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ཙམ་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
ཨ་མ།  ཁོ་ཚོ་རྒྱ་མི་ཨེ་རེད།

རེད། ས་མཚམས་བརྒལ་

ནས་ཟ་མ་འཚོལ་དུ་འོང་

བ་རེད།

ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ། མི་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུར་ས་

མཚམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་མ་རེད། 

ཕན་གྲོགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་

འགན་རེད།



12

གང་ཡིན་
ནམ།

ང་ཚོ་ཤར་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་མཁན་

ཡིན། དོ་དགོང་གནས་ཚང་གཡར་

ན་ཨེ་འགྲིག

ཡིན་ད་ཡིན།   འགྲིག་གི  ནང་
ལ་ཡར་ཕེབས། ང་ཚོའི་ཁང་པ་
ཆུང་ཆུང་རེད། ཡིན་ནའང་སྐུ་

ལྷོད་ལྷོད་གནང་རོགས།

ཕྱི་པོར་ཐུགས་བསུན་བཟོ་དགོས་

བྱུང་བར་དགོངས་འགལ་མ་

གནང་རོགས།
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ཁང་པ་འདིའི་ནང་

བཞུགས་རོགས།
ཐུགས་རྗེ་ཆེ།     

ཁྱེད་རང་གི་མིང༌ག་

རེ་ཡིན་ནམ།

ཨ་ལེ་་་་་་ང་རང་སྐུ་ངོ་

ཕ་གིའི་ཞབས་ཕྱི་ཡིན།

ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ་ལོ་གཉིས།

མ་རེད༌ ༌ ༌ ༌ མ་རེད། ཁྱེད་རང་སེ་རའི་

ཨ་ལགས་རེད།

འོ་ཡ་༌༌༌༌ དགོང་དྲོ་
བདེ་ལེགས།

ངའི་མིང་ལ་ལྷ་མོ་

ཟེར་གྱི་ཡོད།



14

སེ་རའི་ཨ་ལགས། 

སེ་རའི་ཨ་ལགས།

འོ་ཛི་༌༌ ཁོས་ངའི་མིང་

གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཤེས་

པ་ཡིན་ནམ།

གཅིག་བྱས་ན།   ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཕ་

གི་ཡིན་སྲིད།

འོ་༌༌ བྱས་ཙང༌༌༌༌༌༌



15

ལྷ་མོ།  ཉིན་གུང་གི་

ཁ་ལག་ཡིན་ད།

ཨ་ཕ༌ ་ ་ ་  འདི་

ངའི་སྡོད་ས་རེད།
ཨ་ཙི་ ་ ་ ་ ད་ཡང་ག་རེ་

ཤོད་ཀྱི་ཡོད།

མ་རེད།   འདི་ངའི་སྡོད་

ས་རེད།

ཕ་གི་ནང་གི་ཕ་རྒན་

བཞུགས་ས་རེད།

ཧ་་་་ ་་་ཧ་་་་ ཧ་་་
ཁྱེད་ཨུ་ཚུགས་ཚ་བོ་དེ་འདྲ།

ཉོན་དང༌།  ཅོག་ཙེའི་མགོར་བསྡད་

ན་ལས་འགན་མང་པོ་འཁུར་

དགོས་ཀྱི་རེད།

ངས་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད།



16

ཁོས་གང་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད་འགྲོ
བསམ་གཞིགས་བྱས་ན་

ངའི་ལས་དོན་དེ ་འགྲུབ་

པའི་རེ་བ་འདུག

དེ་རིང་ང་ཟི་

ལིང་གྲོང་བརྡལ་

ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།

བརྟན་པོ་བྱོས། འོ་རེད།  

འོ་ན་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཏོག་

ཙམ་ཉོས་

ཤོག

ད་ལོ་སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་

ཡོང་བཟོ་འདུག

སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་བྱུང་ན་བྱེ་

མ་ཀ་ར་ཙམ་མ་ཟད། སྲིང་

བལ་དང་། རས་ཆ། རྟ་ཡང་ཉོ་

ཐུབ་ཀྱི་རེད།

བུ་ ༌ ༌ ༌ ཁྱེད་རང་གིས་སྒྱེ་མོ་

དེ་འཁྱེར་ནས་ག་པ་འགྲོ་རྩིས་

ཡོད་དམ།

ང་ལྷ་སར་

འགྲོ་རྩིས་ཡིན།



17

ཡིན་ད་ ་ ་ ་ ང་ལྷ་སར་འགྲོ་

མཁན་ཡིན།

ཨ་ལེ་ ་ ་ ་ དེ་འདྲ་
ཡིན་ན་བརྟན་པོ་

གྱིས།

ལྷ་མོ་ཡར་ལོངས།



18

སེ་རའི་ཨ་ལགས།

འདི་ངའི་རེད།
༌༌༌༌༌ ༌༌༌༌༌

ཁྱེད་རང་གི་ཡིན་པ་རྣམས་

ངོས་འཛིན་གྱིས་དང༌།



19

ཏག་ཏག་རེད།   དེ་

ཁྱེད་རང་གི་རེད།

ད་དུང་ཅ་ལག་གཞན་

པ་ཨེ་འདུག

གཅིག་འདུག འདི་

ཡང་ངའི་རེད།

ཡིན་ད་ལྟོས་ཨ།       ཁྱེད་རང་གི་དེ་ངོ་

ཤེས་ཀྱི་ཨེ་འདུག
འདི་རེད།

འདི་ཡང་ངའི་རེད།

འདི་བྱས། འདི་བྱས།  
འདི་ཚང་མ་ངའི་རེད། 
འདི་ཚོ་མ་རེད།  ང་ལ་

མི་དགོས།



20

དེ་རང་རེད།   ཁྱེད་རང་གིས་

བདམས་པ་དེ་ངོ་མ་རེད།

དེ་ཚོ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པས་

བེད་སྤྱོད་གནང་མྱོང་ཡོད།  

ཁྱེད་རང་ ་ ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེ།   སླར་ཡང་བྱོན་པ་

ལེགས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ།



21

ཕྱི་ལོ་༡༩༣༩ ལོའ་ིདབྱར་དུས།

ཇོ་ཇོ་ཐུབ་བསྟན། ད་ག་རེ་

བྱེད་གྲབས་ཡོད་དམ། ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་ཟེར་ན་སུ་རེད།

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཆེད་དུ་མི་ཡུལ་དུ་ཡང་སྲིད་བྱོན་

མཁན་དེ་རེད།

ད་ཆ་ཁྱེད་ལ་ལས་འགན་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་

རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དབང་

རེད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགུང་ལོ་ལྔ།

༌༌༌༌༌༌

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གཅེན་པོ་རྒན་ཤོས་ལྟག་མཚེར་
རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ།



22

འོ་ཡ།   ད་ལྷ་ས་ལ་འགྲོ་

རན་པ་རེད།

ངས་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པོ་

བྱས་ཆོག

བློ་བཟང་བསམ་གཏན་
ལགས། ཁྱེད་རང་ལ་བློས་

འགེལ་གྱི་ཡིན་ད།

ངས་ཁྱེད་རང་བརྗེད་

མི་ཡོང༌།
ཨ་ཕ། ཨ་མ་གཉིས་

བདེ་མོར་བྱོན།



23

ལྟོས་དང༌། འབྲོང་ཁྱུ་ཞིག

བོད་ཀྱི་རི་དྭགས་སྙིང་རྗེ་མོ་
འདི་འདྲ།



24

ངའི་མདུན་མ་བཀག་དང༌། 

མཐོང་གི་མི་འདུག
ཕར་འགྲོ་ཡི་མིན།

ཇོ་ཇོ་སྐུ་མཁྱེན།

ག་རེ་བྱས་
ནས།



25

ལུང་སྟོང་འདི་འདྲ་

ཞིག་ལ་ཁང་པ་

ཡག་པོ་ཞིག་་་་

ལྷ་ས་དངོས་གནས་

ཐག་རིང་པོ་རེད་

འདུག

ད་ནི་ཟླ་བ་ག་ཚོད་སོང་

བའང་བརྗེད་ཀྱིན་འདུག

སྒུགས་དང༌།

དབུ་གུར་ཕ་གིའི་ནང་ལ་རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆེས་

ང་ཚོར་ཕེབས་སྒུག་གནང་བཞིན་པ་རེད།



26

འདི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཡང་སྲིད་རེད།
སླར་ཡང་སྐྱེ་འགྲོའ་ིདོན་དུ་

ཡང་སྲིད་བྱོན་པར་བཀའ་དྲིན་

ཆེ། ཕེབས་ལམ་དུ་སྐུ་ངལ་མ་

བྱུང་ངམ།

ང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་ཡིན།

འདི་ནས་ལྷ་ས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་

པོ་མ་རེད། འོན་ཀྱང་ལྷ་སར་མ་

ཕེབས་གོང་དུ་དམིགས་བསལ་

མཛད་སྒོ་ཞིག་གནང་དགོས།

དེ་ནི་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་

འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་

ཞིག་རེད།



27

ལྷ་ས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གསུམ་ཙམ་གྱི་སར་འདོད་དགུ་

ཐང་དུ་མཛད་སྒོ་དེའི་སར། ངོས་རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཡང་སྲིད་དུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། 

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་དུ་

གདན་དྲངས། ༡༩༣༩ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༣ ཉིན་ལྷ་

ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་མདུན་དུ་

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་

མིང་ལ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བསྩལ་གནང་མཛད།



28



29



30

༡༩༣༩ ལོའ་ིདགུན་ཁ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ལྷ་སར་

ཞབས་སོར་འཁོད།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། འདི་ལྷ་སའི་
རྒྱལ་སྒོ་བྲག་སྒོ་ཀ་ལིང་རེད། འདི་
ནས་ཡར་འཛུལ་ན་ལྷ་སའི་ནང་

