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བ�ོ་བཞག་ཐོག་ནས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་ལས་གཞི་བ�མས་ཡོད་�ལ་ཡང་ “རང་རེའི་ས་ཆ་དབང་རིས་ཐམས་ཅད་�། �ེ་
ཤིང་�ང་མ་�ེ་ངེས་འ�མ་�ག་གཉིས་རེ། ལོ་རེ་བཞིན་དམ་བཅའ་�ས་ནས་འ�གས་དགོས་ཤིང་། �ང་�ིམས་པ་བ�ོས་ནས་
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�་ཤན་གསོ་བ་ལ་སོགས་མི་�ེད་པའི་ཐབས་མེད་པས།ས་ས་ནས། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ེད་ལ། �ེ་ཤིང་འ�གས་པའི་དོ་དམ་
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མི་འདངས་བར་དགོངས་ནས་བཀའ་ཡིག་ནོར་�འི་བང་མཛ�ད་ཅེས་�་བའི་ནང་�་བོད་ཡོངས་ལ་ལོ་རེར་�ང་མ་འ�མ་�ག་
གཉིས་རེ་འ�གས་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བ�་�ང་�ེད་མཁན་�ང་�ིམས་པ་བ�ོས་པ། �ང་གཅོད་�ེད་�བས་�་བ་ནས་
བཀོག་མི་ཆོག་པ་སོགས་རང་�ང་ཁོར་�ག་ལ་བདག་�ོང་�ི་�ས་པ་ཐོན་པའི་བཅའ་�ིམས་མང་དག་ཅིག་གཏན་ཕབས་
མཛད་ཡོད།”4ཅེས་�་�ིའི་�ང་ཚ�ག་འདི་དག་ལས་གང་ཤེས་�བ་པ་ནི་�ི་ཤིང་འདེབས་འ�གས་�ི་�་བཞག་དེ་ཡང་�ོགས་
གཅིག་ནས་�བས་དེ་�ས་བོད་�ི་ཁོར་�ག་ཉམས་ཞན་�་འ�ོ་བཞིན་པས་འབངས་མི་ཚ�ས་ཇི་བཞིན་བདག་�ོང་མི་ཡོང་བར་
དགོངས་ཏེ་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ལ་ཆེད་�་དམིགས་ནས་�ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་དང་། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་�་སེར་
གཉིས་�ི་དགོན་པ་དང་�ོད་ཁང་ཞིག་རལ་�་སོང་བ་�མས་བ�ར་གསོ་དང་། དེ་བཞིན་�་ཆེན་�ིས་ཆོད་པའི་�ལ་�ེ་ཕན་
�ན་བར་�ི་འ�ོ་འོང་དཀའ་ཚ�གས་སེལ་ཆེད་�་ཟམ་འ�གས་པ། ཤིང་�་བཟོ་�ན་�ི་ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་�ང་�ོན་
ཆེད་�་ཡིན་པ་ཤེས་�བ།

2

�་སི་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། �ངས་�ི་པོ་ཏི་བསེ་�་�ས་པ། བོད་རང་�ོང་�ོངས་�ི་ཚ�གས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་དཔེ་�ིང་�ོམ་�ིག་ཁང་། ༡༩༨༦། ༥། ༡ ཤོག་�ངས།༤༠༨
�་སི་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། �ངས་�ི་པོ་ཏི་བསེ་�་�ས་པ། བོད་རང་�ོང་�ོངས་�ི་ཚ�གས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་དཔེ་�ིང་�ོམ་�ིག་ཁང་། ༡༩༨༦ །༥ །༡ ཤོག་�ངས། ༣༧༢
4
�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ། ཤོག་�ངས། ༦
3

2

བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

དེ་བཞིན་<ལོ་�ས་�ེང་བའི་གཏམ་>ནང་�་ཡང་ “རི་�ང་ཚང་མར་�ེ་ཤིང་འ�གས་དགོས་པ་རི་�་�ང་�་
བ�མས་པའི་བཅའ་�ིམས་བཟོས་ཐོག་�ང་�ིམས་པ་�་པའི་དཔོན་གཉེར་ཆེད་བཀོད་གནང་�ེ་ལོ་རེ་བཞིན་�ང་�ོང་གསར་
�ེ་�ིས་ལེན་བ�ར་བ་སོགས་མཛད་ཅིང་དེ་ལ་བ�ེན་�་ཤན་བཟོ་བ་དང་�་ཟམ་འཕེན་པ་བཅས་�ི་�་བ་ཡར་�ན་�་�ེལ་
5
བ་�ེ།” ཞེས་འདི་ཐོག་ནས་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་ཁོ་�ག་�ང་�ོབ་�ི་ལས་གཞི་དེ་�ར་བ�མས་པའི་དགོས་པ་
�ོགས་ཤིང་། ཆེད་གཉེར་�ི་�ང་�ིམས་པ་བ�ོ་བཞག་གིས་གསར་�ེས་�ང་�ོང་�ིས་ལེན་�ིས་�ོད་�ེད་དགོས་པ་དེའི་ཐོག་
ནས་�ང་ཁོར་�ག་ལ་བ�ི་མཐོང་ཇི་ཙམ་�ས་ཡོད་མེད་རང་བཞིན་�ིས་གསལ་�ོན་�བ།
མདོར་ན་<�ལ་མོ་འ�ག་པས་> “མི་ལོ་�ག་བ�་�ག་གི་�ོན་�ི་དབང་�ར་�ལ་རིམ་པའི་མི་�་ཞིག་གིས་�ོང་
འ�གས་ནགས་�ོང་གི་�་བ་འདི་འ�་ཞིག་�བ་�བ་པ་ནི་ད་�་ང་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས་པའི་�ལ་ཞིག་མ་
6
ཡིན་ནམ་�མ་མོ།” ཞེས་�ོམ་ཚ�ག་བ�ོན་པ་�ར། མཐོ་རིམ་མི་�ག་�་གཅིག་གིས་�ང་བཞག་མ་�ོང་བའི་�བས་ཆེན་�ི་�་
གཞག་ཅིག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་བཞག་ཡོད།
ས་བཅད་གཉིས་པ། ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ལས་�ེ་ཤིང་གསར་འ�གས་ཇི་�ར་�ས་�ལ་�ེང་བ།
དེ་ཡང་གོང་�་�ོས་མ་ཐག་པ་�ར་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་དོན་�་བོད་ས་
གང་སར་�ེ་ཤིང་གསར་འ�གས་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འ�ང་འ�ར་ཡང་དེ་དག་བཟང་�ོགས་�་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་
བེད་�ོད་གཏོང་དགོས་�ང་དེ་དག་�་ཡལ་�་མི་འ�ོ་བའི་ཐབས་ལམ་�་ཚ�གས་པ་ཞིག་བ�ན་ཡོད་པ་ཡང་ “ས་ས་ནས།
�ང་�བ་�ི་སེམས་�ེད་ལ། �ེ་ཤིང་འ�གས་པའི་དོ་དམ་�ེད་དགོས། �ལ་དང་�ང་པ་ཐམས་ཅད་�ེ་ཤིང་ངན་�་སོང་འ�ག་
པས། བ�ལ་མི་གཅོད་པ་�མས་�ང་། ནམ་ཞིག་�ས་དང་བ�ན་ནས། ཤིང་ལ་�་བཀོག་མ་�ེད། ཟོར་བ་དང་ལག་ཆ་�ོན་པོས་
ས་མཚམས་�་བཅད་ལ། བཅད་པའི་�ལ་དེར། ཤིང་�ེ་བའི་ཐབས་�ེད་དགོས།”7ཞེས་དང་། ཡང་ “བོད་�ི་�ལ་�ང་ཐམས་
ཅད་�ེ་ཤིང་�ང་བས་�ང་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ོ་�ང་�མ་ཐིང་གི་བ�ད་དང་�ལ་�བས་བོད་�ི་ས་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ལོ་�ར་
ངེས་པར་�ེ་ཤིང་�ང་མ་འ�མ་�ག་གཉིས་བ�གས་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཆེད་ལས་མི་�་�ང་�ིམས་པ་བ�ོ་བཞག་གིས་
�ིས་ལེན་�ིས་�ོད་ཞིབ་པར་�ས་ཏེ་�ད་�ི་དོ་དམ་ལ་�གས་�ོན་བ�བ་�། ཤིང་གཅོད་�ེད་�བས་�ང་ཤིང་གི་�་བ་བཀོག་
མི་ཆོག་པར། ཟོར་བ་དང་�་རེ་སོགས་མཚ�ན་ཆ་�ོ་པོར་བ�ེན་ནས་ཡིད་ཟབ་ངང་བཅད་དེ་བཅད་�ལ་དེར་ཡང་ཤིང་�ོང་མི་
8
�མ་པོའི་ཐབས་ཏེ་འཇིམ་པ་སོགས་�ག་དགོས་” ཞེས་གསལ་པ་�ར། �ིར་ན་བོད་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ཡང་�ེར་ཆགས་པས་ས་
བབ་ཧ་ཅང་མཐོ་ལ་གནམ་གཤིས་�ང་�ང་ངར་ཆེས་ཆེ་བས་�་མོ་ནས་རང་�ང་�ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་སོགས་དེ་ཙམ་�ེས་�བ་
མེད་ལ། �ན་�་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ཡང་བར་�བས་ཤིག་ནས་ཉམས་ཆག་�་འ�ོ་བཞིན་པར་བ�ེན་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་
�ིས་�ིམས་�གས་ཐོག་ནས་ཚད་གཞི་དང་བཅས་�ེ་ཤིང་གསར་འདེབས་དང་། དེ་དག་བདག་�ོང་བ་བ�ོ་བཞག་གིས་�ིམས་
བཅད་�ི་བཀའ་�ིན་ལ་བ�ེན་ནས་དམར་པོ་�་དམར་�ིས་བོད་སར་བཙན་འ�ལ་མ་�ར་བར་ལོ་ངོ་བ�་�ག་མང་པོའི་
རིང་ལ་བོད་ས་�ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་�ི་བ�ད་�ིས་བ�མས་པས་བོད་མི་ཚ�་�ས་བདེ་ཞིང་བག་ཕེབས་པ་དང་། སེམས་ཞི་བདེའི་
5

