
2017ལོའི་�ོམ་རིག་�་དགའ་དེ་�ལ་ཁོངས་ད�ིན་ཇི་

ཡིན་པའི་�ར་པན་པའི་�ོམ་པ་པོ་�ི་ཧེ་ད�ི་�ང་ལ་ཐོབ་པ་

རེད། 

�ི་ཧེ་ད�ི་�ང་ནི1954ལོའི་�8པའིཚ�ས11ཉིན་�ར་པན་

�ི་�ང་ཆི་�་�ེས་ཤིང་།  1960ལོར་

�ིམ་མི་དང་འ�ོགས་ནས་ད�ིན་ཇི་�་

�ོ་�ོད་�ས།  �་�ིར་ཁེན་ཐའེ་�ོབ་�་

ཆེན་མོ་དང་�ང་ཨན་ཀའོ་ལའེ་ཡ་�ོབ་

�་ཆེན་མོ་ནས་�ོབ་མཐར་�ིན་ཅིང་།  

1982ལོར་ད�ིན་ཇིའི་�ལ་ཁོངས་�་

�གས།  1983ལ་ོནས་བ�ང་�ང་གཏམ་�ེལ་མགོ་བ�མས་ཤིང་།  

བ�མས་ཆོས་གཙ�་བོ《�ང་རིང་གི་རི་ཚ�གས》དང《མི་�ལ་�ི་

རི་མོ་པ》《ཉི་�བ་�ི་�ེས་�ལ》སོགས་མཆིས།  1989ལོར་��་

ཁོ་�་དགའ་དང་། ད�ིན་ཇི་གོང་མའི་�ལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་�ས་

�ེས་གཟེངས་�གས།  �་རན་སེའི་�་�ལ་ལམ་�ོམ་རིག་�་

མིའི་�ས་�ེས་གཟེངས་�གས་སོགས་�་དགའི་�གས་མ་མང་བོ་

ཞིག་ཐོབ་ཅིང་།   ཁོ་དང་��་ཞི་ཏི།  ནའེ་པར་ག�མ་ལ“ད�ིན་

ཇིའི ་�ོམ་�ེགས་�ེང་གི ་�ོ ་དམངས་མཁས་མཛངས་�མ་

ག�མ”ཞེས་པའི་མཚན་�ན་མངའ་བ་རེད། 

2 0 1 7ལོ ར ་ ནོལ ་ པེལ ་ དཔལ ་

འ�ོར ་རིག ་པའི ་� ་དགའ་ཐོབ ་

མཁན།

ལི་�་ཏི.སའེ་ལི་ནི1945ལོར་ཨ་

རིའི ་ཞིན་ཙ� ་ཞི ་�ིག་�་�ེས་ཤིང་ །  

1967ལོར་ཁའེ་ས་ཞི་�ོ�་�ོབ་�་ཆེན་མོ་ནས་�ོབ་མཐར་�ིན།  

1970ལོར་�འོ་ཆེ་སི་ཐའེ་�ོབ་�་ཆེན་མོ་ནས་�ོམ་རིག་འ�མ་

རམས་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་། 1974ལརོ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འ�མ་

རམས་པའི་ཐོབ་ཐང་�ངས།   �ི་ཅ་ཀའ་ོ�བོ་�་ཆེན་མའོི་�བོ་

དཔོན་ཆེན་མ་ོདང་། �་�དོ་དཔལ་འ�ོར་རིག་པ་དང་�་�དོ་ད�ལ་

�་རིག་པའི་�བ་ཁོངས་�དོ་�ི་འ�ས་ཚབ་མི་�་ཡིན།  

2017ལོར་ནོལ་པེལ་�ས་འ�ར་རིག་པའི་�་དགའ་ཐོབ་

མཁན།

2017ལོའི་�10པའི་ཚ�ས4ཉིན། 2017ལོའི་�ས་

འ�ར་ནོལ་པེལ་�་དགའ་དེ་ཡ་ཁོ.��་

པའོ་ཆེ་ཐའེ（�འེ་ཙ�ར）དང་ཨ་ཞི་

�� . �ེ ་ ལན ་

ཁའོ།（ཨ་རི）

ལི་�་ཏི.ཧིན་ཏི་

སེན（ད�ིན་

ཇི）�མ་ག�མ་ལ་གནང་�ེ།  ཁོ་

ཚ� ས ་ འ � ག ་

བཟོ ་�ོག ་�ལ ་ཆེ ་ཤེལ ་ལག ་�ལ ་

འཕེལ་�ས་དང་། ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་

འ�ེད་ད�ོད་�ིས་�ན་མའི་�ོད་�ི་

�ེ་དངོས་ཆ་�ལ་�བ་�གས་གཏན་

འ བེ བ ་ � ས ་ པ འི ་ � བ ་ འ � ས ་ ལ ་

གཟེངས་བ�ོད་�ས། 

2017ལོའི་ནོལ་པེལ་�ས་ཁམས་

རིག་པ་དང་གསོ་རིག་�་དགའ་ཐོབ་

མཁན།

2017ལོའི་�10པའི་ཚ�ས2ཉིན།  

2017ལོའི་ནོལ་པེལ་�ས་ཁམས་རིག་

པ་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་�་དགའ་�བ་

བ�གས་�ས།  ཨ་རིའི་ཅའེ་�ེ་ལི.ཧོ་

ཨར ་དང ་མའེ ་

ཁའོ ་ཨར.��་

སི ་ པ ་ �ི ་ ད ང ་

མའེ ་ཁོ ་ཨར.ཡང་ག�མ་པོར་�ན་

མོང་�་�་དགའ་དེ་གནང་ཞིང་།  ཁོ་

ཚ�ས་ཉིན་མཚན་ལ་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་

པའི་མཚམས་ཚ�གས་�ི་ཆ་�ལ་�བ་�གས་ཤེས་�ོགས་�ང་

བའི་�བ་འ�ས་ལ་གཟེངས་བ�ོད་�ས་པ་རེད། 

2017ལོའི་ནོལ་པེལ་དངོས་�གས་རིག་པའི་�་དགའ་

ཐོབ་མཁན།

2 0 1 7 ལོ འི ་ ནོ ལ ་ པེ ལ ་ ད ངོ ས ་

� ག ས ་ རི ག ་ པ འི ་ � ་ ད ག འ ་ དེ ་ ཨ ་

རིའི ་�་�ེང་རང་�ང་བཟོ་�ན་�ོབ་

�ི ང ་གི ་ �ོ བ ་ ད པོན ་ཆེ ན ་མོ ་ ལའེ ་

�.ཝེ་སི ་དང་། ཅ་�ིག་རང་�ང་

བ ཟོ ་�ན ་�ོབ ་�ིང ་གི ་�ོ བ ་ད པོན ་

ཆེན་མོ་ཅི.��.སའོ་�ན།  པ་

ལི.པ་ལི་�ི་�མ་

ག�མ་ལ་གནང་

�ེ།  ཁོ་ཚ�ས་

བ � ག ་ ཞི བ ་ ཡོ ་ ཆ ས ་ �ོ ད ་ ད ང ་

འ � ག ས ་ � བ ས ་ � ་ ད � ད ་ ཚ ད ་

འཇལ་�ོགས་ནས་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་�ི ་�བ་འ�ས་

�ངས་པར་གཟེངས་བ�ོད་�ས།   

པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•

ཡིག་�ངས་ལས་བ�ལ་མི་�ང་བའི་ཏར་འ�ིན།

ཡི�་ཅིན.ཨའ་ོཉི་ཨར་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁའི་མིང་�་�གས་པའི་འ�བ་ག�ང་�ོམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། 

1936ལརོ་ཁོང་གི་འ�ས་ཚབ་བ�མས་ཆསོ《གནམ་མཐའི་�ི་རོལ》ལ་ནོལ་པེལ་�ོམ་རིག་�་དགའ་

ཐོབ། ཁོ་རང་�ང་གོའི་མི་དམངས་ལ་འདང་བ�ེ་ཟབ་མ་ོའ�ག་ཅིང་། དེ་�་མ་ཁའ་ོཔོ་�འ་ོཡི་ཞབས་�ེས་

