
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ། •མཁའ་འ�མ་ཡག•

�ང་གོ་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇེ་བཟང་�་འ�ོ་ངེས་ཡིན། 

�བས་བ�་ད�་པའི་�ང་ད�ང་ཆབ་�ིད་�ས་�ན་ལས་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�10པའི་

ཚ�ས25ཉིན། མི་དམངས་ཚ�གས་ཁང་ཆེན་མོ་�་བ�ེ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་�ང་གོ་དང་�ི་�ལ་�ི་

གསར་འགོད་པར་མཇལ་འ�ད་གནང་ཞིང་། �ང་�ང་�ང་ད�ང་གི་�ི་�བ་��་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་

གིས་ག�ང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་�བས་གསར་བའི་�ང་�ང་�ང་ད�ང་གི་མགོ་�ིད་མི་�འི་ཚབ་�ས་ཏེ་ཏང་

ཡོངས་�ི་�ོ་མ�ན་ཚ�ས་ཡིད་�ོན་གནང་བར་�ིང་ཐག་པ་ནས་�གས་�ེ་ཆེ་�ས་ཤིང་། ངེས་པར་�་

ལས་གནས་བ�ན་�ང་དང་�་བར་འབད་འ�ངས་བ�ིས་ཏེ། འགན་འ�ི་ལ་�ོག་བ�ིས་མི་�ེད་པ་

དང་། ལས་བཅོལ་�ོང་ཟད་�་མི་གཏོང་བའི་ཆོད་སེམས་བ�ན། 

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བ�ན་དོན། �ན་རིང་བོར་དཀའ་�ད་འབད་བ�ོན་�ས་མཐར། �ང་གོའི་

�ད་ཆོས་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་དེ་�ས་རབས་གསར་བ་ཞིག་�་�ེབས་ཟིན་ལ། �ས་རབས་

གསར་བར་�མ་པ་གསར་བ་ཞིག་ངེས་པར་�་མཁོ་ཞིང་། �ེད་�ངས་གསར་བ་ཞིག་དེ་བས་�ང་མཁོ་

བ་རེད། �ང་�ང་�བས་བ�་ད�་པ་ནས་�བས་ཉི་�་པའི་ཚ�གས་ཆེན་བར་�ི་ལོ་�་པོ་དེ་ཏན་

ཏན“ལོ་བ�་ཅན་གཉིས”འབད་བ�ོན་དམིགས་འབེན་མངོན་འ�ར་�ེད་བཞིན་པའི་ལོ་�ས་�ི་

བ�ོལ་མཚམས་ཤིག་ཡིན་པས། ཐོག་མའི་ལོ་བ�འི་དམིགས་འབེན་དེ་མངོན་འ�ར་�་དགོས་ཤིང་། 

ལོ་བ�འི་འབད་བ�ོན་དམིགས་འབེན་གཉིས་པའི་མགོ་བ�མ་དགོས་ལ། འདིའི་�ོད་�ི་གལ་ཆེ་

བའི་�ས་ཚ�ད་�ི་�ེལ་ཚ�གས་ཁ་ཤས་ནི་ང་ཚ�འི་�་བའི་ཚད་གཞི་ཡིན། 

�ིང་གཏམ་དམར་པོ་ཞིག་�ང་གིས་�ར་སོང་།

བ�ེ་བ་�ངས་མོ་ཞིག་�་ལ་འ�ེས་སོང་།

�གས་རིང་དང་བསམ་གཞིག་མང་བའི་དོ་�བ། 

དགོད་�་དང་འ�མ་མདངས་དབེན་པའི་དོ་�བ།

འཁང་ར་དང་མིག་�་མོད་པའི་དོ་�བ།

ངའི་�ག་�ེ་ནས་བ�ོལ་པའི་སེམས་གཏམ་�ོན་མོ།

ངའི་སེམས་ཁོང་ནས་འ�ར་བའི་དམ་ཚ�ག་དམར་པོ།

དོ་�བ་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�་དགོས་ཨང་།

�་འོད་དང་�ར་ཚ�གས་དབེན་པའི་དོ་�བ།

�གས་�ང་དང་�ག་བ�ལ་ཆེ་བའི་དོ་�བ།

དོ་�བ། ངས་ཁེར་�ང་གི་�་ངག་�ེར་ནས།

གཉིད་ཟིན་པ་ཐམས་ཅད་གཉིད་ལས་ད�ོགས་ན་འདོད།

དོ་�བ་�ི་བསམ་གཞིག སེམས་ངོར་ཤོང་དཀའ་ལ།

དོ་�བ་�ི་བསམ་གཞིག ཤོག་ངོས་�་ག་ལ་ཤོང་།

དོ་�བ། ངས་སང་ཉིན་�ི་�་རེངས་�ེང་བཞིན་ཡོད།

ངས་ཁ་བའི་ལོ་�ས་འ�ི་བཞིན་ཡོད།

དོ་�བ། མིག་�་ལམ་�གས་�་�ད་ནས།

�ན་ངག་�ོན་མེ་�་བཏེགས་ནས།

ངས་�ོད་�ིང་ནས་�ན་�ིན་ཡོད།

མཚ�་�ོན་མི་རིགས་�ོབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་

�ོབ་�ིང་གི2016ལོའི་�ོམ་

རིག་འཛ�ན་�། 

• རིག་ཡག • 

རེ་�ག་�་བོ་བ�ར་སའི་འ�མ་ངོགས་ན། །

�ད་མེད་�ིང་གཏམ་�མ་པའི་སེམས་ཁོང་ན། །

�ངས་པའི་རེ་འ�ན་�ེང་བའི་�ིང་ད�ས་�། །

ནམ་ཡང་འ�ར་མེད་དམ་བཅའ་བཅངས་ནས་ཡོད། །

ལོ་�་འ�ོས་�ིས་བ�ར་བའི་�གས་སོ་ན། ། 

ཉེར་གཅིག་�ས་རབས་གསར་བའི་སོ་ཁ་ན། ། 

བ་གམ་ཁང་བ�ེགས་མཐོན་པོའི་ནང་རོལ་ན། །

འདོད་འ�ན་�ང་པས་འཇལ་བའི་དོ་ར་ཞིག །

�ིང་གཏམ་�ང་བོར་བ�ོད་པའི་མ�ན་�ོངས་ན། །

སེམས་གཏམ་གཞལ་ས་མེད་པའི་འ�ག་ངོགས་ན། །

གསང་གཏམ་གང་སར་�བ་པའི་�ང་ཁ་ན། །

སེམས་པ་ཨ་ཐང་ཆད་པའི་དངན་པ་ཞིག །

མཚན་མོ་�ན་ག�མ་རོལ་བའི་�ི་ལམ་ངོགས། །

སེམས་�ི་�ོ་མོའི་�་མིག་རེ་རེ་ལས། །

བ�ང་ཡས་ཐ་�ད་�་ཏིག་�ེང་བ་�ར། །

ཡིད་�ི་ཡོལ་བའི་ངོས་ན་ཐང་མར་བ�ལ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་རེབ་གོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

• �ོལ་�བས་�ལ •

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ནན་�ིས་བ�ན་དོན། 2018ལོ་ནི་ང་ཚ�ས་བཅོས་�ར་�ོ་འ�ེད་�ས་ནས་

ལོ་འཁོར་བཞི་བ�་ལོན་པ་བ�་བའི་ལོ་ཡིན་ཞིང་། བཅོས་�ར་�ོ་འ�ེད་ནི་དེང་རབས་�ི་�ང་

གོའི་ལས་དབང་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་འགག་�འི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡིན། 2019ལོ་ནི་ང་

ཚ�ས་�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ད�་བ�ེས་ནས་ལོ་འཁོར་བ�ན་�་ལོན་པ་བ�་

བའི་ལོ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་འཕེལ་�ས་གསར་བའི་འ�་ཤེས་ལག་ལེན་མཐའ་འ�ོལ་�ས་ནས་

�ང་གོའི་དཔལ་འ�ོར་�ན་མ�ད་བདེ་ཐང་�་འཕེལ་�ས་�་འ�ོ་བར་�ལ་འདེད་བཏང་�ེ། 

�ང་གོ་མི་དམངས་དང་�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལ་ཕན་ཁེ་བ�ན་དགོས། 2020ལོར་ང་

ཚ�ས་�ོན་ཡོངས་ནས་འ�ོར་འ�ིང་�ི་ཚ�གས་འ�གས་�ན་ལེགས་འ�བ་�་ངེས་ཡིན། �ོན་

ཡོངས་ནས་འ�ོར་འ�ིང་�ི་ཚ�གས་འ�གས་�ན་�ེད་པ་ལ་གཅིག་�ང་ཆད་མི་�ང་ལ། མཉམ་

�་འ�ོར་�ན་�ི་བ�ོད་ལམ་�་གཅིག་�ང་�ེས་�་�ས་མི་�ང་། ང་རང་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ལ། 

