
འཛམ་ ིང་རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་ ི་

བ གས་གཏམ།

༢༠༠༡ལོའི་ ་༡༡་པའི་ཚ ས་༢ཉིན་ ི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ོབ་གསོ་དང་། ཚན་

རིག རིག་གནས་ ་འ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ བས་སོ་གཅིག་པའ་ི ོས་ཚ གས་ལས་གཏན་འབེབས་ ས།

ཚ གས་ཆེན་ལས་《འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་བ གས་གཏམ།》ནང་གི་ཡོངས་ བ་ ་ངོས་

འཛ ན་གཅིག་མ ན་ ེད་པའི་ཡགི་ཆ་གཞན་དག་ལས་ བ་བ གས་ ས་པའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་ འི་

རང་དབང་མངོན་འ ར་གང་ལགེས་ཡོང་བར་མཐོང་ཆེན་ ས་པ་དཔེར་ན།  ི་དམངས་དང་ཆབ་ ིད་ ི་ཁེ་

ཕན་དང་འ ེལ་ཡོད་ ་ིདཔལ་འ ོར་དང་།  ི་ཚ གས། རིག་གནས་ ི་ཁེ་དབང་བར་ ི་ ལ་ ིའི་མནའ་འ ེལ་

ཆིངས་ཡིག་གཉིས་ཀ་ ་ ་རེད།  ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ི་《 ་འ གས་ མིས》 ི་ ེང་

གཞི་ལས་རིག་གནས་ ་ བ་ངང་བ ད་བ གས་ ེད་པ་དང་དེ་བཞིན་ ང་བདེན་དང་། རང་དབང་། ཞི་

བདེའི་ཆེད་ ་མིའི་རིགས་ལ་ ོབ་གསོ་གཏོང་བ། མིའི་རིགས་ ི་ལ་ ་ ང་ ོང་ ེད་པ་བཅས་ལ་མེད་ ་མི་

 ང་བའི་ ེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ ན་ ས་པ་དང་།  ལ་ཁབ་ཚང་མས་མིའི་རིགས་ལ་དོ་ ར་ ེད་

པའི་ ིང་ ོབས་ཤིག་དང་ངེས་པར་ ་བ བ་དགོས་པའི་ ་ན་མེད་པའི་འོས་འགན་ད་ེཡིན་ཞསེ་བཤད་པ་

རེད།  

ད་ ང་《 ་འ གས་ ིམས་》 ི་དོན་ཚན་དང་པོའི་དམིགས་བསལ་གཏན་འཁེལ་ལས་ ོབ་གསོ་

ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ི་དམིགས་ ལ་གཅིག་ནི་དགསོ་ངེས་ ི་ ལ་ ིའི་ཆོད་ཡིག་འཇོག་ འི་ ོས་

འགོ་བཏོན་ནས་ཡི་གེ་དང་བ ན་རིས་བེད་ ད་ནས་བསམ་ ོའ་ིརང་མོས་བ ེ་རེས་ལ་ ལ་འདདེ་ ེད་པ་དེ་

ཡིན།   ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ིས་ཡོངས་བ གས་ ས་པའི་ ལ་ ིའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་



རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་དང་། རིག་གནས་ཁེ་དབང་ལག་ལེན་བ ར་བར་འ ེལ་བའི་དོན་ཚན་ཁག 1 ་ལ་

གཞིགས་ནས་རིག་གནས་དེ་ ི་ཚ གས་ཤིག་གམ་ཡང་ན་ ི་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ ི་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་ ་ཡོད་

པའི་ ིང་ ོབས་དང་དངོས་པོར་བ ི་བ་དང་། རིག་ ོབས་དང་ཡདི་འ ར་ཐད་ ི་ ད་ཆོས་མི་འ ་བའི་

བ ོམས་འབོར་ཡིན་པར་བ ར་བ གས་ ས།  ོམ་རིག་དང་ ་ ལ་ ད་པའི་རིག་གནས་ལ་ད་ ང་འཚ ་བ་

རོལ་ ངས་དང་། མཉམ་གནས་ ེད་ ངས། རིན་ཐང་ ་ ལ་མ་ལག  ོལ་ ན་དང་དད་མོས་སོགས་འ ་བ་

ཡིན།2

རིག་གནས་ནི་ད་རབས་ ི་ ད་ཆོས་དང་།  ི་ཚ གས་ ི་གོང་ ར་འ ིལ་ གས། ཤེས་ ་ ང་གཞིར་

 ེད་པའི་དཔལ་འ ོར་གོང་ ་ ེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་ ོད་ ེང་ ེད་པའི་འགག་ ་ཞིག་ཡནི་པར་མཉམ་

