
གངས་�ེ་ཁང་ས་ཚད་ཡོད་འགན་ལེན་�ང་ཟིའི་�ིན་བདག་�་ཞབས་ཚ�་རིང་དོན་�བ་

ལགས་�ིས་�་མ�ད་�་མ་ད�ལ་བཏང་�ེ། ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་�ེལ་བཞིན་པའི་བོད་�ལ་ཡོངས་

�ི་�ོབ་�་�ང་འ�ིང་གི་གངས་�ེ་�གས་མའི་�ོམ་ཡིག་འ�ན་�ར་�བས་�ག་པ་དེ། 

2017ལོའི་�10པའི་ཚ�ས10ཉིན་ནས2018ལོའི་�9པའི་ཚ�ས1ཉིན་བར་�ེལ་�་ཡིན།

ཐེངས་འདིའི་�ོམ་ཡིག་འ�ན་�ར་�ི་ཁ་�ང་ལ《གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་རིང》ཞེས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་ཅིང་། �་ཆེའི་�ོབ་�ོགས་�མས་�ིས་གཤམ་�ི་�་ཆ་འདི་བཀོལ་ནས་�ོམ་

ཡིག་�ི་རོགས།

�ོབ་�ོགས་ཚ�། �ོབ་�ོང་དང་འཚ�་བའི་ཁོར་�ག་�ོད། ནམ་�ན་ང་ཚ�འི་�་ལམ་�་�་འོང་

བ་ནི། དེ་རིང་ངས་ཁ་སང་གི་ལས་�་འ�ོ་མ་�ི་དགོས། སང་ཉིན་ནས་བ�ང་ངས་�ོབ་�ོང་ལ་

�ར་བ�ོན་�་�་ཡིན། རང་གི་�ང་གཞི་ཞན་པས་ད་ནས་�ར་བ�ོན་�ེད་འདོད་�ང་འ�ིས་

འ�ག་ཅེས་པའི་�ད་ཆ་དེ་དག་ཡིན་པ་ལས། �ས་�ང་�ས་ད་�་ཉིད་ནི་ཡོད་ཚད་�ི་མགོ་

འ�གས་ས་ཡིན་པར་མནོ་བསམ་མི་གཏོང་། 

�ས་ཚ�ད་ནི་�ར་ཆ་རེ་རེ་ལས་�བ་པ་དང་། ལོ་�་ནི་ཉི་མ་རེ་རེ་ལས་ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་

བཞིན། ད་�་ང་ཚ�ས་�ོར་�ོག་�ེད་�བ་པའང་ཀ་ཁ་�ོག་འདོན་ནས་མགོ་བ�ང་བ་ཡིན་ཏེ། �ོད་

�ིས་འདས་ཟིན་པའི་ཉི་མ་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�ས་པས། ད་ནི་�ོད་རང་འཛ�ན་�་ཡོངས་�ི་མིག་

དཔེ་�་སར་�ར་པ་ཡིན་ཞིང་། �ོད་�ིས་འདས་ཟིན་པའི་ཉི་མ་རེ་རེ་འ�ོལ་ཐབས་�ས་པས་ད་

�་�ོད་རང་འཛ�ན་�་ཡོངས་�ི་ཞབས་འ�ེན་�་�ར་ཡོད།  

རེད་དེ། མིང་�གས་ཆེ་བའི་ཨ་རིའི་ཧ་�་�ོབ་ཆེན་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་གི་�ེབས་ངོས་�། 

“ངས་�ོང་ཟད་�་བཏང་བའི་དེ་རིང་ནི་ཏག་ཏག་ཁ་སང་ཚ�་ལས་འདས་པའི་མི་དེས་རེ་བའི་སང་

ཉིན་རེད” “འགོར་སོང་�མ་པའི་�ས་ནི་ཏག་ཏག་ཆེས་�་བའི་�ས་ཡིན”ཞེས་གལ་ཆེའི་

གདམས་ངག་འགའ་བཀོད་འ�ག་ལ། དེ་རིང་གི་ཉི་མ་ནི་དངོས་གནས་རིན་ཐང་�ལ་བ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ། དེ་རིང་ནི་ང་ཚ�ས་�གས་བསམ་མངོན་འ�ར་ལ་�གས་�ག་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ། དེ་

རིང་ནི་ཁ་སང་གི་འ�ས་�་དང་སང་ཉིན་�ི་རེ་བ་ཡིན་པས། དེ་རིང་

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

ནི་གསེར་ལས་�ག་པ་ཞིག་ཡིན།

�ོབ་�ོགས་ལགས། �ོད་ལ་�ོབས་པ་ཡོད་དམ། �ོད་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ། ཁ་སང་གི་ཨང་དང་པོ་

དེ་ནམ་ཡང་ཨང་དང་པོ་ཡིན་ནམ། �ེས་ནས་མ་འཆི་བར་�་�ལ་ཕམ་ནི་�་ཡིས་ཐག་གིས་ཆོད། ང་ཚ�་ནི་ཕ་

མའི་མིག་དང་�ེ་བའི་�ན་ཡིན། �ོབ་�ོགས་ཚ�འི་མིག་དཔེ་བ�་ས་དང་དགེ་�ན་ཚ�ས་བ�ོད་བ�གས་�ེད་

�ལ་ཡིན་པས།  ཁོ་ཚ�འི་རེ་བ་�ོང་ཟད་�་མི་གཏོང་བར་རང་ཉིད་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་�་བ�ར་འདོད་ན། 

ཐོག་མར་�ས་དེ་རིང་ལ་འཆར་འགོད་ཡག་པོ་ཞིག་�་དགོས། 

རེ་འ�ན།

1.�ོབ་�ོགས་ཚ�ས་གོང་གི་ད�ད་གཞི་གཞིར་བ�ང་ནས། དེ་རིང་གི་མཐོང་ཐོས་�ོང་ག�མ་དང་�ོ་

བ�ེད། དམ་བཅའ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་�ིས་དང་། ང་ཚ�ར་ཤེས་འདོད་ཆེ།

2.�ོབས་པ་ཆེར་བ�ེད་�ོས་རང་ཉིད་ལ་�ང་ཆ་ཡོད་པའི་�ོམ་�ས་བདམས་ཏེ་�ོམ་ཡིག་�ིས།

3.བ�་འ�ི་ནི་�ོད་ངན་ཞིག་ཡིན་པས། གཞན་�ི་�ོམ་ཡིག་ཇི་བཞིན་�་བ�་འ�ི་�་མི་�ང་། 

4.འ�ན་�ོམ་�ི་ཡིག་འ�་ཆེས་མང་ནའང1300ལས་བ�ལ་མི་�ང་།

                               ཞེས《གངས་�ན་ན་�ང་ཚགས་པར》�ོམ་�ིག་ཁང་ནས།

          དགའ་�ོ་�ང་འ�ལེ།

��་ཨན•ལ་མེང•ཞེ་མའེ་ནེ་སི་ནི་སི་ཕེན་

�ལ་ཁབ་�ི་མིང་�་�གས་པའི་�ན་ངག་པ་ཞིག་

ཡིན།  ཁོང་ནི་�་�ལ་ལ་རེ་བ་མཐོན་པོ་

འཛ�ན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཏེ །  

གསར་�ོམ་�ི་�བས་�་

�ན་པར་ཞིབ་ཚགས་

དང་དོད་�ོས་�ན་�མ་

ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡོང་བར་

བ�ོན་ལེན་�ེད་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པས། “�ན་ངག་པའི་�དོ་�ི་�ན་ངག་

