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�ོན་འ�འོ་ིགཏམ།
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མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་�་འ�གས་�ི་དམིགས་�ལ་ནི་�ོབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་

གནས་བཅས་ལ་བ�ེན་ནས་�ལ་ཁབ་ཕན་�ན་བར་�ི་མཉམ་ལས་ལ་�ལ་འདེད་དང་། ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་�ས་

�ེས་བཞག་�ེ། �ང་བཞག་དང་། �ིམས་�ོང་། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�་�ིམས་ལས་འཛམ་�ིང་གི་མིའི་རིགས་ལ་

རིགས་�ད་དང་། ཕོ་མོ། �ད་རིགས་དང་། ཆོས་�གས་སོགས་�ི་ད�ེ་བ་མི་འ�ེད་པར་གཞི་�འི་ཁེ་དབང་དང་བ�ི་འཇོག་

ལོངས་�ོད་ཆོག་པར་�ལ་འདེད་�ེད་དགོས།

མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་�་འ�གས་བ�གས་པའི་ལོ་ངོ་�མ་�འི་རིང་། དེའི་
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འ�ར་བར་ཡང་ཡིད་ཆེས་གཏིང་ཟབ་�ས།
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བ�གས་�ས་པའི་�་དོན་�་ཚ�གས་ལ་ཞིབ་པར་ད�ད་ནས་མོའི་ཁེ་དབང་�ལ་འདེད་དང་འ�ེལ་བའི་�ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ་�་

ཚ�གས་དང་།《�ལ་�ིའི་དཔལ་འ�ོར་རིག་�ིག་�ོལ་�ི་བ�གས་གཏམ་གསར་བ་འ�གས་པ།》་ལག་བ�ར་�ེད་པར་སེམས་

ཐག་བཅད། ད་�ང་《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་�་�ིམས།》དང་《�མ་པ་གང་�ང་གི་རིགས་�ད་�ད་གསོད་མེད་པར་

གཏོང་བའི་�ལ་�ིའི་�ི་ཆིངས།》�ི་ལག་བ�ར་ལ་�ལ་འདེད་�ས།

《རིགས་�ད་མེད་པར་གཏོང་བར་བཀག་འགོག་དང་�ིམས་�ོང་�ེད་པའི་�ི་ཆིངས།》དང་། 《རིགས་�ད་བཀག་

བཅད་�ེད་པ་བཀག་འགོག་དང་�ིམས་�ོང་�ེད་པའི་�ི་ཆིངས།》《དམག་འ�ག་དང་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་འཚ�་�ེལ་བའི་

ཉེས་པར་�ད་པའི་�ས་ཆོད་�ི་�ི་ཆིངས།》སོགས་ལ་མཉམ་འཇོག་�སོ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་བ�བ་གཞིའི་�་

འ�གས་�ིས་མོས་མ�ན་�ང་བའི་�ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ་དང་། 《�ོབ་གསོའི་�ད་གསོད་དོརབའི་�ི་ཆིངས་དང་�ོས་

འཆར།》《དགེ་�ན་གནས་བབ་དང་འ�ེལ་བའི་བསམ་འཆར།》《�ལ་�ིའི་རིག་གནས་མཉམ་ལས་�་དོན་བ�གས་

གཏམ།》《�ལ་�ིའི་�ས་ལོན་དང་། མཉམ་ལས། ཞི་བདེའི་�ོབ་གསོའི་དང་མིའི་ཁེ་དབང་། གཞི་�འིརང་དབང་གི་�ོབ་གསོ་



དང་འ�ེལ་བའི་འཆར་གཞིར་�ལ་འདེད་�ེད་པ།》《ཚན་རིག་ཞིབ་འ�ག་མི་�འི་གནས་བབ་དང་འ�ེལ་བའི་�ོས་འཆར།》

སོགས་�་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚ�གས་�ི་ཟབ་�གས་དང་རིག་གནས་འཚ�་བའི་�ལ་འདེད་ལ་ཕན་པའི་�ོས་འཆར་སོགས་ལ་

�ིར་�ན་�ས།

མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ོབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་�་འ�གས་�ི་ཆེད་ལས་མཁས་པའི་�ོས་ཚ�གས་ཐོག་

�ོས་འཆམ་�ང་བའི་རིགས་�ད་གནད་དོན་�ོར་�ི་གསལ་བ�གས་བཞི་བོ་�ོ་ལ་བ�ན་པོར་ངེས་པར་�ས་ནས། �བས་ཉེར་

བ�ད་པའི་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་ཆེན་�ེ་�ོས་ཚ�གས་ཐོག་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་རིགས་�ད་རིང་�གས་དང་

