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   དེ་རིང་ང་ཚ(འི་ཁ་བ,འི་-ེང་གཞི་ཟེར་ན་འ2།  བཤད་5་ནི་6བས་
འ8ོའི་:ོར་ནས་མདོར་བ<ས་ཤིག་བཤད་ན་ཞེས་ཁ་སང་ཡར་>ལ་@ི་འAག  
Bིར་བཏང་6བས་འ8ོའི་:ོར་ནས་ང་ལ་Dག་པར་དམིགས་བསལ་A་Fེད་Gམ་
པས་མ་ཤེས་པ་དང་།  མ་དHོད་པ་ཞིག་གསར་A་བཤད་I་ཅང་མེད། ཡིན་
ནའང་། 6བས་འ8ོ་ཞེས་པའི་ཡིག་འK་གཉིས་པོའམ།  མིང་ཚMག་འདི་ནི་ང་ཚ(་
རབ་N་Oང་བའི་དགེ་འAན་པ་Gམས་མ་ཟད། ནང་བ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་
ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་Sི་ཐོག་ལ་འTེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད། དེའི་Uིར་དེའི་:ོར་@ི་ཁ་བ,་Vང་Vང་ཞིག་5ས་ན་ཡང་འ8ིག་པར་འདོད།   
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གཅིག $བས་(ོན་པ་པོ་སངས་-ས་དཀོན་མཆོག 
    
   Bིར་ན་6བས་འ8ོ་ཞེས་པ་འདི་ནི། མི་ཞིག་གི་སེམས་Sི་བསམ་Wངས་ཤིག་
དང་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་ཞིག་རེད། འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་དེ་ལ་ནི་དམིགས་Gམ་
གང་གི་ཆ་ནས་Sང་མི་དང་མིའི་བསམ་པའི་ནང་ལ་མི་འ2་བ་མང་བོ་ཡོད་I་རེད། 
ཡང་Uོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན། མི་དང་མིའི་སེམས་ནང་གི་6བས་འ8ོ་ལ་Zས་
ཚད་Sི་Fད་པར་ཡང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་ངེས།  
   མ་གཞི་ང་ཚ(་འདི་ན་འཛ(མས་ཡོད་པའི་དགེ་འAན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ནང་
པ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡོད་པའི་མི་ཤ་Wག་རེད། དེ་
ཡིན་སོང་ན། ང་ཚ(ས་ནང་པ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་ཅིའི་Uིར་དད་པ་5ེད་དགོས་
པ་རེད། ནང་བ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་5ས་ན་སོ་སོའི་མི་ཚ[འི་ནང་ན་
\ང་5་དངོས་Sི་ཐོག་ནས་ཕན་འTས་ཅི་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ལ་དད་པ་5ས་པ་
དེ་དང་6ེ་བ་Uི་མའམ་སོ་སོའི་གཏན་@ི་འAན་མ་གཉིས་ལ་འTེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད། དེ་དག་ནི་ང་ཚ(ས་ཡང་ནས་ཡང་A་བསམ་གཞིག་ནན་པོ་གཏོང་དགོས་
པའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་@ི་འAག   
   བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་@ི་^ོངས་འདི་ནི། _་བའི་ཆ་ནས་མི་རིགས་`ིལ་བོས་
ནང་བ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་5ེད་ས་ཞིག་ཡིན་པས། མི་ཞིག་སོ་སོ་Fིམ་
ནང་ལ་6ེས་ཏེ་:ད་ཆ་བཤད་ཤེས་Aས། ཕལ་ཆེར་ཨ་མའི་མིང་དང་མ་ཎི་གཉིས་
Dན་A་འདོན་ཤེས་པ་འ2་བའི་cོལ་Iན་@ི་Gམ་པ་ཡོད་པའི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་རེད། 
d་ཅག་e་བ་ཚ(་ནི་དམངས་fོད་Sི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་གོང་མའི་རིང་ནས་རིམ་པར་
བIད་ཡོང་བའི་བསམ་\ོའི་འA་ཤེས་དེ་ཙམ་ལས་གཞན་A། ནང་བ་སངས་Pས་
པའི་ཆོས་ལ་རབ་N་Oང་Wེ། ཁ་སང་ངས་བཤད་པ་hར། མདོག་མི་འ2་བའི་ན་
བཟའ་ཞིག་@ོན་ཏེ་iགས་Sང་བjར་ནས་འདི་hར་A་ཐོན་ཡོད་པས། དངོས་
གནས་2ང་གནས་རང་གི་མི་ཚ[འི་འAན་མ་དེ་རིག་གནས་འདི་ལ་བཅོལ་ཏེ། རིག་
གནས་འདིའི་kོ་ནས་དང་། h་བ་འདིའི་kོ་ནས། མི་ཚ[འི་ཕན་བདེ་བlེག་གི་ཡིན་
ཞེས་སེམས་ཐག་གཙང་མ་བཅད་ཡོད་མཁན་རེད།  
   དེ་ཡིན་Aས། ངའི་ཡབ་མེས་གོང་མའི་རིང་ནས་ཨ་ཕས་སངས་Pས་Sི་ཆོས་
ལ་དད་པ་5ས་པ་རེད། ཨ་མས་Sང་སངས་Pས་Sི་ཆོས་ལ་དད་པ་5ས་པ་རེད། 
དེའི་I་མཚན་@ིས་ངས་Sང་སངས་Pས་Sི་ཆོས་ལ་དད་པ་5ས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་
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ཙམ་མ་ཡིན་པར། སོ་སོ་རང་གིས་ངེས་ཤེས་ཤིག་ཐོབ་པའི་ཐོག་ནས་དང་། I་
མཚན་ཞིག་mེད་པའི་kོ་ནས། རང་གིས་དད་མོས་5་nལ་དེ་ལ་ངོས་འཛMན་གསལ་
བོ་ཞིག་ཡོད་I་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་lམ་@ི་འAག་པས། ང་ཚ(ས་ནམ་Iན་A་
6བས་o་འ8ོ་བའི་nལ་ནི་6བས་གནས་དཀོན་མཆོག་གoམ་ཡིན་ཞེས་བཤད་Sི་
ཡོད་པ་hར། དེ་གoམ་ནི། སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག  
དགེ་འAན་དཀོན་མཆོག་བཅས་རེད།  
   དེའི་ནང་ནས་སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་པའི་ནང་དོན་གང་རེད་ཅེ་ན། 
སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་ནི་iག་པ་རང་Oང་བ། I་མེད་qེན་མེད་A་
གདོད་མ་ནས་ཡོད་བrད་པ། I་qེན་@ིས་བཟོ་བཅོས་5ས་མ་sོང་བ། D་ཆེན་པོ་
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞིག་Aས་iག་པར་བrད་ཡོད་པ་དེ་འ2་ཞིག་ལ་གོ་I་
གཏན་ནས་མ་རེད། གཞི་_་ནས་ང་ཚ(་འདི་ན་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་Sང་སངས་
Pས་དཀོན་མཆོག་ལ་འtར་ཆོག་གི་རེད།  
   སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་Wེ།  སངས་Pས་ལ་ནི་ཐོག་མར་ང་ཚ(་ནང་
བཞིན་@ི་6ེ་བོ་རང་ག་བ།  ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན། ཁོང་fོ་ཆེན་པོ།  
I་ནོར་ལ་cེད་པ་ཆེ་བ།  I་འTས་དང་གནས་uགས་སོགས་གཏན་ནས་མི་བ_ི་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་:བས་Sང་ཡོད་sོང་བ་ཞིག་རེད། ནམ་ཞིག་ན། དེའི་
བསམ་པའི་ནང་ལ་འtར་vོག་ཅིག་Oང་Wེ། མཐར་གNགས་ན་སོ་སོའི་རང་གི་
Iད་Sི་ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་Gམས་Sིས་རང་གཞན་wན་ལ་གནོད་པ་5ེད་Sིན་
ཡོད་པའི་Yལ་ཧ་གོ་ཞིང་། དེ་ཧ་གོ་བར་མ་ཟད། རང་Iད་Sི་གནས་uགས་མི་བ_ི་
མཁན་ནམ་གནས་uགས་མ་མཐོང་བའི་འA་ཤེས་འyལ་བ་ཞིག་གིས་ཉོན་མོངས་
གཞན་wན་@ི་_་བ་5ས་ཏེ་སོ་སོར་ཡང་དང་ཡང་A་གནོད་པ་5ེད་Sི་ཡོད་པའི་I་
འTས་Sི་འTེལ་བ་དེ་ཡང་ཧ་གོ་ནས། དེ་འ2འི་འyལ་བ་ཅན་@ི་\ོ་དེ་vོག་པའི་
ཐབས་o་བ_ོན་པ་ཆེན་པོས་དཀའ་ལས་བPབ་ཏེ། བ:ལ་ཆེན་8ངས་མེད་མང་
པོའི་རིང་ལ། 5མས་པ་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཉམས་o་\ངས་པའི་འTས་zར་རམ། 
དེ་ལ་བiེན་ནས་མཐར་སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ལ་tར་སོང་བ་རེད།  
   དེ་h་zའི་ཉམས་ལེན་ལ་བiེན་ནས་6ེ་བོ་ཕལ་བ་ཞིག་སངས་Pས་དཀོན་
མཆོག་ལ་tར་སོང་བའི་དཔེ་མཚ(ན་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ(འི་ད་hའི་
འཛམ་-ིང་འདིའི་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་Sི་ལོ་Iས་Sི་དབང་A་5ས་ན། P་གར་
འཕགས་པའི་nལ་@ི་ཤར་5ང་གི་Uོགས་ཏེ། བལ་བོ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ས་མཚམས་
ཤིག་N་Wོན་པ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ཞེས་པ་ཞིག་མི་ལོ་ཉིས་Wོང་{་
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བPའི་|ོན་A་འyངས་sོང་བ་རེད། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ཞེས་པ་ནི་མིའི་
Gམ་པ་ཅན་A་འཇིག་iེན་ཁམས་འདིར་འyངས་sོང་བའི་6ེས་z་ཞིག་གི་མིང་
རེད། ཁོང་ཡང་གང་ཟག་གི་Iན་|་མ་|་མའི་གནས་:བས་ལ་ང་ཚ(་ནང་བཞིན་A་
ཉོན་མོངས་པ། ད་hའི་ང་ཚ(་ནང་བཞིན་འདི་འ2འི་འཆང་བ་wན་vན་ཞིག་ཡིན་
མོད། ཉིན་ཞིག་ཁོང་གི་བསམ་པའི་ནང་ལ་འA་ཤེས་གསར་བ་ཞིག་mེད།  ངོས་
འཛMན་གསར་བ་ཞིག་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ལས་ལམ་གསར་བ་ཞིག་བlེགས་ནས། སེམས་
Sི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་བPབ་ཏེ་རིམ་@ིས་རིམ་@ིས་~ངས་iོགས་Sི་གོ་འཕང་
མཐར་Uིན་པའི་6ེས་z་དམ་པ་ཞིག་N་tར་བ་རེད།  
   དེ་འ2འི་གང་ཟག་ཁོང་~ངས་iོགས་མཐར་Uིན་པའི་6ེས་z་དམ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་དེ། ང་ཚ(འི་I་མཚན་གང་གི་ཆ་ནས་བསམ་\ོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། 
Wོན་པ་བཅོམ་vན་འདས་ཁོང་>་s་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་ཉིས་Wོང་{་བP་
Dག་འགོར་ན་ཡང་། ཁོང་གི་གoང་གི་འ�ིན་ལས་དེ་ད་h་ཡང་ང་ཚ(འི་�་zར་
མིག་གི་nལ་A་མཇལ་I་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་མཇལ་ན་iེན་འTེལ་ཟབ་མོ་ལ་
སོགས་པ་དང་། Dག་པར་A་བདེན་བཞིའི་འ�ག་vོག་བ�་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་
སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ནས་འ8ོལ་བའི་ཐབས་དང་ཐབས་Oང་གི་རིམ་པ་བWན་པ་
དེ་དངོས་པོའི་གནས་uགས་དང་མ�ན་པ། I་མཚན་དང་iགས་འ2ེན་I་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་kོ་ནས་བh་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཅན་@ི་6ེས་z་མང་བོས་
Sང་གoང་རབ་དེ་�་བWན་པའི་གནས་uགས་Gམས་ཡང་དག་པར་མཐོང་ནས། 
རང་གིས་Sང་བWན་བཅོས་Sི་ནང་A་གཏན་ལ་ཕབ། ཇི་hར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
དོན་དེ་�བ་པའི་དབང་�ག་Gམས་Sིས་ཉམས་o་\ངས་ནས་iོགས་པ་Fད་པར་
ཅན་6ེས་པ་དེ་འ2་མི་nལ་ལ་མངོན་oམ་A་ཐོན་པ་རེད།  
   མགོན་པོ་�་�བ་ཡབ་cས་ལ་སོགས་པ་པཎ་ཊི་ཏ་Gམས་Sིས། སངས་Pས་
བཅོམ་vན་འདས་Sི་དགོངས་པ་དེ། གང་ཟག་གཅིག་གི་སེམས་Sི་Wེང་ལ་བཟོ་
བཅོས་Pག་མགོ་བ_མས་པ་ནས་ཞི་བ་གཏན་@ི་བདེ་བ་s་ངན་ལས་འདས་པ་
ཐོབ་པའི་བར་@ི་གོ་རིམ་hར་�ར་ནས་འདི་འ2་འདི་འ2་རེད་ཟེར་ནས་རིགས་པ་
ཡང་དག་གི་kོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་ནི། I་མཚན་དང་�ེས་དཔག་གི་
Wེང་ནས་�ངས་འFོལ་བར་མ་ཟད། �བ་པའི་དབང་�ག་Gམས་Sིས་kོམ་Oང་གི་
ཤེས་རབ་ལ་བiེན་ནས་ཉམས་o་\ངས་པ་ན་ཡང་། ག�ང་གི་ནང་ལ་ཇི་hར་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་hར་@ི་བདེན་པ་མངོན་oམ་A་མཐོང་བར་tར་བ་དེ་འ2་མི་
nལ་@ི་ལོ་Iས་Sི་ཐོག་ལ་དངོས་o་Oང་sོང་བ་ཞིག་རེད། I་མཚན་དེ་ལ་བWེན་
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ནས་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ནི། རང་གི་སེམས་Sི་Wེང་ལ་བཟོ་བཅོས་བPབ་
ནས་སམ། སེམས་Sི་གནས་Wངས་ལ་འtར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། གཏན་@ི་ཞི་
བ་འཐོབ་པའི་ཐབས་དང་ཐབས་Oང་wན་ལ་མི་བ�་བའི་6ེས་z་ཡིན་པ་ར་འ�ོད་
Sི་ཡོད་པ་རེད།     
   གལ་cིད་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ཁོང་རང་གི་�གས་Iད་ལ་དེ་
འ2འི་iོགས་པའི་ཡོན་ཏན་Fད་པར་ཅན་མེད་ན་ནི། ཁོང་གི་གoང་གི་འ�ིན་
ལས་Sི་ནང་ན་ཡང་གནས་uགས་དེ་འ2་ཞིག་ཡོད་མི་cིད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 
Wོང་བ་ཉིད་Sི་དོན་ཏིལ་འK་ཙམ་ཡང་བསམ་\ོ་འཁོར་མ་sོང་བ་ཞིག་གིས། Wོང་
ཉིད་Sི་དོན་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་གoང་ཞིག་ཁ་ནང་ནས་ཡོང་�བ་མི་cིད་པ་h་
z་རེད། ཁོང་གིས་གoངས་པའི་ཆོས་Sི་དགོངས་དོན་ལ་བhས་ནས། ཁོང་གི་
�གས་ལ་ཡང་དེ་འ2འི་~ངས་iོགས་Sི་ཡོན་ཏན་Fད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། 
ང་ཚ(ས་དHོད་པའི་�ེས་དཔག་གི་Wེང་ནས་�བ་Sི་ཡོད་པ་རེད།   
   དེ་hར་ཁོང་གི་གoང་རབ་དག་N། ཟབ་Pས་Sི་ཆོས་Yལ་ཇི་lེད་རིགས་པ་
ཡང་དག་གི་Wེང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་ཉམས་o་\ངས་ནས་
6ེས་z་གཞན་@ི་Iད་ལ་ཡང་iོགས་པ་Fད་པར་ཅན་འyངས་sོང་བ་དེའི་I་
མཚན་@ིས། Wོན་པ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ཞེས་པའི་6ེས་z་དེ་ཉིད་~ངས་
iོགས་མཐར་Uིན་པའི་ངེས་པ་དོན་@ི་སངས་Pས་འཕགས་པ་ཡིན་པར་ངོས་
འཛMན་@ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་Sང་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་
རེད། Bིར་བཏང་སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་དེ་�་ཞིང་�་བ་5ས་ནས་གོ་བ་
\ངས་ན། མདོ་rེའི་rེ་�ོད་A་tར་བའི་ཕ་རོལ་A་Uིན་པའི་ག�ང་གི་བཤད་པ་ཆ་
ཚང་དེའི་ནང་ལ་འA་ཆོག་གི་རེད། འོན་Sང་། ང་ཚ(ས་གོ་བ་�་མོ་ཞིག་ལེན་དགོས་
པས། སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་པ་དོན་ཅི་འ2་ཞིག་གི་མིང་རེད་ཟེར་ན། 
དཔེར་ན། བདག་ཅག་གི་Wོན་པ་བཅོམ་vན་འདས་h་z་ཡིན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་
Wོན་པ་བཅོམ་vན་འདས་Sི་མིང་ལ་ཅིའི་Uིར་སངས་Pས་ཟེར། ཅིའི་Uིར་དཀོན་
མཆོག་ཟེར་ཞེས་ན། སངས་Pས་ཟེར་བ་ནི་མ་རིག་པའི་�ན་པ་ཡོངས་o་སངས་
པས་ན་སངས་ཟེར་ལ། ཤེས་5་ཐམས་ཅད་ལ་\ོ་8ོས་ཐོགས་མེད་A་Pས་པས་ན་
Pས་ཟེར་བ་ཡིན་པས། དེ་འ2འི་གང་ཟག་དེའི་ཆོས་uགས་Sི་མིང་ལ་སངས་Pས་
ཆོས་uགས་ཟེར་བ་རེད།  
   དེས་ན། སངས་Pས་ཆོས་uགས་ཞེས་པའི་མིང་ལ་ཉན་ན་ཡང་། �ོངས་པ་
མ་རིག་པ་སེལ་5ེད་Sི་རིག་པའི་ག�ང་uགས་དང་vན་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་ཡོད་



