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<,ན་མ/ནེ་དལོ་པ་ོསངས་%ས་>ཞེས་པའ་ི6ས་དབེ་n།ེ Zག་བ%་Zག་dའ་ི6ས་7ན་|་ིདབེ་}ང་འད་ིན།ི ཇ་ོནང་ཆསོ་ཚGགས་]ན་
ཚGགས་M་ོN་ེ ི̂ང་དང་། ཨ་རིའ་ིཇ་ོནང་པ་སརེ་=་མ་ིམང་>ན་མངོ་གསི། ,ན་མ/ནེ་དལོ་པ་ོསངས་%ས་A་ངན་ལས་འདས་ནས་བBང་C་ ༦༦༠ འཁརོ་
བའ་ི6ས་7ན་ཆདེ་cོམ་Hགི་Cས་པ་ཞགི་ཡིན་ལ། དེབ་འདའི་ིནང་6་ཐགོ་མར་ཇ་ོནང་=བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིཞལ་~་ནས་དང་། ཇ་ོནང་%ལ་
ཚབ་རིན་པ་ོཆ།ེ མཁན་ཆེན་,ན་དགའ་ཤེས་རབ་གསལ་Cེད། མཆོག་hལ་བi་ཤིས་%ལ་མཚན། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དངོས་kབ་དཔལ། བཀའ་
བd་དག་ེབཤསེ་བ་ེར་ིངག་དབང་བi་ཤསི། མཁན་པ་ོགཙང་རགིས་ཆསོ་འCརོ་%་མཚG་བཅས་_ིས་6ས་7ན་ལ་བ�ལ་བའ་ིཆདེ་བNདོ་དང་། ཤསི་
ཚSག Yནོ་ཚSག་ཁག་དང་། cམོ་Hགི་པས་<Zག་བ%་Zག་dའ་ི6ས་7ན་ང་ོlདོ་>ཅེས་པ་གངས་ཅན་ངེས་དོན་དÄ་མའ་ིཤིང་g། ,ན་མ/ེན་དོལ་པ་ོ
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མཛད་པའ་ིབnན་པ་oིའ་ིuམ་གཞག་གསལ་བར་nོན་པ་བnན་པ་o་ིའBེལ། ,ན་མ/ེན་ཆེན་པོའS་རང་འ7འ་ིÄ་ཆེན་བd་བཞིའ་ིཡ་|ལ། Ñང་
རིགས་_་ིབཀའ་བབ་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོཞང་nོན་བསོད་ནམས་Bགས་པས་མཛད་པའ་ིཆསོ་N་ེཐམས་ཅད་མ/ནེ་པའ་ིབnོད་པ་/ད་འཕགས། N་ེ
བrན་ཐམས་ཅད་མ/ེན་པ་s་ར་t་ཐས་མཛད་པའ་ིངེས་དོན་བnན་པའ་ི}་མག་ོཇ་ོནང་%ལ་བའ་ིར་ིÖོད་_་ིགནས་བཤད། རསི་མེད་བnན་པའ་ི
མངའ་བདག་འཇམ་དCངས་མ/ེན་བc་ཆོས་_་ིv་ོBོས་_ིས་མཛད་པའ་ིབད་ེགཤགེས་,ན་མ/ེན་དོལ་པ་ོསངས་%ས་_་ིuམ་ཐར་དང་མ>ན་པའ་ི

གསོལ་འདེབས་ངེས་དོན་Cནི་Üབས་ཆར་འབབེས། ཀw་པ་`་xངེ་བ%ད་པ་མ་ིབ=དོ་M་ོNེས་མཛད་པའ་ིཇ་ོནང་,ན་མ/ེན་དལོ་པ་ོསངས་%ས་ལ་
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ཆནེ་%ལ་ཚབ་བཞ་ིབ་པz་uམ་%ལ་|སི་མཛད་པའ་ི,ན་མ/ནེ་ཇ་ོནང་པ་ཡབ་yས་བáད་པར་གསལོ་འདབེས། N་ེབrན་ཐམས་ཅད་མ/ེན་པ་s་
ར་t་ཐས་མཛད་པའ་ི>ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིYོན་ལམ་%ལ་བ་%་མཚG་མ་དང་། ཡང་འཇམ་དCངས་མ/ེན་བc་ེཆོས་_་ིv་ོBོས་_ིས་མཛད་པའ་ི%ལ་
མཆོག་`་xེང་བd་བཞ་ིཔའ་ིཞབས་བgན་གསལོ་འདེབས་འཆ་ིམེད་བ6ད་cའི་ིདCངས་àན། ༧o་ིནརོ་༧གངོ་ས་༧=བས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གིས་
མཛད་པའ་ིཇ་ོནང་བnན་པ་%ས་པའ་ིYོན་ལམ་དང་། ཁངོ་གསི་མཛད་པའ་ིཔར་Cང་Yནོ་ཚSག་བཅས་ཆསོ་ཚན་བཅ་ོབ%ད་_་ིང་ོབོར་kབ་པ་ཞིག་
ཡིན།  

འོན་_ང་cམོ་Hགི་ག་ིབáད་རམི་ལ་མཚGན་ན། cམོ་Hགི་ཚGགས་}ང་c་འâགས་མ་>བ་པས་ཨ་རའི་ིཇ་ོནང་Q་ཚGམས་ä་Bསོ་བÉར་Cས་
ཐོག  ཇ་ོནང་=བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གིས་དÄས་v་ཆནེ་མཁན་དག་ེཁག་ཅགི་ལ་cམོ་`ལ་Kས་ཤངི་། འOལེ་ཡདོ་གནའ་cམོ་བÉ་Hགི་K་
@གོས་དང་། 6ས་དབེ་_་ིLས་འགདོ་སགོས་མང་མོས་ཁ་ོན་c་འཛSན་Cས་ཏ་ེབHགིས་པ་ཡནི་མདོ། cམོ་Hགི་ལག་བnར་Cདེ་ãབས། མ་ིགཅགི་གསི་
~་དགངོ་ག་ི6ས་ཚGད་ཁ་ོན་བཀལོ་དགསོ་åང་བ་དང་གཅགི ཉནི་བd་ཙམ་|་ི6ས་éན་ནང་cམོ་Hགི་དང་Lས་འགདོ་བཅས་ཡངོས་ä་kབ་པར་Cས་
པ་དང་གཉསི། གäང་cམོ་ཁག་གཅགི་གསར་6་cསི་འཁརོ་6་གཏག་དགསོ་åང་བ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་K་དག་ཡམ་མ་ེབ་ཞགི་ལས་ཞབི་è་
Cདེ་ཁམོ་མ་åང་བ་དང་གäམ། cམོ་Hགི་པར་6ས་དབེ་Lས་འགདོ་སགོས་_་ིཉམས་Aངོ་ད་ེབས་ཞན་པ་དང་བཞ་ིབཅས། མདརོ་ན་ངན་ཁག་P་
བBང་Çང་བའ་ིá་êེན་འད་ིདག་ག་ིདབང་གིས། 6ས་དེབ་འདིའ་ིནང་ག་ིcོམ་Hིག་པའ་ི<Zག་བ%་Zག་dའ་ི6ས་7ན་ང་ོlདོ་>ཅེས་པའ་ིནང་6་
བNོད་C་དོན་|་ིགནད་མ་ཟིན་པ་དང་། Nདོ་Cེད་ཚSག་ག་ིëེབ་Tརོ་དམན་པ། བM་lོད་_་ིའBོས་དང་མ་ིམ>ན་པ་སོགས་གང་ཐད་ནས་=ོན་དང་ནརོ་
འíགས་ཡོད་པ་ìོས་མེད་ཐགོ གäང་cོམ་གཞན་ཁག་ག་ིནང་6འང་ཡགི་ནོར་དང་གཏག་ནརོ་སགོས་ཡོད་ངེས་པས། Åར་གནས་îགོ་མཁན་དག་
གིས་=ོན་བNོད་དང་། Yན་ངེས་_་ིདགོངས་འཆར་ལམ་nོན་གནང་=ོང་ཡོང་བའ་ིར་ེ`ལ་དང་འOེལ། ïག་གཏོང་ñན་པའ་ིགནའ་ཚང་གཞན་ཕན་
བཟང་པ་ོདང་། བསདོ་ནམས་=ིད། ཆསོ་བཟང་Hོལ་མ་བཅས་_ིས། ༦༦༠ 6ས་དེབ་_་ིTིན་བདག་གནང་བར་ཨ་རའི་ིཇ་ོནང་པ་ཡངོས་_་ིཚབ་Cས་
ནས་>གས་N་ེཆ་ེཞསེ་K་བ་ཡནི། 

cམོ་Hགི་པས། @་ིལ་ོ ༢༠༢༡ [་ ༡༡ ཚóས་ ༡༣ ཉནི།  
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༄༅།། ཆེད་བ)ོད། 
ཇ་ོནང་.བས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིཞལ་6་ནས། 

 

 

འཁརོ་ལ་ོག:མ་;་ི<ང་ངསེ་ཇ་ིབཞནི་གཟགིས།།  

ངསེ་གསང་>ད་?འེ་ིདགངོས་པ་ཇ་ིབཞནི་མ@ནེ།།  

གངས་རའི་ིAངོས་འདརི་གཞན་Bངོ་སCེའེ་ིDས།།  

ལགོ་E་ཝ་.སེ་Gག་མཛད་དལོ་པ་ོབས།།  

 

སམེས་འIལེ་ཟབ་མའོJ་མན་ངག་ལ་བKནེ་ནས།།  

Lལ་དགངོས་ངསེ་དནོ་ཟབ་མའོJ་གཏངི་དཔགོ་B།ེ།  

མཁས་དང་Nབ་པ་འOམ་;་ིཅདོ་པན་ལ།།  

ཞབས་པད་འགདོ་མཁས་དལོ་པ་ོབ་ལ་འQད།།  
ཅསེ་པའང་འཕགས་པ་དང་S་མ་ོགཉསི་Uསི་Lང་རངི་ནས་ ༦༦༠ )སེ་<ན་Qས་དེབ་X་འགོད་>འ་ིཆེད་བ)ོད་ཅགི་དགོས་ཞསེ་བYལ་ངརོ། ཇ་ོནང་བBན་བདག་ག་ིམངི་འཛJན་པ་

གཙང་ཆནེ་མཆགོ་ག་ི.སེ་Iལ་བ་འཇགིས་མདེ་འ[ནི་ལས་\མ་Lལ་;སི་ཤར་འཛམ་ཐང་Q་_སི་པའ།ོ། ༢༠༢༡/༡༡/༡༡ 
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༄༅།། bག་བL་bག་cའ་ིཤིས་ཚJག 
མཁན་ཆནེ་eན་དགའ་ཤསེ་རབ་གསལ་fདེ། 

 

 

Lལ་བའ་ིམད་ོ>ད་Q་མར་gང་བBན་hར།། 

གངས་ཅན་Aངོས་འདརི་གཞན་Bངོ་དO་མ་དང་།། 

Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་ཤངི་Kའ་ིiལོ་འfདེ་ཆ།ེ། 

eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཡསི་ཤསི་པ་kལོ།། 
ཞསེ་པl་རགི་འཛJན་;སི་ ༦༦༠ Qས་<ན་ཆདེ་ཤསི་ཚJག་ཅགི་དགསོ་ཞསེ་བYལ་ངརོ། Lལ་བ་ཇ་ོནང་པའ་ིམཁན་མངི་ཙམ་འཛJན་པ་eན་དགའ་ཤསེ་རབ་

གསལ་fདེ་Uསི་རང་ལ་ོ;་bག་ལའ།ོ། ༢༠༢༡/༡༡/༡༢ 
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༄༅།། ས་བQན་བmསེ་པ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་<ན། 
 

ཇ་ོནང་Lལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆ།ེ 
	
	

Lལ་eན་བn་ེབའ་ིརང་གoགས་pན་རས་གཟགིས།། 

མ་ིཡ་ིཟལོ་Q་fནོ་པ་འI་ོམགནོ་)།ེ། 

གངས་Aངོས་Lལ་བBན་ཉནི་མརོ་fདེ་པའ་ིདཔལ།། 

ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་ཞབས་Uསི་དག་ེལགེས་kལོ།། 

  

འI་ོམགནོ་qUའ་ིLལ་པའོJ་མrར་བཟང་ལས།། 

ང་ཡ་ིམངི་འཆང་ས་བQན་དབང་sག་ཆ།ེ། 

ངསེ་དནོ་Lལ་བBན་.ངོ་ལ་t་མདེ་པ།། 

འuང་བར་འvར་ཞསེ་བw་མདེ་བཀའ་ཡསི་བ6གས།། 

  

དང་པརོ་མད་ོ6གས་ཐསོ་དནོ་yགས་:་zད།། 

བར་X་{མོ་པའ་ིས་ལམ་མངནོ་Kགོས་Lས།། 

ཐ་མར་གཞན་དནོ་མཛད་འ[ནི་|ན་;སི་Nབ།། 

འI་ོམགནོ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་)སེ་:་<ན།། 
ཞསེ་Bབོས་}ན་ཨ་རརི་གནས་བ�གས་ཇ་ོནང་དད་}ན་\མས་ནས་Ä་མ་འཇགིས་མདེ་དང་བBན་འཛJན་དག་ེལགེས་\མ་གཉསི་བ>ད། eན་མ@ེན་དོལ་པ་ོ

སངས་Lས་U་ིbག་བL་bག་cའ་ིQས་<ན་ཆདེ། )སེ་<ན་ཤསི་ཚJག་ཅགི་དགསོ་ཞསེ་བYལ་མ་uང་བ་བཞནི། ཇ་ོནང་Lལ་ཚབ་མངི་འཛJན་ཆསོ་U་ིÅང་བས། Ç་ིལ་ོ ༢༠༢༡ t་ 

༡༡ ཚÉས་ ༡༢ ཉནི། ཐ་ེཝན་གསརེ་Ñངི་ག་ིརང་ཤག་དགའ་འ@ལི་ནས་_སི་ཏ་ེÖལ། 

Lལ་བBན་p་ིདང་དཔལ་}ན་Lལ་བ་ཇ་ོནང་བ་ཆནེ་པའོJ་བBན་པ་Çགོས་Qས་གནས་Üབས་ཐམས་ཅད་Q་དར་ཞངི་Lས་ལ་ཡནི་རངི་གནས་པའ་ི>ར་ཅགི་r། 

དགའེ།ོ། བá་ཤསི། 
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༄༅།། ཤིས་བ)ོད་Kགོས་པའ་ིfནི་ཆནེ། 
མཆགོ་àལ་བá་ཤིས་Lལ་མཚན། 

 

Lལ་བའ་ིབBན་ལ་Lལ་བ་གཉསི་པ་བཞནི།།  

Lལ་བའ་ིདགངོས་པ་འIལེ་ལ་t་_ལ་བའ།ི། 

Lལ་བའ་ིམཚན་;་ིཅདོ་པན་འཆང་བ་ཞགི   

Lལ་བའ་ིgང་གསི་ཆསེ་ཆརེ་བ6གས་པ་ད།ེ།  

 

བདག་ག་ིམགནོ་Q་ཐབོ་པའ་ིÜལ་བཟང་ལ།། 

བདག་སམེས་ནནོ་པར་དཀའ་བའ་ིདགའ་â་ོའཕལེ།། 

བདག་སགོས་@དེ་U་ིའབངས་:་vར་\མས་ལ།། 

བདག་མདེ་གནས་gགས་Kགོས་པའ་ིfནི་ཆནེ་ཕབོས།།  
ཞསེ་ཨ་རརི་གནས་?དོ་ཚäགས་གཙä་{ང་འཕགས་སགོས་Uསི། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་U་ིའདས་ལ་ོ ༦༦༠ Qས་<ན་ཆདེ་ཤསི་བ)དོ་ཅགི་དགསོ་ཞསེ་བYལ་མ་

གནང་བ་hར། 6གས་མང་གསརེ་ãའི་ིམངི་ཙམ་འཛJན་པ་àལ་བá་ཤསི་Lལ་མཚན་;སི། ༢༠༢༡/༡༡/༡༢ 
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༄༅།། bག་བL་bག་cའ་ི)སེ་<ན། 
མཁན་ཆནེ་ངག་དབང་དངསོ་Nབ་དཔལ། 

 

 

yབ་པའ་ིདགངོས་ཆནེ་z་གཏརེ་འãགིས་དOས་ནས།། 

ངསེ་དནོ་åངི་པ་ོç་དབང་གéག་ག་ིLན།། 

ཐབས་ཤསེ་འèལ་;་ིཤངི་K་ལ་<ངས་ཏ།ེ། 

gང་རགིས་དêང་གསི་འཛJན་མའ་ིLན་Q་བཞངེས།། 

 

འདདོ་zང་ཆགོ་ཤསེ་དབནེ་པའ་ིར་ིãདོ་ནས།། 

འདོ་གསལ་pལི་O་མཁའ་འIའོJ་ཕ་ོ_ང་Q།། 

Sན་.སེ་ཡ་ེཤསེ་གëག་ཁམས་)ནེ་པའ་ིམདངས།། 

Dབི་མདེ་གཟགིས་འདསི་དད་པའ་ིí་ལངོ་གཡསོ།། 

 

ཤì་ལ་î་རགིས་}ན་ས་བcའ་ིདབང་།། 

ཨ་ོLན་གནས་:་རགི་འཛJན་ཚäགས་དཔནོ་དང་།། 

པ་ོཏ་ལ་î་འཇགི་Kནེ་དབང་sག་སགོས།། 

དལོ་པ་ོཔར་Iགས་åངི་ག་ིབcད་Q་བBནེ།། 

 

འཇགིས་མདེ་སCེ་ེÑལ་བའ་ིངསེ་དནོ་ཆསོ།། 

འཆད་nདོ་nམོ་དང་ཐསོ་བསམ་{མོ་པ་ཡསི།། 

ས་ཆནེ་@ནོ་eན་དཀར་འཇམ་ïག་གཅགི་གསི།། 

ཡངོས་:་བñམ་ལ་བá་ཤསི་Bབོས་འབར་ཤགོ ། 
དངསོ་Nབ་དཔལ་;སི་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོY་ó་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོའཁརོ་bག་བL་bག་c་ལནོ་པའ་ི)སེ་<ན་;་ིòལ་Q་{་ོ

ག:མ་rས་པས་Öལ། ༢༠༢༡/༡༡/༧ 
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༄༅།། ཤིས་ཚJག 
བཀའ་བc་དག་ེབཤསེ་བ་ེར་ིངག་དབང་བá་ཤིས། 

 

ངསེ་དནོ་མད་ོ>ད་ཟབ་མའོJ་དགངོས་པའ་ིདནོ།། 

Kནོ་བཞའི་ིརགིས་པས་མ་ིའzག་གཟརེ་Q་བཏབ།། 

གངས་རའི་ིãདོ་U་ི6ནོ་མདེ་ཤངི་K་བ།། 

Lལ་བ་གཉསི་པའ་ིམཚན་འཆང་དལོ་པ་ོཔ།།   
ངག་དབང་བá་ཤིས་Uིས། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ིbག་བL་bག་བLའ་ིQས་<ན་Q་Öལ་བ། Ç་ིལ་ོ ༢༠༢༡ t་ ༡༡  ཚÉས་ ༤ ཉནི། 
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༄༅།། bག་བL་bག་cའ་ིõནོ་ཚJག 
 

མཁན་པ་ོགཙང་རགིས་ཆོས་འfོར་L་མཚä། 

 

Lལ་བBན་p་ིདང་གཞན་Bངོ་དO་མ་ཡ།ི།  

ཤངི་Kའ་ིiལོ་འfདེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་དངསོ།།  

ཡབ་iས་བ>ད་པར་བཅས་པའ་ིfནི་བúབས་Uསི།།  

ངསེ་དནོ་བBན་པ་དར་ཞངི་Lས་vར་ཅགི །  
ཅསེ་eན་མ@ནེ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ཉདི་Y་ó་ངན་ལས་འདས་པའ་ིòལ་བBན་ནས་མ་ིལ་ོ ༦༦༠ འཁརོ་བའ་ིQས་<ན་ལ་གང་ག་ིབBན་པའ་ིIལ་

མཐའ་བ་མཁན་མངི་ཙམ་འཛJན་པ་གཙང་རགིས་ཆསོ་འfརོ་L་མཚäས་{་ོག:མ་rས་པས་õནོ་པའ།ོ། ༢༠༢༡/༡༡/༡༢ 
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༄༅།། bག་བL་bག་cའ་ིQས་<ན་ང་ོâདོ།  
 

བ་ེར་ིརགི་པའ་ིù་ོ)།ེ 

ད་ེཡང་ཇ་ིÜད་Q།  འབའ་མདའ་བ་yབ་བBན་དག་ེལགེས་L་མཚäའ་ི(༡༨༤༤-༡༩༠༤)ཞལ་6་1ནས། 

”†་བ་ོཆའེ་ིམདརོ་Lལ་བའ་ིམཚན་འཛJན་ཅངི་།། 

Lལ་བའ་ིདགངོས་པ་མཐའ་དག་òལ་བཞནི་Q།། 

མ@ནེ་པའ་ི.སེ་O་མཆགོ་X་gང་གསི་བ6གས།། 

མཐར་yག་དO་མ་ཆནེ་པའོJ་ཤངི་K་ཆ།ེ། 

གངས་ཅན་མཁས་དང་Nབ་པ་ཡངོས་U་ིདOས།། 

>་Üར་དOས་ན་ཉ་Lས་t་བཞནི་འཕགས།། 

Lལ་བ་གཉསི་པ་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་པའ།ི། 

བBན་པ་Çགོས་eན་ïན་རངི་འབར་vར་ཅགི །•  

 ཅསེ་ག:ངས་པ་hར། 《bག་བL་bག་cའ་ིQས་<ན་》ཞསེ་པའ་ིQས་ཆནེ་འད་ིན།ི བདོ་གངས་རའི་ིAངོས་འདརི་

eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས་ཤངི་། Lལ་བའ་ིདགངོས་པ་མཐའ་དག་òལ་བཞནི་Q་མ@ནེ་པའ་ི.སེ་O་

མཆགོ་X་ཚད་མའ་ིgང་གསི་ཡང་ཡང་བ6གས་པ་ད་ེཉདི་U་ིགoགས་Y་མཚན་དཔའེ་ིམ་ེཏགོ བསལི་Aངོས་ཁ་བ་དཀར་བའོJ་

བསདོ་ནམས་U་ིདཔལ་Q་མངནོ་པར་བཞད་ཅངི་། དནོ་གཉསི་U་ིམཛད་པ་མཐར་Çནི་ཏ།ེ ཡངོས་:་ó་ངན་ལས་འདས་པའ་ི

མཛད་པ་བBན་ནས་མ་ིལ་ོ£ལི་བ་ོ ༦༦༠ འཁརོ་བའ་ིཉནི་མ་ོཡནི།  

ད་ེh་Oའ་ིQས་ཆནེ་ཁག་བn་ི§ང་�་དགསོ་པའ་ི>་མཚན་ན།ི Ä་མའ་ིཡནོ་ཏན་ཡངོས་:་བoང་བའ་ི>ད་2ལས། 

”ད་ེཚÉ་Ä་མའ་ིཡནོ་ཏན་<ན་པ་དང་།།  

བཀའ་<ནི་མཛད་པ་\མ་ཐར་fནི་úབས་དང་།།  

\མ་པ་ཆ་gགས་)སེ་:་<ན་fས་ནས།།  

དད་མསོ་rས་ཤངི་ཤནི་X་གQངས་པ་ཡསི།།  

yན་མངོ་མཆགོ་ག་ིདངསོ་Nབ་འདདོ་པའ་ིÄསོ།།  

ཡང་དང་ཡང་Q་གསལོ་བ་<ག་X་གདབ།།  

ད་ེཡསི་མ་འངོས་འཁརོ་;་ིགཙä་བརོ་འvར།།• ཞསེ་དང་།  

”ད་ེབཞནི་མསོ་rས་}ན་པའ་ི•བོ་མ་ཡསི།།  

Ä་མ་འདས་ནས་གQང་བས་མཆདོ་fས་ན།།  

                                                
1 འབའ་མདའ་བ་yབ་བBན་དག་ེལགེས་L་མཚäའ་ིག:ང་འOམ། པོད། བ། འཛམ་ཐང་དO་མདེ་ལག་_སི། ཤགོ ༦༦༨ 
2 Ä་མའ་ིཡནོ་ཏན་ཡངོས་:་བoང་བའ་ི>ད། ཙ་མའི་ིའvར། མ་ཡགི དO་མདེ་ལག་_སི་མ། ༡༧ས 
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དག་ེབའ་ི\མ་õནི་Ä་མའ་ི)སེ་འ_ང་B།ེ།  

yགས་U་ིདགངོས་པ་གངོ་Q་ཡངོས་¶གོས་ཤངི་།།  

•བོ་མས་Ä་མའ་ི\མ་ཐར་åགོས་པར་འvར།།  

Ä་མ་འདས་པའ་ིལ་ོt་ཚÉས་Iངས་དག །  

ངསེ་པར་བoང་B་ེམཆདོ་པ་fས་vར་ན།།  

བÜལ་བ་f་ེབར་བསགས་པའ་ི?གི་བཅམོ་ནས།།  

ཤནི་X་མ་ིབཟད་གཤནི་)འེ་ིIངོ་ལས་ཐར།།• 

ཞསེ་ག:ངས་པ་hར་དང་། ད་ེབཞནི་Q་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་Uསི་3Uང་། ”Qས་འཁརོ་དང་པའོJ་སངས་Lས་

བBན་པའ་ིཆདེ་Q་དཔལ་འ_ས་íངས་ཆསོ་U་ིདfངིས་:་དབང་བYར་ཞངི་>ད་བBན་པ་ལ་སགོས་པ་ཟབ་མ་ོ@ད་འཕགས་མང་

པའོJ་Qས་མཆདོ་དང༌། གཞན་Nབ་ཐབོ་ཐམས་ཅད་Uང་ཚÉས་བཅ་ོ®་ལ་ཐབོ་པར་ག:ངས་པས། ད་ེ\མས་ཐམས་ཅད་U་ིQས་

མཆདོ་ལ་འOལ་ལ་ོåམ་Q་བསམས་ནས་ངག་X་བ)དོ་ད།ོ །ད་ེhར་fས་ན་བསདོ་ནམས་དཔག་X་མདེ་པ་ཚད་མདེ་པ་གཞལ་Q་

མདེ་པ་ཐབོ་པར་ག:ངས་པ་ད་ེhར་ཉམས་:་Äང་བར་f་ཞངི་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཞབི་X་བåད་Q་fའ།ོ།• ཞསེ་ག:ངས་པ་hར། 

bག་བL་bག་cའ་ིQས་ཆནེ་ཉནི། གངས་Aངོས་ངསེ་དནོ་དO་མའ་ིཤངི་K། ཁམས་ག:མ་ཆསོ་U་ིLལ་པ།ོ eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོ

སངས་Lས་U་ིམཛད་པ་L་མཚä་h་O་ལས་ཆ་ཙམ་བ)དོ་ན།  

 ད་ེརངི་ནས་ཡར་བnསི་པའ་ིམ་ིལ་ོ ༢༥༥༠ Sག་ག་ིཡར་6ནོ་ཞགི་X་བBན་པའ་ིབདག་པ་ོBནོ་པ་བཅམོ་}ན་འདས་qU་

yབ་པ། L་གར་མཉན་ཡདོ་U་ིLལ་O་Lལ་fདེ་U་ིཚལ་མགནོ་མདེ་ཟས་™ནི་;་ིeན་དགའ་ར་བར་བ�གས་ཏ།ེ འཁརོ་;་ིགཙä་བ་ོ

འཕགས་པ་འདོ་§ང་དང་། eན་དགའ་བ།ོ ལ་ིཙ་ ི́་འཇགི་Kནེ་ཐམས་ཅད་Uསི་མཐངོ་ན་དགའ་བ་སགོས་དག་ེ•ངོ་ག་ིདག་ེའQན་

ཆནེ་པ་ོBངོ་ཉསི་བL་®་བcར་འཕགས་པ་†་བ་ོཆ་ེཆནེ་པའོJ་མད་ོག:ངས་Üབས། དང་པ།ོ མད་ོ?་ེདའེ་ིyན་མནི་ཟབ་@ད་

དང་། དའེ་ིÅདོ་U་ི@ད་པར་གསལ་བར་བBན། གཉསི་པ། ངསེ་དནོ་མད་ོ?་ེདའེ་ིབ)དོ་f་Bངོ་གཞ་ིདནོ་དམ་བད་ེགཤགེས་åངི་

པའོJ་ཡནི་gགས་Lས་པར་ག:ངས། ག:མ་པ། མ་འངོས་པར་མད་ོ?་ེད་ེཉདི་འཆད་¨ལེ་མཛད་པའ་ི.སེ་O་མཆགོ་ད་ེQས་ནམ་

ཞགི་ལ་ïལ་གང་Q་འ≠ངས་པ་དང་། དའེ་ིམཚན་;་ི@ད་པར། མཛད་པ་འ[ནི་ལས་དང་བཅས་པ་གསལ་ཞངི་Lས་པར་ག:ངས་

པ་མ་ཟད། .སེ་O་ད་ེཉདི་མ་འངོས་པར་སངས་Lས་གང་ག་ིང་ོབརོ་འཚང་L་བའ་ིòལ་ཡང་ག་ོརམི་}ན་ལ་ཞབི་ཅངི་Lས་པར་

ག:ངས་ཡདོ་པས། ངསེ་དནོ་མད་ོ?་ེདའེ་ིn་བའ་ིབ)དོ་f་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་དང་། ཁངོ་ག་ིyན་མནི་h་Nབ་གཞན་

Bངོ་དO་མ་ཆནེ་པ།ོ གནས་ཆནེ་ཀ་ཡ་ོར་ིབཅས་རདེ་ཅསེ་བཤད་Uང་དནོ་ལ་གནས་པར་སམེས། 

 ད་ེཡང་འཕགས་པ་†་བ་ོཆ་ེཆནེ་པའོJ་མད་ོ4ལས། ”འདོ་§ང་@དོ་ན་ིཞངི་§ང་བ་h་Oར་མ་Æས་ཏ།ེ ཞངི་§ང་

བཞནི་Q་ཐབས་ལ་མཁས་པའ་ིགཞནོ་Æས་མད་ོའད་ིཐམས་ཅད་མཉན་ནས་gས་ལ་ཐགོས་ཏ།ེ འཇགི་Kནེ་Q་མངནོ་:མ་Q་འfནི་

པར་འvར་ར།ོ། ད་ེན་ིངས་ས་བQན་པ་ལ་བཞག་B་ེམ་ིཕལ་བ་ཞགི་X་fནི་;སི་བúབས་ནས་གང་ག་ིཚÉ་ལ་ོབLད་c་པ་ལ་བBན་

པ་ཉམས་པར་འvར་བ་དའེ་ིཚÉ་S་ོÇགོས་:་ïལ་Ø་îན་Q་ཞསེ་f་བ་ན་z་བའོJ་འIམ་ལ་བKནེ་པའ་ིIངོ་@རེ་དམག་གསི་མ་ི

                                                
3 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༢༠༧ དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་ཞབི་འ±ག་ཁང་། ཤགོ ༣༠༡ 
4 ?་ེདག་ེབཀའ་འvར། མད་ོ?།ེ Ñགེས་བམ། ཛ ཤགོ ༡༢༢ ས 
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òགས་པ་ཞསེ་f་བ་དང་། ཉ་ེབའ་ིIངོ་@རེ་[ངེ་བ་ཆནེ་པ་ོཞསེ་f་བར་ཀ་ཡ་ོར་ིཞསེ་f་བའ་ིརགིས་>ད་དརེ་.སེ་ནས་ངའ་ིམངི་

འཆང་བའ་ིདག་ེ•ངོ་ཞགི་X་vར་ཏ།ེ• ཞསེ་མད་ོ?་ེའད་ིཉདི་òལ་བཞནི་འཆད་པའ་ི.སེ་O་མཆགོ་ད་ེམ་འངོས་པར་གང་Q་

འ≠ངས་པའ་ིïལ་དང་། རགིས་དང་། Qས་དང་། མཚན་སགོས་གསལ་བར་gང་གསི་བBན་པ་མ་ཟད། བ་ཻརའོJ་\མ་ཐར་འ<་

འབག་ཆནེ་མ་ོལས་5Uང་།  

   ”བདག་ག་ིàལ་བ་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་ཞསེ།།  

   བདོ་ཁམས་འད་ིན་མཁས་ཤངི་Nབ་བmསེ་པའ།ི།  

   བBན་པའ་ིiགོ་འཛJན་མད་ོ6གས་བདག་པརོ་འvར།།•  

ཞསེ་དང་། ཡང་། གཏརེ་ཆནེ་པl་Ñངི་བའ་ི¥་Lན་བཀའ་ཐང་6ལས། 

   ”དལོ་པའོJ་ïལ་ནས་མཁར་ཆནེ་དཔལ་དབང་དང་༔ 

   ལ་ོཆནེ་གཙང་པ་རངིས་མའོJ་àལ་བ་ན༔ི 

   རགོ་ཚང་ཇ་ོནང་ཞསེ་པའ་ིམགནོ་གནས་:༔ 

   དལོ་O་སངས་Lས་eན་དགའ་ལགེས་ཞསེ་འuང་༔ 

   མད་ོ>ད་eན་གསལ་åངི་པའོJ་དནོ་}ན་འuང་༔•  

 ཞསེ་མད་ོདང་བBན་བཅསོ་Q་མ་ནས་ཡང་ཡང་gང་གསི་གསལ་བར་བ6གས་པ། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་

ཞསེ་འཇགི་Kནེ་འདརི་ཉ་ིམ་དང་t་བ་hར་ཡངོས་:་Iགས་པ་ད་ེཉདི། Ç་ིལ་ོ ༡༢༩༢ ལརོ་དལོ་པ་ོN་བཞའི་ིགནས་U་ིh་ེབ་ཀ་ཡ་ོ

ར་ིཞསེ་Iགས་པའ་ིངགོས། བན་ཚང་?་ེབའ་ིསའ་ིཆ། :མ་མདའོམ་དངེ་སང་í་མདརོ་འབདོ་པ་î་ངམ་རངི་Iགས་པའ་ིLལ་>ད་

ཡབ་ནམ་Bནོ་ཡ་ེཤསེ་དབང་sག་དང་། Ä་མ་.་ིBངེས་པའ་ིགཅནེ་མ་ོïམ་òལ་ãམིས་Lན་གཉསི་U་ིiས་:་Y་འ≠ངས།  

 ཁངོ་ག་ིགQང་îས་ན་ིནམ་ཡནི། མསེ་པའོJ་Y་གoགས་རངི་བས་ནམ་རངི་ཞསེ་Iགས་ཤངི་། ཡབ་U་ིKནེ་6གས་

འཆང་ཡནི་པས་eན་;སི་ངམ་Bནོ་ཞསེ་འབདོ། ཆ་ོའ_ང་ངམ་ïམ་;་ིîས་>ད་ན་ི.་ིཡནི་པར་ངསེ་ཏ།ེ དལོ་པའོJ་Çགོས་:་.་ིཟརེ་

བའ་ིîས་>ད་ད་ེIགས་ཆ་ེཞངི་། .་ིBནོ་འཇམ་དfངས་Iགས་པ་དང་། .་ིBནོ་òལ་ãམིས་åངི་པ་ོསགོས་.འི་ིརགིས་:་འ≠ངས་

པ་འམ། ཡང་ན་.་ིཞསེ་པའ་ིསར་འ≠ངས་བས་.་ིBནོ་ཞསེ་Iགས་པ་ཡནི་ཆགོ་ལ། ད་hའ་ིཆར་ཡང་དལོ་པ་ོî་.་ིབ་ཞེས་པའ་ི
gང་བ་ཞགི་Uང་ཡདོ་ཟརེ། དསེ་ན་.་ིBངེས་དགནོ་པ་ཡང་ད་ེhར་ཐགོས་པ་ཡནི་iདི། གང་hར་ད་ེརངི་B་ེÇ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ནས་ཡར་

བnསི་ན། ཁངོ་འཇགི་Kནེ་Q་ཕབེས་ནས་མ་ིལ་ོ£ལི་བ་ོ ༧༣༠ དང་། ó་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོIངས་ ༦༦༠ འདས།  

 འདརི་གསལ་བཤད་�་དགསོ་པ་ཅགི་ལ། གཏརེ་ཆནེ་པl་Ñངི་པའམ་(༡༤༥༠-༡༥༢༡)ཨ་ོLན་པl་Ñངི་བ་ན།ི eན་

མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ó་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོIངས་ ༨༨ འདས་)སེ་གཞ་ིནས་འ≠ངས་པ་ཡནི་པས། ཁངོ་གསི་གཏརེ་gང་

ནས་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་gང་གསི་བBན་òལ་ཅ་ིཡནི་åམ་ན། pརི་བཏང་གཏརེ་ཆསོ་ཟརེ་བ་ན་ིr་î་རནི་པ་ོཆསེ་

གནས་ཆནེ་\མས་:་གཏརེ་Q་∂ས་ཤངི་། Çསི་:་Qས་བབ་གཏརེ་Bནོ་\མས་Uསི་གཏརེ་ནས་བཏནོ་པ་ཞགི་རདེ། དཔརེ་ན་Xན་

ཧངོ་_ག་Öག་ནས་mདེ་པའ་ིགནའ་བའོJ་ཡགི་mངི་h་O་རདེ་ཅསེ་བཤད་Uང་ཆགོ དརེ་བKནེ་གཏརེ་Bནོ་ཕལ་མ་ོཆའེ་ིགཏརེ་;་ི

                                                
5 གï་D་åངི་པ་ོསགོས། ས་ིãནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེ∏ན་ཁང་། Ç་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཤགོ ༢༥༦ 
6 པl་Ñངི་པ། ཨ་ོLན་བཀའ་ཐང་། འπག་དO་ཅན་ལག་_སི་མ། ཤགོ ༨༡༦-༨༡༧ 
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gང་fང་Q་གཏརེ་Bནོ་རང་ཉདི་Uང་gང་གསི་བBན་ཡདོ། དསེ་ན་ཨ་ོLན་བཀའ་ཐང་Q་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་gང་གསི་

བBན་པ་ན།ི དནོ་ལ་•བོ་དཔནོ་ཆནེ་པསོ་gང་གསི་བBན་པ་ཡནི་ན།ོ། 

 དལོ་པ་ོN་བཞ་ིན་ིབདོ་U་ིལ་ོ>ས་ཐགོ་མངའ་རསི་Üརོ་ག:མ་ནང་ག་ིí་རང་དང་། Ñ་ོབ།ོ ཡ་n་ེའ∫མ་ལང་བཅས་U་ི

ཆབ་འབངས་:་གཏགོས་པའ་ིབདོ་U་ིས་ªལ་nདོ་མདེ་ཅགི་ཡནི་མདོ། Ç་ིལ་ོ ༡༧༦༩ ལརོ་གརོ་ºའ་ིLལ་པ་ོ(༡༧༢༣-༡༧༧༥)ཡམ་

Oས་(Ω་æ་ཡན)Lལ་iདི་བoང་Qས་དལོ་Çགོས་N་བཞ་ིཡངོས་¶གོས་བལ་པའོJ་དབང་འགོ་X་བcག་པས། དངེ་Üབས་བལ་བ་ོLལ་

ཁབ་U་ིས་ཁངོས་:་གཏགོས་ཤངི་། བལ་བརོ་མངའ་?་ེབc་བཞ་ིདང་། ¶ངོ་ཁག་དནོ་®་ཡདོ་པའ་ིནང་ག་ིཀø་¿་ིམངའ་?་ེ(Karnali 

Province)དང་། དལོ་པ་¶ངོ་(Dolpa District)ག་ིཁངོས་:་གཏགོས།  

དངེ་Üབས་ཤལེ་Öག་:མ་མད་ོIངོ་?་ེདང་། ¡་དགའ་Iངོ་?།ེ དལོ་པ་ོO¬་(Dolpo Buddha)Iངོ་?་ེB་ེཚä་ཁག་ག:མ་Q་

བགསོ་ནས། Yའ་ིའ≠ངས་ïལ་ཀ་ཡ་ོརའིམ་བན་ཚང་?་ེབ་ན་ིདལོ་པ་ོO¬་Iངོ་?འེ་ིªངས་:་ཡདོ་ཅངི་། བལ་བ་ོLལ་ཁབ་U་ིÆབ་

fང་མཚམས་དང་། བདོ་U་ིའ_ངོ་པ་¶ངོ་ག་ིམངའ་ªལ་ནག་z་དང་འདབ་འ_ལེ་Q་ཡདོ། ས་ªལ་ད་ེདག་X་གནའ་བའོJ་ཆསོ་རགི་

ག་ི<་ིབ:ང་yལ་བས་དངེ་Üབས་བདོ་རགི་པའ་ིཞབི་མ±ག་པ་ཚäས་ཤངས་U་ིའདབ་མ་དབང་མདེ་Q་གཡ་ོསའ་ིïལ་N་ཉམས་

དགའ་བ་ཞགི་ཡནི།  

 བན་ཚང་(Ban-Tshang)ཞསེ་ཐགོས་དནོ་ན།ི ?་ེབ་དརེ་བན་བནོ་གཉསི་ལས་བན་gགས་འཛJན་པ་མང་པ་ོའQས་?དོ་

fས་ཡདོ་པས་བནོ་Çགོས་ནས་བན་ཚང་ཞསེ་འབདོ། གནས་ཆནེ་ཀ་ཡ་ོར་ིན་ིདལོ་པ་ོབན་ཚང་ག་ིཤངི་õནི་(Shimen)?་ེབར་ཡདོ་

ལ། ད་hའ་ིཆར་ཡང་དལོ་པའོJ་ïལ་མ་ི\མས་Uསི་ཀ་ཡ་ོར་ིཞསེ་འབདོ་ཅངི་གནས་ཆནེ་Q་བn།ི ད་h་ཡང་གནས་Üརོ་fདེ་མཁན་

ཡང་>ན་ཆད་མདེ་པར་Iགས། འ≠ངས་གཞསི་:་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་Uསི་Çག་བཏབ་པའ་ིí་དགནོ་པ་དང་། Y་

གoགས་མཆདོ་Kནེ་�་བའ་ིfནི་úབས་ཅན་ཞགི་Uང་ད་h་མཇལ་>་ཡདོ། 

 Qས་Üབས་ད་ེན་ིབདོ་ïལ་Q་མཚäན་ན་མཁས་Nབ་ཆསེ་མང་བའ་ིÜབས་དང་། ས་.འ་ིiདི་དབང་ག་ིམ±ག་མ་བ√ས་

ཙམ་ཡནི་ལ། ã་ིདཔནོ་བc་ག:མ་ལས་ལ་Bདོ་fང་བདག་ã་ིདཔནོ་བཞ་ིབ་ས་ིX་ù་ོ)་ེམགནོ་པའོJ་(༡༢༩༨-༡༣༤༤)Qས་Üབས་དང་

ཁལེ་ཡདོ་ཅངི་། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་Y་ཚÉའ་ིõད་Q་ཕག་Nས་(༡༣༥༤)བདོ་U་ིiདི་དབང་བoང་། 

 E་ཤསེ་ཙམ་ནས་མ་ཎ་ིསགོས་གoངས་6གས་Q་མ་yགས་ཐགོ་ནས་འདནོ། ཡབ་ïམ་;་ིbང་ནས་དfངས་གསལ་

™རོ་≈གོ་དང་ཡགི་_སི་སགོས་མཐར་Çནི་པ་བ•བས། དrང་ལ་ོག:མ་ལ་ཕབེས་Üབས། Y་ཞང་Ä་མ་.་ིBངེས་པ་ཆནེ་པསོ་

མཚན་ཤསེ་རབ་མགནོ་Q་བཏགས། དrང་ལ་ོbག་ལ་ཕབེས་Üབས་ཁངོ་ག་ིམQན་ནས་འཇམ་དཔལ་དབང་མ་ོཆ་ེ�ས་ཤངི་∆བ་པ་

མཛད་པས། འཇམ་དfངས་དམར་པ་ོདངསོ་:་མཇལ་ཞངི་པ་ོཏའི་ིཆར་བབ་པའ་ིགཟགིས་Åང་uང་།  

 དrང་ལ་ོབc་(༡༣༠༡)བར་ཡབ་ïམ་;་ིཞལ་བཀདོ་hར་གསང་6གས་mངི་མའ་ིམཁས་ཆནེ་fང་zབ་སCེ་ེ

དང་། དའེ་ིyགས་iས་Bག་ཤམ་པ་òལ་ãམིས་བཟང་པ་ོགཉསི་ལས་ཡང་དག་སགོས་6་འvར་mངི་མའ་ིཆསོ་Üརོ་མང་Q་གསན་

ཞངི་ཟབ་དནོ་Q་མ་yགས་:་zད། ཞརོ་Q་yན་མངོ་རགི་གནས་ཁག་ལ་ཡང་གསན་™ངོ་མཛད། Bག་ཤམ་པའ་ི∆བ་«འ་ི∞ལ་ད་

hའ་ིཆར་ཡང་ཀ་ཡ་ོརའི་ིངསོ་:་མཇལ་>་ཡདོ་ལ། ∆བ་«འ་ི∞ལ་ད་ེདལོ་པ་ོསངས་Lས་Uསི་nམ་པ་གཡར་སའ་ིགནས་རདེ་ཅསེ་

དལོ་པའོJ་ïལ་མ་ིཚäར་བཤད་iལོ་ཡང་འQག 
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 བc་གཅགི་པ་ལ་གསང་Bབས་Uསི་.་ིBངེས་དགནོ་(དལོ་པརོ་ཡདོ།)Q་ཕབེས། མཁན་པ་ོ.་ིBནོ་òལ་ãམིས་åངི་པ་ོ

དང་། •བོ་དཔནོ་ཟ་ེÖག་པ་ལས་རབ་X་uང་། མཚན་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་བརོ་གསལོ། མཁན་པའོJ་མQན་ནས་

དག་ེòལ་;་ིཚJག་ལ»ེར་fས་པ་®་བc་བ་དང་། འཇམ་དཔལ་གསང་}ན་;་ིདབང་དང་fང་zབ་སམེས་?མོ་སགོས་

མནསོ། དrང་Iངས་བc་བQན་ཐགོ་.་ིBནོ་འཇམ་དfངས་Iགས་པ་Lལ་མཚན་ཡ་nརེ་ཕབེས་ཞརོ་.་ིBངེས་དགནོ་Q་fནོ་

Üབས། ཚད་བ√ས་དང་། ù་ོ)་ེ[ངེ་བའ་ིགར་ཐགི་སགོས་བ•བས་པས་ཚÉགས་མདེ་Q་མ@ནེ། མཁས་Nབ་ཆནེ་པ་ོཞགི་འངོ་བར་

འQག་ག:ངས་ནས་ཤནི་X་ད;སེ། 

 དrང་Iངས་བཅ་ོབLད་ཐགོ་•ར་ཡང་.་ིBངེས་དགནོ་Q་ཕབེས་Üབས། Ä་མ་.་ིBནོ་པ་ཡ་n་ེLལ་པའོJ་Ä་མར་fནོ་

ནས་Çརི་Ñ་ོབརོ་(Mustang)ཕབེས་པ་གསན་པས། Çརི་@མི་Q་ཕབེས་ཏ་ེམཁན་པསོ་ïལ་གཞན་Q་མངགས་òལ་;སི་Bག་ཤམ་

