
དེ་རིང་། དེ་རིང་ཞེས་�ེང་�ས། དེ་རིང་ནི་ཇི་འ�འི་མང་བ་ལ་ཨང་། དེ་རིང་གི་སང་ཉིན་ནི་སང་

ཉིན་�ི་དེ་རིང་ཡིན་ལ། དེ་རིང་གི་གནངས་ཉིན་ནི་གནངས་ཉིན་�ི་དེ་རིང་རེད། འོན་�ང་། �ོད་�ིས་

དེ་རིང་ལ་དོ་�ང་དང་�ང་འཇོག་རེ་�ས་�ོང་ངམ། དེ་རིང་རེ་རེས་�་བ་�བ་ལ། �་བ་རེ་རེས་ལོ་ངོ་

�བ། ལོ་ངོ་རེ་རེས་མི་ཚ�་ཡི་གོམ་�བས་རེ་རེ་�བ་པས། དེ་རིང་ནི་གསེར་ལས་�ང་རིན་ཐང་�ལ་བ་

ཞིག་ཡིན། 

 �ང་�ས་�། ངས་རིག་གནས་ཤེས་�་�ང་དགོས་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་མ་�ོགས་པར། ཉི་མ་

�ེལ་ཐབས་དང་ཕོ་བ་འ�ང་ཐབས་�ོས་བ�ད་ཅིང་། ཐ་ན་མི་ཚ�་གང་བོར་�གས་�ི་�ས་�ང་ཆོག་

འདོད་དེ། བ�བ་�ར་གཤར་�ང་ཙམ་དང་�ང་གསེང་�བས་ལས་�་འ�ི་ཐབས་ཙམ་�ས་ཏེ། ཉིན་

རེར་�མ་གཡེང་གི་�ེད་འཇོའི་�ོང་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་�ས་འདའ་བར་�ས། ད་�་ཞིབ་�་བསམས་ན། �ན་�ངས་དེ་ནོར་

འ�ག་ལ། �ས་ཚ�ད་གང་མང་ཞིག་�ང་�ད་ཟོས་�་བཏང་སོང་། གལ་�ིད། ངས་�ོན་ཆད་�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་�ོབ་

�ོང་ལ་�ར་བ�ོན་�ས་ཡོད་ཚ�། ངའི་ཤེས་�འི་�་ཚད་འདི་འ�འི་�ག་�ག་ཅིག་ཡིན་མི་�ིད། 

ད་ནི་ངས་གནས་�གས་དེ་དག་�ོགས་ནས་ �ས་ཚ�ད་�ར་ཆ་གཅིག་�ང་�ད་ཟོས་�་

གཏང་མི་འདོད་མོད། འོན་�ང་�ས་ཚ�ད་ �ི་�་མོར་འ�ོགས་པ་ལ་ད�་བོ་འགའ་

མཆིས་ཏེ། དེ་ནི་ལེ་ལོ་དང་�མ་གཡེང་། གཏི་�ག་བཅས་རེད། 

ལེ་ལོ་ནི་ནམ་�ན་ང་ཚ�ར་�ལ་ ཁའི་འ�ས་བཟང་རེག་�ར་བར་

ཆད་�ེད་མཁན་�ི་གཏེ་བོ་དེ་ཡིན་ ལ། ལེ་ལོས་�ན་�་ང་ཚ�འི་བ�ོན་

སེམས་ཉམས་�་བ�ག་�ེ། སང་ ཉིན་སང་ཉིན་ཞེས་ཉི ་མ་�ད་

རོགས་�ེད། �མ་གཡེང་ནི་�ོགས་ ངན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དགེ་�ན་དམ་

པས་བ�བ་�་གནང་བཞིན་པའི ་ �ས་བཟང་དེར། �མ་གཡེང་གིས་

བར་ཆད་གཏོང་བའི་�ོར་བ་བ�མས་ ནས་�ོབ་�ོང་བཟང་བོ་ཞིག་�་མི་

�བ་པ་རེད། གཏི་�ག་ནི་�ག་ག�མ་�ི་ ཁོངས་�་གཏོགས་ལ། གཏི་�ག་གིས་ང་

ཚ�་གཉིད་ལ་བ�ག་�ེ་�ོབ་�ོང་ལ་བ�ོན་པར་ གེགས་�ེན་བ�ན། ང་རང་ཆེས་�ག་པའི་�ོབ་

�ོང་གི་ད�་བོ་ཡང་འདི་དག་རེད། དེའི་�ིར། ད་ནས་བ�ང་�ོགས་ངན་དེ་ཚ�་དང་འ�ེལ་ཐག་�ིང་གཅོད་�་དགོས་ལ། མ་འོངས་

པའི་མ�ན་ལམ་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་�ེ། དེ་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་བེད་�ོད་ལེགས་པོ་�་དགོས། 

 གསེར་ལས་དཀོན་པའི་�ས་ཚ�ད་ལགས། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ང་ཙམ་�གས་དང་། ངས་�ར་�་�ོད་�ི་�ེས་གཅོད་འདོད། 

�ོན་ཆད་གཅེས་འཛ�ན་མ་�ས་པ་ལ་ང་རང་འ�ོད་སེམས་ཚད་མེད་�ེ་བཞིན་ཡོད། �ོད་�ིས་ཐག་ཐག་མ�ན་�ོད་�ི་གོམ་པ་

དལ་མོར་�ོས་དང་། གནས་འདི་གར་�ོབ་མ་ཇི་�ེད་ཅིག་གིས་�ོད་ལ་�ོགས་བ�ིགས་ཏེ། གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་རེ་རེ་

དོན་�ིང་�ན་པའི་མི་ཚ�འི་ཉིན་མོ་རེ་རེར་བ�ར་འདོད་ཆེའོ། །

�་མོ་ངའི་�་�ད་ཐོག་མ་མི་�ལ་འདིར་བ�གས་པའི་�ས་དེ་ནི། ང་

དང་ཨ་མའི་�་�ས་�ེལ་�ེད་�ི་�ེ་ཐག་བཅད་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ཤ་�ག་

གདོས་བཅོས་�ི་�ང་བོ་འདི་ཉིད་ཨ་མ་དང་རང་སོར་�ེས་�ང་ཨ་མས་

བ�ལ་པའི་�ངས་�ག་གི་�ངས་མ་དེ་�་མོ་ངའི་�ས་�ང་གི་བ�ད་�་

�ིན་ཡོད་ལ། མ་�འི་བར་�ི་བ�ེ་�ང་ཡང་འོ་�་འ�ེས་པ་བཞིན་ནམ་

ཡང་སེམས་�ི་ཡོལ་གོར་འ�ིལ་ཡོད། གལ་�ིད་ང་རང་ནར་སོན་པའི་

བ�ད་རིམ་ནི་ཁང་བ�ེགས་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་ཡང་�ེང་�་འཛ�གས་པ་

དང་མ�ངས་ན། ཨ་མའི་བ�ེ་སེམས་ནི་དེར་འགོ་�ེད་�་བ�ན་པའི་ཐེམ་

�ས་དེ་ཉིད་དོ། །

ལོ་�འི་འཁོར་�ོད་�ི་འ�ོས་དང་བ�ན་ནས་ང་རང་དོན་དག་ཆེ་མ་

�ང་ག�མ་མང་�་བ�ད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་�ིར་�ན་རེ་�ས་ན་�ན་པའི་

མེ་ལོང་ངོས་�་�ར་ཚ�གས་ཇི་བཞིན་གསལ་མིན་ཅི་རིགས་�་�ང་ཡང་། 

�ིར་�ན་དེ་དག་གི་�ོད་ན་ནམ་ཡང་ཡིད་སེམས་�ི་མཁའ་�་འཚ�ར་བ་

ནི། �ིན་ཆེན་མ་ལོས་བདག་ལ་བཅངས་པའི་བ�ེ་སེམས་�ི་�ང་�་

དཀར་པོ་ལགས། 

ད་ལོའི་ད�ར་གནང་�བས་�ི་ཉིན་ཞིག་གི་ཞོགས་པར། ནམ་མཁའ་

ནི་�ོ་ཞིང་�ངས་ལ་�་འཛ�ན་མཐེ་བོང་ཙམ་�ི་�་བའང་མཐོང་�ང་�་

མི་འ�ག བདག་གིས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་རང་ཉིད་�ོབ་�ོགས་ཚ�་དང་མཉམ་

