
 ལོ་ངོ་�་མར་�ོབ་�ིད་�ས་པའི་ཉམས་�ོང་ལས་ཁོ་བོར་ངོས་ཟིན་ཞིག་ཐོབ་པ་ནི་དགེ་�ན་

�ིས་མ་བསམས་ས་ནས་�ོབ་མའི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་�ེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་�ང་�ལ་དེ་ཡིན།  

དེས་ན་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་ཱམར་�མ་འ�ར་ཇི་�་�་ཞིག་ག�ང་དགོས་ཤེ་ན།  �ོབ་མ་རབ་འ�ིང་ཐ་

ག�མ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ནི་�ོབ་�ོང་ལ་ཞན་པ་དང་ཁ་མི་ཉན་པའི་�ོབ་མར་དགེ་�ན་མི་�ང་བ་

ཞིག་གིས་རང་དབང་མེད་པར་མཐོང་�ང་�ེད་པ་ལས་གཞན།  མཐོང་ན་ཡང་

�ན་�ང་�ེ་བཞིན་ཡོད།  དེ་དག་གིས་�ོབ་�ོགས་གཞན་པར་�གས་

�ེན་ངན་པ་ཐེབས་པར་དོགས་ནས་དགེ་�ན་�མས་�ིས་�ོབ་མ་

དེ་རིགས་ལ་�ན་པར་གཤེ་གཤེ་གཏོང་བ་ལས།  བ�ེ་སེམས་

ཆེན་པོས་ཁ་ཏ་�ོབ་གསོ་�་�་དང་�ོན་ཡོན་�ང་�ང་གི་

ཐབས་�ོན་�་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ།

གཉིས་པ་ནི་�ོབ་�ོང་འ�ིང་ཡིན་པའི་�ོབ་མ་�ང་མེད་

�་འཇོག་པ་�ེ།  �ོབ་མ་འདི་རིགས་�ིས་དགེ་�ན་�ིས་བཤད་པ་

ནང་བཞིན་�བ་�བ་ལ།  �ས་�ན་�ོན་ཆའང་མི་བཟོ་བས་དགེ་�ན་�ི་

�ོར་འབབ་ནའང་།  ཁོ་ཚ�ར་�ོབ་�ིད་�བས་�་རང་འ�ལ་�ིས་�ོབ་�ོང་�ེད་པའི་

སེམས་�གས་མེད་པ་དང་།  �ིས་ལན་འདེབས་པར་�ིང་�ོབས་མི་བ�ེད་པ།  �ངས་འ�ས་�ང་�ིར་

བཏང་བ་ཡིན་པས།  དགེ་�ན་�ིས་�ང་མེད་�་འཇོག་�་བ་ཡིན། 

ག�མ་པ་ནི་�ངས་འ�ས་ལེགས་པའི་�ོབ་མར་ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་མཐོང་ཆེན་�ེད་པ་�ེ།  

�ོབ་མ་དེ་རིགས་�ང་གཞི་བ�ན་ཞིང་�ོ་རིག་�ོ་ལ་�གས་འ�ས་མཐོན་པོ་ལེན་པས།  དགེ་�ན་

དག་གིས་མཐོང་ཆེན་�ེད་�ིན་ཡོད་ལ།  �ོབ་�ིད་�བས་�་�ིས་ལན་གདབ་�ལ་བསམ་བཞིན་�་

གང་མང་�ེར་ཞིང་།  �་འ�ལ་གང་ལའང་ཁོ་ཚ�་�གས་�་འ�ག་�ིད་པས།  རང་ཉིད་�ི་འཇོན་ཐང་

�ིར་མངོན་པའི་གོ་�བས་གཞན་ལས་མང་།  དེ་དང་མཉམ་�་ཁོ་ཚ�ར་ཐེབས་པའི་སེམས་ཁམས་�ི་

གནོན་�གས་�ང་གཞན་ལས་ཆེ་�ེ།  �་འ�ལ་�་ཚ�གས་ལ་�་�ིག་�་དགོས་ཤིང་།  དགེ་�ན་དང་

�ིམ་བདག  འཛ�ན་�་བཅས་�ི་ལ་�་བ�ང་དགོས་པ་རེད།  ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་གཅེས་�ོང་�ས་

ན་�ལ་�ང་�ོབ་མ་ཡིན་ཡང་ང་�ལ་�ིས་ཁེངས་ཏེ་�ོབ་�ོགས་གཞན་པ་མིག་ནང་�་མི་འཇོག་ལ།  

�ན་�་གཏམ་�ན་པོ་མ་གཏོགས་�ོན་བ�ོད་ལ་གཏན་ནས་མི་ཉན་པ་རེད།

�ོབ་འ�ིང་�ོབ་མ་ནི་�ས་སེམས་གཉིས་ཀ་མ�ོགས་�ར་ངང་འཚར་ལོངས་འ�ང་བཞིན་པའི་

�ས་�བས་�་གནས་པས།  ཁོ་ཚ�ར་རང་གཅེས་�ི་འ�་ཤེས་དང་ཡིད་ཆེས་

མངའ་ནའང་།  རང་ག�ན་�ི་འ�་ཤེས་ཞན་པས་�ོད་ངན་འགོ་�།  

དེ་བས་�ོབ་གསོའི་�་བ་�བ་མཁན་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན།  ཁོ་

ཚ�ར་བ�ི་འཇོག་དང་ཡིད་ཆེས་�་དགོས་ལ།  རེ་བ་ནན་མོ་

བཏོན་ནས་�་ཡན་�་གཏོང་མི་�ང་ཞིང་།   �ན་པར་

མ�བ་�ོན་དང་�་�ོག་�་དགོས།

�ོབ་མ་ལ་བཟང་ངན་ཡོད་པ་ནི་�ན་�ན་�ི་�ང་�ལ་

ཞིག་ཡིན་ལ།  �ོབ་མ་མི་འ�་བར་�ོབ་གསོའི་�ེད་ཐབས་�ང་

མི་འ�་བ་�ད་དགོས།  �ོབ་�ོང་ཞན་པའི་�ོབ་མར་ཡིད་ཆད་མི་�ང་

བར་བཟོད་བ�ན་མངའ་དགོས་ཤིང་།  ཁོ་ཚ�འི་�ོབ་�ོང་གི་�ོ་སེམས་བ�ལ་ཏེ་རང་

ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་འ�ན་པ་ཇེ་�ག་�་གཏང་དགོས།  ཁ་མི་ལེན་པའི་�ོབ་མ་མང་ཆེ་བ་ནི་�ོ་

རིག་�ོ་ཞིང་རང་ག�ན་�ི་�ས་པ་ཞན་པས།  ཁོ་ཚ�འི་རང་�ེང་གི་�ད་ཆོས་�ོག་འདོན་�ེད་པར་

�ལ་�ག་གཏང་དགོས་ལ།  རང་ཉིད་�ི་འཇོན་ཐང་�ིར་མངོན་པའི་གོ་�བས་�ང་�ེར་ དགོས།  

�ོབ་མ་འ�ིང་བ་ལ་ཁོ་ཚ�འི་�ོབ་�ོང་གི་དམིགས་ཚད་ཇི་�ར་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བར་འབད་པའི་�ོ་�ོ་

ད�ེ་དགོས་ཤིང་།  �ངས་འ�ས་ལེགས་པའི་�ོབ་མར་ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་རེ་བ་དང་འགན་བཅོལ་

མི་�ང་ལ།  ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་གཅེས་�ོང་ནི་དེ་བས་�ང་�་མི་�ང་ངོ་། །

པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•རི་མོ་པ།  •བསོད་ནམས་འ�མ•

ན་གོར་མོའི་�ོན་མགོ་འདིར།

མེས་པོའི་�་དམག་གིས་�ིག་�་མཆེད་སའི་ན་

   གོར་མོའི་�ོན་མགོ་འདིར།

ན་གོར་མོའི་�ོན་མགོའི་ཞོགས་པ་འདིར།

ཆར་བ་�ོད་པོ་ཞིག་ག་ལེར་འབབ་�ས།

ངས་ལས་ཤག་ལ་གད་བདར་ཙམ་�ས་ཏེ་�ེ�་�ང་ལས་

   �ི་ལ་ཅེར་བཞིན།

�་བ་�གས་ཏེ་ཆར་བའི་ཤག་�་ལ་མཉན་པ་ཡིན།

�མ་ཤིག་གེར་�ང་�་འཐེན་པའི་ག�ང་ལམ།

ཁ་དོག་�ང་སེར་འ�ེས་པའི་�ོང་བོའི་བ�ར་�ེང་།

ད་�ང་ཆར་�་�ནོ་ཞངི་�ང་འཁརོ་བཞནོ་པའ་ིགཞནོ་�་མ།

དཔེ་�ག་�ར་པའི་�ིས་པ་�ང་�ང་།

�ེད་པོ་�་ཞིག་གིས་�ང་བཀོད་�ིག་མ་�ས་པའི་

   ཞོགས་པ་འདི།

རི་�ོང་ཟེར་བའི་�མ་ཚ�ན་རི་མོ་ཞིག་གམ།

�ལ་ལ་ལོག་པ་ཞེས་པའི་རོལ་ད�ངས་ཤིག་དང་

   ཇི་འ�འི་མ�ངས་ཨང་།

ན་གོར་མོའི་�ོན་མགོའི་ཞོགས་པ་འདིར།

འདི་�ར་ཆར་བ་�ོད་པོ་ག་ལེར་འབབ་�ས།

ཕ་�ལ་�ི་�ོན་མགོ་དང་ཞོགས་པ།

ཆར་བ་�ོད་པོ་ཞིག་ག་ལེར་འབབ་�ས་�ི་ཞོགས་པ།

ད་�ང་�ི་�་ལེན་ཞིང་�ར་ཆ་ཐོགས་པའི་གཞོན་�་མ།

�ང་�ེན་�་མེ་ཏོག་འ�་བའི་�ིས་པ།

ག་ལེར་མིག་ལ་ཤར་�ང་།

ག་ལེར་སེམས་ལ་སིམ་སོང་།

�མ་ཚ�ན་རི་མོ་ཞིག་དང་འ�་བར།

རོལ་ད�ངས་ཤིག་དང་འ�་བར།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ།

  •མ་སེམས•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

  •�་�་བ་�•ོ



དགག་�བ་�ོམ་ཡིག་ནི། �ོམ་པ་པོས་གནད་དོན་གང་

ཞིག་ལ་བ�ག་ད�ད་དང་ཞིབ་འ�ག་�ས་ཏེ། རང་ཉིད་�ི་

འདོད་�ལ་དང་ལངས་�ོགས། �མ་འ�ར། �་�ལ་བཅས་

གསལ་བོར་འདོན་པའི་�ོམ་ཡིག་གི་རིགས་ཤིག་�ེ། �ོམ་

འ�ིའི ་དམིགས་�ལ་མི ་འ�་བའི ་ངོས་ནས་རང་�གས་

འཇོག་པའི་དགག་�བ་�ོམ་ཡིག་དང་། གཞན་�གས་

དགག་པའི་དགག་�བ་�ོམ་ཡིག་གཉིས་�་ད�ེ། �ོམ་ཡིག་

དངོས་�་འ�ི ་�ས་གཙ� ་བོར་བ�བ་�་དང་དགག་�ར་

གཞིགས་ཏེ། �བ་�ེད་དང་དགག་�ེད་གང་ཞིག་བཀོལ་ཏེ་ར་�ོད་�ེད་པ་དང་རིགས་འདེད་�ས་

ནས་ད�ད་འཇོག་དང་�ི་�ོམ་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རང་�གས་འཇོག་པའི་དགག་�བ་�ོམ་

ཡིག་གིས་�ང་�ོགས་ནས་�ི་བ་འདོན་པ་དང་། �ང་�ོགས་ནས་�ོམ་པ་པོའི་�་�ལ་འཆད་ཅིང་། 

གཞན་�གས་དགག་པའི་དགག་�བ་�ོམ་ཡིག་གིས་�ོག་�ོགས་ནས་�་�ལ་དགག་�ེ་�ན་འ�ིན་

�་དགོས། དེ་གཉིས་ཀ་གང་ཡིན་ཡང་�ོམ་པ་པོའི་རང་�གས་དང་། �བ་�ེད། �ོད་�ེད་བཅས་�ི་

བབ་དང་བ�ན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་�ིས་�ི་ཆོག  འདིར་རང་�གས་འཇོག་པའི་དགག་�བ་

�ོམ་ཡིག་གི་�བ་ཐབས་གཙ�་བོ་འགའ་རགས་ཙམ་བཤད་པ་ལ།

གཅིག �ང་གི་�བ་ཐབས།

�ང་གི་�བ་ཐབས་ནི། མཁས་པའི་ག�ང་དང་ཚན་རིག་གི་ད�ད་འ�ས། �ན་�ིས་ཤེས་པའི་བཤད་

�ོས་ལ་སོགས་པ་�བ་�ེད་�་�ངས་ཏེ་བ�བ་�་ར་�ོད་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཐབས་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་རང་

�གས་བ�ོད་ན། བདེན་པའི་�བ་རི་བ�ིང་ཞིང་མི་�མས་ཡིད་ཆེས་འ�ང་བར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འ�ང་�ེ། 

དཔེར་ན། 《གངས་སེང་ཡོད་མེད་�ི་ད�ད་པ》ལས། “གནས་བ�ན་�ན་�ངས་པ་ལས། གངས་ཅན་�ི་�ད་

ཆོས་�་ཐང་ཤིང་�ེས་ཤིང་། གཡག་གི་�ིག་པས་�ོ་བཅག་པ……”ཞེས་དང་། 《�་བའི་བཞི་འ�ེལ》ལས། 

“�ལ་པོས་�ེ་�་�ང་ལ། �ེ་�ས་�ང་�ལ་པོ་�ང་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སེང་གེས་ནགས་�ང་ལ། ནགས་

�ིས་སེང་གེ་�ང་བ་བཞིན་ནོ……”ཞེས་པར། �ོམ་པ་པོས་གངས་རིའི་�ེང་ན་སེང་གེ་མེད་པ་�བ་�ས། 

རང་གིས་གནས་�གས་མང་བོ་བཙལ་ནས་རང་གི་�་བ་རིགས་པས་མ་བ�བས་པར། སངས་�ས་�ི་ག�ང་

ཚ�ག་�བ་�ེད་�་�ངས་ནས་རང་�གས་གསལ་བོར་བ�བས་ཡོད་པས། རང་གི་�་བ་�གས་�བ་�་སོང་

བར་མ་ཟད། �ོག་པ་པོར་�ར་ལས་�ག་པའི་བདེན་�ང་�ིན་པར་�ེད་པ་�་�འོ། ། 

གཉིས། དཔེ་ཡི་�བ་ཐབས།

དཔེ་ཡི་�བ་ཐབས་ནི། དོན་དངོས་�བ་�ེད་�་བཀོད་དེ། དཔེ་ཡི་�ོ་ནས་བ�བ་�་གང་ཞིག་�བ་

པའི་ཐབས་ལ་ཟེར། ཐབས་འདི་བཀོལ་ན། དོན་དངོས་�ི་�་ཆ་དེ་དག་ལ་ཡིད་�ོན་ཕེར་ཞིང་། གོ་�ོན་�ོ་

འ�གས་�ི་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་�བ་�ེ། དཔེར་ན། 《ན་གཞོན་�མས་ལ་�་�ལ་རེ་གཉིས་�ེང་བ》ལས། “མི་

རིགས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་�མ་�་བ་ནི་ཐོན་མིས་བ�མས་པ་མ་རེད། དེ་�ས་�ི་ཡིག་ཆ་�ན་ཧོང་

གི་ཡིག་ཆ་དང་མི་མ�ན་པར་འ�ག་ཅེས་མོན་�ལ་�ོར་གཅོད་�ི་དཔེ་�་འ�ར་ཉེན་ཡོད། ཐ་ན་ཐོན་མི་

སམ་བྷོ་ཊ་ཟེར་བ་ཞིག་མེད། དེ་�འི་ལོ་�ས་ན་མེད་དོ་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ཚ�གས་པ་ཞིག་གི་མིང་རེད། མི་

