དབང་སྒྱུར་མཁན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ།
གསུང་བཤད་གནང་མཁན། འབུམ་རམས་པ་རིང་པ་དཔོན་ཚང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦/༩/༡༥
སྒྲ་ཕབ་མཁན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སོབ་མ། བློ་བཟང་སྟོབས་རྒྱལ།

༄༅། །ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ས་སྐྱའི་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཆེན་པོ་ཧོ ར་གི་རྒྱལ་པོ་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་གི་འབེལ་
བའི་རང་བཞིན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།
གེང་གཞིའི་ས་བཅད།
ས་བཅད་དང་པོ། འགོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་དང་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་ངམ(སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ)ཡོངས་གགས་སུ་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་རང་
ལ་གོ་དགོས། སེ་ཆེན་ནི་སོག་སྐད་ཡིན་ཞིང་། དེའི་དོན་ནི་ཤ
ཤ ེས་རབ་ནན་པར་ཟེར། ཁོ་ཚོས(wise khan )ཟེར། གང་ལྟར་བློ་
གོས་ནན་པ་ཞིག་ལ་གོ།(གཤམ་དུ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བརོད་རྒྱུ)
དོན་ཚན་དང་པོ། སེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དང་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ནི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གལ་
གནད་ཇི་ཙམ་ཆེ་མིན་དང་དེས་ད་ལྟའི་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་གནས་སྟངས་འབེལ་བ་གང་ཆགས་མིན།
དོན་ཚན་གཉིས་པ། འབེལ་བ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་འབེལ་བའི་ཐོག་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་མ་འགིག་པས། འབེལ་བ་ཆགས་སྟངས་
ཀི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་སིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཁོང་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་འབེལ་བའི་རང་བཞིན་ནམ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་
འདྲ་གནས་མིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བས། ད་ལྟའི་ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱལ་སིའི་ སིངས་ཆའི་ཐོག་མཁས་པ་ཚོས་ཁོང་གཉིས་ཀི་
འབེལ་བར་འགེལ་བཤད་གང་འདྲ་རྒྱག་གི་ཡོད་མིན་དང་ཡོངས་གགས་སུ་གགས་ཆེ་བའི་འགེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཡོད་མིན་
ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག
དོན་ཚན་བཞི་པ། གགས་ཆེ་བའི་འགེལ་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་
བདེན་དཔང་ར་སོད་ཐུབ་མིན། དེ་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནོད་པ་ཡོད་མེད་བཅས་དོན་ཚན་བཞི་དང་།
ཐ་མའི་གྲུབ་དོན་ནི། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པར་ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ནུས་པ་མེད་པ་དང་དབང་ཚད་ཐོབ་མེད་པ་
རེད་ཅེས། ལོ་རྒྱུས་གགས་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཅིག་མཚུངས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་
ཏན་ཏན་སྐུ་དབང་ཆེ ན་པོ་དང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག ནུས་པ་དེ་བྱུང་བའི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་འདྲ་འདུག་ཅེས། རྒྱབ་
བརེན་དང་བྱུང་ཁུངས་ཐ་མ་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ་རྒྱུས་ཀི་གལ་གནད་ཆེ་བྱུང་དང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོག་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་ཞུས་ན། འགོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཁུ་བོའམ་ཨ་ཁུ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སི་ལོ་ ༡༢༤༤ ལ་སོག་པོའ ་ི སིགས་ར་
དང་བཅས་མགོན་བརྡ་འབོར་ནས་བོད་སོག་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་སོག་པོ་གོ་དན་གི་ རྒྱལ་ས་བང་དངོས་སུ་
མ་ཕེབས་རང་ཕེབས་ཀི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར། དེར་ཕེབས་རེས། ༡༢༤༧ ལོར་གོ་དན་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ནས་ས་
པཎ་རང་ཉིད་ཀི་ཕག་དཔེའི་ནང་གོ་དན་རྒྱལ་པོར་ངོ་བལྟས་པ་ཡིན་ཞེས་ཐ་སད་འདི་སྦྱར་ནས། ཧ་ལམ་བོད་སི་ཡི་ཚབ་
མཚོན་ལྟ་བུ་གནང་འདུག དེ་ནས་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཕལ་མོ་ཆེའི་བཤད་སོལ་ལྟར་དུས་ཀི་ཟིན་མཚམས་འདི་འདྲ་
(༡༢༤༧)ཞིག་ལ་བོད་དེ་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཚུད་པའི་དུས་མཚམས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟིན་གི་འདུག
དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག གཅིག་ནས་ཕིའི་བཙན་འཛུལ་གི་དམག་དཔུང་བོད་
དབུས་སུ། སིར་བཏང་ནས་མདོ་སྟོད་སྨད་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་དམག་ཤུགས་དུས་ཚོ ད་ཡུན་རིང་བཀག་རུང་སོག་
དམག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། བོད་དབུས་སུ་འབོར་བ་དེ་བོད་བཙན་པོའ་ི དུས་ཚོད་རེས་ལ་ཕི་རོལ་གི་བཙན་འཛུལ་དམག་
སེབས་པ་དང་པོ་འདྲ་ཆགས་འདུག དེའི་རེས་སུ་ཕི་རོལ་པའི་དམག་དཔུང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ངོ་ ལས་བས་པ་
དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཐེངས་དང་པོ་དང་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་འདུག དེ་ནས་ས་པཎ་སྐུ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ཚར་རེས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པར་ས་སྐྱའི་ཁི ་པའི་སྐུ་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གཏད་ནས་ཁི་
འཛིན་མཁན་དེ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཆགས་ཡོད། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐུ་དུས་སུ་ཧོར་གི་རྒྱལ་
པོ་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱུང་ནས་བོད་ནང་སོག་དམག་གི་རྒྱབ་བརེན་བས་ཏེ་ས་སྐྱའི་སིད་དབང་བོད་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཟིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་ཕིའི་དབང་ཤུགས་ཀི་ནུས་པར་བརེན་ནས་གཞན་ཕན་ཅན་གི་སིད་བྱུས་
སམ་དེང་སང་ཆབ་སིད་རིག་པའི ་བཤད་ཚུལ་བས་ན“གཞན་ཕན་ཅན་གི་སིད་བྱུས”ཟེར་འདི་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་
ནས་བོད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་མཁན་རྒྱལ་རབས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཞན་ཕན་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་རེན་ནས་བོད་ནང་
སིད་དབང་བཟུང་ཡོད་ཅེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་ཀི་འདུག
དེ་འདྲའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བློ་མཐུན་པའི་
མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་རྒྱ་ཡི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ། རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་བའི་དུས་ཚོད་ཀི་ཟིན་མཚམས་ནི་
སོག་པོ་དང་ས་སྐྱའི་དུས་སྐབས་ནས་ཟིན་གི་འདུག དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཆ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ནས་
ཏག་ཏག་བསད་མེད་རུང་། གང་ལྟར་ཁོ་ཚོའི་བཤད་སྟངས་ལྟར་ན་ས་སྐྱ་དང་སོག་པོའ་ི སྐབས་ནས་རྒྱ་ཡི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གི་འདུག དེ་འདྲའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་ས་པཎ་
ཧོར་ཡུལ་ལ་ཐོག་མར་ཕེབས་དུས་གོས་ཆོད་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་ཕི ས་སུ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པར་ང་ཚོ་
བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་མཁན་ཚོ་དང་དེབ་ཐེར་ཁག་ཏུའང་ཡོངས་གགས་སུ་བོད་ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་དང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས། གང་ལྟར་བོད་དེ་རང་དབང་ངང་གནས་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚོས(རྒྱ་གཞུང)འདོད་ཀི་མེད། ཁོ་
ཚོར་དེའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཀི་ཟིན་མཚམས་འདི་ཏན་ཏན་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་འདུག་བསམ་ནས། ངས་དཔྱད་པ་

