེ་ཅིང་འ ར་བའི་ཆོས་
ཅན་ལ་མ ག་མ་མེད། འ ར་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡིད་ཆསེ་ ང་ཡདོ་མི་ དི་པས། 
འ ར་བའི་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ག་ི ིར་ ་ཡིན་ཞེ་ན་ནི་གསར་བ ་ེའད་ིལ་ ན་དང་ ན་
དང་ ་ག་འ ་ཡོད་མེད་ ོགས་དཀའ་ཞངི་། དེ་བཞིན་གཟི་བ དི་དང་རིན་ཐང་དང་
དོན་ ིང་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད་མདེ་བཤད་དཀའ་ཚད་རེད།  
དེའི་ ིར། བོད་མི་ ་སེར་ཕོ་མ་ོདང་ ན་དར་གཞོན་ག མ་ ན་ སི་ས་ ི་ཞི་བའི་
གསར་བ འེི་དམིགས་ ལ་ནི་མི་ འི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་མངོན་འ ར་ ་ི ིར་ ་
ཡིན་པ་བ ོད་འོས་ལ། དེ་ ར་བ དོ་པས་ཕ་རལོ་པོས་གོ་བ་བདེ་ ག་ ་ལོན་ཞིང་
གསལ་བཤད་མཆན་འ ལེ་མི་དགོས་པ་དང་། ད་ེ ར་བ དོ་པས་ནམ་ཞིག་ད་ེའ འི་
དཔལ་ལ་ ོད་པའི་བ ལ་པ་འཆར་ ིད་ ིར། མ་འོངས་ ོས་བ ངས་འདིས་ ང་ཁོ་
བོར་དགའ་བའི་ཚར་པ་བ ེད་ཡོད། 
བཞི། བདནེ་མཐའ་གསལ་ འ་ི གས་མཐོང་བ་ནི།ས་ ི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་ལས་བོད་
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མིའི་བདནེ་མཐའ་ངེས་པར་ ་གསལ་ ་ཡིན་པ་དང་བོད་མའིི་བསམ་དོན་ངེས་པར་
་འ བ་ ་ཡིན་པའི་ གས་མཐོང་ཡོད་པ་ཡིན། ཞར་དང་ཞོར་ལ་ཁོ་བོའི་བསམ་དོན་

འ བ་པའ་ི གས་ ང་མཐོང་སོང་བ་ཡིན། གས་འདི་མཐངོ་བ་ལས2008ལོ་ནི་བོད་
མིའི་ལོ་ ས་ ི་ད གོས་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ ར་སོང་བ་ཤེས་ བ་ཅིང་། ད གོས་
མཚམས་ ན་ལས་དགེ་མཚན་དོན་ ིང་ཆེ་བ་དང་བ ལ་པ་ཡར་འ འོ་ིཆོས་ཅན་ ི་
ད ོགས་མཚམས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་ བ། མི་ལོ་ ོང་ ག་གི་རངི་ལ། བདོ་མའིི་ལ་ོ ས་
བཟང་ངན་གང་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་ གས་དང་། ་མ་དང་ ལ་ ས་མ་བཟོས་པ་མེད་
ཅིང་། འདི་ ར་རང་དབང་ ལ་བའི་ངང་ལ་ཚ་ ོག་ ངས་མེད་ཤོར་ཏེ་དཀའ་ལས་
ཚད་མདེ་ ོང་དགསོ་ ང་བའང་རིག་གནས་དེ་དང་ ེས་ ་དེ་དག་གསི་བཟོས་པ་
རེད། བདོ་མའིི་ལ་ོ ས་ ་ི མ་ ནི་ ི་འ ས་ ་ཁོང་ཚས་ ོང་དགསོ་ལ་བདོ་མའིི་ལོ་
ས་ ་ིའགན་འ འིང་ཁོང་ཚས་འ ར་དགོས། དེའི་ ིར། ཁོ་བོས་དེ་དག་ལ་འཕག་

འཚག་དང་། དོང་ ག དོགས་ ོང་། དགག་ བ། ན་འ ནི་ ེད་པའང་ ་མཚན་དེ་
ལ་ ག་ཡདོ་ཅིང་། འ ས་ ་མཐོང་བས་ ་ལ་དམགིས་པ་ཡིན།  
བོད་མིའ་ིལོ་ ས་ལ་ད ོགས་མཚམས་འ ང་མིན་དང་བོད་མའིི་ལོ་ ས་ལ་འ ར་
འ ོས་འ ང་མིན་ན་ིརིག་གནས་དེ་དང་ད་ེའཛནི་ ་ི ེས་ ་ལ་རག་ལས་འ ག་པ་མ་
གཏོགས་གཞན་གང་གིས་ ང་མི་ ས། ཁ་ོབོ་ཡི་གེ་ མོ་པ་པོ་ཞིག་ཡནི་པའི་ཆ་ནས། ཡི་
གེ་ཡིས་བདོ་མའིི་ལ་ོ ས་ལ་ ་ོགང་ཡང་མི་ཐགོས་པ་ཤེས་ཡོད་ཅིང་། ཡི་གེ་ཡིས་བདོ་
མིའི་ ོ་ བ་ལ་གོ་ཅི་ཡང་མི་ཆདོ་པ་ཤེས་ཡོད། མིའི་རིགས་ ི་ལོ་ ས་འཕེལ་ ས་ལ་
ཕན་ཐོགས་པའ་ིཡི་ག་ེནི་ད ནི་ཇིའི་ཐའོ་མ་སི་ཕའནི་ ི 《 ན་ཤེས》 ་ ་ཁ་ཤས་
ལས་མདེ་པའང་ཤེས་ཡོད།  
དེ་ ་མོད་ ི་མའིི་རགིས་ ་ིལོ་ ས་ ན་མཁན་ ་ཡིན་ཞེས་པ་ན་ི དོ་གཞི་ཅན་ཞིག་
ེ། མི་ འམ་ སེ་ ་གང་ ང་གིས་བ ན་པ་ཡིན་ནམ་མི་དམངས་ ིས་བ ན་པ་ཡིན། 

ཡང་ན་རགི་གནས་ ིས་བ ན་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་གཞི་གཅིག་ ་འབབ་ཐབས་ ལ་
བའི་བ དོ་གཞི་ཞིག་རེད། ཁོ་བོ་རིག་གནས་ཞེས་པ་བཤད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
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ནས། གོས་ ང་ཞེན་ཁགོ་ཡིན་ ང་ ང་ལོག་ ོག་འ ལ་ཤེས་ཡིན་ ང་ ། མིའི་
རིགས་ ི་ལོ་ ས་ ན་མཁན་ནི་རགི་གནས་རེད་ཅེས་བ དོ་པར་མོས་པ་ཡིན། ་
མཚན་ནི། བས་འདིར་བ དོ་པའི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་སོགས་ཡོངས་ བ་
རིན་ཐང་གི་ངོས་ནས་བཤད་ནའང་། མ་ི ་གང་ཞགི་དང་མི་དམངས་གང་ཞིག་ལ་རང་
དབང་དང་དམངས་གཙའི་རིག་གནས་བསམ་ ོ་ངེས་ཅན་ ན་ཚ། རང་དབང་དང་
དམངས་གཙར་བ དོ་པའི་ལོ་ ས་བ ན་ངེས་པ་རདེ། ཁོ་བོས་རིག་གནས་བཤད་
ལ་ ིས་རིག་གནས་བསམ་ འོི་མགི་གསི་བ ས་ན། བདོ་མའིི་ལ་ོ ས་ ་ིད ོགས་

མཚམས་འདི་ཡང་རགི་གནས་བསམ་ ་ོདང་འ ེལ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། མི་ ་གང་
ང་ལ་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ་སོགས་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་གི་ཤེས་རབ་མ ེན་
ོགས་མཐ་ོབས་མི་དམངས་ལའང་ ིང་ བོས་དང་གོ་ གོས་ ས་ཏེ་རང་དབང་དང་

དམངས་གཙའི་ལམ་ལ་བ ོད་པའི་ད ་ ོ་བ མས་པ་རེད། དེ་ལས་ལགོ་ན་དེ་འ འི་
ལོ་ ས་མི་འ ང་བ་ ོས་མ་དགོས། དེས་མིའ་ིརིགས་ ི་ལོ་ ས་ ན་ལ་རིགས་འ ེ། 
མིའི་རིགས་ ི་ལོ་ ས་ ི་བཟོ་ ན་དེར་ཆེ་ས་དང་མཐོ་ས་ནས་བསམ་ ་ོགཏོང་བ་མ་
གཏོགས་ ང་ ལ་གང་ ང་དང་དོན་ ནེ་གང་ ང་ལ་ ང་འ གས་ ་མེད། ་ཆེ་ས་
དང་ད ང་མཐོ་ས་ནས་བསམ་ན་མིའི་རགིས་ ་ིལོ་ ས་ ་ིབཟོ་ ན་གང་ཡང་རགི་
གནས་བསམ་ ་ོལ་མ་འ ེལ་བ་མེད་པར་འདོད། 
བོད་མིའ་ིདམིགས་བསལ་ལ་བསམ་ན། རང་དབང་ལ་ ི་ཐོབ་ཐང་གི་རང་དབང་དང་
ནང་བསམ་ ོའ་ིརང་དབང་གཉསི་ ་ད ེ་ ང་བ་འ ། དེ་བཞིན་འ ་མཉམ་སོགས་
ང་ ི་ནང་གཉིས་ ་ད ེ་དགོས་འ ག ཁོ་བ་ོ ངི་ ོབས་དང་དཔའ་ངར་ཞན་པས་

ལག་ལནེ་གསེར་ ི་ཐིགས་པ་ལེན་མཁན་མ་ཡིན་པར་ཁ་བཤད་ ་ཡི་ ་བ་ རོ་མཁན་
ཡིན་ཞིང་། ཧནོ་ལོག་ཁ་ ་དང་ ་ ན་ ག་ ་ཡི་ ལ་ ིས་ ་ིཆབ་ དི་དང་ ི་
དམངས་ ་ིཆ་ཡི་རང་དབང་ལ་བ ནོ་པ་བ ར་བཞག་ ེ་ནང་བསམ་ ་ོདང་འ ་
ཤེས་ ི་ཆ་ཡི་རང་དབང་བཤད་དེ་མི་ མས་ ན་པོ་བཟསོ་སོང་། ཁོ་བོས་ད་ཚད་
འང་རིག་གནས་ ་ིཆེ་ས་ནས་དང་བསམ་ ོ་ཡི་ཟབ་ས་ནས། འ ་ཤེས་ ི་གཏིང་ས་
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ནས་འཕག་འཚག་དང་། དོང་ ག འོས་ལངས། གསར་བ ་ེ ས་དང་ ེད་བཞིན་ ིས་
མི་ མས་ ན་པོ་དང་། ཁོང་ །ོ བཟོད་མདེ་བཟོས་པ་འདི་འ གས་སོང་བ་དང་། ནོར་
སོང་བ། འ ལ་སོང་བར་བསམ་ ི་མེད། ཐོག་མར་ནང་བསམ་ ་ོལ་རང་དབང་དང་
འ ་མཉམ། ཐོབ་ཐང་གི་ གོས་པ་སད་ ་ནི་ ས་དང་ མ་པ་ ན་ ་ལས་དོན་ཡོངས་
ི་ ནོ་ལ་འ ོ་དགསོ་པར་འདོད་ཅིང་། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཐོབ་ཐང་ ན་ ི་
ང་འདིང་བ་ཡིན་ རི་གལ་ཆནེ་ནང་གི་དོན་ཆནེ་རེད་འདོད། ནང་གི་ཐབོ་ཐང་

བ ནོ་པའི་ཞི་བའ་ིགསར་བ ་ེའདི་ ི་ཡི་ཐོབ་ཐང་བ ནོ་པའི་ད་ལོའི་ཞི་བའི་གསར་
བ ེ་དང་བ ར་ན་བ ག་དང་འོད་མདེ་ཅིང་། མདོག་དང་མདངས་མདེ་ལ། ངས་
དང་བ ད་མེད་པ་ ར་འ ག་མོད། ནམ་ ་ ན་རིང་ལ་འདི་ངེས་པར་ ་བཤད་
དགོས་ཤིང་། ནམ་ཞིག་ ་ིརང་དབང་གི་ ལ་ས་ཟིན་ ང་ནང་རང་དབང་གི་ ལ་ས་
ཟིན་མདེ་ཚ་ ར་བཞིན་ ེར་གཅོད་ཡིན་པ་གཅིག་མ ངས་ཡནི་ རི། ནམ་ ས་ཡིན་
ང་འདི་ཉིད་མི་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་ཡོད་པ་བོད་མིའ་ི ི་ཚགས་དང་བདོ་མིའི་

སེམས་ཁམས་ ིས་ཐག་བཅད་འ ག མ་འོངས་ ན་རིང་ལ་བསམ་གཞིག་གཏོང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ི་ནང་གི་གསར་བ ་ེགཉིས་ལ་འགལ་བ་ ོན་ནས་མེད་ཅིང་། ི་
ཡི་གསར་བ ེ་དང་ནང་ག་ིགསར་བ ་ེགཉིས་གཅགི་གི་ ་ལ་གཅིག་ ནི་ཏེ་གཤོག་པ་
ཡ་མ་ ལ་བར་འ ར་ ོད་ ས་པ་ཡིན་ན། ཐག་རིང་རང་དབང་གི་དག་ཞིང་དེར་ཏན་
ཏན་བ ེབ་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ ིད་པ་རེད། རང་དབང་ ི་ནང་ཡ་མ་ ལ་བ་དེ་ ས་
ནི་ད་གཟདོ་མ་ི ་འ ས་ ོ་ཚང་བ་ཞིག་དང་། མ་ི ་ ལ་ཚགིས་ཡོད་པ་ཞིག མི་ ་
མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ ནོ་སངོ་བ་རེད་དེ། ཁོ་བོས་ནམ་ ན་དེ་འ ་ཞིག་ལ་རེ་བ་
ག་ག་ིཡོད།  

གང་ ར། ཁོ་བོས“བོད་ལ་ དི་པའི་ཉི་མ་ ང་ཟད་ཤར”བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བདོ་ལ་
ིད་པའི་ཉི་མ་ ོན་ཡོངས་དང་ ག་གཏན་ ་འཆར་ ་ཡིན་པའི་ གས་མཐོང་སངོ་

ལ། བོད་མིའི་བཤད་ ལ་ ར་ན། ལས་ངན་ དོ་ ི་ལས་ཅན་ཞིག་ཡནི་སོང་བས་ རི་
མི་ གོ་པའི་ སི་ སི་ ི་ལག་ལེན་དང་ནང་བསམ་ ོ་ཉིས་ཆ་ནས་རང་དབང་དང་
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ཐོབ་ཐང་བ ནོ་པའི་ད ་ ོ་བ མས་སོང་། དེ་ན་ིལོ་ ས་ ི་ ི་ ོག་ནས་བ ས་ན། 
ཞོགས་པ་ཉི་ ་ེཡར་ཤར་ ི་ ས་ཏེ་ཡོད་ཚད་གསནོ་ གས་ ས་པའི་ད ་བ མས་
པས་ན་ཁོ་བོ་དགའ་བ་བ ས་པའི་ ་མཚན་ཡོད་པ་གཅིག་དང་། གཞན་ཡང་། ཁོ་བསོ་
ིས་པའི་ཡི་གེ་མཐའ་དག་དེང་གི་བདོ་མིས་བོད་མི་མགོ་ རོ་གཏོང་ ེད་ ི་གཡོ་ ན་

འ ལ་ག མ་ ིས་བ ད་པའི་ མ་ཐར་དང་ གོས་བ དོ། ཆོས་འ ང་གི་ཡི་གེ་ད་ེ
འ ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེང་གི་བདོ་མསི་བདོ་མི་ ག་ལ་ རོ་ དེ་ ་ི ེད་ གས་བདེ་
བ དོ་ སི་བཏེགས་པའ“ིཞིབ་འ ག་ ་གཞི”དང“ལས་གཞི་ མ་ ངས”བ ིགས་
པའི་ཡི་གེ་དེ་འ འང་མ་ཡིན་ལ། དེང་གི་བོད་མིས་བོད་མི་བཟི་ དི་གཏོང་བའི་ངག་
ཚིག་གསོག་གསབོ་ ངས་པའི་ གས་ མོ་དང་བ མས་ཆོས་ ི་ཡི་ག་ེད་ེའ འང་མ་
ཡིན་པ་ ན་པས། ག་ ་དགའ་བའི་ཚར་པ་ ས་པ་བཅས་སོ།།  
 
གཉིས་པ། ོ་བ་དམ་ ག་ གས་ཐག་ད ་ ོག 
 
རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། ཁེ་དབང་དང་དམངས་གཙ་སོགས་འ ས་པའི་ཡོངས་
བ་རནི་ཐང་ན་ིད་ འི་འཛམ་ ིང་ ང་འདའིི་ ལ་ཁབ་དང་ས་ ལ། མི་རགིས་ ན་
ི་གཞི་ འི་ ་ བ་ཅིག་དང་མཐར་ ག་དམིགས་ ལ་ཞིག་ ་ཆགས་འ ག གཞི་ འི་
་ བ་དེ་ ེ་བ་ོ ན་ལ་མི་འཚམ་པ་མེད་པ་དང་མཆོག་ ་ ར་ཅིང་ ་ན་མདེ་པའི་

རིན་ཐང་ཞིག་ ་ ་བས་དེ་ལ་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ངམ་ ན་འཚམ་རིན་ཐང་ཞེས་ ་
འབདོ། མ་ི ལ་ ་ིམངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་དང་ ང་འདས་ཞི་བ་ ་ འི་མཐར་ ག་གི་
དམིགས་ ལ་དརེ་བ ོད་ ིར། ིམ་ དི་ ི་གོ་ གོས་སད་པ་དང་མི་ ལ་ ི་ ོ་རིག་
ས་པའི་མི་ མས་ ིས། མི་ རེ་ ི་ངོས་ནས་སམ་ ན་མོང་གི་ངོས་ནས་སམ་ཤོག་ འེི་

ངོས་ནས་སམ་ ་ིག ང་གི་ངོས་བཅས་གང་ ང་ནས་རནི་ཐང་དེ་ མས་དོན་གཉེར་
དང་འཐོབ་ ེག བ ནོ་ལེན་ དེ་ཅིང་། ཐ་ན་ཤི་གསོན་ ི་འཐབ་ ོད་ ང་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་བར་ ེད་པ་རདེ།  
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དེ་ཡང་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་དེ་ མས་མཆོག་ ར་ ་ ི་བའི་ལམ་ གས་ལ་དམངས་
གཙའ་ིལམ་ གས་ཟེར་བ་དང་། ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་དེ་ མས་ ང་ ོབ་ ེད་པའི་
ིད་ག ང་ལ་དམངས་གཙའི་ ིད་ག ང་ ་འབོད། ཁོང་ཚས་ ིམས་ ི་མ ན་ ་མི་
་ཐམས་ཅད་འ ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་། མངའ་དབང་དམངས་ལ་བདག་པ། ི་ ོམས་

རིས་མེད་ ི་འསོ་བ ། དབང་ད ེ་ཚད་ ོམས། མང་མོས་ ང་གིས་བ ི་ཞིང་ ང་མོས་
མང་གསི་ ང་བ། མི་རགིས་རང་ཐག་རང་གཅོད་སོགས་དམངས་གཙའི་ ་དོན་ལས་
འདའ་བ་མེད་པར་མི་ ས་རང་དབང་དང་། ་བ དོ་རང་དབང་། དད་མོས་རང་
དབང་། འ ་འཛམས་རང་དབང་། ཤོག་ ིལ་རང་དབང་། ད ལ་ཕོངས་ ོང་མི་
དགོས་པའ་ིརང་དབང་། འཇིགས་ ག་ ོང་མི་དགོས་པའི་རང་དབང་སོགས་རང་
དབང་གི་རིགས་དང་། མི་ འི་ཚ་ ོག་འ ་མཉམ་དང་། མི་ འི་ སི་ཐང་འ ་མཉམ། 
མི་ འ་ིམི་གཞི་འ ་མཉམ། ་ནརོ་ཐབོ་ཐང་འ ་མཉམ་སོགས་འ ་མཉམ་ ་ིརིགས་
མས་ཁ་ཙམ་དང་ཡི་གེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བ ི་འཇོག་དང་ ག་བ ར་གནང་དང་

གནང་བཞིན་པ་དང་། དམངས་གཙ་དམངས་གཙ་ཟེར་བའང་ལམ་ གས་དང་ ིད་
གས་དེ་འ འི་ ང་ནས་མི་ ་སོ་སའོི་ཐབོ་ཐང་འདི་ མས་ ང་ བོ་དང་ཁག་ཐེག་
ེད་པ་ལས་མ་འདས། ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ ་སོང་བའི་ཐབོ་ཐང་དེ་ མས་ནི་མི་
མས་ལ་ ན་ ེས་ ་མངའ་བ་ཞིག་དང་། ཕན་ ན་གནདོ་འཚ་དང་བ ག་ ོད་མི་
ང་བ་ཞགི་ཡནི་ རི། དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་ ིན་པའི་ ལ་ ་ཁག་ ་དེ་
མས་མིག་འ ས་བཞིན་ ང་ཞིང་ཞི་བདེ་མ ན་འ ིག་གི་དཔལ་ལ་ ོད་པ་རདེ། 

ཡང་ ོས་ས་ སོ་འཇོག་གསི་བཤད་ན། ིམ་ དི་འཇིག་ ནེ་གཉེར་བའི་མི་ མས་ལ་
ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་གོ་ ོགས་སད་དེ། སོ་སོས་རནི་ཐང་དེ་ མས་འཐབོ་ ེག་དང་
བ ནོ་ལེན་ ས་པའ་ིའ ས་ ར། སོ་སའོི་ ིད་ག ང་དང་ ལ་ཁབ་གང་ཡང“ངན་པ་
ཤ་ ག་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ གས”( ར་ཆིལ་ ི་ག ང་། ར་ཆིལ (W·L·S·Churchill,
丘吉尔, 1874-1965) 1940-1945བར་དང་། 1951-1955བར་ ི་ད ིན་ཇིའི་ ིད་
ོན)ཏེ་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་ ནི་པ་དང་། དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་དེས་
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ར་ཡང་ ི་དམངས་ ན་ ི་ཐབོ་ཐང་མཐའ་དག་འགན་ལེན་ ར་འ རེ་ དེ་པ་རེད། 
དེ་འ འི་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་དའེ་ིམགོ་ ངས་ན་ི ི་ལ་ོ ོན་ ི་གནའ་བའོི་ཀེ་
རི་སའེི་ བས་ ་ག གས་ ི་འ ག མའིི་རགིས་ལ་མཚན་ན་ད་ེན་ིདམངས་གཙའི་ས་
བོན་ཙམ་ལས་ཡོངས་ལ་མ་ བ་པས་ན། ཡིན་ངོ་མ་ནི་མ་ིལོ་ཉསི་ ོང་ ག་གི་ ེས་ཏེ། 
ི་ལོའི་ ས་རབས17པའ་ིནང་ ང་བའི《ཐོབ་ཐང་ ིམས་འཆར》(ད ནི་ཇི། 

1689ལོ)བཀོད་ བ་བཏང་བ་ལས་དང་། ི་ལའོ་ི ས་རབས18པའི་ནང་ ང་བའ《ི
རང་བཙན་གསལ་བ གས》(ཨ་རི། 1776ལོ)བཀོད་ བ་ ང་བ་ལས་དང་། ཡང་ ས་
རབས་དེར་ ང་བའི《མི་ འི་ཐོབ་ཐང་གསལ་བ གས》( ྥ་རན་སི། 
1789ལོ)བཀོད་ བ་ ང་བ་སགོས་ལས་མི་ འ་ིཐབོ་ཐང་ ང་བའི་ ལོ་དའེི་ ་བ་
གས་ཤིང་ཡན་ལག་ ས་ཏེ། ི་ལོའི་ ས་རབས20པར་ ེབས་པ་ན། མཉམ་འ ལེ་
ལ་ཚགས་ 《ིའཛམ་ ིང་མི་ འི་ཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས》 (1948ལོའི་ 12པའི་

ཚས10ཉནི) ེལ་པར། འ ་མཉམ་དང་རང་དབང་སོགས་མི་ འ་ིགཞི་ འ་ིཐབོ་ཐང་
མས་ ང་བའ“ི……འཛམ་ ིང་མ་ི འི་ཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས་ན།ི མི་དམངས་

ཡོངས་དང་ ལ་ཁབ་ཡོངས་ སི་ ར་བ ནོ་དནོ་འ ོལ་ ་ འི་ ི་མ ན་ཚད་གཞི་
ཡིན། མི་ ་སོ་ས་ོདང་ ི་ཚགས་ གི་གཞི་སོ་སོས་གསལ་བ གས་ ་ིདནོ་ མས་ ག་
་ཡིད་ལ་བཅགས་ཏ།ེ བ བ་ ་དང་ བོ་གསོའི་ལམ་ནས་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་

ལ་བ ི་བ ར་ ་བའི་ར་ེབ་ཡདོ་ཅིང་། ལ་ཁབ་དང་ ལ་ ིའི་ དེ་ཐབས་རིམ་ཅན་
་ ད་པ་ལ་བ ེན་ནས། ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་འདི་དག་ཚགས་ གས་ ལ་ཁབ་

གང་ཡིན་ ི་མི་དམངས་དང་གང་དེའི་བདག་ ོང་དོ་དམ་ ་གནས་པའ་ིམི་དམངས་
ི་ ོད་ ་ཡོངས་ བ་བ ་ིའཇོག་དང་ སི་འ ོ་ ག་བ ར་ ་བའ”ོཞེས་སོགས་ ེ་བ་ོ
ན་ ་ིམི་ཚའི་འདོད་མོས་གཞི་གཅིག་ ་བབས་པའི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་གི་གནད་

གང་མང་ཞིག་ ལ་ ིའི་ ང་ལ་ཁད་དང་ ན་ སི་ གོས་ ངས་ ས་པ་ལས་དང་། 
ག་པར་ ། 《འཛམ་ ིང་མི་ འ་ིཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས》 ི་བསམ་མི་ བ་པའི་
གས་ ེ་ལས། མི་ མས་ལ་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་གོ་ ོགས་ཡོངས་ བ་ ་སད་ནི་
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ཡིན་ ་ིརདེ། དེའི་ ནེ་ལས་འཛམ་ ིང་ ང་འདིའ་ི ེ་བོ་གང་ཇི་ ེད་ཅགི་དང་ཚ་ ོག་
གང་ཇི་ དེ་ཅགི་ད ལ་ཕོངས་ ི་ ག་བ ལ་དང་། འཇིགས་ ག་གི་ ག་བ ལ། ས་
མིན་འཆི་བའི་ ག་བ ལ་བཅས་ལས་བ བས་ཡོད་པ་ ེས་ ་དཔགས་པས་ཤེས་ ས། 
འཛམ་ ིང་ ང་འདརི་ད་ ་ལ་ ག་གི་བར་ ། རནི་ཐང་དེ་དག་བ ི་འཇོག་དང་ ག་
བ ར་གནང་ ས་ ་ི ིད་ག ང་ནི119ཡོད་པར་བཤད་དེ། ཨ་རའིི་ ་ི ོགས་ དི་
ས་ ་ིཆདེ་མཁས་མན་ཏེལ་པོམ་(M.Mandelbaum) ིས། 1900ལོར། དམངས་

གཙའ་ི ལ་ཁབ་ ་ ི་ ང་བ10ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་། ས་རབས20པའི་ ས་ད ིལ་ ། 
དམངས་གཙའི་ ལ་ཁབ་ ་ིཁ་ ངས30ལ་འཕར་ཡོད། དེའ་ི ེས་ ི་མི་ལོ25རིང་ལ་
ངས་ཀ་དེར་འ ར་བ་ ང་མེད། འནོ་ ང2005ལརོ་ བེས་ཚ། འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ི་
ལ་ཁབ190ལས་ ལ་ཁབ119ནི་དམངས་གཙའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ལ་ ་ ནི་ཡོད་པ་

རེད། ཅསེ་ག ངས་པ་ནང་བཞིན་དང་། དརེ་ད་ ང2006ལོར་དམངས་གཙའི་ལམ་
ནས་རང་བཙན་ ས་ཤིང་དམངས་གཙའ་ི ལ་ཁབ་ ་ཆགས་པའི་མོང་ཐེ་ན་ེཀེ་རོ 
(Montenegro, ་ནག་ ད་ 黑山国 ་འབདོ་པ)དང་། ད་ལོ་ ེ2008ལོར་རང་
བཙན་ ང་བའ་ིདམངས་གཙའ་ི ལ་ཁབ་ཁོ་སོ་ཝ(Kosova)དང་། ཡང་ད་ལོར་བཀས་
བཀོད་ ད་འཛིན་ ི་ ལ་པསོ་ ེ་ ིད་དེ་དམངས་གཙར་ ིན་པའི་རང་རེའི་ མི་
མཚས་དང་རིག་གནས་བསམ་ ོ་ ད་གཅིག་པ་ ེ་འ ག་ ལ་ཁབ་སོགས་ ངས་ཀ་
དེའི་ནང་ལ་ ད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དག་བ ངས་ཏ་ེབ སི་ན་ད་ འི་འཛམ་ ིང་ ང་
འདརི་དམངས་གཙར་ ིན་པའི་ ལ་ཁབ་ནི62% ག་ཡོད་འ ག དའེི་ ིར། ཡོངས་
བ་རནི་ཐང་བ ི་བའི་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་དེ་ནི་ རི་མི་ གོ་པའི་ལམ་ གས་

ཤིག་དང་། ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་བ ་ིབའི་དམངས་གཙའི་ དི་ གས་དེ་ན་ི གས་ཆ་ེ
བའི་ དི་ གས་ཤིག་ཡིན་པ་ ་ལའང་ནམ་ལངས་ཉི་ཤར་རདེ། 
གང་ ར། གོང་ ་སོང་བའི་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ ང་བའི་གསལ་བ གས་དེ་དང་དེ་
་ ་ལ་ ལ་ཁབ་གང་ ང་ཞགི་གི་ མིས་ནང་བཞིན་ ་ིབཙན་ ིད་དང་དབང་
གས་མདེ་ནའང་། ཐོབ་ཐང་དེ་སགོས་ནི་མི་ ་སོ་སརོ་ ན་ བ་ཡོངས་ དོ་ཅིག་
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དང་ར་ེདགོས་ཐོབ་ཤོར་མདེ་པའི་གདདོ་མ་ ན་ སེ་ ི་ཆོས་ ་སོང་གཤིས། “མི་ འི་
ཐོབ་ཐང་ནི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་ལས་མཐོ”(ཧ་ཝེལ་ ི་ག ང་། ཧ་ཝེལ(Vaclav 
Havel,瓦茨拉夫·哈维尔,1936-)1993- 2002བར་ ི་ཅ་ེཁེ་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་ ི་
ིད་འཛིན།) བའི་ ་བ་ཆགས་ཤིང་། མི་ཚའི་གོ་ གོས་སད་པའི་མི་ རེ་ མས་དང་

གནས་ གས་ ་འ ས་བ ི་བའི་ དི་ག ང་ ན་ ིས་ས་ོསའོི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་
དེ་ མས་ཚ་ ོག་དང་ ན་ ་མིག་འ ས་བཞིན་ ང་བར་མ་ཟད། ལ་ ་གཞན་དང་
གཞན་ལའང་ ོགས་ ངས་དང་ ལ་ ེལ་ ེད་པ་རདེ། དེ་སོགས་ལས་ང་ཚས་ཤེས་
བ་པ་ནི། ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་དེ་ད་ འི་ཆ་ལ་འ ོ་བ་མའིི་རགིས་ ི་ ི་ཚགས་ ི་

ཆེས་གཞི་ ་དང་ཆསེ་ ་དནོ་ ་ ར་པའི་རནི་ཐང་ཞིག་ ་ཆགས་འ ག་པ་དེ་རདེ།  
ཡིན་ནའང་། འཛམ་ ིང་ ང་འདརི་ད་ འི་ ས་ནའང་འ ་ོབ་མིའི་ཡོངས་ བ་རིན་
ཐང་ མས་ ང་ ང་ ོག་བ ིས་དང་ ིས་མེད་ ོག་རོལ་གཏོང་བའ་ི དི་ག ང་དང་
ིད་ཚགས( ིད་དནོ་ཚགས་པ་བ ས་པ)ཡོད་པ་དང་། མི་རགིས་གང་ ང་ཞིག་གིས་

མི་རགིས་གཞན་གང་ ང་ཞིག་གི་ས་ཁོངས་བཙན་འ ལ་དང་མི་ མས་བསམ་བཞིན་
ག་ལ་ རོ་བའང་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ཁ་ལ་དམངས་གཙ(མི་དམངས་དམངས་གཙའི་
ིད་དབང་ ེར་འཛནི་ཟརེ་བ་སོགས)ཐགོས་ཏེ་དནོ་ལ་རང་རིགས་མ་ཡིན་པའི་

གཞན་རིགས་ཚར་གཅོད་དང་། བཏང་འཛིན། དབང་ ་ ར་བའི་དབང་ ེམ་ ེར་
གཅདོ་ ི་ ིད་ག ང་དང་ ིད་ཚགས་ ང་མི་ ང་བ་ཞིག་འ ག ད་པར་ ་ ལ་
ཁབ་ ་ིམངའ་དབང་ནི་མི་ འ་ིཐོབ་ཐང་ལས་ ང་ ིས་ཆེ་བར་ མོ་ ེ། ལ་ཁབ་ ི་
མངའ་དབང་གི་ རི་ ་འ ོ་མའིི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་ལ་ཅི་མི་ མ་ཞིང་། ད་ེདག་
ོད་མཁན་དང་ ོག་མཁན་ མས་རེ་རེ་བཞིན་དམར་གསོད་དང་ ེག་མདེ་བཟོ་

མཁན་ ི་ ིད་ག ང་དང་ ིད་ཚགས་ ང་གང་སར་མཐོང་ཐོས་འ ང་། བོད་ མས་
ནི་ཏག་ཏག་དེ་འ འ་ིགཞན་དབང་གནས་བབ་ ་ཡོད་ཅིང་། ིམ་ དི་ ི་འ ་ཤེས་
ངས་ཏེ་ ན་རིང་ ིན་པ་དང་། ས་ཁངོས་དང་མི་རགིས། མངའ་དབང་གི་འ ་ཤེས་

མེད་པར་མ་ཟད། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་སོགས་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་གི་ ་ ལ་
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དེ་བས་ ང་ཡོད་མ་ ོང་ ིར། དེ་འ འི་ རེ་གཅོད་ དི་ གས་ ི་དབང་ ར་འོག་
ད་དེ་ ས་རབས་ ེད་ཅིག་ ིན་ཡོད་པ་རདེ།  
ིར་བཤད་ན། འཛམ་ ིང་འདིར་ས་ཁོངས་དང་མི་རགིས་ ི་ཁེ་ཕན་བ ད་དེ་ཚ་ ོག་
ི་ ོང་མང་པོ་གདོ་ཆག་ ་ ནི་པ་ཡོད་ཅིང་། ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་བ ད་དེ་ ོད་ཤི་

ང་གསནོ་ ི་འཐབ་ ོད་ ས་པའང་ཡོད་འ ག ཐོབ་ཐང་དང་རིན་ཐང་དེ་སགོས་
བ ནོ་ལེན་ ་ རི། མི་རགིས་མང་པོ་ཞིག་གསི་ ོན་ཆད་འཐབ་ དོ་ ན་རིང་ ས་
མཐར་རང་དབང་གི་ ལ་ས་ཟནི་པའི་ ལ་ཁ་ལནོ་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ད་ ར་ ་
མ ད་འཐབ་ དོ་ དེ་ ནི་པའི་མ་ིརིགས་ ང་གང་མང་ཡདོ་པ་རདེ། མི་རིགས་སོ་
སོར་རང་དབང་འཐོབ་ ེག་གི་ ིད་ ི་ག་ོ ོགས་སད་པའི་ ང་རབས་ ི་ངོས་ནས་
བ ས་ན། བདོ་ མས་ནི་ གོས་སད་ཆསེ་དལ་ཞིང་ངེས་ཤེས་ཆསེ་འ ིས་ལ་ བ་ཟརོ་
ཆེས་ ི་བ། ཤིན་ ་ ེས་ལ་ ནི་པའི་རགིས་ཤིག་ ེ། དི་ ི་གོ་ ོགས་སད་ ་བའི་མི་
འི་རགིས་དང་བ ར་ན། བོད་ མས་ནི་དབང་ ལ་ ི་ ནེ་ གས་ཇི་བཞིན་སོང་

འ ག 
དེ་ ་ནའང་། ི་ ིན་ལ་ནང་མ་ ནི་པ་ ་ འ་ིམི་རིགས་སམ། ོན་ཡོངས་ནས་ནི་ད་
ང་རང་ ང་གི་མ་ི ་ནས་ ི་ཚགས་ ་ིམི་ ་ལ་ཆགས་མེད་པའི་མི་རགིས་འདསི། 
ས་རབས་ཉེར་གཅགི་པའི་ ས་མགོར་ ེབས་ཚ་ད་གཟོད་རང་དབང་དང་འ ་

མཉམ་སོགས་ ི་ངེས་ཤེས་ དེ་དེ་ཐབོ་ཐང་དང་མངའ་དབང་ ོད་ཤེས་ ང་བ་ནི་
དགའ་དགསོ་ལ་ ོ་འསོ་པའི་གནས་ཡིན་པ་ས་བཅད་དང་པོའི་ནང་ལ་བཤད་སོང་བ་
ར་དང་། ོ་ཆེ་བ་ནི་ཆསོ་དང་ཆོས་ གས་ ་ི ི་ལམ་ ་ འི་འཇིག་ ེན་ལ་འ མས་

ཏེ་ད་རག་བར་གཉིད་ལས་མ་སད་པའི་ ལ་དང་། དེ་བས་ ང་སད་འ ིས་པའི་ ས་
བས་འདིར། ཡོད་ཚད་ག མ་དབང་ཚད་མེད་ཆབ་ དི(僭主政治) ི་གཞན་

དབང་ ་ ར་ཅིང་། དེ་ཚའི་ རེ་གཅོད་ག མ་ ག་དང་ཁ་གཏད་བཅག་ ་ེམངའ་
དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ ོད་ ས། ོད་བ ད་ཚ་ གོ་ ི་མ་འ མ་ ི་རིན་དོད་མི་འདོད་
བཞིན་འ ལ་དགོས་འ ག་པ་འདི་ཤིན་ ་རབ་ ་ཆེས་ཆེར་ཡིད་ ོ་བའི་གནས་རེད། 
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ད་ན་ི ་ཚས་ ་མ་ མས་ ིས་ཤེས་མ་འདོད་པའི་ ན་ཤེས་གང་མང་ཞིག་ངེས་པར་ ་
ཤེས་དགོས་པའི་ ས་ལ་བབས་འ ག་ ེ། ལོ་ ས་ ིར་ ོག་དང་། རགི་གནས་དགག་
བ། ཆབ་ དི་ངེས་ཤེས། འཚ་གནས་ཐབས་ ལ་སོགས་ལ་བསམ་གཞིག་དང་ཤེས་
ོགས་ ་བ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དེ་ལས་ བས་ ་བབས་པ་ནི་ཆབ་ དི་ངེས་ཤེས་ ི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ ེ། དབང་མཐའ་རིང་ གས་དང་ ེར་གཅོད་རིང་ གས་ ི་གནས་ ལ་གང་
ང་ཞིག་ཤེས་དགོས་པ་དེ་རདེ། ་མ་ མས་ ིས“གོང་མ”ཞེས་འབདོ་པ་དང་མང་

ཚགས་ཕལ་ ིས“གོང་མ་ཚང”ཞེས་འབོད་པ་ན་ིདནོ་ ིས་གཅགི་ཆོད་ རེ་གཅདོ (独
裁专制)དང་དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་རེད་དེ། འདརི་གནད་ ོན་ ིར་ ང་ཟད་
བཤད་ན།  
དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་རིང་ གས་ ི་ ད་ཆསོ། 
དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་རིང་ གས་ན་ི ་ཡིག 极权专制主义ཞེས་པའི་འ ར་ཏེ། 
དེ་ན་ིདབང་མཐའ་རིང་ གས་དང་ ེར་གཅདོ་རིང་ གས་ ་ིབ ས་ཚིག་ཡིན། 
འ ར་གཞན་ ་དབང་ ེམ་རངི་ གས་ འང་མཐོང་བའི་དབང་མཐའ་རིང་ གས་
ཞེས་པ་ན་ིདབང་ཆ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ ས་ཤིང་བ མས་ཏེ་བ ོམས་ནས་མི་ ་
གཅིག་དང་ཚགས་པ་གཅིག་གང་ ང་གསི་ ེར་གཅདོ་ ེད་པའི་བསམ་ ་ོདང་ ་ བ་
བམ་རིང་ གས་དང་ ན་པའ་ིདེང་རབས་ ིད་ གས་རིགས་ཤིག་རདེ། ིད་ གས་
གང་དེ་ལ་ནི་གཅིག་ ་བ ས་པའི་དབང་ཆ་གང་དེས་མི་ མས་ ི་ ས་ངག་ཡིད་
ག མ་ཐམས་ཅད་བ ོམས་ཤིང་ ི་ཚགས་ ིལ་པོར་མ་ བ་པ་མེད་པ་ཞིག་རདེ། 
དབང་མཐའ་རིང་ གས་ ་ི དི་ག ང་གིས་ཆབ་ ིད་དང་དཔལ་འ རོ། རིག་གནས་
ི་ལས་ ོ་ ན་ལ་ རེ་གཅོད་བཏང་འཛནི་ དེ་པར་མ་ཟད། ད་ ང་མི་ མས་ ི་ ོ་
ོས་དང་དད་པ་ལའང་བཏང་འཛིན་ དེ་ཅིང་། དེ་ཡང་ ག་ ལ་ལ་བ ནེ་ནས་

བཙན་དབང་ ར་བའི་དབང་མཐར་ ང་བ་ཞིག་གོ། ེར་གཅོད་རིང་ གས་ཞེས་པ་
ནི་དབང་ ར་པ་རང་ཁོ་ནའི་འདདོ་པ་ ར་བ ་ཁ་གཅིག་གཅདོ་ སི་ཡོད་ཚད་ཁ་ལོ་
ར་བའི་ ་ བ་དབང་བཙན་པ་ཞིག་ ་ེདེ་གཉིས་བ ས་པས་དབང་མཐའ་ ེར་
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གཅདོ་ ་ བ་བོ།།  
དེ་ལ་ ་ནག་གི་མཁས་པ་ཆནེ་པོ་ ་ སི་ ད་ཆསོ་ཉི་ ་བ ངས་པ་ནི། 
1. ལ་ཁབ་རངི་ གས་ ི་ ོ་ ང་ ་དགོ་པ་ོགང་དེ་ཆསོ་ གས་དད་པའི་ཚད་ ་
བ ནོ་པ། 
2. དམག་ད ང་བཞིན་ཚ་ག ན་ཆ་ེབའི་ ིད་ཚགས་ཤིག་གསི་ ལ་ཁབ་ ི་ དི་དབང་
འཛནི་པ། 
3. ིད་ག ང་ལ་མི་མ ན་ ོག་པའི་བསམ་འཆར་ཡོད་ ་བཙན་ མོ་གཏན་འགོག་
ེད་པ། 

4. ཆོས་ གས་དད་པ་ནི་ ལ་ཁབ་རིང་ གས་ ི་དད་པ་ལས་དམན་པ་བཟོ་བ། 
5. “གཙ་འཛིན” ་ ་བ ར་བ་དང་། དེ་ཉདི་དད་ ལ་ ན་ལས་མཆོག་ ་ མོ་པ།  
6.ད ོད་ཤེས་དང་ཤེས་ ་ལ་ ལོ་བའི་ལས་ ེལ་བ་དང་། ཤེས་དམན་ ི་མང་ཚགས་ལ་
ཁ་གསག་དང་མགོ་ ོར་གཏོང་བ། ཟོལ་མེད་ ང་གཞག་གི་བསམ་ ་ོལ་ཉེས་ཆད་ ག་
པོ་གཅོད་པ། 
7.དཔེ་ཆ་མེད་བ ག་བཟོ་བ་དང་། ལོ་ ས་དང་ཚན་རིག་ལས་ ང་བའི་བདནེ་པ་ལ་
ལོག་འ ེལ་ ེད་པ། 
8. བདེན་པ་ཁོ་ན་འཚལ་བའི་ཚན་རགི་དང་ཤེས་རིག་ ིས་མེད་གཏོང་བ། 
9. ོད་ ེང་ ད་བ ར་ ི་ཚབ་དེ་ཧམ་ཤེད་བཙན་ཆོད་ ིས་ དེ་པ་དང་། དི་
ཚགས་ སི་གསར་འ ར་ལ་བཏང་འཛནི་ ེད་པ། 
10.མི་དམངས་ མས་རིག་གནས་དང་བ ་འ ིན་ཐོས་མེད་ཁེར་ ང་ ་འ ད་པ་
དང་། ི་ གོས་ ་ིདངོས་ཡོད་གནས་ ལ་ཤེས་ ོགས་མདེ་པའི་ ་འདབེས་པ། 
11. ིད་ཚགས་ སི་ ་ ལ་དང་རིག་གནས་ཡོད་ ་ལ་དབང་ ར་བ། 
12. ཆབ་ ིད་ ི་འ ན་མོས་གཏརོ་བ ག་ དེ་ཅངི་། ཟོལ་ ོར་དང་ ་བཟང་གིས་མི་
དམངས་མགོ་ ོངས་པར་ ེད་པ། 
13. ིད་ག ང་གིས་འཆར་གཞི་དང་བཅས་ནག་ཉེས་མངོན་བ ར་ རོ་བ། 
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14.མི་དམངས་ ལ་ ོང་གིས“མི་དམངས་ ི་ད ” ་བཏགས་པ་དག་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་
གཡོགས་དང་མནར་གཅོད་ ག་པོ་གཏོང་བ། 
15.ད ་ དོ་ཆསོ་ཅན་ ི་ གས་ཐག་ལག་ ེལ་ མིས་ གས་ ར་གསོ་ ས་ཏ“ེམི་
དམངས་ ་ིད ” ་བཏགས་པ་གང་གི་ཉེ་ ་དང་བཅས་པར་ ་ གོས་འཆང་བ། 
16.ནམ་ཞག་ ན་གཏན་ ི་དམག་འ ག་ ་ ག་ག ◌ིས་མི་དམངས་ཐམས་ཅད་
དམག་དོན་ཅན་ ་བཟོ་བ། 
17. ཐབས་ངན་ ་ད ་ ད་དེ་མི་ ངས་ཇེ་མང་ ་གཏོང་བ། 
18. ལས་བཟོ་ ལ་རམི་ སི་མ་ ་རངི་ གས་ལ་གསར་བ ེ་ ས་པ་གང་སར་ ང་
ལ་ ་ དོ་པ། 

19. བཟོ་པས་བཟོ་མཚམས་འཇོག་པ་དང་ ོལ་གཏམ་གཏངོ་བ་གཏན་འགོག་དང་། 
ངལ་ ོལ་ལས་འ ལ་གང་ཡང་ ་གཏོར་གཏོང་བ། 
20.བཟོ་ཞིང་ཚང་ལས་བཅས་ལས་རགིས་ ན་ལ་དབང་ ར་ཚགས་པའ་ིགཙ་འཛནི་
ིས་ཁ་ལོ་ ར་བ་བཅས་སོ།།  
་ ིས་ཨ་རའིི་ཆབ་ དི་རགི་པ་མཁན་ཞིག་གི་ ་བ་ ོགས་བ ས་ ིས་དབང་

མཐའ་ རེ་གཅདོ་རངི་ གས་ ི་ ད་ཆསོ་ཉི་ ་ ་བ ངས་འ ག་པ་འདི་ནི། 
1941ལརོ་ཨ་རའིི་ བོ་ཆནེ་ཞིག་ ་གཏམ་བཤད་གནང་ བས་ག ངས་པ་དང་། ས་
དེ་ཙ་ན་འཛམ་ ིང་ ང་གི་དབང་མཐའ་ ེར་གཅདོ་རིང་ གས་ ་ི ད་ཆསོ་ མས་
དེ་ ར་ ་ཡོད་ཚད་རེད་ལ། ལ་ ས་ ི་དབང་གིས་ ད་ཆོས་འགའ་རེ་འ ར་བ་
ང་བའང་ཡོད་དེ། དཔརེ་ན“ཐབས་ངན་ ་ད ་ ད་དེ་མི་ ངས་ཇེ་མང་ ་གཏོང་

བ” ་ ་ ་ི ིར“ཐབས་ངན་ ་ད ་ ད་དེ་མ་ི ངས་ཚད་འཛིན་ དེ་པ” ེ་འཆར་
ན་ ་ འེི་ མིས་བཟོས་ཡོད་པ་ ་ ་རེད། གང་ ར་ རེ་གཅདོ་ ིད་ གས་གང་

ལའང་ ད་ཆོས་དེ་དག་ཧ་ལམ་ཚང་བ་ཞིག་ཡནི་ཚད་དོ།།  
དེ་བཞིན་ ་དབང་མཐའ་ རེ་གཅདོ་རངི་ གས་ ི་དབང་ ར་ ད་ཆོས་ ག་ ་བ ་
བའང་ཡོད་དེ། 
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1.མི་ ་རེ་རེ་ངེས་པར་ ་ ས་ ེས་འ ང་དགོས་པའི་དཔནོ་སའི་འ ་ཤེས་འཛནི་
ངས་ཤིག་ཡོད་པ། 

2. མང་ཚགས་རང་བཞིན་ ི་ ིད་ཚགས་གཅགི་ལས་མདེ་པ། 
3. དི་ཚགས་སམ་གསང་བའི་ཉེན་ གོ་པས་འཇིགས་ ང་དབང་ ར་ ེད་པ། 
4.མང་ཚགས་ ི་གསར་འ ར་བ ད་ལམ་ ེར་ ེམ་ ེད་པ། 
5. དེང་རབས་ ི་མ་ི འི་ ས་སེམས་བཀག་ མོ་ དེ་པའི་ཐབས་ ལ་མང་བ། 
6. དཔལ་འ ོར་ ལི་པོ་ད ས་ག ང་གིས་བཏང་འཛིན་དང་ཁ་ལོ་ ར་བ་བཅས་སོ།།  
གོང་གསལ་ ད་ཆསོ་ ས་བ ས་དག་ནི་ ་ཚར་ ོང་བ་ཟབ་པས་འ ེལ་བཤད་མི་
དགོས་པའ་ིཚད་རདེ། དབང་མཐའ་ རེ་གཅདོ་རངི་ གས་ལ་ ད་ཆསོ་ད་ེཙམ་ལས་
མེད་པ་ཡིན་ནམ་ཟརེ་ན། ཅི་ལ་ཡིན་ཏ་ེ ེར་གཅདོ་ཆབ་ དི་ལ་དོ་ ང་དང་ཞིབ་
འ ག་ ེད་མཁན་ མས་ལ་མི་རེར་ད ེ་བ ་ ེད་ ངས་རེ་ཡོད་ ང་ ིད། ཁོ་ཚས་མ་
གཞི་ནས“ གས་ ང་རིང་པོའི་དམིགས་འབེན་ལ་ད་ོ ང་མི་ དེ་པར་འ ལ་སེལ་
ཙམ་ལ་དོ་ ང་ ེད་པ་དང་། ནད་ གས་བཅསོ་པ་ཙམ་ལས་ན་ ནེ་ངོ་མ་མི་བཅསོ་པ། 
གསར་འ ར་ཡག་ ས་ ེལ་བ་ལས་ངན་པ་མི་ ེལ་བར་མ་ཟད། ཐ་ན་དོན་དངོས་ལ་
འ ོག་བ དོ་དང་ ན་གཏམ་ཤོད་པ། མ་ིདམངས་ ི་ཁེ་ཕན་ཁ་ལ་ ེར་ནས་ ེར་ ི་ཁེ་
ཕན་གཉརེ་བ”(འབའ་པ་ ན་ཚགས་དབང་ ལ་ ི 《བོད་མི་གསར་བ ་ེཔ་ཞིག》
ལས་ ངས།)དང་། ཁོ་ཚ“ཟང་ཟིང་ལ་དགའ་བ། ་འཆོས་ལ་དགའ་བ། བ དོ་
བ གས་ལ་དགའ་བ། ན་ཀ་འཚལ་བར་དགའ་བ། ོག་ ་བཟོ་བར་དགའ་བ། གང་
ང་ ང་ ེག་ལ་དགའ་བ་བཅས”(《ཡིག་འ ་ ི་བ ན་ ི་ ན་ 》ལས་ ངས།) 
ི་ རི་ ད་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ མ་ ངས་ཅི་རིགས་ ་བ ་བ་དཀའ་མོད། ངས་འདི་

ནས་ ་ཚའི་ ོང་བའི་ངོས་ནས་ ད་ཆསོ་གཉིས་ ོན་པ་ ག་འདོད་དེ། གཅིག་ནི་ རེ་
གཅདོ་དབང་ ར་པས་མི་ ་ རེ་ ི་མགོ་གནནོ་པ་དང་། ཅགི་ཤོས་ནི་དབང་ ར་པ་
རང་རགིས་མ་ཡིན་པའི་རགིས་ ད་གཞན་དག་ཚར་གཅདོ་གཏངོ་བ་དེའོ།།  
ག་འཛནི་པས་ ོང་བ་ཟབ་པ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས། དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་རིང་



Page 46 of 176 
 

གས་ ི་ ད་ཆསོ་དག་ མ་ ངས་ ་ལ་བ ས་ཏེ་འདི་ ར་ཡིད་ལ་འཛནི་བདེ་བར་
ེད་ ི་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ན་ིཚགས་གཅགི་ གས་གཅིག་གི་ ་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། 

གཉིས་ན་ིམི་ རེ་མགོ་གནོན་ ི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ། ག མ་ནི་ངག་ ་དམངས་
འཐམོས་ ་ི ིད་ ས་ཅན་ཡིན་པ། བཞི་ནི་ ག་ གས་དབང་ ར་ ་ི ད་ཆསོ་ཅན་
ཡིན་པ། ་ནི་གཞན་རིགས་ཚར་གཅདོ་ ་ིཧམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་བཅས་སོ།།  
དེ་ལས་དང་པོ་ནི། ཚགས་པ་དང་ཤོག་ ེ་གཞན་དག་ ིད་དབང་བདག་ ོང་ལ་འ ག་
པའི་གོ་ཐབོ་མ་ི རེ་ཞིང་ཚགས་པ་གང་ ང་གཅགི་གིས་ཆབ་ དི་ རེ་གཅདོ་ དེ་པ་
དང་། དེས་ ང་མི་ ་ས་ོསསོ་ ས་བ ི་དང་ སེ་འ ང་མི་ དེ་ ་མེད་ ི་འ ་ཤེས་
འཛནི་ ངས་སམ་ག ང་ གས་ ་གཅིག་ ལ་མཚན་ ་འ ར་བའམ། ཚགས་པ་དེ་
ཉིད་མ་གཏོགས་ཚགས་པ་གཞན་ ་ ོམ་པ་དང་ ་ བ་གཞན་ ་ མོ་པ་ ེ། ཚགས་
པ་གཅིག་དང་རིང་ གས་གཅགི་གིས་དབང་ཆ་ཐམས་ཅད་ ེར་ ེམ་ ེད་པའི་ ་དོན་
ཅན་ལ་ཟརེ། དཔརེ་ན། ཚགས་པའ་ིདབང་ ་བཏང་བས་ན་ཙི་ཚགས་པ་དང་། ྥ་ཤི་
སི་ཚགས་པ་དང་། ན་མོང་ཐོན་ དེ་ཚགས་པ་ ་ ་དང་། འ ་ཤེས་འཛིན་ ངས་
སམ་ ་ བ་ ི་དབང་ ་བཏང་བས་ན་ཙི་རིང་ གས་དང་། ྥ་ཤི་སི་རིང་ གས་དང་། 
མར་ལེ་རངི་ གས་སོགས་ ་དོན་ ་ དེ་པ་ ེ་དེ་དག་གིས་རང་དབང་རིང་ གས་
དང་མ་ི རེ་རིང་ གས་སོགས་ ་ བ་གང་ཡང་འ ར་འཇོམས་དང་ ་ ོམ་པ་ ་
འོ།།  

གཉིས་པ་ནི། མི་ ་ ེར་ ི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་དབང་ མས་ ང་མདེ་ ོག་བ ིས་ ེད་
ཅིང་། མ་ི ་རང་མཚན་པ་ མས་ ལ་ཁབ་དང་མི་རགིས། ལ་རིམ་སོགས་ ི་མཚན་
ི་ ན་ ་ ་དང་འ ལ་འཁོར་ ་ ར་ དོ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་ ེ། ད་ེ ར་
ེད་དོན་ནི་ཁ་ོཚའི་ ིད་དབང་ལ་གནོད་དོགས་པས་རེད། དཔརེ་ན། ང་ ་མི་

རིགས་ཟེར་བ་དང་། འ ོར་མེད་ ལ་རིམ་ཟེར་བ་དང་། མི་དམངས་ཟེར་བ་དང་། 
ན་མོང་ཟེར་བ་ལ་སོགས་ ི་ རི་ ་མི་ འི་ཚ་ གོ་ ང་ ད་བཞིན་འདོར་དགསོ་

པར་ ད་ ོག་ཅིང་། མི་ ་ ེར་ ི་ཐབོ་ཐང་ ིས་མདེ་དང་རང་དབང་ ་བ ག་གཏོང་
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ངོ་།། 
ག མ་པ་ནི། མི་ མས་ ི་བསམ་ ོ་ ནོ་པ་དང་འ ་ཤེས་བ དོ་པའ་ིརང་དབང་མེད་
པར་བཟོ་བ་ ་ེངག་ ་ མོ་པ་དང་། གསར་འ ར་དང་བ ་འ ིན། ཡིག་རགིས་
སོགས་ ི་ལམ་ནས་དབང་ ར་ཚགས་པ་གང་དའེི་ཡོན་ཏན་དང་ བ་འ ས་བ དོ་
པ་མ་གཏགོས། ི་རོལ་ ི་དངོས་ཡོད་གནས་ ལ་མང་ཚགས་ སི་ཤེས་ཐབས་མེད་
པའི་ ེར་ ེམ་དང་གཏན་འགོག་ དེ་ཅངི་། ང་བ ན་འ ནི་དང་ཚགས་པར་
སོགས་གསར་ལམ་ཁག་ཐེ་བའ་ིགཏམ་བ དོ་ ེང་ གོས་ ན་ ་ ན་གཏམ་ ེང་བར་
བ ིགས་ཏ་ེམི་ མས་མགོ་འཐམོས་ཤིང་ ངོས་པར་ ེད་པའི་ ིད་ ས་མངོན་
བ གས་གཏོང་བ་ལ་ག ོ དཔརེ་ན། ི་ཚགས་རིང་ གས་ཟེར་བ་དང་། ན་མོང་ཐོན་
ེད་རིང་ གས་ཟརེ་བ་དང་། འ རོ་མེད་ ལ་རིམ་ དི་དབང་ ེར་འཛིན་ཟརེ་བ་

དང་། མིའི་རིགས་ཡོངས་ གོས་བཅིངས་པ་ལས་འ ོལ་ཟརེ་བ་སོགས་བ ་ ིད་ཆེ་
བའི་ ོང་བསམ་དང་ ོང་གཏམ་མང་བ་ ་ འོ།།  
བཞི་པ་ནི། དབང་ ར་ཞེས་པ་ ེར་གཅདོ་པ་དང་ རེ་གཅོད་ ིད་ག ང་ཁོ་ན་ལ་ དོ་
པ་མ་གཏགོས་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ལ་མ་ི ོད་པའི་ཐ་ ད་ཅགི་རདེ། ཁོ་ཚའ་ི
ོལ་ ན་ནི་ ག་ དོ་ལ་ ོངས་དད་ དེ་ཅིང་། འཐབ་ དོ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་

བསམ་ སོ་ཁོག་བ མས་ཏེ་གཤེད་ག མ་ལ་བ ེན་ནས་བཙན་ ིས་དབང་ ར་བ་ ེ། 
མང་ཚགས་ མས་ཆབ་ དི་ཟརེ་བའི་དབང་ གས་ ི་མངའ་འོག་ ་འཇིགས་ ག་
གིས་འཚ་བར་ ེད་པ་དང་། ག་པོ་ དོ་པས་མི་ མས་ཟིང་ཟངི་བཟོ་ཞིང་ཨར་ལ་
གཏདོ་པའ་ིའཇིགས་ ལ་རིང་ གས་དང་ ལ་ཁབ་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་ ་ི
མཚན་གཞིར་ ར་པའི་ ད་ཆསོ་ཅན་ལ་ཟེར། རེ་གཅོད་དབང་ ར་པས་ར་བསད་
ན་ ག་འདར་བའི་དཔེ་ ར་བཟོས་པ་དཔེར་ན། ས་ཞིང་བཅོས་ ར་ལས་འ ལ་དང་། 
བཟོ་ཚང་བཅསོ་ ར་ལས་འ ལ། ཆོས་ གས་བཅསོ་ ར་ལས་འ ལ། གཡས་ ོལ་
ལས་འ ལ། མཆོང་ ོད་ཆནེ་མོའི་ལས་འ ལ། རགི་གནས་གསར་བ ་ེཆནེ་མའོི་ལས་
འ ལ་སོགས་ལས་འ ལ་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་ལ་དམར་གསོད་དང་། ེན་འདས། 
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རང་ཤི་ ག་པའི་མཐའ་ལ་དེད་པའི་མི་འབརོ་ ེ་བ་མང་པོ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ ་
འོ།།  
་པ་ནི། ེར་གཅོད་པས་རིགས་ ད་ ད་འཕགས་ ་བ་དང་རང་ ་མཆོག་འཛནི་

བཅངས་ནས་དམག་ད ང་དང་། གསང་ ལ། ག་ཆས་ཉེན་ ོག་པའི་མཚན་ཆ་ ད་
དེ་རང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ ད་གཞན་དག་ ག་པའོི་ལམ་ནས་ ་བ ག་དང་ གེ་
མེད་བཟོ་བར་མ་ཟད། རིག་གནས་དང་། ོབ་གསོ། ེ་འགོག ད ལ་ རོ། ག་ བོ། 
ད ནེ་ད ག་སོགས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ ང་གཞི་མདེ་ ་ ལ་གཏོང་བའི་གཡོ་ཐབས་
མངོན་ ་བ ར་བ་རེད། ཁོ་ཚའ་ིདབང་ ར་ ་ིཧམ་པ་དེར་ཚད་མདེ་ ིར། ཐབས་ཞི་
ག་གཉིས་དང་། ན་རིང་ ང་གཉསི། མ་པ་མངོན་ གོ་གཉིས་ལས་གཞན་རིགས་
མས་ཁ་ཐོར་གཏརོ་བཤིག་དང་ཚར་གཅོད་ ་ ངོས་བཟོས་པ་དཔེར་ན། འཇར་

མན་ན་ཙི་པས་ཡ་ ་ ་པ་ ི་ ག་བ ་ གོ་ཐགོ་བཏང་བ་དང་། འཇར་པན་ ྥ་ཤི་ས་ི
པས་ ་ནག་པ་ ི་ ག་མང་པོ་དམར་གསདོ་བཏང་བ། ་ལེན་ ན་མོང་ཐནོ་ ེད་
ཚགས་པས་མི་རིགས་གཞན་དག་ ི་མ་འ མ་ ་ལམ་ ་བ ངས་པ། ་ནག་ ན་མངོ་
ཐོན་ དེ་ཚགས་པས་བོད་དང་བཅས་པའི(བོད་གཅགི་ ་ ི་བ ་ ངས་བ ལ་བ་
ལོངས་ ད)མི་རགིས་བསད་བསད་བ ང་ལས་འདས་པ་དང་། ཐབས་ངན་ ་ད ས་
རང་འ ར་བ ར་པའང་ ངས་མེད་ཡོད་པ་ ་ འོ།།  
དབང་མཐའ་རིང་ གས་ ་ི ད་ གས་ནི་ མ་ ངས་ ་ལ་ ་བ་ནས་བ ་མི་ ས་
མོད། ཁོ་བོས་གོང་གི་ཆབ་ དི་ཞིབ་འ ག་པ་དག་གི་ད ེ་བ ་ལ་ ར་ ་ ས་པ་ལས་
བ ་ ང་བ་ མས་གཅིག་ ་བ ས་ཏེ་ མ་ ངས་ག མ(དང་པོ་དང་ག མ་པ། བཞི་
པ་བཅས)སོར་བཞག་དང་། ད་པར་ ་ ོང་བ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་དབང་མཐའ་
ེར་གཅདོ་རིང་ གས་ ི་ ན་མོང་རང་བཞིན་ལ་གཞིགས་ཏ།ེ མ་ ངས་

གཉིས(གཉིས་པ་དང་ ་པ) ནོ་པ་བ བ་པར་བ ོམས་པས་ མ་ ངས་ ་ ་བ ས་
ཏེ་བ ན་པ་ནི་ཡིད་ལ་འཛིན་བདེ་ ིར་ཙམ་ཡིན། གང་ ར་མི་བསད་ ག་ ོར་ལ་
འཛམ་བག་ ལ་ཞིང་གཤིན་ ེ་གཤེད་མའི་ ལ་པ་བ ེས་པ་ ་ ས་མཚན་པའི་ ད་
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ཆོས་དེ་ མས་ནི་དབང་མཐའ་ ེར་གཅདོ་རིང་ གས་ ་ི ད་གཤསི་ ་སོང་འ ག་པ་
དང་། ཁོ་ཚས་དེང་རབས་ ི་ཚགས་ནས་ ང་འ ོ་མའིི་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ལ་ཅི་མི་
མ་པར་དེ་འ འི་ ི་གཡའ་བའི་བསམ་ ོར་ བ་མོ་ དོ་པ་ལ་བག་མི་ཚ་བ་ན་ི གས་

དེད་ན་དབང་ ར་ ་ཚགས་ ི་ཁེ་ཕན་དང་ ལ་ཁབ་ ་ིམངའ་དབང་ཟེར་བ་དག་
ལས་མ་འདས།  
དེའི་ ིར། འ ོ་བ་མི་ མས་མིང་དནོ་མ ངས་པའི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་
ལམ་ ་ དོ་འགོ་ གས་ནས་མི་ལོ་བ ་ ག་རེ་གཉིས་ ིན་པ་དང་། དབང་མཐའ་ རེ་
གཅདོ་རིང་ གས་པ་ན་ཙི་དང་ ྥ་ཤི་སི་ལས་ ལ་ཏ་ེམི་ལོ་ ག་ འི་ ན་ཟིན་པ་དང་། 
ག་པར་ ་འ ོ་མའིི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་བ ི་འཇོག་དང་ ག་བ ར་ ་ ིར 《

འཛམ་ ིང་མི་ འི་ཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས》 ེལ་ཏེ་མ་ིལོ60 ིན་ནའང་། ན་མངོ་
ཐོན་ དེ་ ེར་གཅདོ་པས《དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚགས། རགི་གནས་བཅས་ ་ིཐོབ་
ཐང་ཐད་ ི་ ལ་ འིི་ ི་ཆིངས》དང་། 《 ི་དམངས་ ི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆབ་ ིད་ ི་
ཐོབ་ཐང་ཐད་ ི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས》 《རིགས་ ད་མཐོང་ ང་གི་ མ་པ་ཡོད་ ་
ོང་བའི་ ལ་ འིི་ ི་ཆིངས》 སོགས་ ལ་ ིའི་ ི་ཆངིས་གང་མང་ལ་མངི་ གས་

བཀོད་བཞིན་ ། ཁ་ཏན་ཚགི་ལ་མ་ིགནས་པར་ཆིངས་འགལ་བ ལ་བཤིག་བཏང་ ེ་
ལོ་རེ་བཞིན་ ལ་ འིི་ ི་ཚགས་ མས་གཡོ་ ས་ཡང་དང་ཡང་ ་བ ས་ཤིང་མགོ་
ོར་ཡང་དང་ཡང་ ་བཏང་བ་ སི་ སི་ ངས་མེད་རེད། དེ་དང་མ ངས་པར་ ས་

རབས21པའི་ ས་མགོ་འདི་ལ། ཉམ་ ང་གི་བདོ་ མས་ ིས་རང་དབང་དང་འ ་
མཉམ་སོགས་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་ དོ་ལེན་ ེད་པའི་ཞི་བའི་ལས་འ ལ་བ མས་པ་
ན། མ་གཞི་ནས་ ག་ ོད་དབང་ ར་ལ་གོམས་པ་ཁོ་ཚས་དམག་ད ང་དང་ཉནེ་ གོ 
ག་ཆས་དང་མཚན་ཆའི་དབང་ ར་འ ལ་ཆས་ ད་དེ། བཙན་ཚད་མདེ་ ོ་ཐོག་
ར་བའི་ ལ་ ིས་དམར་གསདོ་དང་གཅར་ ང་། ཚ་ག ན་དང་བཙན་འ ག་

སོགས་ ས་ ིས་ ོང་བ་ ་ཞོག་ ་བས་ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་ ང་ན་ ག་མ་ིབཟདོ་པའ་ི
ནག་ཉེས་གནམ་ ིས་མི་ཁབེས་པ་བཟོས་སོང་། 
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བོད་མིས་ཉེ་ ནོ་བ ོམས་ སི་ ས་པ་ ར་ན། ཞི་བའི་གསར་བ ེ་འདའི་ིནང་ལ་
དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་པས་བོད་མི་བ ་དང་ཉི་ ་ ག་དམར་གསོད་ ས་སོང་བ་
དང་། ཆགི་ ོང་ ག་གར་སངོ་ཆ་མེད་ ་ ར་སངོ་བ། བ ་དང་ད ་བ ་ ག་ཉེས་
མེད་ ིམས་ཐག་བཅད་སོང་བ། ག་ ོང་ ་བ ་ ག་འཛིན་བ ང་ ས་སོང་ཡོད་
ཅེས་པའི་བ ོམས་ཚགི་ ངས་ཀ་མཐོང་སོང་ལ། ད་ེཡི་ སེ་ ་དེ་ལས་མང་བའ་ི ངས་
འབརོ་མཐངོ་སོང་ ེ། བོད་མ2ི19 ནེ་འདས་ ་སོང་བ་དང་། 1294ལ་ ས་ ནོ་
ཐེབས་པ། 6705འཛིན་བ ང་ ས་པ། 286ལ་ མིས་བཅད་ ས་སོང་བའི་ ལ་ ང་
མཐོང་། དེ་ཡང་རགས་ ིས་ ས་པ་ཙམ་ལས་ ངས་ཀ་ངེས་གཙགིས་ཡིན་མནི་བཤད་
དཀའ་ ་རེད་ མ། དེ་ན་ིབདོ་མི953འཛནི་བ ང་ ས་ལ། 76ལ་ཉསེ་ཆད་བཅད་ཟེར་
བའི་དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་པའི་ཉེ་ ནོ་ ི་ ངས་ཀ་དང་ཧེ་བག་ཆནེ་པ་ོའ ག་ལ། 
ངས་ཀའ་ིཧེ་བག་དེ་ད་ཐེངས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ ནོ་མ་ནས་ཡོད་པའི་ཧེ་བག་དང་

མ ངས་ཏ།ེ བོད་མིས་བཤད་ན། དེ་ ར་དབང་མཐའ་ ེར་གཅདོ་པས་བདོ་མ་ིདམར་
གསོད་དང་། བཙན་འ ག ིམས་བཅད། གར་སོང་ཆ་མདེ་བཟོས་པའི་ ངས་ཀ་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཉིས་འ མ་ ག་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། རེ་གཅོད་དཔོན་ གོས་ ི་
གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ ར་ན། བདོ་མ་ིབསད་ ངས་ཆིག་འ མ་མ་ལོངས་ཙམ་ཡདོ་ཅེས་
་མི་མཁས་པ་ལ་ལས་ མོ་ལ་བཀོད་པ་མཐོང་ ་ཡོད་པ་ ་ ་རེད། ོན་དང་ད་ འི་
ངས་ཀའ་ིཧེ་བག་དེ་ཁོ་བོ་ ་ ས་ ་བདེན་ ་ ན་བཤད་དཀའ་ནའང་། ནོ་

ཆད“མི་འ མ་ ག་མང་པོ་ ནེ་ལམ་ ་ཤོར་ནས། བཙན་པའི་ ང་པོ་ ས་མི་ཚར་
བའི་གནས་ ལ་ཐོན” (《ཡིག་འ ་ ་ིབ ན་ ི་ ན་ 》ལས་ ངས།)ཅེས་དང་། 
“ ང་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་གནས་ ི་མི་སེར་ལ་གཅིག་བ ས་ན། ད་མདེ་དང་ ན་ ིས་
ཙམ་ལས་ ག་མེད་པ་གསལ་བོར་མཐོང་ བ” (《ཡིག་འ ་ ི་བ ན་ ི་ ན་ 》