ཕེབས་པ་རེད།

འདི་ནོར་བུ་གླིང་ཀའི་ཕོ་

བྲང་རེད།
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ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་

ལའི་ནང་གསེར་ཁྲིར་མངའ་

གསོལ་མ་ཞུ་བར་དུ་སྐུ་ཉིད་

འདི་གར་བཞུགས་དགོས།

ཨ་ལེ་་་་ ངའི་ཕ་མ་

གཉིས་ ་ ་ ་

ཐུགས་ཁྲལ་གནང་མི་

དགོས། ཁོང་རྣམ་པ་འདི་

གར་བཞུགས་རྒྱུ་རེད།

ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ཀྱི་བཞུགས་ས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ཁོང་རྣམ་པ་སྐུ་དྲག་

མཐོ་ཤོས་དེ་ཆགས་

རྒྱུ་རེད།



32

ད་ལྟ་བྱས་ན་་་་  དེ་དུས་ངའི་

མི་ཚེའི་ནང་གི་སྐྱིད་ཤོས་དེ་

ཡིན་པ་འདྲ།

༡༩༤༠ ལོའ་ིདགུན་ཁ་དེར། ང་སྡོད་ས་ནོར་བུ་

གླིང་ཀ་ནས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་སྤོས་སོང།
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པོ་ཏ་ལའི་ནང་གི་ཚོམས་ཆེན་

སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་དེའི་ནང་

ང་རང་དངོས་སུ་གསེར་ཁྲིར་

མངའ་གསོལ་བྱས་པ་རེད།

ངའི་ཨ་མ་ལགས་

གང་དུ༌༌༌༌༌༌    
ངའི་པ་ལགས།

ཇོ་ཇོ་བློ་བཟང་ང་དང་མཉམ་

དུ་བསྡད་ན་ཨེ་འགྲིག

ཚོམས་ཆེན་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་

ནང་གི་བཞུགས་ཁྲི་དེ་སེང་ཁྲི་ཟེར་

བ་དེ་རེད།

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་

ཀྱི་བདག་པོ་ལས་གཞན་པ་

སུའང་ཁྲི་དེའི་སྟེང་བཞུགས་

མི་ཆོག
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ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་

གསར་པ་ཞིག་དབུ་ཚུགས་པ་རེད།

སྐུ་མདུན་དགུང་ལོ་ ༡༨ ལ་མ་

ཕེབས་བར་ཐོས་བསམ་སློབ་

གཉེར་གནང་རིང༌།

ངས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱལ་

ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་རེད།

ངས་གནས་སྐབས་རིང་ཡོངས་འཛིན་གྱི་

ལས་འགན་ཞུས་ཆོག

ད་དུང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་

འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་དང་། ཀེའུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆེས་མཚན་ཞབས་གནང་

རྒྱུ་རེད།
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ངས་ཞལ་འདོན་དང་དཔེ་ཆ་བློ་

འཛིན་གྱི་སྐུ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་

དང་སྒྲ་དག་པོ༌འདོན་

རོགས།

ངའི་ལས་འགན་ཡི་གེ་འབྲི་

ཀློག་སློབ་རྒྱུ་རེད།
ང་དགེ་རྒན་ཚ་པོ་ཞིག་

ཡིན་པ་མཁྱེན་དགོས།
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སྐུ་རྒྱབ་ཕ་གིར་དར་ལྕག་

གཅིག་དང་ཀོ་ལྕག་གཅིག་

ཡོད་པ་གཟིགས་སོང་ངམ།

དར་ལྕག་དེ་སྐུ་མདུན་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རེད། ཀོ་

ལྕག་དེ་བློ་བཟང་གི་ཆེད་དུ་རེད། སློབ་སྦྱོང་

ཡག་པོ་མ་གནང་ན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

མཁྱེན་སོང་ངམ། ད་ཧུར་

ཐག་གནང་དགོས།

ནང་ཆོས་དང་བརྡ་སྤྲོད།  སྨན་

དང་རྩིས་སོགས་སྦྱང་རྒྱུར་འབྲི་

ཀློག་གི་རྨང་གཞི་ངེས་པར་དུ་

དགོས།

ཨ་མ་ལགས།
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སྐུ་མདུན། ད་དུང་མནལ་

མ་ཁུག་པ་གང་ཡིན་ནམ།
དཔོན་པོ་ ་ ་ ་ ཨ་མ་དྲན་གྱི་

འདུག  ང་ལ་འདི་འདྲ་ཡོང་

དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་

གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཐབས་

ཤེས་མེད།

གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྱེད་

ཀྱི་སློབ་གཉེར་གནང་

རྒྱུ་དེ་བོད་མི་དམངས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་རེད།

དེ་ག་རེ་ཟེར་

གྱི་ཡོད་དམ།

རེད། བོད་མི་མང་ལ་བདེ་

སྐྱིད་ཡོང་བའི་ཐབས་

སྦྱོང་གི་ཡོད་རེད།

ཐོག་མ་བོད་མི་དམངས་

ཀྱི་སེམས་པ་མགུ་

ཐབས་དང་དེ་ནས་བདེ་

སྐྱིད་བླང་དོར་སྟོན་ཐུབ་

པ་གནང་རོགས།
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མི་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་འདོད་

མཁན་ཤ་སྟག་རེད།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་གང་

སར་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་

སྐབས་མ་ཐོབ་པ་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཡོད།

ང་རང་དེ་ཚོའི་གྲས་

ནས་གཅིག་ཡིན་པར་

བརྟེན། ངས་གསལ་པོ་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་དགོངས་པར་

འཇགས་རོགས་གནང༌།

དཔོན་པོ་ལགས། སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས། 

དེ་རིང་ཉིན་གུང་ཕག་ཤ་བཟོ་

རོགས་གནང༌།

གྲྭ་བཙུན་གྱིས་ཤ་བཟའ་མི་ཆོག་

པ་མིན་ནམ།
རྩེད་མོ་

རང་ཡིན།
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དེ ་ནས་གནས་ཚུལ་མི ་ལེགས་

པ་ཞིག་བྱུང་སོང༌། ང་རང་ངོས་

འཛིན་གནང་མཁན་རྭ་སྒྲེང་རིན་

པོ་ཆེ། རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་གོ་གནས་དང་

ངའི་ཡོངས་འཛིན་གཉིས་ཀ་ནས་

དགོངས་ཞུ་གནང་འདུག

རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་

ཞུ་གནང་ཤག་ཨེ། ངའི་

ཡོངས་འཛིན་ཡང་གནང་རྒྱུ་

མ་རེད་དམ།

!

!

ད་ཆ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་

མཁན་རྒྱལ་ཚབ་ཡོད་མ་རེད། 

གསར ་པ ་ཞིག ་བསྐོ ་བཞག་

གནང་དགོས།

བཀའ་ལན་ཞུ་ཡ་མེད། 

དགོངས་དག

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། སྟག་བྲག་

རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་རང་བསྐོ་

རྒྱུ་ཡིན།

གནས་ཚུལ་ག་རེ་

བྱུང་བ་རེད།
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ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ལྟར་ངས་

གང་ཐུབ་ཞུས་ཆོག

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་ལ་

རྒྱལ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་གནང་བྱུང༌། 

དེ་རིང་ནས་ངས་ཚོགས་འདུའི་

གཙོ་སྐྱོང་ཞུས་ཆོག

དེ་འདྲ་བྱས་ནས། བོད་

གཞུང ་གི ་ ཆབ ་སྲི ད ་ཀྱི ་

འགན་འཛིན་པ་གསར་པ་

ཞིག་བྱུང་བ་རེད།
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ལྷ་མོའ་ིབླ་མཚོ།

ྋགོང་ས་མཆོག་བྱིས་པའི་

གནས་སྐབས།  

ཁུངས: ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ལས་ཁང།
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ྋགོང་ས་མཆོག་ཕོ ་བྲང་པོ ་ཏཱ་ལའི ་

བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང༌།

དགུང་ལ་ོབཅུ་གྲངས་སུ་ཕེབས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ།

ཁུངས: ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ལས་ཁང།
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དུས་ཡུན་ཏོག་ཙམ་རྗེས། ངོས་ནས་རྭ་

སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རང་གི་ཁེ་ཕན་

ལ་དགོངས་ནས་སྲིད་དོན་ཀྱི་བྱ་བར་

ཞུགས་པ་ཤེས་བྱུང༌། ཁོང་གིས་བོད་མི་

མང་གི་རེ་བར་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་སྐྱ་སར་

བབས་པ་རེད།

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་
པའི་གནས་ཚུལ། ངོ་ཚ་
དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང༌།

༡༩༤༧ ལོའ་ིདཔྱིད་སྟོད་དུ།

སངས་རྒྱས་གྱི་མཚན་

ཉིད་གང་ཡིན་ནམ།

འོ་ ་ ་ ་  སངས་རྒྱས་

ཟེར་ན་་་་ ཨུམ་་་་་

དགུང་གྲངས་༡༢ སྐབས།

རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེས་སྲིད་

དོན་བཞག་ནས་ལོ་དྲུག་

གི་རྗེས་སུ།
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ང་ལ་ཞལ་བསྟན་ནས་

ལན་གནང་རོགས།

དགོངས་དག

སྐྱེ ་རྒ ་ན ་འཆིའི ་འཁོར ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་

བའི་ཆེད་དུ་་་་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་གཏན་

དུ་སྤངས་པ་དེ་ཐར་པ་རེད།

འགྲིག་སོང༌།

གང་རེད། ག་རེ་

བྱས་སོང༌།

སྐུ་མདུན་  ལམ་སང་

གབ་གནང་རོགས།
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སེ་ར་དགོན་པ་ནས་མེ་མདའི་སྒྲ་གོ་ཡི་འདུག རྭ་