བེད་ས་གཙོ་བོ་དེ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་སོག་པོ་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་གཉིས་ཀི་འབེལ་བའི་རང་བཞིན་གི་དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་འབའ་ཞིག་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདྲའི་
ཆ་ནས་དུས་ཀི་གནད་འགག་ཅིག་ཀང་ཆགས་འདུག
ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་མཁས་པའི་ནང་རྒྱ་མིར ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགེམས་སེལ་བས་པའི་
ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་པར་ཁང་ནས་སྟོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་གི་འགེལ་བཤད་དེ་སིར་བཏང་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས། (ལོ་རྒྱུས་ཟེར་བ་དེར་ཁོ་ཚོས་གནད་འགག་བརི་གི་འདུག) དེབ་ནང་ག་རེ་བཀོད་མ་བཀོད་དེ་མ་
འོངས་པར་བདེན་པ་དེ་ཆགས་འགོ་ གི་རེད་ཅེས། བདེན་པ་དེ་ཡང་ད་ལྟ་ནས་ཁོ་ཚོའི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་གང་
ལྟར“རྫུན་སྟོང་གཅིག་བཤད་ན་བདེན་པར་གྱུར”ཟེར་བ་དེར་ཁོ་ཚོས་ལག་བསྟར་བས་ནས་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་
ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་འདི་དུས་དང་གནས་སྐབས་སུ་བཟོ་བཅོས ་གཏོང་གི་ཡོད། དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀི་མེད་རུང་། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་བདེན་པའི་གཞི་ར་ཆགས་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་
ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་ནན་པ། མཁེན་ནན་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་ཞིག་ཏན་
ཏན་གནང་དགོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་ཕི་རྒྱལ་མཁས་པ་ཚོའི་བཤད་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན་གཙོ་བོ་རྒྱལ་
སིའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཕོགས་ནི་ཕི་རྒྱལ་མགོ་སེར་མཁས་པ་ཚོས་ག་རེ་བཤད་མ་བཤད་ལ་འགོ་བསད་ཀི་
འདུག ཁོ་ཚོས་བཤད་པའི་ནང་ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ར་བ་ནས་མ་འབེལ་བའི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བཤད་ཀི་འདུག དེ་ལོ་
རྒྱུས་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོ འི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སྟོན་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ལྷ་སྒྲུང་རེད། ཡང་ན་
རོགས་བཟོ་བས་པ་རེད། དྭགས་སྣང་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་སེབས་ཀི་ཡོད་རུང་། ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཁག དཔེར་ན། ངའི་ཉམས་ཞིབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་སོག་པོའ ་ི ཡིག་ཆ་བལྟས་པ་ཡིན། རྒྱའི་ཡིག་ཚགས་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་པར་ཤི་ཡ(Iran)ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཁོན་ཡོངས་གུང་སྒྲིག་ནས་ང་
ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་ཁ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བཤད་པ་དེ་མ་འོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གདེང་འཇོག་
བེད་ཐུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་ས་རེད། དེ་ལྟར་མ་བས་ན་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདག་དབང་དེ་ང་རང་ཚོར་མེད་
པ། མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཟེར་དུས་མིས་གང་བཤད་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོས་ཕར་ཉན་ནས་དེ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདག་དབང་དེ་ང་རང་ཚོས་ཉར་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསལ་
འདེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡིན།
ད་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་མདོར་ཙམ་ཞུས་ན། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཆེན་པོ་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་ཀུབ་
ལའི་ཁཱང(སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ)དབར་འབེལ་བ་མ་བྱུང་སོན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་འོག་ཁོང་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་
བ་དང་དུས་ཀི་ཟིན་མཚམས་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡིན་མིན་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་ཤི ག་ཞུས་ན། དེའི་དུས་ཚོད་སྐབས་ཆོས་རྒྱལ་
ཚོས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལོས་ཡིན། དེ་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་གང་ལྟར་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་

གནས་བབས་འོག་གནས་ཡོད་རུང་། ཡིན་ནའང་། རྒྱལ་པོ་གང་དར་མ་སྐུ་བཀོངས་པའི་རེས་ལ་བོད་དེ་སིལ་བུའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། སིལ་བུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་དེ་ལྟར་གནས་ཡོད། ལུང་ཆུང་རེར་དཔོན་ཆུང་རེ་
དང་། ཆོས་རྒྱུད་བླ་མ་ཁག་གིས་ལྷག་པར་དུ་གསང་སགས་གསར་མའི་གདན་ས་ཁག་གིས་གཙོ་བས་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་
དབང་ཆ་གོང་དུ་འཕེལ་ནས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་བོད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་གནས་སྟངས་ཤཤིག་ལ་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཆིང་གེ་སེ་
ཁཱན་གི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ནས་ཁོ་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ཨེ་ཤི་ཡའི་དཀིལ་ལ་ཡོངས་སུ་ཁབ་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་
ཅིང་ལ་ ༡༢༡༥ ལ་ཁོ་བའི་དམག་དཔུང་སེབས་འདུག
དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་ཉག(རྒྱ་མིས་ཤིའི་ཞཱ)ལའང་བཙན་འཛུལ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བས་ནས་ཆིང་གེ་རྒྱལ་པོའ ་ི
མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པ་རེད། དེ་ལྟར་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ནུས་ཤུགས་རྒྱས་ཡོང་དུས་ཁོ་རང་གོངས་པ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་
གི་བུ་ཚབ་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་སོ་སོའ ་ི ས་ཆ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་ནས་གང་ལྟར་མི་ཉག་གི་ས་ཆར་སེབས་
ཚར་དུས་བོད་ཀི་ས་ཆར་ཐུག་ཚར་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོའི་ས་ཆ་དེ་མཚོ་སོན་ཕོགས་ལ་ཆགས་ཡོད་དུས་མཚོ་སོན་
ཕོགས་ཀི་མི་ཉག་ས་ཆ་དེ་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གི་ས་ཆ་ཆགས་འདུག དེ་ལྟའི་ས་ཆ་རྣམས་རང་གི་བུ་ཚབ་རྣམས་ལ་བགོ་ཤ་རྒྱབ་
ཡོང་དུས་གོ་དན་ཁཱང་གི་ས་ཆ་དེ་བོད་ཀི་ས་མཚམས་འཁེལ་ཡོད (གོ་དན་རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་པོ) ཁོ་བའི་ས་ཆ་དེ་མི་ཉག་
ཁུལ་ཡིན་ལ་བོད་དང་ས་འབེལ་ཆགས་ཡོད། ཁོ་རང་གི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་དགོས་དུས་བོད་ཕོགས་ལ་བཙན་འཛུལ་
བས་ནས་ ༡༢༤༠ ལོར་གོ་དན་གི་དམག་མི་དམག་དཔོན་དོར་ད་ནག་པོས་འགོ་ཁིད་ནས་སོག་དམག་བོད་དབུས་སུ་འབོར།
དེ་ནས་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་དང་ར་སྒྲེང་ལ་སོགས་པ་བཀའ་གདམས་པའི་གདན་ས་ཁག་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཆེན་པོ་བཏང་། དགེ་
འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ ་ི སྐུ་སོག་ལ་གནོད་པ་བས། བསྟན་པ་ལ་འཚེ་ བའི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
གང་ལྟར་འཇིགས་སྐྲག་བསམ་གི་མི་ཁབ་པའི་གནས་ལ་ཚུད་ཡོད་ས་རེད།
སོག་པོའ་ི དྲག་སོད་དང་གདུག་རྩུབ་ཀི་དངངས་སྐྲག་གི་འོག་ ༡༢༤༠ ལོར་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དང་། ༡༢༤༡ ལོར་
གོ་བུར་དུ་སོག་པོ་དོར་ད་ནག་པོའ་ི དམག་ཕིར་ལོག་བས་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་མཁན་མང་ཆེ་བས་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་
པོ་ཤེས་ཀི་མེད། ལོ་རྒྱུས་ཁོན་ཡོངས་ལ་གུང་སྒྲིག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས་ ༡༢༤༡ ལ་སོག་དམག་འཛམ་བུ་གིང་ཁོན་ཡོངས་
ལ(བོད་ཕོགས་ཙམ་མ་ཟད་ཕར་ཕོགས་ཡོ་རོབ་ཀི་དཀིལ་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་དང་ཧན་གྷ་རི)སོགས་ལ་སེབས་ཡོད། ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་
པོ་རེ་རེ་གོངས་པ་ཡིན་ན(ཁཱ་གྷན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ )དམག་ཚང་མ་ཚུར་བསྡུ་བེད་ཀི་ཡོད། དམག་ཚང་མ་རྒྱལ་པོ་སོ་སོའ ་ི
ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཕིར་ལོག་བེད་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡོད། དེ་ཕིར་ལོག་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་
ཞིག་གདམ་དགོས་དུས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་དེའི་དམག་གི་བཀོད་པ་བཟང་ལོས་དང་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་འགོ་དགོས་མིན་
བལྟ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། སོན་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་གནས་ཐབས་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་དམག་དཔུང་ ༡༢༤༡
ལོར་གོ་བུར་དུ་ཕིར་ལོག་བེད་དགོས་པའི་ རྒྱུ་རེན་འདི་འདྲ་ཞིག་མིན་ནམ་སམ། ཡོ་རོབ་གཙོས་ཚང་མ་ཕིར་ལོག་བས་
འདུག

