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

པ་�ོ�་�འོ་�ས་�ར་ཐག་བ�ོན་ཞིབ་�ི་�ིང་�ོབས་

དང་།  བ�བས་པ་ལག་ལེན་�་འདེབས་�བ་པའི་�ོ་�ོས་

ལ་བ�ེན་ནས་��་ལེན་�ི་ཚན་རིག་པ་�གས་ཆེན་ཞིག་

�་�ར་ཏེ་�ས་ཁམས་རིག་པའི་ནོལ་པེལ་�་དགའི་�གས་

མ་�ངས།

1. པ་�ོ�་�འོ་�་�ང་�ས་�་�ིམ་ཚང་ཧ་ཅང་ད�ལ་

བོ་ཡིན་�བས།  ཁོས་ཟ་

མཁས་�ོད་མཁས་�ོས་

�ོར་�ོག་རེ ་བསོགས་ཏེ ་

ད པེ ་ ཆ ་ ཉོ ས ་ པ ་ རེ ད །   

ཐེངས་ཤིག་ལ།   པ་�ོ�་

�འོ་�ས《�ན་�ོད་འཚ�་

བའི་�ོད་�ི་�ས་ཁམས་རིག་པ》ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་

ཉོས་འོངས་ཏེ་�ོམ་པས་�་འདོད་པ་�ར་�ོག་མགོ་བ�མས།

2.�ིམ་མཚ�ས་ཚང་གི་�ོ་ཁར་ཧ་ཅང་བཙན་པའི་�ང་

�ི་ཞིག་བཏགས་འ�ག་ཅིང་།  མི་ཞིག་�ོ་འ�མ་བ�ད་

ནས་སོང་ཚ�།   �ང་�ི་དེ་�ོས་པ་�ར་�ག་མཚམས་མི་

འཇོག  ཐེངས་ཤིག་ལ།  

པ་�ོ�་�འོ་�་དང་�ེད་

�ོགས ་འགའ ་�ིམ ་� ་

ལོག་�ས།   �ང་�ི་དེས་

ཐ ག ་ རི ང ་ ན ས ་ ཁོ ་ ཚ� ་

མཐོང་མ་ཐག་�ག་�ད་

བཏོན་�ང་།  

3.�ེད་�གོས་ཚ�་�ག་ནས་གང་སར་�ོས་མོད།  འནོ་�ང་

པ་�ོ�་�འོ་�ར་ཞེད་�ང་

�་ཙམ་ཡང་མེད་པར་�ར་

བཞིན་མ�ན་�ོགས་�་

ཆས།    �བས་དེར་ཡ་

མཚན་པའི་དོན་དག་ཅིག་

�ང་སངོ་བ་�ེ།  པ་�ོ�་�འ་ོ

�་�ང་�ི་དང་བར་ཐག་ཇེ་ཉེ་ནས་ཇེ་ཉེར་�ིན་པ་དང་བ�ན་

ནས་�ིའི་�ག་�ད་ཇེ་�ང་ནས་ཇེ་�ང་�་�ང་སངོ་།  

4. པ་�ོ�་�འོ་�་�ང་�ིའི་གན་�་སོང་ནས་ལག་པས་

�ང་�ིའི་མགོ་བོར་�ིལ་�ིལ་ཞིག་�ས་པ་ན།  �ང་�ིས་

�ག་མཚམས་བཞག་�ེ་ཇེ་�ོད་�་སོང་བར་མ་ཟད།   ད་

�ང་པ་�ོ�་�འོ་�་ལ་མགོ་

བོས་�ང་ཞོར་�ིང་ཉེ་ཉེ ་

�ས་�ང་བས།  དེར་འ�ས་

�ི་མི་�མས་ཧ་ལས་ཤིང་

གཞོན་�་འདིས་�་འ�ལ་

�ོན་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ལབ་�ེང་�་ཚ�གས་�ས་�ང་།     

5.�ང་�ིའི་བདག་པོས་གོང་གི་�ང་�ལ་དེ་མཐོང་མ་

ཐག་ཧ་ལས་ཏེ།   “ངེད་ཚང་གི་�ང་�ི་�ོད་ལ་འདི་འ�འི་

�ིང་ཉེ་བའི་�་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ” ཞེས་�ིས་�ང་།   པ་

�ོ�་�འོ་�་དགོད་ཞོར་�“དོན་ངོ་མར་�ོད་ཚང་གི་�ི་དེ་

འ�འི་བཙན་པོ་ཞིག་མ་རེད།  ཁོ་རང་�ག་ནས་འདི་�ར་

�ེད་པ་རེད།  འདིའི་མིང་

ལ“�ོག ་ཆགས་�ི ་�ར་

�ང་རང་བཞིན་ཟེར” ཞེས་

ལན་བཏབ།

6 .པ ་�ོ� ་�འོ ་�ས་

བཤད་ཞརོ་�་རང་ཉིད་�ིས་

ནམ་�ན་�ོག་བཞིན་པའི《 �ན་�དོ་འཚ�་བའི་�དོ་�ི་�ས་

ཁམས་རིག་པ》ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་�ག་མ་ལས་�ིར་བཏོན་