སྒྲེང་དགོན་པར་ཡང་མེ་མདའ་རྒྱག་གི་འདུག མི་

འགའ་ཤས་བསད་ཡོད་ས་རེད།

ག་རེ་ ག་རེ་བྱས་

པ་རེད།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བསྐྱར་གསོའ་ི

ཆེད་དུ་རྭ་སྒྲེང་གིས་སྟག་བྲག་ལ་

རྒོལ་རྡུང་བྱས་འདུག

ད་དཔེ་བསགས་སོང༌། སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདུག་གམ།

གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བོ ་ཞིག་
བྱུང་བ་རེད།

་ ་ ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་
ཆོས་པ་གཅིག་གིས་ཆོས་
པ་གཞན་ཞིག་གསོད་རྒྱུའི་
འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད།
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མི་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྲོག་ཤོར་བ་
དང་འགའ་ཤས་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་
བ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་དགོན་
པ་རྙིང་གྲས་རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ་
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་དེ ་ཡང་

གཏོར་སྐྱོན་བཟོས་པ་རེད།

རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ག་རེ་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།
བཙོན་འཇུག་བྱས་ནས་

ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་རེད།

གལ་ཏེ་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་གིས་རང་

འདོད ་འགྲུབ་ཐབས་བྱས་ན། 

དེས་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་

འདྲ་ཞིག་ཡོང་སྲིད་པ། ངས་ད་ལྟ་

ཡང་གསལ་བོ་དྲན་གྱི་འདུག



49

ང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཞན་ལྟར་ཕྱི་ལ་རྩེད་

མོ་རྩེ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་ཙང༌། 

ཐག་རིང་དུ་ཕྲུ་གུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ལ་

བལྟས་ནས་སྨོན་གྱི་ཡོད།
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མི་མང་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚོ་

སྣང་ཟོལ་བདེ་མདོག་

ཁ་པོ་འདུག

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆའི་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མངོན་ཉེས་པོ་དེ་བྱུང་དུས་

སེམས་ལ་བཟོད་མི་བདེ་བ་

བྱུང༌།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། སྐུ་ཞབས་ཧེན་རིག 

ཧ་རཱར་མཇལ་ཁར་བཅར་རྩིས་འདུག

ཨ་ལེ། དངོས་
གནས། ཨེ་ཡིན།

ཁོང་ནི་ཨསྟྲི་ཡའི་ཡུལ་གྱི་

རི་འཛེགས་པ་སྐད་གྲགས་

ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།

ཁོང་གི་ཡ་ཉེན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་བྱས་
རྗེས་དང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་
སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཨིན་ཇིའི་
བཙོན་ཁང་ནས་བྲོས་ཏེ་ལྷ་སར་
འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམ་ཞིབ་

ཅིང་ཕྲ་བ་ཤེས་འདོད་ཡོད།
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ྋགོང་ས་མཆོག མཇལ་

བཅར་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་

བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ།

ང་རང་ཡང་ཧ་ཅང་དགའ་

པོ་བྱུང༌། བཞུགས་གདན་

འཇགས་རོགས།

ངོས་ཀྱི་སར་ཕེབས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

ངས་བོད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལུང་སྤྱི་

དང་ལྷག་པར་དུ་ཡུ་རབོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཤེས་འདོད་ཡོད། ང་ལ་དེ་ཚོ་སློབ་རྒྱུའི་

ཐུགས་འདོད་ཨེ་ཡོད།

དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང༌། ངས་ཤེས་འདོད་

ཆེ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད།

ཡིན་དང་ཡིན། དགའ་

པོའ་ིངང་ཞུས་ཆོག
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སྐམ་གློག་འཕྲུལ་ཆས་དེ་བཟོ་བཅོས་
མ་ཐུབ་ན་གློག་བརྙན་འདི་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་བཟོ་རོགས་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

གསར་འགྱུར་གྱི་ཕིང་ཤོག་འདི་ཚོའི་ནང་གཟིགས་
ཐུབ་པ་ལྟར། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་མི་མང་
པོའ་ིཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་རེད། གང་ལྟར་དམག་འཁྲུག་
བྱུང་ན་མི་མང་ལ་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ཐབས་བྲལ་བ་

ཡོང་རྒྱུ་རང་རེད།

ཐ་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའང་བེད་

སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཉི་ཧོང་ནང་ཨ་རིས་ཨེ་

ཊོམ་འབོམ་གཡུགས་པ་རེད།

གང་ལྟར་འགྲོ་བ་མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་དམྱལ་བ་

མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཆ་བཟོས་པ་རེད།
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ཕྱི་པོ་འདི་འདྲར་ག་རེ་

གནང་གི་ཡོད་དམ།

དཔོན་པོ་ལགས། 

གསོན་དང་་་་་

འོ་ ་ ་ ་ སྐུ་མདུན་

གསུང་དང༌།

དམག་འཐབ་བྱས་ནས་མི་

གཅིག་གིས་གཅིག་གསོད་

རེས་བྱེད་དགོས་དོན་གང་

ཡིན་ནམ།

རང་ཁོ་ནའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་

ལུང་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་དམག་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བྱུང་

བ་དེས། མི་མང་པོའ་ིཤི་རྐྱེན་བྱེད་

ཀྱི་འདུག

དུས་སྐབས་ཕལ་ཆེ་བར་སྡུག་པོ་མྱོང་མཁན་

དེ། ཉེས་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་མང་

དཀྱུས་མ་ཚོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕལ་ཆེ་བར་བུད་

མེད་དང་བྱིས་པ། རྒན་འཁོགས་ཚོར་དཀའ་

སྡུག་ཆེ་ཤོས་བྱུང་འདུག
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བོད་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཡིན་པ་ལྟར། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་བར་
བཞུགས་ཀྱི་ལང་ཕྱོགས་བཟུང་བ་རེད། ང་ཚོས་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་མེད་ལ། 
བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཡང་

བྱས་མེད།

ཡིན་ནའང༌། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་

པོས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ལ་བཙན་

འཛུལ་བྱ་ཐབས་བྱས་ཡོད།

ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་
སྐུ་དུས་སུའང༌། ཨིན་ཇི་
དང་རྒྱ་ནག་ཆིང་གོང་མ་
གཉིས་ཀས་བོད་བཙན་

བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་
བྱས་པ་རེད།

སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་

འཆར་གཞི་མི་ལེགས་པ་ཞིག་

འདིང་གི་ཡོད་བཟོ་འདུག

སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་

བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་

བཞིན་པ་རེད།

གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན། རྒྱ་ནག་པེ་

ཅིང་ ༡༩༤༩ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡

སྐུ་མདུན། རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་

སྤྱོད་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་

པོ་གནང་རོགས།
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ངས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་པ་གསལ་

བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།
མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་འགོ་ཁྲིད་

དེ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིརིང་

ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད།

ད་ཆ་དགའ་སྤྲོའ་ིངང་ནས་

གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུར་ལོ་

ཉི་ཤུའི་རིང་གྱེན་ལང་དམག་

འཐབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་ང་ཚོའི་མེས་

རྒྱལ་་་་་

དེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་

ཀྲུའུ་ཞི་མའོ་ཙེ་ཏུང་ནི་ང་ཚོའི་

དབུ་ཁྲིད་རེད།

སྐུ་མདུན་ ་ ་ ་  གནས་ཚུལ་

འདི་ཚོ་གལ་གནད་ཆེན་

པོ་རེད།

རྒྱ་ནག་ཡོངས་རྫོགས་དམར་
པོའ་ིདབང་སྒྱུར་འོག་ཟླ་སྒྲིལ་
བའི་རྗེས་བོད་ལ་ག་རེ་ཟེར་
གྲབས་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་

འདུག

ཁྱེད་རང་གི་བྱས་ན།
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དེ་ནས་ཡུན་རིང་པོ་མ་སོང་བར་དཔོན་

པོས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་རང་བྱུང་སོང༌། 

རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་ནས་བཏང་བའི་རླུང་

འཕིྲན་ནང་བོད་ཀིྱ་བདག་དབང་སོྐར་བོླ་

ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་གོ་བྱུང༌།

བོད ་དེ ་རྒྱ ་ནག ་མི ་

མང་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེད།

བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་གིས་

བོད་མི་མང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་

རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་དབང་

འོག་ནས་བཅིངས་བགྲོལ་

གཏོང་དགོས།

བོད་གཞུང་གིས་དེ ་མ ་
ཐག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ལན་འདེབས་ཀྱི་གསར་
འགོད་གསལ་པོ་ཞིག་སྤེལ་

བ་རེད།

བོད་དེ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་

མྱོང་མེད།  བོད་ནང་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

པའི་དབང་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་རྫུན་

གཏམ་རེད།   དེས་ན་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་

དགོས་དོན་མེད།

ཡིན་ནའང་ ་་
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བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་
ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་བཅིངས་
བཀྲོལ ་དམག་དཔུང་བསྡུ་
གསོག་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་མདུན་
བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

གསར་ཡོད་པ་རེད།
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དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པས་

