
ཨེན་སི་ཐེན་ལ་ོན་�ང་�ས་ཐེངས་ཤིག་ལ་ན་ཚ་ཞིག་ཕགོ་པ་

ན། ཨ་ཕས་�ོགས་�ནོ་འཁོར་ལ་ོ�ང་�ང་ཞིག་�ེར་འངོས་ཏེ་ཁོ་

ལ་�ེ་�་བ�ག �ིས་པས་�ེད་ཆས་གསར་བ་དེ་ལག་པའི་ནང་

བ�ང་བ�ད་ནའང་།  འཁོར་ལའོི་�ེང་གི་མདའ་ཁབ་དམར་པོ་དེ་

དལ་མོའི་ངང་འཕག་འ�ལ་�ེད་�ིན་�ང་�ོགས་�ོན་�ིན་

འ�ག་པ་མཐོང་།

�ིས་པས་�ོགས་�ོན་འཁོར་ལོའི་ཁ་�ོགས་བ�ེས་ནའང་

དེའི་�ེང་གི་མདའ་ཁབ་དེ་འ�ལ་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་པར་�ར་

བཞིན་�ང་�ོགས་�་འཁོར་འ�ག་པ་དང་།  ཁོས་དེ་�ར་�ོགས་

�ནོ་འཁོར་ལ་ོ�ང་ཁར་�ར་ཏེ།  �ོ་�ར་�་�ས་པོ་ཕར་འཁོར་

ཞིང་།  དེ་ནས་�ར་�་�ིར་འཁོར་ནའང་ཁབ་�ེ་�ར་བཞིན་�ང་

�ོགས་�་གཏད་འ�ག   ཁོས་རིམ་བཞིན་�ོགས་�ནོ་འཁོར་ལ་ོདེ་

�ན་�ོར་དང་�ི་�ོར།  མགོ་མ�ག་�གོ་�ེ་�ོར་བ།  གསེག་ནས་

�ོར་བ།  �ར་�་འཁོར་བ་དང་དལ་མརོ་འཁོར་བ་སགོས་�ེད་

ཐབས་ཅི་�ད་�ང་�ོགས་�ནོ་འཁོར་ལའོི་�ེང་གི་མདའ་ཁབ་�ི་

ཁ་�ོགས་གཏན་ནས་མ་འ�ར་བ་རེད།  

ཡ་མཚན་རེད།  ངོ་མ་ཡ་མཚན་རེད།  དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་གིས་

མདའ་ཁབ་དམར་པོ་དེ་དམ་པོར་བཏགས་འ�ག་གམ་�མ་�ེ།  ཁོས་

ཞིབ་�་བ�ས་�ང་མདའ་ཁབ་�ི་མཐའ་�ོར་�་ཅི་ཡང་མི་འ�ག་

བ�ག་ད�ད་�ས་པ་�ར་ན། རང་�ལ་�ོང་�ལ་�ི་�ང་

འ�ིང་�ོབ་མའི་ནང་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་�ིམ་ལས་ལས་�ིན་

མེད་པ་རེད། �ང་འ�ིང་�ོབ་མ་དག་�ིམ་ལས་ནང་�གས་ཚད་

ཉིན་རེར་ཆ་�ོམས་�ིས་�ས་ཚ�ད0.2ལས་མེད། ཡིན་ཡང་�ི་

�ལ་ལ་མཚ�ན་ན། �ང་འ�ིང་�ོབ་མའི་�ིམ་ལས་ལས་ཚད་དེ་

ཨ་རིའི་�ོབ་མ་�ས་ཚ�ད1.2དང་། ད�ིན་ཇིའི་�ོབ་མ་�ས་

ཚ�ད0.6དང་། �ར་པན་�ི་�ོབ་མ་�ས་ཚ�ད0.4ཡིན་པ་རེད།

གནས་�ལ་དེ་འ�་འ�ང་བའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་�ིམ་

པས། ཡང་�ིང་�ས་�གས་ཅི་ཞིག་གིས་མདའ་ཁབ་དེ་འཐེན་ནས་

�ང་�ོགས་�་འཁོར་�་བ�ག་པ་ཡིན་ནམ་�མ་བཞིན་�ིས་པ་

བསམ་གཞིག་གི་�ོང་�་�ིང་སངོ་།  

ཨེན་སི་ཐེན་ནི་འཇར་མན་�ི་ཡ་�་ད་པའི་�ིམ་ཚང་ཞིག་�་

�ེས་ཤིང་། ལ་ོབཞིར་སནོ་ནའང་ངག་ནས་ད་�ང་�ད་ཆ་ཚ�ག་

གཅིག་�ང་མི་འ�ལོ་བས།  མི་�མས་�ིས་ཁོ་ནི་�ད་�ས་ཉམས་

པའི་�ེན་པ་ཞིག་རེད་�མ་འ�ག  �ིས་�་ཁོ་རང་�བོ་�ར་

�གས་ནའང་�གས་འ�ས་ནི་ཧ་ཅང་�ིར་བཏང་ཞིག་ཡིན་པས། 

�བོ་�ནོ་དགེ་�ན་�ིས་ཁོང་གི་ཕ་�ན་ལ“�དོ་�ི་�་�ག་ལ་མ་

འོངས་པར་རེ་བ་ཅི་ཡང་མི་འ�ག”ཅེས་ཚ�ག་ཐག་བཅད་ནས་

བཤད་པ་དང་།  ཐེངས་དང་པོར་�བོ་ཆེན་�་�གས་�ོད་�བས་

�གས་�ང་མ་འ�ོད་པ་རེད།  

ཡིན་ནའང་དེ་�་�འི་ཨེན་སི་ཐེན་དེ་ཉིད་�ིས་�་དེང་

རབས་�ི་ཆེས་�བས་ཆེ་བའི་དངོས་�གས་རིག་པ་བ་ཞིག་�་

�ར་ཅིང་། ཁོང་གིས་�བ་�ང་བ�སོ་བཅས་�་བ་དང་�བ་ཆེན་

བ�ོས་བཅས་�་བ་སོགས་གསར་གཏོད་�ོས་ཚད་�ལ་�་བ་

འཕེལ་�ས་�་བཏང་�ེ། �ལ་�ན་�ས་པའི་བེད་�དོ་ལ་རིག་

ག�ང་གི་�ང་གཞི་བ�ན་པོ་ཞིག་བཏིང་བ་རེད།  �་རན་སེའི་

དངོས་�གས་རིག་པ་བ་ལང་�ི་ཝན་�ིས“ཁོ་རང་དེང་�བས་

དང་ཐ་ན་མ་འོངས་པར་ཡང་འཇིག་�ེན་�ེང་ཆེས་བ�ག་

མདངས་ཆེ་བའི་�ར་མ་འོད་ཆེན་དེ་ཡིན”ཞེས་གདེང་འཇོག་

ཚད་མཐོན་པོ་མཛད་�ངོ་། 

ཨེན་སི་ཐེན་�ིས་དེ་འ�འི་�བ་འ�ས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ངས་

པར་�ོགས་ཡངོས་�ི་�་�ེན་�་མང་ཞིག་ཡདོ་�ིད་ནའང་།  ང་

ཚ�ས་ཁོང་ཉིད་�ིས་པའི་�ས་�་ཕ་�ན་�ིས་ཁོ་ལ་�ིན་པའི་�ེད་

ཆས་�ང་�ང་དེའི་�ས་�ེས་མཐོང་�བ་དགོས། �ོགས་�ནོ་འཁོར་

ལོ་�ང་�ང་དེའི་ནང་�་ཆོས་ཉིད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་

འ�ལ་�ོད་�ེད་པའི་�ོ་ཁབ་ལེན་�ིས་མ་འངོས་པའི་ཚན་རིག་པ་

ཞིག་གི་མཚར་�ང་བ�ངས་ཏེ། ཁོ་ལ་�ལ་�ག་�ོས་�་བའི་འ�ང་

�ེན་ལ་ཉམས་ཞིབ་�ེད་�་བ�ག  མཚར་�ང་དེ་�་�་ནི་ཚན་རིག་

པར་གསར་�ེད་དང་གསར་གཏོད་�ི་�་�་འ�་�་འ�ག་�ེད་�ི་

�་ཡིན།

གལ་ཏེ་�ོད་�ི་�ང་ངོར་�ེད་ཆས་�ང་

�ང་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་པ་ཆེན་མ་ོཞིག་�ེད་�ིང་�ས་སངོ་�མ་ན།  

འདང་�ག་�ངས་ད་ེ�་�གས་སངོ་།  �་མང་བོ་ཞགི་གསི་ཕན་�ན་

ལ་རམ་འདགེས་�ས་ཚ�།  ད་གཟོད་�དེ་�ས་གདནོ་�བ།  ཨནེ་ས་ི

ཐནེ་�་ི�དེ་མ་ོ�་ེ�ངས་ལ་མཚ�ན་ནའང་། ཁོང་ག་ིསམེས་ཁོང་�་

བག་ཆགས་ཟབ་མོ་འཇོག་མཁན་ནི་�ོགས་�ནོ་འཁོར་ལ་ོགཅིག་�་

ག་ལ་ཡནི།  

�སི་པ་གཞན་�མས“�རི། �རི།  �རི”ཞསེ་འཐབ་འ�ག་�ག་

པའ་ི�དེ་མརོ་གཡངེས་ནས་�ས་ཚ�ད་ཟད་�བས།  ཨནེ་ས་ིཐནེ་�སི་�་

ལགོས་ཤགི་�་ཤངི་ཆས་བ�གི་�ར་དགའ་བར་མ་ཟད། ད་�ང་ཤོག་

�ང་གསི་ཁང་བ་བ�གི་�ར་ཡང་ཧ་ཅང་དགའ་ཞངི་། བ�གེས་

རམི14ཡ་ིམཐོ་ཚད་བ�གི་�བ་ལ།  ཁོང་གསི་ད་ེ�་�འ“ིབཟོ་བཀདོ” 

