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ཆེད་བ7ོད།

ཉེ་བའི་eས་རབས་ནང་fོ་གg་བོར་གནས་ཤིང་fA་hiས་jི་ནོར་དང་kན་

པའི་_ེ་བA་མB་lང་བ་ཞིག་གིས། ང་ཚ<་མ=འི་རིགས་འདིའི་ཉིན་རེའི་འཚ+་བའི་
ཐད།   ?ི་དངོས་པAའB་དགོས་མཁོ་ལས་ནང་བསམ་fAའB་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེན་e་
མཐོང་ནས།  འདོད་mམ་ཅན་Iི་དངོས་གཙ+་n་བའི་5་oབ་དང་།   རེས་འཇོག་
ཅན་Iི་ཚན་རིག་གི་ལག་qལ་rབ་འཕེལ་Iི་ཁོར་sག་ལས་ཡོངས་t་བuལ་

ཏེ།   བོད་jི་ནང་བ%ན་རིག་པའི་གLང་cགས་ལ།   ཚད་ངེས་ཅན་Iི་ཐོག་ནས་
དོ་@ང་དང་གདེངས་འཇོག་Kེད་བཞིན་པའི་wབས་འདིར།   

ང་ཚ+་གཞན་ཕན་Iི་>གས་Zེ་དང་Kམས་སེམས་jི་ཞི་བདེས་>གས་xད་

ཡོངས་t་གཏམས་པའི་%ོན་པ་སངས་;ས་jི་Zེས་འyག་དzས་མ་ཞིག་གི་ངོས་

ནས།  ཇི་wད་e།  “མ་དར་བ་Cམས་t་དར་བར་Kེད་ཅིང་།  དར་བ་Cམས་དག་
ཅིང་འཕེལ་བ་དང་།  ཉམས་པ་Cམས་གསོ་{ས་པར་|ར་ཅིག”  ཅེས་གtངས་པ་
5ར།  %ོན་པ་མཆོག་དེའི་བ%ན་པའི་}ིང་པAའB་}ིང་པོ།  ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་jི་
མཐར་>ག  ངེས་དོན་ད~་མ་ཆེན་པAའB་རིང་cགས་ལས་བqམས་པའི་ཆེས་ངོ་
མཚར་�ད་e་9ང་བའི་ལེགས་བཤད།  ངེས་མདོ་བ�།  }ིང་པAའB་མདོ་�་སོགས་
དང་།  Kང་�བ་སེམས་དཔའི་འhེལ་བ་wོར་གtམ།  ད་eང་བསིལ་�ོངས་�ན་
མrེན་�ོན་པ་བཞི་kན།  Zེ་བ�ན་ཐམས་ཅད་མrེན་པ་�་ར་�་ཐ།  ཀ�་པ་རང་
9ང་YA་Z[།  �ན་མrེན་�ོང་ཆེན་རབ་འKམས།  འཇམ་མགོན་f་མ་ཙ+ང་ཁ་པ་



ཆེན་པA་སiགས་འཛམ་�ིང་�ིལ་བAའB་rོན་e་ཉི་�་5ར་ཡོངས་t་hགས་པའི་འཕགས་

བོད་མཁས་oབ་Cམས་jིས་མཛད་པའི་གtང་རབས་ཁག  ༼ངེས་དོན་}ིང་པAའB་
དཔེ་ཚ+གས་༽ཞེས་པའི་ཚན་qལ་དཔེ་མཛ+ད་jི་%ེགས་~ར་བཀོད་དེ།  འདོད་དང་
ཐར་བ་དོན་e་གཉེར་བའི་;ལ་bིའི་ཤེས་kན་མི་@འི་གཙ+ས།  བོད་དང་བོད་ཡིག་
ལ་དགའ་བའི་_ེ་བོ་Cམས་ལ་�ག་བསམ་མཚ+ན་པའི་ལེགས་_ེས་t་�ལ་བ་

ཡིན།   

དཔེ་ཚ+གས་འདིའི་མ་ཡིག་ཁག་ཅིག་དཔེ་�ིང་དཀོན་རིགས་ཡིན་

%བས།  མ་དཔེ་ལ་ལ་�ིང་�ལ་e་སོང་བས་ཡི་གེ་མི་མཐོང་བ་དང་།  མ་དག་པ་
ཡང་གང་འཚམ་འeག་པས།  ཡི་གེ་མ་དག་པ་Cམས་སོར་བཞག་Kས་ཏེ་�ག་
�གས་འདིའི་༼༽ནང་དག་བཅོས་Kས་པ་Cམས་བཀོད་ཅིང་།  ད་eང་གLང་གི་
མཆན་~་Cམས་jང་གོང་བཞིན་�གས་དེའི་ནང་བཞག་ཡོད།  

འདིར་དམིགས་jིས་L་དགོས་པ་ཞིག་ནི།  ང་ཚ<འ=་{ས་བ�ན་Iིས་Lས་
དག་ཐེངས་འགར་Kས་ཤིང་།  �ོག་བདེའི་ཆེད་ས་བཅད་;ས་པ་གསར་བXིགས་
Lས་ཡོད་མོད།  ང་ཚ+ར་འདིའི་ཐད་ཉམས་�ོང་ཞན་པ་དང་།  eས་ཚ+ད་ཤིན་F་
དཀོན་པའི་དབང་གིས།  ད་eང་_ོན་དང་ནོར་འ�ལ་མི་lང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གདོན་
མི་ཟ་བས།  ཤེས་kན་Cམས་jིས་དེ་cགས་jིས་དགོངས་Uལ་ཐད་ཀར་གtང་
ན།  ང་ཚ+ས་འ�ལ་e་བ_ར་ཞིབ་དང་དག་བཅོས་L་xའི་ཁས་ལེན་ཡོད།   

གང་5ར་?ི་ནང་གི་མ>ན་�ེན་�ང་འཛ+མས་པའི་གོ་wབས་>ང་>ང་ཞིག་

9ང་བ་དེ་དམ་འཛHན་Kས་ནས།  དཀའ་བ་དང་fངས་jིས་%བས་བདེའི་འ3ལ་



དེབ་@་མང་དེབ་གgགས་t་བཟོ་བ�ན་Kས་ཏེ།  རིག་མཛ+ད་\་བའི་ངོ་མཚར་
འ3ལ་དེབ་F་བཀོད་ནས།  rེད་ཚ+ར་རིན་མེད་e་�ལ་བ་ལགས་ན།  eས་རབས་
འདིར་ཕན་�བས་ཤིན་F་ཆེ་བའི་བSབ་K་དང་ལེགས་བཤད་འདི་དག་ལ་ཞིབ་

ད�ོད་དང་།  >གས་དམ་ཉམས་བཞེས་�ོད་མེད་ཡོང་བའི་རེ་འeན་བཅས།

ངེས་དོན་}ིང་པAའB་དཔེ་ཚ+གས་jི་གཙ<་X=ག་པ་བེ་རི་རིག་པའི་YA་Z[ས།  བོད་;ལ་
ལོ།  ༢༡༣༨ བོད་�་ ༡༠  ཚ ས་ ༡༡  ?ི་ལོ་ ༢༠༡༡ �་ ༡༢ ཚ ས་ ༦ ཉིན།

ཐོག་མར་དགེ་བ་;ད།

མཚན་.ང་།

༄༅། །མཁས་དབང་Kེ་བའི་ག�ག་;ན་མཚ+་9ང་:ིན་;་མཚ<འ=་>ན་
མོང་?ིའི་@ང་ངAའB་Cམ་ཐར་ཤིན་F་བGས་པ་བདེན་ཚHག་གསེར་Iི་མེ་

ལོང་ཞེས་K་བ་བLགས་སོ། །

མཆོད་བ7ོད།

ན་མོ་�་�་མ¢་£ིཿཡེ།  
མUངས་མེད་མཛ ས་¥་¦ིད་གtམ་མིག་གི་;ན། །
ཚངས་དKངས་གtང་མཆོག་ཐོས་འཛHན་དགའ་བའི་ད�ིད། །
§ངས་�ོགས་མཐར་?ིན་%ོབས་བ�འི་qལ་¨ོགས་>གས། །
�་མེད་%ོན་པ་མཆོག་ལ་དང་པོར་འeད། །



ཐོག་མར་བ%ན་པའི་©ོར་འyག་ª་སའི་མཚན། །
མན་ངག་དམར་Vིད་«ོལ་མཛད་པ¬འི་ཞབས། །
ཡོན་ཏན་ཕ་ཕོགས་གནང་བའི་མཚ+་9ང་Zེ། །
བཀའ་\ིན་མUངས་མེད་Cམ་གtམ་bི་བོས་མཆོད། །

རིས་མེད་ས་�ིང་བཀའ་ཇོ་དགེ་kན་Iི། །
དབང་cང་བཀའ་Vིད་མན་ངག་མཛ+ད་?ེས་ནས། །
བདག་fA་ཆiས་ལམ་བ`ར་བའི་བཀའ་\ིན་ཅན། །
དངོས་བxད་f་མ་Cམས་ལ་}ིང་ནས་�ས། །

fA་hiས་ཐོགས་མེད་མrེན་གཏེར་འཇམ་པའི་དKངས། །
བqེ་ཆེན་}ིང་Zེའི་རོལ་མཚ+་bན་རས་གཟིགས། །
བeད་དང་?ེར་འཐགས་མ>་%ོབས་གསང་བའི་བདག །
རིགས་གtམ་སེམས་དཔའི་Kིན་�བས་}ིང་ལ་«ོལ། །

འོ་མའི་མཚ+་ད~ས་འདབ་;ས་པ¬འི་%ེང་། །
ཡིད་འ�ོག་ཚངས་པའི་¦ས་མོ་མཚ+་9ང་མ། །
\ི་ཟའི་X་}ན་ད®ོལ་བའི་�ོས་གར་Iིས། །
ཚHག་དོན་\ི་མེད་ལེགས་བཤད་ཆར་e་}ིལ། །

འདི་ན་དད་kན་Sོབ་འབངས་དགའ་བའི་ད�ིད། །
ཟོལ་མེད་\ང་བZོད་�་ཡི་བཀའ་cང་བཞིན། །
བ5ས་jིན་མཚར་ལ་ཇེ་བས་དད་པ་འཕེལ། །



ཐལ་ཆེའི་?ོགས་t་མ་¯ང་ཚངས་པའི་ཐིགས། །

<ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

དེ་ནི་བདག་གི་འ\ེན་པ་ཆོས་jི་Zེ། །
མཁས་ཤིང་oབ་པའི་°་མཆོག་བདེ་ལེགས་མཚན། །
གeལ་Kའི་དཔལ་e་Kོན་པའི་མཛད་པ་%ེ། །
རང་དང་རང་འ\འི་སA་_[ས་@ང་Uལ་འགའ། །

ཤིན་F་བGས་པ་;་མཚ<འ=་�་ཐིགས་ཙམ། །
ཟོག་པོར་གཏོང་བའི་མི་ཤེས་ཆེ་བ%ོད་དང་། །
±ངས་མེད་²ད་jི་Zེས་t་མ་འ³ངས་པར། །
དད་པའི་�ེན་e་Zེས་\ན་འ\་འབག་ཡིན། །

ཆོས་jིས་བ_ངས་བའི་~་Sོབ་དད་kན་Cམས། །
ཐེ་ཚ+མ་§ོངས་ལ་�ས་པས་གཟིགས་མཛ+ད་དང། །
>ན་མོང་@ང་ངAའB་Cམ་ཐར་རགས་རིམ་འགའ། །
གསལ་བའི་གསེར་Iི་མེ་ལོང་འདི་ན་ཡོད། །

དཔལ་kན་f་མའི་`་འ3ལ་ཞི་VAའB་གར། །
མ>་%ོབས་YA་Z[འི་ཐོག་གི་Zེས་འhོ་བ། །
ཡི་དམ་�་དང་བཀའ་´ོད་ཕོ་ཉའི་ཚ+གས། །
Uལ་འདིར་དགོས་པའི་K་ར་མ་གཡེལ་jེ། །



བར་?་དགེ་བ་ག@ང་།

Aོན་?་Bེང་བ།

bིར་ན་དམ་པ་Cམས་jི་Cམ་ཐར་འ³ི་བ་ནི་མདོ་µགས་cང་གི་ཐོས་པ་;་ཆེ་ཞིང་
ཡང་དག་རིགས་པའི་¶བ་Kེད་ཐོག་5ར་Cོ་བ་དང་>ན་མོང་རིག་གནས་ལ་ནང་Kན་
�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཚHག་;ན་དང་}ན་ངག་གིས་མཛ ས་པས་ཉན་:ོ་བ་དང་གདམ་
ངག་གི་གནད་ཐོན་པས་འhོ་ཕན་;་ཆེན་པོ་འ9ང་བ་ཡིན་ནའང་cང་རིགས་jི་:ོས་
པ་ཕར་ཞོག་ཚHག་དོན་Iི་བY་དག་ལ་�ོངས་བཞིན་འདི་འ\འི་ལས་t་Lགས་པ་ནི་
བདག་གི་འོས་མིན་ན་ཡང་དམ་པའི་བཀའ་ལས་འགོངས་མ་{ས་པར་§ོབས་པ་
བ_ེད་དེ་�ང་ཟད་འ³ི་±ལ་Kེད་པ་ལ་�་དང་f་མས་གནང་བ་«ོལ་ཞིང་ཆོས་_ོང་

·ང་མས་hོགས་མཛ+ད་ཅིག 
Cམ་ཐར་དང་_ེས་རབས་སོགས་མགོ་མyག་ཚང་བར་ཐེངས་གཅིག་མ་�ོག་ན་ཚHག་
དོན་jི་_ོན་སོགས་qོམ་Iི་ལེགས་ཉེས་དང་ལོ་xས་jི་9ང་བ་ཇི་བཞིན་དམ་པའི་

ཡོན་ཏན་e་འhA་མBན་སོགས་མི་ཤེས་པ་དང་། f་མའི་Cམ་ཐར་གལ་ཆེ་Uལ་Iིས་
མང་པོས་qོམ་¥ལ་Kས། འ³ི་བ་པོས་jང་གང་{ས་jིས་qོལ་བ་Kས། མཐར་པར་
�ན་བIིས་ནས་འhེམ་པའི་eས་ལོགས་ཤིག་F་བཞག་ནས་ཞལ་ཙམ་ཡང་མ་?ེས་
པར་ཤོག་ཉོབ་jི་གད་}ིགས་t་སོང་ན་ནི་ཉེས་པ་ལས་ཕན་ཡོན་མི་ཡོང་བས་དངོས་
Sོབ་ཡང་Sོབ་ཁོང་དང་འ³ེལ་ཟབ་པ་Cམས་jིས་ལན་ཅིག་ཞིབ་གཟིགས་གནང་x་

ནི་ཐོག་མའི་བདག་གི་རེ་བའོ། །
དམ་པ་ཁོང་ནི་ངེས་དོན་ཚད་མའི་_ེས་~་ཞིག་ཡིན་པ་རང་རེ་xས་ཡོད་Cམས་ལ་
བཤད་མ་དགོས་པར་ངེས་ནའང་འ³ི་ཉེས་qོམ་ལོག་གིས་ཟོལ་དང་ཟོག་པོར་བཏང་
ཡོད་ན་�ོངས་པ་བདག་གི་_ོན་e་¸ོས་མ་དགོས་པས་དེ་?ིར་ཨ་±་བཀའ་\ིན་ཅན་
ཁོང་ལ་ནི་མཁས་དབང་གནམ་Iི་ཁེབ་;་5་~འི་_་སེར་Iི་Sོབ་~་ཤིན་F་མང་བས་



འདི་འ\ས་ས་བོན་ཙམ་Kས་ཏེ་?ི་ནང་གསང་བའི་Cམ་ཐར་;ས་པ་ཞིག་འ9ང་བའི་

¸ོན་ལམ་འདེབས།  གsང་%ོན་YA་Z[་དཔལ་Iིས།  Sོབ་མས་བqམས་པའི་Cམ་
ཐར་ཕལ་ཆེར་ནི། །ཆེ་བZོད་དག་པས་f་མ་ཟོག་པོར་གཏོང་།  ཞེས་པའི་བSབ་K་
གནང་ཡོད་པས་bིར་Cམ་ཐར་འ³ི་བ་ལ་གང་གི་ཡོན་ཏན་Iི་ཆ་ནས་བZོད་དགོས་
ནའང་Xོ་འདོགས་@་ཚ+གས་jི་ºལ་»ང་གིས་ད¼གས་པ་ནི་ཉེས་པ་ལས་དགེ་བ་མིན་
པས་མཐོང་ཐོས་དངོས་jི་བདེན་པ་ར་:ོད་མེད་པ་ཞིག་འདིར་འ³ི་འདོད་མིན་པས་
xས་ཡོད་ཞལ་ཟིན་Cམས་ལ་བཀའ་འ\ི་ཞིབ་qད་བཅད་དེ་³ིས་ཡོད་པས་ཡིད་

ཆེས་jི་གནས་t་སེམས། 

Cམ་ཐར་དངོས།

eས་བབ་པ¬འི་;ལ་ཚབ་½ལ་བའི་གཏེར་ཆེན་Vག་འ>ང་བeད་འཇོམས་�ིང་བའི་

Vོས་མའི་ཆོས་wོར་Iི་གཏེར་Kང་e། sལ་ཨ་_ོང་e་བདེ་ལེགས་མིང་ཅན་འ9ངཿ 
འhམ་གཡས་པ་ན་¸ེ་བ་¾་འཛHན་བ®ཿ དེ་ཟབ་གཏེར་འདི་ཡི་བདག་པA་ཡBནཿ  
ཞེས་གtངས་པ་ནི་བདག་ཅག་གི་འ\ེན་པ་>གས་Zེའི་མངའ་བདག་འདི་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། དམ་པ་གང་གི་q་བའི་f་མ་གཞན་\ིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་པའི་°་མཆོག་
ལམ་ཁAའB་མཁན་ཆེན་གསང་µགས་བ%ན་འཛHན་Iི་ཞལ་ནས་sལ་དང་eས་མིང་
དང་མཚན་མ་མཛད་bོད་གང་ལ་བ�གས་jང་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་གདོན་མི་

ཟའA་ཞ[ས་གtངས་པ་འ|ར་བ་མེད་པ་YA་Z[འི་གtང་ཉིད་e་ངེས་སོ། །དེ་ལ་སོགས་
པ་གཞན་གདན་རབས་དང་ལོ་xས་e་མར་མཁས་པ་མང་པོས་དམ་པའི་_ེ་½ལ་དང་
cང་བ%ན་སོགས་ཡོད་jང་འ\ེན་པ་གང་ཉིད་¥་འཚ+་བLགས་པའི་wབས་ལ་དེ་

འ\་Lས་ན་>གས་མི་དIེས་པ་ཡིན་པས་བདག་ཅག་གི་ཁ་ལ་ཚ+ད་ཡོད་པར་K། 
;ལ་¦ས་Kང་�བ་སེམས་དཔའ་Cམས་eས་བབ་གeལ་Kའི་དཔལ་e་བསམ་
བཞིན་Kོན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་བཞིན་བ%ན་པ་;ས་ཤིང་དམ་པའི་_ེས་~་e་མ་
བLགས་པའི་eས་གདམ་ངག་བeད་qིའི་དཔལ་ལ་ལོངས་bོད་ཅིང་དབང་cང་



ཆོས་jི་;་མཚ+་བདག་གིར་བཞེས་པ་དང་ཡང་དར་བ%ན་པ་དར་§ེལ་གཏོང་བའི་
eས་ན་ཚ+ད་དར་ལ་བབ་ཅིང་དམ་པའི་མན་ངག་ཞལ་xན་Iིས་¿ག་པས་བ%ན་པ་

འཛHན་_ོང་§ེལ་གtམ་Iི་±ར་ཆེན་འདེགས་{ས་པ་%ེ།  bི་ལོ་ ༡༩༣༦ བོད་རབ་
9ང་བ�་Áག་པའི་བhང་K་བ�་བ་འཛHན་Kེད་ཅེས་པ་མེ་ཕA་KB་བའི་ལོར་sལ་མགA་
ལiག་འ~མ་པ་ཁག་གtམ་Iི་ནང་ཚན་ལས་ཨ་_ོང་གོང་མའི་´ེ་�ིང་མགར་wོར་ཚ+་
བར་ཡབ་ཚ ་�འི་དོན་oབ་བམ་རབ་འKོར་ཡང་ཟེར་ལ་sམ་རི་སར་བཟའ་བསོད་
ནམས་མཚ+འམ་གཅེས་མིང་ལ་བསོད་པོ་གཉིས་jི་¦ས་t་sལ་_ོང་ཟA་དiར་གཉན་

པོ་�་རི་གསང་བ་འོད་kན་ནམ་བཙན་uོད་Â་རི་ཟེ་དམར་Iི་�་ཞོལ་e་¥་བ5མས། 
ཁོང་གི་མ་ཞང་གི་�ས་ལ་རི་སར་ཟེར་བ་ནི་གསེར་�འི་?ོགས་ནས་Iོད་ལ་Kོལ་ནས་
མགA་ལiག་F་འོངས་པས་རི་སར་ཐོགས་པ་ལས་�ས་དངོས་ནི་ག{བས་gར་ཡིན་པར་

ཐོས། དེ་ཡང་ཡབ་sམ་འདི་གཉིས་ལ་_ེ་མགA་r[²་ཞིག་ཡོད་པ་མ་འཚམ་པ་ལ་ཡབ་
jིས་�་ངན་ཆེན་པོ་Kས་པར་_བས་མགོན་མགར་བ་f་མ་འཇམ་དKངས་ཉི་མས་
rོད་jིས་Kིས་པ་དམར་འKར་ཞིག་ལ་�་ངན་དེ་འ\་མ་Kེད་དང་འདི་ལས་�ག་པའི་
~་ཞིག་rོད་ལ་_ེས་ངེས་གtངས་ཏེ་ད~གས་ད9ང་མཛད་ཅིང་Kིས་པའི་�ང་eར་

Iི་ས་གཟིགས་jང་ཁོང་གིས་མཛད། དེ་Zེས་དམ་པ་འདི་ཉིད་¥་འ�ངས་ཤིང་རིམ་
བཞིན་མིང་¦ིང་Zེས་མ་གtམ་_ེས་པ་ཐམས་ཅད་འཚམ་པས་¦ི་འགབ་ཆོད་པའི་

Kིས་པ་བ®་ཤིས་པ་ཞིག་F་hགས། oབ་པའི་དབང་¿ག་ཤེས་རབ་དཔལ་Iིས་_ེར་
©ང་�་མhིན་གསང་¶བ་jི་©ོ་ནས་·ང་བ་གནད་¸ིན་མཛད་ཅིང་མཚན་ལ་�་

མhིན་_བས་བཏགས།  དམ་པའི་_ེས་~་འhA་དiན་{ས་པ་ཞིག་འ9ང་ལ་ཚ ་ཆོས་
ཡང་མཐར་?ིན་པའི་cང་བ%ན་གནང་བ་?ིས་ཇི་5་བ་བཞིན་མངོན་e་|ར། 
ཆོས་བ�་པའི་མདོ་ལས།  Kང་�བ་སེམས་དཔའ་མཁས་Cམས་jི། །རིགས་ནི་
མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། །�་_ར་ལས་ནི་�ར་ཤེས་དང་། །e་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་
བཞིན། །ཞེས་གtངས་པ་5ར་དམ་པའི་རང་�གས་jི་ངང་Uལ་བཟང་ཞིང་གཤིས་
འཇམ་པ་�ན་དང་མ>ན་ཞིང་�ན་jི་ཡི་གར་འབབ་པ་ཞིག་F་hགས། ¥་�ང་བ་ལོ་



བཞི་�་ཙམ་Iི་wབས་rིམ་མཚ འི་ཨ་ནེ་དཔལ་�འམ་�ན་Iིས་ཨ་ཡ་�་འབོད་པ་

དེས་ཁོང་ལ་ཤིན་F་གཅེས་པས་xན་e་�མ་ནས་འeག་པ་ཞིག་ཡོད། ཨ་ནེ་uན་མA་
ད[འི་མ�ལ་e་�ེན་གtམ་སོགས་འཇོག་སའི་ག²་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ངོས་t་མཚན་
མོར་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་མཐོང་@ང་wབས་མང་པོར་གཟིགས་པ་གང་གི་5ས་

ཡིན་པའི་x་མཚན་འོག་ནས་འ9ང་། 

ད�ང་ན་བ;ད་ཙམ་ལ་ཕེབས་eས་�ོག་Sོབ་པའི་wབས་དང་པོ་ཡབ་jིས་ད~་

བgང་ཞིང་�ོག་དག་པར་Ãངས། དེ་eས་�་གཡང་འ³ོག་གི་ཕ་ས་འདིར་¿གས་
དཀར་ནག་སོགས་གཡང་གི་ར་བ་©ོ་བཞི་ཚང་ཞིང་འཚ+་བ་དང་ཕ་¦ོལ་མ་ཉམས་
པའི་eས་ཡིན་པས་འ³ོག་པའི་Kིས་པ་ལ་བ;ད་པ་ཁ་ཆག་གིས་ནོར་ལོན་ཟེར་བ་ལA་
ངi་བ;ད་ཐོབ་ནས་¿གས་¨ི་ལ་འhོ་དགོས་པ་ཁོང་ཡང་དེ་ལས་མ་འདས་པར་ཤོ་ཀ་

ལེ་±ར་ནས་¿གས་¨ིར་འhོ་བ་ནི་xན་kན་Iི་K་བ་ཡིན། གང་ཉིད་µོན་གོམས་
བག་ཆགས་jིས་སམ་འ9ང་འ|ར་5ས་བཟང་གང་�ང་ཞིག་གིས་ཡི་གེ་འ³ི་�ོག་ལ་
དགའ་བ་ཙམ་K་བ་གང་ལའང་མིན་པས་ཤིང་Kང་�ང་Ä་ཞིག་e་ཐལ་བ་9གས་
ནས་ཡི་གེ་Ãོང་བ་དང་གཡའ་YA་སiགས་ངོས་འཇམ་པའི་Yོ་དང་ཐ་ན་ད�ན་འrགས་
རོམ་Iི་%ེང་e་ས་བཏང་ནས་ཡི་གེ་Ãོང་བ་སོགས་འཁོས་ཀ་ཞན་ཅིང་ཆ་�ེན་དེ་ལས་
མེད་ན་ཡང་བqོན་པའི་xན་མ་བཏང་བར་འ³ི་�ོག་ལ་qེ་གཅིག་F་གཞོལ་བས་
¿གས་ཟོག་མ་ཚང་བ་དང་རི་ཁར་�ག་པ་སོགས་¨ི་གོ་མ་ཆོད་པར་ཕ་མས་བ´ིགས་

པ་ནི་ལན་གཅིག་ག་ལ་ཡིན། དེ་Zེས་མགར་wོར་Iི་Å་�ང་ཡོངས་jི་�ོག་གི་དགེ་
uན་མགར་བ་f་མ་¸ོན་རབ་ཡིན་པས་ཁོང་གི་མeན་ནས་རིམ་བཞིན་ཇོ་ནང་དགེ་
cགས་�ིང་མ་སོགས་རིས་མེད་jི་ཆོ་ག་ཆོས་bོད་ལ་Ãངས་པས་ཁོང་གི་Ãངས་པ་ལ་

tས་jང་འhན་�་³ལ། _བས་མགོན་མགར་བ་f་མ་འཇམ་དKངས་ཉི་མའི་Áང་
ནས་ད�ན་གཅིག་ལ་གསར་�ིང་གི་ཆོ་ག་e་མའི་འདོན་དKངས་�་ºང་?ག་ལེན་
བཅའ་འ~ད་ད®ོལ་གtམ་སོགས་ལ་Ãངས་བ་མཛད་དེ་མyག་F་xགས་:ོད་པའི་
wབས་ཁོང་�ན་ལས་rད་e་ཐོན་ཏེ་_བས་Zེ་རིན་པA་ཆ[་>གས་ཧ་ཅང་མཉེས་ནས་



;་འོ་མའི་eང་མཚ<་ཟÇར་བའི་\ིལ་~་hགས་ཆེན་ཞིག་དང་Xོལ་མའི་¥་Kོན་ལེགས་
པ་ཞིག་ཁོང་ལ་K་དགར་གནང་ཞིང་ཁོང་གི་གཤིས་xད་དང་fA་hiས་ལ་བ%ོད་µགས་

མཛད། མགར་བ་f་མ་¥་¾ན་འདི་Cམ་གཉིས་jིས་ཁོང་ལ་>གས་གཅེས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་གནང་བ་ཡིན་ཏེ་མགར་f་Cམ་གཉིས་jི་¥་¾ན་མགར་བའི་ཆོས་འoབ་jི་
ཐང་~་ཡིན་པའི་བཤད་¦ོལ་ཡོད་པ་དེ་5ར་ན་f་མ་དེ་གཉིས་jི་¥་ཚའང་ཡིན་ལ་
གང་5ར་ཡང་¥་ཚ་fོ་བཟང་;་མཚ<་སÈགས་jིས་¥་ཚ ་¸ད་e་ཁོང་ལ་ཞབས་?ི་

>གས་དང་མ>ན་པ་བ¶བས་ཡོད། 
    ད�ང་ལོ་བ�་ལོན་པའི་wབས་ཚ ་རབས་ལས་jི་f་མ་�ན་§ངས་¸ོན་ལམ་
བཟང་པAའB་Áང་ནས་eས་འཁོར་དབང་ཆེན་Iི་དབང་བཀའ་ཡོངས་¨ོགས་jི་wལ་

བཟང་བཞེས།  འདི་ནི་¥་ཚ ་འདིར་f་མ་བ%ེན་ནས་ཆོས་Lས་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་
གtངས། ད�ང་ན་བཅོ་�འི་བར་e་མགA་ལiག་གི་sལ་¦ོལ་5ར་གཤིན་གསོན་Iི་
_བས་འyག་རིམ་hོ་དང་ཨ་མཆོད་སོགས་hོང་ཆོག་e་མར་ཕེབས་ནས་རེ་5ོས་

མཁན་Iི་རེ་བ་བwངས། �ོག་དག་པ་དང་?ག་ལེན་སོགས་ལ་མཁས་པས་བན་�ང་
མཁས་པ་ཞེས་Å་uན་�ན་Iིས་qིས་ཆེ་བར་hགས། །
མགར་བ་f་མ་¸ོན་རབ་jིས་ཁོང་གཅིག་་ལ་;ལ་¦ས་ལག་ལེན་ཤིན་F་;ས་པ་
ཞིག་ཞིབ་Vིད་e་བ«ལ་བ་དང་Kང་�བ་bོད་འyག་ཆེན་མA་ཞBག་jང་ཁོང་གཅིག་

ར་Vིད་དེ་>གས་qིས་གཞན་ལས་ཆེ་བར་མཛད། ཡང་མགར་བ་fA་hiས་དང་
མཉམ་e་འ9ང་འeལ་Iི་དབང་གནང་ཞིང་བ}ེན་མཚམས་ལའང་བLགས། འདིའི་
wབས་ཡས་མས་ཤིག་F་མ་ཎི་f་མ་པ¬་སིÊིའམ་>བ་བ%ན་ཞི་བའི་fA་hiས་jི་
མeན་ནས་>གས་Zེ་ཆེན་པAའB་དབང་སོགས་ཆོས་འ³ེལ་མང་པོ་Lས།
ད�ང་ལོ་བཅོ་�འི་%ེང་དཔལ་kན་cང་_་དགོན་e་xད་;ལ་eས་jི་འཁོར་ལAའB་
¨ོགས་རིམ་Ãོར་བ་ཡན་ལག་Áག་གི་ཉམས་བཞེས་མཛད་པར་ཕེབས་wབས་_བས་
མགོན་མགར་f་འཇམ་པའི་དKངས་jིས་Zེ་བ�ན་�་ར་�་ཐའི་¥་ཐང་ལེགས་པ་
ཞིག་གནང་%ེ་rོད་ཉིད་f་མ་འདི་5་~་ཞིག་འོང་དགོས་jང་དགོས་ལ་ཡོང་བ་ཡང་



ཡོད་གtངས་ཏེ་Å་སར་Kོན་པ་ལ་¸ོན་ལམ་མཛད། དེ་wབས་མཚམས་པ་¸ོན་ལམ་
བཟང་པོ་>གས་མཐོན་པོར་ཕེབས་ཟིན་པས་ཁོང་གིས་Vིད་གནང་Zེས་མUངས་མེད་
མཁས་པའི་°་མཆོག་ལམ་ཁAའB་མཁན་ཆེན་གསང་µགས་བ%ན་འཛHན་མཆོག་གིས་
གསལ་བཏབ་%ེ་_ར་Vིད་གནང་ཞིང་གོ་བ་ཞིབ་F་བ_ེད་ཅིང་�ོང་བ་qལ་e་བཏོན་

ནས་བཀའ་\ིན་བ«ལ་བ་ལ་ལོ་གtམ་?ོགས་གtམ་Iི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད། གོང་
e་བཤད་པ་5ར་ཁོང་བཅའ་བཟོ་ལ་མཁས་པས་ལས་རོགས་>བ་བ%ན་ཟེར་བ་ཞིག་

དང་ཁོང་གཉིས་མཆོད་དཔོན་ཡིན། དགེ་wོས་V་f་མ་ངག་Yོར། Vི་བ་ཤིང་གི་
ལེགས་བསམ། ད~་མཛད་མགར་བ་fA་hiས་དང་ད�་ལེའི་དོན་kན་ཡིན། ཆོས་ཚན་
ལ་དགེ་འeན་པ་tམ་�་སོ་བཞི་ཡོད།  དེ་5ར་གདན་ས་མི་འ|ར་བདེ་ཆེན་�ིང་e་
YA་Z[་འཛHན་པ་Cམ་གཉིས་jི་Áང་e་¶བ་བxད་འདིའི་f་མ་བxད་པའི་?ག་བཞེས་

བཞིན་Vིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་kན་དང་©ོམ་རིམ་oབ་པའི་ལམ་བཟང་།  �ན་
ཐབས་འོད་བ;་འབར་བ་སོགས་མན་ངག་ཞལ་xན་5ར་q་ཐིག་»ང་གtམ་ལ་
གནད་e་བËན་པ་ནས་ཉམས་ངA་:iད་དང་qལ་བོགས་འདོན་_ོན་གེགས་སེལ་

སོགས་མཛད་རིམ་བཞིན་©ོ་གtམ་ཡེངས་མེད་jིས་¶བ་པ་ལ་qེ་གཅིག་F་གཞོལ། 
དེ་ཙམ་ལས་Ãོར་Áག་ཉམས་བཞེས་jི་f་མ་སA་སAའB་Cམ་ཐར་ན་ཡོད་པ་Zེས་�ོས་

5ར་འhོ་བས་ཡིག་ཚ+གས་Ìང་ངོ་།། 
ད�ང་ན་བ�་Áག་པའི་wབས་_བས་Zེ་�ན་§ངས་¸ོན་ལམ་བཟང་པོ་དང་མཁས་
དབང་ལམ་ཁAའB་མཁན་ཆེན་Cམ་གཉིས་jི་Áང་ནས་རབ་9ང་དང་དགེ་Uལ་

བ¶བས། ཆོས་མིང་ལ་ངག་དབང་བདེ་ལེགས་རབ་;ས་གསོལ། འདི་eས་ད�ང་ན་
�ང་བ་དང་ཐོས་བསམ་Sོབ་གཉེར་གང་ཡང་མཛད་མེད་ནའང་བSབ་K་དང་ཀ་
qོམ་སོགས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མགར་བའི་oབ་དབང་སོགས་jིས་
བཤད་ལ་oབ་དབང་ལ་³ིས་པའི་ཀ་qོམ་རེ་ཡོད་jང་ད་5་མ་ཡིག་མི་བLགས་པས་

མཚ+ན་�ང་eས་jི་�གས་qོམ་Cམས་jི་དཔེ་�ེད་ཐབས་³ལ། 
ཁོང་Ãོར་Áག་ལ་བLགས་པའི་wབས་uན་Iའི་རི་Vོད་པའམ་K་³ལ་བ་I་་f་མ་



རིན་ཆེན་བཟང་cང་_་དགོན་e་Kོན་ནས་eས་འཁོར་དབང་ཆེན་Iི་ཆོས་བཀའ་

ཡོངས་¨ོགས་jི་བཀའ་\ིན་ཐོབ། འ3ལ་འཁོར་གོང་མའི་wབས་�ན་§ངས་¸ོན་
ལམ་བཟང་པོས་ཁོང་གི་;ལ་ཚབ་དང་cང་_་དགོན་པའི་གདན་སའི་འགན་ཡོངས་

¨ོགས་ལམ་ཁAའB་མཁན་ཆེན་ལ་བཀའ་བབས། མི་རིང་བར་དགོངས་པ་ཆོས་དKིངས་
t་ཐིམ།  
དགོན་Å་ཚང་གི་དཔོན་Sོབ་ཡོངས་jིས་དགོངས་¨ོགས་;་ཆེན་པོ་བ¶བས། �ན་
§ངས་¸ོན་ལམ་བཟང་པོས་ངས་rོད་ལ་Ãོར་Áག་ཆ་ཚང་ཞིག་Vིད་མ་>བ་jང་rོད་
འIོད་མི་དགོས་ཏེ་མ་འོངས་ཤÍ་ལ་ནས་Ãོར་Áག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འVིད་པའི་�ེན་

འ³ེལ་ཡོད་ཅེས་གtང་གི་ད~གས་ད9ང་མཛད། དེ་ནས་Sོབ་དཔོན་རིན་པA་ཆ[་
བཀའ་\ིན་ཅན་གང་ཉིད་Ãོར་Áག་ཉམས་བཞེས་jི་མཐར་?ིན་ནས་བཤད་Å་ལ་
བLགས་ཏེ་མཁས་པའི་;ལ་ཐབས་ཟིན་པ་མཁན་ཆེན་རིན་པA་ཆ[འི་Áང་ནས་འཇམ་
པའི་དKངས་>བ་བ%ན་དགེ་ལེགས་;་མཚ<འ=་ཕར་?ིན་sམ་དོན་གསལ་བའི་མེ་

ལོང་དང་བGས་Åའི་bི་དོན་རིན་ཆེན་Xོན་མེ། Ãོར་Áག་bི་དོན་YA་Z[་བeད་qིའི་�་
xན། གཞན་ཡང་Zེའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་དང་།  འeལ་བ་གནམ་qེད་kིང་མ་སོགས་
གLང་ཆེ་�་e་མར་Ãངས་པས་ཁོང་གི་Cམ་ད�ོད་ལ་tས་jང་འhན་པའི་�་མ་

9ང་། 
wབས་དེར་བཤད་Åའི་ནང་e་~་ཚའི་f་མ་ཡེ་ཤེས་འཛHན་དང་©ང་f་ངག་བqོན། 
Î་ཆེའི་Uལ་Vིམས་དཔལ་kན་སོགས་Cམ་ད�ོད་jི་qལ་དང་kན་པའི་fོ་གསལ་
qེ་~ད་པ་མང་ན་ཡང་ཁོང་བ5ས་ཚ+ད་ལ་དེ་འ\འི་བqོན་kན་ཞིག་F་མི་@ང་ཡང་
གLང་Vིད་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཐེངས་གཅིག་ཐོས་པས་ཚHག་དོན་མ་cས་པ་ཁོང་e་
�ད་འhོ་བའི་མི་བZེད་པའི་གgངས་ཐོབ་པ་5་~་ཞིག་ཡིན་?ིར་ཁོང་དང་eས་
མཉམ་Iི་xས་ཡོད་ཆོས་jི་hོགས་པོ་མགར་བ་མཁན་པA་fi་བཟང་Uལ་Vིམས་
སོགས་jིས་དམ་པ་ཁོང་ནི་ཐོག་མར་དཔེ་ཆ་གཟིགས་པའི་Å་གཞོན་Iི་eས་ནས་
གཞན་ལས་rད་པར་Iིས་ཆེ་བ་མ་ཆགས་འཕགས་པའི་རིགས་K་བ་lང་ཞིང་འདོད་



དོན་མང་པAའB་དོན་ལ་ཆེད་e་མི་xགས་པ། uན་བ�ར་གཞོན་_ོང་ཡ་རབས་jི་�ས་
cགས་དང་kན་པ། གLང་cགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་ཆེད་e་Ãངས་པ་ལ་
མ་5ོས་པར་ཐོས་པ་ཙམ་Iིས་ཞིབ་པར་མrེན་འhོ་བ་དང་?ིས་jང་བZེད་e་མེད་

