
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།        •མཁའ་འ�མ་ཡག•

འཇར་མན་�ི་�ངས་རིག་པ་ཀའོ་སི་�ང་�ས་ནས་�ོ་རིག་ཤིན་�་�ོ་ཞིང་།    �ངས་

རིག་ཐད་�ན་�ེས་�ི་ཤེས་རབ་མངའ་བ་རེད།     ཀའོ་སིའི་ཕ་�ན་ནི་ཨར་ལས་འ�གས་

�ན་�ང་ཟི་ཞིག་གི་ལས་དཔོན་ཡིན་ལ།     གཟའ་རེའི་གཟའ་�ེན་པར་�ེབས་ཚ�།    ལས་

བཟོ་པ་ཚ�ར་�་ཕོགས་�ེར་དགོས་པ་རེད།      ཉིན་ཞིག་གི་དགོང་མོར། ཕ་�ན་མག་མོག་

གི་�ོག་�ོན་འོག་ཙ�ག་�ེ་�ིས་�ག་བཞིན་འ�ག   ཁོས་ལག་གིས་འ�ི་ཞོར་དང་ངག་ནས་

འདོན་ཞོར་�་�ས་�ན་རིང་བོ་ཞིག་འགོར་བ་ན།   ད་གཟོད་�ིས་ཐོ་དེ་གཞི་ནས་ལེགས་

འ�བ་�ང་མོད།    འོན་�ང་ལོགས་�་འ�ེང་འ�ག་པའི་ཀའོ་སིས་ཕ་�ན་�ི་�་འདབས་

ནས་འཐེན་ཞོར་�“ཨ་ཕ།    �ེད་�ིས་བ�ིས་པ་ནོར་འ�ག   �ོམ་�ངས་ངེས་པར་�་

འདི་ཐོབ་ན་འ�ིག”ཅེས་བཤད་ཞོར་�་ཐོབ་�ངས་ཤིག་བཤད།

ཕ་�ན་ཤིན་�་ཡ་མཚན་ཏེ།     ཐེ་ཚ�མ་ཟ་བཞིན་ཡང་བ�ར་ཐེངས་ཤིག་བ�ིས་པ་ན་

�ིས་�ངས་དེ་གཞི་ནས་ནོར་འ�ག་པ་ཤེས།     �བས་དེར་ཀའོ་སི་ལོ་�ར་སོན་ཙམ་ཡིན་

པས།     ཕ་�ན་ཧ་ལས་སོང་བ་རེད།       

ཀའོ་སི་ལོ་བ�་�་སོན་ཞིང་། ཐེངས་ཤིག་ལ་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་�ོགས་ཚ�ར1ནས100བར་

