
རི་མོ་པ།  •བསོད་ནམས་འ�མ• པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•

ངའི་ཕ་�ལ་ནི་མདོ་�ད་གཅན་ཚའི་�བ་�ང་གི་མཚམས་�་ཆགས་པའི་རོང་མ་འ�ོག་

གི་�ོང་�ེ་�ང་�ང་ཞིག་�ེ་�་�་�ལ་ཚ�་ཡིན་ལ། ཕ་�ལ་�ི་�ོན་ལས་�ེད་�ངས་ལ་གཙ�་

བོ་གོ་རིམ་གཉིས་ཙམ་བ�ད་དགོས་ཏེ། གཅིག་ནི་ཞིང་�ེགས་ནས་ཤོག་ལེན་པ་དང་། གཉིས་

ནི་ག�ལ་གཅོག་པའོ། །

 རོང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན་�ོན་ལས་�ེད་པ་ནི་ཆེས་ཚ�གས་�ི་ལ་�ེལ་བ་ཆེ་བའི་

ལས་ཤིག་ཡིན་པས། �ིད་པ་�ན་པོའི་ཁ་དཔེར་ཡང“�ོན་ལས་མེ་འབར་འབར་དང་�་ཁོལ་

ཁོལ། �ིས་པར་�ེ་དབང་དང་ལོ་ལོན་ལ་འཆི་དབང་མེད”ཟེར་བ་ཇི་བཞིན་�ོན་ཁ་�ེབས་པ་

ན་ཞིང་པ་�མས་�ེལ་འ�བ་�ིས་ཞིང་འ�ེག་པ་དང་ཤོག་ལེན་པ་སོགས་�ི་ལས་ལ་བ�ོན་

བཞིན་ཡོད། ངའི་ཕ་�ལ་ཡང་དེ་ལས་མ་འདས་པར་ཧོར་�་�ག་པའི་�་�ད་ནས་བ�ང་

ཕལ་ཆེར་ཞིང་འ�ེག་གི་ལས་ལ་�་གོན་�ེད་བཞིན་ག�ལ་ཁ་བཅའ་བ་དང་། �་འ�གས་པ། 

ལོ་ཏོག་�་�ེད་�ི་ཟོར་བ་བ�ར་བ་སོགས་�་�ིག་ཚགས་�་�ད་�ེས་དངོས་�་ཞིང་འ�ེག་

པའི་ལས་�་�གས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་�་ག�ག་�ར་ནས་དང་�ན་མ། ལོག་དཀར་སོགས་

�ིན་�་བའི་རིགས་�ོན་�་འ�ེག་ཅིང་། �ོ་དང་ཟར་མ་བཅས་�ེས་ནས་འ�ེག་པ་ཡིན།

ག�ལ་ནི་འ�ོར་�ན་�ི ་ལོ ་ཏོག་�མ་པར་འཇོམས་པའི་དོན་ཞེས་འ�་མི ་ཕམ་ལགས་

�ིས་ག�ངས་པ་ཇི་བཞིན། ཞིང་མ་�ེག་གོང་གི་�ོན་ལ་ཐོག་མར་ག�ལ་ཁ་བཅའ་དགོས་

ཤིང་། “ག�ལ་ཁ”ཞེས་པ་ནི་རང་�ིམ་དང་ཐག་ཉེ་བའམ་འདབས་འ�ེལ་བའི་བཤོས་ཞིང་�་

�་�ེ།  �ོ་ནས་�ན་ག�མ་�ི་ཤོག་�ིགས་སའི་གནས་ཡིན་པས་ཁོར་�ག་�ང་ཆེ་ལ་རན་པ་

ཞིག་ཡིན། ག�ལ་ཁ་བཅའ་བ་ལའང་ཐོག་མར་དེའི་ཐོག་གི་ལོ་ཏོག་�ེགས་ནས་སོག་མ་

སོགས་གཙང་འབེབ་�་དགོས་ཏེ། དེ་ནས་�་�ོ(ཞིང་�ེགས་�ེས་དེའི་�ལ་�་�ོ་རིལ་དེད་

ནས་ངོས་�ོམས་ལ་�་བ�ན་�་གཏོང་བ་ཞིག)�ག་དགོས།  �ིས་�་ཡང་ཆར་བ་བབས་�ེས་

�ི་�གས་ཤིག་དང་བ�ན་ནས་འཇིམ་�ོ(�་�ོ་བ�བ་�ེས་�ི་�ལ་དེ་ཆར་�ིས་བངས་�ེས་

�ོ་རིལ་འདེད་པའི་ལས་ཀ་ཞིག)�ག་དགོས། འཇིམ་�ོ་བ�བ་ཚར་�ེས་�གས་མས་གཙང་མ་

ཞིག་�གས་�ེས་ཕལ་ཆེར་ག�ལ་ཁ་བཅའ་བའི་ལས་ཚགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཡང་ཉི་མ་�ག་

�ན་རིང་ས་ཞིག་དང་བསེར་ཁ་བཟང་སའི་ག�ལ་ཁའི་�་ཞིག་ནས་�་འ�གས་དགོས། �་

འ�གས་པ་ནི་ག�ལ་ཁ་ནས་ཤོག་�མ་�་བའི་ཆེད་�་བ�ངས་པའི་གསོམ་�ོང་དང་ད�ར་

�ོང་སོགས་�་�མ་�ི་�ལ་�་བ�ོལ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་�ེས་ཞིང་ཁའི་ཤོག་�ངས་ཏེ་�་

བར་བཙ�ར་ནས་�མ་�་ག�ག་དགོས།

ཞིང་འ�ེག་པ་ནི་ཞིང་པ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་ཆེས་དགའ་�ོ་དང་�ེལ་ཟིང་ཆེ་བའི་�ས་ཤིག་

ཡིན་པས། ཧོར་�་བ�ན་པའི་ཙད་པས་

ལོ་ཏོག་�ན་�ིན་པར་�ེད་ཅིང་། ས་གཞིའི་�ོན་�ན་ལ་འ�་�ག་གི་�ེ་མ་གསེར་�ི་�བས་

�ེང་�ར་གཡོ། མི་�མས་�ིས་�ང“མི་�ས་ལོ་གཅིག ལོ་�ས་ཞག་གཅིག”ཟེར་བ་བཞིན་

འ�ེག་རན་ལ་ཐོན་འ�ག་ཅེས་ཕན་�ན་ལ་ལབ་བཞིན་ཟོར་བ་དང་�ོམ་�(ཉིན་དེའི ་

བཟའ་བ�ང)སོགས་�ེར་ནས་ཞིང་�ེག་�་འ�ོ་ཞིང་། ཞིང་འ�ེག་�ན་མོ་ཚ�ས་ཉམས་

འ�ར་དང་བཅས་�ོ་ཤོག་གཡས་བ�ལ་གཡོན་བ�ལ་�ས་ཏེ་འ�ེག་པ་རེད། �ོན་ཆད་ཞིང་

འ�ེག་�ས་ཞིང་འ�ེག་གི་�་ཡང་ལེན་�་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། དཔེར་ན། “ཧེ་ཡ་ཧོ། ང་�་

�་ཡི་ཡིན་ཡ། �ལ་�ིན་�ལ་�ིན་འ�ོ་ཡ། ཧེ་ཡ་ཧོ། ང་དོ་�་ཡི་ཡིན་ཡ། དོ་ལིང་འཁོར་

འཁོར་�ེད་ཡ”�་�་སོགས་ཡོད་མོད། འོན་�ང་ད་�་དེ་རིགས་ཉམས་འ�ག ཞིང་འ�ེག་

ཚ�ས་ཞིང་�ེགས་�ེས་�ེས་པ་དང་�ིས་པ་ཚ�ས་ཤོག་ག�ལ་ཁར་�ངས་ནས་�་བར་ལ་

བཙ�ར་དགོས། ཉིན་བ�་ཁ་�ག་གི་�ན་ལ་ཤོག་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་ག�ལ་ཁར་�ངས་ཚར་

འ�ོ། དེ་ནས་ཡང་�་�ེད་ཙམ་ལ་ཤོག་ཚང་མ་�མ་�་བ�ག་�ེས་ད་གཟོད་ག�ལ་གཅོག་

པའི་ལས་བཤམས་པ་ཡིན།

“ག�ལ་གཅོག་པ”ནི་ག�ལ་ཁར་�ངས་ཟིན་པའི་ཤོག་གི་�ེ་མ་བཅག་�ེ་འ�་རིགས་

ལེན་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ག�ལ་གཅོག་�ོན་�ི་�་�ིག་དང་ག�ལ་གཅོག་དངོས་ཏེ་གོ་རིམ་

