
ང་རང་�ང་�ས་ནས་ཕ་�ལ་�ི་�་དངོས་ཡོད་ཚད་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ཞེན་ཆེ་ལ།  ཕ་�ལ་�ི་དོན་�ན་ཙམ་ཡང་�ོ་ངོ་ནས་

�ན་རིང་ལ་བ�ེད་མི་�ིད།  དེ་དག་ལས་�ང་ཕ་�ལ་�ི་�ག་བལ་འ�ེག་པའི་�མ་པ་དེ་ཡིད་�ི་མཚ�་མོ་�་དཀར་གསལ་�ི་�ང་

�་ཇི་བཞིན་གསལ་བོར་�ང་།

ད�ར་ཁའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ང་རང་�་མོ་ནས་མལ་ལས་ལངས་ཏེ་�་ནག་�་བཞིའི་�ོ་ཁ་ནས་ཡར་�་མར་�་ཞིག་�ས་པ་

ན།  ཨ་ཅེ་�མས་�ིས་ལག་�་འོ་ཟོ�་བ�ང་ནས་�ལ་དཀར་འ�ི་མོ་བཞོ་བཞིན་འ�ག  དེ་ནས་�ང་མ་འགོར་

བར་ཉི་འོད་�ོན་མོ་རི་�ེ་ལ་འཆར་ནས་ས་གཞི་ཡོངས་སེར་ལམ་ལམ་�་�ང་། ང་དང་�་བོ་གཉིས་

�ིས་�་ནག་གི་�ི་རོལ་�་ཇ་འ�ང་�བས།  �ིམ་གཞན་པའི་�ག་�་དང་ནོར་�་མང་བོ་རི་

མགོར་བ�མ་མགོ་བ�མས་�ང་།  ཡིན་ཡང་ངེད་ཚང་གི་�ག་�་ད་�ང་�ག་རའི་ནང་�་

བཀག་ཡོད།  �་མཚན་དེ་རིང་ནི་ངེད་ཚང་གི་�ག་བལ་འ�ེག་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན།

ཉི་མ་ཐག་ཚད་ཙམ་ལ་�ེབས་པ་དང་བ�ན་ནས་�ག་བལ་འ�ེག་མཁན་�མས་�ང་

གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ིས་ངེད་ཚང་ལ་ཡོང་།   ལ་ལ་ནི་ཨ་ཕའི་�ོགས་པོ་ཡིན་ལ། ཁ་ཤས་ནི་ངེད་

ཚང་གི་གཉེན་ཉེ་ཡིན།  �ག་བལ་འ�ེག་པའི་�བས་�་ཨ་ཕ་ཡང་�ས་�ན་�ིམ་ཚང་གཞན་ལ་�ག་བལ་

འ�ེག་རོགས་ལ་འ�ོ་བཞིན་པས།  དེ་རིང་ངེད་ཚང་ལ་ཡང་འ�ེག་རོགས་མང་བོ་ཞིག་�ེབས་�ང་།  འདི་ལས་ཕ་�ལ་�ི་མི་

�མས་ནི་ཕན་�ན་ལ་མ�ན་�ིལ་�ན་ཞིང་རོགས་རམ་�་�ར་དགའ་བ་ཤེས་�བ།

དེ་ནས་ཚང་མས་མཉམ་�་ཇ་ཞིག་འ�ངས་�ེས།  �ིས་པ་�མས་�ང་བ་འ�ར་�ིང་�ེད་

པ་དང་འ�་བར་ཡར་�ག་མར་�ག་�ས་ནས་�ག་ཚང་མ་ར་བའི་ད�ིལ་�་བ�ས་ཤིང་། 

�ེས་པ་�མས་�ིས་ལག་�་ཁེ་�ི་བ�ང་ཞིང་�ེད་པར་ཐག་པ་བཅིངས་ནས་�ག་འཛ�ན་�ར་�་�ིག་

�ས།  ཨ་ཕས་�ོན་མ་�ས་ནས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་བ�ིལ་འ�ག་པའི་�ག་�་ལས་ཤ་བཟན་

�ོབས་ཅན་དག་བ�ང་། ཤ་བཟན་དེ་དག་ནི་ཨ་ཕའི་ལག་འོག་གི་�ེད་ཆས་རེ་དང་འ�་བར་འ�བ་

ལོག་གེར་ཐང་ལ་མནན་འ�ོ།  ཨ་ཕ་ནི་ཤ་�ང་ཙམ་�གས་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།   ལོ་ཡང་བཞི་བ�ར་ཐོན་

ལ་ཉེ་བས་ན་གཞོན་�ས་�ི་�ར་�ལ་དེ་འ�་མེད་ན་ཡང་།  ད་�འི་ན་གཞོན་ཚ�་

དང་བ�ར་ན་ཁོ་རང་�ོབས་�ལ་ཆེ་ཞིང་ཉམས་�ོང་�ན། �ེགས་ཟིན་

པའི་�ག་བལ་ལ་བཟང་ངན་ཡོད་པ་མ་ཟད་�བ་འཇམ་ཡང་

མཆིས།  ངས་མགོ་བོ་ཡར་ད�ེ་ནས་�་ཞིབ་�ས་པ་ན། �ེས་པ་

�ོབས་�ན་དག་གིས་ཤ་བཟན་དང་�ོམ་བ�ང་ནས་བལ་འ�ེག་

བཞིན་ཡོད་ལ།    ན་གཞོན་དག་གིས་མ་མོ་དང་།   �་�་ཚ�ར་མོ་

སོགས་བ�ང་ནས་བལ་འ�ེག་བཞིན་ཡོད།  ངས་བ�ས་ཚ�ད་�་�ག་

བལ་�ེགས་པ་ཆེས་བཟང་ཞིང་། ཆེས་ཡག་པ།  ཆེས་འཇམ་པ་ནི་ཨ་ཕས་�ེགས་

པའི་�ག་བལ་རེད།  �་མཚན་ནི་�ག་བལ་འ�ེག་པའི་�བས་�་�ིས་པ་དང་�ད་མེད་�མས་�ིས་

བལ་ཐག་པ་�ར་ད�ིས་ནས་�ང་བོར་�ངས་པའམ། བལ་ཐག་ད�ི་�བས་ཐང་ལ་�ང་འ�ག་པའི་

བལ་�ེ་འ�་དགོས་པའི་�ེན་�ིས་བལ་�ི་བཟང་ངན་གསལ་བོར་འ�ེད་�བ། �ག་བལ་�ེགས་ནས་

�ས་ཚ�ད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་�ེབས་པ་ན།  བལ་འ�ེག་མཁན་�མས་�ིས་བལ་�ེགས་ཚར་བ་དང་།   

�ིས་པ་དང་�ད་མེད་�མས་�ིས་�ང་བལ་�མས་�ོགས་གཅིག་�་�ངས་འ�ག   བལ་�ེགས་�ལ་

ཡང་གཙང་བཟོ་�ས་ཟིན་པས།  ཚང་མས་མཉམ་�་ཡས་ཐག་བཀལ་ནས་བལ་བ�ས་བ�བ། 

�བས་འདིར། བལ་འ�ེག་པའི་ལས་ཀ་ཡོངས་�་འ�བ་པས། �ལ་མི་ཚང་མ་ངེད་ཚང་ལ་

འཛ�མས་ནས་ཟས་གང་བཟང་ལ་རོལ་ཞིང་�ེད་རིགས་�་ཚ�གས་བ�ེས། དཔེར་ན།  �ང་ཆེན་ས་

གཤགས་དང་།  ས་འ�ོག་པ།  གཏམ་དཔེ་བཤད་རེས་�ས་པ་སོགས་ནི་ད་�་ཡང་ངའི་�ོ་ངོར་བ�བ་

ཐབས་�ལ་བ་ཞིག་རེད།   �ི་�ོར་�ལ་མི་�མས་རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་ལ་ལོག  དེའི་�ེས་�ི་ལས་ཀ་