ཛ་དྲག་གིས་ཚོགས་འདུ་ཧྲག་བསྡུས་

རྒྱས་པ་སྐོང་པ་རེད།

ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་དབྱིན་ཡུལ་

དང༌། ཨ་མེ་རི་ཀ རྒྱ་གར། མདོར་

ན་བལ་ཡུལ་བཅས་ནས་རོགས་

རམ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་དགོས།

བོད་ཀྱི་སྲུང་དམག་གཅིག་པུས་རྒྱ་

ནག་གི་དམག་དཔུང་ས་ཡ་མང་པོའ་ི

ཁ་གཏད་ཅོག་ཐུབ་ཐབས་མེད།

ཐབས་ཤེས་དང་གདམ་
ཀ་གཞན་མི་འདུག

རྒྱལ་ཁབ་བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནས་

བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་འགོག་ཐབས་

ཇི་ཡོད་བཀའ་སློབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
འོ་་་་་ དེ་རང་ལ་མོས་

མཐུན་ཡོད།
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དེ ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་དེ ་

དག་ལ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་

བྱས་པ་རེད།

ཡཱ་་་་་ཨཱ་་་་་་་་་་་་་ ཡཱ་་་་་་ཨཱ་་་་་་་་་་་་་

ཡཱ་་་་་་ཨཱ་་་་་་་་་་་་་

རེད་དེ་ ་ ་ ་ ཡིན་ནའང༌།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠  

ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་དམག་གིས་

བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི ་ཆབ་

མདོར་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་

རེད།
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སྐབས་དེར་མདོ་ཁམས་ཁུལ་
གྱི་ཡུལ་དམག་དང་མཉམ་སྡེབ་
ཀྱིས་བོད་ཀྱི་མཐའ་སྲུང་དམག་
མིས་རྒོལ་ལན་སློག་པ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་་་་་་་

མང་སེྣ་ཉུང་གིས་མ་བརྟན་

པར་ས་མཚམས་འགོག་སྲུང་

ཐུབ་ཐབས་བྲལ་བ་རེད།
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རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ཁྲི་བརྒྱད་ལས་མང་བ་

འབྲི་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ཆབ་མདོའ་ིཤར་རྒྱུད་ནས་

བོད་ཀྱི་ས་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་འདུག

ང་ཚོའི་དམག་མི་རྣམས་གྲ་སྒྲིག་ཨེ་ཡོད། 
གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཀྱང་འདང་ངེས་ཨེ་ཡོད། དེང་དུས་ཀྱི་གོ་མཚོན་ལེགས་ཤོས་

ཅན་གྱི་རྒྱ་དམག་དང་བསྡུར་ན་ང་

ཚོར་ག་རེ་ཡོད་རེད།  རྒྱ་དམར་ལ་

ཁ་གཏད་ཆོག་པ་ག་ནས་ཡོད།

ཐབས་ལམ་གཞན་
ག་རེ་འདུག་གམ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྙན་

གསེང་ཞུས་པ་དེ་ལའང་
ལན་གསལ་གང་ཡང་

མི་འདུག

ད་འོ་ན་་་་་ གནས་སྟངས་ཇེ་

ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་

པ་དེར་བལྟས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་མ་

གཏོགས་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མི་

འདུག་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།

ང་རང་ཚོར་བྱ་ཐབས་གང་
ཡང་མེད་ན་་་་ ྋགོང་ས་

མཆོག་ལ་སྐུ་དབང་ཕུལ་ན་
ཡག་གི་རེད།
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ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་རྒྱལ་སྲིད་

ཆོས་སྲིད་འབུལ་དགོས།

སྐུ་མདུན་སྐུ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་སྲིད་

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འགན་བཞེས་

དགོས་པའི་སྦྱར་ཡིག་གང་སར་

མཐོང་རྒྱུ་འདུག

འོན་ཀྱང་ང་ལོ་ ༡༥ 

ལོངས་པ་ཙམ་རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འགན་འཁྱེར་

བར་ངོས་རང་ལོ་ན་ཧ་ཅང་

ཆུང་དྲགས་པ་རེད།

མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ནང་བསམ་ཚུལ་གཉིས་

འདུག འགའ་ཤས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུ་

དབང་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། གཞན་ཚོ་མཛད་འགན་

བཞེས་རྒྱུ་སྐུ་ཉིད་དགུང་ལོ་ཆུ་ང་དྲགས་པ་རེད་

ཟེར་གྱི་འདུག
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ཆོས་སྐྱོང་ལ་བཀའ་ལུང་
ཞུས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དུ་

ཆུགས།

གདམ་ཀ་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། 
བཀའ་ལུང་གང་ཕེབས་ལ་

ཉན་རྒྱུ་རེད།

ད་་་་་་་་ དེ་རང་

གྱིས།་་་་་་་

དུས་ལ་བབས། !
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ྋགོང་ས་མཆོག ཆོས་སྐྱོང་གིས་
སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་
འགན་བཞེས་དགོས་པའི་བཀའ་
ལུང་གནང་སོང༌། ངས་རྒྱལ་ཚབ་
ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ངས་སྐུ་བཅར་ཞུས་ནས་ཡོངས་

འཛིན་མུ་མཐུད་དེ་ཞུ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་

བྱུང་སོང།

༌༌༌༌༌ ༌༌༌༌༌

རྒྱ་ནག་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་

རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱིས་དམག་འཐབ་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་

དབུ་ཁྲིད་ཡིན་མིན་ལ་དོགས་པ་སྤུ་

ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡོད།

ད་གང་དྲགས།   

ངས་འཇོན་ཨེ་ཡོང༌།
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གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་

ལགས། ད་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་

རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སུ་རེད།

མིའི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་

བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་

མཁན་དེ་་་་

ཐུགས་འགན་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་རེད། སྐུ་ཉིད་

ཀྱི་ལས་དབང་རེད།

གཅེན་པོ་ཁྱེད་རང་བདེ་པོ་ཡིན་ནམ། 

ང་ཚོའི་ནང་དང་་་་  ཨ་མདོ་ད་ཆ་ཅི་

འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ།

སྐུ་མདུན།
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གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན།

ཐག་རིང་སྐུ་འབུམ་དགོན་

པ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།

ཨ་མདོའ་ིནང་གནས་

སྟངས་ཅི་འདྲ་འདུག

ཨ་མདོ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་

གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་

ཟིན་འདུག  

ཁོ་ཚོ་འབྱོར་མ་ཐག་ཆོས་ལ་དགག་པ་

རྒྱག་གི་འདུག
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ཁོང་ཚོས་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་
ལ་ཆོས་བྱེད་མི་ཆོག་ཟེར་གྱི་

འདུག

ཕྲན་རང་ཉིད་སྐུ་འབུམ་དགོན་

པའི་འགོ་བྱེད་ཡིན་པར་བརྟེན་

དུས་རྒྱུན་དུ་གར་འགྲོ་གར་སྡོད་བྱ་

ར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་གྲྭ་པ་བྱེད་རྒྱུ་བཀག་

ནས་ད་ཆ་དགོན་པ་ཚང་མ་སྟོང་པ་

སྟོང་རྐྱང་ཆགས་འདུག

བླ་ཆེན་མི་དྲག་མང་པོ་རྒྱ་ནག་པེ་

ཅིང་དང་ཁྲི་འདུ་སོགས་ལ་ཚོགས་

འདུར་སྐོང་ནས་སློབ་གསོ་ཟེར་

བ་ཞིག་གི་ནང་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་

འདུག

སློབ་གསོ་ཟེར་བ་དེ་གང་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

དེ་ནི་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
ཡིན་པ་ཁས་ལེན་རྒྱུ་དང༌། དམར་
པོའ་ིརིང་ལུགས་དང་ཏང་གི་འགོ་
ཁྲིད་ཚོར་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་རེད།
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སློབ་གསོ་དེ་ཚོའི་ཆེད་དུ། ཉེ་ཆར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་

ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྲིད་ཀྱི་འདུག

ད་དུང་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ལ་བཀག་འགོག་

དང་རྒྱ་སྐད་བཙན་འགེལ་བྱེད་ཀྱི་

འདུག

ད་འོ་ན་བཅིངས་བཀྲོལ་ཟེར་བའི་

གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ང་ཚོའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་ཞིང་ལས་བྱེད་སྟངས་ལ་
འགྱུར་བ་བཏང་བ་མ་ཟད། སྟོན་འབྲས་ཀྱང་གང་
འདེབས་དང་མི་འདེབས་བཙན་བཀའ་གཏོང་

གི་འདུག

ངས་བྱས་ན་་་་་ ང་ཚོས་བྱ་ལོང་

བཅོས་ལོང་མེད་པར། བོད་ཀྱི་

སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་རྣམས་དང་

བོད་མིའི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་

འགྲོ་ས་རེད།

ཁོ་ཚོས་བོད་ལ་བཅིངས་བཀྲོལ་

བཏང་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ནི་བོད་མི་

དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་

བཟོ་བ་དེ་རེད།
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རྒྱ་ནག་གི་སྤུ་མདོག་ངོ་མ་

བསྟན་རྒྱུར་དུས་ཚོད་མང་པོ་

འགོར་མ་སོང༌།

ཁྱེད་རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཅེན་
པོ་ཡིན་པར་བརྟེན་ངས་ཁྱེད་
རང་ལ་གྲོས་འགོ་ཞིག་འདོན་

རྒྱུ་ཡོད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་

དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་དུ་

འཇུག་ཐུབ་པ་འདུག་ན་ཁྱེད་རང་ལྷ་སར་

གཏོང་ཆོག

གལ་ཏེ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་

མི་འདུག་ན་སོད་ཤོག

བསམ་འཆར་དེ་སྨྱོན་པའི་

སྐད་ཆ་རང་རེད།

ཁྱེད་རང་ལ་ང་ཚོས་གཟིགས་

གཟོས་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་རེད།
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སྐུ་མདུན། འཕྲལ་དུ་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་རོགས། རྒྱ་དམག་གིས་ཨ་མདོ་

བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་འདོད་པ་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐེར་འདོན་

ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་འདིར་བཅར་བ་ཡིན།  ཁོ་ཚོའི་གྲོས་འགོ་དེར་མོས་

མཐུན་ཡོད་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན།

ང་ཉེན་གཡོལ་དུ་རྒྱུག་

ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ།

རེད་་་་  ཉེན་ཁ་

ཆེན་པོ་འདུག
གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་

བཙན་ཉར་བྱས་པ་ཡིན་ན། 

ང་ཚོས་འགོག་རྒོལ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།   རྒྱ་ནག་ལ་དམག་རྒྱག་

དགོས་ཟེར་བ་ཨེ་ཡིན།

ངས་བྱས་ན་ཐབས་ལམ་གཞན་མི་

འདུག ངས་སྡོམ་པ་ཕུལ་སྐྱ་ཆས་གྱོན། 

གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སོང་ནས་

གོ་ལག་གི་རོགས་པ་ཨེ་ཐོབ་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཐོག་མར་ཨ་རི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་

ན་བོད་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག

གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་

ལགས། ད་འགྲིག་སོང་་

ཤོད་མི་དགོས།

སྐུ་མདུན་་་་་་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་པོ་རེད། ལྷ་ས་ནས་འཕྲལ་དུ་ཕེབས་

ཐོན་གནང་རོགས། ཁྱེད་རང་ལ་གནས་

ཚུལ་མ་ལེགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བདོ་

ཟེར་བ་དེ་རྩ་ཡལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

གཅེན་པོ།

༌༌༌༌༌༌༌
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རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐེངས་

གཉིས་ཡུལ་གཞན་དུ་ཉེན་གཡོལ་དུ་

ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

༡༩༠༤ ལོར་ཨིན་ཇིའི་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པའི་སྐབས་དང༌། ཡང་ ༡༩༡༠ ལོར་རྒྱ་ནག་ཆིང་གོང་

མས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་ཐབས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེན་

གཡོལ་གནང་བ་རེད།

ཨིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་གློ་བུར་དུ་ཕྱིར་

འཐེན་བྱས་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་ཆིང་གོང་

མའི་དམག་མི་རྣམས་བོད་དམག་གིས་ཕམ་

ཉེས་བཏང་སྟེ་༡༩༡༡ དགུན་ཁར་བོད་ནས་

མཐར་བསྐྲོད་བཏང་བ་རེད།

དེ་མ་ཐག་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་

གོང་མས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་

ལ་བོད་རང༌དབང་རང་

བཙན་ཡིན་པའི་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་བ་རེད།

ཕལ་ཆེར་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མའི་ཞལ་

ཆེམས་ལ་བསྐྱར་དུ་བསམ་གཞིགས་

བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིན་ནམ།
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་ ་ ་ ་རང་ས་སྲུང་མ་ནུས་ན། ༸རྒྱལ་

བ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་མཚོན་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་

འཕགས་མིང་མེད་དུ་འཇོམས་ཤིང༌།

་་་་་་་་་

་ ་ ་ ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གྱི་

སྡེའི་འཛིན་དབང་ཆོས་རྒྱུན་བཅས་པ་རྩ་

བརླག་ ་ ་ ་  འདི་གའི་ཞབས་འབྲིང་ཀུན་ཀྱང་

ཕ་གཞིས་རྒྱུ་ནོར་རྩ་འཕྲོགས་་ ༌ ༌

༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༧ ཉིན་གསེར་ཁྲིར་
མངའ་གསོལ་བྱས་ཏེ། དེ་ཉིན་ནས་ངོས་རང་འགྲོ་
ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་

བདག་པོར་གྱུར་པ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ལོ ་༡༥ 
ལས་མ་ལོན་པའི་སྐབས་དེར་
སྐུ་གོང་མའི་བཀའ་ལུང་དེ་ཚོ་
ཧ་ཅང་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་འདུག
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་་་ ་དགྲ་ཡི་བྲན་དུ་དབང་མེད་འཁྱམས་ཤིང༌།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། 

ད་ཆ་ང་རང་གི་ལུང་

པར་ལོག་རན་སོང༌།

ཁྱེད་རང་ཕེབས་ན་འགྲིག་

ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་དཀའ་ཡང་

ལམ་དུ་སྐུ་ངལ་མི་ཡོང་བའི་

སྨོན་འདུན་ཡོད།

འཛམ་གླིང་ཚང་མས་བོད་ལ་བསམ་

བློའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་མི་འདོར་བ་དེ་སྐུ་ངལ་

ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་

ལ་བཅངས་རོགས།

་་་་ ཡིད་ཅན་ཀུན་ཀྱང་མནར་གཅོད་འཇིགས་

སྐྲག་གི་དུཿཁས་ཉིན་མཚན་མི་འཁྱོལ་བའི་དུས་

ཤིག་འབྱུང་ངེས་་ ་ ་ ་

ང་ཚོས་རང་ས་སྲུང་མ་ཐུབ་ན་ག་

རེ་ཡོང་གྲབས་ཡོད་དམ་ ་ ་ ་
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ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་ནས་ལན་གསལ་པོ་
དང༌། འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་འཆར་གཞི་
གཏན་འཁེལ་མ་བྱུང་བར་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་གནས་སྐབས་རིང་ལྷ་སར་མ་
བཞུགས་རོགས།

མགྱོགས་པོ་གནང་རོགས། ཤར་

ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་

དམག་སྣོན་འབྱོར་བཞིན་འདུག

ངས་བློན་ཆེན་བློ ་བཟང་བཀྲིས་

དང་ཀླུ་ཁང་པ་གཉིས་ལ་སྲིད་བློན་

གྱི་དབང་ལུང་སྐུར་བ་ཡིན་པས་ང་

ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བར་དུ་གཞུང་གི་

འགན་དབང་འཁྱེར་དགོས།

ང་ཚོས་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་

དགོངས་ལྟར་འབད་རྩོལ་ལྷོད་
མེད་ཞུས་ཆོག
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ངོས་རང་གནས་སྐབས་རིང་བོད་ལྷོ་

ཁུལ་དུ་ཉེན་གཡོལ་སྡོད་རིང༌། ཨ་རི་

དང༌། ཨིན་ཡུལ། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་

བཅས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའི་

རེ་བ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་ལའང་དམག་དཔུང་

ཕྱིར་འཐེན་ཡོང་བར་ནང་

མོལ་བྱེད་རྒྱུར་སྐུ་ཚབ་བཏང་

ཟིན་པ་ཡིན།

ང་ཚོས་བཟོད་སྲན་ཇི་ཙམ་
ཐུབ་མིན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། 

མཁྱེན་སོང་ངམ།

གསལ་པོ་ཤེས་སོང༌།ལགས། བཀའ་
ཕེབས་བཞིན།
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ང་ཚོའི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེ་གང་དུ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་ཡི་ཡོད་དམ།

སྐུ་མདུན་་་་ ལྷ་ས་ནས་མ་

ཕེབས་རོགས།

ང་ཚོ་ཐུགས་དགོངས་ནས་མ་

འདོར་རོགས་གནང་། ལྷ་སར་ཕྱིར་

ལོག་གནང་རོགས།

ང་ཚོ་འགྲུལ་པ་དཀྱུས་མ་རང་

ཡིན། ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ང་

ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ག་ནས་ཡོང༌།

གནས་ཚུལ་ལེགས་པོ་

བྱུང་ན་ ་ ་ ་  འཕྲལ་སེལ་

ཙམ་ཉེན་གཡོལ་ཡིན་པ་

གོ་བྱུང༌།

ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ཐུགས་

དགོངས་ནས་ནམ་

ཡང་འདོར་གྱི་མ་རེད། 

མགྱོགས་པོ་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ཐག་ཆོད།

ཟིང་ཆ་མ་གནང་

རོགས།

ང་ཚོ་འགྲོ་

ཆུགས་དང༌།
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ཡིད་སྐྱོ ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཙམ་མ་

གཏོགས་འགྲུལ་ལམ་བདེ་པོ་བྱུང༌།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡིན་པ་མི་
ཤེས ་མཁན ་མང ་པོས ། 
ནང་ཚགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མང་

པོ་བཤད་བྱུང༌།

ངས་གོ་སྐབས་དེ་བླངས་
ནས་མི་མང་དཀྱུས་མ་
ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་གང་
ཐུབ་ཐུབ་བྱས་པ་ཡིན།

ཁོ་ཚོར་ལབ་གླེང་བྱས་པ་བརྒྱུད་
ནས་མི་མང་གི་ནང་མ་དྲང་པའི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་ཤེས་ཐུབ་པ་དང༌། ཆབ་སྲིད་
འཛིན་སྐྱོང་ཐད་ལེགས་བཅོས་
དགོས་པའི ་ཛ་དྲག་གི ་གནད་

དོན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང༌།
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ལྷ་ས་ནས་ཐོན ་ཏེ ་བདུན་ཕྲག་
གཉིས་ཀྱི་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་
དང་པོའ ་ིནང་བོད་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ས་