འཇོག་ ས་ལ། ཕན་ ན་ཡིད་ཆསེ་དང་དང་བསམ་ཤེས་ ེད་པའི་ཁོར་ ག་འོག་རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་

བཞིན་དང་། བཟོད་ ོམ།  ེང་མོལ། མཉམ་ལས་བཅས་ལ་བ ་ིའཇོག་ ེད་པ་ནི་ ལ་ ིའ་ིཞི་བདེ་དང་བདེ་

འཇགས་ ི་འགན་ ང་ལེགས་ཤསོ་ ི་ ས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་ ས། རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་བཞིན་ཁས་

ལེན་དང་མིའི་རིགས་ན་ིགཅིག་ ར་ ི་ ིལ་ག གས་ཞགི་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ ན་དང་། རིག་གནས་འཕེལ་ ས་

བར་ ི་འ ོ་འོང་བ ེ་རེས་ ་ི ང་གཞིའི་ཐོག་མ ན་ ིལ་རོགས་རེས་ ེད་པར་རེ་བ་ ེད་བཞིན་ཡོད།

ཆ་འ ིན་དང་ བ་ ེལ་ལག་ ལ་གསར་པ་མ ོགས་ ར་ངང་འཕེལ་ ས་ ང་བ་ལས་ ལ་འདེད་

 ས་པའི་འཛམ་ ིང་ ིལ་པོ་ཅན་ ་འ ར་བའི་འཕེལ་རིམ་ནི་རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་བཞིན་ ི་འ ན་ ོང་

1 དེའི་ནང་ནས་ ག་པར་ ་༡༩༥༠ལོའ་ི《 ྥོ་ འ་ོ ན་སའི་ཆོད་ཡིག་》དང་༡༩༧༦ལོའི་《ནེ་རོ་ཆོད་ཡིག་》། ༡༩༥༢་ལོའི་《འཛམ་

 ིང་པར་དབང་ ི་ཆངིས།》༡༩༦༦ལོའི་《 ལ་ ིའ་ིརིག་གནས་མཉམ་ལས་ ་ི ་དོན་བ གས་གཏམ་》། ༡༩༧༠་ལོའ་ི《 ིམས་འགལ་
 ིས་རིག་གནས་ ་ནོར་ ིར་གཏོང་ནང་འ ེན་དང་བདག་དབང་ ིམས་འགལ་ སི་ ོ་ ར་ ེད་པ་བཀག་འགགོ་ ེད་པའི་ ེད་ཐབས་ ོར་ ི་

 ི་ཆིངས་》དང་། ༡༩༧༢་ལོའི་《འཛམ་ ིང་རིག་གནས་དང་རང་ ང་ ལ་བཞག་ ང་ ོབ་ ེད་པའི་ ི་ཆིངས།》 ༡༩༧༨ལོའི་ ོབ་གསོ་

ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ི་《རིགས་ ད་དང་རིགས་ ད་ ོགས་རིས་ ་ིགནད་དོན་བ གས་གཏམ།》༡༩༨༠་ལའོི་《 ་ ལ་པའི་

གོ་གནས་ ོར་ ི་ ོས་འཆར།》དང་༡༩༨༩་ལོའ་ི《 ོལ་ ན་དང་མང་ཚ གས་ ི་རིག་གནས་ ང་ ོང་ ་ འི་ ོར་ ི་ སོ་འཆར》

2 མཚན་ཉིད་འད་ིན་ིའཛམ་ ངི་རིག་གནས་ ིད་ ས་ ་ི ོས་ཚ གས་（༡༩༨༢ལོར་མོ་ཞ་ིཁོ་ ོང་ནས་བ ས།）དང་། འཛམ་ ིང་རིག་གནས་

