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

གལ་ཏ་ེང་རང་གསརེ་མདགོ་ག་ིམ་ེཏོག་�ང་གཅགི་�་�ར་ཚ�།  

�ེད་འཇོར་རོལ་ཆེད་�ངོ་བོའ་ིཡལ་ག་མཐོན་པོའ་ི�ེང་བཞད་ད།ེ  

འ�མ་ཤིག་ཤིག་ངང་བར་�ང་ནས་ཕར་གཡོ་�ར་གཡོ་�ེད་

བཞིན་གསར་�་འ�ས་པའི་ལ་ོམའི་�ེང་ནས་�ོ་གར་འ�བ་ན།  

ཨ་མ་ལགས།  �དེ་�སི་ང་རང་ངོས་ཟནི་ནམ།

�དོ་�སི“ཨ་མའ་ིགཅསེ་�ག  �དོ་གང་

ན་ཡདོ”ཅསེ་འབོད་�ས། ང་རང་

གནས་དེ་གར་ཁ་རོག་གེར་

དགོད་ཙམ་�ེད་པ་ལས་

�་སམི་མརེ་ཨ་ལན་�རེ་

མ་ི�དི་ལ།  ངས་ཁ་རོག་

�་མ་ེཏོག་ག་ིའདབ་ལ་ོ�ལོ་

བཞནི་�དོ་�སི་�་བ་ལས་�ནི་

པར་བ�ས་ནས་�དོ་�དི།  

 �དོ་རང་�ས་ལ་རོལ་�སེ།  �་ལ་ོ�ནོ་པ་�ག་པའ་ིགཡས་

གཡནོ་གཉིས་�་ད�ངས་ནས་གསེར་མདགོ་ག་ིམ་ེཏོག་�ནོ་པའ་ི

�ིབ་བསིལ་བ�ད་ནས་�ནོ་ལམ་འདེབས་སའ་ིར་�ོར་�ང་�འ་ི

ནང་�་འ�ོར་�ས། མ་ེཏོག་ག་ི�་ིངད་ཞམི་པོ་ཞགི་�་ལམ་�་

འ�ལ་འངོས་ནའང་།  �དོ་�སི་�་ིཞམི་ད་ེངའ་ི�ས་�ངེ་ནས་

མཆདེ་པ་གཏན་ནས་ཤསེ་མ་ི�དི།  

 �དོ་�སི་�སོ་ཇ་འ�ངས་�སེ།  ��ེ་�ང་ག་ིའ�མ་�་ཙ�ག་

�《ེ�་མ་ཡ་ནའ་ི�ོགས་བ�ོད》�ོག་�བས།  �ནོ་པའ་ི�བི་

ག�གས་�དོ་�ི་�ི་ག�ག་དང་�ས་མོའི་�ེང་ཕགོ་པར་�ེད་ལ།  

ངས་རང་གི་�ིབ་མ་�ང་�་དེ་

�དོ་�ི་ཤོག་ངོས་�ེང་�ོ་ངེས་

ཤངི་།  �དོ་�སི་�ོག་བཞནི་

པའ་ིཐགི་�ངེ་�ངེ་བཅར་ངསེ།  ཡནི་ནའང་།  �དོ་�སི་ད་ེན་ིརང་

ག་ི�སི་པའ་ི�བི་ག�གས་ཡནི་པ་ཤསེ་སམ།   ས་�དོ་�་ི�ས་�།  

�དོ་�སི་�ོན་མ་ེབཏགེས་ནས་བ་ཁང་ནང་འ�་ོ�བས།  ང་རང་�་ོ

�ར་�་ས་ངོས་�་བབས་ཏ།ེ  ཡང་བ�ར་�དོ་�་ི�སི་པར་�ར་ཏ།ེ  

ང་ལ་གནའ་གཏམ་བཤད་པར་�་བ་�དེ་�དི།  

“�དོ་གང་ལ་སངོ་བ་ཡནི།  �སི་པ་�་ཆལ་

�དོ”

“ཨ་མ་ལགས། ངས་�དོ་

ལ་མ་ིབཤད”འད་ིན་ི�དོ་

�ིས་�ས་ཐོག་དེར་ང་ལ་

བཤད་དགོས་པའ་ི�ད་ཆ་

ཡནི་�དི།  

【ད�ད་བ�དོ】 《གསརེ་

མདགོ་གི་མེ་ཏོག》ནི་ཧིན་�འི་མིང་�་

�གས་པའ་ི�ོམ་པ་པོ་ཐ་ེཀརོ་�ི《�་གསར་བ�ས་དེབ》ནང་ག་ི

འ�ས་ཚབ་བ�མས་ཆསོ་ཤགི་�།ེ  མ་�་བར་�་ིབ�་ེ�ང་མཚ�ན་

པའ་ི�ག་�ོམ་�ན་ངག་ཅགི་ཡནི།  ཐོག་མར།  �ོམ་མཁན་�སི་

མི་འབོད་དང་པོའི་འ�ི་ཐབས་�ད་དེ“གལ་ཏེ་ང་རང་གསེར་

མདགོ་གི་མེ་ཏོག་�ང་གཅིག་�་�ར་ཚ�”ཞེས་པ་ནས་མགོ་བ�ང་

ཞངི་། དརེ་བ�ན་ནས་�ོག་པ་བ�དེ་ད་ེ�ངི་ཉ་ེཞངི་རགི་པ་�ནེ་

པའི་�ིས་པ་ཞིག་དང་ཨ་མ་གཉིས་བར་�ི་ཉིན་གཅིག་གི་�ེད་

མཚར་ཐངེས་ག�མ་�་ི�མ་པ་ད་ེ�སི་ཡདོ།  གཏམ་�ད་�་ི�ང་

རམི་གསནོ་ཉམས་�ན་ཞངི་�ངི་ཉ་ེལ།  ཚ�ག་�རོ་�་ིབར་གསངེ་

�་ཞིབ་�འི་སེམས་ཁམས་�ི་ཞིབ་འ�ི་མང་བོ་བ�ག་ཡདོ་པས།  

�ིས་པའི་�་ཆལ་�ི་གདངོ་གི་འ�མ་མདངས་དེ་མིག་མ�ན་�་

མངོན་ཡངོ་བ་ནང་བཞིན་བ�གས་ཚ�་ཡིད་ལ་འབབ་པ་ཞིག་རེད།  

�ང་�ས་�།  ངེད་ཚང་ཧ་ཅང་ད�ལ་བོ་ཡིན་པས།  ཨ་མས་�ན་པར་ང་ཚ�འི་ཟས་�ག་ཟ་བ་རེད།  ངས་ཨ་མ་ལ“ང་ཚ�་དང་

མཉམ་�་ཟ་མ་མི་ཟ་དོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་�ིས་པ་ན།  ཨ་མས“ཨ་མ་�ོགས་�ིན་མི་འ�ག”ཅེས་ཟེར།  ད་�་�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་

པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་�ང་ངམ།  

ང་ཚ�་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་འཚར་ལོངས་འ�ང་བཞིན་འ�ག་པས།  ཨ་མ་ཉིན་�ན་�ེ་འདབས་�ི་གཙང་འ�མ་�་སོང་

ནས་ཉ་བ�ང་�ེ།  ང་ཚ�འི་�ས་པོར་འཚ�་བ�ད་ཁ་གསབ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཉ་ཤ་ཟ་ཐེངས་རེར། ཨ་མས་�ན་�་ལོགས་

ཤིག་�་ཉ་�ས་འཇིབ་བཞིན་འ�ག  ངས་ཨ་མ་ལ“�ོད་�ིས་ཉ་ཤ་མི་ཟ་དོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་�ིས་ཙ་ན།  ཨ་མས“ང་ཉ་ཤ་བཟའ་

�ར་དགའ་བོ་མི་འ�ག”ཟེར། ད་�་�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་�ང་ངམ།

  ང་ཚ�འི་�ོབ་ཡོན་�ོད་ཆེད་ཨ་མས་མཚན་མོར་�མ་བཟོས་ཤིང་།  ཉིན་དཀར་�མ་ཚ�ང་རར་�ེར་ནས་བཙ�ངས་ཏེ།  �ོར་

�ོག་འགའ་རེ་གསོག་ཅི་�བ་�ེད། ང་རང་མཚན་�ང་གཉིད་ལས་སད་ཐེངས་རེར་ཨ་མ་ལ“�ེད་ད་�ང་མི་ཉལ་དོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་

�ིས་པ་ན།  ཨ་མས“ང་ཐང་ཆད་�ིན་མི་འ�ག”ཟེར།  ད་�་�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་�ང་ངམ།   
ཕ་�ན་ཚ�་ལས་འདས་�ེས།  མི་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཨ་མ་ལ་ཡང་བ�ར་ཚ�་�ོགས་ཤིག་འཚ�ལ་རོགས་ཞེས་ཁ་ཏ་�ོབ་གསོ་�ས་

ནའང་།  ཨ་མས་དང་ལེན་མི་�ེད་པར་�ན་�་�ད་ཆ་ཚ�ག་གཅིག་བཤད་པ་�ེ།  “ངས་དེ་དག་ལ་འདང་�ག་གིན་མེད”ཟེར།  ད་
�་�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་�ང་ངམ།  

ཚ་ག�ག་ཆེ་བའི་མཐོ་�གས་�བས་�།  ཨ་མ་�གས་རའི་�ི་�་འ�ེང་ནས་ངའི་གཏམ་བཟང་ལ་བ�གས་འ�ག  ངས་
མོའི་ལག་ནས་�་དེམ་�ངས་ནས་�ོམ་པ་སེལ་�བས།  ཚ་ག�ག་ཇི་�ར་ཆེ་ནའང་ཨ་མས་�་

