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

�ེ་འ�ོའི ་ཕན་བདེའི ་གསོས་�ན་མཆོག །
�་�ོད་མ་ནོར་ལེགས་�ོན་པ། །
�ེད་དཀའ་རིན་ཆེན་རིག་པའི་ག�ང་། །
རང་ལ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་�ིས། །

འཇིག་�ེན་མི ་ཆོས་�ལ་�གས་�ི །  །
�ང་�ང་�མ་གཞག་མ་འ�ལ་བ། །
ཡབ་མེས་བཟང་བོ ་ནས་བ�ད་པའི །  །
ཡ་རབས་�ོལ་�་བ�ག་པར་�། །

སེམས་ཅན་�ན་ལ་གནོད་སེམས་�ང་། །
མཐོ་ལ་བ�ར་དང་དམན་ལ་�མས། །
རང་སར་མི ་བཞག་བསམ་�ོ ་གཏང་། །
མི ་སར་རང་བཞག་བསམ་�ོ ་གཏང་། །

�ེལ་ཡོད་ངོ ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། །
བག་ཡོད་མི ་ཆོས་�་བར་�ངས། །
གཞན་ལ་འོ ་བ�ལ་མི ་བཟོ་བ། །
�ོ ་ག�མ་�ོད་པའི་འགག་�ོར་�ོས། །

དམིགས་འབེན་གསལ་ཞིང་འཆར་བཀོད་ལེགས། །
�ས་དང་�ོ ་�ོས་�ད་མི ་གཟོན། །
རང་གིས་རང་ལ་གཉེར་ཚགས་�ིས། །
�ིམ་ཞིང་གནད་ལ་དབབ་པར་�། །

�ིང་�ས་ཆེ ་ཞིང་དཀའ་�ད་བཟོད། །
ནོར་ལ་�ོད་ཤེས་�ས་�ོས་�ང་། །
གཏམ་དང་�ོད་པའི་འཛ�མ་འཛ�་ཤེས། །
འ�ོག་མཁས་གཤིབ་བདེ་འོང་བར་�། །

ཕ་མ་དགེ་�ན་མཛའ་བཤེས་�ི །  །
�ིན་ཤེས་�ིན་�ན་�ིན་གཟོ་�། །
�ི ་པའི་�ིག་�ོལ་ལེགས་པར་བ�ི །  །
བ�ར་འོས་ཡར་ལང་ཐལ་མོ ་�ར། །

�ི ་ཤིང་མེ ་ཏོག་གཅོད་པ་དང་། །
�་བོར་མི ་གཙང་འབོ་བ་དང་། །
ས་�ོ ་�ོ ་�ོག་�ེད་པ་དང་། །

རི ་�གས་�་�ི�་གསོད་པ་�ང་། །

�་ལ་འ�ད་�ང་འ�མ་�ིས་བ�། །
ཨ་�་ཨ་ནེ ་ཨ་ཅེ ་སོགས། །
ཚ�ག་གིས་བ�ི་�ང་�ེད་པ་ལས། །
ཨ་རོག་ཝེ ་ཡིས་འབོད་མི ་�། །

ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །
ཉིན་མོ ་བདེ་ལེགས་ཕེབས་པ་ལེགས། །
གང་ལ་ཕེབས་དང་ག་ལེར་ཕེབས། །
ལ་སོགས་ཚ�ག་གིས་�ི ་�ེད་�། །

ཁང་བ་ལེགས་པར་འ�ག་པ་དང་། །
ཡོ ་�ད་ལེགས་པར་འ�ིད་པ་དང་། །
ཆོས་གོས་ལེགས་པར་�ིག་པ་དང་། །
མཁའ་�ང་གཙང་མ་�་བར་�། །

ཁང་�ིམ་འ�ག་དང་�ོ ་ལ་འ�ལ། །
གདན་ལ་འཁོད་དང་�ལ་�་�ིག །
�ངས་འཁོར་�ོད་དང་ལམ་ལ་བ�ོད། །
རང་གཞན་�ོན་�ེས་མ་ནོར་�། །

ཁ་བཏགས་མ�ལ་ལ་བཞག་མི་�། །
ཇ་ནི ་ལག་པ་གཉིས་�ིས་འ�ེན། །
�ེགས་བམ་ཟས་གོས་ཉེར་�ད་དང་། །
�ས་དང་ཡན་ལག་བགོམ་མི ་�། །

�་མཁས་ཚ�ག་ནི ་ཞེ ་སར་བཅས། །
�ས་ཞབས་ཤེས་ཤིང་�ང་བ་ཡང་། །
སོར་མོ ་�་ཡིས་བ�ན་�་ཞིང་། །

གདོང་ལ་མ�བ་མོ་ཀེར་མི ་�། ། 

�ིག་པ་�ོ ་དང་�་མིག་དང་། །
ཅོག་ཙ� ་�བ་�ེགས་མལ་�ི ་སོགས། །
རང་དང་�ི ་པའི་�ད་ཆས་ལ། །
གཟབ་ཅིང་གཅེས་�ས་ནན་ཏན་�། །

ཟས་�ོམ་�ལ་བ་�ང་བའི་ཚ� །  །
�་�ིའི ་�ལ་�ི ་རིམ་པ་བ�ི །  །
�་མེད་ཅག་གེར་བཟའ་བ�ང་�། །
འ�་�ོག་གཅིག་�ང་བ�ག་པ་�ང་། །

ཆང་རག་�་བ་ཟས་�ིགས་དང་། །
བ�ང་བ་�ག་ཅན་གཏན་�ང་ཞིང་། །
�མ་ཅན་མངར་ཅན་�་ཅན་དང་། །

ཤ་དང་�ག་ལ་�ེད་པ་�ང་། །

མང་བར་བཟའ་བ་མང་བར་བ�ང་། །
�མ་བཟའ་�མ་བ�ང་�ང་�་ཞིང་། །
�ན་�ི ་འ�་ཤེས་བཞག་�ས་ནས། །
ཟས་ཚ�ད་རན་པར་བཟའ་བར་�། །

�ིས་ཅན་དམན་སར་བཞག་མི་�། །
�ེ ་བ་མཐོ་སར་འཇོག་པ་�ང་།  །
མགོ་�ང་མཐོ་དམན་གཙང་བཙ�ག་གི   །
གོ ་རིམ་འཆོལ་བར་མི ་�འོ །   །

�ིས་འཁོར་ལག་འ�ེར་ལ་སོགས་པ།  །
རལ་�ི ་སོ ་གཉིས་ཡིན་ཤེས་ནས།  །
གནང་བཀག་མཚམས་ལས་མི ་འདའ་བར།  །
�ལ་དང་མ�ན་པར་�་བར་ག�ག །

ཚ�གས་པར་ད�ང་�་མི ་�ང་བའི །  །

གཏམ་དང་�ོད་པར་གཟབ་གཟབ་�ིས། །
མི ་དང་�ད་འ�ོའི ་�ད་པར་ནི །  །
གང་ཡིན་སེམས་ལ་ངེས་པར་�།  །

�་གོས་ལེགས་པར་�ོན་�་ཞིང་། །
�མ་�ོག་ལེགས་པོར་�ོམ་པ་དང་། །
�་རགས་མ�ལ་ཆིངས་ལེགས་པར་འཆིང་། །
�་�ང་འ�ད་པ་གཏན་ནས་�ང་། །

�ས་པོར་�ག་�་�ས་�་ཞིང་། །
ལག་པ་ནམ་�ན་འ�ད་པ་དང་། །
�བས་དང་མིག་�ག་ལེགས་�ིས་ཏེ །  །
�ས་ནི ་�ི ་ཞིམ་མདངས་�ན་�། །

�་དང་ཁ་�་སེན་མོ ་སོགས། །
རིང་མིན་�ར་�་འ�ེག་པ་དང་། །
�་ནི ་ལེགས་པར་ཤད་པ་དང་། །
སོ ་ནི ་ལེགས་པར་འ�ད་པར་�། །