རིགས་�ད་མཐོང་�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པའི་�་�ོད་�ི་ལོ་བ�འི་�ས་གཞི་ལག་བ�ར་�ར་ཐག་�ེད་པའི་འཆར་གཞི་བ�ར་

བ�གས་�ས། �ན་ཆད་མེད་པར་�མ་པ་བ�ར་བའི་རིགས་�ད་རིང་�གས་དང་། རིགས་�ད་མཐོང་�ང་། མི་སེར་�ེལ་བའི་

རིང་�གས་བཅས་�ི་རིགས་�ད་ཁ་�ལ་དང་�་མ�ད་�་འཛམ་�ིང་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བར་དོ་�ང་དང་སེམས་�ར་

�ང་། �ང་�ལ་དེ་རིགས་ནི་བཅའ་�ིམས་�ི་དོན་ཚན་དང་�ིད་ག�ང་དང་�ིད་འཛ�ན་�ེད་ཐབས་ཚང་མས་�་མ�ད་�་

མིའི་ཁེ་དབང་གི་�་དོན་དང་�བ་འགལ་�ས་པ་ཞིག་ཡིན། ཆབ་�ིད་དང་�ི་ཚ�གས་�བ་�ལ་�་མ�ད་�་གནས་པས་�ང་

གཞག་མིན་པ་དང་མིའི་�ད་ཆོས་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་པའི་ཕན་�ན་�ི་འ�ེལ་བའི་དང་�མ་འ�ར་�ིས་ད�ལ་ཕོངས་རིམ་

�ས་�ི་ཁོངས་མིར་�ིར་འ�ད་དང་། བ�་གཞོག བཙན་ཤེད། མ�ན་�ར་�་འ�ོ་བའི་བ�ས་བཅོས་�ེད་པའི་མིའི་ལ་�ར་

གནོད་པའི་�་�ོད་དེ་རིགས་ལ་ཁོང་�ོ་ཆེན་པོ་ལངས་པ་དང་། དེ་ལས་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་མི་དམངས་ཕན་�ན་བར་�ས་ལོན་

�ེད་པར་འགལ་�ེན་བཟོས་པར་�ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་བ་མ་ཟད། �ལ་�ིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་

ཆེན་བཟོ་བའི་ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་ལའང་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

�ེན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་《རིགས་�ད་དང་རིགས་�ད་�ོགས་�ང་གནད་དོན་�ི་བ�གས་གཏམ།》མོས་

མ�ན་དང་�བ་བ�གས་�ས་པ་ཡིན།

   དནོ་ཚན་དང་པ།ོ 

གཅིག མིའི་རིགས་ཡོངས་ནི་མེས་པོ་གཅིག་གི་�ེས་རབས་ལས་�ང་བའི་རིགས་�ད་གཅིག་ལ་གཏོགས། ཁེ་དབང་དང་བ�ི་

མཐོང་ཐད་ནས་མི་ཚང་མ་�ེ་བ་ནས་འ�་མཉམ་ཡིན་ལ་མི་ཡོངས་�ོགས་ནི་མིའི་རིགས་�བ་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།



གཉིས། མི་�ེར་དང་ཚ�གས་�ི་ཚང་མས་རང་ཉིད་�ི་�ད་གཤིས་�ང་བའི་ཁེ་དབང་ཡོད་དེ། གནས་�ལ་གང་�ང་འོག་�་

འཚ�་བ་རོལ་ཐབས་�ི་བར་�ད་དང་དེའི་�ད་གཤིས་�ང་བའི་ཁེ་དབང་སོགས་ནི་རིགས་�ད་�ད་གསོད་�ི་ཁ་གཡར་སར་

�ར་མི་ཆོག་ལ། �ིམས་�གས་དང་ལག་ལེན་�ི་�ེང་ནས་ཡང་�ད་གསོད་�ེད་པའི་འོས་འཚམ་�ི་གནས་�གས་�་�ར་མི་

ཆོག རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་ཐལ་མཐའི་�་�ོད་དེ་རིགས་�ད་བཀག་གཉེར་�ེད་པར་ག�ང་�གས་གཞི་འཛ�ན་མཁོ་

འདོན་�ས་མི་ཆོག

ག�མ། གནས་�ལ་གང་�ང་�ོད་�་�ག་�ན་�ད་ཆོས་ནི་མིའི་རིགས་འཚ�་བ་མི་འ�་བར་�གས་པའི་དོན་དངོས་དང་

�གས་�ེན་ཐེབས་མི་ཆོག རིག་གནས་དང་། ཁོར་�ག ལོ་�ས་བར་�ད་སོགས་�ིས་བ�ན་པའི་གནས་བབ་མི་འ�་བར་