ནི་བལ་བཙ�ང་དགོས་པ་དེ་ཡིན།   བལ་བཙ�ང་�་ནི་དཀའ་ཚ�གས་ཆེ་བའི་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད།   རིན་གོང་ཧ་ཅང་དམའ་ཡང་གཞན་དབང་�་�ར་�བས། ཚང་མ་ཐབས་ཟད་ནས་བལ་�་མ་

གང་ལ་�ོར་ག�མ་བཞི་རེ་�ས་ནས་མི་བཙ�ང་ཀ་མེད་ཡིན། གོ་ཐོས་�་ནང་ལོག་�་�ོན་ཐོན་ལག་

�ལ་བེད་�ད་ནས་ལས་�ོན་�ི་གོ་རིམ་�་ཚ�གས་བ�ད་མཐར།  བལ་�་མ་ག�མ་ནས་བཞི་ཡིས་

བལ་�ི་མ་�་ལས་རིན་གོང་�བ་འ�ར་�ིས་མཐོ་བའི་�་བ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་�བ་པར་བཤད།    འདི་

ནི་ང་ཚ�ས་ཞིབ་�་བསམ་�ོ་གཏང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།

�ང་�ལ་འདི་འ�་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་ཚ�། ངའི་སེམས་�་འ�ན་པ་�ག་པོ་ཞིག་དབང་མེད་�་

�ེས་འོང་�ེ། ང་ཚ�་�ེས་རབས་པ་�མས་�ིས་�ས་�གས་ཡོད་�ས་�ོན་ཐོན་�ི་ལག་�ལ་ལ་�ོབ་

�ོང་�ས་ནས། ཕ་�ལ་�ི་རིན་ཐང་གཞལ་�་མེད་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་འོས་འཚམ་ངང་བེད་�ོད་

གཏོང་ཤེས་པར་�ར་ཚ�། ཆེ་�ལ་ཁབ་དང་མི་རིགས། �ང་ཕ་�ལ་དང་�ིམ་ཚང་གི་དཔལ་འ�ོར་དང་

རིག་གནས་གོང་འཕེལ་�་གཏང་�བ་པར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོ་ཡོད།

ང་ཡང་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་འ�་བར་དེ་རིང་ལ་�ང་�ང་

དང་སང་ཉིན་ལ་རེ་བ་འཆང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ལས་�་ཞིག་

ཡོད་ཚ�་སང་ཉིན་ལ་བ�ར་�ིད་ལ། འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་

ནའང་སང་ཉིན་ལ་བ�ར་པ་ཡིན། ཐ་ན་དོན་དག་གལ་ཆེན་

རེ་ཡོད་ནའང་ཉིན་བཟང་�ར་བཟང་ཞིག་གདམ་ཞེས་ཡོད་

ཚད་བཏང་�ོམས་�་བཞག་ནས་སང་ཉིན་ལ་བ�ར་�ིད། དེ་

�ར་ཚ�་ཡི་�ེང་བ་མ་ཆད་བར་�་ངའི་སང་ཉིན་ལ་�ོགས་

མཐའ་མེད་ཅིང་བ�བ་�་ལའང་�་མཐའ་�ལ་བར་འདོད་

ཡོད། 

ཞིབ་འདང་རེ་བ�བ་ན། �ངས་རིག་གི་

ལས་�་དེའང་སང་ཉིན་�ི་ཐོག་�་སང་

ཉིན་བ�ེགས་པས་ལེགས་འ�བ་མ་�ང་

ལ། འ�ན་�གས་�ི་�ོམ་ཡིག་དེའང་

སང་ཉིན་�ི་ཐོག་�་གནངས་ཉིན་

བ�ན་པས་�ས་ལས་ཡོལ་སོང་། ཐ་

ན་�ོབ་�ོང་�་�་དེའང་སང་ཉིན་ལ་

བཅོལ་པས་བ�བ་འ�ས་ཉིན་རེ་བཞིན་

ཇེ་�ག་�་�ར། སང་ཉིན་ཡ་སང་ཉིན། �ོད་

�ིས་ང་རང་ཇི་འ�འི་�ག་ལ་�ར་ཡོད་ཨང་། 

�ོད་ཡོད་པས་ང་�་མའི་བཀའ་དང་འགལ་ཞིང་དགེ་�ན་�ི་

ག�ང་དང་�ོག ཐ་ན་ཕ་མའི་ཁ་ཏ་དང་�ོབ་གསོ་�ངས་མེད་

ཅིག་�ང་�ིས་མེད་�་བཏང་ཟིན། དོན་དག་འདི་དག་ལ་�ིར་

�ན་�ེད་ཐེངས་རེར། ངས་�ོབ་�ང་གི་བ�བ་དེབ་�ེང་

གི“དེ་རིང་གི་�་བ་དེ་རིང་བ�བ་དགོས། སང་ཉིན་ད་�ང་

སང་ཉིན་�ི་�་བ་ཡོད”ཅེས་པའི་དགེ་�ན་ར་�ན་�ིས་�ེ�་

ལ་གདམས་པའི་བ�བ་�་དེ་ཡིད་ལ་འཁོར་ཡོང་། དེ་ནི་ངོ་

མས་ལེགས་བཤད་འ�ལ་མེད་ཅིག་�ེ། ང་ལ་ཇི་འ�འི་

འ�ོད་པ་ལ་ཨང་། ཁ་སང་ངས་དེའི་ཉེས་དམིགས་ཡིད་ལ་

ཡང་ཡང་བསམས་པས་དངོས་གནས་ཞེན་པ་ཞིག་ལོག་སོང་། 

དེ་བས་ད་ནངས་ནས་བ�ང་ངས་�་བ་ཡོད་ཚད་དེ་རིང་ནས་

མགོ་བ�མ་�འི་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་ཞིག་རང་གི་�ིང་ལ་

�ིས་པ་ཡིན། 

དོ་དགོང་རང་གི་ཉིན་གཅིག་གི་�་བར་�ོམ་�ིས་�ག་

�ེད་�ི་ཉིན་ཐོ་དེ་འ�ི་�ས། 

དེ་རིང་ནི་ངོ་མ་གསེར་ལས་

�ག་པ་ཞིག་�ེ། ངས་མང་

བོ་མང་བོ་ཞིག་ལ་ད�་�ད་�ིས་སོང་། �མ་�གས་�ི་�་བ་

སང་ཉིན་ལ་མ་བ�ར་པས་ད་ནངས་�ོར་ངེས་ཤིང་། དེས་ང་

ལ་མ་འོངས་པར་ག�ང་�གས་�་མཚ�་�་�་ལ་བ�ོད་�ེད་

�ི་�་གཟིངས་བ�ན་པ་མ་ཡིན་ནམ། �ངས་རིག་གི་�ིས་

དཔེ་དེ་ཐབས་བ�་�ས་�ོང་གིས་བ�ོལ་ཐབས་�ས་པས་དེ་

དང་རིགས་འ�ེའི་�ིས་གཞི་མཐའ་དག་འ�ོལ་ཤེས་སོང་བ་

མ་ཡིན་ནམ། དེ་རིང་གི་ལས་�་མཐའ་དག་དེ་རིང་ཡོངས་

འ�བ་�ས་ལ། �ོ་ངལ་དང་�ག་བ�ལ་མ་�ས་དེ་རིང་ངེས་

པས་དེ་རིང་སངས། ཡོང་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་�་

བོ་བཞིན་ཡོང་ངེས་ལ་�ིན་དགོས་པ་ཐམས་

ཅད་འ�ས་�་བཞིན་�ིན་ངེས་པས། དེ་

རིང་ལ་བཤོལ་ས་ཞིག་གང་ན་མཆིས། ལོ་

�་ནི་�ར་�་འབབ་པའི་གཙང་པོ་ཇི་

བཞིན་�ོག་�་མེད་པས། མེ་ཡི་

ད�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཆེད་ན་ངས་དེ་

རིང་གཞིལ་ཨེ་�ས་བ�་�་ཡིན་ལ། �་

ཡི་འཁོར་�ོབས་པོ་ཞིག་ཡོང་ན་ངས་དེ་

རིང་བ�ིལ་ཨེ་�བ་བ�་�་ཡིན་པ་ལས་སང་

ཉིན་ལ་གཏན་ནས་མི་�ར། ཉིན་ཐོ་འདི་�ིས་

�ིན་�ིས་�ིན་འདི་འ�འི་ཟིལ་�གས་འབར་བའི་�ིང་

�ོབས་ཤིག་ངའི་�ད་པའི་ག�ག་ནས་�ང་བའི་མཐིལ་བར་

�་�བ་སོང་། གཅེས་�ོག་ལ་�ོམ་ཚ�ག་མ་བཀོད་བར་�་

མ�ག་མི་�ིལ་བའི་དེ་རིང་སོ་སོ་ནི་དགའ་�ིད་�ི་འཚ�་བ་

དང་�ལ་ཁ་ཡི་�བ་ཆ་�ེ། མཚར་�ག་འོད་�ོང་འབར་བའི་

�བ་འ�ས་ནི་དེ་རིང་གི་�ར་བ�ོན་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་