�དོ་ནས་གསར་གཏོད་�་ི�ོ་�ང་�དེ་པ་རདེ།

ཁོང་གི་མ་�ན་ནི་རོལ་ད�ངས་ལ་�་ོབ་ཡདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།  

ཨེན་སི་ཐེན་�ང་�ས་ནས་ཨ་མས་ད�ོལ་པའི་པེ་�འ་ོ�ན་�ི་རམ་

ད�ོལ་རོལ་ད�ངས་ལ་ཉན་པར་མསོ་ཤངི་། �་�ན་�ང་�ང་�་འབབ་

པ་�་�འ་ིད�ངས་�ས་ཁོ་རང་�་ན་མེད་པའ་ིབསམ་�འོ་ིའཇིག་�ེན་

ཞགི་�་�དི་པ་རདེ།

འདི་དག་ཡདོ་ཚད་�ིས་ཨེན་སི་ཐེན་ལ་བསམ་གཞིག་གཏོང་

བའ་ིགོམས་གཤསི་ཡག་པོ་ཞགི་ལབོ་�་བ�ག་�།ེ  ནམ་ཡནི་ཡང་

བདནེ་དནོ་ལ་ར་ེ�གེ་�དེ་པར་�ལ་�ག་གཏོང་བཞནི་མཆསི། 

�སི་པ་ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན།  འཚ�ལ་�གེ་ན་ིམཚར་�ང་ནས་མགོ་

བ�མས་པ་ཡནི།  མཚར་�ང་འ�ནེ་�དེ་�་ིཆསེ་འསོ་ཤངི་འཚམ་

པའ་ིདངོས་པོ་ན་ི�དེ་ཆས་ཡནི་པས།  ཕ་མ་ཚ�ས་�སི་པའ་ི�དེ་ཆས་

ལ་མཐོང་ཆནེ་�ས་ཏ།ེ   �སི་པའ་ིམཚར་�ང་ལ་གཅསེ་འཛ�ན་དང་�་ོ

�ོ་འ�དེ་རགིས་ས།ོ།  

བདག་མང་ཤོས་ཤིག་གིས་�ིས་པ་ད་�ང་གཉོམ་ལག་�ས་མེད་�མ་ནས་�ིམ་ལས་ངལ་�ོལ་ནང་

�གས་�་འ�ག་གིན་མེད།

དོན་དངོས་�ེང་། �ིས་པ་ལོ་ན་�ང་�ས་ནི་ངལ་�ོལ་�ོབ་གསོ་གཏོང་བའི་�ས་�བས་ཆེས་

ཡག་ཤོས་ཡིན། �ིས་པ་ཚ�་འ�ལ་�ེན་ཞིང་ལད་�ོས་�་�ར་དགའ་བས། ངལ་�ོལ་དེ་འགན་�ར་

ཞིག་�་བ�ི་མི་�ིད་ལ། དེ་ལས་�ོག་�ེ་དེ་ཉིད་�ོ་བ་�ན་པའི་རོལ་�ེད་ཅིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ིད། 

�བས་དེར་�ིམ་བདག་ཚ�ས་གོ་�བས་དམ་འཛ�ན་�ོས་�ེ་�ོན་�ས་ཚ�། �ིས་པ་ཚ�ས་རིམ་བཞིན་�་

བ�བས་ནས་ཤེས་�ིད། �ིམ་བདག་ལ་ལའི་བསམ་�ལ་ལ། �ིས་པས་ལས་རོགས་ལས་ད�་�ས་འོང་

�མ་འ�ག དེ་�ར་�མ་པའི་མ�ག་འ�ས་ནི་�ིས་པ་ནར་སོན་ཚ�། �ིམ་ལས་དེ་ཉིད་འགན་�ར་

ཞིག་�་ངོས་བ�ང་�ེ། རིམ་བཞིན་�ིམ་ལས་ལས་པའི་�ོ་བ་ཉམས་པར་འ�ར་ངེས། �ིད་�་�ས་མི་

�ིད་པར་�ིད་དཀའ་�ས་�ིད་ཚ�། �ས་པ་ཐོན་མི་�བ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན།

ད་�ང་�ིམ་བདག་ལ་ལས་�ིས་པར་�ིམ་ལས་ལས་�་བ�ག་ཚ�། �ོབ་�ོང་གི་�ས་ཚ�ད་ལ་དལ་

འགོར་�ས་འ�ོ་�མ་�ིན་འ�ག དོན་�་�ིས་པར་�ིམ་ལས་ལས་�་འ�ག་�བས། �ིམ་བདག་གིས་

�ིས་པར་ཞར་�་ཤེས་�་�ིད་ཆོག་ལ། དཀར་ཡོལ་འ�ད་�བས་�ངས་ཀ་བ�ི་�་འ�ག་པ་དང་། �ོ་

ཚ�ད་བསལ་�བས་�ིས་པར་�ོ་ཚ�ད་�ོར་�ི་ཤེས་�་ངོ་�ོད་དང་། ཡང་ན་ཡི་གེ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་

བ�ག་ན། དེ་ནི་དོན་�ིང་�ན་ཞིང་གོ་ཉིས་ཆོད་�ི་�་བ་གསོན་ཉམས་�ན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།

�ིས་པར་�ིམ་ལས་ལས་�་འ�ག་པར་�ེ་�ིད་�ེད་པའི་དམིགས་�ལ་ནི་ངལ་�ོལ་�ོབ་གསོ་

གཏང་�་དེ་ཡིན། དེ་ནི་�ིས་པར་ལག་ལེན་དངོས་�ི་�ོད་ནས་ངལ་�ོལ་�ི་འཇོན་�ས་�ད་ལ་

འ�ོར་�་འ�ག་པ་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར། ད་�ང་ཁོ་ཚ�འི་ངལ་�ོལ་�ི་གོམས་གཤིས་གསོ་�ོང་�ས་

ནས། �ིམ་ཚང་གི་འགན་འ�ིའི་འ�་ཤེས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་ཆེད་�འང་ཡིན།

        མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་�ོང་ཉ་ིགཞནོ་�སི་�ོང་�ངི་། •ཚ�་ག•ོ

མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་�ན་རནི་�ོང་ཧརོ་�་�བོ་�ང་།  •�་མོ•

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



“རི་ངོས་ནས་འབབ་�བས་མགོ་བོ་དམའ་མོ་དང་�ེད་པ་བ�ར་

ནས་བ�ག་དགོས”དམག་དཔོན་དང་དམག་མི་གཉིས་ཀས་ཐག་པ་དམ་

པོར་འཆང་�ེ་�ོད་བཞིན་�་དེ་�ར་གདམས།

“སེམས་བདེ་མོ་�ས་ཆོག” 

“དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་མགོན་�བས་གནང་ངེས།” 

�ད་ཙམ་�ི་རིང་ལ་�་�ང་པ་�ང་�་ས་ངོས་�་བབས་�ང་། 

དམག་མི་དེས་ཐག་པ་བ�ིལ་�ེས་�ིར་�ད་སོང་། དམག་དཔོན་�ན་

པས་�་�ོ་ལས་�ེ་�ིར་བ�ིངས་ཏེ་�ར་ཐག་གིས་བ�ས་པ་ན། གཞོན་

�་དེ་�་འ�ར་བ་�ར་རི་ངོས་ནས་མར་བ�གས་སོང་བ་མཐོང་། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་�་�ང་པ་�ང་�་དེ་�ར་ད�ས་ཚ�ར་

�ོགས་མ་�ང་བར་�ོས་ཐར་ཨེ་འ�ང་ལ་རེ་བའི་�བས་�། �ོ་�ར་�་

�་�ང་པ་�ང་�འི་མ�ན་�བ་དག་�་�་�ལ་�་�ག་ཙམ་འ�ར་སོང་

བ་མཐོང་། མ་གཞི་ཨོ་སི་�་རི་ཡའི་དམག་མི་དག་གིས་ཁོ་རང་མཐོང་�ེ་

རི་�ེ་ནས་མེ་མདའ་འཕངས་པས། �་བ་དེ་དག་ནི་མདེལ་�ིས་བ�ངས་

པའི་ས་�ལ་ཡིན་འ�ག �་�ང་པ་�ང་�་�་འ�ར་བ་�ར་�ག་གིན་

པའི་�བས་�་�ོ་�ར་�་ཐང་ལ་འ�ེལ་སོང་། “ཁོ་ལ་མདེལ་ཕོག་

སོང”དམག་དཔོན་�ན་པས་དེ་�ར་�ད་�ག་ཞོར་�་�ར་ལ་སོ་

འདེབས་ཙམ་�ེད། ཁོས་�ར་ཡང་ཅི་ཞིག་བཤད་ལོང་མ་�ིན་པར་�་

�ང་པ་�ང་�་�ར་ཡང་ཡར་ལངས་�ང་བ་མཐོང་བས། “ཨ་ཙ�། ཁོ་ནི་

འ�ེད་བ�བ་ཤོར་པ་ཙམ་ཡིན་འ�ག”དམག་དཔོན་�ན་པས་ད�གས་

ཤིག་�ང་ནས་དེ་�ར་ཆིག་ལབ་�ས། �་�ང་པ་�ང་�་ཡར་ལངས་

འ�ལ་བ�ན་�གས་�ིས་�ོག་བ�ོས་ངང་�ོན་�་�ག་བཞིན་ཡོད་

�ང་། ཁོ་རང་�ོལ་བཞིན་�ོལ་བཞིན་�་�ག་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་

