
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ། •མཁའ་འ�མ་ཡག•

འཇམི་�སོ་�་�ལ་པ་�གས་ཆནེ། — �་ིཁའ་ེལའིང་ཆ་ི�འ།ོ

�ི་ཁའེ་ལིའང་ཆི་�འ་ོནི་རིག་�ལ་བ�ར་དར་�ས་�བས་�ི་�བས་ཆེ་བའི་རི་མ་ོཔ་དང་�་

�ལ་པ་ཞགི་ཡནི་ལ། མའི་ིརགིས་�་ིབགོ་�ལ་�་�་ཆ་ེབའ་ིར་ིམོའ་ིབ�མས་ཆསོ་དང་བཟ་ོ�ན་

མང་བོ་བཞག་ཡདོ།

ཁོ་རང་འཇམི་�སོ་ལ་ཤནི་�་དགའ་ཞངི་། “འཇམི་�སོ་ན་ི�་�ལ་�ན་�་ིཡང་�་ེ

ཡནི་པར”འདདོ། ད�ང་ལ་ོཉརེ་�འ་ི�ངེ《པ་ཁོ�་སའི་ིཆང་�》དང《ཡ་ེ�་ལ་�་

ངན་�་བ》ཞསེ་པའ་ིའཇམི་�སོ་གཉསི་བཞངེས་ཏ་ེ�ན་�གས་�ས། 1505ལརོ། 

ཁོང་གི་འཇིམ་�སོ་བ�མས་ཆསོ་མིང་�གས་ཅན《ཏ་ཝེ》ལེགས་འ�བ་�ང་

བ་དང་། མ་ི�མས་�སི་མ་�སོ་གཅགི་མ�ན་�སི་ཁོ་ན“ིདངེ་རབས་�་ིཆསེ་

�བས་ཆ་ེབའ་ིའཇམི་�སོ་�་�ལ་པར”ཁས་�ངས།

�་ིཁའ་ེལའིང་ཆ་ི�འ་ོདང་ལ་�་ེཨར་གཉསི་ན་ིརགི་�ལ་བ�ར་དར་�ས་

�བས་�་ིམངི་�་�གས་པའ་ིར་ིམོ་པ་གཉསི་ཡནི་ལ། ཁོ་གཉསི་�གོས་པོ་ཡནི་ལ་

འ�ན་�་ཡང་ཡནི། ཐངེས་ཤགི ཁོ་གཉསི་�་ིར་ིམོའ་ིཐད་�་ི�་བ་མ་མ�ན་པར་

�ོད་�ངེ་�ང་ནས་�ལ་ཕམ་�་ིད�་ེབ་མ་ཆདོ་པས། མཐའ་མར་རང་རང་ས་ནས་ར་ིམོ་

ར་ེར་ེ�ིས་ཏ་ེར་ིམའོ་ིའ�ེམ་�ནོ་�ེང་ད�་ིཐ་ལིའ་ིམ་ིམང་ལ་ད�ད་འཇོག་�་�་ག�ག་�འ་ི

ཐག་བཅད། 

ཁོ་གཉསི་�སི་�ས་ཆད་�ར་རང་རང་ས་ནས་ར་ིམོ་ཅ་ིཞགི་འ�་ིབར་�སོ་བ�ངས་�ས། ལ་�་ེ

ཨར་�སི་�སི་པ་ཞགི་གསི་མགོ་བོས་�ན་འ�མ་བ�གས་འ�ག་པའ་ིར་ིམ་ོཞགི་�སི། ར་ིམའོ་ི�ངེ་

སམེས་གཏམ་�ོམ་�གི་པ་ལགས། 
ལ་ོརའེ་ིལ་ོགསར་ལ་ཐོན་པ་ན་ཕ་མ་གཉསི་�སི་ང་རང་�དི་

ནས་�ོགས་གང་སའ་ིཤ་ཉརེ་�ག་�་འ�་ོབའམ་ཡང་ན་�གོས་པོའ་ི

འ�་འཛ�མས་སགོས་ལ་�གས་�ནི་ཡདོ། ང་རང་སམེས་�ངེ་ནས་

འ�་ོམ་ིའདདོ་མདོ། མ་སངོ་ན་ཕ་མ་གཉསི་མ་ིདགའ་བས། ངས་ཇ་ི�ར་

�ས་ན་ལགེས་སམ།

             ཞསེ་གཡང་འ�ལི་�་ེབའ་ི�བོ་མ་འ�ག་མཚ�་ནས། 

�བོ་�གོས་འ�ག་མཚ�་ལགས། 
�དོ་�སི་ཤསེ་�ནི་མདེ་པ་ཞགི་ན།ི �མི་�ལ་ལ་སངོ་ན་བཟང་

ཆ་མང་བོ་མཆསི་པ་རདེ། 

�མི་�ལ་ལ་སངོ་ན་ཤ་ཉ་ེརངི་ཚང་ག་ི�སི་པ་མང་བོ་ཞགི་ངོ་

ཤསེ་�བ་པར་མ་ཟད། �མི་ཚང་གཞན་པའ་ིའཚ�་བའ་ིགོམས་གཤསི་

ཐད་�ས་ལནོ་ཡང་�་�བ་ལ། ཁོ་ཚ�ས་�ས་�ན་ཅ་ིཞགི་�དེ་�ནི་

ཡདོ་པ་དང་། �དེ་མོ་ཅ་ིཞགི་�་ེབཞནི་ཡདོ་པ་སགོས་ཕལ་ཆརེ་�དོ་

རང་འཚ�་བ་གཞན་ཞགི་�་�གས་པ་དང་�ན་ནས་མ�ངས་ཤངི་། �་ེ

འདདོ་ཆ་ེབའ་ི�དེ་མའོ་ིཉམས་ལནེ་ཞགི་�ང་ཅ་ིལ་མནི། འ�ལེ་

འ�སི་�ོས་�དེ་�གོས་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་�་སངོ་བ་དང་བ�ན་

ནས་�དོ་�སི་མཉམ་འ�ལེ་ཚ�་�ང་ཞགི་བ�གས་ན། དནོ་དག་ལ་

�ད་�སེ་ཚང་མས་ཕན་�ན་ལ་རོགས་རམ་�ས་ཆགོ་ཅངི་། ད་�ང་

�དེ་�གོས་ཚ�ར་�ས་བཏབ་ནས་�་ིརོལ་�་�དེ་མ་ོ�་ེ�་སངོ་ཆགོ

�ིམ་�ལ་�ིས་ང་ཚ�ར་ཕ་མ་

གཉསི་�་ི�གོས་པོ་མང་བོ་ཞགི་ལ་

འ�ལེ་འ�སི་�དེ་པའ་ིགོ་�བས་

བ�ན་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�ས་�ན“དམ་པས་ལམ་�དི”ཅསེ་�ངེ་

