


16.�་ིརལོ་�་ིའཇགི་�ནེ་དང་�ད་ཆའི་�ོར་བའི་བར་ན་འ�ལེ་བ་

ཨ་ེཡདོ། དེ་གཙ�་བོ་�གོས་གང་དག་ག་ིཆ་ན་མངོན་�ནི་ཡདོ།

�ིར་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་�་�བ་ཅིང་�་བ་དང་མི་�་བའི་དངོས་པོ་

དག་གི་�ེན་གཞིར་�ར་པའི་འཇིག་�ེན་འདི་ལ་བ�ན་པ་�ོད་�ི་ཆ་དང་། 

གཡ་ོབ་བ�ད་�་ིཆ་གཉིས་མཆིས་པ་བཞིན། �ད་ཆའ་ི�རོ་བ་ལའང་བ�ན་

པ་བ�་�ོད་�་ི�ིག་གཞིའ་ིཆ་དང་། གཡ་ོབ་མིང་དང་ཚ�ག་�ད་�་ི�རོ་བའ་ི

ཆ་གཉིས་ཡདོ་པ་ལས། མ་ིརིགས་ཤིག་ག་ིབསམ་�་ོགཏོང་�ངས་�ར་གཏན་

ཆགས་�་�བ་པའི་བ�་�ོད་�ི་�ིག་གཞི་ལ་�བས་བ�ན་�ར་མིང་དང་ཚ�ག་

�ད་�ེབ་�ིན་�ེབ་�ིན་ཚ�ག་ག་ི�རོ་བ་�་ཚ�གས་�ེལ་བ་ན།ི �ིར་འཇིག་

�ེན་�་ིགནས་�གས་དང་མ�ན་པ་གཞིར་�ས་པ་ལ། ཤེས་�འ་ི�མ་�ངས་ཅ་ི

དང་གང་མཆིས་རིམ་�ིས་ངོས་འཛ�ན་�ས་པའི་འ�ས་�གས་�་མིང་རེ་

བཏགས་ཏ།ེ ཤེས་�་�་ིལ་�བ་པའ་ིརང་བཞིན་�ངོ་བའ་ིགནས་�གས་ནི། 

རང་ངོས་ན་དནོ་�ིས་�ངོ་བའ་ིཚ�ག་�ད་�ིས་གསལ་ཞིང་། ཚ�ག་�ད་ཕལ་ཆ་ེ

བའ་ིམཐའ་ལ་�་བ་བ�ོད་པའ་ིམིང་དག་�ར་ཏ།ེ �་བ་བ�ོད་པའ་ིམིང་ག་ི�་

ཡ་ིའ�ར་བས་�་ིརོལ་དནོ་�་ིའཕ་ོའ�ར་�་ཚ�གས་�ནོ་པར་�ེད་ཅིང་། ཚ�ག་

གཅིག་ལ་�་བའི་འ�ར་བ་ཐ་དད་པ་�ར་པ། 

འ�ོག་པས་�ིས་པ་�་ལ་བ�ོན། ཞེས་པ་ལ། 

�ོན། བ�ོནད། �ོནད་ཅེས་པ་�ར་པས། 

�ོན་པའ་ི�་བ་ད་ེལ་�ས་�་�ིའ་ི�ད་པར་�ེད་ཅིང་། �ས་�་ིའ�ར་བ་ན་ིམ་

གཞིར་�་བ་རང་ཐད་�་�ས་ཆ་�་�ིའི་འ�ར་བ་ཡདོ་པ་གསལ་བར་མཚ�ན་

ཏེ། �་བ་�ས་ལ་བགོས་ཤིང་། �ས་�་ིཆ་ན་ི�་བའ་ིརང་བཞིན་�་�བ་པ། �ོད་

�ེད་�་ི�་དང་། བ�ོད་�་དནོ་�་ིརང་བཞིན་མ�ན་པར་བ�ེབས་ཏེ། �་བའ་ི

�་ཡི་འ�ར་བ་ཡིས་ཚ�ག་�ིལ་བོ་གཡོ་ཞིང་འ�ལ་བ་ཅན་�་�བ་པ་དང་། 

ཚ�ག་ག་ི�རོ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་�་བ་མ�ངས་པ་�ར་པ། འ�ོག་པས་�མ་པ་ཟ། 

རོང་བས་གོ་ར་ེཟ། �ག་གིས་�་ཤ་ཟ། �ག་གིས་�་�ང་ཟ། ཞེས་པ་�་�ས་�ད་

གཞ་ིཐ་དད་པ་�་བ་མ�ངས་པ་ལ་བ�ས་ཏེ། ཆསོ་ཅན་མ་ིའ�་བའ་ིདངོས་པོ་

�མས་འ�ར་བར་�་བའ་ིངོ་བོར་མ�ན་པར་�བ་�ིན། �་ིའཇིག་�ེན་�་ིགཡ་ོ

བའ་ིརང་བཞིན་ནང་�ོད་�ེད་�་ཡ་ིའ�ར་བས་�ནོ་པར་�ེད་ད།ོ།

འཇིག་པའི་�ེན་ལ་གནས་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་དག་གིས་རང་ཉིད་�ི་

གནས་�ངས་�ད་�ིས་མཚ�ན་པ་བཞིན། �ག་འབའ། �་འཚ�ར། ནརོ་�ར། �ི་

�ག �་�ག བོང་�་ཕེ་འདེབས་�་�ར་�ད་�ག་པའི་�་བ་མི་འ�་བ་�་�ར་

�ར་པའི་མིང་ཐ་དད་པས་མཚ�ན་པའི་�ེང་�། དིར་རི་རི། སིལ་�་�། �ར་�་

�། �་�་�། �ིར་རི་རི། བངས་སེ་བང་། �གོས་སེ་�གོ �ིགས་སེ་�ིག སངས་

སེ་སང་། ཐགས་སེ། ཆམོས་སེ། �ངོས་སེ། ཙགས་སེ། �ིག་�ིག དབོ་དབོ། ཤག་

ཤག ཆིལ་ཆིལ། ཞེས་པ་�་�་�་ཡི་�ག་�ངས་�་ཚ�གས་�ནོ་�ེད་�ི་མིང་

དག་ལ་བ�ེན་ནས། �ི་�ལ་�ི་�་�་ཚ�གས་�ད་ཆའི་�རོ་བ་ལ་�ངས་ཏེ། 

ངག་གི་�ན་ལ་བ�ེན་པའི་བ�ག་�འི་འཇིག་�ེན་འདི་�་�ད་�་ཚ�གས་

བག་ཡངས་�་འ�ིན་པའི་ཞིང་ཁམས་གསནོ་ཉམས་�ན་པ་ཞིག་�་�བ་པའི་

ཁར། �ལ་ལི་ལི། ཐ་ར་ར། འ�་�་�། �གོས་སེ་�གོ ལམས་སེ་ལམ། འ�བས་

སེ་འ�བ། རོག་གེ ལམ་མེ། �ན་ནེ། ལབ་བེ་ལེབ་བེ། འབའ་ར་འ�ར་རེ། ཤམ་

མེ་ཤོམ་མེ། �་�་ག�གས་�ི་ངང་�ལ་གསལ་བའི་མིང་ཡང་�བས་ཐོབ་�ར་

�ར་པས། �ད་མེད་པའི་དངོས་པོ་གཡ་ོཞིང་། �ད་�ན་�ི་སེམས་ཅན་�ག་

པའི་�ི་ཡི་འཇིག་�ེན་ཉམས་དགའ་བ་ངག་གི་བ�ོད་པ་�་�བ་པའང་�ད་

ཆའི་བ�ོད་�བོས་�ི་�ས་པ་�ད་པར་བ་ཞིག་རེད་ད།ོ།

17.མི་�མས་ལ་�ད་ཆ་མ་གཏགོས་པའི་�ས་པའང་མང་བོ་ཞགི་

ཡོད་པ་ལས་སེམས་�ི་གནས་�བས་དང་འ�ེལ་ཆེ་བ་ནི་�ད་ཆ་ཡིན་

ཟེར་དོན་ཅ་ིཡནི།

བོད་�ི་�ལོ་�ན་ལ་ཕ་ོ�ལ་�་ད�་དང་། �ད་མེད་�ི་ཡནོ་ཏན་བ�ད་

སགོས་བ�ང་�གས་ཡདོ་པའི་ཐོག  ལག་པའི་�ངས་�བས་དང་། �ས་�ི་

�ེམ་འ�ག་སགོས་�ིས་�ང་�ལ་�ས་ངེས་ཅན་�ི་ནང་�་བསམ་དནོ་�ོགས་

རེ་བ་ཞིག་�ནོ་�ིད་�ང་། ནང་སེམས་�ི་གནས་�བས་�མ་པ་�ན་�་ཇི་

བཞིན་�ནོ་པའི་�ས་པ་ནི་�ད་ཆ་ཁོ་ན་ལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ལ་ཡདོ་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་�་མཚན་ནི། སེམས་�ི་གནས་�བས་མིང་དང་ཚ�ག་�ད་�ི་

�རོ་བ་ལ་བ�ས་ཏེ་�་ཡི་�མ་པར་འ�ིན་པ་ནི་�ད་ཆ་ཡིན་ལ། �ད་ཆའི་

�རོ་རིམ་ནི་བསམ་�་ོགཏོང་�ངས་�ི་རིམ་པ་དང་། �ད་ཆའི་ནང་དནོ་ནི་

མིང་དནོ་�ི་འ�ེལ་བ་ལ་བ�ེན་པའི་ནང་སེམས་�ི་བསམ་�་ོདེ་ཡིན་པས། ཁ་

དཔེ་ལ། ཁ་གདངས་ན་ཁོག་པ་རིག ཅེས་པ་�ར། �ད་ཆའི་བ�ོད་�་ནི་བསམ་

�འོི་ནང་དནོ་དང་། བསམ་�འོི་�ི་�མ་ནི་�ད་ཆའི་�རོ་བ་ཉིད་�་མངོན་

�ིར། མི་ཞིག་གིས་ངག་ནས་�ད་ཆ་བ�ོད་ཚ�། �ད་ཆ་དེ་ཤེས་པའི་མི་�་དང་

གང་གིས་�ང་དེས་ཅི་ཞིག་�ོད་�ིན་ཡདོ་པ་དང་། བ�ོད་འདདོ་�ི་�ན་�ངོ་

ཅི་�་�་ཡིན་པ་གསལ་བར་�ོགས་�བ་ཅིང་། �ད་ཆ་མ་གཏོགས་པར་གསང་

བ་�ོག་�ར་དང་། གནས་�གས་�ི་མཚན་པ་ཇི་བཞིན་�ནོ་�ེད་�ི་ཐབས་

གཞན་མེད་�བས། �ད་ཆ་ནི་མི་ཁོ་ནས་�ས་པའི་གསར་གཏོད་�་ན་མེད་པ་

དང་། མི་ཡི་བསམ་དནོ་མཚ�ན་�ེད་�ི་ཡ་ོ�ད་ཆེས་མཆགོ་�་�ར་པ་རེད་ད།ོ།

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

•�གས་ཐར་�ལ•

ང་ཚ�འི་འཛ�ན་�འི་ནང་�་�ོ་ལའ་ོ�ན་སའི་བ�་འ�ི་བ་�ང་�ང་གི་

�དོ་ལམ་�་�་�ོང་�ས་མཁན་ནི་སི་ཐོར་ཏིས་རེད། ད་ནངས་�་སེ་�བོ་

�འི་ནང་�་ཧ་ལས་པའི་དནོ་དག་གཉིས་�ང་སངོ་། དནོ་དག་གཅིག་ནི་

�ས་ཕོག་པའི་བ�ེས་སོང་དེས་�ག་�གས་ཉར་དེབ་དེ་�་ལི་�ེ་ལ་�ིར་

�ད་པར་མ་ཟད། ད་�ང་ཁོ་ལ་ཝེ་ཏི་མ་ལའི་�ག་�གས་ག�མ་གནང་�ིན་

�ས་སངོ་། �་ག�མ་�ི་�ོན་ནས་བ�ང་�་ལི་�ེ་ཡིས་�ག་�གས་འདི་

རིགས་འཚ�ལ་�ད་ལ་འབད་�ིན་ཡདོ་པས། དནོ་འདིས་ཁོ་རང་ཧ་ཅང་

དགའ་�ེ་�ོས་པ་�ར་�ར་སངོ་། དནོ་དག་ཅིག་ཤོས་ནི་སི་ཐོར་ཏིས་འཛ�ན་

�་ཡངོས་�ི་ཨང་གཉིས་པར་�ར་པ་�ེ། ཁོའི་གོང་�་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་

མཁན་�ི་ལ་ོཞི་མ་གཏོགས་མེད་པས། �བོ་�གོས་ཚང་མ་ཧ་ལས་ཤིང་ཡ་

མཚན་པར་�ར་པ་དེ་རེད། �་བ�་པར་�བོ་མགོ་�ོམ་པའི་�བས་�། ཡབ་

ཆེན་�ིས་མདོག་�ང་�་ཅན་�ི་�ི་གོས་ཆེན་པོས་ག�ད་པའི་སི་ཐོར་ཏིས་

�བོ་�འི་ནང་�་�ིད་ཡངོ་�ས་�ང་། �བོ་�གོས་ཚང་མའི་མ�ན་ནས་

དགེ་�ན་ལ། “�ིས་པ་འདི་ཧ་ཅང་ད�ན་པོ་འ�ག་པས། དགེ་�ན་�ེད་

�ིས་�་�ོག་ནན་མོ་�ེད་རོགས”ཟེར་བས། དེང་ཐོག་མི་ཚང་མའི་སེམས་ལ་

སི་ཐོར་ཏིས་ནི་ད�ན་པོ་བ་�ང་�་�་ཞིག་ཡིན་�་རེད་�མ་མོད། འནོ་�ང་

ཁོ་ནི་དེ་ལས་�གོ་�ེ། “དམིགས་�ལ་མ་འ�བ་བར་�། ཡི་ཐང་གཏན་ནས་

མི་ཆད”ཟེར། ཁོས་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མ་ོགང་ཡིན་ཡང་�བོ་�འི་ནང་དང་

རང་�ིམ་གང་ཡིན་ལ་མི་�་ཞིང་། ཐ་

ན་�ོབ་�ར་འ�ོ་འོང་གི་ལམ་བར་

ནས་�ང་ཁོས་བ་�ང་�་�འི་བ�ན་

�གས་དང་བོང་�་�་�འི་�་�གས་�ིས་�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་

�གོ་བ�སོ་�ིས་འབད་བ�ོན་�ེད། མི་གཞན་�ིས་�ེལ་དགོད་�ས་�ང་

ཁོས་�ང་འཇོག་མི་�ེད་ཅིང་། �ས་ཁོའི་�བོ་�ངོ་ལ་བར་ཆད་�ས་ཚ�། 

ཁོས་�ོག་ཐོ་ག�ས་ཏེ་ཕར་�ོད་པ་ཡིན། ད་�་�ེན་པ་རིག་�ལ་ཅན་�ི་མི་

འདི་གཞི་ནས་�བོ་�གོས་ཡདོ་ཚད་ལས་�ལ་སངོ་། ཐོག་མའི་�ས་�་ཁོས་

�ིས་རིག་གི་�ོགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་། �ོམ་ཡིག་�ིས་པ་

ལའང་ཡིག་ནརོ་�ིས་ཁེངས་འ�ག ད་�་ཁོས་�ིས་གཞི་འ�ལོ་ཤེས་པར་

མ་ཟད། �ོམ་ཡིག་འ�ི་ཤེས་ལ། �བོ་ཚན་�ོག་པའི་�ས་�འང་�་ད�ངས་

ལེན་པ་བཞིན་�་�ེ་དག་ཅིང་ཐོགས་པ་མི་འ�ག �དོ་�ིས་སི་ཐོར་ཏིས་ལ་

�་ཙམ་�ས་པས་�ང་། ཁོ་ལ་གཞམོ་གཞིག་�ལ་བའི་�ིང་�ས་�ན་པ་

�ོགས་�བ། ག�གས་པོ་�ང་ཞིང་ཐང་ཤ་དདོ་པ་དང་། 

མགོ་བོ་�་བཞིའི་འགོ་�་མཇིང་བ་ཕལ་ཆེར་

མེད་པ་དང་། ལག་པ་�ོམ་ཞིང་�ང་ལ་

�ད་ཆ་བཤད་པའི་�ད་གདངས་ཧ་

ཅང་�ོམ་པ་རེད། ཁོས་�ས་དང་

�མ་པ་�ན་�་�ོབ་�ོང་�ེད་པ་

�ེ། ཚགས་པར་རལ་བོ་དང་། �སོ་

གར་འ�བ་�ོན་�ི་བ�་�བ་གང་

ཡིན་ཡང་། ཁོས་སེམས་�ལ་མསོ་�་�ོག་

�ེད་ཅིང་། �ོར་མ་ོཞིག་ལག་སནོ་�ང་ན་དཔེ་ཆ་

ཉ་ོ�་འ�་ོབས། ཁོ་ལ་�ར་ནས་དཔེ་�ོམ་གཅིག་ལ་མི་ཤོང་བའི་དཔེ་ཆ་

ཡདོ་�ད། ཐེངས་ཤིག་ལ། ཅིའི་�ིར་�་ཁོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་�ང་བ་མི་ཤེས་

མདོ། ང་�ིད་ནས་ཁོའི་དཔེ་ཆར་བ�་�་འ�་ོཟེར། �ས་�ན་ཁོས་མི་གཞན་

ལ་ཁ་བ�་�ེད་པ་ཧ་ཅང་�ང་ཞིང་། མི་གཞན་དང་�ན་�་�ེད་མ་ོཡང་མི་

�ེ་བར། �བོ་�ོལ་ཐེངས་གཅིག་ལའང་�ས་མ་�ངོ་། �བོ་�ིད་�ི་�བས་�་

ཁོས་ལག་པ་གཉིས་�ིས་�ར་གོང་�ོར་ཏེ། �ོ་དང་འ�་བར་གཡ་ོའ�ལ་ཅི་

ཡང་མེད་པར་དགེ་�ན་�ིས་�བོ་�ིད་ལ་མཉན་པས། ཁོས་ཨང་གཉིས་པ་

�ངས་པ་དེར། �གས་ཇི་འ�འི་མང་བོ་ཞིག་བཏོན་ཡདོ་པ་�ོགས་ཐབས་

�ལ། དེ་རིང་�་དགའ་གནང་བའི་�བས་�། དགེ་�ན་�ི་ཁམས་དེ་འ�་

�ངས་�་མེད་པར། འཚ�ག་པ་�ང་ཟ་བཞིན་འ�ག་མོད། འནོ་�ང་སི་ཐོར་

ཏིས་ལ་�་དགའ་�ེར་བའི་�བས་�་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོས། “�་མོ་མ་རེད་ཡ། 

སི་ཐོར་ཏིས། �ོ་�ོབས་�ན་ན་དནོ་�ན་འ�བ”ཟེར། འནོ་�ང་སི་ཐོར་ཏིས་

�ིས་དགེ་�ན་�ི་�ད་ཆར་མཉན་�ེས། ཡིད་དགའ་བའི་�མ་འ�ར་�་

ཙམ་ཡང་བ�ན་མ་�ང་ལ། ཐ་ན་དགོད་ཙམ་ཡང་མ་�ས། ཁོས་�་དགའ་

�ངས་�ེས་རང་ཉིད་�ི་�དོ་གནས་�་ལགོ་ཅིང་། ནམ་�ན་བཞིན་ནན་

ཏན་�ིས་དགེ་�ན་�ི་�བོ་�ིད་ལ་ཉན་པར་�ེད་ལ། �ས་�ན་ལས་�ང་ཧ་

ཅང་�མ་ཤེས་གཏད་འ�ག ཆེས་�ོ་བ་�ན་པ་ནི་�བོ་�ལོ་�ི་�བས་རེད་

དེ། སི་ཐོར་ཏིས་�ི་ཡབ་ཆེན་ཁོ་བ�་�་�ེབས་�ང་། ཁོའི་�ད་ག�གས་

�ང་�་དང་འ�་བར། ག�གས་�བོས་ཆེ་ཞིང་། ངོ་གདངོ་

�་བཞི་ཡིན་ལ། �ད་གདངས་ཧ་ཅང་མཐོ། �་

ལ་�་དགའ་ཐོབ་འ�་ོབ་དེ་ཁོའི་སེམས་

�ི་�ར་ལའང་�ན་མི་འ�ག་ཅིང་། 

ད་�ང་�ང་ཡིད་མི་ཆེས་པར་�ར་

སངོ་། མ�ག་མཐར་དགེ་�ན་

�ིས་ཁོ་ལ་འདི་ནི་བདེན་པ་དངོས་

རེད་ཅེས་བཤད་�ེས། ད་གཟོད་ཁོ་

རང་དགའ་�ེ་�ད་མགོ་མཐོན་པོས་དགོད་

བཞིན་�། �་ཡི་�ག་�ེང་ལ་�གས་�ིས་བ�བས་

ཏེ། “ཧ་ཧ་ཧ། ངར་བ་རེད། ངོ་མ་ཡག་པོ་འ�ག ངའི་�ེན་�ག �ིམ་�་

ལགོ་ཨང”ཟེར་བཞིན། �ོགས་གཅིག་ནས་�་ལ་བ�ས་ནས་བ�དོ་ར་�ེད་པ་

དང་། �ོགས་གཅིག་ནས་ཡིད་ཚ�མ་པའི་འ�མ་ད�ལ་བ�ན་སངོ་། �ིས་པ་

ཚ�་ཡང་བགད་�ང་མདོ། སི་ཐོར་ཏིས་གཅིག་�་ནི་ད་�ང་ཅི་མི་�མ་པའི་

�ལ་�་འ�ག་པས། ཕར་བ�ས་ན། ཁོའི་�ད་པ་�་བཞི་དེས་�ར་ཡང་སང་

ཉིན་�ི་བ�བ་�་དག་ལ་འདང་�ག་མགོ་བ�མས་ཟིན་འ�ག

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་�ོང་མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་།

•�ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར•



�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་

མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་།

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

བོད་�ལ་�་ཆེན་�་�་�ེ། །

དམག་གི་�་�ར་བ�ད་�་བཏབ། །

�་དར་�་�་གཏན་ལ་ཕབ། །

�ལ་�ི་དབང་རིས་བཅོ་བ�ད་�ེ། །

�ོད་�ི་�ོང་�ེ་རེ་གཅིག་དང་། །

ག�ང་ལ་�ེ་�ན་རིམ་�ར་�ེ། །

དཔའ་�ེ་ག�མ་�ིས་སོ་ཁ་�ང་། །

གཅིག  བོད་�ལ་�་ཆེན་�་ཞེས་པ་ནི།  གཙང་ལ་

གཡས་�་དང་�་ལག ད�ས་ལ་ད�་�་དང་གཡོ་�།  

ཡན་ལག་ག�མ་པའི་�་བཅས་�་�་�ེའོ། །དེ་དག་སོ་

སོའི་ས་ཚད་གང་ཡིན་མཁས་པའི་དགའ་�ོན་དང་།  

�ེ�་ཆོས་འ�ང་སོགས་ཡིག་�ིང་�མས་ལས་གསལ་

བ་�ར་རོ། །

གཉིས།  དམག་གི་�་ཆེན་བ�ད་ཅེས་པ་ནི།   དེ་

ཡང་དམག་�ར་སོ་སོའི་�ན་མོང་མིན་པའི་�ད་ཆོས་

གང་དང་གང་བཅས་བཤད་པར། 

ཀ  ད�་�་�ོད་�ི་དམག་�ར།   ད�་�་�ོད་�ི་

དམག་དཔོན་ནི་�་ནམ་�ལ་�ན།  དཔའ་�འམ་

ད�ང་རོགས་ནི་གནོན་འཕན་ག�མ།  �་�་ཟེ་དཀར་

�་�།  �་དར་དམར་པོ་�ེ་�་བོ། དམག་

གི ་བཞེད་པ་ནི ་མཚ�་ལ་ཁ་བ་འབབ་

བཞིན་�་འོང་�ད།

ཁ།  ད�་�་�ད་�ི་དམག་�ར།  

ད�་�་�ད་�ི་དམག་དཔོན་དབས་�ེས་

བཟང་�ག་�།  དཔའ་�འམ་ད�ང་

རོགས་�ད་�་ཁོད་བཙན།   �་�་

མཚལ་�་གཟིག་རིས།   �་དར་དཔལ་

དར་དམར་པོ།   དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་

མཚ�་ལ་ཁ་བ་འབབ་འ�་བཞིན་ནོ། །

ག  གཡོ་�་�ོད་�ི་དམག་�ར།  གཡོ་�་�ོད་�ི་

དམག་དཔོན་ནི་�ང་�ག་གཟིག་ག�་བཙན།  ད�ང་

རོགས་ལ་གཡས་མང་བཞེར།   �་�་མོག་རོ་�ན་�ན།  

�་དར་སེང་གེ་དམར་པོ།  དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་མཚ�་

དམག་དཔོན་དབས（�ས）�ེས་བཟང་�ག་�།

དམག་དཔོན་�ང་�ག་གཟིག་ག�་བཙན།

དམག་དཔོན་མཆིམས་�ལ་གཟིགས་�ད་རིང་།

ལ་�ང་ཆར་འབབ་པ་བཞིན་�་

འ�ིམས་ནས་འོང་ངོ་། །

ང་། གཡོ་�་�ད་�ི་དམག་

�ར།  གཡོ་�་�ད་�ི་དམག་དཔོན་

ནི ་མཆིམས་�ལ་གཟིགས་�ད་

རིང་།  ད�ང་རོགས་ནི་སོ་གད་

གཉེན་བཞེར།  �་�་མཚལ་�་�ིང་

དཀར། �་དར་དར་དཀར་�ིང་ནག  

དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་མཚ�་ལ་�ང་

ཆར་འབབ་པ་བཞིན་ནོ། །

བོད་�ི་�ོག་ཁང་ཐོག་མ་བ�ན་མཁན་རིམ་བཞི་
�ང་ངོས་པ་རིག་འཛ�ན་�ོ་�ེ་།

ཁོང་ནི་�ི་ལོ1900ལོར་�ོད་�ང་གི་�ེར་རིན་�ང་པའི་�ིམ་�་འ�ངས།  �ེས་�་�ེར་�ང་ངོས་

པའི་མག་པར་ཕེབས་གཤིས་�ེར་�ང་ངོས་པའི་མིང་ཐོག་�་བ�ར།  �ི་ལོ1913ལོར་�་ལའི་�་མ་�་

�ེང་བ�་ག�མ་པས་བོད་�་ཚན་རིག་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་�ིར་�་�ག་གི་�་�ག་ཁག་ཅིག་

ད�ིན་ཇི་ལོན་ཏོན་�་�ོབ་�ོང་ལ་མངགས་པའི་�ས་ཡིན།  ཁོང་གིས་འབད་བ�ོན་ཆེན་པོས་�ོབ་

�ོང་གནང་�ེ་�ོག་ལས་�ི་ལག་�ལ་�ང་བ�ོན་གཙ�་བོར་མཛད་ཐོག་�ོབ་ཐོན་ལག་འ�ེར་ཡང་

ཐོབ་ནས་�ི་ལོ1923ལོར་བོད་�་�ིར་ཕེབས།  �་ལའི་�་མས་ད�ེས་ཚ�ར་ཆེན་པོ་མཛད།  �ི་

ལོ1924ལོར་བོད་�ི་�ོག་ཁང་དང་པོ་�ེ་�་སའི་�ང་ངོས་དོག་བདེ་�ོག་ཁང་གསར་�ག་གི་�ས་

འགོད་དང་།  ཐིག་ལེན།   འ�ལ་འཁོར་�ིག་གཤོམ་སོགས་ཁོང་�་ངོས་ནས་བཀོད་�ས་གནང་�ེ།  

�ི་ལོ1928ལོར་�་�གས་�ོག་ཁང་དངོས་�་�བ་ཅིང་�ོན་མེད་ངང་�ོག་འདོན་�བ་པ་�ང་།  ཁོང་

གིས་བོད་རིགས་�ོག་ལས་མཁན་ཡང་གསོ་�ོང་གནང་བ་བཅས་བོད་�ི་�ོག་ལས་

ཐད་མཛད་�ེས་ཆེན་པོ་བཞག་�ེ།  བོད་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་�་ས་གཉེར་ཚང་

བའི་འགན་�ར་ཐོག་དམིགས་བསལ་རིམ་པ་བཞི་པའི་གོ་མིང་�ང་བ་རེད།

དམག་དཔོན་�་ནམ་�ལ་�ན།

ལ་ཐེ་ཝི་ཡ་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་པའོ་ལོ་ཏེ་མཚ�འི་འ�མ་�ད་�་ཆགས་ཤིང་།  ས་བབ་དམའ་ལ་�ོམས་པ་དང་།  

མཚ��་དང་འདམ་གཞོང་།  རི་མ་ཐང་མང་ས་ཞིག་ཡིན།   ཏའོ་ཅ་ཝ་གཙང་བོ་མངའ་ཁོངས་�་�ག་�ོག་གིས་འབབ་

�ིན་ཡོད།  �་མཚ�འི་རང་བཞིན་�ི་ནམ་�ར་གཏོགས།  དཔལ་འ�ོར་�ི་ཡོང་�ངས་གཙ�་བོ་བཟོ་ལས་ཡིན་པ་དང་།  

�གས་ལས་དར་�ས་ཆེ་ཞིང་།  �ལ་དམངས་ཕལ་ཆེ་བས་�ང་མ་གསོ་བ་རེད།  སོལ་འདམ་�ི་ཐོན་�ངས་�་ནོམ་པར་

མ་ཟད།  ལང་ཚ�ར་དཀར་པོ་དང་དཀར་གོང་�ེ་མ།   �་གང་སོགས་མོད་པོ་�ན།

ལ་ཐེ་ཝི་ཡའི་�ལ་ས་རི་ཀི་ལ་�ན་རིང་གི་ལོ་�ས་�ན་ཞིང་།  �ན་�མ་ཚ�གས་པའི་རིག་གནས་�ལ་བཞག་

བདོག་པ་དང་།   �ས་རབས་�ི་�ད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བའི་དེང་རབས་�ི་�་�ལ་དག་གིས་གནས་�ོར་པ་�ི་

�ོང་མང་བོའི་ཡིད་དབང་འ�ོག་ཡོད།   �ལ་ས་རི་ཀི་ནི་གནའ་མཁར་དང་མཁར་�ོང་གསར་བ་གཉིས་�ིས་�བ་ཡོད་

པ་རེད།  གནའ་མཁར་ནི་ཏའོ་ཅ་ཝ་གཙང་པོའི་གཡས་འ�མ་�་ཆགས་ཤིང་།   ད་ཕན་བར་འཁོབས་དོག་པའི་�ས་

རབས་བར་མའི་�ང་ལམ་དང་།  གནའ་བོའི་ཆོས་ཁང་།   མཁར་�ོང་།   �ས་རབས15ནས18བར་�ི་�ོད་ཁང་

སོགས་སོར་འཇོག་�ས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་ལས་མིང་�གས་ཆེ་བ་ནི་ཏོ་��་སི་ཇི་ཆོས་ཁང་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ།  ཆོས་

ཁང་འདིར་�ང་�ད་�གས་�ིང་རོལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་�ན་�གས་�ན་

ལ་�བ་ཅིང་།   རོལ་ཆེན་འདིའི་�འི་གདངས་གསལ་ལ་�ན་འཇེབས་�ན་

པས་འཛམ་�ིང་�་མིང་�གས་ཆེ་བ་རེད།  ནམ་�ན་ཆོས་ཁང་གི་�ི་ནང་

�ན་�་�་ད�ངས་�ང་�ང་�གས་ཤིང་།   �ོང་�ེར་ཡོངས་གཟི་ཉམས་�ོད་

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

ཐིམ་ནས་ཡོད།   �ག་གེར་

མཚ��་འ�མ་�ི་ཐོག་ཁེབས་

མེད་པའི་དམངས་�ོལ་དངོས་

མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ནི་ལེད་

ཝི ་ཡ ་མི ་རིགས ་�ི ་བ�ས ་

ག�གས་ཤིག་�ེ།  ཚང་ཚ�ང་�་འ�ིགས་

པའི ་ �ོན་ཤིང ་གི ་ཚ�གས་དང་འཇམ་

མཉེན་�ན་པའི་ན་ཁ།  ཤིན་�་དམའ་

བའི་�ོང་པའི་�ོད་ཁང་།  �ང་�གས་�ི་

རང་འཐག  འདི་དག་ཡོད་ཚད་�ིས་

གནས་�ོར་པ་དག་ལ་�ས་རབས་འགའ་

ཡི་�ོན་�ི་ལ་ཐེ་ཝི་ཡའི་�ིང་འཇགས་�ི་

ཞིང་�ོང་�་ཡོད་པའི་�ང་བ་�ེར་བ་རེད།  

གནའ་བོའི ་བཟོ་བཀོད་དང་ཕན་�ན་

མཛ�ས་ཆོས་�་�ར་ཡོད་པ་ནི་ཏའོ་ཅ་ཝ་གཙང་བོར་འ�ེད་�་བ�ངས་པའི་དེང་རབས་�ི་�ད་ཆོས་མངའ་བའི་

ཟམ་ཆེན་དང་།    �ས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་�ག་�་དང་བ�ན་�ར་བ�ན་པའི་གནམ་�འི་ཐང་ཆེན་ཡིན་

པ་དང་།    �ང་རིང་ནས་བ�ས་ན།   ཉི་�བ་�ི་�ས་�་ཟམ་ཆེན་དེ་ནི་མཁའ་�་བ�་བའི་འཇའ་ཚ�ན་ཞིག་དང་

གཉིས་�་མེད་པར་ཏའོ་ཅ་ཝ་གཙང་བོ་�ན་ནས་བ�ན་ཡོད་དོ༎

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

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •



མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་གི་དགེ་�ན་མགོན་པོ་ཚ�་རིང་། 

   （2016ལོའི་མཐོ་�གས་�ི་བོད་ཡིག་�གས་གཞི་འདོན་མཁན）

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ལ་མཚ�ན་ན་ད་ལོ་ནི་བོད་ཡིག་གི་མཐོ་�གས་ལ་�གས་མཁན་�ར་ལོ་ལས་�ོབ་མ་�ོང་

གཅིག་གིས་ཇེ་མང་ལ་སོང་ཞིང་། �ི་བ�ོམས་པས་�གས་�གས་�ོབ་མ་�་�ོང་�ག་བ�་�ག་ལ་�ེབས་པ་དང་། 

བོད་ཡིག་གི་�གས་གཞིའི་ཐད་ནས་�ང་�ར་�ོལ་དང་མི་འ�་བའི་�ད་ཆོས་འགའ་མཐོང་�བ་པ་ཡིན།

དང་པོ། ཤེས་�འི་ཁེབས་�་ཆེ་བ།

མཐོ་འ�ིང་གི་ངེས་བ�ག་�ོབ་དེབ་�་དང་འདེམ་�ོག་�ོབ་དེབ་ག�མ་�ེ་དེབ་བ�ད་པོའི་ཤེས་�་�ོན་

ཡོངས་ནས་བ�ག་�བ་པའི་�ད་ཆོས་�ན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་�འི་གནད་ཟིན་ཚད་�ི་ཐད་ནས་�ང་�ང་

འོས་མ�ན་ཡིན་པ་�ེ། �མ་�གས་དག་ག�མ་�ིས་�ར་མ20ཟིན་པ་དང་། �ོལ་�ན་བོད་�ོམ་�ིས་�ར་མ20 

འ�ར་�ོམ་�ིས་�ར་མ10 �ོམ་འ�ིའི་ཤེས་�ས་�ར་མ12 བ�ས་�ས་�ར་མ8 རིག་གནས་�་འཛ�མས་�ིས་

�ར་མ10 �ོམ་ཡིག་གིས་�ར་མ50བཅས་བ�ོམས་པས་�ར་མ150ཡིན། 

གཉིས་པ། བེད་�ོད་�ས་ཚ�ད་ལ་བ�ག་�བ་པ།

ད་ལོའི་�གས་ཤོག་གི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་�་ཆ་ད�ེ་ཞིབ་�ས་ནས་ལན་གདབ་�་མང་བ་ལས་ཐད་

ཀར་གོ་དོན་དང་མཚན་ཉིད་འ�ི་བ་སོགས་�ང་�ང་ལ། དེས་�ོབ་མའི་�ད་ཡིག་བེད་�ོད་�ི་�ས་པ་བ�ག་�བ་

པ་ཡིན་པས། བསམ་གཞིག་གཏང་�འི་ཆ་མང་ཞིང་�ོར་འཛ�ན་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས་ཚད་འཇལ་བའི་�ོལ་�ན་དེ་

བ�ར་འ�ག  དཔེར་ན་དག་ཡིག་�་�ར་མཚ�ན་ན་ཡང་�ར་�ི་ཐ་�ད་མང་བོ་�ངས་ནས་འ�ིག་མིན་ལ་བ�ག་

པ་དེ་�་ཆའི་�ོད་�་གོ་བ་ལེན་�ལ་ལ་བ�ར་པ་དང་། �ག་པར་�་བ�་�ིང་གི་གོ་བ་ལོན་མིན་ལ་ཡང་དེ་�ར་

བ�ག་�བ་པར་�ས་འ�ག་པ་�་�་རེད། 

ག�མ་པ། �ོམ་འ�ིའི་ཐད་�ི་བཅོས་�ར།

�ོམ་ཡིག་ལ་མཚ�ན་ན་�ར་�ངས་�ི་བ�ར་ཚད་ཆེས་མང་བས། �ོབ་མའི་�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་�ོན་ཡོངས་

ནས་གཞལ་དགོས་ན་�ོམ་ཡིག་གཅིག་གིས་ཡོངས་�་མཚ�ན་དཀའ་བའི་གནས་�ལ་ལ་དམིགས་ནས་�མ་ཚན་

ག�མ་�ིས་མཚ�ན་པར་�ས་པ་�ེ། ཚ�གས་བཅད་འ�ི་བའི་�ས་པ་དང་། མི་�་ཞིབ་འ�ིའི་ཐད་�ི་�ོམ་�ང་ཞིག 

�ི་ཚ�གས་�ན་�ོད་ཐད་�ི་�ོམ་ཡིག་བཅས་ག�མ་པོ་བ�ོམས་ན་ད་གཟོད་�ར་མ50ལེན་�བ་པའི་ཚད་བ�ང་

ཡོད། དེར་མ་ཟད་རེ་རེ་ལའང་�ོམ་�ང་ཙམ་�ིན་པ་མ་ཡིན་པར་�ོམ་འ�ིའི་�བ་�ོངས་�ི་�་ཆ་�ར་�ི་དགོས་

པ་ཡིན་པས། གཅིག་ནས་�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་དང་གཉིས་ནས་�་ཆ་ད�ེ་ཞིབ་�ི་�ས་པ་སོགས་�ང་གཞལ་�བ་

པ་ཡིན། �་ཆ་འདེམ་པའི་ཚ�་ན་ཡང་�ོབ་མར་�ས་ཡོད་པ་དང་�ི་�བ་�ི་དོན་�ིང་ཡོད་པ། �ས་རབས་དང་མི་

རིགས་�ི་�ད་ཆོས་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞིར་བ�ང་ཡོད་པ་དང་། �ོམ་�ང་དང་�ོམ་�ས་�ང་མི་འ�་བ་

�ིན་ནས་�ོབ་མའི་རང་གཤིས་དང་འཇོན་ཐང་སོགས་�ི་བོགས་འདོན་�བ་པའི་དགེ་མཚན་འ�ག་ལ། �་ཆའི་

ཐད་ནས་�ང་�ེ་�ག་ག�གས་ཅན་ཡིན་པ་དང་�ར་མང་ཞིང་�་ནོམ་པའི་�ད་ཆོས་སོགས་�ན་པ་རེད།

   ད་ལོའི་མཐོ་�གས་ལས་�ོམ་ཡིག་�གས་བཤེར་�བས་�ི་ཚ�ར་�ང་།

  མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་གི་དགེ་�ན་�ར་མགོན་�བས།

   （2016ལོའི་མཐོ་�གས་�ི་བོད་ཡིག་�གས་གཞིའི་�གས་བཤེར་མཁན）

འདིར་ད་ལོའི་མཐོ་�གས་ལས་�ོམ་ཡིག་གི་�ོར་རགས་ཙམ་བཤད་ན། �ོམ་ཡིག་ལ་�ོམ་�ང་དང་�ོམ་

ཆེན་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། （�ོམ་�ང་དང་�ོམ་ཆེན་ཞེས་པ་ནི་ངའི་�བས་བདེའི་བཤད་�གས་ཙམ་ཡིན་�ི་དོན་

ལ་�ོམ་�ང་�་དང་རིང་བོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན) �ོམ་�ང་ལ་བཅད་�ག་གཉིས་ཡོད་དེ། དོན་ཚན་ག�མ་པ་ཚ�ག་�ོར་

�ེལ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། �ར་ཚད15％ཡིན། ཚ�གས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་དེ་�ན་ངག་གི་�ན་�ིས་བཅིངས་ཏེ་�ིས་

ཆོག་ཅིང་། �ག་མ་དེ་�ན་�ིས་བཅིངས་ཐབས་མེད་པའི་ཉེར་�ོད་�ོམ་�ི་འ�ི་ཐབས་�ི་རིགས་ལ་གཏོགས་པ་

ཡིན། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་�་�གས་�ོད་�ོབ་མའི་�ན་�ོམ་འ�ི་བའི་�ས་�ལ་དང་�ན་�ོད་ཡིག་རིགས་

བཀོལ་�ོད་ཐད་�ི་�ས་པར་བ�་བ་ཡིན་པས། �གས་བཤེར་དགེ་�ན་�ིས་གཙ�་བོར་ཚ�ག་�ོར་�ེལ་�ངས་�ི་

བཟང་ངན་དང་�ང་ཆ་ཡོད་མེད་ལ་བ�ག་�ེ་�ར་མ་�ེར་བ་རེད། འོན་�ང་ཡིད་འཇོག་�་དགོས་པ་ཞིག་ནི་�ི་

བའི་�ེང་ན་སོ་སོར་�ང་�་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་དང་འགལ་བའམ་�ང་

ཟད་འགལ་བ། ཚབས་ཆེར་འགལ་བ་སོགས་�ང་ན་དེ་མ�ན་�ིས་

�ར་�ངས་འ�ི་བཞིན་ཡོད། �ིར་བཏང་དོན་ཚན་འདི་ལ་�གས་�ོད་

�ོབ་མ་ཚད་�ན་ཞིག་ཡིན་ན་མནོ་བསམ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏོང་མི་

དགོས་པར་�ང་�་དང་མ་འགལ་བར་�ིས་པ་ཙམ་�ིས་�ས་ཤིང་། �གས་འདོན་མཁན་དགེ་�ན་�ིས་དཔེ་བ�་

སའི་ཚ�གས་བཅད་དང་�་ཆ་བཀོད་དེ་�ོབ་མར་�བས་བདེའི་མ�ན་�ེན་བ�ན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་གཙ�་བོར་

�ས་ཚ�ད་མང་བོ་འ�ོ་བ�ག་�་མི་འ�ོ་བར་�ས་ཡོད། དོན་ཚན་བཞི་པ་ནི་�ོམ་ཆེན་ཏེ། �ོམ་ཆེན་ཟེར་དོན་ནི་

ཁོ་བོས་�ོས་ས་�ོས་འཇོག་གིས་བཤད་པ་ཡིན་�ི་�གས་ཤོག་�ེང་ན་�ོམ་ཆེ་�ང་ཞེས་བཀོད་མེད་པར་�ོམ་ཡིག་

