
སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ལགས། 

ཨ་མས་ང་ལ་ངག་ནས་�ད་ཆ་ཞིག་�ེང་མགོ་བ�མས་མ་ཐག 

ངའི་�ོན་བ�ང་ཅི་�བ་�ེད་པ་རེད། ནངས་མོར་མལ་ལས་ལང་

�ས“འགོར་འ�ངས་�ས་སོང”དང་། ཟ་མ་ཟ་�ས“ཁ་འ�ན་

ཆེ”ཟེར། ལས་�་འ�ི་�ས“ཡི་གེ་�ིས་པ་ནན་ཏན་མ་རེད”ཅེས་པ་

སོགས་ངའི་�ས་�ེང་ནས་�ོན་ཏག་ཏག་བཙལ་པས་དངོས་གནས་

ཡིད་�ན་པ་ཞིག་རེད། སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ལགས། ངས་ཇི་

�ར་�ས་ན་བཟང་ངམ། 

           ཞེས་རོང་བོ་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མ་སྒྲོན་དཀར་ནས། 

�ོབ་�ོགས་�ོན་དཀར་ལགས། 

�ོད་�ིས་བ�ར་པའི་འ�ིན་ཡིག་དེ་བ�གས་�ེས། ངའི་ཡིད་

ལ་གཏམ་�ད་ཅིག་ཤར་�ང་། གཏམ་�ད་�ི་མི་�་གཙ�་བོའི་མིང་

ལ་ཀེང་��་ཟེར་ཞིང་། ཁོ་ལའང་�ོད་�ི་དོན་དག་དེ་�་�་�ང་

ནས་ཡིད་སེམས་�ོ་�ོང་། ཡིན་ཡང་ཁོར་�ོན་བཙལ་མཁན་དེ་

ཁོའི་ཨ་མ་མིན་པར་རང་གི་དགེ་�ན་མོ་ཙ�་ཡིན་པ་རེད། 

ཀེང་��་ནི་མོ ་ཙ�འི（�འི་གནའ་རབས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་

པ་བ）�ོབ་མ་མང་བོའི ་�ོད་�ན་�ིས་ཁས་ལེན་པའི་�ལ་�ང་

�ོབ་མ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་�ང་མོ་ཙ�ས་�ན་པར་འདི་བ�བས་པ་

མི་བཟང་བ་དང་། གན་ལས་པ་ནོར་འ�ག་ཅེས་གཤེ་གཤེ་ཚ་ནན་

གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོའི་སེམས་�ིད་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་�ང་

མ་�ོང་། ཐེངས་ཤིག་ལ། མོ་ཙ�ས་ཡང་བ�ར་ཀེང་��་ལ་གཤེ་གཤེ་

བཏང་བ་ན། ཀེང་��་�་བ་ནས་མ་དགའ་བར“དགེ་�ན་ལགས། 

�ེད་�ིས་ང་ལ་�ན་པར་འདི་�ར་གཤེ་གཤེ་གཏོང་དོན་ནི་ང་དེ ་

འ�འི་�ས་མེད་ཅིག་ཡིན་སོང་བ་ཨེ་རེད”ཅེས་�ིས། 

དགེ་�ན་�ིས་ཀེང་��་ཡི་�ད་ཆར་མཉན་�ེས། “གལ་ཏེ་ང་

རང་ད་�་ཐའེ་ཧང་རི་བོའི་�ེང་�་འ�ོ་དགོས་�ང་ཚ�། �ོས་

བ�ས་ན། �་མཆོག་ཅིག་ལ་ཤིང་�་འ�ད་�་བ�ག་ན་བཟང་

ངམ། �ང་�ན་ཞིག་ལ་ཤིང་�་འ�ད་�་བ�ག་ན་བཟང”ཞེས་

�ོག་འ�ི་�ས་�ང་། ཀེང་��་ཡིས་ཅི་མི་�མ་པར“�ེན་པ་�ེན་

ནག་ཅིག་གིས་�ང་�་མཆོག་གིས་ཤིང་�་�ད་ན་བཟང་བ་ལོས་

ཤེས”ཞེས་བཤད། མོ་ཙ�ས་ཡང་བ�ར“འོ་ན་�ང་�ན་མི་བཀོལ་

བའི་�་མཚན་ཅི་རེད”ཅེས་�ིས་པ་ན། ཀེང་��་ཡིས“�་མཆོག་

གིས་འགན་འ�ི་ཆེན་པོ་འདེགས་�བ་

འ�ི་བ�་�ར་ད�ངས་�ོད་ནས། ། 

དགོ་དགོ་ངག་ལ་འ�གས་བཞིན། ། 

ཤག་ཤག་འོ་མ་འཇོ་བའི། ། 

�ས་རའི་�ོད་�ི་བདག་མོ། ། 

ཨ་མ་ཚ�་རིང་ལོ་བ�། ། 

ཞལ་ལ་འ�མ་དཀར་�ོལ་བཞིན། ། 

ཁ་འཇམ་ཚ�ག་འཇམ་ངང་ནས། ། 

�་�ག་�མས་པས་�ོང་མཁན། ། 

གོ་རའི་�ོད་�ི་བདག་མོ། ། 

ཨ་མ་ཚ�་རིང་ལོ་བ�། ། 

མ་འོངས་�་ལོའི་ཆེད་�། ། 

�ང་�གས་ཐོད་ལ་�ངས་ཏེ། ། 

ལ་ཆེན་ཐང་ཆེན་�ལ་ནས། ། 

�ོ་�གས་�ོང་མཁས་བདག་མོ། ། 

ཨ་མ་ཚ�་རིང་ལོ་བ�། ། 

གཤིས་�ད་བལ་ལས་འཇམ་ཞིང་། ། 

ངན་ངོན་འཚ�་བར་གོམས་པའི། ། 

�ག་བསམ་ཁ་བའི་རང་མདངས། ། 

གཤིས་�ད་�ང་གི་བདག་མོ། ། 

ཨ་མ་ཚ�་རིང་ལོ་བ�། ། 

ཡིག་�ག་�ིང་ལ་�ོམ་ཏེ། ། 

འཚ�་མེད་�་གཡང་འ�གས་བཞིན། ། 

འདི་�ི་�་ལ་བཅོལ་མཁན། ། 

བ�་མེད་དད་པའི་བདག་མོ། ། 

ཨ་མ་ཚ�་རིང་ལོ་བ�། ། 

རི་མོ་པ། •བསོད་ནམས་འ�མ•

ལ། བཙན་�ལ་�ེད་རིན་ཡོད་པ་རེད”ཅེས་ལན་བཏབ། “�ོད་�ིས་

བཤད་པ་ངོ་མས་བདེན། ངས་�ན་པར་�ོད་ལ་�ིགས་པ་དང་། �ོན་

བཙལ་དོན ་ནི ་�ོད ་�ིས ་འགན་འ�ི ་ཆེན་ པོ ་འདེགས་�ས་པས། 

ངས་ཡང་དང་བ�ར་�་�ོབ་�ོན་�ེད་རིན་འ�ག་ཅིང་། ཇི་�ར་

བཅོས་�ར་�་�ལ་�ིད་པ་དེ་ཡིན”ཞེས་བཤད། 

ཀེང་��་ཡིས་�ད་ཆ་དེར་མཉན་�ེས། དགེ་�ན་�ི་དེ་�ར་�ེད་

དོན་གཞི་ནས་�ོགས་ཤིང་། དེ་ནས་བ�ང་དགེ་�ན་�ིས་གཤེ་གཤེ་

གཏོང་བ་དེ་ངོ་ཚ་ཞིག་�་གཏན་ནས་མི་བསམ་པར། �ར་ལས་�ར་

ཐག་གིས་འབད་བ�ོན་�ོད་མེད་�ས་མཐར། གཞི་ནས་མོ་ཙ�འི་�ེས་

�ོང་པར་�ར་པ་རེད། 

�ོབ་�ོགས་�ོན་དཀར་ལགས། གཏམ་�ད་འདིར་མཉན་�ེས། 

�ོད་ལ་�ོངས་གཉིད་ལས་སད་པ་�་�འི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་�ེས་ཨེ་�ང་། 

སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ངའི་བསམ་�ལ་ལ། �ོད་�ི་ཨ་མ་དང་ཀེང་

��་ཡི་དགེ་�ན་མོ་ཙ�་གཉིས་�ི་སེམས་ཁམས་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་

ཏེ། “�ོན་བཙལ་དོན”ནི་ཁོ་མོའི་སེམས་�་�ོད་ལ་བཟང་ཆ་ཨེན་ཙམ་

ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པར། བཟང་ཐོག་ལ་བཟང་བ�ེགས་�ིས་�ོད་

རང་མི་�ལ་�ང་ཅན་ཞིག་�་འ�ར་བར་རེ་བ་�ེད་�ིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་ཨ་མའི་�ེད་ཐབས་དེ་འ�འི་འཚམ་པོ་ཞིག་མིན་�བས། 