�་མཐོང་�བ། དམག་དཔོན་�ན་པའི་སེམས་ལ་�ང་ཚ�གས་�ད་པ་

ཡིན་�་རེད་�མ། �་�ང་པ་�ང་�འི་འ�ིས་�་�ར་བཞིན་�་�ལ་

འ�ར་�ིན་ཡོད་�ང་། དེ་དག་ཁོ་དང་བར་ཐག་ཇེ་རིང་ཇེ་རིང་ཡིན་

པས་ཁོ་ལ་�ོན་ཅི་ཡང་མ་�ང་། དམག་དཔོན་�ན་པས་�ལ་ཁའི་

དགའ་འབོད་�ེད་བཞིན་མིག་གིས་�ར་བཞིན་�་�ང་པ་�ང་�འི་

ག�གས་བ�ན་ལ་ཅེར་འ�ག ད་�་དངོས་གནས་ཤི་གསོན་�ི་གནད་

འགག་�བས་�་�ེབས་འ�ག་པས། གལ་ཏེ་�་�ང་པ་�ང་�ས་

མ�ོགས་�ར་ངང་ཡིག་�ང་རང་དམག་གི་ལག་�་མ་འ�ོད་པའམ་

རང་རེའི་རོགས་དམག་གང་�ར་ངང་�ོབ་�་ཡོང་མ་�བ་ཚ�། དམག་མི་

ཚང་མ་ཨོ་སི་�་རི་ཡའི་དམག་གིས་ཚར་གཅོད་�ས་པ་མིན་ན་མགོ་

བ�ར་ཏེ་བ�ང་དམག་�་འ�ར་ངེས་རེད། ཏག་ཏག་�བས་དེར། �་

�ང་པ་�ང་�་རེས་འགར་ཤེད་�ིས་�ག་པ་དང་རེས་འགར་གོམ་པ་

དལ་མོར་�ོད་དེ་�ོལ་བཞིན་�ོལ་བཞིན་�་བ�ོད་ལ། དེ་ནས་�ར་ཡང་

བ�ན་�གས་�ིས་བ�གས་ནའང་། �ག་གིན་�་ཐང་ཇེ་ཆད་ཡིན་

ཞིང་�ས་ངེས་མེད་�་འ�ེད་བ�བ་ཤོར་ཏེ་བ�ད་འ�ོ། དམག་དཔོན་

�ན་པའི་སེམས་ལ། མདེལ་�ིས་ག�བ་བ�ར་ཙམ་�ས་པ་ཡིན་ཡང་

�ིད་�མ། དམག་དཔོན་�ན་པས་མིག་�ེབ་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་པར་�་

�ང་པ་�ང་�འི་�ངས་�བས་རེ་རེར་བ�ས་ཤིང་སེམས་འ�ལ་ཐེབས་

ཏེ་�ས་ཡོངས་འདར་�ིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཕལ་ཆེར་�་�ང་པ་�ང་

�ས་�ང་ཐོས་�ས་པ་�ར་�ན་ཆད་

མེད་པར་ཁོ་ལ་ཁ་བ�་དང་�ལ་�ག་

གནང་གིན་འ�ག རེ་�ག་གི་མིག་

�ང་གིས་�་ག�ག་�ན་�་�་�ང་པ་�ང་�་དང་ཉི་འོད་འོག་གི་�ོ་

ཞིང་སེར་པོའི་ད�ིལ་�་�ག་ཆས་�ི་འོད་འཚ�ར་བའི་བར་ཐག་ལ་ཚ�ད་

དཔག་�ེད་�ིན་བ�ད། �བས་དེར། དམག་དཔོན་�ན་པས་ཐོག་སོ་

འགབ་མའི་ནང་གི་མདེལ་ཆར་�་བའི་ཟིར་�་དང་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་

བ�ོལ་སོང་བའི་�། དམག་དཔོན་དང་དམག་མི་�མས་�ིས་ཅི་ཞིག་

འབོད་པའི་�ད། �ས་མ་དག་གི་འ�ན་�ད། �ིམ་ཆས་དང་�ིག་པ་

བ�ིབས་པའི་�་སོགས་ཐོས་�ང་། དམག་དཔོན་�ན་པས་བ�གས་

ནས་ཐག་ཇེ་རིང་ཇེ་རིང་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་�་�ང་པ་�ང་�ར་ཅེར་

ནས། “རེམ། �ར་ཐག་�ིས། མ�ོགས་པར་�གས་ཤིག �ོན་�་�ོད་ཅིག 

ཁོ་རང་བ�ད་སོང་། ཇི་འ�འི་བཙ�ག་པ་ལ་ཨང་། ཨ་ཙ�། ཁོ་ཡང་བ�ར་

བ�གས་�ང”ཞེས་འབོད་�ད་�ོག �བས་དེར་དམག་དཔོན་ཞིག་

ད�གས་ཧལ་ཧལ་�་བ�གས་ཡོང་�ེ་དམག་དཔོན་�ན་པར་ད�་

དམག་གིས་�ར་�ོལ་�ས་པ་�ར་བཞིན་ཛ་�ག་ཆེ་ཞིང་། ཁོ་ཚ�ས་དར་

དཀར་�ར་ནས་མགོ་འདོགས་པར་�ལ་བཞིན་ཡོད་པ་�ན་སེང་�ས། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་ཁོང་�ོ ་ཆེན་པོས”ཁོ་ཚ�ར་ཁ་ཡ་�ེད་མི ་

དགོས”ཞེས་བཤད་དེ་�ར་བཞིན་�་�ང་པ་�ང་�ར་�་བཞིན་བ�ད། 

�བས་འདིར་�་�ང་པ་�ང་�་བདེ་ཐང་གི་གཞི་�་�ེབས་ཟིན་མོད། 

འོན་�ང་ད་�་ཁོ་རང་�ག་གིན་འ�ག་ཟེར་བ་ལས་�ང་བ་�ད་ནས་

�ར་�ིན་འ�ག་ཟེར་ན་འ�ིག དམག་དཔོན་�ན་པས་ཨམ་

གཙ�གས་བ�མས་ཤིང་�་�ར་བཅིངས་ཏེ། 

“�གས་ཡ། �ར་མོར་�གས་ཡ། ཟོག་

རོ་�ོད་�གས་ཡ”ཟེར་�ིན་འ�ག 

�ང་མ་འགོར་བར་དམག་དཔོན་

�ན་པས་ཧ་ཅང་འཇིགས་�ང་གི་

ཉམས་དང་བཅས་�ིགས་མོ་�ས་

�ང་། “ཅི་ཡང་མི་�ས་པ་�ོད། �ོ་

�ར་�་ཙ�ག་དོན་ཅི་ཡིན”ཟེར། དོན་ངོ་

མར་�བས་དེར་�་�ང་པ་�ང་�འི་མགོ་བོ་�ོ་�ར་

�་�ོ་ཞིང་གི་ནང་�་ཡལ་བར་�ར་པས། �ོ་�ར་�་འ�ེལ་སོང་བར་

�མ་པ་ཡིན་འ�ག ཡིན་ནའང་ཁོའི་མགོ་བོ་དེ་མ་ཐག་�ར་ཡང་མངོན་

�ང་ལ། མ�ག་མཐར་�་�ོང་�ག་པོའི་གསེང་�་ཡལ་སོང་བས། དམག་

དཔོན་�ན་པས་ཡང་བ�ར་ཁོ་རང་མཐོང་�་མ་�ང་། 

དེ་འ�ལ་དམག་དཔོན་�ན་པ་�ེལ་�ར་ངང་�ས་�ིང་�་བབས། 

མདེལ་ཆར་ནི་�ར་བཞིན་སེར་�ེ�་ཡར་བ་�ར་ཁང་བའི་ནང་�ོགས་

�་བབས་ཡོང་ཞིང་། ཁང་མིག་རེ་རེའི་ག་ས་གང་�་�ས་ཕོག་པའི་

དམག་མི་དག་ཉལ་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོད་�ི་ལ་ལ་ན་�ག་གིས་མ་