བཞནི་ཡདོ་ཅངི་། ཕ་མ་གཉསི་�་ི�གོས་པོའ་ི�དོ“དམ་པ”མང་བོ་

ཞགི་ཅསི་�ང་ཡདོ་�དི་ལ། ཁོ་ཚ�ས་ལས་རགིས་�་ཚ�གས་གཉརེ་

�ནི་ཡདོ་པས། �དོ་�སི་ཁོ་ཚ�་དང་བསམ་�་ོབ�་ེརསེ་མང་�་�ོས་

དང་། �དོ་ལ་འཇགི་�ནེ་གཞན་པ་ཞགི་མཐོང་�དེ་�་ི་��ེ་�ང་

ཞགི་འ�དེ་�བ་�ང་�དི། 

ད་ེ�་�གོས་པོ་�ང་�ང་ཞགི་ཡདོ་པར་མངི་ལ་རགི་�ན་ཟརེ།  

ཁོ་རང་�ང་�ས་ནས་གནམ་ད�ད་ལ་�ོ་བ་ཆ་ེབས། �ད་པའ་ིནང་

ནམ་ཡནི་ཡང་གནད་དནོ་མང་བོ་ཞགི་འཁོར་�ནི་ཡདོ་ལ། ཁོས་

ཐངེས་མང་བོར་ཕ་མ་གཉསི་ལ་�་ིབ་�་ཚ�གས་བཏོན་པ་ན། ཕ་མ་

གཉསི་�སི་ལན་འདབེས་མ་�བ་པས་ཁོ་རང་ཧ་ཅང་ཡདི་�ག་�ང་། 

ལས་�ང་བ་ཞགི་ལ། ཐངེས་ཤགི་ཨ་ཕས་རགི་�ན་�དི་ནས་

�གོས་པོའ་ིའ�་འཛ�མས་ཤགི་ལ་�གས། འ�་འཛ�མས་�ངེ་རགི་

�ན་�སི་ཨ་�་ཞགི་ངོ་ཤསེ་ཤངི་། ཨ་�་ད་ེཏག་ཏག་འཇགི་�ནེ་

འ�ར་�ོད་�་ིལས་ཀ་གཉརེ་མཁན་ཞགི་ཡནི་འ�ག རགི་�ན་ཕར་

སངོ་ནས་ཨ་�་དའེ་ིགམ་ནས་ཙ�ག་�སེ། �ོབས་པ་ཆནེ་པོས“འཇགི་

�ནེ་འ�ར་�ོད་པས་�ངོ་ཁམས་ནས་འ�ར་�ོད་�་བ་�ོན་དགོས་

དནོ་ཅ་ིརདེ”ཅསེ་�སི་པ་ན།  ཨ་�འ་ིངོར་འ�མ་ཞགི་ལངས་ཞརོ་

�“སའ་ིགོ་ལར་འཐནེ་�གས་�ན་ཞངི་། �ང་ཁམས་ཆནེ་པོར་

གནནོ་�གས་མངའ་བས།  མ་ི�མས་ད་གཟོད་སའ་ིགོ་ལའ་ི�ངེ་འཚ�་

�བ་ལ། �ངོ་ཁམས་ཆནེ་པོར་�བེས་�སེ།  གནོན་�གས་མདེ་པས་

འཇགི་�ནེ་འ�ར་�ོད་པས་འ�ར་�ོད་�་བ་མ་�ོན་ཚ�། �ས་�ང་

�་ེམར་འཐག་�དི། དའེ་ི�ནེ་�སི་འ�ར་�ོད་�་བའ་ི�ས་ཀ་ཚད་

�ན་མནི་ཚ�།  འཇགི་�ནེ་འ�ར་�ོད་པ་�རི་ལགོ་ཐབས་�ལ་བ་

རདེ”ཟརེ། �ད་ཆ་ད་ེཐོས་�སེ་རགི་�ན་ཡདི་ཚ�མ་པར་�ར་མོད། 

རགི་�ན་�སི་ད་�ང་མཚམས་མ་ིའཇོག་པར་འད་ིདང་གན་ཞསེ་

གནད་དནོ་མང་བོ་ཞགི་�སི་�ང་བ་དང་། ཨ་�ས་�ང་�ན་�ང་མདེ་

པར་ར་ེར་ེབཞནི་�སི་ལན་གསལ་བོ་ཞགི་བཏབ་པ་ན། རགི་�ན་ལ་

�ོ་བ་�་�ག་ཅགི་འཕལེ་ཏ“ེ�སོ་�བ་�་ི�གོས་མཆགོ” ཅགི་ལ་�ད་

པ་ནང་བཞནི་ཨ་�་དང་ལབ་�ངེ་མང་བོ་�ས། ཨ་�འང་�་ིབ་གདནོ་

�ར་དགའ་བའ་ི�སི་པ་དརེ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་�ང་། ཁོ་གཉསི་ད་ེ

�ར“ཞ་ེསམེས་མ�ན་པའ”ི�གོས་པོ་�་�ར། 

�སི་�། ཨ་�ས་རགི་�ན་རང་ཉདི་�་ིལས་�ངས་�་�དི་ད་ེ

�ར་ལས་�ག་པའ་ི�ོ་ནས་འཇགི་�ནེ་འ�ར་�ོད་ལས་རགིས་ལ་

�ས་ལནོ་གཏངི་ཟབ་�དེ་�་བ�ག་པ་དང་། རགི་�ན་�སི་འཛ�ན་

�འ་ིནང་འཇགི་�ནེ་འ�ར་�ོད་ཚ�་�ང་ཞགི་བ�གས་ཤངི་། ཨ་�་

�བོ་�འི་ིམ�བ་�ནོ་པར་གདན་�ངས་ཏ་ེ�ས་བཅད་�ར་�བོ་�དི་

�དེ་�་བ�ག 

�དོ་�སི་�སོ་དང་། རགི་�ན་�“ིདམ་པ”ད་ེམངི་དནོ་དང་

མ�ངས་པ་ཞགི་ཨ་ེརདེ། དརེ་བ�ནེ། ཤ་ཉ་ེཚང་ངམ་�གོས་པོ་ཚང་

�་�མི་�ལ་ལ་འ�་ོབ་ད་ེའ�ར་བོ་ཞགི་�་མ་ིབ�་ིབར་མཐོང་�་

བ�དེ་པའམ་�གོས་པོ་བ�གིས་པའ་ིགོ་�བས་ཤགི་�་བ�སི་ན། 

�གོས་པོ་�ན་གཞནོ་གང་ཡང་�ང་། གལ་ཏ་ེད་ེ�ར་སམེས་མ�ན་ཚ�།  

�དོ་ཉདི་�་ོབད་ེབག་ཕབེས་�་འ�ར་ངསེ་ཡནི། 

                  
 ཞསེ་སམེས་གཏམ་�ོམ་�གི་པ་ནས། 

གི་�ིས་པར་གསོན་

ཉམས་�ན་ལ། �ན་འ�མ་ན་ིད་ེབས་�ང་ངོ་མ་དང་གཉསི་�་མདེ་པས་མ་ིལ་འ�མ་�་�ང་བར་

�དེ། ར་ིམ་ོ�སི་ཚར་�སེ་ཁོས་ར་ིམའོ་ི�ངེ་�་སངེ་རས་ཤགི་བཀབ་ནས་འ�མེ་�ནོ་�་ིཉནི་མརོ་ར་ེ

�ག་�ས། 

འ�མེ་�ནོ་�་ིཉནི་མོ་གཞ་ིནས་�བེས་�ང་།

ལ་�་ེཨར་�སི་ཐོག་མར་ར་ིམའོ་ི�ངེ་ག་ིསངེ་རས་བ�ས། མ་ི�མས་�སི་ཡ་མཚན་

པའ་ི�ད་ཅརོ་བ�བ་ནས་ཧང་སངས་པའ་ི�མ་འ�ར་ཅ་ིརགིས་བ�ན། �ན་

འ�མ་ན་ིངོ་མ་དང་གཉསི་�་མདེ་པས་ན། ཁང་��ི་མང་བོ་འ�ར་ཡངོ་ནས་

�ན་འ�མ་ལ་མ�་ཏོས་བ�ན་པར་�ོམ། �བས་དརེ། �ད་མ་ོཔ་ཚ�ས་མགི་

མདངས་�ིས་དརོ་བའ་ི�་ིཁའ་ེལིའང་ཆ་ི�འ་ོདགོས་མ་ིབད་ེབའ་ིཉམས་དང་

བཅས་རང་ག་ིར་ིམོའ་ིགཞགོས་�་ལངས་ནས་ཅ་ིཡང་མ་ི�་བར་འ�ག

ལ་�་ེཨར་�སི་ཁོའ་ི�གས་ཀ་ད་ེམཐོང་མ་ཐག་�ར་མོར་གམ་�་སངོ་ནས། 

“�དོ་�སི་དགོས་མ་ིབད་ེབའ་ི�གས་ཀ་འ�་བ�ན་ནས་ཅ་ི�དེ། �ར་�་སངེ་

རས་�ས་དང་། ང་ཚ�ས་ཅགི་བ�”ཟརེ་བཞནི་ར་ིམའོ་ི�ངེ་ག་ིསངེ་རས་བ�ས། �་ོ

�ར་�་ལ་�་ེཨར་ཧ་ལས་ཤངི་ཧང་སངས་པར་�ར། �ང་ཙམ་ནས་རང་ག་ིབ�མས་

ཆསོ་ར་ིམ་ོ�རི་བ�ས་ཤངི་། �ད་མོ་པ་�མས་ལ་�་བཞནི“ ང་ཕམ་སངོ”ཞསེ་བཤད།

མ་གཞརི་�་ིཁའ་ེལའིང་ཆ་ི�འ་ོཡསི་�སི་པ་ན་ིལ་�་ེཨར་�སི་བ�་བར་�ོམ་པའ་ིསངེ་རས་ད་ེཡནི། ལ་

�་ེཨར་�་ིར་ིམསོ་ཁང་��ི་ཙམ་ལས་གཞན་ལ་མགོ་�ོར་ཐབེས་མ་�བ་ལ། �་ིཁའ་ེལའིང་ཆ་ི�འ་ོཡ་ིར་ིམོས་