�ོད་�ིས་གནས་�བས་�་དང་ལེན་�ེད་མ་�བ་པ་རེད། �ེས་�ོགས་

�་ཨ་མས་�ོད་ལ་ད་�ང་དེ་�ར་�ད་ཆ་བཤད་�བས། �ོད་�ིས་

སེམས་ཁོང་ནས་ཨ་མར་ལོ་�་�་རོགས་�ས་ཆོག དཔེར་ན། “འགོར་

འ�ངས་ཆེ”ཞེས་བཤད་ཚ�། དོན་ངོ་མར“�་བ་བ�བ་པའི་�ས་པ་

མཐོ་�་འདེགས་དགོས་པ་དེ་རེད”ཅེས་�མ་དགོས་པ་དང་། “ཁ་

འ�ན་ཆེ”ཞེས་བཤད་ཚ�། དོན་ངོ་མར“འཚ�་བ�ད་�ན་པའི་ཟས་

རིགས་�་ཚ�གས་ཟོས་ན་�ས་�ང་ལ་ཕན་པ་རེད”ཅེས་�མ་དགོས། 

“ཡི་གེ་�ིས་པ་ནན་ཏན་མ་རེད”ཅེས་བཤད་�བས། དོན་ངོ་མར“ཡི་

གེ་�ལ་དག་�ིས་ན་བཟང་ཆ་མང”ཞེས་�མ་དགོས། 

�ོད་�ིས་�ོས་དང་། འདི་�ར“ལོ་�”�ས་ན། �ོད་�ི་སེམས་

ཁམས་དེ་�ང་བག་ཕེབས་�་སོང་ཨེ་འ�ག དེར་མ�ད་ནས་ཨ་མའི་

�གས་འ�ན་�ར་�ར་ཐག་�ོས་རང་ཉིད་�ི་�ོན་ཆ་དང་མི་འདང་

ས་བཅོས་བ�ར་�ས་ཚ�། རིང་བོ་མི་ལོན་པར་ཨ་མས་�ོད་�ི་�ོན་ཆ་

བཙལ་བའི་ཁ་�ངས་ཇེ་�ང་ནས་ཇེ་�ང་�་འ�ོ་ངེས་ལ། �ོད་�ང་

ཨ་མའི་གཟི་བ�ིད་�་འ�ར་ཁོ་ཐག་ཡིན། 

                      ཞེས་སེམས་གཏམ་�ོམ་�ིག་པ་ནས།  
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ། •མཁའ་འ�མ་ཡག•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་ཀ་�ོང་མི་རིགས་

བཅའ་�ོད་�ོབ་�ང་།

•�ག་རིག་འ�ག་ཐར་�ལ•



དང་པོ། �ོབ་�ང་ད�ིན་ཡགི་�ོབ་�ིད་�ོད་གནས་པའི་གནད་དོན་འགའ། 

ད�ིན་ཡིག་ནི་�ལ་ཁོངས་མི་གཅིག་པའི་མི་རིགས་གཞན་�ི་ཡིག་

རགིས་ཤགི་ཡནི་པས། ཆདེ་ལས་དག་ེ�ན་ཞགི་མནི་ཚ�། �བོ་�དི་�་�་ལས་�་

མ་ོཞགི་མནི། ཐོག་མར་�ལ་�འི་ི�་གདངས་�ོག་�ལ་ལགེས་པར་ཤསེ་པའ་ི

�ང་གཞའི་ི�ངེ་། བ�་�ོད་�་ིག�ང་�གས་ལ་�ང་ཆ་�ན་དགོས་པར་མ་ཟད། 

ཡགི་རགིས་གང་དའེ་ིརགི་གནས་�བ་�ངོས་ལ་�བོ་�ངོ་�ས་�ངོ་ཞངི་། �དི་

ཐབས་ལ་�ང་ཆ་�ན་པ་ཞགི་ཅསི་�ང་ཡནི་དགོས། ད་ེ�ར་མནི་པར་ཐ་�ད་

དང་�བོ་ཚན་�ོག་ཤེས་པ་ཙམ་�ིས་ད�ིན་ཡིག་�བོ་�ིད་�ེད་པའི་དགོས་

མཁོ་�ོང་མ་ི�བ་པ་ལས། �བས་རརེ་�གོ་�ོགས་�་ི�ས་པའང་ཐོན་�ནི་ཡདོ་

པ་རདེ། ད་ེཡང་མགི་�འ་ིད�ནི་ཡགི་�བོ་�དི་�དོ་གནས་པའ་ིགནད་དནོ་

གཙ�་བོ་འགའ་�ོགས་བ�མོས་བ�སི་ན། ༡.ད�ངས་གསལ་དང་ཐ་�ད་ས་ོསའོ་ི

�་དག་པར་ཐོན་�ནི་མདེ་པ། ༢.བ�བ་གཞའི་ིནང་དནོ་ལ་གོ་བ་གསལ་བོ་

ཆགས་�བ་�ནི་མདེ་པ། ༣.ད�ནི་ཇའི་ི�ད་ཡགི་ག་ིརགི་གནས་�བ་�ངོས་ལ་

གསལ་ཆ་མདེ་པ། ༤.ད�ནི་ཡགི་ག་ིབ�་�ོད་�་ི�ད་ཆསོ་དང་�ད་ཆའ་ི�ོད་

�གས་ལ་འ�སི་ཆ་མདེ་པ། ༥.�བོ་�དི་�་ིཐབས་ལམ་ལགེས་པོ་ཞགི་�དེ་མདེ་

པ་སགོས་�་ིགནད་དནོ་མང་བོ་ཞགི་�ང་དང་འ�ང་བཞནི་འ�ག 

གཉིས་པ། གནད་དོན་དག་ག་ིའ�ང་�ེན། 

༡. འགན་འ�་ིདང་དམགིས་འབནེ་ལ་ཤསེ་�ོགས་གསལ་བོ་མདེ་པ། �ལ་

ཁབ་�བོ་གས་ོ��་ཡསི2012ལརོ་�ལེ་བའ《ིའགན་བབ་�བོ་གསའོ་ིད�ནི་

ཡགི་བ�བ་ཚན་གསར་བའ་ིཚད་གཞ》ིཞསེ་པའ་ིནང་�། “�བོ་མའ་ིད�ནི་

ཡགི་�བོ་པའ་ིདགའ་�ོགས་དང་�ོབས་པ་�དེ་�ངི་�་དགོས་པར་མ་ཟད། �བོ་

�ངོ་ག་ིགོམས་གཤསི་ཡག་པོ་ཞགི་ཆགས་�་འ�ག་པ་དང་། མཉམ་འ�ལེ་�བོ་

�ངོ་ག་ི�ས་པ་�དེ་�ངི་�ས་ཏ།ེ �བོ་མའ་ིཉན་�ོག་འ�་ིག�མ་ལ་�ང་གཞ་ི

བ�ན་པོ་ཞགི་�གས་�་བ�ག་�།ེ �ད་ཆའ་ིབདེ་�དོ་�་ི�ས་པ་�དེ་�ངི་�་

དགོས”ཞསེ་དགའ་�ོགས་དང་། གོམས་གཤསི། �ལ་�ས། བདེ་�དོ་བཅས་གཙ�་

བོ་�ོགས་བཞ་ིནས་ར་ེབ་བཏོན་ཡདོ་མདོ། གནས་བབ་དངོས་ལ་གཞགིས་ན། ད་

�ང་འགན་འ�་ིའད་ིཡངོས་འ�བ་�དེ་�བ་�ནི་མདེ། 

༢.དབྱིན་ཡིག་དག་ེརྒན་གྱ་ིདཔུང་སྡ་ེཞན་པ། གཞ་ིརམི་�་ད�ནི་ཡགི་འ�དི་

མཁན་�་ིཆདེ་ལས་དག་ེ�ན་ཤནི་�་�ང་བས། ཆདེ་ལས་གཞན་པའ་ིད�ནི་

ཡགི་ག་ིཡགི་ངོ་ཙམ་ཆདོ་པའ་ིདག་ེ�ན་དག་�་�གས་�སི་བཀདོ་�གི་�ས་

ཇ་མའ་ིམཆདེ་�གོས་ཤགི་ཚ�་ལས་འདས་སངོ་བས།   ཁོ་རང་ག་ི�གོས་པོ་འགའ་དང་�ན་�་འདས་པོར་�་ངན་�་

�་སངོ་། 

ཇ་མ་ན་ིམ་ི�ོ་སམེས་ཅན་ཞགི་ཡནི་ཏ།ེ �ས་�ན་�ོ་�རི་འ�་ོཐངེས་�ང་ནའང་། ད་རསེ་རང་ག་ིམཆདེ་�གོས་ལ་

དནོ་�ནེ་�ང་སངོ་བས། ཁོས་ལག་ག་ིལས་ཀ་མཐའ་དག་བ�ར་དགོས་�ང་། �གོས་པོའ་ིགཤནི་�ར་ལ་འ�་ོདགོས་པ་

རདེ། 

ཇ་མའ་ིལས་ཀ་�དེ་སའ་ིགཡསོ་ཁང་ནང་�་ཙ�་�་�ང་མང་ཞངི་། �ས་ངསེ་མདེ་�ོས་ཁ་ཟས་བ�་ཟ་�དེ་�་འངོ་

བ་རདེ། ད་ེབས་ལ་ོན་གཞནོ་པའ་ིཇ་མས་རང་ལ་�་ོསམེས་དཀར་བའ་ི�་ིལ་ཞགི་ཡདོ་པ་�དི་འངོས་ཏ།ེ ཁ་ཟས་མང་བོ་

�ང་�་བ�ག་ཅངི་། དནོ་དག་�མས་ལ་བཀདོ་�གི་ཡག་པོ་ཞགི་�ས་�སེ། གཞ་ིནས་�་ོབད་ེབག་ཕབེས་ངང་རང་�མི་

དང་ཁ་�སེ། 

གཤནི་�ར་�་ིཆ་ོག་མ�ག་�ོགས་�སེ། ཇ་མ་འ�ལ་མར་�རི་གཡསོ་ཁང་ནང་ལ་སངོ་། ནང་�་འ�ལ་མ་ཐག ཁོ་

རང་ཧད་�་བ�ག་སངོ་། མཐལི་ཤངི་ངོས་�་གོར་སབོ་དང་ཤ་ཚལ་སགོས་ཟས་�ག་ཉག་ཉགོ་གསི་བཀང་འ�ག་ལ།  �་ི