ཞིག་གི་མིང་མ་རེད། �ོན་�ི་ཡིག་ཆ་དག་�ོག་བ�ིས་གཏོང་�ེད་�ར་མ་�གས་པའི་གཏམ་རེ་ཡིག་ལོང་

རེའི་ནང་ནས་�ེད་དོ་ཟེར་བ་དང་། �ི་�ལ་ག་གེ་མོ་ནས་�ེད་དོ་ཟེར་བ་སོགས་ཕར་དེད་ན། �ང་�་�་

ཡོག་སེའི་ལོ་�ས་�་�ར་འ�ར། �ར་བཤད་དང་གསར་བཤད་གང་ཡིན་ཡང་། དགག་�་མེད་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་ན། ཁས་ལོས་ལེན། དགོས་པ་དང་ཁེ་ཕན་མེད་ན་བ�ར་བར་འོས་�མ། མདོར་ན་བོད་�ི་ལོ་�ས་ལ་

�ས་མེད་�ི་�ས་གཏམ་�་བ་མི་�ང་། རང་རིགས་སེང་གེ་འ�ིང་བག་དང་�ན་པ་�ང་ཞིང་། �ི་ཚ�གས་

ནང་ད�ར་�ི་དཔེ་ཡང་�ང”ཞེས་པར། �ོམ་པ་པོས་�མ་�་བའི་�གས་དང་�ན་ཧོང་ཡིག་ཆ་གཉིས་མི་

མ�ན་པས། �མ་�གས་�་བ་ཐོན་མིས་བ�མས་པ་མ་རེད་ཅེས་པ་ནི། མོན་�ལ་�ོར་གཅོད་�་�་དང་། 

བོད་�ི་ལོ་�ས་�ི་�ངས་�ི་�ལ་ལ་ག�གས་པ་ནི་�ང་�་�་ཡོག་སེའི་ལོ་�ས་�་�། བོད་�ི་ལོ་�ས་ལ་

�ས་མེད་�ི་�ས་གཏམ་�་བ་ནི་�ི་ཚ�གས་ནང་ད�ར་�་�་ཡིན་པར་དཔེ་ཡིས་�ོ་ནས་བ�བས་ཡོད་པས། 

གནས་�གས་མང་བོ་བཤད་མེད་ན་ཡང་དཔེ་དེའི་�གས་ནས་རང་གི་�་བ་�ང་

བ�ན་དོད་པོས་བ�བས་པའི་ཞར་ལ་གཞན་�ི་ལོག་�་�ན་འ�ིན་�ག་པོ་�ས་

ཡོད་པ་�་�འོ། །

ག�མ། བ�ར་བའི་�བ་ཐབས། 

བ�ར་བའི་�བ་ཐབས་ནི། �ར་�ི་གནས་�ལ་དང་དེང་གི་གནས་�ལ་བར་

�ི་�་�ི་བ�ར་བ་དང་། འགལ་�ར་�ར་པའི་�་དངོས་རིགས་

གཉིས་བར་�ི་ཕན་�ན་བ�ར་པ་གང་ཡིན་ཡང་། �ོགས་གཉིས་

ཀ་བ�ར་ཏེ་ཡིན་མིན་དང་། བཟང་ངན་སོགས་ཤན་འ�ེད་

གསལ་བོར་�ས་ཏེ་བ�བ་�་ར་�ོད་�ེད་པ་ཞིག་�ེ། དཔེར་ན། 

《ཤེས་རབ་དང་�ོངས་པ》ལས། “�ང་བ་དང་�ན་པ་གཉིས་

�ིས་མཚ�ན་པར་�་བའི་དོན་ནི་གང་ཞིག་ཅེ་ན། འདི་�་�ེ། ཤེས་

རབ་དང་�ོངས་པའོ།། དེ་ལ་ཤེས་རབ་ནི། �ང་བ་དང་འ�་�ེ། 

�ང་བས་�ར་ཇི་�ད་བཤད་པ་དེ་བཞིན་�་ག�གས་ཐམས་

ཅད་གསལ་བར་�ེད་པ་�ར། ཤེས་རབ་�ིས་�ང་ཆོས་དང་འཇིག་�ེན་�ི་�ང་བར་�་བ་དང་དོར་བར་�་

བའི་རིམ་པ་མ་�ས་པ་འ�ེད་པར་�ེད་དོ།། ……�ོངས་པ་ནི། �ན་པ་དང་འ�་�ེ། �ན་པས་�ར་བཤད་

པ་བཞིན་�་ག�གས་ལ་�ིབ་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་བ�ེད་པ་�ར། ཆོས་དང་འཇིག་

�ེན་�ི་�ོགས་ལ་�ོན་�ི་�མ་པ་ཇི་�ེད་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་�ི་�་བ་�ོངས་པས་�ེད་ཅིང་། མི་འདོད་

�ག་བ�ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་�ོང་�་�ང་མི་�ས་པར་གནོན་པའི་ད�འི་�ངས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་

ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་ད�ང་དང་བཅས་པ་གཞོམ་དགོས་སོ།།”ཞེས་པར། ཤེས་རབ་དང་�ོངས་པ་གཉིས་

བ�ར་ཏེ། ཤེས་རབ་�ིས་�ང་བས་ག�གས་�ི་�མ་པ་གསལ་བར་�ེད་པ་དང་། �ོངས་པས་�ན་པའི་མིག་

ལ་�ིབ་གཡོགས་�ིས་བཀབ་པ་�ར་བ�་�་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་བར་�ེད་པ་དང་། ལམ་ནོར་བར་�ེད་པ་

སོགས་�ལ་དང་མི་མ�ན་པའི་�་བ་ལ་�ོར་བར་�ེད། ཡང་དག་པའི་�་བ་འཇོམས་པར་�ས་ཏེ། བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པའི་འ�ས་�་དཔག་པར་དཀའ་བ་ལ་འགོད་པར་�ེད་པ་སོགས་བ�བས་ཡོད་པ་�་�འོ། ། 

བཞི། ད�ེ་ཞིབ་�ི་�བ་ཐབས། 

ད�ེ་ཞིབ་�ི་�བ་ཐབས་ནི། གནད་དོན་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ས་ནས་རིགས་པས་�བ་པ་ཞིག་�ེ། གནས་

�གས་དང་མ�ན་པའི་ད�ེ་ཞིབ་གསལ་བོ་ཞིག་�ས་ན། �ོམ་ཡིག་གི་�བ་�ེད་ཚགས་དམ་ཞིང་གསལ་ལ་

གཏན་ཚ�གས་རང་བཞིན་�ན་པར་འ�ར། དཔེར་ན། 《ཚད་དང་རན་པ》ལས། “ཚད་དེར་མ་�ེབས་པ་ནི་

མ་འདང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མི་མང་བོས་དེ་ནི་ལེགས་པོ་ཞིག་མིན་པའམ། ཡང་ན་ལེགས་པོ་དེ་ཙམ་མིན་

པ་ཤེས་�ིན་ཡོད། ཚད་ལས་བ�ལ་པ་དེ་དོན་དམ་�་ཐལ་�གས་པ་ཡིན། ཐལ་�གས་ཚ�་ནོར་འ�ལ་�ི་

�ོགས་�་�ང་བ་ཡིན། གཉིད་ཡེར་ན་མི་བཟང་ཞིང་གཉིད་�གས་ན་བཟང་མོད། འོན་�ང་གཉིད་�གས་

ན་�ིད་�ག་�་འ�ར་ངེས་ཡིན། ངལ་�ོལ་�ེད་པ་དེ་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡིན་མོད། ངལ་�ོལ་�ས་�གས་ན་

�ས་ཁམས་�ི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་ངེས་ཡིན། �ས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་དོ་�ང་�ས་�གས་ན་�ག་�་སེམས་

