
 

 1 

དངསོ་བ'ས་བ(ན་འ+ནི་འ-བ་ག/ང་།  

 

 ༄༅། བདོ་པའ་ི5་མ་ོནར་སནོ་8ལ།        

— མད་ོ;ད་-ི་ཀ་=ོང་དཀར་བ>ིད་?ལ་ཚA་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའ་ི5་མརོ་E་ཕབ་པའི་Gོལ་རགས་བཀོད། 

 

H་Iག•བསོད་Kོ།  

   

མི་དར་མར་Lར་བའི་Mགས་མཚན་ནམ་Nགས་Gོལ་གོ་རིམ་ནི་འཛམ་Pིང་Qེང་གི་མི་རིགས་མང་ཆེ་

བའི་ལོ་Sས་Qེང་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

དེང་Bབས་མི་རིགས་ལ་ལའི་ནང་V་Nགས་Gོལ་འདི་Wར་བཞིན་མི་ཚXའི་བ/ད་ལམ་-ོད་གལ་འགངས་ཆེ་བ

འི་དམངས་Gོལ་ཞིག་Y་Lར་ཡོད།དར་མའི་Zས་Nགས་ 

མཛད་[ོ་ནི་ལོ་ན་གཞོན་པའི་མི་དེ་\ི་ཚAགས་]་གོམ་ཁ་_ོགས་པའི་`ས་པ་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན

་ཆེད་འbོ་Nགས་བcབ་པའི་Zས་Gོལ་ཆོ་ག་ཞིག་ཡིན།མཚA་Wོན་རོང་_ོགས་dི་ཞིང་ལས་ས་eལ་ལ་ལའི་བོད་

པའི་5་མོ་ལོ་བf་ག]མ་དང༌། བཅོ་h།བf་བVན་Qེང་V་དར་མའི་Zས་Nགས་མཛད་[ོ་iེལ་བཞིན་ཡོད་ལ། 

འདི་ལ་E་ཕབ་པའམ་ཡང་ན་E་Qོན་ཆོ་གའང་ཟེར་ཞིང་།E་ཕབ་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་5་མོ་དར་མར་Lར་བའི་

མཚAན་Mགས་ཤིག་ཡིན་ལ།གནས་ལ་lིན་ཆོག་པར་བ>ོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌།འདི་ནི་m་བོ་མེད་པའི་ཁེར་nང་

གི་བག་མ་བ]་བའི་ཆོ་ག་ཞིག་ཡིན་པས།    ཆོ་ག་འདི་ནི་5་མོ་ཞིག་ལ་མཚAན་ན་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བ་

ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་མོའི་མི་ཚX་ཡི་དdོག་མཚམས་ཤིག་གི་མཚAན་Mགས་ཤིག་dང་ལགས་པས། 

ཆོ་ག་འདིར་ཞིབ་འpག་གི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་qན། 

 

གཅགི  B་ེག/ང་ཚA་བཞ་ིདང་E་Qནོ་ཆ་ོགའ་ིQ་གནོ་Bརོ།  

ལོ་དེར། 

ང་རང་གི་ལས་རིགས་dི་དབང་གིས་སམ་ཡང་ན་རང་ཉིད་Pོག་བ(ན་འ+ིན་sི་ལས་འདིར་Vངས་ 
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ཤིང་བtར་འདོད་dི་uོ་མངའ་བའི་Qབས་dིས།?ལ་དང་Vས་dི་nེན་ནམ་ལས་དང་ཚXགས་dི་vག་སོགས་འ

ཛXམ་l་w་མ་བxང་བར། རང་གི་ལས་bོགས་dི་རེ་དོན་yར་ཁོང་གི་5་མོར་E་ཕབ་པའི་Bོར་ནས་ 

དངོས་བ'ས་བ(ན་འ+ིན་ཞིག་ཕབ་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་ཇི་བཞིན་ང་རང་མཚA་Wོན་ཞིང་ཆེན་མཚA་{ོ

་ བོད་རིགས་རང་|ོང་eལ་-ི་ཀ་=ོང་དཀར་བ>ིད་?ལ་ཚAའི་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་ནང་གསེས་གཡེམ་}ེ་བར་ 

བ|ོད་དགོས་~ང་ཞིང་།གནས་འདིར་སོང་Qེ་?ལ་འདིའི་བོད་པའི་5་མོར་�ན་མིན་sི་E་ཕབ་Gོལ་Bོར་ནས

་བཅར་འ�ི་lེད་Vས། 

?ལ་}ེ་འདི་ན་Gིད་པ་�ད་པོའི་>ེས་]་འpག་པའི་\ོད་bགས་གཉིས་qན་པ་དག་གི་ག]ང་�ོས་ཡོད་ཚད་

ཟིན་�ིས་]་བཀོད་དེ་-ི་ཀ་དཀར་བ>ིད་?ལ་sི་5་མོར་E་ཕབ་Gོལ་Bོར་ལ་འདི་yར་Sས་ལོན་ཞིབ་+་ཞིག་

lེད་�བ་པ་~ང་། 

ལོ་དེའི་ཉིན་ཞིག་གི་W་�ོ་Zང་ཇར་བ�ེབ་ལ་ཉེ་བའི་བར་Bབས་ཤིག་ལ།ཁོ་བོ་རང་གི་ལས་bོགས་དོན

་འ�བ་ཚX་རིང་གི་ཕ་ལོ་ཚང་ལ་འlོར་བ་ན།ད་ལོར་རང་ལོ་ང་བ�ད་ལ་སོན་པའི་བཟ་ོབ་�ན་མོ་Kོ་>ེ་|ིད་

dིས་རང་}ེ་བའི་དོན་འ�བ་ཚX་རིང་ཚང་གི་5་མོ་Qེ། 

ད་ལོར་ལོ་བཅོ་hར་5ད་པའི་མཁའ་མོ་འཚAར་�་བ་བཟོ་བར་�ེལ་བཞིན་འVག   �ན་མོ་Kོ་>ེ་|ིད་ལ་མཚA

ན་ན་}ེ་བའི་ནང་གི་འཚXམ་བཟ་ོལག་�ལ་ཐད་ནས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཞེས་བ>ོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ

།}ེ་བའི་ནང་གི་5་མོ་ག་འ�་མང་པོ་ཞིག་ལ་དར་མའི་ཆོ་གའི་�་བ་གསར་བ་ག་ཚAད་བཟོས་ཡོད་པ་ཁོ་མོའི་

uོ་ངོར་ཤོངས་དཀའ་བ་རེད།  མལ་-ི་Qེང་གན་nེན་V་བ}ད་ཡོད་པ་ནི་མཁའ་མོ་འཚA་ཡིན་ཞིང༌།ཁོ་མོས་

ཉིན་Sན་V་འདི་yར་རང་གི་�་བ་བཟོས་ནས་འ�བ་ཡོད་མེད་ལ་y་བཞིན་ཡོད་ལ། 

གདོང་གི་བཟོ་y་སོགས་ལ་གཞིགས་ན་བག་�་གསར་བ་sོན་པར་རེ་�ག་�ག་པོ་lེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ག

ཉིས་]་མ་མཆིས། ས་འདི་གའི་བོད་རིགས་dི་Nགས་Gོལ་yར་རང་གི་5་མོ་ལོ་བf་ག]མ་དང་བf་བVན་ལ

་སོན་པའི་ཡར་Wོན་V་ནར་སོན་ནས་དར་མའི་Lར་བའི་Mགས་མཚན་V་ཆོ་ག་གཟབ་�ས་qན་པ་ཞིག་iེལ་

དགོས་པ་རེད།མཁའ་མོ་འཚA་ད་ལོར་ལོ་བཅོ་hར་�ེབས་ཡོད་ལ།རང་གི་ཕ་དོན་འ�བ་ཚX་རིང་གིས་E་Qོན་ཆོ་

ག་ལེགས་པོ་ཞིག་བcབ་ཆེད།   ཉིན་དེའི་W་མོར་ཁོས་རང་}ེ་བའི་ནང་གི་Wགས་པ་tན་དགའ་གདན་/ས་

ཏེ་E་Qོན་ཆོ་གའི་འbོ་Nགས་yར་ཉིན་བཟང་Bར་བཟང་ཞིག་གདམ་པར་ཆོས་Nགས་dི་ཆོ་ག་བcབ་འགོ་བ
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�མས་པ་དང༌།_ག་མོ་|ོན་ཞིང༌།ལོ་wས་iར་ཁར་བyས་ནས་མ�ན་པའི་E་~གས་ཉིན་དང་E་Qོན་མཛད་

[ོའི་ཉིན་མོ་གཏན་འཁེལ་lས་པ་Qེ།  Wགས་པ་tན་དགའ་ལགས་dིས་Vས་ཚAད་བདམས་པར་གཞིགས་ན། 

ལོ་དེའི་�་ལོའི་ཚXས་h་ཉིན་ནི་བ�་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས།ཉི་མ་འདིར་5་མོ་མཁའ་མོ་འཚAའི་E་Qོན་མ

