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A.�གས་ལེན་ལ་ཉེ་�ས་གནས་�བས་�་�་ལ་
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�གས་ལེན་ལ་ཉེ་�བས་�ི་གཞིར་འོལ་ཚ�ད་�ེད་པ།

C.གཙ�་བོ་�ས་�ན་�་འཆར་གཞི་�ན་པའི་

ངང་གཤར་�ང་�ེད་པ་དང་། �གས་ལེན་ལ་ཉེ་

�བས་�ར་ཡང་གཤར་�ང་�ེད་པ།

D.རིག ་ཚན ་རེ ་གཉིས ་བདམས་ཏེ ་འབད ་

འ�ངས་�ེད་པ་དང་། �ག་མ་�མས་རང་གི་ལས་

དབང་ལ་བཅོལ་བ། 

�ིས་ལན་ད�ེ་ཞིབ། 

�ིས་ལནAའདེམ་མཁན་�ི་མིས་�ོབ་�ོང་ལ་

བ�ང་བའི ་�མ་འ�ར་དགེ ་མཚན་མེད་པ་དང་

གཞན་དབང་ཡིན་ལ། �ོབ་�ིད་ལ་�གས་པ་ཡང་�་

�ག་པའི་དོན་དག་ཅིག་�་ངོས་བ�ང་འ�ག་ཅིང་།  

�གས་ལ་བ�ང་བའི་�མ་འ�ར་ཡང་མགོ་གཡོག་

ཐབས་ཙམ་�ིས་ཆོག་འ�ག་�མ་ཡོད་པས། �གས་

འ�ས་བཟང་བོ་ཞིག་ལོན་ཐབས་�ལ། འདི་�ར་

འ�ལ་མ་ཉིད་�ི་གཤར་�ང་གིས་ཡིད་ལ་བ�ང་

བའི་ཤེས་�་དེ་ཡང་�ང་བ�ན་པོ་ཞིག་ཆགས་མེད་

པས། �གས་�ངས་�ེས་�ིར་བཏང་�་བ�ེད་ངེས་

�ན་པོས་�ེར་ཏེ། ཤེས་�་ངོ་མ་ཞིག་དང་འཇོན་�ས་

ངོ་མ་ཞིག་�ད་ལ་འ�ོར་དཀའ། 

�ོབ་�ོང་�ེད་ཐབས་འདི་རིགས་�ི་�ོན་ཆ་ནི་

�ིང་བོ་མེད་པའི་�ོབ་�ོང་�ེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་

དང་། དེ་ནི་�ིང་བ་བ�ར་�ོས་�ེད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་

པར་དོན་དངོས་�་ཡང་བ�ར་ཤེས་�་གསར་བར་

�ོབ་�ོང་�ེད་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་པས། 

�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་�་བཏང་བའི་ཁར་སེམས་�གས་

�ང་འ�ོ་བ�ག་�་བཏང་འ�ོ།

�ིས་ལནBའདེམ་མཁན་�ི་མིའི་�ང་ངོར་�ོབ་

�ོང་�ེད་པའི་དམིགས་�ལ་ནི་�གས་�ོད་ཆེད་ཁོ་

ན་ཡིན་�མ་ཡོད།  བ�ར་�ོང་�ས་ཉིན་ནས་བ�ང་། 

སེམས་�གས་ཡོངས་�ོགས་གནས་གཅིག་�་བ�ས་

ནས་�གས་གཞིའི་ཁ་�ོགས་འཚ�ལ་བའི་གོ་རིམ་

�ེང་འཁོར་འ�ག  གཤར་�ང་�ེད་�བས་�ན་པར་དགེ་�ན་�ིས་ནན་བཤད་�ེད་པའི་

གཙ�་གནད་ལ་མཉམ་འཇོག་པ་དང་།  དགེ་�ན་�ི་�གས་གཞིའི་ཁ་�ོགས་ལ་�ོན་དཔག་

�ེད་པ་ལས། ཐ་ན་དགེ་�ན་�ི་གམ་�་སོང་ནས་གནས་�ལ་ལ་�ས་ལོན་དང་གཏིང་འ�ི་

ཡང་འ�ི་�ས་ཏེ་དེའི་�ོད་ནས་�གས་ཚ�ག་དང་�ངས་�ེ་རེ་ཨེ་རེག་ལ་འབད་པ་ཡིན། 

འདི་�་�འི་�ོབ་�ོང་�ེད་�ངས་ལ་�ོན་ཆ་ཆེན་པོ་�ན་པ་རེད།  �གས་གཞི་ལ་

འོལ་ཚ�ད་�ེད་པར་�ོ་བའི་�ོབ་མ་དག་སེམས་ཁམས་�ེང་འ�བ་ཆ་དང་སེམས་�ལ་�ེས་

�་བས་ཤོ་�ག་པ་དང་མ�ངས་པར། འོལ་ཚ�ད་�ས་ནས་ཁེད་ཚ�། དགའ་ནས་བ�ལ་འ�ོ་

ཞིང་། གལ་ཏེ་འོལ་ཚ�ད་�ས་ནས་མ་ཁེད་ན། ཅི་�ེད་འདི་�ེད་མེད་པར་འ�བ་ཆ་ལངས་

ཏེ། ཐ་ན་�ོ་�་ཡང་དག་པར་འ�ེན་པ་ལ་བར་ཆད་�ང་ནས་དེ་�་�ོ་ངོར་�ང་འ�ག་པའི་

ནང་དོན་དེ་ཡང་ཡིད་ལ་ཤར་མི་�ིད། འདི་�ར་ཐོབ་པའི་�གས་འ�ས་དེ་�གས་འ�ས་

ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  དོན་དངོས་�ི་�་ཚད་ངོ་མ་དེ་མཚ�ན་མི་�བ། 

�ིས་ལནCའདེམ་མཁན་�ི་མི་ནི་དོན་ངོ་མར་�ོབ་�ོང་ལ་དགའ་བར་མ་ཟད། རང་

�ོགས་�ི་འ�་ཤེས་ཤིན་�་�ག་ཅིང་།  �ན་པར་�ས་ལོན་མཐིལ་�ིན་དང་ཤེས་�་ཁོང་

�་�ད་པར་འབད་འ�ངས་�ེད་པ་ལས།  �གས་ལེན་ལ་ཉེ་�བས་ད་གཟོད་�ས་པ་ཡོད་

ཚད་བཏོན་ནས་ནང་དོན་འགའ་རེ་�ོར་བ�ང་�ེ་�གས་�ི་འགག་�ོ་ལས་ཐར་ཐབས་ཡེ་

ནས་�ེད་མི་�ིད།  ཞེ་བག་�ོད་པོར་�གས་ལ་བ�ང་བའི་�མ་འ�ར་རེ་�ན་དགོས་ན།  

སོས་དལ་�ས་འཆར་གཞི་�ན་པའི་ངང་གཤར་�ང་�་དགོས་པས། ཚད་མཐོ་བའི་�ོབ་

�ོང་གི་རང་�ོགས་རང་བཞིན་དང་མ་�ལ་དང་ལེན་�ི་རང་བཞིན་དེ་མེད་མི་�ང་།

�ོབ་�ོང་གི་ཐད་གོམས་གཤིས་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་�་ག�ག་�་ནི་ཆེས་གཙ�་གནད་

ཡིན་ཞིང་།  དེས་�ིས་�ི་མི་ཚ�འི་འ�ལ་བ�ད་�ོད་�ར་བས་�ང་�ེད་�ས་ཆེན་པོ་གདོན་

�བ། 

�ིས་ལནDའདེམ་མཁན་�ི་མི་ནི་གཞན་�ིས་བཙན་�ལ་�ས་ཚ�། ད་གཟོད་དཔེ་ཆར་

�་བའི་རིགས་དེ་ཡིན། མི་འདི་རིགས་ལ་�ོབ་�ོང་ཐད་སེམས་ཁམས་�ི་འ�ར་�ོག་ཧ་

ཅང་ཆེ་བ་རེད།  �ད་ཆ་དེའི་ནང་དོན་ནི་�ོབ་�ོང་ལ་རང་ཉིད་�ི་སེམས་ཁམས་�ི་

�གས་�ེན་ཐེབས་པ་ཧ་ཅང་�ག་པོ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདི་�་�འི་སེམས་ཁམས་ནི་�ི་