�་ཡི ་ཁ་དོག་མི ་བ�ར་ཞིང་། །
�ས་ལ་རི ་མོ ་དབབ་མི ་�། །
�ང་བ་འདར་ཡོམ་�ེད་པ་དང་། །

ལག་གིས་གང་སར་�ི ་བ་�ང་། །

�་�མ་ཤ་གོས་�ང་འབོལ་དང་། །
དཀར་ཡོལ་ཇ་ཕོར་�ར་མ་དང་། །
སོ ་འ�ད་ཁ་�་འ�ེག་ཆས་སོགས། །
མཉམ་�་�ོད་དམ་བ�ེ་མི ་�། །

�ེགས་པ་�ལ་བ་�ེན་གཏོང་དང་། །
�་ཅོ ་�ར་�ག་ཧ་ཧར་དགོད། །
བདའ་བ་འ�་བ་འཐམ་པ་དང་། །

�ིར་�་�ག་�མ་ཅལ་�་�ང་། །

མཆིལ་མ་ཁ་�ད་�བས་�ད་དང་། །
ཇ་�ིགས་�ི ་�་ཤོག་�ལ་དང་། །
འ�ིག་ཤོག་�ོད་�ད་ཆག་�མ་སོགས། །
གང་སར་འདོར་བར་མི ་�འོ །  །

བཤང་གཅི་གནས་�་འདོར་བ་དང་།  །
�་ཡིས་ལེགས་པར་བཤལ་བར་�།  །
གཙང་ཤོག་ཅི ་དགར་མི ་འདོར་ཞིང་། །

གད་�ིགས་གང་དགར་བ�ེག་མི ་�།  །

�ང་�ང་�མ་གཞག་�་མོ ་དག །
�ང་བའི་�ས་ནས་གོམས་�ས་ན། །
ཡ་རབས་མི ་ཡི ་�ལ་�་�ད། །
ཚ�གས་�ི ་ནང་ན་�ན་�ར་མཛ�ས། །

（2016ལོའི《མཚ�་�ོན་�ོབ་གསོ》དེབ་�་པ་ལས་བ�ད་འགོད་�ས）

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།     • �་ཡེ་བ�་བྷོ •



��་ལ་ིཨ་ོན་ི�བོ་�ང་ལ་ོརམི་བཞ་ིཔའ་ི�བོ་མ་ཞགི་�།ེ མག་ོ�་ནག་

ཅངི་ཤ་མདངས་དཀར་བའ་ིལ་ོབ�་གཉསི་ཅན་�་ི�ྥ་ོལའ་ོ�ན་སའ་ི�སི་

པ་གཤསི་�ང་ཞགི་ཡནི། ཁའོ་ིཡབ་ཆནེ་ན་ི�གས་ལམ་�ངེ་ག་ིལས་�དེ་

པ་ཞགི་ཡནི། ཁ་ོལ་ད་�ང་��་ལ་ིཨ་ོལས་�ང་བའ་ི�་མ་ོའགའ་ཡདོ་

ཅངི་། �་ཕགོས་དམའ་བས་�མི་ཚང་གང་བསོ་ད�ལ་ཕངོས་�་ིའཚ�་བ་

རལོ་བཞནི་ཡདོ། འཚ�་�ནེ་�་ི�རོ་མསོ་མ་ིའདང་ཡང་། ཁསོ་�སི་པ་མང་

བ་ད་ེའགན་�ར་ཞགི་�་མ་ིབསམ་པར་མ་ཟད། ད་ེལས་�གོ་�་ེཁ་ོཚ�ར་ཧ་

ཅང་དགའ། �སི་པ་�མས་ལས་ཁསོ་ཆསེ་འདང་ཆ་ེབ་ན་ི��་ལ་ིཨ་ོཡནི། 

ཁོའི་རེ་བ་ནི་�་�་མོ་ནས་�ོབ་མཐར་�ིན་�ེས་�་བ་བཟང་བོ་ཞིག་

བཙལ་ཏ།ེ �མི་ཚང་ག་ིའཚ�་བའ་ིཆ་�ནེ་ཇ་ེལགེས་�་གཏང་�་ད་ེཡནི་

པས། �འ་ི�བོ་�ངོ་ལ་�ལ་འདདེ་�སི་ར་ེབ་ནན་མ་ོའདནོ་�ནི་ཡདོ། 

ཡབ་ཆེན་ད�ང་ལོ་བ�ེས་པའི་ཁར་དཀའ་�ག་གང་མང་�ངས་

པས། གདངོ་ལ་�ར་ལས་�ས་ཉམས་ཤར་འ�ག �མི་ཚང་གང་བའོ་ིའཚ�་

བའ་ིའགན་�ར་ཁངོ་ག་ི�ག་�ངེ་�་བབས་ཡདོ་པས། ཁངོ་གསི་ཉནི་མརོ་

�གས་ལམ་ཐགོ་�་�་བ་བ�བས་པ་དང་། དགངོ་མརོ་གཞན་ནས་�ངས་

པའ་ིཡགི་ཆ་བ�་འ�་ི�་དགསོ། དགངོ་མ་ོར་ེརརེ་བ�་འ�་ི�ས་ནས་ནམ་

�དེ་ལ་�བེས་�ས་ད་གཟོད་གཉདི་པ་ཡནི། ཉ་ེཆར། �ས་དབེ་�མོ་�གི་

ཁང་ཞགི་གསི་ཁ་ོལ་མངགས་ཉ་ོ�དེ་མཁན་ལ་�ས་དབེ་�ར་སའ་ིཡགི་

�ང་�་ི�་མངག་བཅལོ་�ས། ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཆ་ེབའ་ིགཟབ་�སི་�སི་�་ི

དགསོ། ཡགི་�ང་�་བ�་�སི་ན་�ར་�ག་�རེ་བ་ཡནི། �་བ་འད་ིན་ིཧ་

ཅང་དཀའ་�ག་ཆ་ེབས། ཡབ་ཆནེ་�སི་�ན་པར་ཟ་མ་ཟ་�ས་�མི་མ་ི

�མས་ལ། “ངའ་ིམགི་ཕལ་ཆརེ་ཞར་�་ཡནི་པ་འ�། འད་ི�ར་མཚན་ལས་

�ས་ན། ངའ་ིཚ�་ཚད་ཇ་ེ�ང་�་འ�་ོངསེ་རདེ”ཅསེ་�ག་�ས་འདནོ་པ་

རདེ། ཉནི་ཞགི་ལ། ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་ཡབ་ཆནེ་ལ། “ཡབ་ཆནེ་ལགས། ངས་

�དེ་�་ིཚབ་�ས་ནས་�སི་ཆགོ ངས་�དེ་�སི་�སི་པ་�ར་ཡག་པ་ོའ�་ི

�བ”ཅསེ་བཤད། ཡནི་ནའང་། གང་�ར་ཡང་ཡབ་ཆནེ་ན་ིཁསོ་ཡ་ིག་ེབ�་

བར་འཐད་པ་མ་�ང་བ་�།ེ “མ་ིཆགོ �དོ་�སི་ནན་ཏན་�སི་དཔ་ེཆ་

འདནོ་དགསོ། �དོ་�་ི�བོ་�ངོ་ན་ིངའ་ིབ�་འ�་ི�དེ་པ་

ལས་གལ་ཆ།ེ �དོ་�་ི�ས་ཚ�ད་�ར་མ་གཅགི་

�ང་ངས་བཀལོ་�དོ་�དེ་མ་ིའདདོ། བཀའ་

�ནི་ཆ།ེ དནོ་འད་ིངས་�དོ་ལ་ཁས་

ལནེ་མ་ི�ས་ལ། �སེ་�གོས་�ང་ཡང་

བ�ར་རེ་བ་འདི་འ�་འདོན་མི་

རགིས”ཞསེ་བཤད། 

��་ལི་ཨོ་ཡིས་ཡབ་ཆེན་�ི་གཤིས་

�ད་ཤསེ་ཡདོ་པས། ར་ེབ་ཡང་ཡང་མ་�ས་

པར་�གོ་�་ཐབས་བཙལ། ཉནི་རརེ་དགངོ་མརོ། 

ཁསོ་ནམ་�ང་�་ཡབ་ཆནེ་�སི་�་བ་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་

