
�ག་གཅིག ་�ས་ཆེན ་བ� ་བའི ་�ང ་གི ་རང ་� །�ག ་གཅིག ་�ས་ཆེན ་བ� ་བའི ་�ང ་གི ་རང ་� །�ག ་གཅིག ་�ས་ཆེན ་བ� ་བའི ་�ང ་གི ་རང ་� །

�་བ�ན་གཞོན་�་ཤར་རི་ནས་འ�མ་�ས། །

�ིན་ལེགས་�་མོའི་མཛ�ས་�ག་གིས་བཏེགས་པའི། །

ད�ར་�་�ག་པའི་ཡིད་འོང་གི་གཟི་དཔལ། །

�ོབ་ར་�་བཞིའི་དགའ་ཚལ་�་འ�ིལ་�ང་། །

སེམས་པ་�ོན་མོའི་རེ་�ག་གི་འཇའ་ཚ�ན། ། 

གཅེས་�ག་�ོབ་�འི་འ�མ་གོང་ནས་འཆར་�ས། །

དགེ་�ན་དམ་པའི་�གས་དགོངས་�ིས་�ག་པའི། །

�ག་གཅིག་�ིས་པའི་དགའ་�ོན་དེ་�གས་�ང་། །

�ི་ལམ་གཤོག་�ང་མཁའ་ད�ིངས་�་བ�ར་པའི། །

�གས་འ�ན་རི་མོ་�ང་རིང་ལ་བཀོད་པའི། །

བག་ཡངས་�ིས་�ོ་�ད་མེད་�ི་ནམ་མཁར། །

དགའ་དགོད་�ར་�ན་ལམ་ལམ་ངང་འ�མ་�ང་། །

ད�གས་�ང་�་ཆིལ་བར་�ང་�་འཚ�ར་ཞིང་། །

ཤིས་ཚ�ག་�ོན་འ�ན་�ང་�ང་ངང་�ོག་ལ། །

ཚ�ན་མདོག་འ�ེད་རས་�བ་�བ་ངང་�ོད་བཞིན། །

�ག་གཅིག་�ས་�ོན་གཟབ་�ས་ངང་བ�ས་�ང་། །

�ོན་གོས་མེ་ཏོག་�་ཚ�མ་ལ་འ�་ཞིང་། །

�ན་འཇེབས་�་ད�ངས་�ག་ཅ་�་བ�ིལ་ནས། །

�ལ་འ�ིག་�་ད�ང་ཕ་མཐའ་�་�ོད་�ས། །

�ོགས་�ན་གསར་བའི་ཡོ་ལང་དེ་བ�ིད་�ང་། ། 

�་དང་�བ་ཆའི་ད�ོལ་�ང་གི་�ོད་ནས། །

ད�ང་�ང་�ེལ་བའི་ཟིལ་�གས་དེ་ངོམ་ཞོར། །

དར་ཆ་དམར་པོ་བར་�ང་�་འདེགས་བཞིན། །

�ས་ཆེན་�ེབས་པར་གཟི་ཉམས་ཤིག་བ�ན་�ང་། །

ཟོར་ཡང་�ན་པའི་ན་�ང་གི་�ངས་�བས། །

�ོ་ར་�་མོའི་མཛ�ས་�ག་གི་གཞི་མ། །

བ�ོད་པའི་�་�ང་འཇོལ་མོ་ཡི་�ེ་འ�ར། །

�ོགས་ཡོངས་མ�ོན་པོའི་དགའ་�ོན་�་ཤར་བས། །

བ�ོད་པའི་ངག་དང་ཐལ་མོ་ཡི་�ེབ་�། །

�ོབ་རའི་�ོན་ལ་བར་མེད་�་�བ་སོང་། །

ཡིད་འ�གས་འ�བ་�ོན་�ེད་མོ་ཡི་�མ་�ངས། །

ད�ངས་གསལ་གདངས་ལ་རང་�ང་�་བ�ེབས་པས། །

�ན་�ིས་�བ་པའི་མཛ�ས་�ག་གི་བཀོད་པ། །

འ�ང་འ�ར་བ�་བའི་བ�་ཤིས་�ི་ད�་�ད། །

དགེ་�ོབ་�ང་གི་མཛའ་བ�ེ་ལས་འ�ར་བའི། །

བ�ེ་བས་འ�ད་པའི་ངོ་མཚར་�ི་�ད་མོས། །   

གངས་རི་དཀར་པོའི་རང་མདངས་དེ་མངོན་�ང་། །

གཙང་ཆབ་�ངས་མོའི་ངང་�ད་དེ་བ�ན་སོང་། །

ད�ང་�ོན་བང་རིམ་བ�ོན་འ�ས་�ིས་བ�ོལ་པའི། །

དོག་མོ་ཁ་ཞེང་�མ་ད�ོད་�ིས་བ�ེད་པའི། །

ཤེས་�ར་འ�ག་པའི་�ོ་�ོས་�ི་མིག་�ང་། ། 

�ལ་�ན་�ོབ་མའི་བགོ་�ལ་�་�ིན་པས། ། 

རིང་བོར་མི་ཐོགས་ཤེས་རིག་གི་�ོ་ཆེན། །

�ོབས་པས་བ�ལ་པའི་དཔའ་གདེང་དེ་�ེད་�ང་། །

མ�ན་�ོད་�་�་ཚངས་ད�ངས་�ི་�ག་འ�ར། ། 

�ག་གཅིག་དགའ་�ོན་བར་�ང་�་མཆེད་པས། །

�་�ང་རིག་པའི་�ོབ་�ིང་གི་ཚལ་ནས། ། 

�ས་ཆེན་བ�་བའི་�ང་དཀར་�ི་རང་�། །

�ོབ་�འི་�ན་ལ་�ེན་འ�ེལ་�་�ས་སོ། །

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

• �ག་རིག་འ�ག་ཐར •



ཉིན ་གཅིག ་གི ་ འཐབ ་

འཛ�ང་མ�ག་བ�ིལ་ཅིང་རང་

རེའི་དམག་ད�ང་ལ་�ལ་ཁ་

ཐོབ། འོན་�ང་ཉིན་གཉིས་

པའི་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་�བས། 

ད�ི་ཐ་ལིའི་དམག་ད�ང་གིས་

དཔའ ་ངར ་�མ ་མེད ་�ིས ་

འཛ�ང་ཀ་བ�ེས་�ང་། མི་

�ངས་མང་བའི་ཨོ་སི་�་རི་ཡའི་དམག་གིས་ཕམ་པར་�ས་སོང་། ཚ�ས་ཉེར་�ག་གི་ཞོགས་པར། ད�ི་ཐ་ལིའི་

དམག་ད�ང་མེན་ཆི�་ཧོ་གཙང་པོའི་�ོགས་�་�ིར་འཐེན་�ས། 

དམག་དཔོན་�ན་པར་�ས་ཕོག་ཡོད་ནའང་། �་མ�ད་�་རང་ཤོག་གི་ཉམས་ཤོར་པའི་དམག་ད�ང་

�ིད་དེ་�་སིམ་མེར་�ོག་ལམ་བ�བ་པས། ཉི་�བ་�ི་�ས་�་མེན་ཆི�་ཧོ་གཙང་པོའི་འ�མ་�ད་�ི་ཁི་ཡེ་ཐོ་

�་�ེབས། ཁོ་གང་�ར་ངང་ཁོའི་ལག་རོགས་ད�ང་བ་ཡ་གཅིག་བཅད་སོང་བའི་དམག་དཔོན་གཞོན་པ་དེ་

འཚ�ལ་�་སོང་། ཁོ་ཉེན་�ོབ་�་ཁག་གིས་དང་ལེན་�ས་སོང་བས། �་མོ་ནས་གནས་འདིར་�ེབས་ཡོད་ཚ�ད་

འ�ག ཁོ་རང་མི་ཞིག་གིས་ཆོས་ཁང་ཞིག་�་གནས་�བས་གསར་འ�གས་�ས་པའི་ག�ལ་སའི་�ན་ཁང་

�་�ིད། ཁོ་རང་ནང་�་འ�ལ་པ་ན། ཆོས་ཁང་ནང་�་�ས་དམག་གིས་བཀང་འ�ག་ཅིང་། ཁོ་ཚ�་འ�མ་

གཉིས་�ི་ནད་�ི་དང་ཐང་ལ་བཏིང་བའི་མལ་གདན་�ེང་�་ཉལ་འ�ག �ན་པ་གཉིས་དང་ནད་གཡོག་མ་

འགའ་རེ་ཕར་འ�ོ་�ར་འོང་�ས་ཏེ་ཁོམ་�ིན་མི་འ�ག་པ་དང་། �ས་མ་དག་གི་�ད་ཅོར་དམའ་མོའམ་

འ�ན་�་�་ཚ�གས་�ན་ཆད་མེད་པར་�གས་འོངས། 

དམག་དཔོན་�ན་པ་�ོ་ནང་�་འ�ལ་མ་ཐག་གོམ་པ་ལེན་མཚམས་བཞག་ནས་�ོགས་བཞིར་

�ོར་�་�ས་ཏེ་ཁོའི་དམག་དཔོན་གཞོན་པ་འཚ�ལ་བར་�ེད། ཏག་ཏག་�བས་དེར། དམག་དཔོན་

�ན་པས་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ནས་�་ཞིང་གཅོམ་�ང་བའི་�ད་གདངས་ཤིག་གིས“�་