�ལ་མོ་འ�ག་པ། བོད་�ི་ལོ་�ས་�ེང་བའི་གཏམ། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༢༦༡
�ལ་མོ་འ�ག་པ། བོད་�ི་ལོ་�ས་�ེང་བའི་གཏམ། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༢༦༡
7
�་སི་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། �ངས་�ི་པོ་ཏི་བསེ་�་�ས་པ། བོད་རང་�ོང་�ོངས་�ི་ཚ�གས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་དཔེ་�ིང་�ོམ་�ིག་ཁང་། ༡༩༨༦ །༥ །༡ ཤོག་�ངས། ༣༧༢
8
�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ། ཤོག་�ངས། ༢༦༥
6

3

བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

�ོ་བས་ཁེངས་�བ་ལ། འ�ང་བཞིས་གནོད་འཚ�་ཆེན་པོ་དེ་འ�་�ང་བའི་ལོ་�ས་རིག་�་མེད་པ་དེའང་བོད་�ི་ཁོར་�ག་ལ་
བདག་�ོང་ལེགས་པས་ཡིན་པ་ཤེས་�བ།
�ག་པར་�་�ི་ལོའི་�ས་རབས་བ�ན་པའི་ནང་བོད་ལ་ཡི་གེ་�ང་བ་ནས་ཕག་�་ཁོང་བར་བོད་�ི་�ལ་པོ་གོང་མ་
ཚ�ས་བོད་�ི་�ལ་ཁབ་�ོང་བའི་�ིམས་�གས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་�ས་མོད། འོན་�ང་། བོད་�ི་འཁོར་�ག་
�ང་�ོབ་�ི་དོན་�་�ིམས་�གས་ཐོག་ནས་“ཐོག་མར་བཙན་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་�་�ས་�་�ིམས་�ོལ་ཁོད་སོ་�ག་
གཏན་ལ་ཕབས་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་སིལ་�ར་ཐོར་�ེས་ཕག་�འི་�ས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབས་ཆེད་�་ཤིང་འ�གས་ནགས་
9
གསོ་�ེད་དགོས་པའི་�ིམས་�ོལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།” ཞེས་གསལ་པ་�ར། བོད་�ི་ལོ་�ས་�ོད་ནས་�ིམས་�ིས་བ�ངས་ཏེ་
ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ད་�་�ེ་ཤིང་འདེབས་འ�གས་ལས་གཞི་ཐོག་མར་�ེལ་མཁན་དང་། བདག་�ོང་གི་�་གཞག་གསར་
བཏོད་གནང་མཁན་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་ཁོང་རང་ཡིན་པ་ར་འ�ོད་�བ། �ིར་བཏང་བོད་�ི་མཐོ་རིམ་མི་�ག་གོང་
མ་ཚ�ས་ཁོར་�ག་ལ་གཟིགས་�ངས་དང་�ིམས་�ིས་བཅས་པའི་ཐོག་ནས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ས་ཡོད་མེད་�ོར་ཞིབ་པ་འོག་
ནས་ཚན་པ་གཅིག་གི་ནང་�ི་�་ཡིན།
ས་བཅད་ག�མ་པ། ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ལས་རི་�་�ང་�་�ོམ་མཁན་ཐོག་མ་ཕག་�་�ང་�ལ་ཡིན་མིན་�ེང་བ།
ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་གོང་གི་བོད་�ི་�ལ་པོ་�མ་པས་�བས་རེར་བདག་མེད་�ི་�ོག་ཆགས་གང་�ང་
བསད་ན་�ིམས་གཅོད་�ེད་པ་ཙམ་ལས། ཡོངས་�གས་�ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་�ི་ཐོག་ནས་རི་�་�ང་�་བ�མས་པ་དེ་
འ�་�ང་བའི་ཡིག་ཆ་ཅི་ཡང་མི་�ེད། ལོ་�ས་�ི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ�ར་གང་གསལ་བ་ནི་ཏའི་སི་�་རང་གི་བཀའ་ཆེམས་དང་དེ་
�ས་�ི་འ�ེལ་ཡོད་�ི་ཡིག་ཆ་གཞན་ལས་དེའི་�ོར་གསལ་ཁ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་�ི་རབས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ལ་�ེ་ཤིང་
འདེབས་འ�གས་�ི་ལས་གཞི་ཐོག་མར་གནང་མཁན་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་ཚན་ཡིན་ཡང་། རི་�་�ང་�་ཁོང་གི་�ེས་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་�ལ་གསལ་བ་དང་། ཡང་�་�བ་པའི་�ིད་དོན་�ལ་རབས་སོགས་ལོ་�ས་�ི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཁག་ཅིག་
ལས་བོད་ལ་�ེ་ཤིང་འདེབས་འ�གས་ཙམ་མིན་པར་རི་�་�ང་�་ཐོ་མར་�ོམ་མཁན་ཡང་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་ཁོང་
རང་ཡིན་�ལ་བཞེད་པ་མི་འ�་བ་གཉིས་ཙམ་མཆིས་པ་དག་ལས་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་�ངས་འ�ེན་དང་བཅས་རིམ་
པས་ཤེས་�ོགས་�བ་པར་འབད་�་ཡིན།
དང་པོ། <བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་>ཅེས་པའི་ནང་ “དེ་ནས་བོད་སིལ་
�ར་ཐོར་�ེས་ཕག་�འི་�ས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབས་ཆེད་�་ཤིང་འ�གས་ནགས་གསོ་�ེད་དགོས་པའི་�ིམས་�ོལ་གཏན་ལ་
ཕབ་པ། དེ་ནས་ཆོས་�ལ་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་འཕགས་དང་གཙང་པ་�ེ་�ིད། དགའ་�ན་ཕོ་�ང་གི་�ས་�་�ིམས་ཡིག་
ཞལ་�ེ་བ�་�ག་དང་�ིམས་ཡིག་ཞལ་�ེ་བ�་ག�མ་བཅས་�ི་ནང་�་མི་འཇིགས་པ་�བས་�ི་�ིན་པ་ཡོང་ཆེད་རི་�་�ང་
10
�་བ�མས་པའི་�ིམས་�ོལ་སོགས་གཏན་ལ་འབེབས་གནང་མཛད་ཡོད།” ཅེས་གསལ་བ་�ར། ཕག་�་ཁོང་རང་གིས་�ེ་ཤིང་