�ད་མ་ོཔ་�མས་མ་ཟད་ར་ིམ་ོཔར་ཡང་མགོ་�ོར་ཐབེས་སངོ་བ་རདེ།

མཚ�་�ོན་ཟ་ིལངི་།    •�ལ་མཚན•



ང་ཚ�འ་ིདག་ེ�ན་ལ་ནད་�ང་བ་ཧ་ཅང་�་ིབས། �བོ་�ས་�ོན་ཆད་ལངོ་

བའ་ི�བོ་�་ནས་དཔ་ེ�དི་�ས་�ངོ་ཞངི་། ད་�་ལ་ོརམི་བཞ་ིཔར་�བོ་�དི་

�དེ་བཞནི་པའ་ིདག་ེ�ན་ད་ེལ་ཚབ་�དི་�དེ་�་བ�ག ཁོ་ན་ི�བོ་�འ་ིདག་ེ

�ན་�དོ་ལ་ོན་ཆསེ་�ན་པ་ད་ེཡནི་པ་དང་། �་ལ་ོཡངོས་�ོགས་དཀར་པོར་

�ར་ཏ་ེབ�ས་ཚ�ད་�་�ིང་བལ་�ིས་བཟོས་པའ་ིམགོ་�་�ན་མ་ཞིག་བ�ོན་

ཡདོ་པ་དང་མ�ངས། �ད་ཆ་བཤད་པ་ན། གཞན་དང་མ་ིའ�་བར་ཧ་ཅང་

ཡདི་�ོ་བའ་ི�་ད�ངས་ལནེ་པ་དང་འ�། ཡནི་ནའང་། ཁོས་�བོ་�དི་�ས་པ་

ཧ་ཅང་བཟང་བར་མ་ཟད། ཤསེ་�་ཆ་ེཞངི་གཏངི་ཟབ་པོ་འ�ག  དག་ེ�ན་

�བོ་ཁང་ནང་�་འ�ལ་མ་ཐག �སི་པ་ཞགི་ག་ིམགི་ཡ་གཅགི་སངེ་རས་�སི་

ག�ད་འ�ག་པ་མཐོང་བས། ཉ་ེསར་བཅར་ནས་དནོ་དག་ཅ་ི�ང་བ་�སི་ཤངི་། 

ད་ེནས་�སི་པ་དརེ"�་�ང་ལགས། མགི་ལ་སམེས་�ང་�་དགོས"ཟརེ།

�བས་དརེ་�་ིལ་ོཞསི་དག་ེ�ན་ལ་བ�ས་ནས། "དག་ེ�ན་ལགས། �དེ་

�ིས་དངོས་གནས་�ིས་པ་ལངོ་བར་�བོ་�ིད་�ས་�ངོ་བ་ཡིན་ནམ"ཞེས་

�སི་�ང་། དག་ེ�ན་�སི་ལན་�། "ངོ་མ་ཡནི། ལ་ོའགར་�དི་�ངོ"ཟརེ། �་ི

ལོ་ཞིས་�ད་དམའ་མོས"ང་ཚ�ར་དེའི་�ོར་�ི་ཁ་བ�་ཞིག་�ས་ཆོག་

གམ"ཟརེ། 

དག་ེ�ན་ཕར་སངོ་�་ེ�དི་�གེས་�ངེ་�་བ�ད་�ང་།

ཁ་ིལ་ེཏིས་�ད་མཐོན་པོས"ལངོ་བའ་ི�བོ་�་ན་ིཉ་ིས་ི�ང་ལམ་�་ཡདོ་

པ་རདེ"ཟརེ།

དག་ེ�ན་�སི་ག�ང་�ར། "�དོ་ཚ�ས་ལངོ་བ་�ངེ་བའ་ིཚ�་ན། ནད་པ་

དང་ད�ལ་བོ་�ེང་བ་དང་འ�་འ�ག 

ཡནི་ནའང་། དནོ་ངོ་མར་�དོ་ཚ�ས་ཐ་

�ད་འདའི་ིགོ་དནོ་ཨ་ེཤསེ། ཞབི་�་བསམ་

�་ོཞགི་ཐོངས་དང་། ལངོ་བ། ཅ་ིཡང་མཐོང་མ་ི�བ། ཉནི་མོ་དང་མཚན་མའོ་ི

ད�་ེབ་འ�དེ་མ་ིཤསེ། ནམ་མཁའ་དང་ཉ་ིམ། རང་ཉདི་�་ིཉ་ེ�་མཐོང་མ་ི�བ། 

མཐའ་འཁོར་�ི་ཡདོ་ཚད་དང་འ�ེལ་འ�ིས་�ས་པ་ཚང་མ་མཐོང་མི་�བ། 

ས་འགོ་ག་ིགཏིང་རིམ་�་�ས་པ་ཇ་ིབཞིན་�ས་གཏན་�་�ན་ནག་ག་ི�ོང་�་

གནས་ཡདོ། �དོ་ཚ�ས་མགི་�ང་བ�མས་ནས་ཚ�ད་�་ཞགི་�ོས་དང་། གལ་ཏ་ེ

�དོ་ཚ�ས་�ས་གཏན་�་མགི་�ང་འ�དེ་མ་ི�ས་པའ་ིདབང་�་བཏང་ན། �དོ་

ཚ�ར་ད�གས་འཚབ་འཇགིས་�ག་ག་ིཚ�ར་བ་དང་། བཟོད་བ�ན་�དེ་�་ོ

མདེ་པའ་ིཚ�ར་བ་ཐོལ་�སི་�སེ་ཏ།ེ �་ེངག་འདནོ་ཞངི་�ོ་བར་�དེ་ལ། �ག་

བ�ལ་ཆ་ེབས་གསནོ་འདདོ་མདེ་པར་འ�ར་ངསེ་རདེ། ཉམ་ཐག་�སི་པ་ཚ�་

ཨང་། འནོ་�ང་�དོ་ཚ�་ཐོག་དང་པོར་ལངོ་བའ་ི�བོ་�ར་སངོ་�་ེཏག་

ཏག་�བོ་གསངེ་ག་ི�བས་�་ཁལེ་བ་ཡནི་ཚ�། ཁོ་

ཚ�ས་ཨོག་ལེན་�ང་བ་�ེང་བ་དང་�ིང་�་

འ�ད་པ། �ད་ཆནེ་པོས་ཁ་བ�་�དེ་པ་དང་

བཞད་མ་ོ�ེད་པ་�དོ་ཚ�ས་ཐོས་�བ་ཅིང་། 

ཁོ་ཚ�་ཐོག་ཁང་གི་�ས་�ེང་�་བདེ་�ག་

འ�ག་པོའི་ངང་ཡར་�ག་མར་�ག་

�དེ་པ་དང་། བར་�མས་དང་ཉལ་

ཁང་ནང་�་གང་�ང་ངང་འ�་ོའངོ་�ེད་

པ་མཐོང་�བ་པས། �དོ་�སི་ཁོ་ཚ�་

ཉམས་ཉེས་�་�ར་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡིན་པའ་ིཚ�ར་

�ང་གཞ་ིནས་�སེ་མ་ི�དི། �དོ་ཚ�ས་ངསེ་པར་�་

ཁོ་ཚ�ར་�་ཞབི་ནན་མོ་�་དགོས། ལ་ལ་ན་ིལ་ོན་བ�་

བ�ན་བཅ་ོབ�ད་ལ་སནོ་པའ་ིགཞནོ་�་ཡནི་ཏ།ེ �ས་�བོས་དར་ལ་བབས་

ཤངི་�ོ་�དི་བག་ཡངས་�ན་པས། རང་ཉདི་ལངོ་བ་ཡནི་པར་སམེས་བག་

ཕབ་པར་ད་ོ�ང་ཅ་ིཡང་�དེ་�ནི་མདེ་པ་�ར་�ང་མདོ། འནོ་�ང་�དོ་ཚ�ས་

ཞབི་�་བ�ག་ན། ད་ེདག་ག་ི�་ོ�དི་དང་�མེས་པས་ཁངེས་པའ་ི�མ་འ�ར་

�་ིཕ་རོལ་�་ལས་ངན་པ་ད་ེབཟདོ་བ�ན་�ེད་པའ་ིཆེད་�་�ག་བ�ལ་ཆེན་

པོ་�ངོ་བཞནི་ཡདོ་པ་ད་ེ�ོགས་�བ་ངསེ་ཡནི། ད་�ང་�སི་པ་ལངོ་བ་�ོར་

ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན། ཁོ་ཚ�འ་ིཐལ་མདགོ་ཤར་ཅངི་�ངི་�་ེབའ་ིངོ་གདངོ་ལ་

བ�ས་པས་�ང་། ཁོ་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�་ིངང་ནས་དནོ་དངོས་འད་ིདང་ལནེ་

�ས་ཟནི་པ་ཚ�ར་�བ། �ན་�ོག་�ས་ཆགོ་པ་ཞགི་ན།ི ཁོ་ཚ�ས་ད་�ང་མསི་མ་ི

མཐོང་སར་�བ་�ར་�་�མ་�དེ་པའ་ི�བས་�ང་ཡདོ་ངསེ་རདེ། �།ེ ང་

ཡ་ིགཅསེ་�ག་ཚ�། �དོ་ཚ�ས་བསམ་�་ོར་ེཐོངས་དང་། ཁོ་ཚ�འ་ི�དོ་�་ིལ་

ལ་ན་ི�ས་�ང་ནང་�་ོ�ར་�་ལངོ་བར་�ར་པ་ཡནི་�དི་ལ། ལ་ལས་ན་ིལ་ོ

མང་བོའ་ིརངི་ལ་མགི་ནད་བཟོད་བ�ན་�ས་ཤངི་། ཐངེས་མང་བོར་

འཇགིས་པ་མདེ་པར་གཤག་བཅསོ་�ས་པ་དང་། མ�ག་མཐར་བཅསོ་ཐབས་

མ་�ང་བར་ལངོ་བར་�ར་པ་རདེ་ལ། ད་ེལས་�ང་མང་ཤོས་ན་ི�ན་�སེ་�་

ལངོ་བ་ཡནི་པ་རདེ། ཁོ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་�ས་གཏན་�་�་རངེས་མདེ་པར་བང་

ས་ོཆནེ་པོ་ཞགི་ག་ིགཏངི་རམི་�་འ�ལ་བ་དང་མ�ངས་ཤངི་། ཁོ་ཚ�ས་ཐ་ན་

མ་ིཡ་ིངོ་ཞསེ་པ་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་པའང་ཤསེ་ཐབས་�ལ། �དོ་ཚ�ས་བསམ་

�་ོཞགི་ཐོངས་དང་། ནམ་�ན་ཁོ་ཚ�ས་རང་ཉདི་དང་�ན་�ན་�་ི

མི་ཡི་བར་�ད་�ན་པའི་ངོས་�་ཤར་པའི་ཚ�་ན། 

ཁོ་ཚ�ས་ཇི་འ�འི་�ག་བ�ལ་ཞིག་བཟོད་

བ�ན་�་དགོས་�་རདེ་ཨང་། ཁོ་ཚ�ས་

རང་དབང་མདེ་པར་རང་ཉདི་ལ། ང་

ཚ�ར་ཉསེ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ་པས། འད་ི

འ�འ་ི�ང་བཞག་མིན་དནོ་ཅ་ིཡིན་

ནམ་ཞསེ་འ�་ིངསེ་རདེ། ང་རང་ཁོ་

ཚ�འི་�ོད་ནས་ལོ་མང་བོར་འཚ�་བ་

རོལ་བ་ཡནི། འཛ�ན་�་ད་ེཡདི་ལ་�ན་

པ་ན། �ས་གཏན་�་�ང་དགོས་མདེ་པའ་ི

མགི་མདངས་ད་ེདག ཚ�ར་བ་ཅ་ིཡང་མདེ་ལ། �་ེ

�བོས་གང་ཡང་མ་ིམངའ་བའ་ིའ�ནེ་�དེ། �ར་ཡང་

�དོ་ཚ�ར་�་ཙམ་�ས་པ་ན། �དོ་ཚ�ར་བད་ེ�དི་མ་ི�ན་ཞ་ེན་�ར་མ་ིའ�་ོ

བའ་ིཚ�ར་�ང་�སེ་འངོས། འདང་ར་ེ�ོབས་དང་། ད�་ིཐ་ལ་ིཡངོས་�་ད�ས་

ལངོ་པ་མ་ིཉསི་�་ི�ག་�ངོ་ལ་ཉ་ེབ་ཡདོ་ཅངི་། མ་ིཉསི་�་ི�ག་�ངོ་གསི་འདོ་

�ང་མཐོང་མ་ི�བ་པ་རདེ། མ་ིའད་ིདག་�ལ་བ�ར་བ�གིས་ནས་ང་ཚ�འ་ི�་

�ོའ་ིཐད་�་གཤར་བ་ཡནི་ན། ཏག་ཏག་�་ཚ�ད་བཞ་ིཡ་ི�ས་ཚ�ད་དགོས་

འ�ག"