ཅེས་བཀོད་ཡོད། འདི་ལ་�ར་ཚད35％ཡོད། དོན་ཚན་འདི་ལ་�་ཆ་གཅིག་དང་རེ་འ�ན་ག�མ་ཡོད་དེ། དེ་

དག་ཐོག་མར་ཞིབ་�ོག་�་དགོས་པ་ཡོད་དེ། �ོམ་ནི་དེ་ལ་གཞི་�ས་ཏེ་�ི་དགོས་སོ།། ཐོག་མར་�་ཆའི་ནང་དོན་

ཞིབ་�ོག་གིས་གསལ་བོར་ངེས་དགོས་ཏེ། �་ཆའི་ནང་དོན་ནི“ཡ་རབས་�ལ་�ན”ཞེས་པའི་ཐ་�ད་འདི་�ིང་

བོར་�ས་ཏེ་�ག་བ�ོད་�ས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་གནའ་དེང་གི་འ�ར་བ་ག�ང་�ར་�ས་ཡོད། འོན་�ང་ཟིན་དགོས་

པའི་གནད་ཆེན་པོ་ནི“དེང་གི་�ས་འདིར་�ི་ཚ�གས་�ན་�ོད་�ོབ་གསོའི་ཐད་�ི་རང་གི་�་�ལ་མཚ�ན་

པ”ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་�ི་བ་�་�ར་�ས་ཏེ་ལན་�ོན་དགོས། གནད་མ་ཟིན་པའི་�ོབ་�ོགས་�ང་

�ང་ཤས་འ�ག་�ེ། �གས་ལན་ལ་�ན་མོ་གསེར་འ�ར་�ི་�ས་མང་�་བ�ོད་དེ་�ོམ་ཡིག་�ོགས་པར་�ས་པ་

ལ་སོགས་�ིས་མཚ�ན་ནོ།། དེ་ནས་�ོས་བ�ངས་�ི་གོ་རིམ་�ོད་�་ད་�འི་�ན་�ོད་ཉམས་དམས་�་�ིན་པའི་

གནས་བབ་དང་། དེ་�་�ར་�ར་པའི་�་�ེན། མ་འོངས་པའི་མ�ག་འ�ས་སོགས་ལ་བསམ་དགོས་ཤིང་། ཐོག་

མར་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ཁ་�ང་ཡིན། ཐེངས་འདིའི་�ོམ་�གས་ལས་ཁ་�ང་ལེགས་པོ་ཡང་མང་�་

མཐོང་�ེ། དཔེར་ན། “�ན་�ོད་བཟང་བོ་ལམ་�ི་ཉི་འོད་ཡིན”ཞེས་པ་དང“�ན་�ོད་ལེགས་པོས་ནང་གི་

མཛ�ས་�ག་མཚ�ན”�་�་ཡིན་ལ། གལ་�ིད་ཁ་�ང་མི་མཛ�ས་པའམ་�ང་ཟད་ག�ར་བ་སོགས་�ང་ན་དེ་ལ་དེ་

འཚམ་�ི་�ར་�ངས་གཅོག་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་�ོམ་དངོས་�ི་ཚ�ག་�ོར་དང་དག་ཆ། ནང་དོན། �ི་ཁོག་

འ�བས་�ངས། �ིག་གཞི་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་�ར་མ་�ེར་བ་ཡིན་ལ། �ར་ཚད་ནི་རབ་དང་འ�ིང་། ཐ་མ། ཐ་

མའི་ཐ་མ་བཅས་རིགས་བཞི་�་བགོས་པ་ཡིན། རབ་�ར30％ཡན་ཡིན་ལ། འ�ིང25％ཡས་མས། ཐ་མ་

�ར15％ཡས་མས།  ཐ་མའི་ཐ་མ་ནི་�ར5％ཡས་མས་ཡིན། �ོམ་ཡིག་གཅིག་ལ་དགེ་�ན་གཉིས་�ིས་རང་

རང་སར་བཤེར་ཐེངས་རེ་བ�ིས་ཏེ་�ར་མ་�ེར་བ་ཡིན། 

བཤེར་ཐེངས་གཉིས་�ི་�ར་མར་བར་�ད་�ང་ན། བཤེར་ཐེངས་ག�མ་པ་བ�ད་དགོས། དགེ་�ན་དེ་

ག�མ་�ི་�ར་མར་བར་�ད་�ང་ན་བཤེར་ཐེངས་བཞི་པ་བ�ད་དགོས། དེ་འ�འི་ནན་ཏན་�ི་�ར་མ་འགོད་

�ངས་ཤིག་བ�ད་དེ་�ང་བའི་�ོམ་ཡིག་གི་�ར་མའི་�ེར་ཚད་ལ་ནོར་བའི་གནས་གང་ཡང་མེད་དོ།།

ད་ལོའི་མཐོ་�གས་�ི་�ོམ་ཡིག་ལས་བདག་ལ་ཚ�ར་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་�ང་བ་ནི། དང་པོ། �ོམ་ཡིག་འ�ི་�ས་

འགན་མི་འ�ར་བའི་�མ་པ་�ེ། དཔེར་ན། �གས་ཤོག་ངོས་�ི་�་ཆ་གང་�ང་ཞིག་ལེབ་བ�ས་�ེད་པ་�་�། 

ཡང་ན་འ�ེལ་མེད་དོན་གཞན་�ི་�ད་ཆ་མང་བོ་�ས་ནས་�ོམ་ཡིག་�ོགས་པར་�ེད་པ་�་�་ཡིན། གཉིས་པ། �་

�ིག་�ས་པའི་�ོམ་ཡིག་མི་འ�ོར་བཞིན་�་བཙན་�ོར་�ེད་པ། འདི་ནི་མཐོ་�གས་ལ་�་�ིག་�ེད་པའི་ཚ�་ན། 

�ོམ་ཡིག་གང་�ང་ཞིག་�ོར་བ�ང་�ེ་�གས་�ོད་པའི་ཚ�་ན་�གས་�ི་ཁ་�ང་དང་མི་མཛའ་ཡང་བཙན་�ིས་

�ོར་བ་དང་། ཡང་ནང་དོན་གང་�ར་བ་དེ་ཡང་�་�ག་�ག་ལ་མི་འ�ོར་བའི་དཔེར་སོང་བ་�་�་དག་ཡིན། 

ག�མ་པ། �་�ིག་མེད་ཅིང་�ོམ་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་པའི་�ོར། �ར་ཚད་�ི་དབང་�་བཏང་ན་�ར་མ་�ང་མང་བོ་

ཟིན་པའི་�ོམ་ཡིག་ནི་ཅི་�ས་གང་�ོགས་�ིས་འ�ི་དགོས་པ་ཞིག་ལས་དེ་ལ་�ང་མེད་�་མི་�ང་མོད། �ོབ་

�ོགས་ལ་ལས་ཐིག་�ེང་རེ་གཉིས་ལས་མ་�ིས་པ་དང་�ེད་ཀ་ཙམ་ལས་མ་�ིས་པ། དེ་བཞིན་�ོང་བར་བཞག་པ་

སོགས་�ང་�ེ། དེ་�མས་�་�ིག་མེད་པ་དང་མཐོ་�གས་ལ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་�མ་འ�ར་འཛ�ན་མཁན་

ཡིན། བཞི་པ། ཆ་�ེན་མ་ལོངས་པའི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། ཡིག་�ངས་�མ་བ�་ལས་མེད་པ། �ོམ་�ངས་�ང་

བ�ོད་�ག་�ོམ་�ིས་�ིས་པ། ཁ་�ང་མེད་པ་ལ་སོགས་ཡིན་ཏེ། དོན་ལ་འདི་ནི་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ས་ནན་ཏན་མི་

�ེད་པའི་རིགས་�ང་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་གིས་�ོམ་�ིས་ཚར་�ེས་ཁ་�ང་འདོགས་�མ་�ིས་རེ་ཞིག་བཞག་ཅིང་། 

�ོམ་ཡིག་གི་དངོས་གཞི་�ོགས་པ་ན། ཁ་�ང་བ�ེད་པ་ཡིན་ནམ་�མ་པ་ཡང་འ�ག �་པ། ཚ�ག་�ན་མང་�གས་

པའི་རིགས་ཏེ། རང་ཅག་གིས་�ོམ་ཡིག་ཐོག་མར་�ོང་བའམ་འ�ི་བའི་ཚ�། �ིར་བཏང་�་ཚ�ག་�ན་�ི་�ངས་པ་

�ོན་�་སོང་བའི་དབང་གིས་དགག་�བ་�ི་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་ཚ�་ན་ཡང་ཚ�ག་�ན་མང་�གས་པའི་�ོན་ཡོད་

དེ། དེ་ཡང་ནམ་�ན་�ོམ་འ�ི་བའི་ཚ�་ན་ཚ�ག་�ན་མང་བོ་འཇོག་�ོལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་�ང་བ་ཡིན་ནམ་�མ།

�ེས་སོར་མཐོ་�གས་ལ་�གས་མཁན་དང་དེར་འ�ེལ་ཡོད་དགེ་�ོབ་དག་གིས་ཡིད་འཇོག་�་དགོས་པ་

ཡང་གོང་གི་དོན་ཚན་དེ་དག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་�ོམ་ཡིག་�ོང་བ�ར་�ི་�བས་�་�་ཆ་ལ་བ�ེན་ནས་ཁ་

�ང་རང་གིས་�ར་ཏེ་�ོམ་ཡིག་�ི་�འང་�ང་དགོས། དོན་�་ཁ་�ང་རང་གིས་བདམས་ཏེ་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བ་ནི་

�ང་རང་དབང་གི་�ོམ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་མོད། ཁ་�ང་དང་�་ཆ་གཉིས་གོ་མི་འ�ིག་པ་�ང་ན་དེ་ཡང་�ར་ཚད་

མི་ལོན་པའི་གནད་དོན་�ི་འ�ང་�ེན་ཞིག་�་འ�ར་བ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཡིག་ག�གས་མཛ�ས་དང་མི་མཛ�ས། 

ནག་བ�བ་ཡོད་མེད་སོགས་�ང་དེའི་ཡན་ལག་�་འ�ོ་བ་ཡིན། �ིར་ན་�ོམ་ཡིག་�ོར་བ�ང་ནས་མཐོ་�གས་

ལ་�་�ིག་�ེད་པ་དེ་ཐབས་ལེགས་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། �ོད་�ིས་�ོར་བ�ང་བ་གང་དེ་�ོམ་�གས་�ི་�ི་བ་དང་

འགལ་བར་སོང་ན་�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་བཏང་བ་ཡིན་ལ། �ོད་རང་གི་�་ཚད་ངོ་མ་དེ་�གས་ཤོག་ངོས་ནས་མངོན་

པར་�ེད་པ་ལ་བཀག་�་བཟོས་པའང་ཡིན་ནོ།།   

（འ�ོ་མ་པར་ངོས7པར་གཟིགས）



ང་ལ་�ག་�མ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མདོག་ནི་

དམར་པོ་ཡིན་ཞིང་། �ག་�མ་དེ་ནི་ཨ་ཕས་ངའི་�ེས་

�ར་ལ་ལེགས་�ེས་�་གནང་བ་ཡིན། �ག་�མ་ངོས་�ི་

ཡིད་�་འོང་བའི་རི་མོ་དང་། �ོད་�ོ་

མང་བ་ཡིས་ངའི ་ཡིད་རང་

དབང་མེད ་པར་�ོགས་

སོང་། �ག་�མ་�ི་ཁ་

ལེབ ་ ཐོག ་� ་ཏན ་མག་

�ལ་ཁབ་�ི་�ིས་�ང་མཁན་

པོ་ཨན་��་�ིན་�ི་�ིས་�ང་ནང་

གི་མི་�་�ས་མོ་གངས་དཀར་དང་མི�་�ང་བ�ན་

�ིས་ཡོད།

�ག་�མ་འདི་ལ་�ོ་�ང་�ང་གཉིས་ཡོད། �ོ་དང་པོ་

�ེ་ན་ཞ་�ག་དང་གཞོག་�ི་�ང་�ང་མཐོང་�བ་པ་དང་། 

�ོ་གཉིས་པ་�ེ་ན་དེའི་ནང་ལ་འ�ིག་ག�བ་དང་�ི་ཙ�། 

�གས་�ག་སོགས་བཞག་ཡོད། �ག་�མ་�ི་ཞབས་ངོས་

�་ཡང་ཨན་��་�ིན་�ི་�ིས་�ང་ནང་གི་�་མོ་ཐལ་རིས་

མ་དང་�ལ་�ས་�ིས་ཡོད། �ག་�མ་འདིའི་ཁ་ལེབ་�ི་

ནང་ངོས་�་�ོབ་�ན་རེ�་མིག་འཇོག་སའི་�ག་མ་�ང་

�ང་དང་�ངས་རིག་གི་ད�་མཐའ་

ཡདོ། �ག་�མ་འདི་ནི་ང་ལ་

མཚ�ན་ན་�དོ་�ོ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི ་མཁོ ་ཆས་ཤིག་�ེ ། 

འདི་ནི་ཨ་ཕས་ངའི་�ེས་

�ར ་ལ ་ལེགས ་�ེ ས ་� ་

གནང་བ་ཡིན་པས། ངས་�ས་ནམ་

ཡང་དེ་ལ་བདག་�ོང་ཡག་པོ་�ེད་ངེས་ཡིན།

འདི་ནི་ངའི་�ག་�མ་ཡིན། ང་རང་�ག་�མ་དེ་ལ་

ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ཡོད།

“ཐེངས་འདིའི་�གས་འ�ས་མི་ལེགས་པ་ནི་�ོད་ལ་�ོབ་�ོང་གི་གོམས་

གཤིས་བཟང་བོ་མེད་པའི་�ེན་རེད”ཅེས་བཤད་པ་དང་། �ས་དེ་ནས་

བ�ང་དགེ་�ན་�ིས་ཉིན་�ན་ང་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་ཐབས་�ོར་ནས་

གསབ་�ིད་རབ་དང་རིམ་པ་�ས་�ང་། དེའི་�ེས་�་ངའི་�ར་འ�ས་�བ་

འ�ར་�ིས་ཡར་ཐོན་�ང་བར་བ�ེན། དགེ་�ན་�ི་བཟང་བ�ོད་�ང་མི་

�ང་བ་ཞིག་ཐོབ་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་ཡང་�ར་མེད་�ི་དགའ་�ོ་ཚད་

མེད་ཅིག་�ེས། 

ནར་སོན་པའི་ལོ་�འི་�ོད། འདི་�་�འི་བ�ེད་ཐབས་མེད་པའི་�ིར་

�ན་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་�ིད་མོད། དེ་དག་ལས་ཕ་མས་ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་ལ་

ལམ་�ོན་མཛད་པ་དང་། དགེ་�ན་�ིས་ང་ཚ�འི་ཤེས་རིག་གི་�ོ་མོ་�ེ་

བའི་ལོ་�་དེ་དག་ནི་ཇི་འ�འི་རིན་ཐང་�ལ་བ་ཞིག་རེད་ཨང་། 

ནར་སོན་�ི་ལོ་�འི་ནང་�་ཕ་མ་དང་དགེ་�ན་�ི་བ�ེ་བ་ནི་ནམ་

མཁའ་ལས་ཡངས་ཤིང་།  ས་གཞི་ལས་�ང་�་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་

�་ཤེས་རིག་གི་མཚ�་མོར་འ�ག་�ས་པ་འདིའང་། ཁོ་ཚ�འི་�གས་�ར་

དང་�བ་�ོར་ལ་ཁ་འ�ལ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་�ིར། མ་འོངས་པར་

�ལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་�ས་�ེས་ཆེན་པོ་གཞག་�་ཟེར་ན་ཐལ་

�གས་མོད། མ་མཐར་ཡང་རང་ལ་�ིན་ཆེ་བ་དག་ལ་�ིན་ལན་གཞལ་�་

ནི་ཆེས་ཐོག་མའི་ལས་ཀ་དེ་ཡིན་པ་སེམས་�་ཉར་ཡོད་དོ།། 

�ས་རབས་�ི་འཕེལ་འ�ར་དང་བ�ན་ནས།  �ི་ཚ�གས་�ི་ཟ་�ར་སོ་སོ་ལའང་ངང་གིས་འ�ར་�ོག་འ�ང་

བཞིན་ཡོད་ལ། ང་ཚ�འི་�ང་�ང་གི་�ས་པོ་ལའང་�་ན་མེད་པའི་ཟིལ་�གས་ཤིག་�ས་ཏེ། �ད་ཅིག་ཉིད་�་བ�་

�ག་ལང་ཚ�་�ས་པ་ནི་ཐང་དཀར་�ོད་པོར་གཤོག་�ལ་�ས་པ་ནང་བཞིན་རེད། འདས་

ཟིན་པའི་ལོ་�་ལ་�ིར་�ན་ཐེངས་ཤིག་�ས་ན་�་བ་མང་བོ་ཞིག་ནམ་མཁའི་

འཇའ་ཚ�ན་བཞིན་ཡལ་སོང་མོད། འོན་�ང་�་བ་རེ་འགའ་ཞིག་ད་�ང་�ན་

པའི་མེ་ལོང་ངོས་�་�་ལམ་མེར་མངོན་འོང་། 

�ས་སེམས་གཉིས་ལ་གཉོམ་ལག་མ་�ས་པའི་�ད་མེད་�ི་�ིས་�ས་�། 

�ི་ཚ�གས་�ེང་གི་�་དངོས་མང་བོར་�ས་ལོན་མེད་པས། ཕ་མའི་�མས་�ོང་དང་

�གས་�ར་ཟབ་མོ་དང་ཁ་འ�ལ་ཐབས་མེད། �ན་པར་གཙང་�་�ོན་མོའི་འ�མ་�་སོང་

�ེ་ཉ་མོ་འཛ�ན་པ་དང་། �་ལ་�ལ་བ། �ང་ཐང་�་འ�ེ་ལོག་�ེད་པ། �་�ི�་སོགས་�ི་�ད་�ན་ལ་ཅོ་འ�ི་བའི་�་

ལེན་འ�ན་�ེད་�ི་�ེད་མོ་�་ཚ�གས་བ�ེས་པ་ནི་�ན་�ན་�ི་གོམས་གཤིས་�་�ར་ཡོད།

ཐེངས་ཤིག་ལ། �་མོར་མལ་ལས་ལངས་ཏེ་�ེ་འདབས་�ི་གཙང་�འི་འ�མ་ལ་�ེ་�་འ�ོ་བའི་ལས་ལ་�ེལ་

�ས། ཉིན་དེའི་གནམ་ངོ་ནི་གཡའ་དག་པ་དང་། ས་གཞི་ནི་�ལ་དག་�ེ། ཉི་འོད་�ོ་ཞིང་འཇམ་ལ། བསིལ་�ང་

དལ་�ར་�ང་བཞིན་ཡོད་པས། དེ་རིང་ནི་�་�ལ་�ེག་པའི་ཉིན་བཟང་ཞིག་རེད་�མ་མོད། ཉིན་�ང་གི་�ས་�། 

ཨ་�ོན་ད�ིངས་�་�ིན་པ་ལང་ལོང་�་འ�ིགས་ཤིང་། ད�ར་�ེས་�་གསང་�ིར་�ིར་�ོག་བཞིན་ཆར་བ་ཤག་

ཤག་�་བབས་�ང་། ང་རང་�མ་�འི་ཕ་རོལ་�་�ོད་�བས།  �མ་�་�ག་�ེ་�ར་རོལ་�་ཡོང་ཐབས་�ལ་བ་དང་། 

ཉེ་འཁོར་�་ཟམ་པ་དང་�་ལ་�ལ་�ེད་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཆར་�ན་�ོད་�་འདར་སིག་

སིག་�ེད་པའི་�ི�་�ང་ཞིག་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས་པར་�ས། ཅང་མ་འགོར་

བར་ཆར་བ་འབབ་མཚམས་བཞག་སོང་། རི་མགོར་སེང་ཡོལ་�་�འི་ན་�ན་

�ིས་བ�མས་ཤིང་། ཤར་�ོགས་�་དབང་ག�འི་�ར་�ིམ་�མ་པར་མཛ�ས་པ་

ཞིག་�བ་པ་དང་། ས་གཞི་ལ་ཆར་�ན་�ིས་�ས་གསོལ་གཙང་མ་ཞིག་�ས་

སོང་བས། �་མགོའི་ཟིལ་བར་འོད་ལམ་ལམ་�ེད་ཅིང་།  �་�ན་�ི་ཤག་�་�ར་

ལས་ཇེ་�ག་�་�ར།  �བས་དེར་�ག་པའི་�ོང་རིམ་�ོད། བདག་གིས་�ང་རིང་ན་གསལ་

ལ་མི་གསལ་བའི་མི་ཞིག་�ར་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ཉེ་སར་བཅར་བ་ན་ད་གཟོད་ཨ་ཕ་ཡིན་པ་ཤེས། 

ཁོང་གིས་གོམ་ཁ་�ར་མོས་ང་རང་�ར་ཏེ་�་བོར་བ�ལ་�བ་སོང་། 

ཡང་ཉིན་ཞིག་ལ། �་གནང་གི་�གས་གཞིའི་�ར་འ�ས་ཐོན་�ང་བར། 

�ར་འ�ས་ཧ་ཅང་མི་བཟང་ཡང་། བོད་ཡིག་དགེ་�ན་�ིས་ང་ལ་�ིགས་མོ་

དང་གཅར་�ང་གང་ཡང་མ་�ས་པར།  ཐད་ཀར་�གས་ཤོག་ང་ལ་�ོད་བཞིན། 

དེ་རིང་། ཕ་�ལ་དང་�ང་ཐག་རིང་བའི་�ལ་�ང་འདིར་ད་ལོའི་ཁ་བ་

ཐོག་མ་དེ་བབས་�ང་།  �གས་�ང་དང་བ�ོངས་ཏེ་ས་མཐའི་�་�ང་ངའི་

སེམས་ཁོང་ལ་བབས་�ང་། �བས་འདིར། ངས་རང་ཉིད་འཚར་ལོངས་�ང་

སའི་ཕ་�ལ་�ན་ཞིང་། �ིན་དཀར་དང་�ག་�་�་སའི་ཕ་�ལ་�ི་�་ཐང་

དང་ཅང་ཤེས་�ི་འཚ�ར་�ད་�ན་སའི་རི་�་�ག་�་�ན། ཕ་�ལ་

ལགས། �ོད་�ི་སར་ད་ལོའི་ཁ་བ་ཐོག་མ་འདི་�གས་�ང་དང་བ�ོངས་

ནས་བབས་ཨེ་�ང་། ང་ཡོད་ས་འདིར་�ོན་མ�ག་གི་ལོ་མ་�་མོ་ནས་ས་�་

�ང་ཟིན་ལ། དེ་རིང་ཁ་བ་མ�ག་པོ་ཞིག་�ང་བབས་�ང་། ད་ནི་ངའི་�ན་

ག�ང་གིས་སིམ་པའི་ཕ་�ལ་ལ་ཁ་བ་བབས་�ང་ངམ།

མདང་�བ་མཚན་གང་བོར་ཁ་བ་�བ་�བ་�་བབས་པས། ཞོགས་པར་

ང་�ོད་སའི་�ོབ་�འི་�ི་ནང་�ན་ཁ་བས་གཡོགས་འ�ག  �བས་འདིར་

ངས་�ིམ་གཞིས་�ོན་མོའི་ཁང་�ད་ན་�་བ་�ོ་�ོག་�ོག་འ�ར་བཞིན་པའི་

�མ་པ་དེ་�ན་ཞིང་། བ�ེ་སེམས་དང་དགདོ་�ས་ཁེངས་པའི་རང་�ིམ་�ོན་

མོ་�ག་�་�ན་�ང་། ཕ་�ལ་ལགས། �ིང་�ོབས་�ིས་བ�ེད་པའི་�ི་ལམ་

ཞིག་ཡ་ཁོག་�་�མ་�ེ་གནས་གང་�་�ིན་ཡང་། �ོད་ནི་ང་རང་�ི་ལ་ཆས་

�ལ་�ི་�ན་ཤིང་དང་། ནང་ལ་ལོག་ཁ་མའི་�ིང་གཏམ་འཆད་ས་ཡིན། 

ད་ནངས་ངས་�ོབ་ཁང་གི ་�ེ�་�ང་བ�ད་དེ ་�ི ་རོལ་�ི ་�ིང་

འཇགས་དང་�་སིམ་མཐོང་�ེས་�ག་�་ཕ་�ལ་�ན།  ཕ་�ལ་ལགས། ད་

ལོའི་ཁ་བ་ཐོག་མ་དེ་�ོད་�ི་སར་བབས་ཨེ་�ང་།  �ེད་ནི་ངའི་�ང་བ་

གཉིས་བ�ན་པོར་ཡར་འ�ེང་ཆོག་སའི་�ག་གི་ཐེམ་པ་དང་། ངའི་སེམས་

ངལ་དང་�ག་�ས་མཐའ་དག་ཅི་དགར་འཕོ་ཆོག་སའི་སེམས་�ི་གནས་

ཚང་ཡིན། �ོད་ཡོད་པས་ང་ལ་ཐག་རིང་ནས་གཞིས་ཀ་ཞེས་འབོད་ས་ཞིག་

ཡོད་པ་དང་། �ོད་ཡོད་པས་ང་ལ་�ང་རིང་ནས་གཉེན་ཉེ་ཞེས་ཆགས་ས་

ཞིག་ཡོད། ཕ་�ལ་ལགས། ང་རང་གང་�་སོང་ཡང་། ལས་འ�ས་�ིས་

བཏབ་པའི་བ�ེ་�ང་གི་ས་བོན་�ོད་�ི་པང་�་འ�ས་ངེས་ལ། �ི་ལམ་�ི་

ཐང་དཀར་�ོད་པོ་ཅིས་�ང་�ོད་�ི་�ག་ཐེམ་�་འབབ་ངེས་ཡིན། �་

མཚན་ནི། �ོད་ནི་བདག་གི་ཡ་ཁོག་�་གཟིམ་པ་མེད་པའི་མར་མེ་ཚ�་འབར་

དེ་ཡིན་ཞིང་། ངའི་�མ་ཤེས་གནས་སའི་མཐའ་མ�ག་གི་ལོག་མལ་དེའང་

ཡིན།

ཕ་�ལ་ལགས།  �ོད་�ི་སར་ཁ་བ་བབས་ཨེ་�ང་། �གས་�ང་དང་

བ�ོངས་ཏེ་བབས་ཨེ་�ང་།

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•

པར་ལེན་མཁན།

•གནས་བ�ན•
ཨང877པ།

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

�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་�་པའི་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•ཁམས་�ིད་�ོལ་མ•

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

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་བ�ད་པ། 

•གཡང་�བས་�ལ•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་བོད་ཡིག་�ོབ་འ�ིང་གི་

  མཐོ་འ�ིང་དང་པོའི་

  འཛ�ན་�་གཉིས་པ།

        •བ�་ཤིས་�་མཚ�•



（འ�ོ་མ་པར་ངོས 13 པར་གཟིགས）

1.ཨ་�ོ་ནི་ད�ན་�ས་�་རོང་�ོགས་�ི་�ིས་པ་�མས་བ�ེ་�ར་

དགའ་བའི་�ེད་མོ་ཞིག་ཡིན། དེར་དམངས་�ོད་�་ཨ་�ོ་དང་། ཕ་�ོ། 

འབའ་�་བ་སོགས་མིང་གི་འབོད་�ངས་མི་འ�་བ་�་མ་ཡོད་ནའང་། 

�ེ་�ངས་�ི་ཐད་ནས་ས་ཆ་སོ་སོ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་འ�་ཡིན།

3.ཨ་�ོ་�ེ་བར་མི་�ངས་�ི་ཆ་ནས་གཉིས། བཞི། �ག བ�ད་

བཅས་ཆ་�ངས་ཡིན་དགོས་ཤིང་། �ོགས་ཁག་བགོ་བར་ལག་པའི་�ི་

ནང་མཉམ་པའི་དགར་ཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་ལག་པ་�ི་ངོས་ཚང་མ་

�ོགས་ཁག་གཅིག་དང་། ལག་པའི་ནང་ངོས་ཐམས་ཅད་�ོགས་ཁག་

གཅིག་�ེ། �ོགས་ཁག་གཉིས་�་དགར་དགོས།

4.ཨ་�ོ་�ེ་བའི་མི་�ངས་དང་�གས་གོང་འོག་བར་ག�མ་སོགས་

གཏན་ཁེལ་�ས་�ེས། �ོགས་གཉིས་�ིས་འ�ས་མི་རེ་བདམས་ཏེ། རང་

གི་ཨ་�ོ་�གས་གོང་མ་དང་བར་མའི་བར་�ོང་ནང་�་འཕངས་ནས་

�གས་གོང་མ་དང་བར་ཐག་ཉེ་རིང་ལ་བ�ས་ནས་�་�ེད་�ི་�ེད་�ི་

གོ་རིམ་�ོད་དགོས།

5.དེ་ཡང་ཨ་�ོ་�གས་གོང་མ་དང་བར་ཐག་ཇི་�ར་ཉེ་ན་དེ་�ར་

བཟང་མོད། འོན་�ང་�གས་ལས་བ�ལ་མི་�ང་ལ་�གས་�ེང་�་

བ�ོལ་�ང་མི་ཆོག གལ་ཏེ་ཨ་�ོ་གཉིས་�ི་མཐོ་དམའ་གསལ་བོ་མི་

ཤེས་ཚ�། ཐོ་དང་སོར་སོགས་�ིས་ཚད་གཞལ་དགོས།

7.འབེན་�ོ། �ོན་ལ་�གས་གོང་མ་དང་བར་མའི་བར་�ོང་ནང་

ཨ་�ོ་འཕངས་ནས་�གས་གོང་མ་དང་བར་ཐག་རིང་བ་ཚང་ནི་ཐོག་

མའི་འབེན་�ོ་�ོང་མཁན་ཚང་ཡིན་ལ། དེ་ལས་�ོག་པ་ནི་བ�ངས་

ཟིན་པའི་འབེན་�ོ་ལ་�ག་མཁན་ཚང་ཡིན། �ང་བ་�གས་འོག་མའི་

�ེང་ལ་�ོས་�ེས་ལག་པ་�ོན་ལ་བ�ིངས་ནས་རང་གི་ཨ་�ོ་མ�ན་

�ོགས་�་འཕངས་ནས་འབེན་�ོ་ལ་ཨེ་ཕོག་བ�་དགོས། 

8.�ོན་�ོ། དེ་�ར་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་རིམ་གཉིས་པ་�ོན་

�ོ་བ�ེ་དགོས། �ོན་�ོ་ནི་�ེད་མཁན་�ིས་རང་གི་ཨ་�ོ་ཕ་རོལ་པས་

བ�ངས་ཟིན་པའི་འབེན་�ོའི་མ�ན་�་འཕངས་�ེས། �ང་བ་ཡ་

གཅིག་ཡར་བ�གས་ནས་�ང་བ་གཅིག་གིས་�ག་ཐེངས་གཅིག་གིས་

2.ཨ་�ོ་�ེ་�བས་�གས་གོང་མ་དང་བར་མ། འོག་མ་ག�མ་

བཅས་�ི་དགོས། �གས་གོང་མ་དང་བར་མའི་བར་ཐག་ནི་གོམ་པ་གང་

དང་�ེད་ཀ་དང་། བར་མ་དང་འོག་མའི་བར་ཐག་ནི་གོམ་པ་ག�མ་

དང་�ེད་ཀའི་ཚད་ཡིན་དགོས་ཤིང་། �ོན་བ�ོམས་གོམ་པ་�་ཡོད་

དགོས། གོམ་པའི་རིང་ཚད་ནི་ཨ་�ོ་�ེ་མཁན་དག་གི་ག�གས་པོའི་

རིང་ཚད་ལ་བ�ས་ནས་གཏན་ཁེལ་�ས་ཆོག

6.ཨ་�ོ་�ེ་�བས་ངེས་པར་�་མཉམ་འཇོག་�་དགོས་པ་ནི་འབེན་

�ོ་བ�ངས་�ེས་�གས་�ི་ནང་རོལ་�་བ�ད་མི་ཆོག་པ་དང་། འབེན་

�ོ་བ�ང་མ་ཚར་བའི་�ོན་�་མི་གཞན་པས་ཨ་�ོ་འཕེན་མི་ཆོག དེ་

མིན་ཨ་�ོ་འཕེན་�བས་ལག་པའི་ཁ་ངེས་པར་�་ཡར་འཁོར་ནས་

འཕེན་དགོས། དེ་ནི་བདེ་འཇགས་�ི་ཆེད་ཡིན། 

9.ག�ག་�ོ། �ོན་�ོ་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་རིམ་ག�མ་པ་

ག�ག་�ོ་བ�ེ་དགོས། ག�ག་�ོ་ནི་�ེད་མཁན་�ིས་རང་གི་ཨ་�ོ་ཕ་

རོལ་པས་བ�ངས་ཡོད་པའི་འབེན་�ོའི་ག�ག་ལ་འཕངས་�ེས། ཁ་

�ིར་འཁོར་ནས་�ང་བ་གཅིག་རང་གི་ཨ་�ོའི་�ེང་ལ་བཞག་�ེས་

མིག་གིས་མ་བ�ས་པར་�གས་ངེས་ཅན་ཞིག་བཏོན་ནས་ཕ་རོལ་པོའི་

འབེན་�ོ་�ེལ་�་ག�ག་དགོས།

10.བ�་བར་གཡས། ག�ག་�ོ་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་རིམ་

བཞི་པ་བ�་བར་གཡས་བ�ེ་དགོས། བ�་བར་གཡས་ནི་�ེད་མཁན་

�ིས་�ང་བ་གཡས་པས་�གས་གོང་མ་མནན་དགོས་པ་དང་། �ང་བ་

གཡོན་པས་�གས་བར་མ་མནན་�ེས། གཡས་ལག་གིས་ཨ་�ོ་བ�ང་

ནས་བ�་བར་ནས་�ར་བ�ིངས་ཏེ་འབེན་�ོ་ལ་�ག་དགོས།

11.བ�་བར་གཡོན། བ�་བར་གཡས་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་

རིམ་�་པ་བ�་བར་གཡོན་བ�ེ་དགོས། བ�་བར་གཡོན་ནི་�ེད་

མཁན་�ིས་�ང་བ་གཡོན་པས་�གས་གོང་མ་མནན་དགོས་པ་དང་། 

�ང་བ་གཡས་པས་�གས་བར་མ་མནན་�ེས། གཡོན་ལག་གིས་ཨ་�ོ་

བ�ང་ནས་བ�་བར་ནས་�ར་བ�ིངས་ཏེ་འབེན་�ོ་ལ་�ག་དགོས།

ཕ་རོལ་པོའི་འབེན་�ོ་�ེལ་�་ག�ག་དགོས།



�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

ཅ།  གཡས་�་�ོད་�ི་དམག་�ར།  གཡས་

�་�ོད་�ི་དམག་དཔོན་ནི་�ང་པོ་�ག་བཟང་ཉ་

�ོང་། ད�ང་རོགས་ནི་�་ཚབ་མཚ�་བཞེར་ཙང་

ལོད།  �་�་མཚལ་�་མེ་�ག   �་དར་དར་ནག་

�ིང་དཀར་ལ་�་�ང་�ིས་པ།  དམག་གི་བཞེད་པ་

ནི་�ང་ལ་མེ་�ེ་མཆེད་པ་བཞིན་འོང་ངོ་། །

ཆ། གཡས་�་�ད་�ི་དམག་�ར།  གཡས་

�་�ད་�ི་དམག་དཔོན་ནི་མགོས་�ི་གཉེན་ཡང་

འ�ོས།  ད�ང་རོགས་ནི་ལང་པ་མགོན་ནེ།   �་�་

�ོན་པོ་ག�་�།  �་དར་�ར་ཁ་གོང་�།  དམག་གི་

བཞེད་པ་ནི་�ང་ལ་མེ་�ེ་མཆེད་པ་བཞིན་འོང་ངོ་། །

ཇ།  �་ལག་�ོད་�ི་དམག་�ར།  �་ལག་

�ོད་�ི་དམག་དཔོན་ནི་འ�ོ་�ལ་མཚན་སེང་གེ།  

ད � ང ་ རོ ག ས ་ ནི ་

གནམ་�ེ ་�ར་ཚབ།   

� ་ � ་ ང ང ་ པ ་ � ད ་

དམར།  �་དར་སེང་

དཀར ་གནམ ་འ �ོ །  

དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་

ག ང ས ་ ལ ་ སེ ང ་ གེ ་

འ�ིམ་པ་བཞིན་འོང་

�ད་དོ། །

ཉ།  �་ལག་�ད་�ི་དམག་�ར།  �་ལག་

�ད་�ི་དམག་དཔོན་ནི་�ང་པོ་ག�འི་�ར་�ད།  

ད�ང་རོགས་ནི་མཆིམས་བཙན་བཞེར་�་གཟིགས། 

�་�་རག་པ་�ོག་ནག �་དར་དཔལ་དར་ནག་པོ། 

དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་གངས་ལ་སེང་གེ་འ�ིམ་པ་

བཞིན་འོང་�ད་དོ། །

ག�མ། �ལ་�ི་དབང་རིས་�མ་པ་བཅོ་

བ�ད་ཅེས་པ་ནི། ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་

པོའི་�ིད་དབང་གི་མངའ་ཁོངས་མདོ་ད�ས་མཐོ་

�ང་གི་�ལ་�་འདི་ཉིད་�ལ་པོའི་�ིད་དབང་གི་

འོག་�་གནས་པའི་�ལ་�་དེ་དག་�ལ་ཆེན་ཁག་

བཅོ་བ�ད་�་�ེ་�ེ།  �ལ་ཆེན་སོ་སོའི་དཔོན་པོ་

�མས་�ིས་གོང་གི་བཙན་པོའི་བཀའ་�ང་ལ་བ�ི་

བ�ར་དང་།  �ལ་�ིམས་�ར་ལེན་�ེད་པའི་ཆ་

�ེན་འོག  འབངས་མི་དང་ས་ཞིང་ནོར་�གས་

སོགས་གང་འཚམ་རེ་བདག་པོ་�ས་ནས་�ལ་པོ་ལ་

�ི་�་�བ་�ིན་ཡོད་པའི་�ེ་ཤོག་�མས་ཏེ་�ས་

པ《ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན》དང་།       

《 མཁས་པ་�ེ�ས་མཛད་པའི་ཆསོ་འ�ང》དག་ལས་

གསལ་བ་�ར་རོ། །

བཞི།  དཔའ་�ེ་ག�མ་ནི།   �ོད་�ི་

དཔའ་�ེ།  �ོ་�ོགས་�་གར་དང་།  �བ་�ོགས་ཏ་

ཟིག་གི་ས་མཚམས་�ང་བའི་དཔའ་�ེ་�མས་ནི། 

མཁས་པའི་དགའ་�ོན་ལས།   “རི་�ང་�ག་པ་

གོང་ཡན་ཆད།  མོན་འ�ལ་ཁ་བཞི་མན་ཆད་

ན།  འ�ོ་དང་།  �ང་།  མགར།  �བས། གཉན་

བཅས་�་པོས་�་གེ་དང་།  ཅོག་ལ་གཉིས་ལ་

�ེ་ཚ�་�་ཡོད་པ་དེའི་དཔོན་པོ་�ས།  �་�་

གསེར་མིག་ཅན་�ི ་�ང་མ་ཧོར་མོ ་བང་

མ�ང་ཅན་�་བ་�་མ་གཡས་པ་མེ་བཙས་

བ�ེགས་ཏེ་འཇིགས་�མ་�ོན་ཞིང་།  མདའ་

�ར་མོ་ག�མ་�ི་མགོ་ཙམ་པ་འཕེན་པའི་ཚ�་

ན་�ོ་ལེབ་ལའང་�ར་ཏེ་འ�ོ་བ་འཇིགས་པ་

ཅན་ལ་ཇི་མི་�མ་པར་འཐབ་ཚ�།  དཔའ་ཚན་

�་�ག་གི་�ིལ་�་�བ།  འོག་�་ག�ལ་ས་དེ་

ཁར་བསད།  གདོང་�ག་གིས་�གས་ཏེ་�ར་

མི་�ོག་པའི་�ིས་�་�ས་ནས་�ོལ་བས་�་�་

བ�ལ།   དཔའ་�གས་�ངས།  ཞང་�ང་�ོང་

�ེའི་ནང་གི་བོད་དང་�མ་པའི་མཚམས་ན་

ཡོད་པའི་�ག་ཅོག་�ོང་�ེ་གཉིས་སོ། །”

བར་�ི་དཔའ་�ེ།  ཤར་�ོ་འཇང་གི་ས་

མཚམས་

�ི་དཔའ་

�ེ་�མས་

ནི། མཁས་

པའི་དགའ་�ོན་ལས།  “རི་པེ་ནམ་�ང་ཡན་

ཆད།  ཆ་�ོར་དར་བས་མན་ཆད།  �ལ་དེ་ན་

�ས་�་�ེ་བ�་གཉིས་གནས་པས་ནགས་ཤོད་

�ི་དཔོན་�ས་ཏེ།  �ང་མོ་ཐག་མ�ང་གི་�ེ་

མོ་བ�གས་ནས་དམག་གསེབ་�་�ག་པ་ལ་

�ོལ་བའི་ཚ�་དཔའ་ཚན་�་རལ་�ི་ལ་རི་མོ་

�ིས།  �ར་�གས་�ོར་ཟོས། ཚ�་�ོག་�བ་�་

གོན་ཏེ་མི་�ག་པའི་ཆས་�་�ས་ནས་�ོལ་

བས་�ང་བ�ལ་ལོ། །�མ་པ་�་ཆེན་�ི་ནགས་

ཤོད་�ོང་�་�ང་གི ་�ས་�ེ ་བ�་གཉིས་

ནགས་ཤོད་�ིས་དཔོན་�ས།”

�ད་�ི་དཔའ་�ེ།  ཤར་�ོགས་ཐང་གི་ས་

མཚམས་�ི་དཔའ་�ེ་�མས་ནི། མཁས་པའི་

དགའ་�ོན་ལས།  “�་�ོམ་ར་མན་ཆད།  ཀ་

ཐང་�་ཚ�ས་ཡན་ཆད་ན་མཐོང་�བ་�ིད་�ེ་

ད�་དང་འ་ཞ་�ོང་�ེ་�ག་གནས་པ་ལ།  �འི་

སོ་མཁར་�ི་�གས་རིའི་�ེང་�་�་པ་ད�་

�ིག་�གས་པའི་ནང་ནས་མི་མཁར་�ང་ཙམ་

�ིས་�་རེའི་ཁ་�་རེ་ཙམ་པ་ཐོགས་ཏེ་�ོལ་

བའི་ཚ�།  �ོང་�ོང་གི་�་�གས་མཚམས་�ིས་

དཔོན་�ས།  དཔའ་ཚན་�་རལ་�ིའི་�བས་

བཅག   ཁ་ཆེམས་གཉེན་ཉེ་ལ་བཞག   �་

�ད་ཉེ་�ང་ལ་བཅོལ་ཏེ་�ར་དམག་ས་ནས་

མི་�ོག་པའི་�ིས་�ིས་�ོལ་བས་�་�ལ་པའི་

དཔའ་�གས་�ངས”ཞེས་སོ། །

དམག་དཔོན་�ང་པོ་�ག་བཟང་ཉ་�ོང་།  

དམག་དཔོན་མགོས་�ི་གཉེན་ཡང་འ�ོས།  

འ�ོ་�ལ་མཚན་སེང་གེ།  

�ང་པོ་ག�འི་�ར་�ད།  

“མཚ��་�ོང་གི་�ལ་ཁབ”�་�གས་པའི་�ིན་ལན་�་མཚ��་ཆེ་�ང་�ི6�ག་ཡོད་པ་དང་།   

�་མཚ�འི་འ�མ་�ད་�ི་�ིང་�ན་�ང་�་དག་ནི་མཛ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འོང་ལ།   མངའ་ཁོངས་�ིལ་