༡༢༤༡ ལོར་ཕིེར་ལོག་བས་ཡོད་རུང་། སར་ཡང་ ༡༢༤༤ ལ་གོ་དན་རྒྱལ་པོས་མི་གཉིས་བཏང་སྟེ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་མདུན་དུ་མགོན་ཤོག་ཅིག་འཁེར་ཡོང་། མགོན་ཤོག་ནང་། ངས་མཐའི་ཁིམས་ར་བླངས། དམག་
དཔུང་ཆེན་པོས་བརྡ་དེད་བས་ནས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་གནོད་པ་བས་ན་མི་སྐྲག་པ་ཨེ་ཡིན།ཤདེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་སོམས་ལ་ཁོད་མགོགས་པར་ཤོག ཞེས་མ་འོང་ན་བོད་ཀི་སྐྱེ་འགོ་ལ་འཚེ་བའི་ལས་
རོམ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་མངོན་གསལ་དོད་པོར་བཀོད་ཡོད།ཤད་དུང་ཡོང་ན་ཡོང་བ་ཡིན། མ་ཡོང་ན་དམག་བཏང་ནས་སེམས་
ཅན་མང་པོ་གནོད་པ་བེད་ཀི་ཡིན། དེ་ལྟར་བས་པ་ཡིན་ན་ཁོད་མི་སྐྲག་བསམ་ཞེས་སིགས་ར་བཏང་ཡོད། མ་ཡོང་ན་བོད་ལ་
གནོད་པ་བེད་ཀི་ཡིན། སེམས་ཅན་མང་པོའ ་ི སོག་འཕྲོག་གི་ཡིན་ཟེར་མགོན་བརྡ་འབོར་བ་རེད། གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་དེ་
འདྲའི་འོག་ས་པཎ་གིས་མགོན་ཞུ་དང་ལེན་གནང་ནས། ༡༢༤༤ ལ་རྒྱ་ནག་ལན་ཀྲུའུ་ཕོགས་ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། ལམ་
བར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གདན་ས་གཙོ་བོ་སྟག་ལུང་པ་དང་འབི་གུང་པ། མར་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་གདན་ས། འབའ་རོང་པ། ཧ་
ལམ་གདན་ས་མེད་ན་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ལ་ཕེབས་ཀིན་ཕེབས་ཀིན་ལོ་གཉིས་ཙམ་འགོ ར་བ་རེད། གང་ལྟར་ཁོན་ཡོངས་
ནས་དམག་འགོག་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་ནས་ཚང་མའི་འདོད་པ་ཚིམས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བས། ས་
པཎ་མར་ཕེབས་ཡག་གི་ཐུགས་ཀི་དགོངས་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་ས་པཎ་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་འབུམ་གིས་ཕག་
བིས་ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང"ས་པཎ་གིས་རང་ཉིད་ཕེབས་དགོས་པའི་དགོངས་གཞི་དགོས་པ་བཀའ་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་
འབུམ་གི་ཞུས་ལན་ནང་།
ཧོར་འདི་ལ་ཁེད་ཀིས་ཕན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བདོག་གམ་ཟེར་བ་ལ། ཧོར་འདི་ངེད་ལ་ཅིས་ཀང་མཆོད་གནས་ལ་ཤོག
མི་འོང་ན་དམག་འོང་ངོ་ཟེར་བས། དམག་བྱུང་ན་བོད་ལ་གནོད་ཀིས་དོགས་ནས་འགོ་བ་ལགས། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་དུ་རེ་

ནས་འགོ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཕན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཆིས། ལར་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ན་རང་གི་ལུས་སོག་གཏོང་བ་ལ་མི་
ཕོད་རྒྱུ་མི་འདུག ཞེས་གསུངས།
སོག་ལ་བབ་ཀང་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཕན་གི་ཡོད་ན་འགོ་ གི་ཡིན་ཟེར། གང་ལྟར་རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་
པའི་སོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་བཞེས་ནས་ཕེབས་པ་དེ་དངོས་གསལ་དོད་པོ་རེད།ཤསྐུ་སོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་ནའང་མ་འཛེམས་པར་

སིགས་ར་དང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་ལས་དངོས་གསལ་དོད་པོས་གཟིགས་བཞིན་པ་རེད། གནས་སྟངས་
དེ་འདྲའི་འོག་ས་པཎ་བང་ངོས་སུ་ཕེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་དགུང་ལོ་ཤ༦༠ཤཡས་མས་ཕེབས་ཡོད། དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་ཕེབས་
ཚར་དུས་ཁོ་རང་གི་འཆར་གཞིའམ་ཞབས་ཕི་ ལྷན་དུ་ཁོ་རང་གི་ཚ་བོ"འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ"དགུང་ལོ་བཅུ་

བས་པ་ཞིག་དང"འགོ་མགོན་ཕག་ན"དགུང་ལོ་དྲུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཁིད་དེ་བླ་རྒན་ཞིག་ཕེབས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད།

ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་སུ་ས་སྐྱའི་ཞབས་ཕི་འཁོར་ཡོང་གི་རེད་པ། གང་ལྟར་ཕེབས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད། ༡༢༤༦ ལོ་
མཇུག་ཙམ་ལ་འབོར། དེའི་སྐབས་སོག་པ་གོ་དན་རྒྱལ་པོ་དེ་ཁོ་རང་གི་ཇོ་ལགས་གུ་ཡུག་རྒྱལ་པོ་ཁི་ལ་ཕེབས་པའི་མཛད་

སོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དེའི་སྐབས་ཐད་ཀར་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ ༡༢༤༧ ལོའ ་ི ལོ་
སྟོད་དུ་མཇལ་ཕྲད་བྱུང་འདུག མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ནས་ས་པཎ་གིས་ངོ་ལྟ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་ རང་གི་ཡི་གེ་དང་ཕག་བིས་

ནང་བཀོད། ཕ་ཡུལ་ཚང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སིངས་པ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་བཀོད་འདུག "ངོ་ལྟ"ཞེས་པའི་ཡི་གེ་

འདི་ཆབ་སིད་ཀི་མིང་ཚིག་ནང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ས་པཎ་གི་ཕག་དཔེ་དང་ཕག་བིས་གནང་པ་
གང་ལ་མཇལ་པ་ཡིན་ནའང་མགོ་སྒུར་བ་ཡིན། མགོ་བཏགས་ཞུས་པ་ཡིན། བོད་ཡོངས་རོགས་རིས་སད་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་

ཚིག་གཅིག་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ས་པཎ་གི་གསུང་ནང་།ཤངོ་ལྟ་བས།ཤཞེ ས་པའི་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག འདི་
ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག ངའི་དཔྱད་རོམ་ནང་ངོ་ལྟ་ཞེས་པ་དེ་དབིན་སྐད་ནང་

aggressive

བསྒྱུར་ཡོད། ད་ཕི་རྒྱལ་བས་ས་པཎ་གི་ངོ་ལྟ་བས་ཟེར་བའི་ཡི་གེ་འདི་ག་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ནུབ་ཕོགས་མཁས་པ་
ཚོ ས་བསྒྱུར་བཞག་པའི ་ ནང
aggressive

visseli surrender ཞེ ས ་པའི ་ ཐ་སད་འདི ་ འདྲ་བེ ད་སོ ད་བེ ད་ཀི ་ འདུག

ཚིག་འདི་དབིན་ཇིའི་ཚིག་ནང

appeasement

ཡི ན་ནའང་ངས

སེལ་ལད་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་ཚིག་ནང་

ད་ལྟའང་བེད་སོད་བེད་བཞིན་པའི་ངོ་ལྟ་སེལ་ལད་དམ་ངོ་སྲུང་བས་པ་ཞིགཤདེ་མ་གཏོགས་མགོ་སྒུར་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་རྣམ་

འགྱུར་ཞིག་ཐོན་མི་འདུག དེ་ནི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་རེད། བོད་དེ་སོག་པོའ ་ི རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཚུད་

པ་རེད་ཟེར་བའི་དུས་མཚམས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཟིན་གི་འདུག "༡༢༤༧"གང་ལྟར་ས་པཎ་མར་ཕེབས་པའི་དུས་ཚོད་དང་
མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་འདུག

རྣམ་པ་ཚོས"ངོ་ལྟ"ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་མུ་མཐུད་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་འདུག་བསམ་
རལ་དུ་བཏོན་ནས་ཞུས་ཡོད། ས་པཎ་གིས་ངོ་ལྟ་གནང་བ་དེའང་ཁོང་གཅིག་པུས་གནང་བ་མ་ཡིན་པར་གདན་ས་ཆེ་ཁག་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྐོར་བ་སྐྱོན་ནས་ཕེབས་དུས། མར་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་འགོ་མགོན་རིན་ཆེན་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་གནང་

བའི་ནང་ཁོ་རང་ལ་ས་པཎ་གིས་མི་འཇོན་ཐང་ཡོད་མཁན་ངོ་གགས་པ་ཡོད་ན་གཏོང་ཤོག གང་ལྟར་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་འགམ་
ལ་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རེས་ལ་སོག་དམག་མ་བསེབ་པའི་ཁད་པར་དང་སོག་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཀི་རེད་

ཅེས། ངོ་ལྟ་བེད་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཕག་བིས་ཤིག་གི་གནང་བཀོད་འདུག བོད་ཁོན་ཡོངས་བློ་མཐུན་པོ་
ཡོད་པ་ཞིག་མངོན་གི་འདུག གོ་དན་རྒྱལ་པོས་བོད་ནང་འབི་གུང་སྐྱོབ་པ་དང་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་བླ་མ་བླ་ཆེན་གང་ལྟར་བོད་
ནང་གདན་ས་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་བཀའ་གདམས་པའི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་

ནའང་། ས་པཎ་རང་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡིན་སྐོར་ལ་དེང་སང་དྲི་བ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག དེར་མཁས་པའི་
བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའི་ཆོས་ཕོགས་ལྟ་སྟངས་རང་པ་ཞིག་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་རྒྱལ་པོ་གོ་

དན་གིས་བས་པའི་སར་བས་ལས་ལ་འགོད་པ་དང་ཕ་མའི་དྲིན་གཟོ་ཆེད་ལམ་དང་བདེ་བླག་ས་འཆི་དགོས་འདུག་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་ས་པཎ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད། འོན་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བལྟས་
ཡོང་ན། ༡༢༤༠ ལོར་དོར་ད་ནག་པོ་བོད་ལ་སེབས་ནས་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་གནས་བབས་གང་འདྲ་ཡོད་མིན་རོགས་ཞིབ་བས་
པ་རེད། བོད་སིལ་བུར་ཐོར་འདུག་དེའི་ནང་སྟོབས་འབོར་ཤུགས་ཆེ་བ་ང་ཚོ་དང་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཐུབ་མཁན་མི་འདུག