ལས་ ངས།)ཅེས་དང་། ཡང“རགས་ ིས་ ས་ན་ ་མོ་དམར་མོ་ནས་ བས་དེར་བོད་
མི་ ི་གཉསི་ ག་བསད་ཡོད་པ་འ ། ་ེ ར་ནས་གསོན་པརོ་ ་ ར་ བེས་པ་ ངས་
མ་ཟནི། གང་ ར་ ི་ ོམ་ ི་ཁ་ཤས་མདེ་པར་སངོ་ཡོད་པ་ཐག་གིས་ཆོད” ( ་མདོ་
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རིན་བཟང་ག《ིངའི་ཕ་ ལ་དང་ཞི་བའི་བཅིངས་ ལོ》ལས་ ངས།) ཅེས་པ་སགོས་
ལ་བ ས་ན། བོད་མསི་བཤད་པའི་རགས་ ིས་ ི་ ངས་ཀ་དེ་ལོས་གཙགིས་ མ་ ་ེམ་
མཐར་ཉེ་ ངས་ཡིན་ ་རདེ། གང་ཡང་མི་བསད་ ག་ རོ་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ཏེ་བདོ་
ལ་གཤིན་ ེའ་ིབཤས་ར་ ་ ་དང་། བ ད་ ི་བཙན་ར་ ་ ། ད ལ་བའི་ མིས་ར་
་ ། འཇིགས་ ལ་འཐབ་ར་ ་ ར་བ ར་ཡོད་པ་ནི་ས་ལ་གསང་ན་གནམ་ལ་མི་

གསོངས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དེས་ན། འདིར་རེ་རེ་བཞིན་བཤད་ན།  
བོད་ ལ་གཤིན་ ེའ་ིབཤས་རར་བ ར་ ལ་ནི།ཁོ་ཚས་ད་ཐངེས་ ང་ ར་ ོལ་བཞིན་
གཡོ་ཐབས་ ད་དེ་ཤེས་དམན་ ི་མང་ཚགས་ ོངས་འཐམོས་བཟོས་པ་ བ་ ེས་
དང་། ལ་ འིི་གསར་འགདོ་པ་ མས་སོ་སོའ་ིགནས་ ་བ ད་དེ་འཛམ་ ིང་ ིལ་
པོའི་མཐོང་ཐོས་བ བིས་ ེས་ ། ཞི་བའི་གསར་བ ་ེདེ་ཉིད་ལ་ཐོག་མ་ཉདི་ནས“ ང་
གཅོག་འ གོ་ གེ”ཟརེ་བའི་དཀར་ས་ནག་འདེད་ ི་ཉསེ་མངི་བཏགས་ནས་ ག་
གནནོ་ག མ་ དོ་ལ་ཁ་གཡར་ས་དང་ཁག་ད ི་ས་ ས་ཏེ། གསོད་ག བ་འཇོམས་
ག མ་དང་ ང་འཚིར་གནནོ་ག མ་ ི་ ིག་ དོ་ལས་ ་ོ ་ཆེར་ ེ། ག མ་བ འི་
ས་ ན་ནས་བ མས་པའི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེའདི་བོད་ ལ་ཡོངས་ ་མེ་ཏགོ་ ར་

གཅིག་ སེ་གཉསི་མ ད་ ་བཞད་དེ། སོ་སསོ་དད་མོས་དང་རང་དབང་གི་ ིར་ ་
ད་ ག་མཁན་དང་། དར་འ ར་མཁན། ོམ་ ོར་ ་བ ད་མཁན་ལས། ིང་ ོབས་

བ ས་པས་མཐོང་ ་ཡོད་པ་དང་ ངས་པས་རེག་ ་ཡོད་པའི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་
མོ་ ག་ག་ིཆོས་ཅན་ མས། ལ་བཞིན་ད གིས་པའི་གཤེད་མའི་ད ང་ཚགས་ ི་མེ་
མདའ་རིང་ ང་ཇི་ དེ་ སི་ཉསེ་མདེ་རི་ གས་གསདོ་གསོད་དང་། གཡག་ ག་ར་
ཕག་བཤའ་བཤའ། ན་མའི་ ང་པོ་གཏོར་གཏོར་ ིས་གོ་མཚན་ཁབ་ཙམ་མེད་པའི་
མི་སརེ་ མས་དམར་པོ་ ག་ལ་བ ེས་ཤིང་། ་ ན་བན་དེ་ཟརེ་ཞིང་ཨ་ལན་མེད་པ་
དང་། ་ ང་ཕ་མ་ཟེར་ཞིང་བསོ་ལན་མདེ་པ། ཕ་མས་ ་ ག་ཟེར་ཞིང་བ ་ལན་མེད་
པར་བཟོས་པ་ན། ལ་ ི་མ་ི མས་ ང་ཁོང་ཚལ་བར་གཤགས་ ང་ཚ་ ང་མདེ་པའི་
ཧད་ཧད་དང་། འཇིག་ ནེ་ ད་ཅིག་འཇིག་ ང་མཚར་ ང་མེད་པའི་ཉབ་ཉོབ། དོན་
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ིང་ ནེ་པར་བཀོག་ ང་གཟརི་ ང་མདེ་པའི་ཡད་ ད་ ་སོང་ལ། ཁོ་ཚས་བེམ་པོ་
མས་ ི་རོ་བཞིན་ ོར། ག་རོ་བཞིན་ ད། འ ་རོ་བཞིན་ཐེད་ལ་བརོ་བ་ལས། མི་
ས་རིན་ཆེན་ཟརེ་ཡང་ ན་གཏམ་ཉདི་ ་ ས།མི་ ལ་གསང་ ོག་གི་འཇིག་ ནེ། ངོ་

མཚར་ ་ེབའི་བ ས་ག གས། ཆེས་མཐའ་མ ག་གི་གཙང་སར་འབོད་པའི་བདོ་ ལ་
འདི་ ས་རབས་ཉེར་གཅགི་པའི་གཤིན་ ེའི་བཤས་རར་བ ར་པ་ན། འཇིག་ ནེ་མི་
འི་ གོས་དན་ར་མདའ་ ་ཞོག བོད་མ་ིརང་གསི་བ ནེ་པའི་ཆསོ་ ོང་དང་ ང་མ། 
ལ་ ་དང་གཞི་བདག དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འ ོ་ ན་ ིས་ ང་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་

བ ོག་པའི་འ ནི་ལས་མི་མཛད་པ་ལ་ཁོ་བོ་ནང་བཞིན་ ་ིམི་ ་ ་ ངས་ ིས་དགོས་
ོང་དགག་ བ་ ས་ཡོད་དམ། བཤད་ ལ་ཙམ་ ི་གཤིན་ ེའི་བཤས་ར་ཟེར་བའང་

བོད་ཁམས་ ིལ་པོའ་ི ་ ོན་ལས་ཆེ་བ་ག་ལ་ཡོད། མ་ཤི་མ་འདས་པར་གསོན་བཞིན་
འཚ་བཞིན་གཤིན་ འེི་བཤས་ར་མངོན་ མ་ ོང་དགོས་ ང་བ་འདི་ནི་ལས་དབང་
ཞེས་པའི་བོད་མིའ་ིཐབས་ཟད་ ་ ག་གི་ཚིག་གིས་མ་གཏོགས་ཅི་ ར་འ ེལ། དཀར་
པོའི་ཉནི་ལ་ཆོ་ངེ་མདེ། ནག་པའོི་མཚན་ལ་འོ་དོད་མེད། ཡོད་པ་ཉག་གཅིག་ནི་འདས་
པོའི་ཉེ་མི་དག་གི་ཅ་ི ་གཏོལ་ ལ་ ིས་ བས་འ ག་ ་བ་ཁོ་ན་རེད། 
དེ་ན་ིམ་ིལོ་ ་བ འི་ ོན་ལ་མདོ་ད ས་ཁམས་ག མ་ ་དམར་གསོད་ ི་འཁོར་ལོ་
བ རོ་པ་དང་ཅི་ ད་དེ། ང་ཚས་གཤམ་ ི་ ེ་ ག་ཟིན་ཐོ་འདི་དག་ག་ི ར་ལས་ ང་
ོན་ཆད་བོད་ ལ་གཤིན་ ེའ་ིབཤས་རར་བ ར་ ལ་ གོས་ ས་ཏེ། འབའ་པ་ ན་

ཚགས་དབང་ ལ་ ་ིམི་ཚའི་ལ་ོ ས《བདོ་མ་ིགསར་བ ེ་པ་ཞིག》ལས། “ང་བཙན་
འ ག་ ས་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ངའི་གནད་དོན་ལ་འ ེལ་ཡོད་ ི་མའིི་ནང་ངའི་ག ང་
པོ་ བ་བ ན་དབང་ ག་ལོ་བ ་བཞིར་བཙན་འ ག་ ས་པ་དང་། ངའི་བཟའ་ ་
མཛས་ལགེས་ལགས་ལའང་གནདོ་འཚ་བཏང་ ་ེབ ོངས་པ་དང་ ་ ་ཚ་ཡང་བཙན་
འ ག་དང་བཙན་ཤེད་ སི་ངལ་ ོལ་ ར་བཀོད་ལོ་མང་ དེ་ ་བ ག( ་ ན་པ་
ན་ཁམས་ལོ་ ག་ལ་བཙན་འ ག་ ས)དརེ་བ ནེ་ངེད་ ི་ཕ་ ིན་ཆནེ་ ོ་ར་ནང་པ་

ཨ་ཤེས་ཁངོ་ ོ་ ང་མཉམ་ བེ་ ིས་མནར་མཐར་ཡ་ང་བའི་ངང་ ོངས་པ་དང་ ན་
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མཆདེ་ཉ་ེ ་བ ་ ག་ཁ་ཤས་ ང་དོན་དེ་དང་འ ེལ་བའི་དབང་གིས་བཙན་འ ག་
ས་འ ག ངེད་ ི་འཐབ་ ོགས་ ོ་མ ན་ ོབས་ ན་སགོས་ལའང་གནདོ་འཚ་

བཏང་ནས་ ་བ ོངས་པ་དང་ ོ་མ ན་ངག་དབང་ ལ་བཟང་བཙན་འ ག་དང་
བཙན་ཤེད་ ིས་ངལ་ ོལ་ ར་བཀོད་ལོ་ངོ་བ ་ ག་རིང་ ས་པ་རདེ།”ཅེས་དང་། ་
མདོ་རནི་བཟང་གི་ ་འ ེལ་ཟིན་ཐ《ོངའི་ཕ་ ལ་དང་གཟབ་ཉན》 ལས་ཨ་ ་ཡར་
འཕེལ་ ིས། “……ང་བཙན་ནས་ཐོན་ ས་ངའི་ ན་ཆ་ེབ་ ་འ མ་ ག དེའི་ ང་བ་
ག་ ། དའེི་ ང་བ་སངས་ ས་ བས། ངི་མོ་འ ག་ དི། ་མོ་ དི་འདི་ཚ་ཚང་མ་

ཀོས་ནན་ཞན( ོང)ལོ་ཀེ(ངལ་ ོལ་ ར་བཀོད)ནང་ནས་ཤི་སོང་ཟགི ན་དགེ་བྷ་
ཟེར་ནི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ ེ་ ར་ནས་བནོ་ ོར་སོགས་ ེབ་གསདོ་ དེ་ ས་བསད་དང་
ནི་རདེ། ད་ ལ་ན་ཨ་མ་དང་ ིང་མ་ོ ་མོ་ཐར་གཉིས་ཀ་མ་གཏོགས་མདེ་ཀི”ཞེས་པ་
དག་ལ་གཞིགས་ན་མང་པ་ོབཤད་དགོས་མི་འ ག་ ེ། ེ་ ག་གཅིག་གིས་ ནོ་ཡོངས་
གཞལ་ ས་པ་ ར། དེ་ ་ འི་ ད་ མི་ ི་ ོང་མང་པོས་གཤིན་ ེའི་བཤས་རའ་ི ག་
བ ལ་མངོན་ མ་ ངས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ།།  
བོད་ ལ་བ ད་ ི་བཙན་རར་བ ར་ ལ་ནི། མི་འབོར་ ོང་ ག་མང་པ་ོཟགོ་ ག་
བཞིན་བཙན་ལ་བ ས་པ་ ེ། ཉེས་མདེ་ ི་མི་ མས་ ་འ ེག་འ ེག་དང་ཤོག་ ིལ་
ིལ། པགས་པ་མཉེད་མཉེད་ ིས་ ི་ ན་བཙན་ལ་མདའ་གསེབ་གསབེ་ ་བ ངས་

ཤིང་། ལག་ གོ་དང་ ང་ གོ་ གོས་པ་ན་ ོ་ ད་དང་ གས་ ད་ ིས་ཚབ་ ས་ཏེ་
བ གས། ང་ག་ི མ་འབོབ་ ོགས། ེད་ ི་ ་རགས་ ོགས། རས་ བ་ནག་པོས་
མཐོང་བ་བ བིས་ སེ། ཤིང་ད ག་དང་ གས་ད ག ོག་དང་འ ལ་ ི་ ིམས་ཆས་
ད་དེ་ད ལ་བ་མནར་མེད་མ་གཏོགས་དེ་འ འི་ ག་བ ལ་ཡོད་མི་ དི་པའི་ཚད་
་ རོ་ཞིང་། ཀན་ ལ་ ་ནམ་ལངས་པ་ ་ ་དང་ཁ་ བ་ ་ས་ བ་པ་ ་ འི་ ང་
ེག་ནི་ཅ་ིཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ ི་མ་ དེ་མཁན་ ི་ ོང་པ་དག་གི་འདོམས་ལ་གཟས་

ནས་བ ན་ཅིང་། ད་ ི་མ་མི་ ེད་པའི་ ་པ་དག་གི་ གོ་ལ་གཟས་ནས་བ ན་པའི་
ཞེ་གནག་ཁོག་བཅངས་ཆེ་བར་མ་ཟད། “……མེ་མདའ་འདི་ ོད་ཚ་བོད་པ་ཚ་གསོད་
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པར་ཆེད་ ་བཟོས་པ་རདེ། དོ་གམོ་པ་གང་ ོས་ན་ངས་མེ་མདའ་བ བ་ནས་གསོད་
ངེས་ཡིན། ད་བསད་པའི་ སེ་ ་ར་ོགད་ ིགས་ དོ་ ་ག ག་ ་ཡནི།……”( ་ ང་
་པ་འཇིགས་མེད་ ི་ ད་ཆ་ ེ་ཨ་རིའ་ི ང་འ ིན་ཁང་གི་བདོ་ ད་ ་བ་ལས་
ངས།)ཟརེ་ཞིང་གཤིན་ ེའི་ལས་མཁན་ ི་འཇིགས་ ལ་ ག་ ག་ ག་ ག་ དེ། 

མགོ་དང་ ག་པའ་ིགོ་ ོག་ ེ་གནམ་ལ་ད ངས་ཤིང་ཐོད་དང་ད ལ་བར་ ང་པས་
བཅགས་ཏ་ེ ིས་ཐང་འཇོམས་ ལ་ནི་ ྥ་ཤི་སི་དང་ན་ཙིའི་ནག་ཉེས་བ དོ་པའི་ ོག་
བ ན་ལས་མ་གཏོགས་མཐོང་ ་མདེ། བཙན་ཁང་ “ ་མའི་ིབཙན་མ་ཚས་ཡི་གེ་
འ ི་ ོང་ ས་ཆོག་ཅིང་། བདོ་པ་ཚས་དེ་ ར་ ེད་མི་ཆགོ”(འཇམ་ད ངས་ དི་  ི《
མནར་གཅདོ་ ི་གོ་རམི་ཞིག》ལས་ ངས།)ལ། “བོད་པ་ཕན་ ན་བར་ ་ ད་ལས་
བོད་ ད་ལབ་ཆོག་གི་མདེ་པ་རེད་ལ……རང་ ད་རང་གིས་ལབ་མ་ིཆོག་པ་དང་། 
རང་རགིས་རང་གསི་ ེང་མ་ིཆགོ་པ”(འཇམ་ད ངས་ ིད་ ི 《མནར་གཅོད་ ི་གོ་
རིམ་ཞིག》ལས་ ངས།) ་ཞོག ཉིན་མཚན་བ ད་མར་གཉིད་ ི་གོ་ བས་ ོགས་
པའི་འ ་ིགཅདོ་ སི་ ོ་ཡི་དཔའ་ བོས་ཐོར་ཞིག་བཟོ་བས་ན། ས་ ི་ ང་ ེག་
བས་ག མ་ན་ིད་ེཡི་ ི་ཆར་ཡང་མི་དོ་བར་བཤད་ཅིང་། “ཆེས་བཟོད་པར་དཀའ་

བའི་ ག་བ ལ་ནི་ ས་པོར་མནར་གཅདོ་བཏང་བ་དེ་མ་ཡནི་པར་འ ་ཤེས་ ི་ ེང་
ལ་བཙན་འ ལ་ ས་པ་དེ་རདེ” (ཐེ ་རང་གི《 ག་ཡིག》ལས་ ངས། )ཅེས་དང་། 
ཐ་ན། “ཉནི་ཞིག་འ ི་གཅོད་ ེད་ ང་ལ། སེམས་ ་ ོ་ ར་ ་འདི་ ར་ དེ་པ་ལས་
མདེ ་གཅགི་གིས་བ བ་ ེ་བསད་ན་དགའ། མི་མ་ིདང་ ན་ ས་སེམས་ ག་ ེད་
ིད་ ང་། ང་ལ་མཚན་ན་ཚ་ཁོལ་ན་ཁོལ་ལན་གཅགི་རེད” (འཇམ་ད ངས་ དི་ 《ི

མནར་གཅདོ་ ི་གོ་རམི་ཞིག》ལས་ ངས།) ཅེས་གསོན་པ་ལས་ཤི་བ་དགའ་བར་ མ་
པའི་དཀའ་ ག་ ་ རོ་ཞིང་། ཏག་ཏག་ ོ་ ལ་ལས་འགོངས་པའ་ིམནར་གཅོད་ ིས་
བཙན་པོའ་ི ིང་ བོས་མི་ཟད་པའི་དཔའ་བོ་ མས་དབང་ཉམས་ཞ་ཆག་བཟོས་ཤིང་
མང་པ་ོམང་པོ་ཞིག་གི་ཚ་ཡི་འཕེན་པའང་ ོགས་པར་ ས།ཡོད་ཚད་ཡི་ གས་ ་ ར་
ེད་འདོད་ ི་ཟས་ མོ་བཅད་པའི་མནར་གཅདོ་དསེ་མི་ མས་ཤི་གསནོ་གཉིས་ ི་ ེ་
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མཐར་དེད་ཅིང་། གོས་པས་མི་ ནོ་ཏེ་ ོམ་པའི་ག ང་བ་མ་བཟོད་པ་ན“མི་ ག་ ་
ག་གི་གཅིན་དེ་འ ང་མཁན་ཡང་ ང་སོང་།” (《བཙན་པོའི་ ིང་ ོབས》དེབ་

དང་པ་ོལས་ ངས།)  
ོགས་ མོ་ ིས་ གེ་མེད་བཟོ་འདདོ་ ི་བ ེ་ ལ་མནར་གཅདོ་ དེ་ ངས་དེ་ཡང་
ོན་ ི་ ས་དང་ ད་པར་མེད་དེ། མི་ ་ ངས་མདེ་ གོས་ཤི་ཐེབས་པ་ ་ཞོག འཇིག་
ེན་མི་ ལ་ ་གསོན་པའ“ིམི་ མས་ལ་བ སེ་ཤིང་ ོགས་པའི་ ག་བ ལ་ ི་མེ་ ེ་

འབར་ བས། ོན་ཆད་ང་ཚའི་བོད་ ལ་ ་ ་བོང་དང་འ ི་གཡག བ་ ང་སོགས་ལ་
ད་ འ་ིའབའ་ཆ( མ་རིགས་བཙག་འ ོས་ ི་ གིས་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་མཐངོ་ ང་ ་ཟ་མ་མང་ཙམ་ཡོང་བ་དང་། ཉནི་གཅིག་གི་བ སེ་
ོགས་ ི་ ག་བ ལ་སེལ་ཆེད། ཟ་ ང་བའི་ འི་རགིས་ སོ་མེད་ཁར། ཟ་མ་ི ང་བའི་

ཤིང་ ན་དང་ཤིང་ལོ། འ་ི ་བ་དང་ ་འ ས་སོགས་མང་ཙམ་བཀོག་ ེ་ལས་ ོན་
ས་ ེས་འ ་རིགས་ ང་ ་དེ་བ སེ་ནས་ཕག་ ོ་ནང་བཞིན་ ་ཆབོ་ཆབོ་བཟོས་ཏེ་

མི་ མས་ལ་ཟ་ ་འ ག་ག་ིཡོད་ཅིང་། ཐ་ན་འདི་ལ་ཡང་ཚད་འཛནི་ ས་ཏེ་ དོ་ཁོག་
གས་ཐག་ཆོད་ཅགི་ཟ་ ་ཡོད་པ་མ་རེད།” (《ཡིག་འ ་ ་ིབ ན་ ི་ ན་ 》ལས་
ངས། )དེ་ ར་བཟོད་དཀའི་བ ེས་ ོམ་ ི་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་ ས་མཐར་

བཙན་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ“ ་མ་ སེ” (ཚ་རིང་དནོ་ བ་ 《ི ང་དམར་ ར་ ར》
ལས་ ་ིཚགི)ཤིང་། དེ་ལས་ ང་ཡ་ང་བའི་གནས་ ལ་ ང་ ོང་བ་དཔེར་ན། “ ་བ ་
ང་བ ད་ལོའི་ ་གའེི་ བས་ ་ཁོང་ནི་ ་གོན་ཡིན་ལ། ན་ ་རོ་འ ར་ ་འ ོ་
དགོས་ཟརེ། ཉནི་ཞིག་ཁངོ་གི་ གོས་པོ་ ་གེ་ཡིས་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་གིས་ དོ་ར་ོ
འཕནེ་ ་འ ོ་ན་ང་ལ་མི་ཤ་ཞིག་ ེར་ཤོག་ཟརེ། ཐེངས་གཅགི་གཉིས་ལ་སོང་ཡང་མི་
ཤ་ ེར་ཡོང་ ་མ་ དེ། ཤི་བོ་དེ་ཚ་ཡང་ ་གེས་ཤི་བ་ཡིན་པས་ ས་ ངེ་ ་ ི་ གས་
ལས་ཤ་ ང་ཙམ་ཡང་མི་འ ག ཉིན་ཞིག་ཤ་ ང་ཙམ་ཡོད་པའི་ཤི་བོ་ཞིག་དང་ ད་
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པས་ངས་ཁོ་ལ་མི་ཤ་ ང་ཙམ་ ེར་ནས་འོངས་ཏེ་ ིན། ་ིཉིན་མི་དསེ་ཁོང་ལ་ཁ་སང་
གི་ཤ་ད་ེ ང་མ་ མ་ ་ཞིག་དང་ ན་ ་ག ་ ་བ ག་ ེས་ ་བ་འ ང་བས་མདང་
དགོང་ང་ལ་གཉདི་ ིད་པོ་ ད་ཡོང” (《བཙན་པོའི་ ིང་ ོབས》དེབ་དང་པོ་ལས་
ངས།)ཞེས་པ་ ར་དང་། “བཙན་མ་ལ་ལ་བ སེ་ གོས་ ིས་མ་བཟོད་པར་མི་རའོི་

ཐོག་ནས་ཤ་ ེར་ཡོང་ ེ་ཟ་ཡི་འ ག” ( ་མདོ་རནི་བཟང་གི《ངའི་ཕ་ ལ་དང་ཞི་
བའི་བཅིངས་ ོལ》ལས་ ངས།) ཅེས་པ་ ར་ ་ིཟས་ ོམ་བཅད་པས་མི་རོ་མ་ི ག་
ཟ་བའང་མི་འཛམ་པའི་ཚད་ ་བ ལ་པའི་ལོ་ ར་ ར་ཡང་ ིན་པ་དང་ ད་ཅི་ཡོད། 
འདས་སོང་བོད་མའིི་ལོ་ ས་ ། མི་གཅནི་འ ངས་ཤིང་མི་ཤ་ཟསོ་པའི་ལ་ོ ས་ཡོད་པ་
་ཞོག ཐ་ན་ ོགས་ ོམ་ ིས་ཤི་བའ་ི ལ་ ང་མཐོང་ཐསོ་མེད་མོད། དེང་རབས་ལོ་
ས་ ་དེ་ འི་ཧ་ལས་ཤིང་ཡ་ང་བའི་ ང་བ་ཡོད་པ་ནི། ཏག་ཏག“མི་དམངས་ལ་

ཞབས་འདགེས་ ”ཟེར་མཁན་ཚས་བཞག་པའི“ ས་ ེས”རེད། 
བོད་ ལ་ད ལ་བའི་ ིམས་རར་བ ར་ ལ་ནི།དབང་མཐའ་ ེར་གཅདོ་པས་ད་ ་ལ་
ག་གི་བར་ ། བདོ་མ་ི ན་ གས་ཅན་དང་། ཤེས་ ་ཅན། འཇོན་ ས་ཅན། ིང་
ོབས་ཅན། དཔའ་ངར་ཅན། མིག་ ང་ཅན་སགོས་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་ ིས་ ོར་

དང་ རོ་ ས་ནས་ ིམས་ཐག་བཅད་དེ་རང་དབང་ ོགས་པ་དཔརེ་ན་པཎ་ཆེན་ ་
ེང་བ ་པས། “བོད་ ོངས་རང་ ེང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེནི་ ིང་པ་ནས་གསར་པ་

དང་། ན་ནག་ནས་འོད་ ངོ་ ན་པ། ག་བ ལ་ནས་བདེ་ དི། བ ་གཞོག་ནས་
འ ་མཉམ། ད ལ་ཕངོས་ནས་དར་ ས་ ་བ དོ་པའི་འ ར་མཚམས་ཤིག་དང་། ལོ་
ས་ཐོག་གཟི་འོད་འ ོ་བའ་ི ས་རབས་གསར་པ་ཞིག་འགོ་ གས་པ་རེད།” (《ཡིག་

འ ་ ི་བ ན་ ི་ ན་ 》ལས་ ངས།) ཅེས་སགོས་དཔང་བ དོ་དང་ངོ་དགའ་ཚད་
ལས་འདས་པ་བ དོ་ནའང་། ཁོང་ཉདི་མི་ལོ་བ ་མ་ལོངས་ཙམ་ལ་ ི་ ན་བཙན་ ་
བ ག་པས་མཚན། ེ་བ་ོ ངས་མདེ་ གས་མིན་ ིམས་བཅད་བཙན་འ ག་ ས་པ་
དང་མ ངས་པར། ད་ལོའ་ིཞི་བའི་གསར་བ ་ེའདའིི་ནང་ལའང་ཉེ་ ོན་བར་ ་མི་
འབརོ་ཉསི་བ ་ ག་ལ་ ིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་ཞེས་ ་ཚགིས་གསར་འ ར་ལས་
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མཐོང་། དེ་ན་ི ེར་གཅདོ་པས་དབང་ ར་དམིགས་ ལ་ཁོ་ནའི་ རི་ ་བཅས་པའི་
ིམས་དང་འགལ་བ་ཙམ་ཡིན་ ིར། ་འ ས་མདེ་པའི་ གས་འགལ་ ིམས་བཅད་
ི་ ལོ་དའེི་ ན་མ ད་པ་ཁོ་ན་རེད། ེར་གཅདོ་རིང་ གས་པས་རང་ཉིད་ ི་དབང་
ར་ ་བ ན་འོང་ ིར་ བས་དང་ བས་ ་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་དང་འགལ་བའི་
ིམས་ཡིག་ ་མ་ ་ཚགས་བཅའ་བ་དང་། ཁོ་ཚའ་ི ོག་འཛིན་ ་ འི་ མིས་ཡིག་དེ་

རིགས་ན་ིཏག་ཏག་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། དམངས་གཙ་ལ་མོས་པའི་མི་ མས་
ི་ད ལ་བའི་ ིམས་ཡིག་ ་ ར་འ ག ཁོ་ཚས་ཞི་བའ་ིགསར་བ འེི་ དོ་འཛིན་

བ ང་ཐེབས་པ་ མས་ ི་ ས་སེམས་ ན་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཚ་ག ན་བེར་
བེར་དང་འཇིགས་ ང་ཡེར་ཡེར་བ ལ་པ་དང་ གས། ་འ གས་གང་ཡིན་དང་
འཆར་གཞི་ཅི་ཡོད་འ ི་ཞིང་། བ་ ི་མ་ི ་ཡིན་དང་ཚགས་པའི་ ོགས་གང་ཡནི་ ི་
ད་བཅད་པ་རེ་རརེ་འ ས་ ་ཅི་ཡང་མ་ལོན་པ་ན། ད ལ་བའི་ ིམས་ཡིག་གང་ ང་

ཞིག་ལས་དོན་ཚན་གང་ ང་ཞིག་ ངས་ཏེ་ཉེས་མདེ་ མས་ལ་གསང་ བས་ སི་
ཉེས་ཆད་ ིམས་ཐག་བཅད་དང་གཅོད་བཞིན་པ་རེད། ཉསེ་མིང་ནི་ཐོག་མཐའ་བར་
ག མ་ ་འདི་ཙམ་ལས་མེད་དེ། “ ལ་ཁབ་ཁ་ ལ་ ི་ནག་ཉེས”ཟེར་བ་དང་། “ ལ་
ཁབ་ ་ི དི་དབང་ ་ གོ་གི་ནག་ཉེས”ཟེར་བ་དང་། “ ལ་ཁབ་ ི་གསང་དོན་ རི་
བ གས་ ་ིནག་ཉསེ”ཟེར་བ་སོགས་སོ།། ལ་ཁབ་ཟེར་བ་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་
དབང་ཟེར་བ་དེར་ཁོ་ཚ་ནམ་ཡང་ ི་གསང་དོད་པརོ་འ ག་ཅིང་ ོག་ལ་ ག་པ་ ར་
། ཁོ་ཚས་ ་ཞིག་ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་ཟེར་བ་དེར་འགལ་བའི་ཁ་

ཚན་བཅད་པ་ཡིན་ན། གང་དེས་ ི་ ན་ ་མི་ལོ་འགའ་ནས་ཚ་ ོག་མ་ ངོས་ ི་བར་
་བཙན་ ག་མནར་གཅོད་ ངོ་དགསོ། དེ་ནི་མགོ་བ མས་ན་ ས་འདར་བའི་དཔེ་
ར་ ེད་འདོད་པ་རེད། དབང་མཐའ་ ེར་གཅདོ་པས་ ས་དང་ མ་པ་ ན་ ་རང་

གི་ཚགས་པ་གཅིག་ འི་ རེ་དོན་ཁེ་ཕན་ད་ེ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་
ཟེར་བའི་ཕག་ ་ དེ་ཅིང་། ག་པར་ ལ་ཁབ་ཟེར་བ་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་
ཟེར་བའི་ཁ་གཡང་གིས་མི་ མས་དབང་འོག་ ་འ ད་དོ།། ད་ལོའི་ཞི་བའ་ིགསར་
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བ ེ་འདའི་ིགཞི་ ་ན“ིམི་རིགས་ ི་གནད་དོན་དང་། ཆོས་ གས་ ་ིགནད་དནོ། མི་
འི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡནི་པར་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་

གི་གནད་དོན་ལ་ ག་ཡོད”ཅསེ་ རེ་གཅོད་པས་ཟེར་བ་དང་། མངའ་དབང་གིས་
མཚན་པའི་ཁོ་ཚའི་དབང་ ར་ ་དནོ་ ་ིའགལ་ ར་ལངས་པར་བ ད་བཏགས་ཚ་དེ་
ལ་ཆབ་ དི་བཙན་མ་ཟེར་བ་རེད། ལ་ཁབ་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་ལ་གནདོ་
པ་ ས་སོང་ཟེར་བ་ནི་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་དམ་ ་ རེ་གཅོད་པའི་ཁེ་
ཕན་ལ་གནོད་དོགས་ ིས་རེད། ེར་གཅོད་ ལ་ཁབ་ ་འཇིག་ ནེ་ན་དཔེ་མི་ ིད་
པའི་ནག་ཉེས་ ི་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཆབ་ ིད་བཙན་མ་ཟེར་བ་ ིས་པ་
བསམ་མེད་ལོ་ངོ5ཅན་ནས་ ན་པོ་བ ེས་སོང་ལོ་ངོ81ཅན་བར་ཡོད་པ་ ེ། ལོ་འགའ་ི
ོན་ལ་པཎ་ཆེན་ ་ ེང་བ ་གཅིག་པ་ལོ་ངོ5ཅན་ཁོང་ཆབ་ ིད་བཟང་བཙན་ ་

བ ག་སོང་བ་དང་། ད་ལོའ་ིཞི་བའི་གསར་བ ་ེལས་ད ང་ལོ81ལ་སནོ་པའི་ ན་པ་ོ
དཔལ་འ རོ་ནརོ་ ་ལོ7 ི་ མིས་བཅད་བཙན་འ ག་ ས་སོང་བ་ ་ ་རེད། མི་
ཚའི་ དི་ ག་གི་ ོ་བ་ ོང་འགོ་བ མས་པའི་གཞནོ་དར་དག་གི་རང་དབང་གི་
ལོངས་ དོ་ ོགས་པ་ མས་ ོས་ཅི་ལ་དགསོ། ན་པ་ ས་འཁོགས་ཡིན་ ང་ཐར་བ་
མི་གཏོང་བའི་ད ་ ོད་ ི་བཅའ་ ོལ་ཏེ་ ་འ ས་དང་གནས་ གས། མི་ཆོས་དང་མི་
ལ་ ན་ལས་འདས་པ་དེ་འ ་ནི་ རེ་གཅོད་ དི་ག ང་ནས་མ་གཏོགས་གང་ནས་

མཐོང་། འཛམ་ ིང་ ང་འདའིི་ཆབ་ དི་བཙན་མ་ཆེས་ ང་ཤོས་བདོ་ ་ཡོད་ཅིང་། 
འཛམ་ ིང་ ང་འདའིི་ཆབ་ དི་བཙན་མ་ཆེས་ ན་ཤོས་ ང་བོད་ ་ཡོད། བདོ་ ི་མི་
འདི་ཟོག་མི་ཡིན་ རི་ ན་བཙན་ བ་ཁལ་དེ་འ ་ཐགེ་དགོས་སོང་བ་དང་། བོད་ ་ི
མགོ་འདི་ ོ་མག་ོཡིན་ རི་མ་ཉེས་ཉེས་མིང་ད་ེའ འང་འ ར་དགོས་སོང་། 
བོད་ ལ་འཇིགས་ ལ་འཐབ་རར་བ ར་ ལ་ནི། ཞི་བའི་ལས་འ ལ་ ང་བ་ནས་
བ ང་། གནད་ས་འགག་འ ང་ཐམས་ཅད་ ་མདའ་ར་བཅོས། ོགས་དང་མ་ེམདའ་
བ ར། ་ཟིང་ཟིང་། ་ཞོགས་ཞོགས། དགོན་ ོང་འ ས་མདོ་ཕལ་ཆེར་ཉེན་ ོག་པ་
གཤར། གསང་ ལ་ ིས་ཁེངས། འཇིགས་ཡེར་ཡེར། དངངས་འདར་འདར། ཁང་ཐོག་
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དང་ ང་ལམ་གཙ་སར་ ོག་མདའ་པ་ ང་། ས་ོཔས་ ག ཤ་ ིམ་ མི། ས་གཟེར་
གཟེར། ་ ོར་མཇལ་ ོར་གང་ཡང་མདེ འི་ཁ་ནས་ ོག་བཤེར་དང་། འ ི་ ད། ཐ་ོ
འགོད་མི་ ེད་ ་མདེ་ཡིན་པས། འ ག་སིབ་སིབ། ང་ཤིག་ཤིག ་པ་ཕལ་ཆེར་ ོང་
ལ་ གས། ོང་པ་ཕལ་ཆེར་ནང་ལ་བཀག འ ནི་ཡིག་དང་ཁ་པར། སི་འཁོར་དང་ ་
། ཇ་ཁང་དང་ཆང་ཁང་ ན་ལ་ ོག་ ་ གོ་ཉན་ དེ། ཉེ་ ང་ཡདོ་ ་ཅ་ི ་གཏོལ་
ལ་དང་ཐབས་ཟད་ ་ ག་བཟོས། ཉནི་ལ་འཕར་ ང་བཞིན་ ག མཚན་ལ་ ན་

ཇག་བཞིན་འཇབ། དགོན་ ི་ ་ཁང་འ ་ཁང་དང་ ོང་ག་ིཁང་ ིམ་མ་ི ིམ་ལ་ ོ་ ར་
ོ་ ར་ ་འཇབ་ ོལ་ ེད་ཅིང་། ཁང་ ིམ་ ི་མདོ་ནས་ ་ལ་ ངོ་། ་ནས་མདོ་ལ་ ོག 
ལ་བའི་ ་པར་འཚལ། ས་པའི་མཚན་ཆ་འཚལ། ཞོར་ལ་ རོ་མ་ོའཚལ། ་ནོར་

འཚལ། ་པར་ས་ལ་ ེབ་ཅིང་ ང་པས་འགོམ། མ་ིགདོང་གཅན་གཟན་ ི་སེམས་ཅན་
དང་ ་ཆས་ ནོ་པའི་ ང་ཀི་ཟེར། ོ་ གས་གཟའ་ གས་གཉིས་ཀ་ ོན། (མགོ་བོ་
ཡོད་ ང་ ད་པ་མེད་པའི་དམར་པོའ་ིདམག་ མས་ལ“མེས་ ལ”ཟེར་བ་དང“ ང་

”ཟེར་བ་སོགས་ ི་ ོ་ ་ ད་ གས་པས། ་བ་ནས་ ོས་མ་ཡིན་ ་ ར་པ་ལ་ཡ་
མཚར་ ་མེད)བཙན་ཁང་ལས་ཆོས་ ངོ་ ང་མའི་ ག་ཆ་མཐོང་ཞིང་ ེད་པས། 
མཚན་ཆ་ ས་ ང་ ས་པའི་དཔང་ གས་ཟེར། ེན་ གས་ ན་ གས་གང་ཡང་
ོན། ཤེས་བཞིན་ ་དཔེ་ མ་འགེབས་ ང་ ེད། གངོ་ཅན་ ི་དངོས་ ས་འ ེར། གངོ་

མེད་ ི་ཅ་ལག་ ། ཐབ་མགོའ་ིཚ་མ་ཚས་ ི་མགོ་མགོ་ ང་ གོས་ཏེ་ཟ། ན་མ་ཇག་
པ་ ་བ བེས་རེད། དེ་ ་དེ་ ར། བོད་མ་ིཡིན་ ིན་ ོང་ ེར་ ་འ ནོ་ཁང་ ོད་པའི་
ཐོབ་ཐང་མེད། གནམ་ འི་ཐང་ ་ ་ མ་འ ད་པའི“ ེ་ལནེ”ཡོད། ་ས་ེམ་ིརག 
ལས་ ་མི་ ག གཡོ་འ ལ་ ིལ་ ོག་གི་ ནེ་ལས། བདོ་མརི་ཞེ་ ང་དང་འཇིགས་ ང་
འ ེས་མའ་ི མ་འ ར་ ིས་ ། ཡོད་ཚད་དོགས་ཟོན་ ི་ངང་ལ་གནས། མདརོ་ན། 
བོད་མི་ཡོངས་ གོས་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་པ་ ར་ ་ཞིང་། ཐ་ན་ སི་པ་བསམ་
མེད་ མས་ ང་དེ་འ འི་གནནོ་ གས་འགོ་མི་ ད་རང་ ད་ཆགས་ཡོད། 
དོན་དམ་ ། བདོ་ ལ་འདི་འཇིགས་ ལ་འཐབ་ར་སོགས་ལ་བ ར་པ་ན་ིད་ཐེངས་
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ཙམ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། ེར་གཅདོ་པའི་དབང་འོག་ ་ ད་པ་ནས་བ ང་། ལས་འ ལ་
རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་ལ་ཐམས་ཅད་ ང་ ེག་དང་། འཐབ་ ོད། འཛནི་བ ང་། 
བཀག་ཉར། ིམས་བཅད། བེ་གསོད་ ས་ཏེ་འ ལ་མི་ ས་པ་དང་། ་མ་ི ས་པ། 
བསམ་མི་ ས་པར་བཟོས་ཤིང་ཡོད་ཚད་ ག་ ང་གིས་བེམ་པོ་ ་བ་ནང་བཞིན་
ས།དེ་ ར་བཟོས་པ་དའེང་མི་ཆསོ་ལས་འདས་པའི་ཐབས་ ལ་ སི་ཏེ་མ་ིལོ་ ་

བ འི་ཡར་ ོན་ལ་ ང་བ། བ ན་རིས་ ་ འི་དཔེ་མཚན་ ི་ ད་ཆ་འདི་དག་ལ་
བ ས་པས་ཤེས་ཏེ། “……ཉནི་བ ་ ག་ སེ་ ་ ེ་ ར་ནགས་ བས་ ་དམག་
འ ག་ནས་བསད་པའི་མ་ི འི་རོ་དང་འ ོ་མ་ བ་པའི་ ་ ག་དང་ ན་ ནོ་མང་པོ་
ར་ི ང་ཐང་ག མ་ ་ཁེབས་ནས། མི་ར་ོམང་པོའི་གསབེ་ན་ཤི་མ་ བ་པའི་ ས་མ་
གཡས་ལོག་གཡོན་ལོག་ ས་འ ག་པ། ཨ་མ་ཤི་ཡང་ ིས་པས་ད་ ང་ཨ་མའི་ ་མ་ ་
བཞིན་འ ག་པ་སོགས་འཇགིས་ ་ ང་བ་ཤིན་ ་མང་པོ་འ ག” ( ་མདོ་རནི་བཟང་
གི《ངའི་ཕ་ ལ་དང་ཞི་བའི་བཅིངས་ ལོ》ལས་ ངས།)པ་དང་། “ཟིང་འ ག” ་
བཏགས་པ་དེའ་ིནང་འཛནི་བ ང་ཐེབས་པ་ མས་ད ལ་བ་ ་ འ་ིབཙན་ཁང་ ་
ེལ་བའི་ལམ་བར་ ་ ད་འ ོའི་ ིས་ ང་མེད་པ་ ན་མི་བཤད་པའི་བོད་མསི་

བ དོ་པ་འདི་ ར། “…… ི་ཉནི་ ངས་འཁརོ་ མ་ཁའི་ཤིང་མཐོན་པོ་དེར་ ང་པ་
སར་མི་རགེ་པ་ ས་ནས་བ གིས། ཆབ་ཆར་ཐོན་རག་བར་ ་གནམ་ལ་ད ངས་ནས་
ེར་ཡོང་ནི་རདེ།”( ་མདོ་རནི་བཟང་གི 《ངའི་ཕ་ ལ་དང་གཟབ་ཉན》ལས་
ངས།)ཅསེ་དང་། ཡང་། “ལམ་བར་ ་ིཀ་བ ད་ནས་སོང་། ི་ཀའི་བར་ ་ང་ཚའི་
ངས་འཁོར་ནང་ ་མི་ག མ་ཤི་སོང་། མའི་ིརོ་ ངས་འཁོར་ གས་འ ོ་ བས་
ངས་འཁོར་ མ་ཁ་ནས་སར་ག ག་འཇོག་ག”ི( ་མདོ་རནི་བཟང་གི 《ངའི་ཕ་ ལ་

དང་གཟབ་ཉན》ལས་ ངས།) ཞེས་མི་ སི་ཕར་ཟད་ ི་ སི་ ང་མདེ་པའི་ བ་ ོད་
དང་། བཙན་ ་ ད་པའི་བཙན་མར་བཏགས་པ་ མས་ལ་བ ས་བཅོས་དང་། ང་
ེག བ སེ་ གོས་ ིས་མནར་ཏེ་ཚ་མཐར་བ ལ་བ་བ ང་ལས་འདས་ཤིང་། དེ་ལས་

མནར་གཅདོ་དང་འཇིགས་ ལ་ ོད་པའི་དཔེ་མཚན་འདི་ ར་མཐོང་ ་ཡོད་པ་ ེ། 
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“བཙན་མ་ ང་ལག་ཞ་ནས་ ང་པ་ད ི་ལ་འ ར་བ་དང་ལག་པ་ ང་ལ་འ ར་བ་
ཡང་མང་པོ་འ ག་ལ། དེ་དག་ ང་ལག་ ང་མརོ་བཅའ་དགོས་ཟརེ་ནས། ང་ལག་
ཐག་པས་བ མས་ཏ་ེདམག་འགའ་རེས་ གས་ ིས་འཐེན་པས། མང་ཆེ་བ་ན་ ག་
གིས་ཤི་འ ོ།” ( ་མདོ་རནི་བཟང་ག《ིངའི་ཕ་ ལ་དང་ཞི་བའི་བཅིངས་ ོལ》ལས་
ངས།)ཞེས་དང་། ཡང་། ན་མོ་ཞིག་ག“ི ་གཡས་པར་བོ ་བ བ་ནས་ ས་ཡོད་ནི་

རེད། ཡར་ལངས་ནས་འ ོ་ བ་ན་ིམ་རེད། ཡིན་ནའང་རས་ ེབ་ ག་ལ་བཞག་ནས་
ེར་ཡོང་ ེ་འཐབ་ ོད་ ས་ནི་རདེ།” ( ་མདོ་རནི་བཟང་ག《ིངའི་ཕ་ ལ་དང་

གཟབ་ཉན》ལས་ ངས།)འཐབ་ དོ་དེ་ཡང “ལངས་ ་མདེ་པ་དང་ ི་ངན་འ ལ་
བའ”ི (ཚ་རིང་དནོ་ བ་ 《ི ང་དམར་ ར་ ར》ལས་ ི་ཚིག)བར་ ས་པ་དང་། 
ཡང་། “ཨ་ ་ ལ་ ན་ཚང་གསི། འདས་ཟིན་པའི་ཁོང་གི་ཨ་མའི་ ས་པ་བདག་ ས་
ནས་ཡོད་ཀི དམངས་དམག་ཚས། ཨ་ ་ཚང་ག་ིཁ་ནང་ལ་ཨ་མའི་ ས་པ་བཞག་ནས། 
ོས་འདི་ཟ་འདོད་ནི་ཨ་ེཡིན། འདི་བདག་གཉརེ་ ས་ནས་ཅི་ཞིག་ དེ་འདོད་ཡོད་

ཟེར་ནས་གཅར་ ང་ ས” ( ་མདོ་རནི་བཟང་གི《ངའི་ཕ་ ལ་དང་གཟབ་ཉན》
ལས་ ངས།) ཞེས་སོགས་མི་ཆོས་དང་ ་བ་ནས་འགལ་བ། མཐོང་བ་ ་ཞོག་ཐོས་
པའང་མི་བཟདོ་པའ་ིག ག་ དོ་ཚ་བ་ོགནམ་ ིས་མ་ིཁབེས་པ་བ ན་ཅིང་། བཙན་ ་
ཤི་བའ“ིརོ་དེ་ཚ་ ་མ་ཚས་ ར་ནས་ཡར་ ང་ཙམ་སོང་ན། ང་ ར་ཞིག་ཡོད་པ་
དེར་བཞག་པ་རེད། མི་ར་ོཐམས་ཅད་འཕངས་པས་དེང་སང་ ོང་ ེར་ན་གད་ གིས་
ར་འ ག་པ་དེ་ ་ ་རེད། ིས་ ་ ང་ ར་དའེི་ཁ་ཕལ་ཆེར་བཀང་སོང་། རོ་གཅགི་

ཐོག་ལ་གཅིག་བཞག་ ེ་བ ིགས་འ ག ཉི་མ་རེ་རརེ་ ་ཁག་ར་ེནས་ཆ་ ོམས་ ིས་
བཞི་རེ་ཤི་ཡི་འ ག ་ཁག་ཉི་ ་འ ག བས་ཤིག་མི་རོ་མང་པོས་ ང་ ར་དེ་བཀང་
ལ་ཉེ་ བས་ས་འདེད་འ ལ་འཁོར་ ་ ་ཞིག་གསི་ས་དེད་དེ་ར་ོཐམས་ཅད་གབ་སོང་། 
ས་ ར་ ངས་པའི་ ལ་ད་ེཡང་ ང་ ར་ ་ ་ཞིག་རདེ་ལ་དའེི་ནང་ ་ཡང་རོ་ ངས་
ནས་ཉནི་གཉིས་ག མ་ སེ་ ་ཡང་བཀང་འ ག ཡང་དེའི་ ན་ཆད་ནས་དེ་ ར་
བ ོས། དེ་ཡང་བཀང་། ང་ལ་གསལ་ཆ་ཡདོ་པའི་ ང་ ར་ད་ེའ ་བཅོ་ ་ ག་ཡོད། 
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དེ་ར་ེརའེི་ནང་ ་ཕལ་ཆེར་མ་ིརོ་ཉསི་བ ་ ་བ ་ ག་ཡོད་པ་འ །” ( ་མདོ་རནི་
བཟང་ག《ིངའི་ཕ་ ལ་དང་ཞི་བའི་བཅིངས་ ོལ》ལས་ ངས།) ཞེས་པ་ ་ འོ།།  
དེ་བས་ ང་ཚབས་ཆེ་བའི་འཇིགས་ ང་ནི་བ ན་ ་མེད་ ང་། མཚན་ཆའི་དབང་ ་
བཏང་ན། མི་ཆོས་རངི་ གས་ ི་ཆ་ལ་གཞིགས་ཏེ། ལ་ ིའི་ ི་ཚགས་ ིས་མཚན་ཆ་
ཚབས་ཆེན་འགའ་རེ་ནི་ག ལ་འ ག་ དོ་ནམ་ཡང་ ོད་མི་ ང་བའི་གན་ཆིངས་
བཞག་ནས་བཀག་ཡོད་དེ། དཔརེ་ན། ཏམ་ཏམ་མདེ (ཏམ་ཏམ་
མདེ (dumdums)ནི། བསད་ ས་གཏོང་ གས་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་མདེ ་ཞིག་ ེ། མདེ ་
དེ་མ་ིདར་མའི་མ བ་ འི་ཆེ་ ང་ཙམ་ལས་མེད་ ང་འབནེ་ལ་ཕོག་ཚ་མདེ ་འགས་
པས་ན་མདེ ་ ང་ ང་ཡང་ ་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོ་ལ་ཕོག་ཚད་ཤི་བ་ཞིག་ཡིན་རབས། དེ་
ནི་ ་གར་ ི་ཏམ་ཏམ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་ད ནི་ཇི་པའི་དམག་གི་མཚན་ཆ་བཟོ་ ་ཞིག་
ཡོད་པ་ལས་ཐོན་པས་མིང་དེ་ ར་ཐོགས། མཚན་ཆ་དེ་རིགས་ན1ི899ལོ་ནས་བ ང་
ལ་ འིི་ ང་གཏན་འགོག་ ས་ཡོད་པ་རེད། )དང་ ས་འ ར་མཚན་ཆ་ ་ ་རདེ། 

ཡིན་ནའང་། ལ་ཁབ་དམག་ད ང་ རེ་གཅདོ་ དི་ག ང་གིས་འཇིགས་ ལ་འཐབ་
རར་བ ར་པའི་བདོ་ ལ་ ་མཚན་ཆ་དེ་དག་ ང་བཀོལ་ ོད་དང་ཚད་ ་ ས་སོང་
བ་འདི་ ར་ཤེས་ཏེ། “ཟིང་འ ག” ་བཏགས་པའི་ ས་དརེ། “བོ ་ད་ེབ བ་པའི་
ལ་ ་ ན་ན་ ་ ང་ ང་ ་ཞིག་མ་གཏོགས་མ་ིའ ག་ལ། ག་ བ་ ་བར་ཚགས་

མེད་པར་གཏརོ་འ ག” ( ་མདོ་རནི་བཟང་ག《ིངའི་ཕ་ ལ་དང་ཞི་བའི་བཅིངས་
ོལ》ལས་ ངས།)ཅེས་དང་། “ བས་ཤིག་བ ེས་ ོམ་དང་ ད་ ནི་ ས་འ ར་ ི་

ཁ་ ངས་སོགས་ ི་ བས་ཡིན་ནམ་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་པར། མ་ི གས་ཐམས་ཅད་ལ་ མ་
ཤེས་དང་དབང་པོ་མི་གསལ་བར་ ར་སོང་། ལ་ལས་བཤད་ན་དམག་འ ག་ བས་ ་
གཏོང་ ་ཡོད་པའི་ ག་ ངས་ཤིག་རདེ་ཟེར།” ( ་མད་ོརནི་བཟང་ག《ིངའི་ཕ་ ལ་
དང་ཞི་བའི་བཅངིས་ ོལ》ལས་ ངས།) ཞེས་པ་སགོས་ལ་བསམས་ན། ཁོ་ཚས་ ལ་
ིའི་ ང་གཏན་འགོག་ ས་པའི་མདའ་མདེ ་མཚན་ཆ་ ག་ཅན་དག་ ང་ ད་དེ་

བོད་ ལ་འཇིགས་ ལ་འཐབ་ར་སོགས་ལ་བ ར་དང་ ར་བཞིན་པ་ ་ཡིས་བ ོན། 
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གོང་ ་བཀོད་པ་ མས་ལས། ང་ཚས་དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་པ་ལས་ ག་པའི་
འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་པ་མདེ་པ་ཤེས་ བ་པ་རེད། མི་ མས་ ག་ གས་དང་མགོ་
གནནོ། གཡོ་འ ལ་དང་ ོངས་ ེད། ག མ་ དོ་དང་ཚར་གཅོད་ ི་སམེས་ ིས་གཙ་
བར་ ེད་པ་དང་། བ ན་པར་ ེད་པ། འཛར་བར་ ེད་པ། གཟིར་བར་ ེད་པའི་ ་ལ་
འཇིགས་ ག་གིས་ཤི་མིན་གསནོ་མིན་བཟོ་བ་ལས་གཞན་ ་ིའཇིགས་ ལ་རིང་ གས་
ཤིག་གང་ ་ཡོད། དབང་མཐའ་ རེ་གཅོད་པ་ཇི་ ་ཇི་ ར་ཡོད་ཚ་འཇིགས་ ལ་རིང་
གས་དེ་ ་དེ་ ར་ཡོད་ཅིང་། ད་པར་ ། བདོ་མི་ད ས་མ་ མས་ ི་ ས་ ་ ོམ་

པ་དང་། བདོ་མ་ིཆེ་ ་ ན་ ་ིངག་ ་ ོམ་པ། བོད་མི་བསམ་མེད་ཡོངས་ ་ིཡིད་ འང་
ོམ་པའི་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་པ་དང་ ལ་ཁབ་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་ ི་ ེད་
ངས་ནི་ ས་རབས་ ེད་ ི་ ནོ་ནས་ད་ ་ལ་ ག་གི་བར་ ད་པའི་ལག་ལནེ་ཡིན་
ིར། ཁོ་ཚའ་ི ད་གཤིས་ ་སོང་འ ག་པར་ ་ཡིས་བ ནོ། ི་ རི་ཁོ་ཚས་ཇ་བག་

གཅིག་དང་། ེ་ ག་མ་གང་། ཤོག་ རོ་དམར་ཙ་འགའ་ཡིས་ མས་དང་ ིང་ ེ་ཡོད་
མདོག་གིས་ད ལ་བ་བ རོ་ཏེ་ ག་པ་ བོ་ ་ཡིན་ཟེར་བའི་ ་ནག་མའི་གཡ་ོའ ལ་
ཟོལ་བཅསོ་དེས། དཔའ་བོའ་ི ིང་ ོབས་ ས་འགོ་ གས་ཤིང་ཆིག་ ིལ་ ོ་ལོག་
ཆགས་འགོ་ གས་པའི་བདོ་སམེས་ ར་མ་ གས་ལ་ ིས་ ང་དེ་བས་ ང་ཅ་ི ར་
གས། 

མདརོ་ན། ཁོ་བོ་ ོ་བའི་ཚར་པ་ལ་ ་མཚན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དེ། དང་པ་ོནི། བོད་
མས་ལ་ད་ ་ལ་ ག་གི་བར་ ། རང་དབང་དང་འ ་མཉམ། དམངས་གཙ་སོགས་

ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་ངེས་ཤེས་ཡོངས་ བ་ ་ཆགས་མེད་པ་དང་། ཡོངས་ བ་རིན་
ཐང་གི་ ་བ་དང་། ང་གཞི། ་ ནེ་ ་ ར་པའི་རིག་གནས་ ་བ་དང་། རིག་གནས་
བསམ་ ོ། རིག་གནས་འ ་ཤེས། རིག་གནས་ཉམས་ལེན་མེད་པ་ ེ། སངས་ ས་ ང་
སེམས་ ི་ ་བ་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་འཇིག་ ནེ་མ་ི ་ཡི་ ་བ་མདེ་པ་དང་། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ི་བསམ་ ོ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་རིགས་ ད་ ས་ ད་ ི་བསམ་ ་ོམདེ་པ། 
ོང་ག མ་འཇིག་ ནེ་ ི་འ ་ཤེས་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ས་ཁངོས་ ལ་ཁམས་ ི་འ ་
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ཤེས་མདེ་པ། བས་འ ་ོ ག་འཚལ་ ི་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་རང་དབང་
འ ་མཉམ་ ི་ཉམས་ལེན་མེད་པ། ལ་པོ་གོང་མའི་གོ་དནོ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ཐབོ་
ཐང་རནི་ཐང་གི་གོ་དོན་མདེ་པ། ་ཆོས་འ ་ེཆོས་ ི་ ་ོམོས་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་མི་
ཆོས་ ིད་ཆོས་ ི་ ་ོམོས་མེད་པ། དེ་དང་ད་ེལ་སོགས་ཡོད་པ་ཡོད་པ་ ན་ཡོད་པས་
མེད་པ་མེད་པ་ ན་མེད་པར་ ས་སོང་བ་དང་། མེད་པ་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ཡོད་པ་
མས་ཡོངས་ བ་གོ་ ོག་ ་ ར་པའི་དབང་གིས་མ ག་འ ས་འདི་འ ་ ོང་དགོས་

སོང་བ་ལ་ ོ་ཆ་ེབ་གཅགི་དང་།  
གཉིས་པ་ནི། དེ་དག་གི་ མ་ ིན་ ་དབང་མཐའ་ ེར་གཅདོ་རིང་ གས་པས་ཚགས་
གཅིག་ གས་གཅིག་གི་ ་དནོ་དང་། མི་ རེ་མགོ་གནོན་ ི་རང་བཞིན། ངག་ ་
དམངས་འཐོམས་ ི་ ིད་ ས། ག་ གས་དབང་ ར་ ་ི ད་ཆསོ། གཞན་རིགས་
ཚར་གཅོད་ ི་ཧམ་པ་སོགས་ལ་བ ནེ་ནས་བོད་ ལ་གཤིན་ ེའ་ིབཤས་ར་དང་། 
བ ད་ ི་བཙན་ར། ད ལ་བའི་ ིམས་ར། འཇིགས་ ལ་འཐབ་རར་བ ར་པ་ད་རསེ་
ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་རབས་ ེད་ ག་གི་ ན་ལ“……བདག་ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད/ཐ་
ན/རང་དབང་གི་འཚ་བ་ ང་ ང་ཞིག་རོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་མེད་པར་ ར་
འ ག”ལ། “ ་ཞིག་གསདོ་འདོད་པའམ་ ་ཞིག་འཛིན་འདོད་པ་ ར་ ་ གོ་ དེ་
བཞིན/རང་དབང་མདེ་པའི་ངེད་ཚང་ལ་ཅི་འདདོ་ ར་ ེད་བཞིན” “……ངེད་ཅག་
གི་ཚ་ གོ་ཐར་ཐབས་ ལ་ཞིང” “འ ་མཉམ་དང་རང་དབང་ཡེ་ནས་མེད་པའི་ང་
ཚ/‘བཙན་ ་ ས་པའི་བདོ་མ’ིཞེས་བ དོ” (“བདག་ནི་བོད་མི་རིགས་ ི་བདེ་ ག་ ་
་ལནེ་པའི་ ་པ་ཞིག་ཡནི་ན་བསམ”པ་ ེ། “འཚལ་ ེག་ ོད་ ་ིརང་དབང་ /རང་

དབང/ དོ་ ིས་གང་ཞིག་ན་ང་ཚ་ལ་གཟགིས་ཡོད”ཅེས“རིན་ཐང་གཞལ་ ་མི་ བོས་
པའ…ི…ག ང་འབོད”གང་མང་བོས་ཏེ་གཤེགས་པའི་ན་ ང་ ན་ངག་པ་ག ང་
ན་ བ་ ི་ཚགི་ ེ། 《བཙན་ ་ ས་པའི་བདོ་མ》ིལས་ ངས།)པ་ ར། བོད་ ལ་
ིལ་པོ་བཙན་ ར་བཟོས་ཏེ། ཡོད་ཚད་ཁ་བཏགས་བཟོས་པའི་དམར་གསོད་ ི་ ོར་
བ་དང་། བ ་ལས་བ ་ ས་མེད་པའི( ིས་པ་ ངོ་ཚ་ ག་ཅིག་དང་། ས་པ་ ག་
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བ ་ཡར་མར་ཡོད་ཟེར་བའི་ནང་ནས། བདག་པོ་ཡོད་མཁན་ ིས་པ་དང་། ས་པ་ཚ་
རེ་ དི་སངོ་བ་མ་གཏོགས། ད་ན་ི ལ་ན་ ་ཁག་ག མ་ལ་ ིས་པ་ ་བ ་ནང་དང་། 
ན་པ་བ ་ཁ་ ག་ཡོད། ད་ེམིན་ལོ་ དེ་ཀ་མ་འགོར་བར་ཐམས་ཅད་ཤི་སོང་། དག་

དག་བཤད་ན་ ་གཉསི་ག མ་ལས་མ་འགོར་བར་ཐམས་ཅད་ཤི་སོང་། ——ནགས་
ཚང་ ས་ ོའ《ིནགས་ཚང་ཞི་ འི་ དི་ ག》ལས་ ངས།) བཙན་འ ག་གི་མནར་
གཅདོ། གས་འགལ་ ་འ ས་མེད་པའི་ ིམས་བཅད་ ི་གཉའ་ཤིང་། མི་གཅནི་མི་ཤ་
ཟོས་པའི་ཡི་ གས་ ི་ག ང་གཟིར། ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་ད ལ་བའི་ཡ་ང་མངོན་ མ་
ོང་བའི་བཅའ་བཅསོ་ ི་ལས་ ན་ད་ ང་མ ད་དེ་འ ག་པ་ལ་ ོ་ཆེ་བ་དང་གཉིས་

སོ།།  
 
ག མ་པ། འཇིགས་པ་ ེར་ག ང་ཐལ་མཐའ་ད ་འ ིལ། 
 
དེ་ ར། བདོ་ མས་ ིས་ ིམ་ ིད་ ོངས་ ེད་ ི་སངས་ ས་ ང་སེམས་དང་། སམེས་
ཅན་ཐམས་ཅད། འཇིག་ ནེ་མ་ ས། བས་འ ་ོ ག་འཚལ། ལ་པོ་གོང་མ། ོང་
ཉིད་བདག་མེད། མས་སེམས་ ིང་ ེ། ་ཆོས་འ ེ་ཆོས་སོགས་ཐོས་བསམ་ མོ་
ག མ་དང་འཆད་ དོ་ མོ་ག མ་ ིས་མི་ལོ་བ ་ ག་ ་མ་ ིན་པའི་ ེས་ ། ་ོ ར་
གཉིད་ལས་སད་པ་ ར་འཇིག་ ེན་ ི་མགི་ ེ་བ་ན། རང་ས་མ་མའོི་ ང་མགོ་འ ་བོ་
ཆ་གསེས་ཆག་རལ་ ་བཏང་བ་དང་། རང་ཐང་གསརེ་ ི་ ་ མ་འ ་བོ་ ང་བ སི་
ོག་གནནོ་ཐེབས་པ། རང་གི་རགིས་ ད་ ས་ ད་ ང་ ོབས་ཟད་ཉམས་ ད་ ་
ིན་པ་མཐོང་། བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ད་ ་རང་གི་ས་ཁོངས་དང་ཐབོ་ཐང་གི་འ ་

ཤེས་སད་འགོ་བ མས་སོང་ལ། ད་པར་ ་མི་རིགས་ ི་འ ་ཤེས་དང་གོ་དནོ་ དེ་ད་ེ
རང་གསི་རང་ལ་བདག་པོ་ ག་ འི་ ་གོན་ ས་སོང་། 
དེང་ ས་འཛམ་ ིང་ ། མངའ་དབང་ཅན་ ི་ ལ་ཁབ་ ི་ ངས་འབརོ་ཇེ་མང་ནས་
ཇེ་མང་ཡིན་པ་ནི། མི་ མས་ལ་མི་ འི་ཐབོ་ཐང་ནི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་དབང་ལས་
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མཐོ་བའ་ིཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་གོ་ ོགས་སད་པ་དང་། མི་རགིས་གང་ཞིག་ལ་ས་
ཁོངས་དང་། ཐོབ་ཐང་། མི་རགིས་ ་ིའ ་ཤེས་ཆགས་པའི་ ེན་ ིས་རེད། མི་རིགས་
ིར་བཏང་པ་ཞིག་ནས་མངའ་དབང་ཅན་ ི་ ལ་ཁབ་ཅགི་ ་འ ར་བ་ནི་འཛམ་
ིང་ ང་འདའིི་ཆབ་ ིད་ཐབོ་ཐང་གི་ཆསོ་ཉདི་ཅགི་ ་ བ་འ ག འཛམ་ ིང་འདིའི་
ེར་གཅདོ་ལམ་ གས་གང་ཡང་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་འ ནོ་པ་ ོག་མདེ་

ཅིག་ཡིན་པ་ཇི་བཞིན། དམངས་གཙའ་ིལམ་ གས་ ིས་མ་ིརིགས་ ི་གནད་དོན་ཐག་
གཅདོ་དགསོ་པའང་ ོག་ ་མདེ་པ་ཞིག་རེད། ཁོ་བསོ་བ ས་ན་དེ་ལ་ ་མཚན་གཉསི་
ཡོད་དེ། གཅིག་ན་ི ལ་ འིི་ ེང་ ་ ལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བས་མིང་ གས་བཀོད་པའི་ ལ་
ིའི་རང་བཞིན་ ི་ ་འཛནི་དང་། སོ་ཆདོ། གསལ་བ གས། ི་ཆིངས་སོགས་མི་

རིགས་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ ི་ ོས་མ ན་ཡིག་ཆ་ཡོད་པའི་ ་མཚན་དང་། ཅིག་ཤོས་
ནི་དམངས་གཙའི་ ལ་ཁབ་དང་དམངས་གཙའི་ དི་ག ང་ཁག་ག་ི ལ་ཁབ་དང་
ིད་ག ང་གང་དརེ་གནས་པའ་ིམི་རིགས་དག་གི་གནད་དནོ་ མས་མི་རིགས་རང་

ཐག་རང་གཅདོ་ ི་ཐོབ་ཐང་ ར་ཐག་གཅདོ་ ི་ཡོད་པའི་ ་མཚན་གཉིས་སོ།།  
དེ་ལས་དང་པོ་ན།ི མི་རགིས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་བསམ་ ོའི་འག་ོ ངས་ནི་མི་ ་
སོ་སོ་ ན་ ེས་ ་འ ་མཉམ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། མི་ འ་ིཐབོ་ཐང་གནམ་ ིས་གནང་
ཞེས་པ་དང་། མངའ་དབང་མི་དམངས་ལ་བདོག་ཅསེ་པ་སོགས་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། 
ཡར་དེད་པས་ ོ་འ ེད་ལས་འ ལ་ལ་ ག་འ ག ད་འཕགས་མཆོག་ ར་ ི་བསམ་
ོ་ད་ེའ འི་དབང་གིས་མི་ མས་ལ་རང་དབང་དང་། འ ་མཉམ། མི་ འ་ིཐོབ་ཐང་

སོགས་འཇགི་ ནེ་མི་ འི་གཞ་ི འི་ ་ བ་ཆགས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་རང་དབང་དང་
བདེ་ ིད་ ི་ས་ལ་བཀོད་དང་འགོད་བཞིན་པ་རེད། མི་རིགས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་
ཐོབ་ཐང་ཞེས་པའང་ཚ་ གོ་གི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་། ་ནརོ་ ི་
ཐོབ་ཐང་། ིས་ཐང་གི་ཐབོ་ཐང་། རོགས་ བོ་ ་ིཐོབ་ཐང་། ི་ ོམས་ ི་ཐབོ་ཐང་། 
འཕེལ་ ས་ ི་ཐབོ་ཐང་སོགས་འ ས་པའི་མི་ འི་ཐབོ་ཐང་གི་ ེ་ ག་ཅགི་ཡནི་པར་
མ་ཟད། དམངས་གཙའི་ཆབ་ དི་ ི་ ེ་ ག་ཅགི་ ང་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་འ ག དེ་
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བས།《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས་ ི་ ་འཛིན》(1945ལོའ་ི 6པའི་ཚས26ཉནི) ི་
དོན་ཚན་ ་བ ་ང་ ་པར།“……མི་དམངས་ ི་འ ་མཉམ་ཐོབ་ཐང་དང་རང་ཐག་
རང་གཅོད་ ི་ ་དོན་ལ་བ ི་འཇོག་ དེ་པ་གཞི་ ས་ཏ…ེ…”ཞེས་དང་། དེའི་དོན་
ཚན་བ ན་ ་དོན་ག མ་པར། “……ས་ཁངོས་སོ་སོ་དང་དའེི་མི་དམངས་ ི་
དམིགས་བསལ་ཁོར་ ག་དང་འཕེལ་འ ར་ ས་རམི་ལ་བ སོ་ཏེ། རང་ ོང་འཕེལ་
ས་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་སོ་སའོི་ཆབ་ དི་ལམ་ གས་རིམ་ཅན་ ་འཕེལ་ ས་

གཏོང་བ། ……”ཞེས་དང་། ཡང་དེའ་ིདནོ་ཚན་བ ན་ ་དནོ་ ག་པར། “……གང་
དེ་རང་ ངོ་ངམ་རང་བཙན་ལ་ ོགས་ཏེ་རམི་ཅན་འཕེལ་ ས་འ ོ་བ་གོང་འཕེལ་
གཏོང་དགོས། ……”ཞེས་བཀོད་འ ག་པ་དང་། 《མི་སེར་ ེལ་ ལ་ ལ་ཁབ་དང་
མི་དམངས་ལ་འབོགས་པའི་རང་བཙན་གསལ་བ གས》 (1960ལོའ་ི 12པའི་
ཚས14ཉནི) ། “མི་དམངས་ཡོད་ཚད་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། ཐབོ་
ཐང་འདི་བཞིན་ཁོ་ཚས་ཁོ་ཚའི་ཆབ་ དི་གོ་ཐང་རང་དབང་གིས་ཐག་གཅདོ་པ་དང་། 
ཁོ་ཚའི་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚགས། རགི་གནས་རང་དབང་གིས་འཕེལ་ ས་གཏོང་
བའ”ོཞེས་དང་། ཡང་དེར“……མངའ་ཁོངས་འད་ིདག་གི་མི་དམངས་ སི་འདོད་ ོ་
དང་ར་ེ ནོ་རང་དབང་གིས་ ོན་པ་ནང་ ར། རིགས་ ད་དང་དད་པ། ཤ་མདོག་གི་
ད་མ་ ེ་བར། དབང་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆ་ ནེ་མདེ་པ་དང་སོར་ཉར་མེད་པར་ཁོ་ཚར་
ིས་ ོད་གནང་ ེ། ཁོ་ཚས་རང་བཙན་དང་རང་དབང་གཙང་མ་ལོངས་ ་ ོད་པར་
འ”ོཞེས་བཀོད་འ ག་པ་དང་། ་དནོ་བ ན་ཅན་ ི《 ལ་ ིའི་ མིས་ གས་ ་

དོན་གསལ་བ གས》(1970ལོ) ི་ ་དོན་ ་པ་ན“ིམི་རིགས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་
་དནོ”ཡིན་པ་དང་། 《རང་ ང་ཐོན་ ངས་ ན་གཏན་མངའ་དབང་ཐད་ ི་

གསལ་བ གས》 (1962ལའོི་ 12པའ་ིཚས14ཉིན) ། “ ལ་ཁབ་སོ་སསོ་ངེས་པར་
་མངའ་དབང་འ ་མཉམ་ཡིན་པའི་ ་དོན་ ར། ཕན་ ན་བ ི་འཇོག་གིས་མི་