ཞབས་དམག་དཔོན་ལགས”ཞེས་འབོད་པ་ཐོས། 

ཁོས་མགོ་བོ་ཕར་འཁོར་ནས་བ�ས་པ་ན། མ་གཞི་�་�ང་པ་�ང་�་ཡིན་པར་འ�ག

�་�ང་པ་�ང་�་འ�ོགས་�ིའི་�ེང་�་ཉལ་ཡོད་ཅིང་། རི་མོ་དཀར་དམར་བ�ེབས་མར་

ཡོད་པའི་རས་�ོབ་�ི་�་ཡོལ་ཞིག་�ས་�ེང་�་བཀབ་ཅིང་ད�ང་བ་གཉིས་ཀ་�ིར་�ད་དེ་འ�ག་

པ་དང་། ཁོའི་�ས་པོ་རིད་ཅིང་�་བོར་�ར་པ་�ར་�ང་ཡང་། མིག་�ང་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ནག་པོ་ཆ་གཅིག་

དང་འ�་བར་�ར་བཞིན་ཤེས་རབ་�ི་འོད་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག

དམག་དཔོན་�ན་པ་ཧ་ལས་པར་�ར་ཏེ། �ད་ཆེན་པོས“�ོད་འདི་ན་ཡོད་དམ། ངོ་མ་�་�ོད་རེད། �ོད་

�ིས་འགན་�ར་འ�བ་པར་�ས་སོང”ཞེས་བཤད།

“ངས་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་�ལ་པ་ཡིན”�་�ང་པ་�ང་�ས་དེ་�ར་ལན་བཏབ། 

“�ོད་ལ་�ས་ཕོག་སོང་ངམ།” དམག་དཔོན་�ན་པས་དེ་�ར་བཤད་ཞོར་�་མཐའ་འཁོར་�ི་མལ་�ིའི་

�ེང་དམག་དཔོན་གཞོན་པ་ཡོད་མེད་ལ་�་�ལ་�ས། 

“དེ་ཙམ་ལ་�ོན་ཅི་ཡོད།” ཐེངས་དང་པོར་�ས་ཕོག་པ་དེས་ཁོ་རང་ལ་ང་�ལ་�ི་ཚ�ར་བ་ཞིག་�ེས་

འ�ག་ཅིང་། དེའི་�ེན་�ིས་ཁོས་འདི་�ར་རང་གི་གནས་�ལ་བ�ོད་�བ་པར་�ར། དེ་མ་གཏོགས་ཁོས་

དམག་དཔོན་�ན་པའི་མ�ན་�་གཏན་ནས་ཁ་�ག་མི་ཕོད། �་�ང་པ་�ང་�ས་�་མ�ད་�“�ེད་པ་བ�ར་

ནས་ཤེད་�ིས་བ�གས་པ་ཡིན་ཡང་གང་�ར་ད�་བོས་མཐོང་བར་�ར་སོང་། གལ་ཏེ་མདེལ་ཕོག་པ་མིན་ཚ�་

�ར་མ་ཉི་�འི་�ོན་�་དམིགས་སའི་�ལ་�་ཐོན་�བ་ངེས་ཡིན། �བས་ལེགས་པ་ལ་ངས་མ�ོགས་�ར་ངང་

�ོ་འདོན་དམག་དཔོན་ཞིག་�ེད་པར་�ར་པས་ཡིག་�ང་དེ་ཁོ་ལ་�ད་པ་ཡིན། མདེ�་ཕོག་པའི་�ེས་�་རེ་

ཞིག་ལ་བ�ན་མི་ཐེག་པ་�ར་�ང་�ང་། �ོམ་ནས་བཟོད་ཐབས་མི་འ�ག་པས། དམིགས་སའི་�ལ་�་�ེབ་

� བ ་ � ་ མ ་ རེ ད ་ �མ་ནས་�ེལ་ཏེ་�་�ད་ཤོར་སོང་། �ར་མ་

གཅིག་གིས་ དལ་འགོར་�ས་ཚ�་མི་གཅིག་གི་ཚ�་

�ོག་འཆོར་�ིན་ཡོད་པ་ངས་

�ང་ལོས་ཤེས། ད་ཆོག་གི 

ངས ་རང ་གི ་�ས ་ཚ�ད ་

�ི ས ་ འ ག ན ་ � ར ་

བ�བས་པས། ང་རང་

དགའ་�ོ་ཆེན་པོ་�ེ་བཞིན་ཡོད། དགོངས་དག་�། དམག་དཔོན་ལགས། �ེད་�ིས་རང་གི་�ས་�ེང་�་ད་

�ང་ཡང་�ག་བ�ར་�ིན་ཡོད་པར་�ོས་དང”ཞེས་བཤད་�ང་། དངོས་གནས་བདེན་འ�ག དམག་དཔོན་

�ན་པའི་ལག་པར་�་ཆིངས་ད�ིས་པ་མི་ལེགས་པས་�ག་དམར་ལག་མཐིལ་བ�ད་དེ་མ�བ་�ེ་ནས་ས་�་

འཛག་གིན་འ�ག

“�་ཞབས་དམག་དཔོན་ལགས། ངས་�ོད་ལ་�་ཆིངས་ད�ི་རོགས་�ས་ཆོག �ེད་�ི་ལག་པ་�ར་

�ོངས་དང”

དམག་དཔོན་�ན་པས་ལག་གཡོན་པ་�ར་བ�ིངས་�ེས། �ར་ཡང་ལག་གཡས་�ིས་�་�ང་པ་�ང་

�ར་�་ཆིངས་བ�ོལ་ཏེ་བ�ར་ད�ི་�ེད་རོགས་�ས། �་�ང་པ་�ང་�ས་�ས་�ེགས་ཐོག་ནས་�ར་ཐག་

གིས་མགོ་བོ་ཡར་བཏེགས་�ང་། �ོ་�ར་�་ངོ་མདངས་ཡོངས་�་ཤོར་ཏེ་�ར་ཡང་�ས་�ེགས་ཐོག་�་�ང་

སོང་། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་�་�ང་པ་�ང་�འི་ལག་�ང་ལས་�་ཆིངས་བ�ར་ད�ི་�ེད་�ིས་�ི་ལག་པ་

�ིར་བ�མས་ནས། ཁོ་ལ་བ�ས་ཏེ། “ད�ི་དགོས་མི་འ�ག ད�ི་དགོས་མི་འ�ག གཞན་ལ་སེམས་�ར་�ེད་

པ་ལས་རང་ཉིད་ལ་བདག་�ོང་�ོས་ཤིག �ོད་རང་�ས་པ་�ི་མོ་མིན་ནའང་། སེམས་�ང་མ་�ས་ན་ཇེ་�ར་

འ�ར་�ིད”ཟེར། 

�་�ང་པ་�ང་�ས་མགོ་བོ་�ོག་�ོག་�ས།

དམག་དཔོན་�ན་པས་ཁོ་ལ་གཟབ་�་�ེད་བཞིན“�ོད་�ི་�ག་མང་བོ་བ�ར་སོང་བ་ཁོ་ཐག་རེད། དེའི་

�ེན་�ིས་འདི་�ར་�ས་�ོབས་ཉམས་པར་�ར་པ་རེད”ཟེར། 

“�ག་མང་བོ་བ�ར་སོང་ཟེར་རམ། �ག་བ�ར་བས་ག་ལ་ཚད། 

�ེད་�ིས་�ོས་དང……”གཞོན་�ས་དགོད་བཞིན་�་དེ་

�ར་ལན་བཏབ། 

དེ་ནས་�་�ང་པ་�ང་�ས་�ས་�ེང་གི་

ཉལ་གོས་ཕར་�ེ་ཙམ་�ས་པས། དམག་

དཔོན་�ན་པ་�ོ་�ེག་ལ་གོམ་པ་གང་�ིར་

བ�ེད་དགོས་�ང་།

གཞོན་�འི་�ང་བ་ཡ་གཅིག་ལས་�ག་

མེད་པ་�ེ། ཁོའི་�ང་བ་གཡོན་པའི་�ས་མོ་མན་

ཆད་བཅད་ཟིན་འ�ག ཡན་ཆད་�ི་ཡན་ལག་�མ་�་

དེར་�ག་དམར་�ིས་�གས་པའི་�་ཆིངས་�ིས་ད�ིས་འ�ག 

�བས་འདིར་ག�གས་པོ་�ོམ་ཞིང་�ང་ལ། ལས་གོས་�ོན་མེད་པའི་དམག་གི་�ན་པ་ཞིག་�ར་ཡོང་�ེ། 

�་�ང་པ་�ང་�་�ོན་བཞིན་དམག་དཔོན་�ན་པར་�ར་མོར་བཤད་�ར། “ཨ་ཙ�། དམག་དཔོན་ལགས། འདི་

ནི་དངོས་གནས་ཆག་�ོ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁོས་དེ་�ར་�ོག་བ�ོས་མ་�ས་ཚ�། �ང་བ་ཡ་དེ་མ་གཞི་ནས་

