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

�ིད་པའི་�ོ་གར་ཧ་ཅང་དགོད་རེ་�ོ།།

ལས་�་བ�ོས་པའི་མི་དག་�ང་�་བ�ད།།

ལན་རེར་ཆ་�ས་མེད་པའི་མི་ཡི་སར།།

དགའ་�ོ་�ང་བ་�་རིས་བཞིན་�་ཡལ།།

ལན་�འི་གསེབ་�་�ོད་ཁའི་མཚམས་�ིན་�་།།

�ག་པ་ཟ་ཟི་�ེང་བའི་ལམ་ནས་�ས།།

�ོད་�ིས་ཕལ་བའི་གོས་�ེང་མེ་ཏོག་གཙགས།།

ང་ཡིས་ཕལ་བའི་མིག་གིས་�ོད་རང་བཙལ།།

�ང་�མ་འདབས་ཁ་�ང་ཙམ་ཡར་ལ་བ�ེས།།

དཀར་འཇམ་�་ལ་བསིལ་�ང་རན་ཙམ་�ང་།།

�ོད་�་ནག་པོ་དེ་ཡང་ཡི་གར་འོང་།།

ག�ང་བའི་ཉིན་�ིབ་གཉིས་�ི་�ན་པ་སེལ།།

ཚ�་ལེན་�་བོར་�ན་པའི་ན་�ན་འ�ིགས།།

ང་ནི་�ོད་�ི་�ར་ན་�ིང་�ང་�ིང་།།

ངག་འཇམ་བསིལ་བའི་�་ལ་སེམས་�ིས་མཉན།།

མིག་གིས་�ར་�གས་ཞལ་ལ་�་མ་ཕོད།།

ཡིད་འོང་གཞིས་འདི་ལོགས་�་བ�ར་མ་ཕོད།།

གཞིས་འདིས་�ོད་དང་�ད་པའི་�ས་ཚ�ད་�མ།།

ཉི་མ་ལ་མོ་བ�ལ་�ང་�ང་བ་�ོ།།

�ོན་པའི་�ིབ་བསིལ་འོག་ནས་�ང་འདས་ཐོབ།།

�ོད་རང་�ོན་པའི་ཡལ་གར་ཁེན་�ང་ཤར།།

1.གཞོན་�ས་�ི་ཆའོ་��་སི་མཛ�ས་རིས་ཡི་གེར་ཧ་ཅང་དགའ།   

ཉིན་ཞིག་ལ།  ཁོ་རང་ལམ་�་

འ�ོ ་ཞོར ་མིག ་གིས ་མཐའ་

གཅིག་�་ལམ་འ�མ་�ི་�ང་

�འི་�ེང་གི་ཡི་གེར་ཅེར་པས།   

མ�ག་མཐར་མགོ་བོ་�ོག་�ོང་

ལ་བ�བས་ཏེ་མིག་ལམ་ནས་མེ་�ག་མཆེད་པ་ཞིག་�ང་།  

2.ཁོས་རང་གི་མགོ་བོར་རེག་རེག་ཙམ་�ས་�ེས། རང་གིས་

རང་ལ་�ེས་�ོགས་ནས་སེམས་�ང་�་དགོས་ཞེས་གསལ་འདེབས་

ཤིག་�ས་ཤིང་།   དེ་�ར་�ག་མ་ལས་ཁ་ཉིན་ཉོས་པའི་�་�ད་

འ�ལ་ཆས་�ི་གསལ་བཤད་ཡི་

གེ་�ིར་བཏོན་ཏེ།  ལམ་འ�མ་

�ི་�ོ་�ས་�ེང་ཙ�ག་ནས་ནན་

ཏན་ངང་དེའི་�ེང་གི་ཡི་གེར་

འཁོར་བའི་ད�ིད་ཀ་འདི་ཀ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།།

�ང་�འི་མཛ�ས་�ག་�ོད་�ི་སེམས་ནས་�ངས།།

གཙང་བོའི་འ�གས་རོམ་�ོད་�ི་གདོང་ནས་ཞི།།

�ང་ལམ་འདི་ན་མེ་ཏོག་ཅི་ཙམ་བཞད།།

�ང་ལམ་འདི་�་�ོག་�ན་ཅི་ཙམ་འཚ�།།

�ོད་རང་མིག་ནང་བབས་པའི་བར་�བས་འདིར།།

ང་ཡིས་དེ་ལ་སེམས་�ལ་�ེད་མི་�ིད།།

�ོད་རང་�ིན་པ་�ི་ལམ་ཡིན་ནམ་ཅི།།

མཛའ་བོའི་ད�ང་པར་འ�ད་ནས་རིང་སར་�ིན།།

ཞབས་�ང་འཁོར་ལོའི་�ིག་�་�གས་པ་ནི།།

གཅོང་རོང་ཉམ་ངའི་ནང་གི་ཨ་ལན་འ�།།

ཞེ་ཡི་གསང་བ་བ�ོལ་ན་ཇི་�ར་�།།

�མ་ཤེས་�ི་ནང་�ན་�་ད�ན་ཁ་�ེབས།།

�ོད་�ི་�བ་ག�གས་�ེང་�་ཉི་�བ་འཆར།།

ང་ཡི་�ང་མིག་ནང་�་�ན་ནག་འ�ར།།

ཚ�་འདིའི་མེ་ལོང་ནང་�་ཅི་ཞིག་བདོག།

�ེང་བའི་མཚ�་ནང་�ིང་�་འ�ད་པའམ།།

�་ཤན་�ས་མ་སེམས་ནས་གཏོང་བའམ།།

འ�ེང་བའི་རས་འདི་�་ལ་�བ་པའམ།།

�ོ་བའི་ཐབ་ཀ་བ�གས་�ང་�་ཞིག་བ�།།

ཞིབ་འ�ག་�ས་�ང་།

3.“ད་ནི་�ོབ་�ིད་�ི་�ས་ཚ�ད་ཐོན་ལ་ཉེ”ཞེས་

ཆའོ་��་སི་རེམ་པར་ཡར་ལངས་ཏེ་�ར་བ་�ར་�་�ི་

�ལ་�ི་�ོབ་�་ཆེན་

མོ འི ་ ན ང ་ མ ཛ� ས ་

རིས་ཡི་གེ་�ོབ་�་

བ�གས། �ོབ་

�ོ ག ས ་ ཤི ག ་ གི ས ་

ཆའོ་��་སི་མཐོང་མ་ཐག“�ོད་�ིས་སི་ཐན་���་�་�འི་

�ོབ་�་ཆེན་མོ་ཞིག་བ�ར་ཏེ་�ི་�ལ་�ི་�ོབ་�་ཞིག་�་

ཡོང་ནས་�ོབ་�ིད་འདིར་�གས་དོན་ཅི་ཡོད”ཅེས་

�ིས།  

4.“མཁོ་བ་ཡོད་མེད་ད་�་ད་�ང་བཤད་མི་�བ་

མོད།   འོན་�ང་།  ང་དེར་�ོ་བ་ཆེན་པོ་འ�ག་པས།  

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་གསེར་�་�ོང་།  •ཐོ་ཡོར•

�གས་འ�ན་གཙང་བའོ་ི�བས་�་�ག་�ང་སམེས་�་ིཉ་མ་ོ�་�ར་�ད། །བ�ནོ་

འ�ས་�་ཕརོ་བང་�ལ་མངའ་ཡང་མ་ིའདདོ་�གོ་གསི་དམ་�་བཅངིས། །རགི་པའ་ི�་

�འ་ི�ངས་�བས་�ར་ཡང་འཇམ་མཉནེ་ལག་པར་གས་ཁ་ཤརོ། །�ན་པ་�་ིབའ་ིལ་ོ�་

འད་ིལ་མཚན་མའོ་ི�་ིལམ་རབ་�་འ�གིས། །�ི་རལོ་གཏམ་�སི་�ངི་འཇགས་ད�གོས་

ཤངི་ནང་ག་ིབད་ེབ་�ང་གསི་བདས། །ཕ་རལོ་གཏམ་�་ིཉག་�ན་མདའ་མ་ོམ་ིའདདོ་ཁ་

བའ་ིཟོལ་�་བབས། །གཏམ་ཡན་�་ིཁའ་ིཁ་�ངས་ནག་པ་ོམ་ིསམེས་གསདོ་པའ་ིགཞ་ིམ་

�།ེ །ན་�ག་�དོ་པའ་ིལ་ོ�་འད་ི ལ་མཚན་མའོ་ི�་ིལམ་རབ་

�་འ�གིས། །ཟོལ་ཟོག་�ལ་ བའི་རེ་བའི་མེ་�ང་

�་ིབཞནོ་�་མའོ་ི�་བར་ འ�གོས། །བ�་ེབ་

དམར་པོ་�ག་�ས་ �ར་ཅིང་�ངས་

ཞེན་རི ་མོ ་�ིང་ལ་ བཀདོ། །གཡར་