རོལ་�ལ་�ི་ཁོར་�ག་གི་�གས་�ེན་ལས་�ང་བ་དང་། གལ་ཏེ་�ན་པར་�ལ་�ག་

གཏོང་མཁན་ཡོད་ཚ�། �ོབ་�ོང་གི་�ར་བ�ོན་རང་བཞིན་ཡང་འོས་འཚམ་�ིས་མཐོ་�་

འདེགས་�ིད། གལ་ཏེ། �ལ་�ག་གཏོང་མཁན་མེད་ཚ�། �ོབ་�ོང་གི་�ར་བ�ོན་རང་

བཞིན་ཡང་ཐད་ཀར་མར་འ�ིབ་ནས་ཐ་ན་ལོག་ལམ་�་

�གས་�ང་�ིད། 

�གས་ལེན་ལ་ཉེ་�བས་�ར་ཐག་འབད་ཐག་�ེད་པར་

གོམས་པའི་�ོབ་མར་མཚ�ན་ན།  �གས་འ�ས་ནམ་

ཡིན་ཡང་གཏན་འཇགས་ཤིག་མིན་ལ། �ོབ་�ོང་

�ེང་�ན་པར་གཞན་དབང་གི་�ང་�ལ་འ�ང་�ིད། 

�་མཚན་ནི ་ཁོ ་ཚ�ས་ཤེས་�་གསར་བ་�ོབ་པའི་

�བས་�་�ན་པར་གཏིང་བ�ེད་�་སོང་འ�ག་པའི་

ཤེས་�་�ིང་བ་གསབ་�ོང་མི་�ེད་ཀ་མེད་ཡིན་པས། 

�ས་ཚ�ད་མང་བོ་ཞིག་འ�ོ་བ�ག་�་བཏང་བའི་ཁར་

ཕན་འ�ས་�ང་མི་བཟང་བ་རེད། 

གསལ་འདེབས། �ོབ་�ོང་�ེད་པ་དེ་མཐར་

ག�གས་ན་རང་ཉིད་�ི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན་པས། 

ངེས་པར་�་རང་ཉིད་ལེགས་ལམ་�་བ�ི་བ་དང་། 

རང་གིས་རང་ཉིད་ལ་འགན་ཡག་པོ་འ�ར་དགོས། 

མིག་བ�མ་ནས་�ི་མ་མ�ེན་�ལ་�ས། །

�ེ་བ�ིངས་ནས་ད�ས་གཙང་རིག་�ལ་�ས། །
  

ལས་�་�ོ་མ་�ས་�ི་�ོ་འ�ོད། །

ཆོས་གཞོན་�ས་མ་�ངས་�ས་�ས་འ�ོད། །

ད�ར་�ས་མཁོ་བའི་�ང་ཆར། །

ད�ན་�ས་མཁོ་བའི་ཉི་མ། །

�་�ོང་ནགས་�ི་ཤིང་མ་འ�ོག་ན། །

ཤིང་བཟོ་�ན་པོའི་ཐིག་མི་འ�ོག །

གཏམ་�ང་བོ་བཤད་པའི་མ�ོན་པོ་དཀོན། །

�ོ་�ང་བོ་�ེད་པའི་དཔོན་པོ་དཀོན། །

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  

•གངས་�ན་�ིས་བ�་�ིག་�ས•

མཚ�་�ནོ་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ངོ་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།  

•ཆོས་མཆོག•



33.�ད་ཆ་རིག་པའི་བ�ོད་�་གཙ�་བོ་ཅི་ཞིག་ཡིན། དེ་དང་བ�་

�ོད་རིག་པ་གཉིས་ལ་�ད་པར་ཨེ་ཡོད། 

མི་འགའ་�ོད་སའི་�ལ་�་�ད་ཆ་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་ཅིང་། 

དབང་བོའི་�ེ་མཆེད་ཚང་བའི་མི་ཞིག་གིས་མ་མཐའ་ཡང་�ད་ཆ་

གཅིག་ངེས་པར་བ�ོད་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་�་རིག་པའི་གནས་གང་ཞིག་

ཡིན་ཡང་ངེས་པར་�ད་ཆ་ལ་བ�ེན་ནས་ཉར་བར་�་དགོས་པ་བཅས་

�ིས། �ད་ཆ་ནི་མིའམ་མི་དང་འ�ེལ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་�ེན་

གཞི་ཡིན་པའི་ཁར། �ད་ཆའི་�བ་

�གས་དང་བ�ན་དོན་ཡང་�ན་�མ་

ཚ�གས་�ང་། �ད་ཆའི་�ོར་བ་ཉིད་ལ་

�ོབ་མའི་�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་ལས་�ད་ཡིག་གི་�་ཚད་དང་

�ད་ཡིག་བཀོལ་�ོད་�ི་�ས་པ་དེ་མཚ�ན་བཞིན་ཡོད་པས། �ོབ་

མའི་�ོམ་འ�ིའི ་�ས་པ་�ེད་�ིང་�་�་དེ ་ཡང་�ད་ཡིག་དགེ་

�ན་�ི་འགན་འ�ི་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། �ོབ་�ང་དང་�ོབ་འ�ིང་

གི་�བས་�་�ོབ་མས་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ོང་�ེད་�བས། དགེ་�ན་

�ིས་�ོབ ་མར་�ོམ་ཡིག་ཇི ་�ར་འ�ི ་�ལ་ལ་�ོབ་�ིད ་དང་

མ�བ་�ོན་ལེགས་པོ་�་དགོས་ཤིང་། དེ་�ར་�ས་ན་�ོབ་མའི་

�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་མཐོར་འདེགས་�་གཏོང་�བ་པས། གཤམ་

ནས་འདིའི་ཐད་�ི་བསམ་�ལ་འགའ་�ེང་ན། 

གཅིག  ཚ�ག་�ིག་པའི་�ས་པ་�ེད་�ིང་�་དགོས། 

ཚ�ག་�ིག་པ་ནི་�ོབ་མས་ཆེས་�ང་བའི་བ�ོད་པ་ཆ་ཚང་འ�ི་�ོང་�ེད་པའི་ཐོག་མའི་གོ་རིམ་ཡིན་

པ་དང་། �ོབ་མས་�ད་ཡིག་བཀོལ་�ོད་དང་�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་�ེད་�ིང་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཙ�་བོ་

ཞིག་�ང་ཡིན། �ོབ་�ང་གི་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མས་ཚ�ག་�ིག་པའི་�ས་པ་གསོ་�ོང་�ེད་པའི་ཐད་ལ་

�གས་�ག་དགོས་པ་དང་། �ན་�་ཚ�ག་�ིག་པའི་ལས་�་བཀོད་�ིག་དང་། དེ་ལ་ནན་ཏན་�ོས་�་དག་

�ས་ན་�ོབ་མའི་ཚ�ག་�ིག་པའི་�ས་པ་ཇེ་ལེགས་�་འ�ོ་ཞིང་། ཚ�ག་�ིག་པའི་�ས་པ་ཇེ་ལེགས་�་

སོང་ན་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་�ས་པ་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་མཐོར་འདེགས་གཏང་�བ། ཚ�ག་�ིག་པ་ནི་

�ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་ཐོག་མའི་�ོང་བ�ར་ཡིན་པ་དང་། ཚ�ག་�ིག་ཤེས་ན་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་དཀའ་

ཁག་ཆེན་པོ་མེད་པས། �ོབ་�ང་གི་�བས་�་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་ཚ�ག་�ིག་པའི་�ས་པ་�ེད་�ིང་

�ེད་པ་ནི་དོན་�ིས་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་�ས་པ་�ེད་�ིང་�ས་པ་ཡིན། 

གཉིས། �ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་�ོ་�ང་�ེད་�ིང་�་དགོས། 

“�ོ་བ་ནི་ཆེས་མཆོག་�ར་�ི་དགེ་�ན་ཡིན”ཞེས་བ�ོད་པ་ནང་བཞིན་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བ་ལའང་

