
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•

�ང་ག་ོ�ང་�ན་ཏང་ག་ི�ལ་ཡངོས་འ�ས་མི་ཚ�གས་ཆནེ་ཐངེས་བ�་ད�་པ་པེ་ཅནི་�་འཚ�གས་ཤིང་། ཞ་ིཅནི་ཕིང་གསི་�ང་

ད�ང་�་ཡནོ་�ན་ཚ�གས་�བས་བཅ་ོབ�ད་པའི་ཚབ་མཛད་དེ་ཚ�གས་ཆནེ་ལ་�ན་�་�ལ།

�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་གི་�ལ་ཡོངས་འ�ས་མི་ཚ�གས་ཆེན་ཐེངས་བ�་ད�་པ་དེ་�10པའི་ཚ�ས18ཉིན་�ི་�་�ོར་མི་

དམངས་ཚ�གས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་འཚ�གས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་�ང་ད�ང་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་�བས་བཅོ་བ�ད་པའི་

ཚབ་མཛད་དེ་ཚ�གས་ཆེན་�ེང་ཁ་�ང་ལ《�ོན་ཡོངས་ནས་འ�ོར་འ�ིང་�ི་ཚ�གས་འ�བ་པར་�ེད་པའི་�ལ་ཁ་�་ཐག་

བཅད་ནས་�ས་རབས་གསར་བའི་�ང་གོའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�བས་ཆེན་�ལ་ཁ་ལེན་

དགོས》ཞེས་པའི་�ན་�་�ལ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བ�ན་དོན། ཐེངས་འདིའི་ཚ�གས་ཆེན་�ི་བ�ོད་�་གཙ�་བོ་ནི་ཐོག་མའི་སེམས་འ�ན་མི་བ�ེད་པར་

འགན་འ�ི་�ོ་ལ་བ�ན་པོར་ངེས་�་བ�ག་ནས་�ང་གོའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�བས་ཆེན་དར་ཆ་

མཐོན་པོར་བ�ེངས་ཏེ། �ོན་ཡོངས་ནས་འ�ོར་འ�ིང་�ི་ཚ�གས་འ�བ་པར་�ེད་པའི་�ལ་ཁ་�་ཐག་ཆོད་པ་ལེན་�ར་�ས་རབས་

གསར་བའི་�ང་གོའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་�བས་ཆེ་བའི་�ལ་ཁ་ལེན་པ་བཅས་�ས་ནས་�ང་�་མི་རིགས་�བས་ཆེན་བ�ར་དར་

�ི་�ང་གོའི་�གས་འ�ན་མངོན་འ�ར་�ེད་པར་འབད་བ�ོན་�ོད་མེད་�་དགོས་ཞེས་བ�ན་པ་རེད། 

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་�བས་བཅོ་བ�ད་པའི་�ང་ད�ང་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚབ་མཛད་དེ་ཚ�གས་ཆེན་ལ་�ལ་པའི་�ན་�ར་ཚན་ཁག་བ�་ག�མ་འ�ག

གཅིག འདས་ཟིན་པའི་ལོ་�འི་�་གཞག་དང་ལོ་�ས་རང་བཞིན་�ན་པའི་འཕོ་འ�ར། གཉིས། �ས་རབས་གསར་བའི་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་གི་ལོ་�ས་འགན་འ�ི། ག�མ། �ས་

རབས་གསར་བའི་�ང་གོའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་བསམ་�ོ་དང་གཞི་�འི་�ེད་�ོགས། བཞི། �ོན་ཡོངས་ནས་འ�ོར་འ�ིང་�ི་ཚ�གས་འ�བ་པར་�ེད་པའི་�ལ་ཁ་

�་ཐག་བཅད་དེ། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་དེང་རབས་ཅན་�ི་�ལ་ཁབ་ཅིག་འ�གས་�ན་�ེད་པར་བ�ོད་ལམ་གསར་བ་�ེ་བ། �། འཕེལ་�ས་�ི་འ�་ཤེས་གསར་བ་ལག་བ�ར་�ོས་དེང་

རབས་ཅན་�ི་དཔལ་འ�ོར་མ་ལག་འ�གས་�ན་�ེད་པ། �ག མི་དམངས་�ིས་རང་�ིམ་རང་བདག་�ེད་པའི་ལམ་�གས་མ་ལག་འ�ས་ཚང་�་བཏང་�ེ། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་

དམངས་གཙ�འི་ཆབ་�ིད་འཕེལ་�ས་�་གཏོང་བ། བ�ན། རིག་གནས་རང་�ོན་�་བ�ན་�་བཏང་�ེ། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་རིག་གནས་དར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་

ཞིག་ཡོང་བར་�ལ་འདེད་�ེད་པ། བ�ད། དམངས་�ི་འཚ�་བའི་�་ཚད་�ི་འགན་�ང་མཐོར་འདེགས་དང་ལེགས་བཅོས་མཛད་དེ། �ི་ཚ�གས་བདག་�ོང་ལ་�གས་�ོན་

དང་གསར་�ན་�ེད་པ། ད�། �ེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་�ི་�ིག་�ོལ་བ�ར་བཅོས་�ི་གོམ་�བས་ཇེ་མ�ོགས་�་བཏང་�ེ། མཛ�ས་�ག་�ན་པའི་�ང་གོ་འ�གས་�ན་�ེད་པ། 

བ�། �ང་གོའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་དམག་�ོབས་ཆེར་�ེད་�ི་ལམ་�་བ�ོད་པ་�ན་འ�ོངས་དང་། �ོན་ཡོངས་ནས་�ལ་�ང་དང་དམག་ད�ང་དེང་རབས་ཅན་�་

འ�ོ་བར་�ལ་འདེད་�ེད་པ། བ�་གཅིག “�ལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་�གས་གཉིས”�ི་�ིད་�ས་�ན་འ�ོངས་�ས་ཏེ། མེས་�ལ་གཅིག་�ར་ཡོང་བར་�ལ་འདེད་

�ེད་པ། བ�་གཉིས། ཞི་བདེའི་ལམ་�གས་�ན་འ�ོངས་དང་། མིའི་རིགས་�ི་ལས་དབང་�ན་མོང་ཅན་�་འ�ོ་བར་�ལ་འདེད་�ེད་པ། བ�་ག�མ། �ོ་བ�ན་

འ�ར་མེད་�ོས་�ོན་ཡོངས་ནས་གཟབ་ནན་ངང་ཏང་བདག་�ོང་དང་། ཟམ་མི་ཆད་པར་ཏང་གི་�ིད་�ོང་�ས་པ་དང་མགོ་�ིད་

�ི་�་ཚད་མཐོ་�་འདེགས་པ་བཅས་སོ།།

�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་གི་�ལ་ཡོངས་འ�ས་མི་ཚ�གས་ཆེན་

ཐེངས་བ�་ད�་པ་པེ་ཅིན་�་འཚ�གས།

འདི་གའི་གསར་འགདོ་པ་ནས།



�ིར་གསབ་བ�ོད་ཅེས་པ་ནི ་�ོམ་�ི ་བ�ོད་�འི ་ནང་དོན་

དག་གཙ�་བོ་ཞིབ་བ�ོད་�ེད་པའི་གོ་རིམ་�ོད། བ�ོད་�་�་

བ�ེད་པའམ་མི ་�་འ�ི ་བཞེང་ལ་རམ་འདེགས་�་�ིར་གནས་

�བས་�་ཞིབ་བ�ོད་�ེད་�ངས་དེ་མཚམས་བཞག་�ེ། �ོམ་�ི་

བ�ོད་�་གཙ�་བོ་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ིར་�ན་ཞིག་གམ་ཡང་ན་

