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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བ�ན་པ། 

•�ོ་�ེ་དོན་�བ•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�། 

•�ན་ཚ�གས•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�། 

•དར་ལོ•

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

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ། 

 •པ�ྨ་�ོ་�ེ•

སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་སེར་�ལ་�ོང་

འ�མ་�ིང་ཤེས་རིག་�ོབ་�། 

•�བ་བ�ན•

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

ལོ་རིམ་བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ། 

•རིན་ཆེན་དོན་འ�བ•

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

ལོ་རིམ་བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་�་པ། 

•གཡང་མཚ�་�ིད•

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

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•དཀོན་མཆོག་བ�་ཤིས•

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

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་ད�་པ། 

•�་བ་�ོལ་དཀར•

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•དཔལ་�་�ན་བཟང•
པར་ལེན་མཁན། 

•ག�གས་དཀར་�བས•
ཨང913པ། 

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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བ�་བཞི་པ། 

•ཕག་མོ་�་�ོན•

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

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་ད�་པ། 

•བ�ན་འཛ�ན་གཡང་�ོན•



（པར་ངོས9པ་ལ་མ�ད）

16.གཤམ་�་ིམངི་འ�ལེ་ཁག་བཞ་ིལས་འ�ལེ་བཤད་ནརོ་བ་གཅགི་ན།ི 

A.གཡང་ཞག—དཔལ་དང་འ�ོར་བ་�ན་�མ་ཚ�གས་པའ་ིབ�ད་�་ིམངི་། 

B.གཡང་�ནེ—�ན་ཚ�གས་སམ་བསདོ་ནམས་�་ིབ�ད་འཁོར་སའ་ི�ས། 

C.བ�་ལ—བ�ག་པ་མཐའ་བ�ང་ག་ིདནོ་ཏ།ེ འ�ང་ཧ་ཅང་�་བའ་ིདནོ། 

D.�—མི་གསོན་�ས་�་�ས་ལ་གནས་ཤིང་། ཤི་�ེས་�ས་དང་

�ལ་བའི་�ོག་�ེན་ལ་ཟེར། 

17.གཤམ་�ི་�ན་ངག་གི་ནང་དོན་�ིས་པ་མི་འ�ིག་པ་གཅིག་ནི། 

A.འ�ག་�་�འི་�ལ་མོས་གོས་�་�ོན། །ཞེས་པར་འ�ག་�་ནི་

�ལ་མོའི་ག�གས་�་བཀོད་པ་དང་། �ིན་ནི་�ལ་མོས་གོས་�་�ོན་པར་

རབ་བཏགས་�ས་ཡོད། 

B.�ིག་ཆགས་�ད་འ�ོའི་གཡང་གི་�། །ཞེས་པར་�ིན་ནི་�ོ་�གས་

འཕེལ་བའི་གཡང་གི་�ེན་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། 

C.ས་ལ་གཡང་ཞག་འབོད་པའི་དར། །ཞེས་པར་�ིན་ནི་ས་བ�ད་�ས་

�ེད་�ི་གཡང་འབོད་པའི་གཡབ་དར་ཡིན་པར་རབ་བཏགས་�ས་ཡདོ། 

D.�ང་�ོབས་པོ་ཆེ་ཡི་�ལ་མཚན་ཏེ། །ཞེས་པར་�ང་�ོབས་པོ་ཆེ་

ནི་�ིན་�ི་�ལ་མཚན་ཡིན་པར་རབ་བཏགས་�ས་ཡོད། 

གཤམ་�ི་�ོམ་བ�གས་ནས་མ�ག་གི་�ི་བར་ལན་འདེབས་དགོས། 

བཟའ་ཆས་ནི་གང་ནས་�ང་བ་ཡིན། 

མ་གཞིར་�ེ་དངོས་ཡོད་ད�་ལ་བཟའ་ཆས་དགོས་པ་རེད། བཟའ་

ཆས་ནི་�ང་བོ་�བ་�ེད་དང་�ས་ཚད་འདོན་�ེད་�ི་དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། �ན་�་འ�ེས་འ�ར་�ས་དང་�ི་དཀར། ཚ�ལ་ཞག་ལ་སོགས་

པས་�ང་བོ་�བ་�བ་ལ། ད�གས་འ�ིན་�བ་�ི་�ས་�་ད�ང་�་�ར་

ནས་�ས་ཚད་�ང་འདོན་�བ། �་དང་གཏེར་�འི་རིགས་ནི་�ེ་དངོས་

�ང་བོ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་མ་ཟད། �ང་བོ་�བ་�ེད་�ི་�བ་ཆར་ཡང་ཐེ་

ཡོད། འོན་�ང་དེ་དག་གིས་�ས་ཚད་འདོན་མི་�བ་པས། �ིར་བཏང་གི་

བཟའ་ཆས་དང་མི་འ�འོ། །

�ོག་�ན་�ི་�ེ་དངོས་ཡོད་ད�་བཟའ་ཆས་དང་འ�ལ་ཐབས་མེད། 

འོ་ན་བཟའ་ཆས་ནི་ཇི་�ར་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཐབས་མི་འ�་བ་

གཉིས་ཡོད་དེ། 

གཅིག་ལ་རང་གསོ་ཟེར་ཏེ། �ོ་�ང་�ི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ནི་རིགས་

འདིར་གཏོགས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་�ེ་མེད་�ས་དེ་�ེ་�ན་�ི་བཟའ་ཆས་

�་བ�ར་ནས་�ེ་འཕེལ་�ི་དགོས་མཁོ་�ོང་བར་�ེད་�ིན་ཡོད། 

མེ་ཏོག་བཞད་པའི་�ོ་�ང་�ི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་�་ཆེ་གཏིང་ཟབ་�ི་

�ད་པ་ཡོད་ཅིང་། �ད་པ་རེ་རེར་ཡང་ཉིང་�ད་མང་བོ་ཡོད། ཉིང་�ད་རེ་

རེ་ནི་ཆེས་གཞི་རིམ་�ི་མ་བཅོས་�་ཆ་འཚ�ལ་�ད་�ེད་པའི་ས་ཚ�གས་

དང་འ�་�ེ། དེས་ས་འོག་གི་�ན་དང་�ེ་མེད་�་ལ་སོགས་པའི་མ་བཅོས་

�་ཆ་�གས་ཆེན་�ིས་བཞིབས་ཏེ། འ�ེན་ལམ་�ེ་ག�ང་�་བ�ད་ནས་

�ན་མི་ཆད་པར་ལོ་མའི་ནང་�་�ེལ་བ་དང་། ལོ་མ་ནི་བཟའ་ཆས་ལས་

�ོན་�ེད་པའི་བཟོ་�་ཞིག་དང་འ�། ལོ་མའི་ངོས་�་�་ག་མང་བོ་ཡོད་པ་

དང་། ཉི་འོད་འོག་�་�་ག་དེ་�མས་�ིས་�ོགས་གཅིག་ནས་ད�ང་�ང་

དང་�ངས་པ་�ིར་གཏོང་བ་དང་། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ད�ང་གཉིས་