9

�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ།མི་རིགས་དཔེ་��ན་ཁང་༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༢༥༦
�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ།མི་རིགས་དཔེ་��ན་ཁང་༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༢༥༦
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བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

ནགས་འ�གས་�ི་ལས་གཞི་ལས་པ་ལས་རི་�་�ང་�་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་�ེད་མཁན་དེ་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་
འཕགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་གཙང་པ་དང་དགའ་�ན་ཕོ་�ང་བའི་ཞལ་�ེ་དག་ལས་གསལ་�ལ་འཁོད་ཡོད།
ཆོས་�ལ་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་འཕགས་�ིས་རི་�་�ང་�་ཇི་�ར་བ�མས་�ལ་�ོར་ལ་གོང་གི་ཡིག་ཆ་དེ་ཉིད་�ི་
ནང་ “ཐོག་མར་ཏའི་སི་�་ཆོས་�ལ་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་འཕགས་�ི་�ེ་བོ་�ིངས་�མས་�ི་�ོད་�ལ་�ང་དོར་�ི་རིམ་པ་
ཞེས་པའི་བཀའ་ཤོག་ནང་�་ “�ན་�ན་�ི་རི་�་�ང་�་དམ་པ། �་བ་�ང་ངོ་ཅོག་�ས་བཟང་ག�མ་དང་། ཧོར་�་དང་པོ་
དང་། ག�མ་པ། བཞི་པ། བ�ད་པ་�མས་�ི་ཚ�ས་གཅིག་ནས་བཅོ་�འི་བར་སངས་�ས་�ི་�ས་ཆེན་ཡིན་པས་�ོག་གཅོད་
�ོངས། ཐབ་ཁར་ཤ་གསར་མ་འ�ིམ། འ�ོག་པ་�མས་�ིས་�ང་ཚ�ས་�ངས་འདིའི་བར་དམར་ཁེ་ལ་མ་འ�ོ། �ི་ར་བ་�མས་
�ིས། �ང་གི་རི་�གས་མ་�ོན། �ོན་པ་བ་�མས་�ིས་�ོག་མ་གཅོད་” ཅེས་བདག་མེད་སེམས་ཅན་ཉེན་ཁ་ལས་�ོབས་ཅིང་
རང་གནས་�་བདེ་བར་འཁོད་པའི་ཆེད་�་�་རེའི་�ས་བཟང་ག�མ་�ེ་ཚ�ས་བ�ད། ཚ�ས་བཅོ་�། གནམ་གང་དང་། དེ་
བཞིན་བོད་�་དང་པོ། བོད་�་ག�མ་པ། བོད་�་བཞི་པ། བོད་�་བ�ད་པ་�མས་�ི་ཚ�ས་གཅིག་ནས་ཚ�ས་བཅོ་�འི་བར་�་
འ�ོག་པ་�མས་�ིས་དམར་ཁེ་ལ་མི་འ�ོ་བ་དང་། �ི་ར་བ་�མས་�ི་�ང་གང་�ང་�་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་མི་ཆོག་
པའི་རི་�་�ང་�་བ�མས་�ོལ་དར་བ་དང་། དེ་ནས་གཙང་པ་�ེ་�ིད་བ�ན་�ོངས་དབང་པོའི་�ས་�་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་
�ིམས་ཡིག་ཞལ་�ེ་བ�་�ག་ནང་�་མི་འཇིགས་པ་�བས་�ི་�ིན་པས་སེམས་ཅན་བདག་མེད་ཤ་�ས་པགས་པའི་�ིར་�ོག་
གིས་ཉེན་པ་�མས་�ོབས་པ་དང་བདེ་བར་འ�ག་པའི་�ིར་ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན་ནས་�་བ་བ�འི་བར་རི་�་�ང་�་བ�ོམས་
པ་ཞེས་ཆོ་འ�ལ་�་བ་�ེ་བོད་�་དང་པོ་ནས་བོད་�་བ�་པའི་བར་�་གང་�ང་�་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་མི་ཆོག་
པའི་བཅའ་�ིམས་གཏན་ལ་ཕབས་པ། གཞན་ཡང་དགའ་�ན་ཕོ་�ང་གིས་�ིད་དབང་བ�ང་�ེས་�ར་�ར་མི་འཇིགས་པ་
11
�བས་�ི་�ིན་པ་གཏོང་བའི་རི་�་�ང་�་བ�ོམས་པའི་�ོལ་འདི་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་ངང་�ད་འཛ�ན་མཛད་ཡོད་” ཅེས་
འདི་ལས་དམིགས་བསལ་གསལ་བཏོན་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་�ས་ཡོད། ཁོང་རང་གིས་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་འཕགས་�ི་
བཀའ་ཤོག་ཅིག་ནས་�ངས་ཡོད་�ང་། བཀའ་ཤོག་དེ་ཁོ་བོར་ལག་སོན་མ་�ང་བས་�ང་འ�ེན་དེ་བཞིན་མ་�ངས་ཐབས་
མེད་�ང་།
གཙང་པའི་ཞལ་�ེ་བ�་�ག་�་རི་�་�ང་�་བ�མས་�ལ་འཁོད་པ་ཙམ་ལས་མི་རག་ལ། དགའ་�ན་ཕོ་�ང་བའི་
�བས་ཞལ་�ེ་བ�་ག�མ་�་གསལ་�ལ་འཁོད་པ་དེ་ནི་ཞལ་�ེའི་�ོན་འ�ོའི་�བས་ཚ�ག་དེ་�ར་གསལ་བ་ལས་ཞལ་�ེ་རང་
ལས་མི་གསལ། <བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཆ་བདམས་བ�ིགས་>ནང་�་ “�་ལའི་�་མའི་ཞལ་�ེ་བ�་ག�མ་ནང་མི་
འཇིགས་པ་�བས་�ི་�ིན་པས་སེམས་ཅན་བདག་མེད་�ང་ཀི་མ་གཏོགས་རི་�གས་ཉ་�མ་�མས་སོ་སོ་རང་གི་གནས་�་
བདེ་བར་འཚ�ས་ཆོག་པའི་རི་�་�ང་�་བ�མས་པ་གནང་བ་དང་”12 ཞེས་གསལ་བ་�ར། བདག་མེད་�ི་རི་�གས་�ང་ཀི་མ་
གཏོགས་གཞན་གསད་མི་ཆོག་པའི་�ིམས་བ�མས་ཡོད་པ་དང་། �ང་ཀི་ནི་བདག་བ�ང་གི་�ོག་ཆགས་ར་�ག་སོགས་ལ་
གནོད་འཚ�་�ེད་པས་ཡིན་ངེས།