པ”�་བ�གས་བཞིན་ཡདོ།  1965ལརོ།  པའ་ོཏའ་ོ

ལའེ་�་�་�ལ་�ར་�་སངོ་འ�ག་པའི་ཞི་མའེ་ནེ་

སིས་རང་ཉིད་ལ་ནལོ་པེལ་�ོམ་རིག་�་དགའ་ཐོབ་

པའི་གཏམ་བཟང་དེ་ཐོག་མར་ཐོས་�ས་རང་གི་

བཟའ་�་མར་�ན་ནད་�ང་ནས་�ན་ཁང་�་ཉལ་

སར་�ང་འ�ག་པའི་�བས་ཡིན་ཞིང་།  �ོགས་ས་ོ

ས་ོནས་ཡངོ་བའི་གསར་འགོད་པས་ཁོ་རང་�བ་�ེ། ཁོ་

ལ་ནལོ་པེལ་�་དགའ་ཐོབ་�ེས་ཚ�ར་�ང་ག་འ�་འ�ག་

ཅེས་བཅར་འ�ི་�ས་པར།  ཁོང་གིས“ངའི་�བ་འ�ས་

ཡདོ་ཚད་བདག་གི་�མ་མོར་དབང་ཞིང་།   �་

དགའ་འདི་འ�་ཞིག་ཐོབ་པར་ང་

རང་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་

�ོ་དང་གཟི་བ�ིད་�ེ་འོས་

མོད།  འནོ་�ང་ཁོ་མོ་ནད་

�ིས་གཙ�ས་ནས་ཉལ་སར་�ང་

འ�ག་ཅིང་།  ངས་དགའ་ཚ�ར་དེ་

རོལ་�ངོ་�ེད་ཐབས་�ལ་བས།  དངོས་གནས་

ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་རེད” ཅེས་བཤད།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ།

•�ལ་བཟང་མཚ�ས་བ�ར•



ཁ་སང་། ��་ལེ་ཁའོ་ཞི་དང་�་ལའོ་ན་གཉིས་ངེད་ཚང་ལ་

�ེ་�་�ེབས་�ང་། �ལ་པོའི་�ིམ་�ད་�ི་གཅེས་�ག་ཡིན་ཡང་

འདི་�་�འི་�ེ་ལེན་བཟང་བོ་ཞིག་རེག་མི་�ིད་ཅེས་ངས་ཁ་ཚ�ན་

བཅད་ནས་བཤད་ཕོད། �་ལའོ་ན་ནི་ཐེངས་དང་པོར་ངེད་ཚང་ལ་

ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོའི་གཤིས་ཀ་ནི་ཡོད་ཚད་ཁོང་�་�ེད་པའི་�ོར་

ཡིན་པས། �ས་�ན་�ད་ཆ་མང་བོ་བཤད་པར་མི་�ོ་ལ། ད་�ང་

མི་གཞན་�ིས་ཁོ་རང་ག�གས་ཆེ་ཡང་ལོ་རིམ་ག�མ་པ་འདོན་

�ིན་འ�ག་ཅེས་འ�་�ོད་�ེད་པར་དོགས་�ིན་ཡོད་པས། ནམ་

�ན་�ོགས་པོ་གཞན་�ི་�ིམ་ནང་�་བ�ེ་�་འ�ོ་བ་ཧ་ཅང་�ང་། 

ཁི་ལའོ་ཞི་ནི་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་དང་�ེས་�ན་རིང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་

ཁོའི་ཡབ་ཆེན་ཨ་མེ་རི ་ཁ་ནས་�ིར་�ིམ་�་ལོག་�ང་ཁོ་གཉིས་

དང་�ན་�་ཡོང་མི་འ�ག ཁོ་ཚ�་�ོ་ནང་ནས་འ�ལ་མ་ཐག་མ་

�མ་�ར་མོར་མ�ན་�་ཐོན་ཏེ་��་ལེ་ཁའོ་ཞི་ལ་འོ་�ས་�ང་ལ། 

ཡབ་ཆེན་�ིས་�་ལའོ་ན་�ིད་དེ་མ་�མ་ལ"�་ལའོ་ན་ནི་ཁོ་རེད། 

ཁོ་ནི་�ལ་�་�ང་བའི་གཞོན་�་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་�ང་

ག�་བོར་གནས་པའི་མི ་�ག་ཅིག་�ང་རེད"ཅེས་མཚམས་�ོར་

�ས་�ང་། �་ལའོ་ནས་�་ལོ་ཟིང་ངེ་བའི་མགོ་བོ་མར་�ད་ཅིང་། 

�ོག་�་ང་ལ་མིག་�བ་�བ་�ིས་བ�་

ཞིག་བ�ན་�ང་། ��་ལེ་ཁའོ་ཞིས་

�་དགའི་�གས་མ་�ང་ཁར་བཏགས་

ཤིང་ཧ་ཅང་�ོ་�ང་གིས་ཁེངས་འ�ག 

དེའི་�་མཚན་ནི་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་�ར་

ཡང་ལས་ཀར་སོང་བར་མ་ཟད། ཉིན་

�་ལ་ཆང་མ་འ�ངས་པ་དང་། ད་�ང་�་�ག་�ིད་ནས་མགར་

ཁང་�་འ�ོ་བར་ཡང་ཡིད་འཐད་པ་�ེ། ཕལ་ཆེར་མི་གཞན་པ་

ཞིག་�་�ར་སོང་བ་�ར་�ང་བས་རེད། ང་ཚ�ས་མཉམ་�་�ེ་མགོ་

�ོམ་�ས། ངས་རང་ཉིད་�ི་�ེད་ཆས་ཡོངས་�ོགས་�ིར་བཏོན་

ནས་མཉམ་�་�ེ་�་བ�ག ��་ལེ་ཁའོ་ཞི་ནི་ངའི་མེ་འཁོར་�ང་

བ་དེར་དགའ་བར་�ར། �ེ་མིག་གིས་ག�་ཙམ་�ས་འ�ལ་མེ་

འཁོར་རང་ཉིད་ལམ་�་བ�ད་འ�ོ་བས། ཁོ་ལ་མཚར་�ང་ཚད་

མེད་�ེ་བཞིན་འ�ག ��་ལེ་ཁའོ་ཞི་ཡིས་�ེད་ཆས་འདི་རིགས་

གཏན་ནས་མཐོང་མ་�ོང་བས། ཁོས་མིག་�ེབ་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་