ཡིན་ལ། གཟི་བ�ིད་འ�མ་�ིས་�ོམ་པའི་ལེགས་ཚ�གས་

�ང་དེ་རིང་ལ་གཅེས་�ས་དང་དམ་འཛ�ན་�ས་ཏེ་�ང་བ་མ་

ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་�ོད་ལ་ག�་�ང་གཞོན་�་�ར་�ིང་

�ོབས་ད�་འ�ར་�ིས་བ�ེད་པའི་དཔའ་གདེང་ཡོད་ན། 

འཚ�་བའི་�ེལ་ཟིང་གི་�ོད་ནས་�ས་དེ་རིང་ལ་དམ་འཛ�ན་

�་འོས་ཏེ། དེ་རིང་ནི་བདེ་�ག་གི་ས་བོན་ཡིན་ལ་སང་ཉིན་

ནི་དེ་རིང་གི་�བ་འ�ས་ཡིན་�བས་�ས་ད་�་ནས་བ�ོན་

པ་བ�ེད་�་གལ་ཆེའོ།། 

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•དཔལ་�་�ན་བཟང•
པར་ལེན་མཁན། 

•�ང་�ས•
ཨང915པ། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

མཐོ་འ�ིང་ག�མ་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ། 

•དཀོན་མཆོག་དོན་�བ•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་

ལོ་རིམ་བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་བ�་གཉིས་པ།  

•ཆོས་ད�ངས•



�ོ་དགའ་ིརོལ་�དེ་�ས་ཆནེ་མ�ག་�ོགས་ལ་ཉ་ེན་ཡང་། �ངོ་�རེ་�ལི་

བོའ་ིམ་ིཚ�གས་�་ིའ�་འགོད་�ར་བཞནི་�་ཁོལ་ག�་བ་�ར་འ�ག་ཅངི་། ཐང་

ཆནེ་ར་ེརརེ་�ར་ཆནེ་པོ་མང་བོ་བ�བ་འ�ག ངདེ་ཚང་ག་ི�་�ོའ་ིཐད་�་�་

�དེ་ཚ�གས་པ་ཞགི་ག་ི�ར་ཆནེ་�བ་ཡདོ་ཅངི་། ཝ་ེཉ་ིསའི་ི�་�དེ་ཚ�གས་པ་

�ང་�་ཞགི་གསི་�་�་�དི་ད་ེའད་ིགར་འ�བ་�ནོ་�དེ་�ནི་འ�ག �་�དེ་

ཚ�གས་པའ་ི�ར་ཆེན་ན་ིཐང་ཆེན་�་ིད�ིལ་ད�ས་�་ཡདོ་པ་དང་ཐང་ཆེན་�་ི

�ར་གཅགི་�་ཁབེས་ཡདོ། ཤངི་�་ཆ་ེབ་ག�མ་འ�ག་པའ་ིནང་�་�དེ་ཚ�གས་

པའ་ིམ་ི�མས་ཉལ་འ�ག འཁོར་ལའོ་ི�ངེ་�བ་པའ་ིཁང་�ང་ག�མ་ལ་��ེ་

�ང་�ང་�་དང་�ད་�ང་ར་ེཡདོ་ཅངི་། �ད་�ང་�ང་བ་ལས་ནམ་ཡང་�་བ་

འ�ར་བཞནི་འ�ག་པ་དང་། ��ེ་�ང་ཁར་�ས་པའ་ི�ོན་གོས་�་ིརགིས་�མ་

གཡངེ་�ས་འ�ག �ད་མདེ་ཅགི་གསི་�ས་པར་�་མ་�ད་པ་དང་། བཟའ་བ�ང་

གཡསོ་�རོ་�དེ་པ། ཐག་�ང་�ངེ་འ�་ོབ་འ�བ་�ནོ་�དེ་�ནི་འ�ག ཁོ་ཚ�་ངོ་

མ་�ངི་�འེ་ི�ལ་�་�ར་འ�ག མ་ི�མས་�སི་དམའ་འབབེས་�་ིཚ�ག་

གསི"�དེ་མོས་�ངོ་མ་ོ�དེ་མཁན"ཟརེ་མོད། འནོ་�ང་ཁོ་ཚ�ས་ན་ིརང་ཉདི་�་ི

�ལ་�ས་ལ་བ�ནེ་ནས་�ོར་མ་ོབཙལ་ཅངི་། ཟ་མ་ཟ་བའ་ིཞརོ་�་མ་ི�མས་�་ི

�ོ་བ་སངས་པར་�དེ་པ་རདེ། ཁོ་ཚ�ས་དཀའ་ལས་�ངོ་གནི་འ�ག �ང་ཞངི་

འ�ག་པའ་ིཉནི་མ་ོའདརི་ཡང་། ཁོ་ཚ�ས་�་བ་ཐར་�ང་ར་ེ�ོན་ནས་�་�དེ་�ར་

ཆནེ་དང་ཁབེས་ཡདོ་ཤངི་�འ་ིབར་�་འ�ར་�ག་�དེ་ཅངི་། འ�བ་ཚན་�་ི

བར་�་�ལེ་�ར་ངང་ཟས་རགིས་ཁམ་གང་ད་ོར་ེཟོས་ཏ་ེ�གོས་�ོམ་སལེ་ཐབས་

�དེ། �བས་ལན་རརེ། �་�དེ་�ར་ཆནེ་�་ིནང་�་�ད་མ་ོཔས་ཁངེས་ཡདོ་

ནའང་། �་ོ�ར་�་�ང་འ�བ་ག�གས་ནས་�གོ་བ�་གཟམིས་པ་དང་། �ར་

ཆནེ་བ�ལེ་པ་ཡནི་ཚ�་ཡདོ་ཚད་ཚར་སངོ་བ་རདེ། ཁོ་ཚ�ས་�ད་མོ་པར་�ོར་མོ་

�ིར་བ�གོ་དགོས་པ་དང་ཞག་གང་བོར་�ར་ཆེན་བ�ར་བཟོ་�་དགོས་པ་རེད། 

�་�དེ་ཚ�གས་པའ་ིནང་�་�སི་པ་གཉསི་འ�ག་ཅངི་། ཆསེ་�ང་བ་ད་ེཐང་ཆནེ་

བ�ད་ནས་འ�་ོ�ས་ཡབ་ཆནེ་�སི་ངོས་ཟནི་སངོ་། ཁོ་ན་ི�་�དེ་ཚ�གས་པའ་ི

�ནི་བདག་ག་ི�་རདེ། ན་ནངི་ང་ཚ�ས་ཝ་ེཐོ་ལ་ིཨོ་ཐང་ཆནེ་ནས་�་�དེ་འ�བ་

�ནོ་ལ་�་�ས་ཁོ་རང་མཐོང་�ངོ་། ཁོའ་ིག�གས་ཆ་ེ�་�ནི་འ�ག་�།ེ ཕལ་

ཆརེ་ལ་ོན་བ�ད་ལ་སནོ་ཡདོ་ཚ�ད་རདེ། ཧ་ཅང་ཡདི་�་འངོ་བའ་ི�སི་པ་ཞགི་�།ེ 

གདངོ་�མི་�ོར་ཞངི་ཤ་མདགོ་སརེ་པོ་ཡནི་པ་དང་། འཇལི་ལརི་འ�ལི་བའ་ི

གནག་�མ་�ི་�་ལ་ོའབིག་�མ་ད�ིབས་�ི་�་མའོི་འགོ་�་�ིར་མངོན་འ�ག་

ལ། བ�ས་མ་ཐག་�་�སི་པ་གཅསེ་ལང་ཞགི་ཡནི་པར་�ང་། ཁོས་རས་�ག་

ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མ�ངས་ཤིང་�་�ང་ག་ིཐོག་�་ར་ིམ་ོནག་པོ་གཙག་�བ་�ས་