གཉིས་ཙམ་བ�ད་དགོས། �་�ིག་ལའང་ག�ལ་�གས་�ི་�ད་མ་དང་། ག�ལ་ཤོག་�ང་

བའི་ད�ག་པ། འ�་�ག་འདེད་�ེད་�ི་འདེད་མ། �ེ་འ�་�ང་འ�ར་�ི་ཁེམ་དང་། འ�བ་

མ་དང་འ�ིག་�ེ ་སོགས་ངལ་�ོལ་ལ་མཁོ་བའི ་ལག་ཆ་དག་ཚགས་�་�ད་�ེས་གནམ་

གཤིས་བཟང་བའི་ཉིན་ཞིག་བདམས་ཏེ་ག�ལ་གཅོག་གི་ལས་ལ་�ེལ་བ་ཡིན། �ོན་ཆད་

ག�ལ་གཅོག་�ས་ཁལ་མ་དང་�་�ེལ་བོང་�་སོགས་ལ་�ོ་རིལ་དེད་ནས་གཅོག་མོད། ཡིན་

ནའང་། དེང་�བས་འ�ལ་ཆས་ཅན་�་�ར་པས་ཧ་ཅང་�བས་བདེ་ཡིན་ལ།ཉིན་གཅིག་ལ་

ཕལ་ཆེར་ག�ལ་བཅག་ཚར་འ�ོ། ག�ལ་བཅག་�ེས་འ�་རིགས་ཐང་མར་བ�མས་ནས་

�མ་ཐག་ཆོད་�ེས་�ིམ་�་བ�ས་པ་ན་ལོ་གཅིག་གི་�ོན་ལས་�ང་ཕལ་ཆེར་མ�ག་བ�ིལ་

པའོ། །

བོད་�ོངས་�་ས་ནག་�་�ོང་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་།

                •རིན་ཆེན་�ོ་�ེ•

     ཨ་ཅེ་འ�ོག་གི་�་མོ། །  

�་�ོང་མཁར་ནས་�ས་ན། །  

འ�ི་མོ་བཞོ་འ�ོར་�ས་པའི། །

འོ་མ་བཞོ་མཁན་�་ཡིན། །  

ཨ་ཅེ་རོང་གི་�་མོ། །   

�་�ོང་མཁར་ནས་�ས་ན། །  

�ེ་མའི་�ར་�ིས་�ད་པའི། །  

ཞིང་�ང་�་མཁན་�་ཡིན། །

ཨ་ཅེ་རིག་པའི་�་མོ། །  

�་�ོང་མཁར་ནས་�ས་ན། །

ཕ་�་ལེན་འ�ོར་འ�ག་པའི། །         

དམངས་�ོལ་�ོང་མཁན་�་ཡིན། །

མཚ�་�ོན་�ི་ཀ་�ོང་འ�ང་དམར་�ོབ་�ང་།   

   •�ག་རིག་འ�ག་ཐར་�ལ•



༡.�ོམ་ཡིག་འ�ི ་འདོད་�ི ་འ�ན་པ་�ེད་�ིང་�་

དགོས། 

དགེ་�ན་�མས་�ིས་�ོམ་ཡིག་འ�ི ་བར་དགའ་བའི ་

�ོབ་མ་ཞིག་�ེད་�ིང་�་དགོས་ན། ཐོག་མར་�ོབ་མ་དེ་

དག་གི་�ོམ་འ�ིའི་འ�ན་པ་�ེད་�ིང་�་དགོས། �་མཚན་

ནི་�ོམ་འ�ིའི་འ�ན་པ་མེད་པའམ་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་མི་

དགའ་བའི་�ོབ་མར་བཙན་�ིས་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�་བ�ག་

ཚ�། གཡག་�་�་�ར་�ི་དཔེ་བཞིན་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་

མ་ཟད། �ར་ལས་�ག་པར་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་�ན་�ང་

�ེས་ཏེ་མི་འ�ི་བའམ་མི་དགའ་བར་འ�ར་བ། ཡང་ན་དེ་ལས་�ོག་�ེ་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་བཀག་�་

བཟོ་བ་རེད། དེ་བས། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་�ིད་�ེད་�བས་དང་�ོབ་�ིའི་�བས་�ི་�་ཚ�ད་མང་བོ་

ཞིག་བེད་�ད་དེ། �ོབ་མ་ཚ�ར་�ོམ་འ�ིའི་འ�ན་པ་�ེད་�ིང་�ེད་པར་�གས་�ོན་�་དགོས།

�ོམ་ཡིག་འ�ི་འདོད་�ི་འ�ན་པ་ཟེར་བ་ནི། གཙ�་བོ་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་དགའ་བའམ་�ོམ་

ཡིག་འ�ི་བར་�ོ་�ང་ཡོད་པ་ལ་གོ་ཞིང་། དེ་ནི་ནམ་�ན་དགེ་�ན་�ི་�ོབ་�ིད་�ེད་ཐབས་དང་�ོམ་

འ�ིའི་�ས་པ་�ེད་�ིང་�ེད་ཐབས་དང་ཁ་འ�ལ་ཐབས་མེད། ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བ�ན་དར་�་

རམས་པས། “�ོད་ལ་མཁས་�ང་�ོམ་�ལ་མི་ཤེས་ན། །�ེ་བ�་�ལ་ནས་�ས་�ང་�གས་པ་

ཡིན”ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། འཆད་�ོད་�ོམ་ག�མ་ནི་མཁས་པའི་�་བ་�མ་ག�མ་ཡིན་པ་དང་། 

�ོས་�་�ོམ་པ་ལ་མ་མཁས་ན་མཁས་པའི་�ལ་མཐའ་ཙམ་ཡང་ཟིན་དཀའ་བ་སོགས་མཁས་པའི་

ལེགས་བཤད་�ངས་ཏེ། ཁོ་ཚ�ར་�ོམ་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་འ�ི་མ་ཤེས་ཚ�། ཤེས་ཡོན་པའི་�ལ་མཐར་

�ད་ཐབས་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་�ད་ལ་འ�ོང་�་ག�ག་དགོས། ད་�ང“ཤིང་�་བ་ཅན་ལ་འ�ས་�་

�ིན། །�་བ�ོན་འ�ས་ཅན་ལ་ཡོན་ཏན་འ�ོར”ཞེས་པའི་དཔེ་�ར། �ོབ་�ོགས་ཕན་�ན་བར་�ི་

�ོམ་ཡིག་ཞིབ་བ�ར་�ོས་�ངས་�ོམ་བ�ོ་�ེང་�ེད་སའི་�ེང་�ེགས་དང་�ོབ་མའི་�ོམ་འ�ིའི་�ས་

པ་མངོན་སའི་གར་�ེགས་ཤིག་བ�ན་�་ནི་འ�ས་�་�ིན་པའི་ཞིང་ས་�ར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དེ་

འ�འི་ཞིང་ས་གཤིན་པོའི་�ེང་�་�ོབ་མ་ཚ�་�ད་ཡིག་�ོབ་པར་དགའ་བ་དང་། དཔེ་�ོག་ལ་དགའ་

བ། ཚགས་པར་�་�ོག་ལ་དགའ་བ། �ས་མ�ངས་�་ཉིན་ཐོ་དང་འ�ིན་ཡིག �ན་མཁོའི་ཡིག་

རིགས་སོགས་འ�ི་བའམ་བེད་�ོད་གཏོང་བར་དགའ་བ་ཞིག་�་�ེད་�ིང་�ས་ཚ�། �ོབ་མ་ཚ�་གཞི་

ནས་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་དགའ་བ་ཞིག་�་འ�ར་ཐག་ཆོད་ཡིན། 

༢.�ོམ་�ི་�་ཆ་འཚ�ལ་�ད་�ེད་པར་རམ་འདེགས་�་དགོས། 

དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མ་ཚ�ར་ཁ་�ང་གི ་རེ ་བ་�ར་བ�ོད་�་འོས་

འཚམ་ཞིག་གཏན་ཁེལ་�ེད་�་ག�ག་དགོས་ཤིང་། གཏན་ཁེལ་�ས་

ཟིན་པའི་བ�ོད་�་གཞིར་བ�ང་�ེ། �ོམ་ཡིག་གི་�་ཆ་འཚ�ལ་�ད་

�ེད་པར་དགེ་�ན་�ིས་རམ་འདེགས་�་དགོས། དཔེར་ན། 

《�ས་ཚའི་མཛ�ས་�ོངས》ཞེས་པའི་ཁ་�ང་ཞིག་གཏན་ཁེལ་

�ས་ཡོད་པའི་དབང་�་བཏང་ན། དགེ་�ན་�ིས་ཐོག་མར་

�ོབ་མ་ཚ�ར་འདི ་འ�འི་ཁ་�ང་ཞིག་བཀོད་�ིག་�་དགོས་

པའི་དམིགས་�ལ་དང་། �ས་ཚའི་ས་ཆ་དང་དེའི་�ལ་

�ོངས་�ི་�ད་ཆོས་སོགས་ངོ་�ོད་�ེད་�བས། དཔེ་རིས་དང་

�ན་མང་ག�གས་�ད་དེ། གསལ་བཤད་�ེད་གང་�བ་�་

མ�ན་�ེན་བ�བ་དགོས། “ལན་བ�ར་བཤད་པ་ལས། 

ཐེངས་གཅིག་མཐོང་བ་དགའ”ཞེས་པའི་དཔེ་�ར། རབ་ཡིན་

ན་�ོབ་མ་ཚ�་གནས་མཆོག་�ས་ཚའི་�ལ་�ོངས་ལ་�་�ོར་�་�ིད་ན། རང་ཉིད་�ི་མཐོང་ཐོས་�ོང་

ག�མ་ལས་�ོམ་�ི་�་ཆ་གསོག་�བ་ཅིང་། དེ་དག་ནི་རང་གི་�ོང་བ་དངོས་ལས་ཐོབ་པའི་�ོམ་�ི་

�་ཆ་ཡིན་པས། བ�ོད་�ིང་འ�ར་�་དོད་པར་རམ་འདེགས་�ེད་�བ་པར་མ་ཟད།  བསམ་གཞིག་གི་

�ས་པའང་�ེད་�ིང་�ེད་�བ་པ་རེད། 

གཞན་ཡང་�ོབ་�ང་གི་�ོབ་མས་ཇི་བཞིན་བ�ོད་པའི་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ལ་�ངས་ནའང་ཤིན་