（མ་ཚར）

43.བ�་དག་རགི་པ་ནི་�ད་ཆ་རགི་པའི་བ�ན་�་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། དེ་བོད་ལའང་དར་�་བ་�་

�ེན་གང་ལ་�ག་པ་རདེ། 

 ད་ེཡང་ལ་ོ�་བ་ཆནེ་པོ་�་པ་དཔལ་བ�གེས་�་ིཆསོ་�་ི�མ་�ངས་�་འ�ལེ་དང་། བ�་དག་�་ེམགི �་ེ�ག་

�ོགས་�དེ་ཆནེ་མ།ོ �་�རོ་བམ་པོ་གཉསི་པ་སགོས་ན་ིབོད་�་ིབ�་དག་རགི་པའ་ིབ�ན་བཅསོ་�་བ་དག་ཡནི་ཞངི་། 

�ད་པར་�་ད་ེདག་ལས་�་�རོ་བམ་པོ་གཉསི་པ་ཞསེ་པ་ན།ི ས་ཾབོད་�་ི�ད་ཆ་ཤན་�་�ར་པའ་ི�ོ་ནས་�ད་རགིས་མ་ི

འ�་བ་གཉསི་�་ིབ�་ཡ་ི�ོད་�གས་དང་། མངི་ག་ི�ར་�ངས། དནོ་�་ིབ�ན་�གས་ཞབི་�་བ�ར་ཏ་ེབ�ན་

པའ་ི�རི་�སི། གཤབི་�ར་�ད་ཆ་རགི་པའ་ིརནི་ཐང་ཆ་ེབའ་ིཁར། �གོ་ལ་ོ�་བ་ཆནེ་པོ་�་ོ

�ན་ཤེས་རབ(1059–—1109)�ིས་དག་ཡིག་མདརོ་བ�ས་ཞེས་པ་མཛད་པ་

ནས་བ�ང་། བོད་�་ིཆསོ་བ�ད་�བ་མཐའ་རསི་མདེ་�་ིམཁས་པ་ཆནེ་པོ་དག་

གིས་�་�ིར་བ�་དག་བ�ན་བཅསོ་མང་བོ་མཛད་པའི་རིག་པའི་གནད་�ིལ་ན། 

�ད་རགིས་མ་ིའ�་བའ་ིམངི་བ�་ཤན་�ར་བ། ཨ་ལ་ཤ་བ�ན་དར་�་རམས་པའ་ི

བ�་ཡིག་མིང་དནོ་གསལ་�ེད་�་བའི་འདོ་�ང་བོད་སགོ་�ད་གཉིས་ཤན་�ར་མ་

�་�་དང་། �་གདངས་ཉ་ེབའ་ིམངི་བ�འ་ི�བ་�ལ་དང་བ�ན་དནོ་ཐ་དད་པ་བ�ར་པ། 

ས་�་�ན་དགའ་�ལ་མཚན་�་ིདག་ཡིག་ཉེར་མཁོ་བ�ས་པ་�ེབ་�རོ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་�་�་�་དང་། 

མངི་གཞ་ིམ�ངས་པའ་ིམངི་བ�་�་མ་�ན་�་བ�ས་ཏ་ེབ�ར་པ། ཞ་�་ལ་ོ�་བ་ཆསོ་�ོང་བཟང་བོའ་ིབོད་�་ིབ�འ་ི

བ�ན་བཅསོ་རནི་པོ་ཆའེ་ིཟ་མ་ཏོག་�་�་དང་། མངི་བ�འ་ིབ�ན་དནོ་འ�ལེ་བས་གསལ་བར་�དེ་པ། པཎ་ཆནེ་��་

མཆགོ་�ན་�་ིབ�་ཡ་ི�་ེ�ག་གསལ་�དེ་�་�་དང་། བ�་གསར་བ་དང་�ངི་བའ་ི�ད་པར་བ�ར་པ། �ོགས་�ནོ་རནི་

ཆནེ་བ�་ཤསི་�་ིབ�་གསར་�ངི་ག་ི�མ་གཞག་ལ་ིཤའི་ི�ར་ཁང་�་�་དང་། ག�ང་�གས་ས་ོསའོ་ིམངི་ག་ི�མ་�ངས་

ཁོལ་�་�ང་བ། �ོང་�ོལ་�་མ་ངག་དབང་�་ོབཟང་ག་ིམད་ོ�ད་�་ིབ�ན་བཅསོ་ས་ོ

སའོ་ིམངི་ག་ི�མ་�ངས་�་�་དང་། མངོན་བ�ོད་�་ིམངི་ག་ིབཏགས་དནོ་དང་�མ་

�ངས་གསལ་བར་�དེ་པ། རནི་�ངས་ངག་དབང་འཇགི་�ནེ་�གས་པའ་ིམངོན་

བ�ོད་མཁས་པའ་ི�་�ན་�་�་དང་། མངི་གཅགི་དནོ་�་ི�མ་�ངས་�་མར་འ�ག་�ལ་གསལ་བ། ད�ལ་�་ད�ངས་

ཅན་�བ་པའ་ི�ོ་�འེ་ིམངི་གཅགི་དནོ་མང་བོ་ལ་འ�ག་�ལ་བཤད་པ་�་ོགསལ་མ�ནི་�ན་�་�་དང་། ཆསོ་�་ི�མ་

�ངས་ས་ོས་ོ�ར་�་གསལ་བར་འཁོད་པ། ལ་ོཆནེ་�་བ་དཔལ་བ�གེས་�་ིཆསོ་�་ི�མ་�ངས་�་འ�ལེ་�་�་དང་

བཅས་པས་བོད་�ད་�་ིམིང་བ�་དང་འ�ེལ་བའ་ིདནོ་ལ་འད་ིམ་འ�ས་པ་མེད་པ་�་�འ་ིའ�ིན་ལས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་

བ་ཡསི། དངེ་ག་ི�ས་�་�ང་བའ་ིམངི་མཛ�ད་དང་། དག་ཡགི་ག་ིམངི་�་བཏགས་པའ་ི�གེས་བམ་ཐམས་ཅད་རགི་པ་

འད་ིལས་མ་ིའདའ་བ་གསལ་བར་�དེ་ཅངི་། བོད་འདརི་བ�་དག་རགི་པ་ད་ེ�ར་འཕལེ་�ས་ཆནེ་པོ་�ང་བའ་ི�་

མཚན་ན།ི ས་�་པཎ་ཆནེ་�་ིཞལ་ནས། གང་ཞགི་ག�ང་རབ་�མས་�་ིདནོ། །གཏན་ལ་འབབེས་

པར་�སོ་ཅ་ིའཚལ། །འཇགི་�ནེ་ཕལ་བའ་ི�མ་གཞག་དག །�དེ་�ང་ཚ�ག་ག་ི�རོ་བ་

གཅསེ། །ཞསེ་པ་དང་། དཔལ་ཁང་ལ་ོ�་བ་མཆགོ་གསི། �་ེམ་ཤསེ་�་ཕ་མཐའ་ཡས། །ད་ེ

དག་ར་ེརའེ་ིམངི་ག་ིཡང་། །�་མཚན་ངསེ་ཚ�ག་མ་ཤསེ་ན། །བ�་དག་�རོ་བ་ཇ་ི�ར་

ཤསེ། །ཞསེ་པ་དང་། ཡང་ད་ེཉདི་�སི། ཡ་ིགའེ་ི�རོ་བ་ལ་འ�ལ་ན། །དནོ་�མས་འ�ལ་

བ་�སོ་ཅ་ིདགོས། །ཞསེ་པ་དང་། �་ེབ�ན་ཤསེ་རབ་�་མཚ�་མཆགོ་གསི། ཚ�ག་ག་ིདག་

ཆས་དནོ་�་ིགནད་འ�ནི་ཅངི་། །དནོ་�་ིགོ་བས་ཚ�ག་ག་ིདག་ཐོན་པ། །ཚ�ག་ག་ི�་�ལ་�་ཡ་ི

�ང་འ�་བས། །�ོམ་བ�ར་དགའ་ཚལ་པ�ོ་�ས་�ར་ཅགི །ཅསེ་པ་སགོས་མང་�་ག�ངས་པ་བཞནི། 

མངི་ན་ི�ད་ཆའ་ིཆ་ཤས་�ན་ནས་འཕལེ་འ�ར་ཆསེ་མ�ོགས་ཤངི་། བོད་�་ི�ལ་�ད་�་ིའ�ར་བ་གཙ�་བོ་མངི་ག་ི

�རོ་བ་དང་དའེ་ི�་གདངས་�་ིཆ་ལ་�ང་བ། ཡ་ིགའེ་ིག�གས་ལ་ནན་ཏན་�དེ་པའ་ིཐབས་�སི་མ་དག་པ་�ན་�ང་བ་

དང་། དག་པ་�རོ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིའ�ས་�ར་བ�་དག་རགི་པ་བོད་ལས་�ག་པ་མདེ་པ་�་�ར་འཕལེ་�ང་། ཡ་ི