ལ་ལགོས་�་ིཆང་�འ་ིའ�སི་�་ཙ�ག་�ར་བ�ད་ད།ེ “མའ་ོམའ”ོཟརེ་བཞནི་ལག་�་�་ཤ་ཞགི་བ�ང་ནས་ཟ་བཞནི་

འ�ག 

མགི་མ�ན་�་ི�ང་�ལ་དསེ་ཇ་མའ་ིཞ་ེ�ོ་གཏངི་ནས་བ�ངས་ཤངི་། “ཧ་ེཧ།ེ 

བདའ་�ན་�་ོ�ལ་མཁན་�དོ། �ས་ངན་�དོ། ང་འ�འ་ིམ་ིབཟང་ཞགི་ལགོས་�་

བ�ར་ནས་ད་�ང་ཁ་�་ོལ་�མ་བཞནི་འ�ག ད་ེ�ར་�ས་ན་�མ་�ནི་འཁོར་�་

རདེ་མ་ིའདདོ་དམ། ངས་�དོ་ལ་ད་ེའ�འ་ིཡདི་ཆསེ་�ས་པར། �དོ་ངོ་མ་ིགནངོ་

ངམ”ཞསེ་ཞ་ེ�ང་གསི་བཤད།

�་ིལས་ཅ་ིམ་ི�མ་པར་�ར་བཞནི་�་ཤ་ཟ་བར་�ལེ་འ�ག

“�སོ་�ང་འད་ི�ར་�དེ། �ར་ཡནི་ན་�དོ་ལ་བསམ་�རོ་ཡག་པོ་འ�ག་ཅསེ་�ང་ལམ་འདའི་ིམགི་དཔ་ེ�་བ�སི་

�ངོ་། ད་ཅ་ིརདེ། ཚད་འད་ིའ�་ཞགི་ལ་�ང་དནོ་ཅ།ི དངོས་གནས་�ངི་ན་བ་ཞགི་རདེ། ད་ནས་བ�ང་མ་ིཚང་མས་�དོ་

ན་ི�་ིལ་�ན་�ལ་ཞགི་དང་། �ན་�ག་ཅགི་རདེ་ཅསེ་ལབ་ངསེ་ཤངི་། �སེ་�་�དོ་རང་གཡསོ་ཁང་�་ཡངོ་ས་མདེ་པ་

ཕར་ཞགོ ཐ་ན་ཁང་�མི་�་ིར་�ོར་ནང་�འང་བ�ད་�་འ�ག་མ་ི�དི། ད་ེན་ི�ང་�གོས་�ག་�ར་བ�ག་�་མ་ིའ�ག་

པ་ནང་བཞནི་རདེ།  ཤ་ི�་མདེ་ན།ོ ཞབས་འ�ནེ་�དོ། �དོ་རམིས་ནད་ལས་�ང་�་ཀ”ི

�་ིལས་ད་�ང་ཡང་བག་ཚ་བ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་ཉན་ཞརོ་དང་ཟ་ཞརོ་�ས་ཏ་ེབ�ད་པས། ཇ་མ་�ག་�་�སོ་ནས་

�གས་མ་མགོ་ལ་�ར་ཏ།ེ �ད་གསང་མཐོན་པོས“ངས་�དོ་�་ལམ་�་བ�ང་�་ཡནི། �ས་ངན་�དོ་�སི་གོ་སངོ་

ངམ”ཞསེ་བཤད་ནའང་། �་ིལས་ཅ་ིམ་ི�མ་པའ་ིཉམས་དང་བཅས་ཇ་མའ་ིགདངོ་ལ་�་ཙམ་�ས་�སེ། �ར་ཡང་མགོ་བོ་

བ�ར་ནས་�རེ་འགོ་ག་ི�་ཤ་ཟ་འ�ོར་ས་ོབཏབ་ནས་ཟསོ་པས། ཇ་མ་ཅ་ི�་གཏོལ་མདེ་�་�ར་ནས་ལག་ག་ི�གས་མ་

སར་བཞག �བོ་གཉརེ་�ས་�ངོ་བའ་ིཇ་མས་ཚ�ག་�བ་ག་འ�་ཞགི་བཀལོ་ཏ་ེ�་ིལ་འཆལ་པོ་འདའི་ིཉསེ་པ་མཚ�ན་

དགོས་པ་དང་། �་ཐབས་གང་འ�་ཞགི་བཀལོ་ནས་�ས་ངན་འདརི་ཉསེ་ཆད་གཅད་དགོས་པའང་མ་ཤསེ། 

ཇ་མས་ཁ་�་བ་དང་�ད་པ་དར་བ་�ས་ཏ།ེ ཚ�ག་ཚ�གས་བ�གིས་ནས་�་ིལར་�གིས་མོ་�ས། ཁོས་སམེས་ཞབི་མོས་

�ང་བ�གིས་པའ་ིགནས་�གས་ཆནེ་པོ་དག་བཤད་ནས་མ་ཚར་གོང་། ངོ་ཚ་དང་�ལེ་ག�ང་མདེ་པ། རང་བ�ར་རང་

བ�འི་ིབསམ་པ་ཏལི་འ�་ཙམ་ཡང་མདེ་པའ་ི�་ིལས་�རེ་འགོ་ག་ི�་ཤ་�་མོ་ནས་ཟོས་ཚར་འ�ག

མཚ�་�ོན་མ་ིརགིས་�བོ་ཆནེ་�་ིབོད་རགི་པ་�བོ་�ངི་།  • ཚ�་དབང་�ལ་�སི་�ར་�གི་�ས • 

ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདག་གསི་ད�ནི་ཡགི་�བོ་�དི་�་ིཆསོ་ཉདི་ལ་ཆ་�ས་དང་གོ་བ་

ཟབ་མོ་ཞགི་ལནོ་�བ་�ནི་མདེ་�ནེ། �བོ་�དི་�དེ་�བས་�བོ་མའ་ིདགའ་

�ོགས་དང་�ོབས་པ་སགོས་ཇ་ི�ར་�དེ་�ངི་�་�་ན་ིདཀའ་ཁག་ཆནེ་པོ་ཞགི་

�་�ར་འ�ག་ལ། �བོ་མའ་ིཉན་�ོག་འ�་ིག�མ་ལ་�ང་གཞ་ིབ�ན་པོ་ཞགི་

བཏངི་�།ེ �ད་ཆའ་ིབདེ་�དོ་�་ི�ས་པ་�དེ་�ངི་�་�་ན་ིཆདེ་ལས་ཤསེ་�འ་ི

�ས་�ལ་དང་འ�ལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པས། ད་ེབས་�ང་ཁག་པོར་�ར་འ�ག 

དརེ་བ�ནེ། གཞ་ིརམི་དག་ེ�ན་ཚ�ས་�བོ་�ང་ད�ནི་ཡགི་�བོ་གསའོ་ིའགན་

འ�་ིདང་དམགིས་འབནེ་ལ་ཤསེ་�ོགས་གསལ་བོ་ཞགི་ཆགས་�བ་�ནི་མདེ། 

༣.ཁྲིད་ཐབས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱ་ིརྒྱ་ལས་འདའ་མ་ིནུས་པ། �ད་དང་ཡ་ིག་ེགང་

ཞིག་ཡིན་�ང་གནས་སའི་ཁོར་�ག་དང་བ�ན་ནས་རང་ལ་འཚམ་པའི་

�བོ་�དི་�དེ་ཐབས་ཤགི་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡནི་ནའང་། རང་རའེ་ིབོད་�་ི

གཞ་ིརམི་�བོ་�ང་དག་ག་ིད�ནི་ཡགི་�བོ་�དི་�དེ་ཐབས་ན་ི�ལོ་�ན་�་ི

�བོ་�དི་�དེ་ཐབས་ཁོ་ནར་གོམས་ལབོས་�་�ར་ཏ།ེ བོད་�་ད�ནི་ག�མ་

�་ི�བོ་�དི་གང་ཡནི་ཡང་�་བ�་ངག་གཅགི་�་�ར་�ར་ཡདོ་པ་རདེ། 

༤.འབྲེལ་ཡོད་སྡ་ེཁག་གིས་གཙ�གས་ཆེན་མ་ིབྱེད་པ། ད�ནི་ཡགི་ན་ིགཞ་ི

རམི་�བོ་�འ་ི�བོ་གསའོ་ི�དོ་ཆསེ་ཞན་པའ་ི�ོགས་ད་ེཡནི་ལ། འ�ལེ་ཡདོ་

�་ེཁག་ས་ོསསོ་ངསེ་པར་�་བསམ་གཞགི་དང་། འཚ�ལ་ཞབི། མཉམ་འཇོག་

སགོས་�་དགོས་པའ་ི�ོགས་ཤགི་�ང་ཡནི། གནད་དནོ་ད་ེདག་ན་ིད�ནི་

ཡགི་�ད་རགིས་གཞན་ཞགི་ཡནི་པས། �ད་ཆའ་ིཁོར་�ག་མདེ་པ་དང་། 

�བོ་མས་�ངོ་དཀའ་བ། དག་ེ�ན་�་ིད�ང་�་ེགཉམོ་པ། �དི་ཐབས་�སི་མ་

འདང་བ་སགོས་�་ི�་�ནེ་དང་འ�ལེ་ཡདོ་མོད། ད་ེཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡནི་པར་

