
མདང་དགོང་། ��་ལེ་ཁའོ་ཞིས་ང་རང་ཁོ་ཚང་གི་�ང་ལམ་�ི་ཕ་

རོལ་�་ཡོད་པའི་མགར་ཁང་�་མ�ོན་འབོད་�ས་པས། ད་ནངས་�་སེ་ང་

རང་ཡབ་ཆེན་དང་�ན་�་�ོར་�ད་ཅིང་། ཡབ་ཆེན་ཡང་ང་དང་མཉམ་

�་�་�་སོང་། ང་ཚ�་�ེབ་ལ་ཉེ་བའི་�བས་�། �་ལི་�ེས་ལག་�་དངོས་པོ་

�ག་མ་གང་བ�ང་�ེ་�ི་རོལ་�་�གས་ནས་ཐོན་�ང་ལ། ཁོའི་�་གམ་

ནག་པོ་ཆེན་པོ་དེ་�ས་�བ་�་�བ་�བ་�ོད་བཞིན་པ་�ང་རིང་ནས་

མཐོང་�ང་། འོ། ངས་ད་�་གཞི་ནས་ཤེས་�ང་�ེ། མ་གཞི་ཁོས་དེ་ག་ནས་

�གས་བ�ས་�ེས་ཕར་བཙ�ངས་ནས་ཚགས་པར་�ིང་བར་བ�ེས་པ་ཡིན་

འ�ག གཡོ་�་ཆེ་བའི་�་ལི་�ེ་ཨང་། �ོ་ཁར་�ེབས་པ་ན། ��་ལེ་ཁའོ་

ཞི་ནི་སོ་ཕག་འགའི་ཐོག་�་བ�ད་ཅིང་། དཔེ་དེབ་�ས་མོའི་ཐོག་�་

བཞག་ནས་བ�བ་ཚན་ལ་བ�ར་�ོང་�ེད་པ་མཐོང་། ང་ཚ�་མཐོང་འ�ལ་

�ར་�་ཡར་ལངས་ནས་ང་ཚ�་ནང་ལ་བ�ས། དེ་ནི་ཁང་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཞིག་�ེ། ག་ས་གང་�་སོལ་ཐལ་བབས་ཏེ་�ལ་�ིས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང་། 

�ིག་པའི་�་�་རིགས་མི་འ�་བའི་ཐོ་བ་དང་། �མ་པ། �གས་�ང་། 

�གས་ཆ་མང་བོ་བཤམས་འ�ག ཁང་བའི་�་�ར་�་བ�་ཐབ་ཅིག་

འ�ག་པ་དང་། �ིས་པ་ཞིག་གིས་�ང་�མ་འཐེན་�ིན་འ�ག ��་ལེ་

ཁའོ་ཞིའི་ཡབ་ཆེན་ཙ�་ཏའི་འ�མ་�་ཡོད་ལ། ལག་གཡོག་ཅིག་གིས་

�གས་ད�ག་ཅིག་ལག་�་བ�ང་ནས་མེ་ནང་�་བ�ིངས་�ང་། མགར་

པས་ང་ཚ�་མཐོང་འ�ལ་མགོ་ཡི་�་མོ་�ད་དེ། "ཨ་ཙ�། འདི་ནི་�ེད་ཆས་

མེ་འཁོར་�ེར་མཁན་�ིས་པ་སེམས་བཟང་དེ་མ་ཡིན་ནམ། འདིར་ལས་ཀ་

ཇི་�ར་ལས་�ིན་པར་�་�་ཡོང་བ་ཡིན་ཨང་། ཨེ་རེད། ད་�་ཉིད་�་�ོད་

ལ་བ�་�་བ�ག་ཆོག" ཁོས་བཤད་ཞོར་�་འ�མ་

ད�ལ་�ོན་པ་ལས་�ོན་ཆད་�ི་�བ་�ོད་དང་འཇིགས་

�ང་གི་བཟོ་�་དེ་མཐོང་�་མི་འ�ག ཁོས་ཏག་ཏག་ལ་

ཉི་�མས་ཁར་འ�གས་པའི་�གས་�ི་ལན་ཀན་ཞིག་མགར་�ིན་འ�ག 

ལག་གཡོག་གིས་�ེ་གཅིག་བ�ེགས་ཏེ་དམར་ལིང་ངེར་�ར་པའི་�གས་

ད�ག་དེ་ཁོ་ལ་�ིན་པ་ན། ཁོས་�གས་ད�ག་གི་དམར་ལིང་�་�ར་པའི་

ཆ་དེ་ཙ�་ཏའི་�ེང་�་བཞག་�ེས་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་བཏེགས་ཏེ་�ང་མགོ་

བ�མས་�ང་། �ོགས་གཅིག་ནས་ཐོ་བས་བ�ངས་པ་དང་། �ོགས་གཅིག་

ནས་དམར་ལིང་�་�ར་པའི་�གས་ད�ག་དེ་ཙ�་ཏ་དང་ཐོ་བའི་བར་ནས་

ཕར་འ�ད་�ར་འཐེན་དང་ཕར་�ོར་�ར་�ོར་�ེད། �གས་ད�ག་དེ་ཐོ་

བའི་�ར་ཚད་དང་གནད་�་ཁེལ་པའི་འ�བ་�ང་འོག་�གས་ཀ་�་

ཚ�གས་�་འ�ར་�ིན་འ�ག་ཅིང་། མ�ག་མཐར་ཧ་ཅང་མཛ�ས་པའི་མེ་

ཏོག་གི་འདབ་མའི་ད�ིབས་�་�ར་སོང་། �གས་ད�ག་ནི་ཁོའི་ལག་འོག་

ནས་འདོད་མོས་�ར་བ�ར་བཀོད་�ེད་ཆོག་གིན་

འ�ག་པས་ངོ་མ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད། �བས་

འདིར། ཁོའི་�་�ང་གིས་ང་�ལ་�ི་ཉམས་

�ིས་ང་ཚ�ར་�་བཞིན་འ�ག་ཅིང་། དེ་ལས་

ཕལ་ཆེར"ངའི་ཡབ་ཆེན་མཐོང་�ང་

ངམ། ཇི་འ�་རེད"ཟེར་བ་དང་འ�། 

མགར་པས་ལས་ཀ་ལས་ཚར་བ་ན། 

བ�ངས་ནས་ཆོས་དཔོན་�ི ་དབང་ཆ་

མཚ�ན་�ེད་�་�ར་བ�ར་པའི་�གས་ད�ག་

དེ་ངའི་མ�ན་�་བ�ིངས་ཏེ། ང་ལ"ཇི་�ར་ལས་

པ་མཐོང་�ང་ཨང་། མི་�ག་�ང་�ང"ཞེས་�ིས་པ་

དང་། དེ་ནས་�གས་ད�ག་གཞོགས་ཤིག་�་བ�ར་ནས། �ར་ཡང་�གས་

ད�ག་གཞན་ཞིག་མེ་ཐབ་ནང་�་བ�ེགས་�ང་། ངའི་ཡབ་ཆེན་�ིས་ཁོ་

ལ"མགར་�ས་པ་ཧ་ཅང་བཟང"ཟེར་བ་དང་། �ར་ཡང་ཁ་གསབ་�ི་�ལ་

�"གང་�ར་བཤད་�ང་། ལས་ཀ་ལས་འདོད་པ་རེད། དེ་ཨེ་རེད"ཟེར། 

མགར་པས་�ོགས་གཅིག་ནས་�ལ་�་འ�ིད་པ་དང་། �ོགས་གཅིག་ནས་

ངོ་གདོང་དམར་པོར་འ�ར་བཞིན་ལན་གདབ་�ར། "རེད། ལས་ཀ་ལས་

འདོད་�ེས་�ང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་�་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་ལས་འདོད་�་