དང་འཕེལ་ ས་ ་ཡོན་ ན་ཁང་（ང་ཚ འི་གསར་གཏོད་ ་ིརང་བཞནི་ ན་པའ་ི ་མང་ཅན། ༡༩༩༥་ལོར་）དང་རིག་གནས་ ་ི ིད་ ས་

 ིས་ ིད་ག ང་བར་ལ་ ལ་འདེད་ ེད་པའི་ ོས་ཚ གས་སོགས་ ་ི（༡༩༩༨ལོར་སི་ཏིག་གགི་ཨར་མ་ོནས་འཚ གས།）བ ོམས་ཚ ག་དང་གཅིག་
མ ན་ཡིན།



ཞིག་ཡིན། འོན་ ང་རིག་གནས་དང་ཤེས་རིག་ ་ཚ གས་བར་ ངེ་མོལ་གསར་པ་ ེད་པར་ཆ་ ནེ་བ ན་

ཡོད།   ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་མ་ལག་ནང་ ་རིག་གནས་

 ་མང་རང་བཞིན་ལ་ ང་ ོང་དང་ ན་ མ་ཇེ་ཚ གས་ ་ ལ་འདེད་གཏོང་བའི་དམགིས་བསལ་འགན་འ ི་

འ ར་ཡོད།

གཤམ་གསལ་ ི་ ་དོན་དག་ནི་བ གས་གཏམ་འད་ིབ ད་ནས་ བ་བ གས་ ས་པ་ཡིན།

 ད་ཆོས་དང་།  ་མང་རང་བཞིན།  ེ་མང་ཅན།

  དནོ་ཚན་དང་པ།ོ 

རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞནི་ཏ་ེམའི་ིརིགས་ ན་མངོ་ག་ི ལ་བཞག་རིག་གནས།

རིག་གནས་ནི་ ས་རབས་མི་འ ་བའི་དང་ས་ཆར་མི་འ ་བར་མཚ ན་ ལ་ ི་ མ་པ་འ ་མིན་ ན།  ་

མང་རང་བཞིན་ ི་ཞིབ་ འ་ིམཚ ན་ ལ་དེ་རིགས་ནི་མིའི་རིགས་ཚ གས་ ི་ཁག་དང་ ་ི ི་ཚ གས་ ི་ ད་ཆོས་

 ན་པའི་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་དང་ ེར་མཚན་ བ་པ་དེ་ཡིན། རིག་གནས་ ་མང་ཅན་ནི་བ ེ་རེས་

དང་། བཅོས་བ ར། གསར་ ོམ་ ེད་པའི་འ ང་ ངས་ཡིན། མིའི་རིགས་ལ་མཚ ན་ན་ ེ་དངོས་ ་མང་རང་

བཞིན་ ིས་ ེ་དངོས་དོ་ ོམ་ ང་འཛ ན་ ེད་པར་མེད་ ་མི་ ང་བ་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན། དོན་ ིང་

འདིའི་ ེང་ནས་རིག་གནས་ ་ི ་མང་རང་བཞིན་ནི་མིའ་ིརིགས་ ི་ ན་མོང་ག་ི ལ་བཞག་ཡནི་པར་དེང་

རབས་ ི་མི་དང་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་གཞིགས་ ས་ནས་ཁས་ལེན་ ་དགོས།

  དནོ་ཚན་གཉསི་པ། 

རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞནི་ནས་རིག་གནས་ ེ་མང་ཅན་ ་འ ར་བ།

ཉིན་རེར་ ་མང་ཅན་ ་འ ར་བཞིན་པའིདེང་རབས་ ི་ཚ གས་ ་ངེས་པར་ ་ ་མང་དང་། རིགས་



མི་འ ་བ་དང་འཕེལ་ ས་འ ང་བཞིན་པའི་རིག་གནས་ ད་གཤིས་ ེལ་བའི་མི་ ེར་དང་། ཚ གས་ ི་ཕན་

 ན་འཆམ་མ ན་མཉམ་གནས་ ེད་དགོས། ི་དམངས་ཡོངས་ཟབ་ གས་ ེད་པར་ གས་ ོན་ ེད་པའི་ ིད་

 ས་ནི་ ི་ཚ གས་ ི་གོང་ ་འ ལི་ གས་དང་། དམངས་ ོད་ ི་ཚ གས་གསོན་ གས་ཆེ་ ་གཏངོ་བ།  ཞི་བདེ་