པ། ;ལ་sམ་Zེ་བ�ན་Xོལ་མས་Zེས་t་བgང་བའི་གང་ཟག་rད་པར་བ་ཞིག་
ཡིན་པར་གtངས་པ་སོགས་ཆོས་མཆེད་ཡོངས་jིས་བµགས་བZོད་jི་མེ་ཏོག་

འཐོར། 
   wབས་དེར་cང་_་དགོན་e་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་�ིང་གི་དཔེ་ཆ་བ་qོད་པ་ལ་གང་
འཚམ་�ོང་བ་ཐོན་པའི་m་བའི་ཨ་±་རག་ཏོག་གམ་�ེན་མཁས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
དེས་དགོན་འདིར་བཤད་Å་གསར་Uགས་ཡིན་པས་qོད་པ་དེ་ཙམ་མི་འhོ་བ་དང་
Å་གཞོན་ལོ་�ང་�ང་ཡིན་པས་µོན་ཆད་དཔེ་ཆར་གཟིགས་�ོང་བ་མེད་པ་དང་ཁོང་
ནི་Å་ས་ཆེན་པོ་འhིམ་�ོང་བའི་ཁེངས་སེམས་jིས་Å་གཞོན་Cམས་ལ་ཚ་དང་འཁོར་
གtམ་Iིས་xན་e་qེད་མོ་Kས་པ་ན་Å་གཞོན་ཚ<འ=་>གས་ལ་མ་བབས་པས་ཁོ་ལ་

ཡ་ལན་ཞིག་:ོད་པར་རེ་བ་Kས་ཡོད། ཁོང་རིན་པA་ཆ[ས་ནི་ཨ་±་�ེན་མཁས་དེ་
འ\འི་དཔེ་ཆ་qེ་~ད་ཅིག་མིན་པ་ཤེས་jང་ཁོང་ལོ་ན་uན་པས་བqི་བ�ར་Iིས་

ལན་གང་ཡང་མ་བཏབ། འོན་jང་ཨ་±་�ེན་མཁས་jི་>གས་ལ་བཤད་Åའི་ནང་e་
ཁོང་ལ་�གས་གསལ་Iི་ལམ་ནས་ལན་>བ་པ་མི་འeག་}མ་ནས་ནམ་xན་བཤད་

Åའི་ནང་e་འོངས་ནས་Å་�ང་ཚ<་qÇད་མA་q[་bད་Kས། 
ཉིན་ཞིག་Å་3ག་མང་ཆེ་བས་ཁོང་རིན་པA་ཆ[་ལ་ནན་Iིས་བ¥ལ་ནས་དེ་རིང་ཨ་±་

�ེན་མཁས་ཡོང་ན་rེད་jིས་ངེས་པར་ལན་འདེབས་དགོས། ང་ཚ+་འeག་F་མི་
འyག་པས་ཁA་?Bན་ཆད་ཡོང་མི་{ས་པ་ཞིག་དགོས་པར་འeག་ཅེས་ཡང་ཡང་L་བ་

Kས། ཉིན་དེར་ཨ་±་�ེན་མཁས་ཡང་xན་kན་5ར་བཤད་Åའི་ནང་e་ཕེབས་ནས་
qེད་མA་q[་འདོད་པ་ན་རིན་པA་ཆ[་གང་ཉིད་དམ་བཅའ་དང་རིགས་cང་པ་གང་ཞིག་
Kས་jང་ཕ་རོལ་པོས་cང་རིགས་གང་གིས་མ་>བ་པར་Å་མང་ནས་ཧབ་ཆ་Kས་
པར་ཁA་³iས་%བས་jིས་>ན་པའི་ནང་e་སོང་ནས་ངས་དཔེ་ཆ་མི་ཤེས་པ་དང་qོད་



པ་མི་འཇོན་པ་ཤེས་བཞིན་e་བཤད་Åའི་qོད་པ་qེ་~ད་པ་བདེ་རབ་jིས་དེ་རིང་ང་
ལ་>བ་ཚ+ད་བཏང་འeག་ཟེར་ནས་མང་e་འབར་9ང་བ་ལ་Å་uན་ཚ<འ=་སེམས་t་
ཁོས་དེ་འ\་ཞིག་མ་རག་བར་e་མ་Ìར་བ་རེད་དགོངས་ནས་ཁོང་དགོད་དགོས་པ་

ཞིག་9ང་། eས་དེ་ནས་ཨ་±་�ེན་མཁས་ཁོང་qོད་པ་ལ་ཕེབ་x་མཚམས་ཆད་སོང་
བར་མགར་བའི་oབ་དབང་སོགས་wབས་དེའི་xས་མངའ་ཡོད་པའི་ཆོས་མཆེད་

Cམས་jིས་བཤད་འeག  ཉིན་ཞིག་ལ་མཁན་རིན་པA་ཆ[ས་ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་
Iིས་�གས་གསལ་གཏོང་Uལ་rད་པར་བ་ཞིག་བSབས་ཏེ་འདི་rོད་jིས་མ་བZེད་

པ་Iིས་དང་མཁོ་བའི་eས་ཤིག་ཡོད་གtངས་པ་x་མཚན་འོག་ནས་འ9ང་། 
   ད�ང་ལོ་བ�་ད�འི་wབས་¥་ཆེན་YA་Z[་དh་འeལ་Iི་Áང་ནས་གནམ་ཆོས་
བདེ་ཆེན་ཞིང་དབང་སོགས་གཏེར་གསར་བའི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་ཁ་µ་?ི་e་མར་

གསན་བཞེས་མཛད་ཅིང་དགོངས་ཉམས་t་བཞེས།  ལོ་འདིར་མགར་བ་f་མ་¸ོན་
རབ་དང་I་་f་མ་སོགས་Å་འཁོར་Cམས་དང་མཉམ་e་�་ཆེན་གངས་wོར་ལ་

ཕེབས། ཡང་མགོན་ཚང་བ%ན་;ས་དང་གཉིས་ཀ་³ོ་འགེལ་སའི་གཡག་@་མ་
གཉིས་Vིད་ནས་ཞབས་ཐང་ལ་གངས་wོར་ཐེངས་གཉིས་པ་མཛད། 
   ད�ང་ན་ཉི་Ï་བའི་eས་sལ་བའི་rིམ་མི་Cམས་དང་�ན་e་ད~ས་མཇལ་ལ་
ཕེབས། ཕ་rིམ་ལ་འKོར་བ་ཞན་པས་མང་ཆེ་བ་ཞབས་ཐང་གིས་བ_ོད་དེ་ད~ས་�་
kན་དག་པའི་ཞིང་e་ཇོ་ªཀ་Cམ་བeན་Iིས་གཙ+ས་པའི་�ེན་གtམ་rད་འཕགས་

Cམས་ལ་རིམ་Iིས་མཇལ། མཉམ་མེད་>བ་པའི་ཞལ་ཚབ་ཇA་བA་ཡBད་བཞིན་ནོར་
~འི་གསེར་ཞལ་ཐོག་མར་མཇལ་wབས་ཉམས་²ར་ནས་ཐོག་འབེབས་མང་པོ་
བ;བ་པ་དང་?ག་;་e་མ་དང་ཕེེÐ་X་མང་པོ་Kས་པར་eས་འཁོར་Ãོར་Áག་གི་
ཉམས་ལེན་ལ་xས་མེད་Cམས་jིས་Ñོ་བ་འ\་ཨེ་ཡིན་}མ་ནས་Òག་@ང་9ང་བ་

དང་ཡང་xས་ཡོད་Cམས་ནས་དད་པ་f་�ག་གིས་འཕེལ་བ་9ང་། ཐེངས་འདིའི་
ད~ས་པ་ཡར་འhAའB་wབས་མགར་ཆོས་ཚང་གིས་དÄལ་©ོར་འགའ་ཁོང་ལ་�ལ་བ་

དེས་ཁོང་ལ་wབས་དེར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་9ང་བར་གtངས། དེ་ནི་ཁོང་མགར་བའི་



ཆོས་འoབ་jི་ཐང་~་ཡིན་པའི་ཤོད་¦ོལ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་བདག་Kས་ཏེ་�ལ་བ་

ཡིན་འeག  ལོ་µ་?ི་འདི་དག་ལ་ཆོས་མཚམས་རེ་མ་གཏོགས་བཤད་Åར་xན་
བLགས་jིས་ཐོས་བསམ་ལ་qེ་གཅིག་F་གཞོལ།
རབ་;ལ་�ོས་Kེད་ཅེས་པ་ཤིང་མོ་cག་གི་ལོར་_བས་མགོན་མགར་བ་f་མ་འཇམ་
དKངས་ཉི་མ་མཆོག་ཞིང་གཟིགས་jི་?ི་ལོར་ཨ་_ོང་ཨ་མཆོད་ཚང་%ོང་_བས་
དགོན་བ%ན་གཉིས་དར་;ས་�ིང་གི་དགེ་wོས་འ|ར་Cམ་Iིས་འགོ་བ་Kས་ནས་
ཁོང་རིན་པA་ཆ[་སོགས་མགར་wོར་Iི་མི་བ�་wོར་ཞིག་f་མའི་¥་གeང་བཞེང་བའི་
ཆེད་e་¨་ཁ་{ར་དགོན་ནམ་མཁར་ནང་སོ་དགོན་དགའ་kན་བཤད་¶བ་>བ་
བ%ན་འཕེལ་;ས་�ིང་e་Kམས་ཆེན་མཐོ་ཚད་ལ་¸ིད་བ�་བeན་ཙམ་Iི་མདོ་
ཁམས་ན་དཀོན་པའི་¥་rད་པར་བ་དེ་བཞེངས་བ�ན་མཁན་Iི་མགར་ལ་མཁས་
པའི་བཟA་བA་ཞBག་%ོད་ཉི་མ་�་ས་ནས་གདན་འ\ེན་Lས་ཡོད་པ་དེ་ཆེད་e་བཙལ་

བར་སོང་། མགར་wོར་ཚ+་བས་བཞེངས་པའི་Cམ་;ལ་མཆོད་�ེན་དང་I་་f་མས་
བཞེངས་པའི་Kང་�བ་མཆོད་�ེན་གཉིས་Iི་ཆེ་ཚད་དང་¾ས་ཀ་སོགས་�་བཟོ་དང་

hོས་མོལ་ལེགས་པར་Kས། ¨་ཁ་{ར་དགོན་པའི་Kམས་ཆེན་Iི་མeན་ནས་¸ོན་
ལམ་བཏབ་ཅིང་�ེན་Cམས་ལ་མཇལ་ཁ་Lས།  ཁ་{ར་མཆོག་½ལ་རིན་པA་ཆ[་ལ་
ཆོས་འ³ེལ་Lས། དེ་ནས་ཉེ་འཁོར་Iི་དགོན་པ་Cམས་ལ་མཇལ་wོར་e་སོང་། ལབ་
དགའ་kན་མདོ་µགས་བཤད་¶བ་འཕེལ་;ས་�ིང་མཇལ་e་ཕེབས་ནས་ལབ་

_བས་མགོན་དང་ལབ་མཁན་ཆེན་ཚང་། ལབ་�ོང་Yོལ་ཚང་སོགས་ལ་མཇལ་ཞིང་
ལབ་�ོང་Yོལ་ཚང་ལ་ཆོས་འ³ེལ་Lས། ལབ་_བས་མགོན་དབང་ཆེན་དIེས་རབ་
YA་Z[འི་¶བ་�ག་�་མhིན་Iི་ཞལ་གཟིགས་wབས་བ�ན་བLགས་མཛད་པ་ཡིན་
པར་hགས་པའི་�་མhིན་སོགས་�་¥་རང་9ང་ངོ་མཚར་བ་མཇལ་e་ཡོད་པའི་

¶བ་�ག་ཡ་མཚན་པ་དེས་ཐོག་\ངས་�ེན་rད་པར་བ་མང་e་མཇལ། དེ་བཞིན་e་
ཞེ²་མདོ་དགོན་པ་ཐོས་བསམ་དར་;ས་�ིང་། ¨་སེར་Ïལ་དགོན་ཐེག་ཆེན་དར་
;ས་�ིང་། Vི་འe་wལ་བཟང་དགོན་པ། འ³ི་�ང་དགོན་པ། དགོན་པ་ཞོལ་མ། ཀ་



བཞི་དགོན། oབ་དབང་¶བ་བxད་དགོན་པ། µ་འ|ར་གསང་ཆེན་དགེ་མང་
དགོན། Vོམ་བཟའ་དགོན་སོགས་དགོན་´ེ་ཆོས་©ར་བ�་�ག་�ག་ལ་མཇལ་wོར་
མཛད། rོན་�་ངོ་བeན་བ;ད་ཙམ་འགོར་བ་དང་དེའི་བར་ལ་¥་གeང་Cམ་གཉིས་
jང་ལེགས་པར་oབ་%ེ་རང་sལ་e་?ིར་ཕེབས། ¥་གeང་ཆེ་བ་མགར་wོར་Iིས་
བཞེངས་པའི་Cམ་;ལ་མཆོད་�ེན་དེ་མགA་ལiག་ཤར་ཝོད་དགོན་e་བLགས་པ་ཡིན་

མོད་eས་འ|ར་Iི་wབས་t་དགོན་པ་དང་མཉམ་e་གཏོར་བ�གས་Kས་སོང་། ¥་
གeང་�ང་བ་I་་f་མས་བཞེངས་པའི་Kང་�བ་མཆོད་�ེན་དེ་ད་5་འÔ་ཀའི་K་

sལ་དགོན་e་བLགས། ཁ་{ར་མཆོག་½ལ་དང་ལབ་�ོང་Yོལ་སོགས་ལ་ཆོས་
འ³ེལ་གང་ཞིག་Lས་པ་ས་བོན་ལས་གསལ་ཁ་མ་9ང་། 
༡༩༥༨ %ེ་རབ་;ལ་ས་rི་ལོར་བོད་jི་�་མདའ་�ན་ལ་གནམ་ས་གཡོ་བ་5་~འི་
eས་འ|ར་9ང་ནས་དགོན་པ་བཤིག་Å་ཚང་གཏོར་ཏེ་ཤིན་F་ཡ་ང་བའི་གནས་t་

¯ང་། Å་བ་Cམས་ག་Kེད་འདི་Kེད་མེད་པར་ཁ་མེད་@་མེད་e་³ོས་Kོལ་Iིས་ལ་
འཐོར་cང་འཐོར་e་|ར་བའི་wབས་མགར་བ་f་མ་¸ོན་རབ་Kོན་ཏེ་མགར་wོར་Iི་

Å་བ་Cམས་འཐོར་e་མ་བ�ག་པར་sལ་བར་Vིད། Zེས་t་ཟི་ལིང་e་Sོབ་Ãོང་ལ་
འhོ་དགོས་ཟེར་ནས་ལོ་གཞོན་e་མ་མཚ<་µÈན་མི་རིགས་Sོབ་Åར་འhོ་དགོས་9ང་

བའི་hས་t་ཁོང་ཡང་དེད་སོང། ཐོག་མར་tམ་�་པའི་´ོམ་ཚHག་གི་%ེང་ནས་དགེ་
uན་དཔའ་རིས་ཡེ་ཤེས་@ང་བ་ཚང་གིས་Sོབ་Vིད་�ང་ཟད་Kས་jང་མི་འIངས་
བར་Sོབ་Å་མིང་ཙམ་e་|ར་ཏེ་དགེ་Sོབ་ཡོངས་ལ་Îང་ནག་གསོད་e་བ�ག་ནས་
ངལ་qོལ་Iི་ཨང་hངས་qིས་ལེན་སོགས་དོན་མེད་མི་འདོད་±ར་བA་ཇ[་མང་ནས་ཇེ་

>་ཇེ་Gག་ཡིན་པ་མ་བཟོད་དེ་?ིར་རང་sལ་e་³ོས་ནས་ཡོང་། ཐོག་མར་Ö་དམར་
རི་Vོད་ཟེར་བར་ཕེབས་ནས་f་མ་རེ་བLགས་པའི་མeན་ནས་ཆོས་འ³ེལ་Lས་ནས་

�ང་ཟད་བLགས། འདི་རི་བོ་དགེ་kན་པའི་ཆོས་འ³ེལ་Iི་ཐོག་མ་ཡིན་ཞེས་
གtངས་པར་ཐོས་jང་f་མ་t་ཡིན་དང་ཆོས་ཅི་ཞིག་Lས་པ་ནི་ས་བོན་མཁA་:iད་པ་

ལ་n་x་མི་འeག 



དེ་ནས་ས་xས་མེད་པས་�ངས་འཁོར་Iི་ལམ་དེད་དེ་རང་sལ་?ོགས་t་བ}ེགས། 
ལམ་བར་e་ཧང་ང་?ོགས་jི་rིམ་ཚང་ཞིག་F་ཞག་མལ་Kས། དེ་བ་ཚང་གི་cག་
ནང་e་bང་ཀི་བxགས་ནས་cག་ཁ་ཤས་བསད་པར་rིམ་བདག་མ་དེས་Îའི་ཁ་
Uབ་ནས་\ེག་ཆགས་པའི་_ོགས་ཤིག་གིས་ཇ་�ད་མཆོད་དེ་²་ཚང་གི་གན་ཕོག་>ག་
འhོ་S་བས་ཡིན་x་རེད་ཟེར་ནས་Ò་ནག་རབ་རབ་{་མ་µོ་cག་cག་མང་པོ་ལབ་

jིན་འeག  rོད་ཚང་གི་བ%ེན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་གtངས་པར། uན་མA་ད[་ན་རེ། ²་
ཚང་གི་བ%ེན་པ་ཤ་ཟ་ཧོར་མA་ཡBན་མོད་ཕོག་>ག་ལ་འhོ་S་བས་མ་བཟང་བ་རེད་

ཟེར། ཁོང་གི་>གས་ལ་uན་མོ་ཆ་cགས་མི་གཙང་བ་@ོད་jི་_ོགས་མི་གཙང་བ། 
×ན་�བ་ཁར་Îའི་གོང་ཁ་ནས་ཤ་ཟ་ཧོར་མA་ཟ[ར་ནས་འབོད་པ་ལ་Cམ་�ོག་ཅིག་

ཤོར་གtངས། དེའི་?ི་ཉིན་ནས་ལམ་ལ་ཆེས་པ་དང་ཆབ་རན་�་ཁོལ་Iི་?ོགས་ཤིག་
F་³ོ་མ་�ེད་ནས་eད་rིམ་རེའི་cག་¨ིར་བLགས་པ་དང་རིམ་Iིས་Ãིན་བདག་sམ་
;་ཚང་སོགས་ངA་ཤ[ས་ནས་དེ་Cམས་jི་མ>ན་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་wབས་རེར་ཡོན་
བདག་གི་rིམ་e་བLགས་པ་དང་ལན་རེར་རི་Vོད་e་བLགས་པ་སོགས་Kས་ནས་

¥་ཚ གས་དང་འཇིགས་པ་གང་ཡང་མ་9ང་། 
དེ་ནས་µགས་སའི་ཨ་མ་ཚང་ཞེས་པའི་མཚན་}ན་ཐོས་ནས་བeད་འཇོམས་YA་Z[་hA་
ལiད་qལ་Iི་¥འི་¦ས་མོ་མཁའ་ལིའམ་µགས་སའི་ཨ་མ་ཚང་ལ་མཇལ་e་?ིན་པར་
ཁོང་གིས་ངས་rོད་ཚ+ར་ང་ལ་འoལ་བ་གལ་ཆེན་བØེ་Ò་རིང་པོ་ཅན་ཞིག་འོང་x་

ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡོད་མོད་དེ་འདི་རེད་ཡ་ཞེས་གtངས། ཨ་མ་ཚང་གིས་Sོག་པའི་

>ལ་བ་ཞིག་མནབས་ཡོད་པ་དང་ད~་Ò་འ?ིང་ཏA་µA་ས[་བ་ཞིག་F་འeག  ཁོང་གི་
>གས་ལ་ཨ་ཡེ་uན་མོ་མགA་µiན་མ་དེ་Ùན་_ལ་མི་ཤེས་ཤེས་±ལ་Kེད་མཁན་ཞིག་
རེད་དགོངས་པ་དང་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་བན་�ང་ཨ་ཡེ་µA་ས[་མ་འདི་Ùན་_ལ་ཞིག་

རེད་མ་འདོད་དང་ང་ཨ་ཡེ་ལA་ལiན་ཞིག་གིས་Ùན་བཤད་པའི་དགོས་པ་ཅང་མི་འeག  
rོད་ལས་ཅན་Iི་_ེས་~་ང་དང་�ད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་f་མ་©ེ²་གཏེར་Iི་
¦ས་མོ་མཁའ་ལི་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་གtངས། འA་ཁiང་f་མ་©ེ²་གཏེར་Iི་¦ས་མA་ཡBན་



ན་ཕལ་བ་ཞིག་མིན་ཐག་ཆོད་ཡིན་པས་མrེན་པ་དངོས་གནས་པ་ཡིན་x་རེད་}མ་

ནས་དད་པ་eང་eང་བ་ཞིག་>གས་ལ་འ�ངས། ¨ོགས་ཆེན་@ང་Ãངས་སོགས་Lས་
པ་དང་། cང་གི་;བ་�ེན་རིགས་པའི་¶བ་Kེད་མན་ངག་�ོང་Vིད་སོགས་¥་ཆེན་YA་
Z[་དh་འeལ་ལས་jང་མཁས་པ་དང་§ོབས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་འeག་པས་fA་ཐ[་ཚ+མ་

མེད་པའི་དད་པ་གཏིང་ནས་འ�ངས། བeད་འཇོམས་ཡབ་¦ས་jི་ཟབ་ཆོས་མན་
ངག་མང་པོ་གནང་ཞིང་མyག་F་ང་ལ་བxད་པའི་མན་ངག་¨ོགས་ཆེན་@ང་Ãངས་
འདིའི་བདག་པA་riད་ཡིན་པས་ལས་kན་Iི་Sོབ་མ་རེ་ཡོད་ན་rོད་jིས་§ེལ་དགོས་

གtངས་ཏེ་བཀའ་ཕབ། ཆབ་རན་�་ཁོལ་ལ་རབ་གནས་མཛད་e་བ�ག  མeན་e་
ནམ་སོང་ལ་>གས་qིས་གཞན་ལས་ཆེ་བ་མཛད་དེ་བདེ་པོ་བདེ་གཅེས་སོགས་

གཅེས་མིང་གིས་འབོད་པ་གནང་། ཁོང་གིས་ནམ་xན་ད~་ལ་མནབས་པའི་ད~་Ö་
དེ་ཡང་ཁོང་ལ་གནང་%ེ་Kང་´ེ་ཉི་མ་¨་�་ཁ་བ་དང་f་³ང་བ®་ཤིས་འrིལ་སོགས་
ནས་འོངས་པའི་Sོབ་མ་གང་ཞིག་ལས་jང་ཁོང་ལ་>གས་qིས་�ག་F་ཆེ་བར་

གནང་། ལོ་འདི་ ༡༩༥༨ ལA་ཡBན་དགོས་པ་འ\་ཡང་བཤད་¦ོལ་མི་མ>ན་ཏེ་µགས་
སའི་ཨ་མ་ཚང་གི་½ལ་¥་ཆོས་དKིངས་YA་Z[འི་གtང་5ར་ན་ ༦༨ ལA་ཡBན་པར་
གtངས་ལ་བཙན་མAའB་�་qེའི་~་Cམས་jིས་ནི་ ༧༦ ལA་ཡBན་པར་བཤད། ཁོང་
༦༤ ལོར་³་གསོད་ནང་ནས་³ོས་ཏེ་གཙང་གོང་མ་དང་�ང་ཆད་m་བ་སོགས་
བxད་ནས་f་³ང་e་Kོན་པ་དང་ ༨༡ ལོར་མགA་ལiག་དགེ་ཐོན་Sོབ་Åར་ཕེབས་
པའི་བར་ལ་:ེལ་¨ོང་སོགས་t་ཕེབས་པའི་ལོ་xས་འཚ+ལ་ཐབས་མ་�ེད་པས་ངོ་

མཚར་Iི་མཛད་པ་ཞིག་མིན་ནམ་}མ་%ེ་ད�ོད་kན་Cམས་jིས་བ�ག་པར་L། 
:ེལ་¨ོང་དགོན་པའི་རེབ་གོང་¥་?ོགས་jི་ནང་ཆེན་Iི་ཡར་ངAའB་³ག་cང་དེར་ཁོང་
བLགས་སའི་�ག་པ་ད་5་དངོས་t་མཇལ་x་ཡོད་པ་དེར་བLགས་ཡོད་པར་བཙན་

མAའB་�་qེས་མཐོང་ནས་འདི་བས་ཡོན་བདག་ཐོག་མ་Kས། དེ་eས་མཚམས་³A་_[ལ་
མི་བཙན་མAའB་�་qེའི་~་YA་Z[་དོན་འoབ་ཟེར་བ་ལོ་ན་བeན་�་ལོན་པ་ད་5་དངོས་

t་ཡོད། གནས་མཆོག་³ག་དཀར་:ེལ་¨ོང་དགོན་པའི་ཞལ་ངA་ཤ[ས་རབ་ཉི་མའི་±་



བA་ཞBག་གི་Kིས་པ་ལོ་གཅིག་ཅན་ཞིག་ནད་ཚབས་ཆེན་Iིས་མནར་ནས་འཆི་ལ་>ག་

པ་ཁོང་ལ་བ_བས་པར་�ས་དང་བཀའ་བགོ་མཛད་ཅིང་མིང་བZེས་པ་དང་། :ེལ་
¨ོང་དགོན་པ་བཤིག་Ïལ་Iི་འe་ཁང་;བ་jི་བསང་Vིའི་ཁར་མཚན་མོར་མངོན་
�ང་གིས་བསང་ཞིག་�ད་པ་དང་ད་ནས་Kིས་པ་འདི་:ེལ་¨ོང་དགོན་པ་ལ་�ལ་བ་
དང་དེ་རིང་ནས་ཚ+གས་ལ་Lགས་པ་ཡིན་དགོན་པ་Sར་གསAའB་wབས་ཤིག་ངེས་པར་

ཡོད་པས་དེ་eས་དགོན་པ་འདིའི་Å་བ་Kེད་དགོས། དེ་5ར་Kས་ན་ཚ ་¦ོག་YA་Z[་
ལས་¦་བ་འོངས་གtངས་ཏེ་ད་ལA་ཁi་རང་ལོ་བཞི་བ�་ཞེ་བཞི་ཡིན། ?ེས་དགོན་པ་
ཆོས་©A་?[་བའི་wབས་ཕ་མ་གཉིས་jིས་དགེ་བཤེས་ཚང་གིས་µོན་ནས་དགོན་པ་ལ་
�ལ་ཟིན་ཟེར་ནས་:ེལ་¨ོང་དགོན་པར་བ_ལ་ནས་Å་བ་Kས་པའི་མིང་ལ་འཇམ་

དKངས་ཟེར། ཁོ་ད་5་Å་ལོག་ཡིན་ཡང་ནད་མེད་ཚ ་རིང་བ་ནི་དགེ་བཤེས་jི་
བཀའ་\ིན་ཡིན་ཞེས་བཙན་མAའB་�་qེའི་~་Cམས་jིས་ས་བོན་འཚ+ལ་བGའི་wབས་

jི་wད་ཆ་ཇི་བཞིན་ནོ། །
    bི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གོང་e་ཤ་ཟ་ཧོར་མོ་ལ་�ོག་པ་ཟོས་པ་དེའི་�་ང་5་~འི་ཆོ་
འ3ལ་Iིས་bང་Ñོན་Iི་གནོད་པ་9ང་%ེ་ས་�་ཏོས་ཟེར་བའི་ས་ན་�་ཡོད་wབས་
མགར་བའི་oབ་དབང་མhོན་e་འོངས་བ་དེ་དང་མཉམ་e་ཁོང་rིམ་e་གཟིམས་

ཡོད། ¥་¾ན་འ³ིང་བ་�ར་Xིས་དང་�ང་བ་>བ་བ%ན། ཆོས་རིག་ཟེར་བའི་
འoལ་བ་ཞིག་དང་གtམ་cག་མཐའ་�་ཉལ་ཡོད། ནམ་%ོད་jི་ཆ་ལ་cག་ནང་e་
bང་Ñོན་xགས་ནས་cག་མང་པོ་བསད་པ་དང་�ར་Xིས་jི་%ེང་e་མཆོང་། �ར་
Xིས་jིས་bང་Ñོན་Iི་C་བ་གཉིས་ནས་བgང་ཞིང་མར་མནན་ནས་འoལ་བ་ཆོས་
རིག་ལ་hི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་rེར་ཤོག་Kས་jང་དེ་ཧ་ཅང་´ར་མ་ཞིག་ཡིན་པས་མ་

{ས་ཏེ་ཁོ་མགོ་བFམ་ནས་མར་ཉལ་བ་ལས་འ�ལ་ཙམ་ཡང་Kེད་མ་ཕོད། >བ་
བ%ན་ནི་ལོ་བ�་གtམ་ཙམ་Iི་Kིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཅི་ཡང་མ་{ས། �ར་Xིས་
དང་bང་Ñོན་གཉིས་འཐབ་རེས་jི་ངང་ལ་�ར་Xིས་jི་ངོ་ལ་bང་ཀིས་སོ་བ;བ་

ནས་�་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་དང་bང་ཀི་ཡང་ཤོར་ནས་གཞན་e་སོང་། དེ་ནས་ཁA་ཚ<་



r=མ་e་མལ་ས་§ོས་ཏེ་Î་©ོ་བཙ མས་ནས་བ´ད། �ང་ཙམ་ནས་ཡང་bང་Ñོན་
?ིར་ཐོན་ཏེ་མར་མེའི་འོད་ལམ་e་©ོ་བཙ མ་པའི་·བས་བར་ནས་མ�་ཡར་�ད་དེ་
ནང་e་ཤོར་ཉེན་Iི་wབས་ཁོང་Úར་%བས་jིས་ཡར་བཞེངས་ནས་bང་Ñོན་Iི་ཇོ་བ་
ནས་བgང་ཞིང་ས་མeང་གིས་མར་འ�ལ་wབས་ས་མོ་bང་ཀིས་ཁ་ལ་ཤོར་ཏེ་

མཆེ་བ་བཞི་ཙམ་བ;བ། དེར་ཁོང་གིས་f་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་jིན་ཤེད་jིས་
མ་�ང་བ་དེ་ས་ལ་བÛེལ་ནས་ས་མAའB་འོག་F་མནན་ཅིང་\ག་F་འཐབ་པའི་
wབས་འ�ད་;ག་ཅིག་གིས་©ོར་�ད་པ་ན་གདོན་Iིས་ཟིན་པའི་གཅན་གཟན་Gག་

ཅག་དེ་ག་ཤེད་ཅིག་F་³ོས་ནས་?ིར་འོང་མེད་པར་|ར། དེ་wབས་bང་Ñོན་Iིས་
བgང་བ་Cམས་¸ོས་ཅི་ཁ་�ངས་ཙམ་ཕོག་པ་Uན་ཆད་ཁོང་གི་¥་¾ན་སོགས་
ཐམས་ཅད་ཤི་བ་ཤི་Ñོ་བ་Ñོས་པ་མ་Kས་པ་གཅིག་jང་མེད་ན་ཡང་ཁོང་ལ་�་
འབེབས་མA་qBས་¸ན་པར་%ོན་པ་གང་ཡང་མ་དགོས་ཏེ་གནོད་པའི་གsལ་ལས་

;ལ་བའི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་གནང་། ?ིས་t་ཡང་ཧོར་མA་�B་ལམ་e་ནམ་9ང་
ལ་Iོང་�ད་དང་¥་ངལ་�ང་ཟད་རེ་9ང་ཡང་གནོད་པ་ཆེན་པA་_[ལ་མ་{ས། ཧོར་
མོ་འདི་�ང་ཟད་གསོལ་ན་འགོ་བ་འ\་%ེ་�་Ü་མང་པོ་གསོལ་xར་མི་དIེས་པས་

བཏང་}ོམས་t་བཞག་པ་ཡིན།  ད་5་ང་ལ་གནོད་པ་མི་Kེད་པར་འeག་ཅེས་?ིས་
t་གtངས་པར་ཐོས།

༡༩༦༠ བwལ་བ་Ýགས་Kི་ལོར་ད�ང་ལA་ཉ[ར་�འི་wབས་ས་གཤི་ཁོག་F་¼་ཧེ་
²་ཟེར་བའི་ནང་e་f་མ་མི་དཔོན་དང་¿ག་བདག་སོགས་དེད་ནས་མི་བ;་�ག་

བuལ་བ་ལ་དོན་འ³ས་ཡོང་©ོ་གང་ཡང་མེད་པའི་ངལ་qོལ་Ýི་མA་K[ད་e་བ�ག  
eས་ངན་Iི་ལོ་འདི་ནི་བོད་jི་ལོ་xས་%ེང་9ང་མ་�ོང་བའི་×་གེའི་བwལ་ངན་ཡ་ང་

བ་དེ་ཡིན་པས་བ®ེས་5ོགས་jིས་མནར་བ་ནི་ཡི་Þགས་jི་hོང་དང་གཉིས་t་མེད། 
དེའི་ཁར་ངལ་qོལ་Iི་དཀའ་ཚ གས་ནི་eད་འhོ་�་བོང་ལས་jང་Gག་པ་ཡོད་པས་
ཐམས་ཅད་མ་ཤི་ད�ལ་བ་མངོན་e་|ར་པ་5་~འི་eས་དེར་དམ་པའི་རང་�གས་
�ག་F་མངོན་ཏེ་bིར་ན་ཁོང་Å་བ་ཡིན་པས་ལས་ཀ་ལ་མི་བཟང་བ་དང་མི་5A་ཆ[་ཟ་



%ོབས་ཆེ་བ་ཞིག་F་@ང་ནའང་wབས་དེ་5་~་ལ་རང་གི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་µོན་
ནས་ལས་ཟིན་པར་Kས་ནས་ནད་པ་དང་uན་འཁོགས་ལས་{ས་མེད་པ་Cམས་ལ་

རོགས་Kས་ཏེ་xན་e་ངལ་eབ་jི་@ང་བ་མེད་པར་>གས་xད་:A་ས[ང་ངེ་བ་དང་། 
ßམ་~་ཉག་ཉོག་རེ་མ་གཏོགས་ཟ་མ་གཞན་མེད་jང་རང་གི་wལ་བ་དེ་×་གེས་འཆི་
བར་ཉེ་བ་Cམས་ལ་Ãིན་ཏེ་ཟས་མེད་ན་ཡང་བ®ེས་པའི་@ང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་

rད་�གས་ཡ་མཚན་པ་ཡོད་པ་ནི་�ན་ལ་མ>ན་@ང་གི་ཡོན་ཏན་ནོ། །
དེ་5ར་ ༡༩༦༤ %ེ་རབ་;ལ་ཤིང་ཕོ་འàག་གི་ལAའB་བར་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་¿གས་¨ི་
དང་ཞོར་ལས་སོགས་¥་ཚ གས་ལ་འདི་མ་�ངས་K་བ་མེད་པའི་འོ་བ;ལ་མང་e་

གཏད། ལོ་འདིར་ཡང་³་གསོད་�་ཁག་ཅིག་q་འÔགས་Kས་པའི་ནང་e་དེད་ནས་
´ིག་ལས་Kེད་པའི་མགོ་བqམས། གཞན་ལ་འཚ ་བ་§ངས་པའི་དགེ་Sོང་ཞིག་ལ་
eག་གིས་གཞན་¦ོག་གཅོད་e་འyག་པ་འདི་ལས་མི་འདོད་པ་དང་ཐ་ཆད་jི་K་བ་
བ�ས་ལས་འདི་འ\་tས་བཟོད་དེ་ཁོང་གིས་µོ་á་ལ་Ãར་eག་བ¦ེས་པའི་³་
གསོད་jི་eག་དེ་Cམས་±ང་~འི་©ོར་མི་འདེབས་པ་སོགས་ཁA་ཚ<འ=་སེམས་t་མི་

རན་པ་Kས་པས་´ིགས་མོ་tན་གཙ ར་Iི་ཚHག་âབ་མང་e་འབར།  ཉིན་ཞིག་¥་
;བ་F་³་eག་Sེ་བོ་གང་བཞག་ནས་³་གསོད་སར་_ེལ་e་བ�ག་པར་�ོ་~ར་e་

གདོང་>ག་ཕོག་±ལ་Kས་ནས་ས་ལ་འIེལ་ཏེ་eག་Cམས་ས་�་གཏོར། ཁA་ཚ<ས་ནད་
ཕོག་པ་ཡིན་མིན་བ�ག་?ིར་@་ལ་ཁབ་གཙག་པ་སོགས་Kས་jང་{ས་པ་ཅི་ཡང་

མ་ཐོན་ཏེ་ཁA་ཚ<ར་ཐབས་ཟད།  དེ་eས་མང་ཚ+གས་ལ་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་མེད་པས་
ལས་Kེད་ཚ+ས་ཁོང་_་བA་ཞBག་ཡིན་ཤག་གིས་ཉིན་ཤས་jི་Zེས་t་ཡི་གེ་ཞིག་?ག་F་

བཞག་ནས་rི་འ³ི་sལ་ཚ+་ལ་_ེལ་e་བ�ག  ལམ་ནས་ཡི་གེ་ཁ་?ེས་པས་མི་འདི་
ལ་�ོངས་དད་jི་བསམ་པ་གཏིང་ཟབ་པས་³་གསོད་jི་K་བ་ལ་ངA་uiལ་Kེད་པས་ས་
དེར་ཐོན་eས་འཛHན་བgང་Kེད་དགོས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་sལ་ཚ+་ལ་མ་སོང་བར་

³ོས་Kོལ་Iིས་རི་ཁར་~ད། གཞི་རིམ་Iི་µོན་ཐོན་པ་དང་ལས་Kེད་སོགས་ལས་
བགོས་jིས་རི་cང་�ན་F་བཙལ་jང་ཁA་ཚ<ས་མཐོང་མི་>བ་པར་འeག  དཔེར་ན་



ཉིན་ཞིག་འཚ+ལ་མི་wོར་ཞིག་ཁོང་³ག་_ིབ་ཅིག་F་གབ་ཡོད་པའི་ཐོག་F་ཐོན་ནས་
�་�ིག་གིས་%ེང་e་བ¨ི་ལ་ཁད་དང་�འི་མyག་མ་»ང་གིས་བ_ོད་ནས་ཁོང་གི་

ཞལ་ལ་རེག་འeག་པའི་འhམ་ནས་སོང་ཡང་དེ་དག་གིས་མི་མཐོང་བར་འeག  དེ་
ནི་ངས་f་མའི་ན་བཟའ་ཞིག་གོན་ཡོད་པས་ཡིན་གtངས་ཏེ་འདིའི་wོར་དང་འོག་F་
གཙང་wོར་ནས་བLགས་པའི་wབས་སོགས་ལ་མི་རེ་འགས་Ò་རིང་པA་ཡiད་པའི་མི་
རེ་མཐོང་ལ་ཡང་མི་མཐོང་བར་འ|ར་བ་སོགས་ངེས་མེད་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ཞིག་F་

འeག་པར་ཐོས། ད~་Ò་རིང་པA་ད[་ནི་µར་ཟི་ལིང་e་སོང་བ་ནས་འོག་F་f་³ང་ལ་
འKོར་རེག་བར་e་ཡོད་པ་འ\་%ེ་ས་བོན་L་མཁན་ཚང་མ་གཅིག་མUངས་jིས་

བཤད་འeག  Ò་འདི་དེ་eས་སེར་མོ་བ་མཐོང་ན་མི་བཟང་བའི་?ིར་Å་བ་ཡིན་པ་
མི་ཤེས་པའི་ཆེད་e་བཞག་པ་ཡིན་འeག  
མགར་wོར་Iི་ས་ཆ་ནི་ãིཿགནས་³ག་དཀར་སོགས་ཡིན་པས་¨་³ག་རི་དང་
བཙན་ཞིང་³ག་_ིབ་དང་�ག་པ་སོགས་གབ་±ང་མང་བས་sལ་བ་སོགས་ནང་མི་
ཁོ་ན་ལས་མི་མཐོང་བ་Kས་ནས་དཔེ་ཆ་fA་_iར་དང་བ}ེན་མཚམས་སོགས་ཆོས་

kན་Iི་K་བས་བLགས། དམ་kན་Iི་_ེས་~་ལ་དཀར་?ོགས་jི་�་Cམས་རང་
འཁོར་ཡིན་པས་{བ་ཅིག་ད~་µས་t་མེ་�ག་�ང་Ä་ཞིག་འ�ལ་བ་གཟིགས་པས་
¦ིན་~་མེ་rེར་འ\་ཡིན་x་རེད་དགོངས་ནས་?ག་གིས་བ}བས་ཚ ་འོད་ཇེ་ཆེར་སོང་
ནས་�ག་པའི་ནང་ཐམས་ཅད་དཀར་སེང་ངེར་ཇེ་ཆེར་|ར་ཏེ་©ོ་བར་ནས་?ིར་