རིགས་སོ་སོ་དང་ཚགས་པ་སོ་སོས་རང་གི་རགིས་ ི་རང་ ང་ཐོན་ ངས་ ི་མངའ་
དབང་རང་དབང་གིས་དང་། ཕན་འ ོང་གིས་བེད་ ོད་གཏོང་བར་ཡར་ ལ་ ེད་
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པའ”ོཞེས་དང་། ཡང་དེར། “མི་རགིས་ས་ོསོ་དང་ཚ་རིགས་ས་ོསའོི་རང་ ང་ཐོན་
ངས་ ི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ཅི་རགིས་ལ་བཙན་གནདོ་ ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚགས་ ་འཛནི་ ་ིདགོངས་པ་དང་ ་དོན་ལ་ བ་འགལ་ ས་པ་ཡིན་ལ། 
ལ་ འིི་མཉམ་འ ལེ་ ི་འཕལེ་ ས་ལ་བཀག་འགགོ་བཟོས་པ་དང་། ཞི་བདེའི་ ན་
ོང་ལ་བར་ཆད་བཟོས་པ་ཡིན”ཞེས་བཀོད་འ ག་པ་དང་། 《 ི་དམངས་ ་ིཐོབ་

ཐང་དང་ཆབ་ དི་ ི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ ི་ ལ་ འིི་ ི་ཆིངས》 (1966ལའོ་ི 12པའི་
ཚས16ཉནི) ི་ཁག་དང་པོའི་དོན་ཚན་དང་པརོ། “མི་དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་
ཐག་རང་གཅདོ་ ི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚས་ཐོབ་ཐང་འདི་ལ་བ ནེ་ཏེ་ཁོ་ཚའི་
ཆབ་ དི་ ི་གོ་ཐང་རང་དབང་གིས་ཐག་གཅདོ་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚའ་ིདཔལ་འ ོར་
དང་ ི་ཚགས། རིག་གནས་ ི་འཕེལ་ ས་རང་དབང་གིས་དོན་གཉརེ་ དེ་པ་
ཡིན”ཞེས་དང་། ཡང་དེར། “……མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས་ ི་ ་འཛནི་ ི་གཏན་
ཕབ་ཆ་ ནེ་ནང་བཞིན། རང་ཐག་རང་གཅདོ་དོན་འ ོལ་འ ང་བར་ཡར་ ལ་ ེད་
པར་མ་ཟད། ཐོབ་ཐང་འདི་རགིས་བ ་ིའཇོག་ དེ་པའ”ོཞེས་བཀོད་འ ག་པ་དང་། 
《དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚགས། རིག་གནས་བཅས་ ི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ ི་ ལ་ འིི་ ི་
ཆིངས》(1966ལོ) ི་ཁག་དང་པོའ་ིདནོ་ཚན་དང་པོ་ལའང་གོང་གསལ་ཡི་གེ་ཇི་མ་ཇི་
བཞིན་བཀོད་འ ག ཡང་། 《མི་དམངས་དང་མི་རགིས་ ་ིརང་ཐག་རང་གཅདོ་ཐད་
ི་ སོ་ཆདོ》(1952ལོ) ། “མི་དམངས་དང་མི་རིགས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་ ེས་ལ། ད་གཟོད་གཞི་ འི་མི་ འ་ིཐབོ་ཐང་ཐམས་ཅད་ ན་པའི་
ཁག་ཐགེ་ ེད་ བ་པ་ཡིན”ཞེས་སོགས་བཀོད་འ ག་པ་དེ་ ར་རེད།(མཉམ་འ ེལ་
ལ་ཚགས་ ི་ ་འཛནི་དང་ སོ་ཆདོ། གསལ་བ གས། ི་ཆིངས་སོགས་ནི་ མིས་ ི་

གཞི་འཛནི་ས་ཙམ་མ་གཏོགས་ མིས་མ་ཡིན་པའོ) 
གཉིས་པ་ནི། དམངས་གཙའི་ས་ ལ་དང་ ལ་ཁབ་ཁག་གསི་སོ་སོའ་ིས་ ལ་དང་ ལ་
ཁབ་ ་ིམངའ་ཁོངས་ ་གནས་པའི་མི་རགིས་ ་ིཐབོ་ཐང་ མས་གོང་གསལ་མཉམ་
འ ེལ་ ལ་ཚགས་ ི་ ་འཛནི་དང་། ོས་ཆོད། གསལ་བ གས། ི་ཆིངས་སོགས་ ་
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བཀོད་པའི་མི་དམངས་དང་མི་རིགས་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ ི་དགོངས་པ་དང་ ་དནོ་
ར་ཐག་བཅད་པ་དཔེར་ན། 2006ལོར་དམངས་གཙའི་མང་མསོ་འོས་བ འི་ལམ་

ནས་རང་བཙན་ ང་བའི་མོང་ཐེ་ན་ེཀི་ར་ོ ལ་ཁབ་ ་ ་རེད། དེས་མོང་ཐེ་ན་ེཀི་ར་ོམི་
རིགས་ ིས་མཚན་པའི་མ་ིརིགས་དང་མི་ འི་ཐབོ་ཐང་ མས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་
ཚགས་ ་ི ་འཛནི་སོགས་ཡིག་ཆའི་དགངོས་པ་དང་ ་དོན་ ར་ཐག་བཅད་སོང་བ་
དང་། ཡང2008ལརོ་དམངས་གཙའི་མང་མོས་འསོ་བ འི་ལམ་ནས་རང་བཙན་ ང་
བའི་ཁོ་ས་ོཝ་ ལ་ཁབ་ ་ ་ ེ། དེས་ཨལ་པ་ན་ེཡ་མི་རིགས་ ིས་མཚན་པའི་མ་ིརིགས་
དང་མ་ི འི་ཐབོ་ཐང་ མས་མཉམ་འ ལེ་ ལ་ཚགས་ ་ི ་འཛནི་སོགས་ཡིག་ཆའི་
དགོངས་པ་དང་ ་དནོ་ ར་ཐག་བཅད་སོང་བ་རདེ། དཔ་ེདེ་བཞིན་ ། མི་རགིས་ ི་
ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་དམངས་གཙའི་དགོངས་པ་ནང་ ར་ཆབ་ ིད་རང་ ོང་ ་གནས་
པའང་གང་མང་འ ག་པ་ ེ། ྥ་རན་སིའ་ིཁོར་སི་ཁ་ ིང་ ན་ ་ཡོད་པའི་ དོ་
དམངས་ མས་ལ་མང་མོས་འསོ་བ ་ ས་ ས། ོད་དམངས་བ ་ཆའི་བ ད་ ་
ཡན་ སི་ ར་བཞིན་ ྥ་རན་སའིི་ཁོངས་ ་ དོ་པའི་འདོད་མོས་བ ན་པ་ ར་ཆབ་
ིད་རང་ ོང་ ་ཡོད་པ་ ་ ་དང་། 1921ལོར་ཨརི་ལན་རང་བཙན་ ས་པ་ལ་ད ནི་

ཇི་འཐད་པ་ ང་ སེ། ད ནི་ཨིར་ ོགས་གཉིས་ ིས་ཨརི་ལན་ ང་མ་ན་ིཨརི་ལན་ ་ི
ཁོངས་ ་ག ག་པ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ད ིན་ཇིའི་ཁོངས་ ་ ོད་པ་ཡིན་པའི་རང་ཐག་
རང་གཅོད་ ི་ཐབོ་ཐང་དེ་ཨརི་ལན་ ང་མ་པ་ལ་ དོ་དགོས་པའི་ཆིངས་ཡིག་བཀོད་
པ་ད་ེབཞིན། མ ག་མཐར་ཨིར་ལན་ ང་མ་པ་ མས་ ིས་ ར་བཞིན་ད ནི་ཇིའི་
ཁོངས་ ་ ོད་པ་ཡིན་པའི་འདམ་ག་ ས་སོང་བ་ ་ ་རེད། དའེི་མ ངས་ ། ས་
རབས་ ནོ་མའི་ལོ་རབས་བ ན་ ་པའི་ནང་ལ་རང་ ོང་ཐབོ་པའི་སི་ཕནེ་ ི་པ་སི་ཁི་
པ་དང་། ས་རབས་ ོན་མའི་ལོ་རབས་བ ད་ ་པ་ནས་རང་ ོང་ཐབོ་པའི་ཁ་ན་ཏ་
ཡི་ཁེས་པེ་ཁི་པ་དག་ ང་དམངས་གཙའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་ཐབོ་ཐང་ ར་རང་
ོང་གཙང་མ་ཆགས་སོང་བའི་ལོ་ ས་མཐོང་ ་ཡོད། 

དེ་ ར། དམངས་གཙའ་ི ལ་ཁབ་དང་དམངས་གཙའི་ ིད་ག ང་ མས་ སི་མི་
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དམངས་དང་མི་རིགས་ ི་ཐོབ་ཐང་ཐམས་ཅད་དམངས་གཙའི་ཐབས་ལམ་དང་ཞི་
བའི་ཐབས་ལམ་ སི་ཐག་བཅད་དང་གཅདོ་བཞིན་པ་ད་ེ ར་དང་། རང་དབང་དང་
དམངས་གཙའི་དཔལ་ལ་ ོད་པ་ མས་ ིས་མི་དམངས་དང་མི་རིགས། མི་ ་བཅས་
ི་ཐབོ་ཐང་ཅི་རིགས་ཡིག་ཆར་ སི་པ་དང་མིང་ གས་བཀོད་པ་ནང་བཞིན་ཁ་དན་

ཚིག་ལ་གནས་པ་དང་། ཆིངས་ ་དངོས་འབེབས་ཡོད་པ། ིས་མཐོང་བ ི་འཇོག་
གནང་གི་འ ག་ཅིང་། ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་ སི་མེད་མི་བཟོ་བ་ ་དནོ་ ་སོང་ ིར། 
དབང་འཛནི་ གོས་ཁག་ཇི་ ར་འཐད་པ་མེད་ནའང་ ག་ ོད་འཇིགས་ ལ་ ི་ལམ་
་མ་ིའ ག་པ་ཞིག་ ེ། ་ལརོ་སིར་ ི་ཡ(The Republic of serbia)ལས་རང་བཙན་

ཐབོ་པའི་ཁོ་སོ་ཝ་ཡིས་རང་བཙན་ ས་པ་ བ་བ གས་ ས་ ས། སིར་ ི་ཡ་ ིད་
ག ང་གསི་བཤད་པ་ནི། སརི་ ི་ཡ་ ིད་ག ང་གསི་ཁོ་ས་ོཝ་ཡི་མངའ་དབང་གཏན་
ནས་ ོས་གཏོང་བ་མིན། ……འོན་ ང་ཁོ་སོ་ཝ་རང་བཙན་ ེད་པ་ལ་ ག་ གས་
ད་དེ་བཀག་འགགོ་གཏན་ནས་མི་ ེད་ཅེས་པ་ ་ ་རེད། 
ེར་གཅདོ་རིང་ གས་པའི་ དི་ ི་ག ག་ བ་ ན་པས་འཇིགས་པ། 

ཡིན་ནའང་། དབང་མཐའ་ རེ་གཅདོ་རངི་ གས་པས་མི་དམངས་དང་མི་རིགས། མི་
་བཅས་ ི་ཐབོ་ཐང་ཅི་རིགས་བ ི་འཇོག་གཏན་ཕབ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་གང་ ང་

ལ་མིང་ གས་བཀོད( ་ནག་ དི་ག ང་གིས་གོང་གི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས་ ི་
ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བར་མིང་ གས་བཀོད་འ ག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ “ ལ་ཁབ་ སི་མི་
འི་ཐབོ་ཐང་ལ་བ ི་འཇོག་དང་ཁག་ཐེག་ ེད་པ་ཡིན”ཞེས2004ལརོ་བཟོ་བཅོས་
ས་པའི 《 ་ མིས》 འང་ ིས་འ ག)བཞིན་ ། ཁ་དན་ཚགི་ལ་མི་གནས་ཤིང་

ཆིངས་འགལ་བ ལ་བཤིག་གིས་མི་དམངས་དང་མི་རིགས། མི་ ་བཅས་ ི་ཐོབ་ཐང་
གང་ཡང་ ོག་བ ིས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ ་ཚར་ ངོ་བ་ཟབ། མི་དམངས་
དང་མ་ིརགིས། མ་ི ་བཅས་ ི་འདདོ་མསོ་ལ་བ ི་འཇོག་ དེ་མིན་ནི་ ས་དང་ མ་པ་
ན་ ་དམངས་གཙ་དང་ ེར་གཅདོ་ ི་ ད་པར་གཙ་བོ་རདེ། དེང་གི་ ས་འདིར། 

འ ོ་བ་མི་ མས་ཞི་བདེ་འ ང་མིན་ ི་ ་ ེན་གཙ་བོའང་ཕལ་ཆེར་འདི་ལས་མ་
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འདས་པར་འདོད། ཆ་བཞག་ན་འདི་ ར། བསམ་ ་ོ ་དོག་ད ེལ་ཡངས་མེད་པ། ་
བ་ ིང་ཞིང་མ ེགས་འཛིན་ཆེ་བ། ོད་པ་ ག་གནནོ་ག ག་ བ་ དོ་པ། འདདོ་ མ་
ག་ ར་འ ོ། བདག་འཛནི་ ང་ ར་འཇབ། ཞེ་ ང་འ ོང་ ར་ངར། འཁནོ་འཛིན་
ི་ ར་ ག དེ་པ་ཕག་ ར་ཉལ། གཡོ་ ་ཝ་ ར་ ། གནས་ གས་ ་འ ས་མདེ་པ། 
ེལ་བག་ངོ་ཚ་མེད་པ། ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པའི་ ་ ན་ཞིག་དང་ ན་ ་ ིམ་

ཚང་གཅིག་གི་ནང་ལ་མི་ཚ་ ེལ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ཆསོ་ གས་དང་རགི་གནས་གཅགི་
པའི་དབང་ ་བཏང་ནའང་། ་ ་གཞན་དག“འཆམ་མ ན” ིས་འཚ་བ་རོལ་བའི་
ིད་པ་ཨེ་ཡོད་དམ། དེ་བས་ ང་། བོད་འདི་ ནོ་ ་ི ས་ ། “བོད་བོད་ ལ་ན་བདེ་བ་

དང་ ་ ་ ལ་ན་བད”ེབའི་ཁརེ་མགོ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་དང་། ད་ འི་ ས་ནའང 
《མནོ་ཐ་ེཝེ་ཏའིོ་ཡི་ ལ་ཁབ་ ི་ཐབོ་ཐང་དང་འོས་འགན་ ི་ཆིངས》 ི་གཏན་ཕབ་
དང་མ ན་པ་ ེ། (1)གཏན་འཇགས་ ་ི དོ་དམངས་ཡོད་པ། (2)དམགིས་བསལ་ ི་
མངའ་ཁོངས་ཡོད་པ། (3) ིད་ག ང་ཡོད་པ། (4) ལ་ཁབ་གཞན་དང་དོན་དམ་ ི་
འ ེལ་བ་ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་པ་བཅས་ ི་ཆ་ ནེ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡནི་པ་ ོས་མ་དགོས་
ན། ེར་གཅོད་ལ་མོས་པ་མདེ་པའི་ཤེས་ གོས་ ིས་གསར་བ ་ེ ས་ ང་བ་ནི་ ེན་
འཛམས་འ ས་ཐོན་ ི་ངང་ ལ་རེད།  
དེའི་ ནེ་ ིས་ད་ལོའི་ཞི་བའ་ིགསར་བ ་ེལས་སོ་སའོི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་གི་
ིར་ ་ངོ་ ོལ་དང་ ེན་ལོག་ ས་སོང་ལ། ནམ་ ན་གནནོ་ གས་ ི་ གས་པ་དང་། 

བཙན་ གས་ ི་ གས་པ། ན་ ག་ ་ི གས་པའི་ ་མཚན་ ིས། གསར་བ ེའ་ི ང་ལ་
ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་གི་ ང་ ལ་ ང་སོང་བའང་བ ནོ་མ་ི ས་པའི་དོན་དངོས་

གནས་ ལ་རེད། ད་ལོའི་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ག་ི ང་ ལ་དེའི་འགོ་ ོམ་ ་འ ེན་
དང་མ་ེ ་ ོན་མཁན་ནི་ ོན་མ1989ལའོ“ི ་སའི་ཟངི་ཆ” ་བཏགས་པའ་ི བས་
ར་ ེར་གཅོད་དབང་ ར་པ་ཁོ་ཚ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ེར་གཅོད་དབང་ ར་

པའི་གཡོ་ ས་དང་ཧམ་ ས་ལས་བ ེད་པ་ཡིན་ ལ་དེ་ ར་ཁོ་ཚའི་ནང་མིས་གསང་
བ་བ ོལ་བ་ ར་ ་ིཡི་གེ་དེ་འ ་ད་ ་མ་མཐོང་མོད། བསམ་ངན་ཞེ་བཅངས་ སི་
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གཏརོ་བཤིག་དང་དཀར་ས་ནག་འདེད་ ི་ཉསེ་ཅན་གཏེ་བོ་ནི་ ར་བཞིན་ ེར་གཅོད་
དབང་ ར་པ་ཁོ་ཚ་ཡནི་པ་ ི་ ངི་གསར་ལམ་ཁག་ ་མངོན་ ེས་ཚད་མ་ཅི་རགིས་
ིས་བདེན་དཔང་ ངས་འཕེར་བཟོས་འ ག་པ་ ་ཞབས་ཐེ ་རང་ལགས་  ི《 ག་

ཡིག》 ལས་བདནེ་དཔང་ཆེན་པ་ོབཞིའི་ ེང་ནས་ར་ དོ་གསལ་བཤད་ ས་འ ག་
པ་བཞིན་མཐོང་ ་ཡོད་པ་ད་ེབཞིན་ ་འ ག་མོད ། འོན་ ང་། གཡོ་ཐབས་ལ་ ང་
བ་ཅིང་ ན་བཟོ་ལ་གོམས་ལོབས་ ་སོང་བའི་ ོལ་ ན་ཅན་ ི་ རེ་གཅོད་དབང་
ར་པ་ལ་ ོས་ཏེ། ན་ཐར་ཇི་ ར་བཅད་ ང་དག་འ ད་ཇི་ ར་ ས་ ང་ གི་པ་

མིག་བ མས་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་མ ངས་དཀར་ནག་བ ་འདེད་དང་དངོས་ ན་
ཤན་འ ེད་ཇི་ ར་ ས་ ང་ བི་གབ་ནགས་ ་ི ག་འཐབ་གཟིག་འཐབ་ལ་དཔང་པོ་
ཨ་ ནོ་གནམ་ལས་གཞན་མེད་ ིར། ་མ་ ་འདེད་ལ་ ིང་པོ་མ་ིལོན་པ་འ ་བས། ཁོ་
བོ་ཁ་ནང་ལ་འཁོར་ཏེ། སམེས་ ལ་ལ་ཕབ་ ེ། བདོ་མསི་བདོ་མའིི་སམེས་ཁམས་ཤེས་
པ་ ་མཚན་ ་ ས་ཏེ་ ་འ ས་ ང་བདེན་ ི་ ད་ཆ་བཤད་ན། ང་ ལ་ད་ེནི་མང་
པོ་འ ས་པའི་ཞད་ ་སོང་བ་ ེ། ཞོགས་ ར་ ི་དབང་ ་སོང་བ་དང་། ལད་ ོས་ ་ི
ེས་ ་ ནི་སོང་ཡོད་པ་ཁོ་བསོ་ སེ་ ་དཔགས་པས་ཤེས། དེའི་ ིར། ད་ེནི་དམགིས་
ལ་དང་འཆར་གཞི་གང་ཡང་མེད་པའི་དོན་ ནེ་ཞིག་ལས་མ་འདས་པར་འདོད། 

དོན་ ནེ་ ང་ ་དེ་ ེར་གཅདོ་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་། ་འ གས་ཡོད་པ། 
དམིགས་ ལ་ཡོད་པ། ན་ ན་ཡོད་པའི་ ང་གཅོག་འ གོ་ ེག་དང་བ ར་ན་དེའི་
བ ་ཆ་དང་ ོང་ཆ། ི་ཆར་ཡང་མི་འོང་བ་ ན་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ ང་
གཅོག་འ གོ་ གེ་ ང་བ་དང་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ཆནེ་པོ་གཉིས་ ི་ ད་པར་རེད། 
ད་ལོའི་ཞི་བའི་གསར་བ འེི་ ང་ ་ས་ཆ་ལ་ལར་ ང་གཅོག་འ ོག་ གེ་གི་ ང་ ལ་
ང་འ ག་པ་ནི་དོན་དངོས་གནས་ ལ་ཡིན་ རི་ཁས་མི་ལེན་རང་ལེན་ཆགས་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་དེ་ནི་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ ང་ ་རདེ། དེ་ ར་བཤད་པ་ལ་ ་མཚན་
གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ཞོགས་ ར་དང་ལད་ སོ་ ི་དབང་ ་སོང་བ་ཞིག་ཡནི་པས་
དང་། གཉིས་ནི་འཆར་གཞི་དང་ ་འ གས། དམིགས་ ལ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པས་
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སོ།། མི་ལ་ ང་། དངོས་པོ་གཅགོ ་ནརོ་འ ོག དངོས་ ས་ ེག ཐ་ ད་ ི་ངོས་ཁོ་ན་
ལ་བསམ་ནའང་ ང་གཅོག་འ ོག་ ེག་ནི་ ག་པའོི་ལས་ཡནི་པ་ཤེས། ང་གཅོག་
འ ོག་ གེ་ཆེ་ ང་གང་ཡིན་ ང་ མ་པ་ ག་པོ་དང་ངོ་བོ་འཇིགས་ ང་ཡིན་པ་
གཅིག་མ ངས་རེད། ག་འཇིགས་ ི་ཆོས་དང་ ན་པའི་ ེད་ ངས་ནི་ ོགས་ ོར་
དང་ ལ་ ོང་། དར་ ལེ་གཏོང་ འི་ལས་ཤིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར་འདོད། ང་
གཅོག་འ གོ་ གེ་ཆ་ེ ང་གང་ལའང་ཁོ་བོ་མསོ་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ད་ལོའི་གསར་
བ ེ་ནི་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེཡིན་པ་ ོས་མ་དགོས་ལ། ཞི་བའི་གསར་བ ་ེནི་ ང་གཅོག་
འ ོག་ གེ་གི་ ག་པའོི་ མ་པས་མངོན་མི་རགིས་པ་ ན་ སི་མ ནེ་གསལ་ ར་
དང་། ང་གཅགོ་འ ོག་ ེག་ ང་ ་ཡསི་ལས་མཐའ་འ ོངས་དཀའ་ ེ། ང་གཅོག་
འ ོག་ གེ་ཆེན་པ་ོདང་འ ན་ཡ་འོང་བ་མ་རདེ། ོ་ང་ ག་ལ་བ བས་པ་དང་
མ ངས། 
འོ་ན་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ཆནེ་པ་ོན་ིག་འ ་རེད་ཟེར་ན། མི་ལ་ོ ་བ འི་རིང་ལ། 
བོད་མི་ ་མ་དཔནོ་པོ་ནས་ ་ ག་མི་ ག་བར་དང་། ་སརེ་ཕོ་མོ་ནས་ ན་དར་
གཞོན་ག མ་བར། ཞིང་པ་འ ོག་པ་ནས་མགར་པ་ མ་འདེབས་བར་ ། ཐོབ་ཐང་
མཐོ་དམན་ལ་མ་ སོ་པར། ་ཡོད་ ་མདེ་ལ་མ་ སོ་པར། ཤེས་འཇོན་ ས་པ་ལ་མ་
ོས་པར། དཔའ་ཡོད་དཔའ་མེད་ལ་མ་ ོས་པར། ཉེས་ཡོད་ཉེས་མེད་ལ་མ་ ོས་པར། 

ཐོ་བས་བ ངས། ག་གིས་ བས། ོག་གིས་བཅིངས། མདའ་ཡིས་བསད། བཙན་ལ་
བ ག འཐབ་ ོད་ ས། ོགས་ རི་ཤི་བ་བ ་ ངོ་མང་པོ། ི་ ག་མང་པོ། འ མ་
ག་མང་པོ་ཡོད་པའི་འདས་སོང་གི་ལ་ོ ས་འ ག་པ་དེ་བཞིན། ད་ ་ད་ ང་ ེད་
ངས་དེའ་ི ོལ་མ་བཏང་བར། ཆེ་བ་མནན། ང་བ་གཟིར། འ ར་བ་བཅོམ། ལབེ་

མོར་བ ངས་པའི་འཆར་གཞི་དང་ ་འ གས། དམིགས་ ལ་ཡོད་པ་དེ་ན་ིད་གཟོད་
ང་ཆནེ་པོ་རདེ་ལ། བོད་མ་ིཞིག་ཡནི་ ནི་ག་ོཐསོ་མེད་པ་མེད། དེ་བཞིན་མ་ི འི་མགོ་

བོ་གཅོག མི་རགིས་ ི་གཉའ་བ་གཅོག མངའ་ཁོངས་ ི་ ེད་པ་གཅོག ཁོར་ ག་གི་
གཡང་ ནེ་གཅགོ དགོན་ ེའི་ ེན་ག མ་གཅགོ ངོ་ ེའི་ ་ ས་གཅགོ ིད་ ི་ གོ་
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ཤིང་གཅགོ འ རོ་བའི་ ་བ་གཅོག རིག་གནས་ ི་ ས་ ང་གཅོག་པའ་ིའཆར་གཞི་
དང་ ་འ གས། དམིགས་ ལ་ཡོད་པ་དེ་ན་ིད་གཟོད་གཅགོ་ཆེན་པ་ོ ེ། མི་ ལ་ ་
མཐོང་དཀོན་པའི་གདོ་ཆག་གནམ་ ང་རེད། དེ་བཞིན་མི་རགིས་རང་ཐག་རང་གཅདོ་
ི་ཐབོ་ཐང་འ གོ ཚ་ ོག་གི་ཐོབ་ཐང་འ ོག ་ནོར་ ི་ཐབོ་ཐང་འ ོག སི་ཐང་གི་

ཐོབ་ཐང་འ ོག རོགས་ རོ་ ་ིཐོབ་ཐང་འ ོག འ ་མཉམ་ ་ིཐོབ་ཐང་འ ོག མི་ ས་
ི་རང་དབང་འ ོག ་བ དོ་ ི་རང་དབང་འ གོ དད་མོས་ ི་རང་དབང་འ གོ 

འ ་འཛམས་ཤོག་ ལི་ ི་རང་དབང་འ གོ ད ལ་ཕོངས་ ོང་མི་དགོས་པའི་རང་
དབང་འ གོ འཇིགས་ ག་ ོང་མི་དགོས་པའི་རང་དབང་འ གོ་པའི་འཆར་གཞི་
དང་ ་འ གས། དམིགས་ ལ་ཡོད་པ་དེ་ན་ིད་གཟོད་འ གོ་ཆེན་པ་ོརདེ་ལ། ཟགོ་
ཞིག་མནི་ན་ ས་མི་ཤེས། དེ་བཞིན་ས་ ེང་གི་ ས་ གེ ས་འོག་གི་གཏེར་ གེ མེས་
པོའི་ ལ་བཞག་ ེག ག་པར་ ་མི་ འི་ནང་སེམས་ གེ་པའི་འཆར་གཞི་དང་ ་
འ གས། དམིགས་ ལ་ཡོད་པ་དེ་ན་ིད་གཟོད་ ེག་ཆེན་པོ་ ེ། ཡོད་ཚད་ཐབས་ཟད་
ཅིང་ ་ ག་པར་ ས་པའོ།། ང་གཅོག་འ གོ་ གེ བོད་མ་ི མས་ སི་མིང་དེ་འ ་
འདོགས་མ་ིཤེས་ལ། འདགོས་ཤེས་ ང་ངག་ནས་བ དོ་མི་ ས་པའི་འཇིགས་ ག་
ཡོད། ཁོ་བོས་ཁོ་ཚས་བ ད་པའི་བཏགས་མིང་དེ་གཞི་ ས་ཏེ་བཤད་ན། རེ་གཅདོ་
དབང་ ར་པའི་འཆར་གཞི་དང་ ་འ གས་དང་དམིགས་ ལ་དང་ ན་ ན་ཡདོ་པ་
དེ་ན་ིད་གཟོད་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་དངོས་མ་རདེ་ལ་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ཆནེ་
པོ་རདེ། ཡོད་ཚད་ཐབས་ཟད་ཅིང་ ་ ག་པར་བཟསོ་པའི་ ནེ་ ིས་ ང་གཅོག་
འ ོག་ གེ་ ང་ ་ ང་སོང་བ་ཡང་ ་མཚན་མེད་པ་ཞིག་མ་རེད། མི་རིགས་གཉམོ་
ང་ ལ་ ན་ཞིག་གི་ ེང་ལ་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ཆནེ་པོ་དེ་འ ་ ང་དང་འ ང་

བཞིན་པ་ནི་འཛམ་ ིང་ ང་འདརི་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་བ་ོ ང་གཅགོ་འ ོག་
ེག་ཆནེ་པོའི་ ག་བ ལ་དངོས་ ་ ངས་པའི་མི་ ་ཞིག་མནི་ནའང་། ག་བ ལ་དེ་

དག་ ངས་དང་ ོང་བཞིན་པའ་ིམི་རིགས་གང་དའེི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡནི་པའི་ཆ་ནས། 
ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ཆནེ་པོ་དེ་རགིས་ཐོས་ ིན་ཐོས་ ིན། བསམ་ ིན་བསམ་ ིན། 
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ན་ ིན་ ན་ ིན་ཁོང་འདར་ ག་ ་ཡདོ་པ་ན་ིའཇིགས་པའ་ིཚར་པ་ལས་ ི་དང་པོ་
ེ། ེར་གཅོད་རིང་ གས་པའ་ི ིད་ ི་ག ག་ བ་ ན་པས་དང་། 

མི་རགིས་རིང་ གས་ཐལ་མཐའ་པར་ ང་ཉེན་ལ་འཇིགས་པ། 
ཡང་། བོད་ ་གཉིས་ ི་གནད་དོན་འདི། གནད་མ་འ གས་པར་བཤད་ན། བདོ་དང་
ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པ་གཉིས་བར་ ་ིགནད་དོན་འདི། “བདོ་བདོ་ ལ་ན་བདེ། ་
་ ལ་ན་བདེ”ཞེས་པའི་ ོན་ ི་ ི་ཚགས་གནས་ ངས་ ར། ད་ ་རང་དབང་དང་

འ ་མཉམ། དམངས་གཙའི་ཐབས་ལམ་ ིས་ཐག་མ་བཅད་པར། ར་བཞིན་ ང་
གཅོག་འ གོ་ གེ་ག་ིབསམ་ ོར་དང་ དེ་ ོགས་ ད་དེ་དབང་ ར་བ་དང་། དེ་ལས་
ང་ཚབས་ཆེ་བའི་ཁརོ་ ག་ གས་བ ད་དང་། ཐནོ་ ངས་ཧམ་འཛིན། མི་འབརོ་

གནས་ ོ། ཆབ་ དི་ ག་གནོན་ ིས། “ཆེས་མཐའ་མ ག་གི་གཙང་མའི་གནས” ི་
རིགས་ ད་ཆེན་པ་ོའད“ིམི་ལོ་བཅོ་ འི་ནང་ལ” ་ བ་གཏོང་བའི་འཆར་གཞི་དང་
དམིགས་ ལ་བཟོ་བ་ཡིན་ན། སོ་ས་ ོས་འཇོག་གིས་ ས་ ན་རིང་པའོི་ནང་ལ་འཚ་
མེད་ཞི་བདེའི་ མ་པར་གནས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ ང་ ོགས་འདི། དམར་པོ་ ག་གི་
འཁོར་ལོ་བ རོ་བའ་ིམི་ ལ་ ་ིའཐབ་ར་གསར་པ་ཞིག་ ་ཆགས་ འི་ ་ ས་འ ག 
དེ་ལ་ ོགས་གཅིག་ནི་རགིས་ ་ིའ ་ཤེས་ དེ་འགོ་ གས་པའི་བོད་དེ། བོད་ མས་ལ་
ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པ་ནང་བཞིན་ ི་མདའ་མདེ ་དང་གོ་མཚན་ ར་ ར་ ོར་

ཞིང་ ག་ ས་དང་འགད་ ས་སོག་སོག་འཆང་བའི་དམག་ད ང་གོ་ ག་མདེ་ནའང་། 
བོད་ མས་ནི་ ིང་ བོས་དང་དད་པའི་མདའ་མདེ ་མང་ཞངི་བཟོད་བ ན་དང་
ར་བ ནོ་ ི་གོ་ཆ་ཐམས་ཅད་ ་བགོས་པའི་རིགས་ཤིག་ ེ། ལ་ཁབ་ ི་འ ་ཤེས་

དང་། མངའ་དབང་གི་འ ་ཤེས། ཆབ་ ིད་ ི་འ ་ཤེས། ས་ཁོངས་ ི་འ ་ཤེས། མི་
རིགས་ ི་འ ་ཤེས། མི་ འ་ིའ ་ཤེས་ ེད་འགོ་ གས་པ་དང་། རང་དབང་གི་ག་ོ
ོགས་དང་། འ ་མཉམ་ ི་གོ་ ོགས། ཐབོ་ཐང་གི་གོ་ གོས། བདག་ཉིད་ ི་ག་ོ ོགས། 

དམངས་གཙའི་གོ་ གོས་སད་འགོ་ གས་ཏེ། རེ་གཅདོ་དང་དབང་ ར། གཡོ་ ་
དང་ཟོལ་བཅོས། མགོ་ ོར་དང་བ ་ ིད། ཚ་ག ན་དང་ ག་གནནོ། ང་གཅོག་
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འ ོག་ གེ་ལ་མསོ་པ་མེད་པར། ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་གི་ ིར་ ་དཀའ་ཁག་ ག་
བ ལ་དང་ ེད་ གས་བདེ་བ ོད་ལ་ སོ་པ་མདེ་ཅིང་ཐ་ན་གཅེས་པའ་ིཚ་ ོག་ ང་
འཛམ་དོགས་མེད་པར་འ ལ་ཕོད་པའི་ ིང་ ོབས་ ིས་ ག་པ་དང་། མས་ ིང་ ེ་
དང་ ང་ བ་སེམས་བ དེ་ ་ིརིག་གནས་བསམ་ ོ་གཙ་ གས་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། 
བ ན་པ་དང་ ནོ་པའི་ ིར་ ་བ ན་ད ་དང་ ་ལོག་ ་བཏགས་པ་ཅི་རིགས་
བསད་བ ལ་ གོ་ཐགོ་བཏང་ཡང་ད ལ་བར་མི་ ང་ཟེར་བའི་ཆསོ་ གས་ཐལ་
མཐའ་པའ་ིའདམ་ག་གཏང་ ་ཡོད་པའི་དད་པ་ཅན་དང་། ོན་མིའ“ིབོད་རེ་བས་
ཕོངས”ཞེས་པའི་བཤད་ ན་དེ་ད་ “བོད་ར་ེབས་བ ས” ་སོང་ཞིང་། སོ་སོས་གང་
འདདོ་པའ་ི ིར་ “ ག་འ མ་ ག་ཉིལ་ལེར་ཤི་ན་དགའ”བའི་འཇིགས་ ལ་ཆོད་
སེམས་བ ན་པོའི་བདོ་མ་ིརིགས་ཡིན་པ་དང་།  
ོགས་ཅིག་ཤོས་ནི་མི་རིགས་རིང་ གས་ ་ིཚར་པ་ ོ་བའི་ ་ ེ། ཁ་ ངས་ས་ཡར་

ལོངས་པའ་ིདམག་ད ང་དང་། ཉེན་ ོག བདེ་ ང་གི་ ག་པའོི་ད ང་ གས་ལ་ བ་
བ ནེ་པའི་ ེར་གཅདོ་ དི་ག ང་གི་རང་ ་མཆོག་འཛནི་དང་། ་དོག་མགོ་
མ ེགས། དམ་ ག་དབང་ ར་ ི་ག ག་ བ་ ིད་ ས་ ོད་པ་དང་། “མེ་མདའི་ཁ་
ལས་ ིད་དབང་ཐོན”ཟེར་བའི་ག ལ་འ ག་ ག་པའོི་འཐབ་ ོད་ ི་བསམ་ ོས་ཁོག་
བ མས་ཤིང་། ན་གཏམ་གང་ཞིག་བ ་ཚར་བ ས་ན་བདེན་གཏམ་ ་འ ར་ཟེར་
བའི་ ེར་གཅོད་གཏན་ཚིགས་བཅངས་ནས། རང་ག་ིདབང་ ར་ ་བ ན་དང་འཇིག་
ཉེན་འགོག་ ིར། བས་དང་ བས་ ་རང་གི་མི་རིགས་ལ་ཤོག་ ག་ ་ ག་དང་གོ་
ངན་ ད་ གས་ ིས་མི་རིགས་རིང་ གས་ ི་ཁགོ་ད ང་ལ་ ་བ ངས་དང་ ོང་བ་
ལས། ་མ་ིཕལ་ཆེ་བ་ ང་བ་ད ང་། ཚར་པ་མཁའ། ང་ ་ེས་ལ་མ་ི ག་པའི་འ ལ་
ང་ཅན་ ་ ར་འ ག་པ་དང་། ོན་ཆད་ ། ཁོ་ཚས་མི་དང་མི་ངོ་འ ད་ ས། “ཟོས་

ཟིན་ནམ”ཞེས་འ ི་བ་ན་ིབདོ་ མས་ ིས“བདེ་མ་ོཡིན་ནམ”དང“བ ་ཤིས་བདེ་
ལེགས”ཞེས་བ ོད་པ་དང་མ ངས། དེའ་ི གས་ལས་ཁོ་ཚའི་ ོན་མ་ མས་ ིས་
ོགས་ མོ་ ི་ ག་བ ལ་ཚད་མེད་ ངས་ ོང་བ་ གོས་ ་མདོ། འནོ་ ང་། བཅོས་



Page 77 of 176 
 

ར་ ་ོའ ེད་ཅེས་པའི་ ེས་ནས་བ ང་། མི་ མས་ལ་འ ོར་པ་ ང་ ས་ཤིང་ཟ་
འ ང་ལ་མི་ ག་པའི་ ས་ཤར་པའི་ཁ་སང་དེ་རངི་ལ། མི་ལོ་ ་བ འི་ སེ་ ་སའི་གོ་
ལའི་ ་ེདཔོན་ ་མི་རིགས་ཡིན་ མ་པ་དང་འཛམ་ ིང་གི་བདག་པོ་ ང་གོ་ཡིན་ཟེར་
ནས་ནམ་ ན་ཁ་ཕོ་ ོག་མཁན་མང་ལ། ག་པར་ ་ད་ལོའ་ིཞི་བའི་གསར་བ འེ་ི ེས་
། འཛམ་ ིང་ ་ིནང་ ན་ ་དཔའ་ངོམ་ད ང་ ནོ་ ི་དནོ་ ེན་དང་ ་འ ལ་རབ་

དང་རམི་པ་ ལེ་ཏ་ེམི་རགིས་རིང་ གས་ཐལ་མཐའ་པའི་ གས་ཅི་རགིས་བ ན་
ནས། “བོད་ཡོད་ཚད་སོད་ཞོག ཤོས་ཞོག ་མདེ་ཐོངས་ཞགོ”སོགས་ ི་ ད་ཆ་གང་
མང་མཐོང་ཐོས་ ང་། དེ་ཡིས“མེད་པོ་ཡར་སོང་གི་མགོ་བ་ོ ་ལ་མི་ཤོང”ཞེས་པའི་
དཔེ་དེ་བདེན་དཔང་ ས་སོང་ལ། བ གས་ཆེ་ཚ་བདནེ་པ་དང་གནས་ གས་གང་
ཡང་མི་བ ི་བའི་ང་ ལ་ཅན་དང་རང་ ོམ་ཅན་ ་ཆགས་འ ག ལ་དེ་ནི་འདོ་ཟརེ་
ལགས་ 《ིམཐོང་མི་ བ་པའི་བདོ》 ཅེས་པའི་ ་ འ་ིཟིན་ ིས་ལས་ ་ི ར་ཡིག་
ད་ཆ་གཤམ་གསལ་དག་ལས་ཤེས་ ས་ཏེ། འད་ི ད་ ། 

དོན་དངོས་ ་མི་རིགས་གནད་དོན་ ི་གཞི་ ་ནི་མི་ ངས་མང་ ང་གིས་ཐག་ཆདོ་པ་
ཞིག་དང་། བོད་ ་ིགནད་དནོ་ཐག་གཅོད་ ེད་ཐབས་ཆེས་ལེགས་ཤོས་ན་ིམི་འབོར་
གནས་ ་ོ ས་པས་འ ས་པ་ཞིག་རདེ།  
དང་པོ། ཞིན་ཅང་ལ་ ད་པའི་ཐབས་དེ་འ ས་ ་ ན་པ་ཞིག་ཡནི་ ིར། ད ས་
ག ང་གསི་བོད་ འང་བོད་ ངོས་ཐནོ་ ེད་འ གས་ ན་དམག་ཤོག་ཅེས་པ་ཞིག་
གསར་འ གས་གནང་ ར་བསམ་ ་ོགཏངོ་འོས་ལ། ་ ར་ ་ འི་མི་རིགས་ དོ་པོ་
དེ་འ འང་དབང་འོག་ ་བ ས་ཏེ་ ས་ ས་ མ་ མ་བཟོས་ཡོད་ན། བོད་མི་ ་ ས་
དོ་ ར་ག་ལ་འོང་། 
གཉིས་པ། ་རིགས་ན་ིགང་ ར་གཙ་བོའི་མི་རགིས་ཡིན་ ིར། བདོ་མ་ི ག་གནནོ་
ེད་ཚ། སེམས་ ་ཉེས་ ས་ ི་ཚར་པའི་དབང་གིས་འཛམ་དགོས་ ང་ཟད་ཡོད་པ་

རེད། ཧསོ་རིགས་ལ་སེམས་ཁམས་དེ་འ ་མེད་ ིར་ཉིང་ཞ་ས་ཆའི་ཧོས་རིགས་ཚ་བོད་
་གནས་ ོ་ དེ་བ ག་ ེ་བདོ་མའིི་ཁ་གནནོ་ ་མངག་ ་དང་། བདོ་ ་ད ་ིསི་ལམ་
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ི་ ་ཁང་གང་མང་བཞེངས་ནས། ད ར་བ ནེ་ད ་འ ལ་ ི་ཐབས་ཤེས་ ོད་པ་ ེ། 
ལ་ཁབ་ ོང་བ་ལ་ཐ་ཤལ་ཆགས་ འི་འཛམ་དོགས་ཡོད་མི་ ང་།  

ག མ་པ། འཆར་ ན་ ་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་བོད་མིའི་མི་ ངས་འཕེལ་བ་ཚད་འཛིན་
ེད་པ། 

བཞི་པ། ་བདོ་གཉེན་བ བེས་ལ་དཔང་བ དོ་དང་མི་རགིས་འ ་ ར་དམ་
གཙིགས་ དེ་ ་དང་། ཨ་མདོ་དང་ཁམས(青川甘) ི་བདོ་རིགས་རང་ ོང་ ལ་
ཁག་ཅིག་ ོང་ ེར་ཆགས་ཚད་ ེང་བར་ཁ་གཡར་ཏེ། ོང་ རེ་ ་བཏགས་པ་ཡིན་ན། 
རང་ ོང་ ལ་དང་རང་ ོང་ ོངས་ཟེར་བ་ མས་ངང་ གས་ ིས་མེད་པ་ཆགས་འ ོ་
ཡི་རདེ།  
་པ། ག་གནནོ་ནི་ མ་གནག་ཡིན་འསོ་ལ་ ིང་ ་ེགཏན་ནས་ ོམ་མི་ ང་། ང་གོ་

ནི་ཉིང་ ལ་འཆང་བའི་ ོབས་ཅན་ ལ་ཁབ་ཡིན་ ིར། བ་ ོགས་པ་ཚའི་མཐོ་
བཤད་དམའ་བཤད་ལ་ ང་དོགས་ དེ་དོན་མདེ། ང་གོ་ན་ིསིར་ ི་ཡ་མ་ཡིན། བ ་
ལ་མི་རིགས་ ་མདེ་བཟོས་པར་ཆ་བཞག་ནའང་། ང་གོ་ལ་ ས་ ང་ག་རེ་ ེད་མི་
ས། དོན་དངོས་ ་ ང་གོས་རིགས་ ད་ ་མེད་བཟོས་པའི་ཡ་ལ་ད སི་ ི་ཉེས་མིང་
ར་ཡོད་དེ། ང་གོས་བདོ་མ་ི ི་བ ་ ག་བསད་ཡོད་ཅེས་ ་ལས་གང་ས་གང་ ་
ོག་གི་འ ག དསེ་ན་ ང་གསོ་བདོ་མི་ཅི་བས་མང་བ་ཞིག་སོད་ཞོག་དང་། ི་བ ་

དང་ཉ་ི ་བསད་ ངས་ལོངས་ན་ནི། རང་ལ་བ ོན་ཆེན་པོ་བ གས་སོང་ མ་པའི་
བསམ་པའང་མེད་འ ོ་བའོ།། ཞེས་སོགས་ ་མི་མང་ཤོས་ལ་ ་རེ་དང་དནོ་གཏམ་
འ ེས་མའ་ི ོག་གཡོ་ངན་ ས་ཡོད་པ་ལས་ གོས་ ས། གང་ ར་ ོགས་ཅགི་ཤོས་དེ་
ནི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་མིག་ནང་ལ་མདེ་ཅིང་མར་ཞད་ ་གཅོད་པའ་ིམི་རིགས་
རིང་ གས་ཐལ་མཐའ་པར་ཆགས་པའི་ ་མི་རིགས་རདེ། 
མི་རགིས་འདི་གཉསི་མི་རིགས་མི་འ ་བ་གཉིས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ ནོ་ཆད་འ ག་
ོད་ ང་ ོང་ཡོད་ཅིང་ ལ་རེས་དང་ཕམ་རེས་ ང་ ོང་ཡོད། དངོས་གནས་མི་ལོ་ ་

བ འི་ནང་ལ“ལག་ ག་པའི་འ ས་ ར”བོད་ མས་ཕམ་པ་ཡདོ་ཅིང་། ཡར་དེད་དེ་
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བཙན་པོའ་ི བས་ ་བོད་ མས་ ིས་ ་ནག་ ལ་ས་བཅམོ་པའི་ལོ་ ས་ ང་ཡོད། ད་
ཚད་ ། ེར་གཅོད་པའ་ིའ ག་ དོ་ ི་གཏན་ཚིགས་ ར་ ག་པོའི་འཐབ་འཛིང་
གིས་ ལ་ཕམ་འ དེ་པའི་དབང་ ་བཏང་ན། ་ ར་དང་མེ་མདའི་གདོང་ག ག་
ཡིན་པ་མ་བཤད་དང་། བདོ་ མས་ ིས་ ་དང་མང་ཤེད་ ང་གསི་མི་ ེང་བ་ ་ེ
གཅིག་དང་ཉིས་བ འི་བ ར་ ངས་རེད་མོད། འཁོན་ལན་འཁོན་ ིས་ལེན་པ་དང་
ག་ལན་ ག་གིས་འཇལ་བའི་བསམ་ ོ་ཅན་ ི་ ་འ ནེ་ཞིག་ ོན་རེ་སངོ་ན། བདོ་
མས་ན་ིརེ་ར་ེབཞིན་མགར་ ི་འ ིང་ ་ ར་མི་ ེ་བའི་ངེས་པ་མདེ་པ་དང་། དེ་ ར་
ང་ཚ་དེ་ ས་ནི་ ག་འཐབ་གཟིག་འཐབ་མ་ཡིན་ ང་ ི་འཐབ་ ང་འཐབ་ ་ ་

ཡིན་ ིད་ཅིང་། ་མ་མི་ལ་མེད་པ་དང་ ་ ་ ི་ལ་མེད་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་བོད་ ལ་
འདི་ ག་ད གས་ ག་ད གས་ ེད་སའི་འཐབ་ར་ཞིག་ ་ཆགས་མི་ དི་པའང་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་། དངེ་ ས་ ི་རང་དབང་དམངས་གཙའི་གསར་བ ེ་དང་ ོད་ལེན་
གང་ཡང་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེདང་ཞི་བའི་ དོ་ལེན་ཡིན་ཞིང་། ཞི་བའ་ིགསར་བ ེ་དང་
ཞི་བའི་ དོ་ལེན་ནི་གོ་མཚན་ངར་མིན་དང་མི་ ངས་མང་ ང་གི་ སེ་ ་འ ོ་ ོག་
ེད་མི་ དི་པས་ ་ ལ་ ་ཕམ་ ི་ ད་ཆ་ད་ ང་བཤད་དཀའ་ཚད་རེད། གང་ ར། 

ཁོ་བོ་འཇིགས་པ་ནི། བ ་ལ་མི་རིགས་འདི་གཉསི་མི་རིགས་རིང་ གས་ཐལ་མཐའ་
པར་ཆགས་ཚ། ཕན་ ན་ད ་ ་བ ང་ནས་ ག་པོའི་དམར་འཛིང་གི་ལམ་ ་ག ག་
ཉེན་ཆེ་ཞིང་། ལ་ཁབ་འཇིགས་ ལ་རངི་ གས་པ་དང་མི་རིགས་འཇགིས་ ལ་རིང་
གས་པར་མི་ ར་བའི་ངེས་པ་མེད་ ིར། ཁོ་བ་ོཞི་བདེ་ལ་མོས་པ་ཞིག་ཡནི་པའི་ཆ་

ནས། མ་པར་ ོག་གིན། ཞིབ་ ་བསམ་ ིན། ེས་ ་དཔོག་གིན་ཞེད་ ང་ ེ་བ་ནི་
འཇིགས་པའི་ཚར་པ་ལས་ ་ིགཉིས་པ་ ེ། ེར་ག ང་གང་ཡང་མི་རིགས་རིང་ གས་
ཐལ་མཐའ་པར་ ང་ཉེན་ལ་དཔགས་པས་དང་། 
 
ཁོ་བོ་མི་ རེ་ ི་བད་ེ ག་ལ་དཔགས་པས་འཇིགས་པ། 
ཡང་། རང་དབང་ནི་ཁོ་བའོི་ཚ་ ོག་གི་རནི་ཐང་ལས་བ ་འ ར་ ོང་འ ར་ སི་ ག་
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ལ། དའེི་ རི་ ་དཀའ་ལས་ ག་གི་ཡིན་ཞེས་ཁོ་བོས་སོས་དལ་ ས་དེ་འ འི་ཁ་ཕོ་
གནམ་ལ་མི་ཤོང་བ་བ གས་ ངོ་ཡོད་ནའང་། ད་ལོར་བོད་ མས་ ིས་རང་དབང་གི་
ིར་ ་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེ ེད་ ང་ལ། ཁོ་བོ་ཁ་འ མས་ལག་འ མས་ ་ ར་ཅིང་
ང་འཇགོ་མེད་པ་ ར་བ ད་པ་ནི། ན་འ ོག་ ང་ག མ་ ི་ཞད་ཆེ་བས་མ་ཡིན་ལ་

ཟབ་ ལ་དང་ མ་ ལ་བ ན་པ་དེ་བས་ ང་མ་ཡནི་པར། གཅིག་ན་ཁོ་བརོ་ ་ ིག་
གང་ཡང་མེད་པས་དང་། གཉསི་ན་ཁོ་བའོི་ཅ་ིཞིག་ལ་འཇིགས་པས་དང་། ག མ་ན་ཁོ་
བོའི་གང་ཞིག་འཆོར་དོགས་ སི་ཡིན་ལ། མཐར་ག ག་ན་ཁོ་བ་ོམ་ི རེ་ ི་བདེ་ ག་ལ་
འཇིགས་པས་ཡིན་པ་ ེ། 
དེ་ལས་དང་པོ་ནི། ང་གཏམ་བཤད་ན། ད་ལོའ་ིགཞི་ ོན་ཆེན་པའོི་ཞི་བའི་གསར་
བ ེ་འད་ིཁོ་བརོ་མཚན་ན་ ི་ལམ་ འང་ ིས་མ་ ངོ་བའི་དནོ་དག་ ོ་ ར་བ་ཞིག་
རེད། མ་འ ངས་པའི་ ནོ་ལ། ཁོ་བོས་ད་ ང“དཔའ་བོའ་ི ིང་ ོབས་འཆང་བའི་མ་ི
་ ོར་ཞིག་མ་གཏགོས་མང་ཆེ་ཤོས་ན་ིད་ ་ད་ ང་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་ཞེས་

པ་ཟ་ ་ཞིག་གམ་འ ང་ ་ཞགི་ཡནི་མནི་མ་ཤེས་པའི་ཚད་ ་ ས་པ་དང་། ོ་མ་
ོགས་པ་དང་ བ་མ་ ང་ན་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་རེད་བསམ་ ནི་འ ག རང་

དབང་དང་འ ་མཉམ་ཟེར་བའི་བཤད་ ལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཐསོ་པའི་དབང་ ་བཏང་
ནའང་། དེ་ནི་ ་དང་འཕགས་པ་དང་སངས་ ས་དང་ ལ་པོ་དང་ ེ་བོ་གང་ ང་
གིས་གནང་ ིན་དང་དངོས་ བ་མ་བ ལ་ན་མི་ཐབོ་པར་སེམས་པ་དང་། མ་པ་ ན་
་ བས་མགོན་གང་ ང་ཞིག་ལ་རེ་བ་བ བ་ ེ་ དོ་པ་རདེ”སོགས་ ིས་ཏེ་རང་

དབང་སོགས་ ི་གོ་ གོས་སད་ ་ན་ིབདོ་ མས་དང་ཁ་ཐག་རིང་བར་སེམས་ཤིང་། 
རིག་གནས་ ི་ཆ་ེས་ནས་དང་བསམ་ ོའ་ིམཐོ་ས་ནས་རང་དབང་གི་གོ་ ོགས་སོགས་
ི་ས་བནོ་གདབ་པ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་བས་རང་གིས་ཤེས་ཚད་ ིས་ ིད་དནོ་བ དོ་

པའི་ ེང་ ོང་ ས་པ་ཡིན་མདོ། མ་བསམ་ས་ནས་བོད་ མས་ ིས་ལག་ལེན་ ི་ངོས་
ནས་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་། དམངས་གཙ་སགོས་བ ད་སངོ་བ་དེས་ཁོ་བོ་ཧ་ལས་
ཧང་སང་བར་ ས་ཤིང་ཧད་དེ་ ས་དགོས་པའི་ཚད་ ་བ ལ། ང་ཚས་ གོས་སད་
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དང་ གོས་སད། ངི་ ོབས་དང་ ིང་ ོབས་ ན་ ་བཤད་ ི་ཡོད་མདོ། ས་ ན་
ང་ འི་ནང་ལ་དེ་ཡི་འ ས་ ་འད་ི ར་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་འ ང་ ་ཡདོ་པ་ནི་

བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད། ཞིབ་ ་བསམ་ན། བདོ་ མས་ ིས་ ག་ ར་ནམ་
རིང་ ང་འ ོངས་དཀའ་བས་ཞི་བའི་གསར་བ ་ེ ས་པ་མ་གཏོགས། ཁོ་བའོི་ མོ་
འདརི་བཤད་པ་ ར་སོ་སའོི་བསམ་ ོར་རང་དབང་དང་དམངས་གཙའི་གོ་ གོས་
ོགས་པར་འ ངས་པས་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་ ས་པ་རདེ་ཅསེ་ན། དོན་དངོས་དང་

མ ན་མནི་བཤད་དཀའ་ཚད་ཡིན་ནའང་། དེ་ ར་གདེང་འཇོག་ ས་པ་ཇི་བཞིན་
དོན་ལ་གནས་པའི་ ོན་འ ན་ཁོ་བརོ་ཆེ་ལ། ཅིས་ ང་དེ་ ར་ཡིན་རིགས་པའ་ིཞི་བའི་
གསར་བ ་ེའདསི་ཁ་ོབོའི་བསམ་གཞིག་ཡོད་ཚད་ ི་གོ་རམི་ད གས་ཤིང་ ོ་ ན་ནས་
ཉོག་ཉོག་པོར་བཟོས། ཕར་བ ས་ཚད་ལ། བོད་མིའི་འ ་ཤེས་ཞན་ཞིང་གོ་ གོས་
དམན་པར་བ དོ་པའི་ ད་ཆ་དེ་དག་ནི་རང་ཉདི་ ་བ་ནས་ནོར་བའི་མ་ གོ་ལགོ་
ོགས་ ་སོང་བ་ ར་འ ག་ཅིང་རང་ཉིད་རང་ལ་ཐེ་ཚམ་ ེ་ འང་ ང་། ཤེས་ལོ་

དང་གོ་ལསོ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ཡིན་ན་ནི་མཚང་ ་ཆེ་བར་མ་ཟད་ངོ་ཚ་བའི་གནས་
ཡིན་ ིར་འ ོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཡོ་བ ང་ ེད་དགོས་འ ག ིར་ ན་ར་ེ ས་ན། ཁོ་
བོར་འ ལ་ཤེས་དེ་འ ་ སེ་པའི་ ་ནི་མདེ་པ་མནི་ཏེ། ལོ་ཡི་ཁོར་མོ་ ག་ལ་ག ང་
ཁང་ ་བཞིར་འ ལ་ནས་བསམ་གཞིག་གཏོང་མདོག་ཁ་བོ་དང་ད ད་པ་བ ོད་
མདོག་ཁ་བོ་ ས་ཏེ་ ོད་པ་མ་གཏོགས། མང་མང་གིས་ཅི་བསམ་གང་ ན་ལ་ ད་ཞིབ་
ས་ལནོ་མེད་པ་དང་། ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ལ་ོའདི་འགར་ཁོ་བསོ་ སི་པའི་ མོ་ལ་

བ ས་ཏེ། བོད་ མས་ ིས་ཁོ་བོར་ ་ལོག་དང་བ ན་བཤིག་ཅེས་དམདོ་པ་བརོ་ཞིང་
མི་ ལ་ནས་ ད་སངོ་འ ག་ ིར། ནང་ཁོག་ ནོ་པའི་མི་དང་འ ད་པ་དཀོན། ེན་དེ་
དག་ག་ིདབང་གིས་ཁོ་བོ་ ན་ ོམ་འ ི་བ་དང་གཉིས་ ་མདེ་པ་ཆགས་ཡོད་ལས་ཆེ་
ཞིང་། ཞི་བའི་གསར་བ ེ་འད་ིའ ་ ོང་ བ་ངེས་ ི་ ད་ཆའི་ ར་ཙམ་ཡང་ཐསོ་ ོང་
མེད། དེ་བས་དོན་ཆེན་ བ་ ས་ཁོ་བརོ་ ་ ིག་གང་ཡང་མེད་དེ་ཅི་ ་གཏོལ་ ལ་ ་
ས། 
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གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཚ་ གོ་དང་བདེ་ ག་ལ་འཇིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལོའི་ཞི་བའི་
གསར་བ འེི་ ང་ལ། ེར་གཅོད་དབང་ ར་པས་ ག་ གས་ ད་དེ་བདོ་ མས་
བཅིངས་པ་དང་། བ ིགས་པ་དང་། འ ས་པ་དང་། བ ང་བ་དང་། བཀག་པ་དང་། 
བ གས་པ་དང་། བཅད་པ་དང་། བསད་པ་དང་། ཁོ་ཚའ་ི ད་ཆས་བཤད་ན་ ང་
གཅོག་འ གོ་ གེ་ ས་པ་ མས་གོ་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་། རགི་པར་
ར་ནའང་། ཁོ་བོ་མི་ ་བའ་ིབ ལ་ གས། མི་ དེ་པའི་ངང་ ལ། ར་མའི་རང་

བཞིན་ ་གནས་པ་ནི། གས་དེད་ན་འཇིགས་ ག་གིས་ཡིན། ད་ེཡང་ད ལ་བ་མངོན་
མ་ ོང་བཞིན་པ་མཐོང་བ་ན། ཁ་གདངས། མིག་ཅེར། ཨ་ཁ་དང་ཨ་ཙི་ཤོར། ན་ ག་

དང་མནར་གཅདོ་ ་ིམོས་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ལེབ་མརོ་ བེས་པའི་ ང་བས་ ག་ལ། 
མཁའ་ལ་འོད་ ང་མེད། ས་ལ་ ་འ ས་མདེ། གཞན་ལ་ ིང་ ེ་མདེ། རང་ལ་ ས་པ་
མེད། ཉནི་ལ་ཟས་མི་ ན། མཚན་ལ་གཉིད་མ་ གས། བཙན་ གས་དང་བ ས་
བཅསོ་ ་ི ོས་གར་ཡང་དང་ཡང་ ་ ་ོབ་མཐོང་བས། མཐངོ་ཚད་ད ་ ་ཤར། རིག་
ཚད་གཤེད་ ་བབས། ཡོད་ཚད་ལ་ཞེ་ ང་ ེས། ཐམས་ཅད་ལ་འཁོན་འཛནི་བཅངས། 
གཞན་ ིས་རང་གི་ཕ་བསད་ནའང་ ག་བ ལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་མ་ི དི་ མ་པ་ཤར་
བ་དང་ ན་ ། རང་ལ་ཆ་བཞག་ ེ་ ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པའི་མནར་གཅོད་ ེད་
ཐབས་ཡིད་ལ་ ན་ཐངེས་རེ་རརེ། མགོ་བའོི་ ་ཞོགས། ས་ ་ི ་ཟིང་། དོན་ ིང་མིད་
པར་ ེབས་ནས་འོང་། 
“ ་དང་ཁ་ ་བཀོག་པ་དང་། ང་ག ས་ལག་ ང་། ཤ་ག ས་སེན་ཏོག་ ག་པ། ཕར་
འ ད་ ར་འདེད་དང་། མི་ཁ་ཤས་ སི་ད་ ང་ ེ་མགི་ཆནེ་པོ(བོད་ ི་ ནོ་མའི་ ་ོ
གས་ཆནེ་པོའ་ི ེ་མགི་ ེ། འ ག་འཛིང་གི་ཡོ་ ད་ ་ དོ་པ་མང་།——བ ར་

མཆན།)དང་། ག་པས་ཉེས་ ང་བཏང་ནས་འཐབ་ དོ་གཏོང་ ལ་ཁ་ ག་ ་ ག་
ཛར་ཛར་ངང་ ན་མེད་ ་བ ལ་འ ོ་བ་དང་། ཡན་ལག་ ོན་བཅག་སོགས་ ས་ ནོ་
ཆེན་པོ་བཟོས་པ” (《ཡིག་འ ་ ི་བ ན་ ི་ ན་ 》ལས་ ངས།) ེ། ་ ར་ ིས་
ན། ོག་ཐོས་ ག ིམས་ ག་གིས་ག ་བ་ནི་ཅ་ིཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ཚར་མགོ་བོ་
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འ ེག་པའ་ི ིམས་ཆད་ཡོད་པ་ལས་གཞན། 炮烙 ཟེར་བ་ཟངས་ ་ལ་བ ོན་པ་ ་ེ
གས་ཆནེ་རབ་ ་འབར་བའི་ ་ལ་བ ནོ་ནས་གསོན་ ེག་ ེད་པའི་ ིམས་ཆད་

དང་། 脑箍 ཟེར་བ་མགོ་བ་ོབ མས་ཏ་ེའ ར་མིག་ལ་ ངས་ནས་མིག་ ང་མགོ་བོ་
གས་ཐ་ན་ ད་ཞོ་ ོ་ལ་ཐོན་འངོས་པའི་ ིམས་ཆད་དང་། 剖腹 ཟརེ་བ་ ང་ཁོག་
གཤགས་ཤངི་དོན་ དོ་ ང་ནས་ ་མའི་ ་འཐེན་པའི་ ིམས་ཆད་དང་། 肉刷འམ梳
洗 ཟེར་བ་ཤ་འ ད་ཅསེ་པ་ ེ་ ་ིཡི་ས་ོམང་ ནོ་པོས་ཤ་འ ད་ ས་འ ད་ དེ་པའི་
ིམས་ཆད་དང་། 腰斩ཟེར་བ་ དེ་པ་བཅག་ ང་འཆི་མནི་གསོན་མནི་ ་འཚ་བར་
ེད་པའི་ ིམས་ཆད་དང་། 凌迟ཏ千ེ刀万剐 ཟེར་བ་ ས་ཤ་ཚལ་བ་ ངོ་ ་མ་ ས་

བར་ ་མི་འཆི་ཞིང་གཙབས་ཤ་བཙབས་པའི་ ིམས་ཆད་དང་། 车裂 五ེ马分尸
འམ五牛分尸 ཟེར་བ་ ་ འམ་ ང་ ་ཡིས་མ་ི འི་ཡན་ལག་ ་ ང་ ་ཡ་ ལ་བར་
གཏོང་བའི་ ིམས་ཆད་དང་། 乳夹ཟེར་བ་ ་འཚིར་ཏེ་ ད་མདེ་ ི་ ་མ་བཙིར་ཏེ་
གཅདོ་པའ་ི ིམས་ཆད་དང་།木驴 ཟེར་བ་ཤིང་ག་ིབོང་ ་ ་ེཤིང་མ ང་ ོན་པོ་ ད་
མེད་ ི་མཚན་མར་བ གས་ཏ་ེཤིང་ལས་ ས་པའི་བོང་ ར་བ ནོ་ནས་གཡོ་ ལ་ ས་
པར་ད ེ་ ར་མི་ ས་པའི་ན་ ག་ཡ་ང་བ་ཡོད་པའི་ མིས་ཆད་དང་། 剥皮 ཟརེ་བ་
པགས་པ་དམར་བ ་ ེ་མགོ་བོ་ནས་བ ང་ ར་ལ་དང་ ལ་པ་ནས་བ ང་འ དེ་ ་
པགས་པ་དམར་བ ་ ེད་པའི་ ིམས་ཆད་དང་། 俱五刑ནམ大卸八块 ཟེར་བ་
མ་ ་ འམ་ མ་ ་བ ད་ ་ ལ་བ་ ེ་ ང་ལག་བཞ་ིབོ་སོ་སརོ་ ལ་བས་ ང་ཁོག་

དང་བཅས་ཏེ་ ་དང་། ང་ལག་བཞི་བོ་བཅད་པའི་ ེང་ལ་མགི་གཉིས་ ས་པ་དང་
་བ་གཉསི་བཅད་པས་བ ད་ ་ད ེ་བའི་ མིས་ཆད་དང་། 烹煮 ཟརེ་བ་ ་ཁོག་ ་

བ ག་ནས་ཞབས་ལ་མེ་བཏང་ ེ་གསོན་པོར་བཙ་བའི་ ིམས་ཆད་དང་། 宫刑 ཟརེ་
བ་ ག་ མ་བཟོ་བ་ ེ་ཕ་ོམཚན་ གི་འ ས་དང་བཅས་པ་འདོན་པའི་ ིམས་ཆད་
དང་། 刖刑ཟེར་བ་ ས་མོའི་ ་ང་ གེས་ནས་ཡར་འ ེང་མི་ ས་པ་བཟོ་བའ་ི ིམས་
ཆད་དང་། 针插指甲缝ཟེར་བ་སེན་བར་ཁབ་གཟེར་འདེབས་པའི་ མིས་ཆད་དང་། 
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活埋 ཟེར་བ་གསནོ་ ེད་དེ་མགོ་བོ་ས་ཁར་ ད་པ་ཙམ་ལ་ ས་ ལི་པ་ོས་ལ་ ེད་པའི་
ིམས་ཆད་དང་། 鸩毒ཟེར་བ་ ར་ ག་འ ནེ་པའི་ ིམས་ཆད་དང་། 桩刑 ཟེར་བ་

ཁ་དང་ བ་གང་ ང་ ་ ར་བའི་གཟརེ་མགོ་ བ་པའི་བར་འདེབས་པའི་ མིས་ཆད་
དང་། 铁锯 ཟེར་བ་མགོ་ནས་མར་ལ་དང་ བ་ནས་ཡར་ལ་ཐིག་བ བ་ ེ་ གས་སོག་
གིས་འ ་བའི་ ིམས་ཆད་དང་། 断椎ཟེར་བ་ ལ་ཚིགས་དང་ ་ེཚགིས་ག ་བའི་
ིམས་ཆད་དང་། 灌肠 ཟེར་བ་ཁ་ལ་ཟངས་དང་གཤའ་དང་ཞ་གང་ ང་བ ས་པའི་
་བ་དང་ ོ་ ་ངར་མ་ ག་པའི་ མིས་ཆད་སོགས། ག ག་ བ་གང་ཆེ་དང་ག མ་
ག་གང་ཆེ། ད ལ་བའི་ ག་བ ལ་ ི་ མ་ ངས་བ ོད་པའི་ཡི་ག་ེལས་མ་གཏོགས་

མཐངོ་བ་མེད་པའི་ ིམས་ཆད་ ་ཚགས་ཁོ་ཚས་མི་ འི་འཇིག་ ེན་ ་ ད་ ོང་ཡདོ་
པ་ཁོ་ཚའི་ལོ་ ས་ ་མཐོང་ ་ཡོད། མི་སམེས་ ་ཞོག་འ ེ་སམེས་ འང་འཆར་མི་
ིད་པའི་ ིམས་ཆད་དེ་སགོས་ནི་བདོ་ ི་དེ་ འི་ མིས་ཆད་དེ། མིག་འ ས་འདོན་པ་

དང་། ེ་འ ེག་པ། ་ཅགོ་གཞར་བ། ང་ལག་གཅོད་པ། ངི་ ་གཅདོ་པ། མ་ཁོལ་
མར་ལག་པ་འ ག་པ། ཟངས་ ་ལ་བ ནོ་པ། ཀོ་ མ་ ག་པ། ོ་ ་གཡོག་པ། ཚར་
ག་དང་ ་ ག་གཏོང་བ། ང་ཙི་ ེ་གཟེབ་ ་ལ་འ ག་པ། ེ་ལ་ཤིང་ ོ་གཡོག་པ། 
ང་ གས་ ག་པ། ེ་ལ་ ་ོ གོ་པ། གས་གཟེར་འདེབས་པ། ང་ཤིང་ ག་པ། ་
བ་གཏོང་བ། ང་ཁར་ ་ོགནོན་གཏོང་བ། ིག་ཚང་ ་འ ག་པ། ལག་པར་ག་ོ མ་
ག་པ། ཤ་གཅདོ་པ། ཤ་ལིང་འགོག་པ། ག་གཟེར་ ག་པ། ད ག་ ག་ག ་བ་སགོས་

ལས་བ ་འ ར་ ོང་འ ར་ སི་ ག་ལ། ད་ཅིག་ ན་པ་ཙམ་ ིས་ ང་ཁོག་འདར་
བ བ་ནས་འོང་། དེ་དག་ནི་གནའ་བའོི་ ས་ ི་ མིས་ཆད་ཡིན་པ་བདེན་ ་ གས་ཏེ་
ད་ཚད་ ་བེད་ ོད་གཏོང་གི་མེད་པ་ ་ནའང་། གང་ཞིག་ཇི་ ་ཇི་ ར་འཇིག་ ེན་མི་
འི་སམེས་ལ་འཆར་དཀའ་བའི་ ིམས་ཆད་བཟོས་པ་དག་ལ་ནི་ ་ཞིག་ཉསེ་ཅན་ ་

བཏགས་པ་ མས་ལ་དེ་ ་དེ་ ར་ མིས་ཆད་གཅོད་པའི་བག་ཆགས་གང་ ང་ཞིག་
ངེས་པར་ ་ཡོད་ དི་པ་དང་། མཐོང་ཙམ་ ིས་ ང་ ་འ མས་པར་འ ར་བའི་ ག་
ོར་མངོན་ ་བ ར་བ་ལ་འཛམ་དགོས་མེད་པའི་རིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ ་ཞིག་གང་ན་
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ཡོད་དེ། ད་ འི་ གོ་ ལ་ ི་ ས་རབས་ ་ ོག་ ལ་ ི་ མིས་ཆས་ ་ཚགས་བཟོས་
ཡོད་པ་ སེ་ ་དཔག་པས་ཤེས་ ས་ལ། ག་ དེ་དང་། ང་ ེད་དང་། ེག་ ེད་
དང་། གོ་ ེད་དང་། ོག་ ེད་དང་། འཛནི་ དེ་དང་། འ ིག་ ེད་དང་། གནནོ་ དེ་
དང་། འཚིར་ ེད་དང་། འ མས་ ེད་དང་། འཛར་ ེད་དང་། གཟེར་ ེད་དང་། 
ད ལ་ ེད་སོགས་མངི་མི་ཐོགས་པའི་ མིས་ཆས་ མས་ ོག་དང་ ག་གི་ ལ་ གས་
ལ་ ངས་པ། མི་ འི་ དེ་ ལོ་མི་དགསོ་པ། གནད་ཁེལ། གཏིང་འ ནི། ག་འདནོ། 
གས་ཐནོ། ོ་དབལ་ ི་ཆསོ་དང་ ན་པས་ ི་ ི་པགས་མ་རལ་ ང་ནང་ཤ་ ས་ ལ་