ཏ།ེ  �ོབས་ཉམས་ངང“ཤསེ་�་ད་ེདག་དཔ་ེཆའ་ིནང་ཡདོ་ཅངི་།   

ངས་ཤེས་�་དེ་དག་དངོས་

ཡདོ་འཚ�་བའི་�ོད་ལག་ལེན་

�་བ�ར་བ་ཙམ་ལས་ང་ལ་�་

འ�ལ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད”ཅེས་

བཤད།  མི་�མས་�ིས་�ད་

ཆ་དེ་ཐོས་�ེས་ཡི་རངས་�ེས་

ཏེ་བ�དོ་པའི་མཐེ་བོང་ཡང་དང་ཡང་�་བ�ེངས་�ང་།   

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  • གངས་�ན•

�་ོབག་ཕབེས་ཤངི་�ོ་�དི་�ན་པའ་ིད�ན་གནང་ག་ིའཚ�་བ་�ད་ཅགི་ཉདི་ལ་མ�ག་བ�ལི་ནས་

�བོ་མགོ་�ོམ་ལ་ཉ་ེ�ས། �སི་པ་ཚ�ར་སམེས་�ལ་�་ིབསམ་�་ོཞགི་འ�ང་བ་ན་ིཧ་ཅང་�ན་�ན་�་ི

�ང་�ལ་ཞགི་ཡནི།  གལ་ཏ་ེ�ང་�ལ་ད་ེ�ང་ཚབས་ཆ་ེབའམ་�ན་�ོང་�ན་རངི་ཚ�།  �མི་བདག་

གསི་�ས་ཐོག་�་�་�ནེ་བཙལ་ཏ་ེཕན་�ས་�ན་པའ་ི�བོ་�ནོ་གནང་དགོས།  

�རི་བཏང་�་�སི་པའ“ི�བོ་མགོ་�ོམ་�བས་�་ིསམེས་�ལ”ད་ེཕལ་ཆརེ་གཤམ་

�་ི�་�ནེ་འགའ་ལས་�ང་བར་འདདོ།

  གཅགི བག་ཕབེས་�་ི�ང་གསངེ་འཚ�་བ་ད་ེ�སོ་བཅས་�སི་

འ�བ་ལངོ་ཆ་ེབའ་ི�བོ་�ངོ་ག་ིའཚ�་བར་བ�ར་མ་ཐག་�ར་བ་�ར་

�་ལབོས་དཀའ་བ་རདེ། 

  གཉསི། �བོ་མགོ་བ�མས་�སེ་མགི་མ�ན་�་�གས་པའ་ི

�བོ་�ངོ་ག་ིགནནོ་�གས་དང་དཀའ་བ་�དོ་པ།  �གས་�་ཚ�གས་

ལ་�གས་དགོས་པ་སགོས་ཡདི་ལ་ཤར་ནས་འཇགིས་�ང་�་ེབ།

  ག�མ།  �བོ་�གོས་བར་འགལ་བ་ཤོར་ནས་འཛ�ན་�འ་ིནང་དགའ་

བ�་མ་ི�ེད་པ་སགོས་མ་ིདང་མིའ་ིབར་�་ིའ�ེལ་བའ་ིགནད་དནོ་དག་ལ་�བོ་མགོ་

བ�མས་པ་དང་བ�ན་ནས་ཡང་བ�ར་གདངོ་གཏོད་དགོས་པ།

 བཞ།ི  �བོ་�ངོ་ག་ིགོམས་གཤསི་མ་ིལགེས་པ་དང་།  �ང་གསངེ་ག་ིལས་�་�ས་�ར་ལགེས་

འ�བ་�ང་མདེ་པ་ཡང་སམེས་�ལ་འ�ང་བའ་ི�་�ནེ་�་གཏོགས།

  ད་ེལ་ང་ཚ�ས་�ང་�་འགའ་བཏོན་ཡདོ་ད།ེ

གཅགི ད�ན་གནང་ག་ིའཚ�་བ་ད་ེབག་�དོ་མ་ི�ང་བར་ངལ་གསའོ་ི�ས་ཚ�ད་ར�ེ་མགི་ཅགི་

བཟོས་ནས་དགོང་མོར་གཉདི་མ་ིཆགས་པ་དང་ཉནི་མརོ་བག་མདེ་�་གཉདི་ལ་མ་ིགཡངེ་བའ་ིགོམས་

གཤསི་བཟང་བོ་ཆགས་�་ག�ག་དགོས་པ་དང་།    �སི་པར་�ས་�ར་ལས་�་འ�་ིབར་�ལ་�ག་

གཏང་དགོས།   

གཉསི། �སི་པ་དང་མཉམ་�་�བོ་�ངོ་ག་ིགནནོ་�གས་ཐད་གནས་པའ་ིགནད་

དནོ་ལ་ད�་ེཞབི་དང་།  གནནོ་�གས་�་ི�ངས་�་ེབཙལ་ནས་ད་ེཐག་

གཅདོ་ཐབས་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་བ།  �སི་པར་རོགས་རམ་�ས་ནས་

ཡདི་ཆསེ་�་ིའ�་ཤསེ་�དེ་�ངི་�དེ་པ།  དནོ་དངོས་དང་མ་ིམ�ན་

པའ་ིདམགིས་འབནེ་མ་ིབཟོ་བ།

 ག�མ། �སི་པས་རང་དང་་གཞན་བར་�་ིའ�ལེ་བའ་ི

གནད་དནོ་བ�ོད་པ་ལ་ཕ་མ་གཉསི་�སི་ངང་�ད་རངི་བོས་མཉན་

པ་དང་།   �་�ནེ་ངོ་མར་�ས་ལནོ་�ས་ནས་�སི་པ་དང་མཉམ་�་

�ར་ཐག་གསི་ཁ་གཏད་གཅགོ་ཐབས་བཙལ་ནས་�སི་པར་�་བ་ད་ེད་�ང་

�ོབ་ཐབས་མདེ་པའ་ིགནས་�་�ང་མདེ་པར་ངསེ་ཤསེ་འ�ངོས་�་ག�ག་དགོས།

བཞ།ི  �བོ་མགོ་བ�མས་�སེ།   ཕ་མས་རང་ག་ི�སི་པར་�བོ་�འ་ིནང་དགོད་�ོ་བའ་ིདནོ་དག་

དང་།   �ོ་འསོ་པའ་ིདནོ་དག་གང་དག་ལ་�ད་པ་སགོས་འ�་ིབ་དང་།  �དེ་ཐབས་གང་ལགེས་�ད་ནས་

�སི་པར་�བོ་མགོ་�ོམ་�བས་�་ི�ལེ་ཟངི་ག་ིའཚ�་བར་ལབོས་�་ག�ག་དགོས། 

མཚ�་�ོན་ཟ་ིལངི་།   • ཨ་འ�མ•



གསལ་བཤད། ཐོག་མའི་མ་�ིའི་�ེང་�་�་ཚ�ས་བཀོད་མི་འ�ག རིགས་འ�ེ་བ་

དག་ལ་ཡང་བ�ར་གསལ་བཤད་མི་�ེད།

ང་རང་སི་ཐོར་ཏིས་ཚང་ལ་�ེ་�་སོང་བ་ན། ཁོས་�ང་རང་

�ིམ་ནས་ང་ལ་བ�གས་འ�ག ཁོ་ཚང་ནི་�ོབ་�འི་ཁ་གཏད་�་

ཡོད། 

ངས་ཁོའི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་མཐོང་མ་ཐག་�་རང་དབང་མེད་པར་

ཡིད་�ོན་�ེས་�ང་། སི་ཐོར་ཏིས་རང་ཉིད་ལ་དཔེ་ཆ་ཉོ་�ད་�ི་�ོར་མོ་

མང་བོ་མེད་མོད། འོན་�ང་ཁོས་�ངས་ཟིན་པའི་�ོབ་དེབ་དང་གཉེན་

ཉེ་དག་གིས་�ིན་པའི་དཔེ་ཆ་དག་ཉར་གསོག་གང་ལེགས་�ས་ཡོད་པ་

དང་། ལག་ལ་ཡོང་བའི་�ོར་མོ་དག་བསོགས་ནས་དཔེ་ཆ་ཉོས་པ་རེད། 

འདི་�ར། ཁོས་དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཞིག་བ�་�བ་�ས་འ�ག ཁོའི་

ཡབ་ཆེན་�ིས་ཁོ་རང་དཔེ་ཆར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་མཐོང་ནས། ཁོ་ལ་ཧ་

ཅང་མཛ�ས་པའི་�ར་ཤིང་དཔེ་�ོམ་ཡོལ་རས་�ང་�་ཅན་ཞིག་ཉོས་པ་

རེད། ཁོས་དཔེ་ཆ་དག་ལ་རང་ཉིད་མོས་པའི་ཁ་དོག་�ར་�ི་�མ་ཡག་

པོ་རེ་བ�བ་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་ཆར་བ�་འདོད་�ས་དཔེ་�ོམ་�ེང་གི་�ད་

པ་�་མོ་དལ་�ིས་འཐེན་ཙམ་�ས་

ཚ�། �ང་མདོག་གི་ཡོལ་རས་འ�མ་

གཅིག་�་བ�ས་འ�ོ་ཞིང་། ཁ་དོག་

མ�ངས་པས། �ོད་�ིས་མཐོང་ཚ�་�ོ་བ་རབ་�་བ�ེད་ཐག་ཆོད་

ཡིན། ཁོས་དཔེ་ཆ་རེ་རེར་དེ་�ར་དག་�ིག་ཡག་པོ་�ས་པས། 

མཐོང་མ་ཉིད་�་དཔེ་ཆ་གསར་བ་ཤ་�ག་ཡིན་པའི་�ང་བ་�ིན་

ཡོང་། དེ་དང་བ�ར་ཚ�་ངའི་དཔེ་ཆ་དག་ནི་�ི་རལ་ནང་རལ་�་

�ར་ཅིང་བཟོ་�་ཡོངས་�་ཤོར་འ�ག་ཅེས་བཤད་ཆོག དཔེ་ཆ་

གསར་བ་ཉོ་ཐེངས་རེ་རེར། ཁོ་ལ་�ས་�ོན་ལ་�ེབས་པ་�་�འི་

དགའ་�ོ་ཚད་མེད་�ེ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་དེ་དག་�ི་བདར་གང་

ལེགས་�ས་�ེས་དཔེ་�ོམ་�་འཇོག་ལ། �ང་མ་འགོར་བར་�ར་

ཡང་�ངས་ནས་མ�ན་�བ་ཡོངས་ལ་ཞིབ་མོར་བ�་བར་�ེད་པ་ནི་

རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ལག་�་བ�ང་ནས་གཏོང་ཕོད་�ིན་མེད་པ་དང་ཨ་