པའ་ི�་བ་དཀར་པོ་ད་ེབ�བས་ཤངི་། �ང་བར་རས་�མ་ཆ་གཅགི་�ོན་འ�ག 

ཁོ་ནི་�ས་ངན་�་ཆལ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དནོ་དག་གང་དང་ཅི་ཡང་�བ་�ིན་

ཡདོ་པས་མ་ི�མས་�སི་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་�དེ། ཞགོས་པར། ཁོས་�་ེད�སི་ཤགི་

ག�ད་ནས་�མི་མ་ི�མས་ལ་འ་ོམ་�རེ་ཡངོ་བ་དང་། ད་ེནས་ཡང་པརེ་ཐོ་�་�ང་

ལམ་�་ི�་ར་ནས་�་འ�དི་�ནི་པ་ང་ཚ�ས་མཐོང་ལ། ཁོས་ད་�ང་�ས་པ་�རོ་བ་

དང་། འ�བ་�ནོ་�བས་�དོ་པའ་ིའ�གི་ཀརོ་དང་�ོམ་�གེས། ད�ག་པ། ཐག་

རལི་སགོས་ཕར་�ལེ་�ར་ལནེ་�དེ་པ། ཁབེས་�ན་ཤངི་�འ་ིནང་ལ་གཙང་�་

�དེ་པ། མ་ེཁ་གས་ོབ་སགོས་�བ་�ནི་ཡདོ་ཅངི་། ལས་�་ཅ་ིཡང་མདེ་�ས་�་ཁོ་

ནམ་ཡང་མ་�མ་�་ིགམ་�་འ�་ིབར་�དེ། ངའ་ིཡབ་ཆནེ་�སི་ནམ་ཡང་�་�ོ་

ལས་ཁོ་ལ་�་བར་�དེ་ཅངི་། �ངེ་གཞ་ི

ཡང་ཁོ་དང་ཁོའི་ཡབ་�མ་ལས་མི་

འདའ། ཁོའ་ིཡབ་�མ་ཚང་མ་མ་ིབཟང་

བོ་ཤ་�ག་རདེ། ཁོ་ཚ�ས་རང་ཉདི་�་ི�སི་

པར་ཧ་ཅང་གཅསེ་�ནི་འ�ག་ཟརེ། ནམ་�་ཧ་ཅང་འ�གས་པས་�་�དེ་ལ་�་

བའ་ི�ད་མ་ོཔའང་�ང་ཤས་ཤགི་ལས་མ་ིའ�ག ཡནི་ནའང་ཨ་ཙ་རས་�གས་

བཏོན་ནས་�་མཁན་འགའ་བོར་འ�བ་�ནོ་�ན་འ�ངོས་�དེ། ཁོས་�་�ག་

པའ་ིགོང་ནས་མགོ་�ངི་བ�ར་བར་�དེ་པ་དང་། བར་�ང་�་འཐནེ་པའ་ི�་ོ�ད་

�་ིཐོག་ནས་འ�་ོབ། འ�བ་�ནོ་�དེ་ཞརོ་�་�་ལནེ་པ་བཅས་�དེ་ཅངི་། ཡདི་

�་འངོ་བའི་བཞིན་རས་�ང་�ར་ནམ་ཡང་འ�མ་མདངས་�ིས་ཁེངས་འ�ག 

ཁོའ་ིཡབ་ཆནེ་�སི་�དོ་གོས་དམར་པོ་དང་དརོ་མ་དཀར་པོ། �མ་�་རངི་བཅས་

�ོན་ཏ།ེ ལག་�་�་�ག་ཅགི་བ�མས་ནས་རང་ཉདི་�་ི�ས་འ�བ་�ནོ་�དེ་

པའ་ི�ལ་ལ་བ�ས་འ�ག་མདོ། འནོ་�ང་གདངོ་ཡངོས་སམེས་�ལ་�སི་ཁངེས་

འ�ག ངའ་ིཡབ་ཆནེ་�སི་ཁོ་ཚ�ར་ཧ་ཅང་ག�ང་སམེས་འཆང་གནི་འ�ག་�།ེ 

ཉིན་གཉིས་པར་རི་མོ་པ་�ི་ལེ་སི་ངེད་ཚང་ལ་ཡངོ་�ེ་དནོ་འདི་�ེང་�ས་�ང་

ཡབ་ཆནེ་�སི་བཤད་�ར། ཁོ་ཚ�ས་�གོ་བ�སོ་�སི་ལས་ཀ་�ས་�ང་ཚ�ང་ད་

�ང་མ་ིབཟང་བར་འ�ག �ག་པར་�་ཁོ་�སི་པ་ད་ེལ་དགའ་བར་འ�ག་པས། 

ཐབས་བཀདོ་ཅགི་འཐནེ་ནས་ཁོ་ཚ�ར་རོགས་ཤགི་�་ཨ་ེ�བ་བ�་འདདོ་ཟརེ། ར་ི

མ་ོཔས་ཐབས་ཤགི་བ�ན་�ང་། ཁོས་ཡབ་ཆནེ་ལ་བཤད་�ར། "�དོ་�སི་

ཚགས་པར་ཐོག་�་�ོམ་ཡགི་ཅགི་�སི་ཤགི �དོ་ན་ི�ོམ་�སི་ན་བཟང་བས། ཨ་

ཙ་རའ་ི�ད་�ས་�ོར་�སི་ཤགི ངས་ཁོ་ལ་ར་ིམ་ོཞགི་�་ིབར་�དེ། ཚང་མས་

ཚགས་པར་ལ་�་བཞནི་ཡདོ་པས། འད་ི�ར་ན་ཚང་མས་ཐངེས་གཅགི་ལ་བ�་

ངསེ་རདེ"ཟརེ། དརེ་བ�ནེ་ཁོ་ཚ�ས་ད་ེ�ར་བ�བས་�ང་། ཡབ་

ཆེན་�ིས་སེམས་འ�ལ་ཞིང་�ོ་བ་ཡདོ་པའི་�ོམ་ཡིག་

ཅགི་�སི་ཏ།ེ ང་ཚ�ས་�་�ོ་ལས་མཐོང་བ་ཡདོ་ཚད་

�ོས་བ�ོད་�ས་པས། �་ཞགི་གསི་བ�གས་