དེད་ནས་�ང་གོར་ཡངོ་�ངོ་བར་མ་ཟད། �ང་གོའི་རིག་གནས་�ིས་ཁོའི་ཡིད་སེམས་བ�ག་

པ་རེད། ལ་ོབ�ད་འགོར་�ེས། ཁོ་རང་�ིར་རང་�ལ་�་ལགོ་པ་དང་། ཨ་རིའི་ཅ་

ལི་��་ཉི་ཡ་�་གཞི་�ིམ་བ�གས་ཏེ་གཞིས་ཀའི་མིང་ལ“ལམ་ཁང”ཞེས་

�ང་གོའི་རིག་གནས་�ད་ཆསོ་�ན་པའི་མིང་ཞིག་བཏགས། ནལོ་པེལ་

�ོམ་རིག་�་དགའ་ཐོབ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ཨའ་ོཉི་ཨར་ལ་ལས་

ཚབ་མི་�ས་བཏང་བའི་ཏར་འ�ིན་ཞིག་འ�ོར་�ང་། ཏར་འ�ིན་�ི་

ནང་དནོ་ནི། འ�བ་�ནོ་པ་�གས་ཅན་�མ་མ་ོཧ་�འ་ོཡིས་འ�བ་ག�ང་

�ོམ་མཁན་ལེགས་ཤོས་ཤིག་བཙལ་ནས་�གོ་བ�ན་འ�བ་ག�ང་ཞིག་འ�ི་

�ིས་འ�ག་པས། �དོ་�ིས་ཁོ་མརོ་ཏར་འ�ིན་ཞིག་�གོ་ན་ཇི་འ�་འ�ག་ཅེས་དང་། 

ཏར་འ�ིན་�ི་ཡིག་�ངས་ཉི་�་ལས་མ་བ�ལ་ན། ཏར་འ�ིན་�ི་རིན་པ་ཏར་འ�ིན་འ�ོར་�ལ་�ིས་

�ོད་དགོས་ཞེས་བཀདོ་འ�ག ཨའ་ོཉི་ཨར་�ིས་ཏར་འ�ིན་ལ་བ�ས་�ེས། 

དགོད་ཞརོ་�། “མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་

མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་མིན་ཨའ་ོཉི་ཨར”ཞེས་ཏར་ལན་བ�གོས།

 ས་ོཕག་འཕངས་ནས་གཡང་ཊི་འ�ནེ་པ།

ཅ་�་ལའི་ེཨར.ཅ་ཞ་ིཡ.མ་ཨར་ཁོ་ས་ིན་ིཁོ་ལམོ་པ་ིཡ་�ལ་ཁབ་�་ི�ོམ་པ་པོ་དང་། གསར་འགོད་པ། �་ིཚ�གས་

�དེ་�ོ་པ་བཅས་ཡནི་ལ། ལ་ཏངེ་མ་ེ�ངི་ག་ི�་འ�ལ་དངོས་ཡདོ་རངི་�གས་�ོམ་རགི་ག་ིའ�ས་ཚབ་མ་ི�་དང་། 

�ས་རབས་ཉ་ི�་པར་�གས་�ནེ་ཆསེ་ཆ་ེབའ་ི�ོམ་པ་པོའ་ི�ས་�་ིགཅགི་ཡནི། 《ལ་ོབ�འ་ིཁརེ་�ང》བ�མས་པ་

ནས་བ�ང་། མ་ཨར་ཁའ་ོསརི་ལ་ོརའེ་ིནོལ་པལེ་�ོམ་རགི་�་དགའ་ིའདམེ་�ག་པ་ཉ་ི�འ་ིམངི་ཐོའ་ི

ནང་�ད་�ནི་ཡདོ། 1980ལརོ། �འ་ེཏནེ་�ོམ་རགི་�བོ་�ངི་ག་ིད�ད་འདམེ་པ་ཞགི་

གསི་ཚགས་པར་�ངེ་། མ་ཨར་ཁོ་ས་ིན་ིཆསེ་འསོ་ཤངི་འཚམ་པའ་ིའདམེ་�ག་

པའ་ི�ས་�་ིགཅགི་ཡནི་ལ། �ོམ་རགི་�བོ་�ངི་གསི་ཁོང་ག་ི�ང་གཏམ་

གཞན་ཞགི་ལགེས་འ�བ་འ�ང་བར་ར་ེ�ག་�ས་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་བ�གས་

ཤགི་�ལེ། ཁོས་དའེ་ིདནོ་ཅ་ིཡནི་�ོགས་ཏ་ེམ་འ�ངས་པར་གསར་�ོམ《�་བ་

མ་�ང་�ོན་�་བ�གས་པའ་ིམ་ིགསདོ་�ོད་གཞ་ིཞགི》ཅསེ་པ་ད་ེ�ལེ་པས། ཁོང་

ལ་བད་ེ�ག་ངང1982ལའོ་ིནོལ་པལེ་�ོམ་རགི་�་དགའ་ཐོབ། ཁོ་རང་�་དགའ་

ལནེ་སའ་ི�གེས་�འ་ི�ངེ་འ�ངེ་�་ེདགོད་ཞརོ་�། “འདརི་བ�གས་�མ་པ། �རི་ན་ཁོ་བོས《ལ་ོ

བ�འ་ིཁརེ་�ང》ལས་འ�་ིའ�ན་མདེ་མདོ། འནོ་�ང་། གལ་ཏ《ེ�་བ་མ་�ང་�ོན་�་བ�གས་པའ་ིམ་ིགསདོ་�ོད་

གཞ་ིཞགི》ཅསེ་པ་ད་ེབ�མས་མདེ་�ནི། ང་རང་�གེས་�་འདའི་ི�ངེ་འ�ངེ་ཐབས་མདེ”ཅསེ་བ�ོད། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ།  

•�ོལ་མ་མཚ�ས་བ�ར•

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།    
 
•གངས་�ན•



ནོ�་པེ་སི་དང་�་ལན་ཏི་གཉིས་�ི་གཤིས་ཀ་གཅིག་མ�ངས་

ཡིན་པ་ནི་དངོས་གནས་མཚ�་�ན་རེད་ཅེས་བཤད་ཆོག དེ་རིང་

�་�ོ་མིག་ལམ་�་མངོན་པའི་འཇིགས་�ང་གི་�མ་པ་དེའང་། ཁོ་

གཉིས་�ིས་བ�ས་པའི་�ེས་�་ཉམས་�ང་ཅི་ཡང་མི་འ�ག �ོབ་

�་�ོལ་�ེས། ཡབ་ཆེན་དང་ངེད་གཉིས་�ིས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་

�ིས་པ་�་ཚགས་འགས་�ང་མགོ་�་�་གམ་དང་�་མོ་�ས་མོའི་

�ེང་�་བཀབ་�ེ་དར་�ད་�ེག་གིན་པར་�་བཞིན་ཡོད། �བས་

དེར་ངེད་གཉིས་�ི་མི་�ོར་ཚ�་ཞིག་�ང་ལམ་�ི་�ེ་གཞན་དེ་ནས་

�ེལ་�ེལ་ངང་�ར་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། མི་རེ་རེས་

འཇིགས་དངངས་�ི་ཉམས་དང་བཅས་�ད་ཆ་ཤབ་�བ་བཤད་

�ིན་འ�ག་པས། ཕལ་ཆེར་དོན་དག་ཅིག་�ང་སོང་བ་འ�། ཁོ་

ཚ�འི་�ོད་�་ཉེན་�ོག་པ་ག�མ་འ�ག་ཅིང་། ཉེན་�ོག་པའི་�ེས་

�་མི་གཉིས་�ིས་འ�ོགས་�མས་བ�གས་འ�ག �ིས་པ་�མས་

ཟིང་ལོང་ངང་གམ་�་བ�གས་ནས་�་བར་�ེད། མི་ཚ�གས་�ེལ་

�ར་ངང་འདི་�ོགས་བ�ེགས་ནས་ཐོན་�ང་། ང་ཚ�ས་འ�ོགས་

�མས་�ི་ཐོག་�་མི་ཞིག་བ�ལ་ཡོད་པ་མཐོང་། ངོ་མདངས་�་

བོར་�ར་ཅིང་། མགོ་བོ་�ོགས་གཅིག་�་ཡོན་འ�ག་པས་བེམ་པོ་

ཞིག་དང་མ�ངས། �་ལོ་ཟིང་བོར་འཛ�ང་ཞིང་ཁ་འ�མ་དང་�་

བ་ལས་�ག་�ིར་བ�ར་�ིན་འ�ག �ས་པ་པང་�་བ�ང་བའི་

�ད་མེད་ཅིག་འ�ོགས་�མས་�ི་�ེས་�་དེད་དེ་�ོས་པ་�ར་�ེ་

ངག་བཏོན་ཏེ"ཁོ་ཤི་འ�ག ཁོ་ཤི་འ�ག ཁོ་ཤི་འ�ག"ཟེར། �ད་

མེད་དེའི་�ི་བཞིན་འ�ངས་ཤིང་དཔེ་�ག་�ར་པའི་�་�ང་དེས་

�ང་�་�ངས་�ེད་�ིན་འ�ག ཡབ་ཆེན་�ིས"དོན་དག་ཅི་ཞིག་

�ང་བ་རེད"ཅེས་�ིས་པས། འ�མ་�ི་མི་ཞིག་གིས་ལན་བཏབ་

�ང་། ཁོ་ནི་ཞལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལས་ཀ་ལས་�བས་ཐོག་