�ན་�ས་མང་བོ་འཇིབ་�ིན་ཡོད་ལ། �བས་རེར་�་ག་གཅིག་གིས་�ས་

ཚ�ད ་�ར་ཆ་གཅིག ་ལ་ད�ང་གཉིས ་�ན་�ས་�ི ་ཆ ་�ལ་�ང་

�ར25000འཇིབ་�བ། 

འཚ�ལ་�ད་ས་ཚ�གས་ནས་བ�ལ་ཡོང་བའི་�་དང་�་ག་ནས་

བཞིབས་པའི་ད�ང་གཉིས་�ན་�ས་ནི་�ར་�ང་�ེ་�ན་�ས་�ི་ཆེས་�་

བའི་མ་བཅོས་�་ཆ་རིགས་གཉིས་ཡིན། དེའི་�ིར། མི་ལ་ལས་འདི་ནི་

�ངས་�་�ོལ་བ་མིན་ནམ་�མ་ཡང་�ིད། �ངས་

�་བཟོ་�ས་གནོན་�གས་བཀོལ་ནས་ད�ང་

གཉིས་�ན་�ས་�འི་ནང་�་བ�ེས་ཤིང་། 

དེའི་ནང་�་ཤིང་ཏོག་གི་�་བ་དང་བ�ང་

�ས་སོགས་བ�ེབས་ཏེ་བསིལ་ཞིང་མངར་ལ་ཞིམ་པའི་�ངས་�་བ�ལ་

བ་བདེན་མོད། འོན་�ང་�ེ་དངོས་ནི་�ས་པ་ཆེ་བའི་བཟའ་ཆས་ལ་

བ�ེན་ནས་འཚ�་བ་ལས། �ངས་�་འ�ངས་ནས་འཚ�་�བ་པ་མིན་ནོ། །

ད�ང་གཉིས་�ན་�ས་དང་�་གཉིས་ནི་བ�ེ་�ོར་འཁོར་ཁང་�ེ་ལོ་

མའི་�ང་�་�ང་བོའི་ནང་�་ངོ་མཚར་བའི་འ�ར་�ོག་�་ཚ�གས་འ�ང་

ལ། ལོ་མའི་�ང་�་�ང་བོ་ནི་ལོ་མའི་�ང་�་དང་�ི་དཀར་སོགས་�ིས་

�བ་པའི་རིལ་�་�ང་�ང་ཡིན། ལོ་མའི་�་�ང་གཅིག་གི་ནང་�་དེ་

འ�འི་རིལ་�་�ང་�ང20ནས100བར་ཡོད་ཅིང་། ལོ་མའི་�ང་མདོག་

ནི་དེ་དག་གི་ཚ�ན་མདངས་རང་ཡིན། ལོ་མའི་�ང་�་�ང་བོས་ཉི་མའི་

འོད་�ས་བཞིབས་ན། ད�ང་གཉིས་�ན་�ས་དང་�་འ�ེས་ཏེ་�ས་པ་ཆེ་

བའི་�ེ་�ན་�ས་�་འ�ར་ཞིང་། དེ་དང་མཉམ་�་�ིགས་�ངས་ཏེ་ད�ང་

ཟེར་བ་དེ་�་ག་ནས་�ིར་འ�ད་�ིན་ཡོད། འདི་ནི་མིང་�གས་ཆེ་བའི་

འོད་�ོར་�ས་པ་ཟེར་བ་དེའོ། །འདི་ལ་བ�ས་ན་ཧ་ཅང་ལས་�་བོ་ཞིག་�་

�ང་ཡང་། དོན་དངོས་�་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་འཕེལ་རིམ་ཞིག་ཡིན། 

�ི་ཤིང་གིས་བཟའ་ཆས་འདི་�མས་བ�ེ་�ོར་�ས་�ེས། མང་ཆེ་བ་

�ང་བོ་�བ་�ེད་�་བཀོལ་ཏེ། ས་བོན་དང་། �ད་པ་�ོག་པོ། ག�ང་�་�ོག་

པོ་བཅས་�ི་ནང་�་གསོག་ལ། �ང་ཤས་ཤིག་ནི་ད�གས་འ�ིན་�བ་�ི་

�ས་པ་བ�ད་ནས་�་དང་ད�ང་གཉིས་�ན་�ས་གཉིས་�་�ེས་པ་དང་

�ས་ཚད་�ིར་བཏང་�ེ། ཚ�་�ོག་གི་འ�ལ་�ོད་ལ་མཁོ་�ོད་�ེད་དོ། །

ཅིག་ཤོས་ལ་གཞན་གསོ་ཟེར་ཏེ། �ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་�ེ་

དངོས་�་རབ་མང་ཤོས་ཤིག་རིགས་འདིར་གཏོགས་པ་དང་། དེ་དག་སོ་

སོས་བཟའ་ཆས་བ�ན་མི་�བ་པས་�ི་ཤིང་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་དགོས། 

དཔེར་ན། རི་བོང་ནི་�་ཟ་བ་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་བ་དང་། �ང་ཀིས་

ནི་རི་བོང་ཟས་�་�ེད་ཅིང་། ནམ་ཞིག་ལ་�ང་ཀི་�ག་དང་�ད་ན། �ག་

གི་ཟས་�་འ�ར། �ག་ཤི་ན་འ�་�འི་དགའ་ཚལ་�་འ�ར་ཞིང་། �ན་

རིང་མ་སོང་བར་�ག་རོ་�ལ་ཞིང་�གས་ནས་ཐོར་ཏེ། ད�ང་གཉིས་�ན་

�ས་དང་�་དང་�ེ་མེད་�་ལ་སོགས་པར་�ར་ནས་རང་�ང་ཁམས་ལ་

ཐིམ་�ེ། �ར་ཡང་�ི་ཤིང་གི་བཟའ་ཆས་བ�ན་པའི་�་ཆར་འ�ར་རོ། །

དེའི་�ིར། རི་བོང་དང་�ང་ཀི �ག འ�་�་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་