ཐོག་མར་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་�ོ་བའི་འ�ན་པ་�ེད་�ིང་�་དགོས། འཇིག་�ེན་�ི་ཁ་དཔེ་ལ་ཡང“གང་

ལ་དགའ་ན་དེ་ལ་མཁས”ཞེས་པ་�ར་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བར་དགའ་ན་�ོམ་རིག་ལའང་རང་�གས་�ིས་

མཁས་པར་འ�ར་བ་དང་། �་བ་གང་དང་ཅི་ལ་འ�ག་ནའང་ཐོག་མར་དེ་ལ་དགའ་བའི་�ོ་�ང་�ེད་

�ིང་�་དགོས། 

�ོབ་མ་ཚ�ས་�ོམ་ཡིག་ཐོག་མར་འ�ི་�ོང་�ེད་�བས་མགོ་གང་ནས་ག�ག་དགོས་པ་དང་། བ�ོད་

�་�ས་བ�ས་ཇི་�ར་འ�ི་བ། མ�ག་ཇི་�ར་བ�་དགོས་པ་སོགས་མི་ཤེས་པས། དགེ་�ན་�ིས་དངོས་

ཡོད་དཔེ་ཡི་�ོ་ནས་�ོམ་ཡིག་ཇི་�ར་འ�ི་�ལ་�ི་མ�བ་�ོན་གནང་དགོས་ཤིང་། དེ་�ར་ན་�ོབ་མའི་

�ང་ངོར་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�་བའི་ཚ�ར་བ་�ེས་ཏེ། �ོམ་འ�ིའི་ལས་ལ་�གས་པའི་�ོ་�ང་བ�ེད་�བ། 

�ོམ་པ་པོ་ཞིག་�ེད་ན་ཐོག་མར་�་དངོས་ལ་�་ཞིབ་�ེད་པར་མཁས་དགོས་པས། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་

མར་�་དངོས་དང་འཚ�་བར་�་ཞིབ་ཇི་�ར་�ེད་�ལ་�ི་ཐབས་ལམ་ངོ་�ོད་དང་། �ན་�་�་དངོས་ལ་

�་ཞིབ་�ེད་པའི་གོམས་�ོལ་ཡང་�ེད་�ིང་�་དགོས། 

དམའ་འ�ིང་ནས་བ�ང་�ེ་�ོམ་ཡིག་གི་ལས་�་�ན་�་�ི་དགོས་པར་མ་ཟད། �ོམ་འ�ི་�ོབ་�ན་

ཡང་བཀོད་�ིག་�ས་ཡོད། �ོམ་འ�ིའི་�ོབ་�ན་ནི་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་�ོམ་འ�ིའི་ཐབས་�ལ་

དང་མན་ངག་ངོ་�ོད་�ེད་པའི་�ོབ་�ན་ཞིག་ཡིན་པས། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་�ན་རེ་རེར་�ོམ་ཡིག་འ�ི་

�ལ་�ི་ཉམས་�ོང་དང་ཐབས་ཤེས་སོགས་ངོ་�ོད་�་དགོས་ལ། �ོབ་མས་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ོང་�ེད་

ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་ནི། �ད་གདངས་དང་། ཐ་�ད། བ�་དོན། བ�་�ོད་

བཅས་ལ་འ�་ཞིང་། �ད་ཆ་རིག་པའི་�བ་ཁོངས་�་�ིར་བཏང་�ད་

ཆ་རིག་པ་དང་�ེ་�ག་�ད་ཆ་རིག་པ། ཞིབ་འ�ི་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་ལོ་

�ས་�ད་ཆ་རིག་པ། ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་ཞིབ་�ར་

�ད་ཆ་རིག་པ། �ི་�བ་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་�་ཞིབ་�ད་ཆ་རིག་པ། 

ག�ང་�གས་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་བཀོལ་�ོད་�ད་ཆ་རིག་པ་སོགས་

རིག་པའི་�ེ་�ག་མང་བོ་ད�ེ་�་�ང་བ་དང་། �ད་གདངས་�ི་ཆ་ནས་

�ང་�ད་གདངས་རིག་པ་དང་། ཐ་�ད་�ི་ཐད་�་ཐ་�ད་རིག་པ་དང་། 

བ�་དོན་�ི་ངོས་ནས་བ�་དོན་རིག་པ་དང་། བ�་�ོད་�ི་ནང་གསེས་

�་མིང་གི་བ�་�ོད་དང་། ཚ�ག་གི་བ�་�ོད། བ�ོད་པའི་བ�་�ོད་

བཅས་ད�ེ་�་ཡོད་པར་མ་ཟད། �ད་ཆ་�ེང་ན་ཡི་གེ་ཡང་རང་བཞིན་

�ིས་�ེང་དགོས་པ་དང་། �ད་པར་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་རིག་པའི་གནས་

གཞན་དག་�ོལ་ཞིང་�ེབ་པའི་རིག་པ་གསར་བ་ལ་�ི་ཚ�གས་�ད་ཆ་

རིག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་�ད་ཆ་རིག་པ། རིག་གནས་�ད་ཆ་རིག་པ། 

�ིས་འཁོར་�ད་ཆ་རིག་པ། ཤེས་�ོགས་�ད་ཆ་རིག་པ་སོགས་�ིས་

གཙ�ས་པའི་རིག་པའི་གནས་རབ་དང་རིམ་པ་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་

པའི་ངང་�་གནས་�ིར། �ད་ཆ་རིག་པ་དང་བ�་�ོད་རིག་པ་གཉིས་�ི་

འ�ེལ་བ་ནི་�ི་དང་�ེ་�ག་དང་། �བ་�ེད་དང་�བ་�འི་བར་�ི་

འ�ེལ་བ་ཡིན་པས། �ད་ཆ་རིག་པ་ནི་ཁོ་ལག་�་ཆེ་བའི་རིག་པའི་

གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་�འོ།།

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

• �གས་ཐར་�ལ •

�བས ་ཇི ་བཞིན ་བ �ོད ་པའི ་

�ོམ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་རང་ཉིད་

�ི ་མཐོང ་ ཐོས ་�ོང ་ག�མ་�ི ་

དགོས་པ་དང་། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མའི་�ངས་�ོམ་ལས་�ོབ་

མས་མཐོང་ཐོས་�ོང་ག�མ་སོགས་གོ་རིམ་�ན་པའི་�ོ་ནས་�ི་

�བ་ཡོད་མེད་དང་། �་དངོས་ལ་ཞིབ་བ�ོད་�་�བ་ཡོད་མེད་ལ་

བ�ས་ཏེ། �ོབ་མའི་�ངས་�ོམ་�ོད་�ི་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོར་ད�ེ་

ཞིབ་དང་གདེང་འཇོག ཐ་ན་མིང་གཅིག་དང་ཚ�ག་གཅིག་བཀོལ་

བ་ལེགས་ན་ཡང་གཟེངས་བ�ོད་�ས་ཏེ་�ོབ་མ་�མས་�ོམ་ཡིག་

ལ་འ�ག་པར་�ོ་བའི་འ�ན་པ་དེ་�ེད་�ིང་�་དགོས། 

ག�མ།  དཔེ་�ོག་གི་�ས་པ་�ེད་�ིང་�་དགོས། 

�ོབ་མ་དཔེ་�ོག་ལ་�ོ་བའི་གོམས་�ོལ་འདི་ནི་�ང་�ས་ནས་�ེད་�ིང་�་དགོས་ཤིང་། དཔེ་�ོག་

གི་�ས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ོབ་མའི་�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་དང་བསམ་གཞིག་གི་�ས་པ། ཤེས་�་གསོག་