འ�ེལ་ཡདོ་�་ེཁག་ག་ི�་འ�གས་དང་འཆར་གཞ་ིསགོས་ལ་ཡང་འ�ེལ་བ་

ངསེ་ཅན་ཞགི་ཡདོ་པར་�མ། ལ་ོརའེ་ི�བོ་གས་ོ�་བའ་ིའཆར་གཞའི་ིནང་

བོད་�་ད�ནི་ག�མ་དང་། �སི་རགི་སགོས་བ�བ་ཚན་གཙ�་�ས་དག་ལ་

�ོབས་�གས་ཇི་�ར་�ག་དགོས་པའི་�ང་�་འདོན་�ིན་ཡོད་པ་ལས། 

ད�ིན་ཡིག་གི་གནད་དནོ་ལ་ཆེད་དམིགས་�ིས་འཆར་འགོད་�ས་པ་�ང་

ལ། བ�བ་འ�ས་ལ་ད་ོ�ང་དང་

གཙ�གས་ཆེན་�ས་པ་ཡང་�སོ་བཅས་

�སི་འདང་མདེ་པ་རདེ། 

ག�མ་པ། གནད་དོན་ཐག་གཅདོ་�ེད་ཐབས། 

༡.འ�ེལ་ཡདོ་�ེ་ཁག་གིས་གཙ�གས་ཆེན་�ས་ཏེ་གཞི་རིམ་�་ད�ིན་

ཡགི་དག་ེ�ན་�་ིད�ང་�་ེའ�གས་�ན་�་དགོས། �ད་པར་�་ད�ནི་ཡགི་

ཆདེ་ལས་ཡནི་པའ་ིདག་ེ�ན་གས་ོ�ོང་�་དགོས་པར་མ་ཟད། �ན་�་ད�ནི་

ཡགི་�བོ་�དི་�ོར་�་ིགསབ་�ངོ་འཛ�ན་�་མང་�་བ�བས་ནས། དག་ེ�ན་

དག་གི་ད�ིན་ཡིག་�བོ་�ིད་�ི་�་ཚད་དང་�བོ་�ིད་�ེད་ཐབས་ལེགས་

བཅསོ་�་དགོས། 

༢.ད�ནི་ཡགི་ན་ི�་ི�ད་ཅགི་ཡནི་པས། བོད་ཡགི་�བོ་�དི་�་ི�་ི

འ�སོ་�ར་སངོ་ན་འསོ་འཚམ་ཞགི་མནི། ད�ནི་ཡགི་�བོ་�དི་�དེ་�བས་

བ�བ་པའ་ིརམི་པ་དང་། �བོ་�དི་�་ིཆསོ་ཉདི། �བོ་�དི་�་ི�་དནོ་བཅས་

ལ་བ�་ི�ང་�་དགོས་ཤངི་། �བོ་�དི་�དེ་པའ་ིགོ་རམི་�དོ། �བོ་�དི་

གཞན་དག་དང་མི་འ�་བར་�ད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་�ན་ཅིག་�་�ང་དགོས་

པས་�ང་དཀའ་ཁག་ཆ་ེམོད། ཐོག་མར་ཚན་རགི་དང་མ�ན་པའ་ིཐབས་

ལམ་བདེ་�ད་ད་ེ�ད་ཆའ་ི�ངོ་བ�ར་གཙ�་གནད་�་ག�ང་དགོས། ད་ེལ་

�དེ་མོའ་ི�མ་པའ་ི�དི་ཐབས་དང་། དག་ེ�བོ་�ང་འ�ལེ་�་ི�དི་ཐབས། ཚ�་

�ང་བགོས་ནས་�དི་ཐབས་སགོས་�དི་ཐབས་�་མང་བདེ་�ད་ནས། ད�ནི་

�ད་བཤད་སའ་ིཁོར་�ག་མདེ་པའ་ིགནད་དནོ་ལ་གཞགིས་ཏ།ེ རང་�ས་ཅ་ི

�གོ་�ོས་�ད་ཆའ་ིཁོར་�ག་ལགེས་པོ་ཞགི་བ�ན་པ་དང་། �བོ་མའ་ིད�ནི་

ཡགི་ག་ིའཆད་ཉན་�་ི�ས་པ་�དེ་�ངི་�་�འ་ིཐད་ལ་བ�ོན་དགོས། 

༣.ད�ིན་ཡིག་ནི་འཛམ་�ིང་རང་བཞིན་དང་�ལ་ཡངོས་རང་བཞིན་

�སི་ངསེ་པར་�་བ�བ་དགོས་པའ་ིབ�བ་གཞ་ིཞགི་ཡནི་ལ། �བོ་མ་ཚ�འ་ི

མ་འངོས་པའ་ིམ�ན་ལམ་�་ི�་ཆ་ེ�ང་དང་འ�ལེ་བ་དམ་པོ་ཡདོ་པས། �བོ་

�་དང་། དག་ེ�ན། �མི་བདག་ཚང་མས་ད�ནི་ཡགི་ག་ིགལ་ཆནེ་རང་

བཞནི་ལ་ད་ོ�ང་�ས་ཏ།ེ �ང་�སི་པའ་ི�ས་ནས་བ�ང་ད�ནི་�ད་�བོ་

�ངོ་�དེ་པར་མཐོང་ཆནེ་དང་�བ་�ོར་གང་ལགེས་�་དགོས།

གོང་�ས་ནི་�བོ་�ང་ད�ིན་ཡིག་�བོ་གསའོི་�དོ་གནས་པའི་གནད་

དནོ་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་�ེས་�ོགས་�་ད�ིན་ཡིག་�བོ་

�ིད་�ེད་པའ་ིཚ�་ན། �བོ་གསའོ་ིཆསོ་ཉིད་ལ་བ�་ིའཇོག་དང་། གནད་དནོ་

ལ་�ས་�ར་ཞིབ་འ�ག་དང་�ོགས་བ�མོས་�ེད་པ། �ོགས་གཞན་ཞིག་

ནས་རང་�ས་ཅ་ི�གོ་གིས་�ིའ་ིདངོས་པོའ་ིཆ་�ེན་བ�ན་ཏ།ེ ད�ིན་ཡིག་

�བོ་གས་ོ�ར་ལས་དར་�ེལ་གང་ལེགས་�ས་ན། འཛམ་�ིང་�ིའ་ིའཕེལ་

�ོགས་དང་མ�ན་ཞིང་། དེང་རབས་�བོ་གསའོ་ིདགོས་མཁོ་ཡངོས་�་

བ�ང་�བ་པའ།ོ ། 

མཚ�་�ོན་དག་ེའསོ་�བོ་ཆནེ་མ་ིརགིས་དག་ེའསོ་�བོ་�ངི་གི

2014ལའོ་ིཞབི་འ�ག་�བོ་མ།

• �ལ་བཟང་ཚ�་བ�ན • 



�་�ག་ཀོང་པོ་�ན་�ང་�། །

བོད་�ི་གསོ་རིག་�ོབ་�ིང་བ�གས། །

གསོ་ད�ད་མཁས་པས་བོད་ཁམས་གང་། །

�་ཡོས་པད་འ�ང་བོད་�་ཕེབས། །

རི་�ག་�ན་ལ་�བ་གནས་བཅས། །

གསང་�གས་�ིང་མའི་བ�ན་པ་དར། །

�་�ག་�ི་ལོ762ལོར་ཀོང་པོ་�ན་�ང་�་བོད་�ི་གསོ་རིག་�ོབ་

�ིང་བ�གས།  �བས་དེར་�ོབ་མ་�མ་བ�་ཙམ་བ�ས་ཤིང་�ོབ་

�འི་ད�་འཛ�ན་དང་།  �ོབ་དཔོན་གཉིས་ཀ་ག�་ཐོག་པས་གཅིག་

�ོགས་གནང་།  བོན་�ི་གསོ་རིག་འ�མ་བཞི་ལ་�ད་བཞི་ཞེས་མིང་

བ�ར་ཏེ་འཆད་ཉན་�ི་�ོལ་�ེལ།   �ོབ་�ོང་གི་�ན་ཚད་ལོ་བ�་རེ་

གཏན་འབེབས་གནང་�ེ་�ན་པ་གསར་ཐོན་�མས་ལ་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་

�ི་ཚད་གཞི་དང་བ�ན་པའི་རིག་གནས་�ི་ཐོབ་ཐང་གི་མིང་�་འ�མ་

རམས་པ་དང་།  རབ་འ�མས་པ།  དཀའ་བ�་བ།  བ�ས་ར་པ་བཅས་

རིམ་པ་བཞིར་�ེ།

གསང་�གས་�ིང་མ།  �་ཡོས་�ི་ལོ763ལོར་�ོབ་དཔོན་པད་མ་

འ�ང་གནས་བོད་�་ཕེབས།  དེ་ནས་བཙན་པོས་�་�ི་གཞེར་སོགས་ལོ་

�་པ་བཞི་ལ་གསེར་མང་བོ་བ�ར་ནས་�་གར་�ི་�ལ་པོ་ཉི་མ་སེང་

གེའི་མ�ན་�་བཏང་ནས་�ོབ་དཔོན་པད་མ་འ�ང་གནས་བོད་�་

གཏོང་རོགས་�ས་པར་དེ་བཞིན་གནང་�ེ་�ོབ་དཔོན་བོད་�་�ོན།  དེ་

ནས་�ོབ་དཔོན་པད་མས།  བོད་འབངས་�མས་�ིད་པར་�ེད་པའི་ཆེད་

�་གནོད་�ིན་ལས་ནོར་བ�ངས་ཏེ།  འཛམ་�་�ིང་གི་ནོར་�ང་ཡོད་

ཚད་བོད་�་ཡོད་པར་�།  ངམ་ཤོད་སོགས་�་དཀོན་པ་�མས་�་�་

བཏོན་ནས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་ཞིང་�་བ�ར་ནས་ཞིང་གིས་བོད་�ན་