པར་ཁ་དོག་�ང་�་དང་སེར་པོ་ཡིན་པའི་འཁོར་ཁང་�ེལ་མར་

མ�ད་པར་ཡང་�་བ�ར་�་�ེད། ངས་�ེ་མིག་ཁོའི་ལག་�་བཞག་

པ་ན། ཁོ་ས་ཐོག་�་�ས་�གས་�ིས་བ�ད་དེ་མེ་འཁོར་�ང་བ་

�ེད་པ་ལས་མགོ་བོ་འདེགས་ཙམ་ཡང་མི་�ེད། ངས་ད་བར་�་ཁོ་

རང་འདི་�ར་ཡིད་�ོ་བ་མཐོང་མ་�ོང་། ཁོའི་ཁ་ནས་ཡང་དང་

ཡང་�། "དགོངས་པ་མ་ཚ�མ། དགོངས་པ་མ་

ཚ�མ"ཟེར ་ཞོར ་ངེད ་གཉིས ་ལ ་མེ ་

འ ཁོར ་�ི ་ ལམ ་འ གོག ་� ་མི ་

འ�ག མ�ག་མཐར་མེ་

འ ཁོར ་རང ་འ�ལ ་�ིས ་

བ�ད་པ་ན། ཁོས་སེམས་

�ང ་གཟབ ་ནན ་ངང ་མེ ་

འཁོར་ལག་�་�ངས་ནས་

ཞིབ་�་�ེད་ཅིང་། �ར་ཡང་

སེམས་�ང་གཟབ་ནན་�ིས་�ིར་ས་

ཐོག་�་འཇོག་པའི་�ལ་ལ་བ�ས་ཚ�། དེ་ནི་

�་ཤེལ་ལས་�བ་ཅིང་གང་�ང་ངང་ཆག་�ོན་ཤོར་འ�ོ་བས་ཧ་

ཅང་�ག་གིན་པ་དང་ཡོངས་�་མ�ངས། ཁོས་ཡང་དང་ཡང་�་མེ་

འཁོར་འ�ིད་འ�ིད་�ེད་ཅིང་�ར་ཡང་ཞིབ་�འི་ངང་�་བཞིན་

གདོང་ལ་འ�མ་ཞིག་མངོན། ང་ཚ�་ཁོའི་འ�ིས་�་ལངས་ནས་ཁོ་

ལ་བ�ས། ང་ཚ�ས་ཁོའི་�མ་ཞིང་�་བའི་�ེ་ཚ�གས་དང་ཧ་ཅང་

�ང་བའི་�་འ�ོག་ལ་བ�ས། ཐེངས་ཤིག་ཁོའི་�་འ�ོག་གི་ཐོག་

ནས་ད་�ང་�ག་�ང་བ�ར་�ོང་བ་མིན་ནམ། ངས་ཁོའི་ཧ་ཅང་

ཆེ་�གས་པའི་�ོད་གོས་ལ་བ�ས་ཤིང་། �་�ང་རིང་བོ་ལས་�ིར་

མངོན་པའི ་ནད་པ་ཞིག་དང་འ�་བར་�མ་རིད ་�་�ར་པའི ་

ད�ང་བ་�ང་ལ་བ�ས། རེད་ཡ། ད�ང་བ་འདི་གཉིས་ཀས་ཐེངས་

ག་ཚ�ད་ཅིག་ལ་གཞན་�ི་�་�ར་�ི་�ེག་�ང་བཀག་�ོང་བ་ཤེས་

ཐབས་�ལ། ངོ་མ། �བས་དེར་ངས་དངོས་གནས་རང་ཉིད་�ི་�ེད་

ཆས་ཡོད་ཚད་དང་། དཔེ་ཆ་ཡོད་ཚད་�ིར་བཏོན་ནས་ཁོའི་མ�ན་

�་�ང་འདོད་�ེས་�ང་ལ། ཆེས་མ�ག་མཐའི་རང་ཉིད་�ི་�ོགས་

�ོམ་སེལ་�ེད་�ི་�ོང་�ེ་ཁམ་གང་དེ་ཡང་ཉར་ནས་ཁོ་ལ་�ེར་བ་

དང་། ངའི་�ས་�ེང་གི་�ོན་གོས་ཡོད་ཚད་�ད་དེ་ཁོ་ལ་�ོན་�་

ག�ག་འདོད་�ེས་�ང་། ང་རང་ས་�་�ས་�གས་�་བ�ད་ནས་

ཁོའི་ལག་པ་གཉིས་ལ་འོ་�་འདོད་�ེས་�ང་། "མ་མཐའ་ཡང་མེ་

འཁོར་�ང་�་འདི་ངས་ཁོ་ལ་�ེར་དགོས།" ངས་དེ་�ར་�མ་ཡང་

�ོན ་ལ ་ཡབ ་�མ་གཉིས ་�ི ་ཡིད ་འཐད ་

བ�ད་དགོས་པ་ཡིན། ཏག་ཏག་

�བས་འདི་ལ། ངའི་ཚ�ར་�ང་

�་མི ་ཞིག་གིས་ངའི ་ལག་

པའི ་ ནང ་� ་ ཤོག ་ �ང ་

ཞིག་བ�ད་�ང་། མགོ་བོ་

ད�ོགས་ནས་བ�ས་པ་ན། 

མ ་ ག ཞི ་ ང འི ་ ཡ བ ་ ཆེ ན ་

�ིས་�ིན་པ་ཡིན་འ�ག་ཅིང་། 

ཤོག་�ང་གི ་ ཐོག་�་ཞ་�ག་གིས། 

"��་ལེ་ཁའོ་ཞི་�ོད་�ི་མེ་འཁོར་�ང་བ་ལ་

དགའ་བཞིན་འ�ག ཁོ་ལ་�ེད་ཆས་ཅི་ཡང་མེད་པས། �ོད་�ི་

སེམས་�་བསམ་�ལ་ཅི་ཡང་མེད་དམ"ཞེས་�ིས་འ�ག ངས་དེ་

མ་ཐག་�་ལག་པ་གཉིས་�ིས་མེ་འཁོར་�ང་�་ཡར་བཏེགས་ཏེ་

��་ལེ་ཁའོ་ཞིའི་ལག་�་འཇོག་ཞོར། ཁོ་ལ"�ོད་�ིས་བ�མ་

རོགས། འདི་�ོད་�ི་ཡིན"ཞེས་བཤད། ཁོས་ང་ལ་�་བཞིན་དོན་

34.�ད་ཆ་རིག་པས་རིག་པའི་གནས་གཞན་དག་གི་�ས་�་

གོ་གནས་ག་འ�་ཞིག་བ�ང་ཡོད། 

མི་�མས་�ིས་ལས་ཀ་གང་�ེད་�ང་�ིར་བཏང་�་�ད་ཆ་

དང་འ�ལ་�་མེད་ཅིང་། �ད་ཆ་ནི་མིའི་འ�ོ་བའི་ངག་གི་�ེ་

གནས་ལས་�ང་བའི་དོན་�ན་�ི་�འི་�ོར་བ་�ད་པར་བ་ཞིག་

ཡིན་�ིར། རང་བཞིན་�ིས་མིའི་སེམས་ཁམས་དང་། �ས་ཁམས། 

�འི་ཁམས་དང་འ�ེལ་བ་ཤིན་�་དམ་པར་གནས་