པའ་ིཉ་ེགནས་ལ་nམ་པ་_་ེ®་བ.སི་ནས་Ñ་ོབ་ོབསམ་¶ངོ་(Jomsom)Q་ཕབེས། Ä་མ་.་ིBནོ་པའ་ིbང་Q་ཚད་བ√ས་སགོས་ལ་

yགས་གཉརེ་མཛད་པས་ཚÉགས་མདེ་Q་མ@ནེ། .་ིBནོ་པ་ས་.ར་ཕབེས་)སེ་ལ་ོགཉསི་ཙམ་རངི་•བོ་དཔནོ་ཤརེ་བཟང་བ་དང་། 

གཞནོ་བཟང་བ་གཉསི་ལས་\མ་ངསེ་སགོས་ལ་™ང་བnནོ་མཛད། 

 དrང་ལ་ོཉརེ་གཅགི་(༡༣༡༢)ཐོག་Ä་མ་.་ིBནོ་པ་ཆནེ་པསོ་ས་.ར་ཤགོ་ག:ངས་པ་hར་དརེ་ཕབེས། ཁངོ་ག་ི

bང་ནས་ཕར་ཚད་མངནོ་ག:མ་Qས་གཅགི་ལ་བ•བས། Iགོས་\མས་Uསི་གཅགི་ལ་<ལི་བ་འཐད་ཟརེ་ཡང་། མ་གསན་པར་ད་

Qང་དའེ་ིBངེ་Q་pདོ་འ±ག་དང་། ù་ོ)་ེ[ངེ་བའ་ི>ད་སགོས་བÅན་ནས་ཆགི་Dལི་མཛད་ཅངི་། yགས་བnནོ་ཆནེ་པསོ་•བོ་གཉརེ་

གནང་ཐགོ ག�ང་ར་ེརརེ་གསར་བཤད་མཛད་པས་མཁས་Iགས་ཤནི་X་ཆ་ེབ་uང་། 

 གཞན་ཡང་བདག་ཉདི་བཟང་པ་ོདཔལ་དང་། ཏ་ིq་ིeན་Ä།ོ •བོ་དཔནོ་རནི་ཡ་ེསགོས་ལས་ཕར་ཚད་མངནོ་:མ་

དང་། •ར་ཡང་Ä་མ་.་ིBནོ་པའ་ིམQན་ནས་དབང་)སེ་གནང་དང་། བཤད་ãདི་མན་ངག རགིས་གཏརེ། བKག་གཉསི། ç་∆བ་

U་ིརགིས་ཚäགས་དང་བBདོ་ཚäགས། fམས་ཆསོ་?་ེ®་སགོས་ལ་ལ་ོÇདེ་དང་གཉསི་རངི་གསན་བསམ་མཐར་Çནི་པ་

གནང་། བཤད་གསར་མཛད་པས་6ར་ལས་Sག་པའ་ིམཚན་åན་Lས། བཀའ་Lས་འ_ངི་བ√ས་ག:མ་སགོས་ཤརེ་Çནི་;་ིམད་ོ

\མས་ïད་ཙམ་གསན་པས་ཐམས་ཅད་yགས་:་zད། Ñངི་Bནོ་qU་གཞནོ་Æ་དང་། rང་ཐང་པ་དནོ་འNབ། Ä་མ་L་Bནོ་བསདོ་

ནམས་རནི་ཆནེ། གནས་mངི་དཀའ་བཞ་ིཔ། ཞ་g་བ་fང་Bནོ། ã་ོÖ་བ་རནི་ཐགིས་པ། Ä་མ་ཆསོ་པ། oར་ཆསོ་པ་ལ་སགོས་

མཁས་པ་བL་[ག་མང་པ་ོདང༌བI་ོÑངེ་མཛད་ཅངི་། gང་རགིས་Uསི་ཕམ་པར་མཛད་པས་མཁས་པའ་ིIགས་པ་Çགོས་eན་X་

@བ། 

 དrང་Iངས་ཉརེ་ག:མ་ཐགོ་ས་.འ་ིད…དི་ཆསོ་Üབས་ཚäགས་ཆནེ་ཤར་{འོJ་Bངེ་ནས་t་བ་གཉསི་རངི་། Ä་མ་

དག་ེབཤསེ་འQས་ཚäགས་Bངོ་[ག་ཙམ་ལ་6་<་ོཕར་མངནོ་གཉསི། Ç་ི<་ོ\མ་ངསེ་བ√ས་པ་གཉསི་བཅས་U་ིབཤད་Bནོ་མཛད་

པས། eན་;སི་ད་ེ6ནོ་ལ་ོ>ས་ཐགོ་ད་ེའ<འ་ིབཤད་Bནོ་མཛད་མཁན་uང་óངོ་མདེ། àལ་བའ་ིY་གཅགི་རདེ་ཅསེ་ང་ོམཚར་བའ་ི

òལ་;སི་བDགས་ཤངི་། Qང་དཀར་ཆ་®། འཁར་†་ག:མ། ཆསོ་གསོ་གཅགི  ་fའ་ིགQགས་ག:མ། མÀལ་དང་བཅས་བཤད་

Bནོ་;་ིམཆདོ་པ་L་ཆནེ་པ་ོབཤམ།  

 དrང་Iངས་ཉརེ་བཞའི་ིཐགོ་(༡༣༡༥)ཚäང་འQས་མrར་མརོ་ཆསོ་gང་མཁན་ཆནེ་བསདོ་Iགས་པས་མཁན་པ།ོ 

མཆགོ་™ནི་དཔལ་;སི་ལས་•བོ། མཁན་ཆནེ་བསདོ་བཟང་བས་གསང་Bནོ་མཛད་ནས་ཇ་ོགདན་ཚäགས་པའ་ིདOས་:་བåནེ་
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པར་¶གོས་ཤངི་། ངསེ་འuང་དང་åངི་)སེ་yགས་>ད་བYལ་ཏ་ེY་ཚÉ་གང་བརོ་བསད་ཤ་མ་ིགསལོ་བའ་ིདམ་བཅའ་མཛད། 

མཁན་པ་ོལས་མད་ོn་བ་དང་། ལས་•བོ་ལས་ས་ོཐར་གསན། òལ་ãམིས་U་ི<་ིཡསི་ཁརོ་ïག་@བ་ཅངི་། Y་བéན་པའ་ིམཐར་

yག་པར་བ�གས། ས་ོཐར་?མོ་}ན་eན་;་ིམཆགོ་X་vར།  

 དrངས་Iངས་ཉརེ་®འ་ི(༡༣༡༦)ཐགོ་•ར་ཡང་ས་.ར་ཕབེས།  .་ིBནོ་པའ་ིbང་Q་Qས་འཁརོ་བད་ེད;སེ་གསང་

ག:མ་སགོས་དང་། eན་¨ངས་Iགས་Lལ་ལ་Qས་འཁརོ་Ã་gགས་སགོས། \ལ་འfརོ་བ་qག་འOམ་ལས་ཞ་ིfདེ་དང་

གཅདོ། ¶གོས་ཆནེ་åན་བ>ད་སགོས། བསམ་?ངིས་པ་མཁས་Nབ་མཚན་ཅན་ལས་Çག་ཆནེ་ག»་མའ་ིÜརོ་སགོས་གསན་

ཞངི་། བདོ་གངས་རའི་ིAངོས་:་འvར་ར་ོཅགོ་B་ེབཀའ་བBན་གཉསི་ཀར་ཞབི་གཟགིས་མཛད་པས། དནོ་eན་མ་gས་མ་འ<སེ་

པར་yགས་:་zད། 

 དOས་གཙང་ག་ི«་ས་ཕལ་མ་ོཆརེ་«་Üརོ་མཛད་པས། མ@ནེ་རབ་U་ིnལ་དང༌། རགིས་པའ་ི\མ་འvར་བཟང་

ཞངི༌། ཤརེ་Çནི་འOམ་པ་སགོས་མད་ོ?་ེQ་མའ་ིཚJག་དནོ་མཐའ་དག་yགས་ལ་fང་བར་བ�གས་པ་དང༌། ག�ང་ཆ་ེzང་གང་ལ་

ཡང་ཐགོས་པ་མདེ་པར་མ@ནེ་པ་Lས། འཇམ་དfངས་qཀ་གཞནོ་དང་། བཙན་དགནོ་པ་བ། དནོ་Nབ་དཔལ། L་Bནོ་སགོས་

Üབས་དརེ་བདོ་དOས་གཙང་གཉསི་:་ས་Iགས་གནམ་Iགས་U་ིམཁས་པ་\མས་རགིས་པས་བXལ་ཞངི་nདོ་_ལ་Q་vར། 

ཐམས་ཅད་Uསི་eན་མ@ནེ་རང་Q་འQག་ཅསེ་བ6གས་བ)དོ་fས་པས། ”eན་མ@ནེ་•ཞསེ་པའ་ིམཚན་;་ིåན་པ་iདི་ཞའི་ི

ཁངོས་ལས་ཡངོས་:་བÕལ། 

 pརི་བཏང་བདོ་Q་eན་མ@ནེ་ཞསེ་Iགས་པ་མང་Q་ཡདོ་མདོ། དནོ་ང་ོམར་མཚན་དནོ་མòངས་པའ་ིeན་མ@ནེ་:་

ཡནི་ཐད། མཁས་Nབ་གཉསི་}ན་;་ི.སེ་མཆགོ་ཚäགས་∞ལ་Ä་མ་ནརོ་O་བBན་འཛJན་ནམ་yབ་བBན་ལགེས་བཤད་བཟང་པའོJ་

\མ་ཐར་7Q། ”དØ་)་ེཉག་མན་ཆད་དང་། དར་མད་ོཡན་ཆད་Q་Üབས་དརེ་ཁངོ་ག་ི•བོ་མ་དང་ཡང་•བོ་X་མ་vར་བ་ཕལ་ཆརེ་

མདེ་པར་Åང་། ∆བ་བ>ད་ཤངི་K་ཆནེ་པ་ོབLད་U་ིཆ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིདབང་gང་ãདི་ག:མ་ལ་གསན་L་ཆ་ེབར་Iགས་

ལ། @ད་པར་ཇ་ོནང་བའ་ིgགས་ལ་གཙJགས་ཆནེ་འཛJན་པ་ཞགི་ཡནི་པ་འ<། ཉནི་གཅགི་Ä་མའ་ིམQན་ན་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་

མང་པ་ོཞགི་བI་ོÑངེ་fདེ་Üབས་ཤགི་ལ། eན་མ@ནེ་ཞསེ་པའ་ིཐ་åད་ལ་ད…ད་པ་fདེ་Üབས་Ä་མའ་ིཞལ་ནས། Nབ་མཐའ་

རང་རང་ལ་eན་མ@ནེ་ཞསེ་མཚན་བཏགས་པ་ར་ེཡདོ་Uང་། དངསོ་གནས་eན་མ@ནེ་ཡངོས་Iགས་ཡནི་ཅ་ིཤསེ། ཅསེ་

ག:ངས། ཡང་<སི་པ། ད་ེན་ཡངོས་:་Iགས་པའ་ིeན་མ@ནེ་ཡདོ་པ་ཨ་ིརདེ། L་གར་རམ་བདོ་གང་ན་ཡདོ་>་རདེ་ཅསེ་�ས་

པར། དངེ་སང་བདོ་ན་eན་;སི་S་îབ་ç་îབ་fདེ་Uནི་འQག་མདོ། དནོ་དངསོ་:་ཡངོས་Iགས་U་ིeན་མ@ནེ་ན་ིམཉམ་མདེ་དལོ་

O་པ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་ཡནི་པ་འ<་ཞསེ་ག:ངས་འQག་པ་ལས་ཤསེ་ས།ོ།• ཞསེ་ག:ངས་པ་བཞནི་ན།ོ། 

 དrང་Iངས་ཉརེ་bག་ཐགོ་Yའ་ིའ≠ངས་ïལ་Q་ཕབེས་ཁར། ཁངོ་ག་ིཆསོ་Iགོས་དག་ེབཤསེ་འགས། @དེ་U་ིཕ་

ïལ་གང་Q་ཡདོ་སགོས་<སི་པས། ཁངོ་ག་ིཞལ་ནས། ངའ་ིཕ་ïལ་དལོ་པ་ོཡནི། ད་ེན་དŒལ་;་ིར་ིལ་Qང་ག་ི[་བཏབ་པ། œགས་U་ི

ར་ིལ་Qང་ག་ིམདས་བLན་པ། z་ལ་ཤལེ་;་ིཟམ་པ། ཞངི་འདབེས་Bངས་རངི་མ་ོམག་ོནས་བhས་ན་མ±ག་མ་ིམཐངོ་བ། གསརེ་;་ི

ཟན་ལ་གï་ཡ་ི¨གས་མ། ཀ་བ་ར་མ་བL་Üརོ་སགོས་ཡདོ་ཅསེ་ག:ངས་པས། ཁངོ་ཚä་ཡ་མཚན་ཏ།ེ དསེ་ན་ང་ཚä་ãདི་རགོས་ཞསེ་

མཉམ་Q་ཕབེས།  

                                                
7 མད་ོཁམས་མ་ིཉག་རབ་{ང་ག་ིuང་བ་རགས་བ√ས་ལ་ོ>ས་U་ི–་r ཤགོ ༨༡-༨༢ 
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 དལོ་པརོ་འfརོ་Üབས་ཆསོ་Iགོས་\མས་Uསི། 6ར་@དེ་Uསི་ག:ངས་པའ་ིདŒལ་;་ིར་ིལ་Qང་ག་ི[་བཏབ་པ་

སགོས་གང་གང་རདེ་ཅསེ་<སི་པའ་ིཚÉ། ཁངོ་གསི་ཀ་ཡ་ོརརི་Çག་མ∫བ་བéགས་ཏ།ེ དŒལ་;་ིར་ིལ་Qང་ག་ི[་བཏབ་པ་

དང་། œགས་U་ིར་ིལ་Qང་ག་ིམདས་བLན་པ་འད་ིདང་འད་ིརདེ་ཅསེ་ག:ངས་ཤངི་། ད་ེབཞནི་t་ཚÉས་h་Oའ་ིས་ཞངི་དང་། དrན་

ཁར་ཤལེ་དཀར་;་ིན་བཟས་བçབས་པའ་ིའབབ་z་མཛÉས་འfརོ། དལོ་པའོJ་ïལ་མའི་ི>ན་ཟས་—་བསོ་བཟསོ་པའ་ིབག་ལབེ་

དང་དའེ་ི¨གས་མ་“་ཚäད་ཚÉར་}ན། ར་མས་ཀ་བར་Üརོ་བ་fདེ་པ་སགོས་རདེ་ཅསེ་བཞད་མ་ོདང་བཅས་ག:ངས་པས། ཆསོ་

Iགོས་\མས་ཁངོ་ག་ིཞལ་nདེ་དང་”གས་ïལ་gང་ང་ོâདོ་གནང་བར་yགས་ད;སེ་ཏ།ེ གད་མ་ོཤརོ་ནས་མཚམས་འཇགོ་མ་ིyབ་

པ་uང་བ་སགོས་ལ་ོ>ས་U་ིརནི་ཐང་}ན་པའ་ིགཏམ་>ད་åན་ལ་རངི་བ་མང་Q་ཡདོ་Uང་ར་ེཞགི་ད་ེཙམ་མ།ོ། 

 ད་ེQས་དལོ་པའོJ་ïལ་མ་ི\མས་Uསི་དལོ་པ་ོསངས་Lས་fནོ་སངོ་ཞསེ་ཕབེས་བ:་L་ཆནེ་པ་ོ�ས་ཤངི་།  

    ”Bག་ཤམ་_ག་ག་ིÜདེ་ལ།།  

S་ཤངི་∞ག་པ་.སེ་སངོ་།།  

eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས།།  

འI་ོབའ་ིདནོ་ལ་fནོ་སངོ་།།•  

ཞསེ་བBདོ་‘་Äངས་བས། ད་ེནས་བoང་ïལ་Çགོས་eན་X་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས། 

 ད་ེཡང་འཕགས་པ་âནི་ཆནེ་པའོJ་མད་ོ8ལས། ”བཅམོ་}ན་འདས་Uསི་བཀའ་kལ་པ། མཐངོ་ན་དགའ་བ་<་ིཟའ་ི

Lལ་པ་ོདག་ེ•ངོ་ད་ེgང་བBན་པ་ཉནོ་ཅགི །ད་ེན་ིང་ལ་དཔནེ་པ་དང་། ངའ་ིབBན་པ་འuང་བར་fདེ་ཅངི་ªར་ཆནེ་པ་ོ@རེ་བ་

དང་། ངའ་ིqU་གཞནོ་Æ་ཡནི་ཏ།ེ མཐངོ་ན་དགའ་བ་<་ིཟའ་ིLལ་པ་ོང་འདས་པའ་ིའགོ་X་S་ོÇགོས་U་ི>ད་Q་<ང་iངོ་f་ིབ་ོཞསེ་

f་བའ་ིïལ་འཁརོ་Q་བསདོ་ནམས་U་ིIངོ་@རེ་f་ེམ་ཆནེ་པ་ོཞསེ་f་བ་འuང་B།ེ Iངོ་དའེ་ིའབབ་z་མཛÉས་འfརོ་ཅསེ་f་བ་དའེ་ི

fང་Çགོས་U་ིའIམ་Q་འuང་བར་འvར་ར།ོ །དརེ་)»ེ་རགིས་ཆནེ་པ་ོ\མ་པར་དག་པ་འ_་ག་ོཅན་ཞསེ་f་བའ་ིསའ་ིÇགོས་:་

འuང་བར་འvར་ཏ།ེ qUའ་ིརགིས་གཞནོ་Æ་ལདི་ཙ་ ི́འ་ིO་གཞནོ་Æ་འཇགི་Kནེ་ཐམས་ཅད་Uསི་མཐངོ་ན་དགའ་བ་ད་ེངའ་ིཆསོ་

འuང་བར་f་བའ་ིÇརི་ལདི་ཙ་ ི́འ་ིO་གཞནོ་Æ་འཇགི་Kནེ་ཐམས་ཅད་Uསི་མཐངོ་ན་དགའ་བ་fང་zབ་སམེས་དཔའ་མ་ིམཆགོ་

ད་ེདརེ་རགིས་ཆནེ་པརོ་.་ེབར་འvར་ཏ།ེ དའེ་ིཕ་མ་དང་གཉནེ་?་ེ\མས་Uསི་ངའ་ིམངི་དའེ་ིམངི་Q་འདགོས་པར་འvར་ར།ོ།• 

ཞསེ་ག:ངས་པ་ཇ་ིh་བ་བཞནི། ཁངོ་ག་ིཡབ་ïམ་དང་། གཉནེ་ཉ།ེ དལོ་པའོJ་ïལ་མ་ི\མས་Uསི་ཁངོ་ག་ིམཚན་ལ་”དལོ་པ་ོསངས་

Lས་•ཞསེ་བཏགས་ས།ོ། 

 ལ་ོགཅགི་རངི་ཡབ་ïམ་སགོས་དང་Sན་Q་བ�གས། 6ནོ་བཀའ་བཅག་ནས་དOས་གཙང་Q་ཕབེས་པ་ལ་བཟདོ་

གསལོ་�ས་ཤངི་། ཡབ་U་ིyགས་དགངོས་’ངས་Çརི་བཀའ་བBན་བཞངེས། yགས་མ་ིད;སེ་པ་མདེ་པར་མཛད། ïལ་མའི་ིར་ེ

འQན་hར་ཀ་ཡ་ོརའི་ིམQན་ཐད་Q་í་དགནོ་པ་(Dolpo Pu Monastery)དང་། Y་གoགས་མཆདོ་Kནེ་བཞངེས་ཤངི་རབ་གནས་

Uང་མཛད། དགནོ་པ་དང་མཆདོ་Kནེ་དངེ་སང་ཡང་མ་འཇགི་པར་མཇལ་>་ཡདོ།  
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 དrང་ལ་ོཉརེ་བLད་ཐགོ་{ར་དང་བཅས་ས་.་ནས་å་ེཐང་བད་ེབ་ཅན་(†གོ་ལ་ོ÷་བ་Ä་ོ}ན་ཤསེ་རབ་U་ིགདན་ས།)Q་ཕབེས། 

eན་མ@ནེ་ཞསེ་པའ་ིམཚན་;་ིåན་པ་ཐསོ་ཏ་ེÇགོས་ས་ོས་ོནས་མཁས་པའ་ི.སེ་O་མང་པ་ོདང༌། Sག་པར་Q་དOས་གཙང་གཉསི་

ནས་དག་ེའQན་པ་མང་Q་འQས་པ་ལ། fམས་ཆསོ་དང་། Çག་ན་ù་ོ)་ེདབང་བYར་བའ་ི>ད་སགོས་ག:ངས། ད་ེQས་འ_་ིrང་ལ་ོ

◊་མ་ཎ་ིཀ་ÿ་ི(༡༢༩༩-༡༣༧༣);སི་མཇལ་ཁ་དང་fནི་úབས་�ས། ཐགོ་མར་ག:ང་Ñངེ་མཛད་པས་ཉ་ིམའ་ིbང་ནས་ཁངོ་iནི་O་

ཙམ་Q་vར་པས། ཆསོ་འ_ལེ་�ས་ཤངི་Çསི་:་ཇ་ོནང་Q་ཕབེས་ནས་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་སགོས་ཟབ་ཆསོ་དཔག་མདེ་གསན་ད་ེ

n་བའ་ིO་ཆནེ་Q་vར། 

 དrང་ལ་ོཉརེ་དrའ་ི(༡༣༢༠)ཐགོ་ས་.འ་ིགདན་ས་མཛད་ནས་དfར་ཆསོ་དrན་ཆསོ་:་དཀའ་ཆནེ་བཞ་ིསགོས་

པ་ོཏ་ི®་bག་ར་ེ”ལེ་ནས་ག:ངས། Qང་gང་Q་U་ེùརོ་;་ི∆བ་མཆདོ་མཛད་པས་Oམ་z་ཁལོ། U་ེùརོ་S་དr་སགོས་ཡ་ིདམ་;་ིS་

མང་པའོJ་ཞལ་གཟགིས། མཁན་ཆནེ་བསདོ་Iགས་པ་ལ་Ä་ོ™ངོ་�ས་པས་fང་zབ་U་ིསམེས་yགས་ལ་འfངོས།  

 དrང་Iངས་:མ་cའ་ིཐགོ་ཇ་ོནང་དཔལ་;་ིར་ིãདོ་ཆནེ་མརོ་དར་འ;དེ་ཆདེ་fནོ་པས་∆བ་པ་བ་\མས་U་ི∆བ་

òགས་ལ་pན་ཆབ་བསལི་བའ་ིདད་པ་.སེ། ཇ་ོནང་པའ་ི{མོ་ཆནེ་\མས་ལ་ཉམས་óངོ་@ད་པར་ཅན་.་ེòལ་གསན་པས། ད་

གཟདོ་འདརི་འངོས་ནས་{མོ་ཆགི་<ལི་ཅགི་f་དགསོ་དགངོས་པ་yགས་ལ་འ≠ངས། མòར་Öར་ཀ ་པ་རང་uང་ù་ོ)འེ་ིbང་Q་

རང་Bངོ་ག་ིh་བ་བoང་ནས་འབལེ་གཏམ་མཛད་པས། ཆསོ་)་ེརང་uང་བར་མངནོ་ཤསེ་བཟང་པ་ོམངའ་བས། མ་འངོས་པ་ན་

གཞན་Bངོ་Q་འvར་ཞསེ་gང་བBན། འད་ིÜབས་ཤགི་X་Ä་མ་སCེ་ེདཔལ་བས་བYལ་ངརོ་\མ་འIལེ་;་ིཊ⁄ི་མཛད་òལ་ས་.འ་ི

ཨ་མསེ་Uསི་Qས་འཁརོ་ཆསོ་འuང་Q་བཤད་Uང་ད་བར་མ་མཇལ། 

 དrང་Iངས་ས་ོགཅགི་ཐགོ་(༡༣༢༢)དག་ེབཤསེ་རནི་དཔལ་སགོས་འཁརོ་དག་ེ•ངོ་བLད་དང་བཅས་•ར་ཡང་

ཇ་ོནང་Lལ་བའ་ིར་ིãདོ་Q་ཕབེས། མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་མཚäའ་ི(༡༢༦༠-༡༣༢༧)ཞབས་ལ་གXགས། དབང་དང་གདམས་པ་

མང་པ་ོདང་། @ད་པར་Q་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དབང་ãདི་མན་ངག་ཡངོས་:་¶གོས་པ་གསན། དམགིས་པ་�་བའ་ིÜབས་མ་

གཏགོས་:་དང་ཡང་མ་ིའ[ད་པར་གཟམིས་ཁང་མཁའ་pདོ་བད་ེ}ན་ནམ་oང་འ±ག་ù་ོ)འེ་ི¶ངོ་Q་བ�གས། ཉམས་Kོགས་U་ི

≈ངོ་བùལོ། iགོ་nལོ་མཐར་Çནི་པའ་ིKགས་མཚན་>ད་ནས་ག:ངས་པ་ཇ་ིh་བ་བཞནི་uང་། མངནོ་པར་མ@ནེ་པ་ཐགོས་མདེ་

Q་མངའ་བ་དང་། iགོ་yར་འ<སེ་པའ་ིབད་ེཉམས་»ར་ལངས་པ་སགོས་Nབ་པའ་ིམཚན་མ་བKན་པ་ོབmསེ། ù་ོ)་ེགདན་དང་། 

པl་གདན་ཞསེ་f་བའ་ི∆བ་Öག་གཉསི་:་དམ་མཚམས་ལ་བ�གས་Üབས་འཛJན་པའ་ིཉམས་Kགོས་Uང་མཐར་Çནི། 

 eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོཇ་ོནང་Q་ཕབེས་Üབས། མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་མཚäའ་ིགཟམི་ལམ་Q། ཆསོ་Lལ་རགིས་}ན་

པl་དཀར་པ་ོལ་Lན་bག་མཆགོ་གཉསི་Uསི་བÜརོ་ཏ་ེཇ་ོནང་Q་ཕབེས་ནས། ཆསོ་U་ིLལ་མཚན་འÇར་ཞངི་ཆསོ་U་ིQང་Oས་

པས་.་ེདr་མཐའ་དག་ཇ་ོནང་Q་འQས་པའ་ིམཚན་hས་བཟང་པ་ོuང་བ་མ་ཟད། ཁངོ་ཐགོ་མར་ཇ་ོམདའ་ནས་ཡར་ཕབེས་Qས་

ནམ་མཁའ་ལ་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དUལི་འཁརོ་ཡངོས་¶གོས་གཟགིས། ད་ེནས་བoང་ཡ་ིདམ་;་ིཞལ་གཟགིས་པ་ན་ིIངས་ལས་

འདས། འཕགས་པ་pན་རས་གཟགིས་དང་མ་ིལབ་པ་བཞནི་Q་vར། rར་མགནོ་དང་\མ་iས་སགོས་gས་དང་Iབི་མ་བཞནི་Q་

འIགོས།  

 .དི་Öག་བད་ེ}ན་Q་བ�གས་ནས་གསང་Bབས་Uསི་fང་བའ་ིགQང་>ད་eན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་བཟང་

པ་ོ(༡༢༨༣-༡༣༦༣)ལ་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། ù་ོ)་ེ[ངེ་བའ་ིདབང་Çག་ལནེ། fམས་པའ་ིཆསོ་®་སགོས་ཞབི་ãདི་
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མཛད། མཁས་བéན་ཆནེ་པསོ་བཀའ་ཕབེས་བཞནི། ལ་ོགཉསི་རངི་ཇ་ོནང་ག་ིཚäགས་པ་ལ་དfར་ཆསོ་དང་དrན་ཆསོ་:་.སེ་

རབས་དང་། pདོ་འ±ག བ•བ་བXས། དཀནོ་བnགེས་\མས་དང་། eན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་སགོས་•བོ་ཚäགས་དག་ེབའ་ི

བཤསེ་གཉནེ་ཉསི་བL་ཙམ་ལ་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་;་ིགསར་བཤད་Lས་པ་མཛད་Üབས། ཉནི་གཅགི་6་<འོ་ིyགས་དམ་

བáལོ་ཚÉ། ãདི་གཉརེ་བ་སགོས་ལ། ད་ནངས་ནམ་Çདེ་ཙམ་ལ་ང་ཤམ་བྷ་ལར་Çནི་ན་ོག:ངས་ནས། མ་¿་ཡའ་ིལ་ོམ་úནོ་པ་ཞགི་

དངསོ་:་བBན། Ä་_ང་ག་ིnགི་ངསོ་ཞལ་བ་fས་ནས་Qས་འཁརོ་དUལི་འཁརོ་ཡངོས་¶གོས་དང་ཤམ་བྷ་ལའ་ིཞངི་ག་ིབཀདོ་པ། 

Çགོས་མཚམས་:་ཐབ་ཐགི་\མས་བཏབ། འཇམི་པས་Ç་ིའཇགི་Kནེ་;་ིབཀདོ་gགས། འuང་བཞའི་ིBངེ་Q་འཛམ་Ñངི་གནས་

òལ། Ñངི་Qམ་O་བc་གཉསི། རགིས་bག་ག་ིགནས་òལ། མཚä་bག Ñངི་bག དOས་:་|ན་པའོJ་L་དཔངས། ནམ་མཁའ་ལ་@མི་

;་ིག་ོལ་འཁརོ་òལ་སགོས་བཟསོ་ནས་ང་ོâདོ་མཛད་ཅངི་། ད་ེhར་འཁརོ་བས་ས་ལ་Qས་ཚJགས་འཁརོ་gགས། ནང་ù་ོ)་ེgས་U་ི

གནས་òལ། n་‹ང་ཐགི་ལ་ེཇ་ིhར་ཆགས་གནས། མཐར་ཇ་ིhར་འདརོ་òལ་ལ་སགོས་པ་ཞབི་Lས་:་ག:ངས།  

 ད་ེhར་མཁས་བéན་ཆནེ་པསོ་གསན་ཏ་ེyགས་ཤནི་X་ད;སེ་ནས་བརེ་yལ་སགོས་གནང་™ནི་L་ཆནེ་པ་ོམཛད་

ཅངི་། ཁངོ་ལ་མངའ་བའ་ིདབང་gང་ãདི་ག:མ་མན་ངག་ཞལ་ཤསེ་དང་བཅས་པ་Oམ་པ་གང་fའོJ་òལ་Q་¶གོས་པར་གནང་

ནས། དནོ་;སི་བBན་བདག་X་མངའ་གསལོ་མཛད།  

 དrང་Iངས་ས་ོགཉསི་ཐགོ་ཇ་ོནང་ར་ིãདོ་ཆནེ་མརོ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་བL་[ག་Sག་ལ་Qས་འཁརོ་>ད་

འIལེ་ག:ང་Üབས། ལ་ོ◊་བ་ཆནེ་པ་ོÄ་ོIསོ་དཔལ་བཟང་(༡༢༩༩-༡༣༥༣)ཇ་ོནང་Q་ཕབེས། ད་ེནས་བoང་ལ་ོQ་མའ་ིརངི་འ_ལ་

མདེ་Q་བKནེ། དབང་བཀའ་ཡངོས་:་¶གོས་པ་�ས་ཤངི་yགས་iས་མཆགོ་X་vར། Ä་མ་རགོ་O་ཚང་བའ་ིངརོ་འQས་པ་བL་

[ག་མང་པརོ་ù་ོ)་ེ[ངེ་བ་དUལི་འཁརོ་ཞ་ེབཞ་ིདང༌། དཔལ་}ན་>་Üར་དUལི་འཁརོ་བc་གཅགི་ག་ིདབང་བYར་གནང་ཚÉ། 

ནམ་མཁའ་ལ་D་འདོ་དང་མ་ེཏགོ་ག་ིཆར་བབ་པ་སགོས་དག་ེམཚན་Å་ཚäགས་uང་། Ä་མ་རགོ་O་ཚང་བའ་ི\མ་ཐར་མ་མཇལ་

མདོ། གངོ་ག་ིཔད་Ñངི་gང་བBན་Q་”རགོ་ཚང་ཇ་ོནང་ཞསེ་པའ་ིམགནོ་གནས་:༔•ཞསེ་པ་ད་ེདང་འ_ལེ་བ་མདེ་དམ་åམ། 

 ས་.འ་ིཏ་ིÿ་ིeན་དགའ་Lལ་མཚན་;སི་ཕབེས་བ:་I་Dགི་Öན་:མ་ཚäགས་པའ་ི{་ོནས་གདན་འ<ནེ་�ས་པ་

hར། Y་འཁརོ་བཅས་ས་.ར་ཕབེས་ཏ་ེམཁན་ཆནེ་གནས་bག་པ་Ä་ོIསོ་མòངས་མདེ་དང་། འཇམ་Bནོ། འཇམ་{གེ་སགོས་དག་ེ

བཤསེ་Bངོ་[ག་བÕལ་བར་Qས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་སགོས་ཆསོ་བཀའ་L་ཆརེ་ག:ངས། Lལ་བའ་ིག:ང་རབ་དཔང་པརོ་བཞག་

ནས་མཐར་yག་Nབ་མཐའ་ིnདོ་Ñངེ་མཛད་པས་འIན་_ལ་Q་vར། eན་ལས་\མ་པར་Lལ་བའ་ིདག་ེམཚན་Q་ནམ་མཁའ་ནས་

མ་ེཏགོ་ག་ིཆར་བབས་པ་སགོས་ང་ོམཚར་བའ་ིKགས་མཚན་བསམ་;སི་མ་ི@བ་པ་uང་།  

 དrང་ལ་ོས་ོག:མ་ལ་ཕབེས་པ་ཤངི་fའི་ི(༡༣༢༤)ལརོ་མགི་དམར་nསི་ག�ང་དང་། གཟའ་®། D་གཅན། nསི་U་ི>་

མཚན། མ±ག་རངི་། གཟའ་བc་Bངོ་པར་འ±ག་òལ་སགོས་མཛད་ད་ེགངས་Aངོས་U་ིÜར་nསི་རགི་པར་6ནོ་མདེ་U་ིལགེས་

.སེ་;་ནམོ་པ་བkལ། ད་hའ་ིཆར་ཡང་འཛམ་ཐང་Çགོས་:་དའེ་ིÇག་བཞསེ་མ་ཉམས་པར་བ�གས་Üད། 

 དrང་Iངས་ས་ོ®་(༡༣༢༦)བཞསེ་ཐགོ་མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་མཚäས་དOས་ཇ་ོནང་ག་ིÄ་ཆནེ་\མས་ཞལ་

མyན་;སི་ཇ་ོནང་ག་ིགདན་སར་བ�གས་དགསོ་པའ་ིབཀའ་ནན་ཕབེས་པས། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ། ད་Qང་Kནེ་འ_ལེ་བKག་

དགསོ་ག:ངས་ཏ་ེལ་ོདའེ་ིད…དི་ཀར་•བོ་དཔནོ་t་བ་དང་། མཁས་མཆགོ་òལ་འདོ་གཉསི་Çག་གཡགོ་X་ãདི་ནས་S་སར་

ཕབེས། ཇ་ོqཀ་\མ་གཉསི་དང་@ད་པར་Q་རང་fོན་འཕགས་པ་བc་གཅགི་ཞལ་;་ིbང་Q་མཆདོ་པ་L་ཆནེ་པ་ོÖལ་ཏ།ེ ཁངོ་
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གསི་ཇ་ོནང་ག་ིགདན་ས་པའམ། ཡང་ན་∆བ་པ་ཁ་ོནར་གཞལོ་ན་བBན་འIརོ་ཕན་པ་གང་ཆ་ེཞསེ་གསལོ་བ་∞གས་<ག་X་བཏབ་

པས། pན་གཟགིས་U་ིyགས་ཀ་ནས་འདོ་ཟརེ་པlའ་ི[ངེ་བ་h་O་འ[སོ་ཤངི་། དའེ་ིགསངེ་ནས་རང་uང་ག་ིD་གདངས་ལས་ཇ་ོ

ནང་ག་ིགདན་ས་མཛད་ན་ལགེས་òལ་;་ིhས་བཟང་uང་བས། ད་ེhར་yགས་ཐག་བཅད་ད་ེœགས་པ་ོརརི་ཕབེས། Çགོས་འQས་

U་ིདད་}ན་Q་མར་མད་ོ?་ེ<ན་པ་ཉརེ་བཞག་དང་། ཁང་O་བnགེས་པའ་ིམདའོJ་བཤད་gང་སགོས་གནང་།  

 ལ་ོདའེ་ིBནོ་ཁར་Çརི་ཇ་ོནང་Lལ་བའ་ིར་ིãདོ་Q་ཕབེས། ཇ་ོནང་ག་ིཐགོ་མའ་ིÄ་མ་eན་¨ངས་eན་X་བཟང་པ་ོ

yགས་)་ེབnནོ་འNས་(༡༢༤༣-༡༣༡༣)Uསི། མ་འངོས་པར་ངའ་ིར་ིãདོ་འདརི་ཕ་ལས་O་Sག O་ལས་ཚ་བ།ོ ད་ེབས་ཡང་ཚ་

Sག བཟང་}ན་གངོ་མར་ཆསོ་འཆད། འགོ་མར་མཆདོ་Kནེ་བཞངེས་ཞསེ་gང་བBན་པ་hར། མཁས་བéན་ཆནེ་པསོ་ཇ་ོནང་Ä་

_ང་Q་གདན་<ངས། ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོནས་Ä་རབས་ག:མ་;་ིKནེ་མཆགོ་Çག་དཔ་ེདང་། ùརོ་<ལི། îས་Lན། ཀ་›་

ལ། དར་གQགས་སགོས་n་ཆའེ་ིY་ག:ང་yགས་Kནེ་\མས་Öལ་ཏ།ེ ཇ་ོནང་བBན་པ་L་མཚäའ་ིབདག་པརོ་མངའ་གསལོ་ã་ིའདནོ་

མཛད།  

 ད་ེནས་བoང་དfར་དrན་\མས་:་yགས་དམ་ལ་n་ེགཅགི་X་བ�གས། Bནོ་ད…དི་གཉསི་:་འQས་པ་\མས་ལ་

འཕགས་པ་†་བ་ོཆའེ་ིམད་ོསགོས་ངསེ་དནོ་མད་ོ®་མད་ོབc་\མས་དང་། fམས་ཆསོ་དང་འ_ལེ་བའ་ིཆསོ་?་ེཉ་ི∞ འཕགས་པ་ç་

∆བ་U་ིབBདོ་ཚäགས། སམེས་འIལེ་Üརོ་ག:མ་སགོས་དང་། @ད་པར་Q་™རོ་bག་∆བ་པ་བ་\མས་དང་། ད་ེབས་Uང་འདག་

™ར་Q་བ�གས་པའ་ི∆བ་པ་ཕ་ོམ་ོ\མས་ལ་ཟབ་ལམ་;་ིཉམས་ãདི་>ན་ཆགས་:་ག:ངས་པས། རསི་མདེ་མཁས་དབང་\མས་

Uསི་eན་མ@ནེ་Q་Iགས་པ་མཚན་དནོ་དང་མyན་པར་འQག་ཅསེ་བ6གས་བ)དོ་�ས་ཤངི་། མཁས་དབང་དཔང་ལ་ོཆནེ་པསོ་

(༡༢༧༦-༡༣༤༢)Uང་”O་དལོ་ཤརེ་ག:མ་བBན་པའ་ིiགོ་ཤངི་ཡནི་•ཞསེ་བBདོ་བ6གས་མཛད། 

 དrང་Iངས་ས་ོདrར་(༡༣༣༠)ཕབེས་Üབས། མཁས་བéན་ཆནེ་པ་ོཞ་ིབར་གཤགེས་པས། དགངོས་¶གོས་:་

བཟང་}ན་འགོ་མར་མཆདོ་Kནེ་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མ་ོགསར་བཞངེས་U་ིས་ཆགོ་མཛད་པའ་ིཚÉ། ས་གཡསོ་ཤངི་མ་ེཏགོ་ག་ིཆར་

བབས་པ་ལ་སགོས་པའ་ིKགས་མཚན་uང་། Kནེ་འ_ལེ་Q་དགངོས་ཏ་ེ•བོ་ཆནེ་\མས་ལ་Qས་འཁརོ་བདག་པ་ོབདག་ཆནེ་;་ི

དབང་བYར་མཛད། Y་འOམ་འཛམ་Ñངི་Lན་གཅགི་གམ་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མ་ོདཔལ་ཡནོ་ཅན་S་ཁང་བL་n་བLད་པ། L་

དཔངས་མཉམ་པར་≠་ཉསི་བL་བཅ་ོ®་བ། Lན་བཀདོ་པ་Öན་:མ་ཚäགས་པ། གQགས་U་ིS་ཁང་ན་རནི་པ་ོཆ་ེÅ་ཚäགས་ལས་

Nབ་པའ་ིQས་འཁརོ་ཡངོས་¶གོས་U་ིདUལི་འཁརོ་Äསོ་བ•ངས་བ�གས་པ་ད་ེཉདི་ལ་ོÇདེ་དང་བཞ་ིལ་Nབ་པར་མཛད་

ད།ེ ཁང་O་བnགེས་པའ་ིམད་ོདང་འ_ལེ་རབ་གནས་མཛད་Qས་འདབ་མ་ï་བ་དང་བཅས་པའ་ིམ་ེཏགོ་ག་ིཆར་ཁ་བ་བབ་པ་ཙམ་

བབས།  

 གཙང་Çགོས་:་མཆདོ་Kནེ་ད་ེའ<་བ་ག:མ་ཡདོ། ཇ་ོནང་Y་འOམ་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མ་ོདང་། གcང་ར་ིབ་ོཆའེ་ིY་

འOམ་མཆདོ་Kནེ། Lལ་nའེ་ིY་འOམ་མཆདོ་Kནེ་བཅས་ག:མ་ན་ིཆ་ེzང་ཙམ་ལས་ཚད་དfབིས་སགོས་ཧ་ཅང་འ<་བ་ོཡདོ་པ་མ་

ཟད། མཆདོ་Kནེ་ད་ེགཉསི་ཀ་ཇ་ོནང་Y་འOམ་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མརོ་དཔ་ེÄངས་ཏ་ེབཞངེས་པར་Iགས་ཤངི་། fནི་úབས་U་ིཆ་

ནས་ད་ེགཉསི་Uསི་Uང་འIན་Q་མདེ་པ་ཡནི་òལ། ས་ིX་ཆསོ་U་ིL་མཚäའ་ིགངས་Aངོས་དOས་གཙང་གནས་Üརོ་ལམ་ཡགི་
9ལས། ”ལར་མཆདོ་Kནེ་འད་ིདང་Lང་n་ེགཉསི་མཐ་ོདམན་ཆརེ་མ་ིÅང་། Çགོས་འདའི་ིམཆདོ་Kནེ་ཞགི་ནང་fནི་ཆགས་པ་ས་

                                                
9 ས་ིX་པ་ཆསོ་U་ིL་མཚä་གངས་Aངོས་དOས་གཙང་གནས་བÜརོ་ལམ་ཡགི་ནརོ་O་t་ཤལེ་;་ིས་ེམ་ོད།ོ བá་ཤསི་Aངོས་པར་མ། ཤགོ ༢༣༤ཉ 
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བcའ་ིདབང་sག་གསི་བཞངེས་པ་འདསི་བག་<་ོབར་Åང་།• ཞསེ་Y་འOམ་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མའོJ་Ç་ིནང་ག་ིKནེ་བKནེ་པའ་ིfནི་

úབས་དང་ཆ་ེབ་བ)དོ་Üབས། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ས་བcའ་ིདབང་sག་དངསོ་ཡནི་པར་yགས་ཐག་བཅད་ད་ེ

ག:ངས་ཡདོ།   

 མཁན་ཆནེ་བསདོ་Iགས་པས་གཙäས་ཇ་ོགདན་ཚäགས་པ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་Q་Qས་འཁརོ་;་ིདབང་མ་ོཆ་ེ

མཛད། མཁན་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེfང་zབ་སམེས་དཔའ་བསདོ་ནམས་Iགས་པས་བYལ་ངརོ། དO་མའ་ིམན་ངག་@ད་འཕགས་ཞསེ་

f་བའ་ིབBན་བཅསོ་ ད་Q་uང་བ་ད་ེAགས་nམོ་མཛད།  

 དrང་Iངས་བཞ་ིབcའ་ིཐགོ་ཇ་ོནང་དཔལ་;་ིར་ིãདོ་Q་དག་ེ•ངོ་ག་ིདག་ེའQན་ཆནེ་པའོJ་ཚäགས་དང་Sན་

ཅགི་X་བ�གས་Üབས། ཉནི་གཅགི་ས་བཟང་ལ་ོ◊་མ་ཏ་ིཔཎ་ཆནེ་Ä་ོIསོ་Lལ་མཚན་(༡༣༠༦-༡༣༨༨)མཆགོ་ཞ་g་ནས་ཇ་ོནང་Q་

ཕབེས་མ་ཐག eན་མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་6་<འོJ་yགས་དམ་Iལོ་ནས་ཚäགས་Qང་Oས་པ་དང་། དག་ེབཤསེ་ཉསི་བL་Sག་གསི་Çག་X་

ཤ་ོཀ་ལ་ིབÅམས་ནས་ཆསོ་ãདི་ལ་ཕབེས་པ་བཅས་Qས་མཉམ་uང་བས། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ་མ@ནེ་ཏ།ེ ཆསོ་ãདི་Iལོ་མ་ཐག 

ོ̈ས་Å་དང་Qང་L་Ñངི་བཅས་Uསི་བ:ས་ཏ་ེY་མQན་Q་གདན་<ངས། yགས་བnསེ་ག:ང་མལོ་ïན་རངི་མཛད། མ་ིÇདེ་པའ་ི

དད་པ་.སེ་ནས་ཞབས་p་ིབརོ་Äངས། ད་ེནས་བoང་ཞབས་bང་Q་>ན་བ�གས་མཛད། Qས་འཁརོ་སགོས་ཆསོ་བཀའ་ཡངོས་:་

¶གོས་པ་�ས། ལ་ོ◊་Ä་ོIསོ་དཔལ་དང་ཁངོ་གཉསི་ལ་yགས་iས་ཇ་ོནང་ལ་ོཙ་\མ་གཉསི་ཞསེ་Iགས། )་ེཙäང་ཁ་བས་ཁངོ་ག་ི

མQན་ནས་འཇམ་དfངས་ཆསོ་Üརོ་དང་åན་ངག་སགོས་གསན།  

 •ར་ཡང་ས་.་ནས་ཆདེ་Q་གདན་འ<ནེ་�ས་པ་བཞནི་ཆབིས་ཁ་བfiར། ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པའོJ་དངསོ་•བོ་

འཇམ་དfངས་བཞ་ིཐགོ་པ་དང་། eན་¨ངས་Iགས་Lལ་བ། གཞན་དཔནོ་ཆནེ་Lལ་བཟང་བ། གཡག་?་ེཔཎ་ཆནེ། མཁན་ཆནེ་

གཏརོ་Lལ། གནས་bག་པ། འཇམ་Bནོ། འཇམ་{གེ་ལ་སགོས་པ་ས་.་པ་བL་Bངོ་Q་མར་>ད་འIལེ་དང་fམས་ཆསོ་སགོས་

