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ནང་དོན་གནད་བ��ས། 
  !ས་རབས་བཅ�་གས#མ་པའི་ནང་ !་ས་%་བས་བོད་ཡོངས་'ི་(ིད་དབང་བཟ#ང་བའི་*བས་ས#་མདོ་
+ད་ཤར་-ོགས་'ི་ས་ཆའི་ཁ་�འི་མི་/ོད་ཚ0་1�ག་ལ་དབང་བ23ར་བའི་ཁ་�འི་བེ་4!འི་བཀའ་དང་། 
ཡ#ལ་མིས་6ནི་བདག་7ས་ཏེ། ས་དེ་གའི་�ོམ་ཕ#ག་མང་དག་གཅིག་བ��ས་མཛད་ནས་;ོང་<ེར་ 
གཙ0ས་ཁོངས་གཏོགས་ཁ་�་+ད་'ི་=་ཚའི་ཐང་ !་འ�ང་/ན་*�་?ེང་དང་པོ་@!ར་དམར་གསེར་ཏོག་ 
ཅན་�ིས་དགོན་པ་བཏབ་1ཅིང་གསང་Bགས་གསར་མའི་CDབ་��ད་Eེལ་བ་Fེ། དགོན་པ་འདི་ལ་ད་ 
�འི་བར་ !་ལོ་ངོ་བ !ན་བ�་Gག་གི་ལོ་��ས་ཡོད་ལ་H་མ་IDལ་*�་;གས་ཆེན་གང་མང་ཟམ་མ་ཆད་ 
པར་7ོན་Jོང་། དགོན་པ་འདིར་ཞིབ་འཇ#ག་གི་རིན་ཐང་གཏེར་ !་Mོགས་ལ་Bོན་ཆད་ཞིབ་འཇ#ག་བ�ིས་ 
Jོང་མཁན་མང་པོ་མེད་པས་Fོང་ཆ་�་བ#ར་ལ#ས་ཡོད། ཁོ་མོས་དNད་Oམོ་འདིའི་ནང་ !་གཙ0་བོ་དགོན་ 
པ་དེའི་ལོ་��ས་དང་། H་IDལ་རིམ་7ོན་�ི་མཛད་Pམ། Qེན་དང་བQེན་པའི་གནས་ཚ�ལ། འཛ#གས་RDན་ 
�ི་བཀོད་པ། =་པའི་འཚ0་བ་དང་ཆོས་ལ#གས་'ི་ལས་འ@!ལ། དགོན་པའི་དོ་དམ་Cིག་གཞི་དང་ 
དཔལ་འ7ོར་ཡོང་འབབ། དགོན་པས་གནས་དེའི་མཐའ་འཁོར་'ི་Sི་ཚ0གས་ལ་T!གས་Uེན་ཐེབས་ 
ཚ�ལ་སོགས་དགོན་པའི་གནའ་དེང་གི་གནས་ཚ�ལ་ངོ་Iོད་པ་ཙམ་�ི་ཚ�ལ་ !་�ིས་ཡོད། 

དང་པོ།  ཁ་�་Sི་དང་�ོས་ས#་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་�ི་7Vང་བ་བWོད་པ། 
 ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དགའ་Xན་བཤད་CDབ་འཕེལ་�ས་�ིང་ནི་ངག་��ན་ !་H་མ་འ�ང་/ན་ 
ཚང་གིས་བཏབ་པར་;གས་ཤིང་། ;ོང་<ེར་གཙ0ས་'ི་ཁོངས་གཏགོས་བོད་��ད་ནང་བFན་དགོན་ 

                                                 
1 ངག་��ན་དང་མདོ་+ད་ཆོས་འ7Vང་�ར་ན་འ�ང་རོ་གོང་མ་ཞིག་གིས་བཏབ་པར་;གས། 
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པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཁ་�་ཞེས་7་བ་འདི་ཉིད་'ི་རིགས་ར#ས་འ7Vང་ཁ#ངས་ནི། བོད་'ི་ར#ས་ 
ཆེན་བཞིའི་ཡ་�ལ་Xོང་དང་། དེ་ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བ�ད་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་གཡི་ཚའི་ཁོངས་ས#་གཏོགས་ 
ཏེ། Zི་རལ་པ་ཅན་(Sི་ལོ༨༠༢ནས་Sི་ལོ་༨༤༡བར)�ི་ !ས་ས#་�་ཡ#ལ་ !་དམག་ལ་འ7ོན་*བས་ 
དམག་དཔོན་ !་བ*ོས་པས་གཡི་ཚ་དམག་དཔོན་ཐོགས་ཏེ། དེའི་མི་��ད་b་ཆ�འི་ཕར་ཁའི་བc་ཡན་ 
-ོགས་ན་ཡོད་པ་ལས་Edན་གས#མ་-ོགས་འདིར་ཡོང་ནས་ཡ#ལ་བཟ#ང་ཞིང་གཞིས་ཆགས་ཤངི་། ཆེན་ 
ཆ�ན་གས#མ་ཡདོ་པའི་ཆ�ན་མའི་བ#་ཕ་ནེའི་��ད་པ་ཁ་�་ཡིན།2 དེ་ཡང་Sི་ལf་ !ས་རབས་གས#མ་པར་ 
བོད་ཡ#ལ་ !་དམ་པའི་ཆསོ་'ི་དབ#་བ�ེས་ཤིང་རིམ་�ིས་འཕེལ་�ས་-ིན་ནས་Bགས་�ིང་མའི་དབེན་ 
གནས་�ོམ་ཕ#ག་དང་�མོ་=་མང་ !་7Vང་བ་Pམས་གཅིག་བ��ས་�སོ་Bགས་�ིང་མའི་��ད་པ་Eེལ་ 
ཞིང་རིག་Bགས་འཛgན་པའི་%ེས་བ#་Bགས་པའི་��ད་པ་མང་ !་7Vང་།  !ས་རབས་བཅ�་གས#མ་པའི་ནང་ 
ས་%་བས་བོད་ཡོངས་'ི་(དི་དབང་བཟ#ང་བའི་*བས། མདོ་+ད་ཤར་-ོགས་'ི་སའི་ཆ་ཁ་�་ཚ0་1�ག་ 
གི་ནང་ཚན་ཁ་�་མི་/ོད་ཚ0་1�ག་ལ་དབང་བ23ར་པའི་མངའ་བདག་ཁ་�འི་བེ་4!འི་བཀའ་དང་ཡ#ལ་ 
མིས་6ིན་བདག་མཛད་དེ། ས་དེ་གའི་�ོམ་ཕ#ག་Pམས་གཅིག་h!་བ��ས་ནས་=་ཚའི་ཐང་ !་དགོན་པ་ 
བཏབ་ཏེ་Bགས་གསར་མའི་CDབ་��ད་Eེལ། བར་*བས་ཤིག་ལ་དགེ་འ !ན་Fོང་?ག་གི་;ངས་ལས་ 
བ/ལ་བར་;གས་3ལ་དེའི་Wསེ་ས#་བFན་པ་ཡ#ན་རིང་ !་གནས་ཤིང་བཤད་CDབ་'ི་བFན་པ་ཧ་ཅང་ 
དར། =་ཚའི་ལ#ང་པ་ལས་ཆ�་ལོག་བkོལ་བའི་རང་7Vང་གི་གནོད་པས་Uནེ་7ས་ནས། དགོན་ས་lུང་ 
 !་ལེགས་པར་བRDན་ཅིང་འ !་ཁང་ཆནེ་པོ་ཀ་རིང་བཅ�་གཉིས་ཅན་ཅིག་བཞེངས། གངས་nོངས་ས#་ 
རི་བོ་དགེ་Xན་པའི་རིང་ལ#གས་ཡ#ལ་དབ#ས་ནས་རིམ་�ིས་འཕེལ་པའི་*བས། ར#ས་འ�ང་ཅན་�ི་ 
;�བ་ཆེན་འ�ང་རོ་ཨ་ལགས་(Sི་ལོ་༡༦༢༣ནས་Sི་ལོ་༡༦༩༥བར);གས་པ་ཞིག་7Vང་བ་ཁོང་ཡ#ལ་
                                                 