གའེ་ིབ�ག་གདངས་�ལ་�འི་ི�་�གས་�་�འ་ི�ོ་ནས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་ན། མངི་གཅགི་ལ་�ལ་�ང་ག་ིབ�ག་�ལ་�་

མ་�ང་བས། �ོན་�་ིགནས་�ངས་དང་། ད་�འ་ིའ�ར་བ་གཅགི་�་བ�་ཐབས་མདེ་པ་ན་ིའབད་པས་བ�བ་དགོས་པའ་ི

གནད་གལ་ཆནེ་ཞགི་�་�ར་པ་ཤསེ་པར་�འ།ོ །

མཚ�་�ོན་དག་ེའསོ་�བོ་ཆནེ་མ་ིརགིས་དག་ེའསོ་�བོ་�ངི་།  •�གས་ཐར་�ལ•

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

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •



དེ་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་སོགས་�ིས་�ང་�བ་

�ལ་མཚན་�ི་�ག་གཉིས་�བ་�་བ�མས་ཏེ་�མ་�ལ་�བ་�ོའི་མ�ན་�་

�ིད་ནས་ད�་ལ་�་�་ནག་པོ་ཞིག་གཡགོས་པར་ད�་�གས་�གས་གནང་

བས་�་�་�ར་�འི་ནང་�་�ང་།  ཡང་�ངོ་�དོ་གདངོ་དེར་�ེབ་�བས་

ད�་�གས་ནས་བ�ར། ཡང་ས་�་གདངོ་�་འ�ོར་�བས་�་�་གཡགོས་

ནས་ཨོག་�ོག་དམ་པོར་བ�ོགས་པ་དང་། བཙ�ན་ཆས་གཡགོས་ནས་ཡར་

�ིད། �ི་ནག་གི་བར་�་ཚལ་པའི་དམག་མིས་བ�ལ་པས་ཁ་ངན་བཏང་བ་

དང་འདེད་�ག་ཚབས་ཆེན་བཏང་། �ང་�བ་�ལ་མཚན་�ག་ཆསོ་�ོང་�་

�་བ་�ེད་གཉིས་དང་། ཀ་ོ�ེལ་�་�་བ་གཅིག་ཙམ་བ�གས།

དེ་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་འཇའ་ས་དང་བཅས་

མཐོང་�ནོ་�་�ེབས་པ་དང་། དཔོན་�ལ་བ་བཟང་བོས་ཕག་�་ལ་དམ་

�གས་མ་�ས་པར་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་བཙ�ན་ཤག་�ས་ཏེ་ད�ས་

�་�ེབས། མགོན་པོ་�ལ་མཚན་དང་། དཔལ་རིན་�ིས་གོས་ཟས་དང་�ེལ་

ཁལ་�ིད་ནས་བ�་བར་འངོས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་�ེ�་གདངོ་�་ལགོ་

�བས་མཁར་�་དང་�ག་ལ་ཞག་རེ་བ�གས། བསམ་ཡས་ལ་འ�ོར་�བས་

�ེ་བོ་ཕ་ོམ་ོ�ན་�ིས་བ�་བ་ཇ་འ�ེན་གང་ཟབ་གནང་།

ཆི་�ང་གདངོ་�་འ�ོར་�བས་�་སེར་ཡངོས་�ིས་བ�་བ་�ས། �ག་

འཚལ་�ོར་བ་�ས་པས་�ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་དགའ་�་ཤོར། ཧརོ་

དམག་ཡ་མཚན་�ེས་ནས།  ཧརོ་�ད་�། དཔོན་ཆེན་དབང་བ�ོན་འདི་མི་

ངན་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་དེ་བདེན་པར་འ�ག  མི་འདི་ཙམ་�ིས་མིག་ནས་

མཆི་མ་ཤོར་པ་ནི་དཀའ་བའི་�་བ་ཞིག་རེད་ཟེར། དེ་ནས་�ེ�་གདངོ་གི་

ཚ�མས་�་ཕེབས་ནས་ཇ་ཆང་དང་གསལོ་ཚ�གས་�ལ། �ག་ཚང་�ོར་�ལ་

དཔོན་གཡགོ་དང་། གཞནོ་�་བཟང་བོ། དེ་བཞིན་ཕག་�འི་དཔོན་གཡགོ་

�ན་�ས་�མས་དང་ཞལ་འཛ�མས་གནང་ནས་ང་ཡི་�ོག་ཐར་�བ་པ་

འདིའི་�་མཚན་གཙ�་བོ་ནི་གཞོན་�་བཟང་བོ་སོགས་ཞབས་འ�ིང་དཔོན་

དམག་�མས་�ིས་དམག་འཐབ་�ས་ཏེ་�ེ�་གདོང་ད�་ཡི་ལག་�་མ་ཤོར་

པ་དེ་ཡིན་ག�ངས།

ཕག་གསི་ས་�ོག  དེ་ནས་ཕག་�འི་དཔོན་དམག་�མས་�ིས། ད་�་

ས་�་པ་ནང་�ལ་�་འགལ་བ་ཆེ་ཞིང་�ག་པར་�་དབང་�ག་བ�ོན་

འ�ས་དང་�ལ་བ་བཟང་བོའི་བར་འགལ་བ་ཚབས་ཆེ་བས། གོ་�བས་དེ་

དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་ས་�་པ་ལ་ཕར་�ལོ་�་དགོས་ཞེས་�ས། �ི་ལོ1346ལ་ོ

ཙམ་ན་དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་འཇའ་ས་དང་བཅས་མཐོང་

�ནོ་�་འ�ོར། �ི་དམག་�མས་དགོ་�ང་བར་�ེབས། �ང་�བ་�ལ་

མཚན་�ིས་�ང་དམག་�བས་ལེགས་པར་མཛད་དེ།  གཞནོ་�་བཟང་བོས་

དམག་དཔོན་�ས་ཏེ་ཕག་�་�ི་�ོར་�ི་དམག་�མས་�ངས། �མ་�ེང་�་

�ེབས་�ེས་�་དམག་ས་གནས་དེར་བཞག  �ང་ཐང་�་བ�ོད་ནས་མོན་

མཁར་�་དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་འ�ས་�ི་�ི་དམག་�མས་�་

བ�ིགས་པའི་གོ་�བས་དང་བ�ན་ནས་ཕར་�ོལ་�ས་པས་ས་�འི་ད�ས་

གཙང་གི་�ི་དམག་�མས་ལ་ཕམ་ཉེས་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཏེ་ཕག་�་པ་ལ་

�ལ་ཁ་ཐོབ། 

�ི་ལོ1347ལོར་�ང་�བ་�ལ་མཚན་ཉིད་�ང་དམག་ཐོག་�་ཕེབས། 

�་�ི་དང་འ�ོངས་�ས་སགོས་�་ོ�ད་�ི་�ོང་གཞིས་ཕལ་ཆེར་�ངས། རབ་

�ང་�ག་པའི་ས་�ི་�ི་ལོ1348ལོར་ཕག་�ས་དམག་ད�ང་བཏང་�ེ་ཚལ་

པ་�ི་དཔོན་གཏོར་ཞིང་དེའི་ས་ཆ་དང་འབངས་�མས་དབང་�་བ�ས།

གཞོན་�་བཟང་བོས་དམག་དཔོན་�ས་ཏེ་ཕག་�འི་�ི་�ོར་�ི་དམག་

གིས་འཐབ་པས་ས་�་པ་ལ་ག�ལ་ཉེས་�ང་། ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་

�་དངོས་�ིས་དམག་དཔོན་�ས་ཏེ་�་�ི་སགོས་�་ོ�ད་�ི་�ོང་གཞིས་ཕལ་

ཆེར་�ངས། དེ་ནས་ད�ང་འ�ག་�ས་ཏེ་ཚལ་པ་�ི་དཔོན་གཏོར་ཕམ་

བཏང་ནས་ས་ཆ་དང་�ེ་འབངས་ཕག་�འི་དབང་�་�ས། རབ་�ང་�ག་

པའི་ས་�ང་�ི་ལ1ོ349ལརོ་འ�ི་�ང་པ་དང་། ནམ་�གས་པ། གཡའ་

བཟང་པ་སོགས་�ི་དམག་ད�ང་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་�ས་ཏེ་གོ་མཚ�ན་

�མས་�ངས། གཉལ་ཤེལ་དཀར་སགོས་གཞིས་ཀ་�མས་�་�ོང་དཔོན་

བཏང་ཞིང་�ག་པ་བ�གས། དེ་ནས་བ�ང་ཕག་�་�ང་�བ་�ལ་མཚན་

�ིས་ཧ་ལམ་བོད་ཡངོས་ལ་དབང་�ར་�ས་ས།ོ །

�བས་དེར་ཏི་�ི་�ན་དགའ་�ལ་མཚན་དང་། �བོ་དཔོན་བསདོ་

ནམས་�་ོ�སོ། གཡའ་བཟང་�ི་དཔོན། ཚལ་པ་�ི་དཔོན་སགོས་�ིས་

བང་མི་བཏང་�ེ། ཡནོ་གོང་མ་ལ་�ི་དཔོན་�ང་�བ་�ལ་མཚན་�ིས་

ས་�་དམག་གིས་བཅམོ། �ི་དཔོན་གཞན་�མས་མཐའ་འདེད་�ས་པ་

སགོས་�ི་�་བ་རིམ་པར་�ལ་ཡང་། �བས་དེར་སགོ་པོ་རང་ཉིད་�ང་

ཉམས་�ད་�་འ�་ོབཞིན་པའི་�བས་དང་ཁེལ་�བས་ས་�འི་ག�ང་ལ་

རོགས་�ོར་ཅི་ཡང་མ་�ས།

རབ་�ང་�ག་པའི་�གས་�ག་�ི་ལ1ོ350ལརོ། �་མ་དམ་པ་

བསོད་ནམས་�ལ་མཚན་�ིས་ས་ཕག་མ�ན་�ོར་ཡོང་ཐབས་ལ་

དགོངས་ནས་བར་མཛད་དེ། �ང་�བ་�ལ་མཚན་དང་དཔོན་ཆེན་�ལ་

བ་བཟང་བོ་གཉིས་གོང་དཀར་�་མཇལ་འ�ད་མཛད། དཔོན་ཆེན་�ིས་

�ང་�བ་�ལ་མཚན་ལ་བཟོད་གསོལ་�ས་ཏེ་མ�ན་པོ་�ང་�བས། 

ནམ་�གས་�ིས་ཤངས་མཐོང་�ནོ་ལ་དམག་བ�བ་པས། ས་�་དཔོན་

ཆེན་�ི་རོགས་�་ཕག་�འི་དམག་ད�ང་�ིན་པས་ཤབ་�འི་�ོ་ཁར་

འ�གས་ཏེ། ནམ་�གས་པའི་ད�ང་�མས་བཅམོ། དེ་ནས་ཕག་�འི་

དམག་�མས་ས་�ར་འ�་ོབར་ཐག་བཅད་�ང་། དཔོན་ཆེན་གཞན་�ི་

མགོ་�ོར་�ི་དབང་�་སངོ་�ེ་དམག་�མས་�ིར་བ�གོས། དེ་ནས་

དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོ་ས་�ར་�ོན་པས་�་མ་ཏི་�ིའི་�ས་པོ་