སོང་། མར་©ོ་ལ་~ད་ནས་གཟིགས་ཚ ་དལ་Iིས་བག་མའི་©་ཆད་ཟེར་བའི་ས་
?ོགས་t་སོང་། དེ་ནི་\ང་¦ོང་གཟའ་ཡིས་གང་e་འhོ་དགོས་པའི་ལམ་བ%ན་པ་
རེད་དགོངས་ནས་དེ་?ོགས་t་Kོན་པས་བག་མའི་©་ཆད་jི་ཉག་ཁར་ཝ་མAའB་བཙན་
uོད་ཚང་དང་གསའ་བསོད་¯ན་ཚང་གཉིས་ཕར་;བ་Uར་;བ་Kས་ནས་བ´ད་

ཡོད། བཟང་ས་ནང་མིའི་hོགས་rིམ་དེ་གཉིས་ནས་བ¥ངས་ཏེ་བLགས། གསའ་
བསོད་¯ན་Iི་ཚ་བA་fi་མཁས་ལ་ཡི་གེ་བSབས།  Sོབ་ཡིག་དཀོན་པས་ཡི་གེ་མང་
པA་ཁiང་གིས་?ག་³ིས་མཛད། འཇིགས་_ོབ་�་�འི་གསོལ་འདེབས་དང་མར་མེའི་



¸ོན་ལམ་སོགས་འགའ་རེ་ད་eང་fོ་མཁས་jི་?ག་F་ཡོད། གཞན་དེ་wོར་Iི་Kིས་
པ་ཕA་མi་Cམས་ལ་Xོལ་མ་སོགས་fོ་ལ་བSབས། དེ་ནས་བསོད་¯ན་ཚང་གི་�་ཡོན་
པAའB་hམ་དཀར་ཟེར་བར་§ོས། གནས་དེ་�ང་ཟད་འགོལ་ཞིང་%བས་བདེ་བར་
ཡོད། ཁོང་གིས་fོ་ན་ཡོད་པའི་གLང་ཚHག་q་ཆེན་Cམས་fA་_iར་དང་ཞོར་e་fོ་
མཁས་ལ་ཡི་གེ་བSབས་ཤིང་Kིས་པ་གཞན་Cམས་ལ་ཞལ་འདོན་fོ་ལ་བSབས་པ་

སོགས་µར་xན་5ར་མཛད་དེ་བLགས།  ཡིན་ནའང་;ལ་�ང་དམངས་གནོད་jི་
རིག་གནས་གསར་བZེ་ཆེན་པA་ཟ[ར་བའི་མི་བཞིའི་འ\ེ་»ང་གི་འUབ་མ་གཡོ་བའི་
wབས་ཡིན་པས་དད་kན་མང་ཚ+གས་དང་f་སེར་Cམས་ལ་ང་བ;ད་eས་འ|ར་Iི་
wབས་གཏོར་_ོན་ཤོར་བའི་�ག་འ�A་¦iག་བ´ོས་jིས་�ང་ཟད་äོག་F་ཉར་ཡོད་
པའི་�་�ེན་མཆོད་¨ས་དང་ཆོས་cགས་jི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་Cམས་གLང་བཞེས་
Kས་ཏེ་Î་ཞིག་གི་ནང་e་¾ངས་ནས་ཚ+གས་འeས་wབས་མེ་ལ་བ¦ེག་པའི་ཨང་

བསར་Kས་ཡོད། གསའ་f་Uལ་Vིམས་Cམ་;ལ་ལ་འབའ་མདའི་Ãོར་Áག་bི་དོན་
ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དཔེ་ཆ་�ན་ལས་q་ཆེན་པོར་འeག་པས་གLང་བཞེས་jི་དཔེ་ཆའི་
ནང་e་ཤོར་སོང་བར་ཐོས་པས་དེ་?ིར་�ེད་ཐབས་འ\་མེད་དམ་ཞེས་གསའ་བསོད་

¯ན་ལ་གtངས་པས། དེས་རང་གི་fོ་འགེལ་ཆོག་པའི་hོགས་བཟང་པོ་�་�ང་གི་�་
གཙ<་ཚ ་རིང་དཔལ་kན་ལ་x་མཚན་དེ་བཤད་པ་ན་ཁོས་ཅ་ལག་དེ་ང་ལ་·ང་རོགས་

དགོས་ཟེར་ནས་rོད་ལ་འབོད་པ་གཏོང་ཡོང་དེ་eས་ཤོག་ཟེར། དེ་ནས་བཀོད་པ་དེ་
5ར་Iིས་Îའི་ནང་གི་གLང་བཞེས་jི་ཅ་ལག་·ང་±ལ་Kས་ནས་ཁོ་གཉིས་jིས་

བཙལ་བས་�ེད་དེ་ཁོང་ལ་�ལ་བས་>གས་ཧ་ཅང་དIེས་པར་|ར། ཕ་རོལ་Iི་?ི་
མི་མེད་པའི་wབས་�ན་F་དཔེ་�ོག་དང་fོ་འཛHན་སོགས་_ོར་Ãོང་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ་
xན་e་ཡར་མར་ལ་དལ་Iིས་Kོན་Iིན་དཔེ་གཟིགས་Kེད་པ་དེ་ཁོང་གི་གོམས་

གཤིས་t་|ར་ཡོད། 
གསའ་བསོད་¯ན་ཚང་ལ་©A་rB་ཧ་ཅང་བཙན་པོ་རང་གཤིས་âབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་
ཁོང་ལ་འ\ིས་མེད་པས་ནམ་xན་ཁོང་མཐོང་ཚ ་mམ་བZིད་གeག་âབ་དང་བཅས་



gག་བ;བ་ནས་Ýགས་ཐག་གཏོར་ལ་ཁད་ཟ་ཟ་འཆའ་འཆའ་Kེད་པ་ཞིག་ཡོད། 
ཉིན་ཞིག་ཁོང་xན་kན་5ར་དཔེ་ཆ་?ག་F་བ@མས་ཏེ་གཟིགས་བཞིན་དལ་~ར་
Kོན་པའི་wབས་>གས་སེམས་དཔེ་ཆ་ལ་qེ་གཅིག་F་སོང་གཤིས་ལམ་ལ་མཉམ་མ་
བཞག་པར་rི་བཏག་པའི་གམ་e་ཐོན་སོང་བ་ལ་དེ་ཉིན་rི་དེའི་རང་གཤིས་jི་
གeག་âབ་འ|ར་ཏེ་ཁོང་གི་?ག་ལ་Ýེས་བkགས་པ་དང་མyག་མ་འ\ིལ་བ་
སོགས་rིའི་cགས་jི་�ས་cགས་Kེད་པ་དང་དེ་?ིན་ནས་rི་དེ་µར་Iི་གཤིས་ཀ་

âབ་པA་ཡiངས་t་ཞི་བར་|ར་འeག  
wབས་དེར་མཛད་པའི་Ãོར་Áག་bི་དོན་Iི་ཟིན་³ིས་´ེབ་ཉི་Ï་ཡས་མས་ཡོད་པ་

ཞིག་jང་ཡོད་པར་ཐོས། དེ་5ར་གཙང་གོང་མ་ནས་ལོ་གཅིག་�ག་F་བLགས་པ་
དང་ཁོང་³ོས་Kོལ་བ་ནམ་xན་གབ་¥ང་དགོས་པས་eས་sན་རིང་ན་གཞན་Iིས་

མཐོང་ཐོས་t་འhོ་བའི་ཉེན་ཁ་འeག་པས་ཞང་ཚན་Iི་མི་བདག་�་བསོ་དང་བི་ཛ། 
wལ་_བས་གtམ་Iིས་བtས་ཏེ་�ང་ཆད་sལ་ཚ<འ=་ཉེ་e་q་ལག་Cམས་ཡོད་སར་
ཕེབས་ཏེ་eས་sན་�ང་ཙམ་ལ་བLགས་ནས་wབས་དང་བ�ན་ཏེ་m་ཁོག་F་ཁོང་
གི་¥་ཞང་e་གཏོགས་པའི་མགར་བ་རང་གསལ་ཟེར་བ་མགA་ལiག་F་འོངས་པ་དང་

འhོགས་ནས་དེའི་སར་སོང་། མགར་བ་རང་གསལ་ཟེར་བ་ནི་མགར་ལ་མཁས་པའི་
ལག་ཤེས་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐོགས་པ་ལས་རིགས་�ས་ནི་�་སར་ཡིན།  དེར་
བLགས་པའི་རིང་ལ་ཕA་ཚHག་གི་བ®་;མ་ཟེར་བའི་གམ་ནས་ནག་qིས་ལ་Ãངས་པ་

དང་ཕར་ཡང་བ�་ཐིག་འདེབས་Uལ་Vིད་དེ་འ³ེལ་ཆེ། ཁོང་གི་བ�་ཐིག་གི་མན་
ངག་དེ་rད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མA་ཐBག་གི་ཐི་�་Cམས་ལ་µགས་བཏབ་ཚ ་ཚ་ལམ་

ལམ་Kེད་པའི་\ོད་འབར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐོས།  
m་བ་ཀི�ི་དགོན་Iི་དགེ་བཤེས་hགས་ཅན་དཀོམ་ལོ་དགེ་འeན་L་བའི་མeན་ནས་
པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་hགས་པའི་ཕར་?ིན་དང་\ང་ངེས་ལེགས་བཤད་}ིང་པA་

སiགས་ཆོས་བཀའ་མང་e་Lས། ;ལ་བའི་བ%ན་པ་{བ་པའི་eས་དེ་ལ་དགེ་བཤེས་
uན་hས་e་མའི་µ་eས་བ%ན་པ་ལ་འཆད་ཉན་ཡོད་པ་>གས་ལ་\ན་ཐེངས་རེ་ལ་



_ོ་བ་ཚད་མེད་པ་9ང་ནས་äོག་F་>གས་hོས་ལ་གནས་འགོལ་བA་ཞBག་བདམས་ཏེ་
ãིཿ�་དགོན་པ་ནས་ཕར་?ིན་དམ་བཅའ་ཞིག་འཚ+གས་ཤིང་དཀོམ་ལོ་དགེ་འeན་
ཚང་དམ་བཅའ་ལ་བLགས་ཤིང་ཁོང་གིས་�གས་གསལ་བཏང་བ་སོགས་དགེ་འeན་

པ་lང་ཙམ་ཞིག་གིས་འཆད་ཉན་Iི་བ%ན་པ་དར་བའི་�ེན་འ³ེལ་བXིགས། 
དེའི་wབས་ཁང་ལི་ཤེས་རབ་ཟེར་བའི་¥་�ེན་ལ་;ལ་ཆེན་YA་Z[་དཔའ་qལ་བབས་

ནས་ཁོང་ལ་ད~་ཐོད་གFགས། དར་འཐེན་ནས་རང་རེ་གཉིས་ལས་jིས་འ³ེལ་བས་
ངས་rོད་ལ་ཕན་ཞིག་འདོགས་དགོས་པ་ཡོད། rོད་jིས་ང་ལ་གསོལ་མཆོད་སོགས་
གང་ཡང་མི་དགོས། rོད་jི་འhོ་འeག་དང་ལེགས་ཉེས་ལ་ངས་ཁ་འཛHན་དང་K་ར་
Kེད་གtངས་ཏེ་ད~གས་ད9ང་ཐོབ། eས་རེ་ཞིག་གི་ཚ ་{བ་ཅིག་F་ཁོང་གི་མཚན་
ལམ་e་¥་�ེན་ཡར་µོན་མཐོང་eས་jི་ཆ་cགས་ཇི་5་བ་བཞིན་e་Kོན་ནས་rོད་དེ་
རིང་ནས་rིམ་འདིར་´ོད་མི་ཉན་པས་Úར་e་གནས་§ོར་དགོས་ཟེར་བའི་བཀའ་
9ང་བས་ནངས་µ་མོ་ནས་ཕA་ཚHག་བ®་;མ་ཚང་ལ་མhོན་e་སོང་ནས་ཞག་

བLགས་མཛད་ཡོད་wབས། Ïལ་e་ཁོང་གི་sལ་བ་%ེ་མགར་བ་རང་གསལ་ཚང་གི་
�་ཐོག་F་མཚན་�ང་ཙམ་ལ་ལས་Kེད་པ་སོགས་མི་ཁག་ཅིག་ཐོན་ནས་rོད་ཚང་ན་
གར་འོང་མི་ཤེས་པའི་མི་འrར་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་Úར་e་:ོད་ཟེར་ནས་བཙན་wད་ངན་

པ་bང་5ོགས་Ä་བ་5ར་འབར་བ་དང་། མེ་མདའི་མ�་དང་ཉ་m་མདའ་ཤད་±་Uར་
སོགས་jིས་བËན་ནས་གཅར་ºང་Kས། ཡིན་x་ནི་wབས་དེར་དཔལ་sལ་ཀ�་
ཆགས་མེད་པ¬་fོ་གསལ་བ%ན་འཛHན་³ོས་Kོལ་e་སོང་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་དོགས་

པ་ཡིན་འeག   ཁོང་མགA་ལiག་ནས་མར་ཡོང་eས་ཆིབས་པ་མཛ+་uན་ཞིག་དང་
མལ་གོས་གམ་པ་å་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་རང་གསལ་ཚང་ལ་གཟི་�་མིག་གtམ་པ་
སོགས་x་¨ས་དང་Cམ་པར་@ང་མཛད་jི་¥་�ིང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་པཎ་ཆེན་fོ་
བཟང་ཆོས་;ན་Iི་?ག་འཁོར་སོགས་�ེན་q་ཆེན་རེ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཇག་ཚ+གས་

ཐོན་པ་5ར་གLང་བཞེས་Kས། rོད་ཚང་གི་མི་འrར་དེ་Úར་e་གར་སོང་ཤོད་ཟེར་
བར་རང་གསལ་Iི་ཚ་~་ཚ ་རིག་གི་སེམས་t་བ®་;མ་ཚང་ན་ཡོད་པར་བཤད་ན་



ཐག་ཉེ་བས་ཁA་ཚ<ས་Úར་e་�ེད་འhོ་བར་དོགས་ནས་འA་བྷ[་ཚང་ཟེར་བའི་ཉེ་བ་ཞིག་
ས་ཐག་རིང་སར་ཡོད་པར་དེ་ཚང་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད་པས་ཁོ་Úར་e་འདིར་Vིད་མ་

ཡོང་ཚ ་ཉེས་པ་ཆེ་བས་Vིམས་±ར་དགོས་ཟེར་ནས་གཤེ་གཤེ་མང་e་བཏང་། དེར་
ནམ་མ་གསལ་གོང་ནས་ཁོང་གིས་³ོ་དང་ལམ་ཆས་སོགས་%་གོན་Kས་ཏེ་རིངས་པ་
རིངས་པར་སོང་ནས་ས་ཐག་�ང་རིང་སའི་ཉེ་e་ཞིག་གི་སར་Kོལ་ན་ལེགས་Uལ་

Lས་པས། ད་ང་ཉེ་e་ཡོད་སར་མི་འhོ་ལ་sལ་འདི་ནས་ཡང་མི་འeག  གར་འhོ་
འདིར་གཏད་ཆེར་མེད་དེ་ང་ལ་བཀའ་ཆོས་_ོང་གིས་´ོང་hོགས་དང་ལམ་%ོན་ཡོད་

པས་rོད་ཚ+ས་སེམས་Vལ་མི་དགོས། rོད་Cམས་ལ་\ི་བ་9ང་ན་མི་དེ་མགA་ལiག་གི་
རེད་ཁོ་ཕ་sལ་ལ་སོང་ཚར་འeག་ཅེས་ཤོད་གtངས་ཏེ་ག་ཤེད་ཅིག་F་འhོ་hབས་
Kས་པས་འོ་ན་ངས་�ང་ཟད་_ེལ་མ་Kེད་Lས་ནས་གཉིས་ཀ་�་ལ་བཅིབས་ཏེ་ཆོས་

Zེའི་སོལ་�་མའི་ཐབ་ཆ་ཟེར་བའི་ས་ནས་ཞག་མལ་Kས། དེའི་?ི་ཉིན་ད་འདི་ཕན་
ལ་rོད་jིས་_ེལ་མ་ཡང་མི་དགོས། ང་གར་སོང་རེ་ཞིག་rོད་ཚ+ས་མི་གོ་ནའང་རིམ་
Iིས་ཤེས་ཡོང་rོད་ཚ+ས་སེམས་བདེ་མA་Kiས་གtངས་ཏེ་སA་སiར་Iེས། ཚ ་རིག་L་བ་
འདི་ད་5་m་sལ་ཀི�ི་དགོན་Iི་བhེས་བLགས་jི་K་³ལ་ངེས་དོན་Iི་_ེས་~་དམ་

པ་ཞིག་ཡིན། 
འདི་བ་མགར་བ་རང་གསལ་Iི་¦ིང་མAའB་~་ཡིན་ཡང་མ་ཤི་µ་བས་རང་གསལ་Iིས་

�ང་ནས་བ_ངས་པས་rིམ་དེ་གའི་མི་ཡིན། དེ་ནས་ཁོང་ཐོག་མར་ས་དཀར་�་
མhིན་ཚ ་རིང་ཚང་ཟེར་བ་ལ་གནས་ཚང་གཡར་ནས་བLགས། rིམ་དེའི་ཕ་མ་
གཉིས་ཁོང་ལ་བཟང་ན་ཡང་གསར་~་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཁོང་:ང་འrར་བ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་ཁA་ལi་lང་@ང་བ་མཐོ་བས་%བས་jིས་དམན་´ང་�ང་ཞིག་Kེད་འeག  
ཉིན་ཞིག་གི་ནངས་མོར་གསར་~་དེ་ན་རེ། འoལ་བ་rོད་གང་e་འhོ་འདོད་པ་ཡོད་
ཅེས་\ི་བ་Kས་པར་ཁོང་གིས་ང་f་³ང་ལ་འhོ་འདོད་ཡོད་ཅེས་\ིས་ལན་གtངས་

པར། འོ་ན་ངས་rོད་_ེལ་དང་ཆོག  མདང་{བ་ངའི་�ི་ལམ་e་�ན་མrེན་འཇམ་
དKངས་བཞད་པ་Kོན་ནས་rོད་ཚང་ན་ངའི་མhོན་པོ་གལ་ཆེན་དེ་ཡོད་པས་rོད་



jིས་བདེ་བར་འདིར་_ེལ་ཡོང་དགོས་གtངས་འeག་པས་rོད་ཕལ་བ་ཞིག་མིན་པ་

འ\་འeག  >གས་དང་བ�ན་པའི་ཞབས་?ི་ངས་Kེད་ཟེར་ནས་ཁོས་མ>ན་�ེན་
བཟང་པོར་བ¶བས། �ན་མrེན་འཇམ་དKངས་བཞད་པ་ཚང་དང་ཚ ་འདིར་ཆོས་
jི་འ³ེལ་བ་མ་ཐོབ་jང་ཁོང་གིས་Zེས་t་བgང་ཡོད་པ་འ\་ཞེས་ཞལ་ནས་

གtངས་པར་གཞན་ལས་ཐོས། 
དེ་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་f་³ང་བ®་ཤིས་འrིལ་ཐོག་མར་མཇལ་བའི་wབས་རང་
ཉིད་Kིས་པའི་eས་ཨ་ནེ་\ིན་ཆེན་མ་དེའི་ག²འི་ངོས་t་གསལ་བའི་དགོན་པ་དེ་
ཡིན་འeག་པ་µོན་ནས་མཇལ་ཟིན་པ་5ར་ངA་ཤ[ས་ནས་©ོ་མང་�ན་མrེན་འཇམ་
དKངས་བཞད་པ་དང་Vི་�ང་ཐང་རིན་པA་ཆ[་ཡབ་¦ས་ཉི་�་Cམ་གཉིས་སོགས་
བཀའ་རབ་འKམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་%ོང་�ག་མང་པAའB་གདན་ས་འདི་དང་
µོན་Iི་¸ོན་ལམ་བཟང་པAའB་འ³ེལ་བ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ནས་དད་པའི་མཆི་མ་

འVིགས། cས་jི་བ་¾་གཡོས། དག་@ང་འོད་jིས་rབ་ནས་>གས་བ_ེད་དང་¸ོན་
ལམ་;་ཆེན་པོ་མཛད། 
དེ་eས་བོད་གངས་ཅན་bི་ལ་ཆོས་©ོ་བ;བ་ནས་མ་ཎི་ཨç་གཅིག་བཏོན་ན་ཡང་ཆད་

Vིམས་གཅོད་པའི་eས་ངན་ཤར་ཏེ། tས་t་ལའང་fA་མB་ཁེལ་ཞིང་ལེགས་ཉེས་_ིད་
Gག་ཐམས་ཅད་ཉིན་�ང་གི་�ི་ལམ་5ར་ངེས་གཏད་མེད་ཅིང་འ|ར་_ེན་པའི་eས་
ཡིན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་ཁོར་sག་ལ་གནས་པ་�ན་འhོགས་པའི་?ི་ཐག་
རིང་ཞིང་fོ་གཏད་ན་བè་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་5ོས་ས་5ོས་འཇོག་གིས་ས་བདེ་sལ་

_ིད་5་~ར་ཡོད། དེ་ནས་རོང་བ་མགོན་པོ་ཚང་ན་m་བ་དགེ་བཤེས་Ãིན་པ་ཚང་¥་
མཆེད་གཉིས་བLགས་ཡོད་པའི་སར་ཕེབས་ནས་རིམ་Iིས་ངA་ཤ[ས་ཆགས། wབས་
ཤིག་ལ་བསང་ཁོག་དÄལ་རའི་Ýགས་jི་བསོད་ཁA་ཟ[ར་བ་m་བ་Ãིན་པ་ཚང་གི་
མeན་e་ཡོང་བར་ཁོང་གིས་མཚམས་Ãོར་Kས་ཏེ་ཐོག་མར་�ོག་འདོན་Kས་པ་དང་

རིམ་Iིས་ངA་ཤ[ས་ནས་བཟང་སར་|ར། rིམ་ཚང་འདི་བ་བཟའ་མི་ཕA་མi་ཐམས་ཅད་
ཡ་རབས་Uལ་kན་Iི་བཟང་པོ་ཤ་%ག་འeག   bི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་  ༡༩༧༥ 



ལAའB་བར་རང་གི་sལ་བ་5ར་དེ་ཚང་ནས་བLགས། Ýགས་jི་བསོད་ཁAའB་~་Ýགས་
jི་བསོད་བྷེས་བཤད་པ་5ར་ན་ང་ལ་ནད་ངེས་མེད་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་9ང་བར་ཁོང་

གིས་?ག་མeད་ཅིག་གནང་བ་དང་äོག་F་¥་འ~མ་ལ་མཇལ་wོར་e་Vིད་། ཞོར་e་
ཤིང་བཟའ་¸ན་པ་ལ་བ%ན་པས་ངའི་ནད་དེ་གཞི་མེད་སངས་\ག་F་སོང་བ་ཡིན།  
༡༩༧༢ ལོར་ངེད་ཚང་གི་གཞི་é་ལ་qིས་Kས་ནས་ད�ན་སའི་?ོགས་གཉིས་ལ་
Xོལ་མའི་¥་འ~མ་རེ་བཞག་པ་དང་། དེ་ནས་བgང་ངེད་ཚང་གི་མི་x་ཐམས་ཅད་
ཁ་ཡར་ལ་འཁོར་བ་ཡིན།   མདོར་ན་ངེད་ཚང་ལ་འཇིག་�ེན་འདི་ན་ཨ་±་ཁོང་
ལས་བཀའ་\ིན་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་ཟེར་ཞིང་ཡོན་མཆོད་ཕན་Uན་དད་འeན་ཟབ་ཅིང་

བཀའ་\ིན་མཉམ་པོར་ཆེ་བ་Kས་ཤེས་གཟོ་བའི་bོད་བཟང་གི་དཔེ་�་འོས།                                                     
༡༩༧༥ ལོར་སངས་;ས་མཁར་རི་པིན་ཟེར་བ་ཚང་ནས་%བས་བདེ་?ིར་ཁང་པ་
ཞིག་གཡར་ནས་དེ་གར་བLགས། wབས་དེར་ê་མ་hགས་ཅན་གར་Iི་བདག་མོ་
འཇིགས་Kེད་མཚ+་སངས་;ས་མཁར་Iི་�ང་མར་བtས། གོང་གི་Ýགས་jི་Î་ཁག་
Cམས་དང་ས་དཀར་�་མhིན་ཚ ་རིང་ཚང་། སངས་;ས་མཁར་ཚང་། µགས་པ་
པ¬་YA་Z[་ཚང་། དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་Iི་sལ་བ་རོང་བ་མགོན་པོ་
ཚང་སོགས་ནི་ཁོང་f་³ང་e་བLགས་རིང་གི་Ãིན་བདག་གི་གཙ<་བÈ་དང་Ýགས་jི་

བསོད་བྷེ་ཚང་ནི་རང་གི་sལ་བ་5ར་བཀའ་\ིན་ཤིན་F་ཆེ་བ་ཡིན་པར་གtངས།  
འདིའི་wབས་ཡས་མས་གང་�ང་ཞིག་ལ་དགེ་བཤེས་ཤིག་ལ་ëན་གཞི་ཞིག་9ང་ནས་

ཚབས་ཆེ་བར་འeག  རིམ་hོ་ལ་རིགས་ལམ་ལེགས་པ་འགའ་རེས་�གས་གསལ་
ཞིག་བཏང་ན་ཕན་པ་འeག་ཟེར་ནས་དགེ་བཤེས་འགའ་དམ་བཅའ་ལ་བLགས་པ་
དང་�གས་གསལ་གཏོང་བ་ལ་རེས་མོས་jིས་ད�ང་མ་རེ་རེ་བཞིན་�གས་གསལ་
བཏང་བ་ལ་ཁོང་ལ་རེས་བབ་ཉིན་>གས་t་ངས་Å་ས་ཆེན་པA་མBག་གིས་མཐོང་མ་
�ོང་བས་Å་སའི་དགེ་བཤེས་འདི་འ\འི་མeན་e་ཅི་ཞིག་Kེད་དགོངས་ཏེ་>གས་
�ང་ཞིག་འཚབ་པར་µོན་eས་མཁན་པོ་བཀའ་\ིན་ཅན་Iིས་དམིགས་བསལ་Iི་
�གས་གསལ་ཞིག་ཁོང་ལ་བSབས་ནས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་གtངས་པ་དེ་eས་ལ་



བབས་པ་ཨེ་ཡིན་དགོངས་ཏེ་རིགས་པ་དེ་འཕངས་པས་དགེ་བཤེས་དེ་ཡང་ནད་
ལས་hོལ་བ་དང་མགA་ལiག་དགེ་བཤེས་རབ་;ས་ཚང་ཟེར་ནས་hགས་པ་ཆེན་པོ་

9ང་། 
གོང་གི་Ãིན་བདག་དེ་Cམས་གཙ+་Kས་པའི་sལ་དེའི་དད་kན་Cམས་jི་མ>ན་�ེན་
Iི་འོག་ནས་ཁོང་ཕ་sལ་དོར་ནས་sལ་Kོལ་e་འོང་བ་དེ་�ེན་ངན་hོགས་t་ཤར་
ནས་མཁས་oབ་གཉིས་kན་Iི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Cམ་པའི་མeན་ནས་ཟབ་
;ས་གtང་རབ་;་མཚ<འ=་དབང་Vིད་cང་གི་གཏེར་མཛ+ད་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་t་
bོད་པའི་wལ་བཟང་9ང་བ་ནི་གA་རBམ་ངེས་མེད་e་བZོད་ན་ཡོངས་jི་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་m་བ་Ãིན་པ་;་མཚ<འ=་Áང་ནས་བ}ེན་པར་¨ོགས་ཤིང་བ%ན་

པའི་Xོན་མེའི་འeལ་´ོམ་Iི་%ེང་ནས་དཔེ་Vིད་;ས་པར་གནང་བ་དང་། ད~་མ་
;ས་པའི་དགག་K་ངོས་འཛHན་ཐད་jི་བཤད་cང་སོགས་མང་e་ཐོབ། 
     f་³ང་Vི་རིན་པA་ཆ[་དགེ་འeན་;་མཚ+་ཚང་གི་Áང་ནས་©ོ་མང་ཕར་?ིན་
wབས་དང་པAའB་Vིད་དང་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་cང་། བདེ་ལམ། འཇམ་
དKངས་བཞད་པའི་འཇིགས་Kེད་ཆོས་འ9ང་། oབ་མཐའ་ཆེན་མོ་q་འhེལ། ¶བ་
ཐབས་;་མཚ+། ཇོ་ནང་Zེ་བ�ན་Iིས་མཛད་པའི་¶བ་ཐབས་རིན་འ9ང་cང་དང་
བཅས་པ། བསམ་གgགས་jི་cང་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་གསན་བཞེས་མཛད།
Kམས་མེ་དགེ་བཤེས་Uལ་Vིམས་ཉི་མའི་Áང་ནས་�ེན་འ³ེལ་cང་རིགས་བང་
མཛ+ད་ལན་གཉིས་གསན་པས་བདེན་བཞིའི་འyག་kོག་ལ་གོ་བ་Cལ་མ་_ེས།

     ངེས་དོན་Iི་_ེས་ཆེན་དམ་པ་དགེ་བཤེས་m་བ་hགས་པ་ཚང་གི་Áང་ནས་eས་
འཁོར་ìིཀ་ཆེན་དེ་ཉིད་@ང་བ་དང་\ང་ངེས་ལེགས་བཤད་}ིང་བAའB་བཤད་cང།  
ཚད་མ་རིགས་;ན་Iི་དཔེ་Vིད་;ས་པ་དང་། �གས་རིགས་རང་cགས། རིགས་
ལམ་འ3ལ་kེ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པA་ཐiབ།

    jེ་Yོར་Å་ཚང་གི་མཁས་དབང་qིས་རམས་པ་བསམ་འoབ་;་མཚ<འ=་Áང་ནས་
wར་qིས་�་བGས། ཉི་�ར་X་གཅན་འyག་Uལ། གཟའ་�་བཅས་jི་མÔབ་Vིད་



མནོས། འདི་eས་ཉི་�ར་X་གཅན་འyག་Uལ་བqིས་ཏེ་དགེ་uན་ལ་�ལ་བས་ཁོང་
>གས་ཧ་ཅང་དIེས་ནས་རང་ཅག་ལ་འདི་འ\འི་རིག་གནས་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་དེ་ནོར་~འི་ནོམ་ངA་ཟBན་དགོས་ཞེས་གtངས་སོང་ཞེས་ཁོང་གིས་དགེ་uན་དང་

གLང་ལ་དད་པའི་bན་ཆབ་གསིལ་བ་ཞིག་བདག་གི་\ན་sལ་e་འeག  ད×་དགེ་
བསམ་གཏན་དང་¸ད་སོག་བí་ཚང་གི་མeན་ནས་î་ཏིའི་tམ་�གས་སོགས་Lས། 
wབས་ཤིག་ལ་བསང་ཁོག་འཇིགས་མེད་ཚང་གིས་དབལ་མང་µགས་bི་གtང་x་
ཡིན་པའི་གཏམ་གསལ་ལ་མི་གསལ་ཞིག་ཐོས་པས་དགེ་བཤེས་འགའ་ལ་\ིས་jང་

གསལ་བོར་གtང་x་མི་འeག  L་འདོད་jི་མོས་པ་ཤིན་F་ཆེ་ན་ཡང་eས་ནམ་དང་
གནས་གང་e་ཡིན་མ་གོ་བའི་wབས་t་{བ་ཅིག་གི་མཚན་ལམ་e་ཁོང་འKོན་པའི་
ལམ་ཁ་ཞིག་F་;་མི་�ས་མིག་མང་qེ་བཞིན་པ་ལ་wད་ཆ་\ིས་པས་འོ་ཨ་±་

འཇིགས་མེད་ཚང་གིས་µགས་གtང་ས་དེ་ཁང་པ་ཕ་གིའི་ནང་ན་གtང་འeག  
མIོགས་པར་མ་སོང་ན་©ོ་·ང་པས་མངག་x་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་9ང་བས་?ིའི་
ནངས་མA་ད[་5ར་e་Kོན་པས་ཁང་པ་དེ་འ\་ཇི་5་བ་བཞིན་འeག་པའི་ནང་e་?ིན་

པ་དང་དབང་གི་མགོ་འཛHན་རན་པ་eས་མཉམ་པོར་9ང་། ཐོག་མར་f་མས་rོད་
གང་ནས་འོངས་tས་མངགས་པ་ཡིན། ©ོ་·ང་པ་མེད་དམ་གtངས། ང་tས་jང་
མངགས་པ་མིན། གཏམ་གོ་ནས་འོངས་བ་ཡིན། ©ོ་·ང་པ་མི་འeག་ལགས་Lས་
པས། �ང་ཞིག་>གས་དགོངས་བཏང་ནས་ད་འོ་ན་´ོད་དང་ཆོག་གtངས། དེ་
wབས་�ེན་?ི་ནང་གིས་ནང་འཁོར་lང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་གསང་;་Kས་ཏེ་©ོ་
·ང་བཞག་ནས་ཡོད་jང་©ོ་·ང་པ་བཤང་གཅི་འདོར་e་སོང་བ་དང་wབས་འhིག་

ནས་ཁོང་ནང་e་ཐར་སོང་། འདི་ནི་;ལ་ཆེན་¥་�ས་hོགས་མཛད་པ་ཡིན་འeག  
དེ་ནས་ཁོང་གི་མeན་ནས་དབལ་མང་µགས་bི་དང་གསང་འeས་འhེལ་བ་བཞི་

Îགས། བདེ་གསང་འཇིགས་གtམ་Iི་དབང་དང་གསང་འeས་འཇམ་པའི་YA་Z[འི་
Zེས་གནང་། Xོལ་དཀར་Zེས་གནང་། དགའ་kན་�་བ;་མའི་Vིད། µགས་རིམ་
ཆེན་མAའB་བཤད་cང་སོགས་jི་བཀའ་\ིན་བ«ལ། འདི་eས་ཁོང་གིས་µགས་bིའི་



ཟིན་³ིས་ཤིག་མཛད་པ་ལ་f་མ་>གས་ཧ་ཅང་དIེས་པའི་མཆོད་:ིན་e་སོང་།

   མགA་ལiག་དགེ་བཤེས་སམ་;་ར་དགེ་བཤེས་fོ་བཟང་Uལ་Vིམས་;་མཚ+་ཚང་གི་
མeན་ནས་ད~་མ་;ས་པ་དང་དབལ་མང་བའི་སེམས་སེམས་9ང་། བསེ་བGས་། 
´ོམ་གtམ། བོད་མཁས་}ན་འhེལ་སོགས་གtང་ཆོས་e་མ་བཞེས།  བདེ་གསང་
འཇིགས་eས་སོགས་jི་དjིལ་འཁོར་Iི་_་ཐིག་དང་མཆོད་�ེན་ཆ་བ;ད་jི་ཐིག་q་
སོགས་ལ་ཞིབ་F་Ãངས།

   བ®་ཤིས་འrིལ་Iི་�ིང་½ལ་བའི་¥་wལ་བཟང་ལེགས་བཤད་;་མཚ<འ=་Áང་
ནས་Zེ་>²་བཀན་པའི་�་མhིན་གསང་¶བ་jི་%་གོན་དང་བཅས་པ། འཇིགས་
Kེད་དཔའ་ཅིག  oབ་;ལ་cགས་jི་ཚ ་དབང་སོགས་དབང་དང་Zེས་གནང་མང་
e་ཐོབ། 
   %ག་གེ་wལ་བཟང་ཆོས་hགས་;་མཚ<འ=་Áང་ནས་Zེའི་ལམ་རིམ་�ང་Ä་དང་
ལམ་རིམ་བGས་དོན། �ེན་འ³ེལ་བ%ོད་པ་སོགས་jི་བཤད་cང་། xད་Åའི་འདོན་
ཆ་དང་བདེ་གསང་འཇིགས་གtམ་Iི་cང་བཅས་བཀའ་ཆོས་མང་པོ་Lས།  ཨ་±་
དགེ་འeན་;་མཚ<་ཆÇ་བ་ཚང་གི་མeན་ནས་Zེའི་ལམ་རིམ་�ང་Ä་དང་fA་Ãiང་

སོགས་མང་e་ཐོབ།   འIང་རོ་oབ་ཆེན་ལས་འཇམ་དཔལ་ཞི་Vོ་Îགས་Vིད་
སོགས་གསན། 
   འདི་eས་གངས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཆོས་©ོ་བ;བ་འeག་པས་མ་ཎི་ཨç་གཅིག་འདོན་
པར་ཐོས་ན་Vིམས་ལ་>ག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞིང་Å་བ་ཞིག་མིག་གི་མཐོང་ས་ན་མེད་

པའི་eས་ངན་ཡིན་མོད། ས་ཡ་རབས་jི་sལ་འདི་ནས་µོན་ཐོན་པ་ཟེར་བའི་?ི་ནང་
མི་ཤེས་པའི་ངན་པ་ཁར་ཁེར་མ་གཏོགས་ཡོད་ཚད་བསམ་པ་མ>ན་པས་ལས་Kེད་
པ་དང་µོན་ཐོན་པ་རེ་5་wོར་e་ཡོང་གི་ཡོད་པར་ཐོས་ན་ཕན་Uན་བY་བཏང་ནས་
ཉེན་�ང་བའི་གནས་t་Kོལ་དགོས་པ་ཙམ་ལས་xན་པར་དགེ་བཤེས་དང་f་½ལ་
སོགས་ལ་ལ་¿གས་¨ི་དང་མང་ཆེ་བ་རི་Vོད་e་བ¥ངས་ཡོད་པས་ཆོས་འཆད་ཉན་



དང་དཔེ་འཛHན་_ོར་Ãོང་སོགས་ལ་དད་kན་མང་ཚ+གས་jིས་;བ་_ོར་དང་མ>ན་

�ེན་བ�ན་པས་©ོ་གtམ་Iི་དགེ་Ãོར་ཡར་kན་e་སོང་འeག  གོང་¸ོས་f་མ་
Cམས་དང་Zེས་ནས་བZོད་འ|ར་Iི་དམ་པ་མང་པAའB་གtང་བཀའ་;་ཅན་Iི་wོར་

Cམས་འདིར་བZོད་མེད་པ་>གས་ལ་འཇགས་འཚལ།  མང་ཚ+གས་ལ་རིམ་hA་ར[་
¶བ་པར་སོང་བ་ན་གསོན་པAའB་�ེན་སེལ་ལ་�་མAའB་བwང་བ་དང་པA་ཏB་�འི་q་བ་
དང་གཤིན་པོ་ལ་ལམ་རིམ་དང་ཚ་གtར་སོགས་ཉིན་རེའི་འ~ལ་བ་ལ་©ོར་tམ་�་
སོ་�་རེ་ཡིན་པས་ད་5འི་©ོར་མོ་ལས་kབ་བ�་འ|ར་ཙམ་Iིས་©ོར་མོ་Ïགས་ཆེ་
བ་ཡོད་པས་འཚ+་བ་ལའང་དཀའ་ཁག་མེད།

   དེ་5ར་?ི་ལ་མངོན་�ང་གིས་དགེ་བཤེས་གང་ཆེན་Cམས་ལས་མདོ་དང་µགས་
jི་དབང་cང་Vིད་གtམ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་པའི་wལ་བ་9ང་ཞིང་ཐོས་དོན་ལ་
བསམས་པས་Xོ་འདོགས་བཅད་ཅིང་རིམ་Iིས་ཉམས་t་fངས་བའི་ཐབས་ལ་

འབད་པས་ཉམས་�ོང་གི་�ོགས་པ་ནང་ནས་འ�ངས། oབ་མཐའ་དང་གང་ཟག་ལ་
དད་པ་?ོགས་མེད་e་;ས། གསར་�ིང་གི་5་oབ་ཐམས་ཅད་མཐར་>ག་hོལ་ས་
གཅིག་F་ཤེས་པའི་ངེས་དོན་མཁས་པའི་°་མཆོག་ཆེན་པོར་|ར། Kང་གི་དགོན་
ཆེན་བཞི་སོགས་གདན་ས་hགས་ཆེན་དང་རི་Vོད་rད་པར་ཅན་Cམས་t་གནས་

མཇལ་དང་མཚམས་ལ་བLགས།   རི་Vོད་Cམས་t་དགེ་བཤེས་hགས་ཆེན་Cམས་
བ¥ངས་ནས་བLགས་ཡོད་པའི་Áང་ནས་འཆད་ཉན་དང་©ོམ་¶བ་>གས་འདོད་
5ར་Iི་wལ་བ་དང་kན།