བཟོད་པར་འ�ེ་ལོག་དང་�ོང་ཤད་�ེད་བཞིན་ལག་པས་གང་�ང་ངང་

�ིམ་ཆས་དང་�ིག་ངོས། ཐང་གཅལ་�ན་�་བ�བས་པས་�ག་དམར་

�ིས་བ�ིས་ལ། �ོ་ད�ིལ་�་བེམ་པོ་འགའ་གཡས་འ�ེལ་གཡོན་འ�ེལ་

�ས་ཏེ་བ�ར་འ�ག་པར་མ་ཟད། དམག་དཔོན་གཞོན་པའི་ད�ང་བ་ཡ་

གཅིག་འབར་མདེལ་�ིས་�མ་�ར་བཅད་དེ་ཡོད་ཚད་�་ཞགས་དང་

ས་�ལ་�ིས་ཁེངས་འ�ག དམག་དཔོན་�ན་པས་�ད་གསང་མཐོན་

པོས། “དཔའ་ངར་�ོས་ག�ལ་ས་བ�ན་�ང་�ིས་དང་། རོགས་དམག་

�ར་�་�ེབ་ངེས་རེད། ད་�ང་�ང་ཙམ་ལ་�ན་འ�ོངས་�ོས”ཞེས་

བཤད། ཨོ་སི་�་རི་ཡའི་དམག་མི་དལ་བ་དལ་�ར་ཉེ་སར་བཅར་ཡོང་། 

�་ཞགས་�ོད་ནས་ལ་ངོ་ཡི་ད�་བོའི་ངོ་མ�་འ�ོག་པོའང་གསལ་བོར་

མཐོང་�བ་ལ། མེ་མདའི་�ག་�ིར་�ོད་ནས་ད�་དམག་དག་གི་ག�མ་

�ོད་ཆེ་བའི་�ད་ཅོར་ཡང་ཐོས་�བ། ཁོ་ཚ�ས་�ད་ཆེན་པོས་དམག་མི་

�མས་མགོ་འདོགས་དགོས་པའི་འཇིགས་�ལ་�ེད་ལ། དེ་མ་གཏོགས་

ཚང་མར་འཆི་ལམ་ཉག་གཅིག་ལས་མེད་ཟེར། དམག་མི་འགའ་རེ་

དཔའ་�མ་པར་�ར་ཏེ་�་�ོ་ནས་�ི་�ར་ཅི་�བ་�ེད་མོད། ཤོག་དཔོན་

�ིས་ཁོ་ཚ�་�ིར་དེད་ནས་ཐོན་�ང་། ཡིན་ནའང་འགོག་�ང་�ེད་པའི་

མེ་�གས་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཞན་�་�ར་ཅིང་། མི་ཡོངས་�ོགས་�ི་གདོང་

ལ་དཔའ་ཉམས་པའི་མདངས་ཤིག་མངོན་འ�ག་པས། ད་�ང་�་མ�ད་

�་འགོག་�ོལ་ཅི་�ས་�ེད་པའི་�ས་པ་ཡོངས་�་ཤོར་འ�ག �བས་

ཤིག་གི་རིང་ལ། ཨོ་སི་�་རི་ཡའི་དམག་མིའི་མེ་�གས་�ང་ཇེ་གཉོམ་

�་�ར་སོང་། �་�ང་ཞིག་གི་ནང་ནས་�ད་ཅོར་�ག་མགོ་བ�མས་

�ང་ལ། ཐོག་མར་བཤད་པ་ནི་འཇར་མན་�ི་�ད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་

ད�ི་ཐ་ལིའི་�ད་�ིས“�ོད་ཚ�ས་མགོ་�ར་རན་འ�ག”ཟེར། དམག་

དཔོན་�ན་པས་�་�ོ་ལས”གཏན་ནས་མགོ་མི་�ར”ཞེས་ལན་བཏབ་

�ང་། དེ་འ�ལ་ད�་དམག་གི་མདེལ་ཆར་གཞོགས་གཉིས་ནས་�ར་

བས་�ོ་ཧམ་ཆེན་པོའི་ངང་འཕངས་�ང་། ད་ནི་�་�ོ་འགའ་ན་འགོག་

�ང་�ེད་མཁན་ཡང་མེད་པར་�ར་ཟིན་པས་མ�ག་མཐའི་�ས་�་

�ེབས་སོང་། དམག་དཔོན་�ན་པས་སོ་�་�ག་�ག་འཆའ་བཞིན་�། 

“རོགས་དམག་ད་�ང་མི་�ེབ་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། རོགས་དམག་ད་�ང་མི་

�ེབ་པ་ཅི་ཡིན་ནམ”ཞེས་�ོགས་གཅིག་ནས་�ོས་པའི་ང་རོ་�ོག་པ་

དང་། �ོགས་གཅིག་ནས་དམག་�ི་གང་�ང་ངང་�ོར་ག�ག་�ས་ཏེ་

ཁང་བའི་ནང་�་ཕར་འ�ོ་�ར་འོང་�ོས་ཤི་གསོན་ཐག་གཅོད་�ི་

འཐབ་འཛ�ང་�ེད་པར་�་�ིག་�ས། �བས་དེར་དམག་མི་ཞིག་ཡང་

�ེང་ནས་མར་བབས་ཡོང་�ེ། “རོགས་དམག་�ེབས་�ང་། རོགས་

དམག་�ེབས་�ང”ཞེས་�ར་བ�བ་�ང་། �ད་ཆ་དེ་ཐོས་

འ�ལ་དེར་ཡོད་�ི་དམག་མི་དང་�ས་མ། 

ཤོག་དཔོན། དམག་དཔོན་དང་བཅས་

པ་�་�ོའི་ཐད་�་བ�གས་ནས་

ཡང་བ�ར་ད�་བོར་�ོལ་ལན་

�ག་པོ་�ད། ཅང་མ་འགོར་བར་

ད�་དམག་གི ་ཚ�གས་བཟོ ་� ་

འཆོར ་མགོ ་བ�མས་�ང ་བས ། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་�ེལ་�ར་ངང་

དམག་མི་�ོར་གཅིག་ཐོག་སོ་འགབ་མའི་ནང་�་

བ�ས་ཏེ། མེ་མདའི་�ེ་�ི་བ�གས་ནས་ཁང་བའི་�ི་རོལ་�་མཆོངས་

པར་�་�ིག་�་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་ཅིང་། རང་ཉིད་ཡང་བ�ར་ཉིས་

ཐོག་�་�ིན་ནས་�ོག་ཞིབ་�ས། དམག་དཔོན་�ན་པ་ཉིས་ཐོག་�་

�ེབས་མ་ཐག �ེལ་�བས་ཆེ་བའི་�་ཕོའི་�ིག་�་ཐོས་�ང་ལ། དེ་དང་

མ�ད་ནས་གནམ་ས་བ�ལ་བའི་ངར་�ད་�ོག་པ་ཐོས་�ང་། དམག་མི་

དག་གིས་�་�ོ་ལས་ཕར་བ�ས་པ་ན། ད�ི་ཐ་ལིའི་�ིམས་བ�ར་དམག་

གི་�་མོ་�་ད�ིབས་�ང་ནས་ཉེ་�་བ�ད་ཡོང་། ད�ི་ཐ་ལིའི་�་དམག་

�ོར་ཚ�་གཅིག་�་ཞགས་བ�ོལ་ནས་མཆོངས་ཡོང་ཞིང་། �ོ་དབལ་

འབར་བའི་དམག་�ི་�ོག་དམར་འ�ག་པ་བཞིན་�་བར་�ང་ནས་

མཆེད་དེ་ད�་དམག་གི་མགོ་བོ་དང་�ག་པ། �ལ་བའི་�ེང་�་�ན་

�ིན་པ་མཐོང་། དེར་བ�ེན་ཁང་བའི་ནང་གི་དམག་མི་�ོར་ཚ�་དེ་དག་

གིས་�ང་�ེ་�ི་གཟེངས་ཏེ་�ི་རོལ་�་མཆོངས་པས། ད�་དམག་དག་

ཆར་�ིན་�ང་གིས་གཏོར་བ་�ར་འ�ོ་ས་�ང་�ལ་མེད་པར་�ར། �ན་

རིང་མ་འགོར་བར་ག�ལ་ས་�ོད་འཇགས་�་�ར་ཏེ། ཨོ་སི་�་རི་ཡའི་

དམག་ད�ང་གིས་བ�ོར་པའི་ཐོག་ཁང་དེ་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་�ང་། ཅང་

མ་འགོར་བར་ད�ི་ཐ་ལིའི་བ�་ཤོག་གཉིས་�ི་�ང་དམག་གིས་�ོགས་

ཆེན་གཉིས་�ད་ཡོང་�ེ་ལ་�ེང་ཡོངས་�་བ�ང་། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་འ�ོ་མའི་དམག་མི་�མས་�ིད་ནས་རང་

ཉིད་�ི་�ོང་ཤོག་�ོད་�་ཡོང་�ེ་�་མ�ད་�་འཐབ་འཛ�ང་�ས་ཤིང་། 

ཆེས་མ�ག་མཐའི་གདོང་མཆོང་�ེད་�བས་ད�་བོའི་འ�ར་མདའ་

ཞིག་ལག་གཡོན་པར་ཕོག་མོད། �ས་�ིད་�་མེད། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

�ར་�ིན་འ�ག་ཟེར་ན་འ�ིག དམག་དཔོན་�ན་པས་ཨམ་

གཙ�གས་བ�མས་ཤིང་�་�ར་བཅིངས་ཏེ། 

དམག་�ེབས་�ང”ཞེས་�ར་བ�བ་�ང་། �ད་ཆ་དེ་ཐོས་

འ�ལ་དེར་ཡོད་�ི་དམག་མི་དང་�ས་མ། 

ཤོག་དཔོན། དམག་དཔོན་དང་བཅས་

དམག་�ེབས་�ང”ཞེས་�ར་བ�བ་�ང་། �ད་ཆ་དེ་ཐོས་�ར་�ིན་འ�ག་ཟེར་ན་འ�ིག དམག་དཔོན་�ན་པས་ཨམ་

གཙ�གས་བ�མས་ཤིང་�་�ར་བཅིངས་ཏེ། 

དམག་�ེབས་�ང”ཞེས་�ར་བ�བ་�ང་། �ད་ཆ་དེ་ཐོས་



མོལ་དོ་ཝ་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་ད�ས་མའི་�མ་ས་ད�ས་�ལ་�ི་

�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།   མངའ་ཁོངས་�་རི་མ་ཐང་དང་བདེ་ཐང་�ེལ་མར་

ཡོད་ཅིང་།   ད�ས་�ལ་�ི་ས་བབ་�ང་མཐོ།   མངའ་ཁོངས་�་�་བོ་མང་ཞིང་དེ་

དག་ལས་�་བོ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དེ།   དིག་�ས་སི་ཐིག་གཙང་པོ་དང་�་ལའོ་

ཐིག་གཙང་པོ་གཉིས་ཡིན་ལ།  དིག་�ས་སི་ཐིག་གཙང་པོའི་འབབ་�ན་�ི་�་�ོན་

�ིས་མངའ་ཁོངས་སའི་�་�ོན་�ི56%ཟིན་ཡོད་པ་དང་།    ས་འོག་གི་�འི་ཐོན་

�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་ཤིང་།   མངའ་ཁོངས་�་རང་�ང་�་མིག་ཧ་ལམ2200ཡོད་

པ་རེད། ནགས་ཚལ་�ི་�བ་ཚད9%ཟིན་པ་དང་།   ཤིང་�་གཙ�་བོ་ལ་ཆ་ར་ཟན་

�ོན་པ་དང་། ཡོ་འབོག་གསེར་ལོ་མ།  �ོས་ཆིན་ཀང་�ོན་པ་སོགས་ཡོད།  རི་�ེས་

�ོག་ཆགས་ལ་�་བ་དང་ཝ།  �་�ི་སོགས་ཡོད།  གཏེར་ཁའི་ཐོན་�ངས་གཙ�་བོར་

འ�གས་�ན་�་ཆ་དང་།  ལིན་མ�ེགས།    �ོ་སོལ་ཁམ་པ་སོགས་ཡོད།  མོལ་དོ་ཝ་

ནི་ཞིང་ལས་གཙ�་བོར་གཉེར་བའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།  ཞིང་ལས་ཐོན་�ས་

ལས་རིགས་�ིས་�ལ་ནང་ཐོན་�ེད་�ིའི་རིན་ཐང་གི50%ཡས་མས་ཟིན།  ཞིང་

ཞི་�ེད་གཅོད་�ི་བདག་མོ་མ་ཅིག་ལབ་�ོན་།
མ་ཅིག་ལབ་�ོན་ནི་�ི་ལོ1031ལོར་�ལ་གཡེ་ལབས་�་ཡབ་ཆོས་�་དང་།  �མ་�ངས་མོ་འ�མ་�མ་གཉིས་�ི་�ས་�་�་འ�ངས།  

ག�ང་�ས་ཁེ�་གང་ཡིན།  �ི་ལོ1129ལོར་�་གཤེགས།  གཞོན་�ས་ནས་�་པ་མངོན་ཤེས་ཅན་ལས་རབ་�་�ང་ཞིང་།  �ོག་མཁས་པས་�་

པའི་མ�ན་�་གང་ཉིད་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོག་པའི་�ོག་མཁན་�ན་རིང་�་མཛད།   ཤེར་�ིན་བ�གས་པས་�ོང་ཉིད་�ི་�་བ་

གཤའ་མར་�ེས།  དེའི་�བས་�་ཕ་དམ་པ་སངས་�ས་དང་མཇལ་ནས་གདམས་ངག་�ས།   དེ་ནས་�ོ་�ོན་བསོད་ནམས་�་མར་བ�ེན་ནས་�་

འ�ལ་མའི་དབང་གསན།  ཞི་�ེད་གཅོད་�ི་གདམས་པའི་བདག་པོར་�ར།      མཛད་པའི་གཅོད་ག�ང་ནི《  གཅོད་ག�ང་བཀའ་ཚ�མ་ཆེན་མོ》  

《ཡང་�ོམ》    《ཉིང་�ོམ》     《  ལེ�་ལག》    《  གནས་ཐེམ》     《  ཁོང་�ོལ》    《  གསང་བ་བ�་ཆོས》   《ལ་བ�ས་�ོར་

ག�མ》    《གཞི་ལམ་�ོང་བ》    《  �ད་པར་�ི་མན་ངག》  དང་བཅས་བ�་ཡོད། ཁོང་མོ་ལ་རིགས་�ས་�་ཡོད་དེ་ཀོང་�མ།  

ལ་�མ།  �ིང་བོ་�བ་པ།  �བ་�ང་།  ཡང་�བ་བཅས་ཡིན།  ཁོང་གི་�ོབ་མ་�གས་ཆེ་བ་ནི་�གས་པ་�ལ་མཚན།  ཨན་

�ོན་རིན་ཆེན་འབར།  �ེད་ཇོ་�ས།  �ད་�་ལོ་�་པ།  �ལ་བ་�བ་བེ།   �ོགས་�ན་�ོལ་བོ།  སངས་�ས་གཉན་�ང་།  མནོ་

�ོམ་ཆེན་པོ་བཅས་སོ།།

�་ཏིག་བཙན་པོ་�ལ་སར་བཀོད། །

དམག་གི་ད�ང་�གས་�ལ་�་བཏོན། །

�་གར་�ལ་པོ་བཙ�ན་�་བ�ང་། །

ཤར་�ོགས་�ོང་�ེར་མང་བོ་བཅོམ། །

ཤིང་�ེལ་�ལ་པོ་�་�ིར་འདས། །

9. �ལ་པོ་�་ཏིག་བཙན་པོ་ནི།  ཡབ་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་དང་།  

�མ་ཚ�་�ོང་བཟའ་མེ་ཏོག་�ོན་གཉིས་�ི་�ས་�་�་ཡོས་�ི་

ལོ763ལོར་�་འ�ངས།  ད�ང་ལོ་བཅོ་བ�ད་པར་གཅེན་�་ནེ་

བཙན་པོ་�ལ་སར་འཁོད།  ལོ་དེར་ཞང་གི་�་ད�་རིང་བསད་

པའི་�ེན་�ིས་ལོ་ད�འི་རིང་ཞང་�ོད་�་�ལ་�ད་པའི་ཆད་པ་ཕོག   

ད�ང་ལོ་སོ་�་པའི་མེ་�ང་�ི་ལོ797ལོར་གཅེན་པོ་�་གཤེགས་པ་

དང་�་ཏིག་བཙན་པོ་�ལ་སར་འཁོད།   �བས་དེར་དམག་�གས་ཧ་

ཅང་ཆེ་བས་�ོགས་བཞིའི་�ལ་ཁབ་�མས་ལ་ད�ང་འ�ག་�ས།  བོད་

�ིས་ཐང་དང་འ�མ་�ེད་པའི་ཕོ་ཉ་པ་བཏང་ཡང་ཐང་གོང་མས་མ་

གསན།  བོད་དམག་གིས་མ་ལིན་�་བའི་མཁར་དང་།  ཐེ་ཏན་�་བའི་

མཁར་བཅོམ། �་གར་�ི་�ལ་པོ་དྷ�་�་ལ་བོད་�་�ིད་དེ་བཟང་

བཙ�ན་�ས་ཟེར་བའང་�གས།  ད�ང་ལོ་ཞེ་གཉིས་པའི་ཤིང་�ེལ་�ི་

ལོ804ལོར་�ལ་པོ་�་ཏིག་བཙན་པོ་ཕོ་ཡོང་བཟའ་འམ་�་ནམ་པས་

�ས་ངན་བ�ལ་པའི་�ེན་�ིས་�་ནམ་པའི་�ོགས་�ིས་ཆིབས་�་

ད�ོགས་ནས་བ�ོངས་སོ། །

�ི་�ེ་�ོང་བཙན་�ལ་སར་འཁོད། །

ཤར་�ོགས་�་དང་ཆིངས་འ�མ་�ས། །

�་�འི་གོང་ན་ཟམ་པ་བ�གས། །

མཆིམས་�ར་བ�གས་པའི་བཀའ་བ�ན་�མས། །

དཀར་ཆག་བ�ིགས་པས་མཆིམས་�་མ། །

འཕང་ཐང་བ�གས་པའི་བཀའ་བ�ན་ལ། །

དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་ཞེས་བ�ིགས། །

10. �ལ་པོ་�་�ག་བཙན་པོའམ་�ི་�ེ་�ོང་བཙན་ནི།   ཡབ་�ལ་པོ་

�ི་�ོང་�ེ་བཙན་དང་།  �མ་མཆིམས་བཟའ་�་མོ་བཙན་གཉིས་�ི་�ས་�་

མེ་འ�ག་�ི་ལོ776ལོར་�་འ�ངས།  མཚན་གཞན་སད་ན་ལེགས་མཇིང་

ཡོན་ཡང་ཟེར།  ད�ང་ལོ་�་པར་གཅེན་�་ནེ་བཙན་པོ་�ལ་སར་འཁོད།  

ཉེར་གཉིས་པ་ལ་�་ཏིག་བཙན་པོ་�ལ་སར་བ�གས།  ད�ང་ལོ་ཉེར་ད�་

པའི་ཤིང་�ེལ་�ི་ལོ804ལོར་གཅེན་�་ཏིག་བཙན་པོ་�་གཤེགས་པ་དང་

འདི་ཉིད་�ལ་པོའི་�ི་ལ་བ�གས་ནས་�ིད་བ�ངས།  འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་