ཚང་མ་�ི་ཤིང་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་དགོས་སོ། །

མིས་ཉིན་རེར་�་དང་�་ངེས་ཅན་རེ་�ོད་པ་ལས་གཞན་ད་�ང་

སིང་�ེ་དང་�ི་དཀར། ཚ�ལ་ཞག་སོགས་བཟའ་དགོས། ང་ཚ�འི་པགས་པ་

ལས་ལོ་མའི་�ང་�་�ེ་མི་�ིད་པས། གཞན་གསོའི་རིགས་�་གཏོགས་པ་

�ོས་ཅི་དགོས། དམར་ཟས་དང་དཀར་ཟས་གང་ཞིག་ཟ་བ་ཡིན་�ང་�ི་

ཤིང་རིགས་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། མིས་ངལ་�ོལ་ལ་

བ�ེན་ནས་བཟའ་ཆས་འཚ�ལ་�བ་པས། ཐབས་�་ཚ�གས་�ིས་�ི་ཤིང་ལ་

བ�ར་བཀོད་�ས་ཏེ་མི་ལ་ཞབས་འདེགས་བཟང་བོ་�་�་འ�ག་�བ། 

གནའ་�ས་རིང་མོ་ནས་བ�ང་�ེ། མི་�མས་སོ་ནམ་�ི་ལས་ལ་མཁས་

ཤིང་�ང་མདོག་གི་བཟོ་�་བ�གས་ནས། ལོ་ཏོག་ལ་བ�ེན་ནས་ད�ང་

གཉིས་�ན་�ས་དང་�་བཟའ་ཆས་�་བ�ར་�་བ�ག་ཡོད། མི་�མས་

�ིས་དེའི་ནང་གི་འཚ�་བ�ད་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ས་བོན། ཤིང་འ�ས། 

�ད་པ་�ོག་པོ། ག�ང་�་�ོག་པོ་ལ་སོགས་�ངས་ནས་�གས་�ེ་�ས་ལ། 

�ག་མའི་ག�ང་�་དང་�ན་པ་སོགས་�ེ་�ན་�ས་ཡིན་པས། དེ་ལས་

�ོན་�ས་ནས་ཕག་དང་བ་མོ། �ིམ་�་སོགས་གསོས་ཤིང་། མི་ཞིམ་པའི་

དངོས་�ས་དེ་�མས་ཕག་དང་བ་མོ། �ིམ་�་སོགས་�ི་འ�་�ོབས་ལ་

བ�ེན་ནས་�ད་ལེན་དང་འ�ར་�ོག་�ས་པ་བ�ད་དེ་ཕག་ཤ་དང་། འོ་མ། 

�ོ་ང་ལ་སོགས་པའི་བཟའ་ཆས་བཟང་བོར་�ར། 

18.གོང་ག་ི�ོམ་འདརི་�ད་པའ་ིགསལ་བཤད་�དེ་ཐབས་མནི་པ་གཅགི་ན།ི 

A.རང་གསོ་དང་གཞན་གསོ་སོགས་ལ་མཚན་ཉིད་བཀོད་དེ་གསལ་

བཤད་�ས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་འགོད་པའི་གསལ་བཤད་�ེད་ཐབས་ཡིན། 

B.�ེ་དངོས་ལ་རང་གས་ོདང་གཞན་གས་ོརིགས་གཉིས་�་བཀར་ནས་

གསལ་བཤད་�ས་པ་ནི་རིགས་བགར་བའི་གསལ་བཤད་�ེད་ཐབས་ཡིན། 

C.�ོམ་�་�ི་བ་རིམ་བཞིན་བཏོན་ནས་ལན་བཏབ་�ེ་གསལ་བཤད་

�ས་པ་ནི་�ི་བ་�ིས་ལན་�ི་གསལ་བཤད་�ེད་ཐབས་ཡིན། 

D.རི་བོང་དང་�ང་ཀི �ག འ�་�་བཅས་�ི་བཟའ་ཆས་འཚ�ལ་

�ངས་བཀོད་ནས་གསལ་བཤད་�ས་པ་ནི་�ང་�ངས་ནས་གསལ་བཤད་

�ེད་ཐབས་ཡིན། 

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

A.རང་གསོ—�ོ་�ང་གི་�ི་ཤིང་ཐམས་ཅད་�ིས་�ེ་མེད་�ས་དེ་�ེ་

�ན་�ི་བཟའ་ཆས་�་བ�ར་ནས་�ེ་འཕེལ་�ི་དགོས་མཁོ་�ོང་བར་�ེད་

པ་ནི་རང་གསོ་ཡིན། 

B.གཞན་གསོ—�ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་�ེ་དངོས་�་རབ་མང་

ཤོས་ཤིག་གིས་རང་གིས་བཟའ་ཆས་བ�ན་ནས་�ི་ཤིང་ལ་མི་བ�ེན་པར་

འཚ�་བ་ནི་གཞན་གསོ་ཡིན། 

C.ལ་ོམའི་�ང་�—�ི་ཤིང་གི་�ང་བོའི་ནང་གི་�ང་མདགོ་�ས་ཏེ། �་

མང་བའི་�ེ་�ན་�ར་�ི་རིགས་ཤིག་ཡིན། �ི་ཤིང་གིས་ལ་ོམའི་�ང་�་ལ་

བ�ེན་ནས་འདོ་�རོ་�ས་པའི་�ོལ་བས་འཚ�་བ�ད་�ི་�་ཆ་�ན་�ིན་ཡདོ། 

D.འོད་�ོར་�ས་པ—ལོ་མའི་�ང་�་�ང་བོས་ཉི་མའི་འོད་�ས་

བཞིབས་ན། ད�ང་གཉིས་�ན་�ས་དང་�་འ�ེས་ཏེ་�ས་པ་ཆེ་བའི་�ེ་

�ན་�ས་�་འ�ར་ཞིང་། དེ་དང་མཉམ་�་�ིགས་�ངས་ཏེ་ད�ང་ཟེར་བ་

དེ་�་ག་ནས་�ིར་འ�ད་པ་ལ་འོད་�ོར་�ས་པ་ཟེར། 

20.གཤམ་�ི་བ�་ཆད་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ོས། 

A.�ེ་�ན་�ས            

B.�ེ་མེད་�ས

C.སིང་�ེ

ག�མ་པ། ཁ་�ངོ་བ།（�་ིབ21—23 བ�མོས་�ར20 �ངོ་ཆ་རརེ་�ར་མ1）

21.གཤམ་�ི་�ོང་ཆའི་ནང་�་འོས་འཚམ་�ི་ནང་དོན་རེ་�ིས། 

（1）བོད་�ི་�ལོ་�ན་�ོམ་རིག་གི་�ོམ་�ངས་�ར་ན། �ོམ་ཡིག་

ལ་མཆདོ་བ�ོད་དང་།            �་ོ�ན་ཉན་�ལ།       མ�ག་

�་བ�ོ་བ་བཅས་�ི་རིམ་པ་ཚང་དགོས། 

（2）བོད་�ི་གས་ོརིག་གི་ལ་ོ�ས་�་�ང་�ར་�གས་གཉིས་ཞེས་པ་

ན།ི �ང་བ                 ག་ི�བོ་�ད་�མས་ལ་�ང་�གས་དང་། 

�ར               འ་ི�བོ་�ད་�མས་ལ་�ར་�གས་ཞསེ་ཟརེ་རོ། །

（3）བོད་མིའི་�ིམ་རེ་རེའི་�ོ་�ེང་�་དར་མ�ང་རེ་�ོང་བ་འདི་

ཡང་བོད་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོལ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར   