པས། �ད་ཆ་རིག་པ་ནི་�ས་ཁམས་རིག་

པ། དངོས་�གས་རིག་པ། སེམས་

ཁམས་རིག་པ་བཅས་ལ་འ�ེལ་བ་

དམ་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། གནའ་

�ས་�་�ལ་ཁམས་གང་�འང་

མཚན་ཉིད ་རིག་པའི ་ཆ་ནས་

�ད་ཆ་�ེང་བ་དང་། གཏན་

ཚ�གས་རིག་པ་ནི ་མ་གཞི ་�ད་ཆའི ་

�ོར་བ་ལས་�ང་བའི ་བ�ན་�་དོན་�ི ་

གནས་�གས་ལ་ད�ོད་�ེད་�ི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། ཚ�ག་�ན་རིག་པ་ནི་�ད་ཆའི་བ�ོད་ཐབས་�ི་�ད་ཆོས་

�ལ་�་འདོན་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་དག་དང་�ད་ཆ་རིག་

པ་ཡ་�ལ་�་�ེད་མི ་�ང་བ་

དང་། �ད་པར་�ད་ཆ་རིག་པ་

ནི་�ི་ཚ�གས་རིག་ག�ང་རིག་

པའི་ཡ་�ལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། �ོམ་རིག་དང་། ལོ་�ས་རིག་

པ། �ི་ཚ�གས་རིག་པ། མིའི་རིགས་རིག་པ། གནའ་�ས་རིག་པ། 

ཆོས་�གས་རིག་པ། �ོབ་གསོ་རིག་པ། མཛ�ས་ད�ོད་རིག་པ་བཅས་

དང་ཡང་འ�ེལ་བ་ཤིན་�་དམ་ཞིང་། ལོ་�་རིག་པ་དང་། �ིས་

འཁོར་རིག་པ། བ�་�གས་རིག་པ། བ�་འ�ིན་རིག་པ། བ�་ཆད་

རིག་པ་བཅས་ནི་�ད་ཆའི་རིག་པ་�ང་�་�ས་པའི་རིག་པའི་

གནས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་བ�ེན། �ད་ཆ་རིག་པ་ནི་

�ི་ཚ�གས་རིག་ག�ང་རིག་པ་དང་། རང་

�ང་ཚན་རིག་དང་། ལག་�ལ་ཚན་

རིག་བཅས་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་ཞིང་། 

�ག་པར་རང་�ང་ཚན་རིག་དང་

ཧ་ཅང་ཉེ ་བའི་རིག་ག�ང་�ད་

པར་བ་ཞིག་ཡིན་པས། �ད་ཆ་

རིག་པ་ཇི་�ར་དར་ཞིང་�ས་ན། 

རིག་པའི་གནས་གཞན་དག་གི་�བ་

འ�ས་དེ་�ར་འཕེལ་ཞིང་། �ད་ཆ་རིག་པ་

ཁོ་ན་ནི་�ིས་འ�ོས་�ི་�ོ་ནས་བདེན་བཤེར་�་

བཟོད་�་�བ་པའི་�ི་ཚ�གས་རིག་ག�ང་རིག་པ་ཉག་གཅིག་ཡིན་

པས། “�ད་ཆ་རིག་པ་ནི་རིག་ག�ང་�ན་�ི་�་འ�ེན་པའི་རིག་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་�འོ།།”

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

•�གས་ཐར་�ལ•

དག་ཅི་ཡིན་�ི་ཧ་མ་གོ་བས། ངས་ཁོ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ི་�ལ་�"�ོད་

�ིས་�ེར་ཅིག ངས་�ོད་ལ་�ིན་པ་ཡིན"ཞེས་བཤད། ཁོས་ང་ལ"འོན་

�ང་། �་མཚན་ཅི"ཟེར། ཡབ་ཆེན་�ིས་ངའི་ཚབ་�ས་ནས་ག�ང་

�ར། "ཨིན་ལི་ཁོ་ནི་�ོད་�ི་�ོགས་པོ་ཡིན་པས། ཁོ་�ོད་ལ་ཧ་ཅང་

འདང་�ིས་ཆེ་བར་འ�ག འདི་ནི་�ོད་ལ་�་དགའི་�གས་མ་ཐོབ་པའི་

ལེགས་�ེས་�ི་ཚབ་�་�ལ་པ་རེད།" ��་ལེ་ཁའོ་ཞིས་ཧ་ཅང་ཉམ་

�ང་ངང"ངས་རང་�ིམ་�་�ེར་ཆོག་གམ"ཞེས་�ིས་�ང་། "�ོད་ལ་

�ིན་པ་ཡིན་པས། ཅི་ལ་མི་ཆོག"ང་ཚ�ས་མཉམ་�་ལན་བཏབ། ཁོ་�ོ་

ཁར་སོང་�ེས་འ�ོ་མི་ཕོད་པར་�ར་ཡང་བ�ད་�ང་། ཁོ་ཧ་ཅང་དགའ་

བཞིན་འ�ག ཁོའི་མ�་འདབ་འདར་ཙམ་འདར་ཙམ་�ས་ཏེ་དགོད་

བཞིན་ང་ཚ�ར་བཀའ་�ིན་�་ལ། �་ལའོ་ནས་ཁོ་ལ་རོགས་�ས་ཏེ་མེ་

འཁོར་�ང་�་ལག་�ིས་�ི་�ད་�་ག�ད་�ང་། ��་ལེ་ཁའོ་ཞིས་ང་

ལ"�ེས་�ོགས་�ེད་རང་མགར་ཁང་ནང་�་ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་བ�་�་