ཆསོ་བཀའ་L་ཆརེ་ག:ངས། མ±ག་མཐར་མད་ོ>ད་ཚད་}ན་\མས་དཔང་པརོ་བཞག་B།ེ ”|ན་པ་ོབཞངེས་པས་L་མཚä་བùལོ་

བ་åམ་•ཞསེ་ག:ངས་ནས་eན་¶བོ་རང་Bངོ་དང་། དནོ་དམ་གཞན་Bངོ་B་ེBངོ་òལ་གཉསི་དང་། བདནེ་གཉསི་U་ི\མ་དf་ེ

ལགེས་པར་Çསེ་ནས། Nབ་མཐའ་ིབI་ོÑངེ་ཆནེ་མ་ོམཛད་པས་nདོ་_ལ་Q་vར། ཐག་རངི་ནས་nདོ་ཡགི་དང་དགོས་འ<་ི�ས་པ་

\མས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བས་L་མཚäར་ཁ་བ་བབ་པ་hར་གཞ་ིམདེ་Q་vར། ད་ེhར་ངསེ་དནོ་གཞན་Bངོ་དO་མ་ཆནེ་པའོJ་ཆསོ་

Üད་Uསི་བསལི་Aངོས་ཁ་བ་དཀར་པའོJ་ཁརོ་ïག་ཡངོས་:་@བ་པར་མཛད་པས། ”|ན་པ་ོབཞངེས་པས་L་མཚä་བùལོ་•ཞསེ་

Iགས་པ་uང་།  

  དrང་Iངས་ཞ་ེགཉསི་(༡༣༣༣)ཐགོ་ས་མངའ་རསི་Çགོས་Lལ་བ་(༡༣༠༦-༡༣༨༦)ཞསེ་Iགས་པ། Y་གཞནོ་Æ་

ག�ང་gགས་eན་ལ་མ@ནེ་པ་Lས་ཤངི༌། \མ་ད…དོ་དང་nདོ་རགིས་འIན་t་_ལ་བ། བ)དོ་པ་གཙང་ཞངི་yགས་Lལ་ཆ་ེབ། 

དOས་གཙང་གཉསི་:་«་Üརོ་མཛད་པས་nདོ་མདེ་Q་vར་ནས་Çགོས་ལས་\མ་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས་པ་དསེ། ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་

Q་Iགས་པས་@ད་Q་འཕགས་པའ་ིམཆགོ་Kནེ་ཆནེ་པ་ོབཞངེས་ཤངི་། བདོ་6་རབས་པ་དང་མ་ིམyན་པའ་ིNབ་མཐའ་ིiལོ་

བཏདོ་ཡདོ་òལ་གསན་ནས། ད་ེདང་gང་རགིས་Uསི་བI་ོÑངེ་fདེ་དགསོ་དགངོས་ཏ་ེཇ་ོནང་Q་ཕབེས་པ་དང་། eན་མ@ནེ་ཆནེ་

པསོ་དག་ེའQན་འQས་ཚäགས་L་མཚä་ཙམ་ལ་ཆསོ་ãདི་ཚར་ནས་Iལོ་བ་དང་Qས་འIགིས། ད་ེgགས་Y་གཉརེ་ལ་འ[ནི་བYར་

བས་Ä་_ང་Q་གདན་<ངས། ཉ་ེགནས་Uསི་ཡལོ་བ་Çསེ་པས། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོY་མཚན་དང་དཔ་ེfད་ལམས་ས།ེ òལ་ãམིས་
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U་ི<་ིབ:ང་yལ་ལ།ེ ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དངསོ་:་བ�གས་པ་h་Oའ་ིགཟགིས་Åང་uང་ནས། རང་དབང་མདེ་པར་gས་འདར་

བཞནི་Çག་འཚལ། མཇལ་དར་དང་Çག་Kནེ་མཚäན་ཙམ་Öལ་བས། eན་མ@ནེ་པསོ་མ@ནེ་བཞནི་Q། Bནོ་པ་གང་ནས་ཕབེས། 

རགིས་:་ཡནི་ག:ངས་པས། མIནི་པ་དངངས་བཞནི། ཁ་ོབ་ོམངའ་རསི་པ་ཞགི་ལགས། དOས་གཙང་གཉསི་:་•བོ་གཉརེ་fདེ་

Q་འངོ་། •བོ་གཉརེ་འཕལེ་བ་ོuང་ལགས་�ས་པས། yགས་ད;སེ་པས་ག:ང་མལོ་གནང་། ཉནི་བQན་རངི་དO་ཕར་ཚད་མངནོ་

སགོས་ལ་བI་ོÑངེ་མཛད་པས། 6ནོ་མདེ་U་ིལགེས་བཤད་Iངས་མདེ་པ་གསན། གཞན་Bངོ་ག་ིNབ་མཐའ་སངས་Lས་ཐམས་

ཅད་U་ིདགངོས་པ་ཆསོ་ཐམས་ཅད་U་ིཆསོ་ཉདི་Q་ངསེ་པ་mདེ། གཞན་Bངོ་འགགོ་fདེ་U་ིརགིས་པ་\མས་ན་ི\མ་པར་Kགོ་པའ་ི

ར་ིམ་ོཙམ་ལས་དནོ་ལ་མ་ིགནས་པར་མ@ནེ། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོལ་མ་ིÇདེ་པའ་ིདད་པ་འ≠ངས། )སེ་:་འཛJན་པར་གསལོ་བ་

བཏབ་པས་ཞལ་བཞསེ་མཛད་ཅངི་ཆསོ་འ_ལེ་གསན།  

 •ར་Qས་འཁརོ་;་ི>ད་སགོས་yགས་ལ་བoང་ནས་ཇ་ོནང་Q་ཕབེས། Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དབང་བཀའ་ཡངོས་:་

¶གོས་པ་�ས། ཟབ་ལམ་™རོ་bག་ཉམས་བཞསེ་མཛད་པས་Kགོས་པ་མཆགོ་X་vར། )་ེཙäང་ཁ་བས་ཁངོ་ག་ིམQན་ནས་Qས་

འཁརོ་™རོ་bག་སགོས་གསན། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔའ་ིའIན་t་_ལ་བའ་ི•བོ་མ་ཉ་Çགོས་གཉསི་ཞསེ་Iགས། ཁངོ་གསི་མཛད་

པའ་ིQས་འཁརོ་>ད་འIལེ་ང་ོམཚར་Kགོས་བ)དོ་10Q། ”Ç་ིམཚན་ཉདི་ཐགེ་པའ་ིངསེ་དནོ་མཐར་yག་ལ་ÄའོJ་Åང་བ་cང་ཟད་

.སེ་པ་དང༌། Ä་ན་མདེ་པའ་ི>ད་?་ེ\མས་U་ིù་ོ)འེ་ིཚJག་ག་ིམQད་པ་cང་ཟད་ãལོ་བ་ན།ི ཆསོ་)་ེདཔལ་}ན་Ä་མ་འད་ིཉདི་ཁ་ོ

ནའ་ིབཀའ་<ནི་ཡནི་ཏ།ེ• ཞསེ་ག:ངས་ཤངི་། Qས་འཁརོ་བ་Lལ་བ་དཔལ་སགོས་•བོ་ཚäགས་མང་Q་fནོ། Lལ་བ་དཔལ་;་ི•བོ་

མའ་ིགཙä་བ་ོfང་བདག་\མ་Lལ་Iགས་བཟང་(༡༣༩༥༡-༤༧༥)ཡནི། 

 རགི་པའ་ིདབང་sག་ཉ་དབནོ་eན་དགའ་དཔལ་(༡༢༨༥-༡༣༧༩)ན།ི དOས་གཙང་གཉསི་:་འIན་t་_ལ་བའ་ི

nདོ་Lལ་Q་Iགས། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོf་Õདོ་གཤངོ་Q་fནོ་པའ་ིQས་:་ཞལ་མཇལ། ག:ང་ཐསོ་པ་ཙམ་;སི་མ་ིÇདེ་པའ་ིདད་པ་

.སེ། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོÇརི་ཇ་ོནང་Q་fནོ་པའ་ིཞབས་ཏགོ་མཛད། ད་ེནས་བoང་དrང་ལ་ོང་bག་ག་ིབར་Q་འ_ལ་མདེ་Q་

བBནེ། སམེས་འIལེ་Üརོ་ག:མ་དང་། ™རོ་bག་ཉམས་ãདི་སགོས་གསན་ཅངི་yགས་iས་:་vར། \མ་འIལེ་ཊཀི་ཆནེ་མཛད་

པས་ཚད་མ་ཉ་གXགས་ཅསེ་པའ་ིགཏམ་>ད་ད་ེuང་། )་ེཙäང་ཁ་བས་ཁངོ་ག་ིམQན་ནས་ཕར་Çནི་སགོས་གསན། ཐགོ་མར་ས་.འ་ི

མཁས་པ་ཉ་བnནོ་གཉསི་དང་། བར་Q་དOས་གཙང་མཁས་པ་མ་ིbག་ག་ིགéག་ག་ིt་བའ་ིt་བ། ཐ་མར་དལོ་པ་ོཔའ་ིའIན་t་

_ལ་བའ་ི•བོ་མ་ཉ་Çགོས་གཉསི་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས།  

 ད་ེནས་S་nརེ་ཕབེས་ནས་ཐགོས་ཤགི་བ�གས། Çགོས་རསི་U་ིདག་ེའQན་པ་དང་དད་}ན་\མས་ལ་ངསེ་དནོ་འཁརོ་ལ་ོ

ཐ་མའ་ིཆསོ་བཀའ་མང་Q་ག:ངས། eན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་བཟང་པ་ོསགོས་Uསི་བYལ་ངརོ་མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་

མཚäའ་ི\མ་ཐར་དང༌། འOམ་དང་ཉ་ིã་ིབའ་ིམཆན་O་སགོས་མཛད།  

 དrང་Iངས་ཞ་ེག:མ་Bངེ་(༡༣༣༤)yགས་iས་ལ་ོ◊་བ་ས་བཟང་མ་ཏ་ིཔཎ་ཆནེ་Ä་ོIསོ་Lལ་མཚན་(༡༢༩༤-

༡༣༧༦)དང་། ལ་ོ◊་བ་ཆནེ་པ་ོÄ་ོIསོ་དཔལ་བཟང་\མ་གཉསི་Uསི་eན་མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་བཀས་བYལ་བཞནི། eན་¨ངས་ཆསོ་

Iགས་དཔལ་བཟང་དཔང་བརོ་བ�གས་ཏ།ེ ཁངོ་ག་ིདགངོས་ཟབ་གཞརི་བoང་Qས་འཁརོ་>ད་(ཤངོ་འvར)ལ་འvར་བཅསོ་

མཛད། ཡངོས་Iགས་:་Qས་འཁརོ་ཇ་ོནང་འvར་ཞསེ་Iགས་ཤངི་། ད་h་?་ེདག་ེབBན་འvར་(>ད། ཐ-ད)དང་། བBན་འvར་དཔ་ེ

                                                
10 Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་ང་ོམཚར་Kགོས་བ)དོ། འèལ་དབེ། ཆསོ་)་ེÇགོས་ལས་\མ་Lལ། 



 20 

བ√ར་མ་(>ད། དབེ་ ༦)སགོས་:་བ�གས། eན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་;སི་�ས་ངརོ་ལ་ོ◊་བ་\མ་གཉསི་U་ིའvར་ལ་གསལ་fདེ་

ས་བཅད་དང་། མཆན་འIལེ་མཛད་པས་དལོ་པའོJ་Qས་འཁརོ་མཆན་འIལེ་Q་Iགས། Üབས་དརེ་àལ་བའ་ིཞངི་ཁམས་ཤམ་བྷ་

ལ་དངསོ་:་གཟགིས་ནས་བBདོ་õནོ་ཡང་མཛད། yགས་iས་eན་མ@ནེ་Çགོས་ལས་\མ་Lལ་;སི་རང་•བོ་Lལ་iས་དŒལ་z་

ཐགོས་མདེ་བཟང་པསོ་(༡༢༩༥-༡༣༦༩)�ས་ངརོ། Qས་འIལེ་མཆན་ཆནེ་མ་ོཡངོས་Iགས་Qས་འཁརོ་Çགོས་མཆན་Q་Iགས་པ་

སགོས་མཛད་པས་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་བ་དང་བཅས་པར་6ར་མདེ་U་ིའvར་}གོ་དང་འཕལེ་Lས་ཆནེ་པ་ོuང་། 

 དrང་ལ་ོབཞ་ིབcར་(༡༣༣༡)ཕབེས་Üབས་འ≠ངས་ïལ་ནས་མ་ïམ་Y་གཤགེས་པ་གསན་པས་•ར་ཡང་དལོ་

པརོ་ཕབེས། ཡབ་དང་མཇལ། ïམ་;་ིདགངོས་¶གོས་:་བá་ཤསི་{་ོམང་མཆདོ་Kནེ་བཞངེས་པས། དལོ་པའོJ་ïལ་མའི་ིངག་>ན་

Q། ”ཡབ་U་ིཆདེ་Q་བཀའ་འvར་བBན་འvར་བཞངེས།། ïམ་;་ིཆདེ་Q་བá་ཤསི་{་ོམང་བཞངེས།།• ཞསེ་Iགས། བá་ཤསི་{་ོ

མང་མཆདོ་Kནེ་དངེ་སང་ཡང་དལོ་པའོJ་ཕལ་?་ེབར་བ�གས་ལ། དལོ་པའོJ་ïལ་མ་ི\མས་Uསི་Çག་Üརོ་>ན་ཆད་མདེ་པར་fདེ་

བཞནི་ཡདོ། 

 དrང་ལ་ོཞ་ེགཅགི་ཙམ་;་ིཐགོ་གསང་Ö་ན»ེ་ཐགོ་དགནོ་(༡༠༧༣)Q་གདན་<ངས། དག་ེའQན་Bངོ་[ག་གཉསི་ཙམ་;སི་

སརེ་[ངེ་དང་། རལོ་མ།ོ གQགས་Lལ་མཚན་བ་དན་སགོས་མཆདོ་¶ས་Å་ཚäགས་པས་བ:ས་ནས་†གོ་ལ་ོ◊་བའ་ིགཟམིས་ཁང་Q་

བ�གས་:་གསལོ། Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། ïམ་ཉ་ིã།ི ཤསེ་རབ་ã་ིབ། མད་ོཕལ་པ་ོཆ་ེསགོས་ཆསོ་བཀའ་L་ཆརེ་བkལ། 

 6་Çརི་ལ་ོབc་ག:མ་;་ིབར་Q་ཇ་ོནང་Lལ་བའ་ིར་ིãདོ་ཆནེ་མརོ། ལ་ོར་ེབཞནི་མཁས་པ་Bངོ་[ག་མང་པརོ་Qས་

འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། fམས་ཆསོ་\མས་Qས་ཆསོ་:་ག:ངས་ཤངི་Bནོ་ད…དི་གཉསི་ལ་™རོ་bག་ག་ིQས་ãདི་དང་ཚäགས་ཆསོ། 

དfར་དrན་ལ་Y་མཚམས་དམ་པ་ོ\མས་Qས་ལས་མ་ཡལོ་བར་ཆག་མདེ་Q་མཛད། ཇ་ོནང་Q་∆བ་པ་åངི་བརོ་fདེ་པ་ཁ་ོན་རང་

ཡང་ëང་Qས་:་Bངོ་ཙམ་ར་ེའཚäགས་ཤངི་། pརི་ཚäགས་པ་ëང་Qས་:་ཡང་ཉསི་Bངོ་ཙམ་ར་ེདང་། མང་བ་ལ་ཚད་བoང་Q་མདེ། 

ནམ་ཞག་>ན་Q་∆བ་Öག་\མས་:་འདག་™ར་ལ་བ�གས་པའ་ི\ལ་འfརོ་ཕ་ོམ་ོཡང་Bངོ་[ག་བÕལ། Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དབང་

>ད་མན་ངག་¶གོས་པར་གསན་པ་ཡང་Bངོ་[ག་མང་པ་ོདང་། དབང་དང་ãདི་ཆ་ཚང་ཐབོ་པ་ã་ི[ག་བÕལ། མཆགོ་དབང་གངོ་

མ་དང་ས་ོསརོ་√ད་པའ་ིãདི་གསན་ཞངི་ཉམས་óངོ་.སེ་པ་ན་ིབIང་བས་མ་ིདཔགོ་ལ། བདོ་U་ིར་ི:ལ་ཐམས་ཅད་ù་ོ)འེ་ི\མ་

འfརོ་;་ི∆བ་པ་པསོ་@བ་པ་དང་། ཆསོ་)་ེའད་ིལ་ཟབ་ལམ་;་ིའãདི་�ས་པ་ཙམ་;སི་དག་ེ™རོ་;་ིÅ་ེམ་ཟནི་པ་ན་ིགཅགི་Uང་

མདེ་པར་Iགས་ཤངི་། བཤད་ཉན་;་ི«་ཐམས་ཅད་Q་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། åངི་པའོJ་མད།ོ >ད་Ä་མའ་ིབBན་བཅསོ་ལས་

བnམས་པའ་ིངསེ་དནོ་Çརི་མ་ི}གོ་པ་འཁརོ་ལའོJ་གཏམ་བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོསངེ་གའེ་ིDས་ཡངོས་:་@བ་པར་མཛད་པས། Qས་

འཁརོ་བBན་པའ་ིབཀའ་བབ་Lལ་བ་ཇ་ོནང་བ་ཞསེ་Iགས། ད་ེhར་ཡང་ས་.འ་ིཨ་óསེ་ངག་དབང་eན་དགའ་བསདོ་ནམས་

(༡༥༩༧-༡༦༥༩)Uསི། ”ད་ེཡང་Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་U་ིཡ་ེཤསེ་U་ི\མ་འèལ། nདོ་Qས་U་ིLལ་བ་གཉསི་པ་eན་

མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོདཔལ་ཇ་ོམ་ོནང་པའ་ིཞལ་6་ནས་yགས་ཉམས་:་བཞསེ། དནོ་Çནི་ཅ་ིམ་ལགོ་པར་Kགོས་པའ་ིབཤད་iལོ་fནི་

úབས་U་ི<དོ་མ་ཡལ། བ>ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པའ་ིབཀའ་བབས་ཆནེ་པ་ོམངའ་བ།• ཞསེ་ག:ངས་པ་hར་ར།ོ། 

 Qས་Üབས་དརེ་བདོ་གངས་རའི་ིAངོས་:་Lལ་བBན་p་ིདང་@ད་པར་Q་ངསེ་དནོ་བBན་ལ་Bནོ་པ་གཉསི་པ་ཞསེ་

Iགས་ཤངི་། Çསི་fནོ་མཁས་Nབ་\མས་Uསི་Uང་ད་hའ་ིཆར་དཔལ་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་བཤད་∆བ་Çག་ལནེ་;་ི>ན་མ་ཉམས་

པར་ཡདོ་པ་ན་ིeན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ཡབ་iས་U་ིབཀའ་<ནི་ཁ་ོན་ཡནི་ཞསེ་ག:ངས། 
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 དrང་Iངས་ཞ་ེབQན་(༡༣༣༨)བཞསེ་ཐོག་yགས་iས་ལ་ོ◊་བ་Ä་ོIོས་དཔལ་ཇ་ོནང་ག་ིགདན་སར་བÜསོ་ནས་

གཟམི་ཁང་བད་ེབ་ཅན་Q་བ�གས་Üབས། yགས་iས་ལ་ོ◊་བ་དང་། ཆསོ་)་ེÇགོས་ལས་\མ་Lལ། བསམ་}ངི་ཅགོ་ê་པ་(དཔལ་

}ན་དབང་sག་ཤསེ་རབ།)སགོས་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་བc་[ག་Sག་དང་། ངསེ་དནོ་;་ི∆བ་པ་པ་ོབཟང་པ་ོ\མས་Uསི་ཡང་ཡང་

བYལ་ངརོ་དO་མ་ཆནེ་པ་ོར་ིཆསོ་ངསེ་དནོ་L་མཚä་དང་། མངནོ་Kགོས་Lན་འIལེ་ཕར་Çནི་མད་ོgགས་མར་Iགས་པ་སགོས་

Lལ་བའ་ིདགངོས་པ་འIལེ་òལ་yན་མངོ་མ་ཡནི་པ། ངསེ་དནོ་gགས་བཟང་གསལ་བརོ་Bནོ་པའ་ིག�ང་gགས་གསརེ་;་ིཐང་

མར་བùལ་བས། ”བསལི་Aངོས་eན་མ@ནེ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་•ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས།  

 ད་ེཡང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་Uསི། Lལ་བ་¶གོས་པའ་ིསངས་Lས་བཅམོ་}ན་འདས་དང་། ས་བcའ་ི

fང་zབ་སམེས་དཔའ། ཤངི་Kའ་ིiལོ་འfདེ་ç་ཐགོས་\མ་གཉསི་སགོས་U་ིམན་ངག་ཟབ་མ་ོའབའ་ཞགི་དཔང་བརོ་བཞག་པ་

ལས། .་ོམ་6་བཙན་;་ིདཔ་ེhར་¥་òགས་མãགེས་འཛJན་;་ིརང་gགས་ཉ་ིཚÉ་བའ་ིབག་ཆགས་ངན་པ་ད་ེདག་དརོ་ནས། Kནོ་

བཞའི་ིརགིས་པར་བKནེ་ཏ་ེLལ་བའ་ིདགངོས་པ་འIལེ་òལ་yན་མངོ་མ་ཡནི་པ་ན།ི ར་ིཆསོ་ངསེ་དནོ་L་མཚä་11ལས། ”མད་ོ>ད་

ཟབ་མ་ོམཐར་yག་པ་ཐམས་ཅད་U་ིp་ིའIལེ་ཆནེ་པ་ོདང༌། ù་ོ)འེ་ིཚJག་X་ག:ངས་པ་ཐམས་ཅད་U་ིམQད་འIལོ་ཆནེ་པ་ོདང༌། 

དགངོས་ཏ་ེག:ངས་པའམ་དགངོས་ཆནེ་ཟབ་མ་ོཐམས་ཅད་U་ིདནོ་འIལེ་ཆནེ་པ་ོཡནི་ན།ོ །འནོ་Uང་ད་ེདག་ད་ེhར་òལ་བཞནི་Q་

Kགོས་པ་ལ་.་ོམ་6་བཙན་;་ིབག་ཆགས་¨ངས་ནས་Kནོ་པ་བཞ་ིདང་ས་བc་པ་\མས་U་ིམན་ངག་ཟབ་མ་ོཉམས་:་óངོ་བའ་ི

Dནོ་མ་ེབཟང་པ་ོལ་བKནེ་དགསོ་ས།ོ།• ཞསེ་བཀའ་བkལ་བ་hར་དང་། ད་ེབཞནི་Q་ཕར་Çནི་མད་ོgགས་མའ་ིnམོ་པར་དམ་

བཅའ་ིཚJགས་བཅད་12Q། 

   ”Lལ་ལས་ཆསེ་མཁས་འགའ་ཡང་ཡདོ་མནི་Çརི།། 

   Lལ་ལས་Sག་པའ་ིདཔང་པ་ོགཞན་མདེ་Çརི།། 

   Lལ་དང་འགལ་བའ་ིབཤད་iལོ་\མས་དརོ་ནས།། 

   Lན་;་ིདགངོས་པ་མད་ོབཞནི་_་ིབར་f།།•  

ཞསེ་དང་། དའེ་ིམཛད་fང་13Q། ”མད་ོཇ་ིh་བ་བཞནི་Q་Lལ་བས་བBན་པ་འབའ་ཞགི་ག་ིདབང་Q་fས་ནས་བཤད་པ་ཡནི་

ན།ོ།• ཞསེ་དང་།   ”ïམ་དནོ་མ་ནརོ་òལ་བཞནི་ལནེ་འདདོ་ན།། 

   ཤརེ་Çནི་pདོ་པའ་ིfང་zབ་སམེས་དཔའ་ཡསི།། 

   ཇ་ིhར་•བོ་òལ་fམས་པས་�ས་བཞནི་དང༌།། 

   དམ་ཆསོ་དནོ་གཉརེ་Kག་X་Œ་བཞནི་མཛäད།། 

   Lལ་བས་ག:ངས་པའ་ིམད་ོཉདི་དཔང་པ་ོལགས།། 

   ཡང་དག་ཡནི་མནི་མད་ོདང་བflན་ན་གསལ།། 

   གཞན་འདདོ་བཤད་ཚäགས་Öབ་མའ་ིགསབེ་ད་ེན།། 

                                                
11 ར་ིཆསོ་ངསེ་དནོ་L་མཚä། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས། བདོ་U་ིགéག་ལག་གཅསེ་བXས་པདོ་[ངེ་།༧ Ç་ིལ་ོ ༢༠༡༣ L་གར་}་ིལ།ི ཤགོ ༡༠༥  
12 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༡༩༩ དཔལ་བnགེས་བོད་ཡིག་དཔ་ེmངི་ཞིབ་འ±ག་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤགོ ༡ 
13 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༡༩༩ དཔལ་བnགེས་བོད་ཡིག་དཔ་ེmངི་། ༢༠༡༡ ཤགོ ༣༦༦-༣༦༧ 
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   ཉརེ་མཁའོJ་ïམ་དནོ་åངི་པ་ོམ་ིགདའ་ན།། 

   ཚÉ་གང་འབད་པས་nལོ་བས་ངལ་Qབ་ཅན།། 

   \མ་Kགོ་‹ང་དམར་འòབ་མས་གཡངེས་:་ཟད།།•  

ཅསེ་ག:ངས་པ་hར། Lན་;་ིདགངོས་པ་མད་ོཇ་ིh་བ་བཞནི་Q་བáལ་བས། ངསེ་དནོ་བBན་པའ་ིབདག་པ་ོeན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོ

སངས་Lས་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས་ཤངི་། Üབས་དརེ་མ་ི\མས་Uསི། ”གནམ་ལ་ཉ་ིt་གཉསི། ས་ལ་O་དལོ་གཉསི་•ཞསེ་Ñངེ་བ་uང་། 

 དrང་Iངས་ཞ་ེདr་ཙམ་ལ་Åར་ཐང་ཆསོ་?་ེཆནེ་(གXམ་Bནོ་Ä་ོIསོ་Iགས་Uསི་Çག་བཏབ།)པསོ་གདན་<ངས་བ་hར་ཆདེ་

ཕབེས་མཛད། དག་ེའQན་Bངོ་[ག་Sག་ལ་བདནེ་གཉསི་\མ་དfའེ་ིབཤད་པ་Lས་པར་མཛད། ད་ེQས་ཆསོ་)་ེÖན་ཚäགས་དཔལ་

(༡༣༠༤-༡༣༧༧);སི་Kགོས་}ན་Iགས་སངེ་ག་ིམQན་ནས་yགས་གཉརེ་གནང་Üབས། ངསེ་དནོ་L་མཚäའ་ིདཔ་ེཆ་གཟགིས་པས་མ་ི

Çདེ་པའ་ིདད་པ་.སེ་ཏ་ེའ[ལ་Q་Åར་ཐང་Q་ཕབེས། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ་དག་ེའQན་Bངོ་[ག་བÕལ་བར་བཀའ་ཆསོ་གནང་

བཞནི་པའ་ིQས་:་མཇལ། )སེ་:་འཛJན་པར་གསལོ་བ་བཏབ། Çསི་ཇ་ོནང་Q་ཕབེས་ནས་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དབང་དང་™རོ་

bག་སགོས་གསན་པས་ཉམས་óངོ་@ད་པར་yགས་ལ་འ≠ངས་ཤངི་n་བའ་ིO་ཆནེ་Q་vར། 

 དrང་Iངས་ང་གཅགི་(༡༣༤༢)ཐོག་ཧརོ་རམ་ཡནོ་གངོ་མ་(‡འ་ེéང་)ཐ་ོགན་ཐ་ེØར་(ã་ིལ་ོ ༡༣༣༣-༡༣༦༨);སི་eན་

མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་མཚན་åན་ཐསོ་ནས་Äནོ་པ་ོཀ ་á་ིཏ་སགོས་བང་ཆནེ་བཏང་B་ེQང་ག་ིག»་དང་གསོ་བཟང་བཅས་Öལ་ནས་pན་

འ<ནེ་�ས་Uང་། བདོ་བBན་iདི་ལ་དགངོས་ཏ་ེཞལ་བཞསེ་མ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་ེལ་ཡལོ་ཆདེ་དབནེ་གནས་\མས་:་ཕབེས་

ནས་yགས་དམ་གཙä་བརོ་མཛད། )སེ་:་གངོ་མས་Uང་L་ïལ་Q་Y་དངསོ་ཕབེས་མ་ིདགསོ་པའ་ིཆགོ་མཆན་Öལ་བས། yགས་

ད;སེ་ཏ་ེགངོ་མར་Ç་ིནང་Nབ་མཐའ་ི\མ་གཞག་དནོ་གསལ་ཞསེ་པ་འ[ལ་nམོ་མཛད་ནས་.སེ་:་བYར། Çརི་S་སར་ཕབེས་

Üབས་Ã་Dངེ་Q་ས་g་Aང་བའ་ིམད་ོདང༌། >ད་འOམ་;་ིབཤད་པ་ཚར་གཅགི་མཛད། ད་ེ)སེ་གངོ་མས་ཁངོ་ག་ིY་ཚབ་X་eན་

¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་གདན་འ<ནེ་�ས་པ་hར་L་ïལ་Q་གངོ་མའ་ིདO་Äར་fནོ་ནས་འI་ོདནོ་L་ཆརེ་བ.ངས། 

 ད་ེhར་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་L་ïལ་Q་ཕབེས་òལ་;སི་དབནེ་གནས་\མས་:་fནོ་Üབས། Lལ་iས་རནི་ཆནེ་

òལ་ãམིས་(༡༢༩༢-༡༣༦༨)Uསི་S་སའ་ིགéག་ལག་ཁང་Q་གསར་བཞངེས་གནང་བའ་ིeན་མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་འཇམི་Y་ལ་རབ་

གནས་མཛད་Q་ཕབེས་ཚÉ། ཞལ་ནས14། ”Kནེ་འད་ིལ་གདན་zང་བ་དང་གཅགི ཤནི་X་Õན་པའོJ་གoགས་དང་གཉསི། Y་བངོས་

zང་བ་དང་ག:མ་B།ེ S་ས་ལ་སགོས་དOས་Çགོས་:་ངའ་ིབBན་པ་འངོ་བར་མ་ིའQག་ག།ོ མ་འངོས་པའ་ིQས་:་འདའི་ིམཆདོ་

¶ས་\མས་ཧ་བཤའ་fདེ་པ་མང་Q་འuང་བར་འvར་ར།ོ། འནོ་ཏ་ེམཚན་བཟང་བ་ལ་ག:མ་Åང༌། {་ོལ་ཉ་ེབ་ན་ིཐར་པའ་ི{་ོ

འཛJན་པའ་ིKགས། ས་གནནོ་མཛད་པ་ན་ིལགོ་E་མང་པ་ོའQལ་བར་འvར་ར།ོ། ངས་རབ་གནས་མཛད་པ་ན་ིཆསོ་U་ིLལ་པརོ་

མངའ་གསལོ་བ་ཡནི། དད་པ་གང་ཐབོ་U་ིཚäགས་¶གོས་པར་འvར་ར།ོ།• ཞསེ་ག:ངས་ཤངི་Y་དངསོ་Uསི་རབ་གནས་U་ིམ་ེཏགོ་

འཐརོ། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ིY་བmན་ང་འ<་མ་དང་Çག་ནས་མ་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས། རགི་གསར་Üབས་:་n་མདེ་

Q་Çནི་ཡང་། Qས་Çསི་6ར་;་ིགནས་དརེ་གསར་བཞངེས་fས་པ་ད་h་མཇལ་Q་ཡདོ།  

ཆསོ་)་ེÖན་ཚäགས་དཔལ་སགོས་Uསི་བYལ་ངརོ་>ད་Ä་མའ་ིའIལེ་པ་ལགེས་བཤད་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་རམ་ཡངོས་

Iགས་:་>ད་Ä་དལོ་ཊཀི་X་Iགས་པ་དང་། >ད་Ä་ཐགོས་འIལེ་;་ིམཆན་O། •བོ་དཔནོ་གཡའ་བཟང་རནི་པ་ོཆ་ེསགོས་Uསི་

                                                
14 ཆོས་)་ེཐམས་ཅད་མ@ེན་པའ་ི.ེས་རབས་@ད་འཕགས། eན་མ@ནེ་དལོ་པོའJ་ག:ང་འOམ། ཛ་ཾཐང་པར་མ། Ñེགས་བམ། ཀ ཤགོ ༡༢༧ ཉ 
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བYལ་ངརོ། Qས་འཁརོ་∆བ་ཐབས་དཔག་བསམ་Aནོ་ཤངི་དང་། དཔལ་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་yགས་དUལི་Lས་པའ་ིམངནོ་Kགོས་

སགོས་Qས་འཁརོ་;་ིཆསོ་Üརོ་སགོས་ངསེ་དནོ་Çརི་མ་ི}གོ་པའ་ིརང་gགས་ལས་བnམས་པའ་ིབBན་བཅསོ་མང་Q་མཛད།  

དrང་ལ་ོང་གཉསི་ཙམ་;་ིཐགོ་z་བཟང་Q་བ�གས་Üབས། ཁམས་པ་yགས་བnནོ་ཞསེ་པ་ས་.འ་ིདག་ེབཤསེ་ཕར་

ཚད་མངནོ་:མ་ལ་མཁས་པ་ཞགི་དOས་Çགོས་:་«་Üརོ་ལ་Çནི་པའ་ིལམ་ཞརོ་Q་ཇ་ོནང་Q་ཕབེས། ཇ་ོནང་ལ་ོ◊་བ་Ä་ོIསོ་

དཔལ་དང་མཇལ་ནས་ཆསོ་འ_ལེ་�ས། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོདང་མཇལ་དགོས་ནས་Y་འOམ་ཆནེ་མའོJ་Üརོ་ལགོ་ལ་Çནི་ཡང་eན་

མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོཐད་ཀར་མཇལ་བས་རང་དབང་མདེ་པར་Çག་འOལ་དགསོ་uང་། Qས་Çསི་མòར་Ö་གནས་ནང་Q་‚་དམར་ཅདོ་

པན་འཛJན་པ་(fང་སེམས་Lལ་བ་ཡ་ེཤེས་U་ིདངོས་•ོབ།)ཤ་Iགས་སངེ་བའ་ིbང་Q་Çནི་ནས་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་བ་འད་ིབQད་གང་ག་ིàལ་

པ་ལགས་�ས་པས། ཁངོ་གསི་དO་£ལི་;སི་གXམས་ནས་@དོ་Uསི་ལབ་ཚར་རམ་ག:ངས། ད་ེཅ་ིལགས་�ས་པས། @དོ་Uསི་ད་ེ

འ<་མ་ཟརེ་ཞགི ཁངོ་ན་ིརགིས་}ན་;་ིàལ་པ་དངསོ་ཡནི། འདའི་ི>་མཚན་མང་Q་Eས་ན་{མོ་ཆནེ་པའ་ིཟགོ་ཡནི་ཟརེ་Q་འངོ་། 

ངའ་ིངག་ལ་ཉན་ན་ད་h་རང་eན་མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་bང་Q་སངོ་ལ་བཤགས་པ་Öལ། )སེ་:་འཛJན་པར་གསལོ་བ་ཐབོས་དང་ཁངོ་

གསི་)སེ་:་འཛJན་པར་འQག་ག:ངས་པས། ད་ེམ་ཐག་eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོz་བཟང་ན་བ�གས་པའ་ིbང་Q་Çནི། གསརེ་;་ི

མÀལ་Öལ། བཤགས་པ་fས། ཞབས་བ„ས་པའ་ིz་འyངས། ཟབ་ལམ་;་ིãདི་�ས་པས་ཉམས་Kགོས་བཟང་པ་ོ.སེ་པར་Iགས། 

 དrང་Iངས་ང་བQན་(༡༣༤༨)ཐགོ་K་ནག་རནི་ཆནེ་nརེ་ཕབེས། Çགོས་རསི་ནས་ཕབེས་པའ་ིདག་ེའQན་བL་[ག་མང་

པརོ་ལ་ོགཅགི་རངི་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། åངི་པའོJ་མད་ོབc། fམས་ཆསོ་?་ེ®། ç་∆བ་U་ིབBདོ་ཚäགས་སགོས་ངསེ་དནོ་

ཆསོ་U་ིའཁརོ་ལ་ོL་ཆརེ་བÜརོ། •ར་ཡང་Åར་ཐང་གནས་གདན་འ<ནེ་�ས་པ་hར་ཕབེས། དག་ེའQན་;་ིཚäགས་ཆནེ་པ་ོལ་Qས་

འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། ïམ་Lས་འ_ངི་བ√ས་ག:མ་སགོས་ཆསོ་བཀའ་མང་Q་ག:ངས།  

 དrང་Iངས་ར་ེག:མ་ཐགོ་(༡༣༥༤)ལ་ོ◊་ཆནེ་པ་ོÄ་ོIསོ་དཔལ་Y་གཤགེས་)སེ། ཆསོ་)་ེÇགོས་ལས་\མ་Lལ་ཇ་ོ

ནང་ག་ིགདན་སར་བÜསོ། གཙང་ཚä་ག:མ་པརོ་ལ་ོག:མ་Q་སརེ་བས་ལ་ོཐགོ་བཅམོ་པ་ལ། བཀའ་ཤགོ་བDགས་པ་ཙམ་;སི་

གནདོ་པ་ཞ།ི ཐང་པ་ོཆ་ེབ་eན་དགའ་འOམ་(༡༣༣༡-༡༤༠༢)སགོས་འQས་པ་འOམ་[ག་ཙམ་ལ་སམེས་འIལེ་Üརོ་ག:མ་ཆ་

ལག་དང་བཅས་པ་Lས་པར་ག:ངས།  

 ལ་ོདའེ་ིBནོ་ཁར་ཆསོ་)་ེརནི་òལ་བས་S་སར་གདན་�ས་hར་ཆབིས་ཁ་བfiར། ཕབེས་ཞརོ་Q་Ä་མ་དམ་པ་

བསདོ་ནམས་Lལ་མཚན་(༡༣༡༢-༡༣༧༥);སི་གདན་<ངས་པ་བཞནི་Æབ་ཆསོ་gང་Q་ཕབེས། དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཉསི་བL་

Sག་ལ་Qས་འཁརོ་ཟབ་ãདི་གནང༌། Ä་མ་དམ་པས་དOས་བཤསེ་གཉནེ་ད་ེདག་གསི་ནན་ཆརེ་བYལ་ངརོ། བཀའ་བ√་བཞ་ིཔ་

ཞསེ་Iགས་པ་¶གོས་}ན་ལགེས་བཤད་གསར་བ་ངསེ་དནོ་ཟབ་མའོJ་དགངོས་བcད་n་འIལེ་སགོས་མཛད་པས། .་ོམ་6་བཙན་

འགའ་རསེ་6ནོ་དI་བཅམོ་པ་\མས་Uསི་བཀའ་བ√་མཛད་Üབས། བདནེ་དཔང་Q་དI་བཅམོ་པ་®་བL་ར་ེབ�གས། @དེ་

Uསི་བཀའ་བ√་བཞ་ིབ་fདེ་Üབས་དཔང་པརོ་དI་བཅམོ་པ་Q་ཡདོ་ཅསེ་དགོས་འ<་ི�ས་པའ་ིཚÉ། ཁངོ་གསི། ངས་ཐགེ་པ་ཆནེ་

པའོJ་བཀའ་བ√་བཞ་ིབ་fདེ་Üབས། དཔང་པརོ་དI་བཅམོ་པ་ཆནེ་པ་ོསངས་Lས་བཅམོ་}ན་འདས་དང་། fང་zབ་སམེས་

དཔའ་འབའ་ཞགི་ག་ིག�ང་gགས་ཆནེ་པ་ོ®་བL་ཡདོ་ཅསེ་ག:ངས་པས་ལན་མདེ་པར་vར། 



 24 

 ད་ེཡང་བཀའ་བ√་བཞ་ིཔའ་ིདནོ་བBན་nསི་ཆནེ་པའོJ་འIལེ་པའ་ིམ±ག་fང་15Q། ”འདསི་ན་ིསངས་Lས་U་ིབBན་པ་

རབ་འ_ངི་ཐ་ག:མ་Q་གནས་པ་Kགོས་པར་fས་ནས། རབ་¶གོས་}ན་;་ིཆསོ་ན་ིདཔང་Q་vར་ཅངི་ཚད་མར་vར་པའ།ོ། འ_ངི་

ག:མ་}ན་;་ིཆསོ་དང༌། ཐ་མ་གཉསི་}ན་;་ིཆསོ་ཏ།ེ ད་ེགཉསི་ན་ིདཔང་Q་vར་པ་མ་ཡནི་པར་མཁས་པ་བBན་པ་ལ་f་ར་མཛད་

པ་\མས་Uསི་དགངོས་པ་གལ་ཆ་ེB།ེ གང་ཟག་ག་ིÄ་ོ.ནོ་;སི་བBན་པ་.ནོ་མདེ་པ་ལ་.ནོ་བiསེ་པ་དང་Sད་བcག་པ་\མས་

བསལ་ནས། h་{མོ་pདོ་པ་ཡང་དག་ག་ིལམ་ལ་འགདོ་པ་ན་ིབཀའ་བ√་བའ་ིདནོ་ཡང་ཡནི་ཏ།ེ 6ར་བཀའ་བ√་བ་ག:མ་སངོ་

ནས། འད་ིན་ིབཞ་ིཔ་ཡནི་ལ། བBན་nསི་ཆནེ་པ་ོཡང་ཡནི་ཞངི༌། དད་rས་དང༌། དག་Åང་དང༌། མ་ཕདོ་པའ་ིIསོ་འདབེས་དང༌། 

�་འOལ་དང༌། fམས་åངི་)་ེལ་སགོས་ཐམས་ཅད་Çགོས་མདེ་རསི་མདེ་Q་གནས་U།ི གང་ག་ིཡང་Çགོས་:་|ང་བ་མདེ་པའ་ི

Çརི། Çགོས་མདེ་རསི་མདེ་ཅསེ་fའ།ོ །6ར་;་ིབཀའ་བ√་\མས་ལ་ན་ིདI་བཅམོ་མང་པ་ོའQས་པར་Iགས་མདོ། འདརི་དI་

བཅམོ་Q་ཙམ་འQས་ཞ་ེན། དI་བཅམོ་ཆནེ་པ་ོསངས་Lས་བཅམོ་}ན་འདས་Uསི་¶གོས་}ན་;་ིཆསོ་མཆགོ་\མས་:་འདའི་ིདནོ་

རབ་X་གསལ་བར་Bནོ་པའ་ིgང་ཟབ་མ་ོBངོ་[ག་མང་པ་ོགདའ་བ་ད་ེ\མས་དI་བཅམོ་ཆནེ་པ་ོདང་མòངས་པར་གདའ་བས། 

དའེ་ིgགས་བཞནི་བ√ས་པའ།ོ །Çསི་བ√ས་པ་\མས་Uསི་Uང་ད་ེབཞནི་Q་མཛད་པར་�་ཞངི༌། gང་ག་ིདགངོས་པ་ལནེ་པ་ལ་མ་

མyན་ན། སངས་Lས་ཉདི་U་ིརང་འIལེ་\མས་དཔང་Q་མཛད་པར་�། • ཞསེ་དང་།  

ཡང་བཀའ་བ√་བཞ་ིཔའ་ིབ√ས་དནོ་འIལེ་པའ་ིམ±ག་16X། ”ད་ེhར་h་{མོ་pདོ་པ་.ནོ་ཅན་\མས་¨ངས་ནས་.ནོ་

མདེ་ཉམས་:་Äངས་ནས་སངས་Lས་U་ིག:ང་བ∆བ་པ་ཡནི་ཞངི་དསེ་རང་གཞན་;་ིདནོ་འNབ་པའ་ིའཇགི་Kནེ་ཆསོ་བLད་ལ་

སགོས་\མ་གཡངེ་ཐམས་ཅད་ ོ̈ང་ལ་ཐར་པ་∆བས་ཤགི་ཅསེ་བBན་ཏ།ོ། ཅསེ་དང་། མ±ག་fང་Q། ”འདསི་¶གོས་}ན་;་ིག�ང་

དཔང་Q་fས་ཏ་ེཆསོ་མ་དག་པ་:ན་sང་ནས། དམ་པའ་ིཆསོ་\མ་དག་བBན་པའ་ིÇརི། བཀའ་བ√་བ་ཡནི་ལ། pརི་བཀའ་བ√་

བར་འདདོ་པས་Uང༌། ¶གོས་}ན་;་ིག�ང་དང༌། @ད་པར་Q་Lལ་བའ་ིརང་འIལེ་སགོས་དཔང་Q་;སི་ལ། བBན་པ་གསལ་

བར་མཛäད་ཅགི• ཅསེ་Uང་གདམས་ས།ོ། 

eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ིག:ང་རབ་@ད་འཕགས་ད་ེདག་ལ། ས་.འ་ིའཇམ་མགནོ་ཨ་óསེ་ངག་དབང་eན་

དགའ་བསདོ་ནམས་Uསི་Qས་འཁརོ་ཆསོ་འuང་17Q། ”ངསེ་དནོ་L་མཚä་བBན་པ་p་ིའIལེ་བཀའ་བ√་བཞ་ིཔ་སགོས་Uསི་

གསལ་ཞངི་གསལ་བའ་ིཤངི་Kའ་ིiལོ་Ç་ེབ་འད་ིལས་rད་པའ་ིfང་ཤì་ལ་ན་ཡང་དཔལ་}ན་>ད་ལ་འIལེ་མཛད་མདེ་ངསེ་åམ་

པའ་ིཡདི་ཆསེ་ཡདོ།•ཅསེ་?མོ་ཚJག་བཀདོ་ཡདོ།  

ཆསོ་)་ེཐང་ཆནེ་པ་eན་དགའ་འOམ་;སི་ཡར་gང་Çགོས་:་གདན་<ངས། དརེ་དག་ེའQན་བL་[ག་Q་མར་དབང་

མདརོ་བBན་སགོས་¶གོས་}ན་;་ིཆསོ་བཀའ་L་ཆརེ་ག:ངས། རམི་;སི་.རོ་མ་ོgང་ག་ིཐད་ཀར་ཕབེས་Üབས། ཆསོ་)་ེདཔནོ་

•བོ་\མས་Uསི། ཇ་ོqཀ་\མ་གཉསི་ལ་ཡན་ལག་བQན་པ་Öལ་བས་S་སའ་ིབར་@མས་ཐམས་ཅད་དང༌། @ད་པར་Q་གéག་

ལག་ཁང་Q་མ་ེཏགོ་སལི་མའ་ིཆར་ཆནེ་པ་ོབབ་པ་མ་ི\མས་Uསི་དངསོ་:་མཐངོ་ནས་ཅ་ིཞགི་ག་ིhས་ཡནི་ཞསེ་Ñངེ་•ངོ་ཆནེ་པ་ོ

uང་།  

                                                
15 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༢༠༢ དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་ཞབི་འ±ག་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤགོ ༩༣ 
16 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༢༠༢ དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་། ༢༠༡༡ ཤགོ ༡༠༧-༡༠༨ 
17 Qས་འཁརོ་ཆསོ་འuང་ལགེས་བཤད་ང་ོམཚར་དད་པའ་ིཤངི་K། ཤངི་པར། ཤགོ ༡༠༢ ཉ 