�་འཚམ་�མ། དགེ་�ན་�ིས་�ན་པར་ཇི་བཞིན་བ�ོད་པའི་�ོམ་ཡིག་གི་�་�ེན་�ག་པོ་ཚང་བའི་

�ོམ་ཡིག་མང་བོ་ཞིག་བཙལ་ནས་�ོབ་མ་ཚ�ར་�་�ོག་�ེད་�་ག�ག་དགོས་པ་ལས། ད་�ང་�ོམ་

ཡིག་དེ་དག་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ས་ཏེ། �ོབ་མ་ཚ�ར་�ས་ནམ་ཞིག་ལ་མི་�་ཞིག་གིས་ས་ཆ་གང་ཞིག་ནས་

དོན་ཅི་ཞིག་�ང་བ་ཇི་�ར་བ�བས་པ་དང་། མ�ག་འ�ས་ཇི་འ�་�ིན་པ་སོགས་�་ཞིང་ཞིབ་པའི་

�ོ་ནས་གསལ་བཤད་�ས་ཏེ། �ོམ་ཡིག་དེ་དག་གི་ཚ�ག་�ོར་�ེལ་�ངས་དང་བ�ོད་�འི་མཚ�ན་

ཐབས།  �ོམ་�ངས་�ི་�ད་ཆོས་དང་གོ་རིམ་�ིག་�ངས། མགོ་�ོམ་�ལ་དང་མ�ག་�ད་�ངས་

བཅས་སེམས་ལ་ངེས་�་བ�ག་�ེས། �ོབ་མ་ཚ�ར་ཇི་བཞིན་བ�ོད་པའི་�ོམ་ཡིག་གི་�་བའི་�ང་�་

�ར། ལད་འ�ིའི་རང་བཞིན་�ན་པའི་�ོམ་ཡིག་མང་བོ་ཞིག་འ�ི་�་བ�ག་ཚ�། རིམ་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་

�ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་�ས་པ་དང་བསམ་གཞིག་གི་�ས་པ་སོགས་གོང་འཕེལ་�་འ�ོ་ངེས་ཡིན།

 ༣.�ོམ་ཡིག་ལ་དག་བཅོས་རབ་དང་རིམ་པ་�་དགོས། 

�ོམ་ཡིག་ལ་དག་བཅོས་�ེད་པ་ནི། ཐོག་མའི་མ་�ོམ་ལ་�་དག་དང་བཟོ་བཅོས་རབ་དང་རིམ་

པ་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་དེ་ལ་ཟེར། �ོབ་�ང་�ོབ་མ་ཚ�ས་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཞིག་འ�ོང་བར་�ོགས་

ཡོངས་ལ་བསམ་�ོ་གཏང་དགོས་ཤིང་། “�ི་མ་བ�ར་ན་མི་ཆོད། �ོམ་མ་བཅོས་ན་མི་ལེགས”ཞེས་

པའི་དཔེ་�ར། དགེ་�ན་�ིས་བཀོད་�ིག་�ས་པའི་�ོམ་ཡིག་གི་ཁ་�ང་གཞིར་བ�ང་�ེ། �ོམ་�ི་

བ�ོད་�་དང་། དོན་�ི་གོ་རིམ། མིང་ཚ�ག་གི་དག་�ེབ། �ད་�ི་�ོར་�ལ་སོགས་ལ་དག་བཅོས་རབ་

དང་རིམ་པ་�་�་ནི་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་�ོན་འ�ོའི་ཆ་�ེན་ཡིན། དེའི་མ�ངས་�་

དགེ་�ན་�ིས་�ང་�ོམ་ཡིག་�་དག་�ེད་�བས། ཚ�ག་གི་དག་ཆ་དང་�ད་�ི་�ོར་�ལ་སོགས་�ོམ་

ཉིན་ཞིག་ལ། �་�ང་�་བ�་ཤིས་ཁོའི་�ོགས་པོ་ཚ�་རིང་དང་

�ད། བ�་ཤིས་ནི་�ག་པོ་ཞིག་གི་�་ཡིན་ལ། ཚ�་རིང་ནི་ད�ལ་བོ་

ཞིག་གི་�ིམ་�་�ེས། ཁོ་གཉིས་མཉམ་པོར་�་�ང་�་འ�ོ་ཞོར་

གནས་�ལ་མང་བོ་ཞིག་ཁ་བ�་�ས། བ�་ཤིས་ནི་རོལ་མོར་མཉན་

�ར་དགའ་བས། ཁོས་ཚ�་རིང་ལ་�་ད�ངས་གསར་བ་གང་དག་

ཐོན་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་། ཚ�་རིང་ནི་དཔེ་ཆ་བ�ག་

�ར་དགའ་བས་ཁོས་དཔེ་ཆ་གསར་བ་འགའ་

�ེང་། དེར་མ�ད་ནས་གཉིས་ཀར་

�ོགས ་ པོ ་འགའ ་ཡོ ད ་པའང ་�ེང ་

སོང་། 

དེ ་ནས་བ�་ཤིས་�ིས་�ོ ་�ར་

� ་ ཡི ད ་ ལ ་ ཅི ་ ཞི ག ་ � ན ་ པ ་ � ར ། 

“གཟའ་འཁོར་ �ོན་མར་ངས་�ོད ་ལ ་

�ོར་བ�་བ�ིས་པ་དེ་�ོད་�ིས་�ིར་�ེར་�བ་

བམ”ཞེས་�ིས། 

 ཚ�་རིང་གིས“བ�་ཤིས། དགོངས་པ་མ་ཚ�མ། ངས་�ོའི་ལག་

ནས་�ོར་བ�་བ�ིས་པ་བ�ེད་འ�ག”ཅེས་བཤད། 

 ཚ�་རིང་གིས་�ོར་མོ་བ�ིས་པའི་དོན་དག་དེར་བསམ་�ོ་�ང་

ཟད་བཏང་�ེས། “དེ་རིང་ངའི་

ལག་�་�ོར་གཅིག་�ང་མི ་འ�ག 

སང་ཉིན ་ངས་�ོད ་ལ ་�ེར ་ངེས ་

ཡིན”ཞེས་བཤད།

 བ�་ཤིས་�ིས“ཆོག་གི ངས་ཉིན་གཅིག་ལ་བ�ག་ཆོག”ཅེས་

བཤད། 

�བས་དེར། �ེས་པ་ཞིག་གིས་ལག་�་�ི་�ང་ཞིག་བ�ང་ནས་

�ར་བ�གས་ཡོང་། བ�་ཤིས་དང་ཚ�་རིང་གཉིས་�ིས་�ལ་དེ་

མཐོང་ནས་�ིང་མིད་པར་བཙངས།

“�ོར་མོ་�ིན”ཞེས་�ེས་པ་དེས་བ�་ཤིས་

ལ་དེ་�ར་བཤད། 

བ�་ཤིས་�ིས་རེམ་པར་�ག་མ་

ལས་�ོར་�ག་�ིར་�ངས་ཏེ་�མ་པ་

དེར་ལག་པ་འདར་ཞོར་�ིན་པ་དང་།  

�མ་པས་�ོར་�ག་ལས་�ོར་མོ་�མས་

�ངས་�ེས་�ོར་�ག་སར་ག�གས། 

དེ ་ ནས ་ཡང ་ཚ� ་ རི ང ་ལ ་�ི ས ་གཏད ་དེ ། 

“�ེར་ཤོག”ཅེས་བཤད་པ་ན།

ཚ�་རིང་གིས་�ར་�་བསམ་�ོ་ཞིག་བཏང་�ེས། �ག་མ་ལས་

�ོར་�ག་�ིར་�ངས་ཏེ།  �མ་པར་མ་�ིན་པར་བ�་ཤིས་ལ་�ེར་

ཞོར་�། “བ�་ཤིས། ངས་�ོད་ལ་�ོར་འགའ་བ�ིས་པ་�ིར་�ིན་པ་

ཡིན”ཞེས་བཤད། 

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

• �ན་�བ་�ོ་�ེས་�ར་�ིག་�ས •

ཡིག ་གི ་མགོ ་མ�ག་བར་ག�མ་ལ་�་དག་ནན་མོ ་�ས་ཚ� ། 

�ོབ ་�ང་�ོབ་མའི ་ �ོམ་ཡིག་གི ་�ས་ཀ་�ོགས་ཡོངས་ནས་

མཐོར་འདེགས་�་གཏོང་�བ་པ་གདོན་མི་ཟའོ། ། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་�་�ོང་