    !བས་འ&ོའི་གོ་དོན་མདོར་བ.ས།        | 7 
པས། ང་ཚ(འི་ཆོས་uགས་འདི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་ལ། ཤེས་རིག་
དེ་འ2་Wོན་པ་པོ་སངས་Pས་ནི་དཀོན་པའི་མཆོག་N་tར་བ་ཞིག་Sང་ཡིན་པ་
རེད། Bིར་འཛམ་z་-ིང་ན་མི་དཀོན་@ི་མ་རེད། ད་|ར་འཛམ་z་-ིང་འདི་�་མི་
6ེས་ནས་ཤི་སོང་བའི་རོ་ཐམས་ཅད་ད་h་ག�གས་ཅན་A་ཡོད་ན། འཛམ་z་-ིང་
འདིའི་ས་གཞིའི་ཐོག་ལ་ཤོང་I་ཕར་ཞོག Wོང་གoམ་འཇིག་iེན་ཁམས་ལ་ཡང་
མི་ཤོང་བ་h་z་ཞིག་ཡིན་cིད། མི་མང་བོ་དེ་འ2་ཞིག་འཇིག་iེན་ཁམས་འདི་�་
6ེས་ནས་ཤི་sོང་ན་ཡང་། དེའི་ནང་ནས་མི་འགའ་ཞིག་གི་མིང་དེ་ལོ་ངོ་Wོང་�ག་
མང་བོ་འགོར་ཡང་གཏན་ནས་བ�ེད་A་མེད་པའི་I་མཚན་ཅི་རེད་ཟེར་ན། ཡང་
ན་མི་དེས་འཛམ་z་-ིང་A་གནོད་པ་ཧ་ལས་པ་ལོ་Iས་Sིས་མི་བ�ེད་པ་བཞག་
ཡོད་ངེས་ཤིང་། ཡང་ན་ནི་དེས་འཛམ་z་-ིང་ལ་ཕན་བདེ་བ�བས་པའི་Wེང་ནས་
གཞན་དང་མི་མYངས་པའི་�བ་འTས་ཤིག་བཞག་ཡོད་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། མི་དེ་
དང་དེ་h་z་Gམས་ནི་ང་ཚ(་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་Sི་ལོ་Iས་Sིས་བ�ེད་མི་cིད་པ་
ཡིན།     
   མི་ཕལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ཤི་ནས་ལོ་བ�་དང་ཉི་�་oམ་�་རེ་འགོར་སོང་
Aས་ནས་རིམ་བཞིན་A་བ�ེད་འ8ོ་བ་རེད། ལོ་Iས་Sི་�ང་ལ་འཐིམ་ནས་མེད་
འ8ོ་བ་རེད། འོན་Sང་ལ་ལས་ནི་འཇིག་iེན་A་ཕན་བདེ་འབའ་ཞིག་བ�བས་
པའི་qེན་@ིས། ལོ་ངོ་Wོང་�ག་འགོར་ཡང་མི་ཐམས་ཅད་Sི་བསམ་པའི་ནང་ན་
དེའི་�ང་བmན་ད་Aང་གསོན་པོར་གནས་Sི་ཡོད། དེ་དག་གི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་བ་
རེད་ཅེ་ན། �བས་པོ་ཆེའི་6ེས་z་ཟེར་བ་རེད། དེ་བས་ན། ང་ཚ(འི་སངས་Pས་
བཅོམ་vན་འདས་ཁོང་ཡང་། འཛམ་z་-ིང་འདིར་�བས་ཆེན་@ི་6ེས་z་མང་བོ་
5ོན་sོང་བའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད།  
  ཁོང་ཉིད་�བས་ཆེན་@ི་6ེས་z་ཡིན་Wངས་གང་རེད་ཅེ་ན། འཛམ་-ིང་གི་
Wེང་ན་ཚན་རིག་ལག་_ལ་ལ་བiེན་ནས་�བས་ཆེན་@ི་ཕན་བདེ་�བ་མཁན་དང་། 
དེ་ག་ནང་བཞིན་རིག་གནས་Gམ་8ངས་གཞན་དང་གཞན་@ི་kོ་ནས་�བས་པོ་
ཆེའི་ཕན་བདེ་�བ་མཁན་@ི་6ེས་z་མང་བོ་5ོན་sོང་བ་hར། ང་ཚ(འི་Wོན་པ་
བཅོམ་vན་འདས་Sིས་ནི། ནང་སེམས་Sི་གནས་Wངས་ཡང་དག་པར་མFེན་ནས། 
སེམས་དང་uས་Sི་འTེལ་བ་དང་། nལ་དང་nལ་ཅན་@ི་འTེལ་བ་སོགས་nལ་
རང་གི་དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་གཞིར་བ�ང་Wེ། སེམས་Sི་དེ་ཉིད་དང་�ར་
ནས་བསམ་\ོ་ཡང་དང་ཡང་A་བཏང་ན་གཏན་@ི་བདེ་6ིད་འཐོབ་�ས་ཞེས་
གoངས་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་བདེ་བ�བ་�ས་པའི་
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རིག་ག�ང་དེ་འ2་གoངས་པའི་སངས་Pས་ཁོང་ནི་6ེས་z་དམ་པ་བསམ་@ིས་མི་
Fབ་པ་ཞིག་ཡིན་Uིར། དེ་འ2འི་6ེས་z་དེ་འཛམ་-ིང་ལ་དཀོན་པ་རེད། དཀོན་
པའི་མཆོག་N་tར་བས་དེའི་མིང་ལ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་རེད། དེ་འ2་མང་བོ་
ཞིག་མ་རེད། གང་ས་གང་A་བཅོམ་vན་འདས་h་zས་གང་ཡོད་ན། འཇིག་iེན་
འདི་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་@ི་རེད། དེའི་Uིར་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་Sི་ལོ་Iས་Sི་ནང་
ན་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་དེ་འ2་མང་བོ་Oང་sོང་མེད་པས། དཀོན་པའི་
མཆོག་N་tར་བ་ཟེར་དེ། དེ་ནི་ང་ཚ(ས་�ར་བའི་ཞེ་ས་ཞིག་རེད། གང་hར་དེ་
འ2འི་6ེས་z་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་མིང་ལ་སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་རེད།  
  འོ་ན་སངས་Pས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་དེའམ། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་
དེ་དང་། ང་ཚ(འི་བར་ན་འTེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སངས་Pས་བཅོམ་
vན་འདས་Sི་མFེན་བ_ེ་དང་། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་5མས་བ_ེའི་
Fབ་ཁོངས་ན་ང་ཚ(་Gམ་པ་wན་N་ཡོད་པ་ཡིན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་
ང་ཚ(ས་ཞེ་ཚMག་�ར་Aས། འཇིག་iེན་wན་@ི་མ་འ2ིས་པའི་གཉེན་ཟེར་@ིན་པ་
ཡང་དེས་རེད། མ་གཞི་འཇིག་iེན་པའི་ཆོས་ཉིད་hར་ན་མི་དང་མིའི་བར་ལ་བ_ེ་
བ་དང་མཛའ་བ་ཆགས་དགོས་ན་ཕན་Yན་ལ་འ2ིས་དགོས་ཏེ། ངོ་ཤེས་ཤིང་
འ2ིས་ནས་8ོགས་པོ་བ�ིགས་ན། ཕན་Yན་བར་ལ་མཛའ་བ_ེ་ཆགས་པ་དེ་ནི་ང་
ཚ(་6ེས་z་ཕལ་བའི་5མས་བ_ེ་ཆགས་Wངས་ཤིག་རེད། སངས་Pས་བཅོམ་vན་
འདས་ལ་ནི་ང་ཚ(་འ8ོགས་ནས་Dན་A་འ8ོ་དགོས་པ་མ་རེད། འཇིག་iེན་wན་ལ་
མ་འ2ིས་Sང་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་མས་z་གཅེས་པ་h་zའི་བ_ེ་བ་ཡོད་པས། 
དེའི་མིང་ལ་མ་འ2ིས་པའི་གཉེན་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་རེད།  
  དེ་འ2འི་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་ནི། རང་གིས་ལམ་@ི་བIད་རིམ་ཇི་hར་
བ8ོད་པ་ཡིན་དང་། རང་གི་�གས་Iད་Sི་~ངས་iོགས་Sི་ཡོན་ཏན་Gམས་ཇི་
hར་A་ཡར་Pས་ཡོང་བ་ཡིན་པ་སོགས་གoངས་ཏེ། མིའི་སེམས་Sི་ནང་གི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་ཚད་དང་། འཛMན་Wངས་ནོར་བ་ཅན་@ི་\ོ་ལ་འཐབ་_ོད་Pག་Yལ་@ི་
རིམ་པ་Gམས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ང་ཚ(ར་ལམ་Wོན་@ི་�ོན་མེ་h་zའི་གoང་�ལ་
A་བཞག་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན། དེ་འ2འི་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་དེའི་མིང་ལ་
6བས་Wོན་པ་པོ་ཟེར་@ི་རེད། ཁོང་ང་ཚ(འི་6བས་ཡིན་ལ། 6བས་Sི་ནང་ནས་
6བས་Wོན་པ་པོ་རེད།  
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གཉིས།  $བས་དངོས་ཆོས་དཀོན་མཆོག 
   
   འོ་ན། 6བས་དངོས་གང་རེད་ཟེར་ན། 6བས་དངོས་ནི་འགོག་པའི་བདེན་
པ་དང་ལམ་@ི་བདེན་པ་གཉིས་རེད། ད་hའི་གནས་:བས་འདི་ལ་འགོག་པའི་
བདེན་པ་དང་ལམ་@ི་བདེན་པ་ཟེར་བ་ཞིག་ང་ཚ(ས་ཐོབ་མེད་ན་ཡང་། ནམ་ཉི་མ་
ཞིག་ལ། ང་ཚ(་རང་གིས་Sང་འབད་བ_ོན་དང་བ_ོན་འ�ས་ལ་བiེན་ནས། དེ་
དག་འཐོབ་པའི་ཐབས་དང་ཐབས་Oང་མཐའ་དག་བWན་བཅོས་ལས་ཇི་hར་
བWན་པ་hར་A་དངོས་གནས་2ང་གནས་འཚ(་བའི་ནང་A་ཉམས་o་\ངས་ན། 
དེ་དག་འཐོབ་ངེས་པ་ཞིག་དང་ཐོབ་cིད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས།  
   འོན་ཏེ་ང་ཚ(་ལ་མཚ(ན་ན། ལམ་བདེན་དང་འགོག་བདེན་ཟེར་བ་h་z་ནི་
ག�ང་uགས་ཁོ་ནའི་ནང་གི་མིང་ཚMག་h་z་ཞིག་N་བ_ིས་བrད་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས། དེ་དངོས་གནས་2ང་གནས་མི་ཞིག་གི་བསམ་པའི་ནང་ལ་6ེ་�ང་ཞིག་
ཡིན་པའི་འA་ཤེས་དང་། ཡང་ན་དེ་6ེ་བའི་ཆེད་A་བ_ོན་པ་5ེད་མཁན་ནི་ཧ་
ལམ་ཁ་སང་དེ་རིང་ཉིན་མོའི་:ར་མ་h་z་ཡིན་@ི་རེད། གལ་cིད་མི་ཞིག་གིས། 
བWན་བཅོས་Gམས་ལས་བཤད་པ་hར་@ི་<ག་�ས་དང་འབད་པ་5ས་ནས་
འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་ལམ་@ི་བདེན་པ་གཉིས་འཐོབ་Uིར་A་དཀའ་ལས་
བPབ་ན་ཡང་། ག�ང་ནས་ཇི་:ད་གoངས་པ་བཞིན་A་འཐོབ་I་མེད་སོང་ན་ནི་
ཡང་གནས་Yལ་གཞན་ཞིག་རེད་མོད། དེ་འ2འི་ཚ(ད་h་o་ཞིག་གིས་5ས་sོང་། 
ངས་བhས་ན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་5ེད་sོང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
   དེས་ན། ད་hའི་གནས་:བས་o་ང་ཚ(་ལ་འགོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་
སོགས་ཐོབ་མེད་པས། ད་6བས་དངོས་གང་ལ་ངོས་འཛMན་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། 
ད་h་ནི་6བས་དངོས་ལ་ང་ཚ(འི་Iད་Sི་ཤེས་རབ་དེ་འཇོག་དགོས་པར་lམ། ང་ཚ(་
ཚང་མར་Dན་6ེས་o་ཤེས་རབ་Sི་རིགས་ཡོད་པས། ཤེས་རབ་Sི་རིགས་དེ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་ག�ང་ལ་ཐོས་བསམ་5ས་པ་ལ་བiེན་ནས་སད་པར་5ས་ཤིང་། དེ་ཉིད་
\ང་དོར་དHད་འཇོག་གི་\ོ་མིག་གིས་6ེད་cིང་5ས་ཏེ། དངོས་པོའི་གནས་uགས་
མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་ཅིག་ང་ཚ(འི་སེམས་ནང་ལ་འyངས་ཡོང་ན། དེས་ང་ཚ(་
བ6བ་Sི་རེད། དེས་ན་དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཚ(་ལ་6ོབ་པ་པོ་རང་ཉིད་མ་གཏོགས་

གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་Sང་། “བདག་ནི་
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བདག་གི་མགོན་ཡིན་@ི། ། གཞན་h་o་ཞིག་མགོན་A་འཛMན། ། ”ཞེས་ངེས་པ་
དོན་@ི་མཐར་�ག་གི་6བས་དངོས་ནི་རང་ཉིད་ཡིན་པར་གoངས་ཡོད། 
  I་མཚན་ཅིའི་Uིར་ཞེ་ན། རང་Iད་Sི་\ོ་ནོར་བ་ཞིག་དང་། \ོ་འyལ་བ་ཞིག་
Wེ། དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་ལོག་པར་�གས་པའི་\ོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་<ག་
བ|ལ་བར་5ས་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་A་འཁོར་བར་འFམས་ཡོང་བ་རེད། ད་<ག་
བ|ལ་དེ་སེལ་བ་ལ་ཡང་སོ་སོའི་རང་གིས་གནས་uགས་མཐོང་ནས། སོ་སོ་རང་གི་
སེམས་Iད་Sི་འཛMན་Wངས་ནོར་བ་ཅན་@ི་\ོ་དེ་དག་Uིར་vོག་ནས་འཁོར་བ་
ལས་འ8ོལ་I་མ་གཏོགས། བཅོམ་vན་འདས་Sི་�གས་Iད་Sི་མFེན་པས། ང་
ཚ(འི་Iད་Sི་མ་རིག་པའི་སེམས་Sི་གཉེན་པོ་5ེད་�ས་པའི་གནས་uགས་དེ་འ2་
འཇིག་iེན་ཁམས་ལ་མི་cིད་པ་རེད།  
   དེས་ན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་ནི་8ོལ་ལམ་A་tར་བའི་གནས་
uགས་Gམས་གoངས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གི་མིང་ལ་6བས་Wོན་པ་པོ་ཟེར་@ི་ཡིན་
ལ། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་བདེན་པའི་གནས་uགས་ཇི་hར་གoངས་
པ་Gམས་ལ་རང་གིས་དHད་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དང་། ངེས་པ་ཐོབ་པའི་དོན་
དེ་ཡང་ཉམས་o་ལེན་Iའི་\ོ་8ོས་དང་བ_ོན་པ་དེ་འ2་ཞིག་6ེས་ཡོང་Aས། ང་
ཚ(འི་Iད་ལ་ཡང་6བས་�ེས་མ�ན་པ་ཞིག་6ེ་བའི་མགོ་Yགས་པ་ཡིན་པས། དེ་
hར་ནམ་ཞིག་སོ་སོ་རང་གིས་རང་བ6བ་I་མ་གཏོགས། རང་ལས་གཞན་A་6ོབ་
པ་པོ་མེད་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚ(ས་ཧ་གོ་དགོས། Dག་པར་\ོ་དམན་པ་ང་ནང་བཞིན་
ཚ(ས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་དེའི་Yལ་ལ་བསམ་\ོ་གཏང་དགོས་པ་རེད།  
   གསང་|གས་Sི་Gལ་འ5ོར་བ་ཆེན་མོ་Gམས་དང་། གསང་|གས་Sི་iོགས་
པ་མཐོན་པོ་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཚ(་ལ་ནི་བཙན་ཐབས་Sི་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པའི་མན་
ངག་གསང་བ་�་ཞིང་�་བ་གཞན་མང་བོ་གoང་I་ཡོད་ནའང་། དང་པོར་ང་ཚ(ས་
མདོ་uགས་hར་@ི་གནས་uགས་དེ་ཚ(་ཡང་དག་པར་ངེས་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་བསམ་@ི་འAག རང་གིས་རང་བ6བ་I་མ་གཏོགས། རང་ལས་གཞན་A་རང་
ཉིད་6ོབ་པའི་6བས་མགོན་ཞིག་འཇིག་iེན་ན་མེད་པ་རེད།  
  འོ་ན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་h་z་ལ་6བས་o་སོང་བར་དགོས་པ་
མེད་དམ་ཞེ་ན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་6བས་o་སོང་ཞེས་པ་དང་། 
སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་5ིན་�བས་�གས་ཟེར་བ་h་z་ལ་ང་ཚ(ས་གོ་བ་
ཞིག་ལེན་དགོས་པར་འAག ང་རང་གི་h་Yལ་ཡིན་ན། ང་ཚ(ས་སངས་Pས་བཅོམ་
vན་འདས་ལ་Uག་འཚལ་བ་དང་:ོར་བ་5ེད་པ། དེ་ལ་བlེན་བwར་5ེད་པ་ལ་
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སོགས་པ་དེ་དག་དང་། P་ནག་གི་\ོན་ཆེན་ཚ(ས་P་ནག་གོང་མའི་�ན་ལ་སོང་
ནས་Uག་འཚལ་བ་གཉིས་ཀ་ནི་དོན་དག་མི་འ2་བ་གཉིས་ཡིན། I་མཚན་ཅི་ཞེ་
ན། གཅིག་ནི་དབང་ལ་�ག་པས་ཡིན་ཏེ། གོང་མ་ལ་�ས་བwར་མ་5ས་ན་གསོད་
པ་དང་། fིམས་ཁང་A་འཛMན་པ་སོགས་Sི་ཉེན་ཁ་ལ་འཇིགས་�ང་ཡོད་པས། 
དབང་�གས་ལ་�ག་ནས་མགོ་བ�ར་uས་འzལ་5ས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དེའི་མིང་
ལ་Tན་གཤིས་ཟེར་བ་རེད།   
   ང་ཚ(ས་ནི་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་Uག་མ་འཚལ། �ས་བwར་མ་
5ས་Sང་། བཙ(ན་ཁང་A་འཛMན་མཁན་དང་། ཆད་པ་གཅོད་མཁན་མེད། རང་
མོས་རང་འཐད་Sི་kོ་ནས་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་དད་པ་དང་དགའ་བ་
སོགས་6ེས་ཏེ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་Uག་འཚལ་@ིན་ཡོད་པ་རེད། Bིར་
Uག་འཚལ་ཟེར་བ་འདི་uས་ངག་གི་Gམ་འtར་ཙམ་ཞིག་Wེ། སེམས་གཏིང་ནས་
དགའ་བ་དང་�ས་པ་མཚ(ན་5ེད་ཅིག་རེད།  
   སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་ང་ཚ(་ཤིན་N་དགའ་བའི་I་མཚན་གང་
རེད། འཇིག་iེན་@ི་དཔོན་པོ་དང་\ོན་པོ་ཞིག་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ན། དེས་འདོད་
ཡོན་@ི་Uོགས་ནས་རང་ལ་�ང་ཙམ་རེ་རོགས་6ོར་5་cིད་པས། ང་ཚ(ས་Sང་
གནས་:བས་ཙམ་@ི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ཚ(ར་དགའ་མདོག་བWན་@ི་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་ནི་དེ་འ2འི་Bིར་བཏང་གི་
འཇིག་iེན་པའི་�ན་ཚ(གས་Sི་བདེ་6ིད་དམ་ལོངས་Bོད་བWེར་I་དང་། དེའི་
Uོགས་ནས་རོགས་5ེད་I་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་དཀའ་མོ་རེད། སངས་Pས་བཅོམ་
vན་འདས་ཟེར་བ་དེ་6ེས་z་གང་འ2་བ་ཞིག་རེད་ཅེ་ན། 5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་
རབ་Sི་ཉམས་ལེན་གོམས་པ་མཐར་Uིན་པའི་6ེས་z་ཞིག་རེད། _ེ་གཅིག་N་ཤེས་
རབ་དང་5མས་པ་�ང་འTེལ་A་�ར་ནས་མི་Gམས་Sི་ནང་སེམས་Sི་ཡོན་ཏན་
གོང་འཕེལ་A་གཏོང་ཐབས་དེ་འ8ོ་བ་སེམས་ཅན་wན་ལ་བ�ོད་མཁན་ཞིག་རེད། 
བ:ལ་ཆེན་8ངས་མེད་མང་བོའི་རིང་ལ་འz་cིན་�་མོ་གཅིག་ལ་ཡང་གནོད་པ་
མི་5ེད་པའི་ཉམས་ལེན་བIད་sོང་བའི་6ེས་z་ཞིག་རེད།  
   མདོར་ན། ང་ཚ(ས་དེ་འ2འི་6ེས་z་ཞིག་ལ་ཡང་དང་ཡང་A་�ས་པ་དང་། 
དགའ་བ་5ས་པ་དེས་གང་མཚ(ན་@ི་ཡོད་པ་ཟེར་ན། ང་ཚ(་ཡང་5མས་བ_ེ་ལ་
དགའ་བོ་ཡོད་པ་དང་། lིང་�ེ་ལ་དགའ་བོ་ཡོད་པ། ཤེས་རབ་ལ་དགའ་བོ་ཡོད་
མཁན་@ི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་མཚ(ན་@ི་ཡོད། དེ་hར་ཁོང་ལ་ང་ཚ(ས་_ེ་གཅིག་N་
དད་མོས་དང་�ས་པ་5ས་པས། ང་ཚ(་རང་གི་Iད་ལའང་5མས་བ_ེ་སོགས་
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སེམས་བཟང་པོའི་རིགས་�ན་z་རེ་6ེས་ཡོང་ན། དེའི་མིང་ལ་5ིན་�བས་�གས་པ་
ཟེར་@ི་རེད།  
  དཔེར་ན། མི་ལ་ལ་ཞིག་འཇིག་iེན་པའི་�ད་པོ་Pག་རེས་�ང་རེས་Uོགས་o་
ངར་བ་ཚ(་ལ་དགའ་ནས། Gམ་པ་wན་N་དེ་དག་གི་ལོ་Iས་བཤད། ཡང་དང་ཡང་
A་དེ་དག་ལ་ཡིད་ ོན་5ེད་Sི་རེད། དེ་hར་5ས་5ས་ནས་ཉི་མ་གཅིག་རང་ཉིད་
Sང་དེ་དག་དང་འ2་བར་tར་ནས་Pག་རེས་�ང་རེས་5ེད་མཁན་A་འtར་འ8ོ་