�་�ོ་གསེང་ལ་འ�ོ་�འི་རེ་བ་བཤད་པ་ན། ཨ་མས་ཆར་ག�གས་ཤིག་

�ེར་འོངས་ནས་བདག་ལ་�ད། ངས་དེ་རིང་གནམ་ངོ་འདི་འ�འི་�ངས་

པས་ཆར་བ་འབབ་མི་�ིད་�མ་�ེ་ཆར་ག�གས་མ་�ེར་ལ། �་བ་ཡང་

�བ་�ང་ཞིག་�ོན་ཏེ་ཡངས་པའི་�་ཐང་ལ་ཆས། �་མཐའ་མི་མངོན་

པའི་�་ཐང་གིས་�་ཞིག་ལ་མ�ོན་འབོད་�ེད་པ་ནང་བཞིན། �་�ི་

མཉེན་མོའི་གོས་�ང་གདན་�་བཏིང་ཞིང་། བ�ང་ཞིམ་འ�ལ་བའི་མེ་

ཏོག་གི་ཚ�མ་�་�ོགས་བཞིར་�བ་ཡོད་ལ། �ང་�ག་�ང་བས་�ན་པའི་

ག�ང་ད�ངས་�ོག་ལ་�ེལ། �ང་

རིང་ན་�ིན་དཀར་ཐང་ལ་�ང་

འ�འི་�ག་�་ནི་འཇིག་�ེན་�ེད་པོ་

ཞིག་གིས་བསམ་བཞིན་�་ག�་ཡི་�་ཐང་ལ་ད�ལ་�ི་�་ཚ�མ་བཏབ་པ་

བཞིན་ཡིད་�ི་བ�ན་པ་དབང་མེད་�་�ོགས་འ�ོ། �ོབ་�ོགས་�མས་

�ང་�་ཐང་གི་མཛ�ས་པས་�ོས་པ་ཇི་བཞིན་རང་རང་སར་�ན་པའི་�་

དང་�ེག་པའི་�ོ་འ�བ་�ར་�ེལ། 

�ས་ཚ�ད་ཅི་ཙམ་འདས་པ་མ་ཤེས་མོད། ཉི་འོད་ནི་མེ་ཤེལ་ལས་

འ�ོས་པ་ཇི་བཞིན་ཚ་ཟེར་�ིས་ང་ཚ�འི་�ས་ལ་ན་�ག་བཟོས་�ང་། མགོ་

བོ་ཡར་བ�གས་ཏེ་ནམ་མཁར་བ�ས་པ་ན། �ོ་�ོགས་�ི་མཁའ་མཐར་

�ིན་ནག་གི་འ�་ལོང་�ོད་ཅིང་རིམ་བཞིན་ང་ཚ�འི་�ོགས་�་བ�ོད་

འོངས་ནས་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་�ན་པ་འཐིབས། དེ་ནས་�ང་མ་འགོར་བར་

�ོག་དམར་ལམ་ལམ་�་འ�ག་ཅིང་། ད�ར་�ེས་�་�་�ིར་�ིར་ངང་

�ག་བཞིན་ཆར་བ་ཤག་ཤག་�་བབས་�ང་། �བས་དེར་ང་ནི་�་ཡིས་

�ན་པའི་�ི�་�ང་ཞིག་དང་འ�་བར་�ང་འདར་བ�བ་ནས་�ད་ཆའང་

བཤད་མི་�བ་པར་�ར་ལ། �ང་ཐང་འདིར་བ�མ་པའི་�་ནོར་�ག་

ག�མ་ཡང་�ང་ཚ�གས་�ིས་བདས་པ་ཇི་བཞིན་ཚལ་�་དང་ཚལ་�ར་

�ལ་�ོགས་ངེས་མེད་�་ཐོར་སོང་། 

�བས་འདིར། ང་ཚ�འི་ཕ་མ་�མས་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ིས་

རང་རང་གི་�་�ག་ལེན་�་�ེབས་�ང་ལ། ཨ་མས་�ང་ཆར་ག�གས་

དང་�་བ་ཞིག་མཆན་ལ་བཙ�ར་ནས་གོམ་�བས་ཆེན་པོས་ངའི་�ོགས་ལ་

�གས་འོང་། དེ་ནས་ངས་�ར་�་ཨ་མའི་ལག་མགོར་འ�ས་ཏེ་ཅི་

མ�ོགས་�ིས་ཕ་�ལ་�ི་�ོགས་�་འ�ར་�གས་�ས། ལམ་བར་�་ང་

རང་ཐང་ལ་འ�ེལ་ཏེ་�ང་ཚ�གས་�ར་པས། ཨ་མས་ང་རང་�བ་�་�ར་

ནས་མ�ོགས་�ར་�ོས་�ལ་ལ་ལོག 

�ིམ་�་�ེབས་མ་ཐག་ཨ་མས་ངའི་�ང་བ་�་�ོན་མོའི་ནང་�་

བ�ས་ཤིང་། �ར་�་�ང་ཚ�གས་�ོད་ཤེས་པའི་�ེ་བའི་�ན་པོ་ཞིག་བོས་

ཡོང་། �ན་པོ་དེས་ངའི་�ང་བ་མར་གནོན་ཙམ་�ས་པས་�ག་གཟེར་

ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ངའི་ཁ་ནས་�ང་རང་དབང་མེད་པར་ཨག་�ད་ཅིག་

ཤོར། ཨ་མས་�ལ་དེ་མཐོང་ནས་མིག་�ང་�་མཆི་མ་འ�ིལ་བཞིན་ང་ལ་

བཟོད་བ�ན་�་དགོས་�ལ་�ི་�ིང་�ར་བ�བས། རིམ་བཞིན་�ང་བའི་

ན་�ག་བཞག་ཅིང་�ས་ལ་�ོད་ཁོལ་�ས་�ང་བས་ང་རང་བདེ་བའི་

གཉིད་�་�ར་སོང་། ཉིན་�ང་ཡོལ་བའི་�བས་ཤིག་ལ་�ོམ་�གས་ཏེ་ང་

རང་གཉིད་ལས་སད་�ང་། ངས་མིག་�ང་འ�ེད་ཙམ་�ས་པ་ན། ཨ་མས་

ད་�ང་ངའི་�ང་བ་�ག་�ང་གི་མཐིལ་�་བཞག་ཅིང་�ན་�ང་གིས་ངའི་

གདོང་ལ་ཅེར་ནས་འ�ག ངས་མིག་�ེ་བ་མཐོང་མ་ཐག་ཨ་མས་ང་ལ་ན་

�ག་ཡོད་མིན་དང་མལ་ས་བདེ་མིན། ད་�ང་ཕོ་བ་�ོགས་མིན་སོགས་ཤ་

ཚ་ཚ་དང་�ིང་ཉེ་ཉེ་ངང་�ིས་�ང་བས། བདག་གི་མ�ིན་པའང་མཆི་

མས་བ�ངས་ཏེ་ཅི་ཡང་བཤད་མི་�བ་པར་�ར། 

ཨ་མས་འདི་�ར་བ�ན་གཅིག་�ག་གི་རིང་ལ་�ས་ཚ�ད་�ར་ཆ་

གཅིག་ལའང་ང་དང་འ�ལ་མི་ཕོད་པར་བ�ེ་བའི་མིག་གིས་འཚ�ས་ཤིང་

�མས་པའི་སེམས་�ིས་བ�ངས་ནས་བ�ད། ཐ་ན་�ོབ་མགོ་བ�མས་

ནས་�་གཉིས་ཙམ་འགོར་ཡང་། �ལ་ལ་ལོག་ཐེངས་རེར་ངའི་�ང་

འབོལ་�ིས་ཏེ་�ང་བར་ཞིབ་�་�་ཞོར་ན་�ག་ཡོད་མེད་འ�ི་བ་དང་། 

གནས་�བས་�་ད་�ང་འ�ལ་�ོད་�ག་པོ་�ེད་མི་ཉན་པའི་ཁ་ཏ་�ོབ་

གསོ་གཏོང་བ་རེད། 

ཨ་མ་ལགས། �་མོ་ངས་མ�ིན་པ་གཟེངས་�་བཏེགས་ཏེ་�ོད་ལ་

བ�ོད་པའི་�་གཞས་ཤིག་ལེན་པར་འདོད་ལ། རང་�ས་�ལ་�་�གས་ཏེ་

�ོབ་�ོང་གི་ག�ར་ཟའི་འ�ས་�་ཞིག་�ོད་ལ་བཀའ་�ིན་�ི་གཏང་རག་

�་ད�ལ་ན་འདོད། 

 

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•བ�ན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན། 

•རིག་�ོ•
ཨང914པ། 

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

མཐོ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་བ�ན་པ། 

•དཔལ་�ན་འཚ�•

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

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•�་མོ་�ལ•



2017ལོའི་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་དམའ་འ�ིང་མཐར་�ིན་དང་�ོབ་རིམ་འཕར་བའི་�གས་གཞིའི་�ིས་ལན་ཚད་�ན། 

དང་པོ། �ིས་ལན་�་གཅིག་འདེམ་པ། 

འ�ི་ཚ�ག 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�ིས་ལན C B D B A C B C C B

འ�ི་ཚ�ག 11 12 13 14 15 16 17 18 19

�ིས་ལན A D A D A C D D B

（པར་ངོས13པ་ལ་མ�ད）

（2）ག�ང་ཚ�ག་མང་�་བ�ང་�ེ་བ�ར་ན་ཡང་། །དོན་ལ་མི་

སེམས                            དང་། །          

�་�་བ�་ཚར་�ིས། །བ�ོད་�འི་གནད་ལ                           མི་

ཆོད་པས། །དོན་ལ་བ�ག་ད�ད་ཟབ་མོ་�ིས་ཤིག་ཨང་། །

བཞི་པ། ཚ�ག་�ོར་�ེལ་བ། （�ར་མ14）

24.གཤམ་�ི་ཡི་གེ་བཀོལ་ནས་ཚ�ག་བ�ིག་དགོས། ཚ�ར་བར8ལོང་

དགོས། （�ར་མ 8）

�་ཞོག     �བས།      ག�ར།      ཤ་�ག

25.ཚ�གས་བཅད་འ�ི་བ། （�ར་མ6）

�ད་འ�ིན（微信）�ི་དགེ་�ོན་གང་�ང་བ�ོད་པའི་ཚ�ག་བར་

ད�་མའི་ཚ�གས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་�ིས། 

�་པ། �ོམ་ཡིག（�ར་མ26）

གཤམ་�ི་ཡི་གེ་བ�གས་ནས་�ོམ་ཡིག་�ི་དགོས། 

�ན་ངག་པ་ཞིག་གིས། “གསོན་ན་གཞིས་ཚང་འདི་�་བཅའ། ཤི་ན་

�ར་ས་འདི་�་འདེབས”ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ང་ཚ�་ཕ་�ད་དང་འ�ོགས་

ནས་འཚ�་ཞིང་། ཕ་�ད་དང་མཉམ་�་དར་�ས་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པས། 