ཁམ་གང་ཡང་སེར་�་�ོས་འ�ང་རོགས་མ་ཆོད་པར་ང་ལ་བ�ར་འ�ག ངས་ཨ་མར“�ོས་

ཁམ་གང་འ�ང་རོགས”ཞེས་བཤད་པ་ན།  ཨ་མས“ང་རང་�ོམ་�ིན་མི་འ�ག”ཟེར། ད་�་�ོད་

“ང”ཡསི་ཨ་མས་�ནོ་ལམ་འདབེས་�ས།  ཁ་རོག་�་མ་ེཏོག་ག་ིའདབ་མ་�ལོ་ཏ་ེ�་ི

བ�ང་བ�ལ་པ་དང་།  ཨ་མས་དཔ་ེཆ་�ོག་�ས། �བི་ག�གས་ཨ་མའ་ིདཔ་ེཆའ་ི�ངེ་

འ�ོ་�་བ�ག་�་ེཨ་མའ་ིམགི་ལ་�ང་�ོབ་�ས་པ་དང་།  ཨ་མས་�ོན་མ་ེབཏགེས་ཏ་ེ

བ་ཁང་ནང་འ�་ོ�ས།  �་ོ�ར་�་མངོན་ནས་ཨ་མ་ཧད་�་བ�ག་པ་སགོས་�སི་པར་

ཆེད་�་མངའ་བའི་དམིགས་བསལ་�ི་�་�དོ་ལ་བ�ེན་ནས་ཨ་མར་བཅངས་པའི་

བ�་ེབ་མཚ�ན་ཡདོ་པས།  �སི་པའ་ི�ད་མདེ་དང་�མ་དག་ག་ི�ོ་སམེས་ད་ེམངོན་

པར་གསལ། �རི་�ོམ་ཡགི་�ང་ནའང་།  �ང་རམི་ཆ་ཚང་ཞངི་།  མ་ི�འ་ིགཤསི་ཀ་

འ�ར་�་ཐོན་འ�ག 

ཐ་ེཀརོ（1861-1941）ན་ིཧིན་�འ་ིམིང་�་�གས་པའ་ི�ན་ངག་པ་དང་�ོམ་

པ་པོ།  �ོམ་རགི་པ།  �་�ལ་པ།  �་ིཚ�གས་�་འ�ལ་པ་བཅས་ཡནི། 1913ལརོ་ཆསོ་

�གས་�ི་�ངས་བ�ོད་�ན་�ོམ《གྷི་ཐན་ཀ་ལི》ལ་བ�ེན་ནས་ཁོང་ལ་ནོལ་པེལ་

�ོམ་རགི་�་དགའ་ཐོབ།  ཚབ་མཚ�ན་བ�མས་ཆསོ་ལ་�ན་དབེ《�་གསར་བ�ས་

དབེ》དང《�མ་རའ་ིབ�ས་དབེ》  《འདབ་ཆགས་བ�ས་དབེ》བཅས་ཡདོ་ལ།  �ང་

རངི《�་ེཟགེས་�ང་�ང》དང《�བ་�》སགོས་ཡདོ།  བ�་ེབ་དང་དགའ་�ོ།   འདོ་

ཟརེ་ན་ིཁོའ་ིབ�མས་ཆསོ་�་ི�ག་བ�ན་བ�ོད་�ངི་ཡནི། 

�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་�ང་ངམ།  

ང་ཚ�་�ིས་པ་ཚ�ས་ཨ་མ་ལ་�ོར་མོ་�ེར་ཐེངས་རེར།  ཨ་མས“ང་ལ་�ོར་

མོ་ཡོད”ཅེས་ཟེར།  ད་�་�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་

�ང་ངམ།  

�ིས་�།  ངས་�ི་�ལ་�ི་ཚན་རིག་ཞིབ་འ�ག་ལས་�ངས་ཤིག་�་�་བ་

བ�བས་ཤིང་།  ཕོགས་�ང་ཧ་ཅང་མཐོ།  ངས་ཨ་མ་རང་གི་གན་�་བ�ས་

ནས་�ིད་ཅིག་�ག་�་ག�ག་འདོད་མོད།  ཨ་མས“ང་�ོང་�ེར་�་སོང་ན་

�ན་ངེས་རེད”ཟེར།  ད་�་�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་

གོ་�ང་ངམ།   

ཚ�་མ�ག་�།  �ན་ཁང་གིས་ཨ་མ་ལ་ཕོ་གཅོང་ཕོག་འ�ག་པ་ཐག་གིས་

བཅད་�ང་།  ཚ�་ལས་འདའ་ཁར་ཨ་མས་མོའི་མི་ཚ�་འདིའི་ཆེས་མཐའ་མ�ག་

གི་�ན་གཏམ་ཐེངས་ཤིག་ལབ་སོང་།  མོས“ང་ན་ཡི་མི་འ�ག”ཟེར།  ད་�་

�ོད་�ིས་ཨ་མས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེའི་དོན་ཧ་གོ་�ང་ངམ།  

ཨ་མའི་�མས་བ�ེ་ཡོད་ཚ�།  �ན་གཏམ་དེའང་འཇིག་�ེན་�ེང་ཆེས་

�བས་ཆེ་བའི་�ད་ཆ་ཞིག་�་འ�ར་�ིད།  

 མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ།  

 •འ�ག་�ལ་ཚ�་རིང•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�ང་།  

                • �་�ང་གིས་�ར་�ིག་�ས • 



�ི་ལོ ་ཞིས་�ལ་པོ་�གས་འ�ལ་�ི ་�ེས་�ན་�་ཚ�ག་�ོར་

འདོན་�ེད་�བས། མི་གཅིག་ད་�ང་དགོད་�ིན་ཡོད་དེ། ཁོ་ནི་�་

ལན་ཏི་ཡིན་འ�ག �ས་ངན་དེ་མ་�ང་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ནི་

ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་�ན། ཁོས་�ིས་པ་གཞན་པའི་�ིམ་བདག་གིས་རང་གི་

�ིས་པར་�ིགས་མོ་�ེད་པ་མཐོང་ཚ�། �ོ་�ང་གིས་ཁེངས་འ�ག་

ཅིང་། གཞན་�་བའི་�བས་�་ཁོ་ནི་དེ་ལས་�ོག་�ེ་དགའ་བཞིན་

འ�ག ཁོ་རང་�་ལའོ་ནའི་མ�ན་�་�ག་ནས་ག�ན་�ག་�ང་

ཤོར་ལ་ཁད་�ེད་མོད། གཉོད་�ང་བའི་ཞལ་མཁན་�ང་�་དང་

ད�ང་བ་ཡ་གཅིག་མེད་པའི་ཁི་ལའོ་ཞི་ལ་བ�ས་བཅོས་�ེད་པ་དང་། 

མི་ཚང་མས་མོས་�ས་�ེད་པའི་��་ལོ་ཁི་ཞི་ལ་�ར་ཟ་�ེད་པར་མ་

ཟད། ད་�ང་�ིས་པ་གཞན་�ོབ་པའི་ཆེད་�་ཤིང་�ས་�ས་ཏེ། ད་�་

འཁར་བར་�ེན་�ིན་པའི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་ལའོ་པིས་ཏི་ལ་�ེལ་

དགོད་�ེད། ཁོས་རང་ཉིད་ལས་ཉམ་�ང་བའི་�ིས་པ་ཡོད་ཚད་ལ་

�བ་ཚ�ད་�ེད་ཅིང་། གཞན་ལ་�ང་རེས་�ེད་�བས། ཁོས་ཞེ་�ང་

ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་པོར་�ས་�ོན་ཐེབས་པའི་བར་�་མཚམས་མི་

འཇོག �ས་�ན་ཁོས་རང་ཉིད་�ི་རས་�་དེས་ཡ་ཐོད་བ�ིབས་ནས་

གོན་པ་དང་། �ོག་�ར་�ི་མིག་མདངས་ལས་ནམ་ཡང་�ིག་ཉེས་�ི་

ནང་དོན་ཞིག་བ�ངས་འ�ག ཁོ་ཅི་ལའང་མི་�ག་�ེ། ཐ་ན་དགེ་

�ན་�ི་གདོང་ལ་བ�ས་ནས་�ང་གད་མོ་དགོད་ཕོད། གོ་�བས་

འ�ིག་ཚ�། ཁོས་གཞན་ལ་�་�ེད་ཅིང་། �་�ས་�ེས་འཆི་དགོས་

�ང་གཏན་ནས་ཁས་ལེན་མི་�ིད། ཁོས་�ས་�ན་�ོབ་�ོགས་

གཞན་ལ་འཁོན་རེས་�ེད་ཅིང་། ཁབ་ག�ང་བ�མས་ནས་ཉེ་འཁོར་

�ི་མི་ལ་གཙགས་པར་�ེད། དེ་མིན་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་�་བ་དང་གཞན་