    གི་�གས་�་མངོན་ལ། �ེས་སརོ        �ི་ལས་�་སངོ་བས། 

�དོ་ན་�་གར་དང་འ�ེས་པའ་ིབོད་རགིས་�མས་ནས། �ད་ན་�་ནག་ག་ི�ངོ་

ད�ལི་�་ཡདོ་པའ་ིབོད་�་ིམ་ི�མི་གཅགི་ཡནི་ཡང་�ང་། �ོ་�ངེ་�    

�ངོ་བའི་�ལོ་དེ་ད་�འི་བར་�་ཡདོ། 

（4）�མ་ད�ེ་དང་ཚ�ག་�ད་གཉིས་ལ་�་བཞི་ཡོད་དེ། �མ་ད�ེ་

ཡིན་ལ་�ད་�ང་མིན་པ་ནི།             དང་། �ད་�ང་ཡིན་ལ་

�མ་ད�ེ་མ་ཡིན་པ་ནི། �ེས་འ�ག་ལ་མི་བ�ོས་པའི         ཡོད་

དོ་ཅོག་དང་། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།           དང   

�མས་དང་། གཉིས་ཀའི་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི། ད�ངས་བཞི་�མས་སོ། །

22.�་ཚ�ག་ཁ་�ོང་བ། 

（1）ས་�་ག་བ་ད་�ག་�། །          

                   ར་དང་�་གཉིས་ཅི་རིགས་�ོར། །

（2）�་བའི་�ལ་ཞིག་གཞིར་བ�ང་ནས། །     

                   གཉིས་པ་ལས་�་�་བ་ཡིན། 

23.ལེགས་བཤད་�ི་ཁ་�ོང་བ། 

（1）�ན་དང་མ�ན་པ་�་བ་ཡིན་མོད་�ང་། །

           �ད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ན་བཟང་མོད་�ང་། །

（འ�ོ་མ་པར་ངོས17ལ་གཟིགས）

A.�ེ་�ན་�ས            

གི་�གས་�་མངོན་ལ། �ེས་སརོ

ཡོད་



འ�ི་�ང་�ིང་ལོག་ནི། རབ་�ང་�་པའི་�གས་�ག་�ི་

ལོ1290ལོར་སོག་པོའི་�ལ་�ས་ཐེ་�ར་བྷོ་ཁས་�ེ་�ིད་པའི་ཧོར་

དམག་དང་། མདོ་�ོད་�ད་�ི་དམག་ད�ང་གཏོས་ཆེན་ཞིག་བོད་�་

མངགས་པ་དང་། �ས་མ�ངས་ས་�འི་དཔོན་ཆེན་ཨག་ལེན་�ིས་

�ང་ད�ས་གཙང་གི་�ལ་དམག་ཕོན་ཆེན་�ིད་དེ་མཉམ་�བ་�ིས་

འ�ི་�ང་པར་དམག་བ�བ་�ེ་འ�ི་�ང་མཐིལ་�ི་�་ཁང་ཆེན་མོ་

མེར་བ�ེགས་པ་དང་། �་སེར་བ�ོམས་པས་མི་�ངས་�ི་གཅིག་

�ག་ཙམ་�ི་�ོག་ཤོར་�ད་འ�ག    �བས་དེའི་འ�ི་�ང་གི་གདན་

ས་འཛ�ན་པ་�བས་�ོ་�ེ་ཡེ་ཤེས་�ིས་འ�ི་�ང་�ས་�ོ་�ེ་རིན་ཆེན་

དང་། ག�ང་�ོ་�ེ་�ལ་པོ་ད�ང་ལོ་�་པ་བཅས་�ིད་ནས་ཞལ་ངོ་

�མས་ཀོང་པོའི་རོང་�་�ོས་�ོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་�ང་། དཔོན་ཆེན་

ཨག་ལེན་�ིས་�ོས་དམག་འདེད་བཞིན་ཀོང་པོ་བར་�ིན། འ�ི་�ང་

པའི་མི་�ེ་དང་ས་རིས་མང་བོ་ས་�་པས་�ངས་པར་�གས། 

ས་�འི་�་�ང་ཁག་བཞིར་�ེས། །

ས་�ིད་ག�ང་�ད་འ�ག་པས་ཉམས། །

ས་དབང་དཔོན་ཆེན་�མས་�ིས་བ�ང་། །

གཡའ་ཕག་ཁ་མ�་ས་�ས་གཏམས། །

ས་�འི་གཡོ་�ས་ཕག་མགོ་བ�ངས། །

ཕག་�འི་འ�ལ་�ིས་ས་�ིད་བ�གས། །

བོད་ཁམས་ཕག་�ས་དབང་�་བ�ར། །

ས་�འི་�ིད་�ོང་�བས་�ི་ལེ�་�ེ་�ག་པའོ། །

�་�ང་ཁག་བཞིར་�ེས་�ལ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་�་

གཤེགས་པའི་�ེས་�་ག�ང་�ས་�མས་�ིད་�ི་ལ་མ་འཆམ་�བས། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་�ས་ཆེ་བ་ཏི་�ི་�ན་དགའ་�ོ་�ོས་�ིས་རང་

གི་ག�ང་བོ་�མས་ལ་ཐམ་ཁ་�མས་དང་�་�ང་ཁག་བཞིར་བགོས་

ཏེ་གནང་བ་�ེ། བ�ན་མོ་ནམ་མཁའ་�ལ་མོའི་�ས་ག�མ་ལ་ཤེལ་

�ི་ཐམ་ཁ་དང་། གཞི་ཐོག་�་�ང་གནང་། བ�ན་མོ་ཞལ་�་མ་

གཞོན་�་འ�མ་�ི་�ས་�མས་ལ་ཤེལ་�ི་ཐམ་ཁ་དང་རིན་ཆེན་

�ང་�་�ང་གནང་། བ�ན་མོ་ག�མ་པ་ར་�ང་མ་�ན་དགའ་�མ་

�ལ་�ི་�ས་གཉིས་ལ་གསེར་�ི་ཐམ་ཁ་དང་�་ཁང་�་�ང་གནང་། 

གཡའ་ཕག་ག�ག་བཤེར། ཕག་�འི་�ི་དཔོན་�ོ་�ེ་དཔལ་�ི་�བས་�་གཡའ་བཟང་པ་ལ་དམག་བ�བ་པས་དེ་

ནས་བ�ང་གཡའ་ཕག་གཉིས་འགལ་བར་�ར། བར་�བས་�་ཕག་མོ་�་པའི་�ི་དཔོན་མང་བོ་ཞིག་�ལ་�ངས་�ི་

�བས་དང་བ�ན་ནས་གཡའ་བཟང་པ་རང་�་འཕེར་བའི་�ི་དཔོན་ཞིག་�་�ར། �ག་པར་�ི་ལོ1315ལོ་ཡས་མས་ཙམ་