�ི་རང་�ང་�ོམ་�ངས་ཤིག་བ�ི་�་བ�ག      �ིས་གཞི་བཀོད་�ིག་�ས་ཚར་�ེས་དགེ་�ན་

�ི་སེམས་�་�ིས་པ་ཚ�ས་�ིས་གཞི་དེ་བ�ིས་ཚར་རག་བར་�་�ས་�ན་ངེས་ཅན་ཞིག་

འགོར་ངེས་རེད་�མ་�ེ།   ལོགས་ཤིག་�་དཔེ་ཆ་བ�་བར་�ིན།  བསམ་�ལ་ལས་འདས་

�ག་�ང་�་རི་�ག་པོའི་ད�་�ེ་�ན་གསལ་�་མོའི་ཕང་བར་�ག །

ད�་�ང་ཉལ་འ�ོ་�ེག་མོའི་བ�ར་�ན་�ང་གའི་�ས་མོའི་�མ་ལ་འ�ེས། །

མ་�མ་�ོབ་�འི་འ�ངས་�ར་ཉིན་མོ་མཁའ་མེ་བ�ང་�འི་དཔལ་ལ་ཐིམ། །

དགའ་�ོའི་ཡོ་ལང་�ིན་�ི་འ�་འགོད་རོང་བོ་�ོང་གི་དཔལ་�་ཤར། །

ན་�ང་�་མོའི་ཞབས་�ོའི་�ངས་�བས་�ི་ཟ་�ེག་མོའི་ཉམས་འ�ར་ཅན། །

འ�ོང་�ོད་དར་མའི་�ང་�ོའི་�གས་�ིས་རི་�ལ་�་བོའི་�ི་ལམ་ད�ོགས། །

�ད་�ག་པི་ཝང་�ན་འཇེབས་�་�ད་�ོ་གསལ་�ོབ་�འི་ངག་ལས་�ེར། །

ངོ་མཚར་�ད་�ང་མཚར་�ག་�ད་མོ་ས་�ེང་འདི་ཡི་�ན་�་མངོན། །

�ོགས་འ�ས་མ�ོན་�ི་བ�ོད་བ�གས་མེ་ཏོག་མ་�མ་�ོབ་�འི་ཕང་བར་�ོར། །

མ�ོན་བ�འི་�་�ད་�ག་ཅར་འཁོར་བ་གནམ་མཆོད་ཁང་བཟང་ཕང་ན་�ེན། །

�་�ལ་རེ་བཞིའི་གེ་སར་སོ་�ེང་ཡིད་འོང་�ོབ་�འི་ཚལ་ན་དགོད། །

བདག་སེམས་�ིད་པའི་བག་ཡངས་�ོང་ནས་བ�ོད་པའི་ཚ�ག་ག�མ་ངག་ལས་བ�ོལ། །

�ོད་ཀའི་མཚམས་�ིན་དལ་�ར་གཡོ་ཞིང་བསིལ་ཟེར་�་བ་མ�ོན་�་བ�ས། །

�ལ་�ན་ཚ�གས་�མས་ལག་�ང་�ེལ་ཏེ་མེ་�ང་མཐའ་ནས་�ོར་�ོ་འ�བ། །

�ན་མོ་ངག་གི་འ�ར་�གས་�ོད་ན་དགེ་�ོབ་�ང་གི་བ�ེ་སེམས་ཟབ། །

མ�ན་�ོད་�་�་བར་མེད་�ོག་བཞིན་རེ་བའི་�ི་ལམ་སང་ལ་བཅོལ། །

པ་ཞིག་ལ།     དགེ་�ན་མར་

ཙ�ག་ནས་�ང་མ་འགོར་བར་

�ིས་པ་ཞིག་གིས་ལག་པ་ཡར་

བ�གས་ཏེ“དགེ་�ན་ལགས།   

ངས ་བ�ིས ་ཚར ་སོང” ཟེར །    

དགེ ་�ན་ཧ་ལས་ནས་ཕར་

བ�ས་པ་ན་དེ་ནི་འཛ�ན་�འི་

ནང་ལོ་ན་ཆེས་�ང་བའི་ཀའོ་

སི་ཡིན་པ་རེད།    དེ་ནས་དགེ་

�ན་ཡར་ལངས་ཏེ་ཀའོ་སིའི་

གན་�་�ིན་ནས་བ�ས་པ་ན། 

འ�ི ་དེབ་�ེང5050ཞེས་ཧ་

ཅ ང ་ ཚ ག ས ་ ད མ ་ པ འི ་ ཐོ བ ་

� ང ས ་ ཤི ག ་ �ི ས ་ འ � ག ་ པ ་

མཐོང་�ེ།    དགེ་�ན་�ིས“�ོད་

�ིས་འདི་འ�འི་�ས་ཚ�ད་�ང་�་ཞིག་གི་ནང་ཇི་�ར་བ�ིས་པ་ཡིན”ཞེས་�ིས།    

མ་གཞིར་ཀའོ་སིས་ཨང་�ངས་�ི་གོ ་རིམ་�ར་རིམ་བཞིན་བ�ན་པ་མིན་པར་མགོའི ་ཨང་

�ངས་གཉིས་པོ ་དེ ་དང་མ�ག་གི་ཨང་�ངས་གཉིས་པོ ་ཕན་�ན་བ�ན་ན་�ོམ་�ངས་གཅིག་

མ�ངས་ཡིན་པ་ཤེས་�ོགས་�ང་�ེས།   （1+100）╳50ཡི་འ�ེལ་ཐབས་བཀོལ་བ་ན།   �ིས་གཞི་

དེ་�ར་�་བ�ི་�བ་སོང་བ་རེད།   ཀའོ་སིས་བཀོལ་བའི་�ི་འ�ོས་དེ་ནི་གནའ་རབས་�ི་�ངས་

རིག་པ་ཚ�ས་�ན་རིང་ལ་དཀའ་�ད་འབད་བ�ོན་�ས་མཐར་གསལ་�ོགས་�ང་བའི་ཐོབ་�ངས་

�ི་�བས་ཆད་�ངས་�ི་�ོམ་�ངས་བ�ི་བའི་�ེད་ཐབས་དེ་ཡིན་འ�ག       

ཀའོ་སིའི་�ིས་�ག་པའི་�ས་པ་དང་།   �ག་པར་�་�ད་འཕགས་�ི་�ངས་རིག་འ�ེལ་ཐབས་ཏེ།    

གཞན་དང་མི་མ�ངས་པའི་གསར་གཏོད་�ི་�ས་པ་སོགས་�ིས་དགེ་�ན་�ི་ཡིད་དབང་�ངས་�ང་།    

ཀའོ་སི་ལ་�ལ་མ་གཏོང་�ད།  དགེ་�ན་ཆེད་�་དཔེ་ཁང་ནང་སོང་ནས་�ངས་རིག་ཐད་�ི་དཔེ་ཆ་

ཞིག་ཉོས་ཏེ་ཀའོ་སི་ལ་གནང་།  ཀའོ་སི་མཚན་མོ་རེ་རེར་དགེ་�ན་�ི་མ�ན་སར་སོང་ནས་�ངས་

རིག་ཞིབ་�ེང་�ས།   �ན་རིང་མ་འགོར་བར་དགེ་�ན་�ིས་ཀའོ་སིའི་�་ཚད་མངོན་�མ་�ིས་ཉིན་

རེ་ལས་ཉིན་རེར་མཐོ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་ཚ�ར་ཞིང་། ཀའོ་སིར་དེ་ལས་མཐོ་བའི་�ོབ་གསོ་ཞིག་�ོང་

�་ག�ག་ཆེད།   “�ོད་དེང་�བས་ང་ལས་བ�ལ་འ�ག  ང་�ོད་ལ་�ིད་�འི་ཤེས་�་མི་འ�ག”  

ཅེས་བཤད།

ཀའོ་སིས་�ར་ཐག་གིས་འབད་འ�ངས་�ས་མཐར་ལོ15�ེང་�ོབ་ཆེན་�་�གས་པ་དང་།    དེ་

ནས་བ�ང་མཐོ་རིམ་�ངས་རིག་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་མགོ་བ�མས་པར་མ་ཟད།   དགེ་�ན་�ི་ལག་

རོགས་པ་�ར་སིར་དང་�ད་མེད་�ི་མཛའ་བཤེས་ཆགས་ཤིང་།     �ར་སི་ཚ�་ལས་འདས་རག་བར་

�་ཁོ་ཚ�ས་མཉམ་�་�ོབ་�ོང་དང་ཕན་�ན་ལ་རོགས་རམ་�ས། 

ཀའོ་སི་ནར་སོན་�ེས་�ངས་རིག་�བ་ཁོངས་�ོད་མཛད་�ེས་�་མེད་བ�ན་ཅིང་།   “ �ངས་

རིག་གི་�ལ་�ས”ཞེས་པའི་མཚན་�ན་ཐོབ།    ལོ་�ས་�ེང་གི“ཆེས་�བས་ཆེ་བའི་�ངས་རིག་པ་

�གས་ཆེན་བཞིའི”ཡ་�ལ་ཡིན་ཞིང་།  �ན་�གས་ཐད་ཨ་ཅི་�ི་ཏི་

དང་ཉི�་�ན།   ཨོ་ལ་སོགས་དང་མཐོ་དམན་མེད་དོ། །

                                
མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།      • ཨ་འ�མ•

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

 • བ�ན་ཐར་�ལ•



�ཱ་ལི་�ྥེས་གངས་རིལ་�ིས་མིག་ཡ་�ས་པའི་བ�ེས་སོང་དེའི་

ཚ་བོ་ནི། �་མོའི་�ེང་ལ་�་�ོ་དམར་པོ་བ�གས་པའི་དགེ་�ན་

�ི་�ོབ་མ་རེད། ང་ཚ�ས་ད་སོ་མར་ཁོའི་�་བོ་ཚང་ནས་ཁོ་མཐོང་

�ང་ལ། ཁོའི་�་བོས་རང་ཉིད་�ི་�་བཞིན་ཁོ་ལ་གཅེས་�ིན་

འ�ག  དེ་རིང་ངས་དགེ་�ན་�ིས་ང་ལ་ལས་བགོས་�ས་པའི་

གཟའ་�ེས་མའི་�་རེའི་གཏམ་�ད་དེ། “���་ལོ་ལོང་�ཱའི་བ�་

འ�ི་བ་�ང་�ང”བ�་འ�ི་�ས་ཚར་མ་ཐག  ཡབ་ཆེན་�ིས་ང་

ལ། “ང་ཚ�་ཐོག་སོ་�་པར་སོང་�ེ་བ�ེས་སོང་དེའི་མིག་ཇི་འ�་

ཡིན་པར་བ�་བར་�”ཟེར། བ�ེས་སོང་�ོད་སའི་ཁང་བའི་ནང་

ནི་ནག་རོག་གེར་འ�ག  ང་ཚ�་ནང་�་འ�ལ་འ�ོ་�ས། བ�ེས་

སོང་ནི་མལ་�ིའི་�ང་�་�ས་འཇོག་ལ་ཁེན་ཏེ་ཉལ་མ་ཙ�ག་�་

ཡོད་ཅིང་། མལ་�ིའི་མ�ན་ན་ཁོང་གི་བཟའ་�་བ�ད་འ�ག་ལ། 

ཁོའི་ཚ་བོ་ཁང་བའི་�་གར་�ེད་མོར་གཡེང་འ�ག བ�ེས་སོང་

གི་�ས་ཕོག་ཡོད་པའི་མིག་དེ་ད་�ང་ཆིངས་རས་�ིས་ད�ིས་

འ�ག་�ང་། ཡབ་ཆེན་དང་ངེད་གཉིས་མཐོང་འ�ལ་ཁོང་ཧ་

ཅང་དགའ་�ང་། ཁོང་གིས་ངེད་གཉིས་�ོད་�་བ�ག་�ེས་ཡབ་

ཆེན་ལ། ཁོའི་མིག་ལ་�ག་�ེད་

ལེ ག ས ་ པོ ་ འ � ང ་ གི ན ་ འ � ག 

མིག་དབང་ལ་བ�ད་མེད་པས། 

ཉིན་འགས་སངས་�ག་�་འ�ོ་ངེས་�ལ་བཤད་�ང་། ཁོས་

བཤད་�ར། “འདི་ནི་དངོས་གནས་�ས་�ང་སེམས་ལ་མ་�ན་

པའི་དོན་ཞིག་ཡིན་པས། ཉམ་ང་བའི་�ིས་པ་དེ་�ག་ནས་�་

འ�མས་�་བ�ག་སོང”ཟེར།  ཁོས་�ར་ཡང“ཁོ་ལ་ནད་བ�ག་

�ེད་པའི་�ན་པའང་�ེབ་རན་འ�ག”ཅེས་བཤད་�ང་ལ། དེ་

�ར་བཤད་�བས་�ོའི་�ིལ་�འང་�གས་�ང་། “�ན་པ་ཕེབས་

�ང་།”  བ�ེས་པོའི་བཟའ་�་མས་དེ་�ར་བཤད་བཞིན་�ོ་འ�ེད་

�་སོང་། འོན་�ང་ངས་�་ཞིག་མཐོང་�ང་བ་�ོད་�ིས་ཁེད་དམ། 

�ཱ་ལི་�ྥེ་རེད། ཁོས་�་གམ་�ོན་ཞིང་མགོ་བོ་�ད་དེ་�ོ་ཁར་

འ�ེང་ནས་�ོད་པ་ལས་ནང་�་ཡོང་མ་ཕོད། “�་

ཡིན།” བ�ེས་པོས་�ིས་�ང་། “གངས་རིལ་

ག�གས་པའི་�ིས་པ་དེ་རེད།” ཡབ་

ཆེན་�ིས ་དེ ་�ར་ལན་བཏབ་�ང་ ། 

བ�ེས ་པོས ་ཁོ ་རེད ་ ཟེར ་བ ་ཐོས ་

འ�ལ། ཧ་ཅང་དགའ་བ་དང་

བཅས“ཨ། ཉམ་ང་བའི་�ིས་པ། 

�ར་�་ནང་ལ་ཤོག་ཅིག �ོད་ང་ལ་

བ�་�་ཡོང་ངམ། ང་ལ་�ོན་མི་འ�ག 

�ོད་�ིས་སེམས་�ལ་མ་�ེད། ཕལ་ཆེར་

སངས་�ག་�་�ར་འ�ག  འདི་�ོགས་�་ཤོག་

ཅིག”ཟེར།

�ཱ་ལི་�ྥེ་སེམས་ཤིན་�་འཚབ་�ེ་ང་ཚ�་ཡོད་པའང་མཐོང་མ་

�ང་། ཁོ་རང་བ�ེས་སོང་དེའི་འ�ིས་�་བ�ད་ཅིང་། བ�ན་

�གས་ཅི་�ས་�ས་མཐར་�ས་མ་�ང་། བ�ེས་པོས་ཁོའི་མགོ་ལ་

�ིལ་�ིལ་�ེད་བཞིན་ཁོ་ལ། “བཀའ་�ིན་ཆེ། �ིར་སོང་�ེ་�ོད་�ི་

ཡབ་�མ་ལ་�ོན་ཅི་ཡང་མི་འ�ག་པས། ཁོང་ཚ�ས་སེམས་�ར་�་

མི་དགོས་ཞེས་བཤད་རོགས”ཟེར།  �ཱ་ལི་�ྥེ་�ན་རིང་བོར་འ�ེང་

�ེ་མི་འ�ལ་བར་འ�ག་ཅིང་། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་�ད་ཆ་ཞིག་བཤད་