ན་མ་ན་རེད། 

ང ་རང་ཁོ ་ཚང་ནས་ཏག་ཏག་�ས་ཚ�ད ་

གཅིག་ལ་བ�ད་པའི་རིང་�། ཁོས་ང་ལ་དཔེ་ཆ་

ལས་གཞན་པ་ཅི ་ཡང་བ�ན་མ་

�ང་། ཁོས་དཔེ་ཆར་བ�ས་པ་

མང་�གས་པས་མིག་གི་མཐོང་

�ས་�ང་ཇེ་ཞན་�་�ར་འ�ག 

ངེ ད ་ ག ཉི ས ་ �ེ ་ བ ཞི ན ་ པ འི ་

�བས་�་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་ནང་�་

�ེབས་�ང་། ཁོའི་ཡབ་ཆེན་

ཡང་ཁོ་དང་འ�་བར་མགོ་ཆེ་ལ་

ག�གས་�ོབས་ཅན་ཞིག་འ�ག 

ཁོས་ངེད་གཉིས་མཐོང་འ�ལ། 

�་�ང་གི་�ག་པར་�ེབ་ཙམ་�ེད་བཞིན་

ཧ ་ཅང ་ �ོམ ་པའི ་�ད ་གདངས་�ིས ། 

“�ོད་�ིས་བ�ས་ན་མགོ་�ིག་འདི་ཇི་འ�་རེད། ངས་

བ�ས་ན་རེ་བ་ཆེན་པོ་འ�ག”ཟེར། ཡབ་ཆེན་�ིས་བ�ེ་བ་ཆེན་

པོས་�ིལ་�ིལ་�ས་པས། སི་ཐོར་ཏིས་ནི་�ིལ་�ིལ་�ི་བདེ་བ་ཐོབ་

པའི་�ོན་�ི་ཞིག་དང་འ�་བར་མིག་�ང་འ�ེད་མི་འདོད་པར་�ར་

སོང་། �་མཚན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་མོད། ངས་ཁོ་ལ་�་རེ་�ེ་མི་ཕོད་

པར་�ར། ངའི་�ང་ངོར་ཁོ་ནི་ང་ལས་ལོ་གཅིག་གིས་ཆེ་བ་མ་ཡིན་

པར་�བ་གཅིག་གིས་ཆེ་བའི་�ང་བ་�ེས་�ང་། ང་�ིམ་�་ལོག་

�ིས་�ེད་�ས། ཁོའི་གདོང་ན་�མ་འ�ར་ཅི་ཡང་མེད་པར་བཟོ་�་

འ�་ཆགས་པོའི་ངང་། “�ར་ཡང་མཇལ”ཟེར། ངས་�ང་ཨེན་ཙམ་

ངང་མི་དར་མའི་བཤད་�ངས་བ�ན་སོང་། ”�ེད་ལ་�ས་འ�ད་�། 

�ར་ཡང་མཇལ”ཞེས་བཤད།

�ིམ་�་�ེབས་�ེས། ངས་ཡབ་ཆེན་ལ། “ངས་ངོ་མ་ཧ་མི་གོ་བར་

འ�ག སི་ཐོར་ཏིས་ལ་གཅིག་ནས་འཇོན་ཐང་མི་འ�ག གཉིས་ནས་

གཟི་ཉམས་མི་འ�ག ད་�ང་�ད་ག�གས་�ང་དེ་འ�འི་དགོད་�ོ་བ་

ཞིག་འ�ག་མོད། འོན་�ང་�་མཚན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་པར། ངས་ཁོ་ལ་

ཧ་ཅང་གོང་བ�ར་�ེད་འདོད”ཅེས་བཤད། ཡབ་ཆེན་�ིས“ཁོ་ལ་རང་

གཤིས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་རེད”ཅེས་ག�ངས་�ང་། ངས་�ར་ཡང“ང་

ཁོ་ཚང་ལ་སོང་�ེ་�་ཚ�ད་གཅིག་ལ་བ�ད་�ང་། ཁོས་ང་ལ་�ད་ཆ་

ཚ�ག་འགའ་ལས་བཤད་�་མི་འ�ག �ེད་ཆས་གཅིག་�ང་བ�ན་མ་

�ང་། ཐ་ན་དགོད་ཙམ་ཡང་�ས་མ་སོང། ཡིན་ནའང་ང་ནི་དངོས་

གནས་ཁོ་ཚང་ལ་�ེ་�་འ�ོ་བར་ཧ་ཅང་དགའ་འ�ག”ཅེས་བཤད། 

ཡབ་ཆེན་�ིས་ལན་�“དེ་ནི་�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་བ�ི་འཇོག་ཡིད་�ོན་

�ེད་�ིན་ཡོད་པས་རེད”ཅེས་ག�ངས་སོང་།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

གནམ་�་ཞིག་�་�ེས་པ་གཉིས་མཉམ་�་བ�ད་ནས་�ང་ཐག་

རིང་བའི་�ོང་�ེར་ཞིག་�་སོང་།  �ེས་པ་གཅིག་ནི་དགེ་�ན་ཞིག་

ཡིན་ལ།  ཅིག་ཤོས་ནི་ཞིང་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁོ ་གཉིས་ཁ་མ་�ག་པར་བ�ད་ནས་�ད་ཙམ་འགོར་�ེས།   