བ། ་ཚགིས་ཐོར་བ། དནོ་ ོད་ ེག་པ། ི་ ས་པོ་མ་ ས་ ང་ནང་སེམས་ཁམས་
འཇིག་པ། ོ་རགི་ ིབ་པ། ཤེས་པ་འཆོལ་བར་ ེད་པའི་ ིམས་ཆས་ཅི་རིགས་བཟོས་
ཡོད་པ་བ ོན་མེད་དེ། འཛནི་བ ང་ཐེབས་པ་ མས་ལས་ལ་ལར་མནར་གཅོད་ཚད་
མེད་བཏང་ ེན་ ིས་ ོག་ད གས་ཆད་པའི་བམེ་པོ་ཡིན་ ང་མི་བདག་ལ་མི་ ོད་པ་
དང་མཐོང་ ་མི་ རེ་བར་ ོག་ ་མ་ེ གེ་བཏང་སོང་བ་ལས་ཤེས་སོ།།  
ཡང་སོས་ཚ་བའི་ ག་བ ལ་དང་ཨ་ ་ ང་བའི་ ག་བ ལ་ད་ེདག་ ངོ་བ་ ་ཞོག ཐ་
ན་ ་ོབ གས་གཉིད་བཅག་ཙམ་ ི་མནར་གཅོད་ ང་ཁོ་བའོི་མ་གཞི་ནས་བདེ་ཐང་
མེད་པའི་ ས་པོ་འདིས་ཅི་ ར་ཐེག་ཨང་ མ་ ེ་འཇིགས་པ་དང་། བས་དེ་ ས་ ་
མི་ཚ་ལ་གཏམ་ཚ་འཇོག་པ་ ེ་འོ་དདོ་དང་ཨག་ ད་མཉམ་ ་ཤོར་ཏ་ེཞབས་འ ནེ་
ེད་པ་དང་། ་ཡངས་དང་བཟོད་གསལོ་ ན་ ་ ས་ཏེ་མཚན་ཤས་འཇོག་པའི་ ིད་

པ་ཆ་ེལ། མ་ཟད་ རེ་གཅོད་དབང་ ར་པའི་ལག་རོགས་ བ་གཡོག་ ་མི་འ ར་བའི་
དམ་བཅའ་བ ན་པོའང་ ང་ནས་མི་འཇིག་པའི་ངེས་པ་མདེ་པ་བསམ་ནས་ཞེད་ ང་
ེ་ ་འ ག དེ་ ར་ རེ་གཅོད་དབང་ ར་པའི་མནར་གཅདོ་ དེ་ ངས་ ་གཅགི་

ཡིད་ལ་ཤར་བས་ ང་ཡ་ང་འཇིགས་ ག་མི་ཟད་པ་ ེ་ནས་འངོ་བ་འདི་ཁོ་བོ་དཔའ་
ངར་མདེ་ཅིང་ ར་མ་ཡིན་པའི་ ནེ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ ངས་པ་མདེ་ ང་ཤེས་པ་མང་
བའི་ ནེ་ཡིན་པ་ཆ་མི་འཚལ་མོད། འཇིགས་ ག་ནི་འཇིགས་ ག་རང་ཡིན་ རི་ ་
མཚན་བཤད་ ་མེད་ ང་ དི། 
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ག མ་པ་ནི། གང་ཞིག་འཆོར་བ་ལ་དོགས་པ་འདི་བ ་ན་འཇིགས་པའི་ཁོངས་ ་
གཏོགས་པ་འ ། བོད་མི་ཞིག་ཡནི་ ནི་དནོ་ཆནེ་འདི་འ འི་ ང་ལ་ཅསི་ ང་ མ་
འ ར་གང་ ང་ཞིག་ ོན་དགོས་པ་དང་། ཁོ་བོ་ནམ་ ན་ཡིན་མིན་གཉསི་བཤད་ ར་
དགའ་བ་དང་། འ གི་མནི་གཉིས་ལབ་ ར་དགའ་བའི་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 
དོན་ཆནེ་དེ་འ འི་ ང་ལ་ལག་ལནེ་ ི་ ོར་བ་མ་ི ས་ ང་བསམ་ ལ་ ི་ ད་ཆ་
འགའ་རེ་ ས་ཐོག་བཤད་ཕོད་དགོས་ནའང་། ད་ེ ར་མ་ ས་པ་ནི་ཁོ་བོའང་ཡོངས་
གས་ ་ཁེ་ཕན་ ་ཚགས་ཏེ་ཕོགས་གཟན་ ང་གཉའ་ཚིལ་ ལ་ ས་ ི་གཅིག་ཡིན་

ལ། ཁེ་ཕན་ ་ཚགས་ སི་ནམ་ཡང་རང་ཉིད་ ི་བདེ་ ག་དང་ཁེ་ཕན་ ང་ ར་
གཙིགས་ཆེན་ དེ་པ་མ་གཏོགས་ ི་དནོ་ཆནེ་པ་ོལ་དོ་ ར་དང་ ང་འཇོག་མེད་ཅིང་། 
ོག་ ེ་ རེ་གཅོད་དབང་ ར་པའི་ལག་རོགས་ ར་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཁོ་བོ་ཁ་ེཕན་
་ཚགས་ ི་མི་ལ་ཁེ་ཕན་ཟད་པ་ཡིན་ན། ན་ ི་ཕ་མ་ལོ་ལོན་དང་། ག ག་གི་ ིས་པ་
་ ། ལགོས་ ་ི ང་མ་བཟའ་ ་བཅས་ལ་ཁ་མི་སོས་པ་དང་ བ་མི་ཁེབས་པའི་འཚ་

བའི་དཀའ་ ག་ ོས་མི་དཔོག་པ་འ ང་ཉེན་དང་། ཉེན་ཁ་དེ་འ ར་ ང་ཚ་གཞན་ ི་
ཚ་གཡོག་ ་མ་ིའ ར་བའི་ངེས་པ་མདེ་དེ། དཔལ་འ རོ་འ གས་ ན་ ེད་པ་ད ིལ་
ིང་ ་འཛིན་དགོས་ཞེས་ ིད་ ི་ཆ་ནས་བསམ་ན་གཡོ་ཐབས་བ ་ ིད་ཆེ་བའི་ དི་
ས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བ ང་། རང་གཞན་རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ཁོག་ལ་ རོ་

འ ེ་ གས་ཤིང་། ད་པར་ ་ཁོ་བོ་ ་ འི་ ང་གཉའ་ཚལི་ ལ་ ་ིརགིས་ མས་ ་
ནོར་མ་གཏོགས་ཅ་ིཡང་མི་བསམ་པའི་སེམས་ཅན་ ་ ར་ཅིང་། འ ོར་ཚ་ཉེ་བའི་
ང་ན་ མ་ མ་ ་འ ོ་ཞིང་།། ད་ཚ་རངི་བའི་ས་ན་མ བ་ཀེར་ ིས་འ ་བ།། ཞེས་

པ་ ར་འ ོར་པ་ཞན་ཚ་མ་ི ལ་ འང་མི་ ་ིབའི་བཟོ་ ནོ། ་ཡོད་ན་ཨ་ འི་ཚ་བོ།། 
་མདེ་ན་ཨ་ འི་གཡོག་པོ།། ཟེར་བ་དངོས་གནས་བདེན་པ་འ ་ ེ། ་མེད་ཚ་གཞན་
ི་ཚ་གཡགོ་ ་འ ར་བའི་ དི་པ་ཆེ་ཞིང་། ཚ་གཡོག་ བ་པའ་ིགནས་ ངས་དེ་ཁོ་

བོས་ ོ་ཡིས་ཅ་ི ར་བཟོད། ཡང་། ས་ ོག་ལ་བདེ་མ་ིབདེ་ ང་ཚ། ལ་མི་ མས་ཤི་
ལ་གསོན་ ལ་ ་ི ག་ལ་ རོ་ ིད་པ་གཞིགས་ ིན་གཞིགས་ ིན། ོམ་ ིན་ ོམ་
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ིན་ ི་གཡའ་བ་ ང་། ཁོ་བོས་འདི་ ར་ ་ རེ་སམེས་ ག་པོར་ ནོ་པ་ནི། ད་ལོའི་ཞི་
བའི་གསར་བ རེ་ གས་པའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ མས་ལ་འདི་འ འ་ིའཇིགས་པ་
དང་འཛམ་དོགས་མདེ་པར་ ་བ་མིན་ལ། ་ཞིག་ཁོ་བརོ་བཟོད་པ་ མོ་པའི་གསོལ་
མཆདི་ ་བའང་མིན་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཁ་འ མས་ལག་འ མས་ ་འ ག་པའི་
གནས་ གས་ ་བ ང་བ་དེ་བས་ ང་མ་ཡིན་པར། བསམ་ ངས་གསོང་པོར་བ ོད་
པ་ཙམ་ཡིན་ རི། འ ་ དོ་དང་ ར་ཟ། ཐ་ན་མཚང་ ས་ ང་གནས་ ལ་དེ་ཙམ་
ཡིན་ཞེས་ ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་འཇིགས་པའ་ིཚར་པ་ལས་ ི་ག མ་པ་ ེ། མི་ ་ ེར་
ི་ཚ་ ོག་དང་བདེ་ ག་བསམས་པས་དང་། 

མ་འོངས་ ོན་ ོག་གིས་འཇིགས་པ། 
དེ་དག་ལས་ ང་འཇིགས་པ་ནི། གོང་ ་བཤད་པ་ ར། ད་ལོའི་ཞི་བའི་གསར་བ འེི་
ང་ལ། ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པས་བཏགས་པ་ ར་ ང་གཅོག་འ གོ་ གེ་ག་ི ང་
ལ་ ང་ཡོད་པ་ན་ིབ ོན་ ་མེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཁོ་བསོ་ཞོགས་ ར་དང་ལད་ ོས་ ་ི
མ་པས་ ང་བར་འདོད་པ་དང་། ཕར་བ ས་ཚད་ལ། ཁ་ཞེ་གཉསི་མདེ་དང་། ོ་

ཐག་ ད་ཆོད། གཞི་ ོན་ཆནེ་པའོི་གསར་བ ་ེདེ་འ ་ ་མ ད་དེ་ ན་བ ད་ནས་
འ ང་བའ་ིམངོན་ གས་འ ག་ལ། འཐབ་ དོ་རབ་དང་རིམ་པ་དང་གང་ས་གང་ལ་
དེ་པའི་ ས་འ ག་ན། ཡང་བ ར་གསར་བ ་ེདང་འཐབ་ དོ་ དེ་ ང་ ་ཡང་

བ ར་ ང་གཅོག་འ ོག་ ེག་གི་ ང་ ལ་མི་འ ང་བའ་ིངེས་པ་མདེ་ཅིང་། དེ་ ར་
ང་ཚ་ རེ་གཅོད་དབང་ ར་པས་ཡང་བ ར་དམར་པོ་ ག་གི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ཏེ་

གཤིན་ ེའ་ིབཤས་རར་བ ར་འ ོ་བར་ཐེ་ཚམ་ཡདོ་པ་མ་རེད། དེ་ ་ན་ཤེས་བཞིན་ ་ོ
ང་ ག་ལ་བ བས་པ་དང་མ ངས་ལ། ིན་ ་མེ་ བེས་ ་ འི་འཐབ་ དོ་ ེད་
ངས་དེ་ལ་ཁོ་བོ་འཇིགས་ནས་ཡོད། འཐབ་ལ་དགའ་བའི་ཆབ་ དི་པ་ཞིག་གསི། ཚ་
ོག་གོད་པ་མདེ་ན་རང་དབང་གང་ནས་འཐོབ་ ེ། ཤར་ཊ་ེམརོ་ སི་མ་ིའབརོ་འ མ་
ག་གི་ཚ་ ོག་རནི་དོད་ ་ ལ་པའི་ སེ་ལ་ད་གཟོད་རང་དབང་འཐོབ་པ་རདེ་ཅེས་

སོགས་ཟརེ་ལས་ཆེ་མདོ། འོན་ ང་། ཁོ་བོས་རང་གཞན་ ོགས་གཉིས་ ི་རང་དབང་
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དམངས་གཙའི་ ་ ལ་སོགས་བསམ་ འོ་ི ་ཚད་དང་ཆབ་ དི་ ི་ཁོར་ ག་ལ་
བསམ་པ་དང་། ད་པར་ ་མི་ ་རང་ཉདི་ལ་ཆ་བཞག་ ེ། རང་གི་ཚ་ གོ་གིས་མནར་
གཅདོ་ ག་བ ལ་ ངོ་བར་འཇིགས་པ་ཕར་ཞོག ནང་མི་ཉ་ེའ ལེ་ཡོད་ཚད་ ག་
བ ལ་མི་བཟད་པའི་གནས་ ་བ ལ་ ར་འཇིགས་ནས་ཡོད་ ལ་གོང་ ་སོང་བ་ ར་
ཏེ་ ག་པའོི་ཆསོ་དང་ ན་པའི་འཐབ་ ོད་དེ་འ ་ལ་མོས་པ་གཏན་ནས་མེད། 
ེར་གཅདོ་དབང་ ར་པས་ ས་དང་ མ་པ་ ན་ ་ཁག་ད ི་ལག་ སི་གང་ ང་མ་
ེད་པར་ཡོད་ རི། གལ་ དི་ ནོ་མ་ནང་བཞིན་ ང་གཅགོ་འ ོག་ ེག་ཟེར་བའམ་

དེ་དང་མ ངས་པའི་ ག་པོའ་ི ོར་བ་ ང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚའི་འདོད་ཐགོ་ ་ ་ ག་
པར་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚས་ ོགས་གཅིག་ནས་པར་ལ་བ བ། ག གས་ལ་ཕབ། 
བ ན་ རེ་ ་བཅོས་ནས་ཅི་ཡང་ཤེས་པ་མེད་ཅིང་གང་ཡང་ཧ་གོ་མེད་པའི་ཁོ་ཚའི་
རིགས་ལ་བ ན་ནས་ ོགས་ རོ་ཡོང་ཐབས་ ེད་པ་དང་། ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དེ་
ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེ ག་གནནོ་ ར་བས་ ང་ཆེ་བ་ ེད་ངེས་པས་ན། ཚ་ གོ་མང་པོ་ཞིག་
ེན་འདས་ ་འ ་ོངེས་ལ། ད་ེལས་མང་པོ་ཞིག་གསི་བཀག་ཉར་མནར་གཅོད་ ་ི ག་

བ ལ་ ང་བར་འ ར་བ་དང་། དེ་ལས་ ང་མང་པོ་ཞིག་གསི་ཤི་ ལ་གསོན་ ལ་ ི་
དཀའ་ ག་ ང་དགསོ་ཨང་། 
འཇིགས་ ་ ང་བ་དསེ་ག་ལ་ཚད་དེ། གཏན་ནས་མཐོང་མི་འདདོ་པའ་ི དི་པ་ཞིག་
ཡོད་པ་ནི། བོད་ མས་ཐབས་ཟད་ ་ ག་ ེ་ཤ་ལན་ཤ་དང་འཁོན་ལན་འཁནོ་ སི་
འཇལ་བའི་ལམ་ ་ གས་ནས། ག་ ས་དང་འགད་ ས་ལག་ལེན་ ེད་ཅིང་ ོག་
གསོད་དང་ངན་གསོད་ ི་འཚ་བའི་ ོར་བ་མངོན་ ་བ ར་པའི་འཇིགས་ ལ་རངི་
གས་པ་ ར་ཆགས་ འི་ཉནེ་ཁ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་དེ་རདེ། བ ་ལ་ ་ འོི་ དོ་ ངས་

དེའི་ལམ་ ་སོང་བ་ཡིན་ན། ང་ ་མདེ་པའི་ཆསོ་ གས་དང་རགི་གནས་ཞེས་པ་ ་
ཞོག ང་ ་ཡོད་པའི་ར་ིར་བ་ཁང་ ིམ་དང་། ཐ་ན་མ་ིརགིས་ ལི་པ་ོ ་མེད་ ་འ ོ་
འི་ལམ་ཁ་རང་གསི་བདམས་པ་རེད་ཅསེ་ཁ་ོབོས་ཚིག་ཐག་བཅད་དེ་ ། བ ་ལ་ ག་

པོའི་ ོད་ ངས་དེའ་ི ེས་ ་ གས་པ་ཡིན་ན། གཞསི་ སེ་གཉིས་ ིས་ད་ འི་བར་ ་
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དཀའ་ལས་བ བ་པ་ལ་ ིང་པ་ོམེད་པ་བཟོས་པ་དང་། ད་ལོའི་ བས་ཆེན་ ི་ཞི་བའི་
གསར་བ ་ེའད་ིལ་འ ས་ ་མདེ་པ་བཟསོ་པར་མ་ཟད། ཆསེ་མཐའ་མ ག་དང་ ་བ་
ོགས་པའ་ིལམ་ ་རང་ ོགས་ ིས་ གས་པ་ཡིན་པར་ཁོ་བོས་ཁ་ཚན་བཅད་དེ་ །  

དེ་ ར་བཤད་པ་ལ་ནང་ ནེ་ ་ ར་པའི་རང་ལ་བསམ་པ་དང་ ི་ ནེ་ ་ ར་པའི་
གཞན་ལ་བསམ་པའ་ི ་མཚན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ་མཚན་དང་པོ་ནི། བོད་ མས་
ིས་མི་ལོ་ ོང་ ག་གི་རིང་ལ་ཆབ་ དི་ ངས་ཏེ་བ ད་པ་དང་། མི་ལོ་ ོང་ ག་གི་

རིང་ལ་ཆབ་ དི་ ི་ ིར་ ་འཐབ་ ོད་ཆེན་པོ་གང་ཡང་ ས་ ོང་མདེ་ རི། འཐབ་
ོད་ ི་ཉམས་ ོང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འཐབ་ དོ་ ི་ཉམས་ ོང་མདེ་པའི་ གས་ནི་

ད་ལོའི་ཞི་བའི་གསར་བ འེི་ བས་ ་གསལ་པོར་མཐོང་ ེ། ་འ གས་མེད་པ་དང་
འཆར་གཞི་མེད་པ། ་ བ་ ་ ལ་ ི་ མ་པ་མངོན་པ་ལས་ཤེས་ བ་པ་དང་། དེར་མ་
ཟད། ཁོ་བོས་བ ས་ན། བདོ་ མས་ ་ིསེམས་ཁམས་ནི་རང་ ང་གི་མ་ི འི་སམེས་
ཁམས་ ་འ ག་ལ། ད་ ང་ ི་ཚགས་ ་ིམི་ ར་ཆགས་མེད་པའི་ ད་གཤིས་གང་མང་
མཐོང་ ་འ ག མ་ིམང་པོ་ཞིག་གིས་ལར་ཞེན་དང་ཁོག་ངར། ཞོགས་ ར་བ ན་པ་
ཙམ་ སི་གསར་བ ་ེལ་འ ས་ ་ཐོན་སངོ་ མ་པ་ ར་འ ག་ལ། ད་པར་ ་ རོ་
ཞིག་གསི་མ་ ངས་ཁོག་བ ག་ལ་ལད་ སོ་ ིས་ ང་གཅགོ་འ ོག་ གེ་སོགས་ ག་
པོའི་ ོར་བ་ལ་བ ནེ་ནས་ན་ ག་འབོ་བ་ཙམ་ སི་རང་དབང་ དོ་ལེན་ ས་ཡོད་
མ་པ་ ར་འ ག གང་ཡང་ མ་འ ར་དེ་དག་བ ན་པའི་ ེས་ལ་མེ་ ལ་ཐལ་ ལ་
ི་ ལ་ ་སོང་ ེ་ཅི་ཡིན་གང་ཡིན་མེད་པར་ཅི་མནི་འདི་མནི་ ་ ས་ཡོད་ཚད་རེད། 

དེ་ན་ིཆབ་ ིད་འཐབ་ ོད་གང་ ང་ལ་ གས་ ོང་མེད་པའི་རང་ ང་གི་མི་ འི་
གས་གཅགི་རདེ། ཞོགས་ ར་དང་ཁོག་ངར་དེ་རགིས་ནི་འཐབ་ ོད་ ེད་ཤེས་དང་

ལམ་ ་འ ེན་ཤེས་དག་ལ་མཚན་ན། མེད་ན་མི་འ བ་པའི་ ་ ནེ་གལ་ཆནེ་གཅིག་
ཡིན་ངེས་ནའང་། ནོ་པ་མེད་པའི་བ ན་པ་ནི་གང་ ན་ ན་ཞིག་ཡནི་ངེས་ རི་
ཐབས་ཤེས་ལམ་ ོན་གལ་ཆེ་ལ། ག་དནོ་ ག་པའོི་འཐབ་ ོད་ ི་ལམ་ ་འ ག་པ་
གཞར་ཡང་མིན་ཏེ། རིག་གནས་སམེས་ཁམས་ ་འ ེ་དང་གནའ་གཏམ་ ི་འཇིག་
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ེན་ནས་ཐར་མེད་པའི་རང་ ང་གི་མ་ི འམ། དི་ ི་ ིར་ ་འཐབ་ ོད་ ས་པའི་ལོ་
ས་དང་ཉམས་ ོང་ཅི་ཡང་མདེ་པའི་མི་རིགས་ཉམ་ ང་གང་ཞིག མི་རབས་ནས་མི་

རབས་བར་ཆབ་ དི་འཐབ་ དོ་ ི་ རི་ ་ཆབ་ དི་འཐབ་ དོ་ ས་ཤིང་། མཚན་ཆ་
དང་ ག་ཆས་དམག་ད ང་ལ་ བ་བ ནེ་པའི་ རེ་གཅདོ་ ིད་ག ང་ཞིག་དང་ ག་
པོའི་གདོང་ག ག་ ག་ ་ག་ལ་ཡོད། དཔརེ་ན་ ང་ ལ་ཡོད་མེད་གཉིས་ ིས་ ལ་
ཕམ་འ དེ་པ་དང་འ ། ོབས་ གས་ ི་ ་ལ་ ོབས་ གས་སནོ་པར་ཆ་བཞག་
ནའང་། མགོ་ རོ་དང་གཡོ་ཐབས་ ི་ ་ལ་ ེབས་ ིད་པ་ཞིག་མ་རེད། དེ་བས་འཐབ་
ོད་ ི་ དེ་ གོས་མ་བ ར་བར་ ག་པོའི་ལན་ལ་ ག་པོ་ ོད་འདོད་ མ་ན་ནི་མི་

རིགས་ ིལ་པོ་ ་མེད་བཟོ་བའ་ིཁ་གཡར་ས་བསམ་བཞིན་ ད་པ་ཡིན་པར་ཁོ་བོས་
འདདོ་དོ།།  
་མཚན་གཉིས་པ་ནི། 2001ལོའ“ི9·11དནོ་ ནེ” ང་བའི་ ེས་ ། ཨ་རསི་འཛམ་
ིང་ཐགོ་ ག་པོ་ དོ་པའི་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་དང་འཇིགས་ ལ་ ་འ གས། 

འཇིགས་ ལ་པ་གང་ཇི་ ེད་ཅགི་གི་མིང་ཐོ་བ གས་པ་ ེ། ེ་བ་ཕ་ལེ་སི་ཐན་དང་
ཨབ་གྷན་སོགས་ཨ་རབ་ ང་པར་ཡོད་པའི་ད ི་སི་ལམ་ ག་ཆས་ ་འ གས་དང་། 
ད ི་སི་ལམ་ ་དགའ་དམག་འཐབ་ ་འ གས། ད ི་ས་ིལམ་བཅིངས་འ ོལ་འཐབ་
ད ང་། ཧ་མ་སི། “ཁེ་ཏ”ི ་འ གས། ཐ་ལི་བྷན་སོགས་དང་། ྥི་ལི་ཕིན་ ི་ ན་མངོ་
ཐོན་ དེ་ཚགས་པ། ཁོ་ལོམ་པི་ཡའི་གསར་བ ་ེ ག་ཆས་ ས་ གས། ་ཝང་ཏ་ཡི་
བཅིངས་འ ོལ་དམག ཀམ་པོ་ཛའ་ིརང་དབང་དཔའ་ དོ། ཨིར་ལན་ ི་ ི་མ ན་
དམག ན་ེཔ་ལའི་ ན་མོང་ཐནོ་ དེ་ཚགས་པ། འཇར་པན་ ི་དམར་དམག ཨོ་ ་
ཆོས་ཚགས། ར་ཁའེི་ཡབ་ ་ཚགས་པ་སོགས་ ་འ གས་དང་ཚགས་པ། མི་ ་མང་
པོ་འཇིགས་ ལ་ ་འ གས་དང་འཇིགས་ ལ་པར་བ ངས་པ་ན། གནའ་ ས་ ར་ཁེ་
སི་ཐན་ཞེས་ ར་ཁེ་ ོངས་ ་འབདོ་པ་ཆིང་ཆན་ ང་ནས་བ ང་ཞིན་ཅང་ ་
བཏགས་པའི་ ལ་ ་ད་ ་ ་ ར་ཞེས་འབོད་པའི་མ་ིརགིས་དེར། ི་ གོས་ ་ གས་
པའི་ཤར་ ར་ཁེ་སི་ཐན་ད ་ིསི་ལམ་ལས་འ ལ་ཞེས་པ་དང་། ཤར་ ར་ཁེ་སི་ཐན་
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བཅིངས་འ ོལ་ ་འ གས་ཞེས་པ། ཤར་ ར་ཁེ་སི་ཐན་གསར་འ ར་བ ་འ ིན་ ེ་
གནས་ཞེས་པ། འཛམ་ ིང་ ་ ར་གཞོན་ ་འ ས་མི་ཚགས་པ་ཞེས་པའི་ ་འ གས་
དང་ཚགས་པ་འགའ་ཡོད་པ་ མས་འཇིགས་ ལ་པའི་ ས་ ་བ ངས་པ་ ར། རེ་
གཅདོ་ ིད་ག ང་གསི་བདོ་ ་ིཚགས་པ་དང་མ་ི ་དག་ ང་དེ་དག་དང་ ན་ ་ཐོ་ལ་
བཀོད་དེ་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་དང་འཇིགས་ ལ་ ་འ གས། འཇིགས་ ལ་པའི་
ས་ ་འཇོག་དགོས་པའི་ ན་ ་ ལ་ ངོ་ཡོད་རབས་ཐོས། བོད་ མས་ ིས་ད་ འི་

བར་ ་ ག་པོའི་ དོ་པ་མ་ ས་ རི་དའེི་ ས་ ་བ ངས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ོན་
མར་ ག་ལས་ ས་ཡོད་པའི་དབང་ ་བཏང་ན་དེ་འ འི་ ས་ ་ ད་ཡོད་ངེས་དང་། 
མ་འོངས་པ་ནའང་ ག་པོ་ དོ་པའི་ལམ་ ་ གས་ཚ་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་པའི་
ལ་ ་བ ང་ངེས་རེད། བ ་ལ་ད་ེའ འི་བཏགས་མིང་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། འཛམ་ ངི་
ང་གི་ རེ་ག ང་ ན་ སི་ད ་ ་མ་ིམཐོང་བའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། ེར་གཅདོ་ ིད་

ག ང་གསི་བོད་ མས་ཕོ་ ལ་བཅད་དེ་མོ་ ལ་ལ་ག གས་ ང་བདནེ་ བ་ ོགས་
ོར་ ེད་མཁན་ཡོད་ ིད་པ་མ་རེད། མ་ཟད་བོད་ མས་ན་ིའཛམ་ ིང་ ང་ག་ི རེ་

གཅདོ་ ིད་ག ང་ཁག་ལས་ག ག་ བ་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་ ེར་གཅོད་ ིད་ག ང་ཞིག་གི་
དབང་ ར་འོག་ ་བ ད་ཡོད་པ་ ོས་མ་དགོས། བ ་ལ་དེ་འ འི་ལས་ལ་ གས་པ་
ཡིན་ན། དི་ག ང་གང་དེ་དམངས་གཙར་ ནི་པའི་དབང་ ་བཏང་ནའང་། མངི་དེ་
དང་མ ངས་པའི་རནི་དདོ་འ ལ་དགོས་རེད་དེ། ཆེ་ཆའན(chechnya) ་ལམ་རང་
བཙན་བདམས་པ་དག་གིས་ ག་ ོད་མངོན་ ་བ ར་བས་ ་ ་ ་དམངས་གཙ་ ིད་
ག ང་གསི་དེ་དག་འཇིགས་ ལ་པར་བཏགས་ནས་ཤིག་ལ་ ་རེ་འཕནེ་པ་ ར་ ག་
གནནོ་ ས་དང་ དེ་བཞིན་པ་དེ་འ འོ།། གནས་བབ་དེ་འ ར་ ནི་ཚ་དེ་བས་ཆེ་
བའི་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཞིག་གང་ ་ཡོད། ཁོ་བསོ་དེ་ ར་ ་ིནང་རང་གཞན་ ན་ལ་
བསམ་ནས་ ག་པོ་ དོ་པའམ་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་ ་ིལམ་འདེམས་པ་ནི་རང་
ཉིད་ ་བ་ནས་ ོགས་པའ་ིལམ་འདེམས་པ་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ལ། དེ་འ འི་
ལས་ དེ་པའི་ཉནེ་ཁ་ལ་འཇིགས་པ་ནི་འཇིགས་པའི་ཚར་པ་ལས་ ་ིབཞི་པ་ ེ། མ་
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འོངས་ ོན་ ོག་གིས་སོ།།  
དེ་ ར། ེར་གཅདོ་པའི་ དི་ ི་ག ག་ བ་ ན་པས་འཇིགས་པ་དང་། ེར་ག ང་
གང་ཡང་མི་རགིས་རིང་ གས་ཐལ་མཐའ་པར་ ང་ཉེན་ལ་དཔགས་པས་འཇིགས་པ་
དང་། མི་ ་ ེར་ ི་ཚ་ ོག་དང་བད་ེ ག་བསམས་པས་འཇིགས་པ་དང་། མ་འངོས་
ོན་ ོག་གིས་འཇིགས་པ་བཅས་འཇིགས་པའ་ིཚར་པ་ ་བཞི་ཡོད་པ་ སི་ཏ་ེ

མཚམས་འདིར་ ེབས་པ་ན། འཇིགས་པའ་ིཚར་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ོམ་འད་ི
བ མ་པའི་ ེས་ལ། ནམ་ཞིག་མི་ ལ་ ི་ཚ་ད ལ་དང་ ང་ད ལ་ ་ ོད་ལོས་དགོས་
མ་ ེ་འཇིགས་ ག་ཆེ་མོད། ཁ་ཡི་ ནེ་ལས་མགོ་བོ་ཤོར་ནའང་ལམ་འདི་རང་གིས་

བདམས་པ་ཡིན་ ིར་རང་འགན་རང་གསི་འ ར་ ་ཡིན་ནོ།།  
 
བཞི་པ། བ བ་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ད ་ ོལ། 
 
ད་ན་ིའཆད་པར་ ་བའི་ལས་གཙ་བོ་ལ་འ ག་ ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟརེ་ན། ད་ེནི་ ་ི
དམངས་ ་ིམི་ ོན་པའི་ཐབོ་ཐང་ཞེས་པའམ། བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་ ་ ོད་ཅེས་
པའམ། འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ་ཞེས་པ་ ེ། གཞི་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་
དམ་དོན་གཅིག་ལ་མིང་གི་ མ་ ངས་ ་མ་ཡོད་པ་དེ་ ིའོ།། 
འདརི་ཐགོ་མར་གསལ་བཤད་ ེད་དགོས་པའི་དནོ་གཉསི་ཡོད་དེ། གཅགི་ནི། ་ཡིག
公民不服从 
ཞེས་པ་ང་ཚས་ ནོ་མར“ ི་དམངས་ ིས་བ ་ིའ ར་མི་ ེད་པ”ཞེས་བ ར་མདོ། 
ཚིག་དེ་ག་ོ ་ཡང་བ ོད་བདེ་དོན་འ ས་ག ང་ གས་ ་ིབ ་ ་ཆགས་དཀའ་བ་
མ་པས་ཁོ་བསོ་ད་ཐེངས“ ི་དམངས་ ་ིམི་ ོན་པ”ཞེས་འ ར་བཅོས་ ས་པ་ཡིན། 
་མཚན་ནི། བཙན་ ་ངག་དབང་ ལ་ ིམས་ ི་བ ་བ ོལ་གསེར་ ི་མ་ེལོང་ ། 
ོན་པ། (1)ཡིད་ཆསེ་པ་དང་། (2)འདདོ་པ། (3) ེས་ ་འ ངས་པ་སོགས་ལ་

འ ག……བ ་ ངི་ ེ། ཞེས་ག ངས་པ་ ར། བ ་ ངི་ ་སོང་བ་གང་ཞིག་ལ་
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དགག་ ་ ར་པ་དེས་ ་འ ར་ ི་གོ་དནོ་ཇི་བཞིན་ ནོ་ ས་པས་དང་། ོན་པ་བཞི་
དང་མ་ི ནོ་པ་བཞི་ཞེས་ ་ཚའི་ཆསོ་ ་ ན་ ོད་ ི་ཚགི་ཅགི་ཡནི་པས་དང་། གཞན་
ཡང་བ ་ ིང་པ་ལ་ ོག་གསར་པ་འ ག་པའི་དགསོ་པ་ཡོད་པ་བཅས་ ་ི ིར་རོ།། 
དེས་ད ནི་ཡིགCivil disobedienceཞེས་པའི་བ ་དོན་ལེགས་པོར་འ ར་ཡོད་མདེ་
མི་ཤེས་མདོ། དརེ་ ི་དམངས་ ིས་ ིད་ག ང་དང་བཙན་དབང་གིས་བཅས་པའི་
ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་ ིམས་དང་བཀོད་ བ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་། ེས་
་མ་ིའ ང་བ། བ ་ིའ ར་མི་ ེད་པ། དང་ ་མི་ལནེ་པ། ཁས་མི་ལནེ་པ། ས་བ ར་

མི་ དེ་པ། བ ་ི ང་མི་ དེ་པ། བ ནེ་བ ར་མ་ི དེ་པ། ེན་ ་ གོ་པའི་དནོ་འ ག་
པར་བཤད་ཅིང་། མངི་ཚིག་ ར་གཏན་འབབེས་ ང་ལ་བ དོ་བདེ་ག་ོ ་དནོ་འ ས་
ཤིག་ཅསི་ ང་ཡིད་ལ་མ་ཤར་བས་དེ་ ད་ ་བ ར་པ་ ར་དང་། དེའི་མ ངས་ ི་
དམངས་ ་ིམི་ ོན་པའི་ཐབོ་ཐང་ཞེས་པ་ན公ི民不服从权 ཞེས་པ་བ ར་པ་ཡིན་
ལ། འ ལེ་ཡོད་ ི་ ་ཆ་ལས། ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པ་ཞེས་འ ང་བ་མ་གཏགོས་ ི་
དམངས་ ་ིམི་ ོན་པའི་ཐབོ་ཐང་ཞེས་འ ང་བ་མང་པོ་མ་མཐོང་། གང་ ར་དེ་དག་
ནི་བདོ་ལ་མཚན་ན་མིང་བ ་གསར་པ་ལགས་ཤིང་། ོང་ ས་མདེ་པ་ནི་ད་ེབས་ ང་
ོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་རདེ། 

ཅིག་ཤོས་ནི། ི་དམངས་ ི་མ་ི ནོ་པ་ཞེས་པ་ནི་དེང་ ས་ ་ ི་ཚགས་ཆབ་ ིད་
མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བ དོ་ ་ཞིག་ ་སངོ་འ ག་ ད་དང་། དེ་ལ་མཁས་པ་སོ་སོས་
་ ལ་མི་འ ་བ་ག ངས་ཡོད་རབས་ཏེ། ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པ་དེ་རང་ ང་ངམ་
ན་ ེས་ ི་འསོ་འགན་ཡིན་མིན་དང་ ན་ དོ་ ི་ མོ་དང་འགལ་ཡོད་མེད། དེ་ ས་

མི་ མས་ལ་ ན་མངོ་གི་ ང་བདནེ་ ་བ་ཆགས་ བ་མིན། ེར་གཅོད་དབང་ ར་
འོག་ ་ ི་དམངས་ ་ིམི་ ོན་པ་དེ་ དོ་གོ་ཆོད་མནི། དམངས་གཙའི་ ིད་ གས་ ་
གང་དེ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ི་ ལོ་ལ་བ ནེ་མིན། ི་དམངས་ ་ིམི་ ོན་པ་དེའི་
ིམས་ ི་ས་མཚམས་འཛིན་ ངས། ཐ་ན“ ི་དམངས་ ”ིཞེས་ ར་པ་ ི་ མོ་ ི་ཚིག་

ཅིག་ཡིན་ལ་འ ེལ་ ་ཚགས་ ག་ཆོག་པར་བཤད་པ་སོགས་དོན་གཅིག་ལ་མཁས་པའི་
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ད ད་འ ས་ཅི་རགིས་ཡོད་ ལ་མཐོང་། དེ་ནི་ག ང་ གས་ནི་ ེས་ལ་ ིན་ཏེ་འངོ་
ཞེས་པ་ ར་ སེ་ལ་ ིན་ཏེ་འངོས་པའི་ག ང་ གས་མཁན་དང་རགི་པ་མཁན་དག་
གི་ལས་ཡིན་ལ། ཁོ་བོ་ག ང་ གས་གང་དརེ་ ས་མངའ་དང་ བོ་གཉེར་མདེ་ ིར་
ད ད་པ་བ དོ་ བོས་ ལ། དེས་ན་ཁ་ོབོས་འདི་ནས་མ་གཞི་ཉམས་བཞེས་གནང་
དགོས་པ་གང་ཞིག ཤེས་ཚད་གོ་ཚད་ སི་ ལ་ ས་དང་འཚམ་པའི་ཚིག་ལ་བ ས་ཏེ་
ན་ཤེས་ཙམ་ཞིག་ཐོག་མའི་ངོ་ ོད་ ི་ ལ་ ་ གི་ ར་མཚམས་ རོ་ ེད་པ་ལ། 

 
གཅིག ི་དམངས་ ་ིམི་ ོན་པའི་ཐབོ་ཐང་། 
 
དོན་འདི་བ ་དོན་ ི་གོ་རིམ་བཞིན་ ི་དམངས་དང་། མི་ ནོ་པ། ་ིདམངས་ ་ིམི་
ོན་པའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ག མ་ ི་ ེང་ལ། དེ་འ ེལ་ ི་དམངས་ ་ིམི་ ོན་པ་ཞེས་

པའི་མིང་ཚིག་གི་ ང་བ་དང་བཅས་ཚན་པ་བཞི་ ་ ེ་ནས་བཤད་ ་ཡིན། 
1. ི་དམངས། 
ི་དམངས་ཞེས་པ་ནི་ ལ་ཁབ་ཅིག་གི་ ལ་ཁོངས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། ལ་ཁབ་དེའི་

བཅའ་ མིས་ ི་བཅས་དོན་ཚད་གཞི་ནང་ ར་འོས་འགན་ཐེག་འ ར་དང་། འོས་
བབས་ ི་ཆབ་ དི་དང་དཔལ་འ རོ་དང་ ི་ཚགས་ ི་ཐོབ་ཐང་མངའ་བའི་རང་ ང་
མི་ ( བས་འདིའ་ིརང་ ང་མི་ ་ཞེས་པ་ན་ི ི་ཚགས་ ་ིམ་ིདང་ སོ་ས་ སོ་འཇོག་
གིས་བ དོ་པ་དེའི་དནོ་མ་ཡིན་པར། ་ཡིག法人ཞེས་པ“ ིམས་མིའམ་ ིམས་ཚན” 
ཞེས་ ་འ ར་ཡོད་པ་བདོ་ ་ིབ ་ ་ཤིན་ ་གོ་དཀའ་བའི་བཅའ་ མིས་ ི་གོ་དནོ་
ཅན་ ི་བ ་དེ་དང་ ོས་ས་ སོ་འཇོག་གིས་བ དོ་པའི“རང་ ང་མི་ ”ལ་ག ོ ེ་
ཁམས་ ི་ངོས་ནས་མི་ རེ་ ་ིམཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ ་ཡིན་ ང་རང་ ང་མི་ ་ཡིན་ལ། 
རང་ ང་མི་ ་ལ་ནི་མི་ འ་ིཐབོ་ཐང་གང་ཡང་ ན་ སེ་ ་མངའ་ཞེས་པའོ)ལའ་ོཞེས་
པ་ ེ། རང་ ང་མི་ འམ་མི་ ེར་སོ་ས་ོ ལ་ཁོངས་གང་ ་གནས་ ང་། རིགས་ ད་
དང་། ཤ་མདོག ཕོ་མོ། ད་ཆ། ཆོས་ གས། ིད་དགོངས་མི་འ ་བ་སོགས་ལ་བ ོས་
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ཏེ་ད ེ་བ་འ ེད་པ་དང་། མཐོང་ ང་ ེད་པ། ི་ ོམས་མ་ཡིན་པའི་ ོད་ ངས་
འཛནི་ ་མེད་པར། བཅའ་ ིམས་ ི་མ ན་ ་མི་ ་ས་ོསོ་འ ་མཉམ་ཡིན་ཞེས་པའི་
་དནོ་ ར། སོ་སོར་གནས་ ོ་རང་དབང་དང་། ་བ དོ་རང་དབང་། རང་ཐག་རང་

གཅདོ་རང་དབང་། ོམ་འ ི་དཔེ་ ན་རང་དབང་། གསང་དོན་འ ིན་བ ར་རང་
དབང་། ཆསོ་ གས་དད་མོས་རང་དབང་། མནོ་སམེས་བསམ་གཞིག་རང་དབང་། ་
འ ས་ ན་ ོད་རང་དབང་། འ ་འཛམས་ཤོག་ ལི་རང་དབང་། མ ན་བ ེབས་
གཉནེ་ གི་རང་དབང་། ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་རང་དབང་། ་ནརོ་ལོངས་ ོད་རང་
དབང་། གར་འ ོ་གར་འ ག་རང་དབང་། ེར་དནོ་གཅེས་འཛིན་རང་དབང་སོགས་
གཞི་ འི་ཐོབ་ཐང་འ ་མཉམ་ ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལ་ཁབ་ ི་ཆབ་ ིད་ ་འ ག་
པའི་ཐོབ་ཐང་མངའ་བ་ ེ། འསོ་གདམ་དང་འོས་འདེམས(被选举和选举) ི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་ཅིང་། ལ་ཁབ་གང་དེ་བདག་གཉརེ་དོ་དམ་ དེ་པའི་ དི་དནོ་ ་འ ག་
པའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡནི་ལ། དེའི་མ ངས་ ་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ ིམས་དང་
བཅའ་ མིས་བ ི་ ང་དང་། ལ་ཁབ་ ི་གསང་བ་ ང་ བོ། ི་ཚགས་ ་ི ི་པའི་
ན་ དོ་བ ི་འཇོག དེ་བཞིན་ ི་པའ་ི ་ནརོ་དང་ ི་པའ་ི ིག་ ོལ་གཅེས་ ང་ ེད་

པ་སགོས་ ིས་མཚན་པའི་འསོ་འགན་ཡོད་པ་གང་དེ་ནི་ད་གཟདོ་ ི་དམངས་ཡིན་
ཞེས་བཤད་ཅིང་། གང་ཡང་མི་ ་ ེར་ ི་ཆབ་ དི་དང་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚགས་ ི་
ན་ ེས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཚད་བཅའ་ མིས་ ིས་ ང་ ོབ་ དེ་ཅིང་། བཅའ་ མིས་ ི་

བཅས་དོན་གང་ད་ེམི་ ་ ེར་ སི་བ ི་ ང་གི་འསོ་འགན་འཆང་བ། བཅའ་ ིམས་ ི་
མ ན་ ་མི་ ་ས་ོསརོ་འ ་མཉམ་ ི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པའི་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་
་གནས་པའི“མི་དམངས”ལ་ ི་དམངས་ཞེས་ ་འབོད་པའོ།།  

གོ་དནོ་ ར་ན། ི་དམངས་ཞེས་པ་ནི་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་ ོད་པའི་མིང་
བ ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་ རེ་གཅོད་ལམ་ གས་ ་ དོ་པའི་མིང་བ ་ཞིག་མནི་
ཚད། “མི་ ནོ་པ”དེ་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ི་ནང་ལ་ ང་བ་དང་། གང་དེ་
དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ི་ནང་ ་ད་གཟོད་ཐབོ་ཐང་ ་ ་ིབའི་ ་མཚན་ ིས་
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སམ། ཡང་ན“མི་ ནོ་པ”དེ་དམངས་གཙའ་ིལམ་ གས་ ི་ ི་ཚགས་སམ་ ོས་ས་ སོ་
འཇོག་གིས་ ང་བདནེ་གནས་ གས་ ་གནས་པའ་ི ི་ཚགས་ ་ད་གཟདོ་ཉམས་ལེན་
ཡོད་པ་ཞིག་མ་གཏགོས། ་འ ས་ ང་བདེན་ལ་མི་གནས་པའི་ ེར་གཅོད་ ི་ཚགས་
་མཐོང་དཀའ་རབས། ་མཚན་དའེི་ ིར“ ི་དམངས”ཞེས་ ིར་བཏང་ ་དམངས་

གཙའ་ིལམ་ གས་ ་ི ི་ཚགས་ནང་ལ་མ་གཏོགས་མ་ིབ དོ་པའི་མིང་ངེས་པ་ཅན་དེ་
ད་འ ག 

2. མི་ ོན་པ། 
མི་ ནོ་པ་ཞེས་པ་ན་ི ིད་ག ང་ངམ་བཙན་དབང་གིས་བཅས་པའི་ ང་བདེན་མ་
ཡིན་པའི་བཅའ་ མིས་དང་ དི་འཛནི་ ི་བཀོད་ བ་གང་ ང་ལ་དམིགས་ཏེ། ཤེས་
བཞིན་ ་མི་བ ི་བ་དང་མ་ི ང་བ། སེ་ ་འ ང་བར་མི་ ེད་པ། ོད་པ་ ག་པོ་མ་
ཡིན་པའམ་འཚ་མདེ་ཞི་བའི་ལམ་ནས་དེ་དག་ ནེ་ ་ གོ་པར་ མོ་པ་ལ་ཟརེ་ཞེས་
སོ།།  
མི་ ནོ་པ་ཞེས་པ་དེ་བོད་ ི་བཤད་ ངས་ ར་ན། བཤད་ བ་གཉིས་ལས་ བ་པའི་
ཆོས་ཅན་དང་ ས་ངག་ཡིད་ ི་ལས་ག མ་ལས་ ས་ ི་ལས་ ་གཏགོས། ད་ེན་ིབཤད་
པ་དང་བསམ་པ་དང་ ོམ་པ་ཙམ་ སི་མི་འ བ་ལ། ོད་པ་གང་ཞགི་ལག་ལནེ་ མ་
འ ར་ ་མངོན་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  
དེ་འ འི་ མ་འ ར་ནི་ ལ་ ་མ་ནས་ ནོ་ཆོག་ ེ། མི་ ་གཅིག་ ེང་ ེང་གི་ངོས་
ནས་བ ན་ཆོག་ལ་མ་ི ་ ་མ་ ན་འ ས་ ི་ངོས་ནས་ ང་བ ན་ཆོག ོལ་བཅས་
ོན་འ ག་གི་ ལ་ སི་བ ན་ཆོག་ལ་ ལོ་མདེ་ སེ་འ ག་གི་ ལ་ སི་ ང་བ ན་

ཆོག མིས་ ིས་གནང་བ་ལ་མི་འ ག་པའི་ ལ་ ིས་བ ན་ཆོག་ལ་ མིས་ ིས་བཀག་
པ་ལ་འ ག་པའི་ ལ་ ིས་ ང་བ ན་ཆོག དེ་ལ་གཅིག་གིས་མི་ ོན་པ་དང་ ་མས་མི་
ོན་པ། ལོ་བཅས་ ིས་མི་ ནོ་པ་དང་ ོལ་མེད་ ིས་མི་ ནོ་པ། གནང་བར་མི་ ོན་

པ་དང་བཀག་པར་མི་ ནོ་པའི་ ད་པར་ཡོད་རབས།  
དེས་ན། ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པའི་ མ་འ ར་ ནོ་ ངས་བ ་ན་ཧ་ལམ་ག མ་ ་
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འ ་ ེ། དང་པོ་ནི། ིམས་ ིས་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ ིག་རིམ་ ར་ ང་བདེན་མ་
ཡིན་པའི་བཅའ་ མིས་དང་བཀོད་ བ་གང་ ང་བཟོ་བཅོས་ ག་པའི་རེ་ ་ ེད་པ་
དཔརེ་ན། མཇལ་ག ག་ ་བ་དང་། ན་ ་འ ལ་བ། འབོད་ ལ་ ་བའམ་ཡང་ན་
ིམས་ཁང་དང་ ོས་ཁང་། དི་ག ང་ ་ེཁག་ལས་ཐོབ་ཐང་ ོད་ལེན་ ེད་པ་ཡིན་ལ་

དེ་ན་ི ིམས་དང་མ ན་པའོ།། གཉིས་པ་ནི། ་ ིམས་ ་བཀོད་པའི་ ི་དམངས་ ི་
ཐོབ་ཐང་བེད་ ོད་པ་ ེ། མ་ ནོ་ མོ་ རོ་དང་། འ ་འཛམས་འ ས་ཚགས་ ི་
ལ་ ིས་ མ་འ ར་ ོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ན་ིདང་པོ་ལ་བ སོ་པས་ ང་ཟད་ཁ་ཚ་པོ་

ཡིན་ནའང་དེ་ག་ནང་བཞིན་ ིམས་མ ན་ཡིན་པའོ།། ག མ་པ་ནི། དམངས་གཙའ་ི
གཞི་ འི་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་ལ་ག ང་ གོས་ ིས་ ང་འཇོག་མི་ དེ་པ་དང་བཀག་
འགོག་ ེད་ན་ནི། ་ིདམངས་ ིས་དེ་ལས་ཐལ་ཆ་ེབའི་ ོར་བ་ མོ་པ་ ེ། མཐའ་ ་
གས་ ང་བཙན་ ་ ད་ ང་། ཐ་ན་ཚ་ ོག་འ ལ་དགོས་ ང་ ང་བདེན་མ་ཡིན་

པ་གང་ཞགི་བཟོ་བཅོས་ ག་པར་ ལ་ ད། མི་ མས་ ི་དོ་ ར་དང་ག ང་སེམས་
མཉམ་ ་བ དེ་པའ་ིཐབས་ལ་ ོད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ན་ིཤེས་བཞིན་ ་ ིམས་འགལ་ ི་
ལས་ལ་ གས་པའོ།།  
ི་དམངས་ ི་མ་ི ནོ་པ་ན་ི རེ་གཅདོ་ལམ་ གས་ ་ ག་གནནོ་ ི་ཉནེ་ཁ་ཤིན་ ་ཆེ་
ིར་དེ་ནི་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་གནས་པའ་ི ི་དམངས་ ི་ཆབ་ ིད་ ་ དོ་

ཅིག་ཡིན་ ལ་ག ང་མཁན་འ ག་ལ། དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་གནས་པའ་ི ི་
དམངས་ན་ི ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བཅའ་ ིམས་གང་ ང་ལ་མི་ ནོ་པ་མ་གཏོགས་
ང་བདེན་ ི་བཅའ་ ིམས་ལ་ ོན་པ་ ེ། མི་ ོན་པའི་ མ་འ ར་ ནོ་ ང་ལ་མི་ ོག་

གཅདོ་པ་དང་མེར་ ེག་པ། མཚན་ཆའི་ལས་མི་ དེ་པར་བ ི་བ་གང་ལའང་འཚ་མེད་
ཞི་བ་དང་ ག་ གས་མ་ཡིན་པ། བསམ་ཤེས་ད ོད་ཤེས་ སི་འ ག་ལ། དེ་ནི་ག ང་
ོགས་ལ་ ག་གནནོ་ ི་ཁ་གཡརོ་ས་མི་ རེ་བ་དང་། ི་དམངས་ ི་ག ང་སེམས་

མཉམ་ དེ་ལ་དམིགས་ཏ་ེ ་འ ས་ ོ་མགི་འ ེད་པ་ཡིན་ རི། གང་དེ་བདནེ་པ་ ི་
དམངས་ལ་ཡོད་ ི་ དི་ག ང་ལ་མདེ་པ་དང་། གནས་ གས་ ་འ ས་ལ་གནས་ ི་དེ་
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ལས་ལོག་པར་མི་འ ན་པ་དང་། ོད་པ་ཞི་བ་ལ་ ང་གི་ ག་ ལ་ ་མི་མངོན་པ་
དང་། ང་ ལ་ མོ་བ གས་ལ་གསལ་ ི་གསང་བ་ ོག་ ད་ ་མི་ བི་པ་དང་། ཤེས་
བཞིན་ ིམས་འགལ་ ་ ས་ ་ིབསམ་མེད་ ོངས་ཚད་ ་མི་འ ག་པ་དང་། དཀའ་བ་
རང་གསི་ ོད་ ་ིགཞན་ལའང་ ོད་པར་ ལ་བའི་ཆོས་དང་ ན་པར་བཤད་པས་ན། 
ཁོ་བསོ་ ང་ཡིད་ལ་འཛིན་བདེ་ ིར་གོ་དནོ་གང་མང་ལ་བ ས་ནས་རང་ཚད་ སི་
བ ོམས་ཤིག་འགོད་འདོད་དེ། ངོ་བོ་དང་ ེད་ལས། དགོས་པ། དམིགས་ ལ་བཅས་
མ་ ངས་བཞི་ཡིས་ ོན་པ་ལ།  

གང་དའེི་ངོ་བོ་ནི་བདེན་པ་རང( ི་དམངས)ལ་ཡོད་པ་ ེ་བདནེ་པའི་ ིར་ ་བཟོད་
ོམ་དཀའ་བ་ དོ་པ་དང་།  

གང་དའེི་ ེད་ལས་ནི་ མིས་ངན་ ོག་པ་ ་ེ གས་མ ན་ ི་ ིར་ ་འཚ་མདེ་ཞི་བ་ལ་
གནས་པ་དང་། 
གང་དའེི་དགོས་པ་ནི་ག ང་སེམས་མཉམ་ དེ་དེ་ བ་ ོར་ ི་ ིར་ ་གསང་མེད་
ོམ་བ གས་ དེ་པ་དང་།  

ག ང་དའེི་དམིགས་ ལ་ནི་རང་དབང་བདེ་ ིད་དེ་ཞི་མ ན་ ི་ ིར་ ་ཡོངས་ བ་
ཐོབ་ཐང་ ོད་པ་བཅས་རང་རིགས་ མས་ལ་ ་ཆར་ ལ་བའོ།།  
3. ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པའི་ཐོབ་ཐང་། 
ི་དམངས་ཞེས་པ་དང་མི་ ོན་པ་ཞེས་པ་རེ་ར་ེནས་བཤད་ཟིན་པས་ན། དོན་འདི་ནི་

ཧ་ཅང་གོ་བདེ་བ་ཆགས་ཡོད་ མ། གོང་ ་སངོ་བ་ ར། ི་དམངས་ཞེས་པ་ནི་
དམངས་གཙའི་ ་ིཚགས་ ་ིམངི་བ ་ཞིག་དང་། དམངས་གཙའི་ ་ིཚགས་ ་ིནང་ལ་
སོ་སརོ་ཆབ་ དི་དང་དཔལ་འ ོར། ་ིཚགས་ ་ིཐོབ་ཐང་མངའ་བ་གང་ཞིག བཅའ་
ིམས་ ིས་ ང་ བོ་ཁག་ཐགེ་ ེད་ཅིང་། ཁོ་ཚས་ད་ེག་ནང་བཞིན་བཅའ་ ིམས་གང་

དེ་འསོ་འགན་ཐེག་འ ར་ ེད་ ི་ཡོད་ན། ཁོ་ཚས་མི་ ནོ་པའི་ལས་ དེ་དནོ་མདེ་པ་
ར་ ང་མོད། འནོ་ ང་། མ་ི མས་ ི་ཁམས་དང་མོས་པ་ ་ཚགས་ཡིན་ རི། ང་

བདནེ་མ་ཡིན་པའི་བཅའ་ མིས་དང་བཀོད་ བ་གང་ ང་སོ་སའོི་ཆབ་ དི་ ་ བ་
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དང་། ན་ ོད་མོས་པ། ཆསོ་ གས་དད་མོས་སོགས་དང་འགལ་བ་དང་། ཡང་གཅགི་
བཤད་ན། བཅའ་ ིམས་དང་བཀོད་ བ་ སི་གནང་བ་དང་། བཅའ་ ིམས་དང་
བཀོད་ བ་ ིས་བཀག་པ་ ེ་གནང་བཀག་གང་ ང་སོ་སའོི་ ་འ ས་ ི་ ོ་དང་
འགལ་བའམ་བཅའ་ ིམས་དང་ ་འ ས་ ན་ དོ་བར་ལ་གདོང་ ག་ ང་ཚ། ཁོ་
ཚས་མ་མཐར་ཡང་དབང་འཛནི་ ིད་ག ང་གིས“ ིམས་འགལ” ་མཐངོ་བ་ ེ་མ་ི
ོན་པའི་ལས་ དེ་དོ།།  
ི་དམངས་ མས་མི་ ོན་པའི་ལས་ལ་འ ག་ ང་མིན་ནི་བཅའ་ ིམས་ ི་གནང་

བཀག་ལ་བ ོས་པ་ཞིག་མནི་ལ། གདདོ་མ་ནས་མངའ་བ་དང་། ན་ ེས་ནས་མངའ་
བ། ཡང་ན་གནམ་ ིས་གནང་བའི་མི་ འི་ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་ ར་ཡོངས་ བ་རིན་
ཐང་ ་སོང་ཡོད་པར་བཤད་ ིར། དེ་ནི་བཙན་འ ོག་མི་རིགས་པ་དང་། བ ག་ ོད་
མེད་པ་ཞིག་ ་ངོས་འཛནི་ ་ིའ ག དེ་ ར་ངོས་འཛནི་པ་དེ་ ེ་ ག་གང་རདེ་ཟེར་ན། 
གོང་ ་མི་ ོན་པའི་ མ་འ ར་ ོན་ ངས་ག མ་བ ན་པ་ལས་ ་ིག མ་པ་ ེ་
མཐའ་ ་ གས་ ང་བཙན་ ་ ད་ ང་། ཐ་ན་ཚ་ ོག་འ ལ་དགོས་ ང་ ང་བདེན་
མ་ཡིན་པའི་བཅའ་ ིམས་བཟོ་བཅསོ་ ག་པར་ ལ་ ད། མི་ མས་ ི་དོ་ ར་དང་
ག ང་སེམས་མཉམ་ ་བ ེད་པའི་ཐབས་ལ་ ོད་པ་གང་ཞིག ཤེས་བཞིན་ ་ མིས་
འགལ་ ི་ལས་ལ་འ ག་པའམ་ཐལ་ཆེ་བའི་ རོ་བ་ ོམ་པ་དེའོ།།  
ཤེས་དགོས་པ་ནི། ི་དམངས་ ་ིམ་ི ོན་པ་དེ་ཐབོ་ཐང་ ་གཟགིས་ནས་ ད་འཕགས་
མཆོག་ ར་ ི་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་ ་ནི་དམངས་གཙའི་ ་ིཚགས་ ་ད་གཟོད་
མཐོང་ག ི རེ་གཅོད་ ི་ཚགས་ ་དེ་ལས་ གོ་པར་མཐོང་བའ་ི ལ་དེའོ།། ད་ེ ་ན་
བོད་ མས་ ེར་གཅདོ་དམ་ ག་ ་གནས་ རི་ དོ་ ི་མཚམས་ རོ་དེ་ལ་དགསོ་ ིང་
ཅི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ཁོ་བརོ་བསམ་ ལ་གཅིག་ལས་མེད་དེ། མན་ངག་ ི་མ་བ བ་ ་
རེ་བས་ཡིན་ནོ།།  
4. ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པ་ཞེས་པའི་མངི་ཚིག་གི་ ང་བ། 
ི་དམངས་ ི་མ་ི ནོ་པ་ཞེས་པ་ན་ིབ དོ་ ལ་འ ིས་ལ་ ོད་ ལ་ ་བའི་ ་དོན་ཞིག་
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ཡིན་རབས་ཏེ། ོད་ ལ་ ི་ངོས་ཁོ་ན་ནས་བཤད་ན། ཡར་དེད་པས་ ི་ལོ་ ནོ་ ི་
གནའ་རབས་ཀེ་ར་ིསའེི་ བས་ནས་ ང་ཡོད་ ོང་བ་ཞིག་དང་། བ དོ་ ལ་དང་ ོད་
ལ་ཉསི་ཆ་ནས་བཤད་ན། མར་དེད་པས་ ི་ལའོི་ ས་རབས་བ ་ད ་པའི་ནང་ལ་ད་

གཟོད་ ང་ཞིང་ཡོངས་ལ་ གས་ ད་འ ག དེ་ནི་མི་ ་ ེར་ ི་ ོད་པ་ནས་ ི་ཚགས་
ཆབ་ དི་ ི་ ོད་པར་ཆགས་པའི་རིམ་འ ར་གོ་རིམ་ཞིག་རེད། 
དེ་ཡང་། ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པ་དེ་ ི་ཚགས་ཆབ་ དི་ ི་ ོད་པར་ཆགས་པ་ནི་ཨ་
རིའི་ ོམ་མཁན 
H·D·སོ་རེ ་ནས་བ མས་པ་ཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་བཤད་ ངས་གང་དེ་ཉིད་ ང་སོ་
རེ ་ཡི་ ་ བ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རདེ། 1848ལོར་ཁོང་གིས་ཁ་ ང་ལ《 ལ་
དམངས་ དི་ག ང་ལ་ ོལ་གཏམ་གཏོང་བ》 ཞེས་པའི་ག ང་བཤད་ གས་ཆེན་
ཞིག་གནང་ ོང་བ་དེ། ཁོང་ཉདི་ ་གཤེགས་ ེས་ ི་ལ་ོབཞི་པ་ 1ེ866ལོར་དབེ་མིང་  
《 ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པ》 ཞེས་བཏགས་ཏེ་པར་ ་བཏབ་པ་ནས་བ ང་ ན་ ིས་
ོད་པའི་མིང་ཚགི་ཅིག་ ་ ར་ཅིང་། དེང་ ས་ ་ ་ིཚགས་ཆབ་ ིད་མཚན་ཉིད་

རིག་པའི་བ ་ཆད་ཅིག་ ་ཆགས་ཡོད་རབས་བཤད། སོ་རེ ་ནི་མ་གཞི་ མོ་མཁན་
ཞིག་རདེ་ལ། ཁོང་ ་འཚ་བ གས་ ས་ བས་ ་ནི་ཨ་རི་ དི་ག ང་གིས་ ན་གཡོག་
ལམ་ གས་ད་ ང་བ ར་མ་ ས་པར་ཡོད་པའི་ཁར། ིམ་མཚས་ ལ་ཁབ་མོ་ཞི་ཁོ་ལ་
བཙན་འ ལ་དམག་འ ག་ ག་པའི་ ས་ཡིན་སོང་། ཁོང་ཉིད་དེ་དག་ལ་ ོ་བ་མ་
མཉེས་ཏ་ེ ིད་ག ང་ལ་ད ་ ལ་མ་འཇལ་བ་དང་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ མིས་ལ་
མི་ ནོ་པའི་བ ལ་ གས་བ ང་བ་ན། ིད་ག ང་གིས་ཁོང་ལ་འཛིན་བ ང་བཀག་
ཉར་ ི་བཀའ་ཆད་བཅད་ཅིང་། གཞན་ སི་ ་ཡོན་ ད་པས་བཙན་ཁང་ ་ཞག་
གཅིག་ལས་བ གས་མ་དགོས་ ང་ཁོང་ཉིད་ཤིན་ ་ཡི་མ་རང་ ེ་གོང་གི་ག ང་དེ་
གནང་བ་དང་། ག ང་དེ་ནི་ཡིག་འ ་ ་ིརེ་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་ ང་ཁོང་གི་བ མས་
ཆོས་གཞན་ལས་རིན་ཐང་ཆེ་བ་དང་། གས་ ནེ་ཆེ་བ། ད་ གས་ཆེ་བར་མ་ཟད། 
འཛམ་ ིང་ཆབ་ དི་བསམ་ འོ་ིལོ་ ས་ ངེ་གི་ ོ་རངི་ ་ ་ཞགི་ ་ ི་ཡི་འ ག 《
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ི་དམངས་ ི་མ་ི ནོ་པ》ཞེས་པའི་དེབ་ ང་དེ། ིད་ག ང་ད་ོདམ་ ང་བ་རབ་
ཅེས་དང་། ིད་ག ང་ནི་བ ་བཤད་ ང་ཐབས་ཉི་ཚ་བ་ལས་མ་འདས་སོ་ཞེས་
སོགས་དམངས་གཙའ་ི ི་ཚགས་ ་འ ེལ་ཇི་ ར་བ བ་ ང་ ད་ཆའི་ལང་ཚ་ཉམས་
མི་ དི་པའི་ཡོངས་ གས་ལེགས་བཤད་ ིས་འགོ་བ མས་ཏེ། མི་ ་ ེར་ནི་ ིད་
ག ང་གི་ ང་གཞི་ཡིན་པ་དང་། དམངས་གཙའ་ིལམ་ གས་ ་མི་ ་ ེར་གང་ཡང་
ང་དང་ ོག་དང་གནད་ ི་གཙ་བོར་འཛིན་དགོས་ལ། མངའ་ ེ་གང་གིས་ ང་གང་

དེའི་དབང་ཆ་དང་དབང་ གས་ཡོད་ཚད་མི་ ་ ེར་ལས་ ང་བ་ཁས་ལེན་པ་དང་། 
མི་ ་ ེར་ནི་ ་ན་མཐོ་བའི་ཁརེ་ གས་ཐོབ་ཐང་ཅན་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་པ་ནང་བཞིན། 
མི་ ་ ེར་ལ་ ་ ངས་དེ་འ ་འཆང་བ་ཡིན་ན། ད་གཟོད་རང་དབང་བསམ་ཤེས་ ི་
མངའ་ ེ་དངོས་མ་ཞིག་ཆགས་ ིད་པ་རེད་ཅསེ་སགོས་མི་ ་ ེར་ ི་བདེ་ ག་རསི་ ་
མི་འབོར་ ིར་སོ་སསོ་འདམ་ག་ལས་ཐནོ་པའི་ དི་ག ང་གང་ཡིན་ ང་མ་གཞི་ནས་
མི་ ་ ེར་ ི་འདོད་མོས་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་བ ི་འཇོག་ དེ་པ་ཞིག་ཡིན་འསོ་པ་ ེ། 
དབང་ཆ་ཚད་མེད་ ི་ ེ་བོའ་ིལམ་ གས་ནས་དབང་ཆ་ཚད་ཡོད་ ་ི ེ་བོའི་ལམ་
གས་ལ་སོན་པ་དང་། དབང་ཆ་ཚད་ཡོད་ ི་ ེ་བའོི་ལམ་ གས་ནས་དམངས་གཙའི་

ལམ་ གས་ལ་སནོ་པ་ནི། མི་ ་ ེར་ལ་བ ི་འཇོག་དོན་དམ་ ས་པའི་འཕེལ་རམི་ཞིག་
རེད་ཅེས་ག ངས་པ་སོགས་ལས། མ་ི ་ རེ་ ི་འདདོ་མསོ་དང་ཐོབ་ཐང་ནི་ དི་
ག ང་དང་ ལ་ཁབ་ ིས་བ ི་འཇོག་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་མཐར་ ག་
དམིགས་ ལ་ཡང་ཡིན་དགོས་པའི་དམངས་གཙའི་ ་ བ་ སི་ཁོང་གི་བསམ་ འོ་ི
གཞི་ གས་པར་ ས་འ ག་པ་དང་། 
མི་ ་ ེར་དང་ སོ་ས་ སོ་འཇོག་ ་ཡོད་པ་ན་ི དི་ག ང་དང་ ལ་ཁབ་རེད། མི་ ་
ེར་ ་ཡིན་ ང་ང་ཚ་ཐོག་མར་མི་ ་ཆགས་དགོས་ངེས་དང་། ེས་ལ་ད་གཟོད་ ི་

དམངས་ཆགས་དགོས་ ི་རདེ། ི་དམངས་ཆགས་པའི་མི་ ་ ེར་ནི་ ་འ ས་ ི་ ོ་
ཡིས་འཚ་བ་ཡིན་ལ། ཁོ་བོ་ ་ིདམངས་ཤིག་ཡནི་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཁོ་བོས་
འ ར་ ་འ ེར་བའི་འོས་འགན་ཉག་གཅིག་ནི། ས་དང་ མ་པ་ ན་ ་ཁོ་བསོ་ ལ་



Page 102 of 176 
 

མ ན་ ་སེམས་པའི་དོན་ བ་པ་ཡིན་པས་ ིམས་དེ་དགོས་དོན་མདེ་མོད། འནོ་ ང་
ིད་ག ང་དང་ ལ་ཁབ་ནི་ མིས་ གས་ལ་མ་བ ནེ་པ་མེད་པ་ཞིག་རདེ། མི་ ་
མས་ལ་ ་འ ས་ ི་ ོ་དང་མ་ ན་ཚ། ིམས་ གས་ ིས་མ་ི ར་ ང་བདནེ་ཉག་མ་

གཅིག་ ང་ ོལ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། མེད་བཞིན་ ་མི་ མས་ ིས་ མིས་ གས་ལ་
འོས་འཚམ་མིན་པའི་བ ི་འཇོག་ ས་པ་དསེ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་འ ས་ ་གང་
ཇི་ ེད་ཅགི་བ ེད་པར་ ེད་པ་ ེ། ད་ེཡང་། ང་ཚས་ ལ་ཁབ་ ི་ ིར་ ་ ས་པོས་
གས་ ག་པ་དང་རགིས་པས་ གས་ ག་པའ་ིམི་ འི་རགིས་མཐོང་ ་ཡོད་པ་དཔེར་

ན། ཁོ་ཚ་ཡེ་ནས་མི་མ་ཡིན་ ་ཆགས་ལ། མི་ ས་འ ལ་ཆས་ ་སངོ་འ ག་
པའ…ི…དམག་མི་དང་། དམངས་དམག བཙན་ ང་པ། ཉནེ་ ོག་པ། བདེ་ ང་པ་ལ་
སོགས་པ་ ེ། ཁོ་ཚ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་རང་ཉདི་ ི་ ང་དོར་འ ག་ ོག་དང་ ་འ ས་ ན་
ོད་ལ་ ལ་བཞིན་གནས་ཐབས་མེད་པའི་རགིས་ཏེ་ད་ེདག་གིས་ ལ་ཁབ་ལ་ ས་

པོས་ གས་ ག་པ་དང་། གཞན་ ་ན། ིམས་བཟོ་པ་དང་། ཆབ་ དི་པ། ིམས་ ོད་
པ། ིད་ག ང་ག་ིདཔནོ་རིགས་ལ་སོགས་ཏ་ེཁོ་ཚས་ ལ་ཁབ་ལ་རིགས་པས་ གས་
ག་ག་ིའ ག་མོད། གལ་ དི་ ན་ ོད་ ི་ངོས་ནས་བ ས་ན། ཁོ་ཚས་བསམ་བཞིན་
གས་ ག་ས་ད་ེཁོ་ཚས་ ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་འ ེ་ཡིན་པ་ བ་ཁག་པ་ོཡིན་པ་ ར་

འ ག ལ་ཁབ་ལ་ གས་ ག་མཁན་དེ་ཚས་ ལ་ཁབ་ ི་བཀའ་ལས་འདའ་བ་མེད་
པའི་མི་སརེ་ ི་རིན་ཐང་ནི་ ་ཞིག་དང་ ི་ཞིག་ལའང་མ་ིདོ་བ་ ར་ ་ ེ། ་དང་ ི་
ར་མཐོང་བའ་ིམི་ ་ནི་ཁ་ོཚས་ད་གཟོད་ ི་དམངས་ཡ་རབས་ཤིག་ ་ཁས་ལེན་པ་

རེད། དེ་ལས་ ོག་ ེ། དཀའ་བ་ ོད་པའི་དཔའ་བོ་དང་། ལ་གཅསེ་པ། བདེན་པའི་
དོན་ ་རང་ ོག་འདོར་མཁན། བས་ཆེ་བའི་བཅོས་ ར་མཁན་དང་མི་ ་དངོས་མ་
བཅས་ ལ་ཁབ་ལ་ ་འ ས་ ི་ ོ་ཡིས་ ་ི ་ བ་མཁན་ ང་ཤོས་ན་ིཁོ་ཚས་ ག་ ་
ད ་བོ་ ་ ི་ཡི་འ ག མི་ མས་ ི་ ་ ལ་ཡང་དེ་མ ངས་རེད། དེས་ན། ལེ་དབར་
ོང་གི་ས་གཞི་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་འདརི་ ང་དོར་འ ག་ ོག་ཤེས་ཤིང་ ་འ ས་ ི་
ོ་ཡོད་པའི་ སེ་ ་ ་ ངས་ཡོད་དམ། དེ་འ འི་ ོད་ཡོན་ ན་པའི་མི་ ་ནི་བ ་
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ཆའི་གཅགི་ལས་ཡོད་ཚད་མ་རེད།  
ིད་ག ང་གིས་བདག་ལ་ གས་ སེ་གཟིགས་པ་དཀོན་ན། བདག་གིས་ ང་དེ་ལ་དོ་
ར་ཆ་ཤས་ཙམ་ལས་ དེ་དནོ་མདེ། དི་ག ང་གིས་ཐོག་མ་ཉདི་ནས་ལས་དནོ་གང་