འཇོག་གི་�ས་པ་སོགས་�ེད་�ིང་�་�བ་པ་ཡིན། �ོབ་མས་དཔེ་�ོག་�ེད་�བས་ཞིབ་འ�ི་ལེགས་པོ་

དང་། ཚ�ག་�ོར་ལེགས་པོ་དག་ཟིན་ཐོར་འགོད་�་འ�ག་པ་དང་། དཔེ་ཆ་དེ་དག་གི་ནང་དོན་�ོགས་

�ོམ་དང་བ�གས་པའི་�ོང་ཚ�ར་འ�ི་བར་གོམས་ན། དེས་�ོབ་མའི་�ོམ་འ�ིའི་�ས་པར་�ར་བ་�་

འདེགས་�ི་�ས་པ་འཐོན་�བ། 

དཔེ་ཆ་�ོག་�ས་�ོགས་གཅིག་ནས་དཔེ་ཆ་�ོག་པ་དང་། �ོགས་གཅིག་ནས་བསམ་གཞིག་�་

དགོས། དཔེ་ཆ་�ོག་�བས་བ�མས་ཆོས་དང་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་�་ཚ�གས་ལ་ད�ེ་ཞིབ་དང་གདེང་

འཇོག་�་�བ་ཚ�། དཔེ་ཆ་བ�གས་པའི་�ོ་�ང་ལོངས་�་�ོད་�བ་པ་དང་། དཔེ་ཆ་�ོག་�བས་�ོམ་

ཡིག་དེའི་�ད་ཆའི་བ�ོད་�ངས་ལ་མཉམ་འཇོག་དང་དོ་�ང་�ས་ན། རང་བཞིན་�ིས་�ོམ་འ�ིའི་�ས་

པ་ཡང་མཐོར་འདེགས་�་འ�ོ་ངེས་ཡིན། 

བཞི། ཉིན་ཐོ་འ�ི་བའི་གོམས་�ོལ་�ེད་�ིང་�་དགོས། 

ཉིན་ཐོ་ནི་ཉིན་རེའི་དོན་དག་ཆེ་མ་�ང་ག�མ་ཐོ་�་བཀོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཉིན་ཐོའི་ནང་�་ཉིན་

གཅིག་གི་དོན་�ི་�ང་རིམ་�ིལ་བོ་�ིས་ཆོག་ལ། �ེ་�ག་གི་དོན་ཞིག་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས་�ིས་�ང་

ཆོག་པར་མ་ཟད། རང་གི་�ོང་བ་དང་ཚ�ར་�ང་། གོ་�ོགས་སོགས་�ིས་�ང་ཆོག་པས། ཉིན་ཐོ་འ�ི་བ་ནི་

�ོམ་འ�ིའི་�ས་པ་�ོང་བ�ར་�ེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཅིག་ཡིན། �ོམ་ཡིག་འ�ི་མཁན་ལས་དང་པོ་

ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན། རང་གིས་བཤད་འདོད་པ་དེ་འ�ི་མི་ཤེས་པའི་དཀའ་ཁག་ལ་འ�ད་�ིད་ཅིང་། བཤད་

འདོད་པ་གང་ཞིག་ལག་ནས་ཐོགས་�གས་མེད་པར་འ�ི་ཤེས་པར་�་དགོས་ན། ཐོག་མར་ཉིན་ཐོ་འ�ི་

བའི་ཐད་ལ་�ར་བ�ོན་�་དགོས། 

ཉིན་ཐོ་འ�ི་ནའང་ཐོག་མར་ཉིན་ཐོ་འ�ི་བའི་དམིགས་�ལ་�ོགས་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�་ཉིན་གཅིག་

ལ་མཐོང་ཐོས་�ོང་ག�མ་�ི་དོན་མང་བོ་ཞིག་ལ་འ�ད་ངེས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་ཐེབས་པའི་ཚ�ར་

བ་དང་�ོང་བ་ཡང་མི་འ�་བས། ཉིན་ཐོ་འ�ི་�བས་བ�ོད་�་གདམ་གསེས་དང་�་ཆ་འདོར་ལེན་ལ་

བསམ་གཞིག་�་དགོས་ཤིང་། �ོབ་གསོ་རང་བཞིན་དང་�ོ་འ�ེད་རང་བཞིན་�ན་པའི་བ�ོད་�་

བདམས་ནས་�ི་དགོས་པ་ལས། དགོས་མེད་�ི་�་ཆ་�མས་འདོར་དགོས་ལ། ཉིན་ཐོ་འ�ི་བ་ཡང་�ོམ་

ཡིག་འ�ི་བ་དང་འ�་བར་བ�ོད་�འི་གོ་རིམ་དང་�མ་མཚམས་སོགས་�ི་ད�ེ་བ་གསལ་བོར་ཡོད་

དགོས་པ་དང་། ཚ�ག་�ོར་བདེ་ཞིང་དོན་འ�ེལ་ཆགས་པར་�་དགོས། 

ཉིན་ཐོ་ནི་ཉིན་རེར་�ིས་ཆོག་ལ་གཟའ་རེར་�ིས་�ང་ཆོག་པ་དང་། གནམ་ཐང་�བ་དང་ལོ་�་

ཚ�ས་�ངས་དེ་ཉིན་ཐོའི་ནང་ངེས་པར་�ི་དགོས་ན་ཡང་། གཙ�་བོ་ནི་རང་ཉིད་དོན་དག་ཆེ་མ་�ང་

ག�མ་གང་ཞིག་ལ་འ�ད་པའི་བ�ད་རིམ་དང་�ོང་ཚ�ར་སོགས་འ�ི་

བ་གཙ�་གནད་�་ག�ང་དགོས་ཤིང་། ཉིན་ཐོ་ལེགས་པོ་ཞིག་འ�ི་ཤེས་

ན་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་�ིས་འ�ི་ཤེས་ངེས་ཡིན། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་

མཁར་�ོང་�ོབ་�ང་དང་པོ། 

• �ན་བཟང་�ིད • 



  �་རན་སེ་�ལ་ཁབ་ནི་ཚད་�ན་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་�ག་མ་ཞིག་དང་མ�ངས་ལ།    བསེགས་ཡོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་ར་བ་ཞིག་དང་ཡང་ཡོངས་

�་འ�་བར་ཡོ་རོབ་�བ་མར་ཆགས་ཡོད།  �ིང་འཇགས་�་ཡོད་པའི་སལ་�་�་བོ་དེས་�་རན་སེའི་ལོ་�ས་�ི་འཕེལ་འ�ར་ལ་�་བ་མེད་པར་

གཟིགས་ཤིང་།   མི་རབས་མང་བོར་�ལ་ས་པ་ལིའི་འཕགས་མའི་�་ཁང་གི་ཉམས་པ་མེད་པའི་�ས་ཚ�ད་�ི་�ིལ་བ�ར་གསན་བཞིན་འབབ་�ིན་

ཡོད།  ཨར་པི་སི་རི་�ད་�ི་�ང་�ར་དཀར་བའི་ཁ་བ་དང་།  པི་ལེ་ཉིག་སི་རི་བོའི་བ�ིད་ཆགས་པའི་རི་�ེ་དང་�ི་གཡའ་བའི་�ག་ངོས།  �ལ་

�ོངས་མཛ�ས་ཤིང་�་ན་�ག་པའི་མཚ�་�ག  �་མཐའ་མི་མངོན་པའི་ནགས་ཚལ་དང་ས་ཞིང་།  �མ་འ�མ་ར་བ།   རིག་�ས་�་མང་�ན་པའི་�ེན་

མཛ�ད་ཁང་།  བཟོ་བཀོད་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བ�ིད་ཆགས་པའི་ཆོས་ཁང་མང་བོ།  �ས་�ོས་ཆེ་བའི་གནའ་བོའི་ཕོ་�ང་དང་མཁར་�ོང་།  མཛ�ས་

ཤིང་ཡིད་དབང་འ�ོག་པའི་�ོང་�ེར་�ི་མཛ�ས་�ོངས་སོགས་�ད་�་འཕགས་པའི་རང་�ང་ཁོར་�ག་དང་ས་བབ་གནས་�ལ།  དོ་�ར་�ལ་བའི་

མིས་བཟོས་�ལ་�ོངས་བཅས་�ིས་�་རན་སེའི་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ོངས་�འི་ཐོན་�ངས་བ�ན་པས།  འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་ཆེས་དགའ་བ�་

ཐོབ་པའི་�ོངས་�འི་གནས་མཆོག་�་�ར་ཡོད།     མིང་�གས་ཆེ་བའི་�ོངས་�་�ེད་ས་དག་ནི་ཡིད་འོང་གི་�ོང་�ེར་པ་ལི་དང་།   གནའ་མཁར་