2 �ག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བFན་པ་རབ་�ས་'ིས་བOམས་པའི་མདོ་+ད་ཆོས་འ7Vང་། ཤ༥༤༧ནང་གསལ། 
3 བསེ་*�་?ེང་གཉིས་པ་H་�ང་དགོན་ནས་མ་བu!གས་པར་-ོགས་འདིར་ཕེབས་*བས་vབོ་མ་w་བ�་ཁོང་གི་Wེས་ས#་ 
ཕེབས་པ་དང་དགོན་འདིར་ཡང་གཞིས་�ོད་'ི་=་བཙ�ན་w་བ�་Gག་ཡོད་པས་Fོང་?ག་ལས་བ/ལ་ཡོད། 
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དབ#ས་དང་སོག་ཡ#ལ་བ��ད་དེ་ཕལ་ཆེར་Sི་ལོ་༡༦༩༠ལོར་-ོགས་འདིར་ཕེབས་ནས་*མ་ཐང་ལ་ཁར་ 
@!ར་�ར་བཟ#ང་བས་@!ར་དམར་གསརེ་ཏོག་ཅན་ !་;གས། Wེས་ས#་བེ་4!་དཔོན་པf་བ་སf་ཐམ་ཀ་ 
ལ་སོགས་བདོག་པའི་དངོས་པf་འབ#ལ་བ་�་ཆེན་7ས་པ་ནས་བཟ#ང་Wེ་ཉིད་ཁ་�འི་ཆོས་(ིད་ཟ#ང་གི་ 
བདག་པོར་�Vར་ཅིང་ད་�འི་བར་*�་?ེང་བ !ན་7ོན་ཏེ་ལ#གས་གཉིས་'ི་བཀའ་1ིན་བ%ངས། དགོན་ 
འདིར་མཚན་ཉིད་བ%ར་ཚ�གས་དེ་བསེ་*�་?ེང་གཉིས་པ་འཇམ་ད7ངས་བx་ཤིས་(Sི་ལོ་༡༧༣༩ནས་Sི
་ལོ་༡༨༡༣བར་)པར་u!ས་ཏེ་དགོན་པ་འདི་འཛgན་བདག་གིས་གཏན་ཆགས་ས#་བu!གས་གནས་མཛད་དེ་
བཀའ་པོད་wའི་བཤད་=་མཐར་སོན་པ་ཞིག་འཛ#གས་��འི་བཀའ་1ནི་%ོང་དགོས་ཞེས་གསོལ་བ་ནན་ 
ཆེར་བཏབ་པ་ཞལ་�ིས་བཞེས་ཏེ་འཆད་ཉན་�ི་དབ#་ཚ�གས་ཤིང་Wེ་རང་ཉིད་'ིས་འཛgན་=་སོ་སོར་བOི་ 
བཞག་གནང་། ཞབས་-ིར་འZིད་པའི་དགེ་བཤེས་Pམས་འཛgན་=་སོ་སf་དགེ་/ན་ !་བ*ོ་བཞག་ 
གནང་བས་དཔེ་Zིད་དོགས་གཅོད་སགོས་དོན་ !་གང་འ�Vར་མཛད་པས་རིགས་ལམ་1ི་མ་མེད་པའི་ 
གསང་ཚgག་ཐ#གས་ས#་ཆ�ད་པའི་Qོག་གེའི་Hོ་གསལ་མང་ !་འཕེལ་བ་དང་། �ན་འཇ#ག་ཆོས་Sོད་ 
སོགས་�ོ་མང་ནང་�ར་7ེད་དགོས་ཚ�ལ་�ིས་བཀོད་<བ་དང་བཅས་བཅའ་ཡིག་འཇོག་པའང་གནང་
Fེ་དགོན་པའི་མཚན་ལ་དགའ་Xན་བཤད་CDབ་འཕེལ་�ས་�ིང་ཞསེ་བཏགས། -ིས་ས#་འ�ང་རf་ 
ཆ་*མ་དཔོན་པོ་སོགས་མ་འཆམ་པར་ནང་འZ�གས་7Vང་ནས་�ར་ལ#ང་གཉིས་གཉིས་ས#་�ེས། -ིས་ 
བFན་པ་ཡང་དར་*བས་པཎ་ཆནེ་*�་?ེང་བཅ�་པ་མཆོག་Sི་ལོ་༡༩༨༢ལོར་མདོ་+ད་ !་ཆིབས་བ23ར་ 
གནང་*བས་དགོན་པའི་ཆསོ་�ོ་-ེས་ཏེ་པཎ་ཆེན་*�་?ེང་w་པ་Hོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་(Sི་ལོ་༡༦༦༣ནས་Sི་ 
ལོ་༡༧༣༧བར་)ལ#ང་བFན་�ི་ !ས་ལ་བབ་ཏེ་དགོན་གནས་Eར་ཞངི་Bར་�ི་Qེན་བQེན་པ་Pམས་རིག་ 
གནས་གསར་བWེ་སོགས་གཡནོ་ཐལ་Zོད་མེད་བzག་h!་ཤོར་བ་Pམས་གསར་བཞེངས་'སི་ད་�་ཕལ
་ཆེར་སོར་ཆ�ད་དེ་དཔལ་Xན་��ད་+ད་=་ཚང་གི་-ག་བཞེས་ཇི་�་བ་བཞིན་མ་ཉམས་པར་གནས་སོ། 
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གཉིས་པ། H་IDལ་རིམ་7ོན་�ི་མཛད་པ་དང་དགོན་བདག་H་མའི་*ོར། 
 དེ་ཡང་མདོ་+ད་ཆོས་འ7Vང་ !། “ཁ་�འི་�ར་ནི། བཻ་སེར་ !་7Vང་བའི་དགོན་�ིང་ཞིག་ཡིན་ལ། 
འ�ང་རོ་གོང་མ་ཞིག་གིས་བཏབ་ཅིང་ཁོང་འZ�ངས་རབས་བཅ�་གས#མ་སོང་ཟེར། དང་བོ་}་བ་ནས་ 
འZ�ངས་པ་འ�ང་རོ་*�་བ !ན་པ། ར#ས་འ�ང་། དེའི་Wསེ་མ་འ�ང་རོ་ཨ་ལགས།”4 ཞེས་གས#ངས་ 
'ང་��ས་ཡདོ་མི་�འི་བཤད་ཚ�ལ་�ར་ན། འ�ང་རོ་ཨ་ལགས་ནི་ !ས་རབས་བཅ�་བ !ན་པའི་ !ས་Fདོ་ 
ནས་ད་�འི་བར་ !་འZ�ངས་རབས་བ !ན་ !་ངོས་འཛgན་ཏེ། Sི་ལོ་༡༦༩༠ལf་Bོན་ཙམ་ན་ར#ས་འ�ང་ 
ཅན་�ི་;�བ་ཆེན་ཞིག་7ོན་པ་དེར་འ�ང་རོ་ཨ་ལགས་དང་དེས་*མ་ཐང་ལ་ཁའི་@!ར་�ར་བཟ#ང་བ་ལ་
@!ར་དམར་གསེར་ཏོག་ཅན་ཞསེ་;གས།  ཁ་�འི་དཔོན་པོ་�#ས་ཇིང་ཐའི་ཇི་(ཕལ་ཆེར་Sི་ལོ་༡༦༢༠ 
ནས་Sི་ལོ༡༦༩༨)གཙ0ས་%་སེར་ཐ#ན་མོང་གིས་H་མ་འདི་དགོན་པའི་གཙ0་བོར་བ�!ར་བ་མ་ཟད་Wེས་ས#་
བེ་4!་དཔོན་པf་བ་སf་ཐམ་ཀ་སོགས་བདོག་འབ#ལ་�་ཆེན་�ོས་ཆོས་(དི་ཟ#ང་གི་བདག་པོར་མཛད་ !་
བཅ�ག  གཞན་ཡང་*མ་ཐང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་�ེ་བ་ལ་-ིང་@!ར་ཕ#་ཟེར་ཏེ་�ེ་བ་དེའི་ད'ིལ་ན་ཁོང་ 
གིས་བཞེངས་པའི་*�་འབ#མ་ཆནེ་པོ་ཞགི་ཡོད་ལ། *མ་ཐང་ལ་ཁར་Wེ་ཉིད་'ིས་བཞེངས་པའི་ !ས་ 
གས#མ་སངས་�ས་'ི་G་ཁང་གི་Qེན་འགངས་ཅན་ཉན་ཐོས་ཆནེ་པོ་ཤྰ་རིའི་བ#ས་�མ་6ར་བu!གས་པར
་;གས་ཤིང་། དེའི་ནང་Qེན་ !ས་གས#མ་སངས་�ས་དང་ལོག་རིས་ནི་དམ་ཅན་�ི་*�་བ�ན་རང་ 
7ོན་ !་;གས། འ�ང་རf་@!ར་དམར་གསེར་ཏོག་ཚང་འདས་Wེས་ཆེད་ !་*�་ག !ང་མཆོད་Qེན་ 
བu!གས་པའི་7མས་ཁང་Oེ་ཐོག་ཅན་བཞེངས་ཤིང་�་བཅ�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་ཉེར་ད@!ར་བེ་4!་ཡབ་ཡ#མ་
�ི་གོས་�་དེ་ཆོས་�ལ་ཡབ་ཡ#མ་�ི་འཆམ་གོས་ས#་གསོལ་བའི་ཆསོ་%ོང་དག་གི་འཆམ་ཚ�གས་སོ། 
 འ�ང་རོ་*�་?ེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་བFན་འཛgན་ཞེས་པ་དེ་རབ་7Vང་བཅ�་གཉིས་པའི་མེ་7ི་Fེ་Sི་
ལོ་༡༦༩༦ ལོར་}་བའི་ཡ#ལ་ !་Iོ་ཚgག་ཅེས་པའི་ར#ས་ས#་*�་འZ�ངས། Wེ་མ་ཎི་བ་ཤེས་རབ་བx་ཤིས་ 

                                                 
4 �ག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བFན་པ་རབ་�ས་'ིས་བOམས་པའི་མདོ་+ད་ཆོས་འ7Vང་། ཤ༥༧༥ནང་གསལ། 
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(Sི་ལོ་༡༦༤༧ནས་Sི་ལོ་༡༧༡༦བར་)'ི་མ !ན་ནས་རབ་h!་7Vང་ཞིང་དགེ་ཚ�ལ་བCDབས། བx་ཤིས་ 
འ<ིལ་ !་འཛgན་=འི་%ོར་དཔོན་དང་ཚ0གས་ཆནེ་ཞལ་ངོ་དང་��ད་པའི་H་མ་དབ#་མཛད་བu!གས། 
མཚན་མོར་ཙ0ག་པ#འི་Pལ་འ7ོར་ཁོ་ན་དང་-ི་1f་ཁ་ཟས་Eངས་ཏེ་མདོ་Bགས་མ<ེན་�་ཆེ་ཞིང་ཞི་ !ལ
་�!ན་Sདོ་'ིས་-Vག་པས་བ;ེས་གཞོན་�!ན་�ིས་བOི་འཇོག་ཆེ་ལ། %བས་མགོན་གཉིས་པ་འཇིགས་ 
མེད་དབང་བf་ཡོངས་འཛgན་དང་བx་ཤིས་འ<ིལ་བའི་ཚ0གས་ཆནེ་Zི་བར་མངའ་གསོལ། དེ་དག་ 
ལས་འཇམ་ད7ངས་བཞད་/ན་དང་བསེ་Zི་/ན། �ེ་/ན། འ�ང་/ན་ཞེས་སོགས་'ི་�ན་;གས་ 
ཐོབ་པ་Fེ། འ�ང་རོ་ཨ་ལགས་ལ་འ�ང་/ན་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ནས་ཐོགས་ཤིང་། H་�ང་དགོན་པའི་ 
འཆད་ཉན་དང་འཛ#གས་བRDན་སོགས་'ི་ཐད་ལ་མཛད་Wེས་མི་དམན་པ་བཞག གཞན་ཁ་�འི་�ར་ 
�ིང་དགོན་�ི་བཅའ་ཡིག་'ང་Wེ་འདི་ཉིད་'ིས་གཏན་ཁེལ་7ས། མཐར་ད@!ང་ལོ་རེ་བ !ན་པ་རབ་7Vང་ 
བཅ�་གས#མ་པའི་ཆ�་Q་Sི་ལོ་༡༧༦༢ལ་*�་གཤེགས་ཤིང་*�་ག !ང་བཞེངས་པ་H་�ང་དགོན་པའི་ཚ0གས་
ཆེན་འ !་ཁང་ཆེན་མོར་བu!གས་སོ།།5 
 འ�ང་/ན་*�་?ེང་གས#མ་པ་འཇིགས་མེད་འ?ིན་ལས་ནི་རབ་7Vང་བཅ�་གས#མ་པའི་ཆ�་Q་Fེ་Sི་ལོ་ 
༡༧༦༢ལོར་མཛ0ད་དགེ་ནས་*�་འZ�ངས་ཤིང་། གདན་སར་བཀདོ་དེ་མི་རིང་བར་ད@!ང་ལོ་བཅ�་པ་ 
�གས་ཡསོ་ཏེ་Sི་ལོ་༡༧༧༡ལོར་གཤེགས་སོ།།6 
 འ�ང་/ན་*�་?ེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་བFན་པའི་�ལ་མཚན་ཞེས་པ་ཐང་དཀར་ནང་གི་Iེལ་ 
ལ#ང་ !་བོད་རབ་7Vང་བཅ�་གས#མ་པའི་ཆ�་IDལ་ཏེ་Sི་ལོ༡༧༧༣ལོར་*�་འZ�ངས། མི་རིང་བར་གདན་སར་ 