ཞིང་པས“ངེད་གཉིས་�ིས་ཉི་མ་འ�ོལ་ཐབས་�་རིགས་པའི་�ེད་མོ་

ཞིག་བ�ེ་ན་ཇི་འ�་རེད”ཅེས་བཤད་པ་ན།  དགེ་�ན་�ིས “�ོད་

�ིས་རིགས་པའི་�ེད་མོ་ཅི་ཞིག་བ�ེ་འདོད”ཅེས་�ིས། 

ཞིང་པས“ངེད་གཉིས་�ིས་ཕན་�ན་ལ་

ཁེད་བཤད་ནས། �འི་ཁེད་ལན་

འ�ིག་པར་བ�།  ཐོག་མར་

�ོད་�ིས་ཤོད”ཅེས་བཤད།

དགེ་�ན་�ིས“ངེད་

ག ཉི ས ་ �ི ས ་ � ག ་

བ�གས་ནས་རིགས་

པའི་�ེད་མོ ་དེ ་བ�ེ་ན་

ཇི་འ�་རེད། �ས་ཁེད་

ལན་མ་ཤེས་ན་ཕན་�ན་ལ་

�ོར་གཅིག་རེ་�ེར་དགོས། དེ་�ར་

བ�ེ་ན་རིགས་པའི་�ེད་མོ་དེ་�ར་ལས་�ོ་�ང་

�ན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ”ཞེས་བཤད།

དེ་ནས་ཞིང་པས་བསམ་�ོ་�ང་ཟད་བཏང་�ེས། “དེ་ནི་གནས་

�གས་དང་མ�ན་པ་ཞིག་མ་རེད།  �ོད་ནི་�ོབ་�་ནས་�ོབ་གསོ་

�ངས་ཟིན་པའི་དགེ་�ན་ཞིག་ཡིན་པས། �ོད་�ི་ཤེས་�་ང་ལས་�བ་

འ�ར་�ིས་ཆེ།  ང་ནི་ཞིང་པ་ཞིག་

ཡིན”ཞེས་བཤད།

དགེ་�ན་�ིས“དེ་བདེན་པར་

འ�ག འོ་ན་ང་ཚ�ས་�ེད་མོ་དེ་ཇི་�ར་བ�ེ་ན་བཟང་ངམ”ཞེས་

�ིས། 

“གལ་ཏེ ་�ོད་�ིས་ཁེད་ལན་མ་ཤེས་ན་ང་ལ་�ོར་བ�་�ིན།  

གལ་ཏེ་ངས་ཁེད་ལན་མ་ཤེས་ན་�ོད་ལ་�ོར་�་བ�་�ིན་ན་ཆོག་

གམ”ཟེར།

དགེ་�ན་�ིས་བསམ་�ོ་�ང་ཟད་བཏང་�ེས། “ཆོག་གི དེ་

གནས་�གས་དང་མ�ན་པ་ཞིག་རེད།  ཐོག་མར་�ས་ཁེད་བཤད་�་

ཡིན”ཞེས་�ིས། 

ཞིང ་པས“ཐོག ་མར ་ངས ་ཁེད ་

བཤད་�་ཡིན།  འ�ོ་�ས་�ང་བ་

ག�མ་ཅན།  འ�ར་�ས་�ང་

བ་གཉིས་ཅན་ཅི་ཁེད”ཅེས་

བཤད། 

དགེ་�ན་�ིས་ཁེད་དེ་

ངག་ནས་�ོ ་བཞིན“འ�ོ ་

� ས ་ � ང ་ བ ་ ག � མ ་ ཅ ན །  

འ�ར་�ས་�ང་བ་གཉིས་ཅན།  

�ན།  ཁེད་ཡག་པོ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ཡང་

ཁེད་ལན་ཅི་ཡིན་ཤེས་མ་�ང” ཞེས་བཤད། 

དེ་ནས་དགེ་�ན་�ིས་�ང་�ག་ལས་�ོར་བ�་�ངས་ནས་ཞིང་

པར་�ིན་ནས“འ�ོ་�ས་�ང་བ་ག�མ་ཅན།  འ�ར་�ས་�ང་བ་

གཉིས་ཅན།  དེའི་ཁེད་ལན་ཅི་ཞིག་རེད”ཅེས་�ིས།

ཞིང་པས“ངས་མི་ཤེས”ཞེས་བཤད་ཞོར་�ོར་�་བ�་�ིར་�ིན། 

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་།   

•�ན་�བ་�ོ་�ེས་�ར་�ིག་�ས•

�་ཚ�གས་�ན་པའི་དཔེ་ཆ་�ར་�ེང་ག�མ་གསལ་ལེར་མངོན་

ཡོང་ལ། དཔེ་ཆ་འདི་དག་འ�ེད་ག�ང་�ས་ནས་�ར་�ེང་བ�ིགས་པ་

ཧ་ཅང་�ལ་འ�ིག་ཅིང་། དཔེ་མིང་རེ་རེ་ཡང་འོད་ལམ་ལམ་�ེད་པའི་

གསེར་�ིས་�ིས་འ�ག དཔེ་ཆའི་�ོད་�་གཏམ་�ད་དང་། �ལ་�ོར་

ཟིན་�ིས། �ན་དེབ། ད་�ང་�ིས་པའི་�ོག་དེབ་དང་རི་མོའི་དེབ་

སོགས་འ�ག དཔེ་�ོམ་�ི་ནང་�་ཁོས་ཁ་དོག་མི་འ�་བའི་དཔེ་ཆ་

�ེབ་�ིག་�ས་པའང་ཤིན་�་མཛ�ས་ཏེ། ཁོས་�ི་�མ་དཀར་པོ་ཅན་�ི་

དཔེ་ཆ་�ི་�མ་དམར་པོ་ཅན་�ི་འ�ིས་�་བཞག་པ་དང་། �ི་�མ་སེར་

པོ་ཅན་�ི་དཔེ་ཆ་�ི་�མ་ནག་པོ་ཅན་�ི་འ�ིས་�་བཞག་ལ། �ོན་པོ་

ཡང་དཀར་པོའི་འ�ིས་�་བཀོད་པས། �ང་ནས་བ�ས་ན་མིག་ལ་ཧ་

ཅང་མཛ�ས། ཁོས་�ས་�ན་�་དཔེ་ཆའི་�ར་�ེང་གི་གོ་རིམ་བ�ེ་

བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཉིད་�ིས་དཔེ་

མཛ�ད་དཀར་ཆག་ཅིག་�ང་བ�ིགས་ཡོད་པས། 

ཕལ་ཆེར་དཔེ ་མཛ�ད་ཁང་གི ་དོ ་

དམ་པ་ཞིག་དང་ཡང་མ�ངས། 

ང ལ ་ ག སོ འི ་ གོ ་

�བས་�ན་ཙམ་�ང་ཚ�། 

ཁོ ་དཔེ ་ �ོམ་�ི ་མ�ན་�་

ལངས་ཏེ ་�ེང ་གི ་ས ་

�ལ་འ�ིད་པའམ། ཁ་

�ེ་ནས་�་བའམ། �ི་�མ་ཐེད་

ཡོད ་མེད་སོགས་ལ་བ�ག་

པར་�ེད། �ོས་དང་། ཁོའི་

�ང་ཞིང་�ོམ་པའི་མ�བ་མོས་ཡང་བ་

ཡང་བོར་དཔེ་ཆའི་ཁ་�ེ་བ་དེ་ཡང་། ཧ་

ཅང་འཇམ་པའི་�་བཏབ་�ེ་ཤོག་ངོས་ཕར་�ོག་པ་དང་



�ོ་�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• 

ནང་�ོན་ནི།  �ོང་བཙན་�མ་པོའི་�་�ས་�་ནང་�ོན་ཆེན་

པོ་�ག་ཡོད་པ་ནི།  འ�ལ་�ི་�་ཆེན་རིགས་བཟང་།  ཞང་པོ་�ལ་

�ི་�ོམ་བཟང་། ཅོག་རོ་རིག་པའི་�ད་བཟང་།  �་གཟིགས་ཤོག་པོ་

བ�ན་བཟང་།  �་ཡི་གཉག་�ོད་འཕེལ་བཟང་།  �ས་ཅང་དཔལ་

�ི་ལེགས་བཟང་བཅས་ནང་�ོན་བཟང་བོ་�ག་ཡོད།  ནང་�ོན་�ི་

ལས་འགན་ནི།  བང་མཛ�ད་གསོག་�ང་དང་།  འབངས་�ི་འཚ�་

ཚ�ས་ལ་�་�ོང་དགོས་པའོ། །

བཀའ་ཡོ་གལ་འཆོས་པའི་�ོན་པོ་ནི།   བཀའ་�ོན་ཆེ་འ�ིང་

�ང་ག�མ་�མས་སོ། །�ོན་པོ་དེ་དག་གི་ལས་འགན་ནི།  ལེགས་ན་

ད�འི་�་ལའང་ལེགས་�ང་�་དགའ་གསོལ།  ཉེས་ན་རང་གི་�་ལ་

ཡང་ཉེས་ཆད་གཅོད།  ཅེས་པའི་བཀའ་�ོན་�ི་ལས་འགན་ནི།  

བཀའ་�ིམས་ལག་ལེན་བ�ར་མིན་ཡོ་བ�ང་�ེད་པ་དང་།  ཉེས་

དོན་�ང་བོའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་�ེད་པར་�་�ལ་�་དགོས། 

�གས་�ི་�ི་ལོ640ལོར་�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་�་གཤེགས།  