�ང་�་�ལ་པ་�ང་�ང་འདིར་དངོས་�་

མིག་གིས་�་ཙམ་དང་ལག་པས་�ིལ་�ིལ་

ཞགི་�དེ་�ངི་འདདོ་ལ། ར་ིམ་ོཔས་�ང་

ཡདི་�་འངོ་བའ་ིཁོའ་ི�ད་ག�གས་�སི་ཏ་ེ

མཉམ་�་དགོང་�ོའི་ཚགས་པར་�ེང་�་

�ལེ། ད་ེ�ར་�ས་པས་མ་ིམང་བོ་གཟའ་ཉ་ི

མའི་ཉིན་�གས་ནས་�་�ེད་�ར་ཆེན་�་ཡངོ་

ནས་འ�བ་�ནོ་ལ་�་བར་�དེ། འ�བ་�ནོ་ཐངེས་

དེ་ནི"ཨ་ཙ་ར་ལ་ཞལ་འདེབས་བ�་བའི་ཆེད་�བ་

འ�བ་�ནོ་�་�ར།" "ཨ་ཙ་ར"ཞསེ་འབོད་དནོ་ན་ིཚགས་པར་

�ངེ་�་ད་ེ�ར་�སི་ཡདོ་པས་རདེ། ངའ་ིཡབ་ཆནེ་�སི་ང་�དི་ནས་�ལ་�ར་

དང་པོའ་ིནང་བ�ད་པ་ཡནི། �་�དེ་�ར་ཆནེ་�་ི�ོ་ཁར་ཚགས་པར་ད་ེ�ར་

ཡདོ་ཅངི་། འ�བ་རའ་ི�དོ་གནས་ཡངོས་�་ཁངེས་ཤངི་མ་ིཚ�གས་ཡམོ་ཡམོ་

འ�ལ། �ད་མ་ོཔ་དག་གསི་ལག་�་ཚགས་པར་བ�མས་ཏ་ེཨ་ཙ་ར་བ�ན་ནས་

དའེ་ི�ོགས་�་�་བར་�དེ། ཨ་ཙ་ར་དགའ་�་ེདགོད་བཞནི་�་ཕར་�ག་�ར་

�ག་�དེ། �་�དེ་ཚ�གས་པའ་ི�ནི་བདག་�ང་རང་བཞནི་�སི་དགའ་བ་འ�མ་

�སི་�སོ་འ�ག ད་བར་�་ཚགས་པར་གང་ཞགི་གསི་�ང་ཁོ་ལ་འད་ིའ�འ་ི

གདངེ་འཇོག་�ས་མ་�ངོ་ཞངི་། ད་ེདང་�ན་�་ཁོ་ཚ�འ་ིད�ལ་�མ་ཡང་�ོར་

མསོ་ཡངོས་�་ཁངེས་ཡདོ་པ་�སོ་ཅ་ིདགོས། ཡབ་ཆནེ་ངའ་ིའ�སི་�་ཙ�ག་ཡདོ་

ཅངི་�་མཁན་�་ི�དོ་�་ངོ་ཤསེ་མང་བོ་འ�ག �ས་�ལ་དག་ེ�ན་�ོའ་ིནང་

�ོགས་�་ལངས་འ�ག གོ་ཐོས་ལ་ཁོ་�ོན་�ས་�་ལ་ིཔོ་ཏའི་ིདམག་ད�ང་ལ་

�གས་�ངོ་�ད། ངོ་གདངོ་�ོར་མོ་ཡནི་པའ་ིཞལ་མཁན་�ང་�་ཡང་ག�གས་

གཞི་ཆེ་བའི་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་དང་�ན་�་ང་ཚ�འི་ཁ་གཏད་�ི་�ལ་�ར་གཉིས་

པར་འ�ག ཞལ་མཁན་�ང་�ས་ང་མཐོང་འ�ལ་དགོད་�ོ་བའ་ིབཟོ་�་ཞགི་

བ�ན་�ང་། ཁོའ་ིའ�མ་�་ིམ་ིརངི་སར་�་ལའ་ོ�་ེབ�ད་འ�ག་ཅངི་། ཁོས་

མ�བ་མོ་བ�ག་ནས་�ད་མོ་པའི་མི་�ངས་བ�ིས་ཏེ་ཐེངས་འདིར་�་�ེད་

ཚ�གས་པས་�ོར་མ་ོག་ཚ�ད་བཙལ་བར་�སི་�ག་བཞནི་མཆསི། �ལ་�ར་དང་

པོའ་ིང་དང་མ་ིརངི་བའ་ིགནས་�་བ�ད་འ�ག་པ་ན་ིཤངི་�འ་ིའགོ་ནས་�སི་པ་

�ོབ་མཁན་ལའ་ོཕསི་ཏ་ིརདེ། ཁོས་འཁར་བ་གཉསི་ཀ་�ས་མའོ་ིབར་�་བ�ད་

ནས་�ོགས་དམག་གི་དམག་དཔོན་�ས་�ངོ་བའི་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་ལ་�ན་ཞིང་། 

ཡབ་ཆནེ་�་ིལག་པ་ཡ་གཅགི་གསི་ཁོ་བ�ོར་འ�ག འ�བ་�ནོ་མགོ་བ�མས་

�ང་། ཨ་ཙ་ར་ཡསི་�ག་�འ་ིགོང་དང་། ད�ང་ཐག་དང་འ�དེ་ཐག་ག་ི�ངེ་ནས་

ཧ་ལས་ཤངི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབའ་ི�ངས་�བས་�་ཚ�གས་བ�ར་�ང་ལ། �ངས་�བས་

ར་ེརརེ་མ་ིཚང་མས་�ོ་སམེས་འཁོལ་བའ་ིཐལ་མ་ོཡསི་དགའ་བ�་�ས། ད་�ང་

མི་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཧ་ཅང་འདང་བ�ེ་ཟབ་མོའི་�ོ་ནས་ཁོའི་འཇིལ་ལིར་