�་སལ།   བ�ད་�ི་ཆང་གི་�ོང་�ེར་པོར་�ོ།  �ོ་གསེང་�ེད་སའི་�ོང་�ེར་�ེ་སི།  “མཐིང་མདོག་གི་མཚ�་འ�མ”�་འབོད་པའི་ས་ད�ས་མཚ�འི་

མཚ�་�ད།  ལའོ་ཝ་གཙང་པོའི་འབབ་�ད་�ི་གནའ་བོའི་མཁར་�ོང་དག   གནའ་�ལ་ཤིན་�་མང་བའི་��་ལེ་ཐ་ཉི་ས་�ལ་སོགས་ཡོད་པ་རེད།    

   �་རན་སེ་ནི་བཟོ་ལས་གཙ�་�ིད་�་�ར་ཅིང་།  བཟོ་ཞིང་ལས་ཧ་ཅང་དར་�ས་ཆེ་བའི་�ོན་ཐོན་�ི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།   བཟོ་ཞིང་

ལས་�ི་ཐོན་�ས་རིན་ཐང་འཛམ་�ིང་གི་མ�ན་�ས་�་�ེབས་ཡོད།    �་རན་སེའི་�ོན་གོས་དང་�ན་ཆས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་གོས་�ན་ལ་

�གས་�ེན་ཐེབས་ཤིང་།    གོན་པའི་བཟོ་�་དང་ཁ་དོག་གང་གིས་�ང་འཛམ་�ིང་གི་གོས་�ན་ལ་�ེ་

�ིད་མཛད་ཡོད་པ་རེད།  �་རན་སེར་�ོམ་རིག་�་�ལ་མཁན་པོ་ཟམ་མ་ཆད་པར་འ�ངས་ཤིང་།  རིམ་པ་

བཞིན་བ�ང་ན་མའོ་ལེ་ཨད་དང་།   སི་ཐང་�།  པར་�་ཁེ།   �ང་མ་ཆེ་བ།  �ས་ཀོ    �་ལིག་པད།   �ང་

�་པ།  ཞི་�ེད་དང་གཅོད་�ལ་པ།    ཞི་�ེད་པའི་གདམས་

ངག་བོད་�་འ�ེན་མཁན་ནི་ཕ་དམ་པ་སངས་�ས་ཡིན་ཞིང་།   

བོད་དང་�་ནག་བཅས་ལ་ལན་�་ཕེབས་པར་�གས་པར་ཐེངས་

དང་པོ་རབ་�ང་དང་པོའི་མེ་�ག་�ི་ལོ1067ལོར་འ�ིང་ཐང་

ལས་�ོ་ནས་ཙ་རིར་ཐོན།   མདོ་ཁམས་�ན་ཞབས་�ིས་བཅགས་

པས་བ�ན་པ་དར་བར་�ང་བ�ན།   ཐེངས་གཉིས་པ་རབ་�ང་

དང་པོའི་�་�ང་�ི་ལོ1073ལོར་ཁ་ཆེ་ནས་ཐོན་ཏེ་མངའ་རིས་�་

�ོན།   ཞང་�ང་�ིང་ཁ་པ་དང་།   བོན་པོ་�ོ་ཚང་འ�ག་�་�ེས་

�་བ�ང་།   ཐེངས་ག�མ་པ་རབ་�ང་གཉིས་པའི་ས་�ལ་�ི་

ལོ1089ལོར་བལ་བོ་ནས་གཙང་�་�ོན།   ཡར་�ང་�་ར་སེར་པོ་

དང་།   �ོ་�ོན་བསོད་ནམས་�་མ་བཅས་ལ་གདམས་པ་གནང་།   

ཐེངས་བཞི་པ་རབ་�ང་གཉིས་པའི་མེ་�ང་�ི་ལོ1097ལོར་ཤ་�ག་

�ག་�ོ་ནས་གཉལ་�་�ོན་ཏེ་�མ་�ི་�ིབ་པ་�ངས།   ད�ས་�་

ཕེབས་ནས་�་སོ་ཀམ་ག�མ་ལ་གདམས་ངག་གནང་།  རབ་�ང་

གཉིས་པའི་�གས་�ལ་�ི་ལོ1101ལོར་�་ནག་�་�ོན།   ལོ་བ�་

གཉིས་བ�གས།   ཐེངས་�་པ་རབ་�ང་གཉིས་པའི་�་�ལ་�ི་

ལ1ོ113ལོར་�ར་དིང་རིར་ཕེབས།   མ�ད་ད�ད་དཀར་ནག་�་

ག�མ་སོགས་མཛད་པ་�བས་དེར་འཆད་ཉན་�ི་�ས་ལ་མ་བབ་

པར་ཁམས་�ི་�ོང་ཐང་�ོལ་མ་�་ཁང་�་གཏེར་ལ་�ས།   གཙ�་བོར་

ག�ང་�་ལི་�་ལི་�་�ང་ཆེན་པོའི་�ད་དང་།  �ག་�་ཆེན་པོའི་

བ�་�ད་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ོ་དོན་མཛད།   �ི་ལོ1117པ་རབ་

�ང་གཉིས་པའི་མེ་�་ལོར་�ོད་དིང་རི་དགོན་�་�་གཤེགས། 

དེའང་ཆོས་གཞན་ནི་�་ཉོན་མོངས་པ་�ོན་ལ་�ོང་།   �ག་

བ�ལ་�གས་ལས་�ོག་པ་ཡིན་ལ།  འདི་ནི་འ�ས་�་�ག་བ�ལ་

དངོས་�་�ོང་།   �གས་ལས་ཉོན་མོངས་པ་�ང་ནས་འ�ིན་པའི་

ཐབས་ཤིན་�་ཟབ་པ་�ེ།   �ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་རབ་�་ཞི་བར་

�ེད་པའི་�གས།   ཞེས་པའི་�ང་ལ་བ�ེན་ནས་བཏགས་པར་བཞེད་

དོ། །

གཅོད་�ལ་པ་ནི།   མ་ཅིག་ལབ་�ི་�ོལ་མས་ཤེར་�ིན་བ�གས་

པས་�ོང་ཉིད་�ི་�་བ་�ེས།  དམ་པས་�ིང་གཏམ་ཚ�ག་གཅིག་

ག�ངས་པས་�ད་�ོལ་ཏེ་རང་བཞིན་�ི་�ལ་འ�ོར་མར་�ར་པ་དེས།   

ཤེར་�ིན་�ི་དགོངས་དོན་ལ་གཞིར་བ�ང་ནས།   རང་གི་དགོངས་

ཉམས་ལས་འ�ངས་པའི་�ོགས་ཆོས་གཅོད་�ལ་པ་ཞེས་ཡོངས་�་

�གས་པའི་�ོལ་�ེ།   《  བཀའ་ཚ�མས་ཆེན་མོ》  དང་།   《 ཡང་ཚ�མ་

ལེ�་ཉེར་�་པ》�ན་མོང་�ན་མིན་�ད་པར་�ི་ལེ�་ཡན་ལག་

བ�ད་ག�མ་ཉེར་བཞི་པ་སོགས་ག�ང་དང་གདམས་ངག་མང་བོ་

མཛད་པ་ལ་མོ་གཅོད་ཅེས་ཟེར།   

མ་ཅིག་ལབ་�ོན་ནི།  རབ་�ང་དང་པོའི་ཤིང་�ག་�ི་

ལོ1055ལོར་�་འ�ངས།   རང་ལོ་བ�་�ག་སོན་པ་དང་དགེ་བཤེས་

�ི་བཀའ་བཞིན་�་ཐང་�་�་པ་མངོན་ཤེས་ཅན་�ི་�ོབ་ཚ�གས་�ོང་

བའི་�ལ་�་བཏང་།   ལབ་�ོན་�ོག་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པས་�་མངོན་

