
�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ི་བ་བཏོན་ན་�ོབ་མའི་རིག་པ་�ིམ་པ་དང་�ས་�གས་གསོ་�ོང་།  �ོབ་

མས་བསམ་གཞིག་�་�ར་�ལ་�ེལ་གཏང་�བ།  ཡིན་ནའང་�ི་བ་བཏོན་པ་ཙམ་�ིས་�ོབ་�ིད་�ི་

དམིགས་�ལ་འ�བ་མི་�བ་པས།   དགེ་�ན་�ིས་�་�ལ་དང་�ན་པར་�ི་བ་འདོན་པ་ལ་གཤམ་�ི་

གནད་དོན་འགར་མཉམ་འཇོག་དགོས།

གཅིག   �ི་བ་འདོན་�བས་དམིགས་�ལ་གསལ་ལ་དཀའ་�་རན་པ།   དོགས་གནད་སེལ་བར་

དམིགས་དགོས།

�ི་བ་འདོན་པའི་དམིགས་�ལ་གསལ་བོ་ཡིན་དགོས་ཏེ། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་�ན་རེ་རེའི་�ོབ་

�ིད་�ི་དམིགས་�ལ་དང་དཀའ་གནད་ལ་གཞིགས་ནས་�ི་བ་�་ཚ�གས་གདོན་དགོས་ལ།    �ི་བ་

མ་བཏོན་པའི་ཡར་�ོན་�་འ�ི་ཚ�ག་གི་ནང་དོན་དང་�བ་ཁོངས་བཅས་ལ་ངེས་པར་�་ཡང་ནས་

ཡང་�་འཆར་འགོད་�ས་ཏེ།   འ�ི་ཚ�ག་གི་ནང་དོན་དེ་�་�གས་མི་�ང་ལ་དཀའ་�གས་�ང་མི་

�ང་བར་�ོབ་མར་མཁོ་ཆེ་ཞིང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།   གལ་�ིད་འ�ི་ཚ�ག་གི་ནང་

དོན་�་�གས་ན།   �ོབ་མའི་�ོ་�ང་བ�ང་མི་�བ་ལ།  དཀའ་�གས་ན་�ོབ་མས་ལན་འདེབས་མི་

�བ་པས།   �ི་བ་འདོན་པའི་དམིགས་�ལ་ལེགས་འ�བ་མ་�ང་བའི་ཁར་�ོབ་མའི་�ོ་�ོ་ཡང་

འ�ེད་མ་�བ་པ་རེད། 

གཉིས།   དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་�ི་བ་འདོན་�བས་འཛ�ན་�་ཡོངས་ལ་ཁ་�ོགས་དགོས་པ་དང་།    

�ོབ་མར་བསམ་�ོ་གཏོང་བའི་�ས་ཚ�ད་ངེས་ཅན་ཞིག་�ེར་དགོས།

དགེ་�ན་�ིས་�ི་བ་འདོན་�བས་�ོབ་མ་ཡོངས་ལ་ཁ་�ོགས་ཏེ།   �ོན་ལ་འཛ�ན་�་ཡོངས་ལ་�ི་

བ་བཏོན་ནས་བསམ་�ོ་གཏོང་�་བ�ག་�ེས།   ད་གཟོད་�ོབ་མ་�ེ་�ག་པའི་མིང་ནས་བོས་ཏེ་�ི་

བར་ལན་གདབ་�་བ�ག་ན་འོས།   གལ་ཏེ་དགེ་�ན་�ིས་ཐད་ཀར་�ོབ་མ་ག་གེ་མོ་ཞིག་དམིགས་�་

བ�ང་ནས་�ི་བ་བཏོན་ན།   �ོབ་མ་གཞན་�ི་སེམས་ལ་�ི་ཚ�ག་དེ་�ོབ་མ་དེ་གཅིག་�ར་བཏོན་པ་

ལས་ང་ཚ�ར་འ�ེལ་བ་མི་འ�ག་�མ་པའི་བསམ་�ོ་ནོར་འ�ལ་ཅན་ཞིག་�ེ་�་འ�ག་�ིད།   དེ་

བས་དགེ་�ན་�ིས་ཐོག་མར་འཛ�ན་�་ཡོངས་ལ་�ི་བ་བཏོན་�ེས་�ོབ་མར་བསམ་�ོ་གཏོང་བའི་

ཁོམ་ལོང་�ིན་ཏེ།  ཁོ་ཚ�ར་�་�ིག་ལེགས་པོ་ཞིག་�་�་འ�ག་པ་དང་།  དེ་ནས་�ོབ་མ་ཞིག་དམིགས་

�་བ�ང་ནས་�ི་བར་ལན་འདེབས་�་བ�ག་ན་�ིས་ལན་ཡང་དག་ཅིག་གདབ་�བ་པར་མ་ཟད།   

�ོབ་མའི་�ོབ་�ོང་གི་�ོ་བ་འ�ེན་པར་ཕན་པ་�་ཆེན་པོ་འ�ང་ངེས།   

ག�མ།  �ོབ་མར་རང་འ�ལ་�ོས་�ི་བར་ལན་འདེབས་�་

འ�ག་པ་དང་། �ོབ་མས་དོགས་གནད་�་ཚ�གས་�ིར་འདོན་པ་

བཅས་ལ་�ལ་�ོང་�ེད་ཞོར་དགོས་ངེས་�ི་�ོམ་�ང་ཞིག་�ང་

དགོད་དགོས།

�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་

�ེ་བོ་ངན་པ་འ�ོར་ཐོབ་�ང་། །�ག་པར་�ོད་པ་ངན་པར་འ�ར། །
    འབབ་�་ཇི་�ར་�ོག་�ར་�ང་། །�ར་�་འབབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །

    དམན་ལ་�ོད་པ་བཟང་�ང་ཡང་། །དེ་ནི་བཅོས་མའི་�མ་ཐར་ཡིན། །
    ཤེལ་ལ་ནོར་�ས་ཁ་བ�ར་ཡང་། །�་དང་�ད་ན་རང་མདོག་�ོན། །

    ཕན་དང་མི་ཕན་མི་ད�ོད་ཅིང་། །�ོ་དང་ཐོས་པ་མི་བ�བ་པར། །
    �ོ་འ�ངས་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་བ། །�་མེད་པ་ཡི་ཕག་པ་ཡིན། །

   གང་ན་བཟའ་བ�ང་ཡོད་དེར་�ག །དགོས་པའི་�་བ་བཅོལ་ཡང་འ�ོས། །
   གཏམ་དང་བཞད་གད་ཤེས་ན་ཡང་། །མ�ག་མ་མེད་པའི་�ི་�ན་ཡིན། །