བང་སོ་ད་�འང་འ�ོངས་�ས་བཙན་པོའི་བང་སོའི་�ོད་�་ཡོད། 

 ལོ་དེར་དབོན་�ས་�ིད་�ིར་འཁོད། །

འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ཁབ་�་བཞེས། །

ཤིང་�ིར་�ོང་བཙན་�ལ་བ�ང་འདས། །

བཙན་�་�ོམ་�ས་�ོན་ཆེན་�ས། །

ལོ་དེར་འཇང་�ལ་དམག་ད�ང་�ངས། །

�གས་ཟམ་བ�གས་ཤིང་འ�ི་�་བ�ལ། །

འཇང་གི་ཚ�་ཁག་བ�་གཉིས་དང་། །

ཐང་གི་ཞིང་ཆེན་མང་བོ་བཅོམ། །

མེ་�ིར་འ�ས་�ོང་མང་�ེ་འ�ངས། །

དབོན་�ས་མང་�ོང་ད�ང་�་གཤེགས། །

3.�ལ་པོ་མང་�ོང་མང་བཙན་ནི། ཡབ་�ལ་པོ་�ང་རི་�ང་བཙན་

དང་།  �མ་འ་ཞ་བཟའ་མོང་�ེ་�ི་དཀར་གཉིས་�ི་�ས་�་ས་�ི་�ི་

ལ6ོ38ལོར་�་བ�མས།  �གས་�ི་�ི་ལོ650ལོར་ད�ང་ལོ་བ�་ག�མ་

ལོན་པ་དང་�ལ་�ིད་ལ་འཁོད།  �་གཤེན་�ང་པོ་�ག་�ས་མཛད།  

འ�ོ་བཟའ་�ི་ལོད་ཁབ་�་བཞེས།  མགར་�ོང་བཙན་�ལ་�ང་དང་།  

མཆིམས་མང་གཉེར་�ིས་�ོན་པོ་མཛད།  ས་�ག་�ི་ལོ659ལོར་བཙན་

པོ་མང་�ོང་མང་བཙན་�གས་�ི་ཤར་ན་བ�གས་ཤིང་།  �ོན་ཆེན་

མགར་�ོང་བཙན་�ིས་བོད་དམག་ཆིག་�ོང་ཙམ་�ིད་ནས་འ་ཞའི་�ལ་

�་�ེབས།  མེ་ཡོས་�ི་

ལོ667ལོར་བཙན་པོ་འོར་མང་

�་ཕེབས་ཏེ།  དེ་ལོར་�ོན་པོ་

མགར་�ོང་བཙན་ཡང་འ�ས་ནད་�ིས་འདས།  མགར་ལ་�་བཞི་�ེ།  

མགར་བཙན་�་�ོམ་�།  མགར་�ི་འ�ིང་།  མགར་བཙན་�ོད།  �ོན་ཟི་

མདོ་ཡེ་�མས་ལས་ཆེ་བ་མགར་བཙན་�་�ོམ་�ས་ཕའི་གོ་ས་བ�ང་།  

�་གཞན་ག�མ་པོས་དམག་དཔོན་�ས་ཏེ། ལོ་དེ་རིང་ལ་བོད་�ི་�ོ་

�ོགས་�་དམག་�ངས།  འཇང་གི་རིགས་�ི་ཚ�་ཁག་བ�་གཉིས་བཅོམ།  

�་འཕེལ་�ི་འ�ི་�་ཁ་ནི་དམག་འ�ག་གི་འཐབ་�ས་འགོད་�ལ་གཙ�་

བོ་ཡིན་པ་དང་།  �ན་ནན་དང་སི་�ོན་�ོགས་�་ཕར་�ོལ་�ེད་པའི་

དམག་མི་གཏོང་ལེན་�ེད་སའི་�ེ་གནས་ཤིག་ཡིན་�བས།  བོད་དམག་

གིས་འ�ི་�འི་ཐོག་�་�གས་ཟམ་བ�གས།  ཟམ་པ་འ�གས་ས་དེ་ནི་

དེང་�ས་ས་ཐམ་�ོང་གི་�་�ིན་�ས་�ི་�ང་�ོགས་འ�ི་�་ཁའི་ས་ཆ་དེ་

ཡིན།  མེ་�ི་�ི་ལོ676ལོར་མང་�ོང་མང་བཙན་�་གཤེགས།  བང་སོ་

�ང་རི་�ང་

བ ཙ ན ་ �ི ་

ག ཡོ ན ་ � ་

བ�ིགས་སོ། །

�ལ་�ན་�་�ོབ་བ�ངས་པའི་མཁས་དབང་ཤར་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་།
དེང་རབས་བོད་�ི་མཁས་དབང་ཆེན་མོ་ཤར་གདོང་�ོ་བཟང་བཤད་�བ་�་མཚ�་ཚང་ནི།  1922ལོར་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་དཔའ་�ང་�ོང་ཁོངས་�་

�ང་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་�ི་�ང་ཡེ་དགོན་ཚར་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་ཡབ་ག�ངས་ཐར་དང་�མ་འཚ�་�ིད་གཉིས་�ི་�ས་�་འ�ངས།  �མ་�ི་�མས་�་

བ�གས་�ས་ནས་ཁ་�་འཇམ་ད�ངས་དཔལ་�ན་�ིས་ཤར་གདོང་�་�ེང་བཞི་པའི་ཡང་�ིད་�་ངོས་འཛ�ན་མཛད།  ད�ང་ལོ་བ�ན་�ི་�ེང་དགེ་�ན་

བ�ན་པའི་འ�ང་གནས་�་�ང་དགོན་�་གདན་�ངས་ཤིང་བེ་སི་རིན་པོ་ཆེ་�ོ་བཟང་བ�ན་པ་�་མཚ�འི་�ང་ནས་རབ་�་�ང་།  སན་�ོན་ཨ་ལགས་�ང་

�་�ོ་བཟང་བ�ན་པའི་�ལ་མཚན་སོགས་དགེ་�ན་�་�ལ་བཞིན་བ�ེན་ནས་ཡི་གེ་འ�ི་�ོག་དང་�མ་�གས་དག་ག�མ།  �་�ན་ངག་སོགས་�ན་མོང་

གི་རིག་གནས་དག་ལ་གསན་�ོང་མཛད་ཅིང་ད�ིས་�ིན་པར་མ�ེན།  མཁས་�བ་ཆེན་པོ་�ེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་�་མཚ�་དང་དཔལ་ཚ�་ཏན་ཞབས་

�ང་རིན་པོ་ཆེ་�མ་གཉིས་�ི་�ང་ནས་�་�ིར་མདོ་�གས་ག�ང་�གས་རབ་འ�མས་ལ་ཐོས་བསམ་�་ཆེར་མཛད་ཅིང་།  འཛ�ན་�་རིམ་བ�ད་མཐར་

�ིན་ཏེ་ངེས་པ་དོན་�ི་མཁས་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ནས་བཀའ་བ�་རབ་འ�མས་པའི་མཚན་བཏགས་�ངས།  བ�ན་པའི་གསལ་�ེད་ཆེན་

མོ་�་�ང་བ�་ཤིས་འ�ིལ་བའི་�་མ་ཁོང་�་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་།  �ོ་�ིས་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་�་མཚ�་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལས་�ང་དབང་�ང་མན་ངག་གི་

བ�ད་�ི་མང་�་མནོས་ཤིང་མཁས་པའི་�གས་པ་རིམ་�ིས་འབར།  1956ལོར་མཚ�་�ོན་མི་རིགས་�ོབ་�ིང་གིས་གདན་�ས་�ར་�ོབ་�་དེ་གའི་བོད་

ཡིག་དགེ་�ན་�ི་�ར་བཞེས། 1958ལོ་ནས་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་ཐེབས་ཤིང་ལོ་ཉི་�འི་རིང་ལ་�ས་སེམས་གཉིས་�ི་དཀའ་�ག་མང་བོ་�ངས།  

1979ལོར་�ར་ཡང་མཚ�་�ོན་མི་རིགས་�ོབ་�ིང་གི་�ིད་�ེགས་�་ཕེབས་ནས་དགེ་�ན་དང་ཞིབ་འ�ག་�ོབ་མ།  �ོབ་�་ཆེན་མོ་བཅས་བ�ོམས་པས་མི་

�ོང་�ག་བ�ལ་བ་བཀའ་�ིན་�ིས་བ�ངས།  1987ལོར་པཎ་ཆེན་�ང་བ་མཐའ་ཡས་�ི་བཀའ་ག�ང་�ར་�ང་གོའི་བོད་བ�ད་ནང་

བ�ན་�ོབ་�ིང་གི་དགེ་�ན་�་ཕེབས་ནས་�བ་མཐའ་རིས་མེད་�ི་བོད་སོག་གི་�་�ལ་བ�་�ག་�་མར་�ང་�བ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་

གཙ�ས་ག�ང་ཆེན་�་མའི་�ིད་གནང་།  �གས་�ོམ་�ི་�ོར་ལའང་�ོགས་བ�ོད་དང་དཀར་ཆག  �ན་ངག  གནས་བ�ོད།  �ལ་�་

�ར་འ�ོན།  གསོལ་འདེབས་སོགས་ག�ང་འ�མ་བ�་�ག་བ�གས་སོ།།

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།        •�ོ་�བས་�ིས་བ�ིགས•

  �་�་�་ནི་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�མ་ས་ཆེན་པོ་གཉིས་

�ི་�ང་�ད་�་གནས་ཤིང་།    མངའ་ཁོངས་�ི་�་�ོན་ལ་�ོང་�ིས་

�་བཞི་མ་�ི1700ལས་བ�ལ་པས་འཛམ་�ིང་�ེང་མངའ་ཁོངས་

ཆེས་ཆེ་བའི་�ལ་ཁབ་ཡིན། �་�་�འི་�བ་�ོགས་�་�ོལ་ཐི་�་

མཚ�་ཡོད་པ་དང་།  ཤར་ཞི་བདེ་�་མཚ�ར་�ག  �ང་�ོགས་�ང་

འ�གས་རོམ་�་མཚ�ར་�ག་ཡོད།    �མ་སའི་ཐོག་�ིན་ལན་དང་།    

�་�་�་དཀར་པོ།   �་ཁེ་ལན།  ཧ་སག་ཁེ་སི་ཐན།   �ང་གོ   མོང་

གོལ།     �ང་ཁོ་རེ་ཡ་བཅས་དང་འ�ེལ་ཡོད།  �་�་�འི་�བ་�ད་�ི་

ས་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་ཐང་གཤོངས་ཡིན།   ཤར་�ད་�་མཐོ་�ང་དང་རི་�ལ་