ལེགས་དང་།  མཆིམས་�ལ་བཟའ་ལེགས་མོ་བཙན།  ཅོག་རོ་བཟའ་བཙན་

�ལ་�མས་ཁབ་�་བཞེས།  བ�ན་མོ་ཆེ་བ་ལ་�ས་�ི་རལ་བ་ཅན་དང་།  

གཙང་མ།  དར་མ་ག�མ་དང་།  བ�ན་མོ་�ང་བ་ལ་�་�ེ་དང་།  �ན་�བ་

གཉིས་བཅས་�་འ�ངས།

མེ་�ི་�ི་ལོ806ལོར་ཐང་གོང་མ་ཞན་�ང་�ི་ལ་འཁོད།  བོད་�་ཆིངས་

�ིག་�ེད་པའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་དང་�ན་�ང་གནམ་�་གཤེགས་པའི་གཏམ་�ེལ་

པ་ཞིག་བཏང་།  བོད་�ོན་འབོ་བཟང་�་ནག་�་ཕེབས། ས་�ང་�ི་

ལོ809ལོར་བོད་ནས་�་ནག་གོང་མའི་མ�ན་�་ཕོ་ཉ་ཞིག་བཏང་།  དེའི་�ི་

ལོར་�འི་ཕོ་ཉ་པ་ལི་�ེང་བོད་�་སོང་�ེ་བཙན་པོ་ལ་གོང་མའི་ཡི་གེ་�ལ།  

བོད་ནས་�ོན་ཆེན་སི་བཞེར་བཏང་�ེ་གོང་མ་ལ་བཀའ་ལན་བ�ལ།  �་

�ལ་�ི་ལོ813ལོར་བོ�་ལན་ཇོ་�་བའི་སར་བོད་�མས་�ིས་�་�་ལ་ཟམ་

པ་འ�གས་པའི་�བས་གཤོམ་�ས་ཏེ་ཤིང་མང་བོ་�་འ�མ་�་བ�ལ་ཏེ་

བཞག  �་�མས་གསང་�ེ་སོང་ནས་�ོང་བོོ་ཐམས་ཅད་�་ལ་བ�ར་པས་

ལས་དེ་མ་�བ།  འོན་�ང་ཞོ་�ིན་ན་�ོད་པའི་�་དཔོན་ཝན་མི་ཟེར་བ་དེ་

ནོར་དད་ཆེ་བས་བོད་�ིས་ཁོ་ལ་�ོག་�ན་�ད་དེ་ཟམ་པ་ལེགས་པར་�བ།  

ཟམ་པའི་མ�ན་�་བོད་�ི་དམག་མཁར་བ�ིགས།  ཞེས་ཐང་ཡིག་ན་གསལ།

�ས་དེར་ལོ་�་པ་བ�ེ་དཔལ་བ�ེགས་རཀྵི་ཏ་དང་།  ཆོས་�ི་�ིང་བོ།  

དེ་ཝེ�།  དཔལ་�ི་�ན་པོ་སོགས་�ིས་འཕང་ཐང་ཀ་མེད་�ི་ག�ག་ལག་

ཁང་�་བ�གས་པའི་ག�ང་རབ་�མས་ལ།  ཚ�ག་བར་བ�ད་བ�ད་ལ་ཚ�ག་

�ང་རེ་རེ། དེ་བཞི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ   དེ་�མ་བ�་ལ་སོགས་པ་ལ་བམ་པོའི་ཚད་

�་�ས་ཏེ་�ངས་དེས་གཞལ་བའི་ཐེམ་�ང་མ་འ�ལ་བ་ཆོས་ཚན་འདི་དང་

འདི་ལ་�ངས་འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་བཀོད་པ་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་དང་།   

བསམ་ཡས་མཆིམས་�ར་བ�གས་པའི་ག�ང་རབ་�མས་�ི་དཀར་ཆག་

བ�ིགས་པ་ལ་དཀར་ཆག་མཆིམས་�་མ་ཞེས་�གས་པ་དེ་དག་�ང་ངོ་། །  

ད�ང་ལོ་བཞི་བ�་པ་ཤིང་�ག་�ི་ལོ815ལོར་�ལ་པོ་�་�ག་བཙན་པོ་�་

གཤེགས།  བང་སོ་འ�ལ་�ལ་�ི་མ�ན་�་བ�ིགས་པ་དང་།  བང་སོའི་

མིང་ལ་�ལ་ཆེན་འ�ལ་�ི་རི་བོ་ཞེས་ཟེར། 

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་

མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

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

ལས་འ�ལ་ཆས་ཅན་�་�ར་པའི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བ་རེད།  དཔལ་འ�ོར་�ི་

ཡོང་�ངས་གཙ�་བོར་�ན་འ�མ་དང་འ�ས་ཤིང་འདེབས་འ�གས་�ེད་པ་

དང་།   ཟས་རིགས་ལས་�ོན་སོགས་�ེད་ཅིང་།   འ�ལ་ཆས་བཟོ་ལས་�ིས་

ཞིང་ལས་དང་ཟས་རིགས་ལས་�ོན་ལ་ཞབས་�་�བ་�ིན་ཡོད།  ས་ནག་

ཡངས་ཤིང་�་ཆེ་བས་�ན་འ�མ་སོགས་ཤིང་ཏོག་དང་�ོ་ཐ།   ཉི་དགའ་

སོགས་�ི་འ�ས་�་བཟང་ཞིང་ཡོང་འབབ་མང་བ་རེད།  ཆང་བ�ལ་བ་དང་

�གས་�ིན།   ཀ་ར་བཟོ་བ།  �མ་འཚག་པ།  བ�ང་�ས་�མ་སོགས་�ི་ཟས་

རིགས་བཟོ་ལས་མིང་�གས་ཆེ།    �ལ་ས་ཁི་�ི་ན་ཝི་ནི་�ལ་ཡོངས་�ི་ཆབ་

�ིད་དང་དཔལ་འ�ོར།  རིག་གནས་�ི་�ེ་བ་ཡིན་ནོ༎  

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན• 



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•�་�ོ•
པར་ལེན་མཁན། 

•ཚ�་རིང་མཁར•
ཨང890པ། 

�་བ་འདི་ནི་ང་རང་དམའ་འ�ིང་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་�བས་�་

�ང་བ་ཞིག་ཡིན།

�བས་དེར། ངའི་འ�ག་རོགས་�ི་མིང་ལ་ད�ངས་�ིད་ཟེར། ཁོ་

མ་ོནི་གདངོ་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་ཤིང་། �ེས་ག�གས་�་བ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། ནག་ཅིང་རིང་བའི་�་ལ་ོལན་�་གཉིས་�་བ�ས་ཏེ་�བ་

�་ད�ངས་ཡདོ་པ་དེའང་མའོི་�ན་ཆ་ཞིག་�་�ར་ཡདོ། �བོ་�ངོ་ལ་

ཧ་ཅང་བཟང་བས། ཁོ་མ་ོནི་ངའི་ཁ་མིག་ཡར་�་�ེད་ས་ཞིག་�་�ར་

ཡདོ། 

ཉིན་�ང་ཞིག་ལ། ང་རང་ནམ་�ན་དང་འ�་བར་�བོ་ཁང་�་

ཐོན་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ། རང་གི་གོམས་གཤིས་�ར་�ེ�་�ང་

ལས་མར་བ�ས་ནས་བ�ད་པ་ཡིན། �ད་ཙམ་�ག་�ང་�བོ་ཁང་�་

ཡངོ་མཁན་གཅིག་�ང་མ་�ང་བས། སེམས་པར་�ངོ་�ང་�ང་གི་�ང་

བ་ཞིག་འཁོར་�ང་བ་དང་�གས། �གོས་མ་ོད�ངས་�ིད་ལ་�་རེ་

ཞིག་བ�ེ་བའི་བསམ་�ལ་ཞིག་�ེས་�ང་། 

ངས་�་དེམ་བེ་གང་�ངས་ནས་ད�ངས་�ིད་�ི་�བ་�ེགས་�ེང་

�གས་�ེས་�ར་མརོ་�ི་རོལ་�་�ོས་�ོལ་ལ་སངོ་བ་ཡིན་ལ། �ང་ཙམ་

ནས་�ིར་�བོ་ཁང་�་འངོས་པ་ན། �གོས་མ་ོད�ངས་�ིད་ནམ་�ན་

�ར་འ�ག་གནས་�ེང་བ�ད་འ�ག་པ་དང་། ཕར་བ�ས་ཚ�ད་ལ་ད་

�ང་ཅི་ཡང་ཚ�ར་མེད་པ་འ�། ངས་�ང་དནོ་དག་ཅི་ཡང་མ་�ང་བ་

�ར་རང་གི་འ�ག་གནས་�ེང་སངོ་ནས་བ�ད་པ་ཡིན། �ས་ཚ�ད་�ར་

ཆ་གཅིག་རེ་གཅིག་རེའི་ངང་ཕར་འདས་སངོ་ལ། �བོ་�གོས་�མས་

�ང་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་ངང་�བོ་ཁང་�་འ�ས་ཏེ། རང་རང་