བོ་ནགས་�ིས་ཁེབས་ཡོད་པ་དང་།  མཚ��་དང་�ིང་�ན།     ནགས་ཚལ་ག�མ་�ིས་མཛ�ས་ཤིང་

�་དག་པའི་�ིན་ལན་�ལ་ཁབ་ལ་�་ཚ�མ་�་བཀོད་པ་�ར་མི་�མས་ཡིད་�ོན་ཤོར་བའི་རི་མོའི་

ཤོག་�ིལ་ཞིག་དང་�ན་ནས་མ�ངས།   མངའ་ཁོངས་�ི་ས་བབ་�ང་མཐོ་ལ་�བ་དམའ་བ་དང་།   

�་ལག་མང་བོ་བ�ོལ་མར་ཡོད་ཅིང་།     �་བོ་མང་ཞིང་�བ་�འི་གཟར་ཚད་ཆེ་བ།  ནགས་ཚལ་

དང་�་�གས་ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་རེད།     དཔལ་འ�ོར་དར་�ས་ཆེ་ཞིང་།    ཤིང་ཆ་

ལས་�ོན་དང་�གས་རིགས་ལས་�ོན་

�ི ་བཟོ་ལས་�ང་ནི ་�ལ་དམངས་

དཔལ་འ�ོར་�ི་�ོག་ཤིང་གཉིས་རེད།   

ཤོག་�འི་བཟོ་ལས་ནི་འཛམ་�ིང་�་

མིང་�གས་ཆེ་ཞིང་།   འཛམ་�ིང་�་

ཤོག་�་དང་ཤོག་�འི་�ོ་མ།     ཤོག་

�ན་འ�ལ་ཆས།   �་གཟིངས།  

ནགས་ལས་འ�ལ་ཆས་བཅས་�ིར་

འཚ�ང་གཙ�་བོ་�ེད་པའི་�ལ་ཁབ་

ཅིག་རེད།     ཞིང་ལས་ཐོན་�ེད་ལ་

གཙ�་བོ་�ོའི་རིགས་དང་མངར་ཚལ།   

ཞོག་ཁོག་བཅས་རེད།  

   �ལ་ས་ཧིར་སིན་ཁི་ནི་མེ་ཏོག་

གི་�ེད་ཚལ་�་�འི་དེང་རབས་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།  �ང་ལམ་ཡོད་ཚད་

འཁོབས་ཡངས་ཤིང་། ཚ�ང་ལས་དར་�ས་ཆེ་བ།    དེང་རབས་ཅན་�ི་འ�གས་�ན་དང་�ས་རབས་བར་མའི་

འ�གས་�ན་གང་ལ་ཡང་མི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་།     �ོང་�ེར་དེའི་�ེན་མཛ�ད་ཁང་

མང་བོས་ས་གནས་སོ་སོའི་�ོངས་�་པ་དག་གི་ཡིད་དབང་�ངས་དང་འ�ེན་བཞིན་ཡོད།  �ིན་ལན་�ི་གནའ་

བོའི་�ོང་�ེར་�་ཁོར་�་�ིན་ལན་�ི་འ�གས་�ན་གཞི་�་ཆེ་ལ་ཆེས་བ�ིད་ཉམས་�ན་པའི་ཆོས་ཁང་ཡོད་པ་

དང་།   ཆོས་ཁང་དེ་ནི་སི་ཝེས་དན་དང་འཇར་མན་ཆོས་ཁང་གི་བཀོད་པ་དང་མ�ངས་པས་གནའ་ཉམས་དོད་

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

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •



（པར་ངོས3པར་མ�ད） 

དེ་བས་�ོམ་ཡིག་རང་གི་ལག་པས་འ�ི་བ་དང་། རང་གི་

�ད་པས་འ�ི་བ། རང་གི་སེམས་འ�ན་མཚ�ན་པ་ཞེས་པའི་�་

དོན་�ི་�ེང་ནས་�ན་�་�ོང་བ�ར་�ས་ན་གབ་ཚ�ག་�་�འི་

མཐོ་�གས་�ི་�ོམ་�ང་ཨེ་ཁེད་ལ་བ�་བའི་ངལ་བ་�ར་ལེན་

མི་དགོས་ཤིང་། �གས་ཤོག་ངོས་ལ་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ས་�ང་རང་

ལ་�ོབས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་�ེད་�ིད་ཅིང་། འབད་པ་ཆེན་པོས་

རང་�ོབས་�ིས་�ིས་པའི་�ོམ་ཡིག་ལ་�ར་མ་ལོན་དང་མ་ལོན་

ཅི་འ�་ནའང་�ེས་སོར་ནམ་ཡང་འ�ོད་པར་མི་འ�ར་�མ་མོ།།

མཐོ་�གས་ལ་�ར་འ�ས་བཟང་བོ་ལེན་ཐབས།

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

གི་དགེ་�ན་�ག་རིག་�་མ�ིན་�ལ། 

མཐོ་�གས་ནི ་�ོབ་མ་མང་ཆེ ་བ་ལ་མཚ�ན་ན་རང་གི ་ལས་

དབང་བ�ར་བའི་མི་ཚ�འི་དོན་ཆེན་ཞིག་�་�ར་པས། �་བ་དེ་ཡང་

འ�ན་�ོད་�བ་པོ་ཞིག་�་�གས་�ིས་སོང་ཡོད། མཐོ་�གས་�ོད་

�ི་�ལ་ཕམ་ནི་�ར་�ངས་མང་བོ་ནི་�ོས་ཅི། �བས་རེར་�ར་

�ངས་རེ ་གཉིས་ཙམ་�ིས་�ང་ཐག་གིས་གཅོད་�ིད་པའི ་�བས་

མང་�་མཐོང་། དེའི་�ིར་མཐོ་�གས་ལ་�ར་�ངས་མི་དམན་པ་

ཞིག་ལེན་�་དེ ་ནི ་�ིམ་བདག་དང་�ོབ་མ་ཐམས་ཅད་�ི་རེ ་�ོས་

ཆེན་པོ་གནང་ས་ཡིན་པ་དེ ་ཡང་�ན་�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར་རོ།། 

འོ་ན་ཇི་�ར་�ས་ན་ད་གཟོད་�གས་འ�ས་ཡིད་ཚ�མ་པ་ཞིག་ལེན་

�བ་བམ་ཞེ་ན། �ོབ་མ་མང་བོ་ཞིག་གིས་དེའི་ལན་�་ཐེ་ཚ�མ་མེད་

པར་གང་ཞིག་�ོབ་�ོང་ལ་བཟང་ངན་དང་�ས་�ན་བ�ར་�ོང་

ཡག་པོ ་�ས་མིན་ལ་

རག་ལས་སོ ་�མ་པ་

ནར ་མར ་ཤར ་ཡོ ང ་

ངེས། �ིར་དེ་གཉིས་

ག ལ ་ ཆེ ན ་ མ ་ རེ ད ་

ཅེ ས ་ བ ཤ ད ་ ཕོ ད ་

མ ཁ ན ་ ནི ་ � ་ ཡ ང ་

ཡོད་མི་�ིད་མོད། དེ་

ཙམ ་�ིས ་དེ ་གཉིས ་

མ ཐ འ ་ ག ཅི ག ་ � ་

�ོབས་ད�་ཚང་བའི་བདག་ཉིད་�་བ�ར་བ་དང་ཡིད་བཞིན་�་

འ�བ་པའི་ནོར་�་རིན་པོ་ཆེར་�ས་པར་�ས་ན། �ོམ་ཚ�ག་དེ་ཡང་

�ང་ཟད་�བ་པ་མ་ངེས་པར་འ�ོ་བ་ཡིན། �་མཚན་ཡང་མཐོ་

�གས་�ི་�ོད་�་�་རེ་བ་ཅན་མང་བོས་རེ་བ་ཞི་སེ་བཏང་བའི་ལོ་

�ས་མང་བོ་�ང་ཡོད་པ་གང་འདོད་�་�ེད་�བ་པས་སོ།། 

 དེས་ན་རང་ཉིད་�ོབ་�ོང་ལ་བཟང་བ་དང་�ས་�ན་བ�ར་�ོང་

ལེགས་ པོ ་�ས་པ ་དེ ་དག་ངལ་བ་འ�ས་མེད ་� ་མི ་གཏོང ་ཞིང ་ ། 

དགོས་འདོད ་�ི ་ ནོར ་�་བཞིན ་�གས་འ�ས་ཡིད ་ཚ�མ ་པ ་ཞིག ་

འ�ང་བའི་ཐབས་དམ་པ་ནི། �ི་བ་ལ་ཞིབ་�་�ས་ནས་�ིས་ལན་

དོན་མ�ན་གདབ་�་དེ་རེད་འདོད། ན་ནིང་དང་ད་ལོའི་མཐོ་�གས་

�ི ་� ་བཤེར་�ོད ་ ཁོ ་ བོ ་ལ་གང་

དཀའ་ཅི ་དཀར་�ག་ཅིང་ལན་

གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཕངས་སེམས་

�ེ ་དགོས་པའི ་གནས་ཤིག་�ང་

རི་མོ་པ།  •བསོད་ནམས་འ�མ•

མང་བོ་ཞིག་ལ་བོད་ཡིག་གི་�་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་བཞིན་�་

�ིས་ལན་�ི་ཆ་ནས་ཁོ་ཚ�ར་དེ་ཚ�ད་�ི་�ར་འ�ས་འ�ང་�བ་མེད་

པ་དེའོ།། �་�ེན་ཤིན་�་མཐོང་�་�ེ། �ོབ་མ་མང་བོ་ཞིག་གིས་�ི་

བའི་ནང་དོན་དང་རེ་བ་�མས་ཅི་མི་�མ་�་བཞག་ནས་ཞིབ་�་མི་

�ེད་ལ། དེའི་དགོངས་དོན་�ར་�ིས་ལན་དོན་མ�ན་འདེབས་ཐབས་

ལ་ཡང་མི ་བ�ོན་པར་རང་�ང་གང་ཤར་དང་འ�ེལ་མེད ་དོན ་

གཞན་�ིས་�ིས་ལན་གང་འདོད་འདོད་�་འདེབས་པའི་གནས་�ལ་

མཐོང་། དཔེར་ན། ད་ལོའི་བོད་ཡིག་གི་�གས་གཞིའི་དོན་ཚན34ནི། 

དེར་བཀོད་�ི ་�་ཆ་�ིན་པའི ་�ེང་ནས་ཚ�ག་�ང་བཞི ་ཚང་བའི ་

ཚ�གས་བཅད་ཅིག་བ�མ་དགོས་ཤིང་། དོན་ཚན་ལས་དངོས་བ�ན་

�ི་རེ ་བ་ནི ་�ོམ་�ས་ཚ�གས་བཅད་ཡིན་དགོས་པའི་�ེང་�ོད་�ེད་

�ི་མང་�ང་ཚ�ག་བར་བ�ན་�་བཀས་བཅད་ཅིང་། �་ཆའི་དངོས་

བ�ན་�ི ་རེ ་བ་ནི ་བ�ོད་�་ལ་ད�ིད་ཀ་�ི ་དགོས་པ་གསལ་བོར་

བ�ན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་�ོབ་མ་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཚ�ག་ཟིན་�ི་རེ་བ་

འདི་དག་�ང་མེད་ཞེ་�ག་�་བཞག་ནས། བསམ་བཞིན་�་ཡིན་པ་

�་�འི་�ོ་ནས་ཚ�ག་བར་�ག་ཅན་དང་ཚ�ག་བར་ད�་ཅན། བ�་

གཅིག་ཅན་སོགས་དང་། བ�ོད་�་ལ་ཡང་ད�ར་ཁ་དང་�ོན་ཀ 

ད�ན་ཁ། ལེགས་བཤད་སོགས་�ལ་ངེས་མེད་�་�་ཚ�གས་�ིས་

ཤིང་། ལ་ལས་�ོར་ལོག་གི་ཟོལ་�ིས་ད་�ང་�ོམ་�ས་ལ་ཡང་རང་

མོས་�ན་ངག་དང་�ག་པའི་ལམ་�་འ�ན་ཅི་�བ་�ས་ཡོད། དེ་

བཞིན་�་�ོམ་ཡིག་ལ་ཡང་། ཁ་�ང་འདོགས་པ། དགག་�བ་ཡིན་

པ། ཡིག་འ�་བ�་ལོང་དགོས་པ་སོགས་རེ་བ་དམིགས་བསལ་�་

བཏོན་ཡོད་བཞིན། ལ་ལར་ཁ་�ང་མེད་པ། ལ་ལར་ཡིག་འ�་མི་

ལོང་བ། ཡང་ལ་ལར་དགག་�བ་�ོམ་ཡིག་མ་ཡིན་པ་�ེ། གང་�ར་

རེ་བ་�ར་ཡེ་ནས་�ིས་མེད་པ་�ང་�ང་མ་ཡིན། དེ་དག་ནི་བོད་

ཡིག་གི་�་ཚད་ཞན་�གས་པས་རེ་བའི་ཚ�ག་དོན་ཧ་མ་གོ་འོ ་�མ་

ན། དེ་�ར་ཡིན་པའི་�་མཚན་ཡང་མི་�ེད་དེ། �ིས་ལན་དེ་དག་

ལས་�ོབ་མ་�ོར་ཞིག་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་�་བཟང་བོ་ཡོད་པ་ཅན་

ཤ་�ག་�་མཐོང་ངོ་།།

གང་�ར་�ི ་བའི ་ནང་དོན་དང་རེ ་བ་ལ་མི ་བ�ན་པའི ་�ིས་

ལན་ནི་ཇི་�ར་�ལ་�་�གས་ནས་བཏབ་པ་དང་། ཐ་ན་ཚ�ག་དོན་

བཟང་བས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་དཔལ་�་�ར་�ང་�ང་། �ར་

འ�ས་བཟང་བོ་མི་འཐོབ་པ་དང་། ཡང་ན་�་བ་ནས་མི་འཐོབ་པའི་

�ོ་འ�ས་འོས་མེད་�ིས་འབབ། ཕར་བ�ས་ན་དེ་འ�་འ�ང་བའི་

དོན་�ི་�གས་�་གཞན་གང་ལ་ཡང་�ག་མེད་དེ། རང་རེའི་�ོབ་མ་

ཚ�ས་�ིམ་པོ་�ེད་མི་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ནར་�ག་གོ།

�ས་�ན་�ིམ་པོ་ཚད་དགོས་པ་དང་�ིམ་པོ་�་དགོས་ཟེར་

བའི་�ད་ཆ་ཞིག་བ�ོད་�་ཡོད་པ་འདི་ནི། རང་�ང་གང་ཤར་དང་

བཀའ་�ང་ཅི་�བ་མི་�ེད་པའི་�ོབ་མ་དེའི་རིགས་ལ་ཤིན་�་ཕན་

པའི་ལེགས་བཤད་�་མཐོང་། དེ་ཡང་�ོབ་མ་ཞིག་�ིམ་པོ་རེད་དང་

མ་རེད་�ི་�ད་པར་�་�བས། �ིར་བཏང་�་དེ་ནི་བ�ར་�་གང་

ཞིག་�ན་�ེས་�ི་ཤེས་རབ་དང་�ངས་�ོབས་�ི་ཡོན་ཏན་�ོབས་

མ�ངས་པའི་འོག �་ཞིག་གོ་�བས་དང་བ�ང་�་�་མོ་མ་�ས་

བེད་�ོད་གང་ལེགས་�ེད་མཁས་པར་བ�ེན། དེ་གཉིས་�ི་�གས་

འ�ས་ལ་གནམ་སའི་�ད་པར་�ང་བ་དེ་�ོན་ལ། �ད་པར་དེ་ནི་

�གས་གཞིའི་ནང་དོན་དང་རེ་བ་སོགས་�གས་�ི་གནད་�་མོ་

ཡན་ཆད་ལ་�ེ་གཅིག་�་�མ་ཤེས་མ་བ�ིམ་པ་�ེ། �ིམ་པོ་�ེད་མ་

ཤེས་པས་ལན་འ�ག་ན། �ིམ་པོ་�་�་དེ་ནི་�ོབ་མ་ཞིག་ལ་འཛ�མ་

དགོས་པའི་�་བའི་ཆ་�ེན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན། �ིམ་པོ་�ེད་མི་ཤེས་

པ་དེ་ཡང་གོམས་གཤིས་ལེགས་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པར་མ་

ཟད། རང་ཉིད་�ི་�ན་ཚ�གས་ལ་དོན་མེད་�ི་འགོང་བོ་�གས་

རོགས་�ི་�་འབའ་ཞིག་བ�བས་པ་རེད་ཅེས་�ང་�་ཆོག་གོ། དེས་

ན་བཀའ་�ང་ཅི་�བ་མི་�ེད་པའི་ངན་འ�ས་ལ་གནོད་པ་གང་

ཡོད་ཟེར་ན། �གས་གཞིའི་རེ་བ་�ར་�ིས་མེད་པས་གང་�ིས་�ིན་

ཅི་ལོག་�་སོང་བ་དང་། �ིན་ཅི་ལོག་གི་�ིས་ལན་�མས་ད་�ང་

དགོས་མེད་�་རིང་ཞིང་�་ལ་ཞིབ་�་�ན་པའི་ངལ་བ་ཡོངས་�་

བ�ེན་པ་དང་། དེ་�ར་�ས་པས་�གས་འ�ས་མི་འདོད་བཞིན་�་

ཡོངས་�་དམའ་བ་དང་�ས་ཚ�ད་འ�ོ་བ�ག་�་�ར་པ། �གས་

གཞིའི་�ི་ཁོག་ལེགས་འ�བ་�ི་�ི་�ས་ཆེན་པོ་ལ་ཆེས་གནོད་

པའི་�་�ེད་�་�ར་པའོ།། དེ་ལས་�ོག་�ེ་�ོ་གསལ་གང་ཞིག་�ི་

བའི་དོན་ལ་ཞིབ་�་ཡོད་པ་དང་། རེ་བ་བཏོན་པར་བ�ི་མཐོང་ཆེ་

བ། �ི་བ་མཐའ་དག་ལ་�ིས་ལན་དོན་མ�ན་བ�ོན་པར་འབད་པ་

དེ་དག་ལ་ནི། �ས་�ི་གཞན་དབང་�་�ར་པའི་མཐོ་�གས་དེ་ཉིད་

�ང་། རང་གི་�ོབ་�ོང་གི་ཤེས་�་�མས་གེགས་མེད་�་ངོམ་པའི་

ད�ང་རོགས་དང་། མཐོ་�གས་�ི་�ར་འ�ས་ཡིད་བཞིན་�་ལེན་

པའི་�ར་ལམ། བཅད་�ང་གི་�ས་ཚ�ད་དོན་�ན་�་བཀོལ་བའི་

མན་ངག་ཟབ་མོ་བཅས་�་�ར་ཡོད་པ་མཐོང་། མི་ཚ�་ནི་�གས་�ི་

འཐབ་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མཐོ་�གས་ནི་དེའི་ནང་གི་

�གས་གཞི་

ཐ་མ་དེ་མ་

ཡིན་ན། མ་

འོངས་པའི་

ལམ ་�འི ་

�ེང ་� ་ད ་

� ང ་ མ ཐོ ་

�གས ་� ་

�འི ་ཡིག ་

�གས་མང་

བོ ས ་ �ེ ང ་

བ�ར་ཏེ་ང་

ཚ�ར་བ�གས་ཡོད། དེའི་�ིར། བོད་རིགས་�ོབ་མ་�ི་དང་། �ད་

པར་�་མཐོ་�གས་�ོབ་མ་�མས་�ིས་�གས་འ�ས་ག�ར་�་ཟ་

བ་ལེན་འདོད་ཚ�། མཐོ་�གས་�ི་རེ་བཀོད་�མས་ལ་ཞིབ་�་གནང་

བར་�ིམ་པོ་�་དགོས་པ་དང་། ནམ་ཡང་རང་གི་�གས་དམ་�ི་

མཐིལ་�་ག�ང་�་མ་བ�ེད། 

（2016ལོའི་�6པའི་ཚ�ས24ཉིན་�ི་མཚ�་�ོན་བོད་ཡིག་

《�ིམས་�གས་ཚགས་པར》ལས་བ�ད་འགོད་�ས）
�ེ་དགོས་པའི ་གནས་ཤིག་�ང་�ེ ་དགོས་པའི ་གནས་ཤིག་�ང་�ེ ་དགོས་པའི ་གནས་ཤིག་�ང་

བ་ནི། �ོབ་མ་



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•གངས་�ན•
པར་ལེན་མཁན།

•�ན་བཟང•
ཨང878པ།

མེ་ཏོག་གི་འ�མ་བ�་�ོལ་བའི་ད�ར་�་�ག་པའི་ཉིན་ཞིག་གི་ཞོགས་

པར།  ཨ་ཕའི་གདོང་ལ་�ད་མེད་�ི་འ�མ་མདངས་ཤིག་མངོན་བཞིན་ཁོ་རང་

དན་ཏིག་དགོན་ལ་མཇལ་�ོར་�་འ�ོ་�་ཡིན་ཟེར།  ངས་དེ་མ་ཐག་ཨ་ཕའི་

ལག་མགོར་འ�ས་ནས་�་བ་ཡང་ཡང་�ས་མཐར། ཨ་ཕ་འཐད་པ་�ང་ནས་ཁོ་

དང་མཉམ་�་དན་ཏིག་དགོན་པའི་�ོགས་�་ཆས་པ་ཡིན། 

ང་ཚ�་�ངས་འཁོར་�ང་�ང་ཞིག་ལ་བ�ད་དེ་མདོ་�ད་དན་ཏིག་དགོན་

པའི་�ོགས་�་ཆས་པ་ཡིན། ཞོན་�་བིས་མདོ་�་�ེབས་�ེས། ང་ཚ�་པཎ་ཆེན་�་

�ེང་བ�་བའི་འ�ངས་གཞིས་ལ་མཇལ་�་སོང་བ་ཡིན། མཇལ་ཚར་�ེས་ང་ཚ�་

�ངས་འཁོར་ལ་བ�ད་དེ་ཞོན་�་�ོང་ཐོག་�་�ེབས་�ང་། གནས་འདིའི་ཡིད་

�་འོང་བའི་མཛ�ས་�ོངས་དང་འཇམ་ཞིང་དལ་�ར་�ང་བའི་བསིལ་�ང་གིས་

བདག་གི་ཡིད་�ི་བ�ན་པ་དབང་མེད་�་�ོགས་ཤིང་། �ར་མེད་�ི་�ོ་�ང་ཞིག་

ངང་ངམ་�གས་�ིས་�ེས་ཏེ་�ན་ཤེས་ནི་�བ་མེད་�ི་�་ཕོ་ཞིག་དང་མ�ངས་

པར་�་�ང་རིང་མོའི་འ�མ་ངོགས་�་ཤོར་སོང་། �་�་ནི་�ོ་ཞིང་�ངས་ལ། �་

འ�མ་�ི་�་�ི་ཤིང་�ེང་གི་ཟིལ་བ་�མས་�ང་ཚར་�་དངར་ཞིང་འོད་ཆེམ་

ཆེམ་འ�ོ་བའི་�་ཏིག་དཀར་པོའི་དོ་ཤལ་བ�ར་ལ་བ�ས་པ་དང་�ན་ནས་

མ�ངས། དེ་ནས་�ང་ཙམ་སོང་�ེས་ང་ཚ�་�་ཡན་�ོང་ལ་�ེབས་པ་དང་།  དེ་

ནས་ཏན་ཏིག་དགོན་ལ་ད་�ང་�ི་ལེ་འགའ་ཡོད་པ་དང་།  �ི་�ོའི་�ས་ཚ�ད་

བཞི་ཡས་མས་�་ང་ཚ�་དན་ཏིག་དགོན་པར་འ�ོར།  

ང་ཚ�་�ངས་འཁོར་ལས་བབས་ཏེ་�ར་�་མཇལ་�ོར་�་སོང་བ་ཡིན།     

གནའ་མིའི་ཁ་དཔེ་ལ།“དགོན་�ིང་�གས་པ་ཅན། གོས་�ིང་�ན་པ་ཅན”ཞེས་

བ�ོད་པ་�ར་དན་ཏིག་ནི་གནའ་བོའི་དགོན་�ིང་ཞིག་�ེ།  གནས་དེར་བ�ན་

པ་�ི་དར་ལ་བཀའ་�ིན་མ�ངས་�་མ་མཆིས་པའི་�་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རབ་

གསལ་�ི་�བ་�ག་དང་། གནས་མཆོག་�་ཛ་�ག  ད་�ང་མོང་གལ་�ི་�འི་

�ལ་བར་�གས་པའི་དགེ་�ོང་ཨ་�་ཏའི་�བ་གནས། �ལ་བ་�་�ེང་ག�མ་པ་

བསོད་ནམས་�་མཚ�འི་�བ་�ག  བོད་�ི་མཁས་པ་མི་ག�མ་�ི་�བ་�ག  �་

�ང་དཔལ་�ོར་�ི་བ�གས་གནས་སོགས་�བ་གནས་�ད་པར་ཅན་མང་བོ་

དང་།  ད་�ང་རང་�ང་�ན་�ིས་�བ་པའི་

�་རི་དང་�ག་རི། དེ་དག་གི་ངོས་�་�་�་

རང་�ོན་དང་ཆོས་�ང་དཀར་པོ་སོགས་བ�་

ངེད་ཚང་ལ་ཞི་ལ་�ང་�ང་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་�ང་ཤ་དོད་པ་དང་། 

མིག་གཉིས་གོར་གོར་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། �་ཅོག་གི་ད�ིབས་�ར་ག�མ་

ཡིན་པར་མ་ཟད་�་ག་གཉིས་�་ཞིང་རིང་། ཁའི་

གཡས་གཡོན་�་ཁ་�་དཀར་པོ་འགའ་�ེས་

ཡོད་པས་ངོ་མ་�ིང་�ེ་བོ་ཞིག་�་�ང་། 

ཞི་ལའི་ག�ས་པའི་ད�ིལ་ད�ས་

�ི ་�་མདོག་ནི ་དཀར་པོ་དང་གཡས་

གཡོན་གཉིས་སེར་པོ་ཡིན་ལ། �་མ་ནག་པོ་

ཡིན། �་མགོ་�ང་ཞིང་དམར་བ་དང་། ཚ་ཐབ་�ི་ཐོག་

དང་ཐབ་ཀའི་གཉའ། �ང་ཁ་སོགས་གང་�་�ོ་ཞིང་�ིད་ན་དེ་�་གཉིད་

པ་ཡིན། གཉིད་པའི་�ས་�་མ�ིན་པ་ནས་མཚམས་མི་ཆད་པར་ཨ་ཡེ་

�ན་མོས་�ོལ་མ་འདོན་པ་�་�འི་

�་འ�ང་བ་དང་། དགོང་མོ་�ེབས་

མ་ཐག་ཁོའི་�ིང་�ོབས་�བ་འ�ར་

�ིས་ཇེ་ཆེར་སོང་�ེ་མིག་རིག་རིག་ངང་གང་སར་ཡར་�ག་མར་�ག་

�ས་ནས་ཙ�་�་འཛ�ན་པ་ཡིན།

ངེད་ཚང་གི་ཞི་ལ་�ང་�ང་�ག་ཤ་དང་�མ་ཤ་

བཟའ་�ར་ཧ་ཅང་དགའ། ང་ཚ�ས་ཤ་ཟ་ཐེངས་

རེར། ཁོ་ནམ་ཡང་ངའི་མ�ན་�་ཕར་འ�ོ་

�ར་འོང་�ས་ཏེ། ལག་པས་ངའི་�ས་ལ་

�ིལ་�ིལ་�ེད། ངས་�ང་ཁོའི་བསམ་དོན་

ཤེས་ཏེ་ཁོར་ཤ་�ལ་ཏོག་ཙམ་རེ་�ིན་པ་ཡིན། 

ངེད་གཉིས་�ེ་�ས་�་ཁོས་ནམ་ཡིན་ཡང་�ེར་མོ་�ོན་པོ་

དེ་ནང་�་བ�མས་ནས་�ེར་འ�ད་�ེད་�ལ་�ེད་པ་ཡིན།  ཁོ་ནི་ངོ་མ་

�ང་�ང་�ན་ཞིང་�ིང་�ེ་བའི་ཞི་ལ་�ང་�ང་ཞིག་རེད།   

�ང་�ང་�ར་�ར་�ང་བའི་མཚན་མོ་ཡི་�ས་འདིར།།

�ས་ར་�་བཞིར་གནས་པའི་ཉམ་�ང་གི་�ོ་ཟོག།

�ང་འ�ག་མ་བཟོད་�ག་བཞི་སར་�ེབ་�ི་རོལ་མོ།།

�་བ་�་མོར་�ལ་པའི་ད�ངས་�་�་བ�ོམས་ཡོད།།
 

ཁ་བ་དཀར་པོས་གཡོགས་པའི་�ལ་�་འདིའི་པང་ན།།

ནོར་�ག་�གས་�ི་�ེས་འ�ང་ཉམ་�ང་གི་�ི་བོས།།

�ར་ཆ་�་མོའི་�ན་ཐག་ཆར་�ང་དང་འཐབ་ཞོར།།

ད་ལོའི་གོད་ཁ་ཡོད་ཚད་ལས་དབང་ལ་བཅོལ་ཡོད།།
 

ཁ་བ་�ོད་�ིས་འབབ་པའི་ད�ན་ག�ང་གི་�ས་འདིར།།

དར་དཀར་�་བ་མནབས་པའི་�་�ན་�ི་འ�མ་ན།།

�་ཟོ་�བ་�་�ར་པའི་�་ལེན་�ི་�་མོས།།

�ོ་བའི་འ�ེང་སེམས་དལ་འབབ་གཙང་བོ་ལ་བ�ིམས་ཡོད།།

དགོས་དབང་ཞིག་དང་ལས་དབང་གི་འཁོར་�ངས་ཤིག་གིས། 

འ�ི་མོ་སེར་ལིང་མ་བཙ�ངས་ཟིན། ཉོ་བདག་གིས་ཐག་པ་རིང་བོ་

ཞིག་�ེར་ནས་�ེབས་�ང་། ཐག་པ་དེ་འ�ི་མོའི་�ེ་ལ་དམ་པོར་

བ�ོན་�ེས། ཐབས་བ�་�ས་�ོང་གིས་མ�ན་�ོགས་�་�ིད། འ�ི་

མོ་དེས་�ེས་མི་འདོད་པའི་བ�་ལ། �ིག་

བཞི ་སར་བ�གས་ནས་�ར་�་

ཡང་ཡང་འ�ིན། འོན་�ང་། 

�ར་�་དེ་དང་�་�གས་དེའི་

འ�ས་�་ལ། ཉོ་བདག་གིས་ཚ་

ལམ་ལམ་�ི་ཐལ་�ག་འགའ་བ�་བ་

ལས་རང་དབང་ག་ལ་�ེར། འ�ི་མོ་སེར་ལིང་

མའི་བེ�། �ིག་བཞི་དཀར་ཞིང་�་བ་ནག་པའི་གཡང་�ག་ཅིག  

བེ�་དེའི་�ང་ཞིང་�ིང་�ེ་བའི་མ�་ཏོའི་�ེང་�། ད་�ང་ཡང་

དཀར་མདོག་གི་འོ་�ི་རིམ་པ་ཞིག་ཆགས་འ�ག  ངའི་�་མོ།  

བེ�་དེར་འདང་ཧ་ཅང་ཆེ་�ེ། ནམ་�ན་�ི་ཞོགས་པ་རེ་རེར། �ང་

ཞིང་འཇམ་པའི་ལག་པས་བེ�་དེའི་སོག་ཁར་�ིལ་�ིལ་ཡང་ཡང་

�ེད། བེ�་དེས་�ང་།  འཁང་ར་དང་མི་འཐད་པའི་�མ་འ�ར་ཅི་

ཡང་མི་�ོན་པར། �་མོའི་ལག་པ་ལ་འཇམ་པོའི་�ེ་ཡིས་ཡང་ཡང་

�ག་པར་�ེད། 

ཞོགས་པ་དེར།  འ�ི་མོ་�ིད་སོང་། བེ�་དེས་�ར་�་�ང་�་

རེ་འ�ིན་བཞིན་ཨ་མའི་�ེས་�་བ�གས་ཤིང་། ཨ་མའི་�ེས་�་

ཆོད་�ེས། བེ�་དེས་�ར་ཡང་�་མོར་བ�ས་

ཏེ་�ར། དེ་�ར། བེ�་དང་འ�ི་མོ་ཕ་

གིའི་ཉག་ག་ནས་�ིབ་ག�གས་

�ང་�་ཞིག་�་�ར་ཏེ་�ང་�་

ཡལ། �བས་དེར་ད་གཟོད།  ངས་

�་མོའི་མིག་མཐའ་ལ་མཆི་མ་འཁོར་

བ་མཐོང་། �་ཏིག་ལས་�ངས་པའི་མཆི་མ་�ོག་

པོ་རེ་རེ། �་མོའི་དམར་མདངས་�ས་པའི་མ�ར་ཚ�ས་ནས་མར་

ལ་འ�ིལ་ཏེ། ས་ཆེན་ཨ་མའི་ངོ་གདོང་�ེང་ཐོར་སོང་།                

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་དང་པོའི་དམའ་འ�ིང་

གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་བ�ད་པ། 

•ཆོས་བཟང་�ོལ་མ•

ཤིས་�གས་བ�ད་དང་བ�་ཤིས་�ས་བ�ད་སོགས་�ིས་མཚ�ན་པའི་མཆོད་པའི་ཡོ་

�ད་རང་�ོན་དཔག་�་མེད་ལ།  ད་�ང་དགོན་པའི་མཐའ་�ོར་�་མཛ�ས་ཤིང་བ�ིད་

པའི་�ང་རི་དང་ནགས་ཚལ་སོགས་�ིས་བ�ན་ཡོད་པས་དངོས་གནས་�བ་པ་ལ་�ེ་

གཅིག་�་གཞོལ་བའི་�ང་�ོང་ཚ�གས་�ི་བ�ི་གནས་�ད་�་འཕགས་པ་ཞིག་གོ།  

ང་ཚ�་�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གིས་�བ་གནས་དེ་དག་ལ་མཇལ་�ེས་�བ་གནས་དེ་དག་

གི་ལོ་�ས་ཐར་ཐོར་རེ་ལའང་�ས་ལོན་�ང་ཙམ་�ས་པ་ཡིན། 

�ི་ཉིན་ནངས་ཇ་འ�ངས་�ེས། ང་ཚ�་�ིར་ཕ་�ལ་�་�ོག་པའི་ལམ་�་�གས་

པ་ཡིན། ལམ་བར་�་བདག་ཡིད་�ི་མེ་ལོང་ངོས་�་འཆར་བ་ནི། བོད་�ི་མཁས་པ་མི་

ག�མ་དང་། �་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ད་�ང་�ལ་བ་བསོད་ནམས་�་མཚ�་

སོགས་�ེས་ཆེན་དམ་པ་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཞབས་�ིས་བཅགས་ཤིང་�ིན་�ིས་

བ�བས་�ོང་བའི་དན་ཏིག་དགོན་པའི་�བ་གནས་དེ་དག་དང་། ད་�ང་མཛ�ས་ཤིང་

བ�ིད་ཆགས་པའི་གཡའ་�ག་�་ག�མ་�ི་ངོས་ན་�ིན་�བས་�ི་ཚན་ཁ་འབར་

བའི་�་�་དང་། ཡིག་འ�་རང་�ོན་སོགས་ཡིན་ལ། ནམ་ཞིག་ཁོམ་�བས་རེ་ཡོད་ཚ�་

དེ་དག་གི་ལོ་�ས་ལ་ངེས་པར་�་ཞིབ་�་ཞིག་�་དགོས་�མ་པ་དང་། བོད་ཆོལ་ཁ་

ག�མ་�ི་�བ་གནས་�ད་འཕགས་ཅན་དང་དགོན་�ིང་�གས་ཅན་སོགས་ལོ་�ས་

�ི་རིན་ཐང་�ན་པའི་གནའ་�ལ་དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་ཁོར་�ག་ལ་�ང་�ོབ་�་

�འི་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་�ིང་ལ་བཅངས་པ་ཡིན། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མར་�་ཐང་�ོབ་�ང་

གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ།  

•�ན་དགའ་�ོ་�•ེ

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

མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་�་པ།  

•བསོད་ནམས་�ིད•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་

�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཅིག་

འཛ�ན་�་བ�་གཅིག་པ། 

•�གས་ཐར་�ོ་�ེ•



18.�ད་ཆ་ནི་མིའི་རིགས་�ི་ཆེས་མཐའ་མ�ག་གི་ཕ་གཞིས་ཡིན་

ཞེས་པའི་�་མཚན་ཅི་ཡིན། 

ས་�ོ་རི་�་དང་�ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་�ིས་�བ་པའི་ས་ཡི་གོ་ལ་

�མ་པོ་འདི་ནི། མིའི་འ�ོ་བ་མ་�ང་བའི་གོང་རོལ་�་སེམས་ཅན་

གཞན་�ི་�ེན་གཞིས་�་�བ་པ་ལ། རིམ་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་ཡབ་

མེས་�མས་སེམས་ཅན་གཞན་དང་�ན་�་གནས་ཏེ། �ོག་ཆགས་

མི ་འ� ་བའི ་བར ་ལ ་དམར་འཛ�ང ་གི ་འཐབ་ �ོད ་ཡོད ་ལ ་བག་

ཕེབས་�ི་ཞི་མ�ན་ཡང་བདོག་པའི་ངང་ལ། བ�ང་�་�ི་�ག་�་

མ་འདས་པའི་མཐར། མིའི་རིགས་�ི་ཡབ་

མེས་�མས་གོག་འ�ོ ་ནས་ལངས་

འ�ོར་འཕེལ་ཅིང་། དེ་ནས་

�ད ་ཆ ་� ་ཤེས ་པའི ་མི ་

ཉིད་�་འཕོས་ཏེ། �ད་

ཆ་ལ་བ�ེན་ནས་ཚ�གས་

པ འི ་ �ོ བ ས ་ � ག ས ་

གཅིག་�་བ�ིལ། དེ་ཡི་

མ�་ཡིས ་སེམས་ཅན་གཞན་

�ི་གནས་�ལ་�ོགས་ཤིང་། �ང་

ཐང་ཞིང་�་�ོས། �ོང་གཞོང་�ོང་�་བ�ར་ཏེ། 

རང་རང་གི་ཁ་�བ་�ོལ་བས་�བ་�ིན་�ལ་ཁམས་�་བ�ེད། �་

�ིམ་གཞན་�་བ�ས། མི་�ད་གཞན་དང་འ�ེལ་བ་བ�གས། རང་

གི་�ད་ཆར་གཞན་�ད་བ�ེས། འཚ�་བའི་གོམས་གཤིས་ཁད་�ིས་

བ�ར་ཅིང་འ�ར་ཏེ། མི་�ངས་ངང་གིས་འཕར་པ་དང་ཆབས་ཅིག 

མི་�ད་གང་དང་གང་གིས་�ང་

� ད ་ ཆ ་ ལ ་ བ �ེ ན ་ ན ས ་ མི ་

གཞན ་དང ་འ�ེལ ་བ ་�གས ་

ཤིང་། �ད་ཆའི་�ང་ལ་བ�ེན་ནས་�་�ོད་དང་། གོམས་�ོལ་

གཞན་ཡང་�ང་�ེ། མི་ཞེས་པ་འཇིག་�ེན་འདིའི་�ེལ་མེད་འདོད་

ཧམ་ཆེ་བའི་བདག་པོར་�ར་པའི་�ས་མ�ངས་�། མི་རང་གི་�་

�ོད་ངན་པའི་འ�ས་�ར་བག་ཕེབས་ཤིང་ཡིད་གར་འོང་བའི་གོ་

ལ་འདི་ཡང་མཁའ་ད�གས་�ི་མས་བ�ད། བཟའ་བ�ང་བ�ད་

�ིས་�ོངས། �ོད་གནས་�ིབ་�ིས་�གས་པའི་ཁར། དེ་�འི་མི་

རིགས་གཅིག་གི ་�ོད་གཞིས་གཏན་ཆགས་པ་དེའང་མི ་�ད་མང་

བོའི་ཚང་�་�ར་ཏེ། གནས་�བས་ཙམ་ལ་རང་རང་གི་ཕ་�ད་ལ་

བ�ེན་ནས་རང་ཉིད་དང་རང་གི་ཚ�གས་པ་

འཇིག་�ེན་འདིར་ཡོད་པ་མཚ�ན་

པར་�ེད་ཅིང་། �ད་ཆས་

�བ ་པའི ་འཚ� ་བའི ་�ས ་

འ�ས་�་ཚ�གས་�ི ་རིག་

ག ན ས ་ �ི ་ འ ཇི ག ་ �ེ ན ་

ཞིག་�་འཚ� ་བཞིན་ཡོད་

ན་ཡང་། མི་ཉིད་�ལ་�ས་

�ི ས ་ བ � ལ ་ པ ་ ལ ས ་ འ གོ ང ་

ཐབས་མེད་�ང་། �ད་ཆས་མི་ཡི་ཚབ་

�ས་ཏེ། མི་�ད་དེ་ཡོད་པ་�ལ་�ས་�ི་མཐའ་ལ་

�ེལ་བ་དང་། �ད་ཆ་དེ་རང་གི་བདག་པོ་འཇིག་�ེན་འདིར་

གནས་�ེད་�ི་ཕ་གཞིས་�་�བ་�ེ། ས་�ོའི་གོ་ལ་�མ་པོ་འདིའི་

�ེང་�་རང་གི་བདག་པོ་འདི་གཞན་དང་མི་འ�ེས་ཤིང་། མི་�ད་

གཞན་�ིས ་�ར ་མིད ་མི ་�ེད ་པའི ་�གས་རི ་� ་ མོར ་བ�ངས་

འ�ག་པ་ནི། “�ད་ཆ་ནི་ཡོད་པའི་བ�ི་གནས”དང་། ཡོད་པ་ཉིད་

ཡོད་པར་�ོན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་�ད་ཆ་�བ་

པར་�ར་ཚ�། �ད་ཆ་དེ་ལ་བ�ེན་པའི་མི་�ད་�ི་ཚ�གས་པ་གང་

ཡང་�ང་བ་དེ ་མི ་�ད་གཞན་ལས་�ད་པར་འ�ེད་�ེད་�ི ་�གས་

མཚན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། རང་གི་བསམ་�ོའི་འ�་ཤེས་དང་