བ�ན་མོ་�་པ་ཇོ་མོ་རེ་མདའ་མ་�་གཅིག་ཉི་མ་རིན་ཆེན་�ི་�ས་མིང་�ིང་

གཉིས་ལ་གསེར་�ི་ཐམ་ཁ་དང་�ས་མཆོད་�་�ང་གནང་བ་དེ་ནས་བ�ང་

ས་�འི་ག�ང་�ད་�མས་�་�ང་ཁག་བཞིར་�ེས་པ་ཡིན། དེ་�ར་ས་�འི་

�་�ང་བཞི་པོ་ནང་�ལ་ཕན་�ན་མི་མ�ན་པའི་�བས་དེར། དཔོན་ཆེན་

དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་�ིས་གཙ�་�ས་པའི་�་ཁང་�་�ང་གི་�ོགས་

གཅིག་དང་དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོས་གཙ�་�ས་པའི་�་�ང་གཞན་

ག�མ་པོ་�ོགས་ཁག་གཅིག་�ས་ཏེ་�ོགས་ཁག་གཉིས་�་�ེས། �ིད་�ི་

དབང་ཆ་ཕལ་ཆེར་ས་�འི་དཔོན་ཆེན་�མས་�ིས་བ�ང་འ�ག

རོ་མ་ཉི་ཡ་�ལ་ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་ཤར་�ོའི་མཚམས་�ི་པེར་ཀན་

�ེད་�ིང་གི་ཤར་�ོའི་�ལ་�ི་ཤར་�ང་�་གནས་ཤིང་། �་�གས་དང་

གཏེར་�ས་ཐོན་�ངས་�་ནོམ་པ་མངའ་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། 

བ�ིད་ཆགས་པའི་རི་བོ་ཁིར་པ་ཆན་ལ་གངས་རིའི་མཛ�ས་�ོངས་

མངོན་ཞིང་། མཛ�ས་�ག་གི་ཏའོ་ནང་གཙང་པོ་དེ་མཐིང་

མདོག་གི་གོས་དར་�ག་གཅིག་དང་འ�་བར་

�ལ་ཁབ་འདིའི་�ོ་�ད་�་�ག་�ོག་

ངང་འབབ་བཞིན་ཡོད་པས། མཛ�ས་

པའི་�ལ་�ོངས་དང་ཐོན་�ངས་

�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ཏའོ་ནང་

གཙང་པོའི་�ར་ག�མ་�ིང་ངང་

གིས་�བ་ཡོད། རོ་མ་ཉི་ཡ་�ལ་

ཁབ་ནི་�ོལ་�ན་�་ཞིང་ལས་འཕེལ་

�ས་ཆེ་མོད། �ས་ད་�་བཟོ་ལས་དང་

�ོངས་�འི་ལས་རིགས་དར་�ས་ཆེ་བ་རེད། �ན་

འ�མ་འདེབས་འ�གས་�ི་ལོ་�ས་རིང་ཞིང་། འཛམ་�ིང་�ེང་�ན་

འ�མ་�ི་ཐོན་�ངས་གཙ�་བོ་ཡིན་པའི་�ལ་ཁབ་�ི་�ས་ཡིན་པ་དང་། 

�ས་དག་པའི་�ན་འ�མ་དཀར་དམར་�ི་�ན་ཆང་ལ་འཛམ་�ིང་�་

�ན་�གས་ཆེ་བ་རེད། 

རོ་མ་ཉི་ཡ་�ལ་ཁབ་ལ་�་

མང་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི ་

དམངས་�ོལ་ཡོད་པ་དང་། མི་

�མས་�་�ག་དང་�་སེའི་མེ་ཏོག་དཀར་པོར་དགའ། �ག་པར་�་�་

�ག་ལ་དམིགས་བསལ་�་དགའ་ཞེན་ཆེ། �ོང་�ེར་�ི་འཁོབས་ཡངས་

པའི་�ང་ལམ་�ི་འ�མ་དང་། �ིང་འཇགས་�ི་�ི་�ིང་གི་ག་ས་གང་�་

བཟོ་�་འ�་མིན་�་ཚ�གས་�ི་�་�ག་གི་འཇིམ་བ�ན་མཐོང་�བ། �་

སེའི་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ནི་�ད་མེད་�ངས་གཙང་དང་བདེ་

�ིད་�ི་མཚ�ན་�ེད་�་བ�ིས་པ་རེད། �ལ་ས་

�་ཆ་རེ་སི་ཐི་�་གཞན་དང་�ན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་�ིས་�ན་

ནས་�ག་ཡོད། �ལ་ཁབ་འདིའི་

གནས་�ལ་ནི་ཤར་�ོགས་�ི་

པེད་�ན་ཐེན་ཤེས་རིག་དང་

�བ་�ོགས་�ི་ཀི་ཐིག་�་�ལ་�ི་

འ�ེས་མཚམས་�་ཡོད་པས། �ལ་

ས་�་ཆ་རེ་སི་ཐི་�་�ས་རབས་�ོན་མར་

བ�ན་པའི་ཤེས་རིག་གཉིས་ཕན་�ན་འ�ེས་པར་

�ང་བའི་གནའ་བོའི་འ�གས་�ན་མང་བོ་མཐོང་�བ། གནའ་བོའི་ཕོ་

�ང་དང་ཆོས་ཁང་། �མ་�ལ་�ོ་མོ་བཅས་ནི་དེང་རབས་ཅན་�ི་ཁང་

བ�ེགས་མཐོན་པོའི་�ོད་ཕན་�ན་མཛ�ས་�ན་�་�ར་ཡོད་པས་�ལ་

ས་�་ཆ་རེ་སི་ཐིའི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་�་�ར་ཡོད་དོ༎

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

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •
�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

ཕག་�འི་གདན་ས་ཐེལ་�ི་གདན་རབས་དང་ཕག་�འི་�ི་དཔོན། 

  �་མའི་མཚན། འ�ངས་ལོ། གདན་ས་འཛ�ན་ལོ། �བས་དེའི་�ི་དཔོན། 

ཕག་�་�ོ་�ེ་�ལ་པོ། 1110--1170 1158--1170

�ན་�་�གས་འ�ང་། 1175--1255 1208--1246

�གས་པ་བ�ོན་འ�ས། 1203--1265 1235--1267
�ན་མ་�ོམ་བ�ོན། （ཕག་�འི་�ི་དཔོན ）

�ོ་�ེ་དཔལ། （�ི་དཔོན་དང་པོ） 

�ིང་མ་རིན་ཆེན་�ོ་�ེ། 1218--1280 1267--1280 གཞོན་�་�ལ་མཚན། རིན་ཆེན་�ལ་བ། ཡར་འ�ོག་�ང་གཞོན། 