འཚ�་བར་�།  གཙང་�་�བས་�་འ�ག་པ་དང་། �ེ་མ་ཐམས་ཅད་

ནགས་ཚལ་དང་ནེ�་གསིང་ཐང་�་བ�ར།  བོད་�ལ་ངན་པ་�ན་

བཟང་བོར་�ས།  ག�ལ་�་�ན་མོང་བ་�མས་�ི་�ང་ངོར་བོད་�་�་བ་

�ག་ཙམ་བ�གས་ཤིང་།  བསམ་ཡས་�་མན་ངག་�་བའི་�ེང་བ་

ག�ངས་ནས་ཨོ་�ན་�ི་�ལ་�་�ིར་ཕེབས་པར་བཤད།  �ན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་�ལ་བ་དང་�ན་པའི་�ོབ་མ་�ེ་འབངས་�མས་ལ།  �བ་

གནས་ཆེན་པོ་�་གཙ�་བོར་�ར་པའི་གནས་�མས་�།  ཆོས་�བ་པ་�ེ་

བ�ད་དེ་ཞི་བ་�ོ་བོའི་�བ་ཐབས་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པ་�མས་དང་།  

འོད་གསལ་�ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་�ིང་�་མ་ཞི་�ག་གི་གདམས་ངག་

�ོར་�མས་�ི་དབང་�ང་སོགས་�ིན་�ོལ་�ི་གདམས་པ་བསམ་�ིས་མི་

�བ་པ་གནང་།  གདམས་ངག་འགའ་ཞིག་

�ས་དེར་�ེལ་བའི་གནས་དང་དགོས་པ་

མེད་པར་གཟིགས་ནས་མ་འོངས་པའི་འ�ོ་བ་�མས་ལ་དགོངས་ཏེ་

�ོགས་བཞི་ད�ས་�འི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་�་དང་།  མིང་ཅན་མིང་མེད་

པའི་གཏེར་ཁ་མང་བོ་ཞིག་�ས་ཏེ་�་རིམ་པ་བ�ན་�ིས་བཏབ།  བསམ་

ཡས་མཆིམས་�་དང་།  �ག་ཡེར་པ།  དཔལ་ཆེན་�་བོ་རི་�ེ་�ོམ་�་

ཆེན་པོ་ག�མ་བ�གས།  གཞན་ཡང་བོད་�ི་རི་�ག་ཐམས་ཅད་�བ་

གནས་�་�ིན་�ིས་བ�བས།  �ལ་�ན་�མས་ལ་གདམས་ངག་བ�ལ་

པས་མཆིམས་�འི་�བ་ཆེན་ཉེར་�།  ཡང་�ོང་གི་�ོགས་�ན་ང་�། 

ཡེར་པ་དང་�་བོ་རིའི་འོད་�ས་�བ་པ་བ�ད་བ�་རེ།  ཤེལ་�ག་གི་

�གས་པ་�མ་�།  འོད་�ར་གཤེགས་པའི་མཁའ་འ�ོ་ཉེར་�་སོགས་

�བ་ཐོབ་མང་བོ་�ང་།  དེ་ནས་གསང་�གས་�ིང་མ་བའི་བ�ན་པ་དར་

བའི་མགོ་�གས། གདམས་ངག་འདིའི་ཆོས་�ད་འཛ�ན་མཁན་�་

གཉགས་ག�བས་ག�མ་ལ་སོགས་པ་དང་�ིས་�ི་གཏེར་�ོན་མང་བོ་

�ང་བ་�མས་ལས་མཛད་�ིན་ཆེ་ཤོས་ནི་�ན་མ�ེན་�ོང་ཆེན་རབ་

འ�མས་པ་ཡིན།  

ལོ་དེར་བོད་དམག་གིས་ཐང་དམག་ཕམ་པར་�ས་ཏེ་�ལ་ས་ཞི་

ཨན་�་�ེབས།  ཏེ་ཙང་�ལ་པོ་ཤིན་�ང་�་�ོས།

ག�་�་�ིང་པོ་�ང་�ོན་མི་ཕམ་མགོན། །

རོང་ཟོམ་ཆོས་�ེ་�ན་མ�ེན་�ོང་ཆེན་པ། །

ཚ�་དབང་ནོར་�་དཔལ་�ལ་ཆོས་�ི་དབང་། །

མི་ཕམ་ལ་སོགས་�ིང་མའི་མཁས་�བ་ཚ�གས། །

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

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •

ལི་�་ཝན་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་

པའོ ་ལོ ་ཏེ ་མཚ�འི ་འ�མ་�ད་�་

ཆགས་ཤིང་།    མངའ་ཁོངས་�ི་ས་

བབ་ཁོད་�ོམས་ལ་མཚམས་མཚམས་

�་རི་མ་ཐང་ཡང་ཡོད་པ་རེད།   ཤར་

�ད་�་མཚ��་མང་ཞིང་�་མཚ�འི་

རང་བཞིན་�ི ་ནམ་�ར་གཏོགས།     

གཏེར་ཁའི་ཐོན་�ངས་དཀོན་པ་དང་།  

སོལ་འདམ་དང་འ�གས་�ན་�ི་�་

ཆ་མང་བོ་�ན།  ཞིང་ལས་ཆེས་ཆེར་

དར་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་རེད།  �ལ་ས་

ཝིར་ནི�་སི་ནི་�ན་རིང་གི་ལོ་�ས་

�ན་ཞིང་འཕེལ་�ས་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་�ོང་�ེར་ཞིག་ཡིན།   �ོང་�ེར་དེ་ནི་གནའ་མཁར་

དང་མཁར་�ོང་གསར་བ་གཉིས་�ིས་�བ་ཡོད་པ་རེད།  གནའ་མཁར་དེ་�ོང་�ེར་�ི་ད�ིལ་

ད�ས་�་ཆགས་ཤིང་།  མཐའ་�ོར་�་�ས་རབས16པར་བ�ན་པའི་�ོའི་རགས་ཆེན་ཡོད་པ་

རེད།  �ོང་�ེར་ནང་གི་�ང་ལམ་དོག་པ་དང་།   �ོམ་�་�་�འི་�ོ་ལམ་གང་སར་བ�ན་ཅིང་།  

ལམ་འ�མ་�་གནའ་ཉམས་དོད་པའི་ཁང་བ�ེགས་དང་ཆོས་ཁང་གང་སར་མཐོང་�བ་པ་དང་།

ཡོ་རོབ་�ིང་གི་འ�གས་�ན་�ི་�ད་ཆོས་མ་ཚང་བ་མེད་པས།    �ན་�མ་ཚ�གས་པའི་

འ�གས་�ན་�ི་བཤམས་�ོན་ཁང་ཞིག་རང་བཞིན་�ིས་�བ་ཡོད་པ་རེད།   �ོལ་�ན་�ི་�ད་

ཆོས་�ན་པའི་གནའ་མཁར་ལ་གཏོར་བ�ག་མི་ཐེབས་པའི་ཆེད་�་མཁར་�ོང་གསར་བ་དེ་

གནའ་མཁར་�ི་�ི་ལོགས་�་བ�ན་ཡོད་པ་དང་།   འ�གས་�ན་�ེད་�ས་མི་རིགས་�ོལ་�ན་

དང་དེང་རབས་འ�གས་�ན་�ི་�་�ལ་�ང་འ�ེལ་�ས་པས།     གནའ་དེང་འཆམ་མ�ན་�ི་

�ད་ཆོས་�ན་ནས་མངོན་ཡོད་པ་རེད།  �ལ་ས་ཝིར་ནི�་སི་ནི་ལི་�་ཝན་�ལ་ཁབ་�ི་དཔལ་

འ�ོར་དང་རིག་གནས།  འ�ིམ་འ�ལ་�ི་�ེ་བར་�ར་ཡོད།  �ལ་ཁབ་དེར་ད་�ང་བཟོ་ལས་

�ང་དར་�ས་ཆེ་ཞིང་།  ཞིབ་ཚགས་�ན་པའི་འཁོར་�ེགས་དང་�ོག་�ལ་�ིས་འཁོར་སོགས་

ནི་ཡོ་རོབ་�ལ་ཁབ་དག་�་མིང་�གས་ཆེ།

�་མཛ�ད་ནང་�་�ེད་�ས་ནས་དོན་�ེན་�ང་ན་�ེད་�ོགས་�ིས་

འགན་འ�ར་དགོས་སམ།

ད�ར་གནང་གི་�བས་�།  �ོབ་�ོགས་གཡང་ལོས་འ�མ་ཐར་སོགས་�ོབ་�ོགས4བོས་ནས་�ེ་མཐའི་�་མཛ�ད་ནང་�་

འགན་འ�ར་དགོས་སམ།

ད�ར་གནང་གི་�བས་�།  �ོབ་�ོགས་གཡང་ལོས་འ�མ་ཐར་སོགས་�ོབ་�ོགས4བོས་ནས་�ེ་མཐའི་�་མཛ�ད་ནང་�་

འགན་འ�ར་དགོས་སམ།

�ེད་ལ་སོང་།   ཁོ་ཚ�་�ོབ་�ོགས་�་པོ་�་མཛ�ད་�ི་ཤིང་�ར་བ�ད་དེ་�ོད་�བས་�ིད་�གས་མ་མཉམ་པས་ཤིང་�་ཁ་ལོ་འཁོར་

ཏེ་འ�མ་ཐར་�ེན་ལམ་�་ཤོར།  འ�མ་ཐར་�ི་ཕ་མས་གཡང་ལོ་སོགས་�ོབ་�ོགས་བཞི་པོ་�ིམས་ཁང་ལ་ག�གས་ནས་འ�མ་

ཐར་�ི་འཆི་�ེན་ལ་�ིན་ཚབ་�ོད་འགན་འ�ར་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན། 

�ིམས་ཁང་གིས་ཞིབ་བཤེར་�ས་མཐར། གཡང་ལོ་སོགས་�ོབ་�ོགས་བཞི་པོས་འ�མ་ཐར་�ི་འཆི་�ེན་ལ80﹪འགན་

