
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•

ཨའོར་ལའིང་ག་ིདཔའ་མོ། — �ནི་ཏ།ེ

�་ིལ1ོ337ལརོ། �་རན་ས་ེདང་ད�ནི་ཇའི་ིབར་�་ལ་ོ�ས་�ངེ་�ན་རངི་བའ་ིདམག་འ�ག་ཅགི་�ང་།

1428ལརོ། ད�ིན་དམག་གིས་�་རན་སེའི་�ངོ་�ེར་ཕ་རི་སེ་�ངས་�ེས། ཐད་ཀར་�བ་�ོགས་�་

བ�ོད་པའི་འགག་�ོ་�ེ་ཨོའར་ལིའང་མཁར་�ོང་གི་མཐའ་ནས་བ�ོར་ཏེ་ཉེན་ཁའི་གནས་�་བ�ལ། 

�བས་དེར། ལ་ོབ�་བ�ན་ལས་མེད་པའི་�ིན་ཏེ་ཡིས་ཤི་གསནོ་�ི་འགག་�ར་�ད་པའི་

རང་གི་མི་རིགས་�ོབ་�ིར། རང་ཉིད་�ེས་པར་བ�ས་ཤིང་དམག་མི་�ག་�ངོ་

�ག་གི་�ེ་�ིད་དེ་ད�ིན་དམག་ལ་�ལོ་ལན་�ད། �ེས་�། མི་�མས་�ིས་

ཁོ་མརོ“ཨོའར་ལིའང་གི་དཔའ་�དོ”ཅེས་པའི་མཚན་�ན་གནང་། 

�ིན་ཏེ་ནི་�་རན་སེའི་ཤར་�ོགས་�ི་ཞིང་པ་ད�ལ་བོ་ཞིག་གི་

�ིམ་�་�ེས་ཤིང་། �ིམ་�ི་འ�ོར་བ་ཞན་པའི་�ེན་�ིས་�ང་�ས་�བོ་

�ར་འ�ིམ་པའི་�ལ་བ་མ་�ང་བས་ཡི་གེའི་�ལ་�ོག་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་

མཁན་ཞིག་ཡིན།

�ི་ལ1ོ429ལའོི་ལ་ོམགོར། �ིན་ཏེ་ལ་ོབ�་བ�ན་�ི་�བས་�། ད�ིན་དམག་གིས་པ་ལི་

�ངོ་�ེར་�བ་�ོགས་�ི་ཨོའར་ལིའང་�ངོ་�ེར་�ོར་�ེམ་�ས། གནས་དེ་ནི་�་རན་སེའི་�་ོ�ང་བར་�་

བ�དོ་པའི་འ�ིམ་འ�ལ་གནད་སའི་�ངོ་�ེར་ཞིག་ཡིན་ལ། གནས་དེ་ད�་ལག་�་�ད་ན་�་རན་སེའི་

�་ོ�ོགས་ཡངོས་�ོགས་འཆརོ་བའི་ཉེན་ཁར་�གས་ཡདོ། �ིན་ཏེས་གནས་

�ས་པར་འོས་པའི་�་ཞབས་��་ཐ་ིལའེ་སི་ལགས།

�དེ་བད་ེམ་ོཡནི་ནམ།

ང་ན་ི�ང་གོའ་ི�བོ་�ང་ག་ི�བོ་མ་ཞགི་ཡནི་ལ། ཉ་ེལམ་ངས་

ཤསེ་�ོགས་�ང་བ་ཞགི་ལ། ཤསེ་�ས་ལག་འ�རེ་ཁ་པར་�སི་ང་ཚ�འ་ི

འཚ�་བར་�བས་བདེ་གང་མང་བཟོ་བཞིན་པའི་ཞརོ་�་�ོག་�་ཡང་

ཆནེ་པོ་བཟོས་འ�ག ངའ་ིཨ་མ་�་�ར་མཚ�ན་ན། �ས་�ན་�་བར་

ལས་�ལེ་ཆ་ེབས། �མི་ལ་ལགོ་�སེ་ངལ་བཟང་བོ་ཞགི་གསསོ་ན་

འ�གི་མདོ། འནོ་�ང་ཁོ་མ་ོནམ་�ན་�མི་ལ་ལགོ་མ་ཐག ཐོག་མའ་ི

ལས་ཀ་ན“ིགཅསེ་ནོར”དང་འ�་བའ་ིལག་འ�རེ་ཁ་པར་�་ོབ་འཕལེ་

བའ་ིངང་བ�་ེ�་ད་ེརདེ། ངས་ཨ་མར་ཁམས་བདའེ་ིའཚམ་འ�་ི�ས་

ནའང་། ཁོ་མོས“�ན། �ན”ཞསེ་ལན་�བས་བད་ེཞགི་ལས་མ་ི

འདབེས་ལ། ངས་གནད་དནོ་ཞགི་ཁོ་མོར་�སི་ཚ�། ཁོ་མསོ་�ག་�“�ང་

ཙམ་ལ་�གས་དང་།  ང་རམེ་པར་ཡངོ”ཞསེ་བཤད་པ་རདེ། 

གཟའ་�ོན་མའི་གཟའ་མ�ག་�་ངེད་ཚང་གི་བཟའ་མི་གང་བོ་

�ན་གཅགི་�་འཛ�མས་ནས་ཟ་མ་ཟོས་པ་ཡནི།  གསལོ་ཁང་�་ཨ་ཕ་

དང་ཨ་མ་གཉིས་མགོ་བ�ར་ནས་ལག་འ�ེར་ཁ་པར་ནང་གི་མཛའ་

འ�ལེ་�ངེ་�གེས་ལ་�་བའམ་�ད་འ�ནི་བ�ར་བ་སགོས་ལ་གཡངེ་

ནས་ལག་ཁོམ་�ནི་མ་ིའ�ག  �ོན་ཆད། ཤསེ་�ས་ལག་འ�རེ་ཁ་པར་

མེད་�ས་ངེད་བཟའ་མ་ིགང་བོས་ནམ་ཡིན་ཡང་དགའ་དགའ་�ོ་�ོའ་ི

ངང་བ�ེ་�ར་དགའ་བའི་རོལ་�ེད་�་ཚ�གས་ལབ་�ེང་�ས་པ་ཡིན། 

ཡནི་ཡང་དངེ་�བས་ངས་ཤསེ་གསལ་�ར་ན། ངདེ་ཚང་གཅགི་�་མ་

ཡནི་པར“མགོ་�ར་རགིས”མང་ནས་མང་�་འཕལེ་འ�ག་�ད།

ལག་འ�ེར་ཁ་པར་�ིས་གཉེན་ཉེའི་བ�ེ་�ང་གི་འདོ་མདངས་

ཡལ་�་ག�ག་�དི་པར་མ་ཟད། ད་�ང་ཉནེ་ཁའང་བཟོ་�། ཐངེས་

ཤགི་ལ། ང་རང་ལམ་�་འ�་ོ�བས། ཨ་�་ཞགི་གསི་མགོ་བ�ར་ནས་

ལག་འ�རེ་ཁ་པར་ལ་�་ཞརོ་�་ག�ང་ལམ་བ�ལ་བ་མཐོང་། �བས་

དརེ། འ�མི་འ�ལ་བ�་�གས་མདགོ་དམར་པོར་�ར་འ�ག་ནའང་། 

ཁོ་ལ་ཚ�ར་�ང་ཅི་ཡང་མེད་པར་ད་�ང་�་མ�ད་�་མ�ན་�ོགས་�་

�ོད་བཞནི་མཆསི། འཁོར་ལའོ་ིརགིས་�མས་སརི་�་དང་བཅས་ཁོའ་ི

གཡས་གཡནོ་ནས་�ར་ས་ེཆས་སངོ་། ཐག་རངི་ནས་�ངས་འཁོར་ཞགི་

མདའ་འཕངས་པ་�ར་འདི་�ོགས་�་�གས་འངོས་ནས་ཨ་�་དང་

གདངོ་�ག་�ག་ལ་ཉ་ེབའ་ི�ད་ཅགི་མ་དརེ། �ངས་འཁོར་ཁ་ལ་ོཔས་

�ག་�་ཤདེ་�སི་མནན་�བས། ད་གཟོད་ཡ་ང་བའ་ི�ོ་གར་ཞགི་ལས་

གཡལོ་�བ་སངོ་བ་རདེ། 

�ས་རབས20པའི་�བས་ཆེན་�ི་ཚན་རིག་པ་ཨེན་ད�ིན་སི་

ཐནེ་�སི་ད་ེ�“ང་རང་�ག་པ་ཞགི་ལ། ནམ་ཞགི་ཚན་�ལ་�སི་མ་ི

དང་མའི་ིབར་�་ིབསམ་�་ོབ�་ེརསེ་�་ིཚབ་�ས་�སེ། ང་ཚ�འ་ི�་ི

ཚ�གས་�ངེ་�ནེ་པ་�་གཅགི་གསི་ཁངེས་ངསེ”ཞསེ་བཤད་�ངོ་། 

མཛའ་ཞངི་བ�་ེབའ་ི�་ཞབས་��་ཐ་ིལའ་ེས་ིལགས། �དེ་�སི་

�ང་དནོ་དག་འདརི་སམེས་ཚགས་�དེ་བཞནི་ཡདོ་ལས་ཆ།ེ གཤམ་

ནས་ངས“མགོ་�ར་རིགས”�ི་གནད་དནོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་�སོ་གཞི་