ཛད་[ོའི་ཉིན་མོར་གཏན་ལ་ཕབ།  E་Qོན་ཆོ་ག་མ་བcབ་ཡར་Wོན་sི་m་_ེད་ཙམ་sི་རིང་ལ།5་མོ་མཁའ་མོ

་འཚAའི་ཕ་དོན་འ�བ་ཚX་རིང་གིས་རང་གི་}ེ་བ་དང་ཚA་བ་ནང་གི་བསམ་ཤེས་�ན་པ་དང་\ོད་bགས་གཉིས

་qན་sི་མི་�་འགའ་�ིམ་V་གདན་འ�ེན་/ས་ཏེ་5་མོའི་E་Qོན་ཆོ་གའི་Qེང་གི་དོན་དག་ལ་bོས་མོལ་lས། 

  

གཡེམ་}ེ་བ་ནང་གི་ཚA་བར་[ོ་མེ་ཚA་བ་ཞོལ་མ་ཟེར་ལ།དེའི་ནང་ཚA་བ་�ང་�ང་བཞི་ཡོད་པ་Qེ།  གནམ་{་

�ེ་དང༌། �་[ོ། 

\ང་ཚང་Bེ།ཧོར་ནག་ཚA་བ་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་དང༌།   དོན་འ�བ་ཚX་རིང་ཚང་གི་�ིམ་ནི་གནམ་{་�ེ་ཚA་

བར་གཏོགས་པ་རེད།\ི་ཚAགས་འཕོ་འLར་~ང་བ་དང་བ�ན་ནས།མང་ཚAགས་dི་འཚA་བའང་དེ་བ�ན་sིས་

འཕེལ་�ས་འ~ང་བཞིན་ཡོད་ལ།དེང་རབས་རིག་གནས་dི་ཤན་'གས་ཟབ་མོའི་འོག 

Gོལ་Sན་རིག་གནས་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་V་ཤན་/གས་ནས་རིམ་བཞིན་ཉམས་�ད་V་འbོ་བཞིན་

པ་དཔེར་ན།བོད་dི་གཉེན་Qོན་དེ་ད་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་�་Qོན་y་5ར་�ར་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་ག

ཞིགས་ནས།དོན་འ�བ་ཚX་རིང་གིས་རང་གི་5་མོའི་E་Qོན་ཆོ་ག་དེ་ཕ་?ལ་V་བcབ་པའི་དམིགས་?ལ་ཡང་

དམངས་Gོལ་རིག་གནས་Sན་འཛ�ན་དང་དམངས་-ོད་dི་ཆོ་གའི་མཛད་[ོའི་�ད་ཆོས་འ5ར་V་ཐོན་V་འ

ཇོག་S་དེ་ཡིན་ལ།  དེ་ལས་{ག་པར་�ན་པ་ཚAས་རང་ས་eལ་དང་}ེ་བའི་E་Qོན་ཆོ་གའི་Nགས་Gོལ་Bོར་

sི་�ད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་ཐད་ནས་མ�བ་Qོན་�ག་པོར་གནང་Qེ་>ེས་རབས་པ་ཚAར་གསལ་འདེབས་དང་

བག་ཆགས་ཟབ་མོ་འཇོག་S་དེ་ཅི་ལ་མིན། }ེ་འདིའི་?ལ་Gོལ་yར་ན། 

]་ཚང་གི་5་མོར་E་ཕབ་ན་ཐོག་མར་ཚA་བ་ནང་གི་\ོད་bགས་གཉིས་qན་sི་�ན་པ་དང་གཉེན་ཉེ་V།ཚA་བ

འི་རོགས་རམ་པ་སོགས་གདན་འ�ེན་lས་ཏ་ེbོས་འདེབས་དགོས་པའི་འbོ་Nགས་yར་དོན་འ�བ་ཚX་རིང་

གིས་dང་ཉེར་མཁོ་མི་�་དེ་དག་བོས་ནས་རང་རང་གི་�ན་_ོགས་འཆད་V་བfག་པ་དང་།ཚང་མས་དགོད་

གཏམ་དང་t་རེའི་-ོད་ནས་E་Qོན་མཛད་[ོ་ལ་b་�ིག་དང་ནང་bོས་ཞིབ་མོ་lས་ཤིང༌།  
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ཟས་བfད་ཟ་མ་གཡོ་�ོར་དང༌། 

_ོགས་བཞིའི་འ�ལ་བར་འབོད་བK་གཏོང་བ།འ�ལ་བ་�ེ་ལེན་lེད་པ།  Qོན་མོའི་ཚAགས་ར་བཀོད་�ིག  

 

དམངས་-ོད་རིག་�ལ་�མ་bངས་འ-བ་Qོན་lེད་པ་སོགས་dི་ཐད་ནས་བཀོད་�ིག་དང་b་�ིག་s་ནོམ་པ་

lས།  

�་ལོའི་ཚXས་བཞི་ཉིན་sི་ཞོགས་པར། }ེ་བའི་ཚA་བ་ནང་གི་རོགས་lེད་པ་ཕོ་མོ་�ན་གཞོན་�མས་ཁོ་ 

ཚང་གི་�ིམ་V་ཡོང་ནས་ཆོ་གའི་མཛད་[ོའི་Qེང་གི་ཟས་རིགས་དང་ཚAགས་ར་b་�ིག་གི་ལས་འགོ་བ�མས་

ཤིང༌། དོན་འ�བ་ཚX་རིང་གིས་dང་Wགས་པ་tན་དགའ་གདན་འ�ེན་/ས་ཏ་ེཆོ་གའི་རིམ་bོ་བcབས་པ་ 

དང༌།  རང་གི་5་མོར་ལོ་ན་གསར་བའི་ནང་གེགས་མེད་བདེ་|ིད་ཡོང་པའི་|བས་འpག་དང་བ�་ཤིས་ 

གཡང་འབོད་dི་རིམ་bོའི་ཆོ་ག་�མས་འ+ོ་རིམ་འ+ོར་iེལ། 

 

གཉསི།  བག་�ས་ལནེ་པ་དང་ཐ�ེ་རསི་�ངོ་བའ་ིBརོ།  

དེ་Wོན་མཚA་Wོན་sི་-ི་ཀ་དང་གཅན་ཚ།དཔའ་Nང་སོགས་ས་eལ་sི་བོད་རིགས་dིས་E་Qོན་ཆོ་ག་མ་

iེལ་བའི་ཡར་Wོན་V།5་མོའི་|ེས་Bར་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་Wགས་པ་དང་དགེ་འVན་པ་གདན་འ�ེན་/

ས་ཏ་ེབ�་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་གདམ་པ་ཡིན་ལ།  བ�་ཤིས་ཆོ་གའི་ཉིན་མོའི་Wོན་sི་ཉིན་གཉིས་ནས་ག]མ་sི

་རིང་ལ་Wགས་པ་དང་དགེ་འVན་པས་རིམ་bོའི་འbོ་Nགས་yར་E་�ས་ནས་ཆོ་ག་བcབ་འགོ་�ོམ་པ་ཞིག་

ཡིན།  ལོ་དེའི་�་ལོའི་ཚXས་བཞི་ཉིན་sི་_ི་�ོའི་Vས་ཚAད་ག]མ་པའི་Qེང་།   ས་འདི་གའི་Nགས་Gོལ་yར། 

མཁའ་མོ་འཚA་རང་}ེ་བའི་5ད་མེད་ཁ་ལས་ཅན་Bོར་ཞིག་དང་ཚA་བའི་5་མོ་�ང་M་ཅན་འགས་མཐའ་ནས་

བBོར་ཞིང་ཁོ་མོ་ཚAས་འbོ་རོགས་འོག   

Wགས་པ་tན་དགའི་འདོན་པ་|ོན་སའི་ཁང་པའི་ནང་འ�ལ་ནས་རིམ་bོའི་Nགས་Gོལ་yར་ཐོག་མར་5་མོ་

མཁའ་མོ་འཚAའི་མགོ་ན་བཏགས་ཡོད་པའི་ཟངས་dི་[ོར་མོ་Qེ་དོང་ཙXའམ་མ་ཆ་ཟེར་བ་དེ་ཚA་བའི་5ད་མེད་

ནང་གི་ཁ་ལས་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོ་མོར་�ོང་དགོས་ལ། 

5་མོ་མཁའ་མོ་འཚAས་ཡིད་མི་འཐད་པའི་བཟོ་yའི་-ོད་Eའི་ལོགས་གཉིས་dི་ལན་5་Qེང་གི་དོང་ཙX་དེ་Qེར་
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དགོས་ཤིང༌། 

