
�ར་ཆ་རེ་རེ་ནམ་མཁར་ཡལ་སོང་། 

�ར་ཆ་མང་བོ་ས་ལ་ཐིམ་སོང་། 

ཨ་ཙ�། �ས་ཚ�ད་ནི་ཇི་འ�འི་མ�ོགས་པ་ལ་ཨང་། དེ་

ཡིས“ཐག་ཐག”གི་�་ད�ངས་ལེན་བཞིན་མ�ན་ནས་མ�ན་�་

�ོད་བཞིན་མཆིས། རང་�ོགས་�ི་འ�་ཤེས་ཞན་པའི་�ོབ་�ོགས་

འགའ་ཤས་ཀ་བ་ག�ང་�མ་མེད་པའི་ཁང་བཟང་�་�་ལེན་གར་

�ེད་�ེད་པར་མགོ་འཁོར་ནས་རིན་ཐང་གཞལ་�་མེད་པའི་�ས་

ཚ�ད་རེ་རེ་གོ་མེད་ཚ�ར་མེད་ངང་འདའ་བཞིན་པ་ཚ�ར་�ིན་མེད། 

�ོབ་�ང་གི་�བས་�་བདག་གིས་�ང་�ས་ཚ�ད་�ི་རིན་ཐང་མ་

�ོགས་ཤིང་�ས་ཚ�ད་�ིས་མི་�་ལའང་བ�ག་མི་�ིད་པ་མ་ཤེས། 

དགེ་�ན་�ིས་གཟབ་ནན་�ོས“དེ་རིང་གི་ལས་�་དེ་རིང་འ�བ་

དགོས”ཞེས་ག�ངས་ནའང་། ང་ཚ�་ལེ་ལོ་དང་�ིད་�ག་གི་དབང་

�་སོང་ནས། “སང་ཉིན་འ�ི། སང་ཉིན་འ�ི། ང་ཚ�་ལ་ཡོད་པ་ནི་

�ས་ཚ�ད་ཡིན”�མ། དེ་�ར་ཉི་མ་རེ་རེ་རིམ་�ིས་བ�ད་སོང་ལ། 

�་བ་རེ་རེའང་དེ་�ར་འདས་སོང་། མཐའ་མར་མ�ག་�གས་

ལེན་�བས་ད་གཟོད་རང་གི་�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་མ་�ས་པའི་

མ�ག་འ�ས་མཐོང་ནས་འ�ོད་པས་ག�ང་ཞིང་། �ས་ཚ�ད་�ིས་

མི་�་ལའང་བ�ག་མི་�ིད་པ་དང་། �ས་ཚ�ད་ནི་�་ཆེན་�ག་

པོས་ཉོ་མི་�བ་ལ། དབང་ཆེན་བཙན་པོས་འ�ོག་མི་�བ་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་གཞི་ནས་�ོགས། 

ད་ནི་ང་རང་�ོབ་འ�ིང་�་�ེབས་པ་དང་། ཕ་�ལ་དང་�ལ་

ནས་�ང་རིང་གི་ས་མཐའ་ཞིག་�་�ོབ་�་འ�ིམ་བཞིན་ཡོད་ལ། 

དགེ་�ན་�ིས་བཤད་པ་�ར་དེ་རིང་གི་འོས་འགན་དེ་རིང་�བ་པ་

དང་། དེ་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་རེ་རེ་ནི་གསེར་ལས་�ང་རིན་ཐང་ཆེ་

བ་གསལ་བོར་�ོགས་�ང་། བདག་གི་�ིང་ཉེ་བའི་�ོབ་�ོགས་ཚ�། 

ང་ཚ�་ལས་�ིས་བ�ས་པའི་ཕ་�ལ་དང་གཉེན་ཉེ་ཚ�ར་ཁ་�ལ་ཏེ་

�ང་ཐག་རིང་བའི་གནས་འདི་�་ཡོང་དོན་གཙ�་བོ་ནི་རང་ཉིད་

�ི་�ད་ལ་ཤེས་�་ཡོན་ཏན་ཞིག་འ�ོར་བའི་ཆེད་�་ཡིན་པས། ང་

ཚ�ས་ངེས་པར་�་དཀའ་�ད་འབད་བ�ོན་�ིས་རིག་གནས་ཤེས་

�་�ངས་ཏེ། མ་འོངས་པར་གངས་�ོངས་གསར་བ་འ�གས་�ན་

�ེད་པར་�ོབས་�གས་ད�ལ་དགོས། 

�་མཚན་ནི་འ�ང་འ�ར་�ི་�ས་ཤིག་ན་ང་ཚ�་ནི་མི་རིགས་

འདིའི་ག�ང་འདེགས་�ི་ཀ་བ་དང་རེ་བ་གཏོད་སའི་གཞི་ཡིན་

པས། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་འབད་པ་�ོད་མེད་�ིས་རིག་གནས་

ཤེས་�་�ངས་ཏེ། མ་འོངས་པར་ཕ་མར་�ིན་ལན་གཞལ་དགོས་

པ་དང་ཕ་�ལ་གངས་�ོངས་འ�གས་�ན་�་དགོས་སོ། །

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་

དཀར་མཛ�ས་�ལ་

སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་

ཤེས་རིག་

�ོབ་�། 

•དགེ་བ�•

�ིས་�ས་ཡིན་ཡང་�ད་ཆ་དེ་ཡིད་�ི་�ེབས་ངོས་�་�ག་ཅ་ཇི་བཞིན་འཁོར་ཐེངས་རེར། 

གར་ཡོང་མི་ཤེས་པའི་�ེལ་འ�བ་ཅིག་དང་ནོངས་འ�ོད་ཅིག་ངང་གིས་�ེས་འོང་། 

�ན་རིང་�ིང་ལ་བསགས་པའི་�ིང་གཏམ་�ི་གོང་�་�་ཏིག་གི་�ེང་�ོག་བཞིན་སེམས་

�ིས་བ�ངས་མཐར་ཕ་མ་གཉིས་�ང་�ི་ལམ་�ི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཆས་སོང་། ངས་�་འགའ་

ཤས་ལ་�་�ར་མིག་གཡེང་ཙམ་ཡང་�ེད་མ་�བ་པས། བ�ན་འ�ིན་

ནང་གིNBAཡི་�ས་�ལ་པ་དག་གི་�ས་�ི་�ེམ་�ར་

�ངས་�བས་�ིས་མིག་གི ་དབང་བོ་ཅིག་ཅར་�་

�ོགས་ཤིང་། ཡིད་�ི་�་ཕོ་དབང་མེད་�་�ངས་ནས་

རེ་ཞིག་དེ་ལ་མགོ་འཐོམས་ནས་བ�ད། ཡིན་ཡང་

�བས་འདིར་ཨ་མའི་ཁ་པར་ལས་�ོག་ཟད་ལ་ཉེ་བའི་

གསལ་བ�་ཞིག་ཏིར་ཏིར་�་�ག་�ང་བས། བ�ན་དང་པར་

རིས་བ�ོན་ཏེ་ཉར་ཚགས་ལ་དགའ་བའི་ཨ་མ་ལ་མཚ�ན་ན། ད་

ཐེངས་བ�ེ་བ་ཡོད་�་�ལ་�་�གས་ཏེ་�ིར་�ན་མཛ�ས་�ག་ཅན་ཞིག་བཟོ་ཐག་ཆོད་ཡིན་

འདོད་ནས་ཨ་མའི་ཁ་པར་ལ་�ོག་བསགས་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་ང་རང་མལ་�ིའི་གམ་�་བ�ད་དེ་ཁོང་གཉིས་�ི་གདོང་ལ་ཅེར་�ས། ལོ་�་

བ�ར་�ལ་�ི་ད�ལ་གཉེར་རེ་རེ་ནི་དཀའ་�ག་གི་�ལ་�་�ངས་མེད་བ�ར་སའི་གནས་

ཡིན་པའི་�ང་བ་འཆར་ཞིང་། ད�་�་མང་ཤོས་�ི་ཁ་དོག་�ང་�ིད་པའི་གངས་�ན་ཞིག་

དང་འ�་བར་དཀར་པོར་�ར་ཡོད་པ་ངས་�་མོ་ནས་མ་ཚ�ར་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། བསམ་གཞིག་

གི་བ�ལ་ལམ་རིང་མོ་འ�ིམས་མཐར། གང་ཞིག་རང་ལ་མི་དབང་བའི་ཚ�ར་�ང་དང་བཅས་

�མ་ཤེས་འ�མས་པོ་གཉིད་�ིས་�ངས་སོང་། 

ཨ་མ་འདིར་�ེབས་�ས། �ི་ཀའི་ད�ར་ཁ་�ང་རིང་ལ་�ེས་ཏེ་�ན་རིང་འགོར་ཟིན་པས། 

མཐོང་ལམ་ལ་�ང་བ་ནི་�་ཐེར་ཐེར་དང་འ�ག་སིབ་སིབ་�ི་�ང་ག�ང་ཞིག་ལས་མ་འདས། 

འནོ་�ང་ཅི་�ོན། མ་ཎི་འཁོར་ཆེན་ད་�ང་བར་མེད་�་འཁོར་�ིན་ཡདོ་ལ། ཇོ་བོའི་ཞལ་མདངས་

�ང་�ར་བཞིན་སེར་ལམ་མེར། �་�་�་མའི་བ�ར་�འང་བ�ལ་མཐའི་བར་�་�ན་ག་ལ་ཆད། 

  

དོ་�བ་�ི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ཅིང་བ�ག་མདངས་འཚ�ར་བའི་�ར་མའི་ཚ�གས་ནི་�ོག་གིས་མ་བཅིངས་པར་ཨ་�ོན་ད�ིངས་�་

�་ལམ་མེར་གནས། ཉ་གང་ལ་ཉེ་བའི་�་བའང་�ེད་དགོད་ལ་གཡེང་བའི་�ེ�་ཞིག་གི་ངོ་གདོང་དང་འ�་བར་ད�་ཚ�གས་རིང་མོའི་རབ་