�ོ་�ིས་�ོབ་�ལ།

• ཚ�་རིང་�ལ •

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་རེབ་གོང་�ོང་ད�ི་�་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

• མགོན་པོ་�མ་�ལ •

ཐོན་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་། ཚ�་རིང་ནི་དཔེ་ཆ་བ�ག་

�ར་དགའ་བས་ཁོས་དཔེ་ཆ་གསར་བ་འགའ་

མཐོང་ནས་�ིང་མིད་པར་བཙངས།

ལ་དེ་�ར་བཤད། 

མཐོང་ནས་�ིང་མིད་པར་བཙངས།ཐོན་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་། ཚ�་རིང་ནི་དཔེ་ཆ་བ�ག་ཐོན་ཡོད་�ལ་བཤད་པ་དང་། ཚ�་རིང་ནི་དཔེ་ཆ་བ�ག་ མཐོང་ནས་�ིང་མིད་པར་བཙངས།



�ས་�མས་�ིད་ལ་�ོད་པའི་མཐར། །

ཤིང་�ལ་�ི་�་ེག�ག་བ�ན་ཉིད། །

�ིད་�ིར་བཀདོ་ཅངི་�ར་ཡང་�། །

�ིད་དབང་�ི་མ་ལདོ་�ིས་བ�ང་། །

�་�ིར་ཐང་ག་ི�ས་མོ་ཆ།ེ །

�མི་ཤིང་ཀངོ་ཇ་ོབོད་�་འ�ོར། །

ས་འ�ག་མཚ�་�ནོ་�བ་�གོས་�། །

ཐང་བོད་བར་�་དམག་འ�ག་ལངས། །

�ས་དེར་�ག་�འི་དམག་ད�ང་གསི། །

ཤར་�གོས་ཀན་��་�ངོ་�རེ་བཅམོ། །

ས་ཡསོ་�མི་ཤིང་ཀངོ་ཇ་ོ�ངོས། །

�་�ར་�ི་�ོང་�་ེབཙན་འ�ངས། །

ཤིང་�ག་�ི་�་ེག�ག་བ�ན་ཉིད། །

འབལ་དང་ལང་གསི་�ོག་�་བ�ངོས། །

6. �ལ་པོ་�ི་�ེ་ག�ག་བ�ན་ནམ་མེས་ཨག་ཚ�མ་ནི།  

ཡབ་�ལ་པོ་འ�ས་

�ོང་མང་�ེ ་དང་།  

� མ ་ མ ཆི མ ས ་

བཟའ་བཙན་མོ་མེ་ཏོག་གཉིས་�ི་�ས་�་ས་�ི་

�ི་ལོ698ལོར་ཕོ་�ང་�ན་དཀར་�་�་འ�ངས།  

ད�ང་ལོ ་བ�ན་པའི་ཤིང་འ�ག་ལོར་ཡབ་

འཇང་�ལ་�་�་གཤེགས།  �ང་བཟའ་དང་

མཆིམས་བཟའ་གཉིས་�ི་�ས་�མ་གཉིས་�ིད་

�ི་བ�ད་པའི་མཐར།  ཤིང་�ལ་�ི་ལ7ོ05ལརོ་

�ི་�ེ་ག�ག་བ�ན་�ལ་པོའི་གསེར་�ི་ལ་མངའ་

གསལོ། 

�་གཞོན་�འི་�བས་�་ཆབ་�ིད་གཙ�་བོ་

�ི་མོ་འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལདོ་�ིས་བ�ངས།  �་�ི་�ི་ལོ712

ལརོ་�་བཟའ་�ིམ་ཤིང་ཀངོ་ཇོ་ཁབ་�་བཞེས། དེའི་�ེས་�་

ནམ་བཟའ་ཁབ་�་བཞེས། �ས་�ེས་བཟང་�ངོ་བཙན་དང་།  

མཆིམས་�ལ་གཟིགས་�་ཏིང་།  འ�ོ་�་བཟང་འརོ་མ་

བཅས་�ིས་�ནོ་པོ་�ས།  ཆབ་�ིད་མཐའ་བཞིར་བ�ེད།  ས་

འ�ག་�ི་ལ7ོ28ལརོ་མཚ�་�ོན་པོའི་�བ་�ོགས་�་འ�ག་པ་

ལངས།  དམག་དཔོན་ཆེན་མོ་�ག་�་�་བས་ཏ་ཏིག་��་�་

བར་དམག་�ངས།  དེ་�ས་�་ཀན་��་ལ་དམག་�ངས་ཏེ་

མཁར་�མས་བ�ེགས།

ས་ཡསོ་�ི་ལ7ོ39ལརོ་�་བཟའ་�ངོས།  �་�་�ི་

ལ7ོ42ལརོ་�ས་�ི་�ངོ་�ེ་བཙན་འ�ངས། ཤིང་�ག་�ི་

ལོ755ལོར་�ལ་པོ་�ི་�ེ་ག�ག་བ�ན་ཉིད་ཡར་འ�ོག་�་

ཚལ་�་�ོན་པོ་འབལ་�ོང་ཙབ་དང་ལང་�ེས་གཟིགས་

གཉིས་�ིས་�ོག་�་བ�ོངས་ཞེས་�གས།  བང་ས་ོ�་ར་རི་

ཞེས་པ་འ�ལ་�ི་�ལ་པོའི་གཡནོ་�་བ�ིགས། 

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

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •

དངེ་རབས་�མོ་རགི་ག་ིདདེ་དཔནོ་དནོ་�བ་�ལ་།
དོན་�བ་�ལ་ལམ་རང་�ོལ་མཆོག་ནི་དེང་རབས་བོད་�ི་མིང་�་�གས་པའི་�ོམ་པ་

པོ་ཞིག་ཡིན།  ཁོང་ཉིད་�ི་ལ1ོ953ལརོ་མད་ོ�ད་གཅན་ཚའི་�ལ་�་�་འ�ངས་ཤིང་།  �ི་

ལ1ོ964ལརོ་�་�་ོདགེ་ཐོན་�བོ་�ར་�གས་འ�ོད།  ལ་ོ�འི་རིང་ལ་�ངས་པ་མཐར་�ིན་

མཛད་དེ།  �ི་ལ1ོ969ལརོ་མཚ�་�ོན་མི་དམངས་�ན་�བ་�ང་འ�ིན་ལས་�ངས་�་ལས་

བགོས་�ས།  �ི་ལ1ོ971ལརོ་�ང་ད�ང་མི་རིགས་�བོ་�ིང་�་�ིན།   �ི་ལ1ོ975ལརོ་

�ིར་དེ་�འི་ལས་�ངས་�་ཕེབས།     �ི་ལོ1978ལརོ་�ང་ད�ང་མི་རིགས་�བོ་�ིང་གི་

བོད་�ི་�ོམ་རིག་རབ་འ�མས་པའི་འཛ�ན་�ར་�གས་འ�ོད་དེ་�ང་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་

སགོས་དགེ་�ན་�་བ�ེན།  �ི་ལ1ོ981ལརོ།  བོད་�ི་མ�ར་�འི་�ང་འཕེལ་�ོར་�ི་

ད�ད་�ོམ་མཛད་དེ་རབ་འ�མས་པའི་བ�བ་གནས་�ངས་ཤིང་།  �བོ་�་དེ་གར་དགེ་

�ན་�ི་�ག་ལས་གནང་།  �ི་ལ1ོ983ལརོ་པེ་ཅིན་དང་ཁ་�ལ་ཏེ།  མད་ོ�ད་མཚ�་�རོ་

ཕེབས་ཤིང་།  མཚ�་�་ོམི་རིགས་དགེ་ཐོན་�བོ་�ར་འཆད་�ིད་�ི་མཛད་འ�ིན་བ�ངས།  

�ི་ལ1ོ985ལརོ་�་གཤེགས།  ཁོང་ཉིད་འཇིག་�ེན་�་བ�གས་པའི་�ས་�ན་ཤིན་�་�ང་

ནའང་།  《ལང་ཚ�འི་�བ་�》དང 《�ལ་�》     《  �ང་ལམ་�་མོ》  སགོས་�་�ལ་བ�མས་

ཆསོ་�ིས་བོད་�ི་དེང་རབས་�ོམ་རིག་ལ་�ར་མེད་�ི་གསནོ་�གས་བ�ལ་ཅིང་།  བོད་�ི་

དེང་རབས་�ོམ་རིག་གི་�ང་འདིང་མཁན་�་�ར་�ར་འ�ག  དེ་

མིན་ལོ་�ས་ཞིབ་འ�ག་དང་�་བོད་ལོ་�་བཅས་�ི་ཐད་ལའང་�ས་

�ེས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡདོ།  ཁོང་གི་པོད་�ག་བདག་ཉིད་ཅན་�ི་ག�ང་