�ག་�ེད་འ�ང་�་ག�ག་�བ་པ་རེད། མ�ག་འ�ས་ནི་གཉན་ཚད་ཆེར་�ས་ཏེ་ཚ�གས་མཚམས་ནས་

གཅོད་པ་ལས་ཐབས་མ་�ང་། འོན་�ང……རེད་ཡ། �ིས་པ་འདིར་དངོས་གནས་དཔའ་ངར་�ན་འ�ག 

ངས་མནའ་བ�ལ་ཆོག ཁོའི་མིག་�་ཐིགས་པ་གཅིག་�ང་བཏོན་མ་�ང་ལ། འ�ན་�་ཡང་ཤོར་མ་�ང་། 

ངས་ཁོ་ལ་གཤག་བཅོས་�ེད་པའི་�བས་�། ངོ་མ་ཁོ་ནི་ད�ི་ཐ་ལིའི་གཞོན་�་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ལ་གཟི་

བ�ིད་�ི་�ང་བ་�ེས་�ང་། འདི་ནི་སེམས་གཏམ་ཡིན། ངས་རང་ཉིད་�ི་མཚན་�ན་དཔང་�་བཞག་ཆོག 

ཁོ་ནི་�་ངར་རེད། �ར་མི་འ�ོ་བ་ཞིག་རེད”ཅེས་བཤད་སོང་།

�ན་པས་བཤད་ཚར་མ་ཐག་�ེལ་�ེལ་ངང་ཕར་�ིན་སོང་། 

དམག་དཔོན་�ན་པས་དཀར་པོར་�ར་པའི་�ིན་མ་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་ནས། �་�ང་པ་�ང་�ར་

གཟབ་�་�ེད་�ིན་འ�ག་ཅིང་། �ར་ཡང་ཁོའི་�ས་�ེང་�་ཉལ་གོས་ལེགས་པར་བཀབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཅི་

ཚ�ར་འདི་ཚ�ར་མེད་པར་ལག་གཡས་པ་དལ་�ར་ཡར་བཏེགས་ཏེ། མགོ་བོའི་�ེང་གི་�་མོ་�ད་�ང་ལ། མིག་

�ང་གིས་གཞར་ཡང་ཁོ་ལ་གཟབ་�་�ས་འ�ག 

�་�ང་པ་�ང་�་ཧ་ལས་པར་�ར་ཏེ། “�་ཞབས་དམག་དཔོན་ལགས། �ེད་�ིས་ཅི་ཞིག་�ེད་�ིན་ཡོད། 

ངའི་ཆེད་�འམ”ཞེས་བཤད་དགོས་�ང་།

�བས་དེར། �ོན་ནས་བ�ང་མངའ་འོག་གི་དམག་མིར་�ད་ཆ་འཇམ་པོ་ཚ�ག་གཅིག་�ང་བཤད་�ོང་

མེད་པའི་ག�མ་�ག་�ན་པའི་དམག་དཔོན་�ན་པ་དེས། �་བསམ་བ�ོད་ལས་འདས་པའི་�ོ་སེམས་དང་

�མས་བ�ེ་ཡི་གདངས་�ིས“ང་ནི་དམག་དཔོན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཅི་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་�ོད་ནི་ད�ི་

ཐ་ལིའི་དཔའ་�ོད་�ང་�ང་ཞིག་རེད”ཅེས་ག�ངས་�ང་། 

�ད་ཆ་བཤད་ཚར་མ་ཐག་�། དམག་དཔོན་�ན་པས་ད�ང་བ་གཉིས་ཀ་ཡངས་པར་ད�ེལ་ཏེ་�་�ང་པ་

�ང་�འི་�ང་ཁར་བ�ེས་ཤིང་། ཁོར་ཐེངས་ག�མ་ལ་འོ་�ས་སོང་།

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

•�ག་འ�མ་�ལ་�ིས་བ�ར•

དམག་དཔོན་�ན་པ་�ོ་ནང་�་འ�ལ་མ་ཐག་གོམ་པ་ལེན་མཚམས་བཞག་ནས་�ོགས་བཞིར་

�ེད་�ིས་�ོས་དང……”གཞོན་�ས་དགོད་བཞིན་�་དེ་

�ར་ལན་བཏབ། 

�ེད་�ིས་�ོས་དང……”གཞོན་�ས་དགོད་བཞིན་�་དེ་

ཞིག་ལ་བ�ན་མི་ཐེག་པ་�ར་�ང་�ང་། �ོམ་ནས་བཟོད་ཐབས་མི་འ�ག་པས། དམིགས་སའི་�ལ་�་�ེབ་

� བ ་ � ་ མ ་ རེ ད ་ �མ་ནས་�ེལ་ཏེ་�་�ད་ཤོར་སོང་། �ར་མ་

གཅིག་གིས་ དལ་འགོར་�ས་ཚ�་མི་གཅིག་གི་ཚ�་

�ོག་འཆོར་�ིན་ཡོད་པ་ངས་

�ང་ལོས་ཤེས། ད་ཆོག་གི 

ངས ་རང ་གི ་�ས ་ཚ�ད ་

�ི ས ་ འ ག ན ་ � ར ་

བ�བས་པས། ང་རང་



ཕོ་ལན་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་ད�ས་མར་ཆགས་ཤིང་།  མངའ་ཁོངས་

�ི་ཆགས་�ལ་ནི་�ང་�ད་དམའ་ཞིང་�ོ་�ད་མཐོ་བ་དང་།   མཚ�་ངོས་�ི་ཆ་

�ོམས་མཐོ་ཚད་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ཆ་�ོམས་�ི་མཐོ་ཚད་ལས་དམའ་བ་རེད།   �ོ་�ད་

�་��་ཐལ་དིག་རི་�ད་དང་ཁིར་པ་ཆན་རི་�ལ་ཡོད།  མངའ་ཁོངས་�ི་ཆེས་མཐོ་

བའི་རི་བོ་ནི་�་�ག་རི་བོའི་ལའེ་ཞི་རི་ཟོམ་ཡིན་པ་རེད།  �ང་�ད་དང་ད�ས་�ད་

ནི་ཕོ་ལན་བདེ་ཐང་ཡིན།  �་སི་ཝ་གཙང་པོ་དང་ཨོ་ཏིག་གཙང་པོ་�ང་གིས་ཉིན་

མཚན་མེད་པར་གནས་འདིའི་མཐའ་ཡས་པའི་བདེ་ཐང་དང་།   �བས་ཤིང་�ག་

པོའི་ནགས་ཚལ།   བ�ང་ལས་འདས་པའི་མཚ��་སོགས་མཛ�ས་པར་བ�ན་ཅིང་།     

ཕོ་ལན་�ི་འོད་�ོང་འབར་ཞིང་གཟི་དཔལ་�ན་པའི་མི་རབས་མང་པོའི་�ོན་

འ�ན་དང་མིག་�།    �ོ་བ་དང་�ོ་བར་བདེན་དཔང་�ས་ཡོད།   ཕོ་ལན་�ལ་ཁབ་

�ི་གཏེར་�ས་དང་ནགས་ཚལ།   �་�གས་ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་ཤིང་།  �ོ་

སོལ་གསོག་འཇོག་གི་ཚད་འཛམ་�ིང་གི་མ�ན་�ས་�་�ེབས་ཤིང་།  �་ཟིའི་གསོག་འཇོག་གི་ཚད་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�ེ་�ར་�ར་ཡོད།  བཟོ་