གཉིས་�ིས་དཔོན་ཆེན་བ�ང་ནས་བཙ�ན་�་བ�ག  �ལ་བ་བཟང་

པོའི་�ས་དགེ་བཤེས་�གས་པ་སེང་གེས་བང་མི་བཏང་�ེ་�ང་�བ་

�ལ་མཚན་ལ་རོགས་�ོར་ཡངོ་�འི་རེ་བ་�ས། རབ་�ང་�ག་པའི་ཤིང་

�་�ི་ལ1ོ354ལརོ།  ཕག་�ས་དམག་ད�ང་ས་�ར་བཏང་�ེ་ཞི་�ག་གི་

ཐབས་�་མའི་�ོ་ནས་དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོ་བཙ�ན་ནས་བཏོན། 

གཙང་གི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེ་ཆབ་འགོ་�་བ�ག �ིར་འ�ོན་པའི་ལམ་ཞརོ་�་

གཞིས་ཀ་རིན་�ངས་�ིག་པའི་ཞལ་བཀདོ་མཛད།

དེ ་ནས་འ�ི ་�ང་པས་

ཕག་�འི་�ེང་�་དམག་ཚན་

ཆེན་བསགས་པར་�ང་�བ་

�ལ་མཚན་�ིས་གོང་དཀར་�ི་དམག་ད�ང་བཏང་�ེ་�ག་དཀར་ཕབ།  

�བས་དེར་ས་�་པ་ནང་�ལ་མ་མ�ན་པས་�་མ་�ན་�ངས་པ་

བ�ོངས། དེའི་ཁ་མ�་གཅདོ་པའི་ཆེད་�་�་སི་�་�ང་�བ་�ལ་

མཚན་གཙང་�་ཕེབས། དཔོན་ཆེན་�ལ་བ་བཟང་བོ་འབོད་པར་

བཏང་བ་ཁོང་�་�ེར་བཀའ་�སོ་ལ་�ོན་ཐོག  དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་

བ�ོན་འ�ས་དང་མཁན་པོ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་�ིས་�ག་བཏང་ཡང་

ཟེར། ཨ་རག་མང་བས་ལན་ཡང་ཟེར། གང་�ར་ཡང་དཔོན་ཆེན་

�ངོས། དེ་ནས་སི་�ས་ས་�ས་གཙ�ས་པའི་ཆེ་གཉན་�མས་�ི་�ིག་

�ིམས་བ�མོས་པའི་ཆེད་�་ས་�ར་�ོན། �ིག་�ིམས་ཡིག་ཆ་དང་

འགལ་ན་དེ་�གས་�ི་�་ར་བཏང་བའི་�ིམས་བ�གས། �་ཁང་ཆེན་

མོར་རིན་ཆེན་འདོ་�ིས་མགོ་�ས་མི་བ�་�ོར་ཞིག་�ང་མ་བཞག དེ་

ནས་སི་�་ད�ས་�་�ིར་�ོན་�ེས་�་�ེ་པ་དང་�ང་པ་འ�གས། དེ་ལ་

�ིག་ཡིག་དང་མ�ན་པའི་�་ར་གཏོང་བའི་ཆེད་�་ཕག་�འི་དམག་

ད�ང་�ི་ཚར་�ེབ་�ས། �་�ེ་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་

འ�ས་�ི་ད�ང་གིས་ས་�འི་�་ཁང་ཆེན་མོ་བ�ོར་པ་ཐོས་པས།  ཕག་

�འི་དམག་ད�ང་�མས་�ི་ཚར་ནས་ས་�ར་�ིན་ཏེ་ས་དམག་དང་

འ�གས་པས་ཤི་�ས་མང་�་�ང་།  དཔོན་ཆེན་དབང་�ག་བ�ོན་

འ�ས་བ�ང་།  ས་�འི་དམག་མི་བཞི་བ�་ཙམ་�ིམས་ལ་�ར།

དེ་ནས་�ར་ཏི་�ི་�ན་དགའ་�ལ་མཚན་དང་། ཚལ་པ་�ི་དཔོན་

སོགས་�ིས་ཡོན་གོང་མ་ལ་ད�ེན་�ོར་རིམ་པ་�ལ་བ་�མས་ལ་�གས་

ཚ�མ་པ་སེལ་བའི་ཆེད་�། �ང་ཆེན་ཤེས་རབ་བ�་ཤིས་ལ་སེང་གེའི་

པགས་པ་�ེར་བཞི་མ་ཉམས་པ་སོགས་འ�ལ་བ་བཅས་བ�ར་ཏེ་ཡོན་

གོང་མའི་�ང་�་བཏང་། ཡནོ་གོང་མ་ཐོ་གན་ཐེར་�་ལ་ཡིན་�གས་�ི་

གནས་�ལ་ཞིབ་གསལ་�ས་པས། ཡནོ་གོང་མས་ག�ང་རབས་ནས་

ག�ང་རབས་�་ཕན་པའི་འཇའ་ས་དང་�ང་བཟང་བོ་གནང་། དེ་�ར་

འ�ི་�ང་དང་། ཚལ་པ། གཡའ་བཟང་། ས་�འི་དཔོན་ཆེན་སགོས་

�བོས་འ�ོར་�ིས་�ེགས་པ་�མས་ཚར་བཅད། གོང་དཀར་དང་། �ག་

དཀར། �ེ�། འལོ་ཁ་�ག་�ེ། བསམ་འ�བ་�ེ། �ན་�བ་�ེ། རིན་�ངས་

སོགས་ད�ས་གཙང་གི་སའི་�ེ་བ་�མས་ལ་�ོང་ཆེན་བ�་ག�མ་

བ�ིགས། ཕ་ོ�ང་ཆེན་པོ་�ེ�་�ེར་�ལ་�ོ་�ི་ནང་ག�མ་�་�ས་པའི་

ནང་མ་ལ་ནག་ཆང་གི་�ིམས་བ�མས་ཤིང་། སི་�་རང་ཉིད་ཆང་དང་

�ི་�འོི་ཁ་ཟས་�ོང་བ་སགོས་རབ་�ང་གི་�ལ་ལ་གནས་པས་�་�ེ་དང་

མི་�ེ་�ན་�ིས་�ི་བོའི་ཅདོ་པན་�་བ�ར། ཞེས་ད�ིད་�ི་�ལ་མའོི་�་

ད�ངས་ལས་གསལ།

ནན་སི་ལ་�ི་མནའ་འ�ེལ་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་�ལ་�ོངས་མཛ�ས་ཤིང་

གནའ་�ལ་�གས་ཅན་མང་བ་དང་། ཡ་ོརོབ་�ིང་གི་པིར་ཀན་�ེད་�ིང་ད�ས་

�ལ་�ང་�ད་�ི་མི་རིགས་མང་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། གནས་འདིར་རི་�ལ་

དང་རི་མ་ཐང་མང་བ་དང་།  ཏའ་ོནང་གཙང་པོ་དང་མའ་ོལ་ཝ་གཙང་པོ་གཉིས་

མངའ་ཁོངས་བ�ད་དེ་བ�ར་�ིན་ཡདོ། མཐོང་དཀནོ་ཞིང་འ�ས་ཚབ་རང་

བཞིན་�ན་པའི་�ས་�ས་�ག་རིའི་ས་�ལ་ཁི་ཐོར་དང་མཚ�་�ག་ནི་ཤར་

�ོགས་དང་�བ་�ོགས་རིག་གནས་གཅིག་�་འ�ེས་ས་དང་མཚམས་ཐིག་ཡིན་

པས། འཛམ་�ིང་གི་�་འཛ�མས་�ལ་བཞག་�་བ�ངས།  ��་�ས་ཐོར་�ལ་

ཁབ་�ི་�ིང་དང་�ད་མཚར་བའི་རི་�ེ།  �་ལ་གཙང་པོའི་�གོ་རོང་། གདདོ་

མའི་ནགས་ཚལ་�་�ིན་ན"�ེ་དངོས་ད�ིལ་འཁོར་�ང་�ོབ་�ལ"�་ཐོན་�བ། �ལ་ས་པེར་ཀེ་རེ་ཏེ་ལ"པིར་ཀན་�ེད་�ིང་གི་�ེ་མིག"�་འབོད་པ་