    འོན་jང་གང་e་བ®་ཤིས་མ་ཡོད་ན་དེ་�་@་ནག་མ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་སངས་
;ས་མཁར་ཚང་ན་བLགས་པའི་wབས་ཤིག་ལ་གོང་རིམ་Iིས་ཤེས་ནས་འཛHན་
བgང་ཐེབས་ཏེ་བསང་�་¨ོང་གི་Vིམས་ཁང་e་ལོ་གཅིག་ཙམ་ལ་བgང་བ་དང་དེ་

Zེས་བཙ+ན་ཁང་གི་©ོར་�ད་ནས་ངལ་qོལ་བཅོས་བ`ར་�་འགའ་ལ་Kེད་e་བ�ག  
མ་ཟད་ས་དཀར་བསོད་བྷེ་ཉིན་ད�་ལ་བཀག་ཉར་Kས་པ་དང་ཁོང་ལ་Kིན་kན་Iི་

གསེར་¥་རེ་འགའ་དང་དཔེ་ཆ་q་ཆེན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ། གཞན་ཅ་ལག་རེ་ཡོད་པ་



ཚང་མ་�ོགས་སོང་། wབས་དེར་;་ར་དགེ་བཤེས་དང་ཁོང་གི་དགེ་3ག་དཀོན་
མཆོག་ཆོས་འཕེལ་Cམ་གཉིས་jིས་ཤ་མོག་མང་པA་ཞBག་ལས་ནས་ཁོང་ལ་བ_ལ་e་
སོང་eས་\ག་ཆས་²་ཟེར་བའི་ནང་e་ཁོང་གིས་IA་མiག་དཔར་ནས་བLགས་ཡོད་

པར་གtངས། དེ་ནས་དཔོན་Sོབ་དེ་གཉིས་དང་དམིགས་བསལ་Iིས་འ³ེལ་བ་ཇེ་
ཟབ་e་?ིན་ཏེ་ཆོས་དང་འཇིག་�ེན་གང་ཐད་ནས་ཕན་Uན་fོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་

གི་ནང་མིའི་འ³ེལ་བ་ཆགས། དེ་ལ་སོགས་པ་ཁོང་bིར་Iིས་མི་གཞི་བཟང་བ་དང་
ཐོས་�གས་ཞི་ཞིང་eལ་བས་f་³ང་?ོགས་jི་དགེ་བཤེས་མང་པོ་དང་>གས་@ང་
ཤིན་F་གཤིན་པོ་ཆགས་པ་དང་ཆོས་དང་དམ་ཚHག་གི་འ³ེལ་བ་ཧ་ཅང་ཟབ་པས་

ཁོང་ལ་མཐོང་ཆེན་མི་Kེད་པ་གཅིག་jང་མེད། 
  དེ་ནས་རབ་;ལ་fོ་ངན་ཞེས་པ་Ýགས་མོ་K་%ེ་bི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་;ལ་ཁབ་jི་
¦ིད་yས་བཟང་?ོགས་t་འཁོར་བ་དང་¸ན་པ་ཁ་ལོས་གོང་རིམ་ལ་Lས་ནས་མགA་
ལiག་±ལ་དགེ་ཐོན་Sོབ་Åར་གདན་\ངས་ནས་�ིན་ལས་�་བeན་གཞོན་{་བསོད་
ནམས་ཤར་རིའི་�ག་ནས་ཤར་ཏེ་sལ་འདིའི་མ་རིག་fA་�iངས་jི་×ན་པ་སེལ་བའི་

མགོན་e་Kོན། ཐོག་མར་Sོབ་མ་Cམས་ལ་î་ཏིའི་tམ་�གས་དང་བོད་མཁས་}ན་
ངག་Vིད་པ་དང་།  ༨༢ ལོར་f་མ་གསལ་kན་¥་འཁོར་Cམས་ཡོད་སར་Kོན་ནས་
>ན་པ་Cམས་ལ་Ãོར་Áག་µོན་འhA་ཆiས་བeན་Iི་Vིད་གནང་། ༨༣ ལོ ནས་༨༥ 
ལAའB་བར་Sོབ་མ་wོར་ཞིག་ལ་ཨ་ལགས་ཚ ་ཏན་ཞབས་Áང་ཚང་གི་}ན་ངག་bི་དོན་

དང་། ལས་Kེད་Ãོང་བºར་འཛHན་Å་ལ་}ན་ངག་ལེ²་གཉིས་པ་གtངས། ཆོས་@ང་
དང་>བ་ཉི་གཉིས་ལ་wར་qིས། �་བGས། ཉིན་ཞག་གཟའ་�། oབ་མཐའི་ཞག་
གtམ་སོགས་Vིད།  ༨༣ ལོར་Sོབ་Åའི་དཔེ་མཛ+ད་jི་kེ་མིག་ཁོང་ལ་:ད། བཀའ་
བ%ན་སོགས་པོད་བཞི་བ;་�ག་ཡོད་ནའང་དཔེ་>མ་མེད་པས་རང་གི་�་ཕོགས་
ལས་©ོར་བeན་བ;་ཙམ་བཏང་%ེ་རས་སེར་བAའB་>མ་དང་གོས་¾ས་ལེགས་jི་

གདོང་དར་tམ་བqེགས་བཟོས་ཤིང་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་Kང་ཡང་གསལ་བོར་བཏབ།                                                  
༨༤ ལAའB་ད�ན་གནང་wབས་;ལ་ས་པེ་ཅིན་e་ཕེབས་ཤིང་པཎ་ཆེན་@ང་བ་



མཐའ་ཡས་¥་�ེང་བ�་བ་ཆོས་jི་;ལ་མཚན་མཇལ་ཞིང་ཁོང་གི་བཀའ་\ིན་ལ་

བ�ེན་ནས་སངས་;ས་jི་ཚ མ་གeང་མཇལ།  དེ་ནས་རི་བA་q[་�ར་ཕེབས་ནས་
གནས་མཇལ་མཛད་ཅིང་མyག་F་f་³ང་ལ་Kོན་ཏེ་¥་འཁོར་Cམས་�ང་ཐང་རིན་

པA་ཆ[འི་མeན་e་Vིད་ནས་མཇལ་ཁ་Lར་བ�ག་ནས་?ིར་མངགས།  ཁོང་Sོབ་Å་
འeས་རན་བར་e་f་³ང་e་བLགས།     
༨༥ ལོ་ནས་ལས་Kེད་Ãོང་བºར་འཛHན་Å་ལ་}ན་ངག་དཔེ་གgགས་གཉིས་དང་སི་
Fའི་ཞལ་cང་སོགས་gར་Vིད་མཛད།  ཉིན་ཞིག་ཁོང་གི་གདོང་Áག་གི་?ག་�ེང་
བོར་སོང་བར་Sོབ་མ་ཆར་མཚ+ས་rེད་jི་�ེང་བ་དེ་འབོར་དོན་མེད་t་ཞིག་གིས་

rེར་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་Lས་པར། ཨ་�ེ་�་ཆེན་Iིས་rེར་སོང་བ་ཡིན་x་རེད་

Zེས་མ་ཞིག་ནས་?ིར་Ãིན་ཡོང་ན་ཐང་ཞེས་ཞལ་མཚར་5་~ར་གtངས། �་བ་Áག་
བeན་Iི་Zེས་t་xན་པར་�་ལེན་སའི་དོང་�འི་ཁ་ནས་དགེ་uན་བ%ན་ཆོས་jི་
བཟའ་�་�ན་�ས་�ེད་དེ་ཁོང་ལ་�ལ་བ་དང་�ེང་བ་སར་¯ང་ནས་བཙའ་ཟིན་ཏེ་
_་བོར་ཆགས་འeག་པ་ཉིན་xན་�་ལེན་e་འhོ་བ་ཡིན་ཡང་དེ་བར་e་མིས་མཐོང་
བར་མི་འeག་པས་ངོ་མ་མི་མ་ཡིན་ཞིག་གིས་བ¥ངས་པ་འ\་ཞེས་ཆར་མཚ+ས་

བཤད། %ོན་eས་�་གཉིས་རིང་Sོབ་Åའི་འཛHན་Å་གtམ་དང་བོད་ཡིག་Vིད་ད�ོད་
ཁང་གི་དགེ་uན་ཁ་ཅིག་དང་ལས་±ངས་འགའ་རེའི་ལས་Kེད་པ་སོགས་ལ་î་ཏིའི་

tམ་�གས་;ས་པར་གtངས།  
eས་འདིར་མགོ་ཚ་½ལ་¥་�ན་བཟང་Cམ་;ལ་དང་མཉམ་e་ཆ་eང་རི་དགོན་
གསར་འདེབས་jི་ས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ནས་5ོ་འ?ེའི་ཐིགས་འདེབས་གནང་བ་

དང་�ེན་འ³ེལ་ལེགས་པ་9ང་།  ད�ན་གནང་wབས་གཅིག་Xིལ་¨ོང་Sོབ་འ³ིང་
གི་དགེ་Sོབ་ཡོངས་ལ་tམ་�གས་ཞིབ་Vིད་གནང་། ལོ་འདིར་cང་_་དགོན་e་
ཕེབས་ནས་Ãོར་Áག་ཞལ་འདོན་ཆ་ཚང་གི་cང་དང་fA་Ãiང་མཚ+ན་ཆའི་འཁོར་ལོ།  
གཏོར་བµོས་jི་དམིགས་Vིད་བGས་པ་བཅས་གནང་།

 µོ་Ïལ་དགོན་དགེ་uན་དམ་ཆོས་མགA་ལiག་±ལ་དགེ་ཐོན་Sོབ་Åར་གདན་\ངས་



ཏེ་དKངས་ཅན་X་མདོ་འདར་ལAའB་ཊིðའི་%ེང་ནས་�་གtམ་རིང་ལ་Vིད་པས་བY་
:ོད་�ན་བཤད་jི་མཚན་འདོགས་wབས་མིང་གི་ནང་e་:ིན་འ\ེས་པ་གཅིག་ལས་
མེད་ལ་དེ་t་ལ་བབས་ན་དགེ་uན་Iི་xན་འཛHན་པ་ཡིན་པར་བཤད་¦ོལ་ཡོད་པ་
དང་མིང་གི་ཤོག་\ིལ་བxད་wབས་ཁོང་ལ་བབས་ཏེ་མཚ+་9ང་:ི༵ན་;་མཚ<་ཞÇས་པའི་

མཚན་Iི་ཅོད་པཎ་གསོལ།   ཨ་མགོན་མrེན་རབ་;་མཚ<འ=་´ེབ་Ãོར་ཊིðའི་%ེང་
ནས་ཉིན་བཅོ་�ར་´ེབ་Ãོར་ཞིག་jང་བSབས་པར་Ãང་མཐར་ལེགས་པར་?ིན་

པའི་wལ་བཟང་ཐོབ།   ༨༡ ལོ་ནས་ ༨༧ ལAའB་བར་བོད་ཡིག་Vིད་ད�ོད་ཁང་ལ་
tམ་�གས། }ན་ངག wར་qིས་�་བGས། ནག་qིས་µོན་འhོ། ཤེས་K་རིགས་©A་
ཐ[ངས་གཉིས། ;ལ་བོ་ò་མ་ནའི་�ོགས་བZོད་བཅས་གཟའ་འཁོར་རེར་>ན་བཞི་རེ་
ཆད་མེད་e་གནང་། མཁས་དབང་ཆེན་མA་kiང་ནོར་´ེ་དང་ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་jི་
½ལ་¥་ཚ ་བསམ་སོགས་འགའ་ཞིག་ལ་tམ་�གས་སོགས་མོས་པ་བཞིན་Vིད་འགའ་
རེ་གནང་།

     ༨༦ ལོར་cང་_་དགོན་Iི་Å་གཞོན་འགའ་ཞིག་ལ་འབའ་མདའི་བGས་Åའི་
bི་དོན་Vིད་པ་དང་ཞོར་e་ཞིང་%ོན་བ%ན་པ་;་མཚ<འ=་Xོལ་མའི་བ%ོད་པ་གs་ལོ་

བཀོད་པའི་དགའ་ཚལ་སོགས་cང་ཁ་ཤས་གནང་། ད�ན་གནང་wབས་པ¬་¨ོང་
Sོབ་འ³ིང་གི་དགེ་Sོབ་ཕལ་མA་ཆ[ར་î་ཏིའི་tམ་�གས་;ས་པར་Vིད། ལོ་འདིར་
མཐA་རBམ་འཆད་Vིད་དགེ་uན་Iི་གདན་འ\ེན་L་ཡིག་ཐོན།  Yོ་oབ་རིན་པA་ཆ[འི་
མeན་ནས་}ིང་ཏིག་ཡ་བཞི་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་Lས། དཔལ་sལ་མགར་
�ོང་མགA་ལiག་±ལ་ཐོག་F་ཚ+གས་འe་ཞིག་ལ་ཕེབས་ནས་ཀ�་ཆགས་མེད་ཚང་e་
བLགས་ཡོད་པར་Sོབ་དཔོན་རིན་པA་ཆ[་ལ་¥འི་རིམ་hA་ཚ ་དབང་ཞིག་དགོས་པ་ངེད་
ཅག་དགེ་Sོབ་མཉམ་e་མགར་�ོང་མeན་ནས་Lས་པ་དང་ཡང་ལA་ད[འི་ཡས་མས་
ཤིག་F་མཁན་པོ་×ན་སེལ་ལམ་མཁན་ཆེན་Uལ་Vིམས་YA་Z[་མགA་ལiག་±ལ་ཐོག་F་
ཚ+གས་འeར་ཕེབས་ནས་¸ན་པ་འཇམ་བ%ན་ཚང་ན་བLགས་པའི་Áང་ནས་དཔལ་
½ལ་རིན་པA་ཆ[འི་ཐོག་མཐའ་བར་གtམ་e་དགེ་བའི་གཏམ་དང་ཚHག་གtམ་གནད་



Yེག  མི་ཕམ་Iི་མཚ<་_Çས་བ%ན་འབར་མ། གཞི་འ³ས་¸ོན་ལམ། གཞི་ཐོག་དང་པA་
སiགས་ངེད་ཅག་Sོབ་~་Cམས་Vིད་ནས་དཔོན་Sོབ་�ན་ཅིག་F་Lས།                                                                                     
༨༧ ལAའB་དKར་གནང་wབས་དར་ལག་¨ོང་Sོབ་འ³ིང་གི་དགེ་Sོབ་wོར་ཞིག་ལ་î་
ཏིའི་tམ་�གས་Vིད། དགེ་uན་Cམས་ལ་;ལ་བོ་དགའ་Kེད་jི་གཏམ་xད་ཞིབ་
Vིད་གནང་། མགA་ལiག་~་�ང་ངམ་ཀཿཐོག་དགེ་qེ་འ|ར་མེད་བ%ན་པ་;ལ་
མཚན་མཆོག་ལ་Ü་¶བ་དགོངས་;ན་དང་ངེས་ཤེས་Xོན་མེ་སོགས་ཆོས་བཀའ་e་མ་

ཞལ་Vིད་མཛད།   ཞིང་ཆེན་¦ིད་hོས་དང་འཐབ་?ོགས་གཅིག་Xིལ་²་གཉིས་
ནས་དགེ་uན་དཔེ་ལེགས་ཅན་Iི་K་དགའ་གཟེངས་�གས་བཅས་ཐོབ། Ãོང་བºར་
འཛHན་Å་ལ་སི་Fའི་ཞལ་cང་Sོབ་Vིད་དང་Å་བ་འགའ་ལ་བསེ་བGས་Vིད།  ལོ་
འདིའི་དKར་eས་ཤིག་F་ར་རི་ཟེར་བའི་ས་དེར་ཁོང་གི་ངA་ཤ[ས་rིམ་ཚང་ཞིག་གི་

Kིས་པ་ཞིག་ཤི་བས་ཁོང་bན་འ\ེན་e་འོངས།  ང་རོགས་པར་Vིད་ནས་མཉམ་e་�་
ལ་བཞོན་ཏེ་སོང་། ?ིར་འོང་eས་མགA་ལiག་±ལ་ཆགས་སའི་hོང་འདབས་t་དེ²་
�ང་�ང་ཞིག་གི་qར་ས་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཨ་_ོང་ར་ལAའB་eར་ས་རེད་གtངས་ཏེ་

ཆིབ་བཤོལ་ནས་སར་བLགས། གསང་འeས་q་xད་དང་¸ོན་ལམ་མང་པོ་
གtངས། ཨ་_ོང་ར་ལོ་འདི་རིག་གསར་wབས་དཀའ་Gག་མང་པོ་�ངས་ཤིང་

འཐབ་qོད་Kས་ནས་བསད་པ་རེད། དེ་eས་ཆོས་མེད་པ་དང་ད་5་མི་བདག་jང་q་
བ་ངོ་མ་ན་ཡོད་པ་མ་རེད་གtངས་ནས་>གས་འཚ ར་མཛད་འeག  འདི་ནི་Kང་
�བ་སེམས་དཔའི་Cམ་ཐར་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མི་གཞན་Iིས་L་བ་ཚHག་གཅིག་མ་Kས། 
འ~ལ་བ་wར་གང་མེད། གསོལ་བ་ཁམ་གང་མེད། བLགས་སའི་གནས་jང་མེད། 
ཐ་ན་གདན་ཞིག་jང་མེད་པར་ས་Zེན་དེར་ཉིན་�ིལ་བོར་བµོ་བ་དང་¸ོན་ལམ་
མཛད་དེ་}ིང་Zེ་ཁོ་ནའི་གཞན་དབང་གིས་བLགས་པ་འདི་འ\་རང་ལོ་བeན་�ར་

ཉེ་བའི་མི་uན་ངས་མཐོང་བ་ཕར་ཟད་ཐོས་jང་མ་�ོང་།    
 eས་ཚ+ད་འདིའི་ཡས་མས་ཤིག་F་ཁོང་གི་ཆོས་མཆེད་m་བ་དགེ་བཤེས་འཇིགས་



Kེད་ཚང་ཁོང་ལ་>ག་འ�ད་e་ཕེབས་པར་ཁོང་གིས་L་བ་པོ་མཛད་ནས་ངེད་ཅག་
དཔོན་Sོབ་Cམས་ལ་འཇམ་པའི་དKངས་jི་Zེས་གནང་དང་མདོ་མrེན་བqེས་

མཛད་པའི་འཇམ་པའི་དKངས་jི་བ%ོད་¶བ་jི་cང་གtངས།  མཁན་½ལ་རིག་
པའི་YA་Z[་ལ་f་མ་�་བ�་བའི་འhེལ་བའི་Vིད་cང་དང་eས་འཁོར་བGས་xད་

}ིང་པོ་གསང་འeས་q་xད་སོགས་jི་cང་དང་། རིགས་kན་}ིང་ཐིག་ལས་qིས་jི་
µོན་འhོ་དང་�་བGས་ཉི་�ར་X་གཅན་འyག་Uལ་སོགས་jི་Vིད་གནང་།                                                                                                
༨༨ ལོར་Å་བ་ཁ་ཤས་ལ་བསེ་བGས་Vིད། བོད་ཡིག་དགེ་uན་Cམས་ལ་བོད་ཡིག་
gར་Vིད་Kས། ཡང་Å་བ་lང་ཤས་ཤིག་ལ་f་མ་�་བ�་བ་དང་_བས་འhA་VBད།  
ཤར་ཝོད་དང་cང་_་སོགས་ཆོས་´ེ་འགའི་Å་བ་wོར་ཞིག་ལ་�ིང་½ལ་_བས་Vིད་

དང་Zེའི་ལམ་རིམ་�ང་Äའི་དཔེ་Vིད་བཤད་cང་དང་བཅས་པ། �ང་ཐང་མóལ་
Vིད་ཡིག་5ར་མóལ་བཤད་པ་གནང་། ལོ་འདིར་མཐA་རBམ་འཆད་Vིད་དགེ་uན་Iི་
འཛHན་ཡིག་གནང་བ་འKོར། }ན་ངག་n་བ་འy་wལ་སོགས་རེ་འགར་X་མཚམས་
Ãོར་�་བ་Vིད། 
 ༨༩ ལོར་མཐར་?ིན་འཛHན་Å་སོགས་ལ་X་མཚམས་Ãོར་�་བ་སོགས་དཔེ་Vིད་e་
མ་གནང་། འདི་eས་ཉིན་ཞིག་ལ་ངེད་ཅག་Sོབ་~་འགའ་མeན་e་ཡོད་པའི་wབས་
ཤིག་ལ་མི་ཞིག་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པA་ཆ[་�་སར་ཤར་མཆོད་ཁང་བ®་ཤིས་Cམ་;ལ་
Iི་མཛད་©ོར་ཕེབས་པའི་wོར་Iི་wད་ཆ་ཞིག་}ན་e་Lས་པར་ཁོང་གིས་འོ་ད་མ་
བཟང་?ིན་ཆད་ང་ཚ<འ=་མཇལ་>བ་x་མ་རེད་གtངས་ཏེ་bན་ཆབ་འགའ་འཐོར་

9ང་བ་ངེད་ཅག་ལ་ཅི་ཞིག་གི་དོན་ཡིན་པའི་�ོག་པ་མ་ཤར། འ\ི་བར་ནི་མ་{ས། 
དེ་Zེས་�་ས་ནས་པཎ་ཆེན་¥་�ེང་བ�་བ་fོ་བཟང་¯ན་oབ་ཆོས་jི་;ལ་མཚན་
དགོངས་པ་¨ོགས་པའི་གཏམ་ངན་ཐོས་པས་གཞི་ནས་ཁོང་གིས་མrེན་Uལ་ཤེས་

མདོག་གི་Uལ་མི་%ོན་པ་ལས་eས་གtམ་Xིབ་མེད་jི་bན་མངའ་བ་གསལ་9ང་། 
པཎ་ཆེན་རིན་པA་ཆ[་གང་ཉིད་བོད་གངས་རིའི་�ོངས་jི་ཕ་མ་5་~འི་མགོན་པོ་ཉག་
གཅིག་ཡིན་?ིར་>གས་ལ་ཕངས་ཆེས་པས་ཞལ་ནས་དེ་འ\་ཞིག་གtངས་ཤོར་སོང་



བ་ལས་གeལ་Kའི་མིག་5ོས་ལ་དགོངས་ཏེ་ཤེས་མདོག་གོ་མདོག་གི་Uལ་ལ་>གས་

མི་དIེས་Uལ་གནང་བ་ལས་དོན་e་>གས་ལ་eས་གtམ་གསལ་Xིབ་མི་འeག   
ལོ་འདིར་¼ང་དKང་ནས་དགེ་uན་དཔེ་ལེགས་ཅན་Iི་K་དགའ་ཐོབ།  
ཁོང་གི་ཕ་ཡབ་དོན་oབ་དགོངས་པ་¨ོགས་པའི་Zེས་t་ཉིན་ཞིག་ང་རང་ཁོང་གི་¥་
མeན་e་ཡོད་པར་མདང་{བ་ངའི་�ི་ལམ་e་ས་_ིད་པA་ཞBག་ནས་ཉག་ག་བདེ་མA་
ཞBག་ལ་ཕ་uན་~ད་འhོ་བ་ལ་ང་རང་Zེས་བ}ེགས་ནས་སོང་བར་ལ་དེའི་ཕར་ནང་
e་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་Iིས་sལ་ཁམས་གང་ནས་ཡོད་པ་ཉམས་དགའ་ངོ་མཚར་བ་

ཞིག་F་སོང་བ་�ིས་9ང་།  ཕ་uན་བདེ་བ་ཅན་e་སོང་ཡོད་པ་འ\་གtངས། ?ིས་
t་xས་ཡོད་jི་མིས་བཤད་པ་5ར་ན་ཁོང་གི་ཕ་ཡབ་དེ་བསམ་པ་དཀར་བA་ཞBག་
ཡིན་ཏེ་¦ིད་yས་དོག་པའི་eས་ཞལ་འདོན་Iི་ཡིག་ཆ་ཧ་ཅང་དཀོན་པར་ཁོང་གིས་
ཡི་གེ་ཐབས་ཆག་ཅིག་ལས་འ³ི་མི་ཤེས་ཡང་t་ལ་མཁོ་བ་9ང་ན་དེ་ལ་འ³ི་རོགས་
Kས་ཏེ་བཟང་bོད་དང་ôང་བཤགས་སོགས་³ིས་ཏེ་Kིན་པ་ཧ་ཅང་མང་བས་མགར་
wོར་སོགས་ངA་ཤ[ས་Cམས་ལ་ཁོང་གིས་³ིས་པའི་ཞལ་འདོན་རེ་ཕལ་ཆེར་མེད་ས་

མེད་པའི་ཚ+ད་ཡིན། དེ་ཁོ་ནའི་དགེ་བའང་བསམ་Iིས་མི་rབ་པ་ཡིན་ཟེར། 
 ལོ་འདིའི་µ་?ི་ཞིག་F་མགར་བ་མཁན་པོ་>བ་བ%ན་ཉི་མའི་¥་¾ན་སེར་མA་ཞBག་
ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་གིས་བ®ོངས་པས་མཁན་པོ་>བ་ཉིས་ངའི་ཤ་ཉེ་དེ་hི་�་ཤི་བས་
ཇི་5ར་འ|ར་བ་གtང་དགོས་ཞེས་ཐེངས་e་མར་Lས་པས་rོད་རང་གི་ཉེ་འཁོར་

ཞིག་F་མི་cས་ཚད་kན་ལོན་ངེས་འeག་གtངས།  ?ིས་t་མགར་བ་མཁན་པA་fi་
Uལ་Iིས་î་ཕབ་པར་ཁོང་གི་rིམ་e་ཚ་མA་ཞBག་ཡོད་པ་དེ་ལ་~་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་

པར་གསལ་9ང་། དེ་Zེས་མཁན་པོ་>བ་ཉི་མeན་e་སོང་ནས་rེད་jིས་གtངས་པ་
བཞིན་ངའི་ཤ་ཉེའི་_ེ་བ་ངོས་ཟིན་ཡོད་Lས་པར་rོད་jིས་ང་ལ་Xོ་འདོགས་མ་Kེད།  
ངའི་མི་ཚ ་འདིར་དེ་འ\་ཞིག་བཤད་མ་�ོང་བ་rོད་ལ་གསལ་མོད་གtངས་ཏེ་ཞལ་
བཞེས་མི་གནང་མོད་ངས་ནན་L་ཚ་འདེད་Kས་པས་ཁོང་གིས་གསལ་ཐག་ཆོད་ཅིག་

གtངས་པ་དེ་ང་ལ་མངོན་tམ་ཡིན། ~་དེ་Å་བ་Kས་ནས་ད་5་སེར་མོ་ཡག་ཐོག་ན་



ཡོད་མིང་ལ་བ%ན་པའི་ཉི་མ་ཟེར། དེ་ངོ་མ་མི་cས་ཚད་kན་རེད་མོད་ཅེས་མཁན་
>བ་བ%ན་ཉི་མའི་ཞལ་དངོས་ནས་གtངས། 
ལོ་འདིའི་ད�ན་eས་t་cང་_་དགོན་e་ཕེབས་ནས་མཁས་Kའི་གནས་Áག་སོགས་

�གས་Vིད་མང་པོ་གནང་། དKར་eས་t་�་གཅིག་རིང་ལ་�་%ོད་¨ོང་ལ་tམ་
�གས་Vིད། ལོ་མyག་ཤར་ཝོད་དགོན་པར་སེམས་སེམས་9ང་དང་_བས་Vིད་
གནང་།  
༩༠ ལོར་Sོབ་མ་wོར་ཞིག་ལ་བསེ་བGས་Vིད།  wབས་དེར་དེང་eས་5་~འི་ཁ་
པར་ལ་ལོངས་bོད་པ་མེད་པས་Sོབ་~་fོ་བསོ་ལ་བY་མ་�ོད་པས་>གས་±ར་

མཛད། དེ་wབས་fོ་བསAའB་�ི་ལམ་e་Sོབ་དཔོན་རིན་པA་ཆ[འི་ཞལ་ནས་ངས་སང་
ཉིན་དཔེ་Vིད་རན་པ་ཡིན་ཏེ་rོད་ཡོང་x་མིན་ནམ་ཞེས་གtངས་པ་ཞིག་�ིས་པ་
དང་�ི་ལམ་ལས་སད་eས་ཁོང་\ན་\གས་ནས་Ä་ཤོར་བ་དང་འeག་མ་བཟོད་དེ་

ནམ་གསལ་བ་ནས་³ོ་ཆས་སོགས་གང་ཡང་h་Xིག་Kེད་ཁོམ་མེད་པར་ལམ་ལ་ཆས། 
མeན་e་ཐོན་eས་Sོབ་མ་Cམས་འཚ+གས་ཟིན་ནའང་ཁོང་གིས་ཡས་མས་jི་ཞལ་
བY་མཛད་ནས་eས་sན་�ང་ཞིག་འགོར་e་བ�ག་པ་དང་�ོ་~ར་e་fོ་བསA་ཐiན་
ནས་Ä་ངག་མཆི་མ་དང་བཅས་ཁམས་འ\ི་དང་�ི་ལམ་9ང་Uལ་Cམས་Lས་པས་
rོད་õན་�གས་མ་%ོན་Äས་ནས་ཅི་Kེད་ཐོག་མར་ཕར་ཁར་སོང་ནས་ཇ་འ>ངས་

དང་དེ་ནས་Sོབ་Vིད་Kེད་ཆོག་གtངས།  ³ོ་ཆས་མཁན་པོ་Uལ་Vིམས་jིས་h་
Xིག་Kས་ནས་wབས་དེའི་Sོབ་Vིད་ལ་Lགས་>བ་སོང་། Sོབ་མ་ལ་xན་e་བqེ་
བས་གཟིགས་ཤིང་Kིན་Iིས་བ�བས་ཏེ་xད་¥ལ་ནས་ཆོས་ལ་Ãར་བའི་Cམ་ཐར་

འདི་འ\་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སོ། །
ལོ་འདིར་མདA་ལBའི་Yོ་ཁ་དགོན་e་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་ནས་fA་Ãiང་མཚ+ན་ཆའི་

འཁོར་ལོ་དང་Kང་�བ་ལམ་Xོན་Iི་Vིད་གནང་།           
༩༡ ལAའB་ལོ་མགོར་cང་_་དགོན་པར་ཚ+གས་གཉིས་oབ་མཐའ་གtངས། དKར་
eས་t་f་Å་tམ་�་ཙམ་ལ་འབའ་མདའི་བGས་Å་Vིད།  Ýགས་མོ་cག་གི་ལོ་



འདིར་མདོ་¸ད་གནས་ཆེན་གtམ་Iི་ཡ་Iལ་མཚ<་ཆÇན་Vི་ཤོར་;ལ་མོར་གནས་
འeས་ཡིན་པས་½ལ་¥་བ%ན་པོ་དང་¥་གtམ་སོགས་¥་འཁོར་བཅས་མཚ<་wÈར་

ལ་ཕེབས།  ཆ་eང་རི་དགོན་e་Kོན་ནས་�ིང་½ལ་_བས་Vིད་གtངས།  གཙང་
wོར་གོང་མ་དགོན་པ་ལ་�ིང་½ལ་_བས་འhོ་དང་�ེན་འ³ེལ་བ�་གཉིས།  བཀར་
བཏག་?ག་;་བཞི།  �ང་ཐང་བ%ན་པའི་Xོན་མའི་oབ་མཐའི་\ིས་ལན་སོགས་
Vིད།  
      ༩༢ ལོར་Yོ་oབ་མeན་ནས་}ིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དང་q་གtམ་Iི་དབང་cང་
ཡོངས་¨ོགས་དང་།  འཇིགས་མེད་�ིང་བའི་xད་�ར་Iི་དབང་།  }ིང་ཐིག་ཞལ་
འདོན་Cམས་jི་cང་བཅས་Lས།  ཆོས་Zེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་~་འཇིགས་མེད་�ན་
ཚ+གས་འ9ང་གནས་མཆོག་གིས་སེང་འàག་%ག་qེའི་Zེས་Ïལ་ངོས་འཛHན་eས་
དར་Iི་}ན་མོ་དགོན་དགེ་kན་Cམ་;ལ་�ིང་ནས་མི་ཕམ་Iི་འཇམ་དཔལ་xད་
cགས་jི་དབང་གtངས་པ་L་�་ཕེབས་པར་དབང་གtངས་ཚར་ནས་Zེས་མ་ཟིན་
པ་ལ་ཆོས་Zེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་~འི་ཞལ་ནས་འཇམ་དཔལ་xད་cགས་jི་དབང་

གtངས་ཚར་སོང་། དེ་ལ་དབང་¨ས་སོགས་ཚང་དགོས་པ་མང་བས་འoབ་དཀའ་
བར་འeག་པས་འཇམ་དཔལ་ཞི་¶བ་jི་དབང་བ¥ར་ན་ཨེ་ཆོག་གtངས་པར་

ལགས་སོ་དང་བཅས་ཁོང་གིས་གtངས་པའི་འཇལ་དཔལ་ཞི་¶བ་jི་དབང་གནང་། 
གཞན་ཡང་�ར་བ་ཡང་གསང་¾་hི་དང་�ེན་འ³ེས་ཉེས་སེལ་Iི་དབང་ཞིག་�ལ་ན་
འདོད་གtངས་པ་ལ་བཀའ་\ིན་ཆེ་Lས་པར་དེ་དག་>གས་དIེས་པའི་©ོ་ནས་

གནང་།  �ང་ཐང་འཇམ་པའི་དKངས་དང་Yོ་oབ་རིན་པA་ཆ[། ཆོས་Zེ་ཡིད་བཞིན་
ནོར་~་གtམ་ལ་མóལ་གང་ཡོད་jིས་མཆོད་པ་ཡིན་པས་wབས་འདིར་ཡང་ཁོང་
ལ་གཞན་Iིས་བµོ་འ³ེལ་Iི་�ེན་གང་ཡོད་དང་µོན་Zེ་ཞབས་དཀར་བས་�་fངས་
བའི་ནང་e་འ~་ཞིག་ཤི་བ་ལ་བµོ་བ་¸ོན་ལམ་Kས་པས་འཇའ་cས་t་སོང་བར་
hགས་པའི་�་YA་µiན་པོ་�ང་�ང་ཞིག་གི་%ེང་e་Yོ་དཀར་Iི་�་འ~་ཤི་བའི་རོ་
གསལ་བར་ཡོད་པ་དེ་�ལ་བས་¦ིད་ན་མཐོང་དཀོན་པའི་ཚ+ད་e་གཟིགས་ཏེ་>གས་



ཤིན་F་དIེས་དIེས་མཛད་ནས་?ག་F་བ@མས་ནས་ཡང་ཡང་གཟིགས་པར་
མཛད།

༩༤ ལAའB་ད�ན་eས་t་དགོན་´ེ་ཁ་ཤས་jི་Å་བ་དོན་གཉེར་བ་ཚ<་ཞ=ག་ལ་ཕར་
?ིན་Iི་Vིད་བ«ལ། རབ་གནས་ན་ཚ+ད་kན་ཞེས་པ་ཤིང་མོ་ཕག་གི་ལA་%[་bི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ལོར་ད~ས་གཙང་ཆོས་jི་ཞིང་e་ཆིབས་ཁ་བ`ར། wབས་འདིར་ཁོང་གི་
¥་ཚ་fོ་བཟང་;་མཚ+་དང་±ལ་དགེ་ཐོན་Sོབ་Åའི་དགེ་uན་ཨ་གནམ་སངས་;ས་
;་མཚ+་བཟའ་མི་གཉིས་དང་དེ་ཚང་གི་Kིས་པ་གཉིས་བཅས་ཁོང་¥་འཁོར་Áག་པA་

མ[་འཁོར་ལ་བ´ད་ནས་གོར་མA་hiང་rེར་e་ཐོན། དེའི་wོར་ལ་སངས་;མ་ན་རེ། 
wབས་དེར་གོར་མོ་དང་�་སའི་བར་e་མེ་འཁོར་ཤར་གཏོང་མེད་པས་དེ་གར་ཟ་ཁང་
ཞིག་F་ཟ་མ་ཟ་wབས་ཚང་མས་�ངས་འཁོར་%བས་བདེ་ཞིག་ལོན་མིན་wོར་Iི་ཁ་
བY་Kེད་ཚ ་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་མདང་{བ་བདག་གི་�ི་ལམ་ལ་f་མའི་ཡི་དམ་Iིས་ང་
ལ་དར་དཀར་པA་ཞBག་Kིན་པ་དེ་ངས་ལག་F་fངས་ཚ ་�་དཀར་པA་ལ[གས་པ་ཞིག་F་
|ར་འeག་པ་ཞིག་�ིས་པས་rོད་ཚ+ས་ཡར་མར་ལ་5ོས་དང་�ངས་འཁོར་དཀར་པོ་

%བས་བདེ་རེ་ལག་F་འོངས་ཤས་ཆེ་གtངས་པར། ཟ་མ་ཟོས་Zེས་ང་ལམ་ཁར་སོང་
ནས་བ5ས་ཚ ་དེ་མ་ཐག་ངའི་གམ་e་�ངས་འཁོར་དཀར་པA་སi་མ་ཞིག་བ´ད་9ང་། 
ང་དེར་སོང་ནས་བ5ས་ཚ ་ཁ་ལོ་པ་;་ཞིག་ཡིན་འeག  wད་ཆ་\ིས་པས་�་ས་ནས་
དཔོན་པA་ཞBག་གི་ཆེད་e་�ན་ཞི་ལ་�ངས་འཁོར་ལེན་e་སོང་བ་ཡིན་པས་ནང་གི་�་

ཤོག་jང་བཀོག་མེད་པའི་�ངས་འཁོར་གསར་བ་གསར་�ང་ཞིག་རེད། ངེད་ཅག་
མིའི་མང་lང་ཡང་ནང་e་Vིགས་སེ་ཡོད་པ་དང་རེས་འཁོར་Iི་�་ཆ་ཙམ་ལས་གོང་

ཡང་ཧ་ཅང་%བས་བདེ་བོ་9ང་། དེ་འ\འི་ལས་S་བAའB་©ོ་ནས་�་སར་འKོར་བ་
དང་།  �་སར་ཐོན་ནས་jང་µོན་ཆད་ཁོང་f་³ང་e་བLགས་eས་jི་ཆོས་hོགས་
�ིང་བ་ཨ་±་ཐོས་པ་དགའ་ཟེར་བ་དང་འ�ད་པ་དང་། དེས་ཞལ་ནས་ངའི་¾ན་
མཆེད་ཚ+ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་;་བལ་སོགས་t་ཚ+ང་དོན་ལ་འhོ་ས་མང་བས་ངས་དེ་

ཚང་གི་ཁང་པ་བ·ངས་ནས་བ´ད་ཡོད། rེད་ཅག་དེར་བLགས་དང་ཇོ་ཁང་དང་



ཐག་ཉེ་བས་%བས་བདེ་བA་ཡBན་གtངས། ངེད་ཅག་དེར་བ´ད་པ་དང་ཁང་པ་tམ་
ཐོགས་ར་བ་དང་བཅས་པ་ཧ་ཅང་_ིད་པA་ཞBག་རེད། ངེད་ཅག་�་གཅིག་ཙམ་ལ་
དེར་བ´ད་ནས་མhོན་ཁང་ཡང་�་མ་དགོས། ཁོང་གཉིས་jིས་xན་e་ཞལ་བY་
མང་པོ་མཛད་འeག  ད་5་\ན་sལ་e་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་�་སའི་Kམས་ཆེན་Iི་
གgངས་གLག་F་Zེ་ཙ+ང་ཁ་པའི་ཞལ་བཀོད་5ར་�ིང་གེ་སར་Iི་ཆིབ་©་དང་འཁོར་

གtམ་སོགས་ཡོད་པ་དང་། ཕོ་³ང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་�ེན་Iི་Vོད་e་�ིང་སེང་ཆེན་Iི་
འཁར་m་གསང་བ་འàག་hགས་ཡོད་པ་སོགས་ཨ་±་ཐོས་པ་དགས་གtངས་པ་