ཁང་གི་�་ཐོག་ནས་སར་�ང་སོང་བ་རེད་ཟེར། �བས་དེར་

འ�ོགས་�མས་འདེགས་མི་གཉིས་�ོད་ཙམ་�ས་�ང་བས། མི་

མང་བོ་ཞིག་གིས་�་མ་ཕོད་པར་ངོ་གདོང་ཕར་ག�ས་སོང་། མགོ་

ལ་�་�ོ་དམར་པོ་བ�གས་པའི་དགེ་�ན་དེས་�་འ�མས་ཏེ་ས་

�་འ�ེལ་ལ་ཁད་�ེད་པའི་ངའི་ལོ་རིམ་དང་པོའི་�བས་�ི་དགེ་

�ན་�ོར་འ�ག ཏག་ཏག་�བས་དེར། �ོ་�ར་�་ངའི་ཚ�ར་�ང་

�་མི་ཞིག་གིས་ངའི་�་མོར་�ེབ་ཙམ་�ས་སོང་བས། �ར་མོར་

བ�ས་པ་ན་ཞལ་མཁན་�ང་�་ཡིན་འ�ག ཁོ་རང་�ག་�ེ་

གདོང་མདོག་�་བོར་�ར་འ�ག་ཅིང་། �ས་�ིལ་བོ་འདར་�ིན་

གདའ། ཁོའི་ཡིད་�་རང་ཉིད་�ི་ཡབ་ཆེན་�ན་�ང་བ་ཐག་ཆོད་

རེད། ངའི་ཡིད་�འང་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་འཁོར་

�ང་མོད། འོན་�ང་སེམས་ཁམས་ཧ་

ཅང་�ོད་�་བབས་ཡོད། �་མཚན་ནི་

ང ་རང ་�ོབ ་�འི ་ནང ་� ་ཡོད ་

པའི ་�བས་� ་ཡབ ་ཆེན ་

ལགས་�ིམ་ན་ཡོད ་ཅིང ་ ། 

དཔེ་�ོམ་�ི་འ�ིས་�་བ�ད་

དེ་�་བ་�བ་�ིན་ཡོད་པས། ཉེན་

ཁའི་དོན་དག་ཅི་ལ་ཡང་འ�ད་

དོན་མེད། ཡིན་ནའང་། ངའི་

�ོབ་�ོགས་ཚ�འི་�ོད་�་མི་མང་བོ་ཞིག་

གིས་རང་རང་གི་ཡབ་ཆེན་ལ་སེམས་�ལ་�ེད་

བཞིན་ཡོད་དེ། ཁོང་�མས་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་ཐོག་

ཁང་གི་�ེ་དང་། འཁོར་�ོད་�ར་བའི་འ�ལ་འཁོར་�ི་འ�མ་�་

�་བ་�བ་བཞིན་ཡོད་པས། མཉམ་འཇོག་ཨེན་ཙམ་མ་�ས་ཚ�། 

ཚ�་�ོག་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚ�་ནི་ག�ལ་སའི་དམག་མི་

དག་གི་�ིས་པ་དང་འ�་བར་�ས་དང་�མ་པ་�ན་�་རང་ཉིད་

�ི་ཡབ་ཆེན་ལ་སེམས་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད། ཞལ་མཁན་�ང་

�ས་�་བཞིན་�་བཞིན་�་ཁོའི་�ས་པོ་འདར་བ་ཇེ་�ག་ཡིན་པ་

ཡབ་ཆེན་�ིས་ཚ�ར་�ང་བས། ཁོ་ལ་བ�ས་ཏེ། "�་�ང་ལགས། 

�ར་མོར་�ིམ་�་ལོག་ཅིག �ར་མོར་�ིམ་�་བ�གས་ནས་ཡབ་

ཆེན་ཚ�ལ་ཅིག ཁོང་ཉིད་བདེ་འཚམས་ངང་བ�གས་ཡོད་པ་�ོད་

�ིས་མཐོང་ངེས། �ར་�་ལོག་ཅིག"ཅེས་ག�ངས་�ང་། ཞལ་

མཁན་�ང་�ས་གོམ་པ་གང་རེ ་བར་ནས་�ི ་མིག་རེ ་�་བཞིན་

�ད་སོང་། �བས་དེར་མི་ཚ�གས་�་མ�ད་�་མ�ན་�ོགས་�་

ཆས་སོང་། �ད་མེད་དེའི་�ེ་ངག་གིས་མི་སེམས་ལ་ན་�ག་བ�ེད་

འོང་། མོས་�ན་ཆད་མེད་པར"ཁོ་ཤི་འ�ག ཁོ་ཤི་འ�ག ཁོ་ཤི་

འ�ག"ཟེར། "མ་རེད། མི་�ིད། ཁོ་ཤི་མེད"ཟེར། མི་ཡོངས་�ོགས་

�ིས་ཁོ་མོར་སེམས་གསོ་�ེད། འོན་�ང་མོའི་�་ལམ་�་དེ་དག་གི་

�ད་ཆ་ཏིལ་འ�་ཙམ་ཡང་མ་སོང་ལ། �ག་བ�ལ་མ་བཟོད་པར་

རང་ཉིད་�ི་ལན་�འི་ནང་�་གང་�ང་ངང་�ར་འ�ད་�ེད་�ིན་

འ�ག �ོ་�ར་�་མི་ཞིག་གིས་�ོ་�བ་ཆེན་པོས"�ོད་ལ་ད་�ང་

དགོད་�་ཡོང་ངམ"ཞེས་�ོ་བ་ཐོས། �བས་དེར་

ངས་�་ར་�ག་པོ་�ེས་པའི་�ེས་པ་ཞིག་

གི ས ་ � ་ ལ ན ་ ཏི ་ ལ ་ ཅེ ར ་ འ � ག ་ པ ་

མཐོང་�ང་། �་ལན་ཏི་ད་�ང་

ཤིག་ཤིག་དགོད་�ིན་འ�ག 

�ེས ་པ ་དེས ་� ་ལན་ཏི ་ལ ་

འ�མ་�ག་ཅིག་ག�ས་པས་

མགོ་ཡི་�་མོ་ཡང་སར་�ང་སོང་། 

�་མ�ད་�"�་མོ་མར་�ད་ཅིག 

གཏེ་ངན་�ོད། �ས་མ་དེ་

བཏེགས་འ�ག་པ་མི ་མཐོང་ངམ"ཟེར། 

མི་ཚ�གས་རིམ་བཞིན་ཐག་རིང་གི་སར་�ད་སོང་

བས། �ང་ལམ་�་�ག་�ལ་རིང་བོ་ཞིག་འཐེན་འ�ག 

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

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

35.ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་། ཞིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པ་གཉིས་ལ་�ད་པར་ཨེ་ཡོད། གལ་ཏེ་�ད་པར་མེད་ན་

དེ་གཉིས་སོ་སོར་�ས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་�མ། 

ངོ་མ་དེ་བཞིན་ཡིན་ཏེ། ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པས་ནི་�ད་རིགས་མི་འ�་བའི་བར་�ི་མ�ངས་ཆོས་བ�ར་པ་ལ་བ�ེན་ནས་