 25 

 དrང་Iངས་ར་ེབཞ་ི(༡༣༥༥)བཞསེ་Üབས་•ར་ཡང་ཆསོ་)་ེརནི་òལ་བས་ཞབས་ཏགོ་L་ཆནེ་པསོ་གདན་<ངས་

པ་hར་ïལ་དOས་S་སར་ཕབེས། S་སར་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་:མ་བL་Sག་ལ་Qས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་དང་། ཟབ་ལམ་;་ིãདི་

Lས་པར་མཛད། _ག་S་ç་Öག་གམ་དངེ་སང་_ག་S་ç་‰ག་X་Iགས་པའ་ིÖག་པར་ཕབེས། yགས་iས་eན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོཆསོ་

Iགས་དཔལ་དང་། Ä་མ་ཤར་བ་རནི་ཆནེ་Lལ་མཚན། ཇ་ོནང་ལ་ོ◊་བ་ས་བཟང་པཎ་ཆནེ་Ä་ོIསོ་Lལ་མཚན། ཆསོ་)་ེÇགོས་

ལས་\མ་Lལ་བ། མཁས་མཆགོ་ཉ་དབནོ་eན་དགའ་དཔལ། Qས་འཁརོ་བ་ù་ོ)་ེåངི་པ།ོ Lལ་iས་ཐགོས་མདེ་བཟང་པ་ོསགོས་

དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་:མ་བL་Sག་ལ། ནག་tའ་ིཚÉས་ག:མ་ནས་Âནོ་tའ་ིཚÉས་བLད་བར། འOམ་Qས་འཁརོ་¶གོས་}ན་

gགས་U་ིའཆད་ãདི་ ད་Q་uང་བ་མཛད་ཅངི་། ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོJ་བཀའ་བ√་བཞ་ིབ་དངསོ་:་མཛད་ད།ེ Lལ་བBན་དག་ཐརེ་

མཛད་པས། བདག་མདེ་S་མ་ོབཅ་ོ®འ་ིཞལ་གཟགིས། ཡངོས་U་ིདག་ེབའ་ིགཤསེ་གཉནེ་བL་[ག་ག:མ་Sག་གསི་)སེ་:་ཡ་ིརང་

B་ེམངནོ་པར་བBདོ། 

 ད་ེཡང་འOམ་Qས་འཁརོ་¶གོས་}ན་gགས་:་འཆད་Üབས་U་ི\མ་ཐར་18ལས། ”ད་ེ\མས་ལ་Ç་ིརལོ་བཤད་

gགས་ན།ི བBན་nསི་ཆནེ་པ་ོབཀའ་བ√་བཞ་ིཔ་དང་། Lལ་བའ་ིརང་འIལེ་\མས་དང༌། གསང་6གས་ཟབ་མའོJ་གནམ་འཕང་

མཐནོ་པ་ོབཅད་ནས་བཤད་པ་ན།ི ཤངི་K་ཆནེ་པ་ོདO་མ་པ་•བོ་དཔནོ་དfགི་གཉནེ་ལ་སགོས་པ་\མས་དང་འཆད་òལ་གཅགི་

X་Åང་བས། དO་མ་པ་ཆནེ་པ་ོད་ེདག་ག་ིའཆད་òལ་བཞནི་Q་.ནོ་མདེ་ཡནོ་ཏན་ཚང་བ་¶གོས་}ན་;་ིgགས་:་བཤད་ཅངི༌།• 

ཞསེ་དང་།  

 ཡང་།19 ”སངས་Lས་དང་fང་zབ་སམེས་དཔའ་ས་བc་པ་\མས་U་ིgང་དང་ས་ོས་ོ.་ེབའོJ་པÀ་ིཏ་\མས་Uསི་

gང་རགིས་མཉམ་ཉདི་Q་འདདོ་པའ་ི.ནོ་ལས་Iལོ་བར་བཤད། སངས་Lས་རང་ཉདི་Uསི་འཁརོ་ལ་ོཐ་མ་ངསེ་དནོ་Q་ག:ངས་པ་

ད་ེཡང་དག་ཡནི་པར་བཤད་Uང༌། ད་ེལ་ས་ོས་ོ.་ེབའོJ་པÀ་ིཏ་ཕལ་པའ་ིgང་གསི་གནདོ་པར་འདདོ་པའ་ི.ནོ་ལས་Iལོ་བར་

བཤད། བཤད་པ་ཐམས་ཅད་¶གོས་}ན་gགས་U་ིབBན་འvར་དང་མyན་པར་བཤད་Uང༌། ག:མ་}ན་མར་བཅད་U་ིབBན་

འvར་;་ི.ནོ་ལས་Iལོ་བར་བཤད། བཀའ་བBན་བཅསོ་\མ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ལགེས་པར་ག:ངས་པ་hར་དནོ་དམ་གཞན་

Bངོ་དང་eན་¶བོ་རང་Bངོ་Q་བཤད་Uང་སངས་Lས་iས་བཅས་ལ་6ར་མ་Iགས་པའ་ིཆསོ་Üད་གསར་uང་Q་འདདོ་པའ་ི.ནོ་

ལས་Iལོ་བར་བཤད། ག:མ་}ན་མར་བཅད་U་ིཆསོ་Üད་ནརོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་བཤད་Uང༌། Lལ་བ་iས་བཅས་

U་ིཆསོ་Üད་\མ་དག་དང་འགལ་བར་འདདོ་པའ་ི.ནོ་ལས་Iལོ་བར་བཤད།• ཅསེ་ག:ངས་པ་hར་ར།ོ།  

 _ག་S་ç་‰ག་གམ་_ག་S་ç་Êག་Uང་ཟརེ། ཕ་ོ_ང་པ་ོཏ་ལའ་ིÆབ་ངསོ་U་ིœགས་པ་ོར་ིདང་ཕ་ོ_ང་གཉསི་U་ིབར་

Q་ཡདོ་ཅངི་། Qས་རབས་བQན་པའ་ིནང་Lལ་པ་ོiངོ་བཙན་{མ་པའོJ་རགིས་མyན་;་ིབéན་མ་ོག:མ་;་ིཡ་;ལ། མ་ིཉག་Lལ་

པའོJ་iས་མ་ོམ་ིཉག་î་ཡངོ་བཟས་_ག་S་མགནོ་པའོJ་S་ཁང་Q་བཞངེས། _ག་Öག་ནང་ག་ིKནེ་གཙäར་ཇ་ོབ་ོqU་Ø་ན་ིདང་། eན་

མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ིY་བmན་འOར་གoགས་:་བ�གས། ངག་>ན་Q་འOམ་Qས་འཁརོ་¶གོས་}ན་gགས་:་འཆད་

Üབས་བཞངེས་པ་རདེ་ཟརེ་བ་དང་། ཡང་བཤད་iལོ་གཞན་ཞགི་ལ་རང་fནོ་Q་ཕབེས་པ་རདེ་ཟརེ། གང་hར་ད་hའ་ིཆར་ཡང་

_ག་Öག་དའེ་ིནང་Q་དངསོ་:་མཇལ་>་ཡདོ། 

                                                
18 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༢༠༡ དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་། ༢༠༡༡ ཤགོ ༤༨༢, ༤༩༡-༤༩༢ 
19 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༢༠༡ དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་། ༢༠༡༡ ཤགོ ༤༩༡-༤༩༢ 
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 ད་ེQས་O་Bནོ་ཐམས་ཅད་མ@ནེ་པས་བBན་པ་གད་དར་ཞགི་fདེ་པ་yགས་ལ་འདགོས་ཞསེ་ག:ང་འ[ནི་ཅགི་

བYར་འfརོ་uང་བས། yགས་ཤནི་X་ད;སེ་ཏ་ེརང་འ<འ་ིO་ཆནེ་\མས་Uསི་དOས་འཁརོ་ཚäགས་L་མཚä་h་Oས་བÜརོ་ཏ་ེཞ་

gར་ཕབེས། འཇམ་དfངས་དཀར་པ་ོསགོས་Gག་B་ེO་Bནོ་རནི་པ་ོཆརེ་�ས་པས། ཁངོ་གསི་Ñགེས་བམ་ཞགི་ལངོ་ལ་ཞལ་Ç་ེཤགི་

Kནེ་འ_ལེ་ཞགི་བKག་དགསོ་ག:ངས། གཟམི་གཡགོ་པས་Ñགེས་བམ་ཞགི་ག་ིཞལ་Çསེ་ནས་འཕགས་པ་†་བ་ོཆ་ེཆནེ་པའོJ་མད་ོ

རདེ་ཅསེ་�ས་ཚÉ། འ་ོན་ཐནོ་ཅགི་ག:ངས། གཟམི་གཡགོ་པས། ”ཉ་ེབའ་ིIངོ་@རེ་[ངེ་བ་ཆནེ་པ་ོཞསེ་f་བར་ཀ་ཡ་ོར་ིཞསེ་f་

བའ་ིརགིས་>ད་དརེ་.སེ་ནས་ངའ་ིམངི་འཆང་བའ་ིདག་ེ•ངོ་ཞགི་X་vར་ཏ།ེ•ཞསེ་བཏནོ་པས། ཁངོ་གསི་ད་ཆགོ་ག:ངས། Kནེ་

འ_ལེ་འIགི་གམ་�ས་པས། ད་ེན་ིཁངོ་gང་བBན་པའ་ིཚJག་ད་ེརདེ། Kནེ་འ_ལེ་མ་ིལགེས། ང་ཁམས་མ་ིབད་ེཞསེ་�ས། འOལ་བ་

L་ཆནེ་@གོས་ལ་ཕབེས་.ལེ་�ས་ག:ངས་པ་hར་fས་ཚÉ། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ་ཐལ་Üད་ཅགི་མཛད་པས་O་Bནོ་ཆསོ་)འེ་ི

གཟམི་ཁང་Áག་གརེ་བཀས་པའ་ིལ་ོ>ས་ཡངོས་:་Iགས་ས།ོ། 

 ལ་ོདརེ་eན་མ@ནེ་ཆནེ་པའོJ་དངསོ་•བོ་ཏ་དབནེ་ནམ་མཁའ་Lལ་མཚན་(༡༣༢༣-༡༣༧༥?);སི་6་Çརི་གདན་�་fས་པ་

བཞནི་eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོདང་། ཆསོ་)་ེÇགོས་ལས་\མ་Lལ་དཔནོ་•བོ་གཉསི་གདན་ས་ཆནེ་པ་ོངམ་རངི་Q་ཕབེས། Qས་འཁརོ་

>ད་འIལེ་སགོས་¶གོས་}ན་gགས་U་ིཆསོ་འཁརོ་L་ཆརེ་བÜརོ། fང་བདག་ã་ིདཔནོ་བཞ་ིབ་ù་ོ)་ེམགནོ་པ་ོསགོས་ཆ་ེདr་

\མས་ཞལ་མyན་;སི་ཆསོ་)་ེÇགོས་ལས་\མ་Lལ་ངམ་རངི་ག་ིམཁན་རབས་®་བར་མངའ་གསལོ་མཛད། ཁངོ་གསི་eན་མ@ནེ་

ཆནེ་པའོJ་དགངོས་བཞདེ་བཞནི་Qས་འཁརོ་>ད་འIལེ་དང་། ཕར་ཚད་གཙä་བརོ་vར་པའ་ི?་ེÅདོ་U་ིབཤད་པ་ïན་རངི་Q་

མཛད། ཆསོ་?འེ་ིÄ་_ང་དང་། འQ་ཁང་། ཤར་Æབ་U་ི_ང་ཁང་བཅས་གསར་བཞངེས་མཛད་ཅངི་Qས་མཆདོ་བཟང་པའོJ་iལོ་

བéགས། བཀའ་ཆནེ་;་ི«་Üརོ་བ་ལ་གསརེ་འ;དེ་མཛད། བBན་འvར་གསརེ་_སི་དང་དའེ་ིདཀར་ཆག་<་ིམདེ་འདོ་U་ི[ངེ་བ། 

ངམ་རངི་བཅའ་ཡགི་ཆནེ་མ་ོསགོས་Aགས་nམོ་གནང་། )་ེཙäང་ཁ་བ་ངམ་རངི་Q་ཕབེས་ནས་«་Üརོ་མཛད་Üབས། ཆསོ་)་ེÇགོས་

ལས་\མ་Lལ་•ར་ཡང་ཆསོ་?འེ་ིམཁན་རབས་བQན་པའ་ིãརི་ཕབེས་ནས་ཆསོ་?་ེའཛJན་.ངོ་གནང་བཞནི་པའ་ིÜབས་ཡནི། 

ངམ་རངི་ཆསོ་?་ེཆནེ་པ་ོན།ི དངེ་ག་ིངམ་རངི་¶ངོ་iདི་ག�ང་ག་ིཤར་ངསོ་ངམ་Iགོ་རངི་མའོJ་ར་ིའདབས་:་ཡདོ། ཐགོ་

མར་དཔནོ་ཆནེ་ཡནོ་བéན་Iགས་པ་དར་(fང་བདག་ã་ིརབས་དང་པ།ོ);སི་བདག་Ëནེ་འགོ་(༡༢༧༦)Çག་བཏབ། ངམ་རངི་fམས་པ་

Ñངི་དང་མཁས་མང་རགི་པའ་ིའuང་གནས་ཞསེ་པའ་ིམཚན་åན་ཡདོ་ཅངི་། གཙང་Bདོ་Çགོས་U་ིམཚན་ཉདི་«་ས་ཆ་ེཤསོ་ཤགི་

ཡནི། འནོ་Uང་Ç་ིལ་ོ ༡༦༤༠ ཡས་མས་:་Lལ་བ་®་བས་Nབ་མཐའ་བཙན་བfiར་fས་ནས། དགའ་}ན་བཤད་∆བ་འཕལེ་Lས་

Ñངི་ཞསེ་བཏགས། ཆསོ་?་ེའད་ིཐགོ་མར་ས་gགས་དང་། ད་ེནས་ས་ཇ་ོoང་འ_ལེ། ཐ་མར་དག་ེgགས་ཡནི། 

 དrང་Iངས་ར་ེbག་(༡༣༥༧)ཐགོ་ཆསོ་)་ེརནི་òལ་བའ་ིགདན་ས་õན་z་ར་ིãདོ་Q་ཕབེས་ནས་Qས་འཁརོ་དང་། 

•བོ་དཔནོ་ç་∆བ་Uསི་མཛད་པའ་ིདO་མ་ཆསོ་དfངིས་བBདོ་པ། >ད་Ä་མ་སགོས་ངསེ་དནོ་Çརི་མ་ི}གོ་པའ་ིཆསོ་འཁརོ་L་

ཆརེ་བÜརོ། དO་མ་ཆསོ་དfངིས་བBདོ་པའ་ིམཆན་འIལེ་མཛད་ཅངི་། དའེ་ིམ±ག་མཆན་20Q།  

 ”Lལ་བའ་ིiས་པ་ོའཕགས་མཆགོ་ç་∆བ་Uསི།། 

 ཆསོ་དfངིས་བBདོ་འདསི་དO་མའ་ིཡནི་gགས་བBན།། 

 ད་ེ)སེ་འ_ང་འདདོ་དO་མ་ཁས་ལནེ་\མས།། 

                                                
20 ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;་ིག:ང་འOམ། མསེ་པའོJ་∞ལ་བཞག ༡༩༨ དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་ཞབི་འ±ག་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༣༦༥ 
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 •ན་ཆད་དO་མ་འད་ིབཞནི་མ@ནེ་པར་མཛäད།། 

 ཆསོ་མཆགོ་@ད་འཕགས་Ä་མའ་ིབཀའ་<ནི་ལས།། 

 མཆན་Oས་བáལོ་འད་ིཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;སི།། 

 õན་zའ་ིར་ིãདོ་དབནེ་པར་བཀདོ་པ་ཡནི།། 

 གང་མཆསི་དག་ེབས་ཆསོ་U་ིདfངིས་ལ་རལོ།།•  

ཞསེ་ངསེ་དནོ་དO་མའ་ིག�ང་gགས་ཟབ་མ་ོང་ོâདོ་དང་འ_ལེ། •ད་Çནི་དO་མའ་ིག�ང་ལ་•བོ་གཉརེ་གནང་Çགོས་དང་yགས་

õནོ་བཅས་མཛད། 

 དrང་Iངས་ར་ེདrའ་ི(༡༣༦༠)ཐགོ་S་སར་བ�གས་Üབས། གཙང་õད་གཞསི་n་ེདང་། Lལ་མཁར་n་ེནས་

དཔནོ་འཕགས་པ་དཔནོ་གཡགོ ཡར་འ_གོ་ã་ིདཔནོ་ùརོ་Lལ་བཅས་ནས་གདན་འ<ནེ་རམི་པར་�ས་པ་hར་S་ས་ནས་ཕབེས་

Üབས། Çགོས་ས་ོསའོJ་མཇལ་བ་ã་ི[ག་མང་པ་ོར་མ་ོཆ་ེནས་ཉང་_ན་_ག་གདངོ་ག་ི(Y་མཁར་མ་îའམ། ཕ་བངོ་ཁ་ཟརེ།)བར་[ངེ་མ་ཆད་

པར་བDགིས་པ་ལ། འད་ོལའི་ིBངེ་ནས་fནི་བúབས་དང་། ཡགི་bག་ག་ིgང་། སམེས་བ.དེ་བཅས་Uསི་ཚJམས་པར་མཛད། ཤམ་

པ་ོn་ེ®ར་བད་ེགཤགེས་åངི་པའོJ་དནོ་Kགོས་པ་མང་Q་འuང་ཞསེ་gང་བBན།  

 Çསི་:་ཉ་དབནོ་eན་དགའ་དཔལ་;སི་བn་ེཆནེ་ཆསོ་?་ེཆནེ་པ་ོÇག་བཏབ། ངསེ་དནོ་;་ིབBན་པ་འཛJན་པའ་ི

.སེ་ཆནེ་མང་Q་fནོ། རམི་;སི་å་ེཐང་། Bདོ་gང་\མ་Lལ། Å་དཀར་n།ེ ར་gང་། གནས་mངི་། œང་ར། གསརེ་?ངིས། ‚་g། 

མrར་མ།ོ Åར་ཐང་། ã་ོÖ། བ་ོདངོ་ཨ་ེལ་སགོས་པ་\མས་:་ཕབེས། གང་Q་ཕབེས་སར་Ä་མ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་\མས་དང་། 

མ་ིཆནེ་དཔནོ་ཆནེ་སགོས་.་ེབ་ོBངོ་[ག་མང་པརོ་ཁམས་བflན་;་ིཟབ་ཆསོ་བkལ་ཏ་ེཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོལ་བཀདོ་ནས་ཇ་ོནང་Q་

ཕབེས།  

 དrང་Iངས་བQན་cའ་ི(༡༣༦༡)ཐགོ་•ར་ཡང་དOས་U་ི•བོ་ཆནེ་\མས་Uསི་གདན་<ངས་ཏ་ེའད་ོལརི་བ�གས་

ནས། ª་gང་མདའ་ིགནས། བད་ེགནས། དག་ེའQན་{ང་། གནམ་n་ེ}ང་། Bདོ་gང་\མ་Lལ། དUལི་འཁརོ་གདངིས། དབནེ་ཚ་

hག་སགོས་རམི་;སི་བ>ད་ད་ེS་སར་ཕབེས། ཕབེས་ལམ་ཐམས་ཅད་Q་Ä་མ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་\མས་Uསི་དOས་སརེ་.་

Bངོ་[ག་མང་པརོ་སམེས་བ.དེ་དང་། Qས་འཁརོ་;་ིདབང་>ད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གནང་།  

 S་སར་t་བ་བQན་;་ིབར་Q་བ�གས། ཇ་ོབའོJ་bང་Q་མཆདོ་པའ་ིâནི་L་མཚäས་མཆདོ་ནས་བBན་པ་དང་སམེས་

ཅན་ཁ་ོནའ་ིཆདེ་Q་yགས་õནོ་མཛད། དOས་གཙང་གཉསི་U་ིམཁས་པ་ཕལ་མ་ོཆ་ེའQས་པ་ལ། Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དབང་ཆནེ་

དང་། >ད་འIལེ་མན་ངག ངསེ་དནོ་;་ིམད་ོ?་ེཁག་དང་། @ད་པར་Q་ཟབ་ལམ་ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་;་ིཉམས་ãདི་གནང་བས། S་

སའ་ིགéག་ལག་ཁང་ག་ིÜརོ་ལམ་\མས་Uང་ãདི་པའ་ིཉམས་»ར་;་ིགར་;སི་བཀང་། གསང་Ö་Ñངི་Bདོ་õད། བད་ེབ་

ཅན། ཚལ་དང་rང་ཐང་སགོས་དགནོ་?་ེཕལ་མ་ོཆརེ་ཕབེས། གར་ཕབེས་ཐམས་ཅད་Q་ཟབ་ལམ་ù་ོ)་ེ\ལ་འfརོ་;་ིãདི་དང་། 

.་ེབའོJ་ཚäགས་ལ་སམེས་བ.དེ་དང་། ཡགི་bག་ག་ིཆསོ་ཁ་ོན་གནང་། ཚལ་པ་ã་ིདཔནོ་སགོས་དཔནོ་.་མང་པ་ོཡང་དག་པའ་ིལམ་

ལ་བཀདོ། .་ེབའོJ་ཚäགས་འOམ་[ག་མང་པརོ་སམེས་བ.དེ་ད་ེfང་zབ་X་õནི་པར་མཛད།  

 S་སར་བ�གས་རངི་གདནོ་;་ིགནདོ་པ་ལ་བཀའ་ཤགོ་བDགས་པ་ཙམ་;སི་ཕན་པས་བཀའ་ཤགོ་�་བ་ཉནི་ར་ེ

བཞནི་ཤནི་X་མང་B་ེམང་Qས་བL་ཙམ་ར་ེuང་Üད། ཟབ་ལམ་™རོ་bག་ག་ིãདི་ལན་བQན་གནང་བ་ལ་ãདི་6་མ་\མས་ལ་Bངོ་
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[ག་ཙམ་དང་། ãདི་Kངི་མ་ãདི་མ་ོཆརེ་Iགས་པར་ã་ི[ག་བÕལ་བ་uང་། Iངས་:་མ་བཅད་པ་ལ་ཟབ་ལམ་{མོ་མཁན་དཔག་

X་མདེ། སརོ་བསམ་;་ིãདི་ཐབོ་པས་ཉམས་Kགོས་བཟང་པ་ོདང་}ན་པ་ཤ་Bག་ཉསི་Bངོ་Sག་uང་། མད་ོཁམས་སགོས་གང་ས་

ནས་འQས་པའ་ི.་ེབ་ོã་ིའOམ་མང་པརོ་མཆགོ་དབང་གངོ་མ་གནང་བས་མ་ི\མས་ལ་h་ཅ་ིõསོ། ལམ་ཁའ་ི@་ིòན་ཆད་ལ་ཡ་ེཤསེ་

ཕབེས་པའ་ི\མ་འvར་མང་Q་uང་ཞངི་། ཐ་ན་Iངོ་མཐའ་ིâང་བ་ོ\མས་Uསི་Uང་ཆསོ་ལ་དད་པ་.སེ་ནས་ལམ་iང་\མས་:་

དབནེ་ག:མ་{མོ་མཁན་མང་Q་uང་། 

 S་ས་ནས་Çརི་ཇ་ོནང་Q་ཕབེས་Üབས། Çག་འOལ་དང་ཕབེས་.ལེ་Q་འངོ་བའ་ིདད་}ན་སརེ་.་ã་ི[ག་མང་པ་ོ

གéག་ལག་ག་ིམQན་ཐང་དང་། བར་Üརོ། ãམོ་གཟགིས་{ང་བཅས་:་མ་ིཤངོ་བ་ཙམ་uང་། ད་ེདག་ལ་yགས་བnསེ་དག་ེ?གི་

Äང་དརོ་;་ིལམ་Bནོ་དང་fནི་úབས་གནང་། ཇ་ོནང་ར་ིãདོ་ཆནེ་མརོ་འfརོ་)སེ་•བོ་དཔནོ་དཀནོ་མཆགོ་Lལ་མཚན་པ་ཇ་ོནང་

ག་ིགདན་སར་བÜསོ་ཤངི་། Çགོས་རསི་ནས་འQས་པའ་ིO་•བོ་Bངོ་[ག་མང་པརོ་>ད་འIལེ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ག:ངས། 

•བོ་མའ་ིy་བ་ོ\མས་ལ་ཡང་ཆསོ་U་ིSག་མ་མ་gས་པར་kལ། ལ་ོམཚམས་པ་\མས་U་ིOག་{་ོས་ོསརོ་ïད་Uསི་ཕབེས་ནས། 

གགེས་སལེ་དང་གདམས་པ་གནང་B་ེབདནེ་པ་མཐངོ་བར་མཛད།  

 ར་ེཞགི་ག་ིཚÉ་བདོ་ïལ་འདརི་དfར་<་ོདrན་འ@ག་པས་ངའ་ིབག་མ་ིâ།ོ ད་ལརོ་<་ོས་ཞགི་ལ་བåགེ་དགསོ་

ག:ངས། ཉ་ེགནས་དངསོ་Nབ་དཔལ་སགོས་Uསི། <་ོས་གང་Q་གཤགེས་�ས་པས། བད་ེབ་ཅན་Q་འI་ོག:ངས་པས་གཟམི་ཁང་

བད་ེབ་ཅན་Q་ག ོཆ་ེབIསེ་\མས་བསོ་གསང་Iསོ་ཤགི་fདེ་དགསོ་ག:ངས། ད་ེདག་Y་bང་Q་འཛäམས་པར་Lལ་བBན་p་ིདང་f་ེ

_ག་ངསེ་དནོ་བBན་པའ་ིའཕལེ་འIབི་དང་། ད་ེའཛJན་.སེ་O་ཇ་ིhར་འfནོ་òལ་སགོས་gང་བBན་བསམ་;སི་མ་ི@བ་པ་གནང་། 

 ད་ེhར་ར་ེཞགི་ཞངི་འདའི་ིགQལ་f་¶གོས་པའ་ིòལ་;སི་ཡངོས་:་ó་ངན་ལས་འདས་པའ་ིòལ་བBན་པ་ན།ི ལ་ོ

དའེ་ིབདོ་t་བc་གཅགི་པའ་ིཚÉས་བཞའི་ིཉནི་ཇ་ོནང་Q་•བེས་པའ་ིãདི་གསར་པ་\མས་ལ། Ä་མའ་ི\ལ་འfརོ་Lས་པ་ཅགི་

གནང་ནས་འད་ིལ་Kནེ་འ_ལེ་ཐམས་ཅད་བDགི་དགསོ། གལ་པ་ོཆ་ེཡནི་པས་{མོས་ཤགི ད་ེནས་གདན་ས་པས་གནང་ང་ོག:ངས། 

ཚäགས་མང་ལ་ངེས་དནོ་L་མཚä་@དེ་ཚäའ་ིཆསོ་Üལ་ཡནི་ག:ངས་ནས་ཉནི་ག:མ་རངི་ཞབི་ãདི་གནང་། Yའ་ིགཟ་ིམདངས་6ར་

ལས་Lས་བཞནི་»་ཅག་ག་ིཆསོ་བཤད་མཚམས་འད་ིནས་འཇགོ་ག:ངས་ནས་ཆསོ་འ[རོ་བཞག Y་འOམ་Q་ཕབེས་ནས་བÜརོ་

བ་མཛད་ཅངི་། Ä་_ང་ག་ིགཟམི་ཁང་ཀ་བཞ་ིམར་ཕབེས། >ན་}ན་བཞནི་•བོ་ཚäགས་ཐམས་ཅད་ལ་yགས་ད;སེ་པའ་ི{་ོནས་

ག:ང་མལོ་|ག་པར་མཛད། Y་བÈང་བའ་ི\མ་པ་cང་ཟད་Uང་མདེ་པར་ཚÉས་bག་ག་ིiདོ་yན་དང་བརོ་འདོ་གསལ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་ནས་òར་མཐངོ་གoགས་Yའ་ིབཀདོ་པ་ཆསོ་དfངིས་:་བ√་བར་མཛད་ད།ོ།  

 ཞག་བQན་;་ིབར་Q་Yའ་ིགཟ་ིམདངས་ཇ་ེཆརེ་སངོ་ཞངི་ཞལ་འ∫མ་བག་ངང་yགས་དམ་ལ་བ�གས། yགས་

དམ་Iལོ་བའ་ིཚÉ་Yའ་ིགསང་གནས་Êབས་:་Æབ། དOའ་ིགéག་ཏརོ་འཕགས་པ་ལ་t་བ་བQད་n་ིfང་zབ་U་ིསམེས་དO་གéག་

ནས་gད་ཅངི་། Ç་ིནང་Kནེ་འ_ལེ་གནད་གཅགི་པས་ཇ་ོམདར་ཇ་™རོ་གཅགི་ཙམ་;་ིïན་གཙང་པ་ོ;ནེ་Q་ལགོ་ནས་ཆད་ད་ེབར་

ལ་མ་ིའགའ་རསེ་འI་ོའངོ་fས།  

 ད་ེནས་íར་™ང་བའ་ིཚÉ་Q་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འདོ་Q་སངོ་། འདོ་གསལ་¶་མ་h་Oས་@བ་ཅངི་བར་Åང་ལ་རལོ་

མའོJ་D་དང་<་ིབཟང་སགོས་ང་ོམཚར་བའ་ིhས་Å་ཚäགས་དང་། @ད་པར་Q་•བོ་ཆནེ་འགའ་རསེ་གཟམི་ཁང་བད་ེབ་ཅན་Q་eན་

མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་Y་མདགོ་དཀར་པ་ོཆསོ་གསོ་Œར་Eགི་གསལོ་བ། ཡང་ལ་ལས་Y་མདགོ་སརེ་པ་ོÇག་གཉསི་ùརོ་<ལི་



 29 

yགས་ཀར་བÅམས་པ། ཡང་ཁ་ཅགི་གསི་Y་མདགོ་དམར་པ་ོསCེསེ་བཏགེས་པའ་ིã་ིBངེ༌Q་ཞལ་འ∫མ་ངང་བ�གས་པ་སགོས་

གཟགིས་Åང་མ་ིའ<་བ་Å་ཚäགས་uང་།  

 གQང་îས་ལ། {ལ་ཚJགས་:་Qས་འཁརོ་Çག་མང་། ད—ལ་བར་K་མIནི་ཡང་གསང་། དêང་གཡས་:་མ་ིགཡ་ོབ། 

hག་པར་སངས་Lས་ཐདོ་པ། Çག་མ∫བ་ལ་pན་རས་གཟགིས་སགོས་S་Y་འOར་དདོ་མང་པ་ོརང་fནོ་དང་། Bངོ་ཆནེ་ཡགི་®་

སགོས་ག:ང་Kནེ་མང་པ།ོ Qང་དཀར་གཡས་འ@ལི་སགོས་yགས་Kནེ་བཅས་མདརོ་ན་Y་îས་£ལི་བ་ོརངི་བiལེ་ïངས་འπ་h་

Oའ་ིÖང་པརོ་vར་ཏ།ོ།  

 eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་གང་ཉདི་མ་འངོས་པར་སངས་Lས་ཡ་ེཤསེ་འuང་གནས་འདོ་ཅསེ་f་བའ་ིང་ོབརོ་

འཚང་L་བའ་ིòལ་ཡང་། མད་ོད་ེཉདི་21ལས། ”ད་ེནས་Çསི་སངས་Lས་:་འvར་ཏ།ེ སངས་Lས་Bངོ་ཡངོས་:་ó་ངན་ལས་འདས་

ནས་བÜལ་པ་bག་c་n་གཉསི་འདས་ནས་རང་སངས་Lས་འOམ་ཡངོས་:་ó་ངན་ལས་འདས་ཤངི་། གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོབLད་

ཡངོས་:་ó་ངན་ལས་འདས་ནས་དའེ་ིའགོ་X་ངའ་ིམངི་འཆང་བའ་ིདག་ེ•ངོ་འཇགི་Kནེ་ཐམས་ཅད་Uསི་མཐངོ་ན་དགའ་བ་འད་ི

སངས་Lས་U་ིཞངི་འཇགི་Kནེ་འད་ིཉདི་Q་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དI་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་¶གོས་པའ་ིསངས་Lས་ཡ་ེཤསེ་

འuང་གནས་འདོ་ཅསེ་f་བར་འvར་ར།ོ།• ཞསེ་ག:ངས་པ་hར་ར།ོ། 

ད་ེhར་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ིúབས་ཆནེ་;་ིམཛད་པ་ད་ེདག་?མོ་:་བ√ས་ན། མཛད་ཆནེ་བཞ་ིî་བ√་ཆགོ  

pརི་བཏང་ཞ་ེས་མ་�ས་ན་མཛད་པ་ཟརེ་བ་ན་ིf་བ་fས་པའ་ིདནོ་དང་དརེ་ཞ་ེས་™ར་ནས་མཛད་པ་ཞསེ་ཟརེ། དསེ་ན་eན་

མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་Uསི་མཁས་པའ་ིམཛད་པ་འཆད་nདོ་nམོ་ག:མ། བéན་པའ་ིམཛད་པ་?མོ་ག:མ་\མ་དག བཟང་

པའོJ་མཛད་པ་གཞན་དནོ་ªར་@རེ་སགོས་U་ི{་ོནས་བBན་འIའོJ་དནོ་Q་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པར་བ.ངས་པ་ལས། འདརི་

ཡངོས་:་Iགས་པའ་ིམཛད་ཆནེ་བཞ་ིན།ི ༡༽གངས་Aངོས་U་ིeན་མ@ནེ་ཏ་ེབདོ་དOས་གཙང་གཉསི་:་ག�ང་བLའ་ི«་Üརོ་

མཛད་པས་eན་ལས་\མ་པར་Lལ་ཏ་ེeན་མ@ནེ་Q་Iགས་པ། ༢༽|ན་པ་ོབཞངེས་པས་L་མཚä་བùལོ་བ་B་ེY་འOམ་མཐངོ་Iལོ་

ཆནེ་མ་ོགསར་བཞངེས་དང་འ_ལེ་མཐར་yག་Nབ་མཐའ་ིབI་ོÑངེ་མཛད་པས་nདོ་_ལ་Q་vར་བ། ༣༽བཀའ་བ√་བཞ་ིབ་n་

འIལེ་སགོས་བnམས་ཏ་ེཐགེ་པ་ཆནེ་པའོJ་བཀའ་བ√་བཞ་ིབ་མཛད་ནས་Lལ་བBན་དག་ཐརེ་གནང་བ། ༤༽Qས་འཁརོ་བBན་

པའ་ིབཀའ་བབ་B་ེདཔལ་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་>ད་འIལེ་ལ་འ≠ལ་སལེ་འvར་བཅསོ་དང་། 6ནོ་མདེ་U་ིམཆན་འIལེ་སགོས་

མཛད་པ་མ་ཟད། བདོ་U་ིམཐའ་དOས་ཐམས་ཅད་ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་∆བ་པ་པསོ་@བ་པར་མཛད་པས། Qས་འཁརོ་བBན་ལ་

Bནོ་པ་གཉསི་པ་ཞསེ་Iགས་པ་B།ེ འད་ིདག་ན་ིའཇགི་Kནེ་ནམ་དམངས་ãདོ་ལ་ཡངོས་:་Iགས་པའ་ིམཛད་ཆནེ་བཞ་ིî་བIང་

ཆགོ་པ་ཡནི་ན།ོ། 

 eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ི.སེ་རབས་U་ིདབང་Q་fས་ན། <ང་iངོ་པlའ་ི[ངེ་བ་ནས་eན་མ@ནེ་ཆནེ་

པའོJ་བར་.སེ་རབས་ས་ོགཅགི་fནོ་òལ་ན་ིeན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་;སི་མཛད་པའ་ི《ཆསོ་)་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་པའ་ི.སེ་

རབས་@ད་འཕགས་》hར་ལགས་ཤངི་། ཡངོས་Iགས་:་ཁངོ་ག་ིY་.་ེÇ་ིམ་འད་ིཡནི་ཟརེ་བ་མདེ་ལ། Y་ó་ངན་ལས་འདའ་ཁར་

བད་ེབ་ཅན་Q་ཕབེས་པར་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡདོ། འནོ་Uང་Nབ་ཆནེ་ཐང་Bངོ་Lལ་པསོ་(༡༤༦༡-༡༤༨༠)ཁངོ་ཉདི་eན་མ@ནེ་

ཆནེ་པའོJ་àལ་བ་ཡནི་པ་ཞལ་;སི་བཞསེ་òལ། ལ་ོཆནེ་འvར་མདེ་བད་ེཆནེ་(༡༥༤༠-༡༦༡༥);སི་མཛད་པའ་ིཐང་Lལ་\མ་ཐར་

                                                
21 ?་ེདག་ེབཀའ་འvར། མད་ོ?།ེ Ñགེས་བམ། ཛ ཤགོ ༡༢༥ ཉ 
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22Q། ”ང་.་ེབ་6་མ་ལ་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཟརེ། .་ེབ་འད་ིལ་Îནོ་པ་བnནོ་འNས་ཟརེ། Ç་ིམ་@བ་བདག་གསང་བ་འQས་པ་

ཟརེ། འད་ིÅང་བ་ལ་རང་དབང་ཐབོ་པའ་ིKགས་:་འQག་ག:ངས་པས། རངོ་Bནོ་དང་Nབ་ཆནེ་;་ིབར་Q་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོ

མཆགོ་ག་ིདངསོ་Nབ་Uསི་བLན་པ། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཞསེ་མཚན་ཡངོས་:་Iགས་པས། ཇ་ོནང་ག་ིམཆདོ་Kནེ་དཔལ་ཡནོ་ཅན་

བཞངེས་ཤངི་། yབ་པའ་ིgང་Kགོས་U་ིབBན་པ་གངས་U་ིར་ིབ་ོལ་ཉ་ིམ་ཤར་བ་hར་མཛད་པ་དརེ་Yའ་ི.་ེབ་བཞསེ་ནས་སམེས་

ཅན་;་ིདནོ་L་ཆནེ་པ་ོམཛད་ད།ོ། དའེ་ིYའ་ི.་ེབ་Ç་ིམ་œགས་ཟམ་པ་ཐང་Bངོ་Lལ་པ་ོའད་ིཉདི་གང་Q་འ≠ངས་པའ་ིïལ་

ན།ི• ཞསེ་ག:ངས་པ་hར་དང་། འཇམ་དfངས་མ@ནེ་བn་ེཆསོ་U་ིÄ་ོIསོ་(༡༨༩༣-༡༩༥༩)Uསི་མཛད་པའ་ིབད་ེགཤགེས་eན་

མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ི\མ་ཐར་གསལོ་འདབེས་23ལས་Uང་།  

 ”•ར་ཡང་Nབ་ཐབོ་བnནོ་འNས་བཟང་པ་ོསགོས།།  

 གང་འQལ་àལ་བའ་ི\མ་རལོ་མཐའ་ཡས་པས།།  

 འI་ོབ་õནི་Iལོ་བBན་པ་Lས་པར་མཛད།།  

 yགས་བ.དེ་བསམ་ཡས་@དེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།།•  

ཞསེ་ག:ངས་པ་hར་ར།ོ།  

 eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ལ་•བོ་ཚäགས་Iངས་མདེ་བསམ་;སི་མ་ི@བ་པ་fནོ་པ་ལས་•བོ་མའ་ིགཙä་བ་ོཁག་

ན།ི eན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་དང་། ས་བཟང་ལ་ོ◊་Ä་ོIསོ་Lལ་མཚན། ལ་ོ◊་Ä་ོIསོ་དཔལ་བཟང་། ཆསོ་)་ེÇགོས་ལས་\མ་

Lལ། ཉ་དབནོ་eན་དགའ་དཔལ། Lལ་iས་རནི་òལ་བ་སགོས་རང་འ<འ་ིO་ཆནེ་བc་བཞ་ིདང་། བཀའ་བབ་U་ིདབང་Q་fས་

ན། འQལ་བའ་ི?་ེÅདོ་U་ིབཀའ་བབ་དཀནོ་མཆགོ་\མ་Lལ། མད་ོ?འེ་ི?་ེÅདོ་U་ིབཀའ་བབ་ས་བཟང་ལ་ོ◊་བ་མ་ཏ་ིཔཎ་ཆནེ། 

མངནོ་པའ་ི?་ེÅདོ་U་ིབཀའ་བབ་མཁན་ཆནེ་Çགོས་ལས་\མ་Lལ། ཚད་མའ་ིབཀའ་བབ་ཉ་དབནོ་eན་དགའ་དཔལ། ཕར་Çནི་

;་ིབཀའ་བབ་ཆསོ་)་ེནམ་མཁའ་ཡ་ེཤསེ། ™རོ་bག་ག་ིབཀའ་བབ་Lལ་iས་རནི་òལ་བ། gང་རགིས་U་ིབཀའ་བབ་མཁས་པ་

ཆནེ་པ་ོཞང་Bནོ་བསདོ་ནམས་Iགས་པ་B་ེབཀའ་བབ་ཆནེ་པ་ོབQན་དང་། གཞན་ཡང་Ä་མ་དམ་པ་བསདོ་ནམས་Lལ་

མཚན། མཁན་ཆནེ་བསདོ་ནམས་Iགས་པ། ལ་ོཆནེ་fང་zབ་n་ེམ།ོ Qས་འཁརོ་བ་ù་ོ)་ེåངི་པ།ོ གཡག་?་ེཔཎ་ཆནེ། Lལ་iས་

དŒལ་z་ཐགོས་མདེ། མཆམིས་Ä་ོབཟང་Iགས་པ། ཤངས་པ་ù་ོ)་ེསགོས་མཁས་ཤངི་Nབ་པའ་ིདབང་sག་ཆསེ་མང་པ་ོདང་། 

Nབ་ཐབོ་དOས་པ་བ། Ä་མ་མཁའ་pདོ་པ། Nབ་ཆནེ་K་ར་བ། ∆བ་པ་མ་ོའདོ་གསལ་འOམ། ཡ་ེཤསེ་Lན། ཞང་བéན་མ་ཆསོ་

མཚä། »་g་སགོས་ལ་ོམང་པརོ་འདག་™ར་ལ་བ�གས་ཤངི་། ཚÉ་gས་གཅགི་ལ་oང་འ±ག་ག་ིག་ོའཕང་ཐབོ་པའ་ི{མོ་ཆནེ་ཕ་ོམ་ོ
ཡང་མང་Q་fནོ་ན།ོ།  

 ག:ང་རབ་མང་པ་ོཞགི་Qས་རབས་བc་བQན་པའ་ིནང་ག་ིNབ་མཐའ་གསར་བ)རེ་Iགས་པའ་ིམ་ེདêང་གསི་Sག་

མདེ་Q་བiགེས་ཟནི་ཅངི་། འགའ་ར་ེའ_ས་íངས་གནས་བc་S་ཁང་སགོས་:་བཙäན་འ±ག་fས་ནས་མ་ིལ་ོ:མ་བL་bག་c་Sག་

ག་ི)སེ་:། གཟན་དཀར་མཆགོ་àལ་རནི་པ་ོཆའེ་ིབཀའ་<ནི་འགོ་ཇ་ོནང་ག:ང་རབ་Üརོ་ཞགི་བཙäན་Iལོ་uང་ཞངི་། ད་h་དངསོ་

:་.་ེའIའོJ་བསདོ་ནམས་U་ིདཔལ་Q་བ�གས་པ་དཔལ་བnགེས་བདོ་ཡགི་དཔ་ེmངི་ཞབི་འ±ག་ཁང་ནས་བDགིས་པ་ལ་དབེ་

                                                
22 ཐང་Lལ་\མ་ཐར། ལ་ོÏ་བ་འvར་མེད་བད་ེཆེན། ?་ེདག་ེཔར་མ། ཤགོ ༦ ས 
23 འཇམ་དfངས་མ@ནེ་བn་ེཆསོ་U་ིÄ་ོIསོ་U་ིག:ང་འOམ། པོད། ༣ Å་རངི་འèལ་པར། ཤགོ ༢༤༢-༢༤༣ 



 31 

བc་ག:མ་བ�གས་ཤངི་། ཆསོ་ཚན་;་ིདབང་Q་fས་ན། h་Nབ་Üརོ་ལ། ར་ིཆསོ་ངསེ་དནོ་L་མཚä་སགོས་ཆསོ་ཚན་ཉརེ་བLད། 

ཤརེ་Çནི་Üརོ་ལ། མངནོ་པར་Kགོས་པའ་ིLན་;་ིའIལེ་པ་མད་ོgགས་མ་སགོས་ཆསོ་ཚན་དr། Qས་འཁརོ་Üརོ་ལ། >ད་འIལེ་

;་ིབ√ས་དནོ་ཡངོས་འQ་h་O་སགོས་ཆསོ་ཚན་ཞ་ེbག âངི་ཡགི་ག་ིÜརོ་ལ། ཆསོ་)་ེÄ་མ་ù་ོ)་ེདཔལ་ལ་གདམས་པ་སགོས་ཆསོ་

ཚན་བc། �ས་ལན་དང་ཞལ་གདམས་Üརོ་ལ། གཡག་?་ེཔཎ་ཆནེ་;་ི<སི་ལན་ཆསོ་ཚན་བc་དr། གསལོ་འདབེས་U་ིÜརོ་ལ། 

བBན་པ་p་ིའIལེ་ཞསེ་f་བའ་ིགསལོ་འདབེས་སགོས་ཆསོ་ཚན་ཉརེ་བཞ།ི Y་འOམ་ཆནེ་མའོJ་Üརོ་ལ། Lལ་བའ་ིམཆདོ་Kནེ་

དཔལ་ཡནོ་ཅན་;་ིབཞངེས་òལ་ལ་བBདོ་པ་འཁརོ་བ་དངོ་àག་སགོས་ཆསོ་ཚན་ག:མ། བBདོ་ཚäགས་Üརོ་ལ། དནོ་དམ་

དfངིས་རགི་དfརེ་མདེ་ལ་བBདོ་པ་སགོས་ཆསོ་ཚན་ཉརེ་®། ཟབ་ལམ་འཕ་ོབའ་ིÜརོ་ལ། འཕ་ོབའ་ིམན་ངག་@ད་འཕགས་རབ་

X་Lས་པ་སགོས་ཆསོ་ཚན་ག:མ། >ད་?་ེགཞན་;་ིÜརོ་ལ། ད;སེ་ùརོ་དབང་ག་ིལགེས་བཤད་gང་དང་མyན་པ་སགོས་ཆསོ་

ཚན་གཉསི། ù་ོ)་ེ[ངེ་བའ་ིÜརོ་ལ། དབང་ག་ིཆ་ོག་\མ་པར་བ√ས་པའ་ིù་ོ)འེ་ི[ངེ་བ་སགོས་ཆསོ་ཚན་ག:མ། བÜང་གསལོ་

Üརོ་ལ། ཡ་ིདམ་>ད་?་ེབཞའི་ིབÜང་བ་བད་ེBངོ་ཡ་ེཤསེ་རལོ་བ་སགོས་ཆསོ་ཚན་བQན། \མ་ཐར་Üརོ་ལ། མཁས་བéན་ཡནོ་