དམ ་ཚ�ག ་གི ་�ེས ་ �ན་གསལ་�རི་

བ�ནོ་སམེས་མ་ེ�་ེ�ག་ �་འ�ར། །འ�ངེ་

ཞནེ་ཟབ་མའོ་ིལ་ོ�་འད་ི ལ་མཚན་མོའི་�ི ་

ལམ་རབ་�་འ�གིས། །�བས་ ཆེན་མི་�འི་�་གཞག་

མཐངོ་ན་སམེས་�་ི�་�དོ་ར་ིལ་ཤརོ།  །ཐ་ཤལ་མ་ི�འ་ི�་�དོ་མཐངོ་ན་སམེས་�་ིཉ་

མ་ོའ�་ོབར་�མོ། །བཏང་�མོས་བར་མའ་ིང་ོགདངོ་ད་ེལ་བདནེ་པའ་ིཆ་ཞགི་ཡདོ་

ནའང་། །བ�་ེཞནེ་འབར་བའ་ིལ་ོ�་འད་ིལ་མཚན་མའོ་ི�་ིལམ་རབ་�་འ�གིས། །ར་ེ

བའ་ིའབདོ་པ་�ང་དང་བ�བེས་པས་སམེས་�་ི�ར་�མི་�དོ་�སི་བ�ས། །�ངས་

པའ་ིའ�ན་མ་�ས་ལ་�ག་པས་�ག་�ས་�་ེངག་�ང་�་ཡལ། །སམེས་འ�་�དོ་པའ་ི

འ�ར་བག་�དོ་ནས་མ་ི�ག་�་མའ་ིངསེ་འ�ང་འ�ངས། །�གོས་པ་འབར་བའ་ིལ་ོ�་

འད་ིལ་མཚན་མའོ་ི�་ིལམ་རབ་�་འ�གིས། །

 མཚ�་�ོན་ཟིང་།  •ཨ་འ�མ•

དེས་�ིས་�་�གས་�ེན་བཟང་བོ ་ཞིག་

ཐེབས ་པར་ང ་ལ ་ཡིད ་ཆེས ་བ�ན་པོ ་

འ�ག”ཅེས་ཆའོ་��་སིས་ལན་འདེབས་

ཞོར་�་�ར་ཡང“�ེས་�ོགས་�་མཁོ་བའི་

�ས་ཤིག་ཡོད་�ིད”ཅེས་བཤད།

5.ལོ12�ི་�ེས་�་ཆའོ་��་སིས་�ོགས་པོ་གཉིས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་

�་�འི་�ོག་�ད་�ང་སི་བ�གས་ཤིང་།   

རང་ཉིད་�ིས་�ས་འགོད་�ས་པའི་ཡིག་

ག�གས་དེ་�ོག་�ད་�ི་�ིག་གཞིའི་ནང་

བཞག་�བས།   �་�འི་�ོག་�ད་དེ་�ས་

འགོད་པར་�ིག་ཆེས་ལེགས་པའི་�ོག་�ད་�་�ར་པ་རེད།    

   

ཀན་��་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་གི2016ལོའི་

བོད་ཡིག་དངོས་གཞི་འཛ�ན་�།

 •�་མ�ིན་བ�་ཤིས•



13.མི་རགིས་ཤིག་ག་ི�ད་ཆ་ཉམས་པའམ་རང་�ད་དོར་ཏ་ེགཞན་�ད་�ད་ཚ�། རང་ག་ི�ད་ཆར་བ�ནེ་

པའི་རགི་གནས་དེའང་ཉམས་པར་འ�ར་རམ།

མ་ིརགིས་ཤགི་ག་ི�ད་ཆའ་ི�རོ་བ་ན་ིརང་ག་ིཁངོས་མ་ི�་ིལ་�ན་མངོ་�་�བ་པའ་ིབ�་�དོ་�་ིགཏན་�ལོ་�ར། 

མངི་ངམ་ཚ�ག་�ད་�བས་བ�ན་�ར་�ལེ་ཏ།ེ བ�ན་དནོ་ཐ་དད་�ང་�རོ་བ་རགིས་མ�ངས་�་�བ་པའ་ིཚ�ག་ར་ེར་ེ

བཞནི་�ལེ་ཞངི་། བ�དོ་དནོ་ལ་ར་ེར་ེབཞནི་བཤད་པ་ཡནི་པས། �ད་ཆའ་ི�མ་ཆ་བཞ་ི�།ེ བ�་�དོ་�་ིཐབས་ལམ་དང་། 

མངི་ངམ་ཚ�ག་�ད། �་གདངས། བ�ན་དནོ་བཅས་ལས། “མ་ིརགིས་ཤགི་ག་ིརགི་གནས་�་ིནང་ནས་�འི་ིརགི་གནས་�་ི

�གས་�ནེ་ཐབེས་དཀའ་བ་ན་ིམ་ིརགིས་�་ིབསམ་གཞགིས་གཏངོ་�ངས་�་ི�མ་པ་དང་�་གདངས་དང་�ད་ཆའ་ི�གི་

གཞ་ིཡནི”ཡང་། �ད་ཆའ་ིའ�བ་�་གཙ�་བ་ོན་ིམངི་ཡནི་པ་དང་། �ར་ཡདོ་�་ིམངི་�མས་རམི་�སི་དརོ་ཞངི་། གསར་

�ང་ག་ིཐ་�ད་ཐམས་ཅད་ཐད་ཀར་གཞན་�ད་ལས་གཡར་�དོ་�ས་པ་ཡནི་ན། “རགི་གནས་�་ིཆ་ནས་གཡར་མངི་

གསི་ངདེ་ཅག་ལ་མ་ིརགིས་ཤགི་གསི་མ་ིརགིས་གཞན་ཞགི་ལས་ཅ་ིཞགི་བ�བས་པ་�ནོ་པར་�དེ་པ་ན།ི” �ད་ཆ་ན་ི�རི་

རགི་གནས་�་ི�་ེ�ག་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། �སོ་�་རགི་གནས་གཞན་�་ི�ནེ་གཞ་ིདང་

�དོ་�དེ་ཡནི་པས། ཤསེ་�འ་ི�་ེ�ག་ར་ེར་ེམངི་གསི་མཚ�ན་ཞངི་། མངི་ག་ི�རོ་བ་�ངེ་

བར་བ�ས་ནས་ཤསེ་�འ་ིགནས་�གས་�ནོ་པར་�དེ་པའ་ི�རི་ན། མངི་འ�ར་

བས་རགི་གནས་�་ིགམོས་�ལོ་འ�ར་ཞངི་། ད་ེའ�ར་བས་རགི་གནས་�་ིའ�་

ཤསེ་མ�ངས་པ་ལ་བ�ནེ་པའ་ིམ་ིརགིས་�་ིའ�་ཤསེ་�ང་འ�ར་བ་ཡནི་པས། 

“�ད་ཆ་ན་ིའ�་ོབ་མའི་ིརགིས་�་ིམཐའ་མ�ག་ག་ིཕ་གཞསི་ཡནི་པའང”གཞ་ིནས་

�རོ་ཏ།ེ རགི་གནས་�་ིཞངི་ཁམས་གཞན་ལ་འཚ�་�ནེ་བཅལོ་པ་དང་། རགི་གནས་གཞན་

པ་ཕ་གཞསི་གསར་བར་�ར་ཚ�། ཆསོ་�གས་�་ིདད་མསོ་མ་གཏགོས་པར་མ་ིརགིས་ཤགི་ག་ིཁངོས་མ་ི

�མས་�ན་�་འ�་�དེ་�་ིཐབས་གཞན་མདེ་ཅངི་། ཆསོ་�གས་ན་ིམ་ིརགིས་གཅགི་ག་ི�ད་ནརོ་མ་ཡནི་�རི། མ་ིརགིས་

ཤགི་ག་ི�ད་ཆསོ་གཙ�་བ་ོན་ི�ད་ཆ་ཡནི་པ་དང་། �ད་ཆ་མ་ིའ�་བ་ན་ིརགི་གནས་ཐ་དད་པ་དང་། རགི་གནས་�་ི�་�གོ་

ན་ི�ད་ཆ་ཡནི་པས། �ད་ཆ་ཉམས་ན་རགི་གནས་ཉམས་ཤངི་། རགི་གནས་ཉམས་ན་མ་ིརགིས་ཞསེ་པའང་དནོ་�སི་

དབནེ་པའ་ིམངི་�ངོ་ཉདི་�་ཟད་ད།ོ།

14.�ད་ཆ་ཞགི་ལ་�བ་ཆ་གཙ�་བོ་གང་དག་ཡདོ་པ་དང་། �བ་ཆ་ས་ོསའིོ་

བར་�་ིའ�ལེ་བ་ཅ་ིཡནི།

�རི་�ད་ཆ་ཞགི་ག་ི�བ་ཆ་ལ་རང་ངསོ་�་བ�ན་དནོ་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཡདོ་