11

�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ།མི་རིགས་དཔེ་��ན་ཁང་༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༢༧༦
ཆབ་�ེལ་ཚ�་བ�ེན་�ན་ཚ�གས་སོགས། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཅ་བདམས་བ�ིགས། བོད་ཡིག་དཔེ་�ིང་དཔེ་�ན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་�ངས། ༡༥༦
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5

བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

གཉིས་པ། <བོད་�ི་�ིད་དོན་�ལ་རབས་>�་ “རི་�་�ང་�། �་ཆེན་ཁག་ལ་ཟམ་པ་དང་”13 ཞེས་དང་།<ལོ་�ས་
14
�ེང་བའི་གཏམ་>�་ “རི་�་�ང་�་བ�མས་པའི་བཅའ་�ིམས་བཟོས་ཐོག་” ཞེས་དང་།<གངས་ཅན་ལོ་�ས་ཐོག་གི་�གས་
ཅན་མི་�་>ནང་�་ “�་�བ་ས་ཆ་དབང་རིས་ཐམས་ཅད་�་ལོ་�ར་�ེ་ཤིང་�ང་�ེ་ངེས་འ�མ་�ག་འདེབས་འ�གས་
བཀའ་བཅད་མཛད། རི་�་�ང་�། �་ཆེན་ལ་ཁག་ལ་ཟམ་པ་དང་ཀོ་�་གསར་འ�གས། ལ་འ�ང་དབེན་པ་ཇི་ཡོད་ལ་
འཇིགས་�ོབས་” 15 ཞེས་�ིས་�་�ིས་པའི་ཡིག་ཆ་�གས་ཆེ་བ་འདི་ག�མ་ལས་མི་གསལ། �ི་མ་གཉིས་�ི་ཡིག་�ངས་ཚ�ག་
ཟིན་ལ་བ�ས་ན་�ིད་དོན་�ལ་རབས་ཡིན་མོད། �་�བ་པའི་ཕག་�འི་�བས་�ི་ཡིག་�ངས་གཙ�་བོ་ནི་མཁས་པའི་དགའ་
�ོན་དང་། དེབ་�ོན། �མ་ཐར་�བ་བ�ན་མཛ�ས་�ན། �མ་ཐར་ངོ་མཚར་ནོར་�འི་མེ་ལོང་། �མ་ཐར་ངོ་མཚར་དགའ་�ོན།
གཞོན་�་དགའ་�ོན། འ�ལ་�ི་�ེ་མིག་སོགས་ཡིན། དེ་དག་�ོད་ནས་ལག་སོན་�ང་བ་�མས་ལས་ཚ�ག་དེ་དག་མི་གསལ་ལ།
དེ་བཞིན་གོང་�ོས་�ར་ཏའི་སི་�་རང་གི་བཀའ་ཆེམས་སོགས་དེ་�ས་ཡིག་ཆ་གཞན་ལས་�ང་མི་གསལ། �་�བ་པས་རང་
གར་�ིས་པ་ནི་ག་ལ་ཡིན། ཕག་�འི་�ས་�བས་�་�ང་བའི་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་འཕགས་�ི་མཛད་�ེས་སི་�འི་མཛད་
�ེས་ཁོངས་�་�ངས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཡིག་ཆ་བར་�བས་བོར་བ�ག་�་སོང་བ་དེ་ཚ�ར་གསལ་ཡོད་དམ། གང་�ར་ད་
བར་འཚ�ལ་ཞིབ་�ས་པའི་�ངས་�ན་�ི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ�ར་གཞིགས་ན་བོད་ལ་རི་�་�ང་�་ཐོག་མར་�ོམ་མཁན་ཕག་�་�ང་
�བ་�ལ་མཚན་མིན་པ་ཆོས་�ལ་རབ་བ�ན་�ན་བཟང་འཕགས་ཡིན་པ་ཤེས་�ོགས་�བ་བོ།།
ས་བཅད་བཞི་པ། ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ལས་རི་�་�ང་�་བ�མས་པའི་དགོས་པ་�ེང་བ།
བོད་ལ་རི་�་�ང་�་བ�མས་པའི་དགོས་པ་�་མཚན་བ�ོད་ན་དེ་ནི་སོག་པོས་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་�བས་
ནས་མི་�གས་སེམས་ཅན་མང་པོར་བདེ་བའི་གོ་�བས་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པར་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་གཞོལ་ཆེ་བས་�ར་�ི་
ཆོས་�ལ་གོང་མ་ཚ�འ་ི �ིམས་�གས་བཟང་པོའི་�ོགས་ལ་བ�ོད་འགོ་�གས་འ�ག དེ་ཡང་<བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་
ཡིག་ཆ་བདམས་བ�ིགས་>ནང་ “ཧོར་སོག་�་�ོའི་ད�ང་ར་མདར་�ན་ནས་�ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་། སེམས་
ཅན་ལ་བདེ་བའི་གོ་�བས་མེད་པའི་�བས་དེར། �ོན་�ི་ཆོས་�ལ་མེས་དཔོན་�མ་ག�མ་�ིས་བོད་�ི་སེམས་ཅན་ལ་�གས་
�ེའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཆོས་ད�ིངས་�་མཚ�འི་�ོང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟིགས་པ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་�འི་
16
འོད་ཟེར་འ�ོས་ཏེ་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་�བ་པར་མཛད་” ཞེས་དང་། ཡང་ “ཡོན་�ི་�ས་�་བ�གས་པའི་�་
17
�ིམས་དེ་དག་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། བོད་�ི་ཆོས་�ལ་གོང་མ་ཚ�འི་�བས་�ི་�ིམས་�གས་དེར་བ�ར་གསོ་�ས།” ཞེས་ཚ�ག་ཟིན་
ལ་བ�ས་ན་སོག་པོས་བོད་ལ་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ིམས་�གས་དེ་དག་མི་དགེ་བའི་ལས་�་འ�ག་ཤས་ཆེ་ལ། བདག་
ཡོད་བདག་མེད་�ི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ལའང་གནོད་འཚ�་ཕོག་ཡོད་པ་རང་བཞིན་�ིས་ཤེས་�བ།
དེ་བཞིན་<བོད་�ི་�ིད་དོན་�ལ་རབས་>ནང་�་ཡང་ “�ིག་པའི་ལས་ཤས་ཆེ་བར་བ�ེན། བོད་ཆོས་�ལ་༸གོང་མའི་�གས་
བཞིན་�་ཆོས་དགེ་བ་བ�་གཞིར་བ�ངས་ཏེ་འཁོས་ཞན་ཡལ་བར་དོར་ཞིང་། �ེགས་པ་རེངས་�་བ�ག་པ་དེ་འ�་མ་ཡིན་
13