འ�མ་དེ་པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་ནས་�ི་ལོ1997ལརོ་པར་�་

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

“�་ཏིག་གི ་མཚ�་འ�མ”�་

བ�གས་པའི་པ་རེན་�ལ་ཁབ་ནི་

ཁ་ཐར་�ལ་ཁབ་དང་སོ་ཏི་ཨ་རབ་

�ལ་ཁབ་གཉིས་�ི་ད�ིལ་ད�ས་

�ི་ཏ་ཟིག་མཚ�་�ག་ད�ས་�ལ་�ི་
�ོབ་མའི་�གས་རའི་�ོམ་ཡགི་ལ་བཅའ་�ིམས་ཐགོ་�ང་�ོབ་�ེད་པ་ཡནི་ནམ།

དེང་སང་�ར་�འི་དཔེ་དེབ་ཚ�ང་རའི་�དོ་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ངོ་གི་དཔེ་དེབ་�་ཚ�གས་ཤིག་ཡདོ་དེ། �ག་པར་

�་�གས་རའི་�ོམ་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་ཅི་རིགས་ལ་དངོས་བཀོལ་�ི་�ད་ཆོས་མངའ་བས་དགའ་བ�་ཆེན་པོ་�ེད་

�ིན་ཡདོ།  དཔེ་དེབ་དེ་རིགས་པར་�ན་�ེད་ཚད་�ང་ཧ་ཅང་མ�ོགས་ཏེ། �ན་པར་ལ་ོདེའི་འ�ིང་�གས་དང་

མཐོ་�གས་�ད་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་�ར་�ངས་མཐོ་བའི་�ོམ་ཡིག་�ད་�ིག་བ�ིས་ནས་པར་�ན་�ས་ཡདོ། 

དཔེ་དེབ་དེ་རིགས་ལ་བ�ས་ན་�ོམ་པ་པོའི་མིང་འགོད་སར “ཞིང་ཆེན་ག་གེ་མོའི་�བོ་མ×××དང་།  ཡང་

ན—�བོ་མ་ཞིག”ཅེས་�ིས་ཡདོ།  �ོམ་པ་པོའི་མིང་འགོད་�ངས་དང་པར་�ན་�ས་ཚ�ད། འ�ིང་�གས་དང་

མཐོ་�གས་�ོམ་ཡིག་གི་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན（�ོབ་མའི་�གས་ཡིག་�ི་�་�ེར་མི་ཆོག་པ）ལ་

གཞིགས་ན་པར་�ན་ཁང་དེ་དག་གིས་�ོམ་ཡིག་བ�ས་དེབ་མ་དཔར་པའི་�ོན་ལ་�ོམ་པ་པོ་�ང་�ང་དེ་དག་

རང་གི་�ོམ་ཡིག་འགོད་པར་འཐད་པ་�ང་མེད་པར་མ་ཟད།  �བོ་�་མང་བོ་ཞིག་གིས་ལ་ོ�་མར་རང་ཉིད་�ི་

�གས་རའི་�ོམ་ཡིག་�་མ་ོནས་པར་�ན་�ས་ཡདོ་པའང་ཤེས་མི་�ིད། 

དེས་ན་པར་�ན་ཁང་གིས་དེ་�ར་�ས་ན་འ�ིག་གམ།

《�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ོམ་�ི་བདག་དབང་�ོར་�ི་བཅའ་�ིམས》�ི་དོན་ཚན་

གཉིས་པའི་གཏན་འབེབས་�ར་ན། “�ང་གོའི་�ི་དམངས་དང་�ིམས་མིའམ་ཡང་ན་�་འ�གས་གཞན་དག་གི་

བ�མས་ཆོས་འ�ེམས་�ེལ་�ས་ཡོད་མེད་གང་�ང་�ིམས་�ར་�་�ོམ་�ི་བདག་དབང་མངའ་བ་ཡིན”ཞེས་

བཀདོ་ཡདོ།   དནོ་ཚན་ག�མ་པའི་གཏན་འབེབས་�ར་ན།   “བཅའ་�ིམས་འདིར་བ�ོད་པའི་བ�མས་ཆསོ་

ཞེས་པ་ནི།  གཤམ་�ི་�མ་པ་�ར་བ�མས་པའི་�ོམ་རིག་དང་�་�ལ།  རང་�ང་ཚན་རིག  �ི་ཚ�གས་ཚན་རིག  

ལས་�འི་ལག་�ལ་སོགས་�ི་བ�མས་ཆོས་ཏེ（གཅིག）ཡིག་ཐོག་གི་བ�མས་ཆོས་འ�ས་པ་ཡིན”ཞེས་

བ�ན་ཡདོ།

《�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ོམ་�ི་བདག་དབང་�ོར་�ི་བཅའ་�ིམས་ལག་བ�ར་�ོལ་

ཡིག》གི་དནོ་ཚན་གཉིས་པའི་གཏན་འབེབས་�ར་ན། “བ�མས་ཆསོ་བདག་དབང་བཅའ་�ིམས་�དོ་བཀདོ་

པའི་བ�མས་ཆསོ་ཞེས་པ་ནི། �ོམ་རིག་དང་�་�ལ།  ཚན་རིག་�བ་ཁོངས་ནང་གསར་གཏོད་�ི་རང་བཞིན་�ན་

ཞིང་ག�གས་ཅན་�ི་�མ་པ་�ར་འ�་བཟོ་�་�ང་བའི་རིག་�བོས་�ི་ཐོན་འ�ས”ཤིག་གོ།

གོང་གསལ་བཅའ་�ིམས་�ི་དོན་ཚན་དང་རང་�ལ་�ི་�ོམ་�ི་བདག་དབང་ལམ་�གས་�ི་འ�ེལ་ཡོད་

གཏན་འབེབས་དག་ལས་ང་ཚ�ས་ཤེས་�བ་པ་ནི། བ�མས་ཆསོ་ཤིག་ལ་�ིམས་�ི་�ང་�ོབ་�ེད་མིན་དེ་གཤམ་

�ི་ཆ་�ེན་བཞི་ཚང་དགོས་ཏེ། གཅིག བ�མས་ཆསོ་ལ་ངེས་པར་�་

གསར་གཏོད་རང་བཞིན་�ན་པ།  གཉིས། བ�མས་ཆསོ་དེ་ནི་བསམ་

�འོམ་བ�ེ་�ངས་�ི་�ིར་མཚ�ན་ཞིག་ཡིན་པ། ག�མ།  བཅའ་�ིམས་

�ི་ཁས་ལེན་ཐོབ་པ་�ར་�ིར་མཚ�ན་ཡདོ་པ། བཞི།  བ�མས་ཆསོ་ལ་འ�་བཟོ་�་�ས་པའི་རང་བཞིན་�ན་པ་

བཅས་ས།ོ ། ལ（ོལ་ོན་མ་སནོ་པ）དང་ཐོབ་ཐང（�བོ་མ）ནི་བ�མས་ཆསོ་ལ་བདག་དབང་ཡདོ་མེད་�ི་

ཚད་གཞི་མིན། �གས་རའི་�ོམ་ཡིག་ནི་ཡིག་ཐོག་བ�མས་ཆསོ་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་མ་ཟད།  གསར་