�ན་�་�གས་པ་ཡེ་ཤེས། 1240--1288 1281--1288 གཞོན་�་ཡོན་ཏན། 

ག�ང་�་བོ། 1250--1310 1289--1310 ག�ང་�་བོ་རང་ཉིད། 

ཚ�ས་བཞི་པ། 1293--1360 1310--1360 �ལ་མཚན་བཟང་པོ། �ལ་མཚན་�བས། �ང་�བ་�ལ་མཚན། 

�གས་པ་ཤེས་རབ། 1310--1370 1359--1370 ཕག་�ས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བ�ར། 

ནས་�ི་དཔོན་�ལ་མཚན་�བས་�ི་�བས་�་ཕག་�འི་ཁོངས་�ི་ས་གནད་ཆེ་

བ་གོ་མལ་བ�ེལ་པ་དང་། འ�ས་མོ་ལ་སོགས་པ་གཡའ་བཟང་པས་འ�ོག་པ་

བཅས་གཡའ་ཕག་གཉིས་པོ་འགལ་བ་�ན་མ་ཆད་པ་ཞིག་�ང་ཡོད། �ི་

ལོ1322ལོར་�་སི་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་ཕག་�འི་�ི་དཔོན་�་བ�ོས། �་སི་

�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ི་དཔོན་�ི་ལས་གནས་ལ་འཁོད་�བས། དེའི་གོང་

གི་�ི་དཔོན་�ལ་མཚན་�བས་�ིས་མི་འདོད་པའི་�མ་འ�ར་�ིས་�ེ�་

གདོང་མཛ�ད་ཁང་གི་དངོས་�ས་�མས་�ལ་མཚན་�བས་�ི་�་ཚས་འ�ེར་

འོས་པ་�མས་�ེར། འ�ེར་མི་འོས་པ་�མས་བཅག་�ེ། �ི་དཔོན་གསར་བ་ལ་

དངོས་རིགས་�ིས་�ོད་�ས་པ་�མས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཆག་�མ་

ཅན་�ི་དངོས་རིགས་འགའ་ཞིག་ལས་མེད་ཁར། ཕག་�འི་�ི་དཔོན་�ི་�ེ་ཤོག་

ནས་�ི་ཚ�་�ོང་འ�ས་མོ་དང་བཅས་པ་གཡའ་བཟང་པས་བ�ང་། བཙན་ཐང་

�་�ང་དང་།  �་འ�ག   བཟང་མོ།  �་�་དང་བཅས་པ་�མས་ཤར་པས་

བ�ང་། �ོན་མཁར་དང་།  �ེ་མ་�་ཁང་གི་�ོར་བཅས་དགེ་བཤེས་�་དབེན་

པས་བ�ང་། ཟ་ར་�ོད་�ད། �ས་ཞིང་། དགོན་ཐང་། �ན་དགའ་ར། སེ་གསེབ་

�་ཁང་གི་�ོར་བཅས་ཁང་གསར་པ་དང་། དཔོན་ཆེན་ཡོན་བ�ན་པའི་�ོར་

�མས་�ིས་བ�ང་། �་དང་། �ོམ་ཐན（�་དང་�ོམ་ཐན་ཞེས་པ་ནི་�བས་

དེའི་ས་མིང་ཡིན）�མས་�་དབེན་ཤ་�ོ་�ེ་མགོན་པོའི་�ོགས་�ིས་བ�ང་། 

འ�ོས་མོན་མགར་�ལ་མཚན་�བས་�ིས་བ�ང་�ེ་�་སི་�་ལ་�ིས་མ་�ད་པ་

བཅས་མདོར་ན་ཕག་�འི་�ི་དཔོན་�ི་མངའ་ཁོངས་དེ་�ི་ནང་གང་གི་ཐད་

ནས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་ཡོད། 



�ིས་པ་ཞིག་�ོབ་�་�ོལ་ནས་�ིར་�ིམ་�་ལོག་�ེ ་འ�ལ་ཁང་�་�ང་ལི་�ེ ་�བས། སེམས་�ང་

མ་�ས་པར་དཔེ ་�མ་�ེང ་བཞག་འ�ག་པའི ་མེ ་ ཏོག ་�མ་པ ་ཞིག ་ཡོད ་པ ་དེ ་ཐང་ལ་འཕངས་ཏེ ་

བཅག �ིས་པས་�ེལ་འ�བ་�ོས་�ིན་�་བཀོལ་ནས་ཆག་�མ་�་�ར་པ་�མས་�ིར་

�ར་ཏེ ། �ིང་འདར་ཞོར་�ིར་�ོན་གནས་�་བཞག  ཉིན་དེའི ་དགོང་མོར། ཨ་

མས་�མ་པ་བཅག་འ�ག་པ་ཤེས་ཏེ ་�ིས་པར"�མ་པ་�ོད་�ིས་བཅག་

པ་ཡིན་ནམ"ཞེས་�ིས། �ིས་པས་རིག་པ་�ིམ་ཙམ་�་རེམ་པར"�ི་ལ་

�ོམ་པོ ་ཞིག་�ེ�་�ང་ལས་ནང་�་�ིང་ཡོང་ནས་�མ་པར་ཐོགས་ཏེ ་

བཅག་པ་རེད"ཅེས་བཤད། ཨ་མས་�ིས་པས་�ན་�་བཞིན་ཡོད་པ་

སེམས་�་�ིགས་�ིགས་ཡིན་�ང་། བདེན་ཁ་�ིན་ཏེ ་གཏིང་འ�ི་མ་�ས། 

མལ་�་གཟིམ་ཁར། ཨ་མས་འཐེན་�མ་ལས་ཀ་

ར་�ོག་གཅིག་�ངས་ནས་�ིས་པར་�ེར་ཞོར"ཀ་ར་འདི ་�ོད་

ལ་དགའ་�གས་�་�ིན་པ་ཡིན། �་མཚན་ནི་�ོད་�ིས་�ོག་པ་ཡ་

རི་མོ་པ།          •བསོད་ནམས་འ�མ•

མེ་�ིང་�མ་ས་གསར་�་�ེད་མཁན། —ཡ་མའེ་ལི་ཀོ

�ལ་ད�ད་པ་ཡ་མའེ ་ལི ་ཀོ ་ནི ་�ོན་ཆད་ད�ི ་ཐ་ལིའི ་�་ལོ ་

ལོན་སའི་ཚ�ང་པ་དང་ད�ལ་ཁང་གི་ལས་གཉེར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