                                                 
5 དབལ་མང་པ�ིཏས་བOམས་པའི་H་�ང་བx་ཤིས་འ<ིལ་�ི་གདན་རབས་Gའི་}་ཆེན། ཤ༣༤༦ ནས་ ༣༥༠ནང་ 
གསལ། 
6 *�་?ེང་འདི་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་��ས་ཞེས་པར་བཀོད་མེད། 
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བཀོད་དེ་ཆསོ་(དི་'ི་7་བ་ཡ#ན་རིང་མཛད་ཅིང་H་�ང་དགོན་པའི་Zི་རབས་༢༦པར་བu!གས། མཐར་ 
ད@!ང་ལོ་དནོ་བ�ད་པ་རབ་7Vང་བཅ�་བཞི་བའི་�གས་<ི་Fེ་Sི་ལོ་༡༨༥༠ལོར་*�་གཤེགས།7 
 འ�ང་/ན་*�་?ེང་w་པ་འཇམ་ད7ངས་བFན་འཛgན་�་མཚ0འམ་པ�་kོ་Wེ་ཞེས་པ་བོད་རབ་7Vང་ 
བཅ�་བཞིའི་�གས་<ི་Fེ་Sི་ལོ་༡༨༥༠ལོར་མཚ0་Bོན་སོག་པོ་�ལ་པོ་ཝང་ཚང་ལ་*�་འZ�ངས་ཤིང་ 
གདན་སར་བཀདོ།  ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་��ས་ཞེས་པ་ལས་Wེ་འདི་ཉིད་*�་ 
ནར་སོན་Wསེ་�!ན་མ<ེན་བཞི་པ་ཐར་འདོད་�་མཚf་1�ང་ནས་རབ་h!་7Vང་ཞིང་མཚན་འཇིགས་མེད་�་
མཚ0ར་གསོལ་8ཡང་བWོད། H་�ང་བx་ཤིས་འ<ིལ་�ི་ཆསོ་=ར་u!གས་ནས་ཕར་-ིན་�ི་དམ་བཅའ་ 
བཞག་ནས་མཁས་;�བ་�ི་མཚན་�ན་ཐོབ་པ་དང་། ད@!ང་ལོ་ཉི་T!་O་;ངས་'ི་ !ས་ས#་�!ན་མ<ེན་ 
ཉིད་'ི་ཞལ་གདམས་བཞནི་%་སར་ཕབ་h!་བཅ�ག་པའི་མཚན་ལ་པ�་kོ་Wེ་ཞསེ་གནང་། Wེ་འདི་བས་ 
བx་ཤིས་འ<ིལ་�ི་ནད་ཡམས་JVར་ !་བསལ་བ་དང་རང་དགོན་ !་�་འཆམ་བཙ�གས། རེབ་གོང་བར་ 
�ི་འཁོན་འ;ས་ཞི་བར་བ��མས། *�་ཚ�་+ད་ !་འ�ང་རོ་ཆ་*མ་དཔོན་པོ་དང་*�་ཞབས་དཔནོ་པོ་ཀོང་ 
པf་བན་དེ་-ོགས་གཉིས་མ་འཆམས་པས་གཡ#ལ་ལས་1ག་པོ་ལོ་གཉིས་རིང་7Vང་། ཀིQི་Hོ་བཟང་ 
འ?ིན་ལས་དང་ཡ་ཙgའི་ཐེ་ཡེ་བཅས་པས་�ོད་ཁ་བ��མས་མཐར་ཤོག་པ་བཞི་པརོ་ནང་ཁ#ལ་དགོན་པ་ 
འདིའི་ཁར་Fོད་ !་གསར་བ་ཞིག་འདབེས་��་7ས་པ་ལ། Sི་ལོ་༡༨༩༢ལོར་གསེར་ཁ་Hོ་བཟང་དོན་ 

                                                 
7 Wེ་འདི་ཉིད་'ི་འZ�ངས་འདས་ལf་*ོར་ལ་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་��ས་ཞེས་པ་ལས། འ�ང་ 
/ན་*�་?ེང་གས#མ་པ་འཇིགས་མེད་བFན་པའི་�ལ་མཚན་ནི་རབ་7Vང་བཅ�་གས#མ་པའ་ིཤིང་འ��ག་(Sི་ལོ་༡༧༨༤) 
ལོར་འZ�ངས་པ་དང་། ད@!ང་ལོ་རེ་གཅིག་པ་མེ་Q་(Sི་ལོ་༡༨༤༦)ལོར་*�་གཤེགས་ཞེས་པ་ནོར་ཏེ། ད@!ང་ལོ་རེ་ 
གཅིག་Fེང་*�་གཤེགས་པ་ཡིན་ན་-ིར་འ��ག་ལོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་མེ་Q་ཡིན་མི་(ིད།  !ང་དཀར་ཚgག་མཛ0ད་སོགས་ 
ལས་Sི་ལོ་༡༧༧༣ནས་Sི་ལོ་༡༨༥༠ཞསེ་པ་ལེགས་སོ། 
8 Hོ་བཟང་�་མཚ0ས་བOམས་པའི་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་��ས། ཤ ༣༣པ་ནང་གསལ། 
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;�བ་པས་ཁ་�་Fོད་དགེ་Xན་བFན་འཕེལ་�ིང་ངམ་ཁ་�འི་�ར་གསར་ཞེས་པ་དེ་བཏབ་པའི་ཚ�ལ་ 
7Vང་། མཐར་ད@!ང་ལོ་བ�ད་ཅ�་བ་རབ་7Vང་བཅ�་1�ག་པའི་ས་�Dལ་ཏེ་Sི་ལོ་༡༩༢༩ལོར་*�་གཤེགས།9 
 འ�ང་/ན་*�་?ེང་1�ག་པ་འཇམ་ད7ངས་བFན་པའི་�ལ་མཚན་ཞསེ་པ་བོད་རབ་7Vང་བཅ�་1�ག་ 
པའི་�གས་Q་Fེ་Sི་ལོ་༡༩༣༠ལོར་མཛ0ད་དགེ་ར#་Fདོ་མའི་kོ་མ་ཎི་ཚང་གི་ཡབ་བ*ལ་བཟང་%བས་ 
དང་ཡ#མ་@!་ར#་འཚf་(ས་ས#་*�་འZ�ངས། %་མིང་ !་མི་འ�Vར་སེ�ེ་འབོད། ད@!ང་ལོ་བ�ད་Fངེ་ 
གདན་སར་བཀདོ་Wེས་བx་ཤསི་འ<ིལ་བའི་ཆོས་=ར་u!གས་ཤིང་G་མf་ཚ�ལ་Zིམས་ལས་བ�ེན་ 
Mོགས་'ི་�ོམ་པ་མནོས་ཤིང་པཎ་ཆེན་ཡོངས་འཛgན་བསང་ཁོག་འཇིགས་མེད་དང་ས་དམར་དཔལ་ 
བཟང་ཡོངས་འཛgན་ !་བFེན། ད@!ང་ལོ་ཉེར་1�ག་པ་ཤིང་ལ#ག་Fེ་Sི་ལོ་༡༩༥༥ལོར་ཕར་-ིན་�ི་དམ་ 
བཅའ་བཞག ད@!ང་ལོ་ཉེར་ད@!་པ་ས་<ི་Fེ་Sི་ལོ༡༩༥༨ལོར་ !ས་ཟིང་གི་དབང་གིས་ལོ་ངོ་བཞིའི་ 
རིང་ལ་བཙ0ན་ !་བu!གས་དགོས་7Vང་། དེའི་Wསེ་ནས་ཡང་ལོ་བཅ�འི་གོད་ཆག་གི་དབང་གིས་ངལ་Oོལ་ 
�ི་ལས་ལ་u!གས། Sི་ལོ་༡༩༧༨ལོར་(ིད་ཇ#ས་ཇེ་བཟང་ !་སངོ་བ་ནས་Wེ་ཉིད་vར་དགོན་པའི་ཆསོ་ 
(ིད་'ི་འགན་བཞསེ་ཏེ། Sི་ལོ་༡༩༨༢ལོར་པཎ་ཆེན་*�་?ེང་བཅ�་པ་མཆོག་ཁ་�ར་གདན་1ངས་པ་ 
སོགས་zབས་ཆེན་�ི་7་གཞག་མི་��ང་བ་མཛད། མཐར་ད@!ང་ལོ་ང་བ !ན་པ་རབ་7Vང་བཅ�་1�ག་པའི་ 
ཤིང་�ང་ལོ་Fེ་Sི་ལོ་༡༩༨༥ལ་སེ�ེ་འ�ིང་Fབས་'ིས་*�་གཤེགས་ལ་*�་ག !ང་ད་�་ཁ་�འི་འ !་ 
ཁང་ !་བu!གས་སོ།། 
                                                 
9 Wེ་འདིའི་Pམ་ཐར་*རོ་ལ་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་��ས་ཞེས་པ་ལས།  འ�ང་/ན་*�་?ེང་བཞི་པ་ 
འཇིགས་མེད་�་མཚ0འམ་པ�་kོ་Wེ་མཆོག་རབ་7Vང་བཅ�་བཞི་བའི་མེ་ལ#ག་Fེ་Sི་ལོ་༡༨༤༧ལ་*�་འZ�ངས་པ་དང་། 
མཐར་ད@!ང་ལོ་�་གཉིས་པ་མེ་ཡོས་ཏེ་Sི་ལོ་༡༩༢༧ལོར་*�་གཤེགས་ཞེས་པ་ནོར་ཏེ། ད@!ང་ལོ་�་གཉིས་Fེང་*�་ 
གཤེགས་པ་ཡིན་ན་ས་འ��ག་ཡིན་པ་ལས་མེ་ཡོས་མིན་པ་དང་། Wེ་འདི་ཉིད་%་སར་མ་བབ་གོང་གི་མཚན་ལ་མང་ཆེ་ 
ཤོས་འཇམ་ད7ངས་བFན་འཛgན་�་མཚ0་ཟེར་བ་ལས་འཇིགས་མེད་�་མཚ0་ཟེར་བ་དཀོན། 
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 འ�ང་/ན་*�་?ེང་བ !ན་པ་Hོ་བཟང་དགེ་ལེགས་�་མཚ0་ཞསེ་པ་བོད་རབ་7Vང་བཅ�་བ !ན་པའི་མེ་
ཡོས་ལོ་Fེ་Sི་ལོ་༡༩༨༧ལོར་lུ་ཆ�འི་ཨ་ལའི་ཐེ་མདོ་ར#་ཡབ་བན་དེ་�ོམ་དང་ཡ#མ་Cོལ་མ་ཐར་�ི་(ས་
ས#་*�་འZ�ངས། ༡༩༩༤ལf་ལ#གས་�ིང་�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བཅ�་གཅིག་ལ་གདན་སར་བཀདོ་ཅིང་H་ 
�ང་བx་ཤིས་འ<ིལ་�ི་རང་ཤག་h!་བu!གས་ནས་ཡོངས་འཛgན་འཇམ་ད7ངས་�་མཚ0་བFེན་ཅངི་vོབ
་གཉེར་7ས་ཏེ་ཕར་-ིན་�ི་དམ་བཅའ་བཞག་Wེས།  མཛད་Fནོ་B་རོལ་h!་%་སར་བབས། 
 གཞན་ཡང་�ར་�ིང་དགོན་འདའིི་H་IDལ་ !་lུ་ཚང་དང་། འ�ང་?�ག། F་རེ་བཅས་H་མ་གས#མ་ 
�ི་*�་?ེང་འགའ་ཡང་7ོན་ཏེ་*�་?ེང་རེ་རེའི་ལོ་��ས་གསལ་པོ་མི་འ !ག་མོད། དེ་དག་གིས་དགོན་པ་ 
འདིའི་-ིའི་�དོ་'ི་བཀདོ་པ་དང་ནང་བཅ�ད་'ི་*�་གས#ང་ཐ#གས་Qེན་�ི་ཆ་ལ་མཛད་པ་མི་��ང་བ་Eེལ་ 
བར་;གས། ད་�འི་ !ས་འདིར་H་IDལ་འདི་དག་གིས་'ང་*�་?ེང་Bནོ་མའི་འ?ིན་ལས་བ%ངས་དང་ 
%ོང་མ#ས་ཡདོ། 
 དགོན་པའི་རིག་གནས་གནའ་T!ལ་ལ་རིག་གནས་གསར་བWེ་སོགས་རིག་གནས་ཉམས་ཉེས་'ི་གོ
ད་ཆག་མང་པོ་ཞིག་བ��ད་པས།ཞིབ་འཇ#ག་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་��་ཆ་མང་པོ་ཞིག་འཚ0ལ་��ད་7ེད་ཁ
ག་པོར་�Vར་ཡོད་པ་དང་།<ད་པར་ !་འ�ང་རོ་ཚང་IDལ་*�་རིམ་7ོན་�ི་འZ�ངས་འདས་ལོ་ཚgགས་*ོར་
�ི་��་ཆ་གལ་ཆེན་ལག་h!་མ་སོན་པ་དང་།མཁས་པ་Pམས་'ི་བཞེད་པའང་མི་མཐ#ན་པས། ཡིན་ 
མིན་�ི་ཚgག་ཐག་གཅོད་དཀའ་བར་�Vར། 