བོད་ཚང་མ་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་འདུག ཤུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀི་གདན་ས་ཁག་རེད་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་
ནང་དུ་སེ་བཀའ་གདམས་པ་ཆེ། གཟི་བརིད་འབི་གུང་པ་ཆེ། ཆོས་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་མཁས་ཅེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ཡིན་རུང་།

ཕི་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུས་མཁན་གི་བཤད་སོལ་བས་པ་ཡིན་ན།ཤཁོ་ཚོས་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་པ་དེ་རོགས་ཞིབ་བས་ནས་

ཆོས་ལུགས་དེ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་འདུག་པས་གདན་ས་ཁག་ནས་མི་གགས་པ་སྐད་བཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
གནད་འགག་འདུག དེ་རྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་དབང་ཤུགས་གནན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མཁས་པ་འགས་བཤད་ཀི་ཡོད། ཡང་ཁག་

ཅིག་གིས་ས་པཎ་དེའི་སྐབས་སུ་ ༡༢༤༠ ཡས་མས་སུ་བོད་ཡོངས་ལ་སན་པའི་གགས་པ་ཕོགས་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཡོད་པ་རེད།
མུ་ཏིག་ཁོ་བེད་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་ནས་ཡར་ཡོང་སྟེ་བོད་ལ་བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་རོད་པ་བེད་མཁན་ཡོད་ན་ཤོག་ཅེས་
སྐྱིད་རོང་བར་ཡོང་། མུ་ཏིག་ཁོ་བེད་ཀི་ཁ་གཏད་དུ་རོད་པར་ས་པཎ་ཕེབས་ནས་མུ་ཏིག་ཁོ་བེད་རོད་པ་ཕམ་པར་བས་ནས་

རལ་པ་བེག་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་བཅུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དེ་འདྲ་བས་ནས་ས་པཎ་གི་སན་པའི་གགས་པ་ཕོགས་
ཡོངས་ལ་ཁབ་ཡོད་པ་དང་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཁོ་རང་འདི་འདྲའི་མཁས་པ་རེད་འདུག ཁོ་རང་གདན་འདྲེན་ཞུས་
ནས་ང་ཚོའི་འདོད་པ་དེ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཞུས་ན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ས་རེ ད། གང་ལྟར་སྐབས་དེ་དུས་ས་པཎ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་

རེད་འདུག དེ་ཡང་ས་པཎ་གི་སན་པའི་གགས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་གདན་ཞུ་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཆགས་འདུག
དེ་དུས་སོག་པོ་ཚོ་ལྟ་དུས་གདུག་རྩུབ་དང་ལྐུགས་མདོག ཡ་མེད་ཚ་མདོག་ཁ་པོ་ཡོད་རུང་། དོན་ངོ་མར་ཁོ་ཚོ་དཔེ་མི་སིད་

པའི་ཐབས་མཁས་དང་སང་པོ་རེད་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་ཚོ་འབོག་སེ་རང་རང་སོང་ཙང་ཕ་མའི་དགོངས་གཞི་ དང་

རིག་པ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་ས་མ་རེད། དཔེར་ན། རིས། གསོ་བ་དང་བཟོ་སོགས་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་
ཚོ་ལུང་པ་གང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་དམག་རྒྱབ་ནས་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ་འདོད་པ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་བཙན་པོ་དབང་
ཤེས་ཀིས་འཁེར་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་རྣམས་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་ས་ལ་ཁིད་ཡོང་ནས་ལག་ཆ་བཟོ་ཤེས་པ་རྣམས་ལག་ཆ་བཟོ་བཅུག་

པ་དང་།ཤསྨན་ཤེས་མཁན་ལ་སྨན་པ་དང་།ཤབཟོ་ཤེས་མཁན་ལ་བཟོ་བེད་བཅུག་པ་དེ་འདྲ་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་རིག་གཞུང་
བང་མཛོད་ནང་བཞིན་ཕྱུག་ཏུ་བཏང་གི་ཡོད།
བོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ས་པཎི་ཏ་ཞེས་རིག་གནས་ཡོངས་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་སན་པའི་བ་དན་བོད་
ཡོངས་ལ་ཁབ་བསད་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་སྒྲུག་

ན་སྒྲུག་ཚོད་མེད་པས་གལ་སིད་ས་པཎ་མི་གཅིག་ཁིད་ཡོང་ན་བོད་ཀི ་རིག་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་རག་ས་རེད། དེ་
འདྲའི་ཆ་ནས་ས་པཎ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད་ཅེས།ཤམཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བཤད་ཀི་ཡོད། ཡང་དེའི་སྟེང་དུ་བཤད་
སོལ་གཞན་པ་ནི་ས་སྐྱ་དེ་རིགས་རྒྱུད་དེས་ནས་མར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་བས་ནས་ས་པཎ་མར་ཉར་བ་ཡིན་

ན་ས་པཎ་གི་རྒྱུད་པ་བས་ནས་བོད་དབང་བསྒྱུར་ན་མི་རབས་རྒྱུད་པ་ཞིག་ནས་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་མི་རབས་རྒྱུན་འཛིན་
གི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་འདི་འདྲ་བས་ནས་རྒྱུ་མཚན་
ཁག་མི་འདྲ་བ་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག

ཀུབ་ལའི་ཁཱན་དང་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་གཉིས་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་དུས་ནི་ ༡༢༥༣ རེད།
དེར་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ནའང་། ༡༢༥༣ འདི་ཁུངས་བཙན་ཤོས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ནས་
ར་འཕྲོད་ཡོང་གི་འདུག ལོ་དེ་རང་དུ(༡༢༥༣)སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ སྐུ་མདུན་ནས་དཔལ་
སྐྱེ་རྡོ་རེའི་དབང་དང་པོ་དེ་ཞུས་པ་རེད། དབང་དང་པོ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་ཞེས་བོད་པའི་ཡིག་
ཆ་ཁག་ནང་གསལ་ཡོད། བོད་ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་བའི་སྒྲུབ་ཆེད་རྒྱ་ཡི་ཡིག་ཚགས་ཁག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་
གཞན་ནས་རེད་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་གི་མཁས་པ་གགས་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་བཞེད་པ་མཐུན་པ་དེ་ ༡༢༥༣ ལ་
སེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ(དེའི་སྐབས་སུ་ཀུབ་ལའི་ཁཱན་རྒྱལ་པོ་ཆགས་མེད་ ༡༢༦༠ མ་གཏོགས་ ༡༢༥༣ ལ་ཁོ་རང་བོད་ཕོགས་

ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡིན )ཁོ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་བོད་ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་མ་རེད། ལར་
ནས་ ༡༢༦༨ ལ་མ་གཏོགས་བོད་ལ་མི་རྒྱུད་རིས ་ནས་མི་དམངས་ཀི་ གངས་འབོར་ཞིབ་བཤེར་དེ་ཡང་། ༡༢༦༨ ལ་མ་
གཏོགས་རིས་སོལ་མེད་ཙང་། ༡༢༥༣ ལ་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ གཞི་མ་སྒྲུབ་པ་རེད་ཅེས་ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་
གསུང་གི་འདུག
ཡིན་ནའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གསུང་ཡས་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངའི་ཉམས་ཞིབ་ནང་བལྟས་པ་ཡིན་ན་འགོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ས་པཎ་དགོངས་པ་རོགས་སོང་ཞེས་བོད་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་གནང་འདུག དེ་ ༡༢༥༢ ལོ་ལ་
རེད། ཕག་བིས་ནང་ས་པཎ་དགོངས་པ་རོགས་པ་དང་མོང་གེ་རྒྱལ་པོ(ཀུབ་ལའི་ཁཱན་གི་ཇོ་ལགས)ཁི་ལ་ཕེབས་སོང་། ས་སྐྱ་
པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་བདག་པོ་ས་སྐྱ་པ་རང་གིས་བེད་ཤཤོག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་རྒྱུད་དམ་ཁིམ་
རྒྱུད་བརི་ཆེད་མི་གཉིས་བཏང་ཤོག དགེ་བཤེས་གཉིས་སོག་པོའ ་ི མི་མཉམ་དུ་བསེབ་ཀི་རེད། ཁོ་ཚོས་མི་རྒྱུད་རི་ཡི་འདུག་
པས་རོགས་པ་གང་ཡོང་བེད་རོགས་བེད་ཅེས་ཕག་བིས་ཤིག་གི་ནང་བཀོད་ཡོད།
༡༢༥༢ ཀི་ཕག་བིས་ནང་མི་གཉིས་བསེབ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ ༡༢༦༨ ལོ་ལ་རིས་མེད་པ་རེད་ཟེར་
བ་དེ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་ཚགས་བལྟས་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ༡༢༥༢ ནས་ཁིམ་རྒྱུད་བརི་ཡག་
འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ ༡༢༥༣ ལ་རིས་ཚར་ཏེ་བོད་ཀི་ཁི་སྐོར་ཁིམ་སེ་རིས་ཚར་ནས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་
ལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག་ཅེས་གནད་འགག་ཅིག་འདུག ཡིན་ནའང་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་ང་རང་ཚོའི་ཡིག་
ཆའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་ལས། ཕི་ལོག་ཡིག་ཆའི་ནང་མཐོང་ཡས་མི་འདུག དེ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འཕྲད་ཀི་འདུག
དེ་ནས་ཕིས་སུ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཁི་ལ་ཕེབས་ནས(༡༢༦༠)ལོ་དེ་གའི་རེས་མར(༡༢༦༡)ལམ་སེང་ཁོ་རང་གིས་གུ་ཤི་
གི་དབུ་བླ་ཞེས་ཆེ་བསྟོད་མཛད་ནས་གོ་ས་ཕུལ ༡༢༦༩ ལོར་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་སོག་ཡིག་གསར་དུ་གཏོད་
པ་རེད། ༧༠ ཐམ་པའི་ལོ་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་བླ(ཏི་ཤིའི)གོ་ས་ཕུལ་བ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཁོང་
གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ཀི་འདུགཤའགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཀུབ་ལའི་ཁཱན་གི་འབེལ་བ་
རྒྱལ་སིའི་གགས་ཆེ་བའི་མཁས་པ་དག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་འདུག དེ་ངའི་དམིགས་འབེན་ལྟ་བུ་རེད། ཁོ་ཚོས་ག་རེ་
གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ན། དེའི་ནང་ནས་སྐད་གགས་ཆེ་ཤོས་ལུའུ་སི་ཡཱར་ཎ་པེ་ཊལ་ཇིའི་ཡི་བཞེད་ཚུལ་དེ་ལ་མང་པོ་ཞིག་
རེས་སུ་འཇུག་གི་འདུག ཁོང་གིས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་དམིགས་བསལ་ཆེ་བསྟོད་དང་
གཟིགས་སྐྱོང་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འགོ་མགོན་འཕགས་པ་སེར་ཆེན་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་བསྟན་སྲུང་
མ་བས་པ་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཡག་ཤོས་ཡིན་ཞེས་དང་། དམག་བརྒྱབ་ནས་བཙན་བཟུང་བེད་མ་དགོས་པར་
ཐག་རིང་པོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཡག་ཤོས་ནི་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྒྱུད་ནས་བོད་ནང་
སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད་ཟེར། དེས་ན་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་སེར་ཆེན་རྒྱལ་པོའ ་ི
ལག་ཆ་ཁོ་ན་རེད། པེའེ་ཊལ་ཇི་ཡིས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་བོད་སིད་དབང་འཛིན་པའི་ནུས་པ་གང་ཡང་

