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དཀར་ཆག 

༼༡༽ ཆསོ་ཞསེ་པ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ། 

༼༢༽ དལ་བ་བ�ད། 

༼༣༽ འ�རོ་པ་བ�། 

༼༤༽ དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་དོན་ཆ་ེབར་བསམ་པ། 

༼༥༽ �འ་ི�་ོནས་�དེ་དཀའ་བ། 

༼༦༽ ང་ོབའོ �་�་ོནས་�དེ་དཀའ་བ། 

༼༧༽ ཚ�་འད་ིདནོ་གཉརེ་�་ིབསམ་པ་�གོ་པ། 

༼༨༽ དནོ་ཆ་ེབའ་ིཚ�་འད།ི 

�ར་བཀདོ། 

༼༡༽ དལ་འ�རོ་�་ིཕན་ཡོན་�ོམ་པ། 

༼༢༽ མན་ངག་ཕལ་ཚ�ག་དམར་�ནེ་ལག་ལནེ་མ�བ་བ�གས། 
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�མོ་�གི་པའ་ིགཏམ། 

བདག་གིས་དཔ་ེདེབ་འདིའ་ི�་ཆ་�མས་�ོགས་བ�་�ེད་འག་ོའ�གས་�བས། 

འཛམ་�ངི་ག་ི�ང་�ོལ་�ེད་འ�ན་ཆནེ་མ་ོམ�ག་�ལི་ལ་ཉ་ེཞིང་། ད�ིན་�ལ་�་འཚ�་བའ་ི

མ་ིཞིག་ལ་མཚ�ན་ན། �ེད་འ�ན་དའེ་ིནང་�་མཉམ་�གས་�ས་པའ་ི�ལ་ཁབ་གཞན་�་ིམ་ི

�མས་དང་འ�་བར། �་བ་གཅིག་ཙམ་�་ིརངི་ལ་�ང་�ལོ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་འཛམ་�ངི་

འད་ི�་མེད་པ་�་�འ་ི�ང་བ་ཞིག་མཆསི་པ་དང་། ཁ་དགོ་དཀར་དམར་སགོས་ལས་�བ་

པའ་ིད�ནི་ཇའི་ི�ལ་དར་གང་སར་བ�ངེས་ཡོད་པར་མ་ཟད། རང་ག་ི�ལ་ཁབ་ལ་བཅངས་

པའ་ིལ་�འ་ི�ད་ཆའང་གང་སར་ཐོས་�་འ�ག་མོད། འོན་�ང་། མཐའ་མ�ག་�ེད་འ�ན་

དའེ་ིནང་ནས་མཐའ་མའ་ི�ལ་ཁ་མ་ཐོབ་པས། ད་ེདག་ཡོད་ཚད་འ�ས་མདེ་�་�ར་སངོ་། 

ད་ེནས་ཡར་བ�སི་པའ་ིལ་ོགཅིག་ག་ིགངོ་། བདག་ན་ི�་རན་སའི་ིནང་�་�་མ་བཟདོ་

པ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ད�་�དི་པའ་ིམ་ན་ི�ང་�བ་�་ིབ�ེན་མཚམས་ ཤིག་ལ་མཉམ་

�གས་�ས་པའ་ིམ་ིབཞ་ིབ�འ་ི�ོད་�་ཡོད་ལ། ད་ེན་ིདོན་ང་ོམར་ཉམས་�ོང་�ད་པར་བ་

ཞིག་རེད། གལ་ཏ་ེ�དེ་�སི་རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དང་བ�ནེ་མཚམས་རངི་པ་ོཞིག་བ�བ་�ངོ་

ཡོད་ན། གཉིད་�ག་པའ་ི�ས་ཚ�ད་�ང་མང་པ་ོཞིག་མེད་པར་དག་ེ�ོར་�་ིལས་ལ་འ�ག་

དགོས་པ་ཤེས་ངེས་རེད། ད་ེ�ས་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་ཨ་ྃམ་ན་ིཔ�་ེ�་ོཞེས་པའ་ི

ག�ངས་�གས་འད་ིཚར་�་ེབ་བ�་ཙམ་བ�་ོ�་བ�ག་ནས་བ�ནེ་མཚམས་ད་ེའ�བ་པར་

�་�་ཡནི་པ་ང་ཚ�ས་ཐགོ་མ་ནས་ཤསེ་ཡདོ་ཅངི་། ཚར་ད་ེའ�་མང་པ་ོཞགི་བ�་ོ�་ན་ིབ�བ་

དཀའ་བ་ཞིག་�་�ང་བས། ང་ཚ�་ཁག་ཅིག་གིས་སེམས་�ལ་ངེས་ཅན་ཞིག་�ེད་བཞིན་

བ�ེན་མཚམས་དེར་�གས་པ་ཡིན། བ�ེན་མཚམས་དེ་ད�་འ�གས་�ས་རིན་པོ་ཆ་ེ

མཆགོ་གསི་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་དཀནོ་པ་ོའད་ི�དེ་པ་ན་ིདགའ་བའ་ི�ལ་ང་ོམ་ཞགི་ཡིན་
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པ་ལས། �ང་�ལོ་ལ་�གོ་ཐོས་བ�ས་ནས་�་བ་ཞགི་ག་ིནང་�་འ�་ོ�་འ�ག་པ་ད་ེམནི་པའ་ི

�་མཚན་ག�ངས་སངོ་། དསེ་ན་རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ག་ིག�ང་མཆདི་ད་ེདཔ་ེདབེ་འདའི་ིལ�ེ་

དང་པའོ �་མག་ོ�་བཞག་པ་ལ་གལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་ཞགི་ཡདོ། 

འནོ་ཏ།ེ ཆསོ་ན་ིབ�ནེ་མཚམས་བ�བ་པ་ཙམ་�་མ་ིཟད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�དེ་ཚད་

ཐམས་ཅད་ཆསོ་�་འ�་ོཆོག (�ང་�ལོ་�ས་ཁག་�་ེ�ག་པ་ཞགི་ལ་�བ་�རོ་�དེ་པ་ན་ིཇ་ི

�ར་ཆོས་�་འ�་ོབ་བདག་གིས་གསལ་པརོ་མ་ིཤསེ་ནའང་། ད་ེཆོས་�་འ�་ོཆགོ་པའ་ིཡདི་

ཆེས་ ཤིག་བདག་ལ་ཡོད།) ཆོས་ན་ིརང་ཉིད་�་ི�ས་པ་ང་ོམ་ད་ེཤེས་པར་བ�ེན་ནས་འ�ང་

ཞིང་། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་དཀོན་པ་ོཡིན་�ལ་�་ིརནི་པ་ོཆ་ེམཆོག་ག་ིག�ང་ག་ི

�ངི་པ་ོཡང་ད་ེཉདི་རདེ། 

�རི་�ང་�བ་ལམ་རམི་འད་ི�བ་�གོས་�་ི�ོབ་མ་ཚ�ར་ག�ང་�བས། གཏན་�་ི

བད་ེབ་དང་མངནོ་པར་�ོགས་པའ་ི�ང་�བ་ཇ་ི�ར་ཐབོ་དགསོ་�ལ་�་ིགདམས་པ་�མས་

རིམ་པས་�ོད་�ེད་ཚ�ག་གི་�ེང་ཐག་ལ་བ�ས་ནས་བ�ོད་�་དེ་དག་རེ་རེའང་གཅིག་

མ�ངས་�་གལ་ཆནེ་�་འཛ�ན་�་ིཡདོ། ད་ེ�་ཡིན་མདོ་�ང་། �ང་�བ་ལམ་རམི་འད་ིབདོ་

བ�ད་ནང་བ�ན་�་ིག�ང་�་ས་བཅད་ལ་ཇ་ི�ར་�སེ་ཡདོ་པར་བ�ས་ན་ང་ཚ�ར་�་ོབ�དེ་

འ�ང་�་རདེ། �་ེརིན་པ་ོཆསེ་མཛད་པའ་ི�ང་�བ་ལམ་རིམ་ཆེན་མ་ོདང་། ད་ེདང་�སེ་�་

མ�ན་པར་མཁས་དབང་གཞན་�སི་མཛད་པའ་ིལམ་རམི་དག་ལ་མཚ�ན་ན། �་མའ་ིབ�ད་

པ་དང་། མཛད་པ་པའོ �་ཆ་ེབ། �ན་མངོ་�་�་བའ་ི�ལ་སགོས་ག�ངས་�ེས། གདམས་པ་

དངོས་�སི་�བོ་མ་ཇ་ི�ར་བ�་ིབའ་ིརམི་པའ་ིནང་། དལ་འ�རོ་ངསོ་བ�ང་དང་། དརེ་�ངི་པ་ོ

ཇ་ི�ར་ལེན་པའ་ི�ལ་སགོས་ག�ངས་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚ�ས་�་ིའ�ོས་�་�ར་པའ་ིག�ང་

�སོ་འད་ིལ་�སོ་ཚ�། དལ་བ་དང་འ�རོ་པ་�ན་�མ་ཚ�གས་པའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི

རིན་ཐང་�མས་ངོས་བ�ང་ནས་�ོགས་པར་�་བ་ནི། ཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིལམ་�་ིརམི་
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པའ་ིཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་ཚང་མའ་ི�ང་གཞ་ིཡིན་པ་ཤསེ་�་ཞིང་། �་མ་བཟོད་པ་རནི་པ་ོ

ཆ་ེམཆགོ་གིས་ག�ངས་པ་�ར། �ང་གཞ་ིད་ེན་ིག་ོ�ོགས་�་ི�་ོམ་ོའ�དེ་པའ་ི�་ེམགི་ཡནི། 

བདག་ག་ི�་�ལ་ལ། འད་ིན་ི�བ་�ོགས་�་ི�ོབ་མ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་ ཤནི་�་བདནེ་པ་

ཞགི་རདེ། ད་ེཡང་ང་ཚ�་�བ་�གོས་པ་ཚ�འ་ིསམེས་�ལ་�་ི�ལ་གཅགི་ན།ི རང་མཐངོ་གསི་

མ་འདང་བའམ་རང་�ིས་དམའ་བ་ོཞིག་ལས་མེད་པ་ད་ེཡིན་ལ། འཚ�་བའ་ིམ�ན་�ེན་དང་

བད་ེ�ིད་�ིས་�ག་ནའང་། འ�ན་སམེས་དང་རང་དོན་དནོ་གཉེར་ཧ་ཅང་ཆ་ེབས། རང་ཉདི་

ལ་འཇོན་ཐང་གིས་མ་འདང་བ་དང་། ཐ་ན་རང་ཉིད་ན་ིརནི་ཐང་ཅ་ིཡང་མདེ་པ་ཞིག་�འང་ང་

ཚ�ས་མཐོང་ག་ིཡོད། ང་ཚ�་ནི་�ན་�་�ེལ་འ�བ་ཆ་ེ�ང་། �ེལ་འ�བ་ཆ་ེདགོས་པའ་ི�་

མཚན་ད་ེརགི་ག་ིམདེ། ད་ེབས་ན། དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་ི�རོ་�་ིག�ང་ཆསོ་འད་ིནི། ང་ཚ�་

�ོངས་གཉིད་ལས་�ོང་�ེད་�་ིའབོད་བ�་ཞིག་ཡིན་ལ། ང་ཚ�ས་དེར་བ�ེན་ནས་ས་ོསོའ �་

གནས་�ངས་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ད་པར་བ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ི�ས་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི

ང་ོམཚར་བ་ཞགི་ཡནི་པར་ངསོ་འཛ�ན་�་�བ། ད་ེའ�འ་ིངོས་འཛ�ན་ཞགི་ང་ཚ�ར་ཐབོ་ན། རང་

ག་ི�་ོ�ངོ་བའ་ི�ན་�ངོ་བ�ན་པ་ོཞགི་ང་ཚ�ར་རང་བཞནི་�སི་�་ེབ་དང་། �་ོ�ངོ་བ་ན་ི�ང་

�བ་ལམ་རམི་�་ིབ�དོ་�་གཞན་དག་ག་ིདགོས་དམགིས་�ང་ཡནི། 

�་མ་བཟདོ་པ་རནི་པ་ོཆ་ེམཆོག་གསི་ཀ་ོཔན་དགནོ་�་�མོ་�བ་ཉམས་ལནེ་�་ི�རོ་

ལ་�་རའེ་ིབཀའ་ཆསོ་གཙ�་བརོ་གནང་བའ་ིཐགོ་མའ་ི�བས་ནས་བ�ང་། �བོ་མ་�མས་�སི་

�་མ་ཡ་ེཤསེ་དང་རནི་པ་ོཆ་ེ�མ་གཉིས་�་ིག�ང་བཤད་ཆ་ཚང་�་འ�ག་�དེ་དགསོ་པའ་ི

གལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་ཤེས་ཏེ། འདས་པའ་ིལ་ོརབས་�་མའ་ིརིང་ལ་བཀའ་ཆོས་མ་འ�་བ་ཉ་ི

�ོང་ལ་ཉ་ེབ་ཞིག་�་འ�ག་�ས་ཡོད། ད་ེདག་ག་ི�ོད་�་�ང་བ་དགོང་�་ོགཅིག་ག་ིག�ང་

བཤད་དང་། རངི་བ་�་བ་ག�མ་�་ིབ�ནེ་མཚམས་དང་འ�ལེ་བའ་ིབཀའ་ཆསོ་སགོས་�ང་

འ�ས་ཡོད། �ི་ལོ 1996 ལོར་�་མ་བཟོད་པ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་�་མ་ཡེ་ཤེས་�་ི
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མ�ནེ་རབ་ཡགི་ཚགས་ཞསེ་པའ་ིཐབེས་�་ཞགི་�་འ�གས་གནང་བར་བ�ནེ་ནས་�་འ�ག་

�གོས་བ�ས་ད་ེདག་ལ་�་ི�མོ་ཞགི་�བ་ཅངི་། �་ིལ ོ2007 ལརོ་ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ �་བ�ན་

པ་�ད་འཛ�ན་ཐབེས་�་ཁང་གསི་�་མ་བ�ད་པའ་ིབཀའ་ཆསོ་�མས་པར་�ན་�་ིལས་གཞ་ི

ཞིག་འག་ོབ�གས། ད་ེན་ིརིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་གནང་བའ་ིབཀའ་ཆོས་�མས་མ་ིམང་ག་ི

ཆེད་�་པར་འ�ེམས་�་བའ་ིལས་གཞ་ིཞིག་ཡིན་ལ། �་འ�ག་�ས་པའ་ིབཀའ་ཆསོ་ཚང་

མའ་ིནང་ནས་�ང་�བ་ལམ་�་ིརིམ་པའ་ིབ�ོད་གཞ་ི�་ེ�ག་པ་�མས་�ོགས་བ�ས་དང་

�ོམ་�ིག་�ས་ཏེ། �ང་�བ་ལམ་རིམ་�་ིའ�ེལ་བ་�ས་པ་ཞིག་དེབ་�ེང་མང་པ་ོ�་པར་

�ན་�་�་ད་ེཡནི། ད་ཕན་བར་�་�་མ་ཡ་ེཤསེ་�་ིམ�ནེ་རབ་ཡགི་ཚགས་ཐབེས་�ས་པར་

འ�ེམས་�ས་པའ་ིདཔ་ེདེབ་ཁག་ན།ི བཀའ་ཆསོ་སམ་ཆོས་�གོས་�་ིའཆད་�དི་�མས་ས་ོ

ས་ོ�་�ོམ་�གི་�ས་ནས་པར་�་བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན་མདོ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་ཐེག་པ་ཆནེ་

པོའ �་བ�ན་པ་�ད་འཛ�ན་ཐེབས་�་ཁང་གི་�་མ་བ�ད་པའ་ིབཀའ་ཆོས་�་ིདེབ་�ེང་འད་ི

བ�ད་ནས་རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གིས་ལམ་རམི་�་ིབ�དོ་�་ས་ོསའོ �་�རོ་ལ་བཀའ་ཆསོ་�ལ་བ་

མཐའ་དག་�གོས་གཅགི་�་བ�ས་ཏ།ེ མ་ིམང་ག་ི�ོད་�ལ་�་འ�ནེ་པའ་ིར་ེབ་བཅངས་ཡདོ། 

�ང་�བ་ལམ་�་ིརམི་པ་ལས་དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་ིཉམས་�དི་ག་ོབ�ོན་གསདེ་

འ�ོལ་ཞེས་པའ་ིདཔ་ེདེབ་འད་ིཉིད་�ང་�་བའ་ི�ོམ་གཞི་དེའ་ིཐོག་ནས་བ�ིགས་པ་དང་། 

བདག་གསི་དཔ་ེདབེ་འདའི་ིབ�ོད་�་�འི་ི�རོ་ལ་རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གིས་གང་ག�ངས་ཡདོ་

པ་�མས་ཅ་ི�བ་�ིས་�གོས་བ�ས་�ས་ནས་ད་ེདག་ནང་གསསེ་�་ི�་ེཚན་�་�སེ་�སེ། 

རིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གིས་�བས་�་ེཕ་བངོ་ཁས་མཛད་པའ་ི�མ་�ོལ་ལག་བཅངས་�་ི�་ི�མོ་

ད་ེགཞ་ི�་བ�ང་ནས་ཀ་ཏ་མན་�་�་ཡོད་པའ་ིཀ་ོཔན་དགནོ་པར་ལ་ོརརེ་�་རརེ་གནང་བའ་ི

བཀའ་ཆོས་�་ཚ�གས་ལས་གཞ་ི�ང་ཞིག་བ�ིགས། དེ་ནས་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་དལ་
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འ�ོར་�དེ་དཀའ་ི�རོ་ལ་ད་�ང་གཞན་གང་ཞིག་ག�ངས་ཡོད་པ་�མས་�་འ�ག་ག་ིཡགི་

ཚགས་�ལི་པའོ �་ནང་ནས་བཙལ་ནས་གཞ་ི�ང་དརེ་ཁ་�ནོ་�ས་པ་ཡནི།  

ད་ེནས་བདག་གསི་དཔ་ེདབེ་འདའི་ིཚ�ག་འ�སོ་ཡངོས་ལ་བ�ར་�་�མོ་�གི་�ས་

པ་དང་། བདག་གིས་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ནང་�གས་དང་�ོང་�བ་�་ིག�ང་�ངས་ད་ེ

གཙ�་བོར་བ�ང་བར་མ་ཟད། ཁོང་གི་ག�ང་བཤད་�་ི�ོད་�ན་�་ཡོད་པའ་ིབ�བ་�འ་ི

གཏམ་�ད་ད་ེ�མས་དང་ཕལ་ཆེར་མ�ངས་པའ་ི�ང་�མས་�ང་དཔ་ེདེབ་འདིའ་ིནང་�་

བ�ས་ཡདོ། 

�མོ་�གི་�ས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་འདའི་ིཚ�ག་འ�སོ་�་ི�་བའ་ི�མ་པ་ན།ི �་འ�ག་�ས་

པའ་ིག�ང་ཆསོ་�མས་ཇ་ིབཞནི་བ�ས་པའ་ིཡ་ིག་ེཡནི་ཞངི་། ད་ེགཉསི་�་ིབར་ལ་འགལ་བ་

མ་ིའ�ང་བའ་ི�ད་�་�་དག་�ས་ལགེས་�ས་ཡོད་པས། དཔ་ེདབེ་འདའི་ིནང་�་ཅ་ིཞགི་ཡདོ་

པ་ད་ེནི། རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གསི་ག�ངས་པ་�ར་ཡནི་པའ་ིགདངེ་ཚ�ད་ཅིག་ང་ཚ�ར་ཡོད། ད་ེ

�་ནའང་། ནརོ་འ�ལ་དང་ག་ོལགོ་�ང་ཡདོ་ན། ད་ེན་ི�ོམ་�གི་པ་རང་ཉདི་�་ི�ས་ཉསེ་ཤགི་

ཡིན། རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་�ས་�བས་འ�་མནི་�་ཆོས་�་བ་�་ཚ�གས་ཤིག་ལ་བཀའ་

ཆསོ་མང་པ་ོཞགི་གནང་བ་�མས་དཔ་ེདབེ་འདའི་ི�་ཆའ་ིཡངོས་�ངས་གཙ�་བ་ོད་ེཡནི་པས། 

བདག་གིས་�ོས་�ོན་མ་ིའ�ང་བའ་ི�ད་�་འབད་པ་ཇ་ི�ར་�ས་�ང་། ཚན་པ་ཁག་ཅིག་

གསི་གཞན་ཞགི་�་ག�ངས་ཟནི་པ་�མས་མཚ�ན་ངསེ་རདེ། ད་ེབས་ན། བ�ར་�སོ་ད་ེདག་

གིས་�ོག་མཁན་ཚ�ར་ཉོབ་�ལ་�ི་�ང་བ་ཞིག་ལས་�ོད་�ེད་�ི་བ�ན་དོན་དེ་ཡིད་ལ་

འཇགས་པའ་ིནན་�ལ་ཞིག་�་འ�་ོབར་�ོན། གཞན་ཡང་དཔ་ེདེབ་འདིའ་ིནང་�་ཡོད་པའ་ི

�ང་ཚ�ག་�མས་ནི། ཚ�ག་དང་ཚ�ག་ག�གས་ནས་བ�ར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པས་�ོག་མཁན་

ཚ�ས་ད་ེདག་ཚ�ག་འ�ེལ་�་ིརང་བཞིན་�་ག་ོབ་ལེན་དགོས་ཤིང་། རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་

ག�ང་ཚ�ག་ཅགི་འ�ེན་�བས། བདག་གིས་ད་ེན་ིད�ནི་�ད་ཁ་ོནར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
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�ར་�་མ་བཀོད་པ་གཅིག་ཡོད་པ་ན་ིལམ་རམི་ཆེན་མ་ོཞེས་པའ་ིཚ�ག་འད་ིཡིན་ཞིང་། བོད་

�ད་�་ིཚ�ག་འད་ིན་ིདའེ་ིད�ནི་ཡགི་ག་ི�ད་དོད་ལས་�ང་མ་ིཚ�ར་�ས་མངའ་ཆནེ་པརོ་�ར་

ཡོད། བོད་�ད་དང་ལགེས་�ར་�ད་�་ཡོད་པའ་ིག�ང་གཞན་དག་ག་ིམཚན་�ང་དཔ་ེཐའོ �་

ར�ེ་མགི་�་བཀདོ་ཡདོ་པས་དརེ་གཟགིས་པར་འཚལ། 

�ོན་བ�ོམས་ན་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་འཛམ་�ངི་གང་སར་ག�ངས་པའ་ིབཀའ་

ཆསོ་བ�་དང་བཞ་ིབ�་�ག་ཅགི་དཔ་ེདབེ་འདའི་ི�་ཆར་སངོ་བ་དསེ་འ�ལེ་ཡདོ་�་ིམ་ིཚ�ས་

�ས་ཚ�ད་ག་ཚ�ད་ལ་ངལ་�ོལ་�ས་ཤངི་། དཔ་ེདེབ་འད་ིཔར་�ན་�་ིབ�ད་རམི་ནང་མ་ིག་

ཚ�ད་ཅིག་དངོས་�་�གས་པ་སོགས་�་ི�ར་ཞགི་མཚ�ན་�བ། འོན་ཏེ། བདག་གསི་འད་ི�་

འ�ེལ་ཡོད་�་ིམ་ིཚང་མའ་ིམཚན་�མས་འགོད་མ་ི�བ་པ་དང་། བདག་གིས་འད་ི�་�ེད་

�བ་ཚད་ན་ིལས་གཞའི་ིའདའི་ིདནོ་�་འབད་པ་�དེ་མཁན་ཚང་མར་�གས་�་ེཆ་ེཞསེ་�་�་

ཙམ་ཡནི། 

ད་ེ�་ནའང་། �གས་�་ེཆ་ེཞསེ་�་སའ་ི�དོ་ནས་མ་ི�་གཙ�་བ་ོན་ི�་མ་བཟདོ་པ་རནི་

པ་ོཆ་ེམཆགོ་ཡནི་ཞངི་། ཁངོ་ཉདི་ན་ིལས་གཞ་ིའད་ིལ་�ལ་མ་གཏངོ་བའ་ིསམེས་�གས་དང་། 

ག་ོ�ོགས་ང་ོམཚར་བ་འད་ིདག་ག་ིའ�ང་�ངས་ཡིན། བདག་གིས་མཐངོ་�ང་ལ། རིན་པ་ོཆ་ེ

མཆོག་ན་ིཤེས་རབ་དང་�ིང་�་ེ�ང་�ན་ཡིན་པའ་ི�་ོཞིག་ང་ཚ�ར་ཡོད་ཚ�། ཡོད་ཚད་�བ་

�བ་ཅིང་�ད་པར་ཆནེ་པ་ོཞིག་བཟ་ོ�བ་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་གསནོ་པ་ོཞིག་ཡནི། དཔ་ེདབེ་འད་ི

པར་�་�ན་པ་ལས་�ང་བའ་ིཚ�གས་གསགོ་ཅ་ིམཆིས་ཁངོ་ཉིད་�་ཚ�་བ�ན་པ་དང་། ཁོང་

ཉདི་�་ིབསམ་དནོ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པའ་ི�རི་�་བ�་ོབར་�འ།ོ།   

 

�་ིལ ོ2013 ལའོ �་�་ག�མ་པར་ད�ནི་�ལ་ནས་བྷ་ཐ་ིཡསི།། 
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ལེའུ་དང་པོ། 

ཆསོ་ཞེས་པ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ། 

ང་ཚ�་ངེས་པར་�་འ�ག་དགསོ་པའ་ིལམ། 

མ་ི�མས་ལ་�་དངསོ་�ད་མཚར་བ་དག་གསི་�་ོསམེས་�རེ་�་ིཡདོ། ཉ་ེཆར་ངས་

�ེས་པ་དར་མའ་ིཚ�གས་ཁག་ཅིག་གིས་�ང་�ོལ་ཞིག་ལ་�ོག་ཐོས་ག�ས་ཏེ། ད�ག་པ་

གཉིས་�་ིབར་�་ཡོད་པའ་ི�་བ་ཞིག་ག་ིནང་�་འདེད་པ་མཐོང་�ང་། མ་ིམང་�ོང་�ག་བ�་

�ག་མང་པསོ་དགའ་བ�འ་ི�ད་འབདོ་�ོག་བཞིན་ས་ོསའོ �་ལག་པ་ཡར་འ�ོག་ག་ིའ�ག ད་

�ང་མ་ིས་ཡ་མང་པསོ་བ�ན་འ�ིན་བ�ད་ནས་ཁ་ོཚ�ར་བ�ས་ ཤིང་། མ་ིཚང་མ་�་ོསམེས་

�ིས་�ོས་སོང་། འོན་ཏེ། དོན་དམ་པར་བཤད་ན། མ་ིམང་ག་ིང་ོགདོང་ལ་ཞ་ི�ོད་�་ིཉམས་

འ�ར་ཞིག་མེད་པས། ཁ་ོཚ�་ཤིན་�་དགའ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཁ་ོཚ�་ལ་ན་�ག་ཆེན་པ་ོ

ཞིག་གིས་མནར་བ་ཡིན་བདག་གིས་བཤད་�བ་ཚ�ད་མ་ིའ�ག འཛམ་�ིང་�ང་�ོལ་�ེད་

འ�ན་ཆནེ་མ་ོའད་ིན།ི མ་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་ཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་མདོ། འནོ་�ང་། �དོ་�་ི

�ལ་ཁབ་དེས་ང་རང་གི་�ལ་ཁབ་ཕམ་�་འ�ག་�བས། དེས་�ག་བ�ལ་དང་འ�ན་

སམེས། ད་�ང་ཁངོ་�་ོདང་ཞ་ེ�ང་སོགས་�དེ་�་ིཡོད། 

ད་ེལས་�གོ་�།ེ བད་ེ�དི་དང་�་ོསམེས་�་ི�ལ་ང་ོམ་ཞགི་ན།ི ང་ཚ�ར་འ�་ོབ་མའི་ི

�ས་�ེན་འད་ིཐོབ་ཡོད་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་དེའ་ིརིན་ཐང་ག་ིཆ་ཤས་�ན་�་ཙམ་ཡང་

�གོས་�བ་ཚ�། �ང་�ལོ་�དེ་མ་ོལ་དགའ་མཁན་ཚ�ར་�སོ་ན། ང་ཚ�ར་དགའ་བས་འབདོ་པ་

དང་། �་ོབས་བར་�ང་�་མཆངོ་བའ་ི�་མཚན་ས་ཡ་གཅགི་གསི་མང་བ་ཡདོ། ང་ཚ�ས་གང་

འདདོ་�བ་པར་�དེ་�་འ�ག་པའ་ི�ལ་བཟང་ག་ི�ས་�ནེ་�་ཆནེ་འད་ིརང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པས། 
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ཉིན་�ར་དང་། ཐ་ན་�ར་ཆ་ར་ེརེའ་ིནང་�འང་ང་ཚ�འ་ིསེམས་ཁོངས་ན་དགའ་བའ་ིཚ�ར་བ་

ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་དགོས། ང་ཚ�ས་�ས་�ེན་འདའི་ིཐོག་ནས་རང་གཞན་�་ིཕན་བད་ེལ་�ན་

པའ་ིལས་གང་འདདོ་པ་ཐམས་ཅད་�བ་ཆོག 

�ེད་མོ་དང་། ཡང་ན། འདི་�ང་ག་ི�ེད་�་ོགཞན་ལ་མཚ�ན་ན། མི་�མས་�ག་�་

ལགེས་ཤསོ་�་ི�སེ་�་�ག་པ་དང་། རང་ཉདི་གནམ་རམི་དང་པ་ོ�་�བེ་པར་འབད་པ་�དེ་

�་ིཡོད། འོན་�ང་། ཨ་ོ�ལ་འ�ན་ཚ�གས་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། གངས་ཏ་ེསེའ་ི�་ེམརོ་

འཛ�གས་པ་�་�་མཛད་�ེས་ཆེན་པ་ོཞིག་�་བ�ིས་པའ་ིལས་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དནོ་

དངོས་�་ཅ་ིཡང་མནི་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་ཚ�་འད་ིལ་ད་ེདག་�ས་མདེ་ནའང་། ཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་

�་ང་ཚ�ས་�་བ་དེའ་ིརགིས་�ངས་མདེ་པ་ཞིག་�ས་�ངོ་བ་དང་། ད་ེདག་གིས་ང་ཚ�ར་བད་ེ

�དི་དང་�ན་པར་�ས་མདེ། 

དོན་དམ་པར་བཤད་ན། �ོགས་མཐའ་�ལ་བའ་ིཚ�་རབས་�ོན་མ་དག་�་ང་ཚ�ས་

བད་ེབའ་ིརགིས་�་ཚ�གས་ ཤགི་ལ་ལངོས་�་�ད་པ་དེར་�ངས་ཚད་ཅིག་མདེ་ལ། བསམ་

�ིས་མ་ི�བ་པའ་ིཉམས་�གོས་�་ིགནས་ཚད་�ང་ང་ཚ�ས་བ�བས་ནས་ཐབོ་�ངོ་། མདོར་

ན། ང་ཚ�ས་�ོན་མར་ལངོས་�་�ད་མ་�ོང་བའ་ིབད་ེབ་དང་�ོང་བ་གསར་པ་ཅ་ིཡང་མདེ། 

ང་ཚ�་ན་ིམངནོ་�ར་�་ི�ག་བ�ལ་ཅ་ིཡང་མདེ་པའ་ི�འ་ིཞིང་ཁམས་�་�སེ་ ཤངི་། ང་ཚ�ས་

�ོམ་�བ་�ས་ནས་�ས་�ོབས་ཆ་ེབའ་ིབསམ་གཏན་ཞིག་ཐབོ་�ངོ་བ་དང་། བསམ་གཏན་

�་ི�ས་པ་ད་ེའ�་ཞགི་ཡོད་ན། �བས་�་ེཕ་བོང་ཁ་བད་ེཆནེ་�ངི་པསོ་ལམ་གཙ�་�མ་ག�མ་

�་ིའ�ེལ་བར་ག�ངས་པ་�ར། ང་ཚ�འ་ི�་བའ་ིའ�མ་�་�་ཆནེ་པ་ོཞིག་�ང་ཡང་། དེས་ང་

ཚ�འ་ི�འོ �་མཉམ་བཞག་ལ་བར་ཆད་གཏངོ་མ་ི�བ། ང་ཚ�ར་ཐ་ན་མ�ནེ་པ་�་�འ་ིམངནོ་ཤསེ་

�་ི�ས་པ་དང་། འ�ར་བའ་ི�ས་པ་སོགས་�ང་ཐོབ་�ངོ་། འད་ིདག་ན་ིགསར་�ང་ག་ི�ངོ་

བ་ཞགི་མནི། ད་ེ�་�འ་ི�ང་�ལ་�མས་དམགིས་བསལ་ཞགི་�་�ང་བའ་ི�་མཚན་ཁ་ོན་ན།ི 
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ང་ཚ�ས་�་ེབ་�་�ིའ་ིགནས་�གས་མ་�ོགས་པས་ཡིན་ཞིང་། �ོངས་པ་དེའ་ིདབང་གསི་ང་

ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིཐོག་མཐའ་མེད་པའ་ིཚ�་རབས་དག་�་འད་ི�ང་ག་ི�་བཞག་དེའ་ིརིགས་

བ�ད་�ངོ་བ་ངསོ་འཛ�ན་�དེ་�བ་�་ིམདེ། 

བལ་�ལ་�་ིཀ་ོཔན་དགོན་པ་�་དང་ཐོག་བཀོད་�གི་�ས་པའ་ི�ོམ་�བ་�་ི�བོ་

�དི་ད་ེདག་ལ་དང་པརོ་�གས་མཁན་�་ི�བོ་མ་ཚ�་ན།ི �་མཚན་མང་པ་ོཞགི་ལ་བ�ནེ་ནས་

ཡངོ་བ་ཡནི་ཞངི་། ཁ་ོཚ�འ་ི�དོ་ནས་མང་པ་ོཞགི་ན་ིཧད་པ(ེhippie) �ས་རབས་�ནོ་མའ་ི

ལ་ོརབས་�ག་བ�་པའ་ིན་གཞོན་ཚ�་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོཚ�ས་ཆབ་�ིད་དང་�་ིཚ�གས་�་ིཡིད་

ཆེས་�མས་བ�་ིམེད་�ས་ཏེ། འཛམ་�ིང་�ན་�བ་�་ིཞ་ིབད་ེདང་བ�་ེབ་ཞིག་བ�གས་

ཡོད།)ཡིན། ཁ་ོཚ�ས་བར་ད་ོཐོས་�ོལ་དང་�ན་ག�མ་པ་�་�འ་ིདཔ་ེདབེ་ནང་�་�མོ་�བ་

�ི་ཉམས་ལེན་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ར་བ་�་�འི་�་འ�ལ་�ི་�ས་པ་འ�ང་�ལ་�ི་�ོར་

བ�གས་ཡོད། འོན་�ང་། འ�ར་བ་ནི་ཡ་མཚར་དགོས་པའ་ིདོན་དག་ཅིག་མིན་པ་དང་། 

འདབ་ཆགས་�་ིརགིས་ས་ཡ་མང་པོར་འ�ར་བའ་ི�ས་པ་ཡདོ་ནའང་། ད་ེན་ིཁ་ོཚ�་ཚང་མར་

བད་ེ�ིད་�་ིགསང་ལམ་ཐོབ་ཡོད་པའ་ིདོན་ཞིག་མིན། �བས་ད་ེ�ས་�ོབ་མ་ཁག་ཅིག་ན་ི

འཇགི་�ནེ་གཞན་�་འ�ལ་�དོ་�དེ་པར་དང་མོས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན། ས་ོསའོ �་�ས་�ང་

ག་ིགཟ་ིའོད་འཕེལ་�ས་གཏོང་བར་དང་མོས་�ེད་�་ིའ�ག �ིན་འ�་མ་ེའ�ེར་�ིས་འོད་

འ�ནི་�་ིཡདོ་མདོ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�་ན་ིདོན་ང་ོམར་ད་ེ�་�ར་འ�ར་འདདོ་དམ། 

དནོ་དངོས་�་བཤད་ན། �་འ�ལ་�་ི�ས་�ོབས་ན་ིང་ོམཚར་བ་ཞགི་�་�ང་�ང་། 

�གས་�་ཕན་ཡནོ་ཅ་ིཡང་མདེ་པའ་ིའད་ི�ང་ག་ིདངསོ་�བ་ཅགི་ཡནི་ལ། དསེ་ང་ཚ�ར་གཏན་

�་ིབད་ེབ་ཞགི་�རེ་མ་ི�བ་པ་དང་། ང་ཚ�་ད་ེལ་བ�ནེ་ནས་འཇགི་�ནེ་འཁརོ་བ་ལས་�ལོ་མ་ི

�བ། �་འ�ལ་དེའ་ིརགིས་ལ་ང་ཚ�འ་ིགཏ་ི�ག་དང་�ོངས་པ་�ང་�་གཏོང་བའམ་བསལ་

བའ་ི�ས་པ་ཅ་ིཡང་མེད། གཏ་ི�ག་དང་�ོངས་པ་ད་ེ�མས་�་བ་ནས་འཇོམ་པ་ནི། ང་ཚ�འ་ི
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�ག་བ�ལ་མཐའ་དག་ཞི་ནས་བད་ེབ་མཐའ་དག་�ོགས་པར་�ེད་པའ་ིཐབས་ལམ་ཉག་

གཅིག་ཡནི།  

འཇིག་�ེན་འདའི་ི�་དངོས་དག་ན་ི�ག་�་གནས་པ་ཞིག་མནི་ཞིང་། མ་ི�ག་པ་ན་ིད་ེ

དག་ག་ིརང་བཞིན་ཡིན། ད་ེདག་བ�བ་པར་ང་ཚ�ས་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་དགསོ་ནའང་། 

ད་ེདག་ན་ི�ད་ཙམ་ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་མ་ིགནས་པ་དང་། ད་ེནས་ད་ེདག་�ངོ་འ�་ོཞིང་། ང་

ཚ�་ན་ི�ར་ཡང་ཚ�མ་�ང་མདེ་པའ་ིགནས་�་�ང་ཡདོ། ད་ེཙམ་�་མ་ཟད། རང་བཞནི་ད་ེལས་

མ་འདས་པའ་ི�་དངསོ་ཡོད་ད་ོཅོག་ནི། ང་ཚ�ས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉེར་བའ་ི�ན་

�ངོ་ཞགི་གསི་�བ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ས་གཤམ་�་མཐོང་�་ཡནི་པ་�ར། �ན་�ངོ་ད་ེན་ིམ་ིདག་ེ

བ་ཞགི་ཡནི་པས། མ་འངོས་པའ་ི�ག་བ�ལ་�་ིའ�ང་�ངས་�་འ�ར་�་རདེ། 

ཀ་ོཔན་དགནོ་པ་�་�ོབ་མ་གཞན་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་དགསོ་པའ་ི�་མཚན་ནི། �བ་

�གོས་�་�དེ་པའ་ིབད་ེ�དི་ད་ེའ�ལ་�ང་ག་ིརང་བཞནི་ཅན་ཡནི་པར་མཐངོ་བས་ཡནི་ཞངི་། 

ཐ་ན་�ངོ་�རེ་ཆནེ་པ་ོན�ེ་ཡོག་�་�་ནས་ཡོང་བའ་ི�བོ་མ་ཚ�ས་�ང་། ས་ོསའོ �་�ལ་ཁབ་�་

ཡོད་པའ་ི�་ིདངསོ་པའོ �་འཕེལ་�ས་དསེ་འདང་ག་ིམདེ་པ་ཤེས་ཡོད། ལ་ོརེར་�་ིདངསོ་པའོ �་

འཕེལ་�ས་མང་�་�ང་ཡང་། བད་ེ�ིད་ཆ་ེ�་སོང་བའ་ི�ང་བ་ཞིག་ཡ་ེནས་མདེ། གསར་

གཏོད་�ི་ཡོ་�ད་ཅིག་གིས་དཀའ་�ོག་གཅིག་སེལ་�བ་�ང་། དེ་དང་�ས་མ�ངས་�་

བསལ་དགསོ་པའ་ིདཀའ་�ོག་ཇ་ེམང་�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ། ཁ་ོཚ�འ་ི�་ིཚ�གས་�གོ་འཛ�ང་ཆ་ེ�་

སོང་བ་དང་། དཀའ་�ོག་�མས་�ང་�ོག་འཛ�ང་ཆ་ེ�་�ར་ཡོད། �ོབ་མ་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་�་ི

ཚ�གས་�་ིདཀའ་�གོ་སལེ་ཐབས་ལ་མ་ཚང་བའ་ིཆ་ཞགི་ཡདོ་པར་མཐངོ་བ་�།ེ �ནོ་མར་ཀ་ོ

པན་�་ི�ོམ་�བ་�ོབ་�ིད་ལ་�གས་མཁན་�་ི�ོབ་མ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན། ས་ོསོའ �་�་ིཚ�གས་

�སི་�འི་ིདཀའ་�གོ་�མས་བསལ་བར་�་ིདངསོ་པའོ �་རང་བཞནི་�་ིསལེ་ཐབས་ལ་བ�ནེ་པ་

དརེ་ཞ་ེམ་ཚ�མས་པའ་ིམཐངོ་�ང་ཞགི་�ན་མངོ་�་མཆསི། ཁ་ོཚ�ས་བད་ེ�དི་ཐབོ་པ་ལ་གལ་

14 



 

 

ཆེན་ཡིན་པའ་ིཐབས་ལམ་ཟབ་མ་ོགཞན་ཞགི་ཡོད་པ་ཚ�ར་�གོས་�ས་ ཤངི་། མ�ན་�དོ་�་ི

གམོ་�བས་ད་ེགཅགི་�་�ངས་པ་འདིའང་�་ོ�སོ་དང་�ན་པའ་ི�་བ་ཞགི་ཡནི་ཏ།ེ དསེ་ནང་

ག་ིཞ་ིབདེའ་ི�་ོམ་ོའ�དེ་�་ིཡོད། �་ིལོགས་�་ི�ང་ལམ་�་�་ོ�བ་དང་མག་ོ�གོ་ཆ་ེ�ང་། 

ཁ་ོཚ�ས་མཛ�ས་ཤངི་ཡདི་�་འངོ་བའ་ི�དེ་ཚལ་ཞགི་ག་ི�་ོམ་ོ�དེ་ཡདོ། 

�ས་ད་�་ཉདི་འད་ིལའང་ང་ཚ�ས་མའི་ི�ས་�ནེ་�་ཆནེ་པ་ོའདའི་ིཐགོ་ནས་�་ིདངསོ་

པོའ �་མག་ོ�ོག་དེའ་ིཕ་རལོ་�་�་བའ་ིམ�ན་�ེན་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ང་ཚ�ས་

�ག་བ�ལ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་པ་དང་། ད་ེལས་ཇ་ི�ར་�ལ་དགསོ་པ། བད་ེ�དི་ང་ོམ་ན་ིཅ་ིཞགི་

ཡིན་པ་དང་། ད་ེཇ་ི�ར་ཐོབ་དགོས་པ་སོགས་�ོགས་�བ་ཅིང་། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ཡདོ་

པ་ཡནི། 

ཆོས་ན་ིང་ཚ�་�ག་བ�ལ་དང་ཐག་རིང་�་བཏང་ནས་བད་ེ�དི་�་ི�གོས་�་�ིད་

མཁན་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་ཆོས་ན་ིལས་དང་མ་རིག་པའམ་�ག་བ�ལ་�ི་�་བ་འཇོམ་

མཁན་ད་ེཡནི་ལ། ཆསོ་ན་ིང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ནང་པ་ཞགི་ཡནི་པར་བསམ་མནི་ལ་མ་�སོ་པར་

ངསེ་པར་�་�སེ་�་འ�ང་དགོས་པའ་ིལམ་ཞགི་ཡནི། �ག་བ�ལ་�་ི�་འདདོ་ཆགས་�་�་

�ངོ་བ་དང་། �ངི་�་ེགངོ་འཕལེ་གཏོང་བ། དངསོ་ཡདོ་གནས་�གས་ཇ་ིབཞནི་�་�གོས་པའ་ི

ཤསེ་རབ་ཡང་དག་བཅས་ལ་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་འཁརོ་བ་ལས་�ལོ་�བ། བཅིངས་

�ལོ་ད་ེན་ིང་ཚ�ས་བ�ནོ་པ་�་དགསོ་པའ་ི�ངོ་བ་གསར་པ་ད་ེཡནི་པ་ལས། མངནོ་ཤསེ་དང་

འ�ར་བ་�་�་ན་ིང་ཚ�ས་བ�ནོ་པ་�་དགོས་པའ་ི�ལ་ཞགི་མནི། བཅིངས་�ལོ་ད་ེན་ིང་ཚ�ས་

ཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་�་བ�བས་མ་�བ་པའ་ི�ངོ་བ་ད་ེཡནི། 

ཆོས་ན་ིབཅིངས་�ོལ་དརེ་�ོགས་�་འ�་ོབ་ཐམས་ཅད་ལ་ག་ོཆགོ་�ང་། �ན་�་

ཆོས་ཞེས་པ་ན་ིསངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�་ིག�ང་�མས་མཚ�ན་�དེ་�་བཀོལ་�དོ་
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�དེ་པ་རདེ། བཤད་�ལོ་ཞགི་ལ། ལ་ོ�ས་�་ིནང་�་དངོས་�་�ནོ་པའ་ིསངས་�ས་བཅམོ་

�ན་འདས་�སི་ལ་ོང་ོབཞ་ིབ�འ་ིརངི་�།ེ �་གར་�་རང་ཉདི་མངནོ་པར་�གོས་པར་སངས་

�ས་ནས་�་ངན་ལས་མ་འདས་པའ་ིབར་�་ཆོས་�་ི�ང་བ་ོབ�ད་�་ིབཞ་ི�ོང་ག�ངས་

པར་�གས་ཤིང་། བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་�་�ད་�་འཕགས་པའི་ཆོས་དེ་�མས་�ིག་

འ�གས་�ན་པའ་ི�་ེཚན་�་�ེས་ནས་�ོབ་གཉེར་དང་ཉམས་�་ལེན་པར་�བས་བད་ེ�་

བཏང་ཡདོ། དཔརེ་ན། �ང་�བ་ལམ་རམི་�་�་ཡནི། 

འདི་�་ང་ཚ�ས་�ོགས་ག�མ་ནས་འཕེལ་�ས་གཏོང་དགོས་པ་ལས་དང་པ་ོནི། 

ངེས་འ�ང་བ�དེ་�་དང་། གཉིས་པ་ན་ི�ང་�བ་�་ིསམེས་ཏེ། འ�་ོབ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་�་ིདོན་�་རང་ཉིད་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བའ་ི�ན་�ོང་དང་། ག�མ་པ་ན་ི

�ོང་ཉིད་�ོགས་པའ་ི�་བ་ཡང་དག་བཅས་ཡིན་ལ། བ�ོད་�་འད་ིདག་ན་ིལམ་རམི་�་ིམག་ོ

�་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་�ལ་སགོས་དང་། མ�ག་�་�ང་�བ་�་ི�་ཤེས་པ་ཤནི་�་�་མའོ �་

�ོར་སོགས་ག�ངས་ནས་གདམས་པ་རམི་ཅན་མང་པ་ོཞགི་བ�ད་ནས་བ�ན་ཡདོ། ལམ་

རམི་�་ིནང་�་ང་ཚ�་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ག་ིསར་འ�དི་པར་�དེ་པའ་ི

གདམས་པ་ཐམས་ཅད་འ�ས་ཡདོ། 

དོན་དམ་པར་བཤད་ན། བདག་གིས་ལམ་རིམ་ན་ིཆོས་�་ི�ིང་པ་ོད་ེཡིན་པར་ཁ་

ཚ�ན་བཅད་ནས་བཤད་�བ། �ས་རབས་ད�་པའ་ིནང་�་ཇ་ོབ་ོ�་ེན་ིའཕགས་�ལ་�་ིནང་

པའ་ིག�ག་ལག་�བོ་གཉརེ་ཁང་ཆནེ་པ་ོ�་ིཀ་མ་ལ་�་ིལ་ནས་བདོ་�་�ནོ་�བས། ཁངོ་གསི་

སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་ག�ངས་པ་མཐའ་དག་བ�ས་ཏེ། མ་ཚང་བ་མདེ་པའ་ི

�་ོནས་ལམ་རིམ་�་བ�ན་ཞིང་། �ིས་�་�་ེ�་མ་�་�འ་ིབོད་�་ིམཁས་དབང་ཚ�ས་ལམ་

རིམ་ལ་འ�ེལ་བ་བ�མས་ཡདོ། འ�ེལ་བ་ད་ེདག་ལ་�ོབ་གཉེར་�ས་ན། ལམ་རིམ་�་ིནང་

�་ནང་པའ་ིབ�ན་པ་�ལི་པ་ོཇ་ི�ར་འ�ས་ཡདོ་པར་མཐངོ་�བ། 
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དཔེ་མཚ�ན་ལ་མར་�ངས་ནས་བཤད་ན། འོ་མ་ན་ིའཚ�་བ�ད་ཆ་ེཡང་། དེའ་ིཉིང་

བ�ད་ན་ིམར་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་འ་ོམ་བདེ་�ད་ནས་ཟས་རགིས་གཞན་བཟསོ་�ང་། ད་�ང་

ཡང་མར་ན་ིད་ེདག་ག་ིཉངི་བ�ད་ཆགས་ཡོད། �་ེ�་མ་�་�འ་ིམཁས་དབང་དང་�ལ་འ�རོ་

པ་ཆེན་པ་ོཚ�ས་ས་ོསོའ �་�ོང་�བ་གཞ་ི�་བཞག་ནས་ང་ོམཚར་བའ་ིཆསོ་མང་པ་ོག�ངས་

ཤངི་། ཁངོ་ཚ�ར་མངའ་བའ་ི�མ་ད�དོ་དང་མ�ནེ་�་ཟབ་པ་ན།ི ང་ཚ�འ་ི�་ོངརོ་ཤངོ་དཀའ་བ་

ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་མ�ེན་�ོགས་ཟབ་མོ་དེ་ནས་མར་རམ་�ིང་པོ་�མས་

བཙགས་ཏེ། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་ཉམས་�་ལེན་དགོས་པའ་ིཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་

པའ་ིསར་འགདོ་པར་�དེ་པའ་ིལམ་�་ིརམི་པ་དག་ལ་གསལ་ཁ་བཏདོ་ནས་བ�ན་ཡདོ། 

ང་ཚ�ར་ང་ོམཚར་བའ་ིརང་དབང་ཞིག་ཡདོ་ལ། ང་ཚ�ར་�མ་ད�དོ་དང་ཁམོ་པ་ཡདོ་

པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ར་�ོབ་གཉེར་ལ་བ�ོན་འདོད་�་ིདད་མོས་�ང་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་འད་ིལ་

བ�ག་ད�ད་�ང་�་ར་ེ�སོ་དང་། ངའ་ི�ད་ཆ་འད་ིབདནེ་པ་ཡནི་པར་མཐངོ་ངསེ་རདེ་�མ། 

འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་འད་ིལ་�ལོ་�ན་�་ིག�ང་�ངས་�ས་ན་དལ་བ་

བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་ཚང་ཡོད། ང་ཚ�ར་དལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་ཚང་བའ་ིམའི་ི

�ས་�ནེ་�དེ་དཀའ་བ་ཐབོ་པ་འད་ིན།ི �ལོ་�ན་�་ིག�ང་རབ་དག་�་ཆསེ་�ལ་བ་དང་�ན་

པ་ཞགི་ཡནི་པར་ག�ངས་ཡདོ། ད་�་ཉདི་འད་ིལའང་ང་ཚ�ར་རང་ཉདི་�སི་གང་བསམ་པ་ད་ེ

བ�བ་པའ་ི�ས་ཐབས་ཡདོ་པ་�།ེ གཏན་�་ིབད་ེབ་ཞིག་བ�བ་པའ་ི�་�ནེ་�མས་ང་ཚ�འ་ི

ལག་�་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ིག་ོ�བས་�་ཆནེ་འད་ི�ད་ཟསོ་

�་མ་ིགཏངོ་བ་ན་ིཤནི་�་གལ་ཆ།ེ 

ལམ་རམི་ལ་�བོ་གཉརེ་མ་�ས་ན། ག་ོ�བས་འད་ིཇ་ིའ�འ་ི�དེ་དཀའ་བ་ཞགི་ཡནི་

པ་�གོས་དཀའ་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ག་ོ�བས་འད་ིལགེས་པར་བཀལོ་མ་ི�བ། གཅགི་�ས་ན། ང་

ཚ�ས་�ོམ་�བ་�ེད་པའ་ིའབད་པ་�དེ་�ིད་པ་དང་། གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ཁ་ཏོན་འདནོ་
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པའམ་མད་ོསགོས་�གོ་�དི། གཅགི་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ཐ་ན་རང་ཉདི་ན་ིནང་པ་ཞགི་ཡནི་པར་

བསམ་�ིད། འོན་�ང་། ལམ་རིམ་ལ་�ངས་པའ་ིགོ་�ོགས་ལེགས་པ་ོཞིག་མེད་ན། ཆོས་

ཉམས་�་ལནེ་པ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མ་ི�་�་ན།ི ཇ་ིའ�འ་ིགནད་འགག་ཅགི་ཡནི་པར་ ཤེས་

དཀའ་ཞངི་། ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པ་ན་ིམ་ིཚ�འ་ིནང་�་ཆསེ་གལ་ཆནེ་ཡནི་པའ་ིལས་དནོ་ཁ་ོན་

ད་ེཡནི། 

ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ང་ཚ�ས་ཆསོ་མདེ་ན་བད་ེ�དི་མདེ་པ་ཤསེ་དགསོ་ཤངི་། ཆསོ་མདེ་

ན་བད་ེ�དི་ན་ིགཏན་ནས་ཡདོ་མ་ི�ིད། ང་ཚ�ར་བད་ེབ་�ེར་མཁན་གང་ད་ེན་ིཆསོ་�་ིམཚན་

ཉིད་ཡིན་པ་དང་། ད་�་ང་ཚ�ས་�ོང་བའ་ིབད་ེ�ིད་�ན་�་ཞིག་ཡིན་�ང་། ད་ེན་ི�ོན་མར་

�ས་པའི་དགེ་བའི་ལས་ཤིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་ཞིང་། ལས་དགེ་བ་དེ་ནི་�ིན་པ་དང་། 

�མས་པ། བཟོད་པ། ཡང་དག་པའ་ི�ོག་པ་སགོས་གང་�ང་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆསོ་ཤགི་རདེ། 

ད་ེབཞནི་ང་ཚ�ས་མ་འངོས་པར་�ངོ་བར་�་བའ་ིབད་ེ�དི་ཐམས་ཅད་�ང་ད་�་ཉདི་འད་ིནས་

བ�ང་དག་ེབའ་ིལས་གསོག་པ་ལ་ཡོངས་�་བ�ནེ་ཡོད་པ་དང་། གསགོ་�འ་ིདག་ེབའ་ིལས་

ད་ེདག་�ང་ཆསོ་ཡནི། 

རང་ཉིད་�་ིམ་ིཚ�་ལ་དནོ་�ིང་�ན་པར་ང་ཚ�ས་དོན་�ིང་ཅན་�་ི�་བ་�བ་དགསོ་

ཤིང་། �ད་ཆ་འདའི་ིབ�ན་དོན་ཡང་ཕར་དདེ་ན་འད་ི�ེ། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ེན་བཟང་པ་ོཐབོ་པ་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡནི་པ་ཤསེ་པར་�ས་ཏ།ེ 

ག་ོ�བས་�་ཆནེ་འད་ི�ད་ཟསོ་�་མ་ིགཏངོ་བའ་ིཆདོ་སམེས་འཇགོ་�་ད་ེཡནི། ཆདོ་སམེས་

དེས་རང་གི་མ�ན་�་ཡོད་པའ་ིལམ་�་རིང་པོ་དེར་བ�ོད་པར་དགོས་པའ་ི�ས་�གས་

བ�ེད་པར་�ོགས་�་�་ཡིན་ཞིང་། ལམ་�་དེར་བ�ོད་�་ན་ིའ�ལ་བ�ད་རིང་མ་ོདཀའ་

ཚ�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་ཐབས་ ཤསེ་མང་པ་ོ�དེ་�ིང་�་དགསོ། ད་ེན་ི�གོ་ཞབི་

�་ིའ�ལ་བ�ད་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་དོས་པ་མང་པ་ོཞིག་དགོས་ངེས་ཡིན་པ་�ར་རེད། ང་ཚ�འ་ི
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འ�ལ་བ�ད་ད་ེནི་དཀའ་ཚ�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའ་ི�་མཚན། གཅིག་ནས་ང་ཚ�་འ�ལ་

བ�ད་དེར་�གས་�ངོ་མདེ་པ་དང་། གཉིས་ནས་འ�ལ་བ�ད་ད་ེལ་ལམ་བར་�་བར་ཆད་

མང་ཞིང་། ག�མ་ནས་འ�ལ་བ�ད་ད་ེན་ིབཀག་�་ཆ་ེབའ་ི�ོའ �་འ�ལ་བ�ད་ཅིག་ཡིན་

པས་རདེ། �ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་བའ་ིརང་དབང་ཡངོས་�་�གོས་པ་�།ེ ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་དགོས་ན། ང་ཚ�ས་ཅ་ི�ང་རང་ཉིད་�སི་བ�ན་པའ་ིསམེས་

�་ིབཀཀ་�་ཐམས་ཅད་འཇམོས་དགསོ་ ཤིང་། སའ་ིག་ོལ་འཇམོས་�འང་དརེ་�སོ་ན་�་བ་

ཡནི། 

ད་ེ�་ནའང་། ད་ེན་ིང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་དང་�་ལེན་དགོས་པའ་ིའ�ལ་བ�ད་ཅགི་

ཡིན་ཞིང་། ལམ་རིམ་ན་ིའ�ལ་བ�ད་དེའ་ིལམ་ཡིག་ཡིན། ང་ཚ�་�ར་ལམ་�་བ�དོ་�བས་

ལམ་ནརོ་�་མ་ིའ�ག་པའ་ི�དེ་པའོང་ལམ་རམི་ཉིད་ཡནི། ལམ་རམི་�སི་བ�ན་པའ་ིལམ་�་

ད་ེན་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིངོས་ཟནི་པའ་ིག་ོ�ོགས་ནས་འག་ོའ�གས་པ་དང་། 

�་མཚན་དའེ་ི�རི་འ�ལ་བ�ད་�་ིཐོག་མ་ཉདི་ནས་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིདལ་འ�རོ་

�མས་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང་། ད་ེ�མས་�ེད་དཀའ་བ་དང་འཇིགས་�་བའ་ིརང་བཞིན་�་

�གོས་པ་དང་། ད་ེདག་གསི་ལགེས་ཚ�གས་ཇ་ི�དེ་ཅགི་འ�རེ་ཡངོ་བ་སགོས་�་ིངསོ་འཛ�ན་

གསལ་པ་ོཞགི་ང་ཚ�ར་ཡདོ་ན་ཤནི་�་བཟང་པ་ོཡནི། 

�ོལ་�ན་�ར་ན། �་ེ�་མས་མཛད་པའ་ི�ང་�བ་ལམ་རམི་ཆེན་མ་ོདང་། ཕ་བོང་

ཁ་བད་ེཆེན་�ིང་པོས་མཛད་པའ་ི�མ་�ོལ་ལག་བཅངས་�་�འ་ིནང་། ལམ་རམི་ག�ངས་

པའི་�་མ་གོང་མ་�མས་�ི་བ�ད་པ་ཡར་དེད་ནས་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་

ག�གས་ཏ།ེ དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་�་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་སགོས་�་ི�རོ་ལ་འ�ལེ་བཤད་

གནང་�ེས། ལམ་རིམ་�་ིདངོས་གཞིའ་ིགདམས་པ་ན་ིརིམ་པ་གཉིས་�་འ�དེ་པ་�ེ། དལ་

19 



 

 

བའ་ི�ེན་ལ་�ིང་པ་ོལནེ་པའ་ི�རི་�་�ལ་བ་དང་། དལ་བའ་ི�ནེ་ལ་�ིང་པ་ོཇ་ི�ར་ལནེ་པའ་ི

�ལ་གཉསི་ཡནི། 

འད་ིགཉསི་ལས་�་ིམ་ན་ི�ང་�བ་ལམ་�་ིརམི་པའ་ིགདམས་པ་�ག་མ་ཐམས་ཅད་

ཉམས་ལནེ་�་འ�ག་ཐབས་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་མཐངོ་གསལ་�ར། དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་

ན་ིཆོས་�་ིགདམས་ངག་ག་ིབང་མཛ�ད་ཆེན་པ་ོའདིའ་ིད�ིལ་མར་ཡདོ་པའམ། དེའ་ི�ེན་གཞ་ི

གཙ�་བ་ོཡནི། 

དཔ་ེདབེ་འདའི་ིནང་�་བདག་གསི་དལ་འ�རོ་�ནེ་བཟང་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་པ་དང་། �་

མཚན་ཅའི་ི�རི་ད་ེགལ་ཆནེ་ཡནི་པ་སགོས་གཙ�་བརོ་�ོན་�་ཡནི་ལ། �་ེ�་མ་དང་། �བས་

�་ེཕ་བངོ་ཁའ་ིལམ་རམི་�་དལ་འ�རོ་�ནེ་བཟང་ག་ི�ོར་ལ་ས་བཅད་གཙ�་བ་ོག�མ་�་�སེ་

ནས་ག�ངས་ཡདོ་པ་ན།ི དལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�འ་ིཐགོ་ནས་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་

ངསོ་འཛ�ན་པ་དང་། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་དོན་ཆ་ེབར་བསམ་པ། ད་ེའ�འ་ི�ས་�ནེ་

ཞགི་�དེ་དཀའ་བར་བསམ་པ་བཅས་ཡནི། 

ད་�ང་�་ེ�་མ་དང་། �བས་�་ེཕ་བོང་ཁ་བད་ེཆནེ་�ངི་པ་ོ�་�འ་ི�་མ་གངོ་མ་དམ་

པ་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་འད་ིལ་�ིང་པ་ོཇ་ི�ར་ལེན་པའ་ི�རི་�་

�ལ་བའ་ིས་བཅད་ཅིག་ག�ངས་ཡོད་ལ། བདག་གིས་�་བའ་ིཆ་ནས་ཁོང་ཚ�ས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའ་ི�་ི�མོ་ད་ེགཞ་ི�་འཛ�ན་�་ཡནི། 

 

 

 

20 



 

 

ཆསོ་ཞསེ་པ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ། 

ལེགས་�ར་�་ི�ད་�་དྷར་མ་ཞེས་པའ་ིཚ�ག་འད་ིན་ི�ོབ་མཁན་ལ་འ�ག་ཅིང་། 

དའེ་ིབདོ་�ད་�་ིཚ�ག་ན་ིཆོས་ཞསེ་པ་འད་ིཡནི། ཆོས་ན་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ག་བ�ལ་

�ི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་དག་ག་ི�་ལས་�བོ་མཁན་ཡིན། འདི་ན་ིཆོས་�་ིཆ་ལག་

�ོགས་པའ་ིམཚན་ཉདི་ཅགི་ཡནི་ཏེ། སེམས་ཅན་ན་ིསམེས་དང་�ན་ཞིང་འཁརོ་བ་ལས་མ་

�ོལ་བའི་�་ེའ�ོ་ཞིག་ཡིན་ལ། སེམས་ནི་མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་དང་། དེ་བས་ན། �ག་

བ�ལ་མ་ིའདོད་ཅིང་བད་ེབ་འདོད་པ་ན་ིརང་བཞིན་�ིས་འ�ང་ག་ིཡོད། �ག་བ�ལ་ན་ིམ་ི

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། ཚ་ད�ལ་�་ི�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོནས་ཤིན་�་�་བའ་ི�བ་པ་འ�་

�དེ་�་ི�ག་བ�ལ་ཅན་�་ི�འ་ི�ོང་བ་�་�་ཡནི། 

དཔེར་ན། ང་ཚ�་ན་ི�ག་གཡང་ནས་མར་�ང་ག་ིཡོད་པ་དང་། �ག་གཡང་ག་ི�་བ་

�་�ག་�་ོསགོས་�སི་ང་ཚ�་�མ་�ར་གཏོང་བར་�ག་བཞནི་ཡདོ་ཅངི་། ང་ཚ�་�བོ་མཁན་ཁ་ོ

ན་ན་ི�ང་གཡང་དའེ་ི�་ེ�་ཡདོ་པའ་ིཐག་པ་ཞགི་ཡནི་ན། ཐག་པ་དརེ་དམ་པརོ་འཛ�ན་�་ན་ིང་

ཚ�ས་�་དགོས་པའ་ིལས་ཀ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡིན། ད་ེཡང་ཐག་པ་དེས་རང་ཉིད་�ོབ་�བ་

པས་ཡིན། ཆོས་ནི་ཐག་པ་དེ་དང་འ�་ཞིང་། ཆོས་�ིས་ང་ཚ�་�ག་བ�ལ་�ི་ནང་�་�ང་

བཞིན་པ་ལས་�ོབ་�བ། ད་ེ�་བས་ན། ང་ཚ�ས་ཆོས་ན་ིརང་ཉིད་བད་ེབའ་ི�ོགས་�་�ིད་

ནས་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་�ེད་མཁན་གང་ཡིན་པ་ད་ེཡིན་པར་བཤད་ཆོག ཐག་པའ་ིདཔ་ེ

འད་ིན་ིལེགས་པ་ོཞིག་ཡིན་ཏེ། འདིས་ང་ཚ�་རང་ཉིད་ནས་འབད་པ་�་དགོས་པའང་�ོན་�་ི

ཡོད། �ག་གཡང་ག་ི�་ེ�་ཡོད་པའ་ིཐག་པ་དསེ་ང་ཚ�ར་�གོས་�ེད་�བ་ནའང་། ང་ཚ�་རང་

ཉིད་ནས་ཐག་པ་ད་ེའཛ�ན་དགོས་ཤངི་། ང་ཚ�་རང་ངོས་ནས་རང་ཉིད་�ག་གཡང་�་�ང་བའ་ི

ཉནེ་ཁ་ད་ེལས་�བོ་དགསོ། 
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ཐངེས་ཤགི་ཇ་ོབ་ོ�འེ་ི�བོ་མ་འ�ོམ་�ོན་པས་ཇ་ོབ་ོ�་ེལ་�ག་ག�མ་�སི་བ�ངས་

པའ་ི�ན་�ོང་གིས་�ས་པའ་ིལས་�་ི�མ་�ིན་དང་། �ག་ག�མ་དང་�ལ་བའ་ི�ན་�ོང་

གིས་�ས་པའ་ིལས་�ི་�མ་�ིན་�ོར་ལ་�ི་བ་�་�བས། ཇོ་བོ་�ེས་གཤམ་གསལ་�ར་

ག�ངས་པ་�ེ། གཏ་ི�ག་དང་། ཁོང་�ོ། འདོད་ཆགས་བཅས་�་ིདབང་�་སོང་བའ་ིལས་

�སི་རང་ཉདི་ངན་སངོ་�་�་ེབར་�དེ་ཅངི་། བ�བ་སམེས་ན་ིཡ་ི�གས་�་�་ེབའ་ི�་�་འ�་ོ

བ་དང་། ཞ་ེ�ང་ན་ིད�ལ་བ་�་�་ེབའ་ི�་�་འ�་ོལ། གཏ་ི�ག་ན་ི�ད་འ�་ོ�་�་ེབའ་ི�་�་

འ�ོ། འོན་�ང་། �ག་ག�མ་�་ིདབང་�་མ་སོང་བའ་ི�ན་�ོང་གིས་བ�ིས་པའ་ིལས་ལ་

བ�ནེ་ནས་རང་ཉདི་མཐ་ོརསི་�་�་ེག་ིཡདོ། 

འད་ི�་ཇ་ོབ་ོ�སེ་ཅ་ིཞགི་ཆསོ་ཡནི་པ་དང་། ཅ་ིཞགི་ཆསོ་མ་ཡནི་པ། ཅ་ིཞགི་ཚ�་འད་ི

དོན་གཉེར་�་ིལས་ཡིན་པ་བཅས་�་ིབར་ལ་ས་མཚམས་གསལ་པ་ོཞིག་�སེ་གནང་ཡདོ། 

ཉོན་མོངས་ལས་�ང་བའ་ིལས་�ིས་འ�ས་�་�ག་བ�ལ་�ེད་པ་ཇ་ིབཞིན། དག་ེབའ་ི�་ོ

ལས་�ང་བའ་ིལས་ན་ིབད་ེ�དི་�་ིའ�ང་�ངས་ཡནི། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་འདདོ་ན། རང་ཉདི་ལ་བད་ེ�དི་�དེ་མཁན་�་ིམ�ན་�ནེ་

�མས་ངོས་འཛ�ན་�ས་ནས་གོང་འཕེལ་གཏོང་�་དང་། རང་ཉིད་ལ་�ག་བ�ལ་�ེད་པའ་ི

འགལ་�ནེ་�མས་ངསོ་འཛ�ན་�ས་ནས་�ངོ་�་ད་ེཡནི། འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ཆསེ་ཐགོ་མར་ཤསེ་

དགོས་པའ་ིགནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཆོས་ཉམས་ལེན་�་ིདོན་དག་�ང་འད་ིཉིད་

ཡནི། ང་ཚ�ས་ཞབི་�་ད�ད་པ་གཏོང་�བས། མ་རགི་པ་དང་། འདདོ་ཆགས། ཞ་ེ�ང་སགོས་

�ིས་མཚ�ན་པའ་ིཉོན་མོངས་�་ིདབང་�་སོང་བའ་ི�་ོགང་�ང་ཞིག་ལས་�ང་བའ་ི�་�དོ་

གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་�ག་བ�ལ་�་ི�་ཡིན་ཞིང་། �ིན་པ་དང་�མས་པ་�་�འ་ིདག་ེབའི་

སམེས་�ང་གསི་བ�ལ་བའ་ི�་�དོ་གང་ཡནི་ཡང་བད་ེ�དི་�་ི�་ཡནི་པ་�གོས་�བ། འད་ི

22 



 

 

ན་ིངསེ་པ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། དནོ་དམ་པར་བཤད་ན། ཆོས་ཉདི་འད་ིན་ིལས་�་ི�མ་གཞག་ག་ི

གཞ་ི�འ་ི�བ་ཆ་�་�་ཡནི། 

ཞ་ེ�ང་དང་། �ག་དོག་སགོས་ན་ིམ་ིདག་ེབ་ཡིན་ཞིང་། ད་ེདག་གིས་དཀའ་�གོ་�་

ཚ�གས་�དེ་ལ། འདོད་ཆགས་�ང་ད་ེབཞནི་ཡིན་པར་ ཤསེ་�། ཟ་བ་དང་། �ོག་པ། འ�་ོབ་

�་�འ་ི�་བ་ད�ས་མ་དག་�ང་འདོད་ཆགས་�་ི�་ིམས་�གས་ན་མ་ིདག་ེབ་ཞགི་ཡནི་པར་

མ་ཟད། མ་འོངས་པའ་ི�ག་བ�ལ་�་ི�་�་འ�་ོངསེ། རང་གཅེས་འཛ�ན་དང་འདདོ་ཆགས་

�ིས་�ན་ནས་བ�ངས་པའ་ིལས་ན་ིམ་ིདག་ེབ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་ཉིན་�ར་�ས་ཚ�ད་མང་

པརོ་ཁ་ཏནོ་འདནོ་པ་དང་། �མོ་�ག་པ། མཆོད་པ་འ�ལ་བ། ཆསོ་�གོ་པ་སགོས་�དེ་ཆགོ 

འོན་ཏེ། སོ་སོར་�ན་�གས་འདོད་པ་�་�འི་འདོད་ཆགས་�ིས་ལས་དེ་དག་�ན་ནས་

བ�ངས་ན། དག་ེབར་�ང་བའ་ིལས་ད་ེདག་དནོ་ང་ོམར་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་�ར་ཡདོ། ད་ེ

དག་ཆསོ་�་�ང་ཡང་ཆསོ་མནི་ལ། ང་ཚ�་ན་ིཆོས་ཉམས་ལནེ་པ་�ར་�ང་ཞགི་ཡནི་པ་ལས་

མཚན་ཉདི་པ་ཞགི་མནི། 

ང་ཚ�ས་གནད་དོན་འད་ིགསལ་པརོ་�ོགས་དགོས་ཤིང་། ལས་དང་�་�ོད་ལས་ད་ེ

དག་�དེ་མཁན་�་ིསམེས་པའམ་�ན་�ངོ་གཙ�་བ་ོཡནི། �ན་�ངོ་གསི་ལས་ད་ེདག་ེམ་ིདག་ེ

གང་ཞིག་�་གཏགོས་མནི་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡནི་པ་གང་ཞིག་�་འ�་ོམནི་གཏན་ཁལེ་

�དེ་�་ིཡདོ། ཟ་བ་དང་། གཉདི་པ། ཡང་ན་ལས་ཀ་�དེ་པ་སགོས་ལ་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་

གཉེར་�་ི�ད་མ་�གས་ན། དག་ེབའ་ིལས་�་འ�་ོལ། ད་ེམ�ངས་ཁངོ་�་ོདང་�མ་སམེས་

�་ི�ན་�ངོ་བཅངིས་ནས་ག�ངས་�གས་�་ོབ་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་ ཤགི་ཡནི། ལས་དང་�་

�དོ་ན་ིགཅགི་མ�ངས་ཤགི་ཡནི་�ང་། ད་ེདག་གསི་བ�དེ་པའ་ིབད་ེབ་དང་�ག་བ�ལ་�་ི

འ�ས་�་ལ་ས་གནམ་�་�འ་ི�ད་པར་ཡདོ། 
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�ན་�ོང་དག་ེམ་ིདག་ེཡསི་ད་ེལས་�ང་བའ་ིའ�ས་�་དེའང་དག་ེམ་ིདག་ེགང་ཞགི་

�་གཏགོས་མནི་གཏན་ཁལེ་�་ིཡདོ། 

 

བད་ེབ་དང་�ག་བ�ལ་ན་ིསམེས་ལས་འ�ང་ག་ིཡདོ། 

བད་ེབ་ལ་ཟག་བད་ེདང་ཟག་མདེ་�་ིབད་ེབ་གཉསི་ཡདོ་ཅངི་། ངན་སངོ་�་�སེ་པའ་ི

སམེས་ཅན་དག་གསི་བད་ེབའ་ིརགིས་འད་ིགཉསི་གང་ཡང་�ངོ་མ་ི�བ་པ་དང་། བད་ེའ�རོ་

�ེས་པའ་ིམིས་མ་གཏོགས་ཟག་མདེ་�་ིབད་ེབ་�ངོ་�བ་�་ིམེད། ང་ཚ�ས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེ

�ིད་དེ། དབང་པའོ �་བད་ེབ་སོགས་ལ་ཆགས་ནས་ད་ེདག་ག་ི�སེ་�་�ེག་པ་ན་ི�ག་བ�ལ་

�་ི�མ་པ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པར་�ོགས་ན། ད་གཟོད་ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་རགིས་�ག་ག་ིནང་ནས་

མ་ིམ་གཏོགས་གཞན་�་ལ་མདེ་པའ་ི�ས་�ེན་�ད་པར་བ་འད་ིཁ་ོནར་བ�ནེ་ནས་འད་ི�ང་

ག་ིབད་ེབ་དོན་གཉེར་�ེད་པ་ལས་བ�ལ་ཏེ། གཏན་�་ིབད་ེབ་ཞིག་�དེ་�བ་པའ་ིག་ོ�གོས་

འ�ང་�་རདེ། དརེ་བ�ནེ་ད་�་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ི�ས་འད་ིན་ིཤནི་�་�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་བད་ེའ�་ོ�འ་ིག་ོའཕང་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་དང་། ངན་སངོ་�་�སེ་པའ་ི

སམེས་ཅན་ལ་�ད་ཙམ་�་ི�སེ་ནས་བ�་�་ཡནི་ཞངི་། ད་�་ང་ཚ�ས་སའ་ིག་ོལ་འདའི་ིཐགོ་

�་གནས་པའ་ིའ�་ོབ་མིའ་ིཕལ་ཆ་ེབའ་ིགནས་�ངས་ལ་བསམ་གཞིག་�ང་�་ཞིག་�་�་

ཡནི། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་མ་ིཚང་མས་ཉནི་�ར་ཅ་ིཞགི་�དེ་པའ་ི�་ི�ལ་�་ི�ད་པར་དའེ་ིཕ་རལོ་

�་བ�ས་ཚ�། ང་ཚ�་ཚང་མས་�ག་བ�ལ་ལ་གཡོལ་ནས་བད་ེབ་ཁ་ོན་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད། 

བད་ེབའ་ིའཚ�ལ་�གེ་ད་ེན་ི�་བའ་ིམ�ན་ལམ་ལ་ལམ་�ོང་�ང་བ་དང་། མཛའ་འ�ལེ་བཟང་

པ་ོཞིག་�ེད་པ། �་ནོར་�་ིབདག་པ་ོ�ར་པ་�་�འ་ི�མ་པ་འ�་མནི་�་འ�ང་ག་ིཡདོ་�ང་། 

བད་ེབ་འཚ�ལ་བ་ན་ིང་ཚ�འ་ིལས་དོན་ཐམས་ཅད་�་ིདམགིས་�ལ་འབའ་ཞགི་ཡནི། 
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འོན་�ང་། བདེ་བ་འཚ�ལ་བའ་ིདམིགས་�ལ་ད�ས་མ་ད་ེབ�བས་ནས་ལེགས་

འ�བ་�ང་བའ་ིམ་ིཅ་ིཙམ་ཡོད། དོན་ང་ོམར་ཡིད་ཚ�མ་ཞིང་ཆོག་ཤེས་ཡོད་པའ་ིམ་ིག་ཚ�ད་

ཡོད། མི་ག་ཚ�ད་�ིས་ས་ོསོའ �་འཚ�་བའ་ིནང་�་�ག་བ�ལ་མེད་པར་བཤད་�བ། བདག་

གསི་བསམ་པར། ང་ཚ�ས་ཞབི་�་བ�ག་ད�ད་�ས་ཚ�། �་ིབ་འད་ིདག་ལ་�ང་པརོ་�བ་ཚ�ག་

ག་ིལན་ཞགི་འདབེས་�བ་མཁན་ཧ་ཅང་�ང་�་ཡནི། 

ག་ོལ་འདའི་ི�ང་ག་ིམ་ིཚ�ར་ཞ་ིབད་ེང་ོམ་ཞིག་མདེ་པའ་ི�་མཚན་ན།ི མ་ིཕལ་ཆ་ེབ་

མ་རགི་པའ་ིདབང་�་སངོ་ཡདོ་པས་ཡནི་ཞངི་། རབ་�་མ་ཞ་ིབ་དང་མ་བ�ལ་བའ་ི�འོ �་བཀག་

�འ་ིའོག་�་ཁོང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་ང་ོམ་ན་ིཇ་ི�ར་འཚ�ལ་དགོས་པ་�ོགས་�་ིམདེ། འ�་ོབ་མ་ི

ཕལ་ཆ་ེབའ་ིམཐངོ་�ང་ལ། བད་ེ�དི་ན་ིས་ོསའོ �་ཉ་ེའཁོར་�་ཡདོ་པའ་ི�ང་�ལ་དང་དངསོ་པ་ོ

�ེ། མཛའ་འ�ེལ་དང་། �ོར་མོ། འ�ལ་�ོད། �་ནོར་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་འཐོབ་དགོས་

པའ་ིཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ེདག་འབད་�བ་�ེད་པའ་ིབ�ད་རམི་�་ིནང་�་དཀའ་ངལ་

མང་པ་ོ�ག་དགསོ་པར་མ་ཟད། �བས་རརེ་གཞན་དག་ལ་�གོས་གང་ཞིག་ནས་གནདོ་འཚ�་

ཡང་�ེད་དགོས་ཤིང་། ཁོང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་ན་ིསམེས་�་ིངང་�ལ་ཞིག་ཡནི་ཞིང་། དག་ེབའ་ི

ལས་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་ག་ིཡོད་པའ་ིབདེན་པ་འད་ི�གོས་མ་ི�བ། ཁོང་ཚ�ས་མ་ིདག་ེབའ་ི

ལས་ལ་བ�ེན་ནས་བད་ེ�དི་འཚ�ལ་བར་འབད་པ་�ས་ཏ།ེ བད་ེ�ིད་ང་ོམ་ཞིག་ཅའི་ི�རི་མ་

�དེ་པ་ཡནི་ནམ་�མ་�་ིཡོད། ཁངོ་ཚ�ས་བད་ེ�དི་ན་ིའདོད་པའ་ི�ལ་�་ིདངསོ་པ་ོ�མས་ཐབོ་

པ་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡནི་པར་འདདོ་ལ། བད་ེ�ིད་ང་ོམ་ན་ིསེམས་�་ིཞ་ིབདའེམ་ཆསོ་�་ི

ཞ་ིབད་ེཞགི་ཡནི་པ་ནམ་ཡང་�གོས་�་ིམདེ། 

མ་ི�མས་ཆསོ་ཉམས་ལནེ་ལ་མ་བ�ེན་པར་འཛམ་�ངི་གང་སར་བད་ེ�དི་འཚ�ལ་

བར་འ�་ོཞིང་། ཁོང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་ན་ིས་ོསའོ �་རང་�ེང་�་ཡདོ་པ་མཐོང་ག་ིམདེ། �ིས་པའ་ི

�ས་ནས་མ་ ཤ་ིབའ་ིབར་�་ཁངོ་ཚ�་�ལ་ཁབ་འ�་མནི་ལ་�་�རོ་འ�་ོབ་དང་། ར་ིབ་ོའ�་མནི་
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�་ི�་ེལ་འཛ�གས་པ་�་�་གནས་གཅགི་ནས་གཅགི་ལ་འ�མ་�་ིཡདོ། འནོ་�ང་། ཁངོ་ཚ�ར་

ད་�ང་རང་དབང་མདེ་པ་དང་། གང་ཞིག་མ་ཚང་བའ་ིཚ�ར་བ་ཞིག་གིས་མནར་�་ིཡོད། �་

ནོར་དང་། ཉམས་�ོང་། ཤེས་�་སོགས་འཚ�ལ་བ�་�ེད་པ་�་�་�ེ། བད་ེ�ིད་�་ིའཚ�ལ་

�ེག་ལ་�ིའ་ི�མ་པ་ཅ་ིཞིག་ཡདོ་�ང་། མ་ིཚ�ས་�་ིདངོས་པོའ �་རང་བཞིན་�་ི�དེ་ཐབས་ལ་

བ�ནེ་པ་ཡནི་ན། གང་ཞགི་མ་ཚང་བའ་ིཚ�ར་�ང་ད་ེན་ི�ག་�་གནས་ངསེ་ཡནི། 

ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་ཤསེ་དགསོ་པའ་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་ཡང་འད་ིཉདི་ཡནི་

ཞིང་། ཇ་ི�ིད་ང་ཚ�ས་བད་ེབ་དང་�ག་བ�ལ་གཉིས་ཀ་སེམས་�ིས་�དེ་པ་�ེ། བད་ེབ་ན་ི

དག་ེབའ་ིསམེས་�་ིའ�ས་�་དང་། �ག་བ�ལ་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིསམེས་�་ིའ�ས་�་ཡནི་པར་

མ་�ོགས་པ་ད་ེ�ིད། ང་ཚ�ས་�ན་�་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་བ�སི་ནས་བད་ེབ་འཚ�ལ་བའ་ིནརོ་

འ�ལ་�དེ་�་ིརདེ། �་ིདངསོ་པོའ �་�ངེ་�་བད་ེབ་ཞགི་གཏན་ནས་མདེ་པ་དང་། ཉ་ིམ་མ་ེཏགོ་

ན་ིདེའ་ིས་བནོ་ལས་�་ེབ་ཇ་ིབཞིན། བད་ེབའང་རང་ག་ི�་དག་ེབ་ལས་འ�ང་ག་ིཡོད། གལ་

ཏ་ེད་�་ང་ཚ�ར་བད་ེབ་མདེ་ན། ང་ཚ�ས་�ོན་མར་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�ས་པའ་ི�་མཚན་�སི་

ཡནི་ཞངི་། མ་འངོས་པར་ང་ཚ�ས་བད་ེབ་འདོད་ན། ང་ཚ�ས་ད་ནས་བ�ང་དག་ེབའ་ིལས་ཁ་ོན་

�དེ་དགསོ། གདམ་ཀ་ན་ིའད་ི�་�འ་ི�བས་བད་ེཞགི་རདེ། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་བད་ེབ་དང་�ག་

བ�ལ་ཐམས་ཅད་�འི་ི�ེན་ལས་ནང་སམེས་ནས་འ�ང་བའ་ིངསེ་ཤསེ་བ�ན་པ་ོཞགི་དང་། 

དག་ེམ་ིདག་ེབའ་ིལས་ན་ིཅ་ིཞིག་ཡནི་པའ་ིག་ོ�ོགས་ལགེས་པ་ོཞིག་མ་�དེ་བར་�་བད་ེབའ་ི

�གོས་ལ་ཐབས་ ཤསེ་དང་�ན་པའ་ི�་ོནས་�ོད་མ་ི�བ།  

ང་ཚ�ས་�་ིདངསོ་པ་ོདང་བད་ེ�དི་གཉསི་གཅགི་པ་ཡིན་པར་�མ་པའ་ིབསམ་�་ོན་ི

�ོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་མཐངོ་དགསོ་ཤིང་། �ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའ་ིམ་ི�མས་ལ་�ས་

རབས་གཉིས་དང་། ཡང་ན་ལ་ོཉིས་�ོང་�ོན་�་ིམ་ིཚ�་དང་བ�ར་ན་བད་ེ�ིད་ཆེན་པ་ོཡདོ་

དམ། �ནོ་མར་�སོ་ན་ང་ཚ�ར་�ོགས་མང་པ་ོཞགི་ནས་མང་པ་ོཡདོ་པ་ངསེ་གཏན་ཡནི། འནོ་
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�ང་། ང་ཚ�ར་�ས་པའོ �་བད་ེཉམས་མང་བ་དང་། ཤསེ་�གོས་མང་བ། �་ནརོ་མང་བ་སགོས་

བདག་གིས་�ངེ་ག་ིམདེ་ལ། བདག་གིས་�ངེ་བཞིན་པ་ན་ིང་ཚ�ར་བད་ེ�དི་མང་བ་ཡདོ་མདེ་

ད་ེཡིན། གལ་ཏ་ེ�་ིདངོས་པོའ �་�་ནོར་ན་ིབད་ེ�དི་�་ི�་ཡིན་ན། �ོན་�་ི�ས་�བས་གང་

དང་ཡང་མ་འ�་བའ་ིཞ་ིབད་ེདང་བད་ེ�དི་སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་�་ཡདོ་དགསོ་མདོ། འནོ་�ང་། ད་ེ

�ར་མདེ་པ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ། དོན་ང་ོམར་བཤད་ན། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིའཚ�་བའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཏ།ེ ཅ་ལག་གསི་ཁངེས་པའ་ིཁང་པ་དང་། �གོ་ག་ིཡ་ོ�ད་སགོས་མདེ་པའ་ི�ནོ་མའ་ིམ་ིཚ�ར་

ང་ཚ�་ལས་�ག་པའ་ིབད་ེ�དི་ཅིག་ཡོད། �ོན་མར་སའ་ིག་ོལ་�ིལ་པ་ོལ་འ�ལ་ཆས་གཅགི་

�ང་མེད་�ང་། ཞ་ིབད་ེཆནེ་པ་ོཞིག་ཡོད་ལ། �ད་པར་འད་ིན་ིང་ཚ�ས་�ན་རངི་མ་སངོ་བའ་ི

འདས་�ས་ལ་བ�ས་�ང་གསལ་པརོ་མཐངོ་�བ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཡར་�ས་སངོ་ཟནི་པའ་ི

�ལ་ཁབ་�མས་ཡར་�ས་ལ་ད་ེཙམ་མ་སངོ་བའ་ི�ལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་བ�ར་ན། �་

ནོར་མང་པ་ོཡོད་མཁན་ཚ�ར་མེད་མཁན་ཚ�་ལས་�ག་པའ་ིབད་ེ�དི་ཆེན་པ་ོམེད་པ་མཐངོ་

ཆསོ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ད�ལ་ཕོངས་ཡནི་པའ་ིམ་ིཞིག་ལས་�་ནརོ་�སི་�ག་པའ་ིམ་ིཞགི་ལ་རང་

དབང་དང་ཞ་ིབད་ེཆ་ེབ་མཐངོ་ངམ། གལ་ཏ་ེ�ོད་ཚ�ས་བ�ག་ད�ད་�ས་ཚ�། �་ནརོ་ཡདོ་ན་

བད་ེ�ིད་ཡོད་པའ་ི�བ་པ་མདེ་པ་མཐངོ་ངསེ་རེད། མ་ིཕལ་ཆ་ེབར་མཚ�ན་ན། �་ནོར་དང་

དབང་ཚད་ག་ཚ�ད་མང་ན་ད་ེཙམ་�སི་ས་ོསའོ �་འགན་�ར་དང་། སེམས་�ལ། སམེས་ངལ། 

�ག་བ�ལ་སོགས་མང་�་འ�་ོག་ིཡོད། སེམས་མ་�དི་པའ་ིཨ་�རོ་ས་ཡའ་ིབདག་པ་ོམང་

པ་ོཡོད་ལ། ད�ལ་ཕོངས་�་ི�ལ་ཁབ་ལས་�ོབས་འ�ོར་ཅན་�་ི�ལ་ཁབ་ཁག་ག་ིནང་�་

རང་�ོག་གཅདོ་པའ་ི�ངས་ཚད་མཐནོ་པ་ོཡནི། 

གལ་ཏ་ེ�་ིདངོས་པོའ �་�་ནོར་ན་ིཞ་ིབད་ེདང་བད་ེ�ིད་ང་ོམའ་ི�་ཞིག་ཡིན་ན། ང་

ཚ�ར་ད་ེདག་ཐབོ་ཡདོ་ངསེ་ཡནི་ཏ།ེ ཚ�་རབས་�ོན་མ་དག་�་ང་ཚ�ར་�་ནརོ་འབརོ་ཆནེ་�ང་
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ཡདོ་ངསེ་རདེ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�འ་ི�་ོན་ིད་�ང་ཡང་མ་རགི་པའ་ིདབང་�་ཡདོ་པ་དང་། ང་་་ང་་་

ངའོ་�མ་པའ་ིབདག་གིར་འཛ�ན་པའི་�ོ་མ་ིདགེ་བ་དེ་ནི་བདག་འཛ�ན་དང་�ལ་ཞིང་། �་

ཡངས་ཡིན་པའ་ིདག་ེབའ་ི�ོའ �་�གོས་�་ད�ས་ན་ད་གཟོད་ང་ཚ�ར་ཞ་ིབད་ེའ�ང་ག་ིཡདོ། 

འཇགི་�ནེ་འད་ི�་ཡདོ་པའ་ིཡདི་བཞནི་ནོར་�་ཐམས་ཅད་�སི་ ཉནོ་མངོས་པའ་ི�་ོ�ངོ་�ག་

མང་པོའ �་ནང་ནས་གཅིག་ཙམ་ཡང་འཇོམས་མ་ི�བ་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ར་གཞན་ལ་འཚ�་བ་

�ེད་�་འ�ག་མཁན་�་ི�ག་ག�མ་པ་ོགང་�ང་ཞིག་�ང་ཐ་ན་�ང་འ�་ི�ང་ཙམ་ཡང་�དེ་

མ་ི�བ། ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་�ག་བ�ལ་ར་ེཞིག་ལ་བ�དེ་ནས་ད་ེན་ིཡོངས་�་ཉམས་ཡདོ་པའ་ི

�ང་བ་ཞིག་འཛ�ན་ཆོག་�ང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ན་ི�་ིདངོས་པོའ �་བད་ེབ་ལ་

བ�ེན་དགོས་པའ་ིགམོས་འ�སི་ཤགི་�དེ་�་ིཡོད། སེམས་�་ིན་�ག་གང་�ང་ཞགི་ར་ེཞགི་

ལ་འགག་པ་ན།ི �ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་�ོང་བའ་ིདནོ་ཞགི་མནི་ཞངི་། ཆསོ་�གོས་

ནས་བཤད་ན། འགགོ་�ན་ན་ི�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་�་ི�་�ང་ནས་�ང་ན་ད་གཟདོ་ང་ཚ�ར་

འཐབོ་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�་ིརང་བཞནི་མ་ཤསེ་ན་དའེ་ི�་ངསོ་འཛ�ན་�དེ་མ་ི�བ་པར་མ་

ཟད། ང་ཚ�ས་ཡང་དག་པའ་ིབད་ེ�དི་དང་ད་ེའཐབོ་�དེ་�་ིལམ་སགོས་�ང་ངསོ་འཛ�ན་�དེ་

མ་ི�བ། �ག་བ�ལ་ར་ེཞིག་ལ་འགགོ་ཐབས་�་འད་ི�ང་ག་ི�དེ་ཐབས་བཀོལ་བ་ནི། �ག་

བ�ལ་མང་�་�དེ་པའ་ི�་�་འ�་ོབ་དང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་མང་པ་ོ�ན་

�་ིཡདོ་ད།ེ ང་ཚ�ས་འ�ལ་�ང་ག་ིའོག་ནས་ད་ེ�ར་འགོག་ག་ིཡདོ་�མ་པ་ཙམ་ཡནི་ཞངི་། ང་

ཚ�་ན་ིའད་ི�ང་ག་ིབད་ེ�ིད་དང་�ིད་པའ་ིབད་ེབའ་ི�ེས་�་�ག་པའ་ི�་བའ་ིནང་�་�ང་ན། 

བདེ་�ིད་ང་ོམ་ཞིག་འཐོབ་པའ་ིགོ་�བས་�ད་ཟོས་�་གཏོང་བར་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་འཚ�ལ་

བཞནི་པའ་ིགནས་�བས་�་ིབད་ེབ་ད་ེ�དེ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་�མས་�ང་�ང་རངི་�་འདདེ་�་ི

ཡདོ། ང་ཚ�་ན་ིནམ་ཡང་དཀའ་�གོ་ལས་ཐར་མ་ི�བ་པ་དང་། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེ�དི་འཚ�ལ་བ་
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ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞགི་�ག་དགོས་ཤངི་། ང་ཚ�་ན་ིས་ོསའོ �་�མ་སམེས་དང་། འད་ི�ང་ག་ི

བད་ེབ་འདདོ་པའ་ིསམེས་པ་དང་། འདོད་སམེས་ད་ེ�ོང་བར་ང་ཚ�ར་བཙན་བཀོལ་�དེ་པའ་ི

རང་ག་ི�འོ �་�བོས་�གས་སགོས་�་ི�ན་གཡོག་�་འ�ར་�་རདེ། 

ད་�་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་�ས་�ེན་འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ�ར་གདམ་ཀ་�ད་�་

འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད། �ད་འ�ོ་དག་ལ་གདམ་ཀ་ད་ེམེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆེས་ད�ལ་

ཕངོས་�་ིགནས་�་�ང་བའ་ིམ་ིཚ�ར་ཡང་གདམ་ཀ་ད་ེམདེ། འནོ་�ང་། དལ་འ�རོ་�ནེ་བཟང་

འད་ིན་ིམཐའ་ད་ེགཉིས་�་ིབར་�་གནས་ཡོད་དེ། ང་ཚ�་ན་ི�ག་བ�ལ་མང་�གས་པ་དང་། 

ཡང་ན། བད་ེབ་མང་�གས་པ་གཉིས་�་ིམཐའ་�་�ང་མདེ། ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་འདང་ངསེ་

ཤགི་ཡདོ་པས་ད་ེལས་�ལོ་འདོད་�་ིསམེས་པ་ཡོད་པ་དང་། �ག་བ�ལ་�སི་ང་ཚ�་ཡངོས་

�་ཟལི་�སི་མནན་ནས་ར་ེབ་ཟད་པའ་ིགནས་�་བ�ལ་མདེ་ལ། ང་ཚ�ས་གཞན་དག་ག་ི�ག་

བ�ལ་མཐངོ་ན། དའེ་ི�གོས་�་�ངི་�འེ་ིཚ�ར་བ་ཞགི་�དེ་�བ་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་�་ི�་�མས་ཅ་ིཞིག་ཡིན་པར་ད�ད་པ་གཏངོ་བའ་ིགདམ་ཀ་�དེ་

ཆོག ད་ེབཞིན་ང་ཚ�ས་�ོམ་�བ་ཉམས་ལེན་ལ་�རོ་བ�ར་�ས་ནས་བད་ེབ་འཚ�ལ་�ད་�་

རང་ཉིད་�་ི�་ོ�ོང་བའ་ིགདམ་ཀའང་�དེ་�བ་�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་�་ི

བ�བ་�་དག་ལ་ཉན་�བ་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ར་ཁོང་ཚ�འ་ིགདམས་ངག་�མས་ལག་ལནེ་�་

འགེལ་བའ་ི�མ་ད�དོ་�ང་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིག�ང་རབ་�མས་�གོ་པའ་ིཡགི་

�ོངས་སལེ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེདག་ལས་བདེན་པ་�དེ་པའ་ི�་ོ�ོས་ང་ཚ�ར་ཡདོ་ལ། ད་ེདག་ག་ི

ནང་�་བ�ན་པའ་ིཆསོ་དང་མ�ན་པའ་ིའཚ�་བ་ཞགི་�ལེ་བའ་ི�མ་ད�དོ་�ང་ང་ཚ�ར་ཡདོ། 

ང་ཚ�ར་བད་ེབ་�བ་�ེད་�་ིམ�ན་�ེན་�མས་�བ་པའ་ི�ས་པ་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

�ག་བ�ལ་�་ིས་བོན་�ང་ནས་འ�ིན་པའ་ི�ས་པའང་ཡོད། �ས་པ་འད་ིན་ིང་ོམཚར་བ་
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ཞིག་མ་ཡནི་ནམ། �ར་མ་གཅིག་ག་ིནང་�་ང་ཚ�ས་ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་དང་བད་ེབའ་ི

�་སོགས་�་ིའ�ེལ་བཤད་ལ་ཉན་�བ་པར་མ་ཟད། ད་ེདག་�ོགས་�བ་�་ིཡོད། དེའ་ིཁར་

ཉོན་མོངས་རགས་པ་དག་གིས་ང་ཚ�འ་ི�་ོབ�བིས་མདེ་པས། ང་ཚ�ས་ལས་འ�ས་�རོ་དང་

�ག་བ�ལ་�་ིའ�ེལ་བཤད་ལ་ཉན་�བས། ད་ེདག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ག་ོ�་ཞིག་�རེ་ཞངི་། 

ང་ཚ�ར་�ནི་ཅ་ིལགོ་�་མ་སངོ་བའ་ིགདམ་ཀ་ད་ེདང་�་ལེན་པའ་ི�མ་ད�དོ་ཡདོ། ད་ེ�ར་�ང་

ན་ང་ཚ�ས་ཉནི་གཅགི་ག་ི�ས་ཚ�ད་ཉརེ་བཞའི་ིརངི་�ས་ཚད་ཆསོ་�་འ�་ོཆགོ 

 

ནང་ག་ིབད་ེ�དི་�་ིཚན་རགི 

ང་ཚ�འ་ིག་ོ�ོགས་�་ིས་མཚམས་ལས་འདས་པའ་ིཆོས་དང་�ང་�ལ་ད་�ང་མང་

ཞིང་། �ོང་ཉིད་�་ིའ�ེལ་བཤད་སོགས་ན་ིད་ེ�་�འ་ིརགིས་རདེ། ཁམས་གཞན་དག་ན་ིང་

ཚ�འ་ིཉནི་རའེ་ི�ོང་�ང་ག་ིཆ་ཤས་ཤགི་མ་ཡནི་པའ་ི�་མཚན་�སི་ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ག་ི�རོ་�་ི

འ�ེལ་བཤད་གོ་�ས་ཡིད་ཆེས་མ་�བ་པའ་ིཚ�ར་�ང་འ�ང་གི་ཡོད། འོན་�ང་། འ�ེལ་

བཤད་དེ་དག་ནི་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་ག�ངས་ཤིང་། �་གར་དང་བོད་

གཙ�ས་པའ་ིནང་པའ་ི�ལ་ཁབ་མང་པ་ོཞགི་�་འ�ངས་པའ་ི�བས་ཆནེ་�་ི�ལ་འ�རོ་བ་དང་

�ེས་�་དམ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ེདག་ར་�ོད་གནང་ཡོད། ད་ེདག་�ོགས་མ་�བ་པ་ཙམ་

�སི་ང་ཚ�ས་ད་ེདག་�ང་མདེ་གཏོང་མ་ི�ང་ཞངི་། ང་ཚ�ས་�ད་འ�འོ �་འཇགི་�ནེ་མཐངོ་�བ་

པ་དང་། ད་ེདག་ལ་�ག་བ�ལ་ཆ་ེབའ་ིའཚ�་གནས་ཤགི་ཡདོ་པར་ངསོ་འཛ�ན་�དེ་�བ། འནོ་

�ང་། ད་�ང་འ�་ོབ་གཞན་�་ིའཚ�་གནས་�ང་ཡོད་དེ། �་དང་། བ�ེས་�ོམ་�ིས་མནར་

བའ་ིཡ་ི�གས། བ�དོ་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ོང་བའ་ིད�ལ་ཁམས་�་གནས་པའ་ིསམེས་

ཅན་སོགས་ཡིན། ཉམས་�ོགས་ཐོབ་པའ་ི�བས་ཆེན་�ི་�ེས་�་དམ་པ་མང་པོས་འཚ�་
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གནས་ད་ེདག་དངསོ་�་གཟིགས་ནས་ང་ཚ�ར་ག�ངས་ཡདོ། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་མ་མཐངོ་བ་ན་ི

དེ་དག་�བ་མེད་པའ་ི�་མཚན་ཞིག་�་མ་ིའ�ོ་ཞིང་། ང་ཚ�འི་ཤེས་�ིབ་�ིས་དངོས་ཡོད་

གནས་�གས་ཇ་ིབཞནི་�གོས་པར་གགེས་�དེ་�་ིཡདོ། 

ད་�ང་ ཤསེ་�བི་དསེ་ང་ཚ�འ་ི�མ་ཤསེ་ན་ིཐགོ་མཐའ་མདེ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�གོས་

པ་ལའང་གགེས་�དེ་པ་དང་། ང་ཚ�་ཕལ་ཆ་ེབས་དའེ་ི�ོར་ལ་བསམ་�་ོཞགི་བཏང་�ངོ་མདེ། 

ཡང་ན། བསམ་�་ོབཏང་�ོང་ཡོད་�ང་ད་ེཁས་ལེན་མ་ི�ེད་པའམ། ཡང་ན། དེའ་ིམ�ག་

འ�ས་ལ་བསམ་གཞགི་�ས་ཡདོ་མ་ི�དི། འོན་�ང་། ད་�་ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ི�མ་ཤསེ་འད་ིན་ི

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�་ཚ�་འད་ིནས་འཕོས་�ེས་�འང་ཚ�་

རབས་�་ིམ་�ངས་མེད་པ་ཞིག་ལ་�་མ�ད་ནས་གནས་�་ཡིན་པར་ཤེས་ན། ང་ཚ�་ན་ིཧ་

ལས་�་རདེ། འོན་ཏེ། �མ་ཤསེ་�་ི�ན་ལ་ཆད་པ་མདེ་པའ་ིགཞ་ི�འ་ིག་ོ�གོས་འད་ིམདེ་ན། 

ལམ་རམི་�མོ་པའ་ིཉམས་ལནེ་དག་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་འ�ང་མ་ི�བ་ཅངི་། ད་ེན་ིའཛ�ག་

མ་ི�བ་པའ་ིར་ིབ་ོཆནེ་པ་ོཞགི་རང་ག་ིམ�ན་�་ཡདོ་པ་�་�་རདེ། ད་ེལས་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་

�ས་མངའ་ཆ་ེབའ་ི�་�ང་དག་ལ་ཡདི་ཆསེ་�ས་ཏ།ེ �ོམ་�བ་�་ིཉམས་ལནེ་ད་ེདག་ག་ིདནོ་

གནད་ལ་འཚ�ལ་ཞབི་མ་�ས་ན་ལགེས་ཤསོ་ཡནི། 

�མ་ཤེས་ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ན་ིཇ་ི�ར་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་�་ཤིན་�་གལ་ཆ་ེ

ཞངི་། ག་ོ�གོས་ད་ེཡདོ་ན་ད་གཟདོ་�་ེབ་�་�འི་ི�མ་གཞག་ད་ེདངསོ་�་ཁས་ལནེ་�དེ་�བ་

པ་དང་། ང་ཚ�ས་�་ེབ་�་�འི་ི�མ་གཞག་དརེ་བ�ནེ་ནས་ས་ོསའོ �་�ར་�ས་�་ིལས་�མས་ད་

�་ཉདི་ལའང་རང་�ད་�་ཇ་ི�ར་�ནི་�་ིཡདོ་པ་མཐོང་�བ། ད་�འ་ིབད་ེབ་དང་�ག་བ�ལ་

ན་ིད་ེདག་ལས་�ང་ཞངི་། ད་�་ང་ཚ�ས་�བ་བཞནི་པའ་ིལས་དག་གསི་ཚ�་འདའི་ིའ�ང་འ�ར་

ཙམ་མ་ཟད། ཚ�་�་ིམ་�ངས་མེད་པ་ཞིག་ག་ིནང་�འང་རང་ཉིད་ལ་ �གས་�ེན་ཐེབས་�་
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རདེ། གནད་འགག་འད་ི�གོས་ན། �་ོ�ར་�་ང་ཚ�འ་ིའཇགི་�ནེ་ན་ིཆནེ་པ་ོཞགི་�་འ�ར་འ�་ོ

ཞངི་། དའེ་ིཡདོ་ཚད་ལ་གལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་�ན་�་རདེ། 

ནང་དོན་རིག་པ་ན་ིདོན་ང་ོམ་ནང་སེམས་�་ིཚན་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ། ང་ཚ�ས་རང་

སེམས་ལེགས་པར་�ོགས་དགསོ་པ་དང་། �ད་ཆ་འདིའ་ིདོན་ན་ིང་ཚ�ས་སེམས་�་ི�ོལ་བ་

�ེད་�ངས་དང་། དེའ་ིང་ོབོ། གཏན་�་ིབད་ེབ་དང་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐོབ་པར་ད་ེཇ་ི�ར་

བཀལོ་བ་སགོས་ཤསེ་དགསོ་པའ་ིདོན་ཡནི། ནང་བ�ན་�་�མོ་�བ་གལ་ཆནེ་�་འཛ�ན་པའ་ི

�་མཚན་ཡང་ད་ེཉདི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་མཉམ་བཞག་ག་ིངང་ནས་ས་ོསའོ �་�་ོལ་ཞབི་�་�དེ་

པ་ཁ་ོནར་བ�ེན་ནས་སམེས་དའེ་ིརང་བཞིན་�ོགས་�བ། �མ་པར་ ཤེས་པ་དང་སམེས་�་ི

�ོར་ལ་དཔ་ེ�ོག་�ས་ནས་དེའ་ིཐོག་ལ་མ་ི�ོམ་པ་ནི། �་གར་�ི་�ོར་ལ་དཔ་ེཆ་�ོག་པ་

ལས་ནམ་ཡང་�་གར་ལ་དངོས་�་མ་ིའ�་ོབ་�་�་ཡནི། 

ནང་དོན་རིག་པ་ན་ིནང་སམེས་�་ིཚན་རགི་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་�ོབ་�་ཁག་�་�བོ་

པའ་ིདངསོ་གཙ�་རངི་�གས་�་ིཚན་རགི་�མས་སམེས་�་ིཚན་རགི་ཅགི་ག་ལ་ཡནི། འད་ི�་

ང་ཚ�ས་འཇིག་�ེན་འདིའ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་�གས་ད་ེཇ་ིབཞིན་�གོས་པར་གལ་ཆ་ེབ་གང་

ཞགི་ལ་�བོ་�ངོ་�དེ་�་ིཡོད། ག་ོ�ོགས་ང་ོམ་ན་ི�་ིདངོས་པ་ོདང་འ�ལེ་བའ་ིམངནོ་�མ་�་ི

ཤསེ་�གོས་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ནང་སམེས་�་ིརང་བཞནི་ཤསེ་པའ་ིཤསེ་རབ་ཅགི་ཡནི། གས་ོ

བ་རིག་པའ་ིཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་ནད་པ་ཞིག་ན་ཚ་གང་ཞིག་ག་ི�ེན་པས་ ཤ་ིབ་ང་ཚ�ར་

བཤད་�བ་�ང་། འ�ོ་བ་མ་ིཞིག་ཡིན་ན་འཆ་ིདགོས་པའ་ི�་མཚན་དེ་ནམ་ཡང་ང་ཚ�ར་

བཤད་མ་ི�བ། དངེ་རབས་�་ིཚན་རགི་གསི་�་ིདངསོ་པ་ོདང་འ�ལེ་ཆ་ེབའ་ིཞབི་འ�ག་ཚ�ད་

�་ལ་བ�ེན་པ་ལས་ནང་ག་ི�་�ེན་ལ་ཞིབ་འ�ག་མ་ི�དེ་པ་ནི། དེའ་ིཞེན་�ནོ་གཙ�་བ་ོཞགི་

རདེ། དསེ་ནམ་ཡང་ང་ཚ�ར་མཐར་�ག་ག་ིག་ོ�ོགས་ཡང་དག་ཅགི་�དོ་མ་ི�བ་པ་དང་། ནང་

སམེས་�་ིཚན་རགི་ཡནི་པའ་ིསངས་�ས་�་ིཆོས་ལ་མ་བ�ནེ་ན། བ�ལ་པ་མང་པ་ོཞགི་ལ་
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ཞབི་འ�ག་དང་ཉམས་ཞིབ་�ས་�ང་། �གོ་�ན་�་ིཆོས་�མས་ཤ་ིནས་�་ེདགསོ་པའ་ིགཞ་ི

�འ་ི�་མཚན་�མས་�་ིདངོས་པོའ �་�ངེ་�་�དེ་མ་ི�བ། 

དཔེར་ན། འ�་ོབ་མ་ིན་ི�ོན་མར་ལ་ོ�ོང་�ག་ལ་གསནོ་ཡོད་པ་དང་། ད་�་ཚ�་ཐག་

�ང་�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ། ད་ེན་ི�་མཚན་ཅའི་ི�རི་ཡནི་ནམ། ཚན་རགི་པ་ཞགི་གསི་འད་ིཁས་

ལེན་�ེད་མ་ི�ིད། འོན་�ང་། ཁས་ལེན་མ་�ས་ན་ཚན་རིག་པ་དེས་�བས་ཆེན་�་ི�ལ་

འ�ོར་བ་ཞིག་གསི་མངནོ་�མ་�་གཟགིས་པའ་ིག་ོ�ོགས་�་ིགསར་�དེ་ད་ེ�ང་མདེ་�དེ་པ་

�་�་ཡནི། �མོ་ཆནེ་པ་ཚ�་ན་ིཉམས་�ོགས་�་ིགནས་རམི་མཐ་ོསར་རམི་�སི་�བེ་པ་དང་། 

ད་ེ�་�འ་ིག་ོ�གོས་�་མ་ོདག་�ད་ལ་�་ེག་ིཡོད། འད་ིན་ིད་�ང་མ་ིགཅིག་ག་ི�ངོ་�ང་ཞགི་

མ་ཡནི་པར་�ངས་མདེ་པའ་ིསངས་�ས་དག་ག་ིགཟགིས་ཞབི་�ང་ཡནི། 

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིང་ཚ�་ཁ་ོན་ན་ིནང་སམེས་�་ིཚན་རགི་པར་�ར་ནས་བད་ེ�དི་

�་ི�་ང་ོམ་ལ་འཚ�ལ་ཞབི་�དེ་ཆགོ ང་ཚ�འ་ིགཅསེ་ཉར་�གོ་ཆགས་དག་གསི་ད་ེ�ར་�དེ་མ་ི

�བ་ལ། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་ཉིན་གང་བརོ་ཆསོ་�་ད་ེདག་ག་ི�་བར་�གོ་�ང་། ད་ེདག་ལ་ག་ོབའ་ི

�ས་པ་ཞིག་ཡ་ེནས་མེད། �ོག་ཆགས་ད་ེདག་གིས་�ར་ནམ་ཡང་ག་ོབ�་ལགེས་པ་ོཞིག་

�ནོ་མ་ི�བ། 

ཆོས་�གས་བཀག་ཡོད་པའ་ི�ལ་ཁབ་�ང་འཛམ་�ིང་འད་ི�་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ

དག་ག་ིནང་�་འཚ�་བའ་ིམ་ི�མས་ལ་ཤེས་རབ་�་ིའདོ་�ང་ལ་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ཞགི་མདེ། 

ཁ་ོཚ�ས་ག�ང་རབ་ལ་མཇལ་�་ཕར་ཞོག་ཐ་ན་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�་ི�་འ�་

ཞགི་ལའང་མཇལ་�ངོ་མདེ། ད་ེནས་ད་�ང་དབང་པ་ོ�ོན་ཅན་ཡནི་པའ་ིམ་ིཡང་ཡདོ་པ་དང་། 

ཁ་ོཚ�ས་ཆོས་�ོགས་�་ཤིན་�་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད། མིག་གཉིས་ལོང་བ་ཡིན་པའ་ིམ་ིཚ�ར་

སངས་�ས་�་ི�་བ�ན་ལ་མཇལ་ནས་དའེ་ི�ནི་�བས་རང་སམེས་�་ཐམི་པའ་ི�ངོ་བ་ཞགི་
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འཐབོ་མ་ི�བ། ཤསེ་�བི་�་ིབག་ཆགས་མ�ག་པའ་ིདབང་གསི་རང་ཉདི་སངས་�ས་�་ི�་

བ�ན་ཞིག་ག་ིམ�ན་�་ཡོད་�ང་། ད་�ང་དེར་མཇལ་མ་�བ་བའ་ིམ་ིཡང་ཡོད། ལམ་རམི་

�མ་�ལོ་ལག་བཅངས་�་�ང་ཞགི་ག�ངས་ཡདོ་པ་དའེ་ིནང་། མ་ིཞགི་གསི་སངས་�ས་�་ི

�་འ�་ཞགི་ལ་བ�ས་�ང་། ས་ོསའོ �་ཤསེ་�བི་�་ིདབང་གསི་�་འ�་ཞགི་མ་མཐངོ་བར་ཤ་ཡ་ི

�ང་པ་ོཞགི་མཐངོ་ཡདོ། 

ང་ཚ�ར་དཀའ་ཁག་འད་ིདག་ཅ་ིཡང་མདེ་པས། ང་ཚ�་ན་ིདནོ་ང་ོམ་བསདོ་ནམས་ཆནེ་

པ་ོཡནི། ང་ཚ�ར་སངས་�ས་�སི་ལམ་རམི་�་ིབ�དོ་�་ཆསེ་ད�ས་མ་ཞགི་ནས་ཆསེ་ཚད་

མཐོན་པོའ �་�ན་ཆད་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ོབ་གཉེར་�ས་ནས་བསམ་�མོ་�དེ་པའ་ི

ག་ོ�བས་ཡོད། ང་ཚ�ར་ད་�ང་གཞན་སེམས་དང་�ང་�བ་�་ིསེམས་སོགས་�དེ་པའ་ིག་ོ

�བས་ཡོད་ལ། ཆོས་དང་�ང་བ་མཐའ་དག་ག་ི�ོང་པ་ཉིད་�་ིརང་བཞིན་�ོགས་པའ་ི ཤེས་

རབ་�དེ་པའ་ི�ས་པའང་ང་ཚ�ར་ཡོད། ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིརང་ག་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི

ཐགོ་ནས་�གོས་མ་�བ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ། 

སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�་ི�ནི་�བས་འབའ་ཞགི་ལ་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�ས་འད་ི

དག་ཡོད་ཚད་�ེད་�བ་�་ིཡདོ། དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་�ོགས་པ་ཞིག་ག་ི�ང་

ནས་ང་ཚ�ར་རནི་ཐང་�ལ་བའ་ིག�ང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐབོ་ཅིང་། དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ད་ེ

དང་སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�་ིབར་ལ་ཐད་ཀའ་ིའ�ལེ་བ་ཞགི་མདེ་པར་ག�ང་རབ་ད་ེ

དག་�ད་མདེ་ཡནི་ཞངི་། ད་ེདག་གསི་ང་ཚ�་ལམ་�་ིརམི་པ་ལ་ཡར་འ�དི་�བ་པའ་ིཡདི་�ནོ་

ཞིག་འ�ང་དཀའ་�་རེད། �་མཚན་དེའ་ི�ིར་ལམ་རིམ་�་ིམག་ོ�་བ�གས་པའ་ིབ�ོད་

གཞི་གཅིག་ནི། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ང་ཚ�ས་འགོ་

འ�གས་སའང་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་�་�ོགས་པའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་མེད་པར། ང་

ཚ�ས་�ོབ་བཞིན་པ་གང་གིས་རང་ཉིད་ལ་དོན་དངོས་�་ཕན་མིན་བཤད་དཀའ་བ་དང་། 
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གནད་འགག་ཆ་ེབའ་ིགམོ་འ�ོས་དང་པ་ོའད་ིནས་ལམ་རམི་�་ིརམི་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡདོ་ལ། 

�ང་�བ་ལམ་�་ིརམི་པ་འད་ིན་ི�སེ་�་རབ་འ�ངི་མཐའ་ག�མ་�་ིགནས་ཚད་དང་མ�ན་

པར་ག�ངས་ཡོད། ད་ེཡང་�ེས་�་�ང་�འ་ིལམ་�་ིརིམ་པ་ལ་བ�ེན་ནས་མངོན་མཐ་ོ�་

མའི་ིག་ོའཕང་འཐབོ་པ་དང་། �སེ་�་འ�ངི་ག་ིལམ་�་ིརམི་པར་བ�ནེ་ནས་རང་སངས་�ས་

�་ིག་ོའཕང་བ�ེས་ཤིང་། �ེས་�་ཆེན་པོའ �་ལམ་�་ི�མ་གཞག་ལ་བ�ེན་ནས་མངོན་པར་

�གོས་པར་འཚང་�་�་རདེ། ལམ་�་ིམ་གཉསི་ན་ིལམ་དང་པ་ོད་ེཡངོས་�་ཐབོ་པ་ལ་བ�ནེ་

དགོས་�རི་ལམ་ག�མ་པ་ོགང་�ང་ཡང་མདེ་ཐབས་�ལ་བ་དང་། མངོན་པར་�གོས་པར་

འཚང་�་བར་འདོད་པའ་ིསམེས་བ�ེད་ནི། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་�ོང་བའ་ིངསེ་འ�ང་ག་ི�་ོ

ལ་བ�ནེ་དགསོ་པ་དང་། �་ོད་ེན་ི�སེ་�་འ�ངི་ག་ིལམ་�་ིརམི་པའ་ིཆ་ཤས་ཤགི་ཡནི། ངསེ་

འ�ང་འདི་ལའང་ཚང་དགོས་པའི་�་�ེན་མང་པོ་ཡོད་པ་�ེ། འཆི་བ་མི་�ག་དང་། ལས་

འ�ས་�་ི�མ་གཞག �བས་འ�།ོ དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་སགོས་ཤསེ་དགོས་�་ིཡདོ། འད་ི

དག་ན་ི�སེ་�་�ང་�འ་ིལམ་�་ིཆ་ཤས་ཡནི་ལ། ཚ�ག་གཞན་ཞགི་གསི་བཤད་ན། ང་ཚ�ས་

འདོར་�ང་བའ་ིལམ་རམི་�་ིབ�དོ་�་�ང་གཅགི་�ང་མདེ། 

ལམ་རམི་ན་ིང་ཚ�ས་གང་འདདོ་�་བདམས་ནས་ཟ་ཆགོ་པའ་ིགདམ་ཟས་ཤགི་མནི། 

ངན་སོང་ག་ི�ག་བ�ལ་�ོམ་པ་ན་ི�་ོ�ང་ཞིག་ཡནི་པས་བ�ར་བ་དང་། ཡང་ན། �ིང་ཉདི་

�ོགས་པར་བ�ོན་པ་ན་ི�མ་ད�དོ་ཆནེ་པོའ �་ལས་ཤགི་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་དེའང་བ�ར་�་

ཡིན་�མ་པ་�་�་�དེ་མ་ི�ང་ཞངི་། ལམ་རམི་ལ་གདམ་ཟས་�་�འ་ི�་�ངས་བ�ང་ན་མ་ི

འ�ིག་ཅིང་། ལམ་རིམ་ན་ིང་ཚ�ས་ཡོད་ཚད་ཟ་དགོས་པའ་ིགསལོ་�ོན་�་�་ཡིན་ཞིང་། ད་ེ

མནི་ང་ཚ�ར་ས་ོསའོ �་དགསོ་འདོད་མཐར་�ག་�།ེ �མ་�ལོ་ལམ་�ང་�བ་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་

མ་ི�བ། གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ར་�་བའ་ིཆ་ནས་སེམས་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་ཆོག འད་ིན་ི

ཤིན་�་ལེགས་པ་ོཞིག་ཡིན་མོད། འོན་�ང་། ད་ེགཅིག་�ར་བ�ེན་ན་ང་ཚ�ས་�ང་ཐག་མི་
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ཆདོ། ང་ཚ�ར་�ང་�བ་�་ིསམེས་�་ེདགསོ་པ་དང་། དའེ་ིདནོ་�་ང་ཚ�ས་འཁརོ་བ་ཡངོས་�་

�ངོ་དགསོ་ཤངི་། འཁརོ་བ་ཡངོས་�་�ངོ་བ་ལ་ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�སི་

�ག་བ�ལ་ཇ་ི�ར་�ོང་བ་ ཤེས་དགོས། ད་ེཤེས་པ་ལ་ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�་ིང་ོབ་ོ�གོས་

དགསོ་པ་ཡནི། ང་ཚ�ས་ལམ་རམི་�་ི�རོ་ལ་བསམ་གཞགི་�དེ་�བས། དའེ་ིབ�དོ་�་�་མ་

དག་གསི་�་ིམ་�མས་ར་ེར་ེའ�ནེ་ཞངི་། ད་ེདག་ཡདོ་ཚད་མདེ་�་མ་ི�ང་བ་ཡནི་པར་�གོས་

�བ། 

ལམ་རིམ་�་ིནང་�་དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་�ོམ་པ་ནི་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་�ལ་

ག�ངས་པའ་ི�སེ་ཏག་ཏག་�་འ�ང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་ཤསེ་དགསོ་

ཤིང་། ང་ཚ�་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་འ�་ོདགོས་�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་ཆོད་

སེམས་�་བ�ན་�་གཏོང་བར་ད་�ང་འཆ་ིབ་མ་ི�ག་�ང་�མོ་དགསོ། འོན་ཏེ། གལ་�དི་ང་

ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ད་རེས་ཙམ་ལ་ཐབོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིག་ོ�བས་�་ཆེན་འད་ི�ད་

ཟསོ་�་བཏང་ན། ད་ེདག་ཡོད་ཚད་འ�ང་བའ་ི�ལ་བ་མདེ་པར་འ�ར་ངསེ་ཤངི་། �་མཚན་

ད་ེབས་ན། �་ེ�་མས་ལམ་�་ིརིམ་པའ་ི�ིད་ཡིག་འདིའ་ི�ོམ་གཞ་ིགཏན་ལ་ཕབ་ཏེ། དལ་

འ�རོ་ངསོ་བ�ང་བ་དང་། ད་ེལ་�ངི་པ་ོཇ་ི�ར་ལནེ་པའ་ི�ལ་སགོས་ག�ངས་ཤངི་། འཆ་ིབ་

མ་ི�ག་པ་ནས་�བས་འ�་ོདང་། ད་ེནས་ལས་འ�ས་སགོས་ར་ེར་ེབཞནི་ག�ངས་ནས་ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའ་ིསར་བ�ོད་པའ་ིལམ་�་ིརིམ་པ་ཡོངས་�ོགས་བ�ན་ཡོད། 

དསེ་ན་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ི�དེ་དཀའ་བ་ཡནི་�ལ་ངསོ་འཛ�ན་པ་ན།ི ཆསོ་�་ི

ཉམས་�གོས་འཚ�ལ་བའ་ིང་ཚ�འ་ིའ�ལ་བ�ད་�་ིནང་�་གནད་འགག་ཆ་ེབའ་ིདནོ་དག་ཅགི་

ཡནི། 
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འཁརོ་བ་ལས་�ལོ་�ེད་�་ི�་གཟངིས། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ི�ོད་པ་ལ་འ�ག་པ་ཞེས་པའ་ིག�ང་�་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་

�ས་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ། 

མ་ིཡ་ི�་ལ་བ�ནེ་ནས་�། །�ག་བ�ལ་�་བ་ོཆ་ེལས་�ལོ། ། 

�་འད་ི�་ིནས་�དེ་དཀའ་བས། །�ོངས་པ་�ས་�་གཉདི་མ་ལགོ ། 

འཁོར་བ་ན་ིཉོན་མངོས་�་ིདབང་གིས་ང་ཚ�་ནང་�་�ང་བའ་ི�་ེའཆིའ་ིའཁོར་�ག་

མཐའ་མེད་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་། མཚམས་རེར་འཁོར་བ་ན་ིང་ཚ�་ནང་�་འ�ངི་བཞིན་པའ་ི�་བ་ོ

དང་�་མཚ�འ་ིདཔ་ེལ་�ར་ནས་ག�ང་བ་དང་། �མ་�ལོ་དང་ཐར་པ་ན་ི�་བའོམ་�་མཚ�འ་ི

ཕ་རལོ་�་ིའ�མ་ངགོས་ད་ེཡནི། འད་ི�་�་གར་�་ིམཁས་�བ་ཆནེ་པ་ོ�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་

�དེ་དཀའ་བའ་ིམའི་ི�ས་�ནེ་འད་ིན།ི འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ི�་བ་ོཆནེ་པ་ོལས་�ལོ་�དེ་

�་ི�་གཟིངས་ཤིག་དང་བ�ར་གནང་ཡོད། ད་ཐེངས་ང་ཚ�ར་�་གཟིངས་འད་ིཐོབ་ཡོད་པ་

དང་། �་གཟིངས་འད་ིཡདོ་པའ་ི�བས་ཁ་ོནར་མ་གཏོགས་ང་ཚ�་འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ི

�་བོ་དེ་ལས་�ོལ་མི་�བ། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་འདི་འ�་ནམ་ཞིག་ལ་�ར་ཡང་འཐོབ་མིན་

བཤད་དཀའ་ཞིང་། �ལ་�ས་ཞ་ི�ས་ད་�་ང་ཚ�ར་ག་ོ�བས་�ད་པར་བ་འད་ིཡོད་�ས་ད་ེ

དང་�་ལེན་དགོས་པའ་ི�ལ་མ་ནན་ཏན་�་གནང་བ་དང་། ག་ོ�བས་འད་ི�ད་ཟོས་གཏོང་

བའམ་�ངོས་གཉདི་�སི་�ས་འདའ་བ་ན་ི�ན་པའོ �་ངང་�ལ་ཡནི། 

ད་ེན་ིང་ཚ�ར་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་�ད་པར་བ་འད་ིཡདོ་པའ་ི�་མཚན་�ལི་པ་ོཡིན་

ཞངི་། ད་ེན་ིང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�འ་ིདནོ་�ངི་ཡང་ཡནི། དཔརེ་ན། ང་ཚ�་ན་ི�་ངན་�་ིཐང་ཞགི་�་ཡདོ་

པ་དང་། ཉེན་ཁ་ཆ་ེབའ་ི�་བ་ོཆེན་པ་ོཞིག་བ�ལ་ན། དེའ་ིཕ་རོལ་�་�ལ་�ང་མཛ�ས་�ག་

�ན་པ་ཞགི་ཡདོ། ང་ཚ�ར་�་གཟངིས་ཤགི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�་གཟངིས་ད་ེ�་བའོ �་ནང་�་
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དེད་དེ། ཉེན་ཁར་མ་འཛ�མས་པར་དའེ་ིཕ་རལོ་�་�ོལ་ཐབས་�་དགསོ། �་གཟིངས་ད་ེཡདོ་

པ་ན་ིཆེས་�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ང་ཚ�ར་རང་ཉིད་�ོབ་པའ་ིག་ོ�བས་

ཤིག་�ིན་ཞིང་། ང་ཚ�་ནི་བསོད་ནམས་ཆ་ེབས་ ཤིན་�་དགའ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ལེ་ལོའ �་

དབང་�་སོང་ནས་�་གཟིངས་ད་ེ�་བོའ �་ནང་�་མ་དདེ་ན་ག་ལ་�ང་། ང་ཚ�་ན་ི�་ངན་ཐང་

དེར་བ�ལ་པ་ནས་བ�ལ་པ་ལ་�ག་�་རདེ། ང་ཚ�ས་�ར་ཆ་གཅགི་ལའང་འགརོ་འ�ངས་

�དེ་མ་ི�ང་བ་དང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་�་བ་ོད་ེལས་ཕར་�ལོ་བའ་ིག་ོ�བས་�་ཆནེ་འད་ིང་ཚ�འ་ི

ལག་ནས་འཆོར་ཉེན་ཆེ། ད་ེམ�ངས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིན་ིནམ་འཆ་ིངསེ་

མེད་ཡིན་པས། མ་རིག་པའ་ིདབང་�་འ�་ོབའམ་གཉདི་ནས་�ོད་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ཅགི་ང་ཚ�ར་

གཏན་ནས་མདེ། 

མ་རིག་པ་ན་ིའདོ་�ང་དང་�ལ་བའ་ིསམེས་�་ིམ་ོཞིག་ཡནི་ཞངི་། ད་ེན་ི�གོས་མང་

པོ་ནས་གཉིད་དང་འ�་བ་དང་། ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་�ང་ང་ཚ�ས་རང་གི་ཉ་ེའཁོར་�་ཅ་ིཞིག་

འ�ང་བཞིན་པ་མཐངོ་ག་ིམེད། ང་ཚ�ས་�ར་བ�ོན་�ིས་རང་ག་ི�་ོད་ེམ་རགི་པ་ལས་�ལོ་

བའམ། ཤེས་རབ་འཐབོ་པར་མ་ི�དེ་པར། རང་ཉིད་�་ིའབད་འ�ངས་ཡོད་ཚད་འད་ི�ང་ག་ི

བད་ེབའ་ིཆདེ་�་བཏང་ན། ང་ཚ�འ་ིལས་དོན་ཐམས་ཅད་�ིས་མ་རགི་པ་ད་ེབས་�ང་མང་པ་ོ

�ེད་�་ིཡོད། ཇ་ི�ིད་ང་ཚ�ས་�མ་སམེས་དང་། ཞ་ེ�ང་། ཁེངས་�ེགས། �ག་དོག ད་�ང་

འད་ིདང་འད་ི�་�འ་ིམ་ིདག་ེབའ་ིསམེས་�ང་ག་ི�ད་�་ལས་ཀ་�དེ་པ་ད་ེ�ིད་�་ང་ཚ�་ན་ིམ་

རགི་པའ་ིཁལོ་པརོ་�ར་ཡདོ། 

མ་རགི་པའ་ིདབང་གསི་�ང་བའ་ི�ན་�ོང་ཐམས་ཅད་མ་ིདག་ེབ་ཡནི་པས། ང་ཚ�འ་ི

�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ི་�ོད་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་རང་ག་ིའདོད་དོན་དང་�་མ�ན་པའ་ི

མ�ག་འ�ས་མ་ིལགེས་པ་�དེ་ཅངི་། ང་ཚ�་ན་ིཇ་ི�དི་མ་རགི་པའ་ིདབང་�་འ�་ོབ་ད་ེ�དི་�་

ང་ཚ�འ་ི�ས་ངག་གསི་ཉེས་པ་གསགོ་�་རེད། ང་ཚ�ས་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་�ག་བ�ལ་མ་ི
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འདོད་པའ་ིསེམས་པ་བ�ན་པ་ོཇ་ིའ�་ཞིག་བ�ང་ཡདོ་�ང་། འདོད་དོན་ད་ེདག་�བ་�དེ་�་ི

ས་ོསོའ �་ཐབས་ལམ་དག་ལ་ཕམ་ཉེས་འ�ང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་དལ་བའ་ི�ེན་བཟང་འད་ིད་ེ�ར་

བཀོལ་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིམ་ིཚ�འ་ིནང་�་དོན་�ིང་ཞིག་�ན་མ་ི�བ་པར་མ་ཟད། རང་

ཉིད་ལ་�ག་�་བ�་�ིད་གཏོང་བ་�ེ། ང་ཚ�ས་འཁོར་བའ་ིབཙ�ན་�འི་ནང་�་�ང་བའ་ི�་

གསགོ་ག་ིཡདོ།  

གཤམ་�་མཐངོ་གསལ་�ར། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ནེ་བཟང་པ་ོའདའི་ི�་�མས་ན།ི 

ཧ་ཅང་�བ་དཀའ་བ་ཤ་�ག་ཡིན་ཞིང་། ཚ�་རབས་�ོན་མ་མང་པོའ �་ནང་�་ང་ཚ�ས་�ལ་

�མིས་དང་�ནི་པ་སགོས་ངལ་མདེ་�་ཉམས་ལནེ་�ས་པར་བ�ནེ་ནས་ཚ�་འདརི་རང་ཉདི་ལ་

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིཐབོ་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་

ག་ིདཀའ་�ད་�ིང་�ས་ད་ེདག་�ད་ཟོས་�་བཏང་ན་ག་ལ་�ང་། ང་ཚ�འ་ིདམགིས་�ལ་ན་ི

�་ེབ་�་ིམར་མངནོ་མཐ་ོདང་ངསེ་ལགེས་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་�་ཙམ་�་བ�ང་ན་མ་ིའ�གི་པ་

དང་། ང་ཚ�འ་ིདམགིས་�ལ་ན་ིའ�་ོབ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདནོ་�་རང་ཉདི་མངནོ་པར་

�ོགས་པར་འཚང་�་�་ད་ེཡིན་དགསོ། འད་ིལས་དམའ་བའ་ིདམགིས་�ལ་གང་ཡནི་ཡང་

ང་ཚ�ར་ཐོབ་པའ་ིདལ་བའ་ི�ེན་བཟང་ག་ིརིན་ཐང་ལ་མ་ིད་ོབ་དང་། ང་ཚ�ར་དམིགས་�ལ་ད་ེ

�བ་པའ་ི�ས་པ་ཡདོ་པ་རདེ། �་མཚན་དའེ་ི�རི་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་ཚ�་འད་ིན་ི�་གཟངིས་

ཤིག་ལ་དཔ་ེ�ར་ནས་ག�ངས་ཤིང་། ང་ཚ�ས་�་གཟིངས་དེར་བ�ེན་ནས་འཁོར་བའ་ི�་

མཚ�་ལས་བ�ལ་ཏ།ེ དའེ་ིཕ་རལོ་�་ིའ�མ་ངགོས་�་ཡོད་པའ་ི�མ་�ལོ་�་ིཞངི་ལ་འ�་ོཆགོ 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ད་�ང་ག་ོ�གོས་�་ི�་ོམ་ོའ�དེ་པའ་ི

�་ེམགི་དང་། ཡང་ན། ནད་རགིས་ཐམས་ཅད་གས་ོབའ་ི�ན་ལའང་བ�ར་ཆགོ 
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སམེས་�་ིགཞ་ི�འ་ིརང་བཞནི་ན་ི�ད་མདེ་ཡནི་�བས། དའེ་ི�་ེབ་�་བད་ེགཤགེས་

�ིང་པ་ོཞེས་པ་ད་ེཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ར་དཀའ་�གོ་ག་ི�ག་བ�ལ་�དེ་པའ་ིཉོན་མངོས་དག་

ནི། སེམས་�་ིང་ོབའོ �་རང་བཞིན་ཞིག་མནི་�རི། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་འཇོམས་�བ་ཅངི་། ང་ཚ�ར་

མངོན་པར་�གོས་པའ་ི�ང་�བ་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་�བ། ད་�་ང་ཚ�ར་�ོངས་པ་ཇ་ི�ར་ཆ་ེ

�ང་། ང་ཚ�ར་འ�ད་པའ་ི�ས་སམེས་�་ིདཀའ་�གོ་�ེ། ང་ཚ�ར་�ན་ནད་དང་ཨ་ེཛ�འ་ིནད་

སགོས་ཡདོ་�དི་པ་དང་། �ངས་འཁོར་བ�བས་ནས་�ས་པ་ོཞ་བརོ་�ར་པ། ཡང་ན། རང་

ལ་རང་�སི་ཅ་ིཡང་མདེ་པ། རང་ཉདི་ལ་�ང་མཁན་མ་ིགཅགི་�ང་མདེ་པ་སགོས་ཇ་ིའ�་ཞགི་

ཡིན་ཡང་། ད་ེདག་ན་ིགནས་�བས་�་ིདཀའ་�ག་ཅགི་ཡནི། ད་ེདག་�ན་བ�ན་མ་ི�དི་ལ། 

ད་ེདག་ན་ིནམ་མཁའ་དང་ང་ོབ་ོམ་ིགཅགི་པའ་ི�ནི་པ་�་�་ཡནི་ལ། �ག་�་གནས་པའ་ི�ནི་པ་

ཞགི་ནམ་མཁར་མདེ་པ་ཇ་ིབཞནི། ང་ཚ�འ་ིདཀའ་�ོག་�མས་�ང་�ས་�ག་�་གནས་མ་ི�དི། 

མ་ི�ག་པ་ན་ིཆོས་ཐམས་ཅད་�་ིརང་བཞིན་ཡིན་པས། དཀའ་�ོག་ད་ེདག་�ང་�ངོ་ག་ིརདེ། 

ནམ་མཁར་�ནི་པ་འཐབིས་ནས་ཡདི་ག�ང་བར་�དེ་པའ་ིཉནི་མ་ོན།ི ནམ་ཡང་མ་ིའདའ་བའ་ི

�ང་བ་ཞིག་ང་ཚ�ར་�་ེ�ང་། ཉིན་མོ་ད་ེཡང་མཐའ་མར་�ོགས་འ�་ོབ་ང་ཚ�ས་ ཤེས་ཡོད། 

རང་ག་ིདཀའ་�ག་�མས་�ང་ད་ེབཞནི་ཡནི་པའ་ིཡདི་ཆསེ་ཤགི་ང་ཚ�ར་ཡདོ་དགསོ། 

�་དང་�ནེ་མང་པ་ོཚ�གས་ནས་དཀའ་�ོག་�་ེ�ག་པ་ཞགི་�དེ་�་ིཡདོ། འནོ་�ང་། 

རང་�ད་ལ་བད་ེགཤགེས་�ངི་པ་ོཡདོ་པས། ང་ཚ�ས་བསམ་བཞནི་�་དཀའ་�གོ་ད་ེ�ངོ་བར་

�དེ་པའ་ི�་དང་�ནེ་�མས་�བ་ཆགོ ང་ཚ�ས་�ས་སམེས་�་ི�ག་བ�ལ་རགས་པ་�མས་

�ངོ་�བ་པར་མ་ཟད། �ག་བ�ལ་�ན་�་ིགཞ་ི�་�ར་པའ་ི�བ་པ་འ�་�དེ་�་ི�ག་བ�ལ་

�་མ་ོ�་�འང་འདརོ་�བ། ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�མས་རམི་�སི་�ངས་ན། ང་ཚ�འ་ིའཚ�་བ་ན་ི

ཇ་ེལགེས་�་འ�་ོངསེ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་�དེ་པའ་ིབད་ེབ་ན་ིགནས་�བས་�་ིརང་བཞནི་ཞགི་མ་
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ཡནི་པར། དའེ་ི�ན་གཏན་ཞངི་ཚ�་རབས་ནས་ཚ�་རབས་ལ་གནས་�་རདེ། ད་ེན་ིདལ་འ�རོ་

ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིཡནོ་ཏན་དག་ལ་�ག་ཡདོ། 

ང་ཚ�་�་བའོ �་ཕ་རོལ་�་ིའ�མ་ངགོས་�་མ་�བེས་ན། དཀའ་�ག་དང་�ག་བ�ལ་

ན་ི�ག་�་འ�ང་ཞིང་། ད་ེན་ིང་ཚ�་ངན་སངོ་�་�་ེབ་དང་། ཡང་ན། མངོན་མཐའོ �་�་དང་མ་ི�་

�ེས་ནས་�་ན་མེད་པའ་ིལེགས་ཚ�གས་ལ་ལོངས་�་�ོད་�་ིཡོད་མེད་ལ་�ད་པར་མེད། 

སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་�ག་བ�ལ་ལ་རགིས་ག�མ་བ�ན་ཡོད་དེ། ང་ཚ�ས་

ཤེས་པའ་ི�ག་བ�ལ་ན་ི�ག་བ�ལ་�ི་�ག་བ�ལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་འ�ར་བའ་ི�ག་

བ�ལ་ནི། ང་ཚ�ས་བད་ེབ་�་འཛ�ན་པ་དག་ཡིན་ཞིང་། ད་ེདག་ན་ིབ�ན་པ་ོམེད་ཅིང་། �ག་

བ�ལ་�ི་རང་བཞིན་ལས་འདས་མེད་པ་�ེ། དེ་དག་གིས་འདོད་ཆགས་དང་མ་ིདག་ེབའ་ི

སེམས་�ང་གཞན་�མས་�དེ་�་ིཡོད། ད་ེནས་�བ་པ་འ�་�དེ་�་ི�ག་བ�ལ་ཡིན་ཞངི་། 

འད་ིན་ི�ག་བ�ལ་�་ིནང་ནས་�་ཤསོ་ད་ེཡནི་པ་དང་། ཇ་ི�དི་ང་ཚ�་འཁརོ་བར་གནས་པ་ད་ེ

�ིད་�་�ག་བ�ལ་འད་ིཡོད་པ་ཡིན། ཐ་ན་ག�གས་མདེ་ཁམས་�་�སེ་པའ་ི�་�མས་ལ་

མཚ�ན་ནའང་། ག�གས་རགས་པའ་ི�ས་�ེན་མདེ་ཅིང་། བ�ལ་ཆེན་�་མར་མཉམ་བཞག་

ལ་�་ེགཅགི་�་གནས་�ང་། �བ་པ་འ�་�དེ་�་ི�ག་བ�ལ་ལས་ཁ་ོཚ�་�ོལ་མདེ། ཁ་ོཚ�འ་ི

�་ོཡང་ཉནོ་མངོས་�་ི�་བ་ལས་ཐར་མདེ་པ་དང་། ཉོན་མངོས་�་ི�་བ་མ་�ངོ་བའ་ི�་ོལ་ཉནོ་

མངོས་རགས་པ་�མས་�་ེཆགོ་ཆགོ་ཡནི་ཞངི་། ཉནོ་མངོས་ད་ེ�མས་�དེ་ཚལ་ནང་ག་ི�མ་

�་�ར་�སེ་ནས་�བ་འ�།ོ 

ད་ེབས་ན། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་བཟང་པ་ོའད་ི�ད་ཟསོ་�་མ་ིགཏངོ་བའ་ི

�ད་�་ང་ཚ�ས་འཁོར་བ་ལས་�ོལ་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་པའ་ི�ན་�ོང་གིས་ས་ོསོའ �་�་�ོད་

ཐམས་ཅད་ལ་�ལ་�ངོ་�དེ་དགོས། འནོ་�ང་། �ན་�ོང་ད་ེཙམ་ན་ིང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�འ་ིདནོ་�ངི་

མཐར་�ག་ད་ེམནི་ཞངི་། ང་ཚ�་�་དགསོ་པའ་ིརམི་པ་གཞན་ཞགི་ཡདོ་ལ། ས་ོས་ོརང་ཉདི་�་ི
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བདེ་བའ་ིདོན་�་�མ་�ོལ་�བ་དགོས་ན། ང་ཚ�ར་ཤེས་རབ་གཙ�ས་པའ་ིཡོན་ཏན་མང་པ་ོ

དགོས་མོད། འོན་�ང་། ཐེག་ཆེན་�་ིལམ་ལ་�གས་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ི�མ་�ོལ་ལ་

�བ་གཏད་ནས་ཡདོ་ཚད་གཞན་དག་ག་ིདནོ་�་�དེ་པ་རདེ། ཐེག་ཆེན་�་ིལམ་འད་ིན་ིལམ་

གཞན་ལས་དཀའ་ཚ�གས་ཆེའང� དེས་བདག་འཛ�ན་�་མོའ �་�ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་

འཇམོས་�་རདེ། 

ལམ་གཞན་གང་གསི་�ང་ང་ཚ�འ་ི�ས་པ་ཡདོ་ཚད་མངནོ་འ�ར་�་མ་ི�བ་པ་དང་། 

ང་ཚ�ས་�ོང་བའ་ིབད་ེབ་�་མ་ོཚང་མ་�ོན་མར་གཞན་དང་འ�ེལ་བའ་ིདག་ེབའ་ིལས་�ས་

པའ་ི�་མཚན་�སི་ཡིན། དེར་བ�ེན་འདས་ཟནི་པའ་ིང་ཚ�འ་ིབད་ེབ་ཐམས་ཅད་ན་ིགཞན་�་ི

བཀའ་�ིན་ལས་�ང་ཡོད། བདག་འཛ�ན་ནི་�ག་བ�ལ་�ན་�་ིའ�ང་�ངས་ཡིན་པ་ཇ་ི

བཞིན། གཞན་གཅེས་པར་འཛ�ན་པ་ན་ིབད་ེབ་�ན་�་ིའ�ང་�ངས་ཡིན། བདག་གསི་�ན་

�་འཆད་�་ིཡོད་པ་�ར། བད་ེབ་ན་ིང་ཚ�ས་གཞན་དག་གཅེས་པར་འཛ�ན་�བས་འ�ང་ག་ི

ཡདོ། 

འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའ་ིའ�ོ་བ་སེམས་ཅན་

མཐའ་དག་ག་ི�ག་བ�ལ་རང་ཐོག་�་ལེན་པའ་ི�ས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཡ་ེཤེས་དསེ་སམེས་

ཅན་�མས་ལ་ཕན་བད་ེཇ་ི�ར་�བ་དགོས་པ་མངོན་�མ་�་གཟགིས་�བ་པར་མ་ཟད། གང་

ལ་གང་འདདོ་�སི་ཕན་བད་ེ�བ་པའ་ི�ས་པའང་ད་ེལ་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་ག་ོརམི་དང་�ན་

པའི་�ོ་ནས་ས་ོསོའ �་ཉོན་མོངས་�མས་བཅོམ་�ེ། རང་གཅེས་འཛ�ན་ལས་གཞན་གཅེས་

འཛ�ན་�ས་ན། ཡ་ེཤེས་ད་ེན་ིང་ཚ�ར་འཐོབ་�་ཡོད། �ང་�བ་�་ིསེམས་ཞེས་པའ་ིདོན་ན།ི 

སེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅན་མ�ེན་པའ་ིསར་འགོད་ཆེད་རང་ག་ི

སམེས་�་ིཉནོ་མངོས་ཐམས་ཅད་དང་། ད་ེདག་ག་ིབག་ཆགས་དང་བཅས་པ་�ངོ་བར་�་�་

ད་ེཡནི།  
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བདོ་བ�ད་ནང་བ�ན་�་ང་ཚ�ས་མཚམས་རརེ་མ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟརེ་

ཞངི་། འད་ི�ར་བཤད་པ་ན་ིང་ཚ�ར་�་ེབ་�་མ་མཐའ་མདེ་པ་ཞགི་དང་། ང་ཚ�ར་མ་ཡང་མཐའ་

མདེ་པ་ཞགི་�ང་ཡདོ་པའ་ི�ན་�ལ་ཞགི་ཡནི། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�འ་ིམ་�་མ་�ར་པའ་ིསམེས་

ཅན་ཞིག་�དེ་དཀའ་�་རདེ། གལ་ཏ་ེསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚ�་རབས་གང་ཞགི་�་ས་ོསའོ �་

མར་�ར་ཡདོ་ན། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�སི་ང་ཚ�ར་བ�་ེབས་བ�ངས་ཡདོ། ཚ�་འདའི་ིམ་

ཡིས་ང་ཚ�་ཇ་ི�ར་བ�ངས་ཡོད་པར་བ�ས་ཚ�། མ་ཡིས་ང་ཚ�་ས་ོསོའ �་མངལ་�་�་ད�འ་ི

�ག་ལ་�ར་�ེས་�ེས་ཤིང་། དེ་ནས་ང་ཚ�ར་�ོར་�ོང་�ས་པ་དང་། �ོབ་�ོང་�ད་པ། 

མདོར་ན། མ་ཡསི་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�འ་ིཆ་ཤས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ང་ཚ�འ་ིཆདེ་�་�སོ་གཏངོ་�ས་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་མ་ཡ་ིབཀའ་�ིན་བསམ་ཚ�། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ཚ�ས་�ིན་གཟ་ོ

དགསོ་པ་གསལ་པ་ོཡནི་ཞངི་། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�སི་�ག་བ�ལ་�ངོ་�ལ་མཐངོ་ན་

ང་ཚ�་བཟདོ་�གས་མདེ་པར་འ�ར་འ�།ོ ད་ེན་ི�ས་འགོགས་�་�ར་ཅངི་། �ས་�ངས་ཟད་

པ། མགི་གཉསི་ལངོ་བར་�ར་པའ་ིཚ�་འདའི་ིམ་ད་ེ�ག་གཡང་ག་ིཁར་སངོ་�།ེ མར་གཡང་ལ་

�ང་�བས་�དེ་པ་ང་ཚ�ས་མཐོང་བ་�་�་རདེ། ཁ་ོམ་ོ�བོ་པར་ང་ཚ�ས་ཚམ་ཚ�མ་ཅ་ིཡང་མ་ི

�ེད་པ་དང་། ཐ་ན་ཚ�་�ོག་འདོར་དགོས་�ང་ང་ཚ�ས་འདོར་�་རེད། ང་ཚ�ས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་�ར་འད་ི�་�་འཛ�ན་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�ས་�ན་�ོང་འད་ིའ�་ཞིག་

འ�རེ་དགསོ། ང་ཚ�ས་གཞན་དནོ་དོན་གཉརེ་�་ི�་ོའད་ི�དེ་�ངི་�དེ་�བ་པ་དང་། མ་�ར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ི�ིན་གཟ་ོབ་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ི�གས་འ�ན་ཡནི་ཞངི་། 

ང་ཚ�་ཡང་�ང་�བ་སམེས་དཔར་འ�ར་ཆགོ 

ང་ཚ�ས་སམེས་ཅན་གཞན་དག་གཅསེ་པར་འཛ�ན་�་ལས་�་དགསོ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ། 

འད་ིན་ིཚ�་འདིའ་ིང་ཚ�འ་ིལས་དོན་ད་ེཡིན་པར་མ་ཟད། ཐར་པ་མ་ཐོབ་པའ་ི�ན་ཆད་�་ིཚ�་

རབས་�་ིམ་དག་ག་ིལས་དོན་ཡང་ཡནི་དགོས། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་བ�ནེ་
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ནས་ང་ཚ�ས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་ཚང་དགསོ་པ་ན་ི

ཆདོ་སམེས་གཅགི་�་ཡནི། 

གལ་ཏ་ེསངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�ིས་བ�ན་པའ་ིཆསོ་འཇིགས་ན། ཐར་པའ་ི

ལམ་ལ་འགདོ་པའ་ིཆསོ་ཤགི་འད་ི�་ཡདོ་ཅསེ་ང་ཚ�ས་བཤད་མ་ི�བ། གལ་�དི་བ�ན་པའ་ི

�ིང་པོ་�མས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་�ོང་�ག་�་མའི་རིང་བོར་བ�ག་�ང་བ་དང་། ཡང་ན། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཉམས་�་ལེན་མཁན་ཚ�ས་ད་ེདག་ལོག་པར་�ོགས་ནས་�ིན་ཅི་

ལགོ་�་བ�ལ་བའ་ིབ�སེ་�ད་ཤརོ་ཡདོ་ན། སངས་�ས་�་ིཆསོ་ན་ིཞནེ་�ནོ་ཅན་ཞགི་ཡནི་

པར་ང་ཚ�ས་ཁས་ལནེ་�་དགོས་ཤངི་། ང་ཚ�ས་ཆསོ་ད་ེཇ་ི�ར་ཉམས་�་�ངས་�ང་། ང་ཚ�་

ན་ིཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིསར་�ེབ་�་མ་རདེ། འོན་�ང་། སངས་�ས་�་ིཆསོ་

ལ་ད་ེ�་�འ་ིཉམས་ཆག་�ང་མདེ་པ་དང་། བོད་�་དར་བའ་ིསངས་�ས་�་ིཆསོ་ལ་མཚ�ན་

ན། ལམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་�་བ�ས་པའ་ིལམ་རམི་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། ད་�ང་གསང་

�གས་�་ོ�་ེཐགེ་པའང་ཡདོ་ལ། དའེ་ིནང་�་ཐབས་ཤསེ་�ང་འ�ག་ག་ིལམ་ཡང་བ�ན་ཡདོ། 

གསང་�གས་�ི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་�ེས་�་དམ་པ་ཚ�འི་�གས་�་ད་�ང་ཡང་

བ�གས་ཤིང་། �ེས་ཆེན་དམ་པ་ཁོང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་ཉམས་�ོགས་ལ་བ�ེན་ནས་ཆད་�ག་

མདེ་པར་�བོ་མ་ཚ�ར་བ�ད་�ོད་གནང་ག་ིཡདོ། ང་ཚ�ར་ཆསོ་�་ིདབང་མཛ�ད་དའེ་ིནང་ནས་

ནོར་�་ལེན་པའ་ི�ལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ག་ོ�བས་འད་ིདམ་འཛ�ན་�ས་ནས་རང་ཉདི་

ལ་ཉམས་�ོགས་�དེ་དགོས། ད་ེབཞིན་ང་ཚ�ར་ཚ�་རབས་�་ིམ་ཞིག་ལས་ཚ�་འད་ིཉདི་ལའང་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་བ�བ་པའ་ིག་ོ�བས་ཡདོ། 

ང་ཚ�ར་ཚང་མེད་པའ་ིཆ་�ེན་ནི་ཆོད་སེམས་དང་ངེས་འ�ང་ཡིན་ཞིང་། ཐར་པ་

འཐོབ་མིན་ན་ིས་ོསའོ �་ལག་�་ཡོད། �་�ེན་གཞན་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�ར་ཚང་བ་དང་། ད་ེདག་

གིས་ང་ཚ�ར་�ག་ནས་བ�ད་ཡོད་དེ། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་དང་། དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ། 
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�མ་ད�དོ། རང་དབང་སགོས་ཚང་ཡདོ། ང་ཚ�ས་ལམ་�་ི�སེ་�་འ�ང་མནི་�་ིགདམ་ཀ་ད་ེ

�་�་གཅིག་�་ཡིན། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིཡོན་ཏན་�་ིངོས་ནས་ནང་ག་ི�ེན་ཐམས་ཅད་ཚང་

ཞིང་། དམ་པའ་ིཆོས་གནས་པ་དང་། དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་དང་འ�ད་པ་སོགས་�་ི�འི་ི

�ནེ་�མས་�ང་ཚང་ཡདོ། འནོ་ཏ།ེ ཆ་�ནེ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་འད་ིདག་ན་ི�ག་�་གནས་�་

ཡིན་ནམ། 

ང་ཚ�་ལམ་�་འ�ིད་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་མདེ་པའ་ི

�ས་ན་ི�ར་�་འ�ང་�་ཡནི་པའ་ིབཤད་�ན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ�ས་ད་�ང་དམ་པའ་ིཆསོ་ན་ི

དཔ་ེདབེ་�་ིནང་�་བ�གས་ཤངི་། ད་ེདག་ཉམས་�་�ངས་ནས་ལམ་ལ་�གས་པའ་ིསམེས་

པའང་ང་ཚ�ར་ཡདོ་ཆགོ འོན་�ང་། ང་ཚ�་ལམ་�་འ�དི་མཁན་མདེ་པར་�ར་ཡོད། ཐར་པའ་ི

ལམ་ལ་འ�དི་མཁན་�་ིགང་ཟག་ཅིག་མདེ་པར། ང་ཚ�ར་ཐར་པ་འཐབོ་མ་ི�བ་པ་དང་། དེའ་ི

�་མཚན་ན་ིཆསོ་�་ིགནད་དོན་�་མ་ོམང་པ་ོཞིག་�གོས་པའམ། རང་ག་ི�ད་ལ་�་ེབར་ང་

ཚ�་མཚན་ཉིད་ཚང་བའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་ག་ིལམ་�ོན་ལ་ངེས་པར་�་བ�ེན་དགོས་པས་

ཡནི། 

ད་ེ�་བས་ན། ང་ཚ�ས་ངསེ་པར་�་ངསེ་འ�ང་ག་ིསམེས་པ་བ�དེ་ནས་�ད་ཅགི་ར་ེ

རའེང་དམ་འཛ�ན་�་དགསོ། ཐངེས་འདརི་ང་ཚ�འ་ི�ས་�ནེ་འད་ིདང་། ཁརོ་�ག་འདའི་ིདབང་

གསི་ང་ཚ�ར་སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�སི་ག�ངས་པའ་ིཆསོ་�མས་�གོས་ནས་ཐར་

པའ་ིལམ་�་ིགདམས་པ་�མས་རང་�ད་ལ་�་ེབའ་ིག་ོ�བས་�ད་པར་བ་ཞགི་ཡདོ། ང་ཚ�ས་

དཀའ་�ད་�ིང་�ས་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�བ་མ་ི�བ་པ་ཅ་ིཡང་མེད་ལ། འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ཤསེ་

དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ི�ས་པ་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་ཤེས་པར་�ས་ཏ།ེ 

ངས་ཅ་ིཡང་མ་ིའཇོན་�མ་པའ་ིའ�ལ་�ང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཡདོ་པའ་ིག་ོ�བས་�་ཆནེ་འད་ི

�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་�་འ�ག་མ་ི�ང་།  
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ད་ན་ིབསམ་�་ོཆནེ་པ་ོགཏོང་བའ་ི�ས་ཡནི་ཞངི་། འཆར་གཞ་ིཆནེ་པ་ོཞགི་འཐནེ་ཏ།ེ 

ང་ཚ�འ་ིམ�ན་�་ིལས་གཞ་ིཆནེ་པ་ོའད་ིལ་ག་ོརམི་�གི་དགསོ། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་འཕལེ་�ས་

�་བཏང་ནས་རང་ག་ི�ས་པའ་ིམཐའ་�གོས་པར་�དེ་པའ་ི�གས་འ�ན་འད་ི�བ་�བ་པའ་ི

ཆ་ནས་དགའ་འོས་ཤིང་། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་དང་། ཁོང་ག་ི�ེས་�་�ང་བའ་ི

མཁས་�བ་རམི་�ནོ་�ངས་མདེ་པ་ཞགི་གསི་ང་ཚ�ར་མགི་དཔ་ེབ�ན་ཡདོ། ད་ེབཞནི་དངསོ་

�་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་དང་�ན་པའ་ི�་མ་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཆོས་ག�ངས་ ཤིང་། ཁོང་ཚ�ས་

རང་ཉིད་ལ་�ོབས་པ་བ�ལ་ཡོད། ང་ཚ�་རང་ཉིད་ལའང་ཁོང་ཚ�ར་མངའ་བའི་�ས་པ་ད་ེ

གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད་པ་དང་། སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�ང་དང་ཐགོ་རང་ཉདི་དང་

གཅིག་མ�ངས་ཡིན་ཞངི་། ༸གོང་ས་མཆགོ་�ང་�ོན་མར་ང་ཚ�་དང་གཅགི་མ�ངས་ཡནི། 

ང་ཚ�ར་ཡང་ཁངོ་ཚ�་དང་གཅགི་མ�ངས་�་འ�ར་བའ་ི�ས་པ་ཡདོ་ལ། ང་ཚ�ར་�་ིནང་ག་ི�་

�ནེ་ཐམས་ཅད་ ཚང་ཡདོ། ང་ཚ�ར་དགསོ་པ་ན་ིབ�ནོ་པ་�དེ་པའ་ིཆདོ་སམེས་ད་ེགཅགི་�་

ཡནི། 
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ལེའུ་གཉིས་པ། 

དལ་བ་བ�ད། 

དལ་འ�རོ་ངསོ་འཛ�ན་པ། 

ང་ཚ�ས་གོང་�་མཐོང་གསལ་�ར། �ེ་�་མ་དང་�བས་�་ེཕ་བོང་ཁ་�མ་གཉིས་

�ིས་དལ་འ�ོར་�་ིབ�ོད་གཞ་ིའད་ིས་བཅད་ག�མ་�་�ེས་ནས་བ�ན་ཡོད་པ་ནི། དལ་

འ�ོར་ངསོ་འཛ�ན་པ་དང་། ད་ེདོན་ཆ་ེབ་བསམ་པ། ད་ེ�ེད་དཀའ་བསམ་པ་བཅས་ཡིན། ས་

བཅད་དང་པ་ོདསེ་ང་ཚ�ར་ཡོད་པ་གང་ན་ི�་ཆནེ་ཡནི་པར་�ནོ་ཞངི་། ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིདལ་བ་

ལ་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ན་ིམ་ིཁོམ་པའ་ིགནས་བ�ད་དང་�ལ་བས་ན་དལ་བ་ཞསེ་

ཟེར། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིའ�ོར་པ་ལ་བ�་ཡོད་པ་ལས་རང་འ�ོར་�་དང་། གཞན་འ�ོར་�་

བཅས་ཡནི། 

དལ་བ་བ�ད་ན།ི ད�ལ་བ་དང་། ཡ་ི�གས། �ད་འ�།ོ �་�།ོ �་ཚ�་རངི་པ།ོ ལགོ་

�་ཅན། སངས་�ས་མ་�ནོ་པ། �ག་པ་བཅས་མ་ིཁམོ་པའ་ིགནས་བ�ད་དང་�ལ་བའ་ིདལ་

བ་ཡནི། འ�རོ་པ་བ�་ན།ི མ་ིཡནི་པ་དང་། �ལ་ད�ས་�་�སེ་པ། དབང་པ་ོཚང་པ། ལས་

མཐའ་མ་ལོག་པ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་�་ེརང་འ�ོར་�་དང་། སངས་�ས་

�ོན་པ། དེས་ཆོས་ག�ངས་པ། བ�ན་པ་གནས་པ། བ�ན་པའ་ི�སེ་�་འ�ག་པ། མ�ན་

�ནེ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཡདོ་པ་�་ེགཞན་འ�རོ་�་བཅས་ཡནི། 

ང་ཚ�ར་མ�ན་�ེན་�ད་པར་བ་བཅ་ོབ�ད་པ་ོའད་ིདག་ཚང་ན། ད་གཟོད་ང་ཚ�ས་

རང་ཉིད་ལ་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་ཡང་དག་ཅགི་ཐོབ་ཡདོ་པར་བཤད་ཆགོ མ�ན་�ེན་འད་ི
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དག་ཚང་བར་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ི�ས་�ནེ་�ད་པར་བ་འད་ིལ་�ིང་པ་ོལནེ་ཆགོ་

པ་དང་། རང་སམེས་�་ི�ས་པའ་ིཆ་ལག་ཡངོས་�་�ོགས་པར་�དེ་�བ། 

དལ་བ་བ�ད་ལ་དལ་བ་ཟརེ་བའ་ིདནོ་ན།ི ངན་སོང་ད�ལ་བ་དང་�ད་འ�འོ �་གནས་

ངན་ལནེ་�་�འ་ི�ག་བ�ལ་དང་། ད་ེདག་ག་ིམ་ིཁམོ་པའ་ིརང་བཞནི་ལས་�ལོ་བས་ན་དལ་

བ་ཡིན། དལ་བ་ཞེས་པར་ད�ིན་ཡིག་གི་�ད་དོད”rest”དང་ ། ཡང་མཚམས་

རེར”leisure”ཞེས་པ་སགོས་བཀོལ་�་ིའ�ག བདག་གིས་བསམ་པར། �ད་དདོ་�་ིམ་

དསེ་ལ་ེལའོ �་དནོ་ཞགི་�གས་�་�ནོ་པ་�།ེ སོས་དལ་བག་ཕབེས་�་ཆང་འ�ང་བ་དང་། ཐ་

མག་འཐེན་ནས་�ོད་པའི་ངང་�ལ་�ི་�ང་བ་�ེར་བས། བདག་གིས་དེའི་�ད་དོད་

ལ“freedom”ཞསེ་པ་འད་ིའཇོག་འདདོ་པ་དང་། ད་ེཡང་ངན་སངོ་ག་ིགནས་ད་ེདག་ལས་

ང་ཚ�་�ལོ་ནས་རང་དབང་ཡདོ་པས་ཡནི་ཞངི་། དནོ་དམ་པར་བཤད་ན། ང་ཚ�་ན་ི�ག་བ�ལ་

ཆེན་པ་ོད་ེདག་ལས་�ོལ་བའ་ིརང་དབང་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ�ར་གང་འདདོ་པ་ད་ེ