འ�ལི་བའ་ི�་ལརོ་ལག་པས་རགེ་ཙམ་�དེ། འ�བ་�ནོ་�་ིབར་གསངེ་�་

འ�ོར་ཞིང་མཛ�ས་པའི་�ོན་ཆས་�ོན་པའི་འ�བ་�ནོ་པ་གཞན་དག་གིས་�་ོ

�ད་�ངེ་�་འ�་ོབ་དང་། �་འ�ལ་�ནོ་པ། �་�ལ་ངོམ་པ་སགོས་འ�བ་�ནོ་

�ས་�ང་། ཡནི་ནའང་ཨ་ཙ་ར་འ�བ་�གེས་�་�ད་ཚ�། �་མཁན་�་ི�ོ་བ་�་

�ག་གསི་འཕལེ་བར་�དེ། �བས་དརེ། ངའ་ི�་�ོགས་ཤགི་གསི་�ོ་འ�མ་�་

ཡདོ་པའི་�ས་�ལ་དགེ་�ན་�ིས་�་�ེད་ཚ�གས་པའི་�ིན་བདག་ལ་ཤབ་�བ་

ཅགི་བཤད་�ནི་པ་མཐོང་ལ། ད་ེནས་�ནི་བདག་གསི་མགི་མདའ་ད་ེའ�ལ་

མར་�་མཁན་�་ི�དོ་�་བ�ར་ནས་ཅ་ིཞགི་འཚ�ལ་བ་�ར་�ས་ཏ་ེམ�ག་མཐར་

ཁོའ་ིམགི་མདའ་ད་ེང་ཚ�འ་ི�ངེ་�་བབས་ནས་བ�ད་སངོ་། ཡབ་ཆནེ་�སི་

གནས་�ལ་ཡངོས་�ོགས་མཐོང་�ེ་�ས་�ལ་དགེ་�ན་�ིས་�ོམ་ཡིག་དེ་ཁོས་

�སི་པ་�ནི་བདག་ལ་བཤད་ཟནི་པ་�ོགས། ཡབ་ཆནེ་�སི་�ནི་བདག་�ར་

ཡངོ་ནས་ཁོ་ལ་བཀའ་�ིན་�་བར་དགོས་ནས་འ�ལ་མར་ཡར་ལང་ཞརོ་�་ང་

ལ"ཨནི་ལ་ིཁོ། �དོ་�དོ་ལ་འ�བ་�ནོ་ལ་�སོ། ངས་�་ིརོལ་ནས་�དོ་ལ་

བ�གས་འ�ག"ཅསེ་ག�ངས་�ང་། ཡབ་ཆནེ་ཨ་ཙ་རའ་ི

འ�ིས་�་ཐོན་འ�ལ་ཁོ་དང་ཁ་བ�་འགའ་�ས་�ེས་

�ད་སངོ་། ཨ་ཙ་རས་ཡང་འ�བ་�ནོ་གཞན་

ཞགི་�ས་སངོ་། ཁོ་རང་�་གོང་�་�ད་ད་ེ

མཇལ་པ་དང་། �ལ་�ལ་པ། དམག་མ།ི 

�ས་�ལ་པའི་�ངས་�བས་�་ཚ�གས་

བ�ར་ཅངི་། ངའ་ིམ�ན་ཐད་�་�བེས་

ཐངེས་ར་ེརརེ་ང་ལ་�་བར་�དེ། འ�བ་

�ོན་�ས་ཚར་ནས་�་ལས་བབས་�ེས། 

ལག་པ་གཉིས་�ིས་ཁོའི་ཨ་ཙ་རའི་�་མོ་

བཟེད་དེ་ཚ�གས་རའི་ནང་�་�ོར་�ལ་�ེད་

ཅངི་། �ད་མ་ོཔ་�མས་�སི་ཁོའ་ི�་མའོ་ིནང་�་

�ོར་མ་ོདང་ཀ་ར་སལི་ཏོག་འཕནེ་པར་�དེ། ངས་�ང་

ལག་པའ་ིནང་�་དངོ་ཙ�་གཉསི་�་�གི་�ས་ཡདོ་མདོ། འནོ་

�ང་ཁོ་ངའ་ིཐད་�་�བེས་འ�ལ་�་མ་ོ�ར་མ་བ�ངས་པའ་ིཁར། ད་ེལས་�གོ་

�་ེང་ལ་�་ཙམ་�སི་�་མ་ོ�རི་བ�མས་ཏ་ེཕར་�ད་སངོ་བས། ངའ་ིསམེས་ཧ་

ཅང་མ་ི�དི་པར་�ར་ཅངི་། ཁོས་ད་ེ�ར་�དེ་དནོ་ཅ་ིཡནི་ནམ་�མ་�ང་། 

འ�བ་�ནོ་མ�ག་�ོགས་�སེ། �ནི་བདག་གསི་�ད་མོ་པ་དག་ལ་བཀའ་�ནི་

�་བཞནི་འ�ག་ཅངི་། མ་ིཚང་མ་འ�ག་�གེས་དང་�སེ་ནས་�་ིརོལ་�་འཚང་

གནི་འ�ག་པས། ང་ཡང་མ་ིཚ�གས་�་ིད�ལི་�་�གས་ནས་�་ིརོལ་�་འ�་ོཞརོ་

ད་�ོན་�་ིདནོ་དརེ་བསམ་�་ོབཏང་། �ོ་ཁར་�བེས་ལ་ཉ་ེ�ས། ངའ་ིཚ�ར་བར་

མ་ིཞགི་གསི་ངའ་ིལག་པར་རགེ་ཙམ་�ས་སངོ་། ཁ་�རི་འཁོར་ནས་བ�ས་པ་ན། 

མ་གཞ་ིཨ་ཙ་ར་ཡནི་འ�ག གནག་ཅངི་འཇལི་ལརི་འ�ལི་བའ་ི�་ལ་ོདང་། 

ཡིད་�་འངོ་བའི་ངོ་མདངས་སེར་པོ་དེ་ངའི་�ོགས་�་འཁོར་ཏེ་འ�མ་ད�ལ་

ལརེ་འ�ག ཁོའ་ི�རོ་བའ་ིནང་�་ཀ་ར་སལི་ཏོག་གང་བ�མས་འ�ག་པས་ངས་

�ང་ཁོའ་ིནང་དནོ་གསལ་བོར་�ོགས་སངོ་། ཁོས་ང་ལ"�དོ་�སི་ངའ་ིཀ་ར་སལི་

ཏོག་འད་ིདག་དང་ལནེ་�ས་ཆགོ་གམ"ཟརེ། ངས་མགོ་བོ་�གོ་�གོ་�དེ་བཞནི་ཀ་ར་

ལབེ་མ་ོའགའ་�ངས། ཁོས་ཡང་བ�ར"ངས་�དོ་ལ་འ་ོགཅགི་�ས་ཨ་ེཆགོ"ཟརེ། 

ངས་འ�མ་པ་ཕར་བ�ངིས་ནས"འ་ོགཉསི་�ས་�ང་ཆགོ"ཅསེ་བཤད། ཨ་ཙ་རས་�་

�ང་གསི་གདངོ་ག་ི�ག་�་ིདཀར་པོ་འ�དི་ཙམ་�ས་�སེ། ད�ང་བ་ངའ་ིམ�ནི་པར་

འ�ད་ད་ེའ�མ་པའ་ི�ངེ་�་འ་ོགཉསི་�ས་ཤངི་། ཞརོ་�"འ་ོགཅགི་�དོ་ལ་�ནི་པ་

ཡནི། འ་ོགཅགི་�དོ་�་ིཡབ་ཆནེ་ལ་བ�ར་པ་ཡནི"ཟརེ། 

མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་�ོང་མ་ིརགིས་�བོ་འ�ངི་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •



མི་ལ་ལས་དེ་རིང་ནི་�་བ་གང་ཞིག་མགོ་�ོམ་པའི་�ས་ཚ�ད་�ི་

ཐོག་མ་ཡིན་ཟེར། ཡང་མི་ལ་ལས་དེ་རིང་ནི་མ་འོངས་པའི་�གས་

འ�ན་འཚ�ལ་བའི་�་རེངས་ཐོག་མ་ཡིན་ཟེར། འོན་�ང་ངས་བ�ས་

ན། དེ་རིང་ནི་ཁ་སང་གི་རེ་བ་དང་སང་ཉིན་�ི་�ང་གཞི་རེད། �་

མཚན་ནི་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ངེད་ཚང་ནས་�ང་བའི་གཏམ་�ད་�ང་�ང་

ཞིག་བཤད།

ཉིན་ཞིག ང་དང་�ོ་མོ་གཉིས་�ིས་རང་�ིམ་�་�ང་དཀར་�མ་

པའི་བ�ད་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་�བས་དེར། གར་ཡོང་འདིར་ཡོང་མི་

ཤེས་པའི་�ང་པོ་ཞིག་�ོ་�ར་�་ངེད་ཚང་གི་�ིམ་ལ་འ�ལ་ཡོང་། དང་

ཐོག་ངས་ཁོ་རང་�ན་ཇག་ཅིག་རེད་�མ་ནས་དངངས་�ག་�ང་ཙམ་

�ེས་མོད། དེ་ནས་ཞིབ་�་ཞིག་�ས་པ་ན། ད་གཟོད་�ང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་

ཤེས། ཁོར་གཡས་ལག་མེད་ལ། �ས་ལ་ཚ�་�ེག་ཆགས་ཤིང་�ན་པ་

བ�བ་པའི་�་བ་མ�ག་པོ་ཞིག་�ོན་ཞིང་། ལག་�་གས་ཆག་�་སོང་

བའི་དཀར་ཡོལ་ཞིག་བ�ང་ཡོད།

�ོ་མོས་ཁོ་ལ“གསར་�། �ོད་�ིས་ང་ལ་རོགས་�ས་ནས་ངེད་ཚང་

གི ་ཁང་མ�ན་�ི ་སོ ་ཕག་འདི ་དག་ཁང་�བ་�་བ�ལ་ན་ཆོག་

གམ”ཟེར་བ་ན། གསར་�་དེ་ཧ་ཅང་�ོས་ནས“�ེད་�ིས་ང་ལ་�ོར་མོ་

མི་�ེར་བར་ང་ལག་དོ་ཞིག་�་བ་�ེད་�་བ�ག་ན་འ�ིག་གམ”ཟེར། 

དེ་ནས་�ོ་མོས་ཅི་ཡང་མི་�་བར་ལག་གཡོན་པས་སོ་ཕག་འགའ་ཁང་

�བ་�་བ�ལ་�ེས་�ང་པོ་དེར“ངས་�ང་བ�བ་�བ་ན་�ོད་�ིས་ཅིའི་

�ིར་བ�བ་མི་�བ”ཟེར། དེ་ནས་གསར་�་དེ་ངོ་གནོང་ནས་སོ་ཕག་

�མས་རེ་རེ་བཞིན་ཁང་�བ་�་�ེལ་རོགས་�ས།         ཁོས་བ�ལ་

ཚར་�ེས་ལག་པས་གདོང་གི་�ལ་�་�ིས། �ས་དེར་�ོ་མོས་�ོར་�་

བ�་�ངས་ནས་ཁོ་ལ་�ད། ཁོ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་�ོ་མོར་བཀའ་�ིན་