ང་ཚ�ས་ཕ་�ད་ལ་གཅེས་�ོང་�་དགོས། ཕ་�ད་ནི་ཕ་མེས་ནས་བ�ད་

པའི་གཅེས་ནོར་ཡིན་ཞིང་། མི་རིགས་ཤིག་གི་�་�ོག་�ང་ཡིན་�ིར། 

�ོད་�ིས་བ�ོད་�་ཕ་�ད་�ས་ནས་�ོམ་ཡིག་ཅིག་�ིས། 

�ང་�་ནི། 

1.�ོམ་�ི་ཁ་�ང་ནི། 《ཕ་�ད》

2.ཚ�ག་�ག་གི་�ོམ་�ངས་གང་�ང་�ས་ནས་�ིས་ཆོག

3.ཚ�གས་བཅད་དང་རང་མོས་�ན་ངག་�ས་ནས་�ིས་མི་ཆོག

4.ཡི་གེ་ཚ�ག་�ིམ400ལོང་དགོས། 

5.�ོམ་ཡིག་�་རང་གི་ས་མིང་དང་�ོབ་�འི་མིང་། རང་གི་མིང་

སོགས་�ིས་མི་ཆོག

20.�ེ་�ན་�ས—རང་�ང་ཁམས་�ི་�ས་མཐའ་དག་ལས་�ོག་

ཆགས་དང་�ི་ཤིང་ལས་�ང་བའི་�ས་ལ་�ེ་�ན་�ས་ཟེར། 

�ེ་མེད་�ས—རང་�ང་ཁམས་�ི་�ས་མཐའ་དག་ལས་གཏེར་ཁ་

ལས་�ང་བའི་�ས་ལ་�ེ་མེད་�ས་ཟེར། 

སིང་�ེ—�ི་ཤིང་གི་ག�ང་�་དང་�ད་པ། འ�ས་�འི་ནང་�་ཡོད་

པའི་�ེ་�ན་�ས་�ི་མིང་། 

ག�མ་པ། ཁ་�ོང་བ། 

21.（1）�ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།  ག�ང་དོན་དངོས། 

（2）�མ་�ལ་�གས་བཟང       མཁར་མཉམ་ཉིད་�ོ་�ེ

（3）དམག   ཆོས    དར་�ོག 

（4）མིང་�ང་ཡདོ་ཚད   �ད་རང་དབང་ཅན   ལ་དནོ �ེད་འ�ེལ

22.�་ཚ�ག་ཁ་�ོང་བ། 

（1）ང་ད་ན་མ་ར་ལ་�། །འ་དང་མཐའ་�ེན་མེད་པའི་མཐར། །

（2）དེ་ལ་�་བ་�ས་པ་ཞིག ། གཙ�་བོར་�ོན་པའི་�མ་ད�ེ་ནི། །

23.ལེགས་བཤད་�ི་ཁ་�ོང་བ། 

（1）མཐོང་ཚད་ལད་མོ་�ས་ན་�ད་མེད་ཡིན། །རང་གི་ཕ་�ད་

བ�ེད་ན་ངོ་ཚ་ཡིན། །

（2）རིམ་�ོའི་ཆོས་�ོག ནེ་ཙ�འི་འདོན་པ �ོ་འདོགས

བཞི་པ། ཚ�ག་�ོར་�ེལ་བ། 

24.བ�ོད་�་ཆ་ཚང་མིན་དང་ཚ�ག་�ོར་

ལེགས་མིན། ཚ�ག་�ིམ་ལོངས་མིན་�ར་�ར་

མ་�ེར་དགོས། ཚ�ག་�ིམ་མི་འདང་བ་ལ་�ར་

མ་གཅིག་རེ་གཅོག་དགོས། 

25.དོན་ཆ་ཚང་མིན་དང་ཚ�ག་�ོར་ལེགས་མིན། ཚ�ག་�ིམ་ལོངས་

མིན་�ར་�ར་མ་�ེར་དགོས། 

�་པ། �ོམ་ཡིག་འ�ི་བ། 

1.བ�ོད་�་འ�ར་�་ཐོན་པ་དང་དོན་�ི་གོ་རིམ་གསལ་བ། བ�ོད་

དོན་ལ་དོན་�ིང་�ན་ཞིང་རང་གི་�་�ལ་གསལ་བ། �ོད་�ེད་�ི་ཚ�ག་

བདེ་ཞིང་མིང་དང་ཚ�ག་བཀོལ་བ་དོན་ལ་འ�ོར་བ། ཁ་གསལ་བ། ཡིག་

ནོར་�ང་བ། ཤོག་ངོས་གཙང་ཞིང་ཡི་གེའི་�ིས་ལེགས་པ་ནི་རབ་ཡིན། 

2.བ�ོད་�་དེ་འ�་འ�ར་�་ཐོན་མེད་པ། དོན་�ི་གོ་རིམ་དེ་འ�་མི་

གསལ་བ། �ོད་�ེད་�ི་ཚ�ག་དེ་འ�་མི་བདེ་ཞིང་། མིང་དང་ཚ�ག་བཀོལ་བ་

དེ་འ�་དོན་ལ་མི་འ�ོར་བ། ཡིག་ནོར་�ང་མང་བ། ཡི་གེ་�ིས་པ་�ལ་

དག་མིན་པ་ནི་འ�ིང་ཡིན། 

3.བ�ོད་�་འ�ར་�་ཐོན་མེད་པ་དང་དོན་�ི་གོ་རིམ་མི་གསལ་བ། 

�ོད་�ེད་�ི་ཚ�ག་�ོར་མི་བདེ་བ། ཡིག་ནོར་མང་བ་ནི་ཐ་མ་ཡིན། 

4.གོང་གི་ཚད་གཞི་རབ་འ�ིང་ཐ་ག�མ་ལའང་བ�ོད་�་དང་�ོད་

�ེད། ཡིག་ནོར། �ིས་བཅས་�ི་བཟང་ངན་གཞིར་བ�ང་ནས་�ར་མ་ལ་

མཐོ་དམའི་�ད་པར་དོད་དགོས། 

�ར་�ངས་�ི་རེ�་མིག（�གས་ད�ོད་མི་�ས་འ�ི་དགོས）

             རབ འ�ིང          ཐ་མ     བ�ོམས་�ར

བ�ོད་�འི་�ར་མ།  12—9 9—7 7—5 （    ）

�ོད་�ེད་�ི་�ར་མ།  8—6 6—4 5—3 （    ）

�ིས་�ི་�ར་མ།  6—4 4—2 2—1      （   ）

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

• �ན་ཚ�གས་སོགས་�ིས་བཏོན •

2017ལའོི་�ད་ཡིག་�གས་

2017ལོའི་�ད་ཡིག་�གས་གཞིའི་�ིག་�ངས་དང་

ནང་དོན་གསལ་བཤད། 

གཞིའི་�ིག་�ངས་དང་ནང་དནོ་ཐད་ནས་བཤད་ན། �ོན་�ི་ལ་ོའགའི་�གས་གཞི་�ིག་�ངས་�ི་ལེགས་ཆ་�ན་

འཛ�ན་�ས་པའི་�ང་གཞིའི་�ེང་། ད་ལརོ་�ོགས་ཡངོས་�ི་ཤེས་�་བཀདོ་�ིག་�ས་ཡདོ་ཅིང་། �ར་�ི་�གས་གཞིའི་

ནང་�་མ་�ང་བའི་ཤེས་�་གསར་�ོན་�ས་ཡདོ་པ་�ེ། དག་ཡིག་ལེགས་བཤད་�་རེངས་དང་། གསལ་བཤད་�ོམ་ཡིག་

གི་�ོམ་འ�ིའི་ཤེས་�་གསར་�ོན་�ས་ཏེ། �བོ་དེབ་ནང་གི་�ད་ཡིག་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་ལ་�བ་པའི་�ོ་ནས་�ི་བ་

བཏོན་ཡདོ་ལ། �ར་མས་ཟིན་ཚད་འསོ་འཚམ་དང་�གས་མ�ན་ཡངོ་བར་བ�ོན་ལེན་�ས་ཡདོ་ཅིང་། གཙ�་ཕལ་

གསལ་ཞིང་དཀའ་�་རན་པ། གསར་གཏོད་རང་བཞིན་�ན་པ། བ�ར་�སོ་མེད་པ། �ད་ཡིག་ཤེས་�འི་གཙ�་གནད་

འ�ར་�་ཐོན་པ་ཞིག་ཡངོ་བར་བ�ོན་ལེན་�ས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། �ེས་�ོགས་�ི་�བོ་�ིད་�དོ་�་དགེ་�བོ་གཉིས་�ིས་

�བོ་�ངོ་དང་གཤར་�ང་�ེད་པར་གནད་དང་ཁ་�ོགས་བ�ན་ཡདོ། 

དང་པོ། �སི་ལན་�་གཅགི་འདེམ་པ། 

�ི་བ1ནས12བར་མིང་གི་དག་ཆ་དང་། དག་ཡིག་གི་�ོར། མིང་འ�ེལ། ཡི་གེའི་བཀལོ་�དོ། བ�་�ོད། རིག་

གནས་ལ་ོ�ས་�ི་�ོར་སགོས་ནས་�ི་བ་བཏོན་ཡདོ། �ར་མ36ཟིན་ཡདོ། 

མངི་ཚ�ག་ཡ་ིགའེ་ིདག་ཆའ་ིཐད་ནས། �རི་དམའ་འ�ངི་ག་ི�ད་ཡགི་�བོ་དབེ་ནང་�་མངི་དང་ཐ་�ད1400�ག་