བ�ག་པ་ཨེ་ཤེས"ཟེར། ཡབ་ཆེན་�ིས་མ་ཤེས་�ལ་�ས་སོང་། "ངའི་

གཅེས་�ག་བཟང་བོ་གན་རེད། ངའི་གཅེས་�ག་བཟང་བོས་ཁོའི་ཡབ་

ཆེན་ལ་གཟི་བ�ིད་བ�ོན་ལེན་�ས་པ་རེད། འོན་�ང་། ཁོའི་ཡབ་ཆེན་

�ིས……ལས་ཀ་�ང་བོ་མི་གཉེར་བར། རང་ཉིད་�ི་�ོ་�ིད་ཁོ་ན་

བསམས་པ་ལས་ཁོ་རང་�ད་འ�ོ་ཞིག་གི་ཚད་ནས་བཞག་པ་རེད། ངས་ཁོ་

རང་གི་�་དགའི་�གས་མ་མཐོང་བའི་�བས་�……ཨེ། ངའི་�ིང་�ེའི་

�ལ་�་�ར་པའི་�ས་ངན་�ང་�ང་། ག�གས་�ང་�ེ་ཉམ་ང་བར་འ�ག 

�ོད་�ར་ཤོག་དང་། ངས་�ོད་ལ་ཞིབ་�་ཞིག་�ེད་དང་། " ��་ལེ་ཁའོ་ཞི་

དེ་མ་ཐག་�་�གས་ནས་ཐོན་�ང་། མགར་པས་ཁོ་པང་ནས་ཙ�་ཏའི་�ེང་

�་བཞག་�ེས། ལག་པ་གཉིས་�ིས་ཁོའི་ད�ང་བ་ནས་བཏེགས་ཏེ། "�ོད་

�ིས་ཡབ་ཆེན་ངན་པ་འདིའི་ངོ་གདོང་གཙང་མར་�ས་ཤིག"ཟེར། དེ་

དང་བ�ན་ནས། ��་ལེ་ཁའོ་ཞིས་�གས་བཏོན་ནས་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་�ི་

ངོ་ནག་པོར་བ�ད་མར་འོ་�ས་ཏེ། མ�ག་མཐར་ཁོ་རང་ཉིད་�ི་ངོ་གདོང་

ཡང་ནག་པོར་བ�ར་སོང་། "འོ་ལོས། དེ་�ར་�་དགོས་

པ་རེད།" མགར་པས་དེ་�ར་ཟེར་བཞིན་ཁོ་རང་

�ར་ཡང་ཙ�་ཏའི་�ེང་ནས་སར་བཞག་�ང་། 

"དེ་�ར་�་དགོས་པ་རེད། ��་ལེ་ཁའོ་ཞི།" 

ངའི་ཡབ་ཆེན་ཡང་ཧ་ཅང་དགའ་�ེ་

�ད་བ�བ་�ང་། ཡབ་ཆེན་�ིས་

མགར་པ་དང་ཁོའི་�་�ང་ལ་�ེས་�ག་

�ལ་�ེས་ང་རང་�ིད་ནས་མགར་ཁང་ལས་

�ོར་�ད། �ོར་འ�ད་�བས་��་ལེ་ཁའོ་ཞིས་

ང་ལ"དགོངས་པ་མ་ཚ�མ"ཟེར་བཞིན་ངའི་�ག་

མའི་ནང་�་འཛ�ར་མ་བག་ཆ་�ང་�ང་ཞིག་བ�ད་

�ང་། ངས་ཁོ་རང་ངེད་ཚང་ལ་ཡོང་�ེ་མཉམ་�་�ོ་དགའི་རོལ་�ེད་�ས་

ཆེན་ལ་རོལ་བར་མ�ོན་འབོད་�ས། རང་�ིམ་�་ལོག་པའི་ལམ་བར་�་

ཡབ་ཆེན་�ིས་ང་ལ"�ོད་�ིས་�ེད་ཆས་མེ་འཁོར་�ང་�་ཁོ་ལ་�ིན་པ་

ཡིན་མོད། འོན་�ང་མེ་འཁོར་�ང་བ་དེ་�་གསེར་�ིས་�བ་པ་དང་། ནང་

�་�་ཏིག་གིས་ཁེངས་པར་�ས་ཡོད་�ང་། ཡང་བ�ར་ཡབ་ཆེན་མི་�་

འ�ར་�་བ�ག་པའི་ག�ང་�ང་གི་��་ལེ་ཁའོ་ཞི་ལ་མཚ�ན་ན། ཧ་ཅང་

�ང་བའི་ལེགས་�ེས་ཙམ་ལས་མ་འདས"ཞེས་ག�ངས་�ང་། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་�ོང་མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

41.བོད་�ི་�ལ་ལ་དེང་རབས་�ི་�ད་ཆ་རིག་པ་དར་བ་ཤིན་�་འ�ིས་པས། བ�་�ོད་རིག་པའི་ཆ་�་

གསར་དར་རིག་པ་འདིའི་�ེད་ཐབས་མཆིས་མིན་�ི་ཐད་ལ་ད�ད་པ་མདོར་བ�ས་ཤིག་མཛད་པར་�། 

 དེང་རབས་�ད་ཆ་རིག་པ་ནི་འཛམ་�ིང་གོ་ལ་རིལ་བོའི་�ོན་འདིར། འཇར་མན་པ་�མ་པོལ་�་ནས་མགོ་

�གས་པར་�ས་ན་ལོ་ངོ་ཆིག་བ�་བ�ན་�་ཙམ་དང་། སི་ཝེས་ཙ�ར་�ི་མཁས་དབང་�་�ར་ནས་དངོས་�་དར་

བར་�ས་ན་བ�ང་�་ཆིག་བ�་མ་ལོན་ཙམ་ལས་མེད་པས། རིག་པ་འདི་དངོས་གནས་རང་རེའི་�ལ་འདིར་གསར་

�་དར་བ་�ོས་མ་དགོས་�ང་། རིག་པ་འདིའི་བ�ན་�་མང་བོ་�ོན་�ོན་མཁས་པའི་ག�ང་ན་ཐར་ཐོར་མང་�་

བ�གས་པས། རིག་ག�ང་ཆ་ཚང་དར་བ་འ�ིས་�ང་རིགས་པའི་ས་བོན་དར་བ་�་བར་

འདོད་དགོས་ཏེ། �་བའི་�ོ་མཚ�ན་ཆ་�་�་དང་། ཡི་གེའི་བ�ག་ཐབས་�ིས་པ་

བདེ་�ག་�་འ�ག་པ། ཚ�གས་ག�མ་གསལ་བ་སོགས་�་སཾ་བོད་�ི་

ད�ངས་གསལ་�་གདངས་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བ�ན་པས་

གཞིར་�ས། མིང་དང་ཚ�ག་གི་ངེས་ཚ�ག་དང་། �བ་�ལ། དཔེར་བ�ོད་

སོགས་བ�ན་པ་ནི་གཤིབ་�ར་�ད་ཆ་རིག་པ་དང་འ�ེལ་ལ། �ག་

པར་ཡི་གེའི་བ�ག་ཐབས་�ིས་པ་བདེ་འ�ག་�། ད�ས་པས་ར་ཡི་མགོ་

ཅན་དང་། །�ང་བ་འ�་ཞིང་ཡ་�་དང་། །ར་�་ཡང་ནི་ནོར་བ་ཡོད། །གཙང་

པས་མས་འ�ལ་འས་འ�ལ་�། །ནོར་ཞིང་ར་ཡི་མགོ་ཅན་དང་། །གས་འ�ལ་དས་

འ�ལ་ནོར་བ་ཡོད། །ཅེས་པ་�་�་ནི་འ�ེད་�ོས་�ད་ཆ་རིག་པའི་ས་བོན་འ�ས་པའི་�གས་དང་། བ�་

གསར་�ིང་ལི་ཤིའི་�ར་ཁང་གིས་གཙ�ས་པའི་བ�་གསར་�ིང་གི་བ�ན་བཅོས་�་ཚ�གས་པ་ནི་�ིད་�ོས་�ད་ཆ་