འགའ་གདནོ་པ་ལ། �དེ་�སི་ང་ཚ�ར་

རོགས་རམ་�ོས་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་

�ས་ཏ།ེ ང་ཚ�འ་ིའཚ�་བ་ད་ེ�ར་བས་�ང་

�ན་�མ་ཇེ་ཚ�གས་�་གཏོང་བར་རེ་འ�ན་�ས་པ་ཡིན། 

1.མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས་ལོ ་རེའི ་�12པའི ་

ཚ�ས31ཉིན་དེ“ལག་འ�ེར་ཁ་པར་སར་འཇོག་པའི་ཉིན་མོ”�་

གཏན་འབེབས་�ས་ཏེ། ཁ་�ག་ངོ་�ག་གིས་བསམ་�་ོབ�ེ་རེས་

�ོས་གཉེན་ཉེའི་བ�ེ་�ང་དང་མཛའ་བ�ེའི་རིན་ཐང་ལ་རོལ་

�ངོ་�་�་འ�ག་དགོས། 

2.མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས་�ིག་རིམ་�ང་�ང་ཞིག་

གསར་གཏོད་�ས་ནས“ལག་འ�ེར་ཁ་པར་�ི་ནད་�ག”ཕོག་

མཁན་ཚ�ར་རོགས་རམ་�ོས་ཁ་པར་སར་འཇོག་�་ག�ག་དགོས། 

མི་རེས་ཉིན་རེར་�ནོ་བ�མོས་པས་ལག་འ�ེར་ཁ་པར་�ས་ཚ�ད་

�ར་མ60ལ་བ�ས་�ེས། �ིག་རིམ་�ང་�ང་དེས་རང་འ�ལ་

�ིས་ངལ་གས་ོདགོས་པར་གསལ་འདེབས་�ེད་པ།

3.མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས“ལག་འ�ེར་ཁ་པར་ཚ�ད་

འཛ�ན་�ོན་འགོག”ཐེབས་�་�ིག་འ�གས་�ས་ཏེ། འཛམ་�ིང་

ཡོངས་�ི“མགོ་�ར་རིགས”ཚ�ར་རོགས་རམ་�ོས་ལག་འ�ེར་ཁ་

པར་བཀོལ་�ན་ཐལ་�གས་པ་ལས་�ང་བའི་འ�ེལ་ལམ་འགོག་

�ེན་དང་བདེ་འཇགས་�ི་བར་ཆད་ལས་ཐར་�་ག�ག་དགོས། 

མ�ག་མཐར། �ེད་�ིས་ལས་�ེལ་�དོ་ནས་�་ངལ་ལ་མི་

འཛ�མ་པར་འ�ིན་ཡིག་འདི་�ོག་པར་བཀའ་�ིན་ཆེ་�་བ་དང་

ཆབས་ཅིག �་བ་ཡར་ངོའི་�་�ར་འཕེལ་ཞིང་། �་ཁམས་བདེ་

བའི་�ནོ་འ�ན་�། 

 ཞེས་མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་མཁར་�བ་�བོ་�ང་གི་�བོ་མ་

�་བ་�་མ་ོནས་�ས་�ལ།

མཆན། ��་ཐ་ིལའེ་ས་ིནི་མཉམ་འ�ལེ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ང་ཡགི་ཆནེ་མོ་ཡནི། 

�ལ་དེ་ཤེས་�ེས་རང་ཉིད་�ིས་མེས་�ལ་�ི་ཆེད་�་�ས་�གོ་འ�ལ་བའི་�ས་ལ་ཐོན་པའི་ངེས་ཤེས་

�ེས། ཁོ་མསོ་ཡང་ནས་ཡང་�་རང་གི་ཕ་མ་དང་�་བོ་ལ་�་བ་�ས་ཏེ་ཁོ་མོ་�་དམག་གི་མགོ་པར་�ག་

པའི་བསམ་�ལ་བ�ན།  ཁོ་མོའི་�ག་བསམ་�ིས་ཡིད་�ངས་ཏེ་�་དམག་གི་མགོ་པར་གནས་�ལ་ཡར་

�་�ས། མ་བསམས་ས་ནས་�་དམག་གི་མགོ་པ་�གས་�སོ་ཏེ། �་མོ་ཞིག་དམག་ལ་འ�་ོབ་ནི་བ�ལ་པའི་

བར་འ�་བའི་གནས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གཤེ་གཤེ་བཏང་། �ིན་ཏེ་ཡིད་མ་ཆད་པར་