གས#མ་པ། དགོན་པའི་-ི་ནང་གི་བཀདོ་པ། 
ཀ༽  དགོན་པ་Sིའི་བཀོད་པ། 

    དགོན་པ་འདི་ཁ་�་+ད་ཞང་(དི་གu!ང་གི་7ང་ཤར་མཚམས་ས#་གནས་ཤངི་“དགོན་�ེ་འདི་ཉིད་
}་དར་ !ང་གས#མ་འཛ0མ་པའི་གནས་ས#་བཏབ་ན་བཤད་CDབ་འཕེལ་ཞསེ་པཎ་ཆེན་Hོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་'ི
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ས་ལ#ང་བFན”10�ར། མ !ན་ !་བWདི་ཉམས་'ིས་ཁེངས་པའི་ཨ་Jེས་}་རི་དང་། �བ་h!་ཨ་Jེས་ 
 !ང་ཡག་དང་། གཡས་-ོགས་ས#་�ལ་མཚན་ལ#ང་པ་Fེ་�ལ་མཚན་ནི་དར་�ིས་མཚ0ན་པས་ན་}་དར་ 
 !ང་གས#མ་འཛ0མས་ཏེ་Qེན་འ�ེལ་འ;ིག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་། �བ་རི་ལ་བདེ་གསང་འཇིགས་ 
གས#མ་�ི་H་རི་དང་དེའི་མ !ན་-ོགས་ས#་ནོར་Edངས། དེའི་ཕ#་ན་ཡན་ལག་བ�ད་Xན་�ི་ཆ�་བོ་ཞིག་ 
བu!ར་བཞིན་པ་ནི་ཁ་�འི་གཡནོ་ཆ�་ཞསེ་7་བ་དེ་ཡིན། མདོར་ན་ས་བཅ�ད་'ི་གཡང་མ་ཡལ་བ་དང་ 
ཆ�་བf་མདངས་མ་ཤོར་བའི་བx་ཤིས་Qགས་མཚན་ !་མས་མངོན་ཡོད་དེ། “�བ་རིའི་གཡས་བདེ་ 
མཆོག་ཡབ་ཡ#མ། �བ་རིའི་གཡོན་གསང་འ !ས་ཡབ་ཡ#མ་བཅས་'ི་གནས་རི་དང་དགེ་བའི་བཤེས་ 
གཉེན་�ི་H་རི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བ#་ཆ་ད@!འི་ཚ�ལ་དང་། མ !ན་རི་འཇིགས་7ེད་ཡབ་ཡ#མ་ནི་གཙ�ག་ 
ལག་ཆོས་'ི་པོ་ཏི་བOིགས་འ1་དགོས་འདདོ་ནོར་བ#་ཆ་གས#མ་�ི་ཚ�ལ་དང་། ;མ་པ་ཚལ་�ི་འདབ་ 
Xན་nོན་ཤིང་འZིགས་པ་མདོངས་Xན་b་7འི་གདན་དང་། ཡན་ལག་བ�ད་Xན་�ི་ཆ�་བོ་�!བ་ 
-ོགས་ས#་དལ་�ིས་འབབ་ཅིང་གཡས་ས#་འ<ིལ་བ་གཡ#་འ��ག་Bནོ་མf་གདན་དང་། མི་འཇིག་kོ་Wེ་ 
ཁམས་ལས་;�བ་པའི་གཤམ་འོག་གི་�ག་ཐེམ་མ་ཧ་ར#ས་�ལ་སེར་པf་གདན་བཅས་གདན་Zི་གས#མ
་འཛ0མ་དང་། བཙན་པf་མཁར་ཁ་ཞསེ་པའི་�ག་རི་(་མZེགས་Xན་པ་�!བ་'ི་7་དམར་པོ་དང་། སེང་ 
གེ་གནམ་མཆོང་གི་�ག་རི་གཉན་ལ་མཐོ་བ་ཤར་�ི་Fག་%་བོ་དང་། ས་དཀར་ཕ#ང་བོས་;�བ་པའི་ 
ལ#ག་མགf་མ�ལ་�ང་། 7ང་གི་ར#ས་�ལ་སེར་པོ། =་མ་ཕ#ག་གི་གསོམ་དཀར་�ང་འཐ#ང་གི་ཚ0གས་ 
འZིགས་པའི་ནགས་ཚལ་F�ག་པོ་ཡདོ་པ་Gོ་གཡ#་འ��ག་Bོན་མོ་ལ་སོགས་མདོར་ན་ས་པ�་འདབ་ 
བ�ད། གནམ་འཁོར་ལོ་Oིབས་བ�ད། ལོགས་བx་ཤིས་Qགས་བ�ད་བཅས་ས་ཡི་དགེ་བཅ�་11 

                                                 
10 �ག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བFན་པ་རབ་�ས་'ིས་བOམས་པའི་མདོ་+ད་ཆོས་འ7Vང་། ཤ༥༧༧ནང་གསལ། 
11 ཁང་ས་ཐབ་ས་ས་ཡི་དགེ། ཁང་ཤིང་བ#ད་ཤིང་ཤིང་གི་དགེ། Oིག་kོ་ཐབ་kོ་kོ་ཡི་དགེ། གམ་འ�ོག་�ང་འ�ོག་�་ 
ཡི་དགེ། འཐ#ང་ཆ�་ཡ#ར་ཆ�་ཆ�་ཡི་དགེ། 
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Mོགས་པ་སོགས་'ི་ཤསི་བWོད་ད7ངས་'ི་ང་རོས་ས་ཆེན་<བ་པར་མཛད་པ་%ེས་ད@!འི་P་བ་བ !ད་ 
Oིའི་བང་མཛ0ད་ !་�Vར་པར་མཛད་དོ་ཞེས་པའོ།།”12 
 དེ་ཡང་དགོན་པ་Sིའི་ཆགས་ཚ�ལ་�ི་ཐད་ནས་�ེང་ན། དགོན་པའི་མ !ན་-ོགས་མ་ཎི་འཁོར་ལོས་ 
ལེགས་པར་བ�ན་ཅིང་གཡས་གཡོན་ !་ད7ེན་�ུམ་མཆདོ་Qེན་དང་བ !ད་འ !ལ་མཆདོ་Qེན་�ིས་ 
བ�ན་པ་དང་། བ !ད་འ !ལ་མཆདོ་Qེན་�ི་གཞོགས་ས#་ད་ !ང་སེང་གེ་Cའི་འཁོར་ལོ་བ !ད་Oི་རང་ 
འབབ་བu!གས་པའི་མ་ཎི་ཁང་ལེགས་པར་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པའི་ནང་ !་vེབས་མ་ཐག་ 
ཐོག་མར་མིག་ལམ་ !་མངོན་པ་ནི་བ་གམ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་Q་མ;ིན་G་ཁང་ཡིན། G་ཁང་འདིའི་ 
�བ་-ོགས་ས་འཛgན་བQན་ཅིང་མ !ན་-ོགས་ས#་-ིན་ན་རི་�གས་ཆོས་འཁརོ་�ིས་མཛ�ས་པར་བ�ན་ 
པའི་ཚ0གས་ཆེན་འ !་ཁང་ཡོད་ཅིང་།  དེའི་གཡས་གཡོན་ !་གསེར་�ི་�་ཕིབས་'ིས་Iས་པའི་ཆསོ་ 
ར་དང་ར#ང་ཁང་Fེ་ཇ་ཁང་ཡདོ། གཞན་ད་ !ང་འ !་ཁང་གི་གཡོན་-ོགས་'ི་རི་འདབས་ས#་ཨ་ལགས་ 
འ�ང་/ན་�ི་ནང་ཆནེ་དང་ཉེ་སར་གོས་*�་བཤམས་སའི་གནས་སོགས་ཡདོ། 

ཁ༽  འ !་ཁང་། 
 ཀ་རིང་བ�ད་དང་ཀ་ཐ#ང་བཞི་བཅ�་ཅན་�ི་འ !་ཁང་ཆནེ་མf་ནང་Qེན་ནི། འ !་ཁང་ནང་གི་དབ#ས་ 
ས#་�ན་1�ག་མཆོག་གཉིས་'ི་Xེབས་རིས་དང་། དེའི་མ !ན་ !་བu!གས་Zི། བu!གས་Zིའི་གཡས་ས#་ 
T�ཀ་ཐ#བ་'ི་+ན་*�་དང་འཇམ་ད7ངས་'ི་+ན་*�་Zི་�བ་ཡོལ་དང་བཅས་པ། གཙང་�ོ་གཡས་'ི་ 
�!ན་དགའ་ར་བར་བFན་འ�Vར་དང་%ེས་ཆནེ་མང་པf་གས#ང་འབ#མ། +ན་H་བདེ་གཤེགས་བ�ད་ 
'ི་+ན་*�། གཡོན་ !་ཇོ་བf་+ན་*�་དང་Wེ་ཙ0ང་ཁ་པའི་+ན་*�། གཙང་�ོ་གཡོན་�ི་�!ན་དགའ་ 
ར་བར་�ལ་དབང་*�་?ེང་བཅ�་གས#མ་པ་ཐ#བ་བFན་�་མཚ0ས་དཔར་འདེབས་མཛད་པའི་བཀའ་འ�Vར། 
�!ན་རིག་གི་+ན་*�། འ;མ་གཡས་ནས་རིམ་བཞིན་-ག་kོར་འཁོར་ཆེན་�ི་+ན་*�། %བས་འ;f་ 