   ཆོ་ག་ཉམས་པར་�ེད་པ་�མས། །ཆོ་ག་ཚང་བར་�ེད་ལ་བ�ས། །
   �་ཏའི་�ལ་�་�ིན་པ་ན། །�ང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་བ�ི། །

   �ོན་�མས་འབད་པས་འཛ�ན་�ེད་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་�་ནས་མི་ཆགས་པ། །
   �ེས་�་ངན་པ་�་ཚགས་བཞིན། །ངན་པ་འཛ�ན་�ི་བཟང་བོ་ཤོར། །

   ཤེས་རབ་མེད་པའི་�ན་པོ་�མས། །མང་ཡང་ད�་ཡི་དབང་�་འ�ོ། །
   �ང་ཆེན་�ོབས་�ན་�ར་ལོངས་པ། །རི་བོང་�ོ་�ན་གཅིག་གིས་བ�ལ། །

    《ས་�་ལེགས་བཤད》ལས་བ�ས།

ལན་འདེབས་�་བ�ག་ན།   �ངས་པ་�ོར་འཇགས་ཡོད་མེད་དང་ཤེས་�འི་�་ཚད་ལ་ཚ�ད་བགམ་

�ེད་པའི་གོ་�བས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ།  དགེ་�ན་�ི་�ོབ་�ིད་འ�ས་�ར་ཞིབ་བཤེར་�ེད་པའི་

ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་�ང་ཡིན།   དེར་བ�ེན།   དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་�ལ་�ོང་�ས་ཏེ་�མ་

འ�ར་�ང་མོའི་�ོ་ནས་ཤེས་ན་ཤེས་པ་དང་མི་ཤེས་ན་མི་ཤེས་ཞེས་བདེན་པ་བདེན་�བ་�་ལན་

འདེབས་�་ག�ག་དགོས།  དེ་ལས་གཞན།  དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་�ལ་�ོང་བཏང་�ེ།  �ོབས་པ་

ཆེན་པོས་དོགས་གནད་འ�ི་བ་དང་།  �ོབ་མས་�ིས་པའི་གནད་དོན་ལ་ངང་�ད་རིང་ཞིང་�ོ་སེམས་

འཁོལ་བའི་ངང་ལན་འདེབས་པ།  ཁོ་ཚ�ས་ལན་བཏབ་པར་ཞིབ་�་མཉན་ཏེ།   འ�ིག་པ་ལ་གཟེངས་

བ�ོད་དང་ནོར་འ�ག་ལ་�ིད་�ོན་གང་ལེགས་�ེད་པ་ལས་འ�་�ོད་དང་�ར་ཟ་གཏན་ནས་�ེད་མི་

�ང་�ེ།  གལ་ཏེ་དེ་ལས་�ོག་ན་�ོབ་མའི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་པར་མ་ཟད།  �ོབ་མའི་བ�ོན་

སེམས་�ང་ཇེ་ཞན་�་འ�ོ་�ིད།   དེར་བ�ེན།   དགེ་�ན་�ིས་�ས་ཐོག་�་�ི་�ོམ་�ས་ཏེ།  འ�ིག་པ་

ལ་འ�ིག་པའི་ཁ་ཚ�ན་དང་མི་འ�ིག་པ་ལ་མི་འ�ིག་པའི་ཁ་ཚ�ན་གཅོད་དགོས། ལན་བཏབ་པ་ཆ་མི་

ཚང་བར་ཁ་གསབ་དང་།  ནོར་འ�ག་�ང་བ་ལ་དག་བཅོས་བཅས་�་དགོས་སོ།།

                                    མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་།    • ཤ་བོ་�ོལ་མ• 

པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•རི་མོ་པ།  •བསོད་ནམས་འ�མ• �ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�་�ོབ་མར་�ི་བར་



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

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

ཡང་�་གཉསི་�ག་འགརོ་སངོ་། ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་�་མ�ད་�་མཚན་