སར་དཔེ་�ོག་�ེད་པ་དང་། ལས་�་འ�ི་བ། བ�ར་�ངོ་དང་�ོན་�ངོ་

སགོས་�ེད་�ིན་འ�ག ཏག་ཏག་�བས་དེར། ཨག་�ད་ཅིག་དང་

མཉམ་�་�ོགས་མོ་ད�ངས་�ིད་�བ་�ེགས་ལས་ཡར་�ིང་�ང་ལ། 

�ོབ་�ོགས་ཚ�ས་ཅི་ཞིག་�ང་སོང་�མ་ནས་མཚར་བའི་མིག་གིས་

ཐེངས་འདིའི་གསེར་ལས་�ག་པའི་ད�ན་གནང་གི་�ས་ཚ�ད་བཟང་བོ་བེད་�ད་ནས། �ིན་�བས་�ི་ཚན་ཁ་འབར་ཞིང་གནས་མཆགོ་ཙ་རི་དང་

མཉམ་པར་�གས་པའི་གནས་རི་�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་ལ་མཇལ་�ོར་�་ཐེངས་གཅིག་�ིན་པ་ཡིན།

ཉིན་མོ་དེར།   ཞགོས་པའི་ཉི་གཞནོ་འདོ་ལམ་མེར་ད�ིག་འཛ�ན་�ེག་མའོི་ཕང་བར་འ�ོས་པ་དང་མཉམ་�།   མ�ོགས་པ་�ང་ལ་ད་ོབའི་�ངས་འཁོར་

དམར་པོ་ཞིག་ལ་བ�ད་ནས་གནས་མཆགོ་�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་གི་�ོགས་�་ཆས་པ་ཡིན།   མིག་�ེབ་དབང་ཙམ་�ིས་�ེལ་�ོང་ལ་�ེབས་སངོ་།   ཨེ་མ།  

�ག་དཀར་�ེལ་�ོང་ནི་ཡིད་�ི་བ�ན་པ་ཅིག་ཅར་�་འ�ོག་པའི་རི་མཐོན་པོ་�ང་གི་ཁ་དགོ་དང་�ན་ཞིང་།  བང་རིམ་བཞིན་ཆགས་པ་ཞིག་རེད།  གནས་

རིའི་འདབས་�་ང་ཚ�ས་�ག་ག�མ་འཚལ་�ེས་མཇལ་�ོར་�ེད་པའི་མགོ་བ�མས་པ་ཡིན།

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ང་ཚ�་བང་རིམ་དང་པོར་ཆགས་པའི་དགོན་པར་མཇལ་�་སངོ་།  དགོན་པའི་ནང་�་�་�་མང་བོ་དང་མཆདོ་�ེན་�ི་ཚ�གས་ནི་གཅིག་

ལས་གཅིག་མཛ�ས་�་�ག་�ོ་�ེ་བ�ངས་འ�འི་�བ་རིའི་ཕང་བར་བ�ིད་�མ་མེར་ཆགས་ཤིང་། འ�་ཁང་ནང་གི་དགེ་འ�ན་པ་མང་བོའི་ཆསོ་�ད་�ན་

མསོ་ངོ་མ་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་�་�ངས་འ�།ོ   གནས་རིའི་�ོར་ ལམ་ན་གནས་�ོ་མང་བོ་ཡདོ་ཅིང་།   གནས་�ོ་

རེ་རེ་ལའང་ངག་�ན་�་བའི་བ�ད་ལེན་�་�་མང་བོ་ཡདོ་དེ།  དཔེར་ན།  སངས་�ས་�བ་པའི་གནས་�་

�གས་པ་དེ་ནི་ཨ་རིག་�ད་པོས་�ག་འཚལ་ཏེ་སངས་�ས་ པའི་གནས་�ོ་�ེ། གནས་རིའི་�བ་

�ང་གི་མཚམས་�ི་�ོར་ལམ་ན་ ཡདོ།  ངག་�ན་ལ་�ོན་ཨ་རིག་�ད་

པོས་འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་ རང་�ོན་�ི་མ�ན་�་�ག་འཚལ་ཏེ་

�ས་�ེས་དང་ལག་�ེས་བབས་པས་ འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་

ངེད་གཉིས་�ི་�ོགས་ལ་ཅེར་ནས་བ�ད་པས། ང་ལ་�ང་དགོས་མི་

བདེ་བའི་�ང་བ་ཞིག་�ེས་སངོ་། ངས་རང་�ོན་ཡ་ོབ�ང་�་ཆེད། �ར་

མོར་ད�ངས་�ིད་ལ་ཅི་�ས་སོང་ཞེས་འ�ི་ཞོར་ཞིབ་�་ཞིག་�ས་པ་

ན། ནམ་�ན་དང་མི་འ�་བ་ཞིག་ནི། དེ་རིང་ད�ངས་�ིད་�ིས་བོད་�་

དཀར་�་ཞིག་གོན་འ�ག་ལ། དེའི་�བ་�ནོ་པར་བཟསོ་འ�ག་པས་

བ�ས་ཚ�ད་�ིས་གཅིན་པ་ཤོར་སངོ་བ་དང་འ�་བས། ད�ངས་�ིད་ངོ་

ཚ་ནས་གདངོ་མདགོ་དམར་ནག་�་�ར་ཏེ། �ར་མོར་མར་བ�ར་ནས་

�བ་�ེགས་�ེང་གི་�་�ིས་�ེས། �ར་ཡང་�བ་�ེགས་�ེང་བ�ད་དེ་

�ས་�དོ་�ིས་�་བ་བ�མ་�་འ�ག་པ་ལས་�་ཐབས་�ལ་སངོ་། �ག་

�་དེ་རིང་ནི་གཟའ་�ེན་པ་ཡིན་པས་�ི་�ོར་གཙང་�་�་དགོས་པར་

མ་ཟད། �བོ་�འི་ཚ�གས་འ�་ལ་ཡང་�གས་དགོས་པས། དེའི་བར་�་

�་བ་མ་བ�མས་ན་ཅི་�་ཞེས་ཁོ་མོར་�ེལ་འ�བ་ལངས་ནས་�་ལ་

ཁད་�ེད་པས། ང་ཡང་ཅི་�་གཏོལ་མེད་�་�ར་ལ། རང་གི་�ས་འ�ས་

ལ་འ�ོད་པ་�ེས་�ང་�ང་། རང་�ོན་ངོས་ལེན་�ེད་མ་ཕདོ།

དེ་�ར་གཙང་�་�ེད་རན་�ས་�ང་མོའི་�་བ་ད་�ང་�མ་མེད་

པས། �་རེ་�ེད་མཚར་ལ་དགའ་བའི་�བོ་�གོས་འགས་མོས་གཅིན་པ་

ཤོར་སོང་ཞེས་ལ་བ�གས་�ང་བ�གས་�ས་ནས་མོ་རང་�་�་བ�ག་

པས། ངའི་སེམས་�་�་མི་ཤེས་པའི་ནོངས་འ�ོད་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེས་

པར་མ་ཟད། མོས"ངོ་ཚ་�་མེད་ནོ་དེ་�་ཡིན"ཞེས་པ་སགོས་�ི་�ད་

ཆར་འཛ�མས་ནས་ངས་�ར་བཞིན་རང་�ོན་ངོས་ལེན་�ེད་མ་ཕདོ། 

�ས་དེ་ནས་བ�ང་། ངས་ཁོ་མརོ་�་རེ་�ེད་མཚར་ཞིག་གཏན་

ནས་བ�ེས་མ་�ངོ་ཞིང་། �ིར་བཏང་གི་�གོས་མའོི་འ�ེལ་བ་�ར་

འ�ེལ་འ�ིས་�ས་པ་ཡིན། དེ་�ར་�ས་�ན་རིང་བོ་ཞིག་འགོར་�ེས། 

ངས་རང་ཉིད་ལ་ཡང་ཡང་�ལ་�ག་�ས་པ་བ�ད། གཞི་ནས་ཁོ་མརོ་

དགོངས་དག་�་བར་སེམས་ཐག་བཅད་དེ། ཁོ་མརོ་དནོ་དེ་�ེང་ཙ་ན། 

མསོ་�་བ་ནས་བ�ེད་འ�ག་པས། ངས་ཡང་བ�ར་མ་ོལ་དནོ་�ི་མགོ་

མ�ག་བར་ག�མ་རེ་རེ་བཞིན་�ེང་�ས། མོས"�ོན་མེད། ཚང་མ་

འདས་ཟིན་པའི་�་བ་རེད"ཅེས་བཤད་�ང་བས། ང་ལ་སེམས་འ�ལ་

ཞིག་ཐེབས་པ་དང་�ན། བ�ོད་མི་ཤེས་པའི་འ�ོད་ག�ང་ཞིག་�ང་

�ེས་�ང་། 

རེད་ཡ། ངའི་མིག་དཔེར་�ར་པའི་�གོས་མ་ོད�ངས་�ིད་ལགས། 

�དོ་དང་མཉམ་འ�་ོམཉམ་འ�ག་གི་�བོ་རའི་འཚ�་བའི་�དོ། ངས་

�ང་�ོད་�ར་བཟོད་�ོམ་དང་�་ཡངས་ལ་བ�ེན་ནས་དོན་དག་མང་བོ་

ཞིག་ཐག་བཅད་པ་དང་། གཞན་�ོན་ནམ་ཡང་སེམས་�་མ་བཅངས་ན། 

རང་ཉིད་ལའང་ཕན་པ་མང་བ་གཞི་ནས་ཚ�ར་�ོགས་�ང་།

ཀན་��་ཞིང་ཆེན་གཙ�ས་བོད་རིགས་�བོ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།