ཏན་L་མཚäའ་ི\མ་ཐར་དངསོ་Nབ་འuང་གནས་ཏ་ེཆསོ་ཚན་གཅགི Å་ཚäགས་Üརོ་ལ། 6གས་≈ག་ཐབས་སགོས་ཆསོ་ཚན་ཉརེ་

བLད། õནོ་ལམ་Üརོ་ལ། Qས་འཁརོ་རམི་གཉསི་õནོ་ལམ་སགོས་ཆསོ་ཚན་བc་གཅགི བá་ཤསི་U་ིÜརོ་ལ། དཔལ་Qས་U་ི

འཁརོ་ལའོJ་དUལི་འཁརོ་;་ིབá་ཤསི་དག་ེལགེས་L་མཚäའ་ིD་དfངས་སགོས་ཆསོ་ཚན་®་བཅས་བ?མོས་ཆསོ་ཚན་ ༢༢༡ 

བ�གས།  

eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ལ་ཤསེ་ནས་དད་པ་ཐབོ་པའ་ིརསི་མདེ་.སེ་ཆནེ་ཁག་ཅགི་གསི་བnམས་པའ་ིeན་མ@ནེ་

ཆནེ་པའོJ་བBདོ་གསལོ་དང་། \མ་ཐར། Ä་མའ་ི\ལ་འfརོ་སགོས་མང་Q་བ�གས་པ་ལས་འདརི་དཔ་ེམཚäན་ཙམ་Eསོ་ན། རངོ་

Bནོ་ཤསེ་f་eན་རགི་(༡༣༦༧-༡༤༤༩)གསི་མཛད་པའ་ིeན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོདལོ་པ་ོབ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་ལ་བBདོ་པ་ཟབ་དནོ་

རནི་ཆནེ་[ངེ་བ། ‚་དམར་བཞ་ིཔ་ཆསོ་Iགས་ཡ་ེཤསེ་(༡༤༥༣-༡༥༢༤)Uསི་མཛད་པའ་ིeན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོབ་ཤསེ་རབ་Lལ་

མཚན་;་ིཡནོ་ཏན་ལ་བ6གས་པ་Ì་ོཀ་བc་གཅགི་པ། ཀ ་པ་Y་[ངེ་བLད་པ་མ་ིབ.དོ་ù་ོ)སེ་(༡༥༠༧-༡༥༥༤)མཛད་པའ་ིཇ་ོ

ནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ལ་བBདོ་པ། eན་¨ངས་ཆསོ་Iགས་དཔལ་;སི་མཛད་པའ་ིཆསོ་)་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་པའ་ི

.སེ་རབས་\མ་ཐར་@ད་འཕགས། ལ་ོ◊་ཆནེ་པ་ོÄ་ོIསོ་དཔལ་;སི་མཛད་པའ་ིeན་མ@ནེ་གསལོ་འདབེས་དངསོ་Nབ་འuང་

གནས་མ། རགི་པའ་ིདབང་sག་ཉ་དབནོ་eན་དགའ་དཔལ་;སི་མཛད་པའ་ིབBདོ་གསལོ་Lལ་མQན་མ། ཇ་ོགདན་གཉག་Ö་བ་

བསདོ་ནམས་བཟང་པསོ་(༡༣༤༡-༡༤༣༣)མཛད་པའ་ིཆསོ་)་ེeན་མ@ནེ་རནི་པ་ོཆའེ་ིབBདོ་པ་མཇལ་ཚད་དནོ་}ན་མ། ཆསོ་)་ེ

Çགོས་ལས་\མ་Lལ་;སི་མཛད་པའ་ིཆསོ་)་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་པའ་ིབBདོ་པ། ས་བཟང་མ་ཏ་ིཔÀ་ིཏས་མཛད་པའ་ིཆསོ་)་ེཐམས་

ཅད་མ@ནེ་པའ་ིབBདོ་པ། ཞང་Bནོ་བསདོ་ནམས་Iགས་(༡༢༩༢-༡༣༧༠)པས་མཛད་པའ་ིཆསོ་)་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་པའ་ིབBདོ་

པ་@ད་འཕགས། ཞ་ེཆནེ་Lལ་ཚབ་བཞ་ིབ་པl་\མ་Lལ་(༡༨༧༡-༡༩༢༦) ;སི་མཛད་པའ་ིeན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་པ་ཡབ་iས་བ>ད་

པའ་ིགསལོ་འདབེས། འཇམ་མགནོ་ཀངོ་àལ་Ä་ོIསོ་མཐའ་ཡས་(༡༨༡༣-༡༨༩༩)Uསི་མཛད་པའ་ིཆསོ་)་ེeན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་ལ་

བ6གས་པ་གཞམོ་མདེ་D་དfངས། འཇམ་དfངས་མ@ནེ་བn་ེཆསོ་U་ིÄ་ོIསོ་(༡༨༩༣-༡༩༥༩)Uསི་མཛད་པའ་ིeན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་

པ་ཆནེ་པརོ་Lང་འབདོ་ངསེ་དནོ་fནི་úབས་–ར་Q་འrགས་པའ་ིཕ་ོཉ་དང་། བད་ེགཤགེས་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་U་ི
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\མ་ཐར་དང་མyན་པའ་ིགསལོ་འདབེས་ངསེ་དནོ་fནི་úབས་ཆར་འབབེས། eན་མ@ནེ་དལོ་བའོJ་Ä་∆བ་སགོས་མང་Q་

བ�གས་Uང་ར་ེཞགི་ད་ེཙམ་མ།ོ། 

ད་ེh་Oའ་ི.སེ་O་མཆགོ་དའེ་ིམཚན་;་ི\མ་Iངས་ལ། ཁངོ་གསི་མཛད་པའ་ིབBན་བཅསོ་@ད་འཕགས་\མས་U་ིམཛད་

fང་hར་ན། བBན་nསི་ཆནེ་པ་ོཔ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན། དལོ་པ་ོཔ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན། བéན་པ་དལོ་པ་ོཔ། ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པ།ོ Lལ་ཁམས་U་ིབསདོ་åམོས་པ། åམོ་ལས་ཅན། ù་ོ)་ེའཛJན་པ་དལོ་པ་ོཔ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ།ོ 

qUའ་ིདག་ེ•ངོ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན། Lལ་ཁམས་པ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན། ཐམས་ཅད་མ@ནེ་པ་དལོ་པ་ོཔ། âང་པ་ོཤསེ་རབ་Lལ་

མཚན། Lལ་ཁམས་Çགོས་མདེ་རསི་མདེ་པ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་ཞསེ་ག:ངས་ཤངི་། འཇགི་Kནེ་འདའི་ིཐགོ་གངོ་Q་འཕགས་པ་†་བ་ོ

ཆའེ་ིམད་ོསགོས་ལས་gང་བBན་པ་hར། eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས་ས།ོ། 

 མཐར་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་Uསི་མཛད་པའ་ིõནོ་ལམ་@ད་འཕགས་འདསི་《bག་བL་bག་cའ་ིQས་<ན་ང་ོ

âདོ་》མ±ག་བ√་བར་f་B།ེ  

བདག་ན་ིཚÉ་རབས་ཐམས་ཅད་Q།།  

བBན་པ་གསལ་བར་fདེ་vར་ཅགི   

བBན་པ་གསལ་བར་མ་ིÆས་ནའང༌།།  

བBན་པའ་ིªར་ཆནེ་འªར་བར་ཤགོ ། 

 

ªར་ཆནེ་ªར་བར་མ་ིÆས་ནའང༌།།  

བBན་པའ་ིསམེས་ãལ་fདེ་པ་དང༌།།  

བBན་པ་ཉམས་U་ིདགོས་པ་ཡསི།།  

f་ར་ཙམ་ཡང་fདེ་པར་ཤགོ ། 

བ་ེར་ིརགི་པའ་ིù་ོ)སེ། བདོ་Lལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ Ç་ིལ་ོ ༢༠༢༡ t་ ༡༡ ཚÉས་ ༡༣ ཉནི།  
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༄༅།། བBན་པ་p་ིའIེལ་ཞེས་f་བའ་ིགསོལ་འདེབས། 
eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས།(༡༢༩༢-༡༣༦༡) 

 

 

ཨÓ་r་î་O¬་བ་ོདྷ་ིས་ེÒ་ོན་མ་ོན་མཿ ཆསོ་)་ེÄ་མ་དམ་པ་àལ་པའ་ིY་\མས་U་ིཞབས་U་ིཔད་མ་ོལ་rས་པས་Çག་འཚལ་ཞངི་.བས་:་མཆའི།ོ། 

བn་ེབ་ཆེན་པོས་Qས་ཐམས་ཅད་Q་)ེས་:་བoང་Q་གསོལ

 

Kག་བKན་གïང་bང་ཆསོ་)་ེརནི་པ་ོཆ།ེ། 

འ[ནི་ལས་མཁའ་@བ་|ན་;སི་Nབ་མཛད་པ།། 

འ≠ལ་མདེ་ངསེ་གསང་དནོ་དམ་གསལ་མཛད་པའ།ི། 

Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

འQས་fས་ཐམས་ཅད་ར་ིགཟར་འབབ་z་བཞནི།། 

âནི་བཞནི་≈གོ་བཞནི་Û་nའེ་ིཟལི་བ་བཞནི།། 

མ་ིKག་མ་ིབKན་འvར་བའ་ིཆསོ་ཅན་Q།། 

ལགེས་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

མ་ེཡ་ིའབོས་དང་Ùལ་གQག་ཁར་òད་བཞནི།། 

Oམ་པའ་ིནང་Q་”ང་མ་འཁརོ་བ་བཞནི།། 

ཁམས་ག:མ་མཐའ་དག་√ག་བ6ལ་རང་བཞནི་Q།། 

མòངས་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

མ་ིགཙང་gས་ལ་གཙང་བར་འཛJན་པ་\མས།། 

ངན་ıགས་Oམ་པ་Lན་;སི་བLན་པ་ལ།། 

མ་ིཤསེ་fསི་པ་དགའ་ཞངི་ཆགས་པ་དང༌།། 

མòངས་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 
 

འཁརོ་བ་ཉདི་ལ་དགའ་བའ་ིསམེས་ཅན་\མས།། 

མ་ིKག་མ་ིགཙང་ཡདི་འuང་.་ོབ.དེ་ནས།། 

བདག་མདེ་Bངོ་པ་ཞ་ིབའ་ིལམ་འ±ག་པ།། 

བདནེ་བཞ་ིBནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།།  

 

ཆསོ་\མས་ཐམས་ཅད་Ëནེ་ལས་uང་བ་ཙམ།། 

བདག་དང་སམེས་ཅན་iགོ་དང་fདེ་པ་ོམདེ།། 

 ་ིལམ་fi་མ་õགི་>་D་བmན་དང༌།། 

མòངས་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་བQད།། 

 

དནོ་Q་Åང་ཡང་སམེས་U་ིབག་ཆགས་ཙམ།། 

སམེས་དང་ཡདི་དང་\མ་པར་ཤསེ་པ་ཡང༌།། 

མངི་ཙམ་བù་ཙམ་མཁའ་hར་Bངོ་ཉདི་Q།། 

གསལ་བར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

གoགས་སགོས་Öང་པ་ོˆ་བ་གདསོ་པ་དང༌།། 

z་ཡ་ིz་Oར་õགི་>་སགོས་འ<ར་Bནོ།། 

.་ེམཆདེ་Iངོ་Bངོ་ཁམས་\མས་Ùལ་གQག་དང༌།། 

འ<་བར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།།  

 

iདི་དང་ó་ངན་འདས་པའ་ིཆསོ་\མས་eན།། 

མ་.སེ་མ་འགགས་འI་ོའངོ་གནས་_ལ་ཞངི༌།། 

མཐའ་དང་དOས་མདེ་རང་རང་ང་ོབ་ོཡསི།། 

Bངོ་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

Oམ་ནང་མར་མ་ེདOལ་པའོJ་གཏརེ་སགོས་བཞནི།།  

བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོའདོ་གསལ་ཆསོ་U་ིY།། 

eན་¶བོ་Ñ་ོOར་Öང་པའོJ་Êབས་ནང་ན།། 

གནས་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 
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eན་བཏགས་གཞན་དབང་ཆསོ་eན་ཡདོ་མནི་ཞངི༌།། 

ཡངོས་Nབ་ཆསོ་ཉདི་ནམ་ཡང་མདེ་མནི་ཞསེ།།  

ལགེས་པར་Ç་ེB་ེཡདོ་མདེ་Kག་ཆད་ལས།། 

འདས་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

eན་¶བོ་ཆསོ་eན་>་འ_ས་Kནེ་འ_ལེ་ཙམ།། 

དནོ་དམ་རང་uང་Kནེ་འ_ལེ་ལས་འདས་ཞསེ།། 

Ëནེ་ལས་uང་དང་རང་uང་ཡ་ེཤསེ་U།ི། 

@ད་པར་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

Ç་ིནང་ཆསོ་eན་མ་རགི་འ≠ལ་འཁརོ་ཙམ།། 

གཞན་ན་ིཆསོ་ཉདི་རང་uང་ཡ་ེཤསེ་ཞསེ།། 

\མ་ཤསེ་ཡ་ེཤསེ་འཁརོ་འདས་བདནེ་གཉསི་U།ི། 

\མ་དf་ེBནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

eན་¶བོ་iདི་ག:མ་འ≠ལ་Åང་D་ོབཏགས་ཙམ།། 

དནོ་དམ་iདི་ག:མ་བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོན།ི། 

གཞམོ་མདེ་མ་བKགས་མ་འ≠ལ་Åང་བ་ཞསེ།། 

Ç་ེB་ེBནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

བདནེ་པ་བཞ་ིཡ་ིཆསོ་U་ིའཁརོ་ལ་ོདང༌།། 

མཚན་ཉདི་མདེ་པའ་ིཆསོ་U་ིའཁརོ་ལ་ོདང༌།། 

དནོ་དམ་\མ་ངསེ་ཆསོ་U་ིའཁརོ་ལ་ོཡ།ི། 

དགངོས་པ་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

འཁརོ་ལ་ོརམི་ག:མ་བQད་nའི་ིz་>ན་;སི།། 

རགས་པ་[་བ་ཤནི་X་[་བ་ཡ།ི། 

<་ིམ་ག:མ་™ངས་ཆསོ་Yའ་ིརནི་ཆནེ་མཆགོ  

<་ི_ལ་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

དནོ་E་\མས་ལ་ཐམས་ཅད་སམེས་:་Bནོ།། 

སམེས་:་ཞནེ་ལ་Åང་མདེ་དO་མ་Bནོ།། 

Åང་མདེ་E་ལ་ཡང་དག་Åང་བ་ཡ།ི། 

དO་མ་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

དམན་པ་\མས་ལ་>་འ_ས་ཆསོ་\མས་Bནོ།། 

ཡདོ་འཛJན་ཅན་ལ་ཐམས་ཅད་Bངོ་པར་Bནོ།། 

ཅང་མདེ་E་ལ་འདོ་གསལ་བད་ེགཤགེས་U།ི། 

åངི་པ་ོBནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

དབང་པ་ོདམན་པ་ཉན་ཐསོ་ཐགེ་པ་དང༌།། 

དབང་པ་ོའ_ངི་ལ་རང་Lལ་ཐགེ་པ་དང༌།། 

མཆགོ་ལ་ཐགེ་མཆགོ་>་དང་འ_ས་Oའ་ིòལ།། 

མད་ོ6གས་Bནོ་མཛད་Ä་མའ་ིཞབས་ལ་འQད།། 

 

ཇ་ིhར་O་zང་གཞནོ་Æ་ལང་ཚä་\མས།། 

Åདོ་དང་འཚམ་པར་ཕ་མས་.ངོ་བ་hར།། 

འཁརོ་ལ་ོརམི་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་U།ི། 

གQལ་f་རམི་བཞནི་.ངོ་མཛད་@དོ་ལ་འQད།། 

 

ཡང་ན་དམན་པ་འ_ངི་དང་མཆགོ་ག་ིO།། 

>ད་དང་འཚམ་པའ་ིལས་ལ་™རོ་བ་hར།། 

འཁརོ་ལ་ོརམི་ག:མ་@ད་པར་6གས་òལ་;།ི། 

གQལ་fའ་ི>ད་དང་འཚམ་པར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

ཁང་བཟང་ག:མ་བnགེས་Bངེ་Q་འཛÉག་པ་hར།། 

འཁརོ་ལ་ོརམི་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་U།ི། 

སངས་Lས་བBན་པའ་ིཁང་བཟང་ག:མ་བnགེས་ལ།། 

རམི་བཞནི་འཛÉག་པར་Bནོ་མཛད་@དེ་ལ་འQད།། 
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ཇ་ིhར་ནརོ་O་མཁན་;སི་ནརོ་O་ཡ།ི། 

<་ིམ་རམི་ག:མ་རམི་བཞནི་™ངོ་བ་hར།། 

འཁརོ་ལ་ོརམི་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་Uསི།། 

བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོ™ངོ་བར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོ>་དང་འ_ས་O་གཞན།། 

>་གཞན་འདོ་གསལ་Bངོ་ཉདི་གoགས་བmན་ཏ།ེ། 

འ_ས་O་གཞན་ན་ིའvར་མདེ་བད་ེབ་ཆ།ེ། 

—་ཕབ་བLད་དང་མòངས་པར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

གསང་བ་གསང་ཆནེ་མཁའ་ཁམས་Å་ཚäགས་ïམ།། 

ཆསོ་འuང་z་.སེ་བྷ་ག་སངེ་གའེ་ིã།ི། 

བདག་མདེ་ཕག་མ་ོལ་སགོས་Å་ཚäགས་མངི༌།།  

Q་མ་དནོ་གཅགི་Bངོ་ཉདི་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

ད་ེཉདི་ù་ོ)་ེཐགི་ལ་ེཧ་ེî་ཀ  

འQས་པ་?མོ་པ་ཧ་ེདང་åངི་)་ེཆ།ེ། 

དང་པའོJ་སངས་Lས་fང་zབ་སམེས་སགོས་མངི༌།།  

Q་མ་དནོ་གཅགི་བད་ེཆནེ་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

ù་ོ)་ེསམེས་དཔའ་ཨ་ེཝ་ཾQས་འཁརོ་ལ།ོ། 

འཁརོ་ལ་ོ?མོ་པ་ད;སེ་པ་ù་ོ)་ེདང༌།། 

fi་འèལ་˜་བ་གསང་འQས་ལ་སགོས་མངི༌།། 

Q་མ་དནོ་གཅགི་oང་འ±ག་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

oང་འ±ག་དfརེ་མདེ་ར་ོམཉམ་མ་ིཤགིས་པ།། 

རང་uང་ཡ་ེཤསེ་དང་པའོJ་སངས་Lས་ན།ི། 

<་ིབཅས་ད་ེབཞནི་ཉདི་Q་ཐམས་ཅད་ལ།། 

མཁའ་བཞནི་eན་གཞརི་ཡདོ་པར་Bནོ་ལ་འQད།།  

 

ད་ེཉདི་<་ིམའ་ིÊབས་ལས་Iལོ་བའ་ིཐབས།། 

ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་ཤསེ་རབ་ཕ་རལོ་Çནི།། 

ཤནི་X་\ལ་འfརོ་Çག་L་ཆ་ེ{མོ་པ།། 

ཡན་ལག་དང་བཅས་ལམ་Q་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

གཞ་ིལ་བ�གས་པ་ལམ་;་ིཐབས་མཆགོ་གསི།། 

âནི་དང་¯ལ་སགོས་སངས་པའ་ིནམ་མཁའ་བཞནི།། 

<་ིམ་eན་¨ངས་<་ིམདེ་ད་ེབཞནི་ཉདི།། 

མངནོ་Q་vར་ཙམ་འ_ས་Oར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

འvར་མདེ་འདོ་གསལ་\མ་པར་མ་ིKགོ་པའ།ི། 

ཡ་ེཤསེ་ཚäགས་Uསི་རང་uང་ཡ་ེཤསེ་U།ི། 

<་ིམའ་ིÊབས་བསལ་དནོ་དམ་ཆསོ་Y་ཡསི།། 

རང་དནོ་Öན་ཚäགས་Nབ་པར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

མ་vར་འI་ོལ་བn་ེཆནེ་Sག་བསམ་;སི།། 

ཕན་དང་བད་ེ∆བ་བསདོ་ནམས་ཚäགས་Uསི་ན།ི། 

eན་¶བོ་གoགས་Y་Öན་ཚäགས་རབ་བ.དེ་ནས།།  

གཞན་དནོ་Öན་ཚäགས་འNབ་པར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

õནོ་ལམ་L་མཚä་ཡངོས་:་¶གོས་པ་དང༌།། 

སམེས་ཅན་L་མཚä་ཡངོས་:་õནི་པ་དང༌།། 

ཞངི་ཁམས་L་མཚä་ཡངོས་:་དག་fས་ནས།། 

ཡང་དག་མཐའ་ལ་ཐམི་པར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

Oམ་བཟང་ཉ་ིམ་ནརོ་O་དཔག་བསམ་ཤངི༌།། 

S་ཡ་ི†་བཞནི་མ་ིའབད་མ་ིKགོ་Uང༌།། 

6ནོ་;་ིའཕནེ་པས་གཞན་ཕན་|ན་Nབ་X།། 

Çགོས་Qས་eན་X་འuང་བར་Bནོ་ལ་འQད།། 
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ཆསོ་འཁརོ་མཐར་yག་འཁརོ་ལ་ོཐ་མ་དང༌།། 

ཐགེ་པའ་ིམཐར་yག་ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོདང༌།། 

ཐགེ་ཆནེ་མཐར་yག་åངི་པའོJ་ཐགེ་པ་དང༌།། 

åངི་པའོJ་མཐར་yག་བད་ེཆནེ་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

བBན་པའ་ིམཐར་yག་ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོདང༌།། 

ཐགེ་ཆནེ་མཐར་yག་6གས་U་ིཐགེ་པ་དང༌།། 

6གས་U་ིམཐར་yག་Qས་U་ིའཁརོ་ལ་ོདང༌།།  

Qས་འཁརོ་མཐར་yག་བད་ེBངོ་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

Nབ་མཐའ་ིམཐར་yག་དO་མ་ཆནེ་པ་ོདང༌།། 

དO་མའ་ིམཐར་yག་.་ེམདེ་མཐའ་_ལ་དང༌།། 

མཐའ་_ལ་མཐར་yག་རང་བཞནི་འདོ་གསལ་དང༌།། 

འདོ་གསལ་མཐར་yག་བད་ེཆནེ་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

h་བའ་ིམཐར་yག་མཐའ་_ལ་Bངོ་ཉདི་དང༌།། 

Bངོ་ཉདི་མཐར་yག་དམགིས་བཅས་Bངོ་ཉདི་དང༌།། 

pདོ་པའ་ིམཐར་yག་åངི་)་ེཆནེ་པ་ོདང༌།། 

åངི་)འེ་ིམཐར་yག་དམགིས་མདེ་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

དབང་ག་ིམཐར་yག་འཇགི་Kནེ་འདས་པའ་ིདབང༌།། 

བ∆བ་པའ་ིམཐར་yག་¶གོས་རམི་ངསེ་པའ་ིདནོ།། 

དངསོ་Nབ་མཐར་yག་མཆགོ་ག་ིདངསོ་Nབ་ཆ།ེ། 

•བོ་མའ་ིམཐར་yག་དནོ་Q་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

དUལི་འཁརོ་མཐར་yག་རང་བཞནི་འདོ་གསལ་མཆགོ  

S་ཡ་ིམཐར་yག་བད་ེBངོ་ཡ་ེཤསེ་Y།། 

Çག་Lའ་ིམཐར་yག་འདོ་གསལ་Çག་L་ཆ།ེ། 

6གས་U་ིམཐར་yག་ཡདི་.བོ་Bནོ་ལ་འQད།། 

 

གཞ་ིཡ་ིམཐར་yག་<་ིབཅས་ད་ེབཞནི་ཉདི།། 

ལམ་;་ིམཐར་yག་™རོ་བ་ཡན་ལག་bག  

འ_ས་Oའ་ིམཐར་yག་_ལ་འ_ས་ད་ེབཞནི་ཉདི།། 

ཆསོ་U་ིམཐར་yག་¶གོས་པར་Bནོ་ལ་འQད།། 

 
བBན་པ་p་ིའIལེ་ཞསེ་f་བའ་ིགསལོ་འདབེས་འད་ིན།ི ཆསོ་)་ེÄ་མ་

\མས་U་ི_ན་Q་vར་པ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པསོ་

བ?བེས་པའ།ོ། །། 

 

དག་ེབ་འད་ིཡསི་བདག་དང་སམེས་ཅན་eན།། 

_ལ་འ_ས་དནོ་དམ་ཆསོ་Y་མངནོ་vར་ནས།། 

བ.དེ་འ_ས་eན་¶བོ་གoགས་Y་\མ་གཉསི་Uསི།། 

འཁརོ་བ་iདི་Q་གཞན་དནོ་fདེ་པར་ཤགོ  

 

ཇ་ིiདི་ད་ེམ་ཐབོ་པ་ད་ེiདི་Qའང༌།། 

འཁརོ་ལ་ོརམི་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་Uསི།། 

རང་གཞན་བད་ེགཤགེས་åངི་པའོJ་<་ིམ་\མས།། 

རམི་བཞནི་™ངོ་ལ་Kག་X་བnནོ་པར་ཤགོ  
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དཔལ་}ན་Ä་མ་དམ་པ་ཆསོ་U་ི)་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་པ་ཆནེ་པའོJ་ཡནོ་ཏན་བ6གས་པ་@ད་པར་

Q་འཕགས་པར་བBདོ་པ། 
ཞང་Bནོ་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོབསོད་ནམས་Iགས།(༡༢༩༢-༡༣༧༠) 

 

Ä་མ་pན་རས་གཟགིས་དབང་sག་ལ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

\མ་དག་Lལ་བའ་ིབཀའ་བཞནི་Q།། 

གཞ་ིདང་h་{མོ་pདོ་འ_ས་སགོས།། 

@ད་པར་འཕགས་པ་འགའ་ཞགི་Bནོ།། 

ཆསོ་U་ི)་ེལ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ཁ་ཅགི་མཁས་པར་úམོ་fས་ནས།། 

གཞ་ིམདེ་n་_ལ་ཡནི་ན་ོཞསེ།། 

<་ིབཅས་ད་ེབཞནི་ཉདི་ལ་ན།ི། 

Yར་འདབེས་འབའ་ཞགི་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིསངས་Lས་ག:ང་བཞནི་Q།། 

åངི་པ་ོeན་ལ་@བ་པ་ོཞསེ།། 

གཞ་ིན་ིརང་བཞནི་རགིས་ཡནི་པར།། 

Bནོ་པས་@ད་པར་འཕགས་པ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་eན་གཞ་ི\མ་ཤསེ་དང་།། 

ཡ་ེཤསེ་དf་ེབ་མ་ིམཁས་པར།། 

eན་གཞ་ི\མ་ཤསེ་གང་ཡནི་པ།། 

åངི་པ་ོཡནི་ཞསེ་བúབ་ཅལོ་E།། 

 

@དེ་ན་ིབཀའ་བཞནི་eན་གཞ་ིདང་།། 

\མ་ཤསེ་ཡ་ེཤསེ་རབ་Ç་ེནས།། 

eན་གཞ་ིཡ་ེཤསེ་གང་ཡནི་པ།། 

བད་ེགཤགེས་åངི་པརོ་ག:ངས་པས་འཕགས།། 

ཁ་ཅགི་བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོའད།ི། 

Nབ་ན་བདག་X་E་དང་མòངས།། 

ད་ེÇརི་ཡདོ་པར་ག:ངས་པ་\མས།། 

<ང་དནོ་ཡནི་ཞསེ་˘ན་ཚJག་E།། 

 

@དེ་ན་ིམད་ོ>ད་དཔང་མཛད་ད།ེ། 

ཆསོ་དfངིས་མདེ་པ་མ་ིiདི་Çརི།། 

åངི་པསོ་@བ་པར་Bནོ་པའ་ིབཀའ།། 

ངསེ་དནོ་ཡནི་ཞསེ་ག:ང་བས་འཕགས།། 

 

ཁ་ཅགི་བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོན།ི། 

Nབ་Uང་Bབོས་སགོས་ཆསོ་Y་ཡ།ི། 

ཡནོ་ཏན་ད་ེལ་མདེ་ད་ོཞསེ།། 

Ø་ཅརོ་འབའ་ཞགི་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིBབོས་སགོས་ཡནོ་ཏན་\མས།། 

_ལ་བའ་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་པའ་ིÇརི།། 

ཆསོ་U་ིY་དང་åངི་པ་ོལའང་།། 

མòངས་པར་ཡདོ་ཅསེ་ག:ང་བས་འཕགས།། 

 

ཁ་ཅགི་གཤསི་U་ིགནས་gགས་ལ།། 

Nབ་པ་ཅ་ིཡང་མདེ་པའ་ིÇརི།། 

ཆསོ་Y་བདནེ་བར་མ་Nབ་ཅསེ།། 

Yར་འདབེས་h་བ་འཛJན་པར་fདེ།། 
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@དེ་ན་ི\མ་དག་gང་བཞནི་Q།། 

ད་ེབཞནི་ཉདི་ན་ིབདནེ་པའ་ིÇརི།། 

ཆསོ་U་ིགཤསི་U་ིགནས་gགས་ལ།། 

Nབ་པར་ག:ངས་པས་@ད་པར་འཕགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆསོ་Y་རང་རང་ག།ི 

ང་ོབསོ་Bངོ་པའ་ིBངོ་པ་ཉདི།། 

མ་གཏགོས་Bངོ་ཉདི་གཞན་དག་ན།ི། 

Bངོ་ཉདི་\མ་དག་མནི་ཞསེ་E།། 

 

@དེ་ན་ིBནོ་པའ་ིབཀའ་བཞནི་Q།། 

eན་¶བོ་རང་གསི་Bངོ་Çརི་Bངོ་།། 

དནོ་དམ་རང་གསི་མ་ིBངོ་ཡང་།། 

གཞན་;སི་Bངོ་Çརི་Bངོ་ཞསེ་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་ó་ངན་འདས་པ་ཡང་།། 

fi་མ་h་Oར་ག:ངས་པའ་ིÇརི།། 

དནོ་དམ་Q་ན་ིམ་Nབ་ཅསེ།། 

Dབི་པ་ལགོས་པའ་ིh་བ་འཛJན།། 

 

@དེ་ན་ིgང་ག་ིདགངོས་པ་ལ།། 

མཁས་Çརི་óང་འདས་བདནེ་གཅགི་X།། 

ག:ངས་པའ་ིgང་ག་ི)སེ་འ_ངས་ནས།། 

དམ་པའ་ིདནོ་Q་Nབ་ཅསེ་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆསོ་Y་དནོ་དམ་Q།། 

བདནེ་པ་མདེ་པར་ག:ངས་པ་ཡ།ི། 

gང་ག་ིདགངོས་པ་མ་ིཤསེ་པར།། 

དནོ་དམ་བདནེ་པ་མདེ་ཅསེ་ཟརེ།། 

 

@དེ་ན་ིབཀའ་བཞནི་eན་¶བོ་U།ི། 

བདནེ་པ་eན་¶བོ་བདནེ་པ་hར།། 

དནོ་དམ་བདནེ་པ་དནོ་དམ་Q།། 

བདནེ་ཞསེ་ག:ངས་པས་@ད་པར་འཕགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ང་ོབ་ོཉདི་ག:མ་པ།ོ། 

སམེས་ཙམ་པ་ཉདི་ཁ་ོན་ཡ།ི། 

ཆསོ་Üད་ཡནི་ཞསེ་ཡངོས་Nབ་ལ།། 

Yར་པ་འདབེས་པའ་ིh་བ་འཛJན།། 

 

@དེ་ན་ིLལ་བའ་ིïམ་བཞནི་Q།། 

ཆསོ་\མས་eན་ལ་ང་ོབ་ོཉདི།། 

ག:མ་Q་Ç་ེནས་དO་མ་པའ།ི། 

ཆསོ་Y་Bནོ་པས་མཆགོ་རབ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་འཁརོ་ལ་ོཐ་མའ་ིབཀའ།། 

གསང་6གས་>ད་?འེ་ིདགངོས་འIལེ་བཅས།། 

སམེས་ཙམ་པ་ཡ་ིག�ང་ཡནི་ཞསེ།། 

>ས་མདེ་>ས་གཏམ་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིམད་ོ>ད་ད་ེདག་གསི།། 

སམེས་ཙམ་òལ་ལས་འདས་པའ་ིདནོ།། 

ཆསོ་ཉདི་གསལ་བར་བBན་པའ་ིÇརི།། 

དO་མའ་ིག�ང་Q་ག:ངས་པ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆསོ་དང་ཆསོ་ཉདི་དང་།། 

iདི་དང་óང་འདས་བདནེ་གཉསི་སགོས།། 

ང་ོབ་ོགཅགི་དང་ཐ་དད་ལ།། 

གཅགི་X་འཛJན་ཅངི་E་བར་fདེ།། 
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@དེ་ན་ིདགངོས་པ་ངསེ་འIལེ་;།ི། 

མད་ོབཞནི་eན་¶བོ་དནོ་དམ་གཉསི།། 

ང་ོབ་ོགཅགི་དང་ཐ་དད་ལས།། 

Iལོ་བར་ག:ངས་པས་ཆསེ་ཆརེ་འཕགས།། 

 

ཁ་ཅགི་གoགས་སགོས་Öང་པ་ོདང་།། 

ཁམས་དང་.་ེམཆདེ་eན་¶བོ་པ།། 

འད་ིཉདི་\མ་པར་Åང་མཛད་སགོས།། 

དནོ་དམ་བདནེ་པའ་ིS་î་འདདོ།། 

 

@དེ་ན་ིÖང་པ་ོ.་ེམཆདེ་ཁམས།། 

eན་¶བོ་འད་ིན་ིS་མནི་;།ི། 

ད་ེལ་@བ་པའ་ིཆསོ་ཉདི་ན།ི། 

དནོ་དམ་S་ཚäགས་ཡནི་ཞསེ་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་གoང་འཛJན་;སི་བ√ས་པའ།ི། 

གoགས་སགོས་དངསོ་པ་ོའད་ིདག་ཉདི།། 

\མ་དག་གoགས་སགོས་ཡནི་ན་ོཞསེ།། 

མ་དག་པ་\མས་དག་པར་E།། 

 

@དེ་ན་ིམད་ོ>ད་དགངོས་པ་བཞནི།། 

eན་¶བོ་གoང་འཛJན་;སི་བ√ས་Çརི།། 

\མ་པར་དག་མནི་ད་ེདག་ལ།། 

@བ་པའ་ིཆསོ་དfངིས་\མ་དག་བཞདེ།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆསོ་\མས་ཐམས་ཅད་U།ི། 

Åང་ཆ་གང་ཡནི་eན་¶བོ་དང་།། 

Bངོ་ཆ་དནོ་དམ་ཡནི་ན་ོཞསེ།། 

uང་Lལ་དག་X་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིgང་རགིས་\མ་དག་གསི།། 

eན་¶བོ་Bངོ་ཆ་eན་¶བོ་དང་།། 

དནོ་དམ་བདནེ་པའ་ིÅང་ཆ་ཡང་།། 

དནོ་དམ་ཉདི་Q་ག:ངས་པ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཡདོ་མནི་མདེ་མནི་Q།། 

ག:ངས་པའ་ིདགངོས་པ་མ་Kགོས་པར།། 

དO་མ་དནོ་དམ་བདནེ་བའ་ིཆསོ།། 

གཞ་ིམ་Nབ་X་དནོ་;སི་E།། 

 

@དེ་ན་ིདO་མའ་ིh་བ་ལ།། 

མདེ་པ་ཡདོ་པར་D་ོའདགོ་དང་།། 

ཡདོ་ལ་མདེ་ཅསེ་Yར་འདབེས་U།ི། 

མཐའ་གཉསི་\མ་པར་¨ངས་ཞསེ་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་Õན་པ་ོ ངོས་པའ་ིངག  

ཕ་ཆསོ་ཡནི་ཞསེ་དཔང་Q་འཛJན།། 

ད་ེདང་འགལ་ན་བཀའ་ལ་ཡང་།། 

<ང་དནོ་ཡནི་ཞསེ་.གོས་ནས་འཆད།། 

 

@དེ་ན་ིཆསོ་པ་\མས་U་ིཕ།། 

སངས་Lས་ཡནི་ཞངི་དསེ་བBན་པའ།ི། 

ཆསོ་ན་ིཕ་ཆསོ་ཡནི་ན་ོཞསེ།། 

yབ་པའ་ིག:ང་ཉདི་དཔང་Q་མཛད།། 

 

ཁ་ཅགི་Kག་དང་མ་ིKག་སགོས།། 

ཡནི་gགས་ཇ་ིབཞནི་བhས་ན་ཡང་།། 

མཐར་hའ་ི.ནོ་Q་འvར་ར་ོཞསེ།། 

Çནི་ཅ་ིལགོ་ག་ིh་བ་འཛJན།། 
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@དེ་ན་ིLལ་བའ་ིབཀའ་བཞནི་Q།། 

ཡདོ་དང་མདེ་པ་ལ་སགོས་པ།། 

ཡནི་gགས་བཞནི་Q་h་བ་འཛJན།། 

\མ་དག་h་བར་ག:ངས་པས་འཕགས།། 
h་བ་Öན་:མ་ཚäགས་པ་ལ་བBོད་པའ།ོ། 

 

ཁ་ཅགི་\མ་པར་མ་ིKགོ་པ།། 

བ{མོ་པ་བBན་པའ་ིgང་\མས་Uང་།། 

Kགོ་པའ་ིབ{མོ་པར་བáལ་ནས་ན།ི། 

ད་ེལ་ཟབ་མ་ོཡནི་ཞསེ་E།། 

 

@དེ་ན་ིfང་zབ་སམེས་དཔའ་ཡ།ི། 

>ད་འIལེ་\མས་U་ི)སེ་འ_ངས་ནས།། 

མ་ིKགོ་བ{མོ་པ་མཆགོ་ཡནི་ཞསེ།། 

བ6གས་པ་མཛད་པས་མཆགོ་X་vར།། 

 

ཁ་ཅགི་མཉམ་བཞག་མ་ིKགོ་པའ།ི། 

ཉམས་Åང་འ≠ལ་པ་ཡནི་ན་ོཞསེ།། 

མཉམ་བཞག་ལགོ་པའ་ིཤསེ་རབ་ན།ི། 

∆བ་པའ་ིགཏན་ཚJགས་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིgང་དང་མན་ངག་བཞནི།། 

མཉམ་པར་བཞག་ལ་Åང་བ་eན།། 

རང་བཞནི་འདོ་གསལ་ཡནི་ན་ོཞསེ།། 

Bནོ་པས་@ད་པར་འཕགས་པ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཟབ་མའོJ་ལམ་བ{མོས་པས།། 

gས་དང་ངག་ཉམས་<ག་པ་ོདག ། 

uང་ན་ནད་དང་གདནོ་དག་གམ།། 

བå་ོ(Îབོ་)ཡནི་ཞསེ་གེགས་:་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིgས་U་ིའཕར་གཡ་ོདང་།། 

ངག་ག་ིE་བ)དོ་Å་ཚäགས་སགོས།། 

ཡ་ེཤསེ་ཕབེས་པའ་ིKགས་ཡནི་ཞསེ།། 

.ནོ་མདེ་ཡནོ་ཏན་}ན་པར་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་\ལ་འfརོ་བ{མོས་པའ་ིཉམས།། 

ལ་ལ་གགེས་:་འvར་ར་ོཞསེ།། 

õན་དང་དམགིས་པ་ལ་སགོས་པ།། 

Å་ཚäགས་ཐབས་Uསི་འགགེས་པར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིདfར་;་ིས་གཞ་ིལ།། 

n་ིཐགོ་ཅ་ིཡང་.་ེབ་hར།། 

ཉམས་ལ་ཅ་ིཡང་འཆར་བའ་ིÇརི།། 

uང་Lལ་ཉདི་Q་.ངོས་ཞསེ་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་དབང་པ་ོགཉསི་™རོ་;སི།། 

ª་˙ང་བ་ཡ་ིབད་ེབ་ལ།། 

བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡནི་ན་ོཞསེ།། 

འདདོ་ཆགས་ཆསོ་:་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིའཛJན་པ་མ་ཐབོ་པའ།ི། 

\ལ་འfརོ་པ་གང་འãགི་པ་pདོ།། 

ད་ེན་ི√ག་བ6ལ་>ར་འvར་ཞསེ།། 

འཕ་ོམདེ་བད་ེལ་བ6གས་པ་མཛད།། 
{ོམ་པ་Öན་:མ་ཚäགས་པའ་ིཆ་ནས་བBོད་པའ།ོ། 

 

ཁ་ཅགི་གསང་6གས་pདོ་པ་ལ།། 

ཤ་ན་ིམདེ་Q་མ་ིîང་ཞསེ།། 

åངི་)་ེ¨ངས་ནས་བསད་པའ་ིཤ  

ཇ་ིཙམ་ཡགོ་(ཡདོ)པ་ཟ་བར་fདེ།། 
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@དེ་ན་ི\མ་དག་>ད་བཞནི་Q།། 

སམེས་ཅན་འཚÉ་བ་fས་པའ་ིཤ  

ཟསོ་ན་?གི་ཆནེ་འvར་ར་ོཞསེ།། 

yགས་)་ེཆནེ་པའོJ་pདོ་པ་མཛད།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆང་ན་ིབQད་n་ིཞསེ།། 

བ6གས་པ་L་ཆརེ་བ)དོ་ནས་ན།ི། 

_་ོདང་‘་གར་fདེ་བཞནི་Q།། 

ཧ་ཅང་བག་མདེ་འyང་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིདམ་ཚJག་¶ས་Çརི་རམ།། 

ག:ང་ག་ིù་ོ)་ེཚJམ་དནོ་Q།། 

cང་ཟད་བKནེ་པ་མ་གཏགོས་པ།། 

óསོ་པར་འyང་བ་དགག་པར་མཛད།། 

 

ཁ་ཅགི་˙ང་བ་[་མ་ོལས།། 

མདེ་ན་Öང་པ་ོརངི་བiལེ་Q།། 

འvར་ཞསེ་˙ང་བ་zང་Œ་\མས།། 

@ད་Q་བསད་ནས་བག་ཡངས་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིདམ་ཚJག་?མོ་པའ་ིཚäགས།། 

iགོ་དང་འ<་བར་དགངོས་པའ་ིÇརི།། 

ཉསེ་˙ང་[་ཞངི་[་བས་Uང་།། 

གསོ་པ་མདེ་པས་@ད་པར་འཕགས།། 

 

ཁ་ཅགི་དག་ེབ་)སེ་ཅན་དག  

fས་ན་?གི་Ëནེ་འvར་ར་ོཞསེ།། 

མཆདོ་Kནེ་Y་གoགས་བཞངེས་ལ་སགོས།། 

བསདོ་ནམས་ཆནེ་པའོJ་>་དག་འགགོ  

 

@དེ་ན་ིརང་དང་གཞན་དག་གསི།། 

བསདོ་ནམས་L་ཆནེ་འཐབོ་པའ་ི>།། 

མཆདོ་Kནེ་ལ་སགོས་@ད་འཕཊ་\མས།། 

བཞངེས་ཤངི་གཞན་ལའང་བYལ་བར་མཛད།། 

 

ཁ་ཅགི་རང་དང་མyན་ན་བBདོ།། 

མ་ིམyན་Nབ་མཐའ་ནརོ་པ་འམ།། 

མ་ནརོ་ལགེས་པར་E་ན་ཡང་།། 

E་བ་པ་ོལ་དI་བཞནི་?ང་།། 

 

@དེ་ན་ིNབ་མཐའ་ནརོ་པ་\མས།། 

ོ̈ང་ཞངི་མ་ནརོ་ལནེ་མཛད་Uང་།། 

གང་ཟག་>ད་ཚäད་Kགོས་དཀའ་ིÇརི།། 

eན་ལ་དག་Åང་™ངོས་ཞསེ་ག:ངས།། 
pདོ་པ་Öན་ཚäགས་U་ིཆ་ནས་བBོད་པའ།ོ། 

 

ཁ་ཅགི་སངས་Lས་ཆསོ་U་ིY།། 

Kག་པར་ག:ང་པ་>ན་ལ་དགངོས།། 

Üད་ཅགི་གཅགི་གསི་འཇགི་ག་ོཞསེ།། 

དóལ་བར་.་ེབའ་ིཚJག་དག་E།། 

 

@དེ་ན་ིམད་ོ>ད་ཟབ་མ་ོབཞནི།། 

ཆསོ་Y་འQས་མ་fས་ཡནི་Çརི།། 

རང་བཞནི་;སི་ན་ིKག་ག་ོཞསེ།། 

ག:ང་བས་ང་ོམཚར་ཆ་ེབ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་Lལ་བའ་ིཆསོ་U་ིY།། 

ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིåངི་པ་ོདང་།། 

ང་ོབ་ོགཅགི་པ་མ་ཡནི་ཞསེ།། 

གཅགི་ལ་ཐ་དད་E་བར་fདེ།། 
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@དེ་ན་ི<་ིfས་ད་ེབཞནི་ཉདི།། 

<་ིམ་_ལ་ཙམ་ཆསོ་U་ིY།། 

_ལ་འ_ས་ཡནི་Çརི་åངི་པ་ོདང་།། 

ང་ོབ་ོགཅགི་X་ག:ངས་པ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ལངོས་pདོ་¶གོས་Y་དང་།། 

àལ་Y་eན་¶བོ་ཡནི་པའ་ིÇརི།། 

དནོ་དམ་བདནེ་པའ་ིལངོས་Y་དང་།། 

àལ་Y་iདི་པ་མནི་ཞསེ་ཟརེ།། 

 

@དེ་ན་ིལངོས་àལ་\མ་གཉསི་ལ།། 

བདནེ་པ་གཉསི་:་རབ་Ç་ེནས།། 

དནོ་དམ་བདནེ་པའ་ིལངོས་àལ་གཉསི།། 

iདི་པར་Bནོ་པས་མཆགོ་རབ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་སངས་Lས་ཡ་ེཤསེ་Uསི།། 

ཤསེ་f་ཐམས་ཅད་མ@ནེ་པའ་ིÇརི།། 

eན་¶བོ་\མས་Uང་Åང་ང་ོཞསེ།། 

ཅལ་ཅལོ་འབའ་ཞགི་E་བར་fདེ།། 

 

@དེ་ན་ིLལ་བའ་ིཡ་ེཤསེ་ལ།། 

ཆསོ་ཉདི་Åང་Çརི་ཆསོ་ཅན་\མས།། 

Åང་བ་མདེ་Uང་མ@ནེ་པ་ན།ི། 

བསམ་མ་ི@བ་ཅསེ་ག:ངས་པ་ལགས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆསོ་Y་གoགས་མནི་Çརི།། 

མཚན་དང་དཔ་ེfད་ག:ངས་པ་eན།། 

གoགས་Yའ་ིཡནོ་ཏན་ཉདི་ཡནི་;།ི། 

ཆསོ་U་ིY་ལ་མ་ིiདི་ལ།ོ། 

 

@དེ་ན་ིམཚན་དང་དཔ་ེfད་ལགས།། 

བདནེ་པ་གཉསི་:་རབ་Ç་ེནས།། 

དམ་པའ་ིདནོ་;་ིམཚན་དཔ་ེ\མས།། 

ཆསོ་Yའ་ིཡནོ་ཏན་ཉདི་Q་ག:ངས།། 

 