མ་ོརརེ་�་བ་བ�བས་པས། ཉནི་དཀར་ངལ་�བ་�སི་ཁངེས་ནས་འ�ག 

ཡབ་ཆནེ་�སི་ད་ེམཐངོ་�ས་�ར་བཞནི་ཁངོ་�་ོལངས། ད་ེལས་�ང་

ཡིད་�ོ་བ་ནི་ཡབ་ཆེན་རིམ་བཞིན་�་�ང་ལ་རེ་ཐག་ཆད་པ་དེ་ཡིན། 

ཡབ་ཆནེ་�སི་�ས་རང་ག་ིཁ་ལ་མ་ིཉན་པ་དང་། �་ལ་ར་ེབ་ཅ་ིཡང་

མདེ་པར་འདདོ་པས། ཁ་ོལ་�ད་ཆའང་མ་ིབཤད་ལ། ཐ་ན་ཁ་ོརང་མཐངོ་

འདདོ་�ང་མདེ་པ་འ�། ��་ལ་ིཨ་ོཡསི་ཨ་ཕས་རང་ལ་བ�ང་བའ་ི�མ་

འ�ར་མཐངོ་�སེ། ཡདི་ཤནི་�་�་ོབར་�ར། ཡདི་�་ོབའ་ིཁར་ངལ་�བ་

�སི་མནར་པས། ཁའོ་ི�ས་�བོས་ཞན་པར་�ར་ཅངི་། ང་ོམདགོ་�ང་

�ར་ལས་�་བརོ་�ར། �བོ་�ངོ་ལའང་ད་ེའ�འ་ི�ང་བ�ནོ་མ་ི�དེ། ཁ་ོ

རང་ཉིད་�ིས་�ང་དགོང་མོའི་�་བ་དེ་ངེས་པར་�་མཚམས་འཇོག་

དགསོ་པར་འདདོ་�ང་། མཚན་མ་ོརརེ་མལ་�་ཉལ་�ས། ཁསོ་�ན་པར་

རང་ཉདི་ལ“ད་ོདགངོ་ནས་བ�ང་�་ེཡར་མ་ིལང་ཐག་ཆདོ་ཡནི”ཞསེ་

བཤད། ཡནི་ནའང་�ས་ཚ�ད་བ�་གཉསི་ལ་ཐནོ་མ་ཐག་�་ཆདོ་སམེས་

ལ་གཡ་ོའ�ལ་�ང་ནས་རང་དབང་མདེ་པར་�ར་ལ། མལ་ལས་མ་

ལངས་ན། རང་ག་ིལས་འགན་ལ་བཤལོ་བ་དང་། རང་�མི་�་ི�རོ་�ར་

གཉསི་བ�ས་པ་དང་འ�་བས། རང་དབང་མདེ་པར་མལ་ལས་ལངས་

སངོ་། ཉནི་ཞགི་ག་ིདགངོ་ཇ་འ�ང་�ས། མ་�མ་�སི་��་ལ་ིཨ་ོཡ་ིང་ོ

མདགོ་�ར་ལས་ཇ་ེ�ག་�་�ར་ཡདོ་པ་མཐངོ་། མསོ“��་ལ་ིཨ།ོ �དོ་�་ི

�ས་ཁམས་མ་ིབད་ེབ་ཡནི་ནམ”ཞསེ་�སི། 

དེ་�ར་བཤད་བཞིན་�་མོས་�ོ་བོར་

བ�ས་ཏ།ེ “��་ལ་ིཨ་ོལ་ཅ་ིཞགི་�ང་བ་

མ་ིཤསེ། �དོ་�སི་�སོ་དང་། ཁའོ་ིགདངོ་མདགོ་�་ོནག་�་�ར་འ�ག 

��་ལ་ིཨ།ོ �དོ་ལ་ཅ་ི�ང་བ་ཡནི”ཞསེ་བཤད། 

ཡབ་ཆནེ་�སི་��་ལ་ིཨ་ོལ་�ར་མགི་ཅགི་བ�ས་ནས། “ད་ེན་ིརང་

�ག་རང་གསི་ཉསོ་པ་རདེ། �ནོ་ཆད་�བོ་�ངོ་ལ་�ང་བ�ནོ་�དེ་

�བས་ད་ེའ�་ཞགི་གཏན་ནས་མནི”ཞསེ་ཟེར།

མ་�མ་�སི“ཁ་ོལ་ནད་ཅགི་�ང་བ་ཨ་ེཡནི་ནམ”ཟེར།

ཡབ་ཆནེ་�སི“ངས་ཁ་ོལ་ཁ་ཡ་�དེ་�ནི་མདེ”ཅསེ་ཟེར།

��་ལ་ིཨ་ོཡསི་�ད་ཆ་ད་ེཐསོ་�སེ། �ངི་ལ་�སི་བ�ན་པ་དང་

འ�། ཡབ་ཆནེ་�སི་ཁ་ོལ་ཁ་ཡ་མ་ི�དེ། ད་ེ�ནོ་�་ོ�་ཙམ་�ས་ནའང་

ཡབ་ཆེན་�ིས་ཁོ་ལ་སེམས་�ར་ཚད་མེད་�ེད་པ་ཡིན། 

ཡབ་ཆནེ་ང་ོམ་ང་ལ་མ་ིདགའ་བར་�ར་འ�ག 

ཡབ་ཆེན་�ི་མིག་ནང་�་ཁོ་མེད་པར་�ར་

འ�ག “ཡབ་ཆནེ་ལགས། �དེ་ང་ལ་མ་

དགའ་ཚ�། ང་གསནོ་ཐབས་�ལ། གང་

�ར་�ང་�ེད་�ིས་དེ་�ར་མ་བཤད། 

ངས་ཅི་ཡང་མི་གསང་བར་གནས་

�ལ་གསལ་བརོ་བཤད་དགསོ། �དེ་�ར་

བཞནི་ང་ལ་དགའ་ན། དནོ་ཅ་ིཞགི་�ང་

�ང་། ངས་�ར་བཞནི་�བོ་�ངོ་ལ་བ�ནོ་པ་�དེ་

ངསེ་ཡནི། ཐངེས་འདརི་ངས་ང་ོམ་�་ོཐག་བཅད་པ་ཡནི།” 

��་ལ་ིཨ་ོཡ་ིཆདོ་སམེས་ལ་�ར་བཞནི་གཡ་ོའ�ལ་ཐབེས། གམོས་

�གས་�ི་དབང་གིས་ཁོ་རང་ནམ་�ང་�་�ར་ཡང་ཡར་ལངས་ཤིང་། 

མལ་�་ིལས་བབས་ནས་�ནོ་མ་ེ�ར། ཅགོ་ཙ�་�ངེ་ག་ིཡགི་�ང་མཐངོ་

བ་ན། རང་དབང་མདེ་པར་�་�་བ�ང་ནས་འ�་ིམག་ོབ�མས། �་ོ�ར་

�་ལག་པ་ཞིག་འ�ལ་ནས་ཅོག་ཙ�་�ེང་གི་དཔེ་ཆ་གཅིག་སར་�ང་། 

��་ལ་ིཨ་ོ�ག་ནས་འ�ལ་ཡང་མ་ིཕདོ་པར་�ར། ཁསོ་�་བ་�གས་

ཤངི་ད�གས་བ�མིས་ནས་མཉན་ནའང། �ད་�་ཅ་ིཡང་མ་ཐསོ། �མི་

མ་ིགང་བ་ོ�དི་པརོ་གཉདི་འ�ག ཁསོ་སམེས་བད་ེམ་ོ�ས་ཏ་ེ�་མ�ད་

�་ཡགི་�ང་བ�་འ�་ི�ས།

�ས་ནམ་ཡནི་ཆ་མ་འཚལ་མདོ། ཡབ་ཆནེ་ཁའོ་ི�བ་�་ལངས་

ནས་འ�ག ཁངོ་ག་ི�ང་�ར་དཀར་བའ་ིམག་ོབ་ོ��་ལ་ིཨ་ོཡ་ིནག་ཅངི་

�མ་པའ་ིམག་ོབ་ོ�ང་�ང་ད་ེདང་ཉ་ེབར་བཅར་ཏ་ེའ�ལ་བཞནི་པའ་ི

�ག་�རེ་བ�ས་འ�ག  ཡབ་ཆནེ་�སི་འདས་ཟིན་པའ་ིདནོ་དག་ཡདོ་ཚད་

�་ིཧ་ག་ོསོང་། ཁ་ོ�ག་འ�ལ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་ས་དརེ་ལངས་ནས་འ�ག 