གཏམ ་�ད ་ཅིག ་བར ་� ་གསབ ་པའི ་འ�ི ་ཐབས ་ཤིག ་ཡིན ། 

གསབ་བ�ོད་�ི ་འ�ི ་ཐབས་འདིས་�ོམ་ཡིག་གི ་ནང་དོན ་�་

�ས་�་གཏོང་བ་དང་། མི་�འི་གཤིས་ཀ་འ�ར་�་ཐོན་པར་�ེད་

པ། �ོམ་�ི་བ�ོད་�་གཏིང་ཇེ་ཟབ་�་གཏོང་བ་བཅས་ལ་ཕན་

�ས་གདོན་�བ་པ་�ེ། �ོམ་པའི་ལས་ལ་འ�ག་�ང་དེར་�ད་

ཆས་ཕོངས་ནས་�ོམ་�ི་ནང་དོན་ལ་�ོ་བས་�ོངས་པར་�ར་པ་

དང་། ཐད་བ�ོད་�གས་ཆེ་�་སོང་ནས་ནང་དོན་ལ་གསོན་

ཉམས་མེད་པའི་གནས་�བས་�། �ོམ་�ི་བར་�་གཏམ་�ད་

དམ་�ིར་�ན་སོགས་�ི་ནང་དོན་བ�ག་ན། �ོམ་ལ་བ�ོད་�ས་

�ག་པར་�ར་ནས་གསོན་ཉམས་�ན་པར་འ�ར་�བ་པ་ཡིན། 

དེས་ན་�ོམ་འ�ིའི ་ལག་ལེན་�ོད་གསབ་བ�ོད་�ི ་འ�ི་ཐབས་

དེ་ཇི་�ར་བཀོལ་�ོད་�་དགོས་ཤེ་ན།

གཅིག �ོམ་པ་པོའམ་�ོམ་�ི་མི་�འི་ཞིབ་བ�ོད་�ི་

�ད་ཆར་བ�ེན་ནས་གསབ་བ�ོད་�ི ་ནང་དོན་དག་ཐད་

ཀར་�ོམ་�་འ�ག་པ།

དོན་དག་ཅིག་གམ་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་གཞིག་�ས་པ་

བ�ད་ནས། དོན་དག་གམ་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཞིབ་�ས་�་�ེང་

�ིར་དེ་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་གཏམ་�ད་དམ་འ�ང་�ངས། ད�ད་

འཇོག་སོགས་�ོམ་�ི་བར་�་འ�ག་པར་�ེད་པ་�ེ། �ེད་ཐབས་

འདི ་ནི ་�ང་�བས་བདེ ་ལ་གསབ་བ�ོད་�ི ་ནང་དོན་དག་�་

མོའི་�ོས་�ོམ་�ི་བར་�་འ�ག་བདེ་བ་ཡིན། �ིར་བཏང་

�“ངས་མི་ག་གེ་མོའི ་གཏམ་�ད་ཅིག་འཆད་པར་�”ཞེས་དང་། 

“དོན་དེ ་ནི ་མི ་ག་གེ ་མོས་ལས་པ་

ཞིག་རེད།” “ངས་གསལ་བོར་

�ན་�ང་བ་ནི……”སོགས་རང་

�ང་གི ་ �ོད ་པ་ལ་བ�ེན་ནས་གསབ་བ�ོད་�ི ་ནང་དོན ་དག་

�ོམ་�ི་བར་�་བ�ག་ཆོག་པ་ཡིན། དཔེར་ན། 《བདག་གི་དགེ་

�ན》（དམའ་རིམ་དང་པོའི ་�ད་ཡིག་�ོབ་དེབ་ལས）ཞེས་

པ་ལས། “ད་�་�ིར་�ན་ཞིག་�ས་ན། ཁོང་ད�ང་ལོ་བཅོ་བ�ད་

བ�་ད�་ཙམ་ཞིག་ལ་ལོན་འ�ག……” “ད་�་བསམས་ན། ང་

རང་�ོམ་རིག་ལ་ཉེ་བར་འ�ག་པ་དང་། �ོམ་རིག་ལ་�ོ་�ོགས་

པར་ཁོང་གི་བག་ཆགས་བཟང་བོ་ཐེབས་པར་ངེས།……” “དོན་

�ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�ེང་རིན་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་�ང་། �ིར་�ན་

ཞིག་�ས་ཚ�།……”སོགས་�ོམ་�ི ་མི ་�འི ་ཐད་ཀའི་ཞིབ་བ�ོད་

�ི་�ད་ཆར་བ�ེན་ནས་འདས་པའི་�ན་ངོགས་�ི་དགེ་�ན་ཚ�་

ལགས་�ི་ཞལ་ད�ིབས་དང་། �་�ོད་རེ་གཉིས་�ོམ་�ི་བར་�་

བ�ག་ནས་གསབ་བ�ོད་�ས་ཡོད་པ་�་�་རེད།

གོང ་གི ་འདི ་ནི ་དཔེ ་གཞི ་ཅན ་�ི ་གསབ་བ�ོད ་ཅིག ་�ེ ། 

བ�ས་པ་ཙམ་�ིས་གསབ་བ�ོད་�ས་པའི ་�ོད་པ་དག་�ོམ་�ི ་

ནང་དོན་ལ་འ�ེལ་བ་ཆེར་མེད་པ་�ར་�ང་མོད། གསབ་བ�ོད་

�ི ་ནང་དོན་དེས་སེམས་འ�ལ་ཐེབས་པའི ་ཚ�ར་བ་ངོ ་མ་ཞིག་

འདས་དོན་�ོད་ནས་གསལ་�ང་ངེར་ཐོན་པར་�ས་ཏེ། དགེ་

�ན་ཚ� ་ལགས་�ི ་�མས་བ�ེའི ་�ོད་ཁོལ་འོག“བདག”འཚར་

ལོངས་�ང་བའི ་�ིས ་�ས་�ི ་ �ོ ་�ང་མངོན་པར་མཚ�ན་ཡོད ། 

འདི་ནི་གསབ་བ�ོད་�ས་པ་ལེགས་འ�བ་�ང་བའི་དཔེ་མཚ�ན་

ཞིག་ཡིན་ལ། གསབ་བ�ོད་ཐབས་�ལ་�ི་�ོམ་འ�ིའི་དགེ་

མཚན་ཡང་ཡིན་ནོ། །

གཉིས། �ིར་�ན་དང་�ི་ལམ་སོགས་སེམས་ཁམས་�ི་

འ�ལ་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་གསབ་བ�ོད་�ེད་པ། 

འདི་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོང་བའམ་དོན་དག་ཅིག་དང་�ད་

པ ་ལ་�ེན ་�ས་ཏེ ་འདས་པའི ་�ས་�ི ་མིའམ་དོན ་དག་དང་ ། 

དོན་དག་གི་འ�ང་�ེན་སོགས་�ན་སོས་པ་�ར་�ི་བ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེར་ན། དོན་�བ་�ལ་�ི་�ང་གཏམ《ཤ་དང་�ས་པའི་བ�ེ་