�བ་�བ་པའ་ིརང་དབང་ཡོད་པ་འད་ིལ་ག་ོདགསོ། 

ད་�་ང་ཚ�ར་དོན་ང་ོམར་རང་དབང་ཞིག་ཡོད་དམ། གལ་�ིད་�ོགས་པ་ོཞགི་གསི་

�་ོསེང་ལ་བསོ་ན། ང་ཚ�་ན་ིརང་ག་ིའདོད་པ་�ར་ད་ེལ་འ�་ོ�བ་བམ། ཡང་ན། ལས་�ངས་

�་སངོ་ནས་�རོ་མའོ �་དནོ་�་�་བ་�བ་དགོས་པ་མ་ཡནི་ནམ། གལ་ཏ་ེམ་ིཞགི་གསི་ཆསོ་�་ི

དཀའ་གནད་�་མ་ོཞིག་ག་ི�ོར་ལ་འ�ེལ་བ�དོ་�ས་ན། ང་ཚ�ར་ད་ེ�གོས་པའ་ི�་ོ�སོ་ཤགི་

ཡདོ་དམ། ཡང་ན། དཀའ་གནད་ད་ེ�ོགས་པར་ང་ཚ�་ན་ིབཀག་�་གང་ཞགི་ལ་མ་ིའ�ད་དམ། 

ང་ཚ�འ་ིཉིན་རེའ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་ཆསོ་�་ིབ�བ་�་དང་། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་གང་ཞིག་ཡནི་

�ང་། ས་ོསསོ་གང་འདདོ་�་ཉམས་�་ལནེ་པ་དང་། ལངོས་�་�དོ་པ་ལ་བཀག་�་ངསེ་ཅན་

ཞིག་�ག་�་ཡོད། ད་ེ�་ནའང་། སེམས་ཅན་གཞན་དག་དང་བ�ར་ན། ང་ཚ�ར་རང་དབང་

ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ད།ེ ང་ཚ�་འ�་ོབ་མ་ིཞགི་ཡནི་པས། ངན་སངོ་ག་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ལོ་བའ་ི
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རང་དབང་ཞིག་ཡོད། ངན་སོང་ན་ིདལ་བ་བ�ད་�་ིནང་ནས་ཐོག་མ་ག�མ་དང་འ�ེལ་བ་

ཡོད་�བས། གཤམ་�་ད་ེདག་འཆད་�བས་ང་ཚ�ས་ངན་སངོ་ལ་བ�་�་ཡིན། ད་ེབཞནི་ང་

ཚ�་ན་ིཆོས་�ེད་པའ་ིག་ོ�བས་མདེ་པའ་ི�་�ལ་�་�སེ་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�་ད་�ང་ལོག་�་

ཅན་མིན་པར་མ་ཟད། སངས་�ས་�ིས་ག�ངས་པའ་ིཆོས་�མས་�ོགས་མ་ི�བ་པའ་ི�ན་

པའོང་མནི། ང་ཚ�་སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�་ིབ�ན་པ་མ་ཉམས་པའ་ི�ས་འདརི་�སེ་

ཡོད་པ་ན་ིད་�ང་མ�ན་�ནེ་གཞན་ཞིག་ཡིན། �ོན་པ་ཁོང་ན་ིལ་ོང་ོཉ་ི�ངོ་�ག་བ�འ་ིཡར་

�ོན་�་�ོན་ཡང་། ནང་པའ་ིབ�ན་པ་ད་ེད་�ང་ཡང་སའ་ིག་ོལའ་ིཐོག་�་གནས་�ས་ཡིན་

ཞངི་། ང་ཚ�ར་བ�ན་པ་ད་ེལས་ཕན་བད་ེམང་པ་ོཞགི་འཐབོ་ཆགོ 

དཔརེ་ན། �་ོསངེ་ཞགི་ལ་ལོངས་�་�དོ་པར་�་�ནེ་མང་པ་ོཞགི་ཚང་དགསོ་པ་ཇ་ི

བཞིན། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ས་པ་མངོན་འ�ར་�ས་ནས་དའེ་ིཆ་ཤས་ཡངོས་�་�གོས་པ་ལ་

དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�རོ་པ་བ�་�་�འ་ི�་ིནང་ག་ི�་�ནེ་མང་པ་ོཞགི་འཛ�མས་དགསོ་�་ི

ཡོད། གལ་�ིད་ང་ཚ�ར་ད་ེདག་ལས་གཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་མ་ཚང་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་

རང་ཉིད་ལ་�གོས་མང་པ་ོཞིག་ནས་རགོས་�བོ་�དེ་�བ། འོན་�ང་། ད་ེ�ར་ཡིན་ན་ང་ཚ�་

ན་ིབཀག་�་དང་ཚད་བཀག་མང་པ་ོཞགི་ལ་འ�ད་�་རདེ། 

ད་�འ་ིཆ་ལ་ང་ཚ�ས་རང་ག་ིའཚ�་བ་ལ་མ་འ�ིགས་པའ་ིཆ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་མཐངོ་

�དི། ང་ཚ�ར་�རོ་མ་ོདང་�ོགས་པ་ོཡོད་ལ། ང་ཚ�་ལ་ོན་གཞནོ་ཞངི་བད་ེཐང་ཡནི། གལ་ཏ་ེང་

ཚ�་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་�་འ�་ོའདདོ་ཚ�། �ོར་མ་ོ�ང་ཙམ་བསགས་ན་འ�་ོ�བ། ད་ེབཞིན་ང་

ཚ�འ་ི�གོས་པ་ོཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིའ�གི་ཙམ་ཡོད་པས། འཛམ་�ངི་འད་ིན་ིད་ེའ�འ་ིཐབས་�གས་

�་ི�ལ་ཞགི་མ་རདེ་�མ་�་ིཡདོ། འནོ་ཏ།ེ འད་ི�ར་བསམ་�་ོགཏངོ་བ་ན་ིབསམ་�་དགོ་པ་ོ

ཡནི་པའ་ི�གས་ཤགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�་�ོངས་ནས་གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་འགའ་ན་ིགཏན་�་

གནས་པའི་བདེ་བ་ཞིག་�་འདོད་�ི་ཡོད། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་རང་ཉིད་
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སངས་�ས་མ་ཐག་ག�ངས་པ་ན་ིབདེན་པ་བཞ་ིཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེའ་ིནང་�་�ག་

བ�ལ་�་ིརང་བཞིན་�ོར་ལ་ག�ངས་དགོས་པའ་ི�་མཚན་ནི། གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་

དང་འད་ི�ང་ག་ིལངོས་�དོ་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ཚ�་ཞ་ེགཏངི་ནས་ཚ�མ་པའ་ིརང་བཞནི་ཞགི་མདེ་

པས་ཡནི་ཞངི་། ད་�ང་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�་ིདནོ་�་འདདོ་ཡནོ་ལངོས་�དོ་ད་ེདག་�ངོ་དགསོ་

པའ་ི�་མཚན་ཙམ་མ་ཡནི་པར། སམེས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའ་ི�ག་བ�ལ་�་ིགནས་�ངས་

དའེ་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་�གས་�ང་�གོས་དགསོ་�་ིཡདོ། 

བདག་གསི་ང་ཚ�་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞགི་ཡནི་པར་འ�ལེ་བཤད་�་�་

ཡིན། ཡིན་ཡང་། དེས་ང་ཚ�ར་གཞན་�་ི�ག་བ�ལ་མཐོང་�་མ་ིའ�ག་པ་དང་། ཡང་ན། 

རང་ཉིད་�་ིགནས་�ངས་�ད་པར་བ་ད་ེའཇིག་�་ཡོད་པར་ ཤེས་པར་མ་�ས་ན་མ་ིའ�གི་

ཅིང་། སོ་སོའ �་�ོ་ལ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་ནི། ང་ཚ�་�ར་�་སེམས་ཅན་གཞན་ཕལ་ཆ་ེབར་

འ�ད་པའ་ི�ག་བ�ལ་གཅགི་མ�ངས་ཤགི་ག་ིནང་�་�ང་�་ད་ེཡནི། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ངན་སངོ་ག་ིགནས་ངན་ལེན་ལས་�ོལ་བའ་ིརང་དབང་ག་ིགནས་

�ངས་ལ་�་�བས། �་�ལ་ཁག་ཅིག་ན་ིརང་ཉིད་�་ིམཐངོ་�ང་ལ་མ་ིའབབ་པས་ང་ཚ�ས་

ཁས་ལེན་�་མ་ི�བ་པ་ད་ེའ�འང་ཡོད་�ིད། ང་ཚ�་ན་ིརིགས་པའ་ི�སེ་�་འ�ང་ཞིང་། �མ་

ད�ོད་དང་�ན་པའ་ི�ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་ད�ལ་བ་ཡོད་པར་

ཡིད་ཆེས་�དེ་�་ིམདེ། མ་ིམང་པ་ོཞགི་གིས་རང་ཉིད་ཡ་ེ�འ་ིཁ་ཐ་ལ་ིཁིའ་ིཆསོ་�གས་དང་

ཁ་�ལ་བའ་ི�་མཚན་ནི། ཆོས་པ་ཚ�ས་རང་ཉིད་བ�་ཐོག་ན་གཞོན་ཡིན་�ས་ད�ལ་བའ་ི

�རོ་མང་པ་ོབཤད་པས་ཡནི་ཟརེ་བ་�་�་རདེ། འནོ་ཏ།ེ སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�སི་

ངན་སངོ་ག་ི�རོ་ལ་མང་པ་ོག�ངས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ན།ི ཟོག་�ན་ཙམ་�་འདོད་ན་ག་ལ་འ�གི 

ང་ཚ�ས་ཡདོ་ཚད་�གོས་མ་ི�བ་པ་དང་། �སེ་པ་ནས་བ�ང་རང་ཉདི་ལ་ཅ་ིཞགི་�ང་ཡདོ་པ་

ཕལ་ཆ་ེབ་ཞགི་ང་ཚ�ས་�ན་མ་ི�བ། རང་ཉདི་མ་ཡ་ིམངལ་�་�་ད�འ་ིརངི་བ�ད་ཡདོ་པ་ང་
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ཚ�ས་ཚ�ད་དཔོག་�ེད་པ་རེད། འོན་�ང་། ང་ཚ�ར་གཏན་ཚ�གས་དང་མ་ཡིས་བཤད་པའ་ི

བདེན་དཔང་ཡང་ཡོད། གང་�ར་�ང་། ཅ་ིཞིག་དངོས་ཡདོ་གནས་�གས་ཡིན་པ་དང་། ཅ་ི

ཞིག་�་�ང་ཡིན་པའ་ིཐག་གཅོད་དེ་ནི། ཚད་བཀག་ཆ་ེབའ་ིརང་ཉིད་�ི་གོ་�ོགས་གཞིར་

འཇགོ་པ་འད་ིཤནི་�་ཉནེ་ཁ་ཆ།ེ 

ད་�ང་ང་ཚ�འ་ི�་�ལ་ལ་བདནེ་ཤས་ཆ་ེཞངི་། སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་དང་། 

ཁོང་གི་�ེས་�་�ོན་པའ་ི�བ་པ་བ�ེས་པའ་ི�ལ་འ�ོར་བ་མང་པ་ོཞིག་ནོར་འ�ག་ཅེས་

བཤད་ན། ཁེངས་�གེས་དང་མག་ོམ�གེས་པའ་ིགཏམ་ཞིག་ཡནི་པར་མ་ཟད། སངས་�ས་

སོགས་ལ་མ་�ས་པའ་ི�ད་ཆ་ཞིག་�ང་ཡིན། ད་ེབཞིན་བདག་ན་ིནང་བ�ན་ལ་དགའ་པོ་

ཡོད་�ང་། དེའ་ིཆ་ ཤས་ཁག་ཅིག་འ�ིག་མ་ིའ�ག་ཅེས་བཤད་ན། �ོངས་པའ་ི�གས་ཤགི་

ཡནི་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིབསམ་�ོའ �་འཕལེ་�ས་ལའང་འགགོ་�ནེ་བཟ་ོག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ར་འ�ལེ་བཤད་མདེ་པའ་ིགནད་དོན་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ། ང་ཚ�འ་ི�གོས་པ་ོཞགི་

ལ་�ན་ནད་ཕགོ་ཡདོ་�དི། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདངསོ་�་མཐོང་ག་ིམདེ། ང་ཚ�ས་མ་མཐངོ་

བ་དེའ་ིཐོག་ནས་�ན་ནད་ཕོག་ཡོད་པ་ཁས་མ་�ངས་ན་འ�ིག་གམ། ང་ལ་�ོག་པར་དང་

བདེན་དཔང་�ོད་ཅིག་ཟེར་རམ། ཚད་བཀག་ཆ་ེབའ་ིརང་ག་ི�་ོདེའ་ིཐོག་ནས་མ་ཤེས་པའ་ི

ཆསོ་དང་�ང་བ་མང་པ་ོཞགི་�བ་ཡོད་པ་དང་། འཇགི་�ནེ་ན་ིམཐའ་ཡས་ཤངི་། འཚ�་གནས་

ལ་�ངས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ད་ེདག་ན་ིཚད་བཀག་ཆ་ེབའ་ིརང་ག་ི�་ོངོར་མ་ཤོང་བ་

ཙམ་�ིས་ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ཁས་ལེན་�་�་མནི་ནམ། ང་ཚ�ར་ཆོས་�་ིཉམས་�ོགས་�ང་ན། 

རང་ག་ིག་ོ�ོགས་ལའང་འཕེལ་�ས་འ�ང་ཞིང་། �ོན་ང་ཚ�འ་ི�་ོངོར་ཤོང་དཀའ་བའ་ི�ང་

�ལ་ཡང་ད་ེ�ས་�ན་�ན་ཞིག་ཆགས་�་རདེ། སེམས་�་ི�ས་པ་ལ་མཐའ་མདེ་པ་དང་། 

ཆོས་�མས་�ོགས་པའ་ིདའེ་ི�ས་པ་ལའང་མཐའ་མདེ། འོན་�ང་། དེའ་ི�ས་པ་�མས་གངོ་

འཕལེ་�་གཏངོ་བ་ལ་ང་ཚ�ས་�ག་�་འབད་བ�ནོ་�་དགསོ་ ཤིང་། ང་ཚ�ར་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་
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པའ་ིག་ོའཕང་མ་ཐོབ་པའ་ིབར་�་ང་ཚ�ས་�ོགས་མ་ི�བ་པའ་ིཆོས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ངསེ་པ་

དང་། སངས་�ས་ཁ་ོནས་མ་གཏགོས་ལས་འ�ས་�་ིཆ་ཤས་�་མ་ོ�མས་�གོས་མ་ི�བ། 

ང་ཚ�འ་ིཤསེ་�གོས་ལ་ཚད་བཀག་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ནའང་། སངས་�ས་�་ིམ�ནེ་

�་ལ་ཚད་བཀག་ཅི་ཡང་མེད། དེ་�་ནའང་། ང་ཚ�ས་ད�ལ་བའ་ི�ོར་�ི་གཏམ་ག་ོ�ས་

སངས་�ས་�་ིཡ་ེཤསེ་ན་ི�ོངས་དད་དང་། རང་ཉིད་�་ི�་�ལ་ན་ིད་ེལས་མཆགོ་ཅགི་�་�་ི

བཞནི་ཡདོ། འད་ིན་ི�ནི་ཅ་ིལགོ་�་སོང་བའ་ིབསམ་�་ོགཏངོ་�ངས་ཤགི་ཡནི། སངས་�ས་

�སི་ངན་སངོ་ག་ི�རོ་ལ་ག�ངས་པའ་ིཆོས་�མས་ག་ོདཀའ་ཞངི་། ང་ཚ�ས་བདནེ་པ་ཞགི་�་

མཐོང་ག་ིམེད་པའ་ི�་མཚན། གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�་ན་ིད་ེདག་ཁས་ལནེ་�དེ་པར་འཇགིས་

པའི་དབང་གིས་�ག་བ�ལ་ད་ེ�་�་ཞིག་�བ་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་�ེད་�་ིམེད་པས་རེད། 

སངས་�ས་�ིས་ག�ངས་པའ་ིཆོས་�མས་འདོར་བ་ལས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིཚད་བཀག་

ལ་འཚ�ལ་ཞབི་�་དགསོ་ཤངི་། ངན་སངོ་ག་ི�ག་བ�ལ་ད་ེ�་�་ཞགི་�བ་ཡདོ་པར་ངསོ་ལནེ་

�ེད་པ་ན་ིཡ་ི�ག་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་�ང་། ད་ེན་ིའཚ�་བའ་ིདངོས་ཡོད་གནས་�གས་

དང་། འཇིག་�ེན་འཁརོ་བའ་ིརང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་�་ང་ཚ�ས་ད་ེདག་མ་མཐངོ་བའ་ི�་

མཚན་ང་ཚ�འ་ི�་ོན་ིཉནོ་མངོས་�་ི�་ིམས་�གས་ཡོད་པས་ཡནི། 

�ོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་དལ་བ་བ�ད་དང་འ�ོར་པ་བ�་�ོམ་པ་ནི། �ིང་�་ེ

དམིགས་པའ་ི�ོམ་ཞིག་�འང་འ�་ོཆགོ་�ེ། ང་ཚ�ས་ཆོས་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་མདེ་པའ་ི

སམེས་ཅན་གཞན་དག་ག་ི�ག་བ�ལ་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་དགསོ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ས་�ལ་བ་ད་ེ

མདེ་པའ་ི�ད་འ�་ོདང་འ�་ོབ་མ་ིསོགས་�་ི�ོར་ལ་བསམ་�་ོབཏང་ན། ད་ེདག་ག་ི�གོས་�་

�ངི་�་ེང་ོམཚར་བ་ཞགི་�་ེ�་རདེ། ང་ཚ�ས་བ�ོད་གཞ་ིའད་ིལ་འཚ�ལ་ཞབི་�ས་ཚ�། དལ་བ་

ར་ེརེའང་ཇ་ིའ�འ་ི�་ཆནེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དལ་བ་གཅགི་དང་�ལ་ནའང་�ག་བ�ལ་ཆནེ་

པ་ོཇ་ིའ�་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ངེས་ཤིང་། ང་ཚ�ར་མ�ན་�ེན་ང་ོམཚར་བ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་
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ཚང་ཡང་། སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ལ་མ�ན་�ེན་ང་ོམཚར་བ་ད་ེདག་ཚང་མདེ་པ་

མཐངོ་ག་ིརདེ། ང་ཚ�ར་རང་དབང་ཡོད་ནའང་། སམེས་ཅན་གཞན་ཚ�ར་རང་དབང་མདེ། དརེ་

བ�ནེ་ང་ཚ�ས་མ�ག་བ�མོས་གཅགི་ཁ་ོན་ཞགི་འཇོག་�བ་པ་ན།ི ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ས་ཚད་

�་སེམས་ཅན་ད་ེདག་ལ་རགོས་རམ་ངེས་པར་�་�དེ་དགསོ་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་། ཆོད་སམེས་

འད་ིལས་�ང་�བ་སམེས་མཆོག་རནི་པ་ོཆ་ེའ�ང་ག་ིཡོད། 

གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་འད་ིདག་ལ་ཞིབ་�་�་�བས། རང་

ཉིད་ལ་གཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་མ་ིཚང་བའང་�ོགས་�ིད། ད་ེ�ར་ཡིན་�ང་རང་ཉིད་ལ་ད་ེ

དག་ཕལ་ཆ་ེབ་ཚང་བ་ན་ིདགའ་འོས་པའ་ི�ལ་ཞིག་ཡིན་ལ། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིཚ�་རབས་�ནོ་

མ་དག་�་�ལ་�མིས་དང་�ིན་པ་ཉམས་�་�ངས་ཏེ། ད་ཐངེས་�་ི�་ེབ་འད་ིའ�་ཞིག་ལ་

�ོན་ལམ་བཏབ་པ་སགོས་�་ིདབང་གིས་ད་�་རང་ཉིད་ལ་�་ེབ་འད་ིའ�་ཐབོ་ཡོད། འད་ིན་ི

དནོ་ང་ོམར་ཡདི་ཆསེ་དཀའ་བའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི། 

གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་དལ་བ་གཅིག་དང་། ཡང་ན་འ�ོར་པ་གཅིག་ཙམ་ཚང་མེད་པར་

མཐོང་ན། ད་ེན་ིས་ོསའོ �་ཉམས་ལནེ་འག་ོའ�གས་ས་ཡག་པ་ོཞིག་ཡནི། བདག་ལ་མ་ཚང་བ་

འད་ིཡིན་ཞིང་། བདག་ལ་དགོས་པ་འད་ིཡིན་�མ་བཞིན་ཉམས་ལེན་�་འ�ག་དགོས། ད་ེ

�ར་�ས་ན་ད་གཟོད་ང་ཚ�ས་དོན་�ངི་ཆ་ེབའ་ིམ་ིཚ�་ཞིག་ད་ེབས་�ང་དོན་�ིང་ཆནེ་པ་ོཡདོ་

པའ་ིམ་ིཚ�་ཞགི་�་�ར་�བ། 

 

༡ ད�ལ་བ་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་བ�ད་ལས་དང་པ་ོནི། རང་ཉིད་ད�ལ་ཁམས་�་མ་�སེ་པའ་ིདབང་གསི་

ཆོས་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ཡོད་པ་འད་ིཡིན་ཞིང་། ནང་པའ་ིའཇིག་�ནེ་ཆགས་�གས་ལ་
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འ�ོ་བ་རིགས་�ག་ཡོད་པ་�ེ། ད�ལ་བ་དང་། ཡི་�གས། �ད་འ�ོ་ག�མ་ནི་ངན་སོང་

ག�མ་ཡནི་ལ། མ་ིདང་། �་མ་ཡནི། �་བཅས་ན་ིབད་ེའ�་ོག�མ་ཡནི། འ�་ོབ་རགིས་�ག་

པོའ �་ནང་ནས་ད�ལ་ཁམས་�་�ེས་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡདོ་ལ། 

བད་ེའ�་ོལས་ངན་འ�་ོ�་�ེས་པའ་ིསམེས་ཅན་�་ི�ངས་ལ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། ད་ེབཞིན་

�ད་འ�་ོདང་ཡ་ི�གས་གཅགི་�་བ�མོས་�ང་། ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་�་ི�ངས་

དང་བ�ར་ཐབས་མེད། དེའི་�་མཚན་ན་ིད�ལ་བར་�་ེདགོས་པའ་ི�་�ེན་མང་པ་ོཡོད་

པས་ཡིན་ཞིང་། ད་ེཡང་ཁོང་�་ོདང་། ཞ་ེ�ང་སོགས་ན་ིདེའ་ི�་ཡནི་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་

འད་ིདག་ང་ཚ�ར་�་ེཆགོ་ཆོག་ཡནི། 

ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན། �ག་བ�ལ་ན་ིཤནི་

�་�ག་པ་ོཡིན་ཞིང་། ས་ོསོའ �་འཚ�་གནས་ད་ེན་�ག་དང་�ག་བ�ལ་�ིས་ཡོངས་�་�བ་

པར་�ས་ཡོད། སེམས་ཅན་དེས་བཟོད་�གས་མེད་པའ་ིས་ོསོའ �་�ག་བ�ལ་ལ་བསམ་�་ོ

གཏོང་བ་ལས་གཞན་གང་ལའང་བསམ་�་ོགཏོང་དབང་ཞིག་མདེ། ད་ེབཞིན་རང་གསི་�ངོ་

བཞནི་པའ་ི�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོདརེ་�གོས་མཐའ་ཞགི་ཡདོ་པའ་ིག་ོ�གོས་མདེ་པ་དང་། �ག་

བ�ལ་དེ་ལས་�ད་ཅིག་ག་ིངལ་གས་ོ�་�འང་མེད་པར་བ�ལ་པ་�ངས་མེད་པ་ཞིག་ལ་

ད�ལ་བ་�་གནས་དགསོ། དཔེར་ན། གཞན་�ིས་རང་ཉིད་�་ཁལོ་�ིས་ཁེངས་པའ་ི�ས་

གཞོང་ག་ིནང་�་བཙན་�ིས་�ོད་�་བ�ག་ན་�ག་བ�ལ་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡོད་དམ། ད་ེའ�འ་ི

�བས་�་ང་ཚ�ས་�ངོ་ཉདི་�མོ་པ་དང་། �ངི་�་ེ�དེ་མ་ི�བ་ལ། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�ས་སམེས་

�་ི�ས་�གས་ཡདོ་ཚད་རང་ཉདི་བཟདོ་�གས་མདེ་པའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེལས་ཐར་ཐབས་�་

བཀོལ་�་རེད། རང་ག་ིབསམ་�ོའ �་ནང་�་ཡོད་ཚད་ན་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་�་ད་ེཡིན། 

ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཞགི་གསི་�ངོ་དགསོ་པའ་ི�ག་བ�ལ་ན།ི �ག་

བ�ལ་འད་ིདང་བ�ར་ན་�བ་�ངས་ཐརེ་འ�མ་�སི་ཆནེ་པ་ོཡནི། དསེ་ན་དལ་བ་དང་པ་ོན་ི
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�ག་བ�ལ་ད་ེའ�་ཆནེ་པ་ོཞགི་ལས་�ལོ་བའ་ིརང་དབང་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་རང་དབང་

དེར་བ�ེན་ནས་ཆོས་ཉམས་�་ལེན་�བ་པ་དང་། �ིང་�ེ་དང་ཤེས་རབ་�་�འ་ིཡོན་ཏན་

�མས་བ�མོས་ནས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཆགོ 

དེ་འ�འ་ིད�ལ་ཁམས་དེ་གནས་གང་�་�བ་ཡོད་མེད་ལ་ངེས་གཏན་མེད་ཅིང་། 

ག�ང་ཁག་ཅིག་�་ད�ལ་བ་ན་ིསའ་ིག་ོལའ་ིའགོ་དང་དའེ་ིཐོག ཡང་ན། ནམ་མཁའ་�་ཡདོ་

པར་ག�ངས་ཡོད། འ�་ོབ་མ་ི�ང་ཤས་ཤིག་ལ་མ་གཏོགས་ད�ལ་བར་�ང་བའ་ིསམེས་

ཅན་ཞིག་དངསོ་�་མཐོང་བའ་ི�ལ་བ་མདེ། འོན་ཏེ། འ�་ོབ་མ་ིདང་�ད་འ�་ོཚ�ས་ད�ལ་བ་

�་�འ་ི�ག་བ�ལ་�ངོ་བ་ང་ཚ�འ་ིམཐངོ་ཆསོ་ཡིན་ཞངི་། མནར་གཅོད་བཏང་བའ་ིཉམ་�ང་

དང་། ཆག་�་ོགང་ཞགི་ག་ི�ནེ་པས་�ས་པའོ �་ཆ་ཤས་མང་པ་ོའཚ�གས་ཡདོ་པ། ཚ�་གང་བརོ་

འཇིགས་�་�ང་བའ་ིབཙ�ན་ཁང་�་བ�ག་ཡོད་པ་སོགས་རེད། མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་�ག་

བ�ལ་�ི་མོ་ཡང་དང་ཡང་�་�ོང་དགོས་པའི་ལས་�ི་�མ་�ིན་ཡོད་�ང་། ད�ལ་བའ་ི

ཁམས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་ག་ིགནས་�ངས་ན་ིང་ཚ�འ་ིམཐངོ་ཆསོ་�་�ར་མདེ། 

བདག་གསི་གངོ་�་བཤད་པ་�ར། ཚད་བཀག་ཆ་ེབའ་ིང་ཚ�འ་ིའཇགི་�ནེ་�་ིཆ་ཤས་

ཤགི་མ་ཡནི་པའ་ི�་མཚན་�་ིཐགོ་ནས་ད�ལ་བ་ཡོད་པར་ཁས་མ་ིལནེ་པ་ན་ིགཏན་ཚ�གས་

དང་མ་ིམ�ན་ཞངི་། གནས་ད་ེང་ཚ�འ་ིམཐངོ་ཆསོ་མ་ཡནི་པའ་ི�་མཚན་ན།ི ང་ཚ�ར་གནས་ད་ེ

ལ་�་བའ་ིལས་�ལ་མདེ་པས་ཡནི། ལས་�་ིདབང་གསི་འཇགི་�ནེ་གང་ཞགི་�ང་�ང་བ་ད་ེ

ང་ཚ�ས་མཐངོ་ག་ིཡདོ། �བས་ལགེས་པ་ཞགི་ལ། ད་ཐངེས་ང་ཚ�འ་ིལས་�་ི�མ་�ནི་དའེ་ིནང་

�་ད�ལ་བ་འ�ས་མདེ། 

འད་ི�ར་བཤད་ན་ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ན་ིརང་ཐགོ་ལ་ནམ་ཡང་མ་ིའ�ང་བའ་ི

དོན་ཞིག་མིན། ཉིན་རེར་འ�ང་ག་ིཡོད་པའ་ི�་བ་དག་ལ་�ོས་དང་། ལས་བཟང་པ་ོ�་ོ�ར་
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�ོགས་ནས་ལས་ངན་པའ་ི�མ་�ིན་འཁོར་ཏེ། མ་ིཁག་ཅིག་ཡིད་ལ་ཤོང་དཀའ་ཞིང་འ�ལེ་

བཤད་མེད་པ་�ར་�ང་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ིནང་�་�ང་ག་ིཡདོ། བོད་�་ཡོད་པའ་ིམ་ི�མས་

འཇིགས་�་�ང་བའ་ིགནས་�ངས་འོག་གནས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོཚ�ར་ཁ་ད�གས་�་�ར་

�ར་པའ་ིས་ོསའོ �་ཆསོ་�གས་ལ་ཆོས་དད་�དེ་�་འ�ག་ག་ིམདེ། མ་ིཁག་ཅགི་གསི་ཁ་ོཚ�་ན་ི

ད�ལ་བ་�་�འ་ིགནས་�ངས་�་ིནང་�་�ང་ཡོད་པར་བཤད་�ིད། ལ་ོང་ོབ�ད་�འ་ིགངོ་

བོད་�་མ་ིཞིག་ག་ི�་ོངོར་འད་ིའ�འ་ིཡ་ང་བའ་ིདོན་དག་འ�ང་�་ཡིན་པའ་ིབསམ་�་ོཞགི་

འཁརོ་ཡདོ་དམ། �་ནག་གསི་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་མ་�ས་གངོ་བདོ་པ་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིས་ོསའོ �་

འཇིག་�ེན་དེའ་ིནང་�་འཚ�་གསོན་�ས་ཤིང་། ཁ་ོཚ�ར་འཇིག་�ེན་ད་ེན་ི�ག་�་གནས་ངེས་

ཡནི་པའ་ིཡདི་ཆསེ་ཤགི་ཡོད་ངསེ་ཡནི་ཏ།ེ ས་ོསའོ �་འཇགི་�ནེ་ད་ེ�ངོ་འ�་ོབའ་ིཚ�ར་�ང་ཞགི་

འ�ང་དགོས་པའ་ི�་མཚན་ཞིག་མེད། འོན་�ང་། ད་�་བོད་�་�ག་བ�ལ་ཡ་ང་བ་ཞིག་

ཡདོ། 

ད་ེམ�ངས་འཇའེ་ོམ་ིརགིས་ན་ིའཇར་མན་�ལ་ཁབ་�་འཇར་མན་རང་ག་ིམ་ིརགིས་

�ར་ལ་ོང་ོབ�་�ག་མང་པརོ་གནས་ ཤངི་། འཇའེ་ོམ་ཡནི་པའ་ིའཇར་མན་�་ི�མི་མཚ�ས་ཚ�་

དང་�ན་�་འཚ�་ཡོད། �ས་རབས་�ོན་མའི་མགོ་�ོད་�་འཇེའོ་མ་ིག་ཚ�ད་ཅིག་ལ་ཧ་ེཋ་ི

ལར(Hitler)�སི་ས་ོསའོ �་མ་ིརགིས་ལ་གཏརོ་བ�ག་ཇ་ིའ�་ཞགི་�དེ་�་ཡནི་པའ་ིབསམ་

�་ོཞིག་འཁརོ་�ངོ་ངམ། གལ་�དི་ང་ཚ�་ན་ིའཇར་མན་�་ིན་�ེ(Nazi)�དི་ག�ང་མ་�ང་

བའ་ིཡར་�ོན་�་ི�ས་�བས་ཤིག་ལ་�་ི�ད་�ས་ཏེ། འཇེའ་ོམ་ིརིགས་ལ་འཇར་མན་ནས་

�ལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་�་སངོ་ན་ལེགས་�ལ་བཤད་ཚ�། ཁ་ོཚ�ས་ང་ཚ�་�ོན་པ་རདེ་ཟརེ་�་

རེད། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�་�ིས་�་�ེབ་གསོད་�ེད་སའ་ིབཙ�ན་པའ་ིགསོག་�ར་�་ི�ོར་

བཤད་ན། ཁ་ོཚ�་ཁོང་�་ོལངས་ནས་ང་ཚ�ར་�ང་�ེག་གཏོང་�ིད། འོན་�ང་། ད་ེདག་ན་ིདནོ་

དངོས་�་�ང་ཡོད་པ་དང་། �བས་དེར་ཁ་ོཚ�འ་ིཡིད་ལ་འཆར་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་�ང་། 
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�སི་�་དནོ་དངསོ་�་�ང་ཡོད། ཁ་ོཚ�ར་ས་ོསའོ �་འ�ང་འ�ར་ལ་�་བའ་ི�ས་པ་ཞགི་མདེ་པ་

དང་། ང་ཚ�ར་ཡང་ས་ོསའོ �་འ�ང་འ�ར་མཐངོ་བའ་ི�ས་པ་ཞགི་མདེ། 

གལ་�དི་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�སི་རང་ག་ིའཚ�་བའ་ི�རོ་ལ་བཅངིས་པའ་ིབདནེ་འཛ�ན་

དག་ལ་ཞབི་�་བ�ས་ཚ�། ད་ེདག་ག་ི�ོད་ནས་གཅགི་ན་ིས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིནང་�་�་བ་ངན་པ་

ཅ་ིཡང་མ་ིའ�ང་བར་བསམ་པ་ད་ེཡིན་པ་ ཤེས་�་རདེ། ང་ཚ�ས་�་མཚན་དང་མ�ན་པར་

བསམ་�་ོབཏང་ན། ཉནི་ཞགི་རང་ཉདི་འཆ་ི�་ཡནི་པ་ཤསེ་མདོ། འནོ་�ང་། ཉནི་ད་ེན་ིའ�ང་

འ�ར་�་ིའ�ང་འ�ར་ཞིག་�་ཡོད་པས། རང་ཉིད་ལ་དངསོ་ཡོད་�་�འ་ི�ང་�ལ་ཞགི་�་

�ང་ག་ིམེད། ད་ཕན་ང་ཚ�ར་�ནེ་ངན་གཅིག་�ང་�ང་མདེ་�བས། འ�ང་འ�ར་ཡང་�ནེ་

ངན་ཅ་ིཡང་མ་ིའ�ང་བའ་ི�ང་བ་ཞགི་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ། འནོ་�ང་། �བས་མ་ལགེས་པ་ཞགི་

ལ། འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�འ་ིལག་�་མདེ་པ་དང་། ཡདོ་ཚད་ལས་ལ་�ག་ཡདོ། ང་ཚ�ས་ད་ེ

�ར་�ན་བཞིན་ད་ཡོད་�་ིས་ོསོའ �་གནས་�ངས་ན་ི�ག་བ�ན་ཞིག་�་འདོད་པ་དང་། ད་�་

ཡདོ་ཚད་འ�གིས་ཡདོ་པ་དང་། ད་�་འ�གིས་ཡདོ་པ་གང་ན་ིའ�ང་འ�ར་ཡང་འ�གི་འ�་ོ

བར་བསམ་�་ིཡདོ། འནོ་ཏ།ེ བསམ་�་ོགཏོང་�ངས་འད་ིན་ི�ན་པའོ �་བསམ་�་ོགཏངོ་�ངས་

ཤགི་ཡནི་ཞངི་། དའེ་ི�ནེ་པས་ང་ཚ�འ་ིབ�ནོ་འ�ས་ཉམས་ནས་ལ་ེལ་ོ�ས་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�་ན་ིས་ོསའོ �་བསམ་པ་ལས་�ང་�་ཆནེ་ཞིག་ཡིན། ལ་ོང་ོའགའ་ཤས་�་ི

གོང་གནམ་�་ཆེན་པ་ོཞགི་གིས་མ་ི�མ་བ�་�ག་ཅགི་འ�རེ་ནས་བར་�ང་�་འ�ར་ཡདོ། 

�རི་གནམ་�་ཞགི་ས་ནས་ཡར་མ་འ�ར་གངོ་དའེ་ིམ་ལག་ཚང་མར་བ�ག་ད�ད་�ས་ནས་

འ�ར་བ་ཡནི་ན། ཉནེ་ཁ་མདེ་པའ་ིཁག་ཐགེ་ཅགི་ཡདོ། མ་ི�མ་བ�་�ག་ཡདོ་པའ་ིགནམ་�་

དེ་ལའང་གཅིག་མ�ངས་�་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས། ཡོད་ཚད་འ�ིགས་ཡོད་པ་དང་། 

གནམ་�འ་ིཁ་ལ་ོབ་ཚ�ར་�ོང་བ�ར་ཐབོ་ཅངི་། ཁ་ོཚ�ས་གནམ་�འ་ི�་ོསགོས་ཇ་ི�ར་འ�དེ་

དགོས་པ་ཤསེ་�་ིཡདོ། འོན་�ང་། གནས་�་ད་ེའ�ར་ནས་ས་ཆ་གཞན་ཞགི་�་མར་འབབ་
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�བས། �་མཚན་གང་ཞགི་ག་ི�ནེ་པས་ཁ་ོཚ�ས་དའེ་ི�་ོ�སེ་�བ་མདེ་པ་དང་། ཁ་ལ་ོབ་ཚ�་

�ོད་སའ་ིནང་�་�་ོ�ར་མ་ེའབར་ཏ།ེ �ར་�ོབ་�དེ་པའ་ི�ད་འབདོ་�ས་པ་རདེ། གནམ་�་

དེའ་ིནང་�་ཡདོ་ཚད་མསེ་འཚ�གས་པ་དང་། གནམ་ཐང་ག་ི�ར་�བོ་�་ཁག་གསི་�ང་དའེ་ི

�་ོ�མས་�སེ་�བ་མདེ། �་ོ�སེ་མ་�བ་པའ་ི�་མཚན་ཡང་མ་ེའབར་བཞནི་པའ་ིཚ་�གས་

ཆ་ེབས་ཡནི་ཞངི་། མཐའ་མར་�་ོ�མས་འ�དེ་�བས། གནམ་�འ་ིནང་ག་ིམ�ནོ་པ་ོཚང་མ་

ཤ་ིཡོད་པ་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ིར་ོ�མས་གཅགི་ཐགོ་གཉིས་�ེག་གསི་�ངས་ཡོད་པ་རདེ། �ར་མ་

བཞ་ིབ�འ་ིརངི་ལ་གནམ་�་དའེ་ིནང་�་ད�ལ་བ་�་�འ་ི�ག་བ�ལ་�ང་ཡདོ། མ�ནོ་པ་ོ�་

ཞགི་ལའང་གནམ་�འ་ིནང་�་ད་ེ�ར་འ�ང་�་ཡནི་པའ་ིབསམ་�་ོཞགི་ཡདོ་མ་ི�དི། 

ད་ེམ�ངས་ང་ཚ�ར་ཅ་ིཞགི་གསི་�ག་ཡདོ་པ་ང་ཚ�ས་མ་ིཤསེ་ལ། ང་ཚ�་ན་ིནམ་འཆ་ི

ངེས་མེད་ཡིན། ཐ་ན་ང་ཚ�་མ་ཤ་ི�ང་ས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིགནས་�ངས་ལ་འ�ར་�གོ་ཆནེ་པ་ོ

ཞགི་མ་ིའ�ང་བའ་ིངསེ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ། ང་ཚ�ས་ལས་ངན་པ་གསགོ་པ་མཚམས་འཇགོ་པ་ན།ི 

ལས་ངན་པས་�ག་བ�ལ་མ་ིབ�དེ་པའ་ིཁག་ཐགེ་ཁ་ོན་ད་ེཡནི། ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ི�ན་�ངོ་

འ�ེར་ནས་རང་�ད་�་ིལས་ངན་པའ་ིབག་ཆགས་�མས་�མ་པར་�ིན་པར་འགགོ་དགསོ་

པ་�།ེ ང་ཚ�ས་ད་ེདག་�མ་པར་མ་�ནི་པའ་ིགོང་�་དག་ེབའ་ིལས་གཞན་ལ་བ�ནེ་ནས་ད་ེདག་

བསལ་དགོས་�་ིཡོད། འད་ིལ་དག་ེབའ་ི�ེན་མང་པ་ོཞིག་འཛ�མས་དགོས་པ་�་མ་ིདགསོ་

ཤངི་། དག་ེབའ་ི�ནེ་ད་ེདག་བ�བ་པར་ང་ཚ�འ་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ིམཆགོ་�་�ར་པའ་ིལག་ཆ་

ཞིག་ཡིན། ལས་ངན་པ་དང་ད་ེདག་ག་ིབག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་བསལ་བར་�་སང་ཉནི་

ད�ལ་བ་�་�འ་ི�ག་བ�ལ་ཡ་ང་བའ་ིགནས་�ངས་�་ིནང་�་རང་ཉདི་མ་ི�ང་བའ་ིངེས་པ་

ཅ་ིཡང་མདེ། 

ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་འ�ང་དགོས་པའ་ི�་མཚན་ང་ཚ�འ་ིསམེས་�་ི

�ོབས་�གས་ལ་�ག་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�འ་ིསེམས་ན་ིཞ་ིབད་ེདང་། དག་ེབ། �ིང་�་ེབཅས་
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�་ིང་ོབ་ོ�་གནས་�བས། ང་ཚ�ར་ཞ་ིབད་ེཆ་ེཞིང་། བད་ེ�དི་དང་�ན་པ་ཡནི། ང་ཚ�་ད་ེ�ར་

གནས་པ་མཐོང་ན་གཞན་ལ་�་ོ�ང་དང་བད་ེབ་�ེར་�་རདེ། ད་ེལས་�ོག་�ེ། ཁོང་�་ོདང་

རང་གཅེས་འཛ�ན་ཆ་ེཞིང་། རང་�ད་མ་�ལ་བའ་ི�བས་�་ཐ་ན་རང་ཉིད་�་ི�མ་པ་མཛ�ས་

པ་ོཞགི་ཡནི་�ང་མ་ི�ག་པར་འ�ར་�་ིཡདོ། ད་ེའ�འ་ི�བས་�་ང་ཚ�འ་ིང་ོགདངོ་ག་ིཁ་དགོ་

�ང་དམར་པརོ་�ར་ཏ།ེ གཞན་�སི་མཐོང་ན་ཞ་ེ�ན་�་ིཚ�ར་བ་འ�ང་ག་ིརདེ། 

ང་ཚ�འ་ིསམེས་ལ་ད་ེ�་�འ་ི�ོབས་�གས་ཤགི་ཡོད་པ་དང་། དེས་མ་ིཞིག་ག་ི�འི་ི

�མ་པ་ལ་འ�ར་བ་གཏོང་�བ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། �ིའི་ཁོར་�ག་ལའང་�གས་�ེན་

ཐེབས་�བ་�་ིཡོད། ས་ཆ་ཁག་ཅགི་�་�ས་ཚ�གས་གཅིག་ལ་གནམ་གཤིས་�ག་པ་ོའ�ང་

ཞངི་། �་ལགོ་དང་ས་�ད་�་བའ་ིདཀའ་ངལ་�་ི�ནེ་པས་ཕར་�ར་འ�་ོའངོ་�དེ་དཀའ་བར་

འ�ར་�་ིཡདོ། ཡང་�ས་ཚ�གས་གཞན་ཞགི་ལ་གནམ་གཤིས་ལགེས་ཤངི་། ཚ་�དོ་འཇམ་

པ་དང་། �ག་�་ཉ་ིམ་འཆར་�་ིཡོད། �ས་ཚ�གས་དང་བ�ན་ནས་འ�ར་འ�་ོབའ་ིགནམ་

གཤསི་�་ི�ད་པར་ད་ེདག་ན།ི ང་ཚ�འ་ིལས་�་ིའ�ས་�་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ཐ་ན་ས་ོསའོ �་�མི་�་

རང་ཉདི་ཁངོ་�་ོལངས་ཡོད་ན། �མི་གཞསི་དའེ་ིཁརོ་�ག་ཚང་མར་མ་ི�ག་པའ་ིཆ་དང་�ན་

པར་འ�ར་ཞངི་། གཞན་�མས་ས་ོསའོ �་�མི་�་ཡོང་བར་ཡ་ང་�་རདེ། 

�ིམ་གཞིས་ཤིག་གི་ཁ་ད�གས་དང་ཁོར་�ག་ནི། དེའི་ནང་�་འཚ�་བའ་ིམ་ིཚ�འ་ི

སམེས་ལ་བ�ནེ་ཡདོ། �སེ་�་དམ་པ་ཞགི་བ�གས་པའ་ིགནས་ཤགི་�་ང་ཚ�་འ�་ོབ་ཡནི་ན། 

ང་ཚ�ར་�ནི་�བས་�ད་པར་བ་ཞགི་ཐབོ་ནས་རང་སམེས་བག་ཕེབས་�་གཏོང་ག་ིཡོད། ཐ་

ན་ང་ཚ�ས་�སེ་�་དམ་པ་དརེ་དངོས་�་མ་མཇལ་ནའང་ཁངོ་བ�གས་སའ་ིཉ་ེའཁརོ་�་སངོ་

བ་ཙམ་�སི་�ང་ང་ཚ�འ་ིསམེས་�་ཞ་ིབད་ེའ�ང་ཞངི་། ང་ཚ�ར་བད་ེབ་འ�ང་�་རདེ། �ལ་

�མིས་�ང་བའ་ི�སེ་�་དམ་པ་དའེ་ིམ�་དང་�ས་པར་བ�ནེ་ནས་ཞ་ིབད་ེཆ་ེབའ་ིཁརོ་�ག་

ད་ེའ�ང་ག་ིཡདོ། 
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�ོབ་དཔོན་མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་རིན་ཆེན་�ེང་བའ་ིནང་�་གཤམ་གསལ་�ར་

ག�ངས་འ�ག 

མ་ིདག་ེབ་ལས་�ག་བ�ལ་�ན། །ད་ེབཞནི་ངན་འ�་ོཐམས་ཅད་ད།ོ ། 

དག་ེལས་བད་ེའ�་ོཐམས་ཅད་དང་། །�་ེབ་�ན་�་བད་ེབ་དག ། 

�བོ་དཔནོ་མགནོ་པ་ོ�་�བ་�སི་ད་�ང་ང་ཚ�འ་ིབད་ེབ་དང་�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་

ས་ོསོའ �་སམེས་ལས་འ�ང་ག་ིཡོད་པར་ག�ངས་ཡདོ། ང་ཚ�་འདོད་པའ་ི�ལ་དང་འ�ད་ན་

བད་ེབའ་ིཚ�ར་བ་ཞིག་�་ེཞིང་། མ་ིའདོད་པའ་ི�ལ་དང་འ�ད་ན་�ག་བ�ལ་�་ིཚ�ར་བ་ཞགི་

འ�ང་ག་ིཡདོ། ཞགོས་པ་ནས་དགངོ་�་ོབར་�་ང་ཚ�་འ�ད་པའ་ི�ལ་དང་བ�ན་ནས་ས་ོསའོ �་

སམེས་ཚ�ར་ལ་འ�ར་�གོ་འ�ང་ཞངི་། བད་ེབའ་ིཚ�ར་བ་ཞགི་�སེ་ནས་�ག་བ�ལ་�་ིཚ�ར་

བ་ཞགི་འ�ང་ཞངི་། ད་ེནས་བཏང་�མོས་�་ིཚ�ར་བ་ཞགི་�ང་ཡངོ་ག་ིཡདོ། ཐ་ན་ཉནི་གཅགི་

ག་ིརིང་ལའང་བད་ེ�ག་ག་ིཚ�ར་བ་འ�་མིན་ཞིག་རང་ཉིད་འ�ད་པའ་ི�ལ་དང་བ�ན་ནས་

འ�ང་བ་དང་། ང་ཚ�་འ�ད་པའ་ི�ལ་ལ་མཚ�ན་ན་གནས་དང་ཁ་ཟས། མ་ིགཞན་སགོས་�་

ཚ�གས་ཤིག་ཡོད། ང་ཚ�་�ོགས་པ་ོཞིག་དང་འ�ད་པའམ། ཡིད་�་འོང་བའ་ིགནས་ཤིག་�་

ཡདོ་ན། ང་ཚ�ར་བད་ེབའ་ིཚ�ར་བ་ཞགི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ�་ད�་ཡ་ཞགི་ལ་འ�ད་པ་དང་། ཡང་

ན། མ་ི�ག་པའ་ིགནས་ཤགི་�་ཡདོ་ན། ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་�་ིཚ�ར་བ་ཞགི་འ�ང་ག་ིཡདོ། 

�་ི�ནེ་ད་ེདག་དང་། ད་ེདག་དང་འ�ད་པ་ལས་�ང་བའ་ིབད་ེ�ག་ག་ིཚ�ར་བ་ཐམས་

ཅད་འ�ང་དགསོ་པའ་ི�་མཚན་ང་ཚ�འ་ིལས་�་ི�མ་�ནི་ལ་�ག་ཡདོ། ང་ཚ�ར་ཚ�ར་བ་བད་ེ

བ་ཡོད་མེད་ནི། ས་ོསོའ �་ལས་�་ི�མ་�ིན་ད་ེདག་ེབ་ཡིན་མིན་ལ་�ག་ཡོད། �ོན་�ས་�་ི

ལས་དག་ག་ི�མ་�ནི་དའེ་ི�ང་�གས་�ག་པོས་རང་ཉདི་གང་�་འདདེ་མནི་ལ་ད་�་ང་ཚ�ས་

འགགོ་�ལོ་�དེ་མ་ི�བ་པ་དང་། དཔརེ་ན། �ང་ལམ་�་རང་ག་ི�རོ་�ག་བ�ས་ན། ང་ཚ�ས་
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ཅ་ིཞགི་�་དགསོ་པ་མ་ིཤེས་ཤངི་། ང་ཚ�་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིཁངོ་�་ོལང་�་རདེ། ད་ེ�་ནའང་། ཐགེ་

ཆེན་�་ི�་ོ�ོང་ག་ིཉམས་ལེན་པ་ཞིག་གསི་ས་ོསའོ �་བསམ་�ོའ �་འ�རེ་ས་ོལ་ལེགས་བཅསོ་

�དེ་ཅངི་། གནས་�ངས་ངན་པ་ད་ེ�་�ས་ཁངོ་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ལས་བད་ེབ་�དེ་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�འི་�ི་ལམ་ཐམས་ཆད་�ང་སོ་སོའ �་སེམས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། མེའི་ནང་�་

འཚ�ག་པ་དང་། གཞན་�ིས་རང་ཉིད་གསོད་པ། རང་ཉིད་ལ་�ང་�གེ་གཏོང་བ། �འ་ིནང་�་

�ང་བ་�་�འ་ིའཇགིས་�ང་ཆ་ེབའ་ི�་ིལམ་�་ཚ�གས་ན།ི སམེས་�་ིའ�ལ་ཤསེ་�་ི�ང་�ལ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�་མ་ཉལ་གངོ་ད�་ཡའ་ི�རོ་ལ་ཁ་བ�་�ས་ནས་ཁངོ་�་ོལང་བ་

དང་། ཡང་ན། �ང་�གོ་པའང་�ོག་བ�ན་ལ་བ�ས་ནས་འདདོ་ཆགས་�སེ་ན། ཁངོ་�་ོདང་

འདོད་ཆགས་�་ི�་ིལམ་ང་ཚ�ར་འ�ང་ག་ིཡདོ། ད་ེལས་�གོ་�ེ། ང་ཚ�ས་ཉནི་མརོ་དག་ེབའ་ི

ལས་མང་པ་ོ�དེ་པ་ཡནི་ན། མཚན་མརོ་�་ིལམ་ཡང་ལགེས་པ་ོའ�ང་ག་ིཡདོ། �་ིལམ་ན་ིང་

ཚ�ས་ཉིན་མོར་གང་ཞིག་�ས་པ་དག་གསི་ས་ོསའོ �་སམེས་�་བཞག་པའ་ིབག་ཆགས་ལས་

འ�ང་ག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�ི་ལམ་ནི་�བ་མེད་པར་བཤད་�བ་བམ། དེ་ནི་ང་ཚ�་གཉིད་སད་པའི་

�བས་�ི་འཇིག་�ེན་�་�བ་ཡོད་པའ་ིཆོས་�མས་དང་གཅིག་མ�ངས་�་�བ་མེད་པ་

གསལ་པ་ོརདེ། གལ་ཏ་ེབདག་གསི་ས་ོསའོ �་�་ིལམ་�་རང་ག་ིལག་པ་ག�བ་པར་�སི་ནའང་། 

ཞོགས་པ་གཉིད་ལས་སད་�བས་རང་ག་ིལག་པ་�ར་བཞིན་ཡིན། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་�་ི

ལམ་ཞགི་ག་ིནང་�་རང་ཉདི་ཁངོ་�་ོལང་བ་དང་། ཡང་ན། ས་ོསའོ �་�་�་ཤ་ིནས་�ག་བ�ལ་

�ོང་བ་ཡིན་ན། སེམས་ཚ�ར་དེ་ནི་ངོ་མ་ཞིག་མིན་པ་བཤད་�བ་བམ། གལ་ཏེ་བདག་ན་ི

འཇིགས་�་�ང་བའ་ི�་ིལམ་ཞིག་ལས་གཉིད་སད་པ་དང་། �ོད་ན་ི�ི་ལམ་ཡག་པ་ོཞིག་

ལས་གཉདི་སད་པ་ཡནི་ན། �དོ་�སི་བདག་ལ་�ནེ་�གས་མ་�ནོ། ཡདོ་ཚད་ཤནི་�་ལགེས་

པ་ོཡནི་པར་བཤད་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་དམ། གལ་�དི་ངདེ་གཉསི་�སི་�་ིལམ་�ངེ་ག་ིཡདོ་ན། 
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བདག་ག་ི�ངོ་�ང་ག་ིའཇིག་�ནེ་ནི། �ོད་�་ི�ངོ་�ང་ག་ིའཇིག་�ནེ་དང་གཅགི་མ�ངས་�་

དངསོ་གནས་ཤགི་ཆགས་ཡོད། ང་ཚ�ས་�་ིལམ་�་�ངོ་བའ་ིབད་ེ�ག་ག་ིཚ�ར་བ་ཅ་ིཞགི་ཡནི་

�ང་། ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�ས་ཉནི་རའེ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་དངསོ་�་�ངོ་བའ་ིབད་ེ�ག་ག་ིཚ�ར་བ་དང་

གཅགི་མ�ངས་�་�ང་ཞངི་། འད་ིན་ིང་ཚ�འ་ི�མ་པར་ཤསེ་པའ་ི�ངེ་ག་ིདག་ེམ་ིདག་ེབའ་ིབག་

ཆགས་ལས་འ�ང་ག་ིཡདོ། 

ད་ེབཞིན་ད་�་ང་ཚ�་བཀོད་པ་མཛ�ས་པའ་ིཁང་པ་ཞིག་�་�ོད་�་ིཡོད་�ང་། སང་

ཉདི་ཁང་པ་ད་ེམསེ་ཡངོས་�་འཚ�ག་�དི། ཁང་པ་དའེ་ིནང་�་�དོ་པ་ན་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ི�མ་

�ནི་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ཁང་པ་ད་ེའཚ�ག་པ་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ི�མ་�ནི་ཞགི་ཡནི། ང་ཚ�ས་

�ོང་བའ་ིབདེ་�ག་གི་�ད་པར་འད་ིདག་ནི་ལས་�ི་�ད་པར་ལ་�ག་ཡོད། ད�ལ་བ་ལ་

མཚ�ན་ན། དེའ་ིགནས་�ངས་ན་ིང་ཚ�འ་ིགནས་�ངས་ལས་ཆསེ་ཐབས་�གས་ཡིན་ལ། མ་ི

དགེ་བའ་ིལས་�་ི�ོབས་ �གས་ཇི་�ར་ཆ་ེན། དེའི་ཚ�ད་�ིས་ལས་དེའ་ི�མ་�ིན་�་ིཞིང་། 

ཆེས་མ་ིདག་ེབའ་ི�ན་�ོང་དང་བསམ་�ོར་དག་གསི་ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ག་ཤསོ་ད་ེ

�མས་�ེད་�་ིཡོད། འད་ིན་ིལས་འ�ས་ཡིན་ཞིང་། གནས་�ངས་གཅིག་�་གནས་པའ་ིམ་ི

གཉསི་�སི་འཇགི་�ནེ་�ད་པར་བ་གཉསི་�ངོ་ཆོག་པ་�།ེ གཅིག་གསི་དགའ་བད་ེལ་ལངོས་

�་�དོ་�ང་། གཅགི་ཤསོ་�སི་བཟདོ་�གས་མདེ་པའ་ི�ག་བ�ལ་�ངོ་ག་ིཡདོ། 

�གོས་གཞན་ཞགི་ནས་བཤད་ན། རང་�ད་�་ིམ་རགི་པ་སགོས་�་ི�བོས་�གས་

ཇི་ཙམ་ཆེ་ན། དེ་ཙམ་�ིས་ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་ཆེན་པ་ོ�ོང་དགོས་ཤིང་། གལ་�ིད་ཉོན་

མངོས་ཐམས་ཅད་�ངས་ཏ།ེ རང་ཉདི་ལ་ཐར་པ་ཐབོ་ཡོད་ན། ཚ་བ་དང་�ང་བ་ལ་ཞ་ེ�ལ་�་ི

ཚ�ར་བ་ཞིག་མ་ི�་ེབ་དང་། ས་མཐོན་པོར་གནས་པའ་ིགང་ཟག་ཅིག་གསི་ཚ་བ་དང་�ང་བ་

�ོང་�ང་། དེས་ས་ོས་ོལ་�གོ་�གོས་ནས་�གས་�ནེ་ནམ་ཡང་ཐབེས་མ་ི�བ། འོན་�ང་། 

ང་ཚ�ར་ཉོན་མངོས་ག་ཚ�ད་མང་ན་དའེ་ིཚ�ད་�ིས་ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་མང་པ་ོ�ངོ་དགསོ་�་ི
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ཡོད། �ོད་�ང་རན་པའི་དགོང་�ོ་ཞིག་མི་ཞིག་གི་�ོ་ངོར་�ིད་ཉམས་ཆེ་བར་�ང་ཡང་། 

གཞན་ཞགི་ལ་བཟདོ་�གས་མདེ་པའ་ི�ང་མ་ོ�་�ང་�དི། ཡང་ན། མ་ིཞགི་ག་ིམཐངོ་�ང་ལ་

ཡདི་�་འངོ་ཞངི་�དོ་འཇམ་དང་�ན་པའ་ིཉནི་མ་ོཞགི་ཡིན་ཡང་། གཞན་ཞགི་ལ་ད་ེན་ིཐབ་�་ི

ནང་�་�ང་བ་�་�འ་ི�ག་བ�ལ་ཞིག་ཡིན་ཆོག ང་ཚ�ས་ཚ་བ་དང་�ང་བའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེ

དག་�ོང་བའ་ི�་�ེན་�མས་བ�ན་མེད་ན། ད་ེདག་�ོང་མ་ིདགོས་ཤིང་། གལ་ཏ་ེ�་�ེན་

�མས་བ�ན་ཡདོ་ན་�ངོ་དགོས་�་རདེ། 

ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ས་�ངོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ན།ི ང་ཚ�འ་ི

�་ིལམ་�འང་འ�ང་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཡནི་ཞངི་། ས་གཞ་ིན་ིའཇགི་�ནེ་འད་ིའཇགི་པའ་ི

�ས་�་ིམ་ེཔ་ོཆ་ེལས་ཚ་བ་དང་། ཡང་ན། དར་ལས་�ང་�ང་མ་ོཡནི་ལ། ད་ེགཉསི་གང་ཞགི་

གི་ངོ་བ་ོ�་�ོང་མིན་ནི་སེམས་ཅན་རང་ཉིད་�་ིལས་ལ་�ག་ཡོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ན་ི

ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཞིག་ག་ི�གོ་�ང་�་འ�ང་ག་ིཡོད། ང་ཚ�་ཉིན་�ར་འ�ད་

པའ་ིའཇིག་�ནེ་འད་ིནི། རང་�ད་�་ལས་�མས་�མ་པར་�ནི་པའ་ིའ�ས་�་ཞིག་ཡནི་པ་ཇ་ི

བཞནི། ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ས་ཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་�་�ས་པའ་ིལས་ངན་

�ངས་མེད་པ་ད་ེདག་ལ་བ�ེན་ནས་ས་ོསོའ �་�ག་བ�ལ་�ི་འཇིག་�ེན་དེ་�བ་ཡོད། དེར་

བ�ནེ་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ི�དོ་པ་ལ་འ�ག་པའ་ིག�ང་�་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་འད་ི�ར་

ག�ངས་ཡདོ། 

སམེས་ཅན་ད�ལ་བའ་ིམཚ�ན་ཆ་�མས། །�་ཞགི་གསི་ན་ིཆདེ་�་�ས། ། 

�གས་�གེ་ས་གཞ་ི�་ཡསི་�ས། །མ་ེཚ�གས་ད་ེདག་ཅ་ིལས་�ང་། ། 

ད་ེའ�་ཐམས་ཅད་�ང་། །�གི་སམེས་ཡནི་པར་�བ་པས་ག�ངས། ། 
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ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ས་�གས་�ེག་ས་གཞ་ི�ངོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་

ནི། མ་རིག་པའ་ིདབང་�་སངོ་བའ་ིསམེས་�་ིཐོན་�དེ་ཅིག་ཡིན་ཡང་། འད་ི�ར་བཤད་ན་

�ག་བ�ལ་ད་ེདངསོ་�་�བ་མདེ་པའ་ིདོན་ཞགི་མནི། 

སའ་ིག་ོལ་འདིའ་ི�ེང་�་ཁོར་�ག་འ�་མིན་ཞིག་ཡོད་པ་ང་ཚ�འ་ིམཐོང་ཆོས་ཤིག་

ཡིན། ཁོར་�ག་ག་ི�ད་པར་ད་ེདག་ན་ིགནས་ད་ེདག་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་�་ིལས་དང་

འ�ེལ་ཞིང་། �བ་ཁབ་ཁག་ཅིག་�་�་ིཤངི་ག་ིརགིས་མ་ི�་ེབའ་ི�མ་ས་དང་�ག་�་ོམང་པ་ོ

ཡོད། ད་ེན་ི�ལ་ཁབ་ད་ེདག་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་ག་ི�ོན་�ས་�་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་

ལས་�ང་བ་ཡིན། �ལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་�་ཐོན་�ངས་ཆ་ེཞིང་། ས་�་འཛ�མས་པ། གནམ་

གཤིས་ལེགས་པ་ོསགོས་ཡདོ་པ་དེའང་�ལ་ཁབ་ད་ེདག་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�འ་ིདག་ེ

བའ་ིལས་�་ིའ�ས་�་ཡནི། 

ང་ཚ�་འཚ�་སའི་འཇིག་�ེན་འདི་ནི་ང་ཚ�འ་ིསེམས་�ིས་བ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 

ད�ལ་བར་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ར་མཚ�ན་ན། ད�ལ་བའ་ིཁམས་ད་ེན་ིས་ོསའོ �་སམེས་

�་ིཉནོ་མངོས་�མས་དང་ཆ་མ�ན་པ་ཞགི་ཡནི། ཉོན་མངོས་�སི་ས་ོསའོ �་སམེས་ཡངོས་�་

བདག་�་བ�ང་བ་དེས་�ག་བ�ལ་ལ་འཛད་མཐའ་མེད་པའ་ིའཇིགས་�་�ང་བའ་ིའཇགི་

�ེན་དེ་བ�ན་ཞིང་། ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ནི་ང་ཚ�འ་ི�་ོངོར་འཆར་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ལས་�་ི�མ་�ིན་�་ིབའ་ི�་མཚན་�ིས་ད�ལ་བར་གནས་པའ་ིསེམས་ཅན་ཚ�་ནི། �ག་

བ�ལ་�ག་པ་ོད་ེདག་ལས་ཐར་ཐབས་ཤགི་མདེ་པ་�་�་ཆགས་ཡོད། 
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ཚ་ད�ལ་དང་། ཉ་ེའཁརོ་བའ་ིད�ལ་གནས། 

�ག་བ�ལ་བཟོད་�གས་�ལ་བའ་ིད�ལ་བའ་ིཁམས་ལ་ཚ་ད�ལ་བ�ད་དང་། 

�ང་ད�ལ་བ�ད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཉ་ེའཁོར་བའ་ིད�ལ་གནས་དང་། ཉ་ིཚ�་བའ་ིད�ལ་བ་

སགོས་�ང་ཡདོ། 

ཚ་ད�ལ་�་འ�་ོབའ་ིམ་ིཞིག་གིས་འཆ་ིཁར་�ང་བ་�ངོ་བས་ཚ་བ་ལ་�ེད་པ་�་ེ

ཞིང་། �ེད་�ིས་འཆ་ིཁའ་ི�ང་�ལ་འད་ིདངོས་�་མཐངོ་བའམ་ག་ོ�ངོ་ཡོད་�ིད། མ་ིཞིག་

འཆ་ིབའ་ིལམ་�་�གས་ནས་�ང་བ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་ཞིང་། ད་ེ�ས་�་གང་གིས་�ང་ཁ་ོལ་ཚ་

�དོ་�རེ་མ་ི�བ་ཅངི་། ཚ་བ་ལ་�དེ་པ་�དེ་པའ་ིལས་ད་ེ�མ་པར་�ནི་ནས་�བོས་�གས་ཆ་ེ

�་འ�་ོག་ིཡདོ། མ་ིད་ེའ�་ན་ིཚ་ད�ལ་�་�་ེ�་ཕལ་ཆརེ་གཏན་ཁལེ་ཡནི། འཆ་ིབ་ན་ིགཉདི་

�ག་པ་དང་འ�་ཞངི་། མ་ིཞགི་ཤ་ིམ་ཐག་བར་ད་ོ�བ་པ་དང་། བར་ད་ོན་ིའཇགིས་�་�ང་བའ་ི

�ི་ལམ་ཞིག་དང་མ�ངས། �ར་ཡང་�ེ་བ་ལེན་པ་ནི་གཉིད་ལས་སད་པ་དང་འ�་ཞིང་། 

གཉདི་ད་ེལས་སད་�ས་ད�ལ་བར་�་ེབའ་ིལས་�མས་ཡངོས་�་�མ་པར་�ནི་ཡདོ། 

ད�ལ་ཁམས་གང་�་�་ེམནི་ན་ི�་�ནེ་མང་པ་ོཞིག་ལ་བ�ེན་ཡོད་�ང་། གཙ�་བ་ོ

རང་�ད་�་ིཉོན་མངོས་པའ་ིབག་ཆགས་ལ་�ག་ཡོད། གལ་ཏ་ེམ་ིཞགི་གསི་ལས་མ་ིདག་ེབ་

ཚབས་ཆནེ་བསགས་ཡདོ་པ་�།ེ དཔརེ་ན། ཞ་ེ�ང་དང་བཅས་�གོ་གཅདོ་�་ིལས་ ཤིག་�ས་

ཡདོ་ན། དའེ་ི�མ་�ནི་ན་ིད�ལ་ཁམས་ཆསེ་འོག་མ་�་�་ེ�་ད་ེཡནི། ད�ལ་བ་ད་ེལ་མནར་

མེད་ཟེར་ཞིང་། གལ་ཏ་ེརང་སམེས་ཉནོ་མོངས་�་ིདབང་�་སངོ་ཡང་། ཉོན་མངོས་ད་ེ�མས་

�གས་�ག་པ་ོཞགི་མནི་ན། ཚ་ད�ལ་གོང་མ་ཞིག་�་�་ེ�་རདེ། ད་ེདག་ག་ི�ག་བ�ལ་ན་ི

ད�ལ་བ་མནར་མདེ་དང་བ�ར་ན་�ང་ཡང་། ང་ཚ�འ་ིཡིད་ལ་ཤོང་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་

ཞགི་ཡནི། 
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འཇགི་པའ་ིབ�ལ་པའ་ིམཐའ་�་འཛམ་�ངི་འད་ིའཇམོས་པའ་ིམ་ེད་ེན།ི སའ་ིག་ོལའ་ི

�ངེ་ག་ིད་�འ་ིམ་ེདང་བ�ར་ན་�བ་�ག་�་ནས་བ�ན་�ས་ཚ་བ་ོཡནི་པ་ག�ང་�་ག�ངས་

ཡདོ། ཐ་ན་ད་�འ་ིསའ་ིག་ོལའ་ིཐོག་ག་ིམ་ེར་ིལས་�ང་བའ་ིམ་ེདང་བ�ར་ནའང་ད་ེབཞནི་ཡནི། 

འོན་�ང་། ཚ་ད�ལ་�་ིམ་ེ�ག་ཙམ་ཡང་འཇིག་པའ་ིབ�ལ་པའ་ིམ་ེལས་ཤིན་�་ཚ་ཞིང་། 

འཇགི་�ནེ་ཁམས་�་ིམ་ེཐམས་ཅད་གཅགི་�་�ངས་པ་ལས་�ང་�བ་བ�ན་�སི་ཚ་བ་ོཡནི། 

བདག་གིས་�ོན་མར་ཚ་�གས་ཆ་ེབའ་ིམའེ་ིདཔ་ེམཚ�ན་ཞིག་ཨ་རའི་ིམཚ�་�ངི་ཧ་ོ

ཝ་ཡེ(Hawaii)�་མཐོང་�ངོ་། ད་ེ�ས་�བོ་མ་�ོར་ཞིག་གསི་ང་རང་མ་ེར་ིཞགི་ལ་�་�་

�ིད་སངོ་། ང་ཚ�ས་མ་ེ�ར་ན་ི�་ོ�་�ར་བ�ར་བར་བ�ས་པ་ལས་མ་ེརའི་ིགམ་�་འ�་ོ�བ་

མདེ། དའེ་ིགམ་�་ཚ་ �གས་ཆ་ེ�གས་པས་ང་ཚ�་འ�་ོམ་�བ་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་�་ོ�ན་ན་ིཤནི་

�་ཚ་བ་ོཞགི་ཡནི་པར་འདོད་མདོ། འནོ་�ང་། �་ོ�ན་�སི་བ�ར་སའ་ི�ག་�་ོ�མས་བ�་མ་ི

�བ། འཇིག་པའ་ིབ�ལ་པའ་ིམ་ེན་ི�་ོ�ན་ལ་�ོས་ན་ཤནི་�་ཚ་བ་ོཡིན། བདག་གསི་གངོ་�་

བཤད་པ་�ར། ཚ་ད�ལ་�་ིམ་ེ�ག་ཙམ་ཡང་འཇིག་པའ་ིབ�ལ་པའ་ིམ་ེད་ེདང་བ�ར་ན་

ཤནི་�་ཚ་བ་ོརདེ། �་ོ�ན་�་ིནང་�་ལག་པ་འཇགོ་པ་ན།ི ཚ་ད�ལ་�་ིམའེ་ི�ག་བ�ལ་དང་

བ�ར་ན། ཤནི་�་�ང་བའ་ི�འ་ིནང་�་ལག་པ་འཇགོ་པ་�་�་ཡནི། ག�ང་ག་ིནང་�་བཀལོ་

བའ་ིཚ�ག་ཅགི་ན་ིམ་ེདང་ད�ར་མདེ་ཅསེ་པ་འད་ིཡནི་ཞངི་། ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་

དང་། དའེ་ིས་གཞ་ིསགོས་ན་ིམ་ེདང་ད�ར་མདེ་�་གནས་ཡདོ། 

ད�ལ་བའ་ིསམེས་ཅན་�་ི�ས་�ང་ན།ི �ག་བ�ལ་ཆསེ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་བའ་ིདནོ་�་

�བ་པ་�་�་ཡིན་ལ། ལས་ངན་པའ་ི�མ་�ིན་�་ིདབང་གིས་�ས་�ང་ན་ིར་ི�ད་�ར་ཆནེ་

པོར་�བ་ཡོད། གཅིག་�ས་ན། �ས་�ང་�ང་�ང་ན་�ག་བ�ལ་ཡང་�ང་ཡང་ག་ིརེད། 

འོན་�ང་། སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་�ས་�ང་ཆེན་པ་ོདེའ་ིགང་སར་མའེ་ི�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོ

�ོང་དགོས་ཤངི་། �ས་�ང་དེའ་ིཔགས་པ་ཤིན་�་�བ་མ་ོཡིན། གཅིག་�ས་ན། �ོད་ཚ�ར་
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�ོན་མར་པགས་ནད་�ང་ནས་དའེ་ིཐོག་ལ་�་རས་འཇམ་པ་ོཞིག་ད�སི་�ང་། ན་�ག་�ག་

པ་ོཞགི་�ང་བའ་ིཉམས་�ངོ་ཡོད་�དི། པགས་ནད་ཡོད་ས་ད་ེན་ིད�ལ་བའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�འ་ི

པགས་པ་�་�་རེད། འོན་�ང་། ད�ལ་ཁམས་�་ཡོད་པའ་ིསེམས་ཅན་ཚ�ས་�ོང་བའ་ིན་

�ག་ན་ི�ོད་ཚ�འ་ིན་�ག་དང་བ�ར་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། ད་�ང་སེམས་ཅན་ད་ེདག་ན་ིའཆ་ི

དཀའ་ཞངི་། �ས་�ན་རངི་པོར་གསོན་ནས་ང་ཚ�འ་ིཡདི་�་ཤངོ་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཆནེ་

པ་ོ�ོང་དགོས་�་ིཡོད། �ག་བ�ལ་�ག་པ་ོ�ོང་བར་ཤནི་�་འཚམ་པའ་ི�ས་�ེན་ད་ེན་ིམ་ི

དག་ེབའ་ིལས་�སི་བ�དེ་པ་ཞགི་ཡནི། 

སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་ས་ོསོའ �་�ོན་�ས་�་ིལས་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་དགོས་པའ་ི

ད�ལ་བ་ལ་རིགས་�་ཚ�གས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཞིག་ཐོག་མར་ད�ལ་བའ་ི

ཁམས་�་�སེ་ནས་ད་ེ�་�ོད་དགོས་པའ་ི�ས་�ན་གཏན་ཁལེ་བ་ཞགི་མདེ་མདོ། འནོ་�ང་། 

ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིཚ�་ཐག་ན་ིཤནི་�་རངི་པ་ོཡནི་ཞངི་། ཐགོ་མར་�སེ་སའ་ིད�ལ་བ་དའེ་ི

ནང་�་ཚ�་ཐག་�གོས་ནའང་། ད་�ང་ད�ལ་ཁམས་�་གནས་པའ་ིཚ�་ཐག་མ་ི�གོས་པ་དང་། 

ཉ་ེའཁརོ་བ་དང་ཉ་ིཚ�་བའ་ིད�ལ་བ་སོགས་�་�་ེབ་ལནེ་དགསོ་�་ིཡདོ། 

ད�ལ་བ་�་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་�་ིཚ�་ཚད་�ང་ཤོས་དའེང་མ་ིལ་ོཐརེ་འ�མ་

མང་པ་ོཡིན་ཞིང་། ད�ལ་ཁམས་�་ིནང་ནས་ཡང་སསོ་�་ིཚ�་ཐག་ད་ེ�ང་ཤོས་ཡིན། ཡང་

སོས་ནས་མར་སངོ་ན་ཐགི་ནག་ཡིན་པ་དང་། ཐིག་ནག་ག་ི�ག་བ�ལ་�བ་འ�ར་�སི་ཆ་ེ

ཞིང་། ཚ�་ཐག་ན་ི�བ་འ�ར་�ིས་རངི་པ་ོཡནི། ད་ེབཞིན་ག�མ་པ་བ�ས་འཇམོས་�་ི�ག་

བ�ལ་དང་ཚ�་ཐག་�ང་གངོ་མ་ལས་�བ་འ�ར་�སི་ཆ་ེཞངི་རངི་པ་ོཡནི། �ག་བ�ལ་དང་

ཚ�་ཐག་�བ་འ�ར་�ིས་འཕར་ཚད་འདི་ནི། ད�ལ་ཁམས་འོག་མ་དག་ལའང་གཅིག་

མ�ངས་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་མ་ན་ིམནར་མདེ་ཡིན་ལ། དེའ་ི�ག་བ�ལ་ཆ་ེཤོས་དང་། ཚ�་

ཐག་རངི་ཤསོ་ཡནི། 
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ཚ་ད�ལ་�་ིདང་པ་ོན་ིཡང་སོས་ཡིན་ཞངི་། ད�ལ་བ་ད་ེ�་སམེས་ཅན་ཚ�ས་ཁངོ་

�འོ �་ངང་ནས་�ན་རེས་�ས་ཏ།ེ ཕན་�ན་�མ་�ར་ག�བ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�འ་ིའཇགི་�ནེ་འད་ི�་

མ་ིཞགི་�མ་�ར་ག�བས་ན། མ་ིད་ེའཆ་ི�་ལས་གཞན་མདེ་ལ། ག�བས་ཟནི་པའ་ིལག་ངར་

ན་ིཚ�་�གོ་དབནེ་པའ་ིཤ་�ོག་ཅགི་ཆགས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད�ལ་བ་ཡང་སསོ་�་�མ་�ར་

ག�བས་པའ་ིཆ་ཤས་དག་ལའང་ཤེས་ཚ�ར་ཡདོ་པས། བ�ན་པའ་ིན་�ག་དང་�ག་བ�ལ་

�ོང་�བ་�་ིཡོད། ཐ་ན་མ་ེདང་ད�ར་མདེ་�་གནས་པའ་ིས་གཞིའ་ིཐོག་�་�ང་བའ་ི�ག་ག་ི

ཐིག་པ་ར་ེརེས་�ང་ན་�ག་བཟོད་�གས་མདེ་པ་ཞིག་�ངོ་ག་ིཡོད། ད་ེནས་ལས་�་ིདབང་

གིས་ནམ་མཁའ་ནས་�ོད་ཚ�་སོས་པར་�ར་ཅིག་ཅེས་པའ་ི�་�ང་བ་ན། �ས་�ང་ག་ིཆ་

ཤས་�མས་�ན་�་འ�ས་ནས་�ར་ཡང་གསནོ་ཞངི་། གཅགི་གསི་གཅགི་མཐངོ་མ་ཐག་ཁངོ་

�་ོ�སེ་ཏ།ེ ལག་�་�ང་ཚད་མཚ�ན་ཆར་�ར་ནས་ཕན་�ན་�ར་ཡང་�ན་རསེ་�དེ་�་ིཡདོ། 

ཁ་ོཚ�ས་མ་ིལ་ོཐརེ་འ�མ་མང་པོར་མཚམས་མདེ་པར་ཕན་�ན་གསདོ་རསེ་�་དགསོ། 

ད�ལ་བ་ཐགི་ནག་ག་ིནང་�་ཚ�་ཐག་དང་�ག་བ�ལ་གཉསི་ཀ་ཡང་སསོ་ལས་�བ་

འ�ར་�སི་རངི་ཞངི་ཆནེ་པ་ོཡནི། ད�ལ་�ང་བ་ཚ�ས་སམེས་ཅན་�མས་�གས་�གེ་ག་ིས་

གཞརི་གན་�ལ་�་བ�ལེ་ཏ།ེ �ས་པོའ �་ཐོག་ལ་�གས་ཐག་�གེ་པས་ཐགི་མང་པ་ོའདབེས་

ཤིང་། ཐིག་ད་ེདག་གཞིར་བ�ང་གིས་སགོ་ལེས་�ས་པ་ོའ�་བ་�ེ། ཤིང་བཟ་ོབས་�ོང་མ་

ཞིག་ཤིང་ལེབ་�་ག�བ་པ་�ར་འ�་ག་ིཡོད། ཚ་ད�ལ་གངོ་མ་དང་འ�་བར་�ས་པའ་ི�ས་

�ང་ག་ིཆ་ཤས་ད་ེདག་ལ་ཤེས་ཚ�ར་�ན་ཞིང་། ཐ་ན་�གས་�ེག་ག་ིས་གཞིའ་ིཐོག་�་�ང་

བའ་ི�ག་ག་ིཐགི་པ་ར་ེར་ེལའང་ཤེས་ཚ�ར་ཡོད་པས། སེམས་ཅན་ཞིག་ག་ིཆ་ཤས་�་རགས་

ཚང་མས་བཟདོ་�གས་�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ངོ་ག་ིཡོད། ད�ལ་�ང་བ་ཚ�ས་རང་ཉདི་གན་

�ལ་�་བ�ལེ་ནས་འ�་བ་འད་ིཡང་དང་ཡང་�་འ�ང་ག་ིརདེ། 
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ཚ་ད�ལ་བ�ས་འཇོམས་�ི་ནང་�་ཡོད་པའ་ི�ག་བ�ལ་ནི། ད�ལ་བ་གོང་མ་

ལས་�བ་འ�ར་�ིས་ཆ་ེཞིང་། དེ་�་�ེས་པའ་ིསེམས་ཅན་�་ིཚ�་ཐག་གོང་མ་ལས་�བ་

འ�ར་�སི་རངི་པ་ོཡནི། ར་ིབ་ོ�མས་ཚ�་རབས་�ོན་མ་དག་�་བསད་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་

ག་ི�མ་པར་འ�ར་�་ིཡོད། དཔེར་ན། ད�ལ་བ་འད་ི�་�སེ་པའ་ིསེམས་ཅན་ད་ེཚ�་རབས་

�ོན་མར་�ག་གསོད་པའ་ིཤན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། �ག་གི་མགོ་དང་འ�་བའི་ར་ིབ་ོཆེན་པ་ོ

གཉིས་འ�ང་བ་དང་། ཡང་ན། སེམས་ཅན་དེས་�ོན་མར་ཤིག་དང་། �་ིབ། འ�་�་�་མ་

སོགས་བསད་ཡདོ་ན། ར་ིབ་ོ�མས་ལ་ད་ེའ�འ་ིད�བིས་དང་�ན་པར་འ�ར་ཞངི་། ར་ིབ་ོད་ེ

དག་གིས་སེམས་ཅན་རང་ཉདི་བར་�་བཙ�ར་ཏ།ེ �ས་པ་ོནས་�ག་འབབ་�་�ར་བ�ར་བ་

དང་། ད་ེནས་ར་ིབ་ོ�མས་�ར་ཡང་�ེས་འ�་ོཞིང་། སེམས་ཅན་ད་ེ�ར་ཡང་སསོ་ན། ར་ིབ་ོ

�མས་�ིས་�ར་ཡང་བར་�་བཙ�ར་�་ིཡོད། འད་ིན་ིཡང་དང་ཡང་�་བ�ར་�ོས་�ེད་�་ི

ཡདོ། 

འད་ིནས་མར་སངོ་ན་�་འབོད་དང་�་འབོད་ཆནེ་པ་ོགཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པའོ �་

ནང་�་སམེས་ཅན་�མས་�གས་�གེ་ག་ིཁང་པ་�་ོམདེ་པ་ཞགི་ག་ིནང་�་ཡདོ་པ་དང་། དའེ་ི

�་ིནང་�ན་�་མ་ེའབར་�་ིཡདོ། �ས་�ན་ཧ་ལས་པའ་ིརངི་པ་ོཞགི་�།ེ ལས་�མས་མ་ཟད་

བར་�་སེམས་ཅན་ཚ�ས་�གས་�ེག་གི་ཁང་པ་དེའ་ིནང་�་བ�ག་པའ་ི�ག་བ�ལ་�ོང་

དགསོ། �་འབདོ་ཆནེ་པའོ �་ནང་�་�གས་�གེ་ག་ིཁང་པ་གཅགི་མ་ཡནི་པར་ད་ེའ�འ་ིཁང་པ་

གཉསི་གཅགི་གཅགི་ག་ིནང་�་ཡདོ་པས། དའེ་ིནང་�་ཡོད་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�འ་ི�ག་བ�ལ་

ན་ི�བ་འ�ར་�སི་ཆནེ་པ་ོཡནི། 

ཚ་བའ་ིད�ལ་ཁམས་�་�ག་བ�ལ་གངོ་མ་ལས་�བ་འ�ར་�སི་འཕར་ཞངི་། ཤ་

འཛ�ན་ད�ག་པ་མསེ་འབར་བཞནི་པ་ཞགི་གསི་སམེས་ཅན་�་ིའཕངོས་ནས་�ག་�་ེ�་ིབརོ་

འ�ནི་པ་དང་། སམེས་ཅན་དའེ་ིཁ་ནས་མ་ེ�་ེའབར་�་ིཡདོ། ད་ེནས་རབ་�་ཚ་བའ་ིནང་�་ཚ་
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བའ་ི�ག་བ�ལ་གོང་མ་ལས་�བ་འ�ར་�ིས་ཆ་ེལ། ད�ལ་�ང་བ་ཚ�ས་མ�ང་�་ེག�མ་

སེམས་ཅན་�་ིའཕོངས་ནས་བ�ག་ནས་དེའ་ི�་ེམ་ོ�མས་�་ིབ་ོདང་�ག་པ་གཡས་གཡནོ་

བཅས་ནས་�་ིལ་འ�ནི་�་ིཡོད། ཡང་ན། ད�ལ་�ང་བ་ཚ�ས་སམེས་ཅན་ད་ེ�གས་�གེ་ག་ི

�ད་པས་ད�སི་ཏ།ེ མ་ེདང་ད�ར་མདེ་�་འ�ར་བ་དང་། འད་ིདང་འད་ི�་�འ་ིམནར་གཅདོ་

�་ི�ག་བ�ལ་མང་པ་ོསམེས་ཅན་དསེ་�ངོ་དགོས་ཤངི་། མནར་གཅོད་ད་ེདག་གཅགི་ལས་

གཅིག་�ག་པ་ོཡནི། 

ཚ་ད�ལ་བ�ད་�་ིམཐའ་མ་ན་ིམནར་མེད་ཡིན་ཞིང་། ད�ལ་བ་འད་ི�་སེམས་

ཅན་�་ི�ས་པ་ོད་ེམཆོད་མའེ་ིམར་�་�་�་ཡིན་པ་དང་། ད་ེན་ིམ་ེདང་ད�ར་མདེ་�་འ�སེ་

ཤིང་། ག�ང་ཁག་ཅིག་�་ག�ངས་པ་�ར་ན། མནར་མདེ་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�འ་ིཚ�་

ཐག་ན་ིབར་བ�ལ་ཞགི་ཡནི། 

ཚ་ད�ལ་�་ི�ག་བ�ལ་�ངོ་བའ་ིལས་�མས་ཟད་པ་དང་། སམེས་ཅན་�མས་ད་ེ

དག་ལས་�ལོ་མདོ། འོན་�ང་། ད་�ང་ཉ་ེའཁོར་བའ་ིད�ལ་ཁམས་�་འ�་ོདགོས་ཤངི་། ད་ེ

�་མ་ེམ་�ར་�་ིའབོས་དང་། �་�ིས་གཏམས་པའ་ིཐང་། ར་ོ�གས་�་ིའདམ། �་�ང་རབ་

མེད་བཅས་�་ི�ག་བ�ལ་ཡོད། ག�ང་ཁག་ཅིག་�་གོང་ག་ི�ག་བ�ལ་འད་ིདག་�ག་�་

�ེས་པའང་ཡོད་ཅིང་། འ�ེལ་བཤད་ལ་�ང་ཙམ་�ད་པར་ཡོད་ནའང་། དེ་དག་གི་�ག་

བ�ལ་ན་ིགཅིག་མ�ངས་ཡནི། སེམས་ཅན་ཚ�ས་ད�ལ་བ་ད་ེདག་ག་ིརམི་པ་ར་ེར་ེནས་ཡ་

ང་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ོང་དགསོ། སེམས་ཅན་�མས་མ་ེམ་�ར་�་ིའབོས་ལས་�སོ་འ�་ོབ་

དང་། འོབས་དའེ་ིནང་�་�་ོ�་�་�ས་ཁངེས་ཤངི་། སེམས་ཅན་ཚ�ས་དའེ་ིནང་�་གམོ་པ་�་ོ

ཐངེས་རརེ། ས་ོསའོ �་�ང་པ་བ�་འ�་ོམདོ། འོན་�ང་། ཡར་�ངས་མ་ཐག་�ར་ཡང་སསོ་�་ི

ཡོད། ད་ེནས་�་�ིས་གཏམས་པའ་ིཐང་ད་ེ�་�བས། ད་ེདག་གསི་རང་ཉདི་�མ་�ར་གཏངོ་

ཞིང་། མཐའ་མར་ད་ེལས་ཐར་ན་ཤལ་མ་ལའི་ི�ོང་པ་ོདང་འ�ད་པ་དང་། དེའ་ི�་ེནས་གཉནེ་
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�གོས་སགོས་�་ི�ད་ཐསོ་ཏ།ེ ཡར་འཛ�ག་པའ་ིཚ�་ན། �གས་ས་ོམང་པ་ོཡདོ་པ་ད་ེདག་ག་ི�་ེ

�མས་�ར་�་ད�ང་འ�།ོ �གས་ས་ོད་ེདག་གསི་སམེས་ཅན་�མས་�མ་�ར་གཏངོ་བར་མ་

ཟད། འཇིགས་�་�ང་བའ་ི�སི་སེམས་ཅན་ཚ�འ་ི�ང་པ་གཅོད་པ་དང་། འཇིགས་�་�ང་

བའ་ི�་ཡསི་སམེས་ཅན་ཚ�འ་ིམགི་དང་�ད་པ་སགོས་འ�། ཤལ་མ་ལའི་ི�ངོ་པའོ �་�་ེལ་�བེ་

�ས་གཉེན་�ོགས་སོགས་�ིས་དེའ་ིགཤམ་ནས་འབོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཚ�་�ར་ཡང་

མར་འབབ་�བས། �གས་ས་ོད་ེདག་ག་ི�་ེམ་ོཡར་འཁོར་ཡོད་པས། རང་ག་ི�ས་པ་ོགང་

སར་འབགིས་�་ིཡདོ། 

ར་ོ�གས་�་ིའདམ་ན་ི�་�ིགས་�་ིའོབས་�ང་�་�་ཡིན་ཞིང་། ནང་�་འ�་�ིན་

མ�་ཏ་ོཁབ་ཅན་ཡདོ་པ་ད་ེདག་གིས་རང་ག་ི�ས་པ་ོའབགིས་པར་�དེ། ཐེངས་ཤགི་བདག་

གསི་ཞ་ིབད་ེ�་མཚ�འ་ི�་ོ�ོགས་�་ཡདོ་པའ་ིམཚ�་�ངི་ཋ་ཧ་ེཋ(ེTahiti)�་ཟམ་པ་ཞགི་ག་ི

ཐོག་ནས་ཡ་ི�གས་ལ་�འ་ི�ིན་པ་གཏངོ་�བས། �འ་ིནང་�་ཁབ་དང་ད�བིས་འ�་བའ་ིཉ་

ཞིག་མཐོང་བ་དེས་ད�ལ་ཁམས་�་ིའ�ེལ་བཤད་འད་ི�ན་�ལ་�ས་�ང་། སེམས་ཅན་

ཚ�ས་ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་འད་ིདག་བ�ལ་པ་མང་པརོ་�ངོ་དགསོ་�་ིཡདོ། 

ཉེ་འཁོར་བའ་ིད�ལ་ཁམས་�ི་མཐའ་མ་ནི་�་�ང་རབས་མེད་ཡིན་པ་དང་། ཉ་ེ

འཁོར་བ་དག་ལས་ཐར་དགོས་ན། �་�ང་རབས་མདེ་བ�ལ་དགསོ་ཤངི་། དེའ་ི�་ན་ི�་ོ�་

�ར་ཁལོ་བཞནི་ཡདོ་པའ་ིནང་�་གམོ་པ་�ོས་ན། རང་ག་ི�ང་པ་�མས་ག�་འ�་ོཞངི་། རང་

�ས་ན་ི�ན་མ་�་ཁལོ་�་བཏབ་པ་�ར་བ�གེ་ཅངི་འཚ�ད་པའ་ི�ག་བ�ལ་�ན་རངི་ལ་�ངོ་

དགསོ། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�་ཚ་བ་ཆ་ེབའ་ིས་ཆ་ཞགི་�་ཡདོ་པ་དང་། ཁང་པའ་ིནང་�་�ང་�གོ་མདེ་

པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་རང་སམེས་�་ེགཅིག་�་འཇོག་མ་ི�བ། འོན་�ང་། འད་ི�་ང་ཚ�ས་�ངེ་
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བཞིན་པའ་ིཚ་ད�ལ་�་ི�ག་བ�ལ་ནི། འཇིག་�ེན་འད་ིའཇིག་པའ་ི�ས་�་ིམ་ེཔ་ོཆ་ེལས་

�ང་�བ་བ�ན་འ�ར་�ིས་ཚ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཞིག་ཡིན། གལ་�ིད་�ོད་ཚ�འ་ིམ�བ་མ་ོ

�ངས་འཁརོ་�་ི�འོ �་བར་�་ཤོར་�ོང་ཡོད་ཚ�། མ�བ་མ་ོད་ེདག་�ནོ་པརོ་�ར་ནས་ན་�ག་

བཟོད་�གས་མདེ་པ་ཞིག་ཡདོ་པ་ཤསེ་ངསེ། ན་�ག་ག་ི�ག་བ�ལ་ད་ེའ�་ཞགི་�ངོ་བཞནི་

པའ་ི�བས་�་�་ོསམེས་�་ེགཅགི་�་བཞག་ནས་�མོ་�ག་ཐབས་མདེ། བ�ས་འཇམོས་�་ི

ད�ལ་ཁམས་�་ཡོད་པའ་ིསེམས་ཅན་ཚ�ས་ན་�ག་ག་ི�ག་བ�ལ་འད་ིལས་�བ་འ�ར་

ཐེར་འ�མ་མང་པོས་ཆ་ེབ་ཞིག་�ས་�ན་མཐའ་མདེ་པ་ཞིག་ལ་�ོང་དགོས་ ཤིང་། སེམས་

ཅན་ད་ེདག་ལ་དག་ེབའ་ིལས་�བ་པའ་ིག་ོ�བས་ ཤགི་ག་ལ་ཡདོ། ང་ཚ�ར་ས་ོན་བ་དང་། ཡང་

ན་ན་ཚ་གཞན་ཞགི་འ�ང་�བས། ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་འད་ིབསམ་ན་ཕན་ཐགོས་ ཤནི་�་

ཆ།ེ 

ང་ཚ�འ་ིའཚ�་བ་ན་ི�གོས་ཡོངས་ནས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་མནི་ཡང་། ད�ལ་

བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�་དང་བ�ར་ན་ང་ཚ�ར་རང་དབང་ཧ་ལས་པའ་ིཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། 

ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་དང་བ�ར་ན། ང་ཚ�འ་ི�ག་བ�ལ་�་ིཤསོ་དའེང་བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞགི་

ཡནི་ཆགོ ང་ཚ�འ་ིཉནི་ཚ་ཤོས་དའེང་ཚ་ད�ལ་དང་བ�ར་ན་ཁ་བའ་ིནང་�་�དེ་འཇ་ོལ་རོལ་

བའ་ིཉིན་མ་ོ�་�་རདེ། ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིལ་མ�ན་�ེན་བ�བས་

ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་�་མ�ད་�་ད་ེ�ར་�བ་དགོས་ངེས་ཡིན། �མ་སེམས་དང་། 

�ག་དོག ཁོང་�ོ། ད་�ང་གཏོར་བ�ག་ཆ་ེབའ་ིཉོན་མོངས་དག་ག་ིདབང་�་སངོ་ན། བདག་

གསི་གངོ་�་འ�ལེ་བ�དོ་�ས་པའ་ིད�ལ་བའ་ིའཚ�་གནས་ད་ེ�་�་ཞགི་ལ་ང་ཚ�་འ�་ོབར་�་

�ིག་�ེད་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ི�ས་�ེན་འད་ིན་ིཡིད་བཞིན་�་ིནོར་�་�་�་ཡིན་ཞངི་། 

རང་ཉདི་ལ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་ན་ིཆསེ་དགའ་འསོ་པའ་ིདོན་དག་ཅགི་ཡནི། ད་ེཡང་ང་ཚ�ས་�ས་

�ནེ་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་བད་ེབ་�ངོ་�བ་པ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། གཏན་�་ིབད་ེབ་ཞགི་�དེ་�ད་
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�་ཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིག་ོ�བས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་�ས་�ེན་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་

འ�ང་ག་ིཡདོ། 

 

�ང་ད�ལ་དང་། ཉ་ིཚ�་བའ་ིད�ལ་བ། 

མི་ཞིག་འཆི་ཁར་�ང་བ་ཆེན་པོ་�ངས་ནས་ཚ་བ་ལ་�ེད་པ་དེས་རང་ཉིད་ཚ་

ད�ལ་�་�་ེབའ་ིལས་ལ་གསསོ་འདབེས་པ་བཞནི། འཆ་ིཁར་རང་ག་ི�ས་པ་ོཚ་ཞངི་འཚ�ག་

པ་�་�འ་ི�ང་བ་�ེས་ནས་�ང་བ་ལ་�ེད་པ་དེས་�ང་ད�ལ་�་�་ེབའ་ིལས་ལ་གསོས་

འདབེས་�་ིཡདོ། གལ་�ིད་ད་ེ�ས་�་ེབ་�ོན་མའ་ིལས་�མས་�མ་པར་�ནི་ན། འཇགིས་�་

�ང་བའ་ི�་ིལམ་དང་འ�་བའ་ིབར་ད་ོ�་�སེ། སེམས་ཅན་ད་ེ�ང་ད�ལ་�་ིགང་�ང་ཞགི་

�་གཉདི་སད་པ་�ར་�་ེ�་རདེ།  

ཚ་ད�ལ་དང་འ�་བར། �ང་ད�ལ་ལའང་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། རིམ་པ་འོག་མ་

�མས་གངོ་མ་ལས་�ང་ངར་ཆ་ེ�་འ�་ོཞངི་། དང་པ་ོན་ི�་�ར་ཅན་ཞསེ་པ་ད་ེཡནི་ལ། ད་ེ�་

�ེས་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�་ན་ིས་གཞ་ི�ང་མ་ོདར་དང་འ�་བ་དའེ་ིཐགོ་�་འཛ�ར་མས་བཏགས་

ཏ།ེ གངས་�་ིར་ིབ་ོཞགི་ག་ིད�ལི་མར་ཡོད་པ་�ར་འ�ལ་མ་ི�བ་པ་དང་། ཉ་ིའདོ་ཅ་ིཡང་མ་ི

�ང་ཞིང་། �ང་�ང་མ་ོཡ་ང་བ་ཞིག་�ང་བས་སེམས་ཅན་ཚ�འ་ི�ག་བ�ལ་བཟོད་�གས་

མདེ་པ་ཞགི་ཡནི། 

ད་ེནས་མར་སོང་ན་�ང་ད�ལ་ར་ེརེའ་ི�ག་བ�ལ་ཆ་ེ�་འ�་ོཞིང་། �་�ར་�ལོ་

བའ་ི�ང་ད�ལ་ན་ིགཉསི་པ་ཡནི། �ང་�ང་མོས་བཏབ་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་ག་ི�ས་པའོ �་�་

�ར་�མས་�ལོ་འ�་ོཞངི་། ད་ེ�ར་ན་�ག་ག་ི�ག་བ�ལ་ཡང་ཆ་ེ�་འ�་ོལ། ཨ་�་ཞསེ་པའ་ི

�ང་ད�ལ་ནས་མར་བ�སི་ནས་པ�་�ར་གས་པའ་ིབར་�་�ང་ད�ལ་�་ི�ག་བ�ལ་ཆ་ེ
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�་འ�་ོབར་མ་ཟད། ད་ེདག་�་�ེས་པའ་ིསེམས་ཅན་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་ད་ེ�ོང་དགོས་པའ་ི

�ས་�ན་ཡང་རངི་�་འ�་ོག་ིཡོད། 

�ོད་ཚ�ས་�ས་ལ་�དོ་�ང་མ�ག་པ་ོཞིག་མ་གོན་པར་གངས་ཐབིས་ཤགི་ག་ིནང་

�་�ང་�ངོ་ངམ། �ང་�ངོ་ན་�དོ་ཚ�ས་ད་ེན་ིཇ་ིའ�་ཡདི་ལ་མ་ིའཐད་པའ་ི�ངོ་བ་ཞགི་ཡནི་པ་

ཤསེ་ངསེ་རདེ། ད་ེའ�འ་ི�བས་�་ང་ཚ�འ་ི�ས་པ་ོའདར་ཞངི་། མ�བ་མ་ོ�མས་�་ིརགེ་ཚ�ར་

ཉམས་འ�ོ་�་རེད། འོན་�ང་། �ང་ད�ལ་�་�ེས་པའ་ིསེམས་ཅན་ཚ�་ན་ིགཅེར་�་ཡིན་

ཞངི་། ཁ་ོཚ�འ་ིཔགས་པའང་ང་ཚ�འ་ིཔགས་པ་�ར་མ་ིམ�ག་པའ་ིཁར། �ང་ངར་�་ིཚད་གཞ་ི

ཡང་�བ་འ�ར་ཡ་ས་མང་པསོ་ཆནེ་པ་ོཡནི། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་རང་ག་ིལག་པ་�ང་�ང་�་བ�ག་

ནས་�ས་ཚ�ད་གཅིག་ལ་བཞག་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་�ང་ད�ལ་�་ི�ག་བ�ལ་དའེ་ི

�ར་ཙམ་ཡང་�ངོ་མ་ི�བ། 

�ང་ངར་�ི་�ག་བ�ལ་དེ་འ�་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། སེམས་ཅན་ཚ�ས་�ག་

བ�ལ་ད་ེ�ངོ་བ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་�དེ་མ་ི�བ། ཁ་ོཚ�ར་དག་ེབ་�བ་པ་དང་ཆསོ་ཉམས་�་

ལནེ་པའ་ིག་ོ�བས་ཤགི་གཏན་ནས་མདེ་�བས། ཁ་ོཚ�ས་�ག་བ�ལ་ད་ེལས་�ལོ་བའ་ིལམ་

ཞགི་ཇ་ི�ར་འཚ�ལ་ཤསེ་སམ།  

ད་�ང་ཉ་ིཚ�་བའ་ིད�ལ་བ་ཡང་ཡདོ་པ་དང་། ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེན་ིམ་ི�ལ་

�འང་ཡདོ་ལ། ད�ལ་ཁམས་དརེ་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ས་ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ག་�་

�ངོ་མ་ིདགསོ། 

�ོན་མིང་ལ་འཕགས་པ་དག་ེའ�ན་མཚ�་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནོར་�་འཚ�ལ་བར་

སོང་�ེ། �་ིཤིང་ཅ་ིཡང་�ེས་མེད་པའ་ི�་ེཐང་ག་ིམཚ�་�ངི་ཞིག་�་འ�ོར་ཞིང་། ད་ེ�་ཁོང་
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གིས་�་ིཚ�གས་�ིས་འཆའ་བཞིན་པའ་ིམ་ིཞིག་ཁང་པ་མ་ེའབར་བ་ཞིག་ག་ིནང་�་ཡདོ་པ་�་ོ

�ར་�་མཐངོ་བ་རདེ། 

དེ་�་ནའང་། ཉི་མ་�བ་པ་དང་། ཁོང་གིས་མཐོང་བའ་ིམ་ི�ག་པའ་ི�ལ་ད་ེདག་

འ�ར་ཞངི་། ཁང་པ་ད་ེན་ིམཆརོ་ཆས་�སི་རབ་�་བ�ན་པའ་ིཁང་བཟང་ཞགི་�་�ང་བ་དང་། 

�་ིཚ�གས་དེའང་ཡིད་�་འོང་བའ་ི�ད་མདེ་�་འ�ར་�་ིཡོད། མ་ིདེས་�ང་�ག་བ�ལ་མ་ི

�ོང་བར་བཟའ་བ�ང་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་དང་། �ད་མདེ་�་ིབད་ེབ་སགོས་ལ་ལངོས་

�་�ོད་�་ིཡདོ། འོན་�ང་། དེའ་ི�་ིཉནི་ཡོད་ཚད་ལ་�ར་ཡང་འ�ར་བ་ཐབེས་ཡདོ་པ་དང་། 

ཁང་བཟང་ད་ེན་ིམ་ེའབར་བཞནི་པའ་ིད�ལ་བ་�་�ར་�ར་ཅངི་། �ད་མདེ་ད་ེདག་�་ི�་�ར་

ནས་མ་ིད་ེརང་འཆའ་བཞནི་ཡདོ། འད་ིན་ིཉནི་�ག་�་�ང་ཡདོ། 

འཕགས་པ་དགེ་འ�ན་མཚ�ས་མི་དེར་�ག་བ�ལ་དེ་�ར་�ོང་དགོས་པའི་�་

མཚན་�སི་པ་ན་ཁསོ་འད་ི�ར་ལན་བཏབ་པ་�།ེ ཁ་ོརང་�་གར་�་མ་�སེ་པའ་ིཡར་�ནོ་�་

ཤན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་�ས་ཁོས་འཕགས་པ་ཀ་�་ཡ་ན་ལ་�ལ་�ིམས་ཇི་�ར་�ང་

དགོས་པར་�ས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཤན་པ་ཡིན་པས་ཉིན་མ་ོ�ད་འ�་ོགསོད་དགོས་ཤིང་། 

དརེ་བ�ནེ་ཁསོ་མཚན་མརོ་མ་གཏོགས་�གོ་མ་ིགཅདོ་པའ་ི�མོ་པ་ལནེ་�བ་མདེ། ཁསོ་�མོ་

པ་ལེགས་པར་བ�ངས་ཡོད་པས། ཉིན་མོར་�ག་བ�ལ་ཡ་ང་བ་ད་ེདག་�ངོ་ག་ིཡདོ་�ང་། 

མཚན་མརོ་ཁསོ་འདོད་ཡནོ་ལོངས་�ོད་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞགི་ལ་རལོ་�བ་�་ིཡདོ་ཟརེ། 

�ངོ་བ་�ད་པར་འད་ིགཉསི་ན་ིཁོས་�ནོ་མར་�ས་པའ་ིལས་�་ི�མ་�ནི་ཡནི། 

མ་ིདེས་ད་�ང་འཕགས་པ་དག་ེའ�ན་མཚ�་ལ་ཤན་པའ་ིརལ་�་ིདང་གསརེ་�མ་པ་

གང་སགོས་གང་�་�ས་ཡདོ་པ་བཤད་ད།ེ རང་ག་ི�་ལ་�གོ་གཅདོ་�་ིལས་�ངོ་དགསོ་པའ་ི

གཏམ་ནན་པ་ོཞགི་བ�ར་ཡོད། 
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ད�ལ་བའ་ིགནས་དང་�ལ་བའ་ིང་ཚ�འ་ིབསདོ་ནམས། 

ང་ཚ�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�་ེཐངེས་རརེ་འཚ�་གནས་གཞན་ཞིག་ག་ིའཇགི་�ནེ་ལ་

ཐར་དཀའ་ཞིང་། ད་ེ�་ཆོས་ཉམས་�་ལེན་�་ཕར་ཞོག ཐ་ན་ཆོས་ཞེས་པའ་ི�་ཙམ་ཡང་

ཐསོ་པའ་ི�ལ་བ་མདེ་པས། ང་ཚ�ར་�ངི་�་ེདང་ཤསེ་རབ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཤགི་ག་ལ་

ཡདོ། 

ད་ཐེངས་ང་ཚ�་ད�ལ་བ་�་�སེ་མདེ་པས། རང་ཉིད་ལ་བསདོ་ནམས་ཇ་ིའ�་ཆནེ་

པ་ོཞགི་ཡདོ་པ་ང་ཚ�ས་ཤེས་པར་�་དགསོ་ཤངི་། བསནོ་ནམས་ད་ེན་ིང་ཚ�འ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི

དལ་འ�རོ་�ན་ཚ�གས་ཡནི་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད�ལ་བར་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་གསི་

�ོང་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོད་ེདག་�ོང་མ་ིདགོས་ལ། ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�འ་ིཁོར་�ག་ག་ི�ག་

བ�ལ་ཡ་ང་བ་ད་ེདག་ལ་བཟདོ་བ�ན་�་མ་ིདགསོ། ང་ཚ�ར་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་

དང་�ན་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ཆསོ་�བ་འདོད་ན་�་ིནང་ག་ིམ�ན་�ནེ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡདོ། 

ང་ཚ�་ན་ིཚ་�ང་རན་པའ་ིཁོར་�ག་ཅིག་�་འཚ�་ཞིང་། ང་ཚ�ར་ད�ར་ཀའ་ི�ས་�་

�ང་འཁོར་དང་�ང་�ོག་ཡོད་ལ། ད�ན་ཁའ་ི�ས་�་ཚ་ཐབ་དང་�ོན་ཆས་�ོན་པ་ོཡོད་

པས། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ཚ་བ་དང་�ང་བའ་ི�ག་བ�ལ་�ངོ་མ་ིདགསོ། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་

བསོད་ནམས་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡོད་པ་�ན་བཞིན། �་ིམར་ཡང་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་

ཞགི་�དེ་པའ་ི�་�མས་ངསེ་པར་�་གསགོ་དགསོ། 

ཚ་བ་ཤིན་�་ཆ་ེབའ་ི�ལ་�་�མོ་�ག་དགོས་ན། དཀའ་ཁག་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡོད་པ་

དེར་བསམ་�ོ་ཐོངས་དང་། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མེ་�ར་བའ་ི�ོས་ཤིག་རང་ག་ི�ས་ལ་

བ�གས་ན། ང་ཚ�་ན་ི�་ོ�་ེགཅིག་�་མཉམ་བཞག་ལ་གནས་མ་ི�བ། ད་ེམ�ངས་ང་ཚ�ས་

�ང་�མ་�་ིནང་�་ལག་པ་བ�ག་ནས་�ར་མ་�་ལ་འཇོག་པ་དང་། ཡང་ན། ཁ་བའ་ིནང་�་
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དམར་�ང་�་བ�ད་ནས་�ོམ་�བ་ཉམས་ལནེ་�དེ་�བ་མནི་ལ་བསམ་�་ོཞགི་ཐངོས་དང་། 

ང་ཚ�་ན་ི�ག་བ�ལ་�་ིགནས་�ངས་མཐར་�ང་ད་ེའ�་ལས་�ལོ་ཡདོ། 

འད་ི�ར་སོམས་དང་། ད་ེརིང་རང་ཉིད་ད�ལ་བ་�་�ེས་མེད་པས། རང་ཉིད་ལ་

ཆོས་�ེད་པའ་ིརང་དབང་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརིང་ག་ི�ས་ཚ�ད་ཉེར་བཞ་ིདང་། ད་�འ་ི�ས་

ཚ�ད་འདི། ཐ་ན་ད་�འ་ི�ར་མ་འདའི་ིནང་�འང་རང་ཉིད་ལ་འདོད་དོན་ག�མ་�བ་པའ་ིརང་

དབང་ཞགི་ཡདོ། འདོད་དོན་ག�མ་ན་ིཚ�་�་ིམར་དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་ཞགི་འདདོ་པ་དང་། 

ཐར་པ་འདོད་པ། གཞན་དོན་�་རང་ཉིད་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བར་འདོད་པ་

བཅས་ཡིན། 

ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་�ོམ་�བས། རང་ཉིད་ད�ལ་བའི་ཁམས་�་མ་�ེས་པའ་ིརང་

དབང་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་པ་ཤསེ་ཤངི་། ཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིརང་དབང་ན་ིའད་ི

�ང་ག་ི�་ནོར་ཏེ། �་ོ�་ེཕ་ལམ་�་ིར་ིབ་ོལས་�ང་�་ཆ་ེབ་དང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ར་�ར་ཡང་

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་དགོས་ན། ང་ཚ�ས་ད་�་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ི�ས་�ནེ་

འདིའ་ིཐགོ་ནས་དའེ་ི�་�མས་�བ་�བ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འདདོ་ན། ང་ཚ�ས་

དེའ་ི�་ཡང་�བ་�བ་ལ། ང་ཚ�འ་ིརང་དབང་འད་ིན་ིམ་ིཁོམ་པའ་ིགནས་དང་�ལ་བའ་ིདལ་

བའ་ིདནོ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ིཚ�གས་གསགོ་བཞནི། �ནོ་�ས་ལས་ངན་�་ིབག་ཆགས་�མས་

�ངོ་�བ་པ་དང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ག་ི�མ་�ནི་�མས་�ངོ་མ་ིདགསོ་ཤངི་། ཐ་

ན་ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�་ི�་དའེང་�ང་ནས་འ�ིན་�བ་ལ། ང་ཚ�ར་རནི་ཐང་འཇལ་�་མདེ་

པའ་ིརནི་པ་ོཆ་ེའད་ི�་�་ཞགི་ཡོད་པ་ན་ིཆསེ་དགའ་འསོ་པའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི། 
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གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ངན་སོང་ག་ི�ག་བ�ལ་ལ་བསམ་�་ོམ་བཏང་ན། རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་

པའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་པ་ཤསེ་དཀའ་ཞངི་། ང་ཚ�ས་རནི་ཆནེ་ནརོ་

�་འད་ི�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་�་རདེ། 

གཅགི་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ཆསོ་ཉམས་�་�ངས་ན་རནི་ཐང་ཡདོ་པ་ཤསེ་ཤངི་། ཆསོ་

དེས་རང་ཉིད་མ་ིཡ་རབས་�ོད་བཟང་ཞིག་�་བ�ར་�ིད། འོན་�ང་། ངན་སོང་གི་�ག་

བ�ལ་�མས་ཤསེ་པའ་ིག་ོ�ོགས་�་ི�བོས་�གས་ད་ེམདེ་ན། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ཆསོ་�་ི�ངི་

པ་ོད་ེ�དེ་མ་ི�བ། དའེ་ི�རི་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་ཡདོ་པའ་ིདལ་བ་ར་ེར་ེལགེས་པར་�གོས་�་ ཤནི་

�་གལ་ཆ།ེ 

 

༢ ཡ་ི�གས་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་བ�ད་ལས་གཉིས་པ་ནི། ཡ་ི�གས་�་ིགནས་�་མ་�ེས་པའ་ིདབང་གསི་

དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ཡདོ་པ་འད་ིཡིན་ཞངི་། ཡ་ི�གས་ན་ིསའ་ིག་ོལའ་ིའགོ་

དང་། ཡང་ན། དའེ་ིཐགོ་�་གནས་ཡོད། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�ར་ད�ལ་བར་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཇ་ི

བཞིན་ཡི་�གས་མཐོང་བའ་ིལས་�ང་མེད། ད�ལ་བར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་�་ི�ག་

བ�ལ་ན།ི ཞ་ེ�ང་གསི་བ�དེ་པའ་ིཚ་བ་དང་�ང་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཡནི་ཡང�  ཡ་ི�གས་�་ི

�ག་བ�ལ་གཙ�་བ་ོན་ིབ�ེས་�ོམ་ཡིན་ཞིང་། བ�ེས་�མོ་�་ི�ག་བ�ལ་ད་ེན་ིསརེ་�་དང་

འདོད་ཆགས་�ིས་བ�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡི་�གས་ལ་ད་�ང་�ག་བ�ལ་གཞན་ཡང་�་

ཚ�གས་ཤགི་ཡདོ། 

�ོད་ཚ�ས་རང་ག་ིམ་ིཚ�འ་ིནང་�་བ�ེས་�ོམ་�ི་�ག་བ�ལ་ཆེན་པ་ོཞིག་�ངས་

ཡདོ་མ་ི�དི། �དོ་ཚ�ས་�་�ནེ་གང་ཞགི་ག་ི�ནེ་པས་ཉནི་འགའ་ལ་ཟས་ཟ་མ་�བ་པའ་ི�ས་
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ཤིག་�ན་�བ་བམ། �ོད་ཚ�་ན་ནས་ད་ེ�ར་�ང་བ་མནི་ཚ�། བ�ེས་�མོ་�ངོ་བའ་ིཚ�ར་བ་ད་ེ

བད་ེཔ་ོཞིག་མནི། ད་�་�དོ་ཚ�་བཟའ་བ�ང་མདེ་པར་གཟའ་འཁརོ་གཅིག་ལ་�ོད་དགསོ་ན་

ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡིན་ནམ། ས་ོསོའ �་ཕ་ོབའ་ིནང་ག་ིབ�ེས་�ོམ་�་ིན་�ག་ད་ེབཟོད་དཀའ་ཞིང་། 

རང་ག་ིབསམ་�་ོཡདོ་ཚད་བ�སེ་�མོ་�་ིཚ�ར་བ་དའེ་ིདབང་�་འ�་ོབ་དང་། ཆསོ་ཉམས་�་

ལནེ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ཅགི་�དེ་མ་ི�དི། 

�ོད་ཚ�་བདག་ག་ི�མོ་�བ་འཆད་�དི་ལ་�གས་�ངོ་ཡདོ་ན། བར་གསངེ་ག་ི�ས་

ཚ�ད་ཡལོ་�ང་ད་�ང་འཆད་�དི་མཚམས་མ་ིའཇོག་པའ་ིམངི་ངན་ཞགི་བདག་ལ་ཡདོ་པ་�དོ་

ཚ�ས་ཤེས་ངསེ་རདེ། ཉིན་ཟས་ཟ་བའ་ི�ས་ཚ�ད་�བེས་�ང་། བདག་གསི་ད་�ང་འཆད་�དི་

�ས་ནས་བ�ད་ན། �ོད་ཚ�ས་�ར་བཞིན་�་ོ�་ེགཏོད་�བ་བམ། �ོད་ཚ�འ་ིཕ་ོབ་�གོས་པ་

�གས་ཆ་ེ�་སངོ་�ང་། བདག་གསི་ད་�ང་�་མ�ད་ནས་འཆད་�དི་�ས་ན། �དོ་ཚ�ས་�་ོ

�་ེབ�ིམས་ནས་བདག་གསི་གང་བཤད་པ་ད་ེལ་�་བ་གཏདོ་�བ་བམ། ཕལ་ཆེར་གཏདོ་མ་ི

�ིད། �ོད་ཚ�ས་�་ོ�་ེབ�མི་པར་འབད་པ་�ས་�ང་། ས་ོསའོ �་ཕ་ོབས་རང་ཉདི་ལ་བར་ཆད་

གཏོང་ག་ིརདེ། �ོད་ཚ�འ་ིབསམ་�ོའ �་ནང་�་ཁ་ཟས་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་འཆར་མ་ི�དི། �ངོ་

བ་འདི་ནི་ཉིན་ཟས་�ི་�ས་ཚ�ད་ད་ེགཅིག་དང་གཉིས་ལ་�ིར་འ�ངས་�ས་པ་ཙམ་�ིས་

འ�ང་ག་ིཡོད། བཟའ་བ�ང་ན་ིང་ཚ�འ་ིགཞ་ི�འ་ིདགོས་མཁ་ོཞིག་ཡིན་པས། ད་ེདག་འཐབོ་

དཀའ་བར་�ང་ན། ཐ་ན་�ོགས་ཤི་ཐེབས་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མེད་�ང་། ང་ཚ�ས་གཞན་ཅ་ི

ལའང་བསམ་�་ོགཏངོ་མ་ི�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ལམ་རམི་�མོ་མ་ི�བ་པ་ངསེ་གཏན་ཡནི། 

�་མཚན་དེར་བ�ེན་ཉིན་གཉིས་ལ་�ང་གནས་�ང་བར་དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོཞགི་

ཡོད་ཅངི་། �ང་གནས་ན་ིབོད་བ�ད་ནང་བ�ན་�་དར་�ལོ་ཆ་ེབའ་ིཆསོ་�གས་�་ི�དེ་�་ོ

ཞིག་ཡིན། དེའ་ིནང་�་ཉིན་དང་པོའ �་�བས་�་ཟས་�ན་གཅིག་ཟ་བ་དང་། ཉིན་གཉིས་པར་

བཟའ་བ�ང་གང་ཡང་�དོ་མ་ིཆགོ ཐ་ན་�ང་གནས་ན་ིཉནི་གཉསི་ཙམ་�་ིརངི་ཡནི་ཞངི་། ད་ེ
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ལ་དག་ེཕན་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ནའང་། བཟའ་བ�ང་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་�དོ་�་ན་ིཤནི་�་ཁག་པ་ོ

རདེ། ང་ཚ�ས་དང་�ངས་�སི་�ང་གནས་བ�ངས་ན། ང་ཚ�འ་ི�གི་�བི་དག་ག་ིཡདོ་པར་མ་

ཟད། ང་ཚ�ས་ད་�ང་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གིས་�ན་�་�ོང་དགོས་པའ་ིབ�ེས་

�མོ་�་ི�ག་བ�ལ་ད་ེཤེས་པ་ལའང་དག་ེཕན་ཆ།ེ 

ང་ཚ�ར་�ང་བའ་ིབ�ེས་�མོ་�་ི�ོང་བ་ཅ་ིཞིག་ཡནི་�ང་། ཡ་ི�གས་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་

འཚ�་གནས་�་ིམགོ་ནས་མ�ག་བར་�་�ོང་དགོས་པའ་ིབ�ེས་�ོམ་�ི་�ག་བ�ལ་དང་

བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མནི། ལ་ོ�་�ག་མང་པརོ་ཡ་ི�གས་ཚ�་�་ཐགི་པ་ཙམ་དང་ཟས་�ན་�་ཞགི་

འཚ�ལ་བར་གང་སར་སངོ་ཡང་ཅ་ིཡང་�ེད་�་ིམདེ། ཁ་ོཚ�འ་ིའཚ�་གནས་�་ཡདོ་པའ་ིབ�སེ་

�མོ་�་ིམནར་གཅདོ་དསེ་ཡ་ི�གས་�མས་ཇ་ི�ར་ཡངོས་�་ཟལི་�སི་གནནོ་པ་ཐ་ན་ང་ཚ�འ་ི

ཡདི་�འང་འཆར་དཀའ། ཟས་�དེ་པའ་ིཡ་ི�གས་ཁག་ཅགི་ཡདོ་ནའང་། ད་ེན་ིཐབས་�གས་

ཤིག་ཡིན་ཏ།ེ ཁ་ོཚ�ས་ཟས་ད་ེལངོས་�་�ོད་པར་བཀག་�་�དེ་པའ་ིལས་�་ི�མ་�ནི་�ག་

�་ཡདོ། 

ཡ་ི�གས་�་�ེས་པའ་ི�་གཙ�་བ་ོན་ིའདོད་ཆགས་དང་། འདོད་ཆགས་ལས་�ང་

བའ་ིཉོན་མངོས་ཏེ། �ག་པར་སརེ་�་སགོས་ཡིན། མ་ིཞིག་ཁང་�མི་དང་�རོ་མ་ོསགོས་ལ་

ཤནི་�་ཆགས་པའ་ིཚ�་ན། རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་ཚད་�ག་དགོ་གསི་�ང་བ་ལས། གཞན་ལ་�ནི་

གཏངོ་དང་མཉམ་�དོ་�དེ་མ་ི�བ། མ་ིའད་ིའ�ས་ཡ་ི�གས་�་�་ེབའ་ི�་གསགོ་ག་ིཡདོ་པ་

གསལ་པ་ོཡནི། 

འཛམ་�ངི་འད་ི�འང་ཡ་ི�གས་དང་འ�་བའ་ིསམེས་ཅན་ཡོད་པ་དང་། སེར་�ས་

�ོས་ཤིང་། རང་ཉིད་ལ་ག་ཚ�ད་ཅིག་ཡོད་�ང་ད་�ང་ཆོག་མ་ིཤེས་པའ་ིམ་ིཡོད་ལ། དེའ་ི

རིགས་ལ་འ�ོ་བ་མིའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་�ང་། ཁོ་ཚ�་ནི་ནམ་ཡང་བ�ེས་པའ་ི�ག་
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བ�ལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལས་ཐར་�བ་�་ིམེད། མ་ིའད་ིའ�་ན་ིང་ཚ�འ་ིམཐངོ་ཆོས་ཤིག་ཡིན། ཁ་ོ

ཚ�ས་གཞན་ལ་�ེར་�་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་ནམ་ཡང་མདེ་པར་འདོད་ཅངི་། ཐ་ན་ད�ལ་པ་ོཞགི་

ལ་�རེ་�འ་ི�རོ་མ་ོའགའ་ཡང་མདེ་པར་འདོད་པ་རདེ། འནོ་�ང་། ཁ་ོཚ�འ་ིགསོ་�མ་ནང་�་

རིན་གོང་མཐ་ོབའ་ི�ོན་ཆས་མང་བ་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ིའ�གས་�མ་ནང་�་ཟས་རིགས་�ིས་

ཁེངས་ཤིང་། ཁ་ོཚ�འ་ིཁང་པའ་ིནང་�་ཡ་ོ�ད་�ིས་འཚང་ཁ་�ག་ག་ིཡོད། ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�ར་

ཞབི་�་བ�ས་ཚ�། ཁ་ོཚ�་ན་ིརང་ཉདི་ལ་ཡོད་པའ་ིདངོས་པ་ོད་ེདག་གསི་ནམ་ཡང་ཡདི་ཚ�མ་�་ི

མེད་པ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་གཅིག་�སེ་གཉསི་མ�ད་�་ཅ་དངསོ་ཉ་ོཡང་། ད་ེདག་གིས་ཁ་ོཚ�་ལ་

བད་ེབ་ཞིག་མ་ི�ེར་ཞིང་། ད་ེནས་ཁ་ོཚ�ས་ད་�ང་ཉ་ོ�་ཇ་ེམང་�་གཏོང་ག་ིཡོད། ཆོག་ཤསེ་

མདེ་ཅངི་། སརེ་�་ཅན་�་ིམ་ིད་ེ�མས་ན་ིཚ�་�་ིམར་ཡ་ི�གས་�་ིགནས་�་�་ེ�་རདེ། 

མ་ིད་ེཚ�་ན་ིས་ོསོའ �་ཁང་པ་སགོས་ལ་ཆགས་ཞནེ་ཤནི་�་ཆ་ེབས། ཤ་ི�སེ་�ར་ཡང་

ཁརོ་�ག་ད་ེ�་ཡ་ི�གས་�་�སེ་ཏ།ེ ཚ�་རབས་�ོན་མར་རང་ལ་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ་ད་ེདག་

�ང་�ོབ་�་�་རེད། གལ་ཏེ་མ་ིཞིག་གིས་�མི་ཚང་དེ་ནས་ཅ་དངོས་ཤིག་བ�ས་ན། ཡི་

�གས་ད་ེམ་ིདགའ་བར་�ན་མ་ད་ེན་�་འ�ག་ག་ིརདེ། ནང་མ་ིཞགི་ཤ་ི�སེ་ས་ོསའོ �་�མི་�་�་

སོགས་ག་ོ�ལ་མ་ིཚ�ས་�ན་�་བཤད་�་ིཡོད། �་འད་ིན་ིམ་ིད་ེཤ་ིནས་ཡ་ི�གས་�་�སེ་

ཤངི་། འདོད་ཆགས་�་ིདབང་གསི་ཁང་པ་ད་ེདང་ཁ་འ�ལ་མ་�བ་པས་ཡནི་�དི།  

�ལ་ཁབ་མང་པ་ོ�་མ་ིཁག་ཅིག་ལ་ཚ�་ལས་འཕོས་པའ་ི�མ་ཤེས་ད་ེརང་�ེང་�་

འ�ནེ་པའ་ི�ས་པ་ཡདོ་པ་ན་ི�ན་�ན་ཞགི་ཡནི། འད་ི�ར་�མ་ཤསེ་དསེ་རང་ག་ིཉ་ེའ�ལེ་ལ་

�ད་ཆ་བཤད་�བ་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་མཚམས་རརེ་རོགས་རམ་ཡང་�དེ་�བ། �མ་ཤསེ་ད་ེ

�་�་ན་ིཡ་ི�གས་ ཤིག་ཡནི་�ིད་པ་དང་། ཡ་ི�གས་འགའ་ཤས་ལ་མངོན་ཤསེ་�་�འ་ི�ས་

པའང་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་འ�ང་འ�ར་ལ་�ོན་དཔག་�དེ་�བ། འོན་�ང་། �ས་པ་ད་ེན་ི

�མོ་�བ་�་ིཉམས་�གོས་དང་དག་ེབ་ལས་�ང་བ་ཞགི་མ་ཡནི་པར། ཚ�་རབས་�ོན་མ་གང་
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�ང་ག་ིལས་ལས་འ�ང་ག་ིཡོད། ཁ་ོཚ�་ལ་མ�་�ོབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡདོ་ཆགོ་པ་དང་། �ག་

པར་ལ་�ང་མང་པོའ �་�ལ་�་མ�་�ོབས་ཆནེ་པ་ོཡོད། ཁ་ོཚ�ས་མ་ིཚ�ར་རོགས་རམ་�ས་

ནས་ད�་ཡ་སགོས་ལ་གནདོ་འཚ�་�དེ་�བ། འནོ་�ང་། ཡ་ི�གས་ད་ེདག་ལ་ང་ཚ�ས་�་ོ�ནོ་

�དེ་ས་མ་ིའསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�་ལ་�བས་ད་ེབས་�ང་བཅལོ་མ་ི�ང་། �བས་མ་ལགེས་

པར་མ་ིཁག་ཅགི་གསི་ད་ེ�ར་�དེ་�་ིཡོད་པས། ཁ་ོཚ�ར་འཚ�་བ་ཆནེ་པ་ོའ�ང་ག་ིཡདོ། 

མ་ིཁག་ཅིག་གིས་ཡ་ི�གས་མཐངོ་�བ་པ་དང་། ཉམས་�གོས་ཐབོ་པའ་ི�་མ་ཚ�ས་

ཁ་ོཚ�་གཟིག་�བ་པར་མ་ཟད། ཡ་ི�གས་འ�ལ་བའམ་ཁ་ོཚ�ར་�ོགས་�ེད་པའ་ི�ས་པའང་

ཡདོ། 

ཡ་ི�གས་ལ་རགིས་�་ཚ�གས་ཤགི་ཡདོ་མདོ། འོན་�ང་། �འི་ིའ�ེལ་�ལ་�ར་ན། 

ཡ་ི�གས་ན་ི�་ོབ་ཆ་ེཞངི་། �ང་ལག་འཇག་མ་�ར་�་བའ་ིསམེས་ཅན་ཞགི་ཡནི། ཡ་ི�གས་

ཕལ་ཆ་ེབ་ལ་བཟའ་བ�ང་�དོ་པའ་ིབཀག་�་ཤནི་�་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ད།ེ ཁག་ཅགི་གསི་ལ་ོ

ང་ོབ�་�ག་མང་པརོ་བཙལ་�སེ་ཁ་ཟས་�ང་�་ཞགི་གམ་�་ཐགི་པ་གཅགི་ཙམ་�དེ་ནའང་། 

གཤནི་�འེ་ི�སེ་�་དག་གསི་ཁ་ོཚ�་བདས་ནས་ཟས་ད་ེཟ་བ་དང་�་ཐགི་ད་ེའ�ང་�་མ་ིའ�ག 

ཡ་ི�གས་ཁག་ཅགི་ལ་ཁ་ན་ིཁབ་མགི་ཙམ་ལས་མདེ་པས། ཟས་ཁམ་གང་ཡང་དའེ་ིནང་�་མ་ི

ཤོང་། ཡང་ཁག་ཅགི་གསི་�འ་ིཐགི་པ་ཞིག་�དེ་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་�་ཐགི་ད་ེམདི་མ་ི�བ། དེའ་ི

�་མཚན་ན་ིཁ་ོཚ�འ་ི�་ེལ་མ�ད་པ་�མ་བ�ེགས་ར་ེཡོད་པས་ཡནི། གཞན་ཁག་ཅགི་གསི་

ཟས་དང་�་�ང་�་ཞགི་མདི་�བ་�ང་། ད་ེདག་ན་ིམ་ེ�་འབར་བ་�།ེ �་ོ�མ་ཡདོ་པའ་ིཟ་ོབ་

ཞགི་ལ་འབར་�ན་�སི་མ་ེ�ར་བ་�་�་ཡནི། 

ཡ་ི�གས་ཁག་ཅགི་ག་ིཁ་ནས་མ་ེ�བ་�བ་�་འབར་�་ིཡདོ། འད་ིན་ིབདག་གསི་�་

གར་�་མཐངོ་�ངོ་ཡོད། བདག་བོད་ནས་ཐོག་མར་�་གར་ལ་འ�རོ་�བས་�ག་སར་སངོ་
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བ་དང་། ད་ེ�་�་པ་ཚ�་ནགས་ཚལ་�་བཤང་གཅ་ིའདརོ་�་སངོ་�ེ། ཤིང་�ངོ་ག་ི�དོ་�་འདོ་

�ད་མཚར་བ་ཞིག་�་བ་མཐོང་བའ་ི�ད་ཆ་ཡོད། ཐེངས་ཤིག་ང་རང་མཚན་ད�ལི་�་�ན་

ཁང་ལ་འ�་ོདགོས་�ང་བ་དང་། �ིར་དགོན་པར་ལོག་�བས། ནགས་ཚལ་དེའ་ིཤིང་�ོང་

ཞིག་ལས་འདོ་མ་ིགསལ་བ་ཞིག་�་ིལ་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མཐངོ་�ང་། མ་གཞ་ིཤངི་�ངོ་ལ་འདོ་

མེད་པས་ཅ་ིཞིག་ཡིན་ནམ་�མ་བཞིན་ང་རང་དེའ་ིཉ་ེསར་སོང་བ་ཡིན། འོན་�ང་། འོད་ད་ེ

གཞན་ཞགི་ལ་འ�་ོསངོ་། མ་ིཚ�ས་ཡ་ི�གས་�མས་དངོས་�་མཐངོ་མ་ི�བ་པར་འདདོ་ཅངི་། 

ང་ཚ�ས་མཐངོ་�བ་པ་ན་ིདའེ་ིཁ་ནས་�བ་�བ་�་འབར་བའ་ིམ་ེད་ེཡནི། 

སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་�་གར་�་འཚ�་བ�གས་ཡིན་�ས་ཤནི་�་འཇགིས་

�་�ང་བའ་ིཡ་ི�གས་ཤགི་མཐངོ་བའ་ི�་པ་ལ་ོ�ང་ཞགི་ཡདོ་པ་དང་། �་པ་དསེ་ཡ་ི�གས་ད་ེ

མཐངོ་མ་ཐག་འཇགིས་ནས་འ�་ོ�བས་�དེ་�བས། ཡ་ི�གས་དསེ་བསོ་ནས་རང་ཉདི་ན་ི�་

པ་ད་ེ�སེ་པའ་ི�བས་�་ཤ་ིབའ་ིཨ་མ་ཡནི་པར་བཤད་པ་རདེ། ད་�ང་ཡ་ི�གས་དསེ་རང་ག་ི

�་�ག་ལ་རང་ཉིད་འཛམ་�ངི་འདིར་འ�མས་ནས་ལ་ོང་ོཉ་ི�་�ག་ལ་ཟས་ཞིབ་�ག་ཙམ་

དང་། �་ཐགི་པ་གཅགི་ཙམ་ཡང་�དེ་མདེ་པའ་ི�ག་བ�ལ་སགོས་བཤད་པ་རདེ། ཡ་ི�གས་

དསེ་ཐ་ན་འཇབི་�ང་བའ་ིས་�ོག་�ནོ་པ་ཞགི་�ང་�དེ་མདེ། 

�་གཞོན་དེས་རང་ག་ིཨ་མར་�ིང་�་ེ�སེ་ནས་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�་ི

�ང་�་སངོ་�།ེ ཁོང་ལ་རང་ག་ིཨ་མར་ངན་སོང་ག་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་ནས་བད་ེའ�་ོ�་

�་ེབའ་ིགསལོ་བ་བཏབ་པ་རདེ། འནོ་�ང་། ཁ་ོམོའ �་ལས་�་ི�མ་�ནི་�་ིབས་ཡ་ི�གས་�་ི�་ེ

བ་དེ་ལས་ཚ�་འཕོ་�བས། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ི་�ིན་མ�་ལ་བ�ེན་ནས་ཡ་ི

�གས་�ག་པ་ོཞགི་�་མ་གཏོགས་�སེ་�བ་མདེ། 
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�་གཞོན་དེས་རང་ག་ིཨ་མར་བད་ེའ�་ོ�་�་ེཆེད་སངས་�ས་ལ་གོས་�ག་ཅགི་

འ�ལ་�་བ�ག་མདོ། འོན་�ང་། ཁ་ོམ་ོན་ི ཤནི་�་སརེ་�་ཆ་ེབས་སངས་�ས་ལ་�ལ་�སེ་

འ�ོད་པ་�སེ་ཏེ། མཚན་མོར་སངོ་ནས་གོས་�ག་ད་ེ�ར་བ�ས། འད་ི�ར་ཐངེས་�་མར་

�ང་�ེས། �་གཞོན་དེས་གསོ་�ག་ད་ེ�མ་�ར་མང་པརོ་ག�བས་ནས་དག་ེའ�ན་པ་ཚང་

མར་�ན་�་ར་ེ�ལ་བས། ཨ་མས་�ར་ཡང་�་ཐབས་�ེད་མེད། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་

འདས་�་ི�ནི་མ�་ལ་བ�ནེ་ནས་ཨ་མ་དའེ་ི�་ེབ་�་ིམ་�ར་ལས་ལགེས་�་�ནི་ཡདོ། 

སངས་�ས་ཡེ་ ཤེས་ཟེར་བའི་�ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་

མངོན་ཤེས་སོགས་�་ིདངོས་�བ་ཐོབ་ཅིང་། ཁམས་འ�་མིན་�་སོང་ནས་སེམས་ཅན་�་ི

རིགས་�་ཚ�གས་མཐངོ་ག་ིཡོད། ཐེངས་ཤགི་ཁོང་ཡ་ི�གས་མང་པ་ོཡོད་པའ་ི�ངོ་�རེ་ཞགི་

�་སོང་�ེ། �་�་�་བ�་ཡོད་པའ་ིཡ་ི�གས་�་ིམ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐངོ་ཞིང་། ཨ་མ་དསེ་ཁངོ་

ལ་ཁ་བ�་�ས་པ་དང་། ཁ་ོམོའ �་�་ོག་ན་ིལ་ོམང་པོའ �་གོང་�་བཟའ་བ�ང་འཚ�ལ་བར་མའི་ི

འཇིག་�ེན་�་སོང་ནས་ད་�ང་�ིར་ཡོང་མེད་ཟེར། �ལ་འ�ོར་པ་དེས་ཁ་ོམ་ོལ་�་ོག་ད་ེཇ་ི

�ར་ངསོ་འཛ�ན་�་དགསོ་�ལ་འ�་ི�བས། ཁ་ོམསོ་རང་ག་ི�་ོག་ལ་མགི་གཅིག་ལས་མདེ་པ་

དང་། �ང་པ་ཡ་གཅགི་ཆག་ཡོད་པས་ཞ་འཐངེ་འཐངེ་�ས་ནས་འ�་ོབར་བཤད། 

སངས་�ས་ཡ་ེཤསེ་མའི་ི�ལ་�་ཡོང་ནས་མསོ་བཤད་པའ་ིའ�ལེ་བཤད་ལ་བ�ནེ་

ནས་�་ོག་ད་ེབཙལ་�བ་ཡོད། སངས་�ས་ཡ་ེཤེས་�ིས་ཡ་ི�གས་དེར་རང་ག་ི�ང་མའ་ི

�ད་བཤད་�བས། ཁསོ་�་ོ�མ་�མ་�་ིངང་ནས་རང་ག་ིལག་པ་ཡར་བ�གས་ཏ།ེ ཁངོ་ལ་

ཁ་�ད་�མ་པ་ོཞགི་�ནོ་བཞནི། “ངས་ལ་ོམང་པོར་ཅ་ིའ�་ཞགི་བཙལ་ཡང་། �དེ་ཡདོ་པ་ན་ི

འད་ིཙམ་ཡནི།” ཞསེ་བཤད་�སེ་མ�བ་མ་ོབ�མས་ནས་དརེ་དམ་པརོ་འ�ས། 
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ཡ་ི�གས་དེས་ཁ་�ད་འད་ིདགོན་པའ་ིཉ་ེའ�མ་ཞིག་�་�ེད་ཅིང་། ད་ེ�ས་�ོམ་པ་

�མས་ཡང་དག་པར་�ང་བའ་ིདག་ེ�ོང་ཞིག་གིས་�ད་པ་དརོ་ནས་བ�་ོབ་མཛད་�བས། 

ཡ་ི�གས་མང་པསོ་ཧབ་ཐབོ་�ས་པའ་ི�དོ་ནས་�དེ་པ་ཞགི་རདེ། དག་ེ�ངོ་དསེ་བ�་ོབ་�ས་

པར་བ�ནེ་ཡ་ི�གས་ད་ེདག་ལ་འཚ�་བ�ད་�ང་ཙམ་ཞིག་ཐབོ་�ང་། དག་ེ�ོང་དའེ་ིཉ་ེའ�མ་

�་ཡ་ི�གས་མང་པ་ོཞགི་�ག་�་ཡོད་པས། �ད་པ་ཙམ་�་ིཆེད་�འང་ཁ་ོཚ�ས་འཐབ་འཛ�ང་

�དེ་དགསོ་ ཤིང་། �་མཚན་དའེ་ི�རི་ཡ་ི�གས་ཁ་ོལ་ཁ་�ད་�མ་པ་ོད་ེཙམ་ཞགི་ཐབོ་པའང་

དགའ་བའ་ི�ལ་ཞིག་ཡིན། བདག་གིས་�་ོ�་ེགདན་�་ིམཆོད་�ེན་�་ིཉ་ེའཁོར་�་ཡོད་པའ་ི

ད�ལ་པ་ོ�མས་མཐངོ་�བས། �ང་འད་ིན་ིརང་ག་ིཡདི་ལ་དབང་མདེ་�་�ན་ཡངོ་། 

ཡ་ི�གས་�་�འ་ིསམེས་ཅན་གཞན་དག་ལ་�ནི་གཏངོ་�དེ་པའ་ིཆ་ོག་མང་པ་ོཡདོ། 

སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་དའེ་ིདོན་�་ག�ངས་�གས་ག�ངས་ཤིང་། ད་ེདག་ག་ི

�ནི་�བས་ལ་བ�ནེ་ནས་ཡ་ི�གས་�་�འ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ར་ཕན་བད་ེའ�ང་བ་དང་། ད་ེམནི་

ཁ་ོཚ�ར་ཁ་�ད་ཙམ་ཡང་�ང་ག་ིམདེ། 

ཡ་ི�གས་མང་པ་ོཟས་�་ི�་ིམར་བ�ནེ་ཡདོ་པ་དང་། སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་

�སི་ད་ེདག་ལ་ཇ་ི�ར་�གོས་�དེ་དགོས་པའ་ི�ལ་སགོས་བ�ན་ཡདོ། ཚ་ག�ར་འཇགོ་པ་

�་�འ་ིཆ་ོག་མང་པ་ོཡོད་ལ། ད་ེ�ར་�ས་ན་ཡ་ི�གས་ཚ�ར་ཟས་བ�ད་�ན་�་ར་ེའཐབོ་�་ི

ཡདོ། དགནོ་པའ་ིནང་�་དག་ེ�ོང་ཚ�ས་རང་ག་ིབཟའ་བ�ང་ལས་�ན་�་ཞིག་ལག་�་�ངས་

ཏ།ེ ག�ངས་�གས་�་ོབ་ན་ི�ན་�ན་ཡནི་ཞངི་། ད་ེ�ར་�ས་ན། ཡ་ི�གས་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ད་ེ

མཐངོ་ནས་ལངོས་�་�དོ་�བ། 

ང་ཚ�ས་�ས་ཚ�ད་�ར་�་བཏོན་ནས་ཡ་ི�གས་�་ི�ག་བ�ལ་དང་། དེའ་ི�་�ེན་

སོགས་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�ས་འདདོ་ཆགས་དང་སརེ་�་ན་ི�ག་བ�ལ་
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དེའི་�་ཡིན་པ་ཤེས་པར་�ས་ཏེ། རང་ངོས་ནས་ནམ་ཡང་�་ད་ེདག་མ་ིབ�བ་པའ་ིདམ་

བཅའ་འཇོག་དགོས། ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་�ོམ་དགོས་པ་�ེ། “གལ་�ིད་རང་ཉིད་ན་ིད་�་ཡི་

�གས་�་�སེ་ཡོད་ན། དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བཟང་རང་ཉིད་ལ་ཡདོ་མ་ི�དི། 

དེ་བས་ན། ངན་སོང་གི་གནས་ད་ེ�་མ་�སེ་པར་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི�ལ་

བཟང་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ན་ིབསདོ་ནམས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་། བདག་གིས་རང་ཉིད་�་ི

རང་དབང་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་ད་ེརངི་ག་ི�ས་ཚ�ད་ཉརེ་བཞ་ིདང་། ད་�འ་ི�ས་ཚ�ད་འད།ི ཐ་ན་

ད་�་ཉདི་�་ི�ར་མ་འདའི་ིནང་�འང་འདོད་དནོ་ག�མ་�བ་ཆགོ གལ་�དི་རང་ཉདི་ལ་འདདོ་

པ་ཡདོ་ན། བདག་གསི་�་མ�ད་ནས་མངནོ་མཐ་ོངསེ་ལགེས་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིའཐབོ་པར་�་

བའ་ི�་�མས་གསགོ་ཆགོ་པ་དང་། �ས་ཚ�ད་ར་ེར་ེདང་། �ར་མ་ར་ེར་ེལའང་བདག་ལ་�ག་

བ�ལ་ལས་�ོལ་བའ་ིཐར་པའ་ིག་ོའཕང་བ�བ་པའ་ིག་ོ�བས་ཡོད། གལ་�ིད་རང་ཉིད་ལ་

འདོད་པ་ཡོད་ན། བདག་གིས་མ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདནོ་�་རང་ཉིད་འཚང་�་

བར་�དེ་ཆགོ་པ་དང་། ད་�་ཉིད་�འང་བདག་གསི་�ང་�བ་�་ིསམེས་ཉམས་�་�ངས་ན། 

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ག་ི�་�བ་�་ིཡདོ།”  

ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་བ�ོམས་ནས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིནི། ཇ་ིའ�འ་ི�་

ཆེན་དང་ཇ་ིའ�འ་ིགལ་ཆེན་ཡིན་པའ་ིའ�་ཤསེ་ཟབ་མ་ོཞིག་བ�དེ་དེ། �ས་�ེན་འདའི་ི�ད་

ཅིག་�་མ་ོཙམ་ཡང་�ད་ཟོས་�་བཏང་ན་འ�ོད་པའ་ིགཞ་ིཡིན་པ་ཤེས་པར་�་དགོས། ང་

ཚ�ས་སོ་སོའ �་མི་ཚ�འི་�ད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་དོན་�ིང་ཆེན་པོ་དང་�ན་པར་�ེད་པའ་ིཆོད་

སམེས་བ�ན་པ་ོཞགི་འཛ�ན་དགསོ། 
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༣ �ད་འ�འོ �་གནས་�་མ་�ེས་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་འད་ིན་ིང་ཚ�་�ད་འ�འོ �་གནས་ཏ།ེ འདབ་ཆགས་དང་། ཉ། འ�་�ནི་སགོས་

�་མ་�ེས་པར་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ཡདོ་པ་འད་ི

ཡནི། 

ད�ལ་བ་དང་ཡ་ི�གས་སོགས་དང་མ་ིའ�་བར། �ད་འ�ོའ �་གནས་�་�ེས་པའ་ི

སམེས་ཅན་�མས་ང་ཚ�ར་�ང་ག་ིཡོད་པས། ང་ཚ�ས་རང་ངསོ་ནས་ཁ་ོཚ�འ་ིགནས་�ངས་ལ་

ད�ད་པ་གཏངོ་�བ། �ད་འ�་ོལ་རགིས་ཤནི་�་མང་ཞངི་། ཉ་དང་། འདབ་ཆགས། འ�་�ནི་

སོགས་ཡིན། འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�ར་�ན་མོང་�་ཡོད་པའ་ི�ད་ཆོས་ཤིག་ནི། �ག་པ་དང་�ནེ་

པའ་ིངང་�ལ་འད་ིཡནི། ཁ་ོཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིཤསེ་པ་ད་ེན་ིའཚ�་གནས་�དེ་པ་ལས་གཞན་གང་

ལའང་བཀོལ་མ་ི�བ། དེ་མ�ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ཡང་�་ཚ�གས་ ཤིག་ཡོད་པ་རེད། 

�ད་འ�་ོ�་�་ེབའ་ི�་�ནེ་གཙ�་བ་ོན་ིགཏ་ི�ག་ཡནི་ཞངི་། �ད་འ�་ོལ་གདམ་ཀ་ཅ་ིཡང་མདེ་

པའ་ིའཚ�་གནས་ཤགི་ཡདོ་ད།ེ གཞན་བསད་ནས་རང་ཉདི་གསནོ་དགསོ་པ་དག་གསི་གདམ་

ཀ་ཅ་ིཡང་�དེ་མ་ི�བ་པར་གཞན་�་ི�གོ་གཅོད་དགོས་ཤངི་། ད་ེབཞནི་ཁ་ོཚ�ས་གསདོ་སའ་ི

�ད་འ�་ོདག་ལའང་རང་ཉིད་གསོད་�་འ�ག་པ་ལས་གདམ་ཀ་གཞན་ཅ་ིཡང་མདེ། �ོག་

ཆགས་ཆ་ེབ་�མས་�ིས་�ང་བ་དག་བདས་ནས་གསོད་པ་དང་། ཆ་ེབ་�མས་�ང་ད་ེབས་

�ང་ཆ་ེབའ་ི�གོ་ཆགས་གཞན་�སི་གསདོ་�་ིཡོད། �ད་འ�་ོ�་ཞགི་ཡནི་�ང་། ས་ོསའོ �་ཚ�་

�གོ་འཇམོས་མཁན་�་ིགཤདེ་མ་ཞགི་གསི་རང་ག་ིཤ་ད་ེཟ་ཆདེ་རང་ཉདི་ལ་�ག་ཡདོ། �ད་

འ�་ོགཞན་�རོ་ཞགི་ང་ཚ�་འ�་ོབ་མའི་ི�ན་གཡགོ་�་�ར་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�་ོ�ར་�་�ད་འ�འོ �་�ས་�ནེ་ཞགི་ག་ིནང་�་�གས་ཡདོ་པ་མཐངོ་

ན། ང་ཚ�ར་འཇིགས་�ག་ཆེན་པ་ོཞིག་�་ེ�་རེད། འ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�ེས་པའ་ིརང་ཉིད་�་ི
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འཚ�་བ་ན།ི ཇ་ིའ�འ་ིདཀའ་�ག་དང་དཀའ་ཚ�གས་ཅན་ཞགི་ཡནི་�ང་། �ད་འ�་ོཞགི་ག་ིའཚ�་

གནས་དང་བ�ར་ན་དག་ཞིང་�་�ེས་ཡོད་པ་�་�་ཡིན། དཔེར་ན། རང་ཉིད་ན་ིཆར་བའ་ི

�ེས་�་ལམ་ཁའ་ིད�ལི་མར་ཡོད་པའ་ི�ོགས་འ�་�་འཇོམས་ཤགི་དང་། ཡང་ན། �་གར་

�་ི�ངོ་གསབེ་ཞགི་ག་ི�ང་ལམ་�་ཤན་པས་བདའ་བཞནི་པའ་ིར་མ་ཞགི་ཡནི་ན་ཅ་ིའ�་ཞགི་

ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ས་�ད་འ�འོ �་འཚ�་གནས་ལ་ཞབི་�་བ�ས་ཚ�། ཁ་ོཚ�འ་ིའཇགི་�ནེ་�་ང་ཚ�འ་ི

ཡདི་ལ་ཤངོ་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡོད་པ་མཐངོ་�བ། �དོ་ཚ�ས་�ད་འ�་ོདག་

ག་ིའཚ�་བའ་ིགནས་�ངས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ས་ན། བདག་ག་ི�ད་ཆ་འད་ིབདནེ་པ་ཡནི་པར་

�ོགས་�་རདེ། �ག་པ་དང་�ན་�ངོས་ཡནི་པའ་ི�ད་འ�་ོདག་ལ་ཉིན་རརེ་འ�ད་པའ་ི�ག་

བ�ལ་ལས་�ལོ་བའ་ིརང་དབང་དང་�ས་པ་ཞགི་མདེ་ལ། �ད་འ�་ོདག་ལ་སངས་�ས་�་ི

ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ས་པ་ཞགི་ག་ལ་ཡདོ། 

�ད་འ�་ོཁག་ཅིག་ན་ིམ་ིལས་ཚ�་ཐག་རངི་ཡང་། དསེ་ཁ་ོཚ�ར་ཤསེ་རབ་གངོ་འཕལེ་

གཏོང་བའ་ི�ས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་མཚ�ན་མ་ི�བ། ཧོན་ཀོང་�་ཡོད་པའ་ི�ས་�ལ་ཞིག་ལ་ོ

ཆགི་�ངོ་ཡནི་པར་བཤད་�་ིའ�ག ཐངེས་ཤགི་ང་རང་དརེ་�་�་ཡངོ་བའ་ིམ�ནོ་འབདོ་�ས་

སངོ་། འནོ་�ང་། �་�ནེ་གང་ཞགི་ག་ི�ནེ་པས་ང་རང་འ�་ོ�བ་མ་�ང་། འནོ་ཏ།ེ འ�་ོ�བ་

པའ་ིདབང་�་བཏང་ཡང་། ངས་ད་ེལ་ཆོས་ཤགི་བཤད་མ་ི�བ་པ་དང་། �ས་�ལ་ད་ེལ་བད་ེ

བའ་ི�་ན་ིཅ་ིཞིག་ཡིན་པ་ངས་བཤད་�བ་བམ། �ང་ཆེན་ལ་མཚ�ན་ནའང་། ཐ་ན་�ན་རངི་

ལ་གསནོ་�བ་�ང་། ད་ེདག་གསི་ང་ཚ�འ་ིཚ�ག་གཅགི་�ང་�གོས་མ་ི�བ། 

ང་ཚ�ས་གཅེས་ཉར་�ེད་པའ་ི�་ིདང་�་ིལ་སགོས་ལ་སསོ་དལ་བག་ཕབེས་�་ིའཚ�་

གནས་ཤིག་ཡོད་པར་�ང་�།ེ ང་ཚ�ས་ཟ་�བ་པ་ལས་�ག་པའ་ིཁ་ཟས་ད་ེདག་གསི་ཟ་ཞངི་། 

ཉིན་གང་བརོ་གཉདི་�ག་ནས་�དོ་ཆོག འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་ེཚ�་བསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོརདེ་

�མ་ན། ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�འ་ི�་ི�ལ་ཙམ་ལ་བ�ས་ནས་�ད་ཆ་བཤད་པ་ཞིག་ཡནི། གལ་�དི་
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ང་ཚ�ས་�་ིདང་�་ིལ་ད་ེདག་ག་ིསམེས་ཁམས་�ོགས་�བ་ན། ད་ེཚ�་�ེན་པ་དང་གཏ་ི�ག་

ཅན་ཡིན་པར་མཐངོ་ངེས། དཔེར་ན། ཁ་ཟས་མ་ིལགེས་པ་ཞིག་ཟོས་ནས་ན་བ་ཡིན་ནའང་། 

ད་ེཚ�ས་ང་ཚ�ར་བཤད་མ་ི�བ་ལ། དེའ་ི�ེན་པས་ང་ཚ�ས་ད་ེཚ�ར་�ན་ཏག་ཏག་ཅགི་�དོ་མ་ི

�བ། 

ང་ཚ�འ་ི�་ིལ་ན་ིཚ�་གང་བོར་ང་ཚ�་དང་�ན་�་�ོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་དེར་ག�ངས་

�གས་�ོབ་པའ་ིའབད་པ་�ས་ནའང་། དེས་ཡིག་འ�་གཅིག་ཙམ་ཡང་�་མ་ི�ིད། དེ་ལ་

གནས་ངན་ལནེ་�་ི�ས་�ནེ་ཞགི་དང་། དའེ་ིརགིས་�གོས་མ་ི�བ་པའ་ིཤསེ་པ་ཞགི་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་ཕག་ཅིག་ལ་ལ་ོམང་པརོ་�ོང་ཉདི་འ�ེལ་བཤད་བ�བ་�ང་། དེར་�་ོ�དེ་

ཅ་ིཡང་འ�ང་མ་ི�དི། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་ཞསེ་པའ་ིཡགི་འ�་འད་ིདག་ར་དང་�ག་

གང་�ང་ཞགི་ག་ི�་བར་ཉནི་གང་བརོ་�་ཆནེ་པོས་འདནོ་ཆགོ འནོ་�ང་། �ད་འ�་ོའད་ིདག་

ལ་ད་ེག་ོ�བ་པའ་ི�ས་པ་ཞིག་མདེ། ང་ཚ�ས་�་མ་ོཞིག་ལ་�ིང་�་ེན་ིབད་ེ�དི་�་ི�་བ་ཡནི་

�ལ་བཤད་ཆགོ ཡིན་ཡང་། ང་ཚ�འ་ིའ�ལེ་བཤད་འདསི་�་མ་ོདག་དསེ་ས་ནས་འ�་�ནི་ཟ་

བ་འགགོ་མ་ི�བ། 

ཁར་ལི་�ོར་ནེ(California)ཡི་ནང་�་ཡོད་པའི་སི་ཊན་�ོར་ཌི་མཐོ་�ོབ་

�༸གངོ་ས་མཆགོ་གསི་བཀའ་ཆསོ་ག�ང་�བས། �དོ་ཚ�་ན་ི�ད་འ�་ོདང་གཅགི་མ�ངས་

�་འ�ར་མ་ི�ང་ཞེས་ག�ངས་སོང་། ཁོང་གིས་འད་ི�ར་ག�ངས་དོན་ཡང་ང་ཚ�ས་མ་

ད�ད་པར་ཡོད་ཚད་�་ི�ལ་ཙམ་�་ཁས་ལེན་མ་ི�ང་བ་ད་ེཡིན་ཞིང་། ད་ེ�ས་ཁོང་གིས་

�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་བདནེ་པའ་ི�རོ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་ཅ་ིམ་ི�མ་པར་ཆསོ་�མས་�་ི�ང་�ལ་

ཙམ་ངསོ་ལནེ་�ས་ནས་�ག་བ�ལ་�ངོ་�ལ་ག�ངས་སངོ་། ང་ཚ�ས་ཆསོ་�མས་�་ི�ང་
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�ལ་ན་ིད་ེདག་ག་ིགནས་�ལ་�་བ�ང་བས་ཉནོ་མངོས་�་ེག་ིཡདོ་ལ། འད་ི�ར་ང་ཚ�་ན་ི�ད་

འ�་ོ�་�ར་འ�ར་�་ིཡདོ། 

�ད་འ�་ོལ་ས་ོས་ོ�ང་སའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེལས་�ོལ་བའ་ི�ས་པ་ཞིག་རང་བཞནི་

�སི་མདེ་པ་རདེ། དརེ་བ�ནེ་�ད་འ�་ོལ་�ོགས་གཞན་ནས་�ང་�ང་འཛ�མས་པ་ོཡནི་པར་

�ང་ཡང་། ཆེས་གལ་ཆེན་ཡནི་ཞིང་ཆེས་གཞ་ི�འ་ིརང་བཞིན་ཡིན་པའ་ི�ད་ཆསོ་དའེ་ིངསོ་

ནས་བཤད་ན། �ད་འ�་ོཚ�་�ནེ་པ་དང་�ན་པ་ོཡནི། ང་ཚ�ས་�་མཚན་འད་ིཤསེ་ན་རང་ཉདི་

ན་ི�ད་འ�་ོ�་�སེ་མདེ་པས་དགའ་འསོ་པ་ཡནི། 

འོན་�ང་། ང་ཚ�་སང་ཉིན་ད་ཚ�ད་ལ་�ད་འ�་ོ�་�སེ་མེད་པའ་ིངེས་པ་མདེ་དེ། ང་

ཚ�ས་རང་ཉིད་ནམ་འཆ་ི�་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན། འ�་ོབ་རིགས་�ག་གང་ཞིག་�་�་ེམིན་

�ོགས་མ་ི�བ། ང་ཚ�་ན་ི�ར་�་མ�ོན་པ་ོཞིག་ག་ིཁ་ཟས་�་འ�ར་བའ་ིཟ་ཁང་ཞིག་ག་ི�་

མཛ�ད་�་གནས་པའ་ིཉ་དང་�ིག་�ནི་ཞིག་�་མ་ི�་ེབའ་ིངསེ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ། ད་ེབཞིན་ང་ཚ�་

ནི་�ོག་མ་�ོང་�ག་མང་པོས་གསོན་པོར་ཟ་བཞིན་པའ་ིའ�་�ིན་ཞིག་དང་། ཡང་ན། ཁ་

�གས་�འ་ིཐགོ་ལ་བ�ནོ་ནས་ས་ོསོའ �་ཚ�་�ོག་ག་ིཆདེ་�་འཕག་འཚག་�ག་བཞིན་པའ་ིཉ་

མ་ོཞགི་�་མ་ི�་ེབའ་ིངསེ་པའང་མདེ། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མ་ིཤསེ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཤསེ་པ་ཡནི་

ན། འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འད་ིདང་། ད་ེལས་�ང་བའ་ིདག་ེབའ་ིལགེས་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་�་

ཆནེ་�་བ�་ི�་རདེ། 

�ོད་ན་ི�ད་འ�་ོཞིག་�་�་ེའདོད་དམ། ཐ་ན་གཅེས་ཉར་�ོག་ཆགས་�་ིདང་�་ིལ་

�་�་�འང་�་ེའདདོ་དམ། �དོ་ལ་རང་ག་ི�ས་པ་ོ�ལི་པ་ོལ་�་ཡདོ་ན་འདདོ་དམ། ད་ེབཞནི་

�་ིདང་�་ིལ་གཞན་དག་དང་འཐབ་འཛ�ང་�དེ་ཅིང་། ཁ་ཟས་�ན་�་ཙམ་�་ིདནོ་�འང་རང་

ག་ིབདག་པརོ་བ�ེན་དགསོ་པའ་ི�ད་འ�་ོཞིག་�་�དོ་རང་�་ེའདདོ་དམ། ང་ཚ�་ན་ིཚ�་རབས་
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�ནོ་མ་དག་�་�་ིདང་�་ིལ་�་�སེ་པ་ལ་�ངས་མཐའ་མདེ། ང་ཚ�་ན་ིཚ�་རབས་ཐགོ་མ་མདེ་

པ་ཞིག་ལ་�སེ་ནས་ཡངོ་ཡོད་པས། ང་ཚ�་མ་�སེ་པའ་ི�ད་འ�ོའ �་རགིས་གང་ཡང་མདེ། ང་

ཚ�་�ེ�་དང་�ག བ་�ང་། �ང་�། འ�་�་�་མ། �ག་�ང་སོགས་འ�་མནི་�་�སེ་�ངོ་

ཡོད། ཐ་ན་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�་ིཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིཡ་ེཤེས་དསེ་�ང་ང་ཚ�་

�ག་�ང་དང་འ�་�་�་མ་�་ཐངེས་ག་ཚ�ད་ལ་�སེ་ཡོད་མདེ་གཟགིས་དཀའ་ཞངི་། འཁརོ་

བར་�ང་བའ་ིང་ཚ�འ་ིའཚ�་གནས་ན།ི ཟག་བཅས་�་ི�ང་པ་ོགཅགི་ནས་གཅགི་ལ་མཐའ་མདེ་

པར་འཁརོ་ནས་འ�་ོབ་འད་ིཡནི། 

ང་ཚ�་ན་ིའ�་�ང་བ�་�་�སེ་ནས་གཞན་�སི་�གོ་བ�སི་བཏང་ཡདོ་ལ། ང་ཚ�་ན་ི

�ནི་འ�་མ་ེ�བེ་�་�སེ་ནས་�གི་ངསོ་ལ་བ�བས་ཏ་ེཤ་ི�ངོ་། གཅགི་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�གོ་

བ�སི་བཏང་བའ་ིའ�་�ང་བ�་ད་ེནས་ཐད་ཀར་�ནི་འ�་མ་ེ�བེ་�་ི�་ེབ་ད་ེ�ངས་ཏ།ེ �གི་

ངསོ་ལ་བ�བས་ནས་ད་ེམ་ཐག་ ཤ་ིཡདོ་�དི། ང་ཚ�་ན་ིང་ོམ་�ངི་�་ེདགསོ་པའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི་

ཞངི་། ང་ཚ�ས་འ�་�ནི་ཞགི་�མོ་ཐག་ག་ིནང་�་�ང་བ་མཐངོ་བ་དང་། ཡང་ན། �ད་འ�་ོ�ང་

�ང་�ངས་འཁརོ་ཞིག་གསི་�ང་ནས་གསོད་པ་མཐངོ་ན། ད་ེན་ིརང་ཉིད་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་

པས་�ག་བ�ལ་ད་ེའ�་ལས་�ོལ་ཡོད་པའ་ི�ན་གས་ོཞིག་ཡིན། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ས་ཆོས་

ཉམས་�་ལེན་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�ས་བ�ིས་ཚད་ཆོས་ཉམས་ལེན་�་ིང་ོབོར་འ�ར་བ་ལ་