མ�ན་པའི་རིག་གནས་�ི་བ�ལ་ལམ་དེ་ཡང་མེད་པར། �ལ་གང་

�འང་རང་�གས་�ང་ཐབས་མེད་ལ། གང་�་བ�ད་�ང་རང་

�ལ་�ི་བ�ི་གནས་�ང་མེད་�བས། མི་རིགས་གང་ཞིག་གི་ཕ་�ད་

ཉམས་པར་�ར་ཚ�། མི་རིགས་གཞན་�ི་�ད་ཆའི་�ིབས་�་གནས་

ཚང་མི་གཡར་ཐབས་མེད་�ི་ངང་�་�ོད་དགོས་ན། “�ད་ཆ་ནི་

མིའི ་རིགས་�ི ་ཆེས་མཐའ་མ�ག་གི ་ཕ་གཞིས་རེད”ཅེས་�ས་པ་

རེད་དོ།།

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

•�གས་ཐར་�ལ•

འ�ར་དེ་དག་�ན་པའི་�ལ་�་འཁོར་བའི་�བས་�། �ོད་�ིས་དེ་

རིང ་འདི ་�ར་དགེ ་�ན་ལ་འོས་མེད ་དང་�ེང་འགེལ་�ས་པར་

སེམས་གཏིང་ནས་ནོངས་འ�ོད་དང་ཞེ་མནར་�ེད་ངེས་ཡིན། �བས་

དེར་�ོད་�ིས་ད་�་དགེ་�ན་ལ་དགའ་ཞེན་མ་�ས་པ་དང་དགེ་�ན་

ལ་�མ་འ�ར་བཟང་བོ་མ་བ�ན་པར་�ོ་ག�ང་དང་འ�ོད་སེམས་

�ི་ན་�ག་�ེ་ངེས་ཡིན། རང་ཉིད་�ི་དགེ་�ན་ལ་�ས་པར་�ིས་ཤིག་

ཨང་། ཁོང་ནི་ད�ི་ཐ་ལི་ཡོངས་�ི་དགེ་�ན་�ི་�འི་�ོད་�ི་གཅིག་

ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ནི་�ོད་དང་འ�་བའི་�ིས་པ་�ང་�ར་�་མའི་

སེམས་ཁོང་གི་ཤེས་རབ་�ི་ཡབ་ཆེན་ཡིན། ཁོ་ཚ�་ལ་ཐོབ་པ་ནི་

འཁོས་�ང་བའི་�་ད�ལ་�ང་ཙམ་དེ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་

མ་འོངས་པའི་�ལ་�ང་�ལ་དམངས་�ེད་�ིང་�ེད་པའི་དཀའ་�ད་

�ི་ངལ་�ོལ་�ལ་མ་དེ་�ེད་�ིན་ཡོད། �ོད་�ི་དགེ་�ན་ཡང་�མ་

�ག་པའི་དགེ་�ན་�ི་ད�ང་�ེ་འདིའི་�ོད་�ི་�་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས། �ོད་�ིས་སེམས་�ིས་བ�ར་ཞིང་ཞེ་ནས་

�ང་དགོས། འོན་�ང་། གལ་ཏེ་�ོད་

རང་ང་ཁོ་ནར་དགའ་བ་ལས། �ོད་ལ་

བཀའ་�ིན་ཆེ ་བའི ་མི ་དག་ལ་མི ་

དགའ་བའམ། �ག་པར་�་�ོད་

རང་འ�ིས་པའི་ཡབ་�མ་གཉིས་

ལས་གཞན། རང་ལ་བཀའ་�ིན་རི་

�ར་�ི ་བའི ་དགེ ་�ན་ལའང་མི ་

དགའ་ཚ�། ང་ཡང་གཏན་ནས་

དགའ་བོ་ཡོང་མི་�ིད། �ོད་རང་

དགེ ་�ན ་ལ ་�ང་བ ་དེ ་�ོད ་ངའི ་� ་� ་ལ ་

དགའ་བ་�་�་ཡིན་འོས་ཏེ། �ོད་ལ་གཅེས་

པའི་འོ་�ེད་པའི་�བས་ཡིན་ནའང་འ�། �ོད་ལ་�ོས་ཏེ་

�ང་མིག་བ�ད་པའི་�ས་ཡིན་ནའང་འ�། ད་�ང་�ོད་�ི་མཐོང་

ལམ་�་ཁོ་རང་ནོར་འ�ག་པའི་�ས་ཡིན་ནའང་འ�། ཁོང་ཉིད་

དགའ་�ེ་འཆམ་པའི་�ས་�་བ�ར་དགོས་ལ། �ག་པར་�་ཁོང་ཉིད་

�ོ་ག�ང་གིས་ཡི་ག་འ�ས་པའི་�བས་�འང་�ང་དགོས། �ས་�ག་

�་རང་ཉིད་�ི་དགེ་�ན་ལ་དགའ་དགོས་ཤིང་། �ས་�ག་�“དགེ་

�ན”ཞེས ་པའི ་ཐ ་�ད་འདིར ་བ�ོད ་པའི ་མཐེ ་ བོང ་གིས ་བ�ར་

དགོས། དེའི་�་མཚན་ཡང་། འཇིག་�ེན་འདིར་�ིན་ཆེན་ཡབ་�མ་

གཉིས་ལས་གཞན། “དགེ་�ན”ཞེས་པ་ནི་ཆེས་�་ན་མེད་ཅིང་། ཆེས་

�ིང་ཉེ་བའི་འབོད་�་དེ་ཡིན་པས་སོ༎

-----�ོད་�ི་ཡབ་ཆེན་�ིས།

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

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

�ོད་�ི ་�ོབ་�ོགས་སི ་ཐོར་ཏིས་�ིས་དགེ ་�ན་མི ་བཟང་ཞེས་ལེ ་

བདའ་�ེད་མི་�ིད་པ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེ་རིང་�ོད་�ིས་ཡིད་མ་

ཁེངས་པའི་ངང“�་དགའ་�ེར་བའི་�བས་�་དགེ་�ན་�ི་ཁམས་དེ་

འ�་�ངས་�ིན་མེད་པར། �ང་ཟད་འཚ�ག་པ་ཟ་བཞིན་འ�ག”ཟེར། 

�ོད་�ིས་སེམས་ཞིབ་མོས་བསམ་�ོ་ཐོངས་དང་། �ོད་རང་ཉིད་

ལའང་�ས་�ན་འཚ�ག་པ་ཟ་བའི་�བས་ཡོད་པ་མིན་ནམ། དེ་མིན་

�ོད་�ི་ཡབ་�མ་གཉིས་ལ་དེ་�ར་�ེད་པ་རེད། དགེ་�ན་ལའང་

ལན་རེར་ཡིད་སེམས་མི་�ིད་པ་འ�ང་བ་ནི་�ན་�ན་�ི་�ང་�ལ་

ཞིག་རེད། �ོད་�ིས་སོམས་དང་། དགེ་�ན་�ིས་�ིས་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་

ལོ ་དེ ་འ�འི་མང་བོ་ཞིག་གི ་རིང་ལ་�ག་�ོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཁོས་�ོབ་�ིད་�ེད་པའི་�ོབ་མའི་�ོད་�འང་། �ོད་ལམ་བཟང་ལ་

བ�ེ་�ང་ཅན་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཡོད་པ་རེད་མོད། འོན་�ང་ལེགས་ཉེས་

མི་བ�ག་ཅིང་དགེ་�ན་�ི་ངལ་�ོལ་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་པའི་མི་�ོར་

ཞིག་�ང་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བ�ས་ནས་བཤད་ན། ཁོ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་

བ�ལ་ཡོང་བའི་སེམས་ངལ་ནི་ཁོ་ལ་�ིན་པའི་�ོ་�ང་ལས་རིང་�་

འདས་ཡོད། ངལ་ལས་འདི་�་�་

བ�བས་ན་འཕགས་མཆོག་ཡིན་ཡང་

�གས ་�ོ ་ བའི ་གནས ་�བས ་ཡོ ད ། 

དགེ་�ན་ནི་མི་�ིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། �ས་�ང་མི་

བདེ་བའི་�བས་�ང་ཡོད་�ིད་པས་ཅི་ཁག ད་�ང་ན་བ་�ང་བའི་

�བས་ཡིན་ཡང་། ཁོས་�ག་བ�ལ་བཟོད་བ�ན་�ིས་�ོབ་མ་ཚ�ར་

�ོབ་�ིད་�ེད་�ིན་འ�ག གནས་�ལ་འདི་�་�འི་འོག་�། དགེ་

�ན་ལ་�ང་སེམས་མི་�ིད་པ་འ�ང་བ་ནི་ཧ་ཅང་�ན་�ན་ཞིག་མ་

ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�ས་དགེ་�ན་ལ་ན་བ་�ང་བ་ཚ�ར་�ོགས་�ང་མེད་

པའི་ཁར། ཐ་ན་དགེ་�ན་�ི་གཤིས་ཀ་�བ་འ�ག་ཅེས་ཁག་ད�ི་

�ེད་པས། དགེ་�ན་ཇི་འ�འི་ཡིད་སེམས་�ོ་བ་ཞིག་ཡིན་�་རེད་

ཨང་། ཨ། ཨིན་ལི་ཁོ། �ོད་�ིས་�ོད་ལ་གཅེས་པའི་དགེ་�ན་ལ་�ས་

བ�ར་�་དགོས། �་མཚན་ཁོང་ནི་�ོད་�ི་ཡབ་ཆེན་�ིས་�ང་

གཅེས་ཤིང་�ས་བ�ར་�ེད་འོས་པའི་མི་ཡིན་པ་དང་། རང་ཉིད་�ི་

མི་ཚ�་གང་བོ་ཕངས་པ་མེད་པར་�ིས་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ལ་པའི་�ེན་

�ིས་རེད། ཁོང་ནི་�ོད་�ི་བསམ་�ོར་ཉམས་སད་�་འ�ག་མཁན་

དང་། �ོད་�ི་�ོ་�ོས་�ེད་�ིང་�ེད་མཁན་�ི་མི་དེ་

ཡིན་པས། ཁོང་ནི་�ོད་�ི་མི་ཚ�འི་

བ�ད་རིམ་�ོད་�་ཡབ་ཆེན་�ར་�་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ་བའི ་མི ་དེ ་ཡིན། 

མ་འོངས་པ་ན། ང་དང་ཁོང་ཉིད་

འཇིག་�ེན་འདི ་དང་�ལ་བའི ་

�ས་�། �ོད་�ིས་རང་ཉིད་ཡབ་

ཆེན་ང་ཉིད་�ིར་�ན་�ེད་པའི་

�བས་�། ཁོང་ཉིད་ཅིས་�ང་�ོད་

�ི་�ན་ཤེས་�ི་ཞགས་པས་ཟིན་

ངེས་ཡིན། ལོ་ངོ་�མ་�་འགོར་སོང་�ང་། 

�ོད་�ིས་དེ་རིང་གི་ཁོང་གི་བ�ེ་བའི་བཞིན་

�་མངོན་པའི་དཀའ་�ག་གི་�་ངན་དང་ངལ་�བ་�ི་�མ་



�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་།

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

འཆད་�ོད་�ོམ་ག�མ་�ིས་�མ་ཐར་བ�ངས་པའི་�ང་ཐང་བ�ན་པའི་�ོན་མེ་།  
མདོ་�ད་ཤར་�ོའི་མཛ�ད་དགེ་ཞེས་པའི་�ལ་�་ཡབ་ཐེ་བོ་�གས་པོ་�མས་པ་དང་།  �མ་བོ་ཆོག་གཉིས་�ི་�ས་�་�ི་ལོ1762ལོར་�་

འ�ངས།  ད�ང་ལོ་བ�ན་པར་�ེ་�ན་མ�ེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོས་�ི་ཆེན་དགེ་འ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་�་�ེ་�་ངོས་འཛ�ན་མཛད་དེ་�་

�ང་བ�་ཤིས་འ�ིལ་�་གདན་�ངས།  �ན་མ�ེན་གཉིས་པའི་�ང་�་དགེ་བ�ེན་དང་རབ་�ང་དགེ་�ལ་བཅས་ད�ས་གཅིག་�་�ས་ཤིང་

མཚན་དཀོན་མཆོག་བ�ན་པའི་�ོན་མེ་ཞེས་གསོལ།  དེ་ནས་�ོ་རམས་པ་�ོ་བཟང་རིན་ཆེན་�ོག་གི་�ོབ་དཔོན་�་བ�ེན་ནས་ཀ་མད་�ོར་

�ོག་དང་�ོ་འཛ�ན་སོགས་ལེགས་པར་�ངས་ཤིང་།  རིམ་�ིས་ཚད་མ་དང་ཕར་�ིན་སོགས་ག�ང་�མས་�ངས་པ་མཐར་�ིན་མཛད།  �་དང་

སོག་པོའི་�ད་ཡིག་�ང་�གས་�་�ད།  ད�ང་ལོ་བ�་བ�ན་པར་ད�ས་�་ཕེབས་ནས་འ�ས་�ངས་�ོ་མང་གི་ཆོས་�ར་�གས།  ཧོར་�ལ་

བཟང་དངོས་�བ་དགེ་�ན་�་བ�ེན།  ད�་མ།  ཕར་�ིན།  མཛ�ད།  འ�ལ་བ་བཅས་གསན་�ོང་གཙ�་བོར་མཛད་ནས་ག�ང་བཀའ་པོད་�་

ལ་བ�ར་ཤ་ཆོད་པར་�ར།  ཕར་�ིན་�ོམ་དང་མཛ�ད་�ོམ།  འ�ལ་བ་�ོམ་སོགས་བཀའ་ཆོས་�བས་དེར་བ�མས།  ད�ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་

པར་�ལ་བ་�ོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་�་མཚ�འི་�ང་�་བ�ེན་�ོགས་�ི་�ོམ་པ་བཞེས།  ད�ང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་དགེ་བཤེས་�་རམས་པའི་

མཚན་བཏགས་�ངས།  ད�ང་ལོ་ཉེར་�་པར་མདོ་�ད་བ�་ཤིས་འ�ིལ་�་ཕེབས།  ད�ང་ལོ་�མ་�་པར་�་�ང་བ�་ཤིས་འ�ིལ་�ི་གདན་

�ིར་བ�གས།  དེ་ནས་བ�ང་མདོ་�ད་�ོ་�ང་གི་ཆོས་�་ཆེན་པོ་�མས་�་འཆད་�ོད་�ོམ་ག�མ་�ི་�་བ་ཁོ་ནས་�ས་

འདའ་བར་མཛད་ཅིང་།  དབལ་མིང་པ�ི་ཏ་དཀོན་མཆོག་�ལ་མཚན་སོགས་�ོབ་མ་མཁས་ཆེན་མང་�་�ང་།  ད�ང་ལོ་

རེ་གཉིས་པར་�་གཤེགས།  ག�ང་འ�མ་པོ་ཏི་བ�་གཉིས་བ�གས། 

བོད་ཁམས་དབང་བ�ར་�ིན་ལས་གནས། །

མཐའ་འ�ལ་ཡང་འ�ལ་�་གནོན་�ི། །

�ོགས་མཐར་�་ཁང་བ�་གཉིས་བཞེངས། །

�ིད་འ�ོར་རིག་ག�མ་གཅིག་�་�ེལ། །

�ས་དེར་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་མདོ་ད�ས་མཐོ་

�ང་གི་�ལ་�་མཐའ་དག་ལ་དབང་�་བ�ར་ཅིང་། ས་ཐག་རིང་

བའི་�ོགས་མཐའ་�མས་ལ་�ིད་དབང་གི་ལས་ཀ་�་�ལ་མཐའ་

འ�ལ་དང་། ཡང་འ�ལ། �་གནོན་བཅས་�ི་�་ཁང་བ�་གཉིས་

བཞེངས་པ་འདི་དག་ངོ་བོ་�ིད་དབང་གི་�ག་ལས་�་�ལ་ཞིག་

ལ། �མ་པ་ཆོས་�ི་ག�ག་ལག་�ེ་ཚན་�་�་ཡིན་པར་ངེས།

གཅིག མཐའ་འ�ལ་�ི་ག�ག་ལག་ཁང་བཞི་ནི།

1.ཡར་�ངས་�་འ�ག་�་ཁང་། �ིན་མོའི་ད�ང་མགོ་

གཡོན་གནོན་པ་ལ་ཡར་�ངས་�་འ�ག་�མས་པ་མི་འ�ར་བའི་

�་ཁང་བཞེངས། འདི་ད་�་�ོ་ཁའི་�ེ་གདོང་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད། 

2.ད�་�་ཀ་ཚལ་�ི་�་ཁང་། �ིན་མོའི་ད�ང་མགོ་གཡས་

གནོན་པ་ལ་ད�་�་ཀ་ཚལ་�ི་�་ཁང་བཞེངས། འདི་ད་�་�་

སའི་མལ་�ོ་�ང་དཀར་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

3.གཡས་�་གཙང་འ�མ་�་ཁང་། �ིན་མོའི་ད�ི་མགོ་

གཡས་གནོན་པ་ལ་གཡས་�ར་གཙང་འ�མ་�ི་�་ཁང་བཞེངས། 

འདི་ད་�་གཞིས་�ེའི་�མ་�ིང་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

4.�ོམ་པ་�ང་གི་�་ཁང་། �ིན་མོའི་ད�ི་མགོ་གཡོན་གནོན་

པ་ལ་�་ལག་�་�ོམ་པ་�ང་གི་�་ཁང་བཞེངས། འདི་ད་�་གཞིས་

�ེ་�་�ེ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད། དེ་དག་ནི་མཐའ་འ�ལ་�ི་ག�ག་

ལག་ཁང་བཞི་ཡིན་ནོ། །

གཉིས། ཡང་འ�ལ་�ི་ག�ག་ལག་ཁང་བཞི་ནི།

1.ཀོང་པོ་�་�ང་�་ཁང་། �ིན་མོའི་�་མོ་གཡས་པ་གནོན་

པ་ལ་ཀོང་པོ་�་�ང་�་ཁང་བཞེངས། འདི་ཉིད་ད་�་ཉིང་�ི་�ོང་

ཁོངས་�་ཡོད།

2.�ོ་�ག་ཁོ་ཐིང་�་ཁང་། �ིན་མོའི་�་མོ་གཡོན་པ་གནོན་

པ་ལ་�ོ་�ག་ཁོ་ཐིང་�་ཁང་བཞེངས། འདི་ད་�་�ོ་ཁའི་�ོ་�ག་

�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

3.མང་�ལ་དགེ་�ས་�་ཁང་། �ིན་མོའི་�ས་མོ་གཡོན་

གནོན་པ་ལ་མང་�ལ་�མས་�ིན་དགེ་�ས་�་ཁང་བཞེངས། 

འདི་ད་�་གཞིས་�ེའི་�ིད་�ོང་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

4.�ང་�་�ན་�ེའི་�་ཁང་། �ིན་མོའི་�ས་མོ་གཡས་གནོན་

པ་ལ་�ང་�་�ན་�ེའི་�་ཁང་བཞེངས། འདི་ད་�་གཞིས་�ེའི་

འ�ོང་པ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད། དེ་�མས་ནི་ཡང་འ�ལ་�ི་ག�ག་

ལག་ཁང་བཞི་ཡིན་ནོ། །

ག�མ། �་གནོན་�ི་ག�ག་ལག་ཁང་བཞི་ནི།

1.ཁམས་�ོང་ཐང་�ོལ་མ་�་ཁང་། �ིན་མོའི་ལག་མཐིལ་

གཡས་གནོན་པ་ལ་ཁམས་�ོང་ཐང་�ོལ་མ་�་ཁང་བཞེངས། 

འདི་ད་�་ཁམས་�ེ་དགེའི་ཁོངས་�་ཡོད།

2.མོན་�ེར་�་�་ཁང་། �ིན་མོའི་ལག་མཐིལ་གཡོན་གནོན་

པ་ལ་མོན་�ེར་�་�་ཁང་བཞེངས། འདི་ད་�་འ�ག་པ་�ལ་ཁབ་

�ི་ཁོངས་�་ཡོད།

3.མཚལ་རིགས་�ོལ་མ་�་ཁང་། �ིན་མོའི་�ང་མཐིལ་

གཡས་གནོན་པ་ལ་མཚལ་རིགས་�ོལ་མ་�་ཁང་བཞེངས། འདི་

ད་�་མངའ་རིས་ས་�ལ་�་ཡོད།

4.ཚངས་པ་�ང་གནོན་�ི་�་ཁང་།  �ིན་མོའི་�ང་མཐིལ་

གཡོན་གནོན་པ་ལ་ཚངས་པ་�ང་གནོན་�ི་�་ཁང་བཞེངས། 

འདི་ད་�་བལ་�ལ་�ལ་ཁབ་�ི་མངའ་ཁོངས་�་ཡོད། དེ་དག་ལ་

�་གནོན་�ི་�་ཁང་བཞི་ཞེས་�གས།

བཞི། ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་བ�ན་མོ་�མས་

�ིས་བཞེངས་

པའི ་ � ་ཁང ་

�མས་ནི།

1 . ཆོ ས ་

� ལ ་ �ོ ང ་

བ ཙ ན ་ � མ ་

པོའི ་བ�ན་མོ ་

ད ང ་ པོ ་ མོ ང ་

བཟའ་�ི ་�མ་

ནི། བོད་�ལ་ད�ས་�་མོང་གི་�ིམ་�ད་�་འ�ངས། �ལ་པོ་

�ོང་བཙན་�མ་པོའི་ཁབ་�་�ིན། མཛད་�ེས་གཙ�་བོར་�ག་

ཡེར་པའི་�་ཁང་བཞེངས། �བས་དེར་བན་བོན་གང་གི་�གས་

ཡིན་མ་གསལ། དེང་�ས་ནང་པའི་ཆོས་�གས་�ི་�བ་གནས་

�གས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།

2.�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་བ�ན་མོ་གཉིས་པ་མི་ཉག་

བཟའ་�་ཡོང་བཟའ་ནི། མདོ་ཁམས་མི་ཉག་གི་�ལ་�་འ�ངས། 

ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་ཁབ་�་�ིན། མཛད་�ེས་གཙ�་

བོར་�ག་མགོན་པོའི་�་ཁང་བཞེངས། �་ཁང་དེ་ཡང་ཐོག་མར་

བན་བོན་གང་ཡིན་མ་ངེས་�ང་�ིས་ནང་པའི་�གས་�ི་�་ཁང་

ཞིག་ཡིན་པར་�གས།

3.�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་བ�ན་མོ་ག�མ་པ་ཞང་�ང་

བཟའ་ལི་ཐིག་�ན་ནི།  གངས་ཏི་སེའི་ཞོལ། མཚ�་མ་ཕམ་པའི་

འ�མ་�་ཞང་�ང་�ལ་པོའི་�ས་མོ་�་འ�ངས། �ོང་བཙན་

�མ་པོའི་�ིང་མོ་སད་མ་ཀ་ཞང་�ང་�ལ་པོའི་བ�ན་མོར་�ིན་

པ་དང་�ས་མ�ངས་ཙམ་ན། ལི་ཐིག་�ན་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་

བ�ན་མོར་བ�ས། མཛད་�ེས་གཙ�་བོར་ཐེམ་�་�ོག་གི་�་ཁང་

བཞེངས། དེ་ནི་ཞང་�ང་བོན་�གས་�ི་�་ཁང་ཞིག་ཡིན་པར་

�གས་པ་ཙམ་ལས་དེང་�ས་གནས་�ལ་གང་ཡིན་ཤེས་མཁན་

མེད་པར་�ང་། 

4.�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་བ�ན་མོ་བཞི་པ་བལ་བཟའ་

�ི་བ�ན་ནི། དེང་�ས་བལ་པོའི་�ལ་ས་ཀ་ཏེ་མན་�ར་བལ་པོའི་

�ལ་པོ་འོད་ཟེར་�ི་བཙན་�ི་�ས་མོ་�་འ�ངས། ཤིང་འ�ག་�ི་

ལོ632ལོར་�ོང་

བཙན་�མ་པོའི་

ཁ བ ་ � ་ �ི ན ། 

མཛད་�ེས་གཙ�་

བོར ་ས ་ཕག་�ི ་

ལོ639ལོར ་ར ་

ས་འ�ལ་�ང་གི་

ག�ག་ལག་ཁང་

བཞེངས། �་ཁང་

འདི་ནི་བལ་བཟའ་�ི་བ�ན་�ིས་གདན་�ངས་པའི་ཇོ་བོ་མི་

བ�ོད་�ོ་�ེའི་�་�ེན་བ�གས་གནས་�ི་ཆེད་�་བཞེངས་པ་�ེ། 

བོད་�་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་�གས་�ི་�་ཁང་དང་པོ་

ཡིན།

5. �ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་བ�ན་མོ་�་པ་�་བཟའ་ཀོང་

ཇོ་ནི། �་ནག་ཐང་གི་

�ལ་པོ་ཐང་ཐའེ་�ང་

གི་�ས་མོ་�་འ�ངས། 

བོད་�ི་�ལ་པོའི་ཁབ་

�་�ིན། མཛད་�ེས་

གཙ�་བོར་�་�ག་ར་མོ་

ཆེའི་�་ཁང་བཞེངས། 

�་ཁང་འདི་ནི་�གས་

ཕག་�ི ་ལོ651ལོར་

བཞེངས་པར་གསལ། འདི་ནི་�་བཟའ་ཀོང་ཇོས་གདན་�ངས་པའི་

ཇོ་བོ་��་�་ནེའི་�་བ�ན་�ི་བ�གས་�ལ་ཆེད་�་བཞེངས་པ་

ཞིག་ཡིན།



�ི་ལན་ནི་ད�ི་ཐ་ལིའི་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་ཞིང་། 

དེ་ནི་�ི་ལན་ཞིང་ཆེན་�ི་�ེ་གནས་དང་�ན་པ་ཏི་�ལ་ཆེན་པོའི་�ེ་

གནས་�ང་ཡིན། �ི་ལན་ནི་ཨ་ཨར་པི་སི་རི་བོའི་�་ོ�ད་�ི་པོ་�་བདེ་

ཐང་�་ཆགས་ཡདོ་ཅིང་། ཆེས་ཐོག་མར་ཧ་ལམ་�ི་ལ་ོ�ོན་�ི600ལརོ་

ཁའེ་ཨེར་ཐི་ཡི་མི་གནས་དེ་�་འཚ�་�དོ་�ས་�ངོ་བ་འ�། �ི་ལ་ོ�ོན་

�ི222ལོར་རོ་མ་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ིས་ས་དེ་བདག་བ�ང་�ས་�ན་

ནས་�ི་ལན་རིམ་བཞིན་ད�ི་ཐ་ལིའི་ཚ�ང་ལས་ཉོ་ཚ�ང་གི་�ོང་�ེར་ཆེན་

པོ་�་�ར། 

�ི་ལན་ལ་�ད་�གས་ཆོད་པའི་�ལ་�ིའི་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་དང་

�ལོ་�་འ�ེན་པའི་�ངོ་�ེར་ཞེས་བ�གས་མོད། འནོ་�ང་�ི་ལན་ནི་པེ་

ཅིན་དང་�ང་ཧེ་སགོས་�ངོ་�ེར་ཆེན་པོ་དག་དང་མི་འ�། �ི་ལན་�ངོ་

�ེར་ནི་ལ2ོ000ཡར་�ོན་�་འ�གས་�ན་�ས་ཤིང་། མཁར་�ངོ་གི་

�མ་པ་དེ་ལ5ོ00–600ཡར་�ོན་ནས་ཆགས་འ�ག �ང་བར་�་ཁང་

བ�ེགས་མཐོན་པོ་ཞིག་མིག་ལམ་�་མཐོང་དཀནོ་ཞིང་། དཔེར་མཚ�ན་

�ན་པའི་ཉེ་རབས་ཡ་ོརོབ་�གས་�ི་བཟོ་བཀདོ་�མ་པ་ཡིན་པ་ལས། ལ་ོ

�ས་�ི་རིག་གནས་

�ལ་�ས་མང་བོ་ག་

ས་གར་མཐོང་�་

ཡདོ། གནས་དེ་གའི་

ཟོང་�གས་�གས་

ཅན་ཚ�ང་ཁང་དག་

� ་ ཆེ ་ བ འི ་ དེ ང ་

ར བ ས ་ ཉོ ་ ཚ� ང ་

ཚ�མས་ཆེན ་ནང་

གཅིག་�ད་�ས་མེད་པར། ཟོང་�གས་�གས་ཅན་རེ་ལ་�ེར་�གས་�ི་

ཚ�ང་ཁང་རེ་ཡདོ་ཅིང་། ཚང་མ་�ང་ལམ་འགའ་རེའི་ནང་གཅིག་�་

བ�ས་འ�ག  ས་འདིའི་མི་�མས་�ི་གོས་བ�ོན་�ན་�ས་དེ་ཧ་ཅང་

བབ་ཆགས་དང་རང་�ང་གིས་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་མི་ལ་ཞིབ་

ཚགས་དང་�ིང་ཉེ་བའི་�མ་པ་ཞིག་དབང་མེད་�་�ེར་བར་�ེད། ས་

འདིའི་�ར་རིམ་མ�ོན་ཁང་གི་�ི་ད�ིབས་དང་ནང་གི་�ིག་ཆས་དེ་དེང་

རབས་�ི་མ�ོན་ཁང་དག་དང་བ�ར་ཐབས་�ལ་ནའང་ཞབས་�་ཧ་

ཅང་ལེགས་ཤིང་�ིང་ཉེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

�ི་ལན་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་ཚང་མས་ཁས་ལེན་པའི་�ོལ་�་འ�ེན་

པའི་�ངོ་�ེར་ཆེན་པོ་བཞིའི་�ས་�་གཏོགས་ཤིང་། �ངོ་�ེར་ཆེན་པོ་

བཞིའི་�དོ་�གས་�ེན་ཆེས་ཆེ་བའི་�ངོ་�ེར་ཡང་ཡིན། �ི་ལན་�ི་�ོན་

གོས་�ས་ཚ�གས་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་�ོན་གོས་�ས་

ཚ�གས་�ས་�ི་གཅིག་ཡིན་ལ། “འཛམ་�ིང་�ོན་གོས་ཆར་བ�ག་ཡ་ོ

�ད”ཅེས་པའི་མཚན་�ན་�ན། མེང་�་ན་ཕ་ོ�ན་�ང་ལམ་ནི་འཛམ་

�ིང་�ེང་ཆེས་མིང་�གས་ཆེ་བའི་�ས་�ོས་དངོས་ཟོང་འཚ�ང་སའི་�ང་

ལམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དནོ་དངོས་�ེང་�ང་ལམ་འདི་དང་ན་ཕ་ོ�ན་

གཉིས་�ི་བར་འ�ེལ་བ་ཆེན་པོ་མི་འ�ག་ནའང་�ང་ལམ་འདི་�་ཟོང་

�གས་�གས་ཅན་འཚ�ང་བཞིན་ཡདོ་�བས་�ད་�གས་ཆེ། ན་ཕ་ོ�ན་

�ང་ལམ་�་འཛམ་�ིང་�ེང་དར་�ལོ་ཆེ་ཞིང་། ཟོང་�གས་�གས་ཅན་

�ེ་�ས་འཚ�ང་སའི་ཚ�ང་ཁང་�ས་ལེགས་ཅན་མང་བོ་ཡདོ་པ་རེད། �ིར་

ཚ�ང་�ས་དེ་དག་མི་གང་ཡིན་�ིས་ལོངས་�་�ོད་མི་�བ་ནའང་ཟོང་

�གས་�གས་ཅན་དེ་དག་ལ་མིག་གིས་ལངོས་�་�ད་ཆགོ་པ་རེད། ས་

འདིར་�ངོས་�ར་འངོས་ཚ�། དངོས་པོ་རེ་ཉསོ་ཏེ་�ིམ་ལ་འ�ེར་དགོས་

པའི་ངེས་པ་མེད་ལ། གནས་འདིའི་ཡིད་�་འངོ་བའི་བཟོ་བཀདོ་དང་དར་

�གས་ཆེ་བའི་�ས་རབས་�ི་ཉམས་འ�ར་ལ་�ོང་རོལ་རེ་�ས་པས་

ཆགོ་གོ།

�ི་ལན་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་འ�ེམ་�ོན་དང་བཤམས་�ོན་

ཚ�གས་འ�་ཆེས་མང་བའི་�ངོ་�ེར་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་�1906ལའོི་

འཛམ་�ིང་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཚ�གས་འ�་དང2015ལོའི་

དངོས་མང་བཤམས་�ནོ་ཚ�གས་འ�་བ�བས་�ངོ་། �ི་ལན་�ལ་

�ིའི ་འ�ེམས་�ོན་�ེ ་གནས་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་ཆེས་ཆེ་བའི་

འ�ེམས་�ནོ་�ེ་གནས་ཡིན། �ི་ལན་�ི་�ས་འགོད་�ས་ཚ�གས་དང་

�ིམ་ཆས་འ�ེམས་�ནོ། ཨར་ལས་འ�གས་�ན་ལ་ོ�ང་འ�ེམས་

�ོན་སོགས་གཏན་

འཇགས་འ�ེམས་

�ོན་དག་ལ་�གས་

�ེན་ཆེན་པོ་མངའ་

བ་རེད། འཛམ་�ིང་

གི་ས་གནས་སོ་སོའི་

ག ཤོ མ ་ � ས ་ � ན ་

ཆད ་མེད ་པར ་�ི ་

ལན ་� ་འ�ེ མས ་

�ནོ་�ེད་�་འངོ་བཞིན་ཡདོ་པས་�ད་�གས་ཆེ། ལ་ོརེར་ཐེངས་རེ་

�ེལ་བཞིན་པའི་�ི་ལན་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ནི་�་ཆེ་�ང་གི་

ཐད་ནས་འཛམ་�ིང་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ཨང་བཞི་པར་

གཏོགས་ཤིང་། དེས་ད�ི་ཐ་ལིའི་�ི་འ�ེལ་ཉ་ོཚ�ང་�ལ་འདེད་ལ་�ས་

པ་གལ་ཆེན་འདནོ་བཞིན་ཡདོ། 1974ལའོི་�4པར་�ང་གོ་ཐེངས་

དང་པོར་�ི་ལན་�ི་དངོས་མང་བཤམས་�ནོ་ཚ�གས་འ�ར་�གས།

�ི་ལན་�ོང་�ེར་ནི་རིག་�ལ་བ�ར་དར་�བས་�ི་གལ་ཆེའི་ས་

གནས་ཡིན་ལ། གནས་དེར་གནའ་�ལ་དང་རིག་གནས་�ལ་བཞག་མང་

བོ་སརོ་བཞག་�ས་འ�ག �ི་ལན་ནི་འཛམ་�ིང་གི་�་�ལ་�ངོ་�ེར་

ཞིག་�ང་ཡིན་ཏེ། མཛ�ས་�ལ་ཁང་དང་དངོས་མང་བཤམས་�ནོ་ཁང་

མང་བོ་མཆིས་ཤིང་། འཛམ་�ིང་གི་མཁས་དབང་�གས་ཅན་ཚ�འི་

བ�མས་ཆསོ་འབོར་ཆེན་བདག་གཉེར་�ས་འ�ག དེའི་�ོད་�་ལ་�ིར་

དང་པི་ཅ་�འོ་སོགས་རི་མོ་མཁན་པོས་�ིས་པའི་རི་མོ་དང་�ི་ཁའེ་ལང་

གིས་�་ོབཟོ་�ས་པའི་ཆེས་མ�ག་མཐའི་འཇིམ་�། �·�ིན་ཆི་གནས་

དེར་འཚ�་གཞེས་གནང་�བས་�ལ་�་བ�ར་པའི་�ག་�ིས་འབོར་ཆེན་

དང་�ལ་�ང་བ�མས་ཆོས《མ�ག་མཐའི་དགོང་ཟས》སོགས་ཉར་

ཚགས་�ས་འ�ག 

�·�ིན་ཆིས1494ལོ་ནས1497ལོའི་བར་གསར་�ོམ་གནང་བའི   

《 མ�ག་མཐའི་དགོང་ཟས》ནི་�ེན་མ་ལི་ཡ་ཆསོ་ཁང་གི་�ོམ་�འི་གསལོ་

ཁང་གི་�ིག་�ེབས་�་བཞེངས་འ�ག དེ་ནི་�·�ིན་ཆིའི་ཆེས་�ད་

འཕགས་�ི་བ�མས་ཆསོ་ཡིན་ཞིང་། ད་�འི་བར་ར་རིས་མ་བ�ད་པར་

བདག་གཉེར་ལེགས་པོ་�ས་འ�ག་པ་ནི་�ི་ལན་�ི་གཟི་བ�ིད་�་བ�ིས་

ཆགོ་ཆགོ་ཡིན། �ེན་མ་ལི་ཆསོ་ཁང་ནི1463ལ་ོནས1492ལའོི་བར་

བཞེངས་�ན་�ས་ཤིང་། འཛམ་�ིང་འ�ག་ཆེན་གཉིས་པའི་�བས་�། 

འ ག ད ་ � ས ་ � ན ་

གཉིས་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་

གིས་འགད་ཐེངས་

གཅིག ་ལ ་ཁང་བ ་

� མ ས ་ ཐ ལ ་ བ འི ་

� ལ ་ � ་ བ � ག ས ་

མོད། �ི་ལན་མི་

དམངས་�ིས་�་ས་

ནས་�ེ�་�ག་རིམ་

པར་བ�ེགས་ཏེ་འགོག་�ང་ར་བ་བ�བ་ཡདོ་�བས། མིང་�གས་ཅན་�ི་

རི་མ་ོདེ་ངོ་མཚར་བའི་ངང་ཉར་ཚགས་�ེད་�བ་སངོ་། �ི་ལན་ནི་གནམ་

བདག་ཆསོ་�གས་�ི་གནས་འགངས་ཆེན་ཞིག་�ང་ཡིན་ཞིང་། ཐོབ་

ཐང་རོ་མའི་གནམ་བདག་ཆསོ་�གས་�ི་ཆསོ་�ོང་�ིད་ག�ང་གི་གཤམ་

ཙམ་ཡིན། �ི་ལན་�ི་ཆསོ་ཁང་ཆེན་མོ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ཆསོ་ཁང་ཆེན་

མོ་ཨང་གཉིས་པ་དང་ཆེས་ཆེ་བའི་ཀི ་�་�གས་�ི་བཟོ་བཀོད་�་

གཏོགས་ཤིང་། 1386ལརོ་བཞེངས་�ན་�ས།  མ་�·ཐོ�་�ན་�ིས་

ཆོས་ཁང་ཆེན་མོ་དེར“�ོ་ཀ་མ་�ས་�ིས་པའི་�ན་ངག”ཅེས་བ�ོད་

བ�གས་མཛད་�ངོ་། 

ཆོས་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད་དེ་ཆེས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 

ཆོས་ཁང་གི་�ོད་�ི་ཆ་དེར་ཀི་�འི་�གས་�ི་མཆོད་�ེན་�་མ་བཞེངས་

ཡདོ་ཅིང་། མར་གཤམ་ལ་འ�ར་�་ཐོན་པའི་པ་ལ་ོཁེ་�གས་�ི་ཉམས་

འ�ར་�ིས་བ�ས་ཡདོ། �ེང་འགོ་ཡངོས་�་འཇིམ་བ�ན་མང་བོས་�ས་

པ་མཛ�ས་ཤིང་�་ན་�ག་པས། འཛམ་�ིང་�ེང་འཇིམ་བ�ན་ཆེས་མང་བ་

དང་�ེ་རིང་མཆདོ་�ེན་ཆེས་མང་བའི་བཟོ་�ན་�་�ར་པ་ལས། རིག་�ལ་

བ�ར་དར་�བས་�ི་ཆེས་དཔེ་མཚ�ན་རང་བཞིན་�ན་པའི་བཟོ་བཀོད་

ཡིན། ད�ིན་ཇིའི་�ང་གཏམ་མཁན་པོ་ལ་ོ�ན་སིས་ཆསོ་ཁང་ཆེན་མོ་

དེར་བ�ས་ཚ�ད་�ིས“�ང་གསོན་པོ་ཞིག་དང་མ�ངས”ཞེས་�ས་�ོང་

བ་�ར། དངོས་གནས་བ�ས་ཚ�ད་�ིས་མི་ལ་རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་

བ�ང་�ིད། 

ངེས་པར་�་འ�་ོདགོས་པའི་གནས་ནི་ཆསོ་ཁང་གི་ཡང་�ེང་ཡིན་ལ། 

ཡང་�ེང་�་འ�ེད་ག�ང་བ�ོལ་མར་འ�ག་པའི་�ོ་ཟམ33ཡོད་ཅིང་། 

ཟམ་�ེ་དག་ཁང་ཐོག་གི་གནས་ས་ོསརོ་�ེལ་འ�ག ཁང་ཐོག་�་འགོས་

ནས་�ང་�་�ས་ཚ�། �ངོ་�ེར་ཡངོས་�ི་�ལ་�ངོས་དག་མཆདོ་པ་

བཤམས་པ་�ར་མིག་ལམ་�་�མ་མེར་མངོན་འ�ག ཆསོ་ཁང་འདི་�་ན་

ཕོ་�ན་གསེར་�ིར་

མངའ་གསོལ་པའི་

མཛད་ �ོ ་བ�ས་

�ངོ་ལ། �·�ིན་

ཆིས་བསམ་�ོ་ཡང་

དང་ཡང་�་བཏང་

ན ས ་ �ོ ག ་ � ས ་

གསར་གཏོད་�ེད་

སའི ་གནས་�ང་

ཡིན། དེང་�བས་

ཆོས་ཁང་འདི་དར་�གས་ཆེ་བའི་�ས་རབས་�ི་�གས་མཚན་དང་ད�ི་

ཐ་ལིའི་�གས་མཚན་�་འགོད་པ་ལས། བ�ིད་ཆགས་ཡིད་�་འངོ་བའི་

ཆོས་ཁང་དེ་ནི་�ི་ལན་�ི་�ོལ་�་འ�ེན་པའི་བསམ་�ོའི་འ�ང་�ངས་

�འང་བ�ངས་ཆགོ སི་ཁ་ལ་�སོ་གར་ཁང་ནི་ཆསོ་ཁང་གི་�ང་�ོགས་�་

ཡདོ་ཅིང་། ལ་ོངོ200�ག་གི་ལ་ོ�ས་མངའ་ལ། ད�ི་ཐ་ལིའི་ཆེས་ཆེ་བའི་

�སོ་གར་ཁང་ཡིན་པ་ལས། �སོ་གར་པ་ཚང་མས་�ནོ་པ་�ེད་སའི་ཞིང་

ཁམས་ཤིག་�ང་ཡིན། “འཛམ་�ིང་གི་�སོ་གར་ཁང”དང“�སོ་གར་�ི་

གནས་མཆགོ”ཅེས་པའི་མཚན་�ན་མངའ་བ་རེད། �སོ་གར་ཁང་དེ་�ི་

ལ1ོ776ལ་ོནས1778ལའོི་བར་བཞེངས་�ན་�ས་ཤིང་། �ད་མོ་

པ2800�ག་ཤོང་�བ། ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ1943ལའོི་�8པར་

གནམ་�ས་འགད་�ས་འཕངས་ནས་འགས་གཏོར་�ས་ཏེ་�ལ་�་�་

གཡམ་ལེབ་མ་ོཞིག་�ང་�ག་མ་�ང་། དམག་འ�ག་ཞི་�ེས། �ི་ལན་�ིད་

ག�ང་གིས་མ་ད�ལ་འབོར་ཆེན་བཏང་�ེ། �བས་ཐོག་དེའི་ཚད་གཞི་

མཐོན་པོ་�ར་བ�ར་�་བ�ན། དེང་�བས། སི་ཁ་ལ་�སོ་གར་ཁང་གི་

རོལ་ཚ�གས་འ�བ་�ནོ་�ས་ཚ�གས་དེ་ལ་ོརེའི་�12ནས་མགོ་བ�མས་ཏེ་

ལ་ོ�ེས་མའི་�6པའི་ནང་བར་�ན་ཆད་མེད་པར་�ེལ་བཞིན་ཡདོ་ད།ོ །  

   མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།   •ཨ་འ�མ•



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•བ�་ཤིས་དོན་�བ•
ཨང879པ།

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

ལོ་རིམ་བ�ན་པའི་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•�ོ་�ེ་ཚ�་རིང•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�།