ཞིབ་འ�ག་ལས་ཐ་�ད་�ར་བའི་ཆར་གཏོགས་པ་དང་། ཚ�གས་�ལ་�་མ་ནོར་�་བ�ན་འཛ�ན་�ི་ཡི་གེའི་དག་

�ེབ་�ོར་ཞེས་པ་�། ནོར་སོ་ཆེ་བའི་�ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་བ�ན་པ་དང་། ཡི་གེའི་

བ�ག་ཐབས་�ིས་པ་བདེ་འ�ག་�། མགོ་ཅན་དང་། འ�ལ་�ན་�ི་བ�ག་�ལ་

བ�ན་པ་�་�་ནི་�ེ་�ག་�ད་ཆ་རིག་པའི་�ད་གདངས་�ི་འ�ར་བ་ལ་ད�ད་

པའི་རིག་པའི་�གས་�་�ང་ཞིང་། �་བ་དཔལ་བ�ེགས་སོགས་�ིས་མཛད་པའི་དག་ཡིག་�་ཚ�གས་པ་ནི། �ད་ཆ་

རིག་པའི་ག�ང་ལས་ཐ་�ད་�ི་�་གདངས་དང་བ�་དོན་བ�ན་པའི་རིག་པ་དང་། �ོས་�་�མ་�་པ་དང་། �གས་

�ི་འ�ག་པའི་�་བ་དང་། དེ་དག་གི་མཆན་འ�ེལ་བ�ས་དོན་སོགས་�་ཞིབ་�ད་ཆ་རིག་པའི་དོན་དང་�ན་ནས་

མ�ན་པ། �མ་�་པ་�་�ེས་འ�ག་གི་�་བ་དང་། �གས་འ�ག་�་ཡི་གེའི་�གས་�ི་འ�ག་�ལ་ཞིབ་�ས་�་

བ�ན་པས་གསལ་བར་�ེད་པ་དང་། སི་�་པཎ་ཆེན་�ི་�་ཏིག་�ེང་མཛ�ས་སོགས་�་སཾ་བོད་�ི་བ�་�ོད་གཤིབ་

�ར་�ས་འ�ག་པར་མ་ཟད། དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི《�ལ་ཁམས་རིག་པས་བ�ོར་པའི་གཏམ་�ད་

གསེར་�ི་ཐང་མ》ལས《�ོན་དང་ད་�འི་བར་�ལ་སོ་སོའི་ཡིག་རིགས》དང་། 《བོད་ཡིག་

གི་�་�ོར་�ོར》ཞེས་པ་ནི། ཡི་གེ་གཤིབ་�ར་�ི་རིག་པ་ལ་གཏོགས་པས་

མཚ�ན་ཏེ། �ད་ཆ་རིག་པའི་བ�ན་�་�ད་གདངས་དང་། བ�་དོན། བ�་

�ོད་བཅས་གཙ�ར་�ས་པའི་ཐ་�ད་དང་། ཡི་གེའི་�ོར་ཡང་ཐོར་�འི་

�ལ་�་�ང་བ་�་ཞིང་། �ད་པར་�་བ�་�ོད་རིག་པའི་ད�ད་འ�ས་

�ན་�མ་ཚ�གས་�ང་། �ད་ཆ་རིག་པའི་ངོས་ཐད་�ི་ཞིབ་འ�ག་�ེད་

ཐབས་�ར། བོད་�ད་�ི་�ོར་བ་ཡོངས་ལ་�ིད་�ོས་དང་འ�ེད་�ོས་�ི་

�ོགས་�་ཚ�གས་ནས་ད�ད་པ་�་ནོམ་པ་མཛད་པའི་ད�ད་འ�ས་ཆ་ཚང་

བ�ན་�་མེད་པས། �་�ལ་�ར་དེང་རབས་�ད་ཆ་རིག་པ་�ང་བའི་�ེས་�་ད་གཟོད་

བ�་�ོད་རིག་པ་སོགས་གསར་�་དར་བ་མིན་ཡང་། �ོན་ནས་�ང་བ་�མས་ཐོར་�འི་ངང་�་གནས་ཤིང་། 

�ང་ཟད་ཆ་ཚང་�་�བ་པ་ལ་འ�ེལ་བ་དང་འ�ེལ་བའི་�ར་�ིས་བ�ན། ཆ་ཚང་བར་མེད་པ་�མས་ཅི་མི་�མ་

པར་བཏང་�ོམས་�་བཞག་པས། �ད་ཆ་རིག་པའི་ཐབས་�ར་བོད་�ད་�ི་�ོར་བ་གསལ་བར་�ེད་པ་ལ་ད་�ང་

འབད་པ་ཆེན་པོ་�ན་རིང་བ�ེན་པར་རིགས་སོ། །

མཚ�་�ོན་དགེ་འསོ་�བོ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འསོ་�བོ་�ིང་། 

• �གས་ཐར་�ལ •

གསེར་�ི་ཐང་མ》ལས



དཔང་ལོ་�ོ་�ོས་བ�ན་པ། རབ་�ང་�་པའི་མེ་�ི་�ི་ལོ1276ལོར་ལ་

�ོད་�་�་འ�ངས། �ིས་པའི་�ས་ནས་མ་�མ་�ོངས་པས་�ག་གི་འོ་མས་

གསོས། ཆོས་�ེ་�མས་�ིང་པ་དང་། �བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པ་གཉིས་�ིས་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཞིག་�་འོང་བ་�ང་བ�ན། ད�ང་ལོ་བ�ན་པའི་�བས་

�་མཁན་ཆེན་གསེར་ཁང་པའི་�ང་�་རབ་�་�ང་ནས་འ�ལ་བ་མདོ་�་

བ�བས། བ�་ག�མ་པ་ལ་འ�ལ་བའི་བཤད་པ་མཛད། དེ་ནས་�ག་�ེ་བའི་

�ན་པ་གསན་ནས་ཚ་�ར་�ོན་ཏེ། �ག་�ེ་བ་ལས་གསང་�གས་�ི་ག�ང་མང་

བོ་གསན། �ད་པར་�ས་འཁོར་ལ་མཁས་པར་བ�བས། ད�ང་ལོ་བ�་ད�་པ་

ལ་�ག་�ེ་བ་�་གཤེགས་པས་བོ་དོང་ཨེའི་གདན་སའི་�ར་བཞེས། �་དང་། 

�ན་ངག་�ངས།  ཨ་ཙ་ར་�ད་ཚད་ལ་�ད་བ�བས་པས། �ད་ཙམ་�ིས་�་ཆེན་�ི་ལོ་�་པར་�ར། བལ་�ལ་�་

ལན་བ�ན་ཕེབས། �གས་ག�ང་མང་བོ་གཞི་འ�ར་དང་བ�ར་བཅོས་མཛད། �ས་དེར་ཁོང་ལས་མགོ་འཕང་

མཐོ་བའི་མཁས་པ་�་ཡང་མེད། �ིས་ད�ས་�་�ོན་ནས་ནེ�་ཐོག་དང་། �ང་ཐང་། �ག་�ང་སོགས་�་�ོན་ནས་