\ན་འeག ཐོག་མར་ཇA་བi་མཇལ་e་ཕེབས་eས་ལམ་ཞོར་ནས་འàག་པ་�ན་ལེགས་
jི་Cམ་ཐར་གtངས་ཏེ་འàག་པ་�ན་ལེགས་jིས་ཇA་བi་མཇལ་eས། དང་པA་riད་
དང་ང་གཉིས་མཉམ། །བར་e་rོད་jིས་ཚ+གས་གཉིས་བསགས། །ཐ་མ་rོད་ནི་
སངས་;ས་ཏེ། །དེ་རིང་rོད་ལ་བདག་?ག་འཚལ། །ཞེས་པའི་དོན་དང་དགོས་ཆེད་
སོགས་ཞིབ་F་གtངས། ངས་ཇོ་མeན་ནས་¸ོན་ལམ་ཅི་འདེབས་དགོས་སེམས་ལ་
གང་ཡང་མ་\ན་ཏེ་གོང་e་ཁོང་གིས་གtངས་པའི་འàག་པ་�ན་ལེགས་jི་གtངས་
དེ་�ོ་བཞིན་?ག་འཚལ་བས་ཁོང་གིས་rོད་jིས་ཇA་བA་རBན་པA་ཆ[འི་བ%ོད་པའམ་

གསོལ་འདེབས་ཤིག་འ³ི་དགོས་གtངས། ང་རང་ལེ་ལA་ཆ[་བས་�ག་སོང་། ད་ལོ་མ་
uན་Iི་དོན་e་�་སར་སོང་ནས་ཇA་བi་མཇལ་wབས་µར་Iི་གtང་དེ་\ན་ནས་ཇོ་

མeན་ནས།  ཨེ་མ་ཧོ། µོན་ཚ ་སངས་;ས་མཆོག་གི་¥་དངོས་jིས་སོགས་ö་ལོ་ཀ་
བ�་ད�་ཡོད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་qོམ་±ལ་Kས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ངེད་Cམས་
jིས་ཇོ་ཁང་Cམ་གཉིས་དང་པོ་ཏ་ལ་སོགས་མཇལ་དགོས་གང་ཡོད་Cམས་མཇལ་

ནས་སེ་རའི་eར་Vོད་e་སོང་། eར་YA་ཆ[ན་པA་ད[འི་%ེང་e་མི་རོ་ºང་Ïལ་Iི་ཀོང་
ཀོང་མང་པོ་དང་ºང་Kེད་YAའB་གFན་~་དང་བཅས་པ་ཡོད་འeག  ད་སོ་མ་མི་རོ་
གསིལ་བའི་Vག་དང་དེར་བ¦ེས་པའི་qམ་པ་སོགས་ཡོད་པར་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ད་

ཅི་དཔའ་བོ་མཁའ་འhོ་Cམས་ལ་ཚ+གས་jི་འཁོར་ལོ་བwོར་འeག  ²་ཅག་གིས་
ཚ+གས་མ་མཇལ་ཡང་ཚ+གས་¨ས་�ག་འeག་པས་ཚང་མས་ཁ་རེག་རེ་Kས་ན་



བཟང་བ་རེད་གtངས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཞལ་e་�ང་ཟད་གསོལ། ངེད་Cམས་jིས་ཁ་ལ་
རེག་པ་ཕར་ཞོག་ཁོང་གིས་གསོལ་བ་དེ་མཐོང་eས་ཞེ་མེར་ལངས་ཤིང་Ìག་³ོ་བ་

ཞིག་9ང་བས་དག་མ་དག་གི་@ང་བ་ལ་དེ་འ\་rད་འeག  དེ་ནས་eར་YAའB་%ེང་e་
མཉམ་བཞག་ལ་eས་ཚ+ད་wར་མ་བ�་�ག་ཙམ་ལ་བLགས་ནས་¸ོན་ལམ་Iིས་

;ས་བཏབ་གནང་། དེའི་Zེས་ནས་ངེད་ཅག་གནམ་oར་བ´ད་དེ་Vེང་F²་ལ་སོང་། 
དེ་�་དh་བཅོམ་�་བ;་སོགས་མཇལ་ནས་�ང་ཆེན་འIིང་རི་ལ་སོང་། བན་ཉན་སི་
ནས་÷ང་ཐང་e་ཡར་སོང་བས་ལམ་ཁར་;་f་མ་རལ་བ་ཆེན་པA་ཡiད་པ་ཡོན་ཏན་
པ་ཞིག་གིས་ཐང་e་qིས་jི་ཐང་ག་ཞིག་བཀོད་ནས་Yེ²་དཀར་ནག་བ®མས་ཏེ་མི་

Cམས་ལ་qིས་Kེད་པ་ཞིག་འeག  ཁོས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་ལ་qིས་Kེད་དགོས་ཟེར། ང་
ལ་qིས་Kེད་མི་དགོས། ངེད་ཅག་གི་དགེ་uན་ཡང་qིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་
པར། ཁོས་འA་ད[ས་ན་ང་ལ་qིས་ཤིག་Kེད་དགོས་པས་rོད་jིས་L་རོགས་Iིས་ཟེར། 
ངས་ལོ་ø་Kས་ནས་Lས་པས་ཁོང་གིས་\ི་བ་ཞལ་བY་སོགས་གང་ཡང་མ་གནང་
བར་ཁAའB་Yེ²འི་ནང་ནས་Yོག་པོ་འགའ་?ག་F་fངས་ནས་ཡར་འདེད་མར་འདེད་
ཅིག་Kས་ཏེ་rོད་jི་÷ང་པ་གཡོན་པ་དེར་µོན་ཆད་ཆག་_ོན་སོང་བ་ད་5་ཞད་ཙམ་

མེད་པར་བདེ་བར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འ\། rོད་ད་5་ལོ་ན་Áག་�་རེ་བ;ད་ཡིན་
འeག  Sད་ནས་ལོ་བ;ད་�་I་གtམ་ནི་ཚ ་ཚད་རེད་ཅེས་སོགས་གtངས་པས་ཁོ་
ཧ་ལས་ནས་?ག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་�ས་འeད་མང་པོ་Kས་ཏེ་ངོ་མཚར་_ེས་
ནས་©ོར་�་བ;་ཁོང་ལ་�ལ་བ་ན་ཁོང་གིས་©ོར་ང་ལ་མི་དགོས་གtངས་ཏེ་མ་

བཞེས། དེ་eས་jི་©ོར་�་བ;་ནི་གོང་མཐོ་བས་lང་lང་ཞིག་མིན། ངའི་སེམས་ལ་
;འི་oབ་ཐོབ་བམ་qིས་པ་འདི་ནི་;ལ་ནང་དང་ཞང་ཀང་སོགས་?ོགས་མང་པོ་ནས་
©ོར་འ~ལ་མཁན་མང་བས་ད་5་ས་bོད་jི་ཞིང་ཁམས་འཕགས་པ་�ན་F་བཟང་
པAའB་གནས་མཇལ་Iི་འhA་སiང་དང་མóལ་e་�ལ་ན་མི་ལེགས་པ་མེད་}མ་ནས་

ངས་fངས་ཏེ་�་ཁང་སA་སAའB་�་མeན་e་�ལ་བ་ཡིན། ད་eང་འདིར་eས་ཐོག་
གཅིག་F་\ན་sལ་ལ་མི་འོངས་པ་ལས་ཁོང་གི་གtང་མང་པོར་?ིས་t་cང་བ%ན་



e་འeག་པ་མང་པA་ཡiད་ཅེས་བཀའ་\ིན་ཅན་ཁོང་གི་Sོབ་~་དགེ་uན་ཨ་གནམ་

སངས་;ས་;་མཚ<འ=་གtང་ལ་@ོན་�ི་མེད་པར་བཀོད་པ་ཡིན།  ཁོང་རིག་གནས་
bི་དང་�ག་པར་qིས་ལ་Kང་�བ་པ་མ་ཟད་�ོང་བ་rད་པར་བ་ཡང་ཡོད་དེ་མགར་
བ་མཁན་པོ་>བ་ཉིས་ཁོང་གི་མeན་ནས་qིས་ལ་5་wབས་མན་ངག་འདི་5ར་

གtངས་ཏེ། qིས་ལ་Kང་�བ་ན་ཕ་རོལ་qིས་L་བ་པAའB་Cམ་འ|ར་དང་?ོགས་གང་
ནས་འོང་། མིང་ལ་ཅི་ཟེར། ཁ་ནས་ཚHག་གི་ཐོག་མ་སོགས་ལ་བ�གས་ཏེ་མ་~་དh་
hོགས་བqིས་པས་jང་ཤེས་{ས་གtངས།

   ༩༦  ལོར་འབའ་¨ོང་�་དམར་དགོན་Iི་ཨ་ལགས་མཚམས་པ་བ་Kམས་པ་
Cམ་hོལ་ཞིང་བZེས་པའི་½ལ་¥་འཚ+ལ་བར་དགོན་པའི་uན་རིམ་པ་བཟོད་པ་དང་

འཇམ་དKངས་Ãིན་པ། }ན་hགས་བཅས་¥་མeན་e་འོངས་ནས་ནན་L་Kས་པར། 
ང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པས་ཅི་ཞིག་བཤད། �ི་ལམ་ཙམ་ཡང་མ་ཡོང་བས་བ�ག་
ཐབས་མེད་གtངས་པ་ལ་ཁA་ཚ<ས་ù་Uགས་མཐའ་_ེལ་Iིས་Lས་པས་ད་rོད་ཚ<་

?=ར་སོང་ནས་ཉོན་དང་ང་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡོད་མཆི་གtངས།  ?ིས་
t་�་Kང་?ོགས་ནས་དེ་ཇི་5་བ་བཞིན་9ང་ཞེས་�་དམར་དགོན་པའི་uན་འཇམ་

དKངས་Ãིན་པས་གtངས། ½ལ་¥འི་མཚན་ལ་དཔལ་kན་ལེགས་བཤད་ཟེར་ཞིང་
ད་5་གངས་�ོངས་དར་;ས་¸ན་ཁང་e་Sོབ་གཉེར་གནང་བཞིན་ཡོད།                                                                              
༩༨ ལོར་ཀཿཐོག་©A་ཉBན་½ལ་¥་འཇམ་དཔལ་�ིན་ལས་ལ་མི་ཕམ་མཁས་འyག་
གི་Vིད་བ«ལ།  eས་གསལ་བོར་མི་ངེས་jང་འདིའི་µ་?ི་གང་�ང་ཞིག་F་རིགས་
n་བ་Kང་�བ་བཟང་དང་དགེ་Sོང་>བ་ཉི་སོགས་@ོད་kན་དོན་གཉེར་Iི་Sོབ་མ་
wོར་ཞིག་ལ་µགས་སའི་ཨ་མ་ཚང་གི་བཀའ་¶བ་?ིར་¨ོགས་ཆེན་@ང་Ãང་གི་Vིད་

གནང་།  
༢༠༠༠ལོར་cང་_་དགོན་གཙ+ར་Kས་པའི་Å་བ་wོར་ཞིག་ལ་དབལ་མང་µགས་bི་

དང་། མི་ཕམ་མཁས་འyག   fA་Ãiང་ཚHག་བ;ད་མ། རང་%ོང་དང་གཞན་%ོང་གི་
5་བ་\ན་པ་བཞི་kན་དང་Ãར་བའི་མ�ར་མ། མི་ཕམ་ང་རོ་Cམ་གཉིས། fA་Ãiང་



སེམས་sར་ད�་མ་སོགས་ཆོས་འཁོར་;་ཆེར་བwོར།   
འདི་eས་{བ་ཅིག་ཁོང་གི་མཚན་ལམ་e་ཉིད་jི་བཀའ་\ིན་གtམ་kན་Iི་q་བའི་
f་མ་འཇམ་པའི་དKངས་�ང་ཐང་¥་�ེང་Áག་པ་བ%ན་པའི་དབང་¿ག་མཆོག་
�ངས་འཁོར་ཞིག་F་བLགས་ནས་ང་ཆབ་མདོར་འhོ་བ་ཡིན་rོད་འhོ་བ་ཨེ་ཡིན་

གtངས་པ་ལ་ང་ཡང་འhོ་བ་ཡིན་Kས། hོང་པ་�ང་Ä་ཞིག་མཐོང་བ་དེ་ཆབ་མདA་
ཡBན་@ང་9ང་འeག   དེ་ནས་ཁོང་Kོན་སོང་ལ་ང་མ་སོང་བ་ཞིག་�ིས་9ང་བ་དེ་
ལེགས་པ་ཞིག་མིན་པ་འ\་ཞེས་གtངས་ནས་>གས་འཚ ར་མཛད་འeག་ཅེས་ཁོང་

གི་Sོབ་~་uན་པ་>བ་བ%ན་ཉི་མ་སོགས་མང་པོས་གtངས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་
�ང་ཐང་རིན་པA་ཆ[་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ëན་Iིན་འeག་ཅེས་པའི་གཏམ་གསན་མ་ཐག་
>གས་ངལ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་Úར་%བས་jིས་ཕེབས་ཏེ་མཇལ་wབས་གཞན་
འoལ་བ་མི་གཏོང་ཡང་ཁོང་མ་བཀག་པར་¥་མeན་e་ཐོན་eས་གtང་མི་འKོན་

པར་འeག   གཟིམ་སའི་ནང་e་ཞབས་÷ང་གཉིས་ཀ་བ�ངས་ནས་བLགས་འeག་
པར་ཞབས་མཐིལ་ལ་ད~་གFགས་ནས་_ེ་བ་ནས་ཚ ་རབས་�ན་F་འ³ལ་མེད་Zེས་
t་འཛHན་ཅིང་མཐར་>ག་དགོངས་�ོང་གཅིག་F་འཚང་;་བ་སོགས་¸ོན་ལམ་;་

ཆེན་པོ་བཏབ།   ?ིས་�ང་ཐང་རིན་པA་ཆ[་ཞིང་གཟིགས་Zེས་ཁོང་གི་ཞལ་ཆེམས་
5ར་ད�ང་ན་བ�་གཉིས་wབས་jི་མནབ་གཟན་དེ་ཁོང་ལ་དད་�ེན་e་བ¥ར་ནས་

ཡོང་། འཇམ་པའི་དKངས་བ%ན་པའི་དབང་¿ག་ཚང་དང་ཡབ་¦ས་jི་འ³ེལ་བ་
གཞན་ལས་ཟབ་%ེ་གtང་Xོས་གཞན་ལ་མི་གནང་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཁོང་ལ་མི་
གནང་བ་གང་ཡང་མེད་ལ་མན་ངག་དང་ཞལ་xན་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་བ«ལ་ཏེ་

>གས་བqེ་བ་f་ན་མེད་པས་Zེས་t་བgང་། བཀའ་\ིན་མUངས་པ་མེད་པའི་ཨ་
±་རིན་པA་ཆ[་གང་གིས་jང་¥་གtངས་>གས་�ེན་q་ཆེན་Cམས་དང་གཤིན་གསོན་
Iི་དོན་e་ཁོང་ལ་�ལ་བའི་©ོར་མོ་གང་ཡོད་དང་?ག་x་ཕལ་ཆེར་¥་མeན་e་

ཕེབས་ཐེངས་རེ་རེ་བཞིན་མóལ་e་�ལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་f་�ང་ཆོས་jི་hོང་
rེར་Iི་ཆོས་Zེ་འཇིགས་མེད་�ན་ཚ+གས་འ9ང་གནས་མཆོག་དང་Yོ་oབ་རིན་པA་ཆ[་



>བ་བ%ན་�ིན་ལས་དཔལ་འབར་Cམ་གཉིས་ཏེ་དམ་པའི་_ེས་ཆེན་Cམ་གtམ་Iི་
Áང་e་?ག་x་ཕལ་མA་ཆ[་%ེ་གLང་གི་�་ཕོགས་ཙམ་མ་གཏོགས་དད་གཤིན་Iི་
འ~ལ་བ་ཡོངས་¨ོགས་དམ་པ་དེ་གtམ་སོགས་ཚད་མའི་_ེས་ཆེན་Cམས་དང་�་
kན་ཇA་བA་རBན་པA་ཆ[་སོགས་Kིན་�བས་�ེན་མཆོག་Cམས་ལ་wབས་དང་དགོས་པ་
eས་ཚ+ད་བཅས་རན་པར་མཆོད་འ~ལ་Kེད་པ་ལས་དད་¨ས་དང་གཤིན་¨ས་རང་
དགར་ལོངས་bོད་པ་དང་ཉེ་བ་ནང་འཁོར་སོགས་ཕལ་བ་ལ་�ད་ཟོས་t་མི་གཏོང་

བ་སོགས་;ལ་བ་གོང་མའི་Cམ་ཐར་གཙང་མ་¥་ཚ འི་བར་e་གནང་།  ཁོང་གིས་
xན་e་འདི་5ར་གtངས་པ་\ན་འeག  
µོན་eས་ང་ལ་འKོར་བ་མེད་པའི་wབས་དད་གཤིན་Iི་¨ས་ལ་མང་པA་biད་�ོང་བ་

ཡིན། དེ་5ར་མི་Kེད་པའི་ཐབས་jང་མེད། རང་ཅག་Å་བའི་ཟ་wལ་ལ་དེ་ལས་མེད། 
ད་5་ནི་ང་ལ་གLང་གི་�་ཕོགས་ཡོད་པ་དེས་མི་kེང་བ་མེད་པས་དད་གཤིན་Iི་

དཀོར་ལ་bོད་jི་མེད། འོན་jང་མི་ཤི་ས་སོགས་ལ་མ་སོང་ན་ཁA་ཚ<ས་རེ་5ོས་ཆེ་བས་
མ་སོང་ན་ཡང་མི་ཉན། ཤི་གསོན་གང་གི་དད་¨ས་Cམས་_ེས་~་དམ་པ་རེའི་?ག་
F་ནི་འhA་ང[ས་Kེད་jིན་ཡོད་གtངས། ཉིན་ཞིག་ང་gར་e་Vིད་ནས་±ལ་ཚ+ང་རའི་
ནང་e་ཕེབས་པར་ཚ+ང་རའི་©ོ་འhམ་གཡས་གཡོན་e་:ང་པོ་མང་པོས་Sོང་མA་

K[ད་jིན་འeག་པ་©ོར་མA་ར[་Kིན་ནས་ང་ལ་འདི་5ར་གtངས། འདི་དག་ཉམས་
ཐག་གི་མེད་པA་ཁi་ན་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་མོད། @ང་Uལ་:ང་པོར་འeག་པས་མ་Kིན་
ན་�ང་བ་མ་རེད། དེང་?ིན་rོད་jིས་jང་Sོང་མོ་བ་ལ་>ག་ན་ལག་པ་%ོང་པར་
འཇོག་མི་ཉན་གtངས་པ་དེ་གདམ་ངག་rད་པར་བ་ཞིག་རེད་}མ་ནས་:ང་པོ་ནམ་

འ�ད་ལ་©ོར་Yོག་པA་ར[་Kིན་པར་དམ་བཅས་པ་ཡིན། ཉིན་གཅིག་ལ་ཐེངས་མང་
པོར་Sོང་མཁན་ལ་ཐེངས་གཉིས་པ་Kིན་ས་ནི་lང་ངོ་། །
དzས་ལ་འyག་%ེ། Vི་�ང་ཐང་བ་¥་�ེང་Áག་པ་འཇིགས་མེད་བ%ན་པའི་དབང་
¿ག་ཚང་གི་Áང་ནས་µ་?ིར་དབང་cང་མན་ངག་Lས་པ་ནི་མི་ú། Yོར་�ེང་། བདེ་
མཆོག་རབ་འKམས་Cམས་jི་དབང་དང་། oབ་ཆེན་བ;ད་�འི་Zེས་གནང་། 



དབེན་ས་བའི་གཅོད། eས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལན་གtམ། མགོན་པAའB་བེ²་~མ། 
མི་འ�གས་པ་�་ད�འི་དབང་སོགས་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་Lས་ཡོད་ནའང་
འདི་ཙམ་ལས་ས་བོན་e་མི་གསལ་བ་ལས་Zེ་�ང་ཐང་Áག་པ་རིན་པA་ཆ[འི་གང་

གtང་གི་ཆོས་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་Lས་པ་མེད་པ་5་~་ཡིན།  གཞན་ཡང་ལ་མAའB་
ཡོངས་འཛHན་རིན་པA་ཆ[་fོ་བཟང་མཁས་oབ་;་མཚ<འ=་Áང་ནས་eས་འཁོར་དབང་

ཆེན་ལན་བeན་དང་བདེ་གསང་འཇིགས་གtམ། Ãོང་xད་དjིལ་འཁོར་བ�་
གཉིས་jི་gར་བཀའ། ས་_་བའི་མགོན་པོ་�ར་Iི་wོར་ཆ་ཚང་། ས་_འི་གསེར་ཆོས་
ཆ་ཚང་། བཀའ་བxད་པའི་mོག་གི་དjིལ་འཁོར་བeན། ཇོ་ནང་Vིད་བ;། པཎ་
ཆེན་ཨ་û་ཀ་རའི་cགས་jི་eས་འཁོར་bི་བཀའ་སོགས་བཀའ་ཆོས་མང་e་Lས། 
ཡོངས་འཛHན་རིན་པA་ཆ[ས་ཁོང་ལ་>གས་qིས་ཧ་ཅང་ཆེ་%ེ་ད�ང་ལA་ད[་འ\་མཐོ་
བའི་wབས་jང་ནམ་མཇལ་ལ་ཡར་བཞེངས་པ་དང་དར་qེ་:ོད་གནང་བ་སོགས་

གཞན་ལས་མཐོང་ཆེ་བར་འeག   ¥་འ~མ་ཨ་ལགས་wེ་ü་ཆོས་jི་;ལ་མཚན་Iི་

Áང་ནས་eས་འཁོར་དབང་མA་ཆ[་དང་�་མhིན་གསང་¶བ། ?ག་Yོར་འཁོར་ཆེན། 
¸ན་fའི་Zེས་གནང་། >གས་Zེ་ཆེན་པོ་;ལ་བ་;་མཚ+།  འཇམ་དKངས་ནག་པAའB་
Zེས་གནང་སོགས་དབང་བཀའ་Zེས་གནང་མང་པོ་Lས།  bིར་རི་བོ་དགེ་kན་པའི་
_ེས་ཆེན་མང་པAའB་Áང་ནས་µ་?ིར་oབ་;ལ་cགས་jི་ཚ ་དབང་བ�་�ག་�ག་

དང་། eས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལན་བ�་གཉིས་སོགས་Kིན་�བས་ཟབ་ཆོས་Lས་པ་
ནི་hངས་t་བhང་དཀའ་བ་Lས་པར་hགས།

 ཁོང་བཀའ་\ིན་ཅན་ནི་oབ་མཐའ་རིས་མེད་དང་དག་@ང་?ོགས་མེད་ལ་ཁོང་5་
~་ཞིག་མེད་པའི་ཚ+ད་ཡིན་པས་བོད་གངས་ཅན་e་དར་བའི་ཆོས་བxད་སA་སi་ནས་
བཀའ་cང་དབང་Vིད་མན་ངག་གིས་¿ག་པ་eས་ཐོག་འདིར་མགོན་པོ་གང་ལས་
�ག་པ་མེད་པའི་ཚ+ད་ཙམ་ཡིན་མོད་འདིར་ཕལ་མA་ཆ[འི་ས་བོན་མ་�ེད་པ་ནི་ཤིན་F་
ཕངས་པའི་གནས་ཡིན་ཡང་བདག་འ\ས་མ་འཇོན་པ་ལ་�་དང་·ང་མའི་bན་µར་

བཟོད་གསོལ་L།  དཔལ་sལ་�་བ་མཁན་པོ་Cམ་hོལ་བཟང་པAའB་Áང་ནས་�ན་



བཟང་f་མའི་ཞལ་cང་དང་}ིང་ཐིག་གི་འདོན་ཆ་ཁ་ཤས་jི་cང་། འཇམ་དཔལ་
¨ོགས་པ་ཆེན་པAའB་¸ོན་ལམ་Iི་cང་སོགས་ནོད། �ོ་½ལ་ཀ་དག་ཚང་གི་Áང་ནས་
ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་jི་དག་@ང་དགོངས་གཏེར་q་གtམ་\ིལ་¶བ་jི་དབང་དང་

cང་བཅས་ཐོབ།  ½ལ་¥་ཀ་དག་འདི་བ་ཚང་ནི་ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་
རོལ་བའི་fA་hiས་དང་མཁས་པའི་དབང་པོ་V་དགེ་Sོང་Uལ་Vིམས་དར་;ས་སོགས་
jི་དངོས་Sོབ་ཚད་མའི་_ེས་~་ཆེན་པA་ཞBག་ཡིན་ལ་ཁོང་གིས་ཨ་±་བདེ་རབ་འདི་ནི་
oབ་མཐའ་རིས་མེད་jི་གLང་ལ་མཁས་ཤིང་K་lང་དོན་lང་གི་བཀའ་གདམ་གོང་
མ་5་~་དང་འདོད་�ང་ཆོག་ཤེས་དང་kན་པའི་ངེས་དོན་Iི་K་³ལ་བ་དོན་དང་kན་

པ་འདི་འ\་དེང་སང་དཀའ་བར་འeག  གནམ་ས་f་འོག་བZེས་པ་5་~འི་eས་t་
ཡང་¦ོག་ལ་བབས་jང་གཞན་¦ོག་ལ་མི་འཚ ་བ་དང་ཡ་ང་བའི་eས་ཟིང་�ེན་ངན་
�་འཛHང་གི་wབས་t་Uལ་Vིམས་Cམ་དག་གི་དགེ་Sོང་e་བLགས་པ་སོགས་ཡོན་
ཏན་རེ་རེ་ཙམ་ལ་མཚ+ན་jང་ངོ་མཚར་Iི་གནས་ཏེ་སངས་;ས་Kང་སེམས་jི་མཛད་
པར་ངེས་གtངས་ཏེ་བµགས་བZོད་jི་མེ་ཏོག་xན་e་འཐོར་བར་མཛད་ཅེས་
མགར་བ་མཁན་པA་fi་Uལ་Iི་ཞལ་xན་e་ཡོད་པ་ཁོང་གི་¥་¾ན་�ང་བ་མཁན་>བ་

བ%ན་ཉི་མས་གtངས་འeག   h་ལག་f་མ་ཤེས་རབ་བཟང་པAའB་Áང་ནས་;ལ་
བའི་བཀའ་འ|ར་རིན་པA་ཆ[འི་cང་མནོས། V་�ིང་མཁན་ཆེན་པ¬་fA་hiས་jི་Áང་
ནས་སངས་Dས་.ང་སེམས་Eི་མཚན་G་ཚ4གས་པ་ནོར་Hའི་Iེང་བ། ལས་Xིབ་xན་
གཅོད་jི་འhེལ་བ། ¨ོགས་ཆེན་xད་བ�་བeན་Iི་cང་སོགས་ཆོས་བཀའ་e་མ་
Lས། ýðི་�་རེ་�་མོ་དང་ནམ་½ལ་gང་གི་Áང་ནས་མཁའ་འhོ་མཐིང་འོད་འབར་
མ་སོགས་ཅི་རིགས་པ་Lས། དཔལ་sལ་མཁན་པོ་བཟང་རིས་jི་Áང་ནས་མི་ཕམ་
Iི་eས་འཁོར་xད་འhེལ་Lས། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ང་ལ་མཁན་པོ་བཟང་རིས་jིས་f་
སེར་Cམས་མི་ཤི་ས་ལ་ཆོས་འདོན་e་མི་འhོ་བ་ནི་བཟང་པA་ཞBག་མིན། ང་ཡང་འhོ་
བཞིན་ཡོད་ལ་rོད་jང་འhོ་དགོས་གtངས་ཡོད་ནའང་ད་ངས་མིག་གིས་མི་མཐོང་
བས་སོང་བས་གA་མB་ཆོད་གtངས་པ་Sོབ་~་ཡེ་ཤེས་Uལ་Vིམས་jིས་གtངས་ཏེ་



མཁན་པོ་བཟང་རིས་འདི་Kང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞིག་ཡིན་མཆི། འདི་དག་གི་eས་
ཞིབ་པར་མ་ངེས་པས་འགོད་ཐབས་མ་9ང་།                                                                       
༢༠༠༡ ལོར་ཨ་ལགས་ཤར་གདོང་fོ་བཟང་བཤད་¶བ་;་མཚ<འ=་Áང་ནས་eས་
འཁོར་དབང་ཆེན་དང་ཚ ་དབང་སོགས་Lས།

༢༠༠༢ ལོར་cང་_་དགོན་སོགས་ཆོས་´ེ་འགའི་Å་tམ་�་ཡས་མས་ཙམ་ལ་ཇོ་
ནང་Vིད་བ;་སོགས་གནང་།  bི་ལོ་ ༢༠༠༣ %ེ་བོད་རབ་9ང་བ�་བeན་པའི་ཉི་
མ་ཞེས་པ་�་མོ་cག་གི་ལོར་;་གར་འཕགས་པའི་sལ་e་ཆིབས་བ`ར་མཛད་ནས་

གནས་ཆེན་e་མར་མཆོད་མཇལ་གནང་བ་དང་། ཀི�ི་Kེས་པ་Å་ཚང་ལ་tམ་�གས་
དང་}ན་ངག་སོགས་རིག་གནས་jི་Vིད་གནང་བ་དང་qེ་Cམ་;ལ་Å་ཚང་ལ་ཧ་

ཀྵའི་Cམ་བཤད་གtངས། ཤིང་བཟའ་པÿི་ཏ་¥་�ེང་�་པ་fོ་བཟང་བ%ན་འཛHན་
ཆོས་jི་;ལ་མཚན་མཆོག་གིས་གདན་Lས་5ར་ཁོང་གི་ནང་e་ཕེབས་ནས་>གས་

མོས་བཞིན་ནག་qིས་ཞིབ་Vིད་གནང་། _བས་མགོན་རིན་པA་ཆ[་མཆོག་གི་དIེས་
པའི་གསེར་ཞལ་མཇལ་བ་དང་¥་མeན་ནས་�ན་བཟང་f་མའི་ཞལ་cང་དང་། Zེ་
མི་ལའི་Cམ་མ�ར།  ¨ོགས་པ་ཆེན་པA་ས[མས་ཉིད་ངལ་གསོ། ཇོ་ནང་དང་�ིང་མའི་
བ%ན་འབར་མ། oབ་མཐའ་རིས་མེད་jི་བ%ན་འབར་མ། �་�་ཆོས་དབང་ནས་
བxད་པའི་�་�འི་f་¶བ་དང་། Kང་གཏེར་རིག་འཛHན་གeང་¶བ་;ས་བGས་
གtམ་Iི་དབང་།  \ིལ་~་cས་དjིལ། Xོལ་དཀར་Iི་ཚ ་དབང་བཅས་དIེས་
བཞིན་གནང་བ་མནོས།  _བས་མགོན་རིན་པA་ཆ[་མཆོག་ཉིད་ཡས་མས་t་འKོན་
ཞོར་ཁོང་གཟིགས་པ་ན་བཞད་མོ་མཛད་ཅིང་ད~་ལ་?ག་གིས་�ར་�ར་གནང་བ་
དང་�ག་པར་ཐལ་Ýག་ཡང་མོར་Yེབ་པ་སོགས་>གས་ཧ་ཅང་དIེས་པའི་Uལ་
གནང་བ་དང་wབས་འགར་?ག་ནས་བgང་%ེ་ནང་e་འVིད་པ་སོགས་>གས་@ང་

ཧ་ཅང་གཤིན་པའི་གཞན་ལས་ཆེ་མཐོང་གི་བqེ་གཟིགས་དཔེ་མེད་པ་གནང་། rོད་
ཇོ་ནང་པ་ཡིན་ན་>ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་ལོ་གtམ་?ོགས་གtམ་Iི་

eས་འཁོར་Ãོར་Áག་གི་wབས་ཉམས་@ང་ཅི་འ\་9ང་། འོད་གསལ་�གས་བ�་



འ\་ཤར་�ོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ\ི་གནང་བར་འོད་གསལ་�གས་བ�་ཤར་བ་དང་
ཉམས་དང་ངA་:iད་གནང་Uལ་སོགས་�ེན་འ³ེལ་ལ་དགོངས་ཏེ་Lས་པ་ཡིན་

གtངས།  
bིར་བཏང་གཟིམ་�ང་མཇལ་ཁ་ལ་eས་sན་wར་མ་བཅོ་�་ཙམ་ཡིན་ཡང་ཁོང་ལ་
དམིགས་jིས་eས་ཚ+ད་གཉིས་ཡས་མས་རེ་གནང་ནས་oབ་མཐའ་སA་སAའB་5་བའི་

བཞེད་མཚམས་དང་དཔའ་རིས་རབ་གསལ་དང་Yོ་oབ་བ%ན་པའི་ཉི་མ། %ག་ཚང་
ལོ་ø་བའི་wོར་སོགས་?ོགས་མང་པོ་ནས་\ི་བ་མཛད་པ་ལ་ཁོང་གིས་རང་གི་>གས་
བཞེད་5ར་ལན་ཐོགས་པ་མེད་པར་Lས་པས་མགོན་པོ་གང་གི་>གས་�ོགས་ནས་
rོད་jིས་བོད་jི་oབ་མཐའ་སA་སAའB་5་བ་མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་གང་ཡིན་
Iི་འདོད་Uལ་སོགས་ལ་ཡིན་}མ་ཞེས་རང་གི་འདོད་?ོགས་ཙམ་ལས་ཐག་བཅད་
མེད་པ་ཞིག་ང་ལ་འ³ི་དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་¥་མeན་e་མóལ་ཆེན་

པA་ཞBག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་ཤེལ་Iི་YA་Z[་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་། %ོན་པའི་¥། པཎ་
oབ་བ�་བeན་Iི་ཞལ་ཐང་མཚན་�གས་དང་བཅས་པ་ཁོང་ལ་གནང་།  µ་?ིར་
ཐེངས་གtམ་ལ་གཟིམ་�ང་མཇལ་ཁ་གནང་བ་དང་ཐེངས་རེར་Uར་འབོད་མི་

མངགས་པ་སོགས་གཞན་དང་མི་མUངས་པའི་མཐོང་ཆེ་བ་གནང་།  
Yོ་oབ་བ%ན་པའི་ཉི་མའི་གtང་འ~མ་Iི་cང་ཞིག་rེད་jིས་L་དགོས་གtངས། 
Zེས་ནས་གོང་གི་རིན་པA་ཆ[འི་\ིས་ལན་དགོངས་པ་5ར་�ལ་བ་ཨ་བོས་བསོད་uན་

½ལ་¥་དང་ཁོང་གི་¥་ཚ་fོས་hགས་སོགས་བxད་ནས་¥་མeན་e་�ལ། མyག་F་
འཁོར་བཅས་?ིར་འོངས་པའི་འཛHན་Kང་ཉོས་ཚར་ཡོད་ནའང་སང་ཉིན་´ོད་དང་

བདེ་མཆོག་\ིལ་~་�་�འི་དབང་བ¥ར་x་ཡོད། rོད་ཚ+ར་ལམ་�་དཀའ་ན་ངས་
Kིན་གtངས། དེ་ནས་བཀའ་5ར་བ´ད་ནས་དབང་Lས། གསར་�ིང་མཁས་པ་e་
མའི་དགོངས་པའི་གནད་ཟབ་ཅིང་�་བ་དང་eས་འཁོར་xད་དོན་Iི་དཀའ་གནད་

མང་པོར་\ི་བ་མཛད་པར་ལན་Lས་པས་>གས་གཏིང་ནས་�ོགས་ཏེ། ?ི་ལོར་མི་
ལའི་Cམ་མ�ར་གtངས་wབས་ཞལ་ནས་འདི་µ་ལོར་ཨ་མདོ་མགA་ལiག་དགེ་བཤེས་



སོགས་ལ་གtང་wབས་མyག་�ག་སོང་བ་རེད་གtང་བའི་ཞོར་འ�ོས་ལ་ཁོང་གི་¥་
མeན་e་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་སA་སi་རང་གི་oབ་མཐའ་ལ་མཁས་པ་མང་ན་ཡང་ཨ་
མདོ་མགA་ལiག་དགེ་བཤེས་5་~འི་བོད་གངས་ཅན་Iི་oབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་ཐོས་
;་དེ་5ར་ཡངས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་འ�ད་མ་�ོང་གtངས་པ་མགོན་པོ་
གང་གི་མཚན་}ན་ཐོས་པའི་ར་;འི་ཨ་ལགས་ཙ་འ�འི་ནང་ཆེན་Iི་གཉེར་བ་ཆོས་
མཛ+ད་jི་ཚ་~་>བ་བ%ན་Iིས་གtངས་འeག་པ་དང་wབས་དེར་བཀའ་\ིན་ཅན་

Iི་¥་འཁོར་ན་ཡོད་པ་ཚ+་ལའང་གཏམ་གཅིག་འ\་བ་ཡོད་འeག  
Y་སའི་Cམ་;ལ་Å་ཚང་ན་བLགས་པའི་ཁོང་གི་@ག་གི་¥་ཚ་fོས་hགས་ལ་གtང་
འདི་འ\་ཞིག་ཡོད་དེ་;་གར་e་�་གཅིག་བLགས་རིང་ཉིན་xན་_བས་མགོན་རིན་

པA་ཆ[འི་ཆོས་Vིད་ལ་འKོན་པ་ཡིན། _བས་མགོན་རིན་པA་ཆ[འི་ཞལ་ནས་ཨ་མདོ་
མགA་ལiག་དགེ་བཤེས་གང་ན་ཡོད་ཡར་ཤོག་གtངས་ནས་¥་མeན་e་Vི་ཡོད་པ་ལ་

བLགས་t་བ�ག  ཉིན་ཞིག་ཨ་ཞང་གིས་ང་ལ་ཕར་ཁའི་དར་སེར་བA་ད[་rེར་ཤོག་
གtངས་པ་5ར་?ག་F་�ལ་eས་ངེད་གཉིས་;ལ་བའི་གཟིམ་ཁང་གི་?ོགས་t་འhོ་
གtངས་ནས་དེར་ཐོན་eས་བདེ་·ང་ལས་±ངས་jི་དཔོན་པོ་འ³ོང་�ང་དངོས་

oབ་jིས་གཟིམ་ཁང་;ལ་©ོ་ན་བ!གས་ནས་ཡོད། ཁོས་ཨ་ཞང་མཐོང་མ་ཐག་མགོ་
བ!ར་ནས་ང་rེད་ལ་ཁམས་བཟང་L་བར་འོང་པ་ཡིན་ཏེ་གར་ཡོད་མ་ཤེས་ནས་

འདིར་བ!གས་པ་ཡིན་ཞེས་Lས། འོ་ངས་rེད་གLང་ཞབས་པ་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་ན་
ལམ་ནོར་དོགས་jིས་ང་?ི་རོལ་e་~ད་པ་ཡིན་གtངས། དེ་ནས་འ³ོང་�ང་དངོས་
oབ་jིས་rེད་གནས་�ང་དགོན་པ་ལ་ཆོས་;ལ་Iིས་ཤོག་གtང་གི་འeག་Lས་པར་

ང་ཡང་Úར་e་དེར་འhོ་འདོད་ནས་ཡོད་གtངས་ཏེ་ངེད་ཅག་དེར་སོང་།  གནས་
�ང་Å་ཚང་e་འཚ+གས་ནས་གསོལ་ཁ་གtངས།  གནས་�ང་¥་�ེན་ལ་�་བབས་
9ང་། ཁོང་གིས་�་ལ་ཡར་L་�ལ་ཏེ་བ%ན་འhA་bB་དང་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་བདེ་
_ིད་ཅི་འ\་བའི་}ན་གསང་�ལ་བར། བཀའ་ལན་e་བོད་མིའི་མ>ན་Xིལ་གཅིག་
|ར་9ང་ན་བདེ་_ིད་འ9ང་ངེས་གtངས་ཏེ་དར་དང་?ག་ནས་?ག་མeད་བཅས་



གནང་ནས་>གས་དIེས་དIེས་མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་གtངས།  
ལོ་འདིར་ཡང་མདA་ལBའི་Yོ་ཁ་དགོན་e་ཐེངས་གtམ་པ་ཕེབས་ནས་hོལ་མཆོག་Vིད་

བ;་གནང།  བོད་རབ་9ང་བ�་བeན་པའི་ཉི་Xོལ་Kེད་ཅེས་པ་ཤིང་ཕA་:[ལ་Iི་ལA་
%[་ ༢༠༠༤ ལོར་ཨ་རིའི་�ན་ཚ+གས་YA་Z[་�ིང་གིས་bན་\ངས་པ་5ར་གསེར་©ོར་

གོང་མའི་;ལ་ཁབ་F་hགས་པའི་Kང་ཨ་རིའི་;ལ་ཁབ་F་ཆིབས་བ`ར་མཛད།  
Cམ་¦ས་ཕོ་³ང་5་~འི་hོང་rེར་lས་ཡོག་དང་ཡ་>་ལན་ཐ་མངའ་´ེ་སོགས་t་

ཕེབས་པ་དང་Kིས་འyག་དབང་བeན་སོགས་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་གནང་།  ?ིར་
ཕེབས་ལམ་ནས་ཐེ་བན་Iི་¼ང་"་ནང་བ%ན་ཞིབ་འyག་�ིང་གིས་གདན་\ངས་པ་