ལས་�ེ་ཁག་ལ་�ོ་སོལ་�ོག་འདོན་དང་�་གཟིངས་བཟོ་�ན་�ེད་པ།  ངར་�གས།  �ས་འ�ར་བཟོ་ལས་སོགས་ཡོད།  ཞིང་ལས་ཐོན་�ས་གཙ�་

བོར་འ�་རིགས་དང་ཞོག་ཁོག་སོགས་ཡོད།  �གས་ལས་དར་�ས་ཆེ་ཞིང་བ་�གས་དང་ཕག་པ།   �ག་བཅས་གཙ�་བོར་གསོ་�ོང་�ེད་པ་རེད།  

 ཕོ་ལན་�ལ་ཁབ་ལ་�ན་རིང་གི་ལོ་�ས་�ན་པར་མ་ཟད།   གནའ་�ལ་�གས་ཅན་ཡང་མང་པོ་མཆིས་ཤིང་།   �ལ་ས་ཝར་སོ་ཡི་བཟོ་

�ན་�ི་�་�ལ་ནི་པོ་མ་ལན་མི་རིགས་�ི་རིག་གནས་�ི་མཚ�ན་�གས་ཡིན།   ཤར་�ལ་�ི་པིས་ཝོ་བེ་�་�ལ་ཁབ་�ི་�ིང་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་ད་

�འི་བར་གཏོར་བ�ག་མ་ཐེབས་པའི་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་གཅིག་�ར་�ར་ཡོད་པ་དང་།   “�ལ་པོའི་མཁར”�་འབོད་པའི་ཁི་ར་ཁ་ཨོ་�ོང་

�ེར་ནི་དེ་�་ཕོ་ལན་�ི་�ལ་ས་ཡིན་ཞིང་།  �ས་རབས་བར་མའི་མཁར་�ོང་�ིང་བ་དང་འགོག་�ང་སོ་མཁར་�ར་བཞིན་སོར་འཇོག་�ས་པ་

ལེགས་ཤིང་།  �ིན་�་ལེ་�་ཆོས་ཁང་ཆེན་མོ་དང་མཛ�ས་ཤིང་བ�ིད་ཆགས་པའི་ཝར་ཝེ་ཕོ་�ང་སོགས་�ིས་གནས་�ོར་པའི་དང་བ་�ན་ནས་

�ངས་དང་འ�ེན་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།   �ོ་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་�་ཁི་�་�ེ་དང་ཀའོ་ཏེ་ཡི་དམངས་�ོད་�་གར་དང་ཤིང་ལས་�བ་པའི་ཁང་�ད་

མ�ང་�ེ་ཅན་དག་གིས་ནི་རང་�ང་དང་�ོལ་�ན་རིག་གནས་ལ་�ངས་པའི་གནས་�ོར་པ་མང་པོའི་

ཡིད་སེམས་�ངས་ཡོད།  ཕོ་ལན།   “ཡོ་རོབ་�ིང་གི་འཆི་བ་མེད་པའི་དཔའ་�ོད”འདིས་དཀའ་�ག་

དང་བ�ས་བཅོས།  དམག་འ�ག་སོགས་�ི་�ི་མ་མཐའ་དག་ཡོངས་�་བ�ས་�ེས་�་མ�ད་�་འོད་

ཤིང་�ག་�ི་རལ་�ིད་�ིར་འཁོད། །

ཤར་�ོགས་ཐང་དང་ཞི་ཆིངས་བ�ིགས། །

ས་�ག་�་�ན་ག�ག་ལག་མ�ན། །

བོད་�་འ�ན་མའི་�ོ་རིང་བ�གས། །

�་�ོར་བམ་པོ་གཉིས་པ་ཞེས། །

�ད་�ར་བ་ཡི་བཀའ་�ིམས་བཅས། །

�ེ་�ག་�ོག་�ེད་ཆེན་མོ་ཞེས། །

ལེགས་བོད་ཤན་�ར་ཚ�ག་མཛ�ད་བ�ིགས། །

དམ་པའི་ཆོས་ལ་དད་�ས་ཆེ། །

རབ་�ང་�མས་ལ་�ག་གིས་བ�ར། །

�ིམ་�ད་བ�ན་རེས་རབ་�ང་རེ། །

གསོས་པས་�ིད་�ི་�ོབས་འ�ོར་ཉམས། །

མེ་འ�ག་དབས་དང་�ོག་རོ་སོགས། །

�ོན་པོ་ག�མ་�ིས་�ལ་པོ་བ�ོངས། །

11. �ལ་པོ་�ི་ག�ག་�ེ་བཙན་ནམ་�ི་རལ་བ་ཅན་ནི།  ཡབ་

�ི་�ེ་�ོང་བཙན་དང་། �མ་འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལེགས་གཉིས་�ི་�ས་

�་མེ་�ི་�ི་ལོ806ལོར་�་འ�ངས། ད�ང་ལོ་བ�་པའི་ཤིང་�ག་�ི་

ལོ815ལོར་�ལ་སར་འཁོད། ཅོག་རོ་བཟའ་དཔལ་�ི་ངང་�ལ་དང་།  

མཆིམས་བཟའ་�ང་དཀར་མ།  �་ནམ་བཟའ་ཨ་�ེ་ཕོ་ལེགས།  ཚ�་

�ོང་བཟའ་�ན་�ི་�་མོ།  �་�ང་མེ་ཏོག་མ་བཅས་ཁབ་�་བཞེས་

�ང་�ས་མ་�ང་བར་�གས།  ད�ང་ལོ་བ�་�ག་པའི་�གས་�ང་

�ི་ལོ821ལོར་ཐང་དང་འ�མ་�ས་ནས་�་ནག་�་�ོ་རིང་བ�གས།  

ད�ང་ལོ་བ�་བ�ན་པའི་�་�ག་�ི་ལོ822ལོར་བོད་�་�ོ་རིང་

བ�གས།  དེའི་�ི་ལོར་�ོ་རིང་ལ་ཡི་གེ་�ིས།

ལོ་�་པ་�མས་ལ་ག�ང་རབ་�ར་�ལ་�་ག�ང་ཚད་བམ་པོ་

�ངས་ངེས་པ་དང་།  ནང་

དོན་མ་དཔེ་དང་མ�ན་པ།  

�ོད་�ལ་མ་�ད་�ི་གཤིས་

མ་ཉམས་པ་སོགས་མདོ ་

�ད་�ི་ག�ང་�མས་ཇི་�ར་བ�ར་དགོས་པའི་�ལ་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་�་�ོར་བམ་པོ་གཉིས་པ་གཏན་ཕབ་གནང་།  �ེ་�ག་�ོག་�ེད་