ཡི་འAག་ན། དེའི་མིང་ལ་ཡང “5ིན་�བས་�གས” ཟེར་ཆོག་པར་lམ། དེ་hར་
ཤན་Wོབས་�གས་པ་དེའི་མིང་ལ་ངས་5ིན་�བས་�གས་པ་ཟེར་@ི་ཡོད། དེའི་
qེན་@ིས་ནམ་Iན་ང་ཚ(ས་མིག་དཔེ་གང་ལ་བh་དགོས་པ་དང་། མི་གང་འ2་བ་
དག་ལ་ཡིད་ ོན་5ེད་དགོས་པ་h་z་ནི་མི་ཚ[འི་ནང་གི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་N་
ཆགས་ཡོད།  
  དེ་ཡིན་ན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་h་z་ག¡ག་N་བ�ང་Wེ། དངོས་
གནས་2ང་གནས་6ེས་z་དམ་པ་རེད་བསམས་ནས་དེའི་མཛད་Bོད་ལ་�ེས་o་ཡི་
རངས་5ས། དེ་བཞིན་A་མགོན་པོ་�་�བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པ་དོན་@ི་Pལ་cས་
5ང་�བ་སེམས་དཔའ་Gམས་Sི་མཛད་Gམ་ལ་ཡང་�ེས་o་ཡི་རངས་5ས་ཤིང་། 
སོ་སོའི་སེམས་Sི་གཏིང་ནས་དེ་དག་གི་མཛད་Bོད་དང་ཤེས་རབ་ལ་དགའ་བ་
6ེས་ཏེ། ནམ་ཞིག་རང་གི་Iད་ལ་ཡང་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཆ་འ2་བ་�ན་z་
རེ་6ེས་ཡོང་ན་ནི། དེའི་མིང་ལ་5ིན་�བས་�གས་ཟེར་@ི་རེད།  
   |ར་ང་ཚ(འི་འཛMན་e་གཅིག་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ཉིན་ཞིག་Uིར་ཕ་nལ་ལ་Uིན་
པ་རེད། ཁོ་རང་D་ས་བ་ཞིག་རེད། ཁོ་�ངས་འཁོར་ནང་ལ་སོང་Aས་དེའི་ནང་ན་
�ད་པོ་ཞིག་གིས་བ་སོའི་�ེང་ཞིག་གམ་�ས་པའི་�ེང་བ་ཞིག་N་མ་ཎི་འདོན་@ིན་

འAག་ཟེར། བར་:བས་ཤིག་ནས་�ན་པོ་དེས་ཁོ་ལ་2ི་བ་ཞིག་5ས་འAག “ མི་
ལ་ལ་ཞིག་གིས་�ས་པའི་�ེང་བའི་ཐོག་ལ་མ་ཎི་བཏོན་ན་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟེར་@ི་འAག ཡང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་�ས་པའི་�ེང་བའི་ཐོག་ལ་མ་ཎི་བཏོན་ན་ཕན་
ཡོན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བས། དོན་ངོ་མར་ཕན་ཡོན་ཡོད་དམ” ཞེས་2ིས་པ་ལ། 
ཁོས་ལན་A། “~ོ་ལགས། Fོད་Sིས་�ས་པའི་�ེང་བའི་ཐོག་ལ་མ་ཎི་ཅི་ཙམ་
བཏོན་ན། དེ་ཙམ་A་སེམས་ཡག་ནས་ཡག་N་འ8ོ་གི་འAག་གམ། དེ་སོང་ན་ཕན་
ཡོན་ཐོབ་Sི་ཡོད་པའི་iགས་རེད། ཡང་ཅི་ཙམ་བཏོན་�ང་སེམས་ཇེ་<ག་ཇེ་<ག་
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ལ་འ8ོ་གི་ཡོད་ན་ནི་ཕན་ཡོན་ཐོབ་Sི་མེད་པའི་iགས་རེད” ཅེས་¢ས་པ་ཡིན་
ཟེར། དེས་བཤད་པ་hར་རེད། དོན་དངོས་o་ཕན་ཡོན་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཟེར་བ་དེ་�ེང་
བ་�ས་པ་ཡིན་མིན་@ི་གནད་དོན་ཞིག་_་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། སོ་སོས་uས་ངག་
གི་དགེ་�ོར་ཅི་ཞིག་བ�བས་པ་དེས། _་བའི་ཆ་ནས་སེམས་Sི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་
�ན་z་�ན་z་ཞིག་འ8ོ་�བ་མི་�བ་དེ་གནད་འགག་གཙ(་བོ་ཆགས་ཡོད།  
   གང་hར་ང་ཚ(ས་6བས་འ8ོ་བཤད་པའི་:བས་ལ། དང་པོ་6བས་Wོན་པ་
པོ་དང་། དེ་ནས་6བས་དངོས་ད་h་བཤད་བཞིན་པ་Wེ། ང་ཚ(་<ག་ལ་�ོར་མཁན་
ནི་�ོངས་པ་མ་རིག་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད། སངས་Pས་བཅོམ་vན་
འཇིག་iེན་འདིར་ཕེབས་Aས་ན། ཁོང་གིས་ཆོས་དང་པོ་ཅི་ཞིག་གoངས་པ་རེད་

ཅེ་ན། “འདི་ནི་<ག་བ|ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ” ཞེས་གoངས་ཡོད། དེས་
ཅི་ཞིག་བWན་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚ(ས་གོ་བ་རགས་ལེན་ཞིག་5ས་ན། རང་རེའི་Bི་ག¡ག་
ནས་གང་མཐིལ་བར་@ི་ཟག་བཅས་ཉེར་བར་ལེན་པའི་�ང་བོ་འདི་ཉིད་གནས་པ་
དེ་cིད་A་<ག་བ|ལ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་གoངས་ཡོད། དེ་བཞིན་A་ད་hའི་
ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་འདི་གནས་པ་དེ་cིད་A་ཡང་<ག་བ|ལ་བའི་Yལ་ལས་
འདའ་མི་�ས་ཞེས་གoངས་ཡོད་པ་རེད། :ད་ཆ་དེ་དག་ནི། དངོས་ཡོད་གནས་
Yལ་@ི་Wེང་ནས་ང་ཚ(་ཚང་མའི་sོང་བས་�བ་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་
གནད་དོན་དེ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་ཁས་ལེན་མི་ལེན་དང་། ཁོང་ལ་དད་
པ་ཡོད་མེད་Sི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་wན་@ི་ཚ(ར་བས་�བ་པ་ཞིག་རེད་
lམ།  
  ཉིན་གཅིག་གི་སེམས་Sི་དགའ་6ོ་ཆགས་rང་ལ་བསམ་\ོ་ཞིག་ཐོངས་དང་། 
|་2ོ་ཡ་མཚན་ཞིག་ཁམས་£ངས་ནས་ཚ(གས་ལ་ཡོད་�ང་། གཞན་@ི་མིག་གིས་h་
ཉེས་ཙམ་@ིས། མི་ཁོ་ང་ལ་དགའ་གི་མེད་པ་ཨེ་ཡིན་བསམས་ནས་དེ་མ་ཐག་
སེམས་མི་6ིད་པར་ཆགས་འ8ོ་བ་h་z་དང་། ཡང་ནང་ནས་~ོ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་
ལངས་ཡོད་ན་ཡང་། Uི་ལོགས་o་སོང་བ་དང་qེན་�ན་z་ཞིག་གིས་དགའ་¤ོ་6ེས་
པ་h་z། མི་རེ་རེའི་ཉིན་གཅིག་གི་དགའ་6ོ་ཆགས་rང་གི་ཚ(ར་བའི་འtར་vོག་དེ་
\ོ་nལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ང་ཚ(་ཚང་མའི་sོང་བས་�བ་པ་ཞིག་རེད། 
དེ་བཞིན་A་ད་hའི་རགས་པའི་�ང་བོ་འདི་གནས་པ་དེ་cིད་A། འདི་ལ་འFག་
hོགས་འOང་ངེས་པ་དང་། འདི་ལ་ན་I་དང་ཚ་I་ཡོད་པ་སོགས་དེ་ཐམས་ཅད་
པོ་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ང་ཚ(་ཚང་མའི་sོང་བས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན།  
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   འདི་འ2འི་sོང་ཚ(ར་ལ་གཞིར་བཞག་ནས། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་
Sིས་Sང་ང་ཚ(འི་6བས་དངོས་ལམ་@ི་བདེན་པའི་Gམ་བཞག་བWན་ཡོད། རང་
རང་གི་sོང་བ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ(་ལ་བསམ་གཞིག་གི་kོ་ཞིག་བWན་པ་རེད། Bིར་
བཏང་ནས།  ཟག་བཅས་ཉེར་བར་ལེན་པའི་�ང་བོ་འདི་<ག་བ|ལ་བའི་རང་
བཞིན་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེ་ན། དེ་ནི་wན་@ིས་བདེན་པ་རེད་ཟེར་I་ཞིག་N་ངེས་པས། 
རགས་ས་ནས་ངོས་འཛMན་དེ་དང་ཆ་འ2་བ་ཞིག་ནི་རང་རེའི་ཆོས་uགས་འདི་
ལས་གཞན་A། j་_ལ་@ི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་། _ོམ་རིག་གི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་དག་ལ་ཡང་ཡོད་པར་lམ་Wེ། མི་ཚ[་འདི་6ོ་གར་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛMན་ནི་
ཁོང་ཅག་ལ་ཡང་ཡོད་ས་རེད།  
   འོན་Sང་། མི་ཚ[་ནི་6ོ་གར་ལས་གཏན་A་འ8ོལ་I་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། h་
བ་དེ་ནི་�བ་-ིང་གི་མཁས་པ་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཁས་ལེན་ས་མ་རེད། ཁོ་ཚ(ས་6ོ་
གར་@ི་¥ོང་A་hོས་བཅས་Sི་བདེ་བ་ཞིག་འཚ(ལ་Iར་འབད་པ་ལས། གཏན་@ི་
བདེ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་ཁས་ལེན་@ི་མེད་ཚ(ད་རེད། འོན་Sང་སངས་Pས་བཅོམ་vན་
འདས་Sིས་ནི། 6ོ་གར་འདི་_་བ་ནས་མ�ག་བ<་I་ཡོད་པ་ཞིག་N་གoངས་ཡོད་
དེ། འདི་ནི་wན་འOང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་གoངས་ནས། <ག་བ|ལ་@ི་
རང་བཞིན་ཅན་@ི་ཟག་བཅས་ཉེར་བར་ལེན་པའི་�ང་བོ་འདི་ཡང་I་མེད་qེན་
མེད་A་Oང་བ་ཞིག་དང་། iག་པ་རང་Oང་ཞིག་མིན་ཏེ། འཇིག་iེན་@ི་ཁམས་o་
I་ལས་མི་6ེ་བའི་འTས་z་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པས། དེའི་I་ནི། ནང་གི་ཉོན་
མོངས་ཅན་@ི་སེམས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་གoངས་ཡོད། སེམས་དེས་_་བ་5ས་ནས་<ག་
བ|ལ་@ི་འTས་z་�་ཚ(གས་Oང་བ་ཡིན་ལ། དེ་འ2འི་ཉོན་མོངས་ཅན་@ི་སེམས་
དེ་ནི་nལ་དངོས་པོའི་གནས་uགས་དང་མི་མ�ན་པའི་འཛMན་Wངས་ཅན་ཞིག་
ཡིན་ཞེས་བWན་པར་མ་ཟད། དངོས་པོའི་གནས་uགས་དང་མི་མ�ན་པའི་འཛMན་
Wངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་Aས། དེའི་ནོར་འyལ་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་བPག་I་ཡོད་དེ། 
གལ་ཏེ་དངོས་པོའི་གནས་uགས་དང་མ�ན་པའི་\ོ་ཞིག་Iད་ལ་6ེ་�་བ�ག་ནས། 
<ག་བ|ལ་@ི་I་དེ་vོག་པ་ན་དེའི་འTས་z་<ག་བ|ལ་བདེན་པ་ཡང་6ེ་ཐབས་
མེད་པ་བཟོ་ཆོག་ཅེས་བWན་པ་རེད། དེ་hར་I་འTས་Sི་གོ་རིམ་ཐོག་ནས། གཏན་
@ི་བདེ་བ་འཐོབ་པའི་ཐབས་Sི་རིམ་པ་བཤད་ཡོད་པ་ཡིན་Aས། བདེན་བཞིའི་
མ�ག་vོག་ལ་གོ་བ་ཡང་དག་ལོན་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ནི། ང་ཚ(འི་6བས་དངོས་རེད་
ཟེར་ཆོག་པས།  བདེན་བཞིའི་མ�ག་vོག་ལ་\ོ་�ོང་I་དེ་ངེས་པ་དོན་@ིས་ཤིན་
N་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
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   ཡང་ངས་ཞེན་Uོགས་�ང་ཟད་འ2ེས་པའི་:ད་ཆ་ཞིག་བཤད་ན། |ར་ཡེ་
�འི་Wོན་པ་མ་ཤི་ཀ་ཡང་འཛམ་z་-ིང་འདིར་5ོན་ནས་ཆོས་གoངས་པ་རེད། 
ཁོང་གིས་གoངས་པའི་ཆོས་དེ་ལ་ད་h་འཛམ་z་-ིང་འདིར་དད་པ་5ེད་པའི་མི་
Aང་�ར་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཆོས་དེས་Sང་མི་ཚ[འི་ནང་wན་Bོད་ཇེ་བཟང་A་
ཡོང་I་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་བ�བ་5་མང་བོ་གoངས་ཡོད་:ད་འAག་པས་ཏན་
ཏན་ཕན་ཐོག་ཡོད་ངེས་ཡིན། འོན་Sང་ཁོང་གིས་ཐོག་མར་ཆོས་གoང་Aས་ཅི་
hར་5ས་ནས་གoང་བ་རེད་ཟེར་ན། འཇིག་iེན་ཁམས་འདིའི་�ོད་བ�ད་མཐའ་
དག་གི་5ེད་པོ་D་མ�་བོ་ཆེ། iག་པ་རང་Oང་གི་ཚད་མ་ཞིག་གིས་�ོད་བ�ད་
མཐའ་དག་བ6ེད་པ་ཡིན་པས། Fེད་ཚ(ས་དགེ་བ་ཡག་པོ་བ�བས་ཤིང་། མི་ཚ[འི་
ནང་ལ་uས་ངག་ཡིད་གoམ་@ི་Bོད་པ་ཡག་པོ་5ས་ན། 6ེ་བ་Uི་མར་གནས་བཟང་
བོ་ཞིག་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་�ིག་5ེད་ངེས་ཡིན་ལ། ལས་ངན་པ་5ས་ན་Uི་
མར་<ག་བ|ལ་@ི་གནས་o་དཀོན་མཆོག་གིས་འཕེན་པ་ཡིན་ཞེས་གoངས་པ་
རེད།  
    དེ་ནི་ཤིན་N་¦ོག་tར་ཞིག་དང་། ང་ཚ(ས་དHད་སར་མི་འ8ོ་བའི་བཤད་
པ་ཞིག་རེད་lམ་ལ། ང་ཚ(འི་སངས་Pས་Sིས “འདི་ནི་<ག་བ|ལ་འཕགས་པའི་
བདེན་པའོ” ཞེས་གoངས་འAག་ན། :ད་ཆ་དེ་ནི་ང་ཚ(་རང་གི་Gམ་Iན་@ི་sོང་
བའི་ནང་ལ་ཚ་ལམ་མེར་བཏང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་hར་བསམ་Aས། ཆོས་འདི་
གཉིས་ཐེངས་དང་པོ་ནས་གoང་Wངས་Sི་ཐོག་ལ་Fད་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་དམ་
lམ་@ི་འAག་Wེ། ཆོས་uགས་དེ་དག་གང་ཡིན་�ང་དེ་ལ་དད་པའི་གང་ཟག་རང་
རང་ལ་ནི་ཕན་ཐོག་Wངས་�་ཚ(གས་པ་ཞིག་ཡོད་ངེས་ཡིན་མོད། _་བ་I་མཚན་
ལ་�ངས་གNག་མ་གNག་གི་ཐོག་ནས་Fད་པར་ཆེ་lམ་པས། ང་ཚ(ས་Sང་བདེན་
བཞིའི་མ�ག་vོག་ལ་གོ་བ་ལེན་I་དེ་ནི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་cོག་ཤིང་h་zར་
འཛMན་དགོས་པ་ཡིན།  
   སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་བWན་པ་དར་ནས་ལོ་ངོ་ཉིས་Wོང་{་བP་
འགོར་ཡོད་པས། དེའི་Iན་འཛMན་ཚ(འི་ནང་ལ་h་�བ་Sི་_ོད་པ་དང་�བ་མཐའ་
�་ཚ(གས་o་@ེས་པའི་གོ་རིམ་ནང་འtར་བ་i་མག་མོག་གི་Z་འ2་བ་ཞིག་སོང་
ཡོད་མོད། ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་�བ་མཐའ་wན་@ིས་གནད་དོན་གཅིག་_་བའི་_་
བར་བ�ང་ཡོད་པ་གང་རེད་ཅེ་ན། བདེན་པ་བཞི་ཟེར་བ་དེ་ནི། 5ེ་Tག་¢་བ་ནས་
བ�ང་Wེ། མདོ་rེ་བ། སེམས་ཙམ་པ། དz་མ་བ་སོགས་wན་@ིས་རང་རང་གི་
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:བས་o་�བ་མཐའི་cོག་ཤིང་h་zར་བ�ང་ཡོད་པ་ཡིན། 
  མདོར་ན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་uགས་Sི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་
ག�ང་uགས་ཇི་lེད་ཅིག་ཡོད་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། དེང་སང་གི་བཤད་
Wངས་5ས་ན་ཚ[་cོག་ཟེར་བའི་བ�ོད་གཞི་དེ་དང་ཁ་Tལ་མེད་པས། ནང་ཆོས་ནི་
ཚ[་cོག་ཞིབ་འ�ག་གི་རིག་ག�ང་P་ཆེ་བ་མ་ལག་དང་vན་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། 
ནང་ཆོས་o་ག�གས་ཅན་དང་�ལ་�་རབ་ལ་སོགས་པར་ཞིབ་འ�ག་དང་དHད་
པ་ཞིག་ཡོད་�ང་། དེ་ཉིད་Sང་མཐར་�ག་སོང་ན། ཡང་lིང་ཚ[་cོག་ཟེར་བ་དེ་ཅི་
ཞིག་རེད། སེམས་ཅན་ནི་ཅི་ཞིག་རེད། cོག་ནི་ཅི་ཞིག་རེད། ཤེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད་
h་zའི་Wེང་ལ་འབབ་འ8ོ་ཡི་རེད།   
   ནང་ཆོས་o་བWན་པའི་བདེན་པ་བཞི་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཚ[་cོག་གི་མ�ག་
vོག་ལ་འ8ེལ་བ�ོད་5ས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ད་hའི་ང་ཚ(འི་<ག་བ|ལ་བའི་�ང་བོ་
འདི་ཉིད། འyལ་བ་ཅན་@ི་\ོ་ཞིག་ལས་Oང་བ་ཡིན་པ། འyལ་བ་ཅན་@ི་\ོ་དེ་
vོག་ནས་མ་འyལ་བའི་\ོ་ཞིག་Iད་ལ་6ེས་ན། མ་འyལ་བའི་\ོ་དེ་ལ་བiེན་ནས་
ནི་ད་hའི་<ག་བ|ལ་བའི་�ང་བོ་འདི་དག་འOང་I་གཏན་A་འགོག་པའི་འགོག་
པ་འཐོབ་I་ཡིན་པ་Wེ། གཏན་@ི་བདེ་བ་འཐོབ་པའི་ཐབས་ནི་སངས་Pས་བཅོམ་
vན་འདས་Sིས་དེ་hར་A་གoངས་ཡོད་པ་ཡིན།  
   དེ་ལས་Sང་�ང་ཟད་ཐག་ཉེ་བོ་ཞིག་བཤད་ན། ང་ཚ(འི་མི་ཚ[་འདིའི་ནང་
ལ། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་ནང་ནས་བWན་པ་hར་@ི་ལམ་@ི་བདེན་པ་ལ་བiེན་
ནས་འགོག་པའི་བདེན་པ་འཐོབ་པར་5་I་ཟེར་ན་དཀའ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། 
དང་བོར་དེ་འ2འི་གནས་uགས་མཐོང་ཐབས་o་འབད་I་དང་། གནས་uགས་དེ་
དང་སོ་སོ་རང་ཉིད་Sི་བར་ལ་འTེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པའི་Yལ་ཧ་གོ་I་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། Pལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་Sང་iག་པར་གoང་གིན་པ་hར་ཏེ། “སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་Sང་<ག་བ|ལ་མི་འདོད་པ་ཤ་Wག་ཡིན” ཞེས་པ་དེ་