•དབང་ཆེན་�གས་པ•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�།

•�ན་ཚ�གས•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�།

•བ�ན་འཛ�ན་དར་�ས•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་

དང་པོའི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།  

•ཚ�་དཔལ་�ོ་�ེ•

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

�ོབ་�ང་གི་ལོ་རིམ་�་པའི་འཛ�ན་�་�་པ།  

•བ�་ཤིས་�ིད•（ཆེ）

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

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

•ཆོས་འཕེལ•

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

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

•ཟོན་ཐར་�ིད•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་དཔལ་ཁ་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་

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

•འ�ག་�་ཚ�་རིང•

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

ལོ་རིམ་བ�ན་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ། 

 •སངས་�ས་དོན་�བ•

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

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་བ�་གཅིག་པ། 

•�་བཟང་�་མ•ོ



12.གང་ལས་མ། བ�་བར་གཡོན་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་རིམ་

�ག་པ་གང་ལས་མ་ཡིན། གང་ལས་མ་ནི་�ེད་མཁན་�ིས་�གས་ཞོལ་

མ་�ང་བས་མནན་�ེས། ཨ་�ོ་གཡས་�ང་གི་�་ཐོག་�་བཞག་�ེ་

གཡས་�ང་མ�ན་�་གོམ་པ་གཉིས་�ོས་ནས་གོམ་པ་ག�མ་པ་�ོས་པ་

དང་མཉམ་�་ཕ་རོལ་པོའི་འབེན་�ོ་ལ་�ག་དགོས།

13.གང་མཆོང་མ། གང་ལས་མ་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་རིམ་

བ�ན་པ་གང་མཆོང་མ་བ�ེ་དགོས། གང་མཆོང་མ་ནི་�ེད་མཁན་�ིས་

རང་གི་ཨ་�ོ་�ང་བ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�གས་�ིས་བཙ�ར་�ེས། ཤེད་

�གས་བཀོལ་ནས་�ོན་ལ་ཐེངས་གཉིས་�ིང་ནས་ཐེངས་ག�མ་པ་�ིང་

བ་དང་མཉམ་�་�གས་�ིས་�ང་བ་གཉིས་བར་�ི་ཨ་�ོ་ཕ་རོལ་པོའི་

འབེན་�ོའི་�ེང་ཨེ་ཕོག་ལ་བ�་དགོས།

14.�ང་གཅིག་�་མོ། གང་མཆོང་མ་བ�ེས་ནས་�ལ་�ེས་�ེད་

རིམ་བ�ད་པ་�ང་གཅིག་�་མོ་བ�ེ་དགོས། �ང་གཅིག་�་མོ་ནི་�ེད་

མཁན་�ིས་ཨ་�ོ་རང་གི་�ང་བ་གཡས་པའི་�་ཐོག་ལ་བཞག་�ེས། ཨ་

�ོ་བཞག་ཡོད་པའི་�ང་བ་�ོན་ལ་གོམ་པ་གཉིས་�ོས་ནས་གོམ་པ་

ག�མ་པ་�ོས་པ་དང་མཉམ་�་ཨ་�ོ་མ�ན་�ོགས་�་འཕངས་ནས་ཕ་

རོལ་པོའི་འབེན་�ོའི་�ེང་ཨེ་ཕོག་ལ་བ�་དགོས།

15.�ང་གཅིག་�་མ་ོབ�ེས་ནས་ཚར་�ེས་ཨ་�ོ་རོལ་�ེད་�ི་�ེ་ཐེངས་

འདིའི་�ལ་ཕམ་�ི་ཤན་�ེ་བ་ཡིན་ཡང་། མཚམས་འདིར་ཕམ་སངོ་བའི་

�ོགས་ལ་ཡང་བ�ར་མགོ་ནས་མ�ག་བར་ཐེངས་གཅིག་ལ་བ�ེ་བའི་གོ་

�བས་ཤིག་�ེར་དགོས། གལ་ཏེ་ཐེངས་འདིར་རིམ་པ་

བཞིན་བ�ེས་ནས་�ལ་ན་�ོགས་གཉིས་ཀ་འ�་

མཉམ་�་�ར་པ་དང་། མཐའ་མ�ག་ཕམ་ཁ་ཉོ་

མཁན་ཚང་ལ་ཨ་བ�ང་དགོས།

（པར་ངོས 5 པ་ལ་མ�ད）

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

•བསོད་ནམས་འ�མ•

19.མི་རིགས་གཅིག་གི་�ད་ཆའི་�ིག་གཞི་མ�ངས་�ང་། 

�ད་ཆ་�ོད་མཁན་ལ་�ན་དར་གཞོན་པ་སོགས་�ི་�ད་པར་

ཡོད་པ་�ོགས་གང་�་མངོན་�ིན་ཡོད།

མི་རེ་འགའི་ངག་གི་�ོར་བ་ཙམ་ལ་�ད་ཆར་མི་འདོགས་པར་

རང་གི་�ི་ཡོད་པའི་ཚ�གས་པ་�ན་མོང་བའི་�ད་ཆའི་�ིག་གཞི་དང་། 

དེ་�ར་�ར་�འི་མིང་བ�་�ན་མོང་བ་དང་། དེ་ལས་�ང་བའི་�་

གདངས་�ི་མ�ན་པ་དང་། བ�ན་དོན་�ན་མོང་བའི་�འི་�ོར་བ་ལ་

ད་གཟོད་�ད་ཆ་ཟེར་བས། མི་རིགས་ཤིག་གི་ཁོངས་མི་མཆོག་དམན་

བར་མ་གང་གིས་�ང་�ི་མ�ན་�ི་�ིག་གཞི་དེ་ལ་�བས་བ�ན་�ར་

མིང་དང་ཚ�ག་�ད་བ�ེབས་ཏེ། བ�ན་དོན་ཐ་དད་ཅིང་�མ་�ངས་

མང་བོའི ་ཚ�ག་�ོར་�་ཚ�གས་�ེལ་�ིན་ཡོད་

པས། �ད་ཆའི་�ོར་བའི་ཆ་ན་ཚ�ང་བ་

དམག་དཔོན་དང་། མཁས་པ་རོང་

འ�ོག་གི ་�ད་པར་མེད་�ང་ ། 

�ོད་མཁན་�་ཞིག་གིས་�ལ་

གང་ལ་བ�ོད་དོན་ཅི ་ཞིག་ཇི ་

�ར་བ�ོད་པའི་ཐད་ལ་�ད་པར་

མེད་པ་མིན་པས། དེ་གཙ�་བོ་�ོགས་

གང་�་མངོན་�ིན་ཡོད་ཅེ་ན། གནད་

�ིལ་ན་མིང་གི ་�ོར་བའི ་�ེང་�་མངོན་པ་ལས། 

ཚ�ག་�ད་�ི་�ོར་�ོལ་ལ་མི་མ�ན་པ་མེད་མོད། དོན་མ�ངས་པའི་

མིང་གི་�མ་�ངས་ཐ་དད་པ། བཤད་�ལ་མི་འ�་བ་ལ་�ོར་བའི་ཚ�། 

ཐོག་མར་བཤད་�ལ་�ི་ཐོབ་ཐང་དང་། ལས་རིགས་སོགས་ལ་བ�ག་

དགོས་�ིར། ཆོས་�ེ་ས་�་པ�ི་ཏས། ཐོག་མར་བ�ོད་སོགས་�ལ་

བ�གས་ཏེ། །དེ་�ེས་ཚ�ག་ལ་བ�ག་པར་�། །གཞན་�་གཞི་མ་�བ་པ་

ཡི། །�ད་པར་བ�ོད་པ་རབ་�་དཀའ། །ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། བཤད་

�ལ་ངེས་པའི་�ེས་�་�ད་ཆའི་�ོར་བ་ཇི་�ར་�ེལ་བ་ལའང་དེ་ཉིད་

�ིས། �ལ་པོ་�ིད་དང་མཛངས་ལ་�གས། །དཔའ་ལ་ག�ལ་ངོ་�ད་

མེད་�ན། །ཚ�ང་བ་ཟོང་དང་ཞིང་བ་ཞིང་། །�ལ་བཞིན་མིན་པས་

�ོངས་པ་དགའ། །མདོར་ན་སོ་སོའི་�་བ་ལ། །�ོ་དང་�ན་པས་མ�ན་

འ�ག་བ�ོད། །ཅེས་པ་བཞིན། �ིས་པ་ཞིག་གིས་ཀ་ཀ  གོ་གོ  �་�་

ཞེས་བ�ོད་ན་འོས་པ་ལ། �ན་པོ་དག་གིས། ཀ་ར། གོ་རེ། �་བ་ཞེས་

བ�ོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་བཤད་�ལ་གང་ལ་�ས་པ་འ�ལ་

དགོས་ཚ�། བཞེས་མངར་དང་། བཞེས་བག ན་བཟའ་ཞེས་པ་�ད་

དགོས་པ་ནི། ཡང་ས་�་པ�ི་ཏའི་ཞལ་�་ནས། ཡོན་ཏན་ཤེས་རབ་

བ�བ་པ་རིགས། །ན་སོ་ནོར་�ིས་ཆེ་བ་�ག །རིམ་བཞིན་�ད་པར་

�གས་པས་ན། །བ�ར་བའང་ཐ་དད་ཡིན་ཞེས་ག�ངས། ། ཡོན་ཏན་

ཅན་ལ་དད་པས་བ�ར། །ཤེས་རབ་ཅན་ལ་�གས་

�ིས་པས། །བ�བ་པ་�ན་ལ་�ག་གིས་ཏེ། 

།རིགས་�ི་�ན་ལ་ཞེ་སས་སོ། །ན་

སོས་�ན་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ིས། 

། ནོ ར ་�ི ས ་ �ན ་ལ ་ ངོ ་ དགས ་

བ�ར། །ཞེས་ག�ངས་པ་སོགས་

དང་འ�ེལ་བ་ནི། མི་ལ་ཕོ་མོ་�ན་

གཞོན་དང་། དེ་དག་གི་ལས་རིགས་

ལ་མཆོག་དམན་བར་མའི་�ད་པར་གསལ་

བས། �ིར་བཏང་�་ཕལ་�ད་དང་། དགོས་པ་ཅན་

ལ་མངོན་བ�ོད། ཞེ་ས་ད�ལ་དགོས་པ་ལ་དེ་བཞིན་�་�ར་ཏེ། 

དོན་མ�ངས་པ་མིང་གི་�ོར་བ་ཐ་དད་དང་། �ད་གདངས་�ི་མཐོ་

དམའ་རིང་�ང་མི་འ�་བའི་�ོ་ནས་བ�ོད་པར་�ེད་�ིར། �ད་

ཆའི་�ོར་�ོལ་ལ་�ད་པར་མེད་�ང་། �ེ་�ག་ཚ�ག་གི་�ོར་བ་ལ་

�ད་པར་ཡོད་དོ།།

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

•�གས་ཐར་�ལ•

16.ཨ་�ོང་བ། མ�ག་མཐར་�ལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་ཚང་གིས་ཕམ་

སོང་བའི་�ོགས་�ི་ཨ་�ོ་དག་�གས་གང་ཡོད་�ིས་འཕེན་�བ་སར་

འཕངས་ཆོག

17.ཕམ་ཁ་ཉོ་མཁན་ཚང་གིས་ཁ་ནས་�ད་ཆེན་པོས“ཨ……” 

ཞེས་མཚམས་ཆད་�་མ་བ�ག་པར་རང་གི་ཨ་�ོ་�ངས་ནས་�ིར་ཨ་�ོ་

འཕེན་མཁན་�ི་གན་�་བ�ེབ་དགོས།

18.གལ་ཏེ་ལམ་�བས་�་ཁ་ནས་ཨ་�་འདོན་མཚམས་ཆད་ཚ�། 

རང་གི་�ག་ཡ་དེ་�བ་ལ་�ར་ནས་ཨ་�ོ་འཕེན་སའི་གནས་དེར་བ�ེབ་

དགོས། དེ་ནི་�ལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་ཚང་གི་དབང་ཆ་དང་�་དགའ་ཡིན་ལ། 

ཕམ་ཁ་ཉོ་མཁན་ཚང་གིས་ངེས་པར་�་དང་ལེན་�་དགོས། 



�ིས་རིག་ནི་རིག་པའི་གནས་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཅིང་�་བ་ཞིག་ཡིན་

ལ།  �ས་�ན་�ི་བཀོལ་�ོད་�ོད་�ིས་གཞི་ལ་ལ་དང་གཞལ་ཚད་ལ་

ནོར་འ�ག་�ང་ཙམ་�ང་ནའང་�ོང་དང་གནོད་པ་དཔག་དཀའ་བ་

ཞིག་འ�ང་ངེས་ཡིན།  

དང་པོ།  མེ་འཁོར་འབབ་�གས་གན་�་བ�ོར་མི་�བ་པ།

2014ལོར།  �་རན་སེའི་�ལ་གཉེར་�གས་ལམ་�ང་ཟིས་མེ་

འཁོར2000�ག་ཉོས་ལ།   མ�ག་མཐར་གསར་�་ཉོས་པའི་མེ་འཁོར་

དེ་དག་�་རན་སེའི་�ལ་ནང་གི་མེ་འཁོར་ས་�གས་�ི་འབབ་�གས་

�ེགས་�་མང་ཤོས་ཤིག་གི་གན་�་བ�ོར་ཐབས་མི་འ�ག་པ་ཚ�ར། མ་

གཞིར་�་རན་སེའི་�ལ་གཉེར་�གས་ལམ་�ང་ཟིར་མེ་འཁོར་ས་

�གས་�ི་འབབ་�གས་�ེགས་�འི་�ིད་ཞེང་གི་རིང་�ང་དང་ཆེ་

�ང་སོགས་�ི་གནས་�ལ་མཁོ་�ོད་�ེད་པའི་�་རན་སེའི་�གས་

ལམ་�་བ་�ང་ཟིས་�ར་�ི་ལོ་ངོ30�ན་ལ་གསར་བཟོ་�ས་པའི་

�གས་ལམ་ས་�གས་�ི་འབབ་�གས་�ེགས་�འི་�ིད་ཞེང་མ་

གཏོགས་མཁོ་�ོད་�ས་མེད་ལ། �ལ་ཡོངས་�ི་�གས་ལམ་ས་�གས་

�ི་འབབ་�གས་�ེགས་�1200�ག་ལོ་ངོ50ཡི་�ོན་ལ་བཟོ་�ན་

�ས་�ེན།  �བས་དེའི་མེ་འཁོར་�ི་ཞེང་�ང་�་ཞིང་མེ་འཁོར་ས་

�གས་�ི་ཞེང་ཚད་དང་གསར་�་ཉོས་པའི་�གས་ལམ་�ི་ཞེང་ཚད་

གཉིས་དོ་མི་མཉམ་པས་ཡིན།  ནོར་འ�ག་�ང་�་དེ་ཁ་གསབ་�་

ཆེད་�་རན་སེའི་�ལ་གཉེར་�གས་ལམ་�ང་ཟིས་ཡང་བ�ར་ཨ་

�ོར་�ང་�ར་�ག་བཏང་ནས་མེ་འཁོར་ས་�གས་�ི་འབབ་�གས་

�ེགས་�་དག་བཟོ་བཅོས་�ས་པ་རེད།

གཉིས་པ།   ད་�ན་ཞེས་པའི་�་ཚ�ད་འཁོར་ལོའི་གས་ཆག

ད་�ན་ཞེས་པའི་�་ཚ�ད་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ད�ིན་ཇིའི་

ལོན་ཏོན་�ི་མཚ�ན་�གས་རང་བཞིན་�ི་བཟོ་བཀོད་ཅིག་ཡིན་ལ།  

ད�ིན་ཇིའི་�ོས་ཁང་ཆེན་མོའི་�ེང་ན་ཡོད།  1857ལོར།  �་ཚ�ད་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་དེ་བེད་�ོད་�ས་མ་ཐག་གས་ཁ་ཤོར་པས།  མཐར་

�ིར ་བཟོ ་�ར་བ�ལ་ནས་བ�ར་བཟོ ་མི ་�ེད ་ཀ ་མེད ་�ང་ །  

1859ལོར།  བ�ར་བཟོ་�ས་པའི་�་ཚ�ད་འཁོར་ལོ་གསར་བ་དེ་ཉིན་

ག�མ་འགོར་�ེས་ཡང་བ�ར་གས་ཁ་ཤོར་པ་རེད།  

ད�ེ་ཞིབ་�ས་པ་�ར་ན་�་ཚ�ད་འཁོར་ལོའི་�ང་ཐོ་�ིད་

�གས་པས།（�ོང་ཁེ295ཡིན）�་ཚ�ད་འཁོར་ལོའི་རང་�ས་

�ིས་�ང་ཐོའི་�ེག་�གས་མ་ཐེག་པའི་�ེན་ཡིན་པར་�མ།    

ཡང་ལ་ལས་�་ཚ�ད་འཁོར་ལོ་བཟོ་�ེད་�ི་�་ཆ་ད�ང་དང་

ཟངས་�ི་བ�ེས་�ོར་དོ་མཉམ་མ་ཡོང་བ（ད�ང：ཟངས＝  

7：22ཡིན）སོགས་�ི་�ེན་དང་།  �་ཆ་དེའི་རིགས་�ང་སོབ་

པས་གས་ཆག་ཤོར་�་བར་འདོད།  བཞེད་�ལ་གང་ཞིག་ཡིན་

ནའང་དེང་ཐོག་�་ཚ�ད་འཁོར་ལོའི་འཆར་འགོད་ལ་ཚན་རིག་

རང་བཞིན་མེད་སོང་བའི་�ེན་ཡིན།

ག�མ་པ།   ལའོ་�ན་ཟམ་ཆེན་མ�ད་དཀའ་བ།

དཀར་ནག་�་དང་བལ་པོ་དང་། །

ལི་�ལ་ལ་སོགས་མཐའ་བཞིར་འ�ེལ། །

ཞང་ག�མ་�ོན་བཞིས་གཙ�་�ས་པའི། །

ད�ང་ནང་བཀའ་ཡི་�ོན་ཆེན་བ�ོས། །

ད�ས་�ི་མ�ན་ས་ཆེན་མོ་བ�གས། །

མཛངས་�ོན་བཞི་པས་བ�་�ོད་བ�མས། །

�་པས་རི་�ིམ་�ང་�་ཕབ། །

བོད་�ི་�ོང་�ེ་གསར་�་བཅོས། །

�གས་�ིར་�ོང་བཙན་ད�ང་�་གཤེགས། །

དེ་�ར་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་�བས་�་ཤར་

�ོགས་ཐང་གི་�ལ་ཁབ་དང་།  �ོ་�་གར།   �ོ་�བ་བལ་པོ།  �བ་�ང་

ལི་�ལ་སོགས་མཐའི་�ལ་ཁམས་�མས་�་ཆོས་དང་རིག་གནས་�ི་

འ�ེལ་བ་བ�གས།  �ག་པར་�་�་གར་ནས་�ན་རས་གཟིགས་�ི་

མདོ་�ད་ཉེར་གཅིག་སོགས་གདན་�ངས་ནས་བོད་ཡིག་�་བ�ར་

ནས་ནང་ཆོས་བོད་�་དར་བའི་ད�་བ�ེས།

ཞང་ག�མ་�ོན་བཅས་ད�ས་�ི་འ�ན་ས་འཛ�ན་ཞེས་པའི་ཞང་

ག�མ་དང་�ོན་བཞི་ནི།   《 མཁས་པའི་དགའ་�ོན》ལས།  “�ོད་ན་

འ�ོ་�ལ་མཚན་སེང་གེ།  �ད་ན་མཆིམས་�ེས་བཟང་�ག་�།  བར་

ན་�་ནམ་�ལ་�ན།   �ོན་པོ་�ས་�ེས་བཟང་�ག་�་བཅས་ཞང་

ག�མ་དང་།   �ོན་པོ་གཅིག་བཅས་བཞི་ལ་ཞང་ག�མ་�ོན་བཞི་

ཟེར”ཞེས་གསལ། 

ཡང《�ེ�་ཆོས་འ�ང》ནང་།   “ཞང་ག�མ་ནི།  �་ནམ།  

མཆིམས།  འ�ོ་ག�མ་དང་།   �ོན་བཞི་ནི།   �་དང་།  མགར། �ས།  

འགོས་བཅས་ཡིན”ཞེས་གསལ།   དཔོན་རིགས་དེ་དག་གིས་གཙ�་བོར་

�ས་པའི་�ིད་�ོང་བའི་�ིག་གཞི་རིམ་པ་མི་འ�་བ་དང་།  ལས་

འགན་རིགས་མི་འ�་བའི་�ོས་ཚ�གས་ཁག་ནི།

ད�ང་�ོན་ནི།   �ོང་བཙན་�མ་པོའི་�བས་�་ད�ང་�ོན་ཆེ་

བཞིའམ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་�ོན་ཆེན་བཞི་ནི།  མགར་�ོང་བཙན།  

�་མི་སམ་བྷོ་ཊ།  འ�ི་སེ་རི་

�ང་�ོན།（འ�ི་སེ་རི་�ང་

�ན་ཡང་ཟེར） �གས་�ི་

བཟང་ཡང་�ོན་བཅས་ཡིན།   

ད�ང་�ོན་�ི་འོས་འགན་ནི།  �ིའི་ད�་འ�ལ་ཞིང་།   ཆོས་དང་རིག་

གནས་�ེལ་བའི་ཐབས་�ས་བ�ང་དགོས་པའོ། །

བོད་�ི་བ�་�ོད་རིག་པའི་ག�ང་ཐོག་མར་�ོམ་པ་པོ་�་མི་སམ་

བྷོ་ཊ་ནི།   ས་�ག་�ི་ལོ618ལོར་བོད་�ལ་གཡོར་པོ་�ལ་ད�འི་ནང་

ཚན་གཉལ་�ི་�ོང་�་�ོན་ཆེན་པོ་�་མི་ཨ་�འི་�ས་�་འ�ངས།  

�ང་�ས་ནས་�ོ་རིག་བ�་བས་�ོབ་གཉེར་ལ་མཁས་པར་ཆགས།  

ད�ང་ལོ་བ�་�ག་པ་�་�ལ་�ི་ལོ633ལོར་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་

�མ་པོས་�་མི་སམ་བྷོ་ཊས་གཙ�ས་པའི་�ོ་རིག་བ�་བའི་གཞོན་�་

བ�་�ག་�་གར་ལ་�ོབ་�ོང་�་མངགས།   ལ་ལ་ལམ་�་དཀའ་ངལ་

མ་བཟོད་པར་�ིར་ལོག   འགའ་ཞིག་�་གར་�་�ེབས་�ང་ཚད་པའི་

ནད་�ིས་ཤི།  �་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ཉིད་�་གར་�་ལོ་ངོ་བ�ན་བ�གས་

ནས་པ�ི་ཏ་�་རིག་པའི་སེང་གེ་དང་།   �མ་ཟེ་ལི་བི་ཀ་ར་�མ་

གཉིས་ལས་�་གར་�ི་�ད་ཡིག་བ�བས།  ཕལ་ཆེར་�གས་�ི་�ི་

ལོ640ལོ་ཙམ་ན་�་རིག་པའི་�་དཔེའི་ག�ང་�མས་དང་། འ�ས་པ་

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

མདོ་�ད་ཉེར་གཅིག་སོགས་ནང་ཆོས་�ི་�་ག�ང་འགའ་ཞིག་�ེར་

ནས་�ིར་བོད་�་ཕེབས།  དེའི་�ི་ལོར་�་སའི་�་མཁར་མ་�་ཞེས་�་

བ་ད་�འི་ཕ་བོང་ཁ་འདིར་བ�གས་གནས་བཅས་ཏེ་�་ག�ང་�མས་

བོད་ཡིག་�་བ�ར་པ་དང་།   བོད་�ི་�ལ་པོ་དང་།  �ོན་ཆེན་འགའ་

ཞིག་ལ་ལེགས་�ར་�ི་�ད་ཡིག་�ོབ་�ིད་གནང་བར་གསལ།  དེ་

ནས་བ�ང་བོད་འདིར་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་དང་རིག་ག�ང་

�མས་བོད་ལ་དར་བའི་མགོ་�གས།   འོན་�ང་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་

�མ་པོ་འདས་�ེས་�ི་�་མི་སམ་བྷོ་ཊའི་མཛད་�ེས་དང་།  བོད་�ི་

�ལ་པོ་མང་�ོང་མང་བཙན་�ི་�བས་�་�་མིའི་མཛད་འ�ིན་གང་དང་།  �ས་

ནམ་ཙམ་ཞིག་ན་�་གཤེགས་པ་སོགས་�ི་ལོ་�ས་ད་བར་མ་�ེད།

མགར་�ོང་བཙན།   བོད་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་དང་ད�ང་མཉམ་ཙམ་�ི་

�ོན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  �ི་ལོ634ལོར་ཐང་བོད་ལ་འ�ེལ་བའི་ཕོ་ཉ་གཙ�་བོ་

དང་།  དེ་ནས་ཐང་བོད་དམག་འ�ག་གི་�་འ�ེན་པ་གཙ�་བོ།  �ི་ལོ640ལོར་བོད་

�ི་�ིམས་བཅས་པའི་�བས་བོད་�ལ་ད�ས་�ི་ཁོད་དཔོན་དང་།  �ར་ཐང་བོད་

གཉེན་འ�ེལ་�ི་ཀོང་ཇོ་བོད་�་གདན་འ�ེན་མཁན་བཅས་�ི་�ོན་ཆེན་གཙ�་བོ་

ཞིག་ཡིན།  �ི་ལོ650ལོར་�ོང་བཙན་�མ་པོ་�་གཤེགས་པའི་�ེས།  དབོན་�ས་

མང་�ོང་མང་བཙན་�ི་�ོན་པོ་�ས།   ས་�ག་�ི་ལོ659ལོར་བཙན་པོ་མང་�ོང་

མང་བཙན་�གས་�ི་ཤར་ན་བ�གས་�བས།  �ོན་ཆེན་མགར་�ོང་བཙན་�ིས་

བོད་དམག་ཆིག་�ོང་ཙམ་�ིད་ནས་འ་ཞའི་�ལ་�་�ོན།  དེང་སང་ཨ་མདོ་�ོ་�ིས་

�ི་�ོང་�་མཚ�་ནག་�་�གས་པའི་�ལ་དེར་དམག་འ�ག་�ས་པས།  བོད་དམག་

ཆིག་�ོང་གིས་ཐང་དམག་བ�ད་�ི་ཕམ་�་བ�ག་�ེ་�ལ་ཁ་ཐོབ།  �་�ི་�ི་

ལོ662ལོར་�ོན་པོ་མགར་�ོང་བཙན་�ིས་�་�འི་�ལ་�་དམག་�ངས།  མེ་ཡོས་

�ི་ལོ667ལོར་བཙན་པོ་འོར་མང་�་གཤེགས་ཏེ།   �ོན་པོ་མགར་�ོང་བཙན་

འ�ས་ནད་�ིས་འདས།

འ�ི་སེ་རི་�ང་�ོན།  ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་

�ོན་ཆེན་བཞིའི་ཡ་�ལ་ཞིག་ཡིན།   �་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བོད་�་འ�ེན་པའི་�བས་

མགར་�ོང་བཙན་དང་མཉམ་�་ཡོད་ཅིང་།   དེབ་ཐེར་ད�ིད་�ི་�ལ་མོའི་�་

ད�ངས་�ར་ན་འ�ི་སེ་རི་�ང་�ོན་�ིས་�་བཟའ་གདན་�ངས་ཏེ།  �ོན་པོ་མགར་

རེ་ཞིག་�་�ལ་�་བ�གས་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་ལོ་�ས་ཞིབ་ཆ་མ་�ེད།

�གས་�ི་བཟང་ཡང་�ོན། （�ི་ལོ629ནས650བར）�ོང་བཙན་�མ་པོའི་

�བས་�ི་�ོན་ཆེན་ཞིག་�ེ་འ�ལ་�ོན་མཛངས་མི་བ�ན་�ི་�་པ།  བོད་�ི་ལོ་

�ས་ཡིག་ཚང་ནང་།  འདི་ཉིད་�ིས་མཛངས་པའི་ལས་�་རི་�ིམ་�ངས་�་ཕབ།  

�ོ་མཐོ་མཁར་�་བ�ིགས་ནས་�ོང་�ེར་བཅོས།   འདི་ཡན་བོད་�ི་ཁང་�ིམ་རི་ལ་

ཡོད།  དེའི་�ིར་བོད་�ི་མཛངས་མི་�་པ་ཡིན།   ཞེས་གསལ་བར་�ོན་པོ་འདི་ཡིས་

རི་མགོའི་ཁང་�ིམ་�མས་�ང་ཐང་�་ཕབ་ནས་�ོང་�ེ་བཅོས།  �བས་དེ་�ས་བོད་

འདིར་�ོང་�ེར་�ི་�མ་པ་གསར་�་�ང་།  

�ོབ་�ོགས་ལ་ལ“�་མཚ�འི་ངོས”ཞེས་པའི་ཐ་�ད་འདིར་གོ་འཛ�ལ་�ང་�་བ་

ཡིན།  གང་མང་མང་ཞིག་གིས་སའི་གོ་ལའི་�་མཚ�འི་ངོས་ཐམས་ཅད་�ི་མཐོ་ཚད་

འ�་མཉམ་ཡིན་པར་འདོད་མོད།  དོན་དངོས་�་དེ་འ�་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།  གནས་

�ལ་མི་འ�་བར་ཚད་གཞི་ཡང་མི་འ�་བ་རེ་ཡོད་པར་མ་ཟད།  �ལ་ཁབ་མི་འ�་

བར་གཞི་འཛ�ན་ཚད་ཐིག་�ང་མི་འ�་བ་རེ་ཡོད་�ིད།

ལའོ་�ན་ཟམ་ཆེན་ནི་འཇར་མན་དང་�འེ་ཙ�ར་�ལ་ཁབ་གཉིས་བ�ད་པའི་

ཟམ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ།  2003ལོར།  ལའོ་�ན་ཟམ་ཆེན་�ོགས་གཉིས་ནས་ལས་ཏེ་

ཕན་�ན་མ�ད་�ེལ་�ེད་�བས་�ོགས་གཉིས་ཀའི་ཟམ་གཞི་ལ་ལིས་�ིས54ཡིས་

མཐོ་དམའ་ཤོར།   དེར་ཞིབ་འ�ག་�ས་པ་བ�ད།  �ལ་ཁབ་གཉིས་�ི་�་མཚ�འི་

ངོས་�ི་མཐོ་ཚད་མི་འ�་བས་བར་�ད་ལིས་�ིས27ཡོད་པར་མ་ཟད། ཨར་ལས་�ེད་

པའི་ལག་�ལ་ལའང་�ད་པར་�ང་ཤོར་པས་�ོགས་གཉིས་ཀའི་ཟམ་པར་མཐོ་

དམའ་ཆེན་པོ་ཤོར།  མ�ག་མཐར་འཇར་མན་�ོགས་ནས་ཟམ་གཞི་ཇེ་དམའ་�་

བཏང་བས་�འེ་ཙ�ར་�ོགས་�ི་ཟམ་པ་དང་མ�ད་�བ་པ་�ང་།

བཞི་པ།  �་�ལ་�ིང་�འི་�ིད་ཚད་ཇེ་�ང་�་སོང་བ།

བཤད་�ལ་�ར་ན།   ལོན་ཏོན་�་ཤེལ་ཕོ་�ང་གི་�་�ལ་�ིང་�འི་�ིད་ཚད་

�ོན་མའི་�ས་འགོད་ལས་ལིས་�ིས་འགའ་ཡིས་ཇེ་�ང་�་སོང་།   བ�ག་ད�ད་

�ས་མཐར།  �ོན་ལ་�ས་གཞི་འགོད་�ས་�ིང་ངོས་�་�ར་དགོས་པའི་སོ་ཕག་

དཀར་�ི་མའི་མ�ག་ཚད་ལ་བསམ་�ོ་མ་བཏང་བ་དང་།  སོ་ཕག་�ར་�ེས་�་�ལ་

�ིང་�འི་�ིད་ཚད་རང་བཞིན་�ོས་ཇེ་�ང་�་སོང་།

ང་ཚ�ས་�ིས་རིག་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་�ས།  གཟབ་ནན་ཞིབ་མོའི་�མ་འ�ར་

�ད་ལ་གོམས་�་བ�ག་�ེ།  �ོན་�་མོ་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་ན།  འ�ང་འ�ར་ནར་

སོན་ནའང་�ོད་ལམ་�མ་དག་དང་ཅི་�ས་འགན་�ར་བའི་གོམས་གཤིས་�ན་པས།  

�ོང་�ན་ཆེན་པོ་མི་འ�ང་བར་�ོན་དཔག་�་�བ།

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

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

   •རིན་ཆེན་དོན་འ�བ•



མཁས་དབང་ཆེན་མོ་དཔའ་རིས་སངས་�ས་ལགས་ནི་མད་ོ�ད་�འི་ཆལོ་ཁ་མཁས་

མང་�ེ་བའི་འ�ང་གནས་དཔའ་རིས་�ལ་�1931ལོར་ཡབ་�ོ་�ེ་ཚ�་རིང་དང་�མ་

ག�གས་དཀར་�ིད་གཉིས་�ི་�ས་�་འ�ངས། ལ་ོ�ང་�ས་རང་�ལ་ནས་ནོར་�ག་

འཚ�ས་ཤིང་། 1943ལརོ་ཕ་�ལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་�་ཡིག་�བོ་�་ཞིག་�་�གས་ནས་

རིག་གནས་�བོ་མགོ་�གས། �བོ་�ར་�གས་ཉིན་དེར་དགེ་�ན་�ིས་�་�ད་�ིས་�དོ་

�ི་�ས་ཅི་ཡིན་ཞེས་�ིས་པར་ཁོ་ལོ་ན་གཞོན་ཞིང་�་�ད་མ་གོ་བར་སེམས་�་ལོ་རེས་

འ�ི་བ་རེད་�མ་ནས“�”ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ན། དགེ་�ན་�ི་སེམས་�་�ས་�་�་

འ�ལ་ནས་�་ཅིན་��་ཞེས་�་མིང་ཞིག་བཏགས་པ་རེད། དེ་ནས་བ�ང་ཁོང་གི་མིང་

གཞན་ལ་�་ཅིན་��་ཞེས་�ང་འབོད། དེ་�ར་རིམ་བཞིན་�བོ་མཐར་�ིན་པ་དང་། 

1951ལརོ་�བ་�ང་མི་རིགས་�བོ་�ིང་�་�གས་ཤིང་།  1954ལརོ་མཐར་�ིན་ཏེ་

�བོ་�་དེ་གར་དགེ་�ན་�ི་�་བ་གཉེར། 1955ལརོ་�བ་�ང་མི་རིགས་�བོ་�ིང་�་

�ིག་�བོ་�ོར་�ི་མི་རིགས་�ད་ཡིག་�ིད་ད�དོ་ཁང་གི་��་རེན་�ི་འགན་�ར། དེའི་

�ི་ལོར་རིག་གནས་གསར་བ�ེ་ཆེན་པོའི་ལས་འ�ལ་�ིས་�བ་�ང་མི་རིགས་�ོབ་�ིང་

གཏོར་�ེས་ཁོང་ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་ཟམ་ཚ་�ོབ་འ�ིང་�་ཕེབས་ནས་དགེ་�ན་

ད�ས་མ་ཞིག་�ས་ཤིང་། ས་གནས་མང་ཚ�གས་ལ་�ིས་པ་�བོ་�ར་བ�ལ་དགོས་པའི་ཁ་

ཏ་�ོབ་གསོ་ཐེངས་མང་བོར་�ས་ནས་མི་རིགས་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་ཤ་ཐང་�ས་

ཐང་གིས་འབད་བ�ོན་ཆེན་པོ་�ས། 1970ལརོ་ཀན་�་ོབོད་རིགས་རང་�ོང་�ལ་ཟམ་

ཚ་�བོ་འ�ིང་གི་�བོ་གཙ�འི་འགན་�ར། 1974ལ་ོནས་བ�ང་ཀན་�་ོམི་རིགས་�བོ་

�་འ�གས་པའི་�་གོན་ལ་�གས་ཞོར་�་�ལ་ཡོངས་�ི་�ོབ་�ང་དང་�ོབ་འ�ིང་གི་

བོད་ཡིག་�ོབ་དེབ་བ�ིགས་པའི་འགན་ཡང་བཞེས་ཏེ་�་�ེས་�་བོད་ཡིག་�ོབ་དེབ་

�ག་དང་�བོ་�ང་གི་�བོ་དེབ་བ�་ཐམ་པ་�ག་བ�ིགས། 1978ལརོ་�བ་�ང་མི་

རིགས་�བོ་�ིང་�ར་གས་ོ�ས་ཤིང་། གོང་མགོ་�ིད་�མ་པའི་གདན་�ས་�ར་�ར་�བ་

�ང་མི་རིགས་�ོབ་�ིང་�་ཕེབས་ནས་�ོབ་དེབ་�ིག་བཅོས་དང་དགེ་�ན་ཆེན་མོའི་

འགན་བཞེས་ཤིང་། བོད་ཡིག་དགེ་�ན་�ི་ད�ང་�ེ་ཇེ་ཆེར་གཏང་ཆེད། ཁོང་གིས་�བོ་

�འི་ད�་གཙ�་ལ་རེ་བ་ནན་ཆེར་�ས་ནས་�་�ིར་མཁས་དབང་ཆེན་མ་ོ�ེ་འཇིགས་མེད་

�་ོ�སོ་མཆགོ་དང་། ཨ་ལགས་དརོ་ཞི་རིན་པོ་ཆེ་སགོས་བོད་རིག་པའི་�བོ་�ིང་�་

གདན་�ངས་ཏེ། མཐོ་རིམ་མི་�་�ེད་�ིང་དང་རིག་ག�ང་ཞིབ་འ�ག་ཐད་�ང་བ�ན་

པོ་བཏིང་།  ཁོང་གི་གཞལ་མེད་�གས་�ེས་བ�ངས་པའི་�བོ་མ་ནི་བོད་ཁམས་�་�ར་

མའི་ཚ�གས་�ར་བ�་ཞིང་། ཁོང་གི་མཛད་�ེས་ནི་�་�ང་རིང་མའོི་�ན་བཞིན་�ན་

ནས་�ན་�་བ�ན་ཏོ།། 

1989ལོར་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�ི་�ོབ་གསོའི་དགའ་

ཚལ་�ོང་མཁན་�ི་�་དགའ་དང་། �ི་

ལོ1997ལོར་�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་

�ལ་ཁབ་རིག་གནས་��་དང་�ལ་ཁབ་མི་

རིགས་དནོ་གཅདོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་། �ང་

གོའི་�ོམ་རིག་�་�ལ་�ན་ཚ�གས། �ང་

གོའི་�ི་ཚ�གས་ཚན་རིག་�ིང་བཅས་�ིས་

དཔའ་བོའི་ལོ་�ས་�ན་�ོམ་གེ་སར་�ང་�ར་

�ོབ་དང་ཞིབ་འ�ག་�་བར་�ས་�ེས་�ད་འཕགས་

བཞག་པའི་�ོན་ཐོན་མི་�འི་�་དགའ་གནང་། 1999ལརོ་ཀན་

��་ཞིང་ཆེན་�ི་�བོ་�ིད་�བ་འ�ས་�་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ། 2001ལརོ་�ལ་ཁབ་

རིམ་པའི་�བོ་�ིད་�བ་འ�ས་�་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ། 2004ལརོ་�ལ་ཁབ་མི་

རིགས་དོན་གཅོད་�་ཡོན་�ན་ཁང་གི་དགེ་�ན་�ན་པ་�ོན་ཐོན་ཅན་�ི་�་དགའ་ཐོབ། 

ཡང་ལོ་དེར་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་�ན་པ་�ན་ཚ�གས་�ི་�ོན་ཐོན་མི་

�འི་�་དགའ་ཐོབ། 2007ལརོ་ཁོང་གི་རིག་ག�ང་ཆེད་�ོམ《�ད་ཆ་དང་ཡི་གེ་ནི་རིག་

གནས་�ི་གཏེར་མཛ�ད་ཆེ་ཤོས་ཡིན》ཞེས་པ་དེར་འཛམ་�ིང་དོ་དམ་རིག་ཚན་ཞིབ་

འ�ག་ཚ�གས་པས་�་དགའ་ཨང་དང་པོ་

གནང་། གཞན་ཡང་�ང་གོའི་རིག་ག�ང་

བ�ེ ་རེས་�ན་ཚ�གས་�ི ་ག�ང་�གས་

གསར་གཏོད་གནད་ཆེའི་�་དགའ་ཐོབ། 

འཆི་མེད་ཚ�་ཡི་ཆར་འབེབ་�ག་པའི་�། །

ཚ�་མཐའ་ཡས་དང་ཡེ་ཤེས་�ན་བ�ན་མ། །

འཆི་བདག་འཇོམས་མཛད་བ�་བྷེེ་ར་ཝས། །

ཚ�་ཡི་དངོས་�བ་འདོད་ད�ར་བ�ལ་�་གསོལ། །

�ོ་བཟང་�ལ་བའི་�གས་བ�ད་�ང་བ་ཡི། །

དཔལ་�ན་འ�ས་པ་ལ་སོགས་ཟབ་�ས་ཆོས། །

�་ཆར་འཇོ་བས་འ�ོ་ཁམས་�་མཚ�་ཡི། །

སེམས་�ི་�ོ་�ེའི་�་�་བ�ན་ལ་འ�ད། །

�ལ་�ིམས་ག�མ་�ི་�་བ་རབ་�་བ�ན། །

སེམས་ལ་དབང་བའི་བསམ་གཏན་ཡལ་ག་�ས། །

གཉིས་མེད་ཤེས་རབ་འ�ས་�་ག�ར་ཟ་བའི། །

བ�བ་ག�མ་རིན་ཆེན་�ོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

�ི་ནང་རིག་གནས་ས་ཆེན་གོམ་ག�མ་ནོན། །

�ས་�ི་མཚ�ར་�ིང་མ་བཟོད་�ིང་�ོབས་�ིས། །

གོ་�བ་གོས་�ོན་�ས་�ལ་ཆེན་པོའི་ག�གས། །

ས་ཆེན་འདེགས་པའི་�མ་ཐར་�ར་བཞེས་མཛད། །

བ�ན་མཁས་གཉིས་�ན་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་�ིར། །

འ�ིང་�ོད་ཙམ་མིན་�མས་བ�ེ་ཕན་སེམས་�ིས། །

�གས་བ�ད་བ�ད་�ིས་ན་གཞོན་�ི་མ་འ�མ། །

གསོ་�ོང་�ས་པའི་བཀའ་�ིན་བ�ོད་མཐའ་�ལ། །

ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེར་�གས་པའི་བ�ལ་�གས་འཛ�ན། །

ལ་ལ་ལག་པས་མགོ་�ོར་རང་བདེ་�བ། །

དམ་པའི་རང་གཤིས་མི་འ�ར་ས་ལེ་�མ། །

བདེན་གཏམ་�་བས་སེམས་ཅན་ད�གས་ད�ང་མཛད། །

�ིགས་�ས་འ�ོ་བའི་མ་�ང་�བ་�ོད་ལ། །

བཟོད་པ་�་བའི་བ�ལ་�གས་�ར་བཞེས་ཏེ། །

གངས་ཅན་འ�ོ་བའི་འ�ལ་�ན་ཕན་དོན་�། །

བ�ལ་བ�ར་འཚ�་གཞེས་དམ་བཅའ་མི་�ོད་མཛ�ད། །

འཇམ་ད�ངས་�་མ་ངག་དབང་བ�་ཤིས་པའི། །

�མ་ཐར་ཡར་�ན་�ོང་བའི་སེམས་དཔའ་�ོད། །

འཇམ་མགོན་�གས་བཟང་�ོགས་�ས་ཐམས་ཅད་�། །

མི་�བ་�ས་པའི་�གས་བ�ེད་མི་གཏོང་མཛ�ད། །

1999ལ་ོནས2008ལ་ོ�ེ་ལ་ོད�འི་ནང་འཛམ་�ིང་�ས་རབས་ལས་བ�ལ་པའི་�ེས་མཆགོ་མི་�འི་མཚན་�ན་ཐོབ། 2009ལརོ་�ང་