ཡང་ལེགས་ལམ་ ་བ ི་བ་ ་ཞོག ོག་ ེ་ ོག་ ་བཟོ་བ་ལ་ཡིད་ཚམི་ ེ་ ོད་པ་དང་། 
ིད་ག ང་ནི་ཁོ་བ་ོཅག་ལ་ཕན་པའི་ དི་ག ང་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ ན་གཡོག་གི་ དི་

ག ང་ཡིན་པ་བཤད་དཀའ་བའི་ ིད་ག ང་གང་འདི་ ག་ དོ་ ི་མཐའ་ལ་ ང་
བའམ་ལས་ཆོད་དམན་པའི་མཐའ་ལ་ ག་ ེ་བཟདོ་ མོ་ ་ཐབས་ ལ་ཚ། མི་ ་སོ་
སོར་གང་དེར་ ི་ ་མི་ བ་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་པར་མ་ཟད། གང་དེར་ངོ་ ལོ་ ེད་
པའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད་པར་བཤད་འ ག་ན། བདག་ན་ི ་འ ས་ ་ི ་ོམིག་ཡདོ་པའི་
མི་ ་དངོས་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ིད་ག ང་དང་མང་མང་གི་བཙན་ཤེད་དབང་
ཡོད་ ར་འཚ་བ་རོལ་མཁན་ཞིག་མ་ཡིན་ རི། བདག་གིས་མི་ ནོ་པའི་ལམ་ནས་སམ། 
བདག་གིས་བདག་ག་ི ེད་ ངས་ ར། ་མདེ་ ད་མདེ་ ི་ངང་ལ་མངའ་ ེ་ དི་
ག ང་དང་དམག་འ ག་ ག་ ་ བ་བ གས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ད ་
ལ་མི་འཇལ་བའི་བ ལ་ གས་ ིས་མ་ི ོན་པའི་ ོལ་བཏོད་པའོ།། དེ་ཡང་། བདག་

གིས་ལ་ོངོ་ ག་ལ་མི་ ལ་འཇལ་ ངོ་མདེ། གལ་ དི་མི་ ་ ོང་དང་མི་ ་བ ་དང་མི་
་བ ་དང་ཐ་ན་མི་ ་གཅགི་ཡིན་ ང་། གཞན་དག་ ན་ ་བཀོལ་བ་མཚམས་འཇོག་

དང་། ན་གཡོག་བདག་པ་ོདང་ངན་རོགས་མ་ ས་པའི་དབང་གིས་བཙན་ ་ ད་
ནའང་། དེ་ཡིས་ཨ་རིའི་ ན་གཡོག་ལམ་ གས་ སི་མདེ་གཏོང་ ས་པ་ ེ། ཐགོ་མའི་
བས་ ་མང་ ང་ ང་གཅིག་ལས་མེད་ ང་འཚབ་མི་དགོས་ཏེ། གཅགི་གིས་ཐངེས་

གཅིག་ལ་ བ་ ས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ ེས་ལ་ཡང་གཅིག་འ ནོ་ངེས་པ་རེད་ཅསེ་དང་། 
ཡང་། གལ་ ིད་མ་ི ་ཆིག་ ོང་གིས་ལ་ོགཅིག་ལ་ད ་ ལ་མ་འཇལ་བ་ཡིན་ན། ཐབས་
འདི་ནི་འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཡིན་ལ་ ངས་ ག་མི་གཏརོ་བ་ ེ། དེ་ཡང་ད ་ ལ་འཇལ་བ་
འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཡིན་ལ་ ངས་ ག་གཏོར་མི་དགོས་པ་ ་ ་རདེ། དརེ་མ་ཟད་མངའ་
ེ་ དི་ག ང་གིས་ ག་ ལ་ ོད་མ་དགོས་པ་དང་ཉེས་མདེ་ ི་མི་ འི་ ག་འ ང་མ་
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དགོས་པ་ཞིག་རདེ། གལ་ཏེ་གསར་བ ་ེའ ང་བར་ཆ་བཞག་ན། འདི་ནི་ད་གཟདོ་ཞི་
བའི་གསར་བ ་ེཡི་རནི་ཐང་དངོས་མ་དེ་རེད་ཅེས་ག ངས་པ་སོགས་སོ།།  
ཁོ་བསོ་འདིར་སོ་རེ ་ཡི 《 ི་དམངས་ ི་མ་ི ནོ་པ》ཞེས་པའི་གཙ་ཚིག་གང་མང་
ཞིག་གཅིག་ ་བ ས། ན་ ་ ངས། དོན་བ ར་ཤས་ཆེ་བར་ ས། རང་ག་ི ད་ཆས་
བ དོ་དནོ་མཐར་ཆགས་ ་ ་བ ིགས་ནས་ཁོང་གི་ ་ བ་མ་ནོར་བར་བ ས་ཡོད་
མ་པ་གང་ཞིག་བདོ་མའིི་སམེས་ཁམས་དང་བ ན་ནས་ངོ་ ད་པ་ཙམ་ཡིན་མདོ། ད་
ང་གནད་མ་ལོན་ས་དང་། ད ིས་མ་ ནི་ས། ག་ོནོར་ཐབེས་ས་ཡོད་ངེས་པས་ན། 

དགའ་ཚ་ཤ་ག གས་ཟ་ ང་དང་ ང་ཚ་ ས་པ་འདོར་ ང་མི་ དེ་པའི་གསལ་
འདབེས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་། རིགས་པ་ ་བ་དག་གིས་ག ང་ན། སོ་རེ ་ནི་ ོས་
མེད་ ི་མ་ི ེར་ ན་ ོད་རིང་ གས་པ(绝对的个人道德主义者) ཞིག་ཡནི་པ་
དང་། མི་ ་ ེར་ ི་ ན་ དོ་ན་ི སོ་པ་མདེ་པ་ ེ་ ལ་ཁབ་དང་ མིས་ གས་ལས་
ང་གཙ་བོ་དང་ ལ་པརོ་མཐོང་བའི་ཁོང་གི་ ་ བ་དེར། ོས་མདེ་ ི་ ིམས་ གས་

རིང་ གས་པ(绝对的法律主义者) ཚས་མི་མ ན་ ོག་པ་མང་ལ་ཐ་ན་དགག་
བ་ ེད་མཁན་ཡང་མང་རབས། ོས་མདེ་ ་ིམི་ རེ་ ན་ དོ་རངི་ གས་པ་དང་
ོས་མེད་ ི་ ིམས་ གས་རིང་ གས་པ་གཉིས་བར་ ི་ དོ་པ་ནི་ག ང་ གས་པ་

དང་རགིས་པ་ ་མཁན་ མས་ ི་ དོ་པ་ཡིན་ ིར། ང་ཚས་ད ད་པ་བ དོ་མ་ི ས་
ལ། བ ོད་དགོས་དནོ་ཡང་མདེ། གང་ ར་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ི་དམངས་ ི་མ་ི
ོན་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སོ་རེ ་ནས་བ ང་ཡོངས་ལ་ གས་པའ་ི ལ་དེའོ།།  

ཡང་། ི་དམངས་ ི་མི་ ནོ་པ་ཞེས་པ་དེ་མ་ི ་ རེ་ ི་ ་ དོ་ ི་ངོས་ནས་བཤད་ན། 
ལོ་ངོ་ཉསི་ ོང་བཞི་བ ་ ག་ག་ི ནོ་ ི་གནའ་རབས་ཀེ་ར་ིསའེི་ བས་ནས་ཡོད་ ོང་
བ་ཞིག་ ེ་ ོལ་ ན་ཡོད་པ་ཞིག་ ་ངོས་འཛནི་ ་ིའ ག དེའི་མགོ་ ངས་ནི་མཚན་
ཉིད་རིག་པ་མཁན་སོ་ཁི་ར་ཐེ་ལ་ ག་འ ག་ ེ། དེ་ཡང་སོ་ཁ་ིར་ཐེ་ཡི་ཚ་ ོག་ནི་
གནའ་རབས་ཀེ་ར་ིསའེི་དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་དང་ རེ་གཅདོ་ལམ་ གས་བར་
ན་རིང་འཐབ་ དོ་ ས་པའི་ ད་ ར་སོང་འ ག་ ིར། ཁངོ་ལ་ གོ་ཆད་ཕོག་དོན་
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ི་ལོ་ ས་ བ་ ོངས་ཤེས་དགོས་འ ག་ནའང་ད་རེས་ ི་བ་ བས་ ་མ་བབས་པ་
དང་། ངོ་ ོད་ཙམ་ ིས་གསལ་ཐག་མི་ཆདོ་པའི་ ་མཚན་ སི་ངལ་བ་མ་བ ནེ་ལ། ཁོ་
བོས་འདིར་ཕི་ལ་ཐསོ་མཛད་པ་ ེ་ཁོང་གི་ཞལ་གདམས་ལབ་ ངེ་ ་ གས་པའི 《ཁི་
རི་ཐའོི་ལེ 》(Crito,克里同) ཞེས་པ་གཞིར་བ ང་ནས་ཁོང་གིས་ ་ིདམངས་ ་ིམི་
ོན་པའི་མཛད་པ་ཅི་ ར་བ ན་ ལ་ངོ་ ོད་རགས་ཙམ་ ་ན།  

ནམ་ཞིག་གི་ཚ། གནའ་རབས་ཀེ་རི་སེའི་ཨ་ཐནེ་སི་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ“གཞོན་ ་ཚ་
ལོག་ལམ་ ་བ ིས་པ་དང་ ་ལ་མ་ ས་པ། ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་གཞན་ ལེ་བ” (དེ་
རེ་ར་ེལ་ ་མཚན་བཤད་ ་ཡོད་ ང་ ས་པར་དོགས་པས་མ་ སོ)ཟེར་བའི་ཉསེ་མངི་
བཏགས་ཏ་ེ ོག་ཆད་གཅདོ་པར་ཉེ་བ་ན། ཁོང་གི་ གོས་པོ་དག་གིས་ཁངོ་ཉིད་བཙན་
ོས་ ག་པའི་ ོས་བཏབ་པར། ཁོང་ནི་ མ་དག་ ན་ དོ་གཙང་ཞིང་གནས་ གས་
་འ ས་ ང་བ། ཤེས་རབ་དང་རིགས་པ་ལ་བ ོན་པའི་ ེས་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡནི་
ིར། ོགས་པོ་དག་གི་ཝ་ སོ་སམ་བཙན་ ོས་ ག་ འི་ ོས་ཚིག་ལ་གནས་ གས་ ་

མཚན་གང་དག་ཡོད་པ་རགིས་པས་ད ད་པ་ ེ། ཁངོ་གིས་ག ངས་པར། ཁོ་བོ་ གོ་
འཚ་བ་ནི་ ོག་འཚ་བ་ཙམ་ ི་ ིར་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ོག་ལགེས་པོར་འཚ་བའ་ི ིར་ ་
ཡིན། དེ་ཡང་ཡ་རབས་དང་ ལ་མ ན་ ་འཚ་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་ཏ་ེཁོང་གི་མི་ཚའི་
གཏན་ཚིགས་ཇི་ ་བས་ན། བཙན་ ོས་ ག་ འི་ ོས་ཚིག་ལ་གསན་ཏེ་འདི་ ད་དེ། 
འདམ་ག་དེ་བསམ་གཞིག་མཐར་ཆོད་ སི་བདེན་དཔང་ ས་པའི་རིགས་ཤེས་ ི་ལམ་
ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་ན་ནི་ཁོ་བསོ་བ ི་ཡི། དེ་ ་མ་ཡིན་ན་ནི་ཁོ་བསོ་ ང་བདེན་ ང་
བའི་ ་དནོ་མ་ིའདརོ་ར་ོཞེས་སོགས་ག ངས་ཤིང་། ང་མ་ ་ ག་དང་། མཚན་ ན་
གས། ལམ་ད ལ་སོགས་ ་མཚན་ ་ ངས་ཏེ་བཙན་ སོ་ ག་པར་ ོམ་པ་ནི་ཐ་

མལ་པའི་ལས་ཏེ་ཁོ་བོའི་ད ོད་ཤེས་ ་ིརགིས་ལམ་ ་མ་ིགཏགོས་ཞེས་ ས་པ་དང་། 
མི་ ་ཡ་རབས་ནི་ གི་ ལོ་ལགེས་པོའི་ ི་ཚགས་ ་ད་གཟདོ་དཔལ་ཡོན་ཅན་ ་
འ ར་ངེས་ལ་ ང་བདེན་ ིས་འཚ་བར་ཁོང་ཉདི་ཡིད་ ོན་འ ག་ རི། ཁོང་ནི་ ལ་
ཁབ་ ་ི མིས་ གས་བ ་ིབའི་འོས་འགན་ལ་བ ི་འཇོག་ཡདོ་ཅིང་། ཉམ་ཉེས་དེ་
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འ འི་ ང་ལ་ཁོང་གསི་ ིམས་ གས་དེ་མི་ འ་ིག གས་ ་བཀོད་དེ་ལབ་ ེང་གི་
ལ་ ་ ས་པ་བ ས་ན། མིས་ ིས་ ས་པ། སོ་ཁི་ར་ཐེ་ དོ་ཉནོ་ཅགི མི་ ་ ་ཞིག་

ནར་སནོ་པ་ན། ཨ་ཐེན་སི་ ལ་ཁབ་ ི་ཆབ་ དི་ ་འ གས་དང་ མིས་ གས་ ི་རང་
བཞིན་ལ་ཡིད་འཐད་མེད་ཚ། གང་དེས་རང་ལ་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་བ མས་ནས་
གཞན་ ལ་གང་ ང་ལ་ ོ་ ོད་ ་ཆགོ་པའི་ཨ་ཐནེ་སིའི་བཅའ་ ིམས་དེ་ ོད་ ིས་
ཤེས་མདོ། འོན་ ང་ ོད་ ིས་མི་ལོ་བ ན་ འི་རངི་ལ་གཞན་ ལ་ ་ ོར་བའི་འདམ་
ག་ ས་མ་སོང་ལ། གོ་ ེ་ཨ་ཐནེ་སའི་ི མིས་ གས་ ིས་གནང་བའི་ གི་ ལོ་དང་ཞི་
འཇགས། རང་དབང་སོགས་ ི་ཁེ་ཕན་ལོངས་ ་ ད་དེ་མ་ིཚ་བ ལ། དེས་ན་ི ོད་
ིས་ཨ་ཐནེ་སའིི་ མིས་ གས་དང་གན་ཆིངས་བཞག་སོང་བ་རང་བཞིན་ ིས་ཁས་

འཆེས་འ ག་ན། ད་ནི་ ོད་ སི་ ིམས་ གས་དེ་རང་ལ་ཕན་ ས་བ ི་ ང་ དེ་ཅིང་
རང་ལ་མི་ཕན་ ས་གཏརོ་བ ག་ དེ་པ་མི་རགིས་ཏེ། དེ་ ་ན་ ོད་ཉདི་ ག་ ་
ཉམས་ལེན་ལ་གནས་ཤིང་ ོད་ ིས་བ བ་པ་བ སོ་པའི་གནས་ གས་ ་འ ས་
དང་། ཡ་རབས་ ལ་མ ན། ང་བདནེ་ ོད་པ་ མས་དང་འགལ་འ ག་ལ། དེ་ ་ན་
ོད་ ིས་ ོད་རང་ཉིད་དང་། དོ་ ་ི གོས་པོ། དོ་ ི་ ལ་ཁབ་བཅས་ལ་འཚ་བར་
ས་པ་ ་ེ ིས་ ་ིམ་ི མས་ ིམས་མེད་ལང་ཤོར་ཆགས་པའི་ ་ ས་སངོ་བ་དང་། དེ་
་ན་ ོད་ ིས་ན་གཞོན་ མས་ལོག་ལམ་ ་བ ིས་ཞེས་བཅད་ ་འདོན་མཁན་ ི་

ག ་དཔང་པ་ མས་ལ་བདེན་ཁ་ ནི་སངོ་ལ། ནོར་ལན་ནོར་བས་འཇལ་བ་དང་། 
ིག་ལན་ ིག་པས་འཇལ་ན་ནི་ཚ་འདི་ ་ཞོག ི་མའི་ ལ་ནས་ ང་ ོད་ཉདི་ ིམས་
གས་དང་ ིག་ ོལ་གཏརོ་མཁན་ ་མཐངོ་ནས་ ་དགོད་ དེ་ ིད་ རི་ ོད་ ི་ གོ་

མགོ་ཐོན་པ་ད་ེཙམ་ལ་ ིང་པ་ོཅི་ཡོད་དམ། མསི་འ ་ སི་འགོམ་ ་ིཝ་ སོ་མ་ ས་
པས་དགའ་ཞེས་སོགས་ ས་པ་ན། སོ་ཁི་ར་ཐེ་དང་ ོགས་པོ་དག་གིས། ཡང་དག་པར་
བཤད་ན་སོ་ཁི་ར་ཐསེ་ཝ་ ོས་ ག་པར་གནས་ གས་ ་མཚན་གཞན་མ་ དེ་ རི། ཁོ་
བོ་འཆི་བ་ལ་ ོར་མཁན་ནི་བདག་གཞན་ ན་ ིས་བ ི་རིགས་པའ་ི ིམས་ གས་ ི་
ནོར་འཛལ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་རགིས་ ན་ ་ མས་ ི་ནོར་འཛལ་ ི་ ནེ་ སི་རདེ། ཁོ་
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བོས་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་ ར་ཏེ་འཆ་ིབ་ལ་མི་འ ག་པར་ཁོ་ཚའ་ིནརོ་འཛལ་ ི་ ོ་ད་ེ
ལ་ཁོ་བོའི་ནོར་འཛལ་ལས་ ས་པའི་ཝ་ སོ་ ིས་ལན་བ བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ ་
འ ས་ ལ་མ ན་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་པ་རབ་ལ་གནས་པའི་མི་ ས་ངན་ལན་ངན་
ིས་འཇལ་བ་དང་། ིག་ལན་ ིག་པས་ ོག་པ། འཁོན་ལན་འཁནོ་ སི་ ོག་པ་ ང་

བར་མི་ ་ ེ་ཁོ་བོས་ཚ་མཐའ་ ོགས་པའ་ི ིམས་ཆད་འ ར་རོ་ཞེས་ ར་ ག་གསོལ་
ཏེ་གཤེགས་སོ།། 
གཏམ་ ད་འདིའི་ངོ་གདོང་ལས། ི་དམངས་ ི་མི་ ནོ་པའི་ལས་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་
ི་དམངས་ ི་ ནོ་པའ་ིའསོ་འགན་ག་འ ་ཡིན་ ལ་བ ན་པ་ ་ ་ཞིག་མཐོང་མོད། 

སོ་ཁི་ར་ཐསེ་མཐའ་མ ག་གི་འཆི་གསནོ་ ི་ བས་ ། བཀའ་ཆད་ལས་གཡོལ་བ་
དང་། གསང་ བས་ ིས་འ ་ོབ། ་འ ས་མ་ཡིན་པའི་ལས་མ་ ས་པར་ ོ་ བོས་
མ་མེད་ ིས་འཆི་བ་ཞལ་ སི་བཞེས་པ་དསེ། བས་དེའ་ིཨ་ཐནེ་སའིི་ག ་དཔང་པ་
་བ ་ ག་གི་ནོར་འཛལ་ལ་ཚ་ ོག་གསི་ཐ་ཚགི་ནན་མོ་བ གས་པའ་ི ས་མ ངས་
། མ་གཞི་ནས་ ་འ ས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ མིས་ གས་ ནོ་ཅན་ལ་ལགེས་

བཅསོ་གཏངོ་བའི་རེ་བས་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། གཙ་ཆེ་བ་ན“ིགཞོན་ ་ཚ་ལགོ་ལམ་ ་
བ སི་པ་དང་ ་ལ་མ་ ས་པ”ཡི་ནག་ཉསེ་མདེ་པའི་བདནེ་པ་རང་ལ་ཡོད་པ་བདེན་
དཔང་ ས་པ་ ེ་བདནེ་པའི་ ་ གས་མཛད་པ་དང་། ཚ་ གོ་གི་རིན་དོད་ ་མང་
མང་གི་ ་འ ས་ ོ་མིག་འ དེ་པའི་ལས་ ས་སོང་བ་ད་ེཡིན་ལ། དེ་ཡང་ངན་ལན་
ངན་དང་། ིག་ལན་ ིག ཉསེ་ལན་ཉེས། འཁོན་ལན་འཁནོ་ སི་ ོག་པ་མ་ཡིན་པར་
འཚ་མདེ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ནག་ཉེས་དང་ ང་བ ན་མ་ ས་པ་ ེ་མ་ི
ོན་པའི་མཛད་པ་བ ན་པའོ།། འོག་ནས་འཆད་འ ར་ ར་ ི་དམངས་ ི་མི་ ནོ་པ་

ཞེས་པ་དེར་གོང་གསལ་ག་ོདནོ་ད་ེདག་ ང་འ ས་ ིར་ བ་ ོགས་པ་ མས་ ིས་
ཁོང་གི་མཛད་ ོད་དེ་ ི་དམངས་ ི་མི་ ོན་པའི་ ོལ་ ན་ ི་མག་ོ ངས་ ་ ་བ་ཡིན་
ནམ་ མ་ཞིང་ཁོ་བསོ་ ར་བ འི་ད ད་གཞིར་ ལ་པ་ཡིན། 
གཞན་ཡང་། ི་དམངས་ ི་མི་ ནོ་པ་ཞེས་པ་དེ་ བ་ ོགས་པའ་ིཆསོ་ གས་ག ང་
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རབ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག ང་དག་ལས་ ང་འ ང་བར་བཤད་པ་ ེ། ཡེ་ ་
ཆོས་ གས་ 《ིཞལ་ཆད་གསར་མའི་མད》ོལས། “དཀོན་མཆོག་ནི་ལམ་དང་། 
བདནེ་པ་ཉིད་དང་། ོག་ད་ེཡིན” ིར། “རང་གི་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་ ིང་
ིལ་པོ་དང་། སེམས་ ིལ་པོ་དང་། ཡིད་ ིལ་པོ་ནས་གཅེས་པར་ ངས་ཤིག” “རང་གི་

དཀོན་མཆོག་གཙ་བོ་ལ་ ག་འཚལ་ཞིང་། ཁངོ་གཅགི་ ་ལ་བ ནེ་བ ར་ ས་
ཤིག”ཅེས་སོགས་ ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་ ་ལས་གཞན་དང་གཞན་ལ་བ ེན་བ ར་མི་
་བ་ ེ། ནང་ཆསོ་ ་ ནོ་དང་མི་ ོན་ ་བཞི་ག ངས་པར། གང་ཟག་ལ་མ་ི ནོ་ཆོས་

ལ་ ནོ་ཞེས་པ་ ེ། ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མ་གཏགོས་ མ་པ་ཆ་འ ་བའི་བ དོ་ ངས་ལ། མི་
ོན་པའི་དགོངས་བཞེད་འ ག་པར་བཤད་པ་དང་། ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེ་

གནས་ལ། ……མི་ངན་ལ་མ་ ལོ་བར། ོད་ ི་འ མ་པ་གཡས་པར་འ མ་ ག་ ག་
མཁན་ལ་གཡོན་པ་དེའང་ ར་ཅིག་ངས་ཟེར། དོ་དང་ ོད་ནས་གོས་ ེར་ ་འདོད་
མཁན་ད་ེལ་འོག་འ ག་ ང་ཐོངས་ཤིག ོད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་ ་དབང་གིས་
འ ིད་མཁན་དང་མཉམ་ ་དཔག་ཚད་གཉིས་སོང་ཞིག་ཅེས་སོགས་ག ངས་པ་ ེ། 
ནང་ཆསོ་ ི་ ནི་ ག་ལས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ་ འི་ ོད་པའམ་འཚ་མདེ་
ཞི་བ་ཉམས་ ་ལེན་པའི་གདམས་པ་ག ངས་པ་དེ་སོགས་ནི་མི་ ནོ་པའི་ཆསོ་ ་སོང་
འ ག་ རི། ཆོས་ གས་ག ང་རབ་ལས་འ ང་བའི་མི་ ནོ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་
པར་བཤད་པ་དང་།  
དེ་བཞིན་ ། མི་ ནོ་པ་ཞེས་པ་ན་ིབཅས་ ིམས་གང་ ང་ལ་མི་ ོན་པའི་དནོ་ཡིན་པ་
ེ། མི་ མས་ ་ིཚགས་ ་འཚ་བ་རལོ་ ང་ ། མི་ མས་ལ་སོ་སོའི་འདདོ་མསོ་ནང་
ར་ ་ཡི་གེར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཅས་ ིམས་ ་གནས་པའི་ ོལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

སོ་སའོི་མ་ིཆོས་ ན་ ོད་ ་ི འོམ་རང་ ང་གི་ མིས་ལ་གནས་པའ་ི ོལ་ ང་ཡོད་
པར་བཤད། བཅས་ ིམས་དང་རང་ ང་གི་ ིམས་གང་ཡིན་ ང་ ས་པ་ན་ིམ་ི མས་
ིག་ ོལ་ཚད་དང་ ན་པ་དང་ ོད་པ་ ལ་མ ན་ གས་མ ན་ ་གནས་པའི་ ིར་
་རདེ། དེ་ལས་བཅས་ ིམས་ ི་དགོས་པ་ན་ིམ་ི མས་ ི་ ན་ སེ་སམ་རང་ ང་གི་
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ཐོབ་ཐང་ ང་ བོ་ ེད་པ་དང་ ་འ ས་ ང་བདེན་ ི་ ་མ་ ་ ་ཡིན་དགོས་པར་
བཤད་པས་ན། མ་གཞི་ནས་ཆབ་ དི་ ི་ བ་ཁོངས་ཡིན་པ་གང་དེར་ གོ་གཞིག་
གནང་མཁན་ ི་ཆབ་ ིད་རིག་པ་མཁན་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁན་དག་གི་ག ང་
ལས་ད་ེལ་ ོན་དང་མི་ ནོ་ ་ིདགོངས་བཞེད་ཅི་རགིས་ ང་བ་ ེ། གནའ་རབས་ཀེ་རི་
སེའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁན་ཨ་རི་སི་ཏོ་ཏལ་ སི། ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བཅའ་
ིམས་ནི་བཅའ་ མིས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཅའ་ ིམས་གང་ཡནི་ ང་བདེན་ལ་གནས་

དགོས་པར་གདམས་པ་ནས་གནའ་རབས་རོ་མའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁན་དང་ཆབ་
ིད་མཁན་སི་ས་ེརའོ་ཡིས། བཅའ་ མིས་ ལ་མ་ན་ིད དོ་ཤེས་ཡང་དག་ ་འབོད་པ་
ེ། རང་ ང་ཆོས་ཉདི་དང་མ ན་ལ། འ ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཡོངས་ བ་ ་ དོ་ཅངི་། 
ག་གཏན་བ ལ་པའི་བར་ ་མི་འ ར་བར་གནས་པ་ཞིག་ལའོ།། ཞེས་དང་། ང་ཚ་

མཐོ་དམའ་རབ་འ ངི་གང་ཡནི་ ང་བཅའ་ ིམས་ཉིད་ལ་ ནོ་པའི་འསོ་འགན་ཡོད་
ཅེས་སོགས་ག ངས་པའི་བར་ ་ ེ། ས་དོན་ ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བཅའ་
ིམས་དང་རང་ ང་ ན་ ེས་ཐོབ་ཐང་མི་ ང་བའི་བཅའ་ ིམས་ལ་མི་ ་ས་ོསསོ་
ོན་པར་མི་ ་བའ་ིག ང་གནང་འ ག་པ་དང་། ཡང་། ད ིན་ཇིའི་མཚན་ཉིད་རིག་

པ་མཁན་ལ་ཁི་ཡིས། ིམས་བཟོ་མཁན་ མས་ ིས་ ི་དམངས་ ི་ ་ནརོ་འ ོག་ལེན་
དང་གཏོར་བ ག་ དེ་པའི་ གོ་ ས་གཤོམ་པའམ། ཁོ་ཚའ་ིགོ་བབ་མར་ཞད་ ་
བཅད་དེ་དབང་ཡོད་བ ་ཁ་གཅིག་གཅདོ་འོག་ ན་གཡོག་གི་ མ་པར་བཀོད་པའི་
ས་ ། ིམས་བཟོ་མཁན་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ནི་ ་ིདམངས་དང་དམག་འཐབ་
ག་ འི་ ལ་ ་ལངས་པ་ཡནི་ རི། ི་དམངས་ ིས་དེ་ལ་ ོན་དགོས་དོན་མདེ་དོ་

ཞེས་མ་ི ནོ་པ་གང་ཞིག་ཚིག་ཟིན་ ་ཐནོ་པས་མཚན། མཚན་ཉདི་རིག་པ་མཁན་ཧ་
པི་སི་དང་ ་མེ་སོགས་ ི་ ོམ་ ་ ི་དམངས་ ི་ ནོ་དང་མི་ ོན་ ི་དནོ་ད་ེལ་
དགོངས་བཞེས་ཆནེ་པོ་གནང་འ ག་རབས་དང་། དའེི་མ ངས་ ་ ོས་བཅས་ ིས་
རང་མཚན་ ་སོང་བའི་མ་ི ་ རེ་ལས་ ི་མཚན་ ་སོང་བའི་ ལ་ཁབ་དང་ དི་
ག ང་ཟརེ་བ་སོགས་ ི་དགོས་གལ་རང་བཞིན་ནན་ཏན་ ་ག ངས་པའི་གནའ་
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རབས་ ི་ཀེ་རི་སའེི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁན་ཕི་ལ་ཐོ་ནས་ཉེ་རབས་འཇར་མན་ ་ི
མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁན་ཧེ་ཀེལ་དང་མར་ཁེ་སི་སགོས་ ་ིམཚན་ཉིད་རིག་པའི་
ག ང་ གས་ འང་ ི་དམངས་ ིས་ ལ་ཁབ་ད ང་ ིད་ག ང་གི་བཅའ་ ིམས་ལ་
ོན་དང་མི་ ནོ་ རོ་ ི་ ་བ་ག ངས་ཡོད་རབས་བཤད། 

གང་ ར། ི་དམངས་ ི་མི་ ནོ་པ་ཞེས་པ་ན་ིཆབ་ དི་ ང་ ལ་ཞིག་ཡནི་པའི་ཆ་
ནས། བ་ ོགས་པ་ མས་ ིས་ག ང་ གས་དང་ལག་ལནེ་ཡ་མ་ ལ་བའི་ཆབ་ ིད་
ོལ་ ན་ཞིག་ ་ངོས་འཛནི་ ི་འ ག་ལ། ཞིབ་འ ག་དང་ད ད་པ་བ དོ་མཁན་

ཡང་ཤིན་ ་མང་བའི་ཚད་རདེ། ཁོ་བསོ་འདིར་རང་ག་ིཐསོ་པ་ཚད་ཅན་ལ་ངོ་མ་
གནོང་བར་ ི་དམངས་ ི་མི་ ནོ་པའི་ ང་བ་གང་དེ་ ི་ཚགས་ཆབ་ དི་ ི་ ་ དོ་ལ་
ཆགས་ ལ་དང་། མ་ི ་ རེ་ ི་ ་ ོད་ལ་ཡོད་ ལ། ཁོ་ཚའི་ཆོས་ གས་ག ང་རབ་
དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག ང་ གས་དག་ ་ ་དགོངས་ དོ་པ་གང་ཞིག་གཞ་ིནས་
ཡོད་རབས་བཅས། ་ ི་རིམ་པ་ག མ་ ་ ེ་ནས་མཚམས་ རོ་མདོར་བ ས་ ས་པ་
ནི་ཁ་ོབའོི་གོ་ ལ་དབང་བཙན་པར་ ས་ཏེ་ག་ོབདརེ་བཟོས་པ་ཡིན་ལ་མ བ་མོ་རི་
ོན་ ི་དཔེ་ལས་མ་འདས་སོ།།  

 
གཉིས། བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་ ་ ོད། 
 
བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ ་ ོད་ནི་གན་དྷའི་ི ་ ོད་རེད། དེ་ནི་ ས་རབས་ཉི་ ་པའི་
ས་མགརོ་ ་གར་ ་ིམི་རགིས་རིང་ གས་ ི་ལས་འ ལ་བ ངས་ བས་ད ནི་ཇི་

དབང་ ར་པ་དང་ཆབ་ དི་ཐབོ་ཐང་ དོ་ལེན་ དེ་ ང་ ་ ང་བའི་ ན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཆབ་ དི་ ་ དོ་ཅགི་རདེ། བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ ་ ོད་དེ་ད་ ་བདེན་
པའི་ ་ གས་རིང་ གས་ ་འབོད་ཅིང་མིང་ག་ི མ་ ངས་ལ་གན་དྷི་རིང་ གས་
ཞེས་ ང་འབདོ་པ་དང་། ི་ཚགས་ཆབ་ དི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ ེ་ ག་ཅགི་ ་
བ ང་གི་འ ག་ཅིང་བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་མཚན་ཉིད་རགི་པ་ཞེས་པའོ།།  
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བདནེ་པའི་ ་ གས་གང་ཞིག་ ི་ཚགས་ཆབ་ དི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ ེ་ ག་ཅགི་
་བ ང་དོན་ནི། གང་དེ་ ི་ཚགས་ལ་ དོ་ ་ོཡོད་པ་དང་། གང་དེས་ཆབ་ དི་ལ་ཞིབ་

འ ག་ ེད་པ། གང་དེར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཤེས་ ་ཡོད་པ་ ེ། རིམ་པ་བཞིན། གང་
དེ་མ་ི ་ རེ་སོ་སོ་ ལ་གང་ ང་ལ་ ན་ ་འ ས་ཤིང་རིག་གནས་དང་ ལ་ ོལ་
གོམས་འ སི་ངེས་ཅན་ལ་ ན་མོང་ ་འཚ་བ་རོལ་བ་ ་ེ ི་ཚགས་སམ་མི་ འ་ི ི་
ཚགས་ལ་ ོད་ ོ་ཡོད་པ་དང་། གང་དསེ་ ི་ལ་ཚགས་པའི་མི་ མས་ ོལ་དང་ ིམས་
ལ་གནས་པར་ ེད་པའམ་མི་ ེར་དང་ཤོག་ཚགས་སོ་སའོི་ཁ་ེཕན་ ི་ རི་ ་ཆདེ་
དམིགས་མཉམ་འ ེལ་ ིས་ ན་མོང་ ་ོ ས་འཐེན་པ་ ་ེཆབ་ ིད་ལ་ཞིབ་འ ག་ ེད་
པ་དང་། གང་དརེ་མི་ མས་ཇི་ ར་འཇིག་ ནེ་ ་འཚ་བ་རོལ་བ་དང་། ་དངོས་ ་ི
རང་བཞིན་ག་འ ་ཡིན་པར་གཏན་ཚིགས་ ིས་དང་མཚན་ཉིད་ ིས་ ོག་ཅིང་ད དོ་
པའི་ཤེས་རབ་ ི་ཚན་རགི་དང་ ན་པ་ ེ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཤེས་ ་ཡོད་པ་བཅས་
ིས་ཡིན་ ི་རདེ། 

ཆོས་ གས་ ་བས་ ས་བཏབ་ཅིང་མ་ིཆསོ་ ན་ དོ་ ི་ ིས་ ིས་ཟིན་པའི་ ི་ཚགས་
ཆབ་ དི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དེ་ནི་མ་ི ་དང་མི་ འ་ིབར་དང་། ཤོག་ཚགས་དང་ཤོག་
ཚགས་བར། མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་ ི་འགལ་བ་དང་ ོད་ཉགོ་དང་གདོང་
ག ག་དང་འ ག་འཛིང་གང་ཡང་ཞི་བའི་ལམ་ནས་དང་འཚ་མདེ་ ི་ལམ་ནས་འ མ་
ེད་ ི་མན་ངག་ ར་ཆགས་ཤིང་། ་ ོད་གང་དེས་ བས་དེའ་ི ་གར་ ི་མི་རགིས་

རང་བཙན་ལས་འ ལ་ལ་གདམས་པ་ཆགི་ བ་ ི་ཕན་ ས་ ་ཆེན་པོ་ཐོན་ ོང་བར་
མ་ཟད། དམངས་གཙའི་ ིད་ག ང་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་ ང་ ང་གི ་ ེས་ ་ཨ་རི་
དང་ཆ་ིལི་ཡིས་མཚན་པའི་ ངི་ཆེན་ཨ་མེ་ར་ིཁ་ནས་ཅ་ེཁེ་དང་ཕོ་ལན། ་ཁ་ིརན་
སོགས་ ིས་མཚན་པའི་ ིང་ཆནེ་ཡོ་རོབ་བར་དང་། ཨ་ ྥེ་རི་ཁ་ ོ་མས་མཚན་པའི་
ིང་ཆནེ་ཨ་ ྥེ་རི་ཁ་ནས་འབར་མ་དང་ཁེར་ ་ེསི་སི་ཐན་ ིས་མཚན་པའི་ ིང་ཆེན་

ཨ་ཤེ་ཡའི་བར་ ། ཆབ་ དི་ཐོབ་ཐང་ ོད་ལེན་ ེད་པའི་ལས་འ ལ་དང་གསར་བ ེ་
རབ་དང་རིམ་པ་ ང་བ་ མས་ལ་བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་ ་ དོ་ སི་ གས་ ེན་
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ཟབ་མོ་ཞོག་འ ག་པའི་ ང་ ལ་མཐོང་བར་བཤད་ཅིང་། དེང་རབས་ ལ་ འིི་ཆབ་
ིད་འཐབ་ ོད་ ི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅགི་ ་ཆགས་འ ག 

ཁོ་བསོ་འདི་ནས་གན་དྷིའི་བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་ ་ ོད་དེ་ཚན་པ་བཞི་ ་ ེ་ནས་
མཚམས་ རོ་ དེ་ ་ཡིན་ཏེ།  
1. བ ་དནོ་བཤད་པ། 
(1)ས་ཏ་ཡ་ག་ར་ཧ། ས་ཏ་ཡ་ག་ར་ཧ་ཞེས་པ་ནི་ ་གར་ ་ིམི་རིགས་རིང་ གས་ལས་
འ ལ་ ི་ད ་ ིད་དང་ ང་རེ་སའིམ་ ་གར་ ལ་དམངས་ཚགས་ཆནེ་ཚགས་པའི་
ད ་ ིད། ་གར་པ་ མས་ ིས་པ་པའོམ་ ལ་ཡབ་ ་འབོད་ཅིང་བོད་ མས་ ིས་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པའོམ་བདག་ཉིད་ཆནེ་པོར་འབོད་པ་ ེ། མོཧན ས ཀརཾཅད 
ཾ འིམ་བ ོད་བདེ་བའི་མཚན་ལ་གན་དྷི་ཞེས་གསོལ་བ་གང་དའེི་ཆབ་ དི་ལས་

འ ལ་ ི་ ་ དོ་མཚན་པའི་ཚིག་ལགས་སོ།།  
དེ་ན་ིགན་དྷིའི་ཕ་ ལ་ ི་ ད་དེ་ ་ཛ་ ་ཏིའི་ ད་ཡིན་ལ། གན་དྷིས་ཁོང་གི་ ་ ོད་
ཡང་དག་ ་ ནོ་པ་དང་ཆབ་ ིད་ཐབོ་ཐང་ དོ་ལེན་ ་ི བས་ ་ ལོ་འཛིང་གི་
མཐའ་ལ་ ང་བའི་ཉེན་ཁ་འགོག་ རི། ེས་ ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞགི་གི་ ོ་ སོ་དང་
བ ོས་ཏ་ེཆེད་དམིགས་གསར་བཅསོ་མཛད་པ་ཡིན་ ལ་མཐོང་། 
ས་ཏ་ཡ་ག་ར་ཧ་ནི་ད ིན་ ད་ ། བདནེ་པའི་ བོས་ གས་སམ། སམེས་ ི་ བོས་
གས་སམ། དགའ་བའི་ ོབས་ གས་སམ། བདནེ་པའི་ལམ་མམ། བདནེ་པ་འཐབོ་
ེག་སགོས་ ་འ ར་ཡོད་རབས་དང་། ་ནག་ ད་ 非暴力 ཞེས་ ་ ོད་གཉིས་

ལས་ ་བའི་ཆ་དོར་ཏེ་ དོ་པའི་ཆ་མ་གཏོགས་འ ར་མེད་པ་དེ་རདེ་ལ། བོད་ ད་ ་
བདནེ་པའི་ ་ གས་ཞེས་བ ར་འ ག དེ་ཡང་ས་ཏ་ཡ་ནི་བདེན་པ་དང་ག་ར་ཧ་ནི་
འཛནི་པ་དང་། ན་འ ོངས་དང་། ་ གས་ ི་དོན་ཡིན་ ད་དེ་ ག་ ་ ར་ ས་དེ་
ད་ ་ བ་ཚད། བདནེ་པས་ནི་ ་བ་ ནོ་པ་དང་ ་ གས་ ིས་ནི་ དོ་པ་ ནོ་པ་ །ེ 

གན་དྷིའ་ི ་བ་དང་ ོད་པ་ཉསི་ཆ་ ནོ་ ས་པ་གང་ཞིག་འ ར་མ་ལེགས་པ་མེད་མདོ། 
བསམ་ ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། གཅགི་ན་ ་ གས་ཞེས་ཚ་བོད་ ི་ ལ་ ་ཁག་ཅིག་
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་ན་ིགནས་ གས་དང་ ་མཚན་མདེ་པ་གང་ཞགི་མ གེས་འཛིན་ དེ་པའི་ ་ ོད་
ལ་གོ་ཡི་འ ག་ ིར་ནོར་འཛལ་ ་ དོ་པའི་ དི་པ་འ ག་པ་དང་། གཉིས་ན་བར་ ི་
ག་ ་ ར་བ་དའེི་ ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་པ་ ་ེབདནེ་པ་དང་ ་ གས་གཉིས་ ི་འ ེལ་

བ་ཅ་ིཡིན་ཁོ་བསོ་ཧ་གོ་མ་སོང་ལ། གན་དྷིའི་ག ང་ ོམ་དང་ མ་ཐར་ལ་མཇལ་བའི་
གོ་དནོ་ ར་ན། བདནེ་པ་ ་ གས་ཞེས་འ ར་དགོས་པ་འ ་མོད། ད་ན་ིདག་མ་དག་
གང་ཡིན་ ང་ ན་འ མས་ ་སོང་འ ག་ རི་ཟརེ་ སེ་འ ངས་ཏེ་ཁོ་བསོ་ ང་
བདནེ་པའི་ ་ གས་ཞེས་ དོ་ ི་ཡིན་ལ། ་ གས་ཞེས་པ་ནི་ནན་ཏན་དང་། ན་
འ ོངས་དང་། ར་བ ནོ་དང་། མ ེགས་འཛིན་དང་། ངན་རེངས་སོགས་ལ་འ ག་
པ་ལས་ ་མ་དག་ག་ིདོན་ ་གོ་དགོས་པའ།ོ།  
(2)བདནེ་པ། གན་དྷིའི་དགོངས་པར། ེ་བ་ོསོ་སའོི་སམེས་ ི་རང་བཞིན་ནི་དགེ་བ་
ཡིན་ལ། དགེ་བ་གང་དེ་བོད་ ད་ ིས་བཤད་ན་ མས་པ་དང་ ིང་ ེ་དང་དགའ་བ་
དང་བ ེ་བ་དང་ཞི་བའི་ངོ་བརོ་གནས་པའི་ ་ཡིན་ཏེ། ་ད་ེན་ི ་འ ས་དང་ ོད་
བཟང་དང་འོད་གསལ་དང་ཚ་ ོག་གི་འ ང་ ངས་ཉག་གཅགི་ལ། གི་པ་དང་འཚ་
བ་ ངས་པའི་གཞན་ཕན་ ི་བདག་ཉིད་ཅིག་ཡིན་ ིར་བདེན་པ་ཉིད་དེ། ་བསམ་
བ དོ་ ་མེད་པའི་ ་ན་ིབདནེ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བ ོད་པ་བས་ ་བསམ་བ ོད་ ་ཡོད་
པའི་བདནེ་པ་ཉིད་ འོ་ཞེས་ ་ ས་ལ། ་དང་བདེན་པ་དང་བདག་ཉིད་ མས་དོན་
གཅིག་མིང་གི་ མ་ ངས་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་གང་ ་ཡིན་པ་དེ་ན་ི ང་ ིད་ ི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་འཚ་བར་ ེད་པའི་བདག་ གས་ ེ་ཆནེ་པོའོ།། ག་གཏན་བདག་ཉིད་ ི་
འམ་བདནེ་པ་གང་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་ཅིང་གནས་པས་ན་མི་ ་ས་ོསོའི་ ིང་

ལའང་རང་བཞིན་ སི་གནས་ཏེ། མི་ ་སོ་སའོི་ ངི་ལ་ན་ིབདེན་པ་ལས་གཞན་པའི་ ་
མེད་ད།ོ། ིག་ ངས་དགེ་བའ་ིཆསོ་ཅན་ ི་ འམ་བདེན་པ་དེ་དང་འཚ་མདེ་ཞི་བ་
གཉིས་གཞི་གཅགི་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་ ་ བ་ ་ེབདག་གམ་རང་གི་ཆསོ་ཡིན་ཞིང་། 
བདག་གམ་རང་གི་ངོ་བོ་ གོས་པའི་ལམ་དེ་ན་ི མ་པ་ ན་ ་ཐར་པ་ཡིན་པར་
དགོངས་སོ།། དེ་ནི་བདེན་པ་ ེ་ ་བའོ།།  
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(3) ་ གས། དོ་པ་མས་འཛག་ནི་ ་བ་ཡས་དབབ་དང་ཡ་མ་ ལ་ཏེ་ད་ེ ་ འི་
བདནེ་པའི་ཉམས་ལེན་ སི་ ་ེབོ་ མས་ཞི་བའི་ལམ་ ་བ སི་ཤིང་། ད་པར་ ་ གི་
པའི་གཞན་དབང་ ་སོང་བའི་ད ནི་ཇིའ་ིདབང་ ར་པ་དང་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་
ོད་ལེན་ ི་ཆབ་ དི་འཐབ་ ོད་ ེད་ ང་ ། མ་ ན་འཚ་མདེ་ཞི་བའི་ དོ་པ་ལ་

གནས་ནས་ཁོ་ཚའི་བདེན་པའི་ ན་ཤེས་ ེད་པར་ ལ་ཞིང་ ོ་ ་བ ར་བའི་ཐབས་
ལ་བ ོན་པ་ ེ། འ ་ཁ་ག ང་གིས་འ ལ་བ་དང་། གཅནི་ལན་ཇ་ཡིས་འཇལ་བ་ ར། 
བཟང་ལན་ལ་བཟང་ ེར་བ་ནི་ཚང་ ་ ་ ེ་ ་ཡི་ངན་ལན་ལ་བཟང་ ནི་པ་ནི་
དཀའ་བ་ ེ་དགེ་བའོ་ཞེས(བོད་ ི་གོ་དནོ་ ) ང་ བ་སེམས་དཔའི་ དོ་པ་མཛད་པ་
ནང་ ར། བདནེ་པ་གང་གི་ རི་ ་མི་ཚ་ ིད་ ག་གི་ ོང་ ད་ཅི་འ ་ཆེ་བ་ཞིག་ཐོག་
ལ་བབས་ ང་ ར་ཐེག་པ་དང་། ཐ་ན་གཅེས་པའ་ིཚ་ ོག་འ ལ་དགོས་ ང་འཇགིས་
མེད་སེམས་དཔའི་བ ལ་ གས་ ིས་དཀའ་བ་ ོད་པ་དང་ ག་བ ལ་བཟོད་པ་དེ་ན་ི
་ གས་ཡིན་ལ། ་ གས་དའེང་ཐབོ་ཐང་གི་ རི་ ་ ག་པ་ ེ། གཞན་ སི་ ་ཞིག་

གི་ ས་སེམས་ ི་ཐབོ་ཐང་བཙན་ ག་གིས་ ོགས་ཏེ་ ག་ལ་ ར་པའི་ ས་ ། གང་
དེས་ ག་ ོད་འ ག་འཛིང་ ངས་ནས་གཞན་དེ་དང་མཉམ་ལས་མ ན་འ ག་མི་
ེད་ཅིང་། ོན་པ་དང་བ ན་པ་མེད་པར་རང་ཉིད་ སོ་གཏོང་བ་དེ་ནི་ད་ོནན་ ར་

བ ནོ་དང་ནན་ ར་ ན་འ ོངས་ དེ་པའི་དནོ་ཅན་ ི་ ་ གས་ཏེ་ དོ་པ་ཡིན་
པའོ།།  
གན་དྷི་ནི་འཇིག་ ནེ་མི་ ལ་འདིའི་རང་གཞན་ ན་ ི་སམེས་ ི་དགེ་བའི་རང་
བཞིན་ ལ་ ་འདོན་པར་སེམས་དཔའ་ཞིང་། ི་ཚགས་འདརི་ཧམ་པ་དང་ ིག་པ་
དང་འཚ་བ་དང་ཞེ་ ང་དང་ཁོང་ ོ་དང་འཁོན་འཛིང་གི་དབང་ ་སོང་བའི་མི་ རེ་
དང་ཤོག་ཚགས་ ་ི ོ་ ་ ར་བ་ལ་བ ནོ་འ ས་ ོམ་མཁན་དང་། དག་ེཞིང་ལེགས་པ་
ལ་དམིགས་པ་གཏདོ་ཅིང་ ས་སེམས་ ི་གནས་ངན་ ན་གཅདོ་པའི་ཤིན་ ངས་ལ་
ག་ ་གནས་པར་མ་ཟད། ཁོང་ནི་བདནེ་ཚིག་ ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བདེན་ ོད་

ཉམས་ ་བཞེས་མཁན་ཞིག་ཡནི་ རི། མི་ འ་ི ི་ཚགས་ ་ི ང་ ོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་
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ཆགས་སོང་ངོ་།། འཛམ་ ིང་ཞི་བདེ་དང་འ ོ་བ་མའིི་ཐབོ་ཐང་ལ་མཛད་ སེ་ཆནེ་པོ་
བཞག་ ོང་ཡོད་པའི་གན་དྷི་དང་གན་དྷི་ ་ འ་ི སེ་ ་ཆནེ་པོ་དག་ག་ི ་ དོ་ན་ི
གོང་གསལ་ ང་བ ས་ཚགི་ལ་འ ་བ་དཔེ་མ་ི དི་མོད། བ ་དོན་གསལ་བཤད་ ི་
ིར་ ་ཁོ་བོས་ ིང་པོ་བ ས་དོན་ ་བཀོད་པ་ཙམ་ ་ེདེ་ གས་ གས་འཇགས་

མཛད། 
2.བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ ་བའི་ ིང་པོ་ནི་ ་མི་ངོ་བོ་ད ེར་མེད་དང་མི་སམེས་དགེ་
བའི་རང་བཞིན་གཅགི་མ ངས་ཡིན་པ། 
ིར་གན་དྷིའི་ ་ དོ་ ་སངས་ ས་ཆོས་ གས་པ་ མས་ ིས་ ་ིརལོ་པར་འབོད་

པའི་ མ་ཟེ་ཆསོ་ གས་དང་ཧིན་དྷི་ཆསོ་ གས་ ིས་ མཚན་པའི་ ་གར་ ་ི ལོ་ ན་
ཆོས་ གས་ ི་ ་ ོད་དང་ཡེ་ འི་ཆསོ་ གས་ ་ི ་ ོད། ཁ་ཆའེི་ཆསོ་ གས་ ི་ ་
ོད་ ་ི བ་ཆ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་པར་འབོད་པའི་སངས་ ས་ཆསོ་ གས་ ི་ ་
ོད་ ་ི བ་ཆ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ བ་ ོགས་ ི་ཆབ་ དི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་
་བ་དང་མི་ཆསོ་རངི་ གས་ ི་བསམ་ ོའི་ བ་ཆའང་ཡོད་ ིར། དེང་གི་འཛམ་ ིང་

ཤར་ བ་ ི་བསམ་ ོའི་ ་བོ་གཉིས་འ སེ་ཤིག་ ་ངོས་འཛནི་ ་ིའ ག 
ོས་ ་གན་དྷིའི་བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ ་བའི་ ིང་པོ་ནི་ ་མི་

ངོ་བོ་ད རེ་མདེ་དང་མི་སམེས་དགེ་བའི་རང་བཞིན་གཅགི་མ ངས་ཡིན་པ་ ེ། མགོ་
ངས་གཙ་བོ་ནི་ ་ིརལོ་པ་དང་གཞན་ ེ་དང་ ་ གེས་པར་འབོད་པའ་ི མ་ཟེ་ཆསོ་
གས་ཡིན་ལ། ེ་ ག་ ་ བ་འ ག་ ནོ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ བ་མཐའ་ བ་འ ག་

པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང“གན་དྷའིི་ མ་ནི་ཆོས་ལ་དད་ ས་ཆེ་བ་ཞིག་ ང་ཞིང་། ཉིན་
ར་ ་ཆེན་ བ་འ ག་ག་ི ་ཁང་ལ་མཆོད་མཇལ་ ་འ ོ་བ་དང་བཟའ་བ ང་གི་
ོན་ ་ ནོ་ལམ་འདེབས་པ། ཅ་ ར་མ་ས་ཞེས་པ་ ་བ་བཞིའི་ ང་གནས་ཆག་མེད་
ང་བ་ཞགི་ཡོད”པ་དང་། ཡབ་ ང“ ་ཁང་ ་འ ོ་བ་དང་ཆོས་ཉན་པ། ཧནི་དྷིའི་

ཆོས་ ི་ག ང་རབ་གཙ་བ《ོབྷ་ག་ཝ་ཏ་ ི་ཏ》 ་ེབཅམོ་ ན་ ི་ ་ཞེས་པ་ཉནི་ ར་
ོགས་ ངས་མཛད་པ་ཞིག་ཡདོ”པ་ ེ། གན་དྷའིི་ ིམ་ ད་ནི་མ་གཞི་ནས་ ལོ་ ན་
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ཆོས་ གས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་དསེ་གན་དྷི་ལ་ ང་ ས་ནས་ཆོས་ གས་ ི་བག་ཆགས་
ཟབ་མོ་ཞོག་ཡོད་པ་ ེ། “ཁོ་བོ་ནི་ ེས་མ་ཐག་ནས་ ་ བ་འ ག་གི་ཆོས་ལ་དད་པ་
ཡོད”ཅེས་ག ངས་པ་ ར་དང་། ད་པར་ ་ བ་འ ག་གི་རགི་ དེ་ ི་ག ང་ ་
ག་གཅགི་རང་དབང་ཅན་ ི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་ ་མཚན་ ིས་ཁོང་གིས་
ང“ ོད་བ ད་ ་ིའཇིག་ ནེ་ཐམས་ཅད་འཇིག་ ེན་ ེད་པ་པོས་བཀོད་པ་དང་། 

གང་ཟག་གི་བདག་ ག་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་ཞིག་ཡདོ་པ་ནི། ་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ ི་
གཙ་བོ་ལས་ ང་ཞངི……བདག་དང་ ི་གཙ་བོ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པར་ ར་པ་
ཞིག་ལ་ཡདི་ཆསེ” ི་འ ག་ཅིང་། ཡང“མཚན་ཉིད་བ དོ་པར་དཀའ་བའི་མ ་
ོབས་ ི་ ས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བདག་རང་གི་གདོས་བཅས་ ་ི ས་ ི་མགི་གིས་མ་

མཐོང་ཡང་། ད་ེ ན་ལ་ བ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བདག་གིས་ཚར་ཞིང……དངོས་པོ་
མས་ན་ི ད་ཅིག་ ང་མི་ ག་ཅིང་གཡོ་བ་དང……འ ར་བའི་དངོས་པོ་དེ་ མས་
ི་ད ིངས་ ་ ག་ ་གནས་པའམ། འཚ་བར་ ེད་པའི་ ས་པ་འ ར་བ་མེད་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེས་ ང་ དི་ ི་དངོས་པོ་མ་ ས་ ན་ཅགི་ ་བ ང་བ་དང་། གསར་པ་ ལེ་
བའམ་ ོ་བར་ ེད་ཅིང་། འཇིག་པར་ ེད་པ་དང་། ར་ཡང་ ོ་བར་ དེ། དེ་ ར་
ནང་ ་ ་ོཞིང་ ེལ་བའི་ གས་ ི་ ས་པ་དེ་ན་ི ་མཆོག་ཁ་ོན་ཡིན་ན”ོཞེས་ག ངས་
ཤིང་། ཡང“བདག་དེ་ན་ི ་ེབོ་རེ་རའེི་ནང་ ་གནས་ཤིང་དསེ་མཐར་ ག་གི་བདེན་པ་
ཉག་གཅགི་འཚལ་བར་ དེ”པ་དང་། “བདག་གམ་རང་གི་ངོ་བོ་ གོས་པའི་ལམ་དེ་ན་ི
ཐར་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བ ནེ་ནས་ ་ཡི་ངོ་བོ་གསལ་བར་མཐོང་ ས་པ་ཞིག་ཡནི་
པ་དང་། དེ་ན་ིབ ་ཤིས་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། ིག་པའི་རང་བཞིན་དང་ ལ་བའི་
གནས་ བས་ཤིག་ཡནི་པར་ངས་ཡིད་ཆསེ་ དེ་ ་ིཡོད། ངས་དམིགས་ ལ་དེའ་ིཆེད་
་ ་ོག མ་ ི་ ན་ ོད་ཚང་མས་ཉམས་ལེན་ ེད་བཞིན་ཡོད་ད”ོཞེས་འ ང་ལ། 

གན་དྷིའ་ི ་བ་ ་ ་ བ་འ ག་གི་རགི་ དེ་ ི་ག ང་གི་ ་བ་དང་བསམ་ ོའ་ི ང་
གཞིའི་ ེང་། སངས་ ས་ཆོས་ གས་ ང་ཐེ་བའི་ཧནི་དྷའིི་ཆསོ་ གས་ བ་མཐའ་ ་
ཚགས་ ་ིལས་ ་འ ས་དང་ ེ་བ་ ་ ི། ཐར་པ་སོགས་ཆོས་ གས་ ི་ ་བ་དང་
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བསམ་ འོ་ིས་བནོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁ་ཆེའི་ཆོས་ གས་དང་ཡེ་ འི་ཆསོ་ གས་ ི་
་བ་དང་བསམ་ སོ་ ང་ ར་བ ན་ཏེ་འ ག་ཅིང་། ཁོང་གིས“ཆོས་ཞེས་པ་གནས་

གཅིག་ ་སོན་པའི་ལམ་མི་འ ་བ་ མས་ལ་ཟེར”ཞེས་ཆསོ་ གས་གང་ཡང་འཚ་བ་
མེད་ཅིང་བདེན་པ་ བ་པའི་ཆ་ནས་ཐམས་ཅད་རིས་མེད་ ་གཟིགས་ཤིང་། དངོས་
གནས་བ ན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་ ་ གོས་པ་ཞིག་ ེ་ཆོས་ གས་ ་དགོངས་
ིས་ ག་པའོ།།  ཁོང་གི་ ་བའ་ིའ ང་ ངས་གཞན་ཡང་གོང་ ་སངོ་བའི་ཨ་རིའི་
ོམ་མཁནH·D·སོ་རེ ་ཡི་ ་ིདམངས་ ི་མི་ ནོ་པ་ཞེས་པའི་བསམ་ ་ོདང་། ་ ་
འི་ མོ་མཁན་ཐོལ་སི་ཏོའེ་ཡི《 ་ཡི་ཞིང་ནི་ དོ་ཚའ་ིསམེས་ལ་གནས》 ཞེས་

པར། “……མི་ ་ནི་ད དོ་ཤེས་དང་ ན་པའི་ཚ་ གོ་རགིས་ཤིག་ཡནི་ཞིང་། ག་ ་
བདནེ་པ་མཐོང་བའི་ཤེས་ ོགས་ལ་གཞལོ་བ་ཡིན……”ཞེས་པ་དང་། “…… ེ་བ་ོ
ན་ ང་ ོག་ ་མདེ་པ་དང་། རང་དབང་དང་རང་དབང་མ་ཡིན་པའི་ངང་ལ་བདནེ་

པའི་ལམ་ ་བ ོད་ངེས་པ་ཡནི……”ཞེས་པ། ཡང“……མ་ི འི་ཚ་ གོ་གི་རིན་ཐང་
ནི་ ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཞེངས་པར་ གོས་མཛད་ རི་འཛམ་ ངི་ལ་ ་ི ་ བ་པ་ད་ེ
ཡིན། ི་ ་དེའང་མི་ ་རང་ ་ བ་པ་རེ་རསེ་བདེན་པ་ཁས་ལེན་ཞིང་བདེན་པ་བ ི་
ང་ཉམས་བ ར་ ས་པས་ད་གཟོད་ བ་པ་ཡིན་པ”དང་། “ ་ཡི་ཞིང་ནི་མཐོང་བ་

ག གས་ ་ི མ་པར་མེད་དེ། ང་ལ་མི་དམིགས་མ ན་ལའང་དམིགས་པ་མེད། ་ཡི་
ཞིང་ནི་ དོ་ཚའི་སམེས་ལ་གནས་པའ”ོཞེས་པའི་ ་ ལ་དང་། ད ནི་ཇིའ་ི ོམ་
མཁནJ· ་སི་ཁནི(John Ruskin,约翰·鲁斯金) ི་མི་ཆསོ་རིང་ གས་ ི་བསམ་ ོ་
བ དོ་པའ་ིདེབ 《 ི་རབས་ མས་ལ་གདམས་པ》ཞེས་པ་ལས། “གང་སོ་ས་ོ ེ་བོའི་
ལེགས་པའ་ིརང་བཞིན་ད་ེན་ི ན་ལ་ཚང་ཞིང་། ིམས་ག ང་མཁས་པའི་ལས་དང་
ེགས་མཁན་ ི་ལས་གཉིས་ཀར་ ད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་འ ་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་འཚ་གོས་ བ་ ོལ་ ི་ཁེ་དབང་མཉམ་པར་ཡོད”ཅེས་པ་
སོགས་ ིས། “བདག་གི་ཡིད་ གོས་ཤིང་། མི་ཚའ་ི ་ ོད་ལ་འ ར་བ་ ང་བའི་ ེན་
ས་ས”ོསགོས་ག ངས་པ་ ར། ཁོང་གི་བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་ ་བ་དརེ་ བ་ གོས་
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པའི་བསམ་ ོ་དང་ ་ ལ། མི་ཆོས་རིང་ གས་པའ་ིབསམ་ འོི་བག་ཆགས་སམ་
གས་ ནེ་ཡང་ཡོད་འ ག་གོ། 
་མཚན་དེའི་ ིར། བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགང་དེས། “བདག་རང་དང་གཞན་ ི་ཐོག་ ་

གསར་འཚལ་ ི་ ད་ཞིབ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ལམ་གངོ་མར་བ ོད་ བ”ཅེས་དང་། 
“བདག་ནི་གསར་འཚལ་ ི་ ད་ཞིབ་མེད་པར་གནས་མི་ བ་ཅངི་། མི་ཚ་ནི་གསར་
འཚལ་ ི་ ད་ཞིབ་རིམ་ཅན་ཞིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་ཡནི”ཞེས་ག ངས་པ་ ར། 
ཁོང་གིས་ ད་ཞིབ་དང་གསར་འཚལ་ ན་རིང་མཛད་པའི་ ེད་ཐོབ་ ་བ་ན་ི ་མི་ངོ་
བོ་ད ེར་མེད་དང་མི་སམེས་དགེ་བའི་རང་བཞིན་གཅགི་མ ངས་ཡིན་པ་ ེ། ཁོང་
གིས་ ན་ལ་མ་ བ་པ་མེད་པའི་ ་དང་བདེན་པ་དང་འོད་གསལ་དང་བདག་དང་ཚ་
ོག་ མས་ནི་གཞི་གཅིག་ལ་ གོ་པ་ཐ་དད་ ་གཟིགས་ཤིང་། གང་ཡང་ངོ་བོ་ནི་འཚ་

བ་ ངས་པ་དང་ཞི་བ་དང་ མས་པ་དང་ ིང་ ེ་དང་དགའ་བ་དང་བ ེ་བ་ཡིན་པར་
དགོངས་ རི། མ་ ངས་ལ་ ་དང་མི་ཞེས་བ དོ་ ང་དོན་དམ་ ་ངོ་བོ་ད ེར་མེད་
པ་ཇི་ ད་ ། “ ་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ནི་དནོ་དམ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་དང་ ་མཚན་དེའི་
ིར་འ ོ་བ་མི་ཡི་ངོ་བོ་གཅིག་ ར་ལ་ངས་ཡིད་ཆསེ་ དེ་ ནི་ཡོད། གང་བདག་ཅག་
མས་ལ་ ང་པོའ་ི མ་ ངས་ ་མ་ཡོད་པ་མནི་ནམ་ མ་ན། དེ་ ར་ཡོད་མདོ། འནོ་
ང་བདག་ནི་གཅགི་ཉིད་ལས་མེད། ཉ་ིམའི་ད ིལ་འཁོར་ལ་འོད་ཟེར་ ི་ ང་པ་ོ ་མ་

ཡོད་ནའང་དེ་དག་གི་འ ང་ ངས་ན་ིགཅགི་ ་ངེས”ཞེས་དང་། ཡང“བདག་གིས་
འཆི་བ་ལས་ཚ་ གོ་དང་། ན་ ོབ་ལས་དོན་དམ། ན་པ་ལས་འོད་ ང་མཐོང་ ིར། 
བདག་གིས་ ེས་ ་དཔག་པ་ལས། ་ན་ིཚ་ ོག་དང་བདནེ་པ་དང་འོད་གསལ་ཡིན་
ལ། ་ན་ིདགའ་བ་ཚད་མེད་དང་དགེ་བ་ ་ན་མེད་པའ”ོཞེས་དང་། ཡང“ ེ་བོ་གང་
ཞིག་ག་ིསམེས་ ད་ལ་ འི་ ནི་ བས་ཡང་དག་ ་ གས་པ་ན། གང་དེར་ངན་སེམས་
མེད་དེ་ ་ལའང་ ང་བར་མི་འ ར་བ་ཡིན……གནས་ ལ་ ངས་མེད་ལ་འ ད་
པའི་བདག་གི་ཉམས་ ོང་ ར་ན། སམེས་དེ་ ་དང་ཞི་བདེས་ཁེངས་པའ་ི ས་ ། 
འཁོན་འཛནི་ ི་སེམས་ ང་ ་ེ ན་ཆད་དེ་ཡོད། ལོ་ ས་ཐགོ འཛམ་ ིང་གི་དེད་
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དཔནོ་རབ་དང་རིམ་པས་དེ་མ ངས་ ་ིབདནེ་དཔང་ ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ན་ིབདག་
གི་ ས་ སེ་མ་ཡིན་ཏེ་ འི་དངོས་ བ་ཡིན་པ་བདག་གིས་ཤེས”ཞེས་དང་། 
ཡང“བདག་གི་ ་ནི་གནམ་ལ་མི་བ གས་ཏེ། མི་ ལ་འདི་ནས་ཤེས་ གོས་ ང་། གང་
དེ་ ོད་དང་ངའི་སམེས་ན་བ གས་པའོ”དང་། “ ་ན་ིཐམས་ཅད་ལ་ བ་པས་ན་མི་
་རེ་རེའི་སེམས་ནང་ འང་གནས་ལ། ་མཚན་དེའི་ ིར་མི་ ་རེ་ར་ེནི་ ་ཡི་ ལ་པ་

ཡིན་ན”ོཞེས་སོགས་ག ངས་པའོ།།  
གན་དྷིའ་ིག ང་འད་ིདག་གོ་བདེར་ ས་ན། སེམས་ཅན་ མས་ནི་སངས་ ས་ཉདི།། 
འོན་ ང་ ོ་ ར་ ི་མས་ ིབ།། ི་མ་དེ་བསལ་སངས་ ས་དངོས།། ཞེས་པ་དང་། མི་
ཞེས་ ་བ་སངས་ ས་ཡིན།། བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ ད་ན་མེད།། ཅེས་པ་དག་གི་འ ་
རེ་གཉིས་བཅོས་ཏེ། མི་ ་ས་ོསོ་ ་མཆོག་ཉིད།། འནོ་ ང་ ་ོ ར་ གི་པས་ བི།། ིག་
སེམས་དེ་བསལ་ ་མཆོག་དངོས།། ཞེས་དང་། མི་ཞེས་ ་བ་ ་ཡིན་ཏེ།། ་ཡི་ཞིང་
མཆོག་ ད་ན་མེད།། ཅེས་བཅོས་པ་ཡིན་ན། གན་དྷའིི་ ་བ་ཤོད་འ ོ་བར་མ་ཟད། 
བོད་ མས་ སི་གོ་བ་བདེ་ ག་ ་ལནོ་ངེས་ལ། དེ་ ར། ་མ་ིངོ་བོ་ད ེར་མེད་ཡིན་པ་
དང་མ་ིསམེས་དགེ་བའི་རང་བཞིན་གཅགི་མ ངས་ཡིན་པའི་ཁོང་གི་ ་བ་གང་འདི་
ཟབ་མོའ་ིདོན་དང་ ན་ཞིང་ག ང་ གས་མ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་ཡནི་པ་མ་མཐོང་མོད། 
མི་ འ་ི ི་ཚགས་ ་ནི་ ་ཆེ་ཞིང་ད ེལ་ཡངས་པ། མི་ འི་རང་བཞིན་ཅན་ནམ་མི་ ་ི
ོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ བ་ ི་རདེ།  གན་དྷིའི་ ་བའི་ ད་ཆསོ་ན་ི ་ཆེ་ཞིང་

ད ེལ་ཡངས་པ། མ་ི འི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ་མི་ ི་ ་ོབ་ཞིག་ཡནི་པར་ཁོ་བོས་འདོད་
དེ། ཁོང་གི་ ་བའི་ཡང་ ིང་ནི་མ་ི ་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། མ་ ངས་གཞན་ལ་ཁོང་
གིས་ ་དང་བདག་དང་ཚ་ གོ་དང་བདེན་པ་ཞེས་བ ོད། དེ་དག་གང་ཡང་ ་འ ས་
དང་། ང་བདནེ་དང་། དགའ་བ་དང་། མདརོ་ན་དགེ་བའི་ངོ་བོར་གནས་པར་འདོད་
པ་དང་། དསེ་ ང་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་ ་ེཡོད་པར་འདོད་པའི་ཁོང་གི་ ་བ་ནི་ ་ཆེ་
ཞིང་ད ལེ་ཡངས་ལ། དེ་ ་ འ་ི ་བ་ལ་ན་ིམི་ འི་ ན་ དོ་ ་ིཆོས་ ིས་ ག་པ་ ེ་མི་
འི་རང་བཞིན་ཅན་ནམ་མི་ ་ི ོ་བ་མཚན་པ་དང་། ་ཞེས་རིང་ ་མ་དམིགས་ལ་མི་
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ཞེས་ཉ་ེབར་མ་དམགིས་པར“མི་སམེས་ ་དང་ ་ ལ་མི་ཡིན”པར་ག ངས་པའི་
བཀའ་གདམས་ ིས་མི་ འ་ིའཇིག་ ནེ་ “བདནེ་པ”ལས་གཞན་པའ་ི ོག་ ར་གང་
ཡང་མེད་པར་ ས་སོང་ཞིང་། ་ཡི་རིག་པ་དང་ ་ཡི་རགི་ག ང་ཐམས་ཅད་ ོག་
ར་ནས་མངོན་ ར་ ་དང་། གསང་བ་ནས་ཡོངས་ གས་ ་དང་། མི་མངོན་པ་ནས་

མངོན་པ་དང་། མི་གསལ་བ་ནས་གསལ་བ་དང་། བར་ ང་ནས་ས་ལ་ དོ་པར་ ས་པ་
ན། མ་ི མས་ ོ་བདེ་ཞིང་ཡདི་ཆསེ་ཏེ་ ེས་ ་འ ངས་སོང་བ་རེད་ མ་མོ།། དེ་ ར། 
གསར་ དེ་ ི་བདནེ་པའི་ ་བ་གང་ ང་ ོ་ལ་འཆར། ད་ལ་འ ོངས། འ ོངས་པ་
དེ་བཞིན་ ོད་པར་ ོན་པ་གང་ཞིག་མི་ ་ ངས་མེད་ ི་མཐོང་ཆསོ་ ་ བ་པའི་གན་
དྷི་ ་ ་ན་ིམི་ འ་ི ི་ཚགས་འདརི་ཤིན་ ་ ང་ ང་ ེ། གན་དྷི་ནི་ཤིན་ ་ ང་ ང་
ལས་ ་ིགཅིག་ཡིན་པའོ།། 
3.བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ ོད་པའི་ ིང་པོ་ན་ིའཚ་མེད་ཞི་བ་དང་བ ན་པར་མི་ ་བ་
ཡིན་པ། 
འདརི་ དོ་པ་བཤད་ ་ཡིན་ བས། ཐོག་མར་ཁོང་གི་ དོ་བཟང་ནས་བཤད་པའི་
དགོས་པ་ཡོད་པར་འདོད།  
་ཞིག་གསི་ ལོ་ ན་དང་མ ན་པའི་ ་བ་འཛནི་པའམ་ ་བ་གང་ཞིག་ལ་གནའ་