ཡང་ནས་བ�ར་�་�་བ་�ས་པས། མཐའ་མར་�་དམག་གི་མགོ་པས་ཁོ་མོར་

�ིང་�བོས་དང་ཤེས་�་འཛ�མས་པ་�ོགས་ནས། དམག་མི་བ�ན་�ི་འ�་ོ

རོགས་འགོ་ཁོ་མོ་གོང་མར་�ག་འ�ད་�ེད་པར་མོས་མ�ན་�ང་། གོང་

མ་ཆ་ལེ་ག�ང་རབས་བ�ན་པས་ཞིང་�ངོ་ནས་ཡངོ་བའི་�་མོ་ཞིག་ལ་

འཇོན་�ས་ཅི་ཙམ་ཡདོ་�མ་�ེ། རང་གི་ལག་རོགས་མཁས་པ་�མས་ལ་

ཚ�ད་བགམ་�ེད་�་བ�ག ཁོ་ཚ�ས“�དོ་�ིས་ད�་དམག་ལས་�ལ་བའི་

གདེང་ཚ�ད་�ི་བདེན་དཔང་ཅི་ཡིན་�ནོ་དང”ཞེས་པར། ཁོ་མོས་ཚ�ག་ཐག་ཆདོ་

པོའི་�ོ་ནས“ང་ལ་དམག་ད�ང་�ིན་དང་། ཨོའར་ལིའང་�ིར་�ངས་ན། དེ་ནི་བདེན་དཔང་

ཡིན”ཞེས་ལན་བཏབ། མཁས་པ་�མས་ཁོ་མོའི་འ�ར་མེད་�་ོ�ོབས་�ིས་ཡིད་འ�ོག་�ེ་གོང་མར་འཇོན་

�ས་ཡདོ་པར་མཚམས་�ར། མཐའ་མ�ག་གོང་མས་�ིན་ཏེ་ལ་�ག་འ�ད་གནང་ཞིང་། ཁོ་མོའི་དམག་

འ�ག་གི་འཐབ་�ས་ལ་མ�ན་འ�ར་མཛད།

ད་ེ�ར་�ནི་ཏ་ེཡསི་དམག་ད�ང་ག་ི�་�་ེ�ངས་ཏ་ེཐད་ཀར་ཨོའར་ལའིང་�ངོ་�རེ་�ོགས་�་ཆས……

མཚ�་�ོན་ཟ་ིལངི་།        •�ལ་མཚན•



ད་ེརིང་�ེག་�ས་�མོ་�ོར་ལ་�་�ས། ཞ་ེ�ོ་བའ་ིདནོ་དག་ཅིག་�ང་

སངོ་། ལས་བཟང་བ་ལ་མ�ག་འ�ས་ཚབས་ཆེན་མ་�ང་། ད་ེམ་གཏོགས་

དཔ་ེཆེན་པོ་བསགས་སངོ་། �ས་ཆེན་�་ི�ིན་�་ལའ་ོཐང་ཆེན་ཚ�ན་

མདངས་�་�ས་འཆརོ་�ས་�ས་འ�ག་ཅིང་། ཐང་ཆེན་�་ི�ོགས་�ན་�་

མ་ིཚ�གས་�ིས་ཁེངས་འ�ག ཁ་དགོ་�་ཚ�གས་པའ་ིགདངོ་འབག་གང་སར་

མཐོང་�་འ�ག དར་ཚ�ན་བཤམས་པའ་ིཤིང་�་དག་ན་ི�ིང་ཁང་དང་ཁང་

བཟང་། �་གཟིངས་སགོས་�་ིད�ིབས་�་�ས་ཏ་ེཐང་ཆེན་�་འ�་ོའངོ་�ེད་

ཅིང་། འཆརོ་�ས་ཤིང་�འ་ི�ེང་�་ཨ་ཙ་ར་དང་�་དམག མ་�ན། མཉན་པ། 

�གས་�་ི�་མོ་སགོས་�་ི�མ་པར་�ས་པའ་ིམ་ིདག་འཚང་�ག་གིས་འ�ེང་

འ�ག་པས། �ོ་�ིད་�་ི�མ་པས་མ་ི�མས་�་ིམིག་འ�ལ་བར་�ས་ཏ་ེགང་

ལ་བ�་དགོས་པའང་མ་ིཤེས་པར་�ར་པ་དང་། �ང་�་དང་�་�ིང་ག་ི�། 

འཁར་�འི་�་བཅས་གཞི་གཅིག་�་བ�ངོས་པས་�་བའང་འནོ་པར་�ེད། 

འཆོར་�ས་ཤིང་�འི་�ེང་གི་གདོང་འབག་�ོན་པའི་མི་དག་གིས་ཆང་

འ�ང་�་ལེན་�ེད་ཅིང་། �ོགས་གཅིག་ནས་ལམ་འ�་ོཔ་དང་�་�ོའ་ིཐད་

�་འ�ེང་བའ་ིམ་ིདག་ལ་�ད་མཐོན་པོས་འཚམ་འ�་ི�་བ་དང་། �ོགས་

གཅིག་ནས་ཕན་�ན་བར་ཤིང་ཏོག་དང་མངར་ཟས་རིགས་ཕངས་མེད་�་

གཏོར་�ིན་འ�ག ཐང་ཆེན་�་ི�ོགས་�ན་�་ཤིང་�་དང་མ་ིཡ་ིའ�་འགོད་

�ིས་ཁེངས་ཤིང་། �ང་�་བ�ས་པ་ན་ག་ས་གང་�་ཚ�ན་དར་�ང་གིས་�ོད་

�ིན་འ�ག འདོ་འཚ�ར་བའ་ིད�་�ོག་དང་། �ེམ་�ེམ་འ�ལ་བའ་ི�་�ོ། 

ཕར་ཡ་ོ�ར་ཡ་ོ�ེད་པའ་ིཤོག་བཟོས་མ་ིམགོ་ཆེན་མ་ོདང་�་མ་ོཆེན་པོ། ད་

�ང་དམག་�ང་ཆེན་མ་ོདང་། �ད་

མཚར་ཞིང་�་ཚ�གས་པའི་དམག་ཆས། 

འཁར་�། �ག་ཆལ། �་མོ་དམར་པོ་དང་

�ང་�ས་�་འབོད་དང་བཅས་འཕག་འཚག་�ེད་ཅིང་། མ་ི�ག་གིས་

གདངོ་འབག་དརོ་�ང་ལ། ཤིང་�་�་མ�ད་�་མ�ན་�ོགས་�་དལ་�ར་

བ�ད་སངོ་། �ེས་�་ང་ཚ�ས་ཐོས་པ་�ར་ན། �བས་དེར་ཐང་ཆེན་�་ི�་ེ

གཞན་ཞིག་�འང་ད�ལ་ཕངོས་�ད་མེད་ཅིག་�ང་�ོས་པ་�ར་མི་ཚ�གས་

�་ིགསེང་�་ཕར་འཚངས་�ར་འཚངས་�ས་ཏ།ེ "�་ལ་ིཡ། �་ལ་ིཡ། �་ལ་ི

ཡ། ངའ་ི�་མོ་བོར་སངོ་འ�ག  ངའ་ི�་མོ་གཞན་�ིས་བ�ས་སངོ་བར་

འ�ག  ཁོ་མརོ་�ོག་བ�ིས་ཐེབས་སངོ"ཞེས་�་ེངག་འདནོ་�ིན་འ�ག  ཁོ་

མོ་དེ་�ར་དངངས་�ག་སེམས་འཚབ་དང་�ོགས་མེད་རེ་ཆད་ངང་མི་

ཚ�གས་�དོ་ཕར་འ�་ོ�ར་འ�་ོ�ེད་ཅིང་དཀའ་ལས་ཆེན་པོས་�ོག་འ�སོ་

�ེད། �བས་དེར། འཆརོ་�ས་ཤིང་�འ་ི�ེང་ག་ིམ་ི�ག་གིས་�་མོ་�ང་�་

�ང་ཁར་དམ་པོར་�ར་ནས་ཐང་ཆེན་�ི་�ོགས་བཞིར་�ོར་�་�ས་པར་མ་

ཟད། ལག་�ང་གིས་ངོ་གདངོ་བཀབ་ཅིང་རང་ཉིད་གང་�་ཡདོ་པའང་མ་ི

�ོགས་ལ། སེམས་�ག་གིས་�་བཞིན་པའ་ི�ིང་�་ེབའ་ི

�་མ་ོ�ང་�་འདི་གང་�ས་�ོས་�དོ་�་

དབབ་ཐབས་�ེད་�ིན་འ�ག �་མོ་

�ང་�འི་�ིང་འགས་པར་�ེད་

པའི་�་�ད་�ིས་མི་�ག་ལ་

སེམས ་འ�ལ་ཐེབས ་� ་

བ�ག་ཅིང་། མ་ིམང་བོས་ཁོ་

མོར་ཤིང་ཏོག་དང་མངར་

ཟས་�ེར་བར་�ེད་མདོ། འནོ་

�ང་�་མོ་�ང་�ས་གཅིག་�ང་

མ་ིལེན་པར་འ�ག་�།ེ ཕལ་ཆེར་

�ར་བས་�ང་དངངས་�ག་�ེས་�ིན་པ་�ར་

�་བ་ཇ་ེ�ར་�ར་སངོ་། མ་ི�ག་གིས་མ་ིཚ�གས་ལ་ཁ་

གཏད་ནས་�ད་ཆེན་པོས"�དོ་ཚ�་�ར་�་�གས་ལ་ཁོ་མའོི་ཨ་མ་ཚ�ལ་ཅིག 

ཁོ་མའོ་ིཨ་མ་ཚ�ལ་ཅིག"ཅེས་བཤད་པས། ཚང་མས་ཤར་�་�བ་�་�ས་ཏ་ེ

བཙལ་�ང་ཁོ་མའོ་ིཨ་མ་�ེད་མ་�ང་། མ�ག་མཐར་རོ་མའ་ི�ང་ལམ་�་

�ེབ་ལ་ཉ་ེ�ས། གཞ་ིནས་�ད་མེད་ཅིག་འཆརོ་�ས་ཤིང་�འ་ི�ོགས་�་

�གས་ནས་ཡངོ་གིན་པ་མཐོང་�ང…… ཨ་ཙ�། ཁོ་མའོ་ིབཟ་ོ�་ད་ེངས་

གཏན་ནས་བ�ེད་མ་ི�ིད། ཁོ་མའོ་ིབཟོ་�་ན་ིམ་ིཞིག་དང་མ་ིའ�་བར་འ�ག 

མགོ་�་སིལ་�ར་འཛ�ང་ཞིང་ངོ་གདངོ་ག་ིད�ིབས་འ�རོ་བ་དང་། �་བའང་

ཚལ་བར་གཤགས་འ�ག ཁོ་མོ་ཤིང་�འ་ིའ�ིས་�་མཆངོས་ནས་ཐོན་པ་

དང་�ན་�་དགའ་བ་དང་། འཚབ་�ང་། ཁོང་�་ོགཅིག་�་འ�ེས་པའ་ི�ད་

ཅིག་བཏོན་ཅིང་། ལག་�ང་ད�ེལ་ནས་ཁོ་མའོ་ི�་མོ་ལ་འཐམས་�ང་། 

�བས་འདིར་ཤིང་�་བ�ད་�ང་། �ིས་པ་འད་ིན་ཡདོ། མ་ི�ག་གིས་ད་ེ�ད་

ཟེར་བཞིན་�་མ་ོ�ང་�ར་འ་ོཞིག་�ས་ཤིང་། �་མ་ོ�ང་�་ཁོ་མོའ་ིཨ་མར་

�ད། ཨ་མ་ན་ི�ོས་པ་�ར་�་མོ་ལག་�་�ངས་ནས་�ང་ཁར་དམ་པོར་�ར་

�ང་། ཡིན་ནའང་�བས་འདིར་�་མ་ོ�ང་�འ་ིལག་པ་ཡ་གཅིག་ད་�ང་མ་ི

�ག་ག་ིལག་པ་གཉིས་ཀའ་ིནང་�་འ�ག་ཅིང་། མ་ི�ག་གིས་གང་�ར་ངང་

རང་གི་ལག་གཡས་པའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་�ོ་�ེ་ཕ་ལམ་�ོག་པོ་ཆེན་པོ་

གཅིག་གིས་�་�ན་�ས་པའི་གསེར་�ི་སརོ་ག�བ་དེ་�ད་ནས་�་མོ་�ང་

�འ་ིམ�བ་མགོར་བ�ོན་ཏ་ེན་ར།ེ "ཉར་ཚགས་�ོས། �ེས་ནས་�དོ་རང་

གནས་ལ་འ�་ོ�ས་�་ི�ོངས་པ་�ོས་ཤིག"ཟེར། �་མའོ་ིཨ་མ་ཧང་སང་�་ེད་ེ

མལ་�་འ�ེང་ནས་�དོ་ཅིང་། མ་ིཚ�གས་�་ི�དོ་ནས་ཐལ་མོའ་ི�ེབ་�་

འ�ར་�ང་། མ་ི�ག་གིས་ཡང་བ�ར་གདངོ་འབག་གོན་སངོ་ལ། ཁོའ་ི

�གོས་པོ་ཚ�ས་�ང་ཡང་བ�ར་�་ལེན་མགོ་བ�མས་�ང་། འཆརོ་�ས་

ཤིང་�་�ག་ཆར་བབས་པ་�་�འ་ིམ་ིཚ�གས་�་ིཐལ་མོའ་ི�ེབ་�་དང་དགའ་

འབོད་�དོ་�་མ�ད་ནས་དལ་�ར་མ�ན་�་�ོད་�ིན་འ�ག 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