འབད་དགསོ་པ་དང་། ད་ེམནི་ང་ཚ�་ན་ི�མོ་ཐག་ག་ིནང་�་�ང་བའམ་�ངས་འཁརོ་�་ིའཁརོ་

ལའོ �་འགོ་�་འཆརོ་ངསེ་རདེ། 

�ད་འ�ོའ �་�ག་བ�ལ་བསམ་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ཇ་ི�ིད་འཇིག་�ེན་འཁརོ་བར་

�ང་བ་ད་ེ�དི་�་ཐར་ལམ་ཞིག་མདེ་པའ་ིག་ོ�ོགས་ ཤིག་�དེ་�་རདེ། ད་ེན་ིའཇགིས་�ག་ཆ་ེ

ཞངི་བཟདོ་�གས་མདེ་པ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་ཚད་བཀལོ་ནས་རང་ཉདི་

ད་ེལས་ཐར་བར་�དེ་དགོས། 
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དག་ེབའ་ིཆསོ་ཉམས་�་�ངས་ན་ད་གཟདོ་ང་ཚ�་ད་ེལས་�ལོ་འ�་ོཞིང་། ད་ེན་ི�ད་

འ�་ོཚ�ས་�བ་མ་ི�བ་པ་ཞིག་ཡནི། མ་ཟད། ང་ཚ�་ན་ི�ད་འ�་ོམནི་པ་དང་། ང་ཚ�་ན་ིའ�་ོབ་

མ་ིཞིག་ཡིན་ལ། ང་ཚ�ར་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་�ོགས་པའ་ི�ས་པ་ཡོད། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིརང་

དབང་འད་ིནི་དོན་ང་ོམར་ང་ོམཚར་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིན། �་མཚན་དེའ་ི�ིར་ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་

བསམ་དགོས་ཏ།ེ “བདག་ན་ི�ད་འ�་ོཞིག་�་�སེ་མདེ་པ་ན་ིབསདོ་ནམས་ཆ་ེཞིང་། བདག་

གསི་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་བཟང་པ་ོའད་ི�དེ་ཡདོ་པར་མ་ཟད། བདག་ལ་

དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིརང་དབང་འདི་འ�་ཞིག་ཡོད།” ཅེས་ཡང་ཡང་བསམ་

དགོས། འ�་ཤེས་འད་ིན་ིང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིསེམས་པའ་ིགཏིང་ནས་�ེད་དགོས་ཤིང་། ང་

ཚ�ས་ད་�ང་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ིགཏན་�་གནས་པ་ཞགི་མནི་པ་དང་། ཐ་ན་

ད་ེརིང་ཡང་འཇིག་�ིད་པ་སགོས་�ང་ཤསེ་དགོས། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་ད་རསེ་�་ིག་ོ�བས་

�ན་�མ་ཚ�གས་པ་འད་ིདམ་འཛ�ན་�ས་ཏ།ེ �ངི་པ་ོཞགི་ཅསི་�ང་ལནེ་དགསོ། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ངན་སོང་ག་ི�ག་བ�ལ་�མས་ཡོངས་�་�ོགས་པ་དང་། རང་ཉདི་

ད་ེདག་�་ཐངེས་ག་ཚ�ད་ཅགི་ལ་�སེ་ཡདོ་པ་ཤསེ་ན། ང་ཚ�ར་འཇགིས་�ང་ཆནེ་པ་ོཞགི་�སེ་

ཏ།ེ ཐ་ན་གཉདི་དང་ཁ་ཟས་སགོས་�ང་མ་ིདགསོ་པར་འ�ར་�་རདེ། ཅསེ་བདག་ག་ི�་བའ་ི

�་མ་�བས་�་ེ�་ི�ང་རནི་པ་ོཆ་ེམཆོག་གསི་�ནོ་མར་ག�ངས་�ངོ་ཞངི་། ཁ་ཟས་�སི་ང་

ཚ�འ་ིདང་བ་འ�ནེ་མ་ི�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�བ་འདདོ་པ་ན་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའམ། �མོ་

�བ་�ས་ནས་གང་�བ་ཅ་ི�བ་�ིས་ཚ�གས་གསགོ་�བི་�ོང་�་�་ད་ེཡནི། དེར་བ�ནེ་ང་

ཚ�ས་བདནེ་པ་བཞའི་ི�རོ་�་ིཆོས་�མས་ལ་�ོབ་གཉརེ་�དེ་པ་དང་། �ག་པར་�ག་བ�ལ་

བདེན་པའ་ི�ོར་དང་། ངན་སོང་ག་ི�ག་བ�ལ། ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་སོགས་ཞབི་�་

�བོ་�ངོ་�་དགསོ་ཤངི་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ད་གཟདོ་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�་ིདལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་ི

�ས་�ནེ་འདའི་ིརནི་ཐང་�མས་ངོས་འཛ�ན་�དེ་�བ། 

92 



 

 

ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་ད་ེདག་�ངོ་བའ་ི�ས་པ་དང་རང་དབང་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ང་

ཚ�ས་ཆོས་ད་ེདག་དང་མ�ན་པར་ས་ོསོའ �་འཚ�་བ་ལ་བཀོད་�གི་�ེད་�བ་པ་ནི། ཤིན་�་ང་ོ

མཚར་དགསོ་པ་ཞགི་ཡནི། 

 

༤ �་ཚ�་རངི་པ་ོ�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་བ�ད་ལས་བཞ་ིཔ་ན་ི�་ཚ�་རངི་པརོ་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ་ཡནི་ལ། འདིར་�་

ཞེས་པ་ན་ི�བི་གཉིས་ལས་�ོལ་བའ་ིསངས་�ས་ཤིག་ལ་མ་ིག་ོབ་དང་། �་འད་ིདག་ན་ིཉནོ་

མོངས་ལས་མ་�ལོ་བའ་ིསམེས་ཅན་ཡནི། ཁ་ོཚ�འ་ིའཚ�་གནས་�་བསམ་�སི་མ་ི�བ་པའ་ི

བད་ེབས་ཁངེས་ཡདོ་�ང་། ཁ་ོཚ�་ན་ིད་�ང་ཡང་�ག་བ�ལ་ལས་�ལོ་མདེ། ཁ་ོཚ�ར་�་ཞསེ་

འབོད་བའ་ི�་མཚན་ནི། ཁ་ོཚ�འ་ིའདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་ང་ཚ�་ལས་མཆོག་ཡིན་པས་རདེ། 

དཔེར་ན། འདོད་ཁམས་�་གནས་པའ་ི�་ཚ�ར་�་མ་ོ�ོང་�ག་མང་པ་ོཡོད་ཆགོ་ཅིང་། ཁ་ོཚ�་

ན་ིབ�ད་�་ིལ་བ�ནེ་ནས་འཚ�་བ་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ིཟས་ན་ིའདརོ་ལནེ་�་དགསོ་པའ་ིང་ཚ�འ་ིཟས་

དང་མ་ིའ�་བ་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ི�ས་ནས་འདོ་འ�་ོཞངི་། གསོ་�མས་རབ་�་མཛ�ས་པ་ཡནི། ཁ་ོ

ཚ�་ན་ིནརོ་�་སགོས་�་ི�ངེ་བ་དང་བཻ��་སོགས་ལས་�བ་པའ་ིགཞལ་ཡས་ཁང་�་�དོ་�་ི

ཡདོ། ཐ་ན་ས་གཞའིང་བཻ��་�་�་ཡནི་ལ། ཁ་ོཚ�་འ�་ོབའ་ིཚ�་ན་ས་ོསའོ �་ག�གས་བ�ན་ན།ི 

རིན་པ་ོད་ེདག་ལས་�ོག་འ�་ོ�དེ་�་ིཡོད། ཁ་ོཚ�འ་ི�་ནོར་ན་ིཤིན་�་�་ཆེན་ཡིན་པས། �་

ལངོ་གཅིག་ཡནི་�ང་ང་ཚ�འ་ིའཛམ་�ངི་ག་ི�་ནོར་ཐམས་ཅད་�གོས་གཅགི་�་�ངས་ནའང་

དའེ་ིད་ོ�་མ་ིཡངོ་། 

ག�གས་ཁམས་དང་ག�གས་མདེ་ཁམས་�་ི�་ཚ�ས་འདདོ་ཁམས་�་ིདབང་པའོ �་

བད་ེབ་�མས་�ངས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས་ཞ་ིབད་ེཆེན་པ་ོཞགི་ཐབོ་
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ཡདོ། ག�གས་མདེ་ཁམས་�་གནས་པའ་ི�་ཚ�ར་ཡདི་ག�གས་ལས་རགས་ག�གས་མདེ་

པ་དང་། �ག་བ�ལ་�་ི�ག་བ�ལ་དང་འ�ར་བའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེ�་མདེ་ནའང་། �བ་པ་

འ�་�དེ་�་ི�ག་བ�ལ་ལས་ད་�ང་�ལོ་མདེ། ཁ་ོཚ�་ཚ�་རངི་པརོ་�དོ་�ང་། ད་ེཐངེས་གཉསི་

ཙམ་ལས་མ་ིཤེས་ཏེ། དང་པོར་�་ེབའ་ིཚ�་ན་�་�་�སེ་སངོ་�མ་པ་དང་། མཐའ་མར་འཆ་ི

བའ་ི�བས་�་ལས་འཆ་ིའཕ་ོབར་འ�ག་�མ་པ་ཙམ་གཉིས་ཡིན། �་ེའཆ་ིད་ེགཉསི་�་ིབར་

�་ཁ་ོཚ�་ན་ིགཉིད་�ག་པ་བཞིན་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ལ་�གས་ནས་�ོད་པ་ལས་ས་ོསརོ་�གོ་པའ་ི

ཤསེ་རབ་དང་། ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིག་ོ�བས་ཤགི་མདེ་པ་ཡནི། 

འདོད་ཁམས་�་ི�་ཚ�ར་ང་ཚ�ས་�ོང་བའ་ིདཀའ་�ག་�།ེ ཁ་ཟས་འཚ�ལ་�བ་དང་། 

བད་ེ�ིད་�་ིདནོ་�་དཀའ་ལས་�ག་དགོས་པ་�་�འ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ལོ་ཡོད། ཁ་ོཚ�ར་

བད་ེབ་ཐམས་ཅད་རང་འ�བ་ཡནི་ཞིང་། འདདོ་ཡོན་ལོངས་�ོད་ད་ེའ�་ཞིག་ཡོད་པས། ཁ་ོ

ཚ�འ་ིཡིད་ན་ི�ག་�་དབང་པོའ �་བད་ེབ་དག་གིས་གཡངེ་བ་དང་། ཁ་ོཚ�ར་བད་ེབ་གཅགི་�སེ་

གཉིས་མ�ད་�་�ོང་�འ་ིསེམས་པ་ཙམ་ལས་མདེ། འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་འཚ�་བའ་ིནང་

�འང་མཐོང་�་ཡོད་དེ། ང་ཚ�་ནི་ས་ོསོའ �་མཉམ་བཞག་ལས་གཡེང་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ཞིང་། 

དཔེར་ན། �ངས་འཁརོ་རམ་�གོ་�ད་གསར་པ་ཞིག་ཉ་ོའདོད་པའ་ིསམེས་པ་དང་། ཡང་ན། 

�གོ་བ�ན་ཅ་ིཞགི་ལ་�་དགོས་པ་དང་། ཟ་ཁང་གང་ཞགི་ལ་འ�་ོབ་སགོས་�་ི�མ་�གོ་གསི་

ས་ོསའོ �་�མོ་ལ་�ག་�་བར་ཆད་གཏངོ་ག་ིཡདོ།  

�་�མས་ན་ིབད་ེཚ�ར་�ིས་ཡོངས་�་ཟལི་�ིས་མནན་ཏ།ེ ཁ་ོཚ�ར་�ག་བ�ལ་�་ི

རང་བཞིན་�ོགས་པའམ། ཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིག་ོ�བས་ཤགི་མདེ། ཀ་ོཔན་�་ི�བོ་མ་

ཚ�ས་མཚམས་རརེ་འད་ི�ར་བཤད་དེ། ཁ་ོཚ�་�ིར་ཕ་�ལ་�་ལོག་�བས། ཆོས་ཉམས་�་

ལེན་པའ་ི�ས་པ་ཉམས་འ�་ོཞིང་། ཐ་ན་བསམ་�་ོཡང་ཆསོ་དང་ཐག་རངི་པ་ོཞགི་�་འ�་ོབ་

དང་། དའེ་ི�་མཚན་ན།ི ཁ་ོཚ�འ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་�ར་ཡང་�མ་གཡངེ་གསི་ཁངེས་ཡདོ་པས་
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ཡནི་ཟརེ། འནོ་�ང་། �མ་གཡངེ་ད་ེདག་ན་ི�་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ི�མ་གཡངེ་དང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་

མནི། 

�་རའི་ི�འ་ི�བོ་མ་ཞགི་ཡནི་པའ་ི�ན་པ་འཚ�་�དེ་གཞནོ་�་ཞསེ་པ་ད་ེ�་�་�ེས་

པའ་ི�ང་ཞིག་ཡོད། ཁོང་འཛམ་�ིང་འད་ི�་ཡོད་�བས་�་རའི་ི�་ལ་དད་པ་�་ེགཅིག་�་

ཡདོ་ད།ེ �ང་ཆནེ་ལ་ཞནོ་ནས་འ�་ོབའ་ིཚ�་ན་�་རའི་ི�འང་ལམ་དརེ་ཕབེས་བཞནི་པ་མཐངོ་

ན། ད་ེམ་ཐག་ཐང་�་མཆངོ་ནས་རང་ག་ི�་མར་�ག་འཚལ་�་ིཡདོ། �ན་པ་འཚ�་�དེ་གཞནོ་

�་ཤི་�ེས། �་རིའི་�ས་ས་ོསོའ �་མངོན་ཤེས་ལ་བ�ེན་ནས་ཁ་ོ�་�ལ་�་�ེས་ཡོད་པར་

གཟིགས་ཏེ། ད་ེ�་ཁ་ོལ་ཆོས་ག�ང་བར་ཕེབས་མདོ། འོན་�ང་། འཚ�་�ེད་གཞོན་�ས་�་

�ལ་ནས་�་རིའ་ི�་ལ་མཇལ་�བས། ཁོ་ནི་�འ་ིའདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་�ིས་�ོས་ཡོད་

པས། �་རའི་ི�་ལ་མ�བ་མ་ོཀརེ་ཙམ་�ས་ནས་�གོས་པ་ོཚ�་དང་�ན་�་�དེ་འཇ་ོལ་རལོ་

བར་�ིན་ཞིང་། ཁ་ོལ་ཆོས་ཉན་པའ་ི�ས་ཚ�ད་མདེ་པར་མ་ཟད། �་མ་�་ེལེན་�་བའ་ི�ས་

ཚ�ད་�ང་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། 

འདི་�་ཡོད་པའ་ིདཀའ་�ོག་གཙ�་བ་ནི་འདོད་ཆགས་ཡིན་ཞིང་། �ིའི་འདོད་ཡོན་

ལོངས་�ོད་�ིས་འདོད་ཆགས་�ེད་པ་རདེ། འདོད་ཆགས་�ིས་རང་སེམས་�ག་�་འདདོ་

པའ་ི�ལ་དརེ་གཏདོ་�་འ�ག་ག་ིཡདོ། འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་�བས་བཀག་�་

ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་ཚ�་འདོད་ཆགས་ལས་�ོལ་�བ་ན། ང་ཚ�ར་འདོད་ཡོན་ལངོས་

�དོ་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡདོ་�ང་། ད་ེདག་གིས་ང་ཚ�འ་ི�མ་རགི་གཡངེ་བར་མ་ི�དེ། 

འད་ིན་ི�་�ལ་�་ིདཀའ་�གོ་ད་ེཡནི་ཞངི་། ཐ་ན་�་�མས་�སི་ཆསོ་ཐསོ་�ང་། ཁ་ོ

ཚ�ས་ཆོས་ད་ེབེད་�ོད་�ེད་མ་ི�བ། ད་ེཡང་�་�མས་འདོད་ཡོན་�ིས་བཟ་ིཡོད་པས་རདེ། 

རིའ་ི�ལ་པ་ོར་ིརབ་�་ི�་ེ�་ཡདོ་པའ་ི�མ་�་�་ག�མ་�་གནས་པའ་ི�་འགའ་ཤས་ཤིག་
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གསི་ཚ�ས་�ངས་ངསེ་ཅན་ཞགི་ལ་�ང་བའ་ི�འ་ི�་�་ལས་ཆསོ་ཐསོ་�་ིཡདོ། �ད་འ�་ོཚ�ས་

དནོ་མ་ཤསེ་ནའང་ག�ངས་�གས་�་ི�་ཙམ་ཐོས་�ང་དག་ེཕན་འ�ང་བ་ཇ་ིབཞནི། �་ཚ�ས་

ཆསོ་�་ི�་�་དརེ་ཉན་ནས་དག་ེབ་�ན་�་ཞགི་འཐབོ་�་ིཡདོ། �་ཕལ་ཆ་ེབ་ལ་འད་ིཙམ་ལས་

གཞན་པའ་ིཆསོ་ག་ོབའ་ི�ལ་བ་ཞགི་གཏན་ནས་མདེ། 

�འ་ིཉིན་གཅིག་ན་ིམ་ིལ་ོབཅ་ོ�འ་ིཚད་ཡནི་ཞིང་། �་ཞིག་མ་ཤ་ིབའ་ིཉིན་བ�ན་�་ི

གངོ་�་ནམ་མཁའ་�་ལས་དབང་གསི་�་ཞགི་�ང་ནས་�དེ་རང་འཆ་ིབར་འ�ར་ར་ོཟརེ་བ་

དང་། དེ་ནས་ཡོད་ཚད་འཇིག་འ�ོ་ག་ིཡོད། �་དེས་ཚ�་གང་བོར་འདམ་�བ་དང་�ི་ངན་

སོགས་�ོང་མདེ་ཅིང་། �ོང་ཚད་བད་ེབ་ཡིན། འོན་�ང་། ད་�་གནས་�ངས་ད་ེལ་�་ོ�ར་

འ�ར་�གོ་འ�ང་ལ། ཁའོ �་�ས་�ང་བཙ�ག་པ་ོཆགས་ནས་�་ིངན་འ�ལ་བ་དང་། �ས་�ང་

ག་ིའོད་ཟེར་ཡང་ཡལ་ནས་མ་ི�ག་པར་འ�ར་འ�ོ། རང་ག་ིཉལ་�་ིལ་ཡིད་མ་ིཚ�མ་ཞིང་། 

སེམས་ཞ་ིབད་ེ�་གནས་མ་�བ་པས་དའེ་ི�ངེ་�་གཉིད་�ང་�ག་མ་ི�བ། ཁོའ �་ཉ་ེའཁརོ་�་ི

མ་ེཏགོ་�མས་ས་ོསའོ �་ཚ�་གང་བརོ་འ�ར་མདེ་�་གནས་�ང་། ད་�་ད་ེདག་�ང་བ�སི་ནས་

འཆ་ིའ�།ོ ད་བར་�་�ན་�་�དེ་འཇ་ོལ་རལོ་བའ་ི�གོས་པ་ོཚ�ས་རང་ག་ི�ས་�ང་ག་ིའ�ར་

�གོ་ལ་ཞནེ་པ་ལགོ་�།ེ ཐག་རངི་�་འ�་ོབ་དང་། རང་ཉདི་ཤནི་�་འཇགིས་ཤངི་སམེས་�ངོ་

�ང་�ང་�་�དོ་དགསོ། 

ད་ེནས་�མ་�ནི་�་ིདབང་གསི་�་དེས་ས་ོསའོ �་�་ེབ་�ོན་མ་�ན་�བ་པར་མ་ཟད། 

�་ེབ་�་ིམའང་རགི་ག་ིཡདོ། �་ཡ་ིག་ོའཕང་ལ་ལངོས་�་�ོད་པའ་ིལས་�མས་ཟད་དེ། ཉིན་

བ�ན་�་ིནང་�་ངན་སངོ་�་�་ེ�་ཡིན་པ་ས་ོསསོ་མཐོང་ཞིང་། ཤེས་�ོགས་འད་ིལས་�ང་

བའ་ི�ག་བ�ལ་ན།ི ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ང་�་ིབ་ཡནི། 
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ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་ཡདོ་པའ་ིསམེས་ཅན་དང་། ཡང་ན། ཡ་ི�གས་དང་། �ད་འ�་ོ

བཅས་ལ་དག་ེབའ་ིལས་�དེ་པའ་ིག་ོ�བས་ཤགི་ཧ་ལམ་མདེ་པ་མཐངོ་�། འནོ་�ང་། �་ཚ�་

རིང་པ་ོལ་མཚ�ན་ན། འདོད་�་ཚ�་འདོད་ཡོན་�ིས་�མ་པར་གཡེང་ཞིང་། ག�གས་ཁམས་

དང་ག�གས་མེད་ཁམས་�་ི�་�མས་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་�་ི�མ་གཡེང་ག་ིདབང་�་སོང་ཡོད་

�བས། �ག་བ�ལ་�་ིང་ོབ་ོ�གོས་�་དཀའ་བས་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིག་ོ�བས་ཤནི་�་

�་མ་ོཡནི། ང་ཚ�ས་འཁརོ་བའ་ིཉསེ་དམགིས་�མས་མ་མཐངོ་ན་འཁརོ་བ་ཇ་ི�ར་�ངོ་�་ཡནི་

ནམ། �་�མས་ལ་�ོམ་པ་�ང་བའ་ི�ལ་བ་མེད་པ་དང་། ཡང་ན། ངེས་འ�ང་�་ེབའ་ིག་ོ

�བས་མདེ། དེར་བ�ེན་ཁ་ོཚ�འ་ིའཚ�་གནས་�་འདདོ་ཡནོ་�་ིབད་ེབ་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡདོ་�ང་། 

ཁ་ོཚ�ས་ས་ོསའོ �་�་ེབ་�་ིམ་ད་ེངན་སོང་ག་ིགནས་�་�ལེ་�་ཡནི་པ་གཏན་ཁལེ་ཡནི། 

འ�་ོབ་མ་ིདང་བ�ར་ན། �་�མས་ལ་རང་དབང་དང་བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་མདོ། 

འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�ར་མདེ་པ་ན་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིརང་དབང་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡནི་ཞངི་། 

�་དང་། �ད་འ�ོ། ཡ་ི�གས། ད་ེབཞིན་ད�ལ་བར་�ང་བའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ས་ཆསོ་ཉམས་

�་ལེན་མ་ི�བ། �་མཚན་དའེ་ི�རི་�་�་མ་�སེ་པ་ན་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིདལ་བ་

ཞགི་�་བ�སི་པ་རདེ། 

ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའ་ིའདདོ་ཡོན་�་ིབད་ེབ་ཡོད་མདེ་ལ་མ་�ོས་པར། ང་ཚ�ས་�འ་ི

�ག་བ�ལ་བསམ་ན། འ�ོ་བ་མིའ་ིའཚ�་གནས་འདིའ་ི�་ཆེའི་རང་བཞིན་དེ་�ོགས་�བ། 

སེམས་ཅན་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའི་འ�ོ་བ་མིའ་ི�ས་�ེན་འདི་ཁ་ོནའི་ཐོག་ནས་ཆོས་

ཉམས་�་ལནེ་�བ་�་ིཡོད། འ�་ོབ་རགིས་�ག་གཞན་གང་ལའང་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི

�ལ་བ་མེད། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་བསམ་དགོས་ཏེ། “རང་ཉིད་�་�་མ་�སེ་པ་ན་ི

བསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཡནི་ཞངི་། བདག་གསི་དལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་ཚང་བའ་ིའ�་ོ

བ་མིའ་ི�ས་�ནེ་�ད་�་འཕགས་པ་འད་ི�དེ་པ་དང་། བདག་ལ་སངས་�ས་�་ིཆསོ་ཉམས་
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�་ལེན་པའ་ིརང་དབང་ཡོད།” ཅེས་བསམ་དགསོ། འ�་ཤེས་འད་ིན་ིང་ཚ�ས་སམེས་གཏངི་

ནས་བ�ེད་དེ། ཚ�་འདིའ་ི�ར་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡང་�ད་ཟོས་�་མ་ིགཏོང་བའ་ིཆོད་སེམས་

འཛ�ན་དགསོ། 

 

༥ སངས་�ས་མ་�ནོ་པའ་ི�ས་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་�་མ་བཞ་ིན་ིའ�་ོབ་མའི་ིའཚ�་གནས་�་ིཆ་ཤས་མ་ཡིན་པའ་ིམ་ིའདདོ་པའ་ི

གནས་�ངས་ལས་�ལོ་བའ་ིརང་དབང་དང་འ�ལེ་བ་ཡདོ་པ་དང་། དལ་བ་གཞན་བཞ་ིན་ིས་ོ

སའོ �་�ས་པ་གངོ་འཕལེ་གཏོང་བར་གགེས་�དེ་པའ་ིའ�་ོབ་མའི་ིའཚ�་གནས་དང་འ�ལེ་བའ་ི

གནས་�ངས་བཞ་ིལས་�ལོ་བའ་ིརང་དབང་ག་ི�ོར་ཡནི། 

འད་ིདག་ལས་དང་པ་ོན་ིསངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་�་�སེ་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་

མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞགི་ལ་ག་ོདགསོ་ཤངི་། ཐ་ན་ང་ཚ�་ན་ིསངས་�ས་མ་�ནོ་པ་

དང་། དའེ་ི�རི་ཆསོ་མ་དར་བའ་ི�ོངས་�ན་�་ི�ས་�བས་�་འ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་�ང་། 

ང་ཚ�་ན་ིལས་མ་ིདག་ེབ་ལས་དག་ེབར་འ�དི་པའ་ིཆསོ་མདེ་�བས། ང་ཚ�་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་

པ་ད་ེལ་�ངི་པ་ོཅ་ིཞགི་ཡོད། 

དཔེར་ན། དམ་པའ་ིཆོས་གཏན་ནས་དར་མདེ་པས་�ག་བ�ལ་�་ི�་བ་�ང་ནས་

འ�ནི་པའ་ི�ལ་བ་མདེ་ན། ང་ཚ�ས་ཅ་ིཞགི་�དེ་�བ། ང་ཚ�་ན་ི�་ིཞགི་�་�སེ་པ་དང་གཅགི་

མ�ངས་ཡནི་ཞངི་། �་མཚན་དསེ་ན་ང་ཚ�ས“རང་ཉདི་སངས་�ས་མ་�ནོ་པའ་ི�ས་�་མ་

�ེས་པར་བ�ེན་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིག་ོ�བས་�ང་བ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་

ནམས་ཆནེ་པ་ོརདེ”ཅསེ་བསམ་དགསོ། 
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༦ �་�་ོ�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་�ག་པ་ན་ི�་�འོ �་�ལ་�་མ་�སེ་པའ་ིརང་དབང་ཡནི་ཞངི་། �་�་ོཞསེ་པ་ན་ི

དམ་པའ་ིཆསོ་མ་དར་བའ་ི�ལ་�་�སེ་པ་ཞིག་ལ་ག་ོབ་དང་། ད་ེའ�འ་ི�ལ་�་�སེ་ན་དམ་

པའ་ིཆོས་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་མདེ། �ལ་ད་ེ�་�་ལ་བདོ་�ད་�་མཁའ་འཁབོ་ཟརེ་ཞངི་། 

དམ་པའ་ིཆསོ་དར་བའ་ིས་ཆ་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འདོད་པ་དང་། ཆསོ་མ་དར་བའ་ི�ལ་གཞན་

�མས་དེའ་ིམཐའ་�་གནས་པའམ། ཤེས་རིག་དང་དཔལ་ཡོན་དར་བའ་ིས་ཆའ་ིཕ་རལོ་�་

ཡོད། �ལ་མཁའ་འཁབོ་�་�ལ་�མིས་�་ིའ�་ཤེས་�ན་�འང་མདེ་པར་�ོངས་�ན་�སི་

�བ་ཡདོ། 

�་�་ོཞསེ་པ་ན་ི�ལ་མཁའ་འཁོབ་ད་ེའ�འ་ིམ་ིལ་ག་ོཞངི་། ཁ་ོཚ�ར་དག་ེབའ་ིལས་ཅ་ི

ཞགི་ཡནི་པ་དང་། མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཅ་ིཞགི་ཡནི་མནི་འ�དེ་པའ་ིག་ོ�གོས་མདེ། ད་ེབཞནི་�་

�་ོཚ�ས་བད་ེབའ་ི�་ཅ་ིཞིག་ཡིན་པ་དང་། �ག་བ�ལ་�་ི�་ཅ་ིཞིག་ཡིན་པའམ་�ོགས་�་ི

མདེ། འདོ་�ང་མདེ་པའ་ིཁང་པ་ཞགི་�་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་ཞགི་དང་འ�་བར། �་�་ོཚ�ར་

དམ་པའ་ིཆོས་�ོགས་པའ་ི�ལ་བ་གཅིག་�ང་མདེ། �ར་མ་དང་�་བ་མདེ་པའ་ིམཚན་མ་ོཇ་ི

བཞིན། �་�ོའ �་འཇིག་�ེན་�་དམ་པའ་ིཆོས་�་ིའོད་�ང་ཅ་ིཡང་མེད་པས། ཁོ་ཚ�་ནི་�ག་

བ�ལ་�་ིནང་�་འ�ལེ་ནས་�དོ་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མདེ། ལས་འ�ས་�་ིག་ོབ་�ང་ཙམ་

ཡང་མེད་�བས། �་�་ོཚ�ས་རང་གིས་�ག་བ�ལ་�ོང་དགོས་པའ་ི�་མཚན་མ་ི ཤེས་པ་

དང་། ད་ེ�ོང་ཐབས་�་ི�ོགས་�་འབད་པ་ཅ་ིཡང་�ེད་མ་ི�བ། �་མཚན་དེའ་ི�ིར་�་�་ོ

ཚ�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་�ལི་པརོ་�ག་བ�ལ་�་ི�་�མས་བད་ེབའ་ི�་�་འ�ལ་ནས་ད་ེདག་ག་ི

�སེ་�་འ�ང་ག་ིཡདོ། 
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ལས་འ�ས་�་ིག་ོབ་མེད་པར་བ�ེན་ནས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་དད་པ་མ་ི�་ེ

ཞིང་། དེའ་ིདབང་གསི་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�མས་�ོང་བའ་ིབསམ་�་ོཡང་�དེ་མ་ི�བ། �་�་ོ

ཚ�ར་རང་ཉདི་མ་ིབཟང་ཞགི་�་འ�ར་བའ་ི�ལ་བ་མདེ་པར་མ་ཟད། དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་

�ངས་པར་བ�ནེ་ནས་ཚ�་རབས་�ོན་མ་དག་�་བསགས་པའ་ིལས་ཉནོ་�མས་�ངོ་བའ་ི�ལ་

བའང་མེད། ང་ཚ�ས་ཐ་ན་ཚ�་འད་ིདོན་�་གཉེར་བའ་ིམ་ིཚ�ར་ལས་འ�ས་དང་�བས་འ�་ོ

སོགས་�ི་ཆོས་བཤད་པ་དང་། �ིབ་�ོང་གི་ཐབས་�་�་ོ�་ེསེམས་དཔའ་ིདབང་སོགས་

བ�ར་མདོ། འོན་�ང་། �་�་ོཚ�ས་འད་ིདག་�ོགས་མ་ི�བ་པའམ། འད་ིདག་ལ་དད་པ་�དེ་

མ་ི�དི། ལས་འ�ས་�་ིག་ོ�གོས་མདེ་ན། མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�སི་འ�ས་�་�ག་བ�ལ་�དེ་

པ་མ་ིཤསེ། ང་ཚ�་ན་ིཁ་ོཚ�འ་ིགནས་�ངས་དའེ་ིནང་�་�ང་ན་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་ནམ། དམ་པའ་ི

ཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའི་ག་ོ�བས་གཅིག་�ང་མེད་ན་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ར་

ལགེས་ཉསེ་འ�དེ་པའ་ིའ�་ཤསེ་�ན་�་ཞགི་�ང་མདེ་པར། ཚ�་གང་བརོ་�ངོས་�ན་�་ིངང་

ནས་�ལེ་དགསོ་ན་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་ནམ། �་�་ོཚ�་ལ་བསདོ་ནམས་ ཤགི་མདེ། 

�་�་ོ�་�ེས་པ་ན་ིལོང་བར་�ར་པ་ལས་�ང་ཐབས་�གས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ང་ཚ�་

ལོང་བར་�ར་ཡོད་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ལས་འ�ས་ཤེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་

�བས་�་འ�་ོ�བ། དེང་�ས་འ�ལ་ཆས་�་ིརགིས་ན་ིཚད་མཐནོ་པརོ་�བེས་ཡདོ་�བས། 

ལོང་བ་ཞིག་ག་ིའཚ�་བ་ལའང་�ར་བཞིན་�་ིབཀག་�་མང་པ་ོཞིག་མདེ། �ོན་མར་�་གར་

དང་བལ་�ལ་�་�སེ་པའ་ིལངོ་བ་ཚ�ར་འ�་ི�གོ་�ོང་བའ་ིག་ོ�བས་མདེ། འོན་�ང་། བདོ་

པའ་ིལོང་བ་མ་ི�་ཚ�ས་མ་ན་ིཡིག་�ག་ཁ་ཏོན་�ེད་པ་�་�འ་ིཆོས་�་ི�མ་པ་མང་པ་ོཞིག་

�ས་ནས་ལས་འ�ས་དང་དཀོན་མཆགོ་ལ་དད་པ་ཡོད་པས་ཚ�གས་གསགོ་མང་པ་ོ�དེ་�་ི

ཡོད། ཁ་ོཚ�ར་ལམ་རམི་�་�འ་ིག�ང་�ོགས་ནས་ག་ོ�ོགས་ཅ་ིཡང་མདེ་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་ས་ོ

སོའ �་མ་ིཚ�་དེར་དནོ་�ིང་དང་�ན་པར་�དེ་�་ིཡོད། འད་ིན་ིགཞན་དང་མ་འ�་བ་ཞིག་ཡནི། 
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མིག་ག་ིདབང་པོས་�་ིརལོ་�་ིཆོས་�མས་མ་ིམཐོང་ནའང་། སེམས་ན་ིཤིན་�་�ག་པ་ོཞགི་

ཡིན་པ་ལས་ད�ལ་ཕོངས་ཤགི་མནི། ད་ེལས་�གོ་�ེ། �་�་ོཚ�ར་དབང་པ་ོཐམས་ཅད་ཚང་

ཡང་། ཁ་ོཚ�་ན་ིད�ལ་ཕོངས་�་ིགནས་�་�ང་ཡོད་དེ། ཁ་ོཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་དང་མཇལ་

ནས་ད་ེཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་ཅ་ིཡང་མདེ། 

�་གར་�་ི�ོབ་དཔོན་ཙ�་ག་ོམ་ིཡིས་�་�་ོ�་�འ་ིསེམས་ཅན་�་ིརང་བཞིན་ལ་

འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་�ས་པ་ཅན་ཞིག་བཀོལ་འ�ག �ང་�་ཞིག་གིས་�ག་

གཡང་གི་མཐའ་�་�འ་ི�ན་པ་ོཞིག་�ེས་ཡོད་པ་མཐོང་�ེ། དེ་ཟོས་ན་རང་ཉིད་བད་ེབར་

འདོད་ནས་�་དེའ་ི�གོས་�་བ�གས་ཤངི་། �ང་�་དེས་འདདོ་ཆགས་�་ིདབང་གསི་�ག་

ཁར་ཡདོ་པའ་ི�་དརེ་�བོ་ཐབས་�ས་ནས་མར་�ག་གཡང་�་�ང་ཞངི་། འདདོ་ཆགས་དསེ་

�ང་�་དརེ་བད་ེབ་ལས་�ག་བ�ལ་བ�ན་ཡོད། �ོབ་དཔོན་ཙ�་ག་ོམ་ིཡིས་འཁརོ་བ་དནོ་

གཉརེ་�་ིམ་ིཚ�ས་�ང་�་འད་ིབཞནི་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་ཁ་ོནར་འཚ�ལ་བ་ཡནི་པར་ག�ངས་

ཡོད། མ་ིདེའ་ིརགིས་ན་ིའདོད་ཆགས་�་ིདབང་�་སོང་ནས་འདདོ་ཡོན་ཅ་ིརགིས་�་ི�སེ་�་

བ�གས་ཏེ། རང་གི་ཚ�་�ོག་ཉེན་ཁར་གཏད་ནས་འཆི་ག་ིཡོད། �་�ོ་དག་གིས་བད་ེབ་

འཚ�ལ་ཐབས་ན་ི�ནི་ཅ་ིལོག་�་སངོ་ཡོད་པས། དེའ་ིའ�ས་�་�་བད་ེབ་ལས་�ག་བ�ལ་

འ�ང་ག་ིཡོད། �བ་�ོགས་�་ཡོད་པའ་ིམ་ིཚ�ར་སོམས་དང་། �ོང་�ེར་ཆེན་པོའ �་ནང་འཚ�་

བའ་ིདནོ་�་�ལེ་འ�བ་�དེ་མཁན་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་�་ིག་ོ�གོས་ཅ་ིཡང་མདེ་ལ། ཁ་ོཚ�ས་

ལས་འ�ས་དང་དཀོན་མཆགོ་ག�མ་ལ་དད་པ་�དེ་�་ིམདེ། �་མཚན་དའེ་ིདབང་གསི་ས་ོ

སོའ �་སེམས་�་ིཉོན་མོངས་�མས་�ོང་བའམ་བསོད་ནམས་གསོག་པའ་ི�ལ་བ་མེད་པར་

�ར་ཡོད། མ་ིགཞན་དག་དང་འ�་བར། ཁ་ོཚ�ས་བད་ེབ་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་

གསགོ་བཞནི་པའ་ིལས་�སི་�་ིམར་རང་ཉདི་ངན་སོང་ག་ིགནས་�་འཕནེ་ངསེ་རདེ། 
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ཆསེ་ཡ་ང་བ་ཞགི་ལ། ང་ཚ�་ན་ིད་ེརངི་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིནང་པ་ཞགི་

ཡནི་ཡང་། སང་ཉནི་�་�་ོཞགི་�་�་ེཆགོ་པ་འད་ིཡནི། ང་ཚ�ར་ག་ོ�གོས་དང་དད་པ་བ�ན་པ་ོ

ཞིག་མེད་ན། ང་ཚ�ས་�་ེབ་�་�་ིདང་ལས་འ�ས་སོགས་ལ་བཅངས་པའ་ིདད་པ་ད་ེབ�ག་

པའ་ིཉེན་ཁ་ཆ་ེཞིང་། �་མཚན་གང་ཞིག་ག་ི�ེན་པས་ང་ཚ�ར་བསདོ་ནམས་�ིས་མ་འདང་

བར། �ནོ་�་མཚན་ཆ་ེཞངི་བདནེ་པ་ཡནི་པ་ཞགི་ད་�་�ས་མ་དང་�ངོས་དད་ཅགི་�་མཐངོ་

�དི། ང་ཚ�་ཉནི་ཞགི་ག་ིཞགོས་པར་གཉདི་ལས་སད་�ས་ལས་འ�ས་ན་ི�་ོ�ར་ལ་བདནེ་པ་

ཞགི་�་མ་ི�ང་བའ་ིཉནེ་ཁ་ཆ་ེལ། ད་ེ�ར་�ང་ན་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ནང་པ་ཞགི་ཡནི་�མ་ཡང་། 

ང་ཚ�་ན་ིརང་དབང་མདེ་པར་ནང་པའ་ིཆོས་�་ི�ིང་པ་ོདག་དང་རངི་�་�སེ་འ�ོ། ད་ེབས་ན། 

ང་ཚ�ས་ད་�་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ིབསནོ་ནམས་དང་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིདག་�ད་ཟསོ་�་

གཏན་ནས་གཏངོ་མ་ི�ང་། 

ང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་དད་པ་�ེད་པར་ཚང་དགོས་པའ་ིམ�ན་�ེན་ལ་

བསམ་�་ོབཏང་ན། ང་ཚ�ས་དད་པ་ད་ེལ་བསོན་ནམས་མང་པ་ོཞགི་དགསོ་པ་མཐངོ་ཞངི་། ང་

ཚ�ས་�ན་�་དག་ེ�རོ་�ས་ནས་བསདོ་ནམས་མང་པ་ོཞགི་མ་བསགས་ན། ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ི

བསདོ་ནམས་ད་ེཟད་�་རདེ། 

བསོད་ནམས་�ི་�ེན་གཞི་བ�ན་པོ་ཞིག་མེད་ན། ང་ཚ�ས་ཐ་ན་ནང་པའི་ག�ང་

�གས་�ས་�ན་རིང་པོར་�ོབ་གཉེར་�ས་ནས་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ལེགས་པར་�ོམ་�བ་�ང་། 

�་�ནེ་གང་ཞགི་�་ོ�ར་�་�ང་ནས་རང་ག་ིདད་པ་ད་ེབ�ག་�དི། ད་ེ�ར་�ང་ན་ང་ཚ�་ན་ི�་

�་ོདང་གཉིས་�་མ་མཆིས། འད་ིན་ིགཅིག་ནས་བསདོ་ནམས་ཉམས་པ་དང་། གཉིས་ནས་

དད་ལོག་དང་ལགོ་�་�ེ། ལས་འ�ས་ལ་�ར་བ་འདེབས་པ་�་�འ་ིལས་མ་ིདག་ེབ་�མས་

�ངོ་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཞགི་ཡནི། ཉནི་ཞགི་ང་ཚ�་ན་ིབད་ེ�ང་ག་ི�་ིལམ་�་�་ཞགི་ལས་

སད་པ་�ར་གཉདི་ལས་སད་ད།ེ རང་ཉདི་ནང་པ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིམ་ིཚ�་ད་ེ�གོས་ཟནི་པ་ཞགི་�་
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�ང་ཞིང་། ད་ེན་ིད་�འ་ིརང་ག་ིའཚ�་གནས་དང་འ�ེལ་བ་ཅ་ིཡང་མེད་པའ་ི�་ིལམ་ཙམ་�་

འ�ར་�དི། 

དརེ་བ�ནེ་ཚ�་འདའི་ིནང་�་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་སམེས་ལ་གཟབ་ནན་�ས་ཏ།ེ དག་ེབའ་ི

ལས་ཁ་ོན་བ�ིས་ནས་རང་�ད་ལ་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ིབག་ཆགས་ཅ་ིཡང་མ་ིའཇོག་པའ་ི

བ�ོན་པ་�་དགོས། ཐ་ན་མ་ིདག་ེབ་�ན་�་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེས་ང་ཚ�འ་ི�་ོབ�ིབས་པར་

བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�ས་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཚབས་ཆནེ་ཞགི་�དེ་�དི་པ་དང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ཆསོ་

�་ིཉམས་�གོས་འཕལེ་བའ་ིབཀག་�་ཆ་ེ�་འ�་ོ�་རདེ། ད་�་ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་

�་ལནེ་པའ་ིརང་དབང་ཡདོ་ནའང་། རང་དབང་ད་ེན་ིབ�ག་ཆགོ་ཆགོ་དང་། འཆརོ་ཆགོ་ཆགོ་

ཡནི། 

ང་ཚ�་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་དད་པ་ཡོད་པའ་ི�ས་འད་ིན།ི ཆེས་ང་ོམཚར་བ་ཞགི་

མ་ཡནི་ནམ། དརེ་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བཟང་ད་ེ�དེ་�་ི

ཡོད། འད་ིདང་ད་�ང་མ་ིཚ�་ན་ི�འ་ིད�་བ་�ར་འཇིག་ཆགོ་ཆགོ་ཡིན་པ་�གོས་ན། ང་ཚ�ར་

དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིའ�ན་པ་�ག་པ་ོཞིག་�་ེཞིང་། ང་ཚ�ས་ཆོས་ད་ེ�ན་ཆད་

མདེ་པར་ཉམས་�་ལནེ་�བ། 

འད་ི�ར་སམོས་དང་། “གལ་�དི་བདག་ན་ི�་�་ོཞགི་ཡནི་ན། རང་ཉདི་ལ་དམ་པའ་ི

ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་དང་འ�ན་པ་པ་གཉསི་ཀ་མདེ་མདོ། འནོ་�ང་། བདག་གསི་

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིམའི་ི�ས་�ནེ་�ད་པར་བ་འད་ི�དེ་ཡདོ་པར་མ་ཟད། དམ་པའ་ིཆསོ་དང་

མཇལ་བའ་ི�ལ་བའང་བདག་ལ་ཡོད་པ་ན་ིབསནོ་ནམས་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡིན། བདག་ལ་

རང་གསི་གང་འདདོ་�་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་�ན་ཞངི་། བདག་ན་ིསངས་

�ས་�་ིག�ང་དང་མཇལ་བ་དང་། བདག་ལ་ལེགས་ཉེས་འ�ེད་པའ་ི�མ་ད�དོ་དང་ཤསེ་
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རབ་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཡདོ། འད་ིན་ིང་ོམཚར་བ་ཞགི་མ་ཡནི་ནམ།” ཞསེ་བསམ་བཞནི། ང་ཚ�ས་

ད་ེ�ར་ཡདོ་པའ་ིགནས་�ངས་ཤསེ་པར་�ས་ཏ།ེ རང་ག་ིསམེས་�་དགའ་བ་ཆནེ་པ་ོཞགི་�་ེ

དགསོ། 

 

༧ �ག་པ་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་བ�ད་ལས་བ�ན་པ་ན་ི�ག་པར་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་

དལ་བ་དརེ་བ�ནེ་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་�བ་�་ིཡོད། བོད་�ད་�་ིཚ�ག་འནོ་པ་

ན་ི�་བས་མ་ིག་ོབའ་ིདནོ་ཡནི་ཡང་། ཚ�ག་འད་ིལ་འོན་པ་རང་ཉདི་�སི་ཅ་ིཡང་�གོས་མ་ི�བ་

པའམ་ག་ོབ�་�དོ་མ་ི�བ་པའ་ི�གས་བ�ན་�་ིདོན་ཞགི་�ང་ཡདོ། �ནོ་མར་བདོ་�་འནོ་པ་

དང་�ག་པ་ཞེས་པ་ནི། �ོབ་�ོང་དང་ག་ོབ�་�དོ་ཐབས་ཅ་ིཡང་མདེ་པའ་ིམ་ིཚ�ར་ག་ོཞངི་། 

ཁ་ོཚ�ར་ཆོས་ལ་ཉན་པ་དང་�ོགས་པའ་ི�ལ་བ་མེད། འད་ིན་ིཚ�ག་ད་ེདག་ག་ི�གས་བ�ན་

ཞིག་ཡིན། དེང་�བས་འོན་པ་དང་�ག་པ་ཡིན་ནའང་�ོན་མ་�ར་ཐབས་�གས་ཤགི་མནི། 

འནོ་ཏ།ེ འནོ་པ་ཚ�ར་ཞལ་�ང་�་�འ་ིཆསོ་འཐོབ་མ་ི�བ་པ་ན་ིཞན་�ནོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་�ངེ་བཞནི་པའ་ིདལ་བ་འད་ིམ་ཚང་བའ་ིམ་ིན།ི རགི་�བོས་ཞན་�གས་ནས་

�ང་�་�མས་�ོགས་མ་ི�བ་པའ་ིམ་ིགཅིག་�་མ་ཡིན་པར། ཅ་ིཡང་ཤེས་མ་ི�བ་ཅིང་། ཅ་ི

ཡང་�བོ་མ་ི�བ་པའ་ིམ་ིཚ�་ཡང་ཡནི། མ་ིདའེ་ིརགིས་�་ིཤསེ་པ་ན་ིས་ོསའོ �་�ས་པའོ �་འ�ལ་

�ོད་�་ི�ོལ་�ས་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་པ་ཙམ་�་ིཚད་�་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོ

ཚ�ས་གཞན་ལ་�་ི�་བ�བ་�་ཕར་ཞོག་ཐ་ན་ས་ོས་ོརང་ཉདི་ལའང་�་�གོ་�དེ་མ་ི�བ། �ག་

�་གཞན་�ིས་ཁ་ོཚ�ར་ཟས་�ད་པ་དང་�ོན་ཆས་�ོན་�་ིཡོད། རིག་�ོབས་ཆེས་མ་ིཚང་

བའ་ིམ་ིཚ�ར་ད་ེའ�འ་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ང་ཚ�འ་ིམཐོང་ཆོས་ཡིན་ཞིང་། གཅིག་�ས་ན། ང་
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ཚ�ས་ད་�ང་མ་ིདའེ་ིརགིས་�་རང་གཡངེས་(autistic)ཆསེ་ཆ་ེབའ་ིམ་ིཚ�འང་འཇགོ་ཆགོ་

པ་དང་། ཁ་ོཚ�་འགའ་ཤས་དར་མའ་ིམཚམས་�་�བེས་ཡོད་�ང་། འཚ�་བའ་ིགཞ་ི�འ་ིའ�་ོ

�གས་�ང་མ་ིཤེས་པའམ་ག་ོབ�་�ོད་མ་ི�བ་མཁན་ཡོད་ལ། མི་འད་ིདག་ག་ིརིགས་ལ་

རོགས་�ོབ་�ེད་པའ་ིཚ�གས་པ་འ�་མནི་ཡོད་ཅིང་། ད་ེདག་གིས་ལ་ོམང་པརོ་འབད་བ�ནོ་

�ས་ནའང་། ཁ་ོཚ�ར་ཡར་�ས་�་ི�མ་པ་ཞགི་འ�ང་མ་ི�བ། 

འད་ིན་ིང་ཚ�་�སེ་�ས་ནས་ཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི་དགསོ་པའ་ིངསེ་པ་མདེ། ལས་འ�ས་

�མ་པར་�ིན་པ་ལ་�ས་�་ིབཅད་མཚམས་ཤགི་མདེ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་རགི་�བོས་

དང་ག་ོབ�་�ོན་�ེད་�་ི�ས་པ་ད་ེབ�ག་ཆོག་ཆོག་ཡིན། �ངས་འཁོར་ལ་བ�བས་�ོན་

�ང་ནས་ང་ཚ�འ་ི�ན་པ་འཐོར་ཆོག་པ་དང་། ད་ེབཞནི་ན་ཚ་ཞགི་གསི་ང་ཚ�་ཤསེ་ཚ�ར་ཉམས་

པའ་ིབམེ་པ་ོ�་�ར་�ར་�བ། ད་�ང་ང་ཚ�་�ས་འཁགོས་�་འ�ར་�བས་�ང་ས་ོསའོ �་རགི་

�ོབས་ཉམས་�་ིཡོད། དེང་�ས་�ན་ཤེས་ཉམས་པའ་ིནད་རིགས་འགའ་ཡིས་མ་ིམང་པརོ་

གནནོ་�ནོ་ཐབེས་�་ིཡདོ། དཔརེ་ན། �དོ་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་�ངོ་བ་�ས་ནས་ལ་ོའགའ་

ཤས་འདས་ཤངི་། ད་ེནས་�་ོ�ར་�་རང་གསི་�ངས་པའ་ིཆསོ་�་ིཡགི་འ�་གཅགི་ཙམ་ཡང་

ཡདི་ལ་�ན་མ་ི�བ་ན་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་ནམ། 

ང་ཚ�་ན་ིད་�་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ར་ད་ེའ�འ་ིདབང་པོའ �་གནས་

�ངས་ཚབས་ཆནེ་ཞིག་ཡདོ་ཚ�། ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�་ལ་དོན་�ིང་ཆནེ་པ་ོཞིག་ཡདོ་མ་ི�ིད། ཐ་ན་

འད་ི�ང་ག་ིའདདོ་ཡནོ་ལངོས་�དོ་ད།ེ བཟའ་བ�ང་སོགས་ལ་�དོ་པ་དརེ་ཡང་�ངི་པ་ོཞགི་

ཡདོ་མ་ི�དི། ང་ཚ�ས་གཞན་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་མ་ི�བ་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�་ན་ིས་ོསའོ �་�མི་དང་

�་ིཚ�གས་�་ི�ོག་�ེས་ཤིག་�་�ར་ཡོད། མ་ིཚ�ས་ང་ཚ�ར་�མས་�ོང་�ེད་�ིད་�ང་། ང་

ཚ�ས་ཁ་ོཚ�འ་ིབཀའ་�ནི་ཤསེ་མ་ི�བ། 
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ང་ཚ�་ན་ིགནས་�ངས་ད་ེའ�འ་ིནང་�་�ང་མདེ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་ཐབས་�གས་ད་ེ�་

�་ལས་�ོལ་བའ་ིརང་དབང་ཞིག་ཡོད། ང་ཚ�ར་�ས་པ་ོབཟང་པ་ོཞིག་དང་། ཤེས་པར་�དེ་

པའ་ི�་ོརགི་ཚད་དང་�ན་པ་ཞགི་ཡདོ། ང་ཚ�འ་ི�ས་པ་ལ་མཐའ་མདེ་པ་ཞགི་ཡནི། འད་ི�ར་

སམོས་དང་། “བདག་ན་ིདམ་པའ་ིཆོས་�་ིཚ�ག་འ�་གཅགི་ཙམ་ཡང་ག་ོམ་ི�བ་ཅངི་། དབང་

པ་ོམ་ཚང་བ་ཞགི་�་མ་�སེ་པ་འད་ིཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞགི་མ་ཡནི་ནམ། བདག་ལ་

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། བདག་གསི་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་བའ་ི

�ལ་བ་�ེད་ཡོད། �ལ་བ་འད་ིན་ིའཇིག་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པས། �ས་ཚ�ད་གཅིག་དང་། ཐ་ན་

�ར་ཆ་གཅགི་�ང་�ད་ཟསོ་�་མ་ིགཏངོ་བར་བདག་གསི་དག་ེ�རོ་�་�་ཡནི།” 

 

༨ ལགོ་�་ཅན་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

དལ་བ་བ�ད་ལས་མཐའ་མ་ལོག་�་ཅན་�་མ་�སེ་པར་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི

རང་དབང་ཡོད་པ་འད་ིཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་�་�ོ་ན་ིཆོས་མ་དར་བའ་ི�ལ་མཐའ་འཁོབ་�་

�ེས་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡིན་ན། ལོག་�་ཅན་ན་ིས་ོསོའ �་�་ེ�ལ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་�ད་པར་

མེད་པར་ཆསོ་ལ་མ་ིདད་མཁན་ཚ�་ཡིན། ལོག་�་ཅན་ཞེས་པའ་ིབདོ་�ད་�་ིཚ�ག་ག་ིདནོ་ན།ི 

དའེ་ིད�ནི་ཡགི་ག་ི�ད་དདོ་ལས་དནོ་གསལ་པ་ོཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། �ནི་ཅ་ིལགོ་�་སངོ་

བའི་�་�ལ་འཛ�ན་མཁན་ཞིག་�་ག་ོདགོས། ནང་བ�ན་�་ལོག་�་ན་ིགང་ཞིག་�བ་ཡོད་

བཞིན་�་མདེ་པར་འདོད་པའ་ིཡིད་ཆེས་ཤགི་ཡིན་པ་དང་། ལས་འ�ས་�་ིཆསོ་ཉདི་ཅསེ་པ་

ཡོད་ནའང་། ལོག་�་ཅན་ཚ�ས་ད་ེ�བ་ཡོད་པར་ཁས་མ་ིལེན། ད་ེམ�ངས་ལོག་�་ཅན་�་ི

མཐོང་�ལ་ལ། སངས་�ས་དང་། ཐར་པ་སོགས་�ིས་མཚ�ན་པའ་ིནང་བ�ན་�་ི�་�བ་

�མས་�ས་མའམ་�མ་�ོག་ཙམ་ཡནི་ཞངི་། བདག་ན་ི�ག་གཅགི་རང་དབང་བ་ཡནི་པ་དང་། 
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དངོས་པ་ོ�མས་�ག་པར་འདོད་�་ིཡོད། ལོག་�་ཅན་ཚ�ས་ད་�ང་�་ེབ་�་�་ིའང་མ་ིའདདོ་

ཅངི་། �མ་ཤསེ་ན་ིའཆ་ིབའ་ིམཚམས་�་འགག་ག་ིཡདོ། ལས་འ�ས་མདེ་ལ། �་ེབ་�་ིམའང་

མདེ། ད་ེབཞནི་�ལ་�མིས་�ང་བའ་ིགཞ་ིཞགི་�ང་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། �་འ�ས་�ང་མདེ་

པས། མ་ིཞིག་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་�ང་། དེས་རང་ཉིད་ལ་�སི་�་�ག་བ�ལ་མ་ི�དེ་པ་ཇ་ི

བཞནི། གཞན་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་�ང་དསེ་རང་ཉདི་ལ་བད་ེབའ་ི�་�ན་མ་ི�བ། 

�ིན་ཅ་ིལོག་�་སོང་བའ་ི�་བ་ད་ེ�་�འ་ི�ེས་�་འ�ང་བཞིན། ལོག་�་ཅན་ཚ�ས་

�ག་བ�ལ་ཆེན་པོའ �་�་�བ་པར་མ་ཟད། �་བ་ད་ེདག་ག་ི�ནེ་པས་ཁ་ོཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་

ལ་ལན་ག་ཚ�ད་མཇལ་ཡང་། དེའ་ིཆ་ཤས་གང་�ང་ཞིག་�ང་ཁས་ལནེ་�དེ་མ་ི�བ། ལོག་

�འ་ིདབང་�་སངོ་བ་དེས་ད་�ང་ཚ�་འད་ིདང་�་ིམར་ལོག་�་ད་ེདག་ག་ི�ེས་�་འ�་ོབའ་ི�་

གསོག་ག་ིཡོད་པས། དམ་པའ་ིཆསོ་�ོགས་པའ་ི�ལ་བ་ད་ེ�ང་རངི་�་འདོར་�་ིཡདོ། ནང་

པའ་ིངསོ་འཛ�ན་འད་ིཚད་ཐགི་�་བ�ང་ན། ལོག་�་ཅན་ཡནི་པའ་ིམ་ིམང་ཞངི་། ནང་བ�ན་�་

གལ་ཆེན་ཡིན་པའ་ི�་�བ་ཁས་མ་ིལནེ་མཁན་ཚང་མ་ཡིན། བདེན་པ་བཞ་ི�་�་མ་ཤསེ་ན། 

རང་ཉིད་མ་ིངན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པའ་ི�བ་པ་མདེ་མདོ། འོན་�ང་། མ་ིཚ�ས་�ོངས་པའ་ི

དབང་གསི་རང་ཉདི་བད་ེབར་འགོད་པར་འདོད་པའ་ི�་�་རང་ཉདི་�ག་ལ་�རོ་བའ་ི�་�བ་

�་ིཡདོ་པ་ན།ི ཡདི་�་ོདགསོ་པའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི། 

མ་ིའགའ་ཡིས་རང་ཉིད་ཆསོ་པ་ཡིན་པར་འདདོ་�ང་། རང་ཉདི་བད་ེའདོད་�་ཆསོ་

དེའ་ིམིང་�ེར་ནས་�ོག་གཅོད་�་ིལས་ལ་འ�ག་ག་ིཡོད། ཁག་ཅིག་གིས་�ད་འ�་ོདམར་

མཆོད་�ས་ན། �་�མས་�གས་�ེས་ནས་ས་ོསའོ �་འདོད་དོན་འ�བ་པར་འདདོ་ཅིང་། ཡང་

ཁག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་�་ིཆོས་�གས་ལ་ཁ་གཏད་�་�ངས་པའ་ིམ་ི�མས་བསད་ན། རང་

ཉིད་དག་ཞིང་�་བ�ོད་པའ་ི�ར་ལམ་ཡནི་པར་བསམ་པ་རདེ། ད་ེབཞིན་དཀའ་�བ་�་བའ་ི

ཉམས་ལེན་ཁག་ཅིག་�་�མ་�ོལ་འཐོབ་པའ་ིདོན་�་རང་ཉིད་�ི་�ས་པོའ �་ཆ་ཤས་གཅོད་
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པའང་ཡདོ། ད་�ང་�རོ་ཞགི་གསི་ཆོས་�གས་ན་ི�ངོས་དད་ཡནི་པར་འདདོ་པ་དང་། ཆསོ་

�གས་གང་ཡནི་ཡང་ཁས་ལནེ་�་ིམདེ་ལ། ཁ་ོཚ�ས་�་ིདངསོ་པའོ �་�་ནརོ་གསགོ་པ་ན་ིབད་ེ

བའ་ི�་ཡནི་པར་འདདོ་�་ིཡདོ། 

ལགོ་�་ཅན་ཚ�ས་�ག་�ན་�་འདདོ་ཅངི་། �ན་�ག་�་མཐངོ་ག་ིཡདོ། ཁ་ོཚ�་ན་ིབཟ་ི

ཐའ་ིརིགས་�སི་�སོ་པ་�ར། འ�ལ་�ང་གསི་ཡོངས་�་ཟལི་�སི་མནན་ཏེ། དངོས་ཡདོ་

གནས་�གས་ཇ་ིབཞནི་མ་�ོགས་པར། འཁརོ་བ་ན་ིཡང་དག་པའ་ིའཚ�་གནས་ཤགི་�་�ང་ག་ི

ཡོད། ཁོ་ཚ�ས་�ག་གཡང་ཡོད་སར་ཡིད་�་འོང་བའ་ི�ེད་ཚལ་མཐོང་ཞིང་། ཁོ་ཚ�་ནི་�་

མ�གོས་�སི་དའེ་ི�གོས་�་�ག་ག་ིཡདོ། འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་རང་ཉདི་ན་ིད་ེ�ར་ངན་སོང་

ག་ི�ག་བ�ལ་�་ིའབོས་�ང་�་མཆངོ་ག་ིཡདོ་པ་ཇ་ི�ར་ཤསེ། 

ལོག་�་ན་ིགཏན་�་ིབད་ེབའ་ིབཀག་�་ཆ་ེཤསོ་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དེའ་ི�་མཚན་ན་ི

ལགོ་�་ཅན་ཚ�ས་བསདོ་ནམས་གསགོ་མ་ི�བ་པས་ཡནི་ལ། ཁ་ོཚ�ས་གནས་�བས་�་ིབད་ེ

བའ་ིཕ་རལོ་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་མ་ི�བ་པ་�།ེ ཚ�་འད་ིན་ིས་ོསོར་ཡདོ་པའ་ི�་ེབ་ཁ་ོན་ད་ེཡནི་

པར་འདདོ། ལོག་�་ཅན་ཚ�ས་དག་ེ�ག་ག་ི�ད་པར་འ�དེ་མ་�བ་པར། �ག་བ�ལ་�་ི�་

མང་པ་ོཞགི་བད་ེབའ་ི�་�་འ�ལ་ནས་�བ་�་ིཡོད། ཁ་ོཚ�ས་ད་ེ�ར་རང་དང་གཞན་ལ་འཚ�་

བ་�དེ་པར་མ་ཟད། ཚ�་རབས་�་ིམ་�ངས་མདེ་པ་ཞགི་�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་ག་ིཡདོ། ལགོ་�་

ཅན་ཞིག་གིས་མཐའ་མར་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་�དེ་�བ་�ང་། ལོག་�་ལ་གམོས་འ�སི་ཆ་ེ

བའ་ིབག་ཆགས་དེའ་ིདབང་གསི་ཁ་ོཚ�ས་�་མ�ད་ནས་�་ེབ་དའེ་ིནང་�འང་ལགོ་�་འཛ�ན་

�་རདེ། 

ལོག་�་ན་ིམ་རིག་པའ་ི�་ོཞིག་ཡིན་ལ། རང་ཉིད་ལོག་�་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཇ་ིའ�་

ཡིན་ནམ། འད་ི�ར་སོམས་དང་། �་དང་འ�ས་�་ཞེས་པ་མེད་ལ། དཀོན་མཆོག་ག�མ་
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པོའང་མེད་པ་ཡིན། དངོས་པ་ོ�མས་�ག་པ་ཡིན་ལ། ད་ེདག་ན་ིབད་ེབའ་ི�་ཁ་ོན་ཡིན། ད་ེ

ནས་འད་ི�ར་སམོས་དང་། རང་ཉིད་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་བ་འད་ིན་ིབསདོ་ནམས་ཆནེ་

པ་ོཞིག་མ་ཡིན་ནམ། གཏིང་ཟབ་པའ་ིཆསོ་�མས་�ངས་ཏ།ེ རང་ག་ིའཚ�་བའང་ད་ེདག་དང་

མ�ན་པའ་ིལམ་ཞགི་�་ད�་བའ་ིག་ོ�བས་ད་�་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པ་འད་ིན།ི �ལ་བ་དང་�ན་

པ་ཞགི་མ་ཡནི་ནམ། 

ད་�ང་འད་ི�ར་སོམས་དང་། བདག་ན་ིདམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི�ལ་བ་

མེད་པའ་ིལོག་�་ཅན་ཞིག་�་མ་�ེས་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་ཤིག་མིན་ནམ། རང་ལ་

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ི�་�་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་འདའི་ིཐོག་ནས་བདག་གསི་དམ་

པའ་ིཆསོ་�བ་�་ཡནི་ཞསེ་བསམ་དགསོ། 
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ལེའུ་གསུམ་པ། 

འ�རོ་པ་བ�། 

ཚ�་འད་ིལ་དོན་�ིང་ཆེན་པ་ོ�ིན་�ེད་�་ིདལ་བ་བ�ད་ཡོད་པ་ཇ་ིབཞིན། ས་ོསོའ �་

འཚ�་གནས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་�ར་བའ་ིའ�ོར་པའང་བ�་ཡདོ། འ�རོ་པ་བ�་ལས་ཐགོ་

མ་�་ན་ིརང་འ�རོ་�་ཡིན་ཞིང་། ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�འ་ིརང་�ངེ་�་ཡོད་པ་�མས་ཡིན། ད་ེནས་

�་ིམ་�་ན་ིགཞན་འ�རོ་�་ཡནི། ད་ེདག་ན་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་�་ི�གོས་�་�་གཞན་ལ་

བ�ནེ་དགསོ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་�་ཡནི། 

 

༡ འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པ། 

འ�རོ་པ་བ�་ལས་དང་པ་ོན་ིརང་ཉདི་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། �རི་འ�་ོ

བ་མིའ་ིམཚན་ཉིད་ལ་�་ཤེས་ཤིང་དོན་ག་ོབ་འཇོག་ག་ིཡོད་མོད། འོན་�ང་། ཆོས་�ོགས་

ནས་བཤད་ན། འ�་ོབ་མ་ིང་ོམ་ན་ིཚ�་འདིའ་ིཕ་རལོ་དང་། ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་�་�གི་�དེ་

མཁན་�་ིགང་ཟག་ད་ེཡནི། ད་ེ�ར་ཡངོ་བ་ལ་�་ཤསེ་ཤངི་དནོ་ག་ོབ་ཙམ་�སི་འདང་ག་ིམདེ། 

འ�རོ་པ་འད་ིམེད་པར་ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་མདེ། དསེ་

ན་འད་ི�ར་བསམ་དགསོ། “ད་ཐེངས་བདག་ན་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་པ་འད་ིབསདོ་ནམས་

ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་། བདག་ལ་ཆོས་�ེད་པའ་ིརང་དབང་ཡོད། བདག་གིས་འ�ོར་པ་འད་ིལ་

བ�ེན་ནས་འདོད་དོན་ག�མ་གང་ཡིན་ཡང་�བ་�བ་པ་དང་། བདག་གིས་ཉིན་འད་ིདང་། 

�ས་ཚ�ད་འདི། ད་�ང་�ར་མ་འདའི་ིནང་�འང་ད་ེདག་�བ་ཆོག་ག་ིཡོད། འ�ོར་པ་འད་ིན་ི

སའ་ིག་ོལའ་ི�ལ་�ན་�་ི�ངས་དང་མཉམ་པའ་ི�་ོ�་ེཕ་ལམ་ལས་�ང་�་ཆ་ེཞིང་། �ར་མ་
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གཅིག་ལའང་དམ་པའ་ིཆོས་མ་�ས་པར་འ�ོར་པ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་འད་ི�ད་ཟོས་�་

བཏང་ན། �་ོ�་ེཕ་ལམ་ད་ེའ�་མང་པ་ོཞགི་བ�གས་པ་ལས་�ང་�ངོ་�ན་ཆ།ེ” 

 

༢ �ལ་ད�ས་�་�སེ་པ། 

འ�ོར་པ་བ�་ལས་གཉིས་པ་ན་ི�ལ་ད�ས་�་�སེ་པ་འད་ིཡིན་ཞིང་། “བདག་ན་ི

འ�་ོབ་མ་ི�་ཐངེས་མང་པརོ་�སེ་ཡོད་�ང་། ཆོས་དར་བའ་ི�ལ་ད�ས་�་�སེ་�བ་མདེ། 

འནོ་ཏ།ེ ད་ཐངེས་བདག་ལ་�ལ་བ་ད་ེཐབོ་ཡདོ།” ཅསེ་�མ་བཞནི་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ར་འ�རོ་པ་འད་ིཐབོ་མདེ་པ་དང་། དམ་པའ་ིཆསོ་དར་བའ་ིས་ཆ་ཞགི་�་

�ེས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཆོས་�་བ་དང་ཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིག་ོ�བས་ཅ་ིཡང་�ང་མདེ། 

འ�ོར་པ་འདིའ་ིཐད་ལ་�གོས་གཉིས་ནས་བསམ་�་ོགཏོང་དགསོ་ཏེ། གཅིག་ན་ིགནས་དང་

གཅགི་ཤསོ་ཆསོ་དར་ཡདོ་མདེ་ད་ེཡནི། 

དང་པོར་�ལ་ཞིག་ལ་ཆསོ་དར་ཡོད་མདེ་ན།ི བ�ལ་བཟང་སངས་�ས་�ངོ་གསི་

ཞབས་�ིས་བཅགས་པའ་ིགནས་ཡིན་མནི་ད་ེཡནི། �་མཚན་དའེ་ི�རི་�་ོ�་ེགདན་�་�་ན་ི

གནས་ཤནི་�་�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི། 

�ལ་ཞིག་ལ་དག་ེའ�ན་�་ི�་ེཞིག་བ�གས་ཡོད་ན་ཆོས་དར་བའ་ི�ལ་�་བ�སི་

ཤངི་། ད་ེཡང་དག་ེ�ངོ་ཕ་མ་དང་དག་ེ�ལ་བཅས་�སི་དག་ེ�ལ་�་ི�མིས་�མ་�་ས་ོ�ག་

དང་། དག་ེ�ོང་ག་ི�མིས་ཉསི་བ�་�་བ�་�་ག�མ། ཡང་ན། དག་ེ�ོང་མའ་ི�མིས་�མ་

བ�་�ག་�་ར་ེབཞ་ིབཅས་�ང་བཞནི་གནས་པའ་ི�ལ་ཞགི་ལ་ག་ོབ་དང་། �མོ་�ན་ད་�ང་

མ་ཆད་པར་གནས་ཤངི་། �ོམ་པ་ད་ེདག་ལེན་འདདོ་མཁན་ཚ�ར་ལེན་པའ་ི�ལ་བ་ཡདོ་པའ་ི

�ལ་ཞིག་ཡིན། �ོམ་པ་ན་ིརང་ཉིད་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལས་�ང་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡནི་
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ཞིང་། སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་ནས་ད་ཕན་�ན་མ་ཆད་པར་གནས་པའ་ི�མོ་པ་མདེ་

ན། ཆོས་པ་ཞིག་གིས་�ོམ་པ་ད་ེདག་ག་ིཆོས་�མས་གཞན་ལ་ག�ང་�བ་�ང་། �ོམ་པ་

གཞན་ལ་�རེ་�་མདེ་པས། �ོམ་�ན་ཆད་མདེ་པ་ན་ིང་ཚ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཡནི། 

མི་ཁག་ཅིག་གིས་�ོམ་�ན་ཆད་མ་ཆད་ནི་ས་ོས་ོརང་ཉིད་དང་འ�ེལ་བ་མེད་པ་

དང་། མ་གཞ་ིད་ེན་ིགམོས་�ལོ་ཙམ་ཡནི་པར་འདོད་�དི། འནོ་�ང་། �མོ་པ་ཐབོ་མཁན་ཚ�་

ན་ིབསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཡནི་ཏ།ེ �མོ་པའ་ིགནས་རམི་ཐ་དད་པ་ད་ེདག་བ�ངས་ན། རང་ཉདི་

ལ་�ར་�་ཐར་པ་འཐབོ་�བ། �ོམ་པ་ཡདོ་མཁན་ཚ�་ན་ིབད་ེའཇགས་ཆ་ེབའ་ི�ལ་�་གནས་

ཡོད་དེ། �ོམ་པས་རང་ཉིད་�་ིནང་གཉིས་ཀའ་ིད�་ལས་�ང་�བ་པ་དང་། �ོམ་པ་ན་ིརང་

ཉདི་ལ་�ང་�བོ་�དེ་པའ་ི�གས་�་�་�་ཡནི། 

�ལ་ཞིག་�་དག་ེའ�ན་�་ི�་ེཞིག་ཡོད་ན། �ལ་ད་ེན་ིཆོས་�ན་�་ིཞིང་ཞིག་ཡནི་

ཞངི་། དག་ེའ�ན་�་ི�་ེདེས་གཞན་ལ་ས་ོསའོ �་�མོ་�ན་�དོ་�བ་པར་མ་ཟད། དགནོ་པ་དང་

བ�ན་དགོན་�་�འ་ིཆསོ་�་ི�་ེཞགི་ཡོད་པ་ཙམ་�ིས་�ང་�ལ་�ིལ་པའོ �་བད་ེའཇགས་ལ་

ཕན་�བས་ཆེན་པ་ོའ�ང་ཞིང་། ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་ཚ�ར་བ�ེན་ནས་ཆོས་�་ི�ིན་�བས་

ཆནེ་པ་ོཞགི་འ�ང་�་རདེ། བད་ེབ་ན་ིལས་འ�ས་བ�སི་ནས་དག་ེབའ་ིལས་�དེ་པ་དང་། མ་ི

དག་ེབའ་ིལས་�ངོ་བ་ལས་འ�ང་ག་ིཡོད། �མོ་པ་ཡང་དག་�་བ�ངས་ན། �ང་མཁན་རང་

ཉིད་ལ་དག་ེབ་�བས་པ་ོཆ་ེཡོད་པར་མ་ཟད། རང་ག་ིཉ་ེའཁོར་�་ིསེམས་ཅན་གཞན་ཚ�ར་

ཡང་ཕན་�བས་འ�ང་ག་ིཡདོ། �ལ་གཅིག་�་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། �ལ་གཅགི་ལ་

དགོན་པ་མེད་པའ་ིབར་ལ་�ད་པར་ཆེན་པ་ོཞིག་མཆིས་ཤིང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�་ན་ིདགོན་�ེའ་ི

ཁརོ་�ག་ཅགི་�་འཚ�་བཞནི་པའ་ི�་པ་དང་བ�ན་མ་གང་�ང་ཞགི་ཡནི་ན། གཞན་དག་གསི་

�ང་�གས་འ�ན་གཅགི་མ�ངས་ཤགི་�བ་པ་དེས་རང་ཉིད་ལ་སམེས་�གས་དང་གསནོ་
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�གས་�ནི་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཆསོ་�་ེདའེ་ིཉ་ེའཁརོ་�་འཚ�་བའ་ིམ་ི�་ཚ�ར་གསནོ་

�གས་དང་སམེས་�གས་�ལེ་ནས་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་ག་ིཡདོ། 

ཆསོ་དར་བའ་ི�ལ་ཞགི་ག་ིགནམ་གཤསི་དང་། དཔལ་འ�རོ། དའེ་ིམ་ིམང་ག་ིབད་ེ

�ིད་�་ིཚད་གཞི། ད་�ང་གནས་�ངས་གཞན་མང་པ་ོཞིག་ལ་དག་ེའ�ན་�་ི�་ེདེའ་ིཆོས་

ཉམས་ལེན་�ིས་�གས་�ེན་ཐེབས་�་ིཡོད། གནད་དོན་འད་ིན་ིམ�ན་པ་�ན་བཞིའ་ི�ང་

གིས་ལེགས་པར་མཚ�ན་�བ་ཅིང་། མ�ན་པ་�ན་བཞ་ིན་ི�ད་འ�་ོབཞ་ིཡིན་ལ། ཁ་ོཚ�ས་

ཕན་�ན་ལ་གཞོགས་འདེགས་�ས་ཏེ། ས་ོས་ོགནས་སའ་ི�ལ་ཁབ་ལའང་�་ི�་བ�བས་

ཡདོ། 

�ནོ་�་གར་�་�ལ་ཁབ་ཅགི་ཡདོ་པ་ལ་�་ག་ེདང་ཐན་པ་�ང་ཞངི་། དའེ་ིའབངས་

མི་ཚ�འི་�ོད་�་འ�ག་�ོད་མང་ཞིང་འཆམ་མ�ན་མེད། འོན་�ང་། དེ་ནས་ཡོད་ཚད་ལ་

འ�ར་�གོ་�ང་བ་རདེ། ཆར་བ་�ས་ཐོག་�་བབས་ནས་ལ་ོཏགོ་�སེ་ཤངི་། ཞ་ིབད་ེདང་བད་ེ

�ིད་�ང་�ར་གས་ོ�ང་བ་རདེ། �ལ་པོས་སེམས་དགའ་བཞིན། རང་ཉིད་�་ིད�་�དི་ལ་

བ�ནེ་ནས་ད་ེ�ར་�ང་བར་འདདོ། ད་ེབཞནི་�ནོ་ཆནེ་ཚ�ས་�ང་ས་ོསའོ �་བཀའ་�ནི་ཡནི་པར་

བསམ་པ་རེད། འད་ི�ར་ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་ད་ེན་ིཇ་ི�ར་�ང་བའ་ིཐད་ལ་མ་ིཚང་མར་

མོས་མ�ན་ཞིག་�ང་མདེ་ཅིང་། ཚང་མས་ས་ོསའོ �་བཀའ་�ིན་ཡིན་པར་འདོད་པས། �ལ་

པསོ་མངནོ་ཤསེ་ཅན་�་ི�ང་�ངོ་ཞགི་ཕ་ོ�ང་�་བསོ་ནས་�དོ་གཞ་ིའད་ིསལེ་ཐབས་�ས། 

�ང་�ོང་གསི་ཞིབ་�་བ�ག་ད�ད་�ས་�ེས། �ལ་པ་ོལ་ཡར་�ས་གངོ་འཕལེ་ད་ེ

ན་ིཁོང་དང་། ཁོང་ག་ི�ོན་ཆེན་�་ཞིག་ག་ིམཛད་�ེས་མིན་ཞིང་། ད་ེན་ིནགས་ཚལ་�་འཚ�་

བཞིན་པའ་ིམ�ན་པ་�ན་བཞ་ིལས་�ང་�ལ་�ས། ད་ེཡང་མ�ན་པ་�ན་བཞསི་མཚམས་

མདེ་�་བ�ངས་པར་མ་ཟད། ར་ི�གས་དང་འདབ་ཆགས་གཞན་ལ་ཆསོ་�མིས་ད་ེདག་�ལེ་
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བས་རེད། མ�ན་པ་�ན་བཞ་ི�།ེ �ང་ཆེན་དང་། �། ར་ིབོང་། ��ེ་བཅས་ན་ིསངས་�ས་

��་�བ་པ་དང་། ཁངོ་ག་ི�བོ་མ་ག�མ་�་ི�ལ་བ་ཡནི་ལ། �ང་ཆནེ་�སི་མཚམས་མདེ་

�འ་ི�ོམ་པ་�ང་ཆེན་གཞན་དག་ལ་བ�ད་�དོ་�ས་ཤིང་། �ེ�་དེས་��ེ་གཞན་དག་ལ་

�ོམ་�ིམས་ད་ེ�ེལ་བ་སོགས་�ས་པས། ནགས་ཚལ་ད་ེ�་འཆམ་མ�ན་དང་ཞ་ིབད་ེདར་

ཞངི་། ད་�ང་འཆམ་མ�ན་དང་ཞ་ིབད་ེད་ེན་ི�ལ་ཁབ་�ལི་པརོ་�བ་ཏ།ེ མ་ིམང་གསི་ལངོས་

�་�ོད་བཞིན་པའ་ིགནམ་གཤིས་ལེགས་པ་ོད་ེདང་། �་ནོར། ཞ་ིབདེ། བད་ེ�ིད་སགོས་�་ི

�་�་�ར་པ་རདེ།  

འད་ིདང་གཅིག་མ�ངས་�་དགོན་པ་དང་བ�ན་དགོན་ཞིག་གིས་ཆེད་�་གནམ་

གཤསི་དང་རང་�ང་ག་ིཆོས་ཉདི་ལ་འ�ར་བ་གཏངོ་བར་འབད་�་ིམདེ་ནའང་། དག་ེའ�ན་པ་

དང་བ�ན་མ་ཚ�ས་�ོམ་�ིམས་ཇི་བཞིན་�ང་བའ་ིས་ོསོའ �་དགོན་�ེའ་ིཞ་ིབད་ེདང་འཆམ་

མ�ན་�་ི�ང་�ལ་ན།ི ས་ོསོའ �་ཉརེ་འཁོར་�་ི�ལ་�་ཚང་མར་�བ་ཆགོ 

དག་ེའ�ན་�་ི�་ེཞིག་ཡོད་མེད་�་ི�ད་པར་ལ་�ོས་ནས་�ལ་ཞིག་ལ་ཆོས་དར་

ཡདོ་མདེ་�ད་པར་འ�དེ་པ་ཙམ་�་མ་ཟད། �ལ་ཞགི་�་དམ་པའ་ིཆསོ་གནས་ཡདོ་མདེ་ལ་

�ོས་ནས་�ང་�ད་པར་ད་ེའ�དེ་�་ིཡདོ། དོན་དངོས་�་བཤད་ན། འད་ིགཉིས་ན་ིདམ་པརོ་

འ�ེལ་ཡདོ། ད་ེཡང་�ལ་ཞིག་�་ཆསོ་གནས་པའ་ིམཚན་ཉདི་ན་ི�ལ་དརེ་�མོ་�ན་གནས་

ཡདོ་པ་ད་ེཡིན། འད་ི�་ང་ཚ�ས་གཙ�་བརོ་མད་ོདང་འ�ལ་བའ་ི�རོ་�ངེ་ག་ིཡདོ། སངས་�ས་

བཅམོ་�ན་འདས་�སི་ག�ངས་པའ་ིཆསོ་�ང་བ�ད་�་ིབ�་�ངོ་ན་ི�་ེ�དོ་ག�མ་�་�སེ་

ཡདོ་པ་�།ེ �ག་པ་�ལ་�མིས་�་ིབ�བ་པ་གཙ�་བོར་�ོན་པའ་ིའ�ལ་བའ་ི�་ེ�དོ་དང་། �ག་

པ་ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པ་གཙ�་བོར་�ོན་པའ་ིམངོན་པའ་ི�ེ་�ོད། �ག་པ་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་�་ི

བ�བ་པ་གཙ�་བོར་�ོན་པའ་ིམད་ོ�ེའ་ི�་ེ�ོད་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ད་�ང་�་ོ�ེའ་ིཐེག་པ་�ེ། 
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སངས་�ས་�ིས་ག�ངས་པའ་ིགསང་�གས་�་ིཆོས་�ང་ཡོད་མོད། འོན་�ང་། འད་ིན་ི

�ལ་ཞགི་�་ཆསོ་དར་ཡོད་མདེ་ལ་འ�ལེ་བ་ད་ེཙམ་མདེ། 

དག་ེའ�ན་�་ི�་ེདང་། དམ་པའ་ིཆོས་གཉིས་གནས་པའ་ི�་མཚན་�ིས་ང་ཚ�ས་

ཆོས་ཉམས་�་ལནེ་�བ་�་ིཡདོ། བད་ེབ་ན་ིལས་འ�ས་བ�སི་པར་བ�ནེ་ནས་འ�ང་ཞངི་། 

ང་ཚ�ས་རང་གཞན་གཉསི་ཀར་འཚ�་བ་�ངས་ནས་ལས་འ�ས་བ�་ིདགསོ། འནོ་�ང་། ལས་

འ�ས་བ�ི་བར་ཐོག་མར་ང་ཚ�ས་ལས་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་ལེགས་པར་�ོགས་དགོས། 

ལས་འ�ས་�གོས་པར་ང་ཚ�ས་ད་ེའ�ལེ་�་ིག�ང་རབ་�མས་ལ་�བོ་གཉརེ་�་དགསོ་ཤངི་། 

དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཚ�ས་ད་ེདག་ང་ཚ�ར་འ�ལེ་བ�དོ་�་དགསོ་�་ིཡདོ། �མོ་པ་ཡང་དག་

པར་�ང་བའ་ི�བོ་དཔནོ་ཡོད་པས་ང་ཚ�ར་ཆསོ་བཤད་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་ཡདོ། དག་ེབའ་ི

བཤེས་གཉེན་ད་ེ�་�་དང་འ�ད་ན། ང་ཚ�འ་ིསེམས་�གས་འཕེལ་ཞིང་། ཁོང་ཚ�ས་བ�ན་

པའ་ིགདམས་པ་དག་ག་ི�སེ་�་ང་ཚ�་འ�ང་ན་འདོད་�་ིརདེ། ཁོང་ཚ�་�་�འ་ིམགི་དཔ་ེམདེ་

པར་ང་ཚ�ར་ཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིལམ་�་འ�ག་པའ་ིངེས་འ�ང་�་ེམ་ི�ིད། ད་ེབས་ན། 

�ལ་ཞགི་ལ་དག་ེའ�ན་�་ི�་ེཞགི་ཡདོ་མདེ་ལ་�ད་པར་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། 

དེས་ན་འདི་�ར་�ོམས་ཤིག “གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཆོས་དར་ཞིང་། �ོམ་�ན་ལ་

ཉམས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གནས་པའི་�ལ་ད�ས་�་�ེས་མེད་ན། དམ་པའི་ཆོས་དང་

མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་མེད་པ་དང་། བདག་གིས་�ོམ་པ་�ངས་ནས་�ལ་�ིམས་�ང་འདོད་

�ང་། �མོ་�ན་ཆད་ཡདོ་ན་བདག་ལ་�ལ་བ་ད་ེམདེ་ལ། བདག་ལ་�ལ་ད�ས་�་�སེ་པའ་ི

འ�ོར་པ་དང་�ན་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་མ་ཡནི་ནམ། བདག་གསི་འ�རོ་

པ་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་འདདོ་དནོ་ག�མ་གང་ཡང་�བ་�བ་པ་དང་། �ག་པར་�་བདག་གསི་

�ང་�བ་�་ིསམེས་ཉམས་�་ལནེ་�་ཡནི།” 
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༣ དབང་པ་ོཚང་བ། 

འ�ོར་པ་བ�་ལས་ག�མ་པ་ན་ིདབང་པ་ོཚང་ནས་ཆསོ་ཉམས་�་ལེན་�བ་པའ་ི

འ�ོར་པ་ཡིན་ཞིང་། “བདག་ནི་�ལ་ད�ས་�་ཐེངས་མང་པོར་འ�ོ་བ་མ་ི�་�ེས་�ང་། 

དབང་པ་ོཡོངས་�་ཚང་མདེ། འོན་�ང་། ད་རེས་བདག་ལ་དབང་པ་ོཚང་ཡོད་པས་�ལ་བ་

དང་�ན་པ་ཞགི་ཡནི།” ཞསེ་བསམ་བཞནི་དགའ་བ་�ོམ་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་གོང་�་དལ་བ་བ�ན་པའ་ི�ོར་�ངེ་�བས་མཐོང་གསལ་�ར། གལ་ཏ་ེང་

ཚ�ར་ཤསེ་པ་དང་ག་ོབ་ལནེ་པའ་ི�ས་པ་མདེ་ན། ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་མ་ི�བ་པས། འ�རོ་པ་

འདིའ་ིཁོངས་�་འོན་པ་དང་�ག་པ་མ་ཡིན་པའང་འ�ས་ཡོད། འད་ི�འང་ག་ོབ་ལེན་པའ་ི

�ས་པ་མདེ་པ་ད་ེན་ིགནད་དནོ་གཙ�་བ་ོཡནི་ཞངི་། �བ་�གོས་�་ཡདོ་པའ་ིའནོ་པ་དང་�ག་

པ་མང་པ་ོཞགི་གསི་ག་ོབ�་�ོད་�བ་པར་མ་ཟད། ངག་དང་�་བའ་ིདབང་པ་ོཚང་བའ་ིམ་ིཞགི་

དང་འ�་བར་འཚ�་བ་�ག་པོ་ཞིག་�ེལ་�བ་�ི་ཡོད། བདག་གིས་འོན་པ་�ོར་ཞིག་

གིས༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ག�ང་ཆོས་གནང་བར་ཉན་པའང་མཐོང་�ངོ་། ཁ་ོཚ�ས་གཞན་

ཞགི་གསི་ལག་བ�་བ�བ་པ་བ�ད་ནས་ཁངོ་ག་ིབཀའ་ག�ང་ལ་ཉན་སངོ་། ད་ེན་ིང་ོམཚར་

བ་ཞགི་ཡནི། ད་�ང་ལངོ་བ་ཚ�འ་ིཆདེ་�་གསར་གཏོད་�ས་པའ་ིལངོ་ཡགི་དང་། འནོ་པ་ཚ�ས་

བཀལོ་ཆགོ་པའ་ི�་ཐག་སོགས་ཡདོ་པ་རདེ། 

ཡན་ལག་ཚང་བའ་ིདོན་ཡང་དབང་པ་ོཚང་བ་ཞེས་པའ་ིནང་�་ཡོད་པ་དང་། �་

མཚན་དེའ་ིདབང་གིས་ཡན་ལག་མ་ིཚང་མཁན་ཞིག་ལ་�ོམ་པ་�ེར་�་ིམདེ། �་བས་མ་ིག་ོ

ཞིང་�ང་ལག་གང་�ང་ཞིག་མ་ིཚང་བའ་ིགང་ཟག་ཅིག་རབ་�་�ང་མ་ིཆོག་པ་དང་། ཁ་ོལ་

དག་ེ�ལ་�་ི�ོམ་པ་�མ་�་ས་ོ�ག་གམ། དག་ེ�ོང་ག་ི�ོམ་པ་སོགས་�ོད་མ་ི�ང་ཞིང་། 

ཐགེ་དམན་�་ིག�ང་�ར་ན། མ་ིདའེ་ིརགིས་ལ་ས་ོཐར་�་ི�མོ་པ་ལནེ་པར་ཚང་དགསོ་པའ་ི
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�ས་�ང་ག་ིཆ་�ེན་�མས་ཚང་མེད། འདི་ནི་ད་�ང་མཚན་གཉིས་མ་ནིང་ལའང་གཅིག་

མ�ངས་ཡནི། 

འད་ིདག་ན་ིསངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་�་འ�གས་གནང་བའ་ིདགནོ་�འེ་ི

བཅས་�མིས་�་ིཆ་ཤས་ཤགི་ཡནི་ཞངི་། ཁངོ་གསི་གང་ཟག་�་ཡསི་�མོ་པ་ལནེ་�ང་མནི་

ལ་ཚད་བཀག་ཅགི་བཟསོ་གནང་ཡདོ་ལ། དབང་པ་ོཚང་མདེ་མཁན་ཚ�་ན་ིརང་ཉདི་དང་ཆསོ་

�་ེ�་ིགཉིས་ཀར་འགོག་�ནེ་ཞིག་ཡིན་པར་གཟགིས་ཡོད། ད་ེབས་ན། མཁན་པ་ོཞགི་གསི་

དབང་པ་ོཚང་མདེ་པའ་ིམ་ིཞགི་ལ་རབ་�ང་ག་ི�ོམ་པ་གནང་མ་ིཆགོ 

འོན་�ང་། �་པ་དང་བ�ན་མ་ཞིག་མ་�ས་པར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་བ�བས་ནས་

འཐོབ་ཆོག་པ་རེད། ད་ེ�ར་�ེད་པ་ན་ི�ན་མོང་ག་ིལམ་ཞིག་མིན་ལ། �ིར་དམ་པའ་ིཆོས་

ཉམས་�་�ངས་ནས་མ�ན་�་�དོ་དགསོ་ན། ང་ཚ�་ན་ིསངས་�ས་�སི་�ོམ་པ་�་ཚ�གས་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ག�ངས་པའ་ིལམ་�་ིརིམ་པ་ད་ེདེད་ནས་འ�་ོདགོས་པ་དང་། རབ་�་

�ང་བ་ན་ིདེའ་ིཆ་ཤས་གཙ�་བ་ོཞིག་ཡིན། �ོམ་�ིམས་�་ིལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིལམ་

དེར་�གས་ནས་དག་ེ�ོར་�དེ་པ་ན་ི�བས་བད་ེཞིང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་�་ིནང་ག་ིབར་ཆད་

�ང་བ་དང་། རང་སམེས་འ�ལ་�་བ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་དབང་པ་ོཚང་བ་དསེ་རང་ཉདི་ལ་ག་ོ�བས་མང་པ་ོཞགི་ཇ་ི�ར་�ད་

ཡདོ་པའ་ི�རོ་ལ་བསམ་གཞགི་�ས་ཏ།ེ དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�རོ་པ་འད་ིརང་ཉདི་ལ་�ན་པ་

ན།ི ཇ་ིའ�འ་ིབསནོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་ཤསེ་པར་�་དགསོ། 
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༤ ལས་མཐའ་མ་ལགོ་པ། 

ལོག་པའི་ལམ་�་�གས་ནས་མཚམས་མེད་�འ་ིལས་གང་ཡང་�ས་མེད་པའ་ི

འ�ོར་པ་ནི། ལས་མཐའ་མ་ལོག་པའ་ིའ�རོ་པ་ཡནི་ཞིང་། “ཐེངས་མང་པརོ་བདག་ན་ི�ལ་

ད�ས་�་�སེ་ཤངི་། དབང་པ་ོཚང་བ་དང་། འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཐབོ་ཡདོ་མདོ། འནོ་�ང་། 

བདག་ན་ིལོག་པའ་ིལམ་�་�གས་ནས་མཚམས་མེད་�འ་ིལས་གང་�ང་ཞིག་�ས་ཡདོ། 

ཡནི་ཡང་། ད་རསེ་བདག་ན་ིད་ེ�ར་མ་ཡནི་པ་ད་ེ�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞགི་ཡནི།” ཞསེ་བསམ་

བཞནི་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

མཚམས་མེད་�་ནི། ཕ་གསོད་པ་དང་། མ་གསོད་པ། ད�་བཅོམ་པ་གསོད་པ། 

དག་ེའ�ན་�་ིད�ེན་�དེ་པ། ད་ེབཞིན་གཤེགས་པའ་ི�་ལ་ངན་སམེས་�སི་�ག་འ�ནི་པ་

བཅས་ཡིན། 

�ིག་ལས་འད་ིདག་ལ་མཚམས་མདེ་�་ཟརེ་དགསོ་པའ་ི�་མཚན་ན།ི མ་ིདག་ེབའ་ི

ལས་གཞན་འ�ས་�་�ིན་པ་ལ་བར་�་གཅོད་�བ་པ་དང་། �ིས་འ�ང་�ེད་པ། ཡང་ན་

ལས་ད་ེ�མས་�མ་པར་མ་�ནི་གོང་ནས་�ངོ་ཆགོ་མདོ། འནོ་�ང་། མཚམས་མདེ་�འ་ིལས་

ལ་ད་ེ�ར་�དེ་མ་ི�བ་པས་ཡནི། ལས་འད་ིདག་ག་ི�མ་�ནི་ཤནི་�་�་ིབས། ང་ཚ�་ཤ་ིམ་ཐག་

ངན་སོང་�་�་ེ�་ཡིན་ཞིང་། �ག་པར་ངན་སོང་གི་ནང་ནས་�ང་ད�ལ་ཁམས་འོག་མ་

མནར་མེད་�་�་�་�་ེངསེ་ཡིན། རང་ཉིད་འཆ་ིཁའ་ིསམེས་�་ིངང་�ལ་ན་ིཆསེ་གལ་ཆནེ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འཆ་ིབའ་ི�ས་�་དག་ེསམེས་བ�དེ་ན། དེས་རང་�ད་�་ིརབ་�་མ་ཞ་ིབའ་ི

ཉོན་མོངས་�ིའ་ིཐོག་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ཏེ། ང་ཚ�་ན་ིབད་ེའ�་ོ�་�་ེཆོག་ག་ིརེད། འོན་

�ང་། ང་ཚ�ས་མཚམས་མེད་�འ་ིལས་གང་�ང་ཞིག་�ས་ཡོད་ན། འཆ་ིཁར་དག་ེསམེས་
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བཅངས་ནའང་ཕན་�ས་ཤགི་འ�ནི་མ་ི�བ། ང་ཚ�ས་�བི་�ོང་�གས་ཆནེ་པ་ོཞགི་�ས་ན་

མ་གཏགོས་མཚམས་མདེ་�འ་ིལས་ལས་ཐར་ཐབས་ཤགི་མདེ། 

མཚམས་མེད་�འ་ིལས་གང་�ང་ཞིག་�ས་པའ་ིམ་ིཞིག་རབ་�་�ང་མ་ིཆོག་པ་

དང་། རབ་�ང་གི་�ོམ་པ་ལེན་པའི་ཆ་ོགའ་ིའག་ོ�་རབ་�ང་མཁན་པོས་�ོབ་མར་འ�་ི

དགོས་པའ་ི�་ིབ་གཅིག་ནི། མཚམས་མདེ་�འ་ིལས་གང་�ང་ཞགི་�ས་ཡདོ་མདེ་འད་ིཡནི། 

གལ་ཏ་ེ�ས་ཡོད་ན་རང་�ང་ག་ིམཁན་པོས་�ོམ་པ་ད་ེགནང་མ་ིཆོག �ོམ་པ་མ་ིགནང་བ་

འད་ིལ་དགོས་དམིགས་མདེ་པ་ཞིག་མིན་ཞིང་། རབ་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཆསོ་�ིས་ཕན་དགསོ་

ཤིང་། མཚམས་མདེ་�འ་ིལས་�ས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་ལས་དའེ་ི�མ་�ནི་�་ིདབང་གསི་

ཆོས་�ིས་ཕན་པ་འ�ནི་མ་ི�བ། ལས་དེས་�དེ་པོའ �་�ད་ལ་ཉོན་མངོས་�་ི�བི་པ་ཆནེ་པ་ོ

ཞིག་བ�ན་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེབས་ན། ཆོས་�་ིཉམས་�ོགས་ཤིག་འ�ང་བར་བཀག་�་ཆནེ་

པ་ོཞགི་�བ་ཡདོ། 

འད་ིན་ིལས་མཐའ་མ་ལོག་པའ་ིའ�ོར་པ་འདིའ་ི�ིར་བཏང་ག་ིའ�ེལ་བཤད་ཅིག་

ཡནི་ཞངི་། འད་ིལས་�ང་དམ་དགོ་ཆ་ེབའ་ིའ�ལེ་བཤད་ཅགི་�ངི་མའ་ིཆསོ་བ�ད་�་ཡདོ་པ་

ད་ེ�ར་ན། ལས་མཐའ་མ་ལོག་པའ་ིའ�རོ་པ་འད་ིན།ི མ་ིདག་ེབ་བ�་ལས་གང་ཡང་མ་�ས་

པ་ཞིག་ལ་ག་ོདགོས་�་ིཡདོ། ད་ེན་ིདམ་དགོ་ཤིན་�་ཆ་ེ�ེ། ད་ེ�ར་ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་�ད་ཅགི་

ཐམས་ཅད་དེ། ཐ་ན་ཟས་ཟ་བ་དང་། གཉིད་པ། �ོད་པ་སོགས་�་ི�བས་�འང་དག་ེབའ་ི

ལས་�དེ་དགསོ་�་ིཡདོ། 

བདག་གསི་ལས་མཐའ་མ་ལགོ་པའ་ིའ�ལེ་བཤད་འད་ི�བས་�་ེ�་ི�ང་རནི་པ་ོཆའེ་ི

�ང་ནས་ག་ོཞིང་། ད་ེ�ས་བདག་གིས་ལམ་རམི་�་ིཆོས་ལ་ཉན་པ་ཐོག་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་

གིས་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་�ོར་ས་�ལ་�་�་ཎ་�་ི�་
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ག�ངས་སོང་། བདག་གིས་ག�ང་ཆསོ་དེའ་ིཆ་ཤས་གཞན་མང་པ་ོཞིག་ད་�་�ན་མ་ི�བ་

ནའང་། འ�ལེ་བཤད་འད་ིན་ིབདག་གསི་ད་�ང་བ�དེ་མ་ིའ�ག འད་ིན་ིད་�ང་རངོ་�་སངས་

�ས་�སི་ག�ང་�ལ་དང་འ�་ཞངི་། ཁངོ་ན་ིའ�ལ་ཞགི་རནི་པ་ོཆའེ་ི�་བའ་ི�་མ་ཡནི་ཞངི་། 

ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་�ལ་�ས་ལག་ལེན་སོ་བ�ན་མ་ལ་འ�ེལ་བ་ཞིག་

བ�མས་ཡདོ་པའ་ིནང་�་ད་ེ�ར་ག�ངས་འ�ག 

�་མཚན་དའེ་ི�རི་ང་ཚ�ར་ལོག་པའ་ིལམ་�་�གས་ནས་མཚམས་མདེ་�འ་ིལས་

གང་ཡང་�ས་མདེ་པའ་ིའ�ོར་པ་འད་ིདང་�ན་པས་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

 

༥ སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ། 

འ�ོར་པ་བ�་ལས་�་པ་ནི། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་འད་ིཡནི་

ཞིང་། “བདག་ན་ི�་ེབ་མང་པོར་�ལ་ད�ས་�་འ�་ོབ་མ་ི�་�ེས་ཤངི་། ལས་མཐའ་ལགོ་

མེད་པ་དང་། དབང་པ་ོཚང་ཡང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་�དེ་པའ་ི�ལ་བ་�ང་

མེད། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་སངས་�ས་�་ིཆོས་ལ་དད་པའ་ི�ལ་བའང་�ན་པ་ནི། ཇ་ིའ�འ་ི

བསནོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་མ་ཡནི་ནམ།” ཞསེ་བསམ་བཞནི་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

ནང་པའ་ིག�ང་ག་ིབ�ོད་གཞ་ིས་ོས་ོ�ོགས་པ་ཙམ་�སི་མ་ིའ�གི་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

ད་ེདག་ན་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་�དེ་�་ིལམ་�་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའ་ིདད་པ་བ�ན་པ་ོཞགི་

�ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། �ོ་སེམས་�་ེགཅིག་གིས་ད་ེདག་ཉམས་�་ལེན་དགོས་�་ིཡོད། 

འ�ལ་བའ་ི�་ེ�ོད་དང་། མད་ོ�ེའ་ི�་ེ�ོད། མངོན་པའ་ི�་ེ�ོད་བཅས་�་ིབ�ན་�་ནི། �ལ་

�ིམས་�་ིབ�བ་པ་དང་། ཏིང་ང་ེའཛ�ན་�་ིབ�བ་པ། ཤེས་རབ་�་ིབ�བ་པ་བཅས་ཡནི་ལ། 

ང་ཚ�ས་བ�བ་པ་འད་ིག�མ་ར་ེར་ེབཞནི་�བོ་པར་འ�ག་དགསོ་པ་ཡནི། 
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དེ་�་ནའང་། མཐར་�ག་ན་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་

ག�མ་ལ་�་ེགཅགི་�་�བས་�་འ�་ོབ་འད་ིཡནི་ཞངི་། རང་�ད་ལ་�བས་འ�་ོཡདོ་ན། ང་

ཚ�ས་གསང་�གས་�་ོ�་ེཐེག་པའ་ིཆོས་ལ་ཉན་ནས་མ་�ོགས་�ང་། ང་ཚ�་ད་�ང་སངས་

�ས་ལ་དད་པ་ཡདོ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ཁོང་གསི་བ�ན་པའ་ིཆསོ་ད་ེདག་མ་�གོས་པ་ན་ིརང་ག་ི

ཤསེ་�བི་�་ིདབང་གསི་ཡནི་པ་ལས་ཆསོ་རང་ལ་�་ིམ་ཡདོ་པས་མནི་པ་ཤསེ་ངསེ། 

ང་ཚ�ས་སངས་�ས་གཅགི་�་མ་ཡིན་པར་ཆསོ་དང་དག་ེའ�ན་ལའང་དད་པ་�དེ་

དགོས་�ི་ཡོད། སངས་�ས་ལ་དད་པ་ཡོད་�ང་། ཁོང་གིས་ག�ངས་པའ་ིཐེག་ཆེན་�་ི

བ�ན་པ་དང་། གསང་�གས་�་ོ�་ེཐེག་པའ་ིབ�ན་པ་�་�་ཁས་མ་ིལེན་པའ་ིམ་ིམང་ཞངི་། 

ཆསོ་འད་ིདག་ས་ོས་ོལ་མ་འཚམས་པར་ད་ེདག་ག་ིཉམས་ལནེ་ལ་མ་ིབ�ནོ་པ་ཙམ་མནི་ཞངི་། 

ཁ་ོཚ�ས་ཆོས་འད་ིདག་ན་ི�་ིམ་ཅན་�་མཐོང་ག་ིཡོད། དད་པ་བ�ན་པ་ོཞིག་�་ེབ་ལ་ང་ཚ�ས་

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པའ་ིཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ལ་ད�ད་པ་བཏང་�།ེ ད་ེདག་ན་ིའ�ལ་བ་མདེ་

པའ་ིངེས་ཤེས་�ེད་དགོས་ཤིང་། འད་ི�ར་�ེད་པ་ལ་ང་ཚ�་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་ལ་

བ�ེན་དགོས་པ་དང་། མ་བ�ེན་ན་ང་ཚ�་ན་ིནམ་ཡང་ཤིན་�་�ོག་ཆོས་ཡིན་པའ་ིབ�ན་པ་

�མས་�གོས་པར་གགེས་མང་པ་ོཡདོ་པ་ད་ེདག་ལས་�ལ་མ་ི�བ། �་མཚན་དའེ་ི�རི་རང་

ཉིད་ན་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡནི་པར་བཤད་�བ་

མཁན་�ང་ཤས་ཤགི་ལས་མདེ། 

ལམ་རིམ་ལ་དད་པ་�ངས་ནས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིསེམས་�གས་བ�དེ་ན། ང་

ཚ�འ་ིསམེས་ལ་འ�ར་བ་ཐབེས་�་ིརདེ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ར་དད་པ་དང་སམེས་�གས་ད་ེམདེ་པ་

ཡིན་ན། ང་ཚ�་ན་ིབག་མདེ་པ་དང་�ད་པ་མ�གེས་པ་ོཆགས་�་རདེ། ང་ཚ�ས་ལམ་རམི་�་ི

བ�ོད་གཞ་ི�གོས་དཀའ་བ་ཞིག་ལ་ཉན་�བས། “འ་ོ་རེད་་་རདེ། ངས་ད་ེཤེས་�་ིཡདོ། ངས་

ད་ེཚར་བ�་ལ་ག་ོ�ངོ་།” ཞསེ་བསམ་�་ིརདེ། ང་ཚ�ས་ཇ་ི�ར་ཉན་ཡང་། ག�ང་བཞནི་པའ་ི
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ཆསོ་�སི་ང་ཚ�ར་སམེས་འ�ལ་མ་ིཐབེས་པ་དང་། ང་ཚ�འ་ིསམེས་ན་ི�་མཚ�་ནང་ག་ི�་ོ�་�་

ཡནི་ཏ།ེ �་ོད་ེལ་འ�ར་བ་མ་ཐབེས་པར་ལ་ོང་ོཐརེ་འ�མ་མང་པ་ོགནས་ཤངི་། �་ོདའེ་ི�་ི�ས་

བ�ན་ཡང་ཆ་ཤས་གཞན་དག་ལ་འ�ར་�གོ་ཅ་ིཡང་མ་ིའ�ང་། 

བོད་པ་ཚ�ས་བཀོལ་བའ་ིམར་�ག་ན་ིདཔ་ེམཚ�ན་གཞན་ཞིག་ཡིན། �ན་�་མར་ན་ི

ཀ་ོ�ག་མཉེན་མོའ �་ནང་�་འཇོག་ག་ིཡོད་མོད། འོན་�ང་། མར་�ིས་ཀ་ོ�ག་ད་ེཡོངས་�་

སམིས་ཡདོ་པས་ཀ་ོ�ག་ད་ེན་ི�་ོབཞནི་མ�གེས་པརོ་�ར་ཡདོ། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་སམེས་

འ�ལ་མ་ི�བ་པའ་ིཆོས་�མས་ལ་�ང་�ང་�དེ་མ་ི�ང་ལ། �ིག་ཅན་ཚ�་ཆསོ་�སི་འ�ལ་

�བ་�ང་། �ད་པ་མ�གེས་པ་ོཅན་ཚ�ར་ཆོས་�སི་འ�ལ་མ་ི�བ་ཅསེ་པའ་ིབཤད་�ལོ་ཞགི་

ཡོད། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཆོས་ཤིག་ཐེངས་མང་པོར་ག་ོཡོད་པས་�ང་�ང་�ས་ན། དམ་པའ་ི

ཆསོ་ལ་བཅངས་པའ་ིང་ཚ�འ་ིདད་པ་�་ིད་ེཉམས་ཆག་�་འ�་ོ�་རདེ། ད་ེན་ི�ད་པ་མ�གེས་

པ་ོཅན་ཚ�འ་ི�དེ་�ངས་ཤགི་ཡནི་ཞངི་། ཉནེ་ཚབས་ཤནི་�་ཆ།ེ 

བ�ན་པ་དར་ཞིང་�ས་པའ་ི�ལ་ཞིག་�་ཡདོ་པ་ཙམ་�ིས་རང་ཉིད་ཆསོ་ལ་དད་

པའ་ིངསེ་པ་མདེ་པ་དང་། བོད་དང་བལ་�ལ་�་ལམ་�་ི�ོགས་པ་བ�སེ་པའ་ི�སེ་�་དམ་པ་

ན་ི�་བ་མདེ་པའ་ིམཚན་�ངོས་�་ི�ར་ཚ�གས་�ར་མང་བར་མ་ཟད། སངས་�ས་�་ིབ�ན་

པའང་�ལ་ད་ེདག་ག་ིནང་�་གང་སར་དར་ཡོད། འནོ་�ང་། ད་�ང་ཡང་མ་ིམང་པ་ོཞགི་གསི་

ནང་པ་ཡིན་མདོག་ག་ི�མ་འ�ར་�ོན་ཞིང་། རང་ཉིད་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�ོག་ག་ིཡོད་

ནའང་། ནང་པ་ཡིན་མདོག་ག་ི�་ི�ལ་�་ི�་�ོད་ཙམ་ལས་ཁ་ོཚ�འ་ིསམེས་གཏིང་ནས་དམ་

པའ་ིཆསོ་ལ་དད་པ་མདེ་པ་དང་། རང་གཅསེ་འཛ�ན་དང་འད་ི�ང་ག་ིདནོ་དག་གསི་ཁ་ོཚ�འ་ི�་ོ

ལ་ཁ་ལ་ོཡངོས་�་�ར་�་ིཡདོ། 
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ད་ེབས་ན། ང་ཚ�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་ན་ིཇ་ིའ�་�ལ་བ་དང་

�ན་པ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། �ག་པར་ཆསོ་�་ིལམ་�་འ�ག་པར་�ལ་བའ་ིལམ་རམི་�་ིཆསོ་

དང་མཇལ་བ་འད་ིན།ི ང་ོམ་བསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་ཡདི་ལ་ཡང་ཡང་�མོ་དགསོ། 

 

༦ སངས་�ས་�ནོ་པའ་ི�ས་�་�སེ་པ། 

གོང་�་�ངེ་ཟནི་པའ་ིའ�ོར་པ་�་ནི། ང་ཚ�་རང་ཉིད་ལ་ཡདོ་དགསོ་པས་རང་འ�རོ་

�་དང་། �་ིམ་�་ན་ི�་ི�ནེ་ལ་བ�ནེ་ནས་ཐོབ་དགསོ་པས་གཞན་འ�རོ་�་ཟརེ། 

འ�ོར་པ་�ག་པ་ནི། སངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ིའ�ོར་པ་ཡིན་ཞངི་། 

“བདག་ན་ི�་ེབ་མང་པ་ོཞིག་ལ་�ལ་ད�ས་�་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ཤིང་། དབང་པ་ོཚང་བ་

དང་། ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་�ས་ཡོད་�ང་། སངས་

�ས་�ོན་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ིའ�ོར་པ་འད་ིཐབོ་མདེ། འོན་ཏེ། ད་རེས་བདག་ལ་�ལ་བ་

འད་ི�ང་བ་ན།ི ཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་མ་ཡནི་ནམ།” ཞསེ་བསམ་བཞནི་དགའ་

བ་�མོ་དགསོ། 

སངས་�ས་��་�བ་པ་ན་ིད་�་བ�གས་མདེ་པ་རདེ། འོན་�ང་། ཁོང་ཉིད་ད་�་

བ�གས་མདེ་པའ་ི�་མཚན་�སི་སངས་�ས་མ་�ོན་པ་རདེ་ཅསེ་བཤད་ན། འ�རོ་པ་འད་ི

ལེགས་པར་ངོས་མ་ཟིན་པའ་ི�གས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སངས་�ས་བ�གས་�ས་ཁོང་གསི་

བ�ན་པའ་ིཆསོ་�མས་�བོ་མ་ཚ�ར་དངསོ་�་ཐོབ་པ་དང་། �ས་ད་ེནས་བ�ང་�་ེད་�འ་ིབར་

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པའ་ི�ན་ཆད་མདེ་པས། �་ིམས་མ་གསོ་པའ་ིདམ་པའ་ིཆསོ་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་ད་�ང་ཡང་བ�གས་ཡོད། སངས་�ས་ན་ིང་ཚ�འ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་�་ིང་ོབ་ོ�་
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གནས་�ས་ཡནི་ཞངི་། ས་ོསའོ �་�་མ་ན་ིསངས་�ས་�་ིམཚ�ན་�དེ་ཡང་དག་པ་ཞགི་ཡནི་ལ། 

ཁངོ་ལས་ཆསོ་ཐབོ་པ་ན་ིསངས་�ས་ལས་དངསོ་�་ཆོས་ཐབོ་པ་དང་གཅགི་མ�ངས་ཡནི། 

དསེ་ན་སངས་�ས་ན་ིརང་ག་ི�་མའ་ིང་ོབ་ོ�་དངསོ་�་བ�གས་པའ་ི�ས་�་�སེ་

པ་འད་ིཇ་ིའ�འ་ིདཀནོ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་�ོགས་དགསོ་ན། ང་ཚ�ས་འཇགི་�ནེ་ཁམས་�་ིཆགས་

འཇགི་ག་ིརམི་པའ་ིབ�ལ་ཆནེ་བཞའི་ི�རོ་ལ་རབོ་ཙམ་ཤསེ་དགསོ་ཤངི་། བདག་གསི་བ�དོ་

གཞ་ིའདིའ་ི�རོ་ལ་�སེ་�་ཞབི་�་�ངེ་�་ཡནི་མོད། འནོ་�ང་། འད་ི�འང་དའེ་ིཐད་ལ་མདརོ་

བ�ས་ཤགི་འཆད་པར་�། 

འཇིག་�ེན་�་ིཁམས་ཞིག་ག་ིཆགས་གནས་འཇིག་�ོང་ག་ིའཁོར་�ག་ལ་བ�ལ་

ཆནེ་བཞ་ིཡདོ་པར་ག�ངས་པ་དང་། བ�ལ་ཆནེ་བཞའི་ིནང་ནས་གནས་པའ་ིབ�ལ་ཆནེ་ཁ་ོ

ནར་སངས་�ས་�མས་འ�ོན་ཞངི་། ད་ེ�ས་འཇགི་�ནེ་ཁམས་དརེ་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་

ཚ�འ་ིལས་�མས་�མ་པར་�ནི་ཏ།ེ ཁངོ་ཚ�ས་འ�་ོདོན་མཛད་�བ་པས་ཡནི། 

ད་�ང་གནས་པའ་ིབ�ལ་ཆེན་�་ིཆ་ཤས་ཏེ། བ�ལ་�ང་ཉ་ི�་ཐམ་པ་ར་ེརའེ་ིནང་

�འང་མའི་ིཚ�་ལ་ོན་ིབ�ད་�་ིནས་ཚ�་ལ་ོབ�་པ་ལ་འ�བི་ཅངི་། ད་ེནས་�ར་ཡང་ཡར་འཕལེ་

�་ིཡོད། ཚ�་ལ་ོམར་འ�ིབ་བའ་ི�ས་ཁ་ོནར་སངས་�ས་�མས་འ�ནོ་པ་དང་། ད་ེ�ས་�ང་

�ས་�བས་ངེས་ཅན་ཁོ་ན་ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་འ�ོན་�ི་མེད། ང་ཚ�འི་བ�ལ་པ་འད་ིལ་

སངས་�ས་�ངོ་ཡདོ་པར་བཤད་པ་དང་། སངས་�ས་��་�བ་པ་ན་ིསངས་�ས་བཞ་ིཔ་

ད་ེཡནི་ཞངི་། �མ་འ�ནེ་བཞ་ིཔ་འད་ིན་ིགསང་�གས་�་ོ�་ེཐགེ་པའ་ིཆསོ་�ནོ་མཁན་ག�མ་

ཁ་ོན་ཡདོ་པ་ལས་གཅགི་ཡནི། ད་ེབས་ན། འཇགི་�ནེ་ཁམས་འདརི་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་

ཆ་ཚང་བ་ཞགི་ཡདོ་པ་ན་ིཆསེ་�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞགི་ཡནི། 
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འོན་ཏེ། སངས་�ས་��་�བ་པའ་ིབ�ན་པ་གནས་པའ་ི�ས་དང་། དེའ་ི�རི་ཁངོ་

གི་�ིན་�བས་གནས་པའ་ི�ས་འད་ི�ོགས་ལ་ཉེ་ཞིང་། �ས་དེ་ནི་�ོན་མ་ེཞིག་ག་ིམཐའ་

མ�ག་ག་ིམ་ེ�་ེ�་�་དང་། ཡང་ན། ར་ི�་ེ�་ཕོག་པའ་ིཆེས་མཐའ་མ�ག་ག་ིཉ་ིཟེར་�་�་

ཡནི། དརེ་བ�ནེ་དམ་པའ་ིཆསོ་ཆ་ཚང་བ་ག�ང་�བ་པའ་ི�་མ་བ�གས་པའ་ི�ལ་བཟང་ག་ི

�ས་འད་ི�་བ་ལ་ང་ཚ�་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པ་ན།ི ང་ོམ་བསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཡནི་ཞངི་། ཆསེ་

�་ཆེན་ཡིན་པའ་ིདམ་པའ་ིཆོས་�་ིལེགས་�སེ་འད་ིམ་�བ་པའ་ིགོང་ནས་ང་ཚ�ར་ཐབོ་པའ་ི

�ལ་བཟང་�ང་བ་འད་ིན།ི དནོ་ང་ོམ་དགའ་བའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི། 

ང་ཚ�་ན་ིདམ་ཆོས་རནི་པ་ོཆ་ེའད་ིབ�གས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། �མ་འ�ནེ་བཞ་ིཔ་

ཞལ་དངོས་�་བ�གས་�ས་ཡོད་པ་�ར་ཉེས་�ོན་�སི་མ་གོས་པའ་ིབ�ན་པ་འཛ�ན་�ངོ་

�ལེ་ག�མ་�་ིགནས་�ས་�་འཚ�་བའ་ིག་ོ�བས་�ང་བ་འད་ིང་ོམ་བསདོ་ནམས་ཡནི། གལ་

ཏ་ེདམ་པའ་ིཆསོ་ལ་�ནོ་�་ི�་ིམ་གསོ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན། ད་ེཡོངས་�་ཉམས་ཡོད་ན་ང་

ཚ�ས་ཅ་ིཞགི་�དེ། ད་ེའ�འ་ི�ས་ན་ི�ར་�་འཆར་�་རདེ། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�་ན་ིརང་ཉདི་ལ་ག་ོ

�བས་�་ཆེན་འདི་ཡོད་�ས་དགེ་�ོར་�ི་ལམ་�་�གས་ནས་རང་གི་ཉམས་�ོགས་ལ་

འཕལེ་�ས་འ�ང་བར་བ�ནོ་པ་�་དགསོ། 

 

༧ སངས་�ས་�སི་ཆསོ་ག�ངས་པའ་ི�ས་�་�སེ་པ། 

འ�རོ་པ་བ�ན་པ་ན་ིསངས་�ས་�སི་ཆོས་ག�ངས་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ིའ�རོ་

པ་ཡནི་ལ། “ཚ�་རབས་མང་པརོ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ཤངི་། དབང་པ་ོ

�མས་ཚང་བ་དང་། ལས་མཐའ་ལགོ་མེད་པ། ཆོས་ལ་དད་པ། སངས་�ས་�ནོ་པ་བཅས་

ཡནི་ཡང་། དམ་པའ་ིཆསོ་ག�ངས་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིབདག་ལ་ཐབོ་མདེ། 
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འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ལ་�ལ་བཟང་ད་ེཐོབ་ཡོད།” ཅེས་བསམ་བཞིན་དགའ་བ་�མོ་

དགསོ། 

སངས་�ས་ཤགི་འཇགི་�ནེ་འདརི་འ�ནོ་པ་ཤནི་�་དཀནོ་ཞངི་། ད་ེབས་�ང་དཀནོ་

པ་ན་ིསངས་�ས་ཤགི་གིས་ཆོས་�ོན་པ་འད་ིཡིན། སངས་�ས་དག་གིས་འ�་ོབའ་ིདནོ་ཁ་ོ

ནར་མཛད་པ་ན་ི�་མ་ིདགསོ་ཤངི་། འ�་ོདོན་མཛད་�ལ་ལགེས་ཤསོ་ཤགི་ཆསོ་ག�ང་�་ད་ེ

ཡིན་མོད། འོན་�ང་། བ�ལ་པ་ཕལ་ཆ་ེབར་འ�་ོབ་མ་ིལ་ཆོས་ག་ོབའ་ི�ས་པ་མེད་པས། 

སངས་�ས་དག་གསི་�མ་པ་གཞན་ཞགི་�་འ�་ོདོན་མཛད་དགསོ་�་ིཡདོ། 

ཚ�་ལ་ོབ�་པ་ཙམ་ཡིན་�བས། མ་འོངས་པའ་ིསངས་�ས་ཏེ། �ལ་བ་�མས་པ་

འཇིག་�ེན་འདརི་འ�ནོ་�་ཡིན་པར་ག�ང་ག་ིཡོད། ད་ེ�ས་མ་ི�མས་�་ི�ས་�ང་�ང་�་

ཡིན་ཞིང་། �ིས་པའ་ིག�གས་ཚད་ལས་མདེ། �ལ་བ་�མས་པའ་ི�་ལ་གསརེ་མདགོ་ག་ི

འོད་ཟེར་དང་�ན་ཞིང་། འ�་ོབ་མ་ིཚ�ར་ཤིན་�་ཆེན་པ་ོ�་�ང་�་རེད། མ་ིཚ�ར་ཁོང་གིས་

བ�ན་པའ་ིཆོས་ག་ོབའ་ི�ས་པ་མདེ་ནའང་། ཁོང་འཇིག་�ེན་འདིར་ཕེབས་པ་དང་། ཕེབས་

ནས་མཛད་པ་བ�་གཉིས་�ོན་པ་ཙམ་�ིས་འ�ོ་མ་ི�མས་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འགོད་ཅིང་། 

འ�་ོབ་མ་ིཚ�ས་ཕན་�ན་ལ་�མས་བ�་ེབ�ན་ནས་བསོད་ནམས་གསོག་�་རེད། བསོད་

ནམས་དའེ་ིམ�་ལ་བ�ནེ་ནས་ཚ�་ལ་ོའཕར་བའ་ིའཁརོ་�ག་གསར་པ་ཞགི་ག་ིའག་ོའ�གས་

ཤངི་། ཚ�་ལ་ོའཕར་བ་དང་རམི་�སི་མ་ིཚ�འ་ི�ས་�ང་ཡང་ཆ་ེ�་འ�་ོ�་རདེ། 

ལན་རེར་སངས་�ས་ཤིག་གིས་རང་ག་ིཉ་ེའཁོར་�་ཡོད་པའ་ི�ིག་�ིབ་�་ིདབང་

གིས་ས་ོསའོ �་�་ལས་འ�སོ་པའ་ིའདོ་ཟརེ་ལ་བ�ེན་ནས་འ�་ོབ་མ་ི�མས་�ནི་�ིས་�བོ་པ་

ལས་འ�་ོདོན་གཞན་མཛད་མ་ི�བ། ཁོང་གིས་ངག་ནས་ཆསོ་མ་ིག�ང་བ་དང་། དའེ་ི�རི་

འ�་ོབ་མ་ི�མས་ལ་ད་�་ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིདམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ད་ེམདེ་འ�།ོ 

126 



 

 

ལན་རེར་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་པའ་ི�ིས་�་སངས་�ས་ཤིག་གིས་�་ངན་

ལས་འདས་པའ་ི�ལ་བ�ན་ནས་ཆསོ་འཁརོ་�རོ་�་ིམདེ། སངས་�ས་��་�བ་པ་ན་ི�་ོ�་ེ

གདན་�་ཡདོ་པའ་ི�ང་�ང་ཤངི་ག་ིའོག་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་མ་ཐག་ཆསོ་

མ་ག�ངས་པར་�་ངན་ལས་འདས་པའ་ི�ལ་མཛད་ཡོད་ན། ནང་པའ་ིབ�ན་པ་�ང་ནས་

དར་མདེ་པ་དང་། དའེ་ི�རི་ང་ཚ�་ཆསོ་འད་ིདང་མཇལ་ནས་དག་ེབའ་ིལས་གསགོ་པའ་ི�ལ་བ་

ཡདོ་མ་ི�དི། 

སངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་�་�་གར་�་ི�ལ་པ་ོབཞ་ིལ་�་ར་ེ�སེ་ཤངི་། འཛམ་

�ིང་ཡོངས་ལ་འོད་ཟེར་དཀར་པོས་�བ་ཡོད། �ལ་པོ་ཚང་མས་བ�་ཤིས་པའི་�གས་

མཚན་ད་ེནི། ས་ོསོར་�་ཞིག་�ེས་པས་ཡིན་པར་བསམ་པ་རེད། འ�ང་འ�ར་ལ་�་བའ་ི

མངནོ་ཤསེ་དང་�ན་པའ་ི�ང་�ངོ་�་ོ�སོ་དང་�ན་པ་ཞགི་གསི་བ�་ཤསི་པའ་ི�གས་མཚན་

དེ་��འི་�ལ་པ་ོལ་�་�ེས་པ་དེའི་�ེན་�ིས་ཡིན་�ལ་བཤད་པར་མ་ཟད། �ལ་�ས་

གཞོན་�་དོན་འ�བ་ན་ིམཚན་བཟང་པ་ོ�མ་�་ས་ོགཉིས་དང་། དཔ་ེ�ད་བཟང་པ་ོབ�ད་

བ�་དང་�ན་པའི་སངས་�ས་ཤིག་�་�ར་ནས་འ�ོ་བ་མཐའ་དག་ག་ིམགོན་�བས་�་

འ�ར་བར་གཟགིས་ཡདོ། �ང་�ངོ་དསེ་གནས་�ལ་འད་ི�ལ་�ས་�་ིཕ་མ་གཉསི་ལ་�ས་

ནས་�ས་�བས། ཁོང་ཚ�ར་སམེས་�ལ་�སེ་ནས་གནས་�ལ་བཟང་པ་ོའད་ིའ�ས་ཁངོ་ག་ི

ཡིད་མ་བདེ་བར་�ས་པའི་�་མཚན་�ིས་ཤིང་།  �ང་�ོང་གིས་�ས་�ས་མངོན་པར་

�ོགས་པར་སངས་�ས་ཏེ། ཆོས་འཁོར་�ོར་བའ་ི�ས་�་རང་ཉིད་ཤི་ཟིན་པ་དང་། དེར་

བ�ནེ་འ�ང་འ�ར་�་ིསངས་�ས་ད་ེདང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་མདེ་�ལ་�ལ་པ་ོདང་�ལ་མ་ོ

གཉིས་ལ་�ས་པ་རདེ། ཚ�ག་གཞན་ཞིག་གིས་བཤད་ན། སངས་�ས་��་�བ་པ་འཛམ་

�ིང་འད་ི�་�ནོ་�བས་�ང་�ོང་ད་ེཡོད་�ང་། ཁོང་གིས་ཆསོ་འཁརོ་�རོ་བའ་ི�ས་�་�ང་
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�ོང་དེ་ཚ�་འཕོས་པས། ཁོང་ལ་སངས་�ས་�ིས་ཆོས་ག�ངས་པའ་ི�ས་�་�ེས་པའ་ི

འ�རོ་པ་འད་ིཐབོ་མདེ། 

ཉ་ིམ་�བ་ལ་ཉ་ེཞངི་། མཚན་མ་ོབ�་བའ་ི�ན་པ་ད་ེ�ག་�མ་ཇ་ེམ�ག་ཡནི། ད་ེ�་

ནའང་། ད་�འ་ི�བས་ཐགོ་འད་ིལ་ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་�བོ་པའ་ི�ལ་བཟང་�ན་ཏ།ེ སངས་

�ས་�ི་བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་ཆ་ཚང་བ་དང་། མཚན་ཉིད་ཡོངས་�་ཚང་བའི་དག་ེབའ་ི

བཤེས་གཉེན་གཉིས་བ�གས་ཤིང་། ང་ཚ�ར་ཆོས་ད་ེདག་རང་�ད་ལ་�ིན་པའ་ིག་ོ�བས་

�ང་ཡདོ། བ�ལ་པ་འད་ིལ་སངས་�ས་�ནོ་པར་མ་ཟད། ཆསོ་�ང་བ�ན་ཡདོ་པས་ང་ཚ�ར་

ཆོས་ག�ངས་པའ་ི�ས་�་�ེས་པའ་ིའ�ོར་པ་འད་ིཐོབ་ཅིང་། ང་ཚ�་ན་ིང་ོམ་བསོད་ནམས་

ཆནེ་པ་ོཡནི། 

 

༨ བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་གནས་པའ་ི�ས་�་�སེ་པ། 

འ�རོ་པ་བ�ད་པ་ན་ིཆོས་གནས་པ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། སངས་�ས་�་ིཆསོ་ཐམས་

ཅད་གནས་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ི�ལ་བ་ད་ེཡིན་ཞིང་། “བདག་ན་ིཚ�་རབས་མང་པརོ་�ལ་

ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་ཤངི་། ལས་མཐའ་མ་ལགོ་པ་དང་། ཆསོ་

ལ་དད་པ། སངས་�ས་�ོན་ནས་ཆསོ་བ�ན་པའ་ི�ས་ཡནི་པ་བཅས་�་ིམ�ན་�ནེ་མང་པ་ོ

ཚང་ཡང་། དམ་པའ་ིཆསོ་ཐམས་ཅད་གནས་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ི�ལ་བ་ད་ེབདག་ལ་ཐབོ་

མདེ། འནོ་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་�ལ་བ་ད་ེཡང་ཡདོ་པ་ཡནི།” ཞསེ་བསམ་བཞནི་དགའ་

བ་�མོ་དགསོ། 

སངས་�ས་�་ིཆོས་དང་མཇལ་�་ཤནི་�་དཀོན་པ་ོཡིན། འོན་�ང་། ད་ེབས་�ང་

དཀོན་པ་ནི་དམ་པའ་ིཆོས་དེའ་ིཐེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཇལ་�་འད་ིཡིན། དེ་ཡང་ཐེག་
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དམན་དང་ཐགེ་ཆནེ་གཉསི་དང་། ཐགེ་པ་ཆནེ་པོའ �་བ�ན་པ་ལའང་ཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ིཐགེ་པ་

དང་། �་ོ�འེ་ིཐགེ་པ་བཅས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ད་�ང་གནས་�ས་ཡནི། 

ང་ཚ�་ན་ིང་ོམ་�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཡནི་ཞངི་། གནམ་ཐང་ག་ི�་ོབ�བ་ནས་གནམ་�་

མཁའ་ད�ིངས་�་མ་འ�ར་བའ་ི�ོན་ཏག་ཏག་�་ང་ཚ�་གནམ་ཐང་�་འ�ོར་ཡོད་པ་�་�་

ཡནི་པ་དང་། ང་ཚ�་ཡངོ་བ་འ�སི་�གས་མདེ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�་�སེ་�ས་�་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་

མཇལ་�་འ�སི་�གས་པ་�།ེ བདོ་�་ི�་མ་ཐམས་ཅད་�་གཤགེས་ནས་ང་ཚ�ར་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་འ�ིད་པའི་ཆོས་ཆ་ཚང་བ་�ོན་མཁན་གཅིག་�ང་

བ�གས་མདེ་ན། དམ་པའ་ིཆོས་ཚ་ཆང་བ་ཞགི་ལ་མཇལ་�་ཕར་ཞགོ ཐ་ན་ཐར་པའ་ིལམ་ད་ེ

འ�་ལ་ས་བོན་�་ིབག་ཆགས་ཙམ་ཡང་འཇོག་པའ་ིག་ོ�བས་ཤིག་ཡོད་མ་ི�ིད། ང་ཚ�་ན་ི

�ས་ཚ�ད་ཏག་ཏག་ཅགི་�་�སེ་ཡདོ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�་འཛམ་�ངི་འད་ི�་�སེ་པ་འ�སི་ཡདོ་ན། 

འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་ཐབོ་པ་འད་ིལ་དགོས་པ་དང་�་མཚན་ཆནེ་པ་ོཅ་ིཡང་མདེ་པ་དང་། ང་

ཚ�འ་ིའཚ�་གནས་ད་ེ�ད་འ�འོ �་འཚ�་གནས་�་�ར་�ར་ཡདོ། 

འོན་�ང་། མད་ོ�གས་གཉིས་�་ིབ�ན་པ་བ�གས་པའ་ིདནོ་ནི། �ལ་བའ་ིག�ང་

རབ་�མས་གནས་པ་ཙམ་ལས་�ག་ཅགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�་འཛམ་�ངི་གང་སར་ཡདོ་པའ་ིམ་ི

མང་དཔ་ེམཛ�ད་ཁང་�་འ�་ོ�བས། སངས་�ས་�་ིག�ང་དང་། ག�ང་ད་ེདག་ག་ི�རོ་ལ་

མཁས་�བ་རམི་�ནོ་�སི་མཛད་པའ་ིའ�ལེ་བ་�མས་ཁང་པ་མང་པའ་ིནང་�་བ�གིས་ནས་

ཡོད་པ་མཐོང་�བ། འོན་�ང་། དཔེ་དེབ་ད་ེདག་ནི་སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་གནས་པའ་ི

མཚ�ན་�དེ་�་མ་ིའ�།ོ སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་གནས་དགསོ་ན། བ�ན་པ་ད་ེཉམས་�གོས་

བ�སེ་པའ་ིཆསོ་པ་ཚ�འ་ིསམེས་�ད་�་གནས་དགོས། 
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བ�ན་པ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ། �ིའི་བ�ན་པ་དང་ནང་གི་བ�ན་པའམ། �ང་ག་ི

བ�ན་པ་དང་�གོས་པའ་ིབ�ན་པ་ཡནི་ཞངི་། ད་ེཡང་�་མ་ཆསོ་�་ིཚ�ག་ཙམ་ཡནི་ཡང་། �་ི

མ་ན་ིཚ�ག་ད་ེདག་ག་ིདནོ་�མས་རང་�ད་ལ་�སེ་པ་ཞགི་ཡནི། ང་ཚ�ས་�བོ་གཉརེ་�དེ་པའ་ི

ཆོས་ན་ི�ིའ་ིརམི་པ་�་ཡོད་ལ། རང་�ད་�་གནས་པའ་ིབ�ན་པ་ན་ིས་ོསོའ �་ཉམས་�གོས་

�མས་ཡིན། �་ིམ་འད་ིན་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་གནས་ཡོད་པའ་ིམཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། 

ཆོས་ཤེས་པའ་ིག་ོ�ོགས་གཅིག་�་ལ་རིན་ཐང་ཅ་ིཡང་མེད་ལ། ག་ོ�ོགས་ང་ོམ་ན་ིང་ཚ�ས་

ཆསོ་�མས་ཉམས་�་�ངས་ནས་ལགེས་འ�བ་�ང་ན་ད་གཟདོ་འ�ང་ག་ིཡདོ། སམེས་ཅན་

�་ལའང་བ�་ེབ་དང་�ིང་�་ེཞིག་མ་�ེས་པར། �ང་སེམས་�་ི�ོར་ལ་ག�ངས་པའ་ིཆསོ་

ཐམས་ཅད་�གོས་�ང་། ག་ོ�ོགས་དརེ་རནི་ཐང་ཅ་ིཡང་མདེ། 

སངས་�ས་��་�བ་པ་བ�གས་པའ་ི�ས་�་ཉམས་�ོགས་ཞེས་ན་ད�་བཅོམ་

པའ་ིག་ོའཕང་ཐབོ་པར་ག་ོཞངི་། ད་ེཡང་�ོང་ཉདི་མངོན་�མ་�་�གོས་ཤངི་། �ང་སམེས་ཟབ་

མ་ོཞགི་རང་�ད་�་�སེ་པའ་ིགང་ཟག་ཅགི་རདེ། འོན་�ང་། �གིས་�ས་འདརི་སངས་�ས་

�་ིབ�ན་པ་གནས་པ་ཞསེ་པའ་ི�ད་ཆ་འད་ིལ་བཅསོ་བ�ར་�ན་�་ཞགི་�ས་ཏ།ེ ཆསོ་�་ིག་ོ

�ོགས་ཟབ་མ་ོཞིག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ག་ོ�ོགས་ད་ེ ས་ོསོའ �་འཚ�་བའ་ིནང་�་�ར་བ�ནོ་ཆནེ་

པོས་ལག་ལནེ་�་འདབེས་མཁན་ཡདོ་ན། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་གནས་ཡདོ་པར་བཤད་

ཆགོ  

�མ་�ོལ་ལག་བཅངས་�་ིནང་�་�བས་�་ེཕ་བངོ་ཁ་བད་ེཆནེ་�ངི་པསོ་འ�རོ་པ་

འད་ིཇ་ིའ�འ་ིདཀནོ་པ་ོཡནི་ཞངི་། འ�ོར་པ་འད་ིཚང་བར་�་�ནེ་�ད་པར་བ་མང་པ་ོཇ་ི�ར་

ཚང་དགོས་�ལ་སོགས་ག�ངས་ཡོད། ང་ཚ�ར་འ�ོར་པ་འད་ིཚང་བར་སངས་�ས་ཤགི་

འ�ོན་དགོས་པར་མ་ཟད། �ོན་ནས་ཆོས་�ོན་དགོས་�་ིཡོད་ལ། སངས་�ས་འ�ོན་�་

དཀནོ་ཞངི་། �ནོ་ནས་ཆསོ་�ོན་�་ན་ིད་ེབས་�ང་དཀནོ་པ་ཡནི། �ག་པར་ཆསོ་ཐམས་ཅད་
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�ོན་�་དཀོན་པ་དང་། ཆོས་ད་ེདག་ག་ི�ིང་པ་ོ�མས་རང་ཉིད་ལ་�ོན་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་

གཉེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་འ�ོན་�་ད་ེབས་�ང་དཀོན་པ་ོཡིན། ཤིན་�་དཀོན་པ་ོཡིན་

པའ་ིམ�ན་�ནེ་འད་ིདག་ཚང་དགསོ་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ར་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ད་ེའ�ར་

འ�ད་པའི་ལས་དང་དད་པའང་ཡོད་དགོས། �ི་ནང་གི་མ�ན་�ེན་འད་ིདག་ཐམས་ཅད་

གཅིག་�ང་མ་ཆད་པར་ཚང་ན། ད་གཟོད་ང་ཚ�ས་�ལ་བའ་ིག�ང་རབ་�་ིགདམས་དག་ག་ི

བདནེ་པའ་ི�ངི་པ་ོ�མས་ལནེ་�བ་�་ིརདེ། ང་ཚ�་ན་ི�ངི་�འེ་ིརང་ག�གས་འཕགས་པ་�ན་

རས་གཟགིས་�་ི�ལ་�་ཡནི་པའ༸ིགངོ་ས་མཆགོ་ལ་དངསོ་�་མཇལ་ཡདོ། འད་ིའ�འ་ི�ལ་

བ་ཐོབ་མཁན་ག་ཚ�ད་ཡོད་དམ། ང་ཚ�ར་�ལ་བཟང་འད་ིཐོབ་པར་�དེ་པའ་ིལས་ཡོད་པ་ན།ི 

ཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཤགི་མ་ཡནི་ནམ། ད་ེན་ིང་ོམ་འཇགི་�ནེ་ཁམས་འདརི་ཤནི་�་དཀནོ་པ་ོ

ཡནི། 

བདག་གསི་རང་�གོས་ནས་�དོ་ཚ�ར་ཕན་བད་ེཆནེ་པ་ོཞགི་�བ་མ་ི�བ་མདོ། འནོ་

�ང་། རང་ག་ིསེམས་པ་དགའ་འོས་པའ་ིདོན་དག་ཅིག་ནི། �་�ེན་གང་ཞིག་ག་ི�ེན་པས་

ངས་�ོབ་མ་མང་པ་ོཞིག་�བས་ཆནེ་�་ི�ོབ་དཔོན་མང་པརོ་མཚམས་�ོར་�ས་དང་�དེ་

�ས་ཡིན་པ་འད་ིཡིན། བདག་ལ་ཡོན་ཏན་ཆནེ་པ་ོམདེ་ནའང་། བདག་གིས་�ོབ་མ་མང་པ་ོ

ཞིག༸གོང་ས་མཆོག་དང་། ཀི�་ིམཚན་ཞབས་རིན་པ་ོཆ།ེ �བས་�་ེམཚན་ཞབས་གསརེ་

ཀོང་རིན་པ་ོཆ།ེ �བས་�་ེ�ང་རནི་པ་ོཆེ། འདམ་མ་�་ོཆསོ་རནི་པ་ོཆ་ེ�་�འ་ི�་མ་མང་པ་ོ

�ང་�་ཆསོ་�་བར་གཏངོ་�བ་ཡདོ། ལས་བཟང་པ་ོའད་ིབ�་ིབའ་ི�ལ་བ་ད་ེན་ི�་མ་ཡ་ེཤསེ་

�་ི�་ན་མདེ་པའ་ིབ�་ེབ་དང་བཀའ་�ནི་འབའ་ཞགི་ལས་�ང་བ་དང་། བདག་གསི་�ག་�་ད་ེ

ལ་�སེ་�་ཡ་ིརང་�དེ་�་ིཡོད། 

བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་གནས་པའ་ི�ས་�་�ེས་པའ་ིའ�ོར་པ་འད་ིཚང་བ་ལ་ང་ཚ�་

�ང་འདས་�་ིལམ་�་འ�དི་པའ་ིཐེག་དམན་�་ིབ�ན་པ་ཁ་ོན་མ་ཡིན་པར། འ�་ོབ་མཐའ་
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དག་བད་ེབར་འགདོ་དནོ་�་མངོན་པར་�གོས་པའ་ིཐར་པའ་ིལམ་�ནོ་�བ་པའ་ིཐགེ་ཆནེ་�་ི

བ�ན་པ་�།ེ ཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ིཐགེ་པ་དང་། �ར་ལམ་གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པ་གཉསི་

�ང་གནས་པའ་ི�ལ་ཞིག་�་�་ེདགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་

བ་�་མ་ོཙམ་ཡང་དཀནོ་པ་ོཡིན་པར་ཤསེ་ན། ང་ཚ�ས་བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་གནས་པའ་ི�ས་

�་�ེས་པའ་ིའ�རོ་པ་འདིའ་ིརནི་ཐང་མཐངོ་ཞིང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་འད་ིན།ི ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཁང་པའ་ི�མས་རའ་ིནང་�་�་ོ�་ེཕ་ལམ་�་ིར་ིབ་ོ

ཞགི་�དེ་པ་�ར་གཅསེ་འཛ�ན་�་དགསོ། 

ནང་པའ་ིགཞ་ི�འ་ིཆོས་�མས་མ་ིཚང་མའ་ིཁམས་དང་མོས་པར་མ་ིའཚམ་པ་ཇ་ི

བཞིན། ཐེག་པ་ཆནེ་པོའ �་ལམ་�་�གས་ནས་དའེ་ིདག་ེཕན་�ངོ་མཁན་ནི། ཐེག་པ་�ང་�འ་ི

ལམ་�་�གས་ནས་དའེ་ིདག་ེཕན་�ངོ་བའ་ིམ་ིལས་�ང་ཞིང་། འད་ིན་ིརང་བཞིན་�སི་�ང་

བའ་ི�ད་པར་ཞིག་ཡིན། ས་ོས་ོཐར་པའ་ིལམ་ན་ིལམ་�བས་བད་ེཞིག་ཡིན་ལ། ལམ་དེར་

�གས་པའ་ིཉམས་ལནེ་པ་ཚ�ས་དངསོ་ཡོད་གནས་�གས་ལ་ད�ད་པ་མཐལི་�ནི་པ་ཞགི་�་

མ་ིདགོས་པར་མ་ཟད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེལ་འགོད་པའ་ིཆོད་སམེས་ཆནེ་པ་ོཞགི་

�ང་འཛ�ན་མ་ིདགོས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་ལམ་�་ིཆ་ཤས་གཙ�་བ་ོགཉིས་ཏེ། ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའ་ིཐགེ་པ་དང་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པ་གཉསི་ལས། མ་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ི

�ར་ལམ་ལས་ཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ིཐགེ་པས་བ�ན་པའ་ིརམི་ཅན་�་ིལམ་ད་ེའཚམ་པ་ོཡནི། 

ང་ཚ�་ནི་གསང་�གས་�་ི�ར་ལམ་ལ་བ�ེན་ན་། ཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ིཐེག་པའ་ི

ག�ང་�་ག�ངས་པའ་ིབ�ལ་ཆནེ་�ངས་མདེ་ག�མ་�་ི�ས་�ན་ཞགི་མ་ིདགསོ་པར། ཚ�་

འད་ིཉིད་ལའང་ཐར་པ་འཐོབ་�བ་པ་ཡིན། འོན་�ང་། �་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཉམས་ལེན་�་ིདག་ེ

ཕན་�ོང་�བ་མཁན་ན་ིམ་ི�ང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད། �་ོ�ེའ་ིཐེག་པ་ལ་གསང་�གས་ཟེར་

དགསོ་པའ་ི�་མཚན་ན།ི ཆོས་འདའི་ིཉམས་ལནེ་�མས་མ་ིཚང་མར་�ནོ་མ་ི�ང་ཞངི་། �ནོ་
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མ་ི�ང་བའ་ི�་མཚན་ཡང་དེང་�ས་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའ་ིགསང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་

ཚ�གས་ཁག་ག་ིའ�་ོ�གས་�ར་མ་ཡིན་པར། �་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཉམས་ལེན་ཁག་ཉམས་�་

ལེན་པ་ལ་ག་ོ�ོགས་ཤནི་�་�་མ་ོདགོས་ཤིང་། ཉམས་ལནེ་པ་ཞིག་ལ་�་ིནང་ག་ིམ�ན་�ནེ་

མཐའ་དག་མ་ཚང་ན། ལོག་�་ཚབས་ཆནེ་འ�ང་ཉནེ་ཆ་ེབས་ཡནི། དརེ་བ�ནེ་སངས་�ས་

བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་ བསོད་ནམས་ཆ་ེཞིང་�མ་ད�ོད་ཡངས་པའ་ིག�ལ་�་�ང་ཤས་

ཤགི་ལ་མ་གཏོགས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིཉམས་ལནེ་�མས་བ�ན་མདེ། 

ཐ་ན་དེང་�ས་�ང་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པ་ལ་�ོན་བ�དོ་�ེད་མཁན་ཡོད་པ་ང་ཚ�འ་ིམཐངོ་

ཆོས་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོཚ�ས་ཐེག་པ་འད་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་མ་ཡིན་པར། 

�ོབ་དཔོན་མགོན་པ་ོ�་�བ་�་�་�་ི�ང་ག་ིནང་པའ་ིམཁས་�བ་ཚ�ས་གསར་�ོམ་�ས་

ཡདོ་པར་འདདོ་ལ། �་�ལ་འད་ིན་ི�ནི་ཅ་ིལགོ་པ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། འདསི་ལགོ་�གོ་ག་ི�ནེ་

པས་ནང་བ�ན་�་ིམེད་�་མ་ི�ང་བའ་ིཆ་ཤས་ཤགི་ཁས་མ་ིལེན་པའ་ིཉེན་ཁ་ཇ་ི�ར་འ�ང་

བར་མཚ�ན་�བ་ཅིང་། �ོན་བ�ོད་ད་ེའ�འ་ི�ནེ་�ིས་�ིག་�བི་འབརོ་ཆེན་ཞིག་གསགོ་ག་ི

ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་དེ་�ར་བསམ་པ་ནི་རང་སེམས་�ིག་�ང་གིས་བ�ིབས་ཡོད་པས་རེད། 

ཤེས་རབ་�ིང་པ་ོན་ིསངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་�་�ོད་�ང་པོའ �་རིར་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་དང་སངས་�ས་�་ིཚ�གས་ལ་བ�ལ་བའ་ིཤརེ་�ནི་�་ིམད་ོ�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི། 

འནོ་�ང་། དངེ་སང་ང་ཚ�་ས་ཆ་དརེ་འ�་ོ�བས། �་�དོ་�ང་པའོ �་ར་ིན་ི�ག་�་ོ�ང་�ང་ཞགི་

ཡིན་པར་མཐོང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ཐ་ན་ཤེར་�ིན་�་ིམད་ོག�ང་�ལ་འད་ིན་ི�་�ང་ཞིག་ཡནི་

པར་�མ་�དི། ད་ེཡང་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ད་ེའ�་མང་པ་ོཞིག་�ག་�འོ �་དའེ་ིཐགོ་�་ཤངོ་

ཐབས་ཤིག་མེད་པར་འདོད་�ི་རེད། གལ་�ིད་དེ་�ར་�མ་ན་རང་ཉིད་ནི་མ་རིག་པས་
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བ�ིབས་ཡོད་ལ། གལ་�ིད་ང་ཚ�ར་ཡ་ེཤསེ་�་ི�ན་ཞིག་ཡདོ་ན། �་�ོད་�ང་པའོ �་ར་ིལ་ད་

�ང་�་འ�ལ་མང་པ་ོཞགི་འ�ང་བཞནི་པ་ང་ཚ�ར་�ང་ག་ིརདེ། 

སངས་�ས་��་�བ་པས་གསང་�གས་�་ིཆོས་ག�ང་�བས། རང་ཉིད་ན་ིཡ་ི

དམ་�་ི�འ་ི�མ་པར་རལོ་ཏ།ེ ཆོས་ག�ང་ས་ད་ེགཞལ་ཡས་ཁང་�་�ལ་ནས་ཆསེ་�ལ་བ་

དང་�ན་པའ་ིགང་ཟག་�ང་ཤས་ཤིག་ལ་མ་གཏོགས་གསང་�གས་�་ིཆསོ་ག�ངས་མདེ། 

�་མཚན་དའེ་ི�རི་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པ་དང་། ད་�ང་མ་ིའགའ་ཤས་�སི་�དེ་པ་�ར། ཐ་ན་ཐགེ་པ་

ཆནེ་པའོ �་བ�ན་པའང་ཁས་མ་ིལནེ་པ་དསེ་འ�་ོབ་སམེས་ཅན་ལ་�འོ �་གནས་རམི་གཅགི་ཁ་ོ

ན་ལས་མེད་པའ་ིའདདོ་�ལ་ཞིག་མཚ�ན་པར་མ་ཟད། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་

ཤསེ་�གོས་�་ིགནས་ཚད་འ�་མནི་ཡནི་པའ་ིག�ལ་�ར་ཆསོ་ག�ང་�བས་ཐབས་དང་མ་ི

�ན་པའང་མཚ�ན་�་ིཡོད། སེམས་ཅན་ལ་�ོའ �་གནས་རིམ་འ�་མིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ེབཞིན་

ཁམས་དང་མསོ་པའང་�་ཚ�གས་ཡོད། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་བ�ན་པའ་ིཆསོ་

�མས་ནི། ད་ེའ�འ་ིགནས་རམི་འ�་མནི་�་ཡོད་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚང་མར་ཕན་པའ་ིདནོ་�་

བ�ལ་ཡདོ། 

སངས་�ས་��་�བ་པ་ན་ིབ�ལ་པ་འདིའ་ི�་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཆོས་�ོན་མཁན་�་ི

�ོན་པ་དང་པ་ོད་ེཡིན་ཞངི་། བ�ལ་བཟང་འདའི་ིནང་�་འ�ནོ་�་ཡནི་པའ་ིསངས་�ས་�ངོ་

ག་ི�ོད་ནས་ད་�ང་གཉིས་ཙམ་�ིས་གསང་�གས་�་ིཆོས་འད་ི�ོན་ཏེ། ད་ནས་�ན་རིང་

འདས་�ེས་�་ེ�་མའ་ིཡང་�ལ་སེང་གེའ་ིང་ར་ོཞེས་པའ་ིསངས་�ས་བ�ན་པ་�ོན་ནས་

གསང་�གས་�་ིཆསོ་ག�ང་�་ཡནི་ཞངི་། ད་ེནས་བ�ལ་བཟང་སངས་�ས་�ངོ་ག་ིམཐའ་

མས་�ང་གསང་�གས་�་ིཆོས་ག�ང་�་ཡིན་པ་དང་། དེའ་ི�་མཚན་ན་ིཁོང་གིས་�ོན་

�ོན་�་ིསངས་�ས་དག་གསི་འ�་ོདནོ་ཅ་ིཞིག་མཛད་པ་དང་མ�ངས་པ་ཞིག་བདག་གསི་

�ང་བ�བ་�་ཡནི་�མ་པའ་ི�ནོ་ལམ་བཏབ་ཡདོ་པས་ཡནི། 
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འཇགི་�ནེ་ཁམས་འདརི་གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིལམ་ལ་�གས་པའ་ིའ�་ོབ་

མི་�ང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་པ་དང་། �ོང་ག�མ་�ི་�ོང་ཆེན་པོའ �་འཇིག་�ེན་ཁམས་�་

གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་�ངས་མདེ་པ་ཞགི་ལའང་གསང་�གས་�་ིབ�ན་པ་དང་མཇལ་བའ་ི

ལས་�་ི�ལ་བ་མེད། ད་�འ་ི�ས་འདིར་འཛམ་�ངི་འད་ིལས་གཞན་པའ་ི�ལ་གང་�འང་

གསང་�གས་�་ིབ�ན་པ་དར་མདེ། 

 

༩ བ�ན་པའ་ི�སེ་�་འ�ག་པའ་ི�ས་�་�སེ་པ། 

བ�ན་པའ་ི�ེས་�་འ�ག་པ་ན་ིའ�ོར་པ་ད�་པ་ཡིན་ཞིང་། “ཚ�་རབས་མང་པརོ་

བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ཤིང་། ལས་�་ིམཐའ་མ་ལགོ་

པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ། སངས་�ས་འཇིག་�ེན་�་�ོན་ནས་ཆོས་ག�ངས་པའ་ི

�ས་ཡིན་པ་སོགས་�་ི�ལ་བ་�ན་མོད། འོན་�ང་། སངས་�ས་�ི་བ�ན་པའ་ི�ེས་�་

འ�ག་པའ་ི�ས་�་�སེ་པའ་ི�ལ་བཟང་ཞིག་བདག་ལ་ཐོབ་མདེ། འོན་ཏེ། ད་རེས་ད་ེའ�འ་ི

�ལ་བཟང་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་ནི། ཇི་འ�འ་ིབསོད་ནམས་ ཤིག་མ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་བསམ་

བཞནི་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

བ�ན་པའ་ི�ེས་�་འ�ག་པ་ཞེས་པའ་ིདོན་ནི། མ་ི�མས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་

�བས་�་འ�་ོབར་ག་ོདགོས། སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་ལ་མཇལ་བའ་ི�ོ་མ་ོའ�ེད་པའ་ི

�བས་འ�་ོལ་མ�ན་�ནེ་གཉསི་ཡོད་པ་ལས་དང་པ་ོན།ི འཇགི་�ནེ་འཁརོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་

དང་ཉེས་དམགིས་ལ་འཇིགས་�ག་ཚད་ལོངས་པ་ཞིག་�་ེདགོས་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། ད་ེའ�འ་ི

འཇིགས་�ག་གིས་�ག་བ�ལ་ད་ེལས་�ོལ་བའ་ིཐར་པ་འཚ�ལ་�ད་�་ང་ཚ�ར་རང་བཞནི་

�སི་�ལ་�ངོ་�་�་རདེ། གཉསི་པ་ན་ིསངས་�ས་དང་། ཆསོ་དང་། དག་ེའ�ན་ག�མ་ལ་
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དད་པ་�ོང་བ་ཡིན་ཞིང་། དད་པ་འད་ིན་ིདཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་རང་ཉིད་འཁོར་བའ་ི�ག་

བ�ལ་ནས་�བོ་པའ་ིཐབས་ང་ོམ་ཞིག་ཡོད་པའ་ིངསེ་ཤེས་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་ག་ིཡདོ། མ་ི

ཚ�ས་ཆོས་དཔ་ེབ�གས་ན་ག་ོབ་ལེན་�བ་པས། ཁ་ོཚ�་བ�ན་པའ་ི�ེས་�་འ�ག་ག་ིཡོད་

ཅསེ་བཤད་པ་ན།ི འ�རོ་པ་འདའི་ི�ན་ཚ�གས་�མས་མ་ཤསེ་པའ་ིགཏམ་ཞགི་ཡནི། 

དོན་དམ་པར་བཤད་ན། �བས་�་འ�་ོབའ་ིསངས་�ས་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། 

གཅིག་ན་ིའ�་ོབ་མིའ་ིརགིས་�་ིལ་ོ�ས་ནང་དངསོ་�་�ནོ་པའ་ིསངས་�ས་��་�བ་པ་

ཡནི་ཞངི་། ཁངོ་ན་ིང་ཚ�འ་ི�འི་ི�བས་གནས་དང་། �འི་ིསངས་�ས། �འི་ིལམ་�ནོ་བཅས་

ཡིན་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཐར་པའ་ིལམ་�་འ�དི་མཁན་�་ིམགནོ་�བས་དམ་པའང་ཡནི། 

གཅགི་ཤསོ་ན་ིནང་ག་ི�བས་གནས་ཏ།ེ ང་ཚ�་རང་�ངེ་�་�བ་པའ་ིབད་ེགཤགེས་�ངི་པའོམ་

ནང་གི་སངས་�ས་དེ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ང་ཚ�འི་འ�ས་�་ཆོས་�འམ། ཚ�གས་གཉིས་

བསགས་པའ་ི�བོས་�སི་ཐོབ་པའ་ིམཐར་�ག་ག་ིག་ོའཕང་ད་ེཡནི། 

འ�ོར་པ་ད�་པ་འད་ིང་ཚ�ར་ཚང་དགོས་ན། དམ་པའ་ིཆོས་ཆ་ཚང་བར་གནས་

དགོས་པར་མ་ཟད། ག�ལ་�་�མས་ད་ེདག་ག་ི�སེ་�་འ�ངས་ནས་ཉམས་�་ལནེ་དགསོ་

�་ིཡོད། ད་ེ�ར་�ང་ན་ད་གཟོད་ང་ཚ�ར་བ�ན་པའ་ི�ེས་�་འ�ག་པའ་ི�ལ་བ་�ན་ཡོད། 

འད་ིན་ི�ནོ་མར་ང་ཚ�ས་ཡདི་�་འངོ་བའ་ི�དེ་ཚལ་ཞགི་ག་ི�་ོཁར་འ�ེང་ནས་དའེ་ིནང་�་�་

བཞིན་པ་ཞིག་ལ། ད་�་དེའི་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ེད་ཚལ་དེའ་ིམཛ�ས་�ག་ལ་དངོས་�་

ལོངས་�ོད་པ་�་�་ཡིན། �ོན་མར་ང་ཚ�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དར་བའ་ི�ལ་�་�སེ་

ནས་བ�ན་པ་ད་ེ�་བས་ཐསོ་ཡདོ་�དི། འནོ་�ང་། ང་ཚ�་ན་ིདའེ་ིཉམས་ལནེ་�་�གས་མདེ་པ་

དང་། �་མཚན་དའེ་ི�རི་ང་ཚ�ར་ཉམས་�གོས་སགོས་�སེ་མདེ་པའམ། ང་ཚ�་ད་�ང་ས་ོསའོ �་

མ་རགི་པ་དང་ཉནོ་མངོས་�་ིབཀོད་འདོམས་ལས་ཐར་�བ་མདེ། 
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སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཉམས་�་ལེན་འདདོ་པའ་ིགང་ཟག་ཡདོ་པའ་ི�ལ་ན་ིསའ་ི

ག་ོལའ་ིཐགོ་�་མང་ཞངི་། མ་ིད་ེདག་གསི་དབེ་�་ིཚ�ང་ཁང་སགོས་�་ཆསོ་དཔ་ེ�རོ་ཞགི་�དེ་

�ང་། ས་ོསོའ �་ཉ་ེའ�མ་�་བ�ན་པའ་ི�སེ་�་འ�ག་མཁན་མེད་�བས། ཁ་ོཚ�ར་ཐར་པའ་ི

ལམ་�ོན་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་སོགས་མདེ། ཁ་ོཚ�ར་ཆསོ་�བོ་པ་དང་ཆསོ་�་ིཉམས་

ལནེ་�་�གས་འདདོ་པའ་ིསམེས་པ་ཇ་ིའ�་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ནའང་། དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་

�་ིལམ་�ོན་ཚད་�ན་དང་ཆོས་�གོས་སོགས་མདེ་པས། �ོང་ཉིད་�ོགས་པ་དང་�ང་�བ་

�་ིསམེས་�ད་ལ་�དེ་པ་�་�འ་ི�གས་འ�ན་�་ི�གོས་�་མ�ན་�དོ་�དེ་མ་ི�བ། 

�་ནག་གསི་བདོ་ལ་བཙན་འ�ལ་མ་�ས་གོང་། བདོ་�་མཁས་�བ་གཉསི་�ན་�་ི

�་མ་མང་ཞངི་། མ་ིམང་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིསངས་�ས་�་ིཆོས་ལ་དད་པ་ཡདོ་མཁན་ཤ་�ག་ཡནི། 

འནོ་�ང་། ད་ེདང་�ས་མ�ངས་སངས་�ས་�་ིཆོས་དང་མ་ིམ�ན་པའ་ིའཚ�་བ་�ལེ་མཁན་

ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་པ་མ་ཡིན་པའ་ིམ་ིཡང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད། དཔེར་ན། ཁ་ཆེའ་ིཆོས་

�གས་�་ི�སེ་འ�ག་པའ་ིམ་ི�་ེཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། འནོ་ཏ།ེ མང་ཚ�གས་མང་ཆ་ེབ་ལ་ཆསོ་�་ི

དད་པ་ཡདོ་�ང་། ཁ་ོཚ�་ཕལ་ཆ་ེབ་ལ་ཆོས་�གོས་�་ིག་ོ�གོས་རབ་རབི་ཙམ་ལས་མདེ། ད་ེ

བས་ན། འ�རོ་པ་འདསི་ང་ཚ�ར་སངས་�ས་�་ིཆསོ་དར་ཡདོ་པ་ཙམ་�སི་འདང་ག་ིམདེ་པ་

�ོན་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་ས་ོསོའ �་ན་ཚ་�ག་པར་�དེ་པའ་ིའཛམ་�ིང་འདའི་ི�ན་རནི་གོང་མཐ་ོ

ཤསོ་ད་ེཡདོ་ཆགོ འནོ་�ང་། ང་ཚ�ས་�ན་ད་ེམ་འ�ང་ན། དསེ་ང་ཚ�འ་ིན་ཚ་ནམ་ཡང་གས་ོམ་ི

�བ། གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་ཆོས་དང་མཇལ་ནས་ད་ེཉམས་�་ལེན་པའ་ིལས་བསགས་མེད་ན། 

དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མཇལ་ནས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་ད་ེམ་ིའ�ང་ལ། དཔརེ་ན། སངས་

�ས་�ིས་ང་ཚ�འ་ིཁང་པ་འདའི་ིཉ་ེའ�མ་�་ཆོས་ག�ང་ག་ིཡོད་�ང་ང་ཚ�་དརེ་འ�་ོམ་ི�བ། 

དངེ་�ས༸གངོ་ས་མཆགོ་གསི་འཛམ་�ངི་གང་སར་ཆོས་ག�ང་ག་ིཡདོ་མདོ། འནོ་�ང་། མ་ི

ཚང་མ་ཁངོ་ག་ིག�ང་ཆསོ་ལ་ཉན་པར་འ�་ོག་ིམདེ། 

137 



 

 

ང་ཚ�འ་ི�ེང་གཞ་ིའད་ི�་གར་�་མངོན་གསལ་ཡིན་ཞིང་། �་གར་ན་ིསངས་�ས་

བ�ན་པའ་ིའ�ང་�ངས་དང་། སངས་�ས་བ�གས་ས་དང་ཆསོ་ག�ང་ས་ཡིན། སངས་

�ས་�་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལ་ོཆིག་�ོང་�་བ�་�ག་ལ་ནང་པའ་ིག�ག་ལག་�ོབ་