བོའི་མགོ་ ངས་ཡོད་པའི་གཏམ་ ་ན་ནི་མི་ ་ཕལ་ཆ་ེབ་གང་དེ་ཐསོ་པ་དགའ་ཞིང་། 
གང་ཞིག་ ་བ་དེ་འ ་འཛནི་པའི་ཁར་ ོད་པ་ཞི་ ལ་ ལ་མ ན་ནམ་བཟང་པོའི་
ོད་པར་གནས་ན་ནི་མ་ི ་ཕལ་ཆེ་བ་གང་དེར་མསོ་ ས་ཆེ་ལ་ཐ་ན་དད་པར་འ ར་

བ་ད་ ་ལ་ ག་གི་འ ོ་བ་མིའི་རིགས་ ི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། ལ་ད་ེནི་གན་དྷའིི་ ེང་
ནས་ ང་གསལ་པོར་མཐོང་ ེ། ཁོང་གི་ ་བ་ནི་གོང་ ་ སི་པ་ ར་ ོལ་ ན་ཆོས་
གས་ ི་ ་བ་ གས་ཆེ་བ་ ེ། ་མི་ངོ་བོ་ད རེ་མདེ་དང་མི་སམེས་དགེ་བའི་རང་

བཞིན་གཅགི་མ ངས་ཡིན་པའི་བདནེ་པ་བ དོ་མཁན་ལ། དོ་པའང་དེ་ལ་དེ་མ ན་
ི་མཛད་པ་ཅན་ཏེ་བདནེ་པ་ཚིག་ ་བ ོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ མ་ ན་ཉམས་ ་

བཞེས་པའ་ི ོད་བཟང་གི་བདག་ཉིད་ཅགི་ ་ ང་།སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པའི་
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རིགས་ལ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་བཞིན། མི་ མས་ལ་ ོད་པ་བཟང་
པོའང་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད་ཆོག་ཆོག་རེད། ཁོ་བསོ་ ངས་མེད་པའི་ ོད་བཟང་
མས་ ོ་ ོབས་བ ན་བ ིང་དང་། རང་ག ན་རང་ ོམ། ང་པོ་ ང་གཞག གཟབ་

ནན་ད ོད་ ན་བཅས་ ་བའི་ ན་ དོ་གཤིས་ ད་བཞི་ ་བ ས་ཏེ་དེ་ ོན་མཚམས་
ོར་ ས་པ་གཞིར་བ ང་ནས་གན་དྷི་ཁངོ་ལ་ ང་ ས་ནས་ ོད་བཟང་དེ་དག་

མངའ་ ལ་དཔ་ེདང་བཅས་བ དོ་ན།  
ནམ་ཞིག་ན་ཕ་ ིམ་ ི་ ོགས་པོ་ཡིན་ལ་ ོ་འདནོ་པའང་ཡིན་པ་ཞིག་ག་ི ོབ་ ོན་ ར། 
གན་དྷིས་ད ནི་ཇིར་ ོབ་གཉརེ་ ་འ ནོ་པར་དམ་བཅས་ཤིང་ ་གནོ་ དེ་ ང་ ། 
ཁོང་ཚའི་རིགས་ ས་གཅགི་པའི་མ་ི མས་ ན་ ་ཚགས་ཏེ་ ས་པ། ི་ ལ་ལ་སོང་
བ་ཡིན་ན་ ་ཚའི་ཆསོ་ གས་གོམས་ ོལ་ ང་ བ་ ་ན་ིདཔེ་མི་ དི་པ་ཞིག་རདེ་ཅེས་
དང་། ་ཚའི་ཆསོ་ གས་ལས་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་བ དོ་པ་གཏན་འགོག་ ས་ཡོད་
ཅེས་དང་། གང་ ོད་ད ིན་ཇིར་འ ་ོ འི་ཁགོ་ ིས་དེ་ ་བ་ནས་ནརོ་འ ག་ཅེས་
སོགས་བ དོ་ད་ེཆསོ་ གས་དང་གོམས་ ལོ་ ིས་བཤོལ་བཏབ་ཅིང་གནནོ་ གས་
ད་པའི་མཐར། ཉ་ིམ་དེ་རིང་ནས་བ ང་ ིས་པ་བསམ་མེད་འདི་ ་ཚའི་རགིས་ ས་
ི་ ས་ནས་ རི་འ ད་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་རགིས་ ས་ ་ི ས་ནས་ རི་འ ད་མཐར་
ོད་བཏང་ནའང་། ཁོང་གིས་ང་རང་ད ིན་ཇིར་ ོབ་གཉརེ་ ་འ ོ་ འི་འ ན་པ་དེ་
ས་ ང་བ ར་མི་ ས་ཞེས་ ས་ཤིང་རང་ལོ་བཅོ་བ ད་ལས་མེད་ ང་དམ་བཅའ་

བ ན་པོ་དེ་འ ་བཅངས་ནས་ད ནི་ཇིར་ བོ་གཉེར་ ་ ནི་སོང་ངོ་།། དེས་ནི་ཁོང་
ཉིད་ ང་ འི་ ས་ནས་ ོ་ བོས་བ ན་བ ིང་ཡིན་པ་མཚན་པ་དང་།  
ད ནི་ཇིར་ ོབ་གཉརེ་ ་འ ནོ་པའི་ཁངོ་གི་མསོ་པ་དརེ་ཐགོ་མའི་ ས་ ་མ་ མ་
མོས་མ ན་མེད་ཅིང་དགག་ ་མཛད་པ་ ེ། གོ་ཐསོ་ ་ ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་ཁམ་
ཆནེ་པོས་ཤ་ཟ་བ་དང་། ཉིན་བཞིན་ ་ཆང་ལ་འ ལ་བ་མེད་པ་དེ་ ་ན། གང་ ོད་
ད ནི་ཇིར་ ིན་ཚ་མ་ངའི་ ་ོབདེ་བ་ོག་ལ་འོང་། ཡོད་ཚད་བ ག་འ ་ོ ་རདེ་ཅསེ་
སོགས་ ས་པར། མ་ མ་ ིས་གང་ལ་ གས་ ལ་གནང་བ་ཁོང་གིས་ ོགས་ནས། 
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ད ནི་ཇིར་འ རོ་ཚ་ཤ་དང་ཆང་དང་ ད་མེད་ག མ་ ང་གི་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལནེ་
དམ་བཅའ་མཛད་པ་ནང་བཞིན་ ིས་ ང་དེ་ འི་ མོ་པ་ལ་ ག་ ་གནས་པ་དེ་ཡིས་
ཁོང་ཉདི་ ང་ འི་ ས་ནས་རང་ག ན་རང་ མོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མཚན་པ་དང་།  
ོབ་འ ིང་གི་ བོ་ བས་དང་པོའི་ བས། ཉིན་ཞིག་ བོ་ ངོ་ ོག་ཞབི་པ་ཞིག་ ོབ་
ར་འ རོ་ཏེ། ཁ་ོཚའ་ིའཛནི་ འི་ད ིན་ཡིག་གི་ ་ཚད་ལ་ ་ ིར་ཐ་ ད་ ་ ོར་

འ ི་ ེད་བ ག་པར། གན་དྷསི“Kettle” ( ་ དོ)ཅེས་པ་ སི་ནརོ་ ང་བ་དགེ་ ན་
ིས་མཐོང་ ེ། མ་མགོས་མངོན་ ང་གིས་གན་དྷི་ལ་བ ་བ ན་ཏེ་འ མ་ ི་ ོབ་
ོགས་ལས་དཔེ་བ ་ ་བར་ ལ་ནའང་། གན་དྷསི་དགེ་ ན་ནི་ ་འ ི་འགོག་པའ་ི ་
ོག་པ་ཡིན་ མ་ཞིང་བ ་དནོ་དའེི་ཧ་མ་གོ མ ག་མཐར་གན་དྷི་མ་གཏོགས་ནོར་

འ ག་ ང་བ་མེད་དེ་དགེ་ ོབ་ ན་ སི་འ ས་ནའང་། ཁོང་གིས་ངས་ག་ ས་ཡིན་
ང“ ་བ ས་ ་ི ་ ལ”དེ་ བོ་ བ་མ་སོང་ཞེས་ག ངས་པ་དེས་ཁོང་ཉིད་ ང་པོ་
ང་གཞག་ཡིན་པ་མཚན་པ་དང་། 

(ད ནི་ཇིར་ བོ་གཉེར་ ེད་ བས)བདག་ནི་འཚ་བ་ ལེ་ ས་ཞིབ་ ིས་ ག་མཁས་
ཤིག་ཡིན་ཏེ། དོང་ཙ་གཅིག་ ོན་པའང་ ིས་ཐརོ་བཀོད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་ ་ི ོད་
ངས་འཁོར་ ་བ ད་པ་དང་། འ ིན་བ ར་པ། ཚགས་པར་ཉོས་པ་སགོས་འ ོ་སོང་
ང་ ་དེ་ མས་ ང་རེ་རེ་བཞིན་ སི་ཐརོ་བཀོད་དེ་མཚན་ ར་གཉིད་མ་ཉལ་ ནོ་

ལ་བ མོས་ ིས་རེ་བ བ་པ་ཡིན། བདག་གིས་གོམས་ ལོ་ད་ེནམ་ཡང་མ་དོར་ལ། ་
མཚན་དེའ་ིདབང་གསི། དེའི་ སེ་ ་ ི་པའི་ཐབེས་ འི་ད ལ་ ངས་ཆིག་འ མ་
ལོངས་པ་བདག་གི་ལག་བ ད་ནས་འ ོ་སོང་བཏང་བ་གང་ཡང་བ ་ིཚགས་གཟབ་
ནན་ཡིན་ཞིང་། བདག་གིས་ ེ་ ིད་པའི་ལས་འ ལ་ཡོད་ འི་ ོན་ད ལ་འ ་ོསངོ་ལ་
་ལོན་མདེ་པའི་ཁར་ད་ ང་ ག་འ ོ་ཡོད་པ་ ང་ཞེས་ག ངས་པ་འདིས་ཁོང་གི་

གཟབ་ནན་ད དོ་ ན་ ི་ ན་ ོད་གཤིས་ ད་མཚན་པའོ།། 
གཞན་ཡང་ཁོང་ན་ི ནོ་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་དང་འ ོད་བཤགས་ དེ་ཤེས་ཤིག་ ེ། 
ང་ ས་ ་བ་འཐནེ་པའི་ཉམས་ ང་ ིད་པོ་ཁ་ོན་ལ་བསམས་ནས་གཡོག་པོའ་ི ག་
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མ་ལས་སིལ་ རོ་བ ས་ཏེ་ ་བ་ཉོས་པ་སོགས་ ་ ེར་ཙག་ཙིག་ནི་ཐངེས་མང་ ་ ས་
ོང་ལ། ད ང་ལོ་བཅོ་ འ་ི ེང་ ་བའོི་ལག་ག བ་ལས་གསེར་ ོག་ ང་ ་ཞིག་ ལ་

ཏེ་བདག་གིར་ ས་པ་དེས་ ོ་ཡིད་ཤིན་ ་མ་བདེ་བས་ ིན་ཆད་ ་ རེ་མ་ི ེད་པའི་
དམ་བཅའ་དང་ ས་ཉེས་ལ་འ ོད་བཤགས་ དེ་ རི། འ ོད་བཤགས་ཡི་གེ་ཞིག་
ིས་ཏེ་ཡབ་ ི་མ ན་ ་དམ་བཅའ་ ལ་པ་ལ། ཡབ་ སི་ ང་ ིགས་ ོན་པ་ ་ཞོག 
ན་ཆབ་ ་ཏིག་འཐོར་བ་བཞིན་ ང་བས་ ིས་པ་དའེི་ཡིད་སམེས་བ ན་པར་ ས་

ཤིང་། གཞན་སམེས་བ ར་པའི་ ས་པ་ཚད་མདེ་ཅིང་ ་ོད ེལ་ཤིན་ ་ཡངས་པའི་
འཚ་མདེ་ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཁོང་གིས་དེ་ ས་ནས་བ ང་ཉམས་ ་ ངས་ནས་
འོངས་པ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ ་ ས་མཚན། བདག་ནི་རང་གི་ དོ་པ་ལ་ཤིན་ ་
འཛམ་པ་ཞིག་ཡནི་ཞིང་། ཉེས་ ོན་ ་མ་ོཙམ་ ི་ ིར་ འང་ངོ་ཚའི་མགི་ ་གཏརོ་
ོང་བ་ཞིག་ཡནི་ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ཡ་རབས་ ོད་བཟང་ལ་དང་དོད་ ་ནས་

མཛད་མཁན་ཞིག་ཡནི་ རི། ན་ དོ་ནི་ཐམས་ཅད་ ི་ ང་གཞི་ཡིན་ལ། བདེན་པ་
ནི་ ན་ དོ་ ི་ངོ་བོ་རེད། ད་ེབས་བདེན་པ་འཐོབ་ ེག་ དེ་པ་ན་ིབདག་གི་དམགིས་
ལ་ཉག་གཅིག་ཡནི་ཞེས་བདེན་པ་འཚལ་བ་ལ་སོ་སོའི་ ན་ ོད་ནས་འགོ་ ོམ་

དགོས་པར་འདོད་པ་དེ་འ ་རེད།  
གཞན་ཡང་རང་དབང་མེད་པ་ཡིན་ན་རང་ཤི་ ག་པའི་ཆོ་ག་མཛད་པ་བཅས་རང་
དབང་གི་མོས་ ོ་ ང་ ས་ནས་འ ག་པ་སོགས་བ དོ་ སི་མི་ལང་ངོ་།། གན་དྷི་ཁོང་
་ན་ ང་ འི་ ས་ནས་ཡ་རབས་ དོ་བཟང་ལ་དེ་ ར་གནས་ན། ཆེན་པརོ་ཆགས་
ེས་ ་ སོ་མ་དགོས་ཏེ། མི་ལོ་དོན་ད ་ལ་འཚ་བ གས་རིང་ག་ིདནོ་ ་ཆེ་མ་ ང་

ག མ་ ི་ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་ ན་ལ་ ོད་བཟང་དེ་དག་མགི་མཐོང་ལག་ཟནི་ ་
བ ན་ ོང་བ་ཁོང་གི་ མ་ཐར་ལ་མཇལ་བས་ཤེས་ཏེ། ས་པར་ཤེས་འདོད་དག་གིས་
ཁངོ་གི་ མ་ཐར་ལ་ཞིབ་གཟིགས་མཛད་ཅེས་ ལ་བ་ཡིན་ནོ།།  
གོང་ ་སངོ་བ་ནི་གན་དྷ་ི ་ན་མ་ ནི་པའི་ ས་ ་ི ོད་པ་ཁག་ཅགི་ཁ་ོབོའི་བཤད་
ངས་ལ་ ར་ནས་བཤད་པ་ཡིན། གན་དྷི་ཁངོ་བོད་ ་མ་འ ངས་པ་མ་ལེགས་ཏ།ེ 
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གལ་ ིད་བོད་ ་འ ངས་པར་ཆ་བཞག་ན་ནི་ཁོང་ཉིད“ ལ་བ་གཉིས་པ”མ་ཡིན་
ང“ ན་མ ེན”དང“ བས་མགོན” ་བཏགས་པ་གང་ ང་ཞིག་ག“ི ལ་པ”ནི་ཅསི་
ང་ཡིན་ངེས་ཏེ། ་མཚན་ནི། ཁོང་ལ་ ང་ ས་ནས་ ད་འཕགས་མཆོག་ ་ ར་

ཅིང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཚར་མཛད་ དོ་ད་ེའ ་མངའ་བས་སོ།། གན་དྷི་ཁོང་
བ ་ལ་བདོ་མ་ིཞིག་ཡིན་པའི་དབང་ ་བཏང་ན། མཛད་ དོ་དེ་དག་ནི་མི་ལས་འདས་
པའ“ི ལ་ ”དག་གི་ ད་ གས་མ་ཡིན་ནམ། བོད་ མས་ ིས་ ལ་པ་གང་ ང་ཞིག་
་ངོས་མི་འཛནི་རང་འཛིན་རདེ། གན་དྷི་ ང་ འི་ ས་ ་ཧིན་དྷའིི་ཆོས་ ི་ག ང་

རབ་གཙ་བོ《བྷ་ག་ཝ་ ི་ཏ》 ེ་བཅོམ་ ན་ ི་ ་ཞེས་པ་དང་། “འད་ིནི་བདག་གི་
དཔེ་བ ་ས་ཡིན”པར་ མ་ ངོ་བའི《ཤ་ར་བ་ཎ་པི་ ་ིབྷཀ་ཏི་ན་ཏ་ཀ》 ེ་མཛད་
བ ་དཔག་བསམ་འ ི་ཤིང་ལས་ ི་ ོ་བསང་ཅན་ ི་ ོགས་བ དོ་ད་ེཡིན་པར་བཤད་
པའི་ ོས་གར་ ་ིབ ན་བཅོས་དང་། དེ་ལ་བ ནེ་ནས“བདེན་པའི་ ིར་ ་དཀའ་བ་
ོད་པའི་མི་འ ར་དམ་བཅའ་བཞག” ོང་བའི 《ཧ་ར་ིཤ་ཅན་ད་ར》 ེ་ ལ་པ་ོ ི་

མེད་ ན་ ན་ ི་ མ་ཐར་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་བཅས། ཆོས་ ི་བ ན་བཅོས་དང་
ོས་གར་དང་ མ་ཐར་སོགས་ ིས་ཁོང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞོག་ཡོད་ཚད་འ ག་

ནའང་། ཁངོ་གིས་ཁངོ་ཉིད་གང་ཞིག་ག་ི ལ་པར་མི་བཞེད་ལ། ་དག་གི་མགོན་ ་མ་ི
བ གས་པར་མ་ཟད། བདག་གིས་དཀའ་བ་ ོད་པ་ན་ིཆོས་ ི་ རི་ ་ཡིན་ཞེས་ མ་པ་
ན་ ་མ་ག ངས་ལ། ོག་ ་ེབདག་ལ་ ལ་ ་འཇོག་ འི་ བ་མཐའ་དང་བ ན་པ་

གང་ཡང་མེད་ཅེས་གདམས་ཤིང་། ཡོད་ཚད་འཇིག་ ེན་འདི་ ང་གི་ངོས་ནས་ཏེ། མི་
འི་ ི་ཚགས་ ་ིངོས་ནས་དང་། མི་ འི་ཐབོ་ཐང་གི་ངོས་ནས་དང་། མི་ འི་རང་

བཞིན་ ི་ངོས་ནས་དང་། མདརོ་ན་འ ོ་བ་མའིི་བདནེ་པ་ཡོངས་ བ་ ི་ངོས་ནས་
ཐག་ཆོད་དགོས་པར་འདོད་པ་གང་ཞིག་ ོད་པ་ནས་ ང་མཐོང་བ་མངོན་ ར་ ་
བ ན་སོང་བ་དེ་འ ་ཡིན་པ་རིམ་ ིས་འཆད་དེ། 
ད་ན་ིཁ་ཡགི་གི་དབང་ ་ ས་པས་འཚ་མེད་ཞི་བ་དང་བ ན་པར་མི་ ་བ་ ེ། བ ས་
ན་འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ཅེས་བ དོ་ཆགོ འདི་ལ་འཆད་ འི་དནོ་གཉིས་ཡོད་པ་
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ལས། 
དང་པ་ོའཚ་མདེ་ཞི་བ་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་རང་ངོས་ ི་བ དོ་པ་ ར་ན་ཤིན་ ་གོ་ ་ཞིང་
བ དོ་བད་ེལ་ཡོངས་ གས་ ་སོང་ རི་འ ེལ་བཤད་དགོས་ཚད་མི་འ ག་མོད། ཁོ་
བོས་བསམ་ན། འཚ་མེད་ཞི་བ་ཞེས་པ་ན་ིབཏང་ ོམས་ ི་ཚིག་ཅིག་གམ་བར་མ་དོའི་
ཚིག་ཅིག་རེད་ལ། ཐ་ན་ལས་ལ་འ ག་ ིང་མི་འདོད་པའི་ ིད་ ག་གམ་ལེ་ལོའི་གོ་
དོན་ཞིག་ཚིག་ གས་ལ་ཡོད་པ་འ ། མ་མཐར་ཡང་ཚིག་ངོས་ལས་འཚ་མདེ་ཞི་བ་
ཙམ་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ལས་པ་དང་ག་རེ་ དེ་པའི་དནོ་ཞིག་དངོས་ གས་གང་
ལའང་མ་ིགོ དེ་ལ་ སོ་པས་ ་ནག་ ད་ ་འ ར་བ་ ར非暴力 ཞེས་ ག་ གས་མ་
ཡིན་པའམ་ ག་ ོད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་ ་བ ོད་ན། གང་ཞིག་ལས་པ་དང་ག་རེ་ དེ་
པའི་དནོ་ཞིག་ གས་ལ་བ ན་ ་ཡོད་ རི་བ ་དོན་ ི་ ད་ ས་ཐོན་ངེས་ མ་ཡང་། 
ོད་ ེད་ཡོངས་ གས་ ི་ ེས་འདེད་པ་ཐབས་ གས་ཤིག་མནི་པ་འ ་བས་འདི་

ཡང་ཡོངས་ གས་དང་བ ན་པ་ཡིན།  
དེའི་མ ངས་ ་འདིར་ཐགོ་མར་གསལ་བཤད་ཅིག་ ེད་དགོས་པ་ནི། འཚ་མདེ་ཞི་བ་
ཞེས་པ་ཐོབ་ཐང་གང་ ང་ དོ་པའི་ལས་དོན་ལ་ ོད་པ་ཡིན་གཤིས། བཤད་ མོ་དང་
འཇོག་ ོམ་ ་ ་མ་ཡིན་ལ། ག་ ེད་འདི་ ེད་མེད་པར་བཏང་ ོམས་ ་དང་བར་མ་
དོར་ ོད་པའང་མ་ཡིན། དེ་བས་ ང་ལས་ལ་འ ག་ ིང་མི་འདོད་པའི་ ིད་ ག་དང་
ལེ་ལོ་དང་ ོམས་ལས་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་པར། ོག་ ེ་ཐབོ་ཐང་གི་ ིར་ ་ལས་ཀ་
གང་ ང་ ར་བ ནོ་ ར་འ རེ་དང་དཀའ་ བ་ ག་བ ན་ ིས་ བ་དགོས་པ་དེ་
རེད། དེ་ཡང་ ནོ་ ི་བཤད་ ལ་ ར་ན་བཤད་ བ་གཉིས་ལས་ བ་པའི་ལས་ཏེ། 
བ་ ོལ་ ེད་ ང་ ་གཞན་ལ་འཚ་བར་མ་ི ེད་པ་དང་ཞི་བའི་ངང་ནས་སོ་སོ་གང་

ལ་མོས་པ་མེད་པ་དང་། འ ན་པ་མེད་པ། ཡི་རང་མདེ་པ། སེ་ ་མི་འ ང་བའ་ི མ་
འ ར་ ོན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཐབས་དང་ཐབས་ལམ་ཞེས་ ོར་ཏེ་ དོ་པའི་ཆ་ལ་གོ 
མདརོ་ན་ལས་གང་ཞིག་ དེ་དགོས་པར་ཡོད་ཅིང་དེའང་དཀའ་ བ་དང་བཟོད་པའི་
དམ་བཅའ་ ོན་ ་སངོ་བ་ལས་ བ་པའོ།།  
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དེས་ན། འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཞེས་པ་ལ་མ་མཐར་ཡང་དོན་གཉསི་འ ག་ ེ། གཅིག་ན་ིསོ་
སོའི་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་ དོ་པའི་ལས་ དེ་ ང་ ། དི་
ག ང་དང་ ན་མོང་དང་མི་ རེ་བཅས་ ི་མི་ ས་དང་ གོ་ད གས་དང་ ་ནོར་
གང་ ང་ ང་བ་དང་གཅགོ་པ་དང་འ ོག་པ་དང་ ེག་པ་ ་ ས་མཚན། གནོད་པ་
དང་འཚ་བ་དང་གཙས་པར་མི་ ་བ་དེ་རེད། ད་ེ ར་ ས་པས་གཞན་ནམ་ཕ་རོལ་ ་
ར་པ་དེ་དག་གི་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་གནོད་ཅིང་འཚ་བར་
ས་སོང་ ིར། རང་གི་བདེ་ དི་ ི་ཆེད་ ་གཞན་ ི་བདེ་ དི་ལ་ གོ་བ ིས་གཏངོ་བ་

དེ་འ ་མི་ ང་བ་ ེ་ ོད་པ་ཞི་བ་ཡིན་དགོས་པའི་དོན་དང་། ཅགི་ཤོས་ནི་ས་ོསའོི་རང་
དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་ དོ་པའི་ལས་ དེ་ ང་ ། གཞན་ནམ་ཕ་རོལ་
པོས(དབང་ ར་པ་ ་ )ཐབོ་ཐང་ དོ་མཁན་ ི་མི་ ས་དང་ ོག་ད གས་དང་ ་
ནོར་གང་ ང་ ང་བ་དང་གཅོག་པ་དང་། འ ོག་པ་དང་ གེ་པ་ ་ ས་མཚན། 
གནདོ་པ་དང་འཚ་བ་དང་གཙས་པར་ ས་ ང་ ིར་ཡ་ལན་མི་ དོ་པ། དཔེར་ན། 
གཤེ་ཡང་ ར་མི་གཤེ་བ་དང་། ོས་ ང་ ར་མི་ ོ་བ། བ ེགས་ ང་ ར་མ་ིབ གེ་པ། 
མཚང་ ས་ ང་ ར་མཚང་མི་འ ་བ་ ེ་དགེ་ ོང་གི་ཆསོ་བཞི་ལ་གནས་པ་ ་ ་ཞིག་
ཡིན་དགོས་ཚད། དེ་ན་ིདཀའ་ ད་མཐར་ ིན་ཞིག་དང་བཟོད་པའ་ིཕར་ ནི་ཞིག 
རང་ ག་རང་འ ར་ཤ་ ག་ཅགི་ ེ། ཐ་ན་ ོག་ལ་བབས་ ང་ ང་སམེས་མེད་པ་ཞིག་
རེད། གཞན་ ་ན“བཙན་ཁང་འགེངས་པར་ དེ་པའི་ ངི་ ོབས” ་འབདོ་ཅིང་། 
རང་དབང་གི་ རི་ ་མི་ཚའི་ དི་ ག་དང་ཚ་ ོག་གཏའ་མར་བཞག་ནས་དབང་
ར་པ་ལ“ ོད་ཚའི་བཙན་ ་ོ ེས་དང་། ང་ཚ་ནང་ལ་འོང་གི་ཡིན”ཞེས་བཟོད་པའི་

གོ་ཆ་བགསོ་ཏ་ེདཀའ་ བ་ དོ་པར་བ ོན་པའོ།། དམགིས་ ལ་ནི་དགའ་བ་དང་
མས་བ འེི་ ིང་ བོས་ ིས་ཕ་རལོ་པའོི་ ་འ ས་ ང་བདེན་ ི་བག་ཆགས་སད་

པར་ ་བའོ།།  
དཔེར་ན། བདནེ་པའི་ ་ གས་ལ་ དོ་ ལ་གན་དྷིས་མི་ མས་ལ་འདི་ ར་གདམས་
པ། བདནེ་པའི་ ་ གས་པ་ནི་འཁོན་སམེས་མེད་པ་དང་། ང་ལ་བཟདོ་པ། ལོ་ལ་
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ཞི་བ། ཆད་པར་མི་འཇིགས། བཙན་ལ་མི་ ག གོས་ ང་མི་འ ོག ཁ་ལག་མ་ིའཛིང་། 
ང་ ིགས་མི་ ོན། ལས་འ ལ་ ི་ བས་ ། བདནེ་པའི་ ་ གས་པ་ མས་ ིས་ཕ་

རོལ་ གོས་ ི་དཔནོ་ཡིན་ ང་འ ་ དོ་དང་ ོལ་ ང་གི་ ལ་ ་མི་དམིགས་ཏེ། ལག་
འཛལ་ ང་རིགས་ ན་ ང་ ང་ ོབ་དང་ཚ་ཐར་ ་གཏོང་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས་
ད་དོ།།  

དེ་ ར། གན་དྷིས་ག ངས་པ། “འཚ་མདེ་ཞི་བ་དང་བདེན་པ་ན་ིདནོ་གཅིག་མིང་གི་
མ་ ངས་ཡིན” ིར། “ ན་ལ་གནས་པ་དང་། ན་ ་ བ་པའི་བདནེ་པ་དངོས་ ་
གོས་པར་ ེད་པ་ལ་ཤིན་ ་ ་བའི་ ོག་ཆགས་གཅགི་ ན་ཆད་ལ་རང་དང་འ ་

བའི་དགའ་བ་བ དེ་ བ་པ་ཞིག་ངེས་པར་ ་དགོས”ལ། “འཚ་མདེ་ཞི་བ་ན་ིདགའ་བ་
བ ་བ་མེད་པ་ ེ། བདག་གིས་ཧིན་དྷིའི་ཆོས་ ི་ག ང་རབ་ལས་དང་། དམ་པའི་
ག ང་རབ་ལས་དང་། ཀོ་རན་ག ང་རབ་ལས་བ གས་ ོང་ཡོད”ན། བདག་གིས་
ན“ིདགའ་བ་ན་ི ནི་པ་ཉག་གཅིག་ལས་ལན་ལ་རེ་བ་མིན་ཞིང་། དགའ་བ་ན་ིདགོངས་
ཡངས་ཉག་གཅགི་ལས་ཞེ་ ང་དང་འཁོན་ལན་ ོག་པ་མནི”པར་འདོད་དེ། “དགའ་
བའི་ཚད་འཇལ་ ེད་ནི་དཀའ་ བ་ ོད་པ་ ་ེདཀའ་ བ་ དོ་པ་དའེང་ཤེས་བཞིན་
་ ག་བ ལ་བཟོད་པ་དེའ”ོཞེས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་མེད་པའི་བདེ་

བ་དང་མི་འ ལ་བའ་ིདགའ་བ་ཚད་མེད་ཉམས་ ་བཞེས་པ་དེ་ན་ིའཚ་མེད་ཞི་བའི་
ིང་པོ་ཡིན་པར་དགོངས་པ་དེ་བཞིན། “ ག་པ་ོ ོད་པ་ན་ི ད་འ འོ་ིངང་ ལ་ཡིན་

པ་ ར། འཚ་མདེ་ཞི་བར་གནས་པ་ནི་འ ོ་བ་མའིི་རགིས་ ི་ ན་ དོ་ཅགི་ཡནི” ིར། 
“བདག་གསི་རང་གི་ ིར་ ་ ག་པོ་མི་ དོ་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད”པ་དང་། 
“རང་རིགས་ ི་དནོ་ ་བཙན་ ་བ ད་དེ་ ག་བ ལ་བཟོད་པ་ལའང་ཤིན་ ་མོས་
ནས་ཡོད།” དེའི་ བས་ ིས“མི་ འི་རང་བཞིན་ན་ིཤིན་ ་འ ་ཞིང་། ཕར་ཡིད་ཆེས་
དང་བ ེ་སེམས་ ིས་འ ེལ་བ་ ས་ན། ར་དེ་ལས་བ ་ བ་ ིས་ ག་པའི་ཡིད་ཆེས་
དང་། ངོ་ བ་ སི་མང་བའི་བ ེ་སམེས་ཡོང་བ་ད་ེལ་བདག་ནི་ངེས་ཤེས་བ ན་པོ་
ཡོད”པས་ན། “ཐབས་ལམ་འདི་ན་ི ངི་པོའ་ིཆ་ནས་འཛམ་ ིང་ ི་ཡི་དོན་ ་ཡིན་
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ཞེས་ཁེངས་ ེགས་མདེ་པར་ ་ ས”པ་འདི་བདག་གི་ ོད་པ་ཡིན་ནོ།།  
གང་ཞིག་གིས་ཐབས་དེ་ཉིད་ ར་མའི་ དོ་ ལ་ཞིག་ ་འདོད་ན་ན་ིདེ་འ ་གཏན་
ནས་མ་ཡིན་ཏེ། “སེམས་ ི་ ངི་ ོབས་ ིས་ག ག་ བ་ཅན་ ི་བསམ་ ོ་ལ་དགག་ ་
གཏོང་བ་ཞིག་ཡནི” ིར། “དེ་ནི་ཐ་ེཚམ་ཅན་དང་། ིང་ ོབས་དམན་པའི་མིའ་ི ད་
་མ་ཡིན་པར། ་ོ བོས་ ན་པ་ མས་ ི་ཆདེ་ ་ཡིན”ལ། “ ིང་ ོབས་ཅན་ ི་ ད་

ཆོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བདག་གིས་ཡང་ཡང་གསལ་བར་ ས་པ་ཡནི” ་མཚན་ནི། “ ི་
དང་མེ་མདའ་ལ་སོགས་པ་ནི་དཔའ་མེད་ ི་ ར་མ་དག་གིས་ལག་ལེན་ ེད་པ”ལས། 
“དགའ་བས་སེམས་ ི་ ིང་ བོས་ ས་པའི་འཇིགས་པ་མདེ་པའི་མི་ ་ མས་ ིས་ནི་
དེ་སགོས་ ོབ་ ེད་ ་མ་ིའཆང་བས་སོ།། ” གང་ ར། བདག་གིས“ཁོང་ ོའི་ཆསོ་ ི་
ཚབ་ ་བ ེ་བའི་ཆསོ་ ནོ་ ་ིཡོད་པ་དང་། འཚ་བའི་ཚབ་ ་རང་ཉིད་ སོ་བཏང་ ་
དགོས་པ་ ོན་ ི་ཡོད་པ། ག་པོའི་ བོས་ གས་ ི་གཉེན་པོར་སེམས་ ི་ ིང་ བོས་
བ ནེ”དགོས་པ་བ ན་པ་འདིའམ“འཚ་མདེ་ཞི་བ་ན་ིག མ་ ག་མ་ ངས་པ་དང་ངོ་
ོལ་འཐབ་ ོད་ ེད་པ་ལས་ཝ་ ོས་ ག་པ་མ་ཡིན་ལ། གོ་ ེ་འཁནོ་ལན་ གོ་པ་

དང་བ ར་བས་ ར་བ ནོ་ཆེན་པོ་དང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ སི་ག མ་ ག་མ་ ངས་
པ་དང་ངོ་ ོལ་འཐབ་ ོད་ ེད་པ་དེ་ཡིན། བདག་གིས་ ིང་ ོབས་སམ་ ན་ ོད་ ི་
ོབས་ གས་ལ་བ ནེ་ནས་ ན་ དོ་ལས་ལོག་པ་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཐབས་
ས་ཅི་ཡོད་ སི་ག མ་ ག་ཅན་ ི་རལ་ ི་ ལ་བོར་བཟོ་འདདོ་ཡོད་པ་མ་གཏགོས། 

དེ་ལས་ ོ་བའི་རལ་ ི་བཅངས་ནས་དེ་དང་འཐབ་མོ་ དེ་འདོད་མེད། ཁོ་ཚའི་བསམ་
ལ་ལས་འདས་པ་ནི་བདག་གིས་མཚན་ཆ་ ད་དེ་འགོག་ ོལ་མི་ དེ་པ་དེ་ཡིན། 

བདག་གིས་ ག་པོས་འགོག་ ོལ་ ི་ཚབ་ལ་སེམས་ ིས་འགོག་ ལོ་ ས་པ་དེས་ཁོ་ཚ་
ཅི་དཀའ་གང་དཀའ་ལ་ ོར་ངེས། ཁོ་ཚ་ཐགོ་མའི་ ས་ ་ཡ་མཚན་པར་འ ར་
ནའང་། མ ག་མཐར་ཁོ་ཚ་ ་ ག་ནས་ང་ཚའ་ིའདོད་མོས་ཁས་ལེན་པར་འ ར་རོ།།” 
འཛམ་ ིང་འདའི“ི གོས་གཅིག་ནི་བདནེ་པ་དང་འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཡིན་ལ། ོགས་
གཞན་ཞིག་ནི་ ན་པ་དང་ ག་ ལ་ དོ་པ་རདེ། འདི་གཉིས་བར་ལ་མ ན་ཐབས་
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མེད”པ་ ར་ ང་ནའང་། ནམ་ཞིག་ན། “མི་ ་ ེར་ ི་རང་དབང་ཡིན་ ང་ ང་། མི་
རིགས་ཤིག་གི་རང་དབང་ཡིན་ ང་ ང་། འཛམ་ ངི་ ིལ་པའོི་རང་དབང་གང་ཡིན་
ང་། མི་ ་གང་ད་ེདང་མ་ིརགིས་གང་དེ་དང་འཛམ་ ིང་གང་དེ་ མས་ངེས་པར་ ་

འཚ་མདེ་ཞི་བ་ལ་བ ེན་ན་གཞི་ནས་གནས་དེར་འ ནོ་པ་གདོན་མ་ིཟའ”ོཞེས་སོགས་
་ཆརེ་ག ངས་འ ག་ ེ་ ངས་པས་མི་ལང་བས་ཤེས་འདོད་དག་གིས་གཞན་དང་

གཞན་ལ་གཟིགས་པར་ འོ།།  
གཉིས་པ་མི་བ ན་པ་ཞེས་པ་ནི་ ིད་དབང་དང་དབང་ཆ་དང་དབང་ གས་གང་
ང་ལ་མི་ ོས་པ་དང་མ ན་པར་མི་འ ག་པ་དང་ ེས་ ་འ ང་བར་མི་ དེ་པའི་

དོན་ཏེ། གངོ་ “མི་ ནོ་པ”བཤད་ བས་ ། ཡིད་ཆསེ་མདེ་པ་དང་། འདདོ་པ་མདེ་པ་
དང་། སེ་ ་མི་འ ང་བ་དང་། བ ི་འ ར་མི་ ེད་པ་དང་། དང་ ་མི་ལེན་པ་དང་། 
ཁས་མི་ལནེ་པ་དང་། ས་བ ར་མི་ ེད་པ་དང་། བ ི་ ང་མི་ དེ་པ་དང་། བ ེན་
བ ར་མི་ ེད་པའི་དོན་འ ག་པར་བཤད་པ་ནང་བཞིན། བ དོ་ ངས་མ་འ ་བ་མ་
གཏོགས་དའེི་ གོས་མ ངས་རདེ། དེ་ནི་ ་ནག་ ད་ 不合作ཞེས་འ ར་འ ག་ལ། 
ཚིག་ཇི་བཞིན་བ ར་ན“མཉམ་ལས་མི་ དེ་པ”འམ“མཉམ་འ ེལ་མ་ི དེ་པ”ཞེས་ ་
འ ར། མི་སེར་ད ས་མའི་གོ་ བོས་ལ་བསམ་ན་ཁ་གསལ་གོ་ ་དེ་ཉིད་ ོར་བ་འཚམ་
མོད། བ ་ བས་མི་བདེ་བ་དང་བ ོད་བདེ་ག ང་ གས་ ི་ ད་ ་ཆགས་དཀའ་
བར་ མ་ནས་བོད་ ི་བ ་ དོ་ ངས་དབང་བཙན་པར་ ས་པ་ཡིན།  
མི་བ ན་པ་ཞེས་པ་ནི་ ིད་དབང་དང་དབང་ཆ་དང་དབང་ གས་གང་ ང་ལ་མི་
བ ན་པ་ ེ་གཙ་ཆརེ་དབང་ ར་པ་དང་ ིད་ག ང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་པ་ད་ེརེད། 
གན་དྷིའ་ིག ང་གི་གོ་དནོ་ ་འདི་ ར་ཡོད་དེ། ད ིན་ཇིའི་དབང་ ར་པ་དེ་ཚས་དོན་
ལ་ གས་ ་འདདོ་ མ་དང་ ེད་པ་ ས་ཤིང་མངི་ལ་དཔལ་ཡོན་ཡར་ཐོན་ཞེས་
བཏགས་པ་ ེ། དཔེར་ན་དམིགས་བསལ་འགའ་ཞིག་ག་ིཁེ་ཕན་མ་གཏོགས་མི་མང་
པོའི་ལས་ཀ་འཆོར་ དེ་ ི་འ ལ་ཆས་ ་ཚགས་བཟོ་བ་དང་། འཐབ་མོ་ ེལ་ཏེ་རང་
གི་དབང་ ར་བ ན་པོ་བཟོ་ དེ་དང་མང་ཚགས་ མས་མངའ་འོག་ ་འ ག་ ེད་ ི་
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ིམས་ཁང་དང་ མིས་ དོ་པས་ཁེངས་པ། ན་ ས་བ ག་ད ད་ སི་སམེས་ཅན་
ི་འ མ་མང་པ་ོལོ་ ར་གསོད་པ་དང་ད ལ་ལོར་གསོག་ བ་ ི་ཐབས་ལམ་གལ་

ཆེན་ ་ ར་པའི་ ན་ཁང་དང་ ན་པ་ལ་སོགས་པས་ ་གར་འདི་ ི་བཞིན་ད ལ་
ང་ག་ིགནས་ ་ ད་འ ག་ཅིང་། ཁོ་ཚས་ནམ་ཡང་རང་གི་ ང་པ་བ ག་པར་མི་
ེད་ ང་མངའ་འོག་ ་བ ག་པ་ མས་ཚང་ག་ིཆདེ་ ་ཉར་བར་ ས་པ་གཅིག་པ་

གཅིག་མ ངས་ལ། ་གར་ ི་མསེ་པོ་དམ་པ་ མས་ ིས་ ོལ་བཏོད་པའི་ཡ་རབས་
ལ་མ ན་དང་འདོད་ ང་ཆགོ་ཤེས་ ི་ ོད་བཟང་དང་ ན་ ོད་དམ་ ་གར་ ི་

དཔལ་ཡོན་ཡར་ཐོན་གང་ཇི་ དེ་ཅགི་ཁ་ོཚས་ ་བ ག་གཏོང་བའ་ིཉནེ་ཆེ་བར་མ་
ཟད། ་གར་འདི་ ོན་མ་ནས་ ལ་ཁབ་གཅིག་དང་། བསམ་ ོ་གཅིག འཚ་བ་ ལེ་
ངས་གཅགི་ཡནི་མདོ་ ང་། ད་ཆ་ཁོ་ཚས་ཁ་ ལ་དབང་ ར་རམ་ཁག་བགོས་བདག་
ོང་ ན་རིང་ ་ དེ་པའི་བཟོ་འ ག་ལ། ་གར་ ི་མི་ མས་ ་ ོ་རེད། ངོས་པ་

རེད། སེ་ ས་རེད་ཅསེ་རགོས་རམ་ ེད་མདོག་ཁ་བསོ་ ན་གཡོག་ ར་ ོམ་འདོད་
ཆེ་བའི་ཁར། ་ཞིག་གིས་ཁངོ་ཚའི་ ལ་ཁབ་ལ་མིག་ངན་བ ས་པ་ཡིན་ན་ཁངོ་ཚས་
དེ་དག་ག་ིམིག་འདོན་པར་ ེད་པས་ན། ད་ན་ིང་ཚ་ད ནི་ཡིག་དང་ད ནི་ཇིའི་ཤེས་
ཡོན་ ོབ་མཁན་ཚའམ་ ་གར་འདི་ད ནི་ཇིའི་དབང་ ར་འགོ་འ ག་མཁན་ མས་
ིས་ ་གར་རང་ དི་རང་ ངོ་གི་ རི་ ་དཀའ་ལས་ ག་པའི་ ས་ལ་ ེབས་འ ག་
ེ། “བེད་ ོད་ དེ་བཞིན་པའ་ིདངོས་པོ་དེ་ལ་མི་དགའ་བ་ སེ་པ་ན། འདོར་འདོད་ ི་
ོ་ཞིག་ ན་ སེ་ ་ ེ་བ”ནང་བཞིན། ང་ཚ་ལ་ཐབོ་ཐང་མ་རག་པ་དང་། “གལ་ཏེ་
ེད་ ིས་མ་ ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ ེད་ ི་ ན་ ་འ ལ་མཁན་ ས་ནས་ ོད་ ི་མ་

རེད། ང་ཚ་ ན་ ་འ ལ་མཁན་རང་ ་བ ད་པ་ཡིན་ན་ དེ་རང་དཔོན་པོ་ཆགས་
ནས་གནས་ ི་རདེ། ང་ཚས་ དེ་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་བ་གང་ཡང་ དེ་ ི་མནི”ཞིང་། 
“གལ་ཏེ་ལས་ཀ་གང་ཞིག་ང་ལ་འདོད་པ་མེད་པ་དང་། ལས་ཀ་ངས་ ་ ་མནི་ན་དེར་
བདནེ་པའི་ ་ གས་བདེ་ ོད་ ི་ཡིན།” ཡང“ང་ཚའ་ིའདོད་པ་མེད་པ་དེ་ཚ་གལ་ཏེ་
ེད་རང་གིས་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚས་ དེ་རང་ལ་རོགས་པ་ ེད་ ི་མནི། ང་ཚའ་ི
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རོགས་པ་མེད་པར་ ེད་རང་གོམ་པ་གང་ཡང་མ ན་ དོ་ ེད་ བ་ ི་མ་རེད།” ་
མཚན་དེའ་ི ིར། ང་ཚས་བ ན་པ་མེད་པའི་ལས་ དེ་ ་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ ་ཞོག 
ཐ་ན་ ེད་ཚའ་ི ་འ ས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ིམས་ ང་བ ་ི ང་ ་ ་མིན། 
“གལ་ཏེ་ མིས་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་མ་ ང་བ་ཤེས་བཞིན་ ་བ ི་བ ར་ ་བ་ནི་
ེས་པ་མནི་ གས་ཤིག་ཡནི”ལ། “ཇི་ དི་ ་ ང་བདེན་མིན་པའི་ ིམས་ལ་ ང་བ ི་
་དགོས་པའི་ མ་ ོག་དེ་མ་དོར་བ་དེ་ ིད་ ་ང་ཚ་ ན་གཡོག་ལས་ཐར་ཐབས་

མེད།” དེ་ཡང“ མིས་གང་ཞིག་རང་ལ་འདོད་པ་མདེ་ ང་དེ་གཞརི་འཛནི་དགོས་
ཞེས་པའི་ ོབ་ ོན་དེ་ན་ི སེ་པའི་ ས་པ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་འགལ་ ར་ ར། ཆོས་
དང་ཡང་འགལ་ ར་ ར། དེ་བཞིན་ ན་གཡོག་གི་ གས་མཚན་ཡང་ཡིན། ག ང་
གིས་ང་ཚར་དེའི་མ ན་ ་ ནེ་མརོ་གར་འ བ་དགོས་ཞེས་ལབ་ན་ཅི། ང་ཚས་འ བ་
ི་རདེ་དམ། གལ་ཏ་ེང་བདནེ་པའི་ ་ གས་པ་ཞིག་ཡནི་ན། ‘ ིམས་འདི་ ེད་རང་གི་
ིམ་ ་འཇོག་དགོས། ང་ནི་ དེ་ ི་མ ན་ ་ ནེ་མོར་མི་འ ར་ལ། དེ་བཞིན་གར་

ཡང་འ བ་ ི་མནི’ཞེས་བཤད”དགོས་པ་ ་ འོ།།  
དེ་ཡང་། ཇི་ ར་མ་ིབ ན་པའམ་མཉམ་ལས་མི་ དེ་པའི་ ལ་གན་དྷསི་དནོ་
ཚན19ག ངས་པ་བོད་འ ར 《 ་གར་རང་ ིད་རང་ ོང》 ་ཡོད་པ་འདིར་
ད ས་གཅགི་ ་འགོད་ན། 
…… ོང་བས་ཅི་ཡང་མི་ཐོབ། དེ་ནི་ང་ཚ་རང་གསི་ལནེ་དགོས་པ་ཡིན། ད་ེཚ་ལེན་
པར་ང་ཚར་ བོས་ གས་དགསོ་པ་ཡིན། ོབས་ གས་དེ་ནི་གཤམ་གསལ་ ་འཁོད་
པ་ མས་ལག་ལེན་བ ར་མཁན་ མས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན། 
(1)གང་ཞིག་གིས་ད ིན་ཇིའི་ ད་ཡིག་དེ་ ་ ག་ནས་བེད་ ོད་ དེ་པ། 
(2) ིམས་ ོད་པ་གང་ཞིག་ནས་རང་གི་ ིམས་ ོད་པའི་ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་ ས་
ནས་རང་ མི་ ་ལག་པས་འཐག་བཏག་ ེ་གསོ་བཟོ་བ། 
(3) ིམས་ ོད་པ་གང་ཞིག་ནས་རང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་གཞན་ལ་ ོབ་ ནོ་དང་གཞན་ ་ི
མིག་ ེ་ བ་ལ་ ེད་པ། 
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(4) ིམས་ ོད་པ་གང་ཞིག་ནས་ཚགས་པ་ནང་ ལ་ ི་འ ག་ དོ་ད ས་ ་མ་ གས་
པ་དང་། དེ་ལས་ གོ་ ེ་ ིམས་ཁང་ ་མི་འ ོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་རང་གི་ཉམས་ ོང་
ཐོག་ནས་གཞན་ མས་ ིམས་ཁང་ ་མི་འ ོ་ཆེད་ ོབ་ ོན་ ེད་པ། 
(5) ིམས་ ོད་པ་གང་ཞིག་ནས་ ིམས་ ོད་ ི་ལས་ཀ་དོར་བ་བཞིན་ ་ མིས་དཔོན་
ི་ལས་ཀ་ཡང་མི་ དེ་པ། 

(6) ན་པ་གང་ཞིག་ནས་རང་གི་འཚ་ ནེ་ ི་ལས་དེ་ ངས་པ་དང་། གཞན་ལ་ ས་ ི་
ན་བཅསོ་ལས་ ག་པ་སམེས་ ི་ ན་བཅོས་ ་ ་ཤེས་ཏ་ེདའེི་ རོ་ཉམས་ཞིབ་ ས་

ནས་དེ་དག་འ ོད་བ ནེ་ཡག་པོ་ཡོང་བར་ དེ་པ། 
(7) ན་པ་གང་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ཆསོ་ གས་གང་ཡིན་ལ་མ་ ོས་པར་ད ནི་ཇིའ་ི
ན་ ས་ ོར་ བེ་ཁང་ ་ ངི་ ེ་ཡ་ང་མེད་པར་ ོག་ཆགས་ལ་དཀའ་ངལ་ ད་པ་

བ ད་བཟསོ་པའི་ ན་ལས་ ས་པོ་ཐང་པོ་བཟོ་ འི་ཚབ་ ་ ས་པ ◌ོ་ནད་པ་རང་
གནས་པར་ ེད་པར་སེམས་པ། 
(8) ན་པ་གང་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ལག་པས་འཐག་བཏག་པ་དང་། ནད་པ་གང་ཞིག་
ལ་ནད་དེའི་ ་ངོ་མ་བཤད་ནས་དེ་ཐག་རངི་ ་གཏངོ་ ར་ བོ་ ནོ་ དེ་པ། ཕན་
ཐོགས་མེད་པའི་ ན་ ད་དེ་ངན་པ་ལང་ཤོར་ཆགས་བ ག་པར་མི་ ེད་པ། ཕན་
ཐོགས་མེད་པའི་ ན་དེ་ཚ་མ་བཟས་པར་གལ་ཏེ་ནད་པ་འཆི་བའི་དབང་ ་བཏང་ན་
ཡང་འཛམ་ ིང་འདི་མགནོ་མདེ་ ་མི་འ ར་བར་སེམས་པ། ན་པ་རང་ཉིད་ནས་
ནད་པར་ཤིན་ ་བ ེ་བའི་ ་ོནས་ ས་ཡོད་སམེས་པར་ ེད་པ། 
(9) ག་པ་ོགང་ཞིག་རང་གི་ནརོ་ལ་མི་ སོ་པར་དབང་ཚད་ ན་པ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ཡང་
འཇིགས་ ང་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་རང་གི་སེམས་ནང་ཡོད་པ་དེ་བཤད་པར་ ེད་པ། 
(10) ག་པོ་གང་ཞགི་རང་གི་ ་ནརོ་ མས་ལག་ཤེས་ ི་འཐག་བེད་ ོད་ ་ ར་འ ོ་
ོན་གཏོང་བ་དང་། རང་ཉདི་ནས་རང་ ལ་ ་ིདངོས་པོ་བེད་ ོད་ ེད་དེ་གཞན་ལ་

ཡང་དེ་ ར་ དེ་དགོས་པའི་ ལ་མ་གཏོང་བར་ ེད་པ། 
(11) ་གར་བ་ ི་ཡོངས་བཞིན་ ་ད་ ་འ ོད་པ་དང་། བཤགས་པ། དེ་བཞིན་ ་ངན་
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ི་ ས་ཚད་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པར་ ེད་པ། 
(12)མི་གང་ཞིག་ ་གར་བ་གཞན་ མས་བཞིན་ ་ད ནི་ཇིར་ ོན་འདནོ་ ་ ་དེ་
དོན་མདེ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དང་། ང་རང་ཚའ་ིནོར་འ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ད ནི་ཇི་
མས་ ་གར་ ་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚའ་ིནོར་འ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོང་ཚ་འདརི་ ོད་
ི་ཡོད། ནམ་ཞིག་ང་རང་ཚའི་ནརོ་འ ལ་ མས་མེད་པར་ཆགས་པ་ན། ཁོང་ཚ་ ་

གར་ནས་འ ོ་ ་ཡིན་པའམ་འ ར་འ ་ོ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ེད་པ། 
(13) ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ ་ ་ངན་ ི་ ས་ཚད་ བས་བག་མེད་ ེད་མི་ ང་བ་
དང་། ཇི་ དི་ང་ཚ་བདེ་བ་མ་ཐོབ་པ་དེ་ དི་ ་ང་ཚ་བཙན་ཁང་ནང་ངམ་ཡང་ན་
ལ་ཁབ་ནས་ གས་པ་དེ་འ གིས་པར་སམེས་པར་ ེད་པ། 

(14)མི་མང་ལ་ བོ་ ོན་ ེད་ ལ་ ིས་རང་ཉིད་བཙན་ཁང་ ་མི་འ ོ་བར་ ོབ་པར་
ེད་པ་ད་ེ ོངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ ་སེམས་པ། 

(15) ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ ་ ད་ཆ་བཤད་པ་ལས་ལག་ལེན་བ ར་བ་དེ་ ས་པ་ཆ་ེ
བ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་ དང་། རང་གི་སམེས་ ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཉདི་འཇིགས་ ང་མེད་
པའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་དང་། དེའི་མཐའ་འ ས་ཇི་ ར་ ང་ཡང་བཟོད་པ། དེ་
འ འི་ཐགོ་ནས་ང་ཚས་རང་གསི་བཤད་པའི་ གས་ ེན་ད་ེགཞན་ ་ི ངེ་ ་འཇོག་
བ་པར་སེམས་པ། 

(16) ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ ་ང་ཚས་ ག་བ ལ་བཟདོ་པར་ དེ་པའི་ཐགོ་ནས་
རང་ཉདི་ ོལ་ བ་པར་ཤེས་པ། 
(17) ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ ་ད ིན་ཇིའི་དཔལ་ཡོན་ཡར་ཐོན་ལ་བ ལ་མ་གཏོང་
བའི་ཉེས་པར་རང་ཉིད་མ་འཆི་བར་ ་ཨན་ ་ ན(Andamans) ་མི་ཚ་ ེལ་དགོས་
ང་ཡང་ཉེས་པ་དེ་ཆ ◌ེན་པོ་མ་ཡིན་པར་སེམས་པ། 

(18) ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ ་ ལ་ཁབ་ ་གང་ཡང་ ག་བ ལ་བཟདོ་བ ན་མ་
ས་པར་ཡར་ ས་ ིན་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། ག ལ་ས་ལ་ཡང་ ག་བ ལ་དེ་ནི་

ཚད་བ ་ ེད་ ་ད་ེཡིན་པ་ལས་གཞན་གསོད་པར་ ེད་པ་དེ་མིན། བདནེ་པའི་ ་
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གས་ལ་མཚན་ན་ཡང་དེ་ ར་ཡིན་པ་རེད། 
(19) ་གར་བ་གཞན་བཞིན་ “ནམ་ཞིག་ཁོང་ཚས་ དེ་པ་ན་ང་ཚས་ ང་ ེད་ ི་
ཡིན།”ཞེས་པ་ད་ེན་ིལས་ཀ་ དེ་འདོད་མདེ་པའི་གཡོ་ཟོལ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དང་། 
ང་ཚར་འ ིགས་པར་ཚར་ ི་ཡོད། དརེ་བ ེན་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ནམ་ཞིག་གཞན་ལ་
འ ིགས་པར་ཚར་བ་ན་གཞན་ ིས་ དེ་ ི་རདེ་ཟརེ་བ་འདི་ནི་བདནེ་པའི་ལམ་ཞིག་
ཡིན་པ་རེད། གལ་ཏེ་ངས་ཟས་བ ད་ཆེན་ཞིག་མཐོང་ན་བ གས་ནས་ དོ་ ་ིམེད། 
གོང་ ་བཤད་པ་གཞིར་བ ང་འབད་ ལོ་དང་ ག་བ ལ་ལ་བཟོད་བ ན་ ེད་པ་
གཉིས་ཟས་བ ད་ཆནེ་པ་ོད་ེརདེ། ཉོབ་ ེ་ ་ ག་ནས་ ེད་པའམ་ ག་བ ལ་བཟོད་
པ་ད་ེབཙན་དབང་གིས་བ ལ་བའི་ངལ་ ོལ་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་པ་བཅས། ཞེས་པ་
དག་ལས་གན་དྷིའ་ིམི་བ ན་པའི་ཐབས་ཤེས་ག་འ ་ཡིན་པ་ཤེས་ གོས་ བ་པའོ།། 
 དེ་ ར། གན་དྷསི་ ེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ ེ། སེ་ བ་ ི་མངི་ལ་མི་བ ན་པའམ་
ཞི་བའི་ངོ་ ོལ་ ་བཏགས་པའི་བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ཡན་ལག་དརེ་མང་ཚགས་ ི་
འ མ་མང་པོ་གཅིག་ ེས་གཉསི་མ ད་ ་ གས་ཤིང་། གན་དྷསི“……གལ་ཏེ་
ད ནི་ཇིས་ ་ ལ་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། ད ལ་ ངས་པ་ མས་མར་ གོ་པ་
དང་། ་གར་པ་ཚར་གོ་གནས་མཐོན་པོ་ ད་པ། ད ནི་ཇིའི་དམག་མི་ རི་འཐེན་
ས་པ་ཇི་ ར་ཡང་། ང་ཚས་ཁོང་ཚའི་འ ལ་ཆས་ ིས་བཟོས་པའ་ིཅ་ལག་ མས་

བེད་ ོད་ ེད་ ི་མནི་ལ། ད ིན་ཇིའི་ ད་ཡིག་ ང་བདེ་ ོད་ དེ་ ི་མནི། དེ་བཞིན་
བཟོ་ ་དེ་ཚ་ཡང་བདེ་ དོ་ དེ་ ི་མནི……”ཞེས་ཏེ། མི་སརེ་ ལེ་མཁན་ ིད་ག ང་
གིས་ ལ་པའི་གོ་ཐབོ་དང་གཟེངས་ གས་ མས་ ིར་ ད་ཅིང་། “རང་གི་ཉསེ་ ོད་
ལ་ ང་ བོ་ ི་ ད་ ་ ལ་མིན་ ན་འ ོངས་ ེད་པའི་ དི་ག ང་ད་ེལ་ཁོ་བོས་ ས་
བ ར་དང་། བ ེ་ཞེན་གང་ཡང་ ེད་པ་མིན”ཞེས་ ག་ སི་ ང་གནང་བ་ན། རང་
དབང་ལ་དགའ་བའི་ ་གར་པ་ ན་ སི་ ང་ད ནི་ཇིས་ ལ་པའི་གོ་ཐབོ་དང་
གཟེངས་ གས་ མས་ ོས་བཏང་ཞིང་། ད ིན་ཇིའི་ བོ་ ་དང་ མིས་ཁང་ ངས། 
ད ནི་ཇིའ་ིདངོས་ ས་ཉོ་བ་བཀག ོམ་ ོར་དང་འ ་འཛམས་ ་ཆེར་ ས།ལས་
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མཚམས་དང་ཚང་མཚམས་དང་ ོབ་མཚམས་བཞག ་འ ས་མ་ཡིན་པའི་ ལ་མ་
ར། ིམས་མ་བ ིས། ཐ་ན་སོ་སའོི་འཚ་ ནེ་ བ་པའི་ལས་བ ར་ཏེ་ ིད་ག ང་

དང་མ་བ ན་པ་ལས། ད ིན་ཇིའི་མི་སརེ་ ལེ་མཁན་ ི་དཔལ་འ ོར་ལ་ ོང་ ད་
ཆེན་པོ་བཟོས་པ་དཔེར་ན། 1922ལོའི་མི་བ ན་པའི་ལས་འ ལ་ཐེངས་དང་པོའི་
ནང་། གན་དྷིས་རང་ ལ་ ི་ལག་ཤེས་ཐནོ་ དེ་གངོ་ ་ ེལ་ ིར་ད ནི་ཇིའི་རས་གོས་
མི་ཉ་ོབའི་དམ་བཅའ་མཛད་དེ། ལག་འཁརོ་ལ་འཁལ་འཐག་ ་བའི་ལས་འ ལ་ ེལ་
པ་ན། ད ནི་ཇིའི་ནང་འ ནེ་འཁལ་འཐག་དངོས་ ས28%མར་ཆག་སོང་ལ། ་གར་
རང་སའ་ིའཁལ་འཐག་དངོས་ ས27%ཡར་འཕར་སོང་ཞསེ་པ་ ་ འོ།།  
འདི་ ར་ཁོ་བསོ་གསལ་ཁ་བཏོད་པའི་བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ ོད་པའི་ ིང་པོ་ ེ། 
འཚ་མདེ་ཞི་བ་དང་མི་བ ན་པ་དེ་དག་ནི། ཇི་ ར་ ས་ ོབས་ ི་བཟང་ངན་ལ་མ་
ོས་པའི་ ེས་པ་དང་ ད་མདེ་ ན་ སི་ བ་ ས་ལ། ཐ་ན་ལོ་བ ་བཞི་ཅན་ ི་ ིས་

པ་དང་ནད་པ་ཡིན་ ང་ལས་ ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ལས་ད་ེཆ་ེན་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ ི་མ་ི
་འ མ་ ག་མང་པོ་ཚགས་ཏེ་ བ་ཆགོ་ལ་ ང་ན་མི་ ་གཅིག་ཁེར་ ང་ངམ་ ིམ་

ཚང་ནས་ ང་ བ་ བ་པ་དེ་འ ་ཡིན་པ་གན་དྷསི་ག ངས་པའི་ལོ་ ས་ཡོད་པ་མང་
གས་པར་དོགས་པས་མ་བཀོད་པ་དེ་བཞིན། ལས་དེ་ནི་ ད་ཅགི་ཐངེས་གཅིག་མ་

ཡིན་པར་མི་ལོ་ མ་ ་ཡས་མས་སམ་དེ་ལས་རིང་བའི་ ས་ཚད་ ་ཡང་དང་བ ར་ ་
རབ་དང་རིམ་པར་ ས་ ས་པ་དང་། ེལ་ ེལ་པ་དང་། བ ངས་བ ངས་པ་ཞིག་ ེ། 
དེ་ ་དེ་ འི་མཐའ་མ་ལ་ད ནི་ཇིའི་མ་ིསེར་ ེལ་མཁན་ མས་ རི་རང་ ལ་ ་
བ ད་ཅིང་ ་གར་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་པའོ།།  
4. གན་དྷའིི་མ་ིཚའི་རིན་ཐང་། 
ཁོ་བའོི་ག་ོ ལ་ ར། གན་དྷའིི་མ་ིཚའི་རིན་ཐང་དེ་ གོས་གཉིས་ནས་བཤད་ ་ཡིན། 
གཅིག་ ་གན་དྷི་ནི་ཆོས་དོན་ཉམས་ ་བཞེས་པའ་ི ིད་དནོ་པ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་
དང་། གཉིས་ ་གན་དྷི་ན་ིཐབོ་ཐང་ཞི་བས་ ོད་པའི་དེད་དཔོན་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་
སོ།། 
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(1)ཆོས་དནོ་ཉམས་ ་བཞེས་པའི་ དི་དོན་པ་ཡིན་པ། 
གན་དྷི་ཁངོ་ཆོས་ གས་ ་ི ་ོ ོང་ཟབ་མོ་ཡོད་ ད་མཐོང་ཐོས་མ་ ང་ཡང་། ཆོས་
དོན་ཉམས་བཞེས་མཁན་དགེ་ ོང་ ་ ་ཞིག་ནི་ཡིན་ཚད་ ང་། ཆོས་དོན་གང་ཞིག་
ིད་དནོ་དང་ ེལ་མཁས་དང་ཆོས་དནོ་གང་ཞིག་ ིད་དནོ་དང་ ་ལ་ ་བཞག་ ར་

མཛད་པ་ནི་ཁོང་གི་དགེ་མཚན་དང་མཛད་ སེ་དང་རིན་ཐང་རེད་ མ། ་མ་ིངོ་བོ་
ད ེར་མདེ་ ི་ ་བས་ ག་ཅིང་འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ དོ་པས་མཛས་པའི་གསར་
ོགས་བདནེ་པའི་ ་ གས་དེ་ཁ་ལ་བཤད་པ་ཙམ་དང་སེམས་ལ་ མོ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར། མ་ིཚའི་ངོས་ནས་དང་། ི་ཚགས་ ི་ངོས་ནས་དང་། ད་པར་ ་ཆབ་ དི་ ི་
ངོས་ནས་འཇིག་ ནེ་ཐམས་ཅད་ལ་མིག་ ོས་དཔེ་ ོན་བཞག་སོང་བ་ན་ི ད་མཚར་
པོ་ ེ། བདོ་མའིི་སམེས་ཁམས་ ར་ན། ཇི་ ར་སངས་ ས་ ང་སེམས་མ་ཡིན་ ང་
སངས་ ས་ ང་སམེས་ ི་མཛད་པ་གང་ཞིག་ཆབ་ ིད་ཐབོ་ཐང་ དོ་པའི་ངོས་ནས་
བ ན་སོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་བད་ེདོན་གང་ཞིག་ ི་ཚགས་འཚ་བའི་
ངོས་ནས་ ོགས་སོང་བ་ནི་ས་ོ སེ་ཕལ་བའི་ ་ོངོར་ཅི་ ར་ཤོང་། དེ་ ས་ ་གར་ ་
ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་ ་མོག་མོག་གི་ ་བཞིན་འ ག་ ང་། གན་དྷ་ིཁོང(བོད་ ད་

) ་མ་མ་ཡིན། ལ་ ་མ་ཡིན། དགེ་བའི་བཤེས་ ང་མ་ཡིན་མདོ། མི་སམེས་དགེ་
བའི་རང་བཞིན་ལ་ ན་ སི་གོ་བདེ་བའི་བདནེ་པ་ ་བཏགས་ཏེ། ཆོས་དོན་ ིད་དནོ་
ལ་ ར། ིད་དནོ་ཆསོ་དནོ་ལ་ ར། ར་ཏ་ེའ རོ་བ་གང་དེའི་ ིར་ ་ ་ གས་
མཐར་ ལེ་མཛད་པ་ལ་ ེས་ ་ ི་འ མ་མང་པ་ོ སེ་ ་འ ངས་ཏེ་ དི་དནོ་ བས་
ཆེན་ བ་པ་དེར་བདོ་མ་ི མས་ཡིད་ཆསེ་དཀའ་བའི་ཚད་རེད། འནོ་ ང་། ང་བ་ནི་
ང་བ་རང་ཡིན་ཏེ། ་མོ་ནས་འ ོ་མའིི་དཔལ་ཡོན་ ་ིམགོ་ ངས་ཡིན་ ོང་བའི་ ་

གར་ ་ིཞིང་ས་ལས་གན་དྷིའ་ིའཚ་མདེ་ཞི་བའི་ཆབ་ དི་འཐབ་ ོད་ ེད་ ངས་ ི་
ག་འ ས་དེ་འ ་ ང་བ་ལ་ ་ ེན་མདེ་པ་ག་ལ་ཡིན། ་དང་འ ས་ འི་ ལ་ ་
འོ།།  

ཚད་གཅིག་ནས་བཤད་ན། གན་དྷའིི་བདེན་པའི་ ་ གས་ནི་ཆབ་ དི་འཐབ་ ོད་ ི་
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ཐབས་ཤིག་ ་མཐོང་མོད། ཁངོ་གིས་དེ་ ར་མི་ ་ ེ་གང་དེ་ཉམས་བཞེས་དང་ལག་
ལེན་དང་ བ་པ་ཉམས་ལེན་ཞིག་ ་གཟིགས་ ི་འ ག བདེན་པའི་ ་ གས་ ་སཾ ྀ་
ཏ་ ་ེལེགས་ ར་ ི་བ ་ལས་ ངས་པའ་ིས་ཏ་ ་ེདགེ་བ་དང་ལེགས་པ་དང་བ ་ཤིས་
པའི་དནོ་འ ར་བས་བདེན་པ་ཞེས་པའི་གོ་དནོ་འ ས་པར་མ་ཟད། ཨ་ཧམི་ ་ ེ་
འཚ་བ་མདེ་པའི་དནོ་ཡང་འ ས། བདོ་ ི་བཤད་ ངས་ ར་ན། གི་པ་ཅ་ིཡང་མི་ ་
བ་དང་དགེ་བ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ད་པའི་ཆོས་དོན་དེ་གན་དྷསི་འ ོ་མའིི་རང་
དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ ོད་པའི་ཆབ་ དི་འཐབ་ དོ་ ི་ ང་ལ་ བ་པ་ཉམས་ལེན་
ས་སོང་བ་དང་། ཡང་བོད་ ི་བཤད་ ངས་ ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ ་ མོ་

དགོས་པ་དེ་འ འི་ ོ་ ལ་ ་མི་ཤོང་བ་མ་ག ངས་ ང་། འ ོ་བ་མི་ མས་ནི་ཕན་
ན་གཅགི་ལ་གཅིག་མ་ སོ་པར་འཚ་བ་དཀའ་ཞིང་། གཅགི་ལ་གཅགི་ སོ་པའི་མ་ི

ཚའི་ནང་ལ་ཕན་ ན་མཛའ་འ ེལ་ ིས་གནས་པ་བདེན་པར་སོང་ རི་ཁོང་ཉདི་ཆབ་
ིད་ ི་ལས་ལ་ གས་པའི་ ་མཚན་ཡོད་པ་དེ་བཞིན། མི་ མས་ནི་ ་ ་དང་གཉནེ་

ཉེ་ནང་ ར་རང་དབང་དང་འ ་མཉམ་དང་དགའ་བས་འཚ་བ་ཆོས་ཉིད་ལགས་ན། 
ཕན་ ན་གནོད་པ་དང་འཚ་བར་ ེད་པ་འསོ་མ་ཡིན་པར་དགོངས་པ་གང་ཞིག་ ོད་
ལམ་ནས་བ ན་པ་དཔེར་ན། བདནེ་པའི་ ་ གས་ ོད་ བས། མ་ི མས་ ག་པོའ་ི
ལས་ལ་འ ག་པ་མཐངོ་ཐེངས་རེར། ཁངོ་གིས“དཔའ་བོའ་ིམཚན་ཆ” ་བསམ་པའི་
ང་གནས་སམ་ཟས་བཅད་ ་ིམཛད་པས་སེམས་ཅན་ ི་ ག་པོའི་ལས་ ོ་བཀག་

ཅིང་། ་ཚ་གང་བོར་དེ་ ་ འི་ཟས་བཅད་ ་ིམཛད་པ་ཐེངས16ལ་བ ན་པ་དང་། 
ད ནི་ཇིའ་ིདབང་ ར་པ་དང་ཐོབ་ཐང་ ོད་ ང་ ། འཚ་མདེ་བདེན་པའི་ ིར་ ་
བཙན་ཁང་ ་འ ོ་བ་ནི་དགའ་བའི་མཆགོ་ ་ ར་ཞེས་ ་ཚ་གང་ལ་ཐེངས18 ་
བཙན་ལ་བ གས་པ་དང་། ཐངེས5ལ་ གོ་གསདོ་ ི་ཉནེ་ཁ་ ང་ནའང་། ནད་སགོས་
ིས་མ་ཡིན་པར་ གོས་ ་ ན་ཞིག་གི་ལག་ ་འཆི་དགོས་ན་ནི་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་