མཁའ་མོ་འཚAའི་མཐའ་འཁོར་sི་5ད་མེད་དང་5་མོ་ཚAས་ཁོ་མོའི་མཐའ་བBོར་ཏེ་དེའི་ནང་གཉེན་�ིག་lས

་ཟིན་པའི་5ད་མེད་དར་མ་ཁ་ལས་ཅན་གཉིས་dིས“ད་ནངས་{་W་�ོད་W་ཡིན།། l་ཀ་ལ་�་དང་ང་ལ་�༌།། 

ད་ནངས་{་འདར་ཆ་འདར་ཡིན།། l་ཆ་རེ་�་དང་ང་ལ་�་།། l་ཕོ་དཀར་བོ་�་ གཉིས་ཡིན།། 

ནམ་ཚAད་མི་འཛ�ན་རང་དབང་མེད།།  �་l་Wོན་མོ་�་གཉིས་ཡིན།།�་ཁར་མི་�ལ་རང་དབང་མེད།།|་ཀ་-

་མོ་�་གཉིས་ཡིན།། བག་8གས་མི་འཛ�ན་རང་དབང་མེད།།བQོད་ལ་དཔོན་�ན་{་བོ་བQོད།། 

མ་བQད་དZང་Wོན་མཉམ་V་ཡོད།། བQད་ན་དZང་Wོན་�ོག་སེ་སོང༌།།”ཞེས་ཡིད་སེམས་ལ་�ེང་བ་Qེར་ 

བའི་དlངས་Mའི་ཆོ་ག་ཞིག་iེལ་བ་ཡིན་ལ། �མ་པ་འདིར་?ལ་འདི་གས“བག་�ས”་ལེན་པ་ཟརེ་ཞིང༌། 

བག་�ས་ལེན་པ་ནི་5་མོའི་E་Qོན་ཆོ་གའི་གོ་རིམ་-ོད་fང་མང་པའི་དlངས་M་ཞིག་ཡིན།    

Sས་ལོན་པ་yར་ན། 

དེ་Wོན་?ལ་}ེ་འདིིིའི་Nགས་Gོལ་yར་ན་བག་�ས་ནི་བག་མ་མོ་རང་གིས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། 

འོན་dང་ད་y་དེ་རིམ་sིས་ཉམས་ནས་བག་�ས་ཁ་ཚང་ཞིག་ལེན་མཁན་�ང་ཞིང༌། 

{ག་པར་V་དར་མར་མ་Lར་པའམ་E་མ་ཕབ་པའི་5་མོ་ཚAའི་ནང་V་བག་�ས་ལེན་མཁན་�ང་བས།}ེ་བ་ད

ང་ཚA་བའི་ནང་V་5ད་མེད་རེ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་བག་�ས་ལེན་ཤེས་པ་�ང་བའི་གནས་]་Lར་ཡོ

ད་པ་རེད།  

5ད་མེད་ཚAས་བག་�ས་ལེན་པའི་གོ་རིམ་sི་ཞོར་V་Qག་ཤར་གཉིས་dིས་ཕན་8ན་ལ་“E་ཨ་གཡང་ཐེ�་ལ་

གསེར་ཡང་|ེས།།གསེར་sི་ཐེ�་རིས་¡ག་པོ་ཡིན།།¡ག་པོ་ཐེ�་རིས་བཤིག་ཁེལ་དཀའ།།  

འདོགས་ཆ་ཁ་ཚང་ཁས་ལེན་lོས།། མགོ་E་�་གཞོང་གསེར་ཟངས་དགོས།། 

གསེར་sི་གཞོང་5མ་གང་ཡག་དགོས།། གང་ཡག་དེ་ཚA་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་Pིང་ལ་འཚAལ།། 

Pིང་ལ་འཚAལ་དང་ད་Vང་ཡོད།། E་གཡས་E་ཤད་ན་གསེར་སོ་དགོས།། གསེར་sི་སོ་མང་ཆ་འVམ་དགོས།། 

ཆ་འVམ་དེ་ཚA་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་Pིང་ལ་འཚAལ།། Pིང་V་འཚAལ་དང་ད་Vང་ཡོད།། 

E་གཡོན་E་ཤད་ན་ད�ལ་སོ་དགོས།།ད�ལ་sི་སོ་ཁ་ཆ་འདེམས་དགོས།། ཆ་འདེམ་དེ་ཚA་རང་ལ་མེད།། 

རང་ལ་མེད་ན་Pིང་ལ་འཚAལ།། Pིང་V་འཚAལ་དང་ད་Vང་ཡོད།། E་yག་E་ཤད་ན་Vང་སོ་དགོས།། 
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Vང་གི་སོ་ཁ་ཆ་འདེམས་དགོས།། མ་འདེམས་དེ་ཚA་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་Pིང་V་འཚAལ།། 

Pིང་V་འཚAལ་དང་ད་Vང་ཡོད།།”ཞེས་དlངས་M་ལ་|ོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

དེའི་དོན་ནི་�ན་གོས་དང་འདོགས་ཆ་b་�ིག་lས་མེད་ཚX། 

5་མོས་མ་ཆའམ་དོང་ཙX་དེ་Qེར་མི་Gིད་ལ།མ་ཆ་དེ་མ་lིན་ཚX་དར་མའི་ཆོ་ག་དངོས་ལ་/གས་མི་�བ་པའི་ད

པེ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང༌། 

མ་ཆའམ་དོང་ཙX་འདི་ལེན་པའི་གོ་རིམ་ཡོངས་ལ་?ལ་འདི་གས“ཐེ�་རིས”ལེན་པ་ཞེས་ཟེར། 

ཐེ�་རིས་ལེན་པའི་ཆོ་ག་འདི་འང་Wོན་sི་Nགས་Gོལ་yར་ན་བག་མ་མོ་རང་གི་རེ་བ་ཡོད་ཚད་ཆོ་ག་དང་ད

lངས་M་ལ་བ}ོངས་ནས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཞོར་V་Qག་ཤར་གཞོན་`་རེ་འགས་m་བོ་lས་ནས་ཡོངས་

འ�བ་lེད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། 

འོན་dང་Vས་ད་y་ཉམས་དམས་]་Lར་བས་ད་yའི་ལོ་རབས་དZ་བའི་བག་མར་འདིའི་ཐད་dི་ཤེས་འཇོན

་ཅི་ཡང་མེད་_ིར། 

}ེ་བ་ནང་V་E་ཕབ་དམངས་Gོལ་sི་ཆོ་ག་_ོགས་ནས་fང་འཇོན་པའི་Qག་ཤར་རེ་འགས་བག་མའི་ཚབ་Y་

ལེན་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 

ཐེ�་རིས་uངས་>ེས་5ད་མེད་ཁ་ལས་ཅན་དེས་Wགས་པའི་_ག་ནས་E་ཤད་སོ་མང་སོ་མ་ཞིག་ལེན་དགོས་

ཤིང༌། Wགས་པས་cབ་�ངས་lས་པའི་སོ་མང་ལ་གཡང་འཁོར་བས་ཅི་བསམ་དོན་tན་འ�བ་པར་lེད་ལ། 

Wགས་པས་dང་བ�་ཤིས་ཁ་གཡང་བོས་ནས་5་མོར་Qེར་བ་ཞིག་ཡིན།  

        

ས་འདིའི་?ལ་Gོལ་གོམས་གཤིས་ལ་གཞིགས་ན།E་ཤད་སོ་མང་uངས་ཏ།ེཚA་བའི་5ད་མེད་ཚAས་མི་འsང་བར

་དར་མར་འLར་བའི་5་མོ་མཁའ་མོ་འཚAར་ཨ་མའི་སེམས་-ལ་དང་བ�ེ་བ་མཚAན་པར་lེད་པའི་བག་�ས་

དང་ཁ་གཡང་གི་ཆོ་ག་iེལཔ་ཡིན། 

5་མོ་ནར་སོན་ནས་དར་མར་འLར་བ་ནི་ཨ་མར་མཚAན་ནས་བཤད་ན།དར་མའི་ཆོ་ག་iེལ་བ་ཙམ་ཁོ་ན་མ་

ཡིན་པར།དར་མར་Lར་ན་འགན་eར་དང་དགའ་|ོ་ཆགས་}ང་སོགས་\ི་ཚAགས་dི་འཚA་བ་མང་པོར་ཁ་གཏོ

ད་ས་མང་བས། 
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(ོག་�་ཆེ་བའི་མི་ཚXའི་བSད་རིམ་-ོད་dི་སེམས་ཁམས་ནི་ཇི་འ�འི་བ>ོད་dིས་མི་ལང་བ་ཞིག་རེད་ཨང༌། 

 

ག]མ།  E་བ�ས་ཏ་ེགཟབ་འཆརོ་¢ས་པའ་ིBརོ།  

  
5་མོའི་E་བ�ས་ཏེ་གཟབ་འཆོར་¢ས་བ་ནི་དར་མའི་ཆོ་གའི་མཛད་[ོ་-ོད་dི་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། 