�ི་�ར་བོར་�ར་ཏེ། �ས་དང་�མ་པ་�ན་�་རང་�ས་ལ་ན་ཚ་ཡོད་པའི་དོགས་�ར་�ད་དེ་ག�གས་

གཞི་ཇེ་ཞན་�་འ�ར་བའི་ངན་འ�ས་འ�ང”ཞེས་པ་�་�ར་མཚ�ན་ན། མ་འདང་བ་དང་ཚད་ལས་བ�ལ་

པའི་གནད་དོན་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ས་ནས། �་བ་གང་དང་གང་བ�བ་�ང་ཚད་དེར་མ་�ེབས་པ་དང་ཚད་

ལས་བ�ལ་པའི་མ�ག་འ�ས་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ས་པར་གཏན་ཚ�གས་རང་བཞིན་�ན་པ་�་�འོ། །

�། རིགས་འ�ེ་བའི་�བ་ཐབས། 

རིགས་འ�ེ་བའི་�བ་ཐབས་ནི། ཤེས་ཟིན་པའི་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་དེ་དང་འ�་བའི་དཔེ་མཚ�ན་གཞན་

ལ་རིགས་བ�ེས་ནས། རང་�གས་�བ་པའི་ཐབས་ཤིག་�ེ། ཤེས་ཟིན་པའི་ཆ་�ེན་གཅིག་གམ་འགའ་ལ་

བ�ེན་ནས། མ་ཤེས་པའི་དོན་ཞིག་ལ་�ོམ་ཚ�ག་འཇོག་པའི་བསམ་གཞིག་གི་བ�ད་རིམ་ཞིག་ཡིན། ཐབས་

འདི་ལ་བ�ེན་ན། གནས་�གས་བཤད་པ་དོན་ལ་གཞོལ་ཞིང་། མི་ལ་གོ་བ་ཟབ་མོ་�ེར་�བ། དཔེར་ན། 

《གངས་སེང་ཡོད་མེད་�ི་ད�ད་པ》ལས། “གངས་ཅན་�་བའི་མིང་ཙམ་ལ་འ�ལ་ནས། གངས་ཅན་རི་ལ་

ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁ་བའི་ནང་�་ཡོད་�མ་པ་ནི་ས་�་ན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ས་�་བོ་ཞིག་གི་ནང་

�་ཡོད་པར་བ�ང་བ་དང་འ�། དེ་བཞིན་གངས་�ི་རི་ལ་�ན་�་ཚ�གས་�ེས་པར་བཤད་པ་ཡང་འདིའི་

�ང་ནགས་�ི་རི་�མས་ལ་�ན་རིགས་�་ཚ�གས་ཡོད་པ་ལ་�་ཞིང་། གངས་�ི་སེང་གེ་�་བའི་མིང་ཡང་

འདིར་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ནགས་ཆེན་པོའི་ནང་�་�ག སེང་གེ བསེ་�། �ང་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པ་རི་�གས་�་ཚ�གས་མཆིས”ཞེས་པར། གངས་སེང་ཞེས་པ་གངས་ཅན་ནགས་�ི་སེང་གེ་�་བའི་

�ད་ཚ�ག་ཡིན་པའི་བ�བ་�་དེ་�བ་ཆེད། གངས་ཅན་རི་ལ་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁ་བའི་ནང་�་ཡོད་

�མ་པ་ནི་ས་�་ན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ས་�་བོ་ཞིག་གི་ནང་�་ཡོད་པར་བ�ང་བའི་གནས་�གས་ལ་

རིགས་བ�ེས་ཏེ། གངས་�ི་སེང་གེ་གར་ཡང་མ་མཆིས་ཞེས་པའི་�ོམ་ཚ�ག་བཞག་ཡོད་པ་�་�འོ།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་�་�ོང་བོད་ཡིག་�ོབ་འ�ིང་།

• ཤ་བོ་ཐར •



ཨ་ཟེར་བྷེ་ཇན་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་ཀའོ་ཅ་སོའི་རི་�ད་�ི་མའི་ཤར་�ོའི་�ལ་�་ཆགས་

ཤིང་།   ཁ་སི་བྷེན་མཚ�་ཡི་�བ་འ�མ་�ི་�ིད་པའི་བཟོ་ལས་ཧ་ཅང་དར་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་རེད།   

མངའ་ཁོངས་�ི་སའི་�་�ོན་�ི50%ནི་རི་�ལ་དང་།  40%ནི་དམའ་ས་རེད།  ཀའོ་ཅ་སོ་�ང་

བའི་རི་�ད་དང་ད�ས་�ད་�་དམའ་ས་དང་རོང་སའི་བདེ་ཐང་ཡོད་པ་དང་།   མངའ་ཁོངས་

�ི་ས་�ལ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ནི་�མ་ཤས་ཆེ་བའི་ཚ་�ད་བར་མའི་ནམ་�ར་གཏོགས།  �ོ་�མ་དང་

རང་�ང་སོལ་�ངས་�ི་གཏེར་ཁ་དང་�་�གས་ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས།   བཟོ་ལས་ལ་�ོ་