གཏོད་རང་བཞིན་�ན་ཞིང་། བ�མས་ཆསོ་�ི་བ�ོད་�་དང་མཚ�ན་�ངས་�ིམས་དང་མ�ན་པ།   འ�་བཟོ་�་

�ང་བས། �གས་�ོད་�བོ་མར་�ིམས་�ར་�ོམ་�ི་བདག་དབང་ཡདོ་ལ།  པར་�ན་ཁང་གིས་�ོམ་�ི་བདག་

དབང་འཛ�ན་མཁན་ཏེ། �བོ་མ་འཐད་པ་མ་�ང་ན་པར་�ན་�ེད་པའི་དབང་ཆ་མེད།

�ིང་�ན་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།    པ་རེན་�ིང་

�ན་སོགས་�ིང་�ན་ཆེ་�ང33�ིས་�བ་པ་ཞིག་རེད།     

མངའ་ཁོངས་�ི་ས་བབ་དམའ་ཞིང་ཚ་�ད་�ེ་ཐང་གི་

ནམ་�ར་གཏོགས་པ་དང་།   ཚ་བ་ཆེ་བ་དང་�ན་

གཤེར་�ན།  པ་རེན་�ལ་ཁབ་ལ་�ས་ལེགས་པའི་�་

ཏིག་གི་ཐོན་�ངས་མངའ་ཞིང་། དེ་ལས་ཐོན་པའི་�་

ཏིག་གི་མདངས་གསལ་ཞིང་འོད་དང་�ན་པས་�ན་

�གས་ཆེ་བ་རེད།   �ོ་�མ་དང་རང་�ང་སལོ་�ངས་

�ང་ཐོན་�ངས་གཙ�་བོ་ཡིན་པ་དང་།   ཐོན་�ངས་དེ་

དག་གིས་�ལ་ཁབ་�ི་དཔལ་འ�ོར་འཕེལ་�ས་ལ་

ནོར་�ིད་�ི་ཡོང་�ོ་དང་འ�གས་�ན་�ི་མ་ད�ལ་

བ�ན་ཡདོ།  ཞིང་ལས་དར་�ས་མི་ཆེ་ཞིང་འ�་རིགས་

ཕལ་ཆེ་བ་ནང་འ�ེན་�ེད་པ་ལ་བ�ེན་ཡདོ།   

པ་རེན་ནི་མཚ�་ཐོག་�ིང་�ན་�ི་�ལ་ཁབ་ཅིག་

ཡིན་པ་དང་།    �ལ་ས་མེ་ན་མེ་ནི་དེང་རབས་ཅན་�ི་

མཚ�་ཁའི་�ངོ་�ེར་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།    �ངོ་�ེར་�་ཁོད་

ཡངས་པའི་�ང་ལམ་དང་མཐོ་ཞིང་བ�ིད་ཆགས་པའི་

ཁང་བ�ེགས།   མཛ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འངོ་བའི་ཨ་�་ལ་

�་མིག་སགོས་དང་། “གནའ་བོའི་�་ཡེ་པིས་ད�ི”ས་

�ལ་ནི་�ོང་�ེར་དེའི་ཤར་�ོའི་�ོགས་�་ཆགས་ཤིང་།    

དེ་�་པ་རེན་ཨེད་མེར་ཕ་ོ�ང་ཡདོ་པ་རེད།     པ་རེན་

པས་གཉེན་�ིག་�ེད་�ས།    ཚ�་བ་གཅིག་པའམ་�ེ་བ་

གཅིག་པའི་ཕོ་གསར་�མས་�ིས་ལག་�་�ང་�་

ཐོགས་ཏེ ་ལམ་བར་�་�་�་�ང་ཞིང་�ོ་འ�བ་

བཞིན་མག་གསར་བག་གསར་�ི་�ིམ་�་�ེལ་མ་

�ེད་ཅིང་།  �ད་མེད་དག་གི་དགའ་འབོད་�དོ་བག་

གསར་�ིས་ངེས་པར་�ོལ་�ན་�ི་གཟབ་མཆོར་�་

�་ལེ་�ོན་དགོས།     མག་པ་བག་མའི་�ིམ་�་

གཟའ་འཁོར་གཅིག་ལ་འ�ག་དགོས་ཤིང་།     དེའི་

རིང་ལ་ར་�ག་སོགས་བཤས་ཏེ་�ོན་མོ་�་ནོམ་པ་

�ེད་པ་རེད།

ལོ་རེའི་ད�ི་སི་ལན་ཆོས་�གས་�ི་ལོ་ཐོའི་

�8པའི་ཚ�ས15（�ི་ལོའི་ཧ་ལམ་�4པའི་�ོད）

ཉིན་ད�ི་སི་ལན་པ་དག་གིས་ཉིན་མོར་ཟས་མི་ཟ་

ཞིང་།    མཚན་མོའི་�ས་�་ཆསོ་འདནོ་པ་དང་�ག་

འཚལ་བ།   གསལོ་རས་གནང་བར་རེ་�་�ེད་པ་

སགོས་�ེད་ད༎ོ

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།    •མཚ�་མོ•



ཅིག་ཐོགས་ཡོད། འ�ིན་ཡིག་�“ངའི་�ིང་དང་འ�་བའི་�་�ང་

ལགས། ང་རང་འཇིག་�ེན་འདིར་�ན་རིང་ཞིག་ལ་འཚ�་�བ་�་མ་

རེད། ང་ལ་ངོ་ཞིག་�ག་ན་མི་ཆོག་གམ། ངས་�ོད་ཇི་འ�་ཞིག་�ན་

བཞིན་པ་�ོད་�ིས་ཨེ་ཤེས། ད་ཐེངས་�ོད་�ིར་ཡོང་ནས་�ོབ་�ོགས་

ཚ�་དང་�ན་འཛ�མས་�་�་ཡིན་པ་བདག་གིས་ཐོས་ནས་དགའ་�ོ་ཚད་

མེད་�ེས་�ང་མོད། �ོད་ང་ལ་བ�་�་ཡོང་ན་�ོད་ལ་�ན་�ང་དང་ངོ་

ཚ་ཆེ་བས་བ�་�་མ་ཡོང་ན་བཟང་། ཨ་མས་�ོད་ལ་�ོབས་པ་བ�ེད་

�ིར་�་�ོད་�ིས་ཨ་མར་གཤེ་གཤེ་ཇི་འ�་བཏང་ཡང་ཨ་མས་སེམས་

ལ་�ང་ཙམ་ཡང་བ�ང་མ་�ོང་། གང་�ར་�ོད་ནི་ངའི་ཡོད་ཚད་

ཡིན”ཞེས་�ིས་ཡོད་པ་མཐོང་�ེས་ཁོས་ད་གཟོད་འཇིག་�ེན་�ི་ཨ་

མས་�་ལ་བཅངས་པའི་�ད་མེད་�ི་བ�ེ་བ་དེ་�ོགས་ནས་མཆི་མ་ཤོར་ལ།  

ད་�ང་ཁོ་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་�ིས་བ�ས་ཡོད་པའི་མི་དེ་ནི་ཁོའི་ཨ་མ་མིག་

གཅིག་མ་གཅིག་�་ཡིན་པའང་གཞི་ནས་�ོགས། 

ངས་འདི་�ར་གཏམ་�ད་�ང་�་འདི་བ�གས་ཚར་�ེས། “�་�ོ་�་ཕོ་

ཆས་�ིས་གསོས་ན། �ི་�ོ་�ིན་ལན་�་ཡིས་འཇལ”ཞེས་པའི་གཏམ་

དཔེའི་ནང་དོན་གསལ་བོར་�ོགས་ལ། ཨ་མ་མིག་གཅིག་མས་རང་གི་�་ལ་

བཅངས་པའི་�བས་ཆེན་�ི་བ�ེ་བར་ག�ང་སེམས་དང་�་�ག་ཐ་ཤལ་

པའི་�ག་�ོ་བའི་�ོད་�ངས་ལ་�ང་སེམས་�ེ་ཞོར་རེ་ཞིག་ཧད་དེ་�ས། 

�བས་དེར་འ�ག་སིབ་སིབ་�ི་མཆི་མས་བདག་གི་གདོང་ཡོངས་བ�ན་

�ང་།  མ་གཞིར།  གཏམ་�ད་འདིའི་�ོད་�ི་ཨ་མའི་མིག་ཡ་གཅིག་�ང་

�་�ང་གི་ཆེད་�་ཤོར་པ་གཏམ་�ད་ལས་མངོན་ཡོད།

དེ་བས་ཨ་མ་འདི་�་�་ནི་འཇིག་�ེན་མི་ཡི་གཟི་བ�ིད་དང་�་�ག་

འདི་�་�་ནི་འཇིག་�ེན་མི་ཡི་ཞབས་འ�ེན་མ་ཡིན་ནམ། ཕ་མ་ནི་ང་ཚ�ར་

ཚ�་�ོག་དང་�ད་མེད་�ི་བ�ེ་བ་�ེར་བའི་�ིན་ཆེན་ཡིན་པས། ཕ་མར་

�ིན་ལན་གཞལ་�་ནི་ང་ཚ�འི་�ོག་�་མེད་པའི་འོས་འགན་ཡིན། 

ཉིན་དེ་ནི་ཏག་ཏག་མ་�མ་�ས་ཆེན་ཡིན་ལ། ངས་རང་གི་�ིན་ཆེན་

�ི་ཨ་མའི་བ�ེ་བ་�ོན་མོ་ནམ་ཡང་སེམས་�་བ�ོམས་ནས་རང་གི་མ�ན་

ལམ་ལ་འོད་ཟེར་བ�ན་པར་�ར་བ�ོན་�་�འི་ཆོད་སེམས་བཅངས།

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་གོ •
པར་ལེན་མཁན།

• ག�གས་དཀར •
ཨང885པ།

ཉི་མ་དེ་ནི་གཟའ་ཉི་མ་ཞིག་�ེ། བདག་གིས་ནམ་ཡང་བ�ེད་

པར་དཀའ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་�ང་ཡིན།  གཟའ་ཉི་མའི་�ོབ་�འི་