ཡདོ་པ་ལས་�གས་ཆ་ེབའ་ིམངི་དང་ཚ�ག40�ག་བདམས་ཏ།ེ �བོ་མའ་ིཡ་ིགའེ་ིདག་ཆ་དང་དནོ་�་ིགོ་བ། ཚ�ག་ག་ི�ོན། ཡ་ི

གའེ་ི�ད་པར་བཅས་བཀདོ་ད།ེ མངི་ཚ�ག་ཡ་ིགའེ་ིགསགོ་འཇོག་དང་བཀལོ་�དོ་�་ི�་ཚད་ལ་བ�ག་�བ་པ་�ས་ཡདོ། �་ི

བ5དང་། �ར་མ25ཟནི་ཡདོ། 

བ�་�ོད་�་ིཐད་ནས་�་ིབ4བཀདོ་�གི་�ས་ཡདོ་ད།ེ ད་ེཡང་བ�་�ོད་�་ིཤསེ་�་ཡངོས་ཟནི་�བ་པར་�ས་ཡདོ་ཅངི་། �ར་�་ི

�གས་གཞའི་ིནང་�་�ང་མ་�ངོ་བའ་ིཤསེ་�་�།ེ ད་ེ�་དང་ན་�་ལས་�་ིབ་བཏོན་ནས་�ད་ཡགི་ཤསེ་�འ་ིགནད་ཐམས་ཅད་

འ�ས་པར་�ས་ཏ།ེ �བོ་མའ་ི�ོགས་ཡངོས་�་ི�ས་པ་ལ་བ�ག་�བ་པ་�ས་ཡདོ། �་ིབ4དང་། �ར་མ12ཟནི་ཡདོ། 

�བོ་མའི་�ད་ཡིག་ཤེས་�་ལས་གཞན་པའི་�ོགས་ཡངོས་�ི་�ས་པ་ལ་བ�ག་པའི་ཆེད་�་རིག་གནས་ལ་ོ�ས་

ཐད་�ི་འ�ེལ་ཡདོ་�ན་ཤེས་�ོར་�ི་�ི་བ་ཡང་འསོ་འཚམ་ཞིག་བཏོན་ཡདོ། �ི་བ4དང་། �ར་མ12ཟིན་ཡདོ། 

གཉིས་པ། �་�གོ་ག་ི�རོ། 

�ི་བ13ནས20བར་�ོམ་�ངས་དང་བ�ོད་�་མི་འ�་བའི་�ོམ་ག�མ་བཀདོ་ཡདོ་པ་�ེ། ལེགས་བཤད་དང་�ན་

ངག་གི་དཔེ་�ན། ག�གས་�ན། གསལ་བཤད་�ོམ་ཡིག་གི་�ོམ་དཔེ་�ེ་�ོམ་ག�མ་བཀདོ་དེ། �བོ་མའི་�་�ོག་གི་�ས་

པ་དང་། མིང་ཚ�ག་ཡི་གེའི་དནོ་ལ་གོ་བ་ལེན་པའི་�ས་པ་དང་། �ོམ་�ངས་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ེད་པའི་�ས་པ། ཚ�ག་དནོ་ལ་

གོ་བ་ལེན་པའི་�ས་པ་དང་། བ�ོད་�འི་བ�ན་དནོ་ལ་གོ་བ་ལེན་པའི་�ས་པ་བཅས་ལ་བ�ག་�བ་པ་�ས་ཡདོ། 

བ�མོས་པས་�ི་བ8བཀདོ་ཡདོ་ཅིང་། �ོགས་འདིས་�ར་མ24ཟིན་ཡདོ། 

ག�མ་པ། ཁ་�ངོ་ག་ི�རོ། 

�ི་བ21ནས23བར་�ད་ཡིག་ཤེས་�་དང་རིག་གནས་ལ་ོ�ས་�ི་�ན་ཤེས་�ོར་�ི་ཤེས་�འི་ཁ་�ོང་�ེ། �ད་

ཡིག་�བོ་�ངོ་གི་�དོ་�་ངེས་པར་�རོ་འཛ�ན་དགོས་ཤིང་ཆེས་�ང་གཞིར་�ར་པའི་�ད་ཡིག་ཤེས་�་དང་། རིག་

གནས་ལ་ོ�ས་�ི་�ན་ཤེས་�ོར་�ི་ཤེས་�་བཀདོ་�ིག་�ས་ཡདོ་དེ། �ལོ་�ན་�ོམ་རིག་གི་�ོམ་�ངས་དང་། གས་ོརིག་

ལ་ོ�ས། དམངས་�ལོ། �ད་དང་ཐོབ་ཐང་�རོ་�ལ་སགོས་�ི་�བོ་�ངོ་གི་གནས་�ལ་ལ་བ�ག་པ་གཙ�་བོར་བ�ང་

ཡདོ། བ�མོས་པས་�ི་བ8དང་། �ར་མ20ཟིན་ཡདོ། 

བཞ་ིཔ། ཚ�ག་�ོར་�ལེ་བ། 

�ི་བ24ནས25བར་ཚ�ག་�ིག་དང་ཚ�གས་བཅད་འ�ི་བ་བཀདོ་�ིག་�ས་ཡདོ། �ི་བ་འདིར་�བོ་མའི་མིང་ཚ�ག་

ཡི་གེའི་བཀལོ་�དོ་དང་། དནོ་མཚ�ན་པའི་�ས་པ་ལ་བ�ག་པ་གཙ�་བོར་�ས་ཡདོ་དེ། ཡི་གེ་དང་ཚ�ག་�ིམ་གཏན་ཁེལ་

�ི་ཚ�ག་�ིག་པ་བཀདོ་�ིག་�ས་ཏེ། ཡི་གེའི་བཀལོ་�དོ་�ི་�ས་པ་ལ་བ�ག་པ་དང་། བ�ོད་�་དང་�ོམ་�ས་གཏན་

ཁེལ་�ི་ཚ�གས་བཅད་འ�ི་བ་བཀདོ་�ིག་�ས་ནས་�བོ་མའི་ཚ�ག་�རོ་�ེལ་བའི་�ས་པ་ལ་བ�ག་�བ་པ་�ས་ཡདོ། 

�ོགས་འདིས་�ར་མ14ཟིན་ཡདོ། 

�་པ། �ོམ་ཡགི་འ�་ིབ། 

�ོམ་ཡིག་ལ་�བོ་མའི་འཚ�་བ་དང་�བོ་�ངོ་ལ་འ�ེལ་བ་ཆེ་བའི་བ�ོད་�་ཞིག་གཏན་ཁེལ་�ས་ཡདོ་ཅིང་། �ོམ་

�ས་དང་�ོམ་�ངས་ཐད་ནས་རང་དབང་�ང་ཡདོ་པས། �བོ་མ་རང་གི་བསམ་�ལ་དང་�་�ལ་�ག་པོར་བ�ོད་ཆགོ་

པ་�ས་ཡདོ། �ོམ་ཡིག་གི་ཡིག་�ངས་ཐད་ནས་�ོན་ཆད་དང་བ�ར་ན་�ང་ཟད་ཇེ་�ང་�་བཏང་ཡདོ། �་མཚན་ནི་

གོང་�་ཚ�ག་�རོ་�ེལ་བའི་དནོ་ཚན་ཞིག་ཡདོ་པའི་�ེན་�ིས་ཡིག་�ངས་མང་ན། �བོ་མར་�ོམ་འ�ི་བའི་�ས་ཚ�ད་

�ིས་མི་འདང་�མ། �ོགས་འདིས་�ར་མ26ཟིན་ཡདོ། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཙང་ག�མ་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། • �ན་ཚ�གས •



�་སི་�ས་�ི་དཔོན་�ི་འགན་བཞེས་གནང་�ེས་�་གཞོན་�་འོད་

ཟེར་�ེ�་གདངོ་གི་གཉེར་པར་བ�ོས་�ང་། ཁོས་ལས་དནོ་ཡག་པོ་ཞིག་

མ་�ང་བས་ལོ་བ�ན་ཙམ་�ི་རིང་�ེ�་གདོང་གི་མངའ་ཐང་འཕེལ་

�ས་�ང་མེད་པའི་ཁར། གསེར་�ང་�ངོ་�ག་�ག་ཙམ་�ི་�་ལནོ་

འཇལ་དགོས་�ང་ཡདོ། དེའི་�ེས་�ི་ལོ1329ལརོ་འ�ོངས་�ས་པ་ཧརོ་

གཞནོ་�་བཟང་བོ་གཉེར་པར་བ�ོ་གཞག་�ས། རང་ཉིད་�ི་མངའ་

ཁོངས་གཞིས་ཀ་�མས་ཉམས་གས་ོདང་། �ལ་ས་ོསརོ་�ངོ་�་བ�གས་

ནས་�ེད་ཚལ་བཟོ་བ་དང་། �མ་�འི་�ེང་ལ་ཟམ་ཆེན་འ�གས་པ། 

མཁར་�ོང་�ིང་བའི་ཉམས་གསོ་བ་དང་�ེ�་གདོང་�ེའི་ཕོ་�ང་�་

བ�ེད་བཅས་�ས། �ས་མ�ངས་�་�ལ་ཞིབ་�ས་ཏེ་མི་སེར་�ི་�ར་བོ་

ཇེ་ཡང་�་བཏང་བ་སགོས་གསར་བཅསོ་�ི་�་བ་མང་བོ་�ས། �ི་

ལ1ོ330ལའོི་�བས་ཙམ་ན། �ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་

�ིམས་དཔོན་གོང་མ་�ལ་མཚན་�བས་�ི་�ས་�་གཡའ་བཟང་པས་

བཙན་བ�ང་�ས་པའི་ཕག་�འི་མངའ་འབངས་�ིམ་�ད་ཉིས་བ�་

བ�ད་�་དང་། དེ་�མས་�ི་ས་ཞིང་བཅས་པ་�ར་�ངས་པས་�ར་ཡང་

གཡའ་ཕག་བར་ཁ་མ�་ལངས། ཚལ་པའི་�ི་དཔོན་�ིས་�བ་�ོར་�ས་

ཏེ་གཡའ་བཟང་པས་ཕག་�་ལ་དམག་ཐེངས་འགའ་ཞིག་�ངས། ས་�་

དཔོན་ཆེན་�ིས་�ང་བདེན་མ་�ས་པར་ཁ་མ�་ཡང་གཡའ་བཟང་པ་

�ལ། གཡའ་ཕག་བར་�ི་�ོད་གཞི་ཐག་མ་ཆདོ་པར། �ི་ལོ1334ལ་ོ

ཙམ་ན་བར་ཐང་�་གཡའ་ཕག་ག�ལ་བ�ེས་པས་ཕག་�་པ་ཕམ། �ནོ་

པ་གཞོན་�་འོད་སོགས་མགོ་པ་བ�་ག�མ་ཙམ་དམག་འོག་�་�ོག་

ཤོར། �ང་�བ་�ལ་མཚན་དང་ཧརོ་གཞནོ་�་བཟང་བོས་གཙ�ས་མི་

�ངས་བཅ་ོ�་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་�ོས། དེ་ནས་ས་�འི་དཔོན་