 ང་ ོང་བཅས་ ི་ ོས་འགེལ་ཆོག་པའི་འགན་ལེན་ཞགི་རེད། དེར་བ ེན་རིག་གནས་ ེ་མང་ཅན་ ་འ ར་བ་

འདི་ནི་རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་ ི་ ི་རོལ་ ལ་ ་ིདོན་དངོས་དང་བབ་མ ངས་ ེད་པའ་ི ིད་ ས་ཆ་

ཚང་ཞིག་རེད། རིག་གནས་ ེ་མང་ཅན་དང་དམངས་གཙ འི་ལམ་ གས་གཉིས་ཁ་འ ལ་ཐབས་མེད་དེ་རིག་

གནས་བ ེ་རེས་དང་ ི་དམངས་ ི་འཚ ་བ་ ན་ མ་ཇ་ེཚ གས་ ་གཏོང་བའི་གསར་ ོམ་ ི་ ས་པ་འདོན་ ེལ་

 ེད་པར་ཕན་ ས་གལ་ཆེན་ ན།

དནོ་ཚན་ག མ་པ།

རིག་གནས་ ་ི ་མང་རང་བཞནི་འཕེལ་ ས་འ ་ོབའ་ི ་ ནེ།

རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་ ིས་མི་རེ་རེའི་གདམ་གསེས་ ི་གོ་ བས་མང་ ་བཏང་ཡདོ་དེ། དེ་ནི་

འཕེལ་ ས་ ི་འ ང་ ངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་དཔལ་འ ོར་འཕར་ ོན་ཡོང་བར་ ལ་འདེད་གཏོང་བའི་ ་ ེན་

ཞིག་ ང་ཡིན། ད་ ང་མི་ མས་ ི་ ོ་ལ་འབབ་པའི་ ོ་རིག་དང་། ཡིད་འ ར།  ན་ ོད་ ི་འཚ ་བ་ ེལ་ ངས་

ཞིག་ ང་ཡིན།

  རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་བཞིན་དང་མིའི་ཁེ་དབང་།

  དོན་ཚན་བཞི་པ། 

མའི་ིཁེ་དབང་ ེ་རིག་གནས་ ་ི ་མང་རང་བཞནི་ལ་འགན་ ང་ ེད་པ།



རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་ལ་བ ི་འཇོག་ ེད་པ་ནི་མི་གཤིས་ ན་ ོད་ ི་ཁ་ཚ་དགསོ་ག གས་ ི་

དགོས་མཁོ་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མིའི་རང་བ ི་ལ་བ ི་འཇོག་ ེད་པ་དང་འ ལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན། དེས་མི་ མས་ ིས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞ་ི འི་རང་དབང་ལ་ངེས་པར་ ་བ ་ིའཇོག་ ེད་

དགོས་པ་དང་། ག་པར་ ་ ངས་ ང་ཚ གས་ ི་དང་གདོད་མའིི་མི་དམངས་ ི་ཁ་ེདབང་ ་ཚ གས་ལ་བ ི་

འཇོག་ ེད་དགོས། མི་ ་ཞིག་གསི་ ང་རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་བཞིན་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ ལ་ ིའི་བཅའ་

 ིམས་ ིས་ ང་ ོང་ ེད་པའི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ངམ་ བ་ཁོངས་ལ་གཏོར་བ ག་དང་ཚ ད་འཛ ན་ ས་མི་

ཆོག 

དནོ་ཚན་ ་པ།

རིག་གནས་ ་ིཁ་ེདབང་ ེ་རིག་གནས་ ་མང་ཅན་ ་ིམ ན་ ནེ།

རིག་གནས་ཁེ་དབང་ནི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ བ་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ནི་གཅགི་མ ན་