�ང》ལས། “མདང་དགོང་གི་�ི་ལམ་དང་ཁ་སང་གི་ཡི་གེ་

གཉིས་�ིས་ངའི ་མདང་ག�མ་�ི ་གཉིད་�ང་�ོགས་སོང……” 

“མདང་དགོང་ངའི ་�ི ་ལམ་�་�ོགས་པོ ་འདང་བ�ེ ་ཅན་ཞིག་

�ིས་པ་དང……”  “ཁོང་གི་ང་ལ་ཁ་ཆེམས་ཤིག་བཞག་པ་འདི་

�་�ེ། ང་ལ་�ོགས་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོའི་མིང་ལ་�་�ག་ཟེར། ང་ཤི་

�ེས ་འ�ི ་� ་ཞིག ་ཁས་�ངས་ཡོད ་པ ་དེ ་ཅིས ་�ང་�ིས ་ཚར་

དགོས་ཞེས་ཤོད……”ཅེས་�ི་ལམ་དང་འ�ིན་ཡིག་ཅིག་ལ་�ེན་

�ས་ཏེ ་མི ་ལོ ་ཉི ་�འི ་གོང་གི ་ཁོའི ་�ོགས་པོ་དབང་�ན་དང་ཁོ་

གཉིས་�ི་འ�ེལ་བའི་ཐད་ནས་གསབ་བ�ོད་�ས་ཏེ། �ོམ་�ི་

བ�ོད་�འི་མི ་�་གཙ�་བོ་ཨ་�་དབང་�ན་མི ་ག་འ�་ཞིག་ཡིན་

པ་གསལ་ཞིང་དག་པའི ་�ོ ་ནས་�ོག་མཁན་�ི ་མིག་མ�ན་�་

བཤམས་ཡོད་པ་�་�་རེད།

འོན་�ང་ང་ཚ�ས་མཉམ་འཇོག་�་དགོས་པ་ཞིག་ནི། གསབ་

བ�ོད་དེ་�ོམ་ཡིག་གི་བ�ོད་�འི་དགོས་མཁོ་དང་བ�ན་པ་ལས། 

�ོམ་�ི ་�མ་པའི ་འ�ར་བ་ལ་མཛ�ས་ཆ་དོད་�ིར་གང་�ང་�་

གསབ་བ�ོད་�ས་ན། �ོམ་�ི་དགེ་མཚན་�་འ�ར་�་�་ཅི། དེ་

ལས་�ོག་�ེ་�ལ་ལ་�ང་ལག་�ིས་པའི་དཔེ་�་འ�ར་བའི་ཉེན་

ཁ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་། གསབ་བ�ོད་�ི་ནང་དོན་དེ་མ་

གཞི ་ནས་ཞིབ་བ�ོད་�ེད ་པའི ་དོན ་དེ ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད ་པ་

ལས། དེ་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་མི་�ང་�ེ། གཅིག་མ�ངས་

ཡིན་ན། དེ་ནི་�ོག་བ�ོད་�་སོང་བ་ཡིན་�ིར་གནད་དེ་གཉིས་

ལ་མཉམ་འཇོག་�་དགོས། གསབ་བ�ོད་ནི་�ོམ་�ི་བ�ོད་�འི་

�ིང་བོར་ཞབས་འདེགས་�་བའི ་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་�ི ་

�འི་ནང་དོན་གཙ�་བོ་མིན་པས། གསབ་བ�ོད་�ས་ཚར་�ེས། 

35.ག�ང་�གས་�ད་ཆ་རིག་པ་ལ་�ིར་བཏང་�ད་ཆ་རིག་པ་ཟེར་བའི་�བས་�ང་ཡོད་པས། དེ་

གཉིས་ལ་�ད་པར་ཡོད་མེད་གསལ་བོར་ག�ངས་རོགས། 

�ིར་བཏང་�ད་ཆ་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི་རིག་ག�ང་འདི་ཐོག་མར་རང་�ལ་ལ་དར་�བས་�་�་

�འི་�ད་དང་། ད�ིན་ཇིའི་�ད་ལས་བ�ར་པ་ནས་དེ་�ར་འཁོལ་བཞིན་ཡོད་�ང་། བར་�བས་ཤིག་

ནས་རིག་པ་འདི་ལ་མ�ེན་�་ཡངས་པའི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། �ིར་བཏང་ཞེས་པ་ནི་�ེ་�ག་ལ་

�ོས་པ་དང་། ཕལ་བ་ཞེས་པ་ནི་དམིགས་བསལ་ལ་�ོས་�ིར། འདིར་�ིར་བཏང་ཞེས་པ་ནི་�ད་ཆ་�ེ་

�ག་པ་དང་དམིགས་བསལ་བའི་ནང་གི་�ད་ཆོས་སམ་གནས་�གས་ཕལ་བ་དང་། �ན་མོང་བ་

�ོགས ་� ་བ�ོམས ་པ ་ཡིན ་པས ། རིག་པ་འདིའི་མིང་ཡང་དེ་མ�ན་�་

བ�ར་དགོས་པར་བཞེད་ �ང་། བ�་ཆད་�ོན་ནས་

བཏགས་ཤིང་ཐོགས་ པར་འ�ག་པས་�ར་

� ར ་ འ བོ ད ་ པ ་ བོད་�ད་ལའང་དེ ་

བ ཞི ན ་ ག ན ས ་ �ིར། རང་རེའི་

� ད ་ ལ ་ ཐོ ག ་ མ ་ ཉི ད ་ ན ས ་ �ི ར ་

བཏང་�ད་ཆ་རིག་ པ ་ཞེས ་པར ་�གས་

འ�ག་གོ། �ལ་ཁབ་�ི་ ནང་�་བ�་ཆད་འདིའི ་

ངེ ས ་ ཚ� ག ་ འ ཇོ ག ་ � ང ས ་ ལ ་ བཞེད་པ་མང་�་གནས་པ་ལས། 

《�ད་ཆ་དང་�ད་ཆ་རིག་པའི་མིང་མཛ�ད》ཅེས་པ་�། �ིར་བཏང་�ད་ཆ་རིག་པའི་ནང་�་ནམ་�ན་

�ད་གདངས་དང་། བ�་�ོད། ཐ་�ད་བཅས་�ི་ཞིབ་འ�ག་ཐད་�ི་ད�ེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འ�ིའི་�་དོན་

འ�་ཞིང་། ད་�ང་ཡི་གེ་དང་། ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་། �ལ་�ད་རིག་པའང་འ�འོ་

ཞེས་པ་དང་། 《ག�ང་བ�འི་དཔེ་ཚ�གས་ཆེན་མོ་ལས་�ད་ཆ་དང་ཡི་

གེའི་�ེགས་བམ》ཞེས་པ་�། མི་�མས་�ིས་�ད་ཆ་ལ་�ོགས་ཡོངས་

ནས་ཞིབ་འ�ག་�ས་ཏེ། དེ་དག་གི་�ི་མ�ན་�ི་ཆོས་ཉིད་འཚ�ལ་བར་

�ར་ཡང་�ོན་�ི་ཞིབ་བ�ོད་�ི་འ�ི་མཚམས་དེར་མ�ད་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ། 