{ག་པར་V་E་བ�ས་པ་ནི་དེ་ལས་dང་གལ་ཆེན་ཞིག་གོ  ?ལ་Gོལ་yར་}ེ་བའི་ནང་གི་5ད་མེད་བསམ་ཤེ

ས་ཅན་ནམ་ཁ་ལས་ཅན་sིས་མཁའ་མོ་འཚA་}ོད་སའི་ཁང་བའི་ནང་V་མོའི་E་ཤད་དེ་བ�ས་འགོ་བ�མས། 

\ིར་བཏང་V་5་མོའི་E་ནི་5་མོའི་ཨ་མའམ་ཡང་ན་5ད་མེད་�ན་རབས་པས་ལན་5་འbོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ

། ལན་5་V་མ་བ�ས་དགོས་ཤིང༌། ཡ་bངས་བ�ས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། 

འ£ས་གཞོང་ནང་V་ཡོ་འབག་}ོང་5འི་'ན་པ་¤ང་ནས་བཞག་ཡོད་པ་ནི། 

བཤད་Sན་V་}ོང་མ་འདིའི་'ན་པ་�་དང་�ར་ཏ་ེEའི་Qེང་~གས་ན་E་ལ་མཉེན་ཤ་དོད་པར་མ་ཟད།  

ད་Vང་Eའི་ལན་5་ལ་¥ོན་གཤེར་qན་ཞིང་འོད་འ¦ག་གེར་འVག་པས། 

Eའི་མཛXས་འཆོར་S་ཆ་བཟང་པོ་ཞིག་འVག་པར་བཤད་ཅིང༌། 

དེ་Wོན་\ི་ཚAགས་(ིང་བའི་Vས་ནས་བxང་རོང་_ོགས་ས་eལ་sི་བོད་རིགས་5ད་མེད་ཚAས་E་ཤད་Bབས་ཡོ

་འབག་}ོང་མའི་'ན་པ་འདི་བེད་\ོད་lེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  E་བ�ས་ནས་ཚར་ལ་ཉེ་Bབས་མpག་གི་

ལན་5་ནི་�ན་རབས་པས་5་མོའི་ཨ་མར་རོགས་lས་ཏེ་ཚར་དགོས་པར་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། 

འདི་yར་E་བ�ས་ཚར་>ེས་མགོ་�ན་དང་E་ལོང༌། ~་w། མZལ་�ན་སོགས་རིན་པོ་ཆེས་¢ས་དགོས་པས། 

Wོན་ཆད་dི་E་Qོན་ཆོ་གའི་གཟབ་¢ོས་lེད་པའི་Vས་?ན་ནི་ཉིན་གཉིས་ནས་ག]མ་ཙམ་ཡིན་པར་བཤད་Gོ

ལ་ཡོད་ལ། དེང་Bབས་Qབས་བདེར་བཏང་ཡོད་མོད།  

འོན་dང་རིན་ཆེན་རིགས་ནི་ད་Vང་མེད་V་མི་wང་བ་ཞིག་འVག   5་མོ་མཁའ་མོ་འཚA་གཟབ་¢ོས་lེད་པ

འི་ཞོར་V་རང་}ེ་བའི་ནང་V་E་ཕབ་ཟིན་ཡང་གཉེན་�ིག་lས་མེད་པའི་5་མོ་གཅིག་ནས་གཉིས་ལའང་འོ

ས་འཚམ་sིས་གཟབ་འཆོར་¢ོས་ནས་ཁོ་མོར་E་Qོན་ཆོ་གའི་-ོད་བག་རོགས་lེད་དགོས་པ་ཡིན་ལ། 

}ེ་བ་དང་ཚA་བར་འབོད་བK་གཏོང་རོགས་V་འbོ་དགོས་བ་ཞིག་dང་ཡིན་པ་རེད།  
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བཞ།ི  ཆ་ོགའ་ིདངསོ་ལས་}་ེབ་དང་ཚA་བར་འབདོ་བK་གཏངོ་བའ་ིBརོ།  

 

ལོ་དེའི་�་ལོ་ཚXས་hའི་ཉིན་Qེ། 

ཉིན་འདི་ནི་E་Qོན་ཆོ་གའི་མཛད་[ོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ།མཁའ་མོ་འཚAར་མཚAན་ན་རང་གི་མི་ཚX་གོ་རིམ་-ོད་

བ�་ཤིས་ཤིང་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན་ཨང་། 

|་རེངས་མ་བdག་པའི་ཡར་Wོན་ཞིག་ནས་མཁའ་མོ་འཚAར་མོའི་�ོ་མོ་དང་ཨ་མ་གཉིས་dིས་གཅེས་§ག་མ་

ཡར་ལོངས་ཞེས་འབོད་བK་གཏོང་བཞིན་འVག་ལ། 

གཟབ་འཆོར་ལ་b་�ིག་lེད་པ་དང་ཁོ་མོའི་ནངས་W་མོའི་ལས་འགན་ཡོངས་འ�བ་lེད་པར་b་�ིག་lེད་པ

་ཡིན།  

ཉིན་འདིར་མཁའ་མོ་འཚAར་ཆེས་ཐོག་མའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་མོ་དང་རང་གི་བག་རོགས་གཉི

ས་dིས་}ེ་བ་དང་ཚA་བའི་�ིམ་མི་�མས་ལ་ཉི་�ེ་མ་ཤར་ཡར་Wོན་ནས་འབོད་བK་གཏོང་S་དེ་རེད།   

?ལ་འདིའི་གོམས་Gོལ་yར་མོའི་བག་རོགས་གཉིས་དང་ཁོ་མོ་ཚA་རང་}ེ་བའི་Vད་�ིམ་རེ་རེར་འ�ལ་ནས་E

་Qོན་ཆོ་གའི་Qེང་ཐོན་པར་འབོད་བK་གཏོང་དགོས་ལ། 

འདིར་yར་Vད་�ིམ་རེ་རེར་འབོད་བK་གཏོང་Bབས་E་Qོན་བག་མའི་ཁ་མི་bགས་པར་བག་རོགས་གཉིས་

dིས་འབོད་བK་གཏོང་པ་ཞིག་རེད། S་མཚན་མི་དར་མར་Lར་ཚX་-ེལ་དང་བག་ཡོད་དགོས་ལ། 

དེང་_ིན་lིས་uོའི་\ོད་པ་སོགས་iང་དགོས་པའི་གནད་མཚAན་པར་lེད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་Gོལ་འVག    

ཁོ་མོ་ཚA་ཐོག་མར་�ིམ་མཚXས་{་མཁར་ཚང་V་འlོར་~ང་ལ། 

དག་དག་�ིམ་མཚXས་ཚང་གི་ནངས་བསང་Iད་པའི་Bབས་རེད།  ¨ན་{ང་{ང་གི་Vང་དཀར་གཡས་འ�ི

ལ་sི་�་དང་Wོ་{ོག་{ོག་གི་{་བསང་V་¢ིན་ལ་དམིགས་ན་དེ་རིང་གི་བསང་མཆོད་dི་;ོན་འVན་ནི་ཆེད་

V་ཁོ་མོར་b་�ིག་lས་པ་དང་འ�་ལ། 

�ིམ་བདག་མ་ཨ་ཅེ་ཡིད་བཞིན་sིས་ཁོ་མོར་བ�་ཤིས་Mེན་འ�ེལ་sི་དངོས་ཟོག་འཛAམས་ཚAད་རེ་Qེར་བ་ནི་

ཁོ་མོ་མ་འོངས་བར་S་འlོར་བ་qན་ཞིང་འཚA་བ་བདེ་|ིད་ཡོང་བར་Mེན་འ�ེལ་མཚAན་ཆེད་ཡིན་པར་བཤ
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ད་Gོལ་ཡོད།  འདི་yར་Vད་�ིམ་རེ་རེར་འབོད་བK་བཏང་ནས་_ིར་རང་�ིམ་V་ལོག་ན་ལག་Qོང་ 

མིན་པར།  

Vད་�ིམ་རེ་རེས་ཁོ་མོར་ཀ་ར་སིལ་ཏོག་གཙA་lས་པའི་དངོས་ཟོག་�་ཚAགས་dི་;ོན་འVན་བ�མས་ནས་�ིམ

་V་ལོག་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།མཁའ་མོ་འཚAས་W་མོའི་Vས་ཚAད་©ག་ནས་དZའི་བར་Vད་�ིམ་རེ་

རེར་འབོད་བK་བཏང་ཚར་ནས་_ིར་རང་�ིམ་V་ལོག་~ང༌ཞིང་།  ཁོ་མོར་lིན་པའི་ལེགས་|ེས་མང་ཆེ་བ་ནི