�ི་�ི་གོས་�ེང་གི་�ོག་�་བལ་ནས་�ེ་�ད་�ེད། ཁོའི་དཔེ་ཆ་དང་། 

ཤོག་�། ཟིན་�ིས་དེབ་ཡོད་ཚད་བཙ�ག་

�གས་དང་རལ་�ལ་�་བཏང་�ེ ་�་

�ོལ་མེད་ཅིང་། �་ཙ�་ལ་སོ་བཏབ་ནས་

ཁ་ཤོ་�་ལོ་ཅན་�་བཏང་འ�ག་པ་དང་། �་�འི་�ེང་�་སོ་�ེས་

�ིས་ཁེངས་འ�ག་ལ། ད་�ང་སེན་མོའི་�ེང་�་སོ་ཡིས་འཆའ་བ་

དང་། �་བ་�ིལ་བོར་�མ་ཐིག་དང་�ང་རེས་�ས་ཏེ་�ལ་བར་�ས་

པའི་�་གས་�བ་འ�ག མ་�མ་ནི་ཁོའི་�་�ོད་�ིས་�ོ་�་བ�ག་

ཅིང་། ཡབ་ཆེན་ཡང་ཁོས་རང་�ིམ་ནས་ཐེངས་ག�མ་ལ་�ོར་�ད་

�ོང་�ད། ཁོའི་མ་�མ་ནམ་�ན་�ོབ་�འི་ནང་�་ཡོང་�ེ། ཁོའི་

གནས་�ལ་འ�ི་�ོག་�ེད་ཅིང་། ཐེངས་རེ་རེར་ཡང་�་བཞིན་�་

�ིར་ལོག་འ�ོ། ཁོ་རང་�ོབ་�ར་�ང་བར་མ་ཟད་�ོབ་�ོགས་དང་

དགེ་�ན་ལ་དེ་ལས་�ང་བར་�ེད་པས། ལན་རེར་དགེ་�ན་�ིས་ཁོ་

ལ་ཁ་ཡ་མ་�ས་པའམ་ཁོས་གཏོར་བ�ག་�ེད་པ་མ་མཐོང་�ལ་�ས་

ཚ�། ཁོ་དེ་བས་�ང་དགའ་བར་འ�ར་ཞིང་། དགེ་�ན་�ིས་ཁོ་ལ་ཞི་

འཇམ་�ས་ཚ�། ཁོས་དེ་ལས་�ོག་�ེ་དགེ་�ན་ལ་འ�་�ོད་�ེད་པ་

དང་། དགེ་�ན་�ིས་ཁོ་ལ་�ག་ལས་�ས་ཚ�། ཁོས་ངོ་གདོང་

ལག་པས་བ�ོར་ཏེ་�་བ་�ར་�ེད་�ང་། དོན་

དངོས་�ེང་དགོད་�ིན་འ�ག �ོབ་�ས་ཁོ་

རང་ཉིན་ག�མ་ལ་�ོབ་�ར་ཡོང་�་མ་

བ�ག་མོད། འོན་�ང་ཁོ་རང་�ར་

ཡང་�ོབ་�ར་ཡོང་བའི་�ས་�་�ར་

བས་�ང་ཇེ་�ར་�ར་འ�ག ཉིན་

ཞིག་ལ་�ི་ལོ་ཞིས་ཁོ་ལ“�ོད་�ིས་

�ང་�ོལ་དེ་འ�་མ་�ེད། དགེ་�ན་

སེམས་�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་མ་

མཐོང་ངམ”ཞེས་ཐ་ཚ�ག་བ�གས་�ང་

། �་ལན་ཏིས་ཉན་པ་�་ཞོག དེ་ལས་�ོག་

�ེ་�ི་ལོ་ཞི་ལ་འཇིགས་�ལ་�ས་ཏེ། “སེམས་

�ང་�ོས། ངས་�ོད་�ི་ཕོ་བ་འཛ�ར་མས་འབིག་

ངེས་ཡིན”ཟེར། 

ད་ནངས་�་སེ། ཁོ་རང་གཞི་ནས་�ི་�ག་ཅིག་དང་འ�་བར་

�ོབ་ཁང་ནས་�ོར་�ད་སོང་། དགེ་�ན་�ིས་�་དང་པོའི་ནང་�་

འཆད་�འི་�་རེའི་གཏམ་�ད《�་ཏེན་ཏའོ་ཡི་�་�ང་གཞོན་�》

ཞེས་པའི་མ་�ི་�་ལའོ་ནར་�ད་དེ་བ�ར་འ�ི་�་�་འ�ག་�བས། 

�་ལན་ཏིས་ཤོག་�ག་ཅིག་ལ་མེ་བ�ོན་ཏེ་ས་�་ག�གས་པ་ན། �ོ་

�ར་�་�ག་�་ཞིག་�གས་ཏེ། ཤོག་�ག་དེ་བོ�་�ད་�ག་པ་�ར་

གད་�ང་བས། དེར་ཡོད་མི་ཚང་མ་�་འ�མས་པར་�ས་པས། དགེ་

�ན་འ�ག་�ེགས་ལས་ཡར་�ིང་�ེ་�ད་ཆེན་པོས“�་ལན་ཏི། �ོད་

མར་�ོར་སོང”ཞེས་ཟེར་པ་ན། “ང་མིན་ཡ” �་ལན་ཏིས་འ�མ་མེར་

མེར་�་དེ་�ར་ཟེར། དགེ་�ན་�ིས་ཡང་བ�ར“མར་སོང”ཟེར་ཡང་། 

�་ལན་ཏིས“མིན། ང་འ�ོ་�་མིན”ཟེར་བས། དགེ་�ན་�ག་�་�ོས་

�ང་། ཁོའི་གན་�་ཤོར་ཡོང་�ེ་�ར་འཛ�ན་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཁོའི་

ད�ང་བ་ནས་བ�ང་�ེ། ཁོ་རང་འ�ག་གནས་ནས་མར་�ད་�ང་། 

�་ལན་ཏིས་ཨམ་གཙ�གས་བ�མས་ཏེ་�ོག་བ�ོས་�ིས་ངོ་�ོལ་�ས་

པས། དགེ་�ན་�ིས་ཤེད་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏོན་མཐར། གཞི་

ནས་ཁོ་རང་�ོབ་ཁང་གི་�ོར་�ད་ནས་�ོབ་གཙ�འི་ག�ང་ལས་ཁང་

�་�ིད་སོང་། �ད་ཙམ་འགོར་�ེས། དགེ་�ན་གཅིག་�་�ིར་�ེབས་

ཤིང་། འ�ག་�ེགས་�ི་འ�ིས་�་ཡོང་ནས་ཙ�ག་�ེས། ལག་པ་གཉིས་

�ིས་མགོ་བོ་བ�ོར་ཅིང་ད�གས་ཧལ་ཧལ་�ེད་བཞིན་འ�ག་ལ། ཧ་

ཅང་ཐང་ཆད་ཅིང་ཡིད་�ོ་བའི་ཉམས་ཤིག་མངོན་འ�ག 

“ངས་ལོ་ངོ་�མ་�ར་�ོབ་�ིད་�ས་�ང་། ད་�ང་

དོན་དག་འདི་འ�ར་ཡང་འ�ད་�་འ�ག” 

དགེ་�ན་�ིས་�ོ་�ང་དང་བཅས་མགོ་

བོ་འ�ེད་�་ག�ག་གིན་དེ་�ར་ཟེར། 

ཚང་མས་ད�གས་ཁོང་�་བ�ིམས་

ནས་�ད་འདོན་ཙམ་ཡང་མི་�ེད། 

དགེ ་�ན་ནི ་�ོས་�གས་ཏེ ་ལག་

པའང ་འདར ་�ིན ་འ�ག་ཅིང ་ ། 

�ིན་མཚམས་�ི་གཉེར་མ་དེ་དག་

�ང་གཏིང་ཇེ ་ཟབ་ནས་�་ཇེ ་ཆེར་

� ར ་ ཏེ ་ � ་ � ལ ་ ཆེ ན ་ པོ ་ ཞི ག ་ ད ང ་

མ�ངས་པར་�ར། �ོབ་�ོགས་ཚང་མས་

�ང་དགེ ་�ན་ལ་ག�ང་སེམས་འཆང་བཞིན་

འ�ག �བས་དེར། �ི་ལོ་ཞི་ཡར་ལངས་ཏེ་དགེ་�ན་ལ་

བཤད་�ར། “དགེ་�ན་ལགས། �ེད་རང་ཡིད་མ་�ོ་དང་། ང་ཚ�་ཚང་

མས་�ེད་ལ་ཧ་ཅང་�ས་ཞེན་�ེད་�ིན་ཡོད”ཟེར། དགེ་�ན་�ིས་

གསན་�ེས། སེམས་�ང་�ོད་ལ་བབས་ནས་བཤད་�ར། “གཅེས་

�ག་ཚ�། ང་ཚ�ས་�་མ�ད་�་�ོབ་�ིད་�”ཞེས་ག�ངས་�ང……

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

23.�ད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་�་བའི་�་གདངས་�མ་�ངས་ངེས་ཅན་