གཉརེ་ཁང་ཆནེ་པ་ོ�མས་དར་�ས་�ང་ཞངི་། མཁས་�བ་གཉསི་�ན་�་ི�བོ་དཔནོ་དམ་པ་

ཚ�ས་ནང་པའི་བ�ན་པ་འཛ�ན་�ོང་�ེལ་ག�མ་�་ཆེར་གནང་ཡོད། དེ་ནས་�་གར་�་

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཉམས་ནས་�ལ་�་གཞན་ལ་དར་ཞངི་། བདོ་�་�འ་ི�ལ་�ང་ཁག་

ཅགི་�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞགི་�ད་འཛ�ན་�དེ་�བ་ཡདོ། 

དེང་སང་�་ནག་གིས་བོད་�ལ་བཙན་བ�ང་�ས་པར་བ�ེན་ནས་མཁས་�བ་

གཉསི་�ན་�་ི�བོ་དཔནོ་མང་པ་ོ�་གར་�་�ནོ་ཏ།ེ �་གར་�་ིམ་ིམང་ཚ�ར་སངས་�ས་�་ི

ཆོས་ལ་རིན་མེད་�་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་�ང་ཡོད། དྷ་རམ་ས་སར་ཡོད་པའ་ིབོད་�་ིདཔ་ེ

མཛ�ད་ཁང་�་ནང་ཆསོ་�་ིའཛ�ན་�་ཡདོ་པ་དང་། འཛ�ན་�་ད་ེདག་ག་ིནང་�་མཚན་ཉདི་ཚང་

བའ་ིདག་ེབཤེས་ཚ�ས་འཆད་འ�དི་གནང་ག་ིཡོད། འོན་�ང་། འཛ�ན་�ར་ཡོང་མཁན་ཚ�འ་ི

�ོད་ནས་�་གར་བ་ན་ི�ང་ཤས་ཤིག་ལས་མདེ་པ་དང་། མང་ཆ་ེབ་�བ་�གོས་པ་ཡིན། ང་

ཚ�ས་འད་ི�་ལས་�་ི�མ་�ནི་�་ཚ�གས་ཤགི་འ�ས་ཡདོ་པ་མཐངོ་�བ་ཅངི་། བདོ་པའ་ིདག་ེ

བཤེས་ཚ�་�བ་�གོས་�་གདན་འ�ེན་�་�་ནི། འ�་ོསོང་དང་�ོག་འཛ�ང་ཆ་ེབའ་ིདོན་དག་

ཅིག་ཡིན་ཏེ། �བས་རེར་འ�ོ་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་བཀོད་�ིག་�ེད་པར་ལ་ོམང་པ་ོ

འགོར་�་ིཡོད། ད་ེབཞིན་�བ་�ོགས་པའ་ི�ོབ་མ་ཚ�་�་གར་�་ཡོང་�་ལའང་དཀའ་ངལ་

མང་པ་ོཡདོ། ད་ེལས་�གོ་�།ེ སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་ད་ེའཆད་འ�དི་གནང་མཁན་�་ི

དགེ་བའ་ིབཤེས་གཉེན་མང་པོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་�ང་། �་གར་བ་འགའ་ཤས་�ིས་མ་

གཏོགས་ད་ོ�ང་�དེ་�་ིམདེ། �་གར་བ་ག་ཚ�ད་�ིས་ནང་པའ་ིཆསོ་ལ་�བོ་�ངོ་�དེ་དམ། 

རབ་�་�ང་བའ་ི�་གར་བ་ག་ཚ�ད་ཡདོ་དམ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ན་ིས་ོསའོ �་�ལ་ཁབ་
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�་ཡདོ་�ང་། དའེ་ི�སེ་�་འ�ང་མཁན་�ང་ཤས་ཤགི་ལས་མདེ། དརེ་བ�ནེ་ཁ་ོཚ�ས་ཆསོ་�་ི

ཉམས་�ོགས་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བཞིན། ཐར་པའ་ིལམ་�་ིརིམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་

མ�ན་�དོ་�དེ་�་ིམདེ། 

བདག་གིས་ཐགོ་མར་�བ་�གོས་པ་ཚ�་མཐངོ་བའ་ིབག་ཆགས་ད་ེནོར་འ�ལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན། �་མ་ཡ་ེཤེས་དང་བདག་གིས་བལ་�ལ་�་ཆོས་བཤད་པ་འག་ོའ�གས་�ས། 

�ོབ་མ་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ི�བ་�ོགས་�་ིཧད་པ་ེ(hippies)ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོཚ�འ་ི�་དང་ཁ་�་

རངི་ལ། ག�གས་པ་ོདང་�ནོ་ཆས་མ་བ�ས་པར་བཙ�ག་པ་ཡནི། ད་ེ�ས་ཁ་ོཚ�འ་ིརགིས་ན་ི

བལ་�ལ་�་ི�ལ་ས་ཀ་ཏ་མན་�འ་ིནང་�་གང་སར་འ�ག ཁ་ོཚ�འ་ིར་ེཟད་�་ིང་ོགདངོ་�་པ་ོ

ད་ེགང་སར་མཐོང་�་ཡོད། �བས་རེར་བལ་�ལ་�་ིམ་ིལས་ཁ་ོཚ�འ་ིརིགས་མང་པ་ོཡདོ་

པའ་ི�ང་བ་ཞིག་�ེར། ཁ་ོཚ�་ན་ི�ད་མཚར་ཞིང་ཅ་ིཡང་མ་ི�མ་པ་ཞིག་རདེ། འོན་�ང་། ཀ་ོ

པན་�་ཡངོ་མཁན་ཚ�ར་ཤསེ་འདདོ་�་ི�་ོཆནེ་པ་ོཞགི་འ�ག �་མ་ཡ་ེཤསེ་དང་ངདེ་གཉསི་ལ་

ཁ་ོཚ�ར་ཆསོ་བཤད་པའ་ི�་ོབ་�སེ་�ང་། འནོ་ཏ།ེ �ས་�ན་ངསེ་ཅན་ཞགི་འགརོ་�སེ། �བ་

�ོགས་�་ི�ལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་བལ་�ལ་�་ིག�ང་ལ་བཤད་དེ། ཁ་ོཚ�་བལ་�ལ་�་

�ོད་�་བ�ག་མེད་པར་�མ། མཐོང་མཆན་�ོད་�ངས་�་ི�ིམས་ལའང་འ�ར་བ་ཐེབས་

ནས་ཁ་ོཚ�་བལ་�ལ་ནས་ཇ་ེ�ང་�་�ར་སངོ་། 

�ལ་ཁབ་གཞན་ལ་མ་སོང་བའ་ིགོང་བདག་ལ་�བ་�ོགས་ན་ིའད་ིའ�་ཞིག་རེད་

�མ་པའ་ིཚ�ར་�ང་ཞིག་ཡོད། ཚ�ར་�ང་ད་ེན་ིབདག་གསི་�བ་�གོས་�་ི�ོབ་མ་ཚ�་དང་ཁ་

བ�་�ས་པ་དང་། ཡང་ན། �ས་ཞེས་པའ་ི�ས་དེབ་བ�གས་པ་ལས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། ང་

ཚ�འི་�ོབ་མ་ཐོག་མ་ནི། ཛ�་ན-ར་ཆ་ིཝེ་སི་ཀེ(Zina Rachevsky)ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ལ་

�གོས་པ་ོམང་པ་ོཞགི་འ�ག ཁ་ོཚ�ས་�བ་�ོགས་�་ིའཚ�་བའ་ི�རོ་ནས་ཁ་བ�་མང་པ་ོ�ས་

ཤིང་། ཁ་ོཚ�་ཁག་ཅིག་གིས་ཞིང་པ་�ར་�་ོ�གས་དང་�ན་�་འཚ�་བ་བ�ལ་ཡོད་པ་དང་། 
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ཁག་ཅིག་གསི་འདདོ་�་�ར་འཚ�་བ་བ�ལ་འ�ག བདག་ག་ིམཐོང་�ང་ལ། ཁ་ོཚ�འ་ིའཚ�་བ་

�ེལ་�ངས་ད་ེདག་ན་ིམཐར་�ང་ག་ིརང་བཞིན་ཞིག་�ེ། ཁག་ཅིག་ན་ིཤིན་�་ད�ལ་ཕངོས་

ཡནི་ཡང་། ཁག་ཅགི་ན་ིཤནི་�་�ག་པ་ོརདེ། 

གང་�ར་�ང་། ཁ་ོཚ�་ཀ་ོཔན་�་ཡོང་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་ཉན་པ་ད་ེན་ིརང་བཞནི་

�་ི�ང་�ལ་�་�་ཞགི་ཡིན། འོན་ཏེ། མ་ིཚ�ས་�་མ་ཡ་ེཤསེ་དང་ངདེ་གཉསི་�བ་�གོས་�་

ཆོས་བཤད་པར་བསོ་ཏ།ེ ཐོག་མར་�བ་�གོས་�་བ�དོ་�བས། བདག་ན་ིཧ་ལས་དགསོ་

�ང་། ད་ེཡང་�བ་�གོས་�་�ོན་ཆས་�ངི་�ལ་གནོ་ནས་�ལི་�་ཆག་པའོ �་ནང་�་�དོ་པའ་ི

ཧད་པ་ེཚ�ས་ཁངེས་མདེ་པ་དང་། �བ་�ོགས་�་ི�ོབས་འ�རོ་དང་། མ་ིཚང་མར་ཡདོ་པར་

�ང་བའ་ི�་ིདངསོ་པའོ �་�ན་ཚ�གས། ད་�ང་འཚ�་བའ་ིགམོ་འ�སོ་དང་། མ་ིཚ�ས་ཅ་ིཞགི་གལ་

ཆེན་�་བ�་ིབ་སོགས་�ིས་ད་ེབས་�ང་ང་ཧ་ལས་�་བ�ག་སོང་། �བ་�ོགས་ན་ིག་ོལ་

གཞན་ཞིག་དང་འ�་ཞིང་། �ལ་�ང་དེ་�་�་ཞིག་�་�ེས་པའི་མི་ཚ�ས་ཆོས་�ོགས་ལ་

བསམ་�་ོགཏངོ་མ་ི�དི། བལ་�ལ་�་�ང་བ་�ར། བདེན་པ་འཚ�ལ་�ད་�་�བ་�གོས་�་ི

ན་གཞོན་ད་ེཚ�ས་�་ནོར་དང་། �ིའ་ིདངོས་པོའ �་བད་ེ�དི་བ�ར་བ་དསེ་�བ་�གོས་དངསོ་

�་མཐངོ་�སེ་རང་ཉདི་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མ་ོཞགི་བཞག་�ང་། ཁ་ོཚ�འ་ི�དེ་�ངས་ད་ེན་ི�་

ཚ�ས་�་�ལ་�་ིབད་ེབ་ལ་�བ་གཏོད་པའ་ིའ�ན་པ་�དེ་པ་�་�་ཡནི་ཞངི་། ད་ེདང་མ་ིའ�་ས་

ཞགི་ན་ིཁ་ོཚ�ས་འ�ན་པ་ད་ེལག་ལནེ་ལ་དངསོ་�་འདབེས་བཞནི་པ་ད་ེཡནི། 

དག་ེབཤསེ་རབ་བ�ན་ཐགོ་མར་�བ་�གོས་�་སངོ་ནས་�རི་དྷ་རམ་ས་ལར་ལགོ་

�ེས། ཁོང་གིས་�་རའེ་ི�ལ་�་�བོ་མ་�མས་ལ་འད་ི�ར་ཁ་བ�་�ས་ཡོད། “བདག་གསི་

�ན་�་བདོ་པ་ཚ�་ན་ིཚ�་འདིའ་ིབད་ེབ་དོན་གཉརེ་�དེ་ཅངི་། སོས་དལ་བག་ཕབེས་�སི་ཆང་

འ�ང་བཞིན་ཚ�ང་ལས་སོགས་�དེ་ཞོར་�་ག�ངས་�གས་�་ོབ་ཙམ་ཡིན་པར་�མ་ཡདོ། 

འོན་�ང་། བདག་གསི་�བ་�ོགས་པ་�མས་ས་ོསའོ �་�ལ་ཁབ་�་མཐངོ་�སེ། བོད་པ་ཚ�་ན་ི
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བདག་གིས་�ོན་མར་བསམ་པ་�ར་�ོང་པ་ཞིག་མ་རེད།” མ་མཐའ་ཡང་བོད་པ་ཚ�ས་དག་ེ

བའ་ིལས་�ན་�་ཞིག་ཡིན་�ང་�བ་�་ིཡོད་པ་དང་། བོད་པ་ཚ�ར་ཆསོ་དད་དང་ཡདི་ཆསེ་

ངསེ་ཅན་ཞགི་ཡདོ། ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་སགོས་�ང་�་ཞགི་ལས་ཤསེ་�་ིམདེ་ནའང་། 

ད་ེདག་ག་ིག་ོ�གོས་�ན་�་ཞིག་ཁ་ོཚ�ར་ཡོད། དག་ེབཤེས་རབ་བ�ན་�ིས་�་རའེ་ི�ལ་�་

གོང་ག་ིགཏམ་འད་ིདག་བཤད་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ག་ི�ད་ཆའ་ིནང་�་བདནེ་པ་ཞིག་ཡདོ་པ་

�གོས་པར། ང་ཚ�ས་ཐག་རངི་པ་ོཞགི་ལ་�་མ་ིདགོས། 

ང་ཚ�ར་དག་ེབའ་ིལས་�མས་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལས་འ�དེ་པའ་ི�ས་པ་ཡདོ་པར་མ་

ཟད་། ང་ཚ�ར་རང་ག་ིསེམས་�་ི�ིག་�ིབ་�མས་�ངས་ནས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་པའི་

�ས་པའང་ཡདོ། �་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ི�ར་ལམ་སགོས་ཐ་ེབའ་ིཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ �་བ�ན་པ་ཆ་ཚང་

བ་ཞིག་ད་�ང་གནས་ཤིང་། �་ོའཛམ་�་�ངི་ག་ིམ་ིཁ་ོནར་�་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་

�ངོ་བའ་ི�ལ་བ་�ན་པ་དང་། དའེ་ི�་མཚན་ན།ི གསང་�གས་�་ིཉམས་ལནེ་�་�་ད�་མའ་ི

ནང་�་�ང་�་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་འ�ོ་བ་མ་ིམ་ཡིན་པའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་གི་�ེང་�་འ�ང་

ཐབས་མེད། མ་ལས་�ང་བའ་ིའ�ང་བ་ག�མ(པགས་པ་དང་ཤ་�ག)དང་། ཕ་ལས་�ང་

བའ་ིའ�ང་བ་ག�མ(ཁམས་དཀར་དང་། �ས་པ། �ང་།)བཅས་�ན་པའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་

�ནེ་ཁ་ོནའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེ�བ་�བ། 

ང་ཚ�ར་བ�ན་པའ་ི�སེ་�་འ�ག་པའ་ིའ�རོ་པ་འད་ིཡོད་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བཟང་

ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ས་�དེ་དཀའ་བའ་ིདམ་པའ་ིཆསོ་�དེ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ར་དད་

པའ་ིཚད་གཞིའང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�་ན་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་�ིལ་པོའ �་

�སེ་�་འ�ག་�བ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ས་�་མ�ད་ནས་ཆསོ་ལ་�བོ་�ངོ་�ས་ན། འ�རོ་པ་འད་ི

ན་ིཇ་ིའ�འ་ིའཇགི་�་ཞངི་འབརོ་ཆགོ་ཆགོ་ཅགི་ཡནི་པའ་ིངསེ་ཤསེ་�དེ་�་རདེ། ང་ཚ�ར་�ས་
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ཚ�ད་�ང་�་ཞིག་ལས་མདེ་པས། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ས་�གས་ཡདོ་ཚད་བཏོན་ནས་འ�རོ་

པ་འད་ིདནོ་དང་�ན་པ་ཞགི་ཅསི་�ང་�དེ་དགསོ། 

 

༡༠ ཆསོ་�དེ་པ་ལ་ཚང་དགསོ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་འཛ�མས་པ། 

དམ་པའ་ིཆསོ་�དེ་པ་ལ་ཚང་དགོས་པའ་ིམ�ན་�ནེ་འཛ�མས་པ་ན་ིའ�རོ་པ་མཐའ་

མ་ཡནི་ཞངི་། “�་ེབ་མང་པོར་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་

ཤིང་། ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ། སངས་�ས་�ོན་ནས་ཆོས་

ག�ངས་པའ་ི�ས་�་�ེས་པ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་གནས་པ། དེའ་ི�སེ་�་

འ�ག་པ་བཅས་འ�རོ་པ་མང་པ་ོཚང་ནའང་། ཆོས་�ེད་པ་ལ་ཚང་དགསོ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

�མས་འཛ�མས་པའ་ི�ལ་བཟང་ཞགི་�ང་མདེ། འནོ་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་�ལ་བཟང་ད་ེ

ཐབོ་ཡདོ།” ཅསེ་བསམ་བཞནི་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

འ�ོར་པ་འད་ིན་ིཕར་དེད་ན་ས་ོསོའ �་ཆོས་�་ིཉམས་�ོགས་འཚ�ལ་�བ་�་ིནང་�་

ལམ་�ངོ་ཡངོ་བར་རང་ཉིད་ལ་དགོས་པའ་ིརགོས་རམ་�་ིམ�ན་�ནེ་�མས་ཚང་�་ད་ེཡནི། 

ང་ཚ�་དམ་པའ་ིཆོས་དང་མཇལ་ནས་དེའ་ི�ེས་�་འ�ག་པ་ལ་མ�ན་�ེན་མང་པ་ོ

ཞགི་འཛ�མས་དགསོ་པས། མ་ིཞགི་ལ་ད་ེའ�འ་ི�ལ་བཟང་�ང་བ་ན་ི�་འ�ལ་ཞགི་�་�ང་ག་ི

རདེ། ས་ོསའོ �་�མི་དང་�ནི་བདག་ག་ིབ�་ེབའ་ིརགོས་རམ་�སི་མཚ�ན་པའ་ི�འི་ིམ�ན་�ནེ་

�མས་ཚང་དགསོ་པར་མ་ཟད། གལ་ཆའེ་ིནང་ག་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་ལ། ང་ཚ�ར་བ�་བ་མདེ་པའ་ི

ཐར་པའ་ིལམ་�ནོ་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཞགི་ག་ི�ངི་�་ེདང་�གས་�ར་ཡང་དགསོ་�་ི

ཡདོ། 
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�ལོ་�ན་�ར་ན། ནང་པའ་ི�ལ་ཁབ་ཁག་�་མ་ི�འ་ི�་ིཚ�གས་�སི་དག་ེའ�ན་པ་

ཚ�ར་འཚ�་�ེན་འ�ལ་�་ིཡོད་�བས། དག་ེ�ོང་དང་བ�ན་མ་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་ཁ་ཟས་གནས་

མལ་སོགས་ལ་སེམས་�ར་ཅ་ིཡང་�ེད་མ་ིདགོས་པར་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི

རང་དབང་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། བདོ་�་དགོན་�་ེཆནེ་པ་ོ�མས་མ་ིམང་ག་ི�ནི་གཏངོ་ལ་བ�ེན་

ཡདོ་ལ། ཐ་ན་དངེ་སང་ཡང་ཐན་ལན་ཌ་ིདང་། ལའ་ོས་ི�་�འ་ི�ལ་ཁབ་ཁག་�་དག་ེ�ངོ་ཚ�་

ན།ི སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་བ�གས་�ས་དང་གཅགི་མ�ངས་�་�ངོ་གསབེ་�་སངོ་

ནས་བསདོ་�མོས་བཞསེ་�་ིཡོད། 

�བ་�གོས་�་ད་ེའ�འ་ི�བས་བད་ེཞགི་མནི་ཞངི་། མ་ི�མས་ས་ོསའོ �་�ལ་ཁབ་�་

འཚ�་�དོ་�ས་ན། �ན་�་�་བ་ཞགི་�བ་བཞནི་ས་ོསའོ �་�་ིཚ�གས་�་ིནང་�་�གས་དགོས་

�་ིཡོད། གལ་�ིད་ཨ་ེཤ་ིཡ་�་སོང་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་�ོབ་གཉེར་དང་�ོམ་�བ་�ེད་

འདདོ་ན། མ་ིཞགི་གསི་ཐགོ་མར་�རོ་མ་ོགསགོ་དགསོ་པ་དང་། ཡང་ན། ནང་མ་ིདང་�གོས་

པ་ོཚ�འ་ི�ནི་གཏངོ་ལ་བ�ནེ་དགསོ་ཤངི་། ད་ེན་ི�དེ་བད་ེཔ་ོཞགི་མནི། ནང་པའ་ིཆསོ་ལ་�བོ་

གཉེར་�དེ་པའ་ི�ན་�ངོ་�མ་དག་ཅགི་འ�རེ་ནས་�་གར་རམ་བལ་�ལ་�་སངོ་ཡང་། ད་ེ

�་�ན་རིང་པོར་�ོད་མ་ི�བ། རང་གིས་འདོད་པ་�ར་�་�ོད་མ་ི�བ་པའ་ི�་མཚན་ཡང་

དགོས་ངེས་�ི་རོགས་རམ་དང་མ�ན་�ེན་མ་ཚང་བས་རེད། དེ་ཡང་�ོར་མོ་ཡོད་མེད་

གཅིག་�འ་ིདནོ་དག་ཅིག་མ་ཡིན་པར། མཐོང་མཆན་ཐབོ་དཀའ་བ་དང་། མཐོང་མཆན་ཐབོ་

�ང་དའེ་ི�ས་�ན་�ང་�གས་པ་སགོས་�་ིདཀའ་ངལ་�་ཚ�གས་ཤགི་ཡདོ། 

གཞ་ི�འ་ིཆ་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་�ེད་པ་ལ་ཚང་དགོས་པའ་ིམ�ན་�ེན་�མས་ང་

ཚ�ར་འཐོབ་པར་བསོད་ནམས་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ས་ོསོའ �་

བསམ་�འོ �་འ�རེ་�གོས་ལའང་བཅསོ་�ར་�་དགོས་ཏ།ེ ཅ་ིཞགི་གལ་ཆནེ་ཡནི་པ་དང་། ཅ་ི

ཞགི་གལ་ཆནེ་མནི་པ་�མས་ཤསེ་པར་�ས་ནས་ད་ེདག་ག་ིརནི་ཐང་ལ་ག་ོརམི་�གི་དགོས། 
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གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་བ�ེན་�བ་དང་�ོབ་གཉེར་ཞིག་�ས་�ན་རིང་པོར་�ེད་པར་�ིན་བདག་

འཚ�ལ་དགསོ་ན། གཞན་དག་ལ་རོགས་�ོབ་�་བ་ན་ིང་ོགནངོ་དགསོ་པའམ་�ནེ་�གས་ཤགི་

མནི། ད་ེ�ར་�་�ང་བ་ན་ི�བ་�ོགས་པ་ཚ�འ་ིམཐངོ་�ང་ཁ་ོན་ཡནི། གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་

ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། ལ་ེལ་ོམ་ཡིན་པ་སགོས་�་ིདབང་གིས་�ོང་མ་ོ�ེད་པ་ལ་དག་ེམཚན་

ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་ཆགོ ང་ཚ�ས་དརེ་བ�ེན་ནས་ཆོས་ལ་འ�ག་�བ་པ་དང་། ཆོས་ལ་འ�ག་

པ་དེས་རང་ཉིད་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བར་མ་ཟད། སོ་སོའ �་�ིན་བདག་ཚ�་ལའང་བསོད་

ནམས་གསགོ་�་འ�ག་ག་ིཡདོ། 

འ�ོར་པ་མཐའ་མ་འདའི་ིཆ་ཤས་གལ་ཆེན་གཞན་ཞིག་ནི། རང་ཉིད་ཐར་པའ་ིལམ་

ལ་འ�ིད་འདོད་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་ག་ི�ིང་�་ེདང་བ�་ེསེམས་འཐོབ་�་འད་ི

ཡནི། དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ད་ེན་ིའད་ི�ང་ག་ིལགེས་ཚ�གས་�མས་ཇ་ི�ར་�བ་དགསོ་པར་

�ནོ་པའ་ིདག་ེ�ན་ཙམ་དང་། ཡང་ན། ཚ�་རབས་�་ིམའ་ིབད་ེབ་དང་། ཐ་ན་རང་སངས་�ས་

�་ིག་ོའཕང་སགོས་བ�བ་པར་རང་ཉདི་ལ་རགོས་རམ་�དེ་མཁན་ཙམ་མནི་ཞངི་། དག་ེབའ་ི

བཤེས་གཉེར་ད་ེན་ིད་�་རང་ཉིད་གང་�་ཡོད་པ་ད་ེནས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ལ་འཐནེ་

པའ་ིཐར་པའ་ིལམ་�ལི་པ་ོ�ོན་མཁན་�་ི�་མ་ཡནི། 

འ�ོར་པ་བ�་པའ་ིཆ་ཤས་འད་ིནི་ཤིན་�་དཀོན་ཞིང་། ཤིན་�་�་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

�བ་�གོས་�་ི�བོ་མ་ཚ�ས་�་མ་ཞགི་བཙལ་ཡང་ཤནི་�་�དེ་དཀའ་བའ་ི�ང་མང་པ་ོབདག་

གིས་ག་ོ�ངོ་ཡོད། �་མ་ན་ིཤིན་�་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་མདོ། འོན་�ང་། �་མ་�་ཞགི་ལ་ང་ཚ�་

�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་བའ་ིཐབས་ལམ་བ�་བ་མེད་པ་ད་ེཡོད་དམ། མ་ི�མས་བ�ེན་ས་ན་ི

རང་འདེགས་�་ིདཔ་ེདེབ་དང་། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེ�ིད་�་ིཆེད་ལས་མཁས་པ་ཚ�་ཡིན། འོན་

�ང་། ད་ེདག་གིས་མ་ིཕན་ལ། ད་�ང་མ་ི�མས་ཤར་�ོགས་�་ི�ལ་�ོངས་ཆ་�ས་མེད་

སར་�གོས་�དོ་�དེ་མདོ། འནོ་�ང་། དསེ་�ང་མ་ིཕན། གལ་�དི་མ་ིཞགི་གསི་ཁ་ོཚ�ར་ནང་
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པའ་ིབ�ན་པ་ང་ོ�ོད་�ས་ཏ།ེ �སེ་ཆནེ་དམ་པ་ཞགི་ག་ི�ང་�་�དི་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་�སེ་ཆནེ་

དམ་པ་དེའང་�ོན་ཅན་�་མཐོང་�་རེད། ཁ་ོཚ�ར་�ས་ནམ་ཡང་�ོབ་དཔོན་ཡང་དག་ཅགི་

དང་འ�ད་པའ་ིབསདོ་ནམས་མདེ། 

གཞན་ཡང་ཚ�་འདི་དང་�་ིམའ་ིདོན་�་བད་ེབ་འདོད་ནས་ཆོས་�་ིལམ་�་འ�ག་

བསམ་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞིག་ཡོད་ལ། གོང་�་བ�ར་འསོ་པའ་ིདག་ེ�ན་ཞིག་དང་འ�ད་ན། ཁ་ོ

ཚ�འ་ིསམེས་པ་དག་ེ�ན་ད་ེལ་འཆརོ་འ�།ོ འནོ་�ང་། དག་ེ�ན་ད་ེན་ིས་ོས་ོརང་ཉདི་�་ིབདག་

འཛ�ན་ལས་�ོལ་ཡོད་དམ། དག་ེ�ན་ད་ེལ་ས་ོསོའ �་�ོབ་མའ་ིཆེད་�་རང་ཉིད་�་ི�ས་ཚ�ད་

སགོས་�སོ་གཏངོ་�དེ་�བ་པའ་ི�ངི་�་ེཞགི་ཡདོ་དམ། ཁངོ་ལ་�བོ་མ་�མས་ལམ་�་འ�དི་

པའ་ིཐབས་དང་ཤསེ་རབ་�་ིཡོན་ཏན་�ན་ནམ། ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ི�གོས་ཤགི་འཚ�ལ་�་ིཡདོ་

ནའང་། ང་ཚ�་མང་པ་ོཞིག་གིས་�ེད་པ་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ི�ོགས་ཡིན། ཚ�་�་ིམ་�འང་འ�་ོབ་

མའི་ི�ས་�ནེ་ཞགི་འཐབོ་དགོས་ན། ང་ཚ�ས་�ལ་�མིས་ལགེས་པར་�ང་དགསོ་མདོ། འནོ་

�ང་། རང་གསི་�ང་�ལ་�མིས་མ་ི�ང་བ་དང་། �བོ་མ་ཚ�ར་ཡང་�ལ་�མིས་�ང་བར་མ་ི

�ལ་བའ་ིདག་ེ�ན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད། དག་ེ�ན་ད་ེདག་གིས་ང་ཚ�ར་ཐར་པའ་ིལམ་བ�་བ་

མདེ་པ་ཞགི་�ནོ་�་ཕར་ཞོག ཐ་ན་རང་ཉདི་�ང་ངན་སོང་ག་ིགནས་ནས་�བོ་མ་ི�བ། 

ད་ེ�་ནའང་། ད་རསེ་�་ི�་ེབ་འདའི་ིནང་�་ང་ཚ�་ན་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཞགི་དང་

འ�ད་ཅིང་། འ�ད་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་དེས་རང་ཉིད་ལ་བ�་བ་མེད་པའ་ིཐར་པའ་ི

ལམ་བ�ན་ཏེ། ང་ཚ�ས་མངོན་མཐ་ོདང་ངེས་ལེགས་�་ིབད་ེབ་ཞིག་�བ་�བ་པར་མ་ཟད། 

གཏན་�་ིབད་ེབའམ་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ད་ེཡང་�བ་ཆགོ དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ད་ེལ་ད་�ང་

�ིང་�་ེཆེན་པ་ོམངའ་ཞིང་། ང་ཚ�འ་ི�ོའ �་གནས་ཚད་དང་བ�ན་ནས་འ�དི་པའ་ིཐབས་ཤསེ་

དང་ག་ོ�ོགས་�ང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབས་ན། དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་འད་ིའ�་ཞགི་དང་འ�ད་

པ་ན།ི ང་ོམཚར་དགསོ་པའ་ིབསོད་ནམས་ཤགི་མ་ཡནི་ནམ། 
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དལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་བ�མོ་པའ་ིདགསོ་དམགིས། 

དལ་བ་བ�ད་དང་འ�ོར་པ་བ�་ནི། ང་ཚ�ས་�གས་བསམ་�་འཛ�ན་དགོས་པའ་ི

མ�ན་�ེན་�་ིཐ་ོཞིག་མིན་ཞིང་། ང་ཚ�ར་ད་�་ནས་ཚང་མ་མེད་�ང་ཕལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ཚང་

ཡོད། ང་ཚ�ས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་�གོས་པའ་ིས་ོསོའ �་ཆོས་�་ིའ�ལ་བ�ད་དའེ་ིནང་�ང་

ཐག་རངི་པ་ོཞགི་ཆདོ་ཡདོ། འད་ིན་ིང་ཚ�འ་ིདགའ་བའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི་མདོ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�འ་ི

འདོད་པ་ཚ�མས་ནས་ལ་ེལོའ �་ངང་�་ནམ་ཡང་�ོད་མ་ི�ང་། ང་ཚ�ས་�ང་ཐག་ད་ེའ�་རངི་པ་ོ

ཞགི་ག་ིསར་འ�རོ་བའ་ི�་�ནེ་�མས་བ�བས་པ་རདེ། ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིརང་དབང་ག་ིཚད་

གཞ་ིདང་ད་�ང་ཡནོ་ཏན་གཞན་དག་ན་ིང་ཚ�ས་�ནོ་མར་བ�བས་པའ་ི�་�ེན་ད་ེདག་ལས་

�ང་ཡོད། འོན་ཏེ། ང་ཚ�ས་ད་�ང་�་མ�ད་ནས་�་�ནེ་ནམ་བསདོ་ནམས་ད་ེ�་�་གསགོ་

པར་འབད་དགོས་ཤིང་། ད་ེ�ར་འབད་པ་མ་�ས་ན་ང་ཚ�ས་དཀའ་�ག་མང་པ་ོབ�ད་ནས་

ཐོབ་པའ་ིདལ་འ�ོར་�མས་བ�ག་�་རདེ། ང་ཚ�འ་ི�གས་བསམ་�་ཡོད་པའ་ིཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ད་ེནི། ད་�་རང་ཉདི་གང་�་ཡོད་པ་ད་ེནས་ད་�ང་�ང་ཐག་

རིང་ཞིང་། དཀའ་�ག་གིས་ཁེངས་པའ་ིལམ་�་རིང་པ་ོཞིག་ག་ིཕ་རོལ་�་ཡོད། འདི་ན་ིང་

ཚ�ས་ཤསེ་པར་�ས་ནས་�་�གི་ཡང་དག་ཅགི་�དེ་དགསོ། 

�་ེ�་མས་ང་ཚ�ས་�ས་�ན་�་ཅ་ིཞགི་�དེ་པ་ཐམས་ཅད་ཤསེ་བཞནི་�་ིམ་ེལངོ་�་

བ�ག་ནས་དག་ེབའ་ིལས་གཅགི་པ་ོ�བ་དགོས་པ་ནན་ཏན་�་ག�ངས་ཡོད། ད་ེཙམ་�་མ་

ཟད། ང་ཚ�ས་ད་�ང་རང་�ད་�་ི�གི་�བི་�མས་གཉནེ་པའོ �་�བོས་བཞ་ི�་�འ་ིཐབས་ཤསེ་

ལ་བ�ནེ་ནས་�ངོ་བའ་ིའབད་བ�ོན་�་དགོས། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་�་ཆེན་འད་ིརང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཡོད་པ་ནི། ཇི་འ�འ་ི

བསདོ་ནམས་ཤགི་ཡནི་པ་རང་ཉདི་ལ་�ན་�་�ན་�ལ་གཏངོ་�་གལ་ཆ་ེཞངི་། ང་ཚ�འ་ིཡདི་
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མ་�ིད་པ་དང་། ཡང་ན། ང་ཚ�ར་�་ོ�མ་�ིས་མནར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་ངན་སོང་ག་ི�ག་

བ�ལ་བསམས་ཏེ། ད་�་རང་ཉིད་གནས་ངན་ལེན་ད་ེདག་�་�ེས་མདེ་�ང་། རང་�ད་�་

ཡདོ་པའ་ིཉནོ་མངོས་དག་གསི་རང་ཉདི་གནས་དརེ་འ�དི་པའ་ིཉནེ་ཁ་ཡདོ་པ་ཤསེ་དགསོ། ང་

ཚ�་ནི་འདོད་ཆགས་ཤིག་གི་ཟིལ་�ིས་གནོན་�་ིཡོད་ན། �ེ་བ་�ོན་མར་འདོད་ཆགས་�་ི

དབང་�་སངོ་�ེ། �མ་སེམས་�སི་ནམ་ཡང་ཡིད་མ་ཚ�མས་པའ་ི�མ་�ནི་�སི་ད་�་�ག་

བ�ལ་�ག་པ་ོ�ངོ་བཞིན་པའ་ིཡ་ི�གས་�མས་�ན་བཞིན། ང་ཚ�ས་འདོད་ཆགས་དའེ་ིཉསེ་

དམགིས་�མས་བསམ་དགོས། གལ་ཏ་ེ�ག་�ང་ཞགི་གསི་ང་ཚ�ར་ས་ོབཏབ་ན། ང་ཚ�་ཁངོ་�་ོ

མ་ིཟ་བར་�ག་�ང་ག་ིའཚ�་གནས་དེར་བསམ་�་ོགཏོང་དགོས། ད་ེཡང་�ས་�ེན་ད་ེ�ངས་

ནས་ང་ཚ�འ་ི�ག་འཇབི་པར་�དེ་པའ་ིལས་�མས་གང་དག་ཡནི་ནམ། �ག་�ང་ག་ི�ས་�ནེ་

དང་ཆ་འ�་བ་ཞིག་ལནེ་པའ་ིལས་མང་པ་ོབསགས་ཡོད་ནའང་། ད་རེས་ང་ཚ�ར་དལ་བ་དང་

འ�རོ་པ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཞགི་ཐོབ་ཡོད་པ་ན་ིང་ོམཚར་བ་ཞགི་ཅ་ིལ་མནི། 

འདི་ནི་�་ིལམ་ཞིག་དང་འ�་ཞིང་། དེ་ཡང་ང་ཚ�་ན་ིད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་དག་

ལས་ཐར་ཏེ། �ད་ཅིག་འདིར་ང་ཚ�ར་ཡ་ི�གས་�ིས་�ོང་བའ་ིབ�ེས་�ོམ་�་ི�ག་བ�ལ་

དག་གིས་མནར་�་ིམེད། ད་ེབཞིན་�ད་ཅིག་འདིར་ང་ཚ�་ན་ིཟ་བ་དང་གསོན་ཐབས་�་�་

ལས་ཅ་ིཡང་�དེ་པའ་ིརང་དབང་མདེ་པའ་ི�ག་�ང་དང་འ�་�་�་མ་ཞགི་མནི། ང་ཚ�ར་ཐབོ་

པའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འད་ིཁ་ོནར་བ�ནེ་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་�དེ་དགསོ་པ་ལས། ད�ལ་

ཁམས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཞགི་གསི་ཆསོ་�དེ་མ་ི�བ། ད་ེབཞནི་ཡ་ི�གས་དང་། �ལ་

བ། �ང་ཆེན། �་ིབ། འ�་�ིན་སོགས་ཐམས་ཅད་�ིས་དམ་པའ་ིཆོས་�ེད་མ་ི�བ། ཐ་ན་

སའ་ིག་ོལ་འདའི་ི�ངེ་�་འཚ�་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིམང་ཆ་ེབས་�ང་དམ་པའ་ིཆསོ་�དེ་མ་ི�བ། འནོ་

�ང་། ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་�དེ་�བ་པ་ན་ི�་འ�ལ་�་�འ་ིབསདོ་ནམས་ཤགི་མ་ཡནི་ནམ། 
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ང་ཚ�ས་དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་ར་ེར་ེལའང་འད་ི�ར་ཞབི་�་བསམ་གཞགི་�དེ་དགསོ་

པ་དང་། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཉནི་རའེ་ི�ོང་བ་�མས་འ�རེ་ནས་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པའ་ིདལ་བ་དང་

འ�རོ་པའ་ིཐགོ་ལ་�རོ་ཆགོ ས་ོསའོ �་ཉནི་རའེ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་�ང་ཚད་དམ་པའ་ིཆསོ་�་ི�་ོ

�དེ་ཅགི་�་�ར་ནས་རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�རོ་ཚང་བ་ན།ི ཇ་ིའ�འ་ིདགའ་བའ་ི�ལ་ཞགི་ཡིན་

པར་�ནོ་ཆགོ ང་ཚ�ར་�ང་བའ་ི�ོང་�ང་ཐམས་ཅད་�སི་ང་ཚ�ས་ག་ོ�བས་ར་ེར་ེདམ་འཛ�ན་

�ས་ཏེ། རང་ཉིད་�་ིཉོན་མངོས་�མས་�ོང་ཐབས་�ེད་བཞིན། དམ་པའ་ིཆོས་�བ་དགསོ་

པའ་ི�ལ་མ་�དེ་ཆགོ �ར་མ་གཅགི་ཡནི་ཡང་�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་བའ་ི�ས་ཚ�ད་ཅགི་ང་ཚ�ར་

མདེ་ལ། ང་ཚ�ས་�ར་མ་ར་ེར་ེལགེས་པར་བཀོལ་ན། �ར་མ་ར་ེརའེ་ིནང་�་རང་ཉདི་ཐར་པའ་ི

ག་ོའཕང་དང་ཐག་ཉ་ེ�་འ�་ོག་ིཡདོ། 

གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ཞིབ་�་ད�ད་པ་གཏོང་�བས། རང་ཉིད་ལ་དལ་བ་དང་

འ�རོ་པ་གཅགི་གཉསི་ཤགི་ཚང་མདེ་པའ་ིགནས་�ངས་མཐངོ་�དི། ད་ེ�ར་�ང་ན་ང་ཚ�ས་

དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་ད་ེདག་ཇ་ི�ར་འཐོབ་དགོས་པར་བསམ་དགོས། གཅིག་�ས་ན། ང་

ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་�ོབ་གཉེར་�ེད་�ི་ཡོད་�ང་། འ�ོར་པ་�་པའ་ི�བས་�་འ�ེལ་

བ�དོ་�ས་པའ་ིཆསོ་ད་ེལ་དང་མོས་དང་དད་པ་བ�ན་པ་ོཞགི་�སེ་མདེ་�དི། ད་ེ�ར་ཡནི་ན་

ཅ་ིཞགི་ཚང་མདེ་དམ། ཚང་མདེ་པ་ད་ེང་ཚ�ར་ཇ་ི�ར་འཐོབ་དགསོ་སམ། གཅགི་�ས་ན། ཚ�་

འདིའི་བད་ེབ་དོན་གཉེར་�ི་�་ོདེས་རང་ཉིད་�ིར་འཐེན་�ེད་�ི་ཡོད་�ིད། དེའི་�ེན་པས་

འ�ོར་པ་བ�་པའ་ི�རོ་�་ིའ�ེལ་བཤད་�་བ�ོད་པའ་ིདམ་ཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིམ�ན་

�ེན་�མས་ཚང་མདེ་�ིད། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་འཚ�་བ་ལ་ཇ་ི�ར་བཅོས་�ར་�ས་ནས་མ�ན་

�ནེ་ད་ེདག་ཚང་བར་�་དགསོ་སམ། དལ་བ་བ�ད་ལས་གཅིག་དང་གཉསི་ཤགི་རང་ཉདི་ལ་

ཚང་མདེ་པ་ཤསེ་ན། ང་ཚ�འ་ིསམེས་པ་ཧ་ཅང་�་ོམ་ིདགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ར་མང་ཆ་ེབ་ཚང་ཡདོ་

པ་ན་ིདགའ་འསོ་པའ་ིདནོ་དག་ཅགི་ཡནི་ཏ།ེ ང་ཚ�འ་ིཚ�་འད་ིལ་དནོ་�ངི་ཤནི་�་ཆ་ེབ་དང་། ང་
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ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། 
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ལེའུ་བཞི་པ། 

དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་ཆ་ེབར་བསམ་པ། 

ལམ་རིམ་�་ིག�ང་�་དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་གཉིས་ལ་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་�ེས། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིའ�ོ་བ་མིའ་ི�ས་�ེན་འདི་དོན་ཆེ་བའ་ི�ོར་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་ཞིང་། 

ལམ་རིམ་�མ་�ོལ་ལག་བཅངས་�་�ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པོ་ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་�ིང་པོས་

བ�ོད་�་འད་ིས་བཅད་ག�མ་�་བགསོ་ནས་ག�ངས་ཡདོ་པ་ནི། དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་

འད་ིགནས་�བས་ལ་�སོ་ཏ་ེདོན་ཆ་ེབ་དང་། མཐར་�ག་ལ་�སོ་ཏ་ེདནོ་ཆ་ེབ། �ད་ཅགི་མ་

ར་ེར་ེལའང་དནོ་ཆ་ེབ་བཅས་ཡནི། 

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འད་ིན།ི གནས་�བས་དང་མཐར་�ག ཐ་

ན་�ད་ཅིག་མ་ར་ེར་ེབཅས་ལའང་བཀོལ་�ོད་ཆ་ེཞིང་། ང་ཚ�ས་�ས་�ེན་འད་ིཐོག་ནས་ཚ�་

འད་ིདང་�་ིམའ་ིམངནོ་མཐོའ �་བད་ེབ་�མས་�བ་�བ་པར་མ་ཟད། �མ་�ོལ་�་ིབད་ེབ་དང་

ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ཡང་�ས་�ེན་འདིའ་ིཐོག་ནས་�བ་དགོས་པ་དང་། ད་�ང་

དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ིནི། ཚ�་འདིའ་ི�ད་ཅིག་ར་ེར་ེལའང་དོན་�ིང་དང་�ན་པར་�དེ་

མཁན་ཡང་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་བད་ེབ་གང་འདོད་པ་ད་ེརང་ཉིད་ལ་ཡདོ་ཆགོ་མདོ། འོན་�ང་། མཐ་ོརསི་�་

�ལ་དང་དག་ཞིང་སགོས་�་�་ེབའ་ིབད་ེབ་ན་ིགནས་�བས་�་ིབད་ེབ་ཡིན་ཏེ། ད་ེན་ིདལ་

འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིམཐར་�ག་ག་ིདགོས་དམགིས་ ཤགི་མནི་ཞངི་། བད་ེབ་དའེ་ིརགིས་

ན་ིང་ཚ�ས་རང་ཉདི་འཇགི་�ནེ་འཁོར་བའ་ིནང་�་ཡདོ་བཞནི་�་�ངོ་ག་ིཡདོ་ལ། ད་ེདག་མཐའ་

མར་ཟད་འ�།ོ 
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ད་ེལས་�གོ་�།ེ མཐར་�ག་ག་ིདགོས་དམགིས་�་བ�ང་བའ་ི�མ་�ལོ་དང་། ཐར་

པའ་ིག་ོའཕང་ག་ིབད་ེབ་ན་ིགནས་�བས་�་ིབད་ེབ་ད་ེ�་�་ཞིག་མནི་ཞིང་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི

�ན་�ོང་གང་�བ་�ིས་�་�དེ་�ས་ཏེ། ས་ོསོས་ཅ་ིཞིག་�བ་�ང་མ་�ར་འ�་ོབ་སམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདནོ་�་རང་ཉདི་འཚང་�་བའ་ིསམེས་པས་�ན་ནས་བ�ངས་ན། ཚ�་འད་ི

�འི་ིབད་ེབ་དང་། ས་ོསའོ �་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་གཉསི་ཞོར་�་འ�བ་པར་�དེ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ས་

འཇིག་�ནེ་འདའི་ིཕ་རལོ་�་ིབད་ེབའ་ི�་�མས་བ�བས་ན། ཚ�་འད་ིལའང་དནོ་�ངི་ཆ་ེཞངི་། 

ཚ�་འདའི་ིབད་ེབ་�མས་�ང་རང་བཞནི་�་འ�བ་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�ང་�བ་སམེས་�སི་�ན་ནས་བ�ངས་ན། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་བསམ་བཞནི་�་

དག་ེ�རོ་ལ་འ�ག་ག་ིམདེ་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ག་ི�་�མས་�བ་�་ི

ཡདོ། དཔརེ་ན། ང་ཚ�ས་བསང་མཆོད་ཅགི་འ�ལ་བའམ། བ�ག་�སོ་ཤགི་�ར་བ་གང་ཞགི་

ཡིན་ཡང་། བསང་མཆདོ་དང་བ�ག་�སོ་ད་ེདག་མ་�གོས་པའ་ི�ད་ཅགི་ར་ེརའེ་ིནང་�འང་

ང་ཚ�ས་ཐར་པའ་ི�་�བ་ཅངི་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིད�གས་�་ི�་བ་ར་ེར་ེདང་། ཟས་ཁམ་ར་ེར།ེ 

གམོ་པ་ར་ེར།ེ �རོ་བ་ར་ེརའེ་ིངསོ་ནས་རང་ཉདི་དང་འ�་ོབ་གཞན་དག་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་

ཉ་ེ�་གཏངོ་ག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་མཐར་�ག་ག་ིདགོས་དམིགས་ད་ེརང་ག་ིཡིད་ལ་བ�ང་ན། ཐར་པའ་ིག་ོ

འཕང་འཚ�ལ་�བ་�་ིནང་�་རང་ཉདི་ལ་འ�ད་ངསེ་པའ་ིབཀག་�་དག་ལས་�ལ་�བ་པར་

མ་ཟད། ང་ཚ�ས་དང་�་ལནེ་དགསོ་པའ་ིཉམས་ལནེ་ཅ་ིཞགི་ཡནི་�ང་དརེ་འ�ག་པའ་ི�བོས་

�གས་ང་ཚ�ར་འ�ང་ག་ིཡོད། ང་ཚ�ས་�ལ་�མིས་མ་བ�ངས་ན་གཞན་ལ་འཚ�་བའ་ིལས་

�ེད་པའ་ིཉེན་ཁ་ཆ་ེཞངི་། ཐ་ན་འཚ�་བའ་ིལས་ ཤགི་�དེ་པའ་ི�ན་�ངོ་རང་ཉདི་ལ་མདེ་�ང་། 

ང་ཚ�་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་�དི། ད་ེའ�འ་ིལས་�སི་རང་ག་ི�་ོལ་བར་ཆད་�ས་ཏ།ེ ང་

ཚ�ས་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་བ�བ་པའ་ིགེགས་�་འ�་ོ�་རདེ། ང་ཚ�ས་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་�་ིབ�བ་པ་ལ་
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མ་�ངས་ན། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཇ་ིབཞནི་ཤེས་པའ་ི�ོགས་པ་ཟབ་མ་ོཞགི་རང་�ད་

ལ་ནམ་ཡང་�་ེམ་ི�བ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ར་�ལ་�མིས་�་ིབ�བ་པ་ཡང་དག་ཅིག་�ན་ན། 

ཏིང་ང་ེའཛ�ན་དང་། �ིང་�ེ། ཤེས་རབ་སགོས་�ར་�་གངོ་འཕེལ་འ�ང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་རང་

�ད་�་ིཡོན་ཏན་འད་ིདག་གངོ་འཕེལ་�་བཏང་ན། ཚ�་འདིའ་ི�ད་ཅིག་ར་ེར་ེལའང་དོན་�ངི་

ཆེན་པ་ོཞིག་�ན་པར་�ེད་�་ིཡོད། ད་ེབས་ན། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིགནས་

�བས་དང་མཐར་�ག་ག་ིདག་ེཕན་�མས་ཤསེ་དགོས་པ་ན།ི གལ་ཆའེ་ིནང་ག་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་

ཡནི། 

 

གནས་�བས་ལ་�སོ་ཏ་ེདནོ་ཆ་ེབ། 

ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་མའི་ི�་ེབ་དང་། ཆོས་�་ིའཁརོ་ལའོ �་�ལ་པ།ོ ཡང་ན། �་ཚ�་རངི་པ་ོ

གང་ཞགི་འདོད་�ང་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིདལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིཐགོ་ནས་རང་ཉདི་

�་ི�་ེབ་�་ིམ་ད་ེའདམེ་ཆོག ཐ་ན་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་བད་ེབ་ཅན་�་�སེ་ནས་�ང་�བ་སམེས་

དཔའ་དང་། སངས་�ས་�སི་ག�ངས་པའ་ིཆོས་དང་མཇལ་ཏེ། �ར་�་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་

འཐོབ་འདོད་�ང་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�ས་�ེན་འདའི་ིཐོག་ནས་ད་ེ�བ་�བ། ཚ�་རབས་�ནོ་མ་

དག་�་�ལ་�ིམས་ཡང་དག་པར་བ�ངས་པ་དང་། �ིན་གཏོང་ག་ིབསོད་ནམས་ཆེན་པོ་

བསགས་པ། �ོན་ལམ་ཡང་དག་པ་བཏབ་པ་སགོས་�་ིམ�་ལ་བ�ེན་ནས་ད་རསེ་ང་ཚ�ར་

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིཐོབ་ཡོད། ཚ�་འདིའ་ིནང་�འང་ང་ཚ�ས་�ོན་དང་གཅགི་

མ�ངས་ཤགི་བ�བས་ན། ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�འང་རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་

ཞགི་འཐབོ་ངསེ་ཡནི། 
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�་ེབ་འད་ིན་ིང་ཚ�ས་�་ེབ་�ོན་མ་དག་�་དཀའ་�ད་འབད་བ�ོན་�ས་པའ་ིའ�ས་

�་ཞིག་ཡནི་པ་ཇ་ིབཞནི། ང་ཚ�འ་ིཚ�་རབས་�་ིམའང་ད་�་ང་ཚ�ས་ཅ་ིཞིག་�དེ་མནི་ལ་�ག་

ཡོད་པ་དང་། ད་ེན་ིཡོངས་�་ང་ཚ�འ་ིལག་�་ཡོད། ང་ཚ�ས་རང་ལ་ཐོབ་ཡོད་པའ་ི�ས་�ནེ་

འདའི་ིཆདེ་�་�ན་རངི་ལ་གསལོ་བ་དང་�ོན་ལམ་བཏབ་�ངོ་ཞངི་། ད་�་ང་ཚ�ས་�ལ་བཟང་

འད་ིན་ིམ་འངོས་པའ་ིཚ�་རབས་དག་�འང་�ན་མ་ིཆད་པར་གསལོ་བ་དང་�ནོ་ལམ་འདབེས་

དགསོ། ད་�་ང་ཚ�ས་ཚ�གས་གསོག་�བི་�ངོ་�ས་ན། ཚ�་�་ིམར་འདདོ་པའ་ི�་ེབ་དསེ་རང་

ཉདི་ལ་�ག་ནས་�དོ་�་རདེ། 

 

མ�ན་�ནེ་འཛ�མས་པའ་ི�ས་�ནེ། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིཐོག་ནས་�བ་

�ང་བའ་ིའ�ས་�་ཞགི་ན།ི དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པར་མ�ན་�ནེ་འཛ�མས་པའ་ིའ�་ོ

བ་མའི་ི�ས་�ནེ་གཞན་ཞགི་རང་ཉདི་ལ་འཐབོ་�་ད་ེཡནི། ལམ་རམི་�མ་�ལོ་ལག་བཅངས་

�་ིནང་�་ག�ངས་ཡོད་པ་�ར། �ར་ཡང་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པའ་ི�ས་�ེན་ད་ེལ་མཐ་ོརསི་

�་ིཡོན་ཏན་བ�ད་དང་�ན་�་ཡིན་ཞིང་། ད་ེདག་ན་ིདམ་པའ་ིཆོས་�ེད་པ་ལ་མ�ན་�ནེ་

�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞགི་རདེ། 

༡་ ཚ�་རངི་བ། 

༢་ ག�གས་ལགེས་པ། 

༣་ རགིས་མཐ་ོབ། 

༤་ �་ནརོ་འཛ�མས་པ། 

༥་ དབང་�གས་ཆ་ེབ། 
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༦་ ཚ�ག་བཙན་པ། 

༧་ �སེ་པའ་ི�ས་�ང་དང་�ན་པ། 

༨་ �བོས་དང་�ན་པ། 

 

ཡནོ་ཏན་འད་ིདག་ར་ེརསེ་�ང་ང་ཚ�་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་བད་ེབར་�དེ་པས། ང་

ཚ�ས་གང་�བ་�སི་ད་ེདག་འཕལེ་�ས་གཏངོ་བར་འབད་པ་�་དགསོ། 

མཐ་ོརིས་�་ིཡོན་ཏན་བ�ད་ལས་དང་པ་ོན་ིཚ�་རངི་བ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་

འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབའ་ི�ེས་�་འ�ངས་ནས་རང་ག་ིམ་ིཚ�་�ིལ་པ་ོ�ོང་ཟད་�་བཏང་ན། རང་

ཉིད་ལ་ཚ�་རངི་པ་ོཇ་ིའ�་ཞིག་ཡདོ་�ང་། ཚ�་ད་ེང་ཚ�ས་�ད་ཟསོ་�་བཏང་ཡདོ། རང་ཉདི་�་ི

ཚ�་ཇ་ི�ར་རངི་བ་ད་ེ�དི་�་ང་ཚ�ས་གཞན་ལ་འཚ�་བ་�དེ་ཅངི་། མཐའ་མར་ཤ་ིནས་ངན་སངོ་

ག་ི�ག་བ�ལ་ཆནེ་པ་ོཞིག་�ངོ་ངེས། ད་ེལས་�གོ་�།ེ ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཚ�་རངི་པ་ོཞགི་

ཡདོ་ན། ཚ�་ད་ེན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་�གོས་�་བཀོལ་ཏ།ེ དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོ

ཆནེ་པ་ོཞགི་ཅསི་�ང་ལནེ་དགོས། 

མཐ་ོརསི་�་ིཡནོ་ཏན་གཉསི་པ་ན།ི ག�གས་ལགེས་པ་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ཡནོ་ཏན་

འད་ིལ་བ�ེན་ནས་གཞན་དག་ལ་སམེས་འ�ལ་དང་�གས་�ནེ་ཐབེས་ཆགོ་པ་དང་། དེར་

བ�ནེ་ང་ཚ�ས་གཞན་དག་ལ་དག་ེཕན་�བ་�བ་�་ིཡོད། 

མཐ་ོརསི་�་ིཡནོ་ཏན་ག�མ་པ་ནི། རིགས་མཐ་ོབ་ཡིན་ལ། འད་ིན་ི�བ་�གོས་པ་

ཚ�ར་�ད་མཚར་བ་ཞགི་�་�ང་�དི། འནོ་ཏ།ེ �་གར་དང་བལ་�ལ་�་ཐ་ན་དངེ་�ས་�ང་མ་ི

ཞིག་ག་ིརགིས་�ས་ན་ི ཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཡནི་ཞིང་། དེས་རང་ཉདི་ལ་ཡོད་པའ་ི�་ིཚ�གས་�་ི

ག་ོགནས་ད་ེགཏན་ཁེལ་�ས་ཡདོ། ད་ེབས་ན། རིགས་མཐ་ོབ་ཞིག་�་�་ེབ་ལནེ་འདདོ་པའ་ི
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དགོས་པ་དང་�་མཚན་ནི། རིགས་�ས་དེ་འ�་ལ(�་གར་�་རིགས་མཐ་ོབོ་ཡིན་ཡང་

ད�ལ་ཕོངས་ཡིན་པ་མང་པ་ོཡོད།)�བས་རེར་ཡོད་པའ་ི�་ནོར་དེའ་ིདོན་�་མ་ཡིན་པར། 

རིགས་མཐ་ོབ་ལ་གཞན་�ིས་�སི་འཇོག་�དེ་པས་ཡནི་ཞངི་། ད་ེན་ིརང་ཉིད་ལ་མཚན་�ན་

�གས་�ན་པ་ཙམ་མནི་ཏ།ེ གཞན་�ིས་རང་ཉིད་ལ་བ�་ིབ�ར་�ས་ན། ང་ཚ�ས་གཞན་ལ་

�གས་�ེན་ཐེབས་�་བ་ཡིན། ད་ེཡང་ང་ཚ�འ་ིལས་དོན་གཙ�་བ་ོན་ིགཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེ

�བ་�་ད་ེཡནི་ཞངི་། གཞན་�སི་རང་ཉདི་ལ་བ�་ིའཇགོ་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ལས་དནོ་ད་ེ�བ་

�་�་འ�་ོག་ིཡདོ། 

ཐ་ན་�བ་�ོགས་�འང་མ་ིཞིག་�ོག་གཅོད་�་ིལས་ཀ་�དེ་པའ་ི ཤན་པ་ཞིག་ཡནི་

ན། མ་ིདེས་ལས་ངན་པ་གསགོ་ག་ིཡོད་པའ་ི�་�ལ་ཞིག་ཡདོ་ཅངི་། མ་ིདེས་གཞན་དག་ལ་

�གས་�ནེ་ལགེས་པ་ོཞིག་ཐབེས་�་ིམདེ། �་གར་དང་བལ་�ལ་�འང་རགིས་མཐ་ོབ་ཚ�ར་

བ�་ིབ�ར་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡོད་ལ། གཞན་�ིས་རང་ལ་ཉན་པ་དང་། རང་གིས་གཞན་དག་ལ་

ཕན་བད་ེ�བ་ཆདེ། སངས་�ས་��་�བ་པ་དང་། ཇ་ོབ་�་ེཨ་ཏ་ིཤ་�་�འ་ི�་ེཆནེ་དམ་པ་

ཚ�་ན་ིརགིས་མཐ་ོབའ་ི�མི་གཞསི་�་འ�ངས་ཡདོ། དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་�རི་ཁངོ་ཚ�ས་

�་�ག་ག་ིདབང་ཐང་དང་�་ནོར་�མས་�ངས་ནས་ས་ོསའོ �་འཚ�་བ་�སོ་གཏངོ་མཛད་ཡདོ། 

སངས་�ས་བཅམོ་�ན་འདས་དང་ཇ་ོབ་ོ�་ེསགོས་�སི་ས་ོསའོ �་�་ཚ�་ད་ེང་ཚ�ར་མགི་དཔ་ེ�་

གནང་ནས་ཆོས་ག�ངས་ཡོད། ད�ལ་ཕོངས་ཤིག་གིས་�མོ་�བ་�ེད་བཞིན་པ་མཐངོ་ན། 

དསེ་ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིསམེས་�གས་མ་ི�ངོ་ནའང་། དབང་ཐང་དང་

�་ནོར་ཡོད་པའ་ི�ལ་པ་ོ�་�འ་ིགང་ཟག་ཅིག་གིས་�ོམ་�བ་�ས་ན། མ་ིས་ཡ་མང་པརོ་

སམེས་འ�ལ་ཐབེས་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་�་ི�སེ་�་�གོས་�་རདེ། 

�བ་�གོས་�་�་གར་�་ཡོད་པ་�་�འ་ིརགིས་�ས་�་ི�ད་པར་ཞགི་མདེ་ནའང་། 

�བ་�ོགས་པ་ཚ�ར་ཡང་མཚན་�ན་�གས་དང་�་ནོར་ཆ་ེབའ་ིམ་ིཚ�ས་�གས་�ནེ་ཐབེས་
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�ི་ཡོད། དཔེར་ན། �ོག་བ�ན་འ�བ་�ོན་པ་�གས་ཆེན་ར་ེཆར་ཌི-གྷ་ེའར(Richard 

Gere)�་�་ནི། �ན་གཞོན་ཚང་མས་ཤེས་ཤངི་། ཁོང་�་�འ་ིམ་ིཚ�འ་ིཟ་�ངས་དང་འ�་ོ

�ངས་�ན་ཆད་�་ི�་�དོ་ལ་མ་ིམང་གསི་ལད་�ོས་�དེ་�་ིཡདོ། ཁངོ་ཚ�་ན་ིའད་ི�ང་ག་ིབད་ེ

བ་དོན་�་གཉེར་མཁན་དག་ག་ིམགི་དཔ་ེ�་�ར་ཞིང་། གལ་ཏ་ེམིག་དཔ་ེད་ེལེགས་པ་ོཞགི་

ཡིན་ན། ཁོང་ཚ�་ན་ིདག་ེམཚན་ཆ་ེབའ་ི�གས་�ེན་བཙན་པ་ོཞིག་ག་ིའ�ང་�ངས་�་�བ་

ཡདོ། 

ད་ེམ�ངས་མཐ་ོརསི་�་ིཡོན་ཏན་བ�ད་�་ིནང་�་�་ནརོ་དང་། དབང་�གས་ཡདོ་

དགོས་དོན་ཡང་། འདི་�ང་གི་བད་ེབའ་ིདོན་�་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ�ས་ཡོན་ཏན་ད་ེདག་ལ་

བ�ེན་ནས་གཞན་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པ་དང་། གཞན་�མས་དམ་པའ་ིཆོས་�ོགས་�་

འ�ག་�བ་པས་ཡིན། �ལ་པོ་དང་། �ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་པ་སོགས་ལ་ས་ོསོའ �་མངའ་

�ངས་�་ཡདོ་པའ་ིའབངས་མ་ིསརེ་�་ིཐགོ་ལ་�གས་�ནེ་ཐབེས་པའ་ི�ས་པ་ཧ་ལས་པའ་ི

ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། མའ་ོཙ�་�ང་གསི་�་ནག་དམར་ཤོག་ག་ིའག་ོ�དི་�ས་ཏ།ེ ལ་ོམང་པརོ་�་

ནག་ལ་དབང་�ར་�ས་ ཤིང་། ཁོས་མ་ིམང་གིས་ཅ་ིཞིག་�ེད་དགསོ་པ་དང་། ཐ་ན་ཅ་ིཞིག་

བསམ་དགསོ་མནི་ལའང་བཀདོ་འདོམས་�ས་ཡདོ། ཁོའ �་�གས་�ནེ་ངན་པ་ད་ེདག་ག་ི�ནེ་

པས་མ་ིས་ཡ་མང་པོས་དོན་མེད་�་�ག་བ�ལ་ཚབས་ཆེན་�ངས་ཡོད། �་ནག་མ་ིམང་

གིས་�ས་པའ་ིནོར་འ�ལ་ནི། ཁ་ོཚ�ས་མའ་ོཙ�་�ང་ག་ིབསམ་�་ོལ་ད�ད་པ་མ་གཏང་བར་

ཁསོ་བཤད་ཚད་�་ི�སེ་�་ལོང་བ་�ར་འ�ངས་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། ཁའོ �་དབང་ཐང་དང་མཚན་

�ན་�་ི�ེན་པས་མ་ིམང་གིས་ད་ེ�ར་�ས་པ་དང་། དེའ་ི�་མཚན་�ིས་ཁསོ་དམག་ད�ང་

དང་མ་ིམང་གཉསི་ཀར་དབང་�ར་�དེ་�བ་ཡདོ། 

མཐ་ོརསི་�་ིཡནོ་ཏན་�ག་པ་ན་ིཚ�ག་བཙན་པ་ཡིན་ཞིང་། ད་ེཡང་གཞན་�སི་རང་

ག་ི�ད་ཆ་ལ་ཆ་འཇོག་�དེ་པ་དང་། རང་ག་ི�ད་ཆ་ལའང་གཞན་སམེས་འ�ལ་ཐབེས་པའ་ི
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�ས་པ་ཡདོ་པའ་ིདནོ་ཡནི། ༸གངོ་ས་མཆགོ་ན་ིཡནོ་ཏན་འདའི་ིདཔ་ེམཚ�ན་ལགེས་ཤསོ་ཡནི་

ལ། ཁོང་གིས་ཚ�ག་འགའ་ཤས་ཤིག་ག�ངས་�ང་། དེས་མི་མང་ག་ིསེམས་ལ་དག་ེབའ་ི

�གས་�ནེ་ཞགི་འཇགོ་�བ་�་ིཡོད། ཁོང་གསི་ག�ངས་པའ་ིཚ�ག་ལ་ང་ཚ�ས་ཐངེས་ག་ཚ�ད་

ལ་ཞབི་�་གསལ་བཤད་�ས་ནའང་། �་ཞགི་གསི་�ང་ང་ཚ�ར་ཉན་མ་ི�དི། འནོ་ཏ།ེ ༸གངོ་

ས་མཆགོ་�་�འ་ི�སེ་�་དམ་པ་ཞིག་གིས་ཚ�ག་འགའ་ཞིག་ག�ང་ཡང་། མ་ིཚང་མས་ཉན་

�་རེད། ཁོང་གིས་ག�ངས་པའ་ིཚ�ག་ར་ེར་ེལའང་སམེས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་

པའ་ི�ས་པ་ཤནི་�་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ།  

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཁོང་�ར་གཞན་དག་ལ་རང་ཉིད་�་ིཚ�ག་གསི་�གས་�ནེ་ཐབེས་

འདོད་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�ག་བཙན་པ་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་འདིའ་ི�་དང་བསོད་ནམས་གསོག་

དགོས་ཤིང་། གལ་�ིད་ང་ཚ�འ་ིཚ�ག་ལ་�ས་པ་ཅ་ིཡང་མེད་ན། �ང་མ་ཞིག་གིས་ཚ�ག་མ་ི

བཙན་པའ་ི�་ོགའ་ིཁ་ལ་མ་ིཉན་པ་ཇ་ིབཞནི། གཞན་�སི་ང་ཚ�ར་ཉན་མ་ི�དི། ང་ཚ�ས་མ་ི�ངོ་

�ག་མ་ཡིན་པར་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་�གས་�ནེ་ཐེབས་པར་ཡང་ཡོན་ཏན་འདིའ་ི�་�བ་

དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་གཞན་ལ་ཅ་ིཞིག་བཤད་�ང་། ད་ེདག་ག་ིབ�དོ་�་གཙ�་བ་ོན་ིགཞན་

�མས་ཐར་པའ་ིལམ་�་འགདོ་�་འད་ིཡནི་དགོས། 

མཐ་ོརསི་�་ིཡོན་ཏན་བ�ད་པ་ནི། ང་ཚ�ས་�སེ་པའ་ི�ས་�ནེ་ཞགི་�ངས་ཡདོ་པ་

འད་ིཡིན་ཞིང་། ཡོན་ཏན་འདསི་�བས་རརེ་�བ་�ོགས་པའ་ི�ོབ་མ་ཚ�ར་འཇིགས་�ག་ག་ི

ཚ�ར་བ་ཞིག་�ོང་ག་ིཡོད། ང་ཚ�ར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐོབ་པ་ལ་�ེས་པའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་

དགསོ་ངསེ་མནི་ཞངི་། �སེ་པ་དང་�ད་མདེ་གཉསི་�་ི�ས་�ནེ་ལ་ཐར་པ་�བ་པའ་ི�ས་པ་

གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད་པ་དང་། ནང་པའ་ིག�ང་གང་�འང་ད་ེ�ར་མེད་པ་ཞིག་ག�ངས་

མདེ། 
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�ོན་མར་�་ོ�་ེགདན་�་ཡོད་པའ་ིཆོས་ཚ�གས(Root Institute)ཤིག་�་མ་ི

ཞིག་གིས་�བས་�་ེཀི�་ིམཚན་ཞབས་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ལ་�ེས་པའ་ི�ས་�ེན་འད་ིགལ་

ཆནེ་ཡནི་དགསོ་པའ་ི�་མཚན་�ས་པ་བདག་གསི་�ན་�་ིའ�ག �་ིབ་ད་ེ�་མཁན་ན་ིབ�ན་

མ་ཀ་རན(Karin)ཡིན་པ་དང་། ཁོ་མོ་ནི་ཀོ་པན་དགོན་�ི་ཀ་བ་�་�་ཡིན་ལ། �ག་�་

གཞན་གང་ལའང་མ་ིའ�་ོབར་དགོན་པ་�་འ�ག་པ་དང་། གཞན་ཅ་ིཡང་ཁ་ོམ་ོལ་དགསོ་�་ི

མདེ། �་ིབ་ད་ེདང་དའེ་ི�་ིལན་�ར་མཁན་ན།ི ཡང་�དི་རནི་པ་ོཆའེ་ིག�ང་མ་ོབ�ན་མ་མཚན་

ལ་རེད། ཁོ་མོས་ཀོ་པན་བ�ན་དགོས་གསར་བཞེངས་�ེད་པར་རོགས་རམ་�ས་ཤིང་། 

འདས་པའ་ིལ་ོརབས་འད་ིདག་ག་ིནང་�་ལས་དོན་མང་པ་ོཞགི་བ�བས་ཡདོ། ཁ་ོམ་ོན་ིབདོ་པ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་། �བས་�་ེཀི�་ིམཚན་ཞབས་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ཅ་ིཞིག་ག�ངས་པ་

དེས་ཁ་ོམའོ �་�་ོབད་ེཔ་ོམདེ་པར་བཟསོ་ཡདོ་པར་�མ། ད་ེཡང་�བས་�་ེཀི�་ིམཚན་ཞབས་

རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གིས་�་ིབ་དརེ་ལན་ཞགི་ཐད་ཀར་མ་ག�ངས་པར། འཛམ་�ངི་འད་ི�་�་

མཚན་ཅིའ་ི�ིར་�ད་མདེ་ལས་�ེས་པའ་ིའག་ོ�དི་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཕར་�་ིབ་

ཞགི་བཀདོ་གནང་སངོ་། 

ཡོན་ཏན་འད་ིནི་�ིའི་འཇིག་�ེན་�་ཡོད་པའ་ིབཀག་�་ལས་�ལ་བའ་ིལས་དང་

འ�ལེ་བ་ཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི། འནོ་ཏ།ེ བདག་གིས་བསམ་པར། ད་ེན་ིད་�ང་�ས་�ནེ་གང་ཞགི་

ལ་བཀག་�་མང་པ་ོཡདོ་མདེ་ལའང་འ�ལེ་བ་ཞགི་ཡདོ། དངེ་སང་�དི་ག�ང་ག་ིའག་ོ�དི་ལ་

�ད་མདེ་ཇ་ེམང་�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ་ནའང་། ད་�ང་ཡང་མང་ཆ་ེབ་ན་ི�སེ་པ་ཡནི། འནོ་�ང་། 

འད་ིན་ི�ད་མདེ་�་ིཡནོ་ཏན་ལ་ཐད་ཀར་འ�ལེ་བ་ཡོད་པའ་ིདནོ་དག་ཅགི་མནི། 

ནང་པའ་ིག�ང་�་ཡནོ་ཏན་འད་ིན་ིགང་ཟག་ཅགི་གསི་སམེས་ཅན་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་

�ེད་�་ི�ས་�ེན་གང་ཞིག་འདོད་མནི་ལ་�ག་ཡོད་པར་ག�ངས་ཤིང་། �ས་པའ་ིཆ་ནས་

�ས་�ནེ་གཉསི་ཀར་�ད་པར་ཅ་ིཡང་མདེ་པ་དང་། �སེ་པ་དང་�ད་མདེ་གཉསི་ཀར་ཐམས་
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ཅད་མ�ེན་པའ་ིག་ོའཕང་འཐོབ་�ལ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། གལ་ཏ་ེ�ེས་པ་ཞིག་གསི་དམ་

པའ་ིཆོས་ཉམས་�་མ་�ངས་ན། འ�ས་�་ཅ་ིཡང་མ་ིའ�ང་ལ། �ད་མེད་ཅིག་ལ་མཚ�ན་

ནའང་ད་ེབཞནི་ཡནི། ཐར་པ་ཐབོ་པའ་ི�ལ་འ�རོ་པ་མང་པ་ོཞགི་�ནོ་ཡདོ་པ་ཇ་ིབཞནི། ཐར་

པ་ཐོབ་པའ་ི�ལ་འ�རོ་མའང་མང་པ་ོཞིག་�ོན་ཡོད། �ོལ་མ་ན་ི�ད་མདེ་�་ི�ས་�ེན་ཐགོ་

ནས་སངས་�ས་པའ་ིགང་ཟག་ག་ིདཔ་ེམཚ�ན་ཡངོས་�གས་ཤིག་ཡིན། འ་ོན་ང་ཚ�ས་�སེ་

པའ་ི�ས་�ནེ་ལ་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡོད་པར་འདོད་པའ་ི�་མཚན་ཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ། 

ཉིན་�ར་མི་མང་པོས་�ོལ་མ་དང་། ཡང་ན། �ོ་�ེའི་�ལ་འ�ོར་མའི་ག�ངས་

�གས་ཉམས་�་�ངས་ནས་དག་ེབ་དང་ཚ�གས་ཆནེ་པ་ོགསོག་ག་ིཡོད། བོད་�་གཅོད་�་ི

གདམས་པ་�ེལ་མཁན་མ་ཅིག་ལབ་�ོན་ཡང་�ོན་ཡོད་པ་དང་། གཅོད་�་ིགདམས་པ་ན་ི

�ོང་ཉིད་�ར་�་�གོས་ཐབས་ཤིག་དང་། �ང་�བ་སམེས་དཔའ་ིཉམས་ལེན་བདག་གཞན་

མཉམ་བ�་ེཞགི་ཡནི་ཞངི་། དའེ་ིནང་�་ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�ས་�ང་�ལི་པ་ོགཞན་དག་ལ་�ིན་

གཏངོ་�དེ་�་ིཡདོ། གཅདོ་�་ིཉམས་ལནེ་འད་ིན་ིལན་རརེ་འཇགིས་�་�ང་བའ་ི�ར་�དོ་�་ི

ས་ཆ་�་�དེ་པ་དང་། ཉམས་ལནེ་པ་རང་གསི་ས་ོསའོ �་ཤ་�ག་དང་�ས་པ་�མས་བ�ད་�འི་ི

�མ་པར་�ལ་ནས་དཀནོ་མཆགོ་ག�མ་དང་། འ�་ོབ་རགིས་�ག་ག་ིསམེས་ཅན། �ག་པར་

འ�ང་པའོ �་རགིས་ལ་�ནི་གཏངོ་�དེ་�་ིཡདོ།  

དརེ་བ�ནེ་�ད་མདེ་�་ི�ས་�ནེ་ལ་བ�ནེ་ནས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་མཁན་མང་

པ་ོཞིག་�ང་ཡདོ། �ས་�ེན་གང་ལ་�ས་པ་ཡོད་མདེ་ན་ིགཙ�་བ་ོང་ཚ�འ་ིསམེས་�་ི�ན་�ངོ་

ལ་�ག་ཅིང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་�སེ་པ་ལས་�ད་མདེ་�་ི�ས་�ེན་ཞིག་ག་ིཐགོ་ནས་སམེས་

ཅན་གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་�བ་པར་འདདོ་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�་རང་ཉདི་ལ་

ད་ེའ�འ་ི�ས་�ེན་ཞིག་འཐོབ་པར་�་དགོས་ཤིང་། �ེས་པའ་ི�ས་�ེན་ལ་མཚ�ན་ནའང་ད་ེ

དང་གཅགི་མ�ངས་ཡནི། 
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ད�ནི་�ལ་ནས་ཡནི་པའ་ིབ�ན་མ་བ�ན་འཛ�ན་ཕག་མ་ོན།ི ང་ཚ�ར་�་ོ�བོས་�ནི་

མཁན་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། �་རན་ས་ིདང་ས་ིཔན་སགོས་ནས་ཡནི་པའ་ིཡ་ེ�འ་ིབ�ན་མ་མང་པ་ོ

དབེན་གནས་འ�ིམས་པའ་ི�ང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་དང་། ད་�ང་བོད་�འང་དབནེ་

གནས་འ�ིམས་པའ་ི�ལ་འ�རོ་མ་ཡོད་པ་�མས་དང་འ�་བར། བ�ན་འཛ�ན་ཕག་མསོ་ལ་ོ

བ�་གཉིས་�་ིརངི་ལ་དབནེ་གནས་འ�ིམས་ནས་དཀའ་�ད་�ས་ཤངི་། ཆོས་ཉམས་ལནེ་

�་ིདོན་�་�ོས་གཏོང་ཆེན་པ་ོ�ས་ཡོད། �་ོ�ོབས་�ེར་བའ་ི�ང་འད་ི�་�་ང་ཚ�ར་ད་�ང་

མང་པ་ོདགོས་�་ིའ�ག ས་ོསོའ �་ཉམས་ལེན་ལ་འ�ས་�་འ�ང་བ་ལ་ང་ཚ�ར་གཙ�་བ་ོ�ན་

མ�ད་པའ་ིངསེ་འ�ང་བ�ན་པ་ོཞགི་དགསོ་པས། ཁ་ོམ་ོ�་�འ་ིམགི་དཔ་ེན་ིཤནི་�་ལགེས་པ་ོ

ཡིན། �་གར་དང་བལ་�ལ་�་�ོན་�ོན་�ི་�ལ་འ�ོར་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཐར་པའ་ིག་ོ

འཕང་བ�བ་སའི་དབེན་གནས་�ི་ས་ཆ་དེ་དག་ནི། དེང་�ས་�ང་འ�ོ་བ་མི་�མས་ལ་

སེམས་འ�ལ་ཐེབས་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་�ལ་བའ་ི�ལ་ཞིག་�་�ར་ཡོད། ད་ེམ�ངས་

བ�ན་འཛ�ན་ཕག་མ་ོ�་�་ན་ི�བ་�ོགས་�་ིའཇགི་�ནེ་ལ་མགི་དཔ་ེགསནོ་པ་ོཞགི་ཡནི། 

མཐ་ོརསི་�་ིཡནོ་ཏན་བ�ད་པ་ན།ི �ོབས་དང་�ན་པ་ཞསེ་པ་འད་ིཡནི་ཞངི་། ད་ེན་ི

རང་ཉིད་ལ་�ོབས་ཆནེ་�་ིག�གས་པ་ོདང་། སེམས་པ་བད་ེཐང་ཅན་ཞིག་ཡདོ་དགསོ་པའ་ི

དོན་ཡིན། ཁག་ཅིག་གིས་ཡནོ་ཏན་འད་ིད�ིན་�ད་�་�ར་�བས་�ོབས་ཆ་ེབའ་ི�ས་�ང་

ཞེས་ཟེར་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་ན་བ་ཞིག་གིས་ག�ང་ན། ང་ཚ�འ་ི�ས་�ང་གིས་�ན་�ན་�ར་

�ོལ་བ་�ེད་མི་�བ་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�འི་�ོའ �་�ངས་གསལ་�ི་�ས་པའང་ཉམས་ནས་

བསམ་�་ོམང་པ་ོགཏོང་མ་ི�བ། ཡོན་ཏན་འད་ིན་ིད་�ང་ཆོས་ཉམས་�་ལེན་�བས་ང་ཚ�ར་

འ�ད་པའི་དཀའ་�ག་ལ་བཟོད་བ�ན་�ེད་པའ་ི�ས་པོ་དང་། སེམས་�ོབས་ཆེན་ཞིག་

དགསོ་པའ་ིདནོ་ཡང་ཡནི། 
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�་ེབ�ན་མ་ིལ་རས་པ་ན་ིཡོན་ཏན་འདིའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་ལེགས་པ་ོཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་

ལ་སམེས་�བོས་ཆནེ་ཞགི་དང་། འ�ར་བ་མདེ་པའ་ིཆདོ་སམེས་ཤགི་�སེ་ཡདོ། ཉནི་གཅགི་

ག་ི�ར་ཆ་ར་ེར་ེལའང་ཁངོ་གསི་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པ་ལ་�་ཞགི་གསི་�ང་བར་ཆད་གཏངོ་

�བ་མདེ། ངསེ་འ�ང་ག་ིསམེས་པ་ད་ེའ�་ཞགི་འ�རེ་ནས་ཁངོ་གསི་བ�སེ་པ་དང་�ང་བའ་ི

�ག་བ�ལ་མང་པ་ོཞགི་ག�ང་ལནེ་གནང་ཡདོ། ཁངོ་བ�གས་�ལ་�་ིགནས་�ངས་ན།ི ཐ་

ན་ང་ཚ�འ་ིཡདི་ལའང་འཆར་དཀའ་བ་ཞགི་ཡནི་ཏེ། ཁོང་ག་ི�་ག�གས་ན་ི�ག་པ་�ར་�མ་

ཞངི་རདི་པར་�ར་ཅངི་། ནམ་�་�ང་བ་དང་ཟས་�་ཚ�ད་ཙམ་ཡནི་པའ་ིདབང་གསི་�་མདགོ་

�ང་�་ོ�ང་�་�ར་ཡདོ། འོན་ཏེ། ཁོང་གིས་བཀའ་�བ་�་ི�ས་པ་ང་ོམཚར་བ་ཞགི་བ�དེ་

ད།ེ �འི་ི�ནེ་�་ཚ�གས་ལ་བཟདོ་བ�ན་གནང་�བ་ཡདོ། ཁངོ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་ལ་སམེས་པ་

�ེ་གཅིག་�་གཞོལ་བས། འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་ལ་སོགས་པའ་ིཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་

�ངས་ཡདོ། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པར་མ�ན་�ནེ་འཛ�མས་པའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་ཞགི་

ལ་མཐ་ོརསི་�་ིཡོན་ཏན་བ�ད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་�ང་འཁརོ་ལ་ོཆནེ་པ་ོབཞ་ིཡང་�ན་�་

རདེ། ད་ེདག་ན་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཞགི་ལ་བ�ེན་པ། འཆམ་མ�ན་�་ིཁརོ་�ག་ཅགི་�་

གནས་པ། �ིམ་དང་�ོགས་�་ི�བ་�ོར་ཡོད་པ། ཚ�གས་གསོག་�ིབ་�ང་�ེད་པ་བཅས་

ཡནི། 

ང་ཚ�ར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་ལམ་�་�གས་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་ག་ིལམ་

�ོན་དང་། �ིམ་དང་�ོགས་�་ི�བ་�རོ། ཞ་ིབད་ེཆ་ེབའ་ིཁོར་�ག་སོགས་དགོས་�་ིཡདོ། 

ཞ་ིགནས་�མོ་�ལ་�་ིགདམས་པའ་ིནང་�་ག�ངས་ཡདོ་པ་�ར། �ད་ཆ་འདའི་ིདནོ་ན་ིན་བ་

དང་འཚ�་བའ་ིཉེན་ཁ་སགོས་དང་�ལ་བའ་ིགནས་ཤགི་�་�མོ་�བ་�་དགསོ་པའ་ིདནོ་ཙམ་

མ་ཡནི་པར། རང་ཉདི་འཚ�་སའ་ི�མི་དང་�་ིཚ�གས་སགོས་ལའང་འཆམ་མ�ན་ཆ་ེཞངི་། ད་ེ
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དག་གིས་རང་ཉིད་�ི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ལ་རམ་འདེགས་�ེད་པ་བཅས་ལའང་ག་ོདགོས། 

བསོད་ནམས་གསགོ་པ་དང་�ོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པའ་ི�་མཚན་�མས་མངོན་གསལ་

དདོ་པ་ོཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་�དེ་དགསོ་ངསེ་ཡནི། 

 

གང་འདདོ་�་འ�བ་པའ་ི�ས་པ། 

ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིཡོད་ན། ང་ཚ�ས་གང་འདདོ་�་�བ་�བ་

པའ་ི�ས་པ་ཞགི་ཡདོ་ལ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�འ་ིཉནི་རའེ་ི�་འ�ལ་�་ི�ན་�ངོ་ན་ི�་�ལ་�་�་ེ�་

ད་ེཡནི་ན། ང་ཚ�་�་ཚ�་རངི་པ་ོ�་�་ེ�བ། ང་ཚ�་ན་ིའདདོ་ཡནོ་�་ིདཔལ་འབར་བའ་ིའདདོ་�འ་ི

ཁམས་�་�་ེའདདོ་ན། ང་ཚ�་ད་ེ�་�་ེ�བ་ཅངི་། བ�ལ་པ་ནས་བ�ལ་པ་ལ་ཏངི་ང་ེའཛ�ན་ལ་

གནས་པའ་ིག�གས་མེད་ཁམས་�་�་ེའདདོ་ནའང་ང་ཚ�་གནས་ད་ེ�་�་ེ�བ། གལ་ཏ་ེང་

ཚ�ར་འདོད་པ་ཡདོ་ན། ང་ཚ�་ན་ིཐ་ན་�་�ལ་�་ི�ལ་པ་ོ�འང་�་ེཆོག དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི

�ས་�ནེ་འད་ིན་ིང་ཚ�་གང་�་འ�་ོའདོད་�ང་། ད་ེ�ར་འ�་ོཆགོ་པའ་ིའཛ�ན་�ང་�་�་ཡནི། 

ཚ�་འད་ིལ་མཚ�ན་ནའང་། ང་ཚ�ས་འདོད་པའ་ི�ལ་�མས་འབད་མདེ་�ན་�བ་�སི་

འ�ང་ག་ིཡདོ། མ་ིགཞན་དག་གསི་ཚ�་འདའི་ིབད་ེབའ་ིཆདེ་ལ་དཀའ་ངལ་�ག་དགོས་�ང་། 

བད་ེབ་ད་ེན་ིང་ཚ�་ལ་འབད་མདེ་�ན་�བ་�ར་ཡངོ་ག་ིརདེ། ཟས་གསོ་ཅ་ིཞགི་འདདོ་�ང་། �་

ནོར་ཅ་ིཞིག་དགོས་�ང་། ང་ཚ�ར་ད་ེདག་ཡོད་ཆོག ང་ཚ�་ན་ིབཀག་�་ཆེན་པ་ོམེད་པར་ས་ོ

སའོ �་ལས་རགིས་�་ི�བ་ཁངོས་�་ལམ་�ོང་ཅན་�་འ�ར་ཞངི་། ང་ཚ�ར་�་དང་�ན་�གས་

ཡདོ་ཆགོ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ར་ིམ་ོ�ལ་�ང་ཞགི་འ�་ི�བ་ལ། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་འཇནོ་ཐང་ད་ེ�་

ན་�ག་པའ་ིསངས་�ས་�་ི�་བ�ན་བཞེངས་པ་�་�འ་ི�་འ�ལ་ཞིག་ག་ི�ོགས་�འང་

བཀལོ་ཆགོ 
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གཞན་དག་གསི་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོབ�བ་�ང་ལམ་�ངོ་འ�ང་བའ་ིག་ོ�བས་ཤནི་

�་�་ནའང་། ང་ཚ�ར་ད་ེདག་འབད་མདེ་�ན་�བ་�ར་འ�ང་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་གང་འདདོ་

�་བཀལོ་ཆགོ་ལ། ང་ཚ�ར་འདདོ་པ་ཡདོ་ན། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་�ད་ཟསོ་�་བཏང་ཡང་ཆགོ འནོ་

�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ས་ོསའོ �་�་ནོར་དང་། �ན་�གས། འཇོན་ཐང་། ད་�ང་ཚ�་འདའི་ིཡནོ་

ཏན་མང་པ་ོཞགི་ལ་བ�ནེ་ནས་ས་ོསའོ �་བ�་ེབ་དང་། �ངི་�།ེ ཤསེ་རབ་སགོས་གངོ་འཕལེ་�་

གཏངོ་བཞནི། གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་ཆོག 

གལ་ཏེ་ང་ཚ�་ནི་ཆོས་�ི་�ལ་ཚབ་ཅིག་�་�ེ་བའི་འདོད་པ་ཡོད་ན། ང་ཚ�ས་�་

ག�ང་�གས་�ནེ་�་ིགམ་�་�ག་འཚལ་ནས་དའེ་ི�་�བ་ཆགོ ང་ཚ�ས་�ག་འཚལ་�བས། 

ས་ོསོའ �་�ས་�ངེ་ག་ི�ལ་�ན་མཐའ་ཡས་པ་ད་ེདག་ལ་བ�ེན་ནས་ཚ�་རབས་�ོང་�ག་མང་

པརོ་ཆསོ་�་ི�ལ་ཚབ་�་�་ེབའ་ིབསོད་ནམས་གསགོ་ག་ིཡདོ། ཆསོ་�་ི�ལ་ཚབ་�་ཐངེས་

གཅགི་ཙམ་ལ་�་ེབར་ཡང་བསདོ་ནམས་�་ིཚ�གས་�་ཆནེ་པ་ོཞགི་དགསོ་པས། ང་ཚ�ས་�་

ག�ང་�གས་�ནེ་ལ་�ག་འཚལ་ནས་ཚ�་རབས་�ངོ་�ག་མང་པརོ་ཆསོ་�་ི�ལ་ཚབ་�་�་ེ

བའ་ིབསདོ་ནམས་གསགོ་�བ་པ་འད་ིན།ི ཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བཟང་ཞགི་མ་ཡནི་ནམ། 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ི�ེད་ནས་དོན་མེད་ལ་�ད་ཟོས་�་མ་

བཏང་ན། ང་ཚ�འ་ི�་ོལ་ཞ་ིབད་ེཆ་ེཞིང་། ང་ཚ�་ན་ི�ས་�ག་�་བད་ེཞིང་�དི་�་ིརདེ། ང་ཚ�ར་

མ�ན་�ེན་�ན་�མ་ཚ�གས་ཤིང་། ང་ཚ�ས་ད་ེ�མས་ལེགས་པར་བཀོལ་ཡོད་པས། འཆ་ི

ཁར་རང་སམེས་ལ་ཞ་ིབད་ེདང་དགའ་བ་�་ེ�་རདེ། འད་ིན་ིཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། 

ཉིན་ཞིག་འཆ་ིབདག་རང་ག་ི�་ོཁར་�ེབས་�ས་ང་ཚ�ས་དོན་ཆེན་ཅ་ིཞིག་�བ་བཞིན་ཡདོ་

�ང་། (ཟས་གང་ཞགི་ཟ་བཞནི་པ་དང་། གང་ཞགི་ལ་འ�་ོབཞནི་པ། �་ོསངེ་གཏངོ་བཞནི་པ། 

ལས་གཞ་ིཞགི་འག་ོའ�གས་བཞནི་པ་སོགས་ཅ་ིཞགི་ཡནི་�ང་།) རང་སམེས་ལ་ཞ་ིབད་ེཆ་ེ

ཞངི་། གང་ཞགི་བ�བས་མ་�བ་པའམ། གང་ཞགི་ལངོས་�་�ད་མ་�བ་པའ་ིའ�དོ་སམེས་
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ཤིག་�་ེམ་ི�ིད། ད་ེ�ས་ང་ཚ�ས་�ེད་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་�ས་ཟིན་ཞིང་། ཐ་ན་དམ་པའ་ི

ཆསོ་བ�སི་ནས་ཉམས་�གོས་ཆནེ་པ་ོཞགི་མ་�ང་ཡང་། ང་ཚ�་ན་ིདལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་

�ེན་གཅིག་ནས་ད་ེའ�འ་ི�ས་�ེན་གཞན་ཞིག་ལ་འ�་ོབཞིན་ཡོད་པས། ང་ཚ�ར་གདངེ་ཚ�ད་

ཆེན་པོ་ཞིག་�ན་�་རེད། ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་�་ེབ་གསར་པ་དེའ་ིནང་�་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་

འབད་བ�ནོ་�ས་ཏ།ེ ལམ་རམི་�་ི�གོས་པ་བ�སེ་པར་བ�ནོ་པ་�་ཆགོ 

ཚ�་འདི་ལ་�ལ་�ིམས་ལེགས་པར་�ང་བ་དང་། �ིན་གཏོང་གི་བསོད་ནམས་

བསགས་ན། ང་ཚ�ས་གནས་�བས་�་ིདམགིས་�ལ་�མས་འབད་མདེ་�ན་�བ་�སི་�བ་

�བ་ཅིང་། ང་ཚ�ས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་�ནོ་ལམ་བ�བ་ན། ཚ�་འདིའ་ིཕ་རོལ་�འང་དལ་

འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་རང་བཞིན་�ིས་�ེད་དེ། �ར་ཡང་དམ་པའ་ིཆསོ་�་ིཉམས་

ལེན་�མས་�ན་འ�ངོས་�ས་ནས་ཐར་པའ་ིལམ་�་ིརམི་པ་མཐ་ོསར་འཛ�གས་ཆོག �་ེབ་

དའེ་ིནང་�འང་ཆསོ་བ�བ་པར་ཚང་དགསོ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཏ།ེ དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�རོ་

པ་བ�། ཁོར་�ག་གི་མ�ན་འ�ར། �ིམ་དང་�ོགས་�ི་�བ་�ོར། ཆོས་དང་འ�ད་པ་

སགོས་�་ིམ�ན་�ནེ་དག་གསི་ང་ཚ�ར་�ག་ཡདོ། 

ད་ེལས་�གོ་�ེ། ང་ཚ�ས་�ལ་�མིས་ལགེས་པར་མ་བ�ངས་པ་དང་། �ིན་གཏངོ་

ག་ིབསདོ་ནམས་མ་བསགས་ན། �་ེབ་�་ིམར་ང་ཚ�ར་མའི་ི�ས་�ནེ་ཞགི་ཐབོ་�ང་། ང་ཚ�ར་

མ�ན་�ེན་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ད་ེདག་མ་ིཚང་ཞིང་། ང་ཚ�ར་བད་ེཞིང་�དི་པའ་ིཁོར་�ག་

ཅགི་ཡོད་�ང་། ས་ོསའོ �་�མི་ཚང་དང་མ�ན་འ�ལེ་མདེ་པ་དང་། ཡང་ན། ང་ཚ�་ན་ིདམ་པའ་ི

ཆོས་ལ་འ�ད་�ང་། ཉིན་�ར་ལས་ཀར་�ར་བ�ོན་�ས་ནས་གསནོ་�་ཙམ་ལས་ཅ་ིཡང་

�དེ་པའ་ིཁམོ་ལངོ་མདེ་པར་�ར་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་མ་ི�བ། ད་ེའ�འ་ི

འཚ�་བའ་ིགནས་�ངས་ནང་མ�ན་�ནེ་མང་པ་ོཞགི་ཚང་མ་ི�བ། 
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དག་ཞངི་�་�་ེབ་ལནེ་པ། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་འཆ་ིཁར་ས་ོསའོ �་

�མ་ཤེས་ད་ེའཕ་ོབ་ལ་བ�ེན་ནས་དག་ཞིང་�་འ�ནེ་ཆགོ་ཅིང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ར་�་ེབ་འདའི་ི

ནང་�་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་མ་ཐབོ་ན། དག་ཞངི་�་�སེ་པ་དསེ་ང་ཚ�ར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་

པའ་ི�ར་ལམ་ཞགི་�རེ་�་རདེ། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་�་ི�་ན་ི�ིན་པ་དང་�ལ་�མིས་ཡནི་པ་ཇ་ིབཞནི། 

རང་ཉིད་དག་ཞིང་�་འཕེན་�ེད་�་ིལས་�ང་�ལ་�མིས་དང་�ིན་པ་ཡིན་ལ། དེའ་ིཁར་ང་

ཚ�ས་ད་�ང་ས་ོསསོ་དག་ེབའ་ིལས་བ�སི་ཚད་ལ་བ�་ོབ་�ས་ནས་དག་ཞངི་�་�་ེབའ་ི�ནོ་

ལམ་�ག་པ་ོའདབེས་དགོས། ང་ཚ�ས་བསོད་ནམས་འད་ིདག་གཞ་ི�་བཞག་�།ེ དག་ཞངི་�་

�་ེབ་ལནེ་པར་�གོས་�དེ་ཅངི་། �ན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིགསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིཉམས་

ལནེ་མང་པ་ོཞགི་�དེ་ཆགོ ད་ེ�་ནའང་། ཉམས་ལནེ་ད་ེདག་ག་ི�ངི་པ་ོན་ིའདདོ་ཆགས་�ངས་

ཏེ། རང་�ད་�་ི�ིག་�བི་�མས་གང་�བ་�ིས་�ོང་�་འད་ིཡིན་ཞིང་། �་ེབ་�་ིམར་དག་

ཞིང་�་�་ེམིན་ཡང་ད་ེལ་�ག་ཡོད། འཆ་ིཁར་ང་ཚ�་ན་ིཚ�་འདའི་ིབད་ེབ་དང་ལོངས་�དོ་ད།ེ 

�་ནོར་དང་། �ིམ་གཞིས། �ོགས་པོ། རང་ག་ི�ས་པ་ོསོགས་གང་ལའང་ཆགས་མ་ི�ང་། 

ད་ེའ�་ཞགི་ལ་ཆགས་ན་ང་ཚ�་ན་ི�ར་ཡང་འཇགི་�ནེ་འཁརོ་བའ་ིནང་�་�་ེངསེ་ཡནི། 

བདོ་�་ི�ལ་�་མཐོན་པོའ �་�ལ་ཞགི་ཡནི་པའ་ི�་ོ�སོ་རནི་པ་ོཆ་ེཟརེ་བ་དའེ་ི�རོ་ལ་

�ང་�གས་ཆནེ་ཞགི་ཡདོ། ཁངོ་གསི་ཤམ་བྷ་ལའ་ི�ལ་པ་ོ�་�་ེབ་ལནེ་འདདོ་པ་དང་། ད་ེན་ི

དཔལ་�ས་�་ིའཁརོ་ལའོ �་བ�ན་པ་དར་བའ་ིདག་ཞིང་ཞིག་ཡིན། དེའ་ི�རི་ཁངོ་གསི་འདདོ་

ཆགས་�ོང་ཆེད་བ�ོན་པ་ཆེན་པ་ོ�ས་པ་རེད། ཁོང་མཚམས་ཁང་ཞིག་�་བ�གས་ཤངི་། 

འཚ�་�ེན་མ་ིཚ�ས་�ེར་ཡོང་བའ་ི�མ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ག་ིཉམས་ལེན་གཅིག་ན་ི�་ིཉིན་
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རང་ལ་ཁ་ཟས་ཡདོ་མདེ་ལ་ནམ་ཡང་བསམ་�་ོམ་ིགཏོང་�་འད་ིཡནི། འད་ི�ར་ཁངོ་གསི་ཐ་

ན་རང་ཉདི་གསནོ་�་འ�ག་མཁན་�་ིཁ་ཟས་ལའང་ཆགས་པ་�ངས་ཡདོ། 

ཉནི་ཞགི་ཁངོ་གིས་པཎ་ཆནེ་�་�ངེ་ག�མ་པ་དཔལ་�ན་ཡ་ེཤསེ་ལ་རང་ཉདི་ཤམ་

བྷ་ལའ་ི�ལ་པ་ོ�་�་ེའདདོ་པ་དརེ་ལམ་�ོང་འ�ང་མནི་�ས་ཤངི་། པཎ་ཆནེ་དཔལ་�ན་ཡ་ེ

ཤེས་�ིས་�གས་བ�ག་ཅིག་མཛད་ད།ེ �་ོ�ོས་རིན་པ་ོཆ་ེལ་ག�ང་འ�ནི་ཞིག་ག་ིནང་�་

འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ། “�་�ན་�དེ་རང་འདདོ་�མ་ཤནི་�་ཆ་ེཡང་། �དེ་�་ིདམགིས་�ལ་

ད་ེའ�བ་�་རདེ།” 

འཕ་ོབའ་ིགདམས་ངག་�ད་པར་ཅན་�་ིཉམས་ལནེ་ལ་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�་དག་ཞངི་�་

�་ེབ་ལ་ཕ་མ་མ་ིདགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�་མ་ེཏོག་པད་མའ་ིནང་�་བ�ས་ནས་�་ེཆགོ་ག་ིཡདོ། 

དག་ཞིང་�་�སེ་པའ་ི�ས་�ང་ན་ིད་�་ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིཤ་�ག་གདོས་བཅས་�་ི

�ས་�ང་རགས་པ་འད་ི�་�་ཞགི་མནི་ཞངི་། ད་ེན་ིཆསོ་�་ི�་�།ེ �ང་གསལ་འདོ་�་ི�་�ང་

ཞིག་ཡིན། �་ེ�་ན་འཆིའ་ི�ག་བ�ལ་ཟེར་བ་ཞིག་དག་ཞིང་�་མེད་ལ། དག་ཞིང་ན་ི�་ན་

�ག་ཅིང་། ཡིད་དབང་མདེ་�་འ�ག་པའ་ི�ལ་�ོངས་�ིས་མཐའ་ནས་བ�ོར་ཞིང་། དཔག་

བསམ་ཤིང་དང་ཡིད་�་འོང་བའ་ིམ་ེཏོག་�་ཚ�གས་�ིས་ས་གཞ་ིརབ་�་བ�ན་ཡོད། དག་

ཞངི་�་མ་ི�ག་པའ་ི�ང་�ལ་ཅ་ིཡང་མདེ། 

དེ་�་ཡོད་པའི་�ད་འ�ོ་ཚ�་ནི་དོན་ངོ་མར་ང་ཚ�ར་ལམ་�ོན་�ེད་པའི་�ང་�བ་

སེམས་དཔའི་�ལ་བ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་�ག་�་ཆོས་�་གོ་བ་དང་། �ང་གི་�་བ་དང་

འ�ོགས་ནས་�ོན་ཤིང་ག་ིབར་གསེང་�་�གས་པའི་འདབ་ཆགས་དག་ག་ིཅིལ་ཅིལ་�་ི

�འང་ཆསོ་�་ཡནི། 
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ང་ཚ�ས་འདདོ་དནོ་ཐམས་ཅད་�ན་�ིས་འ�བ་ཅངི་། དག་ཞིང་ག་ིའདོད་ཡནོ་ལ་ང་

ཚ�འ་ིའཛམ་�ངི་ག་ིའདདོ་ཡོན་ལས་བད་ེབ་�ངོ་འ�ར་བ�་�ག་མང་པསོ་ཆ་ེབ་དང་། ཟས་ན་ི

ཤིན་�་ལེགས་ཤིང་། བ�ང་བ་ན་ིབ�ད་�་ིཡིན། ཐ་ན་ང་ཚ�འ་ིཡིད་�འང་འཆར་དཀའ་བའ་ི

བད་ེབ་དག་ཞངི་�་ཡདོ་ནའང་། ང་ཚ�་དརེ་�དེ་པ་མ་ི�་ེཞངི་། འདདོ་ཡནོ་ད་ེདག་ན་ིསམེས་�་ི

�་ིམ་�མས་འཕེལ་�དེ་�་ི�་�ེན་�་མ་ིའ�ོ། ང་ོམཚར་བའ་ིམཐ་ོརསི་�འ་ིའདདོ་ཡནོ་�སི་

�་�མས་�་ིའདདོ་ཆགས་དང་གཏ་ི�ག་འཕལེ་བར་�དེ་མདོ། འནོ་�ང་། དག་ཞངི་�་ད་ེ�ར་

འ�ང་ག་ིམདེ། 

དག་ཞིང་ལ་རགིས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ད།ེ སངས་�ས་འདོ་དཔག་མདེ་�་ིཞངི་དང་། 

�ན་རས་གཟགིས་�་ིཞིང་། �ོལ་མའ་ིཞིང་། ཧ་ེ�་ཀའ་ིཞིང་དང་ཡ་ིདམ་གཞན་དག་ག་ིཞངི་

མང་པ་ོཡོད། ང་ཚ�་ན་ིགང་�་�་ེའདོད་�ང་། �ོན་ལམ་�་ིམ�་དང་�ན་�ངོ་ག་ི�ོབས་ལ་

བ�ེན་ནས་དག་ཞིང་ད་ེ�་�་ེ�བ། དག་ཞིང་ཞིག་�་�སེ་པའ་ིདག་ེམཚན་ཆ་ེཤསོ་ནི། ད་ེ�་

བ�གས་པའ་ིསངས་�ས་དང་དངསོ་�་མཇལ་ནས་དའེ་ིཞལ་ནས་ཆསོ་�་�བ་པ་འད་ིཡནི་

ལ། འད་ི�ར་ང་ཚ�ས་རང་ག་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་�་ཡངོས་�་མ་�གོས་པའ་ིགསང་�གས་

�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིལམ་ད་ེ�ོགས་པར་�ས་ནས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་ཆགོ 

 

མཐར་�ག་ལ་�སོ་ཏ་ེདནོ་ཆ་ེབ། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིཤིན་�་བེད་�ོད་ཆནེ་པ་ོཡིན་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་�ས་

�ནེ་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་གནས་�བས་�་ིའདདོ་དནོ་�མས་�བ་�བ་པར་མ་ཟད། ད་ེབས་�ང་

གལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ལ། ང་ཚ�ས་རང་སངས་�ས་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ཡང་�བ་

�བ་�་ིཡདོ། 
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དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདིའི་དོན་ཆེ་བ་ག�མ་�ི་ནང་ནས་མངོན་པར་

�ོགས་པར་འཚང་�་�་ན་ིདོན་�ིང་གཙ�་བ་ོད་ེཡིན་ཞངི་། དལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་

�མས་ཡངོས་�་ཚང་�་ཇ་ི�ར་དཀནོ་པ་དང་། ཇ་ི�ར་དཀའ་བ་ཡནི་པ་ང་ཚ�ས་གངོ་�་�ངེ་

ཟནི། དའེ་ིནང་ནས་�ང་དཀནོ་ཤོས་ཤགི་ན།ི བ�་བ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་རང་ཉདི་ཐར་པའ་ིལམ་

�་འ�ིད་མཁན་ཏེ། ཐེག་པའ་ིལམ་�་�གས་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་ལ་འ�ད་�་

འད་ིཡིན། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�ས་སམེས་གཉསི་ཀའ་ི�ས་�གས་ཡདོ་ཚན་བཏོན་ཏ།ེ མ་�ར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདོན་�་རང་ཉདི་མངནོ་པར་�ོགས་པའ་ིསངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་

འཐབོ་པར་བ�ནོ་འ�ས་�ས་ན། ད་གཟོད་ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི�ས་

པ་ད་ེཡངོས་�་བཀལོ་�དོ་�དེ་�་ིཡདོ། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�འ་ིམ�བ་�་ེ�་ཡོད། ད་ེནས་ང་ཚ�ར་ཐར་

པའ་ིལམ་�་འ�དི་མཁན་�་ིབཤེས་གཉནེ་ཞིག་ཡོད་ན། མ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕན་བདེ་བ�བ་པའ་ི�ན་�ོང་�ད་མེད་ཅིག་འཛ�ན་བཞིན། རང་�ད་�་ི�ིག་�ིབ་�མས་

�ངས་ནས་ཚད་བཀག་ཆ་ེབའ་ིའཚ�་གནས་འདའི་ིཕ་རལོ་�་བ�ོད་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཐམས་

ཅད་ང་ཚ�ར་ཚང་ཡོད། ད་ེན་ིའ�ང་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའ་ིལམ་�་ན་ིང་ཚ�འ་ིམ�ན་�་

ཡོད་པ་�ེ། དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་འ�་ོབ་དང་། ངེས་འ�ང་བ�དེ་པ། �ིང་�་ེ

དང་�ང་�བ་�་ིསམེས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་བ། �ོང་ཉདི་�ོགས་པར་�་�་བཅས་ཡནི། ང་ཚ�་

རང་�ེང་�་ཚང་དགསོ་པའ་ི�་གཅིག་ཡོད་པ་ན།ི ལམ་�་དེར་�གས་པའ་ིངེས་འ�ང་ཡནི་

ཞིང་། �ང་�བ་སེམས་�ིས་�ན་ནས་བ�ངས་ཏེ། �་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིནང་�་ག�ངས་པའ་ི

ཉམས་ལནེ་�མས་ལག་ལནེ་�་བཏབ་ན། ཕ་རོལ་�་�ནི་པའ་ིཐགེ་པ་�་ག�ངས་པ་�ར། ང་

ཚ�ས་བ�ལ་ཆེན་�ངས་མེད་ག�མ་ལ་�ག་མ་ིདགོས་པར་ལམ་�་དེའ་ིམཐའ་�་�ར་�་

�བེ་�་རདེ། 
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ང་ཚ�ར་�ང་འདས་འཐབོ་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�་ད�་བཅམོ་པར་འ�ར་ཆགོ 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདའི་ིཐོག་ནས་ས་ོཐར་དང་�ང་འདས་�བ་

ཆོག་པ་དང་། ས་ོཐར་ཞསེ་པ་ལས་ས་ོན་ིརང་ཉིད་�རེ་དང་། ཐར་ཞེས་པ་ན་ི�ལོ་བའམ་རང་

དབང་ལ་ག་ོདགསོ། ཚ�ག་འདིས་ང་ཚ�ས་རང་ངོས་ནས་ས་ོཐར་�་ི�་�མས་�བ་དགསོ་པ་

�ནོ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ར་ས་ོསརོ་ཐར་པའ་ི�མ་�ོལ་འཐབོ་�བས། རང་ཉདི་ད�་བཅམོ་པར་�ར་

ཡདོ། ད�་བཅམོ་པ་ཞསེ་པ་ན་ིཉནོ་མོངས་�་ིད�་�མས་བཅམོ་ནས་འཁརོ་བ་ལས་�ལོ་བའ་ི

གང་ཟག་ཅགི་ལ་ག་ོདགསོ། 

ང་ཚ�ས་རང་ག་ིཟག་བཅས་�་ི�ང་པ་ོའད་ིལ་བ�ེན་ནས་བ�ལ་པ་ཐོག་མ་མདེ་པ་

ནས་�ག་བ�ལ་�ངོ་ག་ིཡོད། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ིནང་�་ད་ཕན་བར་�་�ངས་པ་དང་། ད་�ང་

མ་ཤའི་ིབར་�་�ངོ་�་ཡནི་པའ་ིདཀའ་�ག་དང་། ན་�ག གདོ་ཆག་སགོས་�་ིརགིས་ཐམས་

ཅད་ཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་�་ཡང་ཡང་�ངས་པ་ལ་�ངས་མཐའ་ཞགི་མདེ། ཚ�་འདའི་ིནང་�་

ང་ཚ�ར་ག་ོ�བས་�ད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རང་ཉིད་ལ་�ག་བ�ལ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་

�ང་ནས་འ�ནི་པའ་ི�ལ་བ་འད་ིཆསེ་ཐོག་མར་�ན་པ་ད་ེཡནི། 

གལ་ཏ་ེ�ག་བ�ལ་བའ་ིསམེས་ཤགི་མདེ་ན། ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་བའ་ི�ང་པ་ོཞིག་

མེད། འོན་�ང་། སེམས་དེར་ཡོན་ཏན་ཡང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པའ་ི�་མཚན་�ིས་རང་ཉདི་

འཁརོ་བ་ལ་བཅངིས་པའ་ིམ་རགི་པའ་ི�གས་�གོ་ད་ེལས་�ལོ་བའ་ི�ས་པ་ཡདོ་པ་ཡནི། ང་

ཚ�ར་སམེས་འད་ིཡདོ་པ་དང་། ཐང་�་འ�་ོབ་ལས་ནམ་མཁར་འ�ར་བ་ན།ི གནམ་�འ་ི�དེ་

ལས་ད་ེཡནི་པ་ཇ་ིབཞནི། ཚ�་འདའི་ིདགསོ་དམགིས་ན་ིང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་བད་ེ�དི་ཡང་དག་

ཅགི་འཐབོ་པར་འགགོ་�ནེ་�དེ་པའ་ིཉོན་མངོས་�མས་�ངས་ཏ།ེ དག་ེབའ་ིཡནོ་ཏན་�མས་
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ཚད་མདེ་པར་ཡར་�ས་�་གཏངོ་�་འད་ིཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�་ན་ིཁ་ལ་ོབ་ཡནི་ཞངི་། ད་ེདག་ཡདོ་

ཚད་ང་ཚ�འ་ིལག་�་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�ག་པ་�ལ་�ིམས་�་ིབ�བ་པ་དང་། �ག་པ་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་�་ིབ�བ་པ། 

�ག་པ་ཤེས་རབ་�་ིབ�བ་པ་བཅས་ལ་�ངས་ནས་འད་ིདག་རང་�ད་�་�་ེབའ་ི�ས་པ་

ཡོད། �ོང་ཉིད་�གོས་པར་�དེ་པའ་ི�ག་པ་ཤསེ་རབ་�་ིབ�བ་པ་དསེ་རང་ག་ིབདག་འཛ�ན་

མ་རིག་པའ་ི�་བ་གཅདོ་ཅིང་། �ག་པའ་ིབ�བ་པ་འད་ིན་ིཞ་ིགནས་བ�བ་པའ་ིཏངི་ང་ེའཛ�ན་

�་ིབ�བ་པར་བ�ེན་ཡདོ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་�ལ་�མིས་ཡང་དག་ཅགི་མ་བ�ངས་ན། ང་

ཚ�འ་ིསེམས་འ�ག་ཅིང་ཤེས་པ་འཆོལ་བའ་ི�བས་མང་�བས། ང་ཚ�ར་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ཡང་

དག་ཅགི་འཐབོ་མ་ི�དི། ད་ེབས་ན། �ག་པའ་ིབ�བ་པ་ག�མ་ན་ིས་ོསརོ་ཐར་པའ་ི�མ་�ལོ་

ལ་མདེ་�་མ་ི�ང་བ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ས་ོསརོ་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་བ�ནེ་ནས་ཤསེ་�བི་�་མ་ོམ་གཏགོས་ས་ོསའོ �་

ཉནོ་མངོས་རགས་པ་ཐམས་ཅད་�ངོ་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་འཁརོ་བ་ལས་�ལོ་�བ་

�་ིཡོད། སོར་ཐར་དམགིས་�ལ་�་འཛ�ན་པའ་ི�ན་�ོང་ད་ེལེགས་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་། སོར་

ཐར་�བ་�བ་པ་ན་ིད་ེབས་�ང་ང་ོམཚར་བ་ཞགི་ཡནི། འནོ་�ང་། ད་ེན་ིདལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི

འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འདིའ་ིམཐར་�ག་ག་ི �ངི་པ་ོམནི། 

 

ང་ཚ�་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་�་འ�ར་�བ། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིམཐར་�ག་གི་དགོས་དམིགས་ནི། སོ་ཐར་

འཐོབ་�་ད་ེམནི་ཞིང་། ས་ོསོར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་བ�བ་པ་ན་ི�བས་ཆ་ེབའ་ིལས་དནོ་ཞགི་

ཡནི་མདོ། འནོ་�ང་། མངནོ་པར་�གོས་པར་འཚང་�་བའ་ིསམེས་�དེ་རང་�ད་�་�སེ་ན། 
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ད་གཟདོ་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�སི་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི�ད་ཅགི་ར་ེརའེ་ིརནི་ཐང་

�མས་བཀལོ་�་ིཡདོ་པར་བཤད་ཆོག �གོས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ད་ེ�་འ�དི་མཁན་ན་ི

�ང་�བ་�་ིསམེས་ཡིན་པ་དང་། གལ་�ིད་ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་བ�དེ་ན། སངས་

�ས་དང་འ�་བར་ང་ཚ�་ཡང་མ་�ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་མཐར་�ག་དང་གནས་

�བས་�་ིབད་ེབའ་ིའ�ང་གནས་ ཤགི་�་འ�ར་འ�།ོ ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་

ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིཐགོ་ནས་�མས་པ་དང་། �ངི་�།ེ �ང་�བ་�་ིསམེས་�ངོ་�བ་�་ི

ཡདོ། �བོ་�ངིས་�་ིནང་�་�བོ་དཔནོ་ཙ�་ག་ོམསི་འད་ི�ར་ག�ངས་འ�ག 

བད་ེགཤེགས་ལམ་བ�ནེ་འ�་ོབ་འ�ནེ་པར་ཆས་�ར་ཅངི་། ། 

སམེས་�་ི�བོས་ཆནེ་མ་ིཡསི་�དེ་པ་གང་ཡནི་པ། ། 

ལམ་ད་ེ�་དང་�་ཡསི་�དེ་མནི་�་མནི་དང་། ། 

མཁའ་�ངི་རགི་འཛ�ན་མའིམ་ཅ་ིདང་�་ོའ�སེ་མནི། ། 

ང་ཚ�་ན་ིབད་ེ�ག་གཉིས་�ན་�་ི�་ོའཛམ་�་�ིང་�་འ�་ོབ་མ་ི�་�ེས་ཡདོ་པས། 

རང་གཞན་�ན་ལ་གནས་�བས་དང་མཐར་�ག་ག་ིཕན་བད་ེ�བ་པའ་ི�ངི་�་ེཆནེ་པ་ོབ�དེ་

�བ། ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�་ིརང་བཞནི་�ོགས་�བ་པ་དང་། དསེ་ང་ཚ�་ཡངོས་�་ཟལི་�སི་

མ་མནན་པར་འཇིག་�ནེ་འཁོར་བ་�ངོ་�བ། ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་སམེས་ཅན་གཞན་དག་འཁརོ་

བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ིནང་�་ཇ་ི�ར་�ང་ཡདོ་པ་མཐངོ་�།ེ ཁ་ོཚ�ར་�ངི་�་ེ�མོ་པ་དང་། �ངི་�་ེ

ད་ེ�ིང་�་ེཆནེ་པོར་བ�ར་ནས་མཐའ་མར་རང་�ད་ལ་�ང་�བ་�་ིསམེས་�་ེཆགོ འད་ིན་ི

�ངི་གཞན་གང་�འང་འ�ང་མ་ི�དི། 

�ང་�བ་�་ིསམེས་ན་ིཐེག་ཆེན་�་ིབ�ན་པའ་ི�ོག་ཤིང་ཡིན་ཞིང་། རང་ཉིད་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་ཞིག་�་འ�ར་�་ན་ིདའེ་ིཉམས་ལནེ་�་ི�ངི་པ་ོཡིན། འད་ིན་ིད་�ང་�མོ་

171 



 

 

�བ་ཉམས་ལེན་�ི་དགོས་དམིགས་གཙ�་བོའང་ཡིན། ང་ཚ�ས་སེམས་པ་བཟང་པོ་ཞིག་

བཅངས་ཏ།ེ �ང་�བ་�་ིསམེས་འད་ིབ�བ་པར་�ར་བ�ོན་�་ཆགོ རང་ཉདི་ལ་�ང་�བ་�་ི

སེམས་�ེས་�ེས་ང་ཚ�ས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ི�ོད་པ་ཕར་�ིན་�ག་�ེ། �ིན་པ་དང་། 

�ལ་�མིས། བཟདོ་པ། བ�ནོ་འ�ས། བསམ་གཏན། ཤསེ་རབ་བཅས་ལ་�བོ་ཆགོ 

ཐ་ན་ཚ�་འདིར་ང་ཚ�ས་ད་ེདག་བ�བ་མ་�བ་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་སེམས་བ�དེ་

དང་བཅས་པས་ལམ་རམི་ལ་འབད་པ་ཆེན་པོས་�ོམ་ཆོག་པ་དང་། ད་ེ�ར་བ�ོམས་ན་ང་

ཚ�ས་རང་ཉདི་ན་ིཚ�་རབས་�་ིམ་དག་�་�ང་�བ་སམེས་དཔར་�ར་ནས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་

འཐོབ་པའ་ིཚ�གས་གསགོ་ག་ིཡོད། འད་ིདག་ཡོད་ཚད་ན་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིང་ཚ�འ་ི�ས་

�ནེ་ལས་�ང་བའ་ིཉམས་ལནེ་�་ི�ོབས་�གས་ལ་བ�ནེ་ཡདོ། 

 

ང་ཚ�་ན་ིཚ�་འདའིམ་ཚ�་རབས་�་ིམ་�ང་�་ཞགི་ག་ིནང་�་འཚང་�་ཆགོ 

ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ �་ཉམས་ལནེ་པ་ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན། ཇ་ི�དི་ང་ཚ�ས་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་

མ་ི�ེད་པར་དག་ེབའ་ིལས་ཁ་ོན་�དེ་བཞིན། རང་�ད་�་ི�གི་�བི་�ངོ་བ་དང་། ཇ་ི�ིད་ང་

ཚ�ས་མ་�ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདོན་�་རང་ཉིད་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་

བའ་ི�ན་�ངོ་འཛ�ན་པ་ད་ེ�དི། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�་ིམཐར་�ག་ག་ི�གས་འ�ན་བ�བས་ན་

མ་ིའ�བ་པ་མ་ི�དི། 

ད་ེ�ར་བ�བ་པར་�ས་�ན་ག་ཚ�ད་དགོས་མིན་ནི། ང་ཚ�་ཐེག་པ་གང་�་�གས་

ཡདོ་མེད་དང་། ང་ཚ�ར་ངསེ་འ�ང་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡོད་མདེ་ལ་�ག་ཡདོ། གསང་�གས་�་ོ�འེ་ི

ཐགེ་པའ་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ིཉམས་ལནེ་ཁག་ལ་མ་བ�ནེ་པར། ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ �་ལམ་�་�གས་

ནས་བ�བས་ན་�ས་�ན་རངི་པ་ོཞགི་གམ། བ�ལ་ཆནེ་�ངས་མདེ་ག�མ་དགསོ་�་རདེ། 
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ད་ེདག་ལ་�ངས་མདེ་ཅསེ་ཟརེ་དགསོ་དནོ་ན།ི བ�ལ་པ་ད་ེ�མས་ཤནི་�་རངི་ཞངི་། ང་ཚ�འ་ི

�ིར་བཏང་ག་ི�་ོལ་�ང་དཀའ་བས་རདེ། འོན་�ང་། ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིཡ་ེཤེས་�སི་

བ�ལ་ཆནེ་ད་ེདག་བ�ང་�བ། 

མདོ་ལ་གཞིར་བཞག་ན། ང་ཚ�་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་བ�ོད་པའ་ིལམ་�་ཡོད་དེ། 

ཚ�གས་ལམ་དང་། �རོ་ལམ། མཐངོ་ལམ། �མོ་ལམ། མ་ི�བོ་པའ་ིལམ(འད་ིན་ིསངས་�ས་

�་ིག་ོའཕང་ཡནི།)བཅས་ཡནི། ད་ེབཞནི་ང་ཚ�་རམི་�སི་མ�ན་�དོ་�་དགསོ་པའ་ི�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་ིས་བ�འང་ཡོད། ང་ཚ�་ཚ�གས་ལམ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པའོ �་ལམ་�་�གས་ཏ།ེ 

མཐོང་ལམ་�་�ེབ་པར་བ�ལ་ཆེན་�ངས་མེད་གཅིག་འགོར་ཞིང་། དེ་ནས་�ོམ་ལམ་�་

གཏོགས་པའ་ིས་བ�ད་པར་འ�རོ་བ་ལའང་བ�ལ་ཆནེ་�ངས་མདེ་གཅགི་དགསོ། ད་ེནས་

སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་བར་�་བ�ོད་པར་བ�ལ་ཆེན་�ངས་མེད་ག�མ་ལས་མཐའ་མ་

དའེ་ི�ས་�ན་དགསོ་�་ིཡོད། 

འད་ིན་ིས་ོསའོ �་ཉམས་ལནེ་ལ་�ག་ཡདོ་པ་�།ེ ང་ཚ�ས་�བི་�ངོ་དང་ཚ�གས་གསགོ་

པ་�གས་ཆ་ེམིན་ལ་འ�ེལ་བ་ཡོད་པར་�་མ་ིདགོས། �་མའ་ི�ལ་འ�ོར་ཉམས་ལེན་�དེ་

མཁན་ཚ�ས་ཐར་པའ་ིལམ་འད་ིལ་བ�ལ་ཆནེ་�ངས་མདེ་གཉསི་སམ། ད་ེལས་�ང་བའ་ི�ས་

�ན་�་ིནང་�་བ�དོ་�བ་པར་ག�ང་ག་ིཡོད། ལ་ོབ�ན་�་ིརངི་ལ་�ང་�བ་སམེས་པ་�ག་

�་�ས་བསགས་པའ་ིཚ�གས་ད་ེན།ི གང་ཟག་ཅགི་གསི་ས་ོསའོ �་�་མའ་ི�སེ་�་འ�ངས་ནས་

ཉམས་ལེན་�ས་པའ་ིབ�ལ་པ་གཅིག་ག་ིཚ�གས་གསོག་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། དལ་

འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདསི་ང་ཚ�ར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ད་ེ�རི་བཏང་ག་ིབ�ལ་པ་བ�ད་

�་ིནང་�་�བ་�བ་པའ་ིག་ོ�བས་�རེ་�་ིཡདོ། 
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དེ་�་ནའང་། འ�ོ་བ་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ག་ི�ག་བ�ལ་དེ་རང་ཉིད་�་ི�ག་

བ�ལ་�ར་�ངོ་བའ་ི�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན། �ས་�ན་ད་ེའ�་རངི་པ་ོཞགི་

ལ་མ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངསོ་�་ཕན་བད་ེ�བ་མ་ི�བ་པ་ན་ིབཟདོ་�གས་མདེ་

པ་�་�་ཞིག་�་�ང་ཞིང་། དརེ་བ�ནེ་ད་ེའ�འ་ི�ངི་�་ེཆནེ་པ་ོདང་�ན་པའ་ི�ང་�བ་སམེས་

དཔའ་ཚ�་�ས་�ན་�ང་�་�།ེ �་ེབ་བ�ན་ནམ་གཉསི་�་ིནང་�་འཚང་�་བར་�དེ་པའ་ི�ད་

�་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་གསང་�གས་�་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཆོས་ག�ངས་ཡདོ། 

གལ་ཏ་ེཚ�གས་གཉིས་ཐམས་ཅད་འཛ�མས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་ཐ་ན་�གིས་མའ་ི�ས་འདརི་

ཡང་ཚ�་གཅིག་ག་ིནང་�་ཐར་པ་འཐབོ་�བ། �ོམ་ཆེན་པ་ཞིག་གིས་ལ་ོག�མ་དང་། �་བ་

ག�མ། ཉིན་ག�མ་�་ིནང་�འང་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་�བ་པའ་ིག�ང་�ོལ་ཞིག་�ང་

ཡདོ། �ས་�ན་ག་ཚ�ད་འགརོ་མནི་ན་ིགཙ�་བ་ོཉམས་ལནེ་པ་རང་ཉདི་�་ིངསེ་འ�ང་ག་ི�བོས་

�གས་དང་། ཉམས་ལནེ་�་ིཟབ་ཚད་ལ་�ག་ཡདོ། 

�གོས་པ་མཐ་ོབའ་ིཉམས་ལནེ་པ་ཞགི་གསི་ཚ�་འདརི་ཐར་པ་བ�བས་མ་�བ་�ང་། 

ཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ིཐགེ་པ་དང་། �་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཉམས་ལེན་�་ི�ང་འ�ག་ལ་བ�ེན་ནས་

བར་དོའ �་�ས་�འང་འཚང་�་ཆགོ ད་ེབས་ན། ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ན་ི�ང་རིང་ཞིག་�་ཡདོ་

པར་�ང་ཡང་། ང་ཚ�ར་�་མའ་ི�ལ་འ�རོ་བ�ན་པ་ོཞགི་དང་། གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ི

ཉམས་ལེན་�ད་མེད་ཅིག་ཡོད་ན། ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་བ�ོད་པའ་ི�ར་ལམ་འགའ་ཤས་

ཤགི་ཡདོ། 

�་ེབ་གཅགི་ལ་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ཐབོ་པའ་ི�ལ་འ�རོ་པའ་ི�ང་མང་པ་ོཡདོ་པ་དང་། 

ཁོང་ཚ�་ན་ིརང་ག་ི�ང་པ་ོའོད་�ར་�ོལ་བ་�ེ། འཇའ་�ས་ལ་ཐིམ་ནས་སནེ་མ་ོདང་ད�་�་

ཙམ་ལས་�ལ་�་�ག་ག་ིམདེ། འད་ི�ར་འཚང་�་�བ་པ་ན་ིང་ཚ�འ་ི�ོབས་པའ་ི�ལ་ཞགི་

ཡིན་ཞིང་། �ང་ད་ེདག་གིས་ད་�ང་�ལ་འ�ོར་པ་ད་ེཚ�ར་ངེས་འ�ང་དང་བ�ོན་འ�ས་ཇ་ི
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འ�་ཞགི་ཡདོ་པ་མཚ�ན་པར་མ་ཟད། ཆོས་�་ིཉམས་ལནེ་ལ་�ག་བསམ་�མ་པར་དག་པས་

འ�ག་�བས། ཁོང་ཚ�ར་ཉེན་ཁ་དང་དཀའ་ཁག་ཅ་ིཞིག་�ང་བའང་�ོན་�་ིཡོད། �ལ་བ་

དབེན་ས་པ་དང་། �་ེབ�ན་མ་ིལ་རས་པ་�་�འ་ི�ལ་འ�རོ་པ་ཚ�་ནི། གསང་�གས་�་ོ�འེ་ི

ཐེག་པའ་ིཆསོ་ནན་ཏན་�་ཉམས་�་ལེན་འདོད་མཁན་ཚ�ར་སེམས་འ�ལ་ཐབེས་པའ་ིམགི་

དཔ་ེ�་�ར་ཡདོ། 

�སེ་ཆནེ་དམ་པ་ཁོང་ཚ�་ན་ིཐགོ་མར་ང་ཚ�་དང་འ�་བའ་ིམ་ིད�ས་མ་ཞགི་ཡནི་པར་

མ་ཟད། གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ར་�ོས་ནའང་མདོག་ཉེས་པ་ོཞིག་ཡིན་�ིད། �་ེབ�ན་མ་ིལ་

རས་པའ་ིམཚན་�ན་གང་སར་�བ་ནས་ཁངོ་ལ་མཇལ་བར་ཡངོ་མཁན་མང་པ་ོ�ང་བ་དང་། 

མཇལ་མཁན་ཚ�ས་ཁངོ་ན་ི�་�་�་ཞགི་ཡནི་པར་འདདོ་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་དངསོ་�་མཇལ་བའ་ི

�་ེབ�ན་མ་ིལ་རས་པ་ནི། �་�་�ད་�ད་�་ིབ�ེན་པ་�ོམ་པ་ོཤ་མདོག་�་ོ�ང་ཅན་ཞིག་

ཡནི། འནོ་�ང་། འད་ིདག་ན་ིཁངོ་གསི་ལ་ོམང་པརོ་ས་ོསའོ �་�ས་�ང་ལ་�་�གོ་མ་�ས་པར་

�ོམ་�བ་ལ་གཞོལ་བ་ལས་�ང་བའ་ི�་ི�ལ་�་ི�མ་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། �་ི�ལ་�་ི�མ་པ་

དེའ་ིཕ་རོལ་�་�ང་གཞན་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་�་ི�་ོཡངོས་�་བ�ལ་ཏེ། �ང་

�བ་�་ིསམེས་གཙ�ས་པའ་ི�གོས་པ་ཡང་དག་པ་མང་པ་ོ�ད་ལ་བ�སེ་ཡདོ། 

�ལ་འ�རོ་པ་ཆནེ་པ་ོ�མས་�ིས་ད་�་ང་ཚ�་རང་ཉིད་གང་�་ཡདོ་པ་འད་ིནས་འག་ོ

བ�གས་ཡདོ་པ་ཤསེ་ན། ཉམས་ལནེ་ལ་འ�ག་པར་དགོས་པའ་ིམ�ན་�ནེ་�མས་རང་ཉདི་

ལ་ཚང་ཡདོ་པ་�གོས་�་རདེ། ཁངོ་ཚ�་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་�་འ�དི་

མཁན་�་ིཆོས་ནི། ཁོང་ཚ�་བ�གས་པའ་ི�ས་�ར་ད་�ང་ཡང་ཆ་ཚང་བ་གནས་ཡོད་ལ། 

དེང་སང་ཡང་�སེ་�་དམ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཆསོ་ད་ེ�མས་ཉམས་�་�ངས་ནས་ད་ེདག་

ག་ི�ོགས་པ་བ�སེ་�་ིཡོད། འད་ིན་ིགནའ་བོའ �་�་�ང་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དེང་སང་ག་ིདངསོ་

ཡདོ་གནས་�གས་ཤགི་ཡནི། 
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འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་�་ེབ�ན་མ་ིལ་རས་པའ་ི�མ་ཐར་�ོག་�ས། ཐར་པའ་ིལམ་ལ་

འ�ག་པ་ན་ིདཀའ་�ག་མེད་པ་ཞིག་མིན་པ་�ོགས་�་རེད། �ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པ་ོད་ེདག་

གིས་�ས་�ན་�ང་�་ཞིག་ལ་བ�བས་པའ་ིའ�ས་�་ཟབ་མ་ོད་ེདག་རང་ཉིད་ལའང་འཐབོ་

འདདོ་�སེ་ན། ང་ཚ�་ཡང་དཀའ་�ག་མང་པ་ོཞགི་ལ་བ�ད་དགསོ་ཤངི་། �་མའ་ི�ལ་འ�རོ་

བ�ན་པོ་�ད་མེད་ཅིག་�ོང་བཞིན། བ�བ་�འི་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བ�ི་�ང་�་

དགསོ། 

�་ོ�འེ་ིཐགེ་པ་ན་ིང་ཚ�འ་ིགསང་ལམ་�་�་ཡནི་ཞངི་། མཚན་ཉདི་ཡངོས་�་ཚང་བའ་ི

�་ོ�་ེ�བོ་དཔནོ་ཞགི་གསི་ང་ཚ�ར་ཡ་ིདམ་ཞགི་ག་ི�སེ་གནང་བ�ལ་�སེ། ད་གཟདོ་ང་ཚ�ས་

ཉམས་ལནེ་ཟབ་མ་ོད་ེདང་�་ལནེ་ཆོག ཉམས་ལནེ་ཟབ་མ་ོད་ེན་ིཐབས་དང་ཤསེ་རབ་�་ི�ང་

འ�ག་ཅགི་ཡནི་པས། རང་�ད་ལ་ཉམས་�ོགས་�ར་�་�་ེ�་རདེ། �་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིབ�ན་

པ་དང་ཉམས་ལནེ་�མས་ད་�ང་གནས་ཤངི་། ད་ེབཞནི་མཚན་ཉདི་ཚང་བའ་ི�བོ་དཔནོ་ཡང་

ང་ཚ�ར་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ�་གནས་ས་�་ད་�ང་རང་ཉདི་ལ་དབང་�ང་མན་ངག་སགོས་�ང་

འཐོབ་�བ་�་ིཡོད། དབང་གིས་རང་ཉིད་�་ི�ད་�ིན་པར་�ས་ཏེ། ང་ཚ�་གསང་�གས་�་ོ

�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཉམས་ལེན་ལ་འ�ག་ག་ིཡོད། འད་ིན་ིས་ལ་གཏོར་བའ་ི�ས་སའ་ིནང་�་ཡདོ་

པའ་ིསནོ་�མས་ལ་�་�་འ�ས་ནས་�་ེ�་འ�ག་པ་�་�་ཡནི། 

�་ོ�ེའ་ིཐགེ་པའ་ི�ནི་མ�་ནི། དེས་ང་ཚ�འ་ི�་ིམ་ཅན་�་ི�ས་པ་ོདང་སམེས་གཉསི་

བཙ�་�ོང་�ེད་བཞིན། ང་ཚ�འ་ིསེམས་�་མ་ོདང་། �ས་�ང་�་མ་ོགཉིས་ག�གས་�་དང་

ཆསོ་�འ་ིང་ོབརོ་འ�ར་བར་�་གོན་�དེ་པ་འད་ིཡནི། 

འད་ི�ར་བཤད་ན། �་ོ�ེའ་ིཐགེ་པའ་ིཉམས་ལནེ་�དེ་�་བ་དང་། ཡང་ན། �ང་གཞ་ི

ཚད་�ན་ཞིག་མེད་པར་ང་ཚ�ས་ཉམས་ལེན་དེར་འ�ག་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པའ་ིདོན་ཞིག་མནི། 
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ཉམས་ལནེ་དའེ་ི�ནེ་གཞ་ིན་ི�བས་འ�་ོབ�ན་པ་ོདང་། ཡང་དག་པའ་ི�ལ་�མིས། འ�ར་བ་

མེད་པའི་�ང་�བ་�ི་སེམས། བ�ན་པོ་ཡིན་པའི་ཏིང་ང་ེའཛ�ན། �ོང་ཉིད་�ོགས་པའ་ིག་ོ

�གོས་འ�ལ་མདེ་བཅས་ཡནི། འད་ིདག་གང་�ང་ཞགི་མ་ཚང་ན། ས་ོསའོ �་གསང་�གས་�་ི

ཉམས་ལནེ་ལ་ལམ་�ངོ་མ་ིའ�ང་ཞངི་། ལམ་�ངོ་མ་ིའ�ང་བ་ཙམ་�་མ་ཟད། ཉམས་ལནེ་ད་ེ

ན་ི�ས་�བོས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པས་ལམ་�ོང་མ་�ང་ན། ང་ཚ�འ་ི�བི་པ་�མས་འཕལེ་བར་

�ེད་ཅིང་། བདག་འཛ�ན་�་ིའ�་ཤེས་ཆ་ེ�་གཏོང་བ་དང་། རང་གཞན་གཉིས་ལ་འཚ�་བའ་ི

ལས་�ེད་པའ་ིཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་འ�ང་ག་ིཡོད། དེའ་ི�ིར་�ེན་གཞ་ིད་ེདག་མདེ་བཞིན་�་

གསང་�གས་ཉམས་ལནེ་�དེ་པ་ན་ིཉནེ་ཚབས་ཆ་ེབའ་ི�་བ་ཞགི་ཡནི། 

ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིཐོབ་ཡདོ་པ་དང་། �ས་�ེན་འད་ིན་ིཤནི་

�་�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི། ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིརགིས་ན་ིགསང་�གས་�་ི

ལམ་�་�གས་པར་དགོས་ངསེ་�་ིཆ་�ེན་ཞགི་ཡིན། �་�མས་ལ་ཡོད་པའ་ི�འ་ི�་�ང་ན།ི 

ང་ཚ�འ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལས་�་ན་�ག་ཅིང་། འོད་�་འོང་བ་ཞགི་ཡིན་�ང་། �་�ལ་�་�་ོ�འེ་ི

ཐེག་པའ་ིབ�ན་པ་དར་མདེ་པར་མ་ཟད། ཁ་ོཚ�ར་ཡོད་པའ་ི�ས་�ནེ་ད་ེན་ིགསང་�གས་�་ི

ཉམས་ལནེ་ལ་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་འཛ�མས་པ་ོཞགི་མནི། དའེ་ི�་མཚན་ན།ི �་�མས་ས་ོ

སོའ �་ཕ་མ་ལས་མ་�སེ་པའ་ི�ནེ་�ིས་ཁ་ོཚ�འ་ི�ས་�ེན་ལ་ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིཁམས་དཀར་

དམར་�་ིས་བནོ་ད་ེམདེ་པས་ཡནི། �ངི་གཞན་�་ཡོད་པའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�མས་�ང་ས་ོསའོ �་ཕ་

མ་ལས་�སེ་པ་ཡིན་�ང་། ཁ་ོཚ�ར་ཐེག་པ་ཆནེ་པོའ �་བ�ན་པ་ལ་འ�ག་པ་དང་། �ག་པར་

གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིབ�ན་པ་ལ་འ�ག་པར་བཀག་�་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ། དཔརེ་ན། 

ཁ་ོཚ�འ་ི�ད་ལ་ངསེ་འ�ང་�་ེདཀའ་ཞངི་། དའེ་ིདབང་གསི་�ང་�བ་�་ིསམེས་འ�ང་ཐབས་

མདེ་པར་�ར་ཡདོ། 
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གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ིནང་། ཉམས་ལནེ་པ་ཚ�ས་རང་ག་ི�ས་�ནེ་�་གནས་

པའ་ི�ང་ལ་�ར་བཀདོ་�དེ་�་ིཡདོ། �ག་པར་�ང་ད་ེ�་ད�་མའ་ིནང་�་�་བར་�དེ་བཞནི། 

�ིང་གར་ཡོད་པའ་ིཆོས་�་ིའཁོར་ལོའ �་ནང་�་ཐམི་པར་�ེད་པ་རདེ། འད་ིན་ིའཆ་ིཁར་རང་

བཞིན་�ིས་འ�ང་ག་ིཡོད། ཉམས་ལེན་པ་ཚ�ས་�ོམ་�བ་�་ིལམ་ནས་�ང་དེར་འད་ི�ར་

�ར་བཀདོ་�དེ་�བས། འདོ་གསལ་ཞསེ་པ་ད་ེ�ངོ་ཞངི་། གསང་�གས་�མོ་�བ་�་ིཉམས་

ལེན་�་�ོང་�ང་�ད་པར་བ་ད་ེནི། ཡི་དམ་�ོམ་�བ་�་ིདམིགས་�་གཙ�་བ་ོཡིན་པའ་ི�་

�ས་དང་�ང་�་�ལེ་ན། སངས་�ས་�་ི�་གཉསི་དང་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་�བ། 

ཉམས་ལེན་འདི་དག་གི་འ�ས་�་ན་ིདལ་འ�ོར་�ི་�ས་�ེན་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས་

འ�ང་�་རདེ། �ས་�ནེ་ད་ེན་ིཕ་མ་གཉསི་�་ིཁམས་དཀར་དམར་གཅགི་�་འ�སེ་ཏ།ེ མ་ཡ་ི

མངལ་ལས་�སེ་པ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ཁམས་དཀར་དམར་གཅགི་�་ཚ�གས་ནས་མའ་ིམངལ་

�་�བ་པའ་ི�མ་�ངི་ལ་མ་ལས་�ས་ག�མ་�ེ། པགས་པ་དང་། �ག ཤ་བཅས་དང་། ཕ་

ལས་�ས་ག�མ་�།ེ ཁམས་དཀར་དང་། �ས་པ། �ང་མར་བཅས་འཐབོ་�་ིཡདོ། �ས་ད་ེ

དག་ན་ི�ོགས་རིམ་�་ིཉམས་ལེན་ལ་ཤིན་�་གལ་ཆེན་ཡིན་པའ་ིཐིག་ལ་ེ�་མ་ོདག་ག་ི�ནེ་

གཞ་ིཡནི་ཞངི་། �གོས་རམི་�་ིཉམས་ལནེ་ན་ིཚ�་འདརི་འཚང་�་བར་�དེ་པའ་ིལམ་ཁ་ོན་ད་ེ

ཡནི། 

འོན་ཏེ། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིའ�་ཞིག་ཡོད་�ང་། གསང་�གས་�་ོ

�ེའི་ཐེག་པའི་བ�ན་པ་མེད་ན། དེ་ནི་བེད་�ོད་མེད་པར་འ�ར་འ�ོ། ད་�འི་བ�ལ་པའ་ི

མཚམས་འདརི་�་ོའཛམ་�་�ངི་ཁ་ོན་�་ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིཐགོ་

ནས་གསང་�གས་�་ིཉམས་ལེན་བ�དེ་རམི་དང་�གོས་རམི་གཉསི་ལགེས་པར་བ�བས་

ཏ།ེ ཚ�་འད་ིལའང་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�དེ་�བ། 
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�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་དནོ་ཆ་ེ�ལ། 

དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ིན་ི�ར་མ་ར་ེར་ེདང་། ཐ་ན་�ར་ཆ་ར་ེར་ེལའང་དནོ་ཆ་ེ

ཞིང་། ང་ཚ�ས་དརེ་བ�ེན་ནས་�ད་ཅགི་ར་ེརའེ་ིནང་�་ཚ�གས་�་ཆནེ་ཞགི་གསགོ་�བ་པར་

མ་ཟད། �ིག་�ིབ་�ང་�་ཆེན་པ་ོཞིག་�ོང་�བ། �ད་ཅིག་ར་ེརེའ་ིནང་�་ང་ཚ�ས་ས་ོཐར་

དང་། སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ག་ི�་�མས་�བ་ཆགོ 

ང་ཚ�ས་སེམས་བ�ེད་དང་བཅས་པས་བ�ག་�ོས་ཞིག་�ར་ཡང་། རང་ག་ི�ས་

པའ་ིཆ་ལག་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�ེད་དེ། �ད་ཅིག་ད་ེལའང་ང་ཚ�ས་སངས་�ས་�་ིག་ོ

འཕང་འཐབོ་པར་ཅ་ིཞགི་�བ་དགོས་པ་ད་ེ�བ་བཞནི་ཡདོ། ང་ཚ�ས་བ�ག་�སོ་དརེ་མ་ེ�ར་

བ་དང་། རང་ག་ི�ས་པ་�མས་མཐརོ་འདགེས་�དེ་�་ིཡདོ་ལ། མསེ་བ�ག་�སོ་ད་ེབ�གེས་

ནས་ཚར་ནའང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་རང་ག་ི�ས་པ་�མས་མཐོར་འདེགས་�ེད་�་ིཡོད། 

སེམས་བ�ེད་དང་བཅས་པས་ང་ཚ�ས་ཅ་ིཞིག་�བ་�ང་། ད་ེདག་གིས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་

འཐབོ་�དེ་�་ིས་ོསའོ �་�ས་པ་�མས་འཕལེ་�ས་གཏངོ་ག་ིཡདོ། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་

བ�ེད་ནས་བག་ལེབ་�ི་ཞིབ་�ག་ཙམ་ཡང་�ོག་མ་�་�་ཞིག་ལ་�ིན་གཏོང་�ས་�ང་། 

དེའི་ཚ�གས་ལ་ག�གས་ཤིག་ཡོད་ན། ནམ་མཁའ་�ིལ་པོར་ཁེངས་�་རེད། ང་ཚ�ར་དལ་

འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པས། ང་ཚ�ས་ད་ེ�ར་ཚ�གས་གསགོ་�བ། 

ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་�བོ་གཉརེ་དང་། �་�་མ་སགོས་ལ་མཆདོ་འ�ལ་སགོས་

�ེད་བཞིན། �ོང་ཉིད་དང་�ང་�བ་�་ིསེམས་སོགས་བ�ོམས་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�གས་�་ཆནེ་

ཞིག་གསོག་པ་ན་ིབཤད་ག་ལ་དགོས། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་སམེས་བ�དེ་དང་བཅས་པའ་ི�་ོ

ནས་ཉནི་རའེ་ི�དེ་�་ོ�རི་བཏང་བ་�མས་�ས་ནའང་། ད་ེབས་�ང་ཆ་ེབ་མནི་ན་�ང་བ་མནི་
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པའ་ིཚ�གས་ཤིག་གསོག་ག་ིཡདོ། འད་ི�ར་ང་ཚ�ས་�ས་ཚ�ད་གཅིག་ཕར་ཞོག ཐ་ན་�ར་མ་

གཅིག་དང་། �ར་ཆ་གཅགི་ཙམ་ཡང་�ད་སོས་�་གཏངོ་ག་ིམདེ། 

�ར་ཆ་གཅགི་ག་ིནང་�་ང་ཚ�ས་གསོག་�བ་པའ་ིཚ�གས་ན།ི ད�ལ་བ་�་�སེ་པའ་ི

སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་རང་ག་ིགནས་ངན་ལེན་�་ི�ས་�ན་རིང་པ་ོ�ིལ་པ་ོདེའ་ིནང་�འང་

�བ་མ་ི�བ་ལ། ཐ་ན་ཡ་ི�གས་ཤིག་གིས་ཚ�གས་ཤིག་གསོག་�བ་�ང་། དེས་བ�ལ་པ་

མང་པོར་བསགས་པའ་ིཚ�གས་�་ིཚད་ནི། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསེམས་དང་�ན་པའ་ིངང་

བ�ག་�སོ་ཤགི་�ར་བའ་ི�ར་ཆ་དའེ་ིནང་�་གསོག་ག་ིཡདོ་པའ་ིཚ�གས་ལ་�སོ་ནའང་�ང་

�་ཡནི། �ད་འ�་ོཚ�་ན་ིཚ�་རངི་པརོ་གནས་�ང་ཚ�གས་ཅ་ིཡང་གསགོ་དཀའ་ཞངི་། ད་ེབཞནི་

ང་ཚ�ས་ཤསེ་གསལ་�ར། �་�མས་ན་ིའདདོ་ཡནོ་ལོངས་�ོད་�་ིདབང་�་སངོ་ནས་དག་ེབ་

ཅ་ིཡང་གསགོ་ག་ིམདེ། 

མ་ིགཞན་དག་ལ་ང་ཚ�ར་ཡོད་པ་�ར་དལ་བ་དང་སེམས་�་ི�ས་པ་སོགས་ཡདོ་

�ིད་ཅིང་། ཁ་ོཚ�ར་མ�ན་�ནེ་གཞན་�མས་ཚང་ག་ིམདེ། �ག་པར་དམ་པའ་ིཆསོ་�་ིརནི་

ཐང་�ོགས་པར་�དེ་པའ་ིཆོད་སམེས་དང་ག་ོ�ོགས་�ིས་འདང་ག་ིམདེ། དེར་བ�ནེ་ཁ་ོཚ�ས་

མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�ེད་�་ིཡོད། ད་ེལས་�ོག་�ེ། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་�་ིབ�ོད་�་གནད་

འགག་ཅན་�མས་ཤེས་པའ་ིག་ོ�ོགས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�འི་�ོ་ལ་�ང་�བ་སེམས་�ིས་

སེམས་འ�ལ་ཐབེས་ཤངི་། ང་ཚ�་ན་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་ཡོད། ང་ཚ�ས་ག་ོལ་

འདིའ་ི�ེང་ག་ི�སེ་�་དམ་པ་ཚ�ར་བ�་ིབ�ར་ཆེན་པ་ོ�དེ་པ་སགོས་�་ི�ནེ་པས། ང་ཚ�ས་

ཚ�གས་གསགོ་པ་ན་ིད�གས་ལནེ་པ་�་�་�་བ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་�ང་�བ་སེམས་�ིས་ས་ོསོའ �་ཉིན་རེའ་ི�་འ�ལ་ཡོད་ཚད་ལ་�ལ་�ོང་

�ས་ན། ང་ཚ�ས་གསགོ་བཞནི་པའ་ིཚ�གས་ད་ེན།ི གང་�འ་ི�ང་ག་ི�་ེམའ་ི�ངས་དང་མཉམ་
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པའ་ིཡིད་བཞིན་ནོར་�ས་ཁངེས་པའ་ིའཇིག་�ེན་ཁམས་མང་པ་ོསངས་�ས་�ངས་མདེ་པ་

ཞིག་ལ་�ལ་བ་ལས་�ང་བའ་ིཚ�གས་ལ་�ོས་ནའང་ཆེན་པ་ོཡིན། �ར་ཆ་གཅིག་ག་ི�ས་

�ན་�་ི�ང་�བ་སེམས་ད་ེནི། བ�ལ་པ་མང་པོར་བ�ེད་པའ་ིདག་ེསམེས་གཞན་དག་ག་ི

རིན་ཐང་ལས་ཆ་ེཞིང་། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསེམས་ད་ེ�ར་ཆ་ར་ེརེར་�་མཐའ་མེད་པར་

བ�ེད་ཆོག་པ་དང་། �ར་ཆ་ར་ེརེར་�ང་བའ་ི�ང་�བ་�་ིསེམས་དེའ་ི�ིན་མ�་ལ་བ�ནེ་

ནས་བ�ལ་པ་མང་པའོ �་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�མས་འདག་ག་ིཡདོ། 

འད་ིན་ིལས་�་ིཆ་ེ�ང་ལས་དའེ་ི�བ་�་ཡོད་པའ་ི�ན་�ངོ་ལ་�ག་ཡདོ་པ་དང་། ང་

ཚ�ས་བ�ལ་པ་མང་པརོ་སམེས་ཅན་�ངས་མདེ་པ་ཞགི་ལ་རནི་ཐང་གཞལ་�་མདེ་པའ་ིནོར་

�འ་ིའཇིག་�ེན་ཆེན་པ་ོཞིག་�ིན་གཏོང་�ས་ཡོད་�ང་། �ང་�བ་སེམས་�ིས་�ན་ནས་

བ�ངས་པའ་ི�་ོནས་འ�ས་�ོག་ཅགི་འ�་�ནི་ཞགི་ལ་འ�ལ་བ་དང་བ�ར་ན། �ནི་གཏངོ་

ཆནེ་པ་ོདའེ་ིཚ�གས་གསགོ་ཅ་ིཡང་མནི། ང་ཚ�ས་�ནི་གཏངོ་�དེ་པའ་ིདངསོ་པའོ �་རནི་ཐང་ཅ་ི

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མང་�ང་ཇི་འ�་ཞིག་�ིན་གཏོང་�ེད་པ། �ས་�ན་ཇི་འ�་རིང་པོ་

ཞིག(བ�ལ་པ་ཐེར་འ�མ་མང་པོ།)ལ་�ིན་གཏོང་�ེད་པ། སེམས་ཅན་ག་ཚ�ད་ལ་�ིན་

གཏངོ་�དེ་པ། ཐ་ན་སངས་�ས་�་ེབ་ཐརེ་འ�མ་ལ་�ནི་གཏངོ་ད་ེའ�ལ་�་ིཡདོ་པ་བཅས་

ལ་�སོ་ནའང་། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་དང་�ན་པའ་ི�་ོནས་�ས་པའ་ིལས་�ང་�་ཞགི་

གསི་�ང་ད་ེདག་ལས་མང་བའ་ིབསདོ་ནམས་གསོག་�བ། 

དནོ་�ངི་ད་ེའ�འ་ིཆ་ེབའ་ིལས་དནོ་ཞགི་ཡནི་�ང་། �དེ་�་ཞངི་�ས་�ན་རངི་པ་ོམ་ི

དགསོ་པར་མ་ཟད། རང་ཉདི་ལ་�་ནརོ་ཡདོ་མདེ་ལའང་�ོས་མ་ིདགསོ་པར་�བ་�ང་བའ་ིག་ོ

�བས་ང་ོམཚར་བ་འད་ིན།ི དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�ར་ཐོབ་ཡདོ། ང་

ཚ�ར་�་ཕརོ་བ་གང་དང་། འ�ས་�ོག་འགའ། མ་ེཏགོ་�ང་ཅགི་�་�་ལས་མདེ་�ང་། ང་ཚ�ས་
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�ང་�བ་སམེས་�སི་�ན་ནས་བ�ངས་ཏ་ེ�ལ་ན། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིཚ�གས་ཆནེ་

པ་ོཞགི་གསགོ་ག་ིཡདོ། 

ད་�་འད་ིན་ིའ�ན་པ་ཙམ་ཡིན་ཡང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདནོ་དངསོ་�་ལག་ལནེ་�་འདབེས་

�བ། ད་�་ང་ཚ�་ན་ི�ིན་�ིས་ཉ་ིམ་�བི་པ་�ར། �ར་�ས་�་ིལས་མ་ིདག་ེབ་དག་ག་ི�མ་

�ནི་�སི་ང་ཚ�འ་ིསམེས་ད་ེབ�བིས་ཡོད་�ང་། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་བ�ནེ་ནས་ཐ་

ན་�ིག་�ིབ་ཤིན་�་�་ིབའ་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་�ང་�ོང་�བ། �ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་འད་ི�་

�འ་ི�ས་པ་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེ�་བས་ན། ང་ཚ�ས་�ང་�བ་སམེས་�་ིཐོག་ནས་ས་ོསའོ �་ཉིན་མ་ོའག་ོའ�གས་

དགསོ་ཤངི་། ད་ེཡང་རང་ཉདི་གཉདི་ལས་སད་�ས་སམེས་བ�དེ་བ�ན་པ་ོཞགི་�ས་ཏ།ེ ཉནི་

གང་བོར་དེའ་ི�ན་�ོང་དགོས། ཇ་ཁམ་གང་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དང་�ན་པའ་ིངང་ནས་

འ�ང་དགསོ་པ་དང་། ཁ་ཟས་�་ིཞབི་�ག་ཅགི་ཡནི་ཡང་�ང་�བ་སམེས་དང་�ན་པའ་ིངང་

ནས་ཟ་དགསོ་ཤངི་། ཚ�ག་གཅགི་ཡནི་�ང་�ང་�བ་སམེས་དང་�ན་པའ་ི�་ོནས་�་དགསོ། 

འད་ི�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ས་པ་�མས་�ད་ཟོས་མ་བཏང་བར་�ར་བཀོད་�དེ་�་ི

ཡདོ་ལ། ཉནི་ར་ེར་ེདང་། �ས་ཚ�ད་ར་ེར།ེ �ར་མ་ར་ེར།ེ ཐ་ན་�ར་ཆ་ར་ེར་ེལའང་ང་ཚ�ས་རང་

གི་�ས་པ་བཀོལ་�ི་ཡོད། འདི་ནི་�་�་�་མ་བ�ན་འཛ�ན་�ལ་མཚན་�ིས་�ང་�བ་

སམེས་�་ིབ�དོ་པ་རནི་ཆནེ་�ོན་མ་ཞསེ་�་བར་ག�ངས་པ་�ར་ཡནི། 

འཆག་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བཅག ། 

འ�ག་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བ�ད། ། 

འ�ངེ་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བ�ངེ་། ། 

ཉལ་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བ�ལ། ། 

182 



 

 

�་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བ�། ། 

ཟ་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བཟའ། ། 

�་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་�། ། 

�གོ་ན་�ང་�བ་སམེས་�སི་བ�ག ། 

དསེ་ན་ང་ཚ�ས་ཡོད་ཚད་�ང་�བ་སམེས་�སི་བ�དི་དགསོ་ཤངི་། གདམ་ཀ་འད་ི

ན་ིང་ཚ�ར་�ད་ཅགི་ཐམས་ཅད་�་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་རང་གིས་�དེ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་

ནི། འཁོར་བ་འདིའ་ི�གས་�ོགས་ལས་�ོལ་བར་མ་ི�ེད་པའ་ིའད་ི�ང་ག་ིསེམས་པ་ཞིག་

གསི་�ན་ནས་བ�ངས་ཏ་ེ�དེ་ཆོག་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་ད་�ང་�ང་�བ་སམེས་�སི་�ང་

ད་ེདག་�ེད་ཆོག འཇིག་�ེན་འཁོར་བ་དང་ཐར་པ། �ག་བ�ལ་དང་བད་ེབ། དོན་མེད་དང་

དོན་�ིང་བཅས་�་ིབར་�་ཡོད་པའ་ིགདམ་ཀ་ད་ེང་ཚ�འ་ིལག་�་�ད་ཅིག་ར་ེར་ེལའང་ཡདོ་

ཅངི་། �་མཚན་དའེ་ི�རི་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ི ཤནི་�་དནོ་ཆ་ེབ་

ཡནི། 
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ལེའུ་ལྔ་པ། 

�འ་ི�་ོནས་�དེ་དཀའ་བ། 

�་ེབ་འད་ིན་ི�་ཆནེ་ཡནི་ཏ།ེ དའེ་ི�་�མས་�དེ་དཀའ་བ་ཡནི། 

�་མཚན་ཅིའ་ི�རི་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ི�་ཆེན་ཡིན་ནམ། �་མཚན་ཅའི་ི

�ིར་འ�་ོབ་སེམས་ཅན་�ང་�་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་འཚ�་གནས་འད་ིལོངས་�་�ོད་མ་

�བ་པ་ཡིན་ནམ་ཞ་ེན། དེའ་ི�་བ�བ་�་ཤནི་�་དཀའ་བས་ཡིན་ཞིང་། �་ད་ེབ�བས་མ་

�བ་ན་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིའཐབོ་�་ིམདེ། འད་ིན་ིལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་ག་ིགཞ་ི

�འ་ི�་དནོ་ཞིག་ཡནི། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདའི་ི�་�མས་བ�བས་ཡདོ་པས། 

ད་རསེ་ང་ཚ�ར་�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་པ་རདེ། �ས་�ནེ་འདའི་ི�་�མས་�བ་དཀའ་བ་ཡནི་པར་

ཤེས་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�་རབས་�ོན་མ་དག་�་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིདནོ་�་དཀའ་�ག་

ཅ་ིཞིག་�ངས་ཡོད་པ་�ོགས་ཏེ། ད་�་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ི�ས་�ེན་འད་ི�ད་ཟོས་�་མ་ི

གཏངོ་བའ་ིཆདོ་སམེས་�་ེངསེ། 

དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིའ་ི�་ནི། �ལ་�ིམས་དང་། �ིན་པ། ད་�ང་འ�་ོབ་

སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་འདགོས་པའ་ིདནོ་�་�་ིམར་རང་ཉིད་ལ་�ར་ཡང་�ས་�ེན་འད་ི

འཐོབ་པའ་ི�ནོ་ལམ་ཡང་དག་པ་བཅས་ཡིན་ཞངི་། ཚ�་རབས་�ོན་མར་ང་ཚ�ར་�ལ་�མིས་

ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ང་ཚ�ས་�ོམ་�མིས་ད་ེ�མས་ར་ེར་ེབཞིན་ཡང་དག་པར་བ�ངས་

ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁར་ང་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མིའ་ི�ས་�ེན་�་ིཐོག་ནས་ཐར་པའི་ཐེམ་�ས་ལ་

འཛ�གས་�བ་པར་མཐོང་�ེ། �ེ་བ་དེ་�ར་ཡང་རང་ཉིད་ལ་འཐོབ་པར་�ོན་ལམ་མང་པ་ོ

བཏབ་ཡོད། དག་ེབའ་ིལས་ད་ེདག་�དེ་པ་ལ་ངསེ་འ�ང་ག་ི�་ོབ�ན་པ་ོཞིག་དགསོ་�་ིཡདོ། 
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ཡནི་ཡང་། ང་ཚ�ས་�་དང་�ནེ་�མས་ལགེས་པར་བ�བས་ཡདོ་པས། ད་ེདག་ལ་བ�ནེ་ནས་

�ང་བའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་ད་�་ང་ཚ�ས་ལོངས་�་�དོ་�་ིཡདོ། 

ལས་འ�ས་�ོགས་�་ན་ི�་བ་ཞིག་མིན་པས། ཚ�་འདིར་ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་

བའ་ིགནས་�ངས་དང་། �ོན་མར་�ས་པའ་ི�ིན་གཏོང་དང་�ལ་�ིམས་�་ིལས་དག་ག་ི

བར་�་ཡོད་པའ་ིའ�ལེ་བ་ད་ེང་ཚ�ར་�ང་དཀའ་བར་�ར་ཡདོ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ས་ངསེ་པར་

�་ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་ག་ི�རོ་ནས་བ�ན་པའ་ིཆོས་�མས་ལ་�བོ་གཉེར་�་དགསོ་

ཤངི་། ང་ཚ�ས་ངསེ་པར་�་ལས་འ�ས་ན་ིཇ་ི�ར་མ་ིབ�་བ་ཡནི་པའ་ིཆསོ་ཉདི་ད་ེ ཤསེ་དགསོ་

ལ། ད་�འ་ིགནས་�ངས་ལགེས་པ་ོའད་ིན་ིང་ཚ�ས་�ནོ་མར་དའེ་ི�་�མས་བ�བས་པ་ལས་

�ང་བ་ཡནི་པར་ངསེ་ཤངི་། ལས་འ�ས་�་ིཆསོ་ཉདི་ལས་ང་ཚ�་ནམ་ཡང་གཡལོ་ཐབས་མདེ། 

ང་ཚ�ས་�ག་ཤངི་ཞིག་ག་ིས་བནོ་བཏབ་ན། �ག་ཤིང་ཞིག་ད་ེལས་�་ེ�་ལས་�ན་ཤངི་ཞགི་

ད་ེལས་�་ེཐབས་མེད། ད་ེབཞིན་�ན་ཤིང་ག་ིས་བོན་ཞིག་བཏབ་ན། �ན་ཤིང་ཞིག་�་ེ�་

ལས་�ག་ཤངི་ཤགི་�་ེམ་ི�དི། འ�ས་�་ན་ི�་དང་མ�ན་དགསོ་ཤངི་། �ག་ཤངི་ག་ིས་བནོ་

བཏབ་ནས་�ན་ཤངི་ག་ིའ�ས་�་ལ་ར་ེབ་�དེ་པ་ན་ིབཞད་གད་�་ི�ལ་ཞགི་ཡནི། ད་རསེ་�་ི

�་ེབ་འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ཚ�་རབས་�ོན་མ་མང་པོར་བསགས་པའ་ིབསདོ་ནམས་དག་ག་ིའ�ས་�་