དང་། ཁ་ ལ་གཏོང་མི་ ང་བ། ཕན་ ན་གཅིག་ལ་གཅགི་བ ེན་ཞིག་ཡིན། གསར་གཏོད་ ེད་ ས་ ིས་ ག་

པའི་ ་མང་གི་འཕེལ་ ས་རེ་བས་《འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ ོར་ ི་བ གས་གཏམ་》 ི་དོན་ཚན་

༢༧་པ་དང་《དཔལ་འ ོར་དང་།  ི་ཚ གས། རིག་གནས་བཅས་ ི་ཁེ་དབང་ ོར་ ་ི ལ་ ིའི་མནའ་འ ེལ་》

 ི་དོན་ཚན་༡༣་པ་དང་དནོ་ཚན་༡༥་པ་ལས་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་རིག་གནས་ ི་ཁེ་དབང་མངོན་འ ར་

གང་ལེགས་ ་དགོས། དེར་བ ེན་མི་ཚང་མས་རང་ཉདི་ ིས་བདམས་པའི་ ད་ཡིག་དང་། ཕ་ ད་དམ་རང་གི་

 ད་ཡིག་ཐོག་ནས་རང་ཉདི་ ི་བསམ་ ོ་མཚ ན་པ། གསར་ ོམ་དང་རང་ཉིད་ ི་བ མས་ཆོས་བ ད་བ གས་

 ེད་དགོས། མི་ཚང་མར་རང་ཉདི་ ི་རིག་གནས་ ད་ཆོས་ལ་བ ི་འཇོག་གང་ལེགས་ ེད་པའི་ ོབ་གསོ་ ས་

ལེགས་དང་གསོ་ ོང་དང་ལནེ་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ལ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་

བ ི་འཇོག་ ེད་པའི་ བ་ཁོངས་ནང་ ་མི་ཚང་མ་རང་ཉིད་ ིས་བདམས་པའི་རིག་གནས་འཚ ་བ་དང་

དམིགས་བསལ་ ི་རིག་གནས་ ེད་ ོའི་ནང་ཟབ་ གས་ ེད་དགོས། 



དནོ་ཚན་ ག་པ།

མ་ིཚང་མར་ཁ་ ོགས་པའ་ིརིག་གནས་ ་མང་རང་བཞནི།

བསམ་ ོ་ནི་ཡི་གེ་དང་བ ན་རིས་དང་བ ད་པའི་རང་མསོ་བ ེ་རེས་འགན་ ང་ ེད་པའི་ ས་མ ངས་

 ། རིག་གནས་ཡོད་ཚད་ ིས་རང་ཉིད་མངོན་ བ་པ་དང་། རང་ཉིད་ ི་གཏམ་བ ོད་རང་དབང་དང་།  ན་

 ོར་ ི་ ་མང་ཅན།  ད་ཡིག་ ་མང་ཅན།འ ་མཉམ་ངང་ ་ ལ་ ི་མཚ ན་ཐབས་ ་ཚ གས་ལངོས་ ོད་ཆོག་

པ། ཨང་ཀིའི་ཤེས་ ་འ ས་པའི་ཚན་རིག་དང་ལག་ ལ་ ི་ཤེས་ ། དེ་བཞིན་རིག་གནས་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་

མཚ ན་ཐབས་དང་ བ་ ེལ་ ེད་ཐབས་བེད་ ོད་པའི་གོ་ བས་སོགས་ཡོད་པར་འགན་ལེན་ ེད་དགོས། དེ་

དག་ཚང་མ་རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་ ི་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་གཙ ་ཤས་ཡིན།

རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་བཞིན་དང་གསར་ ོམ།

དོན་ཚན་བ ན་པ།

རིག་གནས་ ལ་བཞག་ ེ་གསར་ མོ་ ་ིའ ང་ ངས།

གསར་ ོམ་རེ་རེ་ནིི་རིག་གནས་ ི་ ོལ་ ན་དང་འ ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་དེ། རིག་གནས་ ི་ ོལ་ ན་