ཞིག་ལ་བ�་�བ་པའི་�་མཚན་ཅི་ཡིན། 

མིའི་ངག་ལས་�ང་བའི་�་གདངས་ཐམས་ཅད་�ད་ཆ་མ་ཡིན་

པས། �ད་གདངས་ཞེས་པའང་�འི་�ེ་གནས་ལས་འ�ིན་པ་གང་

ཞིག ཕན་�ན་གོ་བ�་�ོད་�ེད་�ི་བ�ན་�་གསལ་བོ་མཆིས་པའི་

གདངས་ཉིད་ལ་�་བས། �ད་�ི་གདངས་�་�ར་པའི་�་དག་ལ་

�མ་�ངས་ངེས་པ་�ན་ཞིང་། �་དེ་དག་གི་�ེ་གནས་�ང་ངེས་ཅན་

ཞིག་ལས་མེད་�ིར། �ེ་གནས་ངེས་པ་�ན་པ་ལས་�ང་བའི་�ད་ཆ་

�ེ ་ �ག ་པ ་ཞིག ་གི ་ བ�ན ་དོ ན ་

གསལ་བར་�ེད་པའི་�ད་གདངས་

�ི་�ེ་ཚན་ལ་�་གནས་ཞེས་བ�ོད་

པ་དང་། �ད་ཆ་ཞིག་གི་�་གནས་�ི་�མ་�ངས་ནི་�ད་ཆ་དེ་ཉིད་

�ི་�་�་ལས་�ང་བས། ནམ་�ན་�ད་ཆ་ཞིག་གི་�་བའི་�་

གདངས་ཟེར་བ་ཡང་�་གནས་ལ་གོ་བ་ལས་�་�་ལ་�་མི་�ང་བ་

�ེ། གེག་ཅེས་པ་�་�་ག�མ་མམ་གདངས་�ི་ཡི་གེ་ག�མ་�ིས་�བ་

�ང་། �་གནས་�ི་དབང་�་�ས་ན། ག་དང་ཨེ་གཉིས་ལས་མེད་

པས། གོང་གི་མིང་དེ་ནི་ད�ངས་གསལ་གཉིས་�ིས་�བ་པ་བཞིན་

�། བ�ིགས་ཞེས་པ་�་�ར་�་�་བ�ན་དང་། �་གནས་�་�ེ་

ད�ངས་གསལ་ཡི་གེ་�་འ�ས་པས་མཚ�ན་ཏེ། �ད་ཆ་ཞིག་གི་�་

གནས་�ི་�མ་�ངས་ལ་�ིར་བཏང་�་ཉི་�་ནས་�་བ�་བར་ལས་

བ�ལ་�་མེད་པས། �ད་�ི་གདངས་མི་འ�་བ་�་གནས་ག་འ�ར་

�ེད་པ་ནི། �་དེ་དག་ལ་དོན་�ི་�ད་པར་འ�ེད་�ེད་�ི་�ས་པ་ཡོད་

མེད་ལ་བ�ག་པ་�ེ། aདང་། αདང་། Aག�མ་ནི་�ེ་གནས་�ང་

མི་འ�་བའི་ཆ་ནས་�ང་ཡང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལ་བ�ན་དོན་མི་འ�་

བ་�ོན་པའི་�ས་པ་མེད་པས། �་ནག་གི་�ད་དང་། བོད་�ད་�་�་

གནས་གཅིག་�་བ�ས་པས་གཞན་ལའང་བ�ེས་ཏེ། ད�ངས་གསལ་

�ི་ཡི་གེ་ཐ་དད་པ་ནི་�་གནས་མི་འ�་བ་ལས་�ང་བའི་དོན་�ི་

�ད་པར་གསལ་�ེད་�ི་�་བའི་�ད་གདངས་མི་འ�་བ་ལ་གོ་དགོས་

�བས། �ད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་དོན་�ི་�ད་པར་�ོན་�ེད་�ི་�ད་�ི་

གཞི་གདངས་�མ་�ངས་�ང་�འི་ནང་�་འ�་བ་འདི་�་�ེ།

ཞེས་པ་�་�ས་མཚ�ན་ཏེ། �ད་རིགས་ཤིག་ལ་�་བའི་�ད་གདངས་

�ང་�་ལས་མེད་པ་�མས་ཕན་�ན་�ེབ་ཅིང་�ར་པ་ལས་�ད་ཆ་དེ་

ལ་བ�ེན་པའི་དོན་�ི་�ད་པར་མི་འ�་བ་སོ་སོར་འ�ེད་པར་�ེད་དོ།།

དང་། དགེ་�ན་�ིས་ཁོ་ལ་�ག་ལས་�ས་ཚ�། ཁོས་ངོ་གདོང་

ལག་པས་བ�ོར་ཏེ་�་བ་�ར་�ེད་�ང་། དོན་

ཅང་ཐང་ཆད་ཅིང་ཡིད་�ོ་བའི་ཉམས་ཤིག་མངོན་འ�ག 

“ངས་ལོ་ངོ་�མ་�ར་�ོབ་�ིད་�ས་�ང་། ད་�ང་

དོན་དག་འདི་འ�ར་ཡང་འ�ད་�་འ�ག” 

ཅང་ཐང་ཆད་ཅིང་ཡིད་�ོ་བའི་ཉམས་ཤིག་མངོན་འ�ག ཅང་ཐང་ཆད་ཅིང་ཡིད་�ོ་བའི་ཉམས་ཤིག་མངོན་འ�ག 

�ད་ཆ།

ད�ིན་ཇིའི་�ད།

བོད་�ད།

�་ནག་�ད།

�་རན་སིའི་�ད།

ཨ་�་ཧ་ཙ�འི་�ད།

ཨ་ལན་ཏའི་�ད།

�ིན་ལན་�ི་�ད།

ཁོ་རེ་ཡའི་�ད།

ལེགས་�ར་�ད།

འ�་ོམགོན་འཕགས་པའ་ིཡ་ིགེ

གསལ་�ེད།

21

30

21

17

68

10

14

19

34

50

ད�ངས།

5

4

7

18

3

3

16

21

16

7

�ོན་བ�ོམས།

26

34

28

35

71

13

30

40

50

57

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

•�གས་ཐར་�ལ•



བྷེ་ལ་�་སི་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་ཤར་མའི་བདེ་ཐང་གི་�བ་

�ལ་�་ཆགས་ཤིང་།    ས་བབ་�ེན་�ར་�ང་ཞིང་འ�གས་པའི་རི་མ་ཐང་

དང་།   མཐའ་ཡས་ཤིང་ཁོད་�ོམས་པའི་བདེ་ཐང་།   �་ལམ་�ོལ་མར་

གནས་པའི་�་བོ་དང་མཚ��།   མཛ�ས་ཤིང་ཡིད་�་འོང་བའི་འདམ་ར་

སོགས་�་བ་�ར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།   མངའ་ཁོངས་�་མཚ��་�ི1.1�ག་

བདོག་པས།   “མཚ��་�ོང་གི་�ལ་ཁབ”ཅེས་པའི་མཚན་�ན་�ན་པ་རེད།  

ཤིས་ཏིག་ཝེ་�་གཙང་པོ་དང་�ེ་མན་གཙང་པོ།    ཉིས་པའོ་གཙང་པོ་

སོགས་�ི་�་བོའི་�ོད་�ད་མངའ་ཁོངས་�་བ�ད་དེ་འབབ་པ་རེད།  �ོད་

�ད་དང་�ན་གཤེར་ཆེ་བའི་�མ་ས་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་�ི་ནམ་�ར་

གཏོགས་ཤིང་།  �འི་ཐོན་�ངས་འཛ�མས་པ་དང་།  ནགས་ཚལ་�ི་ཐོན་

�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་ལ།  གཏེར་ཁའི་ཐོན་�ངས་�ང་དཀོན་མོད།  

སོལ་འདམ་དང་གཏེར་�།  ཅ་�།  �ོ་�མ་�ི་ཐོན་�ངས་�་ནོམ་པ་ཡིན།  བཟོ་ལས་ཐད་ལས་�ོན་བཟོ་ལས་གཙ�་བོར་�ེད་ཅིང་།   

�ོན་ཐོན་�ི་ད�ད་ཆས་བཟོ་�ན་དང་�ད་མེད་�ོག་གི་�ོག་�ལ་སོགས་�ི་བཟོ་ལས་དང་།    འཁོར་�ེགས།  �ངས་འཁོར།  འ�ད་

འཐེན་འཁོར་ལོ།  �ོ་�མ་ལས་�ོན།   གཏེར་�འི་�ད་�ས།   �ས་འ�ར།   འཁེལ་འཐག་བཟོ་ལས་སོགས་དར་�ས་ཆེ་ཞིང་།  སོལ་

འདམ་འབར་�ས་�་�ེད་པའི་ཚ་�ས་�ོག་འདོན་ས་ཚ�གས་དང་མེ་�གས་�ོག་འདོན་ས་ཚ�གས་མང་བོ་བ�ན་ཡོད་པ་རེད།  ནགས་