དེ་དག་གི་གཉེན་ཉེ་མཆེད་�ངས་�ི་ལོ་�ས་�ངས་འདེད་�ེད་པ་དང་། ཞིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པས་ནི་མཆེད་�ངས་�ི་འ�ེལ་བ་མེད་

པའི་�ད་རིགས་གཉིས་ཡན་�ི ་མི ་མ�ན་པའི་�ད་ པར་བ�ར་བ་ལ་བ�ེན་ནས། �ད་རིགས་སོ་

སོའི་�ིག་གཞི་དང་། �ད་གདངས། མིང་ གི་�བ་�ངས་དང་། ཚ�ག་གི་�ོར་

�ལ་སོགས་�ིས་གཙ�ས་པའི་�ད་ཆའི་ �་དོན་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཞིབ་

�་བ�ར་ཏེ། �ད་རིགས་ཐ་དད་ པའི ་བར་�ི ་མ�ངས་ཆ་

ད ང ་ མི ་ མ � ན ་ པ འི ་ � ད ་ པ ར ་ �ོགས ་པར ་�ེ ད ་ པ ་ལ ་

བ�ེན་ནས། �ད་ཡིག་�ོབ་�ིད་ ལ ་ ཞ བ ས ་ འ དེ ག ས ་ � ་

བར་�ེད་པས། ཞིབ་འ�ི་�ད་ ཆ ་རིག ་པའི ་ ཁོངས ་� ་

གཏོགས་ལ། ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་ �ད་ཆ་རིག་པ་ནི། ཐོག་

མར་�ས་རབས་བ�་ད�་པའི་ནང་ལ་ ད�ིན ་ཇི ་པ ་ཝེ ་ལན་�ང་སི ་

ལགས་�ིས་ལ་ཏིང་གི་�ད་ཆ་དང་། གྷི་རིག་ གི་�ད། སཾ་�ྀ་ཏའི་�ད་ཆའི་བར་ན་

མ�ངས་ཆ་ཧ་ལས་པ་ཡོད་པ་མཐོང་�ེ། ལོ་�ས་གཤིབ་ �ར་�ི ་ཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་�ད་ཆ་ལ་ཞིབ་

འ�ག་�ེད་�བས། ཧིན་ཡོའི་�ད་ཆའི་ཆ་འཇོག་ཅེས་པའི་�་བ་བཏོན་ཅིང་། རིག་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་�ོལ་འ�ེད་པར་�ར། དེའི་�ེས་

ཉིད་ལ་འཇར་མན་པ་�ི་ལེ་�ར་ལགས་�ིས་�ང་སཾ་�ྀ་ཏའི་�ད་དང་ཡོ་�བ་�ི་�ད་ཆ་མང་བོའི་བར་ན་མ�ངས་ཆོས་མང་བོ་ཡོད་པ་

�ོགས་ཤིང་། ཐོག་མར་གཤིབ་�ར་བ�་�ོད་ཅེས་པའི་མིང་བཏགས་ཏེ། ཧིན་ཡོའི་�ད་ཆའི་མཆེད་

�ངས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ས་པའི་�ེས་�། ཏེན་མག་དང་། �་�་�འི་མཁས་པ་དག་གིས་�ང་དེའི་�ོགས་

ལ་བ�ོན་པ་�ོད་མེད་བ�ེད་པའི་བཀའ་�ིན་ལས། ལོ་�ས་གཤིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པའི་མ་ལག་རིམ་

�ིས་ཆགས་ཤིང་། �ད་ཆ་རིག་པ་འདིའང་རང་�་ཕེར་པའི་རིག་

པ་ཡན་གར་བ་ཞིག་�་�བ་པར་མ་ཟད། འཛམ་�་�ིང་གི་�ལ་�་

ཐ་དད་པའི་�ད་རིགས་སོ ་སོའི ་མཆེད་�ངས་�ི་འ�ེལ་བ་�ད་

ཞིབ་�ས་པའི་འ�ས་�ར་�ད་�ད་�ི་�ོང་འ�ེམས་གསལ་བར་

�ས་པས། �ད་ཆ་རིག་པ་ལ་�ར་མེད་�ི་ཚ�་�ོག་གསར་བ་མངོན་

པར་བ�ས་སོ།། 

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་། 

• �གས་ཐར་�ལ •

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་�ིམས་�གས་�ེ་ཁག་གི་

2017ལོའི་དངོས་གཞི་འཛ�ན་�།

• དཔལ་�་�ན་བཟང • 



མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

   •མཚ�་མ•ོ

ད�ི་ཐ་ལིའི་མངའ་ཁོངས་ནི་འ�ར་�་�་རིང་གི་ད�ིབས་�་ཡོ་

རོབ་�ིང་གི་�ོགས་ག�མ་མཚ�་�ས་བ�ོར་པའི་�་ཕིན་�ན་�ེད་�ིང་

གི་�ེང་�་ཆགས་ཡོད། �ང་�ད་�ི་ཨ་ཨེར་པེ་སི་རི་བོར་ཁ་བ་དཀར་

པོས་གཡོགས་ཤིང་། �་ཕིན་�ན་རི་�ད་�ེད་�ིང་�་འ�ེད་�་ཆགས་

ཡོད་པ་དང་། རི་བོ་གཉིས་�ི་བར་མཚམས་ནི་ཡངས་ཤིང་�་ཆེ་བའི་བདེ་

ཐང་ཡིན།  ཨེ་ཐེ་ན་མེ་རི་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་མེ་རི་གསོན་

པོ་ཡིན།  མངའ་ཁོངས་�་�ག་�ོག་�་ཆགས་པའི་�་�་ལེ་སི་མཚ�་

�གས་དང་།   བ�ིད་ཆགས་པའི་ཝེ་སའོ་ཝེ་

མེ་རི།   མཛ�ས་ཤིང་�ངས་པའི་�བ་

�།  མཚ��།  �ིང་�ན།   

ཉམས་དགའ་བའི་ནགས་

ཚལ།   �མ་ཐང་།  �་

�ན།   �ེན་འ�ར་�་

མིག �ིན་ཆགས་པའི་

མིས ་བ ཟོས ་�ལ ་�ོངས ་

སོགས་�ིས་ད�ི་ཐ་ལིའི་མཛ�ས་

པའི་�ལ་�ོངས་དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་�ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་�བ་ཡོད། ད�ི་ཐ་ལི་ནི་

འཛམ་�ིང་གི་བཟོ་ལས་དར་�ས་ཆེ་བའི་�ལ་ཁབ་ལས་ཨང་�་པ་ཡིན་

པར་མ་ཟད།  �ོངས་�འི་ཡོང་�ོ་འཛམ་�ིང་གི་ཨང་གཉིས་པ་ཟིན་

པས“�ོངས་�འི་�ལ་ཁབ”ཅིག་�ང་རེད།  ད�ི་ཐ་ལི་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་

ཤེས་རིག་གི་འ�ང་�ལ་ཡིན་པ་དང་།  �ི་ལོ་�ོན་�ི་�ས་རབས་བ�ད་

པར་རོ་མའི་གནའ་མཁར་བཞེང་�ན་�ས་ཏེ་རོ་མའི་ཤེས་རིག་གི་�་བ་

�གས་ཤིང་ལོ་འདབ་�ས།   �ས་རབས14ནས་�ས་རབས16པར་ད�ི་

ཐ་ལི་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་མ་�་རིང་�གས་�ི་ཐོན་�ེད་�མ་པ་�གས་པ་

ཆེས་�་བའི་�ལ་ཁབ་དང་།   རིག་�ལ་བ�ར་དར་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་

ས་ཡིན།   རིག་�ལ་བ�ར་དར་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་བ་དང་ཡོ་རོབ་�ིང་