�་�བ་པ་དབང་�ག་བདེ་�ན། བོད་�ི་�ིད་དོན་�ལ་རབས། �ོད་ཆ། �་སའི་ཤེས་རིག་པར་ཁང་། ༡༩༨༦ ཤོག་�ངས། ༧༨
�ལ་མོ་འ�ག་པ། བོད་�ི་ལོ་�ས་�ེང་བའི་གཏམ། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༢༦༡
15
གངས་ཅན་ལོ་�ས་ཐོག་གི་�གས་ཅན་མི་�། དོན་�ོར་དང་བ�ན་འཛ�ན་ཆོས་�གས་�ིས་བ�་�ིག་�ས། བོད་�ོངས་ཤིན་�་པར་འདེབས་ཁང་། ༡༩༩༣ ཤོག་�ངས། ༣༨༤
16
ཆབ་�ེལ་ཚ�་བ�ེན་�ན་ཚ�གས་སོགས། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཅ་བདམས་བ�ིགས། བོད་ཡིག་དཔེ་�ིང་དཔེ་�ན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་�ངས། ༨༤
14
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བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

པར་”18 ཞེས་གསལ་པ་�ར། དེ་ནས་སོག་པོས་བཟོས་པའི་ཕན་མེད་�ི་�ིམས་�གས་དེ་དག་ཡལ་བར་དོར་ཞིང་། བོད་�ི་�ན་
མིན་�ི་ཆོས་�ལ་གོང་མ་ཚ�ས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགེ་བ་བ�་གཙ�ར་བ�ང་གིས་བདག་ཡོད་བདག་མེད་�ི་སེམས་ཅན་�མས་
ལ་�ིང་�ེའི་བསམ་པ་བ�ེད་དེ་དགེ་བའི་ལས་ལ་དམིགས་ཏེ་ལམ་�གས་དེ་དག་བ�ར་བཟོ་�ེད་དགོས་�ང་བ་གསལ་པོ་
ཡིན་འ�ག་གོ །
ས་བཅད་�་པ། ཕག་�་གོང་གི་བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་གནས་བབས་རགས་ཙམ་�ེང་བ།
དེ་�་བཙན་པོ་ཚ�འི་�བས་�ིམས་�གས་ཐོག་ནས་དངོས་�་�ེ་ཤིང་གསར་འ�གས་�་�འི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་
ལས་གཞི་�ེལ་བ་དེ་འ�་གང་ཡང་གསལ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་རི་�་�ང་�་བ�མས་པའི་�ིམས་ཡིག་�ང་ཚ�ག་ཟིན་ལ་དངོས་�་
གསལ་ཁ་མེད་མོད། དངོས་�གས་བ�ད་ག�མ་ནས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�་�ོག་ལ་གཅེས་�ོང་�་�འི་འ�ན་པ་བ�ེད་ཡོད་པ་ང་
ཚ�ས་རིམ་པས་མཐོང་�བ།
བོད་�ི་བཙན་པོ་�ོང་བཙན་�བས་�ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ིམས་ཡིག་�མས་ནང་དོན་བ�ས་ན་
རིགས་ག�མ་ལས་�བ་ཡོད། དེ་ཡང་<བོད་བཙན་པོའི་�ལ་ཁབས་�ི་ཆབ་�ིད་ལམ་�གས་ཞིབ་འ�ག་>ཅེས་པའི་ནང་
“�བས་དེའི་�ིམས་�ོལ་�ི་རིགས་ལ་�ོགས་བ�ས་རིགས་ད�ེའི་�ེད་ཐབས་བཀོལ་ཏེ་ད�ད་ཙམ་�ས་ན། དམིགས་གཞི་མི་
འ�་བར་བ�ེན་ནས་�ིམས་�ོལ་�ི་�མ་པ་ག�མ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་འ�ག་�ེ། གཅིག་ནི་�ལ་འབངས་�ིའི་�ིམས་�ི་�ོལ་
�ར་བའི་བཅད་�ིམས་དང་། གཉིས་ནི་མི་ཆོས་�ན་�ོད་ལ་དམིགས་ཏེ་བཅས་པའི་མི་ཆོས་�ིམས་�ོལ། ག�མ་ནི་སངས་�ས་
19
ཆོས་�ི་དགེ་བའི་ལས་ལ་དམིགས་པའི་�་ཆོས་�ིམས་�ོལ་བཅས་ཡིན་” ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་<བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་
�ོལ་ཡིག་ཆ་བདམས་བ�ིགས་>�་ “དེ་ལ་ཆོས་�ིམས་དང་�ལ་�ིམས་རང་�ིམས་ག�མ། ཆོས་�ིམས་དར་�ི་མ�ད་པ་
འཇམ་ལ་དམ་པ། �ལ་�ིམས་གསེར་�ི་གཉའ་ཤིང་�ི་ནོན་ཆེ་བ། རང་�ིམས་ཏེག་པ་�ར་�ང་ཡོན་ཏན་དང་�ན་པ་དགོས་
20
ཤིང་” ཞེས་གསལ་པ་�ར། དེ་�ས་�ལ་འབངས་�ན་མོང་གིས་�ད་�འི་�ིམས་དང་། མིའི་�ན་�ོད་ཡར་�ན་�་�ེལ་བའི་
�ིམས་�གས། དགེ་བ་དང་བཟང་�ོགས་�་བ�ོད་�འི་�ིམས་�གས་བཅས་�ི་ཐོག་ནས་�ལ་ཁབ་བ�ངས་ཡོད།
དེ་བཞིན་བཙན་པོ་�ི་�ོང་�ེ�་བཙན་�བས་�ང་�ིམས་�གས་དེ་མ�ངས་བ�ངས་ཡོད་ཚ�ད་འ�ག པ�ྨ་བཀའ་
21
22
ཐང་�་ “�ིམས་ལ་ཆོས་�ིམས་�ལ་�ིམས་ཐང་�ིམས་ག�མ་” ཞེས་དང་། “མི་དགེ་བ�་�ོངས་དགེ་བ་བ�་�ེལ།” ཞེས་
དམིགས་བསལ་�ར་�་གསལ་ཁ་བཏོན་མེད་�ང་མི་དགེ་བ�་�ོང་གི་�ིམས་�ི་འོག་ནས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�་�ོག་ལ་གཅེས་
�ང་�ེད་དགོས་པ་རང་བཞིན་ཡིན།
བཙན་པོ་ཚ�འི་�བས་�ིམས་�གས་ཐོག་ནས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�་�ོག་ལ་�ང་�ོབ་ཇི་�ར་�ས་པའི་བ�ད་རིམ་ནི་
བཙན་པོ་�ོང་བཙན་�བས་�ིམས་ཡིག་ཡོངས་�གས་ཁོད་སོ་�ག་�ེ་བཀའ་ཡི་�ིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་�ག བཀའ་�ོས་ཆེན་པོ་
18