ཉལ་ཁང་�་འ�་ོབཞནི་པ་ཐསོ། ཐངེས་འགའ་ལ་�ས་ཚ�ད་བ�་གཉསི་�་ི

ཅངོ་བ�་�གས་�སེ། �བ་�གེས་

�རི་�ར་བའ་ི�་ཐསོ་པ་དང་། དརེ་

མ�ད་ནས་ཡབ་ཆནེ་དལ་མརོ་ཉལ་

�མོ་ཡགི་ཅགི་ཡནི་�ནི་བ�དོ་�ངི་ཞགི་�ནོ་དགསོ་ལ། བ�དོ་�ངི་དང་འ�ལེ་བ་མདེ་པའ་ི�་ཆ་ན་ི

གསནོ་ཉམས་�ན་ཡང་འདརོ་�འ་ིརགིས་ཡནི། �་ཆ་འདམེ་�ས་བ�དོ་�ངི་དང་འ�ལེ་བ་ཡདོ་པ་ལས་

གཞན་ད་�ང་�ས་དང་མ�ན་པའ་ི�་ཆ་གསར་བ་ཡནི་དགསོ། ད་ེ�ར་ན་�སི་པའ་ི�མོ་ཡགི་ལ་�ས་�་ི�ད་

ཆསོ་ཡདོ་པས་གསར་བ་ཡནི་པའ་ི�ང་བ་�ན་པ་དང་�གོ་མཁན་�་ི�་འ�ན་�ངོ་�ས་པ་ཡནི།

གཅགི �ས་དང་བ�ན་ཏ་ེ�་ཆ་གསགོ་ཉར་�ེད་པ།

ཉནི་�ན། ང་ཚ�འ་ིཁརོ་�ག་�་དནོ་དག་གསར་བ་�་ཚ�གས་ཤགི་འ�ང་བཞནི་ཡདོ་ལ། ད་ེདག་གསི་ང་

ཚ�ར་དགའ་�་ོཆགས་�ང་སགོས་ཚ�ར་བ་ཅ་ིརགིས་ཤགི་�དེ་�ནི་མཆསི། �་ཞབི་ནན་མ་ོདང་བསམ་གཞགི་

ལགེས་པ་ོ�ས་ན། ད་གཟོད་�གིས་དརོ་བ�ད་ལནེ་�སོ་�་ིདགསོ་པའ་ི�མོ་ཡགི་དའེ་ིབ�དོ་�་�ན་�མ་

ཚ�གས་པར་གཏངོ་�ས་པ་ཡནི། �་ཆ་འདམེ་�ས་རང་ལ་ཆ་�ས་ཡདོ་པའ་ིམ་ིདང་དནོ་དག་ལས་མག་ོབ�མས་

ན། �སི་པ་བདནེ་ཤས་ཆ་ེཞངི་གཏངི་ཟབ་པ་ཞགི་�་འ�ར་�བ་པའ་ིཆ་�ནེ་�ན། �ས་དང་བ�ན་པའ་ི�་

ཆར་ད་ོ�ང་དང་འཚ�་བའ་ི�་ོབ་�་ཚ�གས་�ངས་པ། �ས་རབས་�་ིའ�སོ་དང་བ�ན་ཅ་ི�བ་�སོ་རང་སམེས་

�་ིཚ�ར་བ་ང་ོམར་བ�ནེ་ན། ད་གཟོད་མ་ིསམེས་�ལ་བའ་ི�་ཆ་འདམེ་�བ་ངསེ།

གཉིས། བ�དོ་�ངི་གནད་�་བ�ང་ནས་�་ཆ་འདོར་ལནེ་�ེད་�ངས།

བ�དོ་�ངི་གཅགི་ཡནི་པའ་ི�མོ་ཡགི་ལ་གདམ་�འ་ི�་ཆ་�་ཚ�གས་ཤགི་ཡདོ། �ན་�མ་ཚ�གས་པར་

གཏངོ་ཞསེ་ཉ་�ང་མཉམ་བ�སེ་�དེ་མ་ི�ང་ལ། བ�དོ་�ངི་དང་འ�ལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པའ་ི�་ཆ་ཡནི་ན། 

གལ་བ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་�སི་�ལ་�་ཞབི་འ�་ི�་དགསོ་པ་དང་། ད་ེལས་�གོ་ན་བ�ས་འ�་ིདང་ཐ་ན་མ་

བཀལོ་�ང་ཆགོ ཐགོ་མར། �་ཆ་ན་ིབདནེ་པ་བདནེ་�བ་ཅགི་ཡནི་དགསོ། བདནེ་པ་ན་ི�མོ་ཡགི་ག་ི�གོ་ཡནི། 

བཤད་ཡན་ཙམ་མམ་�་ཐསོ་ཙམ་�མོ་�་བཀདོ་མ་ི�ང་ལ། �ག་པར་�་ོ�ར་གང་�ང་དང་རང་�ང་གང་

ཤར་�་�་ཆ་�ན་བཟོ་ད་ེབས་�ང་མ་ི�ང་བ་ཡནི། མགི་ག་ི�དོ་�ར་�ར་པ་དང་�་བས་དངསོ་�་ཐསོ་པ། 

ཉམས་�་�ངས་པའ་ིརགིས་�་ཆར་བཀལོ་ན། ད་གཟོད་མ་ིསམེས་འ�གས་པའ་ི�་བ�ན་�ས་པ་ཡནི། གཞན་

འ�ས་ཚབ་རང་བཞནི་�་ི�་ཆ་གདམ་དགསོ། �་ཆ་�་ཚ�གས་�གོས་གཅགི་

�་བ�ས་ནས། ད་ེལས་འ�ས་ཚབ་�་�ང་བའ་ིརགིས་བདམས་ཏ་ེ�སི་ན། 

གང་བ�དོ་པར་འདདོ་པའ་ིཆ་དའེ་ིརང་བཞནི་�ང་�བ། དརེ་བ�ནེ། �་ཆ་

བདམས་པ་ལེགས་མིན་དེ་�་

ཆའི་མང་�ང་ལ་བ�ེན་པ་

མིན་པར་གཙ�་བོ་བདམས་པ་

གནད་�་ཁེལ་མིན་ལ་རག་

ལས་ཡདོ།

ག�མ། གནད་གང་ཡནི་

བཙལ་ཏེ ་� ་ཆ་ལས་�ོན་�ེད་

�ངས།

གལ་ཏེ་ཁ་�ང་ལ་�ན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་�ལ་�ོངས་ཞེས་པའི་�ོམ་ཡིག་ཅིག་�ི་

དགསོ་ཚ�། ང་ཚ�ས་�་ཆ་ཇ་ི�ར་གདམ་དགསོ་ཞ་ེན། རང་

�ང་ཁམས་�་ི�ལ་�ངོས་�སི་ཏ།ེ ར་ི�་ནགས་ག�མ་�་ིམཛ�ས་

�ག་བཞངེ་ཆགོ་ལ། �ས་བཞའི་ིའ�ར་བ་�སི་ཏ་ེདངསོ་པའོ་ིཆསོ་ཉདི་བ�ན་

�ང་ཆགོ ཡང་ན་འཚ�་བའ་ིཐད་�་ི�ལ་�ངོས་�སི་ཏ་ེམ་ིསམེས་�་ིཡག་བཙ�ག་བ�དོ་ཆགོ་པ་ཡནི། ད་ེདག་

�སི་ནས་བ�དོ་�ངི་འ�ར་�་དདོ་�དེ་དང་མ་ིསམེས་འ�གས་�དེ་ན།ི དནོ་�་དའེ་ིཐད་�་ི�་ཆ་བདམས་པ་

གང་ལ་གང་འཚམ་ཡནི་མནི་�སི་�ད་�་ེབ་ཡནི། གང་བ�དོ་པར་འདདོ་པའ་ི�་དངསོ་ཅ་ིཞགི་ཡནི་�ང་། 

བ�དོ་�ངི་�བ་�དེ་�་ི�་གཙ�་བ་ོན་ིགངོ་བཤད་�་ི�་ཆ་ད་ེརགིས་ཡནི། �་ཆ་གདམ་�་ན་ིབ�ས་ཚ�ད་�་ལས་