�གས་�ེན་ཐེབས་མི་ཆོག རིག་གནས་�ད་གཤིས་�ང་བའི་ཁེ་དབང་ལའང་�གས་�ེན་ཐེབས་མི་ཆོག

བཞི།  འཛམ་�ིང་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཤེས་རབ་དང་། ལག་�ལ། �ི་ཚ�གས། དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས། ཆབ་�ིད་

སོགས་ནས་ཆེས་མཐོའི་�་ཚད་འཛ�མས་པའི་འ�་མཉམ་�ི་�ས་པ་ཡོད། 

�། �ལ་ཁབ་སོ་སོའི་རིག་གནས་�བ་འ�ས་�ི་བར་�ད་ནི་ས་ཁམས་དང་། ལོ་�ས། ཆབ་�ིད། དཔལ་འ�ོར། �ི་ཚ�གས། རིག་

གནས་སོགས་�ི་�་�ེན་ལས་�ང་བ་ཡིན་པས། བར་�ད་འདི་དག་མི་རིགས་དང་�ལ་ཁབ་ལ་�ལ་རིམ་དགར་བའི་གཞི་

འཛ�ན་སར་�ས་མི་ཆོག

    དནོ་ཚན་གཉསི་པ། 

གཅིག རིགས་�ད་དང་མི་རིགས་ཚ�གས་�ི་བར་�་གཏན་འཇགས་གི་�ད་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། མི་རིགས་ག་གེ་མོས་

ཆབ་�ིད་བདག་དབང་�ེད་པའམ་གཞན་�ིས་མི་རིགས་རིག་ག�ང་ལ་�ད་གསོད་�ེད་པར་འདོད་པ། རིགས་�ད་�ད་

གསོད་ལ་གདེང་འཇོག་གང་�ང་�དེ་པར་ག�ང་�གས་གི་�བ་�ེན་མཁོ་འདོན་�ེད་པ་སོགས་ལ་ཚན་རིག་དང་མ�ན་པའི་

བདེན་དཔང་མེད་ཚ�། དེ་ནི་མིའི་རིགས་�ི་�ན་�ོད་�་དོན་དང་འགལ་བ་ཡིན།

གཉིས། རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་མ་ལག་ནི་རིགས་�ད་འ�་མཉམ་མིན་པ་དང་། �ན་�ོད་དང་ཚན་རིག་�ངེ་ནས་ཚ�གས་

�ི་ཕན་�ན་བར་�ི་མཐོང་�ང་འ�ེལ་བར་བདེན་དཔང་�ས་པ་ལས། �་�ལ་ནོར་འ�ལ་�ང་བའི་རིགས་�ད་རིང་�གས་

�ི་བསམ་�ོ་དང་། �ོགས་�ང་གི་�་བ། �ད་གསོད་�་�ོད། �ིག་གཞིའི་བཀོད་�ིག་དང་ལམ་�གས་རང་བཞིན་�ི་གོམས་



�ོལ་ཞིག་ཡིན། རིགས་�ད་རིང་�གས་ནི་�ིམས་འ�གས་སམ་གཏན་འབེབས་�ོད་�ི་�ད་གསོད་རང་བཞིན་�ི་དོན་ཚན་

དང་བ�བ་�ལ་ཐད་ནས་མངོན་པ་མ་ཟད། �ི་ཚ�གས་ཡར་�ས་ལ་�ང་�ེག་གཏོང་བའི་འ�ན་པ་དང་�་�ོད་�ོད་ནས་ཡང་

མངོན་�བ། རིགས་�ད་རིང་�གས་�ིས་�ད་གསོད་ཕོག་མཁན་�ི་འཕེལ་�ས་ལ་བཀག་�་བཟོས་ནས།  �ད་གསོད་ཕོག་

མཁན་�ི་བསམ་�ོ་ལ་མནར་གཅོད་�ོས་མི་རིགས་ཁ་�ལ་དང་�ལ་�ིའི་མཉམ་འ�ེལ་ལ་བཀག་�་བཟོ་བ་རེད། མི་དམངས་

ཕན་�ན་བར་�་ཆབ་�ིད་ཁ་གཏད་�་ལངས་བའི་གནས་�ལ་ཡང་�ོང་བ་རེད། རིགས་�ད་རིང་�གས་�ིས་�ལ་�ིའི་

�ིམས་�གས་�ི་གཞི་�འི་�་དོན་ལ་�བ་འགལ་�ས་ནས་�ལ་�ིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚ�་ཚབས་ཆེན་

ཐེབས་གིན་ཡོད། 

ག�མ། རིགས་�ད་�ོགས་�་�ལ་ནི་ལོ་�ས་�ེང་གི་འ�་མཉམ་མིན་པའི་ཁེ་དབང་དང་འ�ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། མི་�ེར་དང་