་ཀ་ར་དང་སིལ་ཏོག་ཡིན་ལ།[ོར་མོ་གཅིག་ཅན་དང་གཉིས་ཅན་ཡོད་པར་མ་ཟད།ད་Vང་རི་མོ་མི་འ�་བའི་

དཀར་ཡོལ་ཡང་ཡོད་པས།ལེགས་|ེས་འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ཁོ་མོའི་མ་འོངས་འཚA་བ་བདེ་|ིད་ཡོང་བའི་;ོན་

འVན་མཚAན་Qངས་མི་འ�་བ་ཡིན་པ་རེད།  

 

h།  ཆ་ོགའ་ིདངསོ་ལས“གངོ་བཏགས”འཇགོ་པའ་ིBརོ།  

  Vས་དེ་རིང་ནི་}ེ་འདིའི་?ལ་Gོལ་yར་5་མོར་གོང་བཏགས་འཇོག་པའི་Vས་ཚAད་ལ་�ེབས་ཡོད་ལ། 

}ེ་མི་ཆོས་འཛAམས་ལ་མཚAན་ན།ལས་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་fང་lང་ཆ་ཡོད་ལ་འགན་+ག་Y་eར་བ་ཞིག་ཡིན་   

པས།  ད་ཐེངས་dང་ཁོས་�ིམ་བདག་གིས་ལས་བཅོལ་དང་V་uངས་ནས་གོང་བཏགས་འཇོག་Bབས་dི་ཆོ་

གའི་Bོར་ལ་b་�ིག་lེད་བཞིན་ཡོད། ཁོས་ཐོག་མར་གདན་དཀར་�་བཞིའི་Qེང་V་ནས་དཀར་©ག་མོས་ 

ག?ང་©ང་གི་རི་མོ་�ིས་ཏེ།བ�་ཤིས་Mགས་མཚན་sི་གདན་དཀར་Qེང་V་5་མོར་b་�ིག་lས་ཡོད་པའི་ 

§ག་ཚ་w་དང་ག?་~་w་སོགས་གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་ཡོད་ཚད་bལ་གཅིག་Y་འཇོག་པར་lེད་ལ། 

གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་ཡོད་ཚད་ལ་{་ཤིང་'གས་པ་དང་ཙན་ཏན་སོགས་�ི་ཞིམ་རིགས་dི་�ི་ཤིང་གིས་ 

Vད་པ་དག་གཙང་lེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས།དག་དག་Bབས་འདིར་མཁའ་མོ་འཚAའི་iོ་བོ་ལས་ཀ་འདིར་

�ེལ་བཞིན་མཆིས།  Wགས་པའི་འདོན་པ་yར་གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་�མས་གོ་རིམ་yར་རེ་རེ་བཞིན་གོན་ 

དགོས་པའི་Gོལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  

གོ་རིམ་འདི་ཡོད་ཚད་ལ་?ལ་འདིའི“གོང་བཏགས”འཇོག་པ་ཞེས་ཟེར།  ?ལ་Gོལ་yར་ཐོག་མར་5་མོས་�

་བའི་I་�ང་གོན་དགོས་ལ།  

I་�ང་གཉིས་ཀ་ནི་སོ་སོར་ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིས་dི་Bལ་ཡིན་པར་བཤད་Gོལ་ཡོད་པས། 
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Bབས་འདིར་ཕ་མ་གཉིས་dི་;ོན་འVན་ལེགས་|ེས་མ་འlོར་ཚX་I་�ང་ནང་V་ལག་པ་མི་གཏོང་ཞིང་མི་གོ

ན་པ་ཞིག་རེད། 

ཨ་ཕའི་;ོན་འVན་ལེགས་|ེས་འlོར་བ་ན་ཁོ་མོས་ªར་V་I་�ང་གཡས་པ་གོན་~ང་ལ།ད་Vང་I་�ང་གཡོ

ན་པ་ནི་]་ལ་�ག་ཡོད་དམ།མ་གཞི་དེ་ནི་ཁོ་མོའི་ཨ་མ་ལགས་ལ་�ག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།འདི་yར་རང་�ི

མ་sི་ཕ་མ་གཉིས་གཙA་lས་ཏེ་iོ་བོ་དང་�ོ་བོ་སོགས་dི་;ོན་འVན་ལེགས་|ེས་lིན་ནས་གོན་པ་ཡོད་ཚད་

གོན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཞོར་V་ཆོ་གའི་Nགས་Gོལ་ཡང་s་ནོམ་པ་ཡོད་པ་Qེ། 

ཚA་བའི་5ད་མེད་ཁ་ལས་ཅན་ནམ་དམངས་Gོལ་ཆོ་ག་འདི་ལ་lང་ཆ་ཡོད་པའི་5ད་མེད་ཞིག་གིས་“Qོད་ད

5ས་ཚང་ཆོས་ར་ཚAགས་དང་བཟི།།  ཕ་u་མར་ཞལ་ག]ང་ཅི་ཡོད་ཀི། 

ནངས་W་མོའི་ཚAགས་བK་�ག་S་ན།།  Vང་དཀར་བོ་ཁོག་ལ་ད5གས་དགོས་ཀི། 

ད5གས་མེད་ན་Vང་དཀར་bགས་དཀའ་ཀི། ;ད་�་ནག་ཚAང་ར་ཚAགས་དང་ཐལ།།  

ནང་�ལ་བོར་ཞལ་ག]ང་ཅི་ཡོད་ཀི། 

ནངས་W་མོའི་ཚAང་མགོ་འlེད་S་ན།། M་དཀར་བོ་གོང་ལ་གོས་དགོས་ཀི། 

གོས་མེད་ན་ཚAང་མགོ་འlེད་དཀའ་ཀི། 

ནང་-ོམ་པ་bལ་ལ་འཚAགས་དང་ཐལ།། ནང་ཨ་e་ཞལ་ག]ང་ཅི་ཡོད་ཀི། 

ནངས་W་མོའི་བག་ཚ�ག་འཛ�ན་S་ན།།  Vང་གོར་མོའི་ཁོག་ལ་ད5གས་དགོས་ཀི། 

འགེབས་མེད་ན་iོབས་པའི་མི་ལོངས་ཀི།”ཞེས་འགེབས་པ་ཞེས་པའི་བཤད་པ་ཁ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།འདིི

འི་ལན་Vའང་ཚA་བའི་Qག་ཤར་ཁ་ལས་ཅན་ནམ་དམངས་Gོལ་ཆོ་ག་འདིར་lང་ཆ་ཡོད་པའི་Qག་ཤར་ཞིག་

གིས“Qོད་ད5ས་གཙང་?ལ་V་ན་ནིང་5ད་བཟ།ི།  §ག་མི་གཅིག་ཐིག་ལེ་དZ་བ�་ཡོད་ཀི།ཕ་u་མ་ག]མ་

sི་རབ་གནས་ཡོད་ཀི། 

Vང་དཀར་བོ་འ�་བའི་�ར་�ར་ཞིག་bགས་དགོས།།   ;ད་�་ནག་?ལ་ནས་ན་ནིང་5ད་བཟ།ི། 

གོས་མི་གཅིག་འཁོར་ལོ་རང་lོན་ཡོད་ཀི། 

5་དཔའ་བོ་ག]མ་sི་ཐམ་ག་ཡོད་ཀི།M་འདོ་བ་འ�་ཞིག་འཚXར་དགོས་ཀི།  ནང་-ོམ་པ་bལ་ནས་ད་ནངས

་5ད་བཟ།ི། དར་མི་གཅིག་ཁ་ཚར་རང་lོན་ཡོད་ཀི། ནང་ཨ་e་ག]མ་sི་ཁ་གཡང་ཡོད་ཀི། 
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l་e་~ག་འ�་ཞིག་bགས་དགོས་ཀི། ”ཞེས་འགེབས་ལན་ཞེས་པའི་བཤད་པ་ཞིག་གི་གོ་རིམ་ཡོད་ལ། 

ཞོར་V་བ�་ཤིས་ཁ་གཡང་གི་དངོས་�བ་«ོལ་བའི་བཤད་པའི་གོ་རིམ་�་མེད་ཅིང་ཡིད་dི་བQན་པ་དབང་

མེད་V་འ+ོག་པའི་ཆོ་ག་Qེ། 

དར་མའི་བག་Qོན་sི་བཤད་པ་ལ་lང་ཆ་ཡོད་པའི་5ད་མེད་ཁ་ལས་ཅན་ཞིག་གིས་“མཆོད་ 签︽་མ་ 泼 །  

ཆོས་dི་tན་Y་བཟང་བོ་མཆོད། འཇའ་Nས་མཆེད་པའི་དངོས་�བ་«ོལ།  

ལོངས་¬་�གས་>ེ་ཆེན་པོ་མཆོད། འགོ་©ག་འཇམ་པའི་དཔལ་V་རོལ། ལ་¬་པ®ྨ་འ~ང་གནས་མཆོད། 

བོད་ཁམས་|ོང་བའི་�གས་>ེ་གཟིགས།”ཞེས་ཁ་གཡང་དངོས་�བ་dི་;ོན་ལམ་བཏབ་>ེས།“ངའི་ལག་གི་ད

ཀར་ཡོལ་འ°ག་མ་འདི།། 

5ད་པ་�་ནག་?ལ་ནས་ཡོང༌།།�་བསོད་ནམས་ཅན་sི་ལག་ནས་ཉོས།།  བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་གནང་ནི་རེད།། 