དངོས་གནས་2ང་གནས་བདེན་པ་རེད། དགེ་འAན་ཆོས་འཕེལ་@ིས་Sང་། “8ོག་
མ་མིག་མེད་བདེ་བའི་ཆེད་A་Iག །ས་འz་§ང་མེད་བདེ་བའི་ཆེད་A་

Iག །”ཅེས་གoངས་པ་དང་དེ་གཉིས་ཀ་གནས་uགས་གཅིག་རེད།  
   འཇིག་iེན་@ི་མི་ཞིག་གི་འ8ོ་འAག་ཟ་ཉལ་@ི་5་བ་ཅི་དང་ཅི་བ�བས་པ་
ཚང་མ་མཐར་�ག་སོང་ན། བདེ་བའི་ཆེད་རེད། འོ་ན། བདེ་བ་ནི་ཅི་hར་འOང་
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I་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། |ོན་@ི་6ེས་z་དམ་པ་ཞིག་གིས། “བདེ་བ་འདོད་Sང་དགེ་ལ་
ད8་hར་བh། ། <ག་བ|ལ་མི་འདོད་མི་དགེའི་ལས་ལ་འ�ག།།” ཅེས་གoངས་
པ་རེད། ང་ཚ(ས་བདེ་བ་འདོད་Sི་ཡོད་ནའང་། བདེ་བའི་I་�བ་Wངས་Sི་ཐོག་ལ་
ང་ཚ(་�ོངས་Sི་ཡོད་པས། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་གoང་གི་ནང་ནས། ང་
ཚ(ས་ནི་མི་ཚ[འི་\ང་5་Wེ་བདེ་བའི་I་ཅི་ཞིག་ཡིན་པའི་:ོར་འཚ(ལ་དགོས་པ་རེད། 
དེ་ལ་བསམ་\ོ་ནན་ཏན་གཏོང་དགོས་པ་རེད། Fེད་Gམ་པ་དང་ང་ཚ(་o་ཡིན་ན་
ཆོས་ལ་�ོབ་�ོང་ཞིག་5ས་པ་དང་། ཆོས་Sི་དཔེ་ཆར་བhས་པ་དེ་ཚ(་�ང་ཞིག་
བཤད་པ་འ2་ན་འ8ིག་གི་མ་རེད། མི་ཞིག་གི་མི་ཚ[་དེ་_ེད་ཆས་ནི་མིན་པས། སོ་
སོའི་མི་ཚ[་འདི་ལ་འདི་འ2འི་iགས་མི་འ2་བ་ཞིག་@ོན་ཏེ། མི་ཚ[་_་ཆེན་པོའི་
རིན་ཐང་དེ་Gམ་གཡེང་གི་དབང་A་ཤོར་སོང་ན། དངོས་གནས་2ང་གནས་འཆི་
བའི་ཉིན་མོར་ང་ཚ(ར་འ@ོད་པ་6ེ་ཡི་རེད། 
  འཛམ་-ིང་འདི་ནས་ཁང་བ་གཉིས་དགོས་ན་mེད་Sི་རེད། �ངས་འཁོར་
གཉིས་དགོས་ན་mེད་Sི་རེད། སོ་སོ་རང་ཉིད་གཉིས་ནི་mེད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
རང་ཉིད་ནི་གཅིག་ལས་གཉིས་མེད་པའི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་

ཉིད་Sང “དཀོན་མཆོག” ཅིག་རེད་ཟེར་ན་ཆོག་པས། དཀོན་མཆོག་འདི་ལ་
བདག་ཡག་པོ་5ེད་I་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།  
   སོ་སོའི་མི་ཚ[་འདིའི་བདེ་<ག་གི་fོད་A། སེམས་བཟང་བོ་ཟེར་བ་འདིའི་
རིན་ཐང་ལ་འདང་ཞིག་བPབ་ན། lིང་�ེ་དང་5མས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་
ག�ང་སོ་སོར་དམིགས་Gམ་@ི་kོ་ནས་�་རགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བཤད་ཡོད་
མོད། ང་ཚ(ས་རགས་པ་ཞིག་ལ་བསམ་\ོ་བཏང་ན་ཡང་། སངས་Pས་བཅོམ་vན་
འདས་Sིས། “¨་རིའི་z་ཆོས་གཅིག་©་ནི་གང་ཞེ་ན། lིང་�ེ་ཆེན་པོའོ” ཞེས་
གoངས་པ་རེད། མཐར་�ག་སོང་ན་སེམས་བཟང་བོ་འདིའི་གོང་ན་ཆོས་ཤིག་མེད་
ཅེས་གoངས་པ་རེད། :ད་ཆ་དེ་འ2་ནི་འཛམ་-ིང་འདིར་ཕལ་ཆེར་སངས་Pས་
བཅོམ་vན་འདས་Sིས་འདིར་ཐེངས་དང་པོར་གoངས་པ་ཞིག་Sང་ཡིན་cིད། 
གང་hར་སེམས་བཟང་པོ་ཟེར་བ་དེ་དང་། lིང་�ེ་ཟེར་བ་དེ་ཚ(་གoང་རབ་Sི་ནང་
ན་Dག་བrད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ(་རང་གི་མི་ཚ[འི་ཉམས་ལེན་དང་མི་ཚ[འི་
h་བ་ཞིག་N་ཆགས་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
  ང་ཚ(ས་Gམ་པ་wན་N་གཞན་ལ་འདི་hར་བཤད་Sི་ཡོད་ལ། སོ་སོ་རང་གིས་
དེ་hར་བསམ་@ི་ཡོད་དེ། ང་ཚ(འི་སངས་Pས་Sི་ཆོས་ལ་Fད་ཆོས་ཡོད། Fད་ཆོས་
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ཅི་ཞིག་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚ(འི་ཆོས་དེ་5མས་བ_ེ་དང་གཞན་ཕན་lིང་�ེའི་_་བ་
ཅན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ(འི་ཆོས་དེས་གནས་དང་གནས་མིན་ལ་གནས་uགས་Sི་Wེང་
ནས་དHད་པ་གཏོང་I་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ(ས་I་མེད་qེན་མེད་ལ་ཡིད་ཆེས་
5ེད་Sི་མ་རེད། དེ་ནི་ང་ཚ(་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་Fད་ཆོས་ཡིན་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་
རེད། འོ་ན། དེ་འ2འི་Fད་ཆོས་དེ་གང་ན་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་འ2འི་Fད་ཆོས་དེ་ལ་
ང་ཚ(ས་�མ་བPབ་ནས་གོང་A་བ_ིགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་ཆ་མང་བོའི་
ནང་ན་བ_ིགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་དགོས་�ག་པས། དེ་འ2འི་Fད་ཆོས་
དེ་�མ་@ི་ནང་ནས་མར་\ངས་ཏེ། མི་རེ་རེའི་མི་ཚ[འི་འཚ(་བའི་ནང་ན། ལག་ལེན་
A་ཡོད་I་ཤིན་N་ནས་Sང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།  
   ནམ་ཞིག  དཔེ་ཆའི་ནང་དོན་དེ་མི་ཚ[འི་འཚ(་བའི་ནང་ལ་Fེར་ཡོད་
པའི་ཉིན་མོར། མི་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཡང་5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་རབ་ཅེས་-ེང་ཞིང་
བཤད་ན་�གས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཆོས་Sི་Fད་ཆོས་ནི་དཔེ་ཆའི་ནང་A་Dག་
བrད་ཡོད་པའི་Fད་ཆོས་ཙམ་ཡིན་ན་དོན་lིང་�ང་གི་རེད། གནའ་ཞིག་ལ། ང་
ཚ(འི་གོན་པ་འདི་འ2་@ོན་མཁན་ཞིག་གིས་དོན་བཟང་པོ་འདི་འ2་གoངས་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར་ནས། ང་ཚ(ས་ང་Pལ་5ས་པ་དེ་-ེན་iགས་ཙམ་རེད། དཔལ་vན་ཆོས་
8གས་Sི་གoང་གི་ནང་ན་དེ་འ2་ཡོད། ཁོང་ལ་མFེན་རབ་མངའ་བ་རེད། མགོན་
པོ་�་�བ་Sང་དེ་བཞིན་རེད། ངེད་གཉིས་Sི་@ོན་པ་གཅིག་ཡིན་ཟེར་ནས་ང་Pལ་
5ས་པ་ནི་ང་Pལ་hར་�ང་རེད།  
   གལ་ཏེ་ང་ཚ(ས། |ར་མགོན་པོ་�་�བ་སོགས་Sིས་གoངས་ཤིང་། དཔལ་
vན་ཆོས་8གས་Sིས་Sང་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་hར། 5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་རབ་
ཟེར་བ་དེ་རང་གི་མི་ཚ[འི་ཉམས་ལེན་ཞིག་N་ཆགས་Iའི་Wེང་ནས་གཏན་@ི་
དགོས་འAན་བ�བ་ཐབས་Sི་རིག་ག�ང་གི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པས། ང་ནི་
དེ་ལ་�ོབ་�ོང་5ེད་མཁན་ཡིན། ཉམས་o་ལེན་མཁན་ཡིན། ངས་དེ་ཉམས་o་
\ངས་པ་ལ་བiེན་ནས་དེ་དག་རང་གི་མི་ཚ[འི་h་བ་h་z་ཞིག་N་ཆགས་ཡོད་པས། 
གཞན་དང་མི་འ2་བའི་སེམས་བག་ཕེབས་པོ་ཡོད། དཔལ་འ5ོར་ལོངས་Bོད་
སོགས་ཆེན་པོ་མེད་ན་ཡང་། Fེད་ཚ(་དང་བ<ར་ན་གནམ་ས་h་zའི་Fད་པར་ཅན་
@ི་སེམས་བག་ཕེབས་པོ་དང་6ིད་པོ་ཡོད་ཟེར་�ས་ན་ནི། ད་གཟོད་དངོས་གནས་
Fད་ཆོས་ཤིག་རེད། དེ་འ2་མ་ཡིན་པར། གནའ་ཞིག་ལ་ང་ཚ(་དང་འ2་བའི་མགོ་
རིལ་རིལ་ཅན་ཞིག་ལ་Fད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་ཟེར་ནས། ང་Pལ་5ས་པ་ནི་I་མེད་qེན་
མེད་Sི་ང་Pལ་ཁོ་ན་ཡིན།  
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   གoང་རབ་དག་གི་ནང་A་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་རབ་Sི་
ཉམས་ལེན་ཆ་འ2་བ་�ན་z་�ན་z་རེ། ང་ཚ(ས་Sང་མི་ཚ[་རང་གི་ནང་ལ་ཉམས་
o་ལེན་�བ་པ་Oང་ཚ[། ད་hའི་ང་ཚ(ར་མཚ(ན་ན། དེ་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་པ་
དེ་རེད། ད་hའི་ང་ཚ(ར་མཚ(ན་ན། བཅོམ་vན་འདས་Sི་uགས་Sི་བདེན་བཞིའི་
གནས་uགས་ལ་དད་པའི་དད་པ་དང་། བཅོམ་vན་འདས་Sི་ཡང་དག་པར་
གoང་བའི་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་6ེས་པའི་དད་པ་དེ་ཚ(་ནི། རང་གི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
ཞེས་གོ་བ་\ངས་ན་ཧ་ལམ་ཆོག་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དངོས་གནས་2ང་གནས་ལས་I་
འTས་མི་བ�་བའི་Yལ་ལ་དད་པ་Gམ་དག་ཅིག་ཡོད་ན། རང་ཉིད་\ང་དོར་
མ�ག་vོག་ལ་མི་�ོངས་Iར་ཏན་ཏན་ཕན་པ་ཡོད་པས། དེ་འ2འི་དད་པ་དེས་ང་
ཚ(་6བས་Sི་རེད། ལམ་ལོགས་པ་Gམས་ལ་�གས་Iར་དེས་ཚད་བཀག་5ེད་Sི་
རེད།  
  ངས་མཚམས་མཚམས་ལ་འདི་འ2་ཡང་བསམ་@ི་འAག་Wེ། དེང་སང་ཆོས་པ་
ཡིན་:ད་Sི་མི་རེ་�ང་ཞིག་P་བོད་wན་N་སོང་ནས་ªན་འ2་མི་འ2་བཤད་དེ་I་
འTས་ལོག་�བ་5ེད་Sི་འAག མ་གཞི་དེ་འ2་གནའ་དེང་གཉིས་ལ་ཡོད་cིད་པ་
ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེང་སང་གནའ་དང་བ<ར་ན་ཇེ་མང་ལ་འ8ོ་བཞིན་ཡོད། མི་
དེ་འ2་བའི་རིགས་དེར་ལས་I་འTས་ལ་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་ཡོད་I་མ་རེད་
lམ་@ི་འAག མི་དེ་ཚ(ར་ཟངས་པ་�་ཁོལ་གA་བཞིན་པ་ཞིག་བWན་ཏེ། Fོད་Sིས་
སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་བiེན་ནས་I་འTས་ལོག་�བ་Sིས་ལོག་འཚ(་བ�བས་པ་
དང་། 6ག་ªན་བཤད་པ་སོགས་5ས་ན། ཟངས་པ་འདིའི་ནང་ལ་གnག་ངེས་ཡིན་
ཟེར་ནས་མངོན་oམ་A་བWན་ན། དེ་འ2་ལས་ཕོད་cིད་Sི་མ་རེད། གང་རེད་ཟེར་
ན། ཁོས་ལས་ཉེས་5ས་ཚ[་མ�ག་འTས་མAན་ན་ཡོད་པས་རེད། དེའི་ནང་ལ་
འཕེན་པར་�ག་གི་རེད།  
   གལ་cིད་I་འTས་Sི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བiན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། ལས་
གང་ལ་ཡང་ནམ་ཉི་མ་ཞིག་N་འTས་z་ཞིག་འOང་I་ཡོད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་ངེས་པས། དེ་འ2་བའི་ཡིད་ཆེས་Gལ་མ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་ན། སོ་སོས་གཞན་@ི་
cོག་གཅོད་པ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་5ེད་པ་སོགས་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཏན་ཏན་
འཛ[མ་I་རེད་བསམ་@ི་འAག མི་དགེ་བར་མི་འཛ[མ་པ་དེ་ནི་_་བའི་ཆ་ནས་ལས་
འTས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་iགས་རེད་བསམ་@ི་འAག  
   Bིར་བཏང་དད་པ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཡིད་ཆེས་Sི་དོན་རེད། ཅི་ཞིག་ལ་ཡིད་
ཆེས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། I་འTས་མི་བ�་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་། I་འTས་Sི་