ཚ�གས་�ི་བར་�ི་དཔལ་འ�ོར་དང་�ི་ཚ�གས་བར་�ད་�ིས་�ར་ལས་ཚབས་ཆེན་�་སོང་བ་རེད། མིག་�ར་ཡང་མི་རེ་འགས་

འདི་འ�འི་འ�་མཉམ་མནི་པ་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་བཞིན་ཡོད།

དནོ་ཚན་ག�མ་པ།

རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་བསམ་�ོའི་�གས་�ེན་ཐེབས་ནས་རིགས་�ད་དང། ཤ་མདོག མི་རིགས་�ག་�ན། ཆོས་

�གས་ཐད་ནས་བཟོད་�ོམ་གནང་མི་�བ་པའི་བར་�ད་དང་། �ད་གསོད། ཚད་བཀག ཁེ་ཕན་ཚང་མ་འ�་མཉམ་དང་ཁག་

ཐེག་�ོས་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་བ�ི་འཇོག་�ེད་པའི་�ལ་�ིའི་�ིག་�ོལ་�ི་རེ་འ�ན་དང་འཚམ་པར་�ེད་དགོས། རིགས་

�ད་རིང་�གས་�ི་བསམ་�ོས་�ལ་ཁབ་བདག་དབང་འ�་མཉམ་དང་མི་དམངས་�ི་རང་ཐག་གཅོད་པའི་ཁེ་དབང་ལ་

གནོད་འཚ�་དང་གཏོར་བ�ག་ཐེབས་པའམ་མི་�ེར་དང་ཚ�གས་པས་འཕེལ་�ས་ཁེ་དབང་བེད་ཆོད་ངང་�ེལ་བར་ཚད་

བཀག་དང་�གས་�ེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད། འཕེལ་�ས་ཁེ་དབང་བེད་ཆོད་ངང་�ེལ་བ་ནི་�ལ་ཁབ་དང་འཛམ་�ིང་གི་�བ་

ཁོངས་ནང་�ལ་�། དཔལ་ཡོན་དང་རིག་གནས་�ི་རིན་ཐང་ལ་བ�ི་འཇོག་ཐོབ་པའི་གནས་�ལ་འོག་ནས་མི་�ེར་དང་

ཚ�གས་�ི་ཚང་མས་རང་བདག་གི་གོ་གནས་མཐོར་འདེགས་�་གཏོང་བར་འ�་མཉམ་�ི་གོ་�བས་ཡོད་པ་ཡིན།

     དནོ་ཚན་བཞ་ིབ། 



གཅིག རིགས་�ད་དང་མི་རིགས་�ི་�ེན་�ིས་མིའི་རིགས་འཕེལ་�ས་དང་། མི་དང་མིའི་བར་�ི་འ�ོ་འོང་ལ་བཀག་�་བཟོ་

བ་གཏན་ནས་མི་�ང་�ེ། དེ་ནི་མིའི་རིགས་�ི་འ�་མཉམ་�ི་བ�ི་མཐོང་དང་ཁེ་དབང་�་དོན་དང་�བ་འགལ་�ས་པ་ཡིན།

གཉིས། རིགས་�ད་ལ་བར་ཐག་ངེས་ཅན་�ིས་�ི་རོལ་�ལ་ལ་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་�་མི་འ�ག་པ་ནི་�་དོན་འདིའི་གནད་དོན་

ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡིན། རིགས་�ད་ལ་བར་ཐག་ངེས་ཅན་�ིས་�ི་རོལ་�ལ་ལ་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་�་མི་འ�ག་པ་ནི་རིགས་�ད་

ཚར་གཅོད་�ེད་པ་དང་འ�་བར་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བའི་ཉེས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། �ལ་�ིའི་ཞི་བདེ་དང་

བདེ་འཇགས་ལ་ཡང་གནོད་འཚ�་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་གིན་ཡོད།

ག�མ། རིགས་�ད་གཞན་དག་ཁ་�ལ་དང་�ད་གསོད་�ེད་པའི་�ིད་�ས་དང་གོམས་�ོལ་�ིས་མིའི་རིགས་�ི་�་འ�ས་དང་

བ�ི་མཐོང་ལ་�བ་འགལ་�ས་པའི་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཆབ་�ིད་ཁ་གཏད་དང་། �ལ་�ིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་

འཇགས་ལ་གནོད་པའི་མེ་�ག་མཆདེ་�ིད།

དནོ་ཚན་�་བ།

གཅིག མིའི་རིགས་ཡོངས་�ི་ངལ་�ོལ་�ི་�བ་འ�ས་དང་�ན་མོང་གི་�་ནོར་ཡིན་པའི་རིག་གནས་དང་དེ་བཞིན་�་ཆེ་བའི་