ཁ་�ལ་བཞིན་འ�ག བསིལ་�ང་ཡང་མོས་འ�ོ་�ན་�ི་�ས་པོའི་ངལ་�བ་བསལ་ཏེ་�ོང་�ེར་འདིའི་�་ལོག་སོ་སོར་དལ་མོར་�་བཞིན་

མཆིས། �བས་འགར་�ངས་འཁོར་�ི་�ང་�་རེ་�ང་ཐོས་འོངས་ལ། ལན་རེར་�ིས་པའི་ཨག་�ད་ཚ་བོ་རེ་ཡང་ཐོས་�བ། 

ཨ་མས་�ེ�་�ང་ནས་�ི་རོལ་ལ་�་ཞོར“ཨ་ཙ�། �ི་ཀ་�ོང་འདིའི་�ང་ལམ་ཇི་འ�འི་ཆེ་བ་ལ་ཨང”ཟེར་�ིན་ཧད་འ�ག་ལ། ཨ་ཕས་

�ང་ཡིན་མདོག་གིས་གདོང་ལ་འ�མ་ཞིག་ལང་ཞོར་མལ་�ིའི་�ེང་བ�ད་�ང་། ཕ་�ལ་དང་�ི་ཀའི་བར་�་�ོས་བཅས་�་ལམ་ཐག་རིང་

བོ་ཞིག་མེད་ནའང་། �ོབ་�ས་བ�ས་པའི་�ིམ་བདག་གི་ཚ�གས་འ�ར་དམིགས་ཏེ་ཨ་མའང་ཐོན་�ང་བ་ནི་ང་ལ་མཚ�ན་ན་དགའ་འོས་

པའི་དོན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཉེ་ལམ་�ོབ་�ོང་ལ་�ེལ་འ�བ་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང་། ད་ནི་�ས་སེམས་གཉིས་ཀའི་�བ་ཁ་ཡོངས་�་�ོད་དེ་བག་

ཡངས་�ིས་ཕ་མ་དང་མཉམ་�་དགའ་འཛ�མས་�ི་�ིད་པའི་དཔལ་ལ་རོལ་ཆོག་གོ། 

“ས་འདིའི་མ�ོན་ཁང་ཡང་དངོས་ནས་�ལ་དག་པ་ཞིག་རེད”ཅེས་བ�ོད་བཞིན་ཨ་མས་རང་གི་མིག་�ང་ལ་ཁོམ་ལོང་ཡེ་ནས་�ེར་

�ིན་མེད། མོ་རང་ནམ་�ན་ལས་�མ་རིག་བ�་ཞིང་དགའ་�ོས་བ�ས་འ�ག ཨ་ཕས“ཅི་རེད། �ོབ་�འི་འཚ�་བ་མི་བཟང་ངམ། མིག་�ང་

དོང་ལ་�ང་འ�ག”ཅེས་�ས་ནམ་ཞིག་ལ་མཉམ་བཞག་པ་མ་ཚ�ར་མོད། ངའི་གདོང་ལ་གཟིགས་ནས་�ོ་�ར་�་�ད་ཆ་དེ་འ�་ཞིག་ལབ་

�ང་། ཨ་མས་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་�ིས“ད་ལོས་ཡིན། དེ་�ོན་�ོབ་གཙ�ས་ཁོ་ཚ�འི་འགན་�ར་�ི་རབས་དང་�ོབ་

�ས་བཅངས་པའི་རེ་བ་ཆེ་རབས་བཤད་པ་མ་ཐོས་སམ། ཕལ་ཆེར་�ོབ་�ོང་ལ་འབད་�གས་པས་ཡིན་

�་རེད”ཅེས་བཤད་�ང་། 

ངས“�ོབ་�ོང་ལ་དེ་འ�འི་ཁག་པོ་མི་འ�ག འཚ�་བའང་�ིད་པོ་རེད། �ེད་གཉིས་�ིས་�་

�ང་ལ་དེ་འ�འི་སེམས་�ལ་�ེད་མི་དགོས”ཞེས་བཤད་པ་དང་�གས། “ཨ་མ། སང་ཉིན་�་ཅག་

མཇལ་�ོར་�་འ�ོ། འདི་ན་བཙན་པོ་�ི་རལ་�ི་ད�་�་�ེན་�་བ�གས་པའི་མི་ཉག་མཆོད་�ེན་

དཀར་པོ་དང་ཆོས་�ེ་ས་པཎ་�ི་�གས་�ེ་ལས་�ང་བའི་�བ་དབང་ལོངས་�འི་�་བ�ན་བ�གས་སའི་

ཇོ་ཇོ་�་ཁང་། མཁས་�བ་ཀ�་ཆགས་མེད་དང་�བ་དབང་�ོ་�་�ལ་བཟང་འཇིགས་མེད་སོགས་�ིས་�བ་པ་

ཉམས་ལེན་�ེད་སའི་གདོང་�ེའི་�གས་�ེ་ཆེན་པོ། རིགས་སོ་སོའི་མགོན་དང་�བས་ལ་བ�གས་པའི་�་གཉན་པོ་ཨ་�ེས་�ལ་�འི་�་

ཁང་། �ེ་བ�ན་�མས་པ་�་རང་�ེས། ད་�ང་མ་ཎི་འཁོར་ཆེན་སོགས་གནས་�ད་པར་ཅན་མང་�་བ�གས་པས་�ོགས་སོ་སོའི་མི་�མས་

འདིར་འོངས་ནས་�ག་མཇལ་�ེད་�ིན་འ�ག”ཅེས་བཤད་པ་ན། དེ་�ར་ཨ་མའི་�ན་�ང་ལས་འོད་�ང་ཞིག་འཚ�ར་�ིན་ཐལ་མོ་�ིང་

ཁར་�ར་ཏེ་�ད་ཆ་ཇི་�ེད་ཅིག་མ�ིན་པར་བ�ངས་ནས་བཤད་མ་�བ། 

རེད་དེ། ཨ་མ་ད་�འི་བར་�་�་ས་ལ་ཐེངས་གཅིག་�ང་སོང་མ་�ོང་ལ། ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་�འི་ཞབས་ལའང་ཐོད་པ་ག�གས་�བ་

མེད། མོ་རང་�་སར་འ�ོ་འཆར་ཡོད་པའི་ལོ་དེར་ཏག་ཏག་�ོ་བོར་�ང་གཞིས་མནར་ཏེ་ཚ�་ལས་འདས་སོང་བས་རེ་བ་མ་འ�བ་ལ། དེའི་�ི་

ལོར་ཨ་ཅེ་ཡང་�ིན་ཕ་མ་�བ་ལ་བ�ར་ཏེ་འཇིག་�ེན་མ�ན་འ�ག་གི་གནས་�ལ་འ�ིམས་སོང་བས། �ིམ་�ི་�་བ་ཙག་ཙ�ག་ཚང་མ་ཨ་

མའི་�ག་�ེང་ལ་བབས། དེ་ནས་བ�ང་ད�ས་མཇལ་�ི་འ�ན་པའང་�ེལ་ཟིང་གི་�ོད་ནས་བོར་སོང་

བ་འ�། �ང་�ས་ཨ་མས་�ན་པར་ང་ལ“�ོད་�ེས་�ོགས་ལས་�ེད་པར་�ར་�ེས། ང་ད་གཟོད་�་སར་

འ�ོ་�བ་�་རེད”ཅེས་རེ་ཐག་ཆད་པའི་མིག་མདངས་ཤིག་གིས་ང་ལ་�་ཞོར་དེ་�ར་ག�ངས་པས། 

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•བ�ན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན། 

•རིག་�ོ•
ཨང912པ། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཙང་ག�མ་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་

འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•ཁེ་བཟའ་པ་བད•ེ

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་བ�་པ། 

•དབང་�ལ•



དང་པོ། �ིས་ལན་�་གཅིག་འདེམ་པ། （�ི་བ1—20 བ�ོམས་

�ར60 �ི་བ་རེར་�ར་མ3）

1.གཤམ་�་ིམངི་དང་ཚ�ག་ཁག་བཞ་ིལས་ཡགི་ནརོ་ཅན་�་ིཁག་གཅགི་ན།ི 

A.བར་དོ། �ད་མི། འོལ་ཚ�ད། འ�ས་�ོ་ཚང་བ། རང་སོར་གནས་པ། 

B.ཡགོ་པ། ཐ་དད། རག་ལས་པ། ཆམ་མེར་བ�ལ་བ། ཅི་�་གཏོལ་མེད། 

C.�ིང་�། གཏེ་བོ། ལིང་ཤོར། མཆི་མ་ད�་བ། གཞན་�ང་མི་འཇོག

D.�་བག ཅ་ལག ཅོལ་�ང་། མ་ཉེས་ཁ་གཡོག བསམ་�ིས་མི་�བ། 

2.གཤམ་�་ིམངི་དང་ཚ�ག་ཁག་བཞ་ིལས་ཡགི་ནོར་མདེ་པའ་ིཁག་གཅགི་ན།ི 

A.�་བོ། བ�་�དི། �་ིགཡའ་བ། དངམ་པ་འཐནེ། མ་�སོ་གཅགི་མ�ན། 

B.ལི་�ི། �ར་�ོབ། �ོ་བསང་། བག་ལ་ཉལ། ཚ�ག་འ�ི་�མ་པོ། 

C.�ེ་བ། ཤབ་�བ། ཧོམ་ཐོར། བ�ར་ལ་བ�ས། གདོན་�ི་བ�མས་པ། 

D.ཚ�་�། ཡོབ་�ེབ། ཐགས་བཟང་། ཡོད་རེ་�ན། �ལ་�ིས་བ�ལ་བ། 

3.གཤམ་�ི་ཡི་གེར་ཚ�ག་�ོགས་�ར་ནས་དོན་�ི་�ད་པར་�ིས་པ་

ལས་ནོར་བ་གཅིག་ནི། 

A.ག�—མདའ་ག�། �ག་གིས་ག�། 

B.བཙས—�་བཙས། བཙས་མ་བ�། 

C.�ེགས—�ེགས་བམ། �ོ་�ེགས། 

D.�གས—�ས་�གས། ས་�ོ་�གས། 

—《དག་ཡིག་འ�ལ་�ོང་ལེགས་བཤད་�་རེངས》�ི་འ�ི་ཚ�ག

4.གཤམ་�ི་ཡི་གེའི་�ད་པར་�ིས་པ་ནོར་བའི་ཁག་གཅིག་ནི། 

A.�ང—�ང་བོ་�ེ། རིག་པ་གསལ་བའི་དོན། 

�ངས—བ�ང་གི་�ལ་ཚ�ག་�ེ། �་�ངས་པར་�ེད་པའི་དོན། 

B.�ང—�་བའམ་གཞིའི་མིང་། 

�ངས—མ�ན་ནམ་གམ་�ི་མིང་། 

C.�ིད—�ི་ཤིང་ལ་�་མེད་པར་�མ་པར་འ�ར་བའི་དོན། 

�ིལ—སོ་�ིལ་ཏེ། སོ་�ིང་གི་ཤ་�ིའི་མིང་། 

D.�ེད—གོང་�ེད་དེ། �འི་�ེད་ཐག་གི་མིང་། 

�ལེ—བལ་�ལེ་ཏ།ེ �ད་པ་འཁལེ་�ས་བལ་འཐནེ་ནས་གཏོང་བའ་ིདནོ། 

—《དག་ཡིག་འ�ལ་�ོང་ལེགས་བཤད་�་རེངས》�ི་འ�ི་ཚ�ག

5.གཤམ་�ི་མིང་འ�ེལ་བཞི་ལས་འ�ེལ་བཤད་ནོར་བ་གཅིག་ནི། 

A.ཐན་�ན—�ང་མང་བ་�ེ། �ན་ཆེན་པོའི་དོན། 

B.གསགོ་གསབོ—�ན་མའམ། �ངི་བོ་མདེ་པའ་ི�་ི�ན་ནམ་ཁོག་�ངོ་། 

C.�ར་ལེན—སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་དང་�་ལེན་པའི་དོན། 

D.ད�ནེ—མ་ིཕན་�ན་བར་འ�ག་�ངོ་�དེ་པའ་ི�ད་ཆ་དང་�་�དོ་�་ིམངི་། 

6.གཤམ་�ི་�གས་བཀདོ་པའི་ཡི་གེ་ལས་�རོ་�ལ་ནརོ་བ་གཅིག་ནི། 

A.མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་�ན་ནས་�ས་པའི་ཚལ་ན་མ�ིན་�་ཟ་ཟིར་

�ོག་པའི་�ང་བའི་ཚ�གས་ནི་འ�་འཛ�་ལང་ལོང་གིས་�ེལ་བའོ། །

B.ཆར་བ་ནི་ཞོལ་�ིད་�ི་ཉག་མ་བཞིན་�ང་�བས་ཤིང་། འཚ�མ་

འ�བ་�ི་�་ཁབ་�ར་འོད་འཚ�ར་ལ། དར་ཟབ་�ི་�ད་པ་བཞིན་�ན་

འ�ེལ་ལོ། །

C.ད�ར་�་ཚ�ས་པ་ན། ད�ིད་�ི་ཕོ་ཉའི་�ན་འཇེབས་�ི་མ�ིན་

ད�ངས་�ིས་བདག་གི་ཐོས་འཛ�ན་ལམ་�་�ིལ་�ིལ་�ེད། 

D.མི་ཚ�གས་ནི་�ང་གིས་བ�ོམས་པའི་�་�བས་བཞིན་ལང་ལོང་

�་གཡོ་ཞིང་འ�ལ་བ་དང་། འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་

གིས་འཇེམ་འཁོར་�ི་�ེས་�་ཞོགས་སོང་། 

7.པ་པོ་བ་བོ་བཞི་ནི་བདག་པོའི་དནོ་�ནོ་

པར་འ�ག་པ་ལ་བདག་�འི་པ་བ་དང་། མིང་

མཐར་�ར་པ་ལ་མིང་མཐའི་པ་བ་ཟེར། གཤམ་�ི་དཔེར་བ�ོད་ཁག་བཞི་

ལས་ཚང་མ་མིང་མཐའི་པ་བ་ལ་འ�ག་པའི་ཁག་གཅིག་ནི། 

A.ཁམས་པ། བཙན་པོ། མགར་བ། མཛའ་བོ། ཆང་མ། བདག་མོ། 

B.�ས་པ། �ན་པོ། �ང་བ། �ར་བོ། མཁལ་མ། ལག་པ། 

C.�ོན་པ། མེད་པོ། ཞིང་བ། �་བ་བོ། ཇ་མ། ག�ང་མོ། 

D.ལམ་པ། �ོགས་པོ། རོང་བ། ཟ་བ་བོ། �ལ་མ། གཙ�་མོ། 

8.གཤམ་�་ིའགོ་�་�གས་འཁོད་པའ་ི�ད་ལས་�་མཚན་ལ་འ�ག་པ་གཅགི་ན།ི 

A.�་ི�ན་འ�མ་ན་དགའ་�གས་ཏ།ེ གཤནི་�་ེའ�མ་ན་གསདོ་པའ་ི�གས། 

B.སེར་�་ཆེ་ཡང་གཉེན་ལ་�ེར། ཁ་བཤད་འཇམ་ཡང་ཁོག་པ་�བ། 

C.�་�ར་�ངི་བ་དང་�་ཡདོ་པར་ཤསེ། མགི་གསི་མཐོང་བ་དང་ངོ་ཤསེ་ས།ོ།

D.ཡནོ་ཏན་བ�བས་ཤིང་མཁས་པར་�ར། �ོ་འ�བ་ཅིང་�་ལེན་པ། 

9.གཤམ་�ི་ན་�འི་འ�ག་�ལ་ལས་མི་འོས་པའི་ཚ�ག་གིས་འོས་

པའི་དོན་�ོན་པ་ནི། 

A.མེ་ཡོད་ན་�་བ་འ�ང་། ང་�ལ་�ས་ན་�ན་�ི་�ེས་�་�ས། 

B.མཐོ་ལ་ཚད་ན་མཐོ་ལ་ཚད། འདམོ་པས་འཇལ་ན་འདམོ་པས་འཇལ། 

C.མིག་ཡོད་པས་�ང་མི་མཐོང་ན་ལོང་བས་�་ཅི་�ོས། 

D.�ད་ཆ་དེ་བཤད་ན་འ�ིག་གམ་མི་འ�ིག

10.གཤམ་�ི་དེ་�འི་དཔེར་བ�ོད་ལས་�མ་�ངས་གཞན་ཅན་

ཡིན་པ་གཅིག་ནི། 

A.མ་ེཏོག་པ�་ན་ི�་ིཞམི་མོ། །ད་ེམདགོ་མཛ�ས་ས།ོ །ད་ེལ་ལ་ོམ་མང་ངོ་། །

B.འདི་ནི་བོད་�ོངས་ཏེ། གངས་�ོངས་ཞེས་པའང་ད་ེཡིན། བསིལ་

�ོངས་ཞེས་པའང་ད་ེཡིན། ཁ་བའི་�ོངས་ཞེས་པའང་ད་ེཡིན། 

C.མདང་གི་དོན་ད་ེགཞན་ལ་མ་བ�གས། ཡི་གེ་ད་ེགཞན་ལ་མ་�ོན། 

D.ངའ་ིདཔ་ེདབེ་ད་ེ�་ས་ནས་ཉོས། བདག་ག་ིལས་དནོ་ད་ེཡངོས་�་འ�བ། 

11.གཤམ་�ི་བཤད་�ལ་ལས་ཡང་དག་མིན་པ་གཅིག་ནི། 

A.བོད་�ི་གསོ་རིག་ལོ་�ས་�་ད�ལ་�་བཙ�་བ�་ཆེན་མོ་གསར་

གཏོད་�ེད་མཁན་ནི་ག�་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཡིན། 

B.ཐང་�ོང་�ལ་པོ་བ�ོན་འ�ས་བཟང་བོ་ད�ང་ལོ་བ�ན་�་པ་�ེ། 

（�ི་ལོ1430ལོ）རབ་�ང་བ�ན་པའི་�གས་ཕོ་�ིའི་ལོར། ཁོང་གིས་

�ིད་�འི་�་གདོང་�་ཁར་�གས་ཟམ་དང་པོ་དེ་བ�ན། 

C.བོད་ཡིག་གི་�ེགས་བམ་ཐོག་མར་པར་�་བ�སོ་པ་ནི། མིང་�ལ་

རབས་�ི་གོང་མ་�ང་ལའོི་�བས་�་པེ་ཅིན་�་བོད་ཡིག་གི་བཀའ་འ�ར་

པར་�་བ�སོ་པ་དེ་ཡིན། བོད་�་བོད་ཡིག་གི་�ེགས་བམ་ཐོག་མར་པར་�་

བ�སོ་པ་ནི། ཕག་�་�ེ་�ིད་�ི་རབས་�་པ་མི་དབང་�གས་པ་�ལ་མཚན་

�ིས་ས་�་གོང་མ་�འི་ག�ང་འ�མ་པར་�་བ�སོ་པ་དེ་ཡིན། 

D.�ི་ལ1ོ543ལརོ། ཁོ་ཕན་ཉི་ཁེའི《གོ་ལའི་འཁོར་�ོད》ཅེས་པ་པར་

�་བ�ན་ཏེ། ས་འ�ལ་�་བའི་�་བ་བཏོན་པ་དེས། ལ1ོ800�ག་གི་�ོན་ལ་

ཡ་ལི་སི་ཏོ་ཏེས་གནམ་འ�ལ་�་བའི་བཞེད་�ལོ་ཏེ། སའི་གོ་ལ་ནི་འཇིག་

�ེན་�ི་�ེ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཉི་�་�ར་ག�མ་�ིས་སའི་གོ་ལར་བ�ོར་ནས་