ཡོང་�བས། ངས་�ོད་ལ་གཟེར་�་ཁ་ཤས་�ེར་ངེས་ཡིན"ཟེར། ངའི་མ་

�མ་�ིས་མེ ་ཏོག་�ན་པོ་ཞིག་�་ལའོ་ནའི་�ོག་�ང་�་བ�གས་ཏེ ། 

ཁོའི་མ་�མ་ལགས་ལ་�ལ་ཅིག་ཅེས་བདམས་པ་ན། �་ལའོ་ནས་�ད་

གདངས་�ོམ་པོས"བཀའ་�ིན་ཆེ"ཞེས་ཟེར། ཁོས་མགོ་བོ་ཡར་མི་

འདེགས་མོད། འོན་�ང་ཁོའི་མིག་�ང་ལས་�ད་མེད་ག�ང་�ང་གི་

འོད་�ང་ཞིག་འཚ�ར་�ིན་འ�ག

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

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•



དམའ་འ�ིང་གི་�ོབ་མ་

�གས་ཐར ་ནི ་�ན ་� ་�ི ་

ཚ�གས་�ེང་གི་འ�་མིན་�ི་མི་

དང་འ�ོགས་པས།  རིམ་�ིས་

མི ་དེ ་དག ་གི ་�གས་�ེན ་

ཐེབས་ཏེ་�་བ་འཐེན་པ་དང་

�ད ་ཆ ་ �ོ ད ་ པོ ་ བཤད ་པ །  

གཤིས་�ད་�བ་པ།  དོན་དག་

�ན ་ཙམ ་�ི ས ་�ང ་�ོ བ ་

�ོགས་ལ་�ིགས་དམོད་དང་

�ང་�ེག་�ེད་པ་སོགས་�་

�ོད་མི ་ལེགས་པའི་�ོབ་�་

ཞིག་�་�ར་ཡོད།   

�་�ོད་ངན་པ་ནི་ལོག་ལམ་�་འ�ོ་བའི་�་ཡིན།

�ིམས་�གས་�ན་པོས།

 �ོབ་�ོལ་�ེད་པ་དང་རང་མལ་�་མི་ལོག་པ།  ཁ་འཛ�ང་འཁོན་རེས་�ེད་པ། གདོང་རེས་

�ག་པ། �་�གས་བཙན་འ�ོག་�ེད་པ།   �ན་པོར་�གས་པ་སོགས་ནི་�ིམས་འགལ་�གས་

འགལ་�ི་�་�ོད་ངན་པའི་རིགས་�་གཏོགས་ཤིང་།  དེ་ནི་�ིམས་འགལ་ལོག་ལམ་�་འ�ོ་བའི་

�་�ས་ཡིན་པས་ན་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་ན་�ང་ཚ�ས་འདོར་བར་རིགས་སོ། །

�་�ོད་ངན་པ་ནི་�ིམས་འགལ་ཉེས་ཅན་�་འ�ར་བའི་�་ཡིན་པས་�ང་�ང་�་མི་�ང་།  

འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་ཞིབ་བཤེར་�ས་པར་གཞིགས་ན།  ལོ་ན་མ་སོན་པའི་ཉེས་མིའི་ཉེས་དོན་

�ོད་ལོ10ནས12བར་�ི ་�ིས་པར་�་�ོད་ངན་པ་གང་མང་ཞིག་འགོས་ཡོད་པ་དང་ །  

ལོ13ནས14བར་�་ཉེས་དོན་བཟོ་བ།  ལོ14ནས17བར་�ིམས་འགལ་ཉེས་དོན་བཟོ་ཚད་ཚབས་

ཆེན་ཡིན་པའི་�བས་རེད།   �ིས་པ་ལ་ལ་ཞིག་དང་ཐ་ན་�ིམ་བདག་གིས་�ང་དེ་�ར་�ེད་པ་ནི་

དོན་དག་�ང་�ང་ཞིག་�་བསམས་ཏེ་དོ་�ང་མ་�ས་�བས། �་�ོད་ངན་པ་གོམས་གཤིས་�་�ར་

ཏེ་མ�ག་མཐར་�ིམས་འགལ་�ི་ལམ་ལ་�གས་པ་རེད། 

�ག་པར་�་དེང་�བས་�ོབ་�་མི་�ང་བ་ཞིག་�ོབ་�་ནས་བཅའ་�ོད་�ས་ཡོད་པས། ཕ་

མས་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་མི་�བ་�མ་ཏེ།  རང་ཉིད་མ�ར་ལས་ཤོར་བའི་�་�ོད་ཇི་བཞིན་�་གཏོང་

མི་�ང་བ་ལས་གཞན།   རང་ག�ན་�ི་�ས་པ་�ེད་�ིང་�ས་ཏེ་ཡ་རབས་དཔེ་ལེགས་ཅན་�་

བ�ོན་ལེན་�ས་ན་ད་གཟོད་རང་ཉིད་�ི་�གས་འ�ན་མངོན་འ�ར་�་�བ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

རང་�ལ་�ི《 ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་�ོད་�ོན་འགོག་བཅའ་�ིམས》�ར་ན།  ཕ་མའམ་

�ིས་པའི་�་�ོང་མཁན་ལ་�ིས་པ་དེར་ཐད་ཀར་�ོབ་གསོ་གཏོང་བའི་འགན་�ར་དང་འོས་

འགན་ཡོད་པར་མ་ཟད།   �ིས་པའི་�་ངན་�ོད་ངན་ལ་�ོན་འགོག་དང་བཀག་འགོག་�་དགོས།  

འོས་ཤིང་འཚམ་པའི་བསམ་�ོ་དང་�ན་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིར་�ོབ་གསོ་

བཏང་�ེ། དེ་དག་གི་�ས་སེམས་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་ཕན་