ཆང་ག་ིཤེལ་དམ་སགོས་མིག་ལམ་�་འ�མོ་པར་�ེད་ཅིང་། མ་ིཡངོས་

�ོགས་�ོ་�ིད་�་ིརོལ་�ེད་�ོང་�་�ིང་འ�ག ང་ཚ�འ་ིཤིང་�་ཐང་ཆེན་�་

ཡངོ་བའ་ི�བས་�། མ�ན་�ོགས་�་�་ཕ་ོབཞིས་�ད་པའ་ིཧ་ཅང་གཟབ་

བག་�ན་པའ་ིའཆརོ་�ས་ཤིང་�་ཞིག་འ�ག་ཅིང་། �འ་ི�ས་�ེང་�་གསེར་

�ད་�ིས་�བས་པའ་ིཁེབས་མ་གཡགོས་པ་དང་། ཤིང་�འ་ི�ེང་ཤོག་�ས་

བཟོས་པའ་ིམ་ེཏོག་�་ས་ེཡིས་འཆརོ་�ས་�ས་འ�ག ཤིང་�འ་ིནང་�་མ་ི

�ག་བ�་བཞི་བཅ་ོ�་འ�ེང་ཡདོ་པ་དེ་དག་གིས་�་རན་སེའི་མཐོ་རིམ་�་

�ག་ག་ིགདངོ་འབག་�ོན་ཞིང་། མདགོ་དཀར་བའ་ི�་ལ་ོ�ན་མ་�ས་ལ། 

བ�ག་མདངས་འཚ�ར་བའི་གོས་ཆེན་�ི་�ོན་གོས་བ�བས་པའི་�ང་ཁར་

ད་�ང་མཐའ་རིས་དདོ་པའ་ིདར་�ང་བཏགས་པ་དང་། མཆན་འགོ་�་�་

�ོས་བ�ན་པའ་ི�་མོ་བཙ�ར་ཅིང་། �ེད་�་དཔའ་དམ་བ�ར་པས་ངོ་མ་ཡིད་

�་འངོ་བ་ཞིག་འ�ག ཁོ་ཚ�ས་�ད་གསང་མཐོན་པོས་�་རན་སེའ་ིདམངས་

�་ཞིག་མཉམ་ལེན་�ེད་ཞརོ་�་མི་ཚ�གས་�ི་�དོ་�་

མངར་ཟས་གཏོར་བས། མ་ི�མས་�ིས་

�ན་ཆད་མེད་པར་ཁོ་ཚ�ར་ཐལ་མོ་

བ�བས་ནས་དགའ་འབོད་�ེད། 

�ོ་�ར་�་གཡོན་�ར་ནས་

�ེས་པ་ཞིག་གིས་ལ་ོན་�་�ག་

ལ་སོན་པའི་�་མོ་�ང་�་

ཞིག་མི་�མས་�ི་མགོ་ནས་

མཐོ་�་བཏེགས་ཤིང་། �ིང་�་ེ

བའི་�་མོ་�ང་�་འཕག་ཅི་�བ་

ངང་ལག་པ་�བ་�བ་�ེད་བཞིན་

�གོ་བ�སོ་ངང་�་འབོད་�ེད། �ེས་པ་ད་ེམ་ི

ཚ�གས་�ི་བར་གསེང་�་འཚངས་ནས་མི་�ག་གི་

འཆརོ་�ས་ཤིང་�འ་ི�ོགས་�་ཐོན་�ང་། མ་ི�ག་ཅིག་མར་བ�ར་པ་ན། 

�ེས་པ་དེ་ཁོ་ལ་�ོགས་ནས་�ད་ཆེན་པོས"�ིས་པ་འདི་པང་�་ལངོས་ཤིག 

ཁོ་མོས་ཨ་མ་�ེད་�ིན་མ་ིའ�ག ཁོ་མོའ་ིཨ་མ་ཡང་ཉ་ེའཁོར་འདིར་ཡདོ་

ཐག་ཆདོ་པས། �ེད་�་ིལག་�་པང་ཚ�་ཁོ་མོས་མཐོང་ངེས་རེད། ད་ན་ིའད་ི

�ར་�ེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མ་ིའ�ག"ཟེར། མ་ི�ག་དེས་�ིས་པ་པང་�་

�ངས་པ་དང་�ིངས་�མས་�ིས་�ང་�་ལེན་མཚམས་བཞག་�ང་། �་མོ་

42.བོད་�་�ད་ཆ་རགི་པའི་�ེ་�ག་གང་ཞགི་ཐགོ་མར་དར་བ་དང་། དེ་ཇ་ི�ར་དར་བའི་�་མཚན་རགས་ཙམ་ག�ངས་རགོས་�།

གནའ་བོའ་ི�་གར་དང་། གྷ་ིརིག �་ཡ་ི�ལ་�་ག�མ་གར་�ད་ཡིག་རིག་པ་ཐོག་མར་དར་བ་ན།ི �ལ་ད་ེདག་�་ཡ་ིག་ེདར་�ན་ཤིན་�་རིང་ཞིང་ཡ་ིགེར་

བཏབ་པའ་ི�ེགས་བམ་ཡང་གཏོས་ཆ་ེབ་བ�གས་པ། �ིས་�་ི�ས་�་ལ་ོ�་མང་བོ་འདས་པའ་ིདབང་གིས་བ�ན་བཅསོ་ད་ེརིགས་བ�ག་དཀའ་བ་དང་། དནོ་�་ིགོ་

བ་�ང་ཁག་པས་ག�གས་པའ་ིདབང་གིས། བ�ན་བཅསོ་ད་ེདག་ག་ིདནོ་ལ་ནང་�ན་�བ་པའ་ིམཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས། �་ིརབས་པས་ཡབ་མེས་�་ིཡིག་ཚང་

བ�ག་�བ་པ་དང་། བ�ན་བཅསོ་�་བའ་ི�ད་ཆ་�ིང་བ་�ར་མ�ད་�ད་འཛ�ན་�་བའ་ི�ད་�། 《�་�་ཎ་ིབ》དང་། 《གྷ་ིརིག་ག་ིབ�་�ོད》དང་། 《ཡིག་�ང》ཞེས་པ་

སགོས་�་ིབ�ན་བཅསོ་མཛད་པ་ཡིན་ཡང་། རང་ར་ེབོད་པའ་ི�ལ་འདིར་ད་ེ�་མ་ཡིན་པར་ད་�ར་�དོ་�ས་�་ི�་�རོ་ཡ་ིག་ེའད་ིགསར་�་མཛད་པ་དང་�ས་

མཉམ་�། ཡ་ིགེའ་ི�རོ་བ་གསལ་བར་བ�ན་པ་དང་། བོད་�ད་�་ིབ�་�ོད་ག�ང་�གས་�་�ེད་པ། ཡ་ིགེའ་ི�མ་འ�ར་གཏན་ལ་འབེབས་པ། �་གར་�་ིབ�ན་

བཅསོ་ཡང་དག་པར་བ�ར་བ། གསར་�་བཟོས་པའ་ིཡ་ི གེའ་ིའ�ིན་ལས་འཕེལ་བ་བཅས་�་ི�ད་�། �བོ་དཔོན་ཐོན་

མ་ིམཆགོ་གིས། དང་པོ་ཡ་ིགེའ་ི�མ་འ�ར་ �་ིབཟོ་བ�མ་དང་། ཀ་�ད་�མ་�ར་བ�ར་བ། 

�ེབ་�རོ་བ�ིག་པའ་ིགཞ་ིམ། ཐོན་མིའ་ི མད་ོ�ིའི་�་མད་ོསགོས་བོད་�ི་�ད་དང་ཡི་

གེར་མཁོ་བའི་བ�ན་བཅོས་ཆེན་པོ་ བ�ད་མཛད་པར་�གས་པས། དཔའ་རིས་

�ོ་�ོས་རབ་གསལ་མཆོག་གི་ཞལ་ ནས། �ལ་བའ་ིག�ང་རབ་ངེས་པའ་ིཚ�ག་

གིས་ན།ི །ས་ོས་ོཡང་དག་རིག་པ་འཐོབ་ པའ་ི�ིར། །བ�་�ོད་ལ་སགོས་ག�ང་�གས་

མཁས་པས་བ�མས། །ད་ེ�ིར་�་རིག་�་ �མས་འད་ིལ་ད�ེས། །ཞེས་པས་གསལ་བར་

ག�ངས་པ་བཞིན། བོད་ལ་ཡ་ིག་ེམཛད་པ་དང་བ�་ �ོད་�ི་བ�ན་བཅོས་�ས་མཉམ་�་མཛད་པའི་བཀའ་

�ིན་ལས། རང་རེའ་ིཡ་ིགེར་བཀདོ་པའ་ིབ�ན་བཅསོ་དག་ལ་ག�ང་�གས་ས་ོསའོ་ིངོས་ཐད་�་ིབ�་ཆད་དང་། བ�་གསར་�ིང་ག་ི�ད་པར་ཙམ་ལས་གཞན་�་

�ད་ཆའ་ི�རོ་བ་�་ིལ་འ�ར་བ་ཆེན་པོ་མ་�ང་བའ་ིདབང་གིས། བ�ན་བཅསོ་�་ིབ�་འ�ལོ་�གས་དང་། �ས་རབས་ས་ོསའོ་ི�ད་ཆའ་ི�རོ་བ་མ་ིའ�་བའ་ིབ�་

�ོད་�་ིབ�ན་བཅསོ་ཡན་གར་བ་མཛད་པ་མེད་པ་ན།ི མ་ིརིགས་དང་�ལ་ཁམས་གཞན་�ར་�ད་ཆ་ཡ་ིགེར་བཀདོ་�ང་། བ�་�ོད་�་ིག�ང་�གས་མེད་པས་ཡ་ི

གེའ་ི�རོ་བ་རིམ་�ིས་འ�ས་ཇ་ེཚང་�་�ིན་པའ་ིཞར་ལ། �ས་རབས་�་�ིའ་ི�ད་ཆའ་ི�རོ་བར་འ�ར་བ་ཆེན་པོ་�ང་བ་འ�ལོ་བའ་ི�ད་�་ག�ང་�གས་�ིས་�་

�ས་པ་དང་མ་ིའ�་བས། �བོ་དཔོན་མཆགོ་གིས་བཀའ་�ིན་ཡང་ཡང་�ིང་ནས་�ན་པར་རིགས་ས།ོ།

མཚ�་�ོན་དགེ་འསོ་�བོ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འསོ་�བོ་�ིང་།     • �གས་ཐར་�ལ •



ཁ་ཚའི་རིགས་�ི་ཞོར་ཟས་ལ་�ོབ་�་�ང་འ�ིང་གི་

�བོ་མ་�མས་ཆེས་དགའ་བོ་ཡདོ་ལ།   ལ་ོན11ལ་སནོ་པའི་

�་མ་ོགཡང་�ིད་�ང་དེ་ལས་མ་འདས།  མོས་ཉིན་རེར་�ོར་

�ར་�་ཅན་�ི་ཁ་ཚའི་ཞརོ་ཟས་འ�ིག་�ག་�ང་�ང་དེ་�ང་

ན་གཉིས་དང་མང་ན་�་རེ་ཟ་བཞིན་ཡདོ།    དེ་

�ར་ལ་ོགཅིག་འགོར་�ེས།  ཉིན་

ཞིག་མོའི་ག�ས་�ག་ན་བ་

དང ་ ཁོག ་པ ་བཤལ་བ ་

སོགས་ན་�ག་བཟོད་མེད་

ཅིག་�ེས་མགོ་བ�མས།  

དེ་�ར་ཉིན་དང་�་མ�ད་པ་

ན་རིམ་བཞིན་�ས་�ི་ཤའང་�་

མ20�ག་མར་�ི།   ཕ་མས་མོར་�་ཚད་

�ས་པར་འདདོ་ནས་ཐེངས་�་མར་�ན་བཅསོ་�ས་�ང་ཕན་

མ་ཐོགས།  མ�ག་མཐར་བ�ག་ད�ད་�ས་པ་བ�ད་�་མའི་

གཉན་ཚད་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�ང་ཡདོ་པར་གཏན་ཁེལ་�ས།   