མདེ་�་ིཆ་ནས་མངི་དང་ཚ�ག་�ད་

གཉསི་ཡདོ་�ང་། �ད་ཆའ་ིབ�་

�ོད་�ི་�ེད་ཐབས་དང་གཏན་

ཚ�གས་�ི་�ད་ཆོས་མི་འ�་བའི་

དབང་གསི། ཚ�ག་�ད་�་ི�མ་

�ངས་དང་�རོ་�ལ་ཡང་མ་ིའ�་བ། 

བདོ་�ད་ལ་དཔརེ་མཚ�ན་ནས་གསལ་བར་

བཤད་ན།  ཚ�ག་�ད་ལའང་ཚ�ག་ག་ི�བ་ཆ་གཙ�་ཕལ་གང་ཞགི་�དེ་པ་དང་གང་�་�ོར་བའ་ིཐད་ནས། �མ་ད�་ེདང་

ཚ�ག་�ད་ཕལ་བ་གཉསི་�་�་ེབ་ལས། ལ་དནོ་དང་། �དེ་�། འ�ང་�ངས་ག�མ་ན།ི �ད་གཞ་ིབ�དོ་པའ་ིམངི་ངམ། 

ངསེ་བ�ང་ག་ིམངི་དག་ག་ིམཐར་�ར་ཏ།ེ གང་ལ་�ར་�འ་ིམངི་ད་ེ�་�ལ་དང་། �ནེ་གནས། �དེ་པ་པ།ོ འ�ང་གཞ་ི

སགོས་�་བ�བས་ཤངི་། ཚ�ག་མཐའ་ི�་བ་བ�དོ་པའ་ིམངི་ངམ། གནས་པ་གསལ་�དེ་�་ིམངི་

སགོས་�་ི�ར་དནོ་གསལ་བར་�དེ་པ་ན།ི ཚ�ག་ག་ིའ�བ་�ར་�ར་པའ་ིམངི་དག་ལས། 

�ད་གཞ་ིབ�དོ་པའ་ིམངི་ངམ་ངསེ་བ�ང་ག་ིམངི་གཉསི་�་ིགང་�ང་གསི་ཚ�ག་

དནོ་�་ིགཞ་ིའདངི་ཞངི་། �མ་ད�འེ་ིཚ�ག་�ད་�་ི�ར་གཞ་ི�ས་ཏ།ེ �བས་བབ་�་ི

དནོ་གང་ཞགི་བ�དོ་པ་ལ་�གོས་ཚ�། གནས་�བས་བ�དོ་དནོ་གསལ་�ེད་�་ི

དགསོ་མཁ་ོ�ར། ཚ�ག་མཐའ་�་བ་བ�དོ་པའ་ིམངི་སགོས་�སི་བ�དོ་དནོ་གང་ཞགི་

གསལ་བར་�དེ་པ་གཞརི་�ས་ཐགོ་བ�དོ་གཞའི་ིདངསོ་པ་ོད་ེཉདི་�་ི�ད་ཆསོ་དང་། 

�མ་�ངས། འཇལ་�དེ་�་ིཚད་གཞ།ི ཚ�ག་དནོ་�་ིཞབི་ཆ་འ�དེ་དགསོ་མནི་�་ི�ད་པར་ལ་དམགིས་

ཏ།ེ ཁངོ་གསི་�ད་ཆ་བཤད། ཁངོ་གསི་འཁརོ་གཡགོ་�ང་ཤས་ཙམ་ལ་�ད་གདངས་�དོ་པོས་�ད་ཆ་དལ་�ར་བཤད་

སངོ་། ཞསེ་པ་�་�་ཚ�ག་�རོ་རངི་�ང་�་ཚ�གས་�ལེ་བ་ན།ི ཚ�ག་ག་ི�བ་ཆ་མང་�ང་ལ་བ�སོ་�ང་། ཚ�ག་ག་ི�བ་ཆ་

ལ་གཙ�་ཕལ་�་ི�ད་པར་མདེ་པ་མ་ཡནི་པས། ཚ�ག་ག་ིརངི་�ང་ཡང་�བ་ཆ་གཙ�་བརོ་ཆ་ཤས་གཞན་�མས་�བས་

བ�ན་�ར་�ར་པའ་ིའ�ས་�་�་�ང་བ་རདེ་ད།ོ། ད་ེབས། �མ་ད�ེའ་ིཚ�ག་�ད་དང་། �ད་གཞ་ིབ�དོ་པའ་ིམངི་། ངསེ་

བ�ང་ག་ིམངི་། �་བ་བ�དོ་པའ་ིམངི་། �ད་ཆསོ་བ�དོ་པའ་ིམངི་སོགས་�སི་ཚ�ག་ག་ི�བ་ཆ་གཙ�་བ་ོ�ེད་ཅངི་། ཚ�ག་�ད་

ཕལ་བ་དང་། མངི་ག་ི�་ེ�ག་གཞན་དག་གསི་ཚ�ག་ག་ི�བ་ཆ་ཕལ་བ་�ེད་ད།ོ།

མཚ�་�ནོ་དག་ེའསོ་�བོ་ཆནེ་མ་ིརིགས་དག་ེའསོ་�བོ་�ངི་།       • �གས་ཐར་�ལ •

དགའ་�སོ་ཁངེས།

 འད་ི�ར་�་གཉསི་འགརོ་�སེ། ཡབ་ཆནེ་�སི་�ར་བཞནི་ཁ་ོལ་གཤ་ེ

གཤ་ེབཏང་ཞངི་། ཁ་ོལ་བ�ང་བའ་ི�མ་འ�ར་�ར་ལས་མ་ིབཟང་བར་�ར། 

ཡབ་ཆནེ་�བོ་�འ་ིནང་�་སངོ་ནས་དག་ེ�ན་བཙལ་ཏ་ེ��་ལ་ིཨ་ོཡ་ི

གནས་�ལ་�སི། དག་ེ�ན་�སི“འ།ོ ཁ་ོན་ིརིག་བཟང་ཡནི་པས་�ངས་

འ�ས་མ་ིབཟང་�་མ་ིའ�ག་མདོ། འནོ་�ང་�ནོ་དང་བ�ར་ན་སེམས་

�ལ་�་མ་ིཕབ། �ོབ་�དི་�བས་�་�ན་པར་གཉདི་�གོ་�ག་པ་དང་

སམེས་�་ེགཅགི་�་མ་ིགནས་པར་འ�ག �རི་ན་ཁསོ་བ�བས་པ་མང་ཞངི་

ལགེས་པོ་ཡནི་འསོ་མདོ། ད་ན་ི�མོ་ཡགི་�ིས་པའང་ཚ�ག་

�ང་འགའ་རེས་འ�་ོཐབས་འ�ག་ཐབས་�ས་

འ�ག ད་�ང་ཡ་ིགའེང་�གས་འ�་ིཁ་ོན་

�ས་འ�ག ”ཅསེ་བཤད།

 དགངོ་མརོ། ཡབ་ཆནེ་�སི་��་ལ་ི

ཨ་ོརང་ག་ིགན་�་བསོ་ནས་གཟབ་ནན་

�སི་ཁ་ོལ། “��་ལ་ིཨ།ོ ངས་�མི་ཚང་གང་

བའོ་ིའཚ�་ཚ�ས་�་ིཆདེ་�་དཀའ་�ག་ཇ་ིའ�་

ཞགི་�ངོ་གནི་ཡདོ་པ་�དོ་�སི་ཤསེ་སམ། ངས་�དོ་

ཚ�འ་ིདནོ་�་�གོ་བ�སོ་�སི་འབད་བ�ནོ་�དེ་�ནི་ཡདོ། �དོ་�སི་

གང་ལའང་བསམ་�་ོམ་ིགཏངོ་བ་དང་། �དོ་�སི་ཕ་མ་དང་མངི་�ངི་

�མས་ཇི་འ�་ཡིན་པར་ཡང་བསམ་�ོ་མི་གཏོང་ངམ”ཞེས་གཤེ་གཤེ་

བཏང་།

 “ཨ། ད་ེའ�་ཞགི་མ་རདེ། ཡབ་ཆནེ་ལགས། �དེ་�སི་ད་ེ�ར་མ་

བཤད”ཅསེ་��་ལ་ིཨ་ོཡསི་མགི་མཐར་མཆ་ིམ་འཁརོ་བཞནི་�་བ་�ས། 

ཁསོ་དནོ་�་ིབ�ད་རམི་ཡངོས་�གོས་གསལ་བརོ་བཤད་འདདོ་མདོ། འནོ་

�ང་�ད་ཆ་མདི་པའ་ིཁར་ཐནོ་ཡང་�རི་མདི་ནས་ཅ་ིཡང་མ་བཤད། ཁའོ་ི

སམེས་�་ཡང་དང་ཡང་�། “ཨ།ེ བཤད་མ་ི�ང་། �་མ�ད་�་གསང་དགསོ། 

ཨ་ཕར་ཡགི་�ང་འ�ི་རགོས་�་དགསོ། �བོ་�འ་ི�བོ་�ངོ་ལ་ངསེ་པར་�་

བ�ནོ་པ་�་དགསོ་མདོ། འནོ་�ང་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་ན་ིཨ་ཕར་རགོས་རམ་