�་�བ་པ་དབང་�ག་བདེ་�ན། བོད་�ི་�ིད་དོན་�ལ་རབས། �ོད་ཆ། �་སའི་ཤེས་རིག་པར་ཁང་། ༡༩༨༦ ཤོག་�ངས། ༧༩
�ེ་�་�ལ་�་ཐར། བོད་བཙན་པོའི་�ལ་ཁབས་�ི་ཆབ་�ིད་ལམ་�གས་ཞིབ་འ�ག མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༢༠༡༠ ཤོག་�ངས། ༡༥༣
20
ཆབ་�ེལ་ཚ�་བ�ེན་�ན་ཚ�གས་སོགས། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཅ་བདམས་བ�ིགས། བོད་ཡིག་དཔེ་�ིང་དཔེ་�ན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་�ངས། ༩༦
21
པ�ྨ་བཀའ་ཐང་། གཏེར་ཆེན་�་�ན་�ིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ། སི་�ོན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་�ངས། ༣༩༧
22
པ�ྨ་བཀའ་ཐང་། གཏེར་ཆེན་�་�ན་�ིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ། སི་�ོན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་�ངས། ༤༠༡
19
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�ག ཡིག་ཚང་�ག �ག་�་�ག �ེན་�ག དཔའ་མཚན་�ག་ཅེས་�ག་ཚན་�ག་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ནང་ནས་�ིམས་
ཡིག་དང་པོ། བཀའ་ཡི་�ིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་�ག་གི་ག�མ་པ་�ལ་ཁམས་དཔེར་�ངས་�ི་�ིམས་ཞེས་པ་དེར་ཆ་མཚ�ན་ན།
�ལ་�ིམས་བཅོ་�་དང་། �ིམས་ཆེན་བ�ན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་�ག་བཅས་བ�ོམས་པས་�ིམས་�ན་སོ་བ�ད་བ�ས་
ཡོད། དེའི་�ོད་ནས་�ིམས་ཆེན་�ག་གམ་བ�ན་ཞེས་པ་དེར་�ག་ཡོད། �ིམས་ཆེན་�ག་ནི་�ེ�་ཆོས་འ�ང་�་ “དེ་ལ་བཀའ་
�ང་�ལ་�ིམས་�ག་ལ། �ོག་མི་གཅོད་པའི་�ིམས་�ོང་ཐང་དང་གསོས་ཐང་བཅད་པ་དང་གཅིག མ་�ིན་པར་ལེན་པ་ལ་
�ལ་པོ་ལ་བ�་འཇལ་དང་དཀོན་ཅོག་ལ་བ�ད་འཇལ་དང་། �ེ་བོ་ལ་བ�ད་འཇལ་�་བཅད་པ་དང་གཉིས། འདོད་པས་
ལོག་པར་�ད་དོགས་པ་ལ། �ི་འཇལ་�་བཅད་པ་དང་མིག་ད�ང་བར་�་བ་དང་ག�མ། �ན་�ས་�ི་དོགས་པའི་�ིམས་
དཀོན་ཅོག་དང་�་�་གཉན་པོ་དཔང་�་བ�གས་ནས་མནའ་�་བ་དང་བཞི། ཁེངས་མི་�ོག་པ་དང་བང་སོ་མི་འ�་བའི་
23
24
�ིམས་བཅས་དང་�ག་གོ” ཞེས་ཁག་ཅིག་ ལས་ཆང་མི་འ�ང་བ་བ�ིས་ཏེ་�ིམས་ཆེན་བ�ན་འཁོད་ཡོད་པ་ལས་�ོག་མི་
གཅོད་པ་ཞེས་པ་དེར་�ག་ཡོད།
�ིར་བཏང་བཙན་པོ་ཚ�འི་�བས་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་དེ་ཙམ་�་�བ་�་�ིན་མེད་པས། རི་�གས་�ོན་པ་ནི་�ལ་
འབངས་ཚང་མའི་དེ་�ས་�ི་འཚ�་བའི་�བ་ཆ་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས། བོད་བཙན་པོའི་�ལ་ཁབ་�ི་ཆབ་�ིད་ལམ་
�གས་ཞིབ་འ�ག་ཅེས་པའི་ནང་�འང་ “རི་�གས་�ོན་པ་ནི་�ིར་བཏང་�་བ�ོད་ན་དོན་དག་�ན་ཚ�གས་ཤིག་ཡིན་ལགས་
25
�ང་། བོད་མིའི་འཚ�་བའི་�ོད་རི་�གས་�ོན་པ་དེ་འཚ�་བའི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་�་�ར་ཡོད་” ཅེས་གསལ་པ་�ར་རི་
�གས་བ�ོན་པ་ཙམ་མིན་པ། རི་�གས་�ོན་�བས་མི་བསད་�ས་�ང་ན་�ིམས་གཅོད་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་མིན་�ི་�ིམས་
ཡིག་�ང་གཏན་འབེབས་�ས་འ�ག �ན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་པོའི་བོད་ཡིག་ཤོག་�ིལ་ནང་� “ཞང་ལོན་ག�འྀ་ཡྀ་གེ་
པ་ངོ་བོ་དང་། ག�འྀ་ཡེ་གེ་པ་དང་། �ང་མཉམ་བ་ཞིག་ལ། ཞང་ལོན་ཆེན་པོ་མན་ཅད། དམངས་མཐའ་མ་ཡན། �ིས། རི་དག་
ལ་�ོག�ེ་མདས་�ལ་ཏེ་པས་ཕོག�ེ། �མམ་བ་�ྔ། མ་�མ་བའྀ་�ིམས་ལ། ཞང་ལོན་ག�འྀ་ཡྀ་གེ་ཁོང་ཏ་ངོ་བོ་དང་། ག�འི་ཡྀ་
གེ་པའྀ་�ེས་ཕོ་དང་ཕའ། དང་ཞང་ལོན་ཆེན་པོ་བཞྀའི་�་བོ་�ད་ཕན་ཅད། ཕ་�ན་�ད་�ན་ཅད། ཡྀ་གེ་མ་མཆིས་པའྀ་�མས།
དང་མ་ཡར་མོ་དང་། བནའ་མ་དང་། �ོ་མོ་དང་། �་�ིང་�ོ་མོ་མཆིས་པ་དང་། འདི་�མས། རི་དག་ལ་མདའ་�ལ་པ་ལ་
26
�ོག�ེ། ཕོག་པ་ལ། �ོང་མཉམ་མོ་” ཞེས་རི་�གས་གསོད་�ི་ཡོད་པའང་མཐོང་�བ་མོད། འོན་�ང་། དེ་�ས་ནས་ནང་ཆོས་
�གས་�ེན་ནམ་དགེ་བའི་�ོགས་�་�ོད་ཐབས་�ིས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�་�ོག་ལ་འཛ�མ་ཟོན་�ེད་�ིན་ཡོད་པ་ཡིག་�ིང་ཁག་
ཅིག་གིས་ར་�ོད་�ེད་�བ། ཉང་རལ་ཆོས་�ང་�་ “�་�་གཉན་ད�་ལ་ཡང་བཅོལ་ནས་�ོ་འདོར་�་འ�ག་གོ་�་བ་ལ་
སོགས་པའི་དགེ་བ་བ�འི་�ིམས་བཅས་”27 ཞེས་དང་། མཁས་པའི་དགའ་�ོན་ནང་ལའང་ “མི་ཆོས་ཆེན་པོ་གཙང་མ་བ�་
�ག་དང་། �ད་པར་མི་དགེ་བ�་�ོང་བཀའ་�ིམས་མཛད”28 ཞེས་དགེ་བ�འི་�ིམས་�གས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་དང་། དེ་
བཞིན་<བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཆ་བདམས་བ�ིགས་>ནང་�་ “�ལ་པའི་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་དེ་ཉིད་
23