སམེས་�་འ�དོ་ག�ང་དང་བ�་ེསམེས་ཚད་མདེ་�སི་ཁངེས་འ�ག 

��་ལི་ཨོ་ཡིས་�ོ་�ར་�་འདར་བཞིན་པའི་ལག་པ་གཉིས་�ིས་

རང་ག་ིམག་ོ�རོ་བ་ཚ�ར་མ་ཐག་�“ཨ”ཞསེ་�ད་བ�བ། ད་ེདང་མཉམ་

�་ཡབ་ཆནེ་�སི་�་�ངས་�དེ་�ནི་པ་ཐསོ། ཁསོ་�ར་�་�ད་མཐནོ་

པསོ“ཡབ་ཆནེ་ལགས། བཟོད་གསལོ་�། ང་ལ་བཟོད་གསལོ་

�”ཞསེ་�་བ་�ས།

ཡབ་ཆེན་�ིས་བཟོད་བ�ན་�ས་ཏ་ེམགི་

མཐའ་ིམཆ་ིམ་བ�ར་�་མ་བ�ག་པར་

�འ་ིའ�མ་པར་འ་ོཞགི་�ས་ཏ།ེ “ཡབ་

ཆེན་�ིས་�ོད་ལ་བཟོད་གསོལ་�་

དགསོ། ངས་ཤསེ་སངོ་། ངས་ཡདོ་ཚད་

གསལ་བརོ་ཤསེ་སངོ་། ང་ོམ་དགངོས་པ་མ་

ཚ�མ། �ར་�་ཤགོ”ཅསེ་བཤད་ཞརོ་�་�་

�ང་པང་ནས་མ་�མ་�་ིམལ་�འི་ིགན་�་སངོ་�།ེ �་

�ང་ཁ་ོམའོ་ི�མ་ལ་བཞག་ཅངི་། “�ར་�་�་གཉསི་�་ི�་བཟང་

བརོ་འ་ོཞགི་�སོ་དང་། �ངི་ར་ེ�།ེ ཁསོ་�མི་ཚང་གང་བའོ་ིའཚ�་བའ་ི

དནོ་�་�་བཞའི་ིརངི་ལ་ཞག་གཅགི་ལའང་བཟང་བ་ོཞགི་གཉདི་མ་�བ། 

ངས་ད་�ང་ཁ་ོལ་ད་ེ�ར་གཤ་ེགཤ་ེབཏང”ཞསེ་བཤད།

མ་�མ་�ིས་�་པང་ནས་�ན་རིང་ཞིག་ལ་�ད་ཆའང་བཤད་མ་

�བ་པར་�ར། མཐར“ང་ཡ་ིགཅསེ་�ག གཉདི་རགོས། �ར་�་གཉདི་

དང”ཞསེ་བཤད། ��་ལ་ིཨ་ོངལ་�བ་�སི་མནར་�གས་པས། �ན་རངི་

མ་འགརོ་བར་གཉདི་སངོ་། བ�ད་མར་�ས་ཚ�ད་རངི་བརོ་གཉདི་སངོ་། 

�་འདི་དག་གི་རིང་ལ་ཐེངས་དང་པོར་འདི་�ར་�ོད་བག་དང་�ིད་

�ང་གསི་གཉདི་པའ་ིག་ོ�བས་�ང་། ཐ་ན་�་ིལམ་ཡང་�དི་པ་ོཞགི་

�སི་�ནི་པ་�ར་གདངོ་ལ་འ�མ་ཞགི་མངནོ་འ�ག ཉནི་གཉསི་པར་

ཁ་ོརང་གཉདི་ལས་སད་�ས། ཉ་ིམ་ཤར་ནས་�ན་རངི་བ་ོཞགི་འགརོ་

འ�ག ཁསོ་�་ོ�ར་�་མལ་�འི་ིམཐའ་�་ཡབ་ཆནེ་�་ི�ང་�ར་དཀར་

པའི་མགོ་བོ་རང་གི་�ང་ཁར་བ�ེས་ཏེ་གཉིད་ནས་སིམ་འ�ག་པ་

མཐངོ་། མ་གཞརི་ཡབ་ཆནེ་�སི་ཞག་གང་བ་ོའད་ི�ར་བ�ལ་པ་ཡནི་

འ�ག

15.�ད་ཆ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་�ན་མོང་�་�བ་པ་ཡིན་

པར་�ས་ན། མི་ལ་�ིར་ཕོ་མོའི་ད�ེ་བ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པས། 

�ད་ཆའི་བ�ོད་�ངས་ལའང་ཕོ་མོའི་�ད་པར་ཡོད་དམ། དེར་

ཇི་�ར་ད�ད་དགོས། 

�ིར་ཕོ ་མོ ་�ན་གཞོན་�་ཡིན་ཡང་རང་གི ་ཚ�གས་པ་�ན་

མོང་ལ་�བ་པའི ་�ད་ཆའི ་�ོར་བ་�ར་�བས་དོན་གང་ཡིན་

བ�ོད་པར་�ེད་�ང་། གནའ་བོའི་�ས་�་�ི་ཡི་ད�་འ�ལ་

གཉེན་�ོང་དང་། ཟོང་འ�ལ་མཁར་ལས་�ི་

ལས་ཀ་ནི་ཕོ་�མས་�ིས་�ེད་པ་དང་། 

�ད་མེད་�མས་�ིས་�ིམ་ལས་

འཚ�མ་བཟོ་དང་། �ིས་གསོ་

�ན་�ོར་�ི་ལས་ཀ་�ག་�ིག་

བ�བས་པ་ཡིན་པས། གང་

ཞིག་བ�བ་�འི ་ལས་ཀའི ་�ད་

པར་�ི་དབང་གིས། དེ་བཞིན་ཕོ་ལ་

�ེག་ཚ�ས་�ན་གོས་སོགས། མཛ�ས་མིན་མོ་ལ་

མཚ�ན་ཆ་ག�ལ་འ�ག་�ང་། �ག་པར་ས་�་པཎ་ཆེན་�ིས། དེ་

ལ་ཕོ་�་བ�ིད་པ་�ེ། །མི་ཡི་�་ལ་�ན་པ་འ�ང་། །མ་ནིང་�་ནི་

བ�ན་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཕོ་�་གསལ་ཞིང་ངར། །མོ་ཡི་�་ནི་�་

ལ་འདར། །མ་ནིང་འ�ར་ཞིང་མཉེན་པ་དགོས། །ཞེས་པ་བཞིན་ཕོ་

མོའི ་�ད་�ི ་གདངས་ལ་�ད་པར་

ཡོད་པར་མ་ཟད། ཕོ་མོའི་དགའ་ཁ་

འ�ེར་སོ་མི་འ�་བའི་ཁར། �ིམ་

ཚང་གཅིག་གི་ནང་�ལ་�འང་འོ་བཞོ་ཐགས་འཐག་དང་། ཞིང་

�ོ་�ོང་འ�ེག་སོགས་�ི་ལས་ཀ་ཅི་ཡོད་ཕོ་མོ་�ད་མེད་�་�བ་

�ོལ་མེད་པ་ནི། �ས་�ི་�ོབས་�གས་དང་། ལས་ཀའི་ཞིབ་ཚགས་

དང་ཡང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་མཆིས་པས། ཕོ་མོའི་ཚ�གས་པ་�ི་ལ་