                                                 
12 Hོ་བཟང་�་མཚ0ས་བOམས་པའི་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་��ས། ཤ༥༠ནས༥༡ནང་གསལ། 
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ཚ0གས་ཞིང་། བདེ་མཆོག་ག !གས་དཀར། -ག་kོར་འཁོར་ཆེན་�ི་Xེབས་རིས། འ !་ཁང་ནང་གི་ 
ལོགས་གཉིས་'ི་བOིགས་Xེབས་ས#་རིམ་པ་བཞིན་སེང་གདོང་མ་དང་། �!ན་རིག འཇིགས་7ེད་G་ 
བཅ�་གས#མ་མ། གསང་འ !ས། H་མཆོད་ཚ0གས་ཞིང་གི་�ན་ཐང་། ཛམ་བྷ་ལའི་+ན་*�། འཇིགས་ 
7ེད་G་བཅ�་གས#མ་མའི་+ན་*�།Zོ་བཅ�་བཅས་ཡོད།�ོ་ཆེན་ནང་ལོགས་ཞལ་ཡར་འཁོར་�ི་གཡས་ས#་
Qེན་གཙ0་Fེ་G་མོ་བསེའི་Zོ་ཞལ། ཆོས་�ལ་�ི་Xེབས་རིས་ཡོད་ལ་དེའི་མ !ན་ !་དགེ་བ*སོ་'ི་Zི་ 
བu!གས། གཡོན་ !་རིམ་བཞིན་མགོན་པོ་-ག་1�ག་པ། Pམ་(ས། Q་མ;ིན་�ི་Xེབས་རིས་སོགས་ 
བu!གས། 
 གཙང་ཁང་གཡས་པའི་ནང་གཙ0་*�་�ལ་བ་7མས་པ་ད@!ང་ལོ་བ�ད་'ི་ཚད་ཅན། མཐོ་ཚད་ལ་ 
གu!་འདོམ་བཞི་ཡདོ་པ་Zི་�བ་ཡོལ་དང་བཅས་པ། དེའི་གཡས་གཡནོ་ !་ཉེ་བའི་(ས་ཆེན་བ�ད་ 
དང་། -ིའི་Oིག་ངོས་ས#་7མས་པ་Fངོ་*�འི་Xེབས་རིས་དང་། 7མས་*�འི་མ !ན་�ི་བOིགས་Xེབས་ 
ས#་7མས་པའི་ཞངི་བཀོད་'ི་Xེབས་རིས་གཉིས། �f་Fེང་ !་Cོལ་nང་དང་Pམ་(ས་'ི་Xེབས་རིས་ 
བu!གས། 7མས་ཁང་གི་གཡོན་ !། མགོན་ཆོས་'ི་ཞལ་ཐང་7ིན་zབས་ཅན་བu!གས་པའི་མགོན་ 
ཁང་དང་།  དེའི་དབ#ས་ས#་འཇིགས་7ེད་'ི་ཐང་ཀ་གཅིག་དང་མགོན་ཆནེ་w་ཡི་Xེབས་རིས་སོགས་ 
བu!གས། དེ་ནས་གཙང་ཁང་གཡས་པ་Fེ་*�་ག !ང་ཁང་ !་ཨ་ལགས་འ�ང་/ན་*�་?ེང་1�ག་པའི་ 
*�་ག !ང་མཆདོ་Qེན་དང་དེའི་�བ་-ོགས་ས#་འ�ང་/ན་ཚང་གི་འZ�ངས་རབས་'ི་Xེབས་རིས་དང་། 
མཆོད་Zིར་ད་ !ང་འ�ང་/ན་*�་?ེང་1�ག་པའི་-ག་?ེང་གིས་�བས་T!ལ་གསལ་བའི་kོ་ལེབ་ཅིག་ 
བu!གས་ཡོད། *�་ག !ང་མཆདོ་Qེན་�ི་གཡས་ས#་མི་འZ�གས་པའི་+ན་*�་ཉིས་ཐོག་ཅན་དང་འདོ་ 
དཔག་མེད་'ི་+ན་*�། གཙང་ཁང་གཡས་-ོགས་ས#་Cོལ་མའི་+ན་*�་དང་�!ན་དགའ་ར་བར་Cོལ་ 
མའི་Fོང་*�་བཅས་བu!གས་ཡདོ། *�་ག !ང་མཆདོ་Qེན་མ !ན་�ི་བOིགས་Xེབས་ས#་Cལོ་མ་འཇིགས་ 
པ་བ�ད་%ོབ་མ་དང་འདོ་དཔག་མེད་'ི་ཞིང་བཀོད་'ི་Xེབས་རིས་སོགས་བu!གས་སོ།། 
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ག༽  H་མ་འ�ང་/ན་�ི་ནང་ཆནེ། 
 H་མ་འ�ང་/ན་�ི་ནང་ཆེན་ལ་ཁང་མིག་བ !ན་ཡོད་པ་དང་བདེ་ཡངས་ཁང་མིག་གས#མ་ཡོད། 
དེའི་ནང་ !་ཚ�་G་Pམ་གས#མ་�ི་+ན་*�་དང་བཀའ་བFན་སོགས་གས#ང་འབ#མ་མང་པོ་ཡོད། གཡས་ 
གཡོན་ !་མ;ོན་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཁང་མིག་གཉིས་རེ། གཞན་གཟམི་ཁང་གཡས་གཡནོ་�ི་ཁ་ 
གཏད་ !་ཁང་མིག་གས#མ་རེ་བཅས་ཡོད། གཤམ་�ི་གཡོན་ !་དགོན་པའི་དོ་དམ་ཚ0གས་པའི་ཁང་ 
བ་ཁང་མིག་གས#མ་ཅན་དང་། གཡས་ས#་དགོན་པའི་vོབ་ཁང་ཁང་མིག་གཉིས་ཅན་བu!གས། 

ང༽  Q་མ;ིན་G་ཁང་། 
 G་ཁང་འདི་གསར་ !་RDན་བཞིན་པའི་�ང་ཡིན་ལ། ནང་Qེན་གཙ0་བོར་ཐོག་བOེགས་གཉིས་ཅན་ 
�ི་<Vང་Z་དང་། Q་མ;ིན། -ག་kོར། འོད་དཔག་མེད་སོགས་དང་། ནང་Qེན་སོ་སf་Fོང་*�་ 
བu!གས་ཡོད། 

ཅ༽  སེང་གེ་Cའི་འཁོར་ལོ་བ !ད་Oི་རང་འབབ། 
 འཁོར་ལོ་འདི་ནི་ས་ཆ་མང་པf་%ེ་བོ་�!ན་�ི་ཡིད་'ི་དང་བ་འ1ནེ་པར་7ེད་པ་གཞན་དང་མི་ 
མཚ�ངས་པ་ཞིག་Fེ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་H་IDལ་;གས་ཅན་མང་པོས་རབ་གནས་མཛད་Jོང་ 
ལ། དེ་བ*ོར་ན་%ི་པགས་'ི་ནད་སགོས་ལས་ཡོངས་ས#་ཐར་པར་ངེས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བས། ཡ#ལ་;�་ 
མང་པf་དད་Xན་པ་དག་གི་མཇལ་བའི་གནས་ས#་�Vར་ཡདོ། 

བཞི་པ།  དགོན་པའི་Cིག་གཞི་དང་བདག་གཉེར་ལམ་ལ#གས། 
ཀ༽  Cིག་གཞི། 

 ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་�ི་Sའིི་Cིག་གཞི་ལ་དེ་Bོན་(ིད་འཛgན་�ི་O་འཛ#གས་དང་ཆསོ་ལ#གས་'ི་
O་འཛ#གས་གཉིས་ས#་ད7ེ་ཆོག་མོད། ད་ཆ་(ིད་འཛgན་�ི་O་འཛ#གས་དེ་ཕལ་ཆེར་མེད་པར་�Vར་ཏེ་ 
དགོན་པར་དམངས་གཙ0་བདག་གཉེར་�#་ཡོན་Gན་ཁང་བཙ�གས་པ་དང་། དེའི་ལས་�ེར་x�འ#་རིན་ 
(主任)དང་། x�འ#་རིན་གཞནོ་པ་(副主任)གཉིས་། �#་ཡོན་(委员)གཉིས་བཅས་མི་w་ཡདོ། 
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x�འ#་རིན་�ིས་-ོགས་ཡོངས་'ི་ལས་འགན་དང་། ཆབ་(ིད་vོབ་Fོན་པ་བཅས་'ི་འགན་འཁ#ར་�ིན་ 
ཡོད། x�འ#་རིན་གཞནོ་པ་གཅིག་གིས་ཆོས་-ོགས་ནས་དབ#་མཛད་7ེད་པ་དང་དགོན་པའི་ཆོ་ག་-ག་ 
ལེན། དགོན་པའི་རིག་དངོས་Qེན་དང་བQེན་པ་ལ་དོ་དམ་7ེད་པ། གཞན་གཅིག་གིས་དགོན་པའི་ 
འཛ#གས་RDན་དང་བདེ་འཇགས། -ི་འ�ེལ་སོགས་'ི་ལས་དོན་འགན་འཁ#ར།  �#་ཡོན་གཅིག་གིས་ 
དགོན་པ་Sའིི་རིག་གནས་ལས་དོན་ཏ།ེ H་�ང་བx་ཤིས་འ<ིལ་སོགས་དགོན་ཆེན་དག་ནས་རང་ 
དགོན་ !་གu!ང་ཆེན་བཀའ་པོད་wའི་འཆད་ཉན་�ི་དགེ་བའི་བཤསེ་གཉེན་གདན་u!་དང་། Gག་པར་ !་ 
འདས་པའི་ལོ་གཉིས་'ི་Bནོ་vོབ་=་ཞིག་བཙ�གས་ཡོད་པ་དའེི་7་བཞག་དག་བདག་གཉེར་7་��་སོགས
་ཡིན། ��ན་གཏན་དཔེ་ཆ་vོབ་��འ་ིའགན་འཁ#ར་པ་དང་། �#་ཡོན་གཞན་གཅིག་གིས་དགོན་པའི་ 
དང#ལ་གཉེར་�ི་འགན་འཁ#ར་བཞིན་ཡོད། དམངས་བདག་གི་Cིག་གཞི་དང་=་ཚང་གི་Cིག་གཞི་ 
གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་h!་འ1ེས་ནས་ཡོད་ཅིང་མི་གཅིག་གིས་ཆོ་ལོ་དང་ལས་འགན་མི་འ1་བ་མང་པོ་ཞིག་
འཁ#ར་དགོས་'ི་ཡོད། དགོན་པའི་=་ཚང་ངམ་ཚ0གས་ཆེན་�ི་O་འཛ#གས་ཏེ། དགོན་བདག་ 
H་མའམ་H་མ་Zི་པ་དང་། དགེ་བ*སོ། དབ#་མཛད།  དཀོར་གཉེར་བཅས་'ིས་སོ་སf་ལས་དནོ་ 
འ<ོངས་པར་7ས་ཡོད་པས་ད་�་Bར་བཞིན་གནས་ཤིང་དགོན་པའི་ཆོས་ལ#གས་'ི་7་བ་4!ར་ཐག་ངང་ 
CDབ་བཞིན་ཡོད་དོ།། 