�ིས་ལབ་�ོན་�ོད་�ན་�་གཟིགས་ནས་འ�མ་དང་།   ཉི་�ི།   

བ�ད་�ོང་པ་སོགས་�ོག་བ�ག  དེ་ནས་རབ་�་�ང་།   ད�ང་ལོ་

ཉེར་ག�མ་པ་�ི་ལོ1077ལོར་ལན་གཅིག་འདམ་�་ད�ེ་�ང་�་�་

མ་�་མངོན་པའི་ཡོན་བདག་�་མོ་�ོན་�་བའི་ནང་�་�ོག་ལ་ཕེབས་

པའི་�བས་�་ཐོད་པ་བྷ་�་བ�གས་པ་དང་�ད།   དེར་འ�ས་པས་

བཟའ་མིར་སོང་།   དེ་ནས་མི་ཁ་གཡོལ་བའི་ཆེད་�་ད�ས་ནས་ཐོན་

ཏེ་ཀོང་པོ་དང་།  �གས་པོའི་�ལ་�་ལོ་ཤས་བ�གས་ཏེ་�ས་དང་

�ས་མོ་ག�མ་འ�ངས།  ད�ང་ལོ་སོ་བ�ན་པ་�གས་�ག་�ི་

ལོ1091ལོར་ཟངས་རི་མཁར་དམར་�་ཕེབས་ནས་གདན་ས་བཏབ།  

ད�ང་ལོ་བཞི་བ�་པའི་�བས་�་མ་ཅིག་ལབ་�ོན་ཞེས་མཚན་�ན་

བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་�བ།  

དེ་�ར་མ་ཅིག་གིས་�་ཚ�་

�ིལ་བོར་དམ་ཆོས་བ�ད་�ི་

གཅོད་�ལ་ཟབ་མོ་ཉམས་�་�ངས་ནས་ད�ང་ལོ་གོ་ད�་པ་རབ་�ང་ག�མ་

པའི་�་�་�ི་ལོ1153ལོར་�་གཤེགས།

དེ་ནས་གཅོད་�ལ་པའི་གདམས་ངག་གཙ�་བོར་འཛ�ན་མཁན་ནི།  ཀ�་

པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབ་མ་�ང་�་སེར་�ོ་�ོས་རིན་ཆེན་ལས་བ�ད་

པའི་གཅོད་ཚ�གས་ཡོན་ཏན་�ན་འ�ང་ལ་�ར་�གས་�ི་གཅོད་དང་། ཀ�་

པ་ཆོས་ད�ིངས་�ོ་�ེའི་�གས་�ས་མཁས་�བ་ཀ�་ཆགས་མེད་�ིས་ཀར་

གཅོད་རིན་ཆེན་�ེང་བ་བ�མས་ནས་ཉམས་ལེན་�ི་�ན་�ེལ་བ་ལ་ཀར་

གཅོད་དང་།   �ེ་བ�ན་�་སེ་�ོགས་�ན་�ིས་གཅོད་�ི་ཚ�གས་ལས་�་ཏིག་

�ེང་བ་བ�མས་ཏེ་ཉམས་ལེན་དར་�ེལ་གནང་བ་ལ་�་ཆེའི་གཅོད་�ན་

ཞེས་པ་འདི་དག་�ང་ཡོད།  

རང་�ང་�ོ་�ེ་�ན་དགའ་�མ་�ལ་ཞབས། །

ཀ�་བ�ན་�ོང་ཀ�་ཆགས་མེད་�ེ། །

ཆོས་�ི་འ�ང་གནས་ཚ�་དབང་�ན་�བ་སོགས། །

གཅོད་�ལ་བ�ན་པ་�ེལ་བའི་མཁས་�བ་ཚ�གས། །

1. གཙང་ལ་�ོད་དིང་རི་དགོན།  རབ་�ང་གཉིས་པའི་ཤིང་�ང་�ི་

ལོ1085ལོར་�་�་མ་�ང་�བ་འོད་�ི་ཚ་བོ་�ེ་�ེས་ཕ་དམ་པ་སངས་�ས་

བ�གས་གནས་�ི་ཆེད་�་�ག་བཏབ།   ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་དིང་རི་

�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

2. ཟངས་རི་མཁར་དམར་དགོན།  རབ་�ང་གཉིས་པའི་�གས་�ག་�ི་

ལོ1091ལོར་མ་ཅིག་ལབ་�ོན་�ིས་�ག་བཏབ།  ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་

ཟངས་རི་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

3. �ར་མང་�མ་�ལ་�ེ་དགོན།   རབ་�ང་བ�ན་པའི་�་ཡོས་�ི་

ལོ1423ལོར་�ང་�་སེར་�ོག་�ན་�ིས་�ག་བཏབ། ད་�་�ལ་�ལ་བོད་

རིགས་རང་�ོང་�ལ་ནང་ཆེན་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

4. གནས་མདོ་དགོན།  རབ་�ང་བ�་གཅིག་པའི་མེ་�ི་�ི་ལོ1646ལོར་

མཁས་�བ་ཀ�་ཆགས་མེད་�ིས་�ག་བཏབ།   ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་

ཆབ་མདོ་ས་�ལ་ཆབ་མདོ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

5. �བས་ཆེ་དགོན།   ཕལ་ཆེར་རབ་�ང་བ�་གཅིག་པའི་མ�ག་ཙམ་

ན་�ག་བཏབ།  ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་འཇོ་མདའ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

6. �་ནེ་དགོན།  ཕལ་ཆེར་རབ་�ང་བ�་གཅིག་པའི་མ�ག་ཙམ་ན་

�ག་བཏབ།   ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་འཇོ་མདའ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

མ་�ང་བ།   ཙ�་ལ།   མོ་པོ་སང་།  ལའོ་མན་ལའོ་ལན་སོགས་�ོམ་རིག་

མཁས་ཅན་མང་བོ་�ོན་པ་དང་།  དེ་དག་གི་བ�མས་ཆོས་མང་བོ་འཛམ་

�ིང་�ོམ་རིག་གི་གཅེས་ནོར་�་�ར་ཡོད་པར་མ་ཟད།  འཛམ་�ིང་�ེང་

ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པའི་བ�མས་ཆོས་�་�ར་ཡོད།  �་རན་སེ་ནི་ཁ་

ཟས་རིག་གནས་ལ་ཧ་ཅང་དོ་�ང་�ེད་པའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས“ཁ་