�ང་གོ་མི་དམངས་�ི་འཚ�་བ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇེ་ལེགས་�་འ�ོ་ཁོ་ཐག་ཡིན། 2021ལོ་ནི་ང་

ཚ�ས་�ང་གོ་�ང་�ན་ཏང་བ�གས་ནས་ལོ་འཁོར་བ�་ལོན་པ་བ�་བའི་ལོ་ཡིན་ལ། ང་ཚ�ས་

�ས་ནམ་ཡང་�ེ་�ོབས་�ི་དཔལ་ཁ་�ན་བ�ིང་�ས་ཏེ། �ས་གཏན་�་མི་དམངས་�ི་�ི་ཞབས་

པ་དང་�ས་རབས་�ི་གདོང་མཆོང་པ། མི་རིགས་�ི་�ལ་ཚ�གས་�་དགོས། �ོན་ཡོངས་ནས་

གཟབ་ནན་ངང་ཏང་བདག་�ོང་�ེད་པའི་�་གཞག་�ས་ནམ་ཡང་མཚམས་མི་འཇོག་ལ། 

ད�གས་ད�ང་དང་�ང་མལ་གསོ་འདོད་པའི་བསམ་�ལ་གཏན་ནས་ཡོད་མི་�ང་། 

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བ�ན་དོན། ལོ་�ས་ནི་མི་དམངས་�ིས་�ིས་པ་ཡིན་�ིན། �བ་འ�ས་

ཡོད་ཚད་མི་དམངས་ལ་དབང་བ་ཡིན། ང་ཚ�ས་མི་དམངས་�ི་�ོད་�་�ང་�གས་ཏེ། དམ་�ོད་

མེད་པར་མི་དམངས་ལ་�བ་�ེན་བཅོལ་ཚ�། འཛད་མེད་�ི་�ས་པ་ཞིག་ངང་གིས་འཐོབ་�ིད་ལ། 

ཆར་�ང་གི ་བཀག་�་མེད ་

པར་�ོབས་པ་ཆེན་པོས་མ�ན་

ནས་མ�ན་�་བ�ོད་དགོས། 

འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ནས། 



ངོ་མ། འད་ིན་ིད་ལའོ་ིཆསེ་�ད་མཚར་བའ་ིགཏམ་�ད་ཅགི་�་

བ�སི་ཆགོ་འ�ག ཁ་སང་�་�།ོ ཡབ་ཆནེ་�སི་ང་�དི་ནས་མོང་�་ལ་ི

ཨ་ེལའ་ིའདབས་རོལ་�་སངོ་�།ེ ད་ལའོ་ིད�ར་གནང་ལ་�ོ་གསངེ་

གཏོང་སར་�་�བས་ཡདོ་པའ་ི�ོ་ཁང་དརེ་བ�ས་པ་ཡནི། དའེ་ི�་

མཚན་ནི་ད་ལ་ོཡང་བ�ར་�ི་ཡེ�་ལར་�ོ་གསེང་གཏོང་བར་འ�་ོ�་

མནི་པས་རདེ། ཁང་བདག་ག་ིཚབ་�་ཁང་བ་འདརི་བདག་གཉརེ་�དེ་

མཁན་ན་ི�ོན་ཆད་ང་ཚ�་�བོ་�འ་ིདག་ེ�ན་ཡནི་ཞངི་། ད་�་ཁང་བ་

འདའི་ིབདག་པོའ་ི�ང་ཡགི་�ས་འ�ག ཁོས་ང་ཚ�་�དི་ནས་ཁང་བར་

�་�་བ�ག་པ་དང་། ད་ེནས་�རི་ཁོའ་ི�དོ་ཁང་�་གདན་འ�ནེ་�ས་

ནས་ཇ་�ངས་�ང་། ང་ཚ�ས་�ོག་ཙ�་ཐོག་ག་ིཤལེ་ཕརོ་�་ིད�ལི་�་

བ�སོ་རསི་�ན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིའབགི་�མ་ད�བིས་�་ིཤངི་ག་ི�ག་

�མ་ཞགི་བཤམས་ཡདོ་པ་མཐོང་། དག་ེ�ན་དསེ་ངའ་ིཡབ་ཆནེ་�སི་

�ག་�མ་ད་ེལ་ཞབི་�་�དེ་པ་མཐོང་ནས། ཁོང་ལ་བཤད་�ར། "�ག་

�མ་འད་ིང་ལ་མཚ�ན་ན་ཧ་ཅང་�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི། འད་ིཇ་ི�ར་ལག་ལ་