ཁོར་�ག་ནི་དབེན་ཞིང་འཇགས་པར་གནས།  ངས་�ིང་འཇགས་

�ི་�ོབ་ཁང་�་བཞིའི་�་�ར་�ི་ཐོས་བསམ་དཔེ་�ོམ་ནང་ནས་

གཏམ་�ད་�ང་�་�ོགས་བ�ིགས་�ས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་

ཁ་�ེ་�ེ་དཀར་ཆག་ལ་བ�ས། དེ་ལས《ཨ་མ་མིག་གཅིག་མ》ཞེས་

པའི་གཏམ་�ད་དེས་ངའི་སེམས་�ི་དང་བ་དབང་མེད་�་�ངས་

སོང་། གཏམ་�ད་དེ་ལས་�་�ལ་མེད་ཅིག་གིས་རང་གི་མིག་ཡ་

གཅིག་ལས་མེད་པའི་�མས་�ན་�ི་ཨ་མ་ལ་�ིགས་མོ་དང་མནར་

གཅོད་བཏང་བའི་གཏམ་�ད་�ིས་ཡོད་དེ། �་དེ་�ོབ་�ར་འ�ིམ་

�ས་�ིན་ཅན་མ་ལོ་བ�་�་ཡོང་ན། ཁོས་�ོབ་�ོགས་གཞན་�ིས་ཨ་

མར་མིག་གཅིག་ལས་མེད་པར་འ�་བར་དོགས་ནས་ཨ་མ་�ིར་འ�ོ་

�་བ�ག་པ་དང་། ད་�ང་ཁོ་ལ་ཨ་མ་འདི་�་�་ཞིག་མེད་ན་ཅི་མ་

�ང་�མ། �ན་པར་ཨ་མར“�ོད་ལ་མིག་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པའི་

�་མཚན་ཅི་ཡིན། �ོད་�ི་�གས་ཀ་འདི་གཞན་�ིས་རིག་ན་འ�་

�ོད་�ི་�་�་འ�ར་�ིད། �ོད་�་�་འཇིག་�ེན་འདིར་གསོན་ནས་

ཅི་�ེད”ཅེས་པ་སོགས་�ིང་གསོན་པོ་�མ་�ར་ག�བས་པའི་ཚ�ག་

མཚ�ན་འདེབས་བཞིན་ཡོད།  �ེས་�་�་དེ་ཁོས་རེ་�ོན་�ེད་པའི་

�ོབ་�་ཆེན་མོ་ཞིག་�་སོང་བ་དང་། �ོབ་མཐར་�ིན་�ེས་�ིར་ཕ་

�ལ་�་མ་ལོག་པར་གནས་དེ་�་�ིམ་གཞི་བ�ངས་ཤིང་བདེ་�ིད་�ི་

འཚ�་བ་རོལ། ཉིན་ཞིག་ཁོ་ཚང་ལ་མ�ོན་པོ་ཞིག་ཡོང་། མ�ོན་པོ་དེ་

ནི་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཁོའི་ཨ་མ་རེད། ཨ་མའི་གདོང་གི་ཞར་འ�ག་

པའི་མིག་དེ་མཐོང་ནས་�་མོ་འཇིགས་�ང་�ེས་ཏེ་�་འབོད་�ས། 

�བས་དེར་ཁོས་ཅི་�ེད་དགོས་པ་མ་ཤེས་པར། “བ�ེས་མོ་ལགས། �ོད་

�་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ས་�ོད་ངོ་མི་ཤེས། �ོད་ས་གང་ནས་ཡོང་ན་�ིར་

དེར་སོང་ཞིག”ཅེས་བཤད་པས། ཁོའི་ཨ་མས“ཡ་ཡ། �གས་�ལ་མ་

བཞེངས། ང་ཕལ་ཆེར་འ�ག་སོང་བ་འ�”ཟེར་བཞིན་�ིར་�ད་སོང་། 

དེ་ནས་བ�ང་ཁོས་ཨ་མ་གཏན་ནས་རིག་མ་�ོང་། 

�ིས་�་�་དེ་ཕ་�ལ་�ོགས་�ི་�ོབ་�ོགས་ཚ�་�ན་འཛ�མས་�ེད་

པའི་གོ་�བས་དང་བ�ན་ནས་རང་�ིམ་�་ལོག་པ་ན། �ོན་ཆད་�ི་

ཁང་�ིང་དེ་ཞིག་རལ་�་�ར་འ�ག་པ་དང་། དེ་ལས་�ན་རིང་མ་

མཐོང་བའི་ཨ་མའི་གཤིན་པོ་

ཡང་�ེད། མོའི་ལག་�་ད་�ང་

�་ལ་བ�ར་�འི་འ�ིན་ཡིག་

 ང་ལ་�ས་ད་རག་བར་�་དགེ་�ན་བཀའ་�ིན་ཅན་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཤེས་རིག་གི་

�གས་�ེ་�་ནོམ་པ་གནང་�ོང་མོད། ཡིན་ཡང་ངས་དེ་རིང་�ོག་མཁན་�ོགས་པོ་�མ་

པའི་�ན་ལམ་�་ཁ་མི་�ག་པའི་དགེ་�ན་�ད་པར་བ་ཞིག་ངོ་�ོད་�ེད་འདོད་དེ། དེ་ནི་

གཞན་མ་ཡིན་པར་ང་རང་�ོབ་�ང་མཐར་�ིན་ཁར་ཨ་ཕས་�ོང་ཞིན་�་དཔེ་ཁང་ནས་

ཉོས་ཡོང་བའི་ལེགས་�ེས་ཐོག་མ་�ེ《བོད་�་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》ཡིན། �ིར་�ན་རེ་

�ས་ན་ཁ་མི་�ག་པའི་དགེ་�ན་དེས་ཤེས་�་གསོག་ཉར་དང་ཡོན་ཚད་མཐོར་འདེགས་

�ེད་པར་རོགས་�ོར་མང་བོ་�ས་�ོང་།  

《བོད་�་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》ལ་�ོད་�ད་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཆེ་�ང་ང་

ཚ�འི་བོད་ཡིག་�ོབ་དེབ་དང་འ�་བོ་ཡོད་པས། དཔེ་�ག་ནང་�་བ�ག་ནས་�ེར་ན་ཧ་

ཅང་�བས་བདེ། དེ་ནི་ཨ་ཕས་ང་ལ་བོད་�་ཡིག་རིགས་གཉིས་�ི་�་ཚད་ཇེ་མཐོར་

གཏོང་བར་ཆེད་�་ཉོས་པའི་ལེགས་�ེས་ཡིན་པས་ང་རང་ཚ�ག་མཛ�ད་

དེ་ལ་ཞེ་འདང་ཧ་ཅང་ཟབ།

《བོད་�་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》ཡིས་ངའི་�ོབ་�ོང་ལ་ཕན་ཆེན་

པོ་ཐོགས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་�ོབ་�་�ོལ་ནས་�ིམ་�་ལོག་�ེས་ཚ�ག་�ིག་པའམ་ཉིན་ཐོ་འ�ི་བ། �ོམ་ཡིག་ལས་�་སོགས་འ�ི་བའི་

�བས། ཐ་�ད་�ིས་�ོངས་པའམ་ཚ�ག་�ོར་ནོར་འཛ�ལ་�ང་བ་སོགས་�ོབ་�ོང་ལ་དཀའ་ཁག་�ང་�ས། ངས་�ར་�《བོད་�་

ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》ཡི་ཁ་�ེ་�ེ་ཞིབ་�འི་ངང་མིང་ཚ�ག་གི་ནང་དོན་དང་བཀོལ་�ངས་སོགས་ཡང་དག་པའི་�ོ་ནས་དཔེར་བ�ོད་

དང་འ�ེལ་ཏེ་དཀའ་གནད་�ི་མ�ད་པ་�ོལ་�ོང་། དེ་ནི་བོད་ཡིག་དགེ་�ན་དངོས་མ་ཞིག་ལ་�ིས་པ་དང་འ�་བར། གསལ་ཁ་དོད་

པོའི་ངང་ཡིད་ལ་འཇགས་�བ་པའི་�ད་ཆོས་�ན་པར་མ་ཟད། བོད་ཡིག་གི་ཚ�ག་�ོར་�་ཡིག་གི་ནང་དོན་�ར་ཤེས་འདོད་ན་ཡང་

བོད་ཡིག་ཐ་�ད་�ི་མ�ག་ཏག་ཏག་�་ཞིབ་�འི་�ོ་ནས་བཀོལ་ཡོད། དེ་�ར་ངའི་�ས་�ན་�ི་�ོབ་�ོང་འཚ�་བའི་�ོད་རང་�ོང་

དང་ལས་�འི་ཐད་�ི་དཀའ་ཁག་དང་གནད་དོན་མང་བོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་�ས་�ོང་། ངས《བོད་�་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》དེ་�ི་�ོག་