པའི་�་འ�ལ་�ེལ་བར་ལམ་�་འ�ེན་དགོས། 

“�ང་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ”�་འབོད་པའི་ཧོ་ལན་�ལ་

ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�བ་�ད་�ི་རི་བོ་གཅིག་�ང་མེད་

པའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།   མངའ་ཁོངས་

�ི60%ཡན་�ི་ས་�ལ་ནི་མཚ�་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་�ི་

གཅིག་ལས་མེད་པས་ན།  འཛམ་�ིང་

གི “དམའ ་སའི ་�ལ ་ཁབ”� ་

�གས།   མངའ་ཁོངས་�་�་

བོས་�་�་བ�ོལ་ཅིང་ །  

ས་�་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཡང་�་མཚ�ར་

�་རགས་བ�བ་པ་ལས་

�བ་པ་རེད།  �ལ་ཁབ་

འདིར་རང་�ང་ཐོན་�ངས་

�ང་ཞིང་།   �མ་རའི་ལག་�ལ་ལས་

རིགས་དར་�ས་ཆེ་བས།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་མེ་ཏོག་

གི་�ེད་ཚལ་�་�ར་�ར་ཡོད་པར་བ�ེན།   “མེ་ཏོག་གི་

�ལ་ཁབ”ཅེས་པའི་མིང་�གས་�ན།    �ོ་རིག་བ�་ཞིང་

ལས་ལ་བ�ོན་པའི་གནའ་རབས་�ི་ཧོ་ལན་པས་�་མཚ�ར་

བ�ེན་ཏེ་ས་བབ་བ�མས་པ་དང་།   �ང་�གས་འཛ�མས་

པའི་ཆ་�ེན་བེད་�ོད་གང་ལེགས་�ས་ཏེ་�ང་འཁོར་

གསར་གཏོད་�ས་པ་རེད། མིང་�གས་ཆེ་བའི་�ང་འཁོར་

�ོང་�ེ་�་�ས་�བས་སོ་སོའི་�མ་པ་འ�་མིན་�་ཚ�གས་

�ི་�ང་འཁོར་ཉར་ཚགས་�ས་ཡོད།     �ང་འཁོར་དེ་དག་

ནི ་ནམ ་མཁའ་

གཡའ་དག་ཅིང་

ས ་གཞིར ་�ང ་

མདོག་གིས་བ�བས་པའི་�ལ་ཁབ་དེའི་མཚ�ན་�ེད་དམ་

གཏིང་ཟབ་པའི་ལོ་�ས་རིག་གནས་�ི་བ�ད་�་ངོས་

འཛ�ན་པ་རེད། 

   �ལ་ས་ཨམ་སི་ཐེ་ཏམ་ནི་མཛ�ས་ཤིང་ཡི་གར་འོང་

བའི་མིས་བཟོས་གཙང་པོས་བ�ོལ་མར་

�ེལ་བའི“�འི་�ོང་�ེར་ཆེན་

པོ”ཞིག་རེད།   �ོང་�ེར་

ནང་གནའ་ཉམས་དོད་

ཅིང་བཀོད་པ་མཛ�ས་

པའི་�ས་རབས་བར་

མའི་བཟོ་བཀོད་དག་

གནའ་བོའི་མིས་བཟོས་

གཙང་པོ་ག�མ་�ི་འ�མ་

�ད་� ་བ�ིད ་ཆགས་སེ ་ཡོད །  

�འི་�་བ་བ�ོལ་མར་ཡོད་པའི་�ེང་�་གནའ་

བོའི་�ོ་བཟོས་ག�་ད�ིབས་ཅན་�ི་ཟམ་པ་བ�་�ག་�ག་

དང་དེང་རབས་ཅན་�ི་ཟམ་པ་མང་བོ་བ�ར་ལ་བ�ིགས་

ཏེ་ཡོད་པས་ན།  “ཤར་�ོགས་�ི་ཝེ་ཉི་སི”ཞེས་�ང་འབོད་

པ་རེད།    �ོང་�ེར་�ི་�ེན་མཛ�ད་ཁང་དག་�་�ལ་ཁབ་

འདིའི་མིང་�གས་ཆེ་བའི་རི་མོ་པ་དག་གི་བ�མས་ཆོས་

ཉར་ཚགས་�ས་ཡོད་པས།  �ོངས་�་པ་དག་གིས་གནའ་

བོའི་བཟོ་བཀོད་དང་གནའ་བོའི་རིག་གནས་ལ་རོལ་�ོང་

�ེད་ཞོར་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའི་དེང་རབས་ཤེས་རིག་

ལའང་ཉམས་�་�ང་ཆོག་གོ།

�ག་པ།   ཞ་�་པ།  �ེ་བ�ན་ཤེས་རབ་འ�ང་གནས་

ལས་བ�ད་པའི་གདམས་ངག་གི་ཆོས་�ོར་�མས་ཏེ།   འདི་

ཉིད་ད�ས་གཙང་མི་བ�འི་ཡ་�ལ་ལོ་�ོན་�ི་མཁན་�་

ཡིན་ཞིང་།  �གས་འ�ག་�ི་ལོ980ལོར་�ེ་བ�ན་ཤེས་

རབ་འ�ང་གནས་�ིས་ཞ་�་གསེར་ཁང་�ག་བཏབ་�ེས།   

�་གར་�ོ་�ེ་གདན་ལ་�ོན་ནས་�ོ་�ེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་

�ོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་ར་ལས་�ོམ་པ་�ངས་ཏེ་ཆོས་མང་�་

�ས།   �ན་རས་གཟིགས་ཁ་སར་པ་ཎི་�ན་�ངས་པས་�་

བོ་ག�་ལ་�ན་མ་འ�ོངས།  �ེ་བ�ན་�ིས་མོན་པའི་མི་ཐ་

མལ་བས་ཉིས་འ�ར་�ི་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་�་ཆ་�་ནོམ་པ་�ིན་

ནས་�་འདི་ཞ་�ར་�ན་�ངས་ཏེ་ཞ་�འི་ག�ག་ལག་ཁང་

གི་�ེན་�ི་གཙ�་བོར་བ�གས་�་གསོལ།  ད་�་རང་�ོན་�ི་

�་�བ་ན་བ�གས།   བོད་�ི་ལོ་�ས་ཡིག་ཚང་ནང་�།  

“�བས་དེར་ཞ་�་པ་ལ་ཀ་བ་བཞི་དང་།  ག�ང་མ་བ�ད།  

�མ་བ�ན་�་ཟེར་བ་སོགས་�ི་ཆོས་�ེ་�ང་ཡང་�ིས་དར་

�བ་ཆེན་པོ་�ང་

མི་འ�ག  ཆེ་བ་

བཞི་�ན་�ི་ཞ་�་

པ་ཟེར་བའི་དོན་

ནི།  ལས་ཀ་པ་བཞི་ཡིན་པས་ཆེ།  ཡོན་

བདག་བཙད་པོ་ཡིན་པས་ཆེ།   �ོམ་པ་�་

གར་པ་ཡིན་པས་ཆེ།  �ས་པ་�ེ་ཡིན་པས་

ཆེ”ཞེས་ཟེར།   �ེ་བ�ན་�ིས་གདམས་

ངག་�མས་�བ་གདལ་�་�ེལ་བའི་�ོབ་

ཚ�གས་མ་�ང་�བས།  དགོན་པ་འདི་ཁོ་ན་

ལས་ཡན་ལག་གཞན་མ་�ང་ཡང་།   ཞ་

�འི་གདམས་ངག་གི་འ�ིན་ལས་�མས་

དེང་གི་བར་�་མ་ཡལ་བར་བ�གས་ཡོད།  རབ་�ང་�་

པའི་�གས་�ེལ་�ི་ལོ1320ལོར་ས་�འི་�ིད་ག�ང་གིས་

�ིན་བདག་གནང་�ེ་ཞ་�་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་�ས།  �ོ་

�་དགོན་ནས་�་�ོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་�ངས་ཏེ་ཞ་�འི་

ཆོས་�་བ�གས།  �བས་དེར་ཞ་�་རི་�ག་བདེ་ཆེན་ཆོས་

�ི་ཕོ་�ང་གི་ག�ག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དགེ་འ�ན་�ེ་དང་

བཅས་པ་གསར་�ན་མཛད།  ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་

གཞིས་ཀ་�ེ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད།

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་�ང་པོ་�གས་སེང་དང་། །

ད�ས་�ོན་སེང་གེ་�་�ོན་ཆོས་�ེའི་ཞབས། །

འཇམ་ད�ངས་�གས་�ན་ཆོས་�ོང་བཟང་པོ་སོགས། །

ཞ་�འི་བ�ན་པ་�ེལ་བའི་མཁས་དབང་ཚ�གས། །

ཞ་�་དགོན།   �གས་འ�ག་�ི་ལོ980ལོར་�ེ་བ�ན་

ཤེས་རབ་འ�ང་གནས་�ིས་ཞ་�་གསེར་ཁང་�ག་བཏབ།   

རབ་�ང་�་པའི་�གས་�ེལ་�ི་ལོ1320ལོར་ཉམས་གསོ་

�ས།

�ོ་�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•

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།    •མཚ�་མ•ོ



པར་ལེན་མཁན། 

•ཚ�་རིང་རབ་བ�ན•
ཨང902པ། ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•བ�ན་ག•ོ