དང་། �ན་རིང་གི་ལ་ོ�ས་�ན་ཞིང་མཛ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འངོ་བའི་མཚ�་ཁའི་�ངོ་�ེར་ཞིག་ཡིན།  �་རིས་ཤིག་ཤིག་གཡ་ོབའི་�་བེར་གཙང་པོས་�ངོ་

�ེར་ཁག་གཉིས་�་བགོས་ཤིང་། �ངོ་�ེར་�ིང་བའི་�ང་ལམ་དགོ་ལ། བཟོ་�ན་�ི་བཀདོ་པ་དག་ལ་གནའ་ཉམས་དདོ་པ་དང་། གནའ་བོའི་རིག་

གནས་�ང་ལམ་སི་�་�་ལིས་ཡ་�ང་ལམ་ཆེན་པོ་�ག་�གོ་�་བ�ིངས་ཤིང་ལམ་འ�མ་གཉིས་དམའ་ལ་གནའ་ཉམས་མངོན་ཡདོ། �་གཡམ་དམར་

པོ་དང་�ང་�ེབས་དཀར་པོ་ཡིན་པའི་གནའ་བོའི་ཁང་བ་དང་། �ངོ་�ེར་གསར་བའི་�ང་ལམ་འཁོབས་ཡངས་ཤིང་�་ཆེ་ལ་ལམ་འ�མ་གཉིས་�་

�ནོ་པ་ཚང་ཚ�ང་འ�ིགས་པ་དང་། དེང་རབས་ཅན་�ི་བཟོ་�ན་�ི་བཀདོ་པ་�མ་པ་�་ཚ�གས་�་ཡདོ་ཅིང་། 

བ�ར་ཆགས་�་བདགོ་པས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན།

�ོ་�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•



རེད་འ�ག  གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལོ་�་གཉིས་

ལ་གསོན་པའི་དབང་�་བཏང་ན། དངོས་

ནས་མི་ཞིག་གི་མི་ཚ�་ལ་ཉིན་ཞག་�ི་ཚ�་

ག�མ་ལས་མི་འ�ག ཉིན་ཞག་�ི་ཚ�་

ག�མ་ལས་ངལ་གསོ་བ་དང་�ེད་འཇོར་

གཡེང་བའི ་�ས་ཚ�ད་འཐེན་ཚ� ་�་བ་

བ�བ་པའི་�ས་ཚ�ད་ཧ་ཅང་�ང་བས། ང་

ཚ�ས་ངེས་པར་�་མིག་�འི་གསེར་ལས་

�ོབ་�ོང་གི་�ེལ་ཟིང་བར་ནས་སེམས་པ་�ལ་�་ཕབ་ནས་�ིར་འདང་ཞིག་བ�བ་

ན། ཉི་མ་དང་�་བ། ལོ་རེ་རེ་ནི་དངོས་གནས་�ང་ཆེན་�ིས་འདེད་�ིན་པའི་འ�བ་མ་

ཞིག་དང་འ�་བར་�ད་ཅིག་ཙམ་ལ་ང་དང་རིང་�་�ེས་སོང་ལ། འདས་ཟིན་པའི་ཉི་མ་དེ་

དག་ནང་ང་ལ་�ངས་འ�ས་ག�ར་�་ཟ་བ་ཞིག་�ོན་�་མེད་པ་ནི་དངོས་གནས་རང་

ཉིད་�ི་མི་ཚ�་འདིའི་འ�ོད་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད་�མ། 

དེ་ཡང“འདས་ཟིན་པ་ལ་འཁང་ར་དང་ལེ་བདའ་མ་�ེད། མ་འོངས་པ་ལ་�ོང་འདང་

མ་�ག རང་ཉིད་�ི་མིག་�འི་�ས་ཚ�ད་དམ་�་བ�ང་ལ་ཐར་བའི་ལམ་�་ཚ�ལ”ཞེས་

ག�ངས་པ་ནང་བཞིན་རང་ཅག་ལ་འཇིག་�ེན་འདིའི་�ེང་གཏན་�་དབང་བའི་དངོས་པོ་

ཅི་ཡང་མེད་ལ། རང་གིས་བཀོད་�ིག་�ས་ཆོག་པ་གཅིག་མཆིས་པ་ནི་མིག་མ�ན་�་

�གས་པའི་�ས་ཚ�ད་རེད། དེ་བས་�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ེད་མི་�ེད་དང་ཇི་�ར་བཀོལ་

�ོད་�་�འི་དབང་ཆ་ནི་མི་�་�ེར་གང་�ང་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ོང་ཟད་�་མི་གཏོང་བ་

ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེའོ། །

བདག་གི་�ོབ་�ོགས་ཤིག་གིས“ཝེ། �ོགས་པོ། གོ་ཐོས་�་མི་ཞིག་གི་མི་ཚ�་ལ་ཉིན་

ཞག་�ི་ཚ�་ག�མ་ལས་མེད་ཟེར། �ོད་ཡིད་ཆེས་སམ”ཞེས་�ིས་�ང་། བདག་གིས་�ི་བ་

དེར་མནོ་བསམ་གང་མང་ཞིག་བཏང་མཐར་སེམས་�་དབང་མེད་�་�ེལ་བ་ཞིག་ལངས་

�ང་ལ། �ར་�་གམ་ན་ཡོད་པའི་�་�་�ངས་ནས་�ིས་བ�བ། ༣༠༠༠༠÷༣༦༥≈༨༢ 

�ག་པའི་�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ས་ནས་བ�བ་དགོས་པ་དག་�ར་�་�བ་དགོས་ལ། “ཤོབ་�ལ་ཚང་ལ་སང་ཉིན་མང”ཞེས་པའི་དཔེ་

�ར་�་མི་འ�ར་བར། སང་ཉིན་ཞེས་པའི་མིང་ཚ�ག་ཅིག་ལ་ཁག་འགེལ་དང་�ོ་གཏོད་གཏན་ནས་�་མི་�ང་ངོ་། །

ཡིན ་ནའང་ང ་ཚ�ས ་ �ས་�ན་དཔེ་དེབ་དང་ལས་�་དག་གཞོགས་�་ག�གས་ནས“ལས་�་�ི་

�ོར་འ�ི” “�ོར་འཛ�ན་ སང་ཉིན་�ེད”ཅེས་རང་གིས་རང་ལ་�་ཡངས་�ིན་ཏེ་�ིད་�ག་གི་

གོམས ་གཤིས ་བ�ོ ་ བར་�ེད། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ག�ིས“སང་ཉིན་འཆི་བ་བཞིན་�་འཚ�་

བ་རོལ། །གཏན་�་ གསོན་�་ཡིན་�ར་�ངས་བ�ོན་�ིས”ཞེས་ག�ངས་པ་ནི་ངེས་པ་

དོན ་�ི ་ལེགས་ བཤད་ཅིག་རེད་ལ།   མི་ཞིག་�ེས་པ་ནས་བ�ང་། ཉི་མ་རེ་རེར་

འཆི་བདག་དང་ ཐག་ཇེ་ཉེར་འ�ོ་བ་ནི་�ས་�ང་འགོག་�་མེད་པའི་དངོས་དོན་

ཡིན། ཡིན་ ནའང་། ཡོད་ཚད་འཆི་བདག་དང་ལས་དབང་ཁོ་ནས་ཚ�ད་འཛ�ན་

�ེ ད ་པ ་ཞིག ་མ ་ ཡིན་ཏེ།  རང་གི་མ་འོངས་པའི་ལས་དབང་ལ་ཇི་�ར་ཁ་ལོ་བ�ར་

�་ནི ་རང ་ཉིད ་ལ ་ དབང་བའི་དེ་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་ཇི་�ར་བེད་�ོད་�་�ར་རག་ལས། 

�ོབ་དཔོན་�་�བ་�ིས་ “�་བ་ཟིན་ནམ་མ་ཟིན་ཞེས། །འཆི་བདག་�ོད་པར་མི་འ�ར་བས། །སང་

གི་�་བ་དེ་རིང་དང་། །�ི་ �ོའི་�་བ་�་�ོའ”ོཞེས་ག�ངས་པ་ནང་བཞིན། གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་

རིང་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་རང་གི་བ�བ་འོས་པའི་ལས་དེ་འཆོལ་�་མི་འ�ག་�་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེའོ། །

�ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�ི་ངེས་ཤེས་�ད་ལ་གོམས་པའི་མི་ནི་�ིར་བཏང་གི་མི་དང་བ�ར་ན་བར་�ད་ཧ་ཅང་ཆེ་�ེ། ཁོ་ཚ�་�ི་

ཚ�གས་�ི་ལས་རིགས་གང་�་ཡོད་�ང་དེའི་�ེ་�ིད་པ་དང་བཀོད་འདོམས་པ་ཡིན་ལ།  ལས་རིགས་དེ་དག་གཞན་དང་བ�ར་ན་མངོན་

གསལ་�ིས་�ོན་ཐོན་ཡང་ཡིན། དེ་�་�འི་ལས་རིགས་ཡོད་པས་ད་གཟོད་དེང་གི་�ི་ཚ�གས་�་འ�ན་�ོད་དང་

ཡར་�ས་ཞེས་པའི་མིང་ཚ�ག་དེ་གཉིས་�བ་པ་རེད།  དེ་བས་བ�་བཤད་ཚ�ག་གི་�་བ།  �ོང་ད�གས་འོ་མའི་

མར་ལོ་�ེ། དེ་རིང་གི་�ོམ་ཡིག་འདིའི་བ�ོད་�་མདོར་�ིལ་ན།  �ས་ཚ�ད་དམ་

འཛ�ན་�་�་དེ་ཡིན་ལ། �ས་ཚ�ད་དམ་འཛ�ན་�་�་དེའང་དེ་རིང་གི་�་བ་ནས་

མགོ་�ོམ་དགོས་སོ། །

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•བ�ན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན།