འཁོར་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་བཞེད་�ལོ་དེ་�ིས་མེད་�་བཏང་བའ།ོ །

12.གཤམ་�ི་�ངས་འ�ེན་ལས་བ�ང་�ལ་མི་དག་པ་གཅིག་ནི། 

A.ཡབ་འབངས་�ས་�ག་ནི། བཙན་པོའི་�བས་�ི་�ལ་རིགས་�་

གཏོགས་པའི་�ས་ཏེ། �།ོ གཉགས། �ང་། �བས། སེ། �ོ་བཅས་�ག་ལ་ཟེར། 

B.མཛངས་མི་བ�ན་ནི། �་ལས་�ེས། �་�་མགོ་དཀར། མོང་�ི་

ངོར་�ང་བཙན། ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ། �གས་�ི་བཟང་ཡང་�ོན། མགོས་�ི་

ཡབ་�ག གཉེར་�ག་བཙན་གདོང་གཟིགས་བཅས་སོ། །

C.རོ་�ག་ན།ི མངར་བ། �ར་བ། ཁ་བ། བ�་བ། ཚ་བ། ལན་�་བ་བཅས་ས།ོ །

D.སད་མ་ིབ�ན་ན།ི �་གསལ་�ང་། �་�་ིབཞརེ། བཻ་རོ་�་ན། �་�ང་དཔལ་

�ོར། འཁོན་�འ་ིདབང་བོ། �་རནི་ཆནེ་མཆགོ གཙང་ལགེས་�བ་བཅས་ས།ོ །

གཉིས་པ། �་�ོག

13.གཤམ་�ི་ལེགས་བཤད་�ི་ཚ�ག་དོན་དང་བ�ན་དོན་�ིས་པ་

ཡང་དག་མིན་པ་གཅིག་ནི། 

བདག་ཉིད་དཔོན་�་བ�ོས་�ར་ན། །དེ་ཡི་�་བ་ཤེས་པ་དཀོན། །

གཞན་ལ་�་བའི་མིག་ཡོད་�ང་། །རང་ཉིད་བ�་ན་མེ་ལོང་དགོས། །

A.མི་ང་�་�་ནི་དཔོན་པོར་བ�ོས་པ་ན། རང་ཉིད་�ི་བ�བ་པའི་�་

བ་དེ་ཇི་�ར་བ�བ་དགོས་པ་མི་ཤེས་པར་འ�ར་བ། 

B.མི་�་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་དཔོན་པོར་བ�ོས་པ་ན། རང་གི་�་བའི་

ཐད་ནས་�ོན་དང་མི་འདང་ས་ཅི་འ�་�ང་ཡོད་པར་བ�་མི་ཤེས་པ། 

C.མ་ི�་ཡནི་ཡང་རང་ཉདི་དཔོན་པོར་བ�ོས་པ་ན། གཞན་�་ི�ོན་ཆ་ལ་�་བ་

ལས་རང་ཉདི་�་ི�ོན་དང་མ་ིའདང་ས་ཅ་ིའ�་�ང་ཡདོ་པར་བ�་མ་ིཤསེ་པ། 

D.མི་གཞན་�ི་�ས་མཛ�ས་མི་མཛ�ས་ལ་བ�་བར་ང་ཚ�ར་མིག་ཡོད་

�ང་། རང་གི་�ས་མཛ�ས་མི་མཛ�ས་ལ་བ�་ན་མེ་ལོང་དགོས་པ། 

14.གཤམ་�ི་ག�གས་�ན་�ི་འ�ེལ་ཡོད་ནང་དོན་ལས་�ིས་པ་

ནོར་བ་གཅིག་ནི། 

�ོད་�ས་ས་�་�་རའི་འ�ི་ཤིང་གི ། 

ལང་ཚ�འི་མེ་ཏོག་ཅི་ཡང་འབར་བས་ན། །

�ར་�་�་མའི་འ�ས་�་�ད་འ�ར་ཞེས། །

ཤེས་�ན་འདབ་ཆགས་ཚ�གས་འདི་ཅ་ཅོ་�ོགས། །

A.འད་ིན་ིག�གས་�ན་ལས་�ན་པའ་ིག�གས་ཅན་�་ིདཔརེ་བ�ོད་ཡནི། 

B.དཔེ་ཅན་ནི། མཛ�ས་མའི་ག�གས། ལང་ཚ�། �་མ། འདོད་�ན། 

C.དཔ་ེན།ི ས་�་�་རའ་ིའ�་ིཤངི་། མ་ེཏོག འ�ས་�། འདབ་ཆགས་ཚ�གས། 

D.�ོམ་པ་པོ་ནི་�ང་དཀར་�ོ་བཟང་འ�ིན་ལས། 

15.གཤམ་�་ིདཔ་ེ�ན་�་ིའ�ལེ་ཡདོ་ནང་དནོ་�སི་པ་ནོར་བ་གཅགི་ན།ི 

�ིང་�ོགས་�ོད་ཞལ་ཡིད་འོང་འ�མ་དཀར་�ར། །

�གས་པར་�ོལ་བའི་པད་ཚལ་ཡིད་རབ་འ�ོག ། 

�ང་�ིའི་ཆར་འབེབས་པད་མའི་ད�ིད་ཇི་བཞིན། །

�ལ་བཟང་བདག་ལ་�ོད་ཞལ་�ིང་�་�ག ། 

A.དཔེ་ཅན་ནི། མཛ�ས་མའི་ག�གས་ཡིན། 

B.དཔེ་ནི། འདབ་�་�ོལ་བའི་པ�འི་ཚལ་ཡིན། 

C.མ�ངས་ཆོས་ནི། ཡིད་�་འོང་བ་ཡིན། 

D.མ�ངས་པ་གསལ་�ེད་�ི་�་ནི། �ར་དང་ཇི་བཞིན་ཡིན། 

གཤམ་�ི་�ན་ངག་བ�གས་ནས་འོག་གི་�ི་བ16—17ལ་ལན་

འདེབས་དགོས། 

�ེང་ད�ང་�ོན་ཡངས་པའི་�ན་�་བཏགས། །འ�ག་�་�འི་�ལ་

མོས་གོས་�་�ོན། །

རི་མཐོ་བ�ིད་�ི་མགོ་ལ་ག�གས་�ར་འཁོར། །�ང་�ོབས་པོ་ཆེ་ཡི་

�ལ་མཚན་ཏེ། །

ས་ལ་གཡང་ཞག་འབོད་པའི་དར། །མགོ་ནག་མི་ཡི་གཡང་�ེན་ཏེ། །

�གི་ཆགས་�ད་འ�འོ་ིགཡང་ག་ི�། །མ་ི�ལ་པོ་ཆ་ེཡང་བ�ང་�་མདེ། །

འ�ོར་བག་མ་བཟང་ཡང་�ོན་མ་ིབ�བ། །མཛ�ད་�ག་པོ་བ�་ལ་མ་ི�ག་�།ེ །

འོན་�ང་གནམ་ས་མཐའ་ད�ས་ཁེབས། །མི་�ག་ད�ལ་མེད་པར་

དགོས་འདོད་�ེར། །

—�ོ་�བ་བ�ན་པའི་ཉི་མའི《�ིན》ལས་བ�ས། 

（འ�ོ་མ་པར་ངོས13ལ་གཟིགས）
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�ད་ ཡིག
（�གས་ཤོག་འདིར་�ར་མ120ཡོད། �གས་�ོད་�ན་�ར་མ150ཡིན）

A.མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་�ན་ནས་�ས་པའི་ཚལ་ན་མ�ིན་�་ཟ་ཟིར་



ཤོང་དཔང་�མ་གཉིས་ལ་སགོས་པས། །

ས་�འི་ག�ག་ལག་ཁང་ཆེན་�། །

�་དང་�ན་ངག་ག�ང་མང་བ�ར། །

བཅམོ་�ན་རགི་རལ་ལ་སགོས་པས། །

བཀའ་དང་བ�ན་བཅསོ་སོ་སརོ་�།ེ །

�ར་ཐང་ག�ག་ལག་ཁང་�་བ�གས། །

�་དང་�ན་ངག་གི་�ོར། �ས་རབས་བ�་ག�མ་པའི་

�ས་�ད་ཙམ་ན་ཤོང་�ོན་�ོ་�ེ་�ལ་མཚན་�ིས་�་ག�ང་�་ལ་

�་དང་། ཙ�་པ་གཉིས་བོད་ཡིག་�་བ�ར་ཏེ་འཆད་ཉན་�ི་�ན་

�ེལ། ས་�་དགོན་�་�ས་འཁོར་�ད་འ�ེལ་ཤོང་འ�ར་ཞེས་ཡངོས་

�་�གས་པ་འདི་ཉིད་བ�ར། དེའི་�ེས་འ�་ོམགོན་ཆསོ་�ལ་འཕགས་

པའི་བཀའ་བཞིན་ཤོང་�ོན་�ོ་�ེ་�ལ་མཚན་�ིས་དཔལ་ས་�འི་

ག�ག་ལག་ཁང་�་པ�ི་ཏ་ལཀྵིམ་ཀ་རའི་མ�ན་ནས《�ན་ངག་མེ་

ལངོ》གི་ག�ང་ཆ་ཚང་ཐོག་མར་བོད་�ད་�་བ�ར་པ་རེད། དེའི་�ིས་

�་དཔང་ལོ་�་པ་�ོ་�ོས་བ�ན་པས་བ�ར་བཅོས་དང་འཆད་ཉན་

གནང་། དེའི་�ེས་དཔང་ལ་ོ�་པ་�་ོ�སོ་བ�ན་པས་�ན་ག�ང་གི་

བོད་འ�ེལ་དང་པོ་གསར་�་བ�མས་ནས་བཤད་�ིད་�ི་�ན་�་ཆེར་

�ེལ། མདརོ་ན་�་དང་། མངོན་བ�ོད། �ེབ་�རོ། �སོ་གར་ལ་སགོས་

པ་�ོམ་རིག་�་�ལ་�ི་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ང་བར་བ�ེན། �ས་དེ་