5ར་དེ་གར་;ལ་¦ས་ལག་ལེན་Iི་Vིད་གནང་བ་དང་། Sོབ་�ིང་ལ་cགས་གཉིས་
jི་བཀའ་Sོབ་ཤིན་F་དམར་བ་གནང་། ཨ་རིའི་ནང་ཆོས་མཁས་པ་Zེ་�་རས་ཧོབ་
�་ཁེན་སི་L་བས་རི་ཆོས་ངེས་དོན་;་མཚ+་དKིན་ཡིག་F་བ`ར་བ་ལ་ཐ་མས་L་

དག་མཛད་པ་དང་།  _བས་མགོན་རིན་པA་ཆ[འི་བཀའ་5ར་དཔལ་eས་jི་འཁོར་
ལAའB་xད་དོན་ལ་�ང་ཟད་ད�ད་པ་གསང་ཆེན་མཛ+ད་jི་kེ་མིག་L་བ་དེ་མཛད་པ་

སོགས་བ%ན་འhAའB་ཆེད་དོན་མང་e་མཛད། 
  ལོ་འདིའི་�་བ;ད་པར་གངས་�ོངས་དར་;ས་¸ན་ཁང་e་བོད་jི་གསA་རBག་
མཁས་པ་གོ་འཇོ་དབང་འeས་ཕེབས་ནས་ཤེལ་གོང་ཤེལ་�ེང་གtངས་པ་Lས་པ་

དང་། གོ་འཇོ་དབང་འeས་jིས་གs་ཐོག་གསར་མའི་བཀའ་·ང་rད་པར་ཅན་
མགོན་དཀར་Iི་གསོལ་ཁའི་cང་མ་�ེད་པར་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་ལ་བLགས་པས་ཕར་

གནང་། དར་;ས་¸ན་ཁང་e་ཐེངས་མང་པོར་ཕེབས་ནས་བཀའ་Sོབ་ལམ་%ོན་Iི་
Sོབ་གསོ་གང་མང་ཞིག་གི་བཀའ་\ིན་བ_ངས།  ¸ན་པ་དར་;ས་ལ་µ་?ིར་î་
ཏིའི་tམ་�གས་ཐེངས་གཉིས་དང་མི་ཕམ་མཁས་འyག   �ིང་½ལ་_བས་འhོ།  
ཚད་མ་སོགས་འཆད་Vིད་གནང་།  ལོ་འདིར་མདA་ལBའི་Yོ་ཁ་དགོན་e་ཐེངས་བཞི་བ་
ཕེབས་ནས་;ལ་¦ས་ལག་ལེན་Iི་Vིད་གནང་།                  



bི་ལོ་ ༢༠༠༦  ལོར་མཛ+ད་དགེའི་¸ན་པ་བ%ན་ཁོ་f་³ང་དགོན་e་བLགས་པར་
ཐོས་ནས་¸ན་པར་བ%ན་e་ཕེབས། wབས་དེར་དགེ་བཤེས་m་བ་hགས་པ་ཚང་
གིས་{བ་ཇ་བཞེས་པར་ཁོང་གི་ནང་ལ་ཤོག་གtངས། དེར་ཕེབས་ནས་?ིར་འKོན་
ཁར་དགེ་བཤེས་ཚང་གིས་མགA་ལiག་རབ་;ས་rོད་བ%ན་པ་དང་འhོ་བའི་དོན་e་ད་
eང་¥་ཚ ་ཞབས་པད་sན་ནས་sན་e་བ�ན་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཡིས་L་¥ལ་མཛད་

པ་ནི་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དམ་པས་མཐོང་བས་ཡིན་ཏེ་ཤིན་F་དད་པའི་གནས་སོ། །
ལA་ད[ར་དབལ་Ïལ་དཔོན་½ལ་ཡེ་ཤེས་འ9ང་གནས་¥་མཆེད་གཉིས་jིས་དགེ་
བཤེས་བཀའ་\ིན་ཅན་ཁོང་དང་_བས་Zེ་པ¬་Cམ་;ལ་དང་K་³ལ་ཆོས་དKིངས་

རིན་པA་ཆ[། cང་དཀར་དགོན་Iི་½ལ་cང་�ོགས་སོགས་དམ་པ་མང་པོ་གདན་Lས་
ནས་མ་འོངས་ཆོས་ཚ+གས་ཤིག་འÔགས་པའི་>གས་hོས་Lས་པ་དང་�ེན་འ³ེལ་Iི་
མཛད་©ོ་�་xགས་སོགས་qེད་མA་ཞBག་འཚ+གས་པའི་%ེང་f་½ལ་Cམས་jིས་ཞལ་
བY་མང་པོ་མཛད་wབས་Sོབ་དཔོན་བཀའ་\ིན་Iི་ཞལ་ནས་ལོ་xས་ལ་གསལ་ཆ་

ཡོད་པའི་uན་པAའB་ངག་xན་5ར་ན་µོན་bི་ལོ་ ༡༩༣༦  ལོར་�ན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་ད�་བ་ཆོས་jི་ཉི་མ་མཆོག་;་ནག་ནས་ཡར་ད~ས་གཙང་ཆོས་jི་ཞིང་e་
ཕེབས་ལམ་ནས་གནས་འདིར་བLགས་ཏེ་དད་kན་Iི་ཚ+གས་པ་%ོང་�ག་མང་པོར་

མ་ཅིག་oབ་པའི་;ལ་མAའB་ཚ ་དབང་བ¥ར་བའི་གནས་ཡིན་གtངས། 
༢༠༠༧་ལོར་གཙང་ཞོལ་མ་དགོན་དཔལ་ངེས་དོན་བ®་ཤིས་ཆོས་འཁོར་�ིང་གི་
མཚན་ཉིད་Å་ཚང་འཇམ་དཔལ་`་འ3ལ་�ིང་e་ཐོག་མའི་མཛད་©ོར་ཕེབས་པ་

དང་། བཤད་Åའི་ཐམ་ག་ལ་དཔེ་བདག་ò་#་ལ་ཞེས་པའི་ཁ་རིས་བ«ལ། ཆེ་བAའB་
½ལ་¥འི་_བས་འhAའB་´ོམ་ཚHག་གི་དཔེ་Vིད་མཛད། Ãོར་Áག་¶བ་ཁང་ནང་e་Å་
ཚང་ཡོངས་ལ་fA་Ãiང་ཞེན་པ་བཞི་³ལ་Iི་མན་ངག་གནང་། f་མ་དང་མཁན་པོ་
Cམས་ལ་མི་འ�གས་པའི་དབང་ལན་hངས་མང་པོར་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་

བ«ལ།  བ®་ཤིས་ཆོས་cང་Yོ་ཁའི་ཁང་བqེགས་མཆོད་�ེན་ཆེན་མོ་ལ་¦ོག་ཤིང་
བ�གས་པ་དང་། གཏེར་བཞག་ཅིང་རབ་གནས་མཛད་པ་སོགས་jི་བཀའ་\ིན་



བ_ངས་པ་མ་ཟད་དམངས་©ོར་Vི་�ག་�ས་གཤེགས་�་སོ་�འི་Yོ་¥་བཞེངས་། ས་
ག་�་བའི་$ང་གནས་wབས་མང་ཚ+གས་ལ་མི་འ�གས་པའི་བདག་_ེད་དང་

གgངས་µགས་བ�ས་བZོད་¥་པར་Iི་ཕན་ཡོན་སོགས་;ས་པར་གtངས། མ་ཎིའི་
eང་YA་ཆ[ན་མོ་ལ་གཙང་ངེས་དོན་Yོ་མཁར་མཐོང་hོལ་ནོར་~འི་¯ན་པA་ཞ[ས་པའི་

མཚན་གསོལ། bིར་དགོན་པ་འདི་ལ་འ³ེལ་ཆེ་ཞིང་ཆོས་´ེ་འདིའི་མཁན་དགེ་
བཤེས་uན་རིམ་པ་ཕལ་མA་ཆ[་ཁོང་གི་Sོབ་མ་ཡིན། 
༢༠༠༨ ལོར་གོང་གི་དཔོན་½ལ་ཡེ་ཤེས་འ9ང་གནས་¥་མཆེད་གཉིས་jིས་ཆེད་e་
ཁོང་ལ་ཆོས་ཚ+གས་གསར་འÔགས་wོར་Iི་>གས་hོས་Lས་པར་ཁོང་གིས་གོང་རིམ་
Iི་ལས་±ངས་རིམ་པ་ལ་L་cགས་སོགས་jི་hོས་གཞི་ལམ་%ོན་གནང་བ་དང་ཆོས་
ཚ+གས་jི་མཚན་ལ་ཨ་�ེ་�་ཆེན་བོད་jི་རིག་གནས་འཛHན་§ེལ་ཞིབ་འyག་གཞི་ས་

ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། >གས་ཧ་ཅང་དIེས་པའི་©ོ་ནས་rོད་ཚ+ས་འདི་དགོན་པ་
ཞིག་F་འ|ར་>བ་པའི་འབད་པ་Iིས་དང་ལེགས་འoབ་འ9ང་ངེས་ཞེས་མ་འོངས་
µོན་གཟིགས་jི་cང་བ%ན་གནང་བ་དང་�་བོ་ད�་ཐང་བ®་ཤིས་ཆོས་འཁོར་�ིང་

ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་མཛད། µོན་པཎ་ཆེན་¥་�ེང་ད�་བ་རིན་པA་ཆ[འི་བLགས་
Vི་དེ་ད་5་འe་ཁང་གི་དjིལ་e་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་དེ་eས་jི་བསང་Vི་Sར་གསོ་Kས་

ནས་ད་5་དགོན་པའི་བསང་Vི་འདི་ཡིན།  དགོན་འདིར་ཐེངས་e་མར་ཕེབས་ནས་
བཀའ་Sོབ་བSབ་K་གནང་། ;ལ་¦ས་ལག་ལེན་དང་།  ཡོན་ཏན་གཞིར་|ར་མ། 
ལམ་གཙ+་Cམ་གtམ། �ེན་འ³ེལ་བ%ོད་པ།  བདེན་བཞིའི་བཤད་པ། ལམ་རིམ་
བGས་དོན། $ང་གནས་ཕན་ཡོན། ཆེ་བAའB་½ལ་¥འི་_བས་འhAའB་´ོམ་ཚHག་སོགས་
འཆད་Vིད་མཛད་དེ་cགས་གཉིས་ཆར་ནས་བqེ་གཟིགས་f་ན་མེད་པ་གནང་། 
ཐོག་མའི་ས་བདག་5ོ་འ?ེའི་ཐིགས་གདབ་པ་དང་©ོ་Kང་འགེལ་བ།  མཛད་©ོ་དKེ་
བ་སོགས་ཐོག་མཐའ་�ན་F་ཁོང་¥་དངོས་t་Kོན་ནས་>གས་±ར་;་ཆེར་གནང་། 
¸ན་f་མདA་ཆiག་གི་xན་འÔགས་གནང་བ་eས་ཆེན་Cམས་t་འཚ+གས་བཞིན་པ་

དང་། མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་jིས་sན་རིང་འཆང་བའི་¸ན་f་མདA་ཆiག་གི་ཞལ་



འདོན་དང་¸ན་མདོ་བ;ད་བ;་བ། ¸ན་fའི་གསེར་¥་Kོན་ལེགས་བཅས་Vི་ཆེན་
f་མ་fོ་བཟང་;་མཚ+་ལ་གནང་ནས་¸ན་fའི་བ�ག་cང་བ«ལ་བ་དང་དེས་jང་

xན་e་ཞལ་འདོན་མཛད་བཞིན་པ་ལགས།  དབལ་Ïལ་དབོན་½ལ་ཡེ་ཤེས་འ9ང་
གནས་¥་¾ན་གཉིས་jིས་jང་བཀའ་ཅི་གtང་དང་ལེན་Kེད་པ་¸ོས་མེད་དང་

ཞབས་?ི་ཡང་>གས་དང་མ>ན་པ་བ¶བས་ཡོད། དཔེར་ན་ཡོ་ག་ལ་ཆེད་e་མཁས་
པའི་_ེས་~་གtམ་Iིས་xད་དོན་བ®ལ་བ་5ར་ངན་སོང་Ãོང་བའི་;ལ་བA་མB་
འ�གས་པ་�ང་Vི་ཅན་ལས་�ག་པའི་´ིག་Xིབ་འཇོམས་Kེད་གཞན་མེད་པར་
གཟིགས་ནས་¥་དངོས་དང་གཞན་¥ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་@་ཚ+གས་jིས་མི་

འ�གས་པ་�ང་Vི་ཅན་Iི་འ~མ་ཁང་མང་པོ་བཞེངས།  དེ་བཞེང་སའི་ས་ཡང་¥་
¾ན་འདི་གཉིས་jིས་གོང་རིམ་ལ་ཡར་L་སོགས་བxད་ནས་ས་ཡིག་དང་བཅས་པ་

>གས་དང་མ>ན་པར་fངས་པ་སོགས་དIེས་པའི་མཆོད་:ིན་གང་མང་བ¶བས།                                                                                
མི་འ�གས་པ་�ང་Vི་ཅན་Iི་÷ོས་ཕོར་མང་པA་?iགས་jི་དགོན་´ེ་f་�ང་དང་Ïག་

�ང་།  ཁམས་བདེ་ཆེན་Iི་དགོན་´ེ་e་མ་སོགས་མང་པོར་གནང་ནས་ད་5་xན་
བ�གས་ཡོད་པ་དང་། ཁམས་དང་ཨ་མདAའB་sལ་o་གང་སར་ཚ+་བ་དང་ཆོས་

ཚ+གས་སོགས་�ན་ལ་§ེལ་ནས་ད་5་?ག་ལེན་e་¦ོལ་ཆགས་ཡོད། 
Yོ་oབ་རིན་པA་ཆ[འི་མeན་e་ངས་དད་kན་Cམས་ལ་¥ལ་Sོང་Kས་ཏེ་ད་5་མི་
འ�གས་པའི་¥་eང་?ིར་གཅིག་�ག་པར་ཡོད་པ་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་བ�ན་
e་�ལ་བ་ལགས་པས་བ%ན་འhAའB་ཕན་བདེ་f་ན་མེད་པའི་དཔལ་e་བwལ་བ་;་

མཚ<འ=་བར་e་བLགས་པར་L་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ།   >གས་དམ་Iི་གཙ<་བÈ་;ལ་
བ་མི་འ�གས་པ་ལ་མཛད་ནས་Cམ་དཀར་Iི་དགེ་བ་�བས་པA་ཆ[་མཐའ་མེད་པ་
§ེལ་ཏེ་¥་པར་བ་གgངས་བ�་བ་སོགས་དགེ་བའི་¥ལ་མ་མཛད་དེ་མདོ་ཁམས་

གཉིས་t་rབ་བཞིན་པ་འདི་ལགས།  bིར་ཁོང་གི་¥་ཚ ་གང་བོར་Å་�ང་དzས་
མའི་མཛད་པ་ཁོ་ན་ལས་f་ཐོབ་བgང་ནས་དབང་¥ར་བ་སོགས་jི་>གས་འeན་
གཏན་ནས་མིན་ནའང་wབས་འདི་eས་ཡས་མས་t་དད་kན་Iི་Sོབ་མ་e་མས་ù་



Uགས་མཐའ་_ེལ་Iིས་ནན་L་Kས་ནས་བཅོམ་kན་འདས་མི་འ�གས་པའི་དབང་
དང་Xོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལAའB་Zེས་གནང་གི་བཀའ་\ིན་བ_ངས།

༢༠༠༩  ལོར་རང་དགོན་cང་_འི་བཤད་Å་�་ཕེབས་ནས་འཇམ་དཔལ་hགས་
པའི་བཀའ་བG་�་བའི་%ེང་ནས་དཔེ་Vིད་གནང་། འདི་eས་ཡི་གེ་bན་Iིས་མི་
གཟིགས་པས་ཡི་གེ་ང་ལ་འདོན་e་བ�ག་ནས་ཁོང་གིས་>གས་ཐོག་ནས་ཟབ་;ས་

གནད་ཐོན་པའི་འཆད་Vིད་ངོ་མཚར་བ་གནང་། ཇོ་ནང་བ%ན་བདག་གཙང་པ་
མཆོག་½ལ་འཇིགས་མེད་YA་Z[འི་Áང་ནས་eས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལེགས་པར་Lས།

 ༢༠༡༡ ལAའB་�་ ༣ པའི་ཚ ས་ ༨ ལ་མཁན་ཆེན་དམ་པ་Uལ་Vིམས་དར་;ས་Iིས་
ཞབས་?ི་མཛད་དེ་པེ་ཅིན་Iི་ཉེ་འཁོར་Vིན་F་ཟེར་བར་པོ་ཏ་ལ་དང་Ýང་_ས་

བཞེངས་པའི་eས་འཁོར་fོས་བSངས་སོགས་མཇལ།  �་ ༤ པའི་ཚ ས་ ༡ ལ་
ཨན་"འེ་ཞིང་ཆེན་Iི་དཔལ་རི་qེ་ད�་ལ་མཇལ། ཚ ས་ ༣ ལ་®ེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་Iི་
རི་བོ་o་འཛHན་ལ་མཇལ་བ་དང་�ན་ཞི་ཞིང་ཆེན་Iི་རི་བA་q[་�་ལ་µ་Zེས་ཐེངས་
གཉིས་དང་སི་Vོན་ཞིང་ཆེན་Iི་�ང་ཆེན་འIིང་རི་ལ་µོན་ནས་མཇལ་ཟིན་པ་%ེ་;་

ནག་གི་ནང་བའི་གནས་ཆེན་བཞི་ལ་མཇལ་གཟིགས་མཛད།   
wབས་འདིའི་;་ནག་གནས་wོར་སོགས་མཛད་པ་ཆེ་�་ཕལ་མA་ཆ[ར་མཁན་པོ་Uལ་

Vིམས་jིས་x་ཚ གས་གཉིས་jིས་ཞབས་?ི་#ར་ཐག་མཛད་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་
ཞལ་ནས་µར་Uལ་Vིམས་ལ་འKོར་བ་དམན་eས་ངས་རོགས་lང་ཙམ་རེ་Kས་པ་

ཡིན་མོད།  ད་5་ཁོང་f་ཆེན་e་|ར་པ་ན་ཡོད་ཚད་ང་ལ་འ~ལ་�ང་གི་བསམ་པ་
ཡིན་པས་ངས་ཁོང་}ིང་Zེ་བར་འeག་ཅེས་xན་e་གtངས་པ་ཡིན་ཞེས་½ལ་ཡེ་
ཤེས་Uལ་Vིམས་jིས་གtངས།

  ༢༠༡༣ ལོར་¥་ཚ་fོ་བཟང་;་མཚ+་ལ་ëན་གཞི་ཚབས་ཆེ་བ་9ང་ནས་ཟི་ལིང་
ཁང་ལི་བཞིས་ཡན་ཟེར་བའི་¸ན་ཁང་ནས་གཤགས་བཅོས་Kས་jང་Úར་_ེད་ཆེར་
མ་སོང་བར་ཟས་ལ་ཡི་ག་ཆད་ཅིང་cས་gངས་ཟད་དེ་རང་གཞན་tས་jང་མི་འཚ+་

བར་བསམས་ནས་སེམས་མི་བདེ་བར་|ར། ཁོང་གིས་ནད་དེ་ང་ལ་འཕོ་བའི་¸ོན་



ལམ་འདེབས་jིན་ཡོད་དེ་µོན་e་ཤི་དགོས་པ་དེ་ང་ཡིན། ད་ཚ+ད་¸ོན་ལམ་དེ་འoབ་
ན་ཆོག་གtངས།  ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོང་གི་གཟིམ་Vི་�ོ་~ར་e་ཆག་སོང་བ་ལ་fོ་;མ་
Iི་སེམས་ན་ནས་གཟིམ་Vི་Úར་e་ཉོ་དགོས་ཟེར་ནས་ནན་Iིས་¥ལ་བས་Sོབ་དཔོན་
བཀའ་\ིན་ཅན་ཁོང་དང་ཡེ་ཤེས་Uལ་Vིམས་ཆར་མཚ+་གtམ་གཟིམ་Vི་ཉོ་�་སོང་
ནས་?ིར་ཡོང་eས་ཐོག་wས་jི་%ེང་e་ཞབས་�ང་ཟད་Ïད་ནས་?ག་གཡས་པའི་

Xོག་�ས་ལ་ཆག་_ོན་ཤོར། དེར་¥འི་ཚ་བA་fi་;མ་Iིས་>གས་འཚ ར་ཆེར་མཛད་པ་
ལ་ཁོང་གིས་འོ་ད་མི་_ོན་བཟང་འeག   ཨ་ཞང་གི་ལA་ལi་ད་rོད་མི་འཆི་བ་ངས་

ཁག་ཐེག་>བ་གtངས་ཏེ་ད~་ཐོད་གFགས། 
དེ་ནས་བgང་fོ་;མ་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་Þངས་jིས་མཐར་ཚབས་ཆེན་Iི་ནད་

དེ་ལས་hོལ། དགེ་´ིག་གཏོང་ལེན་Iི་མཛད་པ་ནི་Kང་�བ་སེམས་དཔའི་Cམ་ཐར་
ངོ་མཚར་བ་ཡིན་ཏེ་wབས་དེར་ང་རང་ཁོང་ལ་ëན་འ\ིར་སོང་eས་ཞལ་ནས་ངའི་

ལག་པ་ཆག་པ་ལ་_ོན་ཅི་ཡང་མེད། ད་fོ་;མ་ལ་_ོན་ཡོད་པ་མ་རེད་ངའི་%ེང་e་
¸ིན་པའི་¸ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ་ད་འoབ་འeག་གtངས།  ངའི་སེམས་t་fོ་
;མ་ནད་དེ་ལས་ཐར་x་ཤིན་F་དཀའ་བསམས་jང་ཁོང་གི་>གས་Zེ་དང་¸ོན་ལམ་

ནི་ངོ་མཚར་བར་འeག  ཁོང་¥་ན་བhེས་པ་དང་Xོག་�ས་བཅག་ཡོད་ནའང་མི་
བདེ་བའི་ན་ཚ་སོགས་གཏན་ནས་མི་@ང་བར་xན་kན་5ར་ཞལ་འÔམ་ཞིང་>གས་

:ོ་བའི་ངང་རང་གཞན་�ན་ལ་བག་ཕེབས་ཤིང་དགའ་བའི་@ང་བ་ཞིག་%ེར་འeག  
ཁོང་གི་Sོབ་~་ཤར་ཝོད་½ལ་¥་བ%ན་པAའB་ཞལ་ནས། ཨ་±་བཀའ་\ིན་ཅན་Iིས་

ང་ལ་གtང་xར། Kད་ཀ་ཞིག་གི་ངA་ཡBན་ནམ་ངའི་�ི་ལམ་ཞིག་F་རང་གི་ཐོག་F་ས་
Yོ་འགའ་ཡོད་པ་ཤིང་གི་K་ཞིག་གིས་བསལ་བ་�ིས་9ང་། དེ་ནི་;ལ་ཆེན་¥་�་ལས་
�A་?iགས་ཡོན་ཏན་Iི་;ལ་བོ་གནོད་Ãིན་ཤིང་K་ཅན་Iིས་hོགས་Kས་པ་འ\་ཞེས་
གtངས་འeག་%ེ་མལ་Vི་དོན་མེད་e་ཆག་པ་སོགས་གཏོང་ལེན་Iི་མཛད་པ་དེའི་

�ེན་ཚ+གས་པ་ཡིན་འeག 
༢༠༡༤ ལོར་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བ®་ཤིས་དང་½ལ་¥་བ%ན་པོ། Yོར་hགས། 



fོ་;མ་Cམས་ལ་ཁོང་གི་དབལ་མང་µགས་bིའི་ཟིན་³ིས་Vིད་cང་Îགས་མར་

གtངས། ཁམས་´ེ་དགེའི་?ོགས་t་བ_ོད་ནས་¨ོང་སར་མཁན་པོ་�ན་ཚ+གས་Cམ་
;ལ་Iི་Áང་ནས་Kམས་ཆོས་´ེ་�་དང་། ཟབ་མོ་ནང་དོན་q་འhེལ། ཀ�་རང་9ང་
YA་Z[འི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་}ིང་བA་%iན་པའི་བ%ན་བཅོས་དང་འཇམ་མགོན་ཀོང་

½ལ་རིན་པA་ཆ[འི་དེའི་འhེལ་བ། ཡང་ཀོང་½ལ་རིན་པA་ཆ[འི་གཞན་%ོང་ད~་མའི་5་
Vིད་YA་Z[་བeད་qིའི་�་བ།  འཇམ་དKངས་མrེན་བqེའི་དབང་པAའB་གཞན་%ོང་
ད~་མའི་5་Vིད་}ིང་པོར་\ིལ་བ། ´ེ་དགེའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་hགས་པའི་
མeན་ནས་ཐང་%ོང་;ལ་པAའB་ས་_འི་ནད་×ག་མཚ+ན་hོལ། ¨ོང་སར་མཁན་པོ་
བསམ་འoབ་ལས་འeལ་བ་མདོ་qའི་cང་སོགས་བཞེས།

 ༡༠༡༥ ལོར་གོང་ནས་བཤད་པ་བཞིན་_བས་མགོན་རིན་པA་ཆ[འི་བཀའ་5ར་ཁོང་
གིས་འཛH་ཀའི་གསང་cང་མཁན་པA་ཆiས་jི་ཉི་མ་མགA་ལiག་±ལ་ཐོག་F་གདན་འ\ེན་
Lས་ནས་དད་kན་Iི་_་སེར་ཕA་མA་རBས་མེད་ལ་བY་བཏང་ནས་Yོ་oབ་བ%ན་པའི་
ཉི་མ་དང་དཔལ་½ལ་ཨོ་;ན་འཇིགས་མེད་ཆོས་jི་དབང་པAའB་གtང་འ~མ་Iི་cང་

སོགས་Lས།  �་བ་?ེད་ཙམ་ལས་མ་འགོར་བས་cང་གtང་པ་ལ་ཁོང་ལས་�ག་
པའི་�ོག་_ེན་པ་ཞིག་མ་9ང་གtངས། ཡང་ལོ་འདིར་uན་Iའི་བདེ་འཛ+མས་ཐང་
e་པཎ་ཆེན་ཆོས་jི་;ལ་བAའB་ཡོངས་འཛHན་འཇམ་དKངས་;་མཚ<འ=་Áང་ནས་eས་

འཁོར་དབང་མA་ཆ[་དང་མདོ་གeགས་Xོལ་གtམ་Iི་cང་སོགས་Lས།   wབས་དེར་
ཡོངས་འཛHན་རིན་པA་ཆ[ས་མགA་ལiག་རབ་;ས་ཚང་ནི་µར་¦ིད་yས་ཉོག་\་ཆེ་བའི་
wབས་ངའི་ད~ས་ཇA་བi་མཇལ་བའི་མཇལ་hོགས་མིན་ཡང་གཡག་རོག་ལི་བཤའ་
བའི་´ིག་hོགས་ཟེར་བ་5ར་ཐང་ནག་གོང་འགབ་སོགས་t་³ོས་Kོལ་Iི་wབས་_ིད་

Gག་མཉམ་±ར་Iི་hོགས་པA་ཡBན། ངས་ད་ངོ་>ག་མི་>བ་བསམས་jང་ད་ཐེངས་
འདི་ནས་>ག་པ་ནི་བསམ་sལ་ལས་འདས་པའི་དགའ་དགོས་པའི་དོན་བཟང་ཞིག་

ཡིན། ད་ཐེངས་²་གཉིས་མཉམ་e་པར་ཞིག་ལེན་དགོས་གtངས་ནས་¥་པར་མཉམ་
e་Xོན་པ་སོགས་ཕན་Uན་ཞལ་མཇལ་བས་དIེས་ཚ+ར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་། 



དབང་གི་Zེས་ནས་གནས་འeས་ཡིན་པས་མཚ<་wÈར་ལ་Kོན། ལོ་འདིར་m་sལ་
མགར་བ་རང་གསལ་Iི་ཉེ་མི་ཚ+ང་བ་དཔའ་qལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཁོང་གི་མeན་e་
འོངས་པ་ལ་ཀི�ིའི་ཆོས་_ོང་གི་ཞལ་ཐང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བ¥ར་ནས་རང་གསལ་Iི་

@ག་གི་ཚ་བA་ཀB�ིའི་དགེ་བཤེས་ཚ ་རིག་ལ་:ོད། ང་མེད་སོང་Zེས་ས་འདི་ན་འདི་
བ%ེན་>བ་མི་དཀའ་བ་འ\། µོན་ཚ ་རིག་སོགས་ང་ལ་\ིན་ཆེ་བས་འདི་ཁོང་ལ་
འ�ོད་པར་Iིས་ཞེས་གtངས་ནས་ཆོས་_ོང་གི་ཞལ་ཐང་དེ་¥ར་གནང་མཛད།  
uན་ཚ ་རིག་ལགས་jིས་ཆོས་_ོང་དཔའ་qལ་Iི་¥་ཐང་¥ར་ས་དེའི་མིང་ལའང་
དཔའ་qལ་ཟེར་བས་�ེན་འ³ེལ་ལེགས་འeག་དགོངས་ཏེ་ཤིན་F་དIེས་དIེས་

མཛད། ཆོས་_ོང་འདི་ལ་བསང་གསོལ་ཁ་སོགས་µར་¥་�ེན་འབབ་eས་ནས་མི་
དགོས་གtངས་པས་དེ་5ར་Kས་མེད་ན་ཡང་བཀའ་\ིན་གཟA་?Bར་ལA་ར[ར་བ�ན་
དར་རེ་འཕེན་e་བ�ག་པ་ཡིན་གtངས།
འཇིགས་མེད་དཔལ་kན་;་མཚ+་ཚང་གི་Áང་e་�་དཀར་གསའ་རི་ཐང་ནས་eས་

འཁོར་དབང་ཆེན་Lས།  bིར་ཁོང་གིས་Uར་གང་ཞིག་Lས་པའི་ཆོས་དང་ཕར་གང་
ཞིག་གནང་བའི་དཔེ་Vིད་སོགས་དེང་གི་འhོ་cགས་5ར་ཞལ་གtང་གི་qོམ་རེའི་
འགོ་བZོད་e་qོམ་པ་པོ་འཚམ་Ãོར་lང་Ä་རེ་ཡོད་པ་དང་གཞན་�ང་ཟད་xས་
ཡོད་རེའི་གA་ཐiས་ཙམ་ལས་ས་བོན་མ་�ེད་པས་འདིར་¸ོས་པ་Cམས་ནི་;་མཚ<་ཆÇ་

ལས་�་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། oབ་མཐའ་རིས་མེད་jི་ཆོས་ལ་cང་གི་xན་
fངས་པ་དང་མན་ངག་གི་±ངས་བཙལ་བ་། གtང་Xོས་jི་ཞལ་xན་སོགས་བ%ན་
པ་འཛHན་_ོང་§ེལ་གtམ་Iི་མཛད་པ་ཧ་ཅང་;་ཆེན་པA་ཡiད་ནའང་ཆོས་བ;ད་ལ་
ཞེན་ཅིང་}ན་hགས་ལ་རེ་ནས་དེང་eས་Sོབ་Å་བའི་ཉིན་ཐོ་5ར་�་ཚ ས་རེ་རེ་
བཞིན་འhོ་འeག་གང་Kས་jི་ཐA་ཡBག་འ³ི་བ་ཕར་ཞོག་�ེད་བདེ་hགས་བ%ོད་jི་དེ་
འ\འི་རིགས་ལ་>གས་གཏིང་ནས་མི་དIེས་པ་དངོས་བLགས་Sོབ་མ་Cམས་ལ་

མངོན་tམ་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་ལས་ས་བོན་ལག་སོན་མ་9ང་། མི་t་ཞིག་ལ་དཔེ་Vིད་
གང་ཞིག་དགོས་ན་མི་ལ་མང་lང་མེད་པར་གང་ཟག་©ེར་བ་གཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་



ཡིན་ནའང་¥འི་ངལ་བ་ལ་མི་འཛ མས་པར་སA་སAའB་མོས་པ་5ར་དཔེ་Vིད་གནང་བ་
དཔེར་ན་གོང་e་ཀཿཐོག་དགེ་qེ་½ལ་¥་དང་©A་ཉBན་½ལ་¥་ཤིང་བཟའ་½ལ་¥་5་
~་མི་གཅིག་རེ་ལ་དཔེ་Vིད་གནང་བ་དང་གཞན་ཡང་ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་jི་½ལ་¥་

ཚ ་བསམ་ལ་¥་གོང་མའི་Cམ་ཐར་Vིད་པ་དང་། ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་Iི་
དགེ་བཤེས་�་རམས་པ་Ü་¶བ་ཆོས་དར་དང་wལ་བཟང་Cམ་;ལ་གཉིས་ལ་}ན་
ངག་གtངས་པ་5་~་དཔེར་མཚ+ན་ཙམ་ལས་�ེན་སེར་_་དང་གང་ཟག་ཕA་མi་
མཆོག་དམན་མེད་པར་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་མི་གཅིག་གི་དོན་e་eས་sན་ག་ཙམ་ལ་
དཔེ་Vིད་དགོས་jང་ངལ་བ་ལ་མི་5ོས་པ་ཡིན་མོད་འདིར་རེ་རེ་བཞིན་\ན་sལ་
ནས་མི་ཟིན་ལ་དགོས་པའང་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་མོད་ཐོས་པ་དོན་གཉེར་Iི་གང་ཟག་9ང་
ན་དེ་5ར་མི་གཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་ཡིན་ཡང་ངལ་བ་ལ་མི་འཛ མས་པར་སA་སAའB་
མོས་པ་བཞིན་eས་ཐོག་F་Sོབ་Vིད་གནང་%ེ་ཆེ་Uགས་དང་མཐོ་ཉམས་མེད་པར་

Sོབ་མའི་རེ་བ་wོང་གནང་མཛད།  
ཁོང་ནི་གོ་ས་དང་}ན་hགས་ལ་རེ་5ོས་�ི་ལམ་ན་ཡང་མེད་དེ་དཔེར་ན་པེ་ཅིན་e་
བLགས་ན་;ལ་ཁབ་jིས་Sོབ་དཔོན་ཆེན་མAའB་མཚན་གསོལ་གནང་བ་ཡང་ཞལ་

བཞེས་མ་གནང་ལ། པཎ་ཆེན་རིན་པA་ཆ[འི་¥་ཚ་གཡེར་གཤོངས་ཆོས་པ་རིན་པA་ཆ[་
འཇམ་དKངས་དགེ་འeན་;་མཚ+ས་rོད་jིས་�་ཆེན་གངས་རིའི་ཉེ་འཁོར་e་དགོན་
པ་ཞིག་?ག་འདེབས་Iིས་དང་བ%ན་འhོ་ལ་ཕན་པ་;་ཆེན་འ9ང་ལ་ངས་;བ་_ོར་
#ར་ཐག་Kེད་ངེས་གtངས་jང་དགོན་པ་ནི་µར་ཡོད་Cམས་འཛHན་_ོང་>བ་ན་

རབ་ཡིན་ལ།  ང་འ\འི་དགོན་པ་ཞིག་གི་±ར་མི་ཐེག་པ་མ་ཟད་cས་སེམས་jི་K་
bོད་མང་ན་ཆོས་བ;ད་ལ་འ\ེས་འhོ། དེས་ཆགས་´ང་�ོངས་གtམ་བ_ེད་ནས་
མི་དགེ་བར་འ|ར་ཉེན་ཆེ་བས་cས་སེམས་དལ་~ར་གནས་ན་ཆོས་ཆེན་པོ་མ་

འoབ་jང་མི་དགེ་བ་lང་ངེས་ཡིན་གtངས་ཏེ་ཞལ་Iིས་མ་བཞེས། རང་དགོན་
cང་_་�་Kོན་ནས་མཁས་Kའི་གནས་Áག་གtངས་པའི་wབས་བཀའ་\ིན་
མUངས་མེད་jི་ཕ་མཆོག་པ¬འི་ཞབས་jིས་དགེ་འeན་འཚ+གས་པའི་ད~ས་t་²་
གཉིས་ལས་ཡོན་ཏན་ཆེ་བའང་rེད་ཡིན་ལ་ལོ་ན་གཞོན་པའང་rེད་ཡིན་པས་དགོན་



པ་འདི་rེད་jིས་_ོང་དགོས་ཞེས་གtངས་ཚ །  བཀའ་དེ་འ\་གནང་མི་ཉན།  �་
དང་f་མས་cང་གིས་བ%ན་པ་ནི་rེད་ཡིན་པས་གཞན་tས་jང་_ོང་མི་{ས། rེད་
jི་ཞབས་?ི་ཙམ་e་Å་�ང་Cམས་ལ་རིག་གནས་ཙག་ཙHག་རེ་ནི་དགོས་པ་ཡོད་ན་
ནམ་དགོས་eས་t་འོངས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་དེ་འ\་གtངས་x་ཡིན་ན་ང་ད་ནས་
དགོན་པ་འདིར་མི་འོངས་གtངས་ཏེ་>གས་ལ་མ་སོང་བར་f་མ་རིན་པA་ཆ[ས་jང་

�གས་བ@ར་ཏེ་ཅི་ཡང་མ་གtངས།  
དེ་5ར་གོ་ས་ཆེ་བ%ོད་དང་}ན་hགས་Xོག་§ེལ་སོགས་ཆོས་བ;ད་jི་\ི་མས་མ་

གོས་པའི་མཛད་པ་གཙང་སང་ངེ་བ་དང་། ཁོང་ནི་དད་པ་ཡོད་±ལ་Iིས་ཆེ་བ%ོད་
མིན་ཏེ་ངེས་པ་དོན་Iི་_ེས་~་དམ་པ་མཆོག་དམན་བར་མའི་_ེ་བོ་tས་མཐོང་ཡང་
bོད་པས་དང་བ་འ\ེན་ཞིང་གtང་གིས་fA་_[ད་:ོད་ཅིང་འhོགས་ན་Kིན་�བས་

Lགས་པ་སོགས་xས་ཡོད་Cམས་jི་>གས་ལ་མངའ་བཞིན་པ་དང་། ཆོས་པ་རི་ལ་
བ´ད་ན་ཟན་གོང་Iེན་ལ་འ\ིལ་ཟེར་བའི་དཔེ་5ར་ཆེད་e་�ེད་འཚ+ལ་Iི་འབད་པ་

ལ་མ་5ོས་པར་འཚ+་བ་ལ་དཀའ་ཁག་མ་9ང་། དེ་ཡང་རང་ལ་བདོག་པ་གང་ཡོད་པ་
དེས་ཆོག་ཤེས་པ་ལས་ཁབ་ཙམ་�ེད་ཚ ་%་རེ་ཙམ་ལ་རེ་བའི་མེད་པ་འཚ+ལ་¶བ་jི་
ངལ་ལས་དང་ཡོད་པས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་ཧམ་སེམས་མེད་པར་©ོ་གtམ་དལ་�ོད་

jིས་བLགས་པ་དང། }ན་hགས་དང་ཆེ་བ�ར་སོགས་ཆོས་བ;ད་jི་ཆེད་e་གཡོ་
འ3ལ་དང་`་ཐབས་མེད་པར་ནམ་ཡང་ཉིན་གཅིག་བཞིན་e་སོས་དལ་ཞིང་བག་

ཕེབ་པ། 5ོས་བཅས་Sོབ་འབངས་t་ལ་ཡང་དེ་འ\་དང་འདི་འ\་ཞིག་བ¶བ་
དགོས་དང་འoབ་དགོས་ཟེར་བ་དང་འདི་འ\་ཆོག་ལ་དེ་འ\་མི་ཆོག་ཟེར་བ་སོགས་
jི་བཀའ་འབེབས་མེད་པར་ནམ་མཇལ་ལ་>གས་གཤིས་བག་\ོ་བ་དང་�་ཡངས་པོ་

ཡང་ནས་ཡང་e་མཇལ་འདོད་པ་དང་མཇལ་ནས་འ³ལ་མི་འདོད་པ་དང་། ¥་ཚ ་
གང་བོར་Sོབ་~་གཅིག་ལའང་བཀའ་བjོན་ཙམ་ཡང་མཛད་པ་ཐོས་མ་�ོང་%ེ་ཐོས་
�གས་ཞི་ཞིང་eལ་བ་དང་©ོམ་�གས་ཉོན་མོངས་�ང་བ་ཟེར་བའི་མན་ངག་ཞལ་
xན་5ར་xད་འཇམ་ཞིང་ཉེས་པའི་âབ་རེག་�ན་དང་³ལ་བས་མ་ཡོང་མ་ཕེར་བ་