མེད་པ་མ་ཟད་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོར་ལུགས་གཉིས་ཀི་སོབ་སྟོན་གནང་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་འགེལ་བརོད་གནང་ཡོད། ཁོ་རང་
གི་དེབ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚང་མའི་ནང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འགོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་འདི་ལག་ཆ་
ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གི་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད།
དེ་ནས་གཉིས་པ་ཁོའ་ོ རུ་ཝཱ་ལན་ཁོ་རང་ཨ་རིའི་མཁས་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་པེའེ་ཊལ་ཇི་དང་མཚུངས་པ་ཆབ་
སིད་རང་པའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་རེད། སོ་སོའ་ི ལྟ་སྟངས་ཀི་སེའུ་ཁུང་གང་ཡིན་ལ་རགས་ལུས་ཀི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་བོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་མང་ཆེ་བའི་ནང་ཆོས་ཕོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རང་རང་ལྟ་ཡོང་དུས་ཞལ་ཐང་བིས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཆེན་པོ་མཐོང་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཞིན་ཁོ་ཚོས་དམག་དོན་དང་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་སྟངས་རང་པའི་ངོས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་ཆོས་ཕོགས་ལ་མིག་
གི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བ་བས། མཐོང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོ་ལ་མ་གཏོགས་མཐོང་གི་མེད། ཝའེ་
ལན་གིས་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་གི་ ཡོད། ཝའེ་ལན་ལྟར་ན་སེར་ཆེན་གིས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་
ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ཕུལ་བ་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་སོག་པོའ ་ི དབང་བསྒྱུར་བེད་སའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཆོས་ཕོགས་མི་སྣར་དེ་དག་
འཛིན་སྐྱོང་བེད་དུ་བཅུག་པས་སིད་བྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་སེར་
ཆེན་གི་སིད་དབང་གཅིག་སྡུད་ཀི་ཆོས་བེད་པས་སིད་དབང་བཟུང་བའི་གཞུང་ཞིག་བོད་ནང་འཛུགས་ཐབས་བས་པ་ཡིན།
ཁོ་རང་འདོད་པ་དེ་སོག་པོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བེད་སའི་ལུང་པ་མང་པོ་ ཞིག་ལ་ཆོས་ཀི་བླ་མ་དེ་འདྲ་བསྐོ་
གཞག་བས་པ་དེ་ཚོ་རྒྱུད་ནས་ལུང་པ་དེ་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་
དམིགས་བསལ་བས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ལ་ཆོས་པ་ཚོས་གཙོ་བས་པའི་གཞུང་ཞིག་
འཛུགས་ཐབས་འབད་བརོན་བས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཝའེ་ལན་གི་བཞེད་ཚུལ་དེ་རེད།
དེང་རབས་རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་རྒྱ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་གཞི་བཞག་ནས་ཁོ་ཚོས་ལྟ་སའི་ཡིག་ཆ་སྟེ་
ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཆབ་སིད་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་འདི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ་བེད་སོད་ག་
རེ་ཡོད་དམ་སམ། བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་དྲི་བ་དེ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་ཡོང་གི་ ཡོད། ཡོན་ཧེ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་
ནས་དེའི་ལེ་ཚན་ཞིག་གི་ནང་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་བོད་དེ་མཐའ་འཁོབ་དང་ཉེན་ཁ་ཚ་པོ། གང་ལྟར་བོད་ནང་ཡོད་པའི་མི་དེ་
ཚོ་རྐུན་མ་དང་། ཇག་པ། ཞེད་སྣང་ཚ་པོ། མར་ཁཱ་སོའ་ོ ལོ་ཡི་དེབ་ནང་ཁོ་བོད་དུ་ཕིན་ནས་འཛམ་བུ་གིང་ནང་རྐུ་མ་རྒྱབ་
དགོས་བྱུང་ན་བོད་ལས་ལྷག་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཆོས་བེད་བླ་མ་འགར་གནམ་གཤིས་བརག་པར་ནུས་པ་ཡོད་པ་
གཟིགས། ཁོ་ཚོས་ད་ལྟ་སེ་ར་བབ་ན་གནམ་གཤིས་དྭངས་པ་བེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པས། མར་ཁཱ་སོའ་ོ ལོ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་
ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡོན་ཧེ་ནང་བོད་དེ་མཐའ་འཁོབ་དང་མི་རྣམས་ཀང་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་ཡོད་པ། བཤུ་གཞོག་དང་དམག་
འཐབ་ལ་དགའ་བ་དེ་འདྲའི་ཉེན་ཁ་ཚ་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྒྱ་ཡི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོགས་ནི་ང་ཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་
དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་ཀླད་པའི་ནང་འཇགས་པའི་རེན་གི་ཡིན་ས་རེད ། དེ་མ་གཏོགས་དུས་སྐབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་
ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་བླ་མ་དང་མི་རྒྱུད་
ནས་སྟངས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་རེད། དེར་བརེན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད་

ཅེས་དེང་རབས་རྒྱ་ཡི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད ། ལྷག་པར་དུ་དེའི་ནང་ནས་ཤེན་མིའི་རུང་ཁོ་རང་རྒྱ་ནག་པེ་
ཅིང་རཱན་ཀིན་མཐོ་སོབ་ཀི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་རེད་ཁོང་གིས་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཆེན་པོ་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་ཀུབ་ལའི་
ཁཱན་དབར་གི་འབེལ་བ་དེ་རེ་བོ་དང་ཆབ་འབངས་ཀི་འབེལ་བ་ཡིན་པ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ལབ་
ཡོད། དེས་ན་ཁོའ ་ི གཞི་བཅོལ་སའི་ཡིག་ཆ་ནི་ཡང་ན་སཧེ་ཧེན་ཀན་རན་གི་མཁས་པ་དེའི་ཡིག་ཆ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་
བཤད་ཡོད། ཡང་ན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཕག་བིས་ཤཤིག་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས་བཤད་ཀི་འདུག དེ་ནི་ཁོ་རང་གིས་གོ་བ་
ནོར་ནས་ལབ་འདུག ཤེན་མིའི་རུང་གི་ཁུངས་བཅོལ་སའི་ཡིག་ཆ་དེའང་ཁུངས་བཙན་པོ་མི་འདུག འདོད་ཚུལ་ཐ་མ་དེ་
ཧཱར་པར་འཇར་མན་གི་མཁས་པ་ཞིག་རེད། ཁོ་རང་གིས་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བེད་སོད་ག་རེ་ཟེར་ན། ཧོར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་
ལ་ནུས་པ་ཞིག་སེབས་དགོས་ཀི་ ཡོད། རྒྱལ་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལྷག་པར་དུ་སོག་པོ་ཚོས་འཛམ་གིང་བཅུ་གཉིས་དབང་
བསྒྱུར་དུས་གོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཞིག་ཐོབ་དགོས་དུས་བོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བ་
ཞིག་ཡོད འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་མིང་དེ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་དབང་སྐུར་ན་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆོས་རྒྱལ་
འཕགས་པ་འདི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ་ར་ཆེན་ཆགས་འདུག འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་མཚན་གནས་དེ་ ཕུལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དུས་
དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དེ་སེར་ཆེན་རྒྱལ་པོས་གོང་དུ་བཀུར་ནས་གཟིགས་རོགས་གནང་འདུག ཧཱ་བྷར་
ཕེན་ཀིའི་བཞེད་ཚུལ་འདི་རེད།

མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་དེ་དག་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནོད་པ་ཇི་ཡོད།
དེ་ཚོའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་དང་དངོས་སུ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་འདུག་མི་འདུག་དཔྱད་པ་བས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོའི་ཁུངས་བཅོལ་
སའི་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ཡི་ཡིག་ཚགས་དང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆ་རང་ལ་གནང་ཡོད། ངའི་ལུང་དེ་ཚོའང་
ཡོན་ཧེ་རང་ལ་དམིགས་ནས་ཞུས་ཡོད། ཡོན་ཧེའི་ནང་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་དང་སྐུ་དབང་
མེད་པ། སོག་པོ་གོང་དམག་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀི་སོབ་སྟོ ན་གནང་ཡས་ཀི་ནུས་པ་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་
འདུག འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་སོག་པོ་གོང་མས་ག་ཚོད་བཀུར་མ་བཀུར་དེ་དཔེར་ན། ཡོན་ཧེའི་ནང་ག་རེ་
འཁོད་འདུག་ཟེར་ན། སོག་པོ་གོང་མས་ཏི་ཤིར(འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ)བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གུས་བཀུར་
བརི་མཐོང་ཞུ་གི་ཡོད། དཔེར་ན་གོང་མ་ཉིད་དང་གང་གི་བཙུན་མོ་ཆེན་མོ ། དེ་བཞིན་ཆུང་མ་རྣམས་དང་རྒྱལ་སས་དང་
སས་མོ་རྣམས་ཀིས་ཏི་ཤ
ཤ ིར་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གུས་ཕག་ཕུལ་གི་ཡོད། ཞབས་ཕི་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་ཡོད་
སའི་མདུན་ལ་སེར་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཕག་འཚལ་ཐག་ཆོད་ཡིན་ས་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཚགས་
ནང་ཐོན་གི་འདུག ཞོགས་པ་གོང་མའི་ཁིམས་རྭར་ལས་བེད་རྣམས་གལ་སྒྲིག་ནས་བཞུགས་ཀི་ཡོད་ནའང་ཏི་ཤི་ནི་གོང་
མའི་ཟུར་དུ་ཁི་རྒྱབ་ནས་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཀི་ཡོད། ཕི་རྒྱལ་ཚོས་ཁོ་ཚོ་བེད་སོད་གཏོང་བེད་ཀི་མི་རེད། བདེ་སོད་གཏོང་
བེད་ཀི་མི་ལ་ག་རེ་བས་ནས་ཕག་འཚལ་གི་ཡོད་པ་དང་བེད་སོད་བཏང་ཡས་ཀི ་མི་གཅིག་ལ་ཁི་མཉམ་དུ་རྒྱབ་ནས་

བཞུགས་པའི་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དཔེར་ན། བདེ་སོད་གཏོང་བེད་ཀི་ཀོ་རེ་ཡའི་རྒྱལ་སས་དེ་གོང་མའི་ས་ཆ་ལ་
ཉར་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་ཚོ་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མི་འདུག་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སས་ ༡༢༧༦ ལ་དམག་རྒྱབ་ནས་རྒྱ་ནག་
ཡོངས་རོགས་དབང་བསྒྱུར་བས་ནས་སས་རྣམས་ཉར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚོ་ལ་ཕག་འཚལ་གི་མི་འདུག་ལ་ཁི་རྒྱབ་
ནས་མཉམ་དུ་བཞག་གི་མི་འདུག དེ་ཚོ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ལུང་པ་གཞན་གི་རྒྱལ་སས་དང་གགས་ཅན་མི་སྣ་དེ་ཚོ་དང་
གཅིག་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པར་གུས་བཀུར་ཚད་ལས་འདས་པ་
ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་ནས་སོག་པོ་གོང་དམག་སི་ཀི་པཱ་ལ་སེ་ཆེན་གི་ཚ་བོ་རེད། རེས་ལ་ཁོ་རང་
སོག་པོ་གོང་མའི་ཁི་ལ་ཕེབས། ཁོ་རང་གི་དུས་ལ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པར་ཆེ་བསྟོད་ཧ་ལས་པ་གནང་། གང་ལྟར་
རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་སའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་བཅུག་པ་དང་། སྐུ་བརན་
དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཀ་ཤིས་པ་ཡོང་བ་ལ་གོང་མའི་ ཏི་ཤི་ལ་གསོལ་མཆོད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་
ཟེར་གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲུང་མ་ལྟ་བུ་བས་འདུག
དེའི་སྐབས་ཏི་ཤི་འཕགས་པའི་པེ་ཅིང་ལ་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་དེའི་རྡོ་བརོས་ཡི་གེའི་ནང་། གནམ་
འོག་ཀུན་གི་མངའ་བདག་གོང་མ་ཆེན་པོའ ་ི དབུ་བླར་བཀུར་བའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་མཁེན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལམ་སྟོན་
ནུས་པ། གང་གི་བསབ་བས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད་པ། གང་གི་བཟང་པོའ ་ི ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་མིག་
དཔེར་སྟོན་པ། ཞེས་སོགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཁོང་ལ་བཀུར་ཞིང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན། ཞེས་འཁོད།
ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་རང་གིས་ཁོང་ལ་སོབ་སྟོན་གནང་ཡས་ཀི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རྡོ་ལ་བརོས་ཡོད།
དེ་ལ་ཁས་མ་བླངས་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་མ་འགིག་པ་རེད། པེའེ་ཊལ་གིས་གསུངས་པའི་བོད་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་རེད་
ཟེར་བ་དེ་ཡོན་ཧེའེ་ནང་ག་རེ་འཁོད་འདུག་ཟེར་ན། ཉི་མ་ནུབ(བོད)ཀི་ཡུལ་དུ་ཏི་ཤ
ཤ ིའི་བཀའ་ནི་གོང་མའི་བཀའ་དང་ཁད་
པར་མེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་པའི་རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོའ ་ི ནང(སྟག་ཚང་དཔལ་འབོར་
བཟང་པོས་མཛད)སོག་པོ་གོང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཏི་ཤིའི་བཀའ་ཡིག་མཉམ་དུ་འཁེར་མེད་པར་ཡོང་ཆོག་
གི་མ་རེད་ཅེས་བིས་འདུག
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། བོད་ཐོག་ལ་ཆོས་འཕགས་ལ་སྐུ་དབང་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག ཝི་
ལིའི་ཀི་འདོད་པ་དེ་ཆོས་བེད་མི་སྣ(འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ)བེད་སོད་བཏང་ནས་སྟངས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན།
བོད་ཡོངས་རོགས་དེའི་འོག་ཏུ་སྡུད་འགོ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད། དེ་དངོས་བྱུང་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་
འགིག་ཡས་མི་འདུག སོ་སོ་སོ་སོའ་ི དབང་ཆ་འཐབ་རོད་སང་གནས་བསད་པ་ཞིག དཔེར་ན། ས་སྐྱ་ཁོ་ཚོས་འཇུ་བཟུང་གི་
ཚུལ་དུ་ཉར་བ་ཡིན་ན། གང་དགའ་དགའ་ཡོང་ས་རེད་མ་གཏོགས་བོད་ནང་འབི་གུང་པ་དང་སྟག་ལུང་པ། གང་ལྟར་
གདན་ས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་ཚང་མ་དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་ཀིས་སུ་སྟོབས་ཆེ་མིན་འབད་བརོན་བས་ནས་བསད་
ཡོད་དུས། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་བམས་པོ་བས། གོང་དུ་བཀུར་བ་ཡིན་ན། གཞན་པ་ཚོ་ཁ་བཙུམ་ནས་བསད། ང་ཚོའི་མི་