ཡངོ་བའ་ིཐད་ནས་གཏམ་�ད་ཅགི་བཤད་�་ཡདོ"ཟརེ་བ་དང་། དརེ་

མ�ད་ཁོས་གཏམ་�ད་ད་ེངདེ་གཉསི་ལ་�ས་བཤད་�ས་སངོ་། 

ད་ེན་ིལ་ོའགའ་ི�ོན་རདེ། �བས་དརེ་ཁོས་ཏོ�་ལནེ་�་དཔ་ེ�དི་

�དེ་�ནི་ཡདོ། ལ་ོཞགི་ག་ིད�ན་ཁར། ཁོས་བཙ�ན་ཁང་ནང་ག་ིབཙ�ན་

མ་�མས་ལ་�བོ་�དི་�ས་ཤངི་། �བོ་�དི་�དེ་པའ་ིགནས་ན་ིབཙ�ན་

ཁང་ག་ིཆསོ་ཁང་ནང་རདེ། ཆསོ་ཁང་ག་ིབཟོ་བཀདོ་ན་ི�མ་ད�བིས་�་

བ�ན་འ�ག་ཅངི་། མཐའ་འཁོར་�་ིའཇམ་�ག་�ག་ག་ི�གི་པ་

མཐོན་པོའ་ིངོས་�་�ེ�་�ང་�་བཞ་ིམ་�ང་�ང་�གས་�་ི�་བ་ཅན་

�་མ་བཏོད་འ�ག་ཅངི་། ��ེ་�ང་�ང་�ང་ར་ེན་ིབཙ�ན་ཁང་ག་ིཁང་

མགི་ར་ེརདེ། ཁོས་ན་ིའ�གས་�ར་�ར་དང་�བི་ས་ོརབ་རབི་�་ིཆསོ་

ཁང་ནང་ནས་འ�་ོཞརོ་�་�བོ་�དི་�ས་པ་ན། ཁོའ་ི�བོ་མ་�མས་

�ིས་བ�བ་དེབ་�གས་�ི་�ེ�་�ང་ཐོག་�་�ན་ཅིང་མགོ་བོ་�ི་�་

མངོན་ཡངོ་བས། མགི་གསི་མཐོང་�བ་པ་ན་ི�བི་སའོ་ི�དོ་�་ིཁོ་ཚ�འ་ི

ནག་ཅངི་རདི་པར་�ར་པའ་ིངོ་གདངོ་དང་། ཟངི་བོར་འཛ�ངས་ཤངི་ས་ེ

བོར་�ར་པའ་ི�་ར། མ་ིགསདོ་ལག་དམར་དང་ཆམོ་�ན་�་ིམགི་

མདངས་ཙམ་རདེ། ད་ེདག་ལས་བཙ�ན་ཁང་ཨང78པའ་ིནང་ག་ིབཙ�ན་

མ་དེས་མི་གཞན་�་ལས་�ང་ནན་ཏན་�ིས་�བོ་�ངོ་�ེད་པ་དང་། 

ནམ་ཡང་�ས་བ�ར་དང་�ིན་གཟོའ་ིམིག་མདངས་�ིས་དག་ེ�ན་ལ་

�་བར་�དེ། ཁོ་ན་ིགསར་�་ལ་ོགཞནོ་ཞགི་�།ེ �་ར་ནག་པོ་�སེ་

འ�ག་ལ། བ�ས་ཚ�ད་�་ཁོས་ཉསེ་པ་བཟོས་པ་རདེ་ཟརེ་བ་ལས། ཁོ་ལ་

�ནེ་ངན་ཐབེས་པ་རདེ་ཅསེ་བཤད་འསོ། ཁོ་ན་ི�ོན་ནས་ཤངི་བཟོ་�དེ་

བཞནི་པའ་ིལས་གཡགོ་ཅགི་ཡནི་མདོ། �ནི་བདག་གསི་ནམ་ཡང་

མནར་གཅདོ་བཏང་བས། ཐངེས་ཤགི་ཁོང་�སོ་མ་བཟོད་པར་འ�ར་

ལནེ་�སི་�ནི་བདག་ག་ིམགོར་བ�ན་ཅངི་། �ནི་བདག་ལ་�ས་�་ིམོ་

ཕགོ་�་ེ�ནེ་ལམ་�་ཤོར་བས། ཁོ་རང་ལ་ོམང་བོར་བཙ�ན་ཁང་�་�དོ་

པའ་ི�མིས་ཐག་བཅད་པ་རདེ། �་ག�མ་�་ིརངི་ལ་ཁོས་ཡ་ིག་ེའདནོ་

པ་དང་འ�་ིཤསེ་པར་�ར་པར་མ་ཟད། ད་�ང་�་མ�ད་�་�བོ་�ངོ་

�དེ། ཕལ་ཆརེ་ཁོས་དཔ་ེཆ་ཇ་ི�ར་བ�གས་ན། ད་ེ�ར་�་རང་ཉདི་�་ི

�ས་ཉསེ་ལ་འ�ོད་པ་�སེ་པ་འ�། ཉནི་ཞགི་ལ། �བོ་�དི་མ�ག་

�ོགས་མ་ཐག ཁོས་དག་ེ�ན་��ེ་�ང་ག་ི

འ�སི་�་ཡངོ་རོགས་�་ིབ�་བ�ན་�ང་ལ། ད་ེ

ནས་ཡདི་�ོ་བའ་ིངང་དག་ེ�ན་ལ་བཤད་�ར། ཉནི་གཉསི་པའ་ིཞགོས་

པར་ཁོ་རང་ཏོ�་ལནེ་ནས་�ོས་ཏ་ེཝ་ེཉ་ིསའི་ིབཙ�ན་ཁང་�་འ�་ོདགོས་

ཟརེ། ཁོས་དག་ེ�ན་ལ་�སེ་�ག་འ�ལ་བཞནི། ཧ་ཅང་བབ་དམའ་བ་

དང་ཡདི་�ོ་བ། སམེས་འ�ལ་ཐབེས་པའ་ི�ད་གདངས་�སི་དག་ེ�ན་

ལ་�ག་འ�་�དེ་པའ་ིར་ེབ་�ས་�ང་། དག་ེ�ན་�སི་ལག་པ་ཕར་

བ�ངིས་པ་ན། ཁོས་འ་ོཞགི་�ས་ནས"�་�ནི་ཆ།ེ �་�ནི་ཆ"ེཞསེ་�ས་

�སེ་གར་སངོ་ཆ་མདེ་�་�ར། དག་ེ�ན་�སི་ལག་པ་�རི་བ�མས་

པའ་ིཚ�་ལག་མཐལི་�་མགི་�་�ོག་འགའ་ཐགིས་འ�ག ད་ེནས་བ�ང་

དག་ེ�ན་�སི་ཡང་བ�ར་ཁོ་མཐོང་མ་�ངོ་། ལ་ོངོ་�ག་འདས་སངོ་། 

དག་ེ�ན་�སི་བཤད་�ར། "ངས་ཕལ་ཆརེ་ལས་ངན་པའ་ིཁོ་རང་

གཏན་བ�དེ་�་�ར་འ�ག འནོ་�ང་། ཁ་སང་�་�།ོ �མི་ནང་�་ངོ་མ་ི

ཤསེ་པའ་ིམ་ིཞགི་ཕབེས་�ང་བ་�།ེ ངོ་གདངོ་�ལི་བོའ་ི�་ར་ལ་ས་ེ

མདའ་�ང་ཡདོ་ཅངི་། �་བ་�ལ་�ལ་ཞགི་�ོན་འ�ག ཁོས་ང་ལ། '�་

ཞབས་ལགས། �དེ་ན་ིདག་ེ�ན་ཆ་ེག་ེམ་ོད་ེཨ་ེཡནི'ཟརེ། '�དོ་�་ཡནི། 

'ངས་ཁོ་ལ་ད་ེ�ར་�སི། ཁོས་ལན་�'ང་ན་ིབཙ�ན་མ་ཨང78པ་ཡནི། 

ལ་ོ�ག་ག་ི�ོན་�་�དེ་�སི་ང་ལ་དཔ་ེཆ་འདནོ་པ་དང་ཡ་ིག་ེའ�་ི�ལ་

�དི་�ངོ་། �དེ་�སི་�ན་�ནི་ཨ་ེའ�ག ཆསེ་མ�ག་མཐའ་ི�བོ་�ན་

མ�ག་�ོགས་�བས། �དེ་�སི་ད་�ང་ང་ལ་�ག་འ�་གནང་�་ེ�སེ་

�ག་�ལ་པ་རདེ། ད་�་ང་རང་�ས་ལ་ལནོ་ཏ་ེབཙ�ན་�ལོ་བཏང་�ང་། 

ང་འདིར་ཡངོ་དནོ་ནི……�ེད་�ིས་ངའི་ལེགས་�ེས་�ང་�ང་ཞིག་

དང་ལནེ་གནང་བར་ར་ེབ་�་བ་ཡནི། �ན་�ནེ་�་ིཚབ་

�་ངས་བཙ�ན་ཁང་ནས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་

�ང་�ང་ཞགི་ཡནི། དག་ེ�ན་ལགས། �དེ་

�སི་དང་ལནེ་�དེ་�དི་དམ'ཟརེ། ང་ན་ི

དེ་གར་འ�ེང་�ེ་ཅི་ཞིག་བཤད་

དགོས་པའང་མ་ིཤསེ་པར་�ར། ཁོའ་ི

སམེས་�་ང་ལ་ལནེ་འདདོ་མ་ིའ�ག་

�མ་�ང་བ་འ�། ང་ལ་�་བཞནི་�དོ་

ཅངི་། ད་ེན་ིཕལ་ཆརེ'ངོ་མ་ལ་ོངོ་�ག་ག་ི

དཀའ་�ག་གིས་ད་�ང་ངའི་མི་གཙང་བའི་

ལག་�ང་འདི་བ�་མི་�ས་པ་རེད་དམ'ཞེས་�ི་བ་

འདནོ་པ་དང་འ�། སམེས་�ག་གསི་ཁངེས་པའ་ིམགི་�ང་གསི་ད་

�ང་ཡང་ང་ལ་གཟབ་�་�དེ་�ནི་འ�ག་པས། ངས་ད་ེམ་ཐག་�་ལག་

པ་བ�ངིས་ཏ་ེལགེས་�སེ་�ར་�ངས་པ་ཡནི། དངོས་པོ་�ང་�ང་འད་ི

རདེ"ཟརེ། 

ང་ཚ�ས་སམེས་ཞབི་མསོ་�ག་�མ་ད་ེལ་ཞབི་�་�ས། ད་ེན་ིཕལ་

ཆརེ་གཟརེ་�་�ད་ནས་གཅགི་ར་ེགཅགི་ར་ེ�ས་ཏ་ེསམེས་�གས་ཆནེ་