�ས། �ོ་མོས་ཁོར“ང་ལ་བཀའ་�ིན་�་མི་དགོས། འདི་ནི་�ོད་�ིས་

རང་�ས་ལ་བ�ེན་ནས་ངལ་�ོལ་�ས་པའི་འ�ས་�་རེད”ཟེར།  དེ་

ནས་ཉིན་འགའ་འགོར་�ེས་�ང་པོ་དེ་ཡང་བ�ར་�ེབས་�ང་། �ོ་

མོས་ཁོ་ལ་ཡང་བ�ར་སོ་ཕག་ཁང་མ�ན་ལ་�ེལ་�་བ�ག་�ེས་�ར་

བཞིན་ཁོ་ལ་�ོར་�་བ�་�ིན་ཏེ“�ོད་�ིས་དེ་རིང་ལ་གཅེས་�ས་�ས་

ན། �ོད་ལ་དེ་རིང་གི་འ�ས་�་ཡོད་ངེས”ཟེར། �ང་པོ་དེས་ཧ་གོ་བའི་�ལ་�་

མགོ་�ོག་�ེམ་བཞིན་�ིར་�ད་སོང་།  �བས་དེར་ངས་ཧ་མ་གོ་བར། “�ོ་མོ་

ལགས། �ེད་�ིས་དོན་ངོ་མར་སོ་ཕག་�མས་ཁང་�བ་�་བ�ལ་འདོད་དམ་ཡང་

ན་ཁང་མ�ན་�་བ�ལ་འདོད”ཅེས་�ིས་པ་ན། �ོ་མོས“སོ་ཕག་ཁང་བའི་མ�ན་

�བ་གང་�་བ�ལ་�ང་�་ཚང་ལ་མཚ�ན་ན་གཅིག་ཡིན་མོད། འོན་�ང་�ང་པོ་

དེ་ལ་མཚ�ན་ན་བ�བ་�་ཞིག་ཡིན”ཟེར།  ངས་�ོ་མོའི་ལན་དེའི་དོན་�ར་བཞིན་

མ་གོ།

ལོ་འགའ་འགོར་�ེས།  ངའི་�ོ་མོ་ལ་ནད་ཅིག་ཕོག་ནས་ཉལ་སར་�ང་བའི་

�བས་དེར། �་བ་ཤོམ་ཅན་ཞིག་�ོན་ཞིང་ཕར་བ�ས་ཚ�ད་�་�ིན་བདག་ཆེན་

པོ་ཞིག་དང་མ�ངས་པའི་མི་ལག་དོ་ཞིག་ངེད་ཚང་ལ་�ེབས། མ་གཞི་ཁོ་ནི་�ོན་

ཆད་�ོ་མོས་ངེད་ཚང་གི་སོ་ཕག་ཁང་བའི་མ�ན་�བ་�་�ེལ་�་བ�ག་པའི་

�ང་པོ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོས་ངའི་�ོ་མོར་འཚམ་འ�ི་དང་བཀའ་�ིན་�་བཞིན་

ལེགས་�ེས་མོད་པོ་ཞིག་�ལ། �ོ་མོས“འདི་དག་ནི་�ོད་�ིས་གསེར་ལས་�ག་

པའི་དེ་རིང་ལ་གཅེས་�ས་�ས་པའི་�བ་འ�ས་ཡིན་པས།  ང་ལ་བཀའ་�ིན་�་

མི་དགོས”ཟེར། �བས་དེར་ངས་ད་གཟོད་དོན་དག་ཡོད་ཚད་�ི་ཧ་གོ་སོང་།

�ོ་མོའི་�ོད་�ངས་འདི་ལས་ངས་ད་གཟོད་དེ་རིང་ནི་གསེར་ལས་�ག་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སང་ཉིན་�ི་རེ་བ་དང་�ང་གཞིའམ་�ལ་ཁ་ཡང་དེ་རིང་ལ་

རག་ལས་འ�ག་པ་ཤེས་སོང་།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་

རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་

བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་�ག་པ།

•འ�ག་མཚ�་�ིད•

དང་ཐོག་�ོད་�ིས་ཟང་ཟིང་གི་�ོམ་ར་ནས་�ོར་མོ་འགའ་�ིན་ནས་ང་རང་ཉོས་པ་ནས་བ�ང་།  �་གཉིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ི་�ོགས་པོ་བཟང་

བོར་�ར་པ་ཡིན།

 ཉིན་ཞིག  �ོད་�ིས་ངའི་�མ་ལ་གོ་རེ་དང་ཀ་ར།  དེས་མི་ཚད་དཔེ་ཆ་འགའ་ཡང་བཅོལ་ནས་ང་�བ་ལ་�ར། ངས་དེ་དག་བོར་བ�ག་�་མ་

བཏང་བར་�ས་པ་ཡོད་�་བཏོན་ནས་བདག་�ོང་�ས་པ་ཡིན།  �ི་�ོར་�ོབ་�་�ོལ་�ེས། �ོད་དང་�ོབ་�ོགས་འགའ་ལམ་འ�མ་�ི་�ོང་རར་སོང་

ནས་�ི�་�ོང་འགའ་ཚང་ལས་�ངས།  �ོད་�ིར་�ིམ་ལ་ལོག་པའི་�བས་�་ཕ་མས་�ིགས་དམོད་ལ་�ག་ནས་�ི�་�ོང་དེ་ཡང་ང་ལ་བཅོལ་�ང་།  

དཔེ་ཆའི་གནོན་�གས་�ིས་�ི�་�ོང་ཚང་མ་བཅག་ནས་ངའི་�མ་ཡོད་ཚད་བ�ད་�ང་།  �ོད་�ིས་ང་ལ་གཙང་�་ཞིག་�ང་མི་�ེད་པར་ད་�ང་

དངོས་པོ་མང་བོ་ངའི་ནང་�་བ�ངས་ཅི་�བ་�ས།  དེ་�་ནའང་ངའི་སེམས་ནས་�ོད་ནི་ངའི་ཆེས་བཟང་བའི་�ོགས་པོ་�ེ།  ག་ས་གང་�་ཆས་�ང་

ནམ་ཡང་ཁ་�ལ་མ་�ོང་�ིར་ང་རང་�ོད་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།    

ཉིན་ཞིག  �ོད་དང་�ོད་�ི་�ོགས་པོ་ཚ�ས་ངའི་�་བ་ནས་བ�ང་�ེ་གནམ་ལ་�གས་�ིས་�ོར་ཞོར་�ག་རེས་�ས་པས། ངའི་�་བ་�་ནས་ཆད་

�ང་།  �ོད་�ིས་ཅི་མི་�མ་པར་ང་མཆན་ལ་བཙ�ར་ནས་�ར་བཞིན་�ེད་མོར་གཡེང་། དེའི་�བ་མོར་�ོད་�ིས་ངའི་ཁ་དོག་�ང་�་ཡིན་པ་ཤེས་

བཞིན་�་རས་�ད་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་�ོམ་�་འཐེན་པ་བཞིན་ངའི་�་བ་�ིར་བཙ�མས་པ་དེ་མིག་ལ་ཧ་ཅང་མི་མཛ�ས་ནའང་། ངས་ལེ་བདའ་དང་

འཁང་ར་ཡེ་ནས་�ས་མ་�ོང་།   �ོད་དང་�ོགས་པོ་ཚ�ས་ད་�ང་�ེད་པ་�ར་�ར་�ིས་གཞན་�ི་ཞིང་ནང་གི་�ན་མ་དང་ཞོག་ཁོག་བ�ས་པ་དག་

�ང་།  ངས་བདག་གཉེར་�ས་ནས་ཕ་�ལ་�ི་�ང་ཁོག་དེ་ནས་མེར་བ�ེགས་�ེས་ཟོས་སོང་།  ངོ་མ་�ོད་�ིས་འདི་མི་ལས་དང་གན་མི་མཁོ་ཟེར་བ་

ཞིག་མེད། �ེས་�་�ོད་�ོང་�ོབ་འ�ིང་�་�གས་�ེས། ལོ་རིམ་ག�མ་པར་�ད་པའི་�ོད་�ི་�་བོས་ང་ལ་བདག་པོ་བ�བ་སོང་། ཁོ་ནི་�ོད་དང་མི་