ལ་ཁོ་ཚོས་ཡག་པོ་བས་སོང་ཟེར། ར་བ་ཉིད་ནས་ཁ་བཙུམ་ནས་བསད་ཀི་མེད་དུས། ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ཡོང་
ཐབས་མི་འདུག དེའི་སྐབས་བོད་ནང་ཆོས་རྒྱུད་དབར་འགན་བསྡུར་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་ཝི་ལིས་གསུངས་པ་དེ་
ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་མི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་ཡི་ཡིག་ཚགས་ནང་བོད་པ་ཚོ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་མི་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་ཡིན་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐབས་མཁས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་དེ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
ཡོན་རྒྱལ་རབས་མ་རོགས་གོང་ནས་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་བྱུང་བ་རེད། རླངས་ཀི་པོ་ཏི་བསེ་རུ་རྒྱས་པའི་ནང་བོད་ལ་
སོག་པོ་དོར་ད་ནག་པོའ ་ི དམག་སེབས་ཡོང་དུས་བོད་ཀི་ས་རྡོ་རྣམས་ཀང་སྐྲག་ནས་འདར་བ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་
སིལ་བུ་ཐོར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་དམག་དཔུང་གི་སེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སེབས་དུས་ས་རྡོ་རྣམས་ཀང་སྐྲག་གི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་
བོད་པ་ཞེད་སྣང་ཚ་དྲགས་ནས། སོག་པོ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐུབ་མཁན་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཡོང་མ་ཐུབ་པར་ཆོས་བེད་
མི་སྣ་རྒྱུད་ནས་སྟངས་འཛིན་བས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག
ཤན་མི་རུང(རྒྱ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་མཁན་ནང་ནས་གགས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད )ཁོང་གིས་གོང་དུ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་
འཕགས་པ་དང་ཁོང་གཉིས་ཀི ་འབེལ་བ་དེ་རེ་འབངས་ཀི་འབེལ་བ་མ་གཏོགས་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་པའི་ཡིག་ཆའི་
ཁུངས་དེ་ཡཱ་རྡོག་སིའི་ཡིག་ཆ་ལས་དྲངས་ཡོད། ཁོའ་ི ཡིག་ཆ་དེ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བཀའ་ཡིག་ཞིག་ལས་ལུང་དྲངས་
ཡོད། བཀའ་ཡིག་དེའི་ནང་དོན་ནི་ རྒྱལ་པོ་སུ་ལ་ཟེར་མིན་མི་ཤེས་རུང(སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཆོག་ལ། ཁོ་རང་རྒྱལ་སས་
ཡིན་དུས་ཡིན་ཆོག ཡང་ན་ཁོ་རང་གི་སས་ཆིང་ཁེ་མན་ཡིན་སིད་པ་རེད) གང་ལྟར"རྒྱལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་སྐུ་ཁམས་
བདེ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཟིགས་པ་ཐོས་པས་ཡིད་དགའ། ངེད་ཡོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་བདེ་བར་བས། ཁེད་ཀིས་
ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པར་ཕན་པར་དགོངས་ནས་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་རག་ཏུ་བདག་ཅག་ལྟ་
བུ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཚུད་པ་མཛད་ནས"བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་ཡོད་པ་དེ་བཟུང་ནས་
ཆབ་འབངས་ཀི་འབེལ་བ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་མེད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་ཡི་གེ འི་འབི་སོལ་ནང་
ཡོད་པ་བཞིན་རང་ཉིད་དམའ་ས་བཟུང་ནས་གཞན་ལ་ཆེ་བསྟོད་གང་དྲག་དྲག་འབི་སོལ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡི་གེ་འབི་སོལ་
མཁེན་རོགས་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ཐ་མ་དེར་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ནུས་པའི་བྱུང་ཁུངས་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འགོ་མགོན་ཆོས་
རྒྱལ་འཕགས་པའི་སིར་བཏང་གི་ནུས་པའི་བྱུང་ཁུངས་ནི་ཆོས་ཕོགས་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ནུས་པ་དེ་
ཆོས་ཕོག ས་རང་པའི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་གནས་ཐབས་མི་འདུག སྐབས་དེའི་སོ ག་པོའ ་ི སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་
གཞིགས་ན། ཆོས་ཕོགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྨན་དང་མོ་ལུང་རིས་སོགས་ལ་རེན་ནས་ཉིན་རེའི་བ་གཞག་དང་ཆབ་སིད་ལྟ་
བུར་ཆ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་ནག་སུང་རྒྱལ་རབས་ལ་དམག་རྒྱག་སྐབས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་མགོན་པོའ་ི སྐུ་བརན་བཞེངས་
ནས་དམག་རྒྱག་ཏུ་བཏང་ཡོད། མདོར་ན་ཁོ་ཚོའི་དམག་དོན་ཡན་ཆས་ལའང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ནུས་པ་སེབས་ཀི་ཡོད། ཕི་
རྒྱལ་བ་དེ་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ལ་དད་པ་མེད་དུས་སེའུ་ཁུང་དེ་མཐོང་གི་མེད། སོག་པོའ ་ི ཡིག་ཆའི་ནང་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་
འཕགས་པ་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་རྒྱལ་ཁམས་འཇགས་སུ་འཇུག་པ་པོ་ཞེས་ཞུས་ཡོད སོག་པོའ ་ི ཡི་གེའི་

ནང་རྒྱལ་ཁམས་འཇགས་སུ་འཇུག་པ་པོ་ཟེར། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་སུ་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་བཟོ་འཇུག་མཁན་
དམག་འཁྲུག་ལ་སོགས་མ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་བརན་ལྷིང་བཟོ་ཐུབ་མཁན་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བཤད་ཀི (འགོ་མགོན་
ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ)འདུག གཙོ་བོ་དེ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་པོ་མཇལ་བའི ་གནས་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཚོ་
སོག་པོའ་ི ཉེན་ཁ་ཞིག་གི་འོག་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་རེད། ཐ་མ་དེར་ཁོ་རང་གི་མཁེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལ་རེན་
ནས་སོག་པོ་རྒྱལ་པོ་ཡིད་འཕྲོག་སྟེ་ག་ལེར་སྐུ་དབང་སེབས་ཡོད།
ལྷག་པར་དུ་གེང་ཕོགས་ཀི་ནུས་པ་དེ་ཧ་ལས་པ་རེད། སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དཔེར་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདེན་པ་ང་
ཚོས་བཟོས་ཆོག་གམ་ཟེར་སྐབས། གེང་ཕོགས་དེས་བདེན་པ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་འདུག ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་སོག་
པོའ་ི གེང་ཕོགས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་འདུག ཁོ་ཚོའི་གེང་ཕོགས་དེ་དམག་དང་གདུག་རྩུབ་ཡིན་ནའང་། ཐ་མ་གེང་ཕོགས་
ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས་སོག་པོ་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁ་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་བཤད་ཀི་ཡོད་པའི་ འགྱུར་བ་ཕིན་འདུག འགོ་མགོན་ཆོས་
རྒྱལ་འཕགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན (གེང་ཕོགས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ཆེད)ཆོས་འཕགས་ཀི་བཀའ་ཡིག་
ནང་ཁོང་སེ་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་ངས་འདི་ནས་ཀང་རང་གི་དོན་གཙོ་བོར་མ་སྒྲུབ་པར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གནས་ལུགས་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་བླང་དོར་དགོས་དམིགས་ཆོས། ཆོས་དང་ཆོས་ལ་དཔྱོད་པའི་རྣམ་དབེ་མཁས་པར་བས་ནས་སོན་གི་
ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བས་ནས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཛད་པའི་རེན་བས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སི་ལ་
ཕན་པ་དང་མི་བདེ་སི་ལ་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་བས་ནས་ལུང་དང་ལས་ཀ་བཟང་པོ་བས་ནས། སྐུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསལ་ར་
ཕིན་ཞེས་སོགས་འཁོད། གང་ལྟར་བླང་དོར་མིག་ཕེ་ནས་གསུང་གི་ཡོད། སོག་པོ་གོང་དམག་ངས་ཁོད་ཀི་བླང་དོར་གི་བློ་
མིག་ཕེ་ཡོད་ལབ་ན་སོག་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་པོ་འདིའི་ནང་གེང་ཕོགས་འགྱུར་བ་ཕིན་
ཡོད།
འཇའ་ས་མུ་ཏིག་མའི་ནང་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ རེད་འདུག་ཅེས་ཁས་ལེན་བས་ནས་འགོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་གང་གི་ལོ་ལ་སྐུ་དབང་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད།
མཐའ་དོན་འདིར། ད་ལྟ་ཞུས་པ་རྣམས་སར་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་རེད། དེ་ཚོ་ནས་སོབ་གསོ་ལེན་ཡས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག
འགོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་དང་ས་པཎ་གི་གནས་སྐབས་འདི་ང་རང་ཚོའི་སྐབས་འདིར་དཔེ་ལེན་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་བསམ་གི་
འདུག ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས་གཙོ་བོ་བླ་མ་རྣམས་ཀི་མཁེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལ་
རེན་ནས་གཞན་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ་དབང་སྒྱུར་མཁན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་དང་པོ་ཚུར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ནས་རེས་ལ་ཕར་དབང་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་མིག་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན་
ལེགས་ཆ་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་འདུག ས་པཎ་ལ་ནུས་པ་བྱུང་སའི་འབྱུང་ཁུངས་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྨན་དང་།
རིས། མདོ་སགས་རིག་གསུམ་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གཞན་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ། གང་ལྟར་དབང་སྒྱུར་