�་མརོ་�ང་ཡང་། བདམས་པ་གནད་�་མ་ཁལེ་པའམ་ཡང་ན་བ�དོ་�ངི་ལ་རམ་འདགེས་�་ི�ས་པ་ཙམ་

ཐནོ་�ང་། ལས་�ནོ་བ�ད་ནས་�་ཆ་ད་ེགཏངི་ཇ་ེཟབ་�་མ་བཏང་ན། ལ་ལ་དགསོ་མདེ་ལ་ནན་ཏན་�་འ�་ོ

ཞངི་། ལ་ལ་གཏངི་མ་ིཟབ་པས་�རི་བཏང་�་འ�ར་བའ་ི�བས་�ང་ཡདོ། དཔརེ་ན། �་ཆར་�ར་པའ་ིམ་ི�་

ཞགི་གམ་དནོ་དག་ཅགི་ལ་བ�ནེ་ནས་�སོ་བ�དོ་དང་ཡང་ན་གཏམ་�ངེ་�ལེ་ན། བ�དོ་�་�ན་�མ་ཚ�གས་

པར་གཏངོ་�ས་པ་བཞནི། མ་ི�་ཞགི་འ�་ིབའམ་དནོ་དག་ཅགི་བ�དོ་པའ་ི�ང་གཞའི་ི�ངེ་། རང་ཚ�ར་�ལ་

མར་འདནོ་པ་དང་སམེས་འ�ན་ཞགི་མཚ�ན་པ། ཡང་ན་ར་ེ�ག་ཅགི་མངནོ་པ། སམེས་གཏམ་ར་ེབ�དོ་ན་�སི་

པ་གང་ཡང་�ན་མངོ་ག་ིའདདོ་�རོ་བ�ན་པ་དང་�ན། རང་ག་ིབ�དོ་འདདོ་པ་གང་ཞགི་�ན་མངོ་མ་ཡནི་

པར་�ར་པས་མ་ིསམེས་འ�གས་�ས་པ་ཡནི།

ཀན་��་ཞངི་ཆནེ་དཔའ་རསི་�ངོ་བ�་ཤསི་�ག་�ང་ཞང་དར་�ང་ག�ག་མའ་ི�བོ་�ང་། 

• འཇགིས་�ེད་འཚ� •

ཁང་�་འ�་ོབཞནི་པའ་ིགམོ་�་ཐསོ། ཉནི་ཞགི་ག་ིདགངོ་མརོ། ཡབ་ཆནེ་

གཉདི་�སེ། ��་ལ་ིཨ་ོམལ་�་ིལས་མར་བབས་ནས་�་བ་�ནོ་ཞངི་། ཁ་

རགོ་གརེ་ཡབ་ཆནེ་�་ིཡ་ིག་ེའ�་ིསའ་ིཁང་བ་�་སངོ་ནས་�ནོ་མ་ེ�ར། 

ཅགོ་ཙ�འ་ིཐགོ་�་ཡ་ིག་ེ�སི་མདེ་པའ་ིཡགི་�ང་དང་�ས་དབེ་མངགས་

ཉ་ོ�དེ་མཁན་�་ིར�ེ་མགི་བཞག་འ�ག ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་ཡབ་ཆནེ་�་ི

�ག་�སི་�ར་ལད་མ་ོ�ས་ནས་�སི། ཁའོ་ིསམེས་�་དགའ་�ང་དང་

འཇགིས་�ང་�ན་�་�སེ། �ང་ཙམ་�སི་�སེ། �སི་ཟིན་པའ་ིཡགི་�ང་

རམི་བཞནི་ཇ་ེམང་�་�ར། ཁསོ་�་�་མར་བཞག་ནས་ལག་པ་�ར་�ར་

འགའ་�ས་�སེ། ཡང་རགི་པ་བ�མིས་ནས་�སི། ཁསོ་�གོས་གཅགི་ནས་

དགའ་�ང་དང་བཅས་�སི་པ་དང་། �གོས་གཅགི་ནས་�་བ་�གས་ཏ་ེ

�ག་འ�ལ་�ང་མནི་ལ་ཉན། ཁསོ་ཡབ་ཆནེ་�སི་ཐསོ་པར་

དགོས་པ་�སེ། ཁསོ་ཡགི་�ང་བ�་དང་�ག་

བ�་�ག་�སི་ནས་�སི་བ�བ་ན། �རོ་�ར་

གཉསི་ཐབོ་པ་རདེ། ད་ེནས་ཁསོ་འ�་ི

མཚམས་བཞག་ནས་�་�་�ར་�་ིས་དརེ་

བཞག་�སེ། �ནོ་མ་ེགཟིམས་ནས་

�ང་འཇབ་ལག་འཇབ་�ོས་�ིར་ཉལ་

ཁང་�་ལགོ་ནས་གཉདི། 

�་ིཉནི་�སོ་ཇ་འ�ང་�བས་ཡབ་ཆནེ་

�་ོབས་ཁངེས་འ�ག ཁསོ་ཅ་ིཡང་ཚ�ར་�གོས་�ང་

མ་ིའ�ག་�།ེ མཚན་མའོ་ི�ས་�་ཁངོ་གསི་ཡང་�ོས་བ�ར་�ོས་

�སི་འ�་ི�ང་�དེ་པ་དང་། ཞརོ་�་དནོ་གཞན་ལ་བསམ་གཞགི་གཏངོ་

གནི་ཡདོ་པས། ཉནི་གཉསི་པར་གཞ་ིནས་�སི་པའ་ིཤགོ་�ང་ག་ི�ངས་ཀ་

�་ིབཞནི་ཡདོ། ཡབ་ཆནེ་�སི་��་ལ་ིཨའོ་ི�ག་པར་ཐངེས་འགར་

བ�བས་ནས“ཨ།ེ ��་ལ་ིཨ།ོ �དོ་�་ིཡབ་ཆནེ་ད་�ང་�ས་མ་ིའ�ག 

མདང་དགངོ་�ས་ཚ�ད་ག�མ་ལ་བ�བས་པའ་ི�་བ་ད་ེནམ་�ན་དང་

བ�ར་ན་�མ་ཆའ་ིགཅགི་�ག་མང་�་བ�བས་འ�ག ངའ་ིལག་པ་ཇ་ེ

བདརེ་སངོ་བར་མ་ཟད། མགི་�ང་རབ་རབི་�་མ་�ར”ཅསེ་བཤད།

 ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་�ད་ཆ་ཅ་ིཡང་མ་བཤད་མདོ། སམེས་�་དགའ་�ང་