ཁ་ཅགི་ཆསོ་Y་དངསོ་པ་ོམནི།། 

ད་ེÇརི་དནོ་fདེ་མ་ིÆས་པས།། 

སམེས་ཅན་དནོ་;་ིམཛད་པ་དག  

iདི་པ་མནི་ཞསེ་བབ་ཅལོ་E།། 

 

@དེ་ན་ི\མ་དག་gང་བཞནི་Q།། 

དངསོ་པ་ོམནི་ཡང་དI་བཅམོ་སགོས།། 

འཕགས་པ་དང་ན་ིསམེས་ཅན་;།ི། 

དནོ་ཡང་>ན་ཆད་མདེ་ཅསེ་Bནོ།། 
འ_ས་O་Öན་ཚäགས་ལ་བBོད་པའ།ོ། 

 

ད་ེhར་gང་རགིས་\མ་དག་གསི།། 

ལགེས་པར་Nབ་པའ་ིགཞ་ིདང་ན།ི། 

h་{མོ་pདོ་པ་འ_ས་O་སགོས།། 

\མ་དག་བBན་Çརི་བཀའ་<ནི་ཆ།ེ། 

ག:མ་ཀ་དང་མyན་པར་བBདོ་པའ།ོ། 

 

དད་པས་བBདོ་པའ་ིòལ་འད་ིལ།། 

ལགེས་བཤད་Ä་མའ་ིཉདི་U་ི<ནི།། 

ཉསེ་པ་གང་Åང་བདག་ག་ི.ནོ།། 

ལགས་Çརི་Ä་མས་བཟདོ་པ་མཛäད།། 

 

Ä་མའ་ིཡནོ་ཏན་L་མཚä་ལས།། 

z་ཐགིས་ཙམ་ཞགི་Äངས་ནས་ན།ི། 

བBདོ་ཚJག་ཡ་ིགརེ་བཀདོ་པ་ཡ།ི། 

དག་ེབས་འI་ོeན་སངས་Lས་ཤགོ  
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òལ་འད་ིÄ་མའ་ི\མ་ཐར་ལས།། 

ཤསེ་ནས་མ་ིÇདེ་དད་}ན་ཞངི་།། 

བཀའ་དང་བBན་བཅསོ་pདོ་པ་ཡ།ི། 

Ä་ོ}ན་ཞང་Bནོ་L་བསོ་™ར།། 

 

 

ཆོས་U་ི)་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་པ་ཆནེ་པོའJ་ཡནོ་ཏན་བ6གས་པ་@ད་པར་Q་

འཕགས་པར་བBདོ་པ་ཞསེ་f་བ་འད་ིན།ི དཔལ་}ན་Ä་མ་ད་ེཉདི་U་ིབཀའ་

<ིན་;སི་Ä་ོIོས་U་ིÅང་བ་ཆེས་ཆརེ་Lས་པ། ཞང་Bནོ་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོབསོད་

ནམས་Iགས་Uསི། Ä་མ་དམ་པའ་ིགདན་ས་ཇ་ོནང་ར་ིãོད་U་ིགཟིམས་ཁང་བད་ེ

བ་ཅན་Q་™ར་བའ་ིཡ་ིག་ེཔ་ན་ིམང་Q་ཐསོ་པའ་ིདག་ེ•ངོ་སངས་Lས་བསདོ་

ནམས་Uིས་fས་པའ།ོ།མགཾལབྷཝX། མ་ཡིག་འ_ས་དཔ་ེmིང་དང་འཛམ་ཐང་

པར་ཤིང་གཉིས་ཡིན།
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༄༅།། ཇ་ོནང་ག་ིགནས་བཤད། 
)་ེབéན་˚་ར་Ω་ཐ།(༡༥༧༥-༡༦༣༤) 

 

ཨÓ་¸་B།ི ù་ོ)་ེའཆང་དབང་དཔལ་}ན་Qས་འཁརོ་དང༌། །t་བཟང་འཇམ་དཔལ་Iགས་པ་པད་དཀར་སགོས། །ཆསོ་

Lལ་རགིས་}ན་àལ་པའ་ིY་\མས་དང༌། །Qས་འཁརོ་ཞབས་དང་t་བ་མགནོ་པ་ོདང༌། །རགིས་}ན་\མ་འèལ་ཆསོ་)་ེཡབ་iས་

སགོས། །n་བ>ད་Ä་མ་\མས་ལ་rས་པས་ འQད། །བདག་ཅག་འདརི་ཚäགས་Üལ་}ན་གQལ་f་ལ། །མཆགོ་དང་yན་མངོ་དངསོ་

Nབ་kལ་X་གསལོ། །འདརི་ཞངི་ཁམས་མཆགོ་X་vར་པ་མ་ིམཇདེ་འཇགི་Kནེ་;་ིཁམས། Ñངི་@ད་པར་ཅན་བQན་པ་ལས་U་ིས། 

Qམ་O་Ä་ན་མདེ་པ་འཛམ་Ñངི་SའོJ་Çགོས། Lལ་ཁམས་ང་ོམཚར་ཅན་ê་Lལ་བདོ་U་ིïལ། Qས་ག:མ་Lལ་བ་eན་;་ིཞངི་

ཁམས་ªང་བ། Lལ་iས་fང་སམེས་eན་;་ིམཛད་པའ་ིpདོ་ïལ། གསང་6གས་འཛJན་པ་eན་;་ིགནས་མཆགོ་དམ་པ། གངས་

ཅན་Aངོས་འདའི་ིh་ེབ་སའ་ིཐགི་ལ།ེ ར་ིབ་ོBངོ་[ག་Q་མའ་ིདOས་ན་མངནོ་པར་འཕགས་པ། ས་འཛJན་དབང་པ་ོནགས་Lལ་

དཔལ་;་ིར།ི î་ལག་གཡས་îའ་ིས་ོམཚམས། Ç་ིhར་ན་སངས་Lས་eན་U་ིཟབ་མའོJ་ཆསོ་D་Dགོ་པའ་ིགནས་f་Õདོ་Öང་པའོJ་ར།ི 

ནང་hར་ན་འཕགས་པ་pན་རས་གཟགིས་U་ིཕ་ོ_ང་དམ་པ་ར་ིབ་ོཔ་ོཊ་ལ། གསང་བ་hར་ན་ù་ོ)་ེཐགེ་པའ་ིངསེ་གསང་འuང་ཞངི་

དར་བའ་ིགནས་fང་Çགོས་ཤམ་བྷ་ལ། ད་ེཁ་ོན་ཉདི་hར་ན་དཔལ་}ན་འ_ས་íངས་ཆསོ་U་ིདfངིས་ག:ང་ག་ིདབང་sག་ག་ི

དUལི་འཁརོ། དནོ་དམ་ཡ་ེཤསེ་སངས་Lས་སངེ་གའེ་ིãརི་བ�གས་ཨ་ེཝ་ཾoང་འ±ག་ག་ིང་ོབ།ོ ∆བ་གནས་f་ེབ་[ག་བLའ་ིདOས་

ན། |ན་པ་ོhར་མངནོ་པར་མཐ་ོཞངི༌། Iགས་པ་ཉ་ིt་hར་གསལ་བ། ར་ིãདོ་ཆནེ་པ་ོཇ་ོནང་ཞསེ་ཡངོས་:་Iགས་པ་འདའི་ི

གནས་U་ིཆ་ེབའ་ིདབང་Q་fས་ན། ས་གཞ་ིལ་རང་བཞནི་;སི་Nབ་པའ་ིཡནོ་ཏན་དང༌། .སེ་O་དམ་པ་\མས་Uསི་fནི་;སི་

བúབས་པའ་ིཆ་ེབ་དང༌། ∆བ་བ>ད་z་བའོJ་ག�ང་hར་>ན་མ་ཆད་ཅངི་དར་བའ་ིགཟ་ིབ¶དི་དཔལ་དང་}ན་པའ།ོ ། 

 

༡༽ ས་ལ་རང་བཞནི་;་ིས་Nབ་པའ་ིཡནོ་ཏན་;་ིཆ་ེབ། 
 

དང་པ་ོས་ལ་རང་བཞནི་;་ིས་Nབ་པའ་ིཡནོ་ཏན་ན།ི གངས་ཅན་མ˝་ར་དང་|ན་པ་ོསགོས། །S་དང་<ང་iངོ་རགི་འཛJན་བIང་

ཡས་Uསི། །ཉ་ེབར་བBན་པའ་ིརའི་ིLལ་པ་ོ\མས། །Çགོས་འདརི་གཅགི་X་འQས་པ་h་Oར་ཡདོ། །Çགོས་བཞའི་ིར་ི\མས་n་ེམ་ོ

ཤནི་X་མཐ།ོ །n་བ་བKན་ཅངི་དfབིས་ལགེས་|ན་flག་ཆགས། །ངསོ་\མས་õན་Aངོས་ཉམས་དགའ་ཡངས་པ་དང༌། །t་བ་z་

ཤལེ་ཨི̨ ་Ω་ིལ་སགོས། །ནརོ་Oའ་ིÖང་པ་ོབnགེས་འ<འ་ི_ག་ར་ིམཛÉས། །ར་ིབའོJ་:ལ་\མས་ནགས་ཚལ་Å་ཚäགས་དང༌། །Aནོ་

ཤངི་Q་མས་\མ་པར་བLན་པ་ཡདོ། །t་བ་bག་X་མ་ེཏགོ་Å་ཚäགས་བá། །བཞ་ིབL་n་བཞིའ་ིནད་eན་སལེ་fདེ་པ། །õན་མཆགོ་

\མ་པ་Å་ཚäགས་Q་མ་ཡ།ི །<་ིཞམི་ངད་Uསི་Çགོས་eན་@བ་པ་དང༌། །\མ་པ་Å་ཚäགས་འ_ས་O་ཆགས་པ་ ན།ི །འཆ་ིམདེ་དབང་

པ་ོམཆདོ་™ནི་བL་པའམ། །མ་ིའམ་ཅ་ིཡ་ིLལ་པ་ོAནོ་པ་ན།ི །འཁརོ་བཅས་རལོ་ཞངི་n་བའ་ི.དེ་ཚལ་འ<། །ར་ིབའོJ་མrལ་ནས་

ཆར་âནི་གསར་པ་འãགིས། །བQད་nའི་ིཆར་ཟམི་>ན་མ་ིའཆད་པར་འབབ། ། མཐངོ་བས་ཡདི་འ[གོ་ཐསོ་ན་ཉམས་དགའ་

ཞངི༌། །བ?ད་པ་ཙམ་;སི་ཏངི་འཛJན་ངང་གསི་.།ེ །ç་ཡ་ིLལ་པ་ོL་མཚäའ་ིn་ེས་འ<། །འབབ་z་Å་ཚäགས་|ང་|ང་D་འfནི་

ཅངི༌། །ར་ི’གས་Q་མ་བག་ཕབ་བད་ེབར་>། །འདབ་ཆགས་Å་ཚäགས་åན་པའ་ིཅ་ཅ་ོDགོ །K་བQན་Lལ་པ་ོS་ོཡ་ི@མི་གནས་
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པའ།ི །t་བ་bག་X་ར་ིདང་ར་ིབའོJ་:ལ། །ར་ིbང་ར་ིཡ་ིཤདོ་U་ིངགོས་\མས་:། ། ད་uང་ཡ་མཚན་ཁ་དགོ་Å་ཚäགས་འཆར། །Bནོ་

ན་ིགསརེ་དང་f་ིîའ་ིའ[ངེ་བ་¨ལེ། དrན་Qས་ར་ིདབང་Lས་པའ་ིn་ེམ་ོ\མས། །བཅ་ོ®འ་ིt་བ་ཉ་Lས་h་Oར་འvར། །ཡན་

ལག་བLད་}ན་འབབ་z་Q་མ་ཅན། །ར་ིམཐ་ོས་གཙང་རགི་པ་ཤནི་Q་’ངས། །g་ཧ་ིཏ་ཞསེ་z་çང་ཚངས་པའ་ིO། །འབབ་zའ་ི

Lལ་པ་ོfང་ག་ིÇགོས་:་>། །Lལ་བའ་ིཞལ་མཐངོ་Nབ་པའ་ིདམ་ལ་གནས། །འ<ནེ་པའ་ིབBན་པ་གཅསེ་པར་.ངོ་བ་ཡ།ི །S་མ་ོ

མy་}ན་ནགས་õན་Lལ་མ་ོན།ི །S་õན་འOམ་;་ིཚäགས་དང་Sན་ཅགི་X། །དགའ་བས་རལོ་ཞངི་S་iནི་?་ེབLད་ལ། །དབང་

བfiར་ˇ་འèལ་ཆནེ་པསོ་.ངོ་བའ་ིགནས། །ར་ིLལ་འད་ིཡ་ིར་ིའདབས་ཁརོ་ïག་ན། །Nབ་པའ་ིགནས་དང་S་ཁང་གéག་ལག་

ཁང༌། །ཆསོ་«་བL་[ག་Q་མས་བÜརོ་ཏ་ེགནས། །ད་ེལས་@ད་པར་གནས་མཆགོ་དམ་པ་འད།ི ས་གཞ་ིཨ་ེཡགི་ཆསོ་U་ིའuང་

གནས་འ<། །མཁའ་ལ་རང་uང་འཁརོ་ལ་ོnབིས་བLད་དfབིས། །ར་ི\མས་པl་འདབ་མ་Lས་པ་འ<། །Æབ་fང་དཔལ་;་ིར་ི

བ་ོ6་ོའབརོ་.ངོ༌། །མཐ་ོཞངི་བ)དི་ཆགས་ར་ི>ད་Q་མས་བÜརོ། །Ç་ིརལོ་Lལ་ཁམས་གཞན་ནས་བhས་པའ་ིཚÉ། །ས་ལས་ù་ོ)་ེ

n་ེ®་h་Oར་འཕགས། ། གནས་འདའི་ིནང་ག་ིགང་ནས་བhས་vར་Uང༌། །འཁརོ་ལསོ་བfiར་Lལ་གདན་ལ་བ�གས་པ་

འ<། །fང་ཤར་Çགོས་ན་K་མཆགོ་རནི་ཆནེ་oང༌། །དའེ་ིbང་ན་དམག་དཔནོ་རནི་པ་ོཆ།ེ །དཔའ་བའོJ་ཚäགས་Uསི་བÜརོ་བ་འ<་

བ་ ཡདོ། །fང་ག་ིÇགོས་ན་ཉ་ེབར་བKནེ་པ་ན།ི །_ག་རའི་ིའ[ངེ་བ་འཁརོ་ལ་ོརནི་ཆནེ་འ<། །ད་ེའགོ་སངེ་¶ངོ་ཞསེ་Iགས་_ག་

ར་ིན།ི །Äནོ་པ་ོརནི་ཆནེ་གཙä་ལ་rས་པས་འQད། །ནརོ་O་རནི་ཆནེ་འ<་བའ་ི_ག་ར་ིན།ི །Æབ་fང་Çགོས་གནས་ར་ིདའེ་ིངསོ་ལ་

ན།ི །འདབ་ཆགས་དབང་པ་ོQ་མ་དགའ་བའ་ིརལོ། །Nབ་པའ་ིགནས་མཆགོ་Q་མས་བLན་པ་ཡདོ། །S་ོཡ་ིÇགོས་ན་ཡདི་འངོ་ར་ི

ཡ་ིདfབིས། །བéན་མ་ོརནི་ཆནེ་མངནོ་Q་Çགོས་པ་འ<། །Æབ་Çགོས་ར་ིན་ིÑང་ཆནེ་ཉལ་བ་བཞནི། །མQན་ར་ི|ན་ཆགས་õན་

Aངོས་Lས་པ་ན།ི །འπ་ཡ་ིÖང་པ་ོh་Oར་དfབིས་ལགེས་ཤངི༌། །གནདོ་™ནི་དབང་པ་ོགཏརེ་;་ིབདག་པའོJ་གཙä། །འཕགས་པ་

ཛམ་བྷ་ལ་ཡ་ིདfབིས་:་ཡདོ། །Ö་ན་ིགཟངེས་མཐ་ོœགས་ར་ིh་Oས་བÜརོ། །མདའ་ན་ིམ་ཤརོ་Çག་L་h་Oར་བÅལོ། །ཤར་རའི་ི

ངསོ་ལ་བá་ཤསི་དཔལ་བ་ེདང༌། །གནས་gགས་མཚäན་པ་ཨ་ཡགི་གསལ་བར་ དདོ། །གཡནོ་Çགོས་དŒལ་;་ིÇ་ེམས་གཡགོས་འ<་

བའ།ི །ར་ིབ་ོདར་ཡལོ་h་Oས་མཛÉས་པར་fས། །དནོ་དམ་ཨ་ེལ་ཝ་ཾཡགི་བ�གས་པ་hར། །གནས་U་ིh་ེབར་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མ་ོ

ན།ི །Çགོས་བc་Qས་ག:མ་བ�གས་པའ་ིསངས་Lས་དང༌། །fང་zབ་སམེས་དཔའ་eན་;་ིང་ོབ་ོཉདི། །མཐངོ་ཐསོ་<ན་རགེ་

འ_ལེ་ཚད་དནོ་}ན་ན།ི ། ང་ན་ིས་གཞ་ིh་O་>་ཆ་ེཞངི༌། །n་ེམ་ོ.་ེམདེ་གནས་ལ་རགེ་པ་åམ། །བཀདོ་ལགེས་\མ་པར་Lལ་བའ་ི

ཁང་བཟང་འ<། །སངས་Lས་\མ་པར་Åང་མཛད་བ�གས་པའ་ིགནས། །གཞ་ིདང་åངི་པ་ོམ་ེཏགོ་གསི་བLན་ པ། །རབ་འfམས་

L་མཚä་ཞསེ་fའ་ིཞངི་ཁམས་དང༌། །འདོ་དཔག་མདེ་U་ིགནས་མཆགོ་བད་ེབ་ཅན། །མ་ིའ≠གས་ཞངི་ཁམས་མངནོ་དགའ་ལ་

སགོས་དང༌། །འདདོ་པའ་ིཁམས་U་ིམཆགོ་རབ་དགའ་}ན་དང༌། །གoགས་ཁམས་n་ེམ་ོདབང་sག་ཆནེ་པའོJ་ཞངི༌། །མཁའ་@བ་

འགོ་མནི་flག་པ་ོབཀདོ་པ་སགོས། eན་འQས་བདག་ཉདི་མཆདོ་Kནེ་དཔལ་ཡནོ་ཅན། །Y་གoགས་གཞལ་Q་མདེ་པས་གང་བ་

བ�གས། །མཐའ་Üརོ་ཁ་ོར་ཁརོ་ïག་Çགོས་eན་X། །གéག་ལག་ཁང་དང་∆བ་གནས་བIང་ཡས་ཡདོ། །དOས་ན་ིཧ་ེî་ཀ་

དཔལ་Qས་འཁརོ་སགོས། །འཁརོ་ལའོJ་དབང་sག་\མས་U་ིདUལི་འཁརོ་དང༌། །Ç་ིརལོ་Çགོས་མཚམས་Qར་ãདོ་ཆནེ་པ་ོ

བLད། །ù་ོ)་ེཅན་;་ིདUལི་འཁརོ་ཟབ་མ་ོདང༌། །L་ཆའེ་ིདUལི་འཁརོ་ང་ོམཚར་ ད་Q་uང༌། །གནས་མཆགོ་དམ་པ་འདརི་ན་ི:་

བ?ད་Uང༌། །ཆགས་?ང་ལ་སགོས་ཉནོ་མངོས་ངང་གསི་སངས༌། །དག་ེབའ་ིཆསོ་\མས་གངོ་ནས་གངོ་Q་འཕལེ། །གཉདི་!གས་
སལེ་ཞངི་རགིས་པ་’ངས་པའ་ིགནས། །ཞནེ་ཆགས་སལེ་ཞངི་ངསེ་འuང་འཕལེ་བའ་ིགནས། །གནདོ་སམེས་འ_་ིཞངི་åངི་)་ེLས་
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པའ་ིགནས། །\མ་གཡངེས་¨ངས་ཤངི་ཞ་ིགནས་བKན་པའ་ིགནས། །ལགོ་Kགོ་མ་ིའuང་Sག་མཐངོ་ངང་གསི་.།ེ །གནས་མཆགོ་

འད་ིདང་མòངས་པ་གཞན་ཡདོ་མནི། །Çགོས་འཛJན་ཅན་;སི་བ6གས་པ་བ)དོ་པ་དང༌། །ཐ་ེརང་འགངོ་པསོ་Iགས་པ་བDགས་

པ་དང༌། །དབང་√ད་ནརོ་∆བ་ལ་སགོས་Kནེ་འ_ལེ་Uསི། །འQ་འཚäགས་ཅན་དང་Iགས་པ་ཆ་ེབ་འགར། ། ངོས་པའ་ིའI་ོ\མས་

z་hར་>ག་པ་ལ། ཞངི་མཆགོ་དམ་པར་འ≠ལ་དང་འད་ིམ་ིམòངས། །གཞན་Q་ལ་ོདང་t་བར་བ{མོས་པ་བས། །གནས་མཆགོ་

འདརི་ན་ིཞག་དང་ཟ་མ་ཙམ། །བ{མོས་པའ་ིཕན་ཡནོ་Sག་པར་ཆ་ེབ་ཡནི། །གཞན་Q་དག་ེ™རོ་འབད་ད་ེབ{མོས་པ་བས། །?གི་

པའ་ིལས་¨ངས་ཆསོ་དང་Ä་མ་ལ། །མསོ་rས་fས་ནས་གནས་འདརི་ཉལ་བ་ཡང༌། །Ä་མདེ་fང་zབ་མཆགོ་ལ་ཉ་ེབ་ཡནི། །ཉ་པ་

གདལོ་པ་ར་ི’གས་†ནོ་པ་དང༌། །མཚམས་མདེ་fདེ་པ་ལ་སགོས་?གི་ཅན་ཡང༌། །གནས་འད་ིབÜརོ་ཞངི་∆བ་z་འyང་པ་དང༌། 

≠ས་fས་Çག་དང་Üརོ་བ་མཆདོ་པ་Öལ། །ད་ེཡསི་?གི་པ་དག་ནས་S་ïལ་.།ེ །.་ེབ་ོགཞན་དག་õསོ་Uང་ཅ་ིཞགི་

དགསོ། །གནས་མཆགོ་འད་ིན་ིམཐངོ་བ་དནོ་}ན་ཡནི། ། 

ད་ེhར་ན་མཚན་ཉདི་Öན་:མ་ཚäགས་པ་དང་}ན་པའ་ིགནས་མཆགོ་འད་ིན།ི Lལ་བ་qU་སངེ་ག་ེལ་སགོས་པ་6ར་fནོ་

པའ་ིསངས་Lས་\མས་Uསི་fནི་;སི་བúབས། འཕགས་པ་pན་རས་གཟགིས་U་ིབ�གས་གནས་:་kལ་བ་ལགས།  

 

༢༽ .སེ་O་དམ་པ་\མས་Uསི་fནི་;སི་བúབས་པའ་ིཆ་ེབ། 
 

གཉསི་པ་.སེ་O་དམ་པ་\མས་Uསི་fནི་;སི་བúབས་པའ་ིཆ་ེབ་ན།ི གནས་འད་ིQས་ག:མ་;་ིསངས་Lས་\མས་Uསི་

fནི་;སི་བúབས་ཤངི༌། {སོ་:་འཕགས་པ་pན་རས་གཟགིས་U་ིཞངི་མཆགོ་X་གདདོ་ནས་Nབ་པ་ཡནི་པ་ལས། བBན་པ་འད་ིལ་

མའི་ི.་ེབ་ཉ་ེབར་གoང་བའ་ིòལ་བBན་པའ་ིདམ་པ་\མས་Uསི་fནི་;སི་úབོས་òལ་ན།ི •བོ་དཔནོ་ཆནེ་པ་ོཔl་འuང་གནས་

ཞསེ་f་བ་àལ་པའ་ིY་ད་ེཉདི་Uསི། བKན་མ་བc་གཉསི་U་ིགནས་\མས་:་fནོ་ཞངི༌། @ད་པར་ནགས་Lལ་;་ིར་ིལ་ལན་མང་Q་

ཕབེས་པ་དང༌། ཡང་དགསོ་གནས་འདརི་ཞག་བQན་བ�གས་པར་Iགས་ཤངི༌། Öག་ཆནེ་གངོ་མ་དང་Öག་པ་གངོ་འགོ་\མས་:་

ཆགས་ཕབ། ད་ེ)སེ་:་རགི་པ་འཛJན་པའ་ིས་ལ་བ�གས་པ། "བས་ཆནེ་ནམ་མཁའ་ིåངི་པ་ོདང༌། ངམ་འ_་ེçའ་ིLལ་མཚན་
དང༌། Å་མནམ་པ་òལ་ãམིས་འuང་གནས་ལ་སགོས་པས་Uང་∆བ་གནས་:་མཛད་ཅངི༌། བདོ་དOས་གཙང་ག་ིÇགོས་འདརི་

གསང་6གས་བ>ད་U་ིབBན་པ་དར་བར་མཛད་པ་ལ་ཐགོ་མར་བཀའ་<ནི་ཆ་ེབ་D་fiར་;་ིLལ་པ་ོའ_གོ་མ་ིལ་ོ◊་པའ་ི•བོ་མ། 

མ་ོNབ་པ་ཐབོ་པ་བཞའི་ིགཙä་མ།ོ བཟང་{མོ་དཀནོ་མཆགོ་ཞསེ་f་བས། ཐགོ་མར་ནགས་Lལ་;་ིཤར་མrལ་Q་cང་ཟད་

བ�གས། ད་ེནས་གནས་འདརི་fནོ་ཏ་ེïན་རངི་Q་བ�གས་ཤངི༌། མཐར་འཇའ་gས་ù་ོ)འེ་ིY་བmསེ་པ་ཡནི། བ�གས་གནས་ད་

h་ཡང་ཡདོ་པ་འད་ིལགས།  

ད་ེ)སེ་:་ལ་ོབLད་c་Üརོ་སངོ་བ་ན། མ་ཅགི་སངས་Lས་ར་ིམས་གནས་འདརི་ཆགས་ཕབ། ïན་རངི་Q་བ�གས་ཤངི་

བཀའ་གདམས་དང་¶གོས་ཆནེ་;་ི∆བ་«་བ.ངས་པར་གདའ། བ�གས་གནས་དང་ཆསོ་«་ད་h་ཡང་ཡདོ་པ་འད་ིལགས། ད་ེ

ཉདི་U་ི∆བ་«་མ་Bངོས་པའ་ི>ན་ལ། མ་ིརངི་བར་དཔལ་}ན་Nབ་ཐབོ་འདར་Çར་རནི་ཆནེ་བཟང་པ་ོཕབེས་ཏ།ེ ཐགོ་མར་

ཚäགས་པ་མ་བ.ངས། ∆བ་པ་ཁ་ོན་མཛད་ཅངི་བ�གས། Öག་ཆནེ་འགོ་མར་བདག་མདེ་S་མ་ོབཅ་ོ®་དང་འཁརོ་ལ་ོབད་ེམཆགོ་

སགོས་ཞལ་གཟགིས། Öག་ཆནེ་གངོ་མར་•བོ་དཔོན་པl་འuང་གནས་དངསོ་:་ཞལ་མཇལ་ཏ།ེ པl་དབང་ཆནེ་;་ིཆསོ་Üརོ་
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མཐའ་ཡས་པའ་ིབདག་པརོ་བÜསོ། Æས་མy་ཐགོས་པ་མདེ་ཅངི་fནི་úབས་དང་ཡ་ེཤསེ་བསམ་;སི་མ་ི@བ་པའ་ིNབ་ཐབོ་nདོ་

མདེ་Q་vར་པ་ཡནི་པར་གདའ། ད་ེÜབས་གསང་འQས་རམི་®་གཙä་བརོ་vར་པའ་ིགསང་mངི་གཉསི་འQས་U་ི∆བ་«་མཛད། 

Nབ་ཐབོ་ཉདི་Uསི་མའི་ིÄ་མ་གཞན་ལ་མ་གསན་ཡང༌། སམེས་འIལེ་Üརོ་ག:མ་ལ་གཟགིས་Uནི་དནོ་yགས་ཉམས་:་བཞསེ་

པས། ™རོ་བ་ཡན་ལག་bག་པའ་ིཉམས་Kགོས་མཐར་Çནི་པ་མངའ་བར་འQག  

ད་ེ)སེ་མ་ིརངི་བར་6ར་;་ི∆བ་«འ་ི>ན་མ་Bངོས་པ་ལ། རགིས་}ན་àལ་པའ་ིY་མཁས་བéན་བཟང་པའོJ་མཐར་

yག །Kགས་མངནོ་vར་;་ིNབ་ཐབོ་ཆནེ་པ་ོཞང་eན་¨ངས་yགས་)་ེབnནོ་འNས། མཚན་;་ི@ད་པར་གཞན་eན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོ

eན་X་བཟང་པ་ོཞསེ་f་བས་ཕབེས་པ་ཡནི་ཏ།ེ ད་ེཡང་ཆསོ་)སེ་eན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོད་ེཉདི། ས་ེམཁར་zང་ན་བ�གས་པའ་ིQས། 

Nབ་ཐབོ་ས་ེBནོ་eན་རགི་ག་ིYའ་ི.་ེབ་ཡནི་པ་ཡང་yགས་Uསི་<ན། གཞ་ིབདག་mངི་པ་\མས་Uསི་Uང་ང་ོཤསེ། >ད་U་ིåངི་པ་ོ

མཛད་པའ་ིཐགོ་མར་དག་ེབའ་ིགoགས་hས་Uང་uང༌། བKན་མ་བc་གཉསི་U་ིགཙä་མ།ོ ནགས་õན་Lལ་མསོ་ཇ་ོནང་Q་pན་

འ<ནེ་པའ་ི�་བ་ཡང་ཡང་Öལ། ད་ེལ་ད་h་Qས་ལ་cང་ཟད་མ་བབ་པས་ད་རསེ་མ་ིའཚལ། ལ་ོག:མ་ནས་འངོ་ཞསེ་ཞལ་;སི་

བཞསེ། ད་ེབར་Q་S་ས་ཡརེ་བ་སགོས་དOས་Çགོས་:་འI་ོདནོ་ཆརེ་མཛད། 6ར་;་ིÇ་ིནང་ག་ིKནེ་འ_ལེ་འཛäམ་པ་ལས། ལ་ོ

ག:མ་;་ིམཚམས་ད་ེནས་p་ི_ག་ནགས་ག:མ་;་ིམཁན་•བོ་དག་ེའQན་ཐམས་ཅད་མIནི་གཅགི་པས་ནན་ཏན་Q་གསལོ་བ་

བཏབ་པ་ལ་བKནེ་ནས། གནས་མཆགོ་དམ་པར་འདརི་ཆགས་ཕབ། ད་ེཙ་ན་གནས་འདའི་ི>ན་བ�གས་∆བ་པ་པ་ོ:མ་c་ཙམ་

ཡདོ་པར་Iགས། ཐགོ་མ་ལ་ོགཅགི་སངེ་¶ངོ་Q་བ�གས། ད་ེནས་འ@གོས་པའོJ་བཙན་;སི་གདན་<ངས། འ@གོ་པརོ་གཟམིས་

ཁང་མཁའ་pདོ་བད་ེ}ན་Q། ཐགོ་མཐའ་བར་ག:མ་Q་དག་ེབའ་ིམཚན་མ་བmསེ་ནས་>ད་U་ིåངི་པ་ོn་འIལེ་ཚང་བར་མཛད། 

\ལ་འfརོ་ཡན་ལག་bག་པའ་ིåན་>ད་ཡ་ིགརེ་བཀདོ་པའ་ིཐགོ་མ་འãདི་ཡགི་ཆནེ་པ་ོཡང་མཛད། ད་ེ)སེ་Y་ཚÉའ་ིõད་ལ་∆བ་

གནས་.དི་Öག་བད་ེ}ན་Q་གདན་ཕབ་པར་གདའ། ད་ེÜབས་Çགོས་བc་ནས་འQས་པའ་ིཆསོ་མཛད་∆བ་པ་ཕ་ོམ་ོཚäགས་པ་ëང་

Qས་Uང་bག་བL་ར་ེKག་X་འQས་ཤངི༌། ད་ེནས་བnམས་ཏ་ེད་hའ་ིབར་Q་>ད་ཐམས་ཅད་U་ིངསེ་གསང་ཟབ་ལམ་ù་ོ)འེ་ི\ལ་

འfརོ་\ལ་འfརོ་ཡན་ལག་bག་པ་གཙä་བརོ་vར་པའ་ི∆བ་«་>ན་མ་ཆད་ཅངི༌། དར་ཞངི་Lས་པར་vར་པ་ལགས་ཏ།ེ ཆསོ་)་ེ

eན་¨ངས་ཆནེ་པསོ་གནས་འདརི་ལ་ོཉ་ི∞་n་གཅགི་ཙམ་བ�གས།  

ད་ེནས་fང་སམེས་Lལ་བ་ཡ་ེཤསེ་Uསི་ལ་ོབLད། མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་མཚäས་ལ་ོབQན་\མས་གདན་ས་མཛད་པ་

\མས་ལའང་∆བ་བ>ད་ཇ་ེའཕལེ་Q་vར། ད་ེ)སེ་རགིས་}ན་àལ་པའ་ིY་ཆནེ་པ།ོ Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་U་ིང་ོབ།ོ 

མད་ོ>ད་L་མཚäའ་ིÑགེས་བམ་གཅགི་vར། Œར་Eགི་འཛJན་པ་eན་;་ི#་མཆགོ L་ཆནེ་fང་zབ་སམེས་U་ིམངའ་བདག མཐའ་

_ལ་ངསེ་དནོ་བBན་པའ་ིབདག་པ།ོ Kགས་དང་ཡནོ་ཏན་མཐའ་དག་མ་∂ས་མངནོ་Q་vར་པའ།ི Nབ་ཐབོ་U་ིའཁརོ་ལསོ་བfiར་

པ་ཆནེ་པ།ོ ཆསོ་)་ེeན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོཔ་མཚན་བ)དོ་པར་དཀའ་བ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོད་ེཉདི་Uསི། ལ་ོབཅ་ོ

®འམ་བc་ག:མ་;་ིབར་Q་གདན་སར་བ�གས་Qས། Üབས་ད་ེཉདི་དང༌། མ་འངོས་པའ་ིསམེས་ཅན་མཐངོ་ཐསོ་<ན་རགེ་

ཐམས་ཅད་Ä་ན་མདེ་པའ་ིfང་zབ་U་ིས་བནོ་གདབ་པའ་ིÇརི་Q། མཐངོ་Iལོ་;་ིY་འOལ་ཆནེ་མ་ོབཞངེས། བཤད་∆བ་མཐའ་

དག་ག་ི{་ོནས་མད་ོ>ད་U་ིབBན་པ་{་ོཐམས་ཅད་ནས་Lས་པར་མཛད།  

ད་ེ)སེ་yགས་iས་དམ་པ་D་fiར་ལ་ོ◊་བ་ཆནེ་པ་ོÄ་ོIསོ་དཔལ་བཟང་པ་ོLལ་ཚབ་Q་མངའ་གསལོ་ནས་ལ་ོང་ོབཅ་ོ®་

གདན་སར་བ�གས་པ་དང༌། ད་ེ)སེ་མཁན་ཆནེ་Çགོས་ལས་\མ་Lལ་;སི་ལ་ོbག་གདན་ས་མཛད། ད་ེ)སེ་ལ་ོག:མ་ཙམ་ནས་
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མཁས་Nབ་དཀནོ་མཆགོ་Lལ་མཚན་གདན་སར་མངའ་གསལོ་མཛད་ད།ེ ད་ེ\མས་U་ིརངི་ལ་ཡང་eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པ་ོཉདི་

གནས་མཆགོ་དམ་པ་འད་ིཉདི་Q་བཤད་∆བ་U་ིLལ་མཚན་འཛJན་པ་དང༌། Çགོས་བཞའི་ིར་ིãདོ་Å་ཚäགས་:་∆བ་བ>ད་U་ི

བBན་པ་¨ལེ་བ་དང༌། ཆསོ་?་ེདང་«་ས་ཐ་དད་པ་\མས་:་ཆསོ་U་ིའཁརོ་ལ་ོམཐའ་ཡས་པ་བÜརོ་བར་མཛད། ད་ེhར་eན་

མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོའདའི་ིY་ཐགོ་ལ་ཚäགས་པ་ëང་Qས་:་ཡང་Bངོ་[ག་གཉསི་ར་ེའཚäགས། མང་བ་ལ་ཚäད་བoང་Q་མདེ། ནམ་ཞག་

>ན་Q་མདག་™ར་མཚམས་བཅད་པ་རང་ཡང་Bངོ་[ག་ར་ེམ་ིའཆད་པ་འuང༌། གནས་འདརི་འཚäགས་Çནི་དག་ེ™རོ་;་ིÅ་ེམ་ིཟནི་

པ་ཡ་ེམ་ིཡངོ༌། སམེས་འ_ལེ་Üརོ་ག:མ་དང༌། fམས་ཆསོ་?་ེ®་དང༌། བ•བ་བ√ས་pདོ་འ±ག་སགོས་ག�ང་gགས་U་ིའཆད་

ཉན་དང༌། དབང་∆བ་མཆདོ་ལག་ལནེ་མན་ངག་{་ོཐམས་ཅད་ནས་¨ལེ་བས། བཤད་ཉན་;་ིoར་ཆསོ་པ་ཡང་®་བc་ཙམ་ར་ེ

Kག་X་བ�གས། མདརོ་ན་ངསེ་དནོ་;་ིབBན་པ་ནམ་ལངས་པ་དང་ཉ་ིམ་ཤར་བ་བཞནི་Q་vར་པས།  

6ནོ་ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པསོ་གནས་འདརི་ཕ་ལས་O་Sག O་ལས་ཚ་Sགཚ་ལས་ཡང་ཚ་Sག་པ་འuང་ཞསེ་དང༌། 

ད་h་བཟང་}ན་བར་མར་ཆསོ་འཆད། མ་འངོས་པ་ན་མཆདོ་Kནེ་བཞངེས་ཞསེ་gང་བBན་པ་ཐགོ་X་བབ་པ་དརེ་གདའ། ད་ེནས་

•ར་ཡང་མཁན་ཆནེ་Çགོས་ལས་\མ་Lལ་;སི་ལ་ོབཅ་ོ®འ་ིབར་གདན་ས་མཛད་པ་དང༌། ད་ེ)སེ་རམི་ཅན་Q་eན་མ@ནེ་fང་

zབ་སངེ་ག ེམཁས་མཆགོ་ཉ་དབནོ་ཆནེ་པ་ོeན་དགའ་དཔལ། མཁན་ཆནེ་Lལ་བ་ཇ་ོབཟང༌། Lལ་iས་ཆསོ་དཔལ་མགནོ་པ།ོ 

འ<ནེ་མཆགོ་ཤསེ་རབ་བཟང་པ།ོ འཇམ་དfངས་དཀནོ་མཆགོ་བཟང་པ།ོ མཁས་བéན་ཆསོ་དཔལ་བཟང་པ།ོ འཇམིས་ཆནེ་

དཀནོ་མཆགོ་Lལ་མཚན། འཇམིས་ཆནེ་བསདོ་ནམས་Lལ་མཚན། Lལ་བ་ནམ་མཁའ་ཆསོ་.ངོ་B།ེ ད་ེཡན་ཆད་མད་ོ6གས་

མཐའ་དག་དཔལ་ཇ་ོནང་པ་ཁ་ོནའ་ིབཀའ་iལོ་འ<སེ་མདེ་ཁ་ོན་ཡནི་ཞངི༌། གདན་རབས་ད་ེཐམས་ཅད་རགིས་}ན་;་ིàལ་པའ་ི

Y་ཡནི་པར་Iགས་ས།ོ ། 

ད་ེ)སེ་Uང་གདན་རབས་:་fནོ་པ་ཐམས་ཅད་མཁས་བéན་བཟང་པ་ོཤ་Bག་fནོ་པ་ལགས་ཏ།ེ འ<ནེ་མཆགོ་ནམ་

མཁའ་ིམཚན་ཅན་;་ི)སེ་:། fང་སམེས་དཔལ་}ན་རནི་ཆནེ། མòངས་མདེ་ཆསོ་.ངོ་Lལ་མཚན། {་ོîམ་eན་དགའ་ལགེས་པ། 

བBན་འཛJན་ནམ་མཁའ་བཟང་པ།ོ མཁས་པ་རནི་ཆནེ་བá་ཤསི། )་ེབéན་eན་དགའ་Iལོ་མཆགོ བBན་འཛJན་eན་དགའ་

དཔལ་བཟང་\མས་fནོ། ད་ེ)སེ་ད་hའ་ིÄ་མ་དམ་པའ།ོ ། 

གཞན་ཡང་གནས་འདརི་ར་ིãདོ་ས་ོསའོJ་∆བ་གནས་.ངོ་བའ་ི∆བ་པ་མ་ོདང་∆བ་ཆནེ་Nབ་བmསེ་མང་པ་ོདང༌། oར་

ཆསོ་U་ི•བོ་དཔནོ་དང༌། ùརོ་འཛJན་མཛད་པ་སགོས་མཁས་Nབ་Q་མ་ཞགི་fནོ་པ་ལགས་ནའང༌། མཐའ་ཡས་པར་བ)དོ་U་ིག་

ལ་ལང༌། Üབས་འད་ིདག་X་â་ོན། ཆསོ་)་ེཡབ་iས་ལ་སགོས་པ་Ä་མ་\མས་U་ིཆ་ེབ)དོ། \མ་ཐར་Lས་བ√ས་\མས་ནས་ཅ་ི

རགིས་པར་Äངས་ལ་འཚམ་པར་བཤད་ད།ོ ། 

 

༣༽ ∆བ་བ>ད་z་བའོJ་ག�ང་hར་>ན་མ་ཆད་ཅངི་དར་བའ་ིཆ་ེབ། 
 

ག:མ་པ། ∆བ་བ>ད་z་བའོJ་ག�ང་hར་>ན་མ་ཆད་ཅངི་དར་བའ་ིགཟ་ིབ)དི་དཔལ་དང་}ན་པའ་ིཡནོ་ཏན་ན།ི ཁ་བ་

ཅན་འད་ིན་6ནོ་∆བ་གནས་བསམ་;་ིམ་ི@བ་པ་fོན་ཞངི$ ད་hར་ཡང་∆བ་«་མང་Q་ཡདོ་མདོ་U།ི ∆བ་«་འད་ིདང་པརོ་òགས་
པ་དང་Qས་མཉམ་པའ་ི∆བ་«་བཤད་«་\མས་h་õསོ་Uང་ཅ་ིདགསོ། འད་ིདག་ལས་ཆསེ་འÇ་ིབ་Qས་Çསི་བཏབ་པ་\མས་Uང༌། 
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འགའ་ཞགི་ན་ིn་བ་ནས་Bངོས། འགའ་ཞགི་ན་ིIངོ་ïལ་དང་སརེ་@མི་Q་སངོ༌། ཁ་ཅགི་6ནོ་;་ི∞ལ་Q་ད་h་∆བ་«་ཡདོ་པའང་

འQག་མདོ་U།ི བར་Üབས་:་Bངོས་པའ་ི∞ལ་ལ་གསར་འདབེས་fས་པ་དང༌། ཁ་ཅགི་སརེ་@མི་;་ིས་ནས་གཙང་མའ་ི«་གསར་

Q་Ç་ེབ་དང༌། བར་Üབས་:་སརེ་@མི་Q་སངོ་བ་\མས་Öད་ནས། དའེ་ི∞ལ་Q་«་ཚང་ངམ་∆བ་«་གསར་འ∫གས་fས་པ་ཁ་ོན་

ཡནི་;།ི ལ་ོ:མ་བL་བཞ་ིབL་ཙམ་Q་གང་Bངོས་དང་སརེ་@མི་ལ་སགོས་པས་བར་མ་ཆདོ་པར། Ä་བ>ད་ཆསོ་བ>ད་གཅགི་

ཅངི༌། ཉམས་ལནེ་;་ི>ན་གཅགི་པའ་ི∆བ་བ>ད་བར་མ་ཆད་པར་དར་བ་ན།ི བདོ་གངས་རའི་ིãདོ་ན་∆བ་གནས་དམ་པ་འད་ིཁ་ོ

ན་ལས་གཞན་མདེ།  

གནས་འདརི་ན་ིམ་ཅགི་ར་ིམ་ནས་གoང་B།ེ དངེ་སང་ག་ིབར་Q་∆བ་«་>ན་མ་ཆད་པའ་ིདབང་Q་fས་ནས། ལ་ོ®་བL་

ཙམ་སངོ་ཞངི༌། ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོཕབེས་པ་ནས་ཆསོ་བ>ད་གཅགི་ཅངི༌། ཉམས་ལནེ་;་ི>ན་གཅགི་པའ་ི∆བ་བ>ད་

འད་ིཁ་ོན་ལའང༌། ད་h་ཡན་ཆད་Q་ལ་ོབཞ་ིབL་Sག་ཙམ་སངོ་ང༌ོ། །ད་ེhར་ན་གནས་གཅགི་X་òགས་པའ་ི∆བ་བ>ད་ལ་དཔལ་

ཇ་ོམ་ོནང་དང༌། གནས་གཅགི་X་òགས་པའ་ིབཤད་«་ལ་གསང་ན»ེ་ཐགོ་བBན་པའ་ི>ན་གང་Bངོས་མདེ་པར་གནས་ïན་རངི་བ་

ཡནི་ཅསེ། ཤསེ་}ན་Ä་ོགo་བརོ་གནས་པ་\མས་ལ་Iགས་ཤངི་Çགོས་གཅགི་ནས་དནོ་ལའང་གནས་པ་ཡནི་མདོ་U།ི འནོ་Uང་

དཔལ་}ན་གསང་Ö་ན། Çསི་uང་ལ་ོཉསི་བL་òན་ལ། ས་དག་ེས་ོསའོJ་Nབ་མཐའ་འཛJན་པ་མ་གཏགོས། †གོ་ལ་ོཡབ་iས་དང༌། 

Ç་ཚང་ལ་སགོས་པ་གསང་Ö་བ་རང་gགས་U་ིNབ་མཐའ་འཛJན་པ་མདེ་ལ། གནས་མཆགོ་འདརི་ན་ིh་Nབ་ཉམས་ལནེ་;་ི>ན་

གཅགི་ཁ་ོནས་fནི་úབས་U་ི>ན་ལ་བi་ེབ•ད་མདེ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཚJག་བཤད་ཙམ་;་ི>ན་མ་ཡནི་པར་∆བ་པ་ཉམས་ལནེ་

åངི་པརོ་fདེ་པའ་ིiལོ་ཀ་>ན་མ་ཆད་ཅངི༌། Qས་U་ིཐ་མ་འད་ིh་Oར་ཡང་ལག་ལནེ་Q་ཐབེས་བའ་ིI་ཡནི་པས་ན། ཅགི་ཤསོ་

ལས་Uང་ཆསེ་@ད་པར་Q་འཕགས་ཤངི༌། ཆསེ་ང་ོམཚར་ ད་Q་uང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 