མཁས་པ་མང་བོའི་�ོ་མིག་�ེ། ས་�འི་ག�ང་�ས་འཇམ་ད�ངས་དོན་ཡོད་�ལ་མཚན་�་མཆེད་�ིས་�ང་

ག�ག་�་བ�ར་ཞིང་�ས་འཁོར་�ད་འ�ེལ་�ི་དབང་�ང་གསན། �ོད་ཡ་ཙ�་ནས་�ད་�་�ལ་བར་�་�ན་

�གས་�ས། ད�ང་ལོ་རེ་བ�ན་པའི་�་�་�ི་ལོ1342ལོར་�་གཤེགས། 

ལོ་ཆེན་�ང་�བ་�ེ་མོ། དཔང་ལོའི་དབོན་པོ་ལོ་ཆེན་�ང་�བ་�ེ་མོ་ནི། རབ་�ང་�་པའི་�་ཡོས་�ི་

ལོ1303ལོར་ལ་�ོད་�་�་འ�ངས། �ང་�འི་�ས་ནས་�འི་གཅེན་པོ་དཔང་ལོ་�་པ་ལས་ལེགས་�ར་�ི་�ད་

�ངས་པས་མཁས་པར་ཆགས། �ེ་�ོད་ག�མ་དང་། �ད་�ེ་བཞིའི་ག�ང་འ�ེལ་དང་། དབང་�ང་�མས་གསན། 

�་མའི་བཀའ་བཞིན་རེ་ཞིག་བོ་དོང་གི་གདན་སའི་�ར་བཞེས། དཔང་ལོ་�་པ་ད�ས་�་ཕེབས་པའི་�ག་�ིར་�་

�ོན། �ག་�ང་�་བ�གས་ནས་�གས་དམ་མཛད། ད�ང་ལོ་བ�ད་�་�་བ�ད་པའི་�གས་�ེལ་�ི་ལོ1380ལོར་

�་གཤེགས། ཁོང་གི་དབོན་པོ་ལོ་�་པ་�གས་པ་�ལ་མཚན་དང་། འཇིགས་མེད་�གས་པ་�མ་གཉིས་�ིས་�ང་བོ་

དོང་གི་གདན་ས་བ�ང་ཞིང་། དཔལ་�ས་�ི་འཁོར་ལོའི་ག�ང་�གས་

འཆད་ཉན་དང་དར་�ེལ་གནང་ཡོད། 

འཇིགས་མེད་�གས་པ། རབ་�ང་�་པའི་ཤིང་ཡོས་�ི་

ལ1ོ315ལོར་འ�ངས། ལོ་ཆེན་ལས་�ས་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་མདོ་

�གས་�ི་ག�ང་�གས་མང་བོ་གསན། མཁས་དབང་བསོད་ནམས་

�མ་�ལ་དང་། �ང་བ་�མ་�ལ་�གས་བཟང་སོགས་མཁས་པའི་�ོབ་

མ་མང་�་བ�ངས། བོ་དོང་གི་གདན་ས་མཛད། ད�ང་ལོ་དོན་བ�ན་

པའི་�གས་�ག་�ི་ལོ1391ལོར་�་གཤེགས། འདིའི་ཡན་�ི་བོ་དོང་

གི་གདན་ས་པ་�མས་�ིས་ཉམས་ལེན་འཆད་ཉན་གཙ�་བོ་�ས་འཁོར་

�ི་ག�ང་ལ་གནང་�ོལ་ཡོད་འ�ག

བོ་དོང་�ོགས་ལས་�མ་�ལ། རབ་�ང་�ག་པའི་མེ་འ�ག་�ི་ལོ1376ལོར་�་འ�ངས། ད�ང་ལོ་�་པར་

ཡི་གེ་འ�ི་�ོག་�ངས། ད�ང་ལོ་བ�ན་པར་�མ་བསམ་གཏན་�ིང་�་�་ཞང་�གས་པ་�ལ་མཚན་�ི་�ང་ནས་

རབ་�་�ང་། དེ་ནས་བོ་དོང་ཨེའི་ཆོས་�ེེར་ཕེབས་ནས་ཚད་མ་རིག་པ་སོགས་ལ་�ོབ་གཉེར་གནང་། ད�ང་ལོ་

ཉེར་ག�མ་པར་ད�ས་�ོགས་�་�་�ོར་�་ཕེབས་ཏེ་�ེད་ཐང་�་བཤེས་གཉེན་�ོང་�ག་ཙམ་�ི་ད�ས་�་ག�ང་

པོ་ཏི་བཅོ་�འི་བཤད་པ་མཛད་པས་མཁས་པའི་�ན་�གས་�ས། དེ་ནས་གཙང་�ོགས་�ི་�ང་ཐང་ཆོས་�ེ་དང་། 

ཤེལ་དཀར་ཆོས་�ེ་ལ་སོགས་པའི་དགོན་�ེ་�མས་དང་། �ང་པ་�ེ་པ་དང་། རིན་�ངས་པ་སོགས་དཔོན་�མས་

�ིས་དད་�ས་ཚད་མེད་�ི་བ�ེན་བ�ར་ཐོབ། ད�ང་ལོ་�མ་�་ཙམ་ནས་མགོ་བ�གས་ཏེ་དེ་ཉིད་འ�ས་པ་�ས་

འ�ིང་བ�ས་ག�མ་བ�ོམས་པས་�ེགས་བམ་བ�་དང་�མ་�་�ག་བ�མས། ད�ང་ལོ་སོ་�་པའི་�གས་�ག་�ི་

ལོ1410ལོར་དཔལ་�ད་�་པ�་ཆོས་�ིངས་དགོན་བཏབ་ནས་�་ཚ�་�ད་�་དེར་བ�གས། འཁོར་�ོབ་མང་བོ་

བ�ངས། དེའི་�ོབ་�ད་�མས་�ིས་འ�ིན་ལས་འཕེལ་བ་ལས་ད་�འི་བར་བོ་དོང་པའི་�བ་མཐའ་ཞེས་པ་འདི་

�ང་ཡོད། 

�ག་�ེ་བ་དང་དཔང་ལོ་ཆེན་པོ་དང་། །

ལོ་ཆེན་�ང་�ེ་�གས་པ་�ལ་མཚན་ཞབས། །

འཇིགས་མེད་�གས་པ་བོ་དོང་པཎ་ཆེན་སོགས། །

བོ་དོང་བ�ན་པ་�ེལ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན། །

ཆོས་བ�ད་འདིའི་འ�ིན་ལས་�ེལ་�ལ་�ི་དགོན་�ེ་གཙ�་བོ། 

1 བོ་དོང་ཨེ་དགོན་པ། རབ་�ང་དང་པོའི་ས་�ང་�ི་ལོ1049ལོར་བཤེས་གཉེན་�་�་བས་�ག་བཏབ། དེང་