• �ལ་དབང་མཚ� •

�ེད་�ིར། �ིར་བཏང་�ད་ཆ་

རིག་པ་ཞེས་�འོ།། �ིར་བཏང་

�ད་ཆ་རིག་པས་ནི་�ིར་བཏང་

གི ་ག�ང་�གས་�ོན་�ིན་ཡོད་

པས་ག�ང་�གས་�ད་ཆ་རིག་

པ་ནི་དོན་གཅིག་མིང་གི་�མ་�ངས་�་ངེས་�ང་། �ིར་བཏང་�ད་ཆ་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི་�ེ་�ག་�ད་ཆ་

རིག་པ་དང་�ོས་�བ་�ིས་བཏགས་པ་དང་། ག�ང་�གས་�ད་ཆ་རིག་པ་ནི་བཀོལ་�ོད་རིག་པའི་�ོས་

�བ་�་བཏགས་�ིར། དེ་དག་ལ་བ�ོས་�ལ་མི་འ�་བའི་�ད་པར་གསལ་བོར་གདའ་འོ།། �ོལ་�ན་�ི་�་

བ་�ར་ན། 

�ད་

ཆ་

རིག་

པ།

�ེ་�ག

�ས་བཅད།
     �ད་ཆ་གཅིག(�ལ་�ད)གི་གནས་�མ་ཞིབ་འ�ི། 

     �ད་ཆ་གཉིས(�ལ་�ད)�ི་�ད་ཆོས་གཤིབ་�ར། 

ལོ་�ས།
     �ད་ཆ་གཅིག་གི(�ལ་�ད)འཕེལ་འ�ར་ལོ་�ས། 

     �ད་ཆ་�་མའི(�ལ་�ད)ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་ཞིབ་འ�ག

�ི �ིར་བཏང་�ད་ཆ་རིག་པ།

ཞེས་པ་ལས་�ད་རིགས་མང་བོའི་ད�ད་འ�ས་�ོགས་�་བ�ས་ཏེ་�ད་ཆ་�ི་ལ་�བ་པའི་ཆོས་ཉིད་

�ན་མོང་བ་ག�ང་�གས་�ི་�ོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི། �ིར་བཏང་�ད་ཆ་རིག་པའམ་ག�ང་

�གས་�ད་ཆ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།། 

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

• �གས་ཐར་�ལ •



�ོ་�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•

ལེ�་�ག་པ།   ས་�འི་�ིད་�ོང་�བས།

（�ི་ལོ1265ནས1349བར）

དེ་ནས་སོག་�ལ་�་པི་ལིས། །

དབང་བ�ར་ཐེངས་ག�མ་�ས་པའི་ཡོན། །

འ�ོ་མགོན་ཆོས་�ལ་འཕགས་པ་ཉིད། །

ཆོལ་ཁ་ག�མ་�ི་དཔོན་�་བ�ོས། །

བོད་དོན་འཇའ་ས་�མ་གཉིས་བ�གས། །

ཤིང་�ང་འཕགས་པ་བོད་�་ཕེབས། །

ས་�འི་�ིད་དབང་དངོས་�་བ�གས། །

ས་�འི་�ིད་�ོང་�བས་ཞེས་པ་ནི་�ི་ལོ1265ལོར་འ�ོ་མགོན་

ཆོས་�ལ་འཕགས་པ་ཧོར་�ལ་ནས་བོད་�་�ིར་ཕེབས།   སོག་�ལ་�་

པི་ལིའི་བཀའ་བཀོད་�ར་ས་�འི་དགོན་�་བོད་ཆོལ་ཁ་ག�མ་ལ་

དབང་�ར་�ེད་པའི་�ིད་ག�ང་ཞིག་བ�གས་པ་ནས་བ�ང་། �ི་

ལོ1349ལོར་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་ས་�འི་�ིད་དབང་

འ�ོག་པའི་བར་�བས་དེ་ལ་ཟེར།

རབ་�ང་བཞི་པའི་�་�ི་�ི་ལོ1252ལོར་ཧོར་�ལ་�ས་སེ་ཆེན་

ཧན་�ིས་འ�མ་དམག་གཉིས་ཙམ་�ིད་ནས་འཇང་ཏ་ལིའི་�ལ་

ཁམས་ལ་ད�ང་འ�ག་�ས།  �ལ་ཁ་ཐོབ་�ེ་�ིར་ཕེབས་པའི་ལམ་�་

ལི�་ཕན་རི་བོ་�ལ་�བས་ལེའང་��་ལ་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་ས་�་�་

མ་མཇལ་འ�ད་�་ཕེབས་དགོས་པའི་འ�ིན་བ�ར་�ང་།  ཆོས་�ེ་ས་

པན་�་གཤེགས་ཟིན་�བས།   ཕོ་ཉ་པ་དེས་འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་�་

མཆེད་གཉིས་མཇལ་འ�ད་�་གདན་�ངས་ནས་རབ་�ང་བཞི་པའི་

�་�ང་�ི་ལོ1253ལོར་སེ་ཆེན་�་པི་ལི་དང་�་མ་འཕགས་པ་དངོས་

�་མཇལ་འ�ད་�ང་། དེ་ནས་སེ་ཆེན་�་པི་ལིས་�་མ་�་མཆེད་

གཉིས་ནང་སོག་གི་ཁོངས་�ང་��་ཞེས་པའི་ཕོ་�ང་�་གདན་འ�ེན་

�ས།   དེ་�ས་འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་ད�ང་ལོ་བ�་ད�་ལ་ཕེབས་པ་

ཙམ་ཡིན་ཡང་།  སེ་ཆེན་ཧན་�ིས་མི་གཞན་པས་ལན་ཕོག་དཀའ་

བའི་ཐེ་ཚ�མ་�ེར་བའི་�ི་བ་མང་བོ་བཏོན་པར་�ིས་ལན་�་མཚན་

དང་བཅས་པར་ག�ངས་པས་ཧ་ཅང་མཉེས་པར་�ར།

ད་�ང་ཁོང་གིས་�ེད་བོད་�ི་�ལ་�་མི་ཆེ་བ་�་དང་�་�ང་།  ཕོ་

�ོད་པོ་�་�ང་།  ཡོན་ཏན་ཅན་�་�ང་ཞེས་�ིས་པ་ལ།  འཕགས་པས་

ལན་�།   ངེད་བོད་ལ་མི་ཆེ་བ་ཆོས་�ལ་མེས་དབོན་�མ་ག�མ་�ང་།  

ཕོ་�ོད་པོ་མི་ལ་རས་པ་�ང་།  ཡོན་ཏན་ཅན་ས་�་པ�ི་ཏ་�ང་ཞེས་

ལན་�་མཚན་དང་བཅས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ག�ངས་ཤིང་།  ད་