ནས་བ�ང་�ོན་ཆད་བོད་མི་རིགས་�ི་ལོ་ངོ་�ོང་�ག་ཁ་ཤས་བ�ད་

པའི་དམངས་�ོད་�ོམ་རིག་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དེ་ཉིད་ད�ིད་�ི་�ང་

�ེང་གཞ།ི 

�ན་ནན་�ན་མིང་�ོང་�ེར་�ི་�ོབ་འ�ིང་བ�་པ་�་དགེ་�ན་

�ིས་ལས་�་�ིས་ནརོ་�ང་བའི་�བོ་མར་�ོར་ཆད་བཅད་པ་དང་། ཁ་

�ོང་གཅིག་�ིས་ནརོ་�ང་ན་�ོར50ཡི་ཆད་པ་བཅད་པས། �ངས་

འ�ས་མི་ལེགས་པའི་�ོབ་མ་ལ་ལས་�ོར་ཆད་བ�་�ག་�་མ་འ�ར་

བཞིན་པ་�མོ་བ�གས་�ས། གསར་འགོད་པས་�ས་ལནོ་�ས་པ་�ར་

ན། �བོ་འ�ིང་དེ་ནི་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�ི་གནད་ཆེའི་�བོ་འ�ིང་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། �བོ་�འི་�ོགས་ནས་�ོར་ཆད་བཅད་པ་ནི་དགེ་�ན་

�ེར་�ི་�དོ་�ངས་ཤིག་ཡིན་པས། ད་�་�བོ་�ས་�བོ་མའི་�ིམ་

བདག་�མས་ལ་ཆད་པ་བཅད་པའི་�ོར་མོ་�ིར་�ད་པ་དང་དགོངས་

དག་�ས་པར་བཤད། 
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ལས། 

དག་ེ�ན་�སི་�ོབ་མར་�རོ་ཆད་བཅད་ན་ཆགོ་གམ། 

�ིར་ན་�ོབ་མའི་�ོབ་�ོང་�ེང་ནོར་འ�ག་�ང་ན་ནོར་འ�ག་

དེ་ངོས་ཟིན་ཆེད་འོས་འཚམ་�ིས་ཆད་པ་རེ་བཅད་ན་འ�ིག་མོད། 

ཡིན་ནའང་། �བོ་མ་རང་�ེང་གི་�ས་པ་དེ་�ང་གཞིར་བཞག་ནས་

ཆད་པ་བཅད་ན་�ག་�་འསོ་ཤིང་འཚམ་�མ། ང་ཚ�ས་ཐོག་མར་�ོར་

ཆད་གཅོད་པའི་�ེད་�ངས་དེ་དགེ་�ན་�ི་དབང་ཆའི་ནང་�་ཡོད་

མེད་མི་�ེང་ནའང་�ོར་མོ་ནི་ཕ་མའི་�ལ་�ག་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་

དང་། ཆད་པ་གཅདོ་�ངས་འདིས་དནོ་དམ་པར་�བོ་མས་རང་འགན་ཅི་ཡིན་

�ི་ངོས་ཟིན་�ེད་�བ་བམ། �བོ་མ་ཞིག་ཡིན་�ིན་ནོར་འ�ག་མི་འ�ང་བ་

ཞིག་མི་�ིད་ལ། �་དངོས་�ི་ངོས་ཟིན་དེ་གོ་རིམ་ཞིག་ལས་འཕེལ་�ས་�་

འ�་ོབས་ན། གལ་�ིད་�བོ་མར་ནོར་འ�ག་ཅི་ཡང་མི་འ�ང་ན་དགེ་�ན་

�ིས་ཅི་�། �བོ་�ས་�ོར་ཆད་བཅད་ཚ�་�བོ་མའི་�ིམ་བདག་གི་�ར་བོ་ཇེ་

�ིར་འ�་ོབ་དང་། དགེ་�བོ་བར་�ི་འ�ེལ་བ་ཛ་�ག་�་གཏོང་བ་ལས། �ག་

པར་ཆད་པར་བ�ེན་ནས་དོ་དམ་�ེད་པ་དང་མ�ེགས་བ�ང་གི་�ོབ་གསོ་

�མ་པས་�བོ་མའི་�ོ་�་འ�ེན་མི་�བ་པ་ལས་གཞན།  �་ནོར་ལ་�བས་�་

བཅལོ་པའི་མོས་པ་�ངོ་�་ཞིང་། དེ་ནི་�བོ་གསའོི་ཐོག་མའི་དམིགས་འ�ན་

དང་�བ་འགལ་�་སངོ་ཡདོ། 

�་�ོགས་འགས་�ད་བཞག་པར་བ�ས་ན་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་�ོར་

ཆད་གཅདོ་�ངས་ནི་དཔེ་�ང་བ་ཞིག་མིན་པ་ཤེས་�བ།  �་�གོས་ལ་ལས་ཁོ་

ཚ�་�ོབ་མ་ཡིན་�ས་མིང་ཚ�ག་གཅིག་�ོར་བ�ང་མ་ཤེས་ཚ�་�ོར་�ར5ཡིས་

ཆད་པ་བཅད་�ངོ་ཞེས་བཤད་ལ། �་�གོས་ལ་ལས་ཁོ་ཚ�་�བོ་མ་ཡིན་�ས་

�ོབ་�ིད་�ི་�ེས་�་ཐེངས་གཅིག་�ས་ན་�རོ5ཡིས་ཆད་པ་གཅོད་ངེས་ཡིན་

ཟེར། དེ་ལས་དགེ་�ན་ལ་ལའི་�ིམས་�གས་�ི་འ�་ཤེས་ཞན་པ་�ོགས་�བ་

པ་དང་། དགེ་�ན་�ིས་�བོ་མར་�ོར་ཆད་གཅདོ་པ་ནི་མ་གཞི་ནས་�ིམས་

འགལ་�ི་�་�དོ་ཅིག་ཡིན་ཡང་། དགེ་�ན་�ིས་རང་ཉིད་�ི་�ས་ལས་དེ་

�ིམས་འགལ་�ི་�་�དོ་ཅིག་ཡིན་པ་ངོས་ཟིན་མེད། ཐོག་མར་དགེ་�ན་�ིས་

�ོབ་མར་�ོར་ཆད་བཅད་པ་དེ་�ིད་འཛ�ན་ཆད་གཅོད་བཅའ་�ིམས་དང་

འགལ་ཡདོ་དེ། �ོར་ཆད་གཅདོ་པ་ནི་�ིད་འཛ�ན་ཆད་གཅདོ་�ི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ལ། �ིད་འཛ�ན་ཆད་གཅདོ་ནི་�ིད་འཛ�ན་ཆད་གཅདོ་བཅའ་�ིམས་�ར་

ཐག་གཅདོ་�ེད་པ་ཡིན། དེ་ནི་བཅའ་�ིམས་དང་�ིམས་�ལོ། �ིག་ཡིག་ལམ་

�གས་�ར་ཐག་གཅོད་�ེད་པ་ལས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་�ན་རང་བཞིན་

�ི་ཡིག་ཆས་ཐག་གཅདོ་�་མི་�ས། ས་གནས་རང་བཞིན་�ི་ཚད་�ན་ཡིག་

ཆ་ཡིན་ནའང་། དེའི་�དོ་�ི་�ོར་ཆད་�ི་ཚད་གཞི་དེ་ཞིང་ཆེན་དང་ཐད་

གཏོགས་�ངོ་�ེར། རང་�ོང་�ངོས་མི་དམངས་འ�ས་མིའི་ཚ�གས་ཆེན་�ི་

�ན་�་�ན་ཁང་གིས་ཐག་གཅདོ་�་དགོས་པ་ལས།  དགེ་�ན་ལ་དེ་གཏན་

ཁེལ་དང་�ོར་ཆད་གཅདོ་པའི་དབང་ཆ་མེད་པ་རེད། 

ད་�ང་དགེ་�ན་�ིས་�ོར་ཆད་བཅད་པ་དེ་�ོབ་གསོའི་�ིམས་དང་ཡང་

འགལ་ཡདོ་དེ།  རང་�ལ་�ི་�བོ་གསའོི་�ིམས་ལས“�བོ་གས་ོ�ངོ་མཁན་

�ི་�ིམས་མ�ན་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་འཚ�་བཏང་མི་ཆོག”ཅེས་མངོན་གསལ་

�ོས་བཀདོ་ཡདོ།  1994ལའོི་�9པར།   �ལ་ཁབ་�བོ་གསའོི་�་ཡནོ་�ན་

ཁང་གིས《�ོབ་�འི་�ོན་ད�ལ་བ�་བའི་ལས་དོན་�ར་བས་ཇེ་ལེགས་�་

གཏོང་བའི་འ�ེལ་ཡདོ་བ�་ཐོ》》》 སགོས་�་འ�ེལ་ཡིག་ཆ་�བ་བ�གས་�ས་པ་

ལས་�ོབ་�འི་�ོན་ད�ལ་བ�་བའི་�མ་�ངས་དང་ཚད་གཞི་ངེས་པར་�་

ཞིབ་བཤེར་མཆན་འགོད་�ར་ནན་ཏན་�ོས་ལག་བ�ར་�་དགོས་པ་བ�ར་

�ལ་�ས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། �བོ་མར་�ོར་ཆད་བཅད་མི་ཆགོ་པའི་བཀའ་�་

ནན་མ་ོབ�གས་ཡདོ། གཞན་ད་�ང་། �བོ་གསའོི་�ིམས་ལས་�ང་ཚད་ལས་

བ�ལ ་པར ་ �ོར ་ཆད ་གཅོད ་མཁན ་ལ ་�ིམས ་�གས ་དེའི ་ དོ ན ་

ཚན78ནང“�ལ་ཁབ་�ི་གཏན་ཁེལ་དང་འགལ་ནས་�ོབ་གསོ་�ོང་མཁན་

ལ་�ོན་ད�ལ་བ�་ལེན་�ས་ན་�ོབ་གསོ་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་བ�་ལེན་