�་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་མཁན།

《 འཛ�ན་གཙ�་ཞིག་གི་འོས་འགན》   �གས་ཐར་�ོ་�ེ།  མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་

མི་རིགས་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཅིག་འཛ�ན་�་�་པ།

�་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ་མཁན།

《 �ི་ལམ་ནང་གི་ཨ་མ》  མཚ�་མོ།  མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་

འ�ིང་གི་མཐོ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་ད�་པ།

《 བ�ེད་དཀའ་བའི་�ོབ་�ོལ་ཐེངས་གཅིག》  འ�ིན་ལས་�ན་ཚ�གས། མཚ�་�ོན་ཞིང་

ཆེན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་དང་པོ།

�་དགའ་ཨང་ག�མ་པ་ཐོབ་མཁན།

《 ད�ར་གནང་གི་འཚ�་བ》   �ལ་�ན་ཉི་མ། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

《 ང་རང་ཆེས་དགའ་བའི་འདབ་ཆགས》   གཡང་དཀར་�ོལ་མ། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་

ནན་�ོང་�་མདོ་བཅའ་�ོད་�ོབ་�ང་གི་ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ།

《  ཨ་མེས》    མཁར་མོ་�ལ（�ང） མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་

འ�ིང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་བ�་གཉིས་པ།

�ིང་�ལ་�་དགའ་ཐོབ་མཁན།

《 ད�ར་�ས་�ི་ཞོགས་པ》    བ�ན་འཛ�ན་མིག་དམར། བོད་�ོངས་�་ས་�ོང་�ེར་མལ་

�ོ་�ང་དཀར་�ོང་�་ཞོལ་ཤང་�ེ་བའི་�ོབ་�ང་།

《 ཨ་མ་མིག་གཅིག་མ》  མཁའ་འ�ོ་�ིད། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་

མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

《 བ�ེད་དཀའ་བའི་དོན་དག་ཅིག》   ཉི་མ་�ལ་མཚན། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་ཀ་�ོང་མི་

རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བ�་པ།

《 འ�ོད་པ་�ེ་དགོས་པའི་དོན་དག་ཅིག》   ཡེ་ཤེས་�་མོ། ཀན་��་ཞིང་ཆེན་གཙ�ས་བོད་

རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།   

《  གནས་མཆོག་དན་ཏིག་དགོན་ལ་མཇལ་�ོར་�་སོང་བའི་མཐོང་ཐོས》    བསོད་ནམས་

�ིད། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་

པའི་འཛ�ན་�་�་པ། 

                ཞེས《གངས་�ན་ན་�ང་ཚགས་པར་�ོམ་�ིག་ཁང》ནས།
འཇིག་�ེན་ཐོག་གི་མི་ཚང་མར་རང་རང་གི་�གས་བསམ་

རེ་ཡོད་ལ་�གས་བསམ་དེའི་ཆེད་�་དཀའ་�ད་�ག་�ས་�ིས་

འབད་བ�ོན་�ེད་བཞིན་ཡོད། �གས་བསམ་ནི་མི་ཚ�འི་ལམ་

�ོན་�ི་�ོན་མེ་ཡིན་ལ། མ་འོངས་པར་�ི་ཚ�གས་ལ་ཕན་ཐོགས་

པའི་མི་གང་འ�་ཞིག་�ེད་མིན་�ི་�ོགས་�ོན་

པ་ཡང་ཡིན། ང་ལའང་�ོབ་གཉེར་�ི་གོ་

རིམ་�ོད་མ�ན་�ོད་�ེད་པར་�ལ་མ་

གཏོང་མཁན་�ི་�བས་ཆེ་བའི་�གས་

བསམ་ཞིག་ཡོད།

ང་ཚ�འི་ཉེ་འཁོར་�ི་མི་ལ་ལ་ནི་གོས་

�ང་�ོན་པའི་དམག་མི་ཞིག་�ས་ཏེ་མི་དམངས་མང་

ཚ�གས་�ི་བདེ་འཇགས་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་པ་དང་�ལ་ཁབ་ལ་

ཞབས་འདེགས་�་མཁན་�ི་མིང་མེད་དཔའ་བོ་ཞིག་�་འདོད་

ཡོད་ལ། མི་ལ་ལས་མ་རིག་�ན་པ་སེལ་མཁན་�ི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཞིག་�ས་ཏེ་�ེས་རབས་པ་ཚ�ར་འོད་�ོང་�ན་པའི་