�ང་ལོ་�ས་ཐོག་བོད་ཐང་བར་�ི་འགལ་འ�ེལ་�ི་ལོ་�ས་�མས་

ག�ངས་པས།  སེ་ཆེན་�ིས་དེ་བཞིན་བདེན་ན་�ལ་རབས་�ི་ཡིག་

ཚང་�་ཡོད་དགོས་པ་དེར་�ོས་ག�ངས་པ་དང་།  �་ཡི་ཡིག་ཚང་�་

བ�ས་པས་འཕགས་པས་ག�ངས་པ་�ར་�ང་བར་སེ་ཆེན་�ག་པར་

ད�ེས་སོ། །

དེ་ནས་སེ་ཆེན་�ིས་བོད་�ལ་ལ་དམག་�ལ་འགེལ་བ་དང་།  

ནོར་�ད་�་གཏང་�འི་�ོར་ག�ངས་པ་ལ།  འ�ོ་མགོན་འཕགས་པས།  

བོད་མཐའ་འཁོབ་�ལ་�ང་བ།  ས་ཞིང་�་�ོན་དང་འ�ོར་བ་མེད་

པས་དམག་�ལ་མི་ཐེག་པའི་�ལ་�ི་�་བ་ནན་ཆེར་�ས་�ང་ཁས་མ་

�ངས།  དེ་ནས་འཕགས་པས།  འོ་ན་ང་བོད་�ི་བན་དེ་འདིར་འོངས་

ནས་བ�ད་པ་ལ་དགོས་པ་མི་འ�ག་པས་རང་�ལ་�་འ�ོ་བར་

�་�ས་པས།  སེ་ཆེན་�ིས་འོ་ན་�ོན་པས་ཆོག་ག�ངས། 

�བས་དེར་སེ་ཆེན་ཧན་�ི་བ�ན་མོ་ཆ་�་ཞེས་པ་དེས་�ལ་

པོ་ལ།  འདི་འ�་བའི་བན་དེ་མཐོང་བ་དཀའ།  �ར་བོད་ནས་�ང་

བའི་བན་དེ་�ན་པོ་�མས་ལ་�ོན་�ི་ལོ་�ས་ཙམ་ཡང་བཤད་�་

མེད་པ།  འདིའི་ཡོན་ཏན་�ི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་འ�ག་པས།  

འདི་བོད་ལ་མ་བཏང་བར་ད་�ང་ཡོན་མཆོད་ག�ང་�ེང་དང་

ཆོས་�ི་�ི་བ་འ�་མཛད་ན་ལེགས་�ས་པར།  སེ་ཆེན་�ིས་

གསན་ནས་�་མ�ད་དེ་འཕགས་པ་དང་ག�ང་�ེང་མང་�་མཛད།

དེ་ནས་བ�ན་མོས་སེ་ཆེན་ལ་འཕགས་པ་བོད་�་མ་བཏང་བ་དེ་

འ�ིག་འ�ག   ས་�་པ་ལ་གཞན་ན་མེད་པའི་གསང་�གས་�ི་དབང་

བ�ར་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་འ�ག  དེ་�ས་ན་ལེགས་�ས་པར།  སེ་ཆེན་

�ིས་�ོན་ལ་�ོད་རང་གིས་�ས་དང་།  ཨ�་ཙམ་བཟང་པོར་འ�ག་ན་

ངས་�ང་�་བ་ཡིན་ག�ངས།  བ�ན་མོས་འཕགས་པ་ལས་�ེ་�ོར་�ི་

དབང་�ས་པས་ཤིན་�་མོས་པར་�ར། 

བ�ན་མོས་སེ་ཆེན་ལ།  འདི་ཆོས་གཞན་ལས་�ད་�་འཕགས་པ་

ཞིག་འ�ག་པས་�ས་ན་ལེགས་ཟེར་བ་�ར།  སེ་ཆེན་�་པི་ལིས་

འཕགས་པ་ལ་ཆོས་གནང་དགོས་�ལ་�ས་པར།  �་མས།  �ིར་�ེད་

�ིས་ཆོས་�་བའི་དམ་ཚ�ག་མི་�བ།  �ོས་�་ད་རེས་ལོ་�་པ་མཁས་པ་

མེད་པས་�ེས་�་�ེད་པ་�་ག�ངས།  སེ་ཆེན་�ིས།  དམ་ཚ�ག་གང་གང་

བ�ང་དགོས་ཞེས་�ིས་པར།  དབང་�ས་ན་�་མ་�ལ་མགོར་འཇོག་

དགོས།  �ས་�ིས་�ག་འཚལ་བ།  ངག་གིས་ཅི་ག�ང་ཉན་པ།  ཡིད་

�ིས་�གས་དང་མི་འགལ་བ་�་དགོས་པ་ཡིན་ག�ངས།  སེ་ཆེན་�ིས་

དེ་འ�་མི་ཡོང་ཟེར།

�བས་དེར་བ�ན་མོས།  ཆོས་�་བ་དང་མི་�ང་�ས་�་མ་གོང་ལ་

བ�གས།  �ལ་�ད་དང་།  མག་པ།  མི་དཔོན།  མི་མང་འཚ�གས་�ས་

མི་གནོན་དགོས་པས་�ལ་པོ་གོང་ལ་བ�གས།  བོད་�ོགས་�ི་�་བ་ལ་

�་མས་ཅི་ག�ང་དང་�་ལོངས།  �་མ་ལ་མ་�ས་པ་�ལ་པོས་�ང་མི་

གནང་།  �་བ་ཆེ་�ང་གཞན་ལ་�་མ་�ིང་�ེ་ཆེ་བས་�་ངོ་འཆོལ་�་

འོངས་ན།  �ལ་ཁམས་མི་ནོན་པས་�་མའི་ག�ང་དང་ཞལ་འ�ག་མ་

གནང་ཞེས་�ས།

དེ་ནས་�་མ་འཕགས་པས་

�ལ ་ པོས ་ད� ་མཛད ་པའི ་

དབང་�་བ་ཉི་�་�་�་ལ་ས་�་

པའི་�ིད་ཆོས་དཔལ་�ེ་�ོ་�ེའི་དབང་ཡོངས་�་�ོགས་པ་ལན་ག�མ་

�ི་བར་�་བ�ར་པ་ལས།  ཧོར་�ི་�ལ་ཁམས་�་�ོ་�ེ་ཐེག་པའི་ད�་

བ�ེས་པ་ཡིན་ཞིང་།  དེའི་དབང་ཡོན་དང་པོ་ལ་�ི་�ོར་བ�་ག�མ་

�ལ།  དབང་ཡོན་བར་མ་ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་ག�མ་�ལ།  དབང་ཡོན་

མཐའ་མ་ལ་�འི་མི་�ར་ཆེན་མོ་དང་།  �ལ་པོ་མ་�ེས་ད�འི་ག�ང་

�ལ་�ི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཕེལ་ག�ང་�མས་�ལ།

དེ་�ར་སེ་ཆེན་ཧན་�ིས་འ�ོ་མགོན་ལས་དབང་�ས་ཤིང་�ོབ་

དཔོན་�་བ�ར་�ས་ཏེ།  བོད་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་དགོན་�ེ་�མས་ལ་

�ང་�ོབ་�་�འི་བཀའ་ཡིག་ཐེངས་གཉིས་བ�གས་པ་ནི།  འཇའ་ས་

བན་དེ་ཤེད་�ེད་མ་དང་།  འཇའ་ས་�་ཏིག་མ་གཉིས་ཡིན།  འཇའ་ས་

དང་པོ་ནི་རབ་�ང་བཞི་པའི་ཤིང་�ག་�ི་ལོ1254ལོར་སེ་ཆེན་ཧན་

�ིས་ས་�་པ་ལ་གནང་བའི་འཇའ་ས་བན་དེ་ཤེད་�ེད་མ་ཞེས་པ།  འ�ོ་

མགོན་ཆོས་�ལ་འཕགས་པའི་དབང་ཡོན་�་གཙང་�ོགས་�ི་དགོན་�ེ་

�མས་ལ་གནོད་པ་�ས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་འདི་གནང་།  བཀའ་ཡིག་