�ས་གཙང་�་�ེ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད། 

2 པ�་ཆོས་�ིངས་དགོན། རབ་�ང་བ�ན་པའི་�གས་�ག་�ི་ལོ1410ལོར་བོ་དོང་�ོགས་ལས་�མ་�ལ་

�ིས་�ག་བཏབ། 

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

གསར་གཏོད་གང་ཞིག་ཡིན་

ཡང་མིའི་རིགས་�ི་གསར་གཏོད་�ི་

�ན་�ོང་དང་�ོག་པར་རག་ལས་

ཤིང་། �ིས་པ་�མས་�ི་�ད་མེད་

�ངས་གཙང་གི་�ི་གཞི་�་ཚ�གས་

དང་མི་ད�ས་མ་ཚ�འི་མཐོང་�ང་

�ོད་�ི“�ོང་འདང”གིས་གསར་

གཏོད་པའི་བསམ་གཞིག་གི་མེ་�ེ་

བ�ོན་ངེས། 

བ�ན་�བ་པར་ཆས་ཐེངས་གཅིག་རང་བཞིན་ཅན་ནི་ཨ་རི་པ་ལན་ཏེ་ཡིས་གསར་གཏོད་�ས་པ་ཡིན་ལ། གསར་

གཏོད་འདིའི་�་ོ�ོ་འ�ེད་མཁན་ནི་ཁོང་གི་�་མ་ོ�ང་བ་དེ་ཡིན། ཉིན་ཞིག་ལ། ལན་ཏེ་ཕ་�་གཉིས་�ིང་གར་�ོ་འཆམ་

ལ་འ�་ོ�ས་ཁོང་གིས་�་མརོ་འ�་པར་མང་བོ་ཞིག་�ངས་ཤིང་། �བས་དེར་�་མོས་�ག་ལངོ་མེད་པར་ཨ་ཕར་འ�་པར་

བ�ངས། �ིས་པའི་རེ་འ�ན་དེས་ལན་ཏེར་�ལ་འདེབས་བཏང་�ེ། ལ་ོམང་བོ་ཞིག་བེད་�ད་ནས་བ�ན་�བ་པར་ཆས་

ཐེངས་གཅིག་རང་བཞིན་ཅན་�ི་གནད་དནོ་ལ་ཞིབ་འ�ག་མཛད། �ན་�་བ�ོན་པ་མ་བཏང་ན། མི་འ�བ་�་བ་ཅི་ཡང་

མེད་ཅེས་པའི་དཔེ་ནང་བཞིན་�ི་ལོ1947ལོར་ལན་ཏེ་ཡིས་བ�ན་�བ་པར་ཆས་ཐེངས་གཅིག་རང་བཞིན་ཅན་དེ་

གསར་གཏོད་�ས། 

�ས་�ད་ཨ་�ེ་རི་ཁ་ཡིན་པའི་ཨ་རི་པ་པི་ཁོ�་ནི་�ལ་�་�ང་བའི་འ�ལ་ཆས་བཟོ་བཀདོ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་

�་དེ་ཚགས་པར་�ེལ་མཁན་ཞིག་�ེ། �ན་�་གང་སར་ཚགས་པར་བ�ལ་ན་�ང་འཁོར་�ི་འཁོར་ཐག་�ང་འ�་ོབས་

དེར་�ན་�ང་�ེ་བཞིན་ཡདོ། དེ་བས་ཨ་ཕས་འ�ིག་�འི་ས་ོའཁོར་འགའ་བཟོས་ཏེ། ཤིང་བཟོའི་ཡ་ོཆས་ལ་བ�ེན་ནས་

ལས་�ོན་�ས་མཐར། �་ལ་འཇིག་�ེན་�ེང“འཁོར་ལ་ོགཉིས་ཅན”�ི་�ང་འཁོར་ཐོག་མ་གསར་གཏོད་�ས། �ང་�ེགས་

�ི་�གས་ལ་བ�ེན་ནས་འཁོར་ལ་ོགཉིས་ཀ་བ�ད་�ོར་�ེད་�བ་པས། �ང་འཁོར་དེ་རིགས་�ངོ་�ིའི་�ག་�གོ་གི་ལམ་

�ན་�ན་ལ་�་�བ་པ་�ང་། 

དེ་བཞིན་ག�གས་མེད་མིག་ཤེལ་�ི་གསར་གཏོད་པ་པི་སི་ཐེས་ག�གས་མེད་མིག་ཤེལ་གསར་�་བཟསོ་པའང་ཁོང་

གི་�་�ང་གི་མ་རབས་�དོ་�ངས་ཤིག་ལས་�་ོ�ེད་�ང་བ་རེད། ཉིན་ཞིག་ལ། ཁོང་གིས་�་ོ�ེ་གཅིག་�ིམ་�ིས་ཚགས་

པར་ལ་�་�ས་�་ོ�ར་�་གདངོ་�ག་གི་མིག་ཤེལ་�་ཆལ་�ི་�་�ང་གིས་སར་ག�གས་ཏེ་�ག་གེར་བཏང་། ཁོ་རང་ཁོང་

�་ོལང་�ིས་�ེད་�ས་�་�ང་གིས་ཤེལ་ཆག་ཅིག་བ�ས་ནས་མིག་�ེང་�་�ར་ཏེ་�ར་བ�བ་�ང་།  པི་སི་ཐེས་ཐང་གི་

ཤེལ་ཆག་ཅིག་�ངས་ཏེ་དེ་བ�ད་ནས་བ�ས་པ་ན་ཐང་གི་�གོ་མ་འ�་ོབཞིན་པའང་མཐོང་བས། �ན་པ་�ེན་པོར་མིག་

ཤེལ་ཤེལ་�ོམ་དང་�ལ་�ང་དངོས་པོ་མཐོང་�བ་ན། གལ་ཏེ་མིག་ཤེལ་དེ་མིག་འ�ས་�ེང་�ར་ན་�ག་�་�བས་བདེ་མ་

ཡིན་ནམ་�མ་ཞིང་། ག�གས་མེད་མིག་ཤེལ་དེ་ཡང་དེ་�ར་གསར་གཏོད་�ས་�ང་། 

�ན་�ན་�ི་འཚ�་བའི་�དོ་ན་གསར་གཏོད་�ི་�གས་ནི་གང་སར་ཡདོ་པས། དནོ་�་གསར་གཏོད་ནི་གཏིང་ཟབ་

ཅིང་དཔོག་དཀའ་བའི་དནོ་དག་ཅིག་གཞི་ནས་མིན། ང་ཚ�འི་དེ་རིང་གི“དཔལ་ཡནོ་�ི་�ས་�ེས་ངོ་མཚར་ཅན”ཐམས་

ཅད་མི་�མས་�ི་མཚར་�ང་དང་གསར་�ེད། གསར་གཏོད་ལས་�ང་བ་ཡིན། གལ་�ིད་�དོ་ལ་�་ོརིག་�ེན་པོ་དང་མིག་

�ང་�ནོ་པོ་ཞིག་ཡདོ་�ིན་�དོ་རང་ཡང་གསར་གཏོད་པ་ཞིག་�་འ�ར་ངེས་ཡིན། 

ཨན་ཏོར་�ལ་ཁབ་ནི་�ོགས་བཞི་རི་

མཐོན་པོས་�ན་ནས་བ�ོར་ཅིང་། ས་

ད�ིབས་རང་རོང་�་ཆགས་པ་དང་། པི་

ལི་�ིག་སེ་རི་�ད་�ི་�ོལ་�ན་�ི་ཞིང་

ལས་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། �ལ་ཁབ་

འདིར་�་�གས་ཐོན་�ངས་མོད་པ་དང་། 

�ོག ་�གས་ཅན་�ི ་�ོང ་�ལ་ནི ་རི ་

ཚ�གས་�ོད་�ི་�ལ་ཁབ་�ང་�ང་དེའི་

ཉེ་རབས་ཤེས་རིག་གི་མཚ�ན་�ེད་�་�ར་

ཡོད། �ལ་ཁབ་འདིའི་མངའ་ཁོངས་�ང་ན་ཡང་། �ད་�་འཕགས་པའི་�ལ་�ོངས་དང་དར་�ས་ཆེ་བའི་

�ོངས་�འི་ལས་རིགས་མིང་�གས་ཆེ། ས་བབ་མཐོ་དམའ་ལ་�ད་པར་ཆེན་པོ་�ན་པས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མཛ�ས་�ོངས་རེ་རེ་�ན་�ིས་�བ་ཡོད། ད�ར་�ས་དང་�ོན་�ས་�་གཞོང་ས་དང་རི་�ེབས་�་�ོད་ཁོལ་