མཁས་པ་�ེ�། མཁས་པ་�ེ�ས་མཛད་པའི་�་བོད་�ི་ཆོས་འ�ང་�ས་པ། བོད་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤོག་�ངས། ༢༦༥
ཉང་རེ་ཆོས་འ�ང་དང་། ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན།
25
�ེ་�་�ལ་�་ཐར། བོད་བཙན་པོའི་�ལ་ཁབས་�ི་ཆབ་�ིད་ལམ་�གས་ཞིབ་འ�ག མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༢༠༡༠ ཤོག་�ངས། ༡༥༦
26
�ན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་པོའི་བོད་ཡིག་ཤོག་�ིལ། བསོད་ནམས་�ིད་དང་དབང་�ལ་�ིས་�ོགས་�ིག་དང་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༡༩༨༣ ཤོག་�ངས། ༡༥
27
ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། ཆོས་འ�ང་མེ་ཏོག་�ིང་པོ་�ང་�འི་བ�ད། བོད་�ི་དཔེ་མཛ�ད། ༢༠༡༠ ཤོག་�ངས། ༡༧༣
28
དཔའ་བོའི་ག�ག་ལག་�ེང་བ། ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན། �ཱ་ཎ་བ�་བི�་� དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ༢༠༠༢ ཤོག་�ངས། ༡༩༢
24
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བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

�ིས་བོད་འབངས་བདེ་ལ་འགོད་པའི་�ིར། ཆོས་དགེ་བ་བ�་ལ་བ�ེན་པའི་�ིམས་བཅའ་བ། འདོད་ཡོན་�་�ེལ་བ་”29 ཞེས་
དེ་ཚ�འི་ཐོག་ནས་སེམས་ཅན་ལ་འཚ�་བ་�ོང་ཐབས་�ས་པ་མཐོང་�བ།
གོང་�ོས་བཞིན་�ིར་བཏང་དགེ་བ�འི་�ིམས་�ོལ་དེ་ནི་ཆོས་�ིམས་ཤིག་ཡིན་མོད། མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ག�ང་
�ལ་�ར་ན་དགེ་བ་བ�་བཤད་ནས་�ར་ཡང་�ིམས་ཆེན་བ�ན་གཏན་འབེབས་�ེད་པ་ནི་དགེ་བ�འི་ནང་གི་�ིམས་ཁག་
ཅིག་�་སེར་ཚང་མས་གཅིག་མ�ངས་�་ལག་བ�ར་དགོས་�ལ་ག�ངས་འ�ག <བོད་བཙན་པོའི་�ལ་ཁབས་�ི་ཆབ་�ིད་
ལམ་�གས་ཞིབ་འ�ག་>ཞེས་པའི་ནང་�་ “དེར་�ིམས་�ི་�ོལ་ཡིག་ཆེན་པོ་བ�ན་གཏན་ལ་ཕབ་འ�ག་པར། �་བར་�ར་
བ་བཞི་�ེ་�ོག་མི་གཅོད་པ་དང་མ་�ིན་པར་མི་ལེན་པ། ལོག་པར་མི་གཡེམ་པ། �ན་མི་�་བ་བཅས་ནི་�་ཆོས་དགེ་བ་བ�འི་
ཁོངས་�་འ�་བས་འདིར་བ�ི་བར་མི་རིགས་�ང་། བསམ་དགོས་�་ཞིག་འ�ག་�ེ། འདི་དག་�་ཆོས་�ེད་མཁན་ཁོ་ནས་
བ�ར་�འི་�ིམས་ཞིག་མིན་པར་�ི་ཚ�གས་�ིན་བོའི་མི་�མས་�ན་མོང་གིས་བ�ི་�ང་�ེད་�འི་�ན་�ོད་�ི་�མ་གཞག་ཅིག་
ཡིན་ལ། དམ་པའི་�་ཆོས་�ེད་མཁན་དང་འཇིག་�ེན་མི་ཆོས་�ོང་མཁན་�་ལ་མཚ�ནའང་བ�ི་ཆོག་ཆོག་ཅིག་རེད། དེ་བས།
�ིམས་�ོལ་འདི་�མས་�་ཆོས་དགེ་བ་བ�འི་ཁོངས་�་བ�ག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་�ང་། མི་ཆོས་�ིམས་�ོལ་ལའང་
�ང་བར་�མ་ནས་�ིམས་ཆེན་བ�ན་�ི་�ས་�་བ�ར་�་བཞག་པར་འདོད་ཅིང་། འཇིག་�ེན་མི་ཆོས་དང་དམ་པའི་�་ཆོས་
30
གཉིས་ཀའི་�ི་ཆིངས་�་�ར་བ�ིས་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་” ཞེས་གསལ་པ་�ར་དང་། དེ་བཞིན་དགེ་བ�འི་ནང་གི་�ོག་མི་
གཅོད་པ་ཞེས་པའང་<བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་>ནང་ “�ག་པར་�ིམས་ཆེན་
བ�ན་�ི་ནང་ནས་�ོག་མི་གཅོད་པ་ཟེར་བ་དེས་�ིགས་མའི་�ག་�་ཞིབ་པར་�ས་ནས། �ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་�ང་
�བ་�ི་སེམས་�ེད་པར་�ེད་པ་དང་། �ིགས་པ་བཤགས་པ། �ན་ལ་�བ་པའི་བ�ེ་བ་ཆེན་པོ་བཅངས་ནས་འ�ོ་བ་ཐམས་
ཅད་བཏང་�ོམས་རིས་མེད་�་གནས་པ། དེ་བཞིན་�ོག་ཆགས་ལངས། འཚ�་བ་མེད་པར་བ�ེ་བ་དང་�ན་པ་�ེད་�ར་ཕན་
པའི་གསོས་�་�ིན་པ་�ས་པ་མཚ�ན་�བ།”31 ཞེས་གསལ་བ་�ར། �ིམས་�གས་དེ་དག་ལས་བོད་མི་ཚ�འི་གོམས་གཤིས་ལ་
འ�ར་བ་ཐེབས་འགོ་�གས་ཡོད་པ་ནི་ “�ིམས་�ོལ་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བ�ང་བོད་མིའི་འ�་ཤེས་དང་�ོད་པ་སོགས་
གང་�ིར་འ�ར་�ོག་ཆེན་པོ་�ང་ནས་གང་�ང་�་སེམས་ཅན་ལ་འཚ�་བ་མི་�ེད་པར་ཕན་པའི་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་
32
ཡོད།” ཅེས་པ་�ར། �ིམས་�གས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཚ�་ཐ་ན་�ད་འ�ོ་སེམས་ཅན་�ན་ཆད་ལའང་�ིང་�ེ་དང་འཚ�་
བ་�ོང་བ་སོགས་འ�་ཤེས་ལ་འ�ར་�ོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་པ་བ�ོད་ག་ལ་དགོས།
གང་�ར་བཙན་པོ་ཚ�འི་�བས་སེམས་ཅན་�་བ་ནས་གསོད་མི་ཆོག་པའི་�ིམས་�གས་དེ་འ�་གཏན་འབེབས་�ས་
མེད་�ང་། གང་�ང་རི་�གས་སོགས་གསོད་�་�ས་ན་�ིམས་�གས་ལག་བ�ར་�ེད་�ིན་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ལས་
གསལ་འ�ག <བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་>ནང་�་ “རི་�ེས་�ོག་ཆགས་ཚང་མ་
�ལ་པོའི་ནོར་�ས་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ས་ཡོད། བཙན་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་བོད་�ི་�ིད་ལ་འཁོར་ལོ་བ�ོར་བའི་
�བས། རི་�ེས་�ོག་ཆགས་ལ་�ོག་�ོན་�བ་མི་ཆོག་པའི་�ིམས་�གས་དངོས་�་གཏན་འབེབས་�ས་པ་མེད་མོད། འོན་ཏེ་
29