གི་ནང་དོན་མདོར་བ�ས་པར།  “ད་�་ཡིན་ནའང་ཆོས་�ི་�ེ་ས་�་པ་

དང་།  �ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལ་དད་པ་ཐོབ།  ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་�་

མོ་�ང་གི་ལོ་ལ་དབང་བ�ར་�ས།  ཆོས་�ང་མང་�་ཐོབ་པ་དང་།  

�ག་རང་བ�ན་པ་དང་དགེ་འ�ན་�ི་བདག་པོར་�་�མ་པ་ཡིན།  དེའི་

�་མཚན་�ིས་�ོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ངོ་ལ་གཙང་གི་�ལ་ཁམས་�ི་

དཀོན་མཆོག་གི་�ེན་དང་།      དགེ་འ�ན་�ི་�ེ་ལ་གནོད་པ་�ང་བའི་

འཇའ་ས་བཟང་བོ་འདི་ཆོས་�ི་འ�ལ་བར་�ིན་པ་ཡིན”ཞེས་སོགས་

སོ། །

པི་ལི་�ི་�ལ་པོའི་�ལ་ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་�བ་མའི་དར་�ས་ཆེ་བའི་མ་�་རིང་�གས་�ི་བཟོ་ལས་

�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།    ཡོ་རོབ་�ིང་གི་བ�ད་ལམ་�ི་�ེ་བ་དང་།  ལ་ཏིང་རིག་གནས་དང་�་

ཨེར་མན་རིག་གནས་གཉིས་�ན་�་འ�ེས་པའི་གནས་ཤིག་�ང་ཡིན་པས།  “ཡོ་རོབ་�བ་མའི་བཞི་

མདོ”ཞེས་�ང་འབོད་པ་རེད།   མངའ་ཁོངས་�ི་ས་བབ་ནི་ཤར་�ོ་མཐོ་ལ་�བ་�ང་དམའ་བ་དང་།    

�་བོ་�་�་�ར་�ོལ་མར་བ�ར་�ིན་ཡོད།  �ལ་ས་�་�་སེར་ནི་�་བོ་སིན་ནའི་འ�མ་�ད་�་

ཆགས་ཡོད་ཅིང་།    ས་བབ་ལེགས་ཤིང་འ�ིམ་འ�ལ་�བས་བདེ་ཡིན་པ་དང་།     དེང་རབས་ཅན་

�ི་�ིག་ཆས་�ན་�མ་ཚ�གས་པས་ན“ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�ལ་ས”དང“འཛམ་�ིང་གི་�ོང་�ེར”ཞེས་

པའི་མཚན་�ན་ཡོད་པ་རེད།    མིག་�ར་�ལ་�ིའི་�་འ�གས་བ�་�ག་�ག་གནས་དེ་གར་གཞི་

�ོད་�ས་ཡོད་ལ།  ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�ན་མོང་�་འ�གས་�ི་�ི་�བ་བཀོད་འདོམས་��་ཡིས་�ང་

གནས་དེ་གར་�ན་མོང་གི་དཔལ་འ�ོར་དང་ཆབ་�ིད་ལས་དོན་མ�ན་�ོར་�ེད་བཞིན་མཆིས།   

�ལ་ས་�་�་སེར་�ི་ནམ་�་མིའི་�ས་སེམས་ལ་འ�ོད་པ་དང་།  བཀོད་པ་མཛ�ས་ཤིང་བ�ིད་ཆགས་

པའི་གནའ་�ལ་�གས་ཅན་མང་བོ་ཡོད་པས་�ོངས་�་�ེད་སའི་�ོང་�ེར་ཞིག་�ང་ཡིན།  �ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ཚང་ཚ�ང་�་འ�ིགས་པའི་ནགས་

ཚལ་�ག་པོ་དང་།   �་�བས་ཆལ་ཆིལ་�་གཡོ་བའི་མཚ��།   ག�་�ར་�ོ་བའི་ན་གཤོང་སོགས་ཡོད།    �ོང་�ེར་�་�་སེར་�ི་ཐང་ཆེན་ནི་�ན་�གས་

�ིང་ལ་�བ་པའི་�ལ་�ང་�ོམ་པ་པོ་�ས་ཀོ་ཡིས“འཛམ་�ིང་གི་ཆེས་མཛ�ས་པའི་ཐང་ཆེན”ཞེས་བ�ོད་བ�གས་མཛད་�ོང་བས་མིང་�གས་ཆེ་ཞིང་།   

དེའི་�ོགས་བཞིའི་འ�གས་�ན་ལ་�ས་རབས་བར་མའི་བཟོ་བཀོད་�ི་�ད་ཆོས་�ན་པ་དང་།     ནང་�ོས་�་

�ོང་�ེར་�ིད་དོན་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད་ནི་ཆེས་བ�ིད་ཉམས་�ན་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎



ངའི་མགོ་འཕང་བ�ོད་�ེད་�ི ་གཞི་མ་དང་

གཞན་ལས་འགེར་�ེད་�ི་མཚ�ན་�གས་�་�འི་

ད�ངས་གསལ་སོ་བཞི་ནི། མེས་པོས་ང་ལ་གནང་བའི་

རིན་ཆེན་ནོར་�་ཡིན་ལ། ངའི་སེམས་ཁོང་ན་�ག་�་

འབར་བའི་མར་མེ་ཚ�་འབར་ལགས། ངས་ཤེས་རིག་

གི ་�ིང་ཁང་འདི་ནས་ཐེ ་ཚ�མ་དང་�་

གསང་མེད་པར་ད�ངས་གསལ་སོ ་

བཞིའི་དགེ་མཚན་ལ་བ�གས་བ�ོད་

�ི་མེ་ཏོག་གཏོར་ན་འདོད། 

ཐེངས་གང་མང་ཞིག་ལ། 

ངས ་�ེད ་�ི ་ཐང ་ཆད ་པའི ་

ད�གས་རིང་དེ་བདག་སེམས་�་

�་བ་ཚ�ར་�ང་། མི་རིགས་ཤིག་གི་

དཔལ་ཡོན་�ི་མ་མ་ལགས། ལེ་ལོའི་

བ�་�ིད་ཐེབས་པའི་�་མོ་ང་ལ་བཟོད་

གསོལ་�། �ས་ནམ་ཞིག་ལ་ངས་�ེད་ལ་བ�ེ་བ་ཡི་

མཆོད་པ་འ�ལ་ངེས་ཡིན། 

གངས་ཆབ་�ིས་�ོམ་པ་ཡི་ག�ང་བ་སེལ། �ིན་

བ�ད་�ིས་ཚ་ཟེར་�ི་ངལ་བ་འཇོམས། ཉི་ཟེར་�ིས་

�ང་བ་ཡི་�ག་བ�ལ་བ�ད། དེ་བཞིན་ངས་རང་ཉིད་

ལའང་གངས་ཆབ་དང་�ིན་བ�ད། ཉི་ཟེར་ལས་�ག་

པའི་དགའ་བདེ་�ོལ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ད�ངས་

གསལ་སོ་བཞི་ལས་མ་འདས་པ་�་མོ་ནས་ཚ�ར་ཡོད་

ལ། ཀ་ཁའི་ད�ངས་�་དེ་ངེད་ཅག་གི་ངག་�ོ་བ�ད་

ནས། སེམས་ཁོང་གི་འ�ན་པའི་ངོས་�་བཀོད་ཡོད། 

ལོ་�འི་འཁོར་འ�ོས་�ི་བ�ལ་ལམ་ན། ང་�ོབ་

དཔོན་ཐོན་མི་དང་མཇལ་བའི་�ལ་བ་མེད་མོད། འོན་

�ང་ངས་ཁོང་གི་�བས་ཆེན་�ི་མཛད་�ེས་ལ་བ�ོད་

�་�ངས་ན་འདོད། ཁོང་གིས་དཀའ་�ག་�ེ་བར་

གདོང་གཏད་ནས་ད�ངས་གསལ་སོ་བཞི་ཁ་བའི་

�ོངས་ལ་ལམ་�ོན་�ི་�ོན་མེར་བ�ལ་པར་མོས་�ས་

�ལ་ན་འདོད། 

ད�ར་ག�ང་འདི་ལ། ངས་ཀ་ཁའི་ད�ངས་�་

ངག་ལ་འ�གས་བཞིན་མ་འོངས་པའི ་

འ�ན་མ་བཙལ། མེ་ཏོག་གི་�ི་བ�ང་

�ོད་དང་ཉི་གཞོན་�ི་�ར་�ིམ་�ོང་

ནི ་ངའི ་ ད�ངས ་གསལ་�ི ་� ་

གཞས་གཏོང་ས་ཡིན། ང་ཡི་

ད�ངས་གསལ་�ི་�་�ས་�ིན་

�ང་གི་བང་རིམ་བ�ོལ་ཏེ། འཇིག་

�ེན་གསོ་བའི་བ�ད་ལས་ཐོན་པའི་

�་ཐིགས་�ི་ཟེགས་མ་རེ་རེར་སེམས་པ་

�ན། ང་ཚ�་ནི་སམ་བྷོ་ཊས་རེ་བའི་�ི་

རབས་པའི་ད�ང་ཚ�གས་དེ་ཡིན་ལ། མི་རིགས་ཤིག་

གི་དར་ཆ་�ེང་མཁན་ཡིན། བོད་མིའི་�ིང་ད�ས་ན་

གསོན་པའི་�ད་ཡིག་ཅེས་པ་�ན་འཛ�ན་�ི་�ེད་པོ་

ཡིན། ད�ངས་གསལ་སོ་བཞི་ལགས།  �ེད་�ིས་ང་

དང་ང་�་�འི་�ོབ་གཉེར་པ་དག་གི་འ�ན་མ་ལ་

ནམ་ཡང་མི་འ�ར་བའི་གཏན་ཚ�གས་བ�ལ། 

ད�ངས་གསལ་སོ་བཞི། མཛངས་མི་བ�ན་�ི་ཡ་

�ལ་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊའི་�ིང་�ོབས་ལས་འ�ས་པའི་

རེ་བའི་�་�། ང་ཚ�་ནམ་ཡང་མ�ན་ནས་མ�ན་�་

�ོད་པར་�ལ་པའི་འབོད་པའི་གཡབ་མོ།

གངས་�ོངས་�་ཐང་�་མོ་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་

བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ། 

•སངས་�ས་མཚ�•

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•
པར་ལེན་མཁན།

•ཚ�་རིང་མཁར•
ཨང904པ།

ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�་�་�ོང་བོད་རིགས་བཅའ་�ོད་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་གི་མཐོ་ག�མ་འཛ�ན་�་�་པ།  

•ཚ�་རིང་�་མོ• 

�ོབ་�ང་གི་�བས་�་ང་རང་ཨ་མས་བཤད་པའི་གནའ་གཏམ་ལ་མཉན་�ར་ཤིན་�་དགའ། �ན་པར་ཁོམ་

ལོང་�ང་ཙམ་རེ་ཡོད་ན་ངས་ཨ་མར་གནའ་གཏམ་བཤད་�་བ�ག་པ་ཡིན། ཨ་མས་�ང་ང་ལ་གནའ་གཏམ་མང་

བོ་བཤད་�ོང་�ེ་མང་ཆེ་བ་�་�ང་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད།

ཨ་མས་ང་ལ་གནའ་གཏམ་མང་བོ་ཞིག་བཤད་�ོང་བས། ང་རང་�་�ང་དང་འ�ེལ་བའི་གཏམ་�ད་དག་ལ་

�ོ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚ�་�ོབ་�ང་ལོ་རིམ་�་པའི་�བས་�་བོད་ཡིག་དགེ་�ན་�ིས་བ�བ་�ིའི་དཔེ་

དེབ་ལ་བ�་དགོས་�ལ་དང་། རང་རང་གི་འདོད་�ོ་དང་མ�ན་པའི་དཔེ་དེབ་རེ་ཉོ་

དགོས་པར་གདམས། ང་ལ་རང་གིས་ཉོས་པའི་དཔེ་དེབ་མེད་པས་�་བོའི་དཔེ་དེབ་

ཅིག་�ེར་ཏེ་སོང་བ་ཡིན། �ོབ་�ོགས་ཚང་མས་�ང་དཔེ་དེབ་འ�་མིན་�་

ཚ�གས་ཤིག་�ེར་ཡོང་འ�ག  ངའི་མ�ན་�ི་�ོབ་�ོགས་དེའི་ཅོག་ཙ�འི་�ེང་

ན《མི་རོ་�ེ་�ང》ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་གསར་བ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པར། ང་རང་ཧ་

ཅང་ཡ་མཚན་�ེས་ནས་དཔེ་དེབ་དེའི་དཀར་ཆག་ལ་བ�ས་པ་ན། ཨ་མས་ང་ལ་

བཤད་�ོང་བའི་གནའ་གཏམ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དཔེ་དེབ་དེའི་�ེང་ན་འ�ག   ངས་

དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོས་དཔེ་དེབ་དེ་�་�ོག་�ས་པ་ན་ཨ་མས་བཤད་པ་ལས་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་

བ་ཤ་�ག་རེད། ང་རང་དཔེ་དེབ་�ོད་�ི་གཏམ་�ད་རེ་རེའི་�ོང་ལ་�ིང་བའི་�བས་དེར་�ོབ་�ོགས་དེས་ངའི་

ལག་གི་དཔེ་ཆ་�ེར་སོང་། �ེས་ནས་ངས་ཐེངས་འགར་�ོབ་�ོགས་དེར་དཔེ་ཆ་གཡར་�ང་ཁོས་རང་གི་བ�་

དགོས་�ལ་ལབ་པས་ང་ལ་དེབ་དེར་བ�་བའི་གོ་�བས་མ་�ང་། ངས་ཁོ་མོའི་དཔེ་དེབ་དེ་དཔེ་འཚ�ང་ཁང་ནས་

ཉོས་པ་ཤེས་ཏེ་ཆ་�ས་མེད་པའི་དཔེ་འཚ�ང་ཁང་དེ་བཙལ་པ་ཡིན། དཔེ་འཚ�ང་ཁང་�་དཔེ་དེབ་འ�་མིན་�་

ཚ�གས་བཤམས་འ�ག  ངས་ཡར་�་མར་�་�ས་པ་ན་དཔེ་དེབ་དེ་ངའི་མིག་ལམ་�་མངོན་�ང་བས། དགའ་ཚ�ར་

ཆེན་པོ་�ེས་ཏེ་དཔེ་དེབ་དེའི་ཁ་�ེ་ནས་བ�ས་པ་ཡིན། ང་རང་དགའ་�གས་

པས་རེ་ཞིག་དཔེ་ཆ་ཉོ་དགོས་པའང་བ�ེད་སོང་། ལག་�་བ�ང་ནས་རང་ཉིད་

�ི་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་�་མ�ད་�་བ�ས་པ་ཡིན། �ས་ཚ�ད་ཅི་ཙམ་འགོར་བ་