འཛ�མས་ཤིང་། ལོ་མང་འགོར་བའི་�ག་�ོང་�ང་ནེམ་མེར་ཡོད་པ་དང་། �ག་�་འབབ་པའི་�་བོ་�ངས་ཤིང་

གཙང་ལ། གནའ་བོའི་�ས་རབས་བར་མའི་�ད་ཆོས་ཡོངས་�་མངའ་བའི་སོ་ཕག་དམར་པོའི་�ིག་པ་དང་�ོ་

གཡམ་ནག་པོའི་བཟོ་བཀོད་རེ་རེ་ནི་ག�་ལོ་ཚང་ཚ�ང་འ�ིགས་པའི་�ོན་པའི་ཚལ་དང་�་�ང་མེ་ཏོག་གི་�ོད་

ན་�་བཏབ་པ་�ར་བ�ིད་ཆགས་པར་ཡོད་པས། ཡིད་�ོ་ཞིང་�་ན་�ག་པ་ཞིག་རེད། �ི་�ོང་ཡན་ལ་འཕགས་

པའི་རི་བོ་དག་ལ་ཁ་བས་གཡོགས་ཡོད། ཤིན་�་རིང་བའི་ད�ན་�ས་�ིས་གནས་འདིར་ད�ལ་མདོག་གི་

འཇིག་�ེན་མངོན་པར་�ས། ད�ར་ད�ན་གང་ཡིན་ཡང་ཨན་ཏོར་�ལ་ཁབ་ནི་�ོངས་�་དང་གངས་�ད་�ེག་

པ། རིར་འཛ�གས་པ་སོགས་སེམས་པ་གཡེང་སའི་གནས་�ིད་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། �ག་པར་�་ད�ར་�ས་�་གངས་

�ད་�ེག་པ་ནི་�ོངས་�་པ་དག་གི་ཡིད་�ོན་�ེད་ས་དེའོ༎

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

 •�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   •མཚོ་མོ•



གནམ་ངོ་�བ་འ�ག་པས།  ནམ་�་ཧ་ཅང་འ�ག ཉི་འོད་ནི་�ིན་ནག་ལེབ་མོ་དེའི་�བ་ནས་ས་གཞིར་འ�ོས་

མ་�ང་བས། གད་པའི་ནང་�་�ེད་མོ་�ེ་བཞིན་པའི་�ིས་པ་གཉིས་�ིས་མ�ིན་གཅིག་�“ཨ་མ་ཉི་མ་�ོ་�ོ། �ིས་

པ་གད་པའི་ནང་�་�ེད་�ེད། ཨ་མ་ཉི་མ་�ོ་�ོ། �ིས་པ་གད་པའི་ནང་�་�ེད་�ེད……”ཅེས་ཉི་མ་ཤར་བར་རེ་

�ག་�ེད་�ིན་ཡོད། 

“�་བོ། �་བོ། �ར་�་�ོས་དང་། ཚ�ང་ཉོ་�ེབས་�ང་། ”

�བས་དེར། མ�ན་�ོགས་�ི་ག�ང་ལམ་�ེང་ལག་�ོར་འ�ད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཞིག་�ར་བ�ོགས་ནས་ཡོང་

བ་མཐོང་འ�ལ། �་བོས་�ད་གསང་མཐོན་པོས་�་བོ་བོས་པ་དང་། འ�བ་སེར་ཡར་ལངས་ནས་མ�ན་�ོགས་�་

�གས་སོང་། 

“�་བོ། �ར་�་�གས་ཤོག་ཡ། ཧ་ཧ་ཧ……”

�་བོས་གོམ་པ་འགའི་མཚམས་ནས་ཁ་�ིར་འཁོར་ཏེ་�་བོ་ལ་�་ཙམ་�ས་�ེས། གོམ་པ་ཇེ་མ�ོགས་�་བཏང་

�ེ་གནམ་�ིང་ས་�ིང་�ེད་ཞོར་ལག་�ོར་འ�ད་འཐེན་འཁོར་ལོའི་�ོགས་�་�གས་སོང་། 

ལག་�ོར་འ�ད་འཐེན་འཁོར་ལོའི་བདག་པོ་དེ་ནི་�ོང་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་ཚ�ང་ཟོག་ཙག་ཙ�ག་འཚ�ང་མཁན་

�ི་ཚ�ང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། �་རེར་ཐེངས་གཅིག་ལ་�ིམ་�ོད་ཅ་ལག་དང་�ིས་པའི་

�ེད་ཆས་སོགས་ཚ�ང་�ས་�་མ་�་ཚ�གས་ཤིག་�ད་ནས་�ེ་བའི་ནང་�་

ཚ�ང་�ག་པར་ཡོང་བཞིན་འ�ག ལག་�ོར་འ�ད་འཐེན་

འཁོར་ལོའི་གཡས་ལོགས་�་�་�ེད་ཅིག་བཏགས་འ�ག་

ལ། �་�ེད་ནང་ནས“ཚ�ང་�ས་ཉོ་�་ཤོག ཚ�ང་�ས་ཉོ་

�་ཤོག ཚ�ང་�ས་�་མ་�་ཚ�གས་བཙ�ང་�་ཡོད། ཚ�ང་

�ས་�་མ་�་ཚ�གས་བཙ�ང་�་ཡོད……”ཅེས་བོད་�ད་

ད་མ་དིག་ཅིག་ཡང་དང་བ�ར་�་�ག་གིན་འ�ག 

“�་བོ། �ོས་དང་། མེ་མདའ་འདི་ཇི་འ�འི་མཛ�ས་པ་ལ། 

ད་�ང་�ངས་འཁོར་�ང་�ང་འདི། ད་�ང་འདི། འདི……”ཞེས་

�་བོར་�ོ་�གས་�ིས་བ�ས་འ�ག

“ཨ་�་ཚ�ང་པ། འདི་ལ་རིན་གོང་ག་ཚ�ད་ཡིན་ནམ།” �་བོས་�ེད་ཆས་མེ་མདའ་ཞིག་ལ་ལག་

པས་�ར་�ར་�ེད་བཞིན་དེ་�ར་�ིས། 

“དེ་ལ་�ོར་བ�་རེད། ཉོ་ངོ་མ་ཡིན་ན་�ོད་གཉིས་ལ་�ང་ཙམ་�་མོ་�ས་ཆོག” ཨ་�་ཚ�ང་པས་བོད་�ད་ད་མ་

དིག་གིས་དེ་�ར་ལབ་�ང་། 

“�་གཉིས་ལ་�ོར་མོ་མེད་པས་ཉོ་ཐབས་མི་འ�ག”�་བོའི་གདོང་ལ་�ོ་ཉམས་དང་བཅས་ཁ་�ིར་འཁོར་

ཏེ“འ�ོ།  �ིར་�ལ་ལ་འ�ོ”ཞེས་བཤད། 

“�་བོ། �་གཉིས་�ིས་�ག་གི་�ས་པ་བཙ�ང་ཆོག་ཨང་། �་ཚང་གིས་�ས་པ་མང་བོ་བསགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ”�་བོས་དེ་�ར་བཤད། 

“བདེན་གི”�་བོ་དེ་�ར་ཁ་�ིར་འཁོར་ཏེ“ཨ་�་ཚ�ང་པ། �ེད་ལ་�ག་གི་�ས་པ་དགོས་སམ”ཞེས་�ིས་�ང་། 