འ ང་བ་ ་ཞོག བདག་གི་གཞན་དོན་ ི་བསམ་པ་དེ་ནས་ ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཆོས་ ི་
ཉམས་ལེན་ ་ཚ་གཅགི་ལ་མཛད་པས་ན། འཛམ་ ིང་འ ག་ཆེན་གཉསི་པའི་ བས་
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ཧི་ཐ་ིལིར་ ིས་གཙས་པའི་འཇར་མན་ན་ཙི་པས་ཕོ་ལན་དང་ཅེ་ཁ་ེ ལ་ཁབ་སོགས་
བཅམོ་ཏེ་ཨ་ ་ ་པ་ མས་དམར་གསོད་བཏང་ ས་ ། ཁོང་གསི་དེ་དག་ལ་འཚ་མདེ་
བ ན་མེད་ ིས་ངོ་ ལོ་ ས་འ ས་ ི་བ ་བ ན་ཅིང་། ཇི་ ར་ ར་ཆིལ་ སི་ད ནི་
ཇི་པ་ མས་དང་ད ིན་ཇིའི་དབང་ཁོངས་ ལ་ཁབ་ ན་ སི་འཇར་མན་ན་ཙི་པ་ལ་
དམག་ ག་ འི་འབདོ་ ལ་བཏང་ ས། ཁོང་གིས་དམག་ ག་པ་ནི་བདནེ་པ་ལས་
ལོག་པ་ ེ། ཧི་ཐི་ལརི་དང་ ་སོ་ལི་ཉི( ་སོ་ལི་ཉི།(B·Mussolini,墨索里尼,1883-
1945) ད ི་ཐ་ལིའི་ ལ་པའོི་ ལ་ཁབ་ ི་ དི་ ནོ་ ི་ཐོག་ཨང40པ། ེར་གཅདོ་པ། 
ྥ་ཤི་སི་རངི་ གས་གསར་གཏདོ་པ།)སགོས་ཧམ་པ་ཅན་དག་གིས་དབང་འ ལ་ དེ་
ིང་འདོད་ན་ནི་བཙན་བ ང་ ེད་ གས་དང་། འོན་ ང་ ོད་ཚའི་བདནེ་པའི་ ་
གས་ནི་མ་ཉམས་པ་དགོས་ཞེས་ག ངས་པ་ ་ ་དང་། ཡང་ ་སོ་ལ་ིཉིས་ ིང་ཆེན་

ཨ་ ྥེ་རི་ཁའི་ ལ་ཁབ་ཨེ་ཙ་ཨ་ོཕི་ཡ་ལ་བཙན་འ ལ་ ས་ བས་ཁོང་གསི། གཞན་ ི་
གསོད་ག བ་ལ་བཟོད་པ་ མོ་པའི་ཕན་འ ས་ན་ིའ ག་འཛངི་ ས་པའི་འ ས་ ་
ལས་ཆ་ེབ་ཡོད་པའི་དོན་བ ན་ཅིང་། ལ་ཁབ་དའེི་ དི་ག ང་གིས་བཙན་འ ལ་པ་
ལ་མག་ོ ར་པ་ཐོས་པ་ན། གོ་ ་མེད་པའི་མ ག་འ ས་དང་ ་ལེན་རིགས་པ་ཡིན། 
ེན་ གས་ཚ་བོའ་ིདམར་གསོད་ཐེངས་ཤིག་གི་ལས་རོགས་ ་མ་སོང་བ་དེ་བ གས་

པར་འོས་སོགས་ག ངས་ཤིང་དགེ་བ་ལ་ ག་ ་གཞོལ་བའི་བ ལ་ གས་འཆང་ཞིང་
བདནེ་པའི་ ་ གས་ལ་གནས་སོ།།  
དེ་ཡང་ཁངོ་གིས། ག ག་ བ་ཅན་ ི་དབང་ ར་པ་ཐ་ེབའི་མི་ མས་ལ་བདེན་པ་དང་
དགའ་བའ་ིབག་ཆགས་མ་སད་པ་མ་གཏགོས། ནམ་ཞིག་བག་ཆགས་དེ་ངེས་པར་སད་
ངེས་ ་འདོད་ཅིང་། ཁོང་གིས། བདག་རེ་བ་ཟད་ ས་ འང་འདི་ ར་ ན་ཏེ། ལ་ོ ས་
ག་ ས་ཡིན་ ང་བདེན་པ་དང་དགའ་བ་ཉག་གཅིག་ ལ་བ་ཡིན། ལོ་ ས་ ་བཀོད་
པའི་ ེ་ངན་ ག་ ལ་ཅན་དང་ལག་དམར་པ་ མས་རེ་ཞིག་འ ན་ ི་དོ་མེད་པ་ ར་
ང་ནའང་། མཐའ་མའི་ཚ་ན་ཕམ་པར་འ ར་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ ག་ ་ ན་ ི་

ཡོད་ཅེས་དང་། འཛམ་ ིང་འདིའི་ ལ་ཁབ་ཡོད་དོ་ཅགོ་ག་ིའཐབ་ དོ་ ེད་ ངས་ནི་
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ད ་ དོ་ ི་ལས་ཏེ། རང་གསི་ད ་བོར་ མོ་པ་ལ་འཁོན་ལན་ ོག་པ་ལས་མ་འདས། 
འཛམ་ ིང་ ན་འཁནོ་འཛནི་ཞེ་ནད་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ ེ་ཐར་ལམ་འཚལ་ ི་འ ག་ན། 
གནའ་བའོ་ི ལ་ཁབ་ ེ་ ་གར་ ི་བདེན་པའི་ ་ གས་སམ་ ངས་ ག་མི་གཏརོ་
བའི་གསར་བ ་ེའདསི་འཛམ་ ིང་ལ་ཐར་ལམ་བ ན་པ་ཡིན་ཞེས་བདག་གིས་ཁ་
ཚན་བཅད་དེ་ ། བདག་ལ་མཚན་ན་ ས་ ན་རིང་པོར་ ག་དགོས་ནའང་། ག་གི་
་མཚ་བ ིལ་ཏེ་ལནོ་པའི་རང་དབང་ནི་བདག་གི་ ལ་ཁབ་ལ་དགསོ་པ་མདེ་དོ་ཞེས་

འཐབ་ དོ་ ང་ལ་ནམ་ཡང་འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཉམས་ ་བཞེས་པ་ ེ། དངོས་
གནས“ཆསོ་ དི་ ང་འ ེལ”ལམ“ དི་ཆོས་ ང་འ ེལ” ི་ལམ་བ ན་ཅིང་ བ་པ་
ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བའོ།།  
དེ་ ་མོད་ ི། གན་དྷའིི་ཆབ་ དི་ ི་རིག་པའམ་བསམ་ ་ོམ་ གོས་པ་དང་། དབང་ཆ་
འ ོག་ལནེ་དང་ཚད་འཛནི་ ེད་པ་ནི་ཆབ་ ིད་ ི་ གོ་ ིང་བ ོད་གཞི་ཡིན་པར་
མ་པ་དང་། བས་བ ན་དོན་ ེད་ ི་དངོས་ཕན་རིང་ གས་ན་ིཆབ་ དི་ ི་ཆསེ་

མཐའོི་ ་དོན་ཡིན་པར་ ོམ་པ་ ེ། གཡོ་ ་དང་གསང་ བ། ཕར་འ ིད་ ར་ ་ཤས་
ཆེ་བའི་ཆབ་ དི་པ་དག་གིས“དང་པ་ོ མིས་ ོད་པ་ཡིན་ཞིང་ད་ ་ངན་པའི་ བ་
ར་ ར་པ་དགེ་ ངོ་གཅརེ་ ་པ་ཞིག་ད ནི་ཇི་བཙན་ ལ་གོང་མ་ཆནེ་མའོི་ ་ཚབ་

དང་ ན་ ་ཞི་མ ན་ ི་ ོས་མོལ་ དེ་པ་ན་ིང་ཚར་དམའ་ཕབ་པ་ཁོ་ན་རེད”( ར་
ཆིལ་ ི་ ད་ཆ་དོན་བ ར།)ཅསེ་དང་། “……བ ས་ཚད་ ་ཅི་འ འི་ཐ་མལ་ ོན་
ིས་མ་གོས་པ་ ་ ་ཞིག་ ་ ང་ནའང་། དོན་ལ་ཁོ་ན་ིགཡོ་ཟོལ་དང་འ ལ་ཅན་ཞིག་

འ ག”(《གན་དྷ》ི ཞེས་པའི་ གོ་བ ན་ ི་འ བ་ཚིག)ཅེས་ ར་ཟ་དང་དམའ་
འབབེས་ ས་ ོང་ལ། “གན་དྷ་ི ་ འི་ ང་བ ན་ ེད་མཁན་དེ་འ ་ ནོ་ཆད་ ང་
་དང་ ་ ས་ནས་ ང་མོད། མ ག་མཐར་བཟོ་ ་ཤོར་བའི་འ ས་ ་མ་གཏོགས་མ་

ལནོ་པ་དེ་ཙམ་རེད། དེ་དག་ནི་མ་ིདམངས་ལས་ ོ་ལོག་པ་དང་། བཙན་ ལ་རིང་
གས་ ི་ངན་རགོས་པ་རེད”(སི་ཏ་ལིན་ ི་ ད་ཆ་དོན་བ ར།)ཅེས་མ་ཉེས་ཁག་

གཡོགས་ཐེབས་ ོང་བ་དང་། “ཆབ་ དི་ཐད་གན་དྷི་ལ་ཅི་འ འི་གསར་བ ེ་ཆེ་
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ནའང་། ཁ་ོནི་ཆོས་ གས་དང་རིག་གནས་ ིང་པ་ ར་གསོ་ ་འདདོ་མཁན་ཞིག་ཡནི་
ིར། ི་ཚགས་ཐད་ལོག་ ོད་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་རདེ”M·N·རོའ་ེཡི་ ད་ཆ། 

(M·N·Roy,罗易,1887-1954) ་གར་ ི་གསར་བ ེ་པ་དང་། མཚན་ཉིད་རགི་པ་
མཁན། ཆབ་ དི་ག ང་ གས་མཁན། ི་ཚགས་དོན་གཉརེ་མཁན་ནོ།། ཅེས་དགག་
གཞག་ ེད་མཁན་ཡང་ ང་ ངོ་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་། ི་ ིར་གདེང་འཇོག་མ་ཐོབ་རང་ཐོབ་ ེ། “གན་དྷི་ཁོང་ད་ནི་བཙན་ ལ་
རིང་ གས་པའི་ངན་རོགས་པ་མ་ཡིན། ཁོང་ན་ིམི་དམངས་མང་ཚགས་ལ་ བོ་ ོང་
གནང་མཁས་དང་། ས་ ག་ ་རང་ཉིད་ ི་ནརོ་འ ལ་ཡོ་བ ང་ དེ་ བ་མཁན། ལོ་
ས་འཕེལ་ ས་ ི་དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡནི་ རི། མི་དམངས་

མང་ཚགས་ ི་གཙ་འཛིན་ཞིག་ཡིན”(S·A·ཏན་ཅི་ཡི་ ད་ཆ། ་གར་ ན་མོང་ཐནོ་
ེད་ཚགས་པའ་ིགཙ་འཛནི།)ཞེས1969ལརོ་གན་དྷི་འ ངས་ནས་མི་ལོ་བ ་འཁོར་

བར་ ེས་ ན་ ་ བས། ཁོང་དང་ ་ བ་མ་ིམ ན་པའི་ ་གར་ ་ིདམར་ ོགས་
ཚགས་པ་དག་གི་ཚགས་གཙས་ ང་ད་ེ ར་གདེང་འཇོག་ ས་འ ག་ཅངི་། དེ་བས་
ང་། “འཕགས་པ་གན་དྷིས་རང་གི་ ན་ ་ ང་ ར་ག མ་པོ་གཉིད་ལས་བ ངས་

ཤིང་། ད ནི་ཇི་བཙན་ ལ་ཆེན་མ་ོགཡོ་འ ལ་བཟོས་སོང”(རའོ་མན་རའོ་ལན་ ི་
ད་ཆ། (Romain Rolland,罗曼·罗兰,1866-1944) ྥ་རན་སིའི་ ོམ་མཁན་
གས་ཅན། 1915ལརོ་ནའོ་པལེ་ མོ་རགི་གཟེངས་ གས་ཐོབ་པ། བ མས་ཆོས《
ེས་ཆེན་དམ་པ་ག མ་ ི་ མ་ཐར》སོགས་འ ག)ཞེས་པ་ ར། གན་དྷིའ་ིཆབ་ ིད་

འཐབ་ དོ་ ི་རགི་པའམ་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དེས་ ་གར་མ་ིརིགས་རང་
བཙན་ལས་འ ལ་ལ་ཡར་ ལ་ ི་དག་ེམཚན་ ས་པ་ཆནེ་པོ་ཐོན་པ་དང་། ང་རེ་སི་
ེ་ ་གར་ ལ་དམངས་ཚགས་ཆེན་ཚགས་པ་དེ་ཚགས་པ་ཉམ་ ང་ཞིག་ནས་མི་

དམངས་ ་ིམོས་ ས་དགའ་བ ་ཐོབ་པའ་ིཚགས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ཆགས་པའི་ ་
ེན་ ས་པ། ད ནི་ཇིའི་དབང་ ར་པ་ལ་ཆབ་ ིད་གནོན་ གས་ དི་པ་ོ ད་མཐར་
་གར་མ་ིརིགས་རང་བཙན་ལ་མ ན་ ནེ་གང་ལེགས་བ ན་ ོང་བ་བཅས་འཛམ་
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ིང་ཤར་ བ་ ན་ ིས་ཁས་མི་ལནེ་རང་ལེན་ཆགས་འ ག་གོ། 
(2)ཐོབ་ཐང་ཞི་བས་ ོད་པའི་དེད་དཔོན་ ་ ར་པ། 
འཛམ་ ིང་གི་ཆབ་ དི་འཐབ་ ོད་ ི་ མ་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཞི་བས་འཐབ་ ོད་
ེད་པའི་ ོལ་ ་ིམགོ་ ངས་ནི་གན་དྷསི་ཁོང་རང་གི་ ་ དོ་མཚན་ ིར་བདེན་པའི་
་ གས་ ་བཏགས་པའམ། ཡོངས་ གས་ ་འཚ་མེད་བ ན་མེད་ ་འབོད་པ་འདི་

ལ་ ག་འ ག ་ི རེ་ ན་ལ་ཐོབ་ཐང་ ོད་པའི་ཐབས་ ལ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
ོལ་བཏོད་པར་མཛད་པ་དེས་ ེ་བ་ོགང་ཇི་ ེད་ཅགི་ གོ་ཐར་ ང་བར་ ས་ཤིང་། 
ས་དེ་ཤེད་ནས་བ ང་འཛམ་ ིང་ག་ིམི་ འི་ཐབོ་ཐང་ དོ་པའི་འཐབ་ ོད་ ི་ལས་

གཞི་ལ་ གས་ ེན་ཟབ་མོ་ཞོག་ཡོད་ ལ་ ང་། 
འདི་ ར་གན་དྷིའ་ིག ང་དོན་ ། འ ོ་བ་མིའི་རགིས་ ་ིལོ་ ས་ཡིག་ཆ་ལ་བ ས་ན། 
མི་ མས་ཐོག་མ་ཉདི་ནས་ཕན་ ན་འཁོན་འཛིན་དང་། གསོད་ག བ། འཐབ་རེས་
འཛིང་རེས་ ས་པའ་ིགནས་ ལ་མཐོང་ ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། འདི་ ར་འཚ་བ་མདེ་
པ་དང་ཞི་བ་ལ་གནས་པའི་ ལ་ནི་མཐངོ་ ་མེད། གལ་ ིད་ལོ་ ས་ལ་ཡོད་པ་ད་ེ ར་
དེ་ཁོ་ན་ཡནི་ན་ནི་འ ོ་བ་མི་ མས་ ་མོ་ནས་ ད་ཆད་དེ་ ་ིམ་ཡོད་ དི་ ི་མ་རདེ། 
བདནེ་པ་ཞིག་ལ། མི་ མས་ནི་ཕན་ ན་ཞི་བདེ་དང་། མཛའ་མ ན། མས་བ འེི་
སེམས་ ི་ ིང་ ོབས་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་ བ་པ་ ང་ཡོད། ཁོ་བའོི་བདེན་པའི་ ོབས་
གས་སམ་སེམས་ ་ི ིང་ ོབས། ཡང་ན་སེམས་ ི་རང་ ོང་འདི་ནི་ཏག་ཏག་ལོ་ ས་
་བཙལ་ ང་མཐོང་ ་མེད་པའི་བདནེ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། འཚ་མེད་ཞི་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་ནོ།། ཞེས་བདེན་པ་བ ན་འ ག་ནའང་། “མེ་མདའི་ཁ་ལས་ ིད་དབང་
ཐོན”པར་ ་བ་དང་། དམར་པོ་ ག་གསི་ ལ་ཁ་ལནེ་པར་འདོད་པ། མ་ི འི་ཐོབ་ཐང་
དམ་ ག་གིས་གནནོ་པར་ དེ་པ། ཅསི་ ང་ ག་པོའི་ལས་ལ་ མ་ མ་ ིས་འ ག་
པར་ ེད་པའི་རིགས་ ིས་ནི་ཞི་བའི་འཐབ་ ོད་གང་དེར་ ང་འཇོག་མི་ ེད་ལས་ཆེ་
མོད། འནོ་ ང་། གན་དྷི་དང་གན་དྷ་ིལ་སགོས་པའི་ ེས་ ་ཆནེ་པ་ོ མས་ ིས་ན་ིཏག་
ཏག་ཉམས་ལེན་དེ་དང་། ཐབས་ལམ་དེ་དང་། གཏན་ཚིགས་དེ་དང་། ་ གས་དེ་ལ་
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བ ནེ་ནས་ཞི་བའི་ ལ་སར་འཁོད་ཅིང་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་བདནེ་པའི་མན་ངག་
བ ན་སོང་ངོ་།།  
ཇི་ ད་ ་གན་དྷིས་ག ངས་པ། བདག་གིས་ཤེས་པ་ ར་ན། ང་ཚའི་འཐབ་ དོ་ལ་
འཛམ་ ིང་ཡོངས་ སི་འདི་ ར་དོ་ ང་ ེད་དོན་ནི། ་གར་ ིས་རང་ཉིད་བཅིངས་
འ ོལ་ ི་ ིར་ ་འཐབ་བཞིན་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ཚས་བཅངིས་འ ོལ་ ོད་ལེན་ ི་
ེད་ཐབས་གང་དེ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་། ལོ་ ས་ ི་ཟིན་ཐརོ་བཀོད་པའི་མི་

རིགས་གང་གིས་ ང་མ་བ ནེ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་རདེ་
ཅེས་པ་ ར་ལགས་ཏེ། འཚ་མདེ་ཞི་བའ་ིཐབས་ཤེས་དེས་གནའ་བའོི་ཤེས་རགི་ག་ིམགོ་
ངས་ ་ཆགས་པ་དང་། བོད་ ི་ མི་མཚས་ ་གནས་པའི་ ་གར་གང་དེ་ ངས་
ག་ཆནེ་པོ་གཏོར་མ་དགོས་པ་དང་ཚ་ ོག་མང་པོ་ཤོར་མ་དགོས་པའ་ིངང་ལ། མི་ལོ་

ཉིས་བ ་མ་ལོངས་ཙམ་ལ་དབང་ ར་པའི་ད ནི་ཇིའི་དབང་འོག་ལས་ཐར་བར་ ས་
པ་ ་ེའཛམ་ ིང་འདི་ལ་ངོ་མཚར་ བས་པོ་ཆེ་བ ན་སོང་ངོ་།།  
ིར་བཤད་ན། གན་དྷསི་བདེན་པའི་ ་ གས་སམ་འཚ་མེད་ཞི་བས་ཐོབ་ཐང་ ོད་

པའི་ ས་དེ་ན་ིཏག་ཏག་ ་ནག་པས་ ང་ ན་ཏང་ངམ་ ན་མོང་ཐནོ་ དེ་ཚགས་
པར་འབོད་པའི་དམར་ གོས་ཚགས་པའ་ི ་ བ་ ི་ ང་ ་འཛམ་ ངི་ཡོངས་ལ་
ས་པའི་ལོ་རབས་ ་ བས་ཁེལ་འ ག དམར་པོའི་ ་ བ་ ་མར་ཁེ་སི་དང་ཨནེ་ཀེ་

སིའི་འཇིག་ ེན་ ་ ལ་དང་རགི་ག ང་ ལ་མཚན་ ་འ ར་བ་ ེ། ེར་ལ་དབང་
བའི་ཐནོ་ ེད་དབང་ཆ་ ་ ོངས་ ་ ར་ཏེ། ལ་རིམ་ལམ་ གས་མེད་པ་དང་། ིད་
ག ང་མདེ་པ་དེ་བཞིན་ ན་མངོ་ཐོན་ དེ་ ི་ ི་ཚགས་ཤིག་བཟོ་བ་དང་། མ་འོངས་
མཐའ་མའ་ི ས་ ་ ལ་རིམ་ ི་ཚགས་ཡོད་ ་ ང་ ན་རིང་ གས་སམ་ ན་མོང་
ཐོན་ དེ་རིང་ གས་ ི་ ལ་རམི་མདེ་པའི་ ི་ཚགས་ ་ བེས་ ་ཡིན་པ་ སོ་
བ ངས་ ས་ཤིང་། འ ་ོབ་མིའི་རགིས་ ་ིའ ོར་མེད་པ་ མས་གཉའ་གནནོ་དང་
ད ལ་ཕོངས་ ི་བཅངིས་པ་ལས་ད ོལ་དགོས་པའ་ིབསམ་ ོ་བ ན་པ་གང་ཞིག ི་
ིར་ཆབ་ ིད་པ་ མས་ ིས་རིག་ག ང་གང་ད་ེབཟོ་བཅོས་བེད་ ོད་དང་བཅས། 
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འ ོར་མདེ་ ལ་རིམ་མམ་བཟོ་པ་ ལ་རམི་ ིས་ དི་དབང་ ེར་འཛིན་ ེད་པ་ཡིན་
ལ་དེ་ནི་ ་ིཚགས་རིང་ གས་ ལ་ཁབ་ ི་ལམ་ གས་ཡིན་ཟེར་ཏེ། དི་དབང་གི་
བདག་པོ་ནི་འ ོར་མེད་ ལ་རིམ་ཡིན་ལ་དའེང་ ན་མོང་ཐོན་ དེ་ཚགས་པས་འགོ་
ིད་ དེ་པ་དང་། འ རོ་མདེ་ ལ་རིམ་ སི་ ག་པའོི་གསར་བ ེ་ལ་བ ེན་ནས་

འ ོར་ ན་ ལ་རིམ་ ི་དབང་ ར་ལམ་ གས་ ་བ ག་བཏང་ནས་རང་ཉིད་ ི་
དབང་ ར་ལམ་ གས་འ གས་ ་ཡིན་པ་དང་། འ ོར་མདེ་པ་ མས་བཅིངས་པ་
ལས་བ ོལ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ ི་ཚགས་རིང་ གས་ ི་གསར་བ ེ་ལ་ངོ་ ོལ་དང་། ི་
ཚགས་རིང་ གས་ ་ིའ གས་ ན་ལ་གཏརོ་བ ག་ ེད་མཁན་ ི་ད ་ གོས་ ལ་
རིམ་ཚར་བཅད་དེ། ི་ཚགས་རིང་ གས་ ི་ ི་ལ་དབང་བའ་ིལམ་ གས་བ གས་
ནས་རིམ་བཞིན་ ན་མོང་ཐོན་ ེད་རིང་ གས་མངོན་ ་འ ར་བར་མ ན་ ནེ་
བ ན་པ་ཡིན་སོགས་ཟེར་ནས། འཛམ་ ངི་ཡོ་རབོ་ནས་ཨེ་ཤ་ཡ་བར་དང་། ཨ་ ྥེ་རི་
ཁ་ནས་ཨ་མེ་ར་ིཁ་ ོ་ ང་བར་ ་དམར་པོའི་ ་ བ་ སི་ གས་གཅིག་ ་ཁབེས་པ། 
དངོས་གནས“མཚ་བཞི་འ ོམ་ཞིང་ ིང་ ་གཡོ”བར་ ས་ཏ“ེ ིད་དབང་ ེར་
འཛནི”གཅིག་གི་ཁ་ ག་དབང་ཤེད་ སི་མ་ བ་པ་མེད་པའི་བཟོ་ ་མངོན་ ོང་བ་ད་ེ
བཞིན། ་གར་ འང་ ག་པོའི་ལས་ ོར་ལ་མོས་པའི་དམར་པོའ་ི ་ བ་ ི་ད ང་
གས་ ས་མོད། གན་དྷ་ིན་ིམང་ཚགས་དང་ ན་ཐོག་གཅགི་ ་བ གས་ཏེ། འ ོར་
ན་འ རོ་མེད་དང་མཐོ་དམའ་རབ་འ ངི་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་ ་གཟིགས་ཤིང་། 
ིད་ན་མཉམ་ ིད་དང་ ག་ན་མཉམ་ ག་གི་ ར་བཟོད་བདེན་པའི་ ་ གས་ ི་

འཚ་མདེ་ཞི་བས་ཐབོ་ཐང་ དོ་ཅིང“ ལ་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ི ོད་པ” ད་པ་
དེ་ ་ན། མང་ཚགས་ ི་ བ་ རོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཁོང་ཉིད་ཁོངས་ གས་གནང་
ཞིང་ད ་ ིད་མཛད་པའི་ ང་རེ་སའིམ་ ལ་དམངས་ཚགས་ཆེན་ཚགས་པས་ ་གར་
ཡོངས་ལ་ད ་མཛད་ ་འ ནེ་ ི་ ས་པ་ཐོན་ཏེ། ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་ ་ཚགས་
ོགས་འགལ་ ་མ་སངོ་བ་དང་། ་གར་མ་ི ངས་མང་ཡང( བས་དེར་ ང་ ར་

ག མ་དང་ ེ་བ་ ་ ག)ནང་འཐབ་ ་མ་འ ག་པ། དབང་ ར་མི་ ངས་ ང་
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ཡང( བས་དེར་ཆགི་འ མ་ ག)གསདོ་ག བ་ ་མ་ ར་པ། ག ག་ བ་ ག་པོ་ དོ་
པའི་གཞན་དབང་ ་མ་ ད་པ། དཔརེ་ན། ་ནག་ནང་ ར“འ ོར་མེད་ ལ་རིམ་ ི་
ག་པོའི་གསར་བ ”ེབ ངས་ཏེ་ར་ོཡི་རི་རབ་བ གིས། ག་གི་ ་མཚ་བ ིལ། 

དམར་འཛངི་གིས་མི་འབརོ་ས་ཡ་མང་པའོི་ གོ་ གོས་པ་དེ་འ ་མ་ ང་བ་ན“ིསམེས་
དཔའ་ཆེན་པ”ོགན་དྷའིི་ ་ ནི་མ་ཡིན་ཞེས་ ས་ ང་བ དོ་མི་ ས་པ་དེ་འ ་
རེད། 
དེ་ ་མོད་ ི། ཁོང་ག་ིབདནེ་པའི་ ་ གས་སམ་འཚ་མེད་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ་ལ་
ར་ ོགས་ནས་དང་། ོག་ གོས་ནས་དང་། དམའ་ ོགས་ནས་ ་བ་ནི་ཡོད་དང་

ཡོད་ ི། ད་པར་ ་ཤ་དང་ ག་དང་ཤི་བའ་ིརོ་དང་། བཙན་ གས་དང་ག མ་ ག་
དང་ རེ་གཅདོ་ལ་མོས་པའི་ཚགས་ སི་གན་དྷིའི་ཆབ་ དི་ ི་ལས་འ ལ་དེ་ན་ི
འ ོར་མདེ་ ལ་རིམ་ ི་ ག་པའོི་གསར་བ ེ་ཡི་ཆསོ་ཉདི་དང་ ་དོན། རང་བཞིན་
བཅས་དང་འགལ་བ་ ེ། ་ཆེའི་མང་ཚགས་ ལ་ ོང་ བེ་ལངས་ སི་གསར་བ ེ་
ེད་ ང་ ། ཐལ་ གས་སོང་བ་བ ད་དེ་འཚ་མདེ་ཞི་བ་ཉམས་ ་ལེན་པ་ཟེར་བ་ན་ི

གཉོམ་ ང་ ང་བ ན་ཆེ་བའི་ གས་ཡིན་ལ། དེས་མང་ཚགས་ ི་ ར་བ ོན་སེམས་
གས་གཅགོ་པར་ དེ་པ་དང་། གསར་བ འེི་གོ་ བས་འཆོར་བར་ དེ་པ། གསར་

བ འེི་ ས་ ན་འགོར་འ ངས་ ེད་པ་ ེ་འ ར་མག་ོཐོ་བ་དང་མེ་ནང་ ་ གས་
ར་འ ་ོབར་མ་ཟད། ཕ་རལོ་ད ་བོའི་ གི་ཉམས་བ དེ་པ་ལ་ ོགས་ ེད་པར་

འ ར་ རི། འཚ་མདེ་ཞི་བའ་ི ་དོན་དསེ་མང་ཚགས་རང་བཞིན་ ི་ལས་འ ལ་ ིད་
ག་པར་ ེད་ཅེས་སོགས་དགག་པ་དང་ ིགས་དམདོ་ དེ་མཁན་ཡང་ ང་བ་དེ་ ་
འོ།།  

ཡིན་ནའང་། གན་དྷའིི་ག གས་ འ་ིབཀོད་པ་བ ས་པ་ན་ ་ོག ་བོར་གནས་མཁན་
དག་གིས་ནི་ ང་གཏམ་རེ་བཤད་འ ག་ ེ། “ཁོང(འཕགས་པ་གན་དྷི)ནི་འ ོ་བ་མིའི་
རིགས་ ི་ ་འ ས་ ོ་མགི་ག་ིམ ནི་ཚབ་པའོ”(མར་ཞེལ་ ི་ ད་ཆ། (G·C·Marshall,
马歇尔,1880-1959)ཨ་རའིི་དམག་དོན་མཁན་དང་ཆབ་ དི་མཁན། ི་འ ེལ་
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མཁན། འ ག་ཆནེ་གཉསི་པའི་ སེ་ “མར་ཞེལ་ཡོ་རབོ་ཉམས་གསོ་འཆར་
གཞི”བཟསོ་པས1953ལོར་ནའོ་པེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་ གས་ཐོབ་པ།)ཞེས་དང་། 
“འ ོ་བ་མིའི་རགིས་ ི་བ ེ་ཆནེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ཞིག་ཡནི་ ིན། གན་དྷ་ི ་
གཤེགས་པ་དེར་ནམ་ཡང་ ོ་ག ང་གིས་ནོན་ཏ་ེ ་བ མ་པར་འ ར་རོ”(G·པི་ ལ་
ི་ ད་ཆ། (G·Bidault,皮杜尔) ྥ་རན་སིའ་ིཆབ་ དི་མཁན་དང་། 1946.6-

1946.12བར་ ི་ ིད་འཛིན།)ཞེས་དང་། “ང་ཚའི་ ི་རབས་པ་ མས་ནི། འདི་ ་ འི་
ེས་ ་དངོས་ ་ ནོ་པར་ ན་པ་ཙམ་ཡང་མེད་ལས་ཆེ། ……ངས་བསམ་ན་གན་

དྷིའི་ ་བ་ནི་ད་ འི་ ས་ བས་འདིའི་ཆབ་ དི་པ་ཡོད་ཚད་ ི་ ་བ་ལས་ ད་པར་
་འཕགས་འ ག ང་ཚས་ཁོང་གི་སམེས་ གས་ནང་བཞིན་ ར་བ ནོ་བ དེ་རགིས་

པ་ ེ། དམིགས་ ལ་ ་ བེས་ ིར་ ག་ ོད་བ ནེ་པ་མ་ཡིན་པར། དོ་ སི་ ག་
ཆགས་ ་ ་བའི་ བོས་ གས་དང་མནའ་འ ེལ་མི་ དེ་པ་དེ་ཡིན་འསོ”(ཨེན་ས་ི
ཏེན་ ི་ ད་ཆ།)ཞེས་བ གས་བ དོ་ཆནེ་པོ་གནང་མཁན་ཡོད་ ོང་ཞིང་། ད་པར་
་ཁོང་ག་ིམཛད་ མ་ ོང་མཁན་དག་གིས“མི་ལོ་ ངོ་གི་ སེ་ནས་ ང་། གང་དེས་

ནམ་ཡང་ ་ན་ ག་པའི་འོད་གསལ་ ོ་བར་ ེད་པ་དང་། མི་ མས་ ིས་འོད་ཟེར་
ོང་དང་ ན་པ་འདི་ ར་བཞིན་མཐོང་ངེས་པ་ཡིན། ་མཚན་ནི་གང་དེས་འ ་ོབ་མི་
མས་ ི་སེམས་ངལ་གསོ་བས་སོ།། འོད་གསལ་འདི་ཡི་དནོ་ ིང་ནི་ད་ འི་ བ་

ཁོངས་ལས་རབ་ ་བ ལ་ཞིང་ཤིན་ ་འགོངས་ལ། གང་དསེ་ཚ་ ོག་དང་ ག་བ ན་
ི་བདེན་པའི་ཚབ་མཛད་དེ། ང་ཚར་ཡང་དག་འ ལ་མེད་ ི་ལམ་ ནོ་པ་དང་། ང་ཚ་

ལོག་ལམ་ ་འ ན་པ་ལས་བ ོག་པའི་མགནོ་ བས་གནང་ ེ། ང་ཚའི་གནའ་ ་མོའི་
ལ་ཁབ་འདི་རང་དབང་ ་བ དོ་པར་ད ་འ ནེ་པ་ཡིན་ནོ།། ”( ་གར་རང་བཙན་
ང་ ེས་ ི་ དི་ ནོ་དང་པJོ·ནེ་ འི་ ད་ཆ།)ཞེས་གོང་བ ར་དང་ སེ་ ་ཡི་རང་

ཚད་མདེ་པ་ ས་པར་མ་ཟད། 1947ལའོ་ི 8པའི་ཚས15ཉིན་ཏེ་ ་གར་རང་བཙན་ ི་
ཉིན་མརོ། ིམས་བཟོ་ ན་ཁང་གིས་ ང་དམིགས་བསལ་ ང་བ གས་ ིས“འདས་
སོང་མི་ལོ30རིང་ག་ིལམ་འ ིད་མཁན་དང་མཚན་ཉདི་རགི་པ་མཁན། ་གར་རང་
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དབང་གི་ལམ་ ོན་ ོན་མ”ེཞེས་ཁོང་ལ་ ་མདེ་ ས་ ནོ་ ས་པའོ།།  
དེ་ ་དེ་ ར། གན་དྷིའི་བདནེ་པའི་ ་ གས་སམ་འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ཆབ་ དི་
འཐབ་ དོ་ ེད་ ངས་ནི་ ི་ཚགས་ཆབ་ ིད་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བ དོ་གཞི་ཞིག་ ་
ཆགས་འ ག་པར་མ་ཟད། གན་དྷ་ིརིང་ གས་ཞེས་པ་ནི་ཞི་བདེ་རིང་ གས་ ་ག་ོཡི་
འ ག་པ་དང་། གང་དེ་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ི་ཆབ་ དི་ཐབོ་ཐང་ ོད་པའི་མན་ངག་ ི་
མ་ཞིག་ ་ཆགས་ཡོད་པ་ ང་ལ་ཡོངས་ བ་ ་བ་ཞིག་ འང་ཆགས་ཡོད་པ་ ང་། 
དེའང་ཇི་ ད་ ་ ་གར་ ་ི ན་ངག་པ་ཆེན་པོ་ཐེ་ཀོར་ ིས། མི་ འི་ ག་གཏན་ ་ི
བདེ་ ིད་ནི་དངོས་པོ་ཅ་ིཙམ་ཐོབ་པ་དེ་མ་ཡིན་པར། རང་གི་ཚ་ ོག་ལས་ བས་ཆེ་
བའི་ ་བའི་ རི་ ་རང་ཉིད་བ ོ་བ་གནང་ ་དེ་ཡིན་པ་ ེ། མསེ་ ལ་ ི་ ་བ་དང་། 
མི་རགིས་ ི་ ་བ། ་ཡི་ ་བ་བཅས་སོ།། ་བ་འདི་དག་གསི་མའིི་རགིས་ལ་རང་གི་
བདོག་པ་ཡོད་ ་འདོར་ ་བར་ དེ་ཅངི་དེ་ཡི་ཚ་ ོག་ ང་ངོ་།། མིའི་རིགས་ ིས་
བས་ཆནེ་ ི་ ་བ་གང་ ང་མ་ ེད་པའི་ ོན་ལ། ཁོ་ཚ་ནི་ ོ་ཡིད་ཕམ་པ་དང་ ིང་ ེ་
ོ་པ་ོཞིག་ཡིན་ལས་ཆེ། བས་ཆནེ་ ི་ ་བ་ད་ེདག་གིས་གང་དེ་གང་ལ་ བ་ ེན་

བཅོལ་བའ་ིདངོས་ཟགོ་གི་བཅངིས་པ་ལས་ཐར་བར་ དེ་པའོ།། ཞེས་ག ངས་པ་
བཞིན་ བས་ཆེན་ ་ི ་བ་དེ་ནི་གན་དྷིའ་ི ་ཚ་ལས་ ོད་མེད་ ་ གོས་ཤིང་། ི་ ིར་
འ ོ་བ་མའིི་རགིས་ ི་ཡོངས་ བ་ ་བ་ཞིག་ ་ཆགས་ནས་འ ག་ལ། ད་ ་གན་དྷི་
ཞེས་ཚ་ཞི་བའི་ ་བ་ཞིག་དང་ཞི་བའི་རངི་ གས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛནི་ ི་འ ག་ ིར། 
ཁོང་ནི་ཐབོ་ཐང་ཞི་བས་ ོད་པའི་དེད་དཔོན་ ་ ར་འ ག་ཅེས་ ས་པ་ཡིན་ནོ།། 
(གསལ་བཤད། གངོ་གསལ་གན་དྷའི་ི ོར་ ི་ ང་དག་ན《ིགན་དྷའིི་རང་ མ》 ་
འ ར་མ་དང་། ན་ག་སངས་ ས་བ ན་དར་ ིས་བ ར་པའི《 ་གར་རང་ དི་རང་
ོང》 ་ ང་ ་ོབཟང་ ན་ཚགས་ སི་བ ར་པའི 《བདག་ཉདི་ཆནེ་པ་ོགན་དྷིའི་
མ་ཐར་དང་ག ང་ ོམ་གཅསེ་བ ས》《གན་དྷ》ི ཞེས་པའི་ གོ་བ ན་བཅས་

དང་འ ེལ་ཡོད་ ི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལས་ ངས་པའོ།། ) 
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ག མ། འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ། 
 
འཚ་མདེ་བ ན་མེད་དེ་ལས་འ ལ་ ི་དབང་ ་བཏང་ན། གན་དྷསི་ད ་ དི་ད་ེ ་
ེས་ཐེངས་བཞི་ལ་ ང་ ོང་བར་ གས། འདརི་ གི་ ར་མཚམས་ རོ་མདོར་བ ས་

རེ་ དེ་ན།  
འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་རེབ་དང་པོ། (1920ལའོི་ 9པ-1922ལོའ་ི 2པ) འཛམ་
ིང་འ ག་ཆེན་ཐེངས་དང་པའོི་ གས་ ེན་ལས། ་གར་ལ་མི་རིགས་བཅངིས་

འ ོལ་ལས་འ ལ་ ་མཚའི་ བས་བཞིན་བ ད་མར་ལངས། ད ིན་ཇིས་མི་སརེ་ ལེ་
བའ་ིདབང་ ར་བ ན་པོ་བཟོ་ ིར། གོས་གཅིག་ནས་ ིམས་ དི་བཅོས་ ར་ ི་ ་
གོན་ ེད་ཅིང་། ་གར་ ི་ ་ ག་ཐ་ེབའི་མཐ་ོརིམ་མི་ ་ མས་ལ་སེམས་གས་ོདང་
བ ་ ིད་གཏོང་བ་དང་། ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རའོ་ལ་ཐི(Rowlatt)བཅའ་
ིམས(རའོ་ལ་ཐི་བཅའ་ ིམས་ཞེས་པ་ནི་ད ནི་ཇི་མི་སརེ་ ལེ་མཁན་དབང་འཛིན་

ལས་ ངས་ ིས1919ལོའི་ 2པར་ ་གར་མི་རགིས་བཅིངས་འ ོལ་ལས་འ ལ་ལ་
ག་གནནོ་ ་ རི་ བ་བ གས་ ས་པའི་ ིམས་ཤིག་ ེ། དེ་ ས་ ་གར་ ་ མིས་ ི་

ལས་ དེ་མཁན་ད ནི་ཇིའ་ི མིས་དཔོནS·A·རའ་ོལ་ཐི་ཞེས་པ་གཙ་འགན་ ིས་
འཆར་ཟིན་བཟོས་པས་མིང་དེ་ ར་ཐོགས། ིམས་དེར་བཀོད་པའི་དནོ་ཚན་གཙ་བོ་
ལ། འཛནི་བ ང་འ ོལ་མཆན་མེད་པའི་གནས་ ལ་ ི་ ང་ལ། དི་ག ང་ ་ གོ་
གཏོང་བའི་དོགས་གཞི་ཡོད་པར་བསམ་པའི་ ་གར་ ི་མི་ ་ཡིན་ ང་ ིམས་ག ག་
མ་ ས་ ང“ ོན་འགོག་རང་བཞིན” ི་འཛནི་བ ང་དང་ གོ་བཤེར་ ་ཆགོ་པ་དང་། 
འཛནི་བ ང་ ས་པའི་ ་གར་ ི་མི་ ་ཡིན་ ང་འ ི་ཞིབ་མ་ ས་ ང་ ས་ཚད་མེད་
་བཀག་ཉར་ ་ཆོག་པ་དང་། འཛིན་བ ང་ངམ་བཀག་ཉར་ ས་པའི་ ་གར་ ི་མི་

ཡིས་ མིས་ ོད་པ་དང་དཔང་མི། དག་འ ད་པ་གདན་ ་ ས་མི་ཆོག་པ་དང་། ིད་
ག ང་ ་ ོག་ག་ིདགོས་གཞིའ་ི ོད་དོན་ལ་འ ི་ཞིབ་ དེ་ ང་ ། ག ་དཔང་ ན་
ཚགས་ལམ་ གས་དགོས་མེད་བཟོས་ཏེ། དབང་འཛནི་ལས་ ངས་ ི་ ིམས་དཔོན་
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ག མ་ ན་ ོས་ ིས་ད ད་མཚམས་བཏང་བ་དེ་མཐའ་མའི་འ ི་གཅོད་ད ད་
མཚམས་ཡིན་ལ། ད ད་མཚམས་བཏང་བའི་ ་གར་ ་ིམི་ཡིས་གངོ་ག ག་ ེད་མི་
ཆོག་པ་དང་། དབང་འཛིན་ལས་ ངས་ ིས་མང་ཚགས་འ ་འཛམས་ ི་གཞ་ི ོན་ལ་
ཚད་འཛནི་ དེ་ཆགོ་ལ། ི་ཚགས་བད་ེ ང་གི་གགེས་ ་ ར་པའ“ིཉསེ་ཅན་མི་ ”ཡི་
རིགས་དམགིས་བ གས་ དོ་གནས་ ་གནས་བཅའ་བར་བཀའ་འབེབས་པའི་དབང་
ཆ་ཡོད་པ་དང་། ོང་ ེར་ ི་བདེ་འཇགས་མཁོ་ཆས་ཁ་ ནོ་ ག་པ་དང་། ཉེན་ ོག་པ་
ལ་མང་ཚགས་འ ་འཛམས་དང་ མ་ ནོ་ མོ་ རོ་ དེ་པ་ཁ་ཐོར་གཏོང་བའི་དབང་
ཆ་ཡོད་པ་བཀོད་པ་སོགས་སོ།། ) བ་བ གས་ ིས་ ག་གནོན་ ས།1919ལོའི་

4པའི་ཚས13ཉནི། ཨམ་རདི་སར(Amritsar)དམར་གསོད་དོན་ ནེ(ད ནི་ཇི་མི་
སེར་ ེལ་མཁན་དབང་འཛིན་ལས་ ངས་ ིས་རའོ་ལ་ཐི་བཅའ་ མིས་ བ་བ གས་
ས་ ེས། ག ང་ གོས་ སི་དོགས་གཞ་ིཅན་ ི་མི་ ་རདེ་ མ་པ་ མས་གང་ས་གང་

ལ་འཛིན་བ ང་བཀག་ཉར་ ས་པ་ན། ་གར་མ་ིདམངས་ སི་ཆབ་ དི་རང་དབང་
མེད་པ་ཆགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ངོ་ ལོ་ ེད་འགོ་བ མས། 1919ལོའ་ི 4པའི་
ཚས10ཉནི་ཨམ་རདི་སར་ ངོ་ ེར་ ི་མི་འབརོ་ ི3 ག་ ངོ་ ེར་ དི་ག ང་གི་ ོ་
ང་ ་འ ་འཛམས་ ས་པ་ཉནེ་ གོ་པ་དང་ ་དམག་གིས་ ག་གནནོ་ ས་ཤིང་། 
4པའི་ཚས13ཉནི་མི་འབོར་དེ་ལས་ ང་མང་ ་ེ ི5 ག་ཨམ་རདི་སར་ ་ཐང་ཆེན་

ཞིག་ཡོད་པ་དརེ་འ ་འཛམས་ ིས་ཞི་བའི་ངོ་ ོལ་ ས་པ་ན། ད ནི་ཇིའི་དམག་
ད ང་གི་དམག་ Rི·E·H·ཏར་ཟེར་བ་དེས་དམག་མི149 ིད་དེ་མ་ིཚགས་འ ས་པ་
ཆེན་པོ་དརེ་མ་ེམདའ་ཆར་པ་འབབ་པ་བཞིན་འཕངས། བསད་ ས་ ི་ ངས་ཀ་ལ་
བཤད་ ངས་མི་འ ་ ེ། ད ནི་ཇི་ག ང་ གོས་ ི་ ི་བ གས་ ངས་ཀ་ ར་ན། 
བསད་པ་མི་འབོར379དང་། ས་པ་མི་འབོར1200ཡོད་ཅསེ་དང་། གཤིན་ ར་པ་
མས་ ིས་བེམ་པོ500འ ག་ཅསེ་དང་། ཏར་ སི200-300བར་བསད་བཞག་ཅེས་

དང་། ཡང་མི་ཉསི་ ོང་བསད་པ་དང་། མ་ ོང་ལ་ ས་ ནོ་བཏང་ཞེས་བཤད་
པའང་མཐོང་།) ང་ ེས། ་གར་མི་དམངས་འཇིགས་ཏེ་ མ་པ་ ་ཞོག ད ནི་ ོལ་
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འཐབ་ དོ་ ར་བས་ ང་ཛ་ ག་ ་ ིན། གན་དྷསི་དནོ་ ནེ་དེ་ལ་ ནེ་ ས་ཏེ། 
1920ལའོི་ 9པར། འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་འཆར་གཞི་བཟོས། ཁོང་གིས་ག ངས་
དོན། འཐབ་ དོ་ ་ིདམིགས་ ལ་ནི་ ་གར་རང་ ངོ་ ེད་ ་དེ་ཡིན། “གལ་ཏེ་ དི་པ་
ཡོད་ཚ། བཙན་ ལ་ ི་ནང་ཁངོས་ནས་རང་ ོང་ ་ ་ཡནི་པ་དང་། གལ་ཏེ་དགོས་པ་
ཡོད་ཚ་བཙན་ ལ་དང་འ ེལ་ཐག་བཅད་པའི་ ་གར་རང་ ིད་རང་ ོང་ ་ ་དེ་
ཡིན”ཞེས་གན་དྷིའ་ིད ་ ིད་ལས་ ་གར་མ་ིདམངས་ ིས་ལས་མཚམས་བཞག ོབ་
མཚམས་བཞག ཚང་མཚམས་བཞག འ ་འཛམས་ མོ་ རོ་ ་ཆེར་ ས་ཤིང་ད ནི་
ོལ་འཐབ་ ོད་ཤ་འདོ་བ ོལ་བ་བཞིན་འ ར། 1922ལོའི་ 2པའི་ཚས5ཉིན། ་གར་
ང་ ོགས་ ི་ཅ་རི་ཅ་ར་ཞེས་འབོད་པའི་ ེ་ ོང་ ་ཞིང་པ2000 ག་གིས་ཉེན་ ོག་

པ22དང་བཅས་པའི་ཉེན་ གོ་ཁང་ཞིག་མེར་ ེག་བཏང་བ་དེ། འཚ་བ་མེད་པའི་
འཐབ་ དོ་ ི་ལས་དང་འགལ་ ིར། གན་དྷསི་གསན་ཏེ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ ིས་བཀག་
འགོག་ ས། 2པའི་ཚས12ཉནི། ལ་དམངས་ཚགས་ཆེན་ཚགས་པས་ ོས་ཆོད་
བཞག་ཅིང་མང་ཚགས་ “ི ལོ་འགལ” ་ ོད་ལ་ ན་འ ནི་མཛད་ ང་། 3པའི་
ཚས10ཉནི། གན་དྷ་ིབཙན་ ་བ ག་ཅིང་ལས་འ ལ་ལ་ཡ་ང་བའི་ ག་གནོན་
ས། 

འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་རེབ་གཉིས་པ། (1930ལོའི་ 3པ-1934ལའོི་ 4པ) ས་
རབས20པའི་ལོ་རབས20པའི་མ ག་དང་ལོ་རབས30པའི་མག་ོལ། མ་ ་རིང་ གས་
ི་འཇིག་ ེན་ལ་དཔལ་འ ོར་ཉམས་ ད་ཐེབས་པའི་ གས་ ེན་ད་ེ ་གར་ལ་ཡང་
ང་། ལ་དམངས་ཚགས་ཆནེ་ཚགས་པས་གན་དྷིས་ ོས་འགོ་བཏནོ་པའི་མང་

ཚགས་རང་བཞིན་ ི་མི་བ ན་པའི་ལས་འ ལ་ ོང་ འི་ཐག་བཅད། ་གར་རང་
བཙན་ དེ་ འི་རེ་བ་བཏནོ། ལས་འ ལ་ད ་ ིད་ ི་དབང་ཆ་གན་དྷི་ལ་ ད། 
དབང་ ར་པས་ ་གར་ ི་མིས་ཟས་ ་གསོག་འདོན་ཚང་ བ་མི་ཆགོ་པའི་ མིས་
ཤིག་བཟོས་ཡོད་པ་ལ་ངོ་ ོལ་ ་ ་དེ་གན་དྷིས་ལས་འ ལ་ ི་འགོ་ ོམ་ ེད་ ་
གཟིགས། 1930ལོའི་ 3པའི་ཚས12ཉིན། གན་དྷསི་འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་
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འ ལ་ལ་ གས་མི་དོ་བ ནོ་ཅན78 ི་ ེ་ ིད་དེ་ཨཀ་མེ་ཏ་པ་ཏི་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ནས་
བ མས་ཏ་ེ ་ཛ་ ་ཏའིི་ ་ོ ོགས་ ི་མཚ་ཁའི་ ོང་ ེར་ཏན་ཏི་ཞེས་པའི་བར་ལ་
ཞབས་ཐང་ ་བ དོ། ལམ་ཐག་ ི་ལེ388བ ད། ལམ་ ད་མང་ཚགས་ ོང་ ག་མང་
པོ་ཞབས་ ིར་འ ངས། ཞབས་ཐང་ངོ་ ོལ་ཉིན25རིང་ལ་མཚམས་མ་ཆད་པར་ ིན། 

4པའི་ཚས5ཉནི། ཏན་ཏི་མཚ་ངོགས་ ་འ རོ་པ་ན་ ་ ག་དངོས་ ིས་ ་ལ་ ར་
མོ་བ བ་ ེ་བཏནོ། གང་དརེ་ལོ་ ས་ ་ཟས་ ་ད ང་ ོད་ ་འབོད། དབང་འཛིན་
པས་ཐོས་པ་ན་ ག་གནནོ་ཚད་མེད་ ས། 5པའི་ཚས5ཉནི། གན་དྷ་ིའཛིན་བ ང་
ས།དརེ་བ ནེ་ ་གར་ ལ་ཡོངས་ ི་ངོ་ ོལ་འཐབ་ ོད་དེ་གསར་བ འེི་ མ་པར་

ཆགས་ཤིང་ས་གནས་སོ་སརོ་ད ིན་ ོལ་ ི་འོས་ལངས་བ ངས། མ ག་མཐར་མི་
འབརོ་ ི3འཛནི་བ ང་ཐེབས། 1931ལའོི་ 3པའ་ིཚས5ཉནི། གན་དྷ—ིཨིར་ཝིན་ ི་
ོས་དམ་ཆོད་ཡིག་བཞག འདི་ལ་དྷི་ལའིི་ཆདོ་ཡིག་ ང་ཟརེ། ོགས་གཉིས་ ིས་ ང་

བ ན་ ས་པ་ ེ། ད ིན་ཇི་མ་ིསེར་ ེལ་མཁན་དབང་ ར་པས་ཟས་ ་གསོག་འདོན་
ཚང་ བ་མི་ཆགོ་པའི་ མིས་དེ་ སི་མདེ་བཟོ་ ་དང་། ལ་དམངས་ཚགས་ཆེན་
ཚགས་པས་ལས་འ ལ་མཚམས་འཇོག་ ་ལ་ ོས་འཆམ་ ང་། ཞབས་ཐང་ངོ་ ོལ་ ི་
ལས་འ ལ་དེ་ནི་ཞི་བ་ ང་བདེན་ སི་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་ལས་ ལ་ཁ་ ངས་པའི་
མིག་ ོས་དཔེ་གཞི་ཞིག་ ་ གས། 
འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་རེབ་ག མ་པ། (1940ལའོ་ི 10པ-1941ལའོི་

12པ)འཛམ་ ིང་འ ག་ཆནེ་གཉསི་པ་ ང་ ེས། ད ནི་ཇིའི་ ་གར་ ི་ ལ་ཚབ་
ིས་ ་གར་ཡང་དམག་འ ག་ལ་ག ག་ ་ཡིན་པ་རང་འདོད་ ིས་ བ་བ གས་
ས། ་གར་ ི་ལས་རིགས་ཁག་ཡི་མ་རང་ ེ་ཞིང་ཆནེ་བ ན་ ི་ ལ་དམངས་ཚགས་

ཆནེ་ཚགས་པའ་ི དི་ག ང་ མས་ ིས་ ་ ེས་ ་ ་དགོངས་ ས་ཏ་ེངོ་ ལོ་
ས།1940ལོའི་ 10པའི་ཚས13ཉིན། གན་དྷསི་མི་ ེར་ ིས་མི་བ ན་པའི་ལས་

འ ལ་ ོང་བའ་ི སོ་གཞི་བཏནོ། ཉེ་གནསJ·ནེ་ ་ལ་སོགས་པར་དམིགས་བ གས་ཏ་ེ
མི་ རེ་ ་ིངོས་ནས་དམག་ ག་འདོད་མདེ་པའི་གཏམ་བཤད་ ོམ་བ གས་གནང་
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བར་ ལ། 11པའི་ནང་ལ། ་གར་ ་ིལས་རིགས་ཁག་ག་ིམི་ ི3འཛིན་བ ང་
ས།འཐབ་ དོ་ ་ིལས་རིམ་ལ་ཡང་བ ར་བར་ཆད་བཟོས། 

འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་རེབ་བཞི་པ། (1942ལའོི་ 8པ-1944ལའོི་ 5པ)ཞི་བདེ་
་མཚའི་དམག་འ ག་ ང་ སེ། དམག་འ ག་གི་མེ་ ེ་ ་གར་ ་མཆདེ། ་གར་མ་ི

དམངས་ ་ིརང་བཙན་ ི་འབདོ་ ད་མཐོ་ ་ ིན། ཆབ་ ིད་ཛ་ ག་གནས་ ངས་
ལས་བ ོག་པ་དང་དབང་ ར་ ་བ ན་བཟོ་ ིར། 1942ལོར་ད ནི་ཇི་དབང་ ར་
པས་ ོས་འཆམ་འཆར་ཟིན་ཞིག་ ེལ་ ང་། ལ་དམངས་ དི་ག ང་འ གས་དགོས་
་དང་ ་གར་པས་ ལ་ ང་བདག་ ོང་གནང་དགོས་ ་ཞེས་པའི་ ལ་དམངས་

ཚགས་ཆནེ་ཚགས་པའི་འདོད་པ་མ་བ ངས་ རི། ད ིན་ཇི་ ་གར་ལས་ རི་འཐེན་
ེད་དགོས་ཞེས་གན་དྷིས་བཏོན་པའི་ སོ་ཆོད་འཆར་ཟིན་ད་ེལ་ ་གར་ ལ་དམངས་

ཚགས་ཆནེ་ཚགས་པ་ལས་ སོ་འཆམ་ ང་། 8པའི་ཚས9ཉནི་ ི་ཞོགས་པར། ད ནི་
ཇི་མི་སེར་ ེལ་མཁན་དབང་ ར་པས་གན་དྷི་དང་ ་གར་ ལ་དམངས་ཚགས་ཆནེ་
ཚགས་པའ་ིའགོ་ ིད་ མས་ ོ་ ར་ ་འཛིན་བ ང་ ས།མ་ིའབོར་ ི6 ག་བཙན་ ་
ད། ལ་དམངས་ཚགས་ཆེན་ཚགས་པ་བཀག 1944ལོའ་ི 5པའི་ཚས6ཉིན། ན་

གཞིའི་ ནེ་ལས་གན་དྷི་བཙན་ ོལ་བཏང་། ཚས24ཉིན། གན་དྷསི་ད ིན་ཇི་མཐར་
ོད་གཏོང་བའ་ིལས་འ ལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་ བ་བ གས་ ས།དེ་ ་དེ་ ར། 

གན་དྷིས་ད ་ ིད་དེ་འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ་རབ་དང་རིམ་པ་ ལེ་པ་
ལས། མ ག་མཐར་ ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ཅིང་དམངས་གཙའི་ལམ་ལ་བ ོད་པར་
ས་པའོ།།  

གང་ ར། གན་དྷིའ་ིའཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ་ སི་ ་གར་ ་ བས་ཆེན་ ི་
ལ་ཁ་ ངས་པ་དེ་བཞིན་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་ གས་ ེན་ཆེན་པོ་ཐབེས་ཡོད་པར་

བཤད་དེ། ས་རབས་ ནོ་མའི་ནང་ ་ཨ་རི་པ་མར་ཐིན་ ་སིར་ཁེན་ སི་ ་ེ ིད་
པའ“ི ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འ ལ”དང་། ོ་ཨ་ ྥེ་ར་ིཁའ་ིཆོས་དཔོན་ཆེན་མ་ོ ོ་ ོ་
སོགས་ ིས་ད ་བ མས་པའི“རིགས་ ད་ད ེ་འ དེ་ངོ་ ོལ” ི་ལས་འ ལ། དེ་
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བཞིན་ཅ་ེཁེ་སི་ལ་ོཝ་ཁེའི་ཧ་ཝེལ་སོགས་ ིས་ ་ེ དི་པའ“ིབ ན་བ ན་ ་འཛིན་ལས་
འ ལ” ཕོ་ལན་ ི་ཝ་ལེ་སའ་སོགས་ ིས་ ེ་ དི་པའ“ིམ ན་ ལི་བཟོ་ཚགས་ལས་
འ ལ” གཞན་ཡང་། ངང་ ལ་གསར་བ ེ་དང་མདོག་ ན་གསར་བ ེ་ ་བཏགས་
པའི་གསར་བ ་ེརབ་དང་རིམ་པར་ ང་བ་ མས་དང་། ཐ་ན་འབར་མའི་དམག་
ག ང་ལ་ངོ་ ོལ་དང་དམངས་གཙ་དོན་གཉེར་མཁན་ མ་ཨང་སན་ ་ཁེ་སོགས་
ལའང་འཚ་མེད་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ་དང་གན་དྷིའི་ ་ དོ་ སི་དངོས་བ ད་
གས་ ནེ་ཞོག་ཡདོ་པ་ཡོངས་ལ་ གས་ ིར། ད ད་འདོད་དག་གིས་གཞན་དང་

གཞན་ལས་མ ེན་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས། མཚམས་ རོ་ར་ེཞིག་མ ག་ ོགས་པར་ ས་
པའོ།།  
 
མཐའ་དོན་གསལ་བཤད། 
ཡོད་ཚད་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་ངོས་ནས་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས་ མ། 
ས་བབ་ ི་དབང་ ་བཏང་ན། ཡོད་ཚད་ཆབ་ དི་ ི་ངོས་ནས་བསམ་ ་ོགཏོང་

དགོས་ཞེས་བཤད་ ང་ཆོག དེ་ཡང་མི་ ་གཞི་ ང་ ས་པའི་མི་ ལ་བསམ་ ོ་དང་མི་
ཆོས་དགོངས་བཞེས་ལས། མི་ འི་རང་དབང་དང་། འ ་མཉམ། ང་ ོམས། ཐོབ་
ཐང་། དམངས་གཙ། ིས་ཐང་། ཚ་ གོ་གང་ཡནི་ད་ེ ལ་ཁབ་དང་མི་རགིས། ཆོས་
གས། ས་ ལ་ ི་ད ེ་བ་མེད་པར་དཔལ་ཡོན་ ་ིཚགས་ ་ིའ ོ་བ་མིའ་ི ་འ ས་

དང་ད ོད་ཤེས་ སི་བ ི་ ང་འོས་པ་དང་ངོས་འཛིན་གཅིག་པ་དང་ཡོངས་ལ་ བ་
པའི་རནི་ཐང་གི་ངོས་ནས་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 
བསམ་ ་ོདེ་ ར་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཡོད་ཚད་ཆབ་ དི་དང་མ་འ ེལ་བ་མདེ་འ ག 
ཡོད་ཚད་ཆབ་ དི་དང་འ ེལ་བ་དེ་ ར་ན། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་དང་། ངས་ ང་
ཞིག་དང་། ེན་གཞི་ཞིག་ཅིས་ ང་དགསོ་འ ག དེ་ནི་ ་གར་ ི་གན་དྷའིི་བདནེ་པའི་
་ གས་ཡིན་པ་ཁོ་བོས་མ་ཤེས་གོང་ལ་ ན་ སི་ ོགས་ཡོད་ ང་ ིད། 

ས་བཅད་འདིར་བཤད་པའི་མི་ ོན་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་། བདནེ་པའི་ ་ གས་ ི་ ་བ། 
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འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ལས་འ ལ་བཅས་ནི་གཞི་གཅིག་ལ་ གོ་པ་ཐ་དད་དམ། དནོ་
གཅིག་ལ་མིང་གི་ མ་ ངས་ཡིན་པའི་བཤད་ ར་དེ་འ ་ད་ ་མ་མཐོང་མོད། དནོ་ལ་
བསམ་ནས་ཁོ་བསོ་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ག ་ མ་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་
རང་གི་ཐསོ་བསམ་ ི་འ ས་ ་རང་ཡནི་ མ་མོ།། འདི་ ར་ཆབ་བེ་ཆོབ་བེ་རངི་པོ་
ཞིག་ སི་པ་ལ་བསམ་ ་གཅགི་ལས་མདེ་དེ། ཤིན་ ་གོ་བདེ་བར་བཤད་ན་འཚ་མདེ་
ཞི་བ་དང་དངོས་མིང་ཆ་ཚང་ལ་འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ཅེས་པ་དའེོ།། ་མཚན་ན་ིཐལ་
མཐའ་གཡང་ ང་གི་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པ་ོཞིག་མཐོང་བས་ཡིན། 
མ ེན་ ་ཡངས་ཟརེ་བའི་རིགས་ ིས། ཁོ་བ“ོ ་ལོག་པ”ཞིག་ག“ིལབ་བ ོལ”འ ནི་
ཚད་ལ་ཐསོ་འཛནི་གསེར་ ི་ ་ག་མ་གཡར་ ང་ ང་གི ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ ོད་
པའི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལ་ན་ིབདནེ་པའི་ ་ གས་ལས་མཆོག་ ་ ར་པ་མེད་ ིར། 
གན་དྷིའ་ི ་ དོ་ལ་ནི་ཅིས་ ང་ གས་ ང་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་མཛད་ཅིག་ ེ། ་
མཚན་ནི། གན་དྷ་ིཁོང་ ་གར་ “ིལམ་ ོན་ ནོ་མ”ེཡིན་པར་མ་ཟད། འཛམ་ ིང་
ཡོངས་ “ི ་འ ས་ ོ་མགི” ་བ གས་པས་སོ།།  
གལ་ཏེ། མ་ིལོ་ ོང་ ག་གི་རིང་ལ་ ་གར་ ི་ཆོས་ གས་རིག་གནས་ ངས་པའི་འ ས་
ར། བོད་ མས་ཆོས་ ི་ས་ལམ་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ན། ད་ན་ི

ཡང་བ ར་ ་གར(གན་དྷི) ི་ དི་ གས་རིག་གནས་ ངས་པའི་འ ས་ ར། བདོ་
མས་ དི་ ི་ཐབོ་ཐང་ ོད་པའི་ ས་ལ་བབས་འ ག ཡོད་ཚད་ཡོངས་ བ་རིན་

ཐང་གི་ངོས་ནས་སོ།།  
ཧི་མ་ལ་ཡ་མེད་ཚ་ ་གར་དེ་ ་རོལ་ ་རལོ་ ི་ ་ ་མིང་ ིང་ཡིན་ ་ིརདེ་ད་ེཆསོ་
གས་མགོ་ ངས་གཅིག་པས་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡ་ཡོད་པས་ ་གར་ད་ེཕ་རོལ་ཕ་རོལ་
ི“ ་ ེགས”ཟེར་ཏེ་ ིད་ གས་ཐ་དད་ཆགས་པ་རེད། ཡོད་ཚད་ཆོས་ གས་ ་ བ་
ིས་སོ།།  

གནའ་ ས་བཞིན་རི་བོ་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་དེ་སེམས་ ི་ ིང་ ོབས་ སི་བདེ་མརོ་བ མ་ ས་
ན་ནི། བདེན་པའི་ ་ གས་ནི་ཉ་ེས་ཉེ་ས་ན་ཡོད་དེ་ དི་ ི་ལམ་ ོན་ལག་ བོ་གཅིག་
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གིས་ལནོ། ཡོད་ཚད་ཉེ་བ་ཉེ་བ་དང་ལནེ་ ེད་བདེ་བ་ལ་ཨང་། 
ཆོས་མགོ་ ་གར་ཡནི་པ་དེ་བཞིན་ ིད་མགོ་ཡང་ ་གར་ལ་ག ག་དགསོ་པ་འདི་བོད་
མིའ“ིལས་དབང”གིས་བ ལ་ན་ཅི་དགའ། ཡོད་ཚད་ཆབ་ དི་ ི་ངོས་ནས་སོ།།  
ཡང་འད་ི ར་ཏེ། གན་དྷིའ་ི ས་ བས་ ་ནི་ ་གར་ ་ ར་བཞིན་ཆསོ་ གས་ བ་
མཐའ་མང་ ལ་དང་། དབང་ ར་པས་ ་གར་པ་ མས“ ་ ོ་དང། ོངས་ ལ། ན་
ནག སེ་ ས”ཡིན་པར་འདོད་ ལ་དང་། ད་ེདག་གི་འཚིར་གནོན་དང་དམ་ ག 
ག མ་ ོད་ནམ་ཡང་ ོད་ ལ་བཅས་ནི་ ིའི་ཆ་ནས་ད་ འི་བོད་དང་གཅིག་པ་
གཅིག་མ ངས་རེད། མི་འ ་ས་ནི། ོས་ས་ སོ་འཇོག་ ་ ་གར་ལ་ཆབ་ དི་ཚགས་
པ་ གས་ཆེན་ཆགས་སོང་བ་དེ་འ ་བོད་ ་མ་ཆགས་པ་དང་། ོས་ས་ ོས་འཇོག་ ་
་གར་ ི་དབང་ ར་པ་ནི་གནས་ གས་ ་འ ས་ ང་ཟད་ཡོད་པའི་ད ནི་ཇི་པ་དེ་

འ ་བོད་ ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ སོ་ས་ ོས་འཇོག་ ་ ་གར་ ལ་གཞིས་ ་རང་
དབང་ ིད་ ི་ཐབོ་ཐང་ ོད་ཤེས་ ི་གན་དྷི་ ནོ་པ་དེ་འ ་བོད་ ི་ ལ་གཞིས་ ་མ་
ོན་པ་དེ་སོགས་རདེ། དེ་ལའང་ ་མཚན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལ་ འིི་ཁརོ་ ག་མི་

འ ་བ་དང་། ས་བབ་འ ར་ ོག་མི་འ ་བ། ི་ནང་ ་ ནེ་མ་ིའ ་བ་སོགས་ད ད་
་ཡོད་པ་ཤིན་ ་མང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ལ། གཙ་ཆ་ེབ་ནི་ཆབ་ ིད་

ལས་འ ལ་ ི་ དེ་པ་ོཡིན་བཞིན་གན་དྷིས་ཇི་ ར་ དི་དནོ་བཤད་ ང་ཇི་ ར་ དི་
ག ང་དགག་ ང་། ཐ་ན་བཙན་ ་བ གས་ནའང་ གོ་ད གས་འ ོག་པ་ ་ཞོག 
ག ང་དང་ ག་ ོམ་གང་ཡིན་ ས་ཐོག་གསར་ལམ་ ་འགོད་པའི་ཐོབ་ཐང་མི་ ི་
བར་བཤད་དེ། མ་མཐའི་ ་འ ས་བ ི་བའི་ཆབ་ དི་ཁོར་ ག་ཅགི་ཡདོ་པས་སོ།།  
མི་འ ་ས་ལ་ཁ་གཡར་ལེ་བདའ་མེད་པར། འ ་ས་ཆོས་ གས་རིག་གནས་ ི་ཞིང་ས་
ལེབ་ཞེང་གཅིག་པར་ གས་གཞིགས་དང་། ད་པར་ ་ཡོད་ཚད་ཡོངས་ བ་རིན་
ཐང་གི་ངོས་སམ་ཆབ་ དི་ ི་ངོས་ནས་བསམ་ ་ོབཏང་ ེ། ོ་རགི་ཐབས་ཤེས་བ རོ་
བ་ཡིན་ན། མ་པ་ ན་ ་ད་ེདང་གཅགི་མ ངས་ ་ིའ ས་ ་ལོས་ལནོ། ་མཚན་ནི། 
མི་འ ་ས་དེ་འ ་ས་ལས་ཐོན་པས་སོ།།  
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བོད་ ་གན་དྷི་འ ནོ་མནི་དང་། བདནེ་པའི་ ་ གས་ལ་ ེན་གཞི་ཡོད་མེད། འཚ་
མེད་བ ན་མེད་ལ་འ ས་ ་འ ང་མིན་སོགས་ནི་མ་འོངས་ ང་བ ན་ལ་ཐོགས་
གས་མདེ་པ་ཞིག་མནི་ན་ཅི་ ར་ཤེས། ཡིན་ ་ནི། ང་བ ན་དེ་བདོ་མ་ིསོ་སའོི་

སེམས་ལ་ཡོད་དགོས་ངེས་ཏེ། ཁ་ོབོ་ནི་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་སོ།།  
ཁོ་བོ་ ོ་མི་བདེ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། གན་དྷའིི་ ་ ོད་ནི་ ི་ཚགས་ཆབ་ དི་མཚན་ཉིད་
རིག་པའི་ཁོངས་གཏགོས་ ་ིག ང་ གས་ཆེན་པ་ོཞིག་རདེ། ག ང་ གས་ཆེན་པ་ོདང་
གནས་ གས་ཆེན་པོ། ོད་ ོ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་ཆནེ་པོ་འདི་ཁོ་
བོས་ ་ནག་ནང་བཞིན་ཐབས་ ི་ཆ་མ་གཏོགས་ཤེས་རབ་ ི་ཆ་དོར་བ། གསལ་པོར་
བཤད་ན། འཚ་མདེ་བ ན་མེད་དེ་ དོ་པའི་ཆ་མ་གཏོགས་ ་མི་ངོ་བོ་ད ེར་མེད་དང་
མི་སམེས་དགེ་བའི་རང་བཞིན་གཅགི་མ ངས་ ་ི ་བའི་ཆ་ད གས་པ། མདརོ་ན་
གན་དྷི་ མ་ ་གཉསི་ ་ག བས་ཏེ་ཡ་གཅིག་མ་གཏོགས་མ་ལོན་པ(ལནོ་ཡང་བདེ་
ོད་གཏོང་ བ་མེད་པ)དེ་འ ་མ་ཡིན་པར། གན་དྷའིི་བསམ་ ོའི་འ ང་ ངས་དང་། 
་བ། དོ་པ། ལས་འ ལ། ་ཚའ་ིརིན་ཐང་བཅས་ ར་སོ་ས་ོནས་ཤིན་ ་གཟབ་