�་ཡོད་�ང་བཤད་མི་ཕོད་པ་�ར་�་�ང་། “ད་�ང་དོན་དག་

ཅིག་ཡོད་དམ།” “མེད……མེད།”  བ�ེས་སོང་གི་ཚ་བོས་ཁོ་

བ�ལ་ནས་�ོར་�ད་སོང་། �ཱ་ལི་�ྥེ་�ོ་ཁར་ཐོན་འ�ལ་�ོ་�ར་

�་བ�ད་དེ་བ�ེས་སོང་གི ་ཚ་བོའི ་�ོགས་�་འཁོར་�ང་བས།  

�ིས་པ་དེས་ཁོས་ཅི་ཞིག་�་�་ཡིན་ནམ་�མ་�ེ་ཁོར་ཅེར་ནས་

བ�ད་སོང་།  �ོ་�ར་�། �ཱ་ལི་�ྥེ་ཡིས་�་གམ་�ི་འོག་ནས་དངོས་

པོ་ཞིག་�ངས་ཏེ་�ད་�བ་�ས། “�ོད་ལ་�ིན་པ་ཡིན”ཞེས་

བཤད་�ེས་ཕར་འཁོར་ནས་�ད་སོང་། �ིས་པ་དེས་

དངོས་པོ་�ེར་ཡོང་ནས་ཁོའི་�་བོའི་ལག་�་

བཞག་�ང་ལ། དེའི་�ེང་�“……ལ་

�ས་�ལ”ཞེས་�ིས་འ�ག ཁོ་ཚ�ས་ཁ་

�ེ་ནས་བ�ས་མ་ཐག དེར་ཡོད་

ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་པར་�ར་སོང་།  

མ་གཞི་དངོས་པོ་དེ ་ནི ་�ཱ ་ལི ་�ྥེ ་

ཡིས་�ས་�ན་�ེང་གིན་པའི ་�ིང་

ནས་གཅེས་པའི་�ག་�གས་ཉར་དེབ་

དེ་ཡིན་འ�ག  ཁོས་རང་ཉིད་�ིས་

སེམས་�གས་དང་དཀའ་�ག་གང་མང་�ལ་

ཅིང་། རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་བཅོལ་ཡོད་པའི་

དངོས་པོ་�ེ། རང་ཉིད་�ི་ཚ�་�ོག་ལས་�ང་གཅེས་�ས་�ེད་པའི་

�ག་�གས་ཡོད་ཚད་བ�ེས་པོས་བཟོད་�ོམ་གནང་བར་�ིན་

ལན་�ི་ལེགས་�ེས་�་�ལ་པ་ཡིན་འ�ག 

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

• �ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར •

12.�ད་རིགས་གཞན་�ི་མིང་དག་གཡར་�ོད་�ེད་པའི་�བས་�་ཐབས་གང་འ�་ཞིག་

བ�ེན་པ་དང་། མིང་དེ་རིགས་དང་�ད་ཆ་རང་ཐད་�ི་མིང་དག་གི་བར་ན་�ད་པར་ག་འ�་ཡོད།

ཤེས་�འི་�མ་�ངས་མཐའ་ཡས་པ་མི་རིགས་ཤིག་གི་�ད་ཆའི་ནང་�་ནམ་ཡང་རང་�ད་ཁོ་

ནས་�ོན་པ་གང་�་མི་�ིད་པས། �ད་རིགས་གཞན་�ི་མིང་དག་གཡར་�ོད་�ེད་པའི་ཐབས་ནི། �ད་

རིགས་�ན་ལའང་�ན་མོང་�་�ང་ཞིང་། རང་རེ་བོད་པའི་�ད་ལ་གནའ་�་མོ་ནས་ག�ང་�གས་�་

གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ། �་�ོར་བམ་པོ་གཉིས་པའི་ད�འི་བཀས་བཅད་�། གཽ་ཏ་མ་�་�་གཽའི་�་ལས་

ཚ�ག་དང་། �ོགས་དང་། ས་དང་། འོད་དང་། �ོ་�ེ་དང་། བ་ལང་དང་། མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པ་�མ་པ་

�་མ་�ེགས་པ་དང་། ཀཽ་ཤི་ཀ་�་�འི་�་�་ཤ་ཐོགས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། པ�ྨ་ལ་དགའ་བ་དང་། 

�ག་པ་དང་། མཛ�ད་�ན་ལ་སོགས་པའི་�འི་�གས་ལས་�ངས་ཤིང་བ�ར་ན་�་�ངས་མང་བོ་ཞིག་

�་�ེགས་ལ། བ�ར་བ་�མས་གཅིག་གི་ནང་�་ནི་�་�ངས་དེ་�ན་འ�ར་ཡང་

མི་བ�བ་�ེ། གཅིག་�་ཆད་པར་�ར་ཡང་གཏན་ཚ�གས་ཆེན་པོ་མེད་

པ་�མས་ནི་མི་བ�ར་བ་�་གར་�ད་སོ་ན་ཞོག་ཅིག གར་ཡང་

�ང་�་�ང་བའི་ཚ�ག་�ང་ན། �ོགས་གཅིག་�་ཆད་པར་མི་

བ�ར་བར་�ིར་�ེགས་�་�ང་བར་�ིས་ཤིག �ལ་དང་། 

སེམས་ཅན་དང་། མེ་ཏོག་དང་། �ི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་

མིང་བ�ར་ན་ཡིད་གོལ་ཞིང་ཚ�ག་མི་བདེ་བ་དང་། འོལ་

�ིར་བ�ར་�་�ང་བ་དོན་�་དེ ་�ར་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་

གཏོལ་མེད་པ་�མས་ལ། མགོ་ལ་�ལ་ཞེའམ། མེ་ཏོག་ཅེས་པ་ལ་

སོགས་པ་གང་ལ་�་བའི་མིང་གཅིག་�་ཐབས་�་�ོན་ལ་�་གར་�ད་

སོ་ན་ཞོག་ཅིག ཅེས་གསལ་ཞིང་�ས་པར་བ�ན་པ་�ར། �་གར་�ད་�ིས་གཙ�ས་

པའི་མིང་དག་མི་བ�ར་བར་རང་སོར་བཞག་�ེ་རང་རེའི་�ད་ཆ་གཡར་�ོད་�ེད་པའི་�བས་�། 

གཙ�་བོ་�ེད་ཐབས་འདི་དག་བ�ེན་པ་ཡིན་ཏེ། མ་ཧེ། ར་ས། ཨི་ཤ ཀོང་ཇོ། ཨེར་ཏི་ནི། ཨ་མེ་རི་ཀ་�་

�་�་ཇི་བཞིན་བ�ར་ཏེ་བཏགས་པ་དང་། མེ་ཏོག་��ྤལ། རི་�གས་ཨེ་ན་ཡ། �ོང་�ེར་པེ་ཅིང་། �་

བོ་ག�་�་�་�་བ�ར་དོན་�ར་�ིས་བ�ན་ཏེ་བཏགས་པ་དང་། ��་

�བ་པ། མ་ཧེའི་�ལ་མཚན། �ང་གོའི་�ིད་ག�ང་�་�་�་དོན་�ེད་

བ�ར་�ིས་བཏགས་པ་དང་། ��ིཀ་ཞེས་པ་�་ཏི་དང་། ཛ���་ཞེས་པ་

འཛམ་�་དང་། ཀ�་ཞེས་པ་བ�ལ་པ། ��ྟི�་ཞེས་པ་�་ཏིག་�་�ར་བ�ར་པ་ནི། �་ག�གས་གཉིས་

�ང་ཟད་བ�ར་ཏེ་བཏགས་པ་དང་། པ�། �ི�ྐ། ནཻ�ཱལ། ཨ་�ི་ཏ་ཞེས་པ་�་�་�་ག�གས་ཇི་བཞིན་

�་བཏགས་པ་བཅས་ལས། ཐབས་�་མ་ག�མ་ནི་�ད་ཡིག་ཐ་དད་པ་གང་ལའང་�ན་མོང་�་འ�ང་

བ་དང་། �ི་མ་གཉིས་ནི་བོད་དང་�་གར། �་ནག་དང་�ར་པན་�་�་མི་རིགས་གཉིས་�ི་�ད་ཆ་�་

�ད་དོད་�ི་ཡི་གེ་དང་། ཡི་གེ་གཅིག་�ན་མོང་གིས་�ོད་པའི་རིགས་ལ་མ་གཏོགས་མི་འ�ང་ལ། མི་

རིགས་ཐ་དད་པ་ལ་འ�ེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་ན་མིང་བ�་གཡར་�ོད་མེད་ལ། གཡར་�ོད་�ི་མིང་གི་