གི་�མ་ས་�་�ས་རབས་གཉིས་�ི་�ན་ལ་�མ་ད�ོད་ཡངས་པའི་�ེས་

ཆེན་མང་བོ་�ོན། ཡོན་ཏན་�ན་�ོགས་�ི་�ེས་�་ཆེན་པོ་ཏ•ཝིན་ཁེའི་

རི་མོའི་བ�མས་ཆོས《མེང་ན་ལི་ས》དང《མ�ག་མཐའི་དགོང་ཚ�གས》

ནི་ཉམས་པ་མེད་པའི་�་�ལ་བ�མས་ཆོས་ཡིན་ལ། �ན་ངག་པ་ཏན་ཏེ་

དང་ཁོང་གི་�ན་ངག《�འི་རོལ་ད�ངས》ནི་མི་�མས་�ིས་�ས་གཏན་

�་བ�གས་བ�ོད་�ེད་�ལ་ཡིན།  �བ་�ོགས་ཤེས་རིག་གི་འ�ལ་�ེ་�་

འབོད་པའི་�ོང་�ེར་རོ་མ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་མིང་�གས་ཆེ་བའི་ལོ་�ས་

རིག་གནས་�ི་གནའ་མཁར་�གས་ཅན་དང་ད�ི་ཐ་ལིའི་�ལ་ས་ཡིན།   

རོ་མའི་མཁར་ལ་ལོ་ངོ2700�ག་གི་ལོ་�ས་�ན་ཞིང་། “�ག་བ�ན་�ི་

�ོང་�ེར”ཞེས་པའི་མཚན་�ན་ཡོད།   ལོ་�ས་�ི་�ས་རིམ་སོ་སོར་

ཐེངས་འགར་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་ཤིང་ཐེངས་མང་བོར་བ�ར་གསོ་�ས་

པས།   �ས་ད་�་ཡང་གནའ་བོའི་བཟོ་�ན་�ི་�ལ་བཞག་མང་བོ་དང་

རིག་�ལ་བ�ར་དར་�བས་�ི་བཟོ་�ན་�ི་�ད་ཆོས་མང་བོ་�ང་

འཛ�ན་�ས་ཡོད།  རོ་མའི་མཁར་ལ་གནའ་མཁར་དང་མཁར་�ོང་གསར་

བ་གཉིས་ཡོད།  གནའ་མཁར་ནི་ཐོག་ཁེབས་མེད་པའི་ལོ་

�ས་བཤམས་�ོན་ཁང་ཞིག་དང་མ�ངས་པར་རོ་

མའི་འོད་�ོང་འབར་བའི་ལོ་�ས་ཟིན་ཐོར་

བཀོད་ཡོད་པ་རེད། བ�ིད་ཉམས་�ན་

པའི་ཕོ་�ང་དང་།  ལོ་�ས་�ས་རབས་

མི་འ�་བ་དང་བཟོ་བཀོད་�ི་�ད་ཆོས་

མི་འ�་བའི་ཆོས་ཁང་དང་�ེན་འ�ར་

�་མིག བཟོ་�ས་ལེགས་པའི་འཇིམ་�ོས།  

�་ཁང་སོགས་�ིས་འ�ག་ཆ་དོད་པའི་�ོང་

�ེར་ཆེན་པོ་འདི་ལ་�ོགས་དཀའ་བའི་མཛ�ས་པ་

གཞན་ཞིག་བ�ན་པས།  ཡིད་དབང་འ�ོག་པའི་ཟིལ་�གས་�ིས་�ན་

ནས་ཁེངས་ཡོད།  ཝེ་ཉེ་སི་ཐང་ཆེན་ནི་�ོང་�ེར་�ི་ད�ིལ་ད�ས་ཡིན་

ཞིང་།   ཐང་ཆེན་�་རིག་�ལ་བ�ར་དར་�བས་�ི་བཟོ་�ན་ཝེ་ཉི་སི་ཕོ་

�ང་དང་མིང་མེད་དཔའ་བོའི་བང་སོ་ཡོད་པ་དང་།  ད་�ང“མེས་�ལ་

�ི་མཆོད་�ེགས”�་འབོད་པའི་�ལ་པོ་ཨེད་�་ནའོ་ཨད་ལེད་�་རབས་

གཉིས་པའི་�ེས་�ན་�ི་ལི་མ་ཡོད།  མཁར་�ོང་གསར་བའི་�ང་ལམ་�་

ཆེ་ལ་�ང་བ་དང་།   ལམ་འ�མ་གཉིས་�་�ད་ཆོས་�་མང་�ན་པའི་

དེང་རབས་ཅན་�ི་བཟོ་�ན་དང་།  �ང་མདོ་�་མི་�་�གས་ཅན་དག་

གིས་བ�ན་པའི་མཛ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འོང་བའི་�ོས་རིས་དང་འབག་བཟོ་

མང་བོ་མཐོང་�བ།  �ོང་�ེར་རོ་མ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་གནམ་བདག་ཆོས་

�གས་�ི་གནས་མཆོག་ཡིན་ཞིང་།  གནས་འདིར་ཆོས་ཁང་དང་དགེ་

�བ་ཁང་ཧ་ལམ700�ག་དང་།   ད་�ང་གནམ་བདག་ཆོས་�གས་�ི་

�ོབ་ཆེན7ཡང་ཡོད་དོ།། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་

�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•

འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་ཧོར་སེ་ཆེན་�ལ་པོའི་ད�་�་�་བ�ར་

ཞིང་།   སེ་ཆེན་ཧན་�ིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་�ི་བདག་པོར་འ�ོ་མགོན་

ཆོས་�ལ་འཕགས་པ་བ�ོ་�འི་�ང་བཏིང་།  འོན་�ང་འཕགས་པ་�་

ན་�་བས་བོད་�ི་ཆོས་�ིད་གང་ཐད་ནས་ཉམས་�ོང་དང་།  མཐོང་�་

ཆེ་བ།  བོད་�ལ་�་མཚན་�ན་ཆེ་ཞིང་�ན་�ིས་བ�ར་བའི་�་མ་

ཞིག་གདན་�ངས་ནས་བོད་�ིད་�ོང་�་ག�ག་�འི་དགོངས་བཞེས་

�ིས་�བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཀ�་པ�ི་གདན་�ངས་པའི་བཀའ་�ང་དང་

བཅས་ཕོ་ཉ་པ་བཏང་�ེ་�ན་�ངས། རབ་�ང་བཞི་པའི་ཤིང་ཡོས་�ི་

ལོ1255ལོར་རོང་�ལ་གསེར་གཏོད་ཅེས་�་བར་�ལ་�ས་�་པི་ལི་

དང་མཇལ།   �ལ་�ས་དང་ཡོན་མཆོད་�ད་པས་�ག་�་བ�གས་པར་

གསོལ་བ་བཏབ་�ང་།  མ་འོངས་པར་�ག་དོག་འ�ང་བར་མ�ེན་པས་

ཞལ་�ིས་མ་བཞེས་པར་�ལ་�ས་�ང་ཡིད་ཆད།   དེ་ནས་རིམ་བཞིན་

ཕེབས་མཐར་རབ་�ང་བཞི་པའི་མེ་འ�ག་�ི་ལོ1256ལོར་འོང་གེའི་

�ལ་ཁམས་ཕོ་�ང་ཆེན་པོ་ཟིར་�་དོར་�ོན།  �ལ་པོ་མོང་གོལ་ཧན་

དང་མཇལ།  �ལ་པོ་དེ་སོག་པོ་ཨེ�་བོའི་�་�བ་འཛ�ན་བཞིན་ཡོད་པ་

དེ་ལས་�ོག་�ེ་སངས་�ས་ཆོས་�གས་པར་བ�ར།  དབང་བ�ར།   

བཀའ་ཆོས་གནང་།  བཙ�ན་ཐམས་ཅད་ཐོངས་ཞེས་ག�ངས་ཏེ་བཙ�ན་

ཁང་�གས་ཐེངས་བ�་ག�མ་�ས་པ་གནང་།  ཧོར་�ི་མི་�ར་ཆེན་མོ་

བཅད།  ཆབ་འོག་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་�ས་ཆེན་བཞི་ལ་�ོག་མི་གཅོད་