ཆེན་མོ་ཞེས་ལེགས་�ར་�ི་�ད་དང་།  བོད་�ད་ཤན་�ར་�ི་ཚ�ག་

མཛ�ད་ཤོག་�ེ་ཉིས་བ�་�ག་ཅན་བ�མས་པ་ད་�་བ�ན་འ�ར་�ི་

�ོད་�་བ�གས་ཡོད་པ་འདི་ནི་འཇིག་�ེན་འདིར་�ད་གཉིས་ཤན་

�ར་�ི་ཚ�ག་མཛ�ད་�་ཤོས་�ས་ཡིན།

�ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ད�ས་�་ནང་པའི་�་བ�ན་�མ་�ོང་

ཙམ་�ང་། �་བ�ན་�མས་ལ་འཚ�་བ་�་ནས་�ོར་བ་�ར་�ོལ་�ར་

�ག་བ�ར་གནང་ཡང་ནོར་�ིས་མ་འ�ོར་བས།  �་བ�ན་རེ་རེ་ལ་

ཡོན་བདག་མི་ཚང་བ�ན་རེ་གནང་ནས་བ�ར་�ི་�་�ོལ་གཏོད་

པས་དམག་�གས་རང་བཞིན་�ིས་ཉམས་པ་�ོས་མ་དགོས་སོ།  །

ད�ང་ལོ་སོ་གཅིག་པའི་མེ་འ�ག་�ི་ལོ836ལོར་མལ་�ོ་ཞམ་པའི་

ཕོ་�ང་ན་�ན་ཆང་�ོས་པར་བཞེས་ཏེ་གསེར་�ི་ལ་གཟིམས་པའི་

ཚ�། དབས་�ག་�་ཅན་དང་།  ཅོག་རོ་�་ལོད།  ལེགས་�ག་བཙན་

ག�མ་�ིས་ད�་�ག་�་བ�ོར་ནས་བ�ོངས།  བང་སོ་ནི་དོན་མཁར་

མདའི་གཡོན་�ོགས་�་བ�ིགས་སོ། །

�་�ས་�ང་དར་�ི་ལ་འཁོད། །

མེས་པོའི་�ོལ་བཞིན་དམ་ཆོས་�ེལ། །

�གས་�་རབ་�ང་འ�ས་�ེ་ལ། །

རང་ཁ་རང་གསོའི་�ིད་�ས་བ�གས། །

�་ནས་�ོར་བའི་འཚ�་ཕོགས་བཅད། །

ལོ་དེར་�་�ང་དཔལ་�ོར་�ིས། །

�ོག་མདའ་བ�བ་�ེ་བོད་�ལ་བ�ོངས། །

�ི་བ�ས་མེད་པར་མདོ་�ད་�ོས། །

བོད་ཁམས་མགོ་མེད་སིལ་�ར་ཐོར། །

ཆོས་�ན་�ལ་རབས་�བས་�ི་ལེ�་�ེ་བཞི་པའོ། །

12. �ལ་པོ་�ང་དར་མ་�་�མ་བཙན་པོ་ནི།  ཡབ་�ི་�ེ་�ོང་བཙན་

དང་།  �མ་འ�ོ་བཟའ་�ི་མ་ལེགས་གཉིས་�ི་�ས་�་ཤིང་�ག་�ི་

ལ8ོ15ལོར་�་འ�ངས།  མེ་འ�ག་�ི་ལོ836ལོར་གཅེན་མངའ་བདག་�ི་

རལ་འདས་པ་དང་�ལ་�ིད་ལ་བ�ོས།  བ�ན་མོ་ཆེ་བ་�་ནམ་བཟའ་དང་།  

�ང་བ་ཚ�་�ོང་བཟའ་གཉིས་ཁབ་�་བཞེས།  དེ་ནས་ལོ་ངོ་�འི་རིང་�ར་�ོལ་

�ར་སངས་�ས་ཆོས་�གས་ལ་དད་པ་�ས།  ལོ་ངོ་�ག་པ་ནས་�ལ་�ིད་དང་།  

དམག་དོན་ལ་�གས་�ོན་�་བའི་ཆེད་�་�་བ�ན་�མས་ལ་འཚ�་བ་�་ནས་

�ོར་བའི་�ིད་�ས་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་།  དེ་དག་�མས་�ིས་འཚ�་བ་རང་

ཁ་རང་གསོ་�་དགོས་�་དང་།  ཡོན་བདག་དེ་དག་�ལ་པོའི་�ིད་�ི་ཞབས་

�འི་ཆེད་�་�ིར་འཐེན་�་�་གཏན་འབེབས་གནང་�བས།  ད�ས་�ི་�་

བ�ན་�མས་ཚ�ང་དང་།  སོ་ནམ།  རི་�གས་�ོན་པ་སོགས་�ི་ལས་ལ་མ་

�གས་ཐབས་མེད་ཆགས་པས་ནང་ཆོས་ལ་དད་མཁན་�མས་མ་དགའ་བར་

�ར།  �ིད་�ས་དེ་�ེལ་ནས་�་བ་�ག་�ིན་པའི་�གས་�་�ི་ལོ841ལོར་�ལ་

པོ་ཕོ་�ང་གི་�ི་རོལ་�་�ོ་སངས་ལ་ཕེབས་�བས།  �་�ང་དཔལ་�ི་�ོ་�ེས་�་

བ�ན་�ི་འཚ�་ཕོགས་བཅད་པའི་ད�་ལན་�་�ོག་མདའ་བ�བ་�ེ་བ�ོངས།  

རང་ཉིད་མདོ་ཁམས་�ད་�ོགས་�་�ོས།  བོད་བཙན་པོའི་�ིད་དབང་སོག་

མའི་ཕོན་ཐག་ཆད་པ་བཞིན་�་འཐོར་ཞིག་�་སོང་། །

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

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

�ད་མེད་འཇོན་ཐང་ཅན་�ང་ཚ་དཀར་�ན་། 
�ང་ཚ་དཀར་�ན་ནི་�ས་རབས་བ�་གཅིག་པའི་�བས་�ི་མི་�་ཞིག་�ེ།  

�ལ་འ�ོར་�ི་དབང་�ག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པའི་�ེད་�མ་ལགས། �་བོའི་

མཚན་ལ་མི་ལ་ཤེས་རབ་�ལ་མཚན་�་ཞིང་།  མང་�ལ་�ང་ཐང་གི་�་�་�་

ཞེས་པའི་མི་ཡིན།  མི་ལ་ཤེས་རབ་�ལ་མཚན་ལོ་ཉི་�་ལོན་པ་དང་།  �འི་མི་

�ག་�་�ར་པ་�ས་�ང་ཡིན་པ་ཞིག་ལ།  དཀར་མོ་�ན་ཞེས་�་བའི་�་མོ་

ག�གས་མཛ�ས་ལ་མི་ཆོས་འཕེར་བ།  ད�་གཉེན་གང་ལའང་ཆགས་�ང་�ས་

ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བག་མར་�ངས་ཏེ་�ང་ཚ་དཀར་�ན་�་�གས།  དེ་ནས་

�བས་ཤིག་གི་ཚ�་�ང་ཚ་དཀར་�ན་ལ་མངལ་�མ་པར་�ར་ནས།  �་ཕོ་

འ�ག་གི་ལོ་�ོན་�་ར་བའི་ཉེར་�་�ར་མ་�ལ་ལ་བབ་པའི་ཉིན་མི་ལ་རས་པ་

�ས་�་འ�ངས་ཤིང་།   ཡབ་ཤིན་�་མཉེས་ཏེ་ཐོས་པའི་གཏམ་ལ་དགའ་བ་

ཞིག་�ང་བས་�འི་མིང་ལ་ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་བཏགས།  མི་ལ་རས་པ་ལོ་བཞིར་

�ེབས་ཚ�།  �མ་�ང་ཚ་དཀར་�ན་ལ་�་མོ་ཞིག་�ེས་པ་མགོན་པོ་�ིད་�་མིང་

བཏགས།  གཅེས་མིང་པེ་ཏར་ཆགས་པས་པེ་ཏ་མགོན་�ིད་�་�གས།  མི་ལ་

རས་པ་ད�ང་�ངས་བ�ན་པ་བཞེས་�ས།  ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་�ལ་མཚན་

�ང་གཞི་�ག་པོས་ཚ�་ལས་འདས།  དེ་ནས་�ང་ཚ་དཀར་�ན་མ་�་ག�མ་པོར་

ཨ་�་དང་ཨ་ནེས་�ག་པོ་ཚད་མེད་བཏང་།  དེའི་�ེས་�ང་ཚ་དཀར་�ན་�ིས་

མི་ལ་རས་པ་མ�་�ོབ་�་བཏང་ཞིང་།  མཐར་ཨ་�་ཨ་ནེར་འཁོན་ལན་�ིང་

ཚ�མས་པ་བ�ོགས།  �ད་ནས་�ིག་པ་ལ་འ�ོད་དེ་ཆོས་�ས་པས་ཚ�་གཅིག་

�ས་གཅིག་ལ་སངས་�ས་སོ། །�ང་ཚ་དཀར་�ན་ལ་�ེ་

�ག་གི་ལོ་�ས་དང་�མ་ཐར་མེད་ནའང་།  ཁོང་མོའི་�ོར་

�ི་གནས་�ལ་དག་�ལ་འ�ོར་�ི་དབང་�ག་ཆེན་པོ་མི་

ལ་རས་པའི་�མ་མ�ར་ཞེས་པར་གཟིགས་དང་འ�ས་སོ།།

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

�ོང་འབར་བའི་ལོ་�ས་�ི་ལེ་ཚན་གསར་བ་ཞིག་འ�ི་བཞེངས་�ས་དང་�ེད་

བཞིན་ཡོད་དོ། །

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

•�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•བ�ན་ག•ོ
ཨང891པ། 

ང་ནི་�གས་ཟོག་གི་�ང་�ེས་བ�ེགས་ནས་�མ་ཤེས་�་ཐང་ལ་འཁོར་

བའ་ིའ�ོག་�ག་ད�ས་མ་ཞགི་�།ེ �ང་མནི་ན་ངའ་ིལས་དབང་ཡང་�་

འདབས་ནས་�ས་ཤངི་། ནརོ་�ག་དང་�ན་�་�ང་ཐང་ནས་ཟད་སངོ་།

ངའ་ིལག་�་དཔ་ེདབེ་དང་�་�་ཐོགས་པའ་ིཉནི་མ་ོད་ེནས་བ�ང་། ངའ་ི

ལས་དབང་ལ་འ�ར་བ་�ང་མགོ་བ�མས་པ་ཡནི།   ད་ེནས་བ�ང་། ང་ན་ིཤསེ་

�ར་བ�ོན་པའི་�བོ་མ་ཞིག་དང་�གས་བསམ་�ི་ཆེད་�་དཀའ་བ་�ད་�་

གསདོ་པའ་ི�བོ་གཉརེ་པ་ཞགི་ཡནི། ད་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚ�འ་ིརནི་ཐང་དང་འཚ�་