�མ་�ོག་འདོན་དང་�ོ་�མ་བཙ�་�ང་།  འ�ལ་ཆས་�ིག་�ོར་སོགས་�ིད་པའི་བཟོ་ལས་གཙ�་

བོར་�ེད་པ་དང་།  ད་�ང་ས་གདན་འཐག་པ་དང་ཟས་རིགས་ལས་�ོན།   སི་བཏགས་སོགས་

ཡང་པའི་བཟོ་ལས་�ང་ཡོད།  ཞིང་ལས་འ�ལ་ཆས་ཅན་དང་ཆེད་གཉེར་�ི་ཚད་�ང་མཐོན་

པོར་�ེབས་ཤིང་།  �གས་ལས་ཐོན་�ས་ལ་ཤ་དང་འོ་མ་གཙ�་བོར་ཐོན་�ིན་ཡོད།  འདི་གར་ཐོན་

པའི་ཉ་�ོང་ནག་པོའི་རིལ་�་དང་ཉ་�ོང་�ེ་�་ལ་ཐག་ཉེ་རིང་�ན་�་མིང་�གས་ཆེ།  �ལ་ས་

བྷ་�་ནི་�ལ་ནང་གི་�ན་�གས་ཆེ་བའི་�ོང་�ེར་དང་ཁ་སི་བྷེན་མཚ�་ཡི་ཆེས་ཆེ་བའི་�་ཁ་ཡིན་

པ་དང་།  བྷ་�་ཡི་�ོ་�མ་བཙ�་�ང་བཟོ་�ས་�ོ་�མ་བཙ�་�ང་�ས་པའི་ཚད་ནི་ཁ་སི་བྷེན་མཚ�འི་

འ�མ་�ད་�་ཨང་དང་པོར་�ར།  ཁེད་ལེ་

པ་�ར་རི ་�ལ་�ི ་གཤོང་ས་ཞིག་�་ལོ ་

བ�ར་སོན་པའི ་བ�ེས་པོ ་མང་བོ ་འཚ� ་

གཞེས་གནང་ཡོད་ལ།  གནས་དེ་ཡི་བ�ེས་

པོ་�མས་�ང་ཤ་དོད་ཅིང་�་རེ་གཏམ་ལ་

དགའ་བས་ན།   གནས་འདི་ལ་ཨ་ཟེར་བྷེ་

ཇན་�ི“�་ཚ�་རིང་བའི་�ོང་ཚ�”�་འབོད་

དོ༎

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན • 

ལེ�་བཞི་པ།

ཆོས་�ན་�ལ་རབས་�ི་�བས།    （629-841）

ས་�ང་�ོང་བཙན་�ི་ལ་འཁོད། །

དབའ་དང་�ང་དང་མགར་དང་ག�མ། །

�ང་པོ་བཅས་པའི་ད�ང་ཚ�གས་�ིས། །

ཐོག་མར་ཡབ་�ི་�་ད�་�མས། །

�ག་པོས་འ�ལ་ཞིང་རིམ་བཞིན་�། །

ད�ས་གཙང་ཁམས་�ི་�ལ་�་�མས། །

བཀའ་�ིམས་བཙན་པོའི་མངའ་འོག་བ�ག །

མོང་བཟའ་�ི་�མ་�་ཡོང་བཟའ། །

ཞང་�ང་བཟའ་བཅས་ཁབ་�་བ�ས། །

�ལ་ས་ད�་�་�་སར་�ོས། །

དམར་པོའི་རི་ལ་ཕོ་�ང་བཞེངས། །

1.�་�ལ་སོ་ག�མ་པ་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་ནི།   ཡབ་

གནམ་རི་�ོང་བཙན་དང་།  �མ་འ�ི་བཟའ་ཐོད་དཀར་གཉིས་�ི་

�ས་�་མེ་�ང་�ི་ལོ617ལོར་མལ་�ོ་�་མ་ནང་གི་ཕོ་�ང་�མས་

པ་མི་འ�ར་�ིང་�་�་བ�མས།  �ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་

འ�ངས་པའི་�ེས་�་ཡབ་གནམ་རི་�ོང་བཙན་�ིས་�ར་ཡབ་མེས་

�བས་བན་པ་�ེ་དང་།   �ང་གར་�ེ་ལ་སོགས་པའི་�ལ་�ན་

འགའ་ཞིག་དབང་�་བ�་འགོ་�གས་པའི་མཛད་�ེས་བ�ངས་ཏེ།  

ཐོག་མར་ད�ས་�ོགས་�ི་ཟིང་པོ་�ེ་དང་།  གཙང་གི་�ལ་པོ་མར་

�ན།  �གས་པོ་ས་�ལ་སོགས་མངའ་ཁོངས་�་བ�ག་�ེ་ཡབ་མེས་

གོང་མ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་སོགས་�ི་�བས་�་དབང་�་�ས་པའི་

�ལ་�ན་�མས་�ར་ཡང་གཅིག་�ར་�ིས་དབང་�་བ�ས་པའི་

གཞི་བཏིང་བ་དང་།   �ིའི་�ལ་�ན་དང་�ེ་འབངས་ཁག་ནས་ངོ་

�ོལ་�ས་པར་མ་ཟད།  ནང་

�ོར་�ི་ཡབ་འབངས་དང་།  

�མ་འབངས་བཅས་�ིས་

�ེན་ལོག་�ས་ཏེ་མཐར་ད�་གཉེན་ལག་འ�ེལ་�ིས་�ོང་བཙན་

ད�ང་ལོ་བ�་ག�མ་སོན་པའི་ས་�ང་�ི་ལོ629ལོར་�ལ་པོ་

གནམ་རི་�ོང་བཙན་ལ་�ག་�ངས་ནས་བ�ོངས།

�བས་དེར་�ལ་�ས་�ོང་བཙན་�མ་པོ་དེ་ཉིད།  �ོན་ཆེན་

�ང་མང་པོ་�ེ་ཞང་�ང་དང་།  མགར་མང་ཞམ་�མ་�ང་དང་།  

�ང་པོ་�ང་ཟད་�་ཙ�།  དབའ་ད�ི་ཚབ་ལ་སོགས་པ་�མས་�ིས་

ཞབས་ནས་བཏེགས་ཏེ་བཙན་པོའི་�ི་ལ་མངའ་གསོལ།  ཧ་ཅང་ཛ་

�ག་ཆེ་བའི་ཆབ་�ིད་དང་དམག་དོན་�ི་ཡོ་ལང་ནང་�།  �ལ་པོ་

�་ན་གཞོན་ཡང་�མ་པ་མེད་པའི་�ིང་�ོབས་�ི་གོ་ཆ་བཙན་པོར་

བགོས་ཏེ།  ནང་�ོར་�ི་�ོན་པོ་�མས་དང་བཀའ་�ོས་གནང་ཞིང་

ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་ལ་བ�ེན་ནས་ཐོག་མར་�ིད་འ�ར་�ི་གཡོ་

�ས་འགོད་མཁན་དེ་དག་ཚར་བཅད་པ་དང་།  �ས་མ�ངས་�་

ཡབ་གནམ་རི་�ོང་བཙན་ལ་�ག་འ�ེན་མཁན་ཐམས་ཅད་�ིམས་

ལ་�ར་ཏེ་གཙང་དག་བཟོས་པས།  �ེ་བོ་མི་བ�ན་པ་�མས་རང་

�གས་�ིས་དཔའ་འ�མས།  དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡབ་མེས་�ས་�་

ངོ་ལོག་�ས་པའི་ཆབ་འབངས་མཐའ་དག་�ར་ཡང་བཙན་པོའི་

མངའ་འོག་�་བ�ག   �གས་�ག་�ི་ལོ630ལོར་མོང་བཟའ་�ི་

�མ་ཁབ་�་བཞེས།  དེའི་�ི་ལོར་མི་ཉག་བཟའ་�་ཡོང་�ན་དང་།  

ཞང་�ང་བཟའ་ལི་ཐིག་�ན་གཉིས་ཁབ་�་བ�ས།  བོད་�ི་ཤར་

�ོགས་�མ་པའི་�ལ་�་�ོན་ཆེན་པོ་�ང་མང་པོ་�ེ་ཞང་�ང་གིས་

དམག་བ�བ་མ་དགོས་པར་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�ོགས་ཐབས་མཁས་�ི་�་བ་

ལ་བ�ེན་ནས།  ཚ�་པའི་འགོ་དཔོན་དག་ལ་�ན་པོའི་གཏམ་དང་ཞི་བའི་

�ོས་བཏབ་�ེ་�ལ་ཚན་སོ་སོའི་ཐེམ་�ད་གཅིག་�ང་མ་�ས་པ་དང་།  ཐོར་

�ར་མེད་པར་བོད་བཙན་པོའི་ཆབ་འབངས་ཁོངས་�་བ�ག  དེའི་�ེས་�་

བཙན་པོ་རང་ཉིད་�་དངོས་�ང་�་ཕེབས་ནས།  དམག་ད�ང་གིས་ག�ལ་

བཤམ་མ་དགོས་པར་�ང་ངོས་�ི་�་དང་འ་ཞས་ད�་�ལ་འཇལ་ཞིང་།  དེ་

ནས་བ�ང་འ་ཞ་ཡང་བོད་�ི་ཆབ་འབངས་�་�ད་དོ། །

དེ་ནས་བོད་�ལ་གཅིག་�ར་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་བ་ལ་དགོས་པ་�་མའི་

དབང་གིས་�ལ་ས་ད�ས་�་སའི་�ོགས་�་�ོ་�འི་བཀའ་བ�ོས་ཐོག  བོད་

ད�ས་འ�ར་�ི་�ོངས་འདིར་�ལ་�ི་བཀོད་པ་དང་སའི་ད�ད་པ་སོགས་

ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་མོ་མཛད་མཐར།   ད�་�་ཤོད་ཆེན་�ི་སའི་�ེ་བ་འོ་

ཐང་གི་མཚ��འི་འ�མ་དེར།  �ལ་�ོངས་ཉམས་དགའ་ལ་ས་གཞི་ཁོད་

�ོམས་པའི་ད�ས་�་གཡས་གཡོན་�ི་རི་�ད་གཞན་དང་མ་འ�ེས་པའི་རི་

དེ�་སེང་གེ་གནམ་ལ་འ�ོ་བ་�་�་�ེ།  ད་�འི་ཕོ་�ང་ཆེན་མོ་པོ་ཏ་ལ་

ཆགས་�ལ་དམར་པོ་རི་འདི་ཉིད་ལ་ད�ད་ཁང་�་འཕགས་ཤིང་།  དེའི་�ེ་

མོ་ནས་ཁོར་�ག་གི་�ང་�ལ་ཚང་མ་ལག་མཐིལ་�་�ངས་པ་�ར་མཐོང་

�བ་པ་སོགས་ཕ་རོལ་གཞན་�ེ་�མ་པར་གནོན་པའི་དགེ་མཚན་དང་ཡང་

�ན་པར་གཟིགས་ནས།  དམར་པོ་རིའི་ཐོག་�་ཕོ་�ང་མཐོ་ཞིང་བཙན་པ་

ཞིག་བཞེངས་ཏེ་�ལ་�ོན་ད�ང་དང་བཅས་པ་དེར་བ�གས་ནས་བོད་

ཡོངས་ལ་དབང་�ར་�ས་སོ། །

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་།

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •

 མི་�མས་�ི་འཚ�་བའི་�་ཚད་གོང་

འཕེལ་�་སོང་བ་དང་བ�ན་ནས་�ིམ་

�ོད་�ངས་འཁོར་�ང་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་ལ།   �ངས་འཁོར་ཇེ་མང་�་