ཁ༽  བདག་གཉེར། 
    བོད་'ི་དགོན་པའི་བདག་གཉེར་ལམ་ལ#གས་'ི་bང་གཞི་ནི་བཅའ་ཡིག་13དང་Cིག་ཡིག་�་ 
ཚ0གས་ཡིན་པ་དང་། དགོན་པ་ཆེ་ཆ�ང་གང་འ1་ཞིག་ཡིན་'ང་ཚང་མར་བཅའ་ཡིག་རེ་ཡོད། ཁ་�འི་ 

                                                 
13 “བཅའ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་དགོན་པའི་ནང་གི་མཁས་;�བ་གཉིས་འཛ0མས་'ི་དགེ་བཤེས་དམ་པའམ་�ལ་བ་པཎ་ཆེན་ 
�་བ#འི་H་IDལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གིས་འ !ལ་བའི་གu!ང་�ར་དགེ་འ !ན་�ི་�ེའི་�!ན་Sོད་དང་vོབ་གཉེར་7ེད་Fངས་ 
སོགས་'ི་ཐད་Zིམས་བཅས་པའ་ིཡི་གེ་ལ་7་ཞིང་།དེ་ལ་བQེན་ནས་དགེ་འ !ན་པའི་ཉེས་Sོད་ཐེར་འདོན་དང་དགོན་པའི་
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�ར་�ིང་དགོན་�ི་བདག་གཉེར་ལམ་ལ#གས་'ང་ལ#གས་(ོལ་དེ་ལས་མ་འདས་ཏེ། བཅའ་ཡིག་bང་ 
གཞིར་བཟ#ང་ནས་དགེ་འ !ན་པའི་�!ན་Sོད་དང་vོབ་གཉེར་7ེད་Fངས་སོགས་འ !ལ་བའི་Zིམས་�ར་
དམ་འཛgན་དང་�་བ*�ལ་གང་བཟང་7་��་དེ་ཡིན་ནོ། 
 ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་པའི་དེང་*བས་'ི་བཅའ་ཡིག་-ག་�ིས་མ། ཆོས་�ེ་ཆནེ་པོ་དགའ་Xན་ 
བཤད་CDབ་�ིང་གི་བཅའ་ཡིག་�ང་ཆེན་འ !ལ་བའི་�གས་'V་ཞསེ་7་བ་བu!གས་སོ། ཞེས་7་བ། 
འ�ང་རོ་%ེ་IDལ་ !་འབོད་པ་ངག་དབང་འཇམ་ད7ངས་བFན་འཛgན་�་མཚ0་(Sི་ལོ་༡༦༩༦ནས་Sི་ལོ
༡༧༦༢བར་)མཆོག་གིས་Sི་ལོ་༡༧༦༢ལf་�་༩པའི་ཚ�ས་༡ཉིན་ལ་�ིས་པ་དེ་ནང་བཞིན་དགོན་པའི་ 
འ !ལ་Zིམས་སོགས་�!ན་Sདོ་ལ་བOི་(�ང་དང་དམ་འཛgན་7་ཡི་ཡདོ། 

w་པ།  དགོན་པའི་དཔལ་འ7ོར་ཡོང་ཁ#ངས་དང་��ན་གཏན་འཚ0་བའི་*ོར། 
ཀ༽  དཔལ་འ7ོར་�ི་ཡོང་ཁ#ངས། 

 འདིར་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་�ི་དཔལ་འ7ོར་Pམ་པ་ཅ�ང་ཙམ་བWདོ་ན། Bོན་ཆད་དགོན་�ེ་ 
ཁག་དང་H་IDལ་ཚ0ར་དབང་བའི་ས་ཞངི་དང་-Vགས་ཟོག་སོགས་རིམ་པ་སོ་སf་(ིད་གu!ང་ནས་གu!ང
་བཞེས་གནང་ཡོད་མོད། དེང་*བས་དགོན་�ེ་མང་ཆེ་ཤསོ་ནི་རང་Fོབས་རང་Eེལ་དང་། རང་ཁ་ 
རང་གསོ་7ེད་པའི་-ོགས་ས#་གོམ་ཁ་བ23ར་བཞིན་ཡོད་པ་�ར། ཁ་�འི་ཡ#ལ་-ོགས་འདི་དང་<ད་ 
པར་རང་དགོན་�ི་-ི་ནང་གི་འཛ#གས་RDན་ཐད་ལ་བཀའ་1ནི་H་Gག་h!་ཆེ་བའི་ཁ་�འི་དགོན་པའི་དགེ་
vོང་+ན་པ་བFན་པ་�་མཚ0ས་'ང་དབ#་Zིད་ནས་དགོན་པའི་འཚ0་Qེན་དང་། Gག་པར་ !་གངས་ 
nོངས་གསོ་རིག་གི་ཐབས་ཚ�ལ་འདི་ཉིད་ཉམས་པ་སོར་ཆ�ད་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་ !་འ;ོ་བའི་ 
ཐབས་ལམ་དམིགས་ཏེ། རང་ཉིད་'ི་ལོ་ངོ་ !་མའི་ཉམས་Jོང་Pམས་-ོགས་བ�ོམས་7ས་པ་དང་། 

                                                                                                                

དཔལ་ཡོན་དར་Eེལ་གཏོང་གིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།”  ཚ�་�ལ་དང་། ཚ�་རིང་འབ#མ། དབང་1ག་kོ་Wེ་བཅས་'ིས་ 
བOམས་པའི་བོད་'ི་དགོན་�ེའི་རིག་གནས་Sི་བཤད་མེ་ཏོག་?ེང་བ། ཤ་༩༡ནང་ !་གསལ། 
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བོད་nོངས་+ན་Oིས་ཁང་སོགས་བོད་+ན་བཟོ་=་མང་པོར་ཐེངས་ !་མར་ཕེབས་ནས། བོད་+ན་ཆདེ་ 
མཁས་མང་པོ་གདན་1ངས་ཏེ། ༢༠༠༣ལོར་རང་དགོན་ལས་�ང་;གས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་ས་Fེ་ 
Bར་�ི་དགོན་T!ལ་ནས། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བོད་+ན་བཟོ་=་ཞིག་ལེགས་པར་བཙ�གས་ཏེ།  བོད་ 
རང་གི་ཐ#ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཟོ་��ན་དང་དེང་རབས་'ི་འཛ#གས་RDན་ཟ#ང་འ�ེལ་�ོས་<ད་མཚར་�ི་
རང་བཞིན་འབ#ར་ !་ཐོན་པའི་+ན་�་བ�་?ག་ !་མ་Eེལ་དང་Eེལ་བཞནི་པར་འ;ོ་བའི་འཆི་གསསོ་'ི་
བ !ད་Oིར་+ནི་པར་7ས་པ་མ་ཟད།  !ས་རབས་གསར་བའི་ནང་དགོན་པའི་དཔལ་འ7ོར་�ི་Qེན་གཞི་ 
གཙ0་བོར་�Vར་འ !ག  

ཁ༽  ཆོ་ག་-ག་ལེན་�ི་*ོར། 
 =་བའི་ !ས་��ན་�ི་ཆོ་ག་-ག་ལེན་ནི་བཅར་འ1ི་7ས་པ་�ར་ན། ཞོགས་པ་ཆ�་ཚ0ད་w་ནས་བ�ད་ 
བར་lོག་vོབ་པའི་དགེ་/ན་�ི་མ !ན་ !་ཆོ་ག་སོགས་རང་ཉིད་མཚམས་གང་ !་ཐོན་ཡདོ་པའི་དཔེ་ཆ་Hོ་ 
འཛgན་7ེད་པ་དང་། དེ་ནས་འ !་ཁང་ནང་ !་འཚ0གས་ནས་དགོན་པའི་Sི་དནོ་�ི་7་བ་CDབ་པ། དཔེར་ན་ 
G་ཁང་བཞེངས་པ་དང་། G་བཟོ་བ། གཟ#ངས་འཇ#ག་སོགས་དམིགས་བསལ་*བས་ས#་མ་གཏོགས་ 
མེད། ཡང་-ི་1ོ་ཆ�་ཚ0ད་1�ག་ནས་བ�ད་བར་ཆོས་=ར་u!གས་ནས་lོག་འདོན་པ། དགོན་པའི་��ན་ 
Xན་�ི་ཆོས་ཐོག་ལ་སོགས་པ་Hོ་བཟང་�་མཚ0ས་བOམས་པའི་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དང་ཁ་�་Sིའི་ལོ་ 
��ས་ཞེས་པའི་ཟ#ར་བཀདོ་གས#མ་པ། ཤོག་ངོས༧༩ནས་༨༠བར་ !་བཀདོ་པ་དམིགས་'ིས་ངོ་བT!ས་ 
བ�བ་ཡོད་པ་གཤམ་�ར། 
 ཆོས་ཐོག་གི་ཉིན་;ངས་དང་འདནོ་ཆའི་རིམ་པ་འགོད་པ་ལ། ཧོར་�་དང་པf་ཚ�ས་w་ནས་ཚ�ས་ 
བཅ�་1�ག་བར་ !་ཆོ་འ?�ལ་+ོན་ལམ་�ི་ཆོས་ཐོག་ཡིན་ཏེ། འདོན་ཆ་ནི། འཇིགས་7ེད་G་བཅ�་གས#མ་ 
མའི་ཆོ་ག་དང་། ཆོ་འ?�ལ་+ནོ་ལམ་�ི་འདོན་བCིགས་�ར་ཆོས་Sོད་སོགས་གས#ངས་པ་དང་། 
ཚ�ས་བ�ད་ཉིན་ཆོ་འ?�ལ་+ནོ་ལམ་�ར་འདནོ་པ་ཅ�ང་ཟད་བ��ས་ནས་ཤ་འཆམ་འཆམ་པ།  ཚ�ས་ 
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བཅ�་བཞི་ཉིན་མགོན་ཆེན་wའི་གཏོར་ཆོག་གས#ངས་པ་དང་འཆམ་ཆེན། ཚ�ས་བཅ�་གས#མ་ཉིན་འོད་ 
དཔག་མེད་'ི་གོས་*�་ཆནེ་པོ་བཤམས་པ། ཚ�ས་བཅོ་wའི་ཉིན་7མས་*ོར་དང་-ོགས་བཞི་ནས་ 
Z�ས་གསོལ་དང་བཅས་སོ།། �་བ་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བཅ�་གཅིག་ནས་བཅ�་བ !ན་བར་ !་བཀའ་འ�Vར་ 
གས#ངས་པ་དང་བཅོ་བ�ད་ཉིན་ལ་��ང་བཤགས་'ི་-ག་མཆོད་འཚ0གས་པའོ།། �་བ་བཞི་པའི་ 
ཚ�ས་བཅོ་w་ནས་w་པའི་ཚ�ས་བ�ད་ཉིན་བར་ !་ད7ར་ཆོས་'ི་ཆོས་ཐོག་ཡནི་ཏེ། འདོན་པ་ནི། �!ན་ 
རིག་གི་ཆོ་ག་དང་། གསང་འ !ས་བདག་འཇ#ག +ན་Hའི་ཆོ་ག འཇིགས་7ེད་G་བཅ�་གས#མ་མའི་ཆོ་ག 
མགོན་ཆོས་wའི་གཏོར་ཆོག Cོལ་མའི་མ�ལ་བཞི་བ། �ན་དང་འཇ#ག་པ། ཚ�་G་Pམ་གས#མ་ 
�ི་�ོ་ནས་ཚ�་CDབ་དང་ཆོས་Sདོ་སོགས་སོ།། �་བ་1�ག་པའི་ཚ�ས་གས#མ་ནས་ཚ�ས་བཅ�འི་བར་ !་ 
མ་ཎིའི་ཆསོ་ཐོག་ཡིན་ཏེ། འདོན་པ་ལ་ཐ#གས་Wེ་ཆནེ་པོ་འཁོར་བ་ད7ིངས་Cོལ་�ི་ཆོ་གའི་�ོ་ནས་མ་ཎི་ 
རིལ་CDབ་7་བའོ།།  �་བ་བ !ན་པའི་ཚ�ས་བ�ད་ཉིན་མི་ལ་རས་པའི་འཆམ་Fེ་ཤ་འཆམ་ཡོད་དོ།། 
�་བ་བ�ད་པའི་ཚ�ས་བཅོ་w་ནས་ཉིན་བཅ�་བཞི་ལ་Fོན་ཆསོ་ཡིན་ཏེ། འདནོ་པ་ནི་ད7ར་ཆསོ་�ར་ཡནི། 
�་བ་ད@!་པའི་ཚ�ས་བཅོ་བ�ད་ནས་ཉིན་བ !ན་�ི་བར་ !་ད@!་བའི་བདག་འཇ#ག་ཏེ་ས་དཀར་ཆོས་ཐོག་ 
ཡིན་ཏེ། འདནོ་པ་ནི་གསང་འ !ས་བདག་འཇ#ག་དང་། 6ིན་(ེག ས་ཆོག་lུ་ཆོག་གོ། �་བ་བཅ�་པའི་ 
ཚ�ས་ཉེར་w་ནས་ཉིན་w་རིང་w་མཆོད་ཆེན་མf་ཆོས་ཐོག་ཡནི་ཏེ། འདོན་པ་ནི་�!ན་རིག་གི་ཆོ་ག་དང་ 
ཆོས་Sདོ་སོགས་སོ།། �་བ་བཅ�་གཅིག་པའི་ཚ�ས་བཅོ་w་ནས་ཉིན་བ !ན་ལ་ད@!ན་ཆསོ་ཡནི་ཏེ། འདོན་ 
པ་ནི་ད7ར་ཆསོ་�ར་རོ།། �་བ་བཅ�་གཉིས་'ི་ཚ�ས་བཅོ་w་ལ་G་མf་ཚ�་གཏོར་དང་། ཉེར་w་ནས་ 
ཉིན་w་ལ་ལོ་�ིང་*�་རིམ་�ི་ཆསོ་ཐོག་ཡིན་ལ། འདོན་པ་ནི་མགོན་ཆསོ་wའི་གཏོར་ཆོག་དང་G་མf་ 
ཚ�་གཏོར་རོ།། ཚ�ས་ཉེར་ད@!འི་ཉིན་ལ་ཆོས་%ོང་བཅ�་དང་7་རོག་གི་འཆམ་ཡོད་པ་དང་བཅས་སོ།། 