པོ་བཀལོ་ཅངི་། �ས་ཚ�ད་ཤནི་�་རངི་བོ་ཞགི་བཏང་ནས་བ�སོ་པ་ཞགི་

ཡནི་ངསེ་ཏ།ེ �ག་�མ་�་ིགོང་�་དཔ་ེདབེ་ཅགི་ག་ི�ངེ་�་�་�་འ�དེ་

�་བཞག་ཡདོ་པ་བ�སོ་འ�ག་ཅངི་། ད་�ང"བདག་ག་ིདག་ེ�ན་

མཆགོ་ལ། བཙ�ན་མ་ཨང78པས་�ས་�ལ། ལ་ོངོ་�ག"ཅསེ་ཡ་ིག་ེཐགི་

�ངེ་གཅགི་བ�སོ་ཡདོ་པ་དང་། གཤམ་�་ཡགི་འ�་�ང་�ང་ཐགི་

�ངེ་གཅགི་�།ེ "�བོ་�ངོ་དང་ར་ེབ……"ཞསེ་བ�སོ་འ�ག དག་ེ

�ན་�སི་གཞན་ཅ་ིཡང་བཤད་མ་�ང་བས་ང་ཚ�་ཡར་ལངས་ནས་�སེ་

�ག་�ལ། མངོ་�་ལ་ིཨ་ེལ་ནས་�རི་��་ལནེ་�་ལགོ་པའ་ིལམ་�། 

ངས་ཇི་�ར་�མ་ཤེས་གཡེང་ཐབས་�ས་�ང་�ད་པའི་ནང་�་རང་

དབང་མདེ་པར་�ང་བ�ན་ད་ེདག་ཤར་ཡངོ་གནི་འ�ག་�།ེ �གས་

�འ་ི��ེ་�ང་�ང་�འ་ིནང་ག་ིབཙ�ན་མ་དང་། བཙ�ན་མ་དང་དག་ེ

�ན་ཁ་�སེ་པའ་ི�བས་�་ི�མ་པ། བཙ�ན་ཁང་ནང་ནས་བཟོས་པའ་ི

�ག་�མ་ད།ེ �ག་�མ་ད་ེཡསི་མཚ�ན་པའ་ིདནོ་དག་མང་བོ་ཞགི 

མཚན་མོར་ངས་ད་ེདག་�་ིལམ་�་�སི་�ང་ལ། ད་ནངས་�་སའེང་

ངས་ད་�ང་ད་ེལ་བསམ་�་ོགཏང་དགོས་�ང…… འནོ་�ང་། �བོ་

�འ་ིནང་�་ཐོན་པ་ན། ང་རང་ད་ེབས་�ང་ཧ་ལས་དགོས་པའ་ིདནོ་དག་

ཅགི་ལ་�ད་�ང་། ད་ེརངི་ང་དང་�་ིལ་ོཞ་ིགཉསི་�ལ་མཚ�ས་ཡནི་པས། 

ངས་ན་ི�དོ་གནས་གསར་བའ་ི�ངེ་ནས་�་�གས་�་ི�སི་གཞ་ི�མས་

བ�སི་ཚར་བར་�ས་�སེ། གཞ་ིནས་བཙ�ན་མ་དང་�ག་�མ་གཉསི་�་ི

གཏམ་�ད་ད་ེངའ་ི�ལ་མཚ�ས་�་ིལ་ོཞ་ིལ་བཤད་པ་ཡནི། ངས་ཁོ་ལ་

�ག་�མ་ད་ེཇ་ི�ར་བཟོས་�ལ་དང་། དའེ་ིཐོག་�་�་�་ཞགི་དཔ་ེཆའ་ི

ཐོག་�་འ�དེ་འཇོག་�ས་ཡདོ་�ལ། ད་�ང་མཐའ་འཁོར་�་ཡ་ིག་ེ

�སི་ཡདོ་�ལ་སགོས་གསལ་བོར་བཤད་པ་ན། "ལ་ོངོ་�ག་ཟརེ་རམ"�་ི

ལ་ོཞའི་ིངག་ནས་�་ོ�ར་�་ཚ�ག་ད་ེའ�་ཞགི་ཤོར་བ་དང་། རང་དབང་

མདེ་པར་ང་ལ་�་ཙམ་དང་། ཡང་མ�ན་�་ི�ལ་�ར་�་ང་ལ་�བ་

བ�ན་ནས་�་ོ�ེ་བ�ིམས་ཏེ་�ིས་རིག་�ི་བཞིན་པའི་�ོ་ཚ�ད་འཚ�ང་

མཁན་�་ི�་ཁ་ིལའ་ོཞ་ིལ་�་ཙམ་�ས་�སེ། ངའ་ིད�ང་བ་ནས་བ�ང་

�་ེ�ད་དམའ་མོས"བཤད་མ་ི�ང་། �དོ་�སི་མ་ཤསེ་སམ། ཁ་ིལའ་ོཞསི་

ཁ་ེཉནི་ང་ལ་བཤད་�ང་། ཨ་མ་ེར་ིཁ་ནས་�རི་ལགོ་པའ་ིཁོའ་ིཡབ་

ཆེན་�ི་ལག་�་ཤིང་གིས་བཟོས་པའི་�ག་�མ་ཞིག་ཡདོ་པ་ཁོས་�ེས་

དབང་གསི་མཐོང་�ང་ཟརེ། ལག་པས་བཟོས་པའ་ིའབགི་�མ་ད�བིས་

�་ི�ག་�མ་ཞགི ཐོག་�་དཔ་ེཆ་ཞགི་ག་ི�ངེ་�་�་འ�དེ་�་བཞག་

འ�ག ད་ེཡནི་འ�ག ལ་ོ�ག་རདེ། ཁོས་�ོན་ཆད་ཁོའ་ིཡབ་ཆནེ་ཨ་མ་ེ

ར་ིཁ་ན་ཡདོ་ཟརེ་མོད། དནོ་དངོས་�་བཙ�ན་ཁང་�་སངོ་བ་རདེ། ཁོའ་ི

ཡབ་ཆནེ་ལ་དནོ་དག་�ང་�ས་ཁ་ིལའ་ོཞ་ིཧ་ཅང་�ང་བ་དང་། ཁོའ་ིམ་

�མ་�ིས་གསང་�་�ས་པས་ཁོས་ཅི་ཡང་ཤེས་མེད་པ་

འ�། ད་ན་ིདནོ་དག་ད་ེཚ�ག་གཅགི་�ང་�ངེ་

མ་ི�ང"ཟརེ། ང་ན་ིཧ་ལས་པར་�ར་ཏ་ེ�་ི

ལོ་ཞི་ལ་ཅེར་ནས་�ོད་པ་ལས་ཚ�ག་

གཅགི་�ང་བཤད་�་མ་�ང་། �་ིལ་ོ

ཞསི་�སི་གཞ་ིབ�སི་ཚར་�སེ། ཁ་ི

ལའ་ོཞིའི་�ག་པར་�ེབ་�ེབ་ཅིག་

�ས་ཏ།ེ �གས་�ག་ཅགི་དང་�སི་

�ག་�ེད་�ི་ཤོག་�ངོ་ཞིག་�ོག་ཙ�འི་

འགོ་བ�ད་ནས་ཁོ་ལ་�ནི་པ་དང་། ཡང་ཁ་ི

ལའ་ོཞིའི་ལག་ནས་ཁ་སང་དགེ་�ན་�ིས་ཁི་ལའ་ོ

ཞིར་�་རེའ་ིགཏམ་�ད"ཡབ་ཆེན་�་ིནད་གཡགོ་པ"ཞེས་པ་བ�་

འ�་ི�་�་�ད་པ་ད་ེ�ར་�ངས་ནས། ངས་�དོ་�་ིཚབ་�་�སི་ཆགོ་

ཅསེ་བཤད་པར་མ་ཟད། ད་�ང་ང་ལ་རང་ཉདི་�་ིམ་ིགཤསི་དཔང་�་

བཞག་ནས་མ་ི�་ལའང་བཤད་མ་ི�ང་ཟརེ། �བོ་�་�ལོ་ཏ་ེ�་ིརོལ་�་

འ�་ོ�བས། �་ིལ་ོཞསི་�ལེ་འ�བ་ངང་བཤད་�ར། "ཁ་སང་ཁོའ་ིཡབ་

ཆནེ་ཁོ་བ�་�་ཕབེས་�ང་བས། ད་ེརངི་�་�་ོཡང་ངསེ་པར་ཕབེས་

�དི། ངས་ཇ་ི�ར་�དེ་པ་བཞནི་�་�སི་ཤགི"ཟརེ། ང་ཚ�་�ང་ལམ་�་

�ེབས་པའི་ཚ�་ཁི་ལའ་ོཞིའི་ཡབ་ཆེན་ཡང་དེ་གའི་ལམ་�ི་མཐའ་�་

འ�ངེ་འ�ག �་ར་ནག་པོར་ས་ེམདའ་�ང་འ�ག་པ་དང་�་བ་�ངི་

�ལ་ཡནི་ཞངི་། �་བོར་�ར་པའ་ིངོ་མདངས་ལས་སམེས་�ལ་ཚད་

མདེ་�དེ་བཞནི་པའ་ིཉམས་ཤགི་མངོན་འ�ག �་ིལ་ོཞ་ིདང་ཁ་ིལའ་ོཞ་ི

གཉསི་�སི་ལག་འ�་�ས་ཏ་ེ�སེ་�ག་�ལ་ཅངི་། ཆདེ་དམགིས་�སི་

མཉམ་འཇོག་�་ག�ག་ཆདེ། ལག་པས་ཁ་ིལའ་ོཞའི་ིམ་ནརེ་རགེ་ཙམ་

�ས་ཏ།ེ �ད་མཐོན་པོས"ཁ་ིལའ་ོཞ།ི བད་ེམོ་�ོས"ཟརེ་ཞངི་། ངས་�ང་

ཁོའ་ིབཟོ་�་ལ་ལད་མོ་�ས་པ་ཡནི། ཡནི་ནའང་། �་ིལ་ོཞའི་ིངོ་མདངས་

ད་ེའ�ལ་དམར་པོར་�ར་སངོ་ལ་ངའང་ཁོ་དང་འ�། ཁ་ིལའ་ོཞའི་ིཡབ་

ཆནེ་�སི་ང་ཚ�ར་ཞབི་�་�དེ་�ནི་འ�ག་ཅངི་། ཞ་ིཞངི་འཇམ་པའ་ི

མིག་མདངས་ལས་དགོས་མི་བདེ་བའི་�མ་འ�ར་ཞིག་�ང་མངོན་

ཡངོ་བས། ང་ཚ�འ་ིསམེས་�ང་ར་ེཞགི་འ�ག་སབི་སབི་�་�ར་སངོ་།

མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་�ོང་མ་ིརགིས་�བོ་འ�ངི་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •



�ོ་�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•

�་པི་ལི་ཡིས་བཀའ་བཀོད་�ར། །

ད�ས་གཙང་�ི་�ོར་བ�་ག�མ་�ེ། །

བོད་�ལ་ཆོལ་ཁ་ག�མ་�་བགོས། །

མི་�ིས་�ད་བ�ངས་ཐེངས་ག�མ་�ས། །

འཇའ་མོ་ཉི་�་�་བ�ན་བ�གས། །

�ོན་པོ་མགར་�ི་ག�ང་�ད་ལ། །

མདོ་ཁམས་�ོང་དཔོན་ཐོབ་དབང་བ�ལ། །

དཔོན་རིགས་ནང་འཁོན་སོག་དམག་�ངས། །

འཕགས་པ་བ�ོངས་ཤིང་དཔོན་ཆེན་བ�གས། །

བོད་�ལ་�ི་�ོར་བ�་ག�མ་ཞེས་པ་གཙང་�ོགས་�ི་�ོར་�ག་

དང་། ད�ས་�ོགས་�ི་�ོར་�ག ད�ས་གཙང་བར་ན་�ི་�ོར་གཅིག་

བཅས་བ�ོམས་པས་བ�་ག�མ་བཅས་ཡིན། 

གཙང་�ོགས་�ི་�ོར་�ག་ནི། ①�ར་མོ་�ི་�ོར། གཙ�་བོ་ད་�འི་

�ིད་�ོང་�ོང་ལ་ཧོར་�ད2635དང་། ②ལ་�ོད་�ོ་པའི་�ི་�ོར། ད་�འི་

དིང་རི་�ོང་ཁོངས་ལ་ཧོར་�ད1089དང་། ③ལ་�ོད་�ང་བའི་�ི་�ོར། 

ད་�འི་�་�ེ་དང་ངམ་རིང་�ོང་ཁོངས་ལ་ཧོར་�ད2250དང་། ④�་

མིག་�ི་�ོར། ད་�འི་གཞིས་�ེ་�ོང་�ེར་ཁོངས་�་མཚ�་ཤར་དང་�ེ་

�གས་སོགས་ཧོར་�ད3003དང་། ⑤ཞ་�་�ི་�ོར། དེང་�ས་ཞ་�ར་

ཧོར་�ད3892དང་། ⑥ཤངས་པ་�ི་�ོར། གཙ�་བོ་ད་�འི་�མ་�ིང་�ོང་

ཁོངས་དང་འ�ོག་�ལ་ལ་ཧོར་�ད3630བཅས་སོ། །

ད�ས་�ོགས་�ི་�ི་�ོར་�ག་ནི། ①འ�ི་�ང་�ི་�ོར། འ�ི་�ང་�ོ་

�ང་གང་སར་ཡདོ་པའི་ཧརོ་�ད3630དང་། ②ཚལ་པ་�ི་�ོར། ཚལ་�ང་

ཐང་དང་�་ས་སགོས་གང་སར་ཡདོ་པའི་ཧརོ་�ད3702དང་། ③�་མ་�ི་

�ོར། ད་�འི་མལ་�ང་དང་འནོ་སགོས་ལ་ཧརོ་�ད2950དང་། ④ཕག་

�འི་�ི་�ོར། ད་�འི་�ེ་གདངོ་�ོང་ཁོངས་སགོས་ལ་ཧརོ་�ད2438དང་། 

⑤གཡའ་བཟང་�ི་�ོར། ད་�འི་�ན་�ེ་�ོང་སགོས་ལ་ཧརོ་�ད3000དང་། 

⑥�་�ལ་�ི་�ོར། དེང་�ས་�ན་�ེ་�ོང་�་�ལ་�ེ་ཤོག་སགོས་ལ་ཧརོ་

�ད2950བཅས་ཡདོ་པའོ། །

ད�ས་གཙང་གཉིས་�ི་བར་ན་ཡོད་པའི་�ི་�ོར་གཅིག ①ཡར་

འ�ོག་�ི་�ོར། ད་�འི་�་དཀར་�ེ་�ོང་སོགས་ལ་ཧོར་�ད750ཡོད་

ཅེས་གསལ།

བོད་ཆོལ་ཁ་ག�མ་ནི། 《 �་བོད་ཡིག་ཚང》ལས། དབང་ཡོན་བར་

མ་ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་ག�མ་�ལ་པའི་ས་མཚམས་ནི། �ལ་མངའ་རིས་

�ང་མང་མན། སོག་ལ་�་བོ་ཡན། དམ་པ་ཆོས་�ི་ཆོལ་ཁ། སོག་ལ་�་

བོ་མན། �་�འི་�ག་པ་ཡན། མགོ་ནག་མིའི་ཆོལ་ཁ། �་�འི་�ག་པ་

མན། �་མཆོད་�ེན་དཀར་པོ་ཡན། �ད་འ�ོ་�འི་ཆོལ་ཁ་དང་ག�མ་པོ་

དེ། མི་�་ཆོས་ག�མ་�ི་འ�ལ་བའི་�གས་�་�ས་ནས་�ལ་འ�ག་

ཅིང་། ཆོལ་ཁ་རེ་རེ་ལ། དཔོན་ཆེན་རེ་རེ་�ལ་པོ་ཡོན་མཆོད་བཀའ་

བ�ོས་�་མཛད་ནས་བ�ོས་འ�ག

མི་�ིས་�ད་བ�ངས། རབ་�ང་བཞི་པའི་�གས་�ེལ་�ི་ལ1ོ260ལརོ་

མི་ཆེན་དས་�ན་�ིས་བོད་ཆལོ་ཁ་ག�མ་ལ་འཇའ་མ་ོའ�གས་�བས་ས་

འཇལ་�ད་བ�ངས་ཐེངས་གཅིག་�ས་པ་དང་། རབ་�ང་�་པའི་ས་

འ�ག་�ི་ལོ1268ལོར་སེ་ཆེན་གོང་མའི་�ང་གིས་མངགས་པའི་དཔོན་

ཆེན་ཨ་དཀོན་དང་། མི་ལིན་སོགས་�ིས་ས་�འི་དཔོན་ཆེན་��་

བཟང་བོ་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ས་ཐོག བོད་ད�ས་གཙང་མངའ་རིས་

དང་བཅས་པ་ས་འཇལ་�ད་�ིས་ཞིབ་ཆ་�ས་ཏེ་�ི་�ོར་བ�་ག�མ་�ི་

ས་རིས་�ེ་བ་ནི་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་། རབ་�ང་�་པའི་མེ་ཕག་�ི་