ཆེན་དབང་�ག་དཔལ་པའི་�ང་�་གཡའ་བཟང་པ་དང་ཕག་

�་ག�ག་གཤེར་�ས། དཔོན་�ན་�ོར་�ིས་�གོས་�ས་པར་

བ�ེན་གཡའ་བཟང་པ་�ལ། 

ས་�འི་གཡ་ོ�། དེ་ནས་�ན་རིང་མ་སངོ་བར་དཔོན་

ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་�ིས་གཡ་ོཐབས་�ས་ཏེ་ད�ས་

�ི་དགོ་�མ་པ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེར་�ང་�བ་�ལ་མཚན་

གསོལ་�ོན་ལ་གདན་�ངས་ནས་ཞི་�ག་འཇམ་�བ་�ི་

ཐབས་�མ་པ་�་ཚ�གས་�ད་དེ་�ི་དཔོན་�ི་དབང་ཆ་�ད་

དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་པར་མ་ཟད། ཞག་བ�་ད�་ཙམ་ལ་

�ང་ཐང་�་བཙ�ན་འ�ག་�ས། �ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་དབང་ཆ་མ་

�ད་པས་དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་ཅི་�་གཏོལ་མེད་�་�ར་

ནས་�ིར་ལགོ

དེ་ནས་ཡོན་གོང་མའི་སི་�་དར་�ན་མངའ་རིས་�་ཕེབས་ནས་

ཞདོ་འཇགས་�ེད་པ་དང་། བོད་ཆལོ་ཁ་ག�མ་�ི་�ེ་གསལ་�ེད་པར་

�ོན་�ས། འདམ་དང་ཚ�ང་འ�ས་མ�ར་མོ་གཉིས་�་མཇལ་ཁ་མ་ཐོབ། 

མངའ་རིས་ནས་�ིར་ཕེབས་�བས་ཡར་�ངས་�་མཇལ་ཁ་�ས་ཤིང་། 

�ར་སེ་ཆེན་�ལ་པོས་ཕག་�་�ི་དཔོན་ལ་གནང་བའི་བཀའ་གཏན་

ཡིག་རིགས་�མས་བ�ན་པས་སི་�་ཧ་ལས། གཡའ་ཕག་གི་ཁ་མ�འི་

བཅད་མཚམས་ལེགས་པ་�ས་ནའང་། �ི་ལ1ོ337ལ་ོཡས་མས་ཙམ་ན་

གཡའ་བཟང་པ་�ལ་འ�མ་འོད་�ི་ཨེ་དང་གཉལ་�ི་དམག་�མས་

བ�ལ་ཏེ་�ོག་པོ་�ད་�་ག�ལ་འ�ག་�ས་པས་ཕག་�་པར་�ལ་ཁ་

ཐོབ། གཡའ་བཟང་པའི་མགོ་པ་ཉི་�་ཙམ་བསད། དམག་མི་གཞན་

�མས་�ོས། ཕག་�འི་མགོ་དམག་གིས་གཡའ་བཟང་དགོན་པ་དང་

གཞིས་ཀ་�མས་�ིས་�ངས་ས།ོ །

�ི་ལོ1340ལོའི་�ེས་ཙམ་ནས་ཕག་�འི་དབང་�གས་ཇེ་ཆེར་

སངོ་བའི་�བས་དེར། བོད་ཡངོས་�ི་�ིད་དབང་ཕག་�འི་ལག་�་ཤོར་

ཉེན་ཡོད་པ་ས་�འི་�་མ་དང་དཔོན་ཆེན་ཚ�་ལ་དོགས་པ་�ེས་ནས་

དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་�ིས་�ོག་�་གཡའ་བཟང་པ་དང་། 

ཚལ་པ། ཐང་པོ་ཆེ་བཅས་དང་

མནའ་འ�ེལ་བ�གས། ས་

�འི་�་མ་�ན་�ངས་པ་དང་། 

དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་པོ་གཉིས་�ིས་�ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་

བ�ོངས་ཏེ་�ེ�་གདོང་�ིས་ལེན་�་�འི་�ས་གཞི་བཀོད་པ་�མས་རིམ་བཞིན་

�ིར་མཆེད་ནའང་། �ར་ནས་ས་ཕག་གཉིས་འ�ེལ་བ་ཟབ་ཅིང་། �ད་པར་�་སི་

�་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བཟང་བོ་དཔལ་པའི་�ང་འཁོར་ཡིན་པའི་�བས་�ིས་

འཆར་གཞི་དེ་འ�བ་དཀའ་བར་�ར། 

དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�་མ་མཉམ་མེད་པ་ཆེད་�་མངགས་ནས་གཡའ་ཕག་

གཉིས་ཞི་བའི་�ོ་ནས་ཁ་མ�་བ�མ་པར་བ�ོན། �ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་

�ིས་རང་ཉིད་�ི་�་མ་མཉམ་མེད་པ་བར་འ�མ་�ེད་སར་ད�ས་�ོགས་�་

ཕེབས་པར་བ�་བ་ཞབས་ཏོག་གང་ལེགས་�ས། �་མ་མཉམ་མེད་པ་ལ་མཛད་

དཀའ་བ་ཡོང་�མ་ནས་གཡའ་བཟང་པར་བདེན་པ་དེ་ཙམ་མེད་�ང་གཡའ་

བཟང་པ་�ལ་ཙམ་དང་། ང་ཕག་�་ཕམ་ཙམ་ཞིག་གནང་ན་འ�ིག་ཅེས་�ས། �་

མ་མཉམ་མེད་སགོས་ས་�འི་�ེ་མ་ོལས་འཛ�ན་�མས་�གས་ཤིན་�་མཉེས། དེ་

ནས་གཡའ་བཟང་�་�ོན་པས། གཡའ་བཟང་�ི་དཔོན་�ལ་འ�མ་འདོ་�ིས་�་

མས་�ོགས་རིས་མཛད་ཡོང་�མ་ནས་གདོང་མ་བ�ན་པར་གཡོལ་�བས་བར་

འ�མ་གནང་མ་�བ་པར་�ིར་ཕེབས། 

（པར་ངོས10པར་མ�ད）

�ིས་གཞིར་ནོར་འ�ག་�ང་ཚ�་�ོར་ཆད་བཅད་ན་�ོབ་མར་ཕན་ནམ། 

�ང་མོར་བཤད་ན། �ོབ་འ�ིང་གི་དགེ་�ན་ག་གེ་མོས་�ོབ་མའི་�ིས་གཞིར་ནོར་འ�ག་�ང་བར་�ོར་ཆད་བཅད་པ་དང་། �གས་འ�ས་མི་

ལེགས་པའི་�ོབ་མར་ཐེངས་གཅིག་ལ་�ོར་བ�་�ག་འགའི་�ོར་ཆད་གཅོད་པ་ནི་དགེ་�ན་�ི་�ན་�ོད་དང་འགལ་ནས་རང་གི་ཁེ་དབང་གཉེར་

བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། �་མཚན་ནི་�ོར་ཆད་བཅད་པའི་�ོར་མོ་དེ་དགེ་�ན་�ི་ལག་མི་བ�ད་པར་�ིམ་བདག་ལ་དོ་དམ་�ེད་�་འ�ག་པ་དང་། ཡང་

ན་འཛ�ན་�འི་ག�ང་�ོར་ནང་བཞག་ནས་འཛ�ན་�འི་�་འ�ལ་དང་�ངས་འ�ས་�ལ་�ང་གི་�ོབ་མར་�་དགའ་�ེར་བར་བཀོལ་པ་ཡིན། ཡང་

གཅིག་བཤད་ན། དགེ་�ན་�ིས་�ིས་གཞིར་ནོར་འ�ག་�ང་བའི་�ོབ་མར་�ོར་ཆད་གཅོད་པའི་ཐོག་མའི་དམིགས་�ལ་ནི་�ོབ་མ་བསམས་པ་

�ོས་མེད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་གཟབ་ནན་དང་གནོན་�གས་ཤིག་�ིན་ནས་ཡར་�ལ་དང་ལེགས་�ོགས་�་འ�ིད་འདོད་པའི་

�་�ོད་ཅིག་མངོན་ཡོད། 

 �ིམས་�གས་�ི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དགེ་�ན་�ི་དམིགས་འབེན་ཅི་ཞིག་ཡིན་�ང་། གནས་�གས་གང་ཞིག་ཡོད་ནའང་�ོབ་མར་�ོར་ཆད་