འབའ་ཞིག་རདེ། དག་ེབའ་ི�་ལས་འ�ས་�་དག་ེབ་འ�ང་ག་ིཡདོ་�རི། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ཚ�་

འདིའ་ིཕ་རལོ་�འང་ད་�་རང་ཉདི་ལ་ཡོད་པའ་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་འད་ི�་�་ཞགི་འདདོ་

ན། ང་ཚ�ས་ད་�་ནས་�་གཅགི་པ་ཞགི་གསོག་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ི�་ཅ་ིཡང་མ་

བསགས་པར་ད་�་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ི�་ིམར་ཡང་འ�ང་�་ཡནི་པའ་ིར་ེ

�སོ་�་མ་ི�ང་།  

ང་ཚ�ས་�ན་�་རང་ཉདི་�སི་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�་ེབ་གཞན་ཞིག་ག་ིདོན་�་དག་ེ

བའི་ལས་�བ་�ི་ཡོད་མེད་ལ་བ�ག་ད�ད་གཏོང་དགོས། གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ལས་
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འ�ས་�་ི�རོ་�ང་ཙམ་ཤསེ་ཤངི་། �ན་�་ཞོགས་པར་�མོ་�ག་ག་ིཡདོ་�དི། ང་ཚ�ས་�ནོ་

ལམ་འདབེས་པ་དང་། ད་�ང་དག་ེབའ་ིལས་གཞན་འགའ་ཞགི་�དེ་�་ིཡདོ་པས། གཞན་གང་

ལ་སེམས་�ལ་�་མ་ིདགོས་པར་�མ་པའ་ིབསམ་�་ོཞིག་ང་ཚ�ར་འཁརོ་ཉེན་ཆ།ེ དོན་དམ་

པར་བཤད་ན། རང་ཉདི་མ་ིབཟང་པ་ོཞགི་ཡནི་པའ་ིཁངེས་�གེས་ཤགི་�ང་ཡདོ་�དི། འནོ་ཏ།ེ 

ང་ཚ�ས་ཞབི་�་བ�ས་ཏ།ེ ས་ོསའོ �་ཉནི་རའེ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་འ�ང་བའ་ི�་�དོ་དག་གསི་རང་

ཉདི་�་ེབ་བཟང་པའོམ་ངན་པ་ཞགི་�་འཕནེ་�་ིཡདོ་མདེ་�གོས་དགསོ། 

ང་ཚ�ར་ཉམས་�གོས་�་ིཚད་གཞ་ིངསེ་ཅན་ཞགི་མ་�སེ་པའ་ིབར་�་དག་ེབའ་ིལས་

བ�བ་�་ན།ི �ག་�་ོཆནེ་པ་ོཞགི་ར་ིགཟར་�་ིཡར་འདེད་པ་�་�འ་ིདཀའ་ངལ་ཆ་ེཞིང་། ང་

ཚ�་འ�ེད་བ�ར་ཤརོ་ན་�ག་�་ོད་ེ�ར་ཡང་ར་ི�་�་�ང་�།ེ ང་ཚ�ས་དཀའ་ལས་བ�བ་ཚད་

�་ིའ�ས་�་�མས་དནོ་མདེ་�་�ར་ཡདོ། ང་ཚ�་ན་ིད་�་ཐང་ཆད་ན་མ་ིའ�ིག་པ་དང་། གལ་

ཏ་ེང་ཚ�ས་�ག་�་ོད་ེམར་བ�ིལ་�་བ�ག་ན། རང་ཉིད་ལ་�ན་�ང་དང་ར་ེཟད་�་ིཚ�ར་བ་

ཆནེ་པ་ོཞགི་�་ེངསེ་ཏ།ེ ད་�འ་ིབར་�་བ�སི་པའ་ིངལ་�ོལ་འ�ས་མདེ་�་�ར་པར་མ་ཟད། 

ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་ར་ིགཟར་དའེ་ིཞབས་ནས་འག་ོའ�གས་དགསོ། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་

�ནེ་འདའི་ིཐགོ་ནས་ང་ཚ�ས་ད་ེ�ར་འ�ང་�་མ་ིའ�ག་པའ་ིདམ་བཅའ་བ�ན་པ་ོཞགི་ཅསི་�ང་

འཛ�ན་དགསོ། 

ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་ཞིག་འཐབོ་པ་ལ་�་ག�མ་�ེ། �ལ་�ིམས་དང་། 

�ནི་པ། �ནོ་ལམ་བཅས་ཚང་མ་དགསོ་ཤངི་། �ནི་པ་མདེ་པར་�ལ་�མིས་ཡང་དག་ཅགི་

གིས་ང་ཚ�་འ�་ོབ་མའི་ིའཚ�་གནས་�་འཕེན་�ང་། �ས་�ེན་ད་ེན་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བ་ཞགི་

མནི། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་ལ་�་བའ་ི�་ད་ེགཉསི་ཀ་དགསོ་ཏ།ེ སངས་�ས་བཅམོ་

�ན་འདས་�སི་�ང་པ་ཡ་གཅགི་མདེ་པའ་ིམ་ིཞགི་ལམ་�་བ�དོ་མ་ི�བ་པ་ཇ་ིབཞནི། �ལ་

�མིས་མ་བ�ངས་ན་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་མ་ི�བ་པར་ག�ངས་ཡདོ། 
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�ལ་�ིམས་�ང་བ་གཅིག་�ས་མ་ིའདང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་�ལ་�ིམས་གཅིག་�ར་

བ�ེན་ནས་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་ཞིག་ལེན་�བ་�ང་། ང་ཚ�འ་ིའཚ�་བ་ན་ིད�ལ་ཕོངས་ཤགི་

ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་འཚ�་བ་དང་གསོན་པའ་ིཆེད་�་འབད་པ་�ེད་པ་ལས་གཞན་ཅ་ིལའང་

བསམ་�་ོགཏོང་དབང་མེད། ད་ེབཞིན་�ལ་�ིམས་མེད་ན་�ིན་པ་གཅིག་�ས་བད་ེའ�འོ �་

�ས་�ནེ་ཞགི་ག་ི�་འ�བ་པར་�དེ་མ་ི�བ། �ནི་པའ་ིའ�ས་�་ན་ི�་ནརོ་ཡནི། འནོ་�ང་། 

འ�་ོབ་མ་ིམ་ཡནི་པའ་ིསམེས་ཅན་གཞན་ལ་�་ནརོ་མང་པ་ོཡདོ་ཆགོ གལ་�དི་ང་ཚ�ས་�ལ་

�ིམས་བ�ངས་�ང་། དེ་ལ་ཉེས་�ོན་འག་ོབ་�ེ། དཔེར་ན། ང་ཚ�ས་�ོམ་པ་�ངས་�ང་

བ�ངས་མ་�བ་ནའང་། �ནི་གཏོང་ག་ིལས་ཆནེ་པ་ོཞགི་�ས་ཡདོ་ཚ�། ལས་ད་ེག་ི�མ་�ནི་

�་ང་ཚ�་�་�་�་ེ�ིད། �་ཚ�ར་�་ནོར་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཡོད་�ང་། ཁ་ོཚ�་ན་ིད་�ང་ངན་

སོང་ག་ིགནས་ནས་མ་ཐར་པར་། �ག་བ�ལ་ཆེན་པ་ོ�ོང་དགོས་�་ིཡོད། ད་ེབས་ན། ང་

ཚ�ས་�ལ་�མིས་དང་�ནི་པ་གཉསི་ཀ་ཉམས་�་ལནེ་དགསོ་པ་ཡནི། 

 

�ལ་�མིས་�སི་མ་འདང་བས་�དེ་དཀའ་བ། 

ནང་པའ་ིའཇིག་�ེན་ཆགས་�ལ་�་ིག�ང་�་ད་�་ང་ཚ�་འཚ�་བཞིན་པའ་ིབ�ལ་པ་

འད་ིན་ི�ས་�ིགས་མ་ཡིན་པར་ག�ངས་ཡོད། ང་ཚ�ས་འོག་�་འཇིག་�ེན་ཁམས་ས་ོསོའ �་

ཆགས་གནས་འཇིག་�ོང་ག་ིརིམ་པ་ལ་�་�བས། �ིགས་མ་�འ་ི�ོར་ལ་ཞིབ་�་�ེང་�་

ཡིན། འོན་�ང་། འདི་�་མདོར་བ�ས་ཤིག་བཤད་ན། དེ་དག་ལས་མཐའ་མ་གཉིས་ནི། 

སམེས་ཅན་�་ི�གིས་མ་དང་�་བའ་ི�གིས་མ་ཡནི། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�་ན་ིའཇགི་�ནེ་འདའི་ིཚ�་

�ོག་ག་ིའཕེལ་འ�ར་�་ིད�ོགས་མཚམས་ཤགི་ལ་�བེས་ཡོད་ལ། ད�ོགས་མཚམས་ད་ེ

�་�་བ་ཉམས་ཡོད་པས། ཆོས་དང་�ང་བ་མཐའ་དག་ག་ིངོ་བོ་ཇི་བཞིན་�་�ོགས་�བ་
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མཁན་ན་ིཤནི་�་དཀནོ་པ་ོཡནི། དརེ་བ�ནེ་སམེས་ཅན་�་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་འཕལེ་ཞངི་། ཁ་ོ

ཚ�འ་ིམ་རགི་པ་ན་ི�ངི་པརོ་འ�ར་�་ིཡོད། འད་ིན་ིསམེས་ཅན་�་ི�གིས་མ་ཡནི་ལ། ང་ཚ�འ་ི

མ་རགི་པ་ན་ིཤནི་�་�ངི་པརོ་�ར་ཡདོ་པས། བདག་འཛ�ན་དང་རང་གཅསེ་འཛ�ན་�་ི�གས་

�ོག་ལས་�ོལ་བའ་ིམ་ིཞིག་�ེད་�་ཤིན་�་དཀོན་པ་ོཆགས་ཡོད། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་གཡས་

གཡནོ་བ�ས་ན། མ་ིཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིཚ�་འདའི་ིདོན་�་འཚ�་ཞངི་། ཚ�་འདའི་ིབད་ེབར་ཆགས་ནས་

བ�ད་ཡདོ། 

ང་ཚ�འ་ིཉ་ེའཁརོ་�་ིམ་ིདག་ག་ི�དོ་ལམ་�ངི་པོར་�ར་ཏ།ེ དངསོ་གཙ�འ་ིརང་བཞནི་

ཅན་ལ་�ོགས་ན། ང་ཚ�་ནི་ཁ་ོཚ�འ་ི�ི་ཚ�གས་དེའ་ི�གས་�ེན་འོག་ནས་ཐར་དཀའ་ཞིང་། 

དརེ་བ�ནེ་�ལ་�མིས་�ང་�་ན་ིད་ེབས་�ང་དཀའ་�་འ�་ོག་ིཡདོ། �་ིཚ�གས་ཡངོས་ནས་

�མ་སམེས་དང་། �ག་དོག གཞན་�་ིབད་ེ�ག་ལ་ཅ་ིམ་ི�མ་པར་རང་གཅསེ་འཛ�ན་�དེ་པ་

བཅས་�ང་མེད་�ེད་ཅིང་། ང་ཚ�ས་�་�ོད་དེའ་ིརིགས་ན་ི�ན་�་མཐོང་ག་ིཡོད་པ་�ེ། ང་

ཚ�ས་�་བའ་ིབ�ན་འ�ིན་དང་། ང་ཚ�ས་�ོག་པའ་ིདཔ་ེདེབ། ཐ་ན་ང་ཚ�འ་ི�ིད་ག�ང་གིས་

�ལ་ཁབ་འཛ�ན་�ངོ་�དེ་�ངས་བཅས་�་ིནང་�འང་�ོད་ངན་དའེ་ིརགིས་མང་པ་ོཡདོ། 

ད་�་ན་ིང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་�ང་པ་ོ�ེད་པའ་ི�ས་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ཡོད་ཚད་ལ་

ཞིབ་�་�་བཞིན། ས་ོསོའ �་�་�ོད་�མས་དག་ེམ་ིདག་ེགང་ཞིག་ཡིན་པར་ ཤེས་དགོས། ང་

ཚ�ས་ཉིན་�ར་�་བ་མང་པ་ོ�བ་པ་དང་། ད་ེདག་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིདོན་དག་�ང་ཙག་ཡནི་ཡང་། 

ཁག་ཅགི་གལ་ཆནེ་རདེ། ད་ེདག་ག་ི�དོ་ནས་དག་ེབའ་ིལས་�་གཏགོས་པ་ག་ཚ�ད་ཅགི་ཡདོ་

དམ། དོན་�ིང་ཅན་ག་ཚ�ད་ཡོད་དམ། �་ིབ་འད་ིདག་ག་ིལན་�ིས་ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་

བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལགེས་པར་�ར་བཀོད་�དེ་མནི་དང་། ང་ཚ�ས་འད་ི�་�འ་ི�་ེབ་གཞན་

ཞགི་ག་ི�་�མས་གསགོ་ག་ིཡོད་མདེ་བཤད་�བ། 
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སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་ང་ཚ�ར་ལམ་�ོན་མཛད་ད།ེ མ་ིདག་ེབའ་ིལས་

བ�་�ོང་དགོས་པར་ག�ངས་ཡོད། མ་ིདག་ེབའ་ིལས་བ�་པ་ོད་ེདག་གིས་རང་གཞན་ལ་

འཚ�་བ་�ས་ནས་མ་འངོས་པར་�ོང་བར་འ�ར་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ི�་གསགོ་ག་ིཡོད། ད་ེ

ཡང་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་བ�་ན།ི 

༡་ �གོ་གཅདོ། 

༢་ མ་�ནི་ལནེ། 

༣་ འདདོ་ལགོ་�དོ། 

༤་ �ན་�་�་བ། 

༥་ ཚ�ག་�བ། 

༦་ �་མ། 

༧་ ངག་�ལ། 

༨་ བ�བ་སམེས། 

༩་ གནདོ་སམེས། 

༡༠་ ལགོ་�། 

 

འད་ིལ་ཞབི་�་སོམས་དང་། རང་ག་ི�་�ོད་གང་ཞགི་ལ་�ནོ་ཤངི་ག་ི�་ེ�་ཡདོ་པའ་ི

�ི�་དའེ་ིལས་ལ་�ོས་ནའང་དག་ེབ་ཆ་ེབ་ཅ་ིཞིག་འ�ག ས་ོསའོ �་ཉ་ེའཁརོ་�་ཡདོ་པའ་ི�་ིལ་

�་�འ་ི�ད་འ�་ོདང་སམེས་གཞན་དག་ལ་�ོས་ན། �ོད་�ིས་དནོ་�ངི་ཆ་ེབའ་ི�་བ་ཅ་ིཞགི་

�ས་ཡོད། སེམས་ཅན་ད་ེདག་གསི་�ང་ཟ་བ་དང་། འ�ང་བ། གཉིད་པ། འ�་ོབ་སགོས་�་ི

�་འ�ལ་མ་ི�དེ་དམ། �དོ་ན་ིལས་ལ་བ�ོན་པའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་རདེ། འོན་ཏེ། ཉིན་�ར་�་ི

ས་ོསོའ �་�་�ོད་ལ་ཞིབ་�་�ོགས་དང་། ཉིན་�ར་�དེ་�ིས་ཟ་བ་དང་། འ�ང་བ། གཉིད་པ། 
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�་བ་�བ་པ་སོགས་�ེད་�ི་ཡོད། �་�ོད་འད་ིདག་�ེད་�བས། དེ་དག་ག་ིབད་ེབ་ལ་མ་

ཆགས་པ་དང་། དེའི་�ིར་རང་གི་ཉ་ེའཁོར་�་གོག་ནས་འ�ོ་བའམ། འ�ར་ནས་འ�་ོབའ་ི

སམེས་ཅན་གཞན་དག་ག་ི�་�དོ་དང་�ད་པར་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའ་ིངང་ནས་�དོ་�སི་�་�དོ་

ད་ེདག་�དེ་དམ། �དོ་�སི་འད་ི�ར་ཞབི་�་བ�ག་ད�ད་གཏངོ་�བས། རང་ཉདི་�་ི�་�དོ་

དང་�ད་འ�་ོད་ེདག་ག་ི�་�ོད་�་ིབར་ལ་�ད་པར་ཆནེ་པ་ོཞིག་མཐོང་དཀའ་�་རདེ། འོན་

�ང་། ས་ོསསོ་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་�་ིཡདོ་མདེ་ཤསེ་པར། 

ག�ར་གནས་�་ིབ�ག་ད�ད་འད་ི�་�་མ་ི�དེ་ཐབས་མདེ་ཡནི། 

�ན་བཤད་པ་དང་། མ་�ིན་པར་ལེན་པ། ལོག་གཡེམ། �་མ། ངག་�ལ། ཚ�ག་

�བ་སགོས་�་ིགང་�ང་ཞགི་ན།ི ས་ོསའོ �་�ན་�ན་�་ིཉནི་མའོ �་ཆ་ཤས་ཤགི་མ་ཡནི་ནམ། ད་

�ང་ཡིད་�་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་བ�བ་སེམས་དང་། གནོད་སེམས། ལོག་�་བཅས་�ིས་ས་ོ

སོའ �་འཚ�་བའ་ིཆ་ཤས་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཟནི་ཡོད་དམ། �་ེབ་�་�་ིམེད་པ་དང་། དེའ་ི�ིར་དཀནོ་

མཆགོ་ག�མ་ལ་�བས་�་འ�་ོམ་ིདགསོ་པ་�ར་�དོ་�སི་འཚ�་བ་�ལེ་�་ིཡདོ་དམ།  

ས་ོསོའ �་�་�ོད་ལ་�ན་པས་བ�ག་བཞིན། ས་ོསོའ �་�ལ་�ིམས་ད་ེཉིན་གཅིག་ལ་

བ�ངས་�ང་། ད་ེན་ིརང་ཉིད་དགའ་འོས་པའ་ིདོན་དག་ཅིག་ཡིན། འོན་�ང་། བདག་གིས་

བསམ་པར། �རི་�ན་བཤད་པ་དང་། ངག་�ལ། �་མ། གནནོ་སམེས་སགོས་�དེ་པ་ན།ི ད་ེ

དག་ག་ི�གོ་�་ཡནི་པའ་ིདག་ེབའ་ིལས་�དེ་པར་�སོ་ན་ཤནི་�་�་བ་ཡནི།  

ང་ཚ�་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ི�སེ་�་འ�ངས་ཏེ། ཚ�་�་ིམར་�ག་བ�ལ་ཆསེ་ཆནེ་

པ་ོཞགི་འ�ང་ངསེ་པའ་ིཁག་ཐགེ་�དེ་�་ིཡདོ། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་གནད་དནོ་འད་ིརགིས་པའ་ིལམ་

ནས་�གོས་�བ་�ང་། དག་ེབའ་ིལས་�་ི�སེ་འ�ང་�་ཤནི་�་ཁག་པ་ོརདེ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་

ས་ོསའོ �་�ལ་�མིས་མ་བ�ངས་པའ་ིཉསེ་དམགིས་�མས་མཐངོ་�བ་ན། ང་ཚ�ར་ལ་ེལའོ �་ངང་
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�ལེ་བའ་ི�ས་ཚ�ད་�ར་མ་གཅགི་�ང་ཡདོ་མ་ི�དི། ལས་དནོ་གཞན་ཅ་ིལའང་གནད་འགག་

མདེ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�ག་�་དག་ེབའ་ིལས་བ�བ་པའ་ིབསམ་�་ོགཏངོ་ག་ིརདེ། 

�ལ་�མིས་�་ི�ངི་པ་ོན་ི�མོ་�མིས་�མས་�ང་�་འད་ིཡནི་ཞངི་། �་མཚན་དའེ་ི

�ིར་ནང་བ�ན་�་ང་ཚ�ས་ལེན་ཆོག་པའ་ི�ོམ་པ་ལ་གནས་ཚད་འ�་མནི་ཞིག་ཡོད་ལ། ད་ེ

དག་ན་ིས་ོཐར་�་ི�ོམ་པ་དང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ི�ོམ་པ། གསང་�གས་�་ི�ོམ་པ་

སོགས་ཡནི། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་�ོམ་པ་འད་ིདག་ཆསོ་�་ི�བོ་དཔོན་ཞགི་ག་ི�ང་ནས་ལནེ་

�བས། ད་ེདག་ནམ་ཡང་ཉམས་པར་མ་ིའ�ག་པའ་ིཆོད་སམེས་བ�ན་པ་ོཞིག་ང་ཚ�ར་ཡདོ་

ནའང་། ད་ེདག་ཡང་དག་པར་�ང་�་ན་ི ཤནི་�་ཁག་པ་ོཞིག་ཡནི། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་བ�ང་བ་

ལ་བར་ཆད་མང་ཞངི་། གགེས་�་ཚ�གས་ཤགི་འ�ང་ག་ིཡདོ། མ་རགི་པའ་ི�བི་པ་མ�ག་པ་ོ

ཞགི་གསི་ང་ཚ�ར་བཀདོ་འདོམས་�དེ་�་ིཡོད་པས། རང་སམེས་རང་ལ་མ་ིདབང་བ་དང་། ང་

ཚ�ས་�ང་འདོད་པའ་ི�ོམ་པ་ལ་ཉེས་�ནོ་ ཤོར་�་ིཡོད། འདིས་ང་ཚ�ས་�ིགས་མ་�་བདའོ �་

�ས་འདིར་�ལ་�ིམས་བ�ང་�་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིདཀའ་ཚ�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་�ོན་པར་མ་

ཟད། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིཡང་ཇ་ིའ�འ་ི�དེ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚ�ན་�་ི

ཡདོ། 

ས་ོཐར་�་ི�ོམ་པ་�་ནས་བ�སི་པའ་ི�ང་སམེས་དང་གསང་�གས་�་ི�མོ་པ་ར་ེ

རའེང་�ལ་�མིས་�་ི�མ་པ་�་མརོ་�ར་པའ་ི�ོད་ལམ་ལ་གཞ་ིབཅལོ་ཡདོ་པ་དང་། གལ་ཏ་ེ

ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འཐོབ་པ་ན་ི�ལ་�ིམས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལ་བ�ེན་

ཡདོ་ན། ང་ཚ�ས་སརོ་ཐར་�་ི�ོམ་པ་ཙམ་མ་ཟད། �ང་སམེས་དང་གསང་�གས་�་ི�མོ་པ་

�མས་�ང་ཡང་དག་པར་�ང་དགོས་�་ིཡདོ། མཐ་ོརམི་�་ཡདོ་པའ་ི�མོ་པ་�མས་འཇགིས་

ན་ང་ཚ�ས་�ོམ་པ་�ང་�་ཡིན་ཞེས་པ་ན་ི�ིན་ཅ་ིལོག་�་སོང་བའ་ིགཏམ་ཞིག་ཡིན། དེར་
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བ�ནེ་གསང་�གས་�་ི�མོ་པ་�མས་�ང་བ་ན་ིཇ་ིའ�་ཁག་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་ཤསེ་ན། ང་ཚ�ས་

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ི�དེ་དཀའ་བ་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་པ་�གོས་�བ། 

�མོ་པ་ལ་མཚ�ན་ན། ང་ཚ�ས་ཇ་ིཙམ་བ�ངས་ན་ད་ེཙམ་�སི་ལགེས་ ཤངི་། ང་ཚ�ས་

ཇ་ིཙམ་རངི་པརོ་བ�ངས་ན་ད་ེཙམ་�སི་ལགེས་པ་ོཡནི། ད་ེབཞནི་ང་ཚ�ས་ཇ་ིཙམ་ཡང་དག་

པར་བ�ངས་ན་ད་ེཙམ་�ིས་ལེགས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�ོམ་པ་ལ་ཉེས་�ོན་ཤོར་བ་ཇ་ིཙམ་

�ར་�་�གོས་པ་དང་། ད་ེལ་ཇ་ིཙམ་�ར་�་�རི་འཆསོ་�ས་ན་ད་ེཙམ་�སི་ལགེས་པ་ོཡནི། 

ས་ོསོའ �་�ལ་ཁབ་�་མ་ིམང་པ་ོཞིག་ཡོད་པའ་ི�ོད་ནས་ག་ཚ�ད་�ིས་�ང་སམེས་

དང་གསང་�གས་�་ི�ོམ་པ་�ང་�བ་བམ། མ་ིག་ཚ�ད་ཅགི་གསི་དག་ེ�ལ་དང་བ�ན་མ། 

ད་�ང་དགེ་�ོང་བཅས་�་ི�ོམ་�ིམས་�ང་�བ་�ི་ཡོད་དམ། མི་ག་ཚ�ད་ཅིག་གིས་དག་ེ

བ�ེན་�་ི�མོ་པ་�་པ་ོཡང་དག་པར་�ང་ག་ིཡོད་དམ། �ོམ་པ་�་པ་ོད་ེ�ང་མཁན་�་ིམའི་ི

�ངས་ཚད་ན་ི�མོ་པ་བཞ་ི�ང་མཁན་ལས་�ང་ཞངི་། �མོ་པ་བཞ་ི�ང་མཁན་�་ིམ་ི�ངས་

ན་ི�ོམ་པ་ག�མ་�ང་མཁན་ལས་�ང་བ་དང་། ག�མ་�ང་མཁན་ན་ིགཉིས་�ང་མཁན་

ལས་�ང་བ་ཡོད། གཉིས་�ང་མཁན་ན་ིགཅིག་�ང་མཁན་ལས་�ང་བ་ཡནི། ད་ེབཞནི་དག་ེ

�ལ་�་ི�མོ་�མིས་�མ་�་ས་ོ�ག་�ང་མཁན་�་ིམ་ི�ངས་ནི། �ོམ་པ་གཅགི་�ང་མཁན་

ལས་ཤནི་�་�ང་ཞངི་། དག་ེ�ངོ་ག་ི�མོ་�མིས་�ང་མཁན་ན་ིད་ེབས་�ང་�ང་�་ཡནི་ངསེ། 

ད་ེནས་ད་�ང་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ི�ོམ་པ་�ང་མཁན་ན།ི སརོ་ཐར་�་ི�མོ་པ་�ང་མཁན་

ལས་ཆསེ་�ང་ཞངི་། ད་ེབས་�ང་�ང་བ་ན་ིགསང་�གས་�་ི�མོ་པ་�ང་མཁན་ཡནི། 

ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ས་དངེ་ག་ིའཛམ་�ངི་�་ཡོད་པའ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ལ་བ�ས་ཏ།ེ �གོ་

མ་ིགཅོད་པའ་ི�མོ་�མིས་གཅགི་པ་ོཡང་དག་པར་�ང་བཞིན་པའ་ིམ་ིག་ཚ�ད་ཅགི་ཡདོ་པར་

�སི་ན། མ་ི�ང་ཤས་ཤགི་གསི་མ་གཏོགས་བད་ེའ�འོ �་�ས་�ནེ་ཞགི་ལ་འཚ�ལ་�གེ་�དེ་�་ི
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མེད་པ་ང་ཚ�ས་མཐངོ་ག་ིརདེ། �ོམ་པ་�ང་མཁན་ཚ�འ་ི�དོ་�འང་ག་ཚ�ད་ཅགི་གསི་ས་ོསའོ �་

�ོམ་པ་ལ་ཉེས་�ནོ་ཤརོ་བ་ཤསེ་ནས་�རི་འཆསོ་�དེ་དམ། ག་ཚ�ད་ཅགི་གསི་ས་ོསའོ �་�མོ་

པ་ད་ེགཙ�གས་ཆནེ་�་འཛ�ན་ནམ། ཐ་ན་ག་ཚ�ད་ཅགི་གསི་�མོ་པ་ཐམས་ཅད་�ན་�བ་བམ། 

ཇ་ོབ་ོ�་ེཨ་ཏ་ིཤའ་ི�་བ�ན་དག་�་མཆདོ་�ནེ་�ང་�་ཞགི་�ག་པར་ཁངོ་དང་�ན་�་

ཡོད་པ་�དེ་ཅག་གིས་མཐངོ་ག་ིརདེ། ཁོང་གིས་ས་ོཐར་�་ི�ོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ང་ཞངི་། 

�ང་སམེས་�་ི�མོ་པ་ལ་ཉསེ་�ང་ཧ་ལམ་�ང་�་བ�ག་མདེ་ནའང་། གསང་�གས་�་ི�མོ་

པ་ ཤརོ་བ་ན་ིཆར་བ་འབབ་པ་�ར་ཡནི་�ལ་ག�ངས་ཡོད། (བདག་གིས་བསམ་པར། ཁངོ་

གསི་འད་ི�ར་ག�ངས་པ་ཙམ་ལས་དོན་དངསོ་�་�མོ་པ་ད་ེདག་ཉམས་མདེ།) རང་ག་ི�མོ་

པ་ཞིག་ཉམས་པ་�གས་�ང་�ང་མ་ཐག་ཁངོ་�་ཐོག་ནས་མར་འབབ་པའམ། ཡང་ན། ཁོང་

གསི་ཅ་ིཞགི་�བ་བཞནི་པ་ད་ེམཚམས་བཞག་�།ེ ས་ོསའོ �་མཆདོ་�ནེ་ལ་�ག་འཚལ་བཞནི། 

གཉེན་པོའ �་�ོབས་བཞ་ིཉམས་�་�ངས་ཡོད། མཛད་པ་འད་ིནི་ཁོང་གིས་ས་ོསོའ �་�ོམ་པ་

�མས་ཇ་ི�ར་གཙ�གས་ཆནེ་�་བ�ང་བའ་ིམཚ�ན་�དེ་ཅགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་�ང་ད་ེབཞནི་

�་ས་ོསའོ �་�མོ་པ་�མས་བ�ན་པརོ་�ང་དགོས་པ་དང་། ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�་དལ་འ�རོ་ཚང་

བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་འཐོབ་འདོད་ན། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�ོམ་�ིམས་དང་�ལ་�མིས་�མས་

ཡང་དག་པར་�ང་དགསོ། 

ཐ་ན་བོད་�་�འ་ི�ལ་ཁབ་ཅིག་ལ་མཚ�ན་ན། �ི་ལོ 1959 �ོན་ལ་�་པ་དང་

བ�ན་མ་མང་པསོ་རབ་�ང་ག་ི�མོ་པ་ཐམས་ཅད་བ�ངས་ཡདོ་�ང་། བདོ་མ་ིམང་ཆ་ེབས་

�ོམ་པ་ད་ེདག་བ�ངས་མདེ། དེའ་ི�རི་འཛམ་�ངི་ག་ིམ་ིའབརོ་�ིལ་པརོ་བ�ས་ཏ།ེ �མོ་པ་

གང་ཡང་�ང་བ་ཞིག་�ང་བའ་ིམའི་ི�ངས་དང་། ཅ་ིཡང་མ་ི�ང་མཁན་�་ི�ངས་ཀའ་ིབར་

ལ་�ད་པར་ཤིན་�་ཆ་ེཞིང་། མ་ི�ང་མཁན་ན་ིཤིན་�་མང་ཡང་། �ང་མཁན་ན་ི�ང་ཤས་

ཤགི་ལས་ཡདོ་མ་ི�དི། 
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འཛམ་�ངི་འད་ི�་རབ་�་�ང་ནས་�ོད་མཁན་མ་ི�ང་ཤས་ཤགི་ལས་མདེ་པའ་ི�་

མཚན་ཅ་ིཡནི། ལས་འ�ས་ལ་བ�་ི�ང་�དེ་བཞནི་�ལ་�མིས་ཡང་དག་པར་�ང་མཁན་ན་ི

�ང་ཤས་ཤགི་ལས་མདེ་པའ་ི�་མཚན་ཅ་ིཡནི་ཞ་ེན། ད་ེ�ར་�དེ་པ་ཤནི་�་དཀའ་བས་ཡནི་

ཞིང་། ཐ་ན་�ལ་�མིས་�ང་བཞནི་འཚ�་བའ་ིར་ེབ་ཡདོ་�ང་། �་ིནང་ག་ིགགེས་མང་པ་ོཞགི་

གསི་ར་ེབ་ད་ེའ�བ་�་མ་ིའ�ག  

 

�ནི་པས་མ་འདང་བས་�དེ་དཀའ་བ། 

དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་ཞིག་ག་ི�་གཙ�་བ་ོགཞན་ཞིག་ན་ི�ིན་པ་ཡིན་ཞིང་། �ིན་

པའི་ཚ�གས་གསོག་པ་ལའང་གེགས་དང་བར་ཆད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ིན་འདོད་

�ང་། �་མཚན་གང་ཞགི་ག་ི�ེན་པས་ང་ཚ�ས་�ིན་མ་ི�བ་པ་དང་། ཡང་ན་གཞན་�སི་ང་

ཚ�ས་�ནི་པའ་ིལས་�དེ་པ་དརེ་ཐ་ེགཏགོས་�དེ་�་ིཡོད། 

�ིན་པ་ན་ི�ིན་གཏོང་ག་ི�་�ོད་ལས་�ིན་འདོད་པའ་ིསེམས་པ་ད་ེཡིན་�ིར། ང་

ཚ�ས་�ར་ཡང་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་ཞིག་�དེ་པར་རང་ཉིད་ལ་�་ནརོ་

ལོངས་�ོད་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་ངེས་པར་�་ཡདོ་མ་ིདགསོ། ང་ཚ�ར་ཡོད་དགསོ་པ་ན་ི

�ིན་གཏོང་ཆ་ེབའ་ིསམེས་པ་ད་ེཡིན་ལ། ད་�ང་�་ནོར་�ིན་གཏོང་ག་ིལས་གསགོ་དགསོ་

པའ་ིདནོ་ན།ི ང་ཚ�ས་གཞན་ལ་�་ནོར་ངསེ་པར་�་�རེ་དགསོ་པའ་ིདནོ་ཡང་མནི་ཏ།ེ ཡིན་ན་

ཇ་ི�ིད་འཇིག་�ེན་ཁམས་�་�ིན་པར་བ�ེན་དགོས་པའ་ིསེམས་ཅན་ཡོད་པ་ད་ེ�ིད་�་ང་

ཚ�ས་�ནི་པའ་ིཉམས་ལནེ་�གོས་པར་�་མ་ི�བ་ཅངི་། �ནི་པའ་ིཕར་�ནི་ན་ིསངས་�ས་�་ི

ག་ོའཕང་འཐབོ་པར་དགསོ་ངསེ་ཡནི་པའ་ིཉམས་ལནེ་ཞགི་ཡནི་པས། སངས་�ས་པའ་ིགང་

ཟག་�ང་ད་�ང་�ང་ཡོད་མ་ི�ིད། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ར་ཡོད་དགོས་པ་ན་ི�ིན་གཏོང་ཆ་ེབའ་ི

194 



 

 

སེམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�ིན་གཏོང་ག་ིསམེས་པ་ད་ེགོང་འཕེལ་�་གཏངོ་

དགོས་པའ་ིདོན་ནི། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའ་ི�་ནོར་དང་། �ས་པོ། བསོད་ནམས་

སོགས་བདག་གརི་འཛ�ན་པའ་ི�་ོ�ོང་�་ད་ེཡིན། ང་ཚ�ར་�་ནརོ་ཅ་ིཡང་�རེ་�་མདེ་�ང་། 

ད་�ང་�ིན་གཏོང་ཆ་ེབའ་ིསམེས་པ་དང་�ན་ཆོག་ཅིང་། �ིན་པ་ན་ིས་ོསོའ �་སམེས་�་ིངང་

�ལ་ཞགི་ཡནི། 

�ིན་པའ་ིབསདོ་ནམས་�་ི�ོར་ལ་�ང་�གས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའ་ིནང་། �ིས་པ་

ཞིག་གིས་རང་ག་ི�ོགས་པ་ོཚ�་དང་�ན་�་�ེད་མ་ོ�་ེབཞིན་པའ་ི�བས། སངས་�ས་��་

�བ་པ་ཉ་ེའ�མ་�་ིལམ་�་ཞིག་�་ཕེབས་པ་མཐོང་ཞིང་། ཁོས་སངས་�ས་ལ་གང་ཞིག་

འ�ལ་འདོད་�ེས་ནའང་། ཁ་ོལ་�་ེམ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མེད་པ་རེད། སངས་�ས་ན་ི�་

ག�གས་རིང་པ་ོཡིན་�བས། �ིས་པ་དེས་�་�ལ་འ�བ་�ོན་ཞིག་�ེད་པ་�ར་རང་ག་ི

�གོས་པའོ �་�ག་ཁར་འ�ད་ད།ེ �་ེམ་ད་ེན་ིཁོང་ག་ི�ང་བཟདེ་�་ིནང་�་གསརེ་ཡནི་�མ་པའ་ི

འ�་ཤེས་ཤིག་གིས་�ལ་ཞིང་། �ིན་པའ་ི�ོད་པ་འདིའ་ིའ�ས་�་�་�ིས་པ་ད་ེན་ི�སི་�་

ཆོས་�ལ་�་ངན་མདེ་�་ི�་ེབ་�ངས་ཏེ། �་གར་�་ིནང་�་མཆདོ་�ེན་ཡ་ས་གཅིག་ཙམ་

བཞེངས་པ་རདེ། ཐ་ན་�ིས་པ་དེས་གསརེ་ང་ོམ་ཞིག་�ལ་མ་�བ་�ང་། གསེར་ང་ོམ་�ལ་

བའ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ིབསོད་ནམས་བསགས་�བ་ཡདོ། 

�ིན་པ་ལ་རིགས་ག�མ་ཡོད་པ་�ེ། ཟང་ཟང་ག་ི�ིན་པ་དང་། མི་འཇིགས་པའ་ི

�ནི་པ། ཆསོ་�་ི�ནི་པ་བཅས་ཡནི། མ་ིའཇགིས་པའ་ི�ནི་པའ་ིནང་�་ཚ�་�གོ་�བོ་པ་དང་། 

དཀའ་ངལ་�་�ང་བའ་ིམ་ིཚ�ར་རོགས་རམ་�ེད་པ་འ�ས་ཡོད། དཔེར་ན། �ོམ་�ིས་ཟ་

�བས་ཡདོ་པའ་ི�ང་ནག་ཅགི་�ོམ་ཐག་ལས་�ལོ་ན། ང་ཚ�ས་དའེ་ི�གོ་�བོ་པ་དང་། འད་ིན་ི

མ་ིའཇིགས་པའ་ི�ིན་པའ་ིལས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་�ང་ནག་དེའ་ིཚ�་�ོག་�བས་ཡདོ་

པར་མ་ཟད། �ོམ་དའེང་�ོག་གཅོད་�་ིལས་ལས་�བས་ཡདོ། ད་ེ�་ནའང་། �ོམ་ད་ེན་ི�དོ་
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ཁོག་�ོགས་ནས་འ�་�ིན་གཞན་ཞིག་གསོད་དགོས་�་རེད། འོན་�ང་། དགེ་བའ་ིལས་

གཅགི་གསི་དཀའ་ངལ་ཐམས་ཅད་སལེ་མ་ི�བ་ནའང་། ད་ེབ�བས་ན་རནི་ཐང་མདེ་པ་ཞགི་

གཏན་ནས་མིན། ཆོས་�་ི�ིན་པ་ན་ི�ིན་པའ་ིནང་ནས་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། ད་ེཡང་�ིན་པ་

འཐབོ་མཁན་�་ིགང་ཟག་དརེ་ད་�་བད་ེབ་འ�ང་བར་མ་ཟད། ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�གེ་པའ་ིག་ོ

�གོས་�ང་འ�ང་ག་ིརདེ། 

ང་ཚ�་ན་ི�ན་�་ས་ོསོའ �་�་ནོར་ལ་�ེད་པ་ཆ་ེཞིང་། ད་ེདག་བདག་གིར་འཛ�ན་�་ི

ཡོད། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་ད་ེ�མས་�ིན་པའ་ི�བས་�འང་�ན་�ངོ་ཡང་དག་ཅིག་འ�རེ་�བ་�་ི

མེད། ང་ཚ�ས་�ིན་པའ་ིཉམས་ལེན་�་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིམཆོད་པ་ཞིག་འ�ལ་�བས། 

མི་དགེ་བའ་ིསེམས་པ་ཞིག་གིས་མཆོད་པ་�ལ་བ་ད་ེལ་ཉེས་�ོན་འག་ོ�་འ�ག་ག་ིཡོད། 

�ནི་པའ་ིལས་ཤགི་ལ་ཉསེ་�ནོ་འག་ོ�་འ�ག་མཁན་ན།ི འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་�་ིབསམ་

�་ོ�མས་ཡནི་ཞིང་། གལ་ཏ་ེ�ན་པ་དང་བ�དོ་པ་སོགས་�་ིཆདེ་�་མནི་ན། �ནི་པའ་ིལས་

ད་ེན་ིརང་ཉདི་ལ་གང་ཞགི་�ར་འཐབོ་�་ིསམེས་པ་ཞགི་གསི་�ལ་བ་ཡནི་�དི། 

ཇ་ི�དི་ང་ཚ�འ་ིསམེས་�་བདག་གརི་འཛ�ན་པ་ཡདོ་པ་ད་ེ�དི་�་ང་ཚ�ས་ཆསོ་ཉམས་

�་ལེན་དཀའ་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ཚ�་�་ིམར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་�ེད་པའ་ི�་

�མས་བ�བ་པར་འགོག་�ནེ་མང་པ་ོའ�ང་�་རདེ། �ིར་འད་ི�་ང་ཚ�ས་�ངེ་བཞིན་པའ་ི

�ིན་གཏོང་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞིག་ག་ི�ིན་པའ་ིཕར་�ིན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་�ིན་

གཏོང་ག་ི�ན་�ངོ་གཙང་མ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེཡིན་ནའང་། ང་ཚ�ར་ད་ེ�་�འ་ི�ན་�ངོ་

ཞིག་�་ེ�་ཤིན་�་ཁག་པ་ོཡིན། ང་ཚ�འ་ིརང་ག་ི�ོང་�ང་�ར། ཟང་ཟང་ག་ིདངོས་པ་ོལ་མ་

བ�ེན་པར་གནས་�བ་པའ་ིམ་ིདཀོན་ཞིང་། ད་ེབཞིན་འདདོ་ཆགས་�་ིསམེས་པ་དང་བདག་

གརི་འཛ�ན་པ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་གཞན་ལ་ཁང་མཁ་ོབ་ད་ེ�ནི་པའ་ིམ་ིན་ིཤནི་�་དཀནོ་པ་ོཡནི། 

འནོ་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་ེ�་�འ་ི�་ོཞགི་�དེ་�ངི་�དེ་པར་�ར་བ�ནོ་�་དགསོ། 
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ཁངོ་�་ོསགོས་�་ིདབང་གསི་�དེ་དཀའ་བ། 

�ལ་�ིམས་དང་�ིན་པའ་ིབསོད་ནམས་�ིས་ང་ཚ�ར་འདང་ག་ིམེད་པར་མ་ཟད། 

ཉནོ་མངོས་�ངོ་�ག་མང་པསོ་ང་ཚ�འ་ིསམེས་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་ཏ།ེ དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་

གཞན་ཞིག་�དེ་པའ་ི�ལ་བཟང་ད་ེའགགོ་ག་ིཡོད། ཉོན་མོངས་ད་ེདག་ག་ིནང་ནས་ཁངོ་�་ོན་ི

�ག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། �ོད་འ�ག་ཆེན་མོའ �་ནང་�་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་འད་ི�ར་

ག�ངས་འ�ག 

བ�ལ་པ་�ངོ་�་བསགས་པ་ཡསི། ། 

�ནི་དང་བད་ེགཤགེས་མཆདོ་ལ་སགོས། ། 

ལགེས་�ད་གང་ཡནི་ད་ེ�ན་�ང་། ། 

ཁངོ་�་ོགཅགི་གསི་འཇོམས་པར་�དེ། ། 

ཚ�ག་�ེང་འད་ིདག་ལ་ག་ོ�་ཆ་ེཞིང་། �ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་ང་ཚ�ར་དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ེན་ཞིག་ག་ི�་�མས་བ�བ་�་ཇ་ིའ�་དཀའ་བ་དང་། ངན་སོང་�་�་ེབའ་ི�་�མས་

བ�བ་�་ཇ་ིའ�་�་བ་ཡནི་པ་ནན་ཏན་�་ག�ངས་པ་ཞགི་ཡནི།  

བ�ལ་པ་མང་པརོ་བསགས་པའ་ིདག་ེབ་�མས་�ད་ཅགི་ག་ིཁངོ་�སོ་འཇམོས་པར་

བཤད་པ་ནི་�ར་གཏམ་ཞིག་མིན་ཞིང་། ཁོང་�ོའ �་�ོག་ཞགས་གཅིག་གིས་�ང་ང་ཚ�ས་

བ�ལ་པ་མང་པོར་བསགས་པའ་ིཚ�གས་�མས་�ོང་པར་�ས་ཏེ། རང་ཉིད་ངན་སོང་ག་ི

གནས་�་འཕནེ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ར་ཁོང་�་ོ�སེ་ན། ཁངོ་�་ོད་ེན་ིཆནེ་པ་ོཞགི་གམ་�ན་རངི་པ་ོ

ཡིན་མི་དགོས་པར། སངས་�ས་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་བ་�་�འི་དགེ་�ོར་ཐམས་ཅད་

འཇམོས་�་ིཡདོ། �ས་�ན་�ང་�་ཞགི་ལ་�སེ་པའ་ིཁངོ་�་ོ�ང་�་ཞགི་གསི་�ང་རང་�ད་

�་ཡདོ་པའ་ིདག་ེབའ་ིབག་ཆགས་�མས་འཇམོས་�་རདེ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�་ན་ིཉམས་�གོས་དང་
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�ན་པའ་ི�ེས་�་དམ་པ་ཞིག་ལ་ཁངོ་�་ོལངས་ན། བ�ལ་པ་མང་པོར་དཀའ་ལས་བ�བ་

ནས་བསགས་པའ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ིབསོད་ནམས་མང་པ་ོའཇམོས་ངསེ་ཡནི། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞིག་ལ་ཁོང་�་ོ�ེས་ན། དེའི་འ�ས་�་ཚབས་ཆེན་ཡིན། 

འནོ་ཏ།ེ སངས་�ས་ཤགི་གམ་རང་ག་ི�་བའ་ི�་མ་ལ་ཁངོ་�་ོལངས་ན། མ�ག་འ�ས་ན་ིད་ེ

བས་�ང་ཚབས་ཆནེ་ཡིན། �ེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ལ་ལངས་པའ་ིཁོང་�འོ �་�ར་ཆ་ར་ེརསེ་

�ང་བ�ལ་པ་ཞིག་ལ་ད�ལ་བ་�་�ང་བའ་ིལས་གསོག་ག་ིཡོད། ད་ེན་ི�ར་ཆ་གཅིག་ག་ི

�ན་�་ིཁངོ་�་ོརདེ། དརེ་བ�ནེ་ཁོང་�་ོན་ིཉནོ་མངོས་�་ིནང་ནས་ང་ཚ�ས་འབད་པ་ཆནེ་པསོ་

�ངོ་ཐབས་�་དགསོ་པའ་ིམ་རིག་པའ་ིསམེས་�ང་ཞགི་ཡནི། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ར་མངནོ་ཤསེ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་�་ིསམེས་ལ་�་�བ་ན། ང་ཚ�ས་�་

�སེ་�་དམ་པ་ཡནི་པ་དང་། �་�སེ་�་དམ་པ་མནི་པ་བཤད་�བ། ད་ེནས་ང་ཚ�་མ་ིའད་ིལ་

ཁངོ་�་ོམ་�སེ་པར་གཞན་དརེ་ཁངོ་�་ོལངས་ན་ཉནེ་ཁ་ད་ེཙམ་མདེ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ར་ད་ེ�་

�འ་ིམངནོ་ཤསེ་ཤགི་མདེ་པས་ང་ཚ�ས་མ་ིཤསེ་ཤངི་། �་ཡང་�སེ་�་དམ་པ་ཞགི་ཡནི་ཆགོ 

ཐ་ན་�ད་འ�་ོཞགི་ཡནི་�ང་ད་ེ�ར་ཡནི་ཆགོ སངས་�ས་ཚ�ས་འ�་ོདནོ་མཛད་པའ་ིདནོ་�་

�ལ་བ་�་ཚ�གས་མཐའ་ཡས་པ་ཤིག་�ོན་པ་དང་། མཚམས་རརེ་�ང་�ངོ་དང་། མཚམས་

རེར་�ང་པོ། མཚམས་རེར་�ོན་པ་སོགས་�་ི�ལ་མཛད་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་འད་ིདག་ཤེས་

པའ་ི�ས་པ་མེད་པས། གཞན་ཞིག་རང་ལས་དམའ་བར་མཐོང་བའ་ི�་མཚན་�ིས་ང་ཚ�་

དརེ་ཁངོ་�་ོལང་མ་ི�ང་། 

གོང་�་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་�ད་ཅགི་གཅགི་ག་ིཁངོ་�་ོག�ངས་འ�ག འོན་�ང་། 

ང་ཚ�འ་ིཁོང་�་ོན་ི�ག་�་ད་ེལས་�ན་རངི་པོར་གནས་�་ིཡོད། དཔེར་ན། �ག་�ང་ཞིག་ག་ི

ཟིར་�འ་ི�ེན་པས་ང་ཚ�ར་གཉིད་མ་ཡོང་ན། ང་ཚ�ས་ཐོག་མར་ད་ེ�ང་མེད་�་གཏོང་བའ་ི
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འབད་པ་�་�ིད། འོན་�ང་། དེས་ང་ཚ�ར་ས་ོའདབེས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ལ་ེལའོ �་ངང་དརེ་ཐལ་

�ག་གིས་ག�ས་ནས་ཕར་འདདེ་�་རདེ། འོན་ཏེ། �ག་�ང་ད་ེཕར་མ་ིའ�ར་བར་ད་�ང་ང་

ཚ�འ་ིགཡས་གཡནོ་�་�ངི་འཁརོ་�དེ་པས། ང་ཚ�ར་གཉདི་མ་ིཡངོ་བར་མ་ཟད། སེམས་ནང་

ག་ིཁངོ་�་ོཡང་ཆ་ེ�་འ�་ོག་ིཡོད། དསེ་ང་ཚ�ར་ས་ོ�ག་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད་ེལ་ཐལ་�ག་གསི་

ག�ས་ནས་གསདོ་ཐབས་�ེད་�ང་། �ག་�ང་ད་ེ�ར་ཡང་ཕར་འ�ར་འ�ོ། འད་ི�ར་�ས་

�ན་རིང་པ་ོཞིག་འགོར་�ེས། ང་ཚ�ས་གཞ་ིནས་ད་ེགསོད་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་དགའ་�ང་

ཆེན་པ་ོཞིག་འ�ང་ག་ིཡོད། འ�་�ིན་�ང་�་དེས་ང་ཚ�འ་ིགཉིད་ད�ོགས་ནས་རང་ཉིད་ལ་

དོན་མེད་�་�ག་བ�ལ་�ོང་�་འ�ག་�ང་། ད་�་ང་ཚ�ས་ད་ེབསད་ཡོད་�བས། ང་ཚ�ར་ཞ་ི

བད་ེ�ན་�་ཞགི་འ�ང་ག་ིརདེ།  

འནོ་�ང་། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་གཞགིས་ཚ�། ང་ཚ�ས་དའེ་ི�གོ་བཅད་པ་ད་ེ

ལ་�གོ་གཅདོ་�་ིལས་�་འ�་ོབའ་ི�་�ནེ་བཞ་ིཔ་ོཚང་བ་�།ེ བསམ་པ་ན་ིཁངོ་�་ོདང་། གཞ་ི

ན་ི�ག་�ང་། �ོར་བ་ན་ིཐལ་�ག་གིས་ག�་བ། �ོགས་པ་ན་ི�ག་�ང་ད་ེང་ཚ�་མ་ཤ་ིབའ་ི

�ནོ་ནས་ཤ་ིཡདོ་པ་བཅས་ཡནི། ལས་འད་ི�་�་ན་ིའཕནེ་�དེ་�་ིལས་�་འ�ར་ཞངི་། འཆ་ི

བའ་ི�བས་�་དེའ་ིའ�ས་�་�མ་པར་�ནི་ནས་ང་ཚ�་�་ེབ་གཞན་དེར་འཕེན་�་རདེ། དཔ་ེ

མཚ�ན་འདའི་ིངསོ་ནས་བཤད་ན། ལས་དེས་རང་ཉིད་ད�ལ་བ་�་འཕེན་ངསེ་ཡིན། ང་ཚ�ས་

�མ་�ནི་�་ིབའ་ིལས་མ་ིདག་ེབ་བསགས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ས་ོསསོ་�ས་པའ་ི�གོ་གཅདོ་�་ི

ལས་དེར་འ�ོད་པ་ལས་དགའ་བ་�ེས་ཡོད་པས། མི་དགེ་བའི་ལས་དེའི་�ོབས་�གས་

འཕལེ་ནས་དའེ་ིའ�ས་�་�ར་�་�མ་པར་�ནི་པའ་ི�་�ནེ་ཚང་ཡདོ།  

ད་ེམ�ངས་རང་ཉིད་�་ི�་ོད་ེརབ་�་མ་ཞ་ིབར་�ེད་པའ་ིམ་ིདག་ེབའ་ིསེམས་�ང་

མང་ཞིང་། �ག་དོག་དང་། འཁོན་འཛ�ན། ཆགས་�ང་སོགས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་དལ་
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འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་གཞན་ཞིག་�ེད་�འ་ིག་ོ�བས་ད་ེང་ཚ�འ་ིལག་ནས་འ�གོ་ག་ིཡདོ། ཡང་

�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ། 

�ད་ཅགི་གཅགི་�ས་�གི་པས་�ང་། ། 

བ�ལ་པར་མནར་མདེ་གནས་འ�ར་ན། ། 

ཐགོ་མདེ་འཁརོ་བར་བསགས་�གི་གསི། ། 

བད་ེའ�རོ་མ་ིའ�་ོ�ོས་ཅ་ིདགསོ། ། 

ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�་ོལ་ག�ར་གནས་�ིས་བ�ག་ད�ད་གཏོང་�བས། ས་ོསོའ �་དག་ེ

བ་�མས་ཞན་པ་ཡིན་པར་མཐོང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་�ན་�ོང་བ�ན་པ་ོཞིག་འ�རེ་ནས་ད་ེདག་

�བ་མེད་པར་མ་ཟད། ད་ེདག་�ལ་བཞིན་�་བ�་ོབའམ་�དེ་�བ་མདེ། ད་ེལས་�གོ་ཏེ། ང་

ཚ�འ་ི�གི་པ་�མས་�བོས་�གས་ཆ་ེཞངི་། ད་ེདག་�ལ་བའ་ི�ན་�ངོ་ན་ི�གས་ཆནེ་པ་ོཞགི་

ཡནི་པ་དང་། མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ད་ེདག་ཡངོས་�་�བ་�སེ་ང་ཚ�ར་དགའ་བད་ེཆནེ་པ་ོཞགི་�་ེ

ག་ིཡདོ། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�འ་ི�གི་པ་�མས་ང་ཚ�འ་ིདག་ེ�་ལས་�བོས་�གས་ཆ་ེབས། དལ་

འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་ཕར་ཞོག བད་ེའ�ོའ �་�ནེ་ཙམ་ཡང་འཐོབ་ དཀའ་བ་ལ་ང་ཚ�་

ཧང་སང་མ་ིདགསོ། 

 

ལགོ་�འ་ིདབང་གསི་�དེ་དཀའ་བ། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལོག་�་ཅན་�་མ་�ེས་པའ་ིདལ་བའ་ི�ོར་ལ་�ེང་�བས་མཐོང་

ཡོད་པ་�ར། ལོག་�་འཛ�ན་པ་ན་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་ཞིག་�ར་ཡང་�དེ་པའ་ིགགེས་�་

འ�་ོཞིང་། ང་ཚ�ས་ད་ེལ་�ར་ཡང་ད�ད་པ་ཞིག་བཏང་ན། ཉོན་མོངས་ཅན་�་ིསམེས་�ང་

འད་ིལས་�ོལ་བའ་ིམ་ིནི། འཛམ་�ངི་འད་ི�་ག་ཚ�ད་ཅིག་ཡོད་མདེ་ཤསེ་�བ། ལོག་�་ཅན་
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ཚ�ས་�བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཁས་མ་ིལནེ་པར་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཇ་ིབཞིན་�གོས་མ་ི

�བ་པས། ཁ་ོཚ�འ་ི�་�དོ་མཐའ་དག་�ནི་ཅ་ིལགོ་�་སོང་ནས་�ག་བ�ལ་�་ི�་�་འ�་ོག་ི

ཡོད། ལོག་�་ཅན་ཚ�ས་�་ེབ་�་�་ིདང་། ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག སངས་�ས་དང་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སོགས་ཏེ། ནང་པའི་གཞི་�འི་�་བ་�མས་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། དེའ་ི

དབང་གིས་ཁ་ོཚ�ས་རང་གཞན་�ན་ལ་འཚ�་བའ་ིལམ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་བད་ེབ་འཚ�ལ་�་ི

ཡོད། འདི་ནི་�ག་�་ཞིག་བ�ད་�ི་ལ་འ�ལ་ནས་འ�ང་བ་�་�་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ�ས་�ག་

གཅགི་རང་དབང་ཅན་�་ིབདག་ཁས་ལནེ་པ་དསེ་རང་གཞན་�་ིབར་ལ་ཁ་�ལ་�་ིའ�་ཤསེ་

ཤིག་�ེད་ཅིང་། འ�་ཤེས་དེའ་ི�ེན་པས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་�ང་སོགས་འཕེལ་�་ིཡོད། 

�ོངས་�ན་�ིས་ཁ་ོཚ�འ་ི�་ོབ�ིབས་ནས་�ག་བ�ལ་�ི་�་�་ཚ�གས་བད་ོབཞིན་ཡོད། 

གལ་ཏ་ེལགོ་�་ཅན་�སི་དག་ེབའ་ི�་བའམ་གཞན་ལ་ཕན་བད་ེཞགི་�བ་�ང་། རང་སམེས་

ལགོ་�འ་ིདབང་�་སངོ་ཡདོ་པས། དག་ེབའ་ིལས་ད་ེལ་མཐའ་མ�ག་ག་ིའ�ས་�་ལགེས་པ་ོ

ཞགི་ནམ་ཡང་མ་ིའ�ང་། 

མ་ིཚ�ར་ལོག་�་�སེ་ཡོད་ནའང་། བད་ེ�ིད་འཚ�ལ་བའ་ིལས་ད་ེམཚམས་མ་ིའཇགོ 

ང་ཚ�་ཕལ་ཆ་ེབར་མཚ�ན་ན། ས་ོསོའ �་ལགོ་�་གཙ�་བ་ོཞིག་ན་ིདབང་པོའ �་བད་ེབ་ད་ེགཏན་�་ི

བད་ེབ་དང་གཅགི་མ�ངས་�་འཛ�ན་པ་འད་ིཡནི། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་གཡས་གཡནོ་ལ་

བ�ས་ཚ�། ཉསེ་�ནོ་�སི་ཁངེས་པའ་ི�་བ་�་ཚ�གས་ཤགི་མཐངོ་�་རདེ། ད་ེཡང་ཆད་�་�་

བ་ནས་དངོས་གཙ�འ་ི�་བའ་ིབར་�་ཡོད་པའ་ིལོག་�འ་ིརང་བཞིན་�་ི�་�བ་མང་པ་ོཞགི་

མཆསི་ཤངི་། ད་ེདག་ག་ི�ོབ་དཔོན་ཚ�ས་�ོབ་མ་�མས་ལ་ས་ོསའོ �་ཐར་པའ་ིལམ་ན་ིཡང་དག་

པ་ཞིག་ཡིན་པར་འཆད་�་ིཡདོ། མ་ི�མས་ན་ིབད་ེ�དི་འཚ�ལ་བ་ལ་ཐབས་ཟད་ཡདོ་�བས། 

ལོག་�་ཅན་�་ི�ོབ་དཔོན་ད་ེདག་ག་ི�ེས་�་འ�ངས་ནས་ཁ་�ིན་ཅ་ིལོག་�་འ�་ོབ་དང་། 

ཆོས་�ི་�ོབ་དཔོན་ཞིག་འཚ�ལ་དོན་�་�བ་�ོགས་པ་ཚ�་ཨ་ེ ཤ་ཡ་�་འ�ོ་གི་ཡོད། ཁོ་ཚ�་
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འ�ད་པའ་ི�ོབ་དཔོན་ཚ�ས་ཡིད་�ོན་འཕར་བའ་ིཆོས་ཤིག་ག�ང་བ་�ར་�ང་�ང་། ད་ེན་ི

�ག་བ�ལ་�་ི�་�་འ�་ོབའ་ིལམ་ཞགི་ཡནི། ད་ེནས་ཁ་ོཚ�་�རི་རང་�ལ་�་ལགོ་པའ་ིཚ�་ན་

�ོངས་པ་དང་མག་ོ�ོག་ཆ་ེ�་�ར་ནས་ཚ�མ་�ང་ཞིག་མ་ིའ�ང་བར་མ་ཟད། �ན་རིང་ལ་

བསགས་པའ་ི�ོར་མ་ོ�མས་�ད་ཟོས་�་བཏང་བ་སོགས་�ིས་�་ོ�མ་�ག་པ་ོཞིག་�ངོ་

བའ་ིཉནེ་ཁའ་ིགནས་�་�ང་ཡོད། འོན་�ང་། ང་ཚ�ར་ད་ེའ�འ་ིདཀའ་�ག་ཅགི་�ང་མདེ་པ་ན།ི 

ཇ་ིའ�འ་ིདགའ་འསོ་པའ་ིདནོ་དག་ཅགི་མ་ཡནི་ནམ། ང་ཚ�་ན་ིལམ་ཡང་དག་པ་ཞགི་�ནོ་པའ་ི

�བོ་དཔནོ་དང་འ�ད་ཡདོ། ཡང་དག་པའ་ི�་བ་ཞགི་མདེ་ན། ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་

ཞགི་�ར་ཡང་�དེ་པའ་ིར་ེབ་ཇ་ི�ར་འཛ�ན། 

 

དཔའེ་ི�་ོནས་�དེ་དཀའ་བ་�ནོ་པ། 

ནང་པའ་ིག�ང་�་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་ཞགི་�དེ་དཀའ་བའ་ིརང་བཞནི་ལ་འ�ལེ་

བ�དོ་�དེ་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ། ད་ེདག་ལས་ཡངོས་�གས་ཤགི་ན།ི �ས་�ལ་

ལངོ་བ་ཞགི་�་མཚ�་ཆནེ་པོའ �་ནང་�་གཡངེ་བའ་ིགསརེ་�་ིགཉའ་ཤངི་ག་ི�་གའ་ིནང་�་�ད་

པའ་ིདཔ་ེའད་ིཡནི་ཞངི་། �ོད་འ�ག་ཆནེ་མའོ �་ནང་�་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་འད་ི�ར་ག�ངས་

ཡདོ། 

ད་ེཉདི་�རི་ན་བཅོམ་�ན་�སི། ། 

�་མཚ�་ཆརེ་གཡངེ་གཉའ་ཤངི་ག ི། 

�་གར་�ས་�ལ་མ�ནི་�ད་�ར། ། 

མ་ིཉདི་ཤནི་�་ཐབོ་དཀའ་ག�ངས། ། 
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�་མཚ�འ་ིནང་�་འཚ�་བའ་ི�ས་�ལ་ལོང་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་ད་ེནི། ལ་ོབ�་རརེ་མཚ�་

ཁར་ཐེངས་གཅགི་ཙམ་ལས་ཡོང་ག་ིམདེ་པ་དང་། �་མཚ�འ་ིངོས་�་གསེར་�་ིགཉའ་ཤངི་

ཞགི་ཡདོ་ཅངི་། ད་ེན་ི�ན་�་�ང་དང་�་�བས་�སི་གང་སར་�དོ་པ་རདེ། �ས་�ལ་ལངོ་

བ་ད་ེན་ིལ་ོབ�་རརེ་མཚ�་ངོས་�་ཡོང་སའ་ིགནས་དའེང་གཅགི་པ་ཞགི་མནི་ཞངི་། ད་ེབཞནི་

གསེར་�་ིགཉའ་ཤིང་ད་ེ�ག་�་གནས་ངེས་མེད་�་གཡེང་ག་ིཡོད། ད་ེབས་ན། �ས་�ལ་

མཚ�་ཁར་�ད་ནས་རང་ག་ིམ�ིན་པ་གཉའ་ཤངི་ག་ི�་གའ་ིནང་�་�ད་པའ་ིག་ོ�བས་ན་ིཇ་ི

འ�འ་ིདཀའ་བ་ང་ཚ�འ་ིཡིད་ལ་འཆར་�བ། ག་ོ�བས་ད་ེ�་�་ཞིག་ཧ་ལམ་འ�ང་མ་ི�དི་པ་

དང་། དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་�དེ་�འང་དཔ་ེའད་ིབཞནི་ཡནི། 

�་མཚ�་ན་ིཡངས་ཤངི་། �ས་�ལ་མཚ�་ངོས་�་འ�ད་ས་ལ་�ངས་�སི་གཞལ་�་

མདེ་པ་དང་། ད་�ང་�ས་�ལ་ན་ིལངོ་བ་ཞགི་ཡནི་�བས། ཐ་ན་གཉའ་ཤངི་ད་ེའཚ�ལ་བཞིན་

ཡོད་�ང་། མཚ�་ངོས་�་ཅ་ིཞིག་ཡོད་པ་མ་ིམཐོང་། གསེར་�་ིགཉའ་ཤངི་ན་ི�་མཚ�་ཆནེ་པ་ོ

དའེ་ིགང་སར་�དོ་�་ིཡདོ། ཐ་ན་�ས་�ལ་ད་ེཉནི་རརེ་མཚ�་ངསོ་�་ཡངོ་ནའང་། གཉའ་ཤངི་

དང་ཉ་ེས་�་མཚ�འ་ི�་ིལ་འ�ད་པའ་ིག་ོ�བས་ཤགི་�དི་མཐའ་ཙམ་ཡནི། ད་�ང་དའེ་ིམ�ནི་

པ་གཉའ་ཤངི་ག་ི�་གའ་ིནང་�་�ད་པ་ན་ིད་ེབས་�ང་ག་ལ་�དི། 

དཔ་ེའདའི་ིནང་ག་ི�བ་ཆ་ར་ེརརེ་ག་ོ�་ཞིག་ཡདོ་པ་དང་། གསེར་�་ིགཉའ་ཤངི་ག་ི

�་ག་དེས་དག་ཞིང་མཚ�ན་�་ིཡདོ། མ་གཞ་ིགསརེ་�་ིགཉའ་ཤིང་ཞིག་ཡནི་པས་མཚ�་ངསོ་

�་གཡངེ་�་མ་རདེ། དའེ་ི�རི་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་གསརེ་�་ིཚབ་�་འ�གི་

ག་ིགཉའ་ཤིང་ཞིག་ག�ངས་ཡོད་ན་ལེགས་�མ། གང་�ར་�ང་། གཉའ་ཤིང་དེས་སངས་

�ས་�་ིབ�ན་པ་མཚ�ན་པ་དང་། གསེར་�སི་བ�ན་པ་འད་ི�་ཆནེ་དང་ཡང་དག་ཡནི་པའ་ི

རང་བཞནི་མཚ�ན་པ་རདེ། 
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གཉའ་ཤིང་མཚ�་ངོས་�་ིགང་སར་�ོད་པ་ནི། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་འད་ིགནས་

གཅིག་�་�ག་པར་�ེད་�་མེད་པའི་དཔེ་ཡིན་ཞིང་། བ�ན་པ་འདི་གང་�་འ�ང་མིན་ན་ི

སེམས་ཅན་དག་ག་ིལས་ལ་�ག་ཡོད། བོད་�་�ར་མཚ�ན་ནའང་། གནའ་�་མོར་�་�ོའ �་

�ལ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ནགས་ཚལ་�སི་ཁངེས་ཤངི་�གི་པའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི། ནང་པའ་ིབ�ན་

པ་�་གར་�་�ང་ནས་རམི་�སི་ཨ་ེཤ་ཡའ་ི�་ོཤར་ས་�ལ་དང་�་ནག་�་དར་ཞངི་། ད་ེནས་

ཉ་ིཧངོ་�་དར་བ་རདེ། ནང་པའ་ིབ�ན་པ་དར་�ལ་འད་ིལ་བ�ས་ཚ�། བདོ་�་སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་དར་�་ཡིན་པའ་ི�ང་བ་ཞིག་མེད་མོད། འོན་�ང་། མཐའ་མར་དར་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ད་�་�ལ་ཁབ་གཞན་མང་པ་ོཞིག་�་བ�ན་པ་འད་ིཉམས་ཤིང་། བོད་�འང་སངས་

�ས་�་ིབ�ན་པ་འད་ིལ་�ག་གནོན་�ེད་�་ིཡོད་ནའང་། བོད་པ་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་སངས་

�ས་�་ིབ�ན་པ་འད་ིའཛ�ན་�ོང་�ལེ་ག�མ་�གས་ཆནེ་�དེ་�་ིཡདོ། 

�ས་�ལ་�ིས་སེམས་ཅན་�མས་མཚ�ན་ཞིང་། �་མཚ�འ་ིགཏིང་�་འཚ�་བ་དསེ་

སེམས་ཅན་ཚ�ས་�ན་�་ངན་སངོ་ག་ིགནས་�་�་ེབ་ལེན་དགོས་པ་ད་ེ�ོན་�་ིཡོད། �ས་

�ལ་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེས་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་མ་མཇལ་བས་དག་ེ�ིག་ལ་�ོངས་

ཡདོ་པར་མཚ�ན་ཏ།ེ ལངོ་བ་ཞགི་གསི་དངསོ་ག�གས་�མས་མ་ིམཐངོ་བ་ཇ་ིབཞནི། མ་རགི་

པའ་ིདབང་�་སངོ་བའ་ིསམེས་ཅན་དག་གསི་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པའ་ིནང་དོན་�གོས་མ་ི

�བ། 

�ས་�ལ་�་མཚ�་ཆེན་པ་ོདའེ་ིནང་�བས་མདེ་མགོན་མདེ་�་�ལ་ནས་འ�་ོབ་ན།ི 

འཁོར་བར་�ང་བའ་ིསམེས་ཅན་�མས་ངན་སོང་ག་ིགནས་�་�ག་པར་�་དགོས་པའ་ིདཔ་ེ

མཚ�ན་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་བ�ལ་པ་མང་པོར་�ག་

བ�ལ་�ངས་�སེ། �ད་འ�འོ �་�ས་�ནེ་ཞགི་�དེ་�་རདེ། ད་ེནས་ང་ཚ�འ་ིཡདི་�་ཤངོ་དཀའ་

བའ་ི�ས་�ན་ཞགི་འགརོ་བ་ན། སམེས་ཅན་ད་ེན་ིཡ་ི�གས་�་�་ེབའ་ིལས་�མས་�མ་པར་
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�ནི་�དི། འད་ི�ར་སམེས་ཅན་དརེ་དག་ེབའ་ིལས་གསགོ་པའ་ི�ལ་བ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་ངན་

སོང་ག་ིགནས་གཅིག་ནས་གཅགི་ལ་འ�་ོདགོས་པས། དེས་�ེད་པའ་ིལས་ར་ེརསེ་རང་ཉདི་

ངན་སངོ་ག་ི�ག་�ལ་ལ་འཆངི་ག་ིཡོད། 

བ�ལ་པ་མང་པོའ �་ནང་ཐངེས་གཅིག་ཙམ་ལ་སམེས་ཅན་དརེ་བད་ེའ�འོ �་�ས་�ནེ་

ཞིག་འཐོབ་�་རདེ། འད་ིན་ི�ས་�ལ་ད་ེལ་ོབ�་རརེ་�་མཚ�འ་ིངསོ་�་ཡངོ་བ་དསེ་མཚ�ན་

པ་རེད། འོན་�ང་། གཅིག་�ས་ན། �ས་�ལ་མཚ�་ངོས་�་འ�ད་ས་ད་ེ�་�ནོ་མར་གསརེ་

�་ིགཉའ་ཤངི་གནས་ཡདོ་�དི། འནོ་ཏ།ེ ད་�་ད་ེན་ི�ལ་གཞན་ཞགི་�་བ�དོ་ཡདོ། དཔ་ེའད་ི

བཞིན་�་ང་ཚ�ར་འ�་ོམའི་ི�ས་�ེན་ཞིག་འཐབོ་�བས། སངས་�ས་འཇིག་�ནེ་འད་ི�་�ནོ་

ནས་ཁངོ་ག་ིབ�ན་པའང་ཉམས་ཡདོ་�དི། ཡང་ལན་རརེ་�ས་�ལ་ད་ེགཉའ་ཤངི་དང་ཐག་ཉ་ེ

བའ་ིསར་�་མཚ�འ་ིངོས་ལ་ཡོང་ནའང་། རང་ག་ིམ�ིན་པ་དེའ་ི�་གའ་ིནང་�་�ད་པའ་ིགོ་

�བས་ཤིག་མེད། འད་ིན་ིང་ཚ�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དར་ནས་གནས་པའ་ི�ས་�་�སེ་

�ང་། རང་ཉདི་�ལ་ད�ས་�་�སེ་མདེ་པས། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་ཐག་ཉ་ེཡང་། ང་

ཚ�་དའེ་ི�སེ་�་འ�ག་མ་ི�བ་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་ཡནི། འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་�དེ་པ་ཙམ་�སི་

མ་ིའ�ིག་པ་དང་། ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་ཞིག་ངེས་པར་�་འཐོབ་དགོས་�་ིཡདོ། 

འད་ིན་ི�ས་�ལ་མཚ�་ངསོ་ལ་�ད་ནས་རང་ག་ིམ�ནི་པ་གསརེ་�་ིགཉའ་ཤངི་ག་ི�་གའ་ིནང་

�་�ད་པའ་ིདཔསེ་མཚ�ན་པ་ཡནི། 

ང་ཚ�་ན་ིརང་ག་ིལས་�ིས་གང་སར་འཕེན་པ་ཇ་ིབཞིན། �ས་�ལ་ད་ེ�་མཚའ་ིཁ་

�་ཡོང་�ངས་ལའང་ངེས་པའ་ིརང་བཞིན་ཅ་ིཡང་མེད། ད་ེ�་བས་ན། ང་ཚ�ར་འ�་ོབ་མིའ་ི

�ས་�ེན་ཞིག་ཐོབ་པ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ེན་བཟང་ཞིག་ཐབོ་པ་འད་ིན་ི

ཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཆེན་པ་ོཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་འ�་མནི་�་གནས་པའ་ི
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མ་ིཚ�ར་བ�ས་ན། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འཐོབ་�་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བཟང་ཞགི་ཡནི་

པ་མཐངོ་ངསེ་རདེ། 

�ེན་བཟང་འད་ི�ེད་དཀའ་བ་ནི། ར་ི�ོང་�་�ེས་པའ་ི�་ལ་�ངས་�ིས་གཞལ་མ་ི

�བ་ནའང་། ཁང་ཐོག་�་�སེ་པའ་ི�་�ང་ཤས་ཤིག་ལས་མདེ་པ་�ར་ཡནི། དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ནེ་འད་ི�དེ་དཀའ་བ་ན།ི འ�ས་�ོག་ཅགི་ཁབ་�་ི�་ེམ་ོ�་�དོ་�་འ�ག་པ་དང་། ཡང་

ན། ང་ཚ�ས་འ�ས་�ོག་ཅིག་གིས་�ེ�་�ང་ག་ིཐོག་ལ་ག�ས་ནས་དེའ་ི�ེང་ལ་འ�ར་�་

འ�ག་པ་�་�་ཡནི། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་ན་ིང་ོམ་�དི་མཐའ་ཙམ་ཡནི། 

ད་�ང་མ་ིལོང་བ་ཞིག་སངོ་ནས་གཉིད་�ག་པའ་ི�ང་ཞིག་དང་འ�ད་པའ་ི�ང་ཞགི་

�ང་ཡདོ་པ་དང་། �ང་ཞསེ་པ་ན་ིབདོ་�་ཡོད་པའ་ིར་ི�སེ་བངོ་�འ་ིརགིས་ཤགི་ཡནི། �ང་ད་ེ

དངངས་�ག་གསི་ཡར་ལངས་ནས་འ�་ོ�བས་�ས་མོད། འནོ་�ང་། མ་ིལངོ་བ་དེས་དའེ་ི�་

བར་འ�ས་ནས་དའེ་ིཐགོ་ལ་ཞོན་པ་རདེ། ད་ེནས་བང་�ག་�དེ་བཞནི་མ་ིལངོ་བ་དསེ་དགའ་

�ོའ �་ངང་འད་ི�ར་བཤད། “མ་ིལོང་བ་ང་ ཡང་�ང་ག་ིཐོག་ལ་ཞོན་�བ་པ་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ི

�ལ་བཟང་ཞིག་མནི་ནམ། འད་ིན་ིཐེངས་གཅིག་ལས་འ�ང་མ་ི�ིད།” བཀའ་གདམས་པའ་ི

དག་ེབཤསེ་ཤགི་གསི་ལོང་བ་འད་ིགཟགིས་ཏ་ེབཞད་པ་དང་། �ིས་�་ཁངོ་གསི་དལ་འ�རོ་

དཀའ་�དེ་བ་ཡནི་ཞངི་། �དེ་ན་�ད་ཟསོ་�་མ་བཏང་བར་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་དགསོ་པའ་ིདཔ་ེ

མཚ�ན་�་བཀལོ་ཡདོ། 

བོད་�་ིས་ཆ་ཕལ་ཆ་ེབ་�་ཉ་ ཤ་དཀོན་པ་ོཡིན་པས། གཙང་ནས་ཡིན་པའ་ིམ་ིཞགི་

ལ་ཉ་�ིལ་པ་ོཞིག་ཐབོ་�བས། ཁོས་ཉ་ཤ་ད་ེཆ་ཚང་བ་�ར་�་ཟསོ་ཤིང་། ད་ེནས་ཡར་�ག་

�བས་�ེད་�བས། ཁོས་བ�གས་ན་ཟས་ཞིམ་པོ་དེ་�ད་ཟོས་�་འ�ོ་བར་�མ་ཏེ། �་

རགས་�ིས་རང་གི་�ེ་བ�མས་པ་རེད། གཞན་�ིས་ཁོ་ལ་�་རགས་�ིས་རང་གི་�ེ་
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བ�མས་དགོས་པའ་ི�་མཚན་འ�་ི�བས། ཁོས་ད་ེ�ར་མ་�ས་ན་ཟས་རནི་ཐང་ཆནེ་པ་ོད་ེ

འ�་ཞགི་དོན་མདེ་ལ་�ད་ཟསོ་�་འ�་ོ�་རདེ་ཅསེ་བཤད་ཡདོ། 

ད་ེབཞནི་བདོ་པ་ཚ�ས་ལ་ོགསར་�་ི�ས་�་ཟ་ཞངི་། མར་དང་�མ་པས་བཟསོ་པའ་ི

མར་�མ་ཞེས་པའ་ིཁ་ཟས་ཤིག་ཡོད། མར་�མ་ནི་དེང་�ས་�་ིའ�ར་ར་�་�་ཡིན་ཞིང་། 

མར་མང་པ་ོདགསོ་པས། ད�ལ་ཕོངས་�་ི�མི་ཚང་�་�་ཆེན་ཡིན། �ོན་མ་ཞིག་ལ་འཕན་

པ་ོ�་ཨ་ཕ་ཞགི་གསི་�་ལ་མར་�མ་�ད་པ་དང་། �་ལ་མར་�མ་ད་ེ�་ོབ་ཆནེ་པ་ོ�ང་བས། 

རང་ག་ིཨ་ཕའ་ི�ལ་ཡང་�ང་ཙམ་བ�ས་ཏ།ེ ཁོང་གསི་མ་ིམཐངོ་ཆདེ་ས་ོསའོ �་�བ་ལགོས་�་

ལག་པས་བ�ང་། འོན་�ང་། �་ིཡོང་ནས་མར་�མ་ད་ེཟསོ་པས། �་སེམས་པ་�་ོནས་�་

�བས། ཨ་ཕ་ཧ་ལས་ཤིང་། �ས་མར་�མ་ཟོས་ཡོད་པས་�་ོབ་ལས་དགའ་ན་འོས་ཞསེ་

�མ་པ་རདེ། 

ད་�་ང་ཚ�ར་�དི་ན་དཀནོ་པའ་ིརནི་པ་ོཆ་ེ�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་

�ེན་འད་ིཐོབ་ཡོད། འོན་ཏེ། ང་ཚ�ས་ད་�་ཉིད་ནས་�ེན་བཟང་འད་ིལེགས་པར་མ་བཀོལ་ན། 

འཆ་ིབདག་གསི་ང་ཚ�འ་ིལག་ནས་འ�ོག་�བས་ང་ཚ�ར་འ�དོ་པ་�་ེ�་རདེ། དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ེན་འད་ི�ད་ཟོས་�་གཏོང་བ་ནི་ཆེས་�་ཆེན་ཡིན་པའི་�་ནོར་མང་པ་ོབ�གས་པ་

ལས་�ང་�ངོ་�ད་འ�མ་འ�ར་�སི་ཆ་ེངསེ། 

དཔ་ེདང་�ང་འད་ིདག་གསི་བ�ན་དནོ་གཙ�་བ་ོན།ི ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་ཡདོ་པའ་ི

དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིརིན་ཐང་ཤེས་པར་�ས་ནས་�ད་ཟོས་�་མ་ིགཏོང་�་འད་ི

ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་ཁ་ོནར་བ�ེན་ནས་འདདོ་དནོ་

ཆེན་པོ་ག�མ་ཏེ། ཚ�་�ི་མར་མངོན་མཐོའ �་�ས་�ེན་དང་། སོ་སོར་ཐར་པ། མངོན་པར་

�ོགས་པའ་ིསངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་བཅས་�བ་�བ་ལ། ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་
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འད་ིལ་�ིང་པ་ོལེན་པའ་ིཆོད་སམེས་དང་�་ོསམེས་བ�དེ་ན། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་དགསོ་འདདོ་

�མས་�བ་�་ིཡདོ། 
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ལེའུ་དྲུག་པ།  

ང་ོབོའ�་�ོ་ནས་�དེ་དཀའ་བ། 

�ས་�ནེ་འད་ིདཀནོ་པ་ོཡནི་པའ་ིརང་བཞིན། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཤིན་�་�ེད་དཀའ་བ་དང་། ང་ཚ�ར་ཐོབ་ཡོད་པའ་ི

�ས་�ེན་འདའི་ི�་དང་�ནེ་�་སངོ་བའ་ིམ�ན་�ནེ་དག་ལ་བསམ་གཞིག་ཅིག་�ས་ན། ང་

ཚ�ས་�ལ་བཟང་འད་ི�་�་ནི་�ན་�་མ་ིའ�ང་བ་�ར་�་�ོགས་�བ་པར་མ་ཟད། དལ་

འ�རོ་�་ི�ནེ་འད་ིའཇགི་�་བའ་ིརང་བཞནི་ཡང་ཤསེ་�བ། ང་ཚ�་ན་ིནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡནི་

པས། ང་ཚ�ས་ཚ�་འད་ིལ་གང་�བ་�སི་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་བ�ནོ་འ�ས་མ་�ས་ན་ག་�ས་

�འམ། དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིའ�་ཞིག་�ར་ཡང་ནམ་ཞགི་ལ་འ�ང་

ངམ། ལམ་རམི་ཉམས་མ�ར་�་�་ེ�་མས་རང་ག་ིཉམས་�གོས་�་ིརམི་པ་ལ་གསལ་བཤད་

གནང་བཞནི་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ། 

དལ་བའ་ི�ནེ་འད་ིཡདི་བཞནི་ནརོ་ལས་�ག ། 

འད་ིའ�་�དེ་པ་ད་རསེ་ཙམ་ཞགི་ཡནི། ། 

�དེ་དཀའ་འཇགི་�་ནམ་མཁའ་ི�གོ་དང་འ�། ། 

�ལ་འད་ིབསམས་ནས་འཇགི་�ནེ་�་བ་�ན། ། 

�ན་པ་འ�ར་བ་བཞནི་�་�གོས་�ར་ནས། ། 

ཉནི་མཚན་�ན་�་�ངི་པ་ོལནེ་པ་དགསོ། ། 

�ལ་འ�རོ་ངས་�ང་ཉམས་ལནེ་ད་ེ�ར་བ�སི། ། 

ཐར་འདདོ་�དེ་�ང་ད་ེབཞནི་བ�ང་འཚལ་ལ།ོ ། 
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�་ེ�་མས་དལ་བའ་ི�ེན་འད་ིཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་�ག་པ་དང་། འཇིག་�་བ་ནམ་

མཁའ་ི�གོ་དང་འ�་བ། �ན་པ་འ�ར་བ་བཞནི་ཡནི་པའ་ིའཇགི་�ནེ་�་ི�་བ་ཐམས་ཅད་དང་

མ་ིའ�་བར་དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་བཅས་ག�ངས་ཏ།ེ འ�་ོབ་མའི་ི

�ས་�ེན་�་ིདལ་འ�ོར་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ད་ེང་ཚ�ར་�ོན་�ི་ཡོད། ཁོང་གིས་ཚ�ག་�ེང་

འགའ་ིནང་�་དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་ི�ོར་�་ིག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་གནད་བཞ་ི�་བ�ས་

ནས་བ�ན་ཡདོ་པ་ན།ི དལ་འ�ོར་�་ི�ེན་འད་ི�་ཆ་ེབ་དང་། �ེད་དཀའ་བ་དང་འཇགི་�་བ། 

འཇགི་�ནེ་�་ི�་བ་�ན་ལ་�ངི་པ་ོམདེ་པ། �་མཚན་འད་ིདག་ག་ི�རི་ང་ཚ�ས་ད་�་ཉདི་ནས་

བ�ང་དལ་འ�རོ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་དགོས་པ་བཅས་ཡནི། 

ང་ཚ�ར་དལ་འ�རོ་�ས་�ནེ་འད་ིའ�་ཞགི་ཐབོ་པ་ན་ིཆ་ོའ�ལ་�་�་ཞགི་ཡནི་ལ། ང་

ཚ�ས་�་ེ�་མའ་ིག�ང་འད་ིདག་ཚ�ག་གདངོ་ཙམ་ནས་ག་ོབ་ལནེ་མ་ི�ང་ཞངི་། ཁངོ་གསི་ང་ཚ�་

ཚ�་རབས་�་མ་མཐའ་ཡས་པ་དའེ་ི�ོད་�་ནམ་ཡང་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་མདེ་པར་ག�ང་ག་ི

མེད། ཁོང་གིས་བ�ན་དོན་ན་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ེན་འད་ི�དེ་དཀའ་བ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་མ་

�ེད་པར་�ན་རངི་འདས་ཡོད་�རི། ད་རེས་�ེད་པ་འད་ིན་ིང་ཚ�ར་རང་གིས་�དེ་པ་ཁ་ོན་ད་ེ

ཡནི་པ་�ར་�ང་བ་འད་ིཡནི། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིའ�་ཞགི་འཐབོ་པར་ཚང་

དགསོ་པའ་ི�་�མས་ལ་ཞབི་�་བ�ས་ཚ�། དལ་བའ་ི�ནེ་བཟང་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ིདཀནོ་པ་ོཞགི་

ཡནི་པ་�གོས་�་རདེ། ད་ེབས་ན། �་ེ�་མས་ག�ངས་པའ་ིཚ�ག་འ�་ར་ེར་ེལའང་ཤན་�བོས་

ཆ་ེབའ་ིག་ོ�་ར་ེཡདོ་པ་རདེ། 
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འ�་ོབ་མའི་ིའཇགི་�ནེ་འདའི་ི�ང་འཕལེ། 

ང་ཚ�ས་གོང་�་མཐོང་གསལ་�ར། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་ཡིན་ན། 

འ�་ོབ་མིའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་མཇལ་བའ་ི�ལ་བཟང་�ང་བའ་ི�ས་�ནེ་ཞགི་ཡནི། ད་ེའ�་ན་ིང་ོམ་ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོ

རེད། གོང་�་དལ་བ་དང་འ�ོར་པའ་ི�ོར་�ངེ་�བས། བདག་གིས་ཅ་ིཞིག་བཤད་ཡདོ་པ་ད་ེ

དག་ལ་བསམས་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཡོད་པའ་ི�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལེགས་པར་

�ོགས་�བ་ཅིང་། དལ་བ་བ�ད་དང་འ�ོར་པ་བ�་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིའ�་ཞིག་ཤནི་�་

�དེ་དཀའ་བ་ཡནི། 

ནང་པའ་ི�དི་པ་ཆགས་�ལ་ལ་གཞརི་བཞག་ན། འཇགི་�ནེ་ཁམས་ཤགི་ག་ིཆགས་

གནས་འཇགི་�ངོས་�་ི�ས་�ན་ད་ེན།ི བར་བ�ལ་ཉ་ི�་ལས་�བ་པའ་ིབ�ལ་ཆནེ་བཞ་ི�་

བགོས་ཡོད། བ�ལ་ཆེན་དང་པ་ོད་ེཆགས་པའ་ིབ�ལ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། ད་ེ�ས་འཇིག་�ེན་

ཁམས་�ིལ་པ་ོ�ེ། ངན་འ�་ོག�མ་དང་བད་ེའ�་ོག�མ་�བ་ཡོད། བ�ལ་ཆེན་གཉིས་པ་

གནས་པའ་ིབ�ལ་ཆནེ་ཡནི་ལ། དའེ་ིནང་�་འཇགི་�ནེ་འདའི་ིཆསོ་�མས་�བ་ནས་�ས་ངསེ་

ཅན་ཞགི་ལ་གནས་�་ིཡདོ། ད་ེནས་འཇགི་པའ་ིབ�ལ་ཆནེ་འ�ང་བ་དང་། ད་ེ�ས་འཇགི་�ནེ་

ཁམས་འད་ིའཇིག་འ�་ོཞིང་། མཐའ་མ་ན་ི�ོངས་བ�ལ་ཡིན་ཞིང་། ད་ེ�ས་ཡོད་ཚད་�ས་

པའམ་འ�ང་�དི་�་ིརང་བཞནི་�་གནས་ཡདོ། སམེས་ཅན་དང་ག�གས་ཅན་�་ིཁརོ་�ག་

མདེ། 

ཆགས་བ�ལ་དང་། འཇགི་བ�ལ། �ངོས་བ�ལ་བཅས་�་ིནང་�་སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ཅ་ིཡང་གནས་མདེ། ད་ེན་ིཆགས་བ�ལ་�་ིནང་�་འ�ང་ག་ིཡདོ། ཐ་ན་ད་ེ�ས་�ང་

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་འད་ིདའེ་ིམག་ོནས་མ�ག་བར་�་གནས་མ་ི�བ། 
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ནང་པའ་ི�ིད་པ་ཆགས་�ལ་�་ིག�ང་�་ད་�ང་�ིང་བཞིའ་ི�ོར་ཡང་ག�ངས་

ཡོད་ལ། ད་ེདག་ན་ིཤར་�་ོ�བ་�ང་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�འ་ིའཇིག་�ེན་འད་ིན་ི�་ོ�་ཡདོ་

པས་�་ོའཛམ་�་�ངི་ཟརེ། �ིང་གཞན་�་�ེས་པའ་ིའ�་ོབ་མ་ིལ་ལས་�་ིདབང་གསི་�ད་

ཆསོ་མ་འ�་བ་ཡདོ་པ་�།ེ དཔརེ་ན། �བ་བ་�ང་�དོ་�་ཡདོ་པའ་ིམ་ིཚ�ར་ཚ�་ལ་ོཆགི་�ངོ་ག་ི

ཚ�་ཚད་གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁ་ོཚ�ར་འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་�་ིབད་ེབ་ཆེན་པ་ོཞགི་

ཡདོ་པས། འཁརོ་བ་�ངོ་བའ་ིངསེ་འ�ང་ཞགི་ཧ་ལམ་�་ེམ་ི�དི། ཁ་ོཚ�འ་ིའདདོ་ཡནོ་ལངོས་

�ོད་�ིས་ངེས་འ�ང་ལ་གེགས་�ེད་�་ིཡོད། ཁ་ོཚ�ས་འཁོར་བའ་ིཉེས་དམིགས་�མས་མ་ི

མཐངོ་བར་མ་ཟད། འཁརོ་བ་ན་ི�ག་བ�ལ་�་ིརང་བཞནི་ཡནི་པའང་�གོས་མ་ི�བ། 

ད་ེབཞིན་ང་ཚ�ས་�་ོའཛམ་�་�ངི་�་ཅ་ིཞིག་�ོང་བ་ཐམས་ཅད་�ར་�ས་�་ིལས་

ལས་�ང་བ་དང་། ང་ཚ�ས་འཛམ་�ངི་འད་ིདང་། དེའ་ིཆ་ཤས་�་�ར་པའ་ིབད་ེ�ག་ག་ི�ངོ་

�ང་དང་ག�གས་ཅན་�་ིཆོས་�མས་བ�ན་པ་རདེ། སའ་ིག་ོལ་ན་ིང་ཚ�འ་ིལས་ཏེ། འད་ི�་

གནས་པའ་ི�སེ་འ�་ོམཐའ་དག་ག་ིསམེས་ལ་བ�ནེ་ནས་�བ་ཡདོ། �་ོའཛམ་�་�ངི་འད་ིཁ་ོ

ནའ་ི�ེང་�་ཚ�་ཚད་འ�་མནི་ཡོད་ཅངི་། བད་ེ�ག་གཉིས་ཀ་ཡདོ། དེར་བ�ནེ་ང་ཚ�ས་འཆ་ིབ་

མི་�ག་པ་དང་། �ག་བ�ལ་�ིས་རང་ཉིད་ཡོངས་�་ཟིལ་�ིས་མ་མནན་པར་དེའ་ིང་ོབ་ོ

སགོས་�གོས་�བ། ག་ོ�གོས་འདསི་ང་ཚ�ར་འཁརོ་བ་�ོང་བའ་ིག་ོ�བས་ཤགི་�རེ་�་ིཡདོ། 

ཐོག་མའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�མས་ན་ིག�གས་ཁམས་�་ི�་ལས་�ང་ཞིང་། ང་ཚ�ར་�བ་

པའ་ིག�གས་ཅན་�་ི�ས་པ་ོའད་ིཁ་ོཚ�ར་མདེ་པའ་ིཆ་ནས་ཐགོ་མའ་ིའ�་ོབ་མ་ིད་ེཚ�་�་དང་

མ�ངས། འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�་�་ནས་འ�་ོབ་མའི་ིང་ོབརོ་�ར་པ་ད་ེནི། ས་ོསོའ �་�ད་�་ིབསདོ་

ནམས་ཉམས་པས་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོཚ�་ན་ི �ིགས་མ་�འ་ི�གས་�ེན་འོག་ནས་རགས་པར་

�ར་ཏ།ེ མཐའ་མ�ག་ང་ཚ�འ་ིང་ོབོར་�ར་པ་རདེ། 
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�ིགས་མ་�་ནི། ཉོན་མོངས་པའ་ི�ིགས་མ་དང་། ཚ�འ་ི�ིགས་མ། �ས་�་ི�གིས་

མ། �་བའ་ི�གིས་མ། སམེས་ཅན་�་ི�གིས་མ་བཅས་ཡནི། 

བ�ལ་པ་ཡ་ཐགོ་ག་ིའ�་ོབ་མ་ིཚ�འ་ིསམེས་�་ིཉོན་མངོས་�ོབས་ཆ་ེ�་�ར་ཏེ། ཁ་ོ

ཚ�འ་ིའཚ�་བའ་ིཆ་ཤས་ཡངོས་ལ་ཉོན་མོངས་པའ་ི�ིགས་མས་དབང་�་བ�ར་ཡོད། དེས་ཁ་ོ

ཚ�འ་ིཚ�་ཐག་�ང་�་བཏང་ནས་ཚ�འ་ི�གིས་མ་བ�དེ་ཡོད། ཉནོ་མངོས་པའ་ི�གི་མ་ད་ེན་ི�མ་

པར་�ིན་�བས། ཁ་ོཚ�ས་འཚ�་སའ་ིའཇིག་�ེན་ལ་དཀའ་�ག་དང་�ག་བ�ལ་ཆ་ེ�་སོང་

ཡདོ། ད་ེན་ི�ས་�་ི�གིས་མ་ཡནི་ཞངི་། འ�་ོབ་མིའ་ིལགོ་�་འཕལེ་ནས་�ས་�་ི�གིས་མའ་ི

�ོབས་�གས་�ེས་ཏེ། �་བའ་ི�ིགས་མ་�ང་བ་དང་། �ིགས་མ་དེས་ཁ་ོཚ�འ་ི�དོ་ངན་�་ི

�བོས་�གས་བ�དེ་ནས་ཕན་�ན་ལ་གནོད་པའ་ིལས་�དེ་འག་ོ�གས་ཡདོ། ད་ེན་ིསམེས་

ཅན་�་ི�གིས་མ་ཡནི་ལ། �གིས་མ་�་ན་ིདངེ་�ས་�ང་བད་ོབཞནི་ཡདོ། 

བ�ལ་པ་ཡ་ཐགོ་ག་ིའ�་ོབ་མའི་ིཚ�་ཚད་ན་ིཚ�་ལ་ོ�་ིབ�ད་ཡནི། འནོ་�ང་། ད་ེནས་

རམི་�སི་�ང་�་སངོ་ནས་མཐའ་མར་ཚ�་ལ་ོབ�་པ་འ�ང་ཞངི་། ཚ�་ལ་ོབ�་པ་ནས་�ར་ཡང་

ཚ�་ཐག་རངི་�་སངོ་ནས་མཐའ་མར་ཚ�་ལ་ོབ�ད་�་ིའ�ང་ག་ིཡདོ། འནོ་ཏ།ེ ད་ེནས་�ར་ཡང་

ཚ�་ལ་ོམར་འ�ིབ་ནས་ཡར་འཕེལ་�་རདེ། མཚ�་�བས་�་�འ་ིའཕེལ་འ�ིབ་འད་ིན་ིབ�ལ་

ཆེན་གཅིག་ག་ིནང་�་ཐེངས་ཉ་ི�་ལ་འ�ང་བ་དང་། ད་ེདག་ར་ེརེའང་བ�ལ་�ང་གཅགི་�་

ངསོ་འཛ�ན་�དེ་�་ིཡོད། 

ང་ཚ�ས་འད་ི�་�ངེ་བཞིན་པའ་ིགནད་དནོ་གཙ�་བ་ནི། ཚ�་ལ་ོབ�་པ་ནས་རམི་�སི་

འཕེལ་ནས་ཚ�་ལ་ོབ�ད་�་ིལ་�ེབས་�ང་། སངས་�ས་འཇིག་�ེན་�་�ོན་ནས་ཆོས་མ་

ག�ངས་ན། ད་ེདག་�ན་ནག་ག་ིབ�ལ་པ་ཡནི་པ་འད་ིཡནི། ཚ�་ལ་ོབ�ད་�་ིནས་མར་ཚ�་ལ་ོ

བ�་པར་འ�ིབ་པའ་ི�བས་ཁ་ོནར་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དར་�་ིཡདོ། ད་�འ་ིབ�ལ་པ་
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འདའི་ིནང་�་སངས་�ས་�ངོ་གཅགི་འཇགི་�ནེ་�་�ནོ་ནས་ཆསོ་ག�ང་�་རདེ། ཚ�་ལ་ོབཞ་ི

�་ིཡནི་�ས་སངས་�ས་དང་པ་ོ�།ེ འཁརོ་བ་འཇགི་�ནོ་པ་དང་། དའེ་ི�སེ་སངས་�ས་འདོ་

�བ་དང་། ད་ེནས་སངས་�ས་འདོ་�ང་�ནོ་ཡོད། སངས་�ས་��་�བ་པ་ན་ི�མ་འ�ནེ་

བཞ་ིཔ་ཡིན་ཞིང་། �ལ་བ་�མས་པ་མགོན་པ་ོན་ིའ�ང་བར་འ�ར་བའ་ིསངས་�ས་ ཤིག་

ཡིན། �ལ་བ་�མས་པ་འཇིག་�ེན་�་འ�ོན་�ས་ཚ�་ལ་ོབ�་པ་ཡིན་ཡང་། ཁོང་�ོན་པའ་ི

�ིན་མ�་ལ་བ�ེན་ནས་མ་ི�མས་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་ཅིང་། འད་ི�ར་ཚ�་ལ་ོ�ར་ཡང་

འཕལེ་�་རདེ། 

ཚ�་ཐག་མར་འ�ིབ་ནས་ཚ�་ལ་ོབ�་ཡ་ི�ས་ཁ་ོན་ལ་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དར་

ཞིང་། ད་�་ང་ཚ�འ་ི�་ི�མོས་�་ིཚ�་ཐག་ན་ིཚ�་ལ་ོབ�ད་བ�འ་ིཚད་�་ཡོད་པས། ང་ཚ�་དམ་

པའ་ིཆསོ་དར་བའ་ི�ས་�བས་�་ིམཐའ་�་ཡོད་པ་རདེ། 

འ�་ོབ་མ་ི�མས་�་ལས་འཕེལ་འ�ར་�ང་བ་ཡནི་�བས། �ས་པོའ �་ཆ་ནས་�ད་

པར་ཆནེ་པ་ོཡོད་ནའང་། ཐོག་མའ་ིའ�་ོབ་མ་ིད་ེཚ�ས་�འ་ིའདདོ་ཡནོ་ལ་ལངོས་�་�ད་ཡདོ། 

ཁ་ོཚ�་ན་ིཚ�་ཐག་རངི་པརོ་བ�ད་པ་དང་། ཚ�་ལ་ོཆགི་�ོང་ཙམ་མ་ཡནི་པར་ཚ�་ལགོ་ཆགི་�་ིལ་

གནས་ཡོད། ཁོ་ཚ�ར་�ངས་པའི་རང་བཞིན་�ི་འོད་�ས་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ི

ག�གས་རགས་པའ་ི�ས་�ེན་འད་ིམེད་ཅིང་། ཁ་ོཚ�་ནམ་མཁར་འ�ར་ཡང་�བ། ད་ེ�ས་

ཉིན་མ་ོདང་མཚན་མ་ོཞསེ་པ་ཞིག་མདེ་ལ། ཁ་ོཚ�་ན་ིང་ཚ�་དང་འ�་བར་ཁམས་དམར་འ�ས་

པ་ལས་�སེ་པ་ཞགི་མ་ཡནི་པར། ཐལོ་�ང་�་བ�ས་ནས་�སེ་པ་རདེ། 

དང་ཐོག་ཁ་ོཚ�འ་ིཁ་ཟས་ན་ིརང་འ�བ་དང་གཙང་མ་ཡིན་མདོ། འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�འ་ི

ཉོན་མོངས་�་ི�བོས་�གས་འཕལེ་བ་དང་། འ�་རགིས་�་ཚ�གས་�་ེའག་ོ�གས་ཤིང་། ད་ེ

དག་ན་ིག�གས་རགས་པའ་ིརང་བཞིན་ཡིན་ནའང་། ད་ེདག་རང་འ�བ་ཡིན། �ིས་�་ལ་ོ
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ཏགོ་�མས་འདབེས་འ�གས་�་དགསོ་�ང་�བས། �་�་ོད་ེདག་བཏབ་ནས་�་ི�་ོད་ེདག་ག་ི

འ�ས་�་ཟ་�བ་པ་དང་། ཐགོ་མའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�མས་ག�གས་རགས་པའ་ིརང་བཞནི་�་�ར་

ཡོད་�ང་། ཟས་སོགས་མ་ི�ེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་དང་། ད་ེདང་ད་ེ�་�འ་ིདཀའ་�ག་ཆེན་པ་ོ

ཞགི་ཁ་ོཚ�ར་མདེ། ད་ེ�ས་�ོགས་པའ་ིའ�་ཤསེ་ཤགི་�ང་མ་ཐག་དའེ་ི�ག་བ�ལ་སལེ་བའ་ི

ཁ་ཟས་ ཤགི་རང་བཞནི་�སི་�བ་པ་�་�་ཞགི་ཡནི། 

འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་ཉམས་ཆག་�་འ�་ོདགོས་པའ་ི�་མཚན་གཙ�་བ་ོཞིག་ནི། 

འ�་ོབ་མའི་ིསམེས་ནང་�་འཕེལ་བཞིན་པའ་ིའདོད་ཆགས་ད་ེཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�་དང་�ད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཁོ་ཚ�འི་བསོད་ནམས་ཟད་པ་དང་། ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པའི་འོད་�ས་ད་ེ

ག�གས་རགས་པར་�ར་ཅངི་། མཚན་མའང་འ�ང་འག་ོ�གས་པ་རདེ། 

ད་ེནས་མཚན་མ་ལ་�ད་པར་�ང་�ེ། ཕ་ོདང་མ་ོགཉིས་�་�ར་ནས་འ�ིག་�ེད་

�ང་�ེས། ད་ེཡང་འ�ིག་�ེད་ད་ེན་ི�་�ེན་ཅ་ིཡང་མེད་པར་�ང་བ་ཞིག་མིན་ཞིང་། ད་ེན་ི

ཐོག་མ་ནས་ག�གས་ཁམས་�་ི�་དང་། ད་ེལས་�ང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཐགོ་མ་ད་ེདག་ག་ི�ངེ་

�་བག་ལ་ཉལ་ཡདོ། འནོ་�ང་། ཁ་ོཚ�ར་ཡོད་པའ་ིའོད་�ས་�་ི�ནེ་པས་འ�གི་�དེ་ད་ེམངནོ་

འ�ར་�་བའ་ིག་ོ�བས་�ང་མདེ། འནོ་ཏ།ེ ད་ན་ིག�གས་རགས་པའ་ི�ས་དང་མཚན་མ་ཐ་

དད་པ་�བ་ཡདོ་པས་ད་ེམངོན་འ�ར་�ས་ཡོད། 

རིམ་�ིས་ཁ་ཟས་འཚ�ལ་བ་ལ་འབད་བ�ནོ་�་དགསོ་པར་�ར་ཏེ། ལ་ོཏོག་བཏབ་

ནས་བཙས་མ་བ�ས། ད་�ང་ཡང་མ་ིས་ོསསོ་ས་ཞངི་བདག་བ�ང་�ས་པ་ད་ེལ་ང་དང་ངའ་ི

�མ་པའ་ིའ�་ཤེས་ཤིག་མདེ། འོན་�ང་། ཉོན་མོངས་རགས་པ་�མས་རམི་�ིས་འཕེལ་ཏ།ེ 

གཞན་�་ིལ་ོཏོག་བཟང་ན་�ག་དོག་�སེ་ནས་འཁོན་འཛ�ན་དང་འ�ན་སམེས་�ང་ཡདོ། ད་ེ

བཞིན་ཆགས་ཞེན་དང་སེར་�་�་�འང་འཕེལ་ཡོད། འོན་�ང་། དེ་དག་ནི་དེང་�ས་དང་
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བ�ར་ནས་བཤད་ན་ ཤནི་�་�་མ་ོཡནི། མ་ིཚ�ས་བདག་�་འཛ�ན་པ་འག་ོབ�གས་ཏ།ེ ས་ོསརོ་

བདག་པ་ད་ེ�ང་�བོ་�ས་ཤངི་། འ�ན་�ོད་འཕལེ་བ་དང་�ས་མ�ངས་གཞན་ལ་བདག་པ་

དའེང་རང་ཉདི་ལ་དབང་བའ་ི�མ་སམེས་�སེ། 

ད་ེམ�ངས་ཞནེ་ལགོ་དང་འདདོ་ཆགས་�ང་�་ཞགི་ལས་མདེ་ནའང་། ཁ་ོཚ�འ་ི�ས་

པ་ོག�གས་རགས་པར་རམི་པས་�ར་ཏེ། ཚ་བ་དང་�ང་བ་�ངོ་�བ་པ་དང་། ཚ་�ང་ག་ི

�ག་བ�ལ་ད་ེལས་རང་ཉིད་�ང་�བོ་�དེ་དགོས་པས། ཁ་ོཚ�ས་འདམ་ལ་བ�ནེ་ནས་�གི་

པ་བ�ིགས་ཏ་ེཁང་པ་ཐགོ་མར་བཟོས་ཡདོ། འད་ི�ར་ཁ་ོཚ�་ཕན་�ན་�་ིའཚ�་བ་ཐག་རངི་�་

སངོ་ནས་�རེ་�་ིའ�་ཤསེ་འཕལེ་འག་ོ�གས། ཁ་ོཚ�་ན་ིས་ོསའོ �་�ས་པ་ོལ་ང་ོཚ་�སེ་ཏ།ེ ད་ེ

གསོ་�སི་གཡགོས་པ་རེད། 

�ེར་བདག་ག་ིའ�་ཤེས་�་ི�ནེ་པས་�ོད་�གོ་དང་། འ�ག་�ོད་�ང་ཞིང་། ད་ེདག་

འ�མ་ཐབས་�་�ིམས་གཏན་འབེབས་�་དགོས་�ང་�ེ། �ི་ཚ�གས་�ི་འཚ�་བ་ལ་�ོག་

འཛ�ང་ཇ་ེཆརེ་�ར་ཡདོ། དགོས་མཁོའ �་འ�་ཤསེ་དང་�ན་�་མ་ིའདང་བའ་ིསམེས་�ལ་འཕལེ་

བས། མི་�མས་�ིས་མཁོ་ཆས་གསོག་འཇོག་དང་། དེ་དག་�ང་�ོབ་�ེད་པའང་འགོ་

བ�གས། 

ཆགོ་ཤསེ་མདེ་པ་དང་། སརེ་�། ཁངེས་�གེས། �ག་དགོ་སགོས་�སི་མཚ�ན་པའ་ི

ཉོན་སེམས་�མས་�ས་ཏེ། ད་ེདག་དང་ཆ་མ�ན་པའ་ིདཀའ་�ག་ཇ་ེམང་�་�ར། མ་ིམང་

གིས་ཐག་མ་ཆོད་པའ་ི�ོད་�གོ་བར་འ�མ་�དེ་པར་འག་ོ�དི་དགོས་པ་དང་། ད་ེལ་བ�ེན་

ནས་�ལ་པའོ �་ལམ་�གས་དར་ཡདོ། ཐགོ་མར་�ལ་པ་ོན་ིམ་ིམང་ག་ིཞབས་�་བ་ཞགི་ཡནི་

ཞིང་། ཁོས་ས་ོསོའ �་�་ོ�ོས་བཀོལ་�ོད་�ས་ནས་མ་ིམང་ལ་ལམ་�ོན་དང་�་ེ�དི་�ེད་པ་

ཙམ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་། རིམ་�ིས་�ལ་པོའ �་དོན་�་ིད་ེལ་འ�ར་�ོག་�ང་�ེ། �ལ་པ་ོ
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ཞསེ་ན་དབང་ཆ་ཡདོ་མཁན་ཞགི་དང་། ལགེས་ཉསེ་གང་ཞགི་ཡནི་མནི་གཏན་འབབེས་�དེ་

མཁན་ཞགི་�་�ར་ཡདོ། 

འད་ི�ར་ད་�འ་ི�ས་�་ི�གིས་མ་འད་ི�ང་ཞངི་། ང་ཚ�་ལ་ོབ�ད་བ�་ཙམ་ལ་འཚ�་

�དོ་�དེ་སའ་ི�་ིཚ�གས་�་ིནང་�་དབང་ཆ་ཡདོ་མཁན་ཞགི་གསི་ཅ་ིཞིག་བདནེ་པ་དང་། ཅ་ི

ཞགི་ཉསེ་པ་ཡནི་པ་ཐག་གཅདོ་ཅངི་། ཉོན་སམེས་�ངི་པ་ོ�མས་ཤནི་�་འཕལེ་ཡདོ།  

གཅིག་�ས་ན། �ོད་ཚ�ས་ཡོད་ཚད་ཇ་ེལེགས་�་འ�་ོབཞིན་པར་འདོད་�ིད། ད་ེ

ཡང་ད་�འ་ིའཚ�་བ་ན་ིལ་ོབ�་�ག་འགའ་ི�ནོ་ལ་�སོ་ན་ཇ་ེབཟང་ཡནི་པར་བསམ་�དི། འནོ་

�ང་། �་�ངས་འད་ིན་ིཤནི་�་དགོ་མ་ོཞགི་རདེ། �་ིདངསོ་པའོ �་ཐད་ནས་སའ་ིག་ོལ་འདའི་ིཆ་

ཤས་�ང་�ང་ཞགི་ལ་ཡར་�ས་�་ི�མ་པ་ཞགི་ཡདོ་པ་བདནེ་�དི། འནོ་ཏ།ེ �་ིཡངོས་ནས་

བཤད་ན། ང་ཚ�འ་ིཚ�་ཐག་�ང་�་འ�་ོབར་མ་ཟད། དངོས་པའོ �་མ�ན་�ནེ་དང་། འ�་ོབ་མའི་ི

སམེས་�་ིགནས་�ངས་�ང་ཉམས་�ད་�་འ�་ོབཞནི་པ་གསལ་པ་ོཡནི། 

འཛམ་�ིང་�་དམག་འ�ག་དང་། �་གེ དཀའ་�ོག འཇིགས་�ག་སོགས་འཕལེ་

བཞིན་པའ་ིད་�འ་ི�ས་འད་ིན་ི�ས་�་ི�གིས་མ་ཞིག་ཡནི་ཞིང་། འཛམ་�ངི་�་ཞ་ིབད་ེགངོ་

འཕེལ་�་འ�་ོབ་ལས་�ག་�ོད་འཕེལ་བཞིན་པ་རདེ། སའ་ིག་ོལ་འད་ི�་གནས་པའ་ིསམེས་

ཅན་དག་ག་ིཉནོ་མངོས་�ས་པ་དང་། རང་�ང་ཆག་�འོ �་དནོ་�ནེ་ཡང་ཇ་ེམང་�་འ�་ོབཞནི་

ཡདོ། འཛམ་�ངི་གང་སར་འཆམ་མ�ན་�་ི�མ་པ་�ང་�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ། 

ང་ཚ�ར་�ོན་མར་�ོས་ན་ཤསེ་ཡནོ་མཐནོ་པ་ོཞིག་ཡོད་�ིད་�ང་། དེས་ང་ཚ�་ལ་�་ོ

�ོས་�ང་འཕེལ་ཡོད་པ་མཚ�ན་མ་ི�བ། དོན་དམ་པར་བཤད་ན། �་བའི་�ིགས་མ་བད་ོ

བཞནི་ཡདོ་པ་�།ེ མ་ིཚ�ས་�་ིདངསོ་པའོ �་ལངོས་�དོ་ལ་དད་པ་�དེ་ཅངི་། �་ནརོ་ན་ིབད་ེབའ་ི

�་ཡིན་པར་འདོད་�་ིཡདོ། དེར་བ�ེན་ཁ་ོཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་�གོས་�བ་�་ིམདེ། ཁ་ོཚ�ས་
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བད་ེབ་ན་ིགཞན་ཞིག་ནས་ལེན་�ང་བར་འདདོ་ད།ེ མ་�ིན་པར་ལེན་པ་དང་། ཐ་ན་ས་ོསའོ �་

འདདོ་པ་ད་ེའ�བ་ཆདེ་�་�ག་�རོ་�་ིལས་ལའང་འ�ག་ག་ིཡདོ། འད་ིན་ི�གིས་མ་�འ་ིནང་

ནས་མཐའ་མ་�།ེ སམེས་ཅན་�་ི�གིས་མ་ཡནི། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་བ�ནེ་ནས་སམེས་འ�ལ་བའ་ི�ས་པ་ཉམས་�ད་�་འ�་ོབ་དང་། 

མ་ི�མས་ན་ི�ད་པ་མ�ེགས་པ་ོཆགས་ཏེ། སེམས་�་ི�་ཚགས་ད་ེ�གས་དང་�་ོ�་�ར་

�ར་ཡདོ། ཁ་ོཚ�ས་དམ་པའ་ིཆོས་ན་ི�ོངས་དད་ཡནི་པར་འདདོ་ཅངི་། ཁ་ོཚ�ར་�ངོ་ཉདི་�་ི�་

བའ་ི�ོར་�་ིཆསོ་ཤགི་ཐོས་པའ་ི�ལ་བ་ཐབོ་�ང་། དེས་ཁ་ོཚ�་ལ་ག་ོ�་ཞིག་བ�དེ་མ་ི�བ། 

མི་མང་པོ་ཆོས་�གས་ལ་ཞེ་�ེལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�་ནི་ཆོས་�གས་�ི་བ�བ་�་ལ་

འཇིགས་�ང་�་ེགི་ཡོད། འདི་ནི་སེམས་ཅན་�ི་�ིགས་མའ་ི�མ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཉོན་

མངོས་པའ་ི�གིས་མ་ལ་བ�ནེ་ནས་འ�ང་ག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་མ་ི�མས་ག�གས་ཁམས་�་ི�་ལས་�ང་�།ེ ད་�འ་ིང་ོབ་ོལ་འཕལེ་

འ�ར་�ང་བའ་ིབ�ད་རམི་ལ་བ�ས་ཚ�། མ་ི�མས་�་ིསམེས་ན་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་

ལ་�ོགས་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ཆེས་�ང་�་ཞིག་ལས་མེད་པ་�ོགས་�བ། �ིགས་མ་�་བདོའ �་

འཕལེ་རམི་ཤསེ་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་འདའི་ིརནི་ཐང་མཐངོ་ག་ིརདེ། ད་

�་ཁ་ོན་ལ་ང་ཚ�ར་འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་གཏན་�་�ོལ་བའ་ིག་ོ�བས་ཡོད་པ་དང་། 

དམ་པའ་ིཆོས་ན་ི�ས་�ན་�ང་�་ཞིག་ལས་གནས་�་མིན་པས། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ག་ོ

�བས་ཡདོ་�ས་ད་ེལགེས་པར་ཉམས་�་ལནེ་དགསོ། བ�ལ་ཆནེ་བཞ་ིགང་ཞགི་ཡནི་�ང་། 

ཚ�་ལ་ོའཕལེ་བའ་ི�ས་�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་མཇལ་བའ་ིག་ོ�བས་ཡདོ་མ་ི�དི་ལ། 

ཐ་ན་ཚ�་ལ་ོཉམས་པའ་ི�ས་�འང་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ད་ེ�ན་རིང་ཞིག་ལ་གནས་མ་ི

�བ། ད་ེབས་ན། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་འད་ིན་ིཤིན་�་དཀོན་པ་ོ

218 



 

 

ཡིན། བདག་གིས་གངོ་�་བཤད་པ་�ར། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་གནས་པའ་ི�ས་�ན་ད་ེ

�གོས་�བས་ཡདོ། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ད་�་བ�གས་ཡོད་�ང་། ད་ེགནས་པའ་ི

�ས་�ན་�གོས་ལ་ཉ།ེ ད་�་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་མང་པ་ོཡདོ། འནོ་ཏ།ེ ཁངོ་ཚ�་�ས་�ན་

ག་ཚ�ད་ལ་བ�གས་�་ཡནི་ནམ། ང་ཚ�ས་ཅ་ིཡང་�བ་མ་ི�བ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་འ�ང་ལ་ཉ་ེ�ེ། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་འད་ིསའ་ིག་ོལའ་ི�ེང་�་�ན་རིང་པོར་གནས་�་མ་རདེ། ང་ཚ�འ་ི

མ�ན་�ོགས་�་ཡདོ་པའ་ིལམ་�་དརེ་བ�ན་པའ་ི�ནོ་མའེ་ིའདོ་ཟེར་འ�་ོབཞིན་ཡོད། འོན་

�ང་། འོད་ཟེར་ད་ེན་ིད་�་�ོགས་ལ་ཉ་ེབའ་ིཡང་�་ཞིག་ག་ིའདོ་�ང་�་�་ཡནི། ད་ེབ�གས་

�ས་ང་ཚ�ར་ད་�ང་ཡང་བད་ེབ་ང་ོམ་ཞིག་ག་ི�་�མས་བ�བ་པའ་ི�ལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ང་

ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་དང་མ་རིག་པ་སོགས་གཅོད་�ེད་�་ིཐབས་ཤེས་ལ་བ�ེན་ནས་སངས་

�ས་�་ིག་ོའཕང་�བ་ཆགོ �་མཚན་དེའ་ི�རི་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མིའ་ི�ས་�ནེ་

འད་ིན་ིགཞན་ན་�དེ་�་མདེ་པའ་ིཡདི་བཞནི་�་ིནོར་�་ཞགི་ཡནི། 

 

ངན་སངོ་དང་མཐ་ོརསི་གང་ལ་�ོས་�ང་དནོ་ཆ་ེབའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ། 

ང་ཚ�ར་ཐབོ་པའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ི�ས་�་ིཆ་ནས་ཤནི་�་དཀནོ་པ་ོཞགི་ཡིན་པར་མ་

ཟད། �ངས་ཚད་�་ིཆ་ནས་�ང་ཤིན་�་དཀོན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་�་ང་ཚ�་ན་ིསངས་

�ས་�་ིབ�ན་པ་གནས་པའ་ི�ས་�་ིམཐའ་མ་�་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞིན་སའ་ིག་ོལ་འདིའ་ི

�ེང་�་སེམས་ཅན་གཞན་�ངས་མེད་པ་ཞིག་ང་ཚ�་དང་�ན་�་འཚ�་ཡོད་མོད། འོན་�ང་། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་བཟང་པ་ོད་ེཐོབ་ཡོད་མཁན་ན་ི�ང་ཤས་

ཤིག་ལས་མེད། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་ངན་སོང་�་�སེ་པའ་ིསེམས་ཅན་�་ི
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�ངས་ཚད་དང་། བད་ེའ�་ོ�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་�་ི�ངས་ཚད་ན།ི སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་ག་ི

�ལ་�་རབ་དང་། སེན་མ་ོཞིག་ག་ིབར་�་ཡོད་པའ་ི�ལ་�་རབ་གཉིས་�་ི�ད་པར་�་�་

ཡནི་པ་ག�ངས་ཡདོ། ངན་སོང་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་མཐའ་ཡས་ཤངི་། བད་ེའ�་ོ�་�སེ་

པའ་ིསེམས་ཅན་དང་། དེའ་ིནང་ནས་�ང་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཤནི་�་�ང་�་

ཞིག་རེད། ད་�ང་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ན་ིད་ེབས་�ང་�ང་ཤས་

ཤགི་ཡནི། 

འད་ིའ�འ་ི�ས་�ེན་ན་ི�ས་�ེན་ཐམས་ཅད་�་ིནང་ནས་མཆོག་�་�ར་པ་ད་ེཡནི་

པར་མ་ཟད། �དེ་དཀའ་ཤསོ་དའེང་ཡནི། ང་ཚ�ས་དའེ་ི�་�མས་དང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་

པ་གནས་པ། ད་ེདང་མཇལ་�ལ་ཤནི་�་�་མ་ོཡནི་པ་སོགས་ལ་མ་བ�ས་པར། དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ེན་ཐོབ་མཁན་�་ི�ངས་ཚད་ལ་བསམས་ནའང་། ཤིན་�་དཀོན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་

མཐངོ་ངསེ་རདེ། 

གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་འཛམ་�ིང་འདི་�་མ་ིའབོར་མང་�གས་པ་འདོད་�ིད། 

ལམ་རམི་�མ་�ལོ་ལག་བཅངས་�་ིནང་�་�བས་�་ེཕ་བངོ་ཁ་བད་ེཆནེ་�ངི་པསོ་�ང་ཞགི་

ག�ངས་པ་ནི། �ོན་སོག་པོའ �་�་མ་ཞིག་གིས་དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་ི�ོར་ལ་འཆད་�ིད་

མཛད་�བས། ཆསོ་�་པ་ཚ�འ་ི�དོ་�་�་མ་ིཞགི་ཡདོ་པ་དསེ་�་མས་འད་ི�ར་ག�ངས་པའ་ི

�་མཚན་ནི། ཁོང་གིས་�་ནག་ག་ི�ལ་དངོས་�་མ་གཟགིས་པས་རདེ་ཅསེ་བཤད་པ་རདེ། 

བ�ས་མ་ཐག་ལ་ད་ེའ�འ་ི�ང་�ལ་ཞགི་ཡདོ་�ང་། འ�་ོབ་མ་ིན་ིའཇགི་�ནེ་�་ིཁམས་འདའི་ི

འ�་ོབ་རགིས་�ག་ལས་གཅགི་ཙམ་ཡནི་ཞངི་། འ�་ོབ་གཞན་དག་དང་བ�ར་ན། ང་ཚ�་�ང་

�་ཞགི་ལས་མདེ་པ་རདེ། ང་ཚ�་འ�་ོབ་རགིས་�ག་གང་�་�་ེམནི་ན་ིས་ོསའོ �་ལས་�་ི�བོས་

ལ་བ�ནེ་ཡདོ་པ་དང་། མཐ་ོརསི་�་ིའཇགི་�ནེ་�་�་ེབའ་ི�ལ་བ་ད་ེཤནི་�་དཀནོ་པ་ོཡནི། 
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ངན་སངོ་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་ལས་མང་ཆ་ེབ་ན་ིད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�ང་

ཡོད་པ་དང་། ཡ་ི�གས་དང་�ད་འ�་ོ�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ད་ེལས་�ང་ཞིང་། གལ་ཏ་ེང་

ཚ�ས་རང་ག་ིཉེ་འཁོར་�་མཐོང་ཆོས་�་�ར་པའ་ི�ད་འ�ོའ �་�ངས་ཚད་ལ་བསམས་ན། 

ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�ེས་པའ་ིསེམས་ཅན་�་ི�ངས་འབོར་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡདོ་པ་རང་ག་ི�་ོ

ངརོ་�ང་ཙམ་ཞགི་འཆར་�བ། 

�ིང་ཆེན་ཨ་�་ིར་ིཀའ་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ི�ད་འ�འོ �་�་ཆེན་པ་ོདང་། ཡང་ན། མཁའ་

ད�ངིས་�་འ�ར་བའ་ིའདབ་ཆགས་ས་ཡ་མང་པོའ �་�རོ་ལ་སམོས་དང་། གལ་�དི་�དོ་ཚ�་

�་མཚ�འ་ིནང་�་�་�ལ་�ོང་ཡོད་ཚ�། དེའ་ིནང་�་ཉའ་ིརིགས་�ིས་ཁེངས་ཡོད་པ་མཐོང་

ཡོད། གཅིག་�ས་ན། �ོད་ཚ�ས་�་མཚ�་ཆེན་པོའ �་གནས་གཅིག་ནས་གནས་གཞན་ཞགི་�་

འ�ོ་བའི་ཉ་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དེའི་�ོར་�ི་དངོས་�ང་�ོག་བ�ན་ལ་�་�ོང་ཡོད་�ིད། �་

མཚ�འ་ིནང་ག་ིཉ་གཅགི་�་ལའང་རགིས་�་ཚ�གས་�ངས་མདེ་པ་ཞགི་ཏ།ེ ཆ་ེབའ་ིརགིས་ལ་

མཚ�་ཕག་དང་། ག�མ་ཉ། ཉ་བ་ོཆ་ེསོགས་དང་། �ང་བའ་ིརིགས་ལ་�ངས་མཐའ་མདེ་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་�་མཚ�འ་ིཞབས་ལ་�་�བས། �ོག་ཆགས་ད་ེབས་�ང་མང་པ་ོ

ཞིག་མཐངོ་�་ཡོད། �་མཚ�འ་ི�ར་�ག་ར་ེརའེ་ིནང་�འང་�ོག་ཆགས་�་མ་ོཐརེ་འ�མ་�་ེ

བ་མང་པ་ོཡོད། ང་ཚ�་མཚ�་འ�མ་�་འ�་ོ�བས། �ག་�་ོར་ེརའེ་ི�ེང་�་ཉ་སགོ་གསི་ཁངེས་

ཤིང་། �ིག་�ིན་དང་། �ར་ཉ། ད་�ང་�གོ་ཆགས་�་ིརགིས་�་ཚ�གས་�་ེམའ་ིནང་�་ཡདོ་

པ་མཐངོ་ག་ིརདེ། 

�ོན་མར་ནའེ་ོཛ�་ལན་ཌའི་ིནང་�་ང་ཚ�་དགོང་�་ོཞགི་ལ་མཚ�་འ�མ་�་�དོ་�བས། 

བདག་གསི་�ག་�འོ �་ཐགོ་ནས་འོད་�མ་�མ་�དེ་པ་མཐངོ་བ་དང་། ད་ེདག་ཅ་ིཡནི་ནམ་�མ་

ནས་ཉ་ེསར་འ�་ོ�བས། འ�་�ནི་�་མ་ོས་ཡ་མང་པ་ོ�ེ། ཉ་སོག་ག་ིརགིས་�་ཚ�གས་ ཤགི་

�ག་�ོའ �་�ར་�ག་ར་ེརའེ་ིནང་�་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་�ིས་�་�ར་དག་
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གསི་རང་ཉདི་�་ེབ་གཞན་ཞགི་�་འ�ནེ་�་ལ་�ག་བཞནི་པ་�་�་རདེ། �་མཚ�འ་ི�་�བས་

�ིས་ཉ་སོག་ད་ེཚ�་མཚ�་འ�མ་�་ི�་ེམའ་ིཐོག་ལ་�ར་ཡོང་ཡོད་པས། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་�གོ་

བ�སི་མ་བཏང་བར་གམོ་པ་�་ོསའང་མདེ་པར་�ར་འ�ག 

ས་ལག་མཐལི་ཙམ་�་ིཐགོ་�་ལངས་ནས་ཐང་ལ་�ོས་དང་། རང་ག་ི�ང་པའ་ིའོག་

�་སེམས་ཅན་ག་ཚ�ད་ཅིག་ཡོད་དམ། �་ི ཤིང་ག་ིག�ང་�་གཅིག་ག་ི�ེང་�འང་འ�་�ནི་�་

མ་ོབ�་�ག་མང་པ་ོཡར་�ག་མར་�ག་�དེ་པ་དང་། ཐང་�་�ོག་མ་�་ི�ག་མང་པ་ོད�ང་

བ�གིས་ནས་འ�་ོབ། འ�་�ར་བ་�་ཚ�གས་གནས་འ�་མནི་ལ་གགོ་ནས་འ�་ོབའམ་འ�ར་

བ། ད་�ང་ལམ་འ�་ོམདེ་པའ་ི�ང་ནག་དང་�ལི་འ�་�་ཚ�གས་ལ་�ག་པའ་ི�མོ་ཐག་མདེ་

ས་ཞགི་དཀནོ་པ་ོཡནི། ད་�ང་�ངོ་གསབེ་�་ི�་ོ�གས་དང་། �ནོ་ཤངི་ག་ི�་ེནས་ཡར་མར་

འ�ར་བའ་ིའདབ་ཆགས་སོགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་�ན་�་ད་ོ�ང་�ེད་�་ིམདེ་�ང་། ང་

ཚ�ས་གང་ལ་བ�ས་�ང་མ་ིམ་ཡནི་པའ་ིསམེས་ཅན་�་ི�ངས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད། ད་ེ

དག་ན་ིང་ཚ�འ་ིམཐངོ་ཆསོ་�་�ར་པའ་ིསམེས་ཅན་ཡནི་ཞངི་། ད་�ང་སའ་ིནང་�་ང་ཚ�ས་མ་

མཐངོ་བའ་ིའ�་�ནི་�་མ་ོཤནི་�་མང་བ་དང་། སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་ག་ིམའི་ི�ངས་འ�རོ་ན་ིའ�་

�ནི་�་ིརགིས་གཅགི་ག་ི�ངས་ཚད་ལའང་བ�ར་ཐབས་མདེ། 

ཐ་ན་�ང་ལམ་དང་ཁང་བ�གེས་ལས་གཞན་མདེ་པར་�ང་བའ་ི�ངོ་�རེ་�འང་མི་

ལས་�ད་འ�ོའ �་རགིས་མང་པ་ོཡདོ། �ང་ལམ་ར་ེརའེ་ིའགོ་�་འ�་�ིན་�་ི�ོང་�རེ་ཆནེ་པ་ོ

ར་ེཡདོ་ཅངི་། ཤངི་�ངོ་ར་ེར་ེལ་ས་ོསའོ �་སམེས་ཅན་�་ི�ངས་འབརོ་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ། �ལ་

བཞནི་པའ་ིཤངི་�མ་�་ཞགི་ག་ི�ངེ་�འང་སམེས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ཞགི་ཡདོ་ལ། ཀ་ཏ་མན་

�་ལ་ཡོང་�ོང་མཁན་ཚ�ས་�ང་ནག་ཇ་ིའ�་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ངེས། �ོང་�ེར་�ལི་

པའོ �་ནང་ག་ི�ང་ནག་ཕར་ཞགོ ཐ་ན་ཁང་པ་གཅགི་ག་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ི�ང་ནག་དའེང་བ�ང་

དཀའ་བ་ཞགི་ཡནི། 
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ང་ཚ�ས་སོ་སོའ �་�ིམ་�་གནོད་འ�་ཅི་ཡང་མེད་པར་འདོད་�ི་ཡོད། འོན་�ང་། 

གནདོ་འ�་ས་ཡ་མང་པ་ོརང་�མི་�་གནས་�དི། ཤགི་དང་�་ིབ་ན་ིས་ོསའོ �་�མི་དང་། ཡང་

ན་ད་ེ�་གནས་པའ་ི�ིའ་ི�ེང་�་ཡོད། ཤིང་ཟ་བའ་ི�ོག་མ་དང་། �ོན་ཆས་སོགས་ཟ་བའ་ི

�ལི་འ�། ས་གདན་�་ིནང་�་གནས་པའ་ི�་ིབ་སོགས་�སི་རང་ག་ི�མི་ད་ེམཉམ་�དོ་�དེ་

�་ིཡདོ། ཐ་ན་ང་ཚ�འ་ིག�གས་པའོང་རང་བཞནི་ད་ེལས་འདས་མདེ། ཟ་འ�ག་ཅགི་ལངས་ཏ་ེ

ང་ཚ�ས་�་�བས། རང་ག་ི�ས་ཐོག་�་དམར་�གས་�ང་�་ཐནོ་ཡོད་པ་དང་། དེས་�མས་

བ�་ེ�ན་པའ་ིརང་ག་ིཨ་མས་ས་ོསའོ �་དགངོ་ཟས་�་ིནང་�་ཟས་རགིས་ཅ་ིཞགི་བདེ་�དོ་�ས་

པ་ང་ཚ�ར་�ོན་�་ིཡོད། ད་ེབཞིན་ང་ཚ�འ་ི�ས་པོའ �་ནང་�་གནས་པའ་ི�ིན་འ�་�་རབ་�་

ཚ�གས་ན་ིཤིན་�་�་མ་ོཡིན་པས། �་མཐོང་ཆ་ེཤེལ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ད་ེདག་ལ་�་མ་ི

�བ། 

�ད་ཅིག་ར་ེར་ེལའང་�ད་འ�་ོས་ཡ་མང་པ་ོཞིག་འཆ་ིབཞིན་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་

ཙམ་ཡང་མ་དགོས་པར་ད་ེདག་ག་ིཤ་ཟ་མཁན་�་ིཤ་འ�་དང་འ�་�ིན་�་ཚ�གས་ ཤ་ིར་ོད་ེ

དག་ག་ི�ངེ་�་ཐ་ར་ར་གགོ་བཞིན་ཡདོ། �་གར་ནང་�ན་�་འ�ང་བ་�ར། �་ིཞགི་ཤ་ིནས་

དེའ་ིར་ོ�ང་མདེ་�་བཞག་ན། ཉིན་འགའ་ིནང་�་ད་ེ�ལ་ནས་ཤ་འ�་�ངོ་�ག་མང་པ་ོའ�ང་

ག་ིརདེ། འདསི་བར་ད་ོབ་ས་ཡ་བ�་�ང་མང་པོས་�་ིར་ོདའེ་ི�ངེ་�་འཚ�་བའ་ིཤ་འ�་ད་ེདག་

ག་ི�་ེབ་ལནེ་པར་�ག་པ་�ོན་ཏེ། �ེན་�མས་ཚང་མ་ཐག་�་�མ་ཤེས་ན་ི�ས་�ནེ་ཞགི་�་

འ�ལ་�བ་པ་དང་། ད་ེནས་འཁོར་བའ་ིནང་ནས་�་མ�ད་འཁརོ་�་རདེ། 

འཆ་ིབ་དང་�་ེབའ་ིབར་�་སམེས་ཅན་�མས་བར་ད་ོའ�མི་དགསོ་ཤངི་། �མ་�ནི་

�སི་འདདེ་བཞནི་ད་ེདག་གསི་�ས་�རོ་�་གནས་པའ་ིཕ་མ་འཚ�ལ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེནས་

�མ་ཤེས་ད་ེཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང་ཚ�གས་ནས་�་ེབ་གསར་པ་ཞིག་�བ་�་ིཡདོ། 
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�ད་འ�་ོགཉསི་�སི་འ�གི་�དོ་�དེ་�བས། ད་ེགཉསི་ལ་�་ེ�དི་པའ་ིབར་ད་ོབ་�ངས་མདེ་

པ་ཞགི་ཡདོ་ཅངི་། བར་ད་ོབ་�་ཞགི་ད་ེདག་ལ་�་ེམནི་ས་ོསའོ �་ལས་�་ི�མ་�ནི་ལ་�ག་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�་དང་�ོན་ཆས་སགོས་ལགེས་པར་མ་བ�ས་ན། �དོ་དང་�གེ་པ་

�མས་ཤིག་དང་�་ིབ་�་�འ་ིསམེས་ཅན་�་མ་ོདག་ག་ིགནས་ངན་ལེན་�་ི�ནེ་�་འ�་ོ�་

རེད། ད་ེམ�ངས་སམེས་ཅན་�་མ་ོཚ�་ན་ིཤངི་དང་ཤ་�ལ་བའ་ི�ེང་�འང་�་ེཞིང་། གལ་ཏ་ེ

བར་ད་ོ�་�ས་�ེན་ཞིག་ལ་�ག་བཞིན་པའ་ི�མ་ཤེས་མང་པ་ོམདེ་ན། སེམས་ཅན་�་མ་ོད་ེ

དག་�ར་�་�་ེདགསོ་པའ་ི�་མཚན་ཞགི་མདེ། 

�ད་འ�་ོ�་�སེ་ནས་�ག་བ�ལ་�ངོ་བའ་ིསམེས་ཅན་ན་ིཐརེ་འ�མ་ས་ཡ་མང་པ་ོ

ཡོད། སེམས་ཅན་ད་ེདག་ན་ི�ད་འ�་ོ�་ཇ་ི�ར་�ེས་པ་ཡིན་ནམ། ད་ེ�་�་ེའདོད་པའ་ིཞ་ེ

འདོད་ཅིག་མནི་པ་ངེས་གཏན་ཡིན་ཞིང་། མ་ིཞིག་གིས་�གོ་མ་ཞིག་ལ་�་བཞིན་ཚ�་�་ིམར་

རང་ཉིད་�ོག་མ་ཞིག་�་�སེ་ནས་དེའ་ིཚ�ར་�ོང་ཅ་ིཡིན་ཤེས་དགསོ་ཞེས་�མ་མཁན་ཞགི་

ཡདོ་མ་ི�དི། �ད་འ�་ོ�་�སེ་པ་ད་ེན་ིསམེས་ཅན་རང་ཉདི་�་ིཐག་གཅདོ་ཅགི་དང་འ�ལེ་བ་

མེད། �མ་�ིན་�་ིའཕེན་པས་སེམས་ཅན་ཚང་མ་གནས་ངན་ལེན་ད་ེལ་དེད་ནས་བ�ངས་

ཡདོ། ཁ་ོཚ�ར་འདདོ་ཆགས་དང་། ཞ་ེ�ང་། གཏ་ི�ག་�།ེ �ག་ག�མ་�སི་ཡངོས་�་དབང་

�ར་�ས་ནས་རང་དབང་ཞིག་མདེ་པར་�ར་ཡོད། ད་ེབས་ན། ས་ོསའོ �་ཚ�་རབས་�ནོ་མའ་ི

མ་རགི་པ་དང་�གི་�བི་སགོས་ན།ི �ད་འ�་ོདག་གསི་ད་�་�ག་བ�ལ་�ངོ་བཞནི་པའ་ི�་

མཚན་ཡནི་ཞངི་། �ད་འ�་ོདག་ལ་ལས་འ�ས་སམ་དག་ེ�གི་འ�དེ་པའ་ིའ�་ཤསེ་ཤགི་མདེ་

པས། འཁརོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེལས་�ོལ་བའ་ི�ལ་བ་ཞགི་ཧ་ལམ་�དེ་མ་ི�དི། 

�་ིཞགི་�་�་ེབ་ལནེ་པའམ། �འི་ིཤ་ིརོའ �་�ངེ་�་འཚ�་བའ་ིཤ་འ�་ཞགི་ག་ི�་ེབ་ལནེ་

པའ་ིལས་འ�ས་གང་ཞིག་ང་ཚ�ར་ཡདོ་དམ། �་ིབ་འད་ིལ་ལན་ཞགི་འདབེས་པར་ས་ོསའོ �་ཉནི་
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རེའ་ིའཚ�་བའ་ི�ད་ཅགི་ར་ེརའེང་རང་ཉིད་�ིས་དག་ེ�ིག་ག་ི�་ཅ་ིཞིག་གསོག་ག་ིཡོད་པར་

ག�ར་གནས་�ིས་�་དགོས། གཅིག་�ས་ན། འ�་ོབ་མ་ིཞིག་�ད་འ�་ོ�་འ�ར་མ་ི�ིད་

པའ་ི�་�ལ་ཞིག་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་�ིད་པ་དང་། ང་ཚ�་འ�་ོབ་མ་ིཞིག་ཡིན་པའ་ི�ན་ཆད་ལ་

�ག་�་འ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་གནས་པར་འདོད་�ིད། འོན་�ང་། �་�ལ་འད་ིན་ིརང་ཉིད་�་ི�་ོ

དོག་མ་ོཡིན་པའ་ིདབང་གིས་�ང་ཡོད། ད་ེཡང་སེམས་�་ིང་ོབ་ོདང་། �ས་སེམས་བར་�་ི

འ�ེལ་བ་སོགས་མ་ཤེས་པའ་ི�ནེ་�ིས་རེད། ཐ་ན་ཚ�་འདིའ་ིནང་�འང་ས་ོསོའ �་�ས་པ་ོན་ི

རང་ག་ིསམེས་�་ི�བོས་�གས་ལ་བ�ནེ་ནས་འ�ར་བ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་�བ། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�འ་ི

�མ་ཤེས་ད་ེའཆ་ིཁར་རང་ག་ི�ས་པ་ོདང་ཁ་འ�ལ་�བས། �་ིམར་�ས་�ེན་ཅ་ིཞིག་ལནེ་

མིན་ན་ིད་ེ�ས་�མ་པར་�ིན་པའ་ིའཕེན་�ེད་�་ིལས་ལ་ཡོངས་�་བ�ེན་ཡོད། གལ་ཏ་ེང་

ཚ�ར་�ད་འ�་ོ�་�་ེ�འ་ིལས་ཤིག་ཡོད་ན། གནས་ངན་ལནེ་ད་ེ�་ང་ཚ�་�་ེངེས་ཡནི། མིའ་ི

�ས་�ེན་འད་ིའཐབོ་�དེ་�་ི�་�མས་བ�བ་�་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིདཀའ་ཚ�གས་ཅན་ཞིག་ཡནི་པ་

དང་། �ད་འ�འོ �་�ས་�ནེ་ད་ེའཐབོ་པའ་ི�་�མས་བ�བ་�་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�་བ་ཞགི་ཡནི་པར་

བསམས་ན། འ�་ོབ་མ་ིལས་�ད་འ�་ོ ཤནི་�་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ་པ་ལ་ཧ་ལས་མ་ིདགསོ། 

 

མ་ིགཞན་ལ་�སོ་�ང་དནོ་ཆ་ེབའ་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ། 

འ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�ར་ཡང་�་ེབ་ལེན་པའ་ི�་�མས་བ�བ་�་ན་ིཧ་ལམ་ཡངོ་མ་ི

�ིད་པ་�་�་ཞིག་ཡིན་ན། དལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་འཐབོ་

པའ་ི�་�མས་བ�བ་�་ད་ེབས་�ང་དཀའ་བ་དང་། ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཞགི་�ར་

ཡང་�དེ་ཡདོ་པ་ཙམ་�སི་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ཡདོ་པའ་ིམ་�བ་
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པ་དང་། མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་ད་ེཡོད་�ང་ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆོས་�ོགས་ནས་ཉམས་�་ལནེ་

�བ་པའ་ིངསེ་པ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ། 

�ངི་ཆནེ་བཞ་ིལས་�་ོའཛམ་�་�ངི་�་�སེ་པའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་

མཇལ་ནས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་ག་ིཡོད། ང་ཚ�་ན་ིད་ེའ�འ་ིཆ་�ནེ་�ན་�མ་

ཚ�གས་པའ་ི�ངི་ཆནེ་ཁ་ོནའ་ི�ངེ་�་འཚ�་བར་མ་ཟད། ཚ�་གཅགི་�ས་གཅགི་ལ་སངས་�ས་

ནས་འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ལོ་�དེ་�་ི�ས་�ནེ་ཁ་ོན་དའེང་ང་ཚ�ར་ཡདོ། 

འོན་ཏེ། �ོ་འཛམ་�་�ིང་འད་ི�་�ེས་པའ་ིའ�ོ་བ་མ་ིག་ཚ�ད་ཅིག་གིས་དམ་པའ་ི

ཆོས་ཉམས་�་ལནེ་�བ་བམ། འ�་ོབ་མ་ིཚ�ར་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་�གོས་�དེ་�་ི�ས་

པ་ཡོད་མདོ། འོན་�ང་། ད་ེདང་མཇལ་བའ་ིབསོད་ནམས་�ན་མཁན་ན་ི�ང་ཤས་ཤགི་ལས་

མེད། མ་ིཕལ་ཆ་ེབ་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་། �་ནོར་སོགས་�ིས་མ་འདང་བར་གསནོ་ཐབས་�་

�་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་�བ་མ་ི�ས། འཛམ་�ིང་འད་ི�་ཐན་པ་དང་�་ག་ེམེད་པའ་ིས་ཆ་

ཆེས་�ང་བ་དང་། དམག་འ�ག་དང་འཇིགས་�ལ་�་ི�ག་�ོད་མེད་པའ་ིས་ཆ་ན་ིད་ེབས་

�ང་�ང་�་ཡནི། ཉནོ་མངོས་རགས་པས་མ་བ�བིས་པའ་ིམ་ིག་ཚ�ད་ཅགི་འ�ག་གམ། 

ཤེས་ཡོན་དང་། རིག་�ོབས། ཐ་ན་ག་ོ�བས་�ང་ཡོད་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡིན་ན། རང་

བཞནི་�སི་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པར་དགའ་བ་དང་། ཡང་ན། ངསེ་པར་�་ཉམས་�་

ལནེ་དགོས་པའ་ིདག་ེབ་དང་། ངསེ་པར་�་�ངོ་དགོས་པའ་ི�གི་པ་གཉསི་�་ི�ད་པར་འ�དེ་

པའི་�མ་ད�ོད་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ི�བ་པ་མེད་པ་ནི་ང་ཚ�ས་ཐག་རིང་ཞིག་ལ་མ་

བ�ས་�ང་མཐངོ་�བ། 

ཆོས་�ི་ལམ་�་�གས་ནས་ནང་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཚ�འ་ི�ོད་�་ཐར་པའ་ིལམ་

ཐམས་ཅད་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིག་ོ�བས་�ན་མཁན་ག་ཚ�ད་ཡོད་དམ། ཐ་ན་མ་ིམང་ན་ིནང་
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བ�ན་ལ་དད་པ་བ�ན་པ་ོཡོད་པའ་ིཨ་ེཤ་ཡའ་ི�་ོཤར་ས་ཆ་�་�ར་མཚ�ན་ནའང་། འཁརོ་བ་

�ངོ་བ་ལ་ཅ་ིཞགི་�བ་དགོས་པའ་ིག་ོ�ོགས་ཡོད་མཁན་�ང་ཤས་ཤགི་ལས་མདེ་པ་རདེ། མ་ི

མང་ད་ེཚ�ར་དད་པ་ཡོད་ནའང་། དམ་པའ་ིཆསོ་�་ིལམ་རམི་དང་མཇལ་བའ་ི�ལ་བ་མདེ་པ་

དང་། དའེ་ི�རི་�བ་དགསོ་པ་ཅ་ིཞགི་ཡནི་མནི་�གོས་�བ་�་ིམདེ། 

ད་�ང་དེང་�ས་མ་ིཕལ་ཆ་ེབས་ཆོས་�གས་གང་ག་ི�སེ་�འང་འ�ང་ག་ིམདེ་པ་

རདེ། ཐ་ན་རང་ཉདི་ཆསོ་�གས་ལ་དད་མཁན་ཞགི་ཡནི་ཟརེ་མཁན་ཚ�ས་�ང་། ཆསོ་�གས་

ལ་མ་ིདད་མཁན་དང་གཅགི་མ�ངས་�་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབའ་ི�སེ་�་�ག་ག་ིཡདོ། �རི་མ་ི

�མས་ལ་ས་ོས་ོརང་ཉདི་གོང་འཕལེ་�་ིབསམ་�་ོཞགི་ཡདོ་ཅངི་། �བ་�གོས་པ་ཚ�འ་ིམཐངོ་

�ང་ལ། འཚ�་བ་ན་ིཇ་ེལགེས་ནས་ཇ་ེལགེས་�་འ�་ོ�་ཡནི་པ་དང་། ས་ོསསོ་ལས་ཀ་ཇ་ིཙམ་

�ས་ན་ད་ེཙམ་�སི་ས་ོསརོ་�་ནོར་འཐབོ་པར་འདདོ་�་ིཡདོ། འནོ་�ང་། གལ་�དི་ཁ་ོཚ�ས་

ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�་ལ་�་ིམགི་བ�ས་ཏ།ེ རང་ཉིད་ལ་ཞ་ིབད་ེདང་། ཁེངས་�ངོ་། �ིང་�ེ། ཡང་ན། 

ཁེངས་�གེས་དང་། ཁོང་�།ོ �་ོསམེས་སོགས་གང་ཞགི་འཕལེ་�ས་�་སངོ་ཡདོ་པར་�སི་

ཚ�། བདག་གིས་བསམ་པར། ནང་སམེས་�་ིཡནོ་ཏན་ད་ེདག་ཚད་ཐགི་�་བ�ང་ན། ཁ་ོཚ�ས་

ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་ན་ིཉམས་�ད་�་སོང་ཡོད་པའ་ིཁས་ལནེ་མ་ི�དེ་ཐབས་མདེ་ཡནི། རནི་ཐང་ཆ་ེ

བའ་ིདག་ེབའ་ིཡནོ་ཏན་�མས་གངོ་འཕལེ་�་གཏོང་བ་ན།ི དནོ་དམ་པའ་ིའཕལེ་�ས་�་ིམཚན་

ཉིད་ཅིག་ཡིན། འོན་�ང་། ཐར་པ་དང་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་�་�ར་བ�ོན་པ་�་�་ཕར་

ཞོག ཐ་ན་རང་སམེས་ཇ་ེབཟང་�་གཏོང་བར་འབད་པ་�དེ་མཁན་ཡང་ཤནི་�་�ང་�་ཡནི། 

འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་ལ་ཆགས་པའ་ིམ་ིཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིརནི་ཐང་མ་ིམཐངོ་

ཞངི་། རང་ཉདི་ན་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་ཡནི་པས། ངན་སངོ་ག་ིགནས་�་མ་ི�ང་བར་བསམས་ནས་

�དོ་གཡངེས་�་བ�ད་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་བ�་�དི་གཏངོ་ག་ིཡདོ། 
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བདག་ག་ིར་ེབ་ལ། �དོ་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་ཐསོ་པ་བ�དེ་ད།ེ སམེས་ད་ེན་ི

ཇ་ིའ�འ་ིང་ོམཚར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེར་བ�ེན་རང་ཉིད་�ིས་

གང་�ེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། དེའ་ིཉམས་�གོས་རང་�ད་ལ་�་ེབའ་ི�་�་འ�་ོབར་�དེ་པའ་ི

ངེས་འ�ང་ཞིག་�སེ་ཡོད་པར་�ནོ། གལ་ཏ་ེད་ེ�ར་�ང་ཡོད་ན་ང་ོམ་དོན་བཟང་ཞགི་རདེ། 

�ིར་སེམས་ད་ེཉམས་�་ལནེ་པའ་ིལམ་�ོན་པའ་ིཆོས་ཤིག་འཐབོ་�ར་ཕར་ཞོག ཐ་ན་�ང་

�བ་�་ིསེམས་ཞེས་པའ་ི�་ཙམ་ཐསོ་པ་ལའང་ཚ�གས་�་ཆེན་པ་ོཞིག་གསགོ་དགོས་པའ་ི

ག�ང་�ལོ་ཞགི་ཡདོ་པ་དང་། འཛམ་�ངི་འད་ི�་�ལ་བཟང་འད་ི�ང་བའ་ིམ་ི�ང་ཤས་ཤགི་

ལས་མདེ་པ་མཐངོ་ན། ང་ཚ�་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་�གོས་ངསེ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་�ོགས་དགོས་པ་ནི། རང་ཉིད་དམ་པའ་ིཆོས་དང་འ�ད་ཡོད་

པར་མ་ཟད། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཆ་ཚང་བར་འ�ག་པའ་ི�ལ་བཟང་ཡང་ཡོད་པ་འད་ི

ཡིན་ཞིང་། འ�་ོབ་རིགས་�ག་གཞན་གང་�ང་�་�སེ་པའ་ིསེམས་ཅན་ཚ�་ཕར་ཞོག ཐ་ན་

འ�་ོབ་མའི་ིནང་ནས་�ང་�ང་ཤས་ཤགི་གསི་མ་གཏོགས་�ལ་བཟང་འད་ིལ་ལངོས་�་�དོ་

�བ་�་ིམདེ། འད་ིན་ིང་ཚ�འ་ིཡདི་�་ོདགསོ་པའ་ིདོན་དག་ཅགི་ཡནི་ལ། ག་ོ�གོས་འད་ིགཅགི་

�ས་�ང་རང་ག་ིསམེས་�་�ངི་�་ེབ�དེ་�་རདེ། �ལ་བཟང་འད་ིན་ིཡདི་བཞནི་ནརོ་�་ནམ་

མཁའ་ིམཐའ་དང་མཉམ་པ་ལས་�ང་�་ཆ་ེཞིང་། འ�་ོབ་མ་ིམཐའ་དག་ག་ིལོངས་�ོད་�་ི

�ལ་�་�ར་ཡདོ་ནའང་། �ང་ཤས་ཤགི་གསི་མ་གཏོགས་མཐངོ་ག་ིམདེ། 

 

�ན་�ང་ག་ིཚ�་འད།ི 

དམ་ཆོས་ཉམས་ལེན་�་ི�ད་�་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིམ་ིཚ�འ་ིཆ་ཤས་�ན་�་ཞིག་

ལས་གཏོང་ག་ིམེད། ང་ཚ�་ན་ིནམ་འཆ་ིངེས་མེད་ཡིན། གལ་�ིད་ང་ཚ�་ནི་ལ་ོབ�་�ག་ལ་
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འ�ག་�་ངསེ་ནའང་། �ད་ཅགི་ཙམ་ལའང་ཡདི་ཚ�མས་ནས་བ�ད་�ང་སམེས་�་ོདགསོ་པ་

ཡིན། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི�ས་ཚ�ད་མང་པ་ོམདེ་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་

�ས་ཚ�ད་ཡོད་�བས་ལགེས་པར་མ་བཀོལ་ན། ང་ཚ�ས་ག་ོ�བས་བཟང་པ་ོའཆོར་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�་ལ་ོབ�་ལ་འ�ག་པའ་ིདབང་�་བཏང་ཡང་། དེའ་ི�ེད་ཀ་ཞིག་གཉིད་�ག་ནས་�ེལ་

དགསོ་�་ིཡདོ། རང་ཉདི་གཉདི་�ས་ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་�བ་བམ། ང་ཚ�ས་

གཉདི་ད་ེདག་ེབའ་ིལས་ཤགི་�་�ར་�བ་བམ། གཉདི་�་ི�ས་ཚ�ད་�ད་པའ་ི�ག་མ་�དེ་ཀའ་ི

ནང་ནས་ལ་ོབཅ་ོ�་ཙམ་�ིས་པའ་ི�ས་�བས་�་�ོགས་འ�་ོབ་དང་། ང་ཚ�་�ིས་པ་ཡིན་

�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�ར་དནོ་ཡོན་�་བའ་ི�་ོ�ོས་ང་ཚ�ར་མདེ། ད་ེ�ས་�དེ་འཇ་ོདང་�མ་གཡངེ་

གིས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་བད་ེབ་�ེར་བར་�མ་པའ་ི�ེད་ཆས་སགོས་

འཐོབ་ཐབས་�དེ་�་ིཡདོ། ད་ེབཞིན་ང་ཚ�་ན་ིརང་ག་ིལ་ོབ�་ཐམ་པ་དརེ་�བེ་�བས། མཐའ་

མའ་ིལ་ོབཅ་ོ�་ཙམ་�ས་པའ་ི�ས་�་ིནང་�་ཟད་ཡོད་པ་ཐ་ེཚ�མ་མེད་པར་བཤད་�བ་པ་

དང་། ང་ཚ�འ་ི�ས་པའོ �་�ས་�གས་དང་�ན་ཤསེ་ཉམས་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་�ེད་�བ་ཚད་ན་ིམར་

བ�ད་ནས་གཞན་�ིས་རང་ཉདི་ལ་�་�གོ་�ེད་པར་�ག་�་ཙམ་ཡིན།  དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་

ཐསོ་བསམ་�དེ་པ་དང་། རང་ལས་གཞན་གཅསེ་སགོས་�མོ་�་ད་ེ�ས་ཡངོ་ཐབས་མདེ། 

འད་ི�ར་བ�སི་ནས་�ག་པའ་ིལ་ོཉ་ི�འ་ིརངི་ལ་ང་ཚ�ས་ཆསོ་ག་ཚ�ད་ཅགི་�བ་�བ་

བམ། བཟའ་བ�ང་ལ་རལོ་བ་དང་། འཚ�་བའ་ིམ�ན་�ནེ་སགོས་བ�བ་པའ་ིལས་ཀའ་ིནང་�་

�ས་ཚ�ད་མང་པ་ོཞིག་�ལེ་དགོས་ཤངི་། ད་ེནས་ད་�ང་ང་ཚ�ས་ངག་�ལ་དང་། ཁ་བ�། ཁ་

�ོད། འ�ག་འཛ�ང་སགོས་�ས་ནས་�ས་ཚ�ད་མང་པ་ོཞིག་�ལེ་�་རདེ། ང་ཚ�་ན་བའ་ི�ས་

�་ཆོས་�བ་མ་ི�བ། ཐ་ན་ང་ཚ�་ན་མེད་པའ་ི�ས་�འང་དམ་པའ་ིཆསོ་�བ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་

ཅིག་ང་ཚ�ས་གང་འདདོ་�ར་�དེ་�་ིམདེ། དེའ་ི�ིར་ཚ�་རངི་པ་ོདེའ་ིནང་�འང་དམ་པའ་ིཆསོ་

ཉམས་�་�ངས་ནས་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་པར་�ས་ཚ�ད་ག་ཚ�ད་
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ཅིག་བཏང་ཡོད་མེད་ལ་གཞིགས་ཚ�། �ས་ཚ�ད་�ང་�་ཞིག་ལས་བཏང་ཡོད་མ་ི�ིད། མང་

མཐའ་ཡང་ལ་ོགཅགི་ཙམ་�་ི�ས་�ན་ཙམ་རདེ། 

ང་ཚ�འ་ིཚ�་ན་ིཤིན་�་�ང་�་ཡིན་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�་ནམ་འཆ་ིངེས་མེད་�ང་ཡནི། 

བདག་གསི་ལ་ོབ�་ཞསེ་བཤད་ཡདོ་�ང་། ང་ཚ�་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིལ་ོབ�ད་བ�་ལའང་འ�ག་ག་ི

མེད། �ིས་པ་དང་��ེ་འཆ་ིབ་དང་། ནར་སོན་པའ་ིམ་ིཡང་འཆ་ིག་ིཡོད། མ་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་ོ

བཞ་ིབ�་ཡས་མས་�་ན་ཚའ་ིདབང་གསི་འཆ་ིབའམ། �བས་མ་ལེགས་པའ་ིཆག་�འོ �་ནང་

�་འཆ་ིག་ིཡདོ། འཆ་ིབའ་ི�་�ནེ་མང་ཞིང་། འཚ�་བའ་ི�་�ནེ་�ང་�་ཞིག་ལས་མདེ། �ད་

ཅགི་ར་ེར་ེལའང་ཟད་འ�་ོབའ་ིམ་ིཚ�་ཞསེ་པ་འདའི་ིནང་�་ག་�ས་ང་ཚ�ར་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་

པའ་ི�ས་ཚ�ད་ཅགི་ཡདོ་དམ།  

�་མ་ཡ་ེཤེས་དང་ངེད་གཉིས་�ིས་ཨ་ོས་ིཊར་ལ་ིཡའ་ིནང་�་ཆེས་ཐོག་མར་ལམ་

རིམ་འཆད་�ིད་�ས་པ་བདག་གིས་�ན་ཞིང་། དེ་�ས་�་པ་�་འདོད་པའ་ིགཞོན་པ་ཞིག་

འ�ག �་མ་ཡ་ེཤསེ་�སི་རབ་�ང་ག་ི�མོ་པ་གནང་བའ་ིམསོ་མ�ན་གནང་ཡང་། ཐགོ་མར་

གཞནོ་པ་དསེ་རང་ག་ིཕ་མ་ལས་ཆགོ་མཆན་ལནེ་དགསོ་པར་ག�ངས་སངོ་། གཞནོ་པ་དསེ་

གཟན་ཤམ་སགོས་ཚང་མ་ཉསོ་ནས་�་�གི་�ས་འ�ག འནོ་�ང་། ཁ་ོང་ཚ�་དང་ཁ་�ལ་�སེ་

ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ཁ་ོམཐངོ་མ་�ང་། ཁོའ �་སམེས་ལ་འ�ར་བ་ཐབེས་ཏ།ེ དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་

�་ལེན་པའ་ིགེགས་ ཤིག་�ང་ཞིང་། ཁ་ོ�་གར་�་སངོ་བ་དང་། ད་ེ�་ཁང་བ�ེགས་ཤགི་ག་ི

ཐོག་ནས་མར་མཆོང་ནས་རང་�ོག་བཅད་འ�ག གཞོན་པ་དེར་དམ་པའ་ིཆོས་�་ི�སེ་�་

འ�ག་པའ་ིམ�ན་ལམ་ཞགི་ཡདོ་པར་�ང་ཡང་། འགལ་�ནེ་ཞགི་ད་ེ�ར་�ང་བ་རདེ། 

ད་ེབས་ན། དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་ཞིག་�དེ་དཀའ་བའ་ི�ོར་�་ིགནད་དནོ་�མས་

�ོགས་པར་�་�་གལ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་ི�ོར་�ི་ངེས་ཤེས་ད་ེནི། ང་
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ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་དག་ེ�ོར་�ེད་པའ་ིག་ོ�བས་ཡོད་�ས་ག་ོ�བས་ད་ེདམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་དགསོ་པའ་ིག་ོ�ོགས་�་ི�ལ་འདདེ་ཅགི་ཡནི། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི

�ས་�ནེ་ཞགི་�དེ་དཀའ་བ་དང་། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་གཉརེ་ལ་རནི་ཐང་ཅ་ིཡང་མེད་པར་

མཐངོ་ན། ང་ཚ�ས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དོན་གཉརེ་�་ིསམེས་པ་དརོ་ཏ།ེ �་ེབ་འད་ིལ་དནོ་�ངི་

ཆནེ་པ་ོཞགི་ལནེ་�བ། ད་ེཡང་�་ེ�་མས་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ། 

ལན་གཅགི་�དེ་པའ་ིདལ་བའ་ི�ནེ་བཟང་འད།ི ། 

ཤནི་�་�དེ་དཀའ་དནོ་ཆནེ་ཤསེ་�ར་ནས། ། 

ཉནི་མཚན་�ན་�་�ངི་པ་ོལནེ་པའ་ི�།ོ ། 

�ན་ཆད་མདེ་པར་�་ེབར་�ནི་�སི་�ོབས། ། 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདའི་ིརིན་ཐང་ཇ་ིཙམ་�ོགས་ན། ད་ེཙམ་�ིས་ང་

ཚ�ར་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་པའ་ི�་ོ�གས་ཆེན་པ་ོཞིག་�ན་ཞིང་། ང་ཚ�་ན་ིདག་ེབ་འདདོ་

�ང་�བ་དཀའ་བའ་ི�་ོཞིག་ནས་དག་ེབ་འབད་མདེ་�་འ�ང་བའ་ིདགའ་བདེའ་ི�ོའ �་གནས་

རམི་ཞགི་ལ་མཆངོ་�བ། ང་ཚ�་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་པའ་ི�བོས་པ་མདེ་པར་མ་ཟད། 