སོང་བ་དང་�ན་དེས་�ིར་གཏོང་�ས་པའི་�་བས་ང་

ཚ�འི་ཁོར་�ག་�ོད་བཞིན་པ་ལ་མི་�མས་�ིས་རིམ་�ིས་

དོ་�ང་�ས་པ་རེད།   འོ་ན་�ངས་འཁོར་�ི་�་བས་ང་

ཚ�འི་�ས་�ན་�ི་འཚ�་བར་�གས་�ེན་ག་འ�་ཐེབས་པ་

དང་�གས་བཙ�ག་གང་དག་ཐེབས་པ། �ིར་གཏོང་�ེད་

ཚད་ཇི་འ�་ཡིན་ཞེ་ན།

�ངས་འཁོར་�ི་�་བས་བཟོས་པའི་�གས་བཙ�ག་ལ་

ད�ང་གཅིག་�ཱན་འ�ར་དང་ད�ང་གཉིས་�ཱན་འ�ར། 

�ཱན་ཆིང་འ�ེས་�ོར་དངོས་�ས།  ཏན་ད�ང་འ�ེས་

�ོར་དངོས་�ས་སོགས་ཡོད།  དངོས་�ས་འདིའི་རིགས་

མཁའ་ད�གས་ནང་�བ་ན་མཁའ་ད�གས་ལ་�གས་

བཙ�ག་ཐེབས་ཏེ་མི་ལ་མིག་དམར་ཚག་གི་ནད་དང་། 

ད�གས་འཇིབ་མ་ལག་གི་དལ་བའི་རང་བཞིན་�ི་ནད།  

ཐ་ན་�ན་ནད་སོགས་མིའི་�ས་�ང་ལ་གནོད་འཚ�་

ཚབས་ཆེན་བཟོ་ངེས་ཤིང་།   དེ་དང་མཉམ་�་�ེ་དངོས་

བ�མས་ཤིང་འ�་རིགས་ཐོན་ཚད་ཇེ་དམར་འ�ོ་བ་

སོགས་�ི་གནོད་འཚ�་འ�ང་�ིད།

 དེང་�བས་�ན་�ན་�ི་�ིར་གཏོང་ཚད་གཞི་�ར་

ན།    �ངས་འཁོར་གཅིག་ལོ་གཅིག་གི་�ན་ལ་�ི་ལེ་�ི་

གཅིག་ལ་སོང་བའི་ཚད་གཞི་�ར་བ�ིས་པ་ཡིན་ཏེ།  

�ངས་འཁོར་གཅིག་གིས་ཉིན་གཅིག་ལ་�ིར་གཏོང་�ས་

པའི་�་བ་ཧ་ལམ་�ོང་ཁེ3དང་།  �་གཅིག་ལ3×30

＝90（�ོང་ཁེ）ཡིན།   ལོ་གཅིག་ལ་�ིར་གཏོང་�ས་

ཚད90×12＝1080（�ོང་ཁེ）ཡིན།

ནན་ཅིན་�ོང་�ེར་�ོམ་�ིས་�ས་�ིས2015ལོའི་

�12པའི་�ོམ་�ིས་གཞི་�ངས་�ར་ན།  དེང་�བས་ནན་

ཅིན་ན་�ིམ་�ོད་�ངས་འཁོར་�ི172.07ཡོད་པ་དང་།  

ཆ་�ོམས་�ིས་�ིམ་ཚང་རེར་�ངས་འཁོར0.78ཡོད། 

�ངས་ཚད་འདི་གཞིར་བ�ང་ནས་བ�ིས་ན་ནན་ཅིན་

�ོང་�ེར་ཡོངས་�ི་�ིམ་�ོད་�ངས་འཁོར་�ིས་ལོ་�ིལ་

བོ ར ་ �ི ར ་ ག ཏོ ང ་ � ས ་ པ འི ་ � ་ བ འི ་ ཚ ད ་ ག ཞི  

1080×172.07×10000＝185.8356（�ན་�ི）

ཡིན།  འདི་ནི་ཇི་འ�འི་ཕོན་ཆེ་བའི་�ངས་ཀ་ཞིག་ཡིན་

པ་ལ་ཨང་། 

ཐེངས་འདིའི་�ངས་འཁོར་�ི་�་བ་�ིར་གཏོང་

�ེད་ཚད་�ི་ཞིབ་འ�ག་ལས་ཐོན་པའི་�ངས་ཀས་ང་ཚ�་

ཧ་ལས་�་བ�ག་�ང་།  �ངས་འཁོར་�ང་�ང་ཞིག་

གིས་�ང་�གས་བཙ�ག་འདི་འ�་ཞིག་བཟོ་�བ་པས།   

ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ས་ན་ད་གཟོད་�གས་བཙ�ག་ཇེ་�ང་

དང་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ཚད་ཇེ་�ང་�་གཏང་

�བ་ཟེར་ན། �ང་མདོག་�ིར་�ོད་�ེད་ཐབས་གདམ་པ་

དང་�ངས་འཁོར་�ི་�་བ་གཙང་བ�ར་�ས་ན་ཕན་

འ�ས་མངོན་གསལ་�ན་པས།  ང་ཚ�ས་�ོག་�་གཅིག་

�ིལ་�ིས་མཁའ་ད�གས་གཙང་བ�ར་�་བར་�ོབས་

�གས་ད�ལ་དགོས།

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།       • མཚ�་མ ོ•



�ོད་གན་ན་གངས་ཞིག་ཡོད་པ། །

�ེ་མཐོན་པོ་ད�ང་ལ་�ག་འ�ག །

�ིན་�ག་པོའི་ན་བཟའ་མནབས་མཁན། །

ང་གནའ་�ག་རང་དགར་�ེན་སའི། །

གནས་གཉན་པོ་�་དམར་�་རི། །

དེའི་འདབས་ན་མཚ�་ཞིག་འ�ིལ་བ། །

མཚ�་�ང་�ང་མེ་ལོང་འ�་བོ། །

ངའི་�་མཚ�་�་དམར་ག�་མཚ�། ། 

གནས་འདི་ནི་�་ཡི་ཞིང་ཁམས། །

མཐོ་གངས་རིའི་�ེ་ནས་བ�ང་�ེ། །

དམའ་�ངས་པ་མཚ�་ཡི་འདབས་�། །

�་�ི་ཤིང་�ེས་�ེས་�ན་རེད། །

ནད་བཞི་བ�འི་གཉན་པོ་དེ་རེད། །

མདོར་�ིལ་ན་�ེ་འ�ོའི་�ིད་རེད། །

མཐར་དེད་ན་གོ་ལའི་�ན་རེད། །

ཡང་དེ་ནས་�ིང་གི་�ོགས་པོ། ། 

�ན་མ་གཡེང་བདག་ལ་�ར་གསོན། །

ང་ཉམ་�ང་གནའ་བའི་�ིང་ནས། །

གཏམ་�ན་མོ་འདི་འ�་བ�ོད་འདོད། །

�ང་�ོ་�ང་ག�་ཡི་མ�ྜལ། ། 

དེའི་�ེང་ན་རི་�གས་རང་�ེན། །

�་�ངས་མོ་�་ཆབ་བསིལ་མ། །

�ས་འ�ང་གཞི་བདེ་བའི་གཞི་མ། །

ན་མེ་ཏོག་དཀར་དམར་�་ག�མ། །

�ི་ཞིམ་པོའི་�ོས་ངད་�ང་ས། །

བ�ོད་མི་ཚར་�མ་�ེན་གཉིས་པ། །

བ�ད་མི་ཚར་དག་པའི་ཞིང་མཆོག ། 

གནས་མཆོག་�ར་�་�་ག�ང་རེད། །

ཡང་དེ་ནས་མ་གཡེང་�ོགས་མཆོག །