གཟབ་ ིས་མཚམས་ ོར་ དེ་ ལ་ ས་པ་ཡིན་མདོ། འོན་ ང་། ཆོས་ གས་ ་ བ་
ིས་རེངས་པའ་ིཁ་བཤད་ཆོས་པ་ཚས་གང་འད་ི ི་རོལ་པ་ལ་བཞེད་དེ་ ་བ་ངན་པའི་
་ལ་ གེས་འཆའ་བར་ ད་ན་ཅི་ ། འ ོ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་གང་ཡང་ ན་མོང་ཐོན་ དེ་

ལ་རེ་བའ་ིཁེ་ཕན་རངི་ གས་པ་ཚས་གང་འད“ི ོ་ལོག”དང“ལོག་ དོ” ་ད ད་
མཚམས་བཅད་དེ་ ་ིམོན་ ་བ ངས་ན་ཅི་ ། ིང་ ོབས་ ག་ལ་ཞོན་པའི་དཔའ་བོ་
ཚས་གང་འདི་གཉམོ་ ང་ངང་འཐེན་ ་ོངར་ཞན་པ་ཞེས་བ ིགས་ན་ཅི་ ། ཁ་ོབོར་
འཇིགས་དོགས་ འིོ།།  
ཁོ་བོ་ཞེ་འཚར་བ་ནི། མཚམས་ ོར་ ་ཡང་ཉམས་ལེན་དཀའ་བའི་ཆབ་ དི་མཚན་
ཉིད་རིག་པ་འདི་ཁ་ོབོས་ད སི་མ་ ནི། གཏིང་མ་ལོན། མགོ་མ་ཚས་པར་ཕོ་ངན་ཚིག་
ལ་འརོ་བཤད་དང་མོ་ངན་ མ་པ་ཉིས་འཐག་ ་དགོས་ ང་ན་ནི་ཞེ་འཚར་བའི་གཞི་
ཡིན་ལ། བོད་ལ་མཚན་ན། ཤེས་རབ་ ི་ཆ་ལ་བ བ་ ་མེད་ ང་ཐབས་ ི་ཆ་ལ་ མ་
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དག་ ར་བ ནོ་ སི་བ བ་ ་ཡོད་པའི་རིག་པ་གསར་པ་འདི་ཁོ་བོའ་ིབསམ་སར་མ་
སོང་གསགེ་སར་འ ོ་བ་དང་། ཐ་ན་ཁོ་བ“ོངན་པ་གཏི་ ག”གི་དབང་གིས་ ོག་ ོགས་
ི་ ས་པ་དེ་འ ་ཐོན་ན་ནི་ད་ེབས་ ང་ཞེ་འཚར་བའི་གཞི་རེད་དོ།།  

དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ལ། འཚ་མདེ་བ ན་མེད་ ི་ཐབས་ལ་ དོ་པའི་ གས་ནི་ལ་ོའདི་
འགར་མཐངོ་ ་ཡདོ་འ ག དེ་ན2ི006ལོའི་ ་དང་པོ་ནས་བ ང་ ང་བ་ ེ་ཁོ་བའོི་
ད་ ིས་བཤད་ན་ ན་ གས་ ེག་ ོར་ ི་ལས་འ ལ་ནས་འགོ་བ མས་པ་ཡིན་པར་

འདདོ། ད་པར་ ་ས་ ི་ཞི་བའ་ིགསར་བ ་ེནས་བ ང་། བོད་མདོ་ད ས་ཁམས་
ག མ་ལ་ མ་པ་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ ད་འབོད་དང་། ོམ་ རོ། རེ་ ། ོ་འདབེས་
མཚམས་འཇོག མར་མེ་ མོ་ རོ། ལོ་གསར་ ས་ ོན་མི་རལོ་བ། ང་གནས་ ང་བ་
སོགས་ ི་གནས་ ལ་དོན་ ནེ་ག་ས་གར་ ང་ཞིང་། ཐ་ན་ ་ ག་ངོ་ ོལ་ ི་ གས་
ོན་ ིར་རང་ ས་གནམ་ཐག་ ར་ ེབ་དང་རང་ ེག་ ས་པའི་ ི་གཡའ་བ་དེ་

འ འང་ ་ལ་ཐསོ་ ་འ ག ད་ེདག་མི་ ་ ེར་ ི་ མ་པས་དང་། འ ས་ཚགས་ ི་
མ་པས་དང་། ནོ་ཡོངས་ ི་ མ་པ་གང་ ང་གིས་འ ང་གི་ཡོད་མདོ། དམགིས་
ལ་ཡོད་པ་དང་། འཆར་གཞི་ཡོད་པ། ་འ གས་ཡོད་པའི་ལས་འ ལ་མཚན་ཉདི་

ཚང་བ་ཞིག་ ་ནི་ཆགས་བཟོ་མི་འ ག ཡིན་ནའང་། ཐལ་མཐའི་ མ་འ ར་ ོན་
ངས་ལ་ཤས་མ་གཏོགས་གཞན་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིབདནེ་པའི་ ་ གས་སམ་འཚ་མདེ་

བ ན་མེད་ ི་ དོ་པ་ཡིན་དང་ཡིན་ཏེ་བ ོན་ ་མེད་དོ།། ཕངས་ཆེ་བ་ནི། གན་
དྷིའ“ི ལ་ ”མ་ ནོ་པ་དེའོ།།  
གང་ ར་ ང་། ང་ ལ་དང་བཅས་ཏེ། ཁེངས་ གེས་དང་བཅས་ཏེ། གཟི་བ ིད་དང་
བཅས་ཏེ་ ་ ས་པ་ཞིག་ནི། ཞིབ་ ་བ ོད་པར་ངལ་བའི་ ་ ནེ་ ་ཚགས་ ་ིདབང་
གིས་ན་ིད་ ་བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བར་རང་དབང་དང་། དམངས་གཙ་དང་། ཐོབ་ཐང་གིས་
མཚན་པའི་ཆབ་ དི་ཐོབ་ཐང་གི་བག་ཆགས་གང་དེ་ཟར་ཟིར་ ་སད་འགོ་ གས་
ང་བའི་ ལ་ད་ེརདེ། དེའི་ ིར། ས་ཐོག་ཆར་པའི་ ལ་ ིས་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་

གི་ ན་ཤེས་ངོ་ ོད་དང་། དེ་ལ་དེ་འཚམ་ ི་ཐབས་ཤེས་མན་ངག་ ི་མ་ མས་ ོབ་ ་
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ང་ན་ནི། ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་དེ་ ར་ ་བ ི་བའ་ིབ ལ་པ་ཞིག་
ངེས་པར་ ་ཤར་བ་གདོན་མ་ིཟའོ།། ་མཚན་ལ་གཉིས་ཏེ། གཅིག་ན་ིའཇིག་ ནེ་པའི་
མི་ མས་ ི་མསོ་འ ན་མཐོ་ཤོས་ན་ིཡོངས་ བ་རིན་ཐང་དེ་དག་ཡིན་པ་དང་། ཅིག་
ཤོས་ན་ིའ ོ་མའིི་ཆབ་ དི་ལམ་ གས་གང་ཡང་མི་ འ་ིཡོངས་ བ་རིན་ཐང་དེ་ད་ེ
བཞིན་ ་བ ི་འཇོག་ལ་འཕེལ་འ ར་ ང་དང་འ ང་བཞིན། མ་འངོས་པ་ནའང་
འ ང་བར་འ ར་བས་སོ།།  
 
མ ག་བ ་བ། 
 
ི་ལ་བ ས་ཏ་ེབཤད་ན། དེང་ ས་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་གི་ རི་ ་འཐབ་ དོ་ དེ་པ་

གང་ཡང་ས་གནས་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་ ིང་ ི་ཡི་གནད་དོན་ཞིག་ ་ཆགས་
འ ག བོད་ ི་གནད་དནོ་ཡང་དེ་བཞིན་འཛམ་ ིང་ ན་ ིས་ཤེས་པའི་གནད་དོན་
ཞིག་ ་ཆགས་བཟོ་འ ག བདོ་ ི་གནད་དོན་ཞེས་ ང་ ང་། བོད་ ི་དཀའ་ཉོག་ཅེས་
ང་ ། ་སའི་དནོ་ ནེ་ཟརེ་ཡང་འ ། གང་ ར་བོད་ ་ གས་པའི་གནད་དོན་

འདི་ནི། དབང་ ེམ་ ེར་གཅདོ་པས་བདོ་ ་གནད་དོན་མདེ་མདོག་གིས་བོད་ མས་
ལེགས་པོ་ཆེན་པའོི་ ས་ བས་ ་གནས་ཡོད་ཅེས་དང་། བདོ་ མས་བ ན་འཇགས་
ིང་ཆགས་ ་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་པ་ ་ ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། གནད་དནོ་ གས་

འ ག་པ་གཞིར་བཞག་དང་། གནད་དནོ་དེ་ཡང་ཤིན་ ་རབ་ ་ཚབས་ཆེན་ ི་ངང་ལ་
ཡོད་པ་ ི་གསལ་ནང་གསལ་རདེ། ཡོངས་ གས་བོད་ ི་གནད་དོན་འདི། འཛམ་ ིང་
་མ་ིབསད་ ག་ རོ་ ི་འཐབ་ར་གསར་པ་ཞིག་ ་མ་ཆགས་ ནོ་ལ། གནད་དནོ་ཆནེ་

པོ་ཞིག་གི་ཚད་ནས་ངོས་འཛནི་ ེད་མནི་ནི་འཛམ་ ིང་ཆབ་ ིད་པ་ མས་ ི་ ་ོ
གཤོག་ཆེ་མིན་ལ་རག་ལས་འ ག་ལ། བདོ་ ི་གནད་དོན་འདི་ལོ་ ས་དང་གནས་བབ། 
དོན་དངོས་ ི་ཆ་སོགས་ནས་ སོ་མོལ་ དེ་ ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་མིའི་མང་མོས་
ང་གཞའི་ི ེང་ནས་ཐག་གཅདོ་ ེད་ ་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས། གང་ ར་གནད་
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དོན་ནི་ཐག་གཅོད་མི་ དེ་རང་ ེད་ཆགས་འ ག 
ཡང་བོད་ ི་གནད་དོན་འདི་མི་མངོན་པ་ནས་མངོན་པ་དང་། མི་གསལ་བ་ནས་གསལ་
བ། མི་ དི་པ་ནས་ ིད་པར་སོང་ རི། ོད་དནོ་མ་བཟསོ་པ་ལ་ ང་འཇོག་མི་ དེ་
པའི་ ལ་ ིའི་ ི་ཚགས་ སི་བ ས་ནའང་། ད་ནི་བཤད་ ་དང་གཏམ་ ་གཉིས་ཀ་
ཡོད་པའི་ ོད་དོན་ཆེན་པོ་བཟོས་ཚར་འ ག་ཅིང་། ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་བཤད་
མཁན་དག་གི་བདནེ་ བ་ ང་ག གས་ལ་ཉམས་སད་ཚད་བགམ་ཆེན་པོ་ ས་ཡོད། 
བོད་ མས་ ིས་གནད་དནོ་འདི་མ་ི འི་རང་དབང་ ོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཡོངས་ བ་
རིན་ཐང་གི་ ་དནོ་དང་། གཉིས་ཕན་ཞི་བདེའ་ིལམ་ནས་ཐག་ཆོད་པའི་ ོན་འ ན་
འཆང་གི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། རང་གཞན་གཉིས་འ ང་གི་ལམ་ ་འ ག་པའ་ིཞེ་
གནག་བསམ་ ི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། ེར་གཅོད་ ིད་ག ང་ནི་ནམ་ཡང“ལོ་
ས་ ་ིནརོ་འ ལ་ ི་ ོགས་ ་ལངས་འ ག” (ཨ་རའིི་ དི་འཛནི་ལས་ཐོག་ཨའོ་ ་

མ་ཡི་ག ང) ིར། ོས་མོལ་དང་ག ་བཤད་གང་ཡང་ ང་ལ་མ་ངེས་པའི་ ལ་ ་
བ ར་འ ་ོབས། ར་ེབ་ཆེན་པོ་ ག་ ་ཡདོ་པ་མ་རེད། དེས་ན། རང་གིས་རང་ལ་ཡདི་
ཆེས་ ིས་ཁ་ནང་ལ་འཁོར་ཏ་ེཐབས་ཤེས་བ རོ་བ་ནི་གཙ་བ་ོལས་ ་ི ལ་པོ་རེད་
འདདོ།  
ནང་ལ་བ ས་ཏེ་བཤད་ན། བདོ་ མས་ད་ ་ལོ་ ས་ ི་ད གོས་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་
་གནས་འ ག ད ོགས་མཚམས་ཆེན་པོའི་ ང་ལ་ལམ་ ི་འདམ་ག་ཤེས་ ་ནི་ཤིན་
་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། བོད་ མས་ ིས་ལོ་ ས་ད ོགས་མཚམས་ ི་འདམ་ག་མ་ཤེས་

པར་ནརོ་འ ལ་གང་མང་བཟོས་འ ག་པ་འདས་སོང་ རི་ ན་ ས་པས་འ ས། 
བོད་ ་ ནོ་ཆད་ལོ་ ས་ ་ིམཐོ་ས་ནས་ཆབ་ དི་ ས་འགོད་ ེད་མཁན་ ནོ་ ངོ་
མེད། ོན་མ་ ནོ་དའེང་ གས་དེད་ན་མང་མང་ག་ིབསམ་ འོ་ི ་ཚད་དང་མི་ ེར་ ི་
གོ་ གོས་སད་མིན་ལ་རག་ལས་འ ག ད་ཚད་ ། བདོ་ ་ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་ས་
བོན་དེ་ ངེ་ནས་འོག་ ་གསལོ་རས་གནང་ ང་བ་ན་ིངོ་མཚར་ཆེ་ལ། དེ་བཞིན་འགོ་
གི་འ ས་ ་ལ་ ས་ཐོག་གི་ ་ ད་ ོད་ག མ་འཛམས་པ་ཆོས་ཉདི་ ་ིབདནེ་པ་ཡིན་
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ིར། ཅསི་ ང་ཐལ་མཐའ་ལ་མི་ ང་བའི་འཛནི་གཏོང་ཁ་ ར་ ང་ བ་པ་གནད་ ་
ཆེ། 
བོད་ནང་ ་མི་སརེ་མཁས་པ་བ ་ཡི་ག ང་བཤད་ལས་ ་ ལ་ ན་པ་ོགཅིག་གི་ ེན་
གཏམ་ ནི་ཆེ(མ་མཐར་ཡང་ཨ་མདོ་ ་ད་ེའ ་རེད)བ་དངོས་ཡོད་གནས་ ལ་དང་། 
ཐབས་ཉི་ཚ་བའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། འགལ་འ འ་ིགདོང་ག ག་གི་ ས་ ་བོད་ ི“མི་
ཡི་ ”བ གས་ཚད་ལ་ཅསི་ ང་ཤེས་རབ་དང་ ོ་ ོས་འ ངས་པ་ཁ་ཚ་དགོས་ག ག་
གི་འགན་འ ིར་སོང་འ ག་ལ། གང་ཡང་གནད་ཆེན་དང་གཉན་འ ང་གི་ བས་ ་
ག་ ་ད ོད་ཤེས་དང་རིགས་ཤེས་ ལ་ ་འདོན་པ་གལ་འགངས་ཆེ་ཞེས་ཁ་ོབསོ་ །  

རང་ལ་བ ས་ཏེ་བཤད་ན། འཇིགས་ ག་ག་ིཚར་པས་གསར་བ ེ་ལ་ གས་པའི་
དཔའ་ ིང་མེད་སོང་བ་ལས། ་འ ས་ ོ་མགི་གིས་ ན་ནས་མནར་བ་བཟོད་པ་
དཀའ། ་འ ས་ ོ་མིག་གིས་འཇིགས་ ག་གི་མགོ་གནནོ་པ་ནི་འཕག་འཚག་གི་
བ ད་རམི་རིང་པོ་ཞིག་རདེ། ད་ེ ར། དམགིས་ས་རང་དབང་གི་ ལ་ས་དང་། ཐབས་
ལམ་འཚ་མེད་བ ན་མེད་ཡིན་པ་ལ། ས་ཆོད་འཕར་ ིང་གཅིག་གིས་རི་ ་ེམི་ གོས་
པས་ན་དནོ་ ན་ཚགས་ཙག་ཙིག་ནས་ ོམ་པ་དང་། ད་ཅིག་ད ོང་བ ེད་གཅགི་
གིས་སངས་ ས་མི་འ བ་པས་ན་ ས་ག་ལེ་ག་ལརེ་འ ནོ་པ་ནི་ཐབས་ ལ་ ་མཐོང་
ཡོད་པ་ ེ། ད དོ་ཤེས་ཡིན་པ་ མ་ ་ེ ་བ་འདི་སགོས་ནི་ཡི་གེ་ཙམ་ལས། ལག་ལེན་
དང་བ ར་པས་ ད་ཤོབ་ ང་ ང་དང་། ཡི་ག་ེལ་ ་ ན་ ང་ལེན་གཅིག་གི་ཕན་
ཐོགས་ ང་མེད་པ་འ ་བས། བསམ་ཞིང་བསམ་ན་ ་འ ས་ ་ོམིག་གི་ ག་གཟེར་
གཅོག་ཐབས་ཙམ་རེད། 
ཡིན་ནའང་། ཕར་བ ས་ཚད་ལ། གསར་བ ེ་ ་ཡོད་པ་ཞིག་ དེ་ གས་མཐོང་ན། 
དེང་ ས་ ི་གསར་བ ེ་ ེད་ ངས་ནི་དང་པ་ོཞི་བ་དང་། གཉསི་པ་ཞི་བ་ཡིན་ལ་
ག མ་པའང་ཞི་བ་རེད། དཔེར་ན་མ་ེཏགོ་ ་སའེི་གསར་བ ་ེདང་། མེ་ཏོག་ཨ་འ མ་
ི་གསར་བ ེ་དང་། མེ་ཏོག་ ལ་ ན་ ི་གསར་བ ེ་ ེ་མེ་ཏོག་འཆང་བཞིན་གསར་

བ ེ་ལ་ གས་པའི་ མ་པ་ ་ ་རེད། གཞན་དག་གི་ད ད་འ ས་ ། འཛམ་ ངི་མི་
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ལོ་ཉིས་བ འི་རིང་གི་ཆབ་ དི་འཐབ་ ོད་མི་འ ་བ་ མ་བ ་ ག་ལས། ག་པོའི་
འཐབ་ དོ་ལས་ ི་ ལ་ཁ་ལནོ་ཚད་ནི23%དང་། ཞི་བའི་འཐབ་ ོད་ལས་ ་ི ལ་ཁ་
ལོན་ཚད་ནི56%རདེ་ཅསེ་བ ོམས་ཚགི་ ་བཀོད་པ་ཐསོ། ེ་ ག་ཞབི་འ ག་གི་དནོ་
ལ་ཅསི་ ང་ཡིད་ཆསེ་དགོས་ངེས་རདེ། ་མཚན་དའེི་ རི། ཁ་བཏགས་སམ་ ེང་
བའམ་མར་མེ་གང་ ང་ཞིག་གསི་མཚན་ཏེ་འཚ་མདེ་ཞི་བས་གསར་བ ་ེ ེད་ ས་ན་
ནི། བདོ་ ་མིང་དནོ་མ ངས་པའི་ཞི་བའི་གསར་བ ེ་ཞིག་ལསོ་འ ོངས་ མ་པ་ ེ། 
གང་ ར། ལོག་ལམ་ ག་ཐལ་ལ་མི་འ ན་པ་གནད་ ་ཆེ་ཞེས་པ་ན་ིཁོ་བསོ་ཡང་
བ ར་བཤད་འདོད་པ་ ོག་ གོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རང་དབང་ ས་པ་ལ་གོ་ ང་ཟད་ཆོད་
པར་ ོན་ནོ།།  
 
 
 
 
ར་བཀོད་དང་པོ། 

ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་། 
མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་མི་ ལ་ཚན་རིག་ལས། ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་ནི་ས་ཁོངས་
དང་། ཆསོ་ གས། ལ་ཁབ། མི་རིགས་ ི་ད ་ེབ་མེད་པར་དཔལ་ཡོན་ ་ིཚགས་ ་ི
འ ོ་བ་མི་ཡོངས་ སི་ ་འ ས་ ོ་མགི་དང་ད དོ་ཤེས་ ི་ངོས་ནས་ངོས་འཛནི་
གཅིག་པ་ ང་བའི་རིན་ཐང་དང་ ་ བ་དེ་དག་ལ་གོ་བ་ཡིན། 
ཡོངས་ བ་རིན་ཐང་གི་གོ་དོན་ནི།  
1. མི་ཆསོ་དགོངས་བཞེས་ཏེ། འཛམ་ ིང་མ་ི ིམ་གཅིག་ ་ བ་ཅངི་། མི་ ་རེ་རེ་
བཞིན་འ ་ོམིའ་ི ་ ་ཡིན་པར་ ་བའོ།།  
2. མི་ ལ་བསམ་ འོམ་མི་ ་གཞི་ ང་ཡིན་པའི་བསམ་ ་ོ ེ། མི་ ་ནི་དམིགས་ ལ་
་ ་བ་མ་གཏོགས་ཐབས་ ་མི་ ་བའོ།།  
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3. ་འ ས་ ང་ མོས་ཏེ། མི་ ་སོ་སརོ་སོ་སོའི་ཤོག་ ེའི་ དོ་ ་ ་འ ས་ ང་གཞག་
དང་ ི་ མོས་རིས་མེད་ ི་བགོ་ ལ་འཐོབ་ ེག་ ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའོ།།  
4. འ ་མཉམ་དང་རང་དབང་ ེ། མ་ི ་སོ་སོ་ ན་ ེས་ ་འ ་མཉམ་དང་རང་དབང་
ཡིན། འ ་མཉམ་དང་རང་དབང་གང་ཡང་མི་ ་སོ་སརོ་ ན་ སེ་ ་ཡོད་པའི་ཐོབ་
ཐང་ཡིན་པ་མ་གཏགོས། ལ་ཁབ་དང་། གཙ་བདག ེ་བོ། ཆོས་དཔོན་ ་ ལ་གང་
ང་གིས་གནང་ ནི་བ ལ་བ་ལས་ ང་བ་མནི། མ་ི ་ཞིག་ཡིན་ཚ། རགིས་ ད་དང་། 

ཤ་མདོག ད ལ་ ག ཕོ་མོ། ཆསོ་ གས། ལ་ཁབ། མི་རགིས་ ི་ད ེ་བ་མེད་པར། ན་
ལ་མི་ འི་ ིས་ཐང་གཅིག་མ ངས་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།  
5.མི་ འི་ཐོབ་ཐང་གནམ་ ིས་གནང་བ་ ེ། མ་ི འི་གོ་ཐང་ནི་ ལ་ཁབ་ ་ི ངེ་ལ་
ཡོད། ལ་ཁབ་ཆགས་གནས་ ི་དམིགས་ ལ་ན་ིམི་ ་ཡིན་པ་མ་གཏགོས། མི་ ་ནི་
ལ་ཁབ་ ི་ རི་ ་འཚ་བ་མ་ཡིན། ལ་ཁབ་ལ་མི་ ་ས་ོསའོི་ ན་ སེ་ ི་ཐོབ་ཐང་
ང་ བོ་ ེད་པའི་འོས་འགན་ཡོད་པ་ ེ། དཔརེ་ན་འཚ་གནས་ ི་ཐོབ་ཐང་དང་། 

འཇིགས་ ག་ ོང་མ་ིདགོས་པའ་ིཐོབ་ཐང་། ་ ་ ་ེབའི་ཐོབ་ཐང་། གནས་ ལ་ཤེས་
ོགས་ ི་ཐོབ་ཐང་། ད ལ་ཕོངས་ ོང་མི་དགོས་པའི་ཐོབ་ཐང་། བསམ་ ོ་གཏོང་

བའི་རང་དབང་། འདདོ་མསོ་ ོན་པའི་རང་དབང་། འ ་འཛམས་ མོ་ ོར་ ི་རང་
དབང་ ་ འོ།། འདི་ན་ི ལ་ཁབ་ཆགས་གནས་ ་ིདམིགས་ ལ་ཡིན། གལ་ཏེ་ དི་
ག ང་གསི་དེ་དག་མི་འ ནོ་པ་ཡིན་ན། མི་དམངས་ ིས་ ས་ཐོག་ ་ དི་ག ང་གང་
དེ་བ ེ་ ར་དང་མགོ་ ིང་བ ོག་རགིས་པ་ཡིན་ནོ།།  
6.མི་ ་ ན་ལ་ ིས་མཐོང་ཡདོ་པ་ ེ། རང་གསི་གང་ཞིག་མ་ིའདོད་པ་དེ་གཞན་ལ་
བཙན་ ིས་ ོད་པ་མིན། རང་དབང་འཐོབ་ གེ་ དེ་པ་ནི་ངེས་པར་ ་གཞན་ལ་
བཙན་གནདོ་མ་ི ེད་པའི་སོ་མཚམས་ལས་བ ལ་བ་མིན་པའོ།།  
7.དམངས་གཙ་ མིས་ ོང་ཡནི་པ་ ེ། “མ་ིདམངས”ནི་ད་གཟདོ་ ལ་ཁབ་ “ིབདག་
པ”ོངོ་མ་ཡིན་ལ་ དི་ག ང་ན་ིཞབས་ ་པ་ལས་མ་འདས། ིད་འཛིན་པ་ལ་ནི་མི་
དམངས་ སི་མངག་བཅོལ་གནང་བའི་དབང་ཆ་ཉི་ཚ་བའམ་གནས་ བས་ ི་དབང་
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ཆ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལ་ཁབ་ ི་བདག་པོ་ངོ་མ་མ་ཡིན། དབང་འཛནི་པས་ངེས་
པར་ ་ ན་ སི་ཁས་ལེན་པའི་ མིས་ གས་ཚད་གཞིར་ ས་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ོང་བ་
ལས། མ་ི ེར་ ི་འདོད་མནི་དབང་བཙན་པར་ ས་ཏེ་ཚད་གཞི་གང་ ང་ཅ་ིའདོད་
ར་བཅསོ་ ིས་ ལ་ཁབ་ ་ིབདག་པོ་ ེ། མི་དམངས་ མས་ཅི་ ་གཏལོ་མདེ་བཟོ་མ་ི
ང་བའོ།།  

8. ་མང་ལ་བ ི་འཇོག་ཡདོ་པ་ ེ། མི་ ་རེ་རེ་དང་། ག ང་ ད་རེ་རེ། རིག་གནས་རེ་
རེར་དེ་བཞིན་ ་ི ད་གཤསི་ཡོད་པ་ཡིན། གང་གང་ལས་ཡང་དག་ཡིན་ ་མདེ་ཅིང་། 
གང་གང་ལས་ ད་ ་འཕགས་པའང་མེད། རེ་ཞིག་གང་ ་དག་གཙ་ གས་ ་ ར་པ་
ཡོད་ནའང་། མི་མ ན་པ་གཞན་དག་གི་འཚ་གནས་དང་ ད་ ་ལ་བ ་ིའཇོག་དང་ ་
ཡངས་ཡོད་འོས་པ་ཡིན་ནོ།།  
9.རང་ ང་ལ་བ ི་འཇོག་ཡདོ་པ་ ེ། སའི་གོ་ལ་ནི་གཅིག་ལས་མེད། འ ོ་བ་མིའི་
རིགས་ན་ིསའི་གོ་ལའི་ ་ ན་ཉམ་ ང་ ོར་ཞིག་དང་འ ོན་པོ་ཁག་ཅགི་ལས་མ་
འདས། དའེི་ རི། ེར་སེམས་དང་ བས་བདེ་པོ་ཁོ་ན་ཙམ་ ི་ ད་ ་རང་ ང་ཁོར་
ག་ལ་གཏོར་བ ག་ཚད་མེད་བཟོས་ཏེ། མི་ ་གཞན་དག་དང་། ེ་དངོས་གཞན་དག 

མ་འོངས་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ིའཚ་གནས་ ལ་གཞིས་ ེག་མདེ་གཏོང་མི་རགིས་པ་
ཡིན་ནོ།།  
10.ཚ་ གོ་ལ་བ ི་འཇོག་ཡདོ་པ་ ེ། ཚ་ ོག་ཐམས་ཅད་ ི་འཚ་གཞེས་རནི་ཐང་ལ་
བ ི་འཇོག་ཡོད་པ་དང་། འཚ་གནས་ ི་མཁོ་གལ་ ད། གོ་ ན་གཞན་དག་ག་ིའཚ་
གནས་ ི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ ི་འཇོག་ཡདོ་འོས་ལ། མི་ དེ་ ་མེད་ ང་ནའང་ ོག་ ན་
གང་དའེི་འཆི་བའ་ི ག་བ ལ་དང་འཇིགས་ ག་ ང་ ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།  
11.“ཁེ་ཕན་རིང་ གས”པ་ལ་ནི་ཕན་ ན་ ་ཡངས་ མོ་པ་ ེ། གཞན་ ི་ཁེ་དབང་ལ་
ོག་བ ིས་མི་གཏོང་བ་ ནོ་ ་སོང་བ་ལས། མི་ ་སོ་སརོ་ཆ་ེའདོད་ཆ་ེའཚངས་དང་

ཆེ་ཧམ་ཆེ་ཁེངས་ ་ིསེམས་པ་ཡོད་ ང་བའི་ཁོག་ ་དགོས་པའོ།།  
12.“རང་ཕན་རིང་ གས”པ་ལའང་ཕན་ ན་ ་ཡངས་ མོ་པ་ ེ། རང་གིས་གང་ཞིག་
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འདདོ་པ་དེ་གཞན་དག་གིས་ ང་འདོད་པ་ཡིན་ རི། ན་ ང་ ལ་མ ན་ གས་
མ ན་ ི་ ེར་སེམས་སོར་ཉར་ ང་བའི་ཁོག་ ་དགོས་པའོ།།  
གོང་གསལ་ཡོངས་ བ་རནི་ཐང་ནི་ ོད་ ེང་ཅན་ཞིག་ཡནི་འ ག་ནའང་། ཕན་ ན་
ོད་ བ་དང་དཔལ་ཡོན་མ ན་ དོ་ ི་འ ོས་དང་བ ན་ནས། གཞི་ འི་ ོག་ཤིང་
མས་ཉནི་བཞིན་ཇེ་གསལ་དང་ཇེ་བ ན་ཡིན་པར་ ་ཡི་འ ག 

 
 
 
 
ར་བཀོད་གཉིས་པ། 

ཡོངས་ བ་གསལ་བ གས་འ ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་། 
༡༩༤༨ལོའི་ ༡༢ཚས༡༠ཉནི། 
ོན་བ དོ། 

འ ོ་བ་མའིི་ ིམ་ཚང་ཁག་གི་ནང་མ་ིཡོངས་ལ་རང་བཞིན་ཉིད་ནས་ཡོད་པའི་ཆེ་
མཐོངས་དང་འ ་མཉམ། ས་ ང་འ ོག་ ་མ་ི ང་བའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ ་ིགནད་
དོན་ ོགས་པར་ ེད་པ་ནི། འཛམ་ ིང་ནང་གི་རང་དབང་དང་། ང་བདེན། ཞི་བདེ་
བཅས་ ་ི ང་གཞི་ ེ་བ་ཡིན། 
འ ོ་བ་མའིི་ཐབོ་ཐང་ལ་ ང་ ང་ ད་གསོད་དང་། དམའ་འབེབས་ ས་པ་ལ་བ ེན་
ནས་ ་ འོི་ དེ་ ངས་ཤིག་ ང་ཡོད་པ་ ེ། དེ་ན་ིམིའ་ིརིགས་ ི་བསམ་ ལ་བཟང་པོ་
དང་མ་ིམ ན་པའི་གནས་ ལ་ཞིག་ ང་བ་རདེ། འ ོ་བ་མའིི་རགིས་ལ་གཏམ་བ དོ་
དང་། དད་མོས་ ་ིརང་དབང་ ང་ བོ། དགོས་མཁོ་ བ་པའི་རང་དབང་བཅས་ལ་
ལོངས་ ་ ད་ཆོག་པའི་འཛམ་ ིང་ཞགི་འ ང་ཐབས་དེ་ནི་ རི་བཏང་མི་མང་ཡོངས་
ི་རེ་འདདོ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ ་ངེས་པ་ ་ བ་ཡོངས་ ་ གས་པ་ཡིན། 
ེ་བ་ོདག་གིས་ ་ ག་ཐབས་ཟད་ ིས་ ེན་པས་བཙན་དབང་དང་། གཉའ་གནནོ་ལ་
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ངོ་ ོལ་ རེ་ལངས་ ེད་པའི་མཐའ་མའི་ ་ཐབས་ལག་བ ར་མི་དགོས་པ་ཞིག་ དེ་
ན། ད་ེན་ི ིམས་ གས་ ང་འཛིན་ ི་ ོ་ནས་འ ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ ང་བ ི་ ེད་
པ་ད་ེརང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཡིན། 
ལ་ཁབ་ཁག་ག་ིདབར་མཛའ་མ ན་ ི་འ ེལ་བ་ཡར་ ས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ ར་

འབད་བ ནོ་ཆ་ེབ དེ་དགོས་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།  
མཉམ་ ལེ་ ལ་ཚགས་ ི་མི་མང་ མས་ ི་རང་དབང་ ་ཆའེི་ཐགོ་ནས་ གི་ཡགི་གི་
གཞི་ འི་རང་དབང་དང་། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། འ ོ་བ་མའིི་ཆ་ེམཐངོས་དང་འོས་
མཐོངས། ཕོ་མོ་འ ་མཉམ་བཅས་ལ་ ོ་མསོ་གདེངས་འཁལེ་ ིས་ ི་ཚགས་ཡར་ ས་
གོང་འཕེལ་ལ་ ས་ གས་འདནོ་པ་དང་། འཚ་བའི་གནས་ཚད་ལེགས་ ་གཏོང་ ར་
སེམས་ཐག་གཙང་མར་བཅད་ཡོད།  
འ ས་མིའ་ི ལ་ཁབ་ཚས་མཉམ་ ེལ་ ལ་ཚགས་དང་མཉམ་མ ན་ ི་ཐགོ་ནས་འ ོ་
བ་མའིི་ཐབོ་ཐང་དང་། གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་ ི་ཡོངས་ནས་མསོ་བ ར་དང་བ ི་
འཇོག་ གས་ཆེ་ ེད་པའི་ལས་དོན་དེ་དག་ཁོང་ཚ་རང་ཉདི་ནས་ལག་ལེན་ལེགས་
པར་བ ར་ འི་ཁས་ལེན་ ས་ཡོད།  
གོང་གསལ་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་འདི་ མས་ཚང་མས་ཤེས་པར་ ེད་པ་ད་ེནི། 
ཁས་ལེན་ ས་པའི་དོན་ ིང་ལག་ལནེ་མཐིལ་ ནི་བ ར་བའི་ཐབས་ ལ་གལ་གནད་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡནི། 
གནས་ གས་འདི་ ར་ལ་སོང་ད་ཆ་ཚགས་ཆེན་ནས་ བ་བ གས་ ་ ར། མ་ིམང་
ཐམས་ཅད་དང་། ལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ ི་དནོ་ ་ཡོངས་ བ་གསལ་བ གས་འ ་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་འདི་དག་ ན་ ི་མིག་དཔེ་ ་ ར་ཡོངས་ ་འ བ་པར་ ེད་པའི་
མཐའ་དོན་ ིང་པོ་ནི་ ེ་བ་ོརེ་རེ་དང་། ི་ཚགས་ ་ི ེ་ཚན་རེ་རེ་ནས་གསལ་བ གས་
འདི་དནོ་ཡིད་ལ་བ ན་པོར་ ན་ ་བ ང་ ེ་ ངོ་འ ིད་དང་། ོབ་ ོན་ལ་བ ེན་
ནས་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་འདི་དག་ལ་བ ི་བ ར་ ་ཆེར་ དེ་པ་དང་འ ེལ་
ལ་ཁབ་ཁག་དང་། ལ་ འིི་ཐོག་ ་དའེི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏངོ་བ་དང་། དེ་
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དག་ཡོངས་ ་ བ་པ་དང་། ཤེས་ གོས་དང་བ ི་བ ར་དངོས་ ་འ ང་ཐབས་ ་
འ ས་མིའ་ི ལ་ཁབ་ཁག་ག་ིམི་མང་ཚ་དང་། ཁོང་ཚའ་ི ིམས་དབང་འོག་ ་ཡོད་པའི་
མངའ་ ལ་ ི་མ་ིམང་བཅས་ཚང་མས་འདི་དོན་ལག་ལེན་བ ར་ ར་འབད་བ ནོ་
ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་དང་པོ། 
འ ོ་བ་མའིི་རགིས་ ད་ཡོངས་ལ་ སེ་ཙམ་ཉདི་ནས་ཆེ་མཐངོས་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་
རང་དབང་འ ་མཉམ་ ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚར་རང་ ང་གི་ ོ་ ལ་དང་བསམ་ ལ་
བཟང་པོ་འདནོ་པའི་འོས་བབས་ ང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅགི་ལ་
་ ན་ ི་འ ་ཤེས་འཛནི་པའི་ ་ དོ་ ང་ལག་ལནེ་བ ར་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་གསལ་བ གས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ ེ། མི་

རིགས་དང་། ཤ་མདོག ཕོ་མོ། ད་ཡིག ཆསོ་ གས། ིད་དནོ་བཅས་སམ། འདོད་ ལ་
གཞན་དག་དང་། ལ་ཁབ་དང་ ི་ཚགས་ ི་འ ང་ ངས། མཁར་དབང་། རགིས་
ད། དེ་མནི་གནས་ ལ་འདི་རིགས་གང་ཡང་ ང་བར་ད ེ་འ དེ་མེད་པའི་ཐོབ་

དབང་ཡོད། ད་ ང་ ལ་ཁབ་བམ། ས་གནས་གང་ཞིག་རང་བཙན་ཡིན་པ་དང་། ་
ོག་འོག་ ་གནས་པ། རང་ ིད་རང་ ོང་མ་ཡིན་པ། གཞན་དག་བདག་དབང་ཚད་

འཛནི་ཡོད་པ་བཅས་ཇི་ ར་ཡང་དེ་དག་གི་ ེ་བོ་གང་ཞིག་ དི་དནོ་དང་། ིམས་
དབང་། ལ་ ིའི་གནས་ ངས་བཅས་ ི་ཐོག་ ་ ད་པར་མི་ད ེ་བ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ག མ་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་ གོ་འཚ་བ་དང་། རང་དབང་ལ་ ོད་པ། ས་པོ་བདེ་ ང་བཅས་ ་ིཐོབ་

ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་བཞི་པ། 
་ཡིན་ ང་ཚ་གཡགོ་དང་། ན་གཡོག་ ་བཀོལ་བ་དང་། ཚ་གཡོག་དང་ ན་གཡོག་

ཉོ་ཚང་བཅས་ ི་རགིས་ མས་ལག་ལནེ་མི་ཆགོ་པའི་བཀག་བ ོམས་ ས་ཡོད། 
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དོན་ཚན་ ་པ། 
་ཡིན་ ང་མནར་གཅདོ་གཏངོ་བ་དང་། ཡ་ང་ ིང་ ེ་ ལ་ཞིང་མི་ དོ་པ་ལས་

འདས་པའམ། མ་རབས་ ི་ དོ་ ལ་བཅས་ཏེ། ིག་ཉེས་ཅན་ ི་ ་ ོད་འཛིན་པའི་
རིགས་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་ ག་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་ མིས་ ི་མ ན་ས་གང་འ ་ཞིག་ འང་འ ོ་བ་མི་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཆ་

འཇོག་དགོས་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་བ ན་པ།  
ེ་བ་ོཐམས་ཅད་ མིས་ ི་མ ན་སར་འ ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་། ིམས་ ི་ཐོག་ནས་

ད ེ་འ དེ་མེད་པར་འ ་མཉམ་ ི་ བ་གཉེར་ ང་ ོབ་ ེད་དགོས་པའ་ིཐོབ་ཐང་
ཡོད། ཚང་མས་གསལ་བ གས་ ི་ ིང་དོན་འདི་ལས་འགལ་བའ་ིད ་ེའ ེད་ ི་
གནས་ ལ་ལ་ངོ་ ལོ་གང་ཡང་ ེད་པ་དང་། འད་ི ་ འི་ད ེ་འ ེད་ ི་ངན་འ ལ་
ལའང་ངོ་ ོལ་གང་ཡང་ ེད་པ་བཅས་ལ་ བ་གཉེར་ ེད་དགོས་པའ་ིཐོབ་དབང་འ ་
མཉམ་ ་ཡོད། 
དོན་ཚན་བ ད་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་ ་ ིམས་སམ། ིམས་ ི་ཐགོ་ནས་ ད་པའི་གཞ་ི འི་ཐབོ་ཐང་ མས་

དང་། ོགས་འགལ་ ི་ ་ དོ་རགིས་ ང་ཚ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ཁང་ཚད་ ན་ཞིག་
ནས་ཕན་ ས་ ན་པའི་ ན་གསབ་ཡོང་དགསོ་ ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་ད ་པ། 
་ཡིན་ཡང་བཙན་ གས་ ིས་འཛིན་བ ང་དང་། དོ་དམ། ཡང་ན་ ིར་འ ད་ ེད་

པ་བཅས་ ི་མནར་གཅདོ་ ོང་ ་བ ག་མི་ཆགོ 
དོན་ཚན་བ ་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་རང་དབང་ ན་ལ་ ང་ གས་ཆེ་བའི་ མིས་ཁང་ཞིག་ནས་གང་ལ་

གཞན་ ིས་ ིམས་འགལ་ཉེས་ ོན་གང་ཡང་བ གས་པ་དེ་དང་། གང་གི་ཐབོ་ཐང་
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དང་འསོ་འགན་ རོ་ཐག་གཅདོ་ དེ་པ། དེ་ཡང་ ོགས་ ང་ ལ་ཞིང་ ན་ ིས་
གསལ་ཤེས་ བ་པ་བཟོ་དགོས་བཅས་ ་ིཐོབ་དབང་འ ་མཉམ་ ་ཡོད། 
དོན་ཚན་བ ་གཅིག་པ། 
༡ ེ་བོ་རེ་རརེ་ མིས་འགལ་ཉེས་ ནོ་བ གས་རིགས་ལ་གང་གི་བདནེ་པ་དག་ ེལ་
ི་འགན་ལེན་དང་འ ེལ་ཡོངས་ གས་ ིམས་ཞིབ་ཐོག་ནས་འགལ་འཛལ་ ས་ཉེས་

ར་འ ོད་མ་ ང་བར་ཉེས་མདེ་ ་ ོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
༢ ་ཡིན་ཡང་ ་ངན་ལག་ལེན་བ ར་བའི་ ས་ བས་ ་ ལ་ཁབ་བམ། ལ་ ིའི་
ིམས་ གས་ཐོག་མ་གསལ་བའི་འགལ་ཉསེ་སམ། ཡང་ན་ ་ དོ་གང་ཡང་ ང་བ་

ཞིག་ ེ། ིང་པོ་ མིས་འགལ་དོན་ ར་མ་གཏོགས་པའ་ི ིམས་འགལ་ ི་གནས་ ལ་
ཅི་འ ་ཞིག་ ང་ ང་ཉེས་ཅན་ ་ངོས་འཛནི་མི་ ེད་པའི་ཁར། དེ་འ ེལ་ ིམས་
འགལ་ ི་ ་ངན་ལག་ལེན་བ ར་བའི་ བས་དེར་ཉེས་ཆད་ཇི་བཏང་དེ་ལས་ ི་ ་
གཏོང་བའི་རིགས་ ང་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་བ ་གཉིས་པ། 
་ཡིན་ ང་དབང་ཤེད་ སི་ ེར་དནོ་དང་། ནང་ཚང་། ཁང་ ིམ། ཡིག་འ ལ་འ ེལ་

ག གས་བཅས་ལ་ཐེ་ ས་མི་ཆགོ་པ་དང་། གཟི་མཐངོས་དང་མིང་དནོ་ལ་གནོད་ ོན་
གཏོང་བའི་རིགས་ ང་མི་ཆོག ེ་བོ་རེ་རེར་དེ་འ འི་ཐ་ེ ས་སམ། གནདོ་ ནོ་ ང་
རིགས་ལ་ ིམས་ཐོག་ནས་བདནེ་ བ་ དེ་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་བ ་ག མ་པ། 
༡ ེ་བ་ོརེ་རེར་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ས་མཚམས་ནང་ཁོངས་ ་འ མིས་འ ལ་ དེ་པ་
དང་། གནས་ དོ་ ་ིརང་དབང་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
༢ ་ེབ་ོརེ་རརེ་རང་ ལ་ཐེ་བས་ ལ་ ང་གང་འ ་ཞིག་ནས་ ིར་ཐོན་ ེད་པའམ། 
ཡང་ན་རང་ ལ་ ་ ིར་ལོག་ ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་བ ་བཞི་པ། 
༡ ེ་བོ་རེ་རརེ་རང་ཉིད་གནོད་འཚ་ལས་གཡོལ་ཆེད་ ལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་མངའ་
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ཁོངས་ ་ བས་འཚལ་ ི་འཚ་བར་ལོངས་ ་ དོ་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
༢ ཐབོ་ཐང་འདི་ལ་བ ནེ་ནས་ ིད་དནོ་མ་ཡིན་པའི་ མིས་འགལ་ལམ། མཉམ་ ལེ་
ལ་ཚགས་ ི་ ་དོན་དང་། བ བ་ ་ ོགས་འགལ་ ི་ ་ དོ་ལས་དངོས་ ་ ང་བའི་
ོད་གཞིའ་ིརིགས་ ་ག གས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་བཅོ་ ་པ། 
༡ ེ་བོ་རེ་རེར་ ལ་ཁབ་ཅིག་ཡོད་དགོས་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
༢ ་གང་གིས་གང་ཞིག་ག་ི ལ་ཁབ་ཐབོ་ཐང་བཙན་ཤེད་ ིས་འ ོག་པ་དང་། ཡང་
ན་དའེི་ ལ་ཁབ་བ ེ་བ ར་ ི་ཐབོ་ཐང་བཀག་འགོག་ ེད་པའི་རིགས་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་བ ་ ག་པ། 
༡ ེ་བ་ོཕོ་མོ་ན་ཚད་ལོན་པ་ མས་ལ་རིགས་ ས་དང་། ལ་ཁབ། ཆསོ་ གས་བཅས་
ི་ཚད་འགོག་གང་ཡང་མེད་པར་ཆང་ས་ ག་པ་དང་། ིམ་ཚང་འ གས་པའ་ིཐོབ་

ཐང་ཡོད། ཁོང་ཚར་ཆང་སའི་ ོར་དང་། བཟའ་ཚང་ ེད་པའི་རིང་། ཁ་ ལ་ ་འ ོ་
བས་བཅས་ ་འ ་མཉམ་ ི་ཐོབ་ཐང་ ོད་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༢ བཟའ་མི་གཉསི་ཀས་རང་དབང་ཁས་ལེན་ཆ་ཚང་ དེ་པ་ཁོ་ནའི་ ་ོནས་ཆང་ས་
ག་དགོས་པ་ཡིན། 

༣ ིམ་ཚང་ནི་རང་བཞིན་ ི་གཞི་ ་ ན་པའི་ ེ་ཚན་གཅིག་ ིལ་ ི་ཚགས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཚགས་ ་ེདང་། ལ་ཁབ་ག ང་ནས་ ང་ ོབ་ ེད་དགོས་ ི་ཐོབ་
དབང་ཡོད། 
དོན་ཚན་བ ་བ ན་པ། 
༡ ་ཡིན་ ང་རང་གི་མཁར་དབང་ཇི་ཡོད་རང་ཉིད་ཁརེ་ ང་ནས་བདག་གཉེར་
ེད་པ་དང་། གཞན་དག་དང་ ིད་ ག་འདོད་ ལི་ཇི་ དེ་བཅས་ ི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 

༢ ་གང་གིས་གང་ཞིག་ག་ིམཁར་དབང་བཙན་འ ོག་ ེད་པའི་རིགས་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པ། 
་ཡིན་ཡང་ ང་བསམ་ ོ་དང་། ད ད་ཤེས། ཆོས་ གས་བཅས་ལ་རང་དབང་གི་
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ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཐབོ་ཐང་དའེི་ནང་ཆསོ་ གས་སམ། དད་མོས་བ ར་ཆགོ་པ་དང་། 
རང་ཉདི་ཁེར་ ང་ངམ། གཞན་དག་མཉམ་ ེལ་དང་ ི་ཡོངས་སམ། ཡང་ན་ རེ་ཁག་
བཅས་ནས་ཆོས་དང་དད་མོས་ ོབ་ ོན་ ེད་པ་དང་། ཉམས་ ་ལེན་པ། ཆོས་ ་ དོ་
པ། ལ་ ིམས་ ང་བ་བཅས་མངོན་གསལ་ ་ལག་ལེན་ཆོག་པའི་རང་དབང་བཅས་
ང་ ད་ཡོད། 

དོན་ཚན་བ ་ད ་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་བསམ་ ོ་གཏོང་བ་དང་། བསམ་ ལ་ཐད་བ དོ་ ི་རང་དབང་ལ་ ོད་

པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཐོབ་ཐང་དེའི་ནང་གཞན་ ིས་ཐེ་ ས་ ལ་བའི་མནོ་བསམ་
གཏོང་བ་དང་། ས་མཚམས་ ་ིད ེ་འགགོ་མདེ་པར་གནད་དོན་གང་ཡང་ ང་བའི་ ོ་
ནས་གནས་ ལ་དང་བསམ་གཞི་ ེལ་བའམ། འཚལ་བ། ལེན་པ་བཅས་ ི་རང་དབང་
མས་ ང་ ད་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཉི་ ་པ། 
༡ ཚང་མར་གཞི་མ ན་ ི་ ོ་ནས་འ ་འཛམས་ ེད་པ་དང་། ིད་ ག་གསར་
འ གས་ ་ིརང་དབང་ལ་ ོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
༢ ་ཡིན་ཡང་ ིད་ ག་གཅིག་ ་ ་ གས་མཐའ་ནན་ ིས་བདག་ཉར་ དེ་པའི་
རིགས་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་ཉེར་གཅགི་པ།  
༡ ཚང་མར་རང་ཉིད་ནས་ཐད་ཀར་རམ། ཡང་ན་རང་དབང་གིས་འདེམས་བ ོས་
འ ས་མི་བ ད་དེ་རང་ ལ་ ི་ག ང་གི་ལས་དནོ་ལ་དོ་འ ར་ དེ་པའི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད། 
༢ ཚང་མར་རང་གི་ ལ་ ང་ནང་ ་མི་མང་ལ་ཞབས་འདེགས་ ་བའ་ིཐོབ་ཐང་འ ་
མཉམ་ ་ཡོད། 
༣ མི་མང་གི་འདདོ་པ་ན་ིག ང་གི་དབང་ཆའི་གཞི་ ར་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང་། 
འདདོ་པ་དེ་ན་ི ས་ བས་སོ་སོར་འདེམས་བ ོ་ དེ་པའི་ཐགོ་གསལ་བར་འདོན་
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དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཡོངས་ བ་དང་འ ་མཉམ་ ི་འསོ་བ འམ། གསང་བ་དང་། 
རང་དབང་ཅན་ ི་འསོ་བ ་ དེ་པ་ལ་བ ེན་ནས་ལག་ལནེ་བ ར་དགསོ་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་ཉེར་གཉསི་པ།  
ེ་བ་ོ ་ཡིན་ ང་རང་ཉིད་འཇིག་ ནེ་ ི་ཚགས་ ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡནི་པར་སོང་རང་ལ་
ི་ཚགས་བདེ་ ང་གི་ ་བ་ བ་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ན་ི ལ་ཁབ་རེ་རའེི་ གི་

འ གས་དང་། ཐནོ་ ས་འ ང་ ངས་ལ་བ ན་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ི་འབད་བ ནོ་ནམ། 
ཡང་ན་ ལ་ ིའི་མཉམ་འ ེལ་ལ་བ ེན་པའི་ ོ་ནས་རང་གི་གཤིས་ དོ་འགོག་མདེ་
ས་ཐབས་དང་། རང་གི་ཆེ་མཐོངས་ ་ི ད་ ་ངེས་པར་དགོས་པའི་དཔལ་འ རོ་

དང་། ི་ཚགས། རགི་ག ང་བཅས་ ་ིཐོབ་ཐང་དོན་འཁེལ་ཡོང་བའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་
པ་ད་ེཡིན། 
དོན་ཚན་ཉེར་ག མ་པ། 
༡ ེ་བོ་རེ་རེར་ལས་ཀ་ ེད་པ་དང་། ལས་རིགས་འདོད་འདེམས་ དེ་པ། དེ་ཡང་ ང་
ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པའ་ིགནས་ ངས་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ཀ་ ེད་པ། ལས་ཀ་མ་
ཐོབ་པའི་གནས་ལས་ ོབ་པ་བཅས་ ི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
༢ ཚང་མར་ད ེ་འ ེད་གང་ཡང་མེད་པའི་ ོ་ནས་ལས་དོན་འ ་མ ངས་ལ་ ་
ཕོགས་འ ་མཉམ་དགོས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
༣ ལས་དོན་ དེ་པོ་ཚང་མར་འ ོ་བ་མའིི་ཆེ་མཐོངས་ ི་དངོས་དོན་དང་འཚམས་
པར་རང་ཉིད་དང་། རང་ག་ིནང་མིར་འསོ་ཤིང་འདོད་མ ན་ ི་ ་ཕོགས་འགན་ལེན་
ཡོང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་དགསོ་ངེས་ ང་ན་ ་ིཚགས་ ང་ ོབ་ ི་
དོན་གནད་གཞན་དག་ཐོག་ནས་ ང་འཚ་ ནོ་ དེ་དགོས་པ་ཡིན། 
༤ ་ཡིན་ ང་རང་གི་ཁེ་ཕན་ ང་ བོ་ཆེད་ཚང་ ེལ་མཉམ་ཚགས་འ གས་པ་དང་། 
ཚང་ ེལ་ཚགས་པའ་ིཁོངས་ ་ག ག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། 
་ཡིན་ ང་ལས་ཀའི་ ས་ཚད་ གས་དང་མ ན་ཞིང་། ས་ བས་སོ་སརོ་ ་ཕོགས་
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ཅན་ ི་ད ང་སེང་ཡོད་པས་མཚན་ངལ་གསོ་ ག་པ་དང་། དོ་དལ་ ་ ོད་པའི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། 
དོན་ཚན་ཉེར་ ་པ། 
༡ ་ཡིན་ ང་རང་ཉིད་དང་། རང་གི་ནང་མི་བཅས་པར་ཟས་གོས་དང་། ོད་ཁང་། 
ན་བཅསོ། དེ་མནི་ ི་ཚགས་ཞབས་འདེགས་ ་ིམ ན་ ནེ་དགོས་ངེས་བཅས་ལ་

བ ནེ་ནས་ ས་པོ་ཐང་ཞིང་། བདེ་ཐབས་འ གིས་ངེས་ ི་འཚ་བའི་གནས་ ངས་
ཤིག་དགོས་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་དང་། དེ་འ ེལ་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པ་དང་། ནད་ ིས་
མནར་བ། དབང་པོ་ཡན་ལག་ཉམས་ཤིང་ ས་ ི་ ས་ བོས་ཤོར་བ། བཟའ་ ་ ངོས་
པའི་ཕོ་ ངེ་དང་མ་ོ ེང་། ས་འཁོགས་བཅས་ ི་ བས་སམ། གཞན་དག་རང་གི་
ས་པས་ ེང་མནི་ ིས་ ནེ་པའི་འཚ་ཐབས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ ང་ བས་དེ་ལ་འཚ་
ོབ་ ་དགོས་ ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད། 

༢ ཨ་མ་དང་། ་ ག་གི་གནས་ ངས་ལ་དམིགས་བསལ་ ི་ ་ གོ་དང་། རོགས་རམ་
དགོས་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང་། ཆང་ས་བ བ་ནས་སམ། དེ་མིན་འ ལེ་བ་ ང་བ་
ལས་བཙས་པ་གང་ ར་ཡང་ ་ ག་ཡོངས་ལ་ ི་ཚགས་ ི་ ང་ ོབ་འ ་མ ངས་
དགོས་པའ་ིཐོབ་དབང་ཡོད། 
དོན་ཚན་ཉེར་ ག་པ། 
༡ ེ་བ་ོར་ེརེར་ཤེས་ཡོན་ ོབ་ ོང་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། མ་མཐའ་ལའང་ ོན་འ ོ་དང་
གཞི་རམི་ཤེས་ཡོན་ ོབ་ ོང་ཐོག་འ ོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ལ། 
ག་པར་ ོན་འ འོ་ིཤེས་ཡོན་ ོབ་ ོང་མེད་ན་གཏན་ནས་མི་འ ིགས། མང་ཆ་ེབར་

བཟོ་ལས་དང་། འཚ་ཐབས་ལས་རིགས་ ི་ཤེས་ཡོན་ བོ་ ངོ་ཐོབ་པ་ ་ ་དང་། འོས་
བབས་ ི་གཞི་ འི་ཐོག་ནས་ཚང་མར་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ ོབ་ ོང་འ ་མཉམ་ ་
ཐོབ་དགོས་པ་ཡིན། 
༢ ཤེས་ཡོན་ ོབ་ ོང་ནི་འ ོ་བ་མི་ཡི་གཤིས་ དོ་ཆ་གང་ས་ནས་ཡར་ ས་གཏོང་བ་
དང་། འ ོ་བ་མའིི་ཐབོ་ཐང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་བ ི་བ ར་ ི་ གས་ ས་
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ང་ཆེ་བ ེད་ ེད་དགོས་པ་བཅས་ ་དམིགས་པ་ཡིན། དེས་ ལ་ཁབ་ཁག་དང་། 
རིགས་ ས། ཆོས་ ི་ཚགས་ ེ་བཅས་ཚང་མའི་དབར་ལ་ཕན་ ན་ཤེས་ གོས་དང་། 
ོ་ཡངས་བཟདོ་འ ར། མཛའ་ ོགས་མ ན་འ ེལ་བཅས་པ་གོང་འཕེལ་གཏངོ་

དགོས་པ་དང་། ཞི་བདེ་ ན་གནས་ ི་དོན་ ་མཉམ་ ེལ་ ལ་ཚགས་ ི་ལས་དོན་ ་
བ དེ་ དེ་དགོས་པ་ཡིན། 
༣ ཕ་མ་ཚས་རང་གི་ ་ ག་ མས་ལ་ཤེས་ཡོན་ ོབ་ ོང་གང་འ ་ཞིག་ ོད་དགོས་
འདདོ་འདམེས་ ེད་པའི་གཙ་བོའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོད། 
དོན་ཚན་ཉེར་བ ན་པ། 
༡ ེ་བ་ོར་ེརེར་ ེ་ཚགས་ ་ིརགི་ག ང་འཚ་བའི་ནང་རང་དབང་གིས་ག ག་པ་དང་། 
ོམ་རིག་ལ་ ོད་པ། ཚན་རིག་ཡར་ཐོན་དང་། དེའ་ིཁེ་ཕན་མཉམ་ ོད་ ེད་པ་བཅས་
ི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 

༢ ་ེབ་ོརེ་རེར་ཚན་རིག་དང་། ཡི་གེའ་ིརགི་གནས། ོམ་རིག་བཅས་གང་ཡང་ ང་བ་
ེ། ོམ་པ་པོ་གང་གི་ཐོན་ ེལ་ལས་ ང་བའི་སེམས་ ོབས་དང་། དངོས་པོའ་ིཁེ་ཕན་
བ་ ོབ་ ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཉེར་བ ད་པ། 
ེ་བ་ོརེ་རརེ་གསལ་བ གས་འདི་ནང་ཇི་བཀོད་ ་ིཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་ཁག་

ཡོངས་ ་ བ་ བ་པའི་ ི་ཚགས་དང་། ལ་ ིའ་ི ིག་འ གས་ནང་ག ག་ འ་ིཐོབ་
དབང་ཡོད། 
དོན་ཚན་ཉེར་ད ་པ། 
༡ ེ་བོ་རེ་རསེ་ ་ེཚགས་ ་ིལས་འགན་འ ར་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ནའི་ནང་ ་
རང་གི་གཤིས་ ོད་ཆ་གང་ས་ནས་འགོག་མེད་ཡར་ ས་འ ོ་ བ་པ་ཡིན། 
༢ རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་ མས་ལོངས་ ་ ོད་ བས་ ་ ེ་བ་ོརེ་རསེ་མི་
མང་དབང་གཙའི་ཚགས་ ་ེཞིག་ནང་མི་མང་གི་ གི་ལམ་དང་། ོད་བཟང་། ིར་
བཏང་བདེ་ཐབས་བཅས་ ་དགོས་ངེས་དང་། ད་ེམིན་ཐབོ་ཐང་དང་། རང་དབང་
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མས་ཁས་ལེན་དང་བ ི་བ ར་ ེད་པར་ ང་འདོམས་ཆེད་ ་ ིམས་ གས་ཁོ་ནའ་ི
ཐོག་ནས་ཇི་ ར་གཏན་འབེབས་ ས་ད ད་ཟིན་རིགས་དེ་རང་ལག་ལེན་བ ར་
དགོས་པ་ཡིན། 
༣ ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་འད་ིདག་མཉམ་ ལེ་ ལ་ཚགས་ ི་ ་དནོ་དང་
དམིགས་ ལ་ ོགས་འགལ་ ིས་ལོངས་ ་ ོད་པའི་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་ མ་ ་པ། 
ལ་ཁབ་བམ། ཚགས་པ། མི་ རེ་གང་འ ་ཞིག་གི་ཆེད་ འང་འདི་ནང་ཞིབ་བཀོད་ ི་

ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་བ རོ་བཤིག་གཏོང་བའི་དམགིས་ ལ་བ ང་ ེ་ལས་དནོ་
གང་ཡང་ལག་ལནེ་བ ར་བ་དང་། ལས་འ ལ་གང་ ང་ལ་ག ག་ འི་ཐོབ་ཐང་ཅི་
རིགས་ཡོད་པའི་གོ་དནོ་བ དོ་ ་གང་ཡང་གསལ་བ གས་འདའིི་ནང་བཀོད་མེད་པ་
བཅས་སོ།།  
 
［ གས་ད ད·མཆིད་གསོལ། ཁོ་བ་ོ ད་ཡིག་རིགས་གཞན་ལ་ ོ་མགི་ ོངས་ ིར། 
འ ར་ ི་ ་ཡིག་གང་ཡང་ ་ནག་གི་ཡི་གེ་དང་ཕ་ངོ་མ་ངོ་ ད་ད་ེ ། དེ་ནི་ཐབས་
གས་པའ་ིལས་ཤིག་དང་ཐ་ན་ ོན་མཚང་ཆེན་པ་ོཞིག་ ང་ཡནི་ལས་ཆེ་མོད། ད་ནི་
གས་པ་བ དོ་འདདོ་ཁོག་བཙས་ ་ི སེ་ ་སོང་བས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདིར

《ཡོངས་ བ་གསལ་བ གས་འ ོ་བ་མའིི་ཐབོ་ཐང》ཞེས་འ ར་བ་དང་། གཞན་
《འ ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ བ་གསལ་བ གས》 ་འ ར་བ། ཁོ་བོས《འཛམ་
ིང་མ་ི འི་ཐབོ་ཐང་གསལ་བ གས》 ་བ ར་པ་འདིའང་ ་ཡིག་དང་མིང་

བ ར་ཚིག་གཤིབ་ སི་བ ག་དགོས་ ང་ཞིང་། ད་ེ ར་ད ་ཞབས་ཡན་ལག་ ་རིས་
བཅད་དེ་བ གས་པ་ན། བདོ་འ ར་མ་འདི་གང་དའེི་ དི་ཚད་དང་། དནོ་ ིང་། བ་
་རང་བཞིན་ལ་གཞིགས་པའ་ི ོད་ཚགི་ཚད་ ན་ཞིག་ ་མཐོང་མ་སངོ་ ེ། དཔརེ་ན། 

ཡོངས་ གས་ ་ ་ནརོ་དང་རནི་ཐང་དང་། མཚན་ ན་དང་དམངས་གཙ་དང་
གནས་ ་ོདག་ ་འ ར་བ་རིམ་བཞིན་མཁར་དབང་དང་འོས་མཐོངས་དང་གཟི་



Page 174 of 176 
 

མཐོངས་དང་མི་མང་དབང་གཙའི་ཚགས་ ེ་དང་འ ིམས་འ ལ་ ་བ ར་འ ག་པ་
དང་། ང་ཚའི་བ ་ ་ སི་ཐང་དང་ ་འ ས་དང་འདོད་མསོ་དང་ རེ་གཤིས་དང་
ིག་ ོལ་དག་ ་འ ར་པ་རམི་བཞིན་ཆེ་མཐོངས་དང་ད ད་ཤེས་དང་འདདོ་པ་དང་

གཤིས་ དོ་དང་ ིག་འ གས་ ་བ ར་འ ག་པ་དང་། གཞན་ཡང་མི་ ་སོ་སའོམ་ ེ་
བོ་ར་ེརེ་ཞེས་པའི་མངི་ངེས་པ་ཅན་དེ་ཁོ་ན་ ་ེབ་ོརེ་རེ་དང་། ེ་བ་ོཐམས་ཅད་དང་ ་
ཡིན་ཡང་དང་ ་ཡིན་ ང་དང་། ཚང་མ་ཞེས་ཡིད་ལ་གང་ ན་ ན་ ་བ ར་འ ག 
ག་པར་ ་གོ་དཀའ་བ་དང་ཚིག་གིས་གནད་མ་ཐོན་པའང་ཅི་རིགས་ཡོད་པར་

འདདོ་དེ། དཔརེ་ན། དོན་ཚན་དང་པའོི་ཚགི་དང་པོ་ད“ེའ ོ་བ་མི་ མས་ ན་ སེ་ ་
རང་དབང་ཡིན། སི་ཐང་དང་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་འ ་མཉམ་ཡིན”ཞེས་སམ“མི་ ་
སོ་སོ་ ན་ ེས་ ་རང་དབང་ཡིན། སི་ཐང་དང་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཚང་མ་འ ་མཉམ་
ཡིན”ཞེས་འ ར་དགོས་པ་གང་དེ་འདིར“འ ོ་བ་མའིི་རགིས་ ད་ཡོངས་ལ་ སེ་ཙམ་
ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་རང་དབང་འ ་མཉམ་ ་ཡོད་ལ”ཞེས་གོ་
དཀའ་བ་ཙམ་ ་མ་ཟད་འ ར་ནོར་ ་སོང་བ་ཡོད་འ ག་པ་ ་ ས་མཚན་ཞིང་། ཡི་
གེ་མ་དག་པ་དང་ ད་ནོར་ ་སོང་བ་འགའ་རེ་འ ག་པའང་བཤད་མ་དགོས། 
མ་གཞི་ནས་འཛམ་ ིང་དམངས་གཙའི་ ིད་ག ང་དག་གི་ མིས་ ི་གཞི་འཛིན་
སའམ་ མིས་ ར་ ར་འ ག་པར་མ་ཟད། གལ་འགངས་ཆ་ེལ་ ོད་ ་ོཡངས་པ། མི་
་སོ་སརོ་ངེས་གསལ་ཡོད་དགོས་པའི་གསལ་བ གས་འདི་ཉདི་ ང་དེ་ ར་ར་མགོ་
ག་ ར་དང་། ལ་མངོན་ ་བཅོས། འ ོ་ཐབས་འ ག་ཐབས་ ས་ཡོད་ན། གཞན་

དག་ནི་ ་ ོས་ ང་ཅི་དགོས་ཏེ། ལས་ལ་ས་ཆོད་ཡོད་མདེ་འདི་ཡིས་ ང་མི་ ོགས་
སམ། བདོ་གཞིས་པ་ མས་ལ་ན《ིམཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས་ ི་ ་འཛིན》 བ་
བ གས་ ས་པ་ནས་བ ིས་པའ་ིམི་ལ6ོ4ཡི་ ས་ ན་དང་། 《འཛམ་ ིང་མ་ི འི་
ཐོབ་ཐང་གསལ་བ གས》 འདི་ བ་བ གས་ ས་པ་ནས་བ སི་པའི་མི་ལ6ོ1གི་
ས་ ན་དང་། 《མི་སེར་ ེལ་ ལ་ ལ་ཁབ་དང་མ་ིདམངས་ལ་འབོགས་པའི་རང་

བཙན་གསལ་བ གས》 བ་བ གས་ ས་པ་ནས་བ ིས་པའ་ིམི་ལ4ོ9ཡི་ ས་ ན་
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དང་། 《 ལ་ འིི་ ིམས་ གས་ ་དནོ་གསལ་བ གས》 བ་བ གས་ ས་པ་ནས་
བ ིས་པའ་ིམི་ལོ39ཡི་ ས་ ན་དང་། 《རང་ ང་ཐནོ་ ངས་ ན་གཏན་མངའ་
དབང་ཐད་ ི་གསལ་བ གས》 བ་བ གས་ ས་པ་ནས་བ ིས་པའི་མི་ལ4ོ7 ི་
ས་ ན་དང་། 《 ི་དམངས་ ི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆབ་ དི་ ི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ ི་ ལ་
ིའི་ ི་ཆངིས》 བ་བ གས་ ས་པ་ནས་བ ིས་པའི་མི་ལ4ོ3 ི་ ས་ ན་དང་། 《

དཔལ་འ རོ་དང་ ི་ཚགས། རིག་གནས་བཅས་ ི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ ི་ ལ་ ིའི་ ི་
ཆིངས》 བ་བ གས་ ས་པ་ནས་བ ིས་པའི་མི་ལོ43 ི་ ས་ ན་དང་། 《མི་
དམངས་དང་མི་རིགས་ ི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཐད་ ི་ སོ་ཆདོ》 བ་བ གས་
ས་པ་ནས་བ ིས་པའི་མི་ལ5ོ7 ི་ ས་ ན་ནང་ལ། ཡིག་ཆ་གལ་ཆནེ་ད་ེདག་གི་

འ ེལ་བ དོ་ ་ཞོག མ་ཡིག་ཇི་བཞིན་འ ར་བའང་མཐོང་ཆོས་ ་ ར་ ོང་མདེ་ལ། 
ཁོ་བསོ་གསལ་བ གས་འདི་ཉདི་ ི་བོད་འ ར་མ་མིག་ལ་མཐོང་བའང་ན་ནིང་དོ་
ཚིགས་ ་ཡིན། ལ་འདི་ལས་ནི། བདོ་ ི་ དི་དོན་པ་དང་མཁས་པ། ཡོན་ཏན་པ་
བཅས་ ་ི ་ ་བཞེངས་པ་ མས་ ིས་མདོ་དནོ་ གས་ ག་ས་ད་ེགང་ཡིན་པའང་
ངོས་ཟནི་ ི་མདེ་ཚད་ ་ ང་། ཆོས་ལ་དགའ་བས་ཡིན་ནམ། ཆོས་ ི་གནོན་ གས་ཆེ་
བས་ཡིན་ནམ། 
ཁོ་བསོ་རང་ལ་ཐསོ་བསམ་ ང་བ་དང་ ས་ཚད་ ང་བ་ ་མཚན་ ་ ས་པ་དང་། 
ག་དོན་གསལ་བ གས་གང་འདི་ ར་མཁན་ ི་དབང་ གས་ཆེ་བ་ ་མཚན་ ་ ས་

ཏེ། ད་ཐངེས་ ག་ ེས་མ་རགེ་པར་བ ད་འགོད་ ས་པ་ཡིན་ལ། འདི་སགོས་ ངས་
བ་ཚད་ ན་ག ང་ཡིག་ ར་བ ར་ནས“ཞལ་འདནོ” ་བ མས་ཏེ་ ན་ བ་ གོ་
ེལ་ ི་རེ་བ་མི་ ང་ ིར། མ ནེ་ ན་ཡངས་པ་ ན་ལ་ཡང་ཡང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ། ་

མཚན་ནི། འཛམ་ ིང་ ི་ བ་ཡིག་ཆའི་དགོངས་དོན་ཅསི་ ང་ཤེས་དགོས་ ་དང་། 
ས་བནོ་ལ་ ས་ཐོག་གི་ ་ ད་ ོད་ག མ་འཛམས་དགོས་པས་སོ།།  
 
འདི་ནི་དཔེ་དབེ་ཆ་ཚང་ཡིན། 
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