�ིས་�་�ིམ་ཚང་སི ་ཕེན་�་�ར་�ེས་�ལ་ད�ད་�ི ་ལས་ལ་�ོ་

བ་འཕེལ་བར་�ར། 

ཁོས་ཐེངས་མང་བོར་�བ་�ི་�་མཚ�་ཆེན་མོར་འ�ལ་བ�ད་

�ིས་�ལ་ད�ད་�ས་ཤིང་། �ི་ལོ་�ས་རབས་བ�་�ག་པའི་�ས་

མགོར། འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�མ་ས་གསར་བ་�ེད་པའི་གནས་

�ལ་བ�གས་ཏེ། �ས་རབས་བར་མའི་�བ་�ོགས་ས་ཁམས་རིག་

པའི ་མཁས་དབང་ཕི ་དོ ་ལེད་�ི ་ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི ་སའི ་གོ ་

ལའི་ཆགས་རིམ་ག�ང་�གས་�་�ོགས་�ས། ཁོང་གིས་མིའི་

རིགས་�ིས་སའི་གོ་ལར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པའི་ཐད་�ས་�ེས་ཆེན་པོ་

བཞག་ཡོད་ལ། ག�ང་

�ོ མ ་ ལ 《མ ཚ� ་ ཐོ ག ་ གི ་

འ�ལ་བ�ད་གཏམ་�ད་

�ོགས་བ�ིགས》ཞེས ་པ ་

ཡོད། 

མེ ་ �ི ང ་ ལ ་ མེ ་ �ི ང ་

�ང་མ་དང་མེ ་�ིང་�བ་

མ་གཉིས་ཡོད་ལ། མིང་

�ིལ ་ བོར ་ཡ ་མེ ་ལེ ད ་ཅ ་

�ིང་ཞེས་ཟེར། �ིང་འདིའི་མིང་གི་ཐོགས་དོན་ནི་�ས་རབས་བཅོ་

�་པའི ་�ས་མ�ག་ནས་�ས་རབས་བ�་�ག་པའི ་�ས་མགོའི ་

�བས་�། ཡོ་རོབ་པ་�མས་�ིས་མེ་�ིང་གི་�མ་ས་ཆེན་མོ་གསར་

�་�ེད་པ་ལས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། 

ད�ི ་ཐ་ལིའི ་མཚ�་འ�ལ་པ་ཀོ ་ལོན་��་དེ ་�ོན་ཡོ ་རོབ་ནས་

�བ་�ོགས་�་མཚ� ་འ�ལ་�ས་ནས་ཧིན་�་ལ་བ�ོད་པའི ་མཚ� ་

ལམ་བཙལ་�་�ིན་པར། �ི་ལོ1492ལོའི་�10པར་ཅ་ལི་�་

མཚ�འི་�ིང་ཚ�མ་ཁ་ཤས་�་�ེབས་པ་དང་། ཁོང་གིས་གནས་དེ་ནི་

ཧིན་�་ཡིན་པར་འདོད། དེ་ནས་�ན་རིང་མ་སོང་བར། ཡ་མའེ་ལི་

ཀོ ་ཟེར་བའི ་མཚ�་འ�ལ་པ་ཞིག་�ི ་

ལོ1497ནས1504བར་ཏེ ་ལོ ་ ངོ ་

བ�ན་བ�ད་�ི་རིང་ལ། �་�ེས་�་

ཐེངས་བཞི་ལ་ཀོ་ལོན་��་ཡིས་གསར་�་�ེད་པའི་མེ་�ང་�ོ་མའི་

�ང་�ོགས་�་�ེབས། 

1499ལོར། ཡ་མའེ་ལི་ཀོ་ཕོར་�་གལ་�ི་མཚ�་འ�ལ་ཚ�གས་

པ་དང་མཉམ་�་མཚ�་ལམ་བ�ད་ནས་ཧིན་�་�མ་སར་�ིན། ཁོ་

ཚ� ་ཀོ ་ལོན ་��་བ�ོད་�ོང ་བའི ་མཚ� ་ལམ་དེད ་ནས་མ�ན་�་

བ�ོད་པ་དང་། ལམ་བར་�ི་དཀའ་ཁག་ཡོད་ཚད་�ད་�་བསད་

ནས་མཐར་མེ་�ིང་�མ་སར་�ེབས། ཁོང་གིས་ལམ་བར་�་མེ་

�ིང་�ོ ་མའི ་ཤར་�ང་མཚ�་འ�མ་�ད་�ི ་ས་ཁམས་ལ་ནན་�ིས་

བ�ག་ད�ད་�ས་ནས་ས་�་གསར་�་�ིས་པ་དང་། 《མཚ�་ཐོག་

གི ་འ�ལ་བ�ད་གཏམ་�ད་ �ོགས་བ�ིགས》ཞེས ་པའི ་འ�ལ་

བ�ད་ཟིན་�ིས་ཤིག་�ང་པར་�་བཏབ། དེབ་འདིར་ཞིབ་ཅིང་�་

བའི་�ོ་ནས་�མ་ས་གསར་�་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་དང་�མ་སའི་

ས་�ས་གནས་�ལ་�ིས་ཡོད། དེབ་འདིའི་�གས་�ེན་དབང་གིས་

� ་རན་སེའི ་མཁས་པ ་ �ོར ་ཞིག ་གིས ་�ས་རབས་བར་མའི ་ས ་

ཁམས་རིག་པའི་ག�ང་�ོམ་�གས་ཆེན《འཇིག་�ེན་རིག་པ》 ལ་

བཟོ་བཅོས་ཁ་གསབ་བ�བ་པ་དང་། ཁོང་གི་མིང་དེ་གསར་�་�ེད་

པའི་�མ་སའི་མིང་�་བཏགས་ཏེ། ཁོང་གིས་མིའི་རིགས་�ིས་སའི་

གོ ་ལར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པའི ་ཐད་བཞག་པའི་�ས་�ེས་ལ་བ�ོད་