མང་བ་རེད།   འ�ེད་ཐིག་གི་གནས་�ལ་�ང་མཐོ་བས་�་�་�འི་ས་

ཆ་ཕལ་ཆེ་བར་ད�ན་�ས་རིང་ཞིང་�ང་ངར་ཆེ་བ་དང་།     ད�ར་

�ས་�ོ་�ང་�ོམས་ལ་�ས་�ན་ཧ་ཅང་�ང་བ་རེད།

ས་ཁམས་དང་ལོ་�ས།    མི་རིགས།   ཆོས་�གས་སོགས་�་�ེན་

�་མའི་དབང་གིས་�་�་�་�ལ་ཁབ་དེ་ཉིད་�ོན་ནས་བ�ང་ཡོ་རོབ་

�ིང་གི་ཁོངས་�་བ�ིས་པ་རེད།     ཡོ་རོབ་�་གནས་པའི་�་�་�འི་

མངའ་ཁོངས་�ིས་མངའ་ཁོངས་�ིལ་བོའི་�་�ོན་�ི1/4ཟིན་པ་དང་།    

མི་འབོར་�ིས་�ལ་ཡོངས་མི་འབོར་�ི3/4ཙམ་ཟིན་ཡོད་པས།   ཡོ་

རོབ་ཆ་ཤས་དེ་ནི་ལོ་�ས་ཐོག་�ར་ནས་ད་བར་�་�་�འི་�ལ་ཡོངས་

�ི་ཆབ་�ིད་དང་དཔལ་འ�ོར།    རིག་གནས་བཅས་�ི་�ེད་�ོ་�ེལ་

སའི་ས་�ལ་ཡིན་ཞིང་།  �ལ་ས་མོ་སི་ཁོ་ནི་�་�་�འི་ཡོ་རོབ་ཆ་ཤས་

�ི་ད�ིལ་ད�ས་�་གནས་ཡོད།  �་�་�ར་མི་འབོར་�ང་�ར1.4

（2010ལོ）དང་།   མི་རིགས130�ག་ཙམ་ཡོད་ཅིང་།   དེ་དག་ལས་

�་�་�འི་རིགས་�ིས་�་�་�འི་མི་འབོར་�ི83%ཙམ་ཟིན་ཡོད།   �ི་

�ོད་�ི་�ད་དང་ཡི་གེ་ནི་�་�་�འི་�ད་དང་ཡི་གེ་ཡིན།  

�་�་�་ནི་འཛམ་�ིང་ཐོག་ཐོན་�ངས་�ིར་གཏོང་�ེད་མཁན་�ི་

�ལ་ཁབ་ཆེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

པར་བ�ེན“འཛམ་�ིང་�མ་

�ོན་ས་ཚ�གས”ཞེས ་བ�ོད་

�ིན་ཡོད།   དེ་ནི་�་�་�ར་�ོ་

�མ་དང་རང་�ང་སོལ་�ངས་�ི་ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཡོད་

པས་ཡིན།     �་�་�ར་�ོ་�མ་གསོག་ཚད་�ན་�ང་�ར65ཡོད་པ་

དེས་འཛམ་�ིང་གི་�ད་ཆོད་པའི་�ོ་�མ་གསོག་ཚད་�ི13%ཟིན་པ་

དང་།    �ད་ཆོད་ཟིན་པའི་རང་�ང་སོལ་�ངས་�ི་གསོག་ཚད་�ིས་

�མ་པ་�ང་�ར་�ི48ཡོད་པ་དེས་འཛམ་�ིང་གི་རང་�ང་སོལ་�ངས་

གསོག་ཚད་�ི30%ཟིན་པས།   འཛམ་�ིང་གི་ཨང་དང་པོར་�ེབས་

ཡོད།   �་�་�ས་�ོ་�མ་དང་རང་�ང་སོལ་�ངས་འབོར་ཆེན་�ིར་

གཏོང་�ེད་པ་དེས་འཛམ་�ིང་དཔལ་འ�ོར་གོང་འཕེལ་འ�ོ་�ར་�ལ་

འདེད་�ང་བར་མ་ཟད།   �་�་�འི་�ལ་ཁབ་ལ་ཡང་�་ནོར་འབོར་

ཆེན་གསོག་འཇོག་�ེད་�བ་པ་རེད།



  

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•

པར་ལེན་མཁན།

• སངས་�ས་�ངས•
ཨང882པ།

བདག་གི་ཨ་ཕ་ནི་འ�ོག་མི་ཤ་�ག་ཅིག་ཡིན་ལ།   ཁོ་ནི་ལས་ལ་བ�ོན་ཞིང་ག�ང་�ད་

�ང་བའི་�ེ་བའི་འ�ས་ཚབ་མི་�་ཞིག་�ང་ཡིན།

ཁོས་�ེ་བའི་འོ་བཟོ་ལས་�ངས་�་�ར་བ་དང་འོ་མ་བ�ས་ཏེ་ས་�ོགས་གང་སར་�ེལ་འ�ེན་�་

དགོས་པས།  ཁོང་གི་�་བ་ནི་ཇི་འ�འི་དཀའ་ཚ�གས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་�ས་�ང་�ོགས་མི་�བ།

ཉིན་ཞིག་ལ།  ཨ་ཕས་ང་ལ“�ོད་�ིས་འོ་བཟོ་ཁང་�་ཡོད་པའི་འོ་མ་དང་�ར་བ་སོགས་�ེལ་

འ�ེན་�ངས་འཁོར་ནང་འཇོག་པར་རོགས་རམ་�་དགོས”ཞེས་བཤད།  ངས་�ས་�གས་ཡོད་�་

བཏོན་ནས་ཐེངས་འགར་བ�ལ་བ་ན་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་ནས་ད�གས་ཧལ་ཧལ་དང་�ན་�ང་ཞིག་

�ེས།   ཨ་ཕས“གཅེས་�ག་མ།  �ོད་རང་སོང་ནས་ངལ་གསོས་དང་།  འདིར་ཡོད་པའི་དངོས་�ས་

�ག་མ་�མས་ངས་�ེལ་འ�ེན་�ེད”ཟེར།  ངས་�ད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་དགའ་བ་འ�མ་�ིས་�ོས་ཏེ་

�ལ་ལ་སོང་ནས་�་བ་བ�ེ་�ེས་�ེ་�་འ�ོ་བའི་བསམ་�ལ་ཨ་ཕ་ལ་བཤད་དགོས་བསམས་ནས་�ིར་

ཁོང་གི་གན་�་�ེབས་པ་ན།  ཁོང་གཅིག་�ས་�ལ་ནག་�ོམ་�ོམ་བ�ར་བཞིན་འོ་མ་དང་�ར་བ་

སོགས་�ིས་གང་བའི་�ོད་རེ་རེ་�ག་�ེང་�་�ངས་ནས་གོམ་པ་འ�ར་འ�ོར་ངང་�ངས་འཁོར་�་

  རེད་ཡ། ལོ་ངོ་འདི་དག་གི་རིང་ཉིན་མཚན་རེ་རེ་�ོབ་�ོང་

འཚ�་བའི་�ོད་�ི་དགའ་�ོ་ཆགས་�ང་གི་�ོང་ནས་ཕར་བ�ལ་པ་

ཡིན་ལ། མཚམས་ལན་རེར་དགའ་བའི་�ོ་འ�མ་མེ་ཏོག་�ར་

བཞད་�ོང་ཞིང་། �བས་ལན་རེར་�ོ་བའི་�ག་བ�ལ་�ན་པ་

བཞིན་འཐིབས་�ོང་། ཡོད་ཚད་ལ་�ིར་�ན་ཐེངས་གཅིག་�ས་ཚ�་

སེམས་ལ་�ག་གཟེར་�ེས་འོངས་ཤིང་ཡིད་ལ་�ོ་�ང་ཡང་འཕེལ་

ཡོང་བས། འཇིག་�ེན་ནི་དངོས་གནས་�ིད་�ག་གཉིས་�ིས་�བ་

པའི་གར་�ེགས་ཤིག་རེད་ཨང་། 

ད་�་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་�ར་�ིར་�ན་རེ་�ས་ཚ�། ངའི་