གོའི་དེང་རབས་�་�ལ་འ�ན་མའི་�་ཚ�་གང་བོའི་མཚན་འཛ�ན་གཙ�་བོའི་འགན་བཞེས། 2010ལརོ་ཁོང་གི་�ག་�ོམ《བ�་�ོད་�རོ་བ་

�མ་བཞི་རབ་གསལ》ཞེས་པར་�ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ�ག་�ེ་གནས་དང་�ང་གོའི་བོད་�ོངས་རིག་གནས་�ང་�ེལ་�ན་ཚ�གས་�ིས་

ཇོ་མོ་�ང་མའི་�་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་གནང་ཞིང་། �བས་དང་པོའི་�ང་གོའི་རིག་�ལ་�ང་ཙ�འི་ཆེས་མཐོའི་�་དགའ་ཐོབ། 2014ལརོ་

འཛམ་�ིང་�་རན་སེའི་�ོམ་རིག་�་�ལ་པ་མཉམ་འ�ེལ་�ན་ཚ�གས་དང་�ང་གོའི་�ེས་མཆགོ་�ོམ་རིག་�་�ལ་པ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པས་

�བས་དང་པོའི་འཛམ་�ིང་�་རན་སེའི་�ོམ་རིག་�་�ལ་ད�་འཛ�ན་�ི་�་དགའ་གནང་།

ད་�་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་ཁོང་ཉིད། འཛམ་�ིང་�བོ་གས་ོཚན་རིག་རིག་གནས་འ�ོད་བ�ེན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མི་དང་། ཞང་ཀང་བོད་

རིག་པ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་གཙ�་གཞནོ་པ།  《 གསར་�ེད》�ས་དེབ་�ི་�ས་ཆེན་པ། ཀན་��་ཞིང་ཆེན་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་�ན་པ་

�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མི། �བ་�ང་མི་རིགས་�བོ་�་ཆེན་མའོི་དགེ་�ན་ཆེན་མ་ོ�ན་པ་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་གཙ�་གཞནོ་པ། 

གེ་སར་ཞིབ་འ�ག་ཁང་གི་གདན་�་ཞིབ་འ�ག་པ། ཀན་��་ཞིང་ཆེན་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པའི་

ཚ�གས་གཙ�་གཞནོ་པ། ཀན་��་ཞིང་ཆེན་དགེ་�ན་ཆེན་མ་ོ�ན་པ་ན་གཞནོ་�ོང་མཁས་ཚ�གས་པའི་

ཚ�གས་གཙ�་གཞནོ་པ། �ང་ད�ིན་ཀན་��་གཞི་�འི་�ོབ་གསོ་�མ་�ངས་གཙ�་འཛ�ན་ཚ�གས་

�ང་གི《 �ོབ་འ�ིང་བོད་�་�ད་གཉིས་དགེ་�ན་གསོ་�ོང་�ོབ་དེབ》གསར་�ེལ་�ི་ཆེད་མཁས་་་

པ།  《  མདོ་�ད་ཞིབ་འ�ག》�ས་དེབ་�ི་�ོ་འ�ི་ས་བཅས་�ི་འགན་བཞེས་ཡོད།

ད�ང་�ངས་�་�་བཞེས་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་མོ་ཁོང་ཉིད་ད་�འང་ཉིན་མཚན་ད�ེར་

མེད་�་�་ངལ་ལ་མི་འཛ�མ་པར་ཉེར་མཁོ་ཤིན་�་ཆེ་བའི《  བོད་ཡིག་�ན་�བ་མིང་མཛ�ད》  (ཐ་�ད་

�་བོད་ཤན་�ར)ཅེས་�་བ་�ིག་གཉེར་གནང་�ས་�་བ�གས་ས།ོ།

མཁས་དབང་འདི་ཉིད་�ི་བ�མས་ཆསོ་གཙ�་བོ་ལ《བ�་�ོད་གསལ་�ེད་ངག་�ོན》  《  མངོན་བ�ོད་�ངས་

བ�ན་�་མཚ�》    《  �ེབ་�རོ་རིག་པའི་�ལོ་འ�ེད》    《  བོད་ཡིག་འ�ི་�ལ་མཐོང་བ་�ན་�ནོ》   《  བ�་�དོ་�རོ་བ་�མ་བཞི་རབ་

གསལ》   《  དག་ཡིག་རིག་པ་གབ་པ་མངོན་�ང》    《  དཔེ་ཆསོ་�་བའི་བ�ད་�ི》   《  དཔེ་ཆསོ་ཚ�ག་མཛ�ད》          ( �་བོད་ཤན་�ར) 《  �་བོད་

�་རིག་པའི་ད�ད་�ོམ་�ོགས་བ�ིགས》སགོས་ཡདོ་ལ། བ�ར་�ོམ་ལ《ཚན་རིག་�ན་ཤེས་མ》དང་། �་དག་�ས་ནས་པར་�་བ�ན་འ�ག་

པ་ལ《དཔའ་རིས་རབ་གསལ་ཚང་གི་ག�ང་འ�མ》   《  �་མ་དཀར་པོའི་�མ་ཐར》    འཛམ་�ིང་གེ་སར་�ལ་པོའི་�ང་ལས《�་�་གོ་�ོང》

སགོས་ཡདོ།   《  �ང་གོའི་བོད་རིག་པ》དང《བོད་�ངོས་ཞིབ་འ�ག》སགོས་�ས་དེབ་�ེང་བཀདོ་པའི་ད�ད་�ོམ་གལ་ཆེན《�ད་ཆ་དང་ཡི་

གེ་ནི་རིག་གནས་�ི་གཏེར་མཛ�ད་ཆེ་ཤོས་ཡིན》ཞེས་པ་དང་།  《  �་བའི་མིང་གི་རིག་ག�མ་�ི་ད�ེ་བ་དང་འ�ེལ་བའི་ངེས་�ལོ་�མ་པར་་་་་་

བཤད་པ》  《  བོད་ཡིག་གི་�ང་རབས་དང་�ོད་གཞིའི་མཐའ་ད�ད》  《  བོད་�ི་�་�ལ་�ོམ་པའི་ཁོག་འ�བས》       《  མངོན་བ�ོད་�ི་�ང་རབས་

དང་ཕན་ཡནོ》  《 ངག་གི་�་�ལ་བང་མཛ�ད་གེ་སར་�ང་�ར་ཙམ་�ེང་བ》  《  བོད་འ�ར་�་བའི་མིང་གི་�རོ་བ་ཉོག་�ལ་དག་པར་�་བར་རེམ་

རེམ》 སགོས་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་གི་མཁས་པའི་དབང་བོ་དག་གིས་དད་པའི་ཐལ་མ་ོ�ི་བོར་�རོ་བའི་བ�མས་ཆསོ་མང་�་མཆིས།        

�བ་�ང་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོ།

•དོར་ཞི་གདོང་�ག་�ེམས་�ོ•

�བ་�ང་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོ།  •ཆོས་ཚ་ག�གས་དཀར་ཚ�་རིང•



ད�ངས་�་�ན་མོ་དེ་ལས་�ང་མཐོ་�་�ེར། �བས་འདིའི་བ�བ་ལ་ བ�ོན་པའི་�མ་

འ�ར་�ིས་�ོབ་�་�ན་�ི་མ་འོངས་པར་རེ་བས་ཁེངས་ཤིང་འོད་�ོང་ �ན་པའི་ཚ�ར་བ་

ཞིག་དབང་མེད་�་�ིན་འོང་། �ོགས་བཞིར་�ོང་ངེར་འ�ིང་བའི་�ོང་བོ་ དག་གིས་གསེར་མདོག་

གི་མགོ་�ོག་�ེམ་�ེམ་�་གཡོ་ཞིང་། ཡལ་འདབ་�ེང་གི་ལོ་མའི་ཚ�གས་ ག ཅི ག ་ �ེ ས ་ ག ཉི ས ་

མ�ད་�་གནམ་ནས་ཁ་བ་འབབ་པ་�ར་སར་ཟགས་པ་ལས། ང་ཚ�་ལ་ཡི་རང་ དང་�ལ་�ག་གི་�ལ་�་

དགའ་བའི་�ོ་གར་འཆམ་པ་དང་�ོན་པའི་ཐལ་མོ་�ེབ་པ་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས། དེ་�ས་བདག་གིས་�ང་�ས་�ི་འཁོར་�ོད་

དང་བ�ན་ནས་�ེ་དངོས་ཡོད་དོ་ཅོག་འཚར་ལོངས་དང་འ�ར་�ོག་འ�ང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་�གས་�ོགས་པ་དང་། ང་ཚ�་

�ོབ་མ་�མས་�ང་དགེ་�ན་�ི་གསོ་�ོང་དང་རང་རང་གི་�ར་བ�ོན་འོག་དལ་མོར་གཉོམ་ལག་�ས་དགོས་པའི་ངེས་ཤེས་�ེད། 

འདི་�ར་བསམ་བཞིན་བསམ་བཞིན། ངས་རང་དབང་མེད་པར་ཕ་�ལ་�ན་ཞིང་། ཁ་སང་ཨ་ཕས་ཕ་�ལ་ནས་ཁ་པར་ཡོང་

�ས། ཕ་�ལ་ནི་ད་�ང་ཆེས་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་�བས་ཡིན་ཏེ། �ེ་མི་�མས་�ིས་དཀའ་ཚ�གས་�ི་�ོན་བ�འི་�་བ་མ�ག་མ་

བ�ིལ་པར་དཀའ་�ག་�ོང་བཞིན་ཡོད་�ལ་བཤད་པས། ཕ་མས་དཀའ་�ག་�ོང་བཞིན་པའི་�མ་པ་རེ་རེ་ངའི་མིག་ལམ་�་�ོག་

བ�ན་བཞིན་འཆར་བ་དང་། ཕ་�ལ་�ི་�ལ་མི་ཚ�འི་བ�ོན་སེམས་དང་�ིང་�ོབས་�ང་དབང་མེད་�་�ན་ལ། དེ་དང་མཉམ་�་

ནངས་�་ལངས་དང་དགོང་འ�ི་ཉལ་�ིས་མ་�མ་�ོབ་�་འདི་�་�ོབ་�ོང་ལ་�ར་ཐག་�་དགོས་པའི་ཅོང་བ�་གསར་བ་ཞིག་

�ང་ཡང་བ�ར་རང་གིས་རང་ཉིད་�ི་�ན་ལམ་�་ད�ོལ་བ་ཡིན། 

ད�ངས་�་�ན་མོ་དེ་ལས་�ང་མཐོ་�་�ེར། �བས་འདིའི་བ�བ་ལ་ད�ངས་�་�ན་མོ་དེ་ལས་�ང་མཐོ་�་�ེར། �བས་འདིའི་བ�བ་ལ་ བ�ོན་པའི་�མ་བ�ོན་པའི་�མ་

ད་ནངས་�་མོར་ཅོང་བ�་�གས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་�ོབ་མ་དག་མལ་

�ི་འཇམ་པོའི་�ེང་ནས་�ིམ་རིལ་རེ་བ�བ་�ེ་ཡར་ལངས་པ་དང་། མིག་

འ�ར་ཞོར་འཇམ་ཐིང་ཐིང་གི་ར་�ོར་ནང་�ིན་ནས་དཔེ་�ོག་གི་ད�ངས་�་

�ན་མོ་�ེར་བཞིན་�་རེངས་བ�ས།      

�་འདོ་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་ར་�ོར་ནང་�་�ང་�ང་�ང་བཞིན་ཡདོ་

པས། དཔ་ེ�ོག་ལ་�ེལ་བཞིན་པའ་ི�བོ་�གོས་ཚ�འ་ི�ང་ལག་�ང་ནས་འདར་

སིག་སིག་�ེད་ཅིང་མ�ར་ཚ�ས་�ང་དམར་པོར་�ར་འ�ག ནམ་�་འད་ིའ�འ་ི

འ�གས་ནའང་། �བོ་�གོས་ཚ�ས་�ར་བཞིན་དེབ་�ང《�ན་སེལ་�ོན་མེ》  ར་ེ

ལག་�་ཐོགས་ནས་�བས་�ག་པའ་ིབོད་ཡིག་�་ོ�གས་འ�ན་�ར་ལ་�་གོན་�ེད་

བཞིན་ཡདོ།

�་རེངས་བ�གས་པ་ དང་�ན་�་�ོགས་བཞི་

ནས་�ང་�གས་�ར་ལས་ ཇེ་ཆེར་�ང་ཞིང་། �ོབ་

�འི་�་�ར་གང་�ང་�་ �ོར་འཛ�ན་པར་འབད་

པ འི ་ �ོ བ ་ མ ་ ད ག ་ གིས་�ང་�གས་ལ་

གདོང་གཏད་དེ་ ད པེ ་ �ོ ག ་ གི ་

བ་ཞིག་བཏང་བའི་�བས་�། ང་རང་�་�ོས་མ་ཐག་པའི་ངེད་ཚང་གི་ད�ར་

སར་འཁོར་ཞག་�་སོང་བ་ཡིན། ད�ར་སར་�ེབས་པ་ན། དེ་གར་�ི་ནག་རིལ་

གཞན་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་ལས་�ང་དཀར་�ི་�ིབ་མ་ཙམ་ཡང་མཐོང་�་མ་

�ང་། ངས་�ང་དཀར་མེད་པའི་གནས་�ལ་ཤེས་�ེས། ཨ་ཕར“�་ཚང་གི་

�ང་དཀར་མཐོང་�་མེད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ”ཞེས་�ིས་པ་ན། ཨ་ཕས“�་ཚང་གི་

�ང་དཀར་ད་�་�ས་ཏེ་ཧོན་ལོག་འ�ག་པ་དང་། �ིམ་ཚང་འདིར་གོ་�ང་

ཙམ་ཡང་མི་ཆོད་པས།  དེར་བདག་�་�་ནི་ལས་ཀ་�ག་མ་ཞིག་རེད།  དེ་

བས། ད�ན་ས་ནས་བ�ར་པ་ཡིན། �་བཀལ་ཏེ་ང་ཚ�་འདིར་ཡོང་�ས། �ང་

དཀར་ཡང་�ེས་དེད་ནས་ཡངོ་�ིས་�ས་མོད། ངས་�ོས་བ�བ་�ེ་�ིར་བདས་པ་

ཡིན”ཞེས་�ས་�ང་། ཨ་ཕའི་�ད་ཆ་དེ་ཐོས་�ེས། ངའི་སེམས་�་ཨ་ཕ་ནི་རང་

གི་�ིན་ཆེན་�ི་ཨ་ཕ་ཡིན་ཡང་ཇི་འ�འི་�ིང་�ེ་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཨང་�མ་

�ང་ལ། དེ་�ར་གོ་རེ་�ི་མོ་ཞིག་བ�ང་ནས་ང་རང་ད�ན་སར་སངོ་བ་ཡིན།

ང་རང་ད�ན་སར་�ེབས་ལ་ཉེ་�ས། བ�ས་ཚ�ད་�ིས་�ང་དཀར་ཁང་

བའི་�ོ་ཁ་ན་གཉིད་ནས་བ�ད་འ�ག་པ་དང་འ�་མོད། མ�ན་�་སོང་ནས་

ཞིབ་�་བ�ས་ཙ་ན་�ང་དཀར་གཉིད་ག་ལ་ཡོད། ཡིད་�ོ་བ་ཞིག་ལ་�ང་

དཀར་�་མོ་ནས་ཤི་ཟིན། ཁ་ནང་ན་ད་�ང་�ས་པ་ཞིག་བ�ང་འ�ག   ཡ་

�ན་ནས་�ག་�ང་མང་བོ་བ�ར་འ�ག  དེར་བ�ས་ན་�ང་དཀར་�ོགས་

ནས་བཟའ་�་མེད་པར་�ས་པ་�ར་ཏེ་ཡ་�ན་བ�ོལ་ནས་�ག་བ�ར་བ་ཤེས་

�བ། མ་གཞིར་�ང་དཀར་�གོས་ནས་ཤི་སངོ་བ་ངས་གསལ་བོར་ཤེས་པས། 

གདངོ་ནས་མིག་�་དབང་མེད་�་ཡང་ཡང་བ�ར་ཡངོ་བ་མ་ཟད། ཕ་མ་གཉིས་

གཙ�་�ས་བཟའ་མི་དག་གི་�ེང་ལ་ཁོང་�ོའང་མི་བཟོད་པ་ཞིག་ལངས་�ང་།

མི་�་དང་�་ཞིག་ཡིན་ཡང་�ིད་ལ་�ག་པའི་མི་ཚ�འི་འཚ�་བའི་�ོད་

སེམས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་ཅིང་བ�ེད་པར་དཀའ་བའི་དོན་དག་རེར་

འ�ད་�ིད་ལ། ང་ལ་མཚ�ན་ནའང་། འདས་ཟིན་པའི་འཚ�་བའི་�ོད་ངེད་

ཚང་གི་བཏགས་�ི་ཞིག་དང་འ�ེལ་བའི་དོན་དག་ཅིག་གིས་ངའི་སེམས་

ལ་�ག་བ�ལ་ལམ་ཡང་ན་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་བཞག་སོང་། དེ་ནི་ང་

རང་འཇིག་�ེན་འདིར་ཐོན་ནས་ད་རག་བར་འ�ད་མ་�ོང་བའི་དོན་དག་

ཅིག་ཡིན་ལ། དོན་དག་དེ་ངས་ནམ་ཡིན་ཡང་ཡིད་ནས་བ�ེད་མི་�ིད།

ང་རང་ལོ་�་ལ་�ེབས་�ས་�ི་ད�ིད་ཀ་ཞིག་ལ། ངེད་ཚང་གི་�ི་མོ་

ལ་�ི་�ག་ཅིག་�ེས་ཤིང་། �ི་�ག་དེའི་�་མདོག་དཀར་ཞིང་�ིང་�ེ་བོ་

ཞིག་ཡིན་པས། ངས་�ི་�་དེའི་མིང་ལ་�ང་དཀར་ཞེས་བཏགས་ཏེ་�ན་

�་དེ་�ར་བོས་པ་ཡིན།  �ང་�ས་�་�ང་དཀར་ནི་ངའི་�ིབ་མ་བཞིན་

�ན་རིང་ཞིག་ལ་ངའི་�ེ་རོགས་�་�ར། ཉིན་ཞིག་ངེད་ཚང་དང་ཐག་མི་

རིང་བའི་�་�ན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་འ�མ་ནས་ངས་བོད་�་�ད་ནས་ངེད་

གཉིས་�ེད་མོར་གཡེང་�བས། ངའི་�་རགས་�ང་གིས་འ�ར་ཏེ་�་�ན་

དེའི་ནང་�་�ང་བ་དང་། �ས་�ར་ནས་འ�ོ་�ས་�ང་དཀར་�ར་�་

�ར་མཆོངས་ནས་�་རགས་ལ་སོ་བཏབ་�ེ་�ིར་�ེར་ཡོང་བས། �ང་

དཀར་ནི་དངོས་གནས་མི་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན་རེད། དེ་ནས་བ�ང་ང་རང་

�ར་ལས་�ང་�ང་དཀར་ལ་དགའ་ཞིང་�ངས་པར་�ར།

ང་རང་ལོ་�ག་ལ་�ེབས་པའི་�ས་ནས་�ོབ་�ར་�ིན་པས། �ང་

དཀར་དང་ཁ་མི་འ�ལ་ཀ་མེད་�་�ར། �ོབ་�་�་ངས་�ན་�་རང་གི་�ེ་

རོགས་�ང་དཀར་�ན་ཞིང་། �ོབ་�་�ོལ་ནས་�ིར་�ལ་�་�ེབས་ཐེངས་

རེར་�ང་དཀར་ངའི་མ�ན་�་བ�གས་འོངས་ནས་�ོར་བ་ལན་འགའ་

�ེད་པ་དང་། དཔེ་�ག་ལ་སོ་བཏབ་ནས་འཐེན་ཞོར་ང་དང་མཉམ་�་བ�ེ་

ན་འདོད་པའི་�མ་འ�ར་ཞིག་བ�ན་ཡོང་། �བས་དེ་དག་�་ངས་�ང་

�ང་དཀར་�ི་མགོ་བོར་�ིལ་�ིལ་�ེད་ཞོར་ངེད་གཉིས་མཉམ་�་དགའ་

�ོའི་�ེད་མོར་གཡེང་བ་ཡིན།

�ང་དཀར་�ང་ཟད་ནར་སོན་པ་ནས་�ན་�་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་�་རི་

ཁར་ནོར་�ག་འཚ�་རོགས་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད།  ད�ན་ཁའི་�ང་ངར་དང་

ད�ར་ཁའི་ཚ་ག�ག་སོགས་ཇི་འ�འི་�ོད་�ང་�ང་དཀར་�ིས་དཀའ་

ཁག་ཡོད་ཚད་�བ་�་བ�ར་ནས་ཨ་ཕ་དང་�ིད་�ག་མཉམ་�ར་�ེད། 

ཨ་ཕས་�ང་�ན་�་�ང་དཀར་ནི་རང་གི་ལག་རོགས་བཟང་བོ་ཞིག་�་

�ི་བཞིན་ཡོད། དེ་�ར་ལོ་གཉིས་ག�མ་ཞིག་འགོར་�ེས་�ང་དཀར་ནི་

�ོབས་�གས་�ན་པའི་�ི་དར་མ་ཞིག་�་�ར་ཅིང་། �ས་དེ་ནས་བ�ང་

ཨ་ཕས་�ང་དཀར་�ི་�ེ་ལ་�གས་ཐག་བཙའ་རོ་མ་ཞིག་བ�ོན་ནས་�ར་

བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བཏགས་སོང་། �ང་དཀར་ལ་འ�ོ་འ�ག་གི་རང་དབང་

མེད་པར་�ས་ནའང་། �ར་བཞིན་བདག་པོ་ལ་�ོ་དཀར་ཞིང་། རང་གི་

�ས་པ་ཡོད་ཚད་�ད་ནས་�ིམ་�ི་�་དངོས་དང་�ས་�ི་ནོར་�ག་ལ་

མེལ་ཚ�་�ེད་པར་�ེལ།

ད�ན་གནང་བཏང་བའི་ཉིན་དེར་ཨ་ཕས་�ག་རི་ཁར་བ�བ་�ེས་ང་

ལེན་�་ཡངོ་། ཨ་ཕ་དང་ངེད་གཉིས་�ལ་ལ་ཡངོ་བའི་ལམ་བར་�་ངེད་ཚང་

གི་�ིམ་མཚ�ས་ཨ་�་�ོ་�ོར་�ད་ཅིང་། ཁོས་ངེད་གཉིས་མཐོང་མ་ཐག་ངེད་

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•བ�་ཤིས་དོན་�བ•
ཨང880པ།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་དང་པོའི་མཐོ་གཅིག་

འཛ�ན་�་བཞི་པ།  

•འཇིགས་�ེད་�བས•

ཚང་གི་�ག་�ར་དེ་རིང་�ང་ཀི་བ�གས་སངོ་�ལ་བཤད། �ད་ཆ་དེ་ཐོས་�ེས་

ཨ་ཕ་དང་ངེད་གཉིས་�ེལ་�ེལ་འ�བ་འ�བ་ངང་�ལ་ལ་ལགོ་པ་ཡིན།  

�ལ་ལ་�ེབས་པ་ན་ཨ་མས“དེ་རིང་�་ཚང་གི་�ག་�ར་�ང་ཀི་གཉིས་

བ�གས་�ང་མོད། ངས་�ང་དཀར་བཏང་ནས་�ང་ཀིར་འཛ�ང་�་བ�ག་

པས་�ག་གཉིས་ལ་�ས་�ོན་�ང་ཙམ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་�ོག་ལ་

ཉེན་ཁ་མི་འ�ག  འདི་དག་ཚང་མ་�ང་དཀར་�ི་བཀའ་�ིན་ཡིན། གལ་ཏེ་

�ང་དཀར་མེད་ཚ�་�་ཚང་གི་�ག་ཚང་མ་བསད་ཚར་ཡོད་�་རེད”ཅེས་

བཤད་�ང་། དེ་ནས་ངས་ཨ་མར“�ང་དཀར་གང་ན་ཡོད”ཅེས་�ིས་པ་ན། ཨ་

མས“�ང་དཀར་�ིས་�ང་ཀི་དེ་གཉིས་ལ་འཛ�ང་འཛ�ང་མཐར་བདས་ནས་

�བ་རིའི་ཕག་�་�ད་སོང”ཞེས་བཤད་�ང་། ཨ་མས་དེ་�ར་བཤད་མ་ཐག  

ངས་དཔེ་�ག་�བ་ནས་�ངས་ཏེ་མལ་�ིའི་ཐོག་ག�གས་�ེས་�བ་རིའི་ཕག་

�་�ང་དཀར་འཚ�ལ་�་སོང་བ་ཡིན། �བ་རིའི་ཕག་�་�ེབས་�ེས་ངས“�ང་

དཀར”ཞེས་ལན་འགར་བོས་པ་ན་ནགས་�བས་ཤིག་གི་ནང་ནས“�་བོ�་�་

བོ�”ཞེས་ཉམ་ཐག་པའི་�ི་�ད་དམའ་མོ་ཞིག་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་�ོ་

ནས་ཐེངས་འགར་�གས་�ང་། ང་གནས་དེར་བ�གས་ནས་སོང་�ེ་བ�ས་པ་

ན། �ང་དཀར་�ི་�ས་པོར་�ག་གིས་བ�ིས་ཏེ་ཐང་ལ་འ�ེལ་འ�ག་པ་

མཐོང་བས། ངས་དེ་�ར་རང་གི་�ོབ་�ས་�ང་དཀར་�ི་�ས་གཡོགས་�ེས་

པང་མ་�ིད་�ིས་�ལ་ལ་ཡོང་ཐབས་�ས་པ་ཡིན།  དགོང་མོ་དེར་ཁ་བ་ཡང་

བབས་པས་�ང་ངར་ཧ་ཅང་ཆེ། �ང་དཀར་�ས་པ་ཚབས་ཆེ་བས་�ན་རིང་

ཞིག་ལ་�ོ་ཡང་�ང་�་ཙམ་ལས་འ�ང་མི་�བ་མོད། འོན་�ང་། �ན་�ིས་�་

ཁ་�ིར་སོས་ཏེ་�ས་�ང་ཇེ་བཟང་དང་ཇེ་དགར་�ར་ཏེ་�མ་རིག་�ས་ཤིང་

�ར་དང་འ�་བར་འ�ོག་�ི་�ོབས་ཅན་ཞིག་�་�ར། 

དེ་བཞིན་�་ལོ་མང་བོ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ངེད་ཚང་གི་�ག་�ར་�ང་ཀི་

ཐེངས་མང་བོར་བ�གས་�ང་། �ང་དཀར་�ིས་རང་གི་�ོག་ལ་མ་འཛ�མ་

པར་�ང་ཀི་ལ་འཛ�ང་རེས་�ས་པས། �ག་�་ལ་གནོད་འཚ�་ཆེན་པོ་ཅི་ཡང་

�ང་མ་�ོང་ལ། ངེད་ཚང་གི་གཡང་དཀར་�ག་གི་འཕེལ་ཁ་བ�ས་བ�ས་

རིག་རིག་ལ་དར་ཞིང་ཁ་�ངས་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་�་�ར། དེ་བཞིན་�་ངེད་

ཚང་གི་འཚ�་བ་ཡང་ཇེ་བཟང་ནས་ཇེ་�ིད་�་�ིན། དེ་དག་ནང་�ང་དཀར་

�ི་�ས་འ�ས་�ང་འ�ས་པས། �ང་དཀར་ནི་ངེད་ཚང་ལ་མཚ�ན་ན་བཀའ་

�ིན་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། �ང་དཀར་ནི་�ིར་བཏང་གི་�ི་ཞིག་མིན་པར་གཡང་

�ི་དཀར་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ངེད་ཚང་གི་བཟའ་མི་ཚ�ས་�ང་�ང་དཀར་ལ་�ི་

ཁང་བཟང་བོ་ཞིག་ལས་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ི་�ོ་�ས་�ར་�ད་དེ་ཧ་ཅང་གཅེས་

ཤིང་འདང་ཆེ།

ང་རང་�ོབ་�ང་ནས་རིམ་བཞིན་དམའ་འ�ིང་འ�ིམས་ཏེ་ད་�་མཐོ་

འ�ིང་འ�ིམ་བཞིན་ཡོད། �ོབ་�བས་�ོན་མར་�ོབ་�ས་ཉིན་འགར་གནང་

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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བ�་པ།

•དཔལ་�ིད•



རིན་པོ ་ཆེ ་དེ ་བ�ེགས་བཅད་བ�ར་བ་གནད་�་དེ ་འ�་མ་

ཐིངས་པས། མིང་དང་འ�ེལ་ལས། མིང་གཅིག་ལ་ཡིག་ག�གས་མི་

འ�་བ་གཉིས་རེ་དང་། མཐའ་ན་ག�མ་རེ་ཡང་�ིས་�ང་། རགས་

བ�ིས་�ར་ན། ཉིས་བ�་ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། གདམ་ང་དང་། �ེབ་

�ོར་�་ཧ་ལམ་བཞི་ཆ་གཅིག་འ�ིག་པར་�ང་ཡང་། �འི་ཞིབ་ཆ་མི་

གཅིག་པའི་ད�ེ་བ་མ་�ེད་པར་ཉ་�ང་མཉམ་བ�ེས་�་�ར་པའི་མ་

དག་པ་བཞི་ཆ་ག�མ་�ང་། དེ་�མས་ལས་ཉེར་མཁོ་ཆེ་ཞིང་། �ི་ལ་

ནོར་�་བའི་ཐ་�ད་�ོར་ཞིག་དག་པ་�་མ་དང་། མ་དག་པ་�ི་མར་

བཀོད་ཅིང་། ནོར་སོ་གཙ�་བོ་བ�ད་�་�ིལ་ནས་དཔེ་�ངས་ན། 

དང་པོ། མིང་གཞི་ནོར་བ། 

མིང་གཞིའི་�་དེ་གནས་གང་ལས་འ�ང་ཞིང་། �ེད་པ་གང་གིས་བ�ེད་པ། �ོལ་བ་�ག་ཞན་བར་མ་ཇི་

འ�་ཡིན་པ་མ་བ�གས་པར། �་�ི་འ�་བ་ཙམ་ལ་བ�ེན་ནས། དེ་དག་གི་ཞིབ་ཆ་མི་གཅིག་སའི་ད�ེ་བ་མ་

�ེད་པར། དག་མ་དག་གཉིས་ག�མ་རེ་�ིས་�ང་བ་རེད། དཔེར་ན། ཁང་བའི་�མ་ཤིང་ལ་�མ་དང་། �མ་

གཉིས་�ིས་པ། �་མ་འ�ིག་ལ་�ི་མ་འ�གས་�ང་། འདི་གཉིས་ཀའི་�་�ི་མ�་བ�མས་པ་འ�་�ེ། �ེས་

འ�ག་མ་ཡིག་ཡིན་པའི་�ིར། ཞིབ་ཆ་མི་གཅིག་�ེ། �་མ་མ�་དང་། �ི་མ་མ�ིན་པ་ལས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་

བཞིན་�། མཐའ་ཡས་པ་ལ་འ�མས་�ས་པ་དང་འཇམ་�ས་པ། �ས་རེ་ཞིག་བཟའ་བ�ང་མི་�ོད་པའི་ཆོས་

�ིས་དཀའ་�བ་ལ་བ�ང་གནས་དང་�ང་གནས་དང་བ�ེན་གནས། �ང་བོ་ལ་�ང་བོ་དང་�ང་བོ། ལམ་

�གས་ལ་�ོ་དང་�ོ། བཟོ་�ེད་མ�་�ན་ལ་འ�ལ་འཁོར་དང་འ�ལ་འཁོར། འགལ་བ་འ�མ་པར་�ེད་པ་ལ་

�མ་པ་དང་�མ་པ། ནོར་བ་ལ་འ�གས་པ་དང་འ�གས་པ། དབང་འ�ོར་བ་ལ་�ོང་�་�ར་པ་དང་�ོང་�་

�ར་པ། ཡི་གེ་འ�ི་�ེད་ལ་�་�་དང་�་�་�་�་སོགས་ལས་�་མ་དག་པ་དང་། �ི་མ་མ་དག་པའོ། ། 

གཉིས་པ། མགོ་ཅན་དང་མགོ་ཅན་ཡིན་མིན་ནོར་བ། 

མགོ་ཅན་ག�མ་ལས། ར་མགོ་�ེ་�ེ་འདར་བ་དང་། །ལ་མགོ་�ེ་�ད་�་ཡངས་བ�ེད། །ས་མགོ་སོ་ཡི་བར་

ནས་ད�ང་། །ཞེས་པའི་གནད་མ་ཟིན་པ་དང་། མགོ་ཅན་�ི་�་�ི་བ་དང་། མགོ་མེད་�ི་�་ཡང་བའི་�ད་པར་

མ་�ེད་པར། དག་མ་དག་གཉིས་�ིས་�ང་བ་རེད། དཔེར་ན། �་བ་ལ་�ེད་པ་དང་�ེད་པ་གཉིས་�ིས་�ང་། �་

མ་འ�ིག་ལ་�ི་མ་མི་འ�ིག་�ེ། �་སོ་�བས་ལས་�ང་�ད་པ་དང་། �ེ་�ེ་འདར་བ་ལས་�ང་བའི་�ད་མ་

�ེད་པའི་ལན་ཡིན། ལས་རོགས་ལ་ལག་པོད་དང་ལག་�ོད་གཉིས་�ིས་པ་ལས། �་མ་འ�ིག་ལ་�ི་མ་མི་

འ�ིག་�ེ། པོད་�་�ག་པ་ཙམ་ལས་�ི་ཆ་མེད་པ་དང་། �ོད་�་�ི་ཞིང་�ག་པའི་�ད་པར་མ་�ེད་པའི་ལན་

ཡིན། དེ་བཞིན། �་གོན་ལ་ལག་�ོག་དང་ལག་�ོག ད�ིབས་�མ་པོ་ལེབ་མོ་ལ་ཀོར་ཀོར་དང་�ོར་�ོར། འོད་

འ�ིམས་ལ་འོད་ཀོར་དང་འོད་�ོར། �ང་པོ་ལ་�་ཏོ་བ་དང་�་�ོ་བ། �་�ོག་པ་ལ་�ོ་�ོད་པ་དང་�ོ་མོད་པ་�་

�་སོགས་�ི་�་མ་དག་པ་དང་། �ི་མ་མ་དག་པའོ།།

ག�མ་པ། �ོན་འ�ག་ད་དང་མགོ་འཇོག་ནོར་བ། 

�ོན་འ�ག་ད་�ེ་�ེའི་�ེད་པས་བ�ེད་ཅིང་། མིང་གཞི་དང་

�ར་ནས་�ར་�་�ོག་ཚ�། �ང་གིས་བ�ོད་པ་ལས་�ེ་�ེ་�ང་ཟད་

འདར་བར་�ར་པས། ར་མགོའི་�་དང་ཆེས་མ�ངས་པའི་དབང་

གིས། �་འདི་གཉིས་ཕན་�ན་ནོར་�་ཞིང་། ལ་མགོ་དང་ས་མགོ་

ཡང་�་�ེ་�ེ་དང་། �ེ་�ེ་དང་ཉེ་བའི་ཆ་དང་�ན་པས་ན། �ོན་

འ�ག་ད་དང་ནོར་�། དེ་�ིར་འདི་རིགས་ལས་གདམ་ང་ཅན་�་

འ�ལ་བ་མང་ངོ་། ། དགའ་�གས་པ་ལ་དགོད་པ་དང་�ོད་པ་གང་

�ང་�ིས་པ། �་མའི་དས་འ�ལ་དང་། �ི་མའི་ར་མགོའི་�གས་

�ལ་འ�་བར་�ར་ནས་གདམ་ངའི་�ལ་�་�ར་�ང་། གདམ་ང་མ་ཡིན་ཏེ། �ས་�ི་�མ་གཞག་ལས། དགོད་

ནི་ད་�་བ་དང་�ལ་ཚ�ག་ཡིན་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་དགད་དང་། འདས་པ་ལ་བགད་ཡིན་པ་ལས། ར་མགོ་

མེད་པས་གསལ། དེ་བཞིན། བཟའ་�འི་�མ་�ིང་ལ་�ིད་མོ་དང་གཉིད་མོ། བོངས་དང་�ིད་ཆེ་བ་ལ་�ོས་

བཅས་དང་གདོས་བཅས། རིག་པ་གསལ་བོ་མ་ཡིན་པ་ལ་ད�ན་པ་དང་�ན་པ་དང་�ན་པ། རིགས་ངན་ལ་

དམེ་ཤ་ཅན་དང་�ེ་ཤ་ཅན་དང་�ེ་ཤ་ཅན། ནམ་མཁར་འ�ོ་བའི་�ག་ཐག་ལ་�་ཐག་དང་ད�་ཐག གལ་བོ་

ཆེ་ལ་གཙ�གས་ཆེ་བ་དང་�ིགས་ཆེ་བ། མ་བ�ེགས་ཐལ་བ་ལ་ཕ་བ་�ོ་�ོ་དང་ཕ་བ་དགོ་དགོ་དང་ཕ་བ་�ོ་�ོ། 

ར་མ་འ�་བའི་རི་�གས་ཤིག་ལ་�ོ་བ་དང་དགོ་བ། ཟས་སོགས་བ�ད་པ་ལ་ད�ར་བ་དང་�ར་བ་�་�་སོགས་

�ི་�་མ་དག་ལ་�ི་མ་མ་དག་པའོ། ། 

བཞི་པ། �ོན་འ�ག་ཡོད་མེད་ནོར་བ། 

བས་འ�ལ་སོ་མ�་རེག་པ་ལས། །གས་འ�ལ་�ེ་བའི་�གས་ནས་ད�ང་། །དས་འ�ལ་�ེ་�ེ་�ོད་པ་ 

ལས། །བ་�ེ་མ་བ�མས་གཉིས་ཀ་�། །འ�ལ་�ར་ཆག་ན་འ�ལ་མེད་འ�འོ། །�ི་�འི་མིང་དེར་འ�ལ་�་

ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ན་གང་ཡིན་པ་མ་བ�གས་ན། ནོར་འ�ལ་འ�ང་�། དཔེར་ན། ཉམ་ཐག་པ་ལ་ཀོས་ཐག་

པ་དང་། དཀོས་ཐག་པ་གཉིས་�ིས་�ང་། བ�ོད་ངག་�་ཀོས་ཞེས་�་�ག་པ་ཙམ་ལས། ཐོག་མར་�ེ་�ེ་�ོད་

པའི་�་�ར་འ�ང་�་མེད་པས་གསལ། དེ་བཞིན། དཔེ་ཆ་མང་བོའི་མཚན་�ང་ཅིག་ཅར་འཁོད་པའི་མིང་ལ་

དཀར་ཆག་དང་ཀར་ཆག ལོག་བཤད་�་�་ལ་�ོག་བཤད་དང་བ�ོག་བཤད། �ད་མར་ལ་�ེས་སོར་དང་�ེས་

གསོར། མིའི་ག�གས་�་�ར་བཀོད་པའི་�ང་�ེད་ལ་ཐོ་ཡོར་དང་མཐོ་ཡོར། ད�ིད་�ི་ཕོ་ཉ་ལ་�་�ག་དང་�་

ད�ག �ེལ་བ་མེད་པ་ལ་སོས་དལ་དང་སོས་གདལ། �གས་�ིང་གི་ཚ�ས་པ་�མ་�་ལ་ནམ་གང་དང་གནམ་

གང་། ཉན་�་ལ་འོན་སངས་དང་འོན་གསེང་། བཟོད་པའམ་བསམ་པ་ལ་བ�གས་པ་དང་མནགས་པ་�་�་

སོགས་�ི་�ི་མ་ནོར་རོ། ། 

�་པ། �ོན་འ�ག་ནོར་བ། 

�ོན་འ�ག་མ་དང་འ་གཉིས་ལ་�་�་�ན་པས། མ�་ད�ེ་བ�མ་�ི་�ད་པར་མ་�ེད་ན་ནོར་�། �ོན་

འ�ག་ག་ད་བ་ག�མ་�ི་�་�ི་བས། སོ་སོའི་�ེད་�ོལ་�ི་ད�ེ་བ་�མ་པར་མ་�ེད་ན་ཡང་ནོར་�འོ། ། ད�་

མཛད་ལ་མགོ་འ�ེན་དང་འགོ་འ�ེན་འ�ི་�ལ་གཉིས་�ང་བ་ནི། མ�་འ�ེད་འ�མ་�ི་ད�ེ་བ་མ་�ེད་པར། 

�་ཡང་ཞིང་�་ནས་�ང་འ�ོ་བའི་ཆ་ནས་ཉ་�ང་མཉམ་བ�ེས་�་�ར་པ་རེད། དག་ཡིག་ལ་ལར། �ས་�ི་

མགོ་ནི་མ་མགོ་ལ། །�ས་�ི་འགོ་ནི་འ་འགོ་ཡིན། །ཞེས་པ་བདེན་པར་མ་མཐོང་�ེ། ཡན་ལག་�་བོ་ལས་

མཆོག་�་�ར་པ་མགོ་ཡིན་པར་དཔེ་�ངས་ནས། ཚ�གས་པའི་གཙ�་བོ་ལ་མགོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་�ན་�ི་

�བས་མཆོག་ལ་མགོན་པོ་ཞེས་པ། དེ་མ་ཟད་མགོ་ཡི་ཞེ་ས་ལ་ད�་དང་། མགོ་འ�ེན་ལ་ཞེ་ས་�ར་ན་ད�་

འ�ེན་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་མགོ་ནི་དངོས་པོའི་མིང་དང་། འགོ་ནི་�་བའི་མིང་�ེ། འ�ར་བའི་དོན་

ཡིན་པས། འགོ་འ�ེན་�ར་�ིས་པ་མ་དག་པའོ། །ང་�ལ་གཅོག་པར་གཅོམ་�ང་བ་དང་། གཅོམ་�ང་བ་�ིས་

པ་གཉིས་ལས། གས་འ�ལ་མ�ིན་པ་དང་�ེ་�་ལས་�ང་བ་དང་། བས་འ�ལ་མ�་ལས་�ང་བའི་�ད་པར་

ཤེས་ན། བ�་�ོར་བའི་�་�ར་�་མ་འ�ིག་པར་འཛ�ན་ནོ། ། དེ་བཞིན། �ས་ཁམས་�ངས་པར་�ེད་པ་ལ་

ཁམས་བསང་དང་ཁམས་གསེང་། �ེ་འ�ོག་ལ་མཇིང་ཡོན་དང་འཇིང་ཡོན། ངོ་�ག་པར་ཞལ་མཇལ་བ་དང་

ཞལ་འཇལ་བ། �ིན་ལན་འཇལ་བ་ལ་�ིན་གཟོ་བ་དང་�ིན་བཟོ་བ། ཁ་འཆམ་པ་ལ་མ�ན་པ་དང་འ�ན་པ། 

�ད་འཚ�ང་མ་ལ་འ�ད་མ�ན་མ་དང་མ�ད་འ�ན་མ། ངལ་བ་ལ་མཉེལ་བ་དང་གཉེལ་བ། �གས་འཚ�་བའི་

�་གནས་ལ་མཚ�ར་ས་དང་འཚ�ར་ས་�་�་སོགས་�ི་�་མ་དག་པ་དང་། �ི་

མ་ནོར་བའོ། ། 

ཡབ་ཆེན་�ིས་བཤད་པ་

བདེན་འ�ག དགེ་�ན་�ི་

སེམས་ཁམས་�ིད་�ིན་མེད་

པ་ནི་དངོས་གནས་ན་བ་�ང་

བའི ་ �ེ ན ་�ི ས ་ཡི ན ་འ�ག 

ཉིན་འདི་ག�མ་གར་དགེ་�ན་

�ོབ་�ིད་�་མ་ཡོང་བར། ཁོང་

གི ་ཚབ ་� ་� ་ར ་མེ ད ་ཅི ང ་

ག�གས་�ང་མི་ཆེ་བའི་ཚབ་�ིད་དགེ་�ན་ལོ་�ང་དེས་ང་ཚ�ར་�ོབ་�ིད་�ས་པ་ཡིན། དེ་རིང་�་�ོ་ཧ་ཅང་