གསི་ཁངེས། ཁའོ་ིསམེས་�“�ངི་�་ེབའ་ིཡབ་ཆནེ་�སི་ངས་ཁའོ་ིཚབ་

�ས་ནས་�སི་པ་ཤསེ་མདེ་པར་མ་ཟད། ད་�ང་རང་ཉདི་�ས་མདེ་

པར་འདདོ་འ�ག བཟང་ག ི ངས་�་མ�ད་�་འད་ི�ར་བ�བ་

དགསོ”�མ། 

མཚ�་�ནོ་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་�ངོ་

མ་ིརགིས་�བོ་འ�ངི་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

�ོམ་ཡིག་འ�་ི�བས་�་ཆ་ཇ་ི�ར་འདེམ་�ལ།



ཤིང་�ར་�་དང་གཉེན་འ�ེལ་གཏམ། །

གཉེན་མ་�ེར་བས་�ོང་བཙན་�ོས། །

ག�ང་པོ་�ང་རི་�ང་བཙན་ལ། །

�ལ་ས་གཏད་ནས་�་བོད་མཚམས། །

དམག་ད�ང་�ངས་པས་ཐང་�ེ་བཅོམ། །

བོད་ཐང་ལོ་ངོ་བ�ད་ལ་འ�གས། །

ས་�ིར་�ང་རི་�ང་བཙན་གཤེགས། །

ལོ་དེར་དབོན་�ས་མང་�ོང་འ�ངས། །

ས་ཕག་བལ་བཟའ་�ི་བ�ན་�ིས། །

ག�ག་ལག་ཁང་གི་�ང་གཞི་བཏིང་། །

ཞང་�ང་�ལ་པོ་དབང་�་བ�ས། །

མངའ་རིས་ཞེས་པའི་�ལ་མིང་ཆགས། །

ཤིང་�་�ི་ལོ634ལོར་ཤར་�ོགས་ཐང་གི་�ལ་པོ་

དང་འ�ེལ་བ་�ས་ཤིང་�ས་མོ་ཁབ་�་བ�་བའི་�ོས་མ་

མ�ན་ནས་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་རང་གིས་དམག་དཔོན་

�ས་ཤིང་�་ནག་

ལ་དམག་�ངས།  

ག � ང ་ � ང ་ རི ་

�ང་བཙན་�ིས་�ལ་�ིད་བ�ངས་ནས་

བ�གས།   དེ་ནས་བོད་ཐང་བར་ལོ་བ�ད་

དམག་འ�ག་�ས།

2.�ལ་པོ ་�ང་རི ་�ང་བཙན་ནི །  

ཡབ་�ལ་པོ་གནམ་རི་�ོང་བཙན་དང་།  

�མ་འ�ི་བཟའ་ཐོད་དཀར་གཉིས་�ི་�ས་

�་�གས་�ལ་�ི་ལོ621ལོར་�་བ�མས།  

ད�ང་ལོ་བ�་བཞི་སོན་པའི་ཤིང་�་�ི་

ལོ634ལོར་གཅེན་�ོང་བཙན་�མ་པོ་

དམག་ལ་ཕེབས་པའི་ཚབ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས།  �་

གཤེན་ཞང་�ང་�ང་�ར་�ིས་མཛད།  འ་ཞ་བཟའ་མོང་

�ེ་�ི་དཀར་ཁབ་�་བཞེས།  �ང་མང་པོ་�ེ་ཞང་�ང་

དང་།  �བས་བཙན་ཏོ་རེ་གཉིས་�ིས་�ོན་པོ་�ས།  �ས་

མང་�ོང་བཙན་�་བ�མས་པའི་ས་�ི་�ི་ལོ638ལོར་

ད�ང་ལོ་བཅོ་བ�ད་ལ་ཕེབས་པ་དང་ནང་གི་འགལ་

�ེན་�ི་དབང་གིས་�་གཤེགས།  བང་སོ་དོན་མཁར་

མདའ་�་གནམ་རི་�ོང་བཙན་�ི་གཡོན་�་བ�ིགས་སོ། །

དེ་ནས་ཞང་�ང་�ལ་པོ་ལི་མིག་�ལ་�ིས་�ོང་

བཙན་�ི་�ིང་མོ་སད་མ་དཀར་ལ་�ིང་བ�ེ་བར་མ་�ས་

པའི་�བས་�ིས།   �ིང་མོས་བཙན་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་

ལ་འ�ིན་བཏང་ནས་དམག་འབེབས་ཤིང་ཞང་�ང་

མངའ་འོག་�་བ�་དགོས་པའི་བ�་�ར་བོད་དམག་

བཏང་�ེ་ཞང་�ང་མངའ་འོག་�་བ�ས།

1.ཨེ་ཙ�་ནད་ནི་ག་འ�་ཞིག་ཡིན།

ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་ནི་འགོ་ནད་

འགོག་�ེད་�ི་མ་ལག་ལ་�་�ང་

ནད་རིགས་འགོས་ནས་འགོ་ནད་

འགོག་�ེད་མ་ལག་གི་འགོག་�ོབས་

རིམ་བཞིན་ཤོར་ཏེ།  མིའི་�ས་

�ོབས་�ི ་ནད་རིགས་�་ཚ�གས་

འགོག་པའི་�ས་པར་གཏོར་བ�ག་

ཐེབས་ནས་ཉམས་ཞན་�་བ�ར་པ་

ཡིན།  ཨེ་ཙ�་ནད་ནི་ཆེས་མཐའ་

མ�ག་གི་བཅོས་ཐབས་�ལ་བའི་

ནད་�ག་འགོས་ཟིན་པའི་ནད་དེ་ལ་

ཟེར། 

2.  ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་གི་མཆེད་རིམ་འགའ། 

ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་འགོས་ཡོད་པ་ཅན་དང་རང་�ང་�ེད་ཐབས་མ་བཀོལ་བར་མཚན་�ོར་

དང་མ�་�ོར་�ས་ནས་འགོ་བ།

ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་འགོས་ཡོད་པའི་�ག་བ�བ་ནས་འགོ་བ།

ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་འགོས་ཡོད་པའི་ཁབ་དང་ཁབ་�ག ཡང་ན་གསོར་འབིག་ཅན་�ི་ཡོ་�ད་

རིགས་མཉམ་�ོད་�ས་ནས་འགོ་བ།

�མ་མ་དང་�ས་པ་བཙའ་བ།  �ས་པར་�་མ་�ན་�བས་སོགས་�་འགོ་བ།

3.འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་འགོས་པའི་མི་�3ི530ཡོད།

མིག་�ར་མི་�ི3530བ�ལ་པ་ཞིག་ལ་ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་འགོས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོད་མི་

�ི210�ག་ན་གཞོན(ལོ10ནས་ལོ19ཅན)ཡིན།   ན་གཞོན་དག་གི་�ིའི་�ད་ཆོས་ནི་�ས་

སེམས་གཉིས་ཀ་བར་བ�ལ་�ི་�ས་ཤིག་�་ཁེལ་ཡོད་པས། ཧོལ་�ག་གི་�་བ་ལས་�་བས་ན་ཨེ་

ཙ�་ནད་�ག་འགོ་�་བའོ། །ཨེ་ཙ�་ནད་�ག་འགོས་ཡོད་པའི་ནད་པ་གཙ�་བོ་ཡོང་འབབ་�ང་བ་

དང་འ�ིང་ཡིན་པའི་�ལ་ཁབ་ན་ཡོད།  

4.ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་མི་�ོག་གཅོད་པའི་འགོ་ནད་གཤེད་མ་གཙ�་བོ་

ཡིན།

ཚ�ད་དཔག་�ས་པ་�ར་ན།   མིག་�འི་བར་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་ལས་ཚ�་�ོག་ཤོར་པ་དང་ཨེ་ཙ�་

ནད་པ་�ི3600ཡོད།  

ཨེ་ཙ�་ཉིན་མོ་�ང་�ལ།

ཨེ་ཙ�་ཉིན་མོ་ཞེས་པའི་ཐ་�ད་འདི1988ལོར་�ང་བ་དང་།  1981ལོར་འཛམ་�ིང་གི་ཨེ་

ཙ�་ནད་�ག་འགོས་པའི་ནད་པ་ཐོག་མ་�ང་བ་ནས་ད་�འི་བར། ལོ་ངོ་�མ་�་�ག་གི་�ས་

�ན་�ང་�འི་ནང་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་�་སོ་སོར་མཆེད་དེ་�ན་མོང་གི་འ�ོད་

བ�ེན་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་�་�ར་པས།   འཛམ་�ིང་འ�ོད་བ�ེན་�་

འ�གས་དང་�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་�ིད་ག�ང་གིས་མཐོང་ཆེན་�ས་པ་དང་།  འཛམ་�ིང་�ིལ་བོས་

�ོག་�་གཅིག་�ིལ་�ིས་ཨེ་ཙ�ར་འགོག་�ོལ་�ེད་པར་�ལ་འདེད་གཏོང་ཆེད།  1988ལོའི་�་

དང་པོར།  འཛམ་�ིང་འ�ོད་བ�ེན་�་འ�གས་�ིས་ལོན་ཏོན་ནས་�ལ་ཁབ100�ག་�གས་

པའི“འཛམ་�ིང་ཨེ་ཙ�་�ོན་འགོག”ཅེས་པའི་��་�ང་རིམ་པའི་ཚ�གས་འ�་བ�ས།   ཚ�གས་

འ�འི་�ེང་ལོ་རེའི་�12པའི་ཚ�ས1ཉིན“འཛམ་�ིང་གི་ཨེ་ཙ�་ཉིན་མོར”གཏན་འབེབས་གནང་།  

1996ལོའི་�་དང་པོར། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་འཆར་འགོད་��་རི་ནེ་ཝ་