�ས་ནས་�མི་ཚང་གང་བོའ་ིཁ་གས་ོ�་ད་ེཡནི་ལ། ཨ་ཕའ་ིངལ་�བ་ཇ་ེཡང་

�་གཏང་�་ད་ེཡནི། རདེ། འད་ི�ར་བ�བས་ན་འ�གི”ཅསེ་བཤད།

མཚ�་�ནོ་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་�ངོ་མ་ིརགིས་�བོ་འ�ངི་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

ཉནི་�ན་དགངོ་མའོ་ི�ས་ཚ�ད་བ�་གཉསི་�་ི�ངེ་�་��་ལ་ིཨ་ོཡར་

ལངས་ནས་�་བ་བ�བས། ད་ེ�ར་ཉནི་འགའ་འགརོ་ཡང་ཡབ་ཆནེ་�སི་

�ར་བཞནི་ཅ་ིཡང་མ་ཤསེ། ཉནི་ཞགི་ལ་ཟ་མ་ཟ་�ས། ཡབ་ཆནེ་�སི“ང་ོམ་

མཚར་བ་ོརདེ། ཉནི་འད་ིདག་ག་ིརངི་ལ་�ནོ་མའེ་ི�མ་བཀལོ་ཚད་ཇ་ེམང་

�་སངོ་འ�ག”ཟེར། ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་�ད་ཆ་ད་ེཐསོ་མ་ཐག་�་ཁངོ་དགདོ་

ཅགི་�ས། �བས་ལགེས་པ་ཞགི་ལ་ཨ་ཕས་�ད་ཆ་ད་ེལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མ་

བཤད། ད་ེནས་བ�ང་�།ེ ཁསོ་�ར་བཞནི་མཚན་ར་ེརརེ་མལ་ལས་ལངས་

ནས་ཡ་ིག་ེབ�་འ�་ི�ས། མཚན་མརོ་གཉདི་ཆག་པས། ��་ལ་ིཨ་ོཞགོས་

པར་ཡར་ལངས་�ས་ངལ་�བ་�སེ་ཤངི་། དགངོ་མརོ་ལས་�་འ�་ི�ས། 

�ང་ཁ་ཅགོ་ཙ�ར་བ�སེ་ནས་གཉདི་འ�ག

“ཝ།ེ སམེས་�ལ་�་ཕབ་ནས་ལས་�་�སི”ཞསེ་ཡབ་ཆནེ་�སི་ལག་པ་

བ�བས་ནས་ཁ་ོགཉདི་ལས་བ�ངས། ཉནི་གཉསི་དང་ག�མ་པའ་ིདགངོ་

མའོང་�ར་བཞནི་གཉདི་�གོ་བ�བ་པར་མ་ཟད། གནས་�ལ་�ར་ལས་ཇ་ེ

�ག་ནས་ཇ་ེ�ག་�་�ར། དཔ་ེཆའ་ིཐགོ་�་མག་ོབཞག་ནས་གཉདི་པ་མནི་

ན། ཞགོས་པར་ལངས་པ་ཧ་ཅང་འ�སི། �བོ་�ངོ་�དེ་�བས། �ག་�་ངལ་

�བ་�སི་མནར་ཅངི་། ཕལ་ཆརེ་�བོ་

�ངོ་ལ་�ན་�ང་�སེ་པ་འ�། ཡབ་

ཆེན་�ིས་�ང་�ལ་དེ་མཐོང་�ེས། 

ཐངེས་ར་ེར་ེབཞནི་ཁ་ོལ་གསལ་འདབེས་�ས། ཁསོ་�ན་པར་�སི་པར་གཤ་ེ

གཤ་ེམ་ིགཏངོ་མདོ། མཐར་ཁ་ོཁངོ་�་ོལངས་པ་རདེ། 

 ཉནི་ཞགི་ག་ིཞགོས་པར། ཡབ་ཆནེ་�སི་ཁ་ོལ“��་ལ་ིཨ།ོ �དོ་ལ་ཅ་ི

�ང་བ་ཡནི། �ནོ་ཆད་�་ི�དོ་དང་བ�ར་ན་མ་ིགཞན་ཞགི་�་�ར་འ�ག 

�དོ་�སི་བསམ་�་ོཞགི་ཐངོས་དང་། �མི་ཚང་གང་བསོ་�དོ་ལ་ར་ེ�སོ་

�ས་ཡདོ་པ་�དོ་�སི་མ་ིཤསེ་སམ”ཞསེ་ཟེར།

 ��་ལ་ིཨ་ོ�སེ་ནས་ད་�འ་ིབར་ཡབ་ཆནེ་�སི་གཤ་ེགཤ་ེབཏང་མ་

�ངོ་བས། “འད་ིའ�འ་ི�་བ་�ན་རངི་བརོ་བ�བ་མ་ི�ང་། ངསེ་པར་�་

མཚམས་འཇགོ་དགསོ”�མ།

ཡནི་ནའང་། ཉནི་དརེ་ཟ་མ་ཟ་�བས། ཡབ་

ཆནེ་�སི་དགའ་�འོ་ིངང་ནས། “�་འདརི་�་

�ནོ་མ་ལས་�རོ་�ག་དང་�ར་བཞ་ིམང་

�་བཙལ་འ�ག”ཅེས་བཤད་ཞོར་�་

འཐནེ་�མ་ནང་ནས་ཀ་ར་�ག་མ་གང་

�ངས་ནས་�ནོ་མ་ོ�ས་པ་རདེ། �སི་པ་

�མས་དགའ་�་ོ�སེ། ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་�ར་

ཡང་ངར་�གས་བ�དེ་ནས་རང་གསི་རང་ལ“ཡ། ད་

�ང་�་མ�ད་�་བ�བ་དགསོ། ཉནི་དཀར་བ�ནོ་པ་བ�དེ་ནས་

�བོ་�ངོ་�དེ་པ་དང་། མཚན་མརོ་�ར་བཞནི་ལས་ཀ་�་དགསོ”ཞསེ་

བཤད། ཡབ་ཆནེ་�སི་དརེ་མ�ད་ནས“�རོ་�ག་དང་�ར་བཞ་ིམང་�་

བཙལ་པས་ཧ་ཅང་བཟང་ནའང་�ིས་པ་འདི……”ཞེས་བཤད་པའི་

མཚམས་དརེ། ��་ལ་ིཨ་ོལ་མ�བ་མསོ་བ�གས་ནས། “ཁསོ་ང་ོམ་ངའ་ིཡདི་

�་ོ�་བ�ག་པ་རདེ”ཅསེ་ཟེར། ��་ལ་ིཨ་ོཁ་ཅ་ིཡང་མ་ི�ག་པར་ཨ་ཕས་

གཤ་ེགཤ་ེབཏང་བ་དང་�་�ངས་ཤངི་། བ�ར་ལ་ཉ་ེབའ་ིམཆ་ིམ་བཟོད་

བ�ན་�ས་ནས་བ�ར་�་མ་བ�ག་མདོ། འནོ་�ང་སམེས་�་ཚད་མདེ་པའ་ི



མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།  

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •

�ན་ངག་�་བའི་བཀའ་�ོན་མདོ་མཁར་བ་ཚ�་རིང་དབང་�ལ་།
མདོ་མཁར་ཞབས་�ང་ཚ�་རིང་དབང་�ལ་ནི།  �ི་ལོ1697ལོར་ཡབ་ངག་དབང་ཚངས་པ་དང་�མ་མདང་�ང་གཉིས་

�ི་�ས་�་�ང་�ག་�ང་�་འ�ངས། ད�ང་ལོ་�ག་པ་ནས་བ�་བཞིའི་བར་ཡི་གེ་འ�ི་�ོག་དང་�ིས་སོགས་�ངས།  ད�ང་

ལོ་བཅོ་�་པ་�ེ་�ི་ལོ1711ལོར་�ིན་�ོལ་�ིང་�་ཕེབས་ནས་ལོ་�ཱ་བ་�ྷ�་�ིའི་�ང་�་ཡིག་རིགས་�་ཚ�གས་དང་།  �ན་

ངག  �ིས།  �་མདོ་ད�ངས་ཅན་མའི་རི་མོ་ཡོངས་�ོགས་བཅས་ལེགས་པར་�ངས་ཤིང་། མཐར་�གས་འ�ོད་པའི་�ས་�ེས་

�་�ན་བཤད་�ི་མིང་ལ་ཚངས་�ས་ད�ེས་པའི་�ོ་�ན་ཞེས་བཏགས།  ད�ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་�ི་ལོ1717ལོར་གཞིས་ཀ་

�ེའི་�ོང་དཔོན་�ི་ལས་འགན་བ�ང་།  དེའི་�ི་ལོར་�གས་�ེ་�ི་�་�ོང་གི་�ོང་དཔོན་�ི་ལས་འགན་འཛ�ན་བཞིན་པའི་