མི་ལེགས་པའི་དོན་དག་ཅིག་�ང་སོང་། �ོན་�ི་ཉིན་གཉིས་ལ། �ོབ་�ན་�ི་�བས་�་�ོབ་མ་ཚ�་ཟང་ཟིང་

ལང་ལོང་�་�ར་སོང་། ཚབ་�ིད་དགེ་�ན་ནི་ཧ་ཅང་ངང་�ད་རིང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། �ོབ་མ་དག་ལ“ཁ་

བ�་མ་�ེད། ཁ་རོག་�ོད་དང”ཟེར་བ་ཁོ་ན་ལས་ཅང་མི་བཤད་པས། �ོབ་མ་ཚ�འི་�ིང་�ོབས་ཇེ་ཆེར་�ར་

སོང་བ་རེད། ཉིན་�ོན་མ་གཉིས་ལ་འ�ག་ལོང་ཆེ་བ་ཚད་ལས་བ�ལ་པའི་ཁར། དེ་རིང་�་སེ་�ར་བས་�ང་

ཇེ་�ར་�ར་ཏེ། �ོབ་ཁང་ནང་གི་�ར་�ས་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་�ིད་�ེད་པའི་�ད་གསང་ཡང་ཟིལ་�ིས་

མནན་�ང་། ཁོ་ཚ�་�ིང་འཇགས་ཡོང་བར། དགེ་�ན་�ིས་རེ་འགར་�ག་�ད་ལ་རེ་འགར་�་བ་�ེད་མོད། 

�ས་པ་ཅི་ཡང་ཐོན་མ་�ང་། �ོབ་གཙ�་ཡང་�ོབ་ཁང་�ོ་ཁར་ཡོང་�ེ་ཐེངས་གཉིས་ལ་བ�ས་�ང་མོད། འོན་

�ང་�ོབ་གཙ�་ཕར་སོང་མཚམས། �ོབ་ཁང་ནང་ནི་�ར་ཡང་འ�ག་ལོང་ཆེ་བར་�ར་ཏེ་�ོམ་རའི་ནང་�་

ཐོན་པ་དང་མ�ངས། �ི་ལོ་ཞི་དང་�་ལའོ་ན་གཉིས་�ིས་�ོབ་�ོགས་ཚ�ར་མིག་བ�་བཏང་�ེ་ཁ་རོག་གེར་

འ�ག་པར་བ�ལ་མོད། འོན་�ང་ཐེངས་འདིར་ཁོ་གཉིས་�ི་ཁར་ཡང་ཉན་མ་�ང་། སི་ཐོར་ཏིས་གཅིག་�་ནི་

�་སིམ་མེར་རང་གནས་�་བ�ད་འ�ག ཁོས་ལག་པ་གཉིས་�ིས་མགོ་བོ་

བ�ོར་ནས་འ�ག་པས། ཕལ་ཆེར་རང་ཉིད་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་�ན་�ིན་

པ་འ�། �ག་�གས་གསོག་ཉར་�ེད་པར་དགའ་བའི་�་ལི་�ེ་�་�ག་གིས་

�ང་�་གཅིག་ལ་དོང་ཙ�་གཉིས་ཡིན་པའི་�ང་�འི་�ང་�་བཟོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། གལ་ཏེ་�ང་�འི་�ང་�ར་

དགའ་�གས་ཐོབ་ཚ�་�ག་�མ་�ང་�ས་ཤིག་�ེར་བར་�ེད། �ིངས་�མས་�ིས་བཤད་རེས་དགོད་རེས་�ེད་

�ིན་འ�ག་ཅིང་། ལ་ལས་�གས་�ག་གིས་ཅོག་ཙ�འི་ཐོག་�ེབ་པ་དང་། འགའ་རེས་འ�ིག་ཐག་�་མོས་ཤོག་

རིལ་འཕེན་པར་�ེད། དགེ་�ན་མ�ན་�་ཡོང་ནས། ཁོ་ཚ�འི་ད�ང་བ་ནས་བ�ང་�ེ་ཚ�ད་འཛ�ན་�ས་པ་དང་། 

ལ་ལ་�ིག་འ�མ་�་�ིད་ནས་ལང་�་བ�ག་མོད། འོན་�ང་དེས་�ས་པ་ཅི་ཡང་མ་ཐོན་པས། དགེ་�ན་ནི་

དངོས་གནས་ཅི་�་གཏོལ་མེད་�་�ར་སོང་། 

（འ�ོ་མ་པར་ངོས21�ེང་གི་ནོར་�་བའི་ཡི་གེའི་ལེ་ཚན་ལ་གཟིགས）

（འ�ོ་མ་པར་ངོས21�ེང་གི་�ར་�ོམ་དོ་རའི་ལེ་ཚན་ལ་གཟིགས)



ང་ནི་འ�ི་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ།  མཐོ་�ང་གི་རི་

�ལ་ན་ཉམ་�ང་གིས་འཚ�་བའི་འ�ི་མོ་ཞིག་

ཡིན།  ངའི་�ར་�ད་ཐོག་མ་�་ཐང་ལ་མཆེད་

�ས་ཁ་བ་�བ་�བ་�་འབབ་པའི་ད�ིད་མགོའི་

ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན།   ས་གཞི་ཡོངས་ཁ་བས་

བ�མས་ཡོད་པ་ཐོག་མར་མཐོང་མ་ཐག   ངས་

མི་�ལ་ནི་ཇི་འ�འི་མཛ�ས་ཤིང་�་ན་�ག་པ་

ཞིག་རེད་ཨང་�མ་ནས་འཚ�་བར་ཡིད་ཆེས་

�ིས་ཁེངས་ཏེ་�ས་པོ་འ�ར་འ�ོར་ངང་ཡར་

ལངས་ཏེ་ཨ་མའི་�་མ་�ས་པ་ཡིན།   འོན་�ང་

�ས་དེར་ཁ་བས་ས་གཞི་ཡོངས་གཡོགས་ཡོད་

པས་ནོར་�ར་�་ཟ་�་མེད་ལ།  �་བོ་ཐམས་

ཅད་འ�གས་པས་བ�མས་ཡོད་པས་�འང་

བ�ང་�་མེད།  དེ་�ར་�ང་�ོགས་�ི་དཀའ་བ་

�ད་�་བསད་ནས་ད�ར་ག�ང་ལ་�ེབས་�ས།   

�ོད་ཁོལ་འཛ�མས་ཤིང་མེ་ཏོག་མཛ�ས།   �་�ར་

ཅི་དགར་རོལ་ཆོག་མོད།  ང་ལ་མཚ�ན་ན་ཨ་

མའི་འོ་མ་ལས་བ�ང་བ་ཞིམ་པོ་ཞིག་མེད་པས།   

བེ�་�ང་ནས་ཨ་མ་འབོད་པའི་�ར་�་མཚམས་

མེད་�་བ�གས་�ང་།  བདག་པོ་དང་བདག་

མོས་ངའི་འོ་དོད་ལ་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་མི་�ེད།

ཁོ་ཚ�ས་ངའི་འོ་�ལ་བཞོས་ནས་འ�ངས་པ་

དང་།  མར་དང་�ར་བ་རི་རབ་�ར་བ�ིགས་

ཡོད།   ཁོ་ཚ�ས་ངའི་�ིན་ལན་ཤེས་�་ཕར་ཞོག  

�མས་བ�ེ་དང་�ིང་�ེ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ།   ང་

རང་ཨ་མའི་�ེས་�་�ོས་ན་ང་ལ་�ང་�ེག་དང་

དམོད་མོ་�ེད་ལ།   ལག་�ོ་དང་�ར་�ོ་ག�་མོས་

མགོ་�་མེད་པར་�ག་པས།   ཨ་མའི་�ེས་�་

བ�ས་ནས་འོ་དོད་རེ་འབོད་པ་ལས་�་ཐབས་

�ལ།

དེ་ནས་ལོ་འགའི་�ེས་�་ང་རང་ནར་སོན་

ཞིང་�ས་�ོབས་�ས་ལ་�གས་�ི་འཕེལ་�ེན་

དང་འ�ི་མོ་ཞེས་པའི་བཞོན་མར་�ར།   དེ་�ས་

�ང་ཉམ་�ང་གི་�ད་འ�ོ་ང་ལ་རང་དབང་ཅི་

ཡོད།  རང་གི་�ིང་དང་འ�་བའི་བེ�་ལ་�ས་

�ི་བ�ད་�་�ར་པའི་འོ་མ་�ིན་པར་བསམས་

མོད། བདག་མོའི་བ�་གཞོག་ལས་ཐར་ཐབས་

གང་ན་ཡོད།   ངས་ད་�ང་ཁོ་ཚ�འི་བ�ས་བཅོས་

དང ་གཅར ་

� ང ་ �ོ ང ་

བཞིན་ཁོ་ཚ�་

�ོབ་�ང་ནས་དམའ་འ�ིང་གི་བར་�ི་�་

ཡིག་�ོབ་�ིད་�ི་�བས་�།  རང་འ�ལ་�ིས་ལན་

ཐེངས་གཅིག་�ང་བཏབ་མ་�ོང་།   དེའི་�ེན་�ིས་

�་ཡིག་གི་�གས་འ�ས་�ང་ནམ་ཡང་བཟང་�ས་

�་�ེབས་མ་�ོང་།

དམའ་གཅིག་གི་�ོབ་�བས་གཉིས་པའི་�་

ཡིག་གི་�ོབ་�ན་མ་ཚ�གས་པའི་�ོན་ལ་ངས་རང་

ཉིད་ལ་�ིང་�ར་ཞིག་བ�བས་ནས་ད་ཐེངས་ངེས་

པར་�་ལག་པ་ཡར་འ�ོག་དགོས།   དེང་�ིན་ཆད་

གོ་�བས་ཡོད་ཚད་གཏན་ནས་འཆོར་�་ག�ག་�་

མིན་ཞེས་ཡང་ཡང་�ལ་ཏེ་ཆོད་སེམས་བ�ན་པོ་

ཞིག་བཅངས།

�ང་མ་འགོར་བར་�ོབ་�ིད་�ི་ཚ�གས་བ�་

བ�བ་�ང་།   དགེ་�ན་�ི་གདོང་ལ་འ�མ་�ིས་ཁེངས་བཞིན་གོམ་�བས་�ར་མོར་�ོབ་�ིད་�ི་�ེགས་�ར་�ད།  

�ོན་ལ་ཉིན་དེའི་འ�ིད་�འི་�ོབ་ཚན་མཉམ་འདོན་�ས་པ་དང་།  དེའི་�ེས་ནས་�ན་�ིས་ང་ཚ�ར་འཆད་�ིད་

གནང་།  �ོབ་�ིད་�ོལ་�ར་�ར་མ་བཅོ་�་ལས་མེད་པའི་�བས་དེར་དགེ་�ན་�ིས་མིང་ཚ�ག་འགའ་བཤད་དེ།  

དེ་དག་བཀོལ་ནས་�ད་ཆ་ཚ�ག་གཅིག་བ�ོད་�བ་བམ་ཞེས་�ི་བ་བཏོན་�ང་།

�བས་དེར་�ོབ་ཁང་ནང་དལ་ཅག་གེར་ཡོད་�ང་།  ངའི་�ིང་�ིང་ཚད་རང་�གས་�ིས་ཇེ་མ�ོགས་�་སོང་།  

ཁ་རོག་གེར་�ོགས་བཞིར་�་ཙམ་�ས་པ་ན།  �ོབ་�ོགས་ལ་ལ་ཞིག་མགོ་བོ་བ�ར་ནས་འ�ག་པ་དང་ལ་ལ་ཞིག་

ཐེ་ཚ�མ་�ིས་�་བར་�ད་ནས་འ�ག  ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ལག་གི་�་�་�ེ་བཞིན་ཡོད་པས།  ཕལ་ཆེར་རང་འ�ལ་

�ིས་དགེ་�ན་ལ་ལན་འདེབས་མཁན་ཞིག་མེད་པ་འ�།  ངས་�ོབ་�ོགས་ཤིག་གིས་ལག་པ་ཡར་འ�ོག་པར་རེ་

�ག་�ས།  གལ་ཏེ་�ོབ་�ོགས་གཅིག་གིས་ལག་པ་ཡར་བ�གས་ན་ངས་�ང་དེར་མ�ད་ནས་ལག་པ་ཡར་འ�ོག་

�བ་�མ།  འོན་�ང་ལག་པ་ཡར་འ�ོག་མཁན་གཅིག་�ང་མ་�ང་།  �བས་དེར་ངས་བསམ་གཟས་ནས་ལག་པ་

འ�ལ་ཙམ་�ས་ཏེ་ཡར་འ�ོག་�བས་�ས་མོད།  སེམས་འཚབ་ནས་མགོ་བོ་�ིར་�ར་�་བ�ར་བར་མ་ཟད།  དགེ་

�ན་�ི་གདོང་ལའང་བ�་མ་�བ།  ལག་པ་ཡར་འ�ོག་པ་ནི་གོ་�བས་དམ་འཛ�ན་�ེད་པའི་�ོན་འ�ོ་དང་རང་

ཉིད་�ི་�ིང་�ོབས་མཚ�ན་�ེད་ཡིན་ཞེས།  དགེ་�ན་�ིས་�ན་�་བཤད་�ོང་མོད་ལག་པ་ཡར་འ�ོག་མཁན་

གཅིག་�ང་མ་�ང་།  དེ་ནས་དགེ་�ན་�ིས“�ོད་ཚ�ས་�ོབས་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་ལག་པ་�ོགས་དང་�ི་བ་�ང་

�ང་འགའ་ལ་�ག་དོན་ཅི་ཡོད”ཅེས་བཤད།  �བས་དེར་དགེ་�ན་�ིས་ངའི་�ོགས་�་བ�ས་པ་དང་ངས་རང་ལ་

ངར་�གས་ཤིག་བ�ངས་ཏེ།  འདར་བཞིན་པའི་ལག་པ་གཡས་པ་དལ་�ིས་ཡར་བ�གས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་བ�ང་།  ངས་ཡིད་ཆེས་�ི་གོམ་པ་དང་པོ་�ོ་�བ་སོང་བར་མ་ཟད།  ང་ལ་མཚ�ན་ན་ཆེས་�ོ་�ིད་�ན་

ཞིང་�ིར་�ན་�་འོས་པའི་�ོབ་�ན་ཞིག་ཡིན། ཉིན་དེར་ངའི་�ོབས་པའི་�་�ར་�ོད་གཤེར་བ�ལ་པས། �ོབ་

�ན་དེ་ནི་ངའི་སེམས་ཁོངས་�་�ས་གཏན་�་ག�བ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

དཀར་འོ ་མའི ་བ�ད་

�ིས་གསོས་པ་ཡིན།

ལོ་ཞིག་གི་ད�ན་

ཁར།  �ིམ་ཚང་དེའི་

མི ་ཚང་མས་ང་ལ་ཧ་

ཅང་གཅེས་ཤིང་�མས་

པའི་�ལ་�ིས་ད�ན་

ས ་�ོན ་ མོའི ་�གས ་

རའི ་ནང ་� ་ང ་རང ་

གཅིག་�་བ�ག་�ང་།    

དེ་�ས་ཉམ་�ང་འ�ི་མོ་ངས་ད་�་ཁོ་ཚ�ས་�ིན་

ལན་ཟེར་བ་དེ་ཤེས་འ�ག་བསམ་བཞིན་དགའ་

དགའ་�ོ་�ོའི་ངང་ནས་�་�ར་གང་འདོད་�་

ལོངས་�་�ད་པས།  ཤ་ཤེད་�ས་པའི་ནོར་�འི་

�ོད་ན་འ�ན་པའི་དོ་�་མེད་པར་�ར།

ད�ན་མགོ་�གས་ནས་�ན་རིང་མ་སོང་

བའི་ཉིན་ཞིག་ལ།   ཉི་�ེ་ས་གཞིར་འ�ོས་པའི་

�བས་དེར།   �ད་པོ་ཞིག་གིས་ཐག་པ་�ོམ་པོ་

ཞིག་�ེར་ཡོང་�ེ་ངའི་�ང་ལག་བཞི་བོ་བ�ིགས་

པ་དང་མ�་བ�མས་ནས་འཇིགས་�ག་དང་

བཅས་�ི་མའི་�ལ་ལ་བ�ངས།   ཁོ་ཚ�ས་ངའི་

�ག་�ོན་མོ་�བ་�ིས་འ�ངས་ཤིང་།  ཤ་ཞིམ་པོ་

�ོབས་�ིས་ཟོས་སོང་། 

ཨ་ཙ�།  མི་ལ་�ིང་�ེ་གང་ན་ཡོད།  �་མི་ཤེས་

ཤིང་དོན་མི་གོ་བའི་�ད་འ�ོའི་རིགས་ལའང་

འདི་འ�འི་�ིང་�ེ་མེད་པའི་ལས་�ད་པ་འདི་ཇི་

འ�འི་འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།  རང་

ཉིད་�ིས་ཚ� ་གང་བོར་བདག་པོར་ཞབས་�་

བ�བས་ཤིང་།   རང་�ས་ཅི་�ོགས་�ིས་ཡོད་

ཚད་�ལ་ན་ཡང་།  མ�ག་མཐར་གཤེད་མ་དང་

འ�་བའི་ཁོ་ཚ�འི་ལག་ནས་ཐར་མ་�བ།   

ནག་པང་ནི་ནག་པང་�ེ།  ཆེས་�ིར་

བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཆེས་�ན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་�ང་ཡིན།

ནག་པང་ནི་ནག་པང་�ེ།  �ལ་�ན་�ི་�ག་

གི་མིག་མ�ན་ན་�ིང་�ོབས་�ིས་ཁེངས་ཤིང་

�ོབས་སེམས་�ིས་འ�ིང་བའི་ག�གས་�མ་ལེབ་

མོ་དེ་ཡིན།   དེའི་ངོས་�་བ�ང་གིས་མི་ལང་བའི་

ཡིག་འ�འི་ག�གས་རིས་འ�ག་

ཅིང་།  ཡིག་འ�་རེ་རེའི་

བར་གསེང་ན་�ས་

� ང ་ མི ་ �ོ ག ས ་

པའི་གསང་བ་�ེ།  

བ�ེ ་སེམས་དང་

�མས་བ�ེ་བ�ིལ་

ཡོད།  �ིར་ན།  �ེས་�་

�་དང་གང་གི་�ོ་ངོར་ཡང་

ནག་པང་ནི་ནག་པང་�་ཟད་�ང་།  དེའི་ངོས་

�་གསེར་�ི་ཨ་ཡིག་ཡོད།  ད�ལ་�ི་ང་རོ་ཡོད།  

ཤེས་རིག་གི་མེ་ཏོག་དེ་ན་བཞད་ཅིང་།  རེ་བས་

ཁེངས་པའི་མིག་�ང་དེ་ལ་གཏད།  ནག་པང་�ེ།  

ངོས་�ོམས་ཤིང་འབའ་འ�ར་མེད་པའི་པང་ལེབ་

རང་གཤིས་ཅན་ཏེ། དེའི་ངོས་�་�ོ་�ན་�ས་�ང་

ཡངས་པའི་�ལ་ཁམས་མཐོང་�བ་ཅིང་།   �ིད་

པའི་གནས་�གས་�ོགས་�བ།  འདི་ནི་རང་ག་

བའི་ནག་པང་ཞིག་མ་ཡིན་ཞིང་།  དེ་�་རི་�འི་

མཛ�ས་�ག་མངོན་ཡོད་ལ།  འཛམ་�ིང་�ིལ་

བོའི་ཤེས་རིག་གི་འ�ག་�ོ་ཡིན།      མིའི་

རིགས་�ི་དཔལ་ཡོན་�ས་�ེད་�ི་�ེན་

གཞི་ཡིན།

ནག་པང་ནི་ནག་པང་�ེ།  �ི་ག�གས་�ི་

ཡང་ཡང་�ིང་ལ་ཟད་པ་མེད་པའི་དངོས་པོ་ལེབ་

མོ་ཞིག་�ེ།  ནག་པང་གི་ངོས་ལ་བ�ང་�་�་མར་

ཡིག་འ�འི་�ང་�ེས་ག་ཙམ་ཕབ་ཅིང་།  �ར་�་

�ི་བའི་འགན་འ�ི་མང་བོ་གཉའ་བར་�ང་ཡོད་

ནའང་།   ནག་པང་གིས་དེ་ནི་རང་

ཉིད་�ི་�ར་བོ་�་བསམས་

མེད་ཅིང་།   ས་�ག་

དང་འ�ིག་�བ་�ིས་

ག�བ་བ�ར་�ངས་

མེ ད ་ � ས ་ ན འ ང ་ །  

ཕངས་སེམས་�ེས་མ་

�ོང་ལ།  འ�ོད་ག�ང་

དང་འཁང་ར་དེ་བས་�ང་�ས་མ་

�ོང་།  དེ་ནི་ནག་པང་གིས་རང་ཉིད་གཞན་�ི་

འ�ན་པ་རིས་�་ཕབ་�ེད ་�ི ་ནག་པང་�་

བ�ོམས་ཡོད་པ་དང་།   ནག་པང་གིས་དེ་ཉིད་

རང་གི་ལས་འགན་�་བསམས་ཡོད་པས་སོ། །

དེ་བས།  ང་རང་ནམ་ཡང་ནག་པང་གི་

མ�ན་�་ཤེས་རིག་གི ་བ�ད་�ི ་བ�ང་�ར་

དགའ་ལ།  ནག་པང་དེ་ལ་གཏན་�་མོས་པ་ཡོད་

དོ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་

འ�ིང་གི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ།

•�ག་སེང་�ལ•
མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ།     

•གཅོད་པ་དོན་འ�བ•（�ང）

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་དང་པོ།  

•  �་མོ་ཚ�་རིང •      



�ོད་རང་�ལ་ཁབ་གང་དང་�ིམ་ཚང་ཅི་�་�་ཞིག་�་�ེས་�ང་།  

�ིས་�ས་�ི་དཔེ་�ག་གིས་མི་རེ་རེ་འཚར་ལོངས་འ�ང་�ས་�ི་དགའ་

�ོ་ཆགས་�ང་ར་�ོད་�་�བ།  དཔེ་�ག་�ེ་དངོས་པོ་�ང་�ང་འདིས་

�ལ་ཁབ་མི་འ�་བའི་�ིས་པ་ཚ�འི་འཚ�་བ་�ར་�ང་�་�བ་ལ།  ནང་

�ོས་�་མི་�མས་ལ་�ལ་ཁབ་དེ་དག་གི་རིགས་མི་གཅིག་པའི་�ོབ་

གསོའི་འ�་ཤེས་ཚ�ར་�ོག་�་�་ག�ག་�ིད།  

ཨ་རི། �ོབ་�ང་�ོབ་མས“�ིད་པོ”བཏེགས་�ང་ཡང་�ང་

འཆར་བ།  

གལ་ཏེ། �ོད་�ི་སེམས་�་འ�ད་�ེད་�ོང་�མ་དཔེ་�ག་ནི་�ང་གོ་

�ོབ་མའི“ཁེ་དབང”རེད་འདོད་ཚ�།  �ོད་རང་གཞི་ནས་ནོར་སོང་བ་རེད།   

ཞོགས་པའི་�་ཚ�ད7�ེང་།  ཨ་རིའི་ལོ་�ན་ཅིའི་�ོབ་�ང་གི་ལོ་

རིམ་�་པའི་�ོབ་མ་�་ལའེ་ཕ་མའི་�ངས་འཁོར་ལས་མར་བབས་ཤིང་།   

�བ་�་བ�ངས་ནས་དབོས་འ�ག་པའི་དཔེ་�ག་�་བཞི་མ་ཞིག་�ར་

འ�ག་ལ།  ལག་�་ཟས་�ོད་ཅིག་དང་�་དེམ་ཞིག་བ�ང་འ�ག  ཉེ་

འཁོར་�ི་�ོབ་�ོགས་མང་ཆེ་བས་འ�ད་�ེད་�ོང་�མ་དཔེ་�ག་རེ་�ད་

དེ་�ེལ་འ�བ་ངང་�ོབ་�འི་�ོ་རའི་�ོགས་�་འ�ོ་བཞིན་མཆིས།  མ་

གཞིར་ཁ་ལའེའི་དཔེ་�ག་ལའང་འ�ད་�ེད་�ོང་�མ་ཅན་དེ་ཡོད་མོད།  

འོན་�ང་དཔེ་�ག་�ི་�གས་པས་�ར་ནས་ཆག་འ�ག  �་ལའེའི་

སེམས་�་གནང་བ་�ེར་བར་�་འགའ་ལས་མི་འ�ག་�མ་�ེ་�ིད་ཏིག་

ཏིག་གི་དཔེ་�ག་དེ་ཐད་ཀར་�ག་�བ་�་�ར་པ་རེད། 

 ལོ་རིམ་�་པར་�ད་པའི་�་ལའེ་ག�གས་�ང་�་མེད་ནའང་དཔེ་

�ག་ཆེ་�གས་པས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་འ�ག གསར་འགོད་པས་ཁོའི་དཔེ་

�ག་�་མའི་�ེང་འཇོག་�་བ�ག་པ་ན།   མདའ་�གས་དེ་བ�ས་བ�ས་

རིག་རིག་ལ་�་མ20ལས་བ�ལ་�ང་།   དཔེ་�ག་གི་ཁ་�ེ་ནས་བ�ས་པ་

ན།  ནང་�་�ོབ་དེབ་མ�ག་པོ་འགའ་དང་ལས་�་འ�ི་དེབ།  ད་�ང་�ོབ་

�ོང་གི་མཁོ་ཆས་ལས་�ེད་ཆས་སོགས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཅི་ཡང་མི་

འ�ག  ཡིན་ན་ཡང་།  �ིད་ཏིག་ཏིག་གི་དཔེ་�ག་ཅིག་ལས་ཨ་རིའི་�ིས་

པར་�ར་�ི་ཞིང་གནོན་�གས་ཆེ་བའི་�ོབ་�ིའི་ལས་�་མང་བ་དེ་

མཚ�ན་མི་�བ།  

ཨ་རིར་�ོབ་�ང་དང་�ོབ་འ�ིང་�་�གས་ན་�ིམ་ཚང་�ོད་སའི་

�ོབ་�ལ་ནས་�ོབ་�་བདམས་པ་ལས་�ར་�ངས་ལ་འ�ེལ་བ་མེད།  

�ོབ་�་�ོལ་�ེས།   �ིས་པ་ལ་ལ་ཞིག་�ོར་དང་�ོར་�ས་ནས་�ི་�ོགས་

�་�ོ་�ེ་འ�ག་པའི་རིན་མེད་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་�་སོང་ནས་དཔེ་ཆར་�་

བཞིན་ཡོད་ཅིང་།  ལ་ལ་ཞིག་�ོབ་�འི་�ོ་�ིད་ཁང་�་ཚ�གས་ནང་སོང་

ནས་འ�ལ་�ོད་�ེད་པའམ་ཡང་ན་རོལ་ཆས་ཁང་ནས་རོལ་ཆས་�་

ཚ�གས་�ེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

�ར་པན། བཟོ་ད�ིབས་གཅིག་�ར་ཡིན་པའི་དཔེ་�ག་�་

བཞི་མ་�ང་�ང་།

�ར་པན་�ི་�ང་ལམ་�་�ོབ་�ང་�ོབ་མའི་དཔེ་�ག་ལ་ཚད་ལས་

འགོངས་པའི་�གས་མཚན་�ི་�ས་པ་མངའ་ཞིང་།  ཚང་མ་ཁ་དོག་�་

ཚ�གས་�ན་ཞིང་ད�ིབས་�་བཞི་ཡིན་པའི་�བ་�ག་�ང་�ང་ཏག་ཏག་

ཡིན།  

དཔེ་�ག་�ང་�ང་དེ་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་�ར་པན་�ི་�ོབ་�ང་�ོབ་

མས་དམིགས་�་ལོངས་�ོད་པའི“ཁེ་དབང”�་�ར་འ�ག  བཤད་�ལ་

�ར་ན་�ས་རབས་བ�་ད�་པའི་�ས་མ�ག་�་�ེབས་པ་ན།  ལོ་�ས་�ི་

འཕོ་འ�ར་ཆེན་པོའི་�ོད་གནས་པའི་�ར་པན་�ིས་�བ་�ིང་པའི་

དམག་ད�ང་�ིག་འ�གས་ལམ་�གས་ནང་འ�ེན་�ས་པ་དང་།  �བས་

དེའི་དམག་མི་ཚང་མས་�བ་�་�བ་�ག་�་བཞི་མ་�ང་�ང་རེ་�ར་

འ�ག   1885ལོར།  �ར་པན་�ི་�ལ་�་�ང་བའི་�ོབ་�ང་ཞིག་གིས་

�བ་�ག་དེ་�ོད་�ོ་ཆེ་ཞིང་�བས་བདེ་བར་དམིགས་ནས་�ོབ་�འི་ནང་

�བ་གདལ་�་བཏང་ནས་�ོབ་�འི“�ོབ་�ག”�་ངེས་གཏན་�ས།  �ིས་

�་དཔེ་�ག་�་བཞི་མ་དེས་�ར་པན་�་�ག་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་

ཤིང་།  དེང་ཐོག་�ར་པན་�ི་ག�ང་�བ་�ོབ་�་�་དར་�གས་ཆེན་པོ་

�ང་བ་དང་། རིམ་བཞིན་�ི་ཚ�གས་�ེང་གི་�ོབ་�ང་ཡོངས་�ིས་བཀོལ་

�ོད་�ས་�ང་།  

དཔེ་�ག་དེ་ཆེས་ཐོག་མར་དར་�ས་བཟོས་པ་ཡིན་ཞིང་།  �ེས་�་ཀོ་

རིགས་�་བ�ར།  དེང་ཐོག་ཞི་ལི་ཚ�ས་དཔེ་�ག་མདོག་ནག་པོ་དང་།  ཞི་

མོ་ཚ�ས་དཔེ་�ག་མདོག་དམར་པོ་མ་གཏོགས་འ�ར་མི་ཆོག་པ་གཏན་

ཁེལ་�ས་འ�ག  �ིས་�་རང་གཤིས་ཅན་�་རེ་�ེག་�ེད་པའི་�ོབ་མ་

དང་�ིམ་བདག་ཇེ་མང་�་�ིན་པ་དང་བ�ན་ནས་དཔེ་�ག་གི་ཁ་དོག་ལ་

བཀག་�་�ེད་པའི་�ིག་�ོལ་དེའང་�ོན་ཡོངས་ནས་མེད་པར་བཟོས།  

བཟོ་�ངས་གཅིག་�ར་ཡིན་པའི་

དཔེ་�ག་�་བཞི་མ་�ང་�ང་དེ་�ར་པན་

�ི་�ོབ་གསོའི་�གས་འ�ན་�ི་�གས་

མཚན་�་བ�ང་བཞིན་ཡོད་ལ།  དཔེ་�ག་

དེ་�ང་བ་ནས་བ�ང་�ིག་ལམ་བ�ི་�ང་དང་མ�ན་�ིལ་ལ་དོ་�ང་�་

དགོས་པའི་�གས་མཚན་�་བཀོད་ཅིང་།  དཔེ་�ག་གི་�་�ས་�ིས་ངལ་

�ོལ་ལ་དགའ་བ་དང་བ�ོན་སེམས་�ན་པ།  �་བར་�ང་ཞེན་ཆེ་བ་

སོགས་�ི་�ིང་�ོབས་མཚ�ན་�ིན་ཡོད་པ་རེད།

 ནོར་ཝེ།  དཔེ་�ག་ནང་�་ཟས་�ོད་འཇོག་པ།

ནོར་ཝེའི་ལོ་རིམ་�་པའི་�ོབ་�ང་�ོབ་མ་ཞིག་གི་དཔེ་�ག་ཁ་�ེ་

ཚ�།  ནང་�་�ོབ་དེབ་འགའ་དང་ཟས་�ོད་ཅིག་ལས་མེད་ལ། �ིད་ཚད་�ི་

�་གཉིས་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡིན།   ནོར་ཝེའི་�ོབ་�ང་�ོབ་མས་བ�བ་དེབ་

�ིམ་�་འ�ེར་མི་དགོས་པ་རེད།  ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན།  ནོར་ཝེའི་མི་�མས་

�ིས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་འ�་ཤེས་དར་�ེལ་�་གཏོང་བར་གཙ�གས་

ཆེན་�ེད་བཞིན་ཡོད་�བས།   �ོབ་�་ལ་ལས་�ོབ་�་�་ཟ་ཁང་བ�གས་

མེད་པར་�ོབ་མ་རང་ཉིད་ནས་ཉིན་�ན་ཁ་ཟས་རང་�ིམ་ནས་�ེར་འོང་

བར་�ལ་མ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།   

དཔེ་�ག་ནང་དཔེ་ཆ་དང་ཟས་�ོད་ལས་གཞན།  ནོར་ཝེའི་�ིས་

པས་ད་�ང་དཔེ་�ག་ནང་རང་ཉིད་དགའ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་བ�ག་

ཆོག   ལོ་རིམ་དང་པོའི་�ོབ་མ་ཞིག་གིས་དཔེ་�ག་ནང་རས་�ིས་བཟོས་

པའི་�ེད་ཆས་དོམ་ནག་ཐེ་ཏི་བ�ག་འ�ག་ལ།   དཔེ་�ག་གི་བདག་པོ་

�ང་�ང་དེས“ངས་�ེད་ཆས་འདི་�ོབ་ཁང་ནང་�ེར་བར་དགེ་�ན་

འཐད་པ་�ང་ཡོད།  �་མཚན་ནི་འདི་ཡོད་ཚ�་ངའི་སེམས་བདེ་ལ་འབབ་

�བ”ཅེས་བཤད་�ང་།

�་�་�།   དཔེ་�ག་ནང་གི་�མ་ཆ་གཅིག
ལོ9ལ་�ད་པའི་ཉི་ཅི་ཐ་ནི་�ོབ་�ང་ལོ་རིམ་ག�མ་པའི་�ོབ་མ་

ཡིན་ཞིང་།  མོ་སི་ཁོ་�ོང་�ེར་�ི་སི་ཝེ་��་ལོའི་�ོབ་�་ད�ས་མ་ཞིག་�་

དཔེ་ཆ་འདོན་བཞིན་ཡོད།  ཁོའི་དཔེ་�ག་ནི་དར་�ས་�ིས་བཟོས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  མདོག་�ོན་པོ་ཡིན་ལ།  �ེང་�་འ�ལ་རིས་རི་མོ་�ིས་

ཡོད་ལ། བ�ས་པ་ཙམ་�ིས་ཧ་ཅང་�ིར་བཏང་ཞིག་ཡིན།  དཔེ་�ག་ཁ་�ེ་

ཚ�།  ནང་�་�ངས་རིག་དང་�་�་�འི་�ད་ཡིག   �ོམ་རིག་�ོག་དེབ་

སོགས་�ོབ་དེབ་ལས།  ད་�ང་ཉིན་ཐོ་འ�ི་དེབ།  འ�ིག་ཤོག་གི་ཡིག་

ཆས་�ག་�ོད་སོགས་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཞན།  དཔེ་�ག་ནང་ད་�ང་

འ�ིག་�ག་ནང་བ�ག་ཡོད་པའི་�མ་ཆ་ཞིག་འ�ག  ཉི་ཅི་ཐས“�མ་མ་

བ�ང་ན་དགེ་�ན་�ིས་གཤེ་གཤེ་གཏོང་ངེས་རེད”ཅེས་གཟབ་ནན་ངང་

བཤད་�ང་།   �་�་�འི་ད�ན་དང་ད�ིད་ཀའི་�ས་ཚ�གས་�་ཁངས་

ཆར་�ང་མོད་ལ། �མ་�ོན་པར་བཏང་ཚ�་�ག་བཙ�ག་བཟོ་�་ཞིང་།   

�ོབ་�ས་�ོབ་མའི་�ས་�ི་ཆ་�ད་ལ་ཧ་ཅང་དོ་�ང་�ེད་�ིན་ཡོད་�བས།  

�ན་�་�མ་བ�ེ་སོར་�་དགོས་པར་མ་ཟད།  ད་�ང་�ི་�འང་ངེས་པར་

�་�ད་དེ་ཉར་ཚགས་�ེད་སར་གཞག་དགོས།   

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

ཐེངས་འདིའི་གསེར་ལས་�ག་པའི་�་གནང་གི་�ས་ཚ�ད་བེད་�ད་དེ་གནས་མཆོག་ཙ་རིའི་�ིན་�བས་དང་

མཉམ་པར་�གས་པའི་གནས་འགངས་ཆེན་�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་ལ་མཇལ་�ོར་�་ཐེངས་ཤིག་ཆས་པ་ཡིན།

2016ལའོི་�9པའི་ཚ�ས15ཉིན་�ི་�་�རོ།  ཞགོས་པའི་ཉི་གཞནོ་འདོ་ལམ་མེར་ད�ིག་འཛ�ན་�ེག་མའོི་ཕང་

བར་འ�ོས་པ་དང་�ན་�། མ�ོགས་འ�་ོ�ང་དང་འ�ན་པའི་�ངས་འཁོར་དཀར་པོ་ཞིག་ལ་བ�ད་དེ། ངེད་�ིམ་མི་

གང་བོ་གནས་མཆགོ་�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་གི་�ོགས་�་�ོད་པ་ཡིན།

 མིག་�ེབ་དབང་ཙམ་�ིས་�ེལ་�ོང་�་�ེབས་སངོ་།   ཨེ་མ།  དེ་ནི་ཇི་འ�འི་ཡིད་

�ི་བ�ན་པ་ཅིག་ཅར་�་འ�ོག་པའི་�ག་རི་མཐོན་པོ་ཞིག་རེད་ཨང་། ངས་ཨ་

ཕར“ཨ་ཕ། འདི་ནི་བང་རིམ་ཅན་�ི་ཐེམ་�ས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འ�་བས། �ེད་

�ིས་ང་ལ་འདིའི་བང་རིམ་སོ་སོར་གནས་པའི་གནས་�ོ་འགངས་ཆེན་དག་ངོ་

�ོད་�་རོགས”ཞེས་བཤད་པ་ན།     ཨ་ཕས་ང་ལ“ད་ནི་�ེལ་�ོང་�་འ�ོར་ཡདོ་

པས། ཨ་ཕས་གོ་ཚ�ད་དང་ཤེས་ཚ�ད་�ིས་�དོ་ལ་ངོ་�ོད་རགས་ཙམ་�”ཟེར། དེ་ནས་

ཨ་ཕས“�སོ་དང་།   བང་རིམ་དང་པོར་གནས་པ་ནི་�ེལ་�ོང་དགོན་པ་རེད།  བང་རིམ་

གཉིས་པར་གནས་པ་ནི་�ར་�དོ་རེད།  ད་�ང་ནག་ཤིག་གེར་འ�ག་པའི་བང་རིམ་ག�མ་པ་ནི་

�ང་དཀར་�ང་བ་རེད།    �དོ་�ང་�ས་ནས་འདིར་འངོ་མ་�ངོ་བས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བོར་མི་ཤེས་པ་ནི་ཅི་

ཁག”ཅེས་བཤད།     དེ་ནས་ང་ཚ�ས་དེ་�་�ག་ག�མ་འཚལ་�ེས་�ོར་ལམ་�་�གས་མགོ་བ�མས།  རིམ་བཞིན་�ང་

ཆེན་�་�་�ེབས་པ་དང་། དེ་གར་མཇལ་ས་མང་བོ་མེད་པས།  ཡང་�་མ�ད་�་�ོར་བ་�ས་པ་ཡིན།

གནས་�ོ་ཞེས་ཡངོས་�་�གས་པའི་�ག་གི་�ག་པ་�ོ་ཤར་�འོི་མཚམས་�་འཁོར་བ་དེ་ཉིད་ལ་ཐོག་མར་མཇལ་

�ས།   �ག་པ་དེའི་�ོའི་�ེང་�ོགས་�་ཡར་བ�ས་ནས་མཇལ་བ་ཡིན།  དེར་�ག་�ོལ་ཐིག་ལེ་བ�ད་�འི་ད�ིལ་

འཁོར་དང་།   �ོ་ངོས་གཡས་ལ་�ང་བོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་།  �ོ་ཡི་�ེང་ན་ཇོ་བོ་བ�་གཅིག་

ཞལ་དང་།  �བོ་དཔོན་པ�་འ�ང་གནས་བ�ད་�ི་འ�ིལ་བ། �་ོབོ་མི་གཡ་ོབ་སགོས་

�ི་�་བ�ན་རང་�ོན་�མས་ལ་མཇལ་�བ་པར་�ར།     �ར་ངོས་�་�ལ་བ་ཚ�་དཔག་མེད་དང་།   �ོ་�ེ་ཕག་མ།ོ   �ན་

རས་གཟིགས། གཟའ་མཆགོ་ར་�་ལ་དང་།   གཡནོ་�ར་�ི་�ོ་འ�མ་དང་བར་མཚམས་�མས་�་ཨོཾ་དང་ཨ་ཡིག་

མཆདོ་�ེན།  �བོ་དཔོན་�ི་ཞབས་�ེས་སགོས་རང་�ོན་�་མ་ཡདོ་པས། ངོ་མ་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་�་དད་པས་�ངས་

འ�།ོ  དེ་ནས་�་མ�ད་�་སངོ་ནས་�ང་མ་འགོར་བར་ང་ཚ�་ཡང་བ�ར་གནས་�ོ་ཞིག་�་�ེབས།  དེ་ནི་�ག་�ོའི་

མཆདོ་�ེན་ཟེར་བ་དེ་རེད།  གོ་ཐོས་�ར་ན་�་འ�མ་དགེ་བཤེས་�་གོང་མས་བཞེངས་པར་�གས་པ་

དང་།    �བ་པ་ཐོབ་པས་རི་�ག་ལ་ཐོགས་མེད་�་འཛ�གས་ཏེ་འདིར་གནས་�ོ་�ེ་ཞིང་

རིན་ཆེན་གཏེར་�ས་མང་�་�ངས་པ་�ེ། �་འ�་དང་། མཆདོ་�ངོ་།  �ིལ་�།   ཏིང་

ཕརོ་སགོས་ད་�་ཡང་དངོས་�་མཇལ་�་ཡདོ་པར་�གས།   དེ་རིང་ང་ཚ�་དང་�ན་

�་མཇལ་�ོར་�ས་པའི་�ད་པོ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་�ར་ན།          གནས་འདི་ལ་