∆བ་གནས་U་ིLལ་པ་ོདཔལ་}ན་ཇ་ོམ་ོནང་འདརི་མཐངོ་Iལོ་ཆནེ་མ་ོགནས་U་ིh་ེབར་fས་པའ་ིམཐའ་Üརོ་;་ི∆བ་

གནས་fནི་úབས་ཅན་\མས་cང་ཟད་õསོ་ན། Lབ་རའི་ིགཡནོ་Çགོས་ཉ་ིབBན་འད་ིལ། ཆསོ་)་ེཡབ་iས་བཞསི་བ�གས་ཤངི་ù་ོ

)་ེཕག་མའོJ་གནས་.དི་Öག་བད་ེ}ན་འདོ་གསལ་_ག དའེ་ིགཡས་Çགོས་ན་རནི་པ་ོཆ་ེཤསེ་རབ་འOམ་པ་དང༌། མཁས་མཆགོ་ཉ་

དབནོ་ཆནེ་པ་ོeན་དགའ་དཔལ་དང༌། Lས་iས་དŒལ་z་ཆསོ་¶ངོ་བའ་ིyགས་iས་L་མ་པ་ཡནོ་ཏན་འདོ་སགོས་.སེ་O་དམ་པ་

Q་མས་བ�གས་པའ་ིགནས་∞ག་པ་གནམ་འÇང་བད་ེཆནེ་_ག དའེ་ིBདོ་ན་མཁས་Nབ་ཨ་ོLན་པ་དཀནོ་མཆགོ་Iགས་པའ་ི

བ�གས་གནས་∆བ་ཁང་འད་ིལགས། Êད་བá་དO་Lན་པ་ལས་cང་ཟད་བIསེ་པ་གཅགི་ཡནི། ཨ་ོLན་Q་ལ་ོ®་བ�གས། Nབ་

Kགས་མངནོ་>ར་བ་མངའ། ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པའོJ་མཆདེ་Iགོས་གངོ་མ་ལགས་པར་གདའ།  

.དི་Öག་ག་ིགཡནོ་Çགོས་U་ི_ག་ན། མ་ཅགི་ར་ིམའ་ིཆསོ་«་དང་བ�གས་གནས། དའེ་ིགཡནོ་Çགོས་:་Öག་པ་ཆནེ་པ་ོ

གངོ་འགོ་གཉསི་ཡདོ་པའ།ི གངོ་མ་ན་ི•བོ་དཔནོ་ཆནེ་པ་ོཔl་འuང་གནས་U་ིབ�གས་གནས་དངསོ་ད་ེཡནི་པར་Iགས་ཤངི༌། 

Çསི་Nབ་ཐབོ་འདར་Çར་རནི་ཆནེ་བཟང་པསོ་ïན་རངི་Q་བ�གས། •བོ་དཔནོ་པl་འuང་གནས་དང་མངནོ་:མ་Q་མཇལ། K་

མIནི་ཡང་གསང་ག་ིཆསོ་Üརོ་མཐའ་དག་ག་ིབཀའ་བབས་བmསེ་ས་དརེ་གདའ། Öག་པ་འགོ་མ་འདརི་Nབ་ཐབོ་འདར་Çར་

ཉདི་Uསི་བདག་མདེ་S་མ་ོབཅ་ོ®་དང༌། འཁརོ་ལ་ོ?མོ་པ་Sན་.སེ་སགོས་U་ིཞལ་གཟགིས་ས་དརེ་གདའ། Öག་པ་འད་ིགཉསི་

ཀར་Q་Nབ་ཐབོ་དསེ་ïན་རངི་Q་བ�གས་པས། དངེ་སང་འདར་Çར་Öག་པ་གངོ་འགོ་X་Iགས། .དི་Öག་ག་ིའགོ་ན་མཁས་

བéན་ཡནོ་ཏན་བL་མཚä་དང༌། eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པ་ོགཉསི་ཅར་;་ི•བོ་མ་དག་ེ•ངོ་བá་ཤསི་བཟང་པ་ོཞསེ་f་བ། མངནོ་
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ཤསེ་ཐགོས་མདེ་Q་མངའ་བ། Y་གཤགེས་Qས་fང་zབ་U་ིསམེས་p་ིབརོ་འ@ལི་བས་དO་གéག་X་གéག་ཏརོ་;་ི\མ་པ་ཤནི་X་

Lས་ཏ་ེ གོ་ག་ི@ནོ་ཙམ་uང་བ། ད་ེh་Oའ་ིབ�གས་གནས་Öག་པ་དང༌།  

དའེ་ིའགོ་Çགོས་ན་eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པ་ོཉདི་འཛJན་པའ་ིཉམས་Kགོས་མཐར་Çནི་པའ་ིòལ་བBན་ས་ù་ོ)་ེགདན་

ཞསེ་f་བའ་ིÖག་པ་དང༌། པl་གདན་ཞསེ་f་བའ་ིÖག་པ་གཉསི་ཡདོ། དའེ་ིའགོ་གཡནོ་ངསོ་_ག་པl་ཁ་འOས་h་Oའ་ིn་ེལ། 

ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོདང༌། fང་སམེས་རནི་པ་ོཆ་ེcང་ཟད་བ�གས་ཤངི༌། མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་མཚäས་ïན་རངི་

བ�གས་པའ་ིགཟམིས་ཁང་བད་ེབ་ཅན་ཞསེ་f་བ་འདརི། eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པསོ་Uང་ïན་རངི་Q་བ�གས། •བོ་དཔནོ་

ཆནེ་པ་ོཔl་འuང་གནས་མཁའ་འIའོJ་ཚäགས་དང་བཅས་པ་དང༌། ã་ོབའོJ་Lལ་པ་ོK་མIནི་<གེས་པའ་ིཚäགས་Uསི་བÜརོ་བ་

ཞལ་གཟགིས། བད་ེབ་ཅན་;་ིõནོ་ལམ་མཛད་པས་Æབ་བད་ེབ་ཅན་;་ིཞངི་ཁམས་U་ིབཀདོ་པ་དངསོ་:་གཟགིས་ཤངི༌། མཐངོ་

Iལོ་;་ིY་འOམ་ཆནེ་མ་ོལ་gས་U་ིལས་དང༌། >་ནརོ་ལངོས་pདོ་U་ིའ_ལེ་པ་ཐགོས་ཚད་རང་ག་ིÜལ་བ་དང་འཚམ་པར་.་ེབ་

གཅགི་ནས་བnམས་ཏ།ེ .་ེབ་བQན་òལ་ཆད་ལ་ཞངི་ཁམས་\མ་དག་བད་ེབ་ཅན་Q་.་ེལ། ཐགེ་ཆནེ་ཆསོ་U་ིདགའ་Bནོ་ལ་pདོ་

པར་འvར་བའ་ིའ≠ལ་མདེ་U་ིhས་མངནོ་:མ་Q་གཟགིས། གནས་U་ིམངི་བད་ེབ་ཅན་མཚན་དནོ་དང་མyན་པ་ལགས།  

ད་ེདག་ག་ིགཡནོ་ངསོ་Çགོས་Äནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆ་ེའཚäགས་པ་h་Oའ་ི_ག་འད་ིལ། ∆བ་གནས་དམ་པ་གསང་6གས་

འཇགིས་མདེ་སངེ་ག་ེ¶ངོ་ཞསེ་f་བ། ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་eན་X་བཟང་པསོ་\ལ་འfརོ་ཡན་ལག་bག་པ་དང༌། དཔལ་Qས་U་ི

འཁརོ་ལསོ་བBན་པ་¨ལེ་བའ་ིབར་Q་དག་ེབའ་ིKགས་དང་མཚན་མ་uང་བའ་ིགནས་ད་ེལགས། དའེ་ིའགོ་X་K་ར་གདངོ་ཞསེ་

Iགས་པ་འད་ིན། Êད་བá་ཨ་ོLན་པའ་ི•བོ་མ་t་སངེ་གསི་Uང་cང་ཟད་བ�གས། eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པའོJ་•བོ་མ། Nབ་

ཆནེ་K་ར་བ་ཞསེ་f་བ། œ་ེzང་ག་ིབQད་n་ིཁ་ོནས་ཚJམ་B།ེ Y་ཚÉ་õད་ལ་ོཉ་ི∞་n་®འ་ིབར་Q་མ་ིཟས་བཟའ་བXང་གཞན་\མས་

གསལོ་མ་ིདགསོ་པ་h་ཅ་ིõསོ། མཐའ་ན་z་åམི་པ་གང་ཙམ་ཡང་མ་གསལོ་བ། གདན་དང་ན་བཟའ་ལ་སགོས་པའ་ིâསོ་པ་ཡ་ེམ་ི

དགསོ་པ་དསེ་བ�གས་ཤངི༌། དའེ་ིBདོ་_ག་ར་ིངསོ་གཟར་པའོJ་Öག་པ་zང་Œ་ཕལ་;སི་བIདོ་དཀའ་བ་འདརི། eན་མ@ནེ་ཆསོ་

U་ིLལ་པ་ོཉདི་U་ི•བོ་མ་Nབ་ཆནེ་དOས་པས་བ�གས། Nབ་ཐབོ་ད་ེཡང་t་བ་Çདེ་Çདེ་ཙམ་མ་ིཟས་ཡ་ེགསལོ་མ་ིདགསོ། yགས་

ཉམས་»ར་རསེ་U་ིY་འOམ་ཆནེ་མའོJ་Çརི་ངསོ་ནས་བ>ད་ད་ེn་ེལ་ཐལ་uང་Q་གཤགེས། ཆར་ཁབེས་U་ིཟ་ེ—་ོལ་Çག་ཡ་ར་ེཙམ་

ཞབས་ཡ་ར་ེཙམ་བཞག་པའ་ིངང་ནས་འཕགས་ཅངི་བÜརོ་བ་ལན་མང་Q་མཛད། •ར་Oམ་}རི་ཆནེ་མའོJ་Bངེ་Q་འབབེས་U་ི

òལ་Q་ù་ོ)འེ་ི.ལི་„ང་ཕབ་པས་ཉམས་སད་འI་ོབ་ཞགི་ཡནི་པར་འQག  

Lབ་རའི་ིགཡས་U་ིངསོ་ལ་ཆསོ་)་ེཡབ་iས་ཐམས་ཅད་དང་Ä་མ་མཁའ་pདོ་པ་ལ་སགོས་པ་མཁས་Nབ་དཔག་X་མདེ་

པའ་ིབ�གས་གནས། མཁའ་pདོ་oང་འ±ག་ù་ོ)འེ་ི¶ངོ་ཞསེ་f་བ། ད་h་འ@གོ་པའོJ་_ག་ཅསེ་ཟརེ་བ་ཡང་དབནེ་གནས་མཆགོ་

ང་ོམཚར་ཅན་འད་ིབ�གས། འདརི་ཆསོ་)་ེeན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ་iགོ་nལོ་;་ིཉམས་Kགོས་>ད་ནས་བཤད་པ་བཞནི་མཐར་Çནི་

པའ་ིòལ་བBན།  

དའེ་ིགཡནོ་Q་_ག་Öག་པl་æ་ག་དང༌། གཡས་:་ཕག་མའོJ་Qར་ãདོ་ད།ོ །གནས་མཆགོ་དམ་པ་འདརི་S་ོནས་ཤར་;་ི

བར་མQན་;་ིར་ིལ། Ö་ན་¶་f་ེ»ར་Iགས་པ་འད།ི ཆསོ་)་ེeན་¨ངས་ཆནེ་པ་ོདང༌། fང་སམེས་ཆནེ་པའོJ་•བོ་མ་མ་ོNབ་པ་ཐབོ་

པ་ཞང་བéན་མ་ཡནོ་ཏན་མཚäས་བ�གས་ཤངི༌། ད་ེན་ིའཛJན་པའ་ིཉམས་Kགོས་མཐར་Çནི། nགི་པ་ལ་ཐགོས་མདེ་Q་གཤགེས། 

མ་ཟསོ་བáསེ་མདེ་ཟསོ་Uང་འ±། །yར་སལེ་མ་ིའཛག་བད་ེབ་Lས། །ཞསེ་སགོས་U་ིཡནོ་ཏན་མངནོ་vར་Q་མངའ། Ö་ཤར་Æབ་U་ི
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ར་ིn་ེལ་ཕར་འÖར་òར་འÖར་མཛད་པར་Iགས་ཤངི༌། ལས་Bདོ་པ་དབང་Lལ་;སི་Uང་བBདོ་བYར་ཆརེ་མཛད་པ་ད་ེཡནི། ད་ེ

)སེ་eན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ་Uང་cང་ཟད་བ�གས་ཤངི༌། ཞལ་•བོ་∆བ་པ་མ་ོཡ་ེཤསེ་Lན་ཞསེ་f་བ་མངནོ་ཤསེ་L་ཆ་ེལ་བKན་པ་

མངའ། Ç་ིནང་བར་ག:མ་འ[ལ་ïན་ཐམས་ཅད་ཐགོས་མདེ་Q་མ@ནེ་པ་ཞགི་དང༌། ∆བ་པ་མ་ོཞང་བéན་མ་ཆསོ་མཚä་ཞསེ་f་

བ། བདག་གཞན་བ)་ེབའ་ིfང་zབ་U་ིསམེས་མངའ་བ་Æས་མy་ཆནེ་པསོ། དག་ེ•ངོ་བá་ཤསི་བཟང་པ་ོགཤགེས་ལ་ཁད་U་ིQས་

:། ངའ་ིཚÉའ་ིSག་མ་ལ་ོབQན་@དེ་ལ་འOལ། @དེ་U་ིཚབ་X་ང་འI་ོག:ང་ནས་ད་ེམ་ཐག་Èང་བ་མདེ་པར་གཤགེས། དག་ེ•ངོ་

པའང་ད་ེའ[ལ་Èང་བ་གདངས། ལ་ོབQན་བ�གས་ཏ།ེ ད་ེh་Oའ་ིNབ་བmསེ་ང་ོམཚན་ཅན་ད་ེ\མས་Uསི་བ�གས་པའ་ིགནས་

ལགས།  

འདའི་ིགཡནོ་ན་གཞངོ་Bདོ་U་ིQར་ãདོ་དང༌། ཤར་ངསོ་U་ིgང་པ་ན། འ_གོ་མའི་ི•བོ་མ་མ་ོNབ་པ་ཐབོ་པ་—ད་མ་ོ

དཀནོ་ནའེ་ི∆བ་གནས་\མས་བ�གས་ཤངི༌། གཞན་ཡང་Çསི་ཐབེས་པ་ལ། eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པའོJ་•བོ་མ་∆བ་ཆནེ་མ་འདོ་

གསལ་.དི་U་ི∆བ་གནས་དང༌། ∆བ་ཆནེ་མ་དཔལ་མ་ོམཚäའ་ི∆བ་གནས། དངེ་སང་¶་ཤར་Æབ་X་Iགས་པ་གཉསི། གཞན་ཡང་

Ñངི་བཞརི་Iགས་པ། བད་ེཆནེ་fང་zབ་Ñངི༌། འདོ་ཟརེ་Ñངི༌། ã»་Ñངི༌། བསམ་གཏན་Ñངི་B།ེ Ñངི་བཞ་ིདང༌། དO་n་ེགéག་

ལག་ཁང་S་ཁང་Q་མ་དང་བཅས་བ�གས་པ་འད་ིལགས། ད་ེདག་ན་ིགནས་pའི་ིབཤད་པ་མད་ོཙམ་ལགས་ཏ།ེ  

Çགོས་བcའ་ིསངས་Lས་eན་;་ིཞངི་ཁམས་འདརི། །བnནོ་འNས་}ན་པས་n་ེགཅགི་འབད་vར་ན། །མ་དག་\མ་õནི་

gས་འད་ིགནས་vར་ནས། །ù་ོ)འེ་ིY་མཆགོ་ཚÉ་འད་ིཉདི་ལ་འNབ། ། བnནོ་པ་འ_ངི་པའོང་བར་དརོ་སངས་L་ཞངི༌། །བnནོ་

འNས་ཐ་མ་ཡསི་Uང་ལམ་Å་ཟནི། །གནས་མཆགོ་འད་ིདང་ཆསོ་བ>ད་འད་ིཉདི་ལ། །དམ་ཚJག་མ་ཉམས་?གི་ཆནེ་མ་བསགས་

ན། །འབད་nལོ་མདེ་Uང་åམོས་ལས་དབང་vར་Uང༌། །གནས་འདརི་བ?ད་པ་ཙམ་;སི་དག་ེ™རོ་.།ེ །ས་བcའ་ིfང་སམེས་

རགིས་}ན་àལ་པའ་ིY། །ད་ེདག་\མས་U་ིfནི་úབས་ངང་གསི་འ±ག །དད་པ་ཆནེ་པསོ་Çག་མཆདོ་Üརོ་བ་དང༌། །གསལོ་བ་

བཏབ་ན་ཡདི་ཆསེ་འ[ལ་འ[ལ་འuང༌། །ལན་གཅགི་མཇལ་བའང་བར་ཆད་eན་ཞ་ིཞངི༌། །ལན་ག:མ་བÜརོ་བས་ངན་འIའོJ་

.་ེ{་ོཁགེས། །ལན་མང་མཇལ་ན་མཚམས་མདེ་fས་པ་ ཡང༌། །\མ་པར་དག་ནས་བད་ེཆནེ་གནས་:་འI།ོ །མཐངོ་ཐསོ་<ན་རགེ་

ཐམས་ཅད་དནོ་}ན་པའ།ི །གནས་མཆགོ་འད་ིདང་མòངས་པ་འགའ་ཡང་ མདེ། །oང་འ±ག་ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པའོJ་ཕ་ོ_ང་

འདརི། །དད་པ་བ.དེ་ཅངི་འ_ལེ་བ་འཇགོ་པ་\མས། །ཚÉ་རངི་ནད་མདེ་བད་ེ.དི་Öན་:མ་ཚäགས། །\མ་མ@ནེ་ག་ོའཕང་ཐབོ་

པའ་ིདག་ེལགེས་འཕལེ། །ཞསེ་དག་ེ•ངོ་eན་དགའ་åངི་པསོ་_སི། བá་ཤསི། དག་ེལགེས་འཕལེ།  

iས་བཅས་Lལ་བ་eན་;སི་fནི་བúབས་པས། ། 

དངསོ་Nབ་ཐམས་ཅད་འབད་མདེ་འuང་བའ་ིགནས། ། 

འདརི་ན་ིམཁའ་མཉམ་སམེས་ཅན་དནོ་Çརི་Q། ། 

བདག་Uང་∆བ་པའ་ིLལ་མཚན་འཛJན་པར་ཤགོ ∞་བྷ།ཾ 
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༄༅།། བད་ེགཤེགས་eན་མ@ེན་དོལ་པ་ོསངས་Lས་U་ི\མ་ཐར་དང་མyན་པའ་ི

གསོལ་འདེབས་ངེས་དོན་fིན་úབས་ཆར་འབེབས། 

Ä་མ་དང་མགནོ་པ་ོའཇམ་པའ་ིདfངས་ལ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

འཇམ་དfངས་མ@ནེ་བn་ེཆོས་U་ིÄ་ོIོས།(༡༨༩༣-༡༩༥༩)  

 

ཤསེ་f་eན་ལ་གཟགིས་པའ་ིབཅམོ་}ན་འདས།། 

དནོ་གཉསི་|ན་Nབ་འI་ོབའ་ིÄ་མ་མཆགོ  

%ང་གཉསི་གཙä་བ་ོགསརེ་;་ིམདགོ་}ན་པ།། 
yབ་དབང་ཉ་ིམའ་ིགཉནེ་ལ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

eན་མ@ནེ་ཡ་ེཤསེ་Kག་པ་དམ་པའ་ིགoགས།། 

དལོ་བ་ོNབ་པའ་ིཚལ་Q་Åང་བ་ན།། 

ཤསེ་རབ་མཆགོ་ག་ིངསེ་དནོ་བBན་པ་ཡ།ི། 

Lལ་མཚན་བDངེས་མཛད་མཆགོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།། 

 

གང་གསི་འཁརོ་ཚäགས་དOས་ན་མ་ིཡ་ིགཙä།། 

ལ་ི◊་བ་ིཞསེ་Iགས་པའ་ིརགིས་ཅན་དསེ།། 

Lལ་ག:ང་ཆསོ་U་ིÖང་པ་ོམཛäད་འཛJན་པ།། 

qUའ་ིiས་U་ིy་བརོ་གསལོ་བ་འདབེས།། 

 

འཕགས་བདོ་མཁས་Nབ་Q་མའ་ི.་ེབ་བཞསེ།། 

@ད་པར་ç་∆བ་གཉསི་པ་འ_་ིrང་པ།། 

རནི་ཆནེ་དཔལ་ཞསེ་Iགས་པའ་ིབ་དན་བDངེས།། 

∆བ་བ>ད་མགནོ་Q་vར་ལ་གསལོ་བ༴  
 

†་བ་ོཆ་ེདང་âནི་ཆནེ་མད་ོདག་ལས།། 

ལ་ོ◊་བ་ཞསེ་གཞནོ་Æ་མཐངོ་ན་དགའ།། 

མ་འངོས་ཀ་ཡ་ོར་ིཡ་ི>ད་Q་ན།ི། 

Bནོ་པ་ང་ཡ་ིམཚན་དང་}ན་པ་ཡ།ི། 

དག་ེ•ངོ་ཆསོ་U་ི†་ཆནེ་Dགོས་འvར་ཅསེ།། 

Lལ་བས་gང་བBན་ཐབོ་ལ༴  
 

འཕགས་པ་pན་རས་གཟགིས་U་ི\མ་པར་འèལ།། 

རགིས་}ན་པl་དཀར་པའོJ་àལ་པའ་ིY།། 

Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་འQས་པའ་ིདངསོ།། 

eན་མ@ནེ་ཆསོ་)འེ་ིཞབས་ལ༴  
 

མངའ་རསི་དལོ་པ་ོབན་ཚང་:མ་མད་ོî།། 

ནམ་Bནོ་ཡ་ེདབང་òལ་Lན་ཞསེ་པ་ཡ།ི། 

iས་:་z་འπག་Y་བhམས་hས་མང་མངའ།། 

དལོ་པ་ོསངས་Lས་ཞབས་ལ༴  
 

fསི་པའ་ིQས་ནས་ཡ་ིག་ེbག་མ་ག:ངས།། 

.་ིBངེ་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་དབང་ཆནེ་དང་།། 

fང་zབ་སCེརེ་6་འvར་ཆསོ་Üརོ་གསན།། 

fསི་པའ་ིpདོ་ལས་འདས་ལ༴  
 

བc་ག:མ་མཁན་པ་ོòལ་ãམིས་åངི་པ་ོལས།། 

རབ་uང་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་མཚན་གསལོ་ཞངི་།། 

ཕར་ཚད་ཆསོ་མངནོ་pདོ་འ±ག་ལ་སགོས་པ།། 

Qས་ཅགི་yགས་:་zབ་ལ༴  
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•བོ་དཔནོ་རནི་ཡརེ་fམས་པའ་ིཆསོ་®་གསན།། 

Lལ་ïམ་Lས་འ_ངི་བ√ས་ག:མ་yགས་ལ་མ@ནེ།། 

གཞན་ལ་འཆད་ཅངི་མཁས་\མས་མr་བ་བ.དེ།། 

ོ̈བས་པའ་ིགཏརེ་{་ོའfདེ་ལ༴ 
 

.་ིBནོ་Iགས་Lལ་ནམ་ལགེས་eན་¨ངས་སགོས།། 

ཡངོས་འཛJན་བཤསེ་གཉནེ་བc་[ག་ག:མ་Sག་ལས།། 

མད་ོདང་6གས་U་ིཆསོ་òལ་L་མཚä་གསན།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Iགས་ལ༴  
 

ས་.ར་\མ་ངསེ་ལ་སགོས་ག�ང་ཆནེ་;།ི། 

ལགེས་བཤད་Dགོས་ཤངི་དOས་གཙང་«་བÜརོ་fནོ།། 

S་མ་ིཐམས་ཅད་ང་ོམཚར་གཏམ་མང་Dགོས།། 

མཁས་པའ་ིགéག་Lན་མཆགོ་ལ༴  
 

མòར་Öར་eན་མ@ནེ་རང་uང་ù་ོ)སེ་Uང་།། 

རགི་པས་ཕམ་པར་མ་Æས་མ་འངོས་པར།། 

གཞན་Bངོ་Nབ་མཐའ་འཛJན་པར་འvར་ར་ོཞསེ།། 

gང་བBན་བ6གས་པ་བ)དོ་ལ༴ 
 

f་Õདོ་གཤངོས་དང་ã་ོÖ་ལ་སགོས་པར།། 

Kནེ་མཆགོ་\མས་ལ་གསལོ་འདབེས་õནོ་ལམ་མཛད།། 

ཉརེ་བཞ་ིམཁན་ཆནེ་བསདོ་ནམས་Iགས་པ་ལས།། 

བåནེ་པར་¶གོས་པ་མཛད་ལ༴  
 

བཅས་རང་ཉསེ་པའ་ི<་ིམས་མ་གསོ་ཤངི་།། 

?མོ་པའ་ིòལ་ལས་ནམ་ཡང་མ་ིའདའ་བར།། 

བKན་མཁས་ཕན་འདགོས་ཡནོ་ཏན་རང་བཞནི་;།ི། 

བéན་པའ་ིམཆགོ་vར་@དོ་ལ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

Qང་gང་གནས་:་ད;སེ་པ་ù་ོ)་ེཡ།ི། 

∆བ་མཆདོ་མཛད་ཚÉ་Oམ་z་ཁལོ་བ་དང་།། 

ཡ་ིདམ་S་ཚäགས་མང་པའོJ་ཞལ་གཟགིས་ཤངི་།།  

fང་zབ་སམེས་གཉསི་འfངོས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།། 

 

ཡནོ་ཏན་L་མཚäར་དཔལ་}ན་Qས་འཁརོ་ལའོJ།། 

དབང་>ད་གདམས་གསན་yགས་དམ་åངི་པརོ་མཛད།། 

™རོ་bག་ལམ་Kགས་ཇ་ིབཞནི་མངནོ་Q་བmསེ།། 

Nབ་པའ་ི#་མཆགོ་ཆནེ་པརོ་གསལོ༴  
 

Ä་མས་བYལ་ནས་ཇ་ོནང་གནས་མཆགོ་X།། 

ཚäགས་ཆསོ་ག:ངས་ཤངི་ཇ་ོqག་\མ་གཉསི་bང་།། 

མཆདོ་ཅངི་གསལོ་བཏབ་འI་ོདནོ་འཕལེ་gང་ཐབོ།། 

ཐསོ་བསམ་∆བ་པ་མཛད་ལ༴  
 

བཟང་}ན་ཆསོ་ãརི་མངའ་གསལོ་ཡནོ་ཏན་པའ།ི། 

Lལ་ཚབ་དམ་པར་དབང་བYར་གQལ་f་བ.ངས།། 

པད་འuང་Lལ་ཆནེ་?་ེབཞ་ིབÜརོ་བ་fནོ།། 

མཆདོ་Kནེ་gང་བBན་མཛད་ལ༴  
 

|ན་པ་ོབཞངེས་པས་L་མཚä་ùལོ་བ་åམ།། 

ག:ངས་ནས་åངི་པ་ོམད་ོབc་ལ་སགོས་པ།། 

རང་བཞདེ་yན་མནི་nལ་Q་བཏནོ་ནས་ག:ངས།། 

ཤངི་Kའ་ིལམ་iལོ་འ<ནེ་ལ༴  
 

བཟང་}ན་གངོ་མར་བསགས་པའ་ིས་ù་ོལས།། 

iགོ་ཤངི་མདའ་བཞནི་ནམ་མཁར་འཕགས་ནས་སངོ་།། 

གས་Nམ་མདེ་པ་བཟང་}ན་འགོ་མར་oག  

.་ེའI་ོདགའ་བ་བ.དེ་ལ༴ 
 



 54 

K་ལ་ོས་ཡ་ིཆ་ོག་མཛད་པ་ན།། 

མཁའ་ལ་འཇའ་འདོ་འ@ལི་པའ་ིrར་@མི་Q།། 

དཔལ་ཆནེ་K་མIནི་ད;སེ་པའ་ིརང་ཞལ་Bནོ།། 

ཕན་ཡནོ་L་ཆརེ་བ6གས་ལ༴  
 

མཆདོ་Kནེ་བnགེས་པ་\མས་ལ་ཏངི་ང་ེའཛJན།། 

ངང་གསི་.་ེཞངི་མཉམ་བཞག་བགོས་འདནོ་vར།། 

ས་Çགོས་iགོ་ཆགས་Aགས་མཆལི་གཏརོ་བས་ཞངི་།། 

མyན་Ëནེ་འབད་མདེ་vར་ལ༴  
 

རངི་བiལེ་\མ་®ས་Kནེ་མཆགོ་sར་Oར་གཏམས།། 

r་î་པlས་iགོ་ཤངི་དངསོ་:་འ∫གས།། 

ད་ེལས་འདོ་འ[སོ་S་\མས་D་ཆནེ་Dགོས།། 

S་ཁང་བL་བLད་བ∏ན་ལ༴  
 

མཆདོ་Kནེ་ཁལ་བBདོ་yགས་དམ་བ�གས་པ་དང་།། 

ཆསོ་Bནོ་པ་B་ེQས་གཅགི་Yའ་ིÅང་བ།། 

མཚན་མར་གསལ་བས་མངནོ་པར་ཤསེ་པས་གཟགིས།། 

eན་མ@ནེ་fi་མ་ཆནེ་མརོ༴ 
 

མཆདོ་Kནེ་z་.བོས་S་ཡ་ི ོ̈ས་<་ི}ང་།། 

ག:མ་དང་བLད་སགོས་àལ་བfiར་Å་ཚäགས་Bནོ།། 

དབང་བYར་ཚÉ་ན་མ་ེཏགོ་ཆར་ཆནེ་བབས།  

eན་Uང་དད་མསོ་Lས་ལ༴ 
 

S་འ<སེ་§ང་བའ་ིœགས་ཟམ་གཉན་པ་ོཡང་།། 

བཀའ་ཤགོ་དང་བཅས་འ<ནེ་པས་ཚÉགས་མདེ་vར།། 

གཞལ་ཡས་ཁང་ག་ིཐགོ་Öབ་གQགས་ལ་སགོས།། 

ˇ་འèལ་ཆནེ་པསོ་བཞངེས་ལ༴  
 

བཅའ་gང་z་ཐནོ་‹ང་ཆར་གནདོ་པ་སགོས།། 

བདནེ་Bབོས་བ)དོ་པས་ཞ་ིཤངི་_ག་གཟར་ངསོ།། 

ˇ་འèལ་;སི་བDདོ་མཆདོ་Kནེ་མང་Q་བཞངེས།། 

ཡ་ིདམ་ཞལ་གཟགིས་མཆགོ་ལ༴ 
 

Çགོས་བཞ་ིདག་ནས་Kནེ་མཆགོ་མཐའ་ཡས་པ།། 

fནོ་\མས་Y་འOམ་ཆནེ་མརོ་ལགེས་བ�གས་ནས།། 

རབ་གནས་མཛད་ཚÉ་Çགོས་བcའ་ིསངས་Lས་དང་།། 

ཞ་ིãའོJ་S་ཚäགས་ཐམི་ལ༴ 
 

མཆདོ་Kནེ་འདོ་Uསི་འཛམ་Ñངི་@བ་པ་དང་།། 

འཕགས་པ་ç་∆བ་fནོ་པ་མཐངོ་བ་སགོས།། 

ལས་ཅན་\མས་Uསི་དག་Åང་དཔག་མདེ་མཇལ།། 

S་ཡསི་མ་ེཏགོ་འཐརོ་ལ༴ 
 

ཨ་ོLན་པlས་མ་ིའvར་iགོ་ཤངི་བéགས།། 

ཀ་ཆནེ་\མས་Uང་Lལ་ཆནེ་?་ེབཞསི་བཀདོ།། 

དཔའ་བ་ོམཁའ་འIསོ་འèལ་དང་འ<་བའ་ིགQགས།། 

ཞསེ་སགོས་བBདོ་པ་མཛད་ལ༴ 
 

ངསོ་རརེ་≠་ཚད་ཉསི་བL་བཅ་ོ®་པའ།ི། 

མཆདོ་Kནེ་དཔལ་ཡནོ་ཅན་ཞསེ་རབ་Iགས་པ།། 

འཛམ་O་Ñངི་ག་ིམཆདོ་?ངོ་གཅགི་êར་vར།། 

õནོ་ལམ་མy་ལས་Nབ་ལ༴  
 

མད་ོ>ད་ངསེ་གསང་ཆསོ་U་ིགཏརེ་ཆནེ་ùལོ།། 

<ང་ངསེ་གཉསི་Uསི་གཤགས་རལ་ཆནེ་པ་ོམཛད།། 

བད་ེགཤགེས་བBན་པའ་ིབཀའ་བ√་བཞ་ིཔ་ཡ།ི། 

སངེ་གའེ་ིD་ཆནེ་Dགོས་ལ༴  
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མཁས་པའ་ིཚäགས་ནང་ཐལ་འvར་gང་རགི་ག།ི 

དནོ་དམ་གཞན་Bངོ་†་བ་ོཆ་ེབ¯ངས་པས།། 

ཐམས་ཅད་rས་བXད་Çགོས་ལས་\མ་པར་Lལ།། 

eན་མ@ནེ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་ལ་Çག་འཚལ།། 

 

fམས་མགནོ་གཉསི་པ་རནི་ཆནེ་Nབ་ཆནེ་པསོ།། 

 ་ིལམ་བoང་ནས་དཔལ་ཡནོ་མཇལ་བའ་ིཚÉ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པསོ་ཕཊ་D་Dགོས་པ་དང་།། 

མནལ་ལམ་སད་པར་མཛད་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།། 

 

eན་མ@ནེ་)་ེཉདི་O་Bནོ་བ�གས་པ་དང་།། 

ཉརེ་fནོ་རནི་ཆནེ་Nབ་Uསི་Kནེ་འ_ལེ་བKགས།། 

gང་བBན་མད་ོåདེ་nདོ་པའ་ིâསོ་བıངས་ཞསེ།། 

འཇགི་Kནེ་åན་པར་བDགས་ལ་གསལོ༴ 
 

དམགིས་མདེ་åངི་)་ེཆནེ་པ་ོKག་X་འཆང་།། 

བར་དའོJ་འI་ོ\མས་ཐར་པའ་ིལམ་ལ་འགདོ།། 

འཆ་ིནད་<ག་པསོ་བཏབ་པ་ཚÉ་བiངིས་ཤངི་།། 

སམེས་ཅན་དཔག་མདེ་Dལོ་ལ༴ 
 

ཆསོ་ཉདི་འདོ་གསལ་དག་པ་ཆནེ་པ་ོཡ།ི། 

སངས་Lས་ཞངི་ཁམས་Iངས་མདེ་གཟགིས་པ་དང་།། 

pན་རས་གཟགིས་དང་མ་ིདང་མ་ིལབ་བཞནི།། 

Kག་X་fནི་བúབ་མཛད་ལ༴  
 

ངསེ་དནོ་བད་ེབར་གཤགེས་པའ་ིåངི་པ་ོན།ི། 

གསལ་བར་Bནོ་པའ་ིབBན་བཅསོ་Lལ་ཆརེ་མཛད།། 

མཁས་Nབ་•བོ་ཚäགས་>་Üར་བཞནི་Q་བá།། 

འཇགི་Kནེ་བད་ེབར་མཛད་ལ༴  
 

Çག་མཆདོ་yགས་དམ་མཛད་རསེ་རགིས་ག:མ་དང་།། 

Dལོ་མ་õན་Ä་fམས་པ་མགནོ་པ་ོ\མས།། 

རསེ་མསོ་fནོ་ཤངི་པད་འuང་མཁའ་འIའོJ་ཚäགས།། 

fནོ་ནས་ཤསི་བ)དོ་མཛད་ལ༴ 
 

མཆདོ་Kནེ་ཆནེ་པརོ་འ_ལེ་ཚད་བད་ེཆནེ་ཞངི་།། 

.་ེབའ་ིམཚན་མ་བmསེ་ཤངི་íན་ག:མ་Q།། 

ཇ་ོབ་ོཆནེ་པ་ོརབ་X་གནས་པའ་ིཚÉ།། 

བá་ཤསི་མཚན་Kགས་Åང་ལ༴ 
 

མཁས་པ་L་མཚäའ་ིའuང་གནས་@དོ་གཅགི་ê།། 

Nབ་རགིས་L་མཚäའ་ིདOས་ན་Sམ་མ་ེབ།། 

iདི་ག:མ་འIན་t་_ལ་བ་ཆསོ་U་ི)།ེ། 

ཆསོ་U་ིLལ་པའོJ་ཞབས་ལ༴ 
 

ལས་ཅན་Åང་ངརོ་yགས་)་ེཆནེ་པརོ་མཐངོ་།། 

Y་ལས་འདོ་འ[སོ་སམེས་ཅན་\མས་ལ་ཕགོ  

pན་རས་གཟགིས་vར་ཆསོ་)འེ་ིY་ལ་ཐམི།། 

ང་ོམཚར་ཆ་ོའèལ་Bནོ་ལ༴ 
 

.རོ་མ་ོgང་ནས་ཇ་ོབརོ་མཆདོ་འOལ་ཚÉ།། 

S་སའ་ི@མས་སགོས་མ་ེཏགོ་སལི་མ་བབ།། 

Üལ་བཟང་\མས་ལ་དབང་ãདི་གདམས་པ་ཡསི།། 

eན་Uང་Iལོ་བར་མཛད་ལ༴  
 

ཙJ་ནའ་ིLལ་པ་ོལ་སགོས་ཆ་ེ'་ཡ།ི། 
དངསོ་པའོJ་.སེ་Bབོས་rས་པས་བåནེ་བeར་Uང་།། 

ཁངེས་<གེས་མ་ིམངའ་Ø་ག་ེའuང་བའ་ིQས།། 

™ནི་གཏངོ་དཀའ་yབ་མཛད་ལ༴  
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མ་îངས་དམག་གསི་Y་ལ་བù་ོབ་ན།། 

མཚäན་ཆས་གནདོ་པར་མ་vར་fམས་པས་བXལ།། 

གདནོ་;སི་གཙÉས་པར་âངི་ཡགི་བ)དོ་པས་;རེ།། 

མy་ཆནེ་Lལ་iས་དཔའ་བརོ༴ 
 

དབང་ག་ིཡ་ེཤསེ་འབབེས་པས་Qད་འI་ོལ།། 

fནི་�གས་vར་ན་གཞན་ལ་h་ཅ་ིõསོ།། 

Qས་Üབས་གཅགི་ལས་དམ་པརོ་འདབེས་པ་ཡང་།། 

Bངོ་དང་བLད་བLར་uང་ལ༴  
 

œགས་Ñང་õལ་པ་ོt་བའ་ིདཀར་Çགོས་U།ི། 

དགའ་བ་གཉསི་པའ་ིམཚན་མའོJ་yན་དང་པརོ།། 

ཆསོ་དfངིས་འདོ་གསལ་ཆནེ་པརོ་�གས་པ་དང་།། 

)སེ་འ±ག་fནི་;སི་úབོས་ལ༴  
 

t་བ་བQད་n་ིBངེ་sར་གéག་ཏརོ་འཕགས།། 

གསང་བ་Êབས་Æབ་Ç་ིནང་Kནེ་འ_ལེ་;སི།། 

z་çང་ཆནེ་པ་ོ;ནེ་Q་ལགོས་ལ་སགོས།། 

ཡ་མཚན་hས་མང་uང་ལ༴ 
 

འཇགི་Kནེ་མགི་གཅགི་བད་ེཆནེ་ཞངི་Q་གཤགེ  

སངས་Lས་fང་སམེས་ཚäགས་དང་བ{་ོབ་མཛད།། 

Y་གQང་རངི་བiལེ་དད་པའ་ིKནེ་བཞག་ནས།། 

ཚäགས་གཉསི་L་མཚä་¨ལེ་ལ༴ 
 

•ར་ཡང་Nབ་ཐབོ་བnནོ་འNས་བཟང་པ་ོསགོས།། 

གང་འQལ་àལ་པའ་ི\མ་རལོ་མཐའ་ཡས་པས།། 

འI་ོབ་õནི་Iལོ་བBན་པ་Lས་པར་མཛད།། 

yགས་བ.དེ་བསམ་ཡས་@དེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།། 

 

ད་ེhར་གསལོ་བཏབ་Qས་ག:མ་དག་ེབའ་ིཚäགས།། 

gས་དང་ལངོས་pདོ་བཅས་པ་ཡངོས་འOལ་ན།། 

eན་མ@ནེ་ཡ་ེཤསེ་pན་}ན་@དེ་ཉདི་Uསི།། 

དངསོ་:་བཞསེ་ནས་fནི་;སི་བúབ་པར་མཛäད།། 

 

སངས་Lས་eན་;་ིབDདོ་པ་གཅགི་པའ་ིལམ།། 

Y་ག:མ་|ན་Nབ་བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོལ།། 

མ་Kགོ་ལགོ་Kགོ་Çགོས་ཙམ་ཉདི་Kགོས་དང་།། 

ཡང་དག་མ་Kགོས་Øན་པ་བསལ་Q་གསལོ།། 

 

འཇམ་དfངས་fམས་པ་ç་∆བ་ཐགོས་མདེ་Uསི།། 

དགངོས་པ་གཅགི་X་∆བ་པའ་ིཆསོ་འཁརོ་ལ།ོ། 

Çརི་མ་ི}གོ་པའ་ིབBན་པའ་ིiགོ་ཤངི་ཆ།ེ། 

མ་ནརོ་ཇ་ིབཞནི་འཛJན་པར་fནི་;སི་úབོས།། 

 

Kག་ཆད་མཐའ་Iལོ་རང་uང་åངི་པའོJ་དནོ།། 

ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་ཟབ་མ་ོམངནོ་:མ་Kགོས།། 

མཐའ་ཡས་གQལ་fའ་ིཁམས་U་ི<་ིབསལ་Çརི།། 

.་ོངལ་མདེ་པས་འI་ོབའ་ིདནོ་fདེ་ཤགོ  

 

འཇམ་དཔལ་དfངས་U་ིམ@ནེ་རབ་མཐའ་ཡས་དང་།། 

pན་རས་གཟགིས་U་ིབn་ེབའ་ིåངི་)འེ་ིགཏརེ།། 

གསང་བའ་ིབདག་པའོJ་མy་Bབོས་Æས་པ་\མས།། 

མ་gས་ཇ་ིབཞནི་བདག་ག་ིམངནོ་fདེ་ཤགོ  

 

མདརོ་ན་བད་ེགཤགེས་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་;།ི། 

གསང་ག:མ་ཡནོ་ཏན་>ད་ལ་�གས་པ་དང་།། 

[ནི་ལས་རལོ་མ་ོས་ག:མ་@བ་པར་Dགོས།། 

yབ་བBན་åངི་པ་ོÇགོས་བLར་དར་Lས་ཤགོ  
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ཤསེ་དང་ཤསེ་f་རབ་འfམས་ར་ོགཅགི་X།། 

གཟགིས་པ་Dབི་མདེ་Çགོས་ལས་\མ་Lལ་བའ།ི། 

མད་ོ6གས་བཞདེ་ག�ང་མ་ནརོ་Çགོས་eན་@བ།། 

བBན་པའ་ིLལ་མཚན་Bབོས་Uསི་Dངེ་བར་ཤགོ   

 

གང་ག་ི\མ་ཐར་ཡདི་ལ་fདེ་པ་དང་།། 

མསོ་rས་>ན་མ་ིའཆད་པའ་ིགQང་∞གས་Uསི།། 

གསལོ་བ་åངི་ནས་འདབེས་པའ་ིགང་ཟག་ལ།། 

ཡ་ེཤསེ་གཟགིས་པའ་ིfནི་བúབ་འ±ག་vར་ཅགི  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཅསེ་པའང་Lལ་tའ་ིཚÉས་བLད་ལ་oང་འ±ག་གདདོ་མའ་ིཤངི་K་ཆནེ་པ་ོ

.བས་)་ེཔl་བ་ིཛ་ ་ིལམ་Q་uང་བ་དང་། ཁམས་fའེ་ིཆསོ་«ར་མཁན་ཆསོ་

འཕལེ་དང་། དO་མ་གཞན་Bངོ་ཆནེ་པའོJ་འབལེ་གཏམས་uང་ཞངི་། མQན་

ཐད་བར་Åང་ལ་Y་འ<་>་གང་ཡནི་གསལ་བར་མ་ངསེ་པ་(ག་ནག་མཉམ་
བཞག་ཚÉ་Oམ་འཛJན་པའ་ིnརེ་yགས་ཀའ་ིཐད་འཇམ་དཔལ་དམར་སརེ་གཟ་ི

འདོ་འ[་ོབ་བ�གས་པ་ལ་དཔརེ་fས་ནས། ངེད་ནས་ཆོས་འཕེལ་ལ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་U་ི>ད་ལ་འཇམ་དཔལ་ཡ་ེཤསེ་སམེས་དཔའ་@བ་པར་

བ�གས་ཡདོ་པར་ཐལ། སགོས་U་ིnདོ་ངག་བཏང་བ་ སི་པས་ད་ེཡ་ི>་མཚན་

Q་fས་ཏ་ེབBན་པ་རསི་མདེ་པ་ལ་དག་པའ་ིÅང་བ་Lས་ཤངི་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་

པ་ཡབ་iས་ལ་དད་པའ་ིÅང་བ་ཐོབ་པ་འཇམ་དfངས་Ä་ོIོས་L་མཚäས་

གསལོ་བ་བཏབ་པ་དག་ེལགེས་:་vར་ཅགི  མC་ལ།ཾ། །།
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༄༅།། ཇ་ོནང་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོསངས་Lས་ལ་བBདོ་པ། 
<གངས་ཅན་Çསི་fནོ་པའ་ིམཁས་པ་ཆནེ་པ་ོབBན་བཅསོ་Lས་པར་མཛད་པའ་ིདམ་པ་®་ལ་བBདོ་པ།> 

 
ཀ ་པ་Y་[ེང་བLད་པ་མ་ིབ.ོད་ù་ོ)།ེ(༡༥༠༧-༡༥༥༤) 

 
བཅམོ་}ན་འདས་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་Ä་མ་བ>ད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་

Çག་འཚལ་ལ།ོ །@ད་པར་Qའང་eན་¨ངས་yགས་)་ེབnོན་འNས་

དང་། fང་སམེས་Lལ་བ་ཡ་ེཤསེ། མཁས་བéན་ཡནོ་ཏན་L་མཚäའ་ི

ཞབས་སགོས་མཆགོ་ག་ིདཔལ་}ན་Ä་མ་དམ་པ་དག་ག་ིཞབས་ལ་rས་

པ་ཆནེ་པསོ་Çག་འཚལ་ཞངི་.བས་:་མཆའི།ོ fིན་;སི་úབས་X་

གསལོ།  

 