གཅོད་པ་དང་། �ོར་ཆད་གཅོད་པའི་ཚད་གཞི་ག་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་�་�ོད་དེ་ནི་�ིམས་�གས་དང་འགལ་ཡོད་པ་ནི་�ོས་མེད་ཡིན། �་མཚན་

ནི་�ོབ་�་དང་དགེ་�ན་མ་གཞི་ནས་�ིམས་ལག་བ�ར་�ེད་མཁན་མིན་པར་མ་ཟད། �ོབ་�་དང་དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་ཆད་གཅོད་�ེད་ཐབས་

�ོད་�ོར་ཆད་གཅོད་པའི་�མ་�ངས་འདི་འ�ས་མི་�ང་བས་ན། དེ་ནི་�ོབ་གསོའི་དབང་ཆ་གང་འདོད་�་�ད་པ་ཡིན་ལ། �ི་ཚ�གས་�ིས་�ོན་

བ�ོད་�ེད་པའི་འགག་�འི་གནད་དོན་ཡང་འདི་ལ་�ག་ཡོད། 

ཡང་�ོབ་གསོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དགེ་�ན་�ིས་�ིས་གཞི་ནོར་འ�ག་�ང་བའི་�ོབ་མར་�ོར་ཆད་གཅོད་པ་ནི་�ོབ་མའི་ཁེ་ཕན་བསམས་

ཟེར་མོད། དོན་�་�ོབ་མར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བཤད་ཁག་པོ་རེད། �ོབ་མ་རེ་རེའི་�ིམ་ཚང་གི་དཔལ་འ�ོར་དང་�ོབ་གསོ་

གཏོང་�ངས་མི་འ�་བས། �ོར་ཆད་གཅོད་པ་དེ་�ོབ་མ་ལ་ལར་མཚ�ན་ན་གནོན་�གས་ཤིག་�་འ�ར་ངེས་ཡིན། ཁོ་ཚ�ས་དོན་དག་དེ་ཕ་མར་

བཤད་མི་ཕོད་པར་�ོབ་མ་རང་ཉིད་�ིས་ཟས་ཡོན་ལ་�ོན་�ང་དང་གཞན་ལ་བ�ིས་ནས་�ོད་པའང་ཡོད་�ིད་པས། གནད་དོན་དེས་ཚབས་�ང་

ན་�ོབ་མར་�ོགས་�ོམ་�ོང་�་འ�ག་�ིད་པ་དང་། ཚབས་ཆེ་ན་�ིམས་འགལ་�གས་འགལ་�ི་ལམ་�་བ�ངས་�ང་�ིད། དེའི་�ིར། �ོབ་མའི་

ཁེ་ཕན་བསམས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ནོར་འ�ལ་�ི་�ོབ་གསོ་གཏོང་�ངས་འདི་ནི་དོན་ངོ་མར་�ོབ་གསོའི་ཐོག་མའི་དམིགས་འ�ན་དང་འགལ་བ་

མ་ཡིན་ནམ། 

དོན་དངོས་�ེང་། དགེ་�ན་�ིས་�ིག་�ིམས་བ�ི་�ང་མི་�ེད་པའི་�ོབ་མའམ་ལས་�་ལེགས་འ�བ་མི་�ེད་པའི་�ོབ་མ། ཡང་ན་�གས་

འ�ས་མི་ལེགས་པའི་�ོབ་མ་�མས་ལ་�ོར་ཆད་གཅོད་པའི་�ེད་�ངས་དེ་�ན་

�་འ�ང་ཞིང་། ལོ་འདི་འགའི་ནང་�ན་�ེད་�ེ་ཁག་གིས་གནད་དོན་འདིའི་

�ོར་རབ་དང་རིམ་པ་�ིར་བ�ོལ་དང་�ི་ཚ�གས་�ིས་�ོན་བ�ོད་�ས་ཏེ། �ོབ་�་

དང་དགེ་�ན་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཆད་པ་ཕོག་ཡོད་ནའང་གནོད་དོན་�ི་�་བ་

ཐག་གཅོད་�་�བ་མེད། གནད་དོན་དེའི་�་བ་དེད་ན། དེང་�བས་�ོབ་མ་

�མས་ལ་གཅར་�ང་དང་�ིགས་དམོད་�ེད་མི་ཉན་ལ། ཐ་ན་�ོན་བ�ོད་�ང་

�ེད་མི་ཉན་པའི་ཉེན་ཁ་འ�ག་པའི་གནས་བབ་འོག དགེ་�ན་མི་�ང་བ་ཞིག་

གིས་�ིམས་འགལ་�ི་�ེད་ཐབས་འདིར་བ�ེན་ནས་�ོབ་གསོའི་འགན་འ�ི་དེ་

�ིམ་བདག་དང་�ོབ་མའི་�ེང་ལ་�ོར་བ་མཚ�ན་ཡོད། དོན་�་�ེད་�ངས་འདི་

ནི་�ིད་�ག་གི་�ོབ་གསོའི་�མ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�ང་། 

�ོབ་གསོའི་�ོན་འ�ོའི་ཆ་�ེན་ནི“�ིམས་�ར་�ོབ་གསོ་ལག་བ�ར་དང་། 

�ིམས་�ར་�ོབ་གསོ་�ོང་བ”ལས“ཆད་པས་�ོབ་གསོ་གཉེར་བ་དང་། ཆད་པས་

�ོབ་གསོ་�ོང་བ”ཞིག་མིན་པས། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མར་ཆད་གཅོད་�ེད་

�ངས་དང་�ོབ་གསོ་གཏོང་�ངས་དེ་ངེས་པར་�་�ིམས་�ོང་གི་ལམ་�་�གས་

དགོས་པ་དང་།  �ོབ་གསོའི་བཅའ་�ིམས། �ིམས་�ོལ་བཅས་འ�ས་ཚང་�་

བཏང་ནས་དགེ་�ན་�མས་ལ་�ིམས་�གས་དང་མ�ན་པའི་ཆད་གཅོད་དབང་

ཆ་བ�ལ་ཏེ། དགེ་�ན་ལ་�ོབ་གསོ་�ེད་ཐབས་�ར་ལས་མང་བ་ཞིག་�ན་�་

འ�ག་པ་ལས། བཟང་ལ་བ�ོད་བ�གས་དང་ངན་པར་ཁ་ཏ་�ོབ་གསོ་གཏོང་

བའི་ཐབས་འདི་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་པའི་གནས་�་འཇོག་མི་�ང་། ཆ་ཚང་

བའི་�ོབ་གསོ་ནི་�ིས་མཐོང་�ོབ་གསོ་དང་ཉེས་ཆད་�ོབ་གསོ་གཉིས་�ང་

འ�ེལ་�་དགོས་ལ། དགེ་�ན་�ིས་�ོབ་མ་དང་བ�བ་དེབ་ལ་ནན་ཏན་�ིས་

ཞིབ་འ�ག་�ས་ཏེ་�ོབ་�ིད་�ི་�་ཚད་དང་�ས་ཚད་མཐོར་འདེགས་�་གཏོང་

བ་ལས་�ས་�ན་�ོབ་མར་བཙན་དབང་

བཀོལ་མི་�ང་ངོ་། །

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

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།  •མཚོ་མོ•

དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་�ིས་�ང་�བ་�ལ་མཚན་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ།



�འེ་�ོ�་ནི་�ང་གོའི་�བ་�ད་�་གཏོགས་ནའང་། ས་བབ་དམའ་

ཞིང་ཚ་�ག་ཆེ་བས། མཐོ་�ང་ནས་ཡོང་བའི་ང་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་གནམ་

གཤིས་དེ་འ�འི་འ�ོད་པ་ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་། ཐེངས་འདིར་ང་ཚ�་

�འེ་ད�ང་ལ་�ེབས་�ས་གནམ་ངོ་�བ་ཡོད་པས། �ོད་�ང་ཧ་ལམ་ཕ་

�ལ་དང་མ�ངས་པའི་�ང་བ་ཞིག་�ེས་�ང་། ཉིན་དེའི་�ི་ཉིན་ནས་

བ�ང་�འེ་ད�ང་ལ་བ�ད་མར་ཆར་བ་བབས་�ང་། ང་ཚ�འི་ཕ་�ལ་�་

ད�ན་�ས་ཁ་བ་འབབ་ཚད་ཆེ་ཞིང་། ཁ་བ་འབབ་ཚད་ཆེ་བའི་�མ་པ་

དེར་�ིང་�ང་ལས་ཁ་བ་ཉིན་ད�་མཚན་ད�ར་བབས། ཆ་ལ་ཉིན་

མཚན་བཅོ་བ�ད་བབས་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་�འེ་ད�ང་

ལ་ཡོང་�ས་ཆར་བའི་�ས་ཚ�གས་དང་ཁེལ་ཏེ། ཆར་བ་ཉིན་མཚན་

བ�ད་མར་བབས་པས། ངའི་ཡིད་ལ་ཆར་བ་ཉིན་ད�་མཚན་ད�་བབས། 

ཆ་ལ་ཉིན་མཚན་བཅོ་བ�ད་བབས་ཞེས་�ན་�ང་། 

�འེ་�ོ�་ཡི་ཆེས་མཛ�ས་ཤིང་�་ན་�ག་པའི་གནས་མཆོག་ནི་ཧོང་

ཀོ་��་�བ་�་ཡིན་པས། ང་རང་ཡང་བ�ར་དེ་ལ་ཐེངས་ཤིག་�་�་འ�ོ་

བའི་འ�ན་པ་ཞིག་དབང་མེད་�་�ེས་�ང་། གནམ་གཤིས་�ོན་བ�་

ལས་ཆར་བ་དབབ་�་ཡིན་པའི་བ�་བཏང་ཡོད་ན་ཡང་། ང་ཉིན་དེར་

ཧོང་ཀོ་��་ལ་�་�ོར་�་སོང་། ཞོགས་པར་�ས་�ན་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་