འ�ར་དགོས་པ་དང་།  འདས་པོ་འ�མ་ཐར་ཁོ་རང་ཉིད་�ིས20﹪ཡི་འགན་འ�ར་དགོས་པར་ཐག་བཅད། 

�ོགས་བ�ིགས་ཏེ་�ི་རོལ་�་བ�ེ་�་འ�ོ་བ་ནི་རང་འ�ལ་�ོས་�་འ�གས་�ས་པའི་�ེད་�ོ་ཞིག་ཡིན་པས།  དེའི་�ོད་�ོག་

ཤོར་པའི་དོན་�ེན་�ང་ན་སོ་སོས་འགན་ཇི་�ར་འ�ར་དགོས་ཤེ་ན། 

ཐོག་མར།  དོན་�ེན་དེ་�ོ་�ལ་ལས་འདས་པའི་དོན་�ེན་ནམ། ཡང་ན་ནོར་འཛ�ལ་ལས་�ང་བའི་དོན་�ེན་གང་ཡིན་པ་

གསལ་འ�ེད་�་དགོས། �ོ་�ལ་ལས་འདས་པའི་དོན་�ེན་ནི་�་�ེན་�ོན་དཔག་�ེད་མ་�བ་པ་ལས་�ང་བ་དང་།  ནོར་འཛ�ལ་

ལས་�ང་བའི་དོན་�ེན་ནི་�་�ོད་�ེལ་མཁན་�ིས་བསམ་གཟས་པའམ་ལས་འཛ�ལ་ཤོར་པ་ལས་�ང་བ་ཞིག་ལ་གོ དོན་�ེན་

འདིའི་�ོད་མི་�་པོ་�ོགས་བ�ིགས་ཏེ་ཤིང་�ར་འ�ག་�ས་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཚ�ར་དགོས་པར་མ་ཟད། ཉེན་ཁ་�ང་ན་དེ་ལས་ཐར་

བའི་ཐབས་�ས་�ང་ཡོད་དགོས་མོད།  འོན་�ང་།  �ོབ་�་འདི་�་པོར་རང་ཉིད་�ི་�་�ོད་དེར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་�ོན་དཔག་གི་

ཤེས་པ་མེད་པར་མ་ཟད།  དེ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་�ས་�ང་མེད་པས།  རང་�ས་�ི་བདེ་འཇགས་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་འགན་

དབང་དང་འགལ་�ིར་ཁོ་ཚ�་ཚང་མར་ཆ་�ོམས་�ི་འགན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བས་�ོབ་�ོགས་འ�མ་ཐར་�ེན་ལམ་�་ཤོར་པ་ནི་

ནོར་འཛ�ལ་ལས་�ང་བའི་དོན་�ེན་ཡིན།

དེ་ནས།  ནོར་འཛ�ལ་ལས་�ང་བའི་དོན་�ེན་�ོད་�ིན་ཚབ་�ོད་འགན་འ�ར་བ་ནི་�ོན་�ན་འགན་�ར་�ི་�གས་�ར་

འ�ོ་དགོས་�ིར། �ེད་�ོ་�ེལ་མཁན་ལ་�ོན་ཡོད་ཚ�་དེས་འགན་འ�ར་དགོས་པས།  དོན་�ེན་འདིའི་�ོད་�ོབ་�ོགས་�་པོས་

འ�་མཉམ་�་འགན་འ�ར་དགོས།   རང་�ལ་�ི་དབང་གནོད་འགན་འ�ིའི་དོན་ཚན10པ་�ར་ན།  མི་གཉིས་ཡན་�ིས་གཞན་

�ི་མི་�ས་དང་�་ནོར་ལ་ཕམ་ཉེས་བཟོས་ཏེ།  དེ་ལས་མི་གཅིག་གམ་མི་འགའི་�་�ོད་�ིས་གཞན་ལ་གནོད་འཚ�་�ང་ན།  གནོད་

འཚ�་བཟོ་མཁན་�་ཡིན་ན་དེས་འགན་འ�ར་དགོས་ལ།  གལ་�ིད་གནོད་འཚ�་བཟོ་མཁན་�་ཡིན་པ་ངེས་མི་ཆོད་ན་�ེད་�ོ་

�ེལ་མཁན་�ིས་�་འ�ེལ་ཉེས་འགན་འ�ར་དགོས། དོན་ཚན14པ་�ར་ན།  �་འ�ེལ་ཉེས་འགན་ནི་�ེད་�ོ་�ེལ་མཁན་སོ་

སོའི་འགན་�ི་ཡང་�ར་�ིན་ཚབ་ད�ལ་�ངས་གཏན་ཁེལ་�་དགོས། གལ་ཏེ་འགན་�ི་ཡང་གི་གསལ་ཁ་མི་ཆོད་ན་ཆ་�ོམས་

�ོས་�ིན་ཚབ་འཇལ་བའི་འགན་དེ་འ�ར་དགོས།

དོན་�ེན་འདིའི་ནང་འདས་པོ་འ�མ་ཐར་དང་བཅས་པའི་�ོབ་�ོགས5ཡིས་རང་ཉིད་�ི་�་�ོད་དེའི་ཉེན་ཁར་�ོན་དཔག་

གི་ཤེས་པ་མེད་པ་དང་།   ཤིང་�འི་�ེང་�ེད་མོ་བ�ེས་པའི་�་�ོད་ལ་འགན་�ི་ཡང་གི་གསལ་ཁ་མི་ཆོད་པས་ཁོ་ཚ�་ཚང་མས་ཆ་

�ོམས་�ོས་འགན་དབང་འ�ར་དགོས་སོ། ། མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན• 
མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ། 

 •ཚ�་རིང་བསམ་འ�བ•



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•
པར་ལེན་མཁན། 

•འ�ག་�་ཚ�་རིང•
ཨང887པ། 

རི་གཟར་�ི་�་བོ་ལ་�ོག་ཐབས་མེད་པ་

�ར། འདས་ཟིན་པའི་�ས་ཚ�ད་ལའང་�ིར་ཡོང་

མེད་པས། རང་ཉིད་�ིས་བ�བས་པའི་དོན་དག་

མང་བོ་ཞིག་�ང་�ན་འཛ�ན་�ི་མེ་ལོང་ངོས་�་

�ེས་�ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཡལ་འ�ོ། ཡིན་ན་

ཡང་། དོན་དག་འགའ་རེ་ནི། �ོ་ལ་བ�ོས་པའི་རི་

མོ ་ཇི ་བཞིན་ནམ་ཡང་�ིར་�ན་�ི ་ �ོང་ན་

གསལ་ལེར་ཡོད་ཅིང་། རང་ཉིད་�ི་མ་འོངས་

པའི་�ོབ་�ོང་དང་འཚ�་བར་�གས་�ེན་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཐེབས་བཞིན་ཡོད།

དེ་ནི་ང་རང་�ོབ་�ང་ལོ་རིམ་�ག་པའི་

�བས་ཤིག་�ེ། �་རེངས་�་མོ་�ོབ་�འི་ར་�ོར་

ནང་�ེབས་ལ་ཉེ་�ས། �ི་ལམ་ངན་པ་ཞིག་གིས་

�ངས་འཚབ་དང་བཅས་གཉིད་ལས་བ�ངས་

�ང་། ངས་དེ་མ་ཐག་�་ཁང་བའི་�ང་ངོས་�་

བཀལ་པའི ་�་ཚ�ད་དེར་�་ཙམ་�ས་པ་ན། 

ཞོགས་པའི་�ས་ཚ�ད་�ག་ཡོལ་མ་ཐག་རེད། 

�བས་དེར། ང་རང་�ོད་འཇམ་�ི་མལ་�ལ་དང་

�ེས་དཀའ་བའི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་�ང་ཡང་། ད་ནི་

�ོབ་�ང་མཐར་�ིན་ལ་ཉེ་བས། �ོབ་�འི་དགེ་

�ན་དག་གིས་རང་གི་ངལ་གསོའི་�ས་ཚ�ད་�ོས་

བཏང་�ེ། ནངས་�་ལངས་དང་དགོང་འ�ི་ཉལ་

�ས་ནས་ང་ཚ�ར་ཤེས་�འི་བ�ད་�ི་�ིན་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་། �ིམ་�ི་ཕ་མ་དང་�་�་མིང་�ིང་