20 |               བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་3། 

\ང་དོར་�་ཞིང་�་བའི་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་རེད། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན་དེས་
སོ་སོའི་uས་ངག་གི་Bོད་པ་ཐམས་ཅད་པོ་ལོག་པའི་ལམ་A་འ8ོ་བ་འགོག་ངེས་
པས། ང་ཚ(་ལམ་འyལ་བ་ལ་འ8ོ་I་ལས་6བས་བཞག་Aས་ན། དེའི་མིང་ལ་
6བས་ཟེར་ནི་རེད། �ང་གཞིའི་གོ་བ་དེའི་ཐོག་ནས་�་ཞིང་�་བ་5ས་ཏེ་སངས་
Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་ཆོས་ལས་བཤད་པའི་བདེན་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ལ་སོགས་
པར་རིམ་བཞིན་A་གོམས་ནས་ཡོང་ན་6བས་དངོས་ཟེར་བ་དེ་Iད་ལ་6ེ་བས། 
མཐར་�ག་ན་སོ་སོ་རང་ཉིད་རང་གི་6བས་རེད། དེའི་Uོགས་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཉིས་བསམ་\ོ་གཏོང་དགོས་པར་འAག 
   >་མAན་@ིས་Sང་iག་པར་དེ་འ2འི་:ོར་ནས་གoང་གི་ཡོད་དེ། ད་h་
Fེད་ཚ(་uས་པོ་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་:བས་ཏེ། ཆོས་བ�བ་དགོས་ན་འ2། སོ་སོས་
ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་5ེད་དགོས་ན་uས་སེམས་གཉིས་Sིས་«ོགས་པའི་:བས་Sི་Aས་
ཚ(ད་འདི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། མི་uས་འདི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། གོ་
:བས་འདི་ཐོབ་པའི་:བས་o་རང་རང་གིས་འཆི་Aས་འ@ོད་པ་མེད་I་ཞིག་དང་། 
འཆི་བའི་ཉིན་མོར་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་N་འ8ོ་བར་གདེང་ཚ(ད་ཡོད་པ་ཞིག་5ེད་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་གoང་གི་འAག ཁོང་གིས་ང་ཚ(་ལ་ལེགས་ལམ་A་འ�ག་Yལ་
@ི་གོ་རིམ་བཤད་པ་hར། ལམ་དེར་ང་ཚ(་ཡག་པོ་5ས་ནས་Uིན་སོང་ན། ད་འ8ིག་
སོང་བ་རེད། དེ་ནི་ཁོང་གིས་གoང་�བ་Sི་རེད།  
   ནམ་ཉི་མ་ཞིག་ལ། uས་སེམས་གཉིས་Sིས་མི་«ོགས་པར་ཉལ་སར་¬ང་
ཞིང་། མི་ཚ[་གང་བོར་ནི་I་འTས་ལོག་�བ་5ས་ཏེ་rིག་པ་ཤ་Wག་བ�བས་ནས་
འཆི་བའི་ཉིན་མོར། ད་\་མ་Fེད་མFེན་ཟེར་ན། དེའི་:བས་o་ཁོང་ལ་ཡང་
ཐབས་མེད། དེའི་:བས་o་ང་ལ་ཐབས་ཡོད་ཟེར་ན་ངས་Fེད་ཚ(ར་ªན་བཤད་པ་
རེད་ཅེས་གoང་གི་མི་འAག་གམ། དེའི་གནས་uགས་དེ་ནི་ང་ཚ(ས་བསམ་\ོ་ཏན་
ཏན་གཏོང་དགོས་ས་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་I་འTས་ལོག་�བ་Sི་kོ་ནས་
མི་དགེ་བ་qང་qང་བ�བས་ན་ཡང་། དེ་འཆི་Aས་\་མ་ཞིག་གིས་བ6བས་བཞག་
Aས། \་མ་དེ་འཇིག་iེན་5ེད་པ་པོར་tར་སོང་བ་མ་རེད་དམ། \་མ་ཟེར་བ་
6བས་Wོན་པ་པོ་Wེ། ལས་འTས་Sི་\ང་དོར་Uིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འfིད་མཁན་@ི་
དེད་དཔོན་ཞིག་ཡིན་འོས་པས། དེས་ཇི་hར་གoང་བའི་ལམ་@ི་ནང་A་ང་ཚ(་འ8ོ་
I་དེ་ནི་ང་ཚ(་རང་གིས་རང་6ོབ་Wངས་རེད། དེའི་Uིར་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་
uགས་o། 6བས་འ8ོ་ཟེར་བ་དེ་ཅི་འ2་ཞིག་རེད་ཅེ་ན། དེ་ནི་རང་ཉིད་རང་ལ་
ཡིད་ཆེས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཤེས་རབ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་
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ལ་Fེད་Gམ་པས་བསམ་\ོ་གཏོང་དགོས།  
   དེང་སང་6བས་o་འ8ོ་བ་Tན་གཤིས་ཡིན་དང་མིན་ཟེར་@ི་ཡོད་པས། ལོ་
�ང་གསར་z་དཔེ་ཆ་འ2་མི་འ2་¥ོག་པར་དགའ་མཁན་ཚ(ས་དེ་འ2་རིག་sོང་
ཡོད་རེད། 6བས་འ8ོ་Tན་གཤིས་རེད་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་དང་། Tན་གཤིས་ནི་ངན་
པ་ཞིག་N་བ_ི་བཞིན་པ་ཙམ་@ིས། འགའ་རེས་ནི་ངས་6བས་འ8ོ་མི་5ེད། ང་ལ་
Tན་གཤིས་མེད་ཟེར་མཁན་དེ་འ2་ཡང་ཡོད་cིད་པ་རེད། འོན་Sང་ཚMག་དེ་ཙམ་
@ིས་6བས་འ8ོ་འདོར་བ་སོགས་5ས་ན་ནི་ན་པོ་8གས་པའི་�ེས་o་འTངས་
ཞེས་པ་Oང་བ་མིན་ནམ་lམ། 6བས་འ8ོ་Tན་གཤིས་ཡིན་མིན་ནི། མི་རང་རང་
གི་སེམས་Sི་6བས་འ8ོའི་Zས་ཚད་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། མི་
གཞན་ཞིག་གིས་6བས་འ8ོ་Tན་གཤིས་རེད་ཅེས་པ་ཙམ་@ིས་དེ་hར་A་འtར་
འ8ོ་བ་ཞིག་མ་ཡིན།  
   6བས་འ8ོ་Tན་གཤིས་རེད་གoང་མཁན་ཁོ་རང་ཉིད་ལ་ནི་རང་ཉིད་Sི་
6བས་འ8ོའི་གོ་བ་ཞིག་ཡོད་cིད་མོད། Bིར་མི་རང་ཉིད་Sི་སེམས་ནང་གི་6བས་
འ8ོ་དེ་ཡང་lིང་ཅི་འ2་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་རང་གིས་hོས། ཆོས་Sི་གoང་རབ་ལ་
ཐོས་བསམ་5ས་པའི་དགེ་འAན་པ་ཞིག་དང་། ཆོས་Sི་གoང་རབ་ལ་བh་མ་sོང་
བའི་མང་ཚ(གས་ཕལ་བ་ཞིག་གཉིས་ལ་ནི། རང་རང་གི་6བས་འ8ོ་དེ་ཅ་ལག་ཞིག་
ཡིན་པའི་དབང་A་བཏང་ན་Zས་ཚད་ལ་Fད་པར་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་ངེས་
o་lམ་སོང་། lིང་�ེ། མང་ཚ(གས་ཚ(ས་ནི་\་མ་དང་e་བ་Gམས་qང་བ་གཙMགས་
o་བ�ང་ནས་6བས་o་འ8ོ་བར་འAག་པས། དེས་Sང་ཁོ་ཚ(ར་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐོག་རེ་ནི་འOང་གི་ཡོད་cིད་མོད། དེ་དག་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་6བས་འ8ོ་
Gམ་དག་ཅིག་N་ཆགས་Sི་ཡོད་མེད་བཤད་དཀའ་མོ་རེད།  
   ནང་བ་སངས་Pས་པའི་6བས་འ8ོ་Gམ་དག་ཅིག་Iད་ལ་6ེ་དགོས་ན། ཅི་
ཞིག་5ེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། བདེན་པ་བཞིའི་མ�ག་vོག་གི་ཐོག་ནས་ད་hའི་
<ག་བ|ལ་བའི་ཚ(ར་བ་འདི་མཐའ་དག་ནི། མ་རིག་པ་ལོག་པའི་འཛMན་Wངས་
ཅན། དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་�ོངས་པའི་\ོ་དེས་བ6ེད་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་
གཉིས་Sི་I་འTས་Sི་འTེལ་བ་ལ་བསམ་\ོ་གསལ་བོ་ཞིག་བཏང་ན། འyལ་བ་
ཅན་@ི་\ོ་དེ་ནི་མ་འyལ་བའི་\ོ་ཞིག་ལ་བiེན་ནས་བ®ོག་I་ཡོད་པ། དེ་vོག་
པའི་ཚ[་ནི་<ག་བ|ལ་གཏན་A་འགོག་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་I་འTས་
Sི་རང་བཞིན་ལ་ཡིད་ཆེས་Gམ་དག་ཅིག་6ེས་Aས། དེ་ནི་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་
6བས་འ8ོ་Gམ་པར་དག་པ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་འ2འི་6བས་འ8ོ་ཞིག་Iད་ལ་6ེས་
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ན། དེ་ནི་nལ་དངོས་པོའི་བདེན་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་རེད་མ་
གཏོགས། དེ་Tན་གཤིས་ཡིན་མིན་@ི་:ད་ཆ་གཏན་ནས་མེད་དེ། གནས་uགས་ལ་
ཡིད་ཆེས་པ་དང་། བདེན་དོན་ལ་བ_ི་འཇོག་5ེད་པ་ནི་མི་ཞིག་གི་ཤེས་རབ་དང་
iོགས་པ་Fད་པར་A་འཕགས་པའི་iགས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་Tན་གཤིས་གཏན་
ནས་མིན། འདི་ཚ(་ལ་བསམ་\ོ་ནན་ཏན་གཏོང་དགོས་པར་འAག 
   ཡིན་ན་ཡང་། 6བས་འ8ོ་Tན་གཤིས་ཡིན་མིན་@ི་:ད་ཆ་དང་_ོད་པ་ནི་
འཇིག་iེན་@ི་ཁམས་འདིར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། Gམ་Iན་བདག་མེད་ཡིན་ན། 
Fོད་འཛMན་iོག་པ་ཡོད་པའི་Fབ་ཟེར་@ི་ཡོད་པས། འཛMན་Wངས་འ2་མི་འ2་
ཅན་@ི་\ོ་�་ཚ(གས་ཡོང་cིད་པ་རེད། དཔལ་vན་ཆོས་Sི་8གས་པས་Sང་། 
“ལོག་པའི་8ངས་ལ་�་མེད་Uིར། །” ཞེས་པ་hར་ཡོང་cིད་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་མ་
ཟད། ང་ཚ(འི་བོད་Sི་དགེ་འAན་པ་ཡིན་ན་འ2། བོད་Sི་མང་ཚ(གས་ཡིན་ན་འ2། 
ཆོས་ལ་དད་པ་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གི་6བས་འ8ོ་དེ་ནི་དངོས་ནས་Tན་གཤིས་Sི་
བཟོ་འ2་བོ་ཞིག་N་ཆགས་མེད་ཟེར་ན་བཤད་དཀའ་བ་རེད།  
   ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཁ་ནས་ཆོས་Gམ་པར་དག་པ་ཟེར་ན་ཡང་། དོན་ལ་ཆོས་
Gལ་མ་བོ་དང་རང་གི་བསམ་པ་གཉིས་ཐག་རིང་ནས་རིང་A་@ེས་ཏེ། རང་གི་
ལོགས་ཤིག་N་གང་ལ་ཡང་མི་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཤིག་�བ་Sིན་པའི་Gམ་པ་དེ་
འ2་ཡང་ཡོང་གི་འAག་མོད། ངོ་བོའི་གནས་uགས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་Wེང་ནས་
\ང་དོར་འ�ག་vོག་ལ་དHད་I་དེ་ནི། དངོས་གནས་2ང་གནས་མི་ཞིག་གི་མི་
ཚ[འི་ནང་གི་དོན་དག་_་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་lམ་པས། དེའི་Yལ་ལ་Fེད་Gམ་པས་
�གས་སེམས་ནན་པོ་ཞིག་བཞེས་དགོས།  
 
 
 
 
 

ག4མ། $བས་5ི་6ོགས་དགེ་འ9ན་དཀོན་མཆོག 
    
    དེ་ནས་6བས་གoམ་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་འAན་དཀོན་མཆོག་ནི་
6བས་�བ་པའི་8ོགས་ཡིན་གoངས་ཡོད། དགེ་འAན་6བས་�བ་པའི་8ོགས་
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ཡིན་ཟེར་བའི་དགེ་འAན་དེ། Bིར་གཏང་རིག་པ་དང་8ོལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་
vན་དགོས་པས་དེ་ནི་�ང་ཙམ་དཀའ་མོ་ཞིག་རེད། ཆོས་Sི་ནང་ན་ས་དང་ལམ་
@ི་རིམ་པ་ཟེར་བ་ཞིག་གoངས་ཡོད་པ་རེད། Fེད་Gམ་པའི་fོད་Sི་དཔེ་ཆར་h་མ་
sོང་མཁན་ཚ(ར་ནི་མིང་ཚMག་འདི་རིགས་�ང་¦ོག་tར་ཞིག་ཡིན་cིད་Sང་། བh་
sོང་མཁན་ཚ(ར་ནི་Iན་ཤེས་ཤིག་རེད། གང་hར་ཧ་ལམ་དགེ་འAན་དཀོན་མཆོག་
དངོས་ནི་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ནས་འཇོག་ས་རེད། ད་hའི་གནས་:བས་
o་སོ་6ེས་དགེ་འAན་པ་མང་བོ་འAས་པའི་rེ་h་z་ཡིན་ན། དགེ་འAན་དཀོན་
མཆོག་�ེས་མ�ན་པ་ཙམ་ཞིག་རེད།  
   དེ་ཅིའི་Uིར་6བས་�བ་པའི་8ོགས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ཟེར་ན། སངས་Pས་
བཅོམ་vན་འདས་Sི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་དང་། ཐོས་བསམ་kོམ་གoམ་
5ེད་འདོད་ཚ[། ཆོས་8ོགས་Gམས་དང་Dན་A་བ8ོ་-ེང་དང་_ོད་པ་5ེད་དགོས་
པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་@ི་མAན་ནས་ཆོས་Sི་དོན་ལ་མཉན་པ་ལ་སོགས་
པ་5ེད་དགོས་པས། དེ་མཐའ་དག་གི་:བས་o་8ོགས་དགེ་འAན་དཀོན་མཆོག་
དེས། སོ་སོའི་བསམ་\ོའི་ནང་གི་6བས་དངོས། ལམ་@ི་བདེན་པ་དང་འགོག་པའི་
བདེན་པ་སོགས་འཐོབ་པའི་8ོགས་5ེད་Sི་ཡོད་པས། དེའི་མིང་ལ་6བས་Sི་8ོགས་
ཟེར་ནི་རེད། དེ་hར་དགེ་འAན་དཀོན་མཆོག་ནི་6བས་Sི་8ོགས་རེད། སངས་
Pས་བཅོམ་vན་ནི་6བས་Wོན་པ་པོ་རེད། 6བས་ངོ་མ་བོ་o་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚ(་
རང་ཉིད་ཡིན། རང་གིས་རང་6བས་I་མ་གཏོགས་གཞན་@ིས་6ོབ་Wངས་མེད།  
   