ནང་�ོག་དང་། ཡང་དང་བ�ར་�་བེད་�ོད་མང་བོ་�ས་པས་ད་ནི་�ིང་རལ་�་�ར་འ�ག དེ་བས《བོད་�་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》

ནི་ངའི་སེམས་ཁོང་གི་ཆེས་�ལ་�་�ང་བའི་ཁ་མི་�ག་པའི་དགེ་�ན་དེ་ཡིན།  

ཁ་མི་�ག་པའི་དགེ་�ན། 《བོད་�་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ》བཀའ་�ིན་ཆེ། �ེད་�ིས་�ན་�ང་དང་ཁེངས་སེམས་གང་ཡང་མེད་

པར་ཤེས་�ས་ད�ལ་བའི་ཅོལ་�ང་ང་ཚ�་ལ་རིན་མེད་པར་མཁོ་ད�འི་ཤེས་�་མང་བོ་ཞིག་�་གསེང་ནས་བ�ོལ་པའི་�་མིག་

བཞིན་གནང་�ིན་�ས་པར་སེམས་ཁོང་ནས་�གས་�ེ་ཆེ་�འོ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བ�་པ། 

•བ�་ཤིས་�་མཚ�•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་

མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

•མཁའ་འ�ོ་�ིད•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འ�མ་�སི་�་ལས་�ངས•

བོད་�ི་པར་ཁང་�གས་   

ཅན་བ�ན།

 �ར་ཐང་པར་ཁང་། 

�ར་ཐང་དགོན་པ་ནི་གཞིས་

ཀ་�ེ་�ོང་�ེར་དང་�ི་ལེ15ཙམ་

�ིས་ཆོད་པའི་ས་�་ཆགས་ཤིང་། 

བཀའ་གདམས་པའི་མཁས་དབང་

ག�མ་�ོན ་�ོ ་�ོས ་�གས་པ ་

མཆོག་གིས་�ི་ལོ1153ལོར་�ག་

བཏབ་ཅིང་། �ེས་�་རིམ་�ིས་�ར་

ཐང་དགོན་�ེའི་མ་ལག་�་ཆགས།  

�ན་པའི ་�གས་པ་འབར་བའི ་

�ར་ཐང་པར་ཁང་ནི ་�ར་ཐང་

དགོན་�་ཡོད་ཅིང་།  དེ་ནི་བོད་�ི་

པར་ཁང་ཆེས་�་ཤོས་ཡིན། ཆིང་

�ལ་རབས་�ི་གོང་མ་ཁང་ཤིའི་

�ས་�་�་ལའི་�་མ་�་�ེང་�ག་

པ ་ཚངས་ད�ངས་� ་མཚ� ་� ་

དངོས་ནས་བཀའ་བཀོད་གནང་�ེ་

�ར་ཐང་པར་ཁང་ནས་བཀའ་

འ�ར་�ི་པར་བཞེངས། ཕོ་�་བ་

བསོད་ནམས་�ོབས་�ལ་�ིས་

�ི ད ་ �ོ ང ་ བ འི ་ � ས ་ ཏེ ་ �ི ་

ལོ1730ལོར་བཀའ་བ�ན་ཆ་ཚང་

གི་པར་བཞེངས་པར་མ་ཟད། ཆོས་

�ེ ་�་�ོན་རིན་ཆེན་�བ་�ིས་

བ�ིགས་པའི་བཀའ་བ�ན་ལག་

བ�ས་དེ་གཞིར་བ�ང་ནས་བཀའ་

བ�ན་�ི་པར་བ�ོས། དེར་�ར་

ཐང་པར་�ིང་ཞེས་འབོད། པར་

འདིའི་མ་དཔེ་ད་�བས་བ�་ཤིས་

�ན་པོ ་དགོན་དང་པོ ་ཏ ་ལ་�་

བ�གས། �ར་ཐང་གི་པར་དེའི་

ནང་དོན་�ན་�མ་ཚ�གས་པོ་ཡིན་

པ་མ་ཟད། ནང་�་ད་�ང་ཚ�ན་

ཕབ་པའི་རི་མོ་ཡང་ཡོད། �བས་

དེར། �ར་ཐང་པར་ཁང་གིས་པར་

�ན་ལས་རིགས་�་པར་�ོ་བཟོ་པ་

མང་བོ་གསོ་�ོང་�ས་ཏེ་པར་�ན་

ལས་རིགས་དང་རིག་གནས་ལས་

རིགས་�ན་འཛ�ན་དང་འཕེལ་

�ས་གཏོང་བར་ཕན་�ས་བསམ་

�ིས་མི་�བ་པ་ཐོན། 

   ཅོ་ནེའི་པར་ཁང་། 

ཅོ་ནེ་དགོན་པ་ནི་ཀན་��་

ཞིང་ཆེན་ཅོ ་ནེ ་�ོང་�་ཆགས་

ཤིང་། ས་པཎ་�ན་དགའ་�ལ་

མ ཚ ན ་ �ི ་ བ ཀ འ ་ � ར ་ �ི ་

ལོ1295ལོར་�ག་བཏབ། �ི་

ལོ1459ལོར་ཅོ་ནེ་དཔོན་རབས་

གཉིས་པའི་ག�ང་པོ་རིན་ཆེན་

�ན་པོ་ཡིས་དགེ་�གས་�་བ�ར་

ཅིང་�ི་བར་བ�གས། �ས་

རབས16པར་ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་�་

པར་ཁང་བ�གས་པ་ནས་བ�ང་

ནང་བ�ན་�ི་བ�ན་བཅོས་�ི་མ་

འ�མ་པར་�་བ�ོས་ཤིང་དཔར་

�་བཏབ་�ེ། �བས་དེའི་མདོ་�ད་

�ི ་པར་�ོ ་དང་དཔེ ་�ན་ལས་

རིགས་�ི་�ེ་བ་དང་རིག་གནས་

དར་�ེལ་�ི་�ེ་བ་�་�ར།

ཡོན ་�ལ ་རབས ་�ི ་ �ས ་

མ�ག་�་ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་�་པར་

ཁང་�ང་བ་ཞིག་བ�གས་ཏེ་གཙ�་

བོ ་ནང་བ�ན་བ�ན་བཅོས་�ི ་

ལེ�་ཆ་ཤས་རེ་དཔར། དཔོན་

རབས་བ�་གཅིག་པ་དམག་ཟོར་

མགོན་པོའི་�བས་�་བཀའ་འ�ར་

པར་ཁང་བ�གས་ཏེ་ཆེད་�་བཀའ་

འ�ར་�ི ་པར་བ�ོ ་བའམ་བ�་

འ�ི་�ས། �ོན་པོད108དང་པར་

ཤིང་�ི8�ག་ཡོད། དཔོན་རབས་

བ�་ག�མ་པ་བ�ན་�ང་ཚ�་རིང་

གི་�བས་ཏེ་�ི་ལོ1753ལོར་བ�ན་

འ�ར་པར་ཁང་བ�གས་པར་

པོད317དང་པར་ཤིང་�ི12ཡོད། 

བ�ན་འ�ར་ཆ་ཚང་ཞིག་དཔར་

བར་བཟོ་པ70ཡིས་�5�ག་ལ་ད་

གཟོད་ཚར་�བ། བཀའ་འ�ར་པར་

ཁང་དང་བ�ན་འ�ར་པར་ཁང་

གིས་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་�ི ་

བ�ན་བཅོས་བ�ང་གིས་མི་ལང་

བ་པར་�་བ�ོས་ཤིང་དཔར་�་

བ�ན། བཀའ་འ�ར་པར་ཁང་

ལ1721ལོ་ནས1928ལོའི་བར་�་

�ོན་ལོ་ངོ207�ི་ལོ་�ས་ཡོད་པ་

དང་། བ�ན་འ�ར་པར་ཁང་

ལ1753ལོ་ནས1928ལོའི་བར་�་

�ོན་ལོ་ངོ175ཡི་ལོ་�ས་�ན། དེའི་

རི ང ་� ་པར ་ཁང ་གཉིས ་ནས ་

མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ལོ་�ས། 

མཛད་�མ། �ོམ་རིག གསོ་རིག 

�ར ་�ིས ་སོགས ་�ི ་ནང ་དོན ་

འ�ས་པའི་དཔེ་ཆ་�ི་�ག་པར་

�ན་མཛད། དཔེ་ཆ་དེ་དག་དེང་

�བས་དགོན་པ་དེ་རང་�ད་པའི་

བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་དང་�ོབ་

ཆེན་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་ཁག་�་

ཉར་འ�ག་པར་མ་ཟད། དཔེ་�ན་

�་ཆེན་མང་བོ་ཞིག་�ར་པན་དང་

ཨ་མེ ་རི ་ཁའི ་གསོག་ཉར་ལས་

�ངས་མང་བོར་ཉར་ཚགས་�ས་

འ�ག