གནས་གྲོ་མོར་སླེབས་སོང།

དེ་འདྲ་དཔེ་སྲིད་དོགས་མེད།  ང་

ཚོའི་སྐུ་ཚབ་སུ་གཅིག་ཀྱང་བཏང་

སར་འགྲོ་ཐུབ་མི་འདུག

ང་ཚོ་འགྲོ་ཐུབ་ས་དེ་རྒྱ་ནག་ཙམ་རེད། ཨ་རི་

དང་། ཨིན་ཡུལ། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་བཅས་

ཀྱིས་ང་ཚོའི་རེ་འདུན་ལ་མོས་མཐུན་གནང་

མི་འདུག

ད་འོ་ན་༌༌༌ གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་

དུ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་

ཤུགས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགསོ་

ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ།

༌༌༌༌༌༌༌
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ད་རེས་ཀྱི ་འགྲུལ་ལམ་དུ་

འཕྲད་པའི་མི་དེ་ཚོའི་སྐོར་

བསམ་བློ་འཁོར་གྱི་འདུག

དེ་ཚོའི་འཚོ་བ་ཤིན་ཏུ་སྟབས་བདེ་ཡིན་
རུང་ཆོས་དད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དང༌། 
གནས་བཟོད་བདེ་པོ། རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་དང་མཐུན་པོ་འདུག

རྒྱུ་དངོས་པོས་ཕོངས་ནའང་ཆོས་
དད་ཀྱིས་ཕྱུག་པ་རང་གི་ཕ་མེས་
དང་མི ་རྒྱུད་ཕྱི ་མ ་གཉིས ་ཀར་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་འདུག

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཚེ་སྲོག་འདི་ཚོ་

སྐྱོབ་ཐབས་ཨེ་ཡོད། དེ་འདྲའི་

ནུས་པ་ཞིག་ང་ལ་ཡོད་དམ།
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མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་ང་ཕོད་ངག་

དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་

ཞིག་ད་ལྟ་རང་འབྱོར་སོང༌།

ང་ཕོད་ཀྱིས་ག་རེ་བཤད་འདུག

ཆབ་མདོའ་ིས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱ་

དམག་ལ་ཤོར་སོང༌། མི་རིང་བར་

བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་

རྒྱུ་རེད། འཕྲལ་དུ་རྒྱ་དམར་དང་གྲོས་

མོལ་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་ན་་་་་་་་་

ང་ཚོས་ད་བར་ཐབས་ཤེས་

བྱས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག

གྲོས་མོལ་་་་ ཨེ་་་

སྐད་ཆ་དེ་རང་རེད།  ང་ཕོད་

རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོང་ནས་

གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་འཆར་

བཏོན་འདུག

དམག་འཁྲུག་

འགོག་ཐབས་ལ་

གང་བྱེད་དགོས་

ཀྱང་བྱ་རྩིས་རེད།

ལྷ་སར་སྲིད་བློན་གཉིས་ཀར་
འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གནས་
ཚུལ་འདི་སྙན་གསེང་ཞུས།

དེ་ག་རང་

ཞུས་ཆོག

ལྷ་ས་དང་གྲོ་མོ་ནས་

ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་

རྒྱ་ནག་ནང་ང་ཕོད་ཀྱི་

རོགས་པར་འཕྲལ་དུ་

གཏོང་དགོས།
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་་་་ གནས་ཚུལ་གསལ་

པོ་ཤོད།

རྒྱ་ནག་གིས་གང་བཤད་པའི་་་་ བཅིངས་

བཀྲོལ་་་ ཟེར་བ་དེ་བོད་ལ་དགོས་ཀྱི་མེད། 

ང་ཚོ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཞི་

བདེ་དང་གུས་བརྩི་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་

སྲིང་བྱེད་འདོད་ཡོད།

ཡིན་ནའང༌། ཟླ་ཤས་རྗེས་ 
༡༩༥༡ ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ཧ་
ལས་ཧོན་འཐོར་དགོས་པའི་
གསར་འགྱུར་ཞིག་གོ་བྱུང༌།

དེ་རིང་དགའ་སྤྲོའ་ིངང་གསལ་

བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུར་་་་

ཀྲུང་གོའ་ིསྲིད་གཞུང་དང་བོད་ས་གནས་
སྲིད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་ཞི་
བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་

མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མིང་རྟགས་
བཀོད་པ་རེད།

དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། ངས་ཁས་

ལེན་བྱས་པའི་གྲོས་མཐུན་དེ་འདྲ་

ཞིག་མེད།
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གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་དང་པོ། 

བོད་མི་མང་རྣམས་ཆིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་

བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་ཤུགས་

བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་བཏང་སྟེ། བོད་མི་

རྣམས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའ་ིནང་

ལོག་དགོས།

ག་རེ་བྱས་

ནས་་་་་་་་

ངས་ང་ཕོད་ལ་ཡིག་ཆ་ཅི་འདྲ་

ཞིག་ལའང་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུའི་

དབང་ཆ་གང་ཡང་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་

ལ་གཞུང་གི་དམ་ཕྲུག་ཀྱང་བསྐུར་

མེད།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། 
བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་

བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་བོད་དུ་ཡོང་
རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་ཡུལ་གྱི་སྲུང་

སྐྱོབ་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། 

ཁོང་ཚོས་དམ་ཕྲུག་རྫུན་མ་

བཟོས་ནས་ང་ཕོད་ལ་བཙན་ཤེད་

བྱས་པ་ཡིན་གྱི་རེད།

གྲོས་མོལ་བྱེད་ཟེར་བ་དེ་

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གཡོ་བྱུས་

ཤིག་ཡིན་གྱི་རེད།

མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་ཀྱི་

ཏཱར་ཞིག་ད་ལྟ་རང་

འབྱོར་སོང༌།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེན་མོ་གསར་པ་དམག་སྤྱི་

ཀྲང་ཅིང་ཝུ་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བཞིན་

པ་ཡིན་ཟེར་འདུག

ག་རེ་ལབ་
འདུག

ཏཱར་འཕྲིན་ནང་ངོས་ལ་དམག་

སྤྱི་ཀྲང་དང་ང་ོའཕྲད་བྱེད་དགསོ་

ཟེར་བ་ཙམ་ལས་ ༌ ༌ ༌ ངས་བྱས་

ན་སྐད་ཆ་གཞན་འབྲི་མ་ཕོད་པ་

ཡིན་བཟོ་འདུག

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་

ཆེན་མོ་ཟེར་ན།

ཁོང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གསར་པ་ཞིག་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཨེ་ཡིན། གོ་གནས་
དེ་འདྲ་ཞིག་སུས་བཟོས་པ་རེད། བོད་ནང་

དུ་སུས་ཀྱང་ངོས་ལེན་
བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

སྐུའི་གཅེན་པོ་བགྲེས་ཤོས་

ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་་

ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཀྱང་འདུག

འཕྲལ་མར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཉེན་
གཡོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡང་

བསྐྱར་བཤད་འདུག
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ངས་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་ཨ་རིའི་ཚོང་

དོན་སྐུ་ཚབ་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་

ཞུས་ནས། སྐུ་ཉིད་ཨ་རིར་ཕེབས་

རྒྱུའི་ཐོངས་མཆན་ཐོབ་ཡོད། འདི་

གཏམ་བཟང་ཡིན།

ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་

སྟོན་གྱིན་འདུག ཨ་རི་ནས་དམག་གི་

རོགས་རམ་ཐོབ་རེ་འདུག

དེའི་ཆེད་དུ་འཕྲལ་

མ་ཉིད་དུ་རྒྱ་གར་དུ་

ཕེབས་རོགས།

ཨ་རི་དང་ལག་སྦྲེལ་བྱས་ནས་

རྒྱ་ནག་ལ་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་

རན་པ་རེད།

གཅེན་པོ་་་་་ ངས་བོད་མི་

དམངས་བཞག་ནས་སོང་ན་

འགྲིག་གི་མ་རེད།

ངས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་

སྤྱི་དེར་སྒུག་རྒྱུ་ཡིན།

ང་ཚོའི་དགྲ་བོ་ཡང་ང་ཚོ་ནང་
བཞིན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པས་
ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཏེ་སྒུག་

རྒྱུ་ཡིན།
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རྒྱ་དམག་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་

མང་པོ་ཁོའ་ིདམག་དཔུང་གིས་བསད་ཡོད་པ་

བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མགོ་ལ་འཇིགས་སུ་

རུང་བའི་རྭ་ཅོ་ཅན་གྱི་སྲིན་པོ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་མ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༦ 

ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དེ་གྲོ་མོར་འབྱོར།

ཁོང་དམག་སྤྱི་ཀྲང་ཅི་ཝུ་རེད། ལྷན་མཇལ་སྐབས་གསུང་

སྒྱུར་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་ཡོད།

ད་རེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བ་
ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང༌། ཀྲུའུ་ཞི་མའོ་
ཙེ་ཏུང་གིས་སྐུ་ཉིད་ལ་འཚམས་འདྲི་

ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག
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གཙོ་འཛིན་མའོ་ཡི་དབུ་ཁྲིད་འོག་
ཆིག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསྒྱུར་གྱི་
ཡ་ང་བའི་དུས་རབས་མཇུག་འགྲིལ་

བ་རེད།

ད་ཆ་དབུལ་ཕོངས་དང་

བཤུ་གཞོག་གིས་མནར་

བའི་རྒྱ་ནག་རྙིང་པ་དེ་

མཐོང་རྒྱུ་མེད།

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཟེར་བ་དེ་

མི་མང་ལ་འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་

བདེན་ཡོང་བའི་འགན་ཁུར་བྱེད་

པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་རེད། ད་ཆ་

ཀྲུང་གོ་དེ་ཕྱིའི་བཙན་རྒྱལ་པའི་

ཐེ་བྱུས་མེད་པར་མུ་མཐུད་ཡར་

རྒྱས་འགྲོ་ངེས་རེད།

ང་ཆུང་དུས་རྒྱ་མི་ཚོས་
དཀའ་ལས་མང་པོ་
རྒྱག་པ་མཐོང་མོྱང་བ་

དྲན་བྱུང༌།

མ་མཐར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྲང་
བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་
ལྟ་བ་ཤོད་མཁན་ཡིན་ཙང་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་མི་