�ན་པས་དེ་ནི་ཁ་ཚའི་ཞརོ་ཟས་ཟོས་པ་ལས་�ང་བར་བཤད།

�་མའི་གཉན་ཚད་�ད་པར་ཅན་དེ་ནི་དལ་བའི་རང་

བཞིན་�ི་གཉན་ཚད་ཅིག་ཡིན་ལ།  �ན་པར་ག�ས་�ག་

ནང་�ག་གཟེར་�ེས་པ་དང་ཁོག་པ་བཤལ་བ།  �ག་འ�ེས་

�ི་�་གཏོང་བ།  ཐ་ན་�ས་�ིལ་བོར་འ�ས་ནད་�ི་ནད་

�གས་འ�ང་བ་

དང་།  དཔེར་ན།  

མཐོང་དངོས་རབ་

རིབ་�་འ�ར་བ་

དང་�ས་ཚ�གས་ན་བ།  པགས་འ�མ་སགོས་འ�ང་བས།   �་

མས་�ན་�ན་�ི་�ན་འ�ེས་�རོ་དངོས་དང་�ི་�།  �མ་

ཚ�ལ།  འཚ�་བ�ད། ཚད་�ང་མ་�་�་མང་སགོས་�ད་ལེན་�་

མི་�བ་པར་མ་ཟད།  �་མའི་གཉན་ཚད་དང་�ན་འ�ང་བ་

སགོས་�ི་དབང་གིས་ཡི་ག་འགགས་ནས་འཚ�་བ�ད་

�མོ་�ིག་དང་�ས་�ང་འཚར་ལངོས་ལ་

གནོད་པ་�ེལ་�ིད། 

ཁ་ཚའི ་རིགས་�ི ་ཞོར ་

ཟས་ནི་�ོ་�ེ་བཀོལ་ནས་ལས་

བཟོ་�ས་�ེས་གཡིས་�མ་ནང་

བཙ�ས་ཏེ། ཞིམ་�ས་དང་�ར་པན་

སོགས་�ོད་�ས་�་མང་བ�ེས་ནས་

ལས་�ོན་�ས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁ་ལ་ཞིམ་ཞིང་

ཡི་ག་བ�ེད་ངེས།   དནོ་�་ཞརོ་ཟས་འདིའི་རིགས་�ི་འཚ�་

བ�ད་ཞེན་པར་མ་ཟད།  �་དང་�མ།  �ེབ་�རོ་�ི་�ས་མང་

བས་ཟོས་པ་མང་�གས་ན་ཁོག་ཚ་�ས་�་བ་དང་། �ག་པར་

ཕ་ོ�་ལ་གནོད་ནས་�་མའི་གཉན་ཚད་�ས་�ིད།   ལམ་

འ�མ་�ི་ཚ�ང་ཁང་�ང་�ང་དང་�ོབ་�འི་ཉེ་འཁོར་སོགས་

ན་འཚ�ང་བཞིན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་བཟོ་�་�ང་�་ནས་ཐོན་པའི་

ག�མ་མེད་ཐོན་�ས་ཡིན་ལ།   ལས་�ོན་�ེད་སའི་ཁོར་�ག་

འབག་བཙ�ག་དང་།  �་ཆའི་འ�ང་�ངས་ལ་བདེ་འཇགས་

ཁག་ཐེག་མེད་པས་�ས་�ང་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཕོག་ཚད་

མཐོ་བ་ཡིན།

དེ་ནས་དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོ་མགོ་དམག་དང་བཅས་པ་ད�ས་

�ོགས་�་�ོན་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཡར་�ངས་�་ཕེབས།   �ི་དཔོན་�ང་�བ་

�ལ་མཚན་�ིས་ས་�་པའི་དཔོན་ཆེན་མགོ་དམག་དང་བཅས་པར་�ེ་

ལེན་བ�་བ་གཟབ་�ས་དང་འ�ེལ།  དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོ་ལ་

གཡའ་ཕག་གི་ཁ་མ�་དེ་བཀའ་གཏན་ཡིག་རིགས་དང་མ་འགལ་བར་

བདེན་པ་བདེན་�བ་�ིས་ཐག་གཅདོ་གནང་དགོས་པའི་རེ་བ་�ས།  དེ་

ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་�ིན།  གོམ་པ་ད་ོག�མ་�ིན་མཚམས་�་�ིར་འཁོར་

ནས་དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོ་ལ།  “གལ་ཏེ་�དོ་�ིས་བདེན་པ་�ན་

འ�ངོས་མ་མཛད་པར་ང་བསད་ན།  ངའི་རོ་�ོག་པོ་ཆེ་བས་མད་ོ�དོ་�ད་

དང་།  ཤར་མི་ཉག་རིང་མ་ོཡན་ཆད་ནས།  �དོ་མངའ་རིས་�ོར་ག�མ།  

�ོ་�ང་ཤར་�བ་�ན་�་རོ་བདག་མང་བོ་ཡོང་�ིད་པས་ད�ས་གཙང་གི་

�ལ་ཁམས་�མས་�ང་�ན་རིང་མི་བདེ་བར་ཡངོ་�ིད།  �ེ�་གདངོ་འདི་

ཡང་དམག་གིས་མ་བ�ོར་ན་དགའ།  གལ་�ིད་བ�ོར་པ་ཡིན་ན།  ངས་

�ིན་�ིས་བ�ངས་པའི་གཡགོ་པོ་�ང་ཤས་ལའང་བ�་ཙམ་ཡདོ།   བ�་

པོ་དེ་ལ་ལག་རོགས་བ�་རེ་ཡོད་པའི་དབང་�་�ས་ནའང་�ོང་�ག་

གཅིག་ཙམ་ཡདོ་པས།  ངམས་ཤོད་མཐིལ་འདིར་མི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡངོ་

བས་དམག་མ་མཛད་ན་ལེགས”ཞེས་�ས། 

དེ་ནས་�ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིར་འཁོར་ནས་ཞབས་

འ�ང་�ན་�ས་ཧརོ་གཞནོ་�་བཟང་བོ་དང་། མགོན་པོ་�ལ་མཚན།  

��་འ�མ།  བསམ་འ�བ།  �ན་དགའ་�གས་པ་སགོས་ལ།  “སང་ཉིན་

ང་དང་གཡའ་བཟང་པ་གཉིས་དཔོན་ཆེན་�ི་མ�ན་�་ག�ག་བཤེར་�་

�་ཡིན།  དཔོན་ཆེན་འདི་ཚ�ག་མི་བ�ན་པ་དང་�ོགས་མཐའ་ཁ་བཞི་

ནས་དམག་�བས་�ེད་པ།  ཚལ་པའི་གོ་ཆ་�མས་�ང་�་�ལ་ལ་བཏང་

འ�ག་ཟེར་བས།  གལ་�ིད་ང་བ�ང་ནས་པགས་པ་དམར་བ�་�ེད་

བཞིན་འ�ག་ཟེར་ཡང་།  �ེ�་གདངོ་�་བ་ནས་མ་ཤོར་པ་�་དགོས་པ་

དང་།  རང་ཅག་�མས་�ིས་དམག་འཐབ་�ས་ནས་�བ་ནའང་།   �ིམས་

�གས་ལ་མི་ཆགོ་པས་ཕམ་ཁ་ལེན།   �ར་ད�ས་�ི་ས་ཆ་དགོ་�མ་པར་

ང་བཙ�ན་འ�ག་�ེད་�བས་མགོན་པོ་�ལ་མཚན་དང་། ��་འ�མ་ལ་

ལན་ཇི་�ར་བ�ར་པ་བཞིན་སེམས་ལ་འཇགས་དགོས”ཞེས་པའི་བ�བ་

�་ཡང་ཡང་གནང་། 

དེའི་�ི་ཉིན་�་རོག་ཐང་ལ་ཕེབས།  �མ་�ལ་ཚ�མས་ཞེས་པ་དེའི་

ནང་ལ་གཡའ་བཟང་པ་དང་། ཕག་�་གཉིས་གདངོ་གཞི་ར་�ོད་�ིས་�་

ག�ག་�ན་�་�ས། ས་�འི་དཔོན་ཆེན་�ེལ་འ�བ་ཆེ་ཞིང་�མ་འ�ར་

ཤིན་�་ངན།  �ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་ད་�ང་དཔང་�གས་ཡིག་

རིགས་འགའ་ཞིག་དགོས་�གས་�ས་ནས། བར་ཐང་པ་དཔལ་རིན་ལེན་

པར་བཏང་བས་ཁོ་ཚ�ས་ལམ་ཁ་ནས་བ�ང་�ེ་མ་བཏང་། དེའི་�བ་མོ་

�ང་�བ་�ལ་མཚན་དང་།  གཡའ་བཟང་པ་གཉིས་ཀ་འཛ�ན་བ�ང་

�ས་ནས་གཡའ་བཟང་པ་ཀ་�་

མ་�ོགས་ལ་བཞག  དཔོན་

ཆེན་ཉིད་ཀ་�ག་མ་�ོགས་ལ་

བ�ད།  ཡལོ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཐེན།  ཀ་ོའབོལ་ཆེན་པོ་ཉིས་བ�ེགས་�ི་

�ེང་�་�ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�དོ་�་བ�ག   �ས་དེར་མཐའ་