གང་ཡང་མེད་པར་རང་སོས་དལ་གཞན་བག་ཕེབས་པ་དང་། མཆོག་དམན་བར་
མའི་_ེ་བོ་t་ཞིག་མeན་e་སོང་ཡང་ཆེན་པོ་གཞན་5ར་མeན་e་ཐོན་མི་ཐོན་མེད་

པར་~་3ག་ཨ་མའི་སར་འhོ་བ་5ར་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་འoལ་བ་ལ་གཙ+་ཕལ་
དང་གལ་ཆེ་�ང་ངོ་མཐོ་དམན་མེད་པར་ཐམས་ཅད་མཐོང་གཅིག་པའི་�ན་ལ་

>གས་}ོམས་པ་དང། f་ཆེན་དཔོན་ཆེན་དང་མཁས་པ་ཆེ་ད�་t་ལ་ཡང་�ག་དོག་
མེད་པར་�ས་བqི་དད་�ས་དང་kན་པས་ཞལ་བY་fA་_[ད་ལ་ཕན་པ་དང་མདོ་
µགས་རིག་གནས་ལོ་xས་དང་བཅས་པའི་\ི་བ་གང་ལ་ཡང་\ང་པAའB་ལམ་ནས་

ལན་གནང་བ་དང་། བར་མ་མཉམ་པའི་_ེ་བA་ས[ར་_་ཕA་མi་t་ལ་ཡང་རང་བཞིན་Iི་
hོགས་ནང་མ>ན་མཉམ་e་འཛ+མས་པ་5ར་དོགས་པ་དང་བག་འ±མས་པ་wད་
དམའ་དམའ་དང་གཉའ་Lམ་Lམ་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་fA་�iད་ལ་བབས་ནས་ཁ་

བY་གང་འདོད་�ོད་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་སེ²་བ�་བའི་Kིས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཡང་དེ་ལ་tན་@ང་མེད་པར་ཁོ་རང་གང་ཞིག་བཤད་འདོད་པ་དེ་ལ་གསན་
ཞིང་fོ་ཁ་དང་འཚམ་པའི་ཞལ་བY་འཇམ་པོས་མ�་བར་མཛད་པ་སོགས་_ེ་བོ་t་
དང་t་ལ་ཡང་fོ་ཁ་དེ་དང་དེ་ལ་འཚམ་པའི་ཞལ་བY་ཉན་:ོ་བས་དགའ་བར་
མཛད་པ་སོགས་�ེན་_་སེར་དང་_ེ་ཕA་མA་ལi་uན་གཞོན་ཐོབ་མཐོ་དམན་ལོངས་bོད་
ད~ལ་¿ག་གི་rད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་f་མ་�ན་Iི་f་མ་དང་ཉི་མ་�ན་Iི་ཉི་
མ་ཟེར་བ་5ར་�ན་ལ་}ོམས་པའི་>གས་མངའ་ཞིང་ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་གtང་}ན་

པ། t་ལའང་དགའ་བའི་འÔམ་Iིས་བt་བ་སོགས་དམ་པའི་རང་�གས་e་མས་
rད་e་འཕགས་པ་དང། �ག་པར་�ག་F་ཆོས་xད་རིས་མེད་oབ་མཐའ་?ོགས་
མེད་�ན་ལ་དག་@ང་འོད་jིས་rབ་ཅིང་དད་�ས་jི་ཉི་མ་ནང་ནས་ཤར་བས་xན་

e་འདི་5ར་གtངས་ཏེ། བོད་གངས་ཅན་ཁ་བའི་�ོངས་t་;ལ་བའི་བ%ན་པ་རིན་
པA་ཆ[་ཐོག་མར་§ེལ་བ་ནི་མཁན་Sོབ་ཆོས་གtམ་ཡིན་པས་བཀའ་\ིན་འདི་\ན་
དགོས་ལ་�་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པ་ན་�ེན་Iི་ཐོག་མར་Sོབ་དཔོན་པ¬འི་¥་ཞིག་ནང་
e་bན་འ\ེན་དགོས་ཏེ་�་ཁང་ལ་གནོད་པ་·ང་བ་དང་Kིན་�བས་ཆགས་པའི་�ེན་
ཡིན་པ་དང་�ག་F་Sོབ་དཔོན་བཀའ་\ིན་ཅན་འདིའི་བཀའ་\ིན་\ན་པའི་ཆེད་



eའང་ཡིན། 
འདི་ལ་Sོབ་དཔོན་ཞེས་དང་པོར་བོད་e་དམ་ཆོས་§ེལ་བ་ནས་ཐ་མ་ཇི་¦ིད་བོད་
གནས་jི་བར་e་>གས་Zེ་xན་ཆད་མེད་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པས་འདི་ལས་
�ག་པའི་བཀའ་\ིན་ཅན་མེད་པ་དང་¶བ་བxད་ཤིང་�་བ;ད་jི་¦ོལ་གཏོད་པ་
ཐམས་ཅད་Sོབ་དཔོན་རིན་པA་ཆ[འི་Cམ་½ལ་ཡིན་པས་གeལ་K་གང་ལ་གང་འeལ་
Iི་ཐབས་%ོན་Uལ་ཙམ་ལས་མཆོག་དམན་དང་བཟང་ངན་e་5་བ་ནི་ལོག་5་ཁོ་ན་
%ེ་ད�ལ་བར་འhོ་བའི་x་ཡིན་པས་དད་པ་དང་དག་@ང་འདི་ཆོས་པའི་ཉམས་ལེན་

Iི་གཙ<་ཡ=ན་ཞེས་གtངས་པ་\ན་འeག  ?ོགས་ཞེན་དང་�ག་དོག་གི་\ི་མས་
གཞར་ཡང་མ་གོས་པའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་?ོགས་¯ང་ཆགས་´ང་³ལ་བ་ཁོང་
5་~འི་མཚན་གཞི་གཉིས་པ་�ེད་དཀའ་བའི་ཚ+ད་ཡིན་པ་eས་མཉམ་པ་�ན་ལ་
གསལ་ཞིང་རིས་མེད་jི་f་མ་སA་སAའB་བཀའ་འ~མ་Iི་cང་དང་མན་ངག་གི་xན་

fངས་པ། ཞལ་xན་དང་གtང་Xོས་སོགས་ཐོས་པ་;་མཚ<འ=་ཕ་རོལ་e་སོན་པའི་
?ོགས་མེད་གདམ་ངག་གི་མཛ+ད་e་|ར། ཁོང་དག་@ང་?ོགས་མེད་e་;ས་?ིར་
oབ་མཐའ་གང་e་གཏོགས་པ་xས་མེད་jིས་དKེ་དཀའ་བའི་ཚ+ད་e་འeག  >གས་
འཛHན་_ེན་པ་དང་Cམ་ད�ོོད་Cོ་བ་ལ་tས་jང་འhན་མི་{ས་པ་ཡིན་ཏེ་ད�ང་ན་
ཤིན་F་¸ིན་པའི་wབས་bན་Iིས་མི་གཟིགས་jང་}ན་ལམ་e་ཐེངས་གtམ་བཏོན་
ན་ཤA་ལi་ཀ་བཞི་�་ཙམ་རེ་>གས་t་ཟིན་འhོ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་Iི་གནས་མང་

ངོ་། །
ཇི་wད་e། �ག་F་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་Cམས། །_ེ་བོ་དམ་པས་�ག་པར་Xོག  །མ་
ལ་ཡ་ཡི་ཙØན་\ི། །»ང་གིས་?ོགས་བ�ར་;ས་པར་Kེད། །ཅེས་གtངས་པ་5ར་
རིས་མེད་jི་_ེས་~་དམ་པ་Cམས་jིས་བµགས་བZོད་jི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཏེ་_བས་

Zེ་དམ་པ་མགར་བ་f་མ་འཇམ་དKངས་ཉི་མ་དང་། oབ་པའི་དབང་¿ག་ཤེས་རབ་
དཔལ་བཟང་། YA་Z[་འཆང་�ན་§ངས་¸ོན་ལམ་བཟང་པོ། མUངས་མེད་མཁས་
པའི་°་མཆོག་མཁན་ཆེན་གསང་µགས་བ%ན་འཛHན། µགས་སའི་ཨ་མ་ཚང་།  



མགར་བ་མཁན་པA་fi་བཟང་Uལ་Vིམས། ´ེ་ནང་�ོ་f་ཀ་དག མགར་f་¸ོན་རབ། 
ལ་མAའB་ཡོངས་འཛHན་རིན་པA་ཆ[་fོ་བཟང་མཁས་oབ་;་མཚ+། ཡོངས་jི་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་m་བ་hགས་པ་;་མཚ+།  འཇམ་པའི་དKངས་�ང་ཐང་བ%ན་
པའི་དབང་¿ག་སོགས་དང་འདིར་མ་ཟིན་པའི་དམ་པའི་_ེས་ཆེན་oབ་མཐའ་ཆོས་
xན་རིས་མེད་jི་མཁས་ཤིང་oབ་པའི་དབང་¿ག་མང་པོས་བ%ོད་བµགས་དང་ཆེ་

མཐོང་མཛད་པ་དང། �ག་F་གངས་ཅན་མགོན་པོས་>གས་qིས་མཐོང་གཟིགས་
གཞན་ལས་�ག་པ་གནང་བ་སོགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་རིས་མེད་jི་_ེས་

ཆེན་Cམས་jིས་ཤེས་ནས་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅི་ཡང་འཐོར་བའོ། །
Sོབ་དཔོན་བཀའ་\ིན་ཅན་ཁོང་ནི་µོན་eས་jི་བཀའ་གདམ་གོང་མའི་_ེས་~་
Cམས་jི་མཛད་པ་5ར་ངེས་པ་དོན་Iི་K་lང་དོན་lང་འདི་དགོས་དང་དེ་དགོས་
སོགས་jི་སོས་མི་དལ་བའི་Cམ་�ོག་མཐའ་འདེད་jི་མི་ཁོམ་པ་མེད་པར་¥་ཚ ་�ིལ་
བA་ཉBན་གཅིག་བཞིན་e་རང་སོས་དལ་གཞན་བག་�ོད་པོར་གནས་ཆོག་པ་%ེ་མ་
ཡོང་མ་ཕེར་མ་འoབ་པ་གང་གང་ཡང་མེད་པར་ཐ་ན་ཉེར་bོད་jི་ཅ་ལག་Uན་ཆད་
མང་lང་ཚད་གཅིག་དང་འཇོག་ས་གནས་གཅིག་ཡིན་པ་ལས་དེང་eས་jི་འཚ+་བ་
དང་བ�ན་ནས་མེད་པ་གསར་འཚ+ལ་དང་ཡོད་པ་གོང་§ེལ་གང་ཡང་མི་དགོས་པའི་

ཆོག་ཤེས་jི་Cམ་ཐར་ངོ་མཚར་བ་ཡོད། གསོག་གསོབ་ཟོག་པA་ཆiས་Ùའི་བ%ལ་
Lགས་jི་�ོས་གར་བ་མ་ཡིན་པར་sན་e་འhོགས་ན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ངེས་
ཤེས་འ�ངས་x་ཡོད་པ་ད་5་འཚ+་བLགས་jི་xས་ཡོད་Cམས་ལ་གསལ་བཞིན་པ་

འདི་རེད།  དེ་5ར་བཀའ་\ིན་གཞལ་མཐའ་³ལ་བའི་བདག་གི་Sོབ་དཔོན་རིན་པA་
ཆ[་མཆོག་གིས་གསར་�ིང་oབ་མཐའ་རིས་མེད་jི་ཟབ་;ས་མན་ངག་གི་བeད་qིའི་
;་མཚ<་ངÈམས་མེད་e་བཞེས་ནས་ཐོག་མར་རང་xད་གདམ་པའི་མཛ+ད་e་¶བ་པ་

དང། དད་kན་?ོགས་འeས་jི་wལ་kན་ཕA་མi་དང་སེར་_་རིས་མེད་ལ་མདོ་µགས་
རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གང་ལ་གང་འདོད་ཅི་ལ་ཅི་འདོད་jི་བཀའ་\ིན་Iིས་
བ_ངས་ཏེ་wབས་ཐོག་eས་མཉམ་Iི་sལ་མགA་ལiག་འ~མ་པ་ཁག་གtམ་Iི་
མཁས་མིང་ཐོགས་པའི་སེར་_་ཕལ་མA་ཆ[་ཁོང་གི་ཞལ་Sོབ་F་མ་|ར་པ་མེད་པ་5་



~འི་ཚ+ད་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་མrེན་པས་jང་ཨ་མདོ་མགA་ལiག་དགེ་བཤེས་ཞེས་
བµགས་པའི་མཚན་བ«ལ་བ་ཡང་ངེས་པར་འཐོབ་འོས་པའི་མཚན་ཡིན་ནོ།།

bི་ལོ་ ༢༠༡༦  %ེ་བོད་རབ་9ང་བ�་བeན་པའི་གདོང་ངན་ཞེས་པ་མེ་ཕA་:[ལ་ལོ་
ད�ང་ལོ་བ;ད་�་བཞེས་པ་ལ་བ;ད་�འི་I་%ོན་ནམ་ཡིན་ལ་བདག་གིས་
བ!གས་ནས་བ´ད་པར་Sོབ་མ་_་སེར་t་ལ་ཡང་གA་ཚ<ར་ཅི་ཡང་མ་9ང་བས་I་
%ོན་Kས་ཏེ་བ�ན་བLགས་རེ་འ~ལ་བ་ནི་ངེས་པར་དགོས་གལ་ཆེ་ན་ཡང་དམན་པ་
ང་5་~་f་½ལ་མཁན་གtམ་གང་ཡང་མིན་པ་དང་གLང་ཞབས་jི་དཔོན་རིགས་ནི་
དེ་ལས་jང་མིན་པས་wད་ཆ་འདི་འ\་གཞན་ཞིག་གིས་མགA་qiམ་ན་འོས་བབ་ཡིན་
ཡང་གཏམ་གོ་x་མ་9ང་བས་ཨ་±་རིན་པA་ཆ[་ཁོང་བཀའ་\ིན་ཅན་ལ་ནི་L་ཕོད་
མིན་དང་L་Uལ་ཤེས་མིན་སོགས་གང་ཡང་མི་དགོས་པའི་>གས་དགོངས་ཡངས་
ཤིང་ངང་Uལ་ཞི་བས་བདག་÷ང་ལག་ནད་jིས་འhོ་འeག་དཀའ་ཡང་ཁ་པར་Iི་

ལམ་ནས་¥འི་I་%ོན་Kེད་པར་L་བ་Kས་པར་ཞལ་ནས། ལོ་བ;ད་�འི་ཡན་ལ་ཚ ་
མེད། ཤར་_་རེངས་ཡན་ལ་ནམ་མེད་ཟེར་བ་ཡིན་པས་ལོ་བ;ད་�་ནི་མི་ཚ འི་
མཐར་>ག་ཡིན་པས་ཤི་བ་ལ་ཉེ་བར་ང་ནི་དགའ་x་མེད་པས་I་%ོན་ལ་:ོ་བ་མེད།  
�ག་F་ཉེ་བ་དགའ་མི་Cམས་ལ་དཀའ་ཚ གས་དང་Iོང་གཏད་ན་སེམས་jང་_ིད་པོ་

མ་རེད། དེ་བས་ད་ལོར་མཁན་པོ་Uལ་Vིམས་jིས་rོད་ཅག་གི་ཆོས་ཚན་:ེལ་¨ོང་
ལ་གནས་wོར་e་འhོ་བ་ཡོད་པས་²་ཅག་མཉམ་e་འhA་ཟ[ར་བ་དེ་ལ་ང་ཡང་འཐད་

པ་ཡིན། rོད་jང་ངན་པ་ན་བ་མ་ཡིན་ན་རང་རེ་མཉམ་e་སོང་ནས་¸ོན་ལམ་ཞིག་
འདེབས་གtངས།  གtང་དེ་ལ་གོ་x་ཞིག་ཡོད་jང་õན་ནག་eད་འhོ་5་~་བདག་
གིས་ནི་gར་ཙམ་Iི་དོགས་པ་ཡང་མ་ཤར། ²་ཅག་གིས་©ོ་གtམ་Iི་དགེ་བ་རེ་ལ་
གང་{ས་རེ་འབད་པ་Kས་ན་དགོས་པ་ཡང་དེ་ཆེ་ལ་I་%ོན་ཡང་དེ་ཡིན། I་%ོན་
Kེད་ཟེར་བ་Cམས་ལ་wད་ཆ་འདི་བཤད་པ་ཡིན་པས་rོད་ཚ+ས་དཀའ་ལས་གང་
ཡང་Kེད་མི་དགོས་ཞེས་གtངས་9ང་བས་བདག་ལ་ཐབས་གཞན་མ་ཡོད་དེ་I་%ོན་

ལ་ཆེད་e་³ིས་པའི་qོམ་ཞིག་¸ོན་ལམ་བཏབ་པ་wད་འ�ིན་ལས་�ལ་བས། འོ་



དགེ་ལེགས་ང་ལ་དགའ་ཞིང་བསམ་པ་དཀར་བས་ངའི་གོ་སར་ཐེངས་གཅིག་འདོན་
གtངས་ནས་fོ་;མ་ལ་འདོན་e་བ�ག་%ེ་>གས་དIེས་དIེས་མཛད་པ་ནི་ཤིན་F་

བཀའ་\ིན་Iི་གནས་t་ཆེ། 
དKར་མགོ་ལ་q་བའི་གདན་ས་cང་_་དགོན་e་Kོན་ནས་ཡི་གེ་bན་Iིས་མི་
གཟིགས་jང་>གས་ཐོག་ནས་fA་Ãiང་ཞེན་པ་བཞི་³ལ་གtངས་ཤིང་འ�ོས་མོལ་

བཀའ་Sོབ་ཞལ་ཏ་གནང་%ེ་Å་བའི་K་བ་ནི་ཆོས་¶བ་x་དེ་ཡིན་ལ།  དེ་ཡང་ཐོས་
བསམ་©ོམ་གtམ་ལ་འབད་x་དེ་ཡིན། ཐོས་ནས་ཤེས་དགོས་ལ་ཤེས་ནས་བ©ོམ་
དགོས་བ©ོམས་ནས་hོལ་དགོས་པ་ཡིན་པས་དེ་གtམ་ཡ་མ་³ལ་བར་འཛHན་ཤེས་

པ་ལ་བ%ན་པ་འཛHན་པ་ཟེར། བཤད་¶བ་གང་e་Lགས་jང་Å་ཚང་གི་འhིག་�ན་
bོད་ལ་qི་བ·ང་དགོས་ཏེ། Vིམས་བཤིག་འhིག་འགལ་མཁན་ནི་བ%ན་བཤིག་
དམ་ཉམས་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པས་Å་བ་Kས་ཏེ་ཆོས་ཆེན་པོ་མ་འoབ་jང་འདི་?ི་
གཉིས་�ང་གི་བ%ན་བཤིག་འhིག་འགལ་མཁན་e་|ར་ན་ནི་�ོངས་པའི་ནང་གི་ཐ་

ཤལ་བ་ཡིན་པ་དང་། དགོན་པ་Å་ཚང་གི་འhིག་བཤིག་པ་ནི་ལག་Zེས་ངན་པ་ཡིན་
པས་f་མ་Å་ཚང་གི་ཞབས་འ\ེན་མ་ཚད་ཕ་མའི་÷ང་འ\ེན་ཡིན་པས་རང་གི་ལོ་

xས་ཐོག་ལ་བཙས་ངན་མ་འཇོག་པར་>གས་ལ་གཟབ་པར་L། འhིག་�ན་bོད་
དང་´ོམ་Vིམས་གཙང་བའི་Å་བ་ནི་ཕ་མའི་སེམས་�ེན་f་མའི་>གས་¦ས་Å་ཚང་
རིན་པA་ཆ[འི་;ན་ཡིན་པས་འeས་Kས་jི་དགེ་བ་ལ་Å་ཚང་གི་འhིག་qི་བ་ལས་
�བས་ཆེ་བ་མེད་པས་དཀར་?ོགས་jི་ཆོས་_ོང་·ང་མ་Cམས་རང་འཁོར་དང་
བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་འoབ་པ་ཡིན་པས་Å་སའི་འhིག་qི་བ་ནི་རང་
གཞན་bི་©ེར་�ན་Iི་དོན་ཆེན་པA་ཡBན་པས་>གས་ལ་gངས་སོགས་བSབ་K་ཤིན་F་

དམར་བ་མང་པོ་གtངས། འདི་ནི་¥་ཚ ་འདིས་ཆོས་Vིད་jི་ཐ་མ་ཡིན་པས་རང་རེ་
Cམས་ལ་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་t་སོང་བས་Å་uན་གཞོན་མཆོག་དམན་�ན་Iིས་

>གས་ལ་འཛHན་པའི་བཀའ་\ིན་L། 
འདི་eས་མཁན་Uལ་Vིམས་jི་ནང་e་བLགས་པའི་wབས་ཤིག་ལ་དགེ་བཤེས་རིན་



པA་ཆ[་ངག་དབང་བ®་ཤིས་དང་ཆར་མཚ<་སÈགས་འགའ་ཞིག་མeན་e་ཡོད་པར་ཁོང་
གི་ཞལ་བY་ལ་ང་ལ་ན་x་ཅི་ཡང་མེད་པས་ད~གས་འདི་རང་གར་འགགས་འhོ་བ་
ལས་འཆི་ཁ་མནར་གཅོད་jི་Gག་བµལ་�ོང་མི་དགོས་པ་འ\་ཞེས་པའི་གtང་

དོགས་གཞི་ཅན་ཞིག་གtངས་9ང། ¥་ཚ་fོ་;མ་ལ་ëན་གཞི་9ང་Uན་ནས་ཁོང་གི་
Sོབ་མ་ཆར་མཚ+ས་xན་པར་ཞབས་?ི་¶བ་Iིན་ཡོད་པར་ཉིན་ཞིག་ཆར་མཚ+ས་ཁོང་

གི་ད~་Ò་བསིལ་བའི་wབས་ཞལ་ནས།  མི་ཐམས་ཅད་ཤི་འhོ་བ་ཡིན་པས་ཤི་
cགས་ཅི་5ར་Kས་ན་དགའ་ཞེས་\ི་བ་བཏོན་པར་ཆར་མཚ<འ=་རང་གར་bིར་བཏང་
གི་\ི་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས་ནས་མལ་ས་\ོན་པAའB་ནང་e་ཅི་ཡང་མ་ན་བར་ཤི་ན་

དགའ་བ་རེད་མོད་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ལ་འA་ར[ད་ཡ་གtངས།  
དKར་eས་t་མདོ་¸ད་¨ོང་ཆེན་བཞིའི་ཡ་Iལ་གནས་མཆོག་³ག་དཀར་:ེལ་¨ོང་

e་དཔོན་Sོབ་�ན་;ས་གནས་མཇལ་e་ཕེབས།  :ེལ་¨ོང་དགོན་པས་བLགས་
©ར་འདེབས་སའི་ས་སོགས་བཀོད་Xིག་མཛད། ཁོང་གི་>གས་¦ས་Sོབ་མའི་གཙ<་
བÈ་མཁན་ཆེན་Uལ་Vིམས་དར་;ས་ངེད་ཅག་གི་Ãོར་Áག་ཆོས་ཚན་ནང་e་ཡོད་

པས་ཆོས་ཚན་འདི་ལ་དམིགས་jིས་འ³ེལ་བ་�ག་F་ཟབ།  ཆོས་ཚན་Iི་གཡོ་འe་
སོགས་:ོ་བསང་eས་%ོན་ལ་ཁོང་ཕེབས་ནས་>གས་དIེས་པའི་བqེ་གཟིགས་
མཛད་དེ་ཉམས་:ོ་བར་མཛད་པ་ཡིན་པས་wབས་འདིར་ཡང་ཁོང་ཡོད་པས་མཆེད་

འཁོར་ཐམས་ཅད་_ིད་པ་ལ་ཚད་མེད་པ་9ང་། དེར་བLགས་རིང་ལ་xན་kན་5ར་
cགས་གཉིས་jི་བSབ་K་ལམ་%ོན་སོགས་ཉན་:ོ་བའི་ཞལ་བY་གནང་ནས་ཐམས་

ཅད་དགའ་ཞིང་:ོ་བར་མཛད།  :ེལ་¨ོང་ཨ་ལགས་³ག་དཀར་fོ་བཟང་ཆོས་jི་
ཉི་མ་ཚང་ནི་ངེས་དོན་Iི་_ེས་~་དམ་པ་ཡིན་པས་ད་ཐེངས་ངེས་པར་ཞལ་མཇལ་

གtང་ཐོས་རེ་ཡོད་དགོས།  ང་རང་མི་uན་ལA་ལiན་ཡིན་པས་?ིན་ཆད་མཇལ་མིན་
མི་ཤེས་གtངས་ཏེ་དཔོན་Sོབ་Cམས་jིས་མཇལ་ཁ་དང་ཆོས་འ³ེལ་Lས།  :ེལ་
¨ོང་དགོན་པའི་ཞལ་ངA་ཤ[ས་རབ་ཉི་མ་དང་དགེ་uན་བ%ན་འཛHན་ཐོགས་མེད། µར་
Iི་ཡོན་བདག་བཟང་པོ་བཙན་མAའB་�་qེའི་~་Uལ་Vིམས་ཆོས་kན་སོགས་ཁོང་ལ་



མཇལ་�ད་དང་ཁམས་བདེ་L་�་ཕེབས་པ་ལ་>གས་ཧ་ཅང་དIེས་དIེས་མཛད་
ནས་ཞལ་བY་གནང་བ་དང་མཁས་པའི་ཞལ་བY་ཐེངས་གཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་གོ་x་

དང་fA་_[ད་ཡོད་པས་ཤིན་F་ཉན་:ོ་བ་9ང་།  ཉིན་ཞིག་Sོབ་མ་Cམས་:ེལ་¨ོང་
གནས་wོར་ལ་སོང་བ་དང་ཁོང་ད�ང་ན་¸ིན་པས་གནས་wོར་e་འKོན་མ་>བ། ཡེ་
ཤེས་Uལ་Vིམས་དང་ངེད་གཉིས་ཁོང་དང་མཉམ་e་Ïལ་འeག་Kས། :ེལ་¨ོང་
དགོན་པ་དང་¥་?ོགས་ཨ་རོལ་རིན་པA་ཆ[་སོགས་jི་ལོ་xས་ངོ་མཚར་བ་གtངས་ཏེ་
eས་ཚ+ད་ག་ཙམ་སོང་བའང་མ་ཚ+ར།
ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ་དཔོན་Sོབ་Cམས་བཟའ་བFང་དང་ཇ་wབས་མཉམ་e་རོལ་
བས་ངེད་ཅག་ལ་ཧ་ཅང་_ིད་པའི་@ང་བ་ཞིག་9ང་%ེ་ཁོང་གི་ཁམས་Þངས་པ་དང་
ཞལ་\ོ་བ་ཉན་:ོ་བའི་གtང་གནང་བ་སོགས་མི་སེམས་_ིད་ལ་wོར་བའི་ཐབས་
མཁས་jི་མཛད་པ་དེ་ནི་བདག་ལ་མཚ+ན་ན་མི་ཚ ་འདིར་བZེད་དཀའ་བའི་དོན་ཞིག་

ཡིན།  
དེ་ནས་འཁོར་བཅས་?ིར་sལ་ལ་ཕེབས་wབས་དེ་རིང་ཉིན་�ང་²་ཅག་གིས་�ང་

འབབ་འ>ང་བའི་h་Xིག་Iིས་གtངས། ཚང་མ་�ངས་འཁོར་e་ཡོད་པ་དང་ལམ་
ཁ་བདེ་ལ་ལམ་ཐག་ཡང་ཉེ་བས་�ང་འབབ་དགོས་དོན་མེད་མོད་ཁོང་གིས་དེ་5ར་

གtངས་པས་ཚང་མས་�ང་འབབ་jི་%་གོན་Kས་ཏེ་ལམ་ལ་ཆས། ཉིན་�ང་ལ་ཉེ་
བའི་wབས་m་ཐང་ཞེས་པ་ས་_ིད་པོ་ཐང་ཡངས་པ་ཞིག་F་ཚང་མས་ངལ་གསོས་

ཤིང་བག་ཕེབས་པAའB་ངང་�ང་འབབ་འ>ངས་ནས་:ོ་བསང་བཏང་། ཆོས་དང་
འཇིག་�ེན་གང་ཅིར་ཕན་པའི་བSབ་K་མང་པོ་གནང་ནས་ཚང་མ་ཉམས་དགའ་

བར་མཛད། ལོ་xས་དང་ཞལ་མཚར་གtངས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོད་བSངས་ཏེ་
:ོ་བ་འཕེལ་བར་གནང་། õན་�ོངས་བདག་འ\ས་ཅི་ཡང་མ་ཚ+ར་མོད་འདི་ནི་
འཁོར་Cམས་ལ་ཞལ་Iེས་ཁའི་:ོ་བསང་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་འeག  དེ་ནས་ཉིན་
?ེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་ལམ་e་ཆས། ང་ལ་ཁོང་གིས་rོད་ལ་མི་ཁོམ་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་
ང་ཡོད་སར་སོང་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་ལ་ངལ་གསོས་ནས་བ´ད་ན་ཅི་འ\་རེད། གཟིམ་



ས་དང་ཞལ་འདོན་འ\་དགོས་ན་ཁང་པའང་ཡོད་ཅེས་གtངས་jང་ལས་ངན་Iི་
དབང་གིས་བསོད་ནམས་ཟད་པ་ངས་wབས་ཐོག་ང་ཕར་ལ་སོང་%ེ་ཉིན་འགའ་ནས་

?ིར་འོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་Lས།  དེ་ནི་མི་ཚ ་འདིར་ཞལ་མཇལ་གtང་ཐོས་jི་ཐ་མ་
ཡིན་སོང་བས་õན་ནག་གང་ཡང་མི་ད�ོད་པ་བདག་ལ་ཚ ་གང་འIོད་པའི་གཞི་�་

|ར། 
ཁོང་¥་འཁོར་བཅས་མགA་ལiག་±ལ་ཐོག་གི་གཟིམ་ཁང་གོང་མ་ལ་བLགས།  
གཟིམ་ཁང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་e་¥་གtང་>གས་�ེན་མང་པོ་བLགས་པས་གཟིམ་
ཁང་?ི་རོལ་ནས་wོར་བ་Kེད་པ་ཞིག་ཁA་ཚ<འ=་¦ོལ་e་ཡོད་པར་ཐེངས་ཤིག་ལ་wོར་བ་

Kེད་པའི་wབས་ཆར་མཚ+་ལ་ང་ཤི་སོང་ན་rོད་jིས་ཇི་Kེད་qིས་ཡོད་གtངས། ཆར་
མཚ+ས་ཨ་±་rེད་jིས་ཅི་ཞིག་གtང་གི་ཡོད།  rེད་ལ་ëན་གཞི་གང་ཡང་མེད་པས་
ད་eང་sན་e་བLགས་དགོས་དེ་འ\་གtང་མི་ཉན་ཞེས་Lས་པར་ངས་བ�ག་པ་

མཐའ་བgང་གིས་བཤད་པ་ཡིན་གལ་ཏེ་དེ་འ\་ན་ཟེར་བ་ཡིན་གtངས། གལ་ཏེ་དེ་
འ\་མི་འ9ང་བར་ཤོག  ང་ཐབས་འhིག་ན་f་�ང་དགེ་བ}ེན་ནང་e་འhོ་ན་ཐང་
Lས་པ་ན་འA་ད[་འhིག་འeག་ང་ལ་cང་_་དགོན་པས་བདག་Kེད་ངེས་པས་rེད་
ཚ+ས་སེམས་±ར་མི་དགོས་གtངས་jང་།རང་བཞིན་bིར་བཏང་གི་གtང་ཞིག་ལས་

གཞན་གོ་x་ཡོད་པ་མ་ཤེས།  དེའི་?ི་ཉིན་fོ་;མ་Iི་¦ིང་མA་ཤ[ར་�་གནས་ལ་སོང་
ཡོད་པ་མི་རིང་བའི་ས་ན་ཡོད་པར་དེ་གར་འhོ་དགོས་གtངས་ནས་fོ་;མ་དང་

ཆར་མཚ+་བཅས་དེར་Kོན། ཚ་མོ་བཟའ་མི་ཚ+ས་jང་ཁོང་Kོན་པས་ཧ་ཅང་དགའ་
ནས་བt་བ་ཞབས་ཏོག་�ན་tམ་ཚ+གས་པ་Kས། ཉིན་གང་བོར་>གས་དIེས་
དIེས་མཛད་ནས་ཞལ་བY་ཉན་:ོ་བ་མང་པོ་གནང་%ེ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་Kས།  
?ི་\ོ་sལ་བར་འKོན་ཁར་གསོལ་བ་གཞན་པ་མ་བཞེས་པར་འ³ས་འོ་ཐང་ཕོར་བ་

གང་བཞེས་ནས་?ིར་ཕེབས། ལམ་ཁར་མེ་ཏོག་@་ཚ+གས་བཞད་པའི་ནེ²་གསིང་
ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་ངལ་གསོས། wབས་དེར་ཁོང་དང་fོ་;མ་གཉིས་
པར་ཞིག་Xོན་པར་ཉི་འོད་སོགས་ལ་མ་5ོས་པར་འོད་དཀར་པོ་བལ་ཐག་བ�ངས་



པ་5ར་ནམ་མཁའ་ནས་ཁོང་གི་ད~་ཐོག་F་འ�ོས་འeག་པ་དེ་?ིས་t་བསམས་ན་

མཁའ་འhAའB་དར་ལམ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ། དེ་{བ་གཟིམ་ཁང་e་ཐོན་ནས་ད་
{བ་ཇ་འ>ང་མི་དགོས་།  དེ་རིང་�་lལ་e་སོང་བས་5ོ་བ་བ;གས་འeག་ད་²་
ཅག་བདེ་བར་ཉལ་གtངས་ཏེ་མལ་e་གཟིམས། ?ིས་ནངས་མོ་ནམ་xན་5ར་ན་
eས་ཚ+ད་�་ཡས་མས་ནས་ཞལ་འདོན་གtང་བ་ཡིན་པ་ལ་ནངས་མA་ད[ར་hགས་
འ�ལ་ཇི་ཡང་མེད་པར་±་སིམ་མེར་ཡོད་པས་ཆར་མཚ+ས་ཁ་སང་འhོ་འeག་�ང་
ཟད་དཀའ་ནས་ད་eང་གཟིམས་འeག་ཡོད་པ་ཨེ་ཡིན་བསམས་ནས་ནངས་ཇ་ཁོལ་
Zེས་ཇ་བཞེས་པར་འབོད་e་སོང་eས་fོ་sལ་ན་མེད་པའི་གནས་Uལ་9ང་འeག་པ་
%ེ་གཟིམ་µས་%ེང་e་ཡར་�ང་ཟད་{ར་ནས་ན་བཟའ་¥་÷ེད་བར་e་མར་དེད་དེ་

གཞོགས་གཡས་ས་ལ་ཕབ་ཅིང་¥་�་ངན་ལས་འདས་འeག  eས་ཚ+ད་ནི་bི་ལོ་5ར་
ན་༢༠༡༦ ལAའB་�་ ༨ པའི་ཚ ས་ ༡ བོད་རབ་9ང་བ�་བeན་པའི་ཉག་མ་tམ་�་
པ་མེ་ཕA་:[ལ་ལAའB་& ོན་�་བའི་དམར་?ོགས་%ོང་བ་གtམ་པ་རེས་གཟའ་�་བ། 
wར་མ་ལག འ�ོད་�ང་�་གཉིས་ནང་འ�ད། འ�ོད་ཆེན་eས་jི་དKིག་ལ་ཁེལ་
འeག  �ོ་~ར་ཧ་ལས་དགོས་པའི་གནས་Uལ་དེ་fོ་;མ་ལ་བཤད་པས་གཉིས་ཀ་
ལ་ཅི་Kེད་དང་འདི་Kེད་མེད་པར་མཁན་པོ་Uལ་Vིམས་ལ་ཁ་པར་བཏང་། མཁན་
པོ་ཚང་གིས་ཇོ་ནང་_བས་མགོན་མཆོག་ལ་ཁ་པར་བxད་ནས་Lས་པར་ཉིན་�་ལ་

གསང་;་Iིས་དེ་ནས་ཁོང་ཕེབས་འོང་བའི་བཀའ་ལན་གནང་། wབས་དེར་Uར་
མཐོང་སA་_[་×ན་ནག་གིས་བXིབས་པ་བདག་གིས་གོང་e་ཁོང་གི་སར་ཡོང་x་Kས་
ཡོད་པ་5ར་¥་མeན་e་འhོ་བའི་hབ་Kེད་བཞིན་པའི་©ང་ལ་བདག་གི་{་བོ་
ཚངས་པའི་ཁ་པར་ལས་ཐོས་ཏེ་བ�བས་བ�བས་པོར་|ར་ནས་¥་ëན་པ་ཙམ་ཡང་
མ་གོ་བར་ཨེ་བདེན་}མ་ནས་ཇི་\ན་མེད་པར་Úར་%བས་jིས་སོང་བས་གཏམ་

ངན་དེ་ངོ་མར་འeག  
དེ་ནས་ལས་ངན་བདག་འIོད་སེམས་བཟོད་མེད་jི་ངང་ལ་གeང་L་བ་མ་Kས་བར་
e་ཉིན་མཚན་5ོས་མེད་e་གeང་བ·ངས་ནས་མeན་e་གgངས་µགས་དང་¸ོན་



ལམ་གང་ཤེས་jིས་གསོལ་བ་བཏབ། དེ་5ར་གནམ་Ýགས་མགོ་ལ་བབས་པ་5ར་
འཁོར་ཚ+གས་ཐམས་ཅད་�ོ་~ར་�་ངན་Iི་×ན་པ་ནག་པAའB་Vོད་e་ལོང་བ་ཐང་
དjིལ་e་cས་པ་བཞིན་_བས་དང་མགོན་དང་དང་གཉེན་དང་³ལ་ནས་�ེན་ས་

དང་ཆགས་ས་མེད་པར་|ར།  
དེ་ནས་ཇོ་ནང་_བས་མགོན་རིན་པA་ཆ[་ཕེབས་ནས་>གས་དམ་¥ལ་བ་དང་གང་

དགོས་jི་ཞལ་བཀོད་གནང་། གནས་Uལ་དེ་མཆོག་½ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་~་འཇམ་
དKངས་Ãིན་པ་;་མཚ+ས་གསན་མ་ཐག་མཛད་པ་དང་>གས་འགན་Iིས་མི་ཁོམ་པ་
མང་ཡང་གཡས་བཞག་གཡོན་Ìར་མཛད་ནས་རིངས་%བས་jིས་ཕེབས་ཏེ་¥་
གeང་མཇལ་ཁ་Lས་ཤིང་གeང་མeན་ནས་>ན་ལ་བLགས་ཏེ་µོན་འhོ་f་མཆོད་
¸ོན་ལམ་དང་བཅས་;ས་པར་གtངས་ནས་བ%ན་པ་དང་འhོ་བ་སེམས་ཅན་Iི་

འ�ལ་�གས་�ན་F་དགེ་བའི་>གས་¸ོན་f་ན་མེད་པའི་བཀའ་\ིན་བ_ངས། ¥་
གeང་རིན་པA་ཆ[་གདན་ས་རང་ལ་bན་འ\ེན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་། ཆོས་jི་
མཆེད་པA་fi་བཟང་;་མཚ<འ=་བཀའ་5ར་བདག་གིས་གeང་མཇལ་e་འོང་བ་Cམས་

jིས་ཁས་ལེན་གང་Kས་ངོས་ལེན་Iི་hངས་ཀ་fངས། མགོན་པོ་གང་གི་>གས་Sོབ་
དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བ®་ཤིས་ཕེབས་ནས་གeང་Lགས་འ~ལ་བར་e་xན་
བLགས་མཛད་ནས་མཇལ་མི་Cམས་ལ་གgངས་ཐག་བxད་ནས་གསེར་¥་མགོ་ལ་

བཞག་%ེ་མཇལ་ཁ་གནང་།  ¥་གeང་རིན་པA་ཆ[་q་བའི་གདན་ས་དཔལ་kན་cང་
_་དགོན་e་གདན་\ངས་ནས་སེར་བ�ན་མང་ཚ+གས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་
ནས་གeང་Lགས་འ~ལ་Iི་ཚ ་¯་ཚHགས་�ང་བ་འགའ་�ག་པོར་9ང་%ེ་gང་འyག་