བ�གས་�ས། 

�མ་ས་ཆེན་མོ་གསར་�་�ེད་མཁན། —ཀོ་ལོན་��། 

�ི་ལོ1486ལོར། མཚ�་འ�ལ་པ་ཀོ་�ན་��་ཡིས་�ོ་

གཤོགས་ཆེན་པོས་སི ་ཕེན་�ི ་གོང་མར་�་�ལ་ཞིག་བཏོན་པ་�ེ ། 

ཁོང་གིས་སའི་གོ་ལ་རིལ་བོ་ཡིན་པའི་བཤད་�ལ་�ར་ན་�བ་�ི་

�་མཚ� ་ཆེན་མོ ་ནས་�བ་�ོགས་�་བ�ོད་ན་�ང་གོ ་དང་ཧིན་

�ར་�ེབ་�བ་པ་དང་། འ�ལ་བ�ད་�ི་ལམ་ཐིག་དེ་ནི་�བ་�ི་�་

མཚ� ་ཆེན་མོ ་ནས་ཤར་�་བ�ོད་པའི ་ལམ་ཐིག་ལས་�བ་�ིས་

�ང་བར་འདོད། �ི ་ལོ1492ལོར། �ལ་མོ་ད�ི ་ས་པའོ ་ལ་

དང་གོང་མ་�ེ ་ཏི ་ནན་གཉིས་�ིས་ཁོ ་རང་གོང་མ་ཚང་གི ་ཚབ་

�ས་ཏེ ་�བ་�ོགས་�་བ�ོད་པའི ་མཚ� ་ལམ་བཙལ་�་མངགས། 

དེའི ་�ེས ་ནས་ ཁོ ་རང་�ར་ཡང་ཐེངས་ག�མ་ལ་�བ་ �ོགས་

�་མཚ� ་འ�ལ་�་ཆས་ནས་མེ ་�ིང་�་�ེབས་པ་དང་། �་�ེས་

�་ཅ་མེ ་ཁ་དང་། �ལ་ཐོ ་རི ་ཁོ ་�ིང་ཚ�མ། ཏོ ་�ི ་ནི ་ཁ་སོགས་

གསར་�་�ེད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་མེ ་�ིང་ད�ིལ་མའི ་ཧོང་�་ར་

སི ་དང་ཕ་ན་མ་སོགས་�ི ་ས་ཆར་�ེབས་ཏེ །  སི ་ཕན་�ི ་མི ་སེར་

�ེལ་བའི ་�་གཞག་ལ་�ང་གཞི ་བཏིང་ ། གསོལ་�ོན་ཞིག་གི ་

�ེང ་� ་འ�ལ་པ ་ཞིག ་གིས ་ཀོ ་ལོན ་��་ལ“�ོད ་�ིས ་�མ་ས ་

གསར་བ་�ེད་པ་ལ་ཡ་མཚན་�་ཅི ་ཞིག་ཡོད། �མ་ས་གསར་

བ ་ནི ་མ ་གཞི ་ནས ་ཡོད ་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ། �ོད་

�ིས ་�བས་ལེགས་ནས་

དེ ་ མ ཐོ ང ་ བ ་ ཙ མ ་

མོ”ཞེས་བཤད་པར། ཀོ ་

ལོ ན ་ � � ་ ཡི ས ་ དེ ་ ལ ་

ཚ� ག ་ �ོ ད ་ ཅི ་ ཡ ང ་ མ ་

�ས་པར། �་�ོང་ཚ�ས་

མ ་ ཞི ག ་ �ེ ར ་ཡོ ང ་ ནས ་

ཁོ ་ ལ ་མ�ན ་ཅོ ག ་ ངོ ས ་འཇམ ་�ེ ང ་ བ�ེ ངས ་ནས ་ཞོ ག ་ཅེ ས ་

བ�ོས། འ�ལ་པ་དེས་ཇི ་�ར་ཚ�ད་�་�ས་�ང་�་�ོང་ལང་�་

འ�ག་མ་�བ་པ་རེད། �བས་དེར། ཀོ ་ལོན་��་ཡིས་�་�ོང་

ལག་� ་�ངས་ནས་�གས་�ང་�ས་མ�ན་ཅོག ་�ེང ་བ�བས་

པ་ན། བ�བས་ངོས་�ི ་�ོང་�ན་�ལ་ནས་མ�ན་ཅོག་�ེང་

ལངས་ནས་བ�ད་�ང་བར། འ�ལ་པ་དེ ་ཡ་མཚན་པར་�ར་པ་

དང་། �ད་མོ ་པ་གཞན་དག་�ང་�ར་ལངས་ནས་�ད་ཅོར་

བ�བ། ཀོ ་ལོན་��་ཡིས་ཚང་མའི ་མ�ན་ནས“�ོང་ཞབས་མ་

�ལ་ན་ལངས་མི ་�བ། འདི ་ཡང་མ་གཞི ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། 

འོ ན ་�ང ་གནས ་�གས ་འདི ་ མི ་ ཞི ག ་གི ས ་ ཐོག ་མར ་ �ོགས ་

དགོས་པ་རེད”ཅེས་བཤད། 

མཚན་པ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ེ�་�ང་འ�ེད་�བ་

པའི་�ི ་ལ་ཞིག་སེམས་�་འཆར། �ིས་�་�ོད་�ིས་�་འ�ན་ཆེ་བའི་�ལ་ཞིབ་�ང་གཏམ་ཞིག་�ི ་�བ་

པ་ཁོ་ཐག་རེད"ཅེས་བཤད་པ་དང་། དེར་མ�ད་ནས་ཡང་�ིས་པའི་ལག་ལ་ཀ་ར་ཞིག་བཞག་�ེ། "འདི་

ཡང་�ོད་ལ་�་དགར་�ེར། �་མཚན་ནི་�ོད་ལ་ཆག་�མ་�་�ར་པ་ཞིག་གསོ་�ེད་

པའི་འཇོན་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་མངའ། �བས་ཀ་�མས་�ར་པ་

�ལ་མེད་པ་ཞིག་རེད།" དེ ་ནས་ཨ་མས་ཡང་བ�ར་ཀ་ར་ཞིག་�ངས་

ནས"འདི་ནི ་ཆེས་མཐའ་མ�ག་གི་ཀ་ར་གཅིག་�་ཡིན། འདིས་ངས་

�ོད་ལ་དགོངས་དག་�་བ་མཚ�ན། ཨ་མར་མཚ�ན་ན། �མ་པ་དེ ་

མར་�ང་�་བའི་གནས་�་འཇོག་མི ་འོས། རེ ་བ་ཡིན་ན་དེ ་མར་�ང་

ནས ་�ོད ་�ི ་�ས ་ལ ་ཕོག ་པའམ་�ག ་བ�ངས་མེད ་པར ་�ོན"ཞེས ་

བཤད། �ིས་པས་དེ ་�ད་ཐོས་པས་ངོ་གནོང་�ེ ་མགོ་བོ་�ད། དེ ་ནས་བ�ང་

�ིས་པ་དེས་�ན་གཏན་ནས་�ས་མ་�ོང་། འདི ་ནི ་ཆད་པ་བཅད་པ་ལས་�ང་གཏིང་

ཟབ་པའི་གཟིགས་བཟོས་རིགས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ། 

 མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།         • འོད་� •

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།   • �ལ་མཚན •