དག་ེལགེས་ཟད་མདེ་Uསི་∆བས་པའ།ི། 

ཚäགས་གཉསི་¶གོས་པའ་ིདཔལ་ཡནོ་ཅན།། 

མòངས་མདེ་Lལ་བ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

Çགོས་བcའ་ིའཇགི་Kནེ་ཐམས་ཅད་Q།། 

མ་ིཟད་Lན་འཁརོ་བཀདོ་པ་ཡསི།། 

གQལ་འསོ་)སེ་འཛJན་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

འཇགི་Kནེ་མཐའ་≈ས་འ<ནེ་པའ་ིཐབས།། 

ལགེས་fས་ལམ་eན་གསལ་འདམོས་ཏ།ེ། 

འI་ོབ་eན་Dལོ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

\མ་eན་མཆགོ་}ན་ཡ་ེཤསེ་Uསི།། 

eན་X་བཟང་པརོ་¨ལེ་བ་པ།ོ། 

Dབི་eན་སལེ་བ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

འI་ོབའ་ིམ་gས་ཐམས་ཅད་U།ི། 

Ñངི་དང་དêང་གཉནེ་n་ལག་མཆགོ ། 

འཇགི་Kནེ་འ<ནེ་པ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ཐགེ་མཆགོ་ལམ་འ_ས་མཐར་Çནི་ཏ།ེ། 

ཆསོ་དfངིས་མཉམ་པར་�གས་vར་ནས།། 

འ≠ལ་མདེ་ལམ་Bནོ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོམངནོ་vར་ནས།། 

Ñ་ོOར་<་ིམ་སལེ་མཛད་ད།ེ། 

fང་zབ་<་ི_ལ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོrས་Çག་འཚལ།། 

 

ཟག་བཅས་ཟག་མདེ་ཡནོ་ཏན་eན།། 

རང་གསི་བmསེ་ཤངི་འI་ོ\མས་ལ།། 

བn་ེབས་™ནི་པའ་ིཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ཆསོ་\མས་eན་;་ིགནས་Åང་ལ།། 

དབང་བfiར་ཆསོ་U་ིLལ་པ་ོཆ།ེ། 

དམ་ཆསོ་iདི་.ངོ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 
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@དོ་U་ིམཛད་པ་ཐམས་ཅད་Uང་།། 

Lལ་བ་eན་དང་མཉམ་ཉདི་པས།། 

སངས་Lས་ར་ོགཅགི་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

དག་ེདང་མ་ིདགའེ་ིལས་\མས་eན།། 

རང་རང་གཤསི་hར་ མ་ིབw་བའ།ི། 

Kནེ་འuང་འཆད་པ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

འI་ོབ་eན་ལ་ཡདོ་པ་ཡ།ི། 

གཤགེས་åངི་དག་ེབ་མཆགོ་ཉདི་Q།། 

Bནོ་པའ་ིབཤནེ་གཉནེ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ཆསོ་དfངིས་fས་དང་མ་ིfས་U།ི། 

རབ་X་དབནེ་པས་འQས་མ་fས།། 

གང་ད་ེགསལ་fདེ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ˇན་དང་བw་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Uསི།། 

གདདོ་ནས་བw་བར་མ་ིÆས་པ།། 

གདདོ་ནས་Kག་བKན་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོÇག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

Dབི་eན་_ལ་བའ་ིདནོ་དམ་པའ།ི། 

ཆསོ་དང་གང་ཟག་ར་ོགཅགི་པར།། 

Ç་ེབསལ་¨ངས་པའ་ིཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

Üད་ཅགི་ལ་སགོས་Qས་U་ིཆསོ།། 

འvར་མདེ་དང་པའོJ་སངས་Lས་མཆགོ ། 

Qས་U་ིའཁརོ་ལ་ོཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

གདདོ་ནས་ù་ོ)འེ་ིའཇགིས་fདེ་\མས།། 

འQས་མ་fས་པར་<ག་ãསོ་ཏ།ེ། 

h་ངན་འཇམོས་fདེ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

སངས་Lས་eན་;་ིགསང་བ་ཆ།ེ། 

འཛJན་མཛད་མགནོ་པ་ོའ_་ིªང་པའ།ི། 

དགངོས་གཅགི་Lས་མཛད་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོÇག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ལ་ིཙ་f་ིདང་ç་ཞབས་U།ི། 

བཞདེ་དགངོས་འཁརོ་ལ་ོབར་མཐའ་དནོ།། 

འགལ་མདེ་རངི་gགས་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

@དོ་Uསི་\མ་Kགོ་ཆསོ་U་ིY།། 

བཀག་ནས་དཔལ་}ན་{མ་པ་ོཔའ།ི། 

དགངོས་པ་Üངོ་vར་ཇ་ོནང་པའ།ི། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 

 

ˇན་ཙམ་དངསོ་ལ་དནོ་དམ་ཆསོ།། 

Kག་གནས་\མ་Kགོ་ཆསོ་U་ིYར།། 

ཡ་ེབ�གས་འvར་མདེ་ཇ་ོནང་པ།། 

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པརོ་Çག་འཚལ་ལ།ོ། 
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@དོ་U་ིབདནེ་གཉསི་ཡ་ེནས་¨ང་Äང་དང་_ལ་བར།། 

མཉམ་པ་ཉདི་Q་yགས་:་zད་ནས་བདནེ་པ་གཉསི།། 

¨ང་Äང་མ་འ<སེ་འfདེ་པས་\མ་Kགོ་ཆསོ་U་ིYར།། 

ཐ་མལ་ཡ་ེཤསེ་Çག་L་ཆ་ེལ་རལོ་བ་ན།ི། 

 

དཔལ་}ན་{མ་པ་ོཔ་ཉདི་Qས་དརེ་fནོ་པ་åམ།། 

འད་ིhའ་ི\མ་ཐར་མཐངོ་ནས་མགནོ་@དོ་ལ།། 

འ[གོ་X་མདེ་པའ་ིདད་པ་.སེ་པ་ནས།། 

{་ོག:མ་འQད་པར་རབ་X་Çག་འཚལ་དག ེ། 

 

ཅ་ིབསགས་གང་དསེ་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་པ།། 

བཞདེ་པའ་ིངསེ་དནོ་དམ་པའ་ིཆསོ་òལ་;སི།། 

’གས་བ>ད་བBན་པ་འཕལེ་བའ་ིËནེ་ཉདི་Q།། 

མ་ེཆནེ་‹ང་གསི་™ར་hར་འཕལེ་Çརི་བ6།ོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཞསེ་f་བ་འད་ིན་ིདཔལ་◊་ར་ི)འ་ིར་ི:ལ་འདདོ་པའ་ིS་ཐམས་ཅད་Qས་དང་
Qས་:་དག་ེབར་>འ་ིདབནེ་གནས་:། །ཀ ་པའ་ིམཚན་;སི་ཅསེ་པར་བ.བ་

བསལ། །མངི་གཞན་མ་ིབ.དོ་ù་ོ)སེ་™ར་བའ།ོ།  

 

བ་ེར་ིརགི་པའ་ིù་ོ)སེ་Ç་ིལ་ོ ༢༠༢༡ t་ ༢ ཚÉས་ ༢༤ ཉནི། Lལ་དབང་བc་

བQན་པ་ཨ་ོLན་འ[ནི་ལས་ù་ོ)འེ་ི˜་ཐགོ་ག:ང་ཆསོ་ལ་ཉན་བཞནི་nསི་

འཁརོ་Q་དག་པར་ཕབ་པ།ོ། 

ག:ང་འOམ་པདོ་ཉརེ་bག Ñེགས་བམ། ག 

མ་Ç་ིnསི་འཁརོ་ནང་འ±ག Å་རངི་། S་ས། 
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༄༅།། eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོདལོ་པ་ོབ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་ལ་བBདོ་པ་ཟབ་དནོ་རནི་ཆནེ་[ངེ་བ། 
 

རངོ་Bནོ་ཤསེ་f་eན་རགི(༡༣༦༧-༡༤༤༩) 

 

Ä་མ་དང་Sག་པའ་ིS་ལ་Çག་འཚལ་ལ།ོ ། 

Ä་ོIསོ་ཟབ་མ་ོKགོས་པའ་ིúབས་[ངེ་ཅན། ། 

eན་Kགོ་མ་ིགཡ་ོཏངི་འཛJན་བKན་པའ་ིY། ། 

ཟབ་མའོJ་ལགེས་བཤད་Åང་བ་རབ་Lས་ཏ།ེ ། 

མ་རགི་Øན་སལེ་Kགོས་པ་≈ངོ་Q་vར། ། 

Nབ་པའ་ིཉ་ེལམ་>ད་ལ་™རོ་མཛད་པ། ། 

ག:ང་རབ་eན་;་ིåངི་པའོJ་དནོ་བ√ས་ནས། ། 

འཆད་nདོ་nམོ་པའ་ིf་བས་གཞན་དག་ལ། ། 

བn་ེབས་)སེ་:་འཛJན་པའ་ི[ནི་ལས་ཅན། ། 

åན་པས་ས་ག:མ་@བ་མཛད་ལ་བBདོ་པའ།ི ། 

དག་ེབས་བཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་མཉསེ་vར་ཅགི ། 
ཅསེ་རངོ་Bནོ་ཆནེ་པསོ་*་ིΩ་ལེ̨ འ་ིདགནོ་པར་™ར་བའ།ོ།  
བ་ེར་ིརགི་པའ་ིù་ོ)སེ་nསི་འཁརོ་Q་དག་པར་ཕབ་པ།ོ། ག:ང་འOམ་པདོ་བc། དབེ་ཀ་པ། ས་ིãནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེ∏ན་ཁང་། 2008 
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༄༅།། eན་མ@ེན་ཇ་ོནང་པ་ཡབ་iས་བ>ད་པར་གསོལ་འདེབས། 
 

ཞ་ེཆནེ་Lལ་ཚབ་བཞ་ིབ་པl་\མ་Lལ།(༡༨༧༡-༡༩༢༦) 

 

 

རགིས་}ན་àལ་བའ་ི\མ་རལོ་eན་¨ངས་)།ེ། 

དལོ་པ་ོསངས་Lས་˚་ར་Ω་ཐ་སགོས།། 

Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་པ།། 

ཡབ་iས་བ>ད་པར་བཅས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།། 

 

ཟབ་གསལ་དfརེ་མདེ་གཞ་ིཡ་ིགནས་gགས་Kགོས།། 

™རོ་བ་bག་}ན་ལམ་མཆགོ་མཐའ་î་Çནི།། 

ཨ་ེཝ་ཾoང་འ±ག་བད་ེབ་ཆནེ་པའོJ་Y། 

ཚÉ་འདརི་མངནོ་Q་fདེ་པར་fནི་;སི་བúབོས།། 
ཅསེ་པའང་པl་བ་ིཛས་གསལོ་བ་བཏབ་པའ།ོ། 

བ་ེར་ིརགི་པའ་ིù་ོ)སེ་nསི་འཁརོ་Q་དག་པར་ཕབ་པ།ོ། ག:ང་འOམ་པདོ་བc་དr། Ñེགས་བམ་དr་བ། ཁ དO་ཅན། Å་རངི་། 
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༄༅།།  yན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིõོན་ལམ་Lལ་བ་L་མཚä་ཞེས་f་བ། 
)་ེབéན་˚་ར་Ω་ཐ།(༡༥༧༥-༡༦༣༤) 

 
 

ཨÓ་+་B།ི  yན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིõནོ་ལམ་འདབེས་པར་འདདོ་ན།  eན་མ@ནེ་Qས་ག:མ་སངས་Lས་དལོ་པ་ོཔ་ལ་Ä་མ་ཡ་ིདམ་སངས་Lས་fང་སམེས་

མཁའ་འI་ོཆསོ་.ངོ་§ང་མའ་ིཚäགས་Uསི་Çགོས་བc་ནས་བÜརོ་བར་གསལ་བཏབ་B།ེ  འད་ིÜད་ཅསེ་བ)དོ་ད།ོ།     

Lལ་བ་L་མཚäའ་ིཚäགས་\མས་གཅགི་X་འQས་པ་eན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་བ་ཡབ་iས་འཕགས་ཚäགས་རབ་འfམས་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགངོས་:་གསལོ།  བདག་ལ་fནི་;སི་བúབ་X་གསལོ།   བདག་ལ་yགས་)སེ་བoང་Q་གསལོ།   

gས་ངག་ཡདི་ག:མ་rས་པའ་ིÇག་འཚལ་ལ།ོ།   དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་U་ིམཆདོ་པས་མཉསེ་པར་བ;འི།ོ། ཉསེ་fས་ཐམས་ཅད་

ས་ོསརོ་བཤགས་ས།ོ།   དག་ེབ་ཐམས་ཅད་ལ་)སེ་:་ཡ་ིརང་ང༌ོ།།   ཆསོ་U་ིའཁརོ་ལ་ོམ་gས་པར་བÜརོ་བར་བYལ་ལ།ོ།   ó་ངན་

ལས་མ་ིའདའ་བར་གསལོ་བ་འདབེས་ས།ོ།  ཡང་དག་པར་.བས་:་མཆ་ིལགས་ས།ོ།   @དོ་U་ིག་ོའཕང་ཐབོ་པའ་ི•ད་Q་སམེས་

བ.དེ་ད།ོ།  ཐབས་དང་pདོ་པ་དང་ ད་Q་uང་བའ་ིལམ་བBནེ་པར་བ;འི།ོ།   དག་ེབ་Ä་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་¶གོས་པའ་ི

fང་zབ་X་བ6་ོབར་བ;འི།ོ།   བདག་དང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Uསི་དག་ེབ་Qས་ག:མ་Q་fདེ་པ་དང༌།།   fདེ་པར་འvར་བ་

དང༌།   fས་པའ་ིདག་ེབ་བདག་ཉདི་Uསི་བ;སི་པ་དང༌།   གཞན་བ;དི་Q་བkལ་བ་དང༌།   བ;དི་པ་ལ་)སེ་:་ཡ་ིརང་ཤངི༌།   

བ6གས་པ་བ)དོ་པའ་ིདག་ེབའ་ིn་བ་ཐམས་ཅད་U་ིམy་ལས།   བདག་དང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་\མ་པ་ཐམས་ཅད་མ@ནེ་པ་

སངས་Lས་U་ིག་ོའཕང་–ར་Q་ཐབོ་པར་vར་ཅགི   

eན་མ@ནེ་ཆསོ་U་ིLལ་པ་ོQས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་U་ིàལ་བ།   Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་ཆནེ་པ་ོདལོ་པ་ོབ་མཚན་

བ)དོ་པར་དཀའ་བ་ཤསེ་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོ@དོ་U་ིབBན་པ་Çགོས་ཐམས་ཅད་Q་དར་ཞངི་Lས་ལ་ïན་རངི་Q་

གནས་པར་vར་ཅགི   ཉདི་U་ིh་pདོ་དང་Nབ་མཐའ་བཟང་པ་ོའཛJན་ཅངི་དགངོས་པ་.ངོ་བའ་ིབཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་ཤནི་X་མང་

བསོ་ས་Bངེ་@བ་པར་vར་ཅགི   ད་ེདག་ག་ིའ[ནི་ལས་\མ་པར་དཀར་བ་གངོ་ནས་གངོ་Q་Lས་ཤངི་ད་ེh་O་ལ་བར་Q་གཅདོ་པ་

cང་ཟད་Uང་མ་ིའuང་བར་vར་ཅགི   བདག་སགོས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Uང་ཚÉ་རབས་གཞན་ཐམས་ཅད་Q་eན་མ@ནེ་ཆསོ་

U་ིLལ་པ་ོ@དོ་U་ིའ[ནི་ལས་བ∆བ་པ་དང༌།   ག:ང་ག་ིགསང་བའ་ིམཛäད་འཛJན་པར་vར་ཅགི   Yའ་ིÅང་བ་དང་མ་ིའ_ལ་ཞངི་

yགས་U་ིབཞདེ་པ་ཐམས་ཅད་འNབ་པར་vར་ཅགི   མ་དད་པ་དང་ལགོ་h་Üད་ཅགི་Uང་མ་ི.་ེཞངི་མསོ་rས་<ག་ལ་དད་པ་

བKན་པསོ་eན་མ@ནེ་Qས་ག:མ་སངས་Lས་@དེ་U་ིབ6གས་པ་དང༌།   བBདོ་དfངས་L་མཚäའ་ིÇགོས་eན་X་བ)དོ་པར་vར་

ཅགི   ཉདི་U་ིབBན་པ་དང་ད་ེའཛJན་པའ་ི.སེ་ཆནེ་ལ་མ་དད་པའ་ི.སེ་O་\མས་དད་པ་ལ་འ∫ད་པར་vར་ཅགི   མ་ིདང་མ་ིམ་

ཡནི་པ་S་དང་འuང་པ་ོམy་བ་ོཆ་ེཐམས་ཅད་Uསི་Uང་eན་མ@ནེ་Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་@དེ་U་ིབBན་པ་Lས་པར་fདེ་ཅངི་rས་

པས་མཆདོ་པར་vར་ཅགི    
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ད་ེhར་@དེ་U་ིབBན་པ་ལ་དད་པའ་ིམ་ིདང་མ་ིམ་ཡནི་པ་ཐམས་ཅད་ཚÉ་རངི་ཞངི་ནད་མདེ་པ་དང༌།  འfརོ་བ་དང༌།  

དབང་sག་དང༌།  Bབོས་དང་གཟ་ིབ)དི་Öན་:མ་ཚäགས་པ་ལ་སགོས་པ་འདདོ་པའ་ིདནོ་བཟང་པ་ོཐམས་ཅད་གགེས་མདེ་Q་

འNབ་པར་vར་ཅགི   .་ེབ་eན་X་Lལ་བ་ཇ་ོནང་བ་ཆནེ་པ་ོ@དོ་U་ི\མ་ཐར་བཟང་པ་ོལ་འ±ག་པར་vར་ཅགི   yགས་ད;སེ་

པའ་ིཐབས་ཁ་ོན་བ∆བ་པར་vར་ཅགི   དགངོས་པ་.ངོ་བའ་ིཆསོ་U་ིDས་ཕལ་Õལོ་ཐམས་ཅད་ཟལི་;སི་གནནོ་པར་vར་ཅགི   

@དེ་U་ིབBན་པ་ལ་?ང་བ་དང་གནདོ་པར་fདེ་པ་ཐམས་ཅད་གང་ལ་གང་འQལ་;་ིཐབས་Å་ཚäགས་Uསི་བXལ་ནས་@དེ་U་ི

བBན་པ་ལ་འགདོ་པར་vར་ཅགི  མ་དར་བ་\མས་:་:་དར་བར་fདེ་ཅངི༌།  དར་བ་\མས་དག་ཅངི་འཕལེ་བ་དང་ཉམས་པ་

\མས་གས་ོÆས་པར་vར་ཅགི   gས་དང་ལངོས་pདོ་iགོ་ལས་Uང་@དོ་U་ིབBན་པ་གཅསེ་âས་:་འཛJན་པར་vར་ཅགི   \མ་

པར་དག་པའ་ིརགིས་སམ།   \མ་པར་དག་པའ་ིཁམས་བད་ེགཤགེས་åངི་པ་ོསངས་Lས་U་ིཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་Uསི་བLན་པ་

གདདོ་མ་ནས་Nབ་པའ་ིདནོ་ཁངོ་Q་zད་པར་vར་ཅགི    

སངས་Lས་Kག་པ་དང༌།  ཆསོ་བདནེ་པ་དང༌།   དག་ེའQན་མ་ིབw་བའ་ིདནོ་ལ་ངསེ་པ་mདེ་པར་vར་ཅགི   eན་¶བོ་

གoང་འཛJན་;་ིཆསོ་མདེ་བཞནི་Q་Åང་བ་fi་མ་h་Oའ་ིདནོ་Kགོས་པར་vར་ཅགི   དནོ་དམ་âསོ་_ལ་Kག་བKན་ཞ་ིབ་གïང་bང་

ག་ིགནས་མངནོ་Q་fདེ་པར་vར་ཅགི   ཟབ་ལམ་ù་ོ)་ེ\ལ་འfརོ་ལས་བnམས་ཏ་ེཚÉ་འད་ིཉདི་ལ་ù་ོ)་ེབཞ་ིདང་Y་བཞའི་ིག་ོ

འཕང་ཐབོ་པར་vར་ཅགི   གནས་Üབས་ཐམས་ཅད་Q་རགིས་}ན་;་ིàལ་བའ་ིY་དལོ་པ་ོབ་ཆནེ་པ་ོཆསོ་)་ེཡབ་iས་\མས་U་ི

yགས་U་ིདགངོས་པ་ཞལ་;་ིབQད་n་ིངསེ་དནོ་མཐར་yག་ག་ིNབ་མཐའ་ལ་བKནེ་ནས་Lལ་བའ་ིག:ང་མ་gས་པ་ལ་འ±ག་པར་

vར་ཅགི   གཞན་ཡང་ད་ེ\མས་Uང་ཡང་དག་པའ་ིཆསོ་འད་ིཉདི་ཁ་ོན་ལ་འ±ག་པར་vར་ཅགི  འཇགི་Kནེ་མགནོ་པའོJ་\མ་

འèལ་ཇ་ོནང་བ་ཆསོ་)་ེཡབ་iས་\མས་U་ིཞལ་མངནོ་:མ་Q་མཐངོ་B་ེའ_ལ་མདེ་Q་བBནེ་པར་vར་ཅགི    

ཐགེ་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤངི་གཞན་Bངོ་དO་མའ་ིh་བ་འ_ལ་མདེ་Q་.ངོ་བར་vར་ཅགི  དམ་ཚJག་དང་}ན་པས་

རམི་གཉསི་མཐའ་དག་\ལ་འfརོ་Q་fདེ་ཅངི༌།  ད་ེཐམས་ཅད་Uང་ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་;་ིåངི་པ་ོཅན་Q་vར་ཅགི   fང་zབ་

སམེས་དཔའ་ིpདོ་པ་མཐར་Çནི་ཅངི་གཞན་དནོ་Çགོས་མདེ་Q་Æས་པར་vར་ཅགི   Lལ་པ་ོལ་སགོས་པ་གཙä་བ་ོཐམས་ཅད་ཆསོ་

བཞནི་Q་ཆསོ་U་ིདབང་Q་འQས་ནས་མཆགོ་ག་ིདག་ེབའ་ིལམ་བཟང་འད་ིལ་འགདོ་པར་vར་ཅགི   @དོ་U་ིབBན་པ་Lས་པ་ལ་

བར་Q་གཅདོ་པ་ཐམས་ཅད་དfངིས་:་ཞ་ིབར་vར་ཅགི   mདེ་པ་དང་བeར་B་ིལ་སགོས་པ་ཕན་འདགོ་པའ་ིམyན་Ëནེ་ཐམས་

ཅད་འབད་མདེ་Q་འNབ་པར་vར་ཅགི   འཁརོ་འདས་iདི་ག:མ་;་ིལས་དང་f་fདེ་ཡནི་ན་ོཅགོ་ཐམས་ཅད་@དེ་U་ིབBན་པ་

གས་ོབ་དང༌།  དར་བ་དང༌།  གནས་པ་དང༌།  འཕལེ་བའ་ི>ར་vར་ཅགི     

༈  Öན་ཚäགས་ཐར་བའ་ིལམ་;་ིགཞརི་vར་བ།།   Kག་ཆད་མཐའ་¨ངས་ཟབ་མ་ོདO་མའ་ིལམ།།   âསོ་_ལ་བད་ེ

གཤགེས་åངི་པའོJ་དནོ་Bནོ་པའ།ི།   ངསེ་དནོ་བBན་པ་Çགོས་བcར་Lས་པར་ཤགོ    མད་ོདནོ་མཐར་yག་གཞན་Bངོ་དO་མ་

དང༌།།   >ད་དནོ་མཐར་yག་ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་;།ི།   h་{མོ་འ_ལེ་བའ་ིལམ་;སི་གནད་བoང་ནས།།  ཆསོ་{་ོམཐའ་དག་གསལ་

བར་fདེ་པར་ཤགོ    Kནོ་པ་བཞ་ི}ན་གང་དའེ་ིབBན་པ་ལ།།   ཕན་པར་བ∆བ་ཅངི་f་བ་fདེ་པ་eན།།   ཚÉ་རངི་ནད་མདེ་འfརོ་

བ་Lས་པ་དང༌།།   དབང་sག་དམ་པ་ཐབོ་ཅངི་གགེས་མདེ་ཤགོ    Qས་ག:མ་སངས་Lས་eན་མ@ནེ་དལོ་པ་ོབའ།ི།   བBན་པ་

བ§ང་ཞངི་བBན་ལ་དགལ་བ་ཡ།ི།   ཆསོ་.ངོ་S་དང་འuང་བའོJ་ཚäགས་eན་Uང༌།།   མy་Bབོས་Lས་ཤངི་འཇགི་Kནེ་.ངོ་བར་
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ཤགོ    བ>ད་}ན་Ä་མ་\མས་U་ིfནི་úབས་དང༌།།  ཡ་ིདམ་Lལ་བ་L་མཚäའ་ིÆས་མy་དང༌།།   མཁའ་འI་ོཆསོ་.ངོ་§ང་མའ་ི

མy་Bབོས་Uསི།།   õནོ་ལམ་འད་ིབཏབ་ཇ་ིབཞནི་འNབ་པར་ཤགོ   Çགོས་བc་Qས་ག:མ་འuང་བའ་ིསངས་Lས་དང༌།།   gང་

Kགོས་གཞ་ིལམ་འ_ས་Oའ་ིདམ་ཆསོ་དང༌།།   ཐགེ་ག:མ་ལམ་ལ་གནས་པའ་ིའཕགས་ཚäགས་ཏ།ེ།   དཀནོ་མཆགོ་ག:མ་;་ིབདནེ་

པའ་ིfནི་úབས་Uསི།།   õནོ་ལམ་འད་ིཡང་གགེས་མདེ་འNབ་པར་ཤགོ    དནོ་དམ་ཆསོ་ཉདི་གདདོ་ནས་དག་པ་དང༌།།   eན་

¶བོས་>་འ_ས་བw་བ་མདེ་པ་དང༌།།   ཏངི་འཛJན་6གས་དང་¶ས་U་ིབདནེ་པ་ཡསི།།   ད་ེhར་õནོ་ལམ་བཏབ་པ་འNབ་པར་

ཤགོ    ད་ེhར་Lལ་མཆགོ་iས་དང་•བོ་མར་བཅས།།  བBན་§ང་S་དང་<ག་iངོ་རགི་འཛJན་དང༌།།   དཀར་Çགོས་.ངོ་བའ་ི

མy་}ན་ཐམས་ཅད་Uསི།།  འད་ིབཏབ་õནོ་ལམ་འNབ་པར་མཛད་Q་གསལོ།།   .བས་ག:མ་འvར་བ་མདེ་པའ་ིདག་ེལགེས་

དང༌།།   དནོ་དམ་Kག་བKན་བདནེ་པའ་ིÖན་ཚäགས་Uསི།།   ངསེ་དནོ་བBན་པའ་ིབདག་པ་ོཇ་ོནང་པའ།ི།   འ[ནི་ལས་དར་ཞངི་

Lས་པའ་ིབá་ཤིས་ཤགོ     

ཅསེ་པ་yན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིõོན་ལམ་ཟབ་མ་ོའད་ིཡང་Lལ་ཁམས་པ་˚་ར་Ω་ཐས་དཔལ་;་ིགནས་མཆོག་ཆོས་འཁོར་S་སར་™ར་བའ།ོ།   
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༄༅།། Lལ་མཆགོ་ཐམས་ཅད་མ@ནེ་པ་ཆནེ་པ་ོY་[ངེ་བc་བཞ་ིཔར་ཞབས་བKན་

Q་གསལོ་བ་འཆ་ིམེད་བQད་nའི་ིདfངས་åན། 
འཇམ་དfངས་མ@ནེ་བn་ེཆསོ་U་ིÄ་ོIསོ། 

 

ཨÓ་+B།ི Lལ་བ་eན་;་ིབn་ེཆནེ་ཡ་ེཤསེ་Y།། 
གཅགི་X་བ√ས་པ་གངས་ར་ིhར་དཀར་བ།། 

འཕགས་མཆགོ་འཇགི་Kནེ་དབང་sག་àལ་པའ་ིY།། 

ཁམས་ག:མ་འI་ོབའ་ིÄ་མ་Lལ་vར་ཅགི ། 

  

iདི་པ་ག:མ་ན་ང་ོམཚར་t་མདེ་པ།། 

¥་Qམ་ཝ་ར་hར་འཕགས་ཐམས་ཅད་མ@ནེ།། 

འཛམ་Ñངི་བBན་འI་ོཡངོས་U་ིགéག་ནརོ་ཆ།ེ། 

Lལ་མཆགོ་Çག་ན་པl་ོཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

གདདོ་ནས་མངནོ་སངས་Lས་Uང་nདོ་པའ་ིQས།། 

འI་ོ\མས་Çག་ག་ིཡལ་གས་ཉརེ་འཛJན་པའ།ི། 

yགས་བ.དེ་དམ་བཅའ་ù་ོ)་ེh་Oར་བKན།། 

ས་བcའ་ིདབང་sག་ཆནེ་པ་ོཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

fང་zབ་ལམ་;་ིརམི་པའ་ིམངནོ་Kགོས་eན།། 

གསང་བ་ག:མ་དང་དfརེ་མདེ་འ<སེ་པ་ལས།། 

མ@ནེ་དང་བn་ེབའ་ིཡནོ་ཏན་བསམ་མ་ི@བ།། 

fང་Çགོས་yབ་དབང་གཉསི་པར་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

འཆད་nདོ་nམོ་ལ་ཆགས་ཐགོས་མ་ིམངའ་ཞངི༌།། 

ོ̈བས་པའ་ིགཏརེ་ཆནེ་བLད་པ་ོཡངོས་:་Iལོ།། 

ས་ོས་ོཡང་དག་རགི་པས་ཆསོ་Bནོ་པ།། 

Çགོས་ལས་\མ་Lལ་ཆནེ་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

Ä་ོབཟང་Lལ་བའ་ིབBན་པ་རནི་པ་ོཆ།ེ། 

བཤད་∆བ་ལས་U་ིའཁརོ་ལསོ་Çགོས་བLར་¨ལེ།། 

Õལོ་ངན་བQད་U་ིÑང་པའོJ་≈ད་པ་འགམེས།། 

འཇགིས་_ལ་E་བའ་ིསCེ་ེཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

Åང་ག:མ་>ད་ག:མ་གསང་6གས་ལམ་;་ིརམི།། 

དབང་བཞའི་ི\ལ་འfརོ་ཟབ་མ་ོའIསོ་བཞ་ིཐམི།། 

Y་བཞའི་ིཡ་ེཤསེ་མངནོ་:མ་བmསེ་མཛད་པ།། 

@བ་བདག་ù་ོ)་ེའཆང་དབང་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

དངསོ་པ་ོeན་;་ིགནས་gགས་Çག་L་ཆ།ེ། 

ཟབ་གསལ་གཉསི་:་མདེ་པའ་ིSན་.སེ་U།ི། 

ཡ་ེཤསེ་ཉ་ིམས་iདི་ཞའི་ིØན་སལེ་བ།། 

\ལ་འfརོ་དབང་sག་ཆནེ་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

>ད་?་ེL་མཚäའ་ིགསང་བ་eན་;་ིམཛäད།། 

õནི་Iལོ་ཁ་འབབ་\མ་བཞའི་ི>ན་བཟང་པ།ོ། 

Üལ་བཟང་གQལ་fའ་ིཞངི་སར་འ<ནེ་མཛད་པ།། 

གསང་བ་འཛJན་པའ་ིབདག་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

འཁརོ་འདས་ཆསོ་eན་Kནེ་འ_ལེ་རལོ་པར་ཤར།། 

ཤར་ཡང་གདདོ་ནས་.་ེམདེ་རབ་ཞ་ིབ།། 

âསོ་པ་eན་_ལ་ཟབ་མ་ོདO་མའ་ིལམ།། 

Bནོ་མཁས་ç་ཡ་ིདབང་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 
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Ç་ིནང་གཞན་ག:མ་དfརེ་མདེ་Qས་འཁརོ་ལ།ོ། 

ལགེས་པར་འདམོས་མཁས་རགིས་}ན་པl་དཀར།། 

བྷ་ོཊའ་ིAངོས་:་དག་ེབའ་ིབཤསེ་:་Bནོ།། 

དང་པའོJ་སངས་Lས་ང་ོབརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

འཁརོ་འདས་ཆསོ་eན་འདོ་གསལ་ཐགི་ལའེ་ི≈ངོ༌།། 

_་ིགང་མདེ་པ་|ན་;སི་¶གོས་པ་ཆ།ེ། 

fར་མདེ་རང་Iལོ་འ_ས་Oའ་ིLལ་ས་åགོས།། 

eན་བཟང་གདདོ་མའ་ིམགནོ་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

མདརོ་ན་yབ་བBན་ཡངོས་¶གོས་ཤངི་K་ཆ།ེ། 

མ་འ<སེ་Çག་གསི་འ<ནེ་ལ་བåངེས་པ་_ལ།། 

བBན་དང་འI་ོབ་eན་;་ི.བས་གཅགི་ê།། 

བBན་འཛJན་L་མཚäའ་ིདབང་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

iདི་པ་ག:མ་;་ིཆ་ེ'འ་ིགéག་ནརོ་;སི།། 
གང་ག་ིཞབས་པད་བá་ཤསི་འཁརོ་ལ་ོལ།། 

rས་ཤངི་འདར་བཅས་ལན་བLར་བXད་པ་ཡསི།། 

ཆསོ་U་ིLལ་པ་ོཆནེ་པརོ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

S་མནི་བQད་?་ེཚར་གཅདོ་S་ཡ་ིདབང༌།། 

མy་Bབོས་Æས་པའ་ིù་ོ)་ེn་ེབL་པས།། 

h་ངན་ལགོ་hའ་ི_ག་ར་ིའཇམོས་མཛད་པ།། 

འཇགིས་མཛད་ཧ་ེî་ཀ་དཔལ་ཞབས་བKན་གསལོ།། 

  

ས་དང་|ན་པ་ོཉ་ིt་གནས་U་ིབར།། 

གསང་ག:མ་གཞན་Q་འvར་བ་མདེ་པ་ཡ།ི། 

N་འཛJན་འཕགས་མཆགོ་ད;སེ་པའ་ིགཞལ་མདེ་ཁང༌།། 

ù་ོ)འེ་ིã་ིལ་གཞམོ་_ལ་བKན་བ�གས་གསལོ།། 

  

འཆ་ིམདེ་S་མཆགོ་ག:མ་;་ིfནི་úབས་དང༌།། 

Ä་མ་ཡ་ིདམ་སངས་Lས་fང་སམེས་U།ི། 

བདནེ་པའ་ིBབོས་Uསི་ཇ་ིhར་གསལོ་བའ་ིདནོ།། 

གགེས་མདེ་འNབ་པར་fནི་;སི་བúབ་X་གསལོ།། 

 
ཞསེ་{་ོག:མ་དངསོ་པ་ོeན་;སི་བXད་ད་ེཤར་མད་ོཁམས་U་ིAངོས་:་གནས་

པ་འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེའ་ིàལ་མངི་འཛJན་པ་འཇམ་དfངས་ཆོས་U་ིÄ་ོ

Iོས་པས་rས་པ་ཆེན་པོས་དOས་འvར་འཆང་S་}ན་ར་ས་འèལ་Åང་ག་ིཆོས་

འཁརོ་ཆནེ་པའོJ་S་ོÇགོས་བསམ་འNབ་ཕ་ོ_ང་ག་ིགཟམི་ཤག་X་གསལོ་བ་

བཏབ་བཞནི་_སི་ཏ་ེཐམས་ཅད་མ@ནེ་གཟགིས་ཆནེ་པའོJ་pན་6ར་Öལ་བ་

༧ཞབས་པད་བÜལ་པ་L་མཚäར་བ�གས་པའ་ི>ར་vར་ཅིག  །།ས-་.་ཀ་/་ཾ
:་ÿ་ེཡ་ོབྷ་བ་X།། 
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༄༅།། ༧p་ིནརོ་༧གོང་ས་༧.བས་མགོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའ་ི 

ཇ་ོནང་བBན་པ་Lས་པའ་ིõནོ་ལམ། 
༧Lལ་དབང་བBན་འཛJན་L་མཚä། 

 
བIང་ཡས་བÜལ་བར་yགས་བ.དེ་ལགེས་གམོས་པས།།  

མཐའ་ཡས་འI་ོབའ་ིར་ེÜངོ་དམ་ཆསོ་ཆར།།  

འབབེས་མཁས་མཉམ་མདེ་qUའ་ིདབང་པ་ོཡསི།།  

འI་ོའད་ིདག་ེལགེས་དཔལ་;སི་བ.ང་Q་གསལོ།།  

 

རམི་ག:མ་ཆསོ་U་ིའཁརོ་ལའོJ་དགངོས་པའ་ིདནོ།།  

མཁས་དང་Nབ་བmསེ་Q་མས་བáལ་བ་ལས།།  

ཆསོ་U་ི{་ོམང་རབ་དfའེ་ིཡ་;ལ་གཅགི   

ཇ་ོནང་པ་ཡ་ིབBན་པ་Lས་vར་ཅགི  

 

གངས་Aངོས་Lལ་བBན་པlའ་ིཚལ་ཡངས་པརོ།།  

བཤད་∆བ་ཆསོ་òལ་འདབ་བL་Iལོ་བའ་ིãདོ།།  

འཁརོ་ལ་ོཐ་མའ་ིདགངོས་པ་nལ་བཏནོ་པའ།ི།  

ཇ་ོནང་པ་ཡ་ིབBན་པ་Lས་vར་ཅགི   

 

མད་ོ>ད་གཞན་དང་བཞད་iལོ་མ་ིའ<་བའ།ི།  

ཤངི་Kའ་ིiལོ་ཆནེ་Qས་U་ིའཁརོ་ལའོJ་>ད།།  

མ་ིཉམས་འཛJན་ཅངི་¨ལེ་བའ་ིབཀའ་བབས་པ།།  

ཇ་ོནང་པ་ཡ་ིབBན་པ་Lས་vར་ཅགི   

 

ï་མ་ོམ་ིབ.དོ་ù་ོ)་ེནས་བoང་B།ེ།  

དལོ་O་བ་དང་eན་དགའ་Iལོ་བའ་ིམཆགོ  

)་ེབéན་Dལོ་མགནོ་སགོས་Uསི་ལགེས་¨ལེ་བའ།ི།  

ཇ་ོནང་པ་ཡ་ིབBན་པ་Lས་vར་ཅགི   

 

åངི་པའོJ་མད་ོདང་ç་∆བ་ག�ང་ག་ིདནོ།།  

གཞ་ིའ_ས་དfརེ་མདེ་Kག་བKན་བད་ེགཤགེས་åངི༌།།  

ཡ་ེནས་བ�གས་པའ་ིདནོ་དམ་འIལེ་བའ་ིòལ།།  

ཇ་ོནང་པ་ཡ་ིབBན་པ་Lས་vར་ཅགི   

 

མད་ོཡ་ིh་བ་གཞན་Bངོ་དO་མ་དང༌།།  

>ད་དནོ་\ལ་འfརོ་bག་ག་ིཉམས་ལནེ་;སི།།  

ཆསོ་Y་མངནོ་Q་མཛད་པའ་ིབཞདེ་iལོ་ཆ།ེ།  

ཇ་ོནང་པ་ཡ་ིབBན་པ་Lས་vར་ཅགི   

 

.བས་གནས་Lལ་དང་Lལ་iས་fནི་ཆནེ་དང༌།།  

ཆསོ་ཉདི་དནོ་དམ་འvར་བ་མདེ་པའ་ིBབོས།།  

དཀར་Çགོས་S་དང་བདག་ཅག་མསོ་rས་མyས།།  

õནོ་ལམ་འད་ིབཏབ་ཇ་ིབཞནི་འNབ་པར་ཤགོ   

 
ཅསེ་པ་འད་ིཡང་ཇ་ོནང་པའ་ིབBན་Lས་õནོ་ལམ་གསལོ་འདབེས་ཤགི་དགསོ་

ཞསེ་མཁན་པ་ོངག་དབང་ù་ོ)སེ་གཙäས་གཞསི་fསེ་ཇ་ོནང་པ་སརེ་.་མ་ིམང་

yན་མངོ་ནས་Kནེ་བཅས་བYལ་བ་hར་qUའ་ིདག་ེ™ངོ་བBན་འཛJན་L་

མཚäས།  བདོ་Lལ་ལ་ོ ༢༡༢༨ རབ་uང་བc་བQན་པའ་ིœགས་Ùལ་t་ ༡༠ 

ཚÉས་ ༨ Ç་ིལ་ོ ༢༠༠༡ t་ ༡༡ ཚÉས་ ༢༣ཉནི་འཕགས་ïལ་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་?་ེ

ཀང་ར་¶ངོ་ཁོངས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐགེ་ཆནེ་ཆོས་Ñིང་Q་_ིས་པ་ད་ེད་ེབཞནི་Q་

འNབ་པར་vར་ཅགི།  
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༄༅།། ངསེ་དནོ་བBན་འབར་མ། 
 

བÜལ་བཟང་Dནོ་མ་ེBངོ་[ག་ལས།། 

yགས་བ.དེ་པད་དཀར་hར་འཕགས་པ།།  

འI་ོམགནོ་qUའ་ིLལ་བ་ོཡ།ི།  

བBན་པ་ïན་རངི་འབར་vར་ཅགི  

 

ཐགེ་ག:མ་མཐར་yག་སCེའེ་ིD།།  

ངསེ་དནོ་འཁརོ་ལ་ོཐ་མ་ཡ།ི།  

?་ེÅདོ་དགངོས་འIལེ་བཅས་པ་eན།།  

ïན་རངི་བBན་པ་འབར་vར་ཅགི  

 

ས་བcའ་ིདབང་sག་མ་ཕམ་པ།།  

ཤངི་K་ཆནེ་པ་ོཐགོས་མདེ་མཆདེ།།  

nདོ་Qས་eན་མ@ནེ་ཞ་ིབའ་ིཞབས།།  

དགངོས་དནོ་òལ་བཞནི་བáལ་བ་ཡ།ི། 

 

བཀའ་iལོ་གངས་རའི་ིAངོས་འད་ིན།།   

གo་བཙན་འཇགི་Kནེ་མགི་གཅིག་པའ།ི།  

བཀའ་<ནི་ཆནེ་པསོ་Åང་fས་པའ།ི།   

བBན་པ་ïན་རངི༌འབར་vར་ཅགི  

   

རགིས་}ན་ཆནེ་པ་ོeན་¨ངས་པ།།   

Lལ་བ་ཡ་ེཤསེ་fང་zབ་སམེས།།   

ཡནོ་ཏན་L་མཚä་ཆསོ་U་ིམཛäད།།   

@ད་པར་Lལ་བས་gང་བBན་པ།།   

eན་མ@ནེ་ཆནེ་པ་ོབད་ེབར་གཤགེས།།   

ཡངོས་¶གོས་བBན་པ་L་མཚäའ་ིབདག    

ངསེ་དནོ་དO་མའ་ིཤངི་K་ཆ།ེ།   

ཆསོ་U་ིLལ་བ་ོཇ་ོནང་བའ།ི།   

 
ཀོང་àལ་ཡོན་ཏན་L་མཚä།(༡༨༡༣- ༡༨༩༤) 

 

བ>ད་འཛJན་མཁས་ཤངི་Nབ་པའ་ིདབང༌།།   

Iངས་མདེ་p་ིདང་@ད་པར་Q།།   

གསང་བདག་Dལོ་བའ་ིམགནོ་པ་ོཡ།ི།  

བBན་པ་ïན་རངི༌འབར་vར་ཅགི  

   

ངསེ་དནོ་Çརི་མ་ི}གོ་པའ་ིགཏམ།།   

འདོ་གསལ་བད་ེགཤགེས་åངི་བའོJ་òལ།།   

ལགེས་པར་\མ་པར་Ç་ེབ་ཡ།ི།   

བBན་པ་ïན་རངི༌འབར་vར་ཅགི  

   

འཕ་ོབའ་ིའཇགི་འཇམོས་>ད་U་ིLལ།།   

Ç་ིནང་གཞན་དང་ད་ེབཞནི་ཉདི།།   

oང་འ±ག་\ལ་འfརོ་ཡན་ལག་bག    

ïན་རངི་བBན་པ༌འབར་vར་ཅགི    

 

qU་སCེའེ་ིབBན་པ་ལ།།   

མད་ོདནོ་གཞན་Bངོ་དO་མ་དང༌།།  

6གས་དནོ་ù་ོ)འེ་ི\ལ་འfརོ་ལས།།   

མཐར་yག་ཆསོ་òལ་གཞན་མདེ་པའ།ི།   

 

ཡདི་ཆསེ་བÜལ་བ་བཟང་}ན་ཏ།ེ།   

Kགོས་ནས་གཞན་ལ་Bནོ་Æས་པའ།ི།   

དམ་པའ་ི.སེ་Oས་ས་Bངེ་@བ།།   

བBན་པ་ïན་རངི་འབར་vར་ཅགི   
ཅསེ་ཁམས་ག:མ་ཆསོ་U་ིLལ་བ་ོeན་མ@ནེ་ཇ་ོནང་བ་ཡབ་iས་

ལ་མ་ིÇེད་པའ་ིའQན་པ་ཅན་eན་མ@ེན་ས་ིXའ་ིབཀའ་འབངས་ཐ་ཤལ་བ། 

ཀ ་ངག་དབང་ཡནོ་ཏན་L་མཚäས་དཔལ་འཛམ་ཐང་ཆོས་?ེར་Kནེ་འ_ེལ་ཆེད་

Q་_སི་པ་དག་ེལགེས་འཕལེ། 
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༄༅།། པར་fང་õནོ་ཚJག 
༧Lལ་དབང་བBན་འཛJན་L་མཚä། 

 
\མ་Iལོ་ཞ་ིབའ་ིL་མཚäར་ར་ོགཅགི་X།། 

གཞལོ་བའ་ིམཐའ་ཡས་ཆསོ་òལ་དལ་འབབ་çང༌།། 

ཚJག་ག་ིགཟགེས་མ་རསེ་Uང་Qག་ག:མ་;།ི། 

<་ིམ་ཡངོས་འ≠ད་ལགེས་བཤད་བQད་n་ིའད།ི། 

 

དཔར་Q་བ∏ན་པའ་ི\མ་དཀར་Öང་པའོJ་མyས།། 

ཡང་དག་ཆསོ་U་ི{་ོམ་ོBངོ་[ག་བL།། 

གདངས་ཏ་ེ>ད་®འ་ིའI་ོབ་མ་gས་པ།། 

ངསེ་ལགེས་ནརོ་Oའ་ིམཛäད་ལ་དབང་འfརོ་ཤགོ  
ཅསེ་འཛམ་Ñངི་ཡངས་པའ་ི@ནོ་ལ་འཚÉ་མདེ་ཞ་ིབའ་ིལམ་Bནོ་\མ་འ<ནེ་qU་སངེ་གའེ་ིརངི་gགས་{་ོeན་ནས་Lས་པ་སགོས་འ[ལ་ïན་

ལགེས་ཚäགས་Q་མའ་ིཆདེ་Q་དམགིས་ནས།   ནང་བBན་Nབ་མཐའ་རསི་མདེ་U་ིག:ང་རབ་\མས་དཔར་Q་བ∏ན་དང་བ∏ན་འvར་གང་ལ་འང་™ར་

ཆགོ་པའ་ིདག་ེབ6འོJ་õནོ་ཚJག་X་qUའ་ིདག་ེ™ངོ་ཆསོ་E་བ་ངག་དབང་Ä་ོབཟང་བBན་འཛJན་L་མཚäས་™ར་བའ།ོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