ལ1ོ287ལོར་ཡོན་གོང་མས་མངགས་པའི་ཐོ་�་ཨ་�་གན་དང་། གེབ་

ཆག་ཏའི་ཕེང་ཆང་སོགས་�ིས་ས་�འི་དཔོན་ཆེན་གཞོན་�་དབང་

�ག་དང་མཉམ་�་ཐེམ་�ད་བ�ར་�ིས་ཞིབ་བཤེར་དང་། འཇའ་མོ་

བ�ར་�ིག་སོགས་�ས་ཏེ《 �ེ་གསལ་ཆེན་མོ》 ཞེས་པའི་དེབ་ཐེར་གསར་

འགོད་�ས་པ་ནི་ཐེངས་ག�མ་པ་ཡིན།

འཇའ་མོ་ཉེར་བ�ན་བ�གས་པའི་�ོར། འཇའ་མོ་ཞེས་པ་དེང་

�ས་�ངས་འཁོར་�ི་ཉིན་ལམ་ས་�གས་དང་དོན་གཅིག སོག་�ལ་�་

པི ་ལིའི ་ཡི ་གེ ་�ེལ་མཁན་

གསེར་ཡིག་པ་�མས་ཉིན་

ལམ ་རེའི ་ས ་�གས ་ཡིན ་

འ�ག སོག་པོའི་�ོན་ཆེན་དས་�ན་འཇའ་མོ་བ�གས་སར་

བོད་�་ཕེབས་པའི་�ོར། 《 �་བོད་ཡིག་ཚང》ལས། �་མའི་

བཀའ་ཤོག་དང་། �ལ་པོའི་འཇའ་ས་དགོས་པ་�མས་གནང་། 

དས་�ན་འཁོར་མང་བོ་དང་བཅས་ཡར་�ིན། བོད་�ི་བན་�་

�ན་མགོ་�ག་རིམ། �ིར་དགོས་ལ་གནང་�ིན་�ི་ཆ་�ེན་

བཟང་བོ་དང་བཅས་པ། གན་མཛ�ད་ཆེ་�ང་ནས་བ�ར་ཏེ་ཡར་

འོངས། ཐོག་མར་བོད་�་བ�ན་པ་�ི་དར་�ི་ཆོས་�ང་བའི་

ཡིན་པས། མདོ་�ད་�ི་ས་དན་ཏིག་ཤེལ་�ི་�་ཁང་དང་། མདོ་

�ོད་གཙ�་མདོ་བསམ་འ�བ། གཙང་དཔལ་�ན་ས་�་�མས་ལ་

རིམ་པར། མི་མང་བོར་བསགས། གང་ལ་གང་འོས་�ི་གནང་

�ིན་�ད། བཀའ་�ང་�མས་བ�གས་ཤིང་། �་བོད་�ི་སོ་མཚམས་ནས། 

ས་�་མན་ལ་འཇམ་ཆེན་�ན་�ིལ་བ་ཉི་�་�་བ�ན་བ�གས། སོ་སོར་

�ེ་ན། མདོ་�ད་པ་འཇམ་པས། འཇའ་མོ་བ�ན། མདོ་�ོད་ལ་འཇའ་མོ་

ད�། ད�ས་གཙང་ལ་འཇའ་མོ་བ�་གཅིག དེའི་ནང་ནས་�ང་ད�ས་པ་

འཇའ་མོ་འཛ�ན་དགོས་པ་ལ་ཤག �ི་བ། ཤ་ཕོ། ཀོང་། དགོན་གསར། �་

བ་དང་བ�ན། གཙང་པས་འཛ�ན་དགོས་ལ། �ག ཚ�ང་འ�ས། དར་�ང་། 

�ོམ་མདའ་རོང་དང་བཞི་བ�གས། སོ་སོའི་�ི་�ོར་�མས་�ིས། འཇམ་

�ོར་འདབ་པའི་བཀོད་པ་�ས། 

མདོ་ཁམས་ས་དམར་�ོང་དཔོན། �ོན་པོ་དམ་པ་མགར་རིག་པ་ཅན་

�ི་ག�ང་�ད་ལས་ཁམས་�ོགས་�་མཆེད་པ་�མས་དེང་�ས་དཔལ་

�ལ་ས་དམར་�ེ་ཤོག་འདིར་གཞིས་ཆགས་ཤིང་�ལ་དེའི་འ�ི་�འི་ཤར་

�བ་�མས་ལ་དབང་�ར་�ས། རབ་�ང་�་པའི་མེ་ཡོས་�ི་ལོ1267ལོར་

འ�ོ་མགོན་ཆོས་�ལ་འཕགས་པ་�ར་ཡང་སོག་�ལ་�་ཕེབས་པའི་

�བས་ལས་ཚན་བ�་ག�མ་ཞེས་པའི་�་འཁོར་གསར་འ�གས་གནང་། 

མགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་བོའི་�ས་གཉིས་པ་མགར་བསོད་ནམས་རིན་

ཆེན་འ�ོ་མགོན་འཕགས་པའི་གསོལ་དཔོན་�ི་ལས་འགན་བཞེས་ཏེ་�་

ནག་�་ཕེབས། གོང་མ་སེ་ཆེན་�ལ་པོས་ཆེན་པོར་འོས་པའི་ཐོབ་དང་

ཐམ་ཀ་གནང་། དེའི་གཅེན་�་�་�་ལ་འ�ོ་མགོན་ཆོས་�ལ་འཕགས་

པས་ས་དམར་�ོང་དཔོན་�ི་མཚན་དང་གོ་གནས་གནང་བས་ད�ལ་

�ོང་དཔོན་ཞེས་པར་�གས། དེའི་�ད་པ་�ི་རབས་པ་�མ་�ིང་ཚང་�ལ་

པོའི་མ�ན་�ོན་�ར་པའི་�བས་�་�ེ་དགེ་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས། �ི་

ལོའི་�ས་རབས་བ�་བ�ན་�ས་�ོད་ཙམ་ན་�་ཆེན་�མས་པ་�ན་

ཚ�གས་�ིས་�ིང་དཔོན་�ི་མངའ་ཁོངས་བཅོམ་ཞིང་�ེ་དགེ་�ལ་པོ་ཞེས་

པ་དེ་�ང་།

འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་བ�ོངས་�ལ། འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་�་

ནག་ནས་བོད་�་�ིར་ཕེབས་པ་དང་། �ས་དེར་དཔོན་ཆེན་�ན་དགའ་

བཟང་བོས་ས་�འི་དཔོན་ཆེན་མཛད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ས་�འི་དཔོན་

རིགས་ནང་�ལ་�་�ིད་དབང་འ�ོག་རེས་�ེད་པའི་འཐབ་�ོད་�ོ་ངར་

�ན་པར་�ར་ཏེ། འཕགས་པའི་ཉེ་གནས་སོགས་ས་�འི་དཔོན་རིགས་

ཁག་གཅིག་གིས་འ�ོ་མགོན་འཕགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་སེ་ཆེན་གོང་

མ་ལ་�ན་�་�ན་མ་�ལ་ཏེ། དཔོན་ཆེན་�ན་དགའ་བཟང་བོས་སེ་�ང་

�ེག་དགོས་�ལ་�ི་ད�ེན་�ོར་ད�ག་ཤིང་མང་�་�ས། སེ་ཆེན་གོང་

མས་དམག་ད�ང་ཁག་གཅིག་བོད་�་བཏང་བས་ཕོ་རོག་་�ོང་ཕབ། �ེ་

འབངས་�ག་གནོན་�ས། �བས་དེར་ཉེ་གནས་�ིས་ཧོར་དམག་�ངས་

པ་�་མ་འཕགས་པས་མ�ེན་པར་དོགས་ནས་འ�ོ་མགོན་འཕགས་པ་ལ་

�ོག་�་�ག་�ངས་ནས་བ�ོངས། སོག་དམག་གིས་འ�ོ་མགོན་འཕགས་

པ་འ�ོང་མཁན་དཔོན་ཆེན་�ན་དགའ་བཟང་བོ་ཡིན་པར་བ�ོན་བཏང་

ནས་འཛ�ན་བ�ང་�ས། རབ་�ང་�་པའི་�གས་�ལ་�ི་ལོ1281ལོར་�་

རོག་�ོང་�་དཔོན་ཆེན་�ན་དགའ་བཟང་བོ་དམར་གསོད་�ས།

སན་མ་རི་ནོ་ནི་�་ཕིན་�ིན་�ེད་�ིང་གི་ཤར་�ང་�ལ་�ི་�མ་སའི་ད�ས་�ལ་

�ི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། མངའ་ཁོངས་�ི་མཐའ་�ོར་ད�ི་ཐ་ལི་�ལ་ཁབ་�ིས་

བ�ོར་ནས་ཡོད་པས། “�ལ་ཁབ་ད�ས་�ི་�ལ་ཁབ”ཅེས་འབོད་པ་རེད། རི་�ང་དང་

རི་མ་ཐང་མང་ཞིང་། རིའི་�ེབས་�་ཆགས་པའི་མཛ�ས་ཤིང་འ�ོར་�ག་�ན་པའི་�ལ་

ཁབ་�ང་�ང་ཞིག་ཡིན། �ོགས་བཞི་མཚམས་བ�ད་ལ་འ�ོ་བདེ་བའི་རི་ལམ་�ག་

�ོག་དེ་ཚང་ཚ�ང་འ�ིགས་པའི་�ོན་པའི་ད�ས་ན་གོས་དར་�ག་གཅིག་འཐེན་པ་དང་

འ�་བར་རིའི་�ེབས་�་ཆགས་པའི་�ོང་�ེར་དེར་འ�ད་ཡོད། �ལ་ཁབ་དེར་�ོས་

བཅས་�་རང་�ང་ཐོན་�ངས་དཀོན་ནའང་། བཟོ་ལས་དང་འཚ�་བ། ཐོན་�ེད་བཅས་

ལ་ཞབས་འདེགས་�་བའི་ལས་རིགས་ཧ་ཅང་དར་�ས་ཆེ། བཟོ་ལས་�ེ་ཁག་གཙ�་�ས་

ཐད་འཁེལ་འཐག་དང་། �ོན་གོས། ཨར་འདམ། �་དཀར། ཤོག་�་བཟོ་བ་སོགས་ཡོད། 

�ོངས་�་དང་�ག་�གས། �ེས་�ན་�ོར་མོ་བཅས་ནི་�ལ་དམངས་དཔལ་འ�ོར་�ི་

�ོག་ཤིང་�་�ར་ཡོད། སན་མ་རི་ནོ་ལ“�ག་�གས་�ི་�ལ་ཁབ”ཅེས་�ང་འབོད། 

འ�ེམས་�ེལ་�ས་པའི་�ག་�གས་�ི་ཚ�ན་མདངས་གསལ་ཞིང་�ན་རིས་རི་མོ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ནང་དོན་�ན་�མ་ཚ�གས་པས། �ོངས་�་པ་