�ས་པའི་�ནོ་ད�ལ་�ིར་�དོ་དགོས་པར་མ་ཟད། ཐད་ཀར་ཁག་འགན་�ར་

ཡོད་པའི་གཙ�་�ོང་མི་�་དང་ཁག་འགན་འ�ར་མཁན་ལ་�ིད་འཛ�ན་ཐོག་

གི་ཆད་པ་གཅདོ་པ་ཡིན”ཞེས་བཀདོ་ཡདོ། 

དགེ་�ན་ནི་�ོབ་མའི་མིག་དཔེ་ཡིན་པས་འ�ོ་འ�ག་�ོད་ག�མ་ལ་

མཉམ་འཇོག་�་དགོས་མདོ། མིག་�འི་གནས་�ལ་ལ་བ�ས་ན་�བོ་�་�ང་

འ�ིང་ལ་ལའི་དགེ་�ན་ལ་�ིམས་�གས་དང་�ིམས་�གས་�ར་�ོབ་�ོན་

གནང་བའི་འ�་ཤེས་ཞན་པས་ན། འདིའང་�བོ་གསའོི་�ིམས་�གས་�བ་

གདལ་གཏོང་བར་མ་འདང་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན་�ིད། �བོ་གས་ོ�ིད་འཛ�ན་

དོ་དམ་�ེ་ཁག་གིས་གོ་རིམ་�ན་པ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་�ོ་ནས་�ོབ་�་

�ང་འ�ིང་གི་དགེ་�ན་�མ་པར་�ིམས་�ོང་འ�གས་�ན་དང་�ིམས་�ར་

�ོབ་�ིད་གཉེར་བའི་གསབ་�ོང་ལས་ཀ་�ན་རིང་ལ་�ེལ་དགོས་པ་ལས། 

�ིམས་�ོང་�ང་གོ་འ�གས་�ན་དེ་�བོ་མ་ནས་བ�ང་དགོས་པ་དང་། �ག་

�་དགེ་�ན་ནས་ག�ང་དགོས་པའི་�སོ་གཞི་བཏོན་པ་ཡིན།

�་ད�ར་�ི་ཆར་�ན་དང་�ད་པ་བཞིན་�་བར་བ�ལ་�ི་འཚར་ལོངས་

གསར་བ་ཞིག་�ང་ཡདོ། 

བཀའ་བ�ན་ས་ོསརོ་ད�ེ་བ། བཅམོ་�ན་རིག་པའི་རལ་�ི་�ི་

ལ1ོ227ལརོ་འ�ངས། �ི་ལ1ོ305ལརོ་འདས། དེའི་�བོ་མ་ད�ས་པ་�་ོ

གསལ་�ང་�བ་ཡེ་ཤེས། ལ་ོ�་པ་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར། �ང་རོ་�ང་�བ་

འ�མ་སོགས་�ིས་ད�ས་གཙང་གི་དགོན་�ེ་�མས་ནས་བཀའ་དང་

བ�ན་བཅསོ་འ�ར་རོ་ཅགོ་གི་མ་དཔེ་འཚ�ལ་�ད་�ས་ཤིང་། བཀའ་ཚང་

མ་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་པ་ལ་བཀའ་འ�ར་དང་། བ�ན་བཅསོ་ཚང་མ་

�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་པ་ལ་བ�ན་འ�ར་ཞེས་མཚན་གསོལ་ནས་དཔལ་