ནས་བ�གས།  1997ལོར་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་འཆར་འགོད་��་

ཡིས“འཛམ་�ིང་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་ཉིན་མོ”ཞེས་པ་དེ“འཛམ་�ིང་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་�ོན་འགོག་

དང་�བ་བ�གས་ཉིན་མོ”�་བ�ར།    དེས་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་�ོན་འགོག་དང་�བ་བ�གས་�་བ་

ལོ་འཁོར་མོར་བ�ིངས།

 འཛམ་�ིང་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་ཉིན་མོའི་མཚ�ན་�གས་ནི་གོས་དར་དམར་པོ་ཡིན་ལ།  གོས་

དར་དམར་པོས་འཛམ་�ིང་མི་དམངས་�མས་གཞི་གཅིག་�་དམ་པོར་�ེལ་ཏེ་མཉམ་�་ཨེ་

ཙ�ར་འགོག་�ོལ་�ེད་པ་དང་ཨེ་ཙ�འི་ནད་པར་�མས་བ�ེའི་�གས་�ར་གནང་བ།  ཚ�་�ོག་ལ་

གཅེས་�ོང་དང་ཞི་བདེ་ལ་རེ་�ོན་�ེད་པ།  ང་ཚ�་སེམས་བསམ་པའི་�ེང་ནས་ཨེ་ཙ�་འགོ་ནད་

�ོན་འགོག་གི་�་བར་�གས་པ་སོགས་མཚ�ན་ཡོད། 

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

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།         • མཚ�་མོ •

འ�གས་�ིང་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་ཧ་ཅང་�ང་

ངར་ཆེ་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས་མིང་དེ་�ར་ཐོགས་

པ་དང་།   �ིང་�ན་འདིའི་བཞི་ཆའི་ག�མ་ནི་མཐོ་�ང་

ཡིན་ཞིང་།  མཐོ་�ང་གི་བ�ད་ཆའི་གཅིག་ལོ་�ིལ་བོར་

གངས་�ིས་གཡོགས་ཡོད་མོད།    གངས་�ི་གཏིང་རིམ་ནི་

�ོག་�ོག་འ�ར་བའི་མེ་རི་དང་�་ཚན་

ཡིན་པས།  འ�གས་�ིང་ལ“མེ་

དང་འ�གས་པའི་འཇིག་

�ེན”ཞེས་�ང་འབོད་

པ་རེད།

འ�གས་�ིང ་

གི“མང་བ་བཞི”ནི ་

མེ ་རི ་མང་བ་དང་�་

ཚན་མང་བ།  �བ་�་མང་བ།  

ཉ་མང་བ་བཅས་རེད།  �ིང་�ན་�ིལ་

བོར་མེ་རི100�ག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་མེ་རི་

གསོན་པོ་མང་བ་རེད།  འ�གས་�ིང་�་ས་འོག་ཚ་�ས་

�ི་ཐོན་�ངས་ཤིན་�་མོད་པ་དང་།    མཚམས་འ�ར་

རང་བཞིན་�ི་�་མིག་ཆེན་པོ་དང་�་ཚན་མང་བས་

འ�གས་�ིང་ལ“�་ཚན་�ི་�ལ་ཁབ”ཅེས་པའི་མིང་�ན་

པོ་�ན།  �་ཚན་ཧ་ལམ1500�ག་ཡོད་པ་དང་།    དེ་

དག་ལས་མིང་�གས་ཅན་�ི་�་ཚན་ནི“ཅ་ཞི་�་ཚན”�་

འབོད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་།   �ིར་འ�ར་བའི་�་ཚན་�ི་མཐོ་

ཚ ད ་ ལ ་

�ི ས 1 5 0 ཡ ས ་

མས་ཡོད་ཅིང་ །  

དར་དཀར་�ག་གཅིག་བར་�ང་�་ད�ངས་པ་དང་�ན་

ནས་མ�ངས་ཤིང་ངོ་མཚར་ལ་�་བས་མི་ངོམ་པ་ཞིག་

རེད།  �ལ་ས་རེ་ཁ་ཅ་ཝི་ཁ་�་�་ཟིའི་ད�གས་�ིར་

གཏོང་�ེད་སའི་�ང་�་དང་�་ཚན་ཧ་ཅང་མང་ལ།  

�ོང་�ེར་འདིའི་�ོད་ལེན་�ིག་ཆས་མཐའ་དག་ལ་ས་

འོག་གི་�་ཚན་བེད་�ོད་�ེད་�ིན་

ཡོད་པས།   �་�ག་ཡོངས་

� ་�ལ་བའི ་�ོང ་

�ེར་�་�ར་ཡོད།  

འ�གས་�ིང་གི་

ས་བབ་�ི་མཐོ་

དམའ་ལ་ཧེ་བག་

ཆེན་པོ་�ན་པ་དང་

�་བོ་�ག་�་འབབ་པས་

�བ་�་མང་བ་རེད།  མིང་�གས་

ཅན་�ི“གསེར་�ི་�བ་�”�་འབོད་པ་དེ་ཡི་མཐོ་ཚད་ལ་

�ིས160�ག་ཡོད་པ་དང་།   ཞེང་ཚད་ལ་�ིས1200ཡོད་

ལ།  མཐོ་ས་ནས་�ར་�་འབབ་�བས་ཁ་དོག་�མ་པར་

བ�་བའི་འཇའ་ཚ�ན་ཞིག་དང་ཡོངས་�་མ�ངས་པ་རེད།  

འ�གས་�ིང་�་རང་�ང་ཐོན་�ངས་དཀོན་པ་དང་།  ཉ་

ལས་ནི་�ལ་དམངས་དཔལ་འ�ོར་�ི་�ོག་ཤིང་�་�ར་

ཡོད།  བཟོ་ལས་ལ་ཉ་ལས་ཐོན་�ས་ལས་�ོན་དང་ཟས་

རིགས།  �ོག་�གས་བཅས་ཡོད།  ཞིང་�གས་ལས་གཉིས་

ལས་�གས་ལས་གཙ�་�ོང་�ེད་�ིན་ཡོད་དོ༎

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

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན• 



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན།

•�་�ལ་ལོ•
ཨང874པ།

�ན་ཡོངས་�་�བ་འ�ག  ཁོ་ར་ཁོར་�ག་�ན་�་�ར་

ཟིང་ཅི་ཡང་མེད་པར་དལ་ཅག་གེར་འ�ག  �ེ�་�ང་གི་�ི་

རོལ་�་བསེར་�་ཞིག་དལ་�ིས་�་ཞིང་�ོན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་

�མས་བསིལ་�ང་གི་�ོད་ཕར་འ�ལ་�ར་འ�ལ་�ེད་

བཞིན་པར་བ�གས་ན་མཚན་�ང་གི་ནམ་�འང་ཇེ་འ�ག་

ནས་ཇེ་འ�ག་�་འ�ར་བཞིན་པ་ཤེས་�བ། 

ང་རང་མལ་�ིའི་�ེང་�་ཉལ་ནའང་གཉིད་གཏན་

ནས་མི་�གས་པས། ངས་�ས་མགོའི་འ�མ་

�ི་�ོག་�ོན་བཀར་ཏེ་དེབ་ཅིག་

�ངས་ནས་ཁ་�ེ་བ་ན། 《མ་

དང་�་�ག་བར་�ི ་བ�ེ ་

�ང》ཞེས་པའི་�ོམ་ཡིག་དེ་

མིག ་ལམ་�་མངོན ་�ང་ ། 

�ོམ་ཡིག་མགོ་ནས་མ�ག་བར་

ད�གས་ཐེངས་གཅིག་གིས་བ�གས་ཚར་

�ེས། ཚ�ག་གི་�ེབ་ལེགས་ཤིང་གསོན་ཉམས་�ན་ལ་བ�ེ་

�ང་གིས་�ག་འ�ག་པར་བ�ེན། སེམས་ངོགས་�་ཨ་མའི་

ཞལ་རས་དབང་མེད་�་ཤར་�ང་བས། རང་དབང་མེད་

པར་ཡར་ལངས་ཏེ་�ོག་�ོན་བཀར་འ�ག་པའི་ཨ་མ་ཉལ་

སའི་�ོ་འ�མ་�་སོང་།

ངའི་ཨ་མའི་མིང་ལ་བསམ་�བ་�ོལ་མ་ཟེར་ཞིང་། 

ག�གས་ནི་རིང་�་མེད་ལ་�ང་�འང་མེད། ཤ་�མ་ཞིང་

རིད་ལ་གདོང་མདོག་སེར་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ནད་པ་ཞིག་