མ�ངས་པར་དཔེ་ཆ་རེ་རེ་�ལ་དག་�ོས་ངའི་�མ་ལ་འཇོག་པ་དང་། ང་�ར་ནས་གང་ལ་སོང་ཞིང་གང་�་

བ�ད་�ང་ཧ་ཅང་སེམས་�ང་ཡིན་པས་ང་རང་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་�ོ་�ེས།

དེ་�ར་ང་�ིང་བར་�ར་པའི་�བས་ཤིག་ལ།  ཁོས་ག�མ་བཟང་�ོབ་མའི་�་དགར་�ངས་པའི་�གས་

མིའི་རིགས་འཕེལ་�ས་�ི་བ�ད་རིམ་རིང་མོའི་�ོད།  དཔལ་

འ�ོར་རིག་པ་བས་�ས་ཚ�ད་ནི་�ོར་མོ་ཡིན་ཟེར། གསོ་རིག་མཁས་

པས་�ས་ཚ�ད་ནི་ཚ�་�ོག་ཡིན་ཟེར།  ཆབ་�ིད་པས་�ས་ཚ�ད་ནི་གོ་

�བས་ཡིན་ཟེར། འོ་ན། ཤེས་�འི་མཁའ་ད�ིངས་ནས་འ�ར་�ིང་གི་

གར་ལ་�ེན་པའི་�ོབ་གཉེར་པ་ང་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་�ས་ཚ�ད་ནི་ཤེས་�་

ཅི་ལ་མིན།

�བས་ཆེན་�ི་�ོམ་རིག་པ་ཀོར་

ཅིས“�ས་ཚ�ད་དང་ཤེས་�་ནི་

ཆེས་རིན་ཐང་�ན་པའི་�་

ནོར་དང་། ལག་ལེན་དང་

�ོང་བ�ར་ནི་ཆེས་འ�ོ་�ོན་

མེ ད ་ པ འི ་ ཐོ ན ་ འ བ བ ་

ཡིན”ཞེས་ག�ངས་ཡོད། ཡིན་

ནའང་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་ཤེས་�་ནི་ཆེས་

�་ཆེན་�ི་�་ནོར་དང་། �ས་ཚ�ད་ནི་ཤེས་�་�ེད་

པའི་མ་མ། ཤེས་ཡོན་ཡོད་ཚད་�ས་ཚ�ད་ལ་རག་ལས་པའི་གལ་གནད་

རང་བཞིན་སོགས་མི་�ོགས་ཤིང་།  �མ་གཡེང་ལ་�ོགས་བ�ིགས་ནས་

�ིད་�ག་དང་ལེ་ལོ་ལ་མནའ་བཅད་དེ་དོན་མེད་�ི་�ོང་གཏམ་�ོད་ཉི་

མ་འ�ད་ཐབས་�ེད་པ་རེད།    �་ཞབས་རང་�ོལ་ལགས་�ིས“བ�ོན་

འ�ས་ཅན་�མས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་བ�ོད། །ལེ་ལོ་ཅན་�མས་

�ོངས་པའི་བཙ�ན་རར་འ�ག”ཅེས་གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་རེ་

རེར་གཅེས་�ས་�ེད་མཁན་�མས་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ི་མེ་ཏོག་

གཏོར་ཡོད།   དེ་བས། ང་ཚ�ས་མི་ཚ�འི་�་གཏེར་�ོང་ནས་�གས་བསམ་

�ི་མཚ�་�ར་ཁ་ལོ་བ�ར་ཏེ། འ�ན་�ོད་�ི་�་�བས་�ོད་ནས་�ས་

ཚ�ད་ལ་གཅེས་�ས་�ེད་དང་།   དེ་རིང་གི་ངལ་

�ོལ་ནི་སང་ཉིན་�ི་�བ་འ�ས་དང་དེ་

རིང་གི་བ�ོན་འ�ས་ནི་སང་ཉིན་�ི་

�ལ་ཁ་ཅི་ལ་མིན།

�་�ག་མོན་ལ་ལོག་�ང་

སང་ལོར་�ེབས་ཡོང་། ཉི་མ་རིའི་

�བ ་� ་�བ ་�ང ་སང ་ཞོགས ་

འཆར་ཡོང་། འོན་�ང་། �ས་ཚ�ད་ནི་

�ག་�་འབབ་པའི་�་�ང་བཞིན་�ིར་�ོག་

གི་�ལ་བ་ཡོད་མི་�ིད་པས་�ོ་དང་རིག་པའི་འདབ་བ�་

�ོལ་བའི་ན་མཉམ་�ི་�ོབ་�ོགས་ཚ�ས་རི་རབ་�ར་མཐོ་བའི་སེམས་

དཔངས།  �་མཚ�་�ར་ཟབ་པའི་�གས་འ�ན་དག་སེམས་�་ཉར་ནས་

རང་གི་ཚ�་�ོག་ལ་གཅེས་པ་ནང་བཞིན་གསེར་ལས་�ག་པའི་དེ་རིང་

རེ་རེ་ལ་གཅེས་�ས་�ེད་པར་མཛ�ད་ཅིག    �ེ་ས་པཎ་�ིས་�ང"རིག་

�ག་�ིང་�ེ་བོ་དེ་ངའི་ཞབས་�་�་ག་ཞིག་བ�ོལ་འ�ག་པ་ལས་བོར་�ོར་�ང་

སོང་།  �ས་དེར་ཁོའི་སེམས་པ་ཧ་ཅང་�ག་པར་མ་ཟད།   མིག་�་ཡང་བཏོན་

�ང་།  དེའི་�བ་མོར་ཁོའི་ཨ་མས་ངའི་�་ག་དེར་�ན་པ་ཞིག་བ�བ་ཅིང་། ངའི་

�ས་�ེང་གི་ཚ�་�ེག་ཚང་མ་ཡང་གཙང་མར་བ�ས་སོང་།

ད་�་�ིར་འདང་རེ་བ�བ་ན།  �ོད་ང་དང་མཉམ་�་ནར་སོན་པའི་ལོ་�་དེ་

ནི་ཇི་འ�འི་�ོ་�ིད་�ན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ངའི་�མ་ན་�ོད་�ི་�ིས་�ས་�ི་

དགོད་ཁ་འཆོར་བའི་གཏམ་�ད་གང་མང་�ས་ཡོད་ལ།  �ོབ་�ོང་གི་མངར་�ར་

ཁ་ག�མ་�ི་འཚ�་བ་ཡང་ཉར་ཡོད་པས། �ོད་དང་མཉམ་�་འཚར་ལོངས་�ང་

བའི་ང་ནི། དཔེ་ཆ་གཅིག་�འི་དཔེ་�ག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཟོག་གང་�ང་

གི་མཛ�ད་�་�ར་�ོང་།    
  

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་

ལོ་རིམ་བ�ད་པའི་འཛ�ན་�་བ�་གཉིས་པ། 

•ཚ�་འཛ�ན་�་མ•ོ

པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བ�བ། །ཚ�་འདིར་མཁས་པར་མ་�ར་�ང་། །�ེ་བ་�ི་མ་

བཅོལ་བ་ཡི། །ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་པ་འ�"ཞེས་ག�ངས་ཡོད།

 དེའི་�ིར།  ང་ཚ�ས་ད་ནས་བ�ང་དེ་རིང་རེ་རེ་ལ་དམ་འཛ�ན་གང་ལེགས་

�་དགོས་པ་ལས།  �ེས་པ་གཞན་�ིས་མ་ཚ�ར་ཞིང་�ས་པ་རང་གིས་�ང་མ་ཚ�ར་

བའི་གནས་�་�ང་ཚ�།   ནམ་ཞིག་�་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་དོན་

ཐམས་ཅད་འཇའ་ཚ�ན་�ི་ཞགས་པས་�་མའི་རི་�གས་འཛ�ན་འདོད་པའི་དཔེ་

�ར་འ�ར་ངེས་ཡིན། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ལ་�ལ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛ�ན་�་བ�་གཅིག་པ།

 •འ�ག་�་�ོ་�ེ•