དང་རིག་�ས་བ�་ཉར་�ེད་མཁན་དག་གིས་ཉོ་བཞིན་པའི་�ེས་�ན་དངོས་པོ་ཡིན། �ལ་ས་སན་མ་རི་ནོ་རིའི་�ེབས་�་ཆགས་ཤིང་། �ང་རིང་ནས་

བ�ས་ན་བ�ིད་ཉམས་�ན་པ་ཞིག་རེད། �ོང་�ེར་ཡོངས་�་�ོན་པ་�་ཚ�གས་�ི་ག�་ལོ་�ག་པོས་ཁེངས་ཤིང་མེ་ཏོག་�་བ�འི་�ི་བ�ང་འ�ལ་འ�ག 

འ�གས་�ན་བཟོ་བཀོད་མཛ�ས་ཤིང་། �ས་�ོས་ཆེ་བའི་མ�ོན་ཁང་དང་�ད་ཆོས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆང་ཁང་མང་བོ་ཡོད། �ལ་ཁབ་དེ་ལས་ཐོན་

པའི་�ན་ཆང་ལ་�ོངས་�་པ་དག་གིས་དགའ་བ�་ཆེན་པོ་ཐོབ་དང་འཐོབ་�ིན་ཡོད་དོ། ། 



པར་ལེན་མཁན། 

•�ོལ་མ་ཚ�་རིང• ཨང906པ། ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•གསང་བདག་�དི•

ང་ཚ�་འཇིག་�ེན་ཁམས་འདིར་ཐོན་པ་ནས་བ�ང་། �ས་

ཚ�ད་ཟེར་བའི་�ེད་པོ་ཞིག་གིས་མི་ཚ�་འདིའི་རིང་�ང་འཇལ་

བཞིན་ཡོད། ལ་ལ་ཚ�་ཐག་རིང་ཞིང་ལ་ལ་�ང་། རིང་�ང་ནི་

�ོས་བཅས་�ིས་བཤད་པ་ཡིན་ཞིང་། �ེ་�་ན་འཆི་ནི་འཇིག་

�ེན་�ི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་མི་འཆི་བ་ཞིག་གཏན་ནས་ཡོད་མི་

�ིད་པས། མི་ཚ�་�ང་�ང་འདི་དོན་�་གཉེར་ནས་མཐའ་མ་

འ�ོད་པ་མེད་པ་ཞིག་ཅིས་�ང་�་དགོས་�མ་མཁན་མང་མོད། 

འོན་�ང་ལག་ལེན་�་�ར་མཁན་ཧ་ཅང་�ང་། 

ལེ་ལོ་དང་�མ་གཡེང་གི་དབང་�་སོང་བའི་འདས་པའི་

ལོ་�་དག་བདག་གིས་�ན་ཐེངས་རེར། ངོ་མ་འ�ོད་པ་�ེས་པ་

ང་ཡི་ཕ་�ལ་ནི་�ོད་ན་གངས་དཀར་རི་བོའི་�ེ་མོ་ཨ་

�ོན་ད�ིངས་�་�ག་ཅིང་། བར་ན་�་ནོར་�ག་ག�མ་�ར་

ཚ�གས་ཇི་བཞིན་ས་ལ་བ�མ་པ། �ད་ན་ལོ་ཡག་�ེ་མའི་མགོ་

�ོག་�ེམ་པའི་�ལ་�་ཞིག་�ེ། མི་སེམས་ལ་བ�ེ་བས་�ག་

ཅིང་�ས་བཞི་ཡི་ད�ེ་བ་གསལ་བའི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཡིན་

ལ། གནས་དེ་�་ད�ར་ཁར་ས་འཛ�ན་�་མོས་�ང་མདོག་གི་

འ�ོར་�་བ�བས་ཏེ་�་ཚ�མ་མེ་ཏོག་གི་�ན་ཆ་�ས་ཚ�། རི་

བོར་བ�ག་མདངས་�ས་ཤིང་�་བོར་བོགས་ཐོན་པར་མ་ཟད། 

�གས་�་�ར་ཤ་ཤེད་�ས་ཏེ། འ�ི་�ལ་མའི་�་ཁ་གང་། �་

འདོ་བའི་བང་ཁ་�ར་ཞིང་། གཡང་དཀར་�ག་གི་འབའ་�་

�ན། རི་མཐོན་པོའི་�ོ་�་ན་�ན་�ི་ག�གས་�བ་ཅིང་། བདེ་

མོ་�ང་�ོངས་གཞོང་�་མེ་ཏོག་གིས་�ོ་གར་འ�བ། མི་

སེམས་�ོ་བས་ཁེངས། �ི་�་�ག་ཅར་མཆེད། ཤ་མར་�ད་

ག�མ་�ི་�ི་ཞིམ་མ�ོན་པོའི་�་�་འ�ལ་ཞིང་། མེ་ཏོག་ཚ�མ་

�ས་ག�་�ང་�ོགས་�་བ�ག  དེ་ནི་རང་�ང་�ན་�ིས་

�བ་པ་ཞིག་དང་མི་མ�ངས་པར་�་�ལ་བ�མས་ཆོས་ཤིག་

དང་གཉིས་�་མ་མཆིས།

�ོན་�ི་གོམ་�་�ས་�ི་འ�ོས་དང་བ�ན་ཏེ་ཕ་�ལ་�ི་

�མ་ཁར་�ེབས་པ་ན། རིན་ཆེན་གསེར་�ི་�ན་ཆ་�ས་པའི་

ནོར་འཛ�ན་�་མོས་�ལ་�་འདིར་ག�ར་�་ཟ་བའི་�བ་

འ�ས་�ི་ལེགས་�ེས་�ལ། ཞིང་འ�་ཡག་�ེ་མས་�ིན་གཟོ་

ཡི་མགོ་བོ་�ད་ཅིང་། �་ནོར་�ག་ག�མ་ལ་ཤ་ཤེད་�ས། �ོ་

�ང་གིས་ཁེངས་པའི་ངོ་གདོང་དག་�་ཡིད་ཚ�མས་པའི་

མདངས་ཤིག་མངོན་འ�ག་ལ། གསེར་�ན་མ་མའི་�མ་ཁར་

�ོད་�ང་གིས་བ�ས།

ད�ན་ག�མ་�གས་�ང་དང་བཅས་�ེབས་པ་ན། བ�་

ཤིས་�ེན་འ�ེལ་�ི་ཁ་བ་དཀར་པོ་རབ་དཀར་ཁ་བཏགས་

�ག་གཅིག་དང་འ�་བར་རི་རབ་�ི་མ�ལ་དང་དཀན་

གཟར་�ི་�ེབས། �ང་ཆེན་�ི་མདོ། �་�ང་གི་�གས་སོགས་

�ང་གཞོང་ལ་�ར་མེད་པར་བ�བས་པ་ན། ས་འཛ�ན་�་མོ་

ནི་�ིང་དཀར་�ི་�་མོ་དང་བལ་དཀར་�ི་གོས་�། དར་དཀར་

�ི་དོར་མ་�ོན་པའི་མཛ�ས་མ་ཞིག་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས་