དག་ནི་ནངས་�་ལངས་�ིས་�གས་ཟོག་འཚ�་

�ོང་དང་�ིམ་�ི་ལས་ཀར་�ེལ་བཞིན་ཡོད་པ་

�ན། ཁོ་ཚ�ས་རེ་བ་ཡོད་ཚད་ང་རང་ལ་བཅོལ་

ཡོད་པ་�ན་པས། �ིད་�ག་གི་�ག་པ་�ངས་

སོང་བ་�ར། མལ་�ི་ལས་འ�ེ་�ོག་ཅིག་�ག་

ཞོར་དོར་མ་�ོན་མགོ་བ�མས། ཡིན་ནའང་། ང་

དང་ཉལ་ཁང་གཅིག་པའི་�ོབ་�ོགས་�མས་ནི་

ད་�ང་�ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་ཉལ་འ�ག ངས་

རེམ་པར་ཁ་ལག་བ�ས་ནས། �ོབ་�ོགས་གཞན་

མལ་ལས་བ�ངས་�ེས་དཔེ་དེབ་ལག་�་�ེར་

ནས་�ོབ་ཁང་�་སོང་བ་ཡིན།

ད�ན་�ས་�ི་�ོབ་ར་�་�ང་�ང་�ར་�ར་

�་�ང་ཞིང་། མ་གཞི་ནས་�ིང་འཇགས་ཡིན་

པའི་ཁོར་�ག་

འདི་�ར་ལས་

�ང་�ིང་ཞིང་

འཇགས་པའི་�ང་

བ་ཞིག་�ེར། �ར་

� ་ ད ང ་ བ ཅ ས ་

�ང་བའི ་�གས་

�ང་དེས་ཁོ་བོའི་

�ས་�ང་ཐམས་

ཅ ད ་ � ང ་ � ར ་

�ར་�་བཏང་བས། 

རང་གིས་རང་ལ་

མ ་གཞི ་� ་ཚ�ད ་

བ�ན་པའི་�ེང་ལངས་ནའང་མི་ཆོག་�་ཅང་མི་

འ�ག་ཅེས་ཁེར་ལབ་བ�བ། ཡིན་ནའང་། དགེ་

�ན་�ིས་དག་ཡིག་�ོ ་ལ་འཛ�ན་མ་�བ་ན་

གཟའ་མ�ག་�་�ལ་ལ་སོང་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་

བཀའ་དེ་�ན་ཡོང་བས། མ�ོགས་པོར་�ོབ་ཁང་

�་སོང་�ེ་དག་ཡིག་�ོ་འཛ�ན་�ས་པ་ཡིན།

ཞོགས་�ོང་འཚ�གས་ལ་ཉེ་�ས། འཛ�ན་

�འི་�ོབ་�ོགས་ཚ�་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་

�ིས་�ོབ་ཁང་�་འ�ལ་�ང་། མ་གཞི་ཡིན་ན། 

ཞོགས་�ོང་ནི་ཡི་གེ་�ོར་འཛ�ན་པའི་�ས་ཚ�ད་

ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན་ནའང་། �ོབ་�ོགས་མང་བོ་

ཞིག་གིས་དེ་ཉིད་དམ་འཛ�ན་མི་�ེད་པར། འགའ་

རེས་�་ད�ངས་ལེན་པ་དང་འགའ་རེ་ཡར་�ག་

མར་�ག་�ེད་པ། ཡང་འགའ་རེས་�ད་ཆེན་པོས་

�ར་�ག་བཞིན་འ�ག་པས། �ོབ་ཁང་�ིལ་བོ་

ཟང་ཟིང་ལང་ལོང་གིས་ཁེངས་འ�ག �བས་

དེར། འཛ�ན་བདག་དགེ་�ན་�ོབ་ཁང་�་�ེབས་

�ང་། ཁོང་གིས་�ོབ་ཁང་ནང་གི་གནས་�ལ་དེ་

མཐོང་མ་ཐག་�་ཁོང་�ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ“�ོད་

ཚ�་�ོབ་འ�ིང་�་འ�ོ་མི་འདོད་པ་ཨེ་རེད། འདི་

འ�་�ས་ནས་�གས་ལེན་�་ཨེ་ཡིན”ཞེས་གཤེ་

གཤེ་བཏང་ཞིང་། “�ར་�ག་མཁན་�ོབ་�ོགས་

དེ་ཚ�་ཡར་ལོངས”ཞེས་བཀའ་ཕབ། �ོབ་�ོགས་

�མས་�ག་ཐག་ཆོད་དེ་མགོ་བོ་�ང་ཁར་�ད་

ནས་འ�ག་པ་ལས་ཨ་ལན་ཅི་ཡང་མ་�ིན། དགེ་

�ན་�ག་�་�ོས་ཏེ། མ་གཞི་ནས་�་རི་ལས་�ང་

�ག་པའི་ངོ་གདོང་དེ་ཇེ་གནག་�་�ར་ཏེ། �ིད་

�ེགས་�ེང་ནས་ཕར་འ�ོ་�ར་འ�ོ་�ེད་ཞོར། 

“གལ་ཏེ་�ར་�ག་མཁན་གཅིག་གིས་�ང་ཁས་

མ་�ངས་ན། ང་དེ་རིང་ནས་བ�ང་�ོད་ཚ�འི་

�ོབ་ཁང་�་མི་ཡོང་དཀོན་མཆོག་ག�མ”ཞེས་

མནའ་བ�ལ། ཡིན་ཡང་།  �ར་�ག་མཁན་�ི་

�ོབ་�ོགས་གཅིག་�ང་ཡར་མ་ལངས། འཛ�ན་

བདག་དགེ་�ན་�ག་�་�ོས་ཏེ“ཡ་ཡ”ཟེར་

བཞིན་�ོབ་ཁང་གི་�ོར་འ�ད་�བས་�ེད་�ས། 

ང་རང་ཡར་ལངས་ཏེ། “དགེ་�ན་ལགས། ང་

ཡིན”ཞེས་�ད་�ང་�ས་བཤད་པ་ཡིན། མ་གཞི་

ཡིན་ན། དེ་རིང་ཞོགས་�ོང་གི་�བས་�་ང་ནི་

རང་གི་འ�ག་�ེགས་�་བ�ད་དེ་དག་ཡིག་�ོར་

བ�ང་བ་ལས་�ར་མ་བ�བ་མོད། འོན་�ང་དགེ་�ན་

�ིས་འདི་�ར་མནའ་བ�ལ་ཏེ་�ད་སོང་ན་�ིང་གིས་

མི་བཟོད་པས་གཞན་�ི་ནོར་འ�ལ་དེ་རང་གིས་དང་

ལེན་�ས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། དགེ་�ན་�ི་ཁོང་�ོ་དེ་

�ར་ལས་�ང་ཇེ་ཆེར་�ར་ནས། ལག་གཡོན་པས་ཁོ་

བོའི་�་ནས་བ�ང་བ་དང་གཡས་པས་བ�ད་མར་ངའི་

གདོང་ལ་འ�མ་�ག་འགའ་ག�ས་ཤིང་། དེའི་�ེས་

�ོག་ཐོ་གཅིག་བ�བ་ནས་ང་�ོབ་ཁང་གི་�ོ་�ི་�་�ད་

དེ། “འ�ེ་�ག་�ོད་�ོས་པ་ཨེ་ཡིན། �ོད་སོང་�ེ་རང་

གི་�ིམ་ནས་�ར་�ོབས། ངས་�ོད་�ོབ་�་ནས་�ད་�་

ཡིན”ཞེས་�ིག་�ིག་གིས་གཤེ་གཤེ་བཏང་�ེས་�ོབ་

ཁང་�་འ�ལ་ཏེ་�ོབ་�ོགས་གཞན་པ་ཚ�ར་�ོབ་�ིད་

�ས། �བས་དེར། ང་ནི་ཚང་ལས་ཐང་�་�ང་བའི་�ི�་

�ག་དམར་�ེན་�ར་�ོགས་མེད་ཁེར་�ང་�་�ོབ་ཁང་

གི་�ོ་ཁར་�ས་པས། དགེ་�ན་�ིས་ང་ལ་འདི་འ�འི་

བསམ་�ལ་ལས་འདས་པའི་ཉེས་ཆད་བཅད་པར་ཡིད་

རབ་�་�ོ་�ང་། དེའི་�ས་རང་གི་�ར་�ས་�ི་ལས་ལ་

འ�ོད་པ་ཆེན་པོ་�ེས་ཤིང་། མ་གཞི་ངས་འདི་འ�་�ེད་

དགོས་དོན་ནི་གཅིག་ནས་དགེ་�ན་ཁོང་གིས་མནའ་

མི་བཟའ་བའི་ཆེད་དང་། གཉིས་ནས་�ོབ་�ོགས་དག་

ལ་�ོབ་�ོང་གི་གོ་�བས་ཤིག་བཙལ་བའི་ཆེད་�་ཡིན་

ན་ཡང་། དོན་དག་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་གོ་རིམ་�ོད། 

དགེ་�ན་�ིས་བ�ག་ད�ད་�ང་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་ལ། 

�ོབ་�ོགས་ཚ�ས་�ང་ང་ལ་དག་འ�ད་�ི་ཚ�ག་གཅིག་

�ང་བཤད་མ་ཕོད། འདི་ནི་རང་གིས་རང་ལ་ཉོས་པའི་

�ག་�ོང་ཞིག་ཡིན་པས། བསམ་ཞིང་བསམས་པས་�ོ་

ག�ང་གི་མིག་�་དབང་མེད་�་བ�ར་སོང་།

�ོབ་�ན་�ོལ་�ེས། དགེ་�ན་�ོབ་ཁང་གི་�ོར་

�ད་�ེས་ང་ལ་�་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་པར་ཐད་ཀར་

ག�ང་ལས་ཁང་ལ་�ད་སོང་། མ་གཞི་ངས་གོ་�བས་

འདིར་བ�ན་ནས་ཁོང་ལ་གནས་�ལ་གསལ་བོ་ཞིག་

�་བསམ་མོད། ཁོང་གི་འཇིགས་�་�ང་བའི་�མ་

འ�ར་དེ་མཐོང་�ེས་བཤད་པའི་�ོ་�ོབས་ཤིག་ག་ལ་

ཡོད། �ོ་�ར་�་�ོབ་�ོལ་�་�་�ན་ཏེ་དཔེ་�ག་�ར་

ནས་�ོབ་�་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གཉེན་ཉེ་ཚང་ལ་སོང་བ་