དང་འ�་མོད། འོན་�ང་�ིམ་�ི་ལས་ཀ་ཙག་ཙ�ག་ལས་ན་

འ�ལ་ཆས་ཤིག་དང་འ�་བར་ཤིན་�་མ�ོགས་པ་ལས། 

ཞིབ་ཆའང་�ན་པས་�ེ་བའི་�ན་གཞོན་�ན་�ིས་མོ་ལ“མ་

མཛངས་མ”ཞེས་འབོད་�ིན་ཡོད། དོ་�བ་�ང་ཨ་མས་ངལ་

མི་གསོ་བར་ལས་ཀ་ཞིག་ལས་�ིན་ཡོད་པ་ཁོ་ཐག་ཡིན།  

�ེད་ཙམ་�ེ་བའི་�ོ་�བས་ལས་ཨ་མའི་�བ་ག�གས་�ི་

�གོས་�་བ�ས་པ་ན། ཨ་མས་དངསོ་གནས་རབ་རབི་�་ི�གོ་

�ོན་འོག་�་�་བོར་བལ་�ད་�ི་�་བ་ཞིག་�ེ་བཞིན་འ�ག  

�གོ་�ནོ་འགོ་�་ཨ་མའ་ིང་ོགདངོ་ད་ེ�ག་པར་སརེ་ཞངི་�མ་

རདི་�་�ར་ཡདོ་པས། ངས་ཁ་ོམའོ་ིགཟབ་ནན་�་ི�མ་འ�ར་

དེ་མཐོང་མ་ཐག་མ�ིན་པ་བ�ངས་ནས་�ད་ཆ་ཚ�ག་གཅིག་

�ང་བཤད་མ་�བ་ལ། རང་དབང་མདེ་པའ་ིམགི་�་�གོ་པ་ོ

འགའ་ཡང་དལ་�ར་མ�ར་མགོ་བ�ད་དེ་མར་འ�ིལ་�ང་། 

ང་དལ་�སི་�འོ་ིནང་རལོ་�་འ�ལ་ཏ་ེཨ་མའ་ིཉ་ེསར་བཅར་

བ་ན་ཨ་མས་ད་གཟོད་མོའི་གན་�་ཐོན་པ་མཐོང་�ང་བས། 

གདོང་ཡོངས་�་བ�ེ་བའི་འ�མ་�ང་ཞིག་

མངོན་ཞོར“ནམ་�ང་�ེབས་འ�ག  

�དོ་�སི་ད་�ང་ངལ་མ་ིགས་ོ

བར་ཅི ་�ེད”ཅེས་�ས་

�ང་། ངས“རབ་རབི་�་ི

�ོག་�ོན་བཀར་ཡོད་པ་

མཐོང་ནས་ཡང་�ེད་�ིས་

གཉིད་བཅག་ནས་ལས་ཀ་ལས་

བཞིན་པ་ཤེས་པས་འདིར་འོངས་པ་

ཡནི”ཞསེ་བཤད་པ་ན།  ཨ་མས་ངའ་ིམག་ོལ་�ལི་�ལི་ཞགི་

�ས་�སེ། “�ར་མརོ་སངོ་ནས་ངལ་གསསོ”ཞསེ་བཤད་ཞརོ་

�ར་ཡང་མགོ་བོ་བ�ར་ནས་བལ་�ད་�ི་�་བ་དེ་�ེ་མགོ་

བ�མས། ངས་ཨ་མར“ད་�་ནམ་�ང་ག་ི�ས་ཚ�ད་གཅགི་ལ་

�ེབས་འ�ག་པས་�ེད་�ང་ངལ་གསོ་རན་རེད”ཅེས་བཤད་

�སེ་�རི་མལ་ཁང་ག་ི�གོས་�་གམོ་ཁ་བ�ར། 

རེད་ཡ། 《འཇིག་�ེན་�ེང་�་ཨ་མ་བཟང》ཞེས་པའི་�་

ད�ངས་དེ་ལ་ངོ་མ་གནས་�གས་�ན་ཏེ། �ེད་དང་�ེད་

འ�་བའི་ཨ་མ་ཇི་�ེད་ཅིག་གི་�མས་བ�ེ་�ོན་མོའི་གཅེས་

�ོང་འོག་ནས་ང་ཚ�་འདི་�ར་གཉོམ་ལག་�ས་པ་མ་ཡིན་

ནམ། དེ་བས། �་མོ་ངས་�ང་�ོབ་�ོང་ལ་འབད་བ�ོན་�ོད་

མེད་�ས་ནས་མ་འོངས་པར་ཨ་མ་�ེད་ལ་�ིན་ལན་གཞལ་

ཁོ་ཐག་ཡིན། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་

�ོབ་�འི་�ོབ་རིམ་�་པའི་

འཛ�ན་�་གཉིས་པ། 

•�ོ་�ེ་ཕག་མོ• 

�ས་�ི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་�་འཁོར་ཞིང་ལོ་�འི་གཙང་བོ་�ོག་མེད་�་བ�ར་བ་དང་

ཆབས་ཅིག   ང་ཚ�འི་བར་ཐག་�ང་�ང་ནས་�ང་ལ་བ�ེད་དགོས་�ང་།  མིག་�ེབ་དབང་

ཙམ་ལ།  མངར་�ར་ཁ་ག�མ་ལས་�བ་པའི་དམའ་འ�ིང་གི་འཚ�་བ་�ེ།  ང་རང་བསམ་

མེད་�ི་�ིས་པ་ཞིག་ནས་�གས་བསམ་དང་རེ་བའི་�ེས་�ེག་ཤེས་པའི་གཞོན་�་མ་ཞིག་�་

�ར་པའི་འཚར་ལོངས་�ི་བ�ད་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག   མདོར་ན།    དེ་ནི་འཆར་ཡན་དང་

�ིར་�ན་�ི་�ོང་ནས།     �ན་�ིས་ང་དང་�ང་�་འ�ེད་ལ་ཉེ་བའི་དགའ་�ོ་འ�ེས་མའི་

དམའ་འ�ིང་གི་འཚ�་བ་ཡིན།    �བས་འདིར་བསམས་ན།    ང་ཚ�ས་�ོབ་ཁང་�་བཞི་འདི་

ནས་དགའ་བའི་�ིང་གཏམ་དང་།     �ོ་བའི་�ག་གཏམ་�ེང་�ོང་བ་ནི་�ོས་མ་དགོས་པ་

ཞིག་རེད།  ད་�ང་དཔེ་�ོག་གི་ད�ངས་�་དང་བ�ར་�ོང་གི་�ེལ་ཟིང་བར་ནས་�ལ་

ཁའ་ི�་ད�ངས་ལནེ་ཞརོ་དང་།  ཕམ་ཁའ་ིམགི་�་འདནོ་ཞརོ་མཉམ་�་འཚར་ལངོས་�ང་།  

ཡིན་ནའང་།     ད་ནི་ངའི་མི་ལོ་ག�མ་རིང་གི་དམའ་འ�ིང་གི་འཚ�་བ་མ�ག་�ོགས་ལ་ཉེ།   

འདས་ཟིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ིར་�ན་ཞིག་�ས་ན།   ལོ་བ�་གཉིས་ལ་སོན་པའི་གསེར་