�ར་ཐང་གི་ཛམ་�་ཁང་�་བ�གས་�་གསོལ་བ་དེ་ནི་བཀའ་འ�ར་དང་

བ�ན་འ�ར་ཞེས་ད�ེ་བའི་མ་�ི་ཐོག་མ་ཡིན། འ�་ོམགོན་ཆསོ་�ལ་

འཕགས་པའི་�་�ས་�་བཀའ་འ�ར་དང་བ�ན་འ�ར་སོགས་ལག་�ིས་

�ས་པའི་ཆོས་དཔེ་�ར་ཤོག་མཐིང་�ན་མའི་ཐོག་�་གསེར་�ི་ཉིང་�ས་

�ིས་པའི་བཀའ་འ�ར་ཆ་ཚང་�ག་གིས་གཙ�་�ས་གསེར་�ི་�ེགས་བམ་

ཁོ་ན་པོད་�ངས་ཉིས་�ངོ་ཆིག་བ�་ང་བ�ན་ཡདོ་པ་གསལ་ཞིང་། ས་�འི་

�་ཁང་ཆེན་མོའི་�གས་�ེན་�ི་�བ་�ོགས་ཁོར་མོ་�ག་�་ལག་�ིས་མའི་ཆོས་

དཔེ་�ིག་པའི་ཁ་དང་མཉམ་པ་ཡདོ། 

ས་འ�་ིའ�ག་པས་བོད་ཁམས་གཡ།ོ །

�གས་�ག་ཆལོ་ག�མ་དམག་ད�ང་དང་། །

སགོ་དམག་བཅས་པས་འ�་ི�ང་བཅམོ། །

�་ཁང་ཆནེ་པོ་མེར་བ�ེགས་བཏང་། །

�་སརེ་�ི་ཚ�འི་�ོག་དབང་ཤོར། །

ས་འ�ི་འ�ག་པ་ནི། ས་�འི་�བ་�ར་ཧརོ་སེ་ཆེན་�་པི་ལི་ཡདོ་པ་དང་། 

འ�ི་�ང་པའི་�བ་�ར་ཧརོ་�་ལ་�་དང་། མངོ་ཁེ་�མས་ཡདོ་�བས་འ�་ོམགོན་

འཕགས་པས་བོད་ལ་དབང་�ར་�ེད་�བས་འ�ི་�ང་པས་འཕགས་པའི་དབང་

�ར་ཁས་མ་�ངས་ནས་ཧ་ལམ་�ི་ལོ1267ལོ་ཙམ་འ�ི་�ང་པ་ཧོར་�ལ་�་

ག�ག་བཤེར་�ེད་པར་�ིན་པ་རེད། �ི་ལ1ོ281པའི་�གས་�ལ་ལརོ་�ན་�་

�གས་པ་ཡེ་ཤེས་ཕག་�འི་གདན་སར་ཕེབས་ཤིང་། ས་�་པས་ཁོང་ཚ�འི་ཚ་བོ་

�ག་�ེ་བ་ཕག་�འི་གདན་སར་བ�ོ་�ིས་�ེད་པ་དེ། ཕག་�འི་�ན་�་བ�་གཉིས་

པའི་ག�ང་བོ་�གས་པ་རིན་ཆེན་པས་ཤེས་ནས་�ག་�ེ་བ་�ོག་གསོད་�ས་པར་

�གས། རབ་�ང་�་པའི་ཤིང་�་�ི་ལ1ོ285ལརོ་འ�ི་�ང་པའི་�་ཞང་�ལ་

�ིམས་�ལ་མཚན་�ིས་དམག་�ངས་ཏེ། ས་�འི་ཁོངས་གཏོགས་�་�ལ་དགོན་

པ་མེར་བ�ེགས་པ་དང་། མཁན་པོ་སངས་�ས་གཙང་�ནོ་བ�ོངས་ཤིང་། དེ་མིན་

�་པ་ད�་ཙམ་བསད། ས་�་པས་�ང་འ�ི་�ང་�་ཞང་�ལ་�ལ་པ་ཕ་�་སགོས་

མི་འགའ་ཞིག་བསད་པས་ས་འ�ིའི་འགལ་བ་དེ་བས་�་ོངར་ཇེ་ཆེར་�ར། 

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

 མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། •མཚོ་མོ•

（འ�ོ་མ་པར་ངོས18པར་

གཟིགས）



�ར་ཡནི་ན་ང་ན་ིདག་ེ�ན་�་ིམགོ་ན་བའ་ི�བོ་མ་ཞགི་ཡནི། �་ཆལ། �བོ་

�ངོ་ལ་�ན་�ང་། �ངོ་སམེས་འཆང་བ་སགོས་ངན་ད�་ཚང་འ�ག ཐངེས་ར་ེ

རེའ་ི�གས་འ�ས་ན་ིའ�ར་བ་མེད་པའིC(ཨ་རིར་མཚ�ན་ན་�བོ་འ�ིང་�བོ་

མའ་ི�གས་འ�སA B Cཞསེ་རམི་པ་ག�མ་�་བཀར་འ�ག Cན་ིརམི་པ་

མཐའ་མ་�་ེ�གས་མ་འ�ོད་པའ་ི�ས་�་གཏོགས）ད་ེཡནི། �ལ་དསེ་ངའ་ི

དག་ེ�ན་�ས་�ངོ་བ་�ན་�ག་ལ་གཏད་ཡག་ཡནི། དནོ་�ངི་ཡདོ་པ་ཞགི་ན།ི 

དགེ་�ན་�་ཡིན་ཡང་�མ་འ�ར་འ�་མ�ངས་ཤིག་

�ོན་པ་ནི་�ན་པོས་ནམ་�ན་�གས་

འ�ས་�ོག་�བས་མགོ་བོ་ལག་

�ང་གསི་བཙ�ར་ཏ།ེ ན་�ག་

བཟོད་མི་�བ་པ་ཞིག་�ེ་

བཞིན་ཡོད་པའི་�ལ་

�ིས་མིག་�ང་བ�མ་

�ལ་�"འ།ོ གནམ་�ན་

མ། ང་ཚ�འ་ིས་ིཏ་ེ�ན་�སོ་

ཡང་�གས་འ�ས་ག་ཚ�ད་�ངས་

ཡདོ་དམ། C"ཞསེ་�ད་�་བ�ངིས་ནས་

བཤད་པ་ད་ེཡནི། 

ང་ནི་�དོ་ཤ་དདོ་པོར་�ིད་�ེགས་�ེང་�ད་ནས་�གས་ཤོག་དེ་ལེན་པ་ལ་

གནངོ་ཅ་ིཡང་མདེ། ང་ན་ིད་ེ�་�་ཞགི་ཡནི། �ངས་འཁོར་འ�ན་�ར་ལ་དགའ་

བ་ལས་�བོ་�ངོ་ལ་མོས་པ་ཅ་ིཡང་མདེ། ངའ་ི�གས་བསམ་ན་ིམད་�འ་ོ

ཨར•��་མ་ཧའ་ོ�་�འ་ིའཛམ་�ངི་ན་ད་ོ�་མདེ་པའ་ིའཁོར་འ�ན་པ་ཞགི་�དེ་

འདདོ་པ་ད་ེཡནི། 

�ས་མ་ོ�་ཨརེ་སནི་ང་ཚ�འ་ིའཛ�ན་�ར་�བེས་པ་ནས་བ�ང་། ངའ་ིབསམ་

�ལ་ད་ེལ་གཞ་ིནས་འ�ར་�གོ་�ང་། ང་ལ་�ས་མངའ་ཆ་ེབའ་ིདག་ེ�ན་དག་

གསི་མོར་ངའ་ིམཛད་�སེ་�ངེ་ཡདོ་ངསེ། མོ་རང་ཐངེས་དང་པོར་�བོ་�དི་�་

ཕབེས་�ས། མསོ་ངའ་ིམངི་འདནོ་�བས་ང་ལ་ཁ་གཏད་ད་ེདནོ་�ངི་ཅན་�་ི

འ�མ་ཞགི་མངོན་ཞརོ། "ཡ། �དོ་ན་ི�ས་�ན་འཁོར་འ�ན་པར་�ངོ་སམེས་

བཅངས་ཏ་ེ�བོ་�ངོ་ལ་མ་ིདགའ་བའ་ིས་ིཏ་ེ�ན་�ོ་རདེ་ལ"ཟརེ། 

"ཡནི་ཡ།" མོའ་ི�ད་ཆའ་ི�དོ་མཐོང་�ང་ག་ིཆ་ཞགི་ཡདོ་པས། ལ་ོན་བ�་

ག�མ་ལ་སནོ་པའ་ིན་�ང་ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན་རང་གཤསི་ལ་བ�ས་བཅསོ་ཐབེས་

�བས། ངའ་ི�ད་མགོ་མཐོན་པོར་འ�ན་�ངོ་བ་བཞནི"��་མ་ཧའ་ོན་ིངའ་ི

སམེས་ཁོང་ག་ི�་གཅགི་�་ཡནི། ཁོང་ཡང་ན་ཚ�ད་ང་དང་མཉམ་�ས་�ངས་

འ�ས་ང་ལས་�ང་�ག ད་�ང་�གས་འ�ས་�ར་མ་ཐགི་�ང་�ངས་�ད་མོད། 

འནོ་�ང་དངེ་སང་འཛམ་�ངི་ན་ད་ོ�་མདེ་པའ་ིའཁོར་འ�ན་པ་མནི་ནམ"ཞསེ་

ངར་�སི་བཤད། 

�ས་མ་ོ�་ཨརེ་སནི་�ོ་�ར་�་བགད་�ང་། "ཁོས་�ར་མ་ཐགི་�ངས་ནས་

འཁོར་འ�ན་པར་�ར། �སོ་ད་རག་བར་�ར་མ་ཐགི་�ང་�ངས་མ་�ངོ་། ཐངེས་

ར་ེརརེCརདེ་ལ"ཞསེ་བཤད་མ་ཐག མསོ་ལག་ག་ི�གས་འ�ས་བཀདོ་འ�ག་

པའ་ིཤོག་�ང་ད་ེངར་གཏད་ནས་ག�ག་ཙམ་�ས། 

�ར་མ་ཐགི་�ང་�ངས་མ་�ངོ་ཞསེ་མོས་ང་ལ་འ�་�དོ་�ས་པས། ཚ�གས་

པའ་ིམ�ན་�་རང་ལ་ངོ་ཚར་གཏད་སངོ་�མ་�།ེ ཁོང་�སོ་ང་ན་ིཚ་བས་ག�ང་

�ེ་བཟོད་�གས་�ལ་པའི་�ང་�ག་ཅིག་དང་འ�་བར་�བོ་ཁང་ནང་�་ཡར་

�ག་མར་�ག་ཤགི་�དེ་དགོས་�ང་། ཡནི་ཡང་མོའ་ི�མས་བ�སེ་ཁངེས་པའ་ི

མགི་�ང་ན་ིངའ་ིགདངོ་དང་�ད་ཅགི་ཙམ་ལའང་གཡལོ་མ་�ང་བས། ངའ་ི

སེམས་�་འབར་བཞིན་པའི་ཁོང་�འོི་མེ་�ེ་དེ་ཡང་དབང་མེད་�་བཅིལ་�ང་། 

ངས་མཆལི་མ་ཞགི་ཁོག་�་མདི་ཞརོ་�ད་འ�གས་པོར"ཧནི། ཐངེས་�སེ་མར་

ངས་�གས་འ�ས་ཐགི་ལ་ེཞགི་�ངས་ནས་�དོ་ལ་�ནོ"ཞསེ་བཤད། 

མསོ་�་བ་ང་སར་གཏོད་ཞརོ་ངའ་ི�ོན་ཞགི་ཟནི་པ་ནང་བཞནི། "བཟང་གི 

�ན་�ལ་ད་ེཤནི་�་བཟང་ག ི ང་ཚ�ས་

ཁ་དན་ཞགི་བཞག་ཆགོ གལ་ཏ་ེ�དོ་

�སི་�ར་མ་ཐགི་�ངས་ན། འཛ�ན་

�འ་ིནང་རང་གསི་གང་མསོ་�སི་དང་། 

ངས་�དོ་ལ་ཐ་ེགཏོགས་མ་ི�དེ། འནོ་�ང་�དོ་�སི་�ར་མ་ཐགི་ལནེ་རག་བར་

ངས་ད་ོདམ་�དེ་པར་བ�་ི�ང་�ས་ཏ།ེ �བོ་�ངོ་ཡག་པོ་�་དགོས"ཟརེ། 

ངས་�་ེབ�ར་ཞགི་�ས། མ་གཞརི་ངའ་ིསམེས་�་གནམ་འགོ་འད་ིན་འད་ི

ལས་�ག་པའ་ིདག་ེ�ན་�ནེ་�གས་ཚ་བོ་ཞགི་ཡདོ་མ་ི�དི་�མ་པས་ཡནི། 

"ད་ེ�་ནའང་། �གས་ལ་�གས་པ་ཡནི་ན། ངསེ་པར་�་�གས་ལནེ་�བས་

�་ི�གི་ལམ་བ�་ིདགོས། �གས་ཚ�ག་ཚང་མ་�སི་ཚར་དགོས་པ་ལས། ཡགི་

འ�་གཅགི་�ང་མ་ིའ�་ིབར་�གས་ཤོག་�ངོ་བ་�ད་མ་ིཆགོ 

�ག་དནོ་�གས་བཤོལ་�ས་མ་ིཆགོ གལ་ཏ་ེ

དེ་�ར་�ས་ན་ཁ་དན་ལས་འགལ་

བར་བ�།ི ཨ་ེཆགོ་ག"ིཞསེ་�་

ཨེར་སིན་�ིས་�་མ�ད་ནས་

ད་ེ�ད་�ས་�ང་།

དེ་འ�འི་ལས་�་བོ་

ཞགི ངའ་ིསམེས་�་དགའ་བ་

གནོན་མི་�བ་པ་ཞིག་�ེ་ཞོར། 

འདང་ཙམ་ཡང་མ་བ�བ་པར"དེ་

�ར་�"ཞསེ་ངག་ལས་ཤོར། 

�ང་མ་འགོར་བར་ཡང་�གས་ལ་�གས་པའི་�ས་�་

�བེས་�ང་། �གས་ཤོག་ལག་�་�ངས་མ་ཐག ངས་རམེ་པར་རང་ག་ིམངི་�སི་

ཏ་ེ�གས་ཚ�ག་ལ་ལན་བཏབ། གང་�ར་ཡང་�ངི་ན་བར་�དེ་པའ་ིའ�་ིཚ�ག་ད་ེ

དག་�ས་�ན་�་ཆའ་ིག�མ་ཡན་ལ་ངས་ལན་འདབེས་མ་ི�བ་མོད། �ར་མ་

ཐགི་ཅགི་ལནེ་�ར་དཀའ་ཁག་ཅ་ིཡདོ་�མ། འ�་ིཚ�ག་དང་པོ་ན་ིའད་ི�ར་ཡནི། 

འཛམ་�ངི་འ�ག་ཆནེ་གཉསི་པའ་ི�དོ། ཨ་རའི་ིམ་ིདམངས་�་ི�་ེ�དི་ནས་

བཙན་འ�ལ་པར་�ལོ་ལན་�ད་པའ་ི�ང་�ང（�ལ་ཁབ་�་ིགཙ�་འཛ�ན)ན་ི

�་ཡནི། དའེ་ིགཤམ་�་�སི་ལན་ག�མ་བ�ར་འ�ག་པ་འད་ི�ར། ཁ་ཐགི  ལའ་ོ

ས་ི�། ཨ་ེསནི་ཧའ་ོཝ་ེཨར། ངས་ལན་ངོ་མ་ལའ་ོས་ི�་ཡནི་པ་ཤསེ་བཞནི་�་

བསམ་གཟས་ནས་ཨ་ེསནི་ཧའ་ོཝ་ེཨར་ཡནི་ཞསེ་པའ་ི�གས་བཀདོ། མར་མ�ད་

འ�ག་པའ་ིའ�་ིཚ�ག་ཚང་མ་འ�་ི�ངས་གོང་དང་འ�་ཡང་། �གས་ཡགི་གང་

ཡནི་ཡང་ཐོག་མར་�་བ་ནས་དཀའ་བའ་ིགོ་རམི་�ར་བ�གིས་ཡདོ་པས། མར་

དེད་ནས་ལན་བཏབ་པ་ན་འ�ི་ཚ�ག་ཇེ་དཀའ་ནས་ཇེ་དཀའ་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