�བས་�《གཞོན་�་�་མེད་�ི་གཏམ་�ད》བ�མས།  ད�ང་ལོ་ཉེར་�ག་པ་�ེ་�ི་ལོ1722ལོར་བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་

�ང་འཁོར་�ི་�ས་�་�གས།  དེའི་�ི་ལོར་གོང་དཀར་�ོང་གི་�ོང་དཔོན་མཛད་ཅིང་ཕོ་�་ཐའི་ཇི་�ང་�ལ་�་གོང་མའི་

བཀའ་བཞིན་བ�ོད་པའི་ཚབ་�་�ིས་དཔོན་�ི་ལས་འགན་�ངས།  �ེས་�་བཀའ་�ོན་ཕོ་�་བའི་ལས་རོགས་�་ཛ་སག་ཐའི་

ཇིའི་གོ་གནས་དང་�གས་བཀའ་�ོན་�་བ�ོས།  �ི་ལོ1733ལོར《མི་དབང་�ོགས་བ�ོད》བ�མས་ནས་

�བ་པ་དང་།  《�ད་གཉིས་ཤན་�ར་ནོར་�འི་དོ་ཤལ》བ�ིགས།  དེའི་�ེས་ཁོང་གིས་བཀའ་�ོན་�ི་

འགན་བཞེས་ནས་ལོ་ངོ་�མ་�་སོ་ག�མ་བ�གས།  �ི་ལོ1762ལོ་�ེ་རང་ལོ་རེ་�ག་པར་རང་ཉིད་�ི་

�ོགས་བ�ོད《བཀའ་�ོན་�ོགས་བ�ོད》བ�མས།  ད�ང་ལོ་རེ་བ�ན་པར་�་གཤེགས། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  • �ོ་�བས་�ིས་བ�ིགས •

�གས་�ང་བོད་�ི་�ལ་�ིམས་བཅས། །

�ིམས་ཚན་�མ་�་སོ་�ག་ལས། །

ཡིག་ཚང་�ག་དང་�ག་�་�ག །

དཔའ་ཚན་�ག་དང་�ེན་�ག་སོགས། །

གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཡོངས་ལ་བ�གས། །

ལོ་དེར་ཀོང་ཇོ་བོད་�་བ�ས། །

�གས་�ང་�ི་ལོ641ལོར་�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་བོད་�ི་

�ལ་�ན་དང་ཚ�་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་�་བ�ས་ནས་བོད་ཡོངས་

གཅིག་�ར་�ེད་པའི་�ིད་དབང་བ�གས་པ་དེ་�་བ�ན་ཡོང་བ་

དང་།  �ོབས་དང་�ན་པ།  �ི་ཚ�གས་བདེ་འཇགས་�ི་�ོ་ནས་ཞིང་

འ�ོག་ཐོན་�ེད་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ།   མཐའ་མཚམས་བ�ན་པོ་ཡོང་

བ་བཅས་དགོས་པ་�་མའི་ཆེད་�་ཡིན་པ་ནི་�ོས་མ་དགོས།  �བས་

དེར་�ིམས་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་�ོར་ལ《ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་

དགའ་�ོན》ལས་གསལ་བ་�མས་གོ་�་བའི་ངག་གིས་བ�ལ་ན།  དེ་

�ར་�ལ་པོས་�ོན་པོ་�མས་ལ་ཁོད་བཅའ་དགོས་པའི་�་མཚན་

དང་།  ཁོད་བཅའ་�ལ་�ི་ས་གནས།  ཁོད་དཔོན་�མས་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ནི།  བོད་�ི་ཁོད་བཅའ་�ལ་�ི་ཤོད་མ་ར་དང་།   ཁོད་དཔོན་

�ོན་ཆེན་པོ་མགར་�ོང་བཙན་�ལ་བ�ང་།  ཞང་�ང་གི་ཁོད་བཅའ་

�ལ་�ང་�ང་�ོལ་མཁར་དང་།  ཁོད་དཔོན་�ང་པོ་�ང་སད་�་ཙ�།  

�མ་པའི（བོད་�ལ་ཤར་�ོགས་མདོ་ཁམས་�ི་�ལ་�）ཁོད་

བཅའ་�ལ་ནམ་ར་ཞ་མདོ།   ཁོད་དཔོན་ཧོར་�་�་རིང་པོ།  ཆིབས་

�ི་ཁོད་བཅའ་�ལ་�མ་པ་ཚལ་དང་།  ཁོད་དཔོན་དབང་བཙན་

བཟང་དཔལ་ལེགས།  མཐོང་�བ་�ི（�་�ོམ་ར་མན་ཆད་དེང་�ས་

ཨ་མདོའི་�ལ་�མས）ཁོད་བཅའ་�ལ་རི་བོ་གཡའ་དམར་དང་།  

ཁོད་དཔོན་ཅོག་རོ་�ལ་མཚན་གཡང་གོང་�མས་བ�ོས།  ཁོད་

དཔོན་དེ་དག་གིས་�ང་རང་�ོ་�ེར་གཅོད་�ིས་ཁོད་མ་བཅས་པར།  

མང་ཚ�གས་�ི་ནང་�་�ོ་རིག་�ང་ལ་ཉམས་�ོང་ཆེ་བའི་མི་ཡོད་པ་

དེ་དག་ལས་བསམ་འཆར་བ�་ལེན་�ས་ཏེ་�ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་སོ་

�ག་གམ་ཁོད་སོ་�ག་ཅེས་པ་དེ་བཅས་ཡོད་པའི་�ལ《ཆོས་འ�ང་

མཁས་པའི་དགའ་�ོན》སོགས་ལས།  �ོན་པོ་མགར་�ིས་འཕན་�ལ་

�ི་དར་�ལ་མང་བོ་�ེ་དང་།   མཆིམས་མང་བཞེར་ངན་པ་�་བའི་

�ག་�ི་བཅས་ལ་ཁོད་བཅའ་�ངས་�ོར་�ི་གཏམ་�ིས་པའི་�ལ་�ི་

ལོ་�ས་གཏམ་�ད་དང་འ�ེས་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཤེས་�བ།  ལོ་

དེར་�་ནག་ཐང་གི་�ལ་པོའི་�ས་མོ་�ན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བོད་�་

གདན་�ངས། �བས་དེར་�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་�བས་�་

གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ིག་�ོལ་�ོར་ལ།

ཡིག་ཚང་�ག་ནི།   1.གསེར་ཡིག  2.ག�་ཡིག  3. ད�ལ་ཡིག  

4.�་མན་�ི་ཡི་གེ  5.ཟངས་ཡིག  6.�གས་ཡིག་�ེ་�ག་ཡིན་ལ།  

འདི་ནི་�ོན་པོ་སོ་སོའི་གོ་གནས་�ི་རིམ་པ་མཚ�ན་�ེད་དང་།  �ལ་

པོའི་འབངས་མིའི་ཁོངས་�་�ད་པའི་�གས་མཚན་ཞིག་�ང་ཡིན།

 དེ་ཡང《ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན》ལས།  “ཡིག་ཚང་

ནི་རབ་གསེར་ག�་གཉིས།  འ�ིང་ད�ལ་དང་�་མན་གཉིས།  ཐ་མ་

ཟངས་ཡིག་�གས་ཡིག་�ེ་�ག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཆེ་�ང་གཉིས་རེ་ད�ེ་

བས་བ�་གཉིས་སོ།  །དེ་ཡང་�ང་�ོན་ཆེན་མོ་ལ་ག�་ཡིག་ཆེན་མོ་

གནང་།〖ག�་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཐོབ་ཐང་ཅན〗 �ང་�ོན་འ�ིང་དང་

ནང་�ོན་ཆེན་པོ་ལ་ག�་ཡིག་�ང་�་།〖ག�་ཡིག་�ང་�འི་ཐོབ་

ཅན〗 �ང་�ོན་ཐ་�ང་དང་ནང་�ོན་ལ་འ�ིང་པོ།〖ག�་ཡིག་

འ�ིང་པོའི་ཐོབ་ཅན〗 བཀའ་ཡོ་གལ་འཆོས་པ་ཆེན་པོ་ག�མ་ལ་

གསེར་ཡིག་ཆེན་མོ།〖གསེར་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཐོབ་ཅན〗 ནང་�ོན་ཐ་

�ང་དང་བཀའ་�ོན་འ�ིང་ལ་གསེར་ཡིག་�ང་�་།〖གསེར་ཡིག་

�ང་�འི་ཐོབ་ཅན〗 བཀའ་�ོན་ཐ་�ང་ལ་�་མན་�ི་ཡི་གེ་གནང་།  

〖�་མན་ཐོབ་ཅན〗    གཞན་ཡང་ཆོས་�འི་�ོབ་དཔོན།  �འི་�གས་

མཁན།  �ོད་�ད་�ི་དབང་�ོན་�མས་ལ་ད�ལ་�ི་ཡི་གེ་ཆེན་མོ་

གནང་།〖ད�ལ་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཐོབ་ཅན〗 �་འཚ�་བའི་བོན་པོ།  