�ིན་�བས་ཆེ་�ིར་དད་�ན་དག་གིས་�ག་�ོར་ལ་འབད་པར་རིགས་ཤིང་།    

�ོར་བ་�ེད་�ལོ་མང་ན་ཡང་དམ་པ་�མས་�ི་ག�ང་�ན་ལ།  �ོར་བ་བ�་དང་

བ�ད་ནི་�ི་�ོར་�ི་�ོར་ཚད་ཡིན་པར་བ�ོད་�ང་།

 གནས་མཆགོ་འདིའི་རིག་དངོས་�་ཆེན་མང་བོ་དང་། བ�ིད་ཉམས་�ན་པའི་�་ཁང་།  

མཚར་�ག་བ�་བའི་�ེབས་རིས། དེ་བཞིན་�་ན་�ག་པའི་�ལ་�ོངས་སགོས་གང་མང་ཞིག་གིས་ངའི་མིག་དབང་ཅིག་

ཅར་�་འ�ོག་ལ། ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་�ད་དང་། �གས་ཆེ་བའི་དགོན་�ིང་འདིའི་�ེན་དང་བ�ེན་པ་དག་གིས་ཡིད་

�ི་དང་བ་དབང་མེད་�་�ངས་ཤིང་�ར་ལས་�ག་པའི་ཚ�ར་འ�་�ག་པོ་ཞིག་�ེས་�ང་།  

 མདརོ་ན། མཚ�་�ོར་དང་གངས་�ོར།   �ེལ་�ོར་སགོས་ནི་�ིར་བཏང་གི་གནས་མཇལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།   དེ་ནི་

ཡབ་མེས་ཚ�ས་བཞག་པའི་�ལོ་བཟང་�ན་�ོང་དང་།   རང་མི་རིགས་�ི་རིག་གནས་ལ་�ས་ལནོ་དང་། མཐོང་ཆེན་

�ས་པའི་�དོ་�ངས་ཤིག་ཅི་ལ་མིན།  

                              
མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་�ོང་མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་�་པ། •�་མ�ནི་འཚ�•       



ང་ནི་�་བོ་�ང་�ང་ཞིག་�ེ། ང་ལ་ཆལ་ཆིལ་�ི་�བས་�་དང་�ོམ་

སེམས་�ི་�ར་�་མེད་པར། ཉིན་མཚན་ཁོར་མོ་�ག་�་མཐོན་པོའི་རི་དང་

ཡངས་པའི་�ང་། �ག་པོའི་ནགས་སོགས་བ�ད་ནས་བ�ར་

བཞིན་ཡོད།

ང་ནི་ཚ�་�ོག་མཐའ་དག་གི་བ�ེན་ས་དང་། གཙང་བོ་ཆེན་

པོའི་མགོ་�ངས། �ོམ་ག�ང་སེལ་བའི་�ན་མཆོག  བསིལ་

བ་�ིན་པའི་�་ཆབ། ས་ཡི་གོ་ལའི་�ངས་�ག་ཡིན། 

ང་མེད་ན་�ང་མདོག་གི་ལོ་མ་འ�ས་མི་�ིད་

ལ། འ�ས་བཟང་གི་ལོ་ལེགས་�ིན་མི་�ིད་པས། སོ་

ནམ་པའི་གདོང་ལ་�ོ་�ིད་�ི་འ�མ་མདངས་�ས་མི་

�བ། ང་མེད་ན་�་�ང་དང་མེ་ཏོག་�ེ་མི་�ིད་ལ། ནོར་�ག་

གི་འཕེལ་ཁ་དར་མི་�བ་པས། འ�ོག་དམངས་�ི་དགོད་�་

གང་ནས་འོང་།

ང་གངས་རི་ལས་�ང་ཞིང་། ངས་གངས་�ོངས་�ི་རི་�་

ནགས་ག�མ་ལ་རང་�ས་�ོས་�ི་�་བ�བ་པའི་ཆེད་�། གཟར་མོ་གཡང་ལ་

མཆོངས་དགོས་�ང་། སོམ་ཉི་ཡི་�་བར་�ད་མ་�ོང་ལ། འ�གས་པའི་བཙ�ན་

�་བ�ག་�ང་�ས་མ་�ོང་བར་མ་ཟད། རང་�ས་སིལ་�ར་གཏོར་ཡང་མ�ན་

�ོད་�ི་འ�ན་པ་ཉམས་མ་�ོང་། འོན་ཏེ། ངས་རང་�ས་ཅི་ཡོད་�་མིའི་རིགས་

གཙ�ས་�ེ་འ�ོ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་རང་�ོག་�ོས་བཏང་ནས་�ི་�་བ�བས་�ང་། 

ཧམ་སེམས་དང་�ིང་�ེ་མེད་པའི་མིའི་རིགས་�ིས་གཞན་ལ་བསམ་གཞིག་མི་

གཏོང་བར་རང་ཉིད་�ི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས། �ས་འ�ར་

�ི་བཟོ་ལས་�་ཚ�གས་བ�གས་ཏེ། �ན་�ིན་�ི་�ིགས་�་དང་

མི་གཙང་བའི་གད་�ིགས་མཐའ་དག་ངའི་ཡ་�ང་ཁོག་ལ་

འཕོས་ནས། ངའི་�ངས་གཙང་གི་སེམས་པར་�་ཁ་བཟོས་

ཤིང་། དག་གཙང་གི་�ས་པོ་བ�ད་པས། ད་ནི་ང་རང་

འ�ང་བཞིའི་ནད་�ིས་གཙ�ས་ནས་ཚ�་�ོག་�་�་

འ�་བོ་ཆད་ལ་ཉེ་ཡང་། ང་རང་དེར་འ�ོད་སེམས་

མེད་དེ། ང་རང་�ོ་བའི་གཞི་ནི་གལ་�ིད་ང་རང་མེད་

པར་�ར་ཚ�། ཚ�་�ོག་ཐམས་ཅད་�ེན་སའི་གཞི་མེད་པར་

�ར་ནས། འཚ�་�ེན་�ི་�བ་རི་མེད་པ་དེ་རེད།

དེ་བས། ང་ལ་གཅེས་�ས་དང་�ང་�ོབ་གནང་རོགས། ཧམ་

སེམས་ཅན་�ི་མིའི་རིགས་ལགས། དོན་ངོ་མར་ང་རང་མེད་པར་

གཏོང་བ་ནི་�ོད་ཚ�ས་རང་ཉིད་བ�གས་པ་དང་འ�འོ། །

བ�ན་འ�ིན་འ�ལ་ཆས་མ་ཉོས་པའི་�ོན་ལ། ངེད་ཚང་གི་

བཟའ་མི་གང་བོ་མཚན་མོར་�ན་�་�ིམ་མཚ�ས་ཚང་ལ་བ�ན་

འ�ིན་ལ་�་�་སོང་བ་ཡིན།  �ས་དེར་�ི་ཚ�གས་འདི་འ�འི་འཕེལ་

�ས་�་སོང་མེད་པ་དང་ངེད་ཚང་གི་གནས་བབ་�ང་དེ་འ�་བཟང་

�་མེད་པས་བ�ན་འ�ིན་འ�ལ་ཆས་ཤིག་ཉོ་མ་�བ།   འོན་�ང་།  

ད་�་�བས་དེ་དང་བ�ར་ན་འ�ར་�ོག་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་དེ།  �ི་

ཚ�གས་འཕེལ་�ས་�ི་འ�ོས་དང་བ�ན་ནས་ཨ་ཕས་�ང་བ�ན་

འ�ིན་འ�ལ་ཆས་ཤིག་ཉོ་�འི་འཆར་གཞི་བཟོས།

ཉིན་ཞིག་ལ། ངེད་བཟའ་མི་གང་བོ་�ོང་ཐོག་ལ་བ�ན་འ�ིན་

འ�ལ་ཆས་ཉོ་�་སོང་།    ང་ཚ�་ཚ�ང་ཁང་ནང་�་སོང་མ་ཐག་མིག་

མ�ན་�་འཆར་བ་ནི་ཚ�ན་མདངས་དང་བཟོ་བཀོད་�་མང་�ན་

�མ་ཚ�གས་པའི་བ�ན་འ�ིན་འ�ལ་ཆས་དེ་དག་རེད།     དེ་ནས་

ཕ་མ་གཉིས་�ིས་བ�ན་འ�ིན་མང་བོ་ལས་�ོར་བབས་པའི་བ�ན་

འ�ིན་འ�ལ་ཆས་ཤིག་ཉོས་�ེས། བཟའ་མི་གང་བོ་དགའ་�ོ་དང་རེ་

�ོན་�ིས་ཁེངས་ནས་�ིར་རང་�ལ་ལ་ལོག

བ�ན་འ�ིན་འ�ལ་ཆས་ཉོས་�ེས།  �ལ་ཁབ་�ི་ནང་གི་

གསར་འ�ར་དང་གནམ་གཤིས་�ོན་བ�་སོགས་བ�་འ�ིན་མང་བོ་

བ�་ལེན་�ེད་�བ་པས། ངེད་ཚང་གི་འཚ�་བ་ནི་�ར་ལས་�ན་�མ་

ཚ�གས་པར་�ར་ཅིང་།    རང་གི་�་�་དང་ཐོས་�་བ�ེད་པར་ཡང་

ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས།   ཡིན་ནའང་།    �ོན་ཆད་ད�ར་ད�ན་གནང་

གི་�བས་�་བདག་གིས་�ན་�་དཔེ་འཛ�ན་�ོར་�ོང་�ས་པ་དང་

ཡང་ན་ཨ་མར་�ིམ་ལས་ཙག་ཙ�ག་རེ་ལས་རོགས་

�ས་པ་ཡིན་མོད།     འོན་�ང་བ�ན་

འ�ིན་འ�ལ་ཆས་ཉོས་�ེས་ཡོད་

ཚད་ལ་འ�ར་བ་�ང་ནས།   རང་

གིས་རང་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་�་

�ར། ངས་བ�ན་འ�ིན་ལ་བ�་

ཆེད་�ིན་ཆེན་མ་ལོ་དང་ཁ་�ོད་མང་

བོ་�ས་�ོང་ལ།    �ོབ་�ོང་གི་�ངས་འ�ས་

�ང་ཇེ་ཞན་�་སོང་བ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། མིག་ཤེལ་

ཞིག་�ང་�ོན་དགོས་སོང་།

རེད་ཡ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་�་དེ་དག་ལ་�ིར་�ན་�ེད་ཐེངས་

རེར་བདག་ལ་�ར་�ང་མ་�ོང་བའི་ན་�ག་ཅིག་དང་འ�ོད་ག�ང་

ཞིག་ངང་གིས་�ེ་འོང་།   ཨ་མས་�ན་�་ང་ལ“�་འ�ལ་�ི་གར་དེ་

ནམ་ཡང་འ�བ་མི ་ཚར་བས། 

�ོད་རང་�ོངས་གཉིད་ལས་སད་

རན། བ�ན་འ�ིན་མ་གཏོགས་

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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་ད�་པ།  

•གངས་དཀར་�ོལ་མ•

མཐོ་�གས་ནི་ཡོད་ཚད་ཡིན་ནམ། དེའི་�ར་འ�ས་�ིས་མ�ན་ལམ་ཐག་གཅོད་�བ་བམ། མ་འོངས་པ་ཐག་

གཅོད་�བ་བམ། ག་ལ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ནི་ང་ཚ�་�ས་�ང་�ོགས་ཐབས་�ལ་བའི་�ི་�གས་ཤིག་�ེ། ང་ཚ�་�ས་

�ང་ཞིབ་�ིས་�ེད་ཐབས་�ལ་ལ། དེ་བཞིན་མཐོ་�གས་�ིས་�ང་མ་འོངས་པ་ཞེས་པའི་�ི་

གཞི་ཆེན་པོ་འདིར་ལན་�ོང་བོ་ཞིག་གདབ་ག་ལ་�ས། གལ་ཏེ་མཐོ་�གས་ལ་མ་

འ�ོད་ན་མ�ན་ལམ་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�འི་ཉེ་འཁོར་ནའང་མཐོ་�གས་ལ་

མ་འ�ོད་�ང་�ོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་�ས་འ�ས་ཆེན་པོ་�ངས་དང་ལེན་

བཞིན་ཡོད་པའི་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་ཇི་འ�འི་མང་ཨང་། 

འོན་ཏེ། �ས་རབས་དང་བ�ན་ནས། ང་ཚ�་ནི་མཐོ་�གས་ཞེས་པའི་

མདའ་དང་མདེ�་མེད་ལ། མ�ང་དང་�་�ར་འ�ར་མི་དགོས་པའི་ག�ལ་ས་དེར་

ཅིས་�ང་�གས་དགོས་ལ། དེ་བཞིན་གལ་ཆེན་�འང་ག�ང་དགོས། ད�གས་ལེན་དབང་

དང་མིག་�ེབ་དབང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དཔེ་དེབ་མཛའ་བོར་བ�ོམས་ནས་ལོ་ངོ་བ�་གཉིས་ཙམ་�ད་ཅིག་གིས་

བ�ད། �ིར་འདང་རེ་བ�བ་ན་ཁ་སང་�ོབ་�ང་�ོབ་མ་ཡིན་པ་འ�། �ོབ་འ�ིང་�ོབ་མ་ཞིག་�ང་ཡིན་པར་�ང་

བའི་ཚ�ར་བ་�ེར། མངར་�ར་ཁ་ག�མ་�ི་འཚ�་བའི་བ�ད་རིམ་ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་འཆར་འོང་ལ། རང་མགོ་རང་

�ལ་�ི་འཚ�་བའང་དབང་མེད་�་�ན་�ང་། 

དེ་རིང་མཐོ་ག�མ་�ི་�བས་འདིར་�ེབས་�ས། གཉིད་ལས་�ོང་མཁན་ནི་ཅོང་བ�་མིན་པར་�གས་བསམ་

ཡིན། གནོན་�གས་�ེར་མཁན་ཡང་དཔེ་དེབ་མིན་པར་�ར་འ�ས་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་�ེང་�ོགས་ཡིན། ཕ་མ་དང་

གཉེན་ཉེ། དགེ་�ན་སོགས་�ིས་ལོ་�ོན་མ་དག་གི་�གས་འ�ས་བཟང་བའི་�ལ་�ོགས་དང་ཉེ་མི་སོགས་བཟང་

རབས་དང་ལེགས་རབས། �གས་མ་འ�ོད་ཚ�་འ�ོ་ས་མེད་�ལ། ད་�ང་�ོབ་�་སོགས་�ི་རེ་བ་�ོང་ཟད་�་བཏང་

རབས་བཤད་དེ་གནོན་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་མགོར་བ�ོན་ཡོང་། འོན་�ང་ཕ་མས་མཐོ་�གས་ནི་�གས་ལེན་�ོབ་

མའི་�ོད་�ི20%ཙམ་ལས་བ�ལ་དཀའ་བའི་�་�ོང་ཞིག་ཡིན་པ་ཇི་�ར་ཤེས།

གང་�ར། མཐོ་�གས་�ིས་�ོབ་མ་མང་བོ་ཞིག་ལ་�གས་�ེན་�ག་པོ་ཐེབས་བཞིན་

ཡོད། ངོ་མ། ངལ་གསོ་ཟེར་ན་ངལ་གསོ་ཁོམ་ཡང་མེད་པ་འ�་ལ། དཔེ་ཆར་བ�་

ཟེར་ན་གང་ལ་བ�་དགོས་པའང་མི་ཤེས་ཤིང་། བོད་ཡིག་ལ་བ�་བསམ་ན། 

�ིས་རིག་�ང་བ�ི་དགོས་པ་འ�། དངོས་�གས་ལ་བ�་བསམས་ན། �ེ་

དངོས་�ང་�ོར་ག�ང་དགོས་པ་འ�་�ེ། མཐར་ག�གས་ན་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་

ཟིན་མེད། ཉིན་�ང་ཟ་མ་�ར་འ�ང་�ས་ཏེ་�ོབ་ཁང་�་འ�ལ་འ�ལ་དཔེ་ཆ་

གཅིག་གི་ཁ་�ེ་�ེས། �ང་ཙམ་ནས་ཡང་�ོ་མ་བདེ་བར་�ོབ་དེབ་གཞན་ཞིག་གི་ཁ་

�ེ་འདོད། དམིགས་�ལ་མི་གསལ་ལ་འཆར་གཞི་མེད་པར་གནོན་�གས་ཁོ་ན་མ་ཐེག་པར་མགོ་

བོ་�ད་དེ་ད�གས་རིང་འཐེན་ནས་འ�ག་པ་ནི་ཇི་འ�འི་ཐབས་ཟད་པའི་དོན་དག་ཅིག་རེད་ཨང་།

མཐོ་�གས་�ི་ག�ལ་ལས་�ལ་�བ་མིན་ནི་དོན་དག་གཞན་ཞིག་�ེ། མཐོ་�གས་�ི་�ར་འ�ས་མ་ལེགས་པ་

ནི་རང་ཉིད་གཏན་�་ཕམ་སོང་བ་མིན་ལ། �ོབ་�ོང་གི་འ�ན་པ་�ལ་སོང་ན། ང་ཚ�་ད་གཟོད་ཕམ་སོང་བ་ཡིན། 

�ར་འ�ས་ལེགས་�ང་ཆོག་ལ་དེ་འ�་མི་བཟང་ཡང་�ང་། ཁོ་མོ་ཅིས་�ང་མཐོ་�གས་ལ་�གས་འདོད་དོ།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་གི་

མཐོ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•ཏིང་འཛ�ན་�ིད•

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•
པར་ལེན་མཁན།

•གནས་བ�ན•
ཨང881པ།

�ོད་ལ་འདང་�ག་ས་གཞན་མེད་དམ”ཞེས་གཤེ་གཤེ་ཡང་ཡང་

བཏང་།     གལ་�ིད་ངས་�བས་དེར་ཉིན་མཚན་ད�ེར་མེད་�་

བ�ན་འ�ིན་ལ་མ་བ�ས་པར་རང་ག�ན་རང་�ོམ་�ིས་�ོབ་

�ོང་�ས་ཡོད་ཚ�། འདི་འ�འི་ཞན་པའི་

�གས་འ�ས་ཤིག་གཏན་ནས་མི་

འ�ང་ལ།   གལ་ཏེ་ངས་�བས་

དེར་རང་ཚ�ད་ཟིན་པའི་�ོ་ནས་

བ�ན་འ�ིན་ལ་�་བ་དང་བར་

ཐག་�ང་དེ་འ�འི་ཉེ་བོ་ཞིག་ནས་

བ�ས་མེད་ཚ�། བདག་གི་མིག་�ང་�ང་

�ིབ་�་འ�ར་མི་�ིད་ལ། ཚང་མས་བདག་ལ“མིག་བཞི་

མ”ཞེས་པའི་མཚང་མིང་འདི་འ�་ཞིག་�ང་འདོགས་མི་�ིད།   

ད་ནི་ཡོད་ཚད་འ�ིས་འ�ག་�ང་། ངས་ན་�་ཚ�ར་རང་གི་�ོང་

བ�ད་དང་ཉེས་དམིགས་དེ་དག་བ�ོད་ན་འདོད། 

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

ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་བ�ད་པ། 

•གསེར་འོད་འཚ�•



�ག་པ། ཡང་འ�ག་ཡོད་མེད་ནོར་བ། 

�ིར་ཡང་འ�ག་ཕོ་ཡིག་ཡིན་པས། �་དམ་ཞིང་�ག་པར་འདོན་

པ་དང་། �ེས་འ�ག་ཙམ་ནི་ཡང་འ�ག་ལས་�་�ང་ཟད་ཞན་པར་

འདོན་པ་ཡིན་མོད། དེང་། ཡང་འ�ག་གི་�་�ར་ཧ་ལམ་ཉམས་�ང་། 

�་གཅིག་མིང་དོན་མི་གཅིག་པའི་འ�ེད་�ེད་ཡང་འ�ག་ཡོད་མེད་

ཡིན་པས། དོན་ལ་མ་བ�གས་ན་ནོར་�། དཔེར་ན། གནའ་བོ་ལ་ཡ་

ཐོག་དང་ཡ་ཐོགས་གཉིས་�ིས་�ང་། ཐོག་འོག་ཐོག་མཐའི་དང་ཐོག་

ལ་ས་མཐའ་མེད་པས། �་མ་འ�ིག �ིད་འཛ�ན་ལས་�ངས་�གས་

ཡོད་ས་ལ་ག�ང་ས་ལས། ག�ང་སར་�ིས་པ་ནོར་སོང་། དེ་བཞིན། �་

ག�བ་པའི་མིང་ལ་ཆག་ཆག་དང་ཆགས་ཆགས། ཁང་མིག་ལ་ཤག་

�ང་དང་ཤགས་�ང་། བ�ན་པའི་�ད་གོས་ལ་ཤམ་ཐབས་དང་ཤམ་

ཐབ། གཡོ་�ོལ་�ེད་�ད་ལ་�་ང་དང་�ང་ང་། ཁོག་�ང་བ་ལ་ག�ང་

བཟང་བ་དང་ག�ངས་བཟང་བ། ཕན་པའི་�ོགས་ལ་�ོངས་�ོགས་

དང་�ོང་�ོགས་�་�་སོགས་�ི་�་མ་དག་པ་དང་། �ི་མ་ནོར་བའོ། ། 

བ�ན་པ། ད�ངས་ཡིག་ནོར་བ། 

ད�ངས་�ི་ང་རོ་�་ལས། ཨ་ནི་�ང་བ་�ེ། �་མཉམ་པར་�ས་

ནས་འདོན་པ་དང་། �ག་�་ནི་བ�ག་པ་�ེ། �་�ི་བོའི་ཆ་ནས་�ག་

པར་�ས་ནས་འདོན་པ་དང་། ཞབས་�་ནི་�ད་པ་�ེ། �་འཕང་མར་

ལ་ཕབ་ནས་འདོན་པ་དང་། འ�ེང་�་ནི་�ེང་བ་�ེ། �་�ེན་ལ་

བ�གས་ནས་འདོན་པ་དང་། ན་རོ་ནི་བ�ོད་པ་�ེ། �་འཕང་མཐོན་

པོར་�ས་ནས་འདོན་པ་བཅས་�ི་�ད་པར་ལེགས་པར་མ་�ེད་པའི་

�ེན་�ིས་ནོར་བ་ཡིན། བཀལ་བའི་ད་�་བ་ལ་ཁལ་འགེལ་བ་དང་། 

ཁལ་འགལ་བ་འ�ི་�ལ་གཉིས་�ང་བ་ལས། འགལ་ནི་འ�ེང་�འི་

�འི་�ར་ཆག་པའི་�ོན་ཡིན། དེ་

བཞིན། ཁ་ཟས་ལ་ཞལ་�ས་དང་

ཞལ་འ�ས་དང་ཞལ་ཚ�ས། �ལ་�ི་

（པར་ངོས17�ེང་གི་ནོར་�་བའི་ཡི་གེའི་ལེ་ཚན་ལ་མ�ད）
གཡོག་�་བཀོལ་བ་ལ་�ལ་འཁོལ་བ་དང་�ལ་འ�ལ་བ། དེ་རིང་ཡན་

�ི་ཉིན་བཞི་བ་ལ་གཞེས་ཉིན་དང་གཞིས་ཉིན། ཤ་རིད་པ་ལ་�ད་པ་

དང་། �ིད་པ། ངེས་པར་བ�ན་པ་ལ་རག་ལས་པ་དང་རག་�ས་པ། 

�ན་�་�ོ་བའི་ཤིང་ཚ�གས་མ་ཅན་ལ་�ག་མ་དང་�ིག་མ། �ོལ་བོ་ལ་

འཇོན་ཐེང་མ་དང་འཇོན་ཐིང་མ་�་�་སོགས་�ི་�ི་མ་ནོར་རོ།།

བ�ད་པ། གདངས་མ�ན་ནོར་བ། 

བོད་�ད་�་ཐ་�ད་མང་བོ་ཞིག་གི་ཚ�ག་�ིམ་ཕན་�ན་�ི་�་

གདངས་འགང་མི་གཅིག་�ང་། �ེད་�ོལ་�ི་ཤན་ཕན་�ན་�གས་

ནས། �་གདངས་མ�ན་པར་�ར་པའི་དཔེ་ཡོད། དེ་�གས་མ་ཤེས་

པར། �་�ར་ཆག་པ་�ར་�ིས་ནས་ནོར་བ་ཡིན། འོ་མ་བ�བས་ནས་

མར་�ངས་�ལ་�ི་གཤེར་�་ལ་དར་བ་ཟེར་མོད། �ར་�་�ོག་ཚ�། �་

མའི་ར་�་�ི་མར་�གས་ནས། བ་�་ཉམས་པ་�ར། ད་ར་ཞེས་�ིས་པ་

ནོར་རོ། ། དེ་བཞིན། མིག་ལོང་བ་ལ་ཞར་བ་དང་ཞར་ར་དང་ཞ་ར། 

�ེའི་གོར་བ་ལ་འ�ར་བ་དང་�་ར། གཉིད་ལོག་པའི་ཧར་�་ལ་�ར་

བ་དང་�ར་བ་དང་�་ར། �་སར་གནོད་པའི་�ི་བ་ལ་ཨ་�་དང་ཨབ་

ར། �གས་�ི་�་�་ལས་འཇམ་པ་ལ་�ལ་དང་�་�། �་�་�ོང་གི་

འ�ོག་�་ཞིག་ལ་�་ཁ་མ་དང་ཆི་ཝ་མ། འོ་མའི་�ར་བ་ལ། �ར་བ་

དང་�་ར། �འི་ཐོར་�(ཐོར་མོ)ལ་ཐོ་�་དང(ཐོར་མོ)། �་�་ཚ�གས་

འ�ེས་ནས་�གས་པ་ལ་འར་�ར་དང་འ་�ར་�་�་སོགས་�ི་�ི་མ་

ནོར་རོ། ། གོང་གསལ་�ི་ནོར་སོ་བ�ད་ནི། གཙ�་བོ་ཡི་གེའི་�ོར་བ་

�ད་�ི་གདངས་�ར་�་�ར་ལེགས་པར་ཐོན་མ་ཐོན་ལ་རག་ལས་པ་

ཡིན་མོད། དོན་�ི་ངོ་བོ་གཅིག་མི་གཅིག་ལ་ངེས་ཤེས་འ�ེན་པའང་

གལ་ཆེ། དཔེར་ན། �ངས་�ང་བ་ཞིག་ལ་འགའ་དང་ཁ་ཤས་གང་�ར་

འ�ས་�ང་། འགའ་ཤས་ཟེར་ནས་བ�་གཉིས་གཅིག་�་བ�ེས་�ལ་

མེད་དོ། ། 

མདོག་དང་ཁ་དོག་དོན་གཅིག་པར་�ང་ཡང་། རིམ་པ་�ར་

འ�ག་�ལ་ལ་�བ་ཆེ་�ང་ཡོད་པར་མ་ཟད། �ར་�ང་དང་རང་�ང་

གི་�ད་པར་ཡང་ཡོད་དེ། བལ་བོའི་སིལ་ཏོག་མ་ཟོས་�ང་། །ཁ་དོག་

ཉིད་ལས་�ོ་བ་ཤེས། །ཞེས་དང་། རས་མདོག་དམར་བོར་�ས་�ང་། 

ཞེས་པ་�་�། མདོག་དང་ཁ་དོག་གི་ད�ེ་བ་མ་བ�ས་པར། ཁ་མདོག་

ཅེས་པ་མི་འ�ིག་གོ ། འ�ོན་པོ་དང་མ�ོན་པོ། �་�ི་འ�་ཡང་དོན་ལ་

�ད་ཆེ། �་བའི་མིང་། འ�ོ། ཞེས་པར་�ེས་འ�ག་ན་�ར་ན། དངོས་

པོའི་མིང་�་�ར་པས། ལམ་འ�ོ་ལ་འ�ོན་པོ་ཟེར། �ོན་མོར་གདན་

�ངས་པའི་མི་ལ་མ�ོན་པོ་ཟེར། དེས་ན་འ�ལ་བ་ཕར་འ�ོ་�ར་

འ�ོའི་འ�ག་ས་ལ་འ�ོན་ཁང་ལས། མ�ོན་ཁང་ཞེས་པ་ནོར་རོ། །

ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�ི་མཐའ་མ་དང་། རབ་འ�ིང་ཐ་ག�མ་

�ི་ཐ་མ་གཉིས། �ད་མེད་�་�ིས་པ་མི་འ�ིག་�ེ། ད�ས་མཐའ་དང་། 

ཐ་ཆད། ཅེས་པས་གསལ། �ོངས་�ོགས་དང་�ོངས་�ོགས་གཉིས་

ལའང་�ད་པར་ཡོད་དེ། འ�ོགས་པའི་�ོགས་ལ་�ོངས་�ོགས་དང་། 

ཕན་པའི་�ོགས་ལ་�ོངས་�ོགས་ཟེར། འ�ག་�ལ་ལ་མ་བ�ོས་པར་

གང་�ང་�་�ར་མི་�ང་ངོ་། ། མདོངས་དང་�ོངས་གཉིས་ལས། མིག་

གི་�མ་པ་ཅན་ལ་མདོངས་ཟེར་ཏེ། �་�འི་�་�ོའི་�ན་ཀོར་ལ་

མདོངས་ཟེར་བ་�་�། མིག་�་�་དེས་ཅང་མི་མཐོང་བས་�ོངས་ཟེར། 

དེ་གཉིས་དངོས་པོའི་མིང་དང་། �་བའི་མིང་གི་�ད་པར་ཡོད་པས། 

མདོངས་མཐའ་ཅན་ལ་�ོངས་མཐའ་ཅན་དང་། མིག་�ོངས་པ་ལ་

མིག་མདོངས་པར་�ིས་པ་མི་འ�ིག་གོ །

མ�ན་ས་དང་འ�ན་ས་ལས། �ན་སོ་ལ་མ�ན་ས་དང་། འ�་

བའི་གནས་ལ་འ�ན་ས་ཟེར་ཏེ། འ�ག་�ལ་ལ་མ་བ�ོས་པར་གང་

�ང་�ར་བ་ནོར་རོ། ། ད་�ར་དང་དར་�ར་གཉིས་ལས། ད་�ར་ནི་

�ར་རིགས་བཞིའི་དཀར་�ར་�ི་མིང་དང་། དར་�ར་ནི་ཚ་ལའི་མིང་

ཡིན་པས་དོན་མི་གཅིག་པས། �བས་གང་ཐོབ་�་འ�ག་པར་�། �་བ་

དང་�་བ་གཉིས་ལས། �མ་�འི་�་ལ་�་བ་ཟེར། དེ་ཆར་གོས་�ེད་

ཉན་པར་བསམས་ནས་�་བ་ཞེས་�ིས་པ་མི་འ�ིག �་བ་ནི་མེ་ཏོག་

�་�འི་�་བའི་མིང་དང་། �ས་པའི་དོན་ལའང་འ�ག་གོ ། 

�ེ་མ་དང་�ེ་མ་དོན་མི་གཅིག �ར་�ང་དང་རང་�ང་གི་�ད་

པར་ཡོད། �ན་�ེ་མ་དང་། �ོ་�ེ་མ་�་�།  གཅིག་གཅིག་གི་དོན་�་

�ར་མི་�ང་ངོ་། ། བ�་ཐམ་པ་ལས་གཅིག་ཙམ་ཡོད་ཚ�ད་ལ་བ�་

ལམ་དང་། ལམ་ཆེན་ལ་�་ལམ་ཟེར། བ�་ལམ་ན་ཞེས་པར་�་ལམ་

ན་�ར་�ར་བ་འ�གས་སོ། ། འ�་དང་�ིན་�འི་འ�ག་�ལ་ལ་�བ་

ཆེ་�ང་གི་�ད་པར་ཡོད་དེ། �ོག་ཆགས་�་མོའི་རིགས་�ི་ལ་འ�་

ཟེར་ཞིང་། དེ་�མས་ལས་ཧ་ཅང་�་ཞིང་ནད་�་�ེད་པའི་རིགས་ལ་

�ིན་�་ཟེར་ཏེ། སོ་�ིན། �་�ིན། ཞེས་པ་�་�། དེས་ན་�ིན་�འི་དོད་

�། འ�་དང་�ིན་ངོ་བོ་མི་གཅིག་པའི་མིང་གཉིས་གཅིག་�་�ར་ནས། 

�ིན་འ�་ཞེས་�ིས་པ་མ་དག་པའོ།། མཐོ་བ་དང་། མཐོན་པོའི་ངོ་བོ་མི་

གཅིག་�ེ། �་མ་�ད་ཆོས་མཚ�ན་པའི་མིང་ཡིན། དེ་ལ་�ེས་འ�ག་ན་

�ར་བའི་མཐོན་པོ་ནི། དངོས་པོའི་མིང་�་�ར་པ་ཡིན་པས། མཐོ་བ་

དང་མཐོན་པོའི་ད�ེ་བ་མ་�ེད་ལ། མཐོ་པོ་ཞེས་�ིས་པ་ནོར་རོ། ། དེ་

བཞིན། �ོན་པོ་ལ་�ོ་པོ་དང་། ཆེན་པོ་ལ་ཆེ་པོ་སོགས་�་�ིས་པ་མ་

དག་པ་ཡིན་པ་�་�་སོགས་སོ། །

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

•དཔའ་རིས་སངས་�ས•

ཐད་ཀར་ང་ཚ�ར་བ�ས་ཏེ། “�ོད་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་འདི་�ར་�ང་

ད�ག་�ེད་པ་ཡིན། ངོ་མ་ངའི་ཐལ་�ག་ཉོ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ”ཟེར་

ཞིང་། བཤད་ཚར་�ེས་�་�ར་�ིས་ཅོག་ཙ�་བ�ངས་�ང་། ཁོང་�ོ་

ལངས་ཏེ། “ཁ་རོག་�ོད་དང་། �ོད་ཚ�ས་�ར་མ་�ག”ཟེར། དགེ་�ན་

�ི་�ད་གདངས་ལས་ཤེས་�བ་�ེ། ཁོ་རང་ཁོང་�ོ་ལངས་ཏེ་�་ལ་ཁད་

�་�ར་འ�ག ཡིན་ནའང་�ོབ་མ་ཚ�འི་ཟིང་ལོང་ཇེ་�་ནས་ཇེ་�ར་

�ར་ཏེ། �ོབ་ཁང་ནང་གི་�ར་�ས་དགེ་�ན་�ི་�ད་ཆ་�་བ་ནས་ཐོས་

མི་�བ་པའི་ཚད་�་�ེབས། �་ལན་ཏིས་དགེ་�ན་�ི་�ོགས་�་ཤོག་

རིལ་ག�གས་�ང་ལ། �ོབ་ཁང་ནང་�་�ི་ལའི་�ད་ལ་ལད་མོ་�ེད་པ་

དང་། གཡག་�ར་མགོ་བོས་�ང་ཀ་བ�ེ་བ་སོགས་�ང་འ�ག་པས། 

ཕལ་ཆེར་�ོབ་ཐབས་མེད་པའི་ཚད་�་�ང་སོང་། �ོ་�ར་�། ལས་

གཉེར་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་དགེ་�ན་ལ“དགེ་�ན་ལགས། �ོད་�ོབ་

གཙ�ས་འབོད་�ིན་འ�ག”ཟེར། དགེ་�ན་ཡར་ལངས་ཏེ་རེ་ཐག་ཆད་

པའི་ཉམས་ཤིག་བ�ན་�ེས། �ེལ་�ར་ངང་�ོབ་ཁང་ལས་�ིར་�ད་

སོང་། �ོ་�ར་�་�་ལའོ་ན་ཧར་�ིས་ཡར་ལངས་�ང་། ཁོས་�་�ར་

དམ་པོར་བཅིངས་ཤིང་། བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་ཁོང་�ོ་དང་བཅས། 

“གང་�ང་�ས་མི་ཆོག �ད་འ�ོ་�ོད་ཚ�། དགེ་�ན་གཉོམ་�ང་ལ་�བ་

ཚ�ད་�ས་ན་ག་ལ་འ�ིག གལ་ཏེ་དགེ་�ན་�ིས་ལག་པ་འ�ལ་བ་ཡིན་

ཚ�། �ོད་ཚ�་�ི་བཞིན་�་ས་ཐོག་�་གོག་ནས་�་བ་�ེད་ངེས་ཡིན། ངོ་

ཚ་�་མེད་པ་�ོད་ཚ�། ད་ནི་�་ཞིག་གིས་དགེ་�ན་ལ་འོས་མེད་�ས་ན། 

ངས་�ི་རོལ་ནས་ཁོ་ལ་བ�ག་ངེས་ཡིན། 

ངས་ཁོའི་འ�མ་�ས་གཅོག་ངེས་ཡིན། 

ངས་མནའ་བ�ལ་པ་ཡིན། ཁོས་རང་

ཉིད་�ི་ཕ་�ན་བོས་ཡོང་ཡང་ང་མི་�ག་ཁོ་ཐག་ཡིན”ཞེས་�ོས་�ང་

བས། ཚང་མར་�ག་འ�ལ་མེད་པར་�ར་སོང་། �་ལའོ་ནའི་བཟོ་�་ཧ་

ཅང་གཟབ་ནན་རེད་དེ། �ོ་བས་གཟིར་བའི་སེང་གེ་ཞིག་དང་འ�་བར་

མིག་�ང་ལས་མེ་�ག་མཆེད་�ིན་འ�ག ཁོས་མིག་�ང་བ�ད་དེ་མ་

རབས་གཏེ་བོ་དག་ལ་རེ་རེ་བཞིན་བ�ས་པ་ན། ཁོ་ཚ�འང་རེ་རེ་བཞིན་

མགོ་བོ་�ད་པར་�ར་སོང་། ཚབ་�ིད་དགེ་�ན་�ི་མིག་མཐའ་དམར་

པོར་�ར་ནས་�ིར་�ོབ་ཁང་�་ལོག་�ས། འཛ�ན་�འི་ནང་དབེན་ཞིང་

འཇགས་པར་�ར་ཏེ། ཐ་ན་ད�གས་འ�ིན་�བ་�ེད་པའི་�་ཙམ་ཡང་

ཐོས་�་མི་འ�ག་པས། ཁོ་ཤིན་�་ཧ་ལས་པར་�ར་སོང་། མ�ག་མཐར་

ཁོས་�་ལའོ་ན་ད་�ང་ཡང་ཁོང་�ོ་མ་ཞི་བར་ཡོད་པའི་བཟོ་�་མཐོང་

�ེས་ཡོད་ཚད་�ི་མཐིལ་�ོགས་སོང་། ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་མཛའ་མ�ན་

�ི་ནང་དོན་འ�ེས་ཤིང་། �་�འི་བར་�་ཁ་བ�་�ེད་པའི་ཁ་ཚ�ག་

གིས་�་ལའོ་ན་ལ། “�་ལའོ་ན་ལགས། �ོད་ལ་བཀའ་�ིན་ཆེ་�ས་པ་

ཡིན”ག�ངས་སོང་།

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

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

（པར་ངོས17�ེང་གི་�ར་�ོམ་དོ་རའི་ལེ་ཚན་ལ་མ�ད）



ཨང་དང་པོ།

གནམ་�་འ�མ།   མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་

རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་

པའི་འཛ�ན་�་བ�ད་པ།

བསོད་ནམས་�ིད། མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་

རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་

འཛ�ན་�་ག�མ་པ།

ཁོན་མོ་འཚ�། མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

�ན་ཐར་�ོལ་མ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

བཞི་པ།

སངས་དགའ།  མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་བ�་པ།

འཇམ་ད�ངས་མཚ�་མོ།  མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་

བ�་པ།

གཡང་མོ་མཚ�།  མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

དཔལ་�ན་ཆོས་�ལ།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་

ད�་པ།

ཚ�་རིང་ཉི་མ།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་ད�་པ།

ཚ�་མཚ�།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་ད�་པ།

ཨང་གཉིས་པ།

འ�ག་�ལ་ཚ�་རིང་། མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་

�ག་པ།

�ོ་�ེ་བ�་ཤིས།   མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

བ�་ཤིས་�་མཚ�།  མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་བ�་

པ།

པ་�ིད།   མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་བ�་པ།

ཚ�་རིང་�ོ་�ེ།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་ད�་པ།

བསོད་ནམས་དཔལ་འབར།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་

འཛ�ན་�་ད�་པ།

ངག་འཕེལ། མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་ད�་པ།

བ�ན་འཛ�ན་བ�ན་པ།  ཀན་��་�་�་�ོང་བོད་རིགས་�ོབ་�ང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་

�་ག�མ་པ།

འཇིགས་མེད་ཉི་མ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

བཞི་པ།

�ལ་བཟང་གངས་�ས།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་

འཛ�ན་�་ད�་པ།

ག�གས་དཀར་�ིད།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་ད�་པ།

�ར་མ་�ོ་�ེ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་བ�་

གཉིས་པ།

�་འ�མ་ཚ�་རིང་།   མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

གཉིས་པ།

མཚ�་ཡག་�ིད།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་

བ�ད་པ།

ནམ་མཁའ་དབང་�ག  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་�ག་པ།

བསོད་ནམས་འ�མ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་�ག་པ།

�ན་བཟང་�ལ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་

ག�མ་པ།

�ོ་�ེ་མཚ�།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་ག�མ་པ།

�་བ་�ན་བཟང་།   མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

ག�མ་པ།

གསེར་མཚ�་�ིད།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

ཨང་ག�མ་པ།

�ན་ཚ�གས། མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་

རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་

འཛ�ན་�་ད�་པ།

�་མོ།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་

མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་

�་ད�་པ།

བ�་ཤིས་གཡང་�ིད།   མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་

�་ད�་པ།

དཔལ་འཛ�མས།  མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་ད�་

པ།

བ�ན་འཛ�ན་མཆོད་�ིན། ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ས་བོད་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་

�་བཞི་པ།

བ�་ཤིས་�ིད།（�ང）ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ས་བོད་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་

�་ག�མ་པ།

ཏིང་འཛ�ན་འཚ�།  ཀན་��་�་�་�ོང་བོད་རིགས་�ོབ་�ང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་འཛ�ན་�་དང་

པོ།

བསོད་ནམས་དབང་མོ།（�ང） ཀན་��་�་�་�ོང་བོད་རིགས་�ོབ་�ང་དང་པོའི་ལོ་རིམ་�ག་པའི་

འཛ�ན་�་ག�མ་པ།

�་མོ་འཚ�།   ཀན་��་�་�་�ོང་བོད་རིགས་�ོབ་�ང་དང་པོའི་ལོ་རིམ་�་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

རིན་ཆེན་ཆོས་�ོན།   མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་

བ�་པ།

�་མ�ིན་�ལ།  མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

�ང་མོ་མཚ�།  མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

�ོ་�ེ་དོན་འ�བ། མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་�ག་

པ།

ཆོས་�ོན།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་�་པ།

མགོ་བྷ་�། མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་བ�་

གཅིག་པ།

གཡང་ཡག་�ིད།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་�་

པ།

དངོས་�བ་མཚ�།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

བ�་གཅིག་པ།

བདེ་ཆེན།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་�་པ།

དཔལ་�ན་བ�་ཤིས།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་�་པ།

པད་མ་�ིད།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་ད�་པ།

བཟང་མོ་མཚ�།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་�་པ།

གཡང་�ིད་དབང་མོ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་�་པ།

�ོལ་མ་ག�་མཚ�། མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

བ�་གཅིག་པ།

བསོད་ནམས་དབང་མོ། མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་བ�་གཅིག་པ།

�ར་བ་�ོལ་མ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་�ག་

པ།

འཕགས་མོ་ཆོས་�ོན།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་

�་ད�་པ།

�་བ་བཟང་བོ།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་ད�་

པ།

ཚ�་དབང་�ོལ་མ།（�ང）མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་

འཛ�ན་�་ད�་པ།

མཁའ་འ�ོ་མཚ�། མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་

ད�་པ།

མཆོག་�ིད།  མཚ�་�ོན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་ད�་པ།