ཟས་རིག་གནས”ཡང་�ེར་སོན་ཡོད།  ཨ་རག་ཞང་ཕིན་དང་ཆང་མངར་�་

རན་ཏིའི་ཐོག་མའི་འ�ང་�ལ་ཡང་�་རན་སེ་ཡིན་ནོ༎

�ོ་�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་།    

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•



ས་ཁའི་�ེ་འ�་རེ་རེ།།

ས་འོག་�མ་�་�མ་ཞིང་།།

ས་ཁར་�ར་ཡང་�ས་�ས།།

མཛ�ད་�ི་འ�་�མ་གཏམས་ཤོག།

�ོ་�གས་ལ་ཐང་ཆད་ན།།

འ�་ཡི་ཆས་ཤིག་�ིན་ཆོག།

�ོ་མཁན་ཨ་ཐང་ཆད་ན།།

ནས་ཡོས་�མ་པ་འགམ་ཆོག།

�ིན་ཆེན་ཕ་མའི་�ིན་དང་།།

དོར་�ེབ་མཛ�་�ན་གཉིས་ལས།། 

�མ་པོའི་ས་ཞིང་�ེང་ལ།།

ལོ་ལེགས་�ེ་མ་�ེམ་�ིད།།

ཉི་མ་གཅིག་འདས་གཉིས་འདས།།

�་བ་གཉིས་འགོར་ག�མ་འགོར།།

�ི་ལོ་�ང་ལོ་�ོགས་ན།།

�ག་ལོ་ཡོས་ལོ་�ེབས་ཡོང་།།

ད�ིད་�་ར་བའི་ནང་ལ།།

ཉི་མའི་�མ་ཁ་�ོ་བ།།

ནམ་�་སོས་ཀའི་�ས་ལ།།

མེ་ཏོག་གཅིག་བཞད་གཉིས་བཞད།།

ཡོས་ལོ་འ�ག་ལོའི་བར་ནས།།

�ང་གི་�་�ོགས་འཚམ་པ།།

ཞིང་ཚ�གས་�ང་མའི་བར་ལ།།

འཇག་མའི་ཁ་མཚར་�ོད་པ།།

གཤིན་པོའི་ཞིང་ཁ་�་བཞིར།།

ད�ན་�ར་�་མ་བ�ལ་པའི།།

�ད་ཚ�གས་གཏོར་མ་འ�་བོས།།

ལོ་ལེགས་�ེ་མ་�ད་ཤོག།

�ོད་�ིས་བ�ས་ནས་�ོས་པའི།།

ཞིང་ཁ་�ིང་ལ་�ེ་བོ།།

ད་�ང་�ད་ཙམ་�གས་དང་།།

ཨ་ཕོས་�་�ོག་�ས་ཆོག།

ཉི་མ་�ོ་ལ་འཇམ་པ།།

�ོ་ཞིང་སོབ་ལ་�ི་བ།།

�ས་ནི་འོས་ཤིང་འཚམ་པ།།

སོན་བཟང་འདེབས་པའི་�ས་�ར།།

གནམ་ལ་�ར་མ་བཟང་བ།།

ས་ལ་�ས་ཚ�ད་ཡག་པ།།

�ོན་འདེབས་�ེད་པའི་ཉིན་ལ།།

�་བསང་དཀར་པོ་བཏང་ཡོད།།

�ད་�ི་བང་ཚ�གས་རེ་རེ།།

�ོགས་�་ཁངས་�་འབབ་འབབ།།

འ�་�ག་སོན་�ི་བ�ད་�ི།།

མཁའ་ལས་�ང་ཆར་འཇོ་འཇོ།།

�ོན་པ་དོར་�་བ�ེབས་ཏེ།།

གཉའ་ཤིང་འ�ེད་�་བཞག་ལ།།

གཤོལ་མདའ་�ག་གིས་བ�མས་ནས།།

�མ་པོའི་ས་ཞིང་�ོལ་ཡོད།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་

མཚ�་�་ོ�ལ་

མི་རིགས་

མཐོ་འ�ིང་

ག�མ་པ། 

•�གས་པེ•
�ོད་ན་གངས་རིའི་�་�ད་མཚར་�་དངར་བའི་�་ཤེལ་ནོར་�འི་ཕོ་�ང་དང་། 

བར་ན་�ོན་ཤིང་ག�་ལོ་ཐགས་�་བ�་བ། �ད་ན་�ོ་བསངས་ནམ་མཁའི་�ོན་ལ་

འ�ན་པའི་ཡངས་པའི་�་ཐང་སོགས་མཆིས་པའི་གནས་མཆོག་འདི་ནི། བདག་གི་ཕ་

�ལ་ཏེ་�ེ་ག�ང་གཡང་�ེ་�ག་མོ་ཡིན། བདག་གི་ཕ་�ལ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ཡང་�ེ་

མཚ�་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་�ི5000ཡས་མས་�་ཆགས་ཡོད་པས། དེ་གར་མཚ�་

�ད་�ི་ས་ཆ་ནང་བཞིན་ལོ་�ིལ་བོར་ཆར་�་མོད་ཅིང་�ོད་ཚད་མཐོ་ལ། 

�ེ་དངོས་རིགས་མང་བ་སོགས་�ི་�ད་ཆོས་མི་འཛ�མས་པ་དང་། དར་

�ས་ཆེ་བའི་�ོང་�ེར་དག་དང་འ�་བར་ད�ང་ལ་�ག་པའི་ཁང་�ེག་

དང་པ་�་བཞིན་བ�ོལ་པའི་བ�ོད་ལམ་མང་བོའང་མེད། འོན་�ང་ངའི་ཕ་

�ལ་ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛ�ས་�ག་དང་�ད་ཆོས་མཆིས་ཏེ། ནམ་མཁའི་

�ར་ཚ�གས་ཐང་ལ་�ང་འ�འི་�་ནོར་�ག་ག�མ་དང་། མཐའ་ཡས་པའི་�་ཐང་ཆེན་

མོ། ག�་འ�ག་�ོན་མོ་ས་ལ་འ�ིལ་འ�འི་�ེ་�་�ོན་མོ། ད་�ང་�་ཐང་གི་ཕང་བར་

བ�མ་པའི་མཐིང་�ག་�་�ང་སོགས་ནི་ཁང་�ེག་ད�ང་ལ་�ག་པའི་�ོང་�ེར་ནས་

མཐོང་དཀོན་པའི་མཛ�ས་�ོངས་ཡིན། 

ས་བབ་མཐོ་བ་དང་ད�ང་ད�གས་�ང་བ་སོགས་�ི་དབང་གིས་གཞན་དང་མི་

མ�ངས་པའི་གནམ་གཤིས་ཤིག་ཡོད་པའང་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། �ས་བཞིའི་

འ�ར་བ་གསལ་ལ་�ས་ཚ�གས་རེ་རེར་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛ�ས་ཆ་�ན་ཏེ། ཕ་�ལ་

�ི་ད�ིད་�ས་�། �ོད་འཇམ་�ི་�ང་�་དལ་�ིས་�ང་ཞིང་། �ེ་ད�་ཡོངས་�ོགས་

གཉིད་ལས་སད་དེ་གསར་�ེས་�ི་ཚ�་�ོག་གསར་བ་དག་གིས་སའི་བང་རིམ་གཏོར་ནས་

མི་�ལ་ལ་�ད་མོར་�ེབས་འོང་བ་དང་། �ན་རིང་�་བག་ལ་ཉལ་བའི་�ེ་�་�ོན་མོ་ཡང་འ�ག་རོམ་�ི་�བས་�་ལས་ཡོངས་�་�ོལ་ཏེ་

ས་འཛ�ན་�ི་ཕང་བར་�་�ར་བ�ར་བ་ཡིན། ད�ིག་འཛ�ན་�ེག་མོས་�ང་མདོག་གི་གོས་�་མནབས་ཏེ་�ེ་�ོབས་�ི་གཟི་འོད་ངོམས་པ་

རེད། འདི་�ར་ཡོད་ཚད་ལ་གསོན་�གས་�ས་ཏེ་ཕ་�ལ་�ི་ད�ིད་�ས་ལ་ཡིད་འོང་གི་མཚར་�ག་ཅིག་བ�ན་ཡོད།

ད�ར་�ས། �་�ི�་�་ཚ�གས་�ིས་�ད་�ན་�ོག་ཅིང་བདེ་�ར་�ི་གར་�བས་ཅི་དགར་�ར་བཞིན་ཡོད་ལ། མེ་ཏོག་�་བ�འི་�ི་

བ�ང་�ོགས་བཞི་མཚམས་བ�ད་ལ་འ�ལ་བར་མ་ཟད། �་�ན་�ོང་�ག་གིས་པ་�འི་རི་མོ་འ�ིལ་བ་�ར་མཐའ་ཡས་པའི་�་ཐང་

ཡོངས་�་བ�ན་ཅིང་། ཕ་མཐའི་རི་བོ་དག་ནི་�ོང་ངེར་འ�ིང་ཞིང་�མ་བ�ིད་�ན། ཕ་�ལ་�ི་�་ཐང་�་གནས་པའི་ཨ་ཅེ་འ�ོག་མོ་

�མས་ནི་�ིམ་ལས་ལ་�ེལ་ཞིང་། �ེས་པ་�མས་�ིས་ཆིབས་�ར་ཁ་ལོ་བ�ར་ནས་ནོར་�ག་གི་�ེས་འདེད་བཞིན་མཆིས་སོ།། 

ལོ་རེར་ད�ར་�ི་�ེག་མོ་སོང་�ལ་�། གསེར་མདོག་�ན་པའི་�ོན་ཁ་�ེབས་འོང་བ་ནི་�ས་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། ངས་ནམ་ཡང་

�ོན་�ི་འཇོ་�ེག་ནི་�ས་བཞིའི་�ེག་ཉམས་�ོད་ཆེས་མཛ�ས་�ག་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