ད་ེའ�འ་ི�རོ་བ་�དེ་པའ་ིར་ེབའང་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། ང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�འ་ི�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་

�ངི་པ་ོཆནེ་པ་ོཞགི་ལནེ་�བ་ན་ཇ་ིའ�་ལགེས་པ་ོཞགི་མ་ཡནི་ནམ། ད་ེའ�་�ང་ཚ�་ཐ་ན་སང་

ཉནི་འཆ་ིབདག་གསི་ང་ཚ�་འ�དི་�་ཡནི་�ང་། ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལགེས་

པར་བཀལོ་ཡདོ་ཅསེ་དནོ་ང་ོམར་བཤད་ཆགོ 
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�གོ་འ�ག་པའ་ི�ན་ཚད་ལ་ཚ�་འད་ིའཇགི་འ�།ོ 

�་ེ�་མས་ཡིད་དབང་འ�ག་པའ་ིལམ་རམི་�་ི�ནོ་ལམ་ཡོན་ཏན་གཞརི་�ར་མའ་ི

ནང་�་གཤམ་གསལ་�ར་ག�ངས་འ�ག 

�ས་�གོ་གཡ་ོབ་�་ཡ་ི�་�ར་བཞནི། ། 

�ར་�་འཇགི་པས་འཆ་ིབ་�ན་པ་དང་། ། 

ཤ་ིབའ་ི�སེ་�་�ས་དང་�བི་མ་བཞནི། ། 

དཀར་ནག་ལས་འ�ས་�་ིབཞནི་འ�ང་བ་ལ། ། 

ངསེ་པ་བ�ན་པ་ོ�དེ་ནས་ཉསེ་པའ་ིཚ�གས། ། 

�་ཞངི་�་བ་�མས་�ང་�ངོ་བ་དང་། ། 

དག་ེཚ�གས་མཐའ་དག་བ�བ་པར་�དེ་པ་ལ། ། 

�ག་�་བག་དང་�ན་པར་�ནི་�སི་�བོས། ། 

ག�ང་རབ་�ི་ཚ�ག་འ�་འདི་དག་ལ་ག་ོ�་ཆ་ེཞིང་། ང་ཚ�་ན་བའ་ི�བས་�་ི�ན་

དང་། �མོ་པའ་ི�ས་�་ི�་�་�་ཡནི། �་ཡ་ི�་�ར་ན་ིཤནི་�་གཏན་ཆགས་མདེ་ཅངི་། �ས་

�ན་ཤིན་�་�ང་�་ལས་གནས་མི་�བ། འདི་�ང་གི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་དེ། ང་ཚ�འི་

དམིགས་�ལ་དང་�་བ་མཐའ་དག་ན།ི �་ཡ་ི�་�ར་�་�འ་ི�ན་ཚད་ལས་གནས་མ་ི�བ་

པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ལ་རོལ་�ངོ་ཡདི་ཚ�མ་པ་ཞགི་མ་�ས་གངོ་། ད་ེདག་ཡདོ་ཚད་�་ཡ་ི

�་�ར་གས་པ་�ར་འཇགི་འ�་ོཞངི་། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�སི་མད་ོ�་ཆརེ་རལོ་

པ་ལས་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ།  

�དི་ག�མ་མ་ི�ག་�ནོ་ཁའ་ི�ནི་དང་འ�། ། 

འ�་ོབའ་ི�་ེའཆ་ིགར་ལ་བ�་དང་མ�ངས། ། 
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འ�་ོབའ་ིཚ�་འ�་ོནམ་མཁའ་ི�གོ་འ�་�།ེ ། 

ར་ིགཟར་འབབ་�་�་�ར་�ར་མ�ོགས་འ�།ོ ། 

ནམ་མཁར་�་བའ་ི�ོན་ཁའ་ི�་འཛ�ན་ནི། �ང་ག་ིའ�ལ་�གས་དང་བ�ན་ནས་

�ིན་�ང་�་འ�ས་ཤངི་ཡལ་འ�་ོཞངི་། ང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�འང་ཆསོ་ཉདི་ད་ེལས་མ་འདས་པ་དང་། 

ང་ཚ�་ནི་ནམ་ཡང་�ད་ཅིག་ཙམ་ལའང་འ�ར་མེད་�་གནས་མེད། འདོད་ཁམས་དང་། 

ག�གས་ཁམས། ག�གས་མདེ་ཁམས་ག�མ་ཡང་ད་ེབཞནི་ཡནི་ཞངི་། ཁམས་ག�མ་གང་

�འང་�ག་བ�ན་འ�ར་མདེ་�་ི�ང་�ལ་ཅ་ིཡང་མདེ། �ནོ་ཁའ་ི�་འཛ�ན་ལ་�་འཐས་�་ི�མ་

པ་ཞིག་ཡོད་པར་�ང་ཡང་། ད་ེན་ི�ངས་པ་ལས་ཅ་ིཡང་མནི་ཞིང་། �ར་ཆ་ར་ེརེར་འ�ར་

བཞནི་ཡདོ། འད་ིན་ིང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�འ་ིརང་བཞནི་ཡང་ཡནི། 

ང་ཚ�ར་རང་ཉིད་ན་ིའཆ་ི�་མནི་པའ་ི�ང་བ་ཞིག་ཡོད། འོན་�ང་། རིགས་པའ་ིལམ་

ནས་བསམ་�་ོཞིག་བཏང་�ེ། མ་ིཞིག་གིས་རང་ཉིད་ན་ིའཆ་ི�་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞསེ་

�ིས་ཚ�། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་འཆ་ི�་མདེ་པ་ཡནི་པར་ཁས་མ་ིལེན་ནའང་། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ན་ི

འཆ་ི�་མདེ་པ་�ར་�་�ོད་�ོན་�་ིཡདོ། མཐའ་མར་འཆ་ིབདག་རང་ག་ི�་ོཁར་�བེ་�བས། 

མ་ིགཞན་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བ�ས་པ་�ར་ང་ཚ�་�ན་�་ཧོན་འཐརོ་�་ིཡོད། དོན་དམ་པར་

བཤད་ན། �་ེ�་མས་ང་ཚ�འ་ིཚ�་ཐག་�ང་བ་ནམ་མཁའ་ི�གོ་དང་འ�་ཞིང་། དལ་འ�རོ་�དེ་

དཀའ་བ་དང་འཇགི་�་བ་ཡནི་པར་ག�ངས་ཡོད། ང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�་ན་ི�ང་མ་ཐག་ནས་�གོས་

འ�་ོབ་�་�་ཞགི་ཡནི། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�འ་ིཚ�་ཐག་རིང་ཞིང་། ད་ེལ་�ིག་ལས་�་ིཉེས་�ོན་ཅ་ིཡང་མ་གོས་པ་

དང་། �་ེབ་བཟང་པ་ོགཞན་ཞགི་�ང་�དེ་�་བའ་ིངསེ་ཤསེ་བཅས་ཡདོ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�་�དོ་

གཡེངས་�་བ�ད་ནས་འ�ང་འ�ར་�་ི�ས་ཞིག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི
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བསམ་�་ོགཏངོ་ཆགོ འནོ་�ང་། ང་ཚ�འ་ིགནས་�ངས་དངསོ་ན་ིད་ེའ�་ཞགི་གཏན་ནས་མིན་

ཞིང་། ཚ�་ཐག་ཤིན་�་�ང་བ་དང་། �ེས་མ་ཐག་ནས་རང་གི་�ེ་བ་འདི་�ོགས་པའ་ིའག་ོ

�གས་ཡདོ། 

དཔརེ་ན། ང་ཚ�་ན་ིནོར་�་�་བའ་ི�ན་མ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། རནི་ཐང་གཞལ་�་མདེ་

པའ་ི�་ོ�་ེཕ་ལམ་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་�ང་། མཚན་མོའ �་�ག་�མ་འཐིབས་ཡོད་པས་ཅ་ིཡང་

མ་ིམཐངོ་། �ག་�མ་ད་ེའ�འ་ིནང་�་ང་ཚ�་ལམ་ཁར་འ�་ོབཞནི་པའ་ི�བས། �་ོ�ར་�་ནམ་

མཁར་�གོ་འ�གས་ཏེ། �་ོ�་ེཕ་ལམ་ད་ེརང་ག་ིམ�ན་�་ིལམ་ཁའ་ིཐགོ་�་ཡདོ་པར་མཐངོ་

ན། ང་ཚ�ས་�ད་ཅིག་ད་ེཉིད་ལ་�་ོ�་ེཕ་ལམ་ད་ེལག་�་ལནེ་དགསོ་ཤངི་། ད་ེམིན་མཚན་མའོ �་

�ག་�མ་�་ིནང་�་ཅ་ིཡང་མ་ི�ང་བར་འ�ར་�་ིརདེ། མ་ིཚ�་ལ་�ིང་པ་ོལེན་པ་ན་ི�་ོ�་ེཕ་

ལམ་ད་ེས་ནས་ཡར་ལནེ་པ་�་�་ཡནི་ལ། ང་ཚ�ས་མ་ིཚ�འ་ི�ངི་པ་ོད་ེརང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པའ་ིམ་ི

ཚ�་�གོ་དང་འ�་བར་�ང་བ་འདའི་ིནང་�་�བ་དགསོ་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་ད་�ང་�གོ་ག་ིདཔ་ེམཚ�ན་འད་ིལ་བ�ེན་ནས་�ངོ་ཉིད་ལའང་འ�ལེ་བཤད་

�བས་བད་ེཞིག་�ེད་�བ། དཔེར་ན། ང་ཚ�་ན་ིམཚན་མོའ �་�ག་�མ་�་ིནང་�་ཅ་ིཡང་མ་

མཐོང་བར་ལམ་ཁར་འ�་ོཞིང་། �ག་�མ་ཡོངས་�་འཐབིས་ཡོད་པས་ང་ཚ�ས་མཚན་མར་

འཛ�ན་�བ་པ་ཅ་ིཡང་མེད། ད་ེཡང་ང་ཚ�ས་ཅ་ིཡང་མཐོང་ག་ིམེད། ད་ེནས་ནམ་མཁར་�གོ་

འ�ག་པ་དང་། �ོག་འོད་དེའ་ིནང་�་ང་ཚ�ས་�ོན་ཤངི་ཞིག་དང་། མ་ིཞིག་ལམ་ཁར་མཐངོ་

ཞིང་། �ལ་འད་ིགཉིས་�ང་དགསོ་པའ་ི�་མཚན་ན་ི�ོག་འདོ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�ལ་ད་ེ

གཉིས་ལ་ལེགས་ཉེས་དང་། ཡིད་�་འོང་མ་ིའོང་ག་ི�་ོའདགོས་འ�་མནི་�ེད་པ་རེད། ཐ་ན་

�ོག་འ�ག་པའ་ི�ས་�ན་�ད་ཅིག་མ་དའེ་ིནང་�འང་འདོད་ཆགས་དང་ཞ་ེ�ལེ་སགོས་�་ི

ཚ�ར་བ་འ�ང་ཞངི་། �ལ་ད་ེདག་�ང་མ་ཐག་ལ་ང་ཚ�ས་ཕར་�་ོའདགོས་�་ིཡདོ། 
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འད་ིན་ིའཚ�་བ་དངོས་�་ིནང་�འང་གཅིག་མ�ངས་�་འ�ང་བ་དང་། �་ེབ་ནས་

འཆི་བའ་ིབར་�་ང་ཚ�ས་�ལ་འ�་མིན་མཐོང་�ེ། དེ་དག་ལ་ཐ་�ད་�ོར་ཞིང་། ཁག་ཅིག་

�གོས་པ་ོདང་། ཁག་ཅགི་ད�་བ།ོ ཡང་ཁག་ཅགི་བཏང་�མོས་�་འཛ�ན་�་ིཡདོ། འནོ་�ང་། 

འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ལ་�ོག་འ�ག་པ་�་�འ་ི�ད་ཅིག་ག་ི�ང་�ལ་ཞགི་ལས་ཅ་ིཡང་མདེ། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་�ས་ཚ�ད་�ང་�་ཞིག་ལས་མདེ་པ་ཤསེ་ན། ད�་གཉེན་�་ིད�་ེ

འ�ེད་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ནེ་�གས་ཤིག་ཡིན་པ་�ོགས་ངསེ། ང་ཚ�་ན་ིའདོད་ཆགས་དང་ཁངོ་

�ོའ �་དབང་�་སངོ་ནས་ཆོས་�མས་�་ིཡིན་�གས་ང་ོམ་ད་ེརང་ཉིད་ལ་�ང་�བ་�་ིམདེ། ད་ེ

ནས་ང་ཚ�་ན་ིཉནོ་མངོས་�སི་འབོག་བཞནི་འཆ་ི�་ཡནི་ཞངི་། འདདོ་ཆགས་དང་ཁངོ་�སོ་ང་

ཚ�་ཡར་མར་དདེ་ནས་རང་ག་ིམ་ིཚ�་�ལི་པརོ་�ངས་འཛ�ན་�ས་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་གང་ཟག་དང་དངསོ་པ་ོལ་དནོ་དངསོ་�་མདེ་པའ་ི�ད་ཆསོ་དང་དག་ེམ་ིདག་ེ

བའ་ིཡོན་ཏན་སགོས་�་ི�་ོབཏགས་ནས་རང་ག་ི�་ཆ་ེབའ་ི�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་�་གཏངོ་བ་

དང་། �་ོའདོགས་དའེ་ིདབང་གིས་ང་ཚ�འ་ིཉོན་མོངས་�མས་འཕེལ་ཏེ། རང་ག་ིའཚ�་བའ་ིནང་

�་�ག་བ�ལ་མང་པ་ོའ�ང་ག་ིཡདོ། ང་ཚ�འ་ི�ོགས་པ”ོང་ོམ”དང་། ད�་བོ“ང་ོམ།” ད་�ང་

དགའ་བ་དང་མ་ིདགེ་བའ་ིས་ཆ“ང་ོམ”དང་། ང་ཚ�་�ང་བ་དང་མི་�ང་བའི་�་བཞག“ང་ོ

མ”སགོས་ཡདོ་ཚད་ན།ི ང་ཚ�་འཆ་ིམ་ཐག་ལ་ཡལ་འ�་ོཞངི་། �མ་�གོ་ད་ེདག་གསི་�ནི་པའ་ི

རམ་འདགེས་དང་གནོད་འཚ�་ཡང་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། �ལ་ད་ེདག་དང་འ�ལེ་བའ་ིང་ཚ�འ་ི

ཉོན་མོངས་�མས་ནི། ས་ོསོའ �་ཚ�་�་ིམ་ཐག་གཅོད་པའ་ི�མ་ཤསེ་�་ི�ངེ་�་མ་ིདག་ེབའ་ིབག་

ཆགས་�་ིང་ོབརོ་གནས་ཡོད། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�་གསོན་པའ་ི�བས་འདརི་མ་རགི་པའ་ིདབང་

གསི་�ང་བའ་ིཉནོ་མངོས་ད་ེདག་ལ་དམ་པརོ་འཛ�ན་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ངི་པ་ོམདེ་པ་ཞགི་མ་ཡནི་

ནམ། ནམ་མཁར་�གོ་འ�གས་པའ་ིའདོ་�ང་འགོ་ག་ི�ལ་ད་ེདག་ན་ིབདནེ་པར་�བ་པ་�ར་
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�ང་ཡང་། ང་ཚ�་ཆགས་ས་དང་�ང་སའ་ི�ལ་ད་ེདག་ན་ི�ད་ཅིག་ག་ིནང་�་ཡལ་འ�་ོ�་

རདེ། 

 

ནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ། 

འཆ་ིབ་ལ་འཇིགས་པ་ན་ིདག་ེམ་ིདག་ེགང་�ང་ཞིག་ཡིན་ཆོག་ཅིང་། འཆ་ིབ་�ན་

བཞིན་ཤིན་�་འཇིགས་ཏེ། ས་ོསོའ �་དབང་པ་ོདག་ག་ི�ོལ་བའང་ཉམས་ན་མ་ིདག་ེབའ་ིཆར་

གཏགོས། འནོ་�ང་། ཐ་ན་�ད་ཅགི་འད་ིལའང་རང་ཉདི་�ས་བཞནི་ནམ་ཡངོ་ངསེ་མདེ་ཡིན་

པའ་ིའཆ་ིབའ་ི�གོས་�་དབང་མདེ་�་འ�་ོབ་དརེ་བསམས་ནས་འཇགིས་ན། ང་ཚ�ས་�ར་ཆ་

ར་ེར་ེལའང་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་�ངས་ཏེ། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་གཉེར་�་ིསམེས་པ་

སགོས་�ངོ་བའ་ིསམེས་�གས་�་ེ�་རདེ། 

འཆ་ིབ་ན་ིརང་ཉདི་�ས་ཡལོ་�་�བེས་ན་མ་གཏགོས་སམེས་�ལ་�་མ་ིདགསོ་པའ་ི

དནོ་དག་ཅགི་མནི་ཞངི་། �་ེབ་འད་ིན་ིམ་ི�ག་པ་ཡནི་པ་དང་། �ད་ཅགི་ར་ེརརེ་འ�ར་བཞནི་

ཡདོ། ང་ཚ�་མ་ཡ་ིམངལ་�་�གས་མ་ཐག་འཆ་ིབའ་ི�གོས་ལ་�དོ་འག་ོབ�གས་ཏ།ེ �ར་ཆ་

ར་ེར་ེདང་། �ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་�དོ་པ་མདེ་པར་འཆ་ིབ་དང་ཐག་ཉ་ེ�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ། མ་ེ

ཏགོ་ཅགི་བཞད་མ་ཐག་ནས་�དི་པ་དང་འཆ་ིབའ་ིའག་ོ�གས་�་ིཡདོ། ད་ེ�ར་ཡནི་མདོ་�ང་། 

འཆ་ིབདག་གསི་རང་ག་ི�་ོ�ང་�བས། ང་ཚ�་ཧནོ་འཐོར་�་ིཡདོ། འད་ིན་ིཚ�་�གོ་ཐམས་ཅད་

�་ིརང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཙང་པ་ོཞིག་དང་འ�་བར་�ག་�་འ�ར་བཞིན་ཡདོ། ང་

ཚ�ས་ནམ་ཡང་འ�ར་�གོ་ད་ེཚ�ར་�་ིམདེ། འོན་ཏེ། ཚ�་�ོག་ལ་�་བ་ོ�་�འ་ི�ན་མ�ད་�་ི

རང་བཞིན་ཞིག་ཡོད་པས། ང་ཚ�ས་མ་ི�ག་པ་ཞིག་�ག་པར་འཛ�ན་པ་རདེ། མ་ི�ག་པ་ན་ིཚ�་

�གོ་མཐའ་དག་ག་ིང་ོབ་ོཡནི་ཞངི་། མ་ཡ་ིམངལ་�་�གས་ནས་འཆ་ིབའ་ིབར་�་ི�ས་�ན་ན་ི
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ས་ེགོལ་གཏོགས་ཐངེས་གཅིག་ག་ི�ས་�ན་�་�་ཡནི། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ན་ི�ག་�་སང་ཉནི་

ཞོགས་པར་གཉིད་ལས་སད་�་ཡནི་པའ་ིཡིད་ཆེས་ཤགི་འཛ�ན་�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་ཡདི་ཆསེ་

དའེ་ིཐགོ་ནས་ཞགོས་ཟས་ཅ་ིཞགི་ཟ་དགོས་པའ་ིའཆར་གཞ་ིའཐནེ་པ་རདེ། འནོ་�ང་། ད་ེནས་

ཉནི་ཞགི་ལ་ལས་�་ིདབང་གསི་རང་ཉདི་�་ིཚ�་འཕསོ་ཏ།ེ ངན་སངོ་ག་ི�ག་བ�ལ་�་ི�་ོམ་ོད་ེ

འ�དེ་�་རདེ། 

ང་ཚ�་ན་ི�ག་�་འཆ་ིབཞིན་ཡོད་མདོ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ར་རང་ཉིད་ན་ི�ག་�་གསནོ་

�་ཡིན་པའ་ི�ང་བ་ཞིག་ཡདོ། འཆ་ིབདག་ང་ཚ�འ་ིགམ་�་ཡོང་ནས་རང་ཉིད་ཧནོ་མ་འཐརོ་

བར་�་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཚ�ར་�ང་ད་ེའདརོ་མ་ི�བ། འཆ་ིབདག་ད་ེཇ་ི�ར་ཡངོ་བ་ཡནི་ནམ། ད་ེ

�ས་ང་ཚ�འི་སེམས་�་བཟོད་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཞིག་�ེ་�་རེད། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་

ཆགས་སའ་ི�་ནོར་སགོས་དང་ཁ་འ�ལ་དགསོ་པའ་ི�་ངན་ཆེན་པ་ོཞིག་�ོང་བ་དང་། ད་ེ

བཞིན་རང་གསི་�བ་འདོད་པའ་ིདོན་དག་�མས་བ�བས་མ་�བ་པས་ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་

�ག་པ་ོཞགི་�་ེངསེ་རདེ། ང་ཚ�འ་ིའདོད་ཆགས་ཇ་ི�ར་ཆ་ེན་ད་ེཙམ་�སི་ང་ཚ�འ་ི�ག་བ�ལ་

ཆ་ེཞངི་། རང་ཉདི་འཆ་ིབ་ལ་ཇ་ི�ར་ཉ་ེ�་སངོ་ན་ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་�་ི�ང་བ་ད་ེཙམ་�ིས་

མང་�་འ�་ོབ་དང་། ད་ེནས་ང་ཚ�ས་ཚ�་ཐག་ན་ིཇ་ིའ�་�ང་�་ཞིག་ཡནི་པ་གཞ་ིནས་�གོས་

ངསེ་ཡནི། 

ང་ཚ�་ན་ིད་ེ�ར་ནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡནི་ཞིང་། ཞོགས་པ་�ག་པར་ཡར་ལང་�བས། 

རང་ཉདི་ལ་ཚ�ར་�ང་འད་ིའ�་ཞགི་ཡདོ་པ་�།ེ “བདག་ན་ིལ་ོམང་པརོ་གསནོ་�་ཡནི་པ་དང་། 

ད་�ང་ལ་ོ�མ་�་ནས་བཞ་ི�་ཙམ་འ�ག་ག་ིརདེ།” ང་ཚ�ས་ལས་དནོ་ཅ་ིཞགི་�བ་�ང་། རང་

ཉདི་ལ་ོམང་པརོ་གསནོ་�་ཡནི་པས་རང་ག་ི�་ེབ་ད་ེ�ག་པ་ཞགི་ཡནི་པའ་ི�ན་�སེ་�་ིཚ�ར་

�ང་དེའ་ིའོག་�བ་�་ིཡོད། འོན་ཏེ། ཚ�ར་�ང་ད་ེལ་བདེན་པའ་ིཆ་ན་ི�ལ་�་རབ་ཙམ་ཡང་

མེད་པའི་བདེན་དཔང་སོ་སོའ �་ཉེ་འཁོར་�་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚ�འི་ཚ�་ཐག་ནི་སོ་སོའ �་
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ད�གས་�་ི�་བ་ལ་བ�ནེ་ཡོད་པ་དང་། ད�གས་�་ི�་བ་ད་ེ�ག་བ�ན་ཞགི་མནི་ཞངི་། ང་

ཚ�འ་ིཚ�་�གོ་ན་ིས་ོསའོ �་�་ོབས་ད�གས་འ�ནི་�བ་�དེ་པར་བ�ེན་ཡདོ་པ་དང་། ད�གས་

�་ི�་བ་ད་ེནང་�་འ�ནེ་ཞངི་�་ི�་འ�ནི་པའ་ིངང་�ལ་འད་ིན་ིཚ�་�ོག་ག་ིང་ོབ་ོརདེ། འཆ་ིབ་

�ེབས་ན། ང་ཚ�ས་ད�གས་�་ི�་བ་ད་ེ�་ི�་འ�ནི་ཡང་། ནང་�་འ�ནེ་མ་ི�བ་པ་དང་། ད་ེ

ན་ིང་ཚ�འ་ིཚ�་�ོག་ག་ི�ད་ཅིག་མཐའ་མ་ཡིན་ཞིང་། ད་ེག་�ས་འ�ང་མནི་ན་ིང་ཚ�འ་ིལག་�་

ཡདོ་པ་ཞགི་མནི། 

མ་ིཚང་མ་འཆ་ིདགོས་ཤངི་། སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་�་འཆ་ིབདག་ལ་བ�ས་ནས་རང་ཉདི་

དེའ་ི�་ལས་�ོལ་བའ་ིམ་ིགཅིག་�ང་�ང་�ོང་མེད། ང་ཚ�འ་ིཚ�་�ོག་ན་ིད�གས་�་ི�་བ་

ཙམ་ལ་བ�ནེ་ཡདོ། ད�གས་�་ི�་བ་ད་ེམ་ཆད་ན་ང་ཚ�་གསནོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེཆད་ན་ང་ཚ�་

འཆ་ིའ�།ོ ང་ཚ�འ་ིཚ�་�གོ་ན་ིའད་ིའ�འ་ིའཇགི་�་བ་ཡནི་ཞངི་། �་ཡ་ི�་བ་ན་ིའཐརོ་ཆགོ་ཆགོ་

ཡནི་པ་ཇ་ིབཞནི། ང་ཚ�འ་ིཚ�་�ོག་འད་ིཡང་འཇགི་ཆགོ་ཆགོ་ཡནི། 

འཆ་ིབདག་རང་ཉིད་�་ི�ིབ་ག�གས་�ར་ང་ཚ�་དང་�ན་�་གནས་ཤངི་། དེས་ང་

ཚ�ར་�ལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ད་ེ�་འ�་ོཆོག་པའ་ིམཐངོ་མཆན་འཐོབ་པར་�ག་

མདེ། ད་ེན་ི�ངོ་�རེ་གཞན་ཞགི་�་མདེ་པ་རདེ། ད་ེན་ིད�གས་�་ི�་བ་གཅགི་ག་ིཕ་རལོ་�་

ཡོད་ལ། ད�གས་�་ི�་བ་ད་ེཆད་�བས། རང་ཉིད་ན་ིད�ལ་བ་ཟེར་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ི

འཇགི་�ནེ་�་�ང་�་རདེ། 

འད་ི�ར་སམོས་དང་། རང་ཉདི་ན་ིགཤག་བཅསོ་�ེད་སའ་ི�གེས་�འ་ིཐགོ་�་ཉལ་

ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་གསནོ་�འ་ིག་ོ�བས་�ན་�་ཞིག་ལས་མེད་པ་ཤེས་

ཤངི་། རང་ག་ིགཡས་�་ར་ིབ་ོ�་�འ་ི�་ོ�་ེཕ་ལམ་�་ི�ང་གསགོ་ཅགི་ཡདོ་ན། �དོ་ལ་�་ོ�་ེ

ཕ་ལམ་�་ིར་ིབ་ོད་ེདགོས་སམ། ཡང་ན། ཚ�་�ོག་དགོས། �་ིབ་འད་ིན་ི�བ་�ང་ཞིག་ཡནི་
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ཞིང་། �ོད་�ིས་ས་ོསོའ �་ཚ�་�ོག་གདམ་ངེས་རདེ། གདམ་ཀ་འད་ིན་ིང་ཚ�ར་ཉིན་�ག་�་ཡདོ་

ནའང་། གདམ་ཀ་འད་ིམངནོ་འ�ར་�དེ་�ངས་ལ་�ན་�་ད་ེའ�འ་ིའཇགིས་ཉམས་ཤགི་མདེ་

པ་རདེ། ང་ཚ�ས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་གཉརེ་དང་དལ་འ�རོ་�་ི�ངི་པ་ོགཉསི་ལས་གདམ་

ཀ་�ེད་ཆོག་མདོ། འོན་�ང་། ང་ཚ�་མང་པ་ོཞིག་གིས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་ཙམ་དོན་�་གཉརེ་

ཞངི་། དསེ་རང་ཉདི་�་ིཚ�་�ོག་�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་བ་�གོས་�བ་�་ིམདེ། 

ང་ཚ�་འཆ་ི�བས་ས་ོསའོ �་�མ་ཤེས་ཁ་ོན་�ན་ཆད་�་ིམདེ། ང་ཚ�འ་ི�ས་ན་ིབམེ་ར་ོ

�་འ�ར་ཞངི་། ང་ཚ�འ་ི�་ནརོ་�མས་བདེ་མདེ་�་�ར་ཡདོ། མར་�་ིནང་ནས་�་ཞགི་འཐནེ་

པ་�ར། ང་ཚ�འ་ི�མ་ཤསེ་ད་ེས་ོསའོ �་�ས་པ་ོདང་ཁ་འ�ལ་དགསོ་ཤངི་། ཐ་ན་�ས་པ་ོདའེ་ིཆ་

ཤས་�ལ་�་རབ་ཙམ་ཡང་འ�རེ་མ་ི�བ་པ་དང་། ས་ོསོའ �་ཚ�་�ོག་ག་ི�བ་ཆར་�ར་པའ་ི

ག�གས་ཅན་�་ིདངསོ་པ་ོཅ་ིའ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་འཆ་ིབའ་ིཚ�་ན་ང་ཚ�ར་�ོང་འ�་ོལ། ང་ཚ�ར་

ཡདོ་པ་ན་ིསམེས་དང་དའེ་ིབག་ཆགས་�མས་ཡནི་ཞངི་། བག་ཆགས་ད་ེདག་མ་ིདག་ེབ་ཡནི་

ན། ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�ོང་བ་དང་། ད་ེདག་དག་ེབ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་བད་ེབ་ཡོད་པ་རེད། 

འད་ིལ་�གོ་འཛ�ང་ག་ིཆ་ཅ་ིཡང་མདེ། ཐ་ན་�་ོ�་ེཕ་ལམ་�་ིར་ིབ་ོཞགི་ཡདོ་�ང་། འཆ་ིབའ་ིཚ�་

ན་དསེ་ང་ཚ�ར་ཕན་མ་ིཐགོས་ཤངི་། ད་ེ�་�འ་ི�་ནརོ་ལ་ང་ཚ�ར་ཕན་འདགོས་པའ་ིག་ོ�བས་

ཧ་ལམ་མེད་པ་དང་། ད་ེན་ིཚ�་འད་ི�་ིགཉིས་ཀའ་ིབད་ེབའ་ི�་གཙ�་བ་ོཞིག་�་འ�་ོ�་དཀའ་

བར་མ་ཟད། དརེ་བ�ནེ་ནས་�ང་བའ་ིའདདོ་ཆགས་�སི་ཚ�་�་ིམར་ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་མང་

པ་ོཞགི་བ�དེ་�་རདེ། 

ད་ེ�་བས་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ིདོན་�་�ས་པའ་ི�་གཞག་གང་གསི་�ང་འཆ་ིཁར་

རང་ཉིད་ལ་ཕན་པ་ཞིག་མེད་པ་རེད། དེ་�ས་ང་ཚ�ས་དཀའ་ལས་བ�བ་ཚད་�ི་དགོས་

དམགིས་ཏ།ེ �ས་པ་ོདང་། �་ནརོ། མཛའ་འ�ལེ། ག་ོགནས། མཚན་�ན་སགོས་འཆརོ་�་

ཡིན་ཞིང་། ད་ེདག་ལ་འདོད་ཆགས་ཆནེ་པ་ོབ�དེ་ན། འཆ་ིབ་དང་དའེ་ིཕ་རལོ་�་རང་ཉདི་ལ་
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�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོའ�ང་ངསེ་པའ་ི�་�བ་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་འ�རེ་�་ཞགི་ཡདོ་པ་ན་ིརང་ག་ི

�མ་ཤེས་ཁ་ོན་ཡིན་ཞིང་། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་རང་སམེས་དག་ེབའ་ིང་ོབོར་བ�ར་�་ན་ིཚ�་

འདའི་ི�་གཞག་ཐམས་ཅད་�་ིདགསོ་དམགིས་�་འཛ�ན་དགསོ་པ་དང་། ད་ེཡང་ང་ཚ�ས་དམ་

པའ་ིཆསོ་ཁ་ོན་ཉམས་�་ལནེ་�་འད་ིཡནི། ང་ཚ�འ་ི�་�ོད་ཐམས་ཅད་དག་ེབའ་ིལས་�་འ�་ོ

དགོས་ཤངི་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིསམེས་�་འདདོ་ཆགས་མདེ་པ་དང་། �མས་�ངི་�་ེདང་ཤསེ་

རབ་སོགས་�ན་པར་�ས་ཏེ། ཉིན་རེའ་ིལས་དོན་དག་ལ་འ�ག་དགོས། ཚ�ག་གཞན་ཞགི་

གསི་བཤད་ན། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་�ལེ་�ངས་ལ་བཅསོ་�ར་ཆནེ་པ་ོཞགི་�་དགསོ་པ་མ་

ཡནི་པར། རང་ཉདི་�་ིབསམ་�ོའ �་འ�རེ་ས་ོལ་ལགེས་བཅསོ་�་�་ད་ེཡནི། 

གལ་ཏ་ེརང་ཉདི་ལ་�ར་མ་�་ཙམ་རངི་གསནོ་པའ་ིཚ�་ཐག་ཅགི་ཡདོ་ན། ང་ཚ�ར་�་

�་གཞན་ཅ་ིཞིག་ཡོད་དམ། མཚ�་འ�མ་�་འ�་ོདགོས་སམ། བ�ན་འ�ིན་ལ་བ�་�་ཡནི་

ནམ། ཆང་འ�ང་ངམ། ང་ཚ�ར་�་�་གཅིག་ཁ་ོན་ལས་མེད་པ་དང་། དེ་ནི་དམ་པའ་ིཆོས་

ཉམས་�་ལེན་�་དེ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ངེས་འ�ང་དང་། �ང་�བ་�་ིསེམས། �ོང་ཉིད་

སོགས་�མོ་དགོས། རང་ག་ིམ་ིཚ�འ་ིཆེས་མཐའ་མ�ག་ག་ི�ར་མ་�་དསེ་�ད་པར་ཆནེ་པ་ོ

ཞགི་བཟ་ོ�བ། 

འཆ་ི�་ཡོད་པ་ཁས་མ་ིལནེ་པ་ན་ིའ�ས་མདེ་དང་རང་ཉིད་ཕམ་�ེད་ཅགི་ཡནི། ང་

ཚ�་འཆི་�་རེད། �བས་རེར་ང་ཚ�ར་ཁ་པར་ཡོང་�བས། སོ་སོའ �་�ོགས་པོ་ཞིག་ཤ་ིབའ་ི

གནས་�ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་ེན་ིཧོན་འཐོར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�་�་བཞིན་

�གོས་པ་ོགཞན་དག་ལ་ཁ་པར་གཏངོ་ག་ིཡདོ། ཁ་ོཚ�་ཡང་གཅགི་མ�ངས་�་ཉནོ་འཐརོ་�་

རེད། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ཁ་ོམ་ོད་ེ�ར་�་ཚ�་འཕོས་པ་ཡིད་ལ་�ན་�ོང་མདེ་ལ། ད་ེན་ི�་ོ�ར་

ཐོག་�ག་ཅགི་ཡིན། ཉིན་ཞིག་རང་ཉདི་ལ་ཁ་པར་གཏངོ་མཁན་དསེ་ �ོགས་པ་ོགཞན་ཚང་

མར་ཁ་པར་བཏང་�།ེ གནས་�ལ་མ་ིལགེས་པ་གཅིག་མ�ངས་ཤིག་བཤད་�་རདེ། འོན་
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�ང་། རང་ཉིད་ལ་ཁ་པར་མ་ིགཏངོ་བ་དང་། ད་ེཡང་རང་ཉིད་ཤ་ིནས་གནས་�ལ་མ་ིལགེས་

པ་དེའ་ིའ�ང་�ངས་�་�ར་ཡདོ། ས་ོསོའ �་གཉེན་ཉ་ེ�་ཚང་མ་ཧོན་ཐརོ་ནས་�་བཞནི། རང་

ཉདི་ཤ་ིབ་ད་ེ�་ོ�ར་ཐགོ་�ག་ཅགི་ཡནི་�ལ་�ངེ་ག་ིརདེ། 

ད་ེ�ས་ང་ཚ�ས་�ན་རངི་ལ་བདག་�ངོ་�ས་པའ་ི�ས་པ་ོདའེང་བམེ་ར་ོཞགི་�་�ར་

ཡོད་པ་དང་། �ོགས་པ་ོཚ�་རང་ག་ིབེམ་ར་ོལ་བ�་བར་ཡོང་ཞིང་། ད་�ང་ཡང་�ང་ཙམ་�་

བཞིན་རང་ཉིད་�་མཚན་ཅིའ་ི�ིར་ཤ་ིདགོས་པར་བསམ་�་རེད། ད་ེནས་ཁ་ོཚ�ས་མ་ེཏགོ་

འགའ་ཉོས་ཏེ། རང་ག་ིགཤིན་ཆོག་ལ་ཡོང་ག་ིརེད། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིབེམ་ར་ོད་ེ�ར་ཡང་མ་ི

མཐོང་བ་དང་། ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་གཉེན་ཉ་ེ�་�མས་�ང་མཐངོ་�་མ་རདེ། ང་ཚ�འ་ིབསགས་

པའ་ི�་ནརོ་�མས་�ང་དནོ་མདེ་�་�ར་ཅངི་། ཚར་མདེ་པའ་ིས་ོསའོ �་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ད།ེ 

ཁང་པ་ཞགི་བཟ་ོབ་དང་། དབེ་ཅགི་�ོམ་པ། �ལ་ཁབ་གཞན་ལ་�་�རོ་�་འ�་ོབ། �་བའ་ིག་ོ

གནས་འཕར་བ་སགོས་ཡདོ་ཚད་ད་ེ�ར་�ག་�་རདེ། 

འད་ིན་ིའ�ང་ངསེ་ཤངི་། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ི�ས་�ན་�ང་�་དའེ་ིནང་�་ང་ཚ�་�་ོ�་ེཕ་

ལམ་�ི་ར་ིབ་ོདེར་ཆགས་པའམ། དོན་�ིང་ཆ་ེབའ་ིལས་ཤིག་�ས་ནས་ཆོག་ཤེས་དང་ཞ་ི

བདའེ་ིངང་འཆ་ིཆགོ གདམ་ཀ་འད་ིལ་ད་ེའ�འ་ིདཀའ་�གོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་མདེ། 

ཚ�་�་ིམར་�་�གི་མ་ི�དེ་པ་ན་ིཉནེ་ཁ་ཤནི་�་ཆ་ེབའ་ི�མོ་ལས་ཤགི་ཡནི། དངེ་སང་

མི་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཚ�་�ོག་ཉེན་�ང(life insurance)ཡོད་པ་དང་། �ན་�་�ན་པའ་ི

གམ་�་སངོ་ནས་ས་ོསའོ �་�ས་པའོ �་བད་ེཐང་ལ་བ�ག་ད�ད་གཏངོ་ག་ིཡདོ། འད་ིན་ི�ན་ཤསེ་

ད�ས་མ་ཞིག་རདེ། བལ་�ལ་�་མ་ི�མས་ལ་�ང་ལ་�ང་�དོ་�དེ་�བས། རང་ཉདི་�ང་

�བོ་དང་། ནད་འགགོ་�དེ་�་ི�ན་མང་པ་ོའ�རེ་�་ིཡདོ། �ག་པ་ོཚ�ས་�ག་ཤདེ་དང་མ�སི་
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ཤག་མཐ་ོབ་ོསགོས་མར་གནནོ་�དེ་�་ས་ོསའོ �་ཆ་�མ་ནང་རནི་གངོ་མཐ་ོབའ་ི�ན་�་ཚ�གས་

བ�གིས་ཡདོ། 

འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་དོན་དངོས་�་�་�ིག་�་དགོས་པ་ནི། རང་ཉིད་ངན་སོང་ག་ི

གནས་�་ཕལ་ཆརེ་�ང་འ�་ོབ་ད་ེཡནི་པས། དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པ་ད་ེ�མ་ད�དོ་

ཅན་�ི་�ེད་�ངས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ། ཐ་ན་ཚ�་འདིའ་ིནང་�འང་དམ་པའི་ཆོས་ཉམས་�་

�ངས་ན། ང་ཚ�འ་ིཁོང་�་ོདང་ཡིད་མ་ཚ�མ་པ་སོགས་�་ི�ག་བ�ལ་�ངས་ནས་འ�ནི་མ་ི

�བ་ནའང་། ད་ེདག་ཞ་ིབར་�དེ་པས་ང་ཚ�ར་ཞ་ིབད་ེཆ་ེཞིང་། རང་ག་ིཉ་ེའཁོར་�་ཡདོ་པའ་ི

སམེས་ཅན་གཞན་དག་དང་འཆམ་མ�ན་�་གནས་�བ། 

གཅགི་�ས་ན། �་ེབ་�་�འི་ིདོན་�་ིའད་ིན་ི�ད་མཚར་བའ་ིཨ་ེཤ་ཡའ་ི�གས་�ལོ་

ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དེང་ག་ི�བ་�ོགས་�་ི�་ིཚ�གས་ལ་འ�ེལ་བ་མེད་ཅིང་། བདེན་པ་མནི་

པར་�ང་�དི། ང་ཚ�ས་མ་མཐངོ་བའ་ི�་མཚན་�སི་�་ེབ་�་ིམ་ཡདོ་པར་འདདོ་�་ིམདེ། འནོ་

�ང་། ང་ཚ�ས་�་བ་གཅགི་ག་ིནང་�་ས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིནང་�་ཅ་ིཞགི་འ�ང་བ་ལའང་�་�ལ་

ད་ེགཅིག་མ�ངས་�་འཛ�ན་ཆགོ དཔེར་ན། �་བ་�ེས་མར་གྷ་ིར་ིས་ིལ་�ང་སངེ་�་འ�་ོབ་

ཡིན་ན། མ་མཐངོ་བའ་ིདབང་གསི་མདེ་པར་འདདོ་པའ་ིརགིས་པ་ད་ེགཞརི་བཞག་ཚ�། ང་ཚ�ས་

གནམ་�འ་ིའཛ�ན་�ང་ཉ་ོབ་དང་། མ�ོན་ཁང་མངགས་པ་སགོས་�་ི�་�ིག་�ེད་པ་ལ་�་

མཚན་ཅ་ིཡང་མདེ། 

�་ེབ་�་�་ིཁས་མ་�ངས་ན། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་དང་། ཁོང་ག་ི�ེས་�་�ང་

བའ་ིམཁས་�བ་རམི་�ནོ་མང་པ་ོཚད་མའ་ི�སེ་�་མནི་པར་འདོད་པ་དང་གཅགི་མ�ངས་

ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་མངོན་ཤེས་ལ་བ�ེན་ནས་�་ེའཆ་ིདང་བར་དོའ �་བ�ད་རིམ་

ཐམས་ཅད་མངནོ་�མ་�་གཟགིས་ཡོད་�ང་། ང་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�་ནརོ་ཡདོ་པ་དང་། �ངོས་དད་
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ཅན་ཡིན་ཞིང་། རང་ཉིད་ལ་འཇིགས་�ལ་�ིས་དག་ེ�ོར་ལ་འ�ག་ཆེད་ཡནི་པར་འདདོ་པ་

རདེ། མ་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་�་�ལ་འད་ིཡོད་པ་ཇ་ིབཞནི་ང་ཚ�ས་བསམ་�་ོབཏང་ན། རང་ཉདི་ན་ི

མ་རགི་པས་དབང་�་སངོ་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོཡནི། གང་ཟག་གཞན་ཞགི་ག་ི�ོང་�ང་རང་ག་ི

�ོང་�ང་མིན་པའ་ི�་མཚན་�ིས་ཁས་མ་ིལེན་པ་ན་ིབསམ་�་ོགཏོང་�ངས་�་དོག་ཅིག་

ཡནི། 

�་ེབ་དང་མ་�་ེབ་ན་ིས་ོསའོ �་ཡིད་ཆེས་དང་། རིག་ག�ང་ག་ི�བ་�ོངས་ལ་�ག་

མེད། ད་ེཡང་བདོ་པ་ཚ�ས་�་ེབ་ལནེ་ཡང་�བ་�ོགས་པ་ཚ�ས་�་ེབ་མ་ིལནེ་པའ་ིགནད་དནོ་

ཞིག་མ་རདེ། འཆ་ིབའ་ི�སེ་�་སམེས་�་ི�ན་མ་ིཆད་པའ་ིཐད་ལ་�དོ་མདེ་�་ིཚན་རགི་ག་ི

བདེན་དཔང་ཞིག་མེད། དེ་བཞིན་དེའ་ི�ན་ཆད་པའ་ིཐད་ལའང་�ོད་མེད་�ི་ཚན་རིག་ག་ི

བདནེ་དཔང་ཞགི་མདེ། �བོ་�འ་ིནང་�་མ་�དི་པ་དང་། ཡང་ན། �བ་�གོས་�་ིརགི་ག�ང་

ག་ིཁོངས་�་གཏོགས་མཁན་ཚ�ས་ད་ེ�ར་མ་ིའདོད་པ་འདིས་�་ེབ་�་�་ིམདེ་པར་�བ་མ་ི

�བ། �ར་ཡང་�་ེ�་མདེ་པར་འདོད་ནས་འཚ�་བ་�ེལ་བ་ན་ིནོར་འ�ལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡནི་

ཞིང་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་�་བ་�ེས་མ་�བ་མདེ་པར་འདོད་དེ། �ང་སེང་ལ་�་�གི་མ་ི

�དེ་པ་དང་། �་བ་�སེ་མའ་ིགང་�་མ་ི�དོ་པ་�་�་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ཚ�་འདིའ་ི�ད་�འང་ཅ་ིཞིག་འ�ང་�་ཡིན་པ་མཐངོ་དཀའ་ཡང་། དེའ་ིཆདེ་

ལ་ད་�ང་�་�གི་�དེ་ད།ེ ཚ�་�གོ་ཉནེ་�བོ་ཉ་ོབ་དང་། ལས་ཡོལ་�་ིའཆར་གཞ་ིའཐནེ་པ་�་

�་རེད། ང་ཚ�ས་ཚ�་�ད་�་འ�ང་�་ཡིན་པའ་ི�ག་བ�ལ་དག་ལ་གཡལོ་�ད་�་ད་ེ�ར་�་

�གི་�དེ་�་ིཡདོ། ཚ�་�་ིམའང་འད་ིབཞནི་ཡནི་དགསོ་ཤངི་། �་ེབ་�་ིམ་ཞགི་ཡདོ་པར་འདདོ་

ན། དེའ་ིནང་�་འ�ང་བའ་ི�ག་བ�ལ་�མས་�ོག་ཐབས་�་ང་ཚ�ས་ད་�་ནས་ཅ་ིཞིག་�་

དགསོ་པ་�གོས་�་རདེ། རང་ཉདི་�་�་ཡནི་པའ་ིངསེ་པ་མདེ་པ་དང་། གྷ་ིར་ིས་ི�་�ང་སངེ་

ལ་འ�་ོ�འང་ངསེ་པ་མདེ། འནོ་�ང་། ངསེ་པ་ཡོད་པ་ན་ིའཆ་ི�་ད་ེཡནི། སངས་�ས་བཅམོ་
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�ན་འདས་�སི་ག�ངས་པ་�ར། སང་ཉནི་དང་�་ེབ་�་ིམ་གཉསི་གང་ཞགི་�ནོ་�་ཡངོ་�་

ཡིན་པ་མ་ིངསེ་ཤངི་། འ�ང་མནི་ངསེ་གཏན་མདེ་པའ་ིདམགིས་�ལ་དག་ག་ིཆདེ་�་�་�གི་

�ས་ནས་�ས་ཚ�ད་�ེལ་བ་ལས། ང་ཚ�ས་འ�ང་ངེས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དེའ་ིཆེད་ལ་�་

�གི་�་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་འ�ང་�་ཡིན་པ་ཤེས་ན། ང་ཚ�ས་དེའ་ི�ོག་ཐབས་ལ་�་�གི་

�་དགོས་ཤིང་། �ག་བ�ལ་ད་ེརང་ག་ི�་ོཁར་�ེབས་ན་འ�་ི�གས་ཡོད། ང་ཚ�་�ག་མག་ོ

ནས་མར་�ང་ནས་�ང་པ་བཅག་ན། དའེ་ི�ག་བ�ལ་�ོང་�་ལས་ཐབས་གཞན་མདེ། འནོ་

�ང་། ང་ཚ�་�ག་མག་ོདེར་མ་�ེབས་པའ་ིགོང་�་�ིར་ལོག་ན་�ག་བ�ལ་ད་ེལ་གཡོལ་�་ི

ཡདོ། དམ་པའ་ིཆསོ་ན་ི�་ལགོ་མ་ཡངོ་གོང་ག་ིརགས་�་�་ཡནི་ཞངི་། དསེ་ཚ�་འད་ི�་ིགཉསི་

ཀར་ཕན་བད་ེ�ནི་ངསེ་ཡནི། 

ད་ནས་བ�ང་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པའ་ིཐག་བཅད་པ་དའེ་ིམ�ག་འ�ས་ན་ིང་

ཚ�འ་ི�་ོངོར་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་�ེ། ཐག་གཅོད་དེས་རང་ག་ིཚ�་རབས་�་ིམ་ཐེར་འ�མ་ས་

ཡང་མང་པརོ་�གས་�ནེ་ཐབེས་�་རདེ། 

�ནོ་མར་ཨ་མ་ིར་ིཀར་�ད་མདེ་ཅགི་ཡདོ་པ་དང་། ཁ་ོམསོ་རང་ཉདི་ཤ་ིནས་ས་ོསའོ �་

�མ་ཤེས་ད་ེ�ས་པ་ོདང་�སེ་པའ་ི�ོར་ལ་དབེ་ཅིག་�ིས་ཡོད། ལས་འ�་ོགང་ཞིག་ག་ི�ནེ་

པས་ཁ་ོམོའ �་�མ་ཤེས་ས་ོསོའ �་�ས་པོའ �་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ར་ཡང་གསོན་པ་རདེ། �ོང་

�ང་དེས་�མ་ཤེས་ན་ིའཆ་ིབའ་ིཚ�་ནའང་མ་ིའཇིག་པ་དང་། �་ེབ་�་ིམ་ཞིག་ཡོད་པའ་ིངསེ་

ཤསེ་ཁ་ོམརོ་�ནི་ཡདོ། འནོ་ཏ།ེ བདག་ག་ིདང་བ་འ�ནེ་པའ་ིཁ་ོམའོ �་�ངོ་�ང་གཅགི་ན།ི �་ེབ་

ནས་འཆ་ིབའ་ིབར་�་ཁ་ོམོས་�ས་པའ་ིཚ�་འདའི་ིལས་དནོ་ཐམས་ཅད་དནོ་མདེ་ཡནི་པ་དང་། 
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ལས་དོན་དེ་དག་གང་ཡང་ཚ�་�་ིམའ་ིབད་ེབའ་ིདོན་�་�ས་མེད་པར་བཤད་པའ་ིཁ་ོམོའ �་

གཏམ་ད་ེཡནི། 

�ད་མེད་འད་ིདང་འ�་བར། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདིའ་ི�་གཞག་ཐམས་ཅད་དོན་�ིང་མདེ་

པར་�ོགས་ཏེ། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིལ་�ིང་པ་ོཆེན་པོ་ཞིག་ཅིས་�ང་ལེན་

དགོས། �ིང་པ་ོ�ངས་ན་ང་ཚ�་འཆ་ི�བས་རང་སམེས་ལ་འ�ོད་ག�ང་ག་ི�ག་བ�ལ་ཡདོ་

མ་ི�དི་ད།ེ �་ེབ་�་ིམར་འ�་ོབ་ན་ི�་ོསངེ་ཞགི་�་�དོ་པ་དང་། ཡང་ན། ས་ོསའོ �་ནང་མ་ིཚ�ར་

�ག་པར་འ�་ོབ་�་�་ཡནི། གཅགི་�ས་ན། འཆ་ིཁའ་ིདག་ེསམེས་དའེ་ིདབང་གསི་ང་ཚ�་དག་

ཞངི་ཞགི་�་�་ེ�དི་པ་དང་། ད་ེ�་ང་ཚ�ར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�ར་�་འཐབོ་�་རདེ། འནོ་�ང་། 

ད་ེ�ར་མ་�ང་�ང་ང་ཚ�ར་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་གཞན་ཞགི་ཐབོ་ཏ།ེ དམ་པའ་ིཆསོ་

�་འ�ག་པའ་ི�ལ་བཟང་འ�ང་ངསེ་ཡནི། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་ད་�་ནས་�་�གི་�་དགསོ་ཤངི་། 

�ེ་བ་�་ིམར་ཕན་པ་ཁ་ོན་ན་ིདམ་པའ་ིཆོས་ཡིན་པའ་ིག་ོ�ོགས་འད་ིའཆ་ིཁར་�ང་ན་འ�་ི

�གས་�་རདེ། 

ད་�་ང་ཚ�ར་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ིཡོད་པས། ང་ཚ�ས་�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་

དེར་�ིང་པ་ོལནེ་དགོས་ཤངི་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ད་གཟདོ་ང་ཚ�་འཆ་ི�བས། རང་སམེས་ལ་ཞ་ི

བད་ེ�ན་ཞིང་། �་ེབ་�་ིམར་�ེན་བཟང་ཞིག་�དེ་�་རདེ། འཆ་ིབ་བསམ་པ་ན་ིརང་ཉིད་ལ་

འཇིགས་�ལ་�ས་ནས་�་ོ�མ་�ེད་པའ་ིདོན་ཞིག་མ་ཡིན་པར། རང་ཉིད་�་ི�ས་�གས་

ཡོད་ཚད་བཏནོ་ནས་ས་ོསའོ �་སམེས་ད་ེམ་ིདག་ེབ་ལས་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་དགསོ་པའ་ི

ག་ོ�གོས་བ�དེ་�་འད་ིཡནི། 

ང་ཚ�ས་�ག་�་འཆ་ིབ་མ་ི�ག་�མོ་བཞནི། རང་ཉདི་འཆ་ི�་ཡདོ་པ་ངསེ་པར་མ་ཟད། 

རང་ཉིད་ནམ་འཆ་ིངེས་མེད་�ང་ཡིན་པའ་ིངེས་ཤེས་ད་ེ�་བ�ན་�་གཏོང་དགོས། ང་ཚ�ས་
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བདེན་པ་འད་ིམཐངོ་ན། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིརནི་ཐང་�མས་�ད་ཅགི་ཙམ་

ལའང་འཆོར་�་མ་ིའ�ག་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཤིག་�བ་འདོད་མ་ི

�ིད། གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཤིག་�ེས་�ང་། ང་ཚ�ས་དེའ་ིཉེན་ཁ་�མས་�ོགས་ནས་ད་ེ�ོག་

ཐབས་�་�་རེད། གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་དོན་གཉེར་ལས། ང་ཚ�ས་མ་�ར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅན་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་པར་�དེ་པའ་ིགཏན་�་ིབད་ེབ་དང་། �གས་བསམ་�བས་

ཆནེ་དག་ག་ིདནོ་�་�ར་བ�ོན་�་�་རདེ། 
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ལེའུ་བདུན་པ། 

ཚ�་འད་ིདནོ་གཉརེ་�་ིབསམ་པ་�གོ་པ། 

ང་ཚ�ས་ལེ�་�ག་པའི་མགོ་�་�ེ་�་མས་ལམ་རིམ་ཉམས་མ�ར་�་ཅི་ཞིག་

ག�ངས་པར་བ�ས་ ཤངི་། ཁོང་གསི་ཚ�་འད་ིན་ིནམ་མཁའ་ི�གོ་དང་མ�ངས་ཤངི་། འཇགི་

�ནེ་�་ི�་བ་ཐམས་ཅད་�ན་པ་འ�ར་བ་བཞནི་ཡནི་པར་ག�ངས་ཡདོ། 

ཨ་ེཤ་ཡ་�་ཞངི་པ་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་ལནེ་�བས། �ག་�ར་�སི་འ�་རགིས་བར་�ང་

�་འ�ར་ཞངི་། ད་ེ�ར་འ�་�མས་�ན་པ་ལས་འ�ལ་�བ་པ་དང་། �གིས་མ་ཡནི་པའ་ི�ན་

པ་�མས་�ང་གསི་འ�རེ་འ�།ོ ཞངི་པ་ཚ�འ་ིདམགིས་དནོ་ན་ིའ�་རགིས་ཡནི་པ་ལས་�ན་པ་

མནི་ཞངི་། འ�་རགིས་�སི་འཚ�་བ�ད་�རེ་བ་དང་། �ན་པ་�མས་ལ་རནི་ཐང་ཅ་ིཡང་མདེ། 

ད་ེབཞནི་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་ལ་�ངི་པ་ོ�ངས་ན་རནི་ཐང་ཆ་ེཞངི་། ཚ�་འད་ིདནོ་གཉརེ་�་ི�་

གཞག་ག་ིནང་�་�ང་ན་དོན་མདེ་�་འ�ར་འ�།ོ 

 

�ངི་པ་ོམདེ་པའ་ིཚ�་འདའི་ི�་གཞག  

�་ེ�་མས་ག�ངས་པའ་ིལེགས་བཤད་དག་ནི། ཉམས་�ོགས་�སེ་པའ་ིགང་ཟག་

ཅིག་གི་ག�ང་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལ་�ིན་མ�་�ད་པར་བ་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་ནི་ང་ཚ�འ་ི

སམེས་�་ི�ག་བ�ལ་གས་ོབའ་ི�ན་དང་། �ོའ �་ཉནོ་མོངས་�་ིཚ་ག�ང་སལེ་བའ་ིབསརེ་�་

ཡནི། ཚ�ག་འ�་གཅགི་ཡནི་�ང་ནང་དོན་ཟབ་མ་ོམདེ་པ་ཞགི་མདེ། དརེ་བ�ནེ་�ད་ཅགི་ར་ེར་ེ

ལའང་�ངི་པ་ོལནེ་པའ་ིའ�ན་པ་�ག་པ་ོརང་ཉདི་ལ་�་ེབར་ང་ཚ�ས་ནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡནི་པ་

ཤསེ་དགསོ་པ་ཇ་ིབཞནི། ཚ�་འདའི་ི�་གཞག་ག་ི�བ་ལོག་�་བ�ས་ནས་ད་ེདག་ལ་�ངི་པ་ོཅ་ི
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ཡང་མེད་པ་�གོས་དགོས། �་གཞག་ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�ས་འདརོ་དགོས་པའ་ི�ན་པ་ཡནི་ཞངི་། 

ད་ེདག་དརོ་ན་ད་གཟདོ་ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་�བ། 

བེད་�ོད་�ས་ཟནི་པའ་ིའ�དི་ཤོག་ན་ིབདག་གིས་མཚམས་རེར་འཇིག་�ེན་འདའི་ི

�་བ་དག་ལ་�ིང་པ་ོམདེ་པར་�ོན་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་�་འགོད་�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་�་གཞག་ད་ེ

དག་ལ་བདེ་�དོ་�ས་ཟནི་པའ་ིའ�དི་ཤགོ་�ར་�་�ལ་འཛ�ན་དགསོ། 

འོན་�ང་། མ་ིཕལ་ཆ་ེབས་ཚ�་འདིའ་ི�་གཞག་ལ་ད་ེའ�འ་ི�་�ལ་ཞིག་མ་ིའཛ�ན་

པར་འདདོ་ཆགས་ན་ིདག་ེབ་ཞགི་�་མཐངོ་ཞངི་། ད་ེན་ིས་ོསསོ་འདདོ་པའ་ིབད་ེ�དི་�་ི�་�་

འཛ�ན་�བས། དལ་འ�ོར་�དེ་དཀའ་བ་ཡནི་པ་དང་། དག་ེ�ིག་ག་ིལས་སགོས་�ངེ་ན། ད་ེ

�མས་�གོས་དཀའ་ཞངི་། ས་ོསའོ �་ཡདི་ལ་མ་ིའབབ། ད་ེདག་ཁ་ོཚ�ས་ཤསེ་འདདོ་�དེ་མ་ི�དི། 

�འོ �་རང་བཞནི་དང་�ལོ་བ་�དེ་�ངས་སགོས་མ་ིཤསེ་མཁན་ཚ�ས་�་ོན་ིའདདོ་ཆགས་དང་ང་ོ

བ་ོད�རེ་མདེ་ཡནི་པར་འདོད་པ་�།ེ སམེས་དང་འདདོ་ཆགས་གཉསི་ཁ་ཁར་འ�དེ་�་མདེ་

པས། ངེས་འ�ང་ན་ིའདདོ་པ་�མས་�་ིགཉའ་གནོན་ཞིག་�་མཐོང་བར་མ་ཟད། ཡིད་ལ་མ་ི

འཐད་པའ་ིསམེས་�་ི�་ོ�སེ་ཤགི་�་འདོད་�་ིཡོད། 

དེ་�ར་འདོད་པ་ནི། ནང་པའི་ལམ་�་ི�མ་གཞག་�་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། འདོད་

ཆགས་ཅ་ིཞགི་ཡནི་པ་སགོས་ཇ་ིབཞནི་མ་ཤསེ་པའ་ིལགོ་�གོ་ཅགི་ཡནི་ཞངི་། དནོ་དངསོ་ན་ི

ཁ་ོཚ�འ་ིའདདོ་�ལ་ད་ེ�་�་ཞགི་གཏན་ནས་མནི་ལ། ངསེ་འ�ང་བ�དེ་པའ་ིདགསོ་དམགིས་

ནི་རང་ཉིད་�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་�་ད་ེཡིན། མི་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ལ་ལོངས་�་�ོད་པ་དང་། 

དེར་ཆགས་པ་�་ེབ་གཉིས་གཅགི་�་མཐོང་བས། ངེས་འ�ང་�ར་ན་ཁ་ཟས་ལངོས་�་�དོ་

པ་མ་ིདག་ེབ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁ་ཟས་ཟ་བའང་མ་ིདག་ེབ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་�ིད། 

དེའ་ི�ིར་ཁ་ོཚ�འ་ིའདོད་�ལ་ལ་ངསེ་འ�ང་ཞེས་པ་ནི། ས་ོསོའ �་�ས་�ང་ནས་ཚ་�དོ་འདདོ་
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�ང་། ད་�ང་ཡང་ད་ེ�ར་�་འ�ག་དགསོ་ཤངི་། �ས་ལ་ཚ་�ོད་འདདོ་པ་ད་ེམ་ིདག་ེབ་ཞགི་

ཡིན། དོན་དམ་པར་བཤད་ན། མ་ིའད་ིཚ�འ་ིརིགས་�ིས་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་ན། �་ོཤས་ཅན་

ཞགི་ཡནི་པའ་ི�ང་བ�ན་ཞགི་བ�ན་ཡདོ། 

�ོན་�་མ་ཡེ་ཤེས་�ིས་�ོང་�ེར་མད་ལི་�ོན་�་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོ�ོབ་ཅིག་�་�ོབ་

དཔནོ་ཆེན་མ་ོདང་། �བོ་མ་ཚ�ར་གཏམ་བཤད་�ལེ་བ་བདག་གསི་�ན་�་ིའ�ག དའེ་ིབ�དོ་

�་ན་ིའདོད་ཆགས་�ིས་�ག་བ�ལ་ཇ་ི�ར་�ན་པ་འད་ིཡིན་ཞིང་། མ་ིམང་པོས་�་མ་ཡ་ེ

ཤསེ་�་ིདགངོས་�ལ་དག་ངསོ་ལནེ་�དེ་�བ་མ་ིའ�ག གཏམ་བཤད་དའེ་ི�སེ་�་�ང་བའ་ི

བ�་ོ�ངེ་ག་ི�བས། �་ིབ་མང་པ་ོཞགི་བཀདོ་སངོ་། ད་ེཡང་འདདོ་ཆགས་མདེ་པར་མ་ིཞགི་ཇ་ི

�ར་འཚ�་�བ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་མེད་པར་བད་ེབ་ཞིག་ཇ་ི�ར་ཡོད་པ་སོགས་�་ི�རོ་

རདེ། བ�་ོ�ངེ་དརེ་�གས་པའ་ི�ོབ་མ་ཚ�་ན་ི�མ་ད�དོ་ཡངས་ཤངི་། ཁ་ོཚ�ར་ཤསེ་འདདོ་�་ི

�་ོང་ོམཚར་བ་ཞིག་འ�ག ཁ་ོཚ�་ན་ིས་ོསའོ �་�་ིཚ�གས་�ིའ་ི�་�ལ་�་ིཚད་གཞ་ིདའེ་ིབཀག་

�་ལས་�ལོ་ཏ།ེ �་མ་ཡ་ེཤསེ་�་ི�ོད་�བ་དག་ལ་བདནེ་པ་ཡདོ་པར་�གོས་སངོ་། 

དནོ་དམ་པར་བཤད་ན། ནང་བ�ན་�སི་ང་ཚ�ར་ས་ོསསོ་ཅ་ིཞགི་ལངོས་�་�དོ་པ་

ད་ེན་ི�གི་པ་ཞགི་ཡནི་པར་ག�ངས་ནས་ང་ཚ�འ་ིསམེས་ལ་�་ོག�ང་ཆ་ེ�་གཏངོ་ག་ིམདེ། ད་ེ

ལས་�ོག་�ེ། ནང་བ�ན་�ི་དགོས་དམིགས་ནི། ང་ཚ�ས་དབང་པོའ �་འདོད་དོན་�མས་

བ�བས་ནས་ཐོབ་པའ་ིབད་ེ�དི་ཅེས་པ་འད་ིལས། ང་ཚ�ར་བད་ེབ་བསམ་�ིས་མ་ི�བ་པ་

ཞིག་དང་�ན་པར་�་�་ད་ེཡནི། འདོད་ཆགས་དང་འདོད་སམེས་ན་ི�ག་བ�ལ་ཞིག་ཡནི་

པའ་ིབདནེ་པ་ད་ེམངནོ་གསལ་ཡིན་ཞིང་། འདོད་ཆགས་�་ི�ལ་ན་ི�ག་བ�ལ་ཞགི་མནི་ཏ།ེ 

�ལ་ད་ེཐོབ་པ་�ག་བ�ལ་ཞིག་མནི་པ་དང་། �ལ་དེར་ལོངས་�་�ོད་པའང་�ག་བ�ལ་

ཞིག་མིན། འོན་�ང་། �ལ་དེར་བ�ང་བའ་ིའདདོ་ཆགས་ན་ི�ག་བ�ལ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་ 

འདདོ་ཆགས་�་ི�ལ་ཞགི་གསི་རང་ཉདི་ལ་བད་ེ�དི་�ན་པར་འདདོ་ཅངི་། བད་ེ�དི་ད་ེརང་
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ལ་ཐབོ་ན་�མ་�་ིཡདོ་པས། ང་ཚ�་�ལ་དརེ་འདདོ་ཆགས་�་ེབ་རདེ། འདོད་ཆགས་�་ི�་ོད་ེ

ན་ིམ་རགི་པ་དང་ཉནོ་མངོས་པའ་ིདབང་�་སོང་བ་ཞགི་ཡནི། 

བད་ེབའ་ིམཚན་ཉདི་ན་ིཞ་ིབད་ེཡནི་པས། འདོད་ཆགས་དང་བད་ེབ་གཉསི་འགལ་བ་

ཆགས་ཡོད། འད་ིགཉིས་ན་ི�ན་�་གནས་ཐབས་ཤིག་མདེ་པ་རདེ། བད་ེབ་ན་ིཆོག་ཤསེ་ལ་

གནས་པའ་ིསམེས་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། འདོད་ཆགས་ན་ིརབ་�་མ་ཞ་ིབའ་ི�གོ་པའ་ི�སེ་�་འ�ང་

བའ་ིསེམས་པ་ད་ེརདེ། ག་ོབད་ེཔོར་བཤད་ན། འདོད་ཆགས་ན་ིཆོག་ཤེས་མདེ་པའ་ིསམེས་

ཤགི་ཡནི་ཞངི་། �་ེ�་མས་ལམ་རམི་ཆནེ་མ་ོ�་གཤམ་གསལ་�ར་ག�ངས་ཡདོ། 

“བད་ེབ་ལ་ལངོས་�ོད་པ་ན་ིཡདི་ཚ�མ་པའ་ི�རི་ཡནི་ན་�དི་པའ་ིབད་ེབ་ན་ིཇ་ིཙམ་

ལོངས་�ད་�ང་ཚ�མ་པ་མདེ་པས་�་ི�རི་�དེ་པ་འཕལེ་བར་འ�ར་ཞངི་། དསེ་�ང་འཁརོ་

བར་རངི་�་འ�མས་ཏ།ེ བད་ེབ་ད་ེདག་གསི་ཆ་ཙམ་�་ཡང་མ་ིཕདོ་པའ་ི�ག་བ�ལ་ཤནི་�་

བཟདོ་དཀའ་བ་�མས་�ས་དཔག་�་མདེ་པར་�ོང་བར་འ�ར་ར།ོ” 

ང་ཚ�ས་འདོད་ཡོན་ཞིག་ལ་ཉམས་ཚ�ད་ལེན་ཞིང་། དེས་རང་ག་ིཡིད་ཚ�མ་པར་མ་

�ས་ན། ང་ཚ�ས་འདོད་ཡོན་གཞན་ཞིག་ལ་ཉམས་ཚ�ད་ལེན་ཡང་། འ�ས་�་ན་ི�ར་བཞནི་

ཡདི་མ་ིཚ�མ་པ་ཞགི་ཡནི། ང་ཚ�ས་ད་ེ�ར་འ�ང་ཐབས་མདེ་པའ་ིཚ�མ་�ང་ག་ིབད་ེབ་ཞགི་ལ་

འཚ�ལ་�གེ་�དེ་�་ིཡདོ། �་ེ�་མས་�དི་པའ་ིབད་ེབ་ན་ིཇ་ིཙམ་ལངོས་�ད་�ང་ཚ�མ་པ་མདེ་

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་ལ་ཇ་ིཙམ་ལོངས་�ད་�ང་ཚ�མ་པ་མདེ་པ་ད་ེན།ི 

�ིད་པའ་ིའཁོར་བ་འདིའ་ིང་ོབ་ོཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་�ངས་འཁོར་ཞིག་ཉོས་�ང་། དེས་�ིན་

ངསེ་པར་�མ་པའ་ིབད་ེབ་ད་ེམ་ིའ�ང་ཞངི་། ད་ེནས་ལ་ོགཅགི་ག་ི�སེ། ”གལ་ཏ་ེབདག་གསི་

�ངས་འཁོར་ཆེན་པ་ོགསར་པ་ཀན་ཉོ་�བ་ན། བདག་ལ་བད་ེབ་ཆེན་པོ་འཐོབ་�་རེད།” 

ཅསེ་�ན་�་ཡནི་ཞངི་། འད་ི�ར་ས་ོསའོ �་�དེ་པ་ལ་�གོས་མཐའ་ཞགི་མདེ། ད་ེལས་�གོ་�།ེ 
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འདདོ་སམེས་�་ི�སེ་�་�ག་པ་མཚམས་བཞག་མ་ཐག ང་ཚ�ས་ཚ�མ་�ང་ག་ིབད་ེབ་�དེ་�་

རེད། ང་ཚ�ས་རང་གི་�ོངས་འཐོམས་�ི་སེམས་པ་དེ་བཀག་ན། ཡིད་མ་ཚ�མ་པའི་�ག་

བ�ལ་དའེང་འགགོ་ག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་མཐངོ་གསལ་�ར། �་ནོར་དང་བད་ེ�དི་�་ིབར་ལ་ཆ་མ�ན་�་ིའ�ལེ་བ་

ཞགི་�བ་མདེ་པ་དང་། གལ་�དི་�བ་ཡོད་ན། ང་ཚ�ར་�རོ་མ་ོདང་�་ནརོ་ཇ་ིཙམ་མང་ན་ད་ེ

ཙམ་�ིས་ས་ོསོར་བད་ེ�ིད་ཆེན་པ་ོཡོད་དགོས་ཤིང་། ཨ་�ོར་ས་ཡའ་ིབདག་པ་ོ�མས་ལ་

ད�ལ་ཕངོས་ཡནི་པའ་ིམ་ིཚ�་ལས་བད་ེབ་འ�མ་འ�ར་�སི་ཆནེ་པ་ོཡདོ་དགསོ། འནོ་�ང་། 

དནོ་དངསོ་ན་ིད་ེའ�་ཞགི་མནི། 

གལ་�ིད་ང་ཚ�ར་�་ནོར་མང་�་སངོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག སེམས་�་ིཞ་ིབད་ེའཕལེ་

ནས་ང་ཚ�འ་ི�་ོརབ་�་མ་ཞ་ིབ་�མས་ཞ་ིབར་འ�ར་ན། ཨ་�ོར་ས་ཡའ་ིབདག་པ་ོ�མས་ལ་

ངེས་འ�ང་དང་། �ང་�བ་སེམས། �ོང་ཉིད་སོགས་�ི་�ོགས་པ་�ེས་ཡོད་ངེས་ཤིང་། 

ད�ལ་ཕངོས་�་ིགནས་�་�ང་བའ་ིམ་ིཚ�ར་�ོགས་པ་ད་ེའ�་ཅ་ིཡང་ཐབོ་མ་ི�དི། ད་ེམ�ངས་

ཆོས་�་ིཉམས་�གོས་ན་ི�་ནརོ་ལས་ཤེས་ཡནོ་དང་རགི་�ོབས་ལ་�ག་ཡོད་ན། ཤེས་ཡནོ་

དང་རིག་�ོབས་མཐ་ོབའ་ིམ་ིཚ�ར་ཡོན་ཏན་ཡོད་�ང་། ཤེས་ཡོན་དང་རགི་�ོབས་དམའ་བ་ོ

ཞགི་ལས་མདེ་མཁན་ཚ�འ་ི�ད་ལ་�གོས་པ་ད་ེདག་�་ེམ་ི�དི། 

བད་ེབའ་ི�་�མས་མ་�ོགས་ན། ད་ེ�བ་པའ་ིཐབས་�མས་�ནི་ཅ་ིལོག་�་འ�་ོ�་

ཞིང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་འཚ�་བ་�ེད་པ་མ་�ོགས་ན། ང་ཚ�ས་རང་

གཞན་ལ་གནདོ་པ་�དེ་ཆོག་ཆགོ་ཡནི། ད�ལ་ཁང་འ�གོ་བཅམོ་�དེ་མཁན་ཞགི་ག་ིབསམ་

�་ོགཏངོ་�ངས་ན་ིགསལ་པ་ོཡནི་ཏ།ེ རང་ཉདི་ལ་�རོ་མ་ོདགསོ་ཤངི་། ད�ལ་ཁང་�་�རོ་མ་ོ

ཡདོ་པས་ཁསོ་ད་ེ�་འ�གོ་བཅམོ་�དེ་�་ིཡདོ། གལ་ཏ་ེཁ་ོཐར་ན་འ�གོ་བཅམོ་�ས་པའ་ིམ་ི
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དག་ེབའ་ིལས་དསེ་ཁ་ོརང་�ག་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་པ་�ར་�ང་ཡང་། �རོ་མ་ོད་ེརང་ལ་�ལ་མནི་

�་ིལམ་ནས་ཐབོ་པའ་ི�་གཙ�་བ་ོནི། �ོན་མར་བསགས་པའ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཤགི་ཡནི་ཞངི་། 

མ་�ནི་པར་�ངས་ན་འ�ས་�་�ག་བ�ལ་ལས་མདེ། 

ད་ེམ�ངས་ང་ཚ�ས་�ག་པ་ོཡནི་པའ་ིཤན་པ་ཞིག་མཐངོ་ན། དེའ་ི�་ནརོ་ན་ིས་ོསའོ �་

ལས་རགིས་ཏ།ེ �གོ་གཅདོ་�་ིལས་ད་ེལས་�ང་བར་འདདོ་པ་དང་། ཡང་ན། ཚ�ང་པ་ཞགི་ག་ི

�་ནརོ་�མས་གཞན་དག་ལ་བ�་གཞོག་�ས་པ་ལས་�ང་བར་འདདོ་�་ིཡདོ། ལས་འ�ས་

�་ི�མ་གཞག་མ་ཤེས་པའ་ིམ་ིཚ�ས་ད་ེ�ར་མཐངོ་ཡང་། དོན་དངསོ་ན་ིདའེ་ི�གོ་�ོགས་ཡནི་

ལ། ཐགོས་མདེ་བཟང་པསོ་�ལ་�ས་ལག་ལནེ་ས་ོབ�ན་མ་�་འད་ི�ར་ག�ངས་འ�ག 

འདོད་པའ་ིཡོན་ཏན་ལན་�འ་ི�་དང་འ�། ། 

ཇ་ིཙམ་�ད་�ང་�དེ་པ་འཕལེ་བར་འ�ར། ། 

གང་ལ་ཞནེ་ཆགས་�་ེབའ་ིདངསོ་པ་ོ�མས། ། 

འ�ལ་ལ་�ངོ་བ་�ལ་�ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

ཤ་ོལ་ོཀ་འདའི་ིནང་�་�ལ་�ས་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གསི་འདདོ་པ་དང་ཞནེ་ཆགས་�་ིཉ་ེ

�ནོ་�མས་གསལ་བར་ག�ངས་པ་དང་། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་གཉརེ་�དེ་མཁན་ང་ཚ�ས་

ས་ོསོའ �་ཉིན་རའེ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་འདོད་ཡོན་འཚ�ལ་�བ་

�ེད་�་ིཡདོ། ས་ོསའོ �་ར་ེའདདོ་ན་ིང་ཚ�ས་�དེ་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་རང་ཉདི་ལ་ཚ�མ་བད་ེཞགི་

�རེ་�་ད་ེཡནི་མདོ། འནོ་�ང་། ནམ་ཡང་ད་ེ�ར་�་འ�ང་ག་ིམདེ། ང་ཚ�ས་གནས་�བས་�་ི

བདེ་བ་ལ་འབད་པ་ཇི་�ར་�ས་�ང་། སོ་སོའ �་འདོད་པ་ད་ེནམ་ཡང་ཚ�མ་�་ིམེད། ང་ཚ�་

འདོད་ཆགས་�་ི�སེ་�་འ�ངས་ན་ནམ་ཡང་ཚ�མ་བད་ེཞགི་མ་ི�དེ་པས། ང་ཚ�ས་ཚ�མ་བད་ེ

ད་ེའཚ�ལ་�བ་�དེ་པའ་ིས་ོསའོ �་འབད་པ་�མས་མཚམས་འཇགོ་མ་ི�བ། �་མཚན་དའེ་ི�རི་
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ང་ཚ�་ན་ི�ེད་�་མདེ་པའ་ིཚ�མ་བད་ེཞིག་འཚ�ལ་�བ་�དེ་པའ་ི�་བའ་ིནང་�་འ�ད་དེ། �ིད་

པའ་ིའཁརོ་བ་�་འཁརོ་ནས་�དོ་པ་རདེ། འཚ�ལ་�བ་དའེ་ིནང་�་ང་ཚ�ས་�་�་འ�ང་བ་�་�་

ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ཇ་ིཙམ་མང་པ་ོའ�ང་ན། ད་ེཙམ་�ིས་ང་ཚ�འ་ི�མོ་པ་ཆ་ེ�་འ�་ོག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�་�་འ�ང་ནས་ས་ོསའོ �་�ོམ་པ་སེལ་མ་ི�བ་ཅིང་། ང་ཚ�་ས་ོསོའ �་འདདོ་

ཆགས་�་ི�སེ་�་བ�གས་ཏ།ེ འདདོ་སམེས་�་ི�ོམ་པ་ངམོས་པར་འབད་པ་�ས་ན། འདདོ་

སམེས་ད་ེཆ་ེ�་འ�་ོབ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མ་ིའ�ང་། 

བད་ེ�ིད་ང་ོམ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིསེམས་�་ིཞ་ིབད་ེནི། འདོད་ཆགས་�་ི�ོག་�ོགས་

ནས་འ�ང་ག་ིཡདོ། འདདོ་ཆགས་�ང་�་བཏང་ན་ང་ཚ�ས་ཡདི་མ་ཚ�མ་པའ་ིཚ�ར་བ་ད་ེ�ང་�་

གཏངོ་བས། བད་ེ�དི་དང་ཞ་ིབད་ེའཕལེ་�་རདེ། རང་གཅསེ་འཛ�ན་�ང་�་བཏང་ན་ང་ཚ�ས་

མ་ིགཞན་ལ་ས་ོསའོ �་སམེས་�་ི�་ོམ་ོད་ེའ�དེ་�་ིཡདོ་ལ། དའེ་ིའ�ས་�་�་བད་ེ�དི་ང་ོམ་ན་ི

འབད་མདེ་�ན་�སི་འ�ང་�་རདེ། 

བདེ་�ིད་ནི་འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་པར་འདོད་པ་འདི། 

དལ་བའ་ི�ནེ་བཟང་འདའི་ིདགསོ་དམགིས་�་ིམ�ན་�ནེ་�མས་མ་ཤསེ་པའ་ི�ནོ་ཞགི་ཡནི་

ཞིང་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་ལེགས་པར་�ོགས་ན། དངོས་པོའ �་ལངོས་

�ོད་འཚ�ལ་�བ་�ེད་པ་ན་ིབད་ེ�ིད་�་ིལམ་�་ཞིག་མིན་པ་ཤེས་ངེས་ཤིང་། བད་ེ�ིད་�་ི

ལམ་�་ན་ིདག་ེབའ་ིལས་གསགོ་�་ད་ེཡནི། �ངས་འཁོར་གསར་པ་ན་ིབད་ེ�དི་�་ི�་ཞགི་

མ་ཡིན་པར་མ�ན་�ནེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གལ་�ིད་ང་ཚ�ས་ད་ེཉོས་པའ་ི�ན་�ངོ་ན་ིའདདོ་

ཆགས་�་�འ་ིམ་ིདག་ེབ་ཞགི་ཡནི་ན། ང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་ལས་�ག་བ�ལ་�་ི�་འཚ�ལ་�བ་

�ེད་�་ིཡདོ། �ས་�་ི�་�་ིཞགི་མ་གཏོགས་ང་ཚ�་ན་ི�ངས་འཁརོ་དརེ་ཡདི་མ་ིཚ�མ་པ་ངསེ་

གཏན་ཡིན་ཏེ། �ངས་འཁོར་ད་ེན་ིམ་གཞ་ིནས་བད་ེ�དི་�་ི�་ཞིག་མནི། འོན་�ང་། ད་ེན་ི

�ག་བ�ལ་�་ི�་ཡང་མིན་པ་དང་། ང་ཚ�ར་བ�་�ིད་གཏོང་མཁན་ནི་རང་ཉིད་�་ིའདོད་
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ཆགས་ད་ེཡིན་ཞིང་། དེའ་ིདབང་གིས་ང་ཚ�ས་�ངས་འཁོར་དེས་རང་ཉིད་ལ་བད་ེ�དི་ང་ོམ་

ཞགི་�ནི་�བ་པར་བསམ་པ་རདེ། 

ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་འདདོ་ཡོན་ལོངས་�ོད་དང་། ཐ་ན་ས་ོསའོ �་�ོགས་པ་ོལའང་བ�ག་

ད�ད་�ས་ན། ད་ེདག་ན་ིརང་བཞིན་�ིས་དག་ེབ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིའ�ལ་�ང་ག་ིཞེན་ཆགས་

ཤགི་ཡདོ་པ་ཤསེ་�་རདེ། ས་ོསའོ �་ཉ་ེ�གོས་ད་ེན་ིརང་ག་ིའདདོ་ཆགས་�་ིདབང་གསི་�ག་�་

ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞགི་�་�ང་ག་ིཡོད། འོན་�ང་། དོན་དངསོ་�་�གོས་པ་ོན་ིད་ེའ�་ཞགི་མནི་

ཞངི་། ཐ་ན་ང་ཚ�འ་ིའ�ལ་ཤསེ་�སི་�ང་�གོས་པ་ོད་ེའ�ར་འ�་ོབ་མཐངོ་ག་ིཡདོ། མཚམས་

རེར་�ོགས་པ་ོདསེ་རང་ཉིད་ལ་�ན་�ང་�ེར་བའ་ིལས་ཤིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�ོགས་པ་ོད་ེ

འཛ�ན་�ངས་ལ་�ད་པར་འ�ང་ག་ིརདེ། ང་ཚ�འ་ིཞནེ་ཆགས་�་ི�ལ་ཞགི་ག་ིཡནོ་ཏན་�མས་

ས་ོསོའ �་འདོད་ཆགས་ལས་�ང་བའ་ི�མ་�གོ་ཡནི། ད་ེ�་བས་ན། �ལ་དེའ་ིརིགས་ལ་རང་

ཉིད་ལ་བད་ེབ་ང་ོམ་ཞིག་�ེར་བའ་ི�ས་པ་མདེ། འོན་�ང་། ང་ཚ�་ད་ེདག་ལ་ཞནེ་པའ་ིཆགས་

པ་དསེ་རང་ཉདི་ལ་�་ོཕམ་དང་�་ོག�ང་འ�རེ་ཡངོ་ངསེ་ཡནི་པར་མ་ཟད། ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་

�་རང་ཉདི་ངན་སངོ་ག་ིགནས་�འང་�ལེ་�་རདེ། 

ང་ཚ�ས་གནད་དོན་འད་ིལགེས་པར་མ་�གོས་པའ་ིབར་�་ང་ཚ�་ན་ི�ག་�་�འི་ིལངོས་

�ོད་དག་གིས་རང་ཉིད་ལ་བད་ེབ་ང་ོམ་ཞིག་�ེར་བར་འདོད་པའ་ིའ�ལ་ཤེས་ཤིག་ག་ིའགོ་

ནས་ད་ེདག་ག་ི�ེས་�་�ག་�་རདེ། �ིའ་ིལོངས་�ོད་ཅསེ་པ་ན་ིརང་ཉདི་ལ་དབང་བའ་ི�་

ནརོ་གཅགི་�་མནི་ཞངི་། དའེ་ིཁངོས་�་དབང་ཆ་དང་། མཚན་�ན། ཉམས་�ངོ་བད་ེབ། �་

བའ་ིལམ་�ོང་སོགས་ཡོད་ལ། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�འ་ི�ོགས་པ་ོང་ོམ་མིན་ཏེ། ང་ཚ�ས་

འདདོ་པའ་ིབད་ེབ་ན་ིད་ེདག་ལ་བ�ནེ་ནས་འ�ང་མ་ི�བ་ཅངི་། ད་ེདག་གང་གསི་�ང་ང་ཚ�འ་ི

མ་ིཚ�འ་ི�ངི་པ་ོམངནོ་འ�ར་�་མ་ི�བ། ཐ་ན་ཏངི་ང་ེའཛ�ན་ང་ོམཚར་བ་ཞགི་ཡདོ་�ང་། རང་

ཉིད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་�་འ�ར་བར་�ོའ �་�ས་པ་ད་ེབཀོལ་�ོད་མ་�ས་ན། ང་ཚ�ར་�ག་
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བ�ལ་�ེད་པའ་ིའདོད་ཆགས་�་ི�ལ་ཞིག་�་འ�ར་འ�ོ། ང་ཚ�ར་�ོད་པ་མེད་པའ་ིཏངི་ང་ེ

འཛ�ན་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་མངོན་ཤསེ་ཐོབ་�ེ། �་ེབ་�་མ་དང་�་ིམ་�ན་ཞིང་། ཐ་ན་འ�ར་

�བ་པའ་ི�བ་པ་ཞགི་བ�སེ་ཡོད་�ང་། ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�འ་ི�ངི་པ་ོགཙ�་བ་ོད་ེམནི། 

འད་ི�ང་ག་ིདངོས་�བ་ལ་དནོ་�ིང་ཆེན་པ་ོཞིག་མདེ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་མ�་�ས་ད་ེ

དག་ཡདོ་�ང་། ད་ེདག་གསི་གཞན་ལ་ཇ་ི�ར་ཕན་འདོགས་སམ། ང་ཚ�་ན་ི�་བའ་ི�ངེ་�་འ�་ོ

བ་དང་། ཡང་ན། གཟའ་པ་སངས་�ི་ཐོག་�་འ�ོ་མཁན་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཆོག འོན་�ང་། 

གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་པ་�་�འ་ིདོན་�ིང་ཆ་ེབའ་ིདགོས་དམགིས་ཤིག་མདེ་ན། ད་ེ

དག་ན་ི�ོང་པ་ཡིན། འཛམ་�ིང་ག་ི�ལ་�ང་ཚན་རིག་པ་ཚ�ར་སམོས་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ི�་ོལ་

�ངོ་བ�ར་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ིཤསེ་ཡོན་�་ིཆདེ་ལ་�རོ་མ་ོདང་�ས་�གས་སགོས་ག་ཚ�ད་ཅིག་

བཏང་ཡོད་དམ། འོན་�ང་། འགའ་ཤས་ཤིག་ལས་ཕལ་ཆ་ེབས་འཛམ་�ངི་ག་ིའ�ལ་ལས་

འཕེལ་�ས་ཁ་ོནའ་ིཆདེ་�་འབད་པ་དང་། ཡང་ན། �ས་འ�ར་�་མའོ �་གནས་�གས་�་ིག་ོ

�ོགས་ཁ་ོན་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད། ད་ེདག་གིས་ང་ཚ�འ་ི�་ིདངསོ་པོའ �་ལངོས་�ོད་�མས་ཡར་

�ས་�་གཏངོ་�བ་�ང་། ང་ཚ�འ་ིསམེས་�་ིཞ་ིབད་ེལ་ཁ་�དོ་ཅ་ིཡང་�དེ་མ་ི�བ། 

གལ་ཏེ་ང་ཚ�་ན་ིས་ོསོའ �་�་བའ་ིཁོར་�ག་�་ལམ་�ོང་�ང་ན། ལས་རོགས་ཚང་

མས་རང་ཉིད་ལ་བ�ོད་བ�གས་གཏོང་ཞིང་། ཚང་མ་ས་ོསོའ �་�ོགས་�་འ�ར་འདོད་�་ི

ཡོད། ཁ་ོཚ�ས་ད་ེ�ར་�ེད་དོན་ཡང་ས་ོསོའ �་ལམ་�ོང་ལས་�ང་བའ་ིདབང་ཆ་སོགས་�སི་

ཡིན་ལ། ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�ས་�ར་�ས་�་ིདག་ེབའ་ིལས་དག་ག་ིའ�ས་�་ཡིན། བདག་གསི་

གངོ་�་བཤད་པ་�ར། �ིའ་ི�ནེ་�མས་ན་ིམ�ན་�ནེ་ཡནི་པ་ལས་�་གཙ�་བ་ོད་ེམནི་པ་དང་། 

ལས་ན་ིཡདོ་ཚད་ཡནི་ཞངི་། �་མཚན་དའེ་ི�རི་ཤསེ་ཡནོ་�་ིལག་འ�རེ་མཐནོ་པ་ོཞགི་ཡདོ་

�ང་། འགའ་ཤས་ལ་�་བ་མདེ་པ་དང་། ཡང་ན། ཐནོ་�ས་�ད་པར་བ་ཞགི་གསར་�ན་�ས་

�ང་ཁ་ེབཟང་མེད་པས་ཕམ་ཉེས་�ངོ་དགོས་�་ིཡོད། གལ་ཏ་ེམ་ིཞིག་གིས་ལས་དོན་གང་
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ཞགི་ལ་ལམ་�ངོ་འ�ང་བའ་ིལས་ད་ེབསགས་མདེ་ན། མ་ིདརེ་གསར་གཏདོ་དང་�མ་ད�དོ་

�་ི�ས་པ་ཇ་ིའ�་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་�ང་ལམ་�ོང་མ་ིའ�ང་། 

�ག་�་གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་གཅགི་�་ལ་སམེས་�ལ་�ེད་པ་ནི། ཕལ་ཆེར་ང་

ཚ�འ་ིགམོས་གཤསི་�་�ར་ཡོད། དའེ་ི�ནེ་�སི་ང་ཚ�ས་�གས་�་ིབད་ེབ་དང་། ཐར་པའ་ིག་ོ

འཕང་སགོས་�ང་མདེ་�་གཏངོ་ག་ིཡདོ། �ལ་ཞགི་གསི་ང་ཚ�ར་�གས་ན། འཆ་ི�་ཡནི་པའ་ི

འཇིགས་�ང་ང་ོམ་ཞིག་�ངོ་ག་ིཡོད་པས། རང་ཉིད་གསནོ་ཆེད་ལ་ང་ཚ�ས་དགའ་བཞིན་�་

�ག་འཇམོས་པའ་ིཁབ་�་ིན་�ག་དང་�་ལེན་�་ིཡདོ། ད་ེ�ར་ང་ཚ�ར་འ�ང་འ�ར་�་ི�ག་

བ�ལ་ཆེན་པ་ོཞགི་ལ་གཡོལ་�ད་�་གནས་�བས་�་ི�ག་བ�ལ་ངསེ་ཅན་ཞིག་ལ་བཟདོ་

�ན་�དེ་པའ་ིདང་མསོ་འ�ང་ག་ིཡདོ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ར་འ�ང་འ�ར་�་ིབད་ེབ་ང་ོམ་ཞགི་

འཐབོ་�ད་�་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབར་�དེ་པའ་ིའདདོ་ཆགས་ད་ེ�ངོ་བའ་ིདཀའ་�ག་�ར་�་ལནེ་

པའ་ིསམེས་པ་ཞགི་མདེ། འདོད་ཆགས་ད་ེན་ི�ག་�ལ་ཞགི་གསི་�ག་པ་ལས་�ང་ཚབས་ཆ་ེ

ཞངི་། དསེ་བ�དེ་ངསེ་པའ་ི�ག་བ�ལ་ན་ི ཤནི་�་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི། 

གནས་�བས་�་ི�ག་བ�ལ་�ང་�་ཞིག་ལ་གཡལོ་ནས་གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་

�ང་�་ཞིག་འཐོབ་པར་�ེད་ད།ེ ང་ཚ�ས་རང་ག་ིའ�ང་འ�ར་ལ་�ག་བ�ལ་དང་�་ོག�ང་

ཆནེ་པ་ོཞགི་�ངོ་བའ་ིགདམ་ཀ་�དེ་�་ིཡདོ། འད་ིན་ི�ནེ་�གས་ཤགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་དམ་

པའི་ཆོས་ཉམས་�་�ངས་ན། ང་ཚ�ས་འ�ང་འ�ར་ལ་བད་ེབ་�ོང་�་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

གནས་�བས་�འང་འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་�་ིབད་ེ�ིད་ལས་�ག་པའ་ིབད་ེབ་ཞིག་�ོང་

�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ཆསོ་ཞསེ་པའ་ིདནོ་ན་ིརང་ཉདི་�ག་བ�ལ་ལས་�བོ་པར་�དེ་པ་ཞགི་

ལ་ག་ོ�་རདེ། 
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ད་ེལས་�ོག་�ེ། ང་ཚ�་ན་ི�ག་ག�མ་�ེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞ་ེ�ང་། གཏ་ི�ག་

བཅས་དང་། ད་�ང་�ག་དགོ་�་�འ་ིཉ་ེཉོན་�་ིདབང་�་སངོ་ན་ལས་དནོ་ཅ་ིཞགི་�ས་�ང་། 

ད་ེདག་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཡནི་པས། ད་�་རང་ག་ི�འོ �་ཞ་ིབད་ེལ་གཏརོ་བ�ག་�དེ་པར་མ་

ཟད། འ�ང་འ�ར་ལའང་�ག་བ�ལ་ཆེན་པ་ོབ�ེད་�་རདེ། འད་ི�ར་བཤད་ན། ང་ཚ�་ན་ི

བཟའ་བ�ང་ལ་ལོངས་�་�ོད་�་དགའ་བས། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་བཟའ་བ�ང་ལ་ལངོས་�་

�དོ་མ་ི�ང་བའ་ིདནོ་ཞགི་མནི། 

འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དོན་གཉེར་�་ི�སོ་རང་ག་ིདལ་འ�རོ་�མས་ཇ་ི�ར་�ད་ཟསོ་

�་གཏོང་བའ་ིག་ོ�ོགས་ཚད་�ན་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་�སེ། ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་�ན་�ོང་ལ་

�ན་�་བ�གས་ཏེ། ཉིན་རེའ་ི�་བ་གང་ཞིག་དགེ་བ་དང་། གང་ཞིག་མ་ིདགེ་བ་ཡིན་པར་

ད�ད་ན་ཤནི་�་ལེགས་པ་ོཡིན། �་བ་གང་དག་ན་ིམ་རིག་པའ་ིདབང་�་སངོ་བའ་ི�ན་�ངོ་

ཞགི་གསི་�ལ་ནས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་གཅགི་�འ་ིདནོ་�་�དེ་དམ། ཐར་པ་དང་སངས་�ས་

�་ིག་ོའཕང་དོན་�་གཉེར་བའ་ི�ན་�ངོ་ཞིག་གིས་�་བ་གང་དག་�དེ་དམ། གཅིག་�ས་ན། 

ང་ཚ�ས་མ་ཉལ་གོང་རང་ཉིད་ལ་ད་ེ�ར་འ�་ི�་ནི། ས་ོསོའ �་ཉིན་རེའ་ི�་བ་མཐའ་མ་ད་ེཡནི་

ཆོག ང་ཚ�ས་ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་ནས་མཚན་མ་ོམར་མ་ཉལ་བར་�་�ས་པའ་ི�་བ་དག་

ལ་བ�ག་ད�ད་གཏོང་བཞིན། དེ་དག་ནི་དགེ་མི་དགེ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་�་

དགོས་ཤིང་། �་བ་གང་དག་ན་ིཚ�་འདའི་ིབད་ེབར་ཆགས་པའ་ི�ན་�ངོ་ཞགི་གསི་�ས་ཡདོ་

དམ། ཉིན་དེར་ཇ་ཐོག་མར་འ�ང་བ་དང་། ཞོགས་ཟས་ཟོས་པ། ལས་ཀར་�ངས་འཁོར་

བཏང་ནས་སངོ་བ། ལས་རོགས་ཚ�ར་ཁ་བ�་�ས་པ། ཚ�ང་ཁང་�་མཁ་ོཆས་ཉསོ་པ་བཅས་

ལས་གང་དག་ན་ིརང་གཅསེ་འཛ�ན་�་ི�ན་�ོང་ཞགི་གསི་མ་�ས་པ་ཡནི་ནམ། 

བདག་གིས་བསམ་པར། ང་ཚ�ས་ད་ེ�ར་ག�ར་གནས་�ིས་ས་ོསའོ �་ཉིན་རའེ་ིའཚ�་

བ་ལ་བ�ག་ད�ད་གཏངོ་�བ་ན། ང་ཚ�་ཧནོ་འཐོར་�་རདེ། ད་ེཡང་ང་ཚ�འ་ི�་�དོ་ཕལ་ཆ་ེབ་
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ལ་འདོད་ཆགས་དང་། ཚ�་འདིའ་ིབད་ེབ་དནོ་གཉརེ་�་ིསམེས་པ་སགོས་�སི་�ལ་�ངོ་�དེ་

པ་དང་། སེམས་པ་ད་ེན་ིང་ཚ�འ་ིའ�ལ་�་ིབད་ེབ་དང་བད་ེ�དི་འཚ�ལ་�བ་�དེ་པར་�་�གོ་

�ེད་པའ་ི�ན་�ེས་�་ིགཤིས་�ད་ཅིག་ཡིན། �ེང་གཞ་ིའདི་ན་ི�་མ་ོཞིག་ཡིན་མོད། འོན་

�ང་། ང་ཚ�ས་ག�ང་ལནེ་�ས་ནས་འཇོམས་དགོས་པ་ན་ིའདདོ་ཆགས་ཡིན་ཞིང་། ད་ེ�ར་

�དེ་པ་ལའང་�ས་ཚ�ད་རངི་པ་ོཞགི་དགསོ་�་ིརདེ། 

 

འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད། 

ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�་ལ་�་ིམིག་བ�ས་ཏེ། དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ིག་ཚ�ད་

ཅིག་�ད་ཟོས་�་བཏང་ཡདོ་པར་ ཤེས་ན། རང་ཉིད་�་ོཕམ་ངསེ་ཡནི། ད་ེ�་ནའང་། ང་ཚ�འ་ི

སེམས་�གས་ཉམས་མ་ི�ང་ཞིང་། ད་ེལས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ད་�ང་�ལ་བཟང་ཇ་ིའ�་

ཞགི་ཡདོ་པ་ཤེས་པར་�ས་ཏ།ེ ད་ནས་བ�ང་�ར་ཆ་གཅགི་�ང་�ད་ཟསོ་�་མ་ིགཏངོ་བའ་ི

ཆདོ་སམེས་འཛ�ན་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�་ཇ་ི�ར་�ད་ཟོས་�་གཏོང་ག་ིཡོད་དམ་ཞ་ེན། ང་ཚ�ས་�ིད་

པའ་ིབད་ེབའ་ི�ེས་�་བ�གས་ནས་རང་ག་ིདལ་འ�ོར་ལ་�ངི་པ་ོམ་ིལེན་པ་འད་ིཡནི། �ེང་

གཞ་ིའད་ིན་ིའཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་དང་�ེལ་ནས་ག�ང་ག་ིཡོད། འཇིག་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་ན་ི

ང་ཚ�འ་ིའདོད་ཆགས་�་ི�ལ་བ�ད་ཡིན་ཏེ། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་བཞ་ིའདོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད་ེ

དག་བཞ་ིམ་ིའདདོ་པར་གཡོལ་ཐབས་�དེ་�་ིཡོད། �ིད་པའ་ིའཁརོ་བ་�ིལ་པ་ོན་ིའཇགི་�ནེ་

ཆོས་བ�ད་�་ིབཙ�ན་རའ་ིནང་�་ཡོད་�བས། ད་ེདག་གིས་ང་ཚ�འ་ིམ་ིཚ�་ལ་ཇ་ི�ར་ཁ་ལོ་

�ར་�་ིཡདོ་པར་བ�ག་ད�ད་�ས་ན་རནི་ཐང་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ངསེ།  
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འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་ནི། �ེད་པ་�ང་ན་དགའ་བ་དང་། མ་�ང་ན་མ་ིདགའ་བ། 

བད་ེབ། མ་ིབད་ེབ། �ན་པ། མ་ི�ན་པ། བ�དོ་པ། �ད་པ་བཅས་ཡནི། 

འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་ལ་ཆགས་བཞིན་འད་ི�ང་གི་བད་ེབའ་ི�ེས་�་བ�གས་

ནས་དལ་འ�ོར་�་ི�ེན་བཟང་འད་ི�ད་ཟསོ་བཏང་ན། རིན་ཆེན་ནོར་�་འཇིག་�ེན་ཁམས་

དང་མཉམ་པ་ཞགི་བཤང་བར་བ�སེ་པ་�་�་ཡནི། འནོ་ཏ།ེ བཤང་བ་ན་ི�ད་�ས་�་བཀལོ་

ཆགོ་པར་མ་ཟད། འ�་�ནི་�་མ་ོདག་གསི་ཟས་�་རལོ་ཆགོ་པས། འདདོ་ཆགས་ལ་�སོ་ན་

རནི་ཐང་ཆནེ་པ་ོཡནི། 

ང་ཚ�ས་འཁརོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་འདོད་བཞནི་�་འཁརོ་བའ་ི�་གསགོ་ག་ི

ཡོད་དེ། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་འདདོ་ཆགས་དང་མ་རགི་པ་སགོས་གཏོང་མ་ི�བ་པར། ད་ེདག་ལ་

དམ་པོར་འཛ�ན་ཞིང་། ད་ེ�ར་རང་ཉིད་ན་ི�ིད་པའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་མ་ི�བ། ང་ཚ�ར་

�ིད་པ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལས་�ོལ་བ་གཉིས་�ས་གཅིག་ལ་ཡོང་ཐབས་མེད། དག་ེབའ་ི

ལས་ཤིག་ཡིན་ན། དེས་�ག་བ�ལ་མ་ིབ�ེད་པར་རང་ཉིད་བད་ེབའ་ི�ོགས་�་འ�ིད་�་

རེད། ད་ེབཞིན་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཤགི་ཡིན་ན། དེས་བད་ེབ་�ལ་�་རབ་ཙམ་ཡང་མ་ིབ�དེ་

པར་རང་ཉིད་�ག་བ�ལ་�་ིནང་�་འ�དི་�་རདེ། ང་ཚ�ས་གོང་�་མཐངོ་གསལ་�ར། འད་ི

�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉརེ་བའ་ི�ོས་རང་ཉདི་འདོད་ཆགས་�་ིདབང་�་འ�་ོ�་འ�ག་པས། 

ད་ེན་ིམ་ིདག་ེབ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། གལ་ཏ་ེའདདོ་ཆགས་�སི་རང་ཉདི་ལ་དབང་�ར་�ས་ན། ང་

ཚ�ར་�དི་པའ་ི�ག་བ�ལ་�ོང་ཐབས་ཤགི་མདེ། ང་ཚ�ས་འདདོ་ཆགས་�སེ་སའ་ི�ལ་ལ་�་

�བས། �ལ་ད་ེན་ིའཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་གང་�ང་ཞགི་ལ་གཏགོས་ངསེ་ཡནི།  

�ོབ་དཔོན་པ�་འ�ང་གནས་�ིས་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡོད་ད།ེ ང་ཚ�ས་འཁརོ་བའ་ི

ལས་ལ་ཇི་ཙམ་འབད་པ་�ས་�ང་། དེར་�ོགས་མཐའ་ཞིག་མེད་ནའང� དམ་པའ་ིཆོས་
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ཉམས་�་ལེན་པའ་ིང་ཚ�འ་ིབ�ོན་འ�ས་ལ་མཐའ་ཞིག་ཡོད། ད་ེབཞིན་འཁོར་བའ་ིལས་ལ་

དག་ེཕན་ཞགི་ཐགོ་མར་ཡོད་པར་�ང་ཡང་། ད་ེདག་�ན་རངི་ལ་གནས་མ་ི�བ་པ་དང་། དམ་

པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་�ངས་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་ནམ་ཡང་འཛད་�་མདེ། 

�་�་རིན་པ་ོཆེའ་ིག�ང་འད་ིན་ི ཤིན་�་མད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་འཁོར་བ་

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ ས་ོསོའ �་�་ེབ་ཐམས་ཅད་�་�ིད་པའ་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉེར་ཡོད་�ང་། 

དོན་གཉེར་�ི་�་གཞག་དེ་དག་ད་�ང་ཡང་�ོགས་མེད། ང་ཚ�ས་སོ་སོའ �་འཚ�་བ་བད་ེ�་

གཏངོ་བར་མཁ་ོཆས་�ངས་མདེ་པ་ཉོས་�ང་། ང་ཚ�ར་ད་�ང་ཡང་མ་འདང་བའ་ི�ག་བ�ལ་

ཡདོ། རང་ཉདི་ལ་བ�་ིབ�ར་དང་། རང་ག་ིམཚན་�ན་�་ིདནོ་�་ང་ཚ�ས་�ར་བ�ནོ་ཆནེ་པ་ོ

ཇ་ིའ�་ཞིག་�ས་མེད་དམ། འོན་�ང་། ད་�ང་ཡང་ང་ཚ�ས་�་མ�ད་ད་ེ�ར་འབད་པ་�དེ་

དགསོ་ ཤིང་། ང་ཚ�ས་གང་�བ་�སི་ས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིནང་�་འདདོ་ཡནོ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་

ཞགི་འཚ�ལ་�བ་�ས་ཡདོ་ནའང་། ང་ཚ�ས་བག་ཕབེས་�་ིངང་ནས་ད་ེདག་ལ་ལངོས་�་�དོ་

མ་ི�བ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་འདོད་ཡོན་�ན་ཚ�གས་ད་ེདག་�ན་འ�ངོས་�དེ་པར་དཀའ་

ལས་�ག་དགསོ། འཁརོ་བ་དོན་གཉརེ་�་ིལས་�མས་ལ་ཐགོ་མཐའ་མདེ་ལ། ང་ཚ�་ན་ིའཇགི་

�ེན་ཆོས་བ�ད་�ི་ཉོན་སེམས་དག་ག་ི�ེས་�་འ�ངས་ན། ང་ཚ�འི་ངལ་�ོལ་�་ིལས་ལ་

�ོགས་མཐའ་ཞིག་མེད། ང་ཚ�་ནི་�ོང་ཐབས་མེད་པའི་ཆགས་སེམས་ཤིག་གི་�ེས་�་

བ�གས་ན་ད་ེདག་ཇ་ི�ར་�གོས་�ས་སམ། 

ད་ེལས་ང་ཚ�ས་རང་ག་ིའདདོ་ཆགས་ན་ིཆོག་ཤསེ་དང་། རང་ཉདི་གཅསེ་པའ་ིའཛ�ན་

པ་ནི་�ིང་�ེ་ལ་བ�ར་བར་འབད་དགོས་ཤིང་། དམ་པའི་ཆོས་ཐོག་མར་ཉམས་�་ལེན་

�བས་འབད་པ་ཆནེ་པ་ོ�དེ་དགོས་ནའང་། ང་ཚ�་རིམ་�ིས་མ�ན་�དོ་�ས་ན་འབད་པ་ད་ེ

ཙམ་�་མ་ིདགོས་ཤིང་། མཐའ་མར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ཐོབ་ན་འབད་པ་ཅ་ིཡང་མ་ིདགསོ་ཏ།ེ 

260 



 

 

ང་ཚ�ས་གཏན་�་ིབད་ེབ་ཞིག་�ེད་ཡོད། འད་ིན་ི�ིད་པའ་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉེར་བ་དེའ་ི�གོ་

�གོས་ ཤིག་ཡནི། 

�དི་པའ་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉརེ་བ་དསེ་གནས་�བས་�་བད་ེ�དི་�ན་�་ཞགི་བ�ན་

ཡང་། བད་ེ�དི་ད་ེ�ར་�་འཇགི་འ�་ོཞངི་། ད་ེནས་ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་དའེ་ིཆདེ་�་དཀའ་ལས་

�ག་དགོས། འད་ིན་ིའཇིག་�ེན་འཁརོ་བའ་ིབད་ེ�ིད་�་ིང་ོབ་ོད་ེཡིན། ང་ཚ�ར་མཛའ་འ�ལེ་

ཞགི་ཡདོ་�ང་། ད་ེབ�ནེ་པརོ་གནས་�བ་�་ིམདེ། ང་ཚ�ར་ཁ་ེབཟང་ཡདོ་པའ་ིཚ�ང་ལས་ཤགི་

ཡདོ་�ང་། ད་ེ�ན་རངི་པ་ོཞགི་ལ་�ན་འ�ོངས་�་མ་ི�བ། ང་ཚ�ར་མཚན་�ན་ཡག་པ་ོཞགི་

ཡདོ་�ང་། གཞན་�སི་རང་ལ་འ�་�དོ་�དེ་�་ིརདེ། ང་ཚ�ར་འདདོ་ཡནོ་ཅ་ིཞགི་འཐབོ་�ང་། 

ད་ེདག་ཟད་འ�་ོངསེ་ཡནི་ཞིང་། ང་ཚ�ར་ཚ�མ་བད་ེཡང་དག་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་འ�ང་ག་ིམདེ། 

ད་ེན་ིཚ�་འདའི་ིབད་ེ�དི་�་ིརང་བཞིན་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང་། དམ་པའ་ིཆོས་ན་ིད་ེདང་གཏན་

ནས་མ་ིམ�ངས་ཤིང་། དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་�ངས་པ་ལས་�ང་བའ་ིབད་ེབ་ནི། ང་ཚ�་

དམ་པའ་ིཆསོ་�་ི�སེ་�་ཇ་ིཙམ་འ�ངས་ན་ད་ེཙམ་�སི་མཐ་ོ�་འ�་ོཞངི་། ད་ེལ་ཟད་མཐའ་

ཞགི་མདེ། 

�དི་པའ་ི�་གཞག་ལ་དོན་�ངི་ཅ་ིཡང་མདེ་པ་དང་། �དི་པའ་ིབད་ེབར་ཆགས་ནས་

�ས་པའ་ིལས་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་ཁོག་�ོང་ཡིན་ཞིང་། �ིན་ཅ་ིལོག་�་སོང་ཡོད། ད་ེ

འ�འ་ི�་གཞག་ལ་རང་ཉིད་བ�་བའ་ི�ས་པའང་ཡོད། ང་ཚ�ས་འཇིག་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་�སི་

རང་ཉིད་ལ་ཇི་�ར་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པར་བ�ག་ད�ད་གཏོང་དགོས། ང་ཚ�ས་བ�ོད་པ་

འདདོ་དམ། ང་ཚ�ས་�ད་པ་མ་ིའདདོ་དམ། གསར་�་�དེ་པའ་ིཆསོ་�མས་རང་ཉདི་ལ་ཇ་ིའ�་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡནི་ནམ། ལས་ཀར་�བ་འ�ས་ཆེན་པ་ོལནེ་པ་ན་ིས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིཆ་ཤས་

ཆེན་པ་ོཞིག་མནི་ནམ། ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་འཇིག་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་ར་ེར་ེལའང་ད�ད་པ་གཏངོ་

བཞནི། ས་ོསའོ �་བསམ་�ོའ �་འ�རེ་ས་ོལ་བཅསོ་�ར་�དེ་དགསོ་མནི་བ�་དགསོ། 

261 



 

 

ང་ཚ�འ་ིསམེས་ཁམས་�་ིའ�ར་�གོ་ཐམས་ཅད་ན།ི འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་�་ིཉསེ་

དམགིས་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�་གཉདི་སད་�ས་�དི་པ་ོཡནི་ཡང་། ད་ེནས་�་བ་�ན་ཚ�གས་ཤགི་

�།ེ མ་ིཞགི་གསི་རང་ཉདི་ལ་འ�མ་མ་བ�ན་པ་དང་། ཡང་ན། ང་ཚ�འ་ི�ངས་འཁརོ་ལ་�ནོ་

�ང་བ་སོགས་�ིས་རང་ཉིད་མ་�ིད་པ་བཟོས་ནས་�་ོ�མ་�ེད་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་�ན་�་

ལམ་�ངོ་དགསོ་པས། �ང་བར་མ་ིའ�་ོབའ་ིདནོ་དག་�ང་�་ཞགི་�ང་ག�ང་ལནེ་�དེ་�བ་

�་ིམདེ། འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་འདདོ་པའ་ིསམེས་པ་དསེ་ང་ཚ�་མཐའ་གཅགི་ནས་གཅགི་ལ་

འདེད་ཅིང་། དགའ་�ག་ཆགས་�ང་སགོས་རསེ་�བས་�སི་�ོང་�་འ�ག་ག་ིཡདོ། �ིད་

པའ་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉེར་བའ་ི�་གཞག་ཐམས་ཅད་རང་བཞནི་ད་ེལས་མ་འདས་པ་དང་། ཐ་

ན་ཐགོ་མར་ལགེས་པར་�ང་བའ་ི�་བ་ཞགི་�།ེ དཔརེ་ན། བང་�ལ་འ�ན་བཞནི་པའ་ི�་�ར་

ཤསོ་ཤགི་ལ་རང་གསི་�བ་�རོ་�དེ་པ་དང་། ཡང་ན། རང་ཉདི་ན་ི�ལ་ཁ་འཐབོ་བཞནི་པའ་ི

�ང་�ལོ་�་ཁག་ག་ི�གོས་གཏོགས་�་ཡོད་པ་�་�་ཡནི་ཡང་། མཐའ་མ�ག་ང་ཚ�་ན་ི�ན་

�་ཕམ་�་རདེ།  

ང་ཚ�ས་�ང་རངི་ཞགི་ནས་�དི་པའ་ིའཚ�་བ་ལ་བ�ས་ཚ�། ད་ེན་ིཤནི་�་�ད་མཚར་

བ་ཞིག་�་�ང་ཞིང་། མ་ིར་ེ�ང་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་�ིས་འ�ར་བ་དང་གགོ་

ནས་འ�་ོབའ་ི�ོག་ཆགས་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ི�ན་�ངོ་དང་གཅགི་པ་ཞིག་བ�ང་�ེ། �་གཞག་

གཅིག་མ�ངས་ཤིག་�བ་�་ིཡོད། �ན་�ོང་ད་ེན་ིཚ�་འདིའ་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉེར་�་ཁ་ོན་

ཡིན་ཞིང་། དངོས་ཟོག་ཉོ་བའ་ིམ་ིཚ�ར་�ོས་དང་། གང་སར་�ངས་འཁོར་བཏང་ནས་འ�་ོ

མཁན་ཚ�ར་�སོ་དང་། ཁ་ོཚ�་ན་ིཉནི་མཚན་མདེ་པར་�ག་�་�ལེ་འ�བ་ཆནེ་པ་ོཡནི། མ་ིཚང་

མས་དོན་ང་ོམ་ཅ་ིཞིག་�ེད་�་ིཡོད་དམ། ཚང་མས་ཅ་ིཞིག་ག་ིཆེད་�་དཀའ་ལས་�ག་ག་ི

ཡོད་དམ། ཁ་ོཚ�ས་སེམས་ཁོང་ནས་ཅ་ིཞིག་བསམ་�་ིཡོད་དམ། �་ིབ་འད་ིདག་ག་ིལན་ན་ི

གཅིག་རང་ཡིན་ཏེ། ཚང་མས་ཚ�་འདིའ་ིབད་ེབའ་ི�ེས་�་�ག་པ་ད་ེཡིན། ཁ་ོཚ�་ན་ི�ག་�་
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�ེལ་འ�བ་ཆ་ེཞངི་། ༸གོང་ས་མཆོག་�ོང་�རེ་ཞིག་�་ཕེབས་�བས། དེའ་ིམ་ིམང་ཕལ་ཆ་ེ

བ་ལས་ཀའ་ི�ལེ་འ�བ་ཆ་ེབས་ཁོང་ལ་མཇལ་�་འ�་ོམ་ི�བ། འནོ་�ང་། ཁ་ོཚ�ར་ཆང་ཁང་

ཞགི་�་ཆང་འ�ང་བའམ་ཚ�ང་ཁང་ཞགི་�་ཚ�ང་ཟོག་ཉ་ོབའ་ིཁམོ་པ་�ག་�་ཡདོ། 

གནམ་�འ་ིནང་�་འ�་ོ�བས། �བས་རེར་བདག་གིས་འ�ལ་�ོད་པ་གཞན་ལ་

ཞབི་�་�་ཞངི་། ཁ་ོཚ�་ གནམ་�འ་ིནང་�་�ས་ཚ�ད་མང་པརོ་འ�ག་དགསོ་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་ད་

�ང་ཡང་ས་ོས་ོཁམོ་པ་མདེ་པར་གཏངོ་�བ། གནམ་�འ་ིནང་�་འ�ལ་�དོ་པ་ཐམས་ཅད་ས་ོ

སོའ �་�མ་�ོག་ག་ིའཇིག་�ེན་ཞིག་�་ཡོད་པ་�ེ། ཁ་ོཚ�ས་བཟའ་བ�ང་ལ་རལོ་བ་དང་། དཔ་ེ

དེབ་ཞིག་�གོ་པ། ཡང་ན། ཁ་བ�་�དེ་པ་�་�འ་ིལས་གང་ཞིག་�བ་�་ིཡདོ་�ང་། ཁ་ོཚ�འ་ི

སེམས་ད་ེད་�ང་ཡང་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་�་ཡོད་པར་�ང་ཞིང་། བདག་གིར་འདོད་པའ་ི�དི་

པའ་ིབད་ེབ་ཆ་ེ�ང་ཐམས་ཅད་འཚ�ལ་�བ་ཇ་ི�ར་�་དགོས་པའ་ི�མ་�ོག་ག་ི�ོང་ན་�ལེ་

འ�བ་�དེ་�་ིཡོད། ཁ་ོཚ�་ན་ིའད་ི�ང་ག་ི�་བཞག་ག་ིབཙ�ན་རའ་ིནང་�་�ད་ཡདོ་པར་�མ་

ཞངི་། �་ལའང་དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་ི�ད་པར་ཙམ་ཡང་འ�དེ་པའ་ིག་ོ�གོས་ཤགི་

མདེ་པར་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་�ནོ་ཆས་ཇ་ིའ�་ལགེས་པ་ོ�ནོ་ཡདོ་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་ཁ་ཟས་ཞམི་པ་ོ

ཇ་ིའ�་ཞིག་ཟ་བཞིན་ཡོད་�ང་། བདག་ག་ིམཐོང་�ང་ལ། ཁ་ོཚ�ར་ཞ་ིབད་ེཞིག་མདེ་པ་དང་། 

ཁ་ོཚ�ར་འ�ག་འདོད་�ང་འ�ག་མ་ིཆོག་པའ་ིཔགས་ནད་ཅིག་ཡོད་པར་འ�་ཞིང་། ཁ་ོཚ�་ན་ི

�ག་གཡང་�་�ང་བར་དོགས་ནས་མ�ན་�གོས་�་གོམ་པ་གང་ཡང་�་ོམ་ི�བ་ཅངི་། ར་ི

གཟར་པ་ོཞགི་ག་ི�་ེམ་ོ�་�ས་པའ་ིར་མ་དང་འ�་མ�ངས་ཤགི་རདེ། 

ཁ་ོཚ�འ་ིའཚ�་�ངས་ད་ེན་ིཡིད་�་ོདགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོཚ�་ན་ིདོན་དངསོ་�་

�ག་གཡང་ག་ི�་ེམ་ོ�་འ�ངེ་�།ེ དའེ་ིགཡང་�་�ང་བའ་ིཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། �དི་པའ་ི

བད་ེབ་�མས་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་ན། �་མཚན་ཅིའ་ི�ིར་ཁ་ོཚ�་ལ་ཞ་ིབད་ེདང་བག་ཕབེས་

མདེ་པ་ཡནི་ནམ། ཅའི་ི�རི་ཁ་ོཚ�་ན་ིཟ་འ�ག་ལང་བ་ཇ་ིབཞནི་ཡིན་ནམ། བདག་གསི་ཁ་ོཚ�ར་
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�་�བས་སམེས་པ་�་ོཞིང་། ད་ེཡང་�ོགས་པ་ོཞིག་ཉེན་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིཟམ་པ་ཞགི་བ�ད་

ནས་འ�་ོབཞིན་པར་བ�་�་ཙམ་ལས་རགོས་རམ་ཅ་ིཡང་�དེ་མ་ི�བ་པ་�་�འ་ིཚ�ར་�ང་

ཞགི་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�ིད་པའི་བདེ་བ་དག་གི་�ི་�ལ་�ི་འ�ག་�གས་དེའི་�བ་ལོགས་ལ་

བ�ས་ཏ།ེ ད་ེ�་ཉནེ་ཚབས་ཅ་ིཞགི་ཡོད་པ་�གོས་དགོས་ཤངི་། �དི་པའ་ིབད་ེབ་ན་ིརལ་�འི་ི

�་ེམོར་�གས་པའ་ི�ང་�་ི�་�་ཡིན་པ་ཤསེ་དགོས། �ོན་མར་བདག་གསི་མཁའ་ད�ངིས་

�་བ�དོ་པའ་ི�གོ་བ�ན་ཞགི་ལ་�་�བས། དསེ་བདག་ལ་སམེས་འ�ལ་ཐབེས་སངོ་། འནོ་

�ང་། ད་ེན་ིམཁའ་ད�ངིས་�་བ�དོ་�འ་ིསམེས་�གས་ཤིག་མ་ཡནི་པར། དམ་པའ་ིཆསོ་

ལ་འ�ག་པའ་ིསམེས་འ�ལ་ཞགི་ཡནི། 

མཁའ་�ོད་པ་ཚ�་�་བའ་ི�ེང་�་འ�་ོབའ་ིལས་དོན་དེར་འབད་བ�ོན་ཇ་ིའ�་ཞིག་

�ས་ཡོད་པར་བསམས་ན་ང་ོམཚར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལ་ོང་ོད་ེའ�་མང་པའོ �་དཀའ་

ལས་དང་། �རོ་མ་ོད་ེའ�་མང་པ།ོ ཚན་རགི་ག་ིགསར་�ང་ཤསེ་�་ད་ེའ�་འབརོ་ཆནེ་སགོས་

ལས་དོན་དེའ་ིཆདེ་�་བཏང་ཡོད། མཁའ་�ོད་པ་ད་ེཚ�་�་བའ་ིཐོག་�་འ�རོ་བ་ནི། ཆེས་ཡ་

མཚར་�་ིདོན་དག་ཅིག་�་འདོད་ཡདོ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་ཞབི་�་བསམས་ན། མཁའ་�དོ་

པ་ད་ེདག་ན་ིཉོན་མོངས་�ག་ག�མ་�ིས་བ�ང་ནས་ད་ེ�་སོང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་�ག་

ག�མ་�ིས་བ�ང་ནས་�རི་སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་�་ཡོང་ཡོད་པས། ཁ་ོཚ�་�་བའ་ི�ང་�་ཡདོ་

�བས་དོན་དག་གལ་ཆནེ་ཅ་ིཞིག་�ང་ཡོད་དམ། དེའ་ིཆེད་�་བཏང་བའ་ིཚན་རིག་ག་ིཞབི་

འ�ག་དང་། �རོ་མ།ོ ད་�ང་མ་ིམང་པའོ �་ངལ་�ལོ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་�སི་ཐ་ན་ང་ཚ�འ་ི�ག་

ག�མ་�་ིཆ་ཤས་�ལ་�ན་ཙམ་ཡང་བཅོམ་མདེ། མཁའ་�ོད་པ་ཚ�་�ིར་ལགོ་�བས། ཁ་ོ

ཚ�ས་ཤེས་རབ་�་ི�ོན་མ་ེལས་�་ོའགའ་ཤས་ཤིག་འ�ེར་ཡོང་ཡོད། གལ་ཏ་ེཁ་ོཚ�ས་འབད་

བ�ོན་དང་ངལ་�ོལ་ད་ེདག་ག་ི�ར་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡང་དོན་�ིང་ཆ་ེབའ་ི�ིང་�་ེ�་�་གངོ་
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འཕེལ་�་གཏོང་བར་བཀོལ་ཡོད་ན། ཁ་ོཚ�ར་འཕེལ་�ས་ཆེན་པ་ོཞིག་�ང་ཡོད། འོན་�ང་། 

ཁ་ོཚ�ས་ད་ེ�ར་�་བཀོལ་མེད་པ་དང་། ཆེས་�་ཆེན་ཡིན་པའ་ིག་ོ�བས་ཤིག་�ད་ཟོས་�་

བཏང་ཡདོ། 

འཇིག་�ེན་ཆསོ་བ�ད་འདོད་པའ་ིསེམས་པ་ད་ེལས་གནདོ་འཚ�་ཆ་ེབ་ཞིག་མདེ་པ་

དང་། སམེས་པ་དའེ་ིདབང་གསི་ང་ཚ�་འཁརོ་བའ་ིནང་�་འཁརོ་ནས་བ�ད་ཡདོ། ང་ཚ�ས་དག་ེ

བའ་ིལས་ཤིག་�དེ་�བས། སེམས་པ་ད་ེའཇབ་བཞིན་ཡོང་ནས་ང་ཚ�ར་བར་ཆད་�དེ་པར་

མ་ཟད། བད་ེ�ིད་�ར་�ང་ཞིག་ག་ིར་ེབ་ཞིག་ང་ཚ�ར་�ནི་ནས་དབང་པོའ �་བད་ེབ་གསར་པ་

ཞིག་འདོད་པའ་ིཆགས་སེམས་�དེ་ལ། ད་ེ�ར་ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ིལས་ད་ེནམ་ཡང་ལགེས་

པར་�བ་མ་ི�བ། ང་ཚ�ས་�ོམ་�བ་�དེ་�བས། འཇིག་�ེན་ཆསོ་བ�ད་�་ིསམེས་པ་དསེ་

རང་ཉདི་�་ི�་ོ�་ེགཡངེ་བ་�།ེ ང་ཚ�ས་དའེ་ིདབང་གསི་�ང་ཟནི་པའ་ི�ང་སང་ཞགི་�རི་�ན་

�ེད་པ་དང་། ཡང་ན། �་བ་�བ་སར་ཅ་ིཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་�ག་པ་སགོས་ལ་�མ་པར་

�གོ་ག་ིཡདོ། འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་�་ིསམེས་པ་དསེ་ང་ཚ�ར་ཆསོ་དཔ་ེཞགི་�གོ་པར་རང་

ཉིད་ཐང་ཆད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལས་བ�ན་འ�ིན་ཞིག་ལ་བ�་དགོས་པའ་ིངན་�ལ་�ེད་�་ི

ཡདོ། 

�་ནོར་དང་། དགའ་བདེ། �ོགས་པོ། བ�ོད་པ། �ན་�གས་སོགས་འདོད་ལ། 

དཀའ་�ག་དང་། ད�ལ་ཕོངས། �ལ་པོ། �ད་འདོགས། མིང་ངན་སོགས་ལས་�ོལ་བར་

འདོད་པའ་ིསམེས་པ་དསེ་རང་ཉིད་བཙ�ན་�་བ�ག་ཡོད། སེམས་པ་དསེ་རང་ཉིད་ན་ི�ོགས་

མཐའ་མདེ་པའ་ིདཀའ་�ག་ལ་�རོ་ཞངི་། དམ་པའ་ིཆོས་ལ་�་ོཁ་གཏདོ་�་འ�ག་ག་ིམདེ། ད་

�ང་དེའ་ིདབང་གིས་ང་ཚ�་ཤིན་�་�ེལ་འ�བ་ཆེན་པོར་�ར་ཏེ། ནམ་ཡང་མ་འདང་བའམ་

ཆོག་ཤེས་མེད་པ་ནི། ཇ་ིའ�་གཏོར་བ�ག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ག་ིམེད། འཇིག་�ེན་
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ཆོས་བ�ད་འདདོ་པ་ནི། དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་ལནེ་�་ིའགོག་�ནེ་གཙ�་བ་ོད་ེཡིན་ཞིང་། ང་

ཚ�་དའེ་ིདབང་�་སངོ་ནས་ས་ོསའོ �་དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ི�ད་ཟསོ་གཏངོ་ག་ིཡདོ། 

འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་འདདོ་པ་ན་ིབདག་འཛ�ན་ལས་�ང་གནོད་འཚ�་ཆ་ེཞིང་། ང་

ཚ�ར་བདག་འཛ�ན་འཇགི་�་ཡདོ་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�མས་�ངོ་�བ་

པ་དང་། ཚ�་�་ིམའང་�ནེ་བཟང་ཞགི་འཐོབ་པར་�དེ་པའ་ི�་�།ེ �ནི་པ་ལ་སགོས་པའ་ིདག་ེ

�རོ་མང་པ་ོ�དེ་�བ་�་ིཡདོ། མངོན་པར་�གོས་པའ་ི�ང་�བ་�་ིག་ོའཕང་མ་ཐབོ་པའ་ིབར་

�་ང་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་མ་རགི་པ་�་མ་ོ�ངོ་མ་ི�བ་པས། བདག་འཛ�ན་�་ིལགོ་�་ཡདོ་�ང་། 

ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་ས་ོསརོ་ཐར་པ་�བ་�བ། ད་ེ�་ནའང་། འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་�་ིདབང་

�་སོང་ན། ང་ཚ�ས་ཐ་ན་འཁོར་བའང་�ོང་མ་ི�བ་པ་དང་། དེར་བ�ེན་ས་ོཐར་དང་�ོགས་

སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ན་ིབ�ལ་དནོ་�་�ར་ཡདོ། �ོགས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་

པར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེལ་འགདོ་པའ་ི�ང་�བ་�་ིསམེས་རང་�ད་ལ་�་ེདགསོ་པ་

དང་། འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་འདོད་པའ་ིསམེས་པ་ན་ིདའེ་ིའགལ་�་ཡནི་ཏ།ེ ང་ཚ�་འཇགི་�ནེ་

ཆོས་བ�ད་�་ིདབང་�་སངོ་ན། རང་ཉིད་གཅིག་�འ་ིདོན་�་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་འཚ�ལ་�བ་

�ེད་�་ིཡོད། �ིད་པའ་ིབད་ེབ་ལ་ད་ེ�ར་ཞེན་ཚ�། ཚ�་འདིའ་ིཕ་རལོ་�་བད་ེའ�ོའ �་�ེན་བཟང་

ཞགི་�དེ་མ་ི�དི། 

�་ཡོད་སར་མ་ེམདེ་པ་ཇ་ིབཞིན། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉརེ་ས་�་�མ་�ལོ་

�་ི�་�མས་མདེ་པ་དང་། ཐར་པ་དང་�ོགས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་པ་ལ་ང་ཚ�ས་ད་ེ

དག་ག་ི�་འཚ�ལ་�བ་�དེ་དགོས་ཤངི་། ང་ཚ�ས་ཇ་ི�ིད་འཁརོ་བར་གནས་པའ་ི�་�མས་

བ�བ་པ་ད་ེ�དི་�་ང་ཚ�ར་ཐར་པ་ཞགི་འཐོབ་མ་ི�དི། 
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འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་ལ་ཆགས་པའ་ིསམེས་པ་དསེ་ཐ་ན་ཚ�་འདརི་ང་ཚ�ས་དག་ེ�་

ཅ་ིཞགི་བསགས་པའང་འཇམོས་�་ིཡདོ། དཔརེ་ན། ང་ཚ�ས་�ནི་གཏངོ་ག་ིསམེས་པ་ཆནེ་པ་ོ

ཞགི་བ�དེ་ད།ེ གཞན་དག་ལ་རགོས་�རོ་�་ིདོན་�་�ོར་མ་ོ�ནི་ཆགོ་མདོ། འནོ་�ང་། �ནི་

གཏོང་ག་ིལས་ད་ེ�དེ་པའ་ི�ན་�ངོ་ན་ིམཐར་�ག་ན་གཞན་�ིས་རང་ཉིད་ལ་�་�ལ་བཟང་

པ་ོཞིག་འཛ�ན་པའ་ིའདོད་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ན། དག་ེབའ་ིལས་ཤིག་�་འ�ར་�ང་བའ་ི�ནི་

གཏངོ་དའེང་�ན་�གས་འདདོ་པའ་ི�ན་�ོང་དསེ་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་བ�ར་ཡདོ། 

རང་ཉིད་བད་ེའདོད་�་ིསེམས་པ་དེས་ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�་ལ་ཇ་ི�ར་དབང་�ར་�ེད་པ་

དང་། དའེ་ི�ནེ་པས་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་འཐབོ་འདོད་པ་གང་ག་ིཆདེ་�་གཞན་དག་ལ་འཚ�་བ་

ཇ་ི�ར་�ེད་པ་སོགས་མཐོང་ཚ�། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིམཐོང་�་འད་ི�་ིཚ�གས་�་ིཆ་ཤས་

ཤིག་�་�ར་པའི་མ་ིགཞན་དག་ལའང་རིགས་བ�་ེ�ས་ཏེ། �ི་ཚ�གས་�ིའི་དཀའ་�ོག་

�མས་གང་ནས་�ང་བ་�ོགས་�བ། རང་ཉིད་བད་ེའདོད་�་ི�ན་�ོང་�ེ། ང་ཚ�ས་གཞན་�་ི

�གས་�ང་ག་ིདགསོ་མཁ་ོ�མས་�ང་མདེ་�ས་ནས་རང་ཉིད་གཅེས་འཛ�ན་�དེ་པ་འད་ིན་ི

དམག་འ�ག་ཐམས་ཅད་དང་། རང་�ང་ཁོར་�ག་གི་ཆག་འཇིག་ཐམས་ཅད་�ི་འ�ང་

�ངས་ཡནི། 

 

�ད་འ�་ོདང་�ད་པར་མདེ་པ། 

ང་ཚ�ས་འཇགི་�ནེ་ཆོས་བ�ད་�་ིདབང་གསི་ཇ་ིའདདོ་�བ་�དེ་�་ིའ�་ོབ་མའི་ིའཚ�་

གནས་འདིའ་ི�ས་པ་�མས་�ད་ཟོས་བཏང་ན། ང་ཚ�་ནི་སོ་སོའ �་�ག་བ�ལ་ལས་�ལ་

ཐབས་མེད་པའ་ི�ད་འ�་ོདང་�ད་པར་མདེ་དེ། ང་ཚ�་�ོངས་ཤངི་། རང་གཅེས་འཛ�ན་ཆ་ེབ་

དང་། �ག་བ�ལ་�ངོ་�བ་�་ིམདེ། འོན་ཏེ། �ག་བ�ལ་སལེ་བའ་ི�ོགས་ལ་ཅ་ིཡང་མ་ི�་
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བར་ལེ་ལོའ �་ངང་�ས་འདའ་བ་ནི། རང་ཉིད་འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ལ་�བ་པར་

བསམ་�་ོབཏང་ན། ཡདི་�་ོབའ་ིགནས་ཤགི་ཡནི་ལ། འད་ིལས་�ངོས་པ་ཞགི་གང་ན་ཡདོ། 

དོན་ང་ོམར་བཤད་ན། ང་ཚ�འ་ི�ན་�ན་�་ི�ེད་�་ོཁག་ལ་དམིགས་�ལ་�བས་

ཆེན་ཅ་ིཡང་མདེ་པ་དང་། ང་ཚ�འ་ི�དེ་�་ོཡོད་ཚད་�དི་པའ་ིབད་ེབ་འཐོབ་པ་དང་། འད་ི�ང་

ག་ི�ག་བ�ལ་གཡོལ་�འ་ིཆདེ་�་ཡནི། ད་ེན་ི�ད་འ�་ོཚ�ས་�ང་�དེ་�་ིཡོད་པས་ང་ཚ�འ་ི

བར་ལ་�ད་པར་ཞིག་གང་�་ཡོད། ང་ཚ�ས་རང་�ང་ཁརོ་�ག་�་འཚ�་བའ་ི�ོག་ཆགས་ལ་

ཞིབ་�་�ས་ན་གནད་དོན་འད་ིགསལ་པ་ོཆགས་ངེས། ཉ་དང་། འདབ་ཆགས། �ད་འ�ོ། 

འ�་�ནི་སགོས་ཐམས་ཅད་�སི་འད་ི�ང་ག་ི�ག་བ�ལ་ལ་གཡལོ་ནས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་

འཚ�ལ་�བ་�དེ་�་ིཡོད། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�་ན་ི�་བ་ོཞིག་ག་ིནང་�ལ་ནས་འ�་ོབཞནི་པའ་ིཉ་

དང་། ཚང་ཞིག་བཟ་ོབཞིན་པའ་ི�ི�་སོགས་དང་གཅིག་མ�ངས་ཇ་ི�ར་མནི། ང་ཚ�ར་�་

ནོར་མང་ཞིང་། ང་ཚ�འ་ིང་ོབ་ོ�་ེམང་�ོག་འཛ�ང་ག་ིརང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་རང་

རིགས་ན་ི�ོག་ཆགས་གཞན་ལས་མཆོག་�་�ར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་བཅས་ཡིན་

�ང་། དནོ་དངསོ་�་ང་ཚ�་དང་ཐང་�་གགོ་ནས་འ�་ོབའ་ི�གོ་ཆགས་དང་། ང་ཚ�འ་ི�ནོ་ཆས་

ནང་�་འ�ལ་བའ་ིའ�་དང་ཤགི་སགོས་�་ིབར་ལ་�ད་པར་ཅ་ིཡང་མདེ། 

འ�་ོབ་མའི་ིརགིས་�་ིམཛད་�ེས་ངོམ་པའ་ིབ�ན་འ�ནི་�་ིལ་ེཚན་�་མ་ིཡསི་རང་

ཉིད་མཁའ་ད�ིངས་�་འ�ར་ཐབས་�ས་�ལ་�ོན་མོད། འོན་�ང་། �ི�་ཚ�འ་ིའ�ར་�ལ་

ལ་ང་ཚ�་ད་�ང་ཡང་ད་ོ�་མ་ིཡངོ་བ་དང་། དའེ་ི�རི་��ི་དང་ང་ཚ�འ་ིབར་�་ི�ད་པར་ད་ེགང་

�་ཡོད། �ད་འ�་ོཞིག་གིས་རང་ལས་�ས་�ོབས་ཞན་པ་ཞིག་ཟ་བའམ། དེ་ལས་འ�ོག་

བཅམོ་�དེ་པ་ཇ་ིབཞནི། ང་ཚ�ས་�ང་རང་ལས་དམན་པ་ཞགི་ལ་ཅ་ིའདདོ་�དེ་�་ིཡདོ། �ད་

འ�་ོཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཚང་�ང་བར་འ�ག་འཛ�ང་�དེ་པ་ཇ་ིབཞནི་ང་ཚ�ས་�ང་ད་ེ�ར་�དེ། �ད་
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འ�་ོམང་པསོ་གཞན་�་ི�གོ་གཅོད་ལ། ང་ཚ�ས་�ང་གཞན་�གོ་གཅདོ་པ་དང་། གཞན་�གོ་

གཅདོ་པའང་དའེ་ིཤ་ཟ་བའ་ིདོན་གཅགི་�་མནི། 

མ་ིལས་�ད་འ�་ོཚ�་ན་ིས་ོསའོ �་གསོན་ཆདེ་ལ་གང་དགསོ་པ་ད་ེབ�བ་པར་མཁས་

ཤིང་། རང་ག་ིཚང་དང་གནས་སགོས་�ང་�བོ་ལེགས་པར་�་�བ། ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་མ་ིན་ི

རང་ཉིད་ལ་ཅ་ིཞིག་དགོས་པ་འཚ�ལ་�བ་�ེད་པའ་ིཐབས་ཤེས་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

འདོད་�ང་། ང་ཚ�་ལས་�ག་ན་ི�ོན་པ་ཐབས་�ལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ར་ི�གས་འདདེ་�་ི

མེད་པའ་ིཚ�་ན་�ག་ན་ི�་ན་�ག་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། �་བ་ཞིག་བདས་ནས་གསོད་�བས་

འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། �་གར་�ི་�ལ་�ང་འགའ་�་ �་བ་ཚ�ས་�་ཐང་�་�་ཟ་

བཞིན་�ོད་�བས། ཁ་ོཚ�ར་བད་ེའཇགས་ཅ་ིཡང་མེད་པར་�ང་ཡང་། �་བ་ཚ�་ན་ིརང་ཉདི་

�ང་�ོབ་ལ་མཁས་པ་ོཡིན། �ག་ཅིག་ཉ་ེའ�མ་�་འ�རོ་ན་ཁ་ོཚ�ས་ཕན་�ན་ལ་བ�་�ག་

�ལ་ལ་�ོས་དང་། ཁ་ོཚ�འ་ི�ག་�ངས་དང་ག�ར་�ལ་ལ་�ོས་དང་། �ག་གིས་རང་ཉདི་

འཛ�ན་ལ་ཉ་ེ�བས་དེ་ཚ�ས་�་ོ�ར་�་འ�་ོསའ་ིཁ་�ོགས་བ�་ེ�་རདེ། �་བ་ཚ�ར་ད་�ང་

འཇབ་པའ་ི�ས་པ་ཞགི་�ང་ཡདོ། ཨ་རའི་ིས་ཆ་ཝ་ཤནི་ཊོང་�་ཡདོ་པའ་ིང་ཚ�འ་ིཆསོ་ཚ�གས་

�་ིཉ་ེའ�མ་�་�མི་ཚང་ཞགི་ཡོད་པ་དང་། �མི་ཚང་དའེ་ི�་ོརའ་ིནང་�་��ི་ལ་�་ོ�རེ་�དེ་

�་ི�ོད་ཅིག་ཡོད་པ་ད་ེལས་�་བ་འགས་�ག་�་�་ོཆས་�་བ་རེད། �་བ་ཨ་མས་�་�ག་

ཚ�ར་ར་�ོར་དེར་ཇ་ི�ར་འཛ�ག་དགོས་པ་དང་། �་ོ�ོད་དེར་ཇ་ི�ར་�ོབ་དགོས་པ་སོགས་

བ�བས་ཡདོ། 

འཛམ་�ངི་གང་སར་ཡདོ་པའ་ིསམེས་ཅན་མཐའ་དག་གིས་འདདོ་ཆགས་དང་། ཞ་ེ

�ང་། གཏ་ི�ག་བཅས་�ག་ག�མ་�་ིདབང་�་སོང་བའ་ི�ན་�ངོ་ཞགི་བ�ང་ནས་འད་ི�ང་

ག་ིབད་ེབ་འཚ�ལ་�བ་�དེ་�་ིཡོད། ང་ཚ�་ག་ཚ�ད་ཅགི་�ག་ག�མ་ལས་�ལོ་ཡདོ་དམ། ང་ཚ�་

ན་ིས་ོསོའ �་ལས་�ངས་�་ཡདོ་པ་དང་། གནམ་�འ་ིནང་�་འ�ར་བཞིན་པ། ཡང་ན། མཚ�་
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འ�མ་�་རང་�ས་ཉ་ིམར་�ེབ་བཞིན་པ་�་�འ་ིལས་དོན་ཅ་ིཞིག་�བ་�བ་པ་ལ་མ་�ོས་

པར། རང་ཉདི་དང་མཚ�་ཡ་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ིཉ། ནམ་མཁར་འ�ར་བཞནི་པའ་ིའདབ་ཆགས། 

སའ་ིནང་ག་ིའ�་�ནི་སགོས་�་ིབར་�་ཡདོ་པའ་ི�ད་པར་ཅ་ིཞགི་ཡནི། ང་ཚ�འ་ི�འི་ིད�བིས་

ག�གས་ལ་�ད་པར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། འོན་�ང་། དེ་ལས་གཞན་ཚང་མ་གཅིག་

མ�ངས་ཡནི། 

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་དམག་ད�ང་�་�གས་ཡོད་ན། ང་ཚ�ས་དམག་ད�ང་ག་ི�ིག་

�ིམས་ལ་བཅངས་པའ་ིང་�ལ་ཞིག་ཡོད་�ིད། འོན་�ང་། �ོག་མ་ཚ�ར་དམག་མ་ིཞིག་ལ་

ཡོད་པའ་ི�གི་�མིས་ལས་�ག་པ་ཞིག་ཡོད། �ོག་མ་ཚ�་ན་ིང་ོམཚར་བ་ཞིག་ཡིན། ཁ་ོཚ�ར་

�ས་པ་ོ�ང་�་ཞིག་ལས་མདེ་�ང་། �ིང་�ོབས་ཤནི་�་ཆནེ་པ་ོདང་�ན་པ་ཞགི་རདེ། �ོན་

མར་བདག་གིས་བ�ན་འ�ིན་ཐོག་�ོག་མ་དམར་ནག་ག་ིད�ང་ཚ�གས་�ིས་འཐབ་འཛ�ང་

�ེད་པ་�་�ངོ་། འཐབ་འཛ�ང་ད་ེན་ིང་ཚ�འ་ིདམག་འ�ག་�་�་རདེ། བ�ན་ད་ེཐག་ཉ་ེས་ནས་

�ངས་ཡདོ་ན། �ང་�ལོ་�་ིའ�ན་བ�ར་ཞགི་ལ་�སོ་ནའང་�་�་ོབ་ཞགི་ཡནི་ངསེ། གཅིག་

�ས་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་�ངི་�ོབས་ཡདོ་པར་འདདོ་�དི། འནོ་�ང་། �གོ་མ་ཚ�ས་ཐ་ན་

�ང་ཆེན་ཞིག་གསི་ས་ོསའོ �་ཚང་ལ་གནོད་པ་�ས་�ང་དེར་�ོལ་བ་�ེད་�བ། མ་གཞ་ི�ིང་

�ོབས་ན་ིམ་ིཚ�འ་ི�ིང་པ་ོམིན་ལ། འ�་ོབ་མིའ་ིརིགས་�་ིལ་ོ�ས་ནང་། ག�ག་�བ་ཆ་ེབའ་ི

�ིང་�ོབས་ཅན་�་ིམ་ི�་མང་པ་ོ�ང་ཡོད་པ་དང་། ཧ་ེཋ་ིལར་�་ིདམག་མ་ིཚ�ར་�ངི་�བོས་

ཆནེ་པ་ོ�ན་ཡང་། ཁ་ོཚ�ས་མ་ིས་ཡ་མང་པ་ོབསད་ཡོད། 

གཅགི་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ས་ོསརོ་བ�ོན་འ�ས་ཆནེ་པ་ོ�ན་ཞངི་། དཀའ་ཚ�གས་ཤནི་

�་ཆ་ེབའ་ིལས་ཀ་ཞིག་�བ་�བ་པར་འདདོ་�ིད། འོན་�ང་། ང་ཚ�འ་ིབ�ནོ་འ�ས་ད་ེད�ན་

ཁའ་ིཆདེ་ལ་ད�ར་�ས་ནས་ཁ་ཟས་གསགོ་དགསོ་པའ་ིའ�་�ནི་དང་། ནགས་�་ིསགོས་�་ི

འབད་བ�ནོ་དང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མནི། གཅགི་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�ད་འ�་ོལས་རང་ཉདི་�སི་
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�་ལེགས་པར་�་�བ་པར་�མ་�ིད། འོན་�ང་། �་ལས་ལ་ཤིན་�་མཁས་པའ་ི�ད་འ�་ོ

མང་པ་ོཞགི་ཡདོ། ཐ་ན་ང་ཚ�་ན་ིཆགས་�ོད་�་ིཐད་ནས་�ང་�ད་འ�་ོཚ�ར་ད་ོ�་མ་ིཡངོ་། ང་

ཚ�ར་གནོད་སེམས་འཛ�ན་པའ་ི�ས་པ་ཆེས་ང་ོམཚར་བ་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་�ང་། ཆེས་

དམའ་བའ་ིའ�་�ིན་ལའང་�ས་པ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། སེར་�་ཤནི་�་ཆ་ེཞིང་། �་ོཆས་བཙལ་

ནས་གསགོ་འཇོག་�དེ་པར་མཁས་པའ་ི�ད་འ�་ོཡང་ཡོད་པ་ད་ེཚ�ར་�སོ་ན། སེར་�་ཤནི་

�་ཆ་ེབའ་ིམ་ིཚ�་ཡང་�ནི་གཏངོ་ཅན་�་�ང་�་རདེ། 

བདོ་�་སརེ་�འ་ི�ོར་ལ་�ང་མང་པ་ོཡདོ་ཅངི་། དགནོ་པའ་ིམཛད་�་ོསགོས་�་ི�ད་

�་�་པ་ཚ�ས་མར་དང་�མ་པས་�་ན་�ག་པའ་ིགཏོར་མ་�་ཚ�གས་བཞངེས་ཏ།ེ མཆདོ་�འི་ི

ཐོག་�་མཆདོ་འ�ལ་�དེ་དགོས་�་ིཡདོ། �་པ་ཚ�ས་�་ིབ་འགོག་ཐབས་�་ཡདོ་ཚ�ད་�ས་

ཡོད་�ང་། ད་ེཚ�ར་�ང་�ང་འཛ�མས་ཤིང་། གཡས་གཡོན་�་མ་ིམེད་�བས། གཏོར་མའ་ི

�བ་ནས་ཟ་ག་ིཡདོ། དརེ་བ�ནེ་མ�ན་ནས་བ�ས་ན་གཏརོ་མ་ཚ�ར་�ནོ་ཅ་ིཡང་མདེ་ནའང་། 

�བ་ནས་ད་ེཚ�འ་ི�དེ་ཀ་ཙམ་ཟོས་ཡདོ། མ་ིཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་�ངས་�ང་འཛ�མས་པར་�ན་

ཡང་། �ད་འ�་ོཚ�ར་ཡང་�ང་�ང་ད་ེགཅགི་མ�ངས་�་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ད་ེཚ�་བ�་�དི་ལ་

མཁས་ཤངི་། ད་ེཚ�ར་ཆབ་�དི་�ང་ཡདོ་པ་རདེ། 

བཀའ་གདམས་པའ་ིདག་ེབཤསེ་�ང་ར་ིཐང་པའ་ིངན་མངི་ལ་ང་ོགནག་པ་ཟརེ་ཞངི་། 

དའེ་ི�་མཚན་ན་ིཁངོ་གསི་�ག་�་གཞན་�་ི�ག་བ�ལ་བ�མོས་པས་ཡནི། ཁངོ་ན་ིས་ོསའོ �་

མི་ཚ�འི་ནང་�་ཐེངས་ག�མ་ལས་བཞད་མེད་པའ་ིབཤད་�ན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་གིས་�ག་

�ག་�་�ོམ་�ག་�བས། �ི་བ་ཞིག་གིས་མ�ལ་ལས་འ�ས་�ོག་འགའ་�་བཞིན་པ་

གཟིགས་ནས་བཞད་པ་ད་ེཐེངས་གཅིག་རེད། ད་ེཡང་�་ིབ་དེས་ག�་ཞིག་�་�བས་�ས་

�ང་ཡར་འ�གོས་མ་�བ་པས། ད་ེསོང་ནས་�་ིབ་གཞན་འགའ་བསོ་ཤངི་། ཁ་ོཚ�ས་ག�་ད་ེ

གན་�ལ་�་ཉལ་བའ་ི�་ིབའ་ིཐགོ་�་བཞག་�ེས། ཚང་མས་�་ིབ་དའེ་ི�ག་ཏ་ིའཐནེ་བཞནི་
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�ད་ནས་ཚང་ག་ི�་ོཁར་སངོ་། འནོ་�ང་། ག�་ན་ིཚང་ག་ི�་གའ་ིནང་�་མ་�ད་པས། �་ིབ་

ཚ�ས་ཚང་ག་ི�་ོཁ་�་མ་ིའཇོག་ཐབས་མདེ་�ར་ཅིང་། དོན་�ེན་འདིས་�ང་ར་ིཐང་པ་ཁངོ་

བཞད་�་བ�ག་པ་རདེ། 

�་ིབ་ན་ིཚ�་འདིའ་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉེར་བར་མཁས་ཤངི་། ད་ེཚ�་�ོབ་�ར་འ�མིས་

མེད་ནའང་�་བའ་ིལས་ལ་ཤནི་�་མཁས་པ་ོཡནི། ཁང་བ�ེགས་མཐནོ་པ་ོཇ་ིའ�་ཞིག་ཡནི་

�ང་། �ོ་ཆས་ཤིག་ཡོད་ན། �ི་བས་དེ་ཤེས་ཤིང་། དེ་�་བར་ཁང་བ�ེགས་མང་པོར་

འཛ�གས་�བ། �་ིབ་ཚ�་ན་ིད་�ང་སམེས་ཅན་གཞན་ལ་མག་ོ�རོ་གཏངོ་བར་མཁས་པ་ོཡིན་

པ་དང་། གལ་ཏ་ེམ་ིཞགི་གསི་ཁ་ོཚ�ར་གནོད་པ་�ས་ཚ�། ཁ་ོཚ�ས་ད�་ཤ་ལནེ་ཤསེ་�་ིཡདོ། 

ཐངེས་ཤགི་�་ིབ་ཞགི་གསི་བདག་ག་ིགཟན་འཆསོ་སངོ་། ད་ེན་ིའཁནོ་ལན་ཞགི་ཡནི་

མིན་མ་ིཤེས་མོད། འོན་�ང་། �ོན་མར་ཀ་ོཔན་དགོན་�་ཟས་རིགས་�་བ་དང་ཙ�ག་�ག་

གཏོང་བ་སོགས་�་ིདཀའ་ངལ་�ང་བས། �་པ་ཚ�ས་�་ིབ་�མས་ཕར་བ�ད་ཡོད། ཐབས་

ཤེས་འ�་མིན་བཏང་�སེ་�་པ་ཚ�འ་ིབསམ་པར་�་ིབ་�མས་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་�་སངོ་བར་

�མ་པ་རེད། དེ་�ས་བདག་ལ་ཨ་མ་མར་ཁ་ིསི(Mummy Max)ཡིས་བཟོས་པའ་ི

གཟན་ལགེས་པ་ོཞགི་ཡདོ། ཁ་ོམ་ོན་ིང་ཚ�འ་ི�བོ་མ་དང་པོའ �་�ལ་�་ིགཅགི་ཡནི་ལ། �་མ་ཡ་ེ

ཤེས་དང་ངེད་གཉིས་ཉ་ིཧོང་�་འ�་ོདགོས་ཤིང་། ད་ེ�་ཚ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་�བས། ཁ་ོམོས་

རས་�བ་མ་ོཞིག་གསི་གཟན་ད་ེབཟོས་ཏ།ེ ལེགས་པར་བ�བས་ནས་བདག་ག་ིཆ་�མ་ནང་

�་བཞག འནོ་�ང་། ཉནི་འགའ་ི�སེ་ནས་བདག་གསི་ཆ་�མ་�སེ་ནས་གཟན་ད་ེ�་ིལ་ལེན་

�བས། �་ིབ་ཞིག་གསི་ད་ེའཆསོ་འ�ག གཟན་དརེ་�་ག་གཅགི་ཙམ་ལས་བ�ལོ་མདེ་པར་

�ང་ཡང་། �ེབ་ཆགས་བ�ོལ་�ས་�་ག་གཅིག་མ�ངས་བཞ་ི�་ཞིག་འ�ག ང་ཚ�ས་�་ིབ་

དརེ་གནདོ་འཚ�་�ས་ཡདོ་�བས། དསེ་འཁོན་ལན་�་བདག་དགའ་སའ་ིདངསོ་པ་ོདརེ་གཏརོ་

བ�ག་�ས་འ�ག 
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བདོ་�་�་ིབའ་ིརགིས་ཤགི་གསི་ཞམི་མངར་ཅན་�་ི�་ིཤངི་གསགོ་འཇགོ་�དེ་ཤསེ་

པ་དང་། �་ིབ་ད་ེཚ�ས་�་ིཤངི་ད་ེདག་�ན་འ�མ་�མ་པ་ོ�ར་གནས་གཅགི་�་གསགོ་པ་རདེ། 

�་ིབ་ད་ེཚ�་ན་ིརགི་�ལ་ཅན་ཡནི། འནོ་�ང་། �བས་མ་ལགེས་པ་ཞགི་ལ། མ་ིཚ�ས་ཐང་སབོ་

སབོ་ཡནི་མནི་ལ་བ�ས་ནས་ད་ེདག་ག་ིམཛ�ད་ཁང་ཡོད་ས་ཤསེ་འ�།ོ 

ང་ཚ�་དགའ་བའ་ི�ང་�་ིམཐའ་དག་�ང་མ་ཚ�འ་ིངལ་�ལོ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�ག་བཞིན་འ�ག་ཅིང་། �ང་མ་ཚ�ས་�ང་�་ིབཟོས་ཚར་བ་དང་ད་ེ�་ག་ིཡོད། ད་ེ

ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ིབད་ེབའ་ིཆདེ་�་�ང་�་ིབཟ་ོཞངི་། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ིབད་ེབའ་ིཆདེ་�་�ང་�་ི�་

འ�གོ་�དེ་�་ིཡདོ། 

བདག་ན་ི�སི་པ་ཡིན་�བས། བདག་ལ་ཀ་མད་�བོ་མཁན་དག་ེ�ན་གཉསི་ཡདོ། 

བདག་གསི་ཉནི་གང་བརོ་དཔ་ེཆ་�གོ་འདནོ་�དེ་པར་�བོ་དགསོ་ཤངི་། གཅནི་པ་གཏངོ་བའ་ི

བར་གསེང་ཞིག་ལས་ཅ་ིཡང་མདེ། འོན་ཏེ། �བས་རེར་དག་ེ�ན་ཚ�ས་བདག་ལ་�ས་ཚ�ད་

གཅིག་ཙམ་�་ིརང་དབང་ཞིག་�དོ་�་ིཡོད། ང་ཚ�འ་ི�ོད་ཤག་ན་ིཆེས་ད�ས་མ་ཞིག་ཡནི་

ཞངི་། �མོ་མང་པ་ོདའེ་ིནང་�་ཡདོ་�བས། བདག་གསི་མཚམས་རརེ་དཔ་ེཆ་�རོ་བ་ལས་ད་ེ

ཚ�ར་བ�ས་པ་ཡིན། �ོམ་ཚ�་ན་ི�ང་ནག་འཛ�ན་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་། ད་ེདག་གིས་

�ོམ་ཐག་ག་ིད�ལི་མར་�ག་པ་ལས་མཐའ་�་�ོད་པ་དང་། ཡང་ན་། �་ག་�་�འ་ིཞགི་ག་ི

ནང་�་འ�ག་ག་ིཡདོ། �ང་ནག་ཅགི་�མོ་ཐག་ག་ིནང་�་ཡངོས་�་མ་འ�ད་བར་�་ཁ་ོཚ�ས་

ད་ེ�ར་�ག་ཅིང་། ད་ེནས་ཁ་ོཚ�་�ར་�་སོང་ནས་�ང་ནག་ད་ེཟ་ཞིང་། ཁ་ོཚ�ས་�ན་�་�མོ་

ཐག་གིས་བ�ང་བའ་ིའ�་�ིན་�་ི�ད་ནས་ཡར་ཟ་བ་དང་། མག་ོདང་གཤོག་པ་�མས་�་

�ག་�ར་འདོར་�་ིཡོད། མཚམས་རེར་བདག་གིས་�ོམ་ཐག་�ལ་ཙམ་�ས་ཏེ། �ོམ་ལ་

�ད་�་ོ�བས། ཁ་ོཚ�་�ར་�་�་ིལ་ཡངོ་ནའང་། �མོ་ཐག་ག་ི�ངེ་�་འ�་�ནི་ཞགི་�ང་མེད་

པར་ཤསེ་མ་ཐག་ས་ོསའོ �་�་གའ་ིནང་�་འ�ལ་འ�།ོ 
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ང་ཚ�འ་ིའཚ�་བ་ལ་ཡར་ཐོན་�་ི�ོག་འཛ�ང་ཆ་ེ�་�ར་ཏེ། ས་ོསོའ �་ཁ་ཟས་�་ིདནོ་�་

དངསོ་�་གསདོ་དགསོ་�་ིམདེ། ང་ཚ�ས་དནོ་�ངི་མདེ་པའ་ིལས་ཀ་ཞགི་�བ་བཞིན་�རོ་མ་ོ

བསགས་ཏེ། གཞན་�ིས་རང་ག་ིཆེད་�་བསད་པའ་ིཤ་སགོས་ཉ་ོ�་ད་ེཡིན། འོན་ཏེ། �ད་

འ�་ོཚ�ས་�ང་ས་ོསརོ་འ�་མཉམ་དགོས་�ལ་བཤད་ན་ཆགོ་པ་དང་། ས་ོསའོ �་ཁ་ཟས་�་ིདནོ་

�་གཞན་དག་ག་ི�གོ་གཅོད་པ་ལས། རང་ག་ིཁ་ཟས་�་ིཆདེ་�་ངལ་�ལོ་�དེ་པའ་ི�ད་འ�་ོ

མང་པ་ོཡོད། �་ོ�གས་ཚ�ས་ད་ེ�ར་�དེ་པ་ཇ་ིབཞིན། �་�ལ་འ�བ་�ནོ་ཁང་དང་། གཅན་

གཟན་ཁང་ག་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ི�ད་འ�་ོཚ�ས་�ང་ས་ོསའོ �་�་ོཆས་�་ིདནོ་�་ངལ་�ལོ་�དེ་�་ི

ཡདོ། མ་ིའགའ་ཞགི་གསི་གཞན་ལ་�་ར་ེབ�ངས་ནས་ས་ོསའོ �་འཚ�་�ནེ་འཚ�ལ་དགསོ་པ་ཇ་ི

བཞནི། �་�ལ་འ�བ་�ོན་ཁང་�་ཡོད་པའ་ི�ང་ཆནེ་དང་། ��ེ་ཚ�ས་�ང་�ད་མ་ོབ་�མས་

ལ་འ�བ་�ོན་�ེད་དགོས་�་ིཡོད། �ག་ན་ི�ན་�་འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང� �་

�ལ་འ�བ་�ནོ་ཁང་�་�བ་�གེས་ཐགོ་�་ཡར་ལང་ཞངི་། ཨ་ལངོ་ག་ིནང་ནས་མཆངོ་དགསོ་

�་ིཡོད། མཚ�་ཕག་ཚ�ས་�བས་�ད་པང་ལེབ་འ�རེ་བ་དང་། ས་ོསོའ �་�་མས་བད་ེམ་ོ�ནོ་

དགོས་�་ིཡདོ། དེར་བ�ེན་གཞན་�་ིགམ་�་�ནེ་�གས་�ོན་མཁན་ན་ིའ�་ོབ་མ་ིགཅགི་�་

མནི། 

ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་ལ་དནོ་�ིང་ཆནེ་པ་ོཞིག་མ་�དེ་བར་�་ང་ཚ�་ན་ི�ད་འ�་ོདང་

གཅིག་མ�ངས་ཡནི་པར་མ་ཟད། �ོགས་མང་པ་ོཞིག་ནས་ང་ཚ�་ན་ིད་ེདག་ལས་�ང་དམན་

པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ར་འ�་ོབ་མ་ིཞེས་པའ་ིམངི་དང་། བཟ་ོ�་ཡོད་�ང་། ང་ཚ�་ན་ིཆསེ་དམའ་

ཤོས་�་ི�ད་འ�་ོལས་མཆགོ་ཅགི་མནི། ང་ཚ�ར་�མ་ད�དོ་ཡོད་པ་དང་། �མ་ད�དོ་དསེ་

ལེགས་ཉེས་འ�ེད་�བ་�ི་ཡོད། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདིའ་ིབདེ་བ་གཅིག་�འ་ི�ེས་�་

བ�གས་ནས་ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�་�ད་ཟོས་བཏང་ན། ང་ཚ�ར་རང་ཉིད་ལ་འ�་ོབ་མ་ིཞེས་བ�དོ་

པའ་ིཐབོ་ཐང་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། 
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ད་ེ�་ནའང་། ང་ཚ�ས་�ད་འ�་ོལ་ལད་�སོ་�་དགསོ་པ་གཅགི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེན་ི