ལས་ནི་དཔལ་འ�ོར་�ི་ཡོང་�ངས་གཙ�་བོར་�ར་ཅིང་།   ཞིང་ལས་ལ་ཞོག་ཁོག་དང་ཡ་མ་

གསོ་མ་འདེབས་འ�གས་གཙ�་བོར་�ེད་དོ༎

མེ་�ར་�་�ར་�ོབ་�ིང་བ�གས། །

�་ཅོག་ཞང་ག�མ་གཙ�་�ས་པའི། །

ལོ་�ཱ་མཁས་པས་བཀའ་བ�ན་བ�ར། །

�་གར་མཁས་པའི་�་མ་ཡིས། །

བེེ་རོ་�ལ་མོ་རོང་�་བ�ད། །

སད་མི་མི་བ�ན་རབ་�་�ང་། །

རབ་�ང་འཚ�་བ་�་ནས་�ར། །

དེར་བ�ེན་རབ་�ང་རབ་�་འཕེལ། །

མཛངས་�ོན་�ག་པས་ཞལ་�ེ་དང་། །

བ�ན་པས་�ོ་�གས་གསོ་ཐབས་�ེལ། །

�གས་�ེལ་�ི་�ོང་�ོམ་ལ་�གས། །

དེ་ནས་གཙང་གི་�ེ་མོ་�ེ་མཁར་�ི་རང་མིང་གན་ཇག་ཐང་ཏ་

ཞེས་པ་ཆོས་�ི་མིང་�་བེེ་རོ་ཙ་ན་དང་།  ལོ་�་པའི་མིང་�་ཞང་ཡེ་ཤེས་

�ེ་ཞེས་པའི་མཚན་�ི་�མ་�ངས་�་མ་ཅན་དེ་དང་།  ད�་�་འཕན་

�ལ་�ི་�་བ་དཔལ་བ�ེགས། �་ལག་ཤངས་�ི་ཅོག་རོ་�་ཡི་�ལ་

མཚན་�མས་�ིས་ལེགས་�ར་�ི་�ད་ཡིག་བ�བས་པས་མཁས་པར་

�ར།  མཁན་�ོབ་�མ་གཉིས་�ིས་ག�ངས་པའི་ཆོས་�མས་ཐད་ཀར་

བོད་�ད་�་བ�ར།  མེ་�་�ི་ལོ766ལོར་བསམ་ཡས་ག�ག་ལག་ཁང་

ཡོངས་�་�བ་པ་དང་།  བསམ་ཡས་�་�ར་�ིང་ཞེས་པའི་ལོ་�་པའི་

�ོབ་�་ཞིག་བ�གས་ནས་�་�ར་�ི་ལོ་�་པ་མང་བོ་གསོ་�ོང་གནང་།  

�ལ་པོ་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་�་

དངོས ་�ིས ་�ོབ ་�འི ་ད� ་

འཛ�ན་གནང་ཞིང་�ོབ་�་པ་

�མས་ལ་འཚ�་བའི་མ�ན་�ེན་གོང་གི་�ིད་ག�ང་ནས་�ར།  �་གར་

ནས་གདན་�ངས་པའི་པ�ི་ཏ་�མས་�ིས་ལེགས་�ར་�ི་�ད་�ོབ་

�ིད་གནང་བ་དང་།  བེེ་རོ་ཙ་ན་དང་།  �་བ་དཔལ་བ�ེགས།  ཅོག་རོ་

�་ཡི་�ལ་མཚན་ག�མ་�ིས་�ད་�ར་�ོབ་�ིད་�ི་�ག་རོགས་གནང་།  

བོད་�ལ་�ོད་�ད་བར་ག�མ་ནས་རང་ལོ་བ�ད་ཡན་དང་།  བཅོ་

བ�ད་མན་ཆོད་པའི་གཞོན་�་�ས་ལ་ནད་དང་དབང་བོ་སོགས་ལ་

�ོན་མེད་པ།  བསམ་པ་བཟང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་པ།  �ོ་

རིག་གསལ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་བཅས་�ི་�ོབ་མ་བ�་དང་བ�ད་�ད་

ལེན་�ས་ནས་ལེགས་�ར་�ི་�ད་ཡིག་བ�བས།  �ས་དེར་�་གར་�ི་

ལོ་�་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བེེ་རོའི་ཡོན་ཏན་ལ་�ག་དོག་གིས་བེེ་རོ་�་

གར་ནས་དམ་པའི་ཆོས་�ི་གདམས་ངག་མ་�ངས་པར་�་�ེགས་པའི་

ངན་�གས་བོད་�་�ེར་ཡོད་པའི་�་མ་བོད་�ི་�ལ་�ོན་�མས་�ི་�ན་

�་�ལ་པས།  �ོན་པོ་�མས་�ོས་ཏེ་བེེ་རོ་�ང་�ད་�་དགོས་པའི་བཀའ་

ཕབ།  �ལ་པོ་ཅི་�་གཏོལ་མེད་�་�ར་ནས་བེེ་རོ་�ང་�ད་བཏང་ངོ་། །

བེེ་རོ་ཙ་ན་ཤར་�ལ་མོ་རོང་�་ཕེབས་ནས་�ང་�ན་མི་ཕམ་

མགོན་པོ་ལ་སོགས་ག�ལ་�་�མས་བ�ངས་ནས་ལོ་ཤས་བ�གས་ཏེ་

�ར་ད�ས་�་ཕེབས།

ཤིང་�ག་�ི་ལོ774ལོར་�་དཀར་ནག་དང་།  ཏ་ཟིག་སོགས་�ོགས་

མཐའ་དག་ནས་འོངས་པའི་གསོ་རིག་མཁས་ཅན་�མས་དང་། བོད་�ི་

�ན་པ་�ོང་�ག་ཙམ་དང་�ན་�་འཛ�མས་ནས་�ན་�ི་དཀའ་གནད་

�ོར་ལ་བ�ོ་�ེང་མཛད།

འ�ལ་�ོན་མཛངས་མི་�ག་པ།  འགོས་�ི་བཟང་ཡབ་�ག་གིས་

བསད་པ་�ོང་གི་ཞལ་�ེ་དང་།  �ས་པ་�ག་གི་ཞལ་�ེ་སོགས་དམངས་

�ིམས་དོན་ཚན་བཅོ་བ�ད་ཐོག་མར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་�ས་བདེ་ཞོད་

འཇགས་�ི་མཛད་�ེས་དང་།  མཛངས་མི་བ�ན་པ།  �ག་བཙན་གདོང་

གཟིགས་�ིས་འབངས་མི་�ད་�ིམ་སོ་སོས་�་དང་།  གཡག  མཛ�།  བ་

�ང་སོགས་གསོ་ཚགས་�་དགོས་པའི་བཀའ་གཏན་དང་།  ད�ར་ཁར་�་

བ�ས་མ་བ�མས་ཏེ་ད�ན་ཐོག་ནོར་�གས་ལ་�ེར་�འི་�ོལ་བཏོད།

 �ལ་པོ་ད�ང་ལོ་སོ་ད�་པ་�གས་�ེལ་�ི་ལོ780ལོར་�ས་ཆེ་བ་

�་ནེ་བཙན་པོ་�ལ་སར་བཀོད་ནས་བཙན་པོ་འདི་ཉིད་�ོམ་�བ་སོགས་

དམ་ཆོས་ཉམས་ལེན་�ི་མཛད་པ་གཙ�་བོར་གནང་�ེ་བ�གས།  བོད་�་

དར་བའི་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་�ི་ཐོག་མ།  གསང་�གས་�ིང་མ་

བའི་ཤིང་�འི་�ོལ་འ�ེད།  མཁན་�ོབ་ཆོས་ག�མ་�ི་ཡ་�ལ་�་�ར་

པའི་གསང་བ་�གས་�ི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་�་�ར་པ་རེད།

ད�ང་ལོ་ང་�་པའི་མེ་�ི་�ི་ལོ796ལོའི་ལོ་གསར་�ི་མཚན་མོར་

�ལ་པོ་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་�་�ག་པས་ཆིབས་�ིས་བ�ར་ནས་འདས།  

དེབ་ཐེར་འགའ་ཞིག་�་མཚན་མོ་�ོག་མདའ་ཕོག་ནས་བ�ོངས་�ང་

ཟེར།  བང་སོ་�་ར་རི་ལ་ཡབ་�ི་བང་སོའི་�བ་ངོས་�ི་གཡས་�ོགས་�་

བ�ིགས།

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

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•
སད་མ་ཀར་ནི་�ལ་པོ་�ོང་བཙན་�མ་པོའི་�ིང་མོ་ཡིན།  འ�ངས་འདས་གསལ་བོར་མ་ངེས།  �ན་ཧོང་ཡིག་�ིང་�ར་ན།  �ོང་བཙན་�མ་

པོས་�་མཆེད་�ིང་མོ་བཙན་མོ་སད་མ་ཀར་�་བ་དེ།  ཞང་�ང་གི་�ལ་པོ་  ག་�ི་�འི་བ�ན་མོར་གནང་ནས་ད་�འི་མངའ་རིས་ས་�ལ་�ི་�་

མདའ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད་པའི་�ང་�ང་གི་ཕོ་�ང་�་ཕེབས།   ཞང་�ང་གི་�ལ་པོ་དེར་�ར་�ོགས་�་མོ་ཞིག་ཡོད་�བས།  �ས་�ན་�་བཙན་མོ་

སད་མ་ཀར་དང་�ན་�་མི་བ�གས་ཤིང་།  �གས་མི་མ�ན་པ་ཆགས་པར་བ�ེན་བཙན་མོ་ཡང་ཞང་�ང་�ལ་པོའི་ཁབ་དང་�ིད་མི་འཛ�ན་པར་

ལོགས་ཤིག་�་བ�གས་ནས་མཛའ་འ�ེལ་ཡག་པོ་མེད་པའི་�ལ་དེ་དག་བཙན་པོ་�ོང་བཙན་�ི་�ན་�་གསན།  བཙན་པོས་�ོན་པོ་�ང་�ང་�་བ་

ཞིག་ཞང་�ང་ལ་ཆེད་�་མངགས་ནས།  བཙན་མོ་སད་མ་ཀར་ལ་དེ་�ར་མཛད་ན་ཞང་བོད་ཆབ་�ིད་�ི་ད�ོག་�ེན་�་འ�ར་བས་�ིན་ཆད་དེ་�་

�་མི་གནང་བར་ ག་�ི་�འི་�ིམ་�ིད་ག�ང་དགོས་ཞེས་བཀའ་འ�ིན་བ�ལ་ཏོ།  །དེར་བཙན་མོ་སད་མ་ཀར་�ིས་ག�ང་མ�ར་�ན་མོ་དཔེ་དང་