སེམས་པའི་�ར་�ང་�་ཆེས་བ�ེད་ཐབས་�ལ་བ་ནི་ང་ཚ�་�ོབ་

�ས་�ང་ལི་འ�ན་�ར་�ི་�་འ�ལ་ཞིག་�ེལ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་

ཡིན། �མ་�ན་དང་མི་གཅིག་པ་ནི་འ�ན་�ར་དེ་�ོབ་�ོགས་

�ད་མེད་ཚ�་ཡང་�གས་དགོས་པའི་འ�ན་ཐེངས་ཤིག་ཡིན་པས། 

�ོབ་�འི་དགེ་�ོབ་དག་གིས་དོ་�ང་དང་�ེང་�ར་�ར་འ�ག་པ་

དང་། ང་རང་ཡང་ཐེངས་དང་པོར་�ང་ལི་འ�ན་�ར་ལ་�གས་པ་

ཡིན་པས། ང་ལ་བཤད་མི་ཤེས་པའི་�ེལ་འ�བ་ཅིག་�ེས་�ང་། 

ངའི་སེམས་�་ད་ཐེངས་�ི་འ�ན་�ར་ལ་ང་�་�འི་གསར་

�གས་པ་ཞིག་�ལ་ཕམ་�ི་ག�ལ་སར་ཆས་ཚ�་ང་ཚ�་འཛ�ན་�ས་

གཟེངས་མཐོ་བའི་�་དགའ་ཞིག་ལེན་�་དཀའ་མོ་རེད་�མ། ང་

ཚ�་�ང་�ེད་ར་བར་�ོད་�བས་�ོབ་�ོགས་གཞན་དག་གིས་ང་

ཚ�ར་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོ་ཞིག་བཅངས་ནས་ལག་�ང་ཐལ་མོ་

བ�བས་ཏེ་�ོབས་པ་�ོལ་བའི་ཁ་གཡང་དང་ངར་�ོང་བའི་�ིང་

�ར་�ེབ་བཞིན་འ�ག ཤན་འ�ེད་པའི་པི་པིའི་སིང་�འི་�ོད་

ནས་འ�ན་�ར་དངོས་�་མགོ་བ�མས་�ང་། ཤེད་�གས་ཡོད་

ཚད་བཀོལ་ཏེ་འ�ན་�གས་པ་ཚ�་�ང་ལིའི་�ེས་�་ཡར་�ག་མར་

�ག་དང་�ག་�ོམ་�ི་�ེང་�་གཡས་འཕེན་གཡོན་འཕེན་�ས་

ནས་�ལ་�འི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་�ར་�ངས་རེ་རེ་ལ་བ�ེ་བཞིན་

མ�ག་མཐའི་�ལ་ཕམ་བ�ད། དེ་�ར་འ�ན་རིམ་རེ་རེ་�ོགས་

གཉིས་ཀའི་འབོད་ཚ�ག་དང་ཁ་གཡང་། ཛ་�ག་གིས་འ�ན་�ོད་

རབས་དང་རིམ་པ་བ�ད་འ�ན་�ར་མ�ག་�ོགས་པའི་�ས་�ང་

�ེབས་ལ་ཉེ། �ོ་ཡིད་�་མ་ཤར་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚ�་འཛ�ན་�་�ར་མ་གཅིག་

གིས་ཕ་རོལ་པ་ལས་�ལ་མ་ཐག་པའི་�བས་ཏག་ཏག་�། འ�ན་�ར་

མ�ག་�ོགས་པའི་པི་པིའི་�་�གས་�ང་། ང་ཚ�འི་�བ་�ོགས་�་ཀ་ལང་

ལང་གིས་�ད་མོར་རོལ་བའི་འཛ�ན་�འི་�ོབ་�ོགས་�མས་�ི་གདོང་ལ་

འ�མ་�ིས་ཁེངས་ཤིང་ཀི་རིང་�ང་གཉིས་ཀ་སིང་སིང་�་འདེབས་ཞོར་

མཆོང་�ག་�ས་ཏེ་�ང་�ེད་ར་བའི་ནང་�་ཡོད་པའི་ང་ཚ�་འ�ན་�གས་

པ་རེ་རེ་ལ་ལག་འ�་�ས། ལ་ལས་དགའ་བ་མ་ནོན་པར་མིག་ཀོང་�་མཆི་

མ་འ�ིལ་འ�ག་པ་དང་། ལ་ལར་�ོ་བ་རབ་�་�ས་ནས་འ�ན་�གས་པར་

འ�ས་ནས་�ེན་འ�ེལ་�ི་ཁ་གཡང་

�ོག  �བས་ཐོག་དེར་ང་ཚ�་འཛ�ན་�འི་

�ོབ་མ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་སེམས་ཁམས་ནི་

འཇོག་བཞིན་འ�ག་པ་དང་།   གདོང་ལ་�ར་བཞིན་འ�མ་མདངས་�ིས་ཁེངས་འ�ག   �ལ་དེ་མཐོང་བས་

ངའི་མིག་ཀོང་ལ་མཆི་མ་འ�ིལ་ཞིང་། ཡིད་ལ་བཟོད་དཀའ་བའི་ན་�ག་ཅིག་�ོ་�ར་�་�ེས་འོང་།  �ས་དེར་

ངས་ད་གཟོད་ཨ་ཕས་ངེད་བཟའ་མི་གང་བོའི་ཁ་�བ་�ི་ཆེད་�་དཀའ་ལས་མང་བོ་�ོང་བཞིན་པ་གཞི་ནས་

�ོགས།

�ོན་ཆད། ངས་ཨ་ཕར་ཁོང་ཉིད་ནམ་ཡང་དགའ་�ོ་དང་འ�མ་མདངས་�ིས་ཁེངས་པའི་�་�ེན་�ིས་པ་ན།  

“ཁོང་གིས་དཀའ་�ག་གི་མ�ན་�་ཡིད་�ོ་བའི་�ེ་�གས་འདོན་པ་ལས།  དགོད་�་དང་འ�མ་མདངས་�ིས་

ཡོད་ཚད་བ�ས་ན་རང་སེམས་�ིད་�ིས་ཁེངས་ཤིང་འཚ�་བར་�ོ་�ང་�ན་པ་ཡིན”ཞེས་བཤད།  རེད་དེ།  ཁོང་

ཉིད་ནམ་ཡང་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ལ་�ད་ནའང་�ི་བཤོལ་�ི་བསམ་པ་�་ཙམ་མེད་པར་�ོ་ཁོག་ཆེན་པོས་མཐའ་

འ�ོངས་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན།

�ིང་ཉེ་བའི་ཨ་ཕ་ལགས།   �ེད་�ིས་རང་ཉིད་�ི་འབད་བ�ོན་ལ་བ�ེན་ནས་ངའི་མི་ཚ�་ལ་ཁ་ལོ་བ�ར་

ཅིང་།  དཀའ་�ག་གི་མ�ན་�་མགོ་བོ་མི་�ར་བར་འ�མ་མདངས་�ིས་ང་ཚ�་ལ་བདེ་�ིད་�ི་�ིམ་གཞིས་བ�ན།

ཨ་ཕ་ལགས།  �ེད་ནི་ངའི་མི་ཚ�་འདིའི་ལམ་�ོན་དང་མགོན་�བས་ཡིན།  �ེད་�ི་�ོབས་པ་དང་�ིང་

�ོབས་�ིས་ང་ལ་�ར་མེད་�ི་�ོབས་�གས་གནང་ཞིང་།  མ་འོངས་པར་དཀའ་ཁག་ཇི་འ�ར་�ད་ནའང་དཔའ་

ངར་�མ་མེད་�ིས་མ�ན་�་བ�ོད་དགོས་པའི་�ལ་མ་དང་སེམས་�གས་བ�ལ་�ང་།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་དང་པོ།

•སངས་�ས་�ོལ་མ•

ཨ་�ོན་བཞིན་གཡའ་དག་ཅིང་དགའ་�ོ་རབ་�་འཁོལ་ནས་ཅི་�ེད་འདི་

�ེད་མི་ཤེས་པར་�ར་འ�ག

�ི་ཉིན། དགེ་�ན་�ིས་ང་ཚ�་�ང་�ག་པ་�མས་ལ་བ�ོད་པའི་མེ་ཏོག་

གཏོར་ཞིང་�ེན་འ�ེལ་�ི་ཚབ་�་ང་ཚ�་�ང་�ག་པ་�མས་�་�ང་�་�ིད་

ནས་�ོས་ཇ་མངར་མོ་ཞིག་�ད་པ་དང་ང་ཚ�འི་�ོབ་�ོང་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་