གཞན་དག་གི་བ ེ་རེས་ནང་ ་འཕེལ་ ས་གང་ལེགས་ ང་བ་ཞིག་ ང་ཡིན། དེར་བ ེན་ མ་པ་ ་ཚ གས་

པའི་རིག་གནས་ ལ་བཞག་ཚང་མ་མིའི་རིགས་ ི་ལ་ོ ས་བ ད་རིམ་དང་། རེ་ ོན་ ི་བདེན་དཔང་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ་ ང་ ོབ་དང་། གསར་ ེལ་བེད་ ོད།  ན་འཛ ན་ ེད་དགོས་ལ། གསར་

 ོམ་དང་རིག་གནས་ ་ཚ གས་བར་ ་དངོས་འ ེལ་ ེང་མོལ་ ི་འ ེལ་བ་འ གས་པར་ བ་ ོར་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ད་པ།

རིག་གནས་དངསོ་ ས་དང་རིག་གནས་ཞབས་ ་ཏ་ེ ིར་བཏང་ཚ ང་ཟགོ་དང་མ་ིའ ་བ།



མིག་ འི་གསར་ ོམ་དང་གསར་གཏོད་ ེད་པར་དཔལ་འ ོར་དང་ལག་ ལ་ ི་མ ན་ ོངས་ ་ཆེན་

པོ་ཞིག་བཏོད་ཡོད་པར་དམིགས་ནས།   གསར་ ོམ་རེ་འ ན་ ་ི ་མང་རང་བཞིན་ལ་ད་ོ ང་ཆསེ་ཆེར་ ས་

ནས་ ོམ་པ་པོ་དང་།  ་ ལ་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ ང་གཞག་གིས་བསམ་ཞིབ་ ེད་དགོས། ད་ ང་རིག་གནས་

དངོས་ ས་དང་རིག་གནས་ཞབས་ འི་དམིགས་བསལ་རང་བཞནི་ལ་བསམ་གཞིགས་ ང་གཞག་ ་དགོས།  ་

མཚན་ནི་དེ་ཚ ས་ ད་ཆོས་དང་། རིན་ཐང་ ་ ལ། འ ་ཤེས་དམགིས་བསལ་མཚ ན་པས་ ིར་བཏང་གི་ཚ ང་

ཟོག་གམ་འཛད་ ོད་དངོས་ ས་ཞིག་ ་བ ི་མི་ ང་།

དནོ་ཚན་ད ་པ།

རིག་གནས་ ིད་ ས་ཏ་ེགསར་ མོ་ལ་ ལ་འདདེ་གཏངོ་བའ་ིདག་ེམཚན་ ན་པའ་ི ་ ནེ།

རིག་གནས་ ིད་ ས་ ིས་བསམ་ ོ་དང་བ མས་ཆོས་ ི་རང་མོས་བ ེ་རེས་འགན་ལནེ་ ེད་པའི་

གནས་ ལ་འོག་ ། ས་གནས་དང་འཛམ་ ིང་རིམ་པ་དང་པོར་རང་གི་ ས་པ་འདོན་ ེལ་ ེད་པའི་རིག་

གནས་ཐོན་ལས་བེད་ ད་ད་ེརིག་གནས་དངོས་ ས་དང་རིག་གནས་ཞབས་ ་ལ་ཕན་པའི་ཐནོ་ ེད་དང་ བ་

 ོག་ཆ་ ེན་གསར་ ན་ ེད་དགོས།  ལ་ཁབ་ཚང་མས་ ལ་ ིའི་འོས་འགན་ལ་བ ་ི ང་ ེད་པའི་ ོན་

འ ོའི་ཆ་ ེན་འོག་ ་རང་ ལ་ ི་རིག་གནས་ ིད་ ས་གཏན་འབེབས་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། ཆེས་འོས་ཤིང་