“ད་�བས་�ས་པ་མི་དགོས། འོན་�ང་�་ཤད་ཡོད་ན་�་ཤད་ལ་བ�ེ་ཆོག ཅི་ཙམ་མང་ན་དེ་ཙམ་བཟང”ཨ་

�་ཚ�ང་པའི་གདོང་ལ་ཟོལ་བཅོས་�ི་འ�མ་མདངས་ཤིག་མངོན་བཞིན“�་ཤད་�ང་�ང་ཞིག་གིས་�ེད་ཆས་མང་

བོ་མང་བོ་ཞིག་ཉོ་�བ་ནི་རེད”ཅེས་བདེན་ཅོག་ཅོག་གིས་བཤད། 

“ཧ་ཧ། ད་འ�ིག་སོང་། ཨ་�་ཚ�ང་པ། �ོད་�ིས་�ང་ཙམ་བ�གས་ན་ཆོག་གམ།”

“མ�ོགས་པོར་ཤོག་ཨ། མ�ོགས་པོར་མ་ཡོང་ན་ང་�ད་འ�ོ”ཟེར། 

�་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་དགའ་དགའ་�ོ་�ོའི་ངང་གཅིག་�ེས་གཅིག་གིས་མ་ཆོད་པར་རང་�ལ་�ོགས་�་

�གས་སོང་། 

ཁོ་གཉིས་�ིས་�་ཤད་གང་ན་ཡོད་པ་གསལ་ལེར་ཤེས་འ�ག་�ེ། ནམ་�ན་ཨ་མས་རང་གི་�་ཤད་�ེས་�་ཤད་

ཚང་མ་འ�ིག་ཤོག་ཅིག་གི་ནང་ལ་འ�ག་པ་དང་། དེ་ནས་ཁང་བའི་�བ་རོལ་�ི་�ང་ངོས་�་�ི�་མ�་རིང་གིས་

བ�ོས་པའི་�ང་�་སོགས་�་འ�ག་པ་ཡིན། 

�་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་�ིས་�ང་ངོས་�ི་�ང་�་ལས་ཨ་མས་�་འགར་བསོགས་པའི་�་ཤད་ཚང་མ་�ིར་

�ངས་�ེས། ཡང་བ�ར་�ང་�་གཞན་པའི་ནང་�་ཞིབ་�ིས་བཙལ་མོད། འོན་�ང་�ང་�་གཞན་པའི་ནང་ན་�་

ཉག་མ་ཙམ་ཡང་མཐོང་�་མ་�ང་། 

�་བོས་འ�ིག་ཤོག་ནང་གི་�་ཤད་དེ་ལག་ལ་དམ་པོར་བ�ང་ནས་དགའ་དགའ་�ོ་�ོའི་ངང་ཨ་�་ཚ�ང་པའི་

�ོགས་�་�གས་པ་དང་། �་བོའང་�་བོའི་�ེས་�་འ�ངས་ཏེ་�གས། 

ཁོ་གཉིས་�ིས་ཨ་མའི་�་ཤད་ཚང་མས་མེ་མདའ་དང་�ངས་འཁོར་སོགས་ཡིད་�་འོང་བའི་�ེད་ཆས་�་

ཚ�གས་ཤིག་ཉོས་�ེས། དགའ་�ོས་རབ་�་བ�ས་ཏེ་�ིར་�ལ་ལ་ལོག་ནས་ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིས་ལ་བ�ན། 

“ཨ་ལ་ལ། �ེད་ཆས་འདི་དག་ཇི་འ�འི་ཡིད་�་འོང་བ་ལ།” ཨ་

མས་མཚར་�ང་དང་བཅས་�ེད་ཆས་དེ་དག་ལ་ཡང་དང་བ�ར་�་

ཞིབ་�་�ེད་�ལ་ལ་བ�ས་ན། ཁོ་མོའང་�་བོ་དང་�་བོ་ནང་བཞིན་

�ིས་པ་�ང་�ང་ཞིག་དང་འ�། 

�བས་དེར།  ཨ་ཕས“�ོད་གཉིས་ལ་�ོར་�ོག་གཅིག་�ང་མེད་བཞིན་�་འདི་ཚང་མ་ཇི་�ར་ཉོས་པ་ཡིན་

ནམ” ཞེས་�ིས།

“�་ཤད།”  �་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་�ིས་མ�ིན་གཅིག་�་དེ་�ར་ལན་བཏབ། 

“ཅི་ཟེར། �་ཤད་�ིས་ཉོས་པ་ཡིན།”  ཨ་ཕས་དེ་�ར་ནན་འ�ི་�ས་�ང་། 

“ཡིན་ཡ། ཨ་མའི་�་ཤད་�ིས་ཉོས་པ་ཡིན།”  ད་ཐེངས་�་བོས་�་བོའི་�ོན་ལ་ལན་བཏབ་སོང་། 

“གདོན་�ག་�ོད་གཉིས།”  ཨ་ཕ་�ོ་�ར་�་ཁོང་�ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ཐོག་མར་�་བོ་ལ་འ�མ་�ག་ཚ་ཐག་

ཆོད་པ་གཅིག་ག�ས་�ེས། �་བོ་ལའང་འ�མ་�ག་ཅིག་ག�ས་སོང་། 

“�ོད་�ོས་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ིས་�ིས་པ་གཉིས་ཀར་དེ་�ར་གཅར་དོན་ཅི་ཡིན།” ཨ་མ་འ�བ་ཆ་ལངས་ཏེ་

�ར་ཡོང་ནས་ཨ་ཕའི་�ན་བཀག་�ང་། 

�་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་�ིས་རང་རང་གི་འ�མ་པ་�ོར་ཏེ་�་བཞིན་ཡོད་ལ། ཨ་མའི་�ད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་

�ད་�ར་བས་�ང་མཐོ་�་�ིན། 

“�ོད་ཁ་རོག་�་�ོད།” ཨ་ཕས་ཨ་མ་ལ་�ིགས་དམོད་འགའ་�ས་�ེས། �ར་འཁོར་ནས“གདོན་�ག་�ོད་

གཉིས། �་ཤད་བཙ�ངས་ནས་�ེད་ཆས་ཉོས་ཟེར་བ་�་རེད། �ས་པ་བཙ�ངས་ནས་ཉོས་ན་མི་

ཆོག་གམ། �་ཤད་�ིས་ཅི་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཨེ་ཤེས”ཞེས་�ིགས་ཅི་

�བ་�ས། �་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་�ིས་ཨ་ཕའི་�ད་ཆའི་ནང་དོན་ཅི་