པ།  ཉ་�ོང་ལ་བ�ེན་གནས་�ང་བ།  དགེ་བ་བ�་ལ་�ད་དགོས་པའི་

�ིལ་བ�གས།  �་�མ་�་�ལ་པོ་ཉིད་�ིས་�ག་ལེན་མཛད་ནས་�་

ཁང་དཔག་མེད་བཞེངས།  �་ཧོར་�་�ར་མི་ཉག་ཐམས་ཅད་�་�་ཁང་

མཆོད་�ེན་�ིང་གསོ་གསར་བཞེངས་�ི་�ང་དང་ཡོ་�ད་བ�ེས།  དེ་

�ེས་�་ཧོར་�ི་ས་ཆ་མང་བོར་ཕེབས་ཏེ་འ�ོ་དོན་བ�ངས་པ་དང་།  �་

འ�ལ་ཡང་�་མ་བ�ན་པར་�གས།  �ལ་པོ་མོང་གོལ་ཧན་རབ་�་དད་

ནས་ཇི་�ིད་འཚ�་བའི་བར་�་འ�ལ་མེད་�་བ�གས་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་�ང་།  �ས་�ི་འཕོ་འ�ར་�མས་མ�ེན་ཏེ་ཞལ་�ིས་མ་བཞེས་

པར་བོད་�་ཕེབས་དགོས་�ལ་�མས་ག�ངས།  �ལ་པོའི་ཞལ་

ནས།   �ེད་ལ་ངའི་�ང་གིས་ཆེ་བར་བ�ོས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་

�་བ�ག བན་དེ་�མས་ལ་ཆོས་�ེད་�་�ག   �ིམས་ལེགས་པར་

�ིས་ག�ངས་པར།  ཀ�་པས།   ང་ལ་འཇིག་�ེན་�ི་�ང་གི་ཆེ་བ་

གང་ཡང་མི་དགོས་ག�ངས།  ཞལ་�ིས་མ་བཞེས།

རབ་�ང་བཞི་པའི་�གས་�ེལ་�ི་ལོ1260ལོར་སེ་ཆེན་ཧན་

�་པི་ལི་གོང་མའི་�ིར་འཁོད་ནས་ཧོར་�ི་�ལ་པོར་�ར།  �ལ་

�ས་ཨ་རིག་བོ་གའི་�ར་བ�གས་ཡོད་པའི་�བ་ཐོབ་ཀ�་པ�ི་

གཤེད་མ་བཏང་ནས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་�ིམས་ཆད་གཅོད་པར།  

�་འ�ལ་�་ཚ�གས་�ིས་བ�ོགས་�ལ་མཁས་པའི་དགའ་�ོན་སོགས་

�་གསལ་བ་�ར་རོ། །

འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་ལ་�་�ིའི་�ང་དང་གཡང་ཊིའི་ཐམ་ག་

བཅས་གནང་།  ས་�འི་ག�ང་རབས་ལས་�ང་བ་�ར།  འ�ོ་མགོན་

འཕགས་པས་གོང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་ལ་�ར་ཡང་བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་ལ་

གསེར་ཡིག་པ（གོང་མའི་བཀའ་ཡིག་�ེལ་མི་བང་ཆེན）དང་ཧོར་

དམག་གིས་འཚ�་བ་མི་�ེད་པ་དང་།  �་ལག་མི་བ�ལ་བ།  �ལ་མི་

འདེད་པ་སོགས་�ི་བཀའ་ཤོག་�་བ་ཇི་བཞིན་ཞལ་�ིས་བཞེས་ནས།  

འཇའ་ས་གཉིས་པ་རབ་�ང་བཞི་པའི་ཤིང་�ི་�ི་ལོ1264ལོར་འཇའ་ས་

�་ཏིག་མ་ཞེས་པ་དགེ་འ�ན་པ་�མས་ལ་�ལ་�་རིགས་ཐམས་ཅད་

ཆག་ཡང་�་�་དང་།   དགེ་འ�ན་པ་�མས་�ིས་�ང་ཐོས་བསམ་�ོམ་

ག�མ་ཡང་དག་པ་�་དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་གནང་།   བཀའ་ཡིག་གི་

དོན་མདོར་བ�ས་པར།  “དེ་�ར་�གས་བཞིན་�ེད་པའི་དགེ་འ�ན་

�མས་ལ་གཞན་དམག་དཔོན་དང་།  དམག་མི།  མཁར་དཔོན།   ད་ར་

ཁ་ཆེ།   གསེར་ཡིག་པ་ལ་གཏོགས་པ་གང་གིས་�ང་རེ་�་མ་�ེད།   

དམག་�ལ་ལས་ག�མ་གང་ཡང་མ་བཀོད་པར།  ��་�་ནེའི་�གས་

ལས་ལོག་པར་མི་�ེད་ཅིང་གནམ་མཆོད་པ་དང་།  ངེད་�ི་�ོན་ལམ་

འདེབས་�ིན་�ོད་�ག   འདས་ནས་འཛ�ན་�འི་འཇའ་ས་�ིན་པ་ཡིན།   

དགེ་འ�ན་�མས་�ི་�་ཁང་དང་ཁང་པར་གསེར་ཡིག་པ་མ་བབས་�་

�ག    ཟ་མ་�་ལག་མ་ལེན་�་�ག   �་ཁང་ལ་གཏོགས་པའི་ས་ཆ་

དང་།   �་དང་།   �་འཐག་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མ་འ�ོག་

མ་འཐེན་�ག �གས་མེད་�ི་ཤེད་མ་ཚ�ང་�ག   དགེ་འ�ན་�མས་

�ིས་�ང་འཇའ་ས་ཡོད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་��་�་ནེའི་�གས་ལས་ལོག་

པ་�ེད་པར་གར་འཐད”ཅེས་སོགས་ཡིན་འ�ག

རབ་�ང་བཞི་པའི་ཤིང་�ང་�ི་ལོ1265ལོར་སེ་ཆེན་གོང་མའི་

བཀའ་བཞིན་འ�ོ་མགོན་ཆོས་�ལ་འཕགས་པ་བོད་�་ཆིབས་ཁ་བ�ར།  

དཔལ་�ན་ས་�འི་གདན་སར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་བོད་�ི་ཆོས་

�ིད་གཉིས་�ི་གཙ�་འགན་གཅིག་�ོགས་�་བཞེས་ཏེ་ཆོས་�ིད་�ང་

འ�ེལ་ལམ་�གས་�ི་�ིད་དབང་དངོས་�་མགོ་�གས་སོ། །

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་

ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་

�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

�ོམ་�འི་ནང་མངར་ཆ་ག་ཚ�ད་ཅིག་འ�ས།

སིལ་�འི་རིགས་�ི་�ོམ་�་དང་�ན་�ར་�ོམ་�་ཐམས་ཅད་

མངར་ཆ་འ�ས་ཚད་མང་བའི་བ�ང་�འི་རིགས་ཡིན།  �ོམ་�་ཧོ་

�ིན100ཡི་ནང་མངར་ཆ་ཁེ11ཡས་མས་འ�ས་པ་དང་།  ཧོ་�ིན500

ཅན་�ི་�ོམ་�་དམ་བེ་གང་གི་ནང་མངར་ཆ་ཁེ50ནས60འ�ས།  

ཇའི་རིགས་�ི་�ོམ་�འང་བ�ས་ཚ�ད་ལ་བདེ་ཐང་ཡིན་�མ་མོད།  

དོན་�་ཧོ་�ིན100ཡི་ནང་མངར་ཆ་ཁེ7ཡས་མས་འ�ས་པ་དང་། དེར་

ད་�ང་�ས་གཞན་�ི་འ�ས་ཚད་མང་བས་ཀ་རའི་�ོ་བ་ཇེ་གཉོམ་�་

བཏང་ཡོད་པས། ང་ཚ�ས་འ�ང་�ས་ཀ་ར་དེ་འ�་མི་�ོ་བའི་ཚ�ར་�ང་

�ེར་བ་རེད།  རང་�ལ་�ོད་དམངས་�ི་ཞལ་ཟས་�ོགས་�ོན་�ོད་མི་

རེས་ཉིན་རེར་ཀ་ར་སོགས་མངར་ཆའི་རིགས་ཁེ50ཡི་ཡན་�ད་ལེན་

མ་�ས་ན་བཟང་�ལ་བ�ན་འ�ག   དེས་ན་�ོམ་�་དམ་བེ་གང་

འ�ངས་ན་ཉིན་རེའི་མངར་ཆ་�ད་ལེན་�ེད་ཚད་ལས་བ�ལ་འ�ག་

པས། མངར་ཆ་འ�ས་པའི་བ�ང་�འི་རིགས་ནི་བདེ་ཐང་གི་འཇམ་

པོའི་རང་བཞིན་�ི“ལག་དམར”ཡིན་པ་རེད།



ང་རང་�ོབ་�ར་མ་ཆས་པའི་ཡར་�ོན་�་�ན་པར་�་མགོ་ནས་ཟོག་�ི་�ས་པ་ཡིན་ལ། ངེད་ཚང་གི་གནག་�གས་གཡག་�ན་�་ལང་