�ོབ་གསོ་�མས། འཛམ་�ིང་གི་ཕོ་མོ་ཁོར་�ག་ལ་མ�ན་པའི་ཆེད་�། ཉནི་བཞིན་ཕན་�ས་�ན་པའི་�ེད་ཐབས་�ད་

ནས།དེའི་ལ་�་དང་དང་དབང་ཆའི་�ེང་གི་མི་ཚ�འི་འ�་མཉམ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་པར་མ་ཟད། ད་�ང་�ལ་ཁབ་དང་

�ལ་�ིའི་�བ་ཁོངས་ནང་�་ཚ�གས་�ི་ཡོངས་ལ་བ�ི་འཇོག་�ས་ནས་རང་ཉིད་�ི་རིག་གནས་�ད་ཆོས་�ང་འཛ�ན་�ེད་པའི་

དབང་ཆ་དང་། དེ་མིན་དེའི་�ན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་འཚ�་བ་འཕེལ་�ས་�་འ�ོ་བར་ཡང་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་

འ�ག་དགོས། ཚ�གས་�ི་ཁག་ཚང་མར་རང་སོའི་མི་རིགས་རང་གི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་རིན་ཐང་�་བར་རང་དབང་གང་

ལེགས་�ི་�ོ་ནས་�ང་�ོང་དང་། གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་ནས་ལེགས་�ིག་�ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད།

གཉིས  �ལ་ཁབ་ཁག་གིས་�་�ིམས་�ི་�་དོན་དང་གོ་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་དབང་འཛ�ན་ལས་�ངས་གཞན་

དག་ཚང་མ་ནི་�ོབ་གསོའི་ལས་རིགས་�ིལ་པོ་དང་འ�་བར་། �ལ་ཁབ་ཁག་གི་�ོབ་གསོའི་�ེ་ཁག་ཚང་མས་རིགས་�ད་རིང་

�གས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པའི་�ས་པ་ཐོན་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་པར་འགན་འ�ར་དང་འགན་�ང་�་དགོས། �ག་པར་�་བ�བ་

ཚན་དང་�ོབ་དེབ་ལ་འ�ེལ་ཡོད་མིའི་རིགས་མ�ན་�ིལ་མིའི་རིགས་གི་ཚན་རིག་དང་མི་ཆོས་�ི་ནང་དོན་བཀོད་�ིག་�ེན་



དགོས། མི་རིགས་གང་�ང་ལ་བསམ་བཞིན་�་�ད་པར་�ེ་མི་ཆོག དམིགས་�ལ་དེ་འ�བ་ཆེད་དགེ་�ན་�ོང་བ�ར་

དང་། �ོད་དམངས་འ�ས་�ོད་�ེད་སར་�ོབ་གསོའི་མ་ལག་གི་རོགས་ད�ལ་�ོད་པ་ལས་རིགས་�ད་གང་ཞིག་ལའང་ཚ�ད་

འཛ�ན་དང་མཐོང་�ང་�ས་མི་ཆོག དེ་བཞིན་�ེད་ཐབས་འོས་འཚམ་�ད་ནས་རིགས་�ད་དང་མི་རིགས་�ི་ཚ�གས་�ི་

འགའ་ཞིག་ལ་ཁོ་ཚ�འི་�ོབ་གསོ་དང་འཚ�་བའི་�་ཚད་�ི་�ེན་�ིས་འཚ�་བ་ཐབས་ཆག་�་འ�ོ་བའི་�་�ེན་མེད་པ་བཟོ་བ་

དང་། �ག་པར་�་འགལ་�ེན་དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚ�འི་མི་རབས་�ེས་མར་�གས་�ེན་མི་ཐེབས་པ་�ེད་དགོས།

ག�མ།《འཛམ་�ིང་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བ�གས་གཏམ།》�ི་�་དནོ་སོ་སོ་གཞིར་བ�ང་ནས། གསར་འ�ར་ལས་�ངས་

དང་། གསར་འ�ར་�་བར་འགན་འ�ར་བའི་ལས་བཟོ་མི་�། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་�་འ�གས་གཞན་དག་གིས་མི་�ེར་དང་

ཚ�གས་�ི་ཕན་�ན་བར་�་�ས་ལོན་དང་། བཟོད་བ�ན། མཛའ་བ�ེ་བཅས་�ི་འ�ོ་འོང་�ས་ནས་རིགས་�ད་རིང་�གས་

དང་། རིགས་�ད་�ད་གསོད། རིགས་�ད་�ོགས་�ང་སོགས་དོར་བར་�བ་�ོར་�ེད་དགོས། �ག་པར་�་མི་�ེར་དང་ཚ�གས་

པ་ག་གེ་མོའི་�ོགས་�ང་དང་གཙ�་�གས་གི་བསམ་�ལ་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས། རིགས་�ད་སམ་མི་རིགས་�ི་ཚ�གས་�ི་