�ན་དར་�ང་ང་ལ་འཁོར་དང་། ། 

ང་ཉམ་�ང་གནའ་བའི་�ིང་ནས། །

གཏམ་�ན་མོ་འདི་འ�་བ�ོད་འདོད། །

གནས་མཆོག་�ར་�ར་ཁ་ཞེས་པ། །

�ིང་གེ་སར་ཞབས་�ེས་བཀོད་ས། །

ས་དོག་མོ་འདབ་བ�་�ོལ་འ�། །

དེའི་ད�ས་ན་�ོད་�ིས་ཆགས་པའི། །

གནས་�ིན་ཆགས་དར་�ས་ཆོས་�ིང་། །

ག�ངས་ཡིག་�ག་གདངས་ད�ངས་�ན་ས། །

འཆད་�ོད་�ི་�བས་�ེང་འ�ོ་ས། ། 

དགེ་བ�ན་པའི་�ིན་�བས་འབར་ས། །

ནང་�་བ�ན་�ང་སེམས་ཆེ་ས། །

མ་འ�ོ་�ག་བདེ་�ག་བསམས་པས། །

�ལ་�ང་ཚའི་�ན་�ི་མཆོག་རེད། །

ཡང་དེ་ནས་ད་�ང་གསོན་དང་། །

གནམ་�ོན་པོ་འཁོར་ལོ་�ིབས་བ�ད། །

ས་དོག་མོ་པ�ྨ་འདབ་བ�ད། །

�ོགས་བཞི་བོ་གཡའ་�ག་�ང་ག�མ། །

དེའི་ད�ས་ན་�ོད་�ིས་ཆགས་པའི། །

�ེ་�་�་མར་�་འ�ིལ་འ�། །

�ོང་�ག་པོའི་�ས་�ད་དངོས་མ། །

ས་�ང་ཚའི་ཚ�་�ོ་�ག་པོ། །

བ�་ཤིས་པའི་མཚན་མ་རང་འབར། །

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་གོ•

པར་ལེན་མཁན།

•�་�ོ•
ཨང872པ།

�་མོ་ངའི་ཡ་�ང་གི་སེམས་ཁོང་ན་ཉི་�་བཞིན་�ོད་ཁོལ་�ོལ་བའི་�མས་

�ན་�ི་ཨ་མ་ལགས། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཚ�་�ོག་གནང་བར་མ་ཟད། ད་�ང་རང་གི་

མིག་འ�ས་བཞིན་གཅེས་�ོང་�ས་ནས་ནར་སོན་�་བ�ག

འཇིག་�ེན་འདིར་ཨ་མ་�ེད་�ིས་བཅངས་པའི་བ�ེ་

སེམས་དེ་ནི་�ས་�ང་ཚབ་�ེད་མི་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

�་མོ་ང་ལ་�ས་�ོད་�ིན་མཁན་དང་གསོན་�ོབས་�ི་

ལང་ཚ�་�ིན་མཁན་ཡང་�ེད་ཉིད་ཡིན། �ེད་�ི་�མས་

བ�ེ་དང་�གས་�ར་འོག་�་མོ་ང་ད�ར་ག�མ་ཆར་�ས་

�གས་མ་�ོང་ལ། ད�ན་ག�མ་�ང་ངར་�ིས་གཙ�ས་མ་�ོང་། 

�བས་ཆེན་�ི་ཨ་མ་ལགས། �ེད་ནི་�་མོ་ང་དཀའ་ཁག་ལ་འ�ད་�ས་མགོ་

བོ་བ�ེས་སའི་�བ་རི་�ག་པོ་དང་�་མོ་ང་�ོངས་པའི་�ན་པར་�ད་�ས་�ོ་�ོ་

འ�ེད་མཁན་�ི་�ེ་མིག་ཁོ་ན་ཡིན།

ཕ་�ལ་དང་ཁ་ཐག་རིང་བའི་�ོབ་རའི་�ེད་ཚལ་ནང་། �་མོ་ངའི་ཡིད་ལ་

�ེད་�ི་ཞལ་རས་དང་�མས་བ�ེའི་�ག་བསམ་དཀར་པོ་དེ་�ས་དང་�མ་པ་

�ན་�་ཝ་ལེར་འཆར་�ང་།

ཨ་མ་ལགས། �ེད་�ིས་�་མོ་ང་ལ་བདེ་ཐང་གི་མི་�ས་རིན་ཆེན་གནང་

བར་མ་ཟད། ད་�ང་དཀའ་�ག་མ་�ས་�བ་�་བ�ར་ནས་

བདག་ལ་གཉོར་�ོང་གང་ལེགས་�ས་པར་བཀའ་�ིན་ཆེ།

མདོར་ན། �ེད་�ིས་ང་ལ་བཅངས་པའི་�ད་མེད་

�ི་བ�ེ་འདང་དང་�་མོ་ངའི་ཆེད་�་རང་ཉིད་�ི་

ཡོད་ཚད་�ོས་བཏང་བར་�ིང་ཁོང་�ས་པའི་�ེང་

ནས་�གས་�ེ་ཆེ་�ས་པ་ཡིན། �་མོ་ངས་དོན་དག་གང་

ཞིག་བ�ེད་�ང་�ིན་ཆེན་མ་ལོ་�ེད་�ི་�མས་སེམས་དང་རེ་

བ་ནམ་ཡང་སེམས་ནས་བ�ེད་མི་�ིད།

�ིན་པ་དཀར་པོ་མཁའ་ལ་�ང་། །

ག�གས་ལ་འ�ར་�ོག་�ོང་�ག་ཡོད། །

ལན་རེར་�་�་�ེ་བ་འ�། །

ལན་རེར་�ང་ཆེན་འ�ིང་བ་འ�། །

�ིན་དཀར་�ིན་ནག་སོ་སོ་ལ། །

མ་བཅོས་རང་མདངས་མཚར་བ་ནི། །

�ིན་དཀར་གཡང་དཀར་�་དང་འ�། །

�ིན་ནག་ནོར་གནག་�་གཟན་འ�། །

�ིན་པའི་ནང་ནས་�ོག་ཞགས་འ�ག་པ་ནི། །

ཡངས་པའི་ཐང་ནས་�་�ོད་�ེན་པ་འ�། །

�ིན་པའི་ནང་ནས་ཆར་�་འཇོ་བ་ནི། །

འ�ོ་ལ་ཕན་བདེ་འ�ང་བའི་�་�ས་ཡིན། །

�ིན་པས་ཉི་འོད་འགོག་པ་ནི། །

�ེ་ད�འི་མགོ་ལ་ག�གས་བ�ོར་བཞིན། །

�ར་ཡང་ཉི་མ་ཤར་བའི་ཚ�། །

ག�གས་ཆེན་ཉི་མས་�ེར་བ་འ�། །

�ིན་ནག་མཁའ་�་འཐིབས་པ་དང་། །

འ�ག་�གས་�ོག་དམར་འ�ག་པ་ཡིས། །

ཆར་བ་ཤག་ཤག་བབས་པས་ན། །

�ེ་དངོས་�ན་ལ་གསོན་�གས་�ས། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཐེམ་ཆེན་�ོང་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་གཉིས་པ། 

•འ�མ་པ་�ེ་བ�ད•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ང་ཧོ་�ོང་མཚ�་�ོན་པོ་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་

�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་བ�ན་པའི་

འཛ�ན་�་གཉིས་པ།

 •�་མ�ིན་�ོལ་མ•

ནང་�་�ར་མ�ན་�ིལ་ཆེ་བས། །

མ�ན་�ན་བཞིའི་�་བོ་དངོས་མ། །

ཕ་མེས་པོ་�ོ་�ོབས་ཆེ་བས། །

�ལ་ཆེན་པོ་�ོབས་�ིས་བ�ང་�ོང་། །

�ན་མཛངས་མའི་གཤིས་�ད་འཇམ་པས། །

�ང་གཞོན་�ེས་�ན་�ིས་�ོན་ནོ། །

�་འ�ོར་བ་�མ་�ས་གཏེར་མཛ�ད། །

ངའི་ཚ�་�ོག་�་�་འ�་ས། །

�ལ་ཆེན་པོ་�ང་ཚ་ག�ང་རེད། །

�ེ་ང་ཡི་�ིང་གི་�ོགས་པོ། །

གནས་འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད། །

བ�ོད་མི་ཚར་གེ་སར་གནའ་�ང་། །

བཤད་མི་ཚར་�ན་པོའི་གནའ་གཏམ། །

མདོར་བ�ས་ན་�་ཡི་ཞིང་ཁམས། །

�ལ་�ང་ཚ་གཡང་�ེ་�ག་མོར། །

ནོར་འཛད་མེད་�ས་པའི་�ོན་ལམ། །

ནད་�་གེ་མི་འ�ང་བ�་ཤིས། །

�མ་�ན་�་�ག་པའི་�ོན་ལམ། །

བ�་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་འཛ�མས་ཤོག ། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་

མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཅིག་

འཛ�ན་�་བ�་གཅིག་པ།

•�གས་ཐར་�ོ་�ེ•

ཀན་��་ཞངི་ཆནེ་�་�་�ངོ་བདོ་རགིས་�བོ་�ང་

གཉསི་པའ་ིལ་ོརམི་�་པའ་ིའཛ�ན་�་ག�མ་པ།  

•བ�ན་འཛ�ན་བདེ་�ན•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།
�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།
1.མིག་�་དང་�ི་མ་གཉིས་

�་ནང་བཞིན་རིང་བོར་མི་�ེ་

དོན་ཅི། 

A . � ་ ཡི ་ འ ཚ ར ་ �ེ ་ � ས ་

འཁོར་མིག་�་དང་�ི་མ་གཉིས་

ལས་རིང་། 

B.ཉིན་�ན་�་ཤད་ན་�་ཇེ་

རིང་�་འ�ོ།

2.�ས་པ་ནི་�ས་�ང་གི ་

�ོམ་གཞི་ཡིན། ང་ཚ�་ནར་སོན་

�ས་�ས་པ་ཇེ་མང་�་འ�ོའམ་

ཡང་ན་ཇེ་�ང་�་འ�ར།

A. ཇེ་མང་�་འ�ོ། �་མཚན་

ནི་ང་ཚ�འི་ག�གས་པོ་�ན་ཆད་

མེད་པར་�ེ་བཞིན་ཡོད།

B.ཇེ་�ང་�་འ�ར། ལོ་ཇེ་

མཐོར་སོང་བ་དང་བ�ན་�ས་པ་

ཁ་ཤས་མཉམ་�་�ེ་བ་རེད།

3.ཉིན་གཅིག་ནང་མི་དར་

མ་ཞིག་གི ་ག�གས་པོའི ་མཐོ ་

ཚད་ལ་འ�ར་�ོག་འ�ང་ངམ།

A.འ�ང་། ཞོགས་པར་མལ་

ལས་ལང་�ས་ཆེས་མཐོ། དགོང་

མོར་ཉལ་�ས་ཆེས་དམའ།

B.ཉིན་གཅིག་ནང་འ�ར་

�ོག་མི་འ�ང་།

4.ང་ཚ�འི་ངོ་གདོང་དམར་

པོར་འ�ར་�ས། དབང་བོ་གང་

ཞིག་དེར་བ�ན་ནས་དམར་

པོར་འ�ར་རམ།

A. ཕོ་བའི་�ི་པགས།

B. �་མ།

5.ཆམ་པ་ཕོག་�ས། �བས་

རེར་�་�འི་ཁ་དོག་�ང་�་ཡིན་

པའི་�་མཚན་ཅི། 

A.ཁ་དོག་�ན་པའི་འ�་�་

འགའ་མཉམ་འ�ེས་�ང་བས་

ཡིན།

B.ཆམ་པའི ་�ན་�ོད་�ི ་

�ིང་ཚབ་གསར་བ�ེའི ་དངོས་

�ས་�ི་ཁ་དོག་ཡིན།

6.ང་ཚ�འི་མིག་�་ནི་གང་

ནས་�ང་བ་ཡིན།

A.�ལ་�་ལས་�ང་། �་

མཚན་ནི་མིག་�ར་ཡང་�་�་�ོ་

བ་ཡིན།

B. �ག་�ན་ལས་�ང་། མཆི་

མའི ་གཤེར་�ེན་�ི ་ལས་�ོན་

བ�ད་ནས་�བ།

�་�ོག་རིང་།

ཉེ་ལམ། ཨ་རི་ནས་ཐོན་པའི་

�ྥེ་ལི་སི་�་ཡིས་�ེ་བོ་�ན་�ི་ཡིད་

དབང་བ�ག་�ེ། འཛམ་�ིང་�ེང་

ཆེས་མཛ�ས་པའི་�་�་�ར་འ�ག   

དེ ་ནི ་�་དེར་�མ་བག་འཚ�ར་

ཞིང་འོད་མདངས་འ�ོ་བའི་�་ཁ་

མཆིས་པ་དང་། བ�གས་ན་�ོག་

�ར་�ར་བའི་དཔའ་ཉམས་�ན་

པ་ཁོ་ནས་མིན་པར། ད་�ང་དེ་ལ་

ཤིན་�་རིང་ཞིང་�་�བས་�་

�འི་�ོག་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་�ེན་

ཡང་རེད།

ཉེན་�ོག་�ི་ལ་གདན་�།

ཉེ་ལམ། ལོ5ཅན་�ི་ད�ིན་

ཇིའི་�་མོ་�ང་�ང་ཞིག་གིས་ས་

གནས་�ི་ཉེན་�ོག་�ས་ལ་འ�ིན་

ཡིག་ཅིག་�ིས་ཏེ། དམག་�ི་ཡོད་

�ང “�ི་ལའི་དམག”མེད་པའི་�་

མཚན་མོས་ཧ་མི་གོ   དེ་བས་ཉེན་

�ོ ག ་ � ས ་ �ི ས ་ �ི ་ ལ ་ �ོ ར ་

ཞིག“�ས་ནས”ཉེན་�ོག་པ་�ེད་

�་འ�ག་པའི་�ོས་གཞི་ནན་མོ་

བཏོན། བསམ་�ལ་ལས་འདས་པ་

ལ། ཉེན་�ོག་�ས་�ིས“�ོས་གཞི་

འདི་ལ་ཁོ ་ཚ�ས་ནན་ཏན་�ིས་

བསམ་�ོ་བཏང་�ེ། ‘ཉེན་�ོག་�ི་

ལར’ལས་གནས་ཅི་ཞིག་བཀོད་

�ིག་�ེད་དགོས་པར་�ོས་མོལ་

�ེད་བཞིན་ཡོད”ཅེས་འ�ིན་ལན་

བ�ོགས་པ་རེད།

 �་ཚགས་ཆེ་བའི་�ིས་པ།

ཉ་ེལམ། �་ི�ལ་�་ིཕ་མ་�རོ་

ཞིག་གིས་�ི་འ�ེལ་�་གནས་�ེང་

�་རང་གི་�་�ག་གིས་�ོད་ལོག་

�དེ་བཞནི་པའ་ིའ�་པར་འགདོ་�་

དར་ཡདོ་ད།ེ �སོ་དང་། བཤང་

གཅིའི ་ �ོད་ཆས་�ེང“དངོས་

ག�གས་ཆ་མེད”ཅིག་ཙ�ག་འ�ག 

�མི་བདག་ཅགི་གསི་ད་ེན་ིཁའོ་ི�་

མ་ོཡནི་ལ། མསོ“�དོ་ཁང་�་བ�ད་

ན་�ང་བས། གདན་�ང་�ང་ཞགི་

འ�རེ་དགསོ་ཟེར”པར་བཤད།

BAAABA  

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  

•རེབ་�ག་གིས་བ�ར•