`་མའི་¥་འoབ་པའི་�གས་t་གtངས། 
དགོངས་པ་ཆོས་དKིངས་t་ཐིམ་པ་ནས་གནམ་ངོ་གཡའ་དག་ཅིང་\ི་མ་དང་³ལ་

བ་�་གཅིག་བར་e་9ང་%ེ་འhིམ་འoལ་སོགས་ལ་དཀའ་ཁག་གང་ཡང་མ་9ང་།   
དེ་ནས་མཁན་ཆེན་Uལ་Vིམས་དར་;ས་jིས་གeང་�ས་�ིལ་བོ་ནང་འyག་Kས་
པའི་;ལ་བ་མི་འ�གས་པའི་¥་x་བཟང་Kོན་ལེགས་Vི་དA་ཡiད་པ་ཞིག་བཞེངས་



ཤིང་�ང་ཐང་Áག་པ་བ%ན་པའི་དབང་¿ག་གི་མནབ་གཟན་དང་ཤར་ཝོད་Uལ་

Cམ་ཚང་གི་མནབ་གཟན། མཆོག་½ལ་འhོ་ཕན་རིན་པA་ཆ[འི་ད~་Ö། མགA་ལiག་
དགེ་བཤེས་fོ་བཟང་Uལ་Vིམས་;་མཚ<འ=་གདིང་བ། གོང་ས་མཆོག་གིས་གནང་
བའི་པཎ་oབ་བ�་བeན་Iི་ཞལ་ཐང་སོགས་ནང་�ེན་གཙ<་ཆÇ་བ་Cམས་དང་?ག་

དཔེ་ཡོངས་¨ོགས་དང་།  ཁོང་བཀའ་\ིན་ཅན་Iི་བLགས་ཤག་གཟིམ་མལ་དང་
བཅས་པ་དངོས་t་བLགས་པའི་Cམ་པ་5ར་ད་5་ཚ+གས་ཆེན་འe་ཁང་གི་%ེང་ཁང་
�ག་F་བཀོད་ལེགས་ཤིང་བཤམས་ཡག་པ་_ེ་འhAའB་བསོད་ནམས་jི་ཞིང་e་

བཞེངས་པ་དངོས་t་མཇལ་x་ཡོད་པ་འདི་ལགས་སོ། །ཡ་མཚན་ཅན་Iི་གeང་
�ས་�ང་བ་དེ་མི་འIངས་བར་མཆོད་མཇལ་Iི་གནས་འདིར་བསོད་ནམས་jི་ཞིང་
e་འKོན་ངེས་ལགས།

   ཁོང་གི་Sོབ་~་དགོན་´ེ་སA་སiར་བLགས་པ་Cམས་jིས་>གས་འགན་fངས་
ནས་དགོངས་¨ོགས་jི་བeན་ཚHགས་རེ་རེ་བཞིན་f་Å་h་Xིག་གི་±ར་བཞེས་ནས་

གཙང་ཞོལ་མ་དགོན་བ®་ཤིས་ཆོས་འཁོར་�ིང་དང་�ང་ཆད་དགོན། གཙང་གོང་མ་
དགོན་ངེས་དོན་བསམ་འoབ་�ིང་། བ®་ཤིས་�་རི་དགོན། མགར་³ག་དཀར་
དགོན་བདེ་kན་�ན་ཚ+གས་�ིང་། ད�་ཐང་དགོན་བ®་ཤིས་ཆོས་འཁོར་�ིང་། cང་
མདA་ལBའི་Yོ་ཁ་དགོན་>བ་ _་དགོན་དཔལ་ངེས་དོན་མི་འ|ར་བདེ་ཆེན་�ིང་།
བ%ན་ངེས་དོན་ཆོས་འཁོར་�ིང་།  ཤར་ཝོད་དགོན་མི་འ|ར་བདེ་ཆེན་�ིང་སོགས་
jིས་གཙ+་འགན་བཞེས་ནས་གeང་མཆོད་ལ་བeན་ཚHགས་jི་ཆོ་ག་¸ན་f་དང་མི་

འ�གས་པ་གཉིས་ཆད་མེད་དང་གཞན་ཞི་VA་སiགས་གང་འoབ་F་བ¶བས། ད�་
ཐང་དགོན་པ་ནི་བeན་དང་པོ་གཉིས་པ་བeན་པ་གtམ་ལ་Å་དཔོན་གཡོག་རང་
མགོ་>བ་པ་Kས་ནས་Kོན་པ་དང་གཙང་ཞོལ་མ་དགོན་Iི་བཤད་Å་བ་བ;་དང་

བ�་གtམ་གeང་མཇལ་ལ་Kོན་ནས་µོན་འhོ་གtངས།  ད�་%ོད་དགོན་½ལ་
ཆོས་འཕགས་;་མཚ<་སÈགས་དཔོན་Sོབ་Cམས་དང་། ཤར་ཝོད་½ལ་¥་བ%ན་པོ། 
K་³ལ་ཆོས་དKིངས། མཆོག་½ལ་པ¬་fA་hiས་འཁོར་ཚ+གས་དང་བཅས་པ་སོགས་



f་½ལ་དང་ཆོས་ཚ+གས་མང་པོ་གeང་མཇལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་སA་སAའB་ཆོ་ག་ཅི་རིགས་

དང་¸ོན་ལམ་�བས་པA་ཆ[་མཛད།  
¨ོགས་པའི་wབས་fོ་;མ་དང་ཡེ་ཤེས་Uལ་Vིམས་གཉིས་f་³ང་བ®་ཤིས་འrིལ་e་
ཚ+གས་>ག་wོལ་བར་སོང་བ་དང་དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་Iིས་hོགས་
མཛད་པའི་བཀའ་\ིན་Iིས་དགོངས་¨ོགས་jི་ཉིན་མོ་ལ་Vིགས་སེ་སོང་བ་སོགས་

དཀའ་བ་གང་ཡང་མ་9ང་།  ཡོངས་འཛHན་འཇིགས་མེད་དཔལ་kན་Iི་Áང་e་}ན་
གསང་�ལ་བར་ཁོང་གིས།  འོ་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་དང་µ་?ི་�ན་F་འ³ེལ་ཆེ་
བས་Sར་ཡང་འདི་ནས་ཚ+གས་ལ་Lགས་ན་ཐང་ཞེས་གtང་གོ་x་ཅན་ཞིག་9ང་།  
དེ་5ར་ན་_ེ་འཆི་ལ་དབང་འKོར་བའི་oབ་པ་མཆོག་གི་Cལ་འKོར་e་ངེས་ཏེ་
ད�ང་hངས་བ;ད་�འི་བར་e་¥་ཆམ་ཙམ་ཡང་བཞེས་པའི་ལོ་xས་མི་@ང་ལ་I་
%ོན་ཡང་ཞལ་བཞེས་མི་གནང་བ་དང་བཞེས་པ་ཡང་དཀར་ཟས་jིས་མཐའ་Kས་པ་

དང་། µ་?ིར་གtང་gར་ལས་ཐོན་པ་སོགས་གོང་¸ོས་Cམས་ལ་ཞིབ་F་བསམས་ན་
ལོ་འདིར་གgགས་¥འི་བཀོད་པ་ཆོས་དKིངས་t་བG་བའི་>གས་དགོངས་བཏང་

ཟིན་པ་ཡིན་ནའང་བདག་འ\འི་སA་སA་_[་བོ་Cམས་ལ་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་9ང་།  
མགོན་པོ་གང་གི་>གས་དམ་Iི་གཙ<་བÈ་;ལ་བ་མི་འ�གས་པ་ཡིན་པས་ཞལ་Sོབ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་ངག་དབང་བ®་ཤིས་མཆོག་གིས་དེའི་xན་བgང་%ེ་
གgངས་µགས་གསོག་པའི་ཚ+མས་ཤིག་བ�གས་ནས་ད་µོན་ལོ་གtམ་Iི་རིང་ལ་
eང་བ;ད་དང་Kེ་བ་�་�ག་སོང་བ་ད་eང་ཡང་ཆོས་jི་ཚ+མས་དེ་_ོང་བཞིན་ཡོད་

པ་ལ་Zེས་t་ཡི་རང་L།  
དེ་5ར་ཞལ་མཐོང་ན་དང་བའི་དད་པ་འ\ེན་པ། གtང་ཐོས་ན་ངེས་ཤེས་jི་ཡིད་
ཆེས་འ\ེན་པ། གསང་གtམ་Iི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ན་ཐོབ་འདོད་jི་དད་པ་འ\ེན་པའི་
མཁས་བ�ན་བཟང་གtམ་ཡ་མ་³ལ་བའི་ཡོན་ཏན་Iིི་�ང་པོ་འ³ེལ་ཚད་ལ་མ་
རིག་fོ་×ན་སེལ་བའི་ཡིད་བཞིན་Iི་ནོར་~་5་~འི་_ེས་~་ཆེན་པོ་གང་གི་གtང་
ལས་_ེས་པའི་Sོབ་ཚ+གས་ལ་ཀཿཐོག་དགེ་qེ་མ་'་པóི་ཏའི་¥་�ེང་�་བ་µ་འ|ར་



�ིང་མའི་བ%ན་བདག་མཆོག་½ལ་བ%ན་པ་;ལ་མཚན་Iིས་གཙ+ས་པའི་ཆོས་´ེ་
མང་པAའB་ཐོས་བསམ་Sོབ་གཉེར་ལ་བqོན་པའི་Å་ཚང་དང་དགོན་བདག་YA་Z[་Sོབ་

དཔོན།  ´ེ་@ོད་གtམ་འཛHན་Iི་མཁན་པོ། བཀའ་རབ་འKམས་jི་དགེ་བཤེས། 
;ལ་ཁབ་jི་གLང་ཞབས་པ་±ལ་གཙ+་དང་¦ིད་hོས་jི་གཙ+་འཛHན་སོགས་¦ིད་དོན་

འགན་±ར་པ། གནམ་སའི་དཔེ་�་hགས་ཆེ་བའི་མགA་ལiག་འ~མ་པ་ཁག་གtམ་
Iིས་ད~ས་པའི་Sོབ་Å་སA་སAའB་Sོབ་མ་དང་དགེ་uན་Sོབ་གཙ<་སÈགས་མདོར་ན་
ཆོས་དང་རིག་གནས་Sོབ་གཉེར་ལ་འeན་པའི་eས་ཐོག་མཉམ་པ་ཞིག་ལ་སེར་_་

དང་ཕA་མA་རBས་མེད་e་ཁོང་གི་ཞལ་Sོབ་F་མ་|ར་བ་ཕལ་ཆེར་མེད་པའི་ཚ+ད་ཡིན། 
ཁོང་གིས་xན་e་Sོབ་Å་དང་དགོན་´ེ་མི་©ེར་སོགས་ལ་Sོབ་Vིད་jི་³ེལ་ཟིང་གི་
ཞོར་e་�གས་qོམ་མང་པོ་མཛད་མོད་གཞན་Iི་Lས་ངོར་མཛད་པ་ནི་མང་ཆེ་བ་
¥ལ་བ་པA་སA་སiས་rེར་སོང་བའི་?ིར་ན་ཕལ་མA་ཆ[་ལག་སོན་མ་9ང་ལ་ང་བ;ད་
ཡར་µོན་¥་ན་�ང་eས་t་མཛད་པ་Cམས་ནི་འ9ང་བཞིའི་ཁམས་t་ཐིམ་ཟིན་ལ་
ད་5་གtང་ཚབ་�གས་qོམ་གང་�ེད་Cམས་མཁན་ཆེན་Uལ་Vིམས་དར་;ས་

དང་། དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བ®་ཤིས་སོགས་Sོབ་~་གཙ+་hས་Cམ་པས་±ར་
fངས་ཏེ་པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་ནས་པར་e་འཁོད་ཟིན་པ་Cམས་ནི་འདི་
5ར་བxད་kན་f་མ་¸ོན་ལམ་བཟང་པAའB་Cམ་པར་ཐར་བ་དད་པའི་�་×ད་འཕེལ་

བའི་�་ཟེར་དང་། �་རིག་n་བའི་དབང་¿ག་མཁན་ཆེན་གསང་µགས་བ%ན་
འཛHན་རིན་པA་ཆ[འི་Cམ་ཐར་དད་པའི་ས་བོན།  �་རིག་n་བའི་དབང་¿ག་མཁས་
oབ་ཆེན་པA་ཚ<གས་གཉིས་;་མཚ<འ=་Cམ་ཐར་མདོར་བGས།  �་རིག་n་བའི་དབང་
¿ག་V་དགེ་Sོང་Uལ་Vིམས་དར་;ས་jི་Cམ་ཐར་མདོར་བGས།  Zེ་བ�ན་f་མ་
Uལ་Vིམས་Cམ་;ལ་དཔལ་བཟང་པAའB་Cམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བZོད་པ་དད་པའི་འོ་

མཚ+་འ¿ར་བའི་�བས་�ེང་།  ཆོས་མཛད་ཚང་གི་ངA་:iད་བGས་པ།  གཙང་བ་
oབ་ཆེན་Kམས་པ་ཆོས་འཛHན་Iི་མཛད་Cམ་ཐོར་~ར་བGས་པ་Kམས་པའི་རང་

མདངས།  རིག་འཛHན་འཇམ་དཔལ་རོལ་བའི་YA་Z[འི་�ོགས་པ་བZོད་པ་པད་དཀར་



�ེང་བ།  Yོ་oབ་ཆེན་�ན་བཟང་འཇིགས་མེད་བ%ན་པའི་ཉི་མ་�ིན་ལས་�ན་rབ་
དཔལ་བཟང་པAའB་མཛད་Cམ་མདོར་བGས།  YA་Z[་འཛHན་པ་ངག་དབང་གསལ་kན་
;་མཚ+་དཔལ་བཟང་པAའB་�ོགས་པ་བZོད་པ་པ¬་དཀར་པAའB་འVི་ཤིང་།  རང་གི་
ལོ་xས་རགས་བGས་jི་ཟིན་ཐA་KBས་པའི་\ང་གཏམ།  རང་Cམ་མདོར་བGས།  L་
ལན་Cམ་�ོག་པིར་Iིས་³ིས་པའི་མེ་ཏོག  དཔལ་eས་jི་འཁོར་ལAའB་xད་དོན་ལ་
�ང་ཟད་ད�ད་པ་གསང་ཆེན་མཛ+ད་jི་kེ་མིག  Ãོར་Áག་གི་ཟིན་³ིས། Cམ་བ�་
དབང་kན་¶བ་Uལ།  ཨེ་ཝཾ་དང་ཧ་ཀྵ་ཨç་བདེ་ལེགས་t་|ར་ཅིག་སོགས་¶བ་

Uལ།  Zེ་ཨ་ûའི་མཚན་ཅན་Iི་xད་´ེ་བཞིའི་bི་དོན་Iི་དཔེ་Vིད་གནང་wབས་t་
;་མཚ+་ལས་ཟིལ་བ་ཙམ་fAའB་bོད་sལ་e་ཤར་བ་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་Kིན་�བས་

བeད་qིའི་ཐིགས་པ།  གངས་ཅན་མཁས་པ་e་མའི་5་བའི་གནད་གཅིག་F་འབབ་
Uལ་Iི་བབ་ཅོལ།  ;ལ་མཆོག་བeན་པ་ཆེན་པAའB་མ�ར་ཚHག་འhེལ་བ།   མདོ་
µགས་jི་5་བའི་དཀའ་གནད་མདོར་བGས་ད~་མའི་ངོས་འཛHན།  གཞན་%ོང་ཞེས་
པའི་མཚན་ལ་རགས་ཙམ་ད�ད་པ་བདེ་གཤེགས་}ིང་པAའB་རང་མངས།  ཀ་�ེང་།  
fA་Ãiང་ཞེན་པ་བཞི་³ལ་Iི་དོན་འhེལ་Kིས་པའི་�ོས་གར།  རང་བཞིན་བ;ད་�འི་
�ོག་པ་Cམས་_ེ་Uལ་མདོར་བGས།  མཁས་འyག་wབས་jི་ཟིན་ཐA་�iངས་×ན་
སེལ་བའི་འོད་@ང་།  རབ་;ལ་�་ཕག་ལAའB་བ%ན་qིས་ཉེར་མཁོ་པ¬་དཀར་པAའB་
_ེད་ཚལ།  �ེན་འeས་@་ཚ+གས་?ོགས་གཅིག་F་བXིགས་པའི་དཀར་ཆག་�ོང་
hོལ་བeད་qིའི་ཐིགས་�ེང་འཆི་མེད་འདོད་འཇAའB་བ�ད་ལེན།  ལེགས་པར་བཤད་
པ་�འི་m་X།  རང་±ལ་བོད་jི་Sོབ་གསAའB་wོར་Iི་འཆར་@ང་ཐོར་~།  rབ་
འyག་གི་འyག་པ་བ�་རགས་པར་བཤད་པ་འ�ོས་དང་བཅས་པ་�་བོ་ག)འི་

ཐིགས་པ།  འཕགས་མ་དKངས་ཅན་མའི་བ%ོད་པ་ù*ལ་�ེང་མཛ ས་ཞེས་K་བའི་

Sོབ་Vིད་h་Xིག  བཙ+ན་ནས་fངས་པའི་མ�ར་Iི་འhེལ་བ་བY་དོན་གསལ་བ།  
�་ཆོས་དང་མ>ན་པའི་གཏམ་པ¬འི་ཚལ་Iི་�ོས་གར་Iི་Sོབ་Vིད་ཟིན་³ིས།  གེ་



སར་Iི་མིང་ལ་ད�ད་པའི་འ�ོས་མོལ།  \ིས་ལན་fོ་གསལ་མིག་གི་དགའ་%ོན།  
བོད་jི་ལོ་;ས་གནད་བGས་གཞོན་{་དIེས་པའི་འÔམ་ཟེར།  མི་འ|ར་བདེ་ཆེན་
�ིང་གི་གདན་རབས་མདོ་ཙམ་བZོད་པ་\ང་¦ོང་oབ་པའི་བདེན་ཚHག   ངེས་དོན་
བསམ་འoབ་�ིང་གི་གདན་རབས་མདོ་ཙམ་བZོད་པ་ཆོས་eང་དཀར་པAའB་X་

དKངས།  གཙང་ཞོལ་མ་དགོན་དཔལ་ངེས་དོན་བ®་ཤིས་ཆོས་འཁོར་�ིང་གི་ལོ་
xས་མདོར་བGས།  Xོལ་མའི་གeང་འབོད།  འཇམ་པའི་དKངས་ལ་གeང་
དKངས་jིས་འབོད་པ།  ;ལ་sམ་དKངས་kན་�་མོར་གeང་བའི་ཡས་jིས་
འབོད་པ་རང་བཞིན་བZོད་པའི་X་དKངས་ཟོལ་མེད་}ིང་གི་རང་མདངས།  ཞབས་
བ�ན་དང་གeང་འབོད་ཤིས་ཚHག་½ལ་¥་Úར་འKོན་སོགས་ཐོར་~་@་ཚ+གས་jི་

wོར།  ཕར་?ིན་ཟིན་³ིས་སོགས་ཟིན་³ིས་wོར།  uན་པAའB་སེམས་jི་འཆར་@ང་།  
འཆར་@ང་གི་རི་མོ་དགོད་པ།  \ིས་ལན་ཚངས་པའི་ཐིག་རིས།  ཕོ་ཡ་མཚན་ཅན་
Iི་རས་པ།  Zེ་བ�ན་མི་ལའི་ཞལ་ཐང་བཞེངས་wབས་Sོབ་~་འགའི་ངོར་³ིས་པའི་
¸ོན་ཚHག   མདོ་¸ད་པ¬་¨ོང་གི་མཆོད་�ེན་མཐོང་hོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་~འི་
དཀར་ཆག་རགས་བGས་t་བཀོད་པ་པ¬་དཀར་པAའB་�ེང་བ། བཅོམ་kན་འདས་
མི་འ�གས་པའི་¥་བ�ན་བཞེངས་པ་དང་གgངས་བ�ས་པའི་ཕན་ཡོན་>བ་པའི་

དབང་པAའB་ཞལ་cང་། དེང་རབས་jི་Uལ་ལ་བµགས་པ་རང་9ང་དKངས་jི་ང་རོ།  
འ9ང་qིས་jི་གནད་ལ་ད�ད་པ་�ན་ཕན་�་བའི་བསིལ་ཟེར་ཏེ་མ་དཔེ་དངོས་t་
�ེད་པ་ད་5་པར་e་བ¶བས་ཟིན་པ་འདི་དག་གgར་གནས་ད�ོད་kན་དད་པའི་
མིག་དང་kན་པ་Cམས་ལ་དཀའ་གནད་©A་མi་འKེད་པའི་kེ་མིག་དང་མ་རིག་×ན་
པ་སེལ་བའི་Xོན་མེ་5་~་ཡིན་པས་མི་ཉམས་sན་e་གནས་ཤིང་?ོགས་eས་�ན་F་

དར་ཞིང་;ས་པར་བ%ན་·ང་;་མཚ<འ=་ཚ+གས་jིས་K་ར་མཛ+ད་ཅིག  Cམ་ཐར་
འདིའི་ས་བོན་འཚ+ལ་བGའི་ཆེད་e་ཤིང་བཟའི་Kང་�བ་YA་Z[་དང་ཐང་བའི་Kང་
�བ་qེ་མོ་Cམ་གཉིས་jིས་¥་ཚ གས་འོ་བ;ལ་མང་པོ་rད་བསད་jིས་rི་འ³ི་དང་
�ང་ཆད་སོགས་འ³ེལ་ཆེ་བའི་sལ་ཚ+་e་མས་xས་ཡོད་མི་@་སA་སi་དང་m་བ་དང་



³ག་དཀར་¨ོང་།  འབའ་¨ོང་སོགས་?ོགས་མང་པོར་བ_ོད་ནས་x་ཚ གས་གང་
ལའང་མ་5ོས་པར་མ>ན་�ེན་#ར་ཐག་མཛད་པའི་བཀའ་\ིན་དང་?ོགས་མUངས་
མ>ན་འ|ར་གནང་མཁན་ཐམས་ཅད་jི་འདི་?ིའི་ལེགས་ཚ+གས་མ་cས་འབད་མེད་
¯ན་Iིས་འoབ་པའི་>གས་¸ོན་གནང་x་འདི་Sོབ་འབངས་ཡོངས་jི་དགོངས་�ོང་

ཡངས་པོར་འཛHན་པར་L་ཞེས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་སོ། །

ཐ་མར་དགེ་བ་མJག

མJག་.ང་།

Sར་nས་པ།  
�ན་rབ་ཆོས་དKིངས་བདེ་བ་ཆེན་པAའB་qལ། །
འགག་མེད་�་kན་ལོངས་bོད་¨ོགས་པའི་མདངས། །
>གས་Zེ་གང་འeལ་@་ཚ+གས་`་མའི་གར། །
¥་གtམ་དKེར་མེད་f་མ་bི་བོས་མཆོད། །
                                         
གང་གི་གསང་གtམ་�་ལམ་ཡངས་པའི་མཐའ། །
\ན་དབང་Kེ་བས་གཞལ་ཡང་མི་མངོན་ན། །
སA་_[་ཐ་མལ་�ོངས་fAའB་གནས་མིན་ཡང། །
དད་པའི་�ེན་e་མཚ+་ལས་ཟིལ་བ་ཙམ། །
                                                                         
�་�ག་eས་jི་+ད་པ་སེལ་བའི་གཉེན། །
ད×་uོད་eས་མཐའི་འhོ་བ་འ\ེན་པའི་དཔལ། །
�ོངས་པའི་×ན་ཁམས་འཇོམས་པའི་ཉི་མ་ཆེ། །



¦ས་བཅས་;ལ་བའི་གeང་འཚ+བ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །

རིས་མེད་oབ་མཐའ་;་མཚ<འ=་མངའ་བདག་ཆེ། །
དམིགས་མེད་བqེ་ཆེན་�ན་ལ་rབ་པའི་>གས། །
?ོགས་མེད་མཆོག་དམན་གeལ་K་ཡོངས་jི་མགོན། །
འhན་མེད་_བས་jི་དམ་པ་rོད་གཅིག་། །

འཆད་པས་ཟབ་དོན་གLང་བ;འི་དཀའ་གནད་བ®ོལ། །
qོད་པས་ལོག་�ོག་}ིང་གི་×ན་པ་སེལ། །
qོམ་པས་ལེགས་བཤད་ཕན་བདེའི་གསོས་t་བ�ན། །
འཆད་qོད་qོམ་ལ་དབང་`ར་;ལ་ཐབས་མཁན། །

གང་གི་_ེས་Ãངས་ཡོན་ཏན་Îང་མའི་qིས། །
མ་བོས་དོན་གཉེར་÷ང་Áག་ངང་གིས་འe། །
གtང་_ེས་�་རིག་n་བ་ངང་མAའB་°ས། ། 
དKིག་གི་fA་hiས་མ་ཡང་དོག་པོར་Kས། །

ཡང་དར་བ%ན་པའི་_་རེངས་ཐོག་མ་ལ། །
གང་གི་�ིན་ལས་�་བeན་གཞོན་{་ཡིས། །
གསོས་པའི་~་Sོབ་སེར་_་པ¬འི་ཚལ། །
འ~མ་གtམ་མགA་ལiག་ཡངས་པའི་rོན་e་བཞད། །

ཆར་Iིས་བཏང་བས་�ང་Úག་བwམས་པ་བཞིན། །



>ན་མོང་རིག་པའི་¦ོག་q་འགག་ཉེའི་ཚ ། །
rོད་jི་>གས་བ_ེད་བeད་qིའི་o་ཆར་Iིས། །
གངས་ཅན་�་རིག་དགའ་ཚལ་Sར་ཡང་བཞད། །

5་ལོག་འ9ང་Kའི་ཧབ་དགོད་Xོག་པ་�ན། །
རིགས་ལམ་ཉིན་Kེད་@ང་བས་§་བཀོང་ཞིང་། །
མི་འཇིགས་§ོབས་པའི་སེང་ཆེན་ངར་X་ཡིས། །
ཅལ་ཅོལ་n་བའི་ཝ་ཚ+གས་འཇིགས་ཤིང་བ�མ། །

bི་མ>ན་ལས་ཟད་eས་ངན་»ང་འUབ་jིས། །
;ལ་བ%ན་Ëམ་ཟད་མར་མེ་5་~འི་ཚ ། །
¸ོན་ལམ་eས་t་བབས་པའི་�ིན་ལས་jིས། །
མདོ་µགས་བཤད་¶བ་@ང་བའི་qེ་དགའ་དགོད། །

Sོབ་xད་མཁན་རབས་གསེར་རིའི་�ེང་བ་ཡིས། །
འཕགས་བོད་བལ་བA་ཙH་ནའི་ས་ཆེན་�ན། །
ཉན་བཤད་ཆོས་X་�་ཡི་m་ཆེན་Iིས། །
གs་འàག་འ~མ་Iི་རོལ་མAའB་�་ལ་ཆས། །

?ོགས་མེད་གོང་འོག་རིམ་པའི་Sོབ་Å་དང་། །
རིས་མེད་oབ་མཐའ་སA་སAའB་ཆོས་´ེ་ལ། །
Kོན་ནས་>ན་མོང་>ན་མོང་མ་ཡིན་པའི། །
འཆད་ཉན་མཛད་པའི་Cམ་ཐར་མཐའ་མི་མངོན། །



rོད་ནི་;ལ་བ%ན་ཡོངས་¨ོགས་¦ོག་གི་ཀ  །
�་རིག་མན་ངག་དང་བཅས་ནོར་Iི་མཛ+ད། །
fོ་གསལ་Ü་དབང་ཚ+གས་�ན་རོལ་བའི་མཚ+། །
རིས་མེད་འhོ་བའི་ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚ<འ=་གཞི། །

གང་ཉིད་ཞི་བའི་དKིངས་t་གཟིམས་ན་ཡང་། །
>གས་_ེད་ད�་ཚHགས་ཞགས་པས་ཡོངས་བཅིངས་པའི། །
Sོབ་དང་ཡང་Sོབ་དམ་པའི་_ེས་ཚ+གས་jིས། །
བ%ན་པ་འཛHན་_ོང་§ེལ་བའི་མཐའ་མི་མངོན། །

མང་ཐོས་གLང་མང་དགོངས་པའི་;་མཚ+་འrིལ། །
འཆད་qོད་qོམ་པའི་,་�བས་ཆལ་ཆིལ་གཡོ། །
ཟབ་དོན་དཀའ་གནད་ནོར་~འི་གཏེར་བ;་བYོལ། །
ཡོན་ཏན་ཟད་མི་ཤེས་པ་�་བAའB་གཏེར། །

དེ་?ིར་hགས་པ་དཀར་པAའB་}ན་པའི་X། །
¦ིད་གtམ་C་བར་བeད་qིའི་ད�ིད་འཇོ་བའི། །
Cམ་པར་;ལ་བ་�་ཡི་m་ཆེན་བཞིན། །
�ན་བཟོད་ཡངས་པའི་rོན་e་བར་མེད་hགས། །

འདི་ན་དོན་ལོག་ཚHག་གི་´ེབ་ཉེས་སོགས། །
�ོངས་fAའB་_ོན་e་|ར་པའི་ཉེས་པ་གང་། །



བ%ན་·ང་བཀའ་´ོད་;་མཚ<འ=་ཚ+གས་Cམས་དང། །
གgར་གནས་མཁས་པ་ཡོངས་ལ་}ིང་ནས་བཤགས། །

%ོང་གtམ་འཇིག་�ེན་རིན་ཆེན་@་བeན་Iིས། །
བཀང་%ེ་གང་གིས་Ãིན་པ་Kིན་པ་བས། །
f་མའི་Cམ་ཐར་ཚHག་བཞིའི་?ེད་ཙམ་ཞིག  །
%ོན་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་;ལ་བས་གtངས། །

བདེན་པ་དེ་མ>ས་འདིར་འབད་Cམ་དཀར་Iིས། །
;ལ་བའི་བ%ན་པ་དར་;ས་sན་གནས་ཤིང་། །
འhོ་�ན་བདེ་_ིད་;་མཚ<འ=་དཔལ་Iིས་འཚ+། །
འཛམ་�ིང་ཞི་བདེའི་ཉི་མ་ཡོངས་rབ་ཤོག  །

དཔལ་kན་f་མ་དམ་པའི་>གས་དགོངས་¨ོགས། །
མཁའ་མཉམ་\ིན་ཅན་ཕ་མའི་\ིན་ལན་འཁོར། །
གནས་wབས་�ན་F་ནད་མེད་བདེ་བས་འཚ+། །
མི་མ>ན་ཉེར་འཚ འི་?ོགས་�ན་ཞི་|ར་ཅིག  །

_ེ་�ན་f་མ་rོད་དང་མི་འ³ལ་ཞིང་། །
ཉིད་jི་Cམ་ཐར་ཇི་བཞིན་བདག་|ར་ཏེ། །
བ%ན་དང་འhོ་བའི་དོན་ཆེན་རབ་¨ོགས་ནས། །
གང་གི་�ིན་ལས་¶བ་པའི་Kེད་པོར་ཤོག  །



Xོ་¥ར་གཉིས་³ལ་བདེན་པའི་Cམ་ཐར་འདི། །
མཐོང་ཐོས་ཡིད་ཆེས་�ོག་དང་འཆང་བ་�ན། །
ཚ ་རིང་ནད་མེད་འKོར་¿ག་བསམ་པ་འoབ། །
མཐར་>ག་¥་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག  །

Cམ་དཀར་འདི་ལ་མ>ན་Ãོར་འ³ེལ་ཐོགས་�ན། །
བར་ཆད་བeད་jི་གsལ་ལས་Cམ་;ལ་ཏེ། །
�ན་ཚ+གས་´ེ་བཞིའི་དཔལ་ལ་ལོངས་bོད་ཅིང་། །
%ོབས་འKོར་}ན་hགས་དབང་ཐང་འབར་|ར་ཅིག  །

དགེ་བ་འདིས་མཚ+ན་eས་གtམ་Cམ་དཀར་Iིས། །
Xིབ་པ་�ན་Kང་ཚ+གས་གཉིས་རབ་¨ོགས་ཤིང་། །
འདི་ནས་འཕོས་ཚ ་དཔལ་kན་f་མ་མཆོག  །
གང་e་བLགས་པའི་ཞབས་Áང་_ེ་བར་ཤོག  །

¨ོགས་kན་འཁོར་ལA་?Bར་མི་kོག་པའི་གཏམ། །
ངེས་དོན་}ིང་བAའB་བ%ན་པ་རིན་པA་ཆ[། །
འཛམ་�ིང་ས་ཆེན་ཡངས་པའི་;ན་e་མཛ ས། །
?ོགས་eས་�ན་F་དར་བའི་བ®་ཤིས་ཤོག  །

མཛད་.ང་།

ཅེས་མཁས་དབང་Kེ་བའི་ག�ག་;ན་མཚ+་9ང་:ིན་;་མཚ<འ=་>ན་མོང་?ིའི་@ང་
ངAའB་Cམ་ཐར་ཤིན་F་བGས་པ་བདེན་ཚHག་གསེར་Iི་མེ་ལོང་ཞེས་K་བ་འདི་ནི་



ཡོངས་jི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བ®་ཤིས་jིས་ཙØན་Iི་བhང་
�ེང་དང་དར་བཅས་བཀའ་ཡི་མེ་ཏོག་bི་བོར་ཕབ་པ་དང་Sོབ་དཔོན་རིན་པA་ཆ[འི་
¥་ཚ་fོ་བཟང་;་མཚ+ས་jང་ཐེངས་e་མར་>གས་jི་རེ་འeན་qེ་གཅིག་F་བཏོན་
ན་ཡང་བདག་ཉིད་ལོ་uས་ནད་མནར་Iིས་གeངས་པའི་ཁར་ལག་rེར་ཁ་པར་e་
ཡི་གེ་གཏག་པ་ཡང་_ོན་9ང་ནས་ཐེངས་�་ལ་ནག་tབ་F་སོང་ནས་བར་ཆད་9ང་
ཡང་�་དང་f་མའི་>གས་Zེས་བདག་ཉིད་མ་ཤིའི་µོན་e་མyག་oབ་ཙམ་ཞིག་9ང་

བ་རང་ཉིད་དགའ་བའི་གནས་t་བསམས་ཡོད།  ཡིནའང་ང་རང་གིས་དམ་པའི་
ཆོས་མི་ཤེས་པའི་ཁར་>ན་མོང་རིག་གནས་ལ་ཡང་fA་hiས་jི་འyག་པ་ཤིན་F་ཞན་
པས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་བཞིན་ཐོན་པའི་དཔེ་མི་¦ིད་པས་ཉེས་ཚ+གས་ཅི་མཆིས་

ནོངས་པ་ངོས་ལེན་Iིས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ལ།  Ùན་དང་མ་འ\ེས་པར་²ད་
བ%ོད་±ངས་མེད་གང་ཡང་མེད་པར་ས་བོན་ཞིབ་འཚ+ལ་Iིས་མགོན་པོ་གང་གི་Sོབ་
མཐའ་བ་དགེ་ལེགས་t་འབོད་པས་རང་ལA་ར[་Áག་པ་རབ་9ང་བ�་བeན་པའི་ཉག་
མ་སོ་གtམ་པ་`ར་Kེད་ཅེས་པ་ས་མོ་ཕག་གི་ལAའB་དམར་?ོགས་མཁའ་འhAའB་eས་
ཆེན་ལ་མyག་oབ་པར་³ིས་པའི་དགེ་བ་གང་མཆིས་དེས་;ལ་བའི་བ%ན་པ་རིན་
པA་ཆ[་?ོགས་eས་�ན་F་དར་ཞིང་;ས་པ་དང་འhོ་�ན་བདེ་_ིད་¨ོགས་kན་གསར་
བའི་དཔལ་ལ་ལོངས་bོད་ཅིང་ཕ་མ་འ³ེལ་ཐོགས་གཙ+ར་Kས་མཁའ་མཉམ་འhོ་བ་
མ་cས་པ་བདེ་ཆེན་གཏན་Iི་གོ་འཕང་Úར་e་ཐོབ་པའི་xར་|ར་ཅིག

དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །

པར་.ང་Lོན་ཚMག

Cམ་hོལ་ཞི་བའི་;་མཚ+ར་རོ་གཅིག་F།།  
གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་Uལ་དལ་འབབ་Üང༌།།  
ཚHག་གི་གཟེགས་མ་རེས་jང་eག་གtམ་Iི།།  



\ི་མ་ཡོངས་འ�ད་ལེགས་བཤད་བeད་qི་འདི།།   
དཔར་e་བ�ན་པའི་Cམ་དཀར་�ང་པAའB་མ>ས།།   
ཡང་དག་ཆོས་jི་©A་མA་%iང་�ག་བ;།།   
གདངས་ཏེ་xད་�འི་འhོ་བ་མ་cས་པ།།  
ངེས་ལེགས་ནོར་~འི་མཛ+ད་ལ་དབང་འKོར་ཤོག།    
ཅེས་འཛམ་�ིང་ཡངས་པའི་rོན་ལ་འཚ ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་%ོན་Cམ་འ\ེན་

ªj་སེང་གེའི་རིང་cགས་©ོ་�ན་ནས་;ས་པ་སོགས་འ�ལ་sན་ལེགས་ཚ+གས་e་

མའི་ཆེད་e་དམིགས་ནས།   ནང་བ%ན་oབ་མཐའ་རིས་མེད་jི་གtང་རབ་Cམས་
དཔར་e་བ�ན་དང་བ�ན་འ|ར་གང་ལ་འང་Ãར་ཆོག་པའི་དགེ་བµAའB་¸ོན་ཚHག་
F་ªjའི་དགེ་Ãོང་ཆོས་n་བ་ངག་དབང་fོ་བཟང་བ%ན་འཛHན་;་མཚ+ས་Ãར་
བའོ།།

མཚན་.ང་།

༄༅།། མཚ+་9ང་:ིན་;་མཚ<འ=་>ན་མོང་?ིའི་@ང་ངAའB་
Cམ་ཐར་ཤིན་F་བGས་པ་བདེན་ཚHག་གསེར་Iི་མེ་ལོང་

ཞེས་K་བ་བLགས་སོ།

བ"ན་པ་དགེ་ལེགས།



བོད་;ལ་ལོ།  ༢༡༤༧  ?ི་ལོ།  ༢༠༢༠ ལོར་འ3ལ་དེབ་F་ཕབ།

ནང་བ%ན་རིག་མཛ+ད་ངེས་དོན་དཔེ་ཚ+གས་འ3ལ་དེབ་5ེ་གནས།

གཙ1་23ག་ཚ4གས་5ང་།

Sོབ་%ོན་པ།  མཁས་དབང་བདེ་ལེགས་རབ་;ས།

  མཁན་པོ་Uལ་Vིམས་དར་;ས།

འ3ལ་དེབ་གཙ<་X=ག་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་YA་Z[།

བོད་;ལ་ལོ།  ༢༡༤༧  ?ི་ལོ།  ༢༠༢༠ ལོར་འ3ལ་དེབ་F་ཕབ།

ནང་བ%ན་རིག་མཛ+ད་ངེས་དོན་དཔེ་ཚ+གས་འ3ལ་དེབ་5ེ་གནས།

དབང་ཚད།



མཚ+་9ང་:ིན་;་མཚ<འ=་>ན་མོང་Cམ་ཐར་བGས་པ་བདེན་ཚHག་གསེར་Iི་མེ་ལོང་།	

དེབ་འདིའི་དབང་ཚད་ནང་བ%ན་རིག་མཛ+ད་\་བར་ཡོད་པས།  ཆོག་མཆན་མེད་པར་བ_ར་
དཔར་དང་`ར་བཅོས་སོགས་Kེད་མི་ཆོག་པ་;ལ་bིའི་དཔེ་དེབ་Vིམས་cགས་5ར་ཡིན།

The Great Treasury of Tibetan Buddhist Culture

 
 1889 Fiddlestick Ln  

Charlottesville, VA 22903 USA 
Email: rigdor77@gmail.com  

Website: www.rigzod.net

©2020 by www.rigzod.net 

All Right Reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without permission of the The Great Treasury of Tibetan 

Buddhist Culture 

http://www.rigzod.net
http://www.rigzod.net

	མཚན་བྱང་།
	གཙོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་།
	དབང་ཚད།
	ཆེད་བརྗོད།
	ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད།
	མཚན་བྱང་།
	མཆོད་བརྗོད།
	རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

	བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་།
	སྔོན་དུ་གླེང་བ།
	རྣམ་ཐར་དངོས།

	ཐ་མར་དགེ་བ་མཇུག
	མཇུག་བྱང་།
	མཛད་བྱང་།

	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག
	མཚན་བྱང་།
	གཙོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་།
	དབང་ཚད།