གཟིམ་མལ་བ�ིགས་ཁབ།  �ང་ཐང་གི་ས་མཁན།  མཐའི་སོ་ཁ་�ང་

བ་དང་།  �་མཁར་�ི་�ེ་�ང་སོགས་ལ་ད�ལ་ཡིག་�ང་བ།〖ད�ལ་

ཡིག་�ང་�འི་ཐོབ་ཅན〗 ཡབ་འབངས་�ས་�ག་སོགས་ལ་འཁར་

བའི་ཡི་གེ〖འཁར་ཡིག་ཐོབ་ཅན〗 �ོང་དཔོན་�་དཔོན་སོགས་ལ་

ཟངས་ཡིག〖ཟངས་ཡིག་ཐོབ་ཅན〗 ག�ལ་�་དཔའ་བ་ལ་�གས་ཡིག 

〖�གས་ཡིག་ཐོབ་ཅན〗 ཡང་ཐ་ཤིང་�་�་རིས་�ི་ཡི་གེ་འབངས་

ཕལ་པ་ལ་གནང་�ད། 〖ཤིང་�་ཐོབ་ཅན〗ཞེས་སོ། །ཤིང་�་�་རིས་�ི་

ཡི་གེ་ནི་�ལ་པོའི་འབངས་�་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དགོས་

པ་དེང་�ས་འབངས་མིའི་ལག་�ེར་དང་འ�་བ་ཞིག་ཡིན་པར་�མ།

  �ལ་པོའི་�ོན་འབངས་�མས་ལ་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐང་མཚ�ན་�ེད་�ི་ཡི་གེ་གནང་�ལ་གོང་

གི་དེ་ལས་ཁ་གསལ་བ་ཞིག《མཁས་པ་�ེ�ས་མཛད་པའི་ཆོས་འ�ང》�་བཤད་པ་དེ་གོ་བདེ་

བར་�ས་ན།  ཡི་གེ་ཆེ་བ་ཅན་�ི་དཔོན་�ག་ནི།   1. �འི་�གས་མཁན།   2.བཀའ་ཡོ་འགལ་

འཆོས་པ།    3.གནས་བ�ན་ཆེན་པོ།    4.ཆོས་�འི་�ོབ་དཔོན།    5.�ོད་�ད་དབང་�ོན།     

6. ད�ས་�ི་�ང་�ོན་བཅས་སོ། །

  
�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་།

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •

ཏེན་མག་�ལ་ཁབ་ནི་�ང་མཚ�་དང་པའོ་རོ་དིག་

མཚ�འི་བར་�ི་�ེད་�ིང་དང་�ིང་�ན་མང་བའི་�ལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་པ་དང་།    མངའ་ཁོངས་�་�ིང་�ན་ཧ་

ལམ400�ག་ཡོད་ཅིང་།    ས་བབ་བདེ་ཞིང་དམའ་ལ།  ཆ་

�ོམས་�ི་མཐོ་ཚད་ལ་མཚ�་ངོས་ལས་�ིས30ཡས་མས་

ཡོད་པ་རེད།   �་མཚ�འི་�མ་ཁ་�ག་�ོག་ཆེ་ལ་མཚ�་

འགག་མང་བ་དང་�ལ་�ོངས་ཉམས་དགའ་ཞིང་ཡིད་

དབང་འ�ོག    མངའ་ཁོངས་�ི་ཆེས་ཆེ་བའི་མཚ��་ནི་ཨ་

ལེ་མཚ��་ཡིན།  ཏེན་མག་ནི་རང་�ང་ཐོན་�ངས་དཀོན་

ཞིང་བཟོ་ལས་དར་�ས་ཆེ་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་

མ་ཟད།  འཛམ་�ིང་�་ཆེས་ཆེ་བའི་ཨོག་དཀར་�ི་པགས་

པ་ཐོན་�ེད་�ེད་པའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་�ང་རེད།   བཟོ་ལས་

གཙ�་བོ་ལ་ཞིང་ལས་ཐོན་�ས་ལས་�ོན་�ེད་པ་དང་།  

འ�ལ་ཆས་�ིག་བཟོ།  �་གཟིངས་བཟོ་བ།  �ས་འ�ར།   

�ོག་�ལ་ད�ད་ཆས་སོགས་�ི་�ེ་ཁག་ཡོད།  ཞིང་�གས་

ལས་ཧ་ཅང་དར་�ས་ཆེ་ཞིང་།  ཕག་ཤ   �ི་ཞོ་དང་མར་

བཅས་�ིར་འཚ�ང་�ེད་ཚད་འཛམ་�ིང་གི་མ�ན་�ས་�་

�ེབས།  ཞིང་ལས་ཐོན་�ས་གཙ�་བོ་ནི་�ོའི་རིགས་ཡིན།  ཉ་ལས་ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་

ཤིང་།  འཛམ་�ིང་�་ཉ་ལས་ཐོན་�ངས་ཆེན་པོ་�ན་པའི་�ལ་ཁབ་བ�འི་�ོད་�ི་གཅིག་

རེད།  ཏེན་མག་�ལ་ཁབ་ནི་ཕན་བདེ་འབོར་ཆེན་བ�ན་པ་དང་ཡོང་འབབ་མང་བོ་�ན་པ།  

འཛད་�ོད་ཆེན་པོ་�ེད་པ།   ད�་�ལ་མཐོན་པོ་མངའ་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་རེད།

ཨན་��་�ིན་ནི་ཏེན་མག་�ལ་ཁབ་�ི་�ོམ་མཁན་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།   

བ�མས་ཆོས་དག་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་�ོན་པའི་�ལ་�་�ར་ཡོད།  ཧ་ལམ་འཛམ་�ིང་

ཡོངས་�ི་�ིས་པ་�མས་ཁོང་གི་�ིས་�ང་ལས་ནར་སོན་ཞེས་བ�ོད་ན་མི་ཆོག་པ་མེད།   《�་

མཚ�འི་�ས་མོ》ཞེས་པ་ནི་ཁོང་གི་བ�མས་ཆོས་�གས་ཅན་�ོད་�ི་གཅིག་ཡིན་ལ།  དེ་ལས་�་

མཚ�འི་�ས་མོ་ནི་�་�ལ་�ི་�ས་མོ་ཐ་�ང་ཡིན་ཞིང་།   ཁོ་མོར་མཛ�ས་ཤིང་�ག་པའི་�ད་

བཞིན་དང་�མས་�ིང་�ེ་�ན་མོད།  ཁོག་�ད་ཉའི་ག�གས་�་ཡོད་པས།  མཛ�ས་པའི་�་མོ་

ཁོ་མོས་བ�ེ་�ང་གི་བདེ་�ིད་འཚ�ལ་�ེག་�ེད་ཆེད་�ོག་བ�ོས་�ིས་མི་�ས་ཤིག་�ངས་མོད་

�ེས་�་ཁོ་མོའི་འདོད་དོན་ཐལ་བར་བ�གས་སོང་།  ཁོ་མོས་�ིང་ཉེའི་ཆེད་�་རང་གི་ཚ�་�ོག་

ཡལ་བར་དོར་ནས་མཚ�་�་�ེབས་ཏེ་�་ཡི་�་བར་བ�ར་པ་བ�ོད་ཡོད་ལ།   ཏེན་མག་གི་མིང་

�གས་ཆེ་བའི་�ོས་རིས་མཁན་པོ་ཨེད་ཁི་སིན་�ིས་�་�ལ་�ི་ཐབས་�ལ་ལ་བ�ེན་ནས་

མཛ�ས་པའི་�་མོ་དེ་ལ་ཚ�་�ོག་བ�ར་�ན་�་�འི་�ང་བ�ན་བཞེངས་�ན་�ས་ཤིང་།    �་ཡི་

�་བ་རེ་རེར་�ར་པའི་�་མོའི་ལི་མའི་འ�་�་ཞིག་�་མཚ�ར་ཁ་གཏད་དེ་�ལ་ས་ཁོ་ཕན་ཧ་

ཀེན་�ི་འ�ག་�ོ་�་བཞེངས་ཡོད།   མཛ�ས་པའི་�་མོའི་�ང་བ�ན་དེ་ད་�་ཏེན་མག་�ལ་

ཁབ་�ི་མཚ�ན་�ེད་�་�ར་ཡོད་དོ༎



མི་�་ཞིག་གིས་ང་ཚ�ར་གཅེས་�ོང་�ེད་བཞིན་པ་དང་། 

ཡང་ན་མི་�་ཞིག་གིས་ང་ཚ�ར་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཞིག་�ོན་