མ�ན་པར་�བ་པའི ་�ད་ཆའི ་�ོར་�ོལ་ལ་བ�ོད་འདོད་�ི ་

དགོས་མཁོ་�ར། མིང་དང་ཚ�ག་�ད་�ར་ཏེ་�ད་ཆའི་�ོར་བ་

འ�་�ེད་པ་ལ་ཕོ་མོའི་ད�ེ་བ་མེད་�ང་། ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་�ི་

འ�་ཤེས་ངན་པའི ་འ�ས་�ར་�ེས་དམན་

དང་། བཤད་ཁ་མ། བཤད་ལ་དགའ། 

ནག་མོ། ནག་�ག �ིང་མེད་མ། 

�་ནག་མ་�་�འི་མིང་གི་�ོར་

བ་ད་�ང་ཡང་མ་ཉམས་པར་

ཡོད་པས། ཕོ་མོའི་�ད་ཆའི་

�ིག་གཞི་མ�ངས་པར་�བ་�ང་། 

ཐ་�ད་�ི་བཀོལ་�ོད་དང་། �ད་

གདངས་�ི་�ི་ཡང་ལ་�ད་པར་ཡོད་དོ།། 

    དེར་མ་ཟད་མིང་གི་�བ་�ལ་�ི་དབང་�་�ས་ན་ཡང་། 

�་དང་�། འ�ོག་པ་དང་རོང་བ། བོད་པ་དང་སོག་པོ། �་�་ཕོ་

མོ་�ི་ལ་འ�ག་�ང་། དེ་དག་གི་�་ལ་�་མོ་དང་། �་མོ། འ�ོག་མོ། 

རོང་མོ། བོད་མོ། སོག་མོ་ཞེས་པ་�་�་�ར་ཚ�། �ོན་�ི་མིང་དེ་

རིགས་ཕོ་ལ་འ�ག་པ་ནི། �ི་དང་གཙ�་བོ་ཕོ་དང་ཕོ་ཡི་མིང་གིས་

མཚ�ན་པའི་�ིར་ཡིན་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། ཤན་པ། �ོན་པ། 