བཞི།  རང་གིས་རང་$ོབ་(ངས། 
    
    རང་གིས་རང་6ོབ་Wངས་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ན། རང་གི་Iད་ལ་བསམ་
\ོ་གསར་བ་མང་བོ་ཞིག་mེད་ནས་བསམ་\ོ་mིང་བ་དག་ལ་འཐབ་_ོད་Pག་
དགོས་པ་རེད། དེང་སང་མི་ཚང་མ་བསམ་\ོ་གསར་བར་དགའ་ཡི་འAག་ལ། 5ང་
�བ་Sི་སེམས་དང་། Wོང་ཉིད་iོགས་པའི་ཤེས་རབ་སོགས་ནི་ཐོག་མེད་ནས་ང་
ཚ(འི་སེམས་ལ་6ེ་མ་sོང་བའི་བསམ་\ོ་གསར་བ་གསར་qང་ཤ་Wག་རེད། འདོད་
ཆགས་ཞེ་rང་གཏི་�ག་སོགས་ནི་བསམ་\ོ་གསར་བ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་ང་ཚ(་དང་འ8ོགས་ཤིང་Dན་A་བrད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པས། 8ོགས་
པོ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ཚ(་8ོགས་པོ་mིང་བ་རེད།  
   མ་གཞི་ང་ཚ(འི་སེམས་འདི་གnལ་ས་h་z་ཞིག་རེད། གnལ་ས་དེ་ལ་དམག་
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དཔོན་གoམ་འAག་Wེ། འདོད་ཆགས་ཞེ་rང་གཏི་�ག་གoམ་པོས་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་འཐབ་ར་བPབ་ནས་ཧ་ཅང་གིས་ས་ཆེན་པོ་བ�ང་ཡོད་པར་རེད། ད་hའི་
uས་iེན་འདི་ལ་ལས་དང་ ོན་ལམ་བཟང་བོས་Pལ་བ་¨S་�བ་པའི་བWན་པར་
མཇལ་ཞིང་། ཁོང་གི་གoང་རབ་ལ་བiེན་ནས་|ོན་ཆད་འ2ིས་མ་sོང་བའི་
འདང་Pག་Yལ་གསར་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ང་ཚ(ར་ཡོང་གི་ཡོད་དེ། བདག་མེད་iོགས་
པའི་ཤེས་རབ་དང་། �་བའི་མི་iག་པ་ཟེར་བ་འ2་འ2། ལས་I་འTས་ལ་ཡིད་
ཆེས་ཟེར་བ་འ2་འ2། 5ང་�བ་Sི་སེམས་ཟེར་བ་འ2་འ2། |ོན་ལ་གོ་མ་sོང་
བའི་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་གསར་བ་འགའ་ཞིག་iེན་འདིར་སེམས་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་རེད།  
   \ོ་དེ་ཚ(ས་སེམས་Iད་ན་བrད་ཡོད་པའི་|ོན་@ི་དམག་དཔོན་ཚ(་དང་
དམག་འyགས་ཤིག་Pག་དགོས་Aས། ཁོ་ཚ(་ཧ་ཅང་ཉག་�་Wེ། 2ང་མོར་བཤད་ན། 
ཁོ་ཚ(ས་ནི་d་ཅག་གི་སེམས་གཏིང་A་ས་འཛMན་�བ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་sོང་བས་
�བ་པ་ཞིག་རེད། Fེད་Gམ་པ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་sོང་བའི་�བ་པ་ཡིན་
ལ། ང་ཡིན་ན་ཡང་དེ་sོང་བས་�བ་པ་རེད། iེན་འདིར་གཞི་ནས་སངས་Pས་Sི་
ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་5ས་པའི་ཐོག་ནས་འདང་Pག་Uོགས་གསར་བ་མང་བོ་ཞིག་
�ེབས་Sི་ཡོད་ན་ཡང་། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གnལ་ས་ཟིན་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་
Sི་སེམས་དག་ལ་བ<ར་ཚ[། :བས་�ན་z་རེར་\ོ་གསར་པ་དེ་ཚ(་མེ་hར་Dབ་¬བ་
N་འབར་ཙམ་རེ་5ེད་ན་ཡང་། གnལ་སའི་དམག་དཔོན་|ོན་མ་Gམས་གNགས་
ན་ནི། རེབ་ཅིག་ལ་ཚར་བཅད་དེ་མེད་པར་ཆགས་འ8ོ་གི་རེད། དེ་མངོན་oམ་
ཞིག་རེད། 
   ངས་ནམ་Iན་འདི་hར་འདང་Pག་@ིན་ཡོད། ཚ(ར་བ་དང་ཤེས་རབ་
གཉིས་ཀའི་བར་ལ་འཐབ་_ོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་འAག་ལ། ང་ཚ(་ནི་Dན་6ེས་ནས་
ཚ(ར་བས་དབང་བjར་ཡོད་པས། མི་ཚ[་འདིའི་ནང་A་ཚ(ར་བའི་�ས་པ་ཧ་ཅང་
�གས་ཆེན་རེད། ཚ(ར་བ་ཟེར་ན་འ2་Wེ། བདེ་བ་�ང་�ང་ཞིག་ནས་བ�ང་I་ནོར་
ལོངས་Bོད་སོགས་Sི་བདེ་བ་wན་པོ་དོན་གཉེར་@ི་འདོད་པ་ནི་ང་ཚ(་Dན་6ེས་o་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གཅིག་ནས་གཅིག་N་བIད་དེ་ཡོང་བ་ཞིག་
རེད། ཐ་ན་འAག་ས་ཞིག་བ�ེས་པ་ཙམ་ཡན་ཆད་པོ་ཚ(ར་བའི་དབང་གིས་འOང་
གི་ཡོད། མི་ཚ[་གང་བོར་ཚ(ར་བའི་�ེས་o་འTང་qང་5ས་ཚ[་མཐར་�ག་སོ་སོ་ལ་
@ོང་རག་གི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་བའི་\ོ་ཞིག་�ར་ནས་6ེས་ན་དེ་ནི་ཤེས་རབ་རེད།  
   ཤེས་རབ་དེས་དེ་དང་འདི་5ས་ན་མི་འ8ིག་བསམ་པ་ཙམ་ནི་ཤེས་ན་ཡང་། 
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ཤེས་རབ་དང་ཚ(ར་བ་གཉིས་Sི་ནང་ནས་Gམ་པ་wན་N་ཚ(ར་བ་Pལ་འ8ོ་བ་h་z་
འOང་གི་རེད། གནས་Yལ་ཧ་གོ་ན་ཡང་། དེའི་�ར་A་�ོངས་པ་ཅན་@ི་ཚ(ར་བ་
ཞིག་གི་བ�་Tིད་Sི་དབང་A་ཤོར་འ8ོ་བ་རེད། འོན་Sང་དེའི་�ེས་o་ཤོར་འ8ོ་ཡི་
ཟེར་ནས་rོད་qང་མི་5ེད་པར། ཤེས་རབ་དེ་ལ་ཡང་ཡང་གོམས་ཐབས་o་ཤེས་
རབ་ལ་རོགས་པ་ཞིག་འཚ(ལ་དགོས་པ་རེད།   
    གནས་uགས་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་Sི་�ས་པ་ཡར་Pས་o་གཏོང་དགོས་
ན། སངས་Pས་Sི་གoང་གི་ནང་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གoངས་ཡོད་པ་རེད། གང་ཞེ་
ན། ཤེས་རབ་Sི་�ས་པ་Uོགས་གཅིག་N་བ<་བའི་Uིར་བསམ་གཏན་བkོམས་ནས་
སེམས་ཇེ་བiན་ལ་གཏང་I་དེ་རེད། དཔེར་ན། མི་ཞིག་གི་ལག་པ་གཉིས་ཀས་ཅ་
ལག་རེ་སོ་སོར་བ�ང་ན་ཤེད་དེ་ཙམ་མེད་ལ། ལག་པ་གཉིས་པོ་གཞི་གཅིག་ལ་
འ�ས་ན་ཤེད་དང་Wོབས་�གས་དེ་ལས་བཟང་། དེ་བཞིན་A་སེམས་Sི་Wོབས་
�གས་Sང་Dན་A་བ<་I་ཡོད། སེམས་Sི་�ས་པ་�བ་�བ་5་དགོས་དོན་ནི། ད་
hའི་སེམས་དེ་འ�ོས་ནས་གང་ས་གང་ལ་འFམས་པའི་ངང་Yལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་
པས། དེ་ལས་Yར་བ<ས་ནས་དམིགས་པ་གཅིག་གི་Wེང་ལ་བསམ་\ོ་བཏང་ན་
སེམས་ཇེ་བiན་A་འ8ོ་བ་རེད། 
   དེ་hར་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་kོམ་པའི་ཐབས་Sིས་ཤེས་རབ་ལ་གོ་མཚ(ན་
¤ད། ཤེས་རབ་Sི་ལག་N་མཚ(ན་ཆ་བཞག ཤེས་རབ་Sི་�ས་པ་ཇེ་ངར་ལ་བཏང་
ཞིང་། ད་�ང་དེ་ལ་5མས་བ_ེའི་ཉམས་ལེན་@ིས་ཡང་དང་ཡང་A་རོགས་5ས་ན་
མཆོག་རེད། འཆི་བ་མི་iག་པ་སོགས་Sང་བkོམས་ཏེ་ཤེས་རབ་ལ་>ལ་མ་5ས་
ཤིང་། ཤེས་རབ་Sི་�ས་པ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ན་ནི། ནམ་ཞིག་ན། ཤེས་རབ་ཁོ་རང་
གིས་བ6ེད་པའི་ཚ(ར་བ་དེ་ཚ(ར་བ་གཞན་ལས་Pལ་ངེས་ཡིན་པས། དེའི་Uོགས་o་
དཀའ་ལས་Pག་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚ(་ནི་མ་གཞི་ནས་དེའི་དོན་A་
དཀའ་ལས་Pག་N་ཡོང་བ་རེད། 
    ང་ཚ(ས་རང་ལ་2ི་བ་ཞིག་བཀོད་ན་ལེགས་ཏེ། ངས་ནི་རང་གི་ཕ་མ་
གཉིས་Pབ་N་བ¯ར་ནས། མིང་གསར་བ་ཞིག་བཏགས། གོན་པ་མི་འ2་བ་ཞིག་
@ོན། མགོ་རིལ་རིལ་5ས་ནས་ཅི་ཞིག་5ེད་A་ཡོང་བ་རེད་ཅེས་རང་གིས་རང་ཉིད་
ལ་2ི་བ་5ས་ན། དེ་ལ་དམིགས་nལ་ཅི་ཡང་མེད། རང་དགར་འAག་ས་ཞིག་
བ�ེས་པ་ཙམ་ཡིན་ཟེར་ན་འ8ིག་གི་མ་རེད།  
   འོ་ན། ད་ཅིའི་Uིར་ཡིན་ཟེར་ན། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་བWན་
པའི་ཆོས་Sི་ལམ་ལ་བiེན་ནས་མི་ཚ[འི་དོན་lིང་བ�བ་N་ཡོང་བ་རེད། དོན་lིང་
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ཅི་ཙམ་ལོན་མིན་ནི་མི་སོ་སོ་ལ་རང་གི་དབང་བོ་བཟང་ངན་དང་། <ག་�ས་ཡོད་
མེད་�་ཚ(གས་ཡོད་པས་ཆ་ཚང་འ2་འ2་ཞིག་མི་ཡོང་ན་ཡང་། གནད་དོན་དེ་ལ་
ཡང་དང་ཡང་A་འདང་Pག་དགོས་པ་རེད།    
 

<། ཞར་ལ་ད་>འི་ནང་བ(ན་?ི་གནས་བབ་@ེང་བ། 
    
    ད་དེ་རིང་ངས་6བས་འ8ོའི་གོ་དོན་མདོར་བ<ས་ཤིག་བཤད་ཟིན་པས། 
ད་དེ་ཙམ་5ས་ནས། དེའི་ཞོར་A་བཤད་I་ཞིག་ལ། ཁ་སང་དེ་རིང་Uི་ནང་གཉིས་
ཀའི་གནས་བབ་Sི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་@ི་Aས་ཤིག་ལ་ཁེལ་ཡོད་པ་རེད། འོན་
Sང་དཀའ་ངལ་@ི་Aས་ཤིག་ལ་�ེབས་འAག་ཅེས་ཧ་ལས་པ་དགོས་པ་དང་ཧང་
སངས་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ཆོས་ཉིད་ལ་cིད་པ་ཞིག་རེད།  
    མ་གཞི་ནང་བའི་ཆོས་hར་བསམ་\ོ་བཏང་ན། འཁོར་བའི་གནས་ཁོ་
རང་འདི་འ2འི་དཀའ་ངལ་@ི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་པར་ངོས་གཞན་
ཞིག་ནས་བསམ་\ོ་བཏང་ན་ཡང་། གཙ(་བོ་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ཅི་hར་གཏད་
དགོས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ལས་Pལ་བའི་\ོ་8ོས་དང་lིང་Wོབས་ཇི་hར་བ6ེད་
དགོས་པ་དེ་རེད་མ་གཏོགས། དཀའ་ངལ་དེ་ཚང་མར་ཧ་ལས་ནས་བrད་པས་ཅི་
ཡང་མི་འོང་། དཀའ་ངལ་གང་ཞེ་ན། སངས་Pས་པའི་ཆོས་_་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་
གང་གི་ནང་A་གནས་པའི་:ད་ཡིག་གིས་མཚ(ན་པའི་བོད་Sི་རིག་གནས་མཐའ་
དག་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་N་འ�ད་Sིན་པའི་ཁོར་nག་གཅིག་གི་ནང་ང་ཚ(་གནས་
བrད་ཡོད་པ་རེད།  
   :བས་འདིར་ང་ཚ(་དགེ་འAན་པའི་�ག་N་ངེས་པར་བབ་པའི་འགན་འfི་
5ེ་Tག་N་བཤད་ན། བོད་Sི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་འདི་ནི། མིའི་Bིའི་ཚ(གས་ལ་
ཕན་བདེ་�བ་པའི་�ས་པ་ཅན་@ི་རིག་གནས་བསམ་\ོ་ཞིག་N་མ་ཟད། འཛམ་
-ིང་གི་རིག་པའི་བང་མཛ(ད་ནང་ན། གཞན་དང་མི་མYངས་པའི་འོད་དང་vན་
པའི་ནོར་z་Fད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་hར་Wོན་པ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་
འདས་Sི་མདོ་|གས་�ང་A་འTེལ་བའི་ཆོས་ནི། འཛམ་z་-ིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་
ཁ་བ་གངས་ཅན་གཅིག་©ར་དར་ཡོད་པས་འདི་ཧ་ཅང་Fད་པར་ཅན་ཞིག་རེད་
ཟེར་ནས་དམ་པའི་6ེས་z་མང་བོས་Sང་ཡང་དང་ཡང་A་གoང་བཞིན་ཡོད་པ་
Fེད་Gམ་པས་Sང་གོ་ཡོད་ངེས། འོ་ན། དེ་འ2འི་རིག་གནས་དེ་ཉེན་ཁ་ཞིག་དང་
འ�ད་ཡོད་Wངས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་Uིའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འ�ད་ཡོད་པ་
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�་མ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ནང་A་འ�ད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡང་རིགས་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་
པར་འAག 
   འོན་Sང་_་བའི་ཉེན་ཁ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་ཆག་
འཇིག་དེ་ནི། ང་ཚ(་ཆོས་པ་རང་གི་སེམས་Sི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛMན་དགོས་I་ཞིག་
རེད། སངས་Pས་Sི་བWན་པའི་ཆག་འཇིག་དེ་དགེ་འAན་པའི་fོད་A་བh་དགོས་
I་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པའི་མི་ཞིག་གི་ནང་A་བh་I་ཞིག་མ་
རེད། |ོན་ཆད་བོད་^ོངས་Sི་མགོ་fིད་བWན་འཛMན་ཟེར་I་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོས་