�མ་�ངས་དང་ཇི་�ར་གཡར་�ལ་ལས། མི་རིགས་དེ་དག་གི་རིག་གནས་བ�ེ་རེས་�ི་�ད་པར་

�ོགས་སོ། །

     �ད་ཆ་གཞན་�ི་མིང་བ�་དག་གོང་གི་བ�ར་ཐབས་གང་�ང་ལ་བ�ེན་ནས་རང་སོར་

བཞག་པ་ཡིན་ཚ�། མིང་དེ་རིགས་�ི་བཏགས་དོན་ཅི་ཡིན་�ད་རིགས་དེ་ཉིད་�་

བཙལ་བ་ལས། �ར་�ེད་�ད་ཆ་དེའི་ངོས་ནས་ཤེས་ཐབས་མེད་དེ། 

བོད་�ད་�་དོན་�ན་�ི་ཆ་ཤས་གཉིས་སམ་དེའི་ཡན་འ�ས་

ནས་�བ་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་ན། བཏགས་དོན་གསལ་བོར་

�ོགས་པ། �་�ར་པ། �་�ར་�་གར་�ིང་། བསམ་ཡས་

ག�ག་ལག་ཁང་། ཞེས་པ་�་�ས་མཚ�ན་ཡོད། ལོ་�ཱ་བ། �་

�ར་བཻ་རོ་ཙ་ན། ཟན་ཡས་ག�ག་ལག་ཁང་། ཞེས་པའི་ཆ་

ཤས་�ི་ལོ་�ཱ་དང་། བཻ་རོ་ཙ་ན། ཟན་ཡས་ཞེས་པའི་བ�ན་

དོན་ནི་མིང་དེ་དག་གི་ཆ་ཤས་གང་ལས་�ང་�ོགས་མི་�ས་

པས། གཞན་�ད་སོར་བཞག་གི་མིང་ནི་བཏགས་ཐབས་ལེགས་པོ་ཞིག་

མིན་ཡང་། མི་དང་ས་མིང་སོགས་ནི་�ར་�ེད་�ི་�ད་ཆ་རང་གི་དོན་�ར་བ�ར་

ན། �་�བ། ཐོགས་མེད། ད�ིག་གཉེན། འཕགས་པ་�། �་མཆོག་�ོང་། �ོ་�ེ་�ན། �ོ་འཇོག་�་�ར་

བ�ར་པས། མིང་ནི་བདག་པོའི་�ེས་�་འ�ངས་ཞེས་པའི་བཟོ་�་ཡོངས་�་ཤོར་ཏེ། བ�ར་�འི་�ད་

ཆའི་དངོས་མིང་ཅི་ཡིན་�ོགས་ཐབས་�ལ་ཏོ། །

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་།

• �གས་ཐར་�ལ • 



ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ལོ་�ས་རིང་ཞིང་།    འདིའི་མིང་གི་

འ�ང་�ངས་ལ་ཀེ་རི་སེའི་�་�ང་ནང་�་མོ་ཡོ་རོབ་�ིང་

འདིར་ཞེན་ཞིང་ཆགས་ལ་མོ་རང་གི་�ས་མིང་གནས་འདིར་

གནང་�ིན་མཛད་པས་ཡོ་རོབ་�ིང་�་ཐོགས་པར་�གས།    

གོ་ལ་�ེད་ཤར་མའི་�བ་�ང་�ལ་�་ཆགས་ཤིང་།  �་�ོན་

ལ་�ོང་�ིས་�་བཞི་མ་�ི1016ཡོད་པ་དང་།    འཛམ་�ིང་

གི་�ིང་ཆེན་�ག་པ་ཡིན།   �ིང་འདིར་�ལ་ཁབ་དང་ས་

�ལ45ཡོད།   ས་ཁམས་�ི་བབ་དང་བ�ན་

ན་ཡོ་རོབ་ཤར་མ་དང་ཡོ་རོབ་

�བ་མ།   ཡོ་རོབ་�ོ་མ།   ཡོ་

རོབ ་ད�ས་མ་བཅས་

ཡོད།  མི་འབོར་�ང་

�ར7.3ཡོད་པ་དང་། 

ཧ་ལམ་འཛམ་�ིང་གི་

�ི འི ་ མི ་ འ བོ ར ་

�ི 1 2 . 5 6 % ཟི ན ་ ཞི ང ་ །  

�ོད་དམངས་ཕལ་ཆེ ་ཤོས་ནི ་

རིགས་�ད་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དང་།  �ད་

བ�ར་ཧིན་�་དང་ཡོ་རོབ་�ི་�ད་ཁོངས་གཙ�་བོར་བ�ོད་

ཅིང་།    དེ་མིན་�་ར་�འེ་ཡི་�ད་ཁོངས་�ོད་པ་རེད།    �ད་

རིགས་གཙ�་བོ་ལ་ད�ིན་�ད་དང་�་�་�འི་�ད།     �ྥ་རན་

སེའི་�ད།  འཇར་མན་�ི་�ད།  ད�ི་ཐ་ལིའི་�ད།  སི་ཕེན་�ི་

�ད་བཅས་བཀོལ་བ་རེད།   �ལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་�ིས་

གནའ་བོའི་ཀེ་རི་སེ་དང་རོ་མའི་ཤེས་རིག་�ན་འཛ�ན་�ེད་

བཞིན་ཡོད་ལ།  �ོད་དམངས་ཕལ་ཆེ་ཤོས་�ིས་གནམ་བདག་

ཆོས་�གས་དང་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས།  ཡེ་�འི་དངོས་�ད་ཆོས་

�གས་ཤར་པ་བཅས་ལ་དད་མོས་�ེད་པ་རེད།  ད�ི་ཐ་ལིའི་

�ལ་ས་རོ་མ་�ོང་�ེར་�ི་�བ་�ང་གི་�ེ་མོའི་མཁར་�ོང་

ད�ས་�ི་�ལ་ཁབ་ཝ་ཐི་ཁན་ནི་འཛམ་�ིང་གི་གནམ་བདག་

ཆོས་�གས་�ི་�ེ་གནས་རེད།  

ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�མ་ས་ཆེན་པོའི་�་མཚ�འི་འ�མ་�ད་

�ི་རིང་ཚད་ལ་�ོང་�ིས་�ི3.79ཡོད་པ་དང་།   འཛམ་�ིང་

�ེང་གི་�་མཚ�འི་འ�མ་�ད་ཆེས་�ག་�ོག་ཆེ་ལ་�ོག་འཛ�ང་

�ན་པའི་�ིང་ཆེན་ཞིག་�ང་རེད།     �ེད་�ིང་དང་�ིང་ཚ�མ་

མང་ཞིང་�ེད་�ིང་གི་�ིའི་�་�ོན་ལ་ཧ་ལམ་�ོང་�ིས་�་

བཞི་མ་�ི240ཡོད་པ་དང་།   དེ་

དག་ལས་�ེད་�ིང་ཆེ ་

ཤོས་ནི་སི་ཁན་�ི་

� ་ ཝེ ་ ཡ ་ �ེ ད ་

�ི ང ་ རེ ད །   

�ིང ་ཚ�མ ་�ི ་

�ིའི ་� ་�ོན ་

ལ་ཧ་ལམ་�ོང་

�ིས་�་བཞི་མ་�ི

75ཡོད་ཅིང་།   དེ་དག་

ལས་ཆེས་ཆེ་ཤོས་�ི་�ིང་ཚ�མ་ནི་ཏ་

པི་ལེ་ཏན་�ིང་ཚ�མ་རེད།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ས་ད�ིབས་�ི་�ིའི་