གཏོ་བ། ཁ་ལོ་བ། ལོ་�ཱ་བ། ཡོན་ཏན་པ། �་�ར་�ེ་�ག་མོའི་དོན་

�ོན་�ེད་�ི་མིང་མེད་པ་དང་། བ�ད་མོ། འ�ེ་མོ། གདོན་མོ། 

གཤེད་མོ་ཞེས་པ་�་�ར་མོའི་མིང་�ར་པ་སོགས་ནི། དེ་�་

�ང་�་རིག་པའི་གནས་�ོང་མཁན་ནི་ཕོའི་རིགས་དང་། བ�་

མི་ཤིས་པའི་�་འ�ེན་ནི་�ད་མེད་ཡིན་པར་སེམས་པའི་�ེས་

འ�ས་�་མ་ཟད། གཉེན་ཉེའི་མིང་ལས་�ད་མེད་�ི་�ོགས་ལ་

�ིང་མོ་དང་། �་མོ། ཨ་ཞང་དང་། ཨ་�འི་ད�ེ་བ་ཡོད་�ང་། 

ཕོ་ཡི་ཐད་�་མིང་པོ་དང་། ཨ་�་ལས་མེད་པ་ནི། གནའ་བོའི་

�ིམ་�ད་�ི་�བ་�གས་དང་འ�ེལ་བའི་རིག་གནས་�ི་�ང་

�ལ་ཞིག་ཡིན་པས་མཚ�ན་ཏེ། �ད་ཆའི་�ོར་བ་གཅིག་གི་ཕོ་

མོའི ་�ད་པར་ནི ་གཙ� ་བོ ་ཐ་�ད་�ི ་�ོགས་�་�ང་བ་ལས། 

ཚ�ག་�ད་�ི་�ོར་བ་ལའང་དེ་�འི་�ད་པར་མེད་དོ།། 

མཚ�་�ནོ་དག་ེའསོ་�བོ་ཆནེ་མ་ིརིགས་དག་ེའསོ་�བོ་�ངི་།       

• �གས་ཐར་�ལ •



ཡི་གེ་འ�ིང་པོ་ཐོབ་པའི་�ོན་�ག་ནི།  1.�་འཚ�་བའི་

བོན་པོ།  2.གཟིམས་མལ་འཆོས་མཁན།  3. ཆིབས་ཁ་�ིད་

མཁན།  4.ནམ་�ེད་�ི་མེ་འ�ིན་མཁན།  5.ཁལ་མཛ�་འགེལ་

མཁན།   6. �ང་ཐང་གི་ས་མཁན་བཅས་སོ། །

ཡི་གེ་�ང་བ་�ག་ནི།  1.ད�ལ་ཡིག་ཐོབ་ཐང་ཅན་

བ�་�་གཅིག་ནི།  མཐའི་སོ་མཁར་�ང་མཁན་དང་།  �་

མཁར་�ི་�ེ་ནས་�ང་མཁན་�མས་སོ། ། 2.ར་གན་ཡི་གེ་

ཅན་བ�་བ�ན་ནི།  ཡབ་འབངས་�ས་�ག་�་བཀོད་པ་

�མས་སོ།  ། 3.འཁར་བའི་ཡི་གེ་ཅན་ནི།  འབངས་མཁན་

ད�་དང་།  �ི་བ�ན་བཅས་སོ། ། 4.ཟངས་ཡིག་ཅན་བ�་�་

གཅིག་ནི།  �ོང་དཔོན་�མས་དང་། �ེ་དཔོན་�མས་སོ། ། 

5.�གས་ཡིག་ཅན་ནི།  ག�ལ་�་དཔའ་བའི་དཔའ་བོ་

�མས།  6.ཤིང་�་�་རིས་�ི་ཡི་གེ་ཅན་ནི།  འབིག་ཏོ་�མ་

བ�་�ག་�་དང་།  མོན་�ེ་བཞི་ལ་སོགས་བཙན་པོའི་

འབངས་�་�ད་པ་�མས་སོ། །

�ག་�་�ག་ནི།   1.�ོམ་�།  2.�་མཚ�ན།  3.�་མཁར།  

4. �་ཁང་།  5.�ག་�ོག  6. ཡིག་ཚང་�ེ་�ག་ཡིན་ལ།  འདི་

ནི་ལས་ཚན་སོ་སོའི་དབང་�གས་མཚ�ན་�ེད་�ི་�ག་�་�ེ་

དེང་�ས་�ི་ཐེལ་ཙ�་དང་གཅིག་ཡིན་འ�ག   དེ་ཡང《ཆོས་

འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན》ལས།  “བཀའ་�གས་�ི་�ག་

�་�ོམ་�།  �ོམ་�གས་�ི་�ག་�་�་མཚ�ན། �ལ་�གས་�ི་

�ག་�་�་མཁར།  ཆོས་�གས་�ི་�ག་�་�་ཁང་།  དཔའ་

�གས་�ི་�ག་�་�ག་�ོག   མཛངས་�གས་�ི་�ག་�་ཡིག་

ཚང་�་བཅད་དོ།།”ཞེས་གསལ་བ་འདི་དག་ནི་

གོང་གསལ་�ེ་ཚན་ཁག་གི་�ག་དམ་མཚ�ན་

�ེད་�ི་�གས་�་བཀོད་པའི་རི་མོ་ཡིན་པར་

ངེས།

�ེན་�ག་ནི།  1.�ང་དང་�ག    2.ཝ་�།  
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• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •
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�ན་མང་བོ་ཡོད་པས“�ིང་�ན་�ི་ཡི་�ལ་ཁབ”ཅེས་མཚན་�ན་ཡོད་པ་རེད།   མཐོ་�ང་དང་རི་�ལ།  འ�གས་

�ང་བཅས་�ིས་ཧ་ལམ་མངའ་ཁོངས་�་�ོན་�ི་�མ་ཆའི་གཉིས་ཟིན་པ་དང་།   �ོ་�ད་�་དེ�་འ�ར་དང་
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མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།  

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•གངས་�ན•

པར་ལེན་མཁན།

•�ན་བཟང•
ཨང876པ།

�ོབ་�ང་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་ད་�འི་བར་ང་རང་བཀའ་�ིན་ཅན་�ི་མི་གང་མང་ཞིག་

དང་�ད་�ོང་ནའང་། �ན་འཛ�ན་�ི་མེ་ལོང་ནང་ཆེས་བ�ེད་དཀའ་བ་ནི་ང་ཚ�འི་བོད་ཡིག་ 

དགེ་�ན་ཚ�་རིང་�ོལ་དཀར་ལགས་ཡིན།

ཁོ་མོའི་ཞལ་རས་ནི་དཀར་གསལ་�་ བ་དང་འ�་ལ་མ�ར་ཚ�ས་ནི་�་�་དམར་པོ་

དང་མ�ངས།   �ན་�ང་ནི་ཐོ་རེངས་ �ར་ཆེན་ཤར་པ་དང་མ�ངས་ཤིང་�་

ག�གས་ནི་ཙ་རིའི་�ག་ མ་བཞིན་�ང་། �ག་བསམ་

གངས་རི ་ལས་དཀར་ ཞིང་ངང་�ད་�་མོ་ལས་

རིང་ལ། མ�ེན་ད�ོད་�་ མཚ�་ལས་གཏིང་ཟབ་པ་ལས། 

ད་�ང་�ས་�ན་�ོབ་ � ག ་ � མ ས ་ ལ ་ ཉེ ་ རི ང ་

�ོགས་ཞེན་གཏན་ ན ས ་ མེ ད ་ པ འི ་ �ོ བ ་

དཔོན ་བཟང་བོ ་ ཞིག་ཡིན།

�ོབ་�ིད་�ེད་ �བས་མོ་རང་ཧ་ཅང་

གཟབ་ནན་ཡིན་ལ། �ོབ་ �ིད་�ི་བར་གསེང་ནས་གཏམ་

དཔེ་དང་�ང་�ང་བཤད་པ་ དང་། མཚམས་རེར་�ོབ་མ་ཚ�་

དང་མཉམ་�་�ེད་མོ་�་ཚ�གས་ བ�ེས་ཏེ་�ོབ་�ིད་�ི་�ོ་བ་འཕེལ་

བར་�ེད་པས། �ོབ་མ་ཚང་མ་ཁོ་མོའི་�ོབ་�ིད་ལ་མཉན་�ར་�ག་�་དགའ།

ང་ཚ�་�ོབ་མ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན། མོ་རང་ནི་�ོངས་པའི་�ན་པ་སེལ་མཁན་�ི་�ོན་མེ་དང་ 

�མས་བ�ེ་�ན་པའི་ཕ་མ་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས་པས། ང་ཚ�འི་སེམས་ཁོང་�་ཁོ་མོ་ནི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་�་�ར་�ང་ཞེས་བཤད་�ང་ཆོག

ཁོ་མོའི་རིན་ཐང་�ལ་བའི་བཀའ་�ོབ་དག་ང་ཚ�་�ོབ་མ་�མས་�ིས་�ོ་ལ་རི་མོ་བ�ོས་པ་

ཇི་བཞིན་སེམས་ལ་བ�ན་པོར་བཅངས་ནས། �ོབ་�ོང་ལ་�ག་�་བ�ོན་པ་བ�ེད་�འི་དམ་

བཅའ་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཚ�་ཡང་དགེ་�ན་ཁོ་མོ་དང་འ�་བའི་མི་བཟང་བོ་ཞིག་�་

�འི་ཐད་ལ་ད་ནས་བ�ང་འབད་བ�ོན་�་�་ཡིན།

གནའ་�་མོར་�་ཁང་ཞིག་�་ཞི་ལ་�ང་�ང་

�་ཚགས་ཅན་ཞིག་ཡོད།   ཞི་ལ་�ང་�ང་དེ་ཨ་

མའི་�ེས་འ�ངས་ནས་�་ཁང་གི་ནང་སོ་�ས་ཡོད་

�ང་། ཙ�་�་མི་འཛ�ན་པར་ནམ་�ན་རང་གི་ཁ་ངོ་

བ�ས་ནས་ཡག་གཏོད་�ར་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་ལ། ཞི་ལ་�ང་�ང་དེ་�་ཁང་གི་�ས་

རའི་ནང་�ོ་ལོ་�ེ་�བས། �ོགས་པོ་�ི་�་དང་དེ་ཕོ་

གཉིས་�ང་�་ག�ག་�་�ེབས་�ང་། དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་