བའ་ིདནོ་�ངི་ཡནི་ལ། དཔ་ེདབེ་�སི་ང་ལ་བ�ན་པའ་ིའདོ་ཟརེ་�ངོ་�ན་�་ི

བ�ལ་ལམ་ཞགི་�ང་ཡནི་ངསེ།

ད་ེ�ར་དཔ་ེདབེ་�སི་ངའ་ིལས་དབང་ག་ིཁ་ལ་ོབ�ར་ཅངི་། ངའ་ིབསམ་

�འོ་ིཁ་�ོགས་�ང་བ�ར་སངོ་། དཔ་ེཆས་ང་ལ་ཤསེ་�འ་ིའདོ་�ང་བ�ལ་ཅངི་། 

མ་འངོས་པའ་ིའཚ�་བར་ཡདི་ཆསེ་བ�ན། ངས་དཔ་ེཆ་དང་དཔ་ེཆའ་ིབར་ནས་

བདནེ་པ་བདནེ་པར་ཤསེ་ལ་�ན་པ་�ན་པར་�ོགས། ལ་ོ�ས་�་ི�ག་གཟརེ་

དང་�་ཁ་�ོགས་ཤངི་མསེ་པོ་ཚ�འ་ིམཛད་�སེ་ལ་ཡདི་�ནོ་�སེ། ད་�ང་རགིས་

དང་རིགས་ཞེན་ཞེས་པའ་ིཐ་�ད་དག་ངའ་ིསེམས་�་ིམཁའ་ད�ིངས་ལ་རང་

�གས་�སི་འཁོར་ནས་ཡངོ་། ད་ེདག་ན་ིང་རང་དཔ་ེཆར་དགའ་བའ་ི�་�ནེ་

གཙ�་བོ་ཡནི་ཞསེ་བ�ོད་�ང་ཆགོ

མཁས་དབང་�མས་�སི་དཔ་ེཆ་ན་ིམའི་ིརགིས་�་ིབསམ་�་ོགོང་འཕལེ་

�་འ�་ོབའ་ིཐམེ་�ས་ཡནི་ཞསེ་ག�ངས་ཡདོ་མོད། འནོ་�ང་། ང་ལ་མཚ�ན་ན་

དཔ་ེཆ་ན་ིཚ�་�གོ་ག་ིབདག་པོ་དང་འ�་བར། ངའ་ིའཚ�་བ་དང་གཏན་ནས་

འ�ལ་ཐབས་མདེ། ཐམེ་�ས་ཙམ་ཞགི་གསི་ག་ལ་ཚད།  �་མཚན་ན་ིང་དང་

དཔ་ེཆའ་ིབར་ལ་བ�ོད་�སི་མ་ིལང་བའ་ིལས་འ�ལེ་ཟབ་མོ་ཞགི་གམ་གཏམ་

�ད་རངི་མ་ོཞགི་ཆགས་ཡདོ་པའ་ི�ནེ་�སི་རདེ། བདག་གསི་�ས་དང་�མ་པ་

�ན་�་དཔ་ེཆ་ན་ིམཛ�ས་�ག་ག་ིའཇགི་�ནེ་ཞགི་དང་རནི་ཆནེ་ནོར་�འ་ིབང་

མཛ�ད་ཅགི་�་བསམ་ཞརོ། དའེ་ིནང་�་འ�ལ་ཅ་ི�བ་�ས་པ་ཡནི།

དཔ་ེདབེ་བཟང་བོ་ཞགི་ལ་བ�ནེ་ནས་ཤསེ་རབ་དང་བསམ་�་ོ�ན་�དོ་

འཕལེ་�བ་པར་མ་ཟད། ད་�ང་�་ིཚ�གས་འཚ�་བའ་ིཉམས་�ངོ་དང་། གནའ་

དངེ་�ང་འ�ལེ་�་ིཆསོ་�དི་དང་དམག་དནོ། དཔལ་འ�ོར། རགི་གནས་

སགོས་ལ་�ས་ལནོ་ཟབ་མ་ོ�ས་ཆགོ    གལ་ཏ་ེ�དོ་རང་དཔ་ེཆའ་ིའཇགི་�ནེ་

ལ་�ངོས་�ར་ཐངེས་ཤགི་སངོ་ཙ་ན། ད་ེན་ིཆསེ་བད་ེ�དི་�ན་པའ་ིབསམ་�འོ་ི

ལངོས་�དོ་ཅགི་ཡནི་པ་ཤསེ་ངསེ་ཡནི།     དའེ་ི�ནེ་�སི་དཔ་ེཆ་ལ་རང་

དབང་མདེ་པར་མསོ་པ་ཞགི་�སེ་འངོས། ད་ེན་ིདཔ་ེཆའ་ིམཛ�ས་�ག་དང་�ད་

�་�ང་བའ་ི�ད་ཆསོ་རདེ།

ང་རང་དཔ་ེཆར་དགའ་བ་ན་ིབཅསོ་མ་མ་ཡནི་པའ་ིརང་གཤསི་སམ་འཚ�་

བ་རོལ་�ངས་ཤགི་�ང་ཡནི་ཤས་ཆ།ེ   ད་ེམནི་�་�ནེ་གཞན་ཞགི་ན་ིདཔ་ེཆ་

ལ་ཡདི་དབང་འ�ོག་པའ་ིའ�གས་�གས་�ན་པས། ངས་ནམ་�ན་དཔ་ེ�ག་

ནང་�་རང་ཉདི་བ�་�ར་དགའ་བའ་ིདཔ་ེཆ་ར་ེབ�ག་པ་ཡནི་ལ། �ངས་

འཁོར་ས་ཚ�གས་དང་�་ི�དོ་�ངས་འཁོར། ཟ་ཁང་། �བོ་ཁང་། ཉལ་ཁང་

སགོས་ནས་དཔ་ེཆར་ཅ་ིདགར་�་བ་ན་ིབ�ར་དཀའ་བའ་ིགོམས་གཤསི་ཤགི་�་

ཆགས་ཡདོ།

དཔ་ེཆའ་ིཡནོ་ཏན་དང་�ད་ཆསོ་ན་ིང་དང་ང་འ�འ་ིཅལོ་�ང་ཞགི་གསི་

བཤད་ན་དགོད་�ོ་བའ་ིམཚར་གཏམ་ཞགི་ཡནི་ཡང་། དཔ་ེཆའ་ི�་མདེ་�་ིརནི་

ཐང་ལ་ཁས་མ་ིལནེ་པའ་ིམ་ིཞགི་གཏན་ནས་ཡདོ་མ་ི�དི། དའེ་ི�ནེ་�སི་དཔ་ེ

ཆ་ན་ིའཇགི་�ནེ་མ་ིཆསོ་དང་དམ་པའ་ི�་ཆསོ་གཉསི་�་ིའ�ང་�ངས་ཡནི་ལ། 

དཔ་ེཆའ་ིནང་�་ལགེས་ཉསེ་�ང་དརོ་�་ིབ�བ་�་དང་། �ོན་�ོན་དམ་པའ་ི

མཛད་�མ་འ�ས་ཡདོ། ད་�ང་ལ་ོ�ས་�་ི�ོ་རངི་དང་ཤསེ་རགི་ག་ིདན་�གས་

ཡང་དཔ་ེཆའ་ིནང་�་ཡདོ་པས། དཔ་ེཆའ་ིདག་ེམཚན་ན་ིབ�ོད་མ་ིཚར་བའ་ི

མཛ�ས་�ག་ག་ི�ངེ་གཞ་ིརངི་མ་ོཞགི་རདེ།

དཔ་ེཆ་ལས་ཤསེ་རགི་ག་ིརནི་ཐང་�དེ་ལ་མ་ིཚ�འ་ིདནོ་�ངི་�ོགས། དཔ་ེ

ཆའ་ིནང་�་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ལ་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�་ི�ོ་ནས་དད་

�ས་བ�སི་�ལ་དང་། དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་བ�ང་དགོས་པའ་ིབ�བ་�། ཕ་