ཆབ་�ེལ་ཚ�་བ�ེན་�ན་ཚ�གས་སོགས། གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད། བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཅ་བདམས་བ�ིགས། བོད་ཡིག་དཔེ་�ིང་དཔེ་�ན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་�ངས། ༥༦
�ེ་�་�ལ་�་ཐར། བོད་བཙན་པོའི་�ལ་ཁབས་�ི་ཆབ་�ིད་ལམ་�གས་ཞིབ་འ�ག མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༢༠༡༠ ཤོག་�ངས། ༡༦༣
31
�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ། མི་རིགས་དཔེ་��ན་ཁང་༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༡༦༡
32
�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ། མི་རིགས་དཔེ་��ན་ཁང་༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༡༦༡
30
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བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

གོང་གསལ་�ི་ད�ད་གཞིའ་ི ཡིག་ཆ་དེ་དག་ལས་ང་ཚ�ས་གསལ་པོར་�ོགས་�བ་པར། གལ་�ིད་འབངས་མི་ཞིག་གིས་�ལ་
པོའི་བཀའ་མེད་པར་གང་�ང་�་�ོག་�ོན་�བ་ཚ�། རི་�ེས་�ོག་ཆགས་ནི་�ལ་པོའི་དཀོར་ནོར་�ི་ཁོངས་�་འ�་བས། དེ་
ཡང་�ལ་པོའི་དཀོར་ནོར་བ�ས་པ་དང་�ད་པར་མེད་པར་[ངོས་]འཛ�ན་[�ས་]ནས། ཤ་བ་གཅིག་བསད་ན་ཤ་བ་བ�ད་
33
བ�་འཇལ་དགོས་པ་དང་། གཙ�ད་གཅིག་བསད་ན་གཙ�ད་བ�ད་�་འཇལ་བའི་�ིམས་ཆད་ཕོག་�་ཡིན་པར་སེམས།” ཞེས་
�ལ་པོའི་བཀའ་མེད་པར་�་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་ཤ་བ་�་�་གཅིག་བསད་�ང་�ལ་པོ་ནོར་བ�ས་པར་བ�ིས་ནས་བ�ད་
བ�་འཇལ་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་དངོས་�་རི་�་�ང་�་བ�མས་པ་དེ་འ�་�ང་མེད་པ་གསལ་པོར་�ོགས་ཤིང་། དེ་མིན་�ེ་
ཤིང་འདེབས་འ�གས་�ིས་མཚ�ན་པའི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་ལས་གཞི་དམིགས་བསལ་དེ་འ�་�ེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཡང་ཁ་
གསལ་མི་རག་ལ། དེ་བཞིན་བོད་སིལ་�་དང་ས་�་བས་བོད་�ོང་�བས་�ང་དེ་�འི་�ིམས་ཡིག་དེ་འ�་མེད་པ་གོང་�ོས་
�ར་ལགས། དེས་ན་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་ནི་བོད་�ི་ལོ་�ས་ཐོག་ནས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་ལས་གཞི་ཐོག་མར་
བ�མས་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་�བ་བོ།། །།
མཐའ་�ོམ་�ང་�་།
�ིར་འཛམ་�ིང་དང་། ཡང་�ོས་བོད་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�བས་ཆེན་�ི་ལས་གཞི་འདི་ནི་དེང་�བས་ང་ཚ�ར་འ�ད་
བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་�ར་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཙམ་མིན་པར། དེ་ལའང་ལོ་�ས་�ན་རིང་�ན་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་�ི་
ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ཆེ་ཐོག་མ་གནང་མཁན་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ི་�ས་�བས་�་ད་�་བཞིན་མི་ཚ�་དཔལ་འ�ོར་
�ང་འ�བ་�ིས་དེད་དེ་ཕན་�ན་འ�ན་�ོད་�ི་�ེན་པས་རང་གི་�ིམ་གཞི་ཁོར་�ག་ལ་གཏོར་བཤིག་དེ་འ�་གཏོང་གི་མེད་
�ང་། ཁོང་གིས་ནམ་ཞིག་ཁོར་�ག་གཏོར་བ�ག་�་�ིན་སོང་ན་མི་�གས་ཚང་མས་�ག་བ�ལ་�ང་�་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ་
�ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་ཐོག་ནས་�་བཞག་དེ་འ�་ཞིག་བཞག་�བ་པའི་དབང་གིས་�ས་�ན་རིང་པོར་བོད་�ི་ཁོར་
�ག་ནི་གཞན་ལས་འ�ར་ཐོན་པ་ཞིག་�ང་�བ་པའང་ཁོང་གི་བཀའ་�ིན་དང་། གཟི་བ�ིད། �ིང་�ོབས་ཤིག་�ང་ལོས་ཡིན།
འོན་�ང་། �བས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ་�་དམར་�ིས་བོད་ས་བཙན་བ�ང་�ས་པ་ནས་བ�ང་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་�ས་པའི་�ེན་
�ིས་འ�ང་�ང་འབགས་བཙ�ག་བཟོས་བས་ཉེས་མེད་�ི་སེམས་ཅན་�ངས་ལས་འདས་པ་འཆི་འ�ོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཤིང་
ནགས་གཅོད་འ�ེག་མང་པས་བོད་ནང་�ར་དང་མི་འ�་བའི་ཚ་�ོད་འཕེལ་ཏེ་�ེང་�ན་ཨེ་ཤི་ཡའི་ག�མ་[ཆ]གཉིས་ཙམ་
�ི་�་བོའི་འ�ང་�ངས་བོད་�ི་�ན་མིན་�ི་འ�གས་རོམ་དེ་དག་རིམ་�ིས་བ�ར་བས། མི་སེར་མང་པོར་�་ལོག་གི་ཞེ་�ང་
དང་དངངས་�ག �་རགས་མང་པོ་བ�བ་དང་�ག་བཞིན་པས་འ�ང་�འི་དཀའ་ངལ་སོགས་�ོང་བཞིན་པ་དེ་དག་ནི་ཁོར་
�ག་གཏོར་�ོན་དང་བདག་བ�ང་མ་�བ་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ང་ཚ�ས་གསལ་པོ་རིག་�བ་པས་�་མ�ད་ནས་�ོམ་ཡིག་
དང་ལས་འ�ལ་�་ཚ�གས་�ི་ལམ་ནས་ངོ་�ོལ་གདོང་ལེན་�ེད་དགོས་པ་ནི་ང་ཚ�འི་འགན་�ིའོ་ཞེས་མཚམས་འདི་ནས་�ོམ་
ཡིག་འདི་མ�ག་བ�ས་པ་ཡིན་ནོ།། །།

33

�་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ། མི་རིགས་དཔེ་��ན་ཁང་༢༠༠༤ ཤོག་�ངས། ༡༦༢
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