མཉམ་�་དགའ་དགའ་�ོ་�ོའི་ངང་�ོ་ལོ་བ�ེས་

ཤིང་། �ང་ཐང་ཆད་ནས་ངལ་གསོ་�བས། དེ་ཕོས་

ཞི་ལ་�ང་�ང་ལ། “�ོགས་པོ་ཞི་ལ། �ོད་ནི་འདི་

འ�འི་ལོ་�ང་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གདོང་ལ་ཁ་�ས་

ཁེངས་ནས་�ས་ཉམས་མངོན་འ�ག་པས་དགོད་�ོ་

བ་ཞིག་རེད”ཅེས་�ེལ་དགོད་�ས། ཞི་ལ་�ང་�ང་

གིས་�ང་མི་འདོད་པའི་�མ་འ�ར་�ིས་དེ་ཕོ་ལ། 

“�ོད་�ང་དེ་འ�་ཡག་�་མི་འ�ག  �་རེད་ཅེ་ན་

འ�ར་མི་�བ་ཅིང་། ནོར་རེད་ཅེ་ན་བཞོ་�་མི་

འ�ག”ཅེས་ཁ་ལན་བ�ོགས་ནས་ཕན་�ན་�ི་�ོན་

མཚང་�ོག་ཞོར། རང་རང་ས་ནས་མཐོ་མཐོ་�ག་

�ག་གི་�མ་འ�ར་བ�ན། �བས་དེར། �ི་�་ན་རེ། 

“ངའི་ཨ་མས་བཤད་ན་ཡག་མི་ཡག་ནི་�ི་�ལ་ཁོ་

ནར་བ�་བ་མིན་ཏེ། ནང་སེམས་བཟང་ན་ད་གཟོད་

མཛ�ས་པའི་མཆོག་ཡིན་ཟེར། �ོགས་པོ་གཉིས་�ིས་

རང་གི་དགེ་མཚན་ཁོ་ན་ལས་�ོན་ཆ་མི་མཐོང་བ་

ནི་མི་འ�ིག་�མ། ངས་ནམ་�ན་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་

མཛ�ས་�ག་�ན་པ་ཞིག་�་གཏོང་�ད། ཨ་མའི་

�ེས་འ�ངས་ནས་བསམ་པ་བཟང་བོས་�ིམ་ཚང་

གི་�ོ་�ས་ར་ཚང་མ་བ�ངས་ནས་�ན་མ་དང་རི་

�ང་ལ་�ོལ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་�ོགས་པོ་གཉིས་

འཐད་ན་ང་དང་མཉམ་�་མིའི་རིགས་ལ་རང་གི་

�ས་ཚ�ད་�ིས་ཞབས་འདེགས་�ས་ན། དེ་ནི་རང་

གཞན་གཉིས་ལ་ཕན་པའི ་ལས་ཤིག་མ་ཡིན་

ནམ”ཞེས་�ས་པ་ན། དེ་ཕོ་དང་ཞི་ལ་གཉིས་�ང་

ཁ་�ེངས་བཞིན“�་བོ་�ི་�་ལགས། �ེད་�ི་བསམ་

�ལ་དེ་ལེགས་མོད། འོན་�ང་ངེད་གཉིས་ལ་རི་

� ང ་ ད ང ་ � ན ་ མ ་ འ གོ ག ་ པ འི ་ � ས ་ པ ་ མེ ད ་

པས”ཞེས་མགོ་བོ་�ད་དེ་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་

ངག་�་ཐོན་པར། �ི་�་�ང་�ང་གིས་ཁོ་གཉིས་�ི་

བསམ་�ལ་�ོགས་ནས། “ང་ཚ�་�ོག་ཆགས་ཐམས་

ཅད་�ི་�ས་པ་ལ་ཚད་ཡོད་མོད། འོན་�ང་རང་

རང་གིས་བ�བ་�ས་པའི་ལས་དོན་དེ་བ�བས་ན་

འོས་ཏེ། ཞི་ལ་ནི་�ས་ཟོར་ཡང་ལ་�ོ་རིག་�ོ་བས། 

ཙ�་�་འཛ�ན་�ས་ཤིང་�་ཁང་གི་མཆོད་�ས་སོགས་

བ�ངས་ན་འོས། དེ་ཕོར་གསལ་ཞིང་གདངས་མཐོ་

བའི་�ད་ངག་�ད་པར་བ་ཞིག་མཆིས་པས། �་

ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�་�་�ོང་བོད་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།   

•འ�ག་མོ་�ིད•

བོད་�ོངས་ཆབ་མདོ་�ོང་�ེར་ཚ�ད་�་

�ོབ་�ང་གི་ལོ་རིམ་�་པ།  

• �ལ་བཟང་ཆོས་�ན•

བདག་གི་ཕ་�ལ་ནི་རེབ་གོང་གསེར་མོ་�ོངས་�ི་ཡ་

�ལ་�ིང་�་�ེ་བ་ཡིན་ལ། ང་ཚ�འི་�ེ་བར་མི་�ངས་ཧ་

ལམ་�མ་�ོང་�ག་ཡོད་པར་མ་ཟད། སའི་ཆགས་�ལ་

མཛ�ས་པ་དང་། ལོ་ལེགས་འ�ང་ཞིང་�གས་�ི་འཕེལ་ཁ་

དར་བའི་བདེ་�ིད་�ན་འཛ�མས་�ི་�ལ་�་ཞིག་ཡིན། 

གནས་འདིར་�ོང་�ེར་ནང་བཞིན་མཐོ་

ཞིང་བ�ིད་པའི ་བཟོ ་བཀོད་

དང་། �འི་�ེད་ཚལ་ལ་

འ�ན་པའི་�ིང་ག  འ�་

འཛ�་ཆེ་བའི་�ོམ་ར་སོགས་

མེད་�ང་། ཁོ་ར་ཁོར་�ག་

གི་རི་�འི་མཛ�ས་�ོངས་�ིས་

བདག་ལ་བ�ེད་ཐབས་�ལ་བའི་བག་

ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཡོད།

ཕ་�ལ་�ི་�ོགས་བཞིར་རི་བོས་བ�ོར་ཡོད་ཅིང་། 

གཡས་གཡོན་�་རི་བོ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་

ནི་ཨ་�ེས་�་རི་དང་ཅིག་ཤོས་ནི་ཨ་�ེས་དམག་པ་ཡིན། 

ཨ་�ེས་�་རིའི་འདབས་�་�བ་ཁང་�ང་�ང་ཞིག་ཡོད་

ལ། ད་�འང་དེའི་ནང་�་ས་ཆ་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་

མཚམས་པ་ཞིག་བ�ད་ནས་དགེ་བའི་ལས་ལ་འབད་

བཞིན་མཆིས། �ེ་བའི་ཉེ་འདབས་�་�་�ན་�ང་�ང་

ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་འ�མ་�་�་�ི་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་གི་�ི་