བཞིན་འ�ག་ཅེ་ན།   དེ་ནི་�ོབ་མ་�མས་�ི་ཕ་མ་གཉིས་པ་

�ེ།  བ�ར་འོས་པའི་དགེ་�ན་ཡིན་ནོ། །

དགེ་�ན་ལགས།  �ེད་ནི་ང་ཚ�་�ོབ་མ་�མས་�ི་ལམ་

�ོན་�ོན་མེ་དང་། མིའི་རིགས་�ི་�་�ོག་ཡིན། �ེད་རང་

ཡོད་པས་�ལ་ཁབ་ལ་�ོབས་འ�ོར་�ས་ཤིང་།  མིའི་རིགས་

ལ་རིག་གནས་ཡོད་པར་�ར། གལ་ཏེ་�ེད་རང་མེད་ཚ�།  

འཇིག་�ེན་འདིར་འཚ�་ཞིང་བཞེས་པའི་མི་

�་ཡོད་ཚད་�ོངས་�ན་�ོད་�ད་

དེ་ཤེས་རིག་གི་འོད་�ང་�ས་

མི་�ིད་ལ། ཕ་�ལ་འ�གས་

�ན་དང་དེང་རབས་ཅན་བཞི་

མངོན་འ�ར་�་�་ཡང་�ོང་

གཏམ་ཁོ་ནའོ།།

དགེ་�ན་ནི་�མས་བ�ེ་�ན་པ་ཞིག་�ེ། ང་ཚ�་

�ོབ་མ་རེ་རེ་སེམས་�ིས་འཚ�་བཞིན་ཡོད་ལ།  �ོབ་མ་རེ་རེ་

ནི་ཁོའི་སེམས་ཁོང་གི་ཁ་དོག་མི་འ�་བའི་མེ་ཏོག་རེ་རེ་

ཡིན།    ཐེངས་ཤིག་ལ། �ལ་�ང་�ོབ་�ིད་�ོལ་ལ་ཉེ་�བས་

ང་རང་�ོ་�ར་�་ཐང་ལ་འ�ེལ་པ་དང་། �ང་བ་ནས་�ག་

�ང་ཙམ་བ�ར་ཏེ་�ས་�ོན་ཕོག་པ་དང་བ�ན་ནས། �ང་

བའི་ན་�ག་ཇེ་ཆེར་སོང་། ཏག་ཏག་�བས་དེར། ཉིན་�ང་

གི་�ོབ་�ིད་�ོལ་བའི་ཅོང་

བ�་�གས་�ང་བས། �ོབ་

�འི་ར་�ོར་རིམ་བཞིན་ཟང་

ཟིང་�་�ར་ལ། ང་ཚ�འི་འཛ�ན་བདག་�ང་ལས་ཚ�གས་�ོལ་

ནས་�ལ་ལ་འ�ོ་བཞིན་འ�ག  ཁོས་ང་རང་མཐོང་མ་ཐག་

�ར་མོར་ངའི་གན་�་ཡོང་ནས་དོན་དག་གི་བ�ད་རིམ་

གསལ་བོར་�ིས་པ་དང་།  �ེལ་འ�བ་ངང་ང་རང་�བ་�་

�ར་ནས་�ན་ཁང་�་བ�ལ་ཅིང་། �ན་པས་བ�ག་ད�ད་

�ས་ནས་�ོན་མེད་�ལ་བཤད་�ེས།  ད་གཟོད་མོའི་གདོང་

ལ་�ོ་བདེ་བའི་ཉམས་ཤིག་རིམ་�ིས་ཤར། ཁོ་མོའི་�ད་མེད་

�མ་དག་གི་�་�ོད་འདིས་ང་ཡི་སེམས་ཁོང་དེ་མ་ཐག་�ོད་

ལམ་ལམ་�་བཏང་སོང་།

དགེ་�ན་ལགས།  �ེད་ནི་

བ ད ག ་ སེ མ ས ་ �ི ་ � ་ བ � ན ་

དབང་བོ་ཡིན་པ་དང་།  �ེད་

�ི་�ོད་ཁོལ་འོག་ནས་ང་རང་

བདེ ་�ིད ་ངང་འཚར་ལོངས་

འ�ང་བཞིན་ཡོད།  �ེད་ནི་�་མཚ�་

ཡིན་པའི་དབང་�་བཏང་ན།  ང་ཚ�་ནི་དེའི་ནང་

�་རང་དགར་�ལ་བཞིན་པའི་གཤོག་�ག་ཉ་མོ་ཡིན།  དགེ་

�ན་ལགས།  �ེད་ནི་ངའི་སེམས་ཁོང་གི་ལམ་�ོན་�ོན་མེ་

ཡིན་པས།  མ་འོངས་པའི་�ག་�ོག་གི་མི་ཚ�འི་ལམ་�ན་�ོད་

�ེད་�ིས་�་མ�ད་�་བདག་ལ་ལམ་�ོན་གནང་བར་�།  

དགེ་�ན་ལགས།  ངས་སེམས་ཁོང་ནས་�ེད་ལ་བཀའ་

�ིན་ཆེ་ཞེས་བ�ོད་ན་འདོད།

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན།

•�་�ོ•
ཨང875པ།

ཤིང་ཕོར་དེ་ནི་དེང་རབས་འ�ལ་ཆས་�ིས་བཟོས་པའི་

དཀར་ཡོལ་འ�ག་རིས་མ་མིན་ལ། གནའ་�ས་�ལ་�་

གཞན་ནས་ཐོན་པའི་གཡང་ཊི་དཀར་པོའི་ཕོར་བའང་མིན་

པར།  བདག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མའི་�ག་བཟོ་འ�ལ་མེད་

ལས་ཐོན་པའི་ཤིང་ཕོར་ད�ལ་ཤན་མ་ཞིག་ཡིན། གོ་ཐོས་�་

ཕོར་བ་འདི་བ�ན་ཆེད། �བས་ཆེ་བའི་མེས་པོ་གོང་མ་དག་

གིས་རི་�་�ོང་�ག་བ�ལ་ཅིང་ཚང་ཚ�ང་ནགས་ཚལ་མང་

བོ་བ�ད་ནས་ཕོར་བ་འདི་བཟོ་�ེད་�ི་ཤིང་ཆ་བདམས་ཤིང་

།   ཉིན་མཚན་ད�ེར་མེད་�་ངལ་བ་འ�མ་�ག་གི་�ལ་�་

གཏོར་ནས་བ�ན་པར་མ་ཟད། མཛ�ས་�ག་ཡིད་འ�ོག་གི་

ད�ལ་ཤན་�ེང་�་གསོན་ཉམས་�ན་ཆགས་�ི་རི་མོའི་

བ�ོས་རིས་�ིས་�ད་པས། ད་གཟོད་མི་རབས་ནས་མི་རབས་

�་བ�ད་པའི་ཤིང་ཕོར་ད�ལ་ཤན་མ་དེ་�ང་བར་�གས།

ཀན་��་ཞངི་ཆནེ་གཙ�ས་བདོ་རགིས་�བོ་འ�ངི་ག་ིམཐ་ོའ�ངི་གཉསི་པའ་ིའཛ�ན་�་བཞ་ིཔ།

•ལབ་�ོན་འཚ�•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཙང་ག�མ་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་ག�མ་པ།   

•ཕག་མོ་�ོལ་དཀར•

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

�ོབ་�ང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

•དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ•

ཕོར་བ་དེ་�ོ་�ིར་ཞིང་ཞབས་མ�ག་པས་ཅོག་ཙ�་�་བཞིའི་

�ེང་�་བཞག་ན་བ�ན་ཞིང་བ�ིང་ལ་བ�ིད་ཆགས་པ་དང་།  ཁ་

ཞེང་�བ་པས་ཟ་འ�ང་གང་�ང་ལོངས་�་�ོད་�ས་བཀོལ་བདེ།  

རི་མོ་མཛ�ས་པས་བ�ས་ན་ཡིད་�་འོང་བ་ཞིག་རེད། ངག་�ན་�། 

ཕོར་བ་དེ་ལོངས་�་�ོད་མཁན་�ི་མི་�ེ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་བོད་

ཁམས་གཅིག་�ར་�ི་དར་དཀར་རིང་མོ་�ག་གཅིག་�་�ེལ་བ་

དང་བོད་འབངས་�ི་འཚ�་བར་བདེ་�ིད་�ི་རོ་བ�ད་�ན་�་

བ�ག་ལ། མཛངས་�ོན་མི་བ�ན་�ིས་མཐོ་�ང་�་�ར་མེད་

གསར་གཏོད་�ི་�ོ་མོ་�ེ། མཛངས་�ོན་མགར་�ོང་བཙན་�ིས་

ཤིང་ཕོར་དེ་�ར་ནས་�་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བོད་�ེའི་ཁབ་�་བ�ས་

ཤངི་། �བོ་དཔནོ་ཐནོ་མ་ིདང་ག�་ཐགོ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པ་ོསགོས་