ཡང་མ་ཚ�ར་མོད། ཨ་ཅེ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ད་ནི་དཔེ་འཚ�ང་ཁང་གི་�ོ་�ག་པའི་�ས་ལ་�ེབས་སོང་ཟེར། ངས་

�ོས་མི་ཐོངས་བཞིན་�་དཔེ་དེབ་དེ་�ིར་དཔེ་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་བཞག་པ་ཡིན།

�ལ་ལ་ལོག་�ེས། ངས་དཔེ་དེབ་དེ་ཉོ་འདོད་ཤིན་�་ཆེ་�ལ་ཨ་མར་བཤད་མོད། འོན་�ང་ཨ་མས་�་བོར་

དཔེ་དེབ་གན་འ�་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་བ�ས་པས་ཆོག་ཟེར་ནས་མོས་མ�ན་མ་�ང་། དེར་བ�ེན། 

ཨ་མས་ང་ལ་ཉིན་�ན་�ོར་གཉིས་རེ་�ེར་�ིན་ཡོད་པ་ལས་�ོར་�ར་གཅིག་གཉིས་རེ་�ོན་�ང་

�ས་ནས་བསགས་པ་ཡིན། དཔེ་དེབ་དེ་ལ་�ོར་བཅོ་�་དགོས་པས་ངས་ཉིན་བཞིན་

�ོར་�ར་རེ་བསགས་ཏེ་�ོར་མོའི་�ངས་ཀ་ཨེ་ལོངས་ལ་རེ་བ་�ས། ངས་�ན་

པར་དཔེ་དེབ་དེ་ཉོས་ཡོད་པའི་�མ་པ་�ི་ལམ་�་�ིས་ཤིང་། ཉིན་དེར་�་

མཚམས་བཞག་པའི་གཏམ་�ད་དེའི་མ�ག་འ�ས་ལ་ཚ�ད་དཔག་དང་

འཆར་ཡན་�ིས་ཁེངས་སོང་། �ོབ་�ོགས་གཞན་པས་ཀ་ར་ཟ་བ་དང་

�བས་བདེའི་�ག་པ་སོགས་ཉོས་ནས་འ�ང་�བས། ངས་�ང་འ�ང་འདོད་

མོད། འོན་�ང་དཔེ་དེབ་དེ་ཉོ་འདོད་�ི་འ�ན་པས་ཁ་རོག་གེར་�ོབ་ཁང་�་སོང་

ནས《མི་རོ་�ེ་�ང》ནང་གི་གཏམ་�ད་རེ་རེར་ཚ�ད་དཔག་�ས་ནས་བ�ད་པ་ཡིན།

ཉིན་�་འགོར་བ་མ་ཤེས་པར་ང་ལ་�ོར་མོའི་ཁ་�ངས་ལོངས་འ�ག་པས།  ང་རང་དགའ་�ོ་ཆེན་པོའི་

ངང་དཔེ་འཚ�ང་ཁང་�་སོང་�ེ་དཔེ་དེབ་དེ་ཉོས་པ་ཡིན། དཔེ་དེབ་རང་ལ་དབང་སོང་བས་བཤད་མི་ཤེས་པའི་

�ོ་�ང་ཞིག་�ེས་ཏེ་�ར་མོར་དཔེ་དེབ་གསར་བ་དཔེ་�ག་�་བ�ག་ནས་�ལ་ལ་སོང་ཞིང་། ཨ་མར་མ་བཤད་

པར་མལ་ཁང་ནང་�་སོང་�ེ་དཔེ་དེབ་ངོས་�ི་གཏམ་�ད་མང་བོ་ཞིག་ལ་བ�ས། ང་རང་ཅི་�ར་གཉིད་སོང་བ་

མི་ཤེས་ལ། ནངས་མོར་སད་�ས་དཔེ་དེབ་ལག་�་བ�ང་ནས་གཉིད་འ�ག  མཚན་གང་བོར་དཔེ་ཆ་ལག་�་

བ�ང་བས་དཔེ་དེབ་�ི་�བ་ཤོག་�ང་ཙམ་�ག་ཡོད་པ་ལ་ཕངས་སེམས་ཤིག་�ེས་�ང་། �ོབ་�ིད་�བས་�་

དགེ་�ན་�ི་ག�ང་ལ་ནན་ཏན་�ོས་ཉན་མི་�བ་ལ། �ས་ཚ�ད་�ི་འཁོར་མདའ་རེ་རེ་འཁོར་བར་བ�ས་ནས་

�ོབ་�ིད་�ོལ་�ེས་�ར་མོར《མི་རོ་�ེ་�ང》ལ་བ�ས་པ་ཡིན། འོན་�ང་�ས་ཚ�ད་�ི་དབང་གིས་གཏམ་�ད་

རེ་རེའི་མ�ག་ལ་བ�ས་མ་ཚར་བར་�ོབ་�ིད་ཚ�གས་རན་སོང་།  དེ་�ར་གཏམ་�ད་�ིལ་བོ་གཅིག་ལ་བ�ས་

ཚར་�ེས་ད་�ང་འདོད་པ་མི་ཚ�མ་པར་ཡང་བ�ར་གཏམ་�ད་གསར་བ་ཞིག་ལ་བ�་འདོད་�ེས་ཏེ། རེ་ཞིག་ང་

རང《མི་རོ་�ེ་�ང》གི་གཏམ་�ད་རེ་རེས་ར་བཟི་བར་�ས།

ངས་འདི་�ར《མི་རོ་�ེ་�ང》གི་གཏམ་�ད་ཚང་མར་བ�ས་�ང་ད་�ང་�ན་�ང་�་ཙམ་ཡང་མི་�ེས་

པར་ཡང་བ�ར་བ�་འདདོ་ཆེ། 《 མི་རོ་�ེ་�ང》གི་གཏམ་�ད་ཕལ་ཆེ་བ་ངའི་�་ོངོར་ཡདོ་པས་ནམ་ཡང་བ�ེད་

ཐབས་མི་འ�ག  དཔེ་དེབ་འདི་གཞན་ལ་མཚ�ན་ན་ཆེས་�ིར་བཏང་གི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན་ཡང་�ིད་མོད། 

འོན་�ང་ང་ལ་མཚ�ན་ན་ཆེས་བ�ེད་ཐབས་མེད་ལ་ཆེས་�་ཆེ་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན། �་མཚན་ནི་ང་རང་

�ང་�ས་ནས་དཔེ་དེབ་འདིའི་�ོད་�ི་གཏམ་�ད་དག་ལ་ཤིན་�་དགའ་�ོང་བར་མ་ཟད། ད་�ང་རང་ཉིད་

�ིས་ཐེངས་དང་པོར་བསགས་པའི་�ོར་མོས་ཉོས་པའི་དངོས་པོ་�་ཆེན་ཞིག་�ང་ཡིན་པས་སོ།།



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ི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། �་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། 

810001 

ཁ་པར་ཨང་�ངས། 

0971--6123221 

འ�ེལ་ག�ག་མི་�། 

ག�ངས་�ལ། 

ལག་འ�ེར་ཁ་པར་

ཨང་�ངས། 

15719755548 
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