དང་འ�ི་མོ་�་ལང་མ། �ོ་ལང་མ། �་གོར་མ་སོགས་ངེད་ཚང་ལ་བཀའ་�ིན་ཆེ་བའི་�ོ་�གས་གང་མང་མང་ཞིག་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་

�་བཙ�ང་བའམ་ཤི་བ་སོགས་མཐོང་ནས་སེམས་�ོ་�ེ་�ས་པ་ཡང་�ངས་མི་ཟིན། ལན་རེར་�ོ་�གས་དེ་དག་བཙ�ངས་པས་ངེད་ཚང་ལ་

བཟའ་འཁོན་�ང་�ོང་མོད། འོན་�ང་བཙ�ངས་ཟིན་པའི་�གས་ཟོག་དེ་དག་གི་�ོད་�་ངའི་སེམས་པའི་�ིག་�ེབས་ངོས་�་ནམ་ཡང་�བ་

ཐབས་�ལ་ཞིང་�ན་འཛ�ན་�ི་རི་མོ་ཉག་གཅིག་�་�ར་ཡོད་པ་ནི་ང་རང་�ོབ་�ར་འ�ོ་ཁར་བཙ�ངས་པའི་གཡག་�ན་�་ལང་ཡིན་ལ། དེ་

�ས་ཁོ་ད་�ང་ལོ་�ང་ཞིག་ཡིན།

�ན་རབས་ཚ�ས་ནོར་

ནི་བསིལ་བའི་�ང་�་

མ་གཏོགས་ཚ་བའི་

རོང ་ལ ་དེ ་འ�འི ་

འ�ིས་པ་ཞིག་མིན་

པས། དེ་ནི་མདོ་ད�ས་

ས་མཐོ་དང་། དེའི་ཉེ་

འདབས་�ི་འ�ས་�ོངས་དང་འ�ག་

�ལ། བལ་བོ་སོགས་�ི་བསིལ་བའི་ས་�ལ་�་

འཚ�་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་ལ། ང་རང་ལོ་ན་�་

བའི་�ས་�་རང་�ང་ཁོར་�ག་དང་ས་བབ་

ཆགས་�ལ་�ི་དབང་གིས་ངེད་ཚང་ལ་ཡང་

འ�ོག་�ིམ་གཞན་དང་འ�་བར་ཁལ་འགེལ་

བའི་གཡག་�ན་མང་བོ་ཡོད། དེ་ལས་གཡག་

�ན་�་ལང་གི་�ིའི་�མ་པ་ཆེ་ལོང་ཙམ་བ�ོད་

ན། དེའི་�་ཁ་གནག་ཅིང་རིང་ལ། �ག་བཞི་ནི་

གཡག་གཞན་དང་བ�ར་ན་�ོས་བཅས་�་�ང་

པར་ལེན་མཁན། 

•�ག་�་འ�མ•
ཨང905པ། ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•ཁོ་ལ•ེ

དབང་�ོགས་ས་འཛ�ན་�ན་པོའི་�ེ་ནས་�་བ�ན་དབང་བོ་

དལ་�ིས་ཡར་འཕགས་�ས། ང་ལ་སེམས་�ིས་གནོན་མི་�བ་པའི་

དགའ་�ོ་ཚད་མེད་ཅིག་�ེས་�ང་། �་མཚན་རིན་ཆེན་གསེར་

ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་ནི་ང་རང་�ོབ་�ང་གི་�ོ་ཐེམ་བ�ལ་ཏེ་

དམའ་འ�ིང་ལ་�གས་པའི་ཉིན་དང་པོ་ཡིན་ལ། ངས་མ་འོངས་

པར་དམིགས་�ལ་གསར་བ་དང་འཆར་གཞི་གསར་

བ་བཟོ་བའི་ཉིན་མོའང་ཡིན་པས་སོ།།

ཉིན་མོ་འདིར། ཁོར་�ག་གསར་བ་དང་�་

དངོས་གསར་བ། �ོབ་�ོགས་གསར་བ་སོགས་

ལ་འ�ེལ་འ�ིས་�ས་པ་བ�ད། ང་ལ་ངེས་

ཤེས་ཟབ་མོ་ཞིག་�ང་རིམ་�ིས་�ེས་�ང་། 

མི ་ཚ�འི ་མ�ན་ལམ་འོད་�ོང་�ན་པ་

ཞིག་དང་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་�་བ�ར་

དགོས་ན་ད་ནས་བ�ང་གསེར་ལས་�ག་

པའི་�ས་ཚ�ད་འདི་�ོད་ཤེས་བཀོལ་ཤེས་�་�་

ཧ་ཅང་གཙ�་�ེ། དེ་ནི་དཔེར་ན། གལ་�ིད་�ོད་

རང་དཔའ་�ལ་འཛ�མས་པའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་

ཚ�། ཕ་རོལ་ད�་བོ་ཚར་གཅོད་པའི་�ོབས་�ལ་�ད་

�་འཕགས་པ་�ན་ནའང་། �ོད་�ིས་འཐབ་འཛ�ང་གི་གོ་�བས་

དང་�ས་ཚ�ད་བེད་མི་�ོད་པར་ཆང་རག་བག་མེད་�་འ�ངས་

ནས་མི་མང་ཚ�གས་སར་རང་ཉིད་ལ་དཔའ་�ོབས་�ན་�ལ་དང་

�ོབས་�གས་འཛ�མས་�ལ་སོགས་ཁ་ཕོ་�ོང་གཏམ་ཁོ་ན་ལབ་�ེ་

ཉིན་མཚན་འདའ་བར་�ས་ན། ཕ་རོལ་ད�་བོའི་ཚ�གས་�ིས་�ོད་

�ི་ལེ་ལོ་�མ་གཡེང་གི་གོ་�བས་འདི་ཉིད་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་

�ོད་ཉིད་ལས་�མ་པར་�ལ་ངེས་ཡིན། དེར་བ�ེན། �ན་�ེས་�ི་

དཔའ་�ལ་དང་�ས་�ོབས་ཇི་འ�་�ན་ཡང་འཐབ་འཛ�ང་གི་

�ས་གཞི་མི་བཟོ་བ་དང་། བག་མེད་ལོངས་�ོད་ལ་ཞེན་ནས་

གསེར་ལས་�ག་པའི་�ས་ཚ�ད་

�ར ་ཆ ་རེ ་རེ ་�ད ་ ཟོས ་� ་

བཏང་ན། �ོད་�ི་དཔའ་�ལ་

དེ་�ེན་�གས་འབའ་ཞིག་�་�ར་འ�ོ་བས། མ་འོངས་པའི་�ལ་ཁ་

�་ཅི། ཕ་རོལ་བོ་ལས་�ལ་�འང་�ི་ལམ་ཙམ་མོ།།

དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚ�་�ོབ་མ་�མས་ལ་མཚ�ན་ན་ཡང་། གསེར་

ལས་�ག་པའི་�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་�་མི་གཏོང་བར། ནངས་�་