ཕན་�ན་བར་�ི་འ�ེལ་བ་ནི་ངེས་པར་�་�ོགས་གཉིས་�་འ�ོ་འོང་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ། ཁོ་ཚ�ས་བསམ་

འཆར་རང་དབང་ངང་�ེལ་བ་དང་བསམ་འཆར་ལ་གཟབ་ཉན་�ེད་པར་བཀག་འགོག་མི་ཐེབས་པ་�ེད་དགོས། གསར་

འ�ར་ལས་�ངས་གིས་མི་�ེར་དང་ཚ�གས་�ིས་འ�ེལ་ཡོད་འ�ེལ་བ་འདི་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་འཆར་�ེལ་བ་བ�་ལེན་

�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་�ག་པ།

གཅིག �ལ་ཁབ་�ི་འགན་འ�ི་ནི་མི་རེ་རེ་ནི་རང་བ�ི་དང་ཁེ་དབང་ཐད་ནས་འ�་མཉམ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ནས་མི་�ེར་

དང་ཚ�གས་�ི་གང་�ང་གིས་གཞི་�འི་རང་དབང་མངོན་འ�ར་�ང་བར་འགན་ལེན་�ེད་པ་དེ་ཡིན།

གཉིས། �ལ་ཁབ་སོ་སོས་ཁེ་དབང་གི་�བ་ཁོངས་ནང་�ལ་ནས་�་�ིམས་�ི་�་དོན་དང་བ�ད་རིམ་གཞིར་བ�ང་�ེ། �ིམས་

འ�གས་དང་�ེད་ཐབས་གཞན་དག་ལག་བ�ར་�ེད་པ་བ�ད་དམིགས་བསལ་�ི་�ོབ་གསོ་དང་། རིག་གནས། ཆ་འ�ིན་�ི་

�བ་ཁོངས་�་�ོད་དགོས།《འཛམ་�ིང་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བ�གས་གཏམ》དང་《�ི་དམངས་ཁེ་དབང་དང་ཆབ་

�ིད་དབང་ཆའི་�ལ་�ིའི་མནའ་ཆངིས་》ལས་བཀོད་པའི་�་དོན་གཞིར་བ�ང་ནས། རིགས་�ད་རིང་�གས། རིགས་�ད་



རིང་�གས་�བ་�ོག རིགས་�ད་ཁ་གཏོར་དང་བཀག་བཅད་སོགས་གཏན་འགོག་གམ་�་མེད་�་བཟོ་དགོས། རང་�ང་ཚན་

རིག་དང་�ི་ཚ�གས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་�་�བ་བ�གས་�ས་ནས་རིགས་�ད་�ོགས་�ང་དང་རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་�་�ལ་

འ�ང་བར་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས།

ག�མ། རིགས་�ད་�ད་གསོད་ལ་བཀག་འགོག་�ེད་པའི་�ིམས་�གས་འ�ས་ཚང་མིན་པར་དམིགས་ནས། �ལ་ཁབ་སོ་སོས་

�ིད་འཛ�ན་ལས་�ངས་གིས་རིགས་�ད་�ད་གསོད་�ི་དོན་�ེན་ལ་བ�ག་བཤེར་དང་། རིགས་�ད་�ད་གསོད་�ི་�་�ོད་ལ་

འགོག་�ོལ་�ས་པའི་�ིམས་�གས་�ི་མ་ལག་འ�ས་ཚང་། རིགས་�ད་�ད་གསོད་ལ་�ོགས་པའི་�ང་གཞིའི་�ོབ་གསོ་དང་

ཞིབ་འ�ག་ཐབས་�ས། ཚ�གས་�ི་ཕན་�ན་བར་བ�ི་བ�ར་�ིས་འཆམ་མ�ན་མཉམ་གནས་�ི་ཆབ་དཔལ་རིག་ག�མ་

འཛ�མས་པའི་�ི་ཚ�གས་�ལ་འདེད་�ེད་པའི་འཆར་�ས་སོགས་བ�ད་ནས་�ིབས་�གས་འ�ས་ཚང་དང་ཁ་གསབ་�ེད་པའི་

འགན་འ�ི་དང་�་�ངས། དམིགས་གསལ་གནས་�ལ་ལ་འ�ད་ཚ�། ཆེད་ལས་�ི་འཆར་འགོད་ལག་བ�ར་�ས་ནས་མང་

ཚ�གས་�ི་འཕེལ་�ས་ཐད་�ི་མི་འདང་སར་ཁ་གསབ་�ེད་དགོས། �ལ་ཁབ་རང་གི་�ི་དམངས་�ི་ཚ�གས་�ི་�ས་ཐག་གཅོད་

པའི་བ�ད་རིམ་�་�གས་པར་འགན་ལེན་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་བ�ན་པ།