གབ་ཚ�ག་གིས་བ�ན་པའི་ཚ�གས་བཅད་�ང་བ་བ�ན་�་�ག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་ག�ངས།  དེའི་ནང་དོན་མདོར་བ�ས་ན་ཞང་

�ང་�་ད�ང་འ�ག་�ས་ནས་དབང་�་བ�་དགོས་པའི་གབ་ཚ�ག་གི་གོ་བ་�ན་པ་ཞིག་རེད།  བཙན་པོས་མ�ར་ཚ�ག་དང་�་

�ེན་�ི་ནང་དོན་གསལ་བར་གོ་ནས་འ�ལ་མར་�ོད་�ོགས་�་ད�ང་འ�ག་�ས་ཤིང་།   ཞང་�ང་�ལ་པོའི་�ིད་དབང་

གཏོར་ཏེ་�ལ་དེ་�་�ལ་བཙན་པོའི་ཆབ་འོག་�་བ�ག་པར་མངོན།  དེས་ན་བཙན་མོ་སད་མ་ཀར་ནི་བོད་ཡོངས་གཅིག་

�ར་�ི་ཐད་�་�ས་�ེས་ཆེ་བར་�གས་སོ།། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།        •�ོ་�བས་�ིས་བ�ིགས•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•

དཔེ་ཆ་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་རིག་གནས་དང་ཤེས་�འི་�ེན་གཞི་དང་�ོ་�ོས་

�ི་ཉིང་བ�ད་ཡིན།     དཔེ་ཆ་ལ་�ས་ཚ�ད་དང་བར་�ོང་གི་ཚད་བཀག་

མེད་པར།  �ས་རབས་མི་གཅིག་པ་དང་�ལ་ཁམས་མི་གཅིག་པའི་ཤེས་རིག་

�བ་�ེལ་དང་འ�ེལ་འ�ིས།   མཉམ་འ�ེས་�ེད་�ས་ལ། དཔེ་�ོག་ནི་མི་

�མས་�ིས་ཤེས་�་�་མང་དང་བ�་འ�ིན་གསར་བ་�ད་ལེན་�ེད་པའི་ཐབས་

ཤེས་གཙ�་བོ་དང་།   འ�ོ་བ་མིའི་བསམ་�ོའི་�ས་�གས་འ�ེན་�ེད་�ི་བ�ད་ལམ་

གལ་ཆེན་དེ་ཡང་ཡིན།

“འཛམ་�ིང་དཔེ་�ོག་ཉིན་མོ”ཞེས་པའི་མིང་�ིལ་བོར“འཛམ་�ིང་དཔེ་ཆ་དང་པར་

དབང་ཉིན་མོ”ཟེར་བ་དང་།   “འཛམ་�ིང་དཔེ་�ོག་ཉིན་མོ”ཞེས་�ང་འབོད།  འཛམ་�ིང་

དཔེ་�ོག་ཉིན་མོའི་དང་ཐོག་གི་�ོས་བ�ངས་ནི་�ལ་�ིའི་པར་�ན་ལས་ཚ�གས་�ིས་

བཏོན་ཅིང་།  1972ལོར།  མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་�་

འ�གས་�ིས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ“དཔེ་�ོག་�ི་ཚ�གས་�་འཕེལ་བའི”འབོད་�ལ་བཏང་

བ་དང་།  1995ལོར།  མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་�་

འ�གས་�ིས་ལོ་རེའི་�4པའི་ཚ�ས23ཉིན“འཛམ་�ིང་དཔེ་�ོག་ཉིན་མོ”�་གཏན་

འབེབས་གནང་།    �ས་མ�ངས་�་ཉིན་དེ་ནི་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�གས་པ་འབར་བའི་

ད�ིན་ཇིའི་�ོམ་པ་པོ་�གས་ཅན་�་�ི་པི་ཡ་དང་སི་ཕེན་�ི་སའེ་ཝན་ཐེན་སི་གཉིས་�ི་

འདས་མཆོད་ཉིན་མོའང་ཡིན།

 འཛམ་�ིང་དཔེ་�ོག་ཉིན་མོའི་བ�ོད་དོན་གཙ�་བོ་ནི།  “འཛམ་�ིང་གི་�ལ་�་སོ་སོ་

ན་གནས་པའི་�ན་དར་གཞོན་ག�མ་གང་�ང་དང་།   ད�ལ་པོ་དང་�ག་པོ།   ནད་པ་དང་

བདེ་ཐང་གི་�ད་པར་མེད་པར་ཐམས་ཅད་�ིས་དཔེ་�ོག་གི་�ོ་�ང་�ང་�བ་པ་དང་། འ�ོ་

བ་མིའི་རིག་པའི་གནས་�ན་ལ་མཛད་�ེས་ཆེན་པོ་གནང་བའི་�ེས་ཆེན་�མས་ལ་�ེས་

�་ཡི་རང་�་ཤེས་�འི་པར་དབང་ལ་�ང་�ོབ་�བ་པར་�ེད་པ”དེ་ཡིན།  ལོ་རེའི“འཛམ་

�ིང་དཔེ་�ོག་ཉིན་མོ”འདིར་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་ཁབ100�ག་གིས་�མ་པ་མི་འ�་བའི་�ོ་

ནས་�ེན་འ�ེལ་�་བ་དང་�བ་�ོག་གི་�་འ�ལ་�ེལ་བཞིན་ཡོད། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།   •མཚ�་མ•ོ

བོད་ཁམས་གཅིག་�ར་ལ་�ས་�ེས་ཆེ་བའི་སད་མ་ཀར་། 

ལྀ

ལྀ



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•�་�ོ•
པར་ལེན་མཁན། 

•�ན་བཟང•
ཨང888པ། 

མད་ོད�ས་མཐོ་�ང་གི་ཁོ་ར་ཁོར་�ག་�ན་�་བག་

གཡེང་�་�་བའི་གཡང་དཀར་�ག་ནི་བོད་རིགས་འ�ོག་

པ་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་�ེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེར་ལ་ོ

ཡི་ཆེ་�ང་�ར་མིང་གི་འབོད་�ངས་�ང་མི་འ�། དཔེར་

ན། ལ་ོགཅིག་ཅན་ལ་�་�་དང་། ལ་ོགཉིས་ཅན་�ི་ཕ་ོ�ག་

ལ་ལ་ག་དང་། མ་ོ�ག་ལ་ལག་མ་ོཟེར། ལ་ོག�མ་ཅན་ལ་

སོ་གཉིས་དང་ཡང་ན་ཕོ་�ག་ལ་ཐོང་བ་དང་མོ་�ག་ལ་

འཚ�ར་མོ་ཞེས་�ང་འབོད།  ལ་ོབཞི་ཅན་ལ་ས་ོབཞི་དང་

ཡང་ན་ཕ་ོ�ག་ལ་ཤ་བཟན་དང་། �མོ། མོ་�ག་ལ་མ་མ།ོ  ལ་ོ�་ཅན་ལ་ས་ོ�ག་སགོས་�ན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་བ�ི་�ལ་དང་འབོད་�ངས་

ཡདོ།  དེ་ནི་�ི་བོ་དག་གིས་གཡང་དཀར་�ག་ལ་བཅངས་པའི་བ�ེ་སེམས་མཚ�ན་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�ང་མི་ཆགོ་པ་མེད་�མ།   

དེ་ཡང《བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ》ལས། “དགོ་བ་ཕ་ོམ་ོ�ག་�་བ�ལ། �་བ་ཕ་ོམ་ོར་�་བ�ལ”ཞེས་ག�ངས་ཡདོ་�ང་། �ག་གཡང་

དཀར་འཚ�་གནས་�ེད་སའི་ཁོར་�ག་ལ་བོད་�ལ་མད་ོད�ས་མཐོ་�ང་ལས་གཞན། ད་�ང་གོ་ལ་�མ་པོའི་�ལ་�་གཞན་དག་ནའང་མང་

�་ཡདོ་པ་དང་། དེ་ལས་�ང་�གས་ཆེ་བ་ནི་དེང་གི་ཨོ་སི་�་ལི་ཡ་�ལ་ཁབ་ཡིན་པས། མི་�མས་�ིས་ཨོ་སི་�་ལི་ཡ་�ལ་ཁབ་ལ“�ག་ལ་

ཞནོ་པའི་�ལ་ཁབ”ཅེས་�ང་འབོད། དེ་བས་གཡང་དཀར་�ག་ནི་བོད་རིགས་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་�ེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

མི་རིགས་གཞན་དག་གིས་�ང་འཚ�་བའི་ཐོན་�ངས་�་ཆེན་ཞིག་�་�ི་བཞིན་ཡདོ།

དེ་ལས་ང་རང་འཚ�་�དོ་�ེད་སའི་མད་ོད�ས་མཐོ་�ང་ལ་མཚ�ན་ན། �་�་ཕལ་ཆེ་བ་ད�ན་�ི་�ས་�་བཙའ་ཞིང་། རེ་འགའ་ད�ར་

�ས་�་བཙའ་བའང་ཡདོ། ལ་ོརེར་�་�་ཇི་�ར་མང་ན། འ�ོག་པ་མང་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བའི་ཆ་�ེན་ཡང་དེ་�ར་ཇེ་བཟང་�་འ�་ོབར་

མ�ན་�ེན་བ�ན་�བ།

དེ་�ར་ད�ན་�་རིང་མོ་དལ་�ིས་ཕར་ལ་བ�ལ་ནས་ད�ིད་�ི་དཔལ་མ་ོ�ར་བ�ས་ཤིང་། ད�ར་ཕ་མ་འ�་བོ་དལ་�ིས་�ེབས་པ་