ལངས་དང་དགོང་འ�ི་ཉལ་�ོས་དཔེ་འཛ�ན་�ོར་�ང་མང་�་

�ེད་པ་དང་། དགེ་�ན་�ི་�ོབ་�ིད་ལ་ནན་ཏན་�ིས་

མཉན་པ། ལས་�་�ས་�ར་འ�ི་བ་སོགས་འཆར་

གཞི་�ན་ཞིང་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་�ོ་ནས་�ོབ་�ོང་

གི་�་གཞག་འ�ས་ཤོར་འ�ང་�་མི་འ�ག་

པར་�ན་འ�ོངས ་� ་� ་གལ་ཆེ ་བར ་

བསམས་ཏེ། ང་ཚ�འི་མ�ན་�ོངས་ནི་ཤེས་

རིག་དང་ཁ་འ�ལ་ཐབས་མེད་པས། ད་

ནས་བ�ང་བ�ོན་འ�ས་�ི་གཤོག་�ང་

བ�ངས་ནས་ཤེས་�འི་ནམ་འཕང་གཅོད་

དགོས་ལ། ཁ་དཔེ་ལ། ཤོབ་�ལ་ཚང་ལ་སང་

ཉིན་མང་ཞེས་པ་�ར་སང་གི་�་བ་གནངས་�་

བ�ར་པ་ནི་གསེར་ལས་�ག་པའི་�ས་ཚ�ད་འ�ོ་

བ�ག་�་གཏོང་བ་ལས་མ་འདས་སོ།། 

མདོར་ན། དེ་རིང་གི་བ�ོན་འ�ས་ནི་སང་ཉིན་�ི་�ལ་ཁ་

ཡིན་ལ། སང་ཉིན་�ི་�བ་འ�ས་ནི་དེ་རིང་གི་འབད་པ་ལ་རག་

ལས་�ིར། ང་ཚ�ས་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་གི་�ས་

ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་སང་ཉིན་�ི་�ལ་ཁ་ལ་བ�ོན་པ་བ�ེད་

དགོས་ཏེ། �ོན་�ོན་མཁས་པས་�ང“མི་ལ་བ�ོན་འ�ས་�ན་

�ར་ན། འཇིག་�ེན་འདི་ན་དཀའ་བ་མེད”ཅེས་ག�ངས་ཡོད་པས། 

ང་ཚ�ས་གནས་�་རིག་པའི་�ེད་ཚལ་�་�ས་དེ་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་

�ར་ཆ་རེ་རེ་�ད་ཟོས་�་མི་གཏོང་བར་�ོབ་�ོང་ལ་�ར་བ�ོན་

�་�་གལ་ཆེའོ།།

དཔའ་དང་�ོབས་པའི་གད་�ངས་�ོག་ཞོར་�མ་གཉིས་ས་ཡི་ད�ིལ་འཁོར་བ�ང་།།  

�ག་དང་�ལ་�ས་རི་�ང་བ�ན་ཅིང་ས་ཆེན་གཤོག་པར་དམ་�་འ�ས།།

གངས་འ�གས་�ག་�་�ང་ལ་འ�ར་ཡང་མགོ་བོ་�ར་�ར་�ས་མ་�ོང་།།

རེ་བའི་གདོང་ལ་ཉི་འོད་�ོ་བའི་མེས་པོ་དེ་དག་�ིང་ནས་�ན།།

�་རེངས་�་མོ་འ�མ་�ིས་བ�ས་ཏེ་དཀར་ག�མ་�ོད་ལ་འ�ིལ་ནས་ཡོད།།

དགོ་དགོ་འ�ི་མོ་ད�ངས་ལ་འ�གས་ཞོར་�་མགོའི་ཟིལ་བ་འཐོར་བར་�ས།།

མཐིང་�ག་ག�་�འི་�ོ་དར་�ག་ནས་�མས་བ�ེའི་�ན་�ང་�མ་མ་�ོང་།།

�ག་གཡས་ཐོད་ལ་བ�གས་ནས་�་བའི་ཨ་ཅེ་འ�ོག་མོ་�ིང་ནས་�ན།།   

ལག་པ་ཕར་ལ་བ�ིང་�བས་�ེད་ཞོར་འདར་འདར་བ�ོད་པའི་ང་ཚ�ས་�ང་།།

མ�ན་�ི་རི་བོའི་ཕ་རོལ་བསམས་ཏེ་�གས་བསམ་ལམ་�་གོམ་པས་བཅལ།།

ཞེ་སེམས་གཏིང་གི་�ང་�ེས་དེ་ཡང་�ི་ནང་གཉིས་ལ་ཡང་ཡང་དཔར།། 

ཕ་�ལ་གཡང་གི་ར་བ་འདི་ནས་�་ཚ་ཉི་�འི་�་ཆ་�ན།།

�ལ་འཆོས་�་བག་ལས་�་མ་བ�ར་�གས་�ི་འ�ན་མ་བ�ན་པར་བ�གས།། 

�ག་ཤར་གཞོན་�ས་ཤེས་�འི་�་ཕོར་�ག་གིས་�ལ་བཞིན་མ�ན་�་�ོད།།

དཔལ་ཡོན་�་མཚ�་�བ་�ིས་འ�ང་ཞོར་བ�ོན་པའི་གོ་ཆ་�ས་ལ་བགོས།། 

ན་�་ནམ་མཁའི་ད�་ཚ�གས་�་�འི་དངོས་�བ་�་གཡང་འ�ིལ་བར་ཤོག།

�ིད་ན་འ�མ་དཀར་�ོན་རོགས་�ིས་དང་�ག་ན་རང་སེམས་གསོ་རོགས་གནོངས།།

�ོ་ན་འཁོར་བའི་�་ཞིག་ལོངས་དང་མ�ན་�ོངས་ཤོག་�་�ེབ་�ེབ་�ེད།།

�ོན་ལ་མ�བ་མོ་འ�གས་མཁན་དང་ནི་བཟང་ལ་མཐེ་བོང་�ེང་མཁན་�ོས།།

མངོན་�ོག་མེད་པར་�་ཞིག་ལོངས་དང་མ་འོངས་འཚ�་བའི་མ�ན་མ་བ�།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་

མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་ག�མ་པའི་

མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་�ག་པ། 

•�ོ་�ེ་འ�མ•

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

ལོ་རིམ་བ�ན་པའི་འཛ�ན་�་ག�མ་པ། 

•ནམ་མཁའ་འ�མ•

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

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ། 

•�་�བས་�ལ•

ཡང་། དེའི་དབོ་�ིད་མ�ག་ཅིང་འ�ེག་�། དེ་ལས་བཟོས་པའི་�ིད་གདན་དང་�ིད་

�ལ་�ི་ཉལ་�ལ། �ར་ཆ་སོགས་ནི་མིག་ལ་མཛ�ས་ཤིང་བཀོལ་�ན་རིང་བས་ངེད་

ཚང་གི་�ན་�ོད་�ི་ཡོ་ཆས་ཡིན། 

མདོ་ད�ས་ས་མཐོ་འདིར་མཚ�ན་ན། རི་མཐོ་གཡང་གཟར་

�ི་�ོག་རོང་དང་རབ་མེད་�ི་�་བོ་སོགས་འ�ིམ་འ�ལ་

�ེས་�ས་ཡིན་པས། ངེད་ཚང་ལ་མཚ�ན་ནའང་�་

�ོ་དགོས་པ་སོགས་�བས་བདེ་མིན་པ་�ོས་མ་

དགོས། འོན་�ང་གཡག་�ན་�་ལང་གིས་�ས་

བཞིའི་འཁོར་�ོད་དང་བ�ན་ནས་ངེད་ཚང་གི་�་

ནག་�་བཞི་�ར་ནས་ད�ར་ད�ན་�ོན་ད�ིད་གང་

ཡིན་�ི་མཚ�ར་སར་བ�ལ་པ་ཡིན་ལ། མཚམས་རེར་ང་ཚ�་

གཡག་�ན་�་ལང་ལ་ཞོན་ཏེ་རི་མགོར་�གས་འཚ�་�ོང་དང་བསང་�ད་�་འ�ོ་བར་

མ་ཟད། �ིར་ཡོང་ཁར་དེའི་�བ་ལ་ཨོང་བ་སོགས་གཡས་འགེལ་དང་གཡོན་འགེལ་

�ས་ནས་རང་�ིམ་�་ལོག་པ་ཐེངས་�ང་�ང་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།

ལོ་ངོ་མང་བོ་འདས་ནས་ད་�་ང་རང་ལོ་རིམ་བ�ན་པར་�ེབས་ཡོད་ནའང་། 

གཡག་�ན་�་ལང་འདོགས་སའི་�ིང་ཐག་ད་�ང་ངེད་ཚང་�་ཉར་ཚགས་�ས་ཡོད་

ལ། �ོ་མོས་ནམ་�ན་རང་གི་ཚ་བོ་�ང་�ང་ལ་མགོ་�་�ག་པོ་དང་ཁལ་གཡག་�་

ལང་གི་གཏམ་�ད་བཤད་�ས། ངས་�ོ་མོའི་ཁ་�ོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན།



 《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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