ཁ་ོཚ�འ་ི�ངི་�ོབས་དང་། �ང་�ང་། ད་�ང་ས་ོསའོ �་གནས་གཞ་ི�ང་�བོ་�དེ་པའམ། ད�་

ཤ་ལནེ་པའ་ི�ས་པ་སགོས་མནི་ཞངི་། ད་ེན་ིའད་ི�།ེ �་ིཞགི་གསི་ས་ོསའོ �་�་ོཆས་�དེ་ན། ད་ེ

འཆརོ་བར་དགོས་པའམ་ནམ་ཡང་ད་ེའ�་ཞགི་མ་ི�དེ་པའ་ིདངངས་�ག་གསི་འ�ལ་�་�ར་

མིན་གཏོང་ག་ིཡདོ། གལ་�ིད་�་ིདསེ་རང་ཉདི་ལ་�ན་�་�་ོཆས་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཚ�། ད་ེབག་

ཕབེས་�་གནས་�་རདེ། འནོ་�ང་། �་ཆནེ་ཡནི་པ་གང་ཞགི་འཆརོ་བར་དགོས་ནས་�་ིདརེ་

དངངས་�ག་ཆནེ་པ་ོ�་ེག་ིཡོད། འད་ིདང་གཅིག་མ�ངས་�་ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི

�ས་�ེན་འད་ིན་ིཤིན་�་�་ཆནེ་ཞིག་ཡནི་པ་དང་། ལེགས་པར་�ང་དགོས་པའ་ིཡདི་བཞནི་

ནོར་�་�་�་ཞིག་ཡིན་པར་མཐངོ་དགོས། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་

པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིཡདོ་�ས་བདེ་�དོ་ལགེས་པར་གཏོང་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ད་ེ

�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་མ་ི�ང་བ་དང་། དམ་པའ་ིཆོས་�ང་�་ཞགི་ཉམས་�་�ངས་པ་ཙམ་�སི་

ཡིད་མ་ཚ�མས་པར། ང་ཚ�ས་�་མ�ད་ནས་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་པའ་ིསེམས་པ་ཆ་ེ�་

�དེ་དགསོ། 

 

ཚ�་�་�་ིདང་ད་�་ག�མ་�ད་ཟསོ་གཏངོ་བ། 

དལ་འ�ོར་�་ི�ེན་བཟང་འད་ི�ད་ཟོས་བཏང་ན། ཡིད་བཞིན་�་ིནོར་�ས་ཁངེས་

པའ་ིའཇིག་�ེན་ཞིག་ཤོར་བ་ལས་�ང་འ�མ་འ�ར་�ིས་�ོང་�ད་ཆེན་པ་ོ�ོགས་ག�མ་

ནས་འ�ང་�ེ། དེས་ང་ཚ�འ་ིདག་ེ�་�མས་འཇོམས་པ་དང་། དེས་ང་ཚ�འ་ི�་ེབ་�་ིམ་�མས་

�ད་ཟསོ་གཏངོ་ཞངི་། དསེ་ད་རསེ་�་ི�་ེབ་འདའི་ི�ས་པ་�མས་�ད་ཟསོ་གཏངོ་ག་ིཡདོ། 
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ཚ�་རབས་�་མ་དག་�་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ི�་ེབ་འདའི་ི�ད་�་�ལ་�མིས་

དང་། �ིན་པ་ཉམས་ལེན་�དེ་པའ་ིའབད་བ�ོན་�་ཆནེ་པ་ོཞིག་�ས་ཤངི་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི

�ས་�ེན་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་དཀའ་�ག་དེ་དག་གི་འ�ས་�་�་�ང་བའ་ི�ས་པ་�མས་

ལགེས་པར་བཀདོ་མ་�བ་ན། ཡདོ་ཚད་དོན་མེད་�་�ར་ཡདོ། ད་�ང་ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི

�ེན་བཟང་འད་ི�ད་ཟོས་བཏང་ན། ཚ�་འདིའ་ིཕ་རོལ་�འང་�་ེབ་བཟང་པ་ོཞིག་�ེད་པའ་ི�་

�མས་འཇོམས་�་ིཡོད། �ན་ཤོག་ཅིག་ཐོབ་�ང་�ན་ཤགོ་དེའ་ི�རོ་མ་ོམ་ིལེན་པ་�ར། ང་

ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ེན་བཟང་འད་ི�ད་ཟསོ་བཏང་ན། ཚ�་རབས་�་ིམ་དག་�་རང་ཉིད་ལ་

བ�ོད་མ་ི�བ་པའ་ི�ག་བ�ལ་ཞིག་བ�དེ་�་རདེ། ད་ེཙམ་�་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་�་ེབ་འདའི་ི

�ས་པ་�མས་�ང་�ད་ཟོས་གཏངོ་ག་ིཡོད། �ད་ཅིག་ར་ེརརེ་ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་ཆསོ་�གོས་

�་ི�ས་པ་�མས་མཐརོ་འདགེས་�དེ་པ་ལས། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ཡངོས་�་�ད་ཟསོ་གཏངོ་ག་ི

ཡོད། དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིལ་ོཡག་འ�ང་སའ་ིཞིང་ག་�་�་ཡནི་པ་དང་། འད་ི�ད་

ཟོས་གཏོང་བ་ན་ིགཤིན་པ་མདེ་པའ་ིས་ལ་ས་བནོ་འདེབས་པ་�་�་ཡིན་ཞིང་། �ོན་�་སངོ་

བའ་ིང་ཚ�འ་ིངལ་བ་དག་ལ་འ�ས་མདེ་�་འ�ར་འ�།ོ 

དཔེར་ན། ཨ་ཕ་ཞིག་གིས་ས་ོསོའ �་�་ལ་གསེར་�ི་སོར་ག�བ་ཅིག་ཉ་ོ�ད་�ར་

བ�ནོ་ཆནེ་པ་ོ�དེ་ཅངི་། ལ་ོམང་པོའ �་རངི་ལ་ས་ོསའོ �་�་ཕོགས་�་ིནང་ནས་གསགོ་�བ་པའ་ི

�ར་མ་ར་ེར་ེབཞནི་གསགོ་པ་དང་། ད་ེནས་མཐའ་མ�ག་སརོ་ག�བ་ད་ེཉསོ་ནས་�་ལ་�དོ་

�བས། �ིན་མ་ིཤེས་པའ་ི�ས་སོར་ག�བ་ད་ེགསང་�ོད་ནང་�་ག�གས་ན། ཨ་ཕ་དེར་

ཚ�ར་�ང་ཇ་ིའ�་ཞགི་�་ེ�་ཡནི་ནམ། འོན་ཏེ། དཔ་ེམཚ�ན་འདིས་འདས་སངོ་ག་ིདཀའ་�ད་

དང་། ད་�འི་འབད་བ�ོན་གཉིས་མཚ�ན་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁར་དལ་འ�ོར་�་ི�ེན་

བཟང་འད་ི�ད་ཟསོ་བཏང་ན། ཚ�་རབས་�་ིམ་�ངས་མདེ་པ་ཞིག་ལའང་གཏོར་བ�ག་�དེ་

�་ིཡདོ། 
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ང་ཚ�ས་�གོས་ག�མ་ནས་འད་ི�ར་རང་ག་ིམ་ིཚ�་�ད་ཟསོ་�་འ�་ོབ་ཤསེ་ན་ཕན་

ཐོགས་ཤིན་�་ཆ་ེཞིང་། �་ེབ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོམ་ིལནེ་པ་ན་ིནོར་འ�ལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡནི་

པར་མཐངོ་ག་ིརདེ། �ངི་པ་ོཞགི་མ་�ངས་ན། �་ེབ་འད་ིདང་ང་ཚ�ར་�་ེབ་འད་ིཐབོ་པའ་ིའདས་

སངོ་ག་ིདཀའ་�ད་�མས་�ང་�ད་ཟསོ་�་སོང་བར་མ་ཟད། �་ེབ་�་ིམ་ལའང་ངན་སངོ་ག་ི

�ག་བ�ལ་དཔག་�་མེད་པ་ཞིག་འ�ང་�་རེད། འདི་�་�འ་ི�ེན་�གས་ཤིག་�ོན་པའ་ི

བསམ་�་ོཙམ་ཡང་ང་ཚ�ར་འཁོར་�བ་བམ། 

གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�ི་�ས་�ེན་འདི་�ེད་པ་ལ་དཀའ་�ག་ཇི་འ�་ཞིག་

�ངས་ཡོད་པ་ཤེས་ན། �ེ་བ་འད་ིདོན་མེད་�་�ེལ་བ་ནི་ཇི་འ�འི་�བ་�ང་ཞིག་ཡིན་པ་

�ོགས་ངེས། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ེན་བཟང་འདའི་ི�་�མས་ན།ི རང་ག་ི�་ེབ་�་མ་དག་ག་ི

ནང་�་�ལ་�ིམས་དང་�ིན་པའ་ིཉམས་ལེན་དང་། ད་�ང་ད་�་ང་ཚ�ས་ལོངས་�ོད་�ེད་

བཞནི་པ་དག་འ�ང་བའ་ི�ནོ་ལམ་�ག་པ་ོབཏབ་པ་བཅས་ལ་བ�ནེ་ནས་�ང་ཡདོ། དའེ་ི�རི་

ད་�་ང་ཚ�ར་ལ་ེལའོ �་ངང་འ�ག་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ཅགི་ག་ལ་ཡདོ། 

ང་ཚ�ས་�དེ་དཀའ་བའ་ིལགེས་�སེ་འད་ིལ་རང་ཉདི་�སི་�་�ལ་ཇ་ིའ�་ཞགི་འཛ�ན་

�་ིཡདོ་པར་བ�ག་ད�ད་�་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་བ�ོན་འ�ས་ཅ་ིཡང་མ་ི�་བར་�ནེ་བཟང་

འད་ིལ་ལོངས་�་�ོད་�་ིཡདོ་ན། ང་ཚ�ས་ད་ེ�ད་ཟོས་གཏོང་བཞིན་པ་ཤེས་�་རེད། �་ེབ་

འདིའ་ི�་�་སངོ་བའ་ི�ལ་�མིས་ཡང་དག་པ་ད་ེ�་�་ཞིག་ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིཡདོ་དམ། 

�་ེབ་འད་ི�་�་ཞགི་�ར་ཡང་�དེ་པར་དགོས་ངསེ་ཡནི་པའ་ི�ནོ་ལམ་ཡང་དག་ཅགི་ང་ཚ�ས་

འདེབས་�་ིཡོད་དམ། �་ིབ་འད་ིདག་ལ་ལན་འདེབས་པར་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་སམེས་�་ི�ན་

�ངོ་ལ་ཞབི་�་བ�ག་ད�ད་གཏངོ་དགོས། 
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ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ེན་བཟང་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ངསེ་

པར་�་ངསོ་འཛ�ན་�་དགོས་ཤིང་། �ེན་བཟང་འད་ིན་ི�ག་�་ང་ཚ�འ་ིསམེས་�་ིདགའ་བ་དང་

�་ོབའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི་དགསོ། ད་ེམནི་ང་ཚ�ས་བད་ེབའ་ི�་བ�བ་པ་ལས་�ག་བ�ལ་�་ི�་

བ�བ་པའ་ིཉནེ་ཁ་ཆ།ེ  

ང་ཚ�་ཚང་མས་བད་ེབ་འདོད་�་ིཡོད། གཞན་�ིས་ང་ཚ�ར་འཚ�ག་ཇ་ཤལེ་ཕརོ་གང་

ངམ་འ་ོདར་ཞགི་�དོ་པ་དང་། ཡང་ན། ང་ཚ�ས་ཁ་ེབཟང་�ལོ་ལ་ོགཅགི་ཙམ་བཟསོ་�ང་། ད་ེ

དག་ན་ིཤིན་�་ལེགས་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་འདོད་�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་དོན་ང་ོམ་ཅ་ིཞིག་གལ་ཆནེ་

ཡིན་པ་མ་མཐོང་བའ་ི�་མཚན་�ིས་ང་ཚ�ས་འཚ�ག་ཇ་དང་། འ་ོདར། ཁ་ེབཟང་ག་ི�ོལ་ལ་ོ

གཅིག་སོགས་�་ིབད་ེབ་�ོགས་�བ་�ང་། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདིའ་ིཕ་རོལ་�་ི�ེན་བཟང་ག་ི�་

�མས་བ�བ་དགསོ་པའ་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་�གོས་�་ིམདེ། 

ང་ཚ�ས་�དི་པའ་ིབད་ེབ་ལ་ཞནེ་པའ་ིའདོད་ཆགས་�ངོ་�བ་ན། ད་གཟདོ་གཤམ་�་

ཡདོ་པའ་ི�་མ་མཆདོ་པའ་ིཤ་ོལ་ོཀ་འདའི་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ིབསམ་�འོ �་འ�རེ་ས་ོད་ེརང་ཉདི་ལ་

�ན་�་རདེ།  

བཟདོ་དཀའ་བཙ�ན་ར་འ�་བའ་ིའཁོར་བ་འད།ི ། 

དགའ་བའ་ིཚལ་�ར་མཐངོ་བའ་ི�་ོ�ངས་ནས། ། 

བ�བ་ག�མ་འཕགས་པའ་ིནརོ་�་ིམཛ�ད་བ�ང་�།ེ ། 

ཐར་པའ་ི�ལ་མཚན་འཛ�ན་པར་�ནི་�སི་�ོབས། ། 

ང་ཚ�ར་ངསེ་འ�ང་�སེ་ན། འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉརེ་བ་ན།ི མ་ེད�ང་ག་ི�་ེ

བ་དང་། �ག་�ལ་�་ིཚང་། ཁབ་�་ི�་ེ�་འ�ེང་བ། �གས་�ད་གཟ་ེམ་ར་མགོས་ད�སི་

ཡོད་པ་�་�འ་ིའཇིགས་�ང་ག་ི�ལ་ཞིག་�་�ང་�་རདེ། མ་རིག་པ་སགོས་�་ིའ�ལ་�ང་
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ག་ིདབང་�་སངོ་ནས་མ་ིཚ�འ་ིབ�ལ་ན། རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ི�ནེ་བཟང་འདའི་ི�་�་སངོ་བའ་ི

ཚ�་རབས་�་མ་དག་�་�ས་པའ་ིདཀའ་�ད་�ིང་�ས་�མས་�ད་ཟསོ་གཏོང་ག་ིཡོད། ང་

ཚ�ས་ད་�་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ི�ད་ཟོས་བཏང་ན། བདེ་འ�ོ་ལས་�ག་

བ�ལ་ཆསེ་ཆ་ེབའ་ིངན་སངོ་�་�་ེབའ་ི�་ཁ་ོན་�བ་�་ིཡདོ། འདའི་ི�རོ་ལ་�བོ་དཔནོ་�་བ་

�གས་པས་གཤམ་གསལ་�ར་ག�ངས་འ�ག 

གང་ཚ�་རང་དབང་འ�ག་ཅངི་མ�ན་གནས་པ། ། 

གལ་ཏ་ེའད་ིབདག་འཛ�ན་པར་མ་ི�དེ་ན། ། 

གཡང་སར་�ང་བས་གཞན་དབང་འ�ག་འ�ར་བ། ། 

ད་ེལས་�་ིནས་གང་གསི་�ོང་བར་འ�ར། ། 

�ེ་བ་འདིར་ང་ཚ�་ནི་རང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་མ་ི�བ་པའ་ིངན་སོང་ག་ི

གནས་�་�སེ་མདེ་ཅངི་། ང་ཚ�ར་ལམ་ཡང་དག་པར་�ོན་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་དང་། 

ཁོང་ཚ�ས་བ�ན་པའ་ིཆོས་�མས་ལག་ལེན་�་འགེལ་བའ་ི�་ིནང་ག་ི�ེན་མཐའ་དག་ཚང་

ཡདོ། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིལགེས་པར་བདེ་མ་�ད་པར་ངན་

སངོ་ག་ིགནས་�་�སེ་ན། �་ཞགི་གསི་�ང་ང་ཚ�ར་རམ་འདགེས་�དེ་མ་ི�བ་པ་དང་། ཐ་ན་

ང་ཚ�ས་�ང་རང་ཉདི་ལ་རོགས་�བོ་�དེ་མ་ི�བ། ད་ེབས་ན། ད་ེ�ར་མ་�ང་བའ་ི�ནོ་ནས་ང་

ཚ�ས་ད་ེའགགོ་ཐབས་�་�ས་པ་ཡདོ་ཚད་འདོན་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�་ན་ིཡདི་བཞནི་�་ིནརོ་�་

�དེ་པའ་ི�ང་པ་ོཡནི་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ནརོ་�་ད་ེབཀལོ་ནས་ས་ོསའོ �་འ�ང་འ�ར་ལའང་བད་ེ

བ་ཡདོ་པའ་ིའགན་ལནེ་�་དགསོ།  
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�ངོས་པ་ཆནེ་པ།ོ 

�དོ་འ�ག་ཆནེ་མོའ �་ནང་�་�ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་འད་ི�ར་ག�ངས་ཡདོ། 

འད་ིའ�འ་ིདལ་བ་�དེ་�ར་ནས། ། 

བདག་གསི་དག་ེགམོས་མ་�ས་ན། ། 

འད་ིལས་བ�ས་པ་གཞན་མདེ་ད།ེ ། 

འད་ིལས་�ངོས་པའང་གཞན་མདེ་ད།ོ 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ི�ད་ཟོས་གཏོང་བ་ལས་�ོངས་པ་ཞིག་མདེ་པ་

དང་། ད་ེན་ིབ�་�ིད་ནང་ནས་ཆ་ེཤོས་དང་། �ོངས་པའ་ིནང་ནས་�ོངས་ཤོས་ཆགས་ཡོད། 

�ད་འ�ོ་ཚ�་ནི་�ན་�་ས་ོསོའ �་�ོངས་པའ་ིབཙ�ན་�་�ད་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན། ང་ཚ�ས་�ལ་

བཟང་འད་ི�ད་ཟོས་བཏང་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་བ�་བ་དང་�ོངས་པའ་ིབཙ�ན་�་འ�ག་ག་ི

ཡོད། ང་ཚ�ས་�ད་འ�ོའ �་�ོད་�ལ་�ར་�་�ོད་བ�ན་ཏེ། རང་ཉིད་ལ་�ག་བ�ལ་ཐམས་

ཅད་འགོག་པའ་ིག་ོ�བས་ཡོད་བཞིན་�་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�ེད་པ་ནི། �ོངས་པའ་ིནང་ནས་

�ོངས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཏེ། �ོབ་དཔོན་མགོན་པ་ོ�་�བ་�ིས་བཤེས་�ིངས་�ི་ནང་�་

གཤམ་གསལ་�ར་ག�ངས་འ�ག 

གང་ཞགི་གསརེ་�དོ་རནི་ཆནེ་�ས་པ་ཡསི། ། 

ངན་�གས་འ�ག་པར་བ�དི་པ་ད་ེབས་�ང་། ། 

གང་ཞགི་མ་ི�་�སེ་ནས་�གི་པ་དག ། 

བ�དི་པ་ད་ེན་ིཆསེ་རབ་�ན་པ་ལགས། ། 

འད་ི�་�བོ་དཔོན་མགནོ་པ་ོ�་�བ་�སི་ང་ཚ�ར་ལན་གཅགི་ཐབོ་པའ་ིམའི་ི�ས་�ནེ་

འད་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་�་འ�ག་པའ་ིདོན་�་བཀོལ་བ་ནི། རིན་ཆེན་�་ི�་ཡིས་བ�ན་པའ་ི
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གསེར་�ོད་ཅིག་ངན་�གས་འ�ག་སའ་ི�ོད་�་བཀོལ་བ་ལས་�ང་�ན་པའ་ི�གས་ ཤིག་

ཡནི་པར་ག�ང་ག་ིཡདོ།  

འད་ིན་ིང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་ཉིན་རའེ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་�ས་པའ་ིནོར་འ�ལ་དག་ག་ིནང་

ནས་ཆསེ་�ན་ཤསོ་ད་ེཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་�་ཆགོ་པའ་ིནརོ་འ�ལ་ཆསེ་ཤསོ་ད་ེཡནི། ང་ཚ�་ན་ི

གཡོལ་ཆོག་ཆགོ་ཡནི་ཡང་མ་ིགཡོལ་བར་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་པའ་ིནརོ་འ�ལ་དསེ་

རང་ཉིད་ངན་སོང་ག་ིགནས་�་འ�ེན་�་རེད། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིལེགས་

པར་བེད་མ་ི�དོ་པ་ནི། ཚ�ང་པ་ཞིག་གིས་ཉནེ་ཁ་མང་པ་ོབ�ད་ནས་�ང་རིང་ག་ི�ལ་�ང་

ཞགི་�་འ�རོ་ཏ།ེ ད་ེ�་རནི་ཆནེ་ནརོ་�་གང་སར་ཡདོ་�ང་། ལག་�ངོ་�་�རི་རང་�ལ་ལ་

ལོག་པ་དང་�ད་པར་ཅ་ིཡང་མེད། �ལ་�ང་ད་ེ�་ས་དང་། �། ནགས་ཚལ་སོགས་གང་

སར་བདག་མདེ་�་ིནརོ་�་ཡདོ་ཅངི་། ཚ�ང་པ་དསེ་ས་ོསའོ �་�་གཟངིས་�་ིཐགོ་ལ་གཞན་གང་

�འང་�དེ་དཀའ་བའ་ིནོར་�ས་གང་བར་�ས་ནས་རང་�ལ་ལ་ལོག་ན། རང་ཉིད་ན་ིའཛམ་

�ིང་�་�ོབས་འ�རོ་ཆ་ེཤོས་�་ིམ་ིཞགི་�་འ�ར་ཆགོ་མདོ། འོན་�ང་། ཁསོ་ནརོ་�་གཅགི་

�ང་ལག་�་མ་ིལནེ་པར་�ར་འཁརོ་ནས་རང་�ལ་ལ་ལོག་པ་�་�་ཡིན། 

ཚ�ང་པ་དེའ་ི�དེ་�ངས་འད་ིན་ི�ནེ་�གས་ཤིག་ཡིན་ན། ད་ེན་ིང་ཚ�ས་ད་�་ཅ་ིཞགི་

�དེ་བཞནི་པ་དང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མནི་ཞངི་། ང་ཚ�ར་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་

�ང་། ང་ཚ�ས་ད་ེལ་�ིང་པ་ོཅ་ིཡང་ལེན་�་ིམེད། ང་ཚ�ས་�ེན་བཟང་འད་ིལ་�ིང་པ་ོལེན་པ་

ཕར་ཞགོ ང་ཚ�ས་དའེ་ི�གོ་�གོས་ཡནི་པའ་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་�དེ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�་ན་ིལག་�ངོ་

�་རང་�ལ་ལ་ལགོ་འ�་ོབ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ང་ཚ�ས་གསརེ་ལས་དཀནོ་པའ་ིག་ོ�བས་འད་ི

ལ་བ�ནེ་ནས་�གི་པའ་ིལས་�དེ་བཞནི། ངན་སོང་�་བ�ལ་པ་མང་པརོ་�ག་བ�ལ་�ངོ་བ་

ངསེ་གཏན་བཟ་ོག་ིཡདོ། 
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ང་ཚ�ས་ཚ�་རབས་�་མ་དག་�་ད་ཐངེས་�་�ནི་ནམ་�ས་�ལ་ཞིག་�་�་ེབ་ལས་

�ག་པའ་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ེན་བཟང་འདའི་ི�་�མས་བ�བས་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཉིན་�ར་

གསོག་བཞིན་པའ་ིལས་ལ་�ོས་དང་། གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�་ེབ་�་ིམའ་ིདནོ་�་

འ�་�་�་མ་དང་�ོག་མའ་ི�ད་�ོང་དགོས་�་ིརེད། ང་ཚ�ར་�ིད་ན་�ེད་དཀའ་བའ་ི�ེན་

བཟང་ཞགི་ཡདོ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདང་དའེ་ིཡོན་ཏན་�མས་འ�དི་ཤགོ་�ར་�ད་ཟསོ་གཏངོ་

ག་ིཡདོ། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་ཡདོ་བཞནི་�་དརེ་དནོ་�ངི་མ་ིལནེ་པ་ནི། 

ད�ལ་ཁམས་�་ི�་ོ�འ་ིའབོས་�་འ�ནེ་པའ་ི�་ག་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཐང་�་ཡདོ་པ་མཐོང་�ེ། ཐ་ེ

ཚ�མ་�་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་དའེ་ིནང་�་མཆངོ་བ་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་

མ་ིཞིག་དོན་མདེ་�་དོང་རིང་པ་ོཞིག་�་�ང་བ་མཐོང་ན། ང་ཚ�་ན་ིརང་བཞིན་�ིས་ང་ོམཚར་

�་རདེ། མ་ིད་ེཆང་གསི་བཟ་ིཡདོ་དམ། ཡང་ན། མ་ིདརེ་དབང་པ་ོམ་ཚང་བའ་ི�ནོ་ཆ་ཚབས་

ཆེན་ཞིག་ཡོད་དམ། འ�ེ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་གནོད་པ་�ས་སམ། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མ་ིདེས་

བསམ་བཞནི་�་རང་ཉདི་དངོ་དའེ་ིནང་�ང་�་བ�ག་པར་བསམ་མ་ི�དི། ད�ལ་བའ་ིཁམས་

ལ་ཐད་ཀར་འ�ནེ་པའ་ིའབོས་ཤགི་ག་ིནང་བསམ་བཞནི་�་མཆངོ་བ་ན་ི�གོས་དཀའ་བ་ཞིག་

�་�ང་ན། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིས་རང་ཉིད་ལ་�ིན་པའ་ི�ལ་བཟང་ད་ེ�ང་

མདེ་གཏངོ་བཞནི་པ་�གོས་�་ན་ིཇ་ིའ�་ཁག་པ་ོཞགི་ཡནི་ནམ། 

གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�ངས་འཁོར་གཏོང་མ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་ན། ཚ�ང་ལས་

ཤགི་བ�བས་མ་�བ་པའ་ི�་མཚན་�སི་མ་ིཚ�ས་ང་ཚ�ར་�ལེ་དགདོ་�དེ་བཞནི། ང་ཚ�་�ནེ་

པ་ཡིན་པར་བཤད་�ིད། འདི་�ང་གི་བད་ེབ་དོན་�་གཉེར་བའ་ིམ་ིཚ�ས་ང་ཚ�་�ེན་པ་དང་

�ོངས་པ་ཡིན་པར་མཐངོ་ཆོག འོན་�ང་། �ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས་བ�་བ་དང་། �ོངས་པ་ཆ་ེ
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ཆསོ་ན།ི ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཡདོ་བཞནི་�་དག་ེ�རོ་�་ིདནོ་�་བདེ་�དོ་མ་ི

�དེ་པ་ད་ེཡནི་པར་ག�ངས་�སེ། ཁོང་གསི་གཤམ་གསལ་�ར་ག�ངས་འ�ག 

གལ་ཏ་ེབདག་གསི་ད་ེ�ོགས་ནས། ། 

�ངོས་པས་�སི་�ང་�དི་�ག་ན། ། 

འཆ་ིབར་འ�ར་བའ་ི�ས་�་ིཚ�། ། 

�་ངན་ཆནེ་པ་ོ�ང་བར་འ�ར། ། 

ཉནི་ཞགི་འཆ་ིབ་ཡོང་ངསེ་ཤངི་། ། 

ད་ེན་ིནམ་ཡོང་མནི་ང་ཚ�ས་མ་ིཤསེ། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་�ལ་བཟང་འད་ིཡདོ་�ས་

ད་ེལ་�་�ིག་མ་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�་ངན་ཆེན་པ་ོ�ོང་བཞིན་འཆ་ིདགསོ་པ་དང་། ད་ེ�ས་ང་

ཚ�ར་དག་ེབའ་ིལས་ལ་བ�ོན་པའ་ི�ས་ཚ�ད་མེད་པ་དང་། དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་འད་ི�ད་

ཟོས་བཏང་བའ་ིའ�དོ་སེམས་ཇ་ིའ�་ཆནེ་པ་ོཞིག་ང་ཚ�ར་�་ེ�ང་། ངན་སོང་ག་ི�ག་བ�ལ་

�ག་པོའ �་ནང་�་�ང་བཞིན་པ་ལས་རང་ཉིད་�་ཞིག་གིས་�ང་�བོ་མ་ི�བ། ད་�་ཁ་ོན་�།ེ 

རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིཡོད་�ས། ང་ཚ�ས་�་ེབ་�་ིམར་རང་ཉདི་ངན་

སངོ་ག་ིགནས་�་�ང་བ་བཀག་�།ེ བད་ེའ�འོ �་�ས་�ནེ་ཞགི་�དེ་པའ་ིའགན་ལནེ་�་�བ། 

 

�ངི་པ་ོལནེ་པ། 

ཚ�་འདའི་ི�་གཞག་ལ་�བ་གཏོད་པ། 

ང་ཚ�་ན་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་འ�་ོབ་གཞན་དག་ལས་ང་ཚ�ར་ཡོན་ཏན་

ཤནི་�་མང་པ་ོཡདོ། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ནེ་བཟང་ཞགི་ཡདོ་པའ་ིཆ་ནས་ང་ཚ�ར་འ�་ོབ་མ་ི

ཕལ་ཆ་ེབ་ལ་མདེ་པའ་ིཆ་�ནེ་ཤནི་�་མང་པ་ོཞགི་ཚང་ཞངི་། ང་ཚ�་ན་ིཤནི་�་�ལ་བ་བཟང་པ་ོ
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ཡིན། དེའ་ི�ིར་ང་ཚ�ས་འཇིག་�ེན་ཆསོ་བ�ད་�་ི�སེ་�་འ�ངས་ནས་�ར་ཆ་གཅགི་ཙམ་

ཡང་�ད་ཟསོ་�་ནམ་ཡང་གཏངོ་མ་ི�ང་། 

སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་ག་ི�་ིདངོས་པའོ �་�་ནརོ་ཐམས་ཅད་�་ིརནི་ཐང་ན།ི དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ནེ་འད་ིདང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མནི་ཞངི་། འཛམ་�ངི་ག་ི�་འཛ�མས་ཚ�ང་ཁང་ཚང་མའ་ི

ནང་�་བ�ིགས་ཡོད་པའ་ིཚ�ང་ཟོག་མཐའ་དག་དང་། ད�ལ་ཁང་ནང་ག་ི�ོར་མ་ོཚང་མ། 

གསེར་དང་�ན་ཆ་སགོས་ཐམས་ཅད་ན།ི དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ིདང་བ�ར་ན། གད་

�ིགས་�་ིརིན་ཐང་ལས་མདེ་པར་འ�ར་འ�ོ། �ིད་པའ་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉེར་བའ་ིམ་ིཚ�ར་

འ�་ོབ་མིའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིཡོད་�ང་། ཁ་ོཚ�་ན་ི�་ིདངོས་པོའ �་�་ནོར་དང་། འཇིག་�ེན་ཆསོ་

བ�ད་སོགས་�་ི�ན་གཡོག་�་�ར་ཡོད། ད་ེལས་�ོག་�ེ། དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་

པའ་ིམ་ིཞགི་གསི་�ར་ཆ་ར་ེརའེ་ིནང་�འང་སའ་ིག་ོལའ་ི�ལ་�ན་�་ི�ངས་དང་མཉམ་པའ་ི�་ོ

�་ེཕ་ལམ་�་ིརནི་ཐང་དང་མ�ངས་པའ་ི�་ནརོ་�་ཆནེ་ཞགི་གསགོ་ག་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་དང་མ�ན་པའ་ིམ་ིཚ�་ཞགི་བ�ལ་བར་�དི་པའ་ིབད་ེབ་མང་

པ་ོའདརོ་དགསོ་ཤངི་། གཞན་�སི་ང་ཚ�འ་ི�དེ་�ངས་ད་ེན་ིབད་ེཚ�ར་ལ་�བ་གཏདོ་པའ་ི�དོ་

པ་ཞིག་�་མཐོང་�ིད། གལ་�ིད་ད་ེན་ིབདེན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆོས་

ཉམས་�་ལནེ་པར་དཀའ་�ག་མང་པ་ོཞགི་�ངོ་དགོས་�ང་། ང་ཚ�འ་ིདཀའ་�ད་ལ་རནི་ཐང་

ཤིན་�་ཆེན་པ་ོཡོད། ང་ཚ�ས་�ོང་བའ་ིདཀའ་�ག་ད་ེདག་ན་ི�ིད་པའ་ིབད་ེབའ་ི�སེ་�་�་

མཁན་ཚ�ས་བད་ེབ་དེའ་ིརགིས་�་ིཆདེ་�་�ངོ་དགོས་པའ་ིདཀའ་�ག་དང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་

མནི། ཁ་ོཚ�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་�ལི་པ་ོ�།ེ མ་ིལ་ོབཞ་ིབ�་དང་། �་བ�། ཐ་ན་�ག་�འ་ིརངི་ལ་

ལས་ཀ་�ས་ཏེ། ལོ་གཅིག་གི་�ས་�ན་ལའང་�ན་མ་ིབ�ན་པའ་ིབདེ་བ་ཞིག་ག་ིདོན་�་

དཀའ་�ག་ཚད་མདེ་ཅགི་�ངོ་ག་ིཡདོ། ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་མཁན་ཞགི་གསི་�ངོ་བའ་ིདཀའ་
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�ག་ནི། ཚ�་འདིའི་ནང་�་རང་ཉིད་ལ་བད་ེ�ིད་ཡོང་བའ་ིདོན་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། ཚ�་

རབས་�་ིམ་མཐའ་དག་ལ་གཏན་�་ིབད་ེབ་ཞགི་འཐབོ་ཆདེ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ཇ་ི�དི་འཁརོ་བའ་ིབད་ེབ་ན་ིབད་ེ�དི་ཁ་ོན་ད་ེཡནི་པའ་ི�་�ང་ལ་ཡདི་ཆསེ་

�དེ་པ་ད་ེ�དི་�་ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་འ�ག་པའ་ིདཀའ་�གོ་མང་པ་ོཡདོ་ཆགོ �དི་པའ་ི

འཚ�་བ་ལ་�བ་གཏདོ་པར་ངསེ་འ�ང་ཟབ་མ་ོཞགི་�་ེདགསོ་ཤངི་། དའེ་ི�ད་�་ལམ་རམི་�་ི

�གོས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞགི་དགོས་ངསེ་ཡནི། 

ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�འ་ི�ན་�ོང་ལ་�ག་ཡདོ་པ་དང་། �ན་�ོང་ག་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་

ན་ིབདག་གིས་ནན་ཏན་�་�ངེ་མ་ིཚར་བའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན། �ར་ཆ་ར་ེརེའ་ིནང་�་ང་

ཚ�འ་ིཤསེ་�ན་�་ི�ངེ་�་གསོག་བཞནི་པའ་ིབག་ཆགས་�མས་ང་ཚ�ས་�ས་དང་�དེ་བཞནི་

པའ་ིལས་ལས་འ�ང་ག་ིཡོད། འོན་�ང་། �ས་དང་�ེད་བཞིན་པའ་ིལས་ད་ེདག་�ལ་བའ་ི

སེམས་པ་དེའ་ི�བ་ལོགས་�་ང་ཚ�འ་ི�ན་�ོང་ཡོད། ད་ེབས་ན། ཉིན་རེའ་ིམག་ོ�་ང་ཚ�ས་

ཉནི་དརེ་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་�་ཡནི་�མ་པའ་ི�ན་�ངོ་བ�ན་པ་ོཞགི་�དེ་དགསོ། �ག་

པར་ང་ཚ�ས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདོན་�་མངནོ་པར་འཚང་�་བའ་ིཆདོ་སམེས་ཏ།ེ �ང་

�བ་སམེས་�་ི�་ོནས་ཉནི་དའེ་ི�དེ་�་ོཡོད་ཚད་ལ་འ�ག་�་ཡནི་པའ་ིཚ�ར་བ་ཟབ་མ་ོཞིག་

�ེད་དགསོ། ད་ེ�ར་�ས་ན་ས་ོསའོ �་ཉིན་དརེ་�མོ་གཞ་ིཞིག་�ན་པ་དང་། ས་ོསོའ �་ཉནི་མ་ོད་ེ

དོན་�ིང་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡངོ་�་རདེ། ད་ེནས་ད་�ང་�བ་�བ་ཚ�། ང་ཚ�ས་�་བ་ཞགི་འག་ོ

མ་བ�གས་པའི་གོང་�་དེར་འ�ག་པར་�ེད་པའི་རང་ཉིད་�ི་�ན་�ོང་ལ་བ�གས་ཏེ། 

ཞགོས་པའ་ི�ན་�ངོ་ད་ེརང་ཉདི་ལ་ད་�ང་ཡོད་མདེ་�་དགསོ། དནོ་དམ་པར་བཤད་ན། ད་ེན་ི

ང་ཚ�ས་དག་ེབའ་ིལས་�མས་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལས་འ�དེ་�ལ་ཡནི་ཞངི་། �བས་�་ེཕ་བངོ་

ཁ་བད་ེཆནེ་�ངི་པསོ་�་ེ�་མའ་ིག�ང་འད་ི�ངས་འ�ག 
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�དེ་དཀའ་རགི་ན་�་ིནར་�དོ་ཐབས་མདེ། ། 

དནོ་ཆནེ་མཐངོ་ན་དནོ་མདེ་འདའ་བ་ཕངས། ། 

འཆ་ིབ་བསམས་ན་�་ིམར་འ�་ོ�བས་�དེ། ། 

ལས་འ�ས་བསམས་ན་བདག་མདེ་གནས་ལས་�གོ ། 

ད་ེམ�ངས་དག་ེབཤསེ་པ་ོཏ་ོབས་�ང་འད་ི�ར་ག�ངས་འ�ག 

དལ་འ�རོ་�དེ་པར་དཀའ་བ་ག་ོ�ར་ན། ། 

འཆལ་བ་�་ོབདརེ་�དོ་པ་ག་ལ་�དི། ། 

�ིད་པའ་ིབད་ེབ་ལ་�བ་གཏད་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་�དེ་དགོས་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་�་ི

�ང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། �བས་�ེ་ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་�ིང་པོས་ད་�ང་འདི་�ར་

ག�ངས་ཡོད་དེ། དཔལ་�ན་དགོན་པ་བས་བ�་ཤ་ལ་�ེན་མ་ཡོག་ཤིང་ཙམ་�ག་པའང་

འདོད་ལོང་མ་�ང་བར་�ོམ་མཛད་པ་སགོས་�ར་�ང་ན་དལ་འ�རོ་དོན་ཆེན་�ེད་དཀའ་ི

�གོས་པ་�སེ་པ་ཡནི་ག�ངས། 

�ནོ་མར་�མོ་ཆནེ་པ་ཞགི་ཡདོ་པ་དང་། ཁངོ་བ�གས་སའ་ི�ག་�ག་ག་ི�་ོའ�མ་

�་ཚ�ར་�ང་ཞིག་�ེས་ཡོད། �་ིལ་བཤང་གཅ་ིའདོར་བར་འ�་ོཐངེས་རེར། ཚ�ར་�ང་དེས་

ཁོང་ག་ིགཟན་ཤམ་�ང་ཙམ་ར་ེགཤགས་པ་རདེ། རིམ་�ིས་ཁངོ་ག་ིགཟན་ཤམ་�ངི་�ལ་�་

�ར་ནའང་། འཆ་ིབ་མ་ི�ག་�མོ་བཞནི། ཁོང་གསི་�ོམ་པ་མཚམས་བཞག་�།ེ ཚ�ར་�ང་ད་ེ

ག�བ་པའ་ིདགསོ་པ་ཞིག་གཟིགས་མདེ། ང་ཚ�ར་�ན་�ོང་འད་ིའ�་ཞིག་ཡོད་ན། འཆ་ིབ་མ་ི

�ག་དང་། དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་ི�ོགས་པ་ན་ིརང་�ད་ལ་ཚ�གས་མདེ་�་�་ེངསེ་ཡནི། 

བཤསེ་�ངས་�་ིནང་�་�བོ་དཔནོ་མགོན་པ་ོ�་�བ་�སི་འད་ི�ར་ག�ངས་འ�ག 

མགའོམ་གསོ་ལ་�་ོ�ར་མ་ེཤོར་ན། ། 
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ད་ེདག་�རི་བ�ོག་བ�་ིབ་བཏང་ནས་�ང་། ། 

ཡང་�དི་མདེ་པར་བ�་ི�ད་འབད་འཚལ་ཏ།ེ ། 

ད་ེབས་ཆསེ་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆསི། ། 

གལ་�ིད་ང་ཚ�འ་ི�ོན་ཆས་དང་མགོའ �་�་ལ་མ་ེཤོར་ན། ང་ཚ�ས་ད་ེམ་ཐག་�་རང་

བཞནི་�སི་མ་ེད་ེགསདོ་པར་འབད་�་ཡནི་ཞངི་། འད་ིལས་ཁ་ཚ་དགསོ་ག�གས་ཤགི་མདེ་

མོད། འོན་�ང་། �ོབ་དཔོན་མགོན་པ་ོ�་�བ་�ིས་ག�ངས་པ་�ར་ན། མ་རིག་པ་དང་མ་ི

དག་ེབའ་ིལས་�་ིདབང་�་སངོ་�ེ། �ར་ཡང་�་ེབ་ལེན་པ་ད་ེའགགོ་�་ན་ིད་ེབས་�ང་གལ་

ཆནེ་ཡནི་ཞངི་། མག་ོདང་མགའོ �་�་སགོས་མསེ་འཚ�ག་པ་ན།ི ང་ཚ�ས་དག་ེགམོས་ཅ་ིཡང་མ་

�ས་ན་�་ེབར་ངསེ་པའ་ིགནས་ཏ།ེ ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་ིམ་ེདང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མནི། 

དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་�ིད་པའ་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉེར་བའ་ིལས་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 

དག་ེ�རོ་�་ིལས་ཅ་ིཞགི་ཡནི་པ་གཉསི་�་ིབར་ལ་�ད་པར་འ�དེ་�་ཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཞངི་། 

ད་ེགཉསི་ལས་�་མ་ང་ཚ�ས་�ངོ་དགསོ་པ་དང་། �་ིམ་གོང་འཕལེ་�་གཏངོ་བའ་ིཆདོ་སམེས་

བ�ན་པ་ོཞགི་དགསོ། དག་ེ�རོ་�དེ་པའམ་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པ་ན།ི དཔ་ེཆ་�རོ་

བའམ་མཉམ་བཞག་�་�དོ་པ་ཙམ་ལས་�ག་ཅགི་ལ་ག་ོདགསོ་ཤངི་། ད་ེན་ིང་ཚ�ས་�ན་�ངོ་

འ�ེར་�ངས་ཐམས་ཅད་�་ི�་བ་�་འཛ�ན་དགོས། བཟའ་བ�ང་ལ་�ོད་པ་ན་ིང་ཚ�འ་ི�ན་

�ངོ་ལ་བ�ནེ་ནས་དག་ེམ་ིདག་ེགཉསི་ཀའ་ིང་ོབརོ་འ�་ོཆགོ་ག་ིརདེ། ང་ཚ�ས་རལོ་ད�ངས་ལ་

ཉན་པའང་ད་ེབཞནི་ཡནི། མཆོད་འ�ལ་�དེ་པ་དང་། �མི་མཚ�ས་ལ་རགོས་རམ་�དེ་པ་�་

�་དག་ེབའ་ིལས་�་�ང་ཡང་། ང་ཚ�ས་�ན་�ོང་གཙང་མ་ཞིག་བ�ང་མདེ་ན། ད་ེདག་མ་ི

དག་ེབའ་ིལས་�་འ�་ོ�་རདེ། དོན་དམ་པར་བཤད་ན། ཤེས་བཞིན་དང་དག་ེབའ་ི�ན་�ངོ་

ཞགི་ཡདོ་ན། ང་ཚ�འ་ི�་འ�ལ་ཐམས་ཅད་�མོ་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�་འ�ལ་ལ་�མོ་

ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་མ་�ར་�ང་། ད་ེདག་ན་ིད་�ང་ཡང་�མོ་ཞགི་ཆགས་ཡདོ། �མོ་ཞསེ་པའ་ི
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བོད་�ད་�་ིཚ�ག་འད་ིལ་སམེས་གང་ཞིག་ལ་གོམས་པར་�ེད་པའ་ིདོན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ད་ེ

ཡང་གམོས་སའ་ི�ལ་ན་ིདག་ེབའ་ིཆསོ་ཤགི་ཡནི་པ་�་མ་ིདགསོ། 

མད་ོ�་ེ�ན་�་�ལ་བ་�མས་པ་མགོན་པས་�མོ་ན་ིརང་ག་ིསམེས་ད་ེ�ལ་ཞགི་ལ་

གོམས་འ�སི་�དེ་པ་ད་ེཡིན་པར་ག�ངས་ཡོད། �ོའ �་�ོང་བ�ར་ད་ེན་ིང་ཚ�ར་ཤིན་�་མཁ་ོ

ཞིང་། དཔེར་ན། �མས་པ་དང་�ིན་གཏོང་ག་ིསམེས་པས་རང་ཉིད་�་ི�་�ོད་�མས་�ན་

ནས་བ�ངས་ན། ང་ཚ�འ་ིསམེས་ན་ི�མས་པ་དང་�ནི་པ་ལ་གམོས་འ�སི་�དེ་ལ། ཡནོ་ཏན་

ད་ེདག་ང་ཚ�འ་ིསམེས་�ད་�་ཇ་ེབ�ན་ལ་འ�ར་འ�།ོ དངོས་�་�མོ་�བ་�དེ་པ་དང་། ཡང་

ན། ས་ོསོའ �་ཉིན་རའེ་ི�དེ་�་ོདག་ལ་འ�ག་�བས། རང་ཉདི་ལ་�ང་�བ་སམེས་�སི་�ན་

ནས་བ�ངས་ན། ང་ཚ�ར་�ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་གོམས་འ�ིས་འཐབོ་�་ིཡོད། ད་ེནས་རམི་

�ིས་ཡོན་ཏན་ད་ེ�་བ�ན་�་�ར་ཏེ། ང་ཚ�་ན་ིསམེས་�་ིམངོན་འདོད་ཙམ་�་ི�གོ་པའ་ིང་ོབ་ོ

ནས་རང་སེམས་�ང་�བ་�་ིསེམས་དང་ད�ེར་མེད་�་�ར་པའ་ིཉམས་�ོགས་�་ིགནས་

རིམ་ལ་�ེབ་�་རདེ། འོན་�ང་། ད་�་ང་ཚ�་ཡོད་པའ་ིགནས་རིམ་འད་ི�་རང་ཉིད་�་ི�་ོན།ི 

བདག་འཛ�ན་མ་རིག་པ་སོགས་�ིས་བ�བིས་ཡོད་�ང་། ང་ཚ�ས་�ན་�ོང་གཙང་མ་ཞགི་

འ�རེ་�བ་ན། ང་ཚ�འ་ི�་�དོ་ཐམས་ཅད་དག་ེབའ་ིལས་�་འ�ར་ངསེ་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིལ་ད་ེ�ར་�་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་དགསོ་ཤངི་། ཐ་

ན་ད�གས་ལནེ་པའ་ི�་འ�ལ་ད�ས་མ་ཞགི་ལའང་དནོ་�ིང་ཡདོ་ཆགོ་�ེ། ད�གས་�་ི�་

བ་ར་ེར་ེ�ངས་ན་ང་ཚ�་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་དང་ཐག་ཉ་ེ�་འ�་ོབཞིན་ཡོད། �ིར་ད�གས་�་ི

�་བ་ལ་ང་ཚ�་གསོན་�་འ�ག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའ་ིདགོས་དམིགས་ཤིག་མེད་ལ། ང་

ཚ�ས་ད�གས་�་ི�་བ་ཙམ་ལ་བ�ནེ་ནས་གཞན་ལ་གནོད་འཚ�་�དེ་�་ིམདེ། འོན་�ང་། ང་

ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་དང་ཐར་པ་འཐབོ་འདོད་�་ི�ོས་ཟིན་པར་�ས་ཏེ། ད�གས་�་ི�་བ་ར་ེར་ེ
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�ངས་ན། ང་ཚ�ས་ད�གས་�་ི�་བ་ར་ེརརེ་བ�ནེ་ནས་རང་སམེས་ལ་ཞ་ིབད་ེཡང་དག་ཅགི་

�དེ་པའ་ི�་�མས་�བ་�་ིཡོད། 

ཞོགས་པ་གཉིད་ལས་སད་�བས། �ན་�ོང་བ�ན་པ་ོཞིག་�ེད་པ་ན་ིམ�ན་�ནེ་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་ེལ་བ�ེན་ནས་ཉིན་གང་བོར་རང་སམེས་ལ་�ད་མེད་�་ི�ས་

�གས་ ཤིག་འ�ང་ག་ིཡདོ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གསི་�ན་�་ང་ཚ�ས་ཉནི་མཚན་�ན་�་�ངི་པ་ོ

ལེན་དགོས་�ལ་ག�ང་ཞིང་། དེའ་ིདོན་ན་ིང་ཚ�ས་གཉིད་ལས་སད་�ས་ཐོག་མར་�་མའ་ི

�ལ་འ�ོར་དང་འཆ་ིབ་མ་ི�ག་�ོམ་པ་དང་། ད་ེནས་�ོམ་ད་ེདག་གཞིར་བཞག་ནས་�ངི་�་ེ

བ�ན་པ་ོཞགི་�དེ་བཞནི། �ན་�ོང་ཡང་དག་ཅགི་བ�དེ་དགསོ་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། ད་ེ�ར་�ང་

ན་ང་ཚ�ས་ཉནི་གང་བརོ་�དེ་པ་ཐམས་ཅད་�ངི་�སེ་ཟནི་ཏ།ེ ཉནི་གང་བརོ་�མོ་ལ་�གས་པ་

�་�འ་ིདག་ེཕན་འཐབོ་�་རདེ། 

དཔརེ་ན། ང་ཚ�འ་ི�མོ་�་ིདམགིས་པ་ན་ིམ་ི�ག་པ་ཡནི་པར་ཆ་བཞག་ན། ཉནི་དརེ་

རང་ཉིད་འ�ད་པའ་ིགནས་�ངས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ི�ག་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

འ�ལ་ཤསེ་�་ིདབང་གསི་�ག་པར་�ང་བ་ཐམས་ཅད་�་ིཕ་རལོ་ལ་�་�བ་པ་�།ེ �ལ་དང་། 

�ོང་བ། ཚ�ར་བ་སོགས་ཅ་ིཞིག་ཡིན་�ང་། ཐམས་ཅད་མ་ི�ག་པ་ཡིན་པའ་ིརང་བཞིན་ད་ེ

མཐོང་ག་ིརེད། ད་ེདག་ན་ི�ག་པ་ཡིན་པའ་ིབད་ེ�ག་གང་ཞིག་ག་ི�་འ�ར་བ་མེད་པ་ཞགི་

མིན་ཞིང་། �ད་ཅིག་ར་ེར་ེལའང་འ�ར་བ་འ�་ོབཞིན་གནས་ཡོད། ཉིན་རེའ་ི�ེད་�་ོ�མས་

དམིགས་པར་བ�ང་ནས་�ོམ་པ་འད་ིན་ིལམ་རམི་�་ིབ�ོད་�་གཞན་དག་ལའང་�རོ་ཆགོ་

པ་དང་། ང་ཚ�ས་ག་ོ�ོགས་འད་ི�ང་�བ་�་ིསེམས་དང་�ང་�ེལ་�ས་ན། ང་ཚ�འ་ི�་�ོད་

མཐའ་དག་ལ་�ས་�བོས་�ད་པར་བ་ཞགི་�ན་�་རདེ། 
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དམ་པའ་ིཆོས་ལ་འ�ག་པར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ེན་བཟང་འདིར་�ིང་པ་ོལེན་

�ལ་ལ་མཚ�ན་ན། �ང་�བ་�་ིསམེས་དང་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ལ་བ�ོན་པ་�དེ་པ་ན་ི

�ིང་པོའ �་�ིང་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་ེལ་ང་ཚ�ས་ཉིན་མཚན་�ན་�་བ�ོན་པ་�་དགསོ་ཤངི་། 

�ར་ཆ་གཅགི་�ང་�ད་ཟོས་གཏོང་ཁམོ་མདེ། �ང་�བ་སམེས་�་ིངསོ་ནས་བཤད་ན། �ར་

ཆ་ར་ེར་ེལའང་གཞལ་�་མདེ་པའ་ིརནི་ཐང་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ། 

ང་ཚ�་ན་ིཉིན་རརེ་གདམ་ཀ་�་དགོས་པའ་ིགནས་�ངས་�ོང་�ག་ལ་འ�ད་�་ིཡདོ། 

�ོན་མར་ང་ཚ�ས་�ིད་པའ་ིགནས་�ངས་�་ིལེགས་ཉེས་ཏེ། ལས་ཀའ་ིཁ་ེབཟང་དང་ལས་

ཀའ་ི�ོང་�ད་གཉསི་ལས་ལེགས་པ་ད་ེའདེམ་�་ིཡདོ། འོན་�ང་། ད་�་གདམ་ཀ་ད་ེ�བས་

བད་ེ�་�ར་ནས་ང་ཚ�ས་དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབ་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་�དེ་མནི་ད་ེཡིན། ང་

ཚ�ས་ཚ�་འད་ིལ་དནོ་�ིང་ཞིག་ལནེ་ནམ། ཡང་ན། ཚ�་འད་ི�ད་ཟསོ་གཏོང་ངམ། ང་ཚ�ས་རང་

གཞན་གཉིས་ཀར་དག་ེབ་ཡིན་པར་མ་ཟད། དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིལ་�ངི་པ་ོ�ངས་

ནས་ཚ�་རབས་�་ིམ་ཐམས་ཅད་�འང་བད་ེབ་ཡོད་པའ་ིལས་ཤགི་�་�་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། 

ང་ཚ�ས་རང་གཅསེ་འཛ�ན་�་ིདབང་�་འ�་ོབཞནི་རང་གཞན་གཉསི་ཀར་�ག་བ�ལ་བ�ེད་

པར་མ་ཟད། ངན་སངོ་ག་ིགནས་�་�ང་ངསེ་པའ་ི�་�མས་བ�བ་�་ཡནི་ནམ། ང་ཚ�ར་ཉནི་

རེའ་ི�ར་ཆ་ར་ེར་ེལའང་ཐར་པ་དང་ད�ལ་བ་གཉིས་ཀའ་ིབར་ལ་གདམ་ཀ་�ེད་པའ་ིརང་

དབང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། རང་དབང་ད་ེན་ིཐ་ན་ཆེས་གལ་�ང་དང་དནོ་མེད་ཡིན་པའ་ི�་བ་

�ན་ཚ�གས་དག་གི་�ོད་�འང་ཡོད་པ་རེད། �ོང་�ད་དང་ཁ་ེབཟང་བར་�་ིགདམ་ཀ་�ེ། 

�ངོ་�ད་ང་ོམ་དང་། ཁ་ེབཟང་ང་ོམ་བར་�་ིགདམ་ཀ་ཆ་ཚང་བ་ང་ཚ�འ་ིལག་�་ཡདོ་པ་ཡནི། 

གཅགི་�ས་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ད་�ང་�ས་ཚ�ད་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ་པ་ཤསེ་�བ་

ན། ང་ཚ�་སསོ་དལ་�་འ�ག་�ང་བ་དང་། ང་ཚ�ས་འད་ི�ར་བཤད་ཆགོ་�ེ། “ངས་དམ་པའ་ི

ཆོས་ཉམས་�་ལེན་དགསོ་པ་ཤེས་མདོ། འོན་�ང་། ཐོག་མར་ངས་བ�བ་དགོས་པའ་ིདནོ་
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དག་འགའ་ཤིག་འ�ག ད་ེནས་ཆོས་ལ་�ོབ་གཉེར་�ས་ནས་�ོམ་�བ་མ་�ས་གོང་། ངས་

�ང་སེང་�དི་པ་ོརངི་པ་ོཞིག་ལ་རལོ་དགོས་ཤིང་། ང་ལ་ག་ོ�བས་འད་ིའ�་ལགེས་པ་ོཞགི་

ཡདོ་ཅངི་། ག་ོ�བས་འད་ིགཞན་ཞགི་ལ་འ�་ོ�་མནི་པས། གཅགི་�ས་ན། ལས་ཡལོ་�ས་

�སེ་ངས་དམ་པའ་ིཆསོ་�་ི�གོས་ལ་�ས་ཚ�ད་མང་པ་ོགཏངོ་�བ།” 

འོན་�ང་། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ན་ིད་ེའ�་ཞིག་མིན་ཞིང་། བདག་གིས་�་ེ�་

མའ་ིག�ང་ཞིག་ཐངེས་འ�མ་�ག་མང་པོར་བ�ར་�ོས་�་དགསོ་�ང་ཡང་ངལ་བ་མདེ་པ་

ནི་འདི་�ེ། དལ་འ�ོར་ཤིན་�་�ེད་དཀའ་ཞིང་། འཇིག་�་ནམ་མཁའ་ི�ོག་དང་འ�་བར་

ག�ངས་པ་འད་ིཡིན། ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་ཆོས་ཉམས་ལེན་སང་ཉིན་ནས་འག་ོའ�གས་ཆོག་

པར་བསམ་པ་ནི་ཉེན་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིབསམ་�ོ་གཏོང་�ངས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། སང་ཉིན་ང་ཚ�་

གཉདི་ལས་སད་�ས་ཛ་�ག་གསི་བ�བ་དགོས་པའ་ི�དེ་�་ོགཞན་ཞགི་འ�ང་ཞངི་། ད་ེ�ར་

ང་ཚ�ས་རང་ག་ིཉམས་ལེན་ད་ེ�་ིབཤོལ་�་དགསོ་�་ིརདེ། ད་ེནས་ནངས་ཉིན་ད་ེའ�འ་ིདནོ་

དག་གཞན་ཞགི་འ�ང་བ་དང་། འད་ི�ར་ང་ཚ�་ལ་ོ�ག་�་ལ་�བེས་ནས་བ�ན་�་དང་བ�ད་

�་ལ་བ�ེབ་�་རེད། ད་ེ�ས་མ་ིཚ�ས་ང་ཚ�ར་ས་ོསོའ �་མ་ིཚ�འ་ིནང་�་འ�ོད་དགོས་པའ་ི�་

གཞག་ཅ་ིཞགི་ཡདོ་པ་འ�་ི�བས། ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་ཞགི་མ་

ཐབོ་པ་ད་ེཡནི་ཞསེ་བཤད་དགསོ། 

 

ང་ཚ�་དལ་འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་ལམ་�་ིཕ་རལོ་�་བ�དོ་ཆགོ 

འ�་ོབ་མ་ིཁ་ོནས་དམ་པའ་ིཆསོ་�་�ང་བའ་ི�་མཚན་ན།ི ང་ཚ�་ཁ་ོནས་དག་ེབ་དང་

མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལ་ལེགས་ཉེས་�་ི�ངས་དོར་འ�དེ་ཤེས་པས་ཡནི་ཞིང་། མ་ིམ་ཡིན་པའ་ི

འ�་ོབ་རགིས་�ག་གང་ཞགི་�་�སེ་ནས་བ�ལ་པ་མང་པརོ་འཚ�་�ང་། ཁ་ོཚ�ར་�ད་པར་ད་ེ
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འ�ེད་པའ་ི�ས་པ་མེད་པ་ཡིན། ད་ེལས་�ོག་�ེ། འ�་ོབ་མིས་དག་ེབའ་ིལས་�་ི�ོར་ཐསོ་

པའ་ི�ར་ཆ་འགའ་ིནང་�ན་ལ་དེའ་ིདོན་�ོགས་�བ་�་ིཡདོ། ག་ོ�ོགས་�་ི�ས་པ་འདསི་ང་

ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ལས་བད་ེབ་འདམེ་པའ་ིརང་དབང་�ད་པར་བ་ཞགི་�ནི་ཡདོ། 

�ས་པ་འད་ིན་ིསངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་འཐོབ་པར་�དེ་པའ་ིནང་ག་ིམ�ན་�ནེ་ཞགི་

ཡནི་ཞངི་། �འི་ིམ�ན་�ནེ་ན་ིསངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞགི་གནས་པ་དང་། �མོ་

�ན་མ་ཆད་པར་ང་ཚ�ས་དང་�་ལནེ་�བ་པ་སགོས་ཡནི་ཞངི་། འད་ིདག་ན་ིས་ོསའོ �་དག་ེབའ་ི

བཤསེ་གཉནེ་�་ིབཀའ་�ནི་ལ་བ�ནེ་ནས་འ�ང་ག་ིཡོད། 

མགནོ་�བས་མཐར་�ག་པ་ན་ིརང་ཉདི་�་ིཤསེ་རབ་ཡནི་མདོ། འནོ་�ང་། རང་ཉདི་

ལ་ཤསེ་རབ་འཐབོ་པར་ང་ཚ�ས་�འི་ིམ�ན་�ནེ་གཙ�་བ་ོཞགི་ཡནི་པའ་ི�་མ་ལ་བ�ནེ་དགསོ་

ཤངི་། �་མ་དསེ་རང་ག་ིཁམས་དང་མོས་པ་སགོས་དང་མ�ན་པར་�ས་ཏ།ེ ང་ཚ�་དམ་པའ་ི

ཆསོ་ལ་འ�ག་པར་�་�་རདེ། �་མའམ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ལ་�་ེབ་མ་འ�་བའ་ིནང་�་

�མ་པ་མ་འ�་བ་ཡདོ་ཆགོ་པ་དང་། ཐ་ན་�་ེབ་འད་ིལ་མཚ�ན་ནའང་ད་ེབཞནི་ཡནི། འནོ་�ང་། 

�་མའ་ིམཐར་�ག་ག་ིང་ོབ་ོན་ིགཅགི་མ�ངས་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་�་མ་ཁ་ོནར་བ�ེན་ནས་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་�ལི་པ་ོལ་མཇལ་�བ་པ་

དང་། འདི་ནི་གསང་�གས་�་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ིཆོས་དང་ཉམས་ལེན་ལ་མཚ�ན་ན་�ག་པར་

བདནེ་པ་ཡནི། �་མ་ཁ་ོནས་ང་ཚ�ར་�ལ་�མིས་ཡང་དག་པར་�ང་བའ་ི�མོ་པ་�ལོ་�བ་�་ི

ཡོད། ད་�་ང་ཚ�ས་ལོངས་�་�ོད་བཞིན་པའ་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ི�་མའ་ིབཀའ་

�ནི་ལས་�ང་བ་ཡནི། བཤསེ་གཉནེ་བ�ནེ་�ལ་ན་ིལམ་རམི་�་ིབ�དོ་�་ཐགོ་མ་ཞགི་ཡིན་

པའི་�་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ཞིང་། བཤེས་གཉེན་བ�ེན་�ལ་ནི་ལམ་�ི་�་བ་ཡིན་ཞེས་

ག�ངས་དགསོ་དནོ་ཡང་འད་ིཉདི་ཡནི། 
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ང་ཚ�འ་ི�་མས་ལམ་�་ིགདམས་པ་�ལི་པ་ོང་ཚ�འ་ིཡདི་�་ིགསལོ་�ནོ་�་བཤམས་

ཡོད། ང་ཚ�ས་ཅ་ིཞིག་�བ་འདོད་�ང་། ང་ཚ�ར་ཡང་དག་པའ་ིཐབས་སོགས་ཡོད་པ་དང་། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པ་ན་ིམ་འངོས་པའ་ི�ས་�བས་ཤིག་ལ་ང་ཚ�ས་�བ་�བ་པའ་ིདནོ་

དག་ཅིག་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ�ས་ད་�་ཉིད་དེ། �ས་ཚ�ད་འད་ིདང་། �ར་མ་འད།ི ཐ་ན་�ར་ཆ་

འད་ིནས་བ�ང་དམ་པའ་ིཆསོ་�དེ་ཆགོ ད་ནས་བ�ང་ང་ཚ�ས་�དེ་ཚད་�གོས་སངས་�ས་

�་ིག་ོའཕང་ག་ི�་�་འ�་ོཆོག་པས། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིཤནི་�་དནོ་�ངི་དང་

�ན་པར་�ར་ཡདོ། ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་འ�ནེ་པའ་ིལམ་�ལི་པ་ོང་ཚ�འ་ིགམ་�་ཡདོ་པ་དང་། 

ལམ་དེར་�གས་ནས་ཕ་རོལ་�་བ�ེབ་པར་�ེད་པའི་�ས་པའང་ང་ཚ�ར་ཡོད། ང་ཚ�ར་

�བས་འ�་ོདང་། ཏིང་ང་ེའཛ�ན། �ིང་�ེ། ཤེས་རབ་སོགས་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�ར་ལག་ཆ་

ཐམས་ཅད་ཚང་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ཡོན་ཏན་ད་ེདག་ག་ིཆ་ཤས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་ེདག་

�ིལ་པ་ོའཐབོ་པར་�དེ་�བ་ཞིང་། ད་ེདག་ན་ིང་ཚ�འ་ིསམེས་�་ིཆ་ཤས་ཡོངས་ལ་འཐམི་�་

རདེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདོན་�་མངནོ་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བའ་ི�ན་�ངོ་

གིས་ཟིན་ནས་�བས་འ�་ོདང་�ང་�བ་སེམས་�ི་གསོལ་འདེབས་སོགས་�ོར་བ་ཙམ་

�ིས་ཚ�གས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསོག་�བ་ལ། ཚད་མེད་བཞིའ་ི�ནོ་ལམ་ངག་ནས་འདནོ་

པ་ཙམ་�སི་རང་ཉདི་ལ་ཉ་ེརངི་ཆགས་�ང་མདེ་པར་འ�ར་ཞངི་། ད་ེན་ིཤ་ོལ་ོཀ་གཅགི་ཙམ་

ཡནི་ཡང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ལ་བ�ནེ་ནས་�གོས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ག་ི�་ཆནེ་པ་ོ�བ་

�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་ཉམས་ལནེ་འད་ི�་�་བ�ད་ནས་རང་ག་ིསམེས་�་�ངི་�་ེཚ�གས་མདེ་�་

�ེད་�བ་པ་དང་། �ིང་�་ེད་ེགཞ་ི�་བཞག་ནས་ང་ཚ�ས་�ིང་�་ེཆེན་པ་ོ�མོ་ཆོག་ཅིང་། ད་ེ

ནས་�ང་�བ་�་ིསེམས་�ང་རངི་པ་ོཞིག་མ་ིའགོར་བར་རང་�ད་ལ་�་ེ�བ། �ང་�བ་�་ི

སམེས་ཡདོ་ན་�གོས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་�་བ་ཡནི། 
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ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་ལ་བ�ནེ་ནས་�ས་པ་ད་ེམངནོ་�་འ�ར་ཞངི་། �གོས་

སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ད་ེན་ིང་ཚ�འ་ིམཐར་�ག་ག་ི�གས་བསམ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

ལས་དོན་ཅ་ིཞིག་�བ་�ང་དེར་ཁ་�ོགས་དགོས། ང་ཚ�་ལས་ཀ་�་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན། 

རང་�ིམ་�་སསོ་དལ་�་འ�ག་པ། �ང་སང་ལ་རོལ་བ། �ོགས་པ་ོཚ�་དང་�ན་�་ཡོད་པ་

སོགས་ཅ་ིཞིག་�ེད་�ང་། ཉིན་མཚན་�ན་�་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཐར་�ག་ག་ིདམགིས་�ལ་ད་ེ

�ད་ཅགི་ཙམ་ལའང་འདརོ་མ་ི�ང་། 

�ིད་པའ་ིའཚ�་བ་འད་ིལ་མཚ�ན་ན། ལེགས་འ�བ་དང་ལམ་�ང་ཡོང་བར་�ག་�་

ཆོད་སེམས་དང་�ར་བ�ོན་དགོས་པ་ཇ་ིབཞིན། �ོགས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ད་ེབ�བ་

པར་ང་ཚ�ས་ལམ་རམི་�་བ�ན་པའ་ིབ�ོད་�་ཐམས་ཅད་�མོ་བཞིན་ཉམས་�་ལནེ་དགསོ་

�་ིཡདོ། ང་ཚ�་གང་�་ཡདོ་�ང་། ང་ཚ�ས་ཅ་ིཞགི་�བ་བཞནི་པ་ཡནི་ཡང་། ང་ཚ�ར་ཤསེ་རབ་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཡདོ་ན། རང་ཉིད་འ�ད་པའ་ིགནས་�ངས་ཐམས་ཅད་ཆསོ་�་ིཉམས་�གོས་

�ས་པའ་ི�ད་�་བཀལོ་�དོ་�་�བ། ང་ཚ�ས་�ག་�་ཅ་ིཞགི་འ�ང་བཞནི་པ་ཤསེ་ཚ�ར་�སི་

ཟནི་ཏ།ེ ས་ོསའོ �་�ས་ངག་ཡདི་ག�མ་�་ི�་�ོད་ལ་བ�ག་དགསོ་ཤངི་། ད་ེ�ར་�ས་ན། ད་

གཟདོ་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་དང་། དའེ་ི�ད་ཅགི་ཐམས་ཅད་དག་ེ�རོ་

�་ིདནོ་�་བཀལོ་�བ་ཅངི་། ང་ཚ�་ན་ིད་ེ�ར་�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་དང་ཐག་

ཉ་ེ�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ། 

ད་ེམནི་ང་ཚ�་ན་ིལག་ཆ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་གངས་ར་ིཞགི་ག་ི�་ེལ་འཛ�ག་པ་�་�་ཡནི་

ཏེ། ང་ཚ�ས་ས་ོསོའ �་�ང་ལག་ལ་བ�ེན་ནས་ངལ་�ོལ་ཆེན་པོས་ཡར་གོམ་པ་འགའ་འཛ�ག་

�བ་�ང་། འ�དེ་ཆགོ་ཆགོ་ཡནི་པའ་ིདར་ལ་ལག་པ་གཅགི་�ས་འ�ས་ན། �ནོ་མའ་ིགནས་

�་མར་�ད་�་རདེ། ང་ཚ�ས་དཀའ་�ད་ཇ་ི�ར་�ས་�ང་། ལག་པས་འ�ས་ས་ཅ་ིཡང་མདེ་

ན། ང་ཚ�་ན་ི�ག་པར་མཐལི་�་�ད་�་རདེ། ང་ཚ�འ་ིཆོས་ཉམས་ལེན་ཡང་ད་ེ�ར་ཡནི་ཆགོ་
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ཅིང་། ང་ཚ�ས་�མོ་�བ་�དེ་�བས་�ན་�ངོ་ལགེས་པ་ོབ�དེ་པའ་ི�ར་བ�ནོ་�དེ་པ་དང་། 

ད་ེནས་ང་ཚ�་�འི་ིའཇིག་�ནེ་�་�གས་པའ་ིཚ�་ན་ང་ཚ�འ་ི�ན་�ོང་ད་ེ�ར་�་ིགནས་�་�ང་

བའ་ིཉནེ་ཁ་ཆ།ེ 

ང་ཚ�ར་�ོགས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་�བ་པའ་ི�ས་པ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ད་ེ

�བ་�བ་�་ིམདེ་པའ་ི�་མཚན་ཁ་ོན་ན་ིང་ཚ�ར་ངསེ་འ�ང་མ་�སེ་པས་ཡནི། འནོ་�ང་། ང་

ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའ་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདའི་ིརནི་ཐང་�མས་ལེགས་པར་ངསོ་

ཟནི་ན། ང་ཚ�ས་ཉནི་རའེ་ིགནས་�ངས་ཐམས་ཅད་ཐར་པའ་ིལམ་�་འ�ནེ་པའ་ིཐབས་�་�ར་

བཀདོ་�དེ་�བ་ཅངི་། ང་ཚ�ས་གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེབ�ན་�བ། ང་ཚ�འ་ི�་ོ�་�ང་�བ་�་ི

སེམས་ཡོད་�ས་ང་ཚ�འ་ི�་�ོད་མཐའ་དག་ལ་དནོ་�ིང་ཆནེ་པ་ོཞིག་ཡོད། ཐེག་ཆེན་པ་ཁ་ོ

ནས་སེམས་�་ིཡོན་ཏན་འད་ིགོང་འཕེལ་གཏོང་�བ་པ་དང་། འཇིག་�ེན་འད་ི�་�ེས་པའ་ི

འ�་ོབ་མ་ིཁ་ོན་ལ་ཐགེ་ཆནེ་�་ིལམ་ལ་འ�ག་པའ་ི�ལ་བཟང་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ར་ལམ་�་ིགདམས་པ་�མས་དང་། ད་ེདག་�ནོ་མཁན་�་ིདག་ེབའ་ི

བཤེས་གཉེན་སོགས་རནི་མདེ་�་ཡོད་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ། དག་ེ

བའ་ིབཤསེ་གཉནེ་དག་གསི་ཐབས་ཤསེ་�ང་འ�ལེ་�སི་ང་ཚ�ར་ས་ོསའོ �་�ས་པ་དང་། དལ་

འ�རོ་�དེ་དཀའ་བ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོལནེ་པའ་ིཆདོ་སམེས་སགོས་འ�ལེ་བ�དོ་མཛད་�་ིཡདོ། 
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ལེའུ་བརྒྱད་པ། 

དནོ་ཆ་ེབའ་ིཚ�་འད།ི 

ཚ�་འད་ིལ་དནོ་ཆ་ེབ། 

བདག་གིས་གོང་�་�ངས་པའ་ི�་ེ�་མས་མཛད་པའ་ིལམ་རིམ་ཉམས་མ�ར་�་ི

ག�ང་ད་ེདག་ག་ིནང་�་ཁངོ་གསི་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིང་ཚ�འ་ི�ས་�ནེ་འད་ིན་ིཡདི་བཞནི་�་ི

ནརོ་�་ལས་�ང་དཀནོ་པ་ོཡནི་པར་ག�ངས་ཤངི་། ང་ཚ�ས་གལ་ཆ་ེབའ་ིགནད་དནོ་འད་ིངསེ་

པར་ཤསེ་དགསོ། གད་�གིས་�་ིནང་�་ཟ་�་ཞགི་ལ་འཚ�ལ་བཞནི་པའ་ི�ང་པ་ོཞགི་གསི་�་ོ

�་ེཕ་ལམ་ཞགི་�དེ་�ང་། ད་ེན་ིཟ་མ་ི�ང་བས་�ར་�་ག�ག་པ་དང་། �ང་པ་ོདསེ་རནི་པ་ོཆ་ེ

འད་ིབཙ�ངས་ནས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་གང་བརོ་འ�ོར་�ན་�་ིའཚ�་བ་ཞིག་�ེལ་�བ་པ་ཤེས་�་ི

མདེ། 

དཔརེ་ན། ང་ཚ�་�སི་པ་ཡནི་�བས། ཨ་ཕས་རང་ཉདི་�སི་ཚ�་གང་བརོ་དཀའ་ལས་

�ོང་མ་ིདགོས་པའ་ིདོན་�་ང་ཚ�ར་�་ོ�་ེཕ་ལམ་�ག་མ་གཅིག་�ད་�ང་། ང་ཚ�་ན་ི�ིས་པ་

ཡནི་པས་�་ོ�་ེཕ་ལམ་ད་ེདག་ག་ིརནི་ཐང་ང་ོམ་མ་ཤསེ་པར་�་བའོ �་ནང་�་ག�གས་ཡདོ་ན། 

ད་�་རང་ཉདི་དར་མ་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་ས་ོསསོ་�ནོ་མར་ཅ་ིཞགི་�ས་ཡདོ་པ་�གོས་ཚ�། ང་

ཚ�ར་འ�ོད་སེམས་�ག་པ་ོཇི་འ�་ཞིག་�་ེ�་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་

འདིའི་�ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་�ད་ཟོས་�་བཏང་ཡོད་པར་ཤེས་ན། ང་ཚ�ས་དེ་�་�འ་ིའ�ོད་

སམེས་ཤགི་�ངོ་དགསོ། གལ་�དི་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�་ི�་ེབ་འད་ིཇ་ིའ�་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་

པ་དནོ་དངསོ་�་ཤསེ་ན། ང་ཚ�ར་�ར་ཆ་གཅགི་�ང་�ད་ཟསོ་�་གཏངོ་བསམ་པ་ཞགི་མ་ི�་ེ

ཞངི་། རང་ག་ིཚ�་འད་ིབདེ་�ད་ནས་�ད་ཅགི་ཙམ་�་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཤགི་བ�བ་�མ་པའ་ི
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བསམ་པ་ཙམ་ཡང་�་ོ�་ེཕ་ལམ་�ག་མ་གཅགི་�་བའོ �་ནང་�་ག�ག་པ་ལས་�ང་�ངོ་�ད་

ཆ་ེབའ་ིཚ�ར་བ་�ག་པ་ོཞགི་�་འ�ར་འ�།ོ 

ང་ཚ�ས་�ས་�ནེ་འདའི་ིརནི་ཐང་ཤསེ་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་གནས་�བས་�་ིབད་ེབ་

ལས་�ག་པའ་ིདམགིས་�ལ་�བས་ཆནེ་ཞིག་འཛ�ན་�་ཤསེ་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་�་ོ�་ེཕ་

ལམ་�ག་མ་གང་�་བོའ �་ནང་�་ག�ག་པའ་ི�ང་པ་ོད་ེན་ི�ན་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་བསམ་�་

རེད། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཡོད་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིམ་ཤེས་པར་�ད་ཟོས་

བཏང་ན། ང་ཚ�་ཡང་�ང་པ་ོད་ེ�་�འ་ི�ན་པ་ོཞགི་ཡནི། 

 

ཡདི་བཞནི་�་ིནརོ་�་ལས་�ང་དཀོན་པ། 

མི་ཚ�་འད་ིནི་ཤིན་�་�་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་�ིང་འད་ི�་ང་ཚ�ར་�ས་�ེན་འད་ི

ལས་�ག་པའ་ི�་ཆེན་�་ི�་དངོས་ཅ་ིཡང་མེད། �ག་པར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་

ཞིག་ཡིན་ན་ད་ེབས་�ང་དཀོན་པ་ོཡིན། ང་ཚ�ས་ས་ོསོར་དབང་བའ་ི�་དངསོ་དང་�རོ་མ་ོ

སོགས་ཤིན་�་�་ཆེན་�་འཛ�ན་�ང་། རང་ཉིད་�་ིརིན་པ་ོཆ་ེང་ོམ་འདིའ་ི�ོར་ལ་བསམ་�་ོ

ཙམ་མ་ིགཏངོ་བར་མ་ཟད། རནི་པ་ོཆ་ེའད་ི�ནི་ཅ་ིལགོ་�འང་བཀལོ་�དོ་�དེ་�་ིཡདོ། 

�ན་ཤགོ་ཅགི་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་ན་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་པར་སམོས་དང་། དངེ་�ས་�ན་

ཤོག་གཙ�་བ་ོལ་ཨ་�ོར་ས་ཡ་བ�་�ག་སགོས་འབབ་�་ིཡོད། ང་ཚ�ར་ད་ེའ�་ཞིག་ཐོབ་ན་

དགའ་�སོ་�སོ་�་རདེ། �ན་ཤགོ་འཐབོ་�་ན་ིས་ོསའོ �་མ་ིཚ�འ་ིནང་�་ཧ་ལམ་འ�ང་མ་ི�དི་

པའ་ིདནོ་དག་ཅགི་ཡནི་པས། དོན་དངོས་�་ད་ེཐབོ་ན་ང་ཚ�ར་ཡདི་ཆསེ་མ་�བ་པའ་ིཚ�ར་�ང་

ཆེན་པ་ོཞིག་འ�ང་ངེས་ཡིན། མ་ིཚ�ས་�ན་�་རང་ཉིད་ལ་�ན་ཤོག་འཐོབ་པའ་ིར་ེབ་�ེད་

ཅིང་། ཁ་ོཚ�ས་�ན་�་�ན་ཤོག་ག་ིའཛ�ན་�ང་ད་ེགཟའ་འཁོར་ར་ེརརེ་ཉ་ོབ་དང་། ཉ་ོཐེངས་
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རེར་ས་ོས་ོན་ི�ན་ཤོག་འཐབོ་མཁན་ད་ེཡིན་པའ་ི�ནོ་ལམ་འདེབས་�་ིཡོད། འོན་ཏེ། དལ་

འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི�ར་ཆ་གཅགི་ག་ིརནི་ཐང་ཡང་། འཛམ་�ངི་འདའི་ི�ལ་ཁབ་

ཚང་མའ་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ི�ན་ཤགོ་ཚང་མར་�སོ་ནའང་རནི་ཐང་མཐའ་ཡས་པ་ཞགི་ཡདོ། 

རང་ཉིད་ལ་ད་ཕན་�་ཐོབ་པའི་དངོས་ཆས་ཐམས་ཅད་དེ། ཁང་པ་དང་། �ངས་

འཁོར། བ�ན་འ�ིན། �ོག་�ད། �ོན་ཆས། �ན་ཆ། �ོར་མ་ོསོགས་ལ་སོམས་དང་། �་

དངོས་འད་ིདག་ན་ིརང་ཉིད་ལ་མཚ�ན་ན་ཇ་ིའ�་�་ཆནེ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་ཏ་ེ�་དངསོ་ད་ེ

དག་ཐམས་ཅད་�་ལ་ཤརོ་བ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ལ་�་ོཕམ་�་ི�ག་བ�ལ་ཇ་ིའ�་ཞགི་འ�ང་

ངམ། ད་ེ�་ནའང་། གཏན་�་ིབད་ེབ་�བ་པའ་ི�ས་པ་དང་�ན་པའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་

འདིའ་ིརིན་ཐང་དང་བ�ར་ན། དངོས་པོའ �་�་ནོར་ད་ེདག་ཅ་ིཡང་མནི། �ེད་དཀའ་བའ་ིདལ་

འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ི�ད་ཟོས་�་གཏོང་བ་ནི། རང་ཉིད་ལ་དབང་བའ་ི�ིད་པའ་ི�་ནརོ་

ཐམས་ཅད་ཤརོ་བ་ལས་�ང་ཚབས་ཆནེ་ཡནི་པ་ལ་གཞལ་ཐབས་ཤགི་མདེ། 

ས་ོསའོ �་�ལ་ཁབ་�་ཡོད་པའ་ིཨ་�རོ་ས་ཡ་དང་ཐརེ་འ�མ་�་ིབདག་པ་ོ�།ེ ཤནི་�་

�ག་པ་ོཡནི་པའ་ིམ་ི�མས་ལ་བསམ་�་ོཞིག་ཐངོས་དང་། ཁ་ོཚ�ར་ང་ཚ�འ་ིཡདི་�འང་འཆར་

དཀའ་བའ་ིདངསོ་ཆས་འ�་མནི་དང་། ཁང་བཟང་། �ན་ཆ། དར་�་སགོས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེ

བཞིན་�ལ་ཁབ་གཞན་དག་�་ཡོད་པའ་ི�ག་པ་ོཚ�ར་སོམས་དང་། ཁ་ོཚ�ར་ཚང་མར་དབང་

བའ་ི�་ནོར་ཐམས་ཅད་གནས་གཅིག་�་�ང་གསོག་�ས་ན། �་དངོས་དང་རིན་པ་ོཆ་ེ�་

ཚ�གས་ལས་�བ་པའ་ིར་ིབ་ོཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞིག་�བ་ངེས། འོན་�ང་། ང་ཚ�ར་ཐབོ་པའ་ིདལ་

འ�རོ་�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིདང་བ�ར་ན་ད་ེདག་ལ་རནི་ཐང་ཅ་ིཡང་མདེ། 

ད་ེམ�ངས་འཛམ་�ངི་འད་ི�་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་པའ་ི�་ནརོ་ཐམས་ཅད་དང་། 

དེའ་ིཁར་�་�ལ་�་ིརནི་པ་ོམཐའ་དག་བ�ོམས་ནའང་ཅ་ིཡང་མནི། �ིར་�་�ལ་�་ིརནི་པ་ོ
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ཆ་ེལ་འ�ལེ་བ�དོ་�དེ་ཐབས་མདེ་པ་དང་། གསརེ་�་ི�་ལངོ་གཅགི་ཡནི་ཡང་། འཛམ་�ངི་

འདིའི་རིན་པ་ོཆ་ེཐམས་ཅད་གཅིག་�་བ�ས་ནའང་དེའ་ིརིན་ཐང་ག་ིཚད་�་མ་ི�ེབ། འོན་

�ང་། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིདང་བ�ར་ན་ད་ེན་ིཅ་ིཡང་མནི། 

�་�ལ་�་ིརིན་པོའ �་གཏེར་མཛ�ད་ལས་རནི་ཐང་ཆ་ེབའ་ིརིན་པ་ོཆ་ེཞིག་ཡོད་པ་ན།ི 

ཡིད་བཞིན་�་ིནོར་�་ཡིན་ཞིང་། ནོར་�་ད་ེལ་བདག་པོའ �་ར་ེའདོད་�ར་�བ་པའ་ི�ས་པ་

ཡདོ་པར་འདདོ་�་ིཡདོ། 

གནའ་�ོན་མའ་ི�ས་�་�་བ་ཉ་གང་བ་�་�འ་ིཉིན་བཟང་�ར་བཟང་ལ། ཚ�གས་

མཐའ་ཡས་པ་བསགས་པའ་ི�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ཚ�་�་མཚ�་ཆནེ་པའོ �་གཏངི་�་སངོ་ནས་

ནོར་�་དེའ་ིརིགས་ཡར་ལེན་�བ་�་ིཡོད། ཡིད་བཞིན་�་ིནོར་�་ན་ིའདམ་�ིས་བ�ིབས་

ཡོད་པས། ད་ེདག་ཐེངས་ག�མ་ལ་གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་ཤིང་། འདམ་�མས་གཙང་འ�དི་

�་དགོས་ན། ཤིང་བལ་ཤིན་�་འཇམ་པོ་ཞིག་བེད་�ོད་གཏོང་དགོས། �་བ་ཉ་གང་བའ་ི

མཚན་མ་ོཞགི་ལ་ཡདི་བཞནི་�་ིནརོ་�་ད་ེ�ལ་མཚན་�་ི�་ེམརོ་བཏགས་ཏ།ེ ཁང་པའ་ི�ངེ་

�་བ�ངེས་ཚ�། མ་ིཚ�ས་ཚ�་རངི་ནད་མདེ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། དངསོ་པའོ �་�་ནརོ་ཅ་ིཞགི་འདདོ་

�ང་། ད་ེདག་རང་བཞནི་�སི་འ�བ་པར་བཤད། 

འནོ་ཏ།ེ ཡདི་བཞནི་�་ིནོར་�་ཞགི་གསི་འད་ི�ར་ས་ོསའོ �་འདདོ་དནོ་འ�བ་པར་�དེ་

ནའང་། ད་ེལ་རང་ཉདི་ངན་སངོ་ལས་�ོབ་པའ་ི�ས་པ་ཞགི་མདེ། ཡདི་བཞནི་�་ིནརོ་�་ད་ེན་ི

�ིའ་ིམ�ན་�ེན་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ར་ད་ེལས་ཕན་བད་ེའ�ང་མནི་ན་ིཡོངས་�་ས་ོསའོ �་

ལས་�་ི�མ་�ནི་ལ་�ག་ཡོད། འབར་�ན་ན་ིའབར་�བ་པ་ཞགི་ཡནི་མདོ། འནོ་�ང་། དསེ་

ཤིང་�མ་ལ་མ་ེ�ར་ནས་ང་ཚ�ར་�ོད་ཁོལ་�ེར་བ་དང་། ཡང་ན། ང་ཚ�འ་ིཁང་པ་འབར་�་

བ�ག་ནས་ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་�རེ་མནི་ང་ཚ�འ་ིལས་ལ་�ག་ཡདོ། �ལ་�ན་འ�ར་�ས་�་ི
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�ོལ་བར་བ�ནེ་ནས་�གོ་�ན་�བ་པར་མ་ཟད། �ིམ་ཚང་�ངས་མདེ་པ་ཞགི་ལ་�གོ་དསེ་

ཕན་�ི་ཡོད། ཡང་ན། �ལ་�ན་�་ིའ�ར་�ས་ད་ེབེད་�ད་ནས་འགད་མདེལ་བཟ་ོཞིང་། 

དའེ་ི�ནེ་པས་མ་ི�ངོ་�ག་བ�་�ག་མང་པ་ོའཆ་ིཆགོ �ལ་�ན་�་ི�ས་པ་ད་ེ�བ་ཡདོ་�ང་། 

ད་ེདག་ེམ་ིདག་ེགང་�་བཀལོ་མནི་ན་ིང་ཚ�འ་ིསམེས་ལ་�ག་ཡདོ། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ�ར་ཡདི་བཞནི་�་ིནོར་�་ཞགི་ཡདོ་�ང་། ད་ེལ་ཕན་ཐགོས་ཅ་ིཞགི་ཡདོ་

དམ། �་ན་ི�ད་འ�ོའ �་གནས་�་འཚ�་ཞིང་། མཚམས་རེར་�་ནོར་�ིས་ཤིན་�་�ག་པའ་ི

སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་ས་ོསོའ �་�་ེབ་�ོན་མར་�ིན་གཏོང་ག་ིལས་ཆེན་པ་ོ

�ས་ནའང་། �ལ་�ིམས་ཡང་དག་པར་བ�ངས་མ་�བ་པའ་ིདབང་གིས་ཁ་ོཚ�ར་�་ནརོ་

ཡོད་�ང་། �ད་འ�ོའ �་གནས་�་�་ེདགོས་�ང་བ་རེད། ཆེས་�་ཆེན་ཡིན་པའ་ིརིན་པ་ོཆེ་

སགོས་�སི་གཏམས་པའ་ིམཛ�ད་ཁང་ཡོད་ནའང་། ཁ་ོཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པའ་ི�ལ་

བ་མདེ་ཅངི་། དརེ་བ�ནེ་�ད་འ�ོའ �་�ག་བ�ལ་ལས་ཐར་མ་ི�བ། 

ཡིད་བཞིན་�་ིནོར་�་གཅིག་ཡིན་ཡང་འཇིག་�ེན་འདའི་ི�་ནོར་ཐམས་ཅད་ལས་

རིན་ཐང་ཤནི་�་ཆ་ེན། དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི�ར་ཆ་ར་ེརའེང་ནམ་མཁའ་ིམཐའ་དང་

མཉམ་པའ་ིཡིད་བཞིན་�་ིནོར་�་ལས་�ང་རིན་ཐང་ཆ་ེབ་ལ་གཞལ་�་མདེ་པ་ཡིན། དལ་

འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་བཟང་པ་ོའདའི་ི�་ཆའེ་ིརང་བཞིན་ད་ེན་ིགཞན་གང་ལའང་བ�ར་ཐབས་

མདེ་པ་ཞགི་རདེ། 

རང་ཉིད་�་ིདངོས་པ་ོགང་ཞིག་�་ལ་ཤོར་བ་དང་། ཡང་ན། ང་ཚ�ས་ཐ་ན་ཨ་�ོར་

བ�་ཙམ་�་�་ཞིག་བརོ་སངོ་ན། ང་ཚ�འ་ིསམེས་�་བད་ེ�དི་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། གང་ཞགི་

བ�གས་པ་ད་ེན་ི�ངོ་�ད་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པའ་ིཚ�ར་�ང་ཞགི་ཡདོ་ཅངི་། ང་ཚ�་མ་�དི་པར་

ཉནི་འགའ་ཡང་ད་ེ�ར་འདའ་�་རདེ། ང་ཚ�ས་ཨ་�རོ་བ�་ཙམ་བརོ་ན། ད་ེན་ིཆག་�་ོཆནེ་པ་ོ
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ཞགི་ཡནི། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ས་�ར་མའམ་�ས་ཚ�ད་གཅགི་ཙམ་དནོ་མདེ་�་�ད་ཟསོ་གཏོང་

བ་ལ་འ�ོད་པ་ཅ་ིཡང་མེད་ལ། ང་ཚ�ས་མ་ིལ་ོ�མ་�་དང་བཞ་ིབ�་�ེ། རང་ཉིད་�ེས་པའ་ི

�ན་ཆད་ནས་དལ་འ�རོ་�་ི�ེན་བཟང་འད་ི�ད་ཟསོ་�་བཏང་ཡོད་�ང་། རང་ཉདི་ལ་�ངོ་

�ད་�ང་བའ་ི�ང་བ་ཅ་ིཡང་མདེ། 

གལ་�དི་རང་ཉདི་ལ་�ན་ནད་ཡདོ་པ་དང་། ཡང་ན། ད་ོ�ང་མ་�ས་པར་�ག་�ས་

ཤིག་ཁའ་ིནང་�་ཤརོ་ཡོད་པ་སགོས་ཤེས་ན། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ས་པ་ཡོད་ཚད་བཏནོ་ནས་

ད་ེདག་ལ་བཅསོ་ཐབས་ཤགི་འཚ�ལ་བཞནི། ས་ོསའོ �་ཚ�་ཐག་ཇ་ེརངི་གཏངོ་བར་�ར་བ�ནོ་�་

ངེས། འོན་ཏེ། མ་ཤེས་ན་ང་ཚ�ས་ཅ་ིཡང་�ེད་མ་ི�ིད། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ལས་ཡོལ་�་ིའཆར་

གཞི་དང་། ཁང་པ་སོགས་ལ་�་�ོག་ཆེན་པོ་�ེད་ཅིང་། ང་ཚ�ས་དེའ་ིརིན་ཐང་ཉམས་པར་

དོགས་ནས་སེམས་�ལ་�ེད་�་ིཡོད། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ལས་ཤིན་�་རིན་ཐང་ཆ་ེ

བའ་ིནརོ་�་ཞགི་�ད་ཟསོ་གཏངོ་བཞནི་པ་མ་ིཤསེ་ཤངི་། �་ེབ་འདའི་ིརནི་ཐང་ང་ོམ་ད་ེམ་ཤསེ་

པའ་ི�་མཚན་�སི་ང་ཚ�ས་ད་ེ�ང་�བོ་�དེ་པའ་ིའབད་པ་ཅ་ིཡང་�དེ་�་ིམདེ། 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ི�་ཆནེ་ཞིག་ཡནི་པ་�ར་ཙམ་ཡང་

ཤེས་�་ིམདེ། �་ཞིག་ག་ི�་བའ་ིནང་�་ཐལ་�ལ་བཏབ་ན། དེས་�་བ་བ�ལ་ནས་ད་ེདག་�་ི

ལ་འ�ནི་�་ིརདེ། �་བ་དེའ་ིནང་ལ་ཐལ་�ལ་ལས་གསརེ་�གས་�ང་། དསེ་གཅགི་མ�ངས་

�་�་ིལ་འ�ནི་པ་རདེ། ཐལ་�ལ་ལ་རནི་ཐང་མདེ་�ང་། གསརེ་ལ་རནི་ཐང་ཡདོ། འནོ་�ང་། 

�་དེས་འད་ིགཉིས་�་ི�ད་པར་མ་ིཤསེ་ཤིང་། �འ་ིམིག་ལམ་�་འད་ིགཉསི་གཅིག་མ�ངས་

ཡནི། ད་ེབཞནི་�་ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ནེ་བཟང་�དེ་དཀའ་བ་ཞགི་ཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། 

ང་ཚ�ས་�ནེ་བཟང་འད་ིལ་བ�ེན་ནས་དནོ་�ངི་དང་འ�ས་�་�བས་ཆནེ་�ན་པའ་ིལས་དནོ་

�བ་ཅིང་། བད་ེབའ་ིགནས་རམི་ཇ་ིའ�་ཞིག་འདདོ་�ང་ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་མིའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི
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ཐོག་ནས་�བ་�བ་མདོ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་དནོ་ཆ་ེབའ་ིརང་བཞནི་འད་ིམ་ཤསེ་

པར་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�་�ངོ་ཟད་�་གཏོང་ག་ིཡདོ།  

�ས་�་ི�་�འི་ི�ད་པར་ཞགི་མ་གཏགོས། �་ིདངསོ་པའོ �་�་ནརོ་�སི་ང་ཚ�ར་ཕམ་

ཉསེ་�རེ་�་རདེ། ང་ཚ�ས་མ་ི�ག་པ་དང་ལས་འ�ས་�་ི�མ་གཞག་སགོས་མ་ཤསེ་ན། ཕམ་

ཉེས་ད་ེའ�ང་�བས་ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ཆེན་པ་ོ�་ེངེས་ཡིན། �ག་པ་ོཁག་ཅིག་གིས་ས་ོ

སོའ �་ཚ�ང་ལས་�་ིཁེ་ལས་ལ་ཕམ་ཉེས་�ང་ན། ཁང་བ�ེགས་མཐོན་པོའ �་ཐོག་ནས་མར་

མཆངོ་�་ེརང་�གོ་གཅདོ་པ་རདེ། ཁ་ོཚ�འ་ི�དེ་�ངས་ད་ེལ་བ�ས་ཚ�། �རོ་མ་ོཤརོ་བ་ན་ིས་ོ

སའོ �་ཚ�་�གོ་ཤརོ་བ་ལས་�ང་�ངོ་�ད་ཆ་ེབ་གསལ་པ་ོཡནི། གལ་�དི་ཁ་ོཚ�ས་ད་ེ�ར་རང་

ཤ་ི�ག་མ་�བ་ན། ཁ་ོཚ�ར་�་ོག�ང་�ག་པ་ོཞིག་གིས་མནར་ཞིང་། མཐའ་མ�ག་སམེས་

ཁམས་གས་ོབའ་ི�ན་ཁང་ཞིག་�་འ�་ོདགསོ། ཁ་ོཚ�ས་�རོ་མའོ �་རནི་ཐང་ད་ེཆསེ་གཙ�གས་

ཆེན་�་འཛ�ན་ཞིང་། ས་ོསོའ �་�ོང་�ད་དམ་ཁ་ེབཟང་ན་ི�ར་མ་གཅིག་ཙམ་ཡིན་ཡང་། ཁ་ོ

ཚ�ས་ཤེས་པ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་ད�ལ་�རོ་བ�་ེབའ་ིའཛའ་ཡང་ཤསེ་�་ིཡོད། ས་ོས་ོབད་ེའདདོ་

�་ིདོན་�་དངསོ་ཟོག་ཅ་ིཞིག་ཉ་ོདགོས་པའང་ཤེས། འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་ནམ་ཡང་ས་ོསའོ �་མ་ི

ཚ�འ་ིརནི་ཐང་ང་ོམ་ད་ེ�གོས་�་ིམདེ། 

ཧོང་ཀོང་ནས་ཡིན་པའ་ིཚ�ང་པ་ཞིག་གིས་མ་�ང་�མོ་ར་ལ་�བི་�ནོ་�ང་བས་ཨ་

�ོར་ཐེར་འ�མ་གཅིག་ཙམ་ཤོར་བའ་ི�ང་ཞིག་བདག་གསི་ཐོས་�ངོ་། འོན་�ང་། ཁ་ོལ་ད་

�ང་ཨ་�ོར་ཐེར་འ�མ་ག�མ་ཡོད་ནའང་། ད་ེདག་གིས་མ་�ང་�ོམ་ར་�་�ང་བའ་ིཕམ་

ཉེས་དེའ་ིན་�ག་ག་ི�ག་བ�ལ་ཞ་ིའཇགས་�་གཏོང་�བ་མདེ། ཨ་�ོར་ཐརེ་འ�མ་གཅགི་

ན་ིཅ་ིཡང་མནི་ཞངི་། ནམ་མཁའ་ིམཐའ་དང་མཉམ་པའ་ིཡདི་བཞནི་�་ིནརོ་�འང་ཅ་ིཡང་མནི། 

དནོ་ང་ོམར་རནི་ཐང་ཆ་ེབ་ན་ིང་ཚ�ར་ཐོབ་ཡོད་པའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཡནི། 
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མ་ིཚ�ས་ཁ་ེཚ�ང་ན་ིཡག་པ་ོཞིག་ཡནི་པར་བསམ་ཞིང་། མ་ི�ེས་མ་ད་ེལས་རང་ཉདི་

�སི་�རོ་མ་ོ�ང་�་ཞགི་གསི་དངོས་པ་ོགང་ཞགི་ཉ་ོ�བ་ཡདོ་�མ་བཞནི། ཁ་ོཚ�ར་�དི་�ང་

གསི་ཁངེས་འ�།ོ ཁ་ོཚ�ས་ཨ་�རོ་འགའ་ཤས་ཤགི་གསོག་�ད་�་ལ་ེདབར་�་མས་ཐག་རངི་

བའ་ིསར་སོང་�ེ། རིན་གོང་དམའ་བའ་ི�་འཛ�མས་�ོམ་ར་ཞིག་�་ཚ�ང་ཟོག་ཉ་ོ�བ་�དེ་�་ི

ཡདོ། ཁ་ོཚ�ས་ཁ་ེཚ�ང་ལ་�ག་ཅངི་། རིན་གངོ་བཅག་པའ་ིདངསོ་ཟགོ་ཉ་ོབར་དཀའ་�ག་མང་

པ་ོཞིག་བ�ད་�་ིཡདོ། ཁ་ོཚ�ས་ཨ་�ོར་འགའ་ཤས་ཤགི་གསགོ་�བ་ན། ས་ོསོའ �་ཉིན་མ་ོད་ེ

ལ་དནོ་ཆནེ་ཞགི་འ�བ་པའ་ི�ང་བ་ཞགི་ཡོད་པ་རདེ། འོན་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་�ས་ཡདོ་�དི་པའ་ི

སམེས་བཟང་ག་ི�་�དོ་ཅགི་ལ་ནམ་ཡང་�རི་�གོ་མ་ི�དེ། 

དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�ོར་པ་བ�་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚ�ས་ཅ་ི

ཞིག་འདོད་�ང་�བ་�བ་ནའང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་དེའ་ིརནི་ཐང་�ོགས་�་ིམདེ། ད་ེལས་

�ོག་�ེ། དཔེར་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�ང་ཁང་ཞིག་�་ཚ�ང་ཟོག་ཉ་ོ�བས། ད་ོ�ང་མ་�ས་པར་ཨ་�་ོ

བ�་བ�ན་ལས་བཅ་ོབ�ད་ཕར་�ད་པ་དང་། �ིས་�་ང་ཚ�ས་ད་ེཤེས་ན་ང་ཚ�འ་ིསམེས་པ་

བད་ེལ་འབབ་མ་ི�བ། ང་ཚ�ས་�མ་གཡངེ་ག་ི�ནེ་པས་ཨ་�རོ་གཅགི་དོན་མདེ་�་ཤརོ་ཞངི་། 

ཤིན་�་�་ཆེན་ཡིན་པའ་ིདངོས་པ་ོཞིག་རང་ཉིད་�་ིལག་ནས་�ོགས་པའ་ིཚ�ར་�ང་ཞིག་ང་

ཚ�ར་ཡོད། ཨ་�ོར་བཅ་ོབ�ད་ད་ེལས་གཅིག་ཙམ་ཕར་དནོ་མདེ་�་�ད་པ་ད་ེཡནི་ཞིང་། ཨ་

�ོར་གཅགི་�་དསེ་�་ེརལི་འགའ་ལས་ཅ་ིཡང་ཉ་ོམ་ི�བ། ང་ཚ�ར་ས་ོསའོ �་ད�ལ་ཁང་�་ཨ་

�རོ་�ངོ་�ག་བ�་ཡདོ་པ་དང་། ཡང་ན། ཨ་�ོར་གཅགི་�ང་མདེ་པ་གང་ཞགི་ཡནི་�ང་། ཨ་

�ོར་གཅིག་�་ད་ེདོན་མདེ་�་ཤོར་བའ་ིཕམ་ཉེས་�་ིཚ�ར་�ང་ད་ེང་ཚ�ར་གཅིག་མ�ངས་�་

ཡོད། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིདལ་བ་བ�ད་དང་། འ�ོར་པ་བ�་ལས་གང་�ང་ཞིག་བོར་ན། ཕམ་

ཉསེ་�་ིཚ�ར་�ང་ད་ེདང་ཆ་འ�་བ་ཞགི་མ་ི�ངོ་བའ་ི�་མཚན་ཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ་ཞ་ེན། ང་ཚ�ས་

དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལས་�ོར་མ་ོལ་རནི་ཐང་མཐནོ་པ་ོ�དོ་�་ིཡདོ་པས་ཡནི། 
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རང་ག་ི�ངས་འཁོར་ལ་ཆག་�ནོ་�ང་བས་ང་ཚ�་�གས་�་ོཞགི་ལ་�གས་མ་�བ་

ན། ང་ཚ�འ་ིསམེས་པ་�་ོ�་རདེ། འོན་�ང་། ང་ཚ�ས་ཉནི་�ལི་པ་ོ�ད་ཟསོ་བཏང་ཡང་། དལ་

འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ནེ་བཟང་འད་ི�ོང་ཟད་�་འ�་ོབའ་ིཐད་ལ་�་ོ�ང་ཅ་ིཡང་འ�ང་ག་ིམདེ། 

དཔརེ་ན། �དོ་རང་ས་ཆ་ཞགི་ལ་འ�་ོདགོས་�ང་། ཐང་ཆད་ཡདོ་པས་མ་སངོ་བར་

�ིམ་�་བ�ད་པ་དང་། ད་ེནས་ས་ཆ་ད་ེ�་སོང་བའ་ིམ་ིཚང་མར་ཨ་�ོར་ས་ཡ་ར་ེ�ད་ཡདོ་

ནའང་། �དོ་རང་མ་སངོ་བར་�མི་�་བ�ད་པས་རང་ཉདི་ལ་ཨ་�རོ་ཅ་ིཡང་ཐབོ་མདེ་པ་ཤསེ་

ན། ཚ�ར་བ་ཇ་ིའ�་ཞགི་�་ེ�་ཡནི་ནམ། �དོ་�སི་རང་ཉདི་ལ་ེལའོ �་ངང་�མི་�་བ�ད་མདེ་ན་

ཨ་�རོ་ད་ེའ�་མང་པ་ོཞགི་ཐབོ་ཡོད་�མ་བཞནི། ས་ོསརོ་འཁང་ར་�དེ་ངསེ་རདེ། �དོ་�སི་

འད་ི�ར་བསམས་ནས་ཉནི་འགའ་ལ་གཉདི་�ང་ཡག་པ་ོཞགི་�ག་མ་ི�བ། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�་ན་ི

�ས་ཚ�ད་ཉེར་བཞིའ་ིརངི་གཉདི་དེ། འ�་ོབ་མའི་ི�་ེབ་འདའི་ི�ས་�ན་ད་ེའ�་ཞིག་�ད་ཟསོ་

བཏང་ཡང་། རང་ཉིད་ལ་�ོང་�ད་�་ིཚ�ར་�ང་ཅ་ིཡང་མ་ི�ེ། �ས་ཚ�ད་ཉེར་བཞ་ིདེའ་ིརནི་

ཐང་ན་ིཨ་�རོ་ཐརེ་འ�མ་གཅགི་ལ་�སོ་ནའང་ཆནེ་པ་ོཡནི། འད་ིཡང་ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི

རནི་ཐང་ང་ོམ་ད་ེམ་ཤསེ་པའ་ི�གས་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མནི། 

�ོར་མོའ �་རིན་ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་པའ་ིབག་ཆགས་མ�ག་པ་ོཞིག་ང་ཚ�ར་ཡདོ་

�བས། �ོར་མ་ོམེད་ན་རང་ག་ིམ་ིཚ�་ལ་བད་ེ�དི་མདེ་པའ་ིཚ�ར་�ང་ཞིག་ངམ་ངམ་�གས་

�སི་འ�ང་ག་ིཡདོ། འནོ་�ང་། དོན་དངོས་ན་ིད་ེའ�་ཞགི་མནི་ཞངི་། དཔརེ་ན། �ནོ་མའ་ི�ལ་

འ�ོར་པ་ཚ�ར་�་ནོར་ཅ་ིཡང་མདེ་�ང་། ཁོང་ཚ�ས་བད་ེ�དི་�་ིཚད་གཞ་ིང་ོམཚར་བ་ཞགི་

�ེད་ཡོད། �་ེམ་ིལ་རས་པ་ན་ིཁོང་ཚ�འ་ི�ོད་ནས་འ�ར་�་ཐནོ་པའ་ིདཔ་ེམཚ�ན་ཞགི་ཡནི་ལ། 

ཁངོ་ན་ི�གིས་མའ་ི�ས་འདརི་ཚ�་གཅགི་�ས་གཅགི་ལ་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་བ�སེ་པའ་ིབདོ་�་ི

�ོམ་ཆེན་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ལ་�ོམ་�ག་ས་ཞིག་དང་། གཡ་ོ�ོལ་�ེད་སའ་ིཁོག་མ་ཞིག་

ལས་ཅ་ིཡང་མེད། ཐ་ན་�ོན་ཆས་དེའང་རས་�ང་�ིང་�ལ་ཞིག་ལས་མེད། ཁོང་གིས་ཉིན་
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�ག་�་�་ཚ�ད་�་ི�་བ་བཞེས་ཤིང་། ཁོང་གིས་�་ཚ�ད་�་ིཟས་ལས་ཅ་ིཡང་བཞེས་མདེ་པ་

རེད། དེའ་ི�་མཚན་�ིས་ཁོང་ག་ི�་ག�གས་རདི་པར་�ར་ཅིང་། ཁོང་ག་ི�་མདོག་ན་ི�་ོ

�ང་ཆགས་ཡདོ། 

�ེ་མི་ལ་རས་པ་ནི་རི་བོ་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་�ེང་�་ཡོད་པའི་�ག་�ག་ཅིག་�་

བ�གས་པ་རདེ། �ག་�ག་ད་ེན་ིཁང་མགི་གཅགི་ག་ིཆ་ེ�ང་ཡང་མདེ་ནའང་། ད་ེན་ིཁངོ་ག་ི

ཐབ་ཚང་དང་། �ོམ་�བ་�ེད་ས། ཉལ་ཁང་བཅས་ཡིན། དེའ་ིནང་�་ཅ་ིཡང་མདེ་ལ། ཆེས་

ད�ས་མ་ཞིག་རེད། མཚན་གཅིག་�ན་མ་ཞིག་ད་ེ�་ཡོང་ནའང་། ཁོས་�་�་ཅ་ིཡང་�ེད་

མེད། �་ེམ་ིལ་རས་པ་ན་ི�ན་མ་དསེ་�ག་�ག་�དེ་པ་དརེ་ཧ་ལས་ཏ།ེ “�ན་ནག་ག་ིནང་�་

�ོད་�ིས་�ག་�ག་འདི་ཇི་�ར་�ེད་སོང་། བདག་གིས་ཉིན་མོ་ཡང་�ེད་མ་ི�བ།” ཅེས་

ག�ང་བཞནི་གཡ་ོ�ལོ་�་ིཁགོ་མ་ཁ་ོན་ད་ེཁརོ་བ�ན་པ་རདེ། ཁགོ་མ་དརེ་སརེ་ཁ་ཤརོ་ཡདོ་

�ང་། དའེ་ིནང་�་ཆགས་པའ་ི�་ཚ�ད་�་ི�གེ་པ་མ�ག་པ་ོདསེ་ཁགོ་མ་འཐརོ་�་བ�ག་མདེ། 

�ན་མ་ད་ེཡངོ་�ས་�་ེམ་ིལ་རས་པས་ཟས་གཡ་ོ�ལོ་གནང་བཞནི་པ་དང་། ཁངོ་གསི་�ན་མ་

དརེ་�་ཚ�ད་�་ིཟས་ད་ེ�ང་ཙམ་�ད་པ་རདེ། 

�ན་མས་�་དགསོ་པར་བཤད་པ་དང་། �་ེམ་ིལ་རས་པས་�་ཚ�ད་�མ་པ་ོཁ་ཤས་

གཏོར་ཏེ། “’འད་ི�་ཡིན།” ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། ད་ེནས་�ན་མ་དསེ་�ར་པན་དགསོ་པར་

བཤད་པ་དང་། �་ེམ་ིལ་རས་པ་�ར་ཡང་�་ཚ�ད་�མ་པ་ོའགའ་གཏརོ་ནས་ད་ེ�ར་པན་ཡནི་

ཞསེ་ག�ངས། �་ེམ་ིལ་རས་པ་ལ་ཁ་ཟས་ད་ེལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མདེ། 

ད་ེ�་ནའང་། �་ེམ་ིལ་རས་པ་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིརང་དབང་ཡདོ་

པས། ཁོང་ལ་བད་ེ�དི་ཆནེ་པ་ོཞིག་�ན་ཞིང་། ཁོང་ལ་རང་དབང་ད་ེཡོད་པའ་ི�་མཚན་ན།ི 
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ཁོང་གིས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ི�་ཆེན་�་བ�ང་བས་ཡིན་ལ། དེར་བ�ེན་�་ེམ་ིལ་

རས་པ་ན་ིཚ�་གཅགི་�ས་གཅགི་ལ་སངས་�ས་ཡདོ། 

འད་ི�ང་ག་ིབད་ེ�དི་�་ིཚད་ཐིག་ད་ེགཞིར་བཞག་ནས་བཤད་ན། ཡིད་བཞིན་�་ི

ནོར་�་སགོས་�སི་གཏམས་པའ་ིམཛ�ད་ཁང་ཡོད་པའ་ི�་ད་ེཚ�ར་�་ེམ་ིལ་རས་པར་ཡདོ་པ་

ལས་�ག་པའ་ིབད་ེ�དི་མཐོན་པ་ོཞགི་ཡདོ་དགོས་ངསེ་རདེ། འནོ་�ང་། �་ནརོ་ད་ེའ�་ཞགི་

ཡོད་�ང་ཁ་ོཚ�ར་ངན་སངོ་ག་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་བའ་ིཐབས་ཤགི་མདེ། ད་ེལས་�གོ་�།ེ 

�ེ་མི་ལ་རས་པའ་ིབད་ེབ་ད་ེནི་གོང་ནས་གོང་�་འཕེལ་ཏེ། མཐའ་མར་ཁོང་ལ་མངོན་པར་

�གོས་པའ་ིསངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་བ�སེ་ཡདོ། 

གཅིག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�་ེམ་ིལ་རས་པ་ན་ིགང་ཟག་�ད་པར་བ་ཞིག་ཡནི་པ་དང་། 

ཡང་ན། དེང་�ས་དང་མ་འ�་བར་�བས་ད་ེ�ས་ཉམས་�ོགས་རང་�ད་ལ་�་ེ�་བ་ཡནི་པ་

སོགས་བསམ་�ིད། འོན་�ང་། ང་ཚ�ར་�་ེམ་ིལ་རས་པར་ཐབོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་

དང་གཅིག་མ�ངས་ཤགི་ཡོད་ལ། ད་�ང་�་ེམ་ིལ་རས་པས་ས་ོསའོ �་�་ེབ་འདའི་ི�ོད་�་མ་ི

མང་པ་ོབསད་ཡོད་�བས། �ིག་�ོང་མང་པ་ོཞིག་�ེད་དགོས་�ང་ཡོད། ད་�་རང་ཉིད་ལ་

ཡོད་པའ་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚ�ས་རང་གིས་ཅ་ིཞིག་འདོད་པ་ད་ེ�བ་�བ་ཅིང་། ང་

ཚ�ར་རང་ཉིད་ལ་ཐབོ་ཡོད་པའ་ིདལ་བ་དང་འ�རོ་པ་ལས་གཞན་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཅ་ིཡང་མ་ི

དགསོ། ད་�་ཉདི་འད་ིལའང་ང་ཚ�ར་ད་ེདག་ཡདོ་ཚད་ཚང་ཡདོ། ང་ཚ�ར་ཡདོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་

�་ི�ནེ་བཟང་འད་ིན་ིའཇགི་�ནེ་ཁམས་ཐམས་ཅད་�་ི�་ནརོ་ཐམས་ཅད་�སོ་ནའང་རནི་ཐང་

ཆེན་པ་ོཡིན། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་�དེ་དཀའ་ཞིང་�་ཆེན་ཡིན། �་ེམ་ིལ་རས་པ་

དང་འ�་བར། ང་ཚ�་ལའང་ཉོན་མོངས་དག་ལས་�ལ་བའ་ི�ས་པ་ཡདོ་ཅངི་། མ་�ར་སམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ས་ོསའོ �་�ག་བ�ལ་ལས་�ོལ་ཏ།ེ མ�ངས་�་མ་མཆསི་པའ་ིབད་ེབ་འཐབོ་

པར་རམ་འདགེས་�དེ་པའ་ི�ས་པ་ང་ཚ�ར་ཡདོ་པ་རདེ། 
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ཆོས་�མས་�་ིཡིན་�གས་�ོགས་ཤིང་། གཞན་དག་གཅསེ་པར་བ�ང་ནས་�ག་

བ�ལ་�་ི�་བ་�ོང་བ་ལས་�ང་རནི་ཐང་ཆ་ེབའ་ི�་ནོར་ཅ་ིཞིག་ཡདོ། མ་�ར་སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་�ད་�་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་འཚ�ལ་�བ་�དེ་པའ་ི

�ང་�བ་�་ིསམེས་ལས་�ག་པའ་ིཡདི་བཞནི་�་ིནོར་�་ཅ་ིཞིག་ཡདོ། �ག་བ�ལ་�་ི�་བ་

�ངས་ནས་འ�ིན་པ་དང་། �ང་�བ་མཆོག་�་སེམས་བ�ེད་པ་སོགས་ནི། ནམ་མཁའ་ི

མཐའ་དང་མཉམ་པའ་ིཡདི་བཞནི་�་ིནརོ་�ར་�ོས་ནའང་�་ཆནེ་ཡནི། 

དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིས་ང་ཚ�ར་ངན་སོང་ག་ིགནས་�་�ང་བའ་ི�་ེབ་�གོ་

པར་�ེད་ཅིང་། �་ནོར་གཞན་ཅ་ིཞིག་གསི་�ང་ད་ེ�ར་�་མ་ི�བ་པར་མ་ཟད། ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ཡང་ང་ཚ�ར་�ེར་མ་ི�བ། དོན་དམ་པར་བཤད་ན། �་ནརོ་

�ིས་�ན་�་ང་ཚ�ར་འགལ་�ནེ་བ�བ་�་འ�ག་པ་�ེ། ང་ཚ�ར་འདདོ་ཆགས་བ�ངས་ནས་

རང་�ད་�་ིཉནོ་མངོས་འཕལེ་བར་�དེ་�་ིཡདོ། 

གནད་དནོ་འད་ིདག་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་�་ཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཡནི་ཞངི་། བདག་གསི་

གོང་�་བཤད་པ་�ར། བད་ེ�དི་�་ིལམ་�་གཙ�་བ་ོན་ི�ོར་མ་ོདང་�་ནོར་ཡིན་པའ་ིའ�ལ་

�ང་གི་བག་ཆགས་མ�ག་པོ་ཞིག་ང་ཚ�ར་ཡོད་པ་རེད། འོན་�ང་། དེ་ནི་གནས་�གས་

དངོས་མིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�ོགས་དགོས་པ་ནི། �ོར་མ་ོདང་། ཐ་ན་ནམ་མཁའ་ིམཐའ་དང་

མཉམ་པའ་ིཡདི་བཞནི་�་ིནོར་�ས་�ང་ང་ཚ�ར་གཏན་�་ིབད་ེབ་�ལ་�་རབ་ཙམ་ཡང་�ན་

མི་�བ་ཅིང་། ང་ཚ�ས་�ོར་མ་ོལ་བ�ེན་ནས་རང་ཉིད་ཐར་པའ་ི�ོང་�་འ�ག་པའ་ིཉམས་

�ོགས་བ�དེ་མ་ི�བ་པར་མ་ཟད། དེས་ང་ཚ�་ངན་སོང་ག་ིགནས་�་འ�་ོབའང་�གོ་མ་ི�བ་

པ་འད་ིཡནི། �རོ་མ་ོདང་�་ནོར་�སི་ང་ཚ�ར་བད་ེབ་�རེ་བར་�ང་ཡང་། དནོ་དངསོ་�་བད་ེ

བ་ལས་�ག་བ�ལ་�རེ་བས་ད་ེདག་ང་ཚ�འ་ི�གི་�ོགས་�་�ར་ཡདོ། 
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�ེད་དཀའ་བའ་ིདལ་འ�ོར་�ི་�ས་�ེན་འད་ིནི། ཇི་འ�འི་�་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ང་

ཚ�ས་ངེས་པར་�་�ོགས་དགོས་ཤིང་། ང་ཚ�་ན་ི�ོན་མའང་འ�་ོབ་མ་ི�་�ེས་ཡོད་པ་དང་། 

གཅགི་�ས་ན། དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་འགའ་ཡང་ཚང་ཡོད་�དི། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ར་ནམ་ཡང་

ད་ེདག་ཐམས་ཅད་�ས་གཅིག་ལ་ཚང་�ངོ་མེད་པས། གཏན་�་ིབད་ེབ་བ�བ་པའ་ིང་ཚ�འ་ི

འབད་བ�ནོ་ལ་མ�ན་�ནེ་མ་ཚང་བར་ལམ་�ངོ་�ང་མདེ། འནོ་ཏ།ེ ད་�་ང་ཚ�ར་དལ་འ�རོ་

ཚང་མ་�ན་ཞངི་། ང་ཚ�ས་དཀའ་�ད་�ས་ན། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་

�བ་�བ། ང་ཚ�ས་ད་ཐངེས་ཁ་ོན་དང་། �ས་�ེན་འད་ིཁ་ོནའ་ིཐོག་ནས་གཏན་�་ིབད་ེབ་ད་ེ

�བ་�བ་པ་ཡནི། 

ད་ེབཞནི་ང་ཚ�ས་�ལ་�མིས་དང་�ནི་པའང་�་ནརོ་ལས་ཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཡནི་པ་

ཤསེ་དགསོ་ཤངི་། ད་ེམནི་ང་ཚ�ས་�་མ�ད་ནས་བད་ེབའ་ིའ�ང་�ངས་ལགོ་པར་�གོ་ཏ།ེ �་ི

དངསོ་པའོ �་�་ནརོ་གཙ�གས་ཆནེ་�་འཛ�ན་�་རདེ། �ོགས་གཅགི་ནས་ང་ཚ�ས་འདདོ་ཡནོ་�་ི

བད་ེབའ་ི�ང་�ིའ་ིནང་�་�ག་ཡདོ་པ་མཐོང་ནས་དརེ་འཇིགས་དགོས་ཤིང་། �ོགས་གཞན་

ནས་ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདའི་ིདོན་�ིང་ང་ོམ་ཤེས་ནས་ད་ེལེགས་པའ་ིལམ་�་

�ར་བཀདོ་�དེ་པར་�་ོབ་�དེ་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ིའ�་ཞིག་�དེ་པ་ན་ི�་ིལམ་ཞིག་དང་མ�ངས་

ཤིང་། �ང་པ་ོཞིག་གསི་གད་�ིགས་�་ི�ོད་�་�་ོ�་ེཕ་ལམ་�དེ་པ་�་�་ཡདི་ཆསེ་དཀའ་བ་

ཞགི་ཡནི། ད་�་ཡདི་བཞིན་དབང་ག་ི�ལ་པ་ོད་ེ�་�ནེ་གང་ཞགི་ག་ི�ནེ་པས་ང་ཚ�འ་ིལག་�་

ཐོབ་ཡོད་ལ། འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་ཤགི་མ་ཡནི་ནམ། ང་ཚ�ས་ཅསི་�ང་ད་ེདནོ་མདེ་

�་བ�ག་མ་ི�ང་། 
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�དེ་དཀའ་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ། 

�ེ་མི་ལ་རས་པ་ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ཁོང་གིས་

�གིས་མའ་ི�ས་འད་ིལའང་ཚ�་གཅགི་�ས་གཅགི་ལ་མངནོ་པར་�གོས་པའ་ིསངས་�ས་�་ི

ག་ོའཕང་ཇ་ི�ར་�བ་�བ་པ་ཡནི་ནམ། ཁོང་བ�གས་སའ་ི�ག་�ག་དང་། ཁངོ་གསི་བཞསེ་

པའ་ི�་ཚ�ད་གཉིས་ལ་བ�ེན་ནས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ཐོབ་མདེ། ཨ་ེཤ་ཡའ་ིས་

�གོས་གང་སར་ཁངོ་ན་ི�མོ་ཆནེ་པ་�གས་ཆནེ་ཞགི་�་བ�སི་ཤངི་། ཁངོ་ག་ི�ད་ལ་ཉམས་

�ོགས་�་ན་མེད་པ་ཞིག་འ�ངས་ཡོད། �་ེམ་ིལ་རས་པའ་ིམཚན་�ན་ད་ེཐ་ན་�བ་�གོས་

�འང་�བ་ཅིང་། �བ་�ོགས་པ་ཚ�ས་�ང་ཁོང་ག་ི�མ་ཐར་ག་ོ�ོང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཚ�་

གཅགི་�ས་གཅགི་ག་ིམཛད་པ་ལ་བ�་ིའཇོག་�དེ་�་ིཡོད། ཁངོ་ལ་ཕལ་ཆ་ེབ་གཅརེ་�་ཡནི་

པའ་ིས་ོསོའ �་�ས་�ེན་�ང་�ང་ད་ེདང་། ད་ེལ་�ིང་པ་ོ�ངས་ནས་ས་ོསའོ �་བ�བ་�་མཐར་

�ག་ལ་འ�ག་པའ་ིངེས་འ�ང་ཙམ་ལས་མདེ། ཁོང་གིས་ས་ོསོའ �་�གས་འ�ན་ད་ེབ�བས་

�བ་ཡོད། �ིད་པའ་ིབད་ེབ་ལ་མ་ཆགས་པར་�་ེམ་ིལ་རས་པས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོ

འཕང་འཐབོ་ཆདེ་�་ས་ོསའོ �་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་བཏནོ་པ་རདེ། 

ང་ཚ�ས་�ནོ་ཆས་མ་གནོ་པར་གཅརེ་�ར་འ�ག་མ་ི�བ་པ་དང་། �ག་པར་ཧ་ིམ་ལ་

ཡའ་ིགངས་�་ིར་ིབའོ �་�དོ་�་ད་ེ�ར་འ�ག་ག་ལ་�བ། འོན་�ང་། �་ེམ་ིལ་རས་པར་མཚ�ན་

ན། �ོན་ཆས་གོན་པ་དང་གཅེར་�ར་འ�་ོབ་གཉིས་གཅིག་མ�ངས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཡར་

མར་ཕེབས་�བས། ས་ོསོའ �་གོས་�ངི་�ལ་ད་ེ�ག་ནས་ད�ངས་པ་ལས་�ས་པའོ �་ཆ་ཤས་

གཞན་�མས་དམར་�ེང་ཡིན། �བས་རེར་ཁངོ་ག་ི �ིང་མ་ོམཇལ་བར་ཡོང་བ་དང་། �་ེམ་ི

ལ་རས་པའ་ི�འི་ི�ོད་�ལ་�ིས་�ག་�་ཁ་ོམརོ་ང་ོཚ་�་འ�ག་ག་ིཡོད། �ིང་མོས་�ན་�་

ཁོང་ལ་འཁང་ར་དང་�ོན་བ�ོད་�ས་པ་�ེ། ཨ་ཇ་ོལགས། �ེད་�ིས་ཅ་ིཡང་མ་ི�ོན་པར་

ཡོད་ཚད་བ�ན་ནས་འ�་ོབ་འད་ིལ་�ིང་མ་ོང་ང་ོཚ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་རེད། �ིང་མོས་

309 



 

 

�ིམ་ཚང་མང་པ་ོཞིག་�་གཡོག་ལས་�ས་ཏེ། �མ་�་ཞིག་ཉོས་ནས་�་ེམི་ལ་རས་པར་

འ�ལ་བཞིན། �མ་�་འདསི་�ད་གཡོགས་ཤགི་�ང་འཚ�མ་�ོགས་མཛ�ད་ཅིག་ཅསེ་�ས་

ཤངི་། ད་�ང་�ས་གཅརེ་�་ལ་བ�ནེ་ནས་ཚ�་འདའི་ི�་གཞག་ག་ལ་�བ་�བ་ཅསེ་བཤད། 

ཞག་འགའ་ི�སེ་ནས་�ངི་མ་ོནང་�་ཡོང་�།ེ �མ་�་དསེ་ཅ་ིཞགི་བཙ�མས་ཡདོ་མདེ་

�་�བས། �་ེམ་ིལ་རས་པས་�ོད་�ང་དང་ག་ོ�ང་བཙ�མས་པ་ལས། ལག་པའ་ིསརོ་མ་ོར་ེར་ེ

ལ་�བས་ར་ེདང་། འདོམས་�་ིཆ་�གས་ལ་�བས་ཅགི་བཙ�མས་ཡདོ་པ་མཐངོ་། ས་ོསསོ་

དཀའ་ལས་བ�བ་པའ་ི�མ་�་�ད་ཟསོ་བཏང་ཡོད་�བས། �ིང་མ་ོ�་ོལངས་ནས་�་ེམ་ིལ་

རས་པ་ལ་�ར་ཡང་འཁང་ར་�ས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ངའ་ིཆ་�གས་ལ་ང་ོཚ་ན་�ོད་�་ིད་ེ

ལའང་ང་ོཚ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ངའི་འད་ིན་ིརང་�ང་ཕོ་�གས་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་རེད། 

�ངི་མསོ་འད་ིལ་ལན་ཅ་ིཞགི་བཏབ་པ་བདག་ག་ིཡདི་ལ་མ་ི�ན། 

�་ེམ་ིལ་རས་པ་དང་ང་ཚ�འ་ིབར་�་ི�ད་པར་ཁ་ོན་ན།ི ང་ཚ�ར་ཁངོ་ལ་ཡདོ་པའ་ིངསེ་

འ�ང་ག་ིཚད་གཞ་ིད་ེའ�་ཞིག་མདེ་པ་འད་ིཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་�ས་པའོ �་བད་ེབ་

དང་། བཟའ་བ�ང་སགོས་�སི་མཚ�ན་པའ་ི�འི་ིམ�ན་�ནེ་ཚད་ལངོས་པ་ཞགི་དགསོ་པར་

འདདོ་ཅངི་། ད་ེདག་ག་ིདནོ་�་ང་ཚ�ས་�་བ་བ�བས་ནས་�རོ་མ་ོགསགོ་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་ཅ་ི

ཞགི་གལ་ཆནེ་ཡནི་པ་མ་ིཤསེ་ཤངི་། �་ེམ་ིལ་རས་པས་ཅ་ིཞགི་གལ་ཆནེ་ཡནི་པ་མ�ནེ་ཡདོ། 

ངསེ་འ�ང་ག་ི�ད་པར་ཙམ་མ་གཏོགས། ང་ཚ�་ཚང་མར་�ས་པ་�མས་གཅགི་མ�ངས་�་

ཡོད་ལ། ཁོང་ལ་ཡོད་པ་ཇ་ིབཞིན་ང་ཚ�་ལའང་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ི�ན་པས། ང་ཚ�་

ཡང་ཁངོ་དང་གཅགི་མ�ངས་ཤགི་�་འ�ར་མ་ི�བ་པའ་ི�་མཚན་ཅ་ིཡང་མདེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་�བ་པའ་ི�ས་པ་ང་ཚ�ར་ཡདོ་

དེ། ང་ཚ�་ཚང་མར་བད་ེགཤེགས་�ིང་པ་ོགཅིག་མ�ངས་�་ཡོད། འོན་�ང་། འ�་ོབ་མའི་ི
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�ས་�ེན་འད་ིཁ་ོནར་བ�ནེ་ནས་�ས་པ་ད་ེམངནོ་འ�ར་�་ཆགོ་ཅངི་། �་ེབ་འད་ིལ་ང་ཚ�ར་

སོ་སོའ �་ཉོན་མོངས་དག་བཅོམ་ནས་དགེ་བའ་ིཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�་ིཆ་ཤས་ཡོངས་�་

�ོགས་པར་�ེད་པའ་ི�ལ་བ་དང་�ན་པ་རདེ། ང་ཚ�ས་�ེད་དཀའ་བའ་ིདལ་འ�ོར་�་ི�ས་

�ནེ་འད་ིཁ་ོནའ་ིཐགོ་ནས་ས་ོསའོ �་�ས་ཚ�ད་�་ི�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་�ངི་པ་ོལནེ་�བ་པས། ཐ་

ན་ཚ�་འད་ིལའང་བད་ེབ་ཡང་དག་ཅགི་�ངོ་བ་�།ེ དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་�ངས་པའ་ིབད་ེབ་

�ད་པར་བ་ཞགི་རང་�ད་ལ་�ནི་ཆོག 

འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཞགི་ཐབོ་པ་འད་ིལ་ད་�ང་ཡདོ་པའ་ིདག་ེམཚན་གཞན་ཞགི་ན།ི 

�་ོའཛམ་�་�ངི་ཁ་ོན་�་�སེ་པའ་ིང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་ཉནོ་མངོས་�མས་�ང་ནས་འ�ནི་�ད་�་

ངེས་པར་དགོས་པའ་ིཡང་དག་པའ་ི�ལ་�མིས་�ང་�བ་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་སངས་

�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ི�ོམ་པ་�མས་�ང་བ་ཁ་ོནར་བ�ེན་ནས་

ཡང་དག་པའ་ི�ལ་�མིས་རང་�ད་ལ་�་ེབ་དང་། ང་ཚ�ར་ད་ེདག་ལས་གཞན་པའ་ི�མོ་པ་

ཞིག་བ�ང་�་མེད། ང་ཚ�ས་གཞི་དེའི་ཐོག་ནས་ལམ་�ི་གཙ�་བོ་�མ་པ་ག�མ་�ེ། ངེས་

འ�ང་དང་། �ང་�བ་�་ིསམེས། �ོང་ཉིད་�ོགས་པའ་ིཤསེ་རབ་བཅས་ལ་འཚ�ལ་�བ་�དེ་

དགོས་ཤིང་། ད་ེནས་�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའ་ིའགོག་�ན་ནམ་�ང་འདས་དང་། 

ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་སགོས་ལའང་ཐག་རངི་པ་ོཞགི་མནི། 

འཇིག་�ེན་�་ིཁམས་ལ་�ངས་མཐའ་མདེ་པ་ཇ་ིབཞིན། འ�་ོབ་མའི་ིརགིས་གནས་

པའ་ི�ངི་གཞན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་ཅངི་། སའ་ིག་ོལ་ན་ིང་ཚ�་གནས་ས་ཁ་ོན་ད་ེམནི། འནོ་�ང་། 

�ིང་གཞན་དག་�་འཚ�་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�མས་�ད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འཛམ་�་�ངི་

འད་ིཁ་ོནའ་ིཐགོ་�་འཚ�་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིལ་མ་གཏོགས་རབ་�ང་སགོས་�་ི�ོམ་པ་ལེན་པའ་ི

�ས་�ནེ་ཚད་�ན་ཞགི་མདེ། རབ་�ང་ག་ི�ོམ་པ་ན་ིའཁརོ་བ་ལ་ངསེ་འ�ང་�་ེབའ་ི�ནེ་གཞ་ི

གཙ�་བ་ོད་ེཡནི་�རི། འཁརོ་བ་�ོང་མ་ིའདོད་པའ་ིསམེས་དང་�ན་ན་རབ་�ང་ག་ི�མོ་པ་ལནེ་
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མི་�བ། འདོད་ཆགས་�ོང་བར་ང་ཚ�ར་དེ་�ོང་འདོད་པའ་ིསེམས་པ་དགོས་ཤིང་། �ག་

བ�ལ་མངནོ་�ར་པ་མདེ་པའ་ི�འ་ིརགིས་�་�སེ་ཡདོ་པ་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་�་ིརང་བཞནི་

�ོགས་མ་ི�བ་པ་དང་། ཁ་ོཚ�་འདོད་ཆགས་�་ི�ེས་�་འ�ངས་ནས་�ག་བ�ལ་�་ི�་བ་

ལས་ཐར་མ་ི�བ། 

འོན་�ང་། ང་ཚ�་ན་ི�ག་བ�ལ་དང་། འདོད་ཡོན་�་ིབད་ེབས་�སོ་པ་མང་�གས་

ནས་འདོད་ཆགས་�་ིཉསེ་�ནོ་དང་། �ག་བ�ལ་�་ིང་ོབ་ོ ཤསེ་མ་�བ་པའ་ིདཀའ་ངལ་འགོ་

�་མེད། ད་ེབཞནི་ང་ཚ�་ན་ིརབ་�ང་ག་ི�ོམ་པ་སགོས་ལནེ་པར་�ོད་�་�ང་བར་མ་ཟད། ང་

ཚ�ས་�ོམ་པ་ད་ེདག་གཅེས་�ང་�ེད་�བ་�་ིཡོད། འདི་�ར་ང་ཚ�ར་ཡང་དག་པའ་ི�ལ་

�ིམས་�ང་བའ་ི�ས་པ་ཡོད་ཅངི་། �ལ་�ིམས་�་ིབ�བ་པར་བ�ད་ནས་ཏངི་ང་ེའཛ�ན་�་ི

བ�བ་པ་ལ་འ�ག་ཆགོ ཇ་ི�ིད་འདདོ་ཆགས་གཙ�ས་པའ་ིཉནོ་མངོས་�་ིདབང་གསི་ང་ཚ�འ་ི

�་ོ�་ེགཅིག་�་གནས་མ་�བ་པ་ད་ེ�དི་ང་ཚ�ས་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་�ེད་�ངི་�ེད་མ་ི�བ་ནའང་། 

�ལ་�མིས་�་ིབ�བ་པར་བ�ནེ་ན་ཏངི་ང་ེའཛ�ན་�་ིབ�བ་པར་འ�ག་བད་ེབ་ཡནི། ད་ེནས་

ཏངི་ང་ེའཛ�ན་གཡ་ོབ་མདེ་པ་ཞགི་ལ་བ�ནེ་ནས་ང་ཚ�་ཤསེ་རབ་�་ིབ�བ་པར་�གས་ཏ།ེ �ངོ་

ཉིད་�ི་�ོགས་པ་རང་�ད་ལ་�ེ་བར་འབད་པ་�ེད་ཆོག ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པ་འདིའང་

གསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐེག་པའ་ིལམ་ལ་འ�ག་པའ་ི�ེན་གཞ་ི�་འ�་ོཞིང་། འད་ི�ར་�གིས་

མའ་ི�ས་འད་ིལའང་ཚ�་གཅགི་�ས་གཅགི་ལ་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་�བ། 

 

ཚ�་འད་ིལ་�ངི་པ་ོལནེ་པ། 

�་ེབ་འད་ིལ་དོན་�ིང་ཆནེ་པ་ོཞིག་ལེན་པར་�ེད་པའ་ིདལ་བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་

བ�་ང་ཚ�ར་ཚང་ཞངི་། གལ་�དི་མ�ན་�ནེ་ད་ེདག་ལས་གཅགི་དང་གཉསི་ཙམ་མ་ཚང་ན། 
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ད་ེདག་འཐབོ་པར་ང་ཚ�ས་བ�ོན་པ་�དེ་ཆགོ་ལ། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པའ་ིམ�ན་

�ེན་ཐམས་ཅད་ཡོད། ང་ཚ�ས་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ནི། རང་ཉིད་འད་ིནས་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་འ�དི་ཅིང་། བ�་བ་མེད་པའ་ིལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ན་

པའ་ིརིག་པའ་ིག�ང་�གས་ཤིག་ཡིན་པའ་ི�ོར་ལ་འདང་ངསེ་ཤིག་ ཤེས་�་ིཡོད། ང་ཚ�་ན་ི

སངས་�ས་�སི་བ�ན་པའ་ིམཐའ་གཉསི་དང་�ལ་བའ་ིལམ་ད�་མ་གཞརི་བ�ང་གསི་འཚ�་

ཤསེ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་མཐའ་�་�ང་བའ་ིབསམ་�ོར་�ག་ཆད་གཉསི་དང་། བདག་ཁས་མ་ིལནེ་

པའང་རང་དགར་བག་མདེ་�དེ་པ་སོགས་ན་ི�ནི་ཅ་ིལགོ་�་སངོ་ཡདོ་པ་�གོས་�བ། 

�་ིཚ�གས་�ིས་ང་ཚ�ས་ཅ་ིཞིག་�་དགོས་མནི་�ལ་�ོང་�དེ་�་ིཡདོ་ནའང་། ང་ཚ�་

ན་ིབཙན་འདེད་�ེད་མ་ི�བ་པ་དང་། གལ་ཏ་ེམ་ིཚང་མས་ང་ཚ�ར་འཚ�་�ངས་གཞན་ཞིག་

བཤད་�་ིཡོད་�ང་། ང་ཚ�ས་རང་ག་ི�མ་ད�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་�ངས་ལེགས་ཤོས་ད་ེ

གང་ཞིག་ཡནི་པ་མཐངོ་�བ་ལ། འཚ�་བ་�ལེ་�ངས་ལ་�མ་པ་འ�་མནི་ཞིག་ཡོད་པ་�ེ། ཨ་ི

ཊ་ལའི་ིའཚ�་�ངས་དང་། ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིའཚ�་�ངས། བལ་�ལ་�་ིའཚ�་�ངས། ཨ་ོས་ིཊར་ལ་ི

ཡའ་ིཧད་པ་ེཚ�འ་ིའཚ�་�ངས། �་རན་སིའ་ིཚ�ང་པ་ཚ�འ་ིའཚ�་�ངས་སོགས་ཡིན། འོན་�ང་། 

�ེས་�་དམ་པ་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་�ོང་བར་�དེ་པའ་ིའཚ�་�ངས་ཁ་ོན་ད་ེང་ཚ�ར་

བ�ན་ཡདོ་པ་རདེ། 

ང་ཚ�ར་མངོན་པར་�ོགས་པའ་ིསངས་�ས་�ི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའ་ི�ལ་བ་�ན་

ཡང་། �མ་�ོལ་�་ིཞིང་�་བ�ོད་པར་ལམ་ཐག་རངི་བར་མ་ཟད། ང་ཚ�་ནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་

�ང་ཡནི། ད་ེབས་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�་�་ིམ་ལའང་རང་ཉདི་ཡང་དག་པའ་ིལམ་དརེ་འ�ག་�བ་པ་

ཞིག་ཅིས་�ང་�་དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་དེའ་ིདོན་�་རང་ཉིད་ལ་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་

ཞིག་འཐོབ་པའི་�་�མས་གསོག་དགོས། དེ་མིན་ང་ཚ�ས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བ�བ་ཏེ། 
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མཐའ་མར་ཇ་ོམ་ོ�ང་མའ་ི�་ེ�་བ�བེ་ལ་ཉ་ེཞིང་། གངས་ར་ིདེའ་ི�་ེམ་ོརང་ག་ིམགི་ལམ་�་

�ང་བར་�ར་བ་ན། ང་ཚ�་མར་�ད་ནས་ར་ིགཏངི་�་�ང་བ་�་�་ཡནི། 

ང་ཚ�ར་ད་�ང་ཡང་�ེད་པ་དང་�ལ་བའ་ི�་ོནས་འད་ི�ང་ག་ིའདདོ་ཡོན་ལ་ལངོས་

�་�ོད་�བ་པའ་ིཤསེ་རབ་ཚད་�ན་ཞགི་མདེ་པས་�ག་བ�ལ་�ངོ་ག་ིཡོད། འད་ིན་ིགཏན་

ཚ�གས་དང་མ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ང་ཚ�ས་རང་ག་ིལག་པ་མའེ་ིནང་�་བཞག་ན། ད་ེའཚ�ག་

ངསེ་ཤངི་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་ད་ེམ་ིའདོད་ན། ས་ོསའོ �་ལག་པ་མའེ་ིནང་�་འཇགོ་མ་ི

�ང་། 

ང་ཚ�་ཚ�་འད་ིལ་མ་�དེ་ན། ང་ཚ�ས་བ�བ་པ་ཐམས་ཅད་ཆསོ་�་འ�་ོཞངི་། ད་ེདག་

གསི་རང་ཉདི་བད་ེབའ་ིལམ་�་འགདོ་�་རདེ། རང་ཉདི་ན་ིདམག་མ་ིདང་། �དི་འཛ�ན་སགོས་

�་ཞིག་ཡིན་ཡང་གནད་འགག་མདེ་པ་�ེ། འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་�་ིདབང་�་མ་སངོ་བར་

འཚ�་བའ་ི�་འ�ལ་དག་ལ་�གས་ན། ད་ེདག་གསི་རང་ཉདི་ལ་འཚ�་བ་�དེ་མ་ི�བ། གལ་ཏ་ེ

ང་ཚ�ས་�ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་�ང་�བ་�ི་སེམས་གཉིས་�ང་�་�ེལ་ན། 

སམེས་ཅན་མཐའ་དག་ག་ིདོན་�་རང་ཉདི་ལ་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་�་རདེ། 

ད་ེ�་བས་ན། ད་�འ་ིམཚམས་འད་ི�་ང་ཚ�འ་ིཉམས་ལེན་�་ིཆ་ཤས་གཙ�་བ་ོཞགི་

ནི། འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་�་ིཉེས་དམིགས་�མས་ཤེས་པར་�ས་ཏེ། ད་ེདག་ག་ིདབང་�་

སངོ་བའ་ིའད་ི�ང་ག་ིདནོ་ལ་�དེ་པ་�ངོ་�་ད་ེཡནི་ཞངི་། འད་ི�ར་བཤད་ན། ང་ཚ�ས་དཀའ་

�ག་དང་། ད�ལ་ཕོངས། མིང་ངན། ཁག་ད�ི་བ�ོན་འ�གས་སོགས་བསམ་བཞིན་�་

འཚ�ལ་དགསོ་པའ་ིདནོ་ཞིག་མནི་ལ། �་ོ�ོང་ད་ེའ�་ལ་ང་ཚ�་ད་�ང་འ�ག་མ་ི�བ། 

འོན་ཏེ། �ེད་པའམ་འདོད་ཆགས་ལ་གཡོལ་བ་ཙམ་�ིས་མ་ིའདང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་

འདོད་�ེད་བད་ེབ་�་འ�ལ་ནས་རང་ཉདི་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་དནོ་གཉེར་�་ི�འོ �་བཀག་�འ་ི

314 



 

 

འོག་�་�ད་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ། �ག་བ�ལ་ལ་ས་ོསོའ �་�ས་པ་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་གཡོལ་

འདདོ་པ་ཇ་ིབཞནི། སམེས་ཅན་གཞན་དག་གསི་�ང་ད་ེ�ར་འདདོ་�་ིཡདོ། �གོས་འད་ིནས་

མཐའ་ཡས་པའ་ིའཇགི་�ནེ་ཁམས་�་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིའདདོ་པ་གཅགི་

མ�ངས་ཡནི། འནོ་�ང་། གཏན་�་ིབད་ེབ་�བ་པའ་ིས་ོསའོ �་�ས་པ་�མས་ངསོ་འཛ�ན་�དེ་

པའ་ིརགི་�བོས་�་ིཆ་ནས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅགི་མ�ངས་མནི་ཞངི་། ང་ཚ�ར་མ�ན་

�ེན་�མས་ཚང་ཡང་། གཞན་དག་ལ་ཚང་ག་ིམདེ། གལ་ཏ་ེགཞན་ལ་ཐ་ན་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་

�ནེ་ཐབོ་ནས་རང་དབང་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཡོད་�ང་། �ག་བ�ལ་ལས་�ལོ་�དེ་�་ིབ�་བ་མདེ་

པའ་ིལམ་�ེ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་དང་འཇལ་བའ་ི�ལ་བཟང་�ང་མདེ། ཁ་ོཚ�ར་�ག་

བ�ལ་ཐམས་ཅད་ལས་�ོལ་བར་དགསོ་ངསེ་ཡནི་པའ་ིཡང་དག་པའ་ིགདམས་པ་�མས་�ནོ་

པའ་ིཤསེ་རབ་དང་�ན་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཞགི་མདེ་པ་ངསེ་གསལ་རདེ། 

�ག་བ�ལ་�་ིང་ོབ་ོ�ོགས་ན། ང་ཚ�ས་ད་ེལས་�ོལ་བའ་ིལམ་ཞིག་མཐངོ་�བ་པ་

དང་། ལས་འ�ས་དང་�་ེབ་�་�་ི�གོས་ན། ང་ཚ�ས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་རང་ཉདི་�་ི

བར་ལ་འ�ལེ་བའ་ིརགིས་�ང་མ་�ོང་བ་གཅགི་�ང་མདེ་པ་ཤེས་�བ་ཅངི་། འ�་ོབ་རགིས་

�ག་ག་ིའཇིག་�ནེ་ཁམས་�་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་�མས་རང་ག་ིམ་�་མ་�ར་པ་གཅགི་

�ང་མེད་ལ། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གིས་རང་ཉིད་�་ིདོན་�་ཚ�་འདིའ་ིམ་ཇི་བཞིན་�ོས་

གཏངོ་མང་པ་ོ�ས་ཡདོ། བ�་ེབ་དང་�ན་པའ་ིམ་ར་ེརསེ་�ང་�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོ�ངོ་བཞནི་

པ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་གཏན་�་ིབད་ེབ་�བ་པའ་ི�ལ་བ་ཅ་ིཡང་ཐབོ་མདེ། འོན་�ང་། 

ང་ཚ�ར་རང་ཉིད་ཙམ་�་མ་ཟད། ཁ་ོཚ�་ཚང་མ་ལའང་ཕན་བད་ེ�བ་པའ་ིལག་ཆ་ཡོངས་�་

ཚང་ཡོད་པ་རདེ། འོན་ཏེ། ད་ེ�ར་�དེ་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ལ་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོ

འཕང་འཐབོ་པར་�་དགསོ་ཤངི་། ད་ེནས་ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�ར་ཕན་བད་ེ�་ཆནེ་�བ་�བ་པ་དང་། 
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ཁ་ོཚ�འ་ི�ག་བ�ལ་ན་ིབཟོད་�གས་མདེ་པས། ང་ཚ�ས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ད་ེ

�ར་�་�བ་དགསོ་པ་ཡནི། 

ད་ེཇ་ི�ར་�བ་དགོས་སམ་ཞ་ེན། ང་ཚ�ས་�བ་�ང་བའ་ི�་བ་དང་�དོ་པ་�ངོ་�ག་

མང་པ་ོཡདོ་པ་�།ེ ཕན་�ས་ཆ་ེ�ང་ཅ་ིརགིས་�ན་པའ་ིདག་ེབའ་ིལས་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ་�རི། 

ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ལེགས་པར་འདམེ་�ག་�་དགོས་ཤིང་། མ་ིགཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་ལ་�འི་ི

མ�ན་�ེན་�རོ་བ་ན་ི�ད་�་�ང་བ་ཞིག་ཡནི་ཡང་། ད་ེབས་�ང་�ད་�་�ང་བ་ན་ིམ་ིབ�་

�ག་ཅིག་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་�་ད་ེཡིན། �ོང་ཚ�་�ིལ་པ་ོཞིག་ད�ལ་ཕོངས་�་ིགནས་ནས་

�ོབ་པ་ཤིན་�་བཟང་ཡང་། ད་ེབས་�ང་བཟང་བ་ན་ིའ�་ོབ་རགིས་�ག་ཐམས་ཅད་སངས་

�ས་�་ིག་ོའཕང་ལ་བཀདོ་ནས་གཏན་�་ིབད་ེབ་ཞགི་འཐོབ་པར་�་�་འད་ིཡནི། �་མཚན་

དེའ་ི�རི་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐགོ་མར་�ོགས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་འཐབོ་པར་�་དགསོ་

ཤངི་། ད་ེའ�འ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་པ་ལ་ང་ཚ�ར་�་ིམ་མདེ་པའ་ི�་ོཞགི་དགསོ་�རི། �ར་�ས་�་ི

མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�མས་�་ིབག་ཆགས་ཐམས་ཅད་རང་�ད་ནས་�ངས་ཏེ། �ིག་པའ་ིལས་

ལ་ནམ་ཡང་འ�ག་མ་ི�ང་། 

 

�མོ་པ་དང་�རི་འཆསོ། 

ང་ཚ�ས་གངོ་�་མཐོང་གསལ་�ར། ཡ་ི�གས་ལས་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་པའ་ི

སམེས་ཅན་མཐའ་ཡས་ཤངི་། �ད་འ�་ོལས་ཡ་ི�གས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་མཐའ་ཡས་

པ་དང་། མ་ིལས་�ད་འ�ོའ �་རགིས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་རདེ། སའ་ིག་ོལ་

འདའི་ིཐགོ་�་གནས་པའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�དོ་�་�ལ་�མིས་ཡང་དག་ཅགི་�ང་མཁན་ན་ིམ་ི�ང་

མཁན་ཚ�ར་�སོ་ན་�ང་�་ཞགི་ལས་མདེ། �ལ་�མིས་ཡང་དག་ཅགི་�ང་བཞནི་འཚ�་�་ན་ི
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ཤིན་�་དཀའ་ཚ�གས་ཆ་ེམདོ། འོན་�ང་། ཚ�་�་ིམ་ལའང་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་ཐབོ་ནས་

ས་ོསའོ �་ཆསོ་ཉམས་ལནེ་�་ིའ�ལ་བ�ད་རངི་མ་ོད་ེ�ན་འ�ངོས་�་དགསོ་ན། ང་ཚ�ས་�ལ་

�མིས་ཡང་དག་ཅགི་བ�ང་�་ལས་ཐབས་གཞན་མདེ། 

�ར་བཞནི་ང་ཚ�ས་ད་ནས་�ནི་ཆད་ལ་�གི་པའ་ིལས་བ�དི་པ་ལས་རང་ཉདི་�ང་

དགོས་པར་མ་ཟད། �ར་�ས་�་ི�ིག་�ིབ་དག་ག་ིབག་ཆགས་�ང་རང་�ད་ནས་འདག་

པར་�་དགོས། �ལ་བ་དང་�ན་པ་ཞིག་ལ། ནང་བ�ན་�ིས་ང་ཚ�ར་དེ་�ར་�ེད་པའི་

གདམས་པ་དང་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་ཞགི་མཁ་ོའདོན་�དེ་�་ིཡདོ། ང་ཚ�ས་�་མ་ཞགི་ག་ི

�ང་ནས་ལེན་�ང་བའ་ི�ོམ་པའ་ི�མ་�ངས་འ�་མིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ེདག་གིས་རང་ཉིད་མ་ི

དག་ེབའ་ིལས་ལ་འ�ག་པར་བཀག་�ོམ་�ེད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་�ིག་�ོང་ག་ིཉམས་ལེན་

ཡང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ལ། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ལ་བ�ེན་ནས་ངན་གོམས་�་�ར་པའ་ིས་ོསའོ �་�་ོ

�་�མས་འ�ལ་�ོང་�དེ་�བ། འད་ི�ར་བཤད་ན་ས་ོསོའ �་�་ོའ�ལ་�ོང་�དེ་པ་ན་ིདཀའ་

ཚ�གས་མདེ་པའ་ིདནོ་ཞགི་མནི་ཞངི་། �ོག་མ་ིགཅོད་པ་དང་། མ་�ནི་པར་མ་ིལནེ་པ་སགོས་

�་ི�ོམ་པ་�ངས་ན། ང་ཚ�ས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་�ིས་རང་ཉིད་�ིག་ལས་ད་ེདག་ལ་མི་

འ�ག་པར་�་དགོས་ལ། ཚ�་རབས་མང་པོར་�ིག་ལས་བ�ིས་པའ་ིགམོས་འ�ིས་�་ིབག་

ཆགས་ལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་དགསོ་�་ིཡདོ། 

མ་ི�་ཞིག་གསི་ལེན་�ང་བའ་ི�ོམ་པ་ལ་�མི་པའ་ི�ོམ་པ་�་དང་། བ�ེན་གནས་

ཡན་ལག་བ�ད་པ། �ང་�བ་སམེས་དཔའ་ི�མོ་པ། གསང་�གས་�་ི�མོ་པ་སགོས་ཡདོ་

ལ། ད་�ང་མ་ིཞིག་རབ་�་�ང་ནས་ལེན་�ང་བའ་ིདག་ེ�ལ་�ངོ་ག་ི�ོམ་པ་སགོས་ཡདོ་པ་

རེད། འོན་�ང་། མ་ིཚང་མར་རབ་�་�ང་བའ་ིབསོད་ནམས་མེད་པས། �ིམ་པ་ཚ�ས་�ང་

ལནེ་�ང་བའ་ི�མོ་པ་ད་ེདག་ན་ིགཏན་�་ིབད་ེབའ་ི�གོས་�་�དོ་པའ་ིགམོ་འ�སོ་གལ་ཆནེ་
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ཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་�ིམ་པའ་ི�ོམ་པ་དང་། དག་ེ�ལ་�ོང་ག་ི�ོམ་པ་གང་ཞིག་�ངས་�ང་། 

དསེ་ང་ཚ�ར་འ�ང་འ�ར་�་ིནང་�འང་བད་ེ�དི་དང་རང་དབང་འཐབོ་པར་�་�་རདེ། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�གི་པའ་ིལས་བ�དི་པ་ལས་�ང་བར་མ་ཟད། ཚ�་འདའི་ིནང་�འང་

རང་ཉདི་�ངོས་འཐམོ་ལས་�ལོ་ཏ།ེ ཚ�་རབས་�་ིམ་�ོང་�ག་བ�་�ག་མང་པརོ་འ�་ོབ་མའི་ི

�ས་�ེན་འཐབོ་པར་�དེ་�་ིཡོད། འ�ང་འ�ར་�་ི�་ེབ་ད་ེདག་ག་ིནང་�་ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་

�ལ་�ིམས་ཉམས་ལེན་�ས་ནས་གཏན་�་ིབད་ེབ་དེར་འཐེན་པའ་ིལམ་�་ད་ེ�་བ�ན་�་

གཏོང་�བ། ལས་ན་ི�ག་བ�ན་འ�ར་མེད་�་ིཆོས་ཉིད་ཅིག་མིན་པས། དག་ེབའ་ིལས་�་ི

འ�ས་�་ད་ེདག་ཉིན་རརེ་�ོམ་པ་གཅིག་ར་ེབ�ངས་པ་ལས་འ�ང་ཆགོ་ན། �ོམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཉནི་�ག་�་བ�ངས་ན་ཅ་ིཞགི་འ�ང་བ་�་ཅ་ི�སོ། 

ང་ཚ�ས་�ོམ་པ་�ངས་ན་ཚ�གས་ན་ི�ན་�་གསོག་ག་ིཡོད་པ་དང་། འད་ི�གོས་�་

ཤིན་�་གལ་ཆ་ེཞིང་། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་མ་ཤ་ིབའ་ི�ན་ཆད་�་ི�ར་ཆ་ར་ེར་ེལའང་བསོད་

ནམས་�་ཆེན་ཞིག་གསགོ་ག་ིཡོད། ཐ་ན་བཟའ་བ�ང་�ོད་པ་དང་གཉིད་�ག་པའ་ི�བས་

ཙམ་མ་ཟད་�ན་པ་�་ཐརོ་སངོ་བའ་ི�བས་�འང་བསདོ་ནམས་ད་ེགསགོ་ག་ིཡདོ། ཚ�་འདའི་ི

ཕ་རོལ་�་ིལས་དོན་ཏེ། ང་ཚ�ས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་སོགས་�་ི�་

བ�བས་ན། ཚ�་འད་ིན་ིརང་བཞིན་�སི་བད་ེབའ་ིལམ་�་འགོད་�་རདེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མ�ེན་པའ་ིག་ོའཕང་འཐོབ་པའ་ི�ན་�ོང་གིས་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་�ངས་ན། ང་

ཚ�ས་ལས་མ་ིདག་ེབ་�མས་�ངས་ནས་དག་ེབའ་ིལས་ཁ་ོན་�བ་�་ིཡདོ་�རི། ཚ�་འདའི་ིབད་ེ

བའ་ིའགལ་�ནེ་�མས་རང་བཞནི་�སི་ཉམས་�་རདེ། 

རང་ག་ི�་མ་དང་སངས་�ས་�་ི�ང་ནས་ཁས་�ངས་པའ་ི�མོ་པ་�མས་བ�ངས་

ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ག་ིལམ་�་འགདོ་པར་�དེ་པའ་ིདག་ེབའ་ི
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ལས་�ོབས་ཆནེ་གསགོ་ག་ིཡོད། འོན་ཏེ། ང་ཚ�ས་ཁས་�ངས་པའ་ི�མོ་པ་དག་ག་ིདག་ེབའ་ི

�ོབས་ན་ིཤིན་�་�བས་ཆ་ེབའ་ི�་མཚན་�ིས་ད་ེདག་མ་བ�ངས་པའ་ི�ིག་པའང་�བོས་

ཆེན་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�་�ོམ་པ་ད་ེདག་དང་འགལ་ན་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཆེན་པ་ོཞིག་གསོག་ག་ི

ཡདོ། 

�ོམ་པ་ཁས་�ངས་ན་ང་ཚ�ར་འགན་�ར་ཆནེ་པ་ོཞིག་ཡདོ་དེ། ད་ེདག་གསི་ང་ཚ�འ་ི

ཆོད་སེམས་ལ་�དི་ �གས་ཤིག་�ོད་པ་དང་། �ོམ་པ་�་ཚ�གས་ཁས་�ངས་ནས་རང་ཉདི་

�་ིསམེས་འ�ལ་བཞནི་འཚ�་བ་བ�ལ་ན། ང་ཚ�འ་ི�་ོ�ོབས་འཕལེ་�་ཡནི་ཞངི་། �་མ་ཞགི་

གམ་�་ག�ང་�གས་�ེན་གང་�ང་ཞིག་ག་ི�ང་ནས་�ོམ་པ་ཁས་ལེན་པ་ན་ིའགན་�ར་�་ི

མ་ོཞིག་ཡིན་ལ། འགན་�ར་དའེ་ི�དི་�གས་རང་ཉིད་དང་�ན་�་�ག་པར་གནས་ཤངི་། ང་

ཚ�འ་ིསམེས་པ་ན་ིམ་ིདག་ེབའ་ིལས་ཤགི་ལ་འ�ག་�བས་�དེ་�བས། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་འགན་

�ར་ད་ེ�ན་ཆགོ 

རབ་�ང་བ་ཚ�ས་ཁས་ལེན་པའ་ི�ོམ་�ིམས་�་ཚ�གས་དང་�ིམ་པའ་ི�ོམ་པ་�་

བཅས་ན་ིས་ོཐར་�་ི�ོམ་པའ་ིཁངོས་�་གཏོགས་ ཤིང་། ང་ཚ�ས་�ིམ་པའ་ི�ོམ་པ་�་ད་ེཚ�་

གང་བརོ་�ང་དགསོ་པ་དང་། ད་ེདག་ན་ིམཚམས་རརེ་�བས་འ�འོ �་བ�བ་�་གནང་�བས་

�ོལ་�་ིཡོད། ང་ཚ�ས་�ོམ་པ་�་ལས་གང་�ང་ཞིག་ཁས་ལེན་པར་གདམ་ག་�ེད་ཆགོ ད་ེ

དག་ན་ི�གོ་མ་ིགཅདོ་པ་དང་། མ་�ིན་པར་མ་ིལནེ་པ། ལོག་གཡེམ་�ང་བ། �ན་མ་ིབཤད་

པ། ཆང་ལ་མ་ི�དོ་པ་བཅས་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་ད་�ང་བ�ནེ་གནས་�་ི�ོམ་པ་�མས་ཁས་ལནེ་ཆགོ་པ་དང་། ད་ེདག་ན་ི�་

བའ་ིཆ་ནས་གངོ་ག་ི�མོ་པ་�་དང་མ�ངས་ནའང་། ང་ཚ�ས་�ས་ཚ�ད་ཉརེ་བཞའི་ིརངི་ལ་�ང་

ག་ིཡདོ། བ�བ་�་ད་ེ�མས་�ག་�་དང་�་�ངས་ན་དག་ེཕན་ཤནི་�་ཆེ། བ�ནེ་གནས་ཡན་
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ལག་བ�ད་ན།ི �ོག་གཅོད་དང་། མ་�ིན་ལནེ། ལོག་གཡེམ། �ན་�། ཆང་འ�ང་། �་ི�ན་

ཆ་ེམཐ།ོ �་གར་དང་�་ི�ན། �་ི�འོ �་ཁ་ཟས་བཅས་བ�ད་�ངོ་བའ་ི�མོ་པ་ཡནི། 

�ན་�་ཆོས་�གོས་�་ི�དེ་�་ོངསེ་ཅན་ཞིག་ག་ི�བས་དང་། ཡང་ན། དབང་ངསེ་

ཅན་ཞགི་བ�ར་�བས་ང་ཚ�ས་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ི�མོ་པ་ལནེ་�་ིཡདོ། གསང་�གས་

�་ི�མོ་པ་�མས་ན་ིང་ཚ�ས་�ལ་འ�རོ་�་མདེ་�་ིདབང་�་�བས་ལནེ་ཞངི་། �་བའ་ི�ང་བ་

བ�་བཞ་ིདང་། ཡན་ལག་ག་ི�ོམ་པ་ོབ�ད་ཡོད། �ང་�བ་སམེས་དཔའ་ི�མོ་པ་ལ་�་བའ་ི

�ང་�་བཅ་ོབ�ད་དང་། ཡན་ལག་ག་ི�ང་�་བཞ་ིབ�་ཞ་ེ�ག་ཡོད། �ོམ་པའ་ི�མ་�ངས་

འད་ིགཉསི་ལ་མཚ�ན་ན། �་བའ་ི�ང་�་དང་འགལ་བའ་ིཉསེ་དམགིས་ན་ིཡན་ལག་ག་ི�ང་�་

དང་འགལ་བའ་ིཉེས་དམིགས་ལས་ཤིན་�་�་ིཞིང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ི�ོམ་པ་�་མ་ོ