�ད་ཆོས་ནི་བདེ་ཐང་ཆེ་ཞིང་།  འ�གས་�ང་གི་�བ་�འང་

�ང་ཆེ་བ་དང་།  �ོ་�ོགས་�་མཐོ་ཞིང་གཟར་བའི་རི་བོ་མང་

བོ་མཆིས།   མཐོ་ཚད་ལ་མཚ�་ངོས་ལས་�ིས200མན་�ི་བདེ་

ཐང་གིས་�ིང་ཆེན་�ིལ་བོའི་�་�ོན་�ི60%ཟིན་པ་དང་།    

�ིང་ཆེན་�ིལ་བོའི་ཆ་�ོམས་�ི་མཐོ་ཚད་ལ་མཚ�་ངོས་ལས་

�ིས300ཡིན་པས།   ཆ་�ོམས་མཐོ་ཚད་ཆེས་དམའ་བའི་�ིང་

ཆེན་རེད།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་རི་�ད་ཨལ་ཕ་སི་

རི་�ད་ནི་རི་བོ་གཏོས་ཆེ་ཞིང་བ�ིད་ཆགས་པ་དང་།   རི་�ེ་

མང་བོར་ལོ་འཁོར་མོར་ཁ་བས་གཡོགས་ཤིང་།  རི་�ལ་�་

�་འ�ག་བལ་བཟའ་�ི་བ�ན་བ�ས། །

�་�ལ་བོད་�ག་�ོ་གསལ་རིགས། །

སམ་བྷོ་ཊ་སོགས་�་གར་བཏང་། །

�་�ད་བ�བས་ཤིང་ནང་ཆོས་�མས། །

བོད་�་�ེར་ཞིང་བོད་�ད་བ�ར། །

� ་འ�  ག་�  ི་ལོ632ལོར་བལ་པོའི་�  ལ་པོ་དང་འ� ེལ་བ་

བ� གས་ཏེ་བལ་པོ་�  ལ་པོའི་� ས་མོ་བལ་བཟའ་� ི་བ� ན་

ཁབ་� ་བ� ས།  � ་�   ལ་�  ི་ལོ633ལོར་� ་མི་སམ་བྷ ོ་ཊ་ལ་

སོགས་པའི་བོད་� ི་� ོན་པོའི་� ་རིག་པ་� ོ་བ་བ� ་�  ག་ལ་

གསེར་� ི་� ོངས་པ་དང་བཅས་�  ་གར་� ་ཡི་གེ་བ� བ་� ་

བཏང་ཡང་། ལ་ལ་ལམ་བ� ོད་པ་དཀའ་བ་ལ་འཇིགས་ནས་

འ� ོ་མ་� ས། ལ་ལ་�  ་གར་� ་� ེབས་� ང་ཚད་པས་ཤི ལ་ལ་

�  ་� ད་ཤེས་མ་� བ་པར་� ིར་ལོག་པ་བཅས་�  ང་།  � ་མི་

སམ་བྷ ོ་ཊ་ནི་� ན་ག་� ར་དང་།  � ་གང་།  ཙན་དན་སོགས་

བ� ེན་པས་ཚད་པས་མ་གནོད།

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་།

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •

འ�གས་�ང་�ས་ཡོད།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་རི་ཟོམ་ནི་ཀའོ་ཅ་སོ་རི་�ད་

�ི་རི་�ེ་མཐོ་ཤོས་ཨེར་པི་ལི་�ི་ཡིན་པ་རེད།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ཤར་�ལ་དང་ད�ས་

�ལ་�ི་ས་ངོས་ཆགས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི་བདེ་ཐང་དང་རི་མ་ཐང་ཡིན་པ་རེད།  �བ་

�ོགས་�་�བ་�ི་�་མཚ�་ཆེན་པོ་ནས་ཤར་�་��་ལེར་རི་�ད་བར་ལེ་བར་�ི་ཡིས་

ཆོད་ཅིང་།  ཡོ་རོབ་ཤར་མའི་བདེ་ཐང་དང་པའོ་དིག་བདེ་ཐང་།    ཡོ་རོབ་�བ་མའི་

བདེ་ཐང་བཅས་�ིས་ཡོ་རོབ་�ིང་�་འ�ེད་�་ཆགས་པའི་བདེ་ཐང་ཆེན་པོ་དེ་�བ་

ཡོད།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�ོ་�ོགས་དང་ཡོ་རོབ་�ང་མའི་འ�གས་�ིང་ནི་འཛམ་�ིང་�་

མེ་རི་འ�ར་བ་དང་ས་འ�ལ་བ�ད་མར་འ�ང་བའི་ས་�ལ་ཞིག་ཡིན།  

ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�་བོ་སའི་ཁམས་�་ཆ་�ོམས་པོར་འབབ་བཞིན་ཡོད་པས་�་

�ན་�་བ་�ར་འ�ེལ་ཞིང་གང་སར་�བ་ཡོད་པ་དང་།     �་བོ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་�ི་�་

�ན་�ང་མོད་�་ཆེན་པོར་ཡོད་པ་རེད།   �་བོ་མང་ཆེ་བའི་འ�ང་�ངས་ནི་ཡོ་རོབ་

ད�ས་མ་ཡིན་ཞིང་།  སོ་སོ་�བ་�ི་�་མཚ�་ཆེན་པོ་དང་།   �ང་འ�གས་རོམ་�་མཚ�་

ཆེན་པོ།   ཁེ་སི་བྷེན་མཚ�།   མཚ�་ནག་དང་ས་ད�ས་མཚ�་སོགས་�་འབབ་�ིན་ཡོད།  

ཝེལ་ག་གཙང་བོ་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�་�ང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་།  དེའི་རིང་ཚད་ལ་

�ོང་�ིས3960ཡོད་ལ། �་�ང་ཆེན་པོ་གཉིས་པ་ནི་ཏའོ་ནང་གཙང་བོ་རེད།    ཡོ་

རོབ་�ིང་ནི་མཚ��་མང་བོ་�ན་པའི་�མ་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  �ྥིན་ལན་�ལ་ཁབ་

ལ“མཚ��་�ོང་གི་�ལ་ཁབ”�་འབོད།

ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ས་�ལ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་�ི་ནམ་�ར་�ོ་འཇམ་དང་�ན་གཤེར་�ི་

�ད་ཆོས་�ན་ཞིང་།  �ང་�ོགས་�ི་�་མཚ�འི་འ�མ་�ད་�ི་ས་�ལ་དང་�ང་

འ�གས་རོམ་�་མཚ�འི་�ིང་�ན་དག་ནི་�ང་�ད་ནམ་�ར་གཏོགས་པ་དང་།  ཡོ་

རོབ་�ོ་མའི་མཚ�་�ད་ས་�ལ་�མས་ནི་ཚ་�ད་བར་མའི་ནམ་�ར་གཏོགས་པ་ལས་

གཞན།  ས་�ལ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ནི་�ོད་�ད་ནམ་�ར་གཏོགས་པ་རེད། 

ཡོ་རོབ་�ིང་གི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་�ངས་�ོད་�ོ་སོལ་དང་�ོ་�མ།   �གས་བཅས་

�ང་�་ནོམ་པར་ཡོད་པ་དང་།  ད་�ང་རང་�ང་སོལ་�ངས་དང་ཅ་�།  ཟངས།  ཀེ  

�ོ་སོལ་ཁམ་པ།  ཧ་ཡང་།  ཏི་ཚ།   ད�ལ་�།   �་ཟི་སོགས་ཕོན་ཆེན་པོར་ཡོད་པ་རེད།   

ཨར་པ་ནི་ཡ་�ལ་ཁབ་�ི་རང་�ང་�མ་�ིགས་�ི་�ན་�གས་འཛམ་�ིང་�ན་�་

�བ་ཡོད།   ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ནགས་ཚལ་�ི་�་�ོན་ལ་ཧ་ལམ་�ོང་�ིས་�་བཞི་མ་

�ི874ཡོད་ཅིང་།  འཛམ་�ིང་གི་ནགས་ཚལ་�ིའི་�་�ོན་�ི23%ཟིན་པ་རེད། �བ་

�ོགས་�ི་�་མཚ�འི་འ�མ་�ད་ནི་འཛམ་�ིང་གི་མིང་�གས་ཅན་�ི་ཉ་འཛ�ན་ར་

བར་�ར་ཡོད། 

ཡོ་རོབ་�ིང་གི་དཔལ་འ�ོར་�ི་�་ཚད་�ིང་ཆེན་དག་ལས་ཨང་དང་པོར་�ར་

ཡོད་པ་དང་།    བཟོ་ལས་དང་ཞིང་ལས།    འ�ིམ་འ�ལ་�ེལ་འ�ེན།   ཚ�ང་ལས་ཉོ་

ཚ�ང་།  ད�ལ་�་འགན་ལེན་སོགས་�ིས་འཛམ་�ིང་དཔལ་འ�ོར་�ོད་གལ་ཆེའི་

�ས་པ་ཐོན་ཡོད།   ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་བར་ལ་�གས་ལམ་དང་ག�ང་