དེའི་ཞབས་ན་པ®ྨ་འདབ་བ�ད་ཡོད།།  པ®ྨ་འདབ་བ�ད་བཀད་ནསཡོད།།   Bེད་ན་ག?ང་©ང་Nགས་

བ�ད་ཡོད།།ག?ང་©ང་Nགས་བ�ད་བ�ན་ནས་ཡོད།།  ཁ་ནས་འཁོར་ལོ་�ིབས་བ�ད་ཡོད།།  འཁོར་ལོ་

�ིབས་བ�ད་འཁོར་གི་ཡོད།།  དེའི་ནང་ན་བVད་�ི་བསིལ་མའི་ཆང་ཞིག་ཡོད།།རང་གི་མ་འ�ང་གནམ་ལ་

མཆོད།། ཨ་མ་གོང་མ་�ལ་མོར་མཆོད།། རང་གི་མ་འ�ང་བར་�ང་ཁམས་ལ་མཆོད།། 

{་རིགས་-ི་མ་འ5མ་ལ་མཆོད།།རང་གི་མ་འ�ང་ས་ལ་མཆོད།།±་རིགས་ས་ཡ་Vང་²ར་མཆོད།།  རང་གི་མ

་འ�ང་�ིམ་ལ་མཆོད།།  �ིམ་sི་{་དང་³ང་མར་མཆོད།། ངའི་ལག་གི་´ང་དཀར་�མ་པའི་-ི་Qེང་ན། 

འ�ི་མར་སེར་བོའི་�ན་ཞིག་ཡོད། འ�ི་�ལ་མ་བ�་ཡི་འ�ི་མར་རེད། མགོ་ལ་~ག་ན་མགོ་འཕང་མཐོ། 

+ག་གཡས་ལ་~ག་ན་གཡས་པ་གསེར་sི་ཉི་མ་ཤར། +ག་གཡོན་པར་~ག་ན་གཡོན་པར་ད�ལ་sི་m་བ་ཚXས། 

ཁ་ལ་~ག་ན་ཁ་ལས་�ང་M་དར། མགོ་ཡང་|་མོ་ཝ་ཡིས་བ�ན། ཝ་དམར་བོ་ད5ས་གཙང་?ལ་ལ་མཆོད། 

ད5ས་དགའ་qན་གསེར་-ི་མཛAད་ནས་ཉོས། སེར་བོ་གསེར་sི་རིན་པ་དེ། ཉི་མ་སེར་བོའི་དོ་m་རེད། 

འདི་གོན་གི་Bལ་བ་�ོད་ཡོད་ཀི།  མགོ་ལ་གོན་པའི་_ིན་ཆད་ནས།མཚན་¨ན་bགས་ག?་འ°ག་Wོན་མོ་བ

ཞིན།Pིང་བཞི་tན་ལ་�བ་པར་ངེས། Nས་གཅིག་+་མོ་གོས་dིས་བ�ན།།  �་ཚAང་དཔོན་ནོར་5འི་ལག་ནས

་ཉོས།།  དཀར་ཡོལ་ད�ལ་sི་རིན་པ་རེད།།m་བ་དཀར་པོའི་དོ་m་རེད།།  འདི་གོན་ 

པའི་བBལ་བ་�ོད་ཡོད་ཀི།   Nས་ལ་གོན་པའི་_ིན་ཆད་ 
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ནས།།  ལས་བསོད་ནམས་ཡར་ངོའི་m་བ་བཞིན།།   _ོགས་¶ན་པ་སེལ་བའི་མགོན་V་འLར།། སོག་པ་ལེབ་

མོ་Vང་གིས་བ�ན།།  Vང་དཀར་པོ་Pིང་དཀར་Qོད་ནས་ཡོང་།།Pིང་སེང་·མ་འ°ག་མོའི་ལག་ནས་ཉོས།།

M་དཀར་པོ་©ག་གི་རིན་པ་རེད།།  ;ིན་©ག་ཆ་མོའི་དོ་m་རེད།།  འདི་འདོགས་ཀི་བBལ་བ་�ོད་ཡོད་ཀི།

དེ་�བ་ལ་བཏགས་པའི་_ིན་ཆད་ནས།།ཁ་ལས་�ང་M་དཀར་པོ་བཞིན།།_ི་ད5ས་མཐའ་མེད་པར་Sགས་S་

རེད། རིན་ཆེན་གསེར་sི་ས་གཞི་ལ།།  དཔག་བསམ་¸ོན་པའི་ཤིང་ཞིག་བ¹གས།། 

{ོ་¢ིན་བཞིན་V་�་བ་�ས།། |ེ་དZ་འཛAམས་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག ། 

འཇའ་ཚAན་བཞིན་V་ཡལ་ག་�ས།།  བཟང་དZ་ག]མ་འཛAམས་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག ། 

Bར་ཚAགས་བཞིན་V་ལོ་མ་ཐོགས།། བསམ་དZ་འཛAམས་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག ། ཉི་m་བཞིན་V་མེ་ཏོག་བཞད།། 

མཛXས་དZ་�ན་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །  ཡིད་བཞིན་ནོར་5འི་འ�ས་5་;ིན།། 

འདོད་དZ་འ~ང་བའི་བ�་ཤིས་ཤོག།”ཅེས་ཡིད་དབང་འ+ོག་པའི་བཤད་པའི་དlངས་M་དང་བ}ོངས་ན

ས་གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་�་ཚAགས་dིས་ཁོ་མོ་ཡོངས་]་¢ས་ཤིང༌། 

;ོན་འVན་º་གཡང་གིས་²ག་པའི་བ�་ཤིས་ཁ་གཡང་�་ཚAགས་dིས་ཁོ་མོའི་ཡིད་སེམས་གསོ་བར་lེད་པ་ཞི

ག་ཡིན་ལ།  ?ལ་འདིས་དམངས་Gོལ་ཆོ་ག་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་“�ང་ཁ་གསོ་བ”འང་ཟེར། 

�ང་ཁ་གསོ་བ་ནི་}ེ་གཅིག་པའི་རང་གི་ན་མཉམ་�ེད་bོགས་དང༌། 

ཤ་ཉེ་རིང༌།I་`་མིང་Gིང་སོགས་dིས་བག་མ་ཁོ་མོར་ནང་སེམས་dི་;ོན་འVན་བཟང་བོ་དང་_ི་�ོད་dི་འདོ

ད་�་ལོངས་]་\ོད་པར་;ོན་འVན་sི་º་གཡང་«ོལ་བའི་གོ་རིམ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

 

©ག  ཤ་ཉ་ེརངི་དང་མ་³། “ཆར་བ”བ�་ཐམ་པ་བQད་ད“ེམ་ཇ”»ད་པའ་ིBརོ། 

 

གོང་བཏགས་བཞག་ཚར་>ེས།བག་�ས་ལེན་མཁན་5ད་མེད་དར་མ་ཚAས་བག་�ས་dི་དlངས་Mའི་

-ོད་�ིམ་sི་དdིལ་ཀ་ལ་བBོར་བར་ལན་ག]མ་�བ་ཏེ།བག་མའི་ཁ་_ིར་འཁོར་V་བfག་ཅིང༌།གཡང་མདའ

་མགོ་ཐོག་Y་བBོར་ནས་?ན་sིས་ཁ་_ིར་འཁོར་ཏ་ེརང་�ིམ་sི་[ོ་ཆེན་ཁར་བ|ོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།[ོ

་ཆེན་ཁ་དང་[ོ་མVན་ནས་རང་གི་ཤ་ཉེ་བQོད་པ་ཞིག་རེད།འདིར་ཤ་ཉེ་རིང་དང་མ་³་སོགས“བQོད་པ”ཞེ
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ས་པ་ནི་E་ཕབ་བག་མ་ཁོ་མོའི་རང་གི་�ིམ་Sད་ཉེ་རིང་དང༌།ན་མཉམ་uོས་�བ་bོགས་པོ་གཙA་lས་ཏ་ེཕ་མ

་གཉིས་dི་ཉེ་རིང་དང་¼ན་m་bོགས་པོ་ཡོངས་ལ་རང་སེམས་dི་Zས་སེམས་མངོན་_ིར་ཁོང་ཚAར་བ�ེ་བའི་