Sང་ང་ཚ(འི་�ན་ལགས་ལ་དེ་འ2་ལབ་སོང་གoང་གི་འAག “སངས་Pས་Sི་
བWན་པ་འཇིག་མ་འཇིག་ཟེར་བ་དེ་Fེད་ཚ(་དགོན་པའི་ནང་ནས་བh་དགོས་I་
རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ(འི་ནང་ལ་བWན་པ་ཞིག་Bིར་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། བWན་
པ་འཇིག་མ་འཇིག་དེ་བWན་པ་ཡོད་སའི་གནས་དེར་བh་དགོས་I་ཞིག་རེད” 
ཅེས་ལབ་Yལ་གoངས་Oང་།  
   དེ་བདེན་པ་རེད། zམ་པ་ཡོད་ས་ཞིག་N་zམ་པ་ཆག་མ་ཆག་དང་འཐོར་
མ་འཐོར་བh་དགོས་I་ལས། zམ་པ་མེད་ས་ཞིག་N་zམ་པ་ཆག་མ་ཆག་གི་Gམ་
གཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འ2་ཡིན་Aས། བWན་པ་འཇིག་མ་འཇིག་དགོན་པའི་
ནང་A་བhས་ནས་བཤད་I་ཞིག་རེད། དགོན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མི་རེ་རེས་�བ་
ནས་ཆགས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། མི་རེ་རེ་ནས་མི་བ_ི་བར་དགོན་པ་ཟེར་
བ་ཞིག་མེད། དེའི་Uིར། གང་ཟག་kེར་རེ་རེའི་སེམས་ནང་A་དངོས་གནས་2ང་
གནས་གནས་uགས་Sི་kོ་ནས་སངས་Pས་Sི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་འAན་ལ་
ཆག་འཇིག་ཅི་འ2་འ8ོ་བཞིན་འAག ལས་འTས་བ_ི་°ང་གི་འA་ཤེས་དང་། 
5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་Sི་ཉམས་ལེན་Uོགས་ལ་ཆག་འཇིག་ཅི་འ2་འ8ོ་
ཡི་འAག ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་@ི་འAན་པའི་Uོགས་ལ་ཆགས་འཇིག་ཅི་འ2་
འ8ོ་ཡི་འAག་hོས་དང་། འདི་དག་ཅི་hར་Oང་བ་རེད་ཟེར་ན། མང་ཆེ་བ་ཞིག་
འདོད་ཡོན་ལ་གཡེང་བའི་གཡེང་བ་དང་། I་ནོར་སོགས་ལ་དགའ་2གས་པས་
དེའི་Uོགས་qང་qང་བ�བས་པ་h་z་ལས་Oང་བ་རེད།   
   མ་གཞི་:ད་ཆ་±ོམ་པོ་བཤད་I་དཀའ་མོ་རེད། d་ཅག་wན་@ི་སེམས་Sི་
ཉམས་sོང་གཅིག་པ་རེད། ཉོན་མོངས་དང་འདོད་པ་ཟེར་བ་འདི་Dན་6ེས་ཤིག་
རེད། 6ེས་མ་ཐག་ནས་Dན་6ེས་o་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། �ང་5་ཞིག་ལ་
�ོབ་�ོང་5ས་ཏེ་གཞི་ནས་kོར་མོར་དགའ་I་དེ་ཐོན་ཡོང་བ་ཞིག་མ་རེད། Dན་
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6ེས་ཟེར་བ་འདི་ཧ་ཅང་བ®ོག་I་དཀའ་བ་རེད། ཁ་ནས་བཤད་ན་ལས་�་བོ་འ2་
བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དོན་ལ་ཤིན་N་དཀའ་བ་བཤད་མི་དགོས། འོན་Sང་ང་ཚ(་e་
པ་ལ་མཚ(ན་ན། སེམས་o་འདོད་ཡོན་ལ་དགའ་བའི་དགའ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་
ལས་Sང་Dག་པའི་དགའ་ས་ཞིག་ཡོད་འོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་
རབ་ལ་སོགས་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་དགའ་I་དང་། 6ེས་z་དམ་པའི་མཛད་Bོད་ལ་
དགའ་བ་དེ་ཅིག་ཤོས་ལ་བhས་ན་Dག་ཅིག་ཡིན་འོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་
གོ་རིམ་དེ་སེམས་ནང་ལ་རིམ་@ིས་རིམ་@ིས་ ིན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། 
   དེ་hར་བWན་པའི་ཆག་འཇིག་ནི་རང་རང་གི་ཤེས་Iད་Wེང་A་ཡོང་བ་
ཞིག་ཡིན་པས། ད་Uིས་o་ཡང་རང་གི་ཤེས་Iད་ཐོག་ནས་�ར་གསོ་དགོས་I་རེད་
མ་གཏོགས་ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད། བWན་པའི་ཆག་འཇིག་དེ་བོད་གངས་ཅན་@ི་
དགེ་འAན་པ་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་མགོ་བ�ང་Wེ་Oང་བ་ཡིན་པས། བWན་པ་Uིས་o་
�ར་གསོ་I་ཡང་དགེ་འAན་པ་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་འགན་ལེན་དགོས་པ་རེད། Dག་
པར་Yལ་fིམས་Sི་ཉམས་ལེན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛMན་@ི་ཉམས་ལེན། ཤེས་རབ་Sི་
ཉམས་ལེན་h་zའམ། ཡང་ན་དེའི་�ང་གཞིར་rེ་�ོད་གoམ་ལ་ཐོས་བསམ་�ོབ་
གཉེར་5ས་པའི་Zས་ཚད་ལ་སོགས་པའི་གོ་རིམ་hར། མི་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་བWན་
པ་བ6བ་དགོས་པ་རེད། བWན་པ་ནི་གང་ཟག་kེར་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་ཉམས་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། Uིར་ཡང་གང་ཟག་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་བ6བ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་
པའི་གནས་uགས་དེ་ལ་Fེད་Gམ་པས་ཡང་དང་ཡང་A་�གས་བསམ་བཞེས་I་
གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
   གང་རེད་ཟེར་ན། Fེད་Gམ་པའི་དགོན་པ་འདི་h་z་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། 
དགོན་པ་རེ་བ་ཅན་ཞིག་རེད། I་མཚན་ནི་གཅིག་N་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་@ི་
ཁོར་nག་Gལ་མ་ཞིག་Yགས་ཟིན་པ་དང་། གཉིས་o། གནས་བབ་Sི་དབང་གིས་
དzས་Uོགས་h་z་དང་བ<ར་ན་ནི། Uིའི་ཁོར་nག་ལ་ཡང་�་ཡངས་དོག་གི་Fད་
པར་�ང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པས། Uིའི་ཁོར་nག་�ང་ཟད་�་ཡངས་པ་དེ་བག་མེད་
5ེད་Iའི་qེན་A་མ་Fེར་བར། སོ་སོ་ཡར་Pས་ལ་གཏོང་5ེད་ཅིག་དང། རང་ཉིད་
རེ་བའི་§ང་འ²གས་ས་ཤིག་N་འtར་Iའི་གོ་:བས་o་བh་དགོས་པ་རེད། 
དzས་Uོགས་o་དགོན་པའི་ནང་A་e་པ་ཞིག་�གས་I་དང་། ལས་�ངས་o་ལས་
5ེད་པ་ཞིག་འཇོག་I་གཉིས་ལས། e་བ་ཞིག་དགོན་པར་�གས་I་དཀའ་བའི་
ཚ(ད་རེད། དེ་ལ་བhས་ན། ང་ཚ(་འདི་�་བhོས་བཅས་Sིས་�ང་ཙམ་�་ཡངས་པོ་
ཡིན་པས། �་ཡངས་པོ་དེ་བེད་Bོད་ཡག་པོ་བཏང་ནས། དངོས་གནས་2ང་གནས་
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རང་རེའི་གནས་བབ་Bི་ལ་�གས་སེམས་བཞེས་འགན་�ར་ཏེ། �གས་མ�ན་
fིམས་གཙང་གི་ངང་ནས་སངས་Pས་Sི་བWན་པར་ཕན་པའི་ལས་ཀ་རེ་གང་ལ་
གང་མཚམས་Sིས་བ�བ་I་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་lམ།  
   Fེད་Gམ་@ི་དགོན་པ་འདི་ལ་མཚ(ན་ན། �ང་Aས་ནས་གཏན་བ�གས་
གནང་བ་Gམས་ཡིན་ན་འ2། e་སར་སོང་ནས་�ོབ་གཉེར་གནང་Wེ་Uིར་ཕེབས་
ཡོད་པའི་རིགས་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། ན་�ང་གི་ད©ང་ཁག་ངར་བ་ཞིག་ཡོད་པར་
འAག་པས། དམིགས་nལ་གཅིག་གི་Uིར་A་h་Yལ་འ2་མིན་�་ཚ(གས་ཡོད་
ནའང་། _་བའི་དམིགས་nལ་དང་_་དོན་གཅིག་པའི་Wེང་ནས་དགོངས་པ་མ�ན་
པོ་5ས་ཏེ། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་h་�བ་Gམ་པར་དག་པ་ཞིག་རང་
ཉིད་ནས་མགོ་བ_མས་ཏེ་འཛMན་6ོང་~ེལ་གoམ་གནང་I་དེ་�ག་N་བབ་པའི་
ལས་འགན་ཡིན་པའི་དངོས་འཛMན་@ི་ཐོག་ནས། Aས་iག་པར་དེ་ལ་བ_ོན་I་
ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
   Fེད་Gམ་པ་དzས་Uོགས་o་ཕེབས་དང་། མ་གཞི་དzས་Uོགས་བWན་པའི་
འOང་གནས་རེད། Wོད་དzས་གཙང་ཆོས་Sི་ཆོལ་ཁ་ཟེར་@ི་རེད། ཡིན་ནའང་། 
ཁ་སང་དེ་རིང་ཉིས་Wོང་བPད་Sི་�ེས་o་ནི་བ³་ཤིས་¬ན་པོ་གཅིག་©་མ་
གཏོགས། གཞན་Gམས་o་སངས་Pས་Sི་བWན་པར་ཆག་འཇིག་ཧ་ལས་པ་བཏང་
འAག་ཅེས་ན་:ད་ཆ་དེ་ཐལ་མི་2གས་པ་h་z་རེད། དེ་hར་གང་ས་གང་གི་ཆོས་
rེ་Gམས་ལ་བhས་ཡོང་ན། སངས་Pས་Sི་བWན་པ་ནི་|ོན་ཆད་དང་བ<ར་ཚ[་
ཆག་འཇིག་དང་ཉམས་´ད་ཧ་ལས་པ་Oང་ཡོད།  
   དེའི་དབང་གིས་མི་རེ་རེས་འགན་འ�ར་@ི་འA་ཤེས་དང་། དགོན་པ་རེ་
རེས་འགན་འ�ར་འA་ཤེས་Fད་པར་ཅན་ཞིག་བ6ེད་དགོས་པའི་Aས་རབས་ཤིག་
ལ་ཁེལ་ཡོད། ང་ཚ(འི་\་མ་གཅིག་©ས་ནི་ད�ང་ལོ་བPད་�་བཞེས་པའི་བར་
འཛམ་-ིང་ག་ས་གང་A་དཀའ་ལས་དང་>་ཚ[གས་ཅི་འ2་ཞིག་sངས་ནས་ཕེབས་
Sི་འAག ཁོང་གིས་�ར་བའི་འགན་དང་། ཁོང་གི་དམིགས་nལ་སོགས་མཐར་
�ག་ན། བོད་མི་རིགས་གཅིག་©འི་གནད་དོན་ཙམ་ཞིག་མ་རེད། ཁོང་རང་གིས་
Sང “སངས་Pས་Sི་བWན་པ་དང་�ང་A་འTེལ་བའི་བོད་Sི་རང་དབང་འཐབ་
_ོད” གoང་གིན་པ་hར། Pལ་བ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་ཆོས་ཏེ། གང་
ཟག་གཅིག་གི་སེམས་སམ་གཤིས་Iད་ལ་Dན་6ེས་o་ཡོད་པའི་རིགས་བཟང་བོ་
Gམས་གསོ་6ོང་5ས་ནས་མིའི་རིན་ཐང་མངོན་tར་5་Iའི་h་�བ་དེ། འཛམ་
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-ིང་ལ་P་Fབ་N་~ེལ་I་དེ་ནི་ཁོང་གི་དམིགས་nལ་གཙ(་བོ་ཞིག་རེད་lམ་@ི་
འAག་ལ། གོ་�་མོས་བཤད་ན། སངས་Pས་Sི་བWན་པ་Gམ་པར་དག་པ་ཞིག་
འཛམ་-ིང་འདིར་རང་དབང་དམངས་གཙ(འི་�ོམ་གཞི་དང་མི་འགལ་བའི་ཐོག་
ནས་~ེལ་I་དེ་ཉིད་ཁོང་གི་ངེས་པ་དོན་@ི་འAན་པ་ཞིག་རེད། བོད་Sི་སངས་Pས་
པའི་ཆོས་འདི། ནམ་ཉི་མ་ཞིག་ལ། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་z་
-ིང་Bིའི་མིའི་འཚ(་བའི་ནང་ལ་ཕན་བདེ་བµན་�བ་པའི་རིག་གནས་ཤིག་N་
འtར་I་ནི་ཁོང་གི་�གས་བསམ་གཙ(་བོ་ཞིག་N་བ_ི་འོས།  
   ཁོང་གིས་>་ལས་འདི་འ2་ཞིག་བ6ོན་བཞིན་པའི་:བས་ལ། ང་ཚ(ས་རང་
དགར་6ིད་པོ་བཤད་ནས་ཉལ་བrད་ན། དངོས་གནས་2ང་གནས་fེལ་མེད་པ་
རེད། མི་-ོ་མེད་ཐབས་ཆག་གི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད། ང་ཚ(ས་Sང་རང་Wེང་ནས་
འགན་རེ་རེ་�ར་ན་ནི། �་ཐིགས་མང་བོ་བསགས་ནས་P་མཚ(་�བ་པ་h་z་ཡིན་
པས། དེ་ལ་�གས་བསམ་Gལ་མ་ཞིག་བཞེས་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
       
 
 

Aག  ཁོར་Cག་གི་འDར་Eོག་མཐོང་དགོས། 
    
   དགོན་པ་འགའ་ཞིག་ལ། |ོན་ཆད་cོལ་Iན་Wེང་འཆད་ཉན་�ང་ཙམ་
ཡང་མེད་པས། དེང་སང་གསར་A་འཆད་ཉན་@ི་cོལ་ཞིག་འ²གས་དགོས་ན། 
འགལ་qེན་�ན་z་�ན་z་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། |ོན་@ི་ལམ་uགས་ཤིག་ལ་
འtར་བ་རེ་བཏང་ན་དགོན་པ་གང་དང་གང་A་ཡིན་�ང་དེ་འ2་ཡོང་cིད་པ་
ཞིག་རེད། དཔེ་མི་cིད་པའི་ཧ་ལས་དགོས་ས་ཞིག་མ་རེད། དགོན་པའི་ནང་ལ་
འtར་བ་ཞིག་གཏང་དགོས་ན། ཐོག་མར་འtར་བ་དེ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་
འདས་Sི་འAལ་བའི་དགོངས་པ་དང་འགལ་ཡོད་མེད། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་
གཞི་_འི་h་�བ་དང་འགལ་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་བiག་དགོས། དེ་དག་དང་མ་
འགལ་བའི་ཐོག་ནས། དགོན་པ་རང་གི་དགེ་འAན་པའི་འཆད་ཉན་�ོབ་གཉེར་ལ་
གང་ཕན་ན་དེ་hར་ཕན་པ་ཡོད་པའི་འtར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་པས། ཧ་ཅང་
མfེགས་འཛMན་མི་5ེད་I་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེའི་Yལ་ནི་ཁ་སང་དེ་རིང་བོད་
Sི་དགོན་པ་Gམས་Bིའི་ཆ་ནས་འ�ད་Sིན་ཡོད་པའི་གནས་Yལ་ཞིག་རེད།  
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   ཡང་གནས་Yལ་གཞན་ཞིག་Sང་འOང་གི་ཡོད་པ་ནི། |ོན་ཆད་བོད་Sི་
ཁོར་nག་འདི་ན་ནི། ཆོས་uགས་ཟེར་Aས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཤག་ཤག་གི་ངང་ནས། 
མི་བP་ཆའི་བP་ཐམ་པས་དགེ་འAན་ལ་6བས་o་མཆི་ཟེར་@ི་རེད། དེ་འ2འི་
ཁོར་nག་ཅིག་ལ་དགེ་འAན་པ་Gམས་འཚ(་I་དེ་ལས་�་བོ་རེད། ད་ནི་Aས་Sི་
འtར་བ་�་ཚ(གས་ཤིག་Oང་Wེ། བP་ཆའི་{་བ�ས་ཁས་\ངས་ན། བP་ཆའི་{་
བ�ས་དོགས་�ོང་5ེད་སའི་ཁོར་nག་ཅིག་N་རིམ་@ིས་ཆགས་འ8ོ་ཡི་ཡོད། དེ་ནི་
ལོ་Iས་ཤིག་གི་འtར་བ་ཡིན་པས་ཆོས་ཉིད་ལ་cིད་པ་ཞིག་Sང་ཡིན།  
   དེ་འ2འི་འtར་བ་དེ་ལ་ང་ཚ(ས་ཅི་hར་གདོང་གཏད་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། 
h་བ་�་ཚ(གས་Sི་ཁོར་nག་དེ་ནི་མ་གཞི་ནས་ཡོད་cིད་པ་དང་ཡོད་འོས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཏེ། _་བའི་_་བ་དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་གཞི་བ�ང་ནས་བསམ་\ོ་
བཏང་ན། ངས་ཁ་སང་བཤད་པ་hར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་ཁམས་དང་མོས་
པ་མི་འ2་བ་�་ཚ(གས་ཡིན་བསམ་པའི་འA་ཤེས་Sི་ཐོག་ནས། དེའི་Yལ་ལ་~ོ་མི་
ལངས་པར་བ�གས་ཏེ། སོ་སོ་རང་ཐད་ནས་བWན་པ་འཛMན་པའི་lིང་Wོབས་
གཙང་མ་ཞིག་བཞེས་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
   རང་དབང་དང་། འ2་མཉམ་ཟེར་བ་འདི་ཚ(་འཛམ་-ིང་ཡོངས་Fབ་Sི་
རིན་ཐང་h་བ་ཞིག་རེད། མི་wན་པོ་རང་དབང་ཡིན། འ2་མཉམ་ཡིན་ཟེར་བ་
དེས་དགོན་པ་ལ་ཆོས་fིམས་མི་དགོས། འAལ་fིམས་མི་དགོས། fེལ་མེད་uགས་
མེད་5ེད་དགོས་ཟེར་བའི་ནང་དོན་གཏན་ནས་མ་རེད། རང་དབང་དང་�ིག་
fིམས་འགལ་@ི་མ་རེད། འ2་མཉམ་དང་བ_ི་འཇོག་འགལ་@ི་མ་རེད། དེ་གཉིས་
འགལ་བར་བ�ང་སོང་Aས་འ2་མཉམ་@ི་གོ་བ་ལོག་ལམ་ལ་ཤོར་བ་ཡིན། P་ནག་
N་ཡང་ཐེངས་དང་པོར་འ2་མཉམ་སོགས་Sི་མིང་ཚMག་འདི་དག་�བ་Uོགས་ནས་
དར་ཡོང་Aས། མཁས་པ་མང་བོ་ལོག་ལམ་ལ་Uིན་sོང་:ད་འAག fིན་Nའི་

�d(陈独秀)ཟེར་བའི་P་ནག་གི་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་zས། བར་:བས་
ཤིག་རང་གི་ཨ་ཕའི་མིང་ལ་ཡང་ཨ་ཕ་ཞེས་མ་བོས་བར། འ2་མཉམ་@ི་Gམ་པ་