ལམ། མཚ�་ཐོག་�ེལ་འ�ེན།    མཁའ་འ�ལ་བཅས་�ོགས་བ�ས་རང་བཞིན་�ི་

འ�ིམ་འ�ལ་�་�་ཆེན་པོ་�བ་ཡོད་དོ༎

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།  

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •

�  ་གར་� ི་�  ལ་པོ་དཔལ་ཆེན་�  ིན་བི་ན་� ་ཆེན་

ཞེས་པ་ལ་�  ེས་དང་བཅས་པས་མཇལ་ཁ་� ས།  �  ་

གར་� ོ་� ོགས་� ི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་� མ་ཟེ་ལི་� ིན་

ཀ་ར་ལས་སཾ�  ྀཏའི་� ད་ཡིག་སོགས་བ� བས་ནས་

མཁས་པར་�  ར།  པ�ྜི་ཏ་� ་རིག་པའི་སེང་གེ་ལས་

�  ་ཀ་ཙན་ད� ངས་ག� མ་སོགས་ལེགས་�  ར་� ི་

བ� ་�  ོད་རིག་པའི་ག� ང་� མས་ལ་ལོ་ངོ་�  ག་གི་

བར་� ་འབད་བ� ོན་ཆེན་པོས་གསན་�  ོང་གནང་

བས་མཁས་པའི་� ེར་སོན། � ་མིས་�  ་གར་ཡི་གེ་ལ་

� ོབ་�  ོང་མཛད་པའི་� བས་� ་�  ་གར་� ི་ཡི་གེ་དང་བོད་

ཡིག་གཉིས་ག� གས་མི་འ� ་ཡང་�  ་འ� ་བ་� མས་ལ་བོད་

ཡིག་གིས་མཆན་བཏབ་པས་ཤེས་� ་བར་�  ང་།  བོད་ཡིག་

ལ་མེད་པའི་�  ་གར་� ི་མ� ག་པའི་�  ་ཅན་དང་།  � ིམས་

པའི་�  ་ཅན་� མས་� ི་�  ་ཚབ་� ་གྷ ་དང་ཊ་སོགས་� ིས་�  ་

ཚབ་� ི་ཡི་གེ་གསར་� ་བཟོས།  � ར་བོད་� ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་

�  ལ་� ོང་བཙན་ལ་� ོབ་� ིད་མཛད་པའི་� བས་� ་� ོན་� ི་

�  ་ཚབ་� ིས་པ་དེ་དག་ལ་གཞིར་བ� ང་� ེ།  ལེགས་�  ར་� ི་

ད� ངས་གསལ་� ་བ� ་པོ་རེ་རེ་ལ་བོད་ཡིག་གི་�  ་ཚབ་རེ་

རེ་� ས་པའི་ཚ�།  བོད་ཡིག་� ་མེད་པའི་ལེགས་�  ར་� ི་�  ་

ཚབ་� །  �ཱ་�ཱི་���་

ད� ངས་བ� ་གཅིག་དང་།  གྷ ་ཛྷ ་ཌྷ ་དྷ ་བྷ ་ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཥ་

ཀྵ་བཅས་གསལ་� ེད་བ� ་གཅིག་བ� ོམས་པས་ད� ངས་

གསལ་ཉེར་གཉིས་གསར་� ་བ� ན །  ལེགས་�  ར་� ི་ཡི་གེ་ལ་

བ� ེགས་མར་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་� ་བོད་ཡིག་ལའང་བ� ེགས་

ནས་ལེགས་�  ར་� ི་�  ་ཚབ་� ་ཆ་ཡོངས་� ་ཚང་བར་བ� ག་

རྀ་� ྀ་ལྀ་� ྀ་ཨཻ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿབཅས་

� ་� ང་བའི་� གས་ཡིག་འདི་ཉིད་གསར་� ་བཟོས་པ་ལ་� ་མིས་གསར་� ་བཟོས་པའི་

བོད་ཡིག་ཅེས་པའི་ཤོད་� ོལ་འདི་�  ང་བར་� ང་།

དེ་ནས་བོད་� ་� ིར་ལོག་ཁར་�  ་རིག་པ་ཁག་གི་�  ་དཔེ་དང་།  འ� ས་པ་རིན་

པོ་ཆེའི་ཏོག  མདོ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ།   �  ན་རས་གཟིགས་� ི་མདོ་�   ད་ཉི་� ་� ་

གཅིག དགེ་བ་བ� འི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་�  ་དཔེ་� མས་� ང་ཆབས་ཅིག་བ� མས་

ནས་ཕེབས་པ་དང་།  �  ལ་པོ་� ོང་བཙན་� མ་པོས་� གས་ད� ེས་ཚ�ར་ཆེན་པོས་བ� ་

བ་གནང་།  � ་སའི་�  ་མཁར་མ་� ་ཞེས་པ་དེང་སང་ཕ་བོང་ཁ་� ་བའི་� ལ་འདིར་� ་

མིས་བ� གས་གནས་བཅས།  དམ་པའི་ཆོས་� ི་མདོ་�   ད་� མས་བོད་� ད་� ་བ�   ར་པ་

དང་།   ལེགས་�  ར་� ི་བ� ་�  ོད་རིག་པའི་ག� ང་ལ་གཞིར་བ� ང་ནས་� མ་� གས་ལ་

སོགས་བོད་� ི་བ� ་�  ོད་རིག་པ་� བས་བ�  ད་ཅན་ཞིག་བ� མས།



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•

པར་ལེན་མཁན།

•�་�ལ་ལོ•
ཨང873པ།

�་ད�་ཞག་བ�ར་འ�ར་བའི་�ིན་ཆེན་མ། །   

�མས་བ�ེའི་འ�མ་�ིས་�ོང་བའི་�མས་�ན་མ། །

དགོས་འདོད་ཇི་བཞིན་�ོལ་བའི་གཏོང་ཕོད་མ། །   

�ིན་ཆེན་ཨ་མའི་བཀའ་�ིན་བསམ་མི་�བ། །

ཟས་གོས་ལོངས་�ོད་�ོལ་བའི་ནོར་�ིན་མ། །   

ཡང་དག་གནས་�ན་�ོན་པའི་རིག་བཟང་མ། །

ཡོད་ཚད་�་ལ་གནང་བའི་འ�ོད་མེད་མ། །   

�ིན་ཆེན་ཨ་མའི་བཀའ་�ིན་བསམ་མི་�བ། །

ཁ་ཏ་�ོབ་གསོ་གཏོང་བའི་བ�ེ་�ན་མ། ། 

ད�ངས་གསལ་�ོར་�ོག་�ིད་པའི་བཤེས་གཉེན་མ། །

ཡོད་ཚད་སེར་�་མེད་པར་�ེར་ཕོད་མ། །     

�ིན་ཆེན་ཨ་མའི་བཀའ་�ིན་བསམ་མི་�བ། ། 

ཚ་�ང་དཀའ་�ག་བཟོད་པའི་དཀའ་�བ་མ། །    

�ན་ལ་�ོགས་རིས་མེད་པའི་མིག་ཡངས་མ། ། 

ཡོད་ཚད་�ོས་གཏོང་ཕོད་པའི་སེམས་དཔའ་མ། །      

�ིན་ཆེན་ཨ་མའི་བཀའ་�ིན་བསམ་མི་�བ། །

གཤིས་�ད་བལ་ལས་འཇམ་པའི་ག�ང་བཟང་མ། །  

�ག་བསམ་གངས་ལས་དཀར་བའི་སེམས་བཟང་མ། ། 

�ས་བཞིར་ངལ་གསོ་མེད་པའི་ལས་�ེལ་མ། །    

�ིན་ཆེན་ཨ་མའི་བཀའ་�ིན་བསམ་མི་�བ། །

ལོ་�འི་རལ་�ིའི་སོ་ཁ་�ོ་ནའང་། །     

ཨ་མའི་མཛ�ས་པའི་ཞལ་རས་འོད་�་འཚ�ར། །

ཨ་མའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་�་བར་�ན། །     

�ིན་ཆེན་ཨ་མའི་བཀའ་�ིན་བསམ་མི་�བ། ། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་ད�ི་���་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གི་ལོ་རིམ་ད�་

པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།   

•ཕག་མོ་ཚ�་བ�ན• 

ད་ལོའི་ད�ར་གནང་ལ་མཚ�ན་ན་བདག་གི་དམའ་འ�ིང་གི་

འཚ�་བའི་�ོད་�ི་ད�ར་གནང་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ད�ར་

གནང་འདི་མ�ག་�ོགས་�ེས་ང་རང་དམའ་འ�ིང་ལོ་རིམ་ག�མ་

པའི་�ོབ་མ་ཞིག་�་འ�ར་�ིད་པས། དགེ་�ན་�མ་པས་�ང་ང་ཚ�འི་

�ོབ་�ོང་ལ་དམིགས་ཏེ་ད�ར་གནང་ལ་ལས་�་མང་བོ་བཀོད་�ིག་

�ས་ཤིང་། ད�ར་གནང་བཏང་མ་ཐག་�་བདག་གིས་�ང་ནངས་�་

ལངས་དང་དགོང་འ�ི་ཉལ་�ིས་བ�བ་�་སོ་སོའི་ལས་�་�མས་

འ�ི་མགོ་བ�མས་པ་ཡིན། �་མཚན་ནི་ད�ར་གནང་འདིར་ཡང་

�ར་ལོ་བཞིན་མཇལ་�ོར་�་འ�ོ་�ིས་ཡོད་པས་ཡིན།   

�་ལོར་གངས་�ོར་�་འ�ོ་བ་དང་�ག་ལོར་མཚ�་�ོར་�་

འ�ོ་བ། �ེལ་ལོར་�ེལ་�ོང་ལ་མཇལ་�ོར་�་འ�ོ་བ་ནི་བོད་

མི་�མས་�ིས་དགེ་�བ་ཚ�གས་བསགས་�ི་�ོལ་ཞིག་�་

�ར་ཡོད་པས། ད་ལོར་ཡང་ངེད་�ིམ་མི་གང་བོ་དང་ཨ་

�་�ང་བ་�ིམ་མི་གང་བོ་མཉམ་�་མདོ་�ད་�ོང་

ཆེན་བཞིའི་ཡ་�ལ་�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་ལ་མཇལ་

�ོར་�་སོང་བ་ཡིན།   

�ི་�་བ�ད་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་ཉིན་�ི་ཞོགས་པའི་�་

ཚ�ད་བཞི་དང་�ེད་ཀའི་�ེང་། ཨ་�་�ང་བ་�ིམ་མི་གང་བོ་

ཕ་�ལ་�་ག�ང་མགོ་མང་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་�་ཚ�ད་�ག་

པའི་�ེང་མང་�ོང་ལ་འ�ོར་ཞིང་། དེ་ནས་ང་ཚ�་མཉམ་�་�་�་

�ོན་མོ་ག�་འ�ག་གི་ཟོལ་�ིས་དལ་�ར་�་བའི་དཀར་མོ་གཡང་

འ�ིལ་བ�ད་ནས་ཞིན་ཧེ་�ོང་གི་ཁོངས་གཏོགས་དཔལ་ཁ་�ོང་�ལ་

�་འ�ོར་ཞིང་།  དེའི་�ེས་ལམ་�་�་མང་བོར་�ན་རིང་བ�ད་

མཐར་ཞིན་ཧེ་�ོང་ཐོག་�་�ེབས། ཞིན་ཧེ་�ོང་ནས་�ི་ལེ30ཙམ་

བ�ད་པ་ན་བ�ིད་ཆགས་ཡིད་འོང་གི་�ག་དཀར་གནས་རིའི་

འདབས་�་�ེབས། �བས་དེར་ཉིན་�ང་གི་�་ཚ�ད་བ�་གཉིས་ལ་

ཁེལ་ཡོད་པས། ང་ཚ�ས་�ང་གནས་རིའི་མཛ�ས་པ་ཉམས་�་�ོང་ཞོར་

�་�ིག་�ས་ཡོད་པའི་�ང་ཟས་ལ་རོལ། �ང་ཟས་འ�ངས་ཐག་ཆོད་

པ་ཞིག་ཟོས་�ེས་གནས་དེ་�་�ངས་འཁོར་བཅོལ་ཞིང་། ཆོས་�ེ་ཆེན་

པོ་�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་གི་གནས་རི་ལ་མཇལ་�ོར་�ེད་པའི་མགོ་