•ཤེས་རབ•
ཨང917པ།

�་རེངས་�་མོས་�ན་པའི་ཡོལ་བ་�ེ་ཙ་ན།  �་

བ�ན་དབང་བོ་འ�མ་ད�ལ་ད�ལ་ངང་ཤར་རིའི་

�ག་ནས་དལ་�ར་མཁའ་ལ་འཕགས།  དབེན་

འཇགས་�ི་�་ཐང་དེ་ཉི་འོད་�ི་འ�མ་མདངས་

འོག་ན་མངོན་པར་མཛ�ས་ཤིང་། �་ཆིལ་ལེར་མེ་

ཏོག་གི་འདབ་མ་དང་�་�ང་གི་ངོས་ན་ཟིལ་ཐིགས་

�ོམ་�ོམ་�་འོད་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག  ཡོད་ཚད་

གསར་བ་གསར་�ང་�་�ར་འ�ག་པས་�ོ་འཆམ་

དང་�ེད་འཇོར་རོལ་ན་�མ་པའི་�ང་བ་ཞིག་དབང་

མེད་�་ཤར་ཡོང་། 

�བས་འདིར། རི་�ོང་གི་

ཁང་�ིམ་རེ་རེ་ན་ནངས་ཇ་

�ོལ་བའི་�་ཞགས་�ོན་མོ་

མཁའ་ཡི ་�ིན་ཚ�མ་དང་

འ�ེས་འ�ག་ལ།  �ིམ་ལས་

ལ་གཞོལ་བའི་ན་�ང་�་མོས་�་ཟོ་

�ར་ནས་�ང་�ང་འབབ་པའི་�་�ན་འ�མ་ལ་

�་�་བསིལ་མ་ལེན་པར་འ�ོ་བཞིན་འ�ག  �་�ང་

གི་འདབ་�ེར་འ�ིལ་བའི་ཟིལ་བས་ཁོ་མོ་ཚ�འི་�མ་

�ེ་དང་�་འདབས་�ང་བ�ན་པར་�ས་�ང་། ཁོ་མོ་

ཚ�ས་དེར་དོ་�ང་མི་�ེད་པར་�ེད་མཚར་དང་དགོད་

�་རེ་རེའི་�ོད་ནས་

ཞོགས་གསར་�ི་�་

�་ཟོ་བ་རེ་རེ་�ས་

ཏེ་རང་�ིམ་�་འ�ར་བར་�ེལ། 

ཉི་མའི་ད�ིལ་འཁོར་�ི་ཆ་ཤས་ཡོངས་�་མ་

�ོགས་པའི་�ས་འདིར། �ར་ཚ�གས་ས་ལ་འཕོས་

འ�འི་གཡང་དཀར་�ག་གི་འབའ་�་དང་། འདོ་

རིགས་�་ཕོའི་འཚ�ར་�ད་སོགས་�ིས་གཉིད་ལས་

སད་མ་ཐག་པའི་�་ཐང་གི་དབེན་པ་ཡོངས་�་

ད�ོགས། �ེ་འདབས་�ི་�ང་�ོང་ཐར་ཐོར་དེའི་འོག་

ན་�ོབ་ལ་བ�ོན་པའི་�ོབ་�་ཁ་ཤས་�ིས་�ོར་ངེས་

དགོས་པའི ་བ�བ་ཚན་དག་ངག་�་�ོར་བའི ་

ད�ངས་�ན་མོ་དེ་�་�ག་གི་ག�ང་

�ད་དང་འ�ེས་ཤིང་། དེ་ནི་

དེང་རབས་གཞོན་�་�མས་

�ི་ལས་དོན་མངོན་འ�ར་

ཡོང་བར་འབོད་བ�་གཏོང་

བ་དང་�ན་ནས་མ�ངས། 

མདོར་ན། ཞོགས་པ་རེ་རེ་ནི་

ཉིན་རེ་རེའི་མགོ་མ་དང་། ཚ�་གང་གི་འཇོན་�ས་

ལ་�ང་འདིང་བའི་�ས་ཚ�ད་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

དེ་བས་�ང་�་ཐང་གི་ཞོགས་པ་ནི་བདག་སེམས་ལ་

རེ་བ་དང་�ོབས་པ་�ོལ་བའི་�ས་དེ་ལགས།

 མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཙང་ག�མ་མི་རིགས་

�ོབ་འ�ིང་གི་མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་

འཛ�ན་�་བ�ད་པ།

•བསོད་ནམས་དཔལ་མ•ོ

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་

�ལ་�ལ་�ལ་

ནང་ཆེན་�ོང་

ཉིན་ལ་ཞང་

�ེ་བའི་�བོ་�ང་གི་

ལ་ོརིམ་བཞི་པ།

•པ�་ྨམཚ�་མོ•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་

�ང་ཧ་ོ�ོང་

མི་རིགས་

�བོ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་

གཉིས་པའི་

འཛ�ན་�་བཞི་པ།

•�་མོ་ཚ�་རངི•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་དང་པོ།

•�གས་ཐར་�ོ་�ེ• 



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

བདེ་གཤེགས་མཆོད་

�ནེ་བ�ད་ངོ་�ོད། 

༿༡༾ པད་�ངས་མཆདོ་�ེན།

པད་�ངས་མཆདོ་�ེན་ནི་

�ོན་པ་སེར་�ར་�་བ�མས་

མ་ཐག་�ོགས་བཞིར་གོམ་པ་

བ�ན་རེ་�ོས་པ་ན་མེ་ཏོག་

པད་མ་བ�ན་རེ་�ེས་པ་དེའི་

�ེས་�ན་�ི་ཆེད་�་�ངོ་�ེར་

སེར་�འི་�མ་བིའི་ཚལ་�་

ཡབ་ཟས་གཙང་སོགས་�ིས་

བཞེངས་པའི་མཆོད་�ེན་ལ་

པད་�ངས་མཆོད་�ེན་ཟེར། 

མཚན ་གཞན ་བ� ་ཤིས ་

འ�ང་བའི་མཆོད་�ེན་�ེ་

�མ་པོ་པ�འི་འདབ་མ་ཅན་

�ི་བང་རིམ་བཞིའམ་བ�ན་

�་བ�ེགས་པའ།ོ །

༿༢༾�ང་�བ་མཆདོ་�ེན།

�ང་�བ་མཆོད་�ེན་ནི་

�ལ་པོའི་ཁབ་�་མངོན་པར་

�ོགས་པར་སངས་�ས་པའི་

ཚ�་�ལ་པ་ོག�གས་ཅན་�ིང་

བོ་སོགས་�ིས་བཞེངས་པའི་

�ང་�བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་

�ེན་ད�ིབས་�་བཞི་བང་རིམ་

བཞི་དང་�ན་པའ།ོ །

༿༣༾�ོ་མང་མཆདོ་�ེན།

�ོ་མང་མཆོད་�ེན་ནི ་

�ོན་པས་�ལ་ཝ་ར་�་སིར་

བདེན་བཞིའི་ཆོས་�ི་འཁོར་

ལ་ོབ�ོར་བའི་ཚ�་འཁོར་�་�ེ་

བཟང་བོས་བཞེངས་པའི་ཡེ་

ཤེས་མཆོད་�ེན་ནམ་ཆོས་

འཁོར་མཆདོ་�ེན་དང་། ཡང་

ན་བ�་ཤིས་�ོ་མང་མཆོད་

�ེན་ནི་ད�ིབས་�་བཞི་བང་

རིམ་བཞི་�་ོའ�ར་དང་བཅས་

པ་�ོ ་བ�་དང་�་བ�ད། 

འ�ིང་ལ་ང་�ག ཐ་མ་བ�་

�ག་སགོས་ཅི་རིགས་དང་། �ོ་

བཞི ་རེ ་�ས་པ་དེ ་བདེན་

བཞིའི ་མཚ�ན ་�ེད ་དང ་ ། 

བ�ད་�་�ེད་པ་�མ་ཐར་

བ�ད་མཚ�ན་�ེད་དང་། བ�་

གཉིས་�་�ེད་པ་�ེན་འ�ེལ་

བ�་གཉིས་མཚ�ན་�ེད་དང་། 

བ�་�ག་�་�ེད་པ་�ོང་ཉིད་

བ�་�ག་གི ་མཚ�ན་�ལ་

བཅས་རིགས་མང་བོ་ཡོད་

པའ།ོ །

༿༤༾ཆ་ོའ�ལ་མཆདོ་�ེན།

ཆོ་འ�ལ་མཆོད་�ེན་ནི་

�ོན་པས་ཆོ་འ�ལ་ཆེན་པོ་

བ�ན་ཏེ་�་�ེགས་�ོན་པ་

�ག་�ེ ་ �ོགས་�ེད ་དང་ ། 

�གས་�ས་�ི་�། ཡང་དག་

�ལ་བ་ཅན། མི་ཕམ་�འི་ལ་

བ་ཅན། �་ཏ་ཡ་ནའི་�་ནགོ་

ཅན། གཅེར་�་བ་གཉེན་�ི་

�་བཅས་ཚར་བཅད་ཅིང་

ཕམ ་པར ་�ས ་པའི ་�ེས ། 

མཉན་ཡོད་ཛ�་ཏའི་ཚལ་�་

�ལ་པོ་ཤར་པ་དང་ལི་ཙ་�ི་

སོགས་�ིས་བཞེངས་པའི་�་

�ེགས་པ་ཕམ་�ེད་�ི་མཆོད་

�ེན་ནམ་ཆ་ོའ�ལ་ཆེན་པོའི་

མཆོད་�ེན་ད�ིབས་�་བཞི་

བང་རིམ་བཞི་དང་�ན་པ། 

�ོགས་བཞི་�ོ ་འ�ར་དང་

བཅས་པའ།ོ།

ཨ་འ�མ་�སི་�་བ་

ལས་�ངས།