ཆར་བ་བབས་�ེས་ཆར་བ་རིམ་བཞིན་འབབ་མཚམས་བཞག ཞོགས་

པར་ཆར་བ་བབས་པའི་�ེན་�ིས་རི་ངོས་�ི་�ོན་པའི་གསེབ་ནས་�ག་

པ་འ�ར་ཞིང་། �ག་པ་དང་ཆར་�ིན་གཞི་གཅིག་�་འ�ེལ། 

ང་འ�ལ་འཁོར་�་�ོད་�ས་ཧོང་ཀོ་��་ལ་�་�ོར་�་འ�ོ་བཞིན་

པའི་�་མོ་འགས་�ང་གནམ་གཤིས་ལ་སེམས་�ལ་�ེད་བཞིན་འ�ག 

ཧོང་ཀོ་��་ལ་ཆར་བ་འབབ་བཞིན་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་མོད། གལ་ཏེ་ཉི་མ་

ཤར་ཡོད་ཚ�་དཀར་ཆིལ་ཆིལ་�ི་�བ་�་དང་�ོ་�ང་�ང་གི་རི་�ང་། ད་

�ང་ཁ་དོག་�་�འི་འཇའ་ཚ�ན་འཆར་ཡོད་པའི་�ལ་�ོངས་དེར་མཛ�ས་

ཆོས་�ད་པར་བ་ཞིག་ཡོད། ང་ལ་མཚ�ན་ན་མཛ�ས་�ག་དེ་ལ་ལོངས་�་

�ད་�ོང་བས། གནམ་ཐང་ནས་ཉི་མ་ཤར་ཡོད་ཚ�་མཛ�ས་ཆོས་དེ་ལ་ཡང་

བ�ར་ལོངས་�་�ད་ཆོག་ལ། གལ་ཏེ་�ག་�ིན་འཐིབས་ཏེ་ཆར་བ་

འབབ་བཞིན་ཡོད་ཚ�། �ག་�ིན་�ོང་གི་�བ་�འི་�ེག་ཉམས་དང་། ཆར་

བའི་�ོད་�ི་�བ་�འི་མཛ�ས་ཉམས་ལ་ལོངས་�་�ད་ཆོག་པས། ང་ལ་

གནམ་གཤིས་�ི་ཐད་ནས་སེམས་�ལ་དང་ཕངས་སེམས་ཅི་ཡང་མ་�ེས། 

ངས་ལམ་བར་�་�ངས་འཁོར་�ི་�ེ�་�ང་ལས་�ི་རོལ་�ི་�ལ་

�ོངས་ལ་བ�ས་ཏེ་སོང་། འབར་འ�ར་�ི་རི་ཚ�གས་�ག་�ིན་�ི་གསེབ་

ན་�ིང་འཇགས་སེར་གནས་ཤིང་། དཀར་སིང་སིང་གི་�ོང་ཚ�་རེ་གཉིས་

རི་ཚ�གས་�ི་གསེབ་ནས་མངོན་�ང་གིས་འ�མ་�ང་། རི་ཚ�མས་�ི་

འདབས་ནི་ཞིང་ས་ཡིན་པ་དང་། ས་བབ་�ི་དབང་གིས་ཞིང་ས་དེ་དག་

ཁོད་�་མི་ཆེ་ཞིང་། ཞིང་ནང་�་�ེས་པའི་ལོ་ཏོག་ལ་བ�ས་ན་�་འ�ས་

ཨེ་ཡིན་ནམ་�མ་པའི་ཚ�ར་བ་ཞིག་�ེས་�ང་། བ�ོལ་མར་གནས་པའི་

རི་ཚ�མས་�ི་�ོད་�་གཅིག་ལ་གཅིག་བ�ེན་�ི་�ལ་�་གནས་པའི་རི་བོ་

ཡོད་ལ། �་བ་གཅིག་ལ་�ེ་མོ་�་མར་�ེས་པའི་རི་བོ་ཡང་ཡོད། རི་ཚ�མས་

དེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནི་ན་�ང་མའི་�ོས་�མ་ཇི་བཞིན་�ིང་�་�ག་པ་དང་

ལ་ལ་ནི་�ད་མི་དཔའ་བོ་ཇི་བཞིན་�མ་�བས་�ིས་འ�ིང་ཡོད་ལ། ལ་

ལ་ནི་མཛ�ས་མའི་�ེག་ཉམས་ཇི་བཞིན་དཔལ་�ིས་�ག་པ་དང་། ལ་ལ་

ནི་�ལ་པོ་�ི་ལ་བ�གས་འ�འི་བ�ིད་ཉམས་�ན་པ་ཡང་ཡོད། ང་ཚ�འི་

ཕ་�ལ་ལ་མཚ�ན་ན་ས་ཆ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་གམ་�་མིག་མིག་�་

ཙམ་ཞིག་ཡིན་�ང་དེར་རང་གི་མིང་རེ་ཡོད་ལ། འབར་འ�ར་�ི་རི་

ཚ�མས་དེ་དག་ལའང་རང་དང་འ�ོར་བའི་མིང་རེ་བཏགས་ཡོད་�ིད་ལ། 

ཡང་ན་འབར་འ�ར་�ི་རི་ཚ�མས་མང་�གས་པས་�ལ་དེའི་མི་�མས་

�ང་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་མིང་རེ་འདོགས་པར་�གས་�གས་ནས་�ི་མིང་

ཞིག་ལས་བཏགས་མེད་�ང་�ིད། 

�་ལ་ཕོ་�་མོ་�་ཡི་ད�ེ་བ་ཡོད་ལ་རི་ལའང་ཕོ་རི་མོ་རི་ཡི་ད�ེ་བ་

ཡོད། རི་ཚ�མས་དེ་དག་ལས་ཕོ་རི་དང་མོ་རིའི་ད�ེ་བ་དགར་དགོས་ཚ�། 

འཇིག་�ེན་�ེད་པོ་ཡིན་ཡང་ཐང་ཆད་ནས་�ིད་�ག་�་འ�ར་�ིད། ང་

གནས་འདིེར་�ོན་ཆད་ཐེངས་ཤིག་ལ་ཡོང་�ོང་ཞིང་། གནས་གཞན་དག་

ལ་དེ་འ�འི་�ོ་བ་ཆེན་པོ་མེད་པས། ཐད་ཀར་ཧོང་ཀོ་��་�བ་�་ལ་�་

�་སོང་། �བ་�་དང་ཧ་ལམ་བར་ཐག་�ི་ལེ་གཅིག་ཙམ་�ི་མཚམས་�་

�ོན་གསེབ་ནས་�བ་�་མཐོང་�བ། མི་�་

ཞིག་ཡིན་�ང་�ོ་�ང་གི་�ོན་པའི་གསེབ་

ན་དཀར་ཆིལ་ཆིལ་�་འབབ་པའི་�བ་�་

མཐོང་མ་ཐག་སེམས་ལ་རང་བཞིན་�ིས་�ོ་བ་ཞིག་�ེས་ཡོང་། �ང་ནེམ་

ནེམ་�ི་�ོན་པའི་གསེབ་ནས་འབབ་པའི་དཀར་ཆིལ་ཆིལ་�ི་�བ་�་ནི་

དེ་འ�འི་མིག་ལ་གསལ་ཞིང་། མངོན་གསལ་དོད་ཅིང་མིག་ལ་འཚ�ར་

བའི་�ོ་�ང་�ང་དང་དཀར་ཆིལ་ཆིལ་�ི་ཁ་དོག་དེ་གཉིས་�ིས་�ད་མོ་

པ་ཡོད་ཚད་�ི་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་�་འ�ེན་པར་�ེད། ཉིན་དེར་ཆར་

བ་འབབ་བཞིན་མེད་ན་ཡང་གནམ་ངོ་�བ་ཡོད་པས། ངས་�བ་�འི་

ཟེགས་མར་འ�ིལ་བའི་འཇའ་ཚ�ན་དེ་མཐོང་མ་�ང་། 

ཧོང་ཀོ་��་�བ་�་དེ་ངས་འ�་པར་ལས་ཐེངས་�་མར་མཐོང་�ོང་

ལ། འ�་པར་ལས་དེར་ཞི་འཇམ་དང་�ོད་བག་གི་ཉམས་ཤིག་གིས་

ཁེངས་པས། དེ་ལ་�ངས་པའི་སེམས་པ་ཞིག་དབང་མེད་�་�ེས་ན་ཡང་། 

དངོས་�་དེའི་གམ་�་འ�ོར་�ས་དེར་�ེག་ཉམས་དང་མཛ�ས་�ག་ཅིག་

ཡོད་ལ། �མ་ཟིལ་དང་འཇིགས་ཉམས་ཤིག་�ང་ཡོད། �བ་�འི་�ི་�ས་

�ི་�མ་པ་དེར་�ེག་ཉམས་�ིས་�ག་ཅིང་། �བ་�འི་འབབ་�འམ་ནང་

སེམས་�ི་འ�ར་བ་དེར་ཟིལ་�མ་ཞིག་གིས་ཁེངས་ཡོད་པས། དེས་

མཛ�ས་ཉམས་དང་འཇིགས་ཉམས་�ས་གཅིག་ལ་བ�ེད། ཧོང་ཀོ་��་

མཛ�ས་�ོངས་�ི་�ོ་ཆེན་ནས་ཡར་འ�ལ་མ་ཐག་�བ་�་དང་ཧ་ལམ་�ི་

ལེ་གཅིག་�ག་ཡོད་ན་ཡང་། �བ་�འི་འབབ་�་དེ་གསལ་བོར་ཐོས་�བ་

པ་དང་། རིམ་བཞིན་�བ་�ར་ཇེ་ཉེར་�ར་པ་དང་བ�ན་ནས་འབབ་

�འི་�མ་ཟིལ་ཡང་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་ཡིན། གལ་ཏེ། གནས་དེ་ནི་མི་