བཞི་�མས་དམག་གིས་བ�ོར་ཟིན་པ་དང་�ིམས་�་ཆེན་པོ་བ�ངས།  

�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་ད་�བས་མ་ལེགས།  ངའི་མིང་�ེར་ནས་

བཀའ་ཤོག་�ན་མ་བཏང་ཡངོ་�མ་ནས་ན་�ལ་�ས་ཏེ།  “ངའི་ག�གས་

པོ་ཐམས་ཅད་འདར་བཞིན་འ�ག་པས།  �་�ལ་གཅིག་དང་ཛ་ཏི་

གཅིག་བ�ེག་དགོས་པས་མེ་�ེར་ཤོག”ཅེས་བ�ོད།  གསལོ་ཇ་བཟོ་ཁང་

ནས་�ོགས་�་སལོ་བའི་མེ་�ེར་ནས་�ལ།  �ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་

མགོ་བ�མས་ནས་�ན་བ�ག་པའི་�ལ་�ེད་བཞིན་ཐེལ་ཙ�་བ�ེགས།  

ཙན་དན་�ི་�ི་ཞིམ་པོ་�ང་བས་བཙ�ན་�ི་པ་ན་རེ།  འདི་འ�འི་�ི་ཞིམ་

པོ་ཅི་ཡིན་�ིས་པས། ང་ཡི་ཐེལ་ཙ�་བ�ེགས་པའི་�ི་ཡིན་ག�ངས།

དེ་ནས་�ན་རིང་མ་སོང་བར་དཔའ་ཤི་ནམ་མཁའ་དཔལ་དང་།  

དཔོན་ཆེན་འདོ་ཟེར་སེང་གེའི་ཡིག་མཁན་�ོ་�ེ་དཔལ། �་བཞི་�ོ་�ེ་

དཔལ་བཅས་ཐེལ་ཙ�་ལེན་�་འངོས།  �ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་

�ིས་ཐེལ་ཙ�་མེ་ལ་བ�ེགས་ཚར་ཞེས་ག�ངས།  དེ་དཔོན་ཆེན་�ིས་

�ེ�་གདོང་ལེན་�ིས་�ས་པར་�ེ�་གདོང་ལས་འཛ�ན་པ་�མས་�ིས་

ཞལ་ངོ་ལས་སི་�་གལ་ཆེ་ཟེར་ནས་མ་གཏད།  དེ་ནས་ཉིན་ག�མ་རིང་

གཡའ་བཟང་པ་དང་།  ཐང་པོ་ཆེ་པ།  �་�ལ་�ེང་དཔོན་�ལ་�ིམས་

�གས་པ་བཅས་�ི་�བ་�ར་དཔོན་ཆེན་དང་ཚལ་པས་�ས་ཏེ་�ང་�བ་

�ལ་མཚན་དང་ཁ་�ོད་ཐེངས་མང་�ས། ཁོ་ཚ�ས་�ི་�ང་ལག་�ེལ་�ིས་

�ང་�བ་�ལ་མཚན་ལ་�་�ག་བ�་དང་སོ་�་བ�ས་ཏེ་ཉེས་�ང་དང་།  

མནར་གཅོད་�ག་པོས་བ�ལ་ནས་ད�གས་ཆད་པ་ཡང་ལན་ག�མ་

ཙམ་�ང་།  �ས་�ི་པགས་པའང་ལན་ག�མ་ཙམ་བ�ེས།  �་བ་གཅིག་

�ག་ཙམ་ཁ་ས་ལ་�བ་ནས་གཟིམ་དགོས་�ང་།  འནོ་�ང་མནར་གཅདོ་

�ི་�ག་བ�ལ་ལ་འཇིགས་�ང་མེད་པར་ད་�ང་ཐབས་�་ཚ�གས་ལ་

བ�ེན་ནས་�ོན་གཞོན་�་བཟང་བོ་སོགས་ལ་�་མ�ད་འཐབ་�ོད་�་

དགོས་པའི་བ�བ་�་ཡང་ཡང་གནང་།

"�་སེ་མེ་ཏོག་

གི ་�ལ་ཁམས"�་

�གས་པའི་�ར་ཀ་

རི་ཡ་�ི་མ�ན་�ལ་

ཁབ ་ནི ་པེར ་ཀན ་

�ེ ད ་�ིང ་གི ་ ཤར ་

�ད་�་ཆགས་ཤིང་།   

མངའ་ཁོངས་�་རི་

�ལ་དང་རི་མ་ཐང་

མང་བ་དང་།   རི་བོ་

�་�་ལ་ནི་པེར་ཀན་�ེད་�ིང་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་རི་བོ་ཡིན།   �ལ་དམངས་དཔལ་འ�ོར་�ི་

ཡོང་�ངས་གཙ�་བོ་ནི་བཟོ་ལས་ཡིན་ཞིང་།  ཞིང་ལས་�ང་དར་�ས་ཆེ།  �ལ་ཁབ་འདིར་�་

སེ་མེ་ཏོག་འབོར་ཆེན་ཐོན་ཞིང་�་མང་བ་དང་།  ལོ་རེའི་ད�ར་�་དང་པོར་པེར་ཀན་རི་བོའི་

�ོ་འདབས་�ི"�་སེ་�ང་པ"ནི་མེ་ཏོག་གི་མཚ�་མོར་�ར་ཡོད།   �ོང་�ེར་�ི་མེ་ཏོག་ར་བ་དང་

�ི་�ིང་�་ཁ་དོག་�མ་པར་བ�་བའི་�་སེ་མེ་ཏོག་�་ཚ�གས་ཕན་�ན་འ�ན་པ་བཞིན་གཅིག་

ལས་གཅིག་�ག་�ོས་རབ་�་བཞད་ཡོད།  འདི་གར་ཡོད་པའི་�་སེ་མེ་ཏོག་གི་�་མང་ཞིང་�ི་

བ�ང་འ�ལ་བ་དང་།  �ིར་འཚ�ང་�ེད་པའི་ཚད་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ཨང་དང་པོར་�ར་ཡོད།  

�ར་ཀ་རི་ཡ་�་�ལ་�ོངས་�གས་ཅན་མང་ཞིང་།  རི་�ལ་�་�ལ་�ོར་�ོ་གསེང་�ེད་ས་

དང་ངལ་གསོ་�ེད་སའི་གནས་མཆོག་མང་།  མིང་�གས་ཆེ་བའི་པའོ་�་ན་ཆོས་ཁང་ནི་ཆོས་

ཁང་ག�མ་ལས་�བ་ཅིང་།  དེ་དག་འ�གས་�ན་�ི་ལོ་རབས་དང་�ད་ཆོས་ཡོངས་�་མི་

མ�ན་ལ།  ཆོས་ཁང་ནང་གི་བཀོད་པ་ཉམས་དགའ་ཞིང་བ�ིད་ཆགས་པ་དང་།  �ེབས་རིས་

དག་ནི་གནའ་བོའི་�ས་རབས་བར་མའི་�ར་ཀ་རི་ཡའི་�་�ལ་�ི་�ལ་�ང་འ�ས་ཚབ་�་

བ�ི་བ་རེད།    �ོང་�ེར་�་ཙན་ལེ་ཁི་ནི་མིང་�གས་ཆེ་བའི"�་སེ་མེ་ཏོག་གི་�ོང་�ེར"དང་།   

ལེ་�་དགེ་�བ་ཁང་ནི་�ན་�གས་ཆེ་བའི་རིག་�ལ་བ�ར་དར་�ི་བཟོ་བཀོད་ཡིན། དགེ་�བ་

ཁང་གི་�ེན་མཛ�ད་ཁང་�་རིག་དངོས་མང་བོ་གསོག་ཉར་�ས་ཡོད་ལ།    �་ཏ་ལའི་�་མིའི་

འབག་བ�ོས་ནི་བ�ལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་�ར་ཀ་རི་ཡའི་ཚ�་བས་བ�ོས་པར་�གས་ཤིང་།   འབག་

བ�ོས་ལ་དངོས་ཡོད་རིང་�གས་�ི་�ད་ཆོས་འཛ�མས་པ་དང་།  གནའ་བོའི་བ�ོས་རིས་�་

�ལ་�ི་�ལ་�ང་བ�མས་ཆོས་ཡིན།  དེ་དག་ལས་གཞན།  �ལ་ས་སོ་�ེ་ཡ་ལ"མེ་ཏོག་ར་བའི་

�ོང་�ེར"�་�གས་པ་དང་།  �ོང་�ེར་ཝེར་ནའི་�་ཁ་�་�ན་�གས་ཆེ་བའི་�ར་ཀ་རི་ཡའི་

མཚ�་ནག་�ོ་གསེང་གནས་མཆོག་�ེ"གསེར་མདོག་གི་�མ་ཁ"ཡོད།  �ོང་�ེར་ཆེན་པོ་�་ལོ་

�་ཏེ་�་ཡི་གནའ་བོའི་�ང་ལམ་དང་ཁང་བ།  �ིག་�ང་།  �ོས་གར་ཁང་བཅས་ལ་མིང་�གས་

ཆེན་པོ་�ན་པ་རེད།

�ོ་�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• མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།      •མཚ�་མོ•