དང་བ�ན། �ག་བལ་འ�ེག་པའི་�ས་ལ་�ེབས་པ་རེད། �ག་བལ་འ�ེག་པའི་ཉིན་དེར། �ིམ་བཟའ་མི་གང་བོས་ཞགོས་པའི་ཉི་ཟེར་ཤར་

པ་ནས་�ི་�འོི་བར་�་�ེལ་�ེལ་འ�བ་འ�བ་ངང་�ག་བལ་འ�ེག་པའི་ལས་ལ་བ�ོན་པ་�ེ། མི་ཁ་ཤས་�ིས་བལ་འ�ེག་རན་ལ་�ེབས་

པའི་�ག་བ�ང་ནས་�ས་རའི་ནང་�་འ�ག་པ་དང་། རེ་འགས་�ག་བལ་འ�ེག་�ེད་�ི་ཁེ་�ི་རིང་བོ་བ�ང་ནས་ཞིབ་ཚགས་�ན་པའི་

ངང་�ག་བལ་འ�ེག ཡང་ལ་ལས་�ག་བལ་བསིལ་�མ་�ས་�ེས་�ོག་རིལ་�ག་པ་སགོས་�ི་ལས་ཀར་གཞལོ་ཏེ། ཉིན་གང་བོར་ཁོམ་ལངོ་

�་ཙམ་ཡང་མེད། དེ་�ར་�ག་བལ་�ེགས་ཚར་�ེས། �ད་མེད་ཚ�ས་�ག་བལ་�ི་བཟང་ངན་�ར་�ོད་�ི་ནང་�་བ�ག་ནས་བདག་གཉེར་

�ེད་པ་དང་། དེ་ལས་�ག་བལ་བཟང་བོས་�་ཐག་དང་འཕང་འཁེལ་བ་དང་། གཞན་�མས་�ིས་མལ་�ལ་དང་གདན་སགོས་བཟོ་བ་ཡིན་

ལ། �ག་པ་�མས་བཙ�ངས་ནས་འཚ�་བའི་མ�ན་�ེན་�་�རོ་བ་ཡིན། 

བལ་�ེགས་�ེས་�ི་�ག་�མས་ཆ་འ�་བས། �ི་བོ་དག་གིས་རང་གི་�ག་�མས་གཞན་�ི་�ག་དང་མི་འ�ག་པའི་ཆེད། �་�གས་དང་

�་�གས། �ལ་ག�ང་དང་སགོ་�ེང་སགོས་ལ་ཚ�ན་�ི་�གས་ནས་�གས་གསལ་བོར་བ�བ་�ེས། �་�་འཛ�མས་པའི་ད�ར་སར་མཚ�ར་ས་

�ོ་བ་ཡིན་ཞིང་།  ནོར་�ག་ལ་འཚ�་�ོང་གང་ལེགས་�ས་ཏེ། ཤ་ཤེད་�ས་�་འ�ག་པ་དང་།  �ནོ་མ�ག་�་�ེབས་པ་ན། ཤ་བཟན་དང་�་

�་མེད་པའི་མ་མ་ོ�མ་པ་རེ་འགའ་བཤས་ཏེ་ད�ན་�་རིང་མོའི་�ོ་ཁར་�་�ིག་�ེད་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་པགས་པ་མཉེས་ནས་�གོ་པ་

དང་། �དོ་�ང་སགོས་�བ་གོས་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་�ན་ལ་གདིང་�འི་པགས་གདན་སགོས་བཟོས་ཏེ། ཟས་གོས་གཉིས་�ི་འཚ�་བར་ལངོས་

�དོ་�ེད་བཞིན་ཡདོ་པས། བོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་མཚ�ན་ན། གཡང་དཀར་�ག་ནི་མེད་�་མི་�ང་བའི་འཚ�་�ེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�་ོ�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་དང་པོའི་

མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

• �་ོམོ་མཚ� •

�བོ་ཁང་ནི་ངའི་དགའ་བ་འ�མ་�ག་གི་དགོད་གཏམ་�ེང་

ས་དེ་ཡིན་ལ། �བོ་ཁང་ནི་ངའི་�ོ་བ་ཐན་�ན་�ི་མིག་�་བ�ར་

ས་དེའང་ཡིན། འདི་ནས་ངས་མི་ཚ�འི་�གས་བསམ་�ི་�གས་�ེ་

བཙལ་ཅིང་། འདི་ནས་ངས་རིག་པའི་�ེ་མིག་�ེད།

འདི་ན་ངའི་འཚ�་བ་ཡདོ་ལ། ངའི་མི་ཚ�་ཡདོ། 

འདི་ན་ངའི་བདེ་�ིད་ཡདོ། ངའི་�ངས་

སེམས་�ི་གསེར་�ན་�ངས་མ་འདི་�་

གཏམས་ཤིང་། ངའི་མི་ཚ�འི་ད�ལ་

དཀར་�ི་�ན་ཐག་འདི་དང་འ�ེལ་ཡདོ།

�ོབ་ཁང་ནི་�ན་�ང་�ོད་�ི་གནས་

མལ་ཡིན་ལ། �བོ་ཁང་ནི་དགའ་བ་འ�མ་�ི་�ོ་ཁང་

ཡིན། �བོ་ཁང་ནི་�་རེ་དང་

�ེད་མཚར་�ིས་ཁེངས་པའི་

སེམས་�ི་དག་ཞིང་དེ་ཡིན་ལ། 

�ོབ་ཁང་ནི་སེམས་�ི་ཞིང་ཁམས་ལ་གནོན་�གས་�ི་ཁ་ཆར་

སེར་ག�མ་འབབ་སའི་ཁང་བ་�ང་�ང་དེའང་ཡིན། འ་ོཞ་ོ�ལ་

ག�མ་�ི་ཤེས་�འི་ཉིང་བ�ད་འདི་ནས་འ�ངས་ཤིང་། སེམས་�ི་

�ང་�ག་ལ་རེ་འ�ས་�ི་ཁོ་ལག་འདི་ནས་�ོགས།

འདི་ན་�ག་བསམ་འོ་མ་ཅན་�ི་�མས་བ�ེ་

ཡདོ་ལ། འདི་ན་སེམས་པ་སེམས་པར་འ�ེས་

པའི་གཞོན་�་དག་གི་མཛའ་བ�ེ་ཡོད། 

འདི་ནས་ཐང་དཀར་�དོ་པོས་ནམ་འཕང་

བ�ད་�ངོ་ལ། འདི་ནས་འ�་རིགས་�་�འི་

ལ་ོལེགས་�ང་�ིན་�ངོ་། དེ་བས་ང་གཏན་�་

�བོ་ཁང་ལ་དགའ་ཞིང་། ང་ནམ་ཡང་�བོ་ཁང་ལ་�ངས།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ག་དཀར་�ོང་མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་

དམའ་ག�མ་འཛ�ན་�་གཉིས་པ། 

• དཔལ་�་ད�ངས་�ིད •

འདི་ན་ངའི་འཚ�་བ་ཡདོ་ལ། ངའི་མི་ཚ�་ཡདོ། 

ང་རང་མི་ཚ�གས་�ག་པོའི་�ོང་�ེར་ཞིག་�་�ོབ་�ར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་ལ།  གནས་འདིའི་

མི་ཚ�གས་�ི་�ེད་ཀ་ནི་�ོབ་མ་ཡིན་ནའང་།  ང་ལ་འ�ོགས་འ�ིས་ཟབ་པའི་�ོགས་མོ་ཞིག་

དཀོན།  �ོང་�ེར་འདིའི་ག་ས་གང་ལ་�་�ིན་འ�ིགས་ཤིང་མི་ཚ�གས་�ོད་པས།  གནས་

འདིར་རང་གི་ཕ་�ལ་�་�འི་གནམ་�ོན་པོ་དང་�ིན་དཀར་པོ་དབེན།  དེའི་�ིར་ང་རང་ཕ་

�ལ་�ི་�མ་པར་དགའ་ཞིང་།  རང་མི་རིགས་�ི་འཚ�་བའི་གོམས་�ོལ་ལ་�ག་�་དགའ།

ཕ་�ལ་ན་ང་ལ་མཚ�་མོ་ཟེར་བའི་�ོགས་མོ་ཞིག་ཡོད་དེ།  མོ་ནི་�ིམ་ཚང་ད�ལ་པོ་ཞིག་

གི་�་མོ་ཡིན།  ངེད་གཉིས་�ང་�ས་མཉམ་གཅིག་�་འཚར་ལོངས་�ང་ནའང་།  �ིམ་ཚང་གི་

འ�ོར་བའི་དབང་གིས་ང་རང་�ོབ་�ར་འ�ོ་བའི་�ལ་བ་�ན་ཞིང་མོ་རང་�ི་བོར་�ར། ཡིན་

ནའང་།  ངས་མོའི་ལས་དབང་བཙ�ག་ཅེས་འདོད་མ་�ོང་།  མོས་�ག་པར་ཕ་�ལ་�ི་�ངས་

ཤིང་གཙང་བའི་�་�་དང་�ད་མེད་�ི་ཞོ་མར་�མ་ག�མ་ལ་ལོངས་�་�ོད་�ིན་ཡོད་པས།  

ངས་དེ་ནི་མོའི་བསོད་ནམས་ཤིག་རེད་འདོད་ཡོད།

ང་རང་ཁོམ་�བས་རེ་ཡོད་�ས་ཕ་�ལ་ལ་ལོག་ཚ�།  མཚ�་མོས་ང་ལ་�ོང་�ེར་�ི་འཚ�་བ་

འ�ི་ཞིང་།  ང་རང་ཆེས་�ན་པ་ནི་�ོང་�ེར་�ི་འཚ�་བར་�ིར་�ན་�་�་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་།  