ལག་བK་དང་ངག་གི་དlངས་འbོས་-ོད་བVད་�ི་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། �ིམ་Sད་དང་ཤ་ཉེ་རིང༌། 

¼ན་m་bོགས་པོ་ཚAས་dང་ཁོ་མོར་;ོན་འVན་དང་º་གཡང་གི་ལག་|ེས་འཛAམས་ཚAད་རེ་Qེར་བའི་གོ་རིམ་

ལ་བ>ོད་པར་བཤད། 

འདི་yར་ཁ་_ིར་འཁོར་ནས་[ོ་ཁར་འ5ད་པའང་རང་གི་yེ་-ག་Iད་སའི་ཕ་�ིམ་འདི་ནམ་ཡང་བ>ེད་མི་

Gིད་ལ། ཕ་མའི་བཀའ་�ིན་ནམ་ཡང་བོར་མི་Gིད་པར་བཤད་Gོལ་ཡོད་པ་རེད། 

འདི་yར་ཤ་ཉེ་བQད་ཚར་>ེས།ཆར་དཔོན་དང༌། ཇ་མ། �་ལེན། ཚA་བ་བ�་ཐམ་པ་བQོད་པ་ཞིག་ཡིན།    

?ལ་Gོལ་yར། 

ཉིན་འདིར་མ་³་ཚA་ནི་འ�ལ་བ་གལ་ཆེན་V་བ�ི་བ་ཞིག་ཡིན།S་མཚན་5་མོའི་E་ཕབ་ན་དབང་ཆ་ཡོད་ཚ

ད་མ་ལ་དབང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་Gོལ་ཡོད་པས།ཉིན་འདིར་མ་³་ཚAར་བ�ི་བtར་lེད་དགོས་ཤིང༌།|ེ

ས་པ་�མས་dིས་མ་³་ཚA་གོང་V་བtར་ནས་ཇ་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།གོ་རིམ་འདིར་?ལ་འདི་གས་“མ་ཇ”

»ད་པ་ཞེས་ཟེར།  འདིར་“ཆར་བ”དང་“ཆར་དཔོན”ཞེས་པའང་?ལ་འདིའི་Nགས་Gོལ་yར་ན་ཚA་བ་དང

་ཚA་དཔོན་ལ་གོ་དགོས་ཤིང༌། 

Qོན་མོ་\ི་ལ་བཀོད་�ིག་lེད་མཁན་གཙA་བོར་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།འཚA་བ་\ི་ལ་བཀོད་�ིག་lེད་

མཁན་sི་ཇ་དཔོན་ནམ་Qོན་འཛ�ན་པ་y་5ར་གོ་དགོས་པ་རེད།དེ་བས།བག་མས་རང་གི་E་Qོན་ཆོ་གར་རོག

ས་lེད་མཁན་sི་མི་�་གཙA་བོ་དག་ལ་ཆེད་V་བཀའ་�ིན་/་བར་བག་རོགས་dིས་འbོ་རོགས་འོག་མ་³་ཚA་

དང་ཆར་དཔོན་ལ་ཇ་དང་ཟས་འ�ེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  

 

བVན།  B་ེག/ང་ཚA་བཞསི་འ�ལ་བ་བཀདོ་�གི་lདེ་Qངས་Bརོ།  

འདི་yར་ཉིན་Zང་འདས་>ེས།བག་མ་དང་བག་རོགས་ཚA་[ོ་ཁར་5ད་དེ་འ�ལ་བ་བ]་མ་lེད་པ་དང་

མsོགས་Bད་གཏོང་བ་ཡིན་ལ། _ོགས་བཞིའི་འ�ལ་བ་དང་}ེ་བ་དང་ཚA་བའི་མbོན་པོ་�མས་འlོར་ཚX། 

Qོན་འཛ�ན་པས་ཚAགས་ར་w་bལ་བགོ་བ་ཡིན་ལ།?ལ་འདིའི་bལ་བགོ་Bབས་Nགས་Gོལ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་
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ནི་bལ་ལ་གཡས་bལ་དང༌། དdིལ（གདོང་bལ） bལ། གཡོན་bལ་བཅས་]་བཀར་ཞིང༌། 

གཡས་bལ་V་ཚA་བའི་Wགས་པ་དང་Wགས་དཔོན་བཀོད་�ིག་lེད་པ་ཡིན་ལ།གདོང་bལ་V་རང་གི་ཚA་བ་Qེ་

Bེ་ག/ང་ཚA་བཞི་འVག་དགོས། གཡོན་bལ་V་འ�ལ་བ་�མས་འVག་དགོས་པ་ཞིག་རེད། 

bལ་གཙA་བོ་གཡས་bལ་དང་གདོང་bལ་V་རང་གི་}ེ་བ་དང་ཚA་བ་བཀོད་�ིག་lེད་པ་ནི་Nང་པ་Bེ་ག/ང་

ཚA་བཞི་ཡིས་5་མོར་E་ཕབ་Bབས་-ི་ཀའི་ས་ཆ་གཞན་དག་དང་�ད་པར་ཆེ་ལ་�ན་མོང་མིན་པའི་?ལ་Gོལ

་�ད་པར་བ་ཞིག་རེད། 

Sས་ལོན་པ་yར་ན།ཁོ་ཚAས་འདི་yར་lེད་དོན་ཡང་མི་རིགས་རང་གི་?ལ་དང་Vས་dི་ལོ་Sས་dི་Mགས་མཚ

ན་ནམ་གནས་Nགས་ཡོད་པ་Qེ།5་མོར་E་ཕབ་པ་ཡིན་ཚX།ཆོ་གའི་འbོ་Nགས་dི་དབང་ཆ་ཡོད་ཚད་}ེ་བ་ད

ང་ཚA་བར་དབང་བ་ཡིན། S་མཚན་5་མོ་|ེས་ས་རང་}ེ་བ་ཡིན་ལ། ནར་སོན་སའང་རང་}ེ་བ་ཡིན་པས། 

ཕ་�ིམ་དང་མ་�ིམ་ནི་5་མོ་ཁོ་རང་འཚར་ལོངས་འ~ང་སའི་Mེན་གཞི་ཡིན་པ་]ས་dང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ

། 

E་ཕབ་པ་ནི་?ལ་གཞན་V་གནས་ལ་lིན་པ་དང་མི་འ�་བས།རང་གི་}ེ་བ་དང་ཚA་བ་གཙA་བོར་བཞག་ན་འོ

ས་པའི་Gོལ་ཞིག་གནའ་ནས་ད་བར་V་ཆགས་ཡོད་པས་སོ།     

-ི་ཀ་?ལ་sི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བས་5་མོར་E་ཕབ་Bབས་5་མོའི་མ་_ོགས་Qེ་ཨ་ཞང་ཚང་གཙA་བོར་འཛ�ན་

པ་ཡིན་ལ།Qོན་ཐོག་Y་ཨ་ཞང་ཚང་bལ་གཙA་བོར་འཇོག་པ་ཡིན།  འོན་dང་-ི་ཀའི་དཀར་བ>ིད་ས་ཆའི་

Bེ་ག/ང་ཚA་བཞི་ཅེས་པའི་Nང་པ་འདིས་E་ཕབ་Bབས་རང་གི་}ེ་བ་གཙA་བོར་འཛ�ན་པའང་Gོལ་Sན་sི་ག

ནས་Nགས་གཞན་ཞིག་གི་དགེ་མཚན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།    

 

བ�ད།  ½་ལནེ་གར་�རེ་རལོ་ཏ་ེམpག་བv་བའ་ིBརོ།  

 

མདོ་;ད་-ི་ཀ་=ོང་དཀར་བ>ིད་?ལ་ཚA་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་?ལ་Gོལ་yར་ཉིན་གཅིག་རིང་གི་ག

ཟབ་ལ་�ས་ཤིང་དམངས་Gོལ་sི་=ོང་�ག་པོའི་E་Qོན་sི་ཆོ་གའི་གོ་རིམ་ཡོད་ཚད་Mགས་དང་Mེན་འ�ེལ་

sི་;ོན་འVན་ཡོད་ཚད་dི་¾ོང་ནས་རིམ་བཞིན་མཚན་མོར་�ེབས་~ང་ལ།_ོགས་བཞིའི་མbོན་པོ་དང་Bེ་ག
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/ང་ཚA་བཞིའི་འ�ལ་བ་�མས་རང་རང་གི་bལ་sི་�ིག་རིམ་yར་ཅིག་སེ་འཚAགས།?ལ་Gོལ་yར་½་ལེན་གར

་�ེའི་འགོ་བ�མས་ཤིང༌།ཆོ་གའི་གོ་རིམ་yར་བག་�ས་ལེན་པ་དང༌།ཐག་རིང་གི་འ�ལ་བ་བQོད་པ།མ་³་བ