བསམས། �ོན་ཁར་ད�ར་�ི་ཚ་བ་དང་ད�ན་�ི་�ང་ངར་ལས་འདས་པའི་

བསིལ་འཇམ་�ི་ནམ་�་མཆིས་པ་དང་། �ོང་ལོ་སེར་པོ་�མས་�ིས་�ིང་

ཚབ་གསར་བ�ེ་ལ་�་གོན་བ�ི་བཞིན་ཡོད། �་�ི�་�་ཚ�གས་�ིས་�ད་

�ན་�ོག་བཞིན་�་ཚང་བཟོ་བའི་ལས་ལ་�ེལ། �ོན་ཁའི་�་ཐང་ནི་�་

མཐའ་མེད་པའི་�ིང་འཇགས་�ི་�་མཚ�་ཞིག་དང་�ན་ནས་མ�ངས་

ཤིང་། གནས་དེ་�་�ེབས་ཚ�། �ོད་�ི་དར་�ང་�་བའི་གསོས་�་འ�ར་�ིད་

པ་ནི་�ངས་འཁོར་�ི་�ང་�་དང་འ�ལ་ཆས་�ི་འཛ�ར་�། �ོག་བ�ན་�ི་�ར་�་

སོགས་མ་ཡིན་པར། རང་�ང་ཁམས་ཆེན་མོའི་འ�ར་�གས་ཏེ། �་མཆོག་གི་འཚ�ར་�་དང་�་�འི་འབའ་�། འ�ི་མོའི་�ར་�། དེ་

བཞིན་�་�ི�་�་ཚ�གས་�ི་�ད་�ན་སོགས་ཡིན་ནོ།། 

ངའི་ཕ་�ལ་མཐོ་�ང་ན་ཡོད་པས་ད�ན་�ས་�ང་ངར་ཧ་ཅང་ཆེ་�ེ། ཁ་བ་འབབ་པ་ནི་�ན་�ན་�ི་�ང་�ལ་ཞིག་ཡིན། ཁ་བ་

བབས་�ེས་ཕ་�ལ་�ི་ཡངས་པའི་�་ཐང་ནི་ད�ལ་དཀར་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས་ལ། ནངས་�་མོར་ཉི་མ་ཤར་�ས་

�ག་�་འོད་ཆེམ་ཆེམ་�་�ང་། ད�ན་�ས་�ི་ཁ་བ་ནི་ད�ིད་མགོ་དང་�ོན་མ�ག་གི་ཁ་ཆར་འ�ེས་མ་�་�་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཞིང་

སོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། �་ནོར་�ག་ག�མ་ཁ་བས་གཡོགས་པའི་�་ཐང་�་ཅི་དགར་�་�ས། �ང་ནས་བ�ས་ཚ�་ཁ་བ་དང་�ག་གཉིས་ནི་

གཞི་གཅིག་�་འ�ེས་པ་�ར་�ང་ཞིང་། ཡངས་པའི་�་ཐང་�་དཀར་ནག་གི་ད�ེ་བ་གསལ་བ་ནི་ད�ལ་དཀར་�ི་འཇིག་�ེན་ལ་�་བཏབ་

པ་དང་�ན་ནས་མ�ངས། ད་�ང་�ིས་པ་�མས་ནི་�ི་མས་མ་གོས་པའི་མེ་ཏོག་གངས་�་ནང་བཞིན་ཁ་བའི་མཛ�ས་�ག་གིས་རབ་�་�ོས་

ཤིང་། ད�ན་�ས་�ི་�ང་ངར་ཡེ་ནས་བ�ེད་དེ་ཁ་བའི་�ོད་�་གངས་�ེད་དང་གངས་མི་བཟོ་བ་སོགས་�ེད་མོ་�་ཚ�གས་ལ་གཡེང་ནས་

གདའ། 

ངའི་ཆེས་ཐོག་མའི་�ངས་གཙང་གི་�་�ད་ཤོར་ས་དང་། �ེ་�ག་དམར་པོའི་ལང་ཚ�་ཐོར་སའི་ཕ་�ལ་�ེ་ག�ང་�ག་མོ་ལགས། �ེད་

�ིས་ང་ཚ�་�ལ་མི་�མས་ལ་ཁ་བ་དཀར་པོ་�་�འི་�ད་མེད་�ངས་གཙང་གི་གཤིས་�ད་དང་། གངས་དཀར་�ན་པོ་�་�འི་�ད་�་

འཕགས་པའི་རང་གཤིས་ཤིག་བ�ལ་པས། ངས་ནམ་ཡང་�ེད་ལ་བ�ོད་པའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བཞིན་ཡོད། 

�་ས་ནག་�འི་མཐོ་རིམ་�བོ་འ�ིང་གི་

མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་བ�་གཅིག་པ།  

•�་ོ�་ེརནི་ཆནེ•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་དང་པོའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་དང་པོ།  

•�་�་མཚ�་མོ•

པར་ལེན་མཁན། 

•ཚ�་གོ• ཨང901པ། ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་ག•ོ



གལ་ཆེའི་
གསལ་བ�།

�་པ། བ�ན་པ། ད�་

པ། བ�་གཅིག་པ་

བཅས་�ི་ཚ�ས20ཉིན་

ཡིན）ཐེངས་གཅིག་

དང་ལོ་�ིལ་བོར་ཐེངས་

� ག ་ ལ ་ �ེ ལ ་ བ ཞི ན ་

ཡོད། ཚགས་པར་རེའི་

རིན་གོང་�ོར0.8དང་།  

ལ་ོ�ལི་བོར་�རོ4.8ཡནི། 

�ོད་གནས། ཟི་ལིང་

�ོང ་�ེར ་མཁར་�བ་

�ལ་�ན་རིན ་ལམ་�ོ ་

� ག ས ་ ཨ ང 1 0 པ ། 

《གངས ་�ན ་ན ་�ང ་

ཚགས་པར》�ོམ་�ིག་

ཁང་། 

�ག་�ིད་ཨང་�ངས། 

810001 

ཁ་པར་ཨང་�ངས། 

0971--6123221 

འ�ེལ་ག�ག་མི་�། 

ག�ངས་�ལ། 

ལག་འ�ེར་ཁ་པར་

ཨང་�ངས། 

15719755548 

联系地址：西宁市

城西区同仁路10号

《刚坚少年报》编辑部

  邮政编码：810001

联系电话：

0971--6123221

联系人：桑加

手机号：15719755548 

《གངས་�ན་ན་�ང་

ཚགས་པར》 �ོབ་�ང་

དམའ་རིམ་པར་ངོས་

ནི 2 0 1 2 ལོ ར “ � ་

ཐིགས་གཅིག”ཐེབས་

�་ཚ�གས་པས་མ�ན་

�ེན་�ར་ཏེ། ད་རག་

བར་བོད་�ལ་�ི་�ོབ་

�ང་དམའ་རིམ་�ོབ་མ་

�མས་ལ་རིན་མེད་དཔེ་

�ིན་�་�ེལ་པ་ཡིན་ལ། 

བོད་མདོ་ད�ས་ཁམས་

ག�མ་�ི་ན་�ང་དང་

�ིམ་བདག་�མས་�ིས་

དགའ་བ�་ཆེན་པོ་ཐོབ། 

འདིར་ངེད་�ོམ་�ིག་

ཁང་གིས་�ོབ་མ་�མས་

�ི ་ ཚ བ ་ � ས ་ ན ས ་

ཐེབས་�་ཚ�གས་པར་

� ག ས ་ �ེ ་ ཆེ ་ � ་ བ ་

ལགས། 2018ལོ་ནས་

བ�ང ་འ�ོ ་ སོ ང ་ ཅི ་

རིགས་ངེད་དཔེ ་�ན་

ཁང་ནས་གཏང་དགོས་

�བས། གོང་རིམ་ནས་

དཔེ ་�ིན་བཏང་ཆོག་

པའི ་ཆོག ་མཆན ་མ ་

ཐོབ་པས་�་འ�ན་ཡོད་

པ་�མས་�ིས་མངགས་

ཉོ་�་དགོས་པ་དགོངས་

འཇགས་མཛ�ད།

《གངས་�ན་ན་�ང་

ཚགས་པར》�ོབ་�ང་

དམའ་རིམ་པར་ངོས་ནི་

�་གཉིས་རེར（པར་

�ན་�ེད་པའི་�ས་ནི་�་

དང་པོ་དང་ག�མ་པ།

བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 