• ཡ་ེཤེས་�་མོ •  

དབང་�ག་གིས“�་�ོད་བདེ་ བ་ཅན་�་ཤོག”ཅེས་ག�ང་འ�ོན་

ཞིང་།  �ག་གཡས་བདེ་བ་ཅན་ ལ་བ�ིངས་ཏེ་ལམ་�ནོ་མཛད་པའི་

ངག་�ན་ངོ་མཚར་ཅན་སོགས་ ཡདོ་པ་རེད།   

མཇལ་བ་མང་བོ་བར་མི་ཆད་ པར་�ང་ཐང་�་གནས་རིར་མཇལ་

�ོར་�་འ�ོ་བའི་�མ་པ་དང་བ�ངས་ �ག་འཚལ་ནས་�ི་�ོར་�ེད་པའི་ངང་�ལ་དེ་དག་

མཐོང་�ས་ཁོ་མའོི་ཡིད་ལ་བ�ོན་འ�ས་�ན་པ།   དད་པ་བ�ན་པ།  ངང་�ད་རིང་བ།  ལས་འ�ས་བ�ི་བ་སགོས་�ི་

ཐ་�ད་མང་བོ་ཞིག་འཚང་ནས་ཐོན།     གནས་མཆགོ་འདིའི་�ལ་�ངོས་�་ན་�ག་པ་དང་།   �་ཁང་དག་གི་བཟོ་

བཀདོ་མཛ�ས་ཤིང་བ�ིད་ཆགས་པ།   རིག་དངོས་�་ཆེན་མང་བོ་ཡདོ་པ་སགོས་�ིས་མིག་དབང་ཅིག་ཅར་�་�ོགས་

�ང་།

�ིར་མཚ�་�ོར་དང་གངས་�ོར་སགོས་�ེད་པ་ནི་ང་ཚ�་བོད་གངས་ཅན་�ི་དགེ་�བ་ཚ�གས་བསགས་�ི་ལས་ཤིག་

ཡིན་པར་མ་ཟད། ཡབ་མེས་�མས་�ིས་བཞག་པའི་�ལོ་�ན་བཟང་བོ་ཞིག་�ང་ཡིན་པས་ན།   ཐེངས་འདིའི་མཇལ་

�ོར་�ི་�ེས་�་ཁོ་མོའི་ཡིད་ལ་རང་མི་རིགས་�ི་�ོལ་�ན་བཟང་བོ་ཉམས་པ་སོར་�ད་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་

གཏོང་བའི་འ�ན་པ་ཞིག་�ང་�ས་པའི་�ང་ལ་�ག་སངོ་།

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

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་འཛ�ན་�་གཉིས་པ།

• �་མོ་ཚ�་རངི • 

ལམ་ན་གནས་�ོ་མང་བོ་ཡདོ་ཅིང་།   གནས་�ོ་

རེ་རེ་ལའང་ངག་�ན་�་བའི་བ�ད་ལེན་�་�་མང་བོ་ཡདོ་དེ།  དཔེར་ན།  སངས་�ས་�བ་པའི་གནས་�་

པའི་གནས་�ོ་�ེ། གནས་རིའི་�བ་

ལམ་ན་གནས་�ོ་མང་བོ་ཡདོ་ཅིང་།   གནས་�ོ་

དཔེར་ན།  སངས་�ས་�བ་པའི་གནས་�་



བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འ�མ་�སི་�་བ་ལས་�ངས•

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་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་། 

བོད་�ི་གནའ་�ལ་

�གས་ཅན།

  ཁ་�བ་གནའ་�ལ།

ཁ་�བ་གནའ་�ལ་ནི། བོད་

�ོངས་ཆབ་མདོ་�ོང་ཆབ་མདོ་ཁ་

�བ་�ོང་�ེ་�་ཆགས་ཤིང་། �ི་ལོ་

1978ལོར་གསར་�ེད་�ང་བའི་

གནའ་�ལ་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

གནས་དེ་ནི་�ལ་དེའི་�་�འི་�བ་

འ�མ་�་ཡོད་ལ། �་མཚ�འི་ངོས་

ལས་མཐོ་ཚད་�ི་�མ་�ོང་བ�ད་

བ�་ཙམ་ཡོད། ཚ�ད་དཔག་�ས་པ་

�ར་ན། �ལ་�ི་�་�ོན་ལ་�ི་�་�་

བཞི་མ་ཆིག་�ི་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། �་

�ེས ་ཐེངས ་གཉིས ་ལ ་བ�ོགས་

འདོན་�ས་�ོང་བ་དང་། ས་འོག་

ནས་ཁང་�ལ་དང་�ོ་�ིག �ོ་ཆས། 

�ས་ཆས། �་ལེབ། �ན་ཆས་སོགས་

གནའ་�ས་རིགས་མི་འ�་བ་མང་�་

�ེད་པ་རེད།

གནའ་�ས་དེ་དག་ད་ནས་ཡར་

བ�ིས་ན་ལོ་ངོ་བཞི་�ོང་�ག་བ�་

ནས་�་�ོང་�ག་གི་ལོ ་�ས་�ན་

པས། བོད་�ི་གནའ་རབས་རིག་

གནས་འཚ�ལ་ཞིབ་དང་། ཞིབ་

འ�ག་�ེད་པར་མེད་�་མི་�ང་བའི་

�་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ ། 

དེས་མདོ ་ཁམས་ཡན་དང་ད�ས་

གཙང་མན་�ི་བོད་མི་ཡོངས་�ི་�ས་

�བས་ཤིག་གི་ཤེས་རིག་གི་�མ་པ་

མཚ�ན་ཡོད་དོ།།

       �གས་ཟམ།

�གས་ཟམ་ནི། སི་�ོན་ཞིང་

ཆེན་དཀར་མཛ�ས་བོད་རིགས་རང་

�ོང་�ལ་�ི་�ེ་བ་དར་�ེ་མདོའི་

ཤར ་ �ོགས་�གས་ཟམ་ �ོང ་� ་

བ�ར་བའི་�ལ་མོ་�ལ་�འི་�ེང་

�་བ�གས་ཡོད། ཟམ་པ་བཞེང་

མཁན་ནི་བོད་�ི་�བ་ཆེན་ཐང་�ོང་

�ལ་པོ་ཉིད་ཡིན་པས། བོད་�ི་

གནའ་�ལ་�གས་ཅན་�ི་�ས་�་

བ�ངས་ཡོད་ལ།  ཟམ་པ་དེ་ནི་�བ་

ཐོབ་འདི་ཉིད་�ིས་འབངས་�ི་བདེ་

�འི་ཆེད་�་�གས་ཟམ་�་བ�་ང་

བ�ད་བ�གས་པའི་�ས་�ི་གཅིག་

ཡིན་པས། �ལ་དེའི་དེབ་ཐེར་དང་

�ལ་མིའི་ངག་�ོས་�འང་བོད་�ི་

�བ་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་ལས་དཔོན་

�ས་ནས་བཞེངས་པའི་ངག་�ན་

འ�ག

�གས་ཟམ་འདི་ནི་�ིས་པ་ལོ་

བ�ད་ཅན་�ི་ད�ང་བའི་�ོམ་�་

ཙམ་�ི་�གས་ཐག་བ�་ག�མ་

ལས་བ�ན་པའི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པས། དེ་ནི་�ས་�བས་ཤིག་

གི་བོད་�ི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ལ་

�ོག་ཞིབ་�ེད་པར་ད�ད་གཞིར་

འོས ་པའི ་གནའ་�ལ་�ི ་རིག ་

དངོས་�་ཆེན་ཞིག་རེད། ད་�བས་

ཟམ་པ་དེ་ནི། �ལ་མོ་�ལ་�འི་

ག�ལ་འ�ེད་ཅེས་པའི ་དམར་

དམག་�ང་�ོད་�བས་�ལ་མོ་

�ལ་�་བ�ལ་�ས་�ི་ག�ལ་ལས་

�མ་པར་�ལ་བའི་ལོ་�ས་�ན་

གསོ་�ེད་ས་དང་། �ལ་ཁབ་རིམ་

པའི ་རིག་དངོས་བདག་�ོང་�་

�ལ་�་བཀོད་ཡོད་དོ། །

བོད་�ི་གནས་རི་

�གས་ཅན།

  མི་ཉག་གངས་དཀར།

འདི ་ནི ་སི ་�ོན ་ཞིང ་ཆེན ་

དཀར་མཛ�ས་བོད་རིགས་རང་�ོང་

�ལ་�་ཡོད་དེ།  ས་དེ་གའི་ཆེས་

མཐོ་བའི་རི་ཡིན།  ངག་�ན་�་མི་

ཉག་གངས་དཀར་ནི་�་མོ་ཞིག་�ེ། 

ཇོ་མོ་�ང་མའི་�ན་ཡིན་ཟེར།  རི་

ངོས་�་གངས་དར་�ོག་འ�་བ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་རེ་རེའི་མཐོང་

�ང་མི་འ�་བར་བཤད།  གལ་ཏེ་

ནག་པོར་མཐོང་ན་བ�་མི་ཤིས་པ་

དང་།  དཀར་པོར་མཐོང་ན་ཚ�་ཐག་

རིང་བ།  སེར་པོར་མཐོང་ན་འ�ོར་

བ་�ན་པར་འ�ར་ཟེར།  ས་དེ་ནི་

ཤིན་�་མཛ�ས་པས། �ོངས་�་པ་

�མས་�ང་བའི་ཚ�གས་�ར་འ�་

བཞིན་ཡོད་དོ།།