མཇ#ག་�ོམ། 
 བོད་མདོ་+ད་ས་ཡི་�ེ་བར་ཆགས་པའི་ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགའ་Xན་བཤད་CDབ་འཕེལ་�ས་�ིང་
ལ་ཆ་མཚ0ན་ན། གཅིག་ནས་B་མ་B་མའི་དགོན་ཕ#ག་དང་�ོམ་=་ !་མ་7Vང་བའི་bང་གཞིའི་Fངེ་ !ས་ 
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རབས་བཅ�་གས#མ་པར་�ས་པར་བཏབ་པ་ནས་བཟ#ང་། ལོ་��ས་'ི་འཕེལ་འ;ོས་དང་Sི་ཚ0གས་ 
'ི་འ�Vར་བ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་བ��ད་དེ་བོད་'ི་ཆསོ་ལ#གས་;�བ་མཐའ་ཁག་མི་འ1་བའི་ !ས་རབས་
དག་h!འང་མ་ཉམས་པར། བོད་གངས་ཅན་�ི་དགོན་པའི་�ེ་ར#་འ�ིང་ངེར་བu!གས་པས་ན། ལོ་��ས་ 
'ི་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་ཞིག་Xན་པ་�་མི་དགོས་ཤིང་། གཉིས་ས#་དགོན་པ་དེ་གའི་G་�ེ་ཁ་�འི་ཤོག་པ་ 
བཞི་ལ་མཚ0ན་ནའང་། བོད་བཙན་པf་�ལ་རབས་'ི་ !ས་ནས་མདོ་+ད་ !་དར་བའི་Xོང་གི་ར#ས་��ད་ 
འZ�ལ་མེད་ !་ངེས་པ་དང་། ཀན་ས#འ#་ས་ཁ#ལ་ !་གནས་པའི་བོད་'ི་ར#ས་��ད་ཆསེ་B་ཤསོ་ས#་zོམ་ 
ཆོག་པས་ན། ལོ་��ས་ཞིབ་འཇ#ག་དང་རིག་གནས་Qོག་དNོད་'ི་��་ཆ་གལ་ཆེན་ !་�Vར་ཡདོ། དེ་མིན། 
དགོན་པ་དསེ་འདས་པའི་ !ས་རབས་ནང་ !་H་IDལ་མི་��ང་བ་ཞིག་བོད་མཁས་མང་གི་;ལ་དཔ#ང་ !་ 
ཚ�ད་པ་ཤསེ་རབ་'ིས་-Vག་པ་ལ#ང་Qོགས་གཉིས་'ི་ཡོན་ཏན་དང་Xན་པ་མང་པོ་བ%ེད་ཡདོ་པ་དང་། 
ད་�་ད་ !ང་ཡང་མདོ་Bགས་རིག་པའི་གu!ང་ལ#གས་Sི་དང་། <ད་པར་ !་བཅ�་?ག་རིག་པའི་ཡན་ 
ལག་7ེ་�ག་པ་སོ་སོ་ལའང་ཉ་མོ་ཆ�་དང་/ོད་པོ་མཁའ་ལ་ཇི་བཞནི་འཇ#ག་གིན་བདོག་པས་ན། འཛམ་ 
�ིང་རིག་པའི་ཏོག་h!་�Vར་པ་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་འདི་ཉིད་གོང་ནས་གོང་ !་Eེལ་ཅིང་། ��ད་ 
འཛgན་དང་Qོག་དNོད་7ེད་པར་ལག་Wསེ་མི་དམན་པ་བཞག་ཡོད་ལ། མི་རིགས་རིག་གནས་��ད་འཛgན་ 
དང་(ོལ་��ན་རིག་གནས་ལས་ཉམས་པ་སོར་ཆ�ད་དང་མ་ཉམས་པ་གོང་Eེལ་ལའང་རིན་ཐང་ལེགས་ 
པོ་བRDན་ཡདོ་ལ། བོད་ལ#གས་གསོ་རིག་གི་(ོལ་��ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་བཟ#ང་ནས། ད་�འང་བོད་ 
ལ#གས་གསོ་རིག་གི་ཞིབ་འཇ#ག་དག་པར་མཛད་དེ་+ན་ཁང་དང་+ན་བཟོ་ཁང་བཙ�གས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
དེ་གར་གསར་ !་བཟོས་པའི་བོད་ལ#གས་+ན་རིགས་�་མང་པོ་�ལ་ནང་གི་ས་ཆ་�!ན་h!་བཙ0ངས་ཏེ་ 
�ན་པ་ཆེར་�ས་ཡདོ་པ་རེད། ཆོས་ལ#གས་འཇིག་Qེན་ཅན་དང་། དཔལ་འ7ོར་ཚ0ང་ འི་zབས་��ན། 
Sི་ཚ0གས་འཕེལ་འ�Vར་བཅས་'ི་དབང་གིས་བོད་'ི་དགོན་པ་སོ་སf་=་བའི་ངོ་;ངས་ཇེ་��ང་ !་འ;ོ་ཞི
ང་དགོན་པའི་vོབ་གསོ་ཉམས་དམས་ས#་འ;ོ་བཞིན་པའི་ !ས་རབས་འདིར། ཁ་�འི་�ར་�ིང་ !་ 
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དགོན་པའི་འ !ལ་Zིམས་དང་vོབ་གསོ་ལ་T!གས་ཆེར་�ོན་བཞནི་འ !ག་ལ།  !ས་རབས་གསར་�ིང་ 
དང་�་བ་གསར་�ིང་གི་འགལ་འ !འ་ིའོག་དེང་རབས་vོབ་གསf་ཐབས་ལམ་Sད་ཅིང་Sི་ཚ0གས་ལ་
མཁོ་བའི་བོད་�་ད7ིན་གས#མ་�ི་ཡགི་རིགས་Zིད་སའི་vོབ་=་འཛ#གས་��འི་འཆར་འགོད་གནང་ཡདོ
་པ་རེད། Sིར་བོད་'ི་དགོན་པ་དག་གིས་རང་རེའི་(ོལ་��ན་ཅི་�་ཅི་�ར་��ད་འཛgན་དར་Eེལ་གནང་བ་ 
དེ་བཞིན་ !། དགོན་པ་འདསི་'ང་མི་ལོ་མང་པf་རིང་ལ་རིག་གནས་ཡན་ལག་བཅ�འི་ཆ�་��ན་ནམ་ཡང་ 
མ་ཆད་པ་7ས་བདོག་པ་དང་། ཉེ་བའི་རིང་ཡང་བོད་མི་རིགས་*ད་ཡིག་ཉམས་དམས་'ི་ཉེན་གནས་ 
ལ་དམིགས་ཏེ། བོད་ནང་གི་Sི་ཚ0གས་ས#་;གས་ཆེ་བའི་*ད་ཡིག་vོབ་གསོ་�ེང་བWོད་'ི་ !ས་དེབ། 
H་(ོག་ཅེས་པ་ས་ཁ#ལ་མང་པོར་བxམས་ཤིང་T!གས་Uེན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཐོན་བཞིན་ཡདོ་དེ། འདི་ནི་ 
དགོན་པ་གང་དསེ་ས་དེ་གར་ཐོན་པའི་རིག་གནས་ལོ་��ས་'ི་གོ་བབ་དང་རིན་ཐང་ !་Oི་ཆོག་ལ། དེས་ 
'ང་ཡ#ལ་དེའི་Sི་ཚ0གས་ལ་ཉམས་མེད་'ི་གོ་བབ་དང་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་ཞགི་བRDན་ཡོད་པ་དཔེར་ན། 
དད་Xན་མང་ཚ0གས་'ི་རེ་*ོང་དང་འཇིག་Qེན་པའི་འཚ0་བ་ལེགས་-ོགས་ས#་འ1ནེ་པ་དང་། མི་Pམས་ 
ལ་�!ན་Sདོ་འཚ0་བ་ལེགས་པོ་ཞིག་བRDན་ཏེ་ས་དེ་གའི་%ེ་ཁམས་ཁོར་ཡ#ག་(�ང་%ོབ་'ི་ཐད་ལ་T!གས་
ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་ནང་ཁ#ལ་དང་མི་རིགས་གཞན་བར་�ི་མཐ#ན་Cིལ་ལའང་�!ས་ 
པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པའི་+ན་ཁང་དང་ཚ0ང་གཉེར་�ིས་ས་དེ་ག་དང་དགོན་པ་དེ་གའི་ 
དཔལ་འ7ོར་ཡོང་འབབ་ཇེ་མང་ !་སངོ་བས། ས་གནས་དཔལ་འ7ོར་�ི་འཕེལ་�ས་ལའང་ཤན་དེ་ 
ཙམ་u!གས་ཡོད་པ་དང་། མ་མཐའ་ཡང་དགོན་པ་རང་གི་འ;ོ་;ོན་ཁག་ཐེག་7་ཐ#བ་'ི་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་བས། ?ན་�ི་�་ཚ�ལ་ལ། དེང་གི་ !ས་འདིར་བོད་'ི་ས་ཁ#ལ་མང་པོར་འཇིག་Qེན་པའི་vོབ་གསོ་ 
Fེ་vོབ་མའི་vོབ་གསོ་འདི་གལ་ཆེ་བར་འཛgན་པ་ལས། དགོན་�ེའི་vོབ་གསf་*ོར་ལ་T!གས་ཆེར་ 
�ག་གི་མེད་པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་'ི་དགོན་�ེ་དང་ཆོས་ལ#གས་*ོར་ལ་གཏམ་ཚན་རིག་དང་ 
མི་མཐ#ན་པ། ལ#གས་མེད་མང་པོ་ཞགི་ལབ་Fེ་དགོན་�ེའི་vོབ་གསོ་མཐོང་ཆེན་མི་7ེད་པར་དམིགས་ 
ནས། �ལ་ཁབ་-ི་ནང་བོད་'ི་ཤེས་ཡོན་པ་ས#་དང་ས#་ཡིན་ནའང་། མཁས་;�བ་མང་པf་གདན་སར་ 
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�Vར་པའི་བོད་'ི་དགོན་པའི་vོབ་གསོ་འདིའི་རིན་ཐང་དང་�!ས་པར་བOི་མཐོང་དང་གཙgགས་འཛgན་ 
མཛད་དེ། རང་རེའི་ཆོས་ལ#གས་'ི་གཞི་མར་�Vར་པའི་དགོན་�ེ་དང་དགོན་�ེའི་vོབ་གསོ་འདི་ཉིད་ལ་ 
གལ་པོ་ཆེར་གནང་��་དང་། བོད་'ི་དགོན་པའི་དེང་རབས་ཅན་དང་འཇིག་Qེན་ཅན་�ི་གོ་རིམ་Zོད་ 
དགོན་པའི་vོབ་གསོ་ཇི་�ར་��ན་%ོང་��་དང་དར་བར་7་��། མ་འོངས་པར་ལམ་ཡག་པོ་གོལ་མེད་ 
ཅིག་h!་བ;ོད་ཐ#བ་མིན་ལ་ཞིབ་འཇ#ག་དང་Qོག་དNོད། རོགས་རམ་དང་;ོས་བ��ར། ཐ#གས་ཁ#ར་ 
གནང་��་བཅས་ནི་�!ན་�ིས་ཐ#གས་ལ་དམ་ !་འཛgན་དགོས་པ་ཞིག་h!་འདདོ་དོ།། 