མའ་ིཁ་ལནེ་ཚ�ག་བ�་ིདང་�་�་�ན་མཆདེ་བར་ལ་མ�ན་�ལི་�་དགོས་པའ་ི

�ས་�གས་�ལོ་བཟང་སགོས་བ�ན་ཡདོ།

དཔ་ེཆ་དང་འ�གོས་པའ་ིབ�ད་རམི་ནང་། ཤསེ་�འ་ི�་ཚད་ཇ་ེམཐོར་

འ�་ོངསེ་པ་ན་ིབཤད་མ་དགོས་པ་ཞགི་ཡནི་ལ། དཔ་ེཆ་ན་ིམའི་ིརགིས་�་ིའཚ�་

བ་ལ་ངསེ་པར་�་མཁོ་བའ་ིཡ་ོ�ད་ཅགི་�་ངོས་བ�ང་ཆགོ ང་ལ་མཚ�ན་ན་

�2པའ་ིཚ�ས24ཉནི་�་ིམཚན་མོར། ངས་ཁ་པར་�་ིལམ་ནས་ཞངི་ཆནེ་

�ན་ཁང་�་ཞག་�དོ་�ས་ནས་ནད་གས་ོ�ེད་བཞིན་པའ་ིཨ་མེས་�་ི�ས་པོ་ཇ་ེ

བདརེ་སངོ་ཡདོ་མདེ་�སི་པ་ན། ཨ་ཕས”ཁོང་ག་ི�ས་�ང་ཇ་ེབདརེ་སངོ་ཡདོ་པ་

དང་། ཉནི་འགའ་ི�སེ་ནས་�ན་ཁང་ལས་�རི་�ད་ཆགོ”ཅསེ་ཟརེ་བས། ངའ་ི

སམེས་པ་བད་ེལ་བབས་ནས་གཉདི་�དི་པོ་ཞགི་ལགོ་པ་ཡནི།

�་ིཉནི།  ད�ང་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་��ེ་�ང་�ངེ་འ�ོས་ཙ་ན། མ་ལ་ོདང་�ོ་མོ་

ངདེ་ག�མ་མལ་ལས་ལངས་ཏ།ེ �ང་དཀར་�མ་པའ་ིརོ་བ�ད་�ངོ་

�བས། ཨ་ཕས་ཁ་པར་ཞགི་ཐོན་�ང་། ཨ་མས་ཁ་པར་ལ་མཉན་

ནས“ཝ།ེ ཨ་ཁ་ཨ་ཁ”ཟརེ་བཞནི་�ད་ཙམ་ལ་ཧད་ནས་�ས་ཤངི་། 

�སེ་�་ཡང“ཡ་ཡ”ཟརེ་བཞནི་ཁ་པར་�་ིཁ་གཏན་�ང་། མའོ་ི

གདངོ་མདགོ་�་ོ�ར་�་�་ཐངི་ངརེ་�ར། ཕར་བ�ས་པ་ཙམ་�སི་

དནོ་ངན་ཞགི་�ང་བ་ཤསེ་�བ། �ོ་མསོ”ཅ་ི�ང་སངོ”ཞསེ་�སི་པ་ན། ཨ་

མས”མདང་དགོང་ཨ་མསེ་�སི་མ་�གོས་པས།  ཁོ་ཚ�ས་ཁོང་ག་ི�ས་ཐལ་�རེ་ནས་

�ལ་ལ་ཡངོ་བཞནི་འ�ག”ཟརེ་བ་ཐོས་ཙ་ན། ངའ་ི�ངི་ཁར་�སི་གཙགས་པ་དང་

འ�་ལ། དནོ་དངོས་ད་ེདང་ལནེ་�དེ་མ་ི�བ་པར་�ར།

�ོ་མའོ་ིམགི་མཐར་མཆ་ིམ་འཁོར་བཞནི་མགི་�བེ་འགའ་�ས་�སེ། མ་ཎ་ིཡགི་

�ག་ཡང་ཡང་བ�ས་སངོ་། ངའ་ིསམེས་ལ་མདང་དགོང་ཁ་པར་ལས་ཁོང་ག་ི�ང་གཞ་ི

ཇ་ེབདརེ་སངོ་འ�ག་ཟརེ་བ་མ་ཡནི་ནམ། འད་ིན་ི�་ིལམ་ཡནི་ནམ་མངོན་

�མ་ཡནི་�མ་བཞནི་སམེས་པ་བད་ེལ་འབབ་མ་�བ།

ཨ་མ་དང་ངདེ་གཉསི་ཨ་�་ིཚང་ལ་�བེས་�ས། ཁོ་ཚང་ག་ི

�ོ་ཁ་ན་�ངས་འཁོར་དང་འ�ལ་�་མང་བོ་�ལ་བ�གིས་ནས་ཡདོ་

པ་དང་། ཨ་ཕ་ཁོ་ཚ�་ཡང་�་མོ་ནས་�བེས་འ�ག

ཉནི་དརེ་ང་རང་�མི་ནང་�་འ�ལ་�འ་ི�ོབས་པ་ཡང་མ་ིའ�ག ང་

རང་ཨ་མ་དང་མཉམ་�་�ོན་ཨ་མསེ་དང་ཨ་�་ིགཉསི་འ�ག་སའ་ིཁང་�ངི་ནང་�་

འ�ལ་བཞནི་�་ིམགི་ཐངེས་གཅགི་འཕངས་པ་ན། གནའ་ནས་ཡདོ་པའ་ིཚ་ག�ར་

�ལ་ས་དའེ་ི�ངེ་�་�་བ་ལང་ལངོ་འ�ར་བའ་ིཚ་ག�ར་ཞགི་�ལ་འ�ག �བས་

དརེ་ངས་ཨ་མསེ་དང་ང་ཚ�འ་ིབར་�་ི�དི་�ག་འ�སེ་མའ་ིའཚ�་བ་དང་། ཁོང་ག་ི

�ས་�ང་ར་ེབས་ཁངེས་པའ་ིམགི་�ང་། �མས་དང་བ�་ེབས་�ག་པའ་ིཞལ་རས་

�ས་དང་�བི་མ་བཞནི་དཔ་ེཆར་འ�གོ་�ར་དགའ་ཞངི་།   ད་ེབས་�ང་ཡངས་

པའ་ི�་ཐང་དང་�ངས་གཙང་ག་ི�་མགི་འ�མ་ནས་རང་ཉདི་དགའ་བའ་ིདཔ་ེ

ཆར་བ�་�ར་དགའ། དགའ་�ོ་ཇ་ིའ�་�ང་ཡང་ནམ་ཡང་འ�ར་བ་མདེ་པ་ན་ི

ང་དང་དཔ་ེཆ་བར་�་ིལས་འ�ལེ་ཟབ་མ་ོད་ེཡནི། ད་ེབས་དཔ་ེཆ་ལ་�ན་�ང་

དང་འཁང་ར་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་ཚ�་གཅགི་ག་ིལམ་�གོས་བཟང་བོ་�་�་ཡནི།