�་ཐམ་པ་བQོད་པ།དེར་མ�ད་དེ་མ་ཇ་»ད་པ་དང་ལེགས་|ེས་འ5ལ་ཞིང་_ིར་བཅོས་ཏ་ེཆོ་ག་མpག་བv་

བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 

མཐར་Wགས་པས་བ�་ཤིས་འདོན་དlངས་dི་¨ན་འbོས་ཁ་གཡང་-ོད་ཆོ་ག་མpག་=ོགས་པ་ཡིན་ཞིག་ལ༌

།  མཁའ་མོ་འཚA་འང་གཟབ་ལ་�ས་པའི་ཆོ་གའི་;ོན་འVན་ཡོད་ཚད་dི་གོ་རིམ་-ོད་ནས་འདི་yར་ནར་སོ

ན་ཏེ་དར་མར་Lར་བ་རེད། 

 

 

 

 

 

 

 
མཆན།  
 
 ༡“བག་�ས”ལནེ་པ།   

མདོ་;ད་-ི་ཀ་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་བག་�ས་ལེན་པའི་Gོལ་ནི་5་མོའི་E་Qོན་ཆོ་གའི་གོ་རིམ་-ོད་fང་མང་པའི་དlངས་M་ཞི
ག་ཡིན་ཞིང༌། 
Nགས་Gོལ་yར་ཐོག་མར་5་མོ་མཁའ་མོ་འཚAའི་མགོ་ན་བཏགས་ཡོད་པའི་ཟངས་dི་[ོར་མོ་Qེ་དོང་ཙXའམ་མ་ཆ་ཟེར་བ་དེ་ཚA་བའི་5
ད་མེད་ནང་གི་ཁ་ལས་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོ་མོར་�ོང་དགོས་ལ།5་མོ་མཁའ་མོ་འཚAས་ཡིད་མི་འཐད་པའི་བཟོ་yའི་-དོ་Eའི་ལོགས་གཉི
ས་dི་ལན་5་Qེང་གི་དོང་ཙX་དེ་Qེར་དགོས་ཤིང༌།5་མོའི་མཐའ་འཁོར་sི་5ད་མེད་དང་ན་མཉམ་5་མོ་�ང་�ང་ཚAས་ཁོ་མོའི་མཐའ་
བBོར་ཏེ་དེའི་ནང་གཉེན་�ིག་lས་ཟིན་པའི་5ད་མེད་fང་དར་མ་གཉིས་dིས“ད་ནངས་{་W་�ོད་W་ཡིན།། 
l་ཀ་ལ་�་དང་ང་ལ་�༌།། ད་ནངས་{་འདར་ཆ་འདར་ཡིན།། 
l་ཆ་རེ་�་དང་ང་ལ་�་།།”ཞེས་ཡིད་སེམས་ལ་�ེང་བ་Qེར་བ་ཞགི་དlངས་M་ལ་|ོན་པ་ཡིན།  
ཆོ་གའི་�མ་པ་འདིར་?ལ་འདི་གས“བག་�ས”ལེན་པ་ཟེར།  
༢“ཐ�ེ་རསི”�ངོ་པ།   

མདོ་;ད་-ི་ཀ་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་ཐེ�་རིས་ལེན་པའི་Gོལ་ན“ིE་ཨ་གཡང་ཐེ�་ལ་གསེར་ཡང་|ེས།།གསེར་sི་ཐེ�་རིས་¡ག་པོ་
ཡིན།།¡ག་པོ་ཐེ�་རིས་བཤིག་ཁེལ་དཀའ།།འདོགས་ཆ་ཁ་ཚང་ཁས་ལེན་lོས།།ཞེས་དlངས་M་ལ་|ོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌།དེའི་དོན་ནི་



 

 16 

�ན་གོས་དང་འདོགས་ཆ་b་�ིག་lས་མེད་ཚX།5་མོས་མ་ཆའམ་དངོ་ཙX་Qེར་མི་Gིད་ལ།དེ་མ་lིན་ཚX་དར་མའི་ཆ་ོག་དངོས་ལ་/གས་
མི་�བ་པའ་ིདཔེ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང༌། མ་ཆའམ་དོང་ཙX་འདི་ལནེ་པའི་གོ་རིམ་ཡོངས་ལ་?ལ་འདི་གས“ཐེ�་རིས”ལེན་པ་ཞེས་ཟེར། 
༣“གངོ་བཏགས”འཇགོ་པ།   

མདོ་;ད་-ི་ཀ་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་གོང་བཏགས་འཇོག་པའི་Gོལ་ནི་ཐོག་མར་གདན་དཀར་�་བཞིའི་Qེང་V་ནས་དཀར་©ག་ 
མོའི་ག?ང་©ང་གི་རི་མོ་�ིས་ཏེ།བ�་ཤིས་Mགས་མཚན་sི་གདན་དཀར་Qེང་V་5་མོར་b་�ིག་lས་ཡོད་པའི་§ག་ཚ་w་དང་ག?་ 
~་w་སོགས་གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་ཡོད་ཚད་bལ་གཅིག་Y་འཇགོ་པར་lེད་ལ།གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་ཡོད་ཚད་ལ་{་ཤིང་'གས་
པ་དང་ཙན་ཏན་སོགས་�ི་ཞིམ་རིགས་dི་�ི་ཤིང་མེར་བGེག་ནས་དེའི་V་བས་དག་གཙང་lེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡནི་ཞིང༌།Wགས་པའི་
འདོན་པ་yར་གོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་�མས་གོ་རིམ་yར་རེ་རེ་བཞིན་གོན་དགོས་པའི་Gོལ་ཡོད་ལ། གོ་རིམ་འདི་ཡོད་ཚད་ལ་?ལ་ 
འདིའ“ིགོང་བཏགས”འཇོག་པ་ཞེས་ཟེར།   
༤“བQདོ་པ”། 

མདོ་;ད་-ི་ཀ་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་བQོད་པའ་ིGོལ་ནི་ཤ་ཉེ་རིང་དང་མ་³་སོགས“བQོད་པ”ཞེས་པ་ནི་E་ཕབ་བག་མ་ཁོ་མོའི་ 
རང་གི་�ིམ་Sད་ཉེ་རིང་དང༌།ན་མཉམ་uོས་�བ་bོགས་པོ་གཙA་lས་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་dི་ཉེ་རིང་དང་¼ན་m་bོགས་པོ་ཡོངས་ལ་རང་
སེམས་dི་Zས་སེམས་མངོན་_ིར་ཁོང་ཚAར་བ�ེ་བའི་ལག་བK་དང་ངག་གི་དlངས་འbོས་-ོད་བVད་�ི་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 
�ིམ་Sད་དང་ཤ་ཉེ་རིང༌།¼ན་m་bོགས་པོ་ཚAས་dང་ཁ་ོམོར་;ོན་འVན་དང་º་གཡང་གི་ལག་|ེས་འཛAམས་ཚAད་རེ་Qེར་བའི་གོ་ 
རིམ་ལ་བ>ོད་པར་བཤད། 
༥“མ་ཇ”»ད་པ།   

མདོ་;ད་-ི་ཀ་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་མ་p་»ད་པའི་Gོལ་ནི་ཉིན་འདིར་མ་³་ཚA་ནི་འ�ལ་བ་གལ་ཆེན་V་བ�ི་བ་ཞིག་ཡནི། 
S་མཚན་5་མོའི་E་ཕབ་ན་དབང་ཆ་ཡོད་ཚད་མ་ལ་དབང་བ་ཞགི་ཡིན་པར་བཤད་Gོལ་ཡོད་པས།ཉིན་འདིར་མ་³་ཚAར་བ�ི་བtར་
lེད་དགོས་ཤིང༌།|ེས་པ་�མས་dིས་མ་³་ཚA་གོང་V་བtར་ནས་ཇ་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གོ་རིམ་འདིར་?ལ་འདི་གས“མ་ཇ”»ད་ 
པ་ཞེས་ཟེར།   
༦“ཆར་བ”དང“ཆར་དཔནོ”།  

མད་ོ;ད་-ི་ཀ་Bེ་ག/ང་ཚA་བཞིའི་“ཆར་བ”དང་“ཆར་དཔོན”ཞསེ་པ་ནི་?ལ་འདིའི་Nགས་Gོལ་yར་ན་ཚA་བ་དང་ཚA་དཔོན་ལ་
གོ་དགོས་ཤིང༌།Qོན་མོ་\ི་ལ་བཀོད་�ིག་lེད་མཁན་གཙA་བོར་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།འཚA་བ་\ི་ལ་བཀོད་�ིག་lེད་མཁན་sི་
ཇ་དཔོན་ནམ་Qོན་འཛ�ན་པ་y་5ར་གོ་དགོས་པ་རེད། 

གསལ་བ�གས།   བ�མས་ཆོས་པར་དབང་�ོམ་པ་པོར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མེད་པར་འ�་བ'ས་lེད་མི་ཆོག 