མདོག་གི་�ོན་�ས་དེར།      ངས་�གས་བསམ་དང་རེ་བ་ཡི་འོས་འགན་�ིད་མོ་�ར་�་

�ངས་ཏེ།  དམའ་འ�ིང་གི་�ོ་ཐེམ་ལ་གོམ་པ་དང་པོ་�ོས་ཤིང་།  �ས་དེ་ནས་བ�ང་�ོབ་

�ོང་གི་�ེལ་འ�བ་�ོད་ནས་མི་ ཚ�འི་�གས་བསམ་ལ་འཆར་

གཞི་བཀོད་པ་དང་།        �ིན་ ཆེན་�ོབ་དཔོན་�་མ་ཞིག་གི་

མ�བ་�ོན་དང་དཔེ་ཆ་ མང་བོར་�ར་�་�ས་

ཏེ་རང་གིས་�ོབ་�ོང་ཇི་ �ར་�་དགོས ་པའི ་

ངོས་ཟིན་ཐོག་མ་ �ེད།  �གས་

བ ས མ ་ �ི ་ འ ཚ� ལ ་ �ེག་ལ་དམ་པོར་

འ�ས་པའི་ལོ་�་དེ་ དག་ལ།   ངས་

བ�ོན ་འ�ས་�ི ་ �ལ་�ར་བ�ེན་

ན ས ་ � ལ ་ ཁ ་ ཡི ་ � བ ་ འ � ས ་

ལོངས་�་�ད་�ོང་ལ།  རེ་ཞིག་�བ་འ�ས་

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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་ད�་པ། 

•མཁའ་འ�ོ་དབང་མ•ོ

དེ་ལ་ཡིད་ཚ�མས་ནས།   ལེ་ལོ་དང་�མ་གཡེང་ཏོག་ཙམ་ �ས་པར་ཕམ་ཁ་

ཉོས་པའི་�ོ་�ག་�ང་�ངས་�ོང་།   གང་�ར།   འདས་དོན་ཡོད་ ཚད་དགའ་�ོ་�་བསམས་

�ང་�ང་ལ།   �ག་བ�ལ་�་བསམས་�ང་ཆོག་འདོད།  �ིར་�ན་ �ོང་གི་དམའ་འ�ིང་གི་

འཚ�་བ་ནི་�ལ་ཁ་དང་ཕམ་ཁ་ལས་�ང་བའི་དགའ་�ོའི་�ང་བ་ཁོ་ན་ཙམ་ མ་ཡིན་པར། ལས་�ིས་བ�ས་པའི་

དགེ་�ོབ་ཚ�ར་�ས་དང་�ིབ་མ་བཞིན་འ�ོགས་པའི་ལོ་�་དེ་དག་�ག་�་ཡིད་ནས་བ�ེད་ཐབས་�ལ་ལ། ཚ�་འདིའི་རིན་�ལ་�ི་

�་ནོར་ཞིག་�་བསམ་ཆོག་པར་འདོད།

མ་འོངས་�གས་འ�ན་མངོན་འ�ར་ཡོང་ཆེད། ང་ཚ�ས་�ས་�ན་ནངས་�་ལང་དང་དགོང་འ�ི་ཉལ་�ིས་ད�ན་�ི་�ང་

�གས་དང་ད�ར་�ི་ཚ་ག�ག་གདོང་གིས་བ�་བཞིན་ཤེས་རིག་གི་�ོན་མེ་མཐོ་�་བཏེགས་པའི་དཀའ་�ག་གི་�ས་�བས་དེ་

དག་�ན་�ང་།   �ག་པར།  ང་ཚ�་མཉམ་�་�ེད་འཇོར་རོལ་བའི་�ས་�བས་དེ་དག་�ན་�ང་།  དེ་ལས་�ང་�ོབ་�ོགས་ཕན་

�ན་བར་�ི་�ད་མེད་པའི་བ�ེ་བ་དེ་དག་�ན་�ང་།   ད་�ང་ང་ཚ�འི་མ་འོངས་པའི་འཚ�་བ་མཚར་�ག་�མ་པར་བ�་བ་ཞིག་

ཡོང་ཆེད།  དགེ་�ན་དམ་པ་དག་གིས་ང་ཚ�ར་རིན་ཐང་གཞལ་�་མེད་པའི་ཤེས་�་མོད་པོ་�བ་�ིས་འ�ང་�་བ�ག་པ་�ན་

�ང་། འདི་�ར། ངས་ལོ་ག�མ་རིང་གི་དམའ་འ�ིང་གི་འཚ�་བར་�ིར་�ན་ཐེངས་གཅིག་�ས། 

གལ་ཏ་ེང་རང་མ་ི�ལ་�་�བེས་ནས་ད་�འ་ིབར་�་ིམ་ིལ་ོའད་ིདག་ན་ིཡདི་འངོ་ག་ིགར་�ང་ཞགི་ཡནི་པའ་ིདབང་�་བཏང་

ན།  དའེ་ི�དོ་�་ིདམའ་འ�ངི་ག་ིའཚ�་བ་ན་ི�་མཁན་�ན་�་ིཡདི་�་ིདང་བ་འ�ནེ་པའ་ིའ�བ་ཚན་ད་ེཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ།  

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་

ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གི་

ལོ་རིམ་བ�ན་པའི་

འཛ�ན་�་དང་པོ།

•ག�གས་དཀར་�ིད•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།
�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།

གཙང་གི་�ོང་ཁག་བཅོ་བ�ད་

སོ་སོའི་མིང་ཇི་�ར་ཐོགས་�ལ།

（�་འགོད）

 གཏིང་�ེས་�ོང་།  

གཏིང་�ེས་ཞེས་པ་ནི་�ོང་

དེའི་�བ་རི་སའི་གཏིང་ནས་�ེས་

པ་�་�ར་�ང་བས་གཏིང་�ེས་

ཞེས་ཐོགས། ད་�འི་གཏིང་�ེས་

�ོང་�ང་མཁར་�་གནས་�ོས་

ཡོད་�ང་�ོང་མིང་རང་སོར་

བཞག་ཡོད།  

 �ོ་མོ་�ོང་།  

�ོ ་མོ ་ཞེས ་པ ་ནི ་ཤིང ་�ོ ་

དགའ་སོགས་�ེ་སའི་�ལ་ཡིན་པ་

དང་། རི་མགོར་�ག་�ིན་ལང་

ལོང་�་འ�ིགས་པས་�ོ་�ག་ཅེས་

པའི ་མིང་ཐོགས་པ་ནས་རིམ་

བཞིན་�ོ་མོ་ཞེས་པར་�་འ�ར་

�ང་། �་�ད་�“ཡ་�ང”ཞེས་

འབོད་དོན་ནི་ད�ིན་ཇི་པ་ཐོག་

མར་གཉའ་གདོང ་ཞེས ་པར་

འ�ོར་�བས། �ལ་དེའི་མིང་བོད་

�ད་ཇི་བཞིན་�་མ་ཐོན་པར་ཡ་

�ང་ཞེས་བོས་པས། �ེས་�་�་

�ད་ལའང“ཡ་�ང”ཞེས་ད�ིན་

�ད་�ི་མིང་འབོད་�ངས་�ར་

ཆགས་པ་རེད།  

དིང་རི་�ོང་།  

དིང་རི་ཞེས་པ་ནི་�་གར་�ི་

�བ་ཆནེ་ཕ་དམ་པ་སངས་�ས་�སི་

དགནོ་གནས་ལ་ད�ད་�རི། དངི་

�ོ་�ག་པོ་ཞེས་པའི་�ོ་ག�གས་

པར་དངི་ར་ི�ང་འཁརོ་ཞསེ་པའ་ིར་ི

འ�མ་�་བབས་ཏ་ེ�ལ་�་�ན་ལ་

དིང་ཞེས་པའི་�ས་�བ་པས་དིང་

ར་ིཞསེ་པའ་ིམངི་�ང་།  
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