འཚམ་པའི་འ ལ་ ོད་ ེད་ ངས་བེད་ ོད་གཏོང་དགོས།འ ལ་ ོད་ ི་ བ་ ོར་རམ་དགོས་ངསེ་ ི་ ིག་

 ོལ་ལམ་ གས་བཟོས་ཏེ་ ིད་ ས་ལག་ལེན་བ ར་དགོས།

རིག་གནས་ ི་ ་མང་རང་བཞིན་དང་ ལ་ ིའི་མ ན་ ིལ།

དོན་ཚན་བ ་པ།



འཛམ་ ངི་ བ་ཁངོས་ ་གསར་ མོ་དང་དང་ བ་ ེལ་ ེད་ ས་ཇ་ེཆརེ་གཏངོ་བ།

མིག་ ར་འཛམ་ ིང་ཐོག་རིག་གནས་དངོས་ ས་འཁརོ་ ག་དང་དང་བ ེ་རེས་ ེད་ ལ་དོ་མི་

མཉམ་པའི་ ང་ ལ་ཡོད་པར་དམིགས་ནས། ངེས་པར་ ་ ལ་ ིའི་མཉམ་ལས་དང་ ལ་ ིའི་མ ན་ ིལ་ལ་

 གས་ ོན་ ེད་དགོས། འཕེལ་ ས་འ ོ་བཞིན་པའི་ ལ་ཁབ་དང་བར་བ ལ་ ེད་བཞིན་པའ་ི ལ་ཁབ་གཙ ་

 ས་པའི་ ལ་ཁབ་ཚང་མས་གསོན་ གས་ ན་པ་དང་། རང་ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ ིའི་ཐོག་འ ན་ ས་ ན་

པའི་རིག་གནས་ཐོན་ལས་སཔེལ་བར་ ལ་འདེད་ ས།

དནོ་ཚན་བ ་གཅགི་པ།

 ིད་ག ང་དང་།  ེར་གཉརེ་ ེ་ཁག་དང་དམངས་ དོ་ ི་ཚ གས་བར་ ་མཉམ་ལས་འ ེལ་བ་

འ གས་པ།

 ོམ་རའི་ ས་པ་ཁོ་ནར་བ ེན་ན་རིག་གནས་ ་མང་རང་བཞིན་ལ་ ན་མ ད་ ང་ ོང་དང་ ལ་

འདེད་གཏོང་བར་འགན་ལེན་ ེད་མི་ བ། དེར་བ ེན་ངེས་པར་ ་ ང་ ིད་ག ང་གི་ ིད་ ས་དང་ ེར་

གཉེར་ ེ་ཚན། དམངས་ ོད་ ི་ཚ གས་བཅས་ ི་བར་ ི་མཉམ་ལས་ལ་ ས་པ་གཙ ་བོ་ ན་པ་རེ་ ་ ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་བ ་གཉསི་པ།

 ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ་ི ེད་ ས།

 ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་ ་འ གས་ ིས་འགན་འ ི་དང་འགན་ ས་བ བ་དགོས་པ་གཤམ་

 ར།

ཀ  ིད་ག ང་ཁག་གི་ལས་ ངས་ ིས་འཕེལ་ ས་ ོགས་ ི་འཐབ་ ས་འགོད་ བས་བ གས་

གཏམ་འདིའི་ནང་ ་བ ོད་པའ་ི ་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ ེད་དགསོ།

ཁ  ལ་ཁབ་ཁག་དང་།  ིད་ག ང་ ་འ གས།  ལ་ ིའི་ ིད་ག ང་མིན་པའི་ ་

འ གས། དམངས་ ོད་ ི་ཚ གས།  ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་བར་ ་རིག་གནས་ ་མང་ཅན་ ་ིདོན་ ི་



དང་། དམིགས་ ལ།  ིད་ ས། མཁོ་བའི་འ ེལ་ག གས་ཨང་ ངས།  ོས་མོལ་ལས་ ངས་གཅགི་པ་འ གས་

དགོས།

ག  ་མ ད་ ་བ གས་གཏམ་འདི་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་གཙ ་ ོང་ བ་ཁངོས་ཁག་ ་

ཚད་གཞི་བཟོ་བའ་ི ་ ོད་ ེལ་བ་དང་། གསོ་ ོང་ ེད་ ས་ངསོ་འཛ ན་ ེད་པའི་ ་ ོདམཐོར་འདེགས་

གཏོང་དགོས།

ང བ གས་གཏམ་འདིའི་མ ག་ ་ ར་བཀོད་པའི་འ ལ་བ ོད་འཆར་གཞི་ལག་བ ར་

 ེད་པར་ བས་བདེ་གང་མང་བ ན་དགོས།