དེ་རིང་ནི་�་མོ་ང་རང་�ོབ་�ང་མཐར་�ིན་ཏེ་�ོབ་འ�ིང་ལ་

�གས་པའི་ཉིན་དང་པོ་ཡིན་ལ། འ�ང་དམར་མ་�མ་�ོབ་�ང་�་ཕ་

མ་�ར་�གས་�ར་དང་�ོར་�ོང་མཛད་�ོང་བའི་དགེ་�ན་དང་། བ�ེ་

བ་མཚ�་�ར་ཟབ་པའི་�ོབ་�ོགས་ཚ�་དང་རིང་�་�ེས་ནས། ཆ་མེད་

�ས་མེད་�ི་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�ར་འ�ོར་བའི་ཉིན་

དང་པོའང་ཡིན།

དེ་རིང་�་མོ་ང་མིག་ལ་མཛ�ས་ཤིང་ཁོད་�ོམས་པའི་�ོབ་ཁང་

གསར་བ་དང་གདོང་ལ་འ�མ་�ིས་ཁེངས་པའི་དགེ་�ན་གསར་བ། 

རང་དང་ན་ཚ�ད་མཉམ་པའི་�ོབ་�ོགས་གསར་བ་བཅས་ལ་ངོ་�ད་

པའི་�ལ་བ་�ན་སོང་། �མ་�ེན་མི་�ལ་�་འཕོས་འ�འི་�ོབ་�་འདི་

ནས་ངས་ཅིས་�ང་�ོབ་�ོང་ལ་འབད་པ་�ས་ནས། ཉིན་རེར་ཡར་�ས་

ཡོང་དགོས་ཞེས་ཆེས་ཐོག་མའི་ཆོད་སེམས་བ�ན་པོ་ཡིད་ལ་བཅངས་

པ་ཡིན། ང་ཚ�འི་དགེ་�ན་�ིས་�ང་�ོབ་འ�ིང་�ས་�ི་�ོབ་�ོང་གི་

འགན་�ར་ནི་�ོབ་�ང་དང་བ�ར་ན་�བ་འ�ར་�ིས་�ི་ཞིང་དཀའ་

ངལ་ཆེ་བས། �ོབ་�ང་�བས་�ར་�ོད་གཡེང་དང་�ེད་འཇོར་རོལ་

བའི་�ས་ཚ�ད་མང་མི་�ང་ཞིང་། �ག་པར་�་ལས་�་�ས་�ར་མི་�ོད་

པ་དང་�ོར་མི་འཛ�ན་པའི་�་�ོད་ངན་པ་དག་བ�ར་དགོས་ཟེར།

�ིར་ང་ལ་�ོབ་�ང་གི་�བས་�་ལས་�་དང་�ོ་�གས་�ས་�ར་

མི་�ོད་པའི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མོད། ཡིན་ཡང་ང་

ལ་མིང་ལ་བཟང་མོ་ཟེར་ཞིང་�ོབ་�ོང་ལ་བཟང་བའི་�ོས་�བ་�ི་�ོབ་

�ོགས་ཤིག་ཡོད། མོ་ནི་�ོབ་�ོགས་གཞན་ལ་རོགས་རམ་�་�ར་དགའ་

ཞིང་། �ན་�་�ོབ་གསེང་གི་�ས་ཚ�ད་བེད་�ད་ནས་�ངས་འ�ས་

ཞན་པའི་�ོབ་�ོགས་དག་ལ་�ར་�ིད་�ེད་པ་དང་�ིས་གཞི་དཀའ་

མོའི་མ�ད་པ་�ོལ་མཁན་ཞིག་ཡིན། �བས་དེར་མོ་�ན་�་�ོབ་�ིད་

�ོལ་�ེས་ངའི་གམ་�་ཡོང་ནས་ང་ལ་�ོབ་ཚན་�ེས་�ི་བ�ར་�ོང་གི་

�ི་གཞི་དག་ནན་ཏན་�ིས་�ིད་�ོན་�ེད། འོན་�ང་དེ་�ས་ང་རང་ལོ་

ན་�ང་བས་�ོགས་མོས་གཟབ་ནན་�ོས་�ར་�ིད་�ེད་�བས་ལེ་ལོ་

དང་�མ་གཡེང་གི་དབང་�་སོང་ནས་�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་�་མ་གཏད། 

ད་�་�ིར་འདང་ཞིག་བ�བ་ཚ�་�ོན་ཆད་རིན་ཐང་གཞལ་�་མེད་པའི་

�ས་ཚ�ད་མང་བོ་�ད་ཟོས་�་བཏང་བ་རིམ་�ིས་ཚ�ར་བས་སེམས་ནས་

ཧ་ཅང་འ�ོད་�ང་། 

�ོབ་�ོགས་བཟང་མོ་ནི་ད་�་ཡང་ཁོ་ཚ�འི་འཛ�ན་�འི་འཛ�ན་

གཙ�་ཡིན་པར་མ་ཟད་�ས་�ན་དགེ་�ན་ཚ�ས་བ�ོད་བ�གས་�ེད་

སའི་གཞི་�་�ར་ཡོད་པ་རེད། ད་�་ངེད་གཉིས་འཛ�ན་�་མི་གཅིག་

ནའང་�ོབ་གསེང་གི་�བས་�་མོ་རང་�ར་བཞིན་ངའི་མ�ན་�་ཡོང་

�ེ་ང་ལ་ཤ་ཚ་ཚ་�ོས་བ�བ་ཚན་�ོད་�ི་དཀའ་གནད་དག་�ར་�ིད་

�ེད། ཡིན་ཡང་ང་ཚ�ར་�ོབ་�ིད་མང་བས་ཉིན་འགའི་�ེས་�་�ར་�ིད་

�ི་�ན་�ོང་མ་�བ། དེ་�ར་ཉིན་བ�་�ག་�ག་འགོར་�ེས་ང་རང་

རིམ་�ིས་�ོབ་�ང་གི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་དེར་ཡང་བ�ར་ལོབས་

ནས། ལས་�་�ས་�ར་མི་�ོད་པ་དང་། �ོ་�གས་�ང་�ས་�ར་�ོད་མི་

�བ་པ་ཞིག་�་�ར། 

ཉིན་ཞིག་ལ། �ོབ་�ོགས་བཟང་མོས་�ོབ་�ོགས་གཞན་�ི་ཁ་ནས་

ངས་�ོབ་�ོང་ལ་�ི་བཤོལ་དང་བ�ོན་པ་�ེད་�ིན་མེད་པ་ཐོས་�ེས། 

ཆེད་�་ངའི་སར་ཡོང་ནས་ཁོང་�ོ་དང་བཅས་ང་ལ་�ོན་བ�ོད་ནན་མོ་

�ས། མོས་བཤད་�ར“སང་ཉིན་�ར་བཞིན་གསེར་མདོག་གི་ཉི་མ་

འཆར་�ིད་�ང་། དེ་རིང་གི་ཉི་མ་འདི་�ིར་�ོག་མི་�ིད་པས། �ས་

ཚ�ད་ནི་ཚ�་�ོག་�་�་དང་། �ོབས་�གས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། ང་

ཚ�ས་ལོ་ན་གཞོན་�ས་�ས་ཚ�ད་�ར་ཆ་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�ོས་�ོབ་

�ོང་ལ་�ར་བ�ོན་མ་�ས་ཚ�། ཕ་མ་དང་དགེ་�ན་�ི་རེ་བ་�ོང་ཟད་�་

བཏང་བ་ཡིན་ལ། རང་གི་�གས་བསམ་ཡང་འཇའ་འཛ�ན་འདོད་�ི་

�ིས་པ་བསམ་མེད་དེའི་�མ་ཐར་�་འ�ར་བས། གསེར་ལས་�ག་པའི་

དེ་རིང་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་�ོབ་�ོང་ལ་འབད་པ་�་དགོས”ཞེས་

བཤད་�ང་། ངས་�ང་ཁོ་མོའི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ི་གཏམ་དེ་དག་ལ་

མནོ་བསམ་ཡང་ཡང་བཏང་མཐར། གཞི་ནས་རང་�ོན་ངོས་ཟིན་པ་

དང་། �ོབ་ཁང་གི་�་ལོགས་དེ་ནས་རེ་ཞིག་མགོ་བོ་�ད་དེ་�ས། 

དགོང་མོ་དེར། �ི་ལམ་�་ངས་�ོབ་�ིད་ལ་ནན་ཏན་�ིས་ཉན་

བཞིན་པ་དང་�ོབས་པ་ཆེར་བ�ེད་�ིས་ལག་པ་ཡར་བ�གས་ཏེ་�ོབ་

ཚན་ག་གེ་མོའི་འ�ི་གཞི་ལ་ལན་འདེབས་བཞིན་ཡོད་ལ། �ོབ་�ོགས་

གཞན་པ་ཚ�ས་ངའི་�ོགས་�་མཐེ་བོང་བ�ེངས་ཏེ་བ�ོད་པའི་མེ་ཏོག་

གཏོར་བཞིན་འ�ག ང་རང་དགའ་�གས་ནས་ཞལ་འ�མ་�ག་པོར་

�ོལ་�ས། མལ་�ོགས་ཚ�་རིང་�ོལ་མས་ངའི་མལ་�ལ་འཐེན་ནས་

མལ་ལས་�ོང་བཞིན་འ�ག

ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། �་�ོའི་�ོབ་�ན་གཉིས་པའི་�བས་�་�་

ཡིག་དགེ་�ན་�ིས་ང་ཚ�ར་�ོབ་ཚན་བ�ར་�ོང་�ེད་པའི་�ི་བ་ཞིག་

བཏོན་�ང་། �བས་དེར་ངས་�ང་�ི་ལམ་ནང་�ར་�ོབས་པ་ཆེར་

བ�ེད་�ིས་ལག་པ་ཡར་བ�གས། �ོ་�ལ་ལས་འདས་པ་ལ་དགེ་�ན་

�ིས་ངའི་མིང་ནས་བོས་�ང་། �བས་དེར་ངའི་དམར་�ང་�ིང་ནི་�་

�་�ིང་�ིང་དང་། ངོ་�ིལ་བོ་�་�་བཞིན་དམར་པོར་�ར་ནས་�ང་བ་

གཉིས་�ང་�ང་གིས་དེད་པ་བཞིན་འདར་�ག་�ག་�ེད། ཡིན་ན་ཡང་

ངས་རང་གིས་རང་ལ་�ིང་�ར་བ�བས་ཏེ་�ད་དམའ་མོས་�ི་བར་

ལན་བཏབ་པ་ན། དགེ་�ན་�ིས་ལན་བཏབ་པ་ཧ་ཅང་བཟང་ཞེས་ང་ལ་

བ�གས་བ�ོད་ཐེངས་ཤིག་�ས་�ང་། �ང་མོར་བཤད་ན་དེ་ནི་�་ཡིག་

དགེ་�ན་�ིས་ང་ལ་ཐེངས་དང་པོར་བ�ོད་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངའི་