མཁན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་ཞིག་སེབས་ཡོད། ང་ཚོས་ནུས་པ་དེ་ནུས་པ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་རིན་ཐང་རིས་ཏེ་གསོ་
སྐྱོང་གནང་ཐུབ་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ལེགས་ཆ་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་འདུག་སམ།
(ཁ་གསབ) མཆོད་ཡོན་གི་ཐ་སད་འདི་དེང་སང་གི་དུས་འདིར་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་འདུག ངའི་དཔྱད་
དེབ་ནང་མཆོད་ཡོན་ཐོག་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་བ་ཡིན། སིར་བཏང་ནས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་སེ་ཆེན་
རྒྱལ་པོའ ་ི དབར་གི་འབེལ་བའི་སྐོར་བཤད་པ་ཡིན་ན་མཆོད་ཡོན ་མ་བཤད་པར་མཐར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་འདིར་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིག་ཚོགས་མང་པོ་བས་ནས་འཁོག་འགོ་བའི་རེན་གིས་མདོར་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡིན །
མཆོད་ཡོན་སྐོར་མདོར་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མཆོད་ཡོན་རང་གི་མིང་ཚིག་འདི་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་དོན་ཞིག་ར་བ་ནས་
མི་འདུག ཡག་པོ་བས་ནས་དཔྱད་པ་བས་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། མཆོད་ཡོན་ལོ་རྒྱུས་དང་། མིང་ཚིག་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་
འདྲ་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་འདི་སྟོན་པ་བཅོམ་ནན་འདས་ནས་ཡར་དེད་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད། བཅོམ་ནན་འདས་ཀིས་
དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་སེའི་འཚོ་ཐབས་བསོད་སོམས་ལ་རེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། བསོད་སོམས་ཕུལ་བར་བེད་
མཁན་དེ་ཡོན་བདག་དང་བཞེས་མཁན་དེ་སྦྱིན་ཡུལ་ཡིན་དུས་དེ་གཉིས་དབར་གི་འབེལ་བ་དེ་རང་བཞིན་གིས་མཆོད་
ཡོན་གི་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། ནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཡར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་དང་། ཕིས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་
ཚོའི་སྐབས་སུ་ནང་པའི་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་ཡོང་སྐབས་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ཞིག་མི་འདུག དེ་ནི་
སྦྱིན་བདག་ཅིག་གིས་ཡོན་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་གོང་མ་ཞིག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་མཆོད་ཡོན་འབེལ་
བའི་ནང་སུ་ལ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་མིན་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡོད།
ང་ཚོས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་གང་ལྟར་ཆོས་ཏེ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགོ་
དགོས་ཀི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ བྱུང་ཁུངས་ཁོ་རང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། སྟོན་པ་
བཅོམ་ནན་འདས་ནས་མར་བལྟས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡོན་ཕུལ་མཁན་ཚོས་དམའ་ས་བཟུང་སྟེ་སྦྱིན་ཡུལ་དེ་ཞིང་གོང་མ་ཞིག་
འདུ་ཤེས་བཟུང་ནས་ཕུལ་གི་ཡོད། སུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་མིན་དངོས་གསལ་དོད་པོ་ཆགས་ཡོད ། ལྷག་པར་དུ་དབང་སྐུར་ཞུས་
པའི་བླ་མ་དེ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་བཏུས་ཀི་དབང་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་ལ་ལྟ་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་དུས་
རྒྱུན་ཁ་བཏགས་ནང་སོར་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཕུལ་ནས་སྦྱིན་བདག་དང་སྦྱིན་ཡུལ་གཉིས་སུ་གོ་ས་མཐོ་བ་རེད། ཆེན་པོ་ཧོར་གི་
རྒྱལ་པོ་ཡིན་དུས། ད་དུང་ཡང་ཁོ་མཐོ་བ་རེད་ཅེས་པའི་བཤད་སྟངས་ཞིག་སེབས་གབས་བེད་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་
ཀི་ཆ་ནས་དེ་འདྲའི་མཆོད་ཡོན་དེ་ལ་རང་ཆས་སུ་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་དོན་མི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་མིང་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་
ཀང་མཆོད་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་ས་པཎ་དང་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐབས་སུ་མཆོད་ཡོན་ཞེས་མིང་ཚིག་འདི་ར་བ་ནས་བེད་
སོད་བཏང་མི་འདུག གསུང་འབུམ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་མཆོད་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་ཡོན་མཆོད་ཟེར་འདུག དེ་
གཉིས་མགོ་མཇུག་ནོག་ནས་གོ་དོན་ཡང་སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་ཡུལ་གཉིས་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེ་ལ་ཆབ་སིད་
ཀི་གོ་དོན་མི་འདུག ཆབ་སིད་ཀི་གོ་དོན་དེ་ག་ནས་སེབས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། ཆབ་སིད་ཀི་གོ་དོན་འདི་དུས་ཕིས་སུ་ལོ་རྒྱུས་
མཁན་ཚོས་ཡར་སྦྱར་གི་འདུག དེ་གང་འདྲ་སྦྱར་གི་འདུག་ཞེ་ན། ས་པཎ་གིས་བོད་སི་ཡི་ཚབ་བས་ནས་ངོ་ལྟ་བས་པ་ཡིན་

ཟེར་བ་འདི་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་དོན་ཞིག་སེབས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དེའི་ཆ་ནས་ཡོན་ཕུལ་མཁན་གི་ཡོན་བདག་དེ་དེའི་བདག་
པོ་དང་ཆབ་སིད་སྐུ་དབང་འབུལ་ས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག དེ་འདྲའི་གོ་དོན་ཞིག་སྦྱར་ནས་ལྷག་པར་དུ་སོག་པོའ ་ི ཨ་དཱན་ཁང་
གི་རྒྱལ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྦྱིན་བདག་བས་ནས་ཡོན་མཆོད་ཀི་འབེལ་བ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཕིས་སུ་༸གོང་
ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའ་ི སྐབས་སུ་གུ་ཤི་ཁང་། མིང་དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རྒྱ་ནག་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་ཚོས་ལྷག་པར་དུ་
མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སོག་པོ་ཚོས་དམག་རྒྱབ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་སད་ཡོད། པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་པའི་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་
བ་དེའི་རྡོ་བརོས་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་དེ། གང་ལྟར་ང་ཚོས་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དེ་ང་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་
པཎ་ཆེན་གཉིས་ལ་ཡག་པོ་བས་པ་ཡིན་ན་སོག་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཁེངས་འགོ་གིའདུག་ཟེར་ནས་གང་ལྟར་སོག་པོའ ་ི
དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆེད་བོད་པའི་བླ་མ་ཚོ་ཡག་པོ་བེད་རྒྱུའི་ཆབ་སིད་ཀི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཤིག་སེབས་ཀི་ཡོད།
དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་ལོ་རྒྱུས་འབི་མཁན་ཚོས་ཡར་བསྐྱལ་བཞག་ཡོད་རེད། ས་པཎ་གིས་ངོ་ལྟ་ཞུས་
པ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་གང་ལྟར་དབང་ཆ་ཧ་ལས་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། མ་
ཟད་སོག་པོའ ་ི རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་ཆ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་
པའི་གསུང་དེ་ཚོའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་སོག་པོ་གོང་མས་དེ་བཙུགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཡོན་རྒྱལ་
རབས་ཀི་དུས་ཚོད་སྐབས་བོ ད་འདི་སོག་པོའ ་ི མངའ་ཁོངས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཆགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་
འདི་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མེད། བོད་དེ་སོག་པོ་ལ་ངོ་ལྟ་ཞུས་པ་དེ་དབང་སྐུར་ཞུས་པའི་དུས་ལ་རི་གི ་
ཡོད། ༡༢༤༧ ལོར་ས་པཎ་ཕེབས་ནས་ངོ ་ལྟ་ཞུས། དེའི་དུས་ཚོད་ནི་ སོག་པོ ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་པའི་ དུས་ཚོད ་
(༡༢༧༡)ཡིན། ང་ཚོས་ངོ་ལྟ་ཞུས(༡༢༤༣)པ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་སོག་པོ་གོང་དམག་ལ་ཟེར་བ་ལས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ལ་ཞུས་མེད།
རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་དུས་ཚོད་ཟིན་མཚམས་དེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་སོག་པོ་གོང་དམག་གི་དུས་ཚོད་གཅིག་
མཚུངས་ཟིན་གི་འདུག ང་ཚོས་ཁ་མཚོན་བཅད་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་སོག་པོ་ལ་ངོ་ལྟ་
ཞུས་པ་རེད། དེས་ཕིས་སུ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་གནང་ནས་རང་སིད་རང་སྐྱོང་འོག་གནས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་སོག་པོའ་ི དབང་བསྒྱུར་འོག་མྱང་སོད་སྐབས་བོད་ཧ་ལས་པའི་རང་དབང་ཐོབ་བསད་ཡོད།
ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་རང་གི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ས་མཚམས་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ར་དེ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད། ཡིན་
ནའང་ཚོང་རྭ་དེ་འདྲ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེད་ས་རེད། འོན་ཀང་། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་གི་
ནང་བོད་རྒྱ་ས་མཚམས་ཤིང་ཀུན་ས་ཆ་དེའང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་ལིང་ཁའོ་ཨ་མདོའ ་ི ས་ཆ་ལས་ཆུ་ཚོད ་མང་པོ་འགོ་དགོས་
པའི་ས་ཆ་སྦྱར་བ་ཡིན། ཆོས་འཕགས་ཀི་ཐུགས་ནང་བོད་རྒྱ་ས་མཚམས་དབེ་བ་གསལ་པོ་མཁེན་གི་ཡོད་པ་ཞིག་དེ་འདྲའི་
ཆ་ནས། ང་ཚོས་ཡོན་གི་དུས་ཚོད་སྐབས་རྒྱ་མིའི་མངའ་ཁོངས་ཆགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དེར་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བེད་ཐུབ་
པའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།། །།