ཡིན་ཆ་མི་འཚལ་མོད། �་�ད་ཇེ་དམར་བཏང་�ེ་མ་�ོས་

གཅིག་མ�ན་�ིས་ཨ་ཕའི་གདོང་ལ་ཅེར་འ�ག ཨ་ཕས་�་

མ�ད་�་བཤད་�ར། “�་ཤད་�ིས་མེ་མདའ་དང་མེ་

�ོགས་�ི་མདེལ་�ས་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་

ད་�ང་ང་ཚ�ས་ཟ་བཞིན་པའི་ཅང་ཡི�་ལས་�ོན་�ེད་�ིན་

ཡོད་པ་རེད།” �བས་དེར། ཨ་ཕས་ཨ་མ་ལ་�་བཞིན“ངས་�ས་

�ན་�ོད་ལ་ཟ་མའི་ནང་�་ཅང་ཡི�་མ་�ག་ཅེས་བཤད་དོན་ཡང་�་

མཚན་འདི་ལ་�ག”ཅེས་བ�ོད་པ་ན། ཨ་མ་ཁ་རོག་གེར་འ�ག་དགོས་�ང་། ཨ་ཕ་

ཁ་�ར་འཁོར་ཏེ“�ོད་གཉིས་�ིས་�་ཤད་གཞན་ལ་བཙ�ངས་ན། ཐད་ཀར་ཚ�་�ོག་མང་བོ་ཞིག་ལ་གནོད་

འཚ�་བཟོ་�ིད། གདོན་�ག་�ོད་གཉིས་�ིས་མ་�ང་བའི་ཉེས་པ་བསགས་སོང་བ་ཨེ་ཤེས”ཞེས་བཤད། 

ཨ་ཕས་དེ་�ར་བཀའ་བ�ོན་གནང་�ེས་ཚམ་ཚ�མ་ཅི་ཡང་མེད་པར་�ེད་ཆས་ཚང་མ་�ེར་ཏེ་�ོར་�ད་སོང་། 

“ཨ་ཕས་བཤད་པ་བདེན་པ་རེད། �ེས་མ་�་ཤད་བཙ�ང་མི་�ང་ཨ། �ོད་གཉིས་�ིས་�་ཚང་གི་�ག་གི་�ས་པ་

བཙ�ངས་ན་མི་ཆོག་གམ”ཨ་མས་ངག་འཇམ་པོའི་�ོ་ནས་དེ་�ར་བཤད། 

“ཨ་�་ཚ�ང་པས······ཨ་�་ཚ�ང་པས་�ས་པ་མི་དགོས་ཟེར”�་བོས་�་�ད་�ང་ངེར་དེ་�ར་བཤད། 

“ད་མ་�་། སང་ཉིན་ཨ་ཕ་�ོང་ཐོག་�་འ�ོ་�་རེད། ངས་�ོད་གཉིས་ལ་�ེད་ཆས་མང་བོ་ཉོས་ཤོག་ཟེར། ད་མ་

�་ཨ” ཨ་མས་�་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་�ི་མགོ་ལ་�ིལ་�ིལ་�ེད་བཞིན་དེ་�ར་སེམས་གསོ་�ས། 

 “ཚ�ང་�ས་ཉོ་�་ཤོག ཚ�ང་�ས་ཉོ་�་ཤོག ཚ�ང་�ས་�་མ་�་ཚ�གས་བཙ�ང་�་ཡོད། ཚ�ང་�ས་�་མ་�་ཚ�གས་

བཙ�ང་�་ཡོད”ཨ་�་ཚ�ང་པས་�་མ�ད་�་ལག་�ོར་འ�ད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ལ་ཁ་ལོ་�ར་བཞིན་�ེ་བ་གཞན་ཞིག་

ལ་ཆས་སོང་། 

�་བོ་དང་�་བོ་གཉིས་�ར་ཡང་གད་པའི་ནང་�་སོང་�ེ་ཁ་གཏད་�་ཙ�ག་ནས་བ�ད་ནའང་། ཁོ་གཉིས་�ི་�་

ལམ་�་ཨ་ཕས་བཤད་པའི“�ེད་གཉིས་�ིས་�་ཤད་གཞན་ལ་བཙ�ངས་ན། ཐད་ཀར་ཚ�་�ོག་མང་བོ་ཞིག་ལ་གནོད་

འཚ�་བཟོ་�ིད། གདོན་�ག་�ོད་གཉིས་�ིས་མ་�ང་བའི་ཉེས་པ་བསགས་སོང་བ་ཨེ་ཤེས”ཞེས་པའི་�ད་ཆ་དེ་�ག་

ཅ་�ར་ཡང་ནས་ཡང་�་འཁོར་ཡོང་བའི་མོད་ལ། སེམས་�་�ིང་�ེ་ཡི་ས་བོན་ཞིག་�ན་�ིས་འ�ས་ཤིང་། ཡར་

�ོན་�ི�་�ོང་དང་�ལ་�ག་�ངས་མེད་ཅིག་བསད་པར་ཡང་འ�ོད་སེམས་�ག་པོ་�ེས། �ད་ཙམ་འགོར་�ེས། 

�་བོས་�་བོ་ལ།“གལ་�ིད་�ིམ་ཚང་གཞན་པའི་�ིས་པ་དག་གིས་�ང་�་གཉིས་ནང་བཞིན་ཨ་�་ཚ�ང་པ་ལ་�་

ཤད་བཙ�ངས་པ་ཡིན་ན། �ར་བཞིན་ཚ�་�ོག་མང་བོ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་གནོད་འཚ�་ཐེབས་འ�ོ་བ་མིན་ནམ”ཞེས་

�ིས་པ་ན། �་བོས་�ང་�་བོའི་�ད་ཆ་དེར་གནས་�གས་ཡོད་པར་�མ་�ེ་མགོ་�ོག་�ེམ་ཙམ་�ས། 

“�་གཉིས་འདི་�ར་�ོད་མི་�ང་། �་གཉིས་�ིས་ངེས་པར་�ིས་པ་གཞན་དག་ལའང་གནས་�ལ་འདི་ཤེས་

�་ག�ག་དགོས། འ�ོ། རེམ་པར་འ�ོ།” �་བོས་དེ་�ར་བཤད་མ་ཐག ཁོ་གཉིས་ཏག་སེ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨ་�་ཚ�ང་

པའི་�ེས་�་ར་མདར་�ིན། 

 ཉི་མ་�ིན་�བ་ནས་�ིར་�ད་པ་དང་།  ཉི་འོད་ཚ་ལམ་ལམ་�ེད་པས།  གནམ་གཤིས་�ན་�ིས་ཇེ་�ོར་�ིན། 

               �ང་ད�ང་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོ།   • འ�མ་�་གནམ་�་�ལ•
 �ོམ་�ིག་པའི་ད�ད་�ན། 

�ང་�ང་འདིར་�་�་གཉིས་�ིས་ཨ་མའི་�་ཤད་བཙ�ངས་ནས་�ེད་ཆས་ཉོས་པའི་གཏམ་�ད་ཅིག་ལ་

བ�ེན་ནས་བོད་�ལ་�ི་བས་མཐའི་རི་�ོང་ཞིག་གི་�ན་�ན་�ི་འཚ�་བའི་�ར་ཞིག་དམིགས་�་བཀོད་ཅིང་། 

བོད་པའི་�ས་�ང་�་སིམ་པའི་ལེགས་ཉེས་དགེ་�ིག་�ང་�ང་གི་བསམ་�ོ་དེ་མངོན་པར་མཚ�ན་པ་ཞིག་ཡིན།

�ིར་�་ཤད་�་ཆ་�ས་ནས་ཅང་ཡི�་དང་མདེལ་�ས་བཟོ་ཐབས་མེད་པ་དེང་གི་�ས་ལ་མཚ�ན་ན་�ན་

ཤེས་�་�ར་ཡོད་ནའང་། �ང་�ང་འདིར་དེ་�ར་�ང་རིམ་�་བ�ར་དོན་ནི་�ན་�ོངས་རེད་ཅེས་མཚང་འ�ིན་

པ་ཙམ་མིན་པར། ཕ་�་ཚ�འི་�ད་མེད་�ི་རང་གཤིས་དང་གཞན་ཕན་�ིང་�ེས་བ�མས་པའི་མི་གཞི་དེར་�ེས་

�་ཡི་རང་�ས་ཡོད་པས། �ོག་མཁན་�་ཡིན་ཡང་�ང་�ང་འདི་བ�གས་ན་སེམས་ལ་�ོད་ཁོལ་�ོལ་�ས་པ་

ཞིག་ཡིན་�ིད། 