ཡིན་པས་ཉམས་�་བ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་། �གས་�་ི�ོམ་པ་�མས་ཤིན་�་ཟབ་མ་ོཡནི་

པས་ད་ེབས་�ང་ཉམས་�་བ་ཡནི། 

�་ོ�ངོ་མཚ�ན་ཆ་འཁརོ་ལོའ �་འ�ལེ་བ་ཞགི་�་ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�འང་དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ེན་ཞིག་�ེད་དགོས་ན། ང་ཚ�ས་�ེས་�་�ང་འ�ངི་ཆ་ེག�མ་�་ི�ོམ་པ་ཐམས་ཅད་

�ང་དགོས་�ལ་ག�ངས་ཡོད་པས། ད་ེདག་ལས་�་མ་ོདང་ཟབ་ཤོས་ཡིན་པའ་ི�གས་�་ི

�ོམ་པ་ཐམས་ཅད་བ�ངས་མ་�བ་ན། ལམ་ཐམས་ཅད་རང་�ད་ལ་�་ེབར་འགལ་�ེན་

�ེད་པའ་ི�བི་པ་�་མ་ོཡོད། འོན་ཏེ། ང་ཚ�ས་གང་�བ་�ིས་�ོམ་པ་གང་མང་ཞིག་�ང་�བ་

ན། ང་ཚ�ར་ཕན་བད་ེཆ་ེཞངི་། མ་ིཚང་མས་�གས་�་ི�མོ་པ་ཐམས་ཅད་འ�ལ་�་ཁས་ལནེ་

དགོས་པའ་ིདོན་ཞིག་མིན། ལམ་�་ི�ོགས་པ་རང་�ད་ལ་�་ེ�ད་�་ང་ཚ�ས་མ་འོངས་པར་

�མོ་པ་�་ན་མདེ་པ་ད་ེཁས་ལནེ་པའ་ིའ�ན་པ་ཞགི་གཉརེ་བཞནི། ད་�འ་ིརང་ག་ིདངསོ་ཡདོ་

�ི་�ས་པ་ལ་དཔག་ནས་ཁས་ལེན་�བ་པའ་ི�ོམ་པ་དེ་ཁས་�ངས་ཏེ། ང་ཚ�ས་དེ་�ལ་

བཞནི་�་བ�ང་བར་འབད་པ་�་དགསོ། 
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ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་�སི་ཁས་�ངས་པའ་ི�མོ་པ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ས་ནས་�མོ་པ་ད་ེ

དག་ཉམས་མདེ་པར་མཐངོ་ན་ང་ཚ�ར་དགའ་བ་�་ེ�་རདེ། འནོ་�ང་། ད་ེདག་ལས་ཁག་ཅགི་

ཉམས་ཡོད་པར་མཐོང་ན། ང་ཚ�ས་འ�ལ་�་ཉམས་པའ་ི�ོམ་པ་ད་ེདག་�ར་གས་ོ�དེ་པའ་ི

ཐབས་ལམ་གང་�ང་ཞགི་བཀོལ་ནས་�རི་འཆོས་�་དགསོ་ཤངི་། ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�མོ་པ་

གང་�ང་ཞིག་ཉམས་པ་ལ་�ང་�ང་�་མ་ི�ང་བ་དང་། �་ཆ་ེབའ་ི�ོམ་པ་ཞིག་�ང་ན། ང་

ཚ�འི་སེམས་ལ་བར་ཆད་དང་གནོད་འཚ�་ཤིན་�་ཆ་ེབར་མ་ཟད། �ིག་པའང་ཆེན་པ་ོཞིག་

གསགོ་ག་ིཡདོ། �བས་�་ེཕ་བོང་ཁ་བད་ེཆནེ་�ངི་པོས་ང་ཚ�ས་བག་མདེ་�་�མོ་པ་�ང་བར་

�ས་པའ་ིཉསེ་དམགིས་ན།ི �་བ�་དང་མ་ིབ�་བསད་པ་ལས་�ང་�་ིབར་ག�ངས་འ�ག 

�ོམ་པ་ཁས་�ངས་ནས་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་�ོང་བ་ན་ིནང་པའ་ིལམ་�་ིཆ་ཤས་ཤགི་

ཡིན་པ་ཇ་ིབཞིན། རང་�ད་�་གནས་པའ་ི�ིག་�ིབ་�མས་�ོང་བ་ན་ིདེའ་ིཆ་ཤས་གཞན་

ཞིག་ཡིན། ཤིན་�་�ོབས་ཆ་ེབའ་ི�ིག་�ོང་ག་ིཉམས་ལེན་�་ཚ�གས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི། �ག་

འཚལ་བ་དང་། �ངོ་བཤགས་�་�་སངས་�ས་�མས་�་ིམཚན་�མས་�རོ་བ། ཡགི་བ�་

�་�འ་ིག�ངས་�གས་བ�་ོབ། ཐང་ག་དང་�། ཚ་ཚ་སགོས་བཞངེས་པ། ཤསེ་རབ་�ངི་པ་ོ

དང་། �་ོ�་ེགཅདོ་པ་�་�འ་ིཕ་རོལ་�་�ནི་པའ་ིམད་ོའདནོ་པ། �ང་�བ་སམེས་དང་�ངོ་ཉདི་

�་�་�མོ་པ། དཀནོ་མཆགོ་ག�མ་ལ་མཆདོ་པ་འ�ལ་བ་སགོས་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་བསགས་པའ་ིདགེ་བའ་ིལས་ཅི་ཞིག་ཡིན་�ང་�ིག་�ོང་གི་�མ་པ་ཞིག་

ཡིན་ལ། དམ་པའ་ིཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་�ེད་པ་དང་། �ོམ་�བ་�ེད་པ། �ིན་པ་ཉམས་�་

ལེན་པ། ཐ་ན་གནས་�ནི་�བས་ཅན་སོགས་གཙང་�་�དེ་པ་བཅས་ཏེ། མདོར་ན་ས་ོསའོ �་

ཆོས་ཉམས་ལེན་�་ིཆ་ཤས་�་�ར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་རང་སམེས་བ�བིས་པའ་ིཉནོ་

མོངས་ལས་རང་ཉིད་�ལོ་བར་�ོགས་�དེ་�་ིཡོད། ད་ེ�་ནའང་། �ིག་�ོང་དང་འ�ལེ་བའ་ི

དག་ེབའ་ིལས་�་ེ�ག་པ་�རོ་ཞགི་ཡོད་ལ། �་དང་མཆདོ་�ནེ་བཞངེ་བ་ན་ི�གི་�ངོ་ག་ིདག་ེ
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བ་�ད་པར་བ་ཞགི་ཡནི་པར་འདདོ་པ་དང་། ད་ེབཞནི་ཚ་ཚ་ལ་ཚ�ན་གཏངོ་བ་�་�འ་ིདག་ེབའ་ི

ལས་�ན་�་ཞགི་ལའང་�གི་�ངོ་ག་ི�ོབས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ། 

རང་�ད་�ར་�་�ོང་བའ་ིཐབས་�་ཡིག་བ�་�ོམ་པ་ན་ིམཆོག་�་�ར་པ་ཞགི་

ཡནི་པར་འདདོ་ཅངི་། ད་ེ�་�འ་ིཉམས་ལནེ་གཞན་ཡང་ད་�ང་ཡདོ་ལ། བ�ང་གནས་ན་ིཤནི་

�་�ོབས་ཆ་ེབའ་ིད་ེའ�འ་ིཉམས་ལནེ་ཞིག་ཡནི། ཉིན་གཉསི་ལ་�ང་བའ་ིབ�ང་གནས་ཤགི་

ལ་མཚ�ན་ན། �ིང་�ེའ་ིརང་ག�གས་ཡིན་པའ་ི�ན་རས་གཟིགས་ལ་�ག་འཚལ་བ་དང་། 

གསོལ་བ་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤངི་། གཞན་�་ི�ག་བ�ལ་�ོམ་བཞིན། རང་ཉིད་�་ིབདག་

འཛ�ན་མ་རགི་པའ་ི�་ིམ་�མས་�ོང་ཐབས་�དེ་�་ིཡོད། 

ང་ཚ�ས་�གི་བཤགས་དག་ེ�ངོ་ག་ིཉམས་ལནེ་ཅ་ིཞགི་�ས་�ང་། ད་ེན་ི�བས་འ�་ོ

གཙ�ས་པའ་ིགཉནེ་པའོ �་�བོས་བཞ་ིདང་�ང་�་�ལེ་ན། ཤནི་�་�ས་པ་ཆནེ་པ་ོའ�ང་ག་ིཡདོ། 

ད་ེཡང་ང་ཚ�་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་སོང་ནས་�ང་�བ་�་ིསེམས་བ�དེ་པའ་ི

�ནེ་�་ི�བོས་དང་། �ར་�ས་�་ི�གི་པ་ལ་འ�དོ་བཤགས་�སི་�མ་པར་�ན་འ�ནི་པའ་ི

�བོས། ཉསེ་བ་ལས་�ར་�གོ་པའ་ི�ོབས། གཉནེ་པ་ོ�ན་�་�དོ་པའ་ི�བོས་བཅས་ཡནི། 

མངོན་པར་�ོགས་པའ་ིསངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་དནོ་�་གཉེར་ནས་�ིག་བཤགས་

དང་། དག་ེ�ོང་ག་ིལས་ཇ་ིཙམ་མང་�་བ�ིས་ན། ང་ཚ�་ན་ིད་ེཙམ་�སི་སམེས་ཅན་�མས་

ལ་ཕན་བད་ེ�་ཆནེ་བ�བ་�་དང་ཐག་ཉ་ེ�་འ�་ོལ། ང་ཚ�ས་དག་ེ�རོ་ཅ་ིཞགི་�ས་�ང་། ད་ེ

དག་གིས་ས་ོསོའ �་�ས་པ་གོང་འཕེལ་�་བཏང་�ེ། ང་ཚ�འ་ིརང་དབང་ག་ིཚད་གཞ་ིམཐ་ོ�་

འ�་ོབཞནི་ཡདོ། ཨ་�རོ་ས་ཡ་གཅགི་�ནི་གཏོང་ག་ིདནོ་�་གསགོ་འདདོ་ན། ང་ཚ�ས་ཨ་�རོ་

གཅིག་ནས་འག་ོའ�གས་དགོས་པ་ཇ་ིབཞིན། རང་སེམས་བ�བིས་པའ་ིཉོན་མངོས་�མས་

འཇོམས་འདོད་ན། ང་ཚ�ས་�ག་གཅིག་ནས་འག་ོའ�གས་དགོས། ཐ་ན་�ག་གཅིག་�ང་
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�ལ་བཞིན་�་�ས་ན་ད་ེལ་ཕན་པ་ཆནེ་པ་ོཞིག་འ�ང་ག་ིཡོད། ང་ཚ�ར་ཨ་�རོ་གཅགི་ཙམ་

ཡང་མེད་�ས་ཨ་�ོར་ས་ཡ་གཅིག་གསོག་�་ན་ིམ་ི�ིད་པ་ཞིག་�་�ང་ཡང་། དཀའ་ལས་

བ�བ་ནས་འབད་བ�ོན་�ས་ན་གསོག་�བ་ངེས་རེད། དེ་བཞིན་བ�ལ་པ་མང་པོར་

བསགས་པའ་ི�ིག་�ིབ་�མས་ཡོངས་�་�ོང་�་ན་ིམ་ི�ིད་པ་ཞིག་�་�ང་ཡང་། ང་ཚ�ས་

འབད་པ་�ས་ན་ད་ེདག་�ངོ་�བ་ངསེ་ཡནི་ཞངི་། �ནོ་མར་མ་ིམང་པསོ་ད་ེ�ར་�ས་ཡདོ་པ་

རདེ། 

སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་ན་ིའ�་ོབ་སམེས་ཅན་མཐའ་དག་བད་ེབའ་ིལམ་�་

འགོད་པར་མཁས་ཤིང་། ཁོང་གིས་�གས་བ�་ེབ་དང་�ིང་�་ེཆེན་པ་ོལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�་

�ག་བ�ལ་ལས་ཡོངས་�་�ོལ་ནས་�ོགས་སངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་ལ་འ�དི་པའ་ིལམ་

ཡང་དག་པ་ཞིག་བ�ན་ཡོད། ཁོང་གིས་འ�་ོབ་སེམས་ཅན་�་ཚ�གས་�་ིཁམས་དང་མསོ་

པའ་ི�ད་པར་ལ་འཚམ་པར་མཛད་ད།ེ �ིམ་པ་དང་རབ་�ང་བ་གཉིས་ཀར་�མོ་�མིས་�་ི

ཚད་གཞ་ི�་ཚ�གས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། ད་�་ང་ཚ�ས་�བ་དགོས་པ་གཙ�་བ་ོན་ིགང་�བ་�་

�ལ་�མིས་བ�ང་�་ད་ེཡིན་ཞིང་། �ོམ་པ་ལནེ་པ་ན་ི�ལ་�མིས་�ང་ཐབས་ལགེས་ཤསོ་

ད་ེཡནི། 

 

ལམ་རམི་�མོ་པ། 

ཅ་ིཞགི་�བ་དགསོ་པ་�གོས་པའ་ི�མ་ད�དོ་ང་ཚ�ར་ཡདོ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་དགསོ་པ་

ན་ིངེས་འ�ང་ཡིན་ལ། ང་ཚ�ས་�ོམ་�ིམས་�མས་�ིང་བ་དང་། �ིག་�ོང་�ེད་པ་�་�འ་ི

དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིཕན་ཡོན་�མས་�ོགས་ཤིང་། ད་ེ�ར་མ་�ས་པའ་ིཉེས་
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དམིགས་�མས་དངོས་�་�ོགས་ན། ང་ཚ�ར་རང་བཞིན་�ིས་ལམ་�་ི�ོགས་པ་�ར་�་�་ེ

བར་འབད་པའ་ིབ�ནོ་འ�ས་དང་སམེས་�གས་�ན་�་རདེ། 

གཅིག་�ས་ན། ད་�འ་ིཆ་ལ་ང་ཚ�ས་�ས་ཚ�ད་�དེ་ཀའ་ི�ོན་�་ཡར་ལངས་ནས་

�མོ་�ག་པར་ཆདེ་�་འབད་བ�ོན་�དེ་དགོས་�དི། ང་ཚ�འ་ིཉལ་�་ིལ་�དོ་ངར་�་ིབད་ེ�དི་

ཆ་ེཞིང་། ཡར་ལངས་ན་ནམ་�་�ང་མ་ོཡིན་པས། ང་ཚ�་ན་ིལས་ཀར་འ�་ོརག་བར་�་ཉལ་

ནས་�ོད་�ི་ཡོད། ལས་ཀའ་ི�ས་ཚ�ད་�ེབས་ན་ང་ཚ�་�ེལ་འ�བ་�ིས་ཡར་ལངས་ནས་

ཞོགས་ཟས་ཟ་ཞོར་ལས་ཀར་འ�་ོག་ིཡོད། ད་ེ�་ནའང་། ང་ཚ�ར་�ོམ་�ག་པའ་ིཁོམ་ལོང་

མདེ་པར་བསམ་པ་ན་ིལགོ་ཤསེ་ཤགི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་�ས་ཚ�ད་བཟ་ོ�བ་ན་ཁམོ་ལངོ་ཡདོ་

ངེས་ཡིན། ད་�འ་ིཆ་ལ་ཉལ་བའ་ིབད་ེབ་དང་ཞོགས་ཟས་ན་ི�ོམ་�བ་ལས་�ང་གལ་ཆནེ་

རདེ། འནོ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་འཇགི་�ནེ་ཆོས་བ�ད་�་ིཉསེ་དམགིས་�མས་�གོས་ནས་རང་ཉདི་ད་ེ

དག་ག་ིདབང་�་འ�་ོམ་ི�ང་བར་ཤསེ་ན། ཞོགས་པར་ཉལ་བ་དང་། ཐ་ན་ཞགོས་ཟས་ཟ་བར་

�ོས་ནའང་�ོམ་�བ་�་�་གལ་ཆེན་�་འཛ�ན་ངེས། འོན་�ང་། �ན་�་�ེད་�་ོགལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་ན་ང་ཚ�ར་ཁོམ་ལོང་ག་ི�ས་ཚ�ད་ན་ི�ག་�་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚ�ས་�ས་ཚ�ད་བཟ་ོག་ི

ཡདོ། 

ད་�་ང་ཚ�ས་�་ིབཤོལ་དང་�ིར་འ�ངས་�ེད་པའ་ི�་མཚན་ནི། དམ་པའ་ིཆོས་

ཉམས་�་ལནེ་�་དཀའ་ཚ�གས་ཆ་ེབའམ་བ�ོན་འ�ས་མང་པ་ོཞིག་དགོས་པར་བསམ་�་ི

ཡདོ། ང་ཚ�་བ�ནེ་མཚམས་ལ་འ�ག་འདོད་�ང་། འདོད་པ་ད་ེམངནོ་འ�ར་�དེ་པའ་ིམ�ན་

�ེན་གང་ཞིག་མ་ཚང་བར་�ག་ཡོད་པ་�་�་ཡིན། ང་ཚ�་བ�ེན་མཚམས་ཤིག་ལ་འ�ག་

འདོད་ནའང་། ང་ཚ�ས་གནས་ལགེས་པ་ོཞགི་མ་ི�དེ་པ་དང་། ཡང་ན། ཁ་ཟས་�་ི�ས་ཀ་ཇ་ི

འ�་ཞགི་ཡནི་ནམ་�མ་བཞནི་སམེས་�ལ་�དེ་�་ིཡོད། ང་ཚ�འ་ི�སོ་དཀའ་�གོ་འ�་མནི་�་ི

�མ་�གོ་�དེ་པ་རདེ། འནོ་ཏ།ེ འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ན་ིམཐར་�ག་ན་ང་ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ིབད་ེབ་
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�སོ་གཏངོ་མ་ི�བ་པའ་ི�་མཚན་�སི་ཡནི་ཞངི་། ང་ཚ�ས་བ�ནེ་མཚམས་ཤགི་ག་ིཕན་ཡནོ་

�མས་ལགེས་པར་�ོགས་ན། ང་ཚ�ས་ཁ་ཟས་དང་གནས་མལ་�་�འ་ིདནོ་དག་�ན་ཚ�གས་

ལ་སམེས་�ལ་�དེ་མ་ི�དི། 

ལེ་ལོ་ལས་�ལ་�་ནི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་བ�ོན་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་�ོགས་པའ་ིགནད་དོན་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། �ང་སང་ཞིག་ག་ོ�གི་�དེ་པ་དང་། ཡང་ན། 

�་བ་དང་འ�ེལ་བའ་ིཁ་ེབཟང་ཞིག་ག་ིདོན་�་�ར་བ�ོན་དང་�ིང་�ས་�ེད་པར་ང་ཚ�་ལ་

དཀའ་ངལ་མེད་པ་ན་ིད་ེདག་རང་ཉིད་ལ་གལ་ཆནེ་ཡིན་པས་རེད། ང་ཚ�འ་ིའཚ�་བའ་ིནང་�་

དམ་པའ་ིཆོས་ལའང་ད་ེའ�འ་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞིན་�་ིཚད་གཞ་ིཞིག་ཡདོ་ན། ང་ཚ�ས་རང་

�ད་�་ི�ིག་�ིབ་�ོང་དགསོ་པའམ་ལམ་རམི་�ོམ་དགོས་པའ་ིཚ�་ན་ཉལ་�འི་ིཐགོ་�་ཉལ་

ནས་འ�ག་པའ་ིབསམ་�་ོཞིག་གཏོང་མ་ི�བ། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པའ་ིདཀའ་

ཁག་ཡདོ་པའ་ི�་མཚན་ཁ་ོན་ན།ི ང་ཚ�འ་ིབསམ་�འོ �་འ�རེ་ས་ོལ་�ག་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེན་ིང་

ཚ�ས་བཅསོ་�ར་�དེ་ཆགོ་པ་ཞགི་ཡནི་ལ། གནད་དནོ་འད་ི�གོས་ན་ཤནི་�་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་

པ་ོཡནི། 

དཔརེ་ན། ང་ཚ�ས་ཇ་ོམ་ོ�ང་མའ་ི�་ེམརོ་འཛ�གས་པའ་ིའཆར་གཞ་ིའཐནེ་བཞནི་ཡདོ་

ན། ཉནེ་ཁ་མང་པ་ོཡདོ་པ་ང་ཚ�ས་ཤསེ་ཤངི་། ད་ེདག་ལས་�ལ་བའ་ི�་�གི་ཞབི་ཚགས་ཤགི་

�ེད་དགོས། དེ་བཞིན་ཡར་འཛ�གས་པའ་ི�བས་�་ལམ་ཁ་�བས་བད་ེམེད་པར་མ་ཟད། 

ཉལ་ས་བད་ེབ་ོཞགི་�ང་མདེ་པ་ང་ཚ�ས་ཤསེ་ ཤངི་། ནམ་�་�ང་བ་དང་། དཀའ་ལས་མང་པ་ོ

�ངོ་དགསོ། དཀའ་ངལ་དང་ཉནེ་ཁ་ད་ེའ�་མང་པ་ོཡོད་པ་ཤསེ་ནའང་། ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་ཇ་ོ

མ་ོ�ང་མའ་ི�་ེམརོ་འཛ�གས་པའ་ིའཆར་གཞ་ིའཐནེ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་འཛམ་�ངི་ག་ིར་ིབ་ོམཐ་ོ

ཤོས་དེའ་ི�་ེམརོ་འཛ�གས་པའ་ིཆདོ་སམེས་ཤགི་ཡདོ། ང་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་འ�ག་པའ་ི

ཆདོ་སམེས་�ང་ད་ེདང་གཅགི་མ�ངས་ཤགི་ཡདོ་དགསོ། 
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ང་ཚ�་ན་ིབ�ནེ་མཚམས་ལ་�དོ་�བས། ཚ་བ་ཆ་ེབ་དང་། �ས་མ་ོན་བ། ཁ་ཟས་མ་ི

ལགེས་པ་སགོས་�སི་རང་ག་ིསམེས་�གས་བཅག་ན། འཇགི་�ནེ་ཆསོ་བ�ད་�་ིདབང་�་

སོང་བའ་ིང་ཚ�འ་ིསེམས་�ིས་རང་ཉིད་ལ་དག་ེ�ོར་ད་ེའདོར་དགོས་པའ་ི�་མཚན་�དོ་�་ི

ཡོད། ད་ེཡང་འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་�་ི�ན་�ོང་�ནོ་ཅན་ཞིག་གསི་�མོ་�ག་སའ་ི�ན་ད་ེ

མ་ཡནི་པའ་ིགནས་གཞན་ཞགི་�་བད་ེབ་ཡོད་པའ་ིབསམ་�་ོ�དེ་མདོ། འནོ་�ང་། ང་ཚ�ས་ད་

�་བ�ནོ་འ�ས་�ན་�་�ས་ནས་དཀའ་�ག་�ན་�་ཞགི་གདོང་ལནེ་�ས་ན། དཀའ་�ག་ད་ེ

དག་གཏན་�་མེད་པར་གཏོང་བའ་ིག་ོ�བས་ང་ཚ�ར་ཡོད་ལ། ང་ཚ�ས་ག་ོ�བས་དརེ་བ�ནེ་

ནས་ཡདི་ལ་འཆར་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཞགི་ལས་རང་ཉདི་�བོ་�བ། �ས་མ་ོལ་ན་�ག་

ཆནེ་པ་ོཇ་ིའ�་ཞགི་�ང་ཡང་། ད་ེན་ིད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�གས་�གེ་ག་ིས་གཞའི་ིཐགོ་རང་

ཉདི་�མ་�ར་ག�བ་པའ་ི�ག་བ�ལ་དང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མནི། ང་ཚ�ས་�་ེབ་�ངས་མདེ་པ་

ཞིག་ལ་�ག་བ�ལ་བཟོད་�གས་མེད་པ་མང་པོ་�ངས་ཡོད་པ་དང་། �ག་བ�ལ་དེའ་ི

རགིས་�ར་ཡང་མ་ི�ངོ་བའ་ི�ད་�་ད་�་དཀའ་�ག་�ན་�་ཞགི་དང་�་ལནེ་འསོ་པ་ཡནི། 

ད་ེ�་བས་ན། ད་�འ་ི�ས་འད་ིདང་། �ར་ཆ་འདའི་ིནང་�་ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་མ་ིཚ�འ་ིཁ་

�ོགས་ལ་བཅསོ་�ར་�ས་ཏེ། �ག་བ�ལ་�་ི�་ལས་ཅ་ིཡང་མནི་པའ་ིའད་ི�ང་ག་ིབད་ེབ་

དནོ་གཉརེ་�་ི�་ོ�མས་�ངོ་བ་དང་། �ག་བ�ལ་�་ི�་ཡནི་པའ་ིཉནོ་མངོས་�མས་འཇམོས་

པའ་ིངེས་འ�ང་ག་ིསེམས་པ་ད་ེདང་�་ལེན་དགོས། ད་�འ་ི�ས་འད་ིན་ིལམ་རིམ་ལ་ཐོས་

བསམ་�དེ་པ་དང་། �ང་�བ་�་ིསམེས་�དེ་པ། ཕར་�ནི་�ག་ཉམས་�་ལནེ་པ། �ངོ་ཉདི་

�མོ་པ། ཡནི་�གས་ཇ་ིབཞནི་�་�གོས་པར་�དེ་པ་བཅས་ལ་བ�ནོ་པའ་ི�ས་ཡནི་ཞངི་། ད་

�འ་ི�ས་འད་ིན་ིམ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་པའ་ི�རི་ཚ�་གཅགི་�ས་

གཅིག་ལ་མངནོ་པར་�གོས་པར་འཚང་�་བར་�དེ་པའ་ིགསང་�གས་�་ོ�འེ་ིཐགེ་པའ་ི�ར་

ལམ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ས་ཡནི། 
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ང་ཚ�ས་ད་�་འག་ོམ་བ�གས་ན་ག་�ས་འག་ོའ�གས་སམ། དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་

�་ལེན་པའ་ིག་ོ�བས་འད་ིའ�་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་�ར་ཡང་མ་ིའ�ང་ཞིང་། ད་�་ང་

ཚ�ར་�་ིནང་ག་ིམ�ན་�ེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གིས་ང་ཚ�ར་�ག་བཞིན་

བ�ད་ཡདོ། 

དམ་ཆོས་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་�་ིགཞ་ིན་ིལམ་རིམ་ཡིན་ལ། �ང་�བ་ལམ་�་ི

རམི་པའ་ིག་ོ�གོས་བ�ན་པ་ོཞགི་མདེ་ན། �ང་�བ་�་ིསམེས་དང་། �ངོ་ཉདི་�་ི�གོས་པ། �་ོ

�ེའི་ཐེག་པའ་ིཉམས་ལེན་�ད་པར་བ་བཅས་འ�ང་མ་ི�ིད། �ག་དོན་�་�་ོ�ེའ་ིཐེག་པའ་ི

ཉམས་ལེན་ལ་མཚ�ན་ན། ལམ་�་ིརིམ་པའ་ིཆ་ཤས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཚང་

དགསོ་ཤངི་། ད་ེམནི་ཉམས་ལནེ་ད་ེབཀོད་�དོ་མདེ་པ་ཞགི་ཡནི་པར་མ་ཟད། ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོ

ཞིག་�ང་ཡིན། ལམ་རིམ་�་ག�ངས་པ་ཇ་ིབཞིན་པའ་ི�ོང་ཉིད་�་ིག་ོ�ོགས་དང་། �ིང་�།ེ 

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བཅས་�་ིགཞི་�ེན་མེད་པར་�ིན་མ�་ཆ་ེབའ་ིགསང་�གས་�་ིཉམས་ལེན་

�ས་པའ་ི�ོམ་ཆེན་པ་ཚ�་ནི། ས་ོསོའ �་ཉམས་ལེན་�་�ོམ་པའ་ི�འ་ི�མ་པ་ཅན་ཡིན་པའ་ིཡ་ི

�གས་�་�སེ་པའ་ི�མ་ཐར་མང་པ་ོཡདོ། �ང་�བ་ལམ་�་ིརམི་པ་ན་ི�མ་�ོལ་�་ིཞངི་�་

འ�ེན་པར་�ེད་པའ་ིག�ང་ལམ་གཙ�་བ་ོད་ེཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�་�ང་ཐང་�་འ�་ོབ་དང་། �ང་

འཁརོ་ལ་ཞནོ་པ། �ངས་འཁོར་གཏངོ་བ་སོགས་�མ་པ་གང་ཞགི་�་འ�་ོབཞནི་ཡདོ་མདེ་ལ་

མ་�ོས་པར། ང་ཚ�ས་འད་ིནས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་འཐེན་པའ་ིལམ་�་དེའ་ི

ཐགོ་ནས་�དོ་དགསོ་ཤངི་། ད་ེམ་ཡནི་པའ་ི�ར་ལམ་གང་ཞགི་ག་ིཐགོ་�་བ�དོ་�ང་། ང་ཚ�འ་ི

�ས་ཚ�ད་�ད་ཟསོ་�་འ�་ོངསེ་ཡནི། 

བཀའ་གདམས་པའ་ིདག་ེབཤསེ་མཆད་ཀ་པས་རང་ག་ི�བོ་མར་�དོ་ལ་གདམ་ཀ་

ཞིག་ཡོད་ཚ�། ལམ་རིམ་�་ི�ོགས་པ་གཅགི་དང་། �ན་མངོ་བའ་ིདངསོ་�བ་བ�ད་པ་ོལས་

གང་ཞགི་འདམེ་མམ་ཞསེ་ག�ངས་ཡདོ།  �་ིབ་འདའི་ིལན་ན་ིལམ་རམི་�་ི�གོས་པ་ད་ེཡནི་
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ཞིང་། དེ་འ�འི་�ོགས་པ་གཅིག་ལའང་དགེ་ཕན་གཞལ་�་མེད་པ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚ�ར་ཚ�་

རབས་�ོན་མ་དག་ག་ིནང་�་མངོན་ཤེས་�་�འ་ི�ས་པ་�ངས་མདེ་པ་ཞིག་ཐབོ་ཅིང་། ད་ེ

བཞིན་ང་ཚ�་ག�གས་མདེ་ཁམས་�་ི�་�་�སེ་པའང་�ངས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། �་ད་ེཚ�ར་

མངོན་ཤེས་�་�འ་ི�ས་པ་བ�དེ་པར་�ེད་པའ་ིགཡ་ོབ་མདེ་པའ་ིཏིང་ང་ེའཛ�ན་�ན་པ་རདེ། 

འོན་�ང་། དེ་དག་གང་གིས་�ང་ང་ཚ�ར་ཕན་པ་�ན་�་ཞིག་བ�བས་�བ་མེད། འོན་ཏེ། 

ལམ་རམི་�་ི�གོས་པ་གཅགི་ཡནི་ཡང་། ད་ེལ་དག་ེཕན་གཞལ་དཀའ་བ་ཞགི་ཡདོ། 

 

�ང་སམེས་ན་ི�ན་�ངོ་ག་ིམཆོག་ཡནི། 

རང་ག་ིཉནོ་�བི་�མས་བཅམོ་ནས་འཁརོ་བ་ལས་ཡངོས་�་�ལོ་བའ་ི�སེ་�་དམ་

པ་ཡིན་པའི་ད�་བཅོམ་པ་ཚ�ས་�ང་ང་ཚ�ས་�ས་�ན་�ང་�་ཞིག་ལ་གསོག་�བ་པའ་ི

བསོད་ནམས་དང་མཉམ་པ་ཞིག་གསགོ་མ་ི�བ། ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ི�ས་པ་འད་ིན་ིང་ོམཚར་

བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ར་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཐོབ་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་

བ�ན་པ་དང་འ�ད་ནས་�ང་�བ་སམེས་�་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་�གོས་�བ་པས། ང་ཚ�ས་

བསདོ་ནམས་ད་ེའ�་ཆནེ་པ་ོཞགི་གསགོ་�བ་�་ིཡོད། �ང་�བ་�་ིསམེས་ལས་�་ཆནེ་ཡནི་

པའ་ིདངསོ་པ་ོན་ིའཇིག་�ེན་�་ིཁམས་གང་�འང་མདེ་པདང་། �ང་�བ་�་ིསམེས་དང་�ན་

པའ་ི�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་ང་ཚ�ས་ཚ�གས་དཔག་�་མདེ་པ་ཞགི་གསགོ་�བ་�་ིཡདོ། 

ང་ཚ�ར་�ང་�བ་�་ིསམེས་དང་�ན་ན། ང་ཚ�ས་�་བ་ཆ་ེ�ང་ཇ་ིའ�་ཞགི་�དེ་�ང་། 

དསེ་སམེས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་བད་ེ�རེ་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་སམེས་ཅན་�མས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་

འགདོ་ཆདེ་�་བ་ད་ེབ�སི་ནས་ས་ོསོའ �་�གི་�བི་འདག་པར་�དེ་�་ིཡདོ། སངས་�ས་�་ིག་ོ

འཕང་ན་ིརང་གཅསེ་འཛ�ན་�་ི�་ོཞགི་གསི་�བ་མ་ི�བ་པ་དང་། ད་ེརང་ཉདི་གཅགི་�འ་ིདནོ་
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�་འཐབོ་�་ཞགི་མནི་ཞངི་། སམེས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་པའ་ི�ན་�ངོ་ན་ིདེའ་ི

གཞ་ི�འ་ིཆ་�ནེ་ཡནི། �་མཚན་དའེ་ི�རི་ང་ཚ�ས་ཅ་ི�ས་�སི་རང་གཅསེ་འཛ�ན་�་ིབསམ་

�་ོམཐའ་དག་འཇམོས་ཐབས་ལ་འབད་པ་�་དགསོ། 

ང་ཚ�འ་ིཚ�་འདའི་ི�ངི་པ་ོདང་དགསོ་དམགིས་�ལི་པ་ོན་ིགཞན་དནོ་བ�བ་�་ད་ེཁ་ོན་

ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་གང་�བ་�ིས་གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེ�བ་དགོས། སེམས་ཅན་གཞན་

དག་�ག་བ�ལ་�ེད་པའ་ི�ོངས་�ན་སོགས་ལས་�ོལ་དགོས་ན། ང་ཚ�ས་ཐོག་མར་རང་

ཉདི་ད་ེདག་ལས་ཐར་པར་�་དགོས་ཤངི་། ང་ཚ�་ན་ིབདག་འཛ�ན་མ་རགི་པ་སགོས་�་ི�་བའ་ི

ནང་ནས་ཐར་མེད་ཚ�། ང་ཚ�ར་གཞན་�་ིདཀའ་�ོག་�མས་རང་ཐོག་�་ལནེ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་

མདེ་པར་མ་ཟད། གཞན་དག་ལ་ཕན་བད་ེལགེས་པར་�བ་པའ་ི�ས་པའང་�ང་�་ཞགི་ལས་

ཡདོ་མ་ི�དི། དའེ་ི�རི་ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ངསེ་པར་�་འཐབོ་

པར་�་དགསོ། དཔརེ་ན། གཙང་མ་མདེ་པའ་ིརས་�གས་ཤགི་གསི་ཐང་�སི་ན། ཐང་ག་ིས་

�ལ་ཕར་�ར་འདདེ་པ་ཙམ་ལས་གཙང་མ་བཟ་ོམ་ི�བ་པས་ཐགོ་མར་རས་�གས་གཙང་མ་

བཟ་ོདགསོ་�་ིརདེ། ད་ེབཞནི་ང་ཚ�ར་གཞན་དོན་�བ་པའ་ི�ས་པ་�ན་ཞངི་། གཞན་དག་བད་ེ

ལ་འགོད་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་དགོས་ན། རང་�ད་�་ི�ིག་�ིབ་ཐམས་ཅད་�ངས་ནས་

གཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། འད་ི�ར་�ང་�བ་�་ིསམེས་ན་ིམདེ་�་མ་ི�ང་བ་ཞགི་ཆགས་

ཡདོ། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པ་ན་ིང་ཚ�འ་ིཉོན་�བི་�མས་འཇམོས་པའ་ིཐབས་ཤསེ་

�ད་�་�ང་བ་ཞགི་ཡནི་ཡང་། དམ་ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིམཐར་�ག་ག་ིདམགིས་�ལ་ན།ི 

རང་�ད་�་ི�ིག་�བི་དང་ཉོན་མངོས་�མས་འཇོམས་�་ད་ེཁ་ོན་མིན་ལ། ང་ཚ�ས་སམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་�ད་�་རང་�ད་�་ི�བི་པ་�མས་�ངས་ནས་མངནོ་པར་

�གོས་པར་འཚང་�་བར་�་དགསོ། ང་ཚ�འ་ི�་�ོད་ཐམས་ཅད་�་ིགཞ་ི�་�ན་�ངོ་ག་ིནང་
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ནས་མཆོག་�་�ར་པའ་ི�ང་�བ་�་ིསེམས་ཡོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་མ་�ར་འ�་ོབ་

མཐའ་དག་འཁརོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་བ�ལ་ཏ།ེ ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་འགདོ་

�་ད་ེཡནི། དའེ་ིཞརོ་�་ང་ཚ�ར་ཡང་�ནི་�ོལ་�་ིབད་ེབ་འ�ན་�་མདེ་པ་ད་ེའཐབོ་�་རདེ། ད་ེ

�ར་�ང་ན་ང་ཚ�ས་ངན་སངོ་ག་ི�ག་བ�ལ་གཏན་�་�ོང་མ་ིདགསོ་པ་�སོ་ཅ་ིདགསོ། 

ང་ཚ�ར་�་ིནང་ག་ིམ�ན་�ེན་�མས་ཚང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ད་ེདག་ལེགས་པར་�ར་

བཀོད་�ས་ཏེ། རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ག་བ�ལ་ལས་

�ོལ་དགསོ། �ང་�བ་�་ིསམེས་མདེ་ན་ང་ཚ�ར་ནམ་ཡང་�་ིནང་ག་ིམ�ན་�ནེ་མཐའ་དག་

ཚང་མེད་ལ། �ང་�བ་�་ིསེམས་དང་�ན་ན། ང་ཚ�་ན་ིཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་

འཐནེ་པའ་ིབ�་བ་མདེ་པའ་ིལམ་�་�གས་ཤངི་། �་གང་གསི་�ང་ང་ཚ�་ལམ་ལགོ་�་འ�དི་

མ་ི�བ་པའམ། ང་ཚ�འ་ིགམོ་འ�ོས་�་ི�ར་ཚད་དལ་�་གཏངོ་མ་ི�བ། 

�ང་�བ་�་ིསེམས་ན་ི�་ོ�ོབས་འ�ན་�་མདེ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་

མཐའ་དག་འཁརོ་བའ་ི�ག་ལས་�ོལ་བའ་ི�ར་ཆནེ་པ་ོད་ེརང་ཉདི་གཅགི་�འ་ིཐགོ་ལ་འགལེ་

�་ིཡོད། མ་�ར་སམེས་ཅན་ཕལ་ཆ་ེབ་དང་། ཡང་ན། མ་�ར་སམེས་ཅན་མཐའ་དག་ཡནི་

ཡང་། �ག་བ�ལ་ལས་གཏན་�་�ལོ་བའ་ི�ན་�ངོ་ཆ་ཚང་བ་ཞགི་མདེ་ན། ཚད་བཀག་ཅན་

�་ི�་ོཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་བ�ོན་པ་�ེད་པའ་ིམཐའ་འ�ལོ་དཀའ་

བས། ང་ཚ�ར་བཀག་�་མདེ་པའ་ི�་ོཞིག་དགོས་ཤིང་། ད་ེའ�འ་ི�་ོན་ིཚད་བཀག་མདེ་པའ་ི

�ན་�ངོ་ཞགི་ལ་བ�ནེ་ནས་འ�ང་ག་ིརདེ། ད་ེནས་ང་ཚ�ས་�་�དོ་ཆ་ེ�ང་ཅ་ིརགིས་ཤགི་ལ་

བ�ོན་ཡང་དནོ་�ངི་ཆནེ་པ་ོདང་�ན་པར་འ�ར་འ�ོ། ཇ་ཕོར་བ་གང་འ�ང་བའམ། རོགས་

�རོ་�་ིདནོ་�་ཨ་�རོ་ས་ཡ་གཅགི་�ནི་གཏངོ་�དེ་པ་�་�་གང་ཞགི་ཡིན་�ང་། �ང་�བ་

སམེས་�སི་�ན་ནས་བ�ངས་ན་ང་ཚ�ར་དག་ེ�་མཐའ་ཡས་པ་ཞགི་འ�ང་ག་ིཡདོ། 
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ང་ཚ�ར་མ་�ར་སམེས་ཅན་མཐའ་དག་འཁརོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་�ལོ་བའ་ིའགན་

�ར་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་མཇལ་ཞིང་། རང་ཉིད་དང་རང་ག་ིཉ་ེ

འཁོར་�་ཡདོ་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་ག་ི�ག་བ�ལ་�་ིགནས་�ངས་�གོས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། 

རང་གཞན་ཚང་མ་�ག་བ�ལ་ད་ེལས་�ོལ་དགོས་ན་ཅ་ིཞགི་�་དགསོ་པའམ་ཤསེ་�་ིཡོད། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ཐར་པའ་ིལམ་�་�གས་པ་མཐའ་འ�ལོ་བར་�ས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མ�ནེ་

པའ་ིག་ོའཕང་འཐོབ་པར་�་དགོས་པའ་ི�་མཚན་ན་ིནམ་མཁའ་ིམཐའ་དང་མཉམ་པ་ཞགི་

ཡོད། �གས་འ�ན་འད་ིལས་དམན་པ་ཞིག་བ�ང་ན་ང་ཚ�འ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ི

དནོ་མདེ་�་འ�ར་འ�།ོ 

ང་ཚ�ས་ཐར་པའ་ིཐམེ་�ས་ལ་འཛ�གས་པར་བ�བ་དགསོ་པའ་ིལས་དནོ་�མས་�ང་

�བ་�་ིསམེས་ལ་བ�ནེ་ནས་དཀའ་ཚ�གས་�ང་�་འ�་ོཞངི་། �ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་འ�ན་

པ་�ག་པ་ོ�ེས་པའ་ི�་ོདེས་�ལ་�མིས་�་ིཉམས་ལེན་ལ་�ིང་པ་ོ�ན་པར་�དེ་པ་མ་ཟད། 

�ལ་�མིས་�་ིཉམས་�གོས་རང་�ད་ལ་�་ེ�་�་གཏངོ་ག་ིཡདོ། ང་ཚ�ར་�མས་པ་དང་�ངི་

�་ེཡོད་པས་གཞན་ལ་འཚ�་བར་འ�་ོབའ་ིབསམ་�་ོམདེ་ལ། ང་ཚ�ས་�ར་ཆ་གཅིག་ལ་�རི་

བཤོལ་�ས་ནའང་། སེམས་ཅན་�ངས་མེད་པ་ཞིག་གིས་�ག་བ�ལ་�ོང་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། དའེ་ི�རི་�ང་�བ་�་ིསམེས་ན་ིང་ཚ�་གསང་�གས་�་ིཉམས་ལནེ་�་འ�ག་པའ་ི�ལ་

མ་མདེ་�་མ་ི�ང་བ་ད་ེཡནི་ཞངི་། གསང་�གས་�་ིཉམས་ལནེ་�་�གས་ན་ང་ཚ�་ཚ�་གཅགི་

�ས་གཅགི་ལ་འཚང་�་�བ། 

�ག་བསམ་དག་པའ་ིསེམས་བ�དེ་ན་ི�ག་�་རང་བཞིན་�ིས་གཞན་དག་ག་ིབད་ེ

�ག་དནོ་�་གཉརེ་བའ་ི�་ོཞགི་ཡནི་ཞངི་། མསོ་པས་�དོ་པའ་ིསམེས་བ�དེ་ན་ི�ང་�བ་�་ི

ཡནོ་ཏན་�མས་རང་ཉདི་ལ་འཐོབ་འདདོ་�་ིའ�ན་པའ་ི�་ོཞགི་ཡནི། ང་ཚ�ར་�ང་�བ་སམེས་

�་ིཉམས་�ོགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འཐོབ་མདེ་�ང་། མོས་པས་�ོད་པའ་ིསེམས་བ�ེད་ཙམ་
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�ན་ནའང་ཤིན་�་�ལ་བ་དང་�ན་པ་ཡིན། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་�ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་འ�ན་པའ་ི

�ན་�ངོ་དརེ་བ�ནེ་ནས་ནམ་མཁའ་ིམཐའ་དང་མཉམ་པའ་ིཚ�གས་�་ཆནེ་ཞགི་གསགོ་�བ། 

�ང་�བ་དནོ་གཉརེ་�་ི�་ོད་ེ�་ེབར་བ�ོན་འ�ས་དགསོ་པས། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ན་�ངོ་ལ་

ཡང་ཡང་�ོབས་�གས་�ན་པར་�དེ་དགོས། ང་ཚ�ས་�་བ་ཞིག་མ་�ས་པའ་ིགོང་�་རང་

ཉདི་ལ་�ང་�བ་སམེས་�་ི�ན་�ོང་�ན་པར་�་དགསོ་ལ། �་བ་ད་ེ�དེ་བཞནི་པའ་ི�ས་�་

རང་ཉདི་ལ་�ང་�བ་�་ིསམེས་�ན་�ལ་གཏངོ་བ་དང་། �་བ་ད་ེ�ས་�སེ་�ང་�བ་སམེས་

�ིས་ད་ེབ�་ོབ་�་དགོས་པ་ཡིན། འད་ི�ར་བ�ིས་ན་ད་གཟོད་ང་ཚ�འ་ིབསམ་�ོར་ཐམས་

ཅད་�ད་མདེ་�་འ�ར་ཞངི་། ད་ེདག་ལ་དག་ེ�་�ོབས་ཆནེ་ཞགི་འ�ང་ག་ིརདེ། 

ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིཐོག་ནས་བ�བ་�ང་བའ་ིདོན་�བས་པ་ོཆ་ེ

ག�མ་ཡིད་ལ་�ན་བཞིན། “བདག་གིས་རང་ཉདི་�སེ་པ་ནས་བ�ང་ཉིན་�ར་འད་ི�ང་ག་ི

བད་ེབའ་ི�ེས་�་འ�ངས་ནས་རང་གཅེས་འཛ�ན་�་ི�ན་�ངོ་ཞིག་གིས་ས་ོསོའ �་�ས་ངག་

ཡདི་ག�མ་�་ིལས་ཐམས་ཅད་�ས་ཡོད་པ་དང་། ལས་ད་ེདག་ནས་ཐར་པའ་ི�་�་སངོ་བ་

གཅིག་�ང་མདེ་པས། ངས་རང་ག་ི�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�་ི�ས་པ་ཚད་མདེ་པ་ཞགི་�ད་

ཟོས་�་བཏང་ཞིང་། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་�ེད་དཀའ་བ་འད་ིལ་�ིང་པ་ོཞིག་ལནེ་

�བ་མདེ།” ཅསེ་�མོ་དགསོ། 

�ངི་པ་ོམ་�ངས་པ་ད་ེན་ིསའ་ིག་ོལའ་ི�ལ་དང་�ངས་མཉམ་པའ་ི�་ོ�་ེཕ་ལམ་བོར་

བ་ལས་�ང་�ོང་�ད་ཆ་ེབའ་ིཚ�ར་བ་ཞིག་�ེད་བཞིན། “ད་ཕན་�་བདག་གིས་�ས་པའ་ི

�ས་ངག་ཡདི་ག�མ་�་ི�་�ོད་ཐམས་ཅད་ཐར་པའ་ི�་�་སངོ་བ་གཅགི་�ང་མདེ་པའ་ི�་

མཚན་ནི། ཆོག་ཤེས་དང་�ལ་ཞིང་འདདོ་ཆགས་ཆ་ེབའ་ི�་ོཞིག་ད་ེདག་ག་ི�ན་�ངོ་�་སངོ་

བས་ཡིན་ཞིང་། བདག་གིས་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འདིའ་ིཆ་ཤས་མང་པ་ོཞིག་�ངོ་

ཟད་�་བཏང་ཡདོ། ད་ཕན་བར་�་རང་ཉདི་�་ིཉིན་རའེ་ི�་�ོད་གཅགི་�ང་ཚ�་རབས་�་ིམའ་ི
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བད་ེབའ་ི�་�་འ�་ོབ་�་ཅ།ི དམ་པའ་ིཆོས་དང་མ�ན་པ་ཙམ་ཡང་�ང་མདེ་ཅངི་། ཐ་ན་འད་ི

�ང་ག་ིབད་ེབའ་ི�་�འང་སངོ་མདེ་པ་རདེ། བདག་གིས་ས་ོསའོ �་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་

�ནེ་འདའི་ིཆ་ཤས་ཆནེ་པ་ོཞགི་�ོང་ཟད་�་བཏང་ཡདོ།” ཅསེ་�མོ་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་རང་ག་ིམ་ིཚ�་ཇ་ི�ར་�ད་ཟོས་བཏང་བའ་ིཐགོ་ལ་དམགིས་པ་བཞག་ནས་ས་ོ

སོའ �་�་�ོད་གཅིག་�ང་དགེ་བའི་ཆོས་�་སོང་མེད་པའ་ི�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་བཞིན། 

“བདག་གསི་རང་ཉདི་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་དང་འ�ད་ནས་ལམ་རམི་�་ིག�ང་ཆསོ་ཐབོ་

པ་ནས་བ�ང་ད་�འ་ིབར་�་ལམ་�་ིགདམས་པ་ད་ེདག་�ན་ཆད་མདེ་ཅིང་ཡང་དག་པར་

ཉམས་�་�ངས་ཡོད་ན། �ང་�བ་�་ིསེམས་རང་�ད་ལ་མ་�ེས་�ང་འཁོར་བ་ལ་ངེས་

འ�ང་ཞིག་�ེས་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེར་བ�ེན་ད་�ིན་བདག་གིས་�ག་�་རང་ག་ིསེམས་ལ་

བ�གས་ཏ།ེ �ང་�བ་སམེས་�སི་�ན་ནས་མ་བ�ངས་པའ་ིལས་ཅ་ིཡང་�་�་མནི།” ཞསེ་

�མོ་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་འ�་ོབ་སམེས་ཅན་མཐའ་དག་ག་ིབད་ེ�ག་དནོ་�་གཉེར་བའ་ི�ང་�བ་�་ི

སེམས་དང་�ན་པའ་ི�་ོནས་འ�ད་�དེ་པ་དང་། གོས་�ོན་པ། བཟའ་བ�ང་གཡ་ོ�ལོ་�དེ་

པ་�་�འ་ིལས་ལ་འ�ག་ཆགོ ང་ཚ�ས་ཚ་�ེག་བག་ལེབ་�མ་�་ཞིག་ཟ་བཞིན་ཡོད་�ང་། 

རང་ཉིད་�་ི�་ོལ་�ན་�ངོ་ཡང་དག་ཅིག་ཡོད་ན། དེས་མཐའ་ཡས་པའ་ིསེམས་ཅན་ལ་ཕན་

ངསེ་ཡནི། འད་ིདག་ཡདོ་ཚད་ང་ཚ�འ་ིབསམ་�ོའ �་འ�རེ་ས་ོལ་�ག་ཡདོ། 

རང་�ད་ལ་�ང་�བ་�་ིསམེས་དང་། �ོང་ཉདི་�་ི�གོས་པ་དང་�ན་པར་�་ཆདེ་ང་

ཚ�ས་�ག་�་ས་ོསོའ �་�་ོལ་�ོང་བ�ར་�ོད་ཆོག་ལ། �ོང་བ�ར་དེའ་ིདནོ་�་ང་ཚ�་ན་ི�ག་�་

མཉམ་བཞག་�་གནས་མ་ིདགོས། འོན་ཏེ། ཞོགས་པ་གཉིད་ལས་སད་མ་ཐག་ལ་�ན་�ངོ་

�ོབས་ཆནེ་ཞིག་བ�དེ་ན། ཉིན་�ིལ་པོར་�ང་�བ་�་ིསམེས་དང་། �ོང་ཉིད་�་ི�ོགས་པའ་ི
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�ནི་�བས་�སི་�བ་ཅངི་། ད་ེདག་གསི་ང་ཚ�འ་ིལས་མཐའ་དག་དག་ེབའ་ིཆསོ་�་འ�་ོབའ་ི

མ�ན་�ནེ་ཚང་བར་�དེ་�་ིཡོད། 

……. 

ཐར་པའ་ིལམ་�་ད་ེང་ཚ�འ་ིམ�ན་�་ཡདོ་པ་དང་། ང་ཚ�ར་དའེ་ིཐགོ་�་བ�དོ་པའ་ི�་ི

ནང་ག་ིམ�ན་�ེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡོད། ང་ཚ�ར་ས་�་དང་ལམ་�གས་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

དའེ་ིཐགོ་�་འ�ནེ་�དེ་�ང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ན་ིའ�ལ་བ�ད་ད་ེའག་ོའ�གས་དགསོ་པའ་ི�ས་

ཚ�ད་ཡིན། འོན་�ང་། ལམ་�་དེའ་ིམཐའ་�་བ�ེབ་པར་�ས་ཚ�ད་རིང་པ་ོདགོས་ཤིང་། ང་

ཚ�ར་�་�་དང་མཐངོ་�་ཆེན་པ་ོཞིག་དགོས། ང་ཚ�ས་ས་ོསའོ �་�ིག་�བི་�མས་�ོང་བཞནི་

�ས་�ན་རངི་པ་ོཞགི་ལ་ཚ�གས་�་ཆནེ་ཞགི་གསོག་དགོས་མདོ། འནོ་�ང་། རང་�ད་�་ིམ་ི

དག་ེབའ་ི�་ིམ་མཐའ་དག་�ངས་ནས་དག་ེབའ་ིཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་�ས་�ང་བའ་ི

�ས་ཚ�ད་ཅིག་འ�ང་ངེས་ཤིང་། དེ་�ས་ང་ཚ�ས་ཚ�གས་གསོག་པ་དང་�ིག་�ིབ་�ོང་བ་

གཉིས་�ོགས་�་རདེ། ནམ་ཡང་འཛད་མཐའ་མདེ་པའ་ིའཁརོ་བ་དནོ་གཉརེ་�་ིལས་དང་མ་

འ�་བར། ང་ཚ�ས་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིབ�ནོ་འ�ས་ལ་�གོས་མཐའ་ཞགི་ཡདོ་

པ་ཡནི། 

དསེ་ན་ང་ཚ�་ན་ིརང་ག་ིམ�ན་�་ཡོད་པའ་ིཐར་པའ་ིལམ་�་ཐགོ་�་དཀའ་ཚ�གས་ལ་

འ�ད་�ང་། སམེས་�གས་ཉམས་དགསོ་དོན་མདེ་ལ། ང་ཚ�ར་�ངི་�བོས་�ང་�་ཞགི་ལས་

མེད་ན་མ་ིའ�ིག་ཅིང་། �ས་སམེས་�་ིདཀའ་�ག་གང་ཡང་ཐགེ་�བ་པའ་ི�ངི་�བོས་ཆནེ་

པ་ོའཇགི་�ནེ་ཁམས་དང་མཉམ་པ་ཞགི་དགསོ། ང་ཚ�ས་འད་ི�ང་ག་ིབད་ེབའ་ིདནོ་�་བ�ནོ་པ་

ལའང་�ག་�་དཀའ་�ག་ཡོད་ན། དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པ་ལ་དཀའ་�ག་ཡོད་པ་
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�སོ་ཅ་ིདགསོ། འནོ་�ང་། ད་ེན་ིའཁོར་བའ་ིབད་ེབ་དནོ་�་གཉརེ་བའ་ིདཀའ་�ག་དང་མ་འ�་

བར་འཛད་མཐའ་ཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི། 

ང་ཚ�ས་བསམ་�ོའ �་འ�རེ་ས་ོའད་ིའ�་ལ་བ�ནེ་ནས་རང་ག་ིདཀའ་�ག་�མས་བད་ེ

བའི་ངོ་བོར་�ར་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་དཀའ་�ག་�་ེ�ག་པ་ཞིག་འ�ང་དགོས་པའ་ི�་

མཚན་མཐངོ་�བ་པར་མ་ཟད། དསེ་རང་ཉདི་ལ་ཇ་ི�ར་ཕན་འདགོས་པའང་�གོས་�བ། ག་ོ

�ོགས་དེས་རང་ཉིད་ལ་བད་ེབ་�ེར་ཞིང་། ང་ཚ�ས་དཀའ་�ག་�མས་དགའ་བས་བ�་�་

རེད། ཉིན་གང་བརོ་འཛ�གས་ནས་ར་ི�་ེལ་འ�རོ་�བས་�དེ་�ས་ང་ཚ�འ་ི�ང་པ་ལ་ན་�ག་

ལང་ཡང་ང་ཚ�ར་དགའ་ཚ�ར་ཡོད་པ་ཇ་ིབཞིན། ང་ཚ�ས་དཀའ་�ག་ཐམས་ཅད་རང་ག་ི�འོ �་

འཕལེ་�ས་�་ིཆ་ཤས་ཤགི་�་�ངོ་ན་དགའ་བའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི་ཏ།ེ དཀའ་�ག་ད་ེདག་ན་ིང་

ཚ�་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ག་ི�གོས་�་བ�དོ་པའ་ིལམ་�་ིཆ་ ཤས་ཙམ་རདེ། �་

�གི་ཡང་དག་ཅགི་མ་�ས་པར་ཇ་ོམ་ོ�ང་མའ་ི�་ེལ་འཛ�གས་པ་ན་ིདནོ་འ�ལོ་ཡངོ་དཀའ་བ་

ཇ་ིབཞིན། ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་འ�དི་པའ་ིལམ་�་ིརམི་པའ་ིབ�ད་རམི་�དོ་

�་འ�ད་ངེས་པའ་ིའགལ་�ེན་ལ་ཐོག་མ་ནས་�་�ིག་མ་ི�ེད་པ་ནི་�ེན་�གས་ཤིག་ཡིན། 

དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་མཐར་�ག་ག་ིབ�བ་�་ལ་དམགིས་པ་གཏདོ་བཞིན་རང་ཉིད་�་ིསམེས་

�གས་ཉམས་པར་�དེ་མ་ི�ང་། 

ང་ཚ�ས་ཇ་ོམ་ོ�ང་མའ་ི�་ེལ་འཛ�གས་�བ་མཁན་ད་ེདཔའ་བ་ོཞིག་ཡནི་པར་འདདོ་

མོད། འོན་�ང་། དཔའ་བ་ོང་ོམ་ན་ིདམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་མཁན་ད་ེཡིན་ཞིང་། �བ་

�གོས་�་�ར་�ན་�ས་པའ་ི�གོ་བ�ན་ཁག་�་�ད་འཕགས་�་ིདཔའ་བ་ོམང་པ་ོཡདོ། འནོ་

ཏ།ེ བསམ་�་ོལགེས་པ་ོཞགི་བཏང་ན། ཁ་ོཚ�་ན་ི�ནེ་པ་ཡནི་ཞངི་། ས་ོསའོ �་�ས་�གས་ཡདོ་

ཚད་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་པ་དང་། �གས་རིགས་སོགས་འ�གས་པ་�་�འ་ིདོན་�་བེད་�ད་

ནས་�ད་ཟསོ་གཏངོ་ག་ིཡདོ། 
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ང་ན་ིཐོག་མར་�བ་�ོགས་�་སོང་�ེ། �བ་�ོགས་པའ་ིའཚ�་བ་ལ་དངོས་གཙ�འ་ི

རང་བཞིན་ཇི་འ�་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་�བས། བོད་པ་ཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་འ�ག་པའ་ི

མ�ན་�ནེ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡོད་པ་ཤསེ་�ང་། ད་ེཡང་བདོ་པ་ཚ�་ན་ི�ན་�་

ཆོས་�ིས་བ�ོར་ཡོད་པ་�ེ། �ལ་བའ་ིག�ང་རབ་དང་�ེས་མ�ེན་དམ་པ་ཚ�ར་གོང་�་

བ�ར་བའ་ིགོམས་�ོལ་དང་�ན་པའ་ིརགི་ག�ང་ག་ིཁོར་�ག་ཅིག་�་འཚ�་ཞིང་། དམ་པའ་ི

ཆོས་ལ་འ�ག་པའ་ིདད་པ་ན་ིབདོ་པ་ཕལ་ཆ་ེབ་ལ་རང་བཞིན་�ིས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་

�ང་། �བ་�གོས་པ་ཞགི་ལ་མཚ�ན་ན། དངོས་གཙ�འ་ིརང་བཞནི་ཅན་�་ིས་ོསའོ �་རགི་ག�ང་

ལ་�བ་གཏདོ་པར་�ངི་�ོབས་ཤནི་�་ཆནེ་པ་ོདགོས་ངསེ་རདེ། བདོ་�་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་

�་ལེན་པར་བར་�་གཅོད་པའ་ི�་�ེན་མང་པ་ོཡོད། འོན་ཏེ། ད་ེདག་�བ་�ོགས་�་ིརིག་

ག�ང་གིས་བ�ན་པའ་ི�མ་གཡེང་ག་ིའཇིག་�ེན་ད་ེདང་བ�ར་ན་ཅ་ིཡང་མིན། མ་ིཕལ་ཆ་ེ

བས་བད་ེབར་འདོད་པའ་ིདབང་པོའ �་བད་ེཚ�ར་�་ིབཟ་ི�གས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་�ེ། ཉོན་

མངོས་�་ིབ�ད་ད�ང་ལས་�ལ་བར་བ�ནོ་དགོས་ན། དཔའ་བ་ོང་ོམ་ཞགི་ཡནི་དགསོ་ཤངི་། 

བདག་གསི་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�བ་�གོས་པ་ཚ�ར་སམེས་གཏངི་ནས་བ�དོ་

ར་གཏངོ་འདདོ་�སེ་�ང་། 

བདག་གིས་དཔ་ེདེབ་འདིའ་ིའག་ོ�་བ�ོད་པ་�ར། �ང་�ོལ་དང་�ེད་མ་ོགཞན་�་ི

དཔའ་འཛངས་ཅན་ཚ�འ་ི�གོས་ལ་མ་ིམང་པོས་དགའ་�་ོ�དེ་པ་དརེ་བསམ་གཞིག་�ལ་མ་

ཞགི་�ས་ན། ད་ེན་ིཇ་ིའ�འ་ི�ནོ་�དོ་ཅགི་ཡནི་པ་ཤསེ་�བ། དནོ་�ངི་ཅ་ིཡང་མདེ་པའ་ི�དེ་

�་ོཞིག་ག་ིཆདེ་�་ངལ་�ལོ་�་ི�ས་པ་ད་ེའ�་ཆནེ་པ་ོཞིག་གཏོང་བ་རདེ། འོན་�ང་། དོན་ང་ོ

མའ་ིདཔའ་བ་ོན་ིདམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལནེ་པར་གཞོལ་མཁན་�མས་ཡནི། 

མ་�ར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ�ངས་�་མ་མཆིས་པའ་ིབད་ེབའ་ིཞིང་�་འགདོ་

པར་བ�ོན་པ་ལས་�ག་པའ་ི�ིང་པ་ོཞིག་ཚ�་འད་ིལ་མདེ་པ་དང་། ད་རེས་ཐབོ་ཡདོ་པའ་ིདལ་
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འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འདསི་ང་ཚ�ར་ད་ེའ�འ་ི�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་པའ་ི�ས་པ་�ནི་ཡདོ། �་མཚན་

དེའ་ི�ིར་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཐབོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་བ་འདིའ་ིརནི་ཐང་�མས་ཤསེ་

པར་�ས་ཏ།ེ ག་ོ�བས་ཤནི་�་དཀནོ་པ་ོའདའི་ི�ར་ཆ་གཅགི་ཙམ་ཡང་�ངོ་ཟད་�་མ་ིགཏངོ་

བའ་ིཆདོ་སམེས་བ�ན་པ་ོཞགི་འཛ�ན་དགོས་ས།ོ། །། 
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ཟུར་བཀོད་དང་པོ། 

དལ་འ�རོ་�་ིཕན་ཡནོ་�མོ་པ། 

ང་ཚ�ས་གོང་�་མཐོང་གསལ་�ར། དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་ི�ོར་�་ིཆསོ་�མས་ལ་

�ོབ་གཉེར་�ེད་པའ་ིདགོས་དམིགས་ནི། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིཇ་ི

འ�འ་ིདཀོན་པ་ོདང་། ཇ་ིའ�འ་ིང་ོམཚར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སགོས་ཤསེ་པར་�་�་ད་ེཡིན། ང་

ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཡདོ་པའ་ིདངོས་པ་ོ�་ཆནེ་ཞིག་གཞན་ལ་ཤརོ་ན་མ་གཏགོས་དའེ་ིརནི་ཐང་

མི་ཤེས་ཤིང་། དེ་�ས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ི�བས་�་དེའ་ིརིན་ཐང་མ་ཤེས་པས་

འ�དོ་པ་�་ེ�་རདེ། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལས་�་ཆནེ་ཞགི་�དི་ན་མདེ་པས། 

ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་འ�་ོབ་མ་ིཞགི་ཡནི་པའ་ི�ས་པ་�མས་མངནོ་འ�ར་�་མ་�བ་ན། ད་ེབས་

�ང་�ངོ་�ད་ཆ་ེབ་ཞགི་གང་ན་ཡདོ། དརེ་བ�ནེ་ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་ི�རོ་�་ིཆསོ་

�མས་ལེགས་པར་ཤེས་�སེ། ད་ེདག་རང་ག་ིཉམས་�ོགས་�་ིང་ོབ་ོ�་འཐིམ་ཆེད་ང་ཚ�ས་

ཡང་ཡང་�མོ་དགསོ། 

ང་ཚ�ས་�་ོ�་ེཕ་ལམ་ཞགི་ལ་ཨ་�ོར་ས་ཡའ་ིརནི་ཐང་ཡདོ་པར་ཤསེ་ན། ད་གཟདོ་ང་

ཚ�ས་ད་ེ�་ཆནེ་�་འཛ�ན་�་ཡནི་ཞངི་། རང་ག་ི�ག་མའ་ིནང་�་ཡདོ་པའ་ིཨ་�རོ་བ�་པ་ོདསེ་

�་ོ�་ེཕ་ལམ་ད་ེཉ་ོ�བ་པའ་ིབསམ་�་ོཞིག་འཁརོ་མ་ི�ིད། ཨ་�ོར་ད་ེདག་གསི་ཁརོ་ཁ་ཁརོ་

ལ(Coca-Cola)�་�འ་ི�ོམ་�་ཞགི་ཉ་ོ�བ་པ་ལས་�་ོ�་ེཕ་ལམ་ད་ེཉ་ོམ་ི�བ། ད་ེཉ་ོ�་

ན་ིང་ཚ�འ་ི�ས་པའ་ིཚད་ལས་བ�ལ་ཡོད། འོན་ཏེ། �་ེབ་འད་ིལ་ང་ཚ�ར་�་ོ�་ེཕ་ལམ་ཐརེ་

འ�མ་མང་པ་ོལས་�ང་�་ཆ་ེབའ་ིདལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་ཐབོ་ཡོད་པ་རདེ། དལ་འ�རོ་�་ི

�ས་�ེན་འད་ིན་ི�དེ་དཀའ་ཞིང་�་ཆནེ་ཡནི་པ་དང་། ད་�་ང་ཚ�ར་ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ�ར་
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�་ོ�་ེཕ་ལམ་ཞགི་ཡདོ་ན་ད་ེ�ད་ཟོས་མ་ིགཏངོ་བ་ཇ་ིབཞནི། ང་ཚ�ས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་པའ་ིདལ་

བ་བ�ད་དང་། འ�ོར་པ་བ�་པ་ོཐམས་ཅད་ལ་�ོག་ད�ོད་�ས་ཏེ། �ད་ཅིག་ཙམ་ལའང་ད་ེ

དག་�ོང་ཟད་�་མ་ིགཏོང་བའ་ིཆོད་སེམས་འཛ�ན་དགོས། རང་ཉིད་ལ་དལ་འ�ོར་�་ི�ེན་

བཟང་ཐབོ་པ་འད་ིང་ོམཚར་བ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིངསེ་ཤསེ་ཇ་ིཙམ་ཟབ་�་སངོ་ན། ང་ཚ�ས་དའེ་ིཆ་

ཤས་�ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་�ད་ཟོས་གཏངོ་བ་ད་ེཙམ་�སི་�ང་�་འ�་ོངསེ།  

ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འདའི་ི�ར་ཆ་གཅགི་ཙམ་ཡང་�ངོ་ཟད་�་གཏངོ་མ་ི

ཕདོ་ཅངི་། རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�ོར་�དེ་དཀའ་བ་འད་ིཐོབ་ཡདོ་�མ་པ་ཙམ་�སི་ཨ་�རོ་ས་ཡ་

མང་པ་ོཐོབ་པ་ལས་�ང་�ག་པའ་ིདགའ་�་ོཞིག་�ེར་ན། ད་གཟོད་ང་ཚ�ས་དལ་འ�རོ་ཚང་

བའ་ི�ས་�ནེ་འདའི་ིརནི་ཐང་�མས་�གོས་ཡོད། 

དལ་འ�ོར་�དེ་དཀའ་ི�རོ་�་ིབ�ོད་གཞ་ིར་ེར་ེཞིབ་�ས་�་བ�ོམས་ན། ང་ཚ�ས་

ད་ེདག་ར་ེརའེ་ིག་ོ�གོས་�མས་ས་ོསའོ �་འཚ�་བའ་ིཆ་ཤས་ཤགི་�་�ར་�བ། ད་ེ�ར་བ�ར་ན་

ང་ཚ�འ་ིསམེས་�ད་�ལ་བ་དང་། ང་ཚ�འ་ི�་ོལ་�་�དེ་འ�ང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་གཞན་�་ི�ག་

བ�ལ་མཐོང་�ེ། �ིད་པའ་ིབད་ེབ་དོན་�་གཉེར་བའ་ི�་བའ་ི�དོ་�་�ས་འདའ་བར་�དེ་མ་ི

�བ། ང་ཚ�ས་ད་�ང་དཀའ་�ག་འ�ང་�བས་གདོང་ལནེ་ཡང་�དེ་�བ། མདོར་ན་ང་ཚ�་ན་ི

�གོས་ཡངོས་ནས་མ་ིབཟང་པ་ོཞགི་�་འ�ར་�་རདེ། 

དེ་ལས་�ང་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་ི�ོར་�་ི

ཆསོ་�མས་བ�མོས་ན། ང་ཚ�ས་ཚ�་འད་ིལ་འག་ོབ�མས་པའ་ིཆསོ་ཉམས་ལནེ་�་ི�་གཞག་

�མས་ཚ�་�་ིམར་ཡང་�ན་འ�ངོས་�དེ་པར་�ལ་�མིས་�ང་ཞངི་། �ནི་པའ་ིལས་�དེ་པ། 

ད་�ང་�ནོ་ལམ་�་ིམ་མདེ་པ་འདབེས་པ་སགོས་དགསོ་པའ་ིངསེ་ཤསེ་�་ེ�་རདེ། ག་ོ�གོས་

འདིས་ང་ཚ�ར་ནང་བ�ན་�་ཡོད་པའ་ི�ོམ་པའ་ིརིགས་�་ཚ�གས་�ང་བར་�ེད་པའ་ིཆོད་
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སེམས་�ིན་ངསེ་ཤིང་། �ོམ་པ་ད་ེདག་ན་ིཐར་པའ་ིའ�ག་�་ོའ�དེ་པའ་ི�་ེམགི་�་�་ཡནི། 

ད་ེདག་ལ་བ�ེན་ནས་ས་ོསའོ �་�ིང་�་ེགོང་�་འཕེལ་ནས་�ང་�བ་སེམས་�་ིང་ོབོར་འ�ར་

ཞིང་། ང་ཚ�་ན་ི�ང་�བ་�་ིསམེས་ལ་བ�ནེ་ནས་གསང་�གས་�་ིཉམས་ལནེ་ལ་�གས་ཏ།ེ 

ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་�ར་�་�བ་ཆོག 

 

དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�ོར་པ་བ�་དམགིས་པའ་ི�མོ། 

དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་�མོ་�ངས་ལགེས་པ་ོཞགི་ན།ི དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�རོ་པ་

བ�་པ་ོར་ེར་ེལ་ཞིབ་�་བསམ་གཞིག་�ེད་བཞིན། རང་ཉིད་ལ་ཡོན་ཏན་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་

ཚང་བ་འད་ིཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བ་བཟང་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་�ན་པར་�་�་ད་ེཡནི། 

ད་ེ�་ནའང་། རང་ཉིད་ལ་འ�ལེ་མདེ་དནོ་གཞན་ཞགི་ཡིན་པ་�ར་�་དལ་འ�རོ་ར་ེ

རའེ་ི�རོ་ལ་བསམ་མ་ི�ང་ཞངི་། དལ་འ�ོར་ར་ེར་ེརང་�ངེ་ལ་�ར་ནས་�མོ་དགསོ་པ་དང་། 

ད་ེ�ར་�ས་ན་ད་གཟདོ་ང་ཚ�ས་ཚ�་འདརི་རང་ཉདི་ལ་ཐོབ་ཡདོ་པའ་ི�ལ་བཟང་ག་ིརནི་ཐང་ང་ོ

མ་ད་ེ�གོས་�བ། 

ཉནི་རའེ་ིཉམས་ལནེ་�་ིཆ་ཤས་དང་། ཡང་ན། བ�ནེ་མཚམས་ལ་བ�ད་ནས་ལམ་

རིམ་�་ིགདམས་པ་�མས་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས་�ོམ་�་ིཡོད་ན། ཉིན་རེའམ་�ན་རརེ་དལ་

འ�ོར་ར་ེར་ེབཞིན་�ོམ་ཆོག་ཅིང་། ད་�ང་ད་ེར་ེར་ེལ་ངེས་ཤེས་�་ིཚ�ར་བ་ཟབ་མ་ོཞིག་མ་

�ེས་པའ་ིབར་�་ཉིན་འགའ་ིརངི་དལ་འ�རོ་�་ིཡོན་ཏན་གཅིག་�མོ་ཡང་ཆོག་པ་ཡིན། ད་ེ

ལས་�གོ་�།ེ �དོ་�སི་ད་�ང་དལ་འ�རོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡང་ན། དལ་བ་ཐམས་ཅད་�ན་

གཅགི་ག་ིནང་�་བ�མོས་ནས་རང་ཉདི་ལ་ད་ེདག་ག་ི�་ིཁགོ་ངསེ་པར་�ས་ནའང་ཆགོ གང་
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�བ་�སི་དལ་འ�རོ་�མས་བ�མོས་ཏ།ེ ད་ེདག་ར་ེརའེ་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་�གོས་པར་�་

�་ན་ིདགསོ་དམགིས་གཙ�་བ་ོད་ེཡནི། 

དལ་འ�རོ་�མོ་པ་འད་ིན་ིད་�ང་ཡ་ིདམ་�མོ་པའ་ིཉམས་ལནེ་དང་�ང་�་�ལེ་�བ། 

དཔེར་ན། �ོད་�ིས་�ན་རས་གཟིགས་�བ་�་ིཡོད་ན། ག�ངས་�གས་�་ོབའ་ིམཚམས་

�་�ེབས་ནས་�ང་ཙམ་བ�ས་�ེས། ས་ོསོའ �་�ིང་�་ེག་ོའཕེལ་གཏོང་བའ་ིཐབས་�་དལ་

འ�ོར་�མོ་ཆོག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ག�ངས་དོན་�ར་ན། ང་ཚ�འ་ི�་ོངལ་�བ་�་ིདབང་

�་སོང་ནས་རང་ཉིད་ཡ་ིདམ་�་ིང་ོབོར་�མོ་མ་ི�བ་པའ་ིམཚམས་�་ལམ་རམི་བ�མོས་ན་

�མ་�གོ་འགགོ་པའ་ི�ས་པ་ཡོད། རང་ག་ི�་ོ�མ་པར་གཡངེ་བཞནི་ག�ངས་�གས་བ�ས་

ན་ཁོང་�་ོདང་། འདོད་ཆགས། �ག་དོག ང་�ལ་སོགས་�་ིཉོན་མངོས་�་ེ�ིད་ཅིང་། ངག་

ནས་�ས་ཚ�ད་གཅགི་ཙམ་ལ་ག�ངས་�གས་�་ོབ་ན་ིཡདི་ནས་ལས་མ་ིདག་ེབ་གསགོ་པའ་ི

�ས་ཚ�ད་ཅིག་�་མ་ིའ�ར་བའ་ིངེས་པ་མེད། འོན་�ང་། ལམ་རིམ་�ོམ་པའང་ཉམས་ལནེ་

དའེ་ིརགིས་�་ིནང་�་བ�ས་ན། མ་ིདག་ེབའ་ིལས་དའེ་ིརགིས་རང་བཞནི་�སི་ཁགེས་འ�།ོ 

�ན་རས་གཟིགས་�ི་ག�ངས་�གས་�ོ་བཞིན་དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་རེ་རེར་

བསམ་གཞགི་བ�སི་ན། �ོད་�སི་འ�་ོབ་གཞན་ལ་དལ་འ�རོ་མ་ིཚང་བའ་ི�ལ་ཤསེ་ནས་

ད་ེདག་ས་ོསའོ �་�ངི་�འེ་ི�ལ་�་རང་བཞནི་�སི་འཛ�ན་�་རདེ། ད་ེབཞནི་�དོ་�སི་རང་ཉདི་

ལ་དལ་འ�རོ་ཚང་བར་བ�ེན་ནས་མ་�ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བད་ེབ�བ་པའ་ི

དོན་�་རང་ཉདི་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་དགསོ་པའང་�གོས་ཤིང་། དལ་འ�རོ་�་ིཡནོ་ཏན་

ར་ེར་ེལ་བསམ་གཞགི་�ས་ནས་འད་ི�ར་མ�ག་བ�་དགོས་པ་�ེ། “འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་

འད་ིན་ིཤིན་�་�་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། �ད་ཟོས་གཏོང་�འ་ི�ས་ཚ�ད་མེད་པ་དང་། བདག་གསི་

རང་�ད་ལ་�ང་�བ་�་ིསམེས་�་ེབར་�་�་ཡནི།” ཞསེ་�མོ་དགསོ། 
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རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�ོར་�དེ་དཀའ་ཐོབ་པའ་ི�ལ་བཟང་འད་ིཤསེ་པའ་ི�ངོ་བ་�མས་

ཟབ་�་གཏངོ་ཐབས་ཤགི་ན།ི དལ་འ�རོ་གང་�ང་ཞགི་ལ་ས་ོསརོ་�གོས་པའ་ིཤསེ་རབ་�སི་

ད�ད་པ་གཏངོ་བ་མཚམས་བཞག་�།ེ དམགིས་པ་དའེ་ིཐོག་ལ་�་ོ�་ེགཅགི་�་འཇགོ་�་འད་ི

ཡིན། �ས་�་ི�་�ིའ་ི�ད་པར་ཞིག་མ་གཏོགས། �ོད་�ིས་དལ་འ�རོ་�ེད་དཀའ་ི�རོ་ལ་

�གོ་ད�དོ་�ས་ནས་དའེ་ིརནི་ཐང་ཤསེ་པའ་ིཚ�ར་བ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་ག་ིརདེ། ཚ�ར་བ་ད་ེའ�་ཞགི་

�་ེ�བས། �ོག་ད�ོད་�་ི�ལ་�སེ་མ་དེའ་ི�སེ་�་འ�ང་བ་ལས། �ོག་ད�ོད་�ས་ཟནི་པ་

དའེ་ིཐགོ་ལ་དམགིས་པ་གཏད་ནས་འཇོག་�ོམ་�་དགསོ། ད་ེཡང་འད་ིན་ིཤནི་�་�་ཆནེ་ཡནི། 

འད་ིན་ིཤིན་�་�་ཆེན་ཡིན། འད་ིན་ིཤིན་�་�་ཆནེ་ཡིན་�མ་པའ་ིབསམ་�་ོཡང་ཡང་གཏངོ་

བཞནི་དམགིས་པ་དའེ་ིཐགོ་�་འཇོག་�ོམ་ལ་གནས་དགསོ། �དོ་�སི་འད་ིན་ིཤནི་�་�་ཆནེ་

ཡིན་ཞེས་པ་འད་ིབ�ར་�ོས་�ེད་ཆོག་པ་དང་། ཡང་ན། དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་བ་ཇ་ིའ�་

ཞིག་ཡིན་པའ་ིཐགོ་ལ་དམགིས་པ་�་ེགཅིག་�་བཞག་ནས་འཇོག་�ོམ་�དེ་བཞིན་ག�ངས་

�གས་འདནོ་ཆགོ ས་ོསའོ �་�་ོད་ེའད་ི�ར་འཇོག་�མོ་�་ིངང་�་བཞག་ནས་ག�ངས་�གས་

�ེང་�ོར་གཅིག་གམ་�དེ་ཀ་ཞིག་�ོས་ཤགི འད་ིལ་ཕན་�ས་ཤིན་�་ཆ་ེཞིང་། འཇོག་�མོ་

�ང་�་ཞིག་ག་ི�སེ་ད�དོ་�མོ་བ�ིས་ན། དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་ི�རོ་�་ིས་ོསའོ �་ག་ོ�གོས་

ད་ེ�་བ�ན་�་འ�ར་�་རདེ། 

བ�ེན་མཚམས་ལ་�ོད་པ་དང་། ཡང་ན། ཉིན་རེའ་ིཉམས་ལེན་�་ིཆ་ཤས་�་དལ་

འ�རོ་�དེ་དཀའ་�མོ་�་ིཡོད་ན། �ན་ཐགོ་�་ཅ་ིཞགི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་�་ིརལོ་�་ིའཇགི་

�ནེ་�་འ�རེ་�བ་ཚ�་དག་ེཕན་ཆནེ་པ་ོའ�ང་ངསེ། གལ་�དི་�དོ་�སི་�ད་འ�འོ �་རགིས་�་

མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ་བ�མོ་པ་ཡནི་ན། �་ིརལོ་�་�ད་འ�་ོཞགི་མཐངོ་�བས། ད་ེདག་བསདོ་

ནམས་དམན་ཞངི་། ཐ་ན་དམ་ཆསོ་�་ིཚ�ག་འ�་གཅགི་�ང་ག་ོབའ་ི�ས་པ་མདེ་�ལ་སགོས་

ལ་བསམ་�་ོགཏངོ་དགསོ། �དོ་�སི་འ�་ོབ་མ་ིདང་འ�ལེ་བའ་ིདལ་འ�རོ་གང་ཞགི་བ�མོ་
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པ་ཡནི་ན། �ང་ལམ་�་མ་ིགཞན་དག་མཐངོ་�བས། དམ་པའ་ིཆསོ་དང་�་�ངས་ནས་ད་ེལ་

འ�ག་པའ་ི�ལ་བཟང་ཡདོ་པའ་ིམ་ིན་ིཧ་ཅང་�ང་�་ཞགི་ལས་མདེ་�ལ་བསམ་དགསོ། 

གསར་ཤགོ་དང་�ས་དབེ་�་ིནང་�་ཅ་ིཞགི་�ོག་པ་ཕལ་ཆ་ེབ་དང་། ཡང་ན། བ�ན་

འ�ནི་�་ིནང་�་ཅ་ིཞགི་མཐངོ་བ་ཕལ་ཆ་ེབ་ན།ི དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིས་ོསའོ �་�ས་�ནེ་འདའི་ི

རིན་ཐང་གི་�ན་གས་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་། བསམ་�ོའ �་འ�ེར་ས་ོའདི་འ�འ་ིཐོག་ནས་གསར་

འ�ར་བ�གས་ན་དག་ེམཚན་ཆ་ེབ་དང་། འཛམ་�ིང་�་ཅ་ིཞིག་འ�ང་ག་ིཡོད་མདེ་ལ་མ་

�སོ་པར། མ་ིམང་པརོ་དལ་འ�རོ་ཚང་མདེ་པ་དང་། དལ་འ�རོ་མ་ཚང་བའ་ི�ནེ་�སི་�ག་

བ�ལ་འ�ང་ག་ིཡདོ། �དོ་�སི་མ་ིད་ེདག་ག་ིགནས་�ངས་འད་ིཤསེ་ན། རང་ཉདི་ལ་བསདོ་

ནམས་ཇ་ིའ�་ཆནེ་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་�གོས་�་རདེ། ས་ོསོའ �་ཉ་ེའཁརོ་�་ི�ང་བ་མཐའ་དག་ན་ི

རང་ཉདི་ལ་དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་ཤསེ་པར་�དེ་པའ་ིགདམས་པ་ཞགི་ཡནི་པར་མ་ཟད། རང་

ཉདི་�་ིམ་ིཚ�་ལ་�ངི་པ་ོལནེ་པར་འ�ག་པའ་ི�ལ་མ་�ག་པ་ོཞགི་�ང་ཡནི་ཆགོ 

ཚ�་འད་ིལ་ཡདོ་པའ་ིརནི་ཐང་ཆནེ་པ་ོད་ེ�གོས་ན། རང་ཉདི་ལ་དགའ་བ་ཆནེ་པ་ོ�སེ་

ནས་ཚ�་འད་ི�ངོ་ཟད་�་མ་ི�ངོ་བར་�ང་�བོ་�དེ་པའ་ིའ�ན་པ་�ན་�་རདེ། �དེ་དཀའ་བའ་ི

འ�་ོབ་མིའ་ི�ས་�ེན་འད་ིན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་ལེན་ཡོངས་�་ི�ེན་གཞ་ིཡིན་ཞིང་། འད་ི

མདེ་པ་ཡནི་ན་ང་ཚ�ར་བ�་བ་མདེ་པའ་ིལམ་ཡང་དག་ཅགི་ག་ི�སེ་�་འ�ང་བའ་ི�ལ་བ་མདེ་

པར་�ར་ཡོད། �ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པ་ོམ་ིལ་རས་པ་�་�་ཚ�ས་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ེན་འདིའ་ི

ཐགོ་ནས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་བ�བས་ཡོད། 

�དོ་�སི་ནམ་ཡང་དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་བ�མོ་པ་ལ་�ལེ་འ�བ་�་མ་ི�ང་། ད་ེན་ི

ཅ་ིམ་ི�མ་པར་�ར་�་�ད་མདི་གཏངོ་�ང་བའ་ིམ�ོགས་ཟས་ཤགི་མ་ཡནི་པར། དལ་�ར་

གཡསོ་ནས་དལ་�ར་ལངོས་�་�དོ་དགསོ་པའ་ིཟས་རགིས་ང་ོམཚར་བ་ཞགི་ཡནི། ཁ་ཟས་
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གཡ་ོ�ོལ་དང་�་བར་�མོ་ལའང་�ས་ཚ�ད་དགོས་ཤིང་། གནད་འགག་�མས་ར་ེར་ེབཞནི་

བ�ག་དགསོ་ཤངི་། ཅ་ིཞགི་ཚང་མདེ་པ་དང་། ཅ་ིཞགི་འཕལེ་�ས་གཏངོ་དགསོ་པ་སགོས་ལ་

ད་ོ�ང་�་དགོས། གནད་དོན་ར་ེར་ེལའང་ཞིབ་�་ད�ད་ནས་དེའ་ིཆ་ཤས་མཐའ་དག་�གོས་

པར་�་དགསོ་པ་ཡནི། 

 

དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�རོ་པ་བ�་པའོ �་གནད་དནོ་ར་ེར་ེབཞནི་�མོ་པ། 

དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�ོར་པ་བ�་པ་ོར་ེར་ེབ�མོ་པའ་ིདགོས་དམགིས་ནི། འ�་ོབ་

རགིས་�ག་ལས་མའི་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་མ་གཏོགས་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་

མདེ་པའ་ིངསེ་ཤསེ་ཤགི་�དེ་�་ད་ེཡནི་ཞངི་། ཐ་ན་འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཞགི་ཐབོ་ཡདོ་�ང་། 

�ལ་ད�ས་�་�སེ་པ་དང་། ལགོ་�་ཅན་མ་ཡནི་པ་སོགས་�་ི�་ིནང་ག་ིམ�ན་�ནེ་�མས་

མ་ཚང་ན་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་དང་�ལ་ཡོད། ད་ེབས་ན། �ོད་�སི་ད་

ཐངེས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་ཡོད་པའ་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིཁ་ོནའ་ིཐགོ་ནས་དམ་པའ་ི

ཆསོ་བ�བ་པའ་ིག་ོ�བས་ད་ེའ�ང་བའ་ིམ�ག་�ོམ་འཇོག་དགསོ། 

�ོད་�ིས་�ོམ་འདིའ་ིདམགིས་�མ་ལེགས་པར་བ�ངས་ན། གཏན་�་ིབད་ེབ་ལ་

ལམ་�་གཅགི་ཁ་ོན་ལས་མདེ་པ་�གོས་ཤངི་། གང་སར་མ་ི�མས་�སི་�ག་བ�ལ་མ་ིའདདོ་

པར་བད་ེབའ་ི�སེ་�་�ག་ག་ིཡོད་�ང་། ཕལ་ཆ་ེབས་བད་ེབ་ན་ི�་ིདངོས་པོའ �་ལངོས་�དོ་

�་ི�ོད་�་ཡོད་པར་འདོད་�་ིཡོད། ལོག་ཤེས་འད་ིདོར་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་ཁ་ོནས་བད་ེབ་

བ�ན་པའི་ངེས་ཤེས་ཤིག་�ེད་པར་ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�ེད་དཀའ་�་�འི་ལམ་རིམ་�་ི

གདམས་པ་དག་ཡང་ཡང་�ོམ་དགསོ། 

344 



 

 

རང་གིས་འདདོ་པ་�ར། �ོམ་�ན་ར་ེར་ེན་ིཞིབ་�ས་དང་�བས་བད་ེགང་�ང་�་

�ེད་ཆོག་ཅིང་། ད་ེན་ིགཙ�་བོར་ས་ོསོའ �་�་ོལ་གང་ཞིག་གསི་ཕན་�ས་འ�ནི་པ་དང་། རང་

ཉདི་ལ་�ས་ཚ�ད་ཡདོ་མདེ་སགོས་ལ་�ག་ཡོད། 

དལ་བ་བ�ད་དང་། འ�ོར་པ་བ�་པ་ོར་ེར་ེ�ོམ་�ལ་གཅགི་ཡནི་ཡང་ཆགོ དཔརེ་

ན། ད�ལ་བ་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ་�མོ་�ངས་ལ་མཚ�ན་ན། ཚ་ད�ལ་དང་�ང་ད�ལ། ཉ་ི

ཚ�་བ་དང་ཉེ་འཁོར་བ་བཅས་�ི་ད�ལ་ཁམས་བཅོ་བ�ད་�ི་འ�ེལ་བཤད་ལམ་རིམ་�་

བ�གས་པ་དག་ལ་ཞབི་�་བསམ་དགོས་ཤངི་། ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་བསམ་པ་འད་ི�ན་

གཅིག་གམ་མང་པོའ �་ནང་�་�ོམ་ཆོག འོན་ཏེ། དེ་བ�ོམ་པའ་ིདགོས་དམིགས་གཙ�་བ་ོན་ི

ད�ལ་བའ་ི�ག་བ�ལ་བཟོད་དཀའ་བ་ཡནི་པ་དང་། ད་ེ�་�སེ་ན་རང་ཉདི་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་

ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་མདེ་པའ་ིངསེ་ཤསེ་�དེ་པར་�་�་འད་ིཡནི། རང་ཉདི་�སི་ད�ལ་

བའ་ིཁམས་�་�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ས་�ངོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ད་ེ�ངོ་མ་ིདགསོ་པ་ན་ིདགའ་

བའ་ི�ལ་�་མཐངོ་བཞནི། “རང་ཉདི་ད�ལ་བ་�་མ་�སེ་པ་འད་ིཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་དང་། 

ཇ་ིའ�འ་ི�ལ་བ་བཟང་པ་ོཞགི་རདེ་ཨང་།” ཞསེ་བསམ་དགསོ། ད་ེནས་རང་ཉདི་ད�ལ་བའ་ི

ཁམས་�་མ་�སེ་ཤིང་། རང་ཉིད་ལ་ཐབོ་པའ་ིདལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིལ་བ�ནེ་

ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་ཡངོས་�་�ོགས་པ་ཉམས་�་�ངས་ཏ།ེ ཚ�་�་ིམར་བད་ེབ་�བ་པ་དང་། 

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའ་ིགོ་འཕང་འཐོབ་པར་�ེད་པ་བཅས་བ�བ་�་གཙ�་བ་ོ

ག�མ་ལགེས་པར་བ�བ་�བ་པའ་ི�རོ་ལ་བསམ་གཞགི་�་དགསོ། མཐའ་མར་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ེན་འདིའ་ི�ར་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡང་�ོང་ཟད་�་མ་ིགཏོང་བར། བཟོད་�གས་མེད་

པའ་ིའཁརོ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལས་མ་�ལོ་བའ་ིའ�་ོབ་མཐའ་དག་�ང་�བ་�་ིསར་འགདོ་པའ་ི

དོན་�་རང་ཉིད་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བར་�་ངེས་ཡིན་�མ་པའ་ིཆོད་སེམས་

འཛ�ན་བཞནི་�མོ་དགསོ། 
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ད་ེབས་ན། �ོམ་ར་ེར་ེལ་�བ་ཆ་བཞ་ིར་ེཡོད་པ་ནི། དལ་བ་མེད་པའ་ིད�ལ་བའ་ི

ཁམས་དང་། དའེ་ི�ག་བ�ལ་�མོ་དགོས་པར་མ་ཟད། རང་ཉདི་གནས་ངན་ལནེ་ད་ེ�་�སེ་

ན་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི�ལ་བ་མེད་པའ་ི�ལ་�མས་བསམ་དགོས་པ་དང་

གཅིག ཚ�་འདིར་རང་ཉིད་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་མ་�ེས་པའི་དབང་གིས་དམ་པའ་ིཆོས་

ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བཟང་ཐབོ་ཡོད་པ་འད་ིལ་དགའ་བ་�ོམ་དགསོ་པ་གཉིས། རང་ཉདི་

ད�ལ་བ་�་�འ་ིམ་ིཁོམ་པའ་ིགནས་དང་�ལ་བས་རང་ཉིད་ལ་དལ་བ་�ན་ཞིང་། དལ་བ་

དསེ་རང་གསི་བ�བ་�་ག�མ་གང་�ང་ཞགི་བ�བ་པར་�གོས་�དེ་པའ་ི�ལ་�མས་�མོ་

པ་དང་ག�མ། ད་�ིན་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་�དེ་དཀའ་བ་འདིའ་ི�ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་�ངོ་

ཟད་�་མ་ིགཏངོ་བའ་ིཆདོ་སམེས་འཇགོ་དགོས་པ་དང་བཞ་ིབཅས་ཡནི། 

དལ་བ་བ�ད་�ོམ་པར་མཚ�ན་ན། ངན་སོང་གི་གནས་�་�ང་བའ་ིམ་ིཁོམ་པའ་ི

གནས་དང་�ལ་བའ་ིདགའ་བ་�ོམ་པ་ལས། རང་ཉདི་ལ་ཡནོ་ཏན་�ད་པར་བ་འད་ིཐབོ་པ་ན་ི

�ལ་བ་བཟང་པ་ོཡནི་�ལ་བསམ་བཞིན། དལ་བ་ད་ེམ་ཐབོ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚ�ར་དམ་པའ་ི

ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་མདེ་པའ་ིགནས་�ངས་�མས་�མོ་དགསོ། འད་ི�ར་དལ་བ་

དང་འ�ོར་པ་ར་ེར་ེརང་�ེང་�་�ོར་བཞིན། ད་ེདག་ཐོབ་པ་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་ཤིག་

ཡིན་པ་དང་། �ར་ཡང་ད་ེདག་�དེ་དཀའ་བ་ཇ་ི�ར་ཡནི་པ་སགོས་སམོས་ལ། ད་�ང་ད་�་

རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའ་ིདལ་འ�ོར་�མས་�ག་�་གནས་མ་ི�ིད་པ་སོགས་�ང་�ན་དགོས་

ཤིང་། ཚ�་འད་ིན་ི�ང་�་ཞགི་ཡིན་པ་དང་། ནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡིན་པས། ད་ེརིང་ན་ིས་ོསའོ �་

ཉནི་མཐའ་ད་ེམནི་པའ་ིངསེ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་མ་ཟད། ད་�་ཉདི་�་�ངོ་བཞནི་པའ་ི�མོ་�ན་

འདིའ་ིནང་�འང་འཆ་ིབ་རང་ག་ི�་ོཁར་ཡོང་ཆགོ་ཆོག་ཡིན། འད་ི�ར་དལ་བ་བ�ད་དང་། 

འ�ོར་པ་བ�་པ་ོར་ེར་ེབཞིན་བ�ོམས་ན། དལ་འ�ོར་ད་ེདག་ར་ེརའེང་ཇ་ིའ�འ་ི�་ཆནེ་ཞགི་

ཡནི་པའ་ིངསེ་ཤསེ་འཐབོ་�་རདེ། 
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སོ་སོར་�ོག་པའ་ིཤེས་རབ་�ིས་དལ་འ�ོར་རེ་ར་ེབཞིན་ད�ད་�ོམ་�ི་�ལ་�་

བ�ོམས་�སེ། དལ་འ�རོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་ན་ི�དེ་དཀའ་བ་ཡིན་�ལ་བསམ་

དགསོ་ཤངི་། ད་ཐངེས་རང་ཉདི་ལ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡདོ་པའ་ི�ས་�ནེ་བཟང་པ་ོའད་ིཇ་ི

འ�འ་ི�་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་པ་�གོས་ནས་སམེས་པའ་ིགཏངི་ནས་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

བདག་གིས་གོང་�་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ་�ར། དལ་འ�ོར་གང་�ང་ཞིག་ལ་ས་ོ

སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་ནས་ངེས་ཤེས་བ�ན་པོ་ཞིག་�ེས་ན། ངེས་ཤེས་ད་ེ

དམིགས་པར་བ�ང་ནས་འཇོག་�མོ་�་དགོས་ཤངི་། ད་ེ�ར་�ས་ན་ངསེ་ཤསེ་ད་ེ�་བ�ན་

དང་ཇ་ེཟབ་�་འ�་ོངསེ་ཡནི་ཞངི་། དའེ་ིམཚམས་�འང་འད་ིན་ིཤནི་�་�་ཆནེ་ཡནི་�མ་པའ་ི

�གོ་པ་ད་ེཡང་ཡང་བ�ར་�ོས་�་དགསོ། 

�ོད་�ིས་རང་ག་ི�་ོལ་འད་ི�ར་�ོང་བ�ར་�ད་ན། འདོད་ཆགས་དང་བ�སེ་�མོ་

�་ིའ�་ཤེས་སོགས་རང་བཞིན་�་�་ེབ་ཇ་ིབཞིན། ཐ་ན་�ན་�ོལ་བའ་ི�བས་�འང་དལ་

འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ིཤིན་�་�་ཆནེ་ཡནི་པའ་ིབསམ་�་ོད་ེངམ་ངམ་�གས་ �གས་�སི་

འཁརོ་ཡངོ་ཞངི་། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིགལ་ཆནེ་དང་�་ཆནེ་ཡནི་པའ་ིས་ོསའོ �་

ག་ོ�ོགས་མཐ་ོ�་སངོ་བ་དང་ཆབས་ཅགི ཐ་ན་�ན་�ོལ་བའ་ིམཚམས་�འང་རང་ཉདི་དནོ་

�ངི་མདེ་པའ་ི�་གཞག་ག་ི�སེ་�་འ�་ོབ་རང་བཞནི་�སི་མཚམས་འཇགོ་ག་ིརདེ།  

 

ད�ལ་བ་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ེན་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་
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ཚང་བར་�དེ་ཅངི་། ངན་སོང་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་

�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་ཡོད།” 

ད�ལ་ཁམས་བཅ་ོབ�ད་�་ི�ོར་ལ་ཞིབ་�་བསམ་�་ོགཏོང་བཞིན། ད�ལ་བའ་ི

�ག་བ�ལ་�ན་པར་�ིས། �ོད་ན་ིབ�ེན་མཚམས་�་བ�ད་ཡོད་ན། �ོམ་�ན་ར་ེརེར་

ད�ལ་ཁམས་ར་ེརེའམ་ཚ་ད�ལ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་�་�ོམ་པ་དང་། ད་ེནས་�ོམ་�ན་

�ེས་མའ་ིནང་�་�ང་ད�ལ་ཐམས་ཅད་ར་ེར་ེབཞིན་�མོ་ཆགོ འོན་�ང་། ད�ལ་ཁམས་�་

�སེ་པའ་ིསམེས་ཅན་�མོ་�བས། བ�ན་འ�ནི་ལ་�་བ་�ར་�མོ་མ་ི�ང་ཞངི་། སམེས་ཅན་

ད་ེདག་ག་ིགནས་�ངས་ད་ེརང་�ེང་�་�ར་ཏེ། རང་ཉིད་ད་ེ�་�སེ་ཡོད་ན་�ག་བ�ལ་ཇ་ི

འ�་ཞགི་�ངོ་དགསོ་པ་སགོས་�ོམ་དགསོ། 

མ་ེ�ག་གམ་�ོས་ཤིག་གིས་ཐ་ན་�ར་ཆ་གཅིག་ག་ི�ན་ཚད་ལ་རང་ཉིད་�་ི�ས་

པོར་བ�གས་ན། དེའ་ི�ག་བ�ལ་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའ་ིན་�ག་ཤིན་�་

བཟདོ་དཀའ་བས། ས་ོསའོ �་�ས་སམེས་གཉསི་�་ི�ས་�གས་ཡདོ་ཚད་ད་ེལས་ཐར་ཐབས་

�་བཀལོ་ཞངི་། ཚ་བའ་ིན་�ག་ད་ེ�ངོ་བཞནི་པའ་ིཚ�་ན་རང་ག་ིསམེས་�་དག་ེབའ་ིབསམ་�་ོ

ཞིག་གཏན་ནས་འཆར་མི་�བ། ན་�ག་དེ་ལས་ཐར་འདོད་�ི་�ོངས་སེམས་ཤིག་ལས་

གཞན་ལ་�ིང་�་ེབ་དང་། ཡང་ན། དག་ེབའ་ིཆོས་ཤིག་�ོགས་པའ་ི�ས་པ་སོགས་ཉམས་

ཡདོ། 

རང་ཉིད་ཚ་ད�ལ་གང་�ང་ཞིག་�་�སེ་ན། དེའ་ི�ག་བ�ལ་ན་ིས་ོསོའ �་�ས་ལ་

རེག་པའ་ིམ་ེ�ག་ལས་ཐེར་འ�ར་�ིས་ཆ་ེབར་མ་ཟད། རང་ག་ི�ས་པོའ �་ཆ་ཤས་ཡོངས་

�སི་ད་ེའ�འ་ི�ག་བ�ལ་ཚད་མདེ་ཅགི་བ�ལ་པ་མང་པོར་�ངོ་དགསོ་ ཤངི་། གལ་ཏ་ེང་ཚ�་

ན་ི�ག་བ�ལ་ད་ེ�་�་ཞིག་ག་ིའོག་�་ཡོད་ཚ�། དམ་པའ་ིཆོས་ཇ་ི�ར་ཉམས་�་ལེན་�བ་
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བམ། འཇིག་�ེན་�་ིཁམས་འད་ིའཇིག་པའ་ི�ས་�་ིབ�ལ་མ་ེལས་�ང་རབ་�་ཚ་བའ་ིམ་ེ

ཡིས་འཚ�ག་བཞིན་པའ་ི�གས་ཁང་ག་ིབཙ�ན་�་བ�ག་ན་�ག་བ�ལ་�ག་པ་ོཇ་ིའ�་ཞགི་

ཡདོ་པར་སམོས་དང་། ད་ེབཞནི་རང་ཉདི་�་ོ�འ་ིཁགོ་མའ་ིནང་�་�སེ་ན་�ག་བ�ལ་བཟདོ་

�གས་མེད་པས། �ག་བ�ལ་དེའ་ིན་�ག་གིས་རང་ཉིད་ཡོངས་�་ཟིལ་�ིས་མནན་ནས་

�མ་འ�དེ་�་ི�་ོཞགི་ཤནི་�་འ�ང་དཀའ་བ་ཡནི། 

 

�ང་ད�ལ་དང་། ཉ་ིཚ�་བ། ཉ་ེའཁོར་བ་བཅས་�་ི�ག་བ�ལ་ཡང་འད་ིབཞནི་�མོ་དགསོ། 

�་ེད�་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིད་ེའ�འ་ིབཟདོ་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ིགནས་�་�ང་ཡདོ་

ནའང་། རང་ཉདི་ད་ེའ�འ་ིགནས་�ངས་ནང་�་�ང་མདེ་པ་ང་ོའ�དོ་པར་�སི། དའེ་ིཁར་རང་

ཉིད་ལ་�་ེབ་ནང་ནས་�ེད་དཀའ་ཤོས་ཏེ། དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ད་ེལ་

དགའ་བ་�་ེབཞིན་རང་ཉིད་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་ཅན་ཞིག་ཡནི་པར་བསམ་དགོས། ཞ་ེ

�ང་དང་མ་རིག་པ་སོགས་�ིས་བ�ངས་པའ་ིད�ལ་བའ་ིཁམས་�་འཕེན་�ེད་�ི་ཉོན་

མོངས་ཅན་�་ིལས་�མས་ཡིད་ལ་�ན་བཞིན། ད་�ིན་�ད་ཅིག་ཙམ་ལའང་ལས་ངན་དའེ་ི

རགིས་ནམ་ཡང་མ་ི�་�མ་པའ་ིཆོད་སམེས་འཇགོ་དགསོ། 

རང་ཉདི་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་

ཉམས་�་ལནེ་པའ་ིརང་དབང་ཞིག་ཐབོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། �ོགས་ག�མ་ནས་རང་ག་ི�་ེབ་

འད་ིལ་�ངི་པ་ོལནེ་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཡང་ཚང་ཡོད། ད་ེཡང་ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�་ིམངནོ་མཐའོ �་

�ས་�ེན་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་�དེ་�་ིམ�ན་�ནེ་�མས་

ང་ཚ�ར་ཚང་ཞིང་། ང་ཚ�ས་ཚ�་འདའི་ི�ད་ཅིག་ར་ེར་ེལའང་�ིང་པ་ོལེན་དགསོ། དེར་བ�ནེ་མ་ི

ཁོམ་པའ་ིགནས་བ�ད་དང་�ལ་བའ་ིདལ་བ་འད་ིན་ིདོན་�ིང་ཅན་ཞིག་ཡནི་ཞིང་། �ག་པར་
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མ་�ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ིདོན་�་དལ་བ་བ�ད་�ན་�་ི�ས་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་

མངོན་པར་�གོས་པའ་ིསངས་�ས་�་ིག་ོའཕང་�བ་�བ་པའ་ིཆ་ནས་ད་ེབས་�ང་དནོ་�ངི་

ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི། འནོ་�ང་། ཡདི་བཞནི་ནོར་ལས་�ག་པའ་ིཚ�་འད་ིན་ིའཇགི་ཆགོ་ཆགོ་ཡནི་

པ་དང་། འཆ་ིབར་ངསེ་�ང་། ནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡནི། 

དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ི�ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་�ངོ་ཟད་�་མ་ིགཏངོ་བར། ས་ོ

སོའ �་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་�ེད་�་ི�ང་

�བ་�་ིསེམས་�ོམ་བཞིན། �ས་�ེན་འད་ིལས་�ིང་པ་ོཞིག་ལེན་པའ་ིཆོད་སེམས་བཞག་

ནས་�མོ་�ན་�ལོ་བར་�་དགསོ། 

 

ཡ་ི�གས་�་ིགནས་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

�ོམ་�་ི�ན་�་ིམ་ར་ེརརེ་མཚ�ན་ན། ཐོག་མར་འད་ི�ར་བསམ་བཞིན་བ�མོ་པར་

�་�ེ། “བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བར་�ང་�ེ། གཙ�་བོར་ངན་སོང་ག�མ་�་ི

གནས་�་འ�མས་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ལ་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ིཐོབ་

ཡོད་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ེན་ཚང་བར་�ས་ཡདོ། 

ངན་སོང་�་�ང་བའི་ཚ�་རབས་�ོན་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ནི་�ན་�་ད�ལ་བའ་ི

ཁམས་�་�ེས་ཡོད། གལ་�ིད་དེ་�་མ་�ེས་པའི་�བས་�འང་བདག་གིས་�ན་�་ཡ་ི

�གས་�་ི�་ེབ་�ངས་ཡདོ།” 

བ�སེ་�མོ་�་ི�ག་བ�ལ་ཆ་ེབའ་ིཡ་ི�གས་�་ིགནས་�ངས་�རོ་ལ་ས་ོསསོ་གང་

ཤེས་ཡོད་པ་�མས་བསམ་བཞིན། མ་ིཁོམ་པའ་ིགནས་ད་ེདང་�ལ་བའ་ིས་ོསའོ �་དལ་འ�རོ་

�མོ་དགསོ། ཡ་ི�གས་�་ི�ག་བ�ལ་གཙ�་བ་ོགཉསི་ན་ིབ�སེ་པ་དང་�མོ་པ་ཡནི་ཞངི་། ཁ་
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ཟས་ཁམ་གང་ཡང་མདེ་པ་�།ེ �བས་�ད་�མ་པ་ོཏལི་འ�་ཙམ་དང་། བཙ�ག་�་ཐགིས་པ་

ཙམ་ཡང་མ་�ེད་པར་ལོ་བ�་�ག་མང་པོ་འགོར་�ི་ཡོད་པ་བཅས་ཡིད་ལ་�ན་པར་�་

དགསོ། འད་ི�འང་རང་ཉདི་ན་ི�་ིརལོ་�་ི�ད་མ་ོབ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིའ�་ཤསེ་འཛ�ན་མ་ི�ང་བ་

དང་། རང་ཉིད་ཡ་ི�གས་�་དངོས་�་�སེ་པ་�ར་མོས་�མོ་�ས་ཏེ། འ�་ོབ་འདའི་ིབ�སེ་

�མོ་�་ི�ག་བ�ལ་ད་ེརང་ཉདི་�སི་དངསོ་�་�ོང་བ་�ར་�མོ་དགསོ། 

ང་ཚ�ར་བཟའ་བ�ང་འདང་ངསེ་ ཤགི་ཡོད་པ་ཙམ་�ིས་མ་ིའ�ིག་པར་ད་ེདག་ལ་�་ོ

བ་དང་བ�ད་�ས་�ང་�ན་དགོས་ཤིང་། བཟའ་བ�ང་མེད་པར་ང་ཚ�ས་ཉིན་གཉིས་�ང་

འ�ོལ་དཀའ་བ་ཡནི། �ོན་མར་རང་ཉིད་ཤིན་�་�ོགས་པའ་ི�ོང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ད་ེཡདི་ལ་

�ན་པར་�ིས་དང་། སོ་སོའ �་བསམ་�་ོཡོད་ཚད་ནི་ཁ་ཟས་ལ་�ེད་པའ་ིཚ�ར་�གས་དེའ་ི

དབང་�་སོང་ཡོད་ལ། �ོད་�ིས་ཁ་ཟས་ལས་གཞན་གང་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་མ་ི�བ། ད་ེ

འཐོབ་ཆེད་ལ་�དོ་�ིས་ཅ་ིཞིག་ཡིན་�ང་�ས་ཡདོ་ངེས་རེད། ད་ེའ�འ་ི�བས་�་དམ་པའ་ི

ཆོས་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་ཁོམ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། མེད་པ་ད་ེངེས་གསལ་ཡིན་ཞིང་། དམ་

པའ་ིཆསོ་ན་ི�དོ་�་ི�འོ �་ཆསེ་མཐའ་�་གནས་ཡདོ། བ�སེ་�མོ་�་ིག�ང་བ་དསེ་བསམ་�་ོ

གཞན་�མས་ཇ་ི�ར་མཐའ་�་འདདེ་པའ་ི�ལ་�མས་�མོ་དགསོ། 

ཡ་ི�གས་ལ་ཡདོ་པའ་ིབ�སེ་�མོ་�་ི�ག་བ�ལ་ན།ི ང་ཚ�འ་ིཡདི་�་ཤར་བའ་ིཆསེ་

�ག་ཤསོ་�་ིབ�སེ་�མོ་ད་ེལས་འ�མ་འ�ར་བ�་�ག་མང་པསོ་བཟདོ་དཀའ་བར་མ་ཟད། 

བཟའ་བ�ང་�ེད་པའ་ི�ལ་བ་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཡིན། བ�ེས་�ོམ་�ིས་མནར་བའ་ིཡ་ི

�གས་ཚ�ར་ཐབས་ཟད་ནས་�ོན་པ་�ར་འ�མ་འ�་ོབའ་ིངང་�ལ་ད་ེས་ོསོའ �་ཡིད་ལ་�ན་

པར་�སི་དང་། ཡ་ི�གས་ཚ�ས་�ལ་�མིས་དང་�ནི་པ་ག་ལ་ཉམས་�་ལནེ་�བ། ཁ་ོཚ�ས་

ཟས་ཁམ་གང་ག་ིདོན་�འང་�ག་�རོ་ལ་བ�ནོ་ངསེ་ཡིན། ཁ་ོཚ�འ་ིགནས་�ངས་ན་ིཆསེ་ཡ་
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ང་བ་ཞགི་ཡནི་ལ། བཟའ་བ�ང་འཚ�ལ་བའ་ིབ�ད་རམི་�་ིནང་�་ཡ་ི�གས་ཚ�ར་འ�ད་པའ་ི

�་ིནང་ག་ིའགལ་�ནེ་ཐམས་ཅད་�མོས་ཤགི 

འ�་ོབ་མ་ིདང་�ད་འ�་ོགཉིས་ཀ་གཅིག་�་བ�ོམས་ནའང་ད་�ང་ཡ་ི�གས་མང་

མོད། འོན་�ང་། �་ེབ་འད་ིལ་རང་ཉདི་ཡ་ི�གས་�་�སེ་མདེ་པ་འད་ི�ན་དགོས་ཤངི་། རང་

ཉིད་ལ་བཟའ་བ�ང་གིས་འདང་ཡོད་པར་མ་ཟད། བཟའ་བ�ང་འཚ�ལ་དོན་�་ས་ོསོའ �་�ས་

ཚ�ད་ཡདོ་ཚད་གཏངོ་མ་ིདགོས་པའ་ིརང་དབང་�ན་ཡདོ། རང་དབང་འད་ིན་ིཐ་ན་འ�་ོབ་མའི་ི

�དོ་�འང་བསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི། དའེ་ིཁར་རང་ཉདི་ལ་ཤིན་�་�དེ་དཀའ་བའ་ིདལ་

འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་ཐབོ་ཡོད། ད་ེབས་ན། བདག་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཅན་ཞགི་རདེ་ཨང་

�མ་བཞིན་དགའ་བ་�ོམ་དགོས། འདོད་ཆགས་དང་། གཏ་ི�ག་�་�་ཡ་ི�གས་�་ིགནས་

�་འཕེན་པའ་ིམ་ིདག་ེབའ་ི�་�མས་ཡིད་ལ་�ན་བཞིན། ད་�ིན་�ད་ཅིག་ཙམ་ལའང་ལས་

ངན་ད་ེདག་�ར་ཡང་མ་ིབ�་ིབའ་ིཆོད་སམེས་འཛ�ན་དགསོ། 

ཡ་ི�གས་�་ིམ་ིཁོམ་པའ་ིགནས་དང་�ལ་བའ་ིདལ་བ་འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་རང་ཉདི་ལ་

དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ི�ལ་བ་ཐབོ་ཅིང་། ང་ཚ�ས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ི

བ�བ་�་ག�མ་�་�ར་བཀོད་�ས་ནས་�ངི་པ་ོལནེ་ཆགོ དརེ་བ�ནེ་དལ་བ་འད་ིན་ིཤནི་�་

དག་ེཕན་ཅན་ཞགི་ཡནི། ད་ེ�་ནའང་། དནོ་�ངི་ཆ་ེབའ་ིཚ�་འད་ིན་ིནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡནི། 

དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདའི་ི�ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་�ོང་ཟད་�་མ་ིགཏངོ་བར། 

�ང་�བ་�་ིསམེས་བ�དེ་ནས་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་�བ་བཞནི། �་ེབ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོལནེ་པའ་ི

ཆདོ་སམེས་འཛ�ན་དགསོ། 
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�ད་འ�་ོ�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

མ་ིཁོམ་པའ་ི�ད་འ�ོའ �་གནས་ངན་ལེན་དང་�ལ་བའ་ིདལ་བ་�མོ་�ལ་ནི། གཞན་

དག་དང་འ�་བར་ཐགོ་མར་འད་ི�ར་བསམ་བཞནི་བ�ོམ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐགོ་མ་མདེ་

པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་བརོ་ངན་སོང་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འནོ་�ང་། 

ད་ཐེངས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ེན་འད་ིཐབོ་ཡོད་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ི

ཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་བར་�དེ་ཅིང་། ངན་སོང་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་

དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�ེས་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ེ�་མ་

�སེ་པའ་ི�བས་�་བདག་གསི་�ན་�་ཡ་ི�གས་�་ི�་ེབ་�ངས་ཤངི་། ད་ེ�་མ་�སེ་ན་�ད་

འ�འོ �་�་ེབ་�ངས་ཡདོ།” 

ང་ཚ�འ་ིམཐངོ་ཆསོ་�་�ར་པའ་ིའ་ོའ�ང་�གོ་ཆགས་དང་། �་ོའ�།ོ འདབ་ཆགས། 

ཉ། འ�་�ིན། འ�་སོགས་�ི་རིགས་�་�ེས་མཁན་ཚ�འི་གནས་�ངས་ལ་སོམས་དང་། 

གཅེས་ཉར་�ོག་ཆགས་�་ིདང་�་ིལ་�་�འ་ི�ད་འ�ོའ �་རིགས་འགའ་ལ་བཟའ་བ�ང་ཅ་ི

འདདོ་ཡདོ་�ང་། �ད་འ�འོ �་རགིས་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིཉནི་�ག་�་བཟདོ་དཀའ་བའ་ི�ག་བ�ལ་ལ་

འ�ད་ཅངི་། ད་ེཚ�ར་ཞ་ིབད་ེདང་བད་ེ�དི་ཆ་ེབའ་ི�ས་�བས་ཤིག་ཡདོ་མ་ི�དི། རང་ཉདི་ན་ི

ཉ་དང་འདབ་ཆགས་�་�འ་ི�ད་འ�ོའ �་རིགས་འ�་མིན་�་ིགནས་�ངས་ནང་�ང་ཡོད་པ་

�ར། ད་ེདག་ལ་ཉནི་�ར་འ�ད་པའ་ིདཀའ་�ག་དང་། འཇགིས་�ག་དང་�ག་བ�ལ་�སི་ད་ེ

དག་ག་ིའཚ�་བ་ལ་དབང་�ར་�དེ་�ངས་སགོས་�མོ་དགསོ་ཤངི་། �ད་འ�་ོཚ�འ་ི�ས་�ང་

ལས་ད་ེདག་ག་ིསམེས་རང་ཉདི་�་ིདམགིས་པའ་ི�ལ་�་བ�ང་�།ེ �ད་འ�་ོཞགི་ག་ིསམེས་

�་ིངང་�ལ་�མས་ས་ོསསོ་�ངོ་བ་ལ་འབད་དགསོ། 
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གལ་ཏ་ེརང་ཉདི་�ད་འ�་ོཞིག་དང་། ཐ་ན་ས་ོསའོ �་གཅེས་ཉར་�གོ་ཆགས་�་ི�་�་

�་�ེས་ནའང་ཇ་ིའ�་ཞིག་ཡིན་པའ་ིགནས་�ངས་ལ་སོམས་དང་། རང་ཉིད་�་ིསེམས་ན་ི

�ོངས་�ལ་�་ིདབང་�་སོང་�ེ། སོ་སོའ �་བདག་པོའ �་བཀོད་འདོམས་�ི་ཚ�ག་�ང་�་ཞིག་

ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་�གོས་པའ་ི�ས་པ་ཞགི་མདེ། ཐ་ན་བདག་པསོ་རང་ཉདི་ལ་ལ་ོབ�འ་ིརངི་

ཆསོ་ཤགི་འ�ལེ་བཤད་�ས་�ང་། ད་�ང་ཆསོ་ད་ེ�ོགས་མ་ི�བ་པ་དང་། ག�ངས་�གས་

ཤགི་ག་ིཚ�ག་འ�་གཅགི་�ང་ངག་ནས་བ�་མ་ི�དི། འད་ི�ར་རང་ཉདི་ལ་དག་ེབའ་ིལས་�ན་

�་ཞིག་�ང་གསོག་པའ་ི�ལ་བ་མེད་པར་�ར་ཡོད། ང་ཚ�ས་འད་ི�་�ད་འ�ོའ �་�ོད་ནས་

�དི་ཤསོ་དའེ་ི�རོ་�ངེ་བཞནི་པ་རདེ། འནོ་ཏ།ེ ར་ི�སེ་�གོ་ཆགས་དང་�་ོ�གས་གང་�ང་

ཞིག་�་�ེས་ནས་ས་ོསོའ �་འཚ�་བ་�ལེ་དགོས་ན། ད་ེལ་�ག་བ�ལ་དང་དཀའ་�ག་ཇ་ིའ�་

ཞགི་ཡདོ་པ་ཡདི་ལ་འཆར་བར་�སོ་དང་། 

རང་ཉིད་ན་ི�ད་འ�ོའ �་རགིས་�་མ་�སེ་པར་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པར་མ་ཟད། དལ་

བ་བ�ད་དང་འ�རོ་པ་བ�་ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་�ད་པར་བ་ཞགི་ཐབོ་ཡདོ། ད་ེབས་ན། བདག་

ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཅན་ཞིག་རདེ་ཨང་�མ་བཞིན་དགའ་བ་�ོམ་དགོས། �ོངས་�ལ་

དང་། གཏ་ི�ག་�་�་�ད་འ�ོའ �་གནས་�་འཕེན་པའ་ིམ་ིདག་ེབའ་ི�་�མས་ཡིད་ལ་�ན་

བཞིན། ད་�ིན་�ད་ཅིག་ཙམ་ལའང་ལས་ངན་དེ་དག་�ར་ཡང་མ་ིབ�་ིབའ་ིཆོད་སེམས་

འཛ�ན་དགསོ། 

ཚ�་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ི�དེ་དཀའ་ཞངི་། �ད་འ�འོ �་�་ེབ་ཞགི་དང་མ་ིའ�་བར། དའེ་ི�ད་

ཅིག་ར་ེར་ེལའང་དནོ་�ིང་ཆནེ་པ་ོཇ་ིའ�་ཞིག་ཡདོ་པ་སོགས་�ན་བཞིན། ས་ོསོའ �་�ས་�ནེ་

འདིའ་ིཆ་ཤས་�ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་�ོང་ཟད་�་མ་ིགཏོང་བའ་ིཆདོ་སམེས་འཛ�ན་དགསོ། 
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�ང་�བ་�་ིསེམས་རང་�ད་ལ་�་ེཞིང་། ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་

�རི་བདག་གསི་�བ་ཚད་བ�་ིངསེ་ཡནི་�མ་པའ་ིངསེ་འ�ང་ཞགི་བ�དེ་དགསོ། 

 

�་ཚ�་རངི་པ་ོ�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཚང་བར་�དེ་ཅངི་། ངན་སོང་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་

�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ེ�་མ་�ེས་པར་མངོན་མཐོའ �་གནས་�་

�སེ་པའ་ི�བས་�འང་། བདག་ན་ི�ན་�་�་ཚ�་རངི་པོའ �་གནས་�་�སེ་ཡདོ།” 

འདོད་ཁམས་དང་། ག�གས་ཁམས། ག�གས་མདེ་ཁམས་ག�མ་�་ཡདོ་པའ་ི�་

ཡ་ིརིགས་�་ཚ�གས་ལ་སམོས་དང་། ག�གས་ཁམས་དང་ག�གས་མདེ་ཁམས་གཉསི་�་

གནས་པའ་ི�འ་ིའཚ�་�ངས་ན་ི�་ིལམ་�་�འ་ིངང་�ལ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། འདདོ་ཁམས་�་ི�འ་ི

འཚ�་བ་ལ་འདདོ་ཡནོ་�སི་ཡོངས་�་དབང་�ར་�དེ་པ་བཅས་ཡནི་པས། �་�མས་ལ་དམ་

པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་ཞགི་མདེ་པར་�ར་པའ་ི�ལ་�མས་�མོ་དགསོ། 

རང་ཉིད་འདོད་ཆགས་�་ིདབང་�་སོང་�ེ། �་ནོར་དང་། �ོགས་པོ། �ོབ་གཉེར་

དང་ཚ�ང་ལས་�་ིལམ་�ངོ་སགོས་འདོད་པའ་ི�དེ་པ་ཞགི་གསི་ས་ོསའོ �་�་ོ�ལི་པ་ོབ�ང་བའ་ི

�ས་�བས་ཤིག་�ན་པར་�ིས་དང་། ད་ེའ�འ་ི�བས་�་�ིང་�་ེ�་�འ་ིདག་ེབའ་ི�་ོཞིག་

བ�ེད་པའ་ི�ལ་བ་ཞིག་ཡོད་དམ། �་ཚ�་རིང་པ་ོཚ�ར་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིག་ོ
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�བས་མེད་པ་ཇ་ིབཞིན། འཇིག་�ེན་ཆོས་བ�ད་�་ིདབང་�་སོང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཚ�་ལའང་

ཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་པའ་ི�ལ་བ་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། 

རང་ཉིད་ན་ིའདོད་ཆགས་ལས་ཐར་མེད་ནའང་། དེའ་ིཉེས་དམིགས་�མས་�ོགས་

ནས་དེའ་ི�ེས་�་མ་ིའ�་ོབའ་ིགདམ་ག་ཡོད་པར་�ན་ཏེ། བདག་ན་ིཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་

ཅན་ཞགི་རདེ་ཨང་�མ་བཞནི་དགའ་བ་�མོ་དགོས། �་ཚ�་རངི་པའོ �་གནས་�་འཕནེ་པའ་ིམ་ི

དག་ེབའ་ི�་�མས་ཡིད་ལ་�ན་བཞིན། ད་�ིན་�ད་ཅིག་ཙམ་ལའང་ལས་ངན་ད་ེདག་�ར་

ཡང་མ་ིབ�་ིབའ་ིཆདོ་སམེས་བ�དེ་དགསོ། 

ས་ོསོའ �་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིཆ་ཤས་�ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་�ོང་ཟད་�་མ་ི

གཏངོ་བར། �ང་�བ་�་ིསམེས་རང་�ད་ལ་�་ེཞངི་། ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་

�རི་བདག་གསི་�བ་ཚད་བ�་ིངསེ་ཡནི་�མ་པའ་ིཆདོ་སམེས་འཛ�ན་དགསོ། 

 

སངས་�ས་མ་�ནོ་པའ་ི�ས་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཚང་བར་�དེ་ཅངི་། ངན་སོང་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་

�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ེ�་མ་�ེས་པར་མངོན་མཐོའ �་གནས་�་

�སེ་པའ་ི�བས་�འང་། བདག་ན་ི�ན་�་�་ཚ�་རངི་པའོ �་གནས་�་�སེ་ཤངི་། ཐ་ན་འ�་ོབ་

མིའ་ི�་ེབ་ཞིག་ཐབོ་པའ་ི�ལ་བ་�ང་ཡང་། ད་ེན་ི�ག་�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་བ�གས་

མདེ་པའ་ི�ན་བ�ལ་�་ི�ས་ཡནི།” 
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ད་ེ�་ནའང་། ད་ཐངེས་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་བ�གས་ཡདོ་པ་དང་། ཐ་ན་སངས་

�ས་��་�བ་པ་ན་ི�་ངན་ལས་འདས་ཡདོ་�ང་། ཁོང་ག་ིབ�ན་པའ་ི�ན་ན་ིཉམས་�གོས་

བ�སེ་པའ་ིགང་ཟག་ཚ�་བ�ད་ནས་ད་�ང་ཡང་�་ིམ་མདེ་པར་གནས་ཡདོ། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ད་ེ�ར་བ�གས་མདེ་པའ་ི�ས་ཤིག་ཡིན་ན་ཇ་ིའ�་ཞགི་

ཡནི་པར་སམོས་དང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཡངོས་�་�བ་པའ་ིབ�ལ་པ་ཡདོ་ཅངི་། ད་ེ

འ�འ་ི�བས་�་བ�ན་པའ་ིའདོ་�ང་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་�ོངས་�ན་�ིས་འཇིག་�ེན་�ིལ་པ་ོ

ཁེངས་ཡདོ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ཡོངས་�་�བ་པའ་ིབ�ལ་པ་ད་ེ�་�་ལ་�ན་བ�ལ་

ཟེར་ཞིང་། རང་ཉིད་འ�་ོབ་མིའ་ིརིགས་�་�སེ་�ང་། ལས་�་ིདབང་གིས་�ན་བ�ལ་�་ི

�ས་�་�སེ་པ་�ེ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པའ་ིའོད་ཟེར་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་�ངོས་�ན་�སི་

�བ་པའ་ིའཇགི་�ནེ་ཞགི་�་�སེ་ན། དག་ེབའ་ིལས་བ�བ་�་ཕར་ཞགོ ཐ་ན་ད་ེཅ་ིཞགི་ཡནི་

པར་ཤསེ་པའ་ི�ལ་བའང་�ན་མ་ི�དི། 

དེར་བ�ེན་བདག་སངས་�ས་འཇིག་�ེན་�་�ོན་པའ་ི�ས་�་�ེས་པ་འད་ིན་ིཇ་ི

འ�འ་ིབསདོ་ནམས་ཤགི་རདེ་ཨང་�མ་བཞིན་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། སངས་�ས་�་ིབ�ན་

པ་དར་བའི་�ས་�བས་�ོགས་ནས་�ན་བ�ལ་ཞིག་བ�ེབ་ལ་ཉེ་བའ་ི�ལ་�མས་�ན་

བཞནི། གང་�ར་�ར་�སི་ཞ་ེཐག་པ་ནས་དམ་པའ་ིཆོས་བ�བ་ངསེ་ཡནི་�མ་པའ་ིཛ་�ག་

ག་ིའ�་ཤསེ་ཤགི་བ�དེ་དགོས། 

རང་ཉདི་ན་ིནམ་འཆ་ིངསེ་མདེ་ཡནི་པར་མ་ཟད། ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�་ཅ་ིཞགི་ཡདོ་པ་

ཤེས་དཀའ་ཞིང་། ཤིན་�་�་ཆ་ེབའ་ིག་ོ�བས་འདི་འ�་ཞིག་ཚ�་�་ིམ་ལའང་ཡོད་པ་�ས་

བཤད་�བ། ད་ེབས་ན། འ�་ོབ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་དནོ་�་གཉརེ་ནས་མངནོ་པར་�གོས་
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པར་འཚང་�་བའི་�ད་�་བདག་གིས་�ད་ཅིག་ར་ེརེ་ལའང་�ང་�བ་�ི་སེམས་བ�ེད་

ཐབས་�་ངསེ་ཡནི་�མ་པའ་ིཆདོ་སམེས་འཛ�ན་དགོས། 

 

�་�འོ �་གནས་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐགོ་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཚང་བར་�དེ་ཅངི་། ངན་སོང་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་

�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ེ�་མ་�ེས་པར་མངོན་མཐོའ �་གནས་�་

�སེ་པའ་ི�བས་�འང་། བདག་ན་ི�ན་�་�་ཚ�་རངི་པའོ �་གནས་�་�སེ་ཤངི་། ཐ་ན་འ�་ོབ་

མིའ་ི�་ེབ་ཞིག་ཐབོ་པའ་ི�ལ་བ་�ང་ཡང་། ད་ེན་ི�ག་�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་བ�གས་

མདེ་པའ་ི�ན་བ�ལ་�་ི�ས་ཡནི། �ན་བ�ལ་�་ིནང་�་མ་�སེ་པའ་ི�ས་�་བདག་ན་ི�ན་

�་�་�་ོ�་�སེ་ཡདོ།” 

སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་མ་དར་བའི་གནས་དང་། ཆོས་ཅི་ཡང་མ་ིཤེས་པའ་ིམ་ི

�མས་འཚ�་སའ་ིགནས། ད་�ང་ཆོས་�གས་ན་ི�ངོས་དད་�་འཛ�ན་པའམ། ཆསོ་ཉམས་�་

ལནེ་པ་བཀག་�མོ་�ས་ཡདོ་པའ་ི�ལ་སགོས་ཡདི་ལ་�ན་པར་�སོ་དང་། གནས་ད་ེདག་�་

འཚ�་བའ་ིམ་ི�མས་ན་ི�ག་�་འདདོ་ཆགས་སགོས་�་ིདབང་�་སངོ་ནས་�ལ་�ནི་ཅ་ིལགོ་�་

སོང་བ་ཞིག་�་བད་ེ�དི་འཚ�ལ་བའ་ི�ལ་�མས་སམོས་དང་། ཁ་ོཚ�ར་དམ་པའ་ིཆསོ་ཤསེ་

པའམ་ད་ེཉམས་�་ལནེ་པའ་ིའདདོ་པ་ཞགི་མདེ། 
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གལ་ཏ་ེརང་ཉདི་ན་ིད་ེའ�འ་ིགནས་�ངས་ཤགི་�་ཡདོ་ན། ཚ�་འད་ི�་ིགཉསི་�་ིབད་ེ

བའ་ི�་�མས་�བ་མ་�བ་པར་འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་�་ི�་བ་ནས་རང་ཉདི་ནམ་ཡང་ཐར་

མ་ི�ིད། ད་ེན་ིཡ་ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། འོན་�ང་། རང་ཉིད་ན་ིད་ེའ�འ་ིགནས་�ངས་�་

�ང་མེད་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�ོགས་པ་དང་ཉམས་�་ལེན་པའ་ིརང་དབང་

ཡདོ་པ་རདེ། 

བདག་ནི་ཇི་འ�འི་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིག་རེད་ཨང་�མ་བཞིན་དགའ་བ་�ོམ་

དགོས། �་�ོའ �་གནས་�་འཕེན་པའ་ིམ་ིདག་ེབའ་ི�་�མས་ཡིད་ལ་�ན་བཞིན། ད་�ནི་�ད་

ཅགི་ཙམ་ལའང་ལས་ངན་ད་ེདག་�ར་ཡང་མ་ིབ�་ིབའ་ིཆདོ་སམེས་བ�དེ་དགསོ། རང་ཉདི་

ན་ི�་�ོའ �་མ་ིཁོམ་པའ་ིགནས་དང་�ལ་བའ་ིདབང་གིས་དམ་པའ་ིཆོས་ཉམས་�་ལེན་�བ་

པར་མ་ཟད། དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདའི་ིདགསོ་དམགིས་ག�མ་�བ་�བ་ལ། �་ེ

བ་འདིའ་ི�ད་ཅིག་ཐམས་ཅད་�ང་�བ་�་ིསམེས་བ�དེ་པ་དང་། མངོན་པར་�ོགས་པར་

འཚང་�་བའ་ིདོན་�་�ར་བཀོད་�་ངེས་ཡིན་ཞེས་�ན་བཞིན། �ོམ་�་ི�ན་�ོལ་བར་�་

དགསོ། 

 

�ག་པའ་ིགནས་དང་�ལ་བའ་ིདལ་བ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཚང་བར་�དེ་ཅངི་། ངན་སོང་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་

�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ེ�་མ་�ེས་པར་མངོན་མཐོའ �་གནས་�་
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�སེ་པའ་ི�བས་�འང་། བདག་ན་ི�ན་�་�་ཚ�་རངི་པོའ �་གནས་�་�སེ་ཤངི་། ཐ་ན་འ�་ོབ་

མིའ་ི�་ེབ་ཞིག་ཐབོ་པའ་ི�ལ་བ་�ང་ཡང་། ད་ེན་ི�ག་�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་བ�གས་

མདེ་པའ་ི�ན་བ�ལ་�་ི�ས་ཡནི། �ན་བ�ལ་�་ིནང་�་མ་�སེ་པའ་ི�ས་�་�ན་�་�་�་ོ

�་�སེ་ཤངི་། �་�་ོ�་མ་�སེ་ན་བདག་ན་ི�ན་�་�ག་པར་�སེ་ཡདོ།” 

ཡིད་�་ིདབང་པ་ོཤིན་�་�ལ་བའ་ིམ་ིཚ�ར་གསོན་�་ཙམ་�་ི�ས་པ་ལས་གཞན་

མདེ་པ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་ཆསོ་ཤསེ་པའམ་ཉམས་�་ག་ལ་ལནེ་�བ། ཐ་ན་ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�ར་ཆསོ་

�་ིའ�ེལ་བཤད་�ས་�ང་། ཁ་ོཚ�ས་ཆོས་�་ིདོན་ཟབ་མ་ོ�་ཅ་ིཐ་ན་ཚ�ག་ཙམ་ཡང་�གོས་

ཐབས་མདེ། རང་ཉདི་ན་ིད་ེའ�འ་ིགནས་�ངས་�་�ང་ན་ཤནི་�་ཡ་ང་བ་ཞགི་ཡནི་ངསེ། 

འནོ་ཏ།ེ བདག་གསི་ཆསོ་�ོགས་ནས་ཉམས་�་ལནེ་�བ་པ་འད་ིན།ི ཇ་ིའ�འ་ིབསདོ་

ནམས་ཅན་ཞིག་རདེ་ཨང་�མ་བཞིན་དགའ་བ་�ོམ་དགོས། �ག་པ་དང་�ོངས་�ལ་�་�་ེ

བའ་ིལས་མ་ིདག་ེབ་�མས་ཡདི་ལ་�ན་བཞནི། ད་�ནི་�ད་ཅགི་ཙམ་ལའང་ལས་ངན་ད་ེདག་

�ར་ཡང་མ་ིབ�་ིབའ་ིཆོད་སེམས་བ�དེ་དགོས། རང་ཉིད་�ག་པ་�་མ་�ེས་པའ་ིདལ་བ་

འད་ིལ་བ�ེན་ནས་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འདིའ་ིདགསོ་དམགིས་ག�མ་པ་ོ�བ་�བ་ཅངི་། 

ང་ཚ�ས་�དེ་དཀའ་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་�ིང་པ་ོལནེ་�བ། �་ེབ་འདའི་ི�ད་ཅགི་ཐམས་ཅད་�ང་

�བ་�་ིསམེས་བ�དེ་པ་དང་། མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བའ་ིདོན་�་�ར་བཀདོ་�་

ངསེ་ཡནི་�མ་པའ་ིཆདོ་སམེས་འཛ�ན་དགོས། 

 

ལགོ་�་ཅན་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་
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�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཚང་བར་�དེ་ཅངི་། ངན་སངོ་�་�ང་བའ་ིཚ�་རབས་�ནོ་མ་དག་ལ་མཚ�ན་ན། བདག་ན་ི�ན་

�་ད�ལ་བའ་ིཁམས་�་�སེ་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ེ�་མ་�ེས་པར་མངོན་མཐོའ �་གནས་�་

�སེ་པའ་ི�བས་�འང་། བདག་ན་ི�ན་�་�་ཚ�་རངི་པོའ �་གནས་�་�སེ་ཤངི་། ཐ་ན་འ�་ོབ་

མིའ་ི�་ེབ་ཞིག་ཐབོ་པའ་ི�ལ་བ་�ང་ཡང་། ད་ེན་ི�ག་�་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་བ�གས་

མདེ་པའ་ི�ན་བ�ལ་�་ི�ས་ཡནི། �ན་བ�ལ་�་ིནང་�་མ་�སེ་པའ་ི�ས་�་�ན་�་�་�་ོ

�་�ེས་ཤངི་། �་�་ོ�་མ་�སེ་ན་བདག་ན་ི�ན་�་�ག་པར་�སེ་ཡོད། ཐ་ན་�ག་པ་�་མ་

�སེ་�ང་། �ན་�་ལགོ་�་ཅན་�་�སེ་ཡོད།” 

ལོག་�་ཅན་ཞེས་པའི་དོན་ནི་�ིན་ཅི་ལོག་�་སོང་བའ་ི�་བ་འཛ�ན་མཁན་ལ་ག་ོ

དགསོ་ཤངི་། ད་ེཡང་�་ེབ་�་�་ིདང་། ལས་འ�ས་སགོས་�བ་མདེ་པར་འདདོ་པའ་ི�་བ་�།ེ 

དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དང་འགལ་བའ་ི�་ངན་�མས་ཡིན། ལས་འ�ས་མེད་ལ། �་ེབ་

འདི་ལས་གཞན་ཞིག་མེད་པ་དང་། སངས་�ས་ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་�བ་མེད་པས། 

བཅམོ་�ན་འདས་�སི་ག�ངས་པའ་ིཆསོ་�ང་ཚད་མ་མནི་པ་སགོས་�་ིལགོ་�འ་ིདབང་�་

སངོ་ན་ཇ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་ནམ། དངོས་ཡདོ་གནས་�གས་�་ི�ར་ཙམ་ཡང་མ་མཐངོ་བའ་ིགང་

ཟག་འདིའ་ིརགིས་ལ་ཆད་�་�་ེབར་�་ཞིག་གསི་འགགོ་�བ་བམ། ཆད་�འ་ིདབང་�་སངོ་

ན་དམ་པའ་ིཆསོ་ཉམས་�་ལནེ་མ་ི�བ་པར་མ་ཟད། དནོ་�ངི་ཆ་ེབའ་ི�་གཞག་ཅ་ིཡང་�བ་

པའ་ིག་ོ�བས་ཧ་ལམ་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། 

འོན་�ང་། རང་ཉིད་ན་ིལོག་�་ཅན་�་�ེས་མདེ་པ་འད་ིནི། ཇ་ིའ�འ་ིབསོད་ནམས་

ཞིག་རེད་ཨང་�མ་བཞིན་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། མ་རིག་པ་ན་ིལགོ་�་ཅན་�་�་ེདགསོ་པའ་ི

�་ཡིན་ཞིང་། འདི་ཡིད་ལ་�ན་བཞིན་�ར་ཡང་�་ད་ེནམ་ཡང་མ་ིབ�བ་པའ་ིདམ་བཅའ་

འཇགོ་དགསོ། ལགོ་�་ཅན་�་མ་�སེ་པའ་ིདལ་བ་དང་�ན་པའ་ི�་ེབ་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ི�་ཆནེ་
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ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ། དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ེན་འད་ིངསེ་པ་མེད་པར་འཇིག་ཆོག་ཆགོ་

ཡནི་པར་མ་ཟད། ཚ�་�་ིམར་རང་ཉདི་ལོག་�་ཅན་�་�་ེམནི་བཤད་དཀའ། 

ཚ�་འདིའ་ིཕ་རོལ་�འང་དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་ཞིག་འཐོབ་པར་ཡོད་ཚད་

བ�བ་པའ་ིཆོད་སེམས་འཛ�ན་དགོས་ཤིང་། ཚ�་འདའི་ི�ད་ཅིག་�ག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་�ང་

�བ་�་ིསམེས་བ�དེ་ནས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིག་ོའཕང་བ�བ་པའ་ིངསེ་འ�ང་བ�ན་པ་ོ

ཞགི་བ�དེ་དགསོ། 

�ོམ་�ན་འད་ིདག་ག་ིམ�ག་�་རང་ཉིད་ལ་ཚང་བའ་ིདལ་བ་བ�ད་པ་ོཐམས་ཅད་

�ན་ཅིག་�་བ�ོམས་ཏ།ེ རང་ཉིད་ལ་ཐབོ་ཡདོ་པའ་ིདལ་འ�རོ་�ེད་དཀའ་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ིང་ོ

མཚར་བ་ཞགི་རདེ་ཨང་�མ་བཞནི་དགའ་བ་�ོམ་དགསོ། ང་ཚ�ས་�ས་�ནེ་འདའི་ིཐགོ་ནས་

�ད་ཅགི་གང་�ང་ཞགི་ལའང་ད�ལ་བ་དང་། ཡ་ི�གས། �ད་འ�།ོ �་ཚ�་རངི་པ་ོབཅས་གང་

�ང་ཞིག་�་�་ེབའ་ིལས་གསོག་�བ། དེ་བཞིན་�ར་ཡང་འ�ོ་བ་མ་ི�་�ེས་�ང་། �ལ་

ད�ས་�་མ་�སེ་པ་དང་། ཡང་ན། ལོག་�་ཅན་ནམ་ཅ་ིཡང་�ོགས་མ་ི�བ་པའ་ི�ངོས་�ན་

ཞིག་�་�་ེབའ་ིལས་བ�བ་�བ། ད་ེམ�ངས་ང་ཚ�ས་སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་མ་དར་བའ་ི

�བས་�་�་ེབའ་ིལས་�ང་གསོག་ཆགོ་ཆགོ་རདེ། 

རང་ཉིད་མི་ཁོམ་པའི་གནས་བ�ད་འདི་དག་གང་�ང་�འང་མ་�ེས་པར། ངོ་

མཚར་བའ་ིདལ་བ་བ�ད་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པ་འད་ིན་ིཇ་ིའ�འ་ིཡ་མཚར་བ་ཞགི་མ་

ཡིན་ནམ། ད་ེ�་ནའང་། ངན་སངོ་�་འ�་ོབའ་ིལས་གསགོ་�་ཤནི་�་�་བ་ཤསེ་པར་�ས་ཏ།ེ 

ལས་ངན་ད་ེདག་ནམ་ཡང་མ་ིབ�་ིབ་དང་། ད་ེལས་ཚ�་འདའི་ིཕ་རལོ་�འང་དལ་འ�རོ་ཚང་

བའ་ི�ས་�ནེ་ཞགི་འཐབོ་པར་�དེ་པའ་ི�་ཁ་ོན་བ�བ་�་ཡནི་པའ་ིདམ་བཅའ་འཇགོ་དགསོ། 
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འ�རོ་པ་བ�་�མོ་པ། 

འ�རོ་པ་བ�་�མོ་པ་ན་ིདལ་བ་བ�ད་�མོ་པ་དང་གཅགི་མ�ངས་ཡནི་ཞངི་། འད་ི

གཉསི་ལ་�ད་པར་ཞགི་ཡདོ་པ་ན།ི ང་ཚ�ས་འ�ོར་པ་�ོམ་�བས། རང་ཉདི་གནས་ངན་ལནེ་

གང་�ང་ཞགི་ལས་�ལོ་བའ་ིརང་དབང་ལས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་ཡདོ་པའ་ིལགེས་ཚ�གས་སམ་

ཡོན་ཏན་�མོ་པ་འད་ིཡིན་ལ། འ�ོར་པ་ལ་རང་འ�ོར་�་དང་། གཞན་འ�རོ་�་བཅས་བ�་

ཡདོ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “བདག་ན་ིཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་འཁརོ་བར་�ང་�།ེ གཙ�་

བརོ་ངན་སངོ་ག�མ་�་ིགནས་�་འ�མས་ཡདོ། འོན་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ལ་དལ་འ�རོ་

�་ི�ས་�ནེ་འད་ིཐབོ་ཡདོ་པ་དང་། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་

ཚང་བར་�དེ་�་ིཡདོ།” རང་ཉདི་འ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་

པ་ནས་མ་ི�་�སེ་པའ་ིའ�ོར་པ་འད་ིལ་དགའ་བ་�ོམ་དགསོ། 

འད་ི�ར་བ�ོམ་པར་�་�།ེ “�་ེབ་�ངས་མདེ་ཅིག་ལ་བདག་ན་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་

�ང་། �ལ་ད�ས་�་�སེ་མདེ་མོད། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�་ོབ་

མི་ཞིག་�་�ེས་པའ་ི�ལ་བཟང་�ང་ཡོད། དེས་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ི

མ�ན་�ེན་ཚང་བར་�ས་ཡོད།” རང་ཉིད་�ལ་ད�ས་�་འ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�སེ་པའ་ིདག་ེ

ཕན་�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

འད་ི�ར་བ�མོ་པར་�་�།ེ “�་ེབ་�ངས་མདེ་ཅགི་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�་ོ

བ་མ་ི�་�ེས་�ང་། དབང་པ་ོཚང་མདེ་མདོ། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་པའ་ི�ལ་བཟང་�ང་ཡདོ། དསེ་བདག་ལ་དམ་པའ་ི

ཆསོ་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་བར་�ས་ཡོད།” རང་ཉདི་�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་
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བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་

བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�ོམ་དགསོ། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་�ང་། མཚམས་མེད་�་ལས་གང་�ང་ཞིག་�ས་པའ་ི

ཉེས་དམིགས་�ིས་རང་ཉིད་མར་མནན་ཡོད། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་ལས་མཐའ་མ་ལགོ་པར་

བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་པའ་ི�ལ་བཟང་�ང་ཞངི་། 

དསེ་བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་བར་�ས་ཡདོ།” ལས་མཐའ་མ་

ལོག་པར་རང་ཉིད་�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�སེ་པའ་ིདག་ེཕན་

�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་ལགོ་མདེ་�ང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་

པ་ལ་དད་མེད། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི

ཞིག་�་�ེས་ནས་ལས་མཐའ་མ་ལགོ་པར་མ་ཟད། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པའང་

�དེ་�་ིཡདོ་�བས། བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་བར་�ས་ཡདོ།” 

རང་ཉིད་�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་མ་ལགོ་

ཅངི་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་བ�ན་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་�མོ་བཞིན། ཞ་ེཐག་པ་

ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་ལོག་མེད་པ་དང་། སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ལ་དད་ཡདོ་ནའང་། སངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་མནི། འནོ་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ན་ི
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�ལ་ད�ས་�་དབང་པོ་ཚང་བའི་འ�ོ་བ་མ་ིཞིག་�་�ེས་ནས་ལས་མཐའ་མ་ལོག་ཅིང་། 

སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་དང་། སངས་�ས་�ནོ་པའ་ི�ས་�ང་ཡནི་པས། བདག་

ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་ཡདོ།” རང་ཉདི་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�རོ་པ་

འད་ིདག་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོ

སའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�ོམ་དགོས། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་ལོག་མེད་པ་དང་། སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ལ་དད་ཅངི་། སངས་�ས་�ནོ་པའ་ི�ས་ཡནི་ནའང་། སངས་�ས་�སི་ཆསོ་བ�ན་

མདེ། འནོ་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་

ནས་ལས་མཐའ་མ་ལོག་ཅིང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་དང་། སངས་�ས་�ནོ་

ཡདོ་པར་མ་ཟད། སངས་�ས་�སི་ཆོས་�ང་བ�ན་ཡོད་པས། བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་�་

འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ེན་ཚང་ཡདོ།” རང་ཉིད་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�ོར་པ་འད་ིདག་ཚང་བའ་ི

འ�ོ་བ་མ་ིཞིག་�་�ེས་པའ་ིདགེ་ཕན་�མས་�ོམ་བཞིན། ཞེ་ཐག་པ་ནས་ས་ོསོའ �་�ལ་བ་

བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�ོམ་དགསོ། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་ལོག་མེད་པ་དང་། སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ལ་དད་ཅིང་། སངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་ཡིན་ལ། སངས་�ས་�ིས་ཆོས་བ�ན་

ཡདོ་ནའང་། བ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞགི་གནས་མདེ། འནོ་�ང་། ད་ཐངེས་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་

�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་མ་ལོག་ཅིང་། སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ལ་དད་པ་དང་། སངས་�ས་�ནོ་ནས་ཆསོ་བ�ན་ཡདོ་པར་མ་ཟད། བ�ན་པ་ད་ེཆ་

ཚང་བ་ཞགི་གནས་ཡདོ་པས། བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་ཡདོ།” 
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རང་ཉིད་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�རོ་པ་འད་ིདག་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་པའ་ིདག་ེཕན་

�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་ལོག་མེད་པ་དང་། སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ལ་དད་ཅངི་། སངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་ཡནི་ལ། སངས་�ས་�སི་ཆསོ་བ�ན་པ། 

བ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་གནས་པ་བཅས་ཡནི་�ང་། བ�ན་པའ་ི�སེ་�་འ�ག་མཁན་མདེ་མདོ། 

འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞགི་�་�སེ་ནས་

ལས་མཐའ་མ་ལོག་ཅིང་། སངས་�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་དང་། སངས་�ས་�ནོ་ནས་

ཆསོ་བ�ན་ཡདོ་ལ། བ�ན་པ་ད་ེཆ་ཚང་བ་ཞགི་གནས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དའེ་ི�སེ་�་འ�ག་

མཁན་ཡང་ཡདོ་པས། བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆོས་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་�ནེ་ཚང་ཡོད།” རང་

ཉིད་ནི་�ལ་ད�ས་�་འ�ོར་པ་འད་ིདག་ཚང་བའ་ིའ�ོ་བ་མི་ཞིག་�་�ེས་པའ་ིདགེ་ཕན་

�མས་�མོ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་བ་�མོ་དགསོ། 

འདི་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ། “�ེ་བ་�ངས་མེད་ཅིག་ལ་བདག་ན་ི�ལ་ད�ས་�་

དབང་པོ་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ི�་�སེ་ནས་ལས་མཐའ་ལོག་མེད་པ་དང་། སངས་�ས་�་ི

བ�ན་པ་ལ་དད་ཅངི་། སངས་�ས་�ོན་པའ་ི�ས་ཡནི་ལ། སངས་�ས་�སི་ཆསོ་བ�ན་པ། 

བ�ན་པ་ཆ་ཚང་བ་གནས་པ། བ�ན་པའ་ི�ེས་�་འ�ག་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན་�ང་། 

མ�ན་�ེན་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་དང་མ་འ�ད་མོད། འོན་�ང་། ད་ཐེངས་བདག་ན་ི�ལ་

ད�ས་�་དབང་པ་ོཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་�ེས་ནས་ལས་མཐའ་མ་ལོག་ཅིང་། སངས་

�ས་�་ིབ�ན་པ་ལ་དད་པ་དང་། སངས་�ས་�ོན་ནས་ཆསོ་བ�ན་ཡདོ་ལ། བ�ན་པ་ད་ེཆ་

ཚང་བ་ཞིག་གནས་པ། དེའ་ི�ེས་�་འ�ག་མཁན་ཡང་ཡོད་པར་མ་ཟད། མ�ན་�ེན་དག་ེ

བའ་ིབཤེས་གཉནེ་དང་ཡང་འ�ད་ཡོད་པས། བདག་ལ་དམ་པའ་ིཆསོ་�་འ�ག་པའ་ིམ�ན་

366 



 

 

�ེན་ཚང་ཡོད།” རང་ཉིད་ན་ི�ལ་ད�ས་�་འ�རོ་པ་འད་ིདག་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མ་ིཞིག་�་

�སེ་པའ་ིདག་ེཕན་�མས་�ོམ་བཞནི། ཞ་ེཐག་པ་ནས་ས་ོསའོ �་�ལ་བ་བཟང་པ་ོའད་ིལ་དགའ་

བ་�མོ་དགསོ། 

འད་ི�ར་འ�རོ་པ་ར་ེར་ེབཞིན་དམགིས་པར་བ�ང་ནས་བ�མོས་ན། དལ་འ�རོ་

ཚང་བའ་ི�ས་�ནེ་ཞགི་�དེ་པ་ན་ིབསདོ་ནམས་�ད་པར་བ་ཞགི་ཡནི་པར་�གོས་ངསེ་ཤིང་། 

འ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཙམ་ཞགི་ཐོབ་པའང་ང་ོམཚར་བའ་ི�ལ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། ད་ེབས་�ང་

ང་ོམཚར་དགསོ་པ་ཞགི་ན།ི ད་ེའ�འ་ི�ས་�ནེ་ཞགི་ཐབོ་ནས་�ལ་ད�ས་�་འཚ�་བ་འད་ིརདེ། 

ད་�ང་�ལ་ད�ས་�་འ�་ོབ་མའི་ིརགིས་�་�སེ་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་�ལ་འ�རོ་�་མདེ་�ང་

ཉམས་�་ལེན་�ང་བའ་ིདབང་པ་ོ�མས་ཚང་ཡོད་པ་འད་ིལས་�ག་པའ་ིབསདོ་ནམས་ཤགི་

ག་ལ་ཡདོ། འ�རོ་པ་གཅགི་ཙམ་ཡང་�དེ་�་དཀའ་ཞངི་། འ�རོ་པ་འགའ་ཤས་�ན་ཅགི་�་

ཚང་�་ད་ེབས་�ང་དཀོན་པ་ོཡིན་ལ། འ�ོར་པ་ཐམས་ཅད་�ན་ཅིག་�་ཚང་�་ན་ིཤིན་�་

དཀནོ་པ་ོཡནི། 

དལ་བ་དང་འ�ོར་པ་ར་ེརའེ་ི�དེ་དཀའ་ིརང་བཞིན་ཤེས་པའ་ིའ�་ཤེས་ཤགི་བ�དེ་

དགསོ་ཤངི་། ད་ེའ�འ་ིའ�་ཤསེ་དསེ་རང་ཉདི་དམ་པའ་ིཆསོ་�་འ�ག་པར་�ལ་མ་ཐབེས་�་

རེད། ས་ོསོའ �་�ས་�ེན་འད་ིཇ་ིཙམ་�དེ་དཀའ་བ་མཐོང་ན། ད་ེཙམ་�ིས་ས་ོསའོ �་སམེས་�་

བད་ེབ་ཆ་ེཞངི་། བདག་ལ་དལ་འ�ོར་�་ི�ས་�ནེ་ཐབོ་ཡོད་ཅསེ་�ན་ཐངེས་རརེ་�ང་པ་ོཞགི་

གིས་གད་�གིས་ནང་ནས་�་ོ�་ེཕ་ལམ་ཞིག་�དེ་པ་�ར་དགའ་དགསོ། ད་ེན་ིའད་ི�ང་ག་ི�་

བཞག་དང་དཀའ་�ོག་གི་འཚ�་བ་�ིར་བཏང་བའི་�ོད་ནས་�ོད་�ིས་�་ོ�ར་�་རིན་ཐང་

གཞལ་�་མེད་པའ་ིནོར་�་ཞིག་�ེད་པ་དང་མ�ངས་ཤིང་། ད་ེའ�འ་ིདགའ་བ་ཞིག་�ང་ན། 

ཆོས་ཉམས་�་ལེན་པ་ནི་འཛད་མཐའ་མེད་པའ་ི�་ོ�ང་ཞིག་�་འ�ར་བ་དང་། འད་ིན་ིས་ོ

སསོ་དལ་འ�རོ་�་ི�ས་�ནེ་འད་ིལ་�ངི་པ་ོཞགི་ལནེ་བཞནི་པའ་ི�གས་མཚན་ཡང་ཡནི། 
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དལ་འ�རོ་�དེ་དཀའ་བ་ཡནི་པའ་ི�ལ་གཞན་�མོ་པ། 

དཔེ་དེབ་འདིའ་ིནང་�་བ�ན་པའ་ིཆོས་�མས་གཞི་�་བ�ང་�ེ། དལ་འ�ོར་�་ི

�ས་�ེན་འདིའ་ི�ོགས་གཞན་ལའང་ད�ད་�ོམ་དང་འཇོག་�ོམ་�ིས་�ོམ་དགོས་ཤིང་། 

དལ་བ་དང་འ�རོ་པ་ར་ེར་ེབཞིན་བ�ོམས་ནས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འད་ིཇ་ིའ�འ་ི

�་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངེས་ཤེས་ཟབ་མ་ོཞིག་ཐོབ་�སེ། �ས་�ེན་འད་ིདནོ་ན་ིགནས་�བས་

དང་མཐར་�ག་ག་ིདནོ་�མས་བ�བ་པར་�ེད་པའ་ི�་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡནི་�ལ་

�མོ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེ�ར་�མོ་བཞནི་ཚ�་འདའི་ི�ད་ཅགི་ར་ེར་ེལའང་�ངི་པ་ོལནེ་ཞངི་། ཐ་

ན་ཤནི་�་�དེ་དཀའ་བའ་ི�ལ་བཟང་འདའི་ི�ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་�ངོ་ཟད་�་གཏངོ་བའ་ིབསམ་

�་ོཙམ་ལའང་བཟདོ་དཀའ་བ་ཞགི་�་དགསོ། 

ད་ེནས་དལ་འ�རོ་ཚང་བའ་ི�ས་�ེན་འདའི་ིརནི་ཐང་དང་། འད་ིའ�་ཞགི་�ར་ཡང་

�ེད་དཀའ་བའ་ིརང་བཞིན་སགོས་�་ིག་ོ�ོགས་ཟབ་�་གཏོང་བར། འ�་ོབ་རགིས་�ག་གང་

�ང་ཞིག་�་གནས་པའ་ིསམེས་ཅན་དག་ག་ི�ངས་ཚད་དང་བ�ར་ན། འ�་ོབ་མིའ་ི�ངས་

ཚད་ན་ིཤིན་�་དམའ་ཞིང་། དལ་འ�ོར་ཚང་བའ་ིའ�་ོབ་མའི་ི�ས་�ནེ་ཐབོ་མཁན་�་ི�ངས་

ཚད་ད་ེབས་�ང་དམའ་པ་ོཡིན་པའ་ི�རོ་ལ་བསམ་གཞིག་�་དགསོ། ད་ེབཞིན་དལ་འ�རོ་

�དེ་དཀའ་ི�རོ་ལ་ཚ�ར་བ་ཟབ་མ་ོཞགི་�་ེབར་�ས་�ལ་ལངོ་པ་དང་། སནེ་མའོ �་�ངེ་ག་ི�ལ། 

ཤེལ་�ོའ �་ཐོག་�་འ�ར་དཀའ་བའ་ིའ�་�ོག་སགོས་�་ིདཔ་ེདང་�ར་ཏེ། དལ་འ�ོར་ཚང་

བའ་ི�ས་�ནེ་འད་ི�དེ་དཀའ་བ་ཡནི་པའ་ི�ལ་�་ཚ�གས་�མོ་དགསོ། 

དེའ་ི�ེས་ལམ་རིམ་�་ིབ�ོད་�་�་ིམ་�ེ། འཆ་ིབ་མ་ི�ག་�ོམ་དགོས་པ་དང་། ད་ེ

ཡང་ད་ཐེངས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའ་ི�ལ་བ་བཟང་པ་ོའདི་ནི་�ག་བ�ན་ཞིག་མ་ཡིན་པར། 

འཇགི་བཞནི་པ་ཡནི་ཞངི་། ཐ་ན་ད་ེརངི་དང་། ད་�་ཉདི་ལའང་འཆརོ་ཆགོ་ཆགོ་ཡནི།། 
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ཟུར་བཀོད་གཉིས་པ། 

�ང་�བ་ལམ་�་ིརམི་པར་�ངོ་�དི་�་བཀར་ཏ་ེ�ངོ་�ལ་�་ི

མན་ངག་ཕལ་ཚ�ག་དམར་�ནེ་ལག་ལནེ་མ�བ་བ�གས་�་ི�ལ་�་

བཀདོ་པ་ཞེས་�་བ་ལས། 

ད་ེ�རི་ག�མ་�་བཅད་ནས་བ�ོམས་པ་ན། ། 

བཤསེ་གཉནེ་བ�ནེ་�ལ་བ�ོམ་�གས་�ར་བཞནི་ལ། ། 

དལ་འ�རོ་ནས་བ�མས་�ོང་བ་འདནོ་�ལ་ཡང་། ། 

དང་པོར་དལ་འ�ོར་ང་ོབ་ོངསོ་བ�ང་བ། ། 

ད་ཚ�ད་མ་ིཁམོ་�སེ་ན་ཇ་ིའ�་ཞསེ། ། 

ད་�་ད་ེའ�་མ་�སེ་�བས་ལགེས་�མ། ། 

ཁ་ཙམ་�རི་བ�ས་མནི་པར་རང་ཉདི་ལ། ། 

ད་�་ཚང་�ལ་�ད་དང་འ�སེ་ངསེ་�། ། 

ད�ད་�ོམ་�ནོ་པོས་ཡང་ཡང་བསམ་པ་ཡསི། ། 

ད�ལ་པསོ་གཏརེ་�དེ་�་�འ་ིདགའ་�ངི་བ། ། 

�ང་ཚ�་དལ་འ�རོ་ངོས་ཟནི་�གོས་པ་�སེ། ། 

ད་ེནས་དམགིས་�རོ་གོང་མ་དནོ་ཆ་ེབར། ། 

དམགིས་པ་�སོ་ནས་�ང་དང་རགིས་པ་ཡ།ི ། 

�གོ་ད�དོ་ཟབ་མསོ་ཡང་ཡང་ད�ད་ད�ད་ཚ�། ། 

�ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་དནོ་མདེ་འདར་འཕངས་པ། ། 
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�སེ་ཚ�་དོན་ཆའེ་ིཉམས་�ངོ་�སེ་པ་ཡནི། ། 

ད་ེནས་དམགིས་�ོར་གངོ་མ་�དེ་དཀའ་ལ། ། 

དམགིས་པ་�སོ་ནས་ད�ད་�མོ་�གས་�ག་གསི། ། 

བ�ོམས་པས་�ད་ཅགི་�་ིནར་�དོ་པ་ཡང་། ། 

གསརེ་�་ེ�ལ་པ་�་�་འཕ་ོབ་ཡ།ི ། 

ཕངས་སམེས་ཙམ་�་ིམ་ིཕདོ་པ་�ང་ན། ། 

�དེ་དཀའ་ི�གོས་པ་�ད་ལ་�སེ་པ་ཡནི། ། 
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