གཅིག་�ང་མེད་པའི་མི་མེད་�ང་�ོང་ཞིིག་ཡིན་ཚ�། མཛ�ས་ཉམས་དང་

འཇིགས་ཉམས་�ས་གཅིག་ལ་བ�ེད་པའི་�བ་�འི་�མ་པར་གཟིགས་

མོར་ཕེབས་�བ་མཁན་ག་ཚ�ད་ཡོད་དམ། 

�བ་�་ལ་གཡས་གཡོན་མ�ན་�བ་�ེང་འོག་བཅས་�ོགས་བཞི་

མཚམས་བ�ད་ནས་བ�ས་ཆོག་ཅིང་། �བ་�་ལ་�ས་ཚ�གས་རེ་རེར་

རང་གི་འ�ར་བ་རེ་དང་མཛ�ས་�ག་རེ་ཡོད་ལ། �་བོ་�ག་པའི་�ས་�་

ཟིལ་�མ་དང་བཅས་�ག་པོའི་�ོ་ནས་འབབ་ཅིང་། ཆར་�་�ི་བའི་�ས་

�་ཞི་�ལ་དང་�ོད་འཇམ་�ི་�ོ་ནས་འབབ་པས། �བ་�་ལ་�ས་�བས་

མི་འ�་བར་�ེག་ཉམས་དང་མཛ�ས་ཉམས་�ང་མི་འ�་བ་རེ་ཡོད། དེ་

རིང་གནམ་ངོ་�བ་ཡོད་པས་འཇའ་ཚ�ན་ཤར་མེད་ནའང་། ཉིན་འགར་

ཆར་བ་བབས་པས་�་བོ་�ག་�ེ་འབབ་�་�ར་ལས་ཆེ་ཞིང་། དེས་རང་

གི་�མ་ཟིལ་དང་མཛ�ས་�ག་མ་�ས་�ག་�ས་མེད་པར་�ིར་མངོན་

བཞིན་འ�ག �བ་�འི་མ�ན་རིའི་ངོས་ལ་�་�ལ་ཞིག་འཐིབས་ནས་

ཡོད་པ་དང་། �བ་�འི་�་�ལ་�ིས་�ི་ལེ་�ེད་ཙམ་�ི་མཚམས་ནས་�་

བ་�ོན་པར་�ེད་པས། �བ་�་ལ་�ོར་བ་བ�བ་ནས་�་�ོར་�ེད་མཁན་

ཚ�ས་ཆར་�་�ོན་པ་དང་ཆར་ག�གས་བཀར་ནས་འ�ོ་བཞིན་འ�ག 

�བ་�འི་�བ་ལོགས་�་�ག་�ག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། �ག་�ག་དེའི་ནང་

�་�་�ལ་�ིས་ཁེངས་ཤིང་། �ད་མོ་པ་�བ་�འི་�བ་ལོགས་�ི་�ག་

�ག་ནང་གི་ལམ་�ན་�་�་དེ་བ�ད་ནས་ཕར་ལ་སོང་ཆོག་ལ། �བ་

�འི་�བ་ལོགས་�ི་མཚམས་མཚམས་�་�བ་�་ལ་�་ས་ཡང་ཡོད་པ་

དང་དེ་ནས་བ�ས་ན་མ�ན་�ི་�བ་�་ནི་དཀར་ཤག་ཤག་གི་ཡོལ་བ་

ཞིག་དང་མ�ངས་སོ། །
རིག་�ལ་བ�ར་དར་�བས་�ི་�ལ་�་�ང་བའི་�་�ལ་པ་དང་

ཚན་རིག་པ། —ཏ•�ྥིན་ཆི། 

ཏ•�ིན་ཆི་ནི་ད�ི་ཐ་ལིའི་རིག་�ལ་བ�ར་དར་�བས་�ི་�ལ་�་

�ང་བའི་�་�ལ་པ་དང་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན། རི་མོའི་བ�མས་ཆོས 

《མ�ག་མཐའི་དགོང་ཟས》  དང《མོན་ན་ལའེ་�》  གཉིས་ནི་འཛམ་�ིང་

�་�ལ་བང་མཛ�ད་�ོད་�ི་�་ཏིག་�ོག་པོ་གཉིས་ཡིན། 

ཁོང་གིས་རང་�ང་ཚན་རིག་ཐད་�ི་ད�ད་འ�ས་མ་ཟིན་ཤོག་

�ེབས7000�ག་�ེས་རབས་པར་བཞག་ཡོད་ལ། ཨེན་ཀེ་སིས“ཁོ་ནི་རི་

མོ་པ་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་�ང་�ངས་རིག་མཁས་

ཅན་དང་། �གས་རིག་པ་བ། བཟོ་བཀོད་པ་བཅས་�ང་ཡིན”ཞེས་

བ�གས་བ�ོད་མཛད་�ོང་། 

ཁོང་ནི་ད�ི་ཐ་ལིའི་�་ལོ་ལོན་ས་�ོང་�ེར་�་�ེས་ཤིང་�ང་�ས་

ནས་རི་མོ་�ི་�ར་ཤིན་�་དགའ། ལོ་བ�་བཞིའི་�ེང་རི་མོ་པ་དང་བ�ོ་

བཟོ་པ་�གས་ཅན་ཝེ་ལོ་ཆི་ཨོ་ཡིས་གཙ�་�ོང་གནང་བའི་�་�ལ་བཟོ་

རའི་ནང་�ིན་ནས་རི་མོ་བ�བས། ཝེ་ལོ་ཆི་ཨོ་ནི་�ོབ་མར་�ང་�་མཐོ་

བ་དང་�ིད་ཐབས་�ང་�ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོས་ཏ•�ིན་ཆི་ལ་ཐོག་

མར་གནའ་མིའི་རི་མོ་�གས་ཅན་ལ་ལད་མོ་�ེད་�་མི་འ�ག་ལ། རི་མོའི་

ག�ང་�གས་ཐད་ནས་�ང་མི་འ�ིད་པར་�་�ོང་ཁོ་ན་འ�ི་�་བ�ག 

ཉིན་ཁ་ཤས་འགོར་�ེས། ཏ•�ིན་ཆི་�་�ོང་གཅིག་�་�ི་�ར་�ན་

�ང་�ེས་ཏེ། �ན་ལགས་ལ“�ན་�་�་�ོང་ཁོ་ན་�ིས་ན་རི་མོ་ཅི་ཞིག་

འ�ོངས་�ིད་དམ། འདི་ནི་དངོས་གནས་�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་�་བཏང་བ་

རེད”ཅེས་འཁང་ར་�ས། 

ཝེ་ལོ་ཆི་ཨོ་ཡིས་ངང་�ད་རིང་བོ་དང་བཅས“�་�ང་ལགས། �་

�ོང་�ོང་གཅིག་གི་ནང་ནས་ད�ིབས་ག�གས་ཡོངས་�་མ�ངས་པའི་

�་�ོང་རིགས་འ�་གཉིས་མེད་ལ། �་�ོང་གཅིག་ལ་མཚ�ན་ནའང་། �ར་

ཚད་མི་འ�་བ་ནས་བ�ས་ན་དེའི་ད�ིབས་ག�གས་�ང་ཡོངས་�་མི་

མ�ངས་པ་ཡིན། �ོད་�ིས་�་ཞིབ་�ས་ནས་གནས་�གས་དེ་�ོགས་ཡོད་

དམ”ཞེས་བཤད། 

ཏ•�ིན་ཆི་ཡིས་དགེ་�ན་�ི་�ད་ཆ་གསན་�ེས། དེ་�ར་རི་མོའི་

གཞི་�འི་ཤེས་�ར་�ོང་བ�ར་�ེད་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་�ོགས་

པར་�ར་པས། �ིར་མི་�ོག་པའི་བ�ོན་པ་�ག་པོ་དང་བཅས་�་�ོང་

འ�ི་བར་བ�ོན་པ་བ�ེད་མཐར་གཞི་ནས་རི་མོའི་ཐབས་�ལ་ལ་�ང་

�བ་པར་�ར། 

ཐེངས་ཤིག ཁོང་ཉིད་དགེ་�ན་�ི་ལག་རོགས་�ས་ཏེ་མཉམ་�་རི་

མོའི་ཤོག་�ིལ་ཞིག་�ིས། དགེ་�ན་ལ་�་རིག་�་བའི་འ�་ཤེས་�ི་

བཀག་�་ཐེབས་པས། དགེ་�ན་�ིས་�ིས་པའི་ཁག་དེར་གསོན་ཉམས་

དང་�ོ་བ་མེད་པ་ཞིག་�་འ�ག་པ་དང་། ཁོང་གིས་�་མོ་ཞིག་འ�ི་བཞེང་

�ས་པ་དེ་ཉམས་འ�ར་�ིས་�ག་པས་དགེ་�ོབ་གཉིས་�ི་རི་མོར་མངོན་

གསལ་�ིས་�ད་པར་ཤོར། དགེ་�ན་ཧ་ལས་བཞིན་ཏ•�ིན་ཆི་�ེས་�་རི་

མོ་པ་�གས་ཆེན་ཞིག་�་འ�ར་�བ་ཅེས་ཚ�ག་ཐག་ཆོད་པོས་བཤད། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།    • �ོ་རིང •

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།     • �ལ་མཚན •