 
ཟ#ར་བཀོད། 

ཀ༽དགོན་པའི་Sིའི་གནས་ཚ�ལ་ཙམ་དགོན་པའི་དོ་དམ་པས་?ན་ལ་གནངས་པའི་��་ཆ་ལས་ 
བh!ས་པ་�ར་ན། ཁ་�་དགོན་པ་འདི་ཞང་(ིད་གu!ང་དང་བར་ཐག་Sི་ལེ་༡༥དང་�་<ོན་མ#འ#་༥༠ 
ཡས་མས། =་ཤག་བཞི་བཅ�་ཞེ་བ�ད་དང་ནང་ཆེན་གཅིག་དང་། ཚ0གས་ཆེན་འ !་ཁང་ཆེན་མོ་དང་། 
G་ཁང་། མ་ནི་ཁང་བཅས་'སི་;�བ། དགོན་པ་ཡངོས་ལ་ད་�་དངོས་ཡོད་=་བཙ�ན་བ�ད་བཅ�་�་ 
ད@!་དང་H་མ་བཞི། དགོན་པའི་དོ་དམ་�#་ཡོན་Gན་ཁང་གི་མི་�་w་དང་Hོ་འ1ི་ས་གཅིག་བཅས་ཡོད། 
ལོ་༡༨མན་�ི་=་བཙ�ན་བཅ�་1�ག་དང་ད@!ང་ལོ་༦༠ཡན་�ི་=་བཙ�ན་བ�ད། འདི་ལས་ལོ་ན་ཆེས་/ན་ 
པ་ལོ་༨༡ཡིན་ལ་ཆེས་ཆ�ང་བ་ལོ་༧ཡནི། རིག་གནས་ཆ�་ཚད་'ི་ཆ་ནས། འ�ིང་རིམ་ནས་ཆདེ་6ོང་ 
ཆ�་ཚད་ལོན་པ་ཉེར་གཅིག་དང་། vོབ་ཆ�ང་ནས་མཐོ་འ�ིང་ཆ�་ཚད་ལོན་པ་1�ག་བཅ�་རེ་གཉིས་ཡོད། 

ཁ༽འ�ང་རོ་*�་?ེང་རིམ་7ོན་འZ�ངས་འདས་'ི་ལོ་ཚgག་རེའ#་མིག 
*�་?ེང་། མཚན། འZ�ངས་འདས་ལོ། འZ�ངས་ཡ#ལ། ད@!ང་;ངས ཐོབ་ཐང་། 
དང་པོ། ར#ས་འ�ང་ཅན་ནམ་

@!ར་དམར་གསེར་ 
ཏོག་ཅན། 

ཕལ་ཆེར་Sི་ལོ་༡༦༢༣ 
ནས་Sི་ལོ༡༦༩༥བར། 

}་བ། ཕལ་ཆེར་༧༣  
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གཉིས་པ། ངག་དབང་ 
བFན་འཛgན། 

རབ་7Vང་བཅ�་གཉིས་པའི་མེ་7ི
་(Sི་ལོ་༡༦༩༦)ལོ་ནས་རབ་
7Vང་བཅ�་གས#མ་པའི་ཆ�་Q་(Sི
་ལོ༡༧༦༢)ལf་བར། 

}་བ། ༦༧  

གས#མ་པ། འཇིགས་མེད་ 
འ?ིན་ལས། 

རབ་7Vང་བཅ�་གས#མ་པའི་ཆ�་Q
་(Sི་ལོ་༡༧༦༢)ལོ་ནས་ 
�གས་ཡོས་(Sི་ལོ༡༧༧༡)
ལf་བར། 

མཛ0ད་དགེ ༡༠  

བཞི་པ། འཇིགས་མེད་བFན་
པའི་�ལ་མཚན། 

རབ་7Vང་བཅ�་གས#མ་པའི་ཆ�་
IDལ་(Sི་ལོ༡༧༧༣)ལོ་ནས་ 
རབ་7Vང་བཅ�་བཞི་བའི་�གས་
<ི་(Sི་ལོ་༡༨༥༠)ལf་བར། 

ཐང་དཀར་ནང་
གི་Iེལ་ལ#ང་། 

༧༨ H་�ང་དགོན་
པའི་Zི་རབས
་༢༦པར་ 
བu!གས། 

w་པ། འཇམ་ད7ངས་བFན
་འཛgན་�་མཚ0འམ་ 
པ�་kོ་Wེ། 

རབ་7Vང་བཅ�་བཞིའི་�གས་<ི
་(Sི་ལོ་༡༨༥༠)་ལོ་ནས་རབ་
7Vང་བཅ�་1�ག་པའི་ས་�Dལ་(Sི
་ལོ་༡༩༢༩)ལf་བར། 

མཚ0་Bོན་ 
སོག་Mོང་། 

༨༠  

1�ག་པ། འཇམ་ད7ངས་བFན
་པའི་�ལ་མཚན། 

རབ་7Vང་བཅ�་1�ག་པའི་�གས
་Q་(Sི་ལོ་༡༩༣༠)ལོ་ནས་ 
རབ་7Vང་བཅ�་1�ག་པའི་ཤིང་ 
�ང་(Sི་ལོ་༡༩༨༥)ལf་ 
བར། 

མཛ0ད་དགེ་ར#་
Fོད་མ 

༥༧  

བ !ན་པ། Hོ་བཟང་དགེ་ལེགས་
�་མཚ0། 

བོད་རབ་7Vང་བཅ�་བ !ན་པའི་
མེ་ཡོས་(Sི་ལོ་༡༩༨༧)ལོར་ 
*�་འZ�ངས། 

lུ་ཆ�འི་ཨ་ལ   
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དNད་གཞིའི་ཡིག་རིགས། 
དང་པོ། བོད་ཡིག་གི་བOམས་ཆོས་*རོ། 

 !ང་དཀར་Hོ་བཟང་འ?ིན་ལས།  !ང་དཀར་ཚgག་མཛ0ད་ཆནེ་མོ། པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་RDན་ཁང་། 
Sི་ལོ་༡༩༩༩ལf་དཔར་མ། 

�ག་དགོན་པ་དཀནོ་མཆོག་བFན་པ་རབ་�ས། མདོ་+ད་ཆོས་འ7Vང་། ལན་xོའ#། ཀན་ས#འ#་མི་ 
རིགས་དཔེ་RDན་ཁང་། Sི་ལོ་༡༩༨༢ལf་དཔར་མ། 

Hོ་བཟང་�་མཚ0། ཁ་�འི་�ར་�ིང་དགོན་དང་ཁ་�་Sའིི་ལོ་��ས། ལན་xའོ#། ཀན་ས#འ#་མི་རིགས་དཔེ་ 
RDན་ཁང་། Sི་ལོ་༡༩༩༡ལf་དཔར་མ། 

དབལ་མང་པ�ིཏ། H་�ང་བx་ཤིས་འ<ིལ་�ི་གདན་རབས་Gའི་}་ཆེན། ལན་xོའ#། ཀན་ས#འ#་མི་ 
རིགས་དཔེ་RDན་ཁང་། Sི་ལོ་༡༩༩༡ལf་དཔར་མ། 