དཔ་ེཆ་ན་ིངའ་ིལས་དབང་དང་�མ་ཤསེ་�་ི�ས་�ང་ལ་�ག་པའ་ིབ�་ེབ་

�ལ་མ་ད་ེདང་། ངའ་ིཚ�་ཚ�་རབས་རབས་ལ་མགོན་�བས་གནང་མཁན་�་ི

�བོ་དཔོན་དམ་པ་ད་ེཡནི།

                              མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་�ལ་�ལ་�ལ་མ་ིརགིས་

མཐོ་རམི་�བོ་འ�ངི་གཉསི་པའ་ི

འཛ�ན་�་ད�་པ། 

• �་ོབཟང་�ོལ་དཀར •

པར་ལེན་མཁན། 

•�ན་བཟང•

དག་ཡདི་ལ་འཁོར་འཁོར་�ས་ཤངི་། ཁོང་གསི་ནམ་�ན་ང་ཚ�་ལ“�བོ་�ངོ་ཡག་

པོ་�་དགོས་མོད།  འནོ་�ང་། མ་ིགཤསི་ཡག་པོ་ཞགི་དང་རང་�གས་བ�ན་པོ་ཞགི་

མདེ་ན་རགི་གནས་ཇ་ི�ར་�ངས་�ང་། མ་�ངས་པ་དང་�ད་པར་ཅ་ིཡདོ”ཅསེ་

ཡང་ཡང་བཤད་པ་�ན་ལ། ད་ེརངི་�་ོ�ར་�་ཁོང་ག་ིཁ་ཏ་ད་ེགསརེ་�ང་�ངོ་གསི་

�ང་མ་ི�ག་པའ་ིལགེས་བཤད་ཅགི་ཡནི་པ་�ོགས་སངོ་། མགི་�ང་�་ེནའང་ཁོང་

ག་ིག�གས་རསི་མགི་ལམ་�་འཆར་ཞངི་། ག�ང་�ད་�་ལམ་ལ་�གས་འངོས། 

ཁང་�ངི་དའེ་ིནང་ག་ིདངོས་པོ་ར་ེར་ེདང་ཨ་�་ིཡ་ིགདངོ་ལ་བ�ས་ཚ�། 

ངའ་ིསམེས་ན་ི�ང་ཁའ་ིདར་�གོ་ཅགི་དང་འ�། ཨ་�སི་�་�ད་

འ�སེ་མའ་ིགདངས་�སི་མ་ཎ་ིའདནོ་བཞནི་ཡདོ་པ་དང་། ཨ་ན་ེ

�མས་�སི་�་འབོད་�ས་པས། ངའ་ིསམེས་ན་ིད་ེབས་�ང་

�ངེ་ཞངི་�ོ་བར་�ར།

�་ེམ་�་ི�ད། འཆ་ིབ་མ་ི�ག་པ་ཟརེ་བ་ན་ིདངོས་གནས་འཇགིས་

�་�ང་བ་ཞགི་རདེ། �ང་ཁའ་ིམར་མ་ེ�་�འ་ིཚ�་�གོ་འད་ིཇ་ི

འ�འ་ིཉག་�་བ་ལ་ཨང་། མགི་བ�མས་ནས་ཨ་མསེ་ལགས་�་ི

�ས་ཐལ་ལ་�ག་འཚལ་ཐངེས་རརེ། ཁོང་རང་ད་�ང་འཇགི་�ནེ་

འདརི་གསནོ་ཡདོ་པའ་ིཚ�ར་བ་ཞགི་ངང་གསི་�རེ།

ཨ་མསེ་ལགས། ང་རང་ཆསེ་འ�ོད་པ་ཞགི་ན་ིཚ་མོ་�ས་

མདེ་ངས་�དེ་རང་ན་ཚས་མནར་ནས་�ན་རངི་སངོ་

བའང་མ་ཤསེ་པ་ད་ེརདེ། �དེ་�སི་�དི་ཅགི་

�ང་�ག་མ་�བ་པར་འདི་�ར་ལམ་ལ་ཆས་

སངོ་མོད། ད་�་ང་ཚ�ར་ཆསེ་མ་མཐའ་ཡང་�བོ་

གས་ོཞགི་ཐོབ་ཡདོ་པ་�།ེ ཚ�་ན་ིམ་ི�ག་པ་དང་། 

ནམ་འཆ་ིཆ་མདེ་ཡནི་པས། རང་ག་ིམགི་མ�ན་�་ཡདོ་

པའ་ིམ་ི�མས་ལ་གཅསེ་�ས་�་དགོས། གལ་ཏ་ེད་ེདག་ཚང་མ་

རང་དང་ཁ་�ལ་�སེ། འ�ོད་པ་�་ེབ་ན་ི�ན་པོའ་ི�གས་ས།ོ །   

མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་�ག་དཀར་�ོང་མ་ིརགིས་�བོ་འ�ངི་གཉསི་

པའ་ིལ་ོརམི་བ�ད་པའ་ིའཛ�ན་�་བ�་གཉསི་པ།

• མཁར་མོ་�ལ（�ང）• 



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་�ི་གནས་རི་�གས་

ཅན་ངོ་�ོད།

      ཡར་�་ཤམ་པོ།

ཡར་�་ཤམ་པོ་ནི་བོད་�ོངས་

�ོ་ཁ་ས་�ལ་�ི་འ�ོངས་�ས་�ོང་

ཁོངས་ཏེ། ཡར་�ང་གི་�་�་ཡོད་

ཅིང་�ེ་མཐོ་ལ་ངོས་གཟར་ཞིང་། 

�ིད་པ་ཆགས་པའི་�་ད�་དང་�ེ་

ཡི་མ�ར་�་བ�་ག�མ་�ི་�ས་

ཡིན་ཟེར། ངག་�ན་�་ཡར་�་ཤམ་

པོ་ནི་གཡག་དཀར་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང་། གཡག་དེའི་ཁ་�་ལས་�ན་

�་ཁ་ཆར་�ག་�་འབབ་ལ་�ག་�ོ་

འགས་པ་དང་�་ལོག་འ�ེན་པའི་

�ས་པ་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་དཀར་

པོའི་�ས་�་�ལ་ནས་�ད་མེད་

དང་འ�ས་པ་ལས་�ིས་པ་བཙའ་

བའི་�ས་པའང་ཡོད་པར་བཤད། 

དེ་བས་མི་�མས་�ིས་ཡར་�་ཤམ་

པོ་ད�ེས་ན་ཚ�་རིང་ནད་མེད་དང་

�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བ་དང་། �ོས་

ན་བགེགས་བར་ཆད་འ�ང་བར་

ཡིད་ཆེས་�ེད། གནས་རི་འདི་ལ་

བོད་�ལ་�ི་ས་ཆ་གཞན་དག་ནས་

ཆེད་�་གནས་མཇལ་དང་གངས་

�ོར་�ེད་�་ཡོང་མཁན་ཡང་མང་

པོ་ཡོད།

    གངས་ཏི་སེ།

གངས་ཏི ་སེ ་ནི ་ བོད་�ོངས་

མངའ་རིས་ས་�ལ་�ི་�་�ེང་�ོང་

གི་ཁོངས་�་ཡོད་ཅིང་། �ན་

�“གངས་རིན་པོ་ཆེ”�་འབོད་ལ། 

གངས་ཏི་སེ་རི་�ད་�ི་རི་�ེ་གཙ�་

བོ་ཡིན། བོན་པོ་དང་�་གར་ཆོས་

�གས། ནང་པ་སངས་�ས་སོགས་

ཆོས་�གས་�་མས་འཇིག་�ེན་

ནམ་འཛམ་�ིང་གི་ད�ས་�་ངོས་

འཛ�ན་ཞིང་། རང་རང་གི་བ�ན་

པའི་བདག་པོའི་ཕོ་�ང་ངམ་ཞབས་

�ིས་བཅགས་པའི ་�ལ་�འང་

བཤད། དེ་བས་�་གར་དང་བལ་བོ། 

འ�ག་�ལ། བོད་�ལ་�ི་ས་ཆ་སོ་

སོ་ནས་ཡོང་བའི་གནས་མཇལ་དང་

�ོར་བ་�ེད་མཁན་ཤིན་�་མང་�ེ། 

འདི་ནི་�ལ་�ིའི་གནས་རི་ཞིག་

ཡིན།

   གཉན་ཆེན་ཐང་�། 

གཉན་ཆེན་ཐང་�་ནི ་ བོད་

�ོངས ་�ི ་� ་ས ་དང ་ནག་�འི ་

མཚམས་�་ཡོད་དེ། གཉན་ཆེན་

ཐང་�འི་རི་�ད་�ི་རི་�ེ་གཙ�་བོ་

ཡིན། གཉན་ཆེན་ཐང་�་ནི་�ེས་པ་

གོས་དཀར་�ོན་པ་�་འ�ལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་ཏེ། �ོབ་དཔོན་པད་མ་

འ�ང་གནས་ལ་ཉམས་ཚ�ད་ལེན་

ཆེད་�ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་�་�ལ་ནས་

ལམ་བཀག་པ་སོགས་བཤད་�ལ་

མང་།

     �་ཆེན་�ོམ་ར།

�་ཆེན་�ོམ་ར་ནི་མཚ�་�ོན་

ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་

རང་�ོང་�ལ་�ི་�་ཆེན་�ོང་གི་

ཁོངས་�་ཡོད་དེ། �ན་�་ཨ་�ེས་�་

ཆེན་ཡང་ཟེར། �ིད་པ་ཆགས་པའི་

�་ད�་དང་�ེའི ་མ�ར་�་བ�་

ག�མ་�ི་�ས་ཡིན། ངག་�ན་�ར་

ན་ཨ་�ེས་�་ཆེན་ནི། གངས་ཏི་

སེས་མདོ་�ད་བ�ང་�་མངགས་པ་

ཡིན་ལ། �ེས་�་ཁོས་�ར་གནས་

�ན་ནས་�ིར་འ�ོ་�ིས་�ས་པར། 

ཞང་པོ་�ག་རིང་གིས་འ�ོ་ལམ་

བཀག་�ེ་འ�ོ་�་མ་བ�ག་ཟེར་ལ། 

དེ་ལ་གནས་མཇལ་དང་གངས་�ོར་

�ེད་མཁན་ཤིན་�་མང་ངོ་། །