བ�མས་པ་ཡིན། གནས་རི་ལ་�ོར་བ་

�ེད་�ས་གནས་�ོ་ཤིན་�་མང་�ེ། 

དཔེར་ན། �ོ་�ེ་�ག་པའི་གནས་�་

�གས་པའི་�ོ་�ེ་�ག་ལམ་ནི་ངག་�ན་�་�ོབ་དཔོན་པ�ྨ་འ�ང་

གནས་�ིས་མཚ�་�ོན་པོ་འ�ར་ཏེ་�་�ེ་�ི་�ོང་མང་བོ་�ས་བ�བས་

པ་ལ་�གས་�ིས་མ་བཟོད་པར། �་གར་�ི་རི་བོ་མ་�་དེ་བའི་མགོ་

བཅད་དེ་�་�ོ་བཅད་�ེས། གནས་འདིར་མཚམས་ལ་བ�གས་�བས་

འ�ེ་�ིན་འགས་�ག་�ག་གི་�ོ་ཕ་བོང་གིས་བཅད་མོད། �ོབ་དཔོན་

�ིས་�ོ་�ེ་ཡིས་�ག་གི་�ད་�་དཀར་�ང་�་�་ཞིག་�ེ་�ེ་�ིར་

འ�ར་བར་�གས་པ་དང་། �ག་�ག་

ནང་�་�་དང་ག�ངས་�གས་རང་

�ོན་མང་བོ་མཐོང་�་འ�ག  དེ་

ནས་ང་ཚ�་�ིན་ལན་འཇལ་བའི་

གནས་�་�ིན་པ་ན། ཕ་མའི་

�ིན་�ོ ་ཞེས་པའི ་�ོ ་ཞིག་

ཡོད་ཅིང་། ཕ་མའི་�ིན་�ོ་

�ར་ནས་དེར་ཡོད་པའི་

མཆོད་�ེན་ལ་�ོར་བ་བ�བ་

ན་ཚ�་འདིར་ཕ་མའི་�ིན་ལན་

གཞལ་�བ་པར་�གས་པས། ངའི་

ཕ་མ་གཉིས་དང་ཨ་�། ཨ་ནེ་བཅས་

�ིས་རེས་མོས་ངང་ཕ་མའི་�ིན་�ོ་�ར་

ནས་མཆོད་�ེན་ལ་�ོར་བ་བ�བ་�ེས།    ང་ཚ�་�་མ�ད་�་གནས་�ོ་

མང་བོ་ལ་མཇལ། བ�་ཤིས་ལ་�ེར་ཐོན་�ས། མཇལ་བ་མང་བོས་རི་

བསང་ཆེན་པོ་ཞིག་�ལ་ཡོད་ལ་ང་ཚ�ས་�ང་བསང་�ལ་�ེས་ངལ་

�ང་ཙམ་གསསོ་ཤངི་། �་མ�ད་�་མར་བབས་པ་ན་གནས་ད་ེནས་

དགནོ་པའ་ི�ར་�ང་ཙམ་མཐངོ་�བ་བ།ོ ། 

དེ་ནས་ང་ཚ�་ཨོ་�ན་�གས་�་དང་འདོད་འཇོ་བ་ཡི་�་མར་

�གས་པའ་ིགནས་�་ོསགོས་ལ་མཇལ་�སེ་དགནོ་པའ་ི�ངི་ལ་ཐནོ་པ་

དང་། �བས་དརེ་བདག་ག་ིམགི་ལམ་�་འཆར་འངོ་བ་ན“ིམང”ཞསེ་

པའ་ིཐ་�ད་འད་ིལས་གཞན་མ་མཆསི་ཏ།ེ དགནོ་པའ་ི�ིང་�་�ངས་

འཁརོ་དང་མཇལ་བ། མ�ནོ་ཁང་། ཚ�ང་ཁང་སགོས་ཧ་ཅང་མང་ཞངི་། 

�ོར་ལམ་ཡོངས་�ོགས་ཚ�ང་ཁང་རེད་ཅེས་བ�ོད་�ང་མི་ཆོག་པ་

མེད་པར་�ང་། དགོན་པར་མཇལ་�ེས་ང་ཚ�་མ�ོན་ཁང་ཞིག་�་ཞག་

འ�ག་�ས་པ་དང་། དེའི་�ི་ཉིན་མཐོ་རིས་ལའམ་ཐར་བའི་ལ་�་

འགོས་ཏེ་རི་�ེར་�ེབས་པ་ན། དེ་གར་ཡང་བསང་�ད་�ིན་པར་

འ�ེས་ཤིང་�ང་�་གང་སར་�བ་འ�ག དེ་ནས་མར་གནས་རིའི་

�བ་�ང་གི་མཚམས་�་ཨ་རིག་�ད་པོས་�ག་འཚལ་ནས་སངས་

�ས་པའི་གནས་�ོར་�གས་པ་�ེ་སངས་�ས་�བ་པའི་གནས་�་

�ོན་ལམ་�མ་པར་དག་པ་བཏབ་ནས་�་མ�ད་�་སོང་བ་ཡིན་ལ། 

ལམ་བར་�་གཤིན་�ེ་མེ་ལོང་བ�ད་ཅིང་�མ་འཇོམས་�ས་�་�ང་

ཙམ་�ངས་པ་ཡིན། ངག་�ན་�་�མ་འཇོམས་�ས་�་ཡིས་�ས་�ེད་

པ་དང་འ�ང་ན་མི་གཙང་བའི་�ིབ་རིགས་འདག་�བ་ཅེས་�གས་

པས་ང་ཚ�ས་�ང་�ང་ཙམ་འ�ང་བ་དང་�ང་ཙམ་�ིས་མགོ་�ེད་

སོགས་ལ་�ར་�ར་�ས། དེ་ནས་ད�ལ་བའི་ཟངས་ཆེན་དང་ཡ་མ་

ཐར་�ང་། གཤིན་�ེ་�་མ་སོགས་བ�ད་ནས་�ོར་བ་གཅིག་ལོངས་

པའི་མཚམས་�། འ�ེ་མོའམ་བ�ད་མོའི་�ར་ས་�་འབོད་པའི་ས་

�ངས་ཐོག་�་མཇལ་བ་ཚང་མས་ས་འདེབས་པ་དང་འཆིལ་མ་

འདེབས་པ། �ང་བས་བཅགས་བཅགས་�ས་ཏེ་འ�ོ་བ་དེ་ལ་བ�ས་

ན། མི་�མས་ནི་དགེ་བ་�བ་མཁན་ལ་དགའ་ཞིང་�ིག་པ་གསོག་

མཁན་ལ་མི་དགའ་བ་ངང་གིས་ཚ�ར་�བ། དེ་�ར་གནས་རི་ཆེན་པོ་

འདི་ལ་གནས་�ོ་ཆེ་བ་བ�ད་དང་འ�ིང་བ་�ག  �ང་བ་བཞི་བཅས་

�ོན་བ�ོམས་གནས་�ོ་བཅོ་བ�ད་ཡོད་པར་�གས་པ་རེ་རེ་ལ་

མཇལ་ཚར་པས།  ཚ�ས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་�ི་ཉིན་�ང་ཡོལ་མ་ཐག་ང་

ཚ�་�ིར་ཕ་�ལ་�་ཆས་པ་ཡིན། 

འདི་�ར་ད�ར་གནང་གི་འཚ�་བ་ནི་�ེལ་འ�བ་�ི་ངང་ནས་

མ�ག་�ོགས་མོད། འོན་�ང་རང་�ང་ཁམས་ཆེན་མོ་འདི་ནི་ངོ་མ་

བ�གས་ན་�ོགས་མཐའ་མེད་པའི་དཔེ་དེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འ�་

བར་བདག་ལ་�ི་བ་དང་�ིས་ལན་མང་བོ་ཞིག་བ�ལ་�ང་ལ། དེར་

བ�ན་�ི་�ོ་བ�ེད་�ང་ཐོབ་པས། ད�ར་གནང་གི་འཚ�་བ་འདིར་

�ག་�་དོན་�ིང་�ན་པར་འདོད།

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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

•�ལ་�ན་ཉི་མ•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།
�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།

གསེག་པའི་མཆོད་�ེན་པི་ས། 

གསེག་པའི་མཆོད་�ེན་�ེང་

�བས། ཚང་མས་ཐོག་མར་ཡིད་

ལ ་འཆར་བ ་ནི ་ད�ི ་ཐ ་ལིའི ་

གསེག་པའི་མཆོད་�ེན་པི་ས་ཡིན། 

མཆདོ་�ནེ་ད་ེན1ི173ལརོ་བཞེང་

མགོ་བ�མས་ནས། ལེགས་འ�བ་

འ�ང་རག་བར་�་ཕལ་ཆེར་ལོ་

ངོ200འགོར། སའི་�ང་བཏངི་བ་

�་བ�ན་མནི་ཞངི་། ས་�་�ང་

སོབ་སོབ་ཡིན་པས། ལས་གཞིའི་

མགོ ་བ�གས་ནས་ལོ ་ཁ་ཤས་

འགོར་མ་ཐག   མཆོད་�ེན་དེ་

གསེག་མགོ་བ�མས། དེའི་�ེས་�ི་

ལོ་བ�་�ག་འགའི་ནང་། ས་དེ་

གའི་�ིད་ག�ང་གིས་གསེག་པའི་

མཆོད་�ེན་པི་ས་ལ་བཟོ་བཅོས་

ཐེངས་མང་བ�བ་མོད། ཡིན་ཡང་

ད་�འང་དེའི་གསེག་ཚད་�ར་

བཞིན་��4ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ཡོད།

གསེག་པའི་མཆོད་�ེན་

��་ཆི�།

�ང་གོའི་��་�ོ�་�་གནས་

པའི་གསེག་པའི་མཆོད་�ེན་��་

ཆི�་ཡི་མཐོ་ཚད་ལ་�ིས47ཡོད་

ཅིང་། �ི་ལོ959ལོར་ཐོག་མར་

བཞེངས། ད་རག་བར་ལོ་

ངོ1000�ག་གི་ལོ་�ས་�ན། འ�ི་

�འི་�ོ་�ད་�ི་ཆེས་�་བའི་སོ་

ཕག་མཆོད་�ེན་ཆེན་པོ ་འདི ་

བཞེང་�བས་�ང་བཏིང་བར་

གནད་དོན་�ང་�ེ་མཆོད་�ེན་�ི་

ཆ་ཤས་ཙམ་སར་�བ། �ེས་�་

བཟོ་བཅོས་ཐེངས་མང་བ�བ་

མོད། འོན་�ང་�ར་བཞིན་མཆོད་

�ེན་གསེག་པར་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་

མ་�བ། ད་�་དེའི་གསེག་ཚད་

ཕལ་ཆེར་��3ཡིན་ལ། �ི་�ལ་�ི་

བཟོ་བཀོད་རིག་པ་བས“�ང་གོའི་

གསགེ་པའ་ིམཆདོ་�ནེ་པ་ིས”ཞསེ་

འབོད། 

“�ལ་སའི་�ོ་མོ”

བཟོ་བཀོད་འདི་ནི་ཨ་རབ་

མཉམ་འ�ེལ་ཚ�་དཔོན་�ལ་ཁབ་

�ི་�ལ་ས་ཨ་��་�་པིར་གནས། 

དེ་ནི་�ར་མའི་རིམ་པ་ཅན་�ི་

གསོལ་ཚ�གས་ཆང་ཁང་དང་ལས་

�བ་ཁང་བ�ེགས་གཉིས་�ིས་

�བ་པའི་དེང་རབས་�མ་པའི་

ཐོག་ཁང་ཆེན་པོ ་ཞིག་ཡིན་ཏེ ། 

མཐོ ་ལ་�ིས160ཡོད་པ་དང་། 

གསེག་ཚད་ལ་��18ཡོད་པས། 

ཕལ་ཆེར་གསེག་པའི་མཆོད་�ེན་

པ་ིས་ཡ་ི�བ5ཡནི། “�ལ་སའ་ི�་ོ

མོ”ཡི་གསེག་པའི་�མ་པ་ནི་ཆེད་

�་�ས་འགོད་དང་བཞེངས་�ན་

�ས་པ་ཡནི་མདོ། འནོ་�ང་བཟོ་

བཀོད་�ི་མཛ�ས་པ་དང་བཟོ་�ལ་

གང་ཐད་ནས་�ངེ་ནའང་། ད་ེན་ི

དོ་ཡ་མེད་པའི་བ�མས་ཆོས་ཤིག་

ཡནི།

པ་ཐི་�ྥེ་ལན་�ན་ཧོ་སིན་

ཆོས་ཁང་གི་ཅོང་ཁང་།

ཅོང་ཁང་འདི་ནི་འཇར་མན་

�་གནས་ཤིང་། �ས་རབས14པར་

བཞེངས། མཐོ་ཚད་ལ་ཕལ་ཆེར་

�ིས56ཡོད། ཅོང་ཁང་དེའི་�ང་

ས་�་སོབ་སོབ་ཡིན་པའི་�ོ་ཐལ་

�ག་�ོའི་�ེང་བཏབ་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ད་�ང་སའི་གོ་ལའི་ས་�ིང་

འཐེན ་�གས་�ི ་�ས ་�གས་

ཐེབས་པས། 1640ལོ་ནས་ཅོང་

ཁང་གསེག་མགོ་བ�མས། ད་�་

གསེག་ཚད་��5ལ་ཉེ་ཞིང་། �ས་

ངེས་མེད་�་�ིབ་ཉེན་ཆེ། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  

•རེབ་�ག•