ལ་ལ་ཞགི་ངས་ཐོས་�ང་མ་�ངོ་བ་ཏག་ཏག་རདེ། ད་ེདག་ལ་ལན་འདམེ་�ས་

ངས་ལན་ཡང་དག་གང་ཡནི་པ་མ་ིཤསེ་�བས། �ངོ་བར་བ�ར་བསམས་ན་ཁ་

དན་དང་འགལ་འ�་ོབས། མཐར་ང་རང་ཐབས་ཟད་ད་ེ�ར་�ར་འལོ་ཚ�ད་�སི་

ལན་བཏབ་པ་ཡནི། 

�གས་ར་ལས་�རི་འ�ད་�ས། ངས་�་ོ�ར་�་རང་ག་ིལག་མཐལི་�ལ་

འ�ག་པ་ཚ�ར་�ང་། ངས་ཐངེས་དང་པོར་�ར་མ་ཐགི་ལནེ་�་ད་ེ�ར་མ་བ�་

ལནེ་པ་�ར་དཀའ་བ་ཚ�ར། ངའ་ིསམེས་བག་ལ་འ�མས། �ར་མ་ཐགི་�ངས་

ནས་རང་ཉིད་ལ་བཅིངས་འ�ལོ་གཏོང་�མ་པའི་བསམ་�ལ་དེ་ནམ་མཁའི་

འཇའ་བཞནི་མཐོང་ཡང་རགེ་མ་ི�བ་པ་ཞགི་རདེ་ཨང་�མ། �གས་འ�ས་ཐོན་

�ང་། ཡང་བ�རCཡནི་པ་ལས0མ་རདེ། ཐན་�སCའད་ིཞསེ་ངས་�དོ་མགོ་

བ�མས། �ས་མོ་�་ཨརེ་སནི་�ར་ཡངོ་ནས་རགི་པ་�ང་བོར"ང་ཚ�ས་ཁ་དན་

�ར་ན། གལ་ཏ་ེ�དོ་�སི་�ར་མ་ཐགི་མ་ལནོ་ཚ�། �དོ་�སི་ངསེ་པར་�་ངའ་ི

བཀདོ་འདམོས་ལ་བ�་ི�ང་�་�་�ས་ཡདོ་པ་ཨ་ེ�ན་གི"ཞེས་གསལ་འདེབས་

ཤགི་�ས། 

ངས་མགོ་བོ་�ད་བཞིན་སེམས་�་རང་གིས་རང་ལ་མ་ི�ས་མེད་འད་ིཞེས་

�གིས་དམོད་�ས། "དངེ་འདརི་�དོ་�སི་�་མོ་ནས་�ར་མ་ཐགི་ལནེ་པར་ངས་

�ང་ར་ེབ་�ས་པ་ཡནི། ཡང་གཅགི་བཤད་ན། �དོ་�་ིཉ་ེ�ོན་�་ི�བོ་�ངོ་ག་ི

དམགིས་�ལ་ན་ི�ར་མ་ཐགི་ལནེ་པར་འབད་�་ད་ེརདེ"ཅསེ་�་ཨར་སནི་�སི་

ད་ེ�ད་བཤད།

�ང་མ་འགོར་བར། ཡང་བ�ར་�གས་ཐངེས་གཉསི་པ་ལནེ་པའ་ི�ས་�་

�བེས།    མ�ག་འ�ས་�ར་བཞནིCརདེ། 

ཐངེས་ག�མ་པ། ཐངེས་བཞ་ིཔ། ངས་ཐངེས་ར་ེརརེ་ཐགི་ལ་ེད་ེལནོ་པའ་ི

ཆདེ། �ས་�གས་ཡདོ་�་བཏོན་ནས་�བོ་�ངོ་ལ་འབད་པ་�ས་པ་ན། བསམ་

བཞིན་�་འ�ི་ཚ�ག་ལ་�ིས་ལན་ནརོ་འ�ལ་ཅན་འདེབས་པའི་གདེང་ཚ�ད་ཇེ་

ཆ་ེནས་ཇ་ེཆརེ་�ར། བཤད་�ལ་གཞན་�ར་ན། ངས་ལན་འདབེས་ཤསེ་པའ་ི

འ�་ིཚ�ག་�ང་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་ཡནི་པ་ད་ེརདེ། ངའ་ིའཁོར་འ�ན་པའ་ི�་ི

ལམ་དའེང་རམི་�སི་�ལ་�གེ་ཆགས་ཏ།ེ སམེས་ཁོང་ནས་ཡལ་བ་དང་བ�ན། 

དེའི་ཚབ་�་ད་�་ངའི་སེམས་ངོགས་�་ནམ་ཡང་འཁོར་བཞིན་པ་ནི་�གས་

གཞའི་ིའ�་ིཚ�ག་ར་ེརརེ་�ར། 

བ�ོན་པ་�ས་མཐར། ལ་ོགཅགི་ག་ི�སེ་ནས་ངས་གཞ་ིནས་ཐོག་མའ་ི�ར་

མ་ཐགི་ལ་ེད་ེལནེ་�བ་�ང་། ཡང་གཅགི་བཤད་ན། �གས་ཤོག་�ངེ་ག་ིའ�་ི

ཚ�ག་ཚང་མ་ངས་ལན་འདབེས་ཤསེ་པ་ད་ེཡནི། 

�ས་མོ་�་ཨེར་སིན་�ིས་�གས་ཤོག་�མས་�བོ་�གོས་རང་རང་ག་ིལག་

�་བ�མ་�སེ། �ད་གསང་མཐོན་པོར"�ནེ་འ�ལེ་�། ས་ིཏ་ེ�ན་�ོ། �དོ་�སི་

གཞ་ིནས་�ར་མ་ཐགི་ལནེ་�བ་སངོ"ཟརེ། འཛ�ན་�་ཡངོས་�་ཐལ་མོའ་ི�བེ་

�ས་ཁངེས། དནོ་དམ་པར་�ནེ་འ�ལེ་�་བའ་ི�བེ་�་རདེ། ངའ་ིགདངོ་ཡངོས་

བ�གེས་�ང་། ངའ་ིསམེས་ཡངོས་ངོ་ཚས་ཁངེས་�ང་། 

"བཟང་ག ི �དོ་�སི་རང་�རོ་ངསེ་པའ་ིཤརེ་�ར་བ�ནེ་ནས་�ར་མ་ཐགི་

�ངས། ང་ཚ�འ་ིཁ་དན་�ར་ད་ེརངི་ནས་བ�ང་�དོ་�སི་འཛ�ན་�འ་ིནང་རང་ག་ི

མསོ་པ་བཞནི་ཅ་ི�ས་�ང་ཆགོ" �ས་མ་ོ�་ཨརེ་སནི་�ར་ཡངོ་ནས་ངའ་ིམགོར་

�ལི་�ལི་�དེ་བཞནི་བ�་ེསམེས་�སི་ཁངེས་ཞརོ་ད་ེ�ར་�ས། 

མགི་�་ངའ་ིམགི་མཐའ་ནས་�་ོ�ར་�་བ�ོལ་�ང་། ངག་�ན་རངི་�་

འ�ན་�ང་། མཐར་ངས"དག་ེ�ན་ལགས། བཀའ་�ནི་ཆ།ེ ང་རང་འཛམ་�ངི་ན་

�ལ་�་�ང་བའ་ིའཁོར་འ�ན་པ་ཞགི་མ་�ར་པའ་ི�ོན་ལ། �ལ་�་�ང་བའ་ི

�བོ་འ�ངི་�བོ་མ་ཞགི་�་འདདོ"ཅསེ་བཤད། 

"ས་ིཏ་ེ�ན་�།ོ �་�དོ་པོ། ངའ་ིམགི་ལམ་�་རང་ག་ིའཇོན་�ས་ལ་བ�ནེ་ནས་

�ར་མ་ཐགི་�ངས་པ་ད་ེ�གས་འ�སAཐོབ་པའ་ི�བོ་མ་དང་འ�་བར་�ལ་�་�ང་

བའ་ི�ས་ཡནི། �དོ་�་ིཆདེ་�་ངའང་ང་�ལ་�སེ་ཆགོ"ཟརེ། 

ད�ད་པ། ཁ་དན་མ་བཞག་པའ་ི�ོན་ལ་�གས་འ�སC�ངས་�ང་ངོ་ཚའ་ི

�ང་བ་�ལ། ཁ་དན་བཞག་�སེ་ཐངེས་དང་པོརC�ངས་�སེ་ངོ་ཚ་�སེ་པ་ལས་

གཞན་ད་�ང་རང་གསི་རང་ལ་�ས་མདེ་ཅསེ་དམོད་མོ་བཏང་། མཐར་�ར་མ་ཐགི་

�ངས་�སེ་ངོ་གདངོ་ངོ་ཚའ་ིམསེ་བ�གེས། འ�ར་�གོ་འད་ིཐམས་ཅད་དག་ེ�ན་

ཞགི་གསི་�ོམ་མཁན་ལ་གནང་བའ་ིབ�་ེསམེས་ལས་�ང་བ་ཡནི། མཚན་ཉདི་པ་

ཞིག་གིས"དག་ེ�ན་�་ིབ�་ེསེམས་�ིས་�ོན་བཟོས་པའ་ི�བོ་མར་ཡང་བ�ར་

�ོབས་པ་�ལོ་�ས་ལ། དག་ེ�ན་�་ིབ�་ེསམེས་�སི་�བོ་མའ་ིསམེས་�ངེ་�་�ན་

ནས་�ན་�་བསགས་པའ་ི�ལ་�གེ་འ�དི་�ས། དག་ེ�ན་�་ིབ�་ེསམེས་ན་ི�བོ་

མའ་ིནང་སམེས་�་ི�ོ་ཆནེ་འ�དེ་པའ་ི�་ེམགི་ད་ེཡནི"ཞསེ་ག�ངས་�ངོ་ངོ་།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་�ང་དང་པོ།

• �མས་པ་�ལ •

མཚ�་�ོན་ནང་བ�ན་�བོ་�ངི་།  • བསདོ་དར་�སི་བ�ར •