ང་རང་མཚ�་མོའི་ཁ་བ�ར་མཉན་�ར་ཧ་ཅང་དགའ།  མོས་�ིང་�ང་གི་ཚན་པ་མང་བོ་བཤད་

ཤེས་ལ་�་དང་ལ་གཞས་�ན་མོ་རེའང་ལེན་ཤེས།  མོས་བཤད་ན་�ི་བོ་གཞན་པ་ཚ�ས་

�ིད་པ་ཆགས་�་དང་ཤགས།  མ�ར་�་དང་�མ་ཐར་སོགས་མང་བོ་ཤེས་ཟེར།  �བས་

རེར་ང་རང་ཡང་ཁོ་ཚ�འི་�ས་�་�གས་ནས་�ི་བོ་ཞིག་�ས་ན་ཅི་མ་�ང་�མ་�ང་།

མཚ�་མོས་�ོང་�ེར་�ི་ཁང་བ�ེགས་དང་�ོག་འོད་�་ཆིལ་ལ་ཡིད་�ོན་�ེད་མོད།  

ཡིན་ཡང་།  ངས་མོ་ལ་�ོང་�ེར་ཅི་ཙམ་དར་ཡོད་ནའང་དེས་ཕ་�ལ་�ན་པའི་ག�ང་བ་སེལ་

མི་�ས། མི་ཚ�གས་ཅི་ཙམ་�ག་ནའང་དེར་�ོ་སེམས་གཏད་ཆོག་པའི་�ོགས་པོ་མི་འ�ག་ཅེས་

བཤད།  �ག་པར་�་�ོང་�ེར་�ི་�ར་ཟིང་གིས་མི་ལ་ངལ་�བ་�ེར་ཞིང་།  �ོང་�ེར་�ི་

མཁའ་ད�གས་མིའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པའི་ལབ་�ེང་མང་བོ་�ས་�ོང་།

ཕ་�ལ་�ི་�གོས་མ་ོལགས།   �དོ་རང་ཕ་�ལ་

དང་�ེས་མ་དགོས་པ་དེ་བ�ལ་པ་�ངས་མེད་རིང་གི་

ཚ�གས་བསགས་ཡིན་ལ།  �དོ་རང་ཕ་�ལ་ནས་འཚ�་

བ་དེས་མི་རིགས་ཤིག་གི་�ངས་�ག་�ན་ཆད་མེད་

པར་བ�ར་�ིན་པ་མཚ�ན།   ང་ལ་ཕ་ས་ཕ་�ལ་ཞེས་

པའི་ཡིད་སེམས་ཆགས་ས་ཞིག་ཡོད་དགོས་པའང་

གསལ་འདེབས་�ེད་�ིན་ཡདོ་ད།ོ །

ཀན་��་ཞིང་ཆེན་ལན་��་�ོབ་འ�ིང་བ�ན་པ།  

• བདེ་ཆེན་དབང་མོ •



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 

ཤེས་�་�ན་ཚ�གས། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འ�མ་�སི་�་བ་ལས་�ངས•

བོད་�ི་པར་ཁང་�གས་ཅན།

�ན་ཚ�གས་�ིང་པར་ཁང་།

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་གི་གཞིས་ཀ་

�ེ་�་�ེ་�ོང་ཁོངས་�ན་ཚ�གས་

�ིང་�ས）གི་དགོན་པར་ཇོ་ནང་

ཆོས་�གས་�ི་�་མ་རིམ་�ོན་མང་

བོའི་ག�ང་འ�མ་སོགས་པར་�ན་

�ས་ཤིང་། �ེས་�་�་ལའི་�་མ་�་

�ེང་�་པའི་�བས་ཆོས་�གས་

དགེ་�གས་པར་བ�ར་ནས་དགེ་

�གས་པའི་བ�ན་བཅོས་ཧ་ཅང་

མང་བོ་པར་�ན་�ས་ཏེ ་བཞག་

ཡོད།                   

འ�ས་�ངས་ཕོ་�ང་པར་ཁང་།

�་ལའ་ི�་མ་�་�ངེ་�་པས་བོད་

ས་གནས་�ི་�ིད་དབང་བ�ང་�ེས།  

འ�ས་�ངས་དགའ་�ན་ཕ་ོ�ང་གི་

པར་ཁང་�་�་ལའ་ི�་མ་�་�ེང་རིམ་

�ོན་�ི་ག�ང་འ�མ་དང་མཁས་པ་

མང་བོས་མཛད་པའི་བ�ན་བཅོས་

འབོར་ཆནེ་པར་�ན་�ས་ཡདོ།  

བ�་ཤིས་�ན་པོའི་པར་ཁང་།  

པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་�་�ེང་�་

པ་�ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་�ི་�ས་�་བ�་

ཤིས་�ན་པོའི་པར་ཁང་�་�ེ་ཙ�ང་ཁ་

པ་དང་།  �ལ་ཚབ་དར་མ་རནི་ཆནེ།  

མཁས་�བ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

སགོས་�་ིག�ང་འ�མ་དང་།  ད་ེ

བཞིན་བཀའ་གདམས་པ་དང་དགེ་

�གས་�ི་བ�ན་བཅསོ་མང་བོ་དང་

པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ིན་ི�་�ེང་རིམ་�ོན་

�་ིག�ང་འ�མ་བཅས་པར་�ན་�ས་

ཡདོ།

བོད་�་ིགནའ་�ལ་�གས་ཅན་

ངོ་�ོད།

�ལ་རངོ་བཙན་�ངོ་།

�ལ་རོང་བཙན་�ོང་ནི། ཨ་

མདའོི་ཤར་�འོི་མཐའ་ན་ཡདོ་པའི་

�ང་བ་�་རིང་ལ་འགག་དོག་པའི་

ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། ས་དེའི་འགག་ས་ོས་ོ

ན་�་ཞིང་བ�ན་ལ་མཐོ་ཞིང་བ�ིད་

པའི་བཙན་�ོང་མང་བོ་ཀེ ་རེར་

འ�ིངས་ཡདོ་ལ། དེ་ནི་བཙན་�ོང་

�ངོ་�ན་�ི་�ལ་ཁམས་ཞེས་�གས་

པའི ་�ལ ་ མོ ་ཚ ་བ ་ རོང ་གི ་ �ོ ་

བ�ིགས་བཙན་�ོང་རེད། དང་ཐོག་་

བོད་བཙན་པོའི་�ལ་རབས་�ི་�ས་

�་བ�ིགས་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་ནི་

ཆིང་�ལ་རབས་�ི་གོང་མ་ཆན་

�ང་གིས་�ལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་�་

ཆེན་དང་བཙན་�ར་དམག་�ག་

པའི་�ས་�་བ�ིགས་པ་ཡིན་པར་

བཤད།

  �ན་ཧོང་�ག་�ག

�ན་ཧོང་�ག་�ག་ནི། ཀན་

��་ཞིང་ཆེན་�ི་�ང་མཐའི་ལི་

�ལ་དང་འ�ེལ་མཚམས་�ི་�ན་

ཧོང་�ོང་ནས་ཤར་�ོའི་�ོགས་ལ་

�ི་ལེ་ཉེར་�་ཙམ་སོང་ན་ཡོད་པའི་

མོ་ཀོ་��་འམ་�ོང་�་�ག་�ག་

ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཡོངས་

�གས་�་ལོ་ངོ་�ོང་གཉིས་�ག་གི་

ལོ་�ས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། དེ་ནི་

གནའ་�ས་�་རང་རེ་དང་�ི་�ིང་

བར་�ི་འ�ིམ་འ�ལ་�ི་�་ལམ་

འགངས་ཆེན་ཞིག་དང་བར་�བས་

ཤིག་ལ་�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཚ�ང་པ་

དང་། ལག་ཤེས་བཟོ་པ། རབ་�ང་

བ�ན་པ ་�མས་�ལ་འདི ་ལ ་

འཛ�མས་ཏེ། རིག་གནས་དང་ཆོས་

�གས་བ�ེ ་རེས་�ི ་�ེ ་བ་�་�་

ཞིག་�་�ར་�ོང་། ད་�འང་ད་�ང་

�ག་�ག492ཡོད་པ་དང་�ེབས་

རིས་�ི་�་བཞི་མ་བཞི་�ི་�་�ོང་

�ག་དང་� ་� ་ཉིས ་�ོང ་�ག་

མཆིས་ཤིང་། དེ་མིན་ད་�ང་གཏེར་

མའི་�ག་�ག་ལས་གནའ་རབས་

�ི་དཔེ་�ིང་འབོར་ཆེན་�ང་བ་

རེད། བོད་�ི་བཙན་པོའི་�ས་�ི་ལོ་

ངོ་བ�་�ག་�ག་གི་རིང་ལ་�ན་

ཧོང་བདག་གིར་བ�ང་ནས་�ག་

�ག་�མ་�་�ག་བ�ོས་པ་དང་། ད་

�་བོད་�ི་ལོ་�ས་ཞིབ་འ�ག་གི་

ངོས་ནས་�ན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་

�་ཆ་དག་ནི་�ངས་བ�ན་པ་དང་

ཡང་ན་གཞི་འཛ�ན་ས་གཙ�་བོར་�ི་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད།