སེམས་�་བཤད་མི་ཤེས་པའི་དགའ་�ང་ཞིག་�ེས་ཤིང་། མིག་ཀོང་�་

རང་དབང་མེད་པར་མཆི་མ་འ�ིལ་�ང་ལ། �ོབ་�ོགས་བཟང་མོའི་ཤ་

ཚ་བའི་གཏམ་དེ་དག་�ང་ཡིད་ལ་དབང་མེད་�་འཆར་�ང་། 

དེ་ནས་བ�ང་། ངས་�་མ�ད་�་�ོབ་�ོགས་བཟང་མོ་མིག་དཔེར་

བ�ང་�ེ་�ས་ཚ�ད་�ར་ཆ་རེ་རེ་འ�ོ་བ�ག་�་མ་བཏང་བར་�ངས་

འ�ས་འ�ར་�་ཐོན་པ་ཞིག་ལེན་པར་�ར་བ�ོན་�ས་པ་ཡིན་ལ། 

�ངས་འ�ས་ལེགས་པོ་ཞིག་འཐོབ་�་དེའང་ཁོ་མོའི་བཤད་པ་ནང་

བཞིན་ཐོག་མར་གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�ས་པ་

ནས་མགོ་ག�གས་དགོས་པ་�ོགས་སོ།།

�་ཚ�ད་འཁོར་ལོ་ཡི་ཐག་�་དང་འ�ོགས་ཏེ་ང་

ཚ�་ཡང་རིམ་�ིས་ནར་སོན་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་སམ།

དཔེ་ཆ་བ�་�ར་དགའ་བའི་�ོབ་

�་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན་�ས་

ཚ�ད་ནི་ཟས་མངར་མོར་

ལོངས་�་�ོད་པ་བཞིན་

ཧ་ཅང་མ�ོགས་ལ།  ཡང་

�ེད་འཇོར་མགོ་འཁོར་བའི ་

�ོབ་�་�་ཆལ་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན་�ས་ཚ�ད་

ནི་མིག་�ེབ་པ་�ར་ཧ་ཅང་�ང་།    ང་ཚ�འི་འཛ�ན་

�འི་ནང་�འང་རང་གི་�གས་འ�ན་�ི་ཆེད་གསེར་

ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་འདི་�ོན་�ང་�ེད་མཁན་མང་

བོ་ཡོད་ལ། �ད་ཟོས་�་གཏོང་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་

མང་།  དེ་བས།  �ན་�ོགས་�མ་པས་�ས་ཚ�ད་ལ་

�ོན་�ང་�ས་ན་རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�་དོན་�ན་�་

གཏང་�བ་པ་མ་ཡིན་ནམ།  ང་ཚ�ར་མི་�ས་རིན་པོ་

ཆེ་འདི་གནང་མཁན་ནི་�ིན་ཆེན་ཕ་མ་�མ་གཉིས་

ཡིན་པས་ང་ཚ�ས་�ང་�ས་�ི་གོ་�བས་འདི་དམ་

འཛ�ན་�ས་ནས་�ོབ་�ོང་ཡག་པོ་

�ས་ན་མི་བཟང་ངམ།  

དེང་�བས་མི་མང་

བོ་ཞིག་ཁ་པར་�ི་�ད་

འ�ིན་ནང་ལ་མིག་�ིང་

ནས་གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་

རིང་གི ་�ས་ཚ�ད་མང་བོ་ཞིག་ཤོར་དང་

འཆོར་བཞིན་ཡོད་པས།  �ོད་ཚ�ས་ད་ནས་བ�ང་དེ་

རིང་གི་�ས་ཚ�ད་འདིར་དམ་འཛ�ན་མ་�ས་ན་འ�ོད་

�ས་ལས་�ི་མཐའ་མ་ཡིན་པའོ། །

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན།

• ཚ�་དཔག་�ོ་�ེ•
ཨང916པ།

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

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་

འཛ�ན་�་ག�མ་པ། 

•ཆོས་མཚ�་�ལ•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་དཔལ་ཁ་�ོང་�ལ་

མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�འི་ལོ་རིམ་

�ག་པའི་འཛ�ན་�་ག�མ་པ།  

•ཚ�་མཚ�་�ིད•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

བོད་�་�ག་པའི་ཚ�ས་བཅ་ོ

བ�ད། 

ཉིན་འདིར་�ལ་རོང་ས་�ལ་

�་ད�ར་ཁའི་ཇ་�ོལ་ཞེས་པའི་

�ས་�ནོ་ལ་�ེབས་པ་ཡིན། ས་དེར་

མཛ�ས་པའི་�ང་�ངོས་�་རས་�ར་

�་ཚ�གས་�བ་�ེ། ཟས་གོས་ལ་རོལ་

ཞིང་�ེ་ག་སགོས་འ�ན་པར་�ེད། 

བོད་�་བ�ན་པའི་ཚ�ས་གཅགི

ཉིན་འདིར་�་སར་ཞོ ་�ོན་

�ེད། འ�ས་�ངས་�་�་མོ་པ་

�མས ་�ིས ་� ་ མོ ་འ�བ ་ནས ་

གཟིགས་མོ་འ�ལ། སེ་རར་འཆམ་

�ག དེ་བཞིན་ཚ�ས་གཅིག་ནས་

བཞི་པར་ནོར་�་�ིང་གར་�་མོའི་

�མ་ཐར་མང་བོ་འ�བ། ཚ�ས་�་

ནས་བ�ན་བར་�་�ག་ཆེ་ཁག་གི་

�་�ར་�་�་མ་ོའ�བ། �་བ�ན་པ་

ནི་ཞོ་ལེགས་པའི་�ས་ཡིན་པ་དང་

ཞ་ོའ�ེད་�ེད་པས་ཞ་ོ�ནོ་ཟེར། 

བོད་�་བ�ད་པ། 

�་འདིའི་ནང་ད�ས་གཙང་�་

འོང་�ོར་རམ་ཆོས་�ོར་�ེད་པ་

ཡིན། དེ་ནི་ལ་ོལེགས་ལེན་ཁའི་

�ིད་ཅེས་�ལ་དེའི་འ�ོག་�ལ་

�འང་�ས་�ནོ་དེར་རོལ་�ལོ་ཡདོ། 

བོད་�་ད�་པའི་ཚ�ས་ཉེར་གཉིས། 

ཉིན་འདིར་�ོན་པ་�མ་�་�་

ག�མ་པའི་གནས་�་�ོན་ཏེ་�མ་

ལ་ཆསོ་ག�ངས་པ་དང་། �ིར་

འཛམ་�་�ིང་�་ཕེབས་པར་�གས་

པས་�་བབས་�ས་ཆེན་ཟེར། འད་ིལ་

དགེ་�གས་པའི་དགོན་པ་དག་ན་

ད�་པའི་�ོན་ལམ་ཞེས་པའི་ཆོ་ག་

�ེལ་པ་དང་�ེན་མཇལ་�ེད། 

བོད་�་བ�་པའི་ཚ�ས་བཅ་ོ�། 

ཉིན་འདིར་ད�ས་གཙང་�་

དཔལ་�འི་རི ་�ོད་ཅེས་�་�ན་

ག�ག་ལག་ཁང་གི་དཔལ་�་དང་

�ིབ་�ོང་བཙན་གཉིས་ཞལ་འཛ�མས་

པ་ཡིན་ཟེར་བའི་�ས་�ོན་�ེབས་

ཤིང་། �ད་མེད་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ི�ས་

�ནོ་�་�ར་བ�་ི�ལོ་ཡདོ། 

བོད་�་བ�་པའི་ཚ�ས་ཉེར་�། 

ཉིན་འདིར་དགེ་�གས་པའི་

དགོན་�ེ་དག་ན་བ�་པའི་�་མཆདོ་

ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་ཆོས་�གས་�ི་ཆོ་

ག་�ེལ་�ལོ་ཡདོ། ད་ེན་ིདག་ེ�གས་

པའི་ཤིང་�འི་�ོལ་འ�ེད་�ེ་�་མ་

ཙ�ང་ཁ་པ་�་གཤེགས་པའི་ཉིན་ཡིན་

པས། �ེས་འ�ག་�ལ་ཚབ་�་ེདང་

མཁས་�བ་�་ེགཉིས་�ིས་དགའ་�ན་

ག�ང་མཆོད་ཆེན་མོ་ཞེས་�ན་�་

�གས་པར་མཛད་པ་དང༌། མཆདོ་པ་

མཆོད་མེས་�ིང་བཀང་བས་�ིང་མེ་

ཞེས་པ་�ང་ངོ་། ། 

བོད་�་བ�་གཅགི་པའི་ཚ�ས་གཅགི

ཉིན་འདིར་བོད་�ོངས་�ོ་བོའི་

�ལ་�་�ིས་པའི་ལོ་གསར་གཏོང་

མགོ་བ�མས་པ་ཡིན། ཉིན་གཉིས་�་ི

རིང་ལོ་བ�་བཞིའི་མན་�ི་ལོ་�ང་

�མས་ལ་གང་དགའི་ཟས་གོས་དང་

�ེད ་མོར ་ རོལ ་� ་འ�ག་�ོལ ་

མཆིས། 

�་བ་ལས་�ངས།

བོད་�ི་�ས་ཆནེ་

ངོ་�ོད། 