ཞིམ་འ�ལ་ཡོད་ལ། དེ་དག་སོ་སོར་རང་རང་གི་མཛ�ས་

ཉམས་རེ་ཡོད་པས་དང་བ་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན།

ད�ིད་ཀ་�ེབས་པ་ན། �ོགས་སོ་སོའི་སིལ་�ོང་གི་མེ་

ཏོག་བཞད་ནས་བདག་གི་ཕ་�ལ་ནི་མེ་ཏོག་གི་འཇིག་

�ེན་ཞིག་དང་མ�ངས། ད�ར་ཁར། མེ་ཏོག་�་ཚ�གས་

གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ིས་གང་སར་�་ལམ་མེར་

བཞད་པས། ས་གདན་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་�ེང་�་ཚ�ན་�ས་

བ�ན་པ་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས། �ོན་ཁར། སིལ་ཏོག་

མང་བོ་�ིན་པས། �ན་ལ་རང་དབང་མེད་པར་འ�མ་�་

�ང་བར་�ེད་ཅིང་། �ག་པར་�ིས་པ་�མས་རང་རང་གི་

སིལ་རའི་ནང་ནས་སིལ་ཏོག་ཟ་ཞོར་གང་

དགའ་གང་�ིད་�ིས་�ེད་མོ་�ེ་

�ར་�ེལ་ཡོད།  ད�ན་ཁ་

�ེབས་ནས་ས་གཞི་འ�གས་

པས་བ�མས་ཚ�། �ལ་མི་

�མས་�ིས་རང་�ིམ་�ོན་

མོར་ཁ་ཏོན་འདོན་པ་དང་�ག་

འཚལ་བ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་ལ་འབད་

མགོ་�ོམ་པ་དང་། རི་�ང་ཐང་ག�མ་ཁ་བས་གཡོགས་ཚ�་

ཕ་�ལ་ནི་ད�ལ་དཀར་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་དང་མ�ངས་

ལ། དེའི་�ེང་�་གསེར་མདོག་གི་ཉི་འོད་འ�ོས་ཚ�་�ག་�་

འོད་ལམ་ལམ་�ས་ཏེ་མིག་�ང་འ�ེད་དཀའ་བ་ཡིན།

གཅེས་�་འོས་པའི་ཕ་�ལ་ལགས། �ོད་ནི་ཇི་འ�འི་

མཛ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འོང་བ་ཞིག་རེད་ཨང་། བདག་ནི་ནམ་

ཡང་ཕ་�ལ་�ི་�ོད་བ�ད་�ི་བཀོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་

�ངས་པས། ནར་སོན་ན་ངས་རང་�ས་གང་ཡོད་�ིས་ཕ་

�ལ་ལ་བ�ོད་པའི་�ན་ངག་ཅིག་�ི་འདོད་དོ།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ་

�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་

འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•ཤ་བོ་�ོལ་མ•

མོར་ལངས་ནས་�ི་ལམ་�ི་ཞིང་ཁམས་�ལ་བའི་མི་�མས་ལ་ནམ་གསལ་སོང་ཞེས་འབོད་བ�་བཏང་ན་

འོས”ཞེས་བཤད་པ་ན། ཞི་ལ་དང་དེ་ཕོ་གཉིས་�ི་ཁ་�ོད་ཞི་ཞིང་སེམས་པ་མ�ན་པར་�ར་ནས། ད་ནས་

བ�ང་�ི་�ལ་�ི་མཛ�ས་པ་གཙ�་བོར་མི་བ�ང་བར་མིའི་རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་�་�འི་དམ་བཅའ་

བ�ན་པོ་བཞག་ཅིང་། དགའ་དགའ་�ིད་�ིད་ངང་�ེད་འཇོར་རོལ་�ེས་རང་རང་གི་གནས་�་�ིན་ཏོ། །



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།
�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།2017
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མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  

•རེབ་�ག•

ས་དགའ་�ོང་།  

 ས་དགའ་ཞསེ་པ་ན་ིས་དགའ་

བ་དང་�ིད་པ། ལེགས་པ་བཅས་

�ི་དོན་ཡིན་པ་དང་། ད་�འི་�ོང་

མིང ་ཡང་�ར་མིང ་རང་སོར ་

བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། ད་�་ས་

དགའ་�ོང་ནི ་�་�་ཞེས་པར་

གནས་ཡོད།  

 འ�ོང་པ་�ོང་།  

འ�ོང་པ་ཞེས་པ་ནི་�ོན་ཆད་

འ�ོང་མང་བོ་གནས་སའི་�ལ་

ཡིན་པ་དང་། དེའི་�ལ་�་ཆགས་

པའི་�ེ་ཚ�ར་འ�ོང་པ་ཞེས་མིང་

མཐར་བདག་�་�ར་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་རེད། འ�ོང་པ་�ོང་གི་ཐོག་

མའི་གནས་�ལ་�་བ�ན་ཡིན་

�ང་། ད་�་དེ་ནས་�ི་ལེ 20 ཙམ་

�ིས་ཆོད་པའི་གནས་ཏེ་དགོ་བ་�་

�ག་ཐང་ཞེས་པར་གནས་�ོས་

ཡོད།  

 ངམ་རིང་�ོང་།  

ངམ་རིང་ཞེས་པ་ནི་�ོགས་

གཉིས་གད་པ་ཡིན་པའི་གཤོང་

སར་ངམ་རོང་དང་ཡང་ན་གཅོང་

རོང་ཟེར་བས། གད་པ་ངམ་ནག་

པོ་�ེ་གཏིང་རིང་བའི་དོན་ལ་གོ་

བ་དང་། ཡང་མཚ�་ཆེན་པོར་ངང་

བའི་�་ཚ�གས་རིང་བོ་ཡོད་པས་

ངང་རིང་ཞེས་བཤད་�ོལ་མི་འ�་

བ་མང་བོ་ཡོད།  �བས་རེར་�ོན་

�ི་�ོང་མིང་�ས་པར་བ�ོད་ནས་

ངམ་རིང་�ང་�ོང་དཀར་མོ་ཞེས་

�ང་ཟེར།  