ཡིན།

�ི་�ོར། དགེ་�ན་དང་ཨ་ཕ་གཉིས་འ�ལ་�་རེར་

བཞོན་ཏེ་གཉེན་ཉེ་ཚང་ལ་�ེབས། ཁོང་གཉིས་ཐོན་མ་

ཐག་�་ངས་མིག་�་འདོན་བཞིན་རང་ཉིད་�ོབ་�ར་

འ�ོ་འདོད་མེད་པས་�ིམ་ནས་འ�ག་�་ཡིན་ཞེས་

བཤད་པ་དང་། དགེ་�ན་�ིས་དོན་དག་འདིའི་ཐད་

�ོད་ལ་ནོར་འ�ལ་མེད་པ་དང་། དགེ་�ན་ངས་ཞིབ་

ད�ོད་ཡག་པོ་མ་�ས་པས་ལན་པ་རེད་ཅེས་འ�ོད་

བཤགས་�ེད་ཞོར་ང་ལ་ངེས་པར་�་�ོབ་�ར་འ�ོ་

དགོས་པའི་གོ་�ོན་�ོབ་གསོ་བཏང་། ཨ་ཕས་འདི་ནི་

དགེ་�ན་ལན་པ་མ་ཡིན་པར་�ོད་�ིས་�ན་གཏམ་

བཤད་པའི་མ�ག་འ�ས་ཡིན་པས། ཞི་ལི་ཞིག་ཡིན་ན། 

རང་གིས་བ�བས་པའི་དོན་�ི་མ�ག་འ�ས་དེ་རང་

གིས་འ�ར་�བ་དགོས། དོན་དག་�ང་�ང་ཞིག་ལ་

�ེན་�ས་ནས་�ོབ་�ར་མ་སོང་ན། �ེས་�་�ོད་�ིས་

�ོང་ཆེན་པོ་རེག་ངེས་ཞེས་ཁ་ཏ་�ས་ཏེ་ང་རང་�ིར་

�ོབ་�ར་བ�ལ།

དེ་ནི་ང་རང་�ོབ་�ར་�གས་�ན་ནས་ད་རག་

བར་�ོབ་�ོལ་�ས་པ་ཐེངས་གཅིག་�་དེ་ཡིན་ལ། 

གནས་�ལ་དེས་ང་ལ་དོན་དག་ཅི་ཞིག་བ�བས་�ང་

བསམ་གཞིག་ནན་མོ་བ�ིད་དེ་བ�བ་དགོས་པ་ལས་

ཧོལ་�ག་�ེད་མི་ཉན་པ་དང་། རང་གིས་བ�བས་པའི་

དོན་དག་གི་མ�ག་འ�ས་དེ་བཟང་ངན་གང་ཞིག་

ཡིན་�ང་རང་ཉིད་�ིས་འགན་འ�ར་དགོས་པའི་�ོ་

�ེད་�ག་པོ་ཞིག་ཐོབ།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་

མཐོ་འ�ིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་

འཛ�ན་�་དང་པོ།

•འ�ིན་ལས་�ན་ཚ�གས•



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས། 

བོད་ཁམས་�ི་པར་ཁང་

�གས་ཅན།

ར་�་དགོན་པའི་པར་ཁང་།

ར་�་དགོན་པ་ནི ་མཚ�་�ོན་ཞིང་

ཆེན་མགོ་ལོག་�ལ་�་ཆེན་�ོང་ར་

�་�ོང་�ལ་�་ཆགས་ཤིང་། མཚ�་

�ོན་ཞིང་ཆེན་�ི་དགེ་�གས་པའི་

དགོན་�ེ་�གས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། �ི་

ལོ1726ལོར་�ལ་མཚན་འོད་

ཟེར་ཉིད་�ིས་�ག་བཏབ། ར་�་

དགོན ་པའི ་པར ་ཁང་ནི ་�ི ་ལོ ་

1811ལོར་ཤིང་བཟའ་�ོ་བཟང་

དར་�ས་�་མཚ�་ཉིད་�ིས་བཞེངས་

པ་ཡིན། བཀའ་བ�ན་�ེ་དགེའི་

པར་མ་གཞིར་བ�ང་�ེ་དགོན་པ་�ི་

ནང་གི ་ཡིག་ག�གས་ལ་མཁས་

པ75དང་། �་དག་པ10གདན་

�ངས་ཏེ། བཀའ་བ�ན་གསེར་�ིས་

མ་བཞེངས། ཡང་བཀའ་བ�ན་�ེ་

དགེའི་པར་མ་གཞིར་བ�ང་�ེ་པར་

�ོ་པ88དང་དགོན་པ་རང་གི་ཡིག་

ག�གས་ལ་མཁས་པ30�ག་གདན་

�ངས་ཏེ ་�ི ་ལོ1816ལོར་མགོ་

བ�མས་པ་དང་། �་ིལ1ོ820ལརོ་

མ�ག་བ�ིལ་ཏེ་པར་ཤིང་�ི་ག�མ་

བ�ོས།

�་སའི་ཞོལ་པར་ཁང་

གསར་བ། 

�་སའི་ཞོལ་པར་ཁང་གསར་

བ་ནི་�་ལའི་�་མ་�་�ེང་�་པའི་

�་རིང་�་ཕོ་�ང་པོ་ཏ་ལའི་ཞོལ་�ི་

ཤར་ངོས་�་བཞེངས་ཤིང་མཚན་ལ་

དགའ་�ན་�ན་ཚ�གས་�ིང་གསོལ།   

�་ལའི་�་མ་�་�ེང་བ�་ག�མ་

པའི་�བས་�་པར་ཁང་འདིར་ཡང་

བ�ར་ཞིག་གསོ་�ས་པ་དང་�ན་

�། བཀའ་བ�ན་ཆ་ཚང་གི་པར་

བ�ོས་པ་དང་ད�ས་གཙང་དང་

མདོ ་�ད་�ི ་ག�ང་�ོམ་དང་ལོ ་

�ས་ཡིག་ཆ་མང་བོ་ཡང་བ�ོས།   

དཔེ་ཆ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་�་ཆེད་

ཕོ་�ང་པོ་ཏ་ལའི་ཞོལ་�ི་�བ་ངོས་

�་ཁང་མིག80ཅན་�ི་པར་ཁང་

ཞིག་�ང་བཞེངས།

བོད་�ལ་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་�་

པར་ཁང་བ�གས་པ་ནས་བ�ང་

པར་�ོ ་ལག་�ལ་དང་ཤོག་བཟོ་

ལག་�ལ་�་མ�ད་�་འཕེལ་�ས་

�་སོང་ཞིང་།   བོད་ཡིག་དཔེ་ཆའི་

�མ་པ་དང་པར་ངོས།  �ས་ཚད་

སོགས་ལ་ཚད་གཞི ་གཅིག་�ར་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་དེ།  དེས་བོད་�ི་

�ོལ་�ན་རིག་གནས་�ལ་བཞག་

གི་�ང་འཛ�ན་དང་དར་�ེལ་ལ་

�ས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད་དོ།།

�ན་ཚ�གས་�ིང་པར་ཁང་།  

�ར་བོད་རབ་�ང་བ�་པའི་

�་�ི（1612）ལོར།  གཙང་

པ་�ལ་པོ་�ན་ཚ�གས་�མ་�ལ་

�ིས་བོད་ས་གནས་�ི་�ིད་དབང་

བ�ང་�ེས་ཇོ ་ནང་�ག་བ�ན་

�ན་ཚ�གས ་�ིང（ དེང ་སང ་

གཞིས་ཀ་�ེ་�་�ེ་�ོང་ཁོངས་�ན་

ཚ�གས་�ིང་�ས）གི་དགོན་པར་

ཇོ་ནང་ཆོས་�གས་�ི་�་མ་རིམ་

པ་མང་བོའི་ག�ང་འ�མ་སོགས་

དཔར་�ན་�ས་ཤིང་། �ེས་�་�་

ལའི་�་མ་�་�ེང་�་པའི་�བས་

ཆོས ་�གས ་དགེ ་�གས ་པར ་

བ�ར་ནས་དགེ་�གས་པའི་ཆོས་

དཔེ་ཧ་ཅང་མང་བོ་པར་�ན་�ས་

ཏེ་བཞག་ཡོད། 

  ལི་ཐང་མཚལ་དཔར།   

བོད་�ི་རབ་�ང་བ�་གཅིག་

པའི་�་�（1642）ལོར་དེ་

�འི ་བོད་ས་གནས་�ིད་དབང་

བ�གས་ནས་ཀ�་བཀའ་བ�ད་

�ི ་ཆོས ་�གས་ལ་�ག་གནོན་

�གས་ཆེན་�ས་�ེས་མ�ར་�་

ཀ� ་པ ་� ་�ེ ང ་བ� ་པ ་ཆོ ས ་

ད�ིངས་�ོ་�ེ་�ོ་�ག་དང་ཀོང་པོ་

བ�ད་�ན་ནན་�ི་འཇང་ས་དམ་

� ་ �ོས ་ �ོལ ་� ་ཕེ བས ་ཤི ང ་ །  

འཇང་�ལ་པོ་བསོད་ནམས་རབ་

བ�ན་�ིས་�་མར་བ�ར།  དེར་

བོད་ཡིག་གི་བཀའ་འ�ར་ཆ་ཚང་

པར་�ན་�ས།  �ེས་�་འཇང་

�ལ་པོ་བསོད་ནམས་རབ་བ�ན་

འདས་ནས་དཔོན་མཁའ་འ�ོས་

�ིད་དབང་བ�ང་�བས་བོད་ས་

གནས་�ིད་ག�ང་ལ་ད�་ཤ་ལེན་

པར་�ར་�ོལ་�ང་�བས་�་�ི་

ཧན་�ི་�་བ�ན་འཛ�ན་�་ཡན་

�ིས ་�ེ ་�ིད ་པའི ་སོག ་དམག་

བཏང་ནས་འཇང་�ེ ་པ་མཁའ་

འ�ོ་ཕམ་ཉེས་�ང་�ེས།  ས་དམ་

དགོན་པར་ཡོད་པའི་བཀའ་འ�ར་

�ི་པར་ཤིང་ཡོངས་�ོགས་ལི་ཐང་

ད གོན ་པར ་�ེལ ་བར ་བ�ེན །  

ཡོངས་�གས་�“བཀའ་འ�ར་ལི་

ཐང་མཚལ་དཔར”ཟེར།

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

•ཚ�་རངི་གསི་�་བ་ལས་�ངས•