�ིམས་�གས་ནི་ཆབ་�ིད་དང་། དཔལ་འ�ོར། �ི་ཚ�གས་ཐབས་�ས་དང་མ�ངས་པར་མི་�ེར་�ི་ཁེ་དབང་དང་

རང་བ�ི་འ�་མཉམ་ཡིན་པ་འགན་ལེན་�ེད་པའི་�ེད་ཐབས་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིགས་�ད་འགའ་ཤས་སམ་ཚ�གས་�ི་ག་

གེ་མོར་ངའོ་�མ་པའི་བསམ་�ོའམ་ག�ང་�གས་�ན་པ་བཀག་འགོག་�ེད་པའི་གཞི་�་དང་། རིགས་�ད་�ི་ཤ་འཁོན་ལས་

�ོགས་�ང་དང་དག་སེལ་ལམ་�བ་བ�གས་�ར་བ�ོད་�ེད་པ་དམིགས་�ལ་�་བ�ང་ནས་�་འ�གས་དང་�་འ�ལ་�ེལ་

བ་བཀག་འགོག་�ེད་པའི་�ེད་ཐབས་གཙ�་ཤས་ཤིག་�ང་ཡིན།《འཛམ་�ིང་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བ�གས་གཏམ།》�་

བཀོད་པའི་�་དོན་�་ཚ�གས་གཞིར་བ�ང་ནས་�ིམས་�གས་�ས་ཆོད་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས། �ིམས་�གས་འདི་ནི་

ལག་བ�ར་�ེད་པའི་ཆབ་�ིད་ཆབ་དཔལ་རིག་ག�མ་�ི་�བ་ཆ་ཞིག་�་འ�ར་དགོས། མི་�ེར་དང་�ི་�ོད་གཞན་ནམ་མི་

�ེར་�ིས་ངེས་པར་�་�ིམས་�གས་བ�ི་�ང་�ེད་དགོས་ལ། ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་བ�ད་ནས་�ི་དམངས་ཡོངས་�ིས་�ིམས་

�གས་�ས་ལོན་དང་ལག་བ�ར་�ེད་པར་རོགས་རམ་�ེད་དགོས།



དནོ་ཚན་བ�ད་པ།

གཅིག �ལ་ནང་དང་�ལ་�ི་�་ཆབ་དཔལ་རིག་ག�མ་དང་�ིམས་�གས་�ི་�ིག་�ོལ་ལོངས་�་�ོད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པའི་

མི་�ེར་�ིས་རིགས་མ�ན་འཚ�་གནས་�ེད་པའི་�ི་ཚ�གས་སམ་�ལ་�ིའི་�ི་ཚ�གས་�་དེ་མ�ན་�ི་འོས་འགན་བ�བ་

དགོས། ཁེ་དབང་དང་གོ་�བས་�་བ་ནས་འ�་མཉམ་ཡིན་པའི་�ང་གཞིའི་�ེང་ནས་མི་�ེར་�ི་ཁེ་དབང་འདོན་�ེལ་�ས་

ཆོག �ལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་དམངས་འཆམ་མ�ན་མཉམ་གནས་�་�ར་བའི་འོས་འགན་�ལ་འདེད་�ེད་པར་དམིགས་ནས་

རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་�ོགས་�ང་སོགས་�་བ་ནས་མེད་པར་བཟོ་དགོས།

གཉིས། རིགས་�ད་�ོགས་�ང་། རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་�་�ལ་དང་གམོས་�ོལ་ངོས་ཐད་ནས་རང་�ང་ཚན་རིག་དང་�ི་

ཚ�གས་ཚན་རིག རིག་ཚན་�ི་བ�བ་�འི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་། ཚན་རིག་�་འ�གས་སོགས་�ིས་བ�བ་�་ཕན་�ན་བར་

�ི་ཞིབ་བ�ར་བ�ད་�ང་�ོགས་�ི་ཞིབ་འ�ག་�ེད་དགོས་ལ། �ལ་ཁབ་ནས་གོང་�་�ས་པའི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་�་

འ�གས་དག་གི་�་བར་�བ་�ོར་�ེད་དགོས།

ག�མ། གོང་�་�ས་པའི་ཆེད་ལས་མཁས་པར་ཞིབ་འ�ག་འ�ས་�་ནོར་འ�ལ་མི་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་དང་། མང་ཚ�གས་ལ་

རོགས་རམ་�ས་ཏེ་ཞིབ་འ�ག་འ�ས་�་�ས་ལོན་�ེད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་ད�་བ།

གཅིག མིའི་རིགས་ཡོངས་ནི་རིགས་�ད་དང་། ཤ་མདོག �ག་�ད་སོགས་ལ་མི་དམིགས་པར་རང་བ�ི་དང་ཁེ་དབང་ཐད་