དགའ་བ་མེད། 
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འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ལུགས་བཟང་
པོ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལ་བརྩི་མཐོང་གུས་བཀུར་
མེད་པའི་ལས་ཀ་འདི་འདྲ་ཡོང་

སྲིད་པ་གང་ཡིན་ནམ།

བོད་མི་རྣམས་བཙན་རྒྱལ་རིང་

ལུགས་པའི་དབང་འོག་ནས་

བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

ང་ཚོས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ 

ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་རེད།

དམག་སིྤྱ་ཀྲང་གིས་ངོས་ལ་གོྲས་
མཐུན་འཇོག་སྟངས་འགེྲལ་བརོྗད་
བེྱད་སྐབས། གོྲས་མཐུན་དེ་ཕན་ཚུན་
གཉིས་མོས་ཀིྱས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་

ཚུལ་ཤོད་ཐབས་བྱས་བྱུང༌།

ད་དུང་གྲོས་མཐུན་དེའི་ནང་ང་ཚོས་གསལ་
ཁ་བཏོད་དེ་བོད་ལ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་

ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གོ་
གནས། བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲོམ་

གཞི་བཅས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་འཁོད་ཡོད།
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ལྷག་པར་དུ། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང༌། གོམས་གཤིས་བཅས་པར་

གཅེས་འཛིན་དང༌། དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་དུ་གྲོས་མཐུན་འདིའི་

ཐོག་ནས་བོད་མི་མང་གི་བདེ་

དོན་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་སོ་

ནམ་ཞིང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

འཆར་ཡོད།

གྲོས ་མཐུན་འདིའི ་ནང ་

བཅིངས ་བཀྲོལ ་དམག ་

མིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱ་

རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་

ལས་དོན་རྒྱ་ནག་གིས་བྱ་རྒྱུ་

གསལ་འདུག

ང་ཚོའི་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་འདི་དག་

མཁྱེན་པ་གནང་ནས་གང་མགྱོགས་ལྷ་

སར་ལོག་རོགས་གནང༌། དེ་རྗེས་གྲོས་

མཐུན་འདིའི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་

ཕྲ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།

ལྷ་སར་ལོག་ན་རང་ཉིད་ལ་ཉེན་ཁ་
ཡོད་པ་ཤེས་ཀིྱ་འདུག  འོན་ཀྱང་དཀའ་
སྡུག་གི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་
སྐབས་སུ་རང་གི་མི་མང་དང་མཉམ་
དུ་སོྡད་དགོས་པ་དང༌། རྒྱ་མིའི་དམག་
སིྤྱ་དེས་ཁས་ལེན་གང་བྱས་པ་རྣམས་
ཁ་ཐོག་ལག་བཞག་ཡོང་ཐབས་བེྱད་

དགོས་བསམ་བྱུང༌།
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ཁོང་ཚོའི་ཀུན་སློང་ལ་དོགས་པ་མི་ཟ་བ་

དཀའ་ཡང༌། ཁོང་ཚོས་གང་བཤད་པ་ལ་ཆ་

འཇོག་བྱེད་ཐབས་བྱེད་དགོས།

ང་ཚོས་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་

བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱ་མི་དང་འབྲེལ་བ་

བྱེད་དགོས།

ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་

ནམ།

ཕྱིར་ལོག་མ་གནང་

རོགས། ཧ་ཅང་ཉེན་

ཁ་ཚ་བོ་རེད།

ངའི་མི་མང་རྣམས་

སྐྱོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་

ངའི་ལས་འགན་དང་

པོ་དེ་རེད།

མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་འདི་

དག་ངེས་པར་དུ་མཚམས་

འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད།
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ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཟླ་བ་དགུའི་རིང་ཉེན་གཡོལ་དུ་བཞུགས་

པའི་རྗེས་སུ། ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་སླར་ཡང་ལྷ་སར་བྱོན།

སྐ བ ས ་ དེ ར ་ ག ན ས ་

ཚུལ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་འདུག
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ལྷ་ས་རང་གི་མི་འབོར་ཁྲི་བདུན་

ལས་མེད་སར་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་

ཁྲི་གཉིས་ལྷག་འབྱོར་ཟིན་འདུག

ལྷ་ས།
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ཁྱེད་རང་གིས་བསམ་བོླ་མ་བཏང་
བའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག  ད་
དུང་ཟ་འབྲུ་ཊོན་ ༢༠༠༠ ཁྱེད་རང་
གི་དམག་མིའི་ཆེད་དུ་འཕར་མ་

དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ།

དེ་ག་རང་རེད། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ 

གྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ནས་ཟ་ཆས་རྣམས་མཁ་ོ

སྤྲོད་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་

མཐུན་འགྱུར་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས།

ཁྱེད་ཚོ་སླེབས་པ་ནས་བཟུང་ཟ་

འབྲུ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་པ་

མ་ཟད། རིན་པ་ལྡབ་བཅུ་འཕར་

འདུག མཁོ་ཆས་གཞན་གྱི་རིན་

པ་ལྡབ་གཉིས་དང༌། འགའ་ཤས་

ལྡབ་གསུམ་འཕར་ཟིན་འདུག

ཟ་འབྲུ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་

འདྲ་ལྷ་ས་གླིང་ལ་ཡོད་མ་

རེད། དེ་འདྲ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་

མི་འདུག

ཟ་འབྲུ་ཡོད་ཚད་རྒྱ་ནག་

གི་དམག་དཔུང་ལ་སྤྲད་པ་

ཡིན་ན་ལྷ་སའི་མི་མང་ཚོ་

མུ་གེས་འཆི་རྒྱུ་རེད།
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ད་འགྲིག་སོང༌།

ལྷག་པར་དུ་ལྷ་སའི་ནང་

དམག་སྒར་ཆེན་པོ་འདི་

འདྲ་འཇགོ་དགསོ་དོན་གང་

ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་རང་ཚོས་བཤད་པ་ནང་བཞིན། 
གལ་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

པ་ལས་སྐྱོབ་དགོས་ཡོད་ན། དམག་
མི་རྣམས་ས་མཚམས་ལ་མི་འཇོག་པ་

གང་ཡིན།

ལྷ་སའི་ནང་ལ་

བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་

མི་དགོས་དོན་རྩ་བ་

ནས་མི་འདུག

ཁྱེད་རང་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། རྩོད་པ་མ་རྒྱག་རོགས།



95

བོད་རང་བཙན་ཡིན། རྒྱ་དམར་

བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག

གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་ས་གནས་གང་

སར་རྒྱ་དམག་ལ་ངོ ་རྒོལ་གྱི ་

སྦྱར་ཡིག་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད།

རྒྱ་མི་ཚོས་བཅིངས་བཀྲོལ་
ཟེར་བ་དེ་གང་རེད། ང་

ཚོར་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་
ཟེར་བ་དང་བཙན་འཛུལ་
བྱས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་

ཨེ་འདུག

ས་གནས་གང་སར་རྒྱ་
དམག་ལ་སོྐྱན་བརོྗད་ཀིྱ་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་

གོང་དུ་ང་ཚོ་ནི་ཞི་བདེར་དགའ་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ལ། མང་

ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་སྲིད་གཞུང་

ཡང་ཡོད། གང་ལྟར་རྒྱ་མི་སླེབས་

ནས་ང་ཚོ་མ་སྐྱིད་པ་བཟོས་སོང༌།

འོ་་་་་རེད།  དེ་ག་རང་རེད། རྒྱ་

ནག་གིས་ང་ཚོ་མུག་ཤི་གཏོང་

འདོད་ཡོད་ས་རེད།

ང་ཚོ་ལ་འདི་འདྲའི་བཅིངས་

བཀྲོལ་ཟེར་བ་དེ་མི་དགོས། རྒྱ་

དམར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་དགོས།

དེ་ནས་དུས་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་རྒྱ་ནག་

གི་དམག་དཔུང་དང་བོད་མི་དཀྱུས་

མའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའང་ཇེ་ཞན་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་སོང༌།
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ལས་གླ་སྣེ་སེལ་ཙམ་སྤྲད་
དེ་བོད་མི་མང་པོར་ཚེ་
གཡོག་འདྲ་བའི་གནས་
སྟངས་འོག་ལམ་ཆེན་དེ་
བཟོ་བར་བཙན་འདེད་

བྱས་སོང༌།

ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀྱང་རྒྱ་དམག་
ལ ་རྡོ ་གཞུས་པ ་སོགས་

བྱས་འདུག

ངོ་རྒོལ་བ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་བཀག་པ་མ་ཟད། ཁོང་

ཚོས་རང་ངོས་ནས་བྲིས་པའི་

གྲོས་མཐུན་ལ་རྩ་འགལ་མུ་

མཐུད་དེ་བྱས་སོང༌།

ཞི་བའི་ཡུལ་མིར་བདག་པའི་ས་ཁང་གཞུང་

བཞེས་བཏང་བ་མ་ཟད། དམག་མི་སོྡད་

སའི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པ་རེད། དེ་བཞིན་

བོད་ནས་པེ་ཅིང་བར་ལམ་ཆེན་བཟོ་རྒྱུར་

ཞིང་ས་མང་པོ་རྩ་མེད་བཏང་སོང༌།

རྒྱ་མི་ལ་ཟུར་ཟ་ཚིག་རྒྱག་གི་
དམངས་གཞས་ཀྱང་མང་པོ་གོྲང་
ཁེྱར་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་གོ་ཐོས་བྱུང་འདུག
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དེར་མ་ཟད། བོད་ཀྱ་ིཆོས་དང༌། རིག་
གཞུང༌། ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་
བཅས་པར་མི་དགའ་བ་བཟོ་རྒྱུར་
ཀླད་པ་འཁྲུ་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་
འཆར་ཁོངས། ལྷ་སའ་ིགཞོན་སེྐྱས་

མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ལ་བཏང་སོང༌།

ཕྱག་རོགས་ཞུ་
དགོས་པ་འདྲ་
འདུག་གམ།

ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་གི་མི ་སེར་སྤེལ་

ཡུལ་སྲིད་ཇུས་ལ་ལྷ་སའི་བོད་མི་

ཚོས་མི་དགའ་བ་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་

རེར་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་་་་་་་་་་་་་་

འདི ་ག ་རེ ་ཡིན ་

ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།

བྱུས་ངན་འདི ་ཚོའི ་རྒྱབ་ཏུ་

སྲིད་བློན་ཀླུ་ཁང་པ་དང་སྲིད་

བློན་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེད་

རང་གཉིས་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད།
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བོད་དམག་རྣམས་བཅིངས་

བཀྲོལ་དམག་མིར་ཟླ་སྒྲིལ་

གཏོང་དགོས།

མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཡིན་ཟེར་མཁན་མི་

ཁག་ཅིག་གིས་ཞུ་ཚིག་དོན་ཚན་དྲུག་

ཟེར་བ་ཞིག་གི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པོ་

འདི་འདྲ་ཞིག་བཏང་འདུག

ང་ཚོའི་དམག་དཔུང་ཕྱིར་
འཐེན་གྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་མ་
ཟད། སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱང་བྱས་འདུག  

ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་རེད།

འདི་ངེས་པར་དུ་ཁྱོད་

ཚོའི་བྱུས་ངན་གྱི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད།

བཙན་རྒྱལ་རིང་

ལུགས་པ་མགོ་བདེ་

པོ་ཁྱེད་ཚོ།

ཞུ་ཡིག་དེ་དང་ང་

ཚོར་འབྲེལ་བ་གང་

ཡང་མེད།

ང་ཚོ་ལ་བཙན་རྒྱལ་

རིང་ལུགས་པ་ཟེར་

དོན་གང་ཡིན་ནམ།

གལ་ཏེ་འབྲེལ་བ་

མེད་ན་ ་ ་ ་

་་་་ང་ཚོར་མཐུན་
འགྱུར་བྱེད་རྒྱུར་

དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།

ག་རེ་ ་ ་ ་
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ཁ་ཚུམས་༌༌༌ ཁྱེད་རང་བཙན་

རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་དང་

གསར་བརྗེར་ངོ་ལོག་པ་ཡིན་

པ་གསལ་པོ་ཤེས་སོང༌།

བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་

རྒྱ་དམག་དང་བོད་དམག་གཉིས་

ཟླ་སྒྲིལ་ཟེར་བ་མི་སྲིད་པ་རེད།

ཁྱེད་རང་སེམས་པ་ཐང་

ཐང་མེད་པ་འདྲ།

ཁྱེད་རང་གི་སྐད་ཆ་དེ་མགོ་ལ་

རྡོ་གཞུས་ནས་རྨ་མ་དྲག་གོང་

ལ་གྲོགས་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་

དབང་ཤེད་བཏང་བ་རང་རེད།

སེམས་པ་ཐང་ཐང་མེད་མཁན་
ཁྱེད་ཚོ་རེད། འདི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ 
གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་གྲོས་

མཐུན་དང་རྩ་འགལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

འོ་ན་་་་་་ ལྟོས་དང་སྐད་ཆ་འདི་ག་རེ་

རེད། བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་

རང་མོས་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་ཆོག་

རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པས་དེ་ལ་

ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ་མིན་ ་ ་ ཞེས་ ་ ་ ་ གྲོས་

མཐུན་ནང་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག
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ལྷག་བསམ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བློན་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་དགོངས་

པ་མ་སྤྲད་ཀ་མེད་བྱུང་སོང༌། དགོངས་

དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ངས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཁྱེད་གཉིས་

བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱིར་འབུད་

གཏོང་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡིན།

འདི་ནས་ཐར་གྱི་རེད་

བསམ་པ་མ་བྱེད་ཨ།

༡༩༥༢ ལོའ་ིདཔྱིད་སྟོད།
དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་སྲིད་བློན་
གཉིས་དགོངས་ཕོག་གཏོང་དགོས་ཟེར་
བའི་གཞུང་འབྲེལ་དགོས་འདུན་གྱི་ཡི་གེ་
འབྱོར་བྱུང༌། དེའི་སང་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཁོང་
རྣམ་པ་གཉིས་ཀས་དགོངས་པ་ཞུས་སོང༌།

ངས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད། འོན་ཀྱང་བཀའ་བློན་གཞན་

རྣམ་པར་དགག་ཆ་ཨེ་ཡོད།
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དམངས་གཙོ་དང་མཐུན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་
འགྲོ་སྟངས་ ་ ་ ་  ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཡར་
རྒྱས་ ་ ་ ་ ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་སོགས་ང་ཚོའི་
མདུན་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག

ཡིན་ན་ཡང་ ་ ་ ་  རྣམ་པ་

གཉིས་གོ་གནས་རང་སོར་

བཞག་ན་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་

ཡོད་པའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ཐབས་ཤེས་མི་འདུག  

དགོངས་ཞུ་ཁས་ལེན་བྱས་

པ་ཡིན།

དེ་འདྲ་རེད་དེ་་་་ ང་ཚོས་རྒྱ་

མི་ལ་མགོ་སྒུར་རྐྱང་བྱས་ན་

འགྲིག་ཐབས་མེད།

ཁོ་ཚོའི་ཤུགས་རྐྱེན་གྱི་འོག་ཏུ་

མ་སོང་བར། ང་ཚོ་རང་ངོས་ནས་

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཆར་གཞི་

གསལ་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལ་སྤྲོད་

དགོས་ཀྱི་འདུག

ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་ལེགས་བཅོས་

ཚོགས་ཆུང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།
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༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

ཕེབས་སོང༌།

ད་ཆ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ 

ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་བོད་ལ་

རང་སྐྱོང་འགན་ལེན་བྱས་པ་དེ་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་རན་འདུག

ང་ཚོའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཆར་

གཞི་གང་ལའང་རྒྱ་ནག་གིས་

མོས་མཐུན་བྱས་མི་འདུག



103

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་༡༩༥༢ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པའི་

ཚེས་༢༨ ཉིན་ལྷ་སར་ཕེབས།

ད་རེས་མཇལ་བ་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང༌།

ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་དངོས་སུ་མཇལ་ཐུབ་

པར་དགའ་པོ་བྱུང༌།

ངས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་

ཕེབས་སྒུག་ཞུ་བཞིན་

ཡོད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་

བླ་ཆེན་མཐོ་ཤོས་དེ་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་རེད།

དགུང་ལོ ་བཅོ ་ལྔ་ཕེབས་པའི ་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༠ པ།
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ཁོང་ཐུགས་བག་

ཡངས་པོ་དང་ཐུགས་

གཤིས་བཟང་པོ་ཡོད་

་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང༌།

ངས་མི་མང་ཚོའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

སྟངས་ལ་བལྟ་བར་འདིར་ཡང་

ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།

ཁོང་ཚོ ་ལ་བདེ ་བ་བྱུང་ན་

དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་རེད་པ།

ཡིན་དང་ཡིན།  དེ་

ང་ཚོའི་ཕུགས་

བསམ་རེད།

ངས་ཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་

བྱེད་དུས་བསམ་བློ་དེ་

རང་གཏོང་གི་ཡོད།

རང ་ཉི ད ་ལས ་ལོ ་

གསུམ་གྱི་གཞོན་པའི་

པཎ ་ཆེན ་དེ ་སྐུ ་ན ་

ཕྲ་ཡང་ཐུགས་རྒྱུད་

བཟང་པོ་ཞིག་འདུག
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ཕན་ཚུན་འདྲ་ས་མང་པོ་ཡོད་
པའི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་
ཅན་ང་ཚོ་གཉིས་སུས་ཀྱང༌། 
མི་རིང་བར་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་
གནས་སྟངས་མི་གཅིག་པ་དེ་
འདྲ་ཡོང་བ་བསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་རྟག་པར་ཁོང་
དང་ལྷན་དུ་དམག་ཆས་
གྱོན་པའི་རྒྱ་མིའི་སྐུ་སྲུང་

ཡོད་པ་དོ་སྣང་བྱུང།

སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་
ཁོང་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ལྟ་སྲུང་ནན་
པོའ ི་འོག་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བ་རེད།

ད་གཞིས་ཀ་རྩེར་

ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།
འགྲོ་འདོད་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད།

ལགས་ཡིན། བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིདགོན་
པར་ཏོག་ཙམ་སྡོད་

རྩིས་ཡོད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བོད་ལྷོ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་

དང་ཉེ་སར་ཉེན་གཡོལ་སྐབས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་༸རྒྱལ་བ་དང་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནེཧཱ་རུ་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།

ཁུངས: ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ལས་ཁང༌།
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༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས། 

པེ་ཅིང་དུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།

    ཁུངས: ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ལས་ཁང༌།