ཤིང་། �ེ་འ�ོ་མཐའ་དག་ནི་པགས་དཀར་�ི་�ོག་པའི་ནང་

�་�་སིམ་མེར་གཉིད་�་�ར་བ་བཞིན་འཇམ་ཅག་གེར་

གནས་ལ། �ག་�ོག་ངང་འཐེན་པའི་�ེས་�ལ་�་ཚ�གས་ནི་

པ་�འི་རི་མོ་བཞིན་འཇིག་�ེན་མཛ�ས་པའི་�ན་�་ཆེ། 

ནོར་འཛ�ན་མའི་�ོ་བར་ཚ�་�ོག་ཐམས་ཅད་ལ་གསོན་

�གས་�ས་པ་དང་རེ་བ་ཡོད་ཚད་�ི་མགོ་�གས་སའི་ད�ིད་

ཀ་�ེབས་�ང་། ད�ིད་�ི་ལག་�ང་འཇམ་པོས་�ེ་འ�ོ་�ན་

ལ་�ིལ་�ིལ་གནང་ཞིང་�ང་�ག་དག་རིང་�ང་འ�ན་པ་

བཞིན་འ�ས། �ང་ཆར་བསིལ་མ་དལ་�ིས་བབས་ཏེ་ནོར་

འཛ�ན་མར་�ི་དོར་ཐེངས་ཤིག་�ས་�བས། གཉིད་ལས་སད་

མ་ཐག་པའི་�ེ་འ�ོའི་ཚ�གས་�ིས་གཅིག་ལས་གཅིག་མ�ོགས་�ོས་བ�བ་�འི་ལས་ལ་

�གས་�ིས་འ�ག་མགོ་བ�མས།

ཕ་�ལ་ལགས།  �ོད་ནི་པར་ཆས་�ིས་འ�ི་�ོན་�ེད་མི་དགོས་ལ། ཚ�ན་མདོག་�་ཚ�གས་

�ིས་�ང་�ག་མི་དགོས་པའི་མ་བཅོས་�ན་�ིས་�བ་པའི་རང་�ང་གི་རི་མོ་ཞིག་�ེ། ང་རང་

�ེད་ལ་མོས་ཤིང་། འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་�ེ་འ�ོ་ཐམས་ཅད་�ང་�ེད་ལ་དགའ་ངེས་སོ།།

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

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ། 

•མཆོག་�ལ་�ིད•

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

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་

འཛ�ན་�་ག�མ་པ། 

•གཡང་�ིད་དབང་མ•ོ

སི་�ནོ་ཞིང་ཆེན་�་བ་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�བོ་�།

•ཚ�་བྷ•ེ

དང་ངོ་གནོང་བ་ཞིག་རེད། ཉིན་�ན་དགེ་�ན་�ིས་ང་ཚ�་�ོབ་མ་�མས་

ལ“�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ོས”ཞེས་ཡང་ཡང་�་�ལ་མ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

ནའང་། བདག་གིས་�ད་ཆ་དེ་�ང་མེད་�་བཞག་ནས་�ས་ཚ�ད་མང་བོ་ཞིག་

�ེད་དགོད་�ི་�ོད་ནས་འཛད། 

ཉིན་ཞིག་གི་ཞོགས་པར། དགེ་�ན་�ིས་ང་ཚ�ར་�ས་ཚ�ད་དམ་

འཛ�ན་མ་�ས་ན་མ�ག་འ�ས་ཅི་ཞིག་འ�ང་བའི་

�ོར་�ི་གཏམ་�ད་ཅིག་བཤད་�ང་། གཏམ་

�ད་ནི་འདི་�་�ེ། གནའ་�་མོ་�་མོ་ཞིག་

ལ། ལོ་ན་གཞོན་པའི་�ང་པོ་ཞིག་�ལ་

ངེས་མེད་�་འ�མས་ནས་འ�ོ་�བས། �་

ར་�ང་�ར་དཀར་པའི་�ན་པོ་ཞིག་དང་

�ད། �ན་པོས་�ང་པོ་དེ་ལ“�ོད་ལོ་གཞོན་ཞིག་

གནས་བབ་འདི་འ�་ཞིག་ལ་�ང་དོན་ག་རེ་ཡིན”ཞེས་

�ིས་པ་ན། �ང་པོ་དེས་འ�ོད་ག�ང་གི་ངང་ནས“ཡོད་ཚད་�ི་ཡོད་ཚད་ངས་

�ང་�ས་ནས་རིག་གནས་མ་�ངས་པར་ཤོ་�ག་ཆང་འ�ང་ལ་མགོ་འཁོར་

ནས་བ�ད་པས། �ིམ་�ི་�་ནོར་ཡོད་ཚད་ངའི་ལག་ནས་ཚར་སོང་བས་�ང་

པོ་མི་�ེད་ཐབས་མེད་�ང”ཞེས་�་ངག་དང་བཅས་�ས་པར་བཤད། �བས་

དེར་�ན་པོ་དེས་ཁོ་ལ“གལ་ཏེ་�ོད་ལ་ཡང་བ�ར་གོ་�བས་ཤིག་�ིན་ན་�ོད་

�ིས་�ོན་ཆད་�ི་ནོར་འ�ལ་དེ་དག་བཅོས་�ར་�ེད་�བ་བམ”ཞེས་ཉམས་

སད་པའི་�ི་བ་ཞིག་�ིས་པ་ན། �ང་པོ་དེ་མ་ཐག་དགའ་བ་ཚད་མེད་�ེས་

ནས་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་ལེན་ཡང་ཡང་�ས་པས། �ན་པོ་དེས་�ད་ཅིག་

ཉིད་�་�ང་འ�མ་དེ་�ིས་པ་�ང་�ང་ཞིག་�་བ�ར་པ་དང་རིག་གནས་�ོབ་

�་བ�ག མ་གཞི་�ན་པོ་དེ་ནི་�་�ལ་ནས་མངགས་པའི་�ས་ཚ�ད་�ན་པོ་

ཡིན་འ�ག ཁོང་གིས་ཉིན་�ན་�ིས་པ་དེའི་�་�ོད་ལ་�ོག་ནས་�་�ོག་�ས་

ཤིང་། �ིས་པ་དེས་�ང་�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ས་ནས་�ོབ་�ོང་ལ་�ར་ཐག་

འབད་ཐག་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ཁོ་རང་དགའ་�ོ་ཚད་མེད་�ེས། 

ཡིན་ནའང་། �་འགའ་འགོར་�ེས་�ིས་པ་དེས་�ོན་�ི་དམ་བཅའ་རིམ་�ིས་

དོར་ཏེ་�མ་གཡེང་གི་ལས་�་ཚ�གས་ལ་�གས་�ིན་པ་མཐོང་བས། �ས་ཚ�ད་

�ན་པོ་ཁ་�ོ་ཁ་ནས་ལངས། ཞེ་�ོ་གཏིང་ནས་ལངས་ཏེ་ཁོ་རང་�ིར་

�ང་འ�མ་�་བ�ར་སོང་། �ང་བོ་དེ་འ�ོད་པ་ཚད་

མེད་�ེས་�ང་ཡོད་ཚད་�ིར་ཡོང་མེད་པར་

�ར་སོང་ཞེས་བཤད། 

གཏམ་�ད་འདི་ཐོས་�ེས་བདག་ལ་

འ�ོད་�ང་དང་�ེད་ཤ་ཞིག་དབང་མེད་�་

ལངས་སོང་། �་མཚན་གཏམ་�ད་ནི་གཏམ་

�ད་ཙམ་ཡིན་པས་ང་ཚ�་�ན་པོ་དེ་�་�་དང་འ�ད་

མི་�ིད་ལ། �ས་ཚ�ད་�ང་�ོག་ནས་འཁོར་མི་�ིད་པས་ན། ང་

ཚ�ས་ནམ་ཡང་�ས་ཚ�ད་ལ་གཅེས་�ས་ལེགས་པོ་�ེད་དགོས་ཏེ། ལས་ཀ་གང་

ཞིག་�བ་�ས་དེ་ལ་�མ་ཤེས་གཏད་ནས་�ས་ཚ�ད་དོན་ཡོད་�་བཏང་ན་

མཐའ་མར་འ�ས་�་བཟང་བོ་ཞིག་འ�ང་�ིད་པ་ནི་ཁོ་ཐག་ཡིན། ཨ་རིའི་�་

�་�ོབ་ཆེན་�ི་བ�བ་�་ཞིག་ལས། “དེ་རིང་གཉིད་�ས་�ི་ཁ་�། སང་ཉིན་

འ�ོད་�ས་�ི་མིག་�་�་འ�ར་�ིད”ཅེས་བཀོད་ཡོད་པ་ནི་ཇི་འ�འི་�ག་

ཐོག་ཁབ་གཙགས་�ི་བ�བ་�་ཞིག་རེད་ཨང་། 



 《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། 
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ལོའི

《གངས་

�ན་

ན་�ང་

ཚགས་

པར》

མངག་

ཉོ་

�ེད་

པར་

དགའ་

བ�་

�།
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བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

�གས་མོ་�མས།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 