ནས་འ�་མཉམ་པའི་�་དོན་ནི་�ིར་བཏང་�་དང་ལེན་དང་�ལ་�ིའི་�ིམས་�ིས་ཁས་ལེན་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། �ལ་ཁབ་གང་

�ང་གིས་རིགས་�ད་�ད་གསོད་�ེད་པ་ནི་�ལ་�ིའི་�ིམས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་བསགས་�་�བ་པས་�ལ་�ིའི་འགན་འ�ི་

འ�ར་དགོས།

གཉིས། མི་�ེར་དང་ཚ�གས་�ི་རང་བ�ི་དང་ཁེ་དབང་ཐད་ནས་འ�་མཉམ་ཡིན་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས་ལ། �ས་མཉམ་�་

རིགས་�ད་�ད་གསོད་�ི་�ི་མ་མི་འ�ེས་པར་འགན་ལེན་�ེད་དགོས། རིགས་�ད་དང་ཚ�གས་�ིར་�ི་ཚ�གས་སམ་དཔལ་

འ�ོར་�ེང་ནས་ཕན་ཁེ་མི་འ�ང་བར་དམིགས་བསལ་�ིས་དོ་�ར་�ས་ནས་�ོད་ཁང་དང་། ལས་�གས། བདེ་�ང་�་བའི་



ངོས་ཐད་ནས་�ིམས་�གས་�ི་�ང་�ོབ་ཐོབ་པར་�ེད་ཐབས་�ོད་དགོས། རིག་གནས་དང་རིན་ཐང་�་བའི་�གས་མ�ན་

རང་བཞིན་ལ་བ�ི་འཇོག་�ོས་�ོབ་གསོའི་�ེད་ཐབས་བ�ད་ནས་�ི་ཚ�གས་དང་ལས་རིགས་གནས་བབ་ཇེ་ལེགས་�་གཏོང་

དགོས། 

ག�མ། �ལ་�ིའི་འ�གས་�ན་�་ཟབ་�གས་�ས་པའི་གནས་�ོར་ལས་བཟོ་བ་དང་དེའི་�ིམ་མིའི་བདེ་འཇགས་ལ་�ང་�ོབ་

�ེད་དགོས། རིག་གནས་དང་རིན་ཐང་�་བའི་�གས་མ�ན་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་འཇོག་�ོས་�ལ་�ིའི་དཔལ་འ�ོར་དང་ལས་

རིགས་འཕེལ་�ས་ལ་འཚམ་པར་�ེད་དགོས་ལ། �ེས་མར་མེས་�ལ་�ི་མངའ་ཁོངས་�་ལོག་ནས་མེས་�ལ་འཕེལ་�ས་ལ་

མཛད་�ེས་འཇོག་པར་�བས་བདེ་བ�ན་ནས་དེ་དག་གི་�་རབས་ཚ་�ད་ལ་རང་སའི་�ད་རིགས་�ོབ་�་འ�ག་དགོས།

བཞི། �ལ་�ིའི་དཔལ་འ�ོར་འ�ེལ་བ་�ན་�ན་མེད་པ་མིན་པ་ལས་རིགས་�ད་རིང་�གས་�ི་�་�ལ་�གས་ཆེར་�བ་

གདལ་�་�ིན་པས། �ལ་ཁབ་སོ་སོས་�ར་ལས་འ�་མཉམ་ཡོང་བའི་�ང་གཞིའི་�ེང་ནས་�ལ་�ིའི་དཔལ་འ�ོར་ལ་�ོམས་

�ིག་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་བ�་བ།

འཛམ་�ིང་རང་བཞིན། ས་ཁོངས་རང་བཞིན། �ིད་ག�ང་ངམ་�ིད་ག�ང་མ་ཡིན་པའི་�་འ�གས་ལ་སོ་སོའི་

འགན་འ�ི་དང་�ས་པའི་�བ་ཁོངས་ནས་བ�གས་གཏམ་འདིའི་དོན་ཚན་སོ་སོའི་�་དོན་ལག་བ�ར་�ེད་པར་མཉམ་ལས་

དང་�བ་�ོར་�ེད་པའི་འགན་འ�ི་ཡོད་ལ། མི་ཚང་མ་�ེས་པ་ནས་ཁེ་དབང་དང་རང་བ�ིའི་ཐད་ནས་འ�་མཉམ་ཡིན་པར་

�ལ་འདེད་�ིས་རིགས་�ད་རིང་�གས། རིགས་�ད་ཁ་འཐོར། རིགས་�ད་བཀག་བཅད་སོགས ལ་འགོག་�ལོ་�ས་

ནས། འཛམ་�ིང་གི་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་བདེ་�ིད་བ�ན་དགོས།