ཆས་�ང་མང་བོ་ཞིག་ཉོས། ངའི་སེམས་�་ང་ཚ�ས་ལས་གང་ཞིག་བ�བས་

�ང་གདེང་ཚ�ད་དང་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོས་�ར་ཐག་�ས་�ར་ན་འཇིག་

�ེན་འདི་ན་མི་འ�བ་�་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་གཞི་ནས་�ོགས་�ང་། 

དོན་དག་ལ་ལ་ཞིག་སེམས་ལ་འཛ�ན་འདོད་�ང་འཛ�ན་དཀའ་བ་དང་། 

དོན་དག་ལ་ལ་ཞིག་ནི་སེམས་ནས་བ�ེད་འདོད་�ང་བ�ེད་དཀའ་བ་ཞིག་

རེད། འོན་�ང་དམའ་འ�ིང་འཚ�་བའི་�བས་�་�ང་ལི་འ�ན་�ར་ལ་

�གས་པའི་དོན་དག་དེ་ང་ལ་མཚ�ན་ན་ཆེས་བ�ེད་ཐབས་�ལ་བ་ཞིག་ཡིན་

ལ། �ེས་�་གཉོམ་ལག་�ས་ནས་ལོ་�འི་�་མོ་ཇི་འ�འི་རིང་�་ཆས་ནའང་

དོན་དག་དེ་ནི་�ག་ལ་བ�ོས་པའི་རི་མོ་ཇི་བཞིན་བ�ེད་ཐབས་མེད་དོ།།

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

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

• བསམ་�བ་�ིད•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ།

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས།

གཙང་གི་�ོང་ཁག་བཅོ་བ�ད་

སོ་སོའི་མིང་ཇི་�ར་ཐོགས་�ལ།

          གམ་པ་�ངོ་།  

གམ་པ་ཞེས་པ་ནི་�ར་མིང་

སརོ་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་ཞིང་། �ོང་

དེའི་མིང་གཞན་ལ་�ན་�བ་�ག་

�ེ་�ོང་ཡང་ཟེར། �ོང་དེའི་ཤར་ངོས་

�་གཞི་བདག་གངས་ཅན་�་བོ་ཟེར་

བའི་གངས་རི་ཞིག་མཆིས་ཤིང་། 

�བ་ངོས་ཇོ་མོ་གངས་རི་ཞེས་པའི་

མ�ན་ནམ་གམ་�་ཆགས་ཡདོ་པས་

མིང་ལ་གམ་པ་ཞེས་ཐོགས། གཞན་

ཡང་�ག་�ལ་ཕོ ་མོ ་མགོ ་�ེལ་

འ�ག་པའི་ས་ད�་ངན་པ་བ�ོག་

�ིར་�ལ་དེར་དང་ཐོག་�་ཚང་

དགོན་ཞེས་པ་ཞིག་�ང་བཏབ་པའི་

ལ་ོ�ས་མཆིས། �ར་�ལ་�ེའི་

མངའ་ཁོངས་�་གཏོགས་ཤིང་། ཆསོ་

� ལ ་ ར བ ་ བ � ན ་ � ན ་ བ ཟ ང ་

འཕགས་�ི་ད�ར་ཁའི་བ�གས་

གནས་�་བཤད།  དེ་ཡང་�ོན་ཆད་

�ོང་དེ་འ�ོག་ས་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། 

བཅིངས་�ོལ་�ེས་�་ས་ཞིང་གསར་

�ོལ་�ས་ཏེ་ད་�་རོང་མ་འ�ོག་གི་

�ོང་�་གཏོགས།

           �་�ེ་�ངོ་།  

�་�ེ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཆོས་�ལ་

ག�ང་�ད་�ལ་པོ་�ང་དར་�ི་�ས་

གནམ་�ེ་འདོ་�ང་དང་། དེའི་�ས་

དཔལ་འཁོར་བཙན་�ལ་�ད་�ིར་

འཁོད་ནས་�ིད་ལོ་ངོ་བཅོ་བ�ད་

རིང་བ�ངས་�ེས་གཡོ་�འི་མངའ་

ཐང་ཕལ་ཆེར་ཤོར་ཏེ་གཙང་�་འཕ་ོ

�ས་གནང་དགོས་�ང་། ཐོག་མར་

�ལ་�ེར་ཕེབས་ཏེ་ཕ་ོ�ང་�་མཁར་

�ེ་ཞེས་པ་བ�ན་གནང་མཛད། དེ་

ནས་ཡབ་གཤེགས་�ེས་�ོམ་པ་�་

�ེར་ཕེབས་ཏེ་ཡབ་�ི་གཤེགས་�ོང་

མཆདོ་འ�ལ་�་ཆེར་གནང་། �་

ཚ�འི་མ�ག་�་�ོམ་པ་�་�ེ་�ག་ལ་

ཕོ་�ང་མཛད་ནས་བ�གས་ཞེས་

དང་། ཡང་ག�ང་�ལོ་གཞན་ཞིག་

ནི་འ�ོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་�ི་

�ས་�་�ོང་དེ་བ�ན་གནང་མཛད་

པ་དང་འ�ོ ་མགོན་གནས་དེར་

ཕེབས་�བས་�ོང་�ེར་ཉི་མ་ཤར་བ་

དང་�ས་མ�ངས་པས་�གས་�ེ་

ཞེས་མིང་ཐོགས་པ་ནས་�ེས་�་�་

�ེ་ཞེས་པར་�་འ�ར་ཞེས་དང་། 

ཡང་�་�ེ་�ོང་ཆགས་སའི་གནས་

དེ་�ག་ཕོ་�ག་མོ་�ག་ནས་�བ་པ་

དེ་�་བདེ་མཆོག་ཡབ་�མ་ཞལ་

�ོར་�ི་�ལ་�་ཡོད་པའི་�ེ་མོར་

ཆགས་པས་�་�ེ་ཞེས་ག�ང་�ོལ་

མི་འ�་བ་ཡདོ། 

  བཞད་མཐངོ་�ནོ་�ངོ་།  
བཞད་མཐོང་�ོན་ཞེས་པ་ནི་

�ོབ་དཔོན་པད་མ་འ�ང་གནས་�་

གར་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་�བས་

བཞད་ག�ང་�་དབང་�ེའི ་རི ་

འ�ད་བ�ངས་ལ་ཞེས་པའི་�ེང་

ཕེབས་པ་དང་�་ངལ་གསསོ། དེ་

ནས་བཞད་མོ་དང་བཅས་�ང་པ་ཕ་

གི་མཐོང་བ་དང་ང་�ོན་�ང་ཞེས་

པ་�ར་བཞད་མཐོང་�ོན་ཞེས་�ང་

ལ་ཞབས་བ�ངས་ནས་བ�གས་

པས་བ�ངས་ལ་ཞེས་པའང་དེ་�ར་

ཐོགས་�ད།  

       པ་�མ་�ངོ་།  

པ་�མ་ཞེས་པ་ནི་�ིང་གེ་སར་

�ལ་པོས་བ�ད་ཨ་�ང་�ལ་པོ་

འ�ལ་བར་ཕེབས་�བས་པ་�མ་�་

�ར་ས་མཛད་དེ་དཔལ་�མ་པར་

�ལ་བའི་ས་ཞེས་པའི་མིང་�ང་

བས་པ་�མ་དང་། ཡང་པ་ཚབ་ལ་ོ�་

བ་�ལ་�ིམས་�ལ་པོ་དང་�ོབ་

དཔོན་པད་མ་འ�ང་གནས་�ི ་

དངོས་�ོབ་�་�མ་�ོ་�ེ ་བ�ད་

འཇོམས་གཉིས་གནས་འདིར་�ན་

རིང་བ�གས་པས་ཁོང་�མས་�ི་

མཚན་�ར་�ོང་ལ་ཐོགས་ཏེ་པ་�མ་

ཞེས་ག�ང་�ལོ་མི་འ�་བ་ཡདོ།  

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། •རབེ་�ག•