མ�ན་ལམ་གསར་བ་ཞིག་བ�ན་ན་འདོད་ཡོད། ཡང་མི་ལ་ལ་ནི་

གོས་དཀར་�ོན་པའི་�ན་པ་ཞིག་�ས་ཏེ་ནད་�ིས་མནར་བའི་

ཚ�་�ོག་རེ་རེ་�ོབ་པ་དང་ཁོ་ཚ�ར་བདེ་ཐང་དང་�ོ་�ིད་�ན་པའི་

འཚ�་བ་ཞིག་�ན་པར་�ོབས་�གས་ཡོད་ཚད་ད�ལ་འདོད་ཡོད། 

ད་�ང་། ཚན་རིག་མཁས་ཅན་དང་གསར་གཏོད་པ་ཞིག་�་

འདོད་པ་སོགས་མི་རེ་རེར་�གས་བསམ་མི་འ�་བ་རེ་རེ་ཡོད།

ངའི་�གས་བསམ་ནི་�ས་ལ་གོས་དཀར་�ོན་པའི་�ན་པ་

ཞིག་�ས་ཏེ་ཉམ་ཐག་ནད་པའི་�ོག་�ོབ་པ་དང་

ནད་གཞི་གསོ་�་དེ་ཡིན། དེ་ནི་�ན་པ་

ཞིག་གི་འོས་འགན་ཡིན་ལ་�བས་ཆེ་

བའི་�་བ་ཞིག་�ང་ཡིན། �ོབ་�ོགས་

ཚ�། ང་ཚ�ས་ད་�་ནས་�གས་བསམ་དེ་

རང་གི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཁ་�ོགས་�་བ�ེན་

ནས་�ོབ་�ོང་ལ་འབད་བ�ོན་�ས་ན། ནར་སོན་�ེས་

རང་ཉིད་�ི་�གས་བསམ་མངོན་འ�ར་ཡོང་ངེས་ཡིན། ཡིན་

ནའང་ང་ཚ�ར་�གས་བསམ་ཡོད་པ་ཙམ་�ིས་མི་ཆོག་�ེ། �གས་

བསམ་མངོན་འ�ར་�ི་ཆེད་�་ནངས་�་ལང་དང་དགོང་འ�ི་

ཉལ་�ོས་�ོབ་�ོང་ལ་�ར་བ�ོན་�་དགོས་སོ།།

�ོབ་�ར་འ�ིམས་པ་ནས་བ�ང་ད་�འི་བར་ང་ལ་�ོབ་

�ོགས་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་�ང་དེ་དག་ལས་ཆེས་

འ�ིས་པའི་�ོབ་�ོགས་ནི་ཕག་མོ་རིག་མཚ�་ཡིན། མོ་ནི་�ིབ་མ་

བཞིན་ངའི་�ས་�ན་�ི་འཚ�་བ་དང་གཏན་ནས་ཁ་�ལ་མ་�ོང་

ལ། མོས་ངའི་�ོབ་�ོང་གི་འཚ�་བ་ལ་དགའ་�ོ་གང་མང་བ�ལ་

འོངས་ཤིང་། མོ་ཡོད་པས་ང་ལ་མིག་མ�ན་�ི་འཚ�་བའི་དཀའ་

ཁག་ལ་གདོང་གཏོད་པར་ཡིད་ཆེས་དང་�ོབས་པས་ཁེངས་ཡོད།

མོ་ནི་ངའི་འཚ�་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་�་�ར་ཡོད་པས། ངའི་ནམ་

ཡང་མོ་རང་མི་གལ་ཆེན་ཞིག་�་བ�ིས་པ་དང་། ཡ་ཐོད་�ི་མིག་

དང་མ་ཁོག་གི་�ིང་�ར་གཅེས་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལས་

�ང་མོའི་ཟོལ་མེད་�ི་དགོད་�་ནི་བསིལ་�ང་འཇམ་པོ་ཞིག་དང་

འ�་བར་ངའི་བན་�ན་�ི་སེམས་པར་�ི་དོར་�ེད་�བ།

མོ་ལ་དཀར་ཤ་དམར་མདངས་�ས་པའི་ངོ་གདོང་དང་། འོ་

ཞོ་�ར་དཀར་བའི་སེམས་�ད། བལ་�ར་འཇམ་ཞིང་�ག་མ་

བཞིན་�ང་བའི་གཤིས་ཀ་�ན་ལ། མིག་�ང་རིང་བོ་མངའ་ཞིང་

བ�ོན་སེམས་�ར་ལེན་�ེད་པའི་�་མོ་ཡ་རབས་

ཤིག་ཡིན་པས། མོ་དང་མཉམ་�་�ོབ་�ོང་�ེད་པ་

ནི་ང་ལ་མཚ�ན་ན་�ོ་�ང་ཞིག་ཡིན།

མོ་རང་ངའི་�ོས་�བ་�ི་�ོགས་པོར་

�ར་པ་ནས་བ�ང་ངེད་གཉིས་�ིས་�ིད་

�ི་�་ཕོ་མཉམ་ཞོན་དང་�ག་གི་�ར་བོ་

མཉམ་འ�ར་�ས་པ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ཕན་

�ན་བར་ལ་བ�ི་བ�ར་དང་ཡིད་ཆེས་�ིས་

ཁེངས་པ་ལས་གཞན། ད་�ང་ཕན་�ན་བར་�ི་

བ�ེ་འདང་ཤིན་�་ཟབ། མོ་ཡོད་པས་ངའི་�ོབ་�ང་

གི་འཚ�་བར་ཁ་དོག་གསར་བ་བ�ན་ལ། ངའི་ཡ་�ང་སེམས་པ་�ོ་

བས་ཁེངས། �ེ་བ་�ོན་མའི་ཚ�གས་བསགས་�ི་དབང་གིས་ང་

རང་མོ་�་�འི་�ོབ་�ོགས་ཡ་རབས་ཤིག་དང་�ད་པས། �ོབ་

�འི་གཤིན་ས་�ོན་མོ་འདི་�་ངའི་ཁོར་�ག་�ན་ལ་དགའ་�ོའི་

མེ་ཏོག་བཞད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་

�ི་ག�་�ང་འཁོར། མོའི་

�ོད་ལམ་ཡག་པོས་ང་ཡང་

ཁོ་མོ་དང་འ�་བ་ཞིག་�་འ�ར་དགོས་�མ་པའི་འ�ན་པ་བ�ངས་

ཤིང་། �ས་ནམ་ཡང་ཁོ་མོར་�ོབ་�ོང་�་དགོས་པའི་སེམས་�གས་

ཤིག་�ང་མོར་འ�ོགས་པ་དང་བ�ན་ནས་ངང་གིས་�ེས།

�ོབ་�ོགས་ལགས། ངས་�ོད་�ི་བ�ེ་སེམས་�ོན་མོ་དང་ཤ་

ཚའི་�ིང་གཏམ་དེ་དག་སེམས་�་ཉར་ནས་ལམ་ལ་

ཆས་ཡོད་ལ། ངས་�ེད་རང་ནམ་ཡང་བ�ེད་མི་�ིད། 

�ོད་ནི་ངའི་ཆེས་བཟང་བའི་�ོབ་�ོགས་དང་

སེམས་ཁོང་ན་�ག་�་འ�མ་བཞིན་པའི་མེ་

ཏོག་ཡིན། ངས་�ས་གཏན་�་�ོད་�ི་མཛ�ས་

�ག་�ན་པའི་འ�མ་མདངས་དང་�ང་�ར་

དཀར་བའི་སེམས་པ། �་�ག་�་�འི་དཔེ་�ོག་

གི་ད�ངས་�ན། ཟོལ་མེད་�ི་དགོད་�་སོགས་

བ�ེད་མི་�ིད།

ང་ཚ�ས་མི་ཚ�་འདིར་གཏན་འཛ�མས་�ི་གསོལ་

འདེབས་དང་། བ�་ཤིས་�ོན་ཚ�ག་�ོན་ཆོག་ལ། བ�ེ་བ་�་�ན་

�ར་རིང་བར་�ོན་ལམ་འདེབས། འདི་ནི་ངས་རང་ཉིད་�ི་ཆེས་

བཟང་བའི་�ོབ་�ོགས་ཕག་མོ་རིག་མཚ�་ལ་�ལ་པའི་སེམས་གཏམ་

�ོན་མོ་ཡིན་ནོ།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་ཆ་ཚང་

�ོབ་�ང་དང་པོའི་ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་�་�་པ།  

•མེ་ཏོག་�་མཛ�ས•

བོད་�ོངས་�་ས་�ོང་�ེར་�ེ་མོ་�ོང་�ེ་བའི་�ོབ་�ང་གི་

ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་�་ག�མ་པ། 

•�ར་མ་མཚ�་མོ• 

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�།

•བཤད་�བ•



 《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། �་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་�ོ ་�གས་

ཨང10པ། 《གངས་�ན་ན་

�ང་ཚགས་པར》�ོམ་�ིག་

ཁང་། 

�ག་�ིད་ཨང་�ངས། 
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འ�ེལ་ག�ག་མི་�། 
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ལག་འ�ེར་ཁ་པར་
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བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 