�སི་ཕརོ་བ་དརེ་ཤསེ་རགི་ག་ིར་ིམསོ་བ�ན་�ངོ་བར་བཤད།

ལོ་�ས་�ི་�ེགས་བམ་རེ་རེའི་བར་གསེང་བ�ད་ནས་�ིར་

འདང་རེ་བ�བ་ན། ཕོར་བ་དེས་�ང་ལོ་�ས་�ི་�་�ན་རིང་མོའི་

ནང་�་དཀའ་�ག་གི་འགག་འ�ང་�་ཚ�གས་བ�ད་ཅིང་། དར་

�ད་�ི་རི་མོ་�་ཚ�གས་�ིས་ཡོད་�བས།  ཤིང་ཕོར་དེའི་ངོས་

འགའ་ནས་མཛ�ས་�ག་གི་རི་མོ་

ནག་ནོག་�་�ར་ཅིང་། �བ་འཇམ་

�ི་ཕོར་ཁར་ཡང་གས་ཁ་འགའ་

ཤོར་འ�ག  དེ་བས་ཞེ་�ོ་དགོས་པ་ཞིག་ནི་རང་རིགས་འགའ་ཡིས་དེར་བདག་�ོང་མི་�ེད་

པར་�ང་མེད་�་བཞག་པའི་�ེན་�ིས། ཕོར་བ་དེའི་ཞབས་ན་སེར་རིས་�ང་�་རེ་གཉིས་

�ང་འ�ག

ང་ངོ་མ་ཕོར་བ་དེར་དགའ་ཞིང་ཞེན་པས་འ�ོ་�ས་�ིང་བས་བ�མས་ནས་�མ་�་

བ�ག་པ་དང་། འ�ག་�ས་གོ་ཁར་བཞག་ནས་ཁ་ཟས་ལོངས་�་�ོད་�ེད་�ས།  ཉིན་ཞིག་

གི་མཚན་མོའི་�ི་ལམ་�།  མི་ཚ�གས་མང་བོའི་�ོད་�་ངས་ཤིང་ཕོར་དེ་ཉིད་མཐོན་པོར་

བཏེགས་ནས་རིགས་འ�་མིན་�ི་བ�ང་ཇ་དང་སིལ་�་�་ཚ�གས་ལོངས་�་�ོད་པའི་�བས་

དེར།  མི་རིགས་གཞན་པ་མང་བོས་�ོད་�ི་ཕོར་བ་དེར་ཞིབ་འ�ག་གི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་

�ན་ཟེར་བ་དང་། མིའི་རིགས་�ིས་བ�ན་པའི་ཕོར་བ་�ངས་མེད་�ི་ནང་ནས་�ལ་�་�ང་

བ་ཞིག་རེད་ཅེས་གདེང་འཇོག་�ེད་�ིན་འ�ག  �ི་�ིང་པ་ཞིག་གིས་ཕོར་བ་དེ་ང་ལ་འཚ�ང་

དང་། ངས་�ེད་ལ་དཀར་ཡོལ་དང་ཤེལ་ཕོར་�ས་ལེགས་གང་མཁོར་�ད་ཆོག་ཟེར།  ཡང་

གཞན་�ད་�་མཁན་གདོང་ད�ས་རིང་ཞིང་ཤ་�གས་པ་ཞིག་གིས་ཕོར་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་

བདག་གཉེར་�ས་ན་ཉམས་�ད་�་འ�ོ་བ་དང་ཁོ་ཚ�འི་�ལ་�་འ�ེར་ན་ཕན་�ས་�་ཆེན་

པོ་ཡོད་ཟེར། ཁོ་ཚ�ར་ཐོབ་འདོད་�ི་འ�ན་པ་�གས་ནའང་། རང་རིགས་�ི་�ས་�་བ�ོད་

བ�གས་�ེད་མཁན་མེད་པས། ང་ལ་ཡ་མཚན་�་མི་ཤེས་པ་ཞིག་�ང་ནས་གང་སར་བ�ས་

པ་ན།  ཨ་ཁ་ཁ། རང་རིགས་དེ་ཚ�ས་གསར་�་ཐོན་པའི་དཀར་ཡོལ་དང་ཤེལ་ཕོར། ཐ་ན་

�ོད་འཛ�ན་�ི་�ས་པ་ཡོད་པའི་ཕོར་བ་དག་ཞེ་�ངས་�ངས་ངང་ལག་�་བ�ང་འ�ག་ལ།  

ངའི་ལག་གི་ད�ལ་ཤན་ཤིང་ཕོར་དེར་མི་དགའ་བའི་མིག་མདངས་དང་བཅས་ལོ་ངོ་�ོང་

�ག་གི་ཤིང་�ི་�ིང་བ་དེས་མིའི་ཁ་�་�་སོགས་འ�ད་ངེས་ལ་ད�ལ་ཤན་དེར་གཡའ་�ི་

ཡོད་པས། �་འ�ང་�ད་ཕར་ཞོག ཐ་ན་�མ་པ་བ�ི་�ང་མིན་ཡང་མི་ཤེས་ཞེས་�ིང་ལ་

གཟན་པའི་�ར་ཟའི་འ�ེ་�ད་དེ་�་�་ལབ་ཙ་ན། མཐའ་འཁོར་�ི་མི་ཚང་མས་ཧབ་ཆ་དི་

རེར་བ�བ་�ང་། �བས་དེར། ངས་གཞན་རིགས་�ི་ཕོར་བའི་ལེགས་ཆ་དང་ལེན་�ས་པ་

བཟང་ནའང་། ཕ་མེས་ཡང་མེས་�ི་འ�ང་ཕོར་བཙ�ག་པར་བ�ིས་པ་ནི་མ་རབས་ཐ་ཤལ་

ཞིག་རེད་ཅེས་བ�ོད་འདོད་ནའང་མ�ིན་པ་བ�ངས་ཏེ་�ད་ཆ་ཚ�ག་གཅིག་�ང་ངག་ནས་

མ་འ�ོལ་བའི་མཚམས་དེར་གཉིད་ལས་སད་�ང་།

ང་རང་�ི་ལམ་�ི་�་འ�ལ་ལས་ཐར་མ་ཐག་བསམ་གཞིག་གི་�་�་�ད་པ་དང་། �ོམ་

ཚ�ག་ཅིག་བཀོད་པ་ནི། ཤིང་ཕོར་དེ་ནི་ངའི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་�ི་གཅེས་ནོར་ཡིན་པས།  

དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་�་འ�ེར་མི་�ང་བར་གཅེས་ནོར་འདི་ལ་བདག་�ོང་དང་

བཀོལ་�ོད་ལེགས་པོ་�ས་ཏེ་ཉིན་�ན་འཚ�་བའི་�ོད་�ི་ཡོ་�ད་གལ་ཆེན་ཞིག་�་འ�ར་

བར་བ�ོན་དགོས་སོ།། 



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།
�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།

ཁང་དམར་�ོང་།  

ཁང་དམར་ཞེས་པ་ནི་བ�ན་

པ་�་དར་�ི་�ས་�་ད་�འི་ཁང་

དམར་�ོང་ཚ�་ཆགས་�ལ་དེར་

ངག་འཇམ་དཔལ་�ལ་མཚན་

�ིས་བཏབ་པའི་�་ཁང་དམར་པོ་

ཞིག་ཡོད་�ད། �ིས་�་མཁར་

མིང་�ལ་ལ་ཐོགས་ཏེ་ཁང་དམར་

ཞེས་པའི་མིང་�ང་།  

གཉའ་ལམ་�ོང་།  

གཉའ་ལམ་�ོང་ལ་གཉའ་

གནང་�ོང་ཡང་ཟེར། �ོང་དེའི་

མིང་ནི་�ར་མིང་རང་སོར་བཞག་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའང་གཉའ་

ལམ་ཞེས་པ་ནི ་�ོང་དེ ་ཆགས་

�ལ་�་རི་བོ་�ང་ཆེན་�ི་གཉའ་

བ་དང་འ�་བའི་�ེང་�་ལམ་

ཞིག་ཡོད་པས་གཉའ་ལམ་དང་། 

ཡང་�ང་ཆེན་�ི་གཉའ་བ་དང་

འ�་བའི་�ད་�་�ོང་དེ་ཆགས་

ཡོད ་�བས་གཉའ་ནང་ཞེས ་

བཤད་�ོལ་མི་འ�་བ་ཡོད།  

�ིད་རོང་�ོང་།  

�ིད་རོང་ཞེས་པ་ནི ་�ར་

�ིད་རོང་གི་�ལ་�་ནད་ཡམས་

ཤིག་�ང་བར། གནས་དེའི་ 

འཕགས་པ་དགོན་�་ཇོ་བོ་ཝ་ཏི་

གདན་�ངས་པ་ནས་བ�ང་ནད་

ཡམས་ཞི ་�ེ ་�ིད་པའི་�ོང་�་

�ར་པས་�ིད་རོང་ཞེས་པའི་ཐ་

�ད་�ང་། ཡང་�ལ་དེར་མང་

�ལ་�ིད་རོང་ཞེས ་�ང་ཟེར། 

དེའི་དོན་ནི་�་�་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པའི་�་གར་�ི་མཁས་པ་

མང་བོ་གནས་དེར་�ོན་པས་མང་

�ལ་ཞེས་ཐོགས་པ་རེད།  
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