Wོན་ཆེད་ལའོ་fིན 老陈 ཞེས་བོས་པ་རེད་ཟེར་@ི་འAག འ2་མཉམ་ཞེས་པ་ནི་
མི་ཆོས་wན་Bོད་Sི་h་བ་ཆ་ཚང་བ�ག་5ེད་ཅིག་N་གོ་མི་�ང་། དེ་ལ་Fེད་Gམ་
པས་བསམ་\ོ་གཏོང་དགོས།  
   Fེད་Gམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། མ་འོངས་པ་ན་གོ་:བས་རེ་ཤར་ནས་�བ་
Uོགས་Pལ་ཁབ་རེར་h་:ོར་A་འ8ོ་�བ་ན། རང་དབང་གི་nལ་�་དང་། རང་
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དབང་གི་uང་བ་སོགས་ནི། མི་Gམས་རང་མོས་རང་འཐད་Sི་kོ་ནས་fིམས་Sི་
འA་ཤེས་ཡོད་པ་དང་། གནས་uགས་བ_ི་བའི་ཤེས་རབ་དང་vན་པའི་དཔལ་
ཡོན་@ི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། རང་དབང་མེད་པའི་uང་བ་ཐམས་ཅད་པོ་ནི། 
¥་¥ོ་དང་། �ན་ནག་གAག་¶བ་ཅན། fིམས་མེད་uགས་མེད་Sི་ས་ཆ་ཡིན་པ་
རེད། དེ་ནི་འཛམ་-ིང་གི་གནས་Wངས་Sི་ཐོག་ནས་བhས་ན་གསལ་བོ་ཡིན།  
   གང་A་རང་དབང་མེད་པའི་uང་བ་ནི་¥་¥ོ་ཡི་nལ་�་དང་། fིམས་མེད་
uགས་མེད། གནས་uགས་མི་བ_ི་ཞིང་མིའི་འ8ོ་Wངས་མེད་ས་ཡིན་ལ། གང་A་
རང་དབང་ཡོད་པའི་nལ་�་དེ་�་fིམས་བ_ི་ཞིང་། uགས་མ�ན་ཡིན་པ། བ_ི་
བwར་ཡོད་པ། �ས་ཞབས་ཡོད་པ། དཔལ་ཡོན་vན་པའི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་ཡིན་པ་
རེད། དེས་ན། ང་ཚ(ས་Sང་རང་དབང་དང་འ2་མཉམ་ཟེར་བའི་མིང་ཚMག་འདི་
དག་Fེར་ཡོང་ནས། ¥་¥ོའི་Bི་ཚ(གས་o་Uིར་གོམ་ཁ་གཏད་ཡོང་Aས་ལེགས་ལམ་
A་མ་སོང་བ་ཡིན་པས་དེ་ཤེས་དགོས། 
  འཛམ་-ིང་གི་མི་wན་@ིས་རང་གི་མི་ཚ[འི་ནང་A་སོ་སོའི་ཁམས་གཤིས་མི་
འ2་བ་hར། རང་གི་མི་ཚ[་ལ་འདམ་ག་5ེད་Iའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་
རང་གི་མི་ཚ[་འདི་ལ་རབ་N་Oང་I་བདམས་ཏེ་དགོན་པ་e་ཚང་A་�གས་Uིན། 
འAལ་fིམས་མི་བ°ང་། �ིག་fིམས་གང་ཡང་མི་བ_ི། ང་ལ་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་
ཟེར་ན་�ང་མི་འ8ིག་Wེ། རང་དབང་དང་Oང་Pལ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིན། དེ་ལ་
�གས་སེམས་ནན་མོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པར་འAག་lམ། གནས་Yལ་དེ་འ2་དེང་
སང་དགོན་པ་གང་ས་གང་A་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འ2་མཉམ་ཟེར་བ་fིམས་Sི་�ན་
A་ཆ་ཚང་འ2་མཉམ་ཡིན་པ་Wེ།  cིད་འཛMན་@ིས་kོར་མོ་བP་ཐམ་པ་བ·ས་
པ་དང་། མང་ཚ(གས་ད¸ས་མ་ཞིག་གིས་kོར་མོ་བP་ཐམ་པ་བ·ས་པ་གཉིས་ཀ་
fིམས་Sི་Wེང་ནས་ཐག་གཅིག་གཅོད་I་ཡིན་པ་h་z་དང་། cིད་འཛMན་ལ་བདེ་
<ག་གི་ཚ(ར་བ་ཡོད་པ་དང་དམངས་རེ་རེ་ལ་བདེ་<ག་གི་ཚ(ར་བ་ཡོད་པ་གཅིག་
མYངས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། མི་o་ཡིན་�ང་དེ་ཉིད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་_ིས་ཐང་ལ་
བ_ི་འཇོག་5ེད་དགོས་པ་h་z་ཡིན་པས། མི་རེ་རེའི་གཤིས་Sི་གནས་Yལ་གཞིར་
བ�ང་Wེ་འ2་མཉམ་ཟེར་བ་དེ་fིམས་Sི་Wེང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད།  
  དེ་བཞིན་�ག་པོའི་ཚ(འི་5ིས་པ་ཚང་མར་�ོབ་e་འདོན་Iའི་གོ་:བས་ཡོད་
འོས་པ་དང་། དzལ་བོ་ཚ(འི་5ིས་པ་Gམས་ལ་ནི་�ོབ་e་འདོན་Iའི་གོ་:བས་Sང་
ཡོད་མི་རིགས་པ་h་z་མིན་པར།  5ིས་པ་wན་ལ་�ོབ་གསོ་ཐོབ་པའི་གོ་:བས་
འ2་མཉམ་A་ཡོད་འོས་པ་རེད།  དེ་བཞིན་དགོན་པའི་ནང་A་ཡང་¹ལ་>་
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སོགས་གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། མཁས་མིང་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་འAལ་
fིམས་ཆད་གསོད་5ེད་ཆོག་པ་དང་། ཉམ་�ང་དམན་པ་ཞིག་གིས་དེ་འ2་མི་ཆོག་
པ་h་zའི་uགས་cོལ་ནི་འ2་མཉམ་མིན་པའི་iགས་ཡིན། དེས་ན་མི་ཐམས་ཅད་
པོ་འ2་མཉམ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་དེ་འ2འི་Wེང་ནས་གོ་བ་ལེན་I་མ་གཏོགས། མི་
wན་པོ་འ2་འ2་ཡིན་ཟེར་བའི་དོན་ལ་གོ་ན་མི་འ8ིག་པར་lམ་Wེ། :ད་རིགས་
བ�་གཉིས་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་དང་། ཡི་གེ་གཅིག་Sང་མི་ཤེས་པའི་མི་གཉིས་འ2་
འ2་མིན་པ་མངོན་གoམ་རེད། འ2་འ2་ཡིན་ཟེར་ན་ªན་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། 
སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་དང་ངེད་གཉིས་འ2་འ2་ཡིན། མིན་ན་ཞེས་མནའ་
བ6ལ་Sང་དེ་ལ་I་མཚན་མེད།  
  འ2་མཉམ་འ2་མཉམ་ཟེར་བ་ནི། མི་ཐམས་ཅད་པོ་_་བ་ནས་ཚ[་cོག་རེ་རེ་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བ_ི་བwར་འ2་མཉམ་A་ཐོབ་དགོས་པ། མི་wན་ལ་བདེ་<ག་གི་
ཚ(ར་�ང་གཅིག་མYངས་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་fིམས་uགས་Sི་�ན་ན་ཡོད་ཚད་འ2་
མཉམ་ཡིན་པ་h་z་ཡིན་པས། དགོན་པ་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་། རང་དབང་
དམངས་གཙ(འི་h་�བ་དེ་འཛམ་-ིང་ཡོངས་Fབ་Sི་རིན་ཐང་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་
ནས་དང་A་ལེན་དགོས་ན་ཡང་། དགོན་པས་ནི་རང་གི་Fད་ཆོས་འཛMན་པའི་Uིར་
དེ་དག་དང་A་ལེན་དགོས་པ་མ་གཏོགས། དགོན་པ་ཚ(ས་རང་གི་Fད་ཆོས་ཡོངས་
o་དོར་ནས་ནི་དེ་དག་དང་A་\ངས་Sང་དགོས་པ་མེད།  
        

བ9ན།  ཆོས་5ི་G་དོན་འཆོར་མི་Hང་། 
    
   དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་Uིན། དེའི་�ོབ་གསོ་ཡིན་ན་འ2། �ིག་fིམས་ཡིན་ན་
འ2། དོ་དམ་ཡིན་ནའང་འ2་Wེ། _་བའི་ཆ་ནས་ཆོས་Sི་རོ་དང་vན་པ་ཞིག་ཡོང་
Uིར་འབད་I་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་A་
\ངས་པའི་Yལ་@ིས། Fིམ་པ་ཁོ་ནའི་ལམ་h་zའི་ལམ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ºད་དེ་
Uིན་ན་འ8ིག་གི་མ་རེད་lམ། བཙན་པོ་�ོད་པོ་5ས་ཏེ་�ད་པོ་ཞིག་fིད་ཡོང་ནས། 
Fོད་Sིས་e་བ་མ་5ས་ན་མི་ཆོག་ཅེས་བཙན་པོ་5ས་ན་ནི། དངོས་གནས་2ང་
གནས་ཁོ་ཚ(འི་ཐོབ་ཐང་ལ་,ོག་བ»ིས་5ས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོ་རང་ཉིད་
Sིས་e་བ་5ེད་Iའི་མོས་པ་mེད་ནས། དགོན་པའི་ནང་A་�གས་ཚར་Uིན། ཆོས་
པའི་_་དོན་ཞིག་འཛMན་དགོས་པའི་ཆ་ནས་hོས་བཅས་Sི་རང་དབང་ཞིག་ལས། 
hོས་མེད་Sི་རང་དབང་ཞིག་ཐོབ་ཐབས་མེད། ཐེངས་དང་པོར་རང་ཉིད་�ིག་
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fིམས་ཤིག་གི་འོག་N་འ²ལ་I་ཁས་\ངས་ན་དེ་འ2་ཞིག་ཡིན་cིད་Sི་རེད། 
དཔེར་ན། ཨ་རིར་སོང་ནས་ཚ(ང་ལས་གཉེར་མཁན་@ི་བཟོ་e་ཞིག་N་བrད་ན་
ཡང་། རང་དབང་ཡིན་ཟེར་ནས་གང་Oང་འདི་Oང་5ེད་ས་མེད་དེ། ངས་ལས་ཀ་
མི་ལས་ང་ལ་རང་དབང་ཡོད། ང་ལ་®་ཕོག་Sང་དགོས་ཟེར་ན་དེ་ནི་cིད་Sི་མ་
རེད། འོན་ཏེ་ཁོ་རང་བrད་སའི་བཟོ་e་སོགས་Sིས་Sང་ཚ(གས་rེའི་�ས་པ་Bད་
དེ། དེའི་ནང་གི་6ེས་z་kེར་རེ་རེ་འ8ོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་གཞི་_འི་ཐོབ་ཐང་ནི་
,ོག་བ�ིས་5ེད་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པ་རེད། 
   གང་hར་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ(འི་h་�བ་དེ་དག་ནི། འཇིག་iེན་
ཡོངས་Fབ་Sི་རིན་ཐང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚ(ས་Sང་ངེས་པར་དང་A་ལེན་
དགོས་ན་ཡང་། དང་A་ལེན་པའི་:བས་ལ། སོ་སོ་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གནས་Sི་
_་བའི་རིན་ཐང་Gམས་མངོན་tར་5ེད་�བ་པའི་ཞིང་ས་ཞིག་N་འtར་ཐབས་ལ་
འབད་I་ནི་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་དེ་འ2་ཞིག་5ེད། བདེ་མོ། 
 
   (མ�ག་གི་2ི་བ་2ིས་ལན་Gམས་ཡི་གེར་ཕབ་མ་�བ) 
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!་བའི་མ་ིཚའེ་ིཁ་ 

       *གོས་དང་འགན་འ1།ི 

 
 

མི་ཚ@འི་དོན་Aིང་ལ་བསམ་Bོ་གཏོང་Dལ། 
ང་ཚEས་ལམ་ཞིག་བདམས་ཟིན་པ་རེད། 
Gངས་པའི་འHས་I་ལག་ལེན་དང་འ2ོགས་དགོས། 
དགོན་པའི་མཆོག་དམན་ཅི་9ར་གཞལ་དགོས། 
K་བའི་གཙE་ཕལ་འNག་མི་>ང་། 
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5ས་ཚ4ད། 6ི་ལོ2010ལོའི་88པར།  
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གཏམ་?ི་མགོ་བJང་བ། 
       ཡ། ད་:ད་ཆའི་མགོ་འཛMན། Bིར་བཏང་ང་ལ་དམིགས་གསལ་A་Fེད་Gམ་
པར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་5ེད་ཅིག་དང་། མི་ཚ[འི་ནང་A་\ང་5་གལ་ཆེན་ཡོད་པ་
དེ་འ2་བཤད་I་ཅང་མེད། འོན་Sང་ལས་Sིས་འTེལ་བ་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ཡང་
འ2་Wེ། འདིའི་དགོན་གོང་འགབ་གཉིས་ནས་སེ་ར་དགོན་A་e་Iན་ལ་ཕེབས་
པའི་e་བ་Gམས་དང་ང་ཚ(་ངོ་ཤེས་o་tར་ཅིང་། nན་རིང་བར་འ2ིས་པའི་བག་
ཆགས་Sི་ཐོག་ནས་ཕན་Yན་ལ་བ_ེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཟབ་མོ་ཡོད་པར་tར། དེའི་
qེན་@ིས་ཁ་སང་བར་ལ། ང་དབོན་པོ་དགོན་པར་ཡོང་Aས། ཞོར་A་འདི་ནས་
Sང་ཁ་བ,་མདོར་བ<ས་ཤིག་5་རོགས་ཞེས་ཁོང་Gམ་པས་བ>ལ་Oང་བས། དེ་
རིང་:ད་ཆ་མདོར་བ<ས་ཤིག་བཤད་I་ཡིན།  
   དེ་ཡིན་ན། ངས་འདི་ནས་Fེད་Gམ་པར་�་I་མཐའ་དག་ང་རང་གང་ཟག་
kེར་@ི་h་Yལ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། གང་བཤད་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན། བP་ཆའི་
བP་ཐམ་པ་ཚད་མ་ཡིན། བ�་བ་མེད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་:ད་ཆ་གཅིག་Sང་བཤད་
Sི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་བཤད་པའི་ནང་ན་བདེན་པའི་ཆ་རེ་ཡོད་ན་\ངས་ཤིང་། 
མི་བདེན་པའི་ཆ་གང་ཡོད་འདོར་ཆོག་པ་རེད། དེ་ནི་ཐོག་མར་Fེད་Gམ་པར་
གསལ་བཤད་ཅིག་5ས་པ་ཡིན་ཏེ། Bིར་བཏང་ནས། ངས་གང་བཤད་པ་མཐའ་
དག་ནི་kེར་@ི་h་Yལ་ཞིག་དང་། བསམ་Yལ་ཞིག་གི་Yལ་A་�་ཡི་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས། བ�བ་5་Pག་གི་ཡོད་པ་འ2་བ་དང་། ཡང་ན་�ོབ་གསོ་Pག་གི་ཡོད་པ་
འ2་བ་དང་། \་མ་ཞིག་གིས་ཆོས་གoང་གི་ཡོད་པ་དེ་འ2་གང་ཡང་མིན།  
   ཁ་སང་དེ་རིང་གི་ལོ་Iས་Sི་Aས་:བས་འདི་ནི། ང་ཚ(་བོད་Sི་Uི་ནང་�ོད་
བ�ད་གཉིས་ཀ་དང་། ཆོས་དང་རིག་གནས་མཐའ་དག་དཀའ་ངལ་ཞིག་ལ་�ག་
བཞིན་པའི་:བས་རེད། དེ་ཡང་ནང་གསེས་Sིས་བཀར་ན། བོད་Sི་:ད་ཡིག་ལ་
:ད་ཡིག་ཐད་Sི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འ�ད་Sིན་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་A་རང་Oང་ཁོར་
nག་ལའང་དེའི་ཐད་Sི་དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་། ཆོས་uགས་ལ་ཡང་ཆོས་uགས་
ཐད་Sི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འOང་གི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚ(་མཐའ་དག་བོད་
མི་རིགས་Bིའི་འཚ(་གནས་ལ་འTེལ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཤ་Wག་རེད། དོན་དག་
རིགས་མི་འ2་བ་སོ་སོའི་ཐད་ལ་Oང་བའི་དཀའ་ངལ་དག་གི་འOང་qེན་ཡང་མི་
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འ2་བས། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་བསམ་གཞིག་གཏོང་Wངས་དང་དཀའ་ངལ་ཐག་
གཅོད་པའི་ཐབས་Sང་མི་འ2་བ་རེད།   
   དེ་ཡིན་Aས། ངས་ནི་གཙ(་བོ་གང་ཞིག་ལ་བསམ་\ོ་གཏོང་�ལ་5ེད་Sི་ཡོད་
ཅེ་ན། བོད་Sི་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་མདོ་|གས་�ང་A་འTེལ་བའི་སངས་Pས་
Sི་བWན་པ་དེ། དེ་རིང་གི་ལོ་Iས་Sི་ཆོས་ཉིད་དང་མ�ན་པ་ཞིག་གི་ངང་ནས་ཇི་
hར་འཛMན་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་བསམ་\ོ་�ན་ཙམ་རེ་བཏང་ནས། དེའི་ཐད་ལ་
_ོམ་ཡིག་ཐར་ཐོར་རེ་ཡང་འTི་�ལ་5ས་sོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་ནང་ན་ཡང་
དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ཅི་རིགས་ཡོད་ངེས་པས། དེ་ལ་Fེད་Gམ་
པས་རང་མོས་Sི་Wེང་ནས་གདམ་གསེས་5་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། 
 
 
 
 
 

གཅིག  མིའི་Kས་Lེན་?ི་རིན་ཐང་། 
     
   ཆོས་Sི་ནང་ནས་བཤད་ནའང་འ2། འཇིག་iེན་@ི་གནས་uགས་གཞན་
ཞིག་གི་Wེང་ནས་བཤད་ནའང་འ2། འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་ཟེར་བ་དེ་རིན་ཐང་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་@ི་འAག་པས། དེའི་རིན་ཐང་དེ་གང་གི་ཆ་ནས་མཚ(ན་ཡོད་པ་
རེད། གང་གི་ཆ་ནས་མངོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་ལ་རིག་གནས་སོ་སོར་h་Yལ་མི་
འ2་བ་འAག  
   སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་ནང་A། གང་ཟག་གི་6ེ་བ་ལ་|་མ་དང་། Uི་མ། ད་
h་གoམ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་ནི་སངས་Pས་པ་ཚ(འི་ཚ[་cོག་གི་h་Yལ་�ན་མོང་
མིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཚ[་cོག་གི་h་Yལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེའི་ངོས་ནས་
བhས་ན། ད་h་ང་ཚ(ས་iེན་འདི་ཐོབ་པའི་Aས་ནི། ལས་ཉོན་@ི་དབང་གིས་ཐོག་
མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བར་ཡང་ཡང་འFམས་པའི་ནང་ནས་གོ་:བས་ཧ་ཅང་_་
ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འ�ད་ཡོད་པར་འདོད་Sི་རེད། Aས་འདི་གོ་:བས་_་ཆེན་པོ་
ཞིག་N་I་མཚན་གང་གི་Wེང་ནས་ཤེས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། དཔེར་ན། Fི་ཕག་
དང་། བ་-ང་སོགས་Aད་འ8ོ་Gམས་Sི་ནང་སེམས་Iད་དང་། ང་ཚ(་མིའི་ནང་



    ཡོངས་?བ་རིན་ཐང་Aོར་9ི་Bེང་མོལ་ཐོར་C།     39 
སེམས་Iད་གཉིས་ལ་_་བའི་ཆ་ནས་Fད་པར་ཆེན་པོ་མེད་གoངས་པ་རེད། འོ་ན། 
གང་ལ་Fད་པར་ཤོར་སོང་བ་རེད་ཟེར་ན། uས་iེན་@ི་ཆ་ནས་Fད་པར་ཆེ་བ་
ཡིན་ཏེ། འ8ོ་བ་མིའི་uས་iེན་@ི་རིན་ཐང་གཙ(་བོ་ནི། ¢་བ�ོད་Sི་�ས་པ་དང་། 
བསམ་གཞིག་གི་�ས་པ་གཉིས་Sི་Wེང་ནས་མངོན་@ི་ཡོད་པ་རེད།  
  Bིར་¢་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བ་ཞེས་པ་ནི། བོད་Sི་ནང་བWན་མཚན་ཉིད་རིག་
པའི་ག�ང་uགས་Sི་ནང་A་མིའི་མཚན་ཉིད་ལ་འཇོག་གི་ཡོད་མོད། ¢་ཤེས་ཤིང་
དོན་གོ་བ་དེ་མིའི་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པའི་ཐད་ལ་
h་Yལ་@ི་_ོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་_་བའི་ཆ་ནས་¢་ཤེས་
ཤིང་དོན་གོ་བ་ཞེས་པས། མིའི་རིན་ཐང་དང་ངོ་བོ་དེ་གང་འ2་5ས་ནས་མཚ(ན་@ི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འཛམ་z་-ིང་ངམ་ང་ཚ(་འཚ(་rོད་5ས་ཡོད་པའི་ས་kང་
འདིའི་ཐོག་ལ། cོག་ཆགས་Sི་རིགས་མང་བོ་ཡོད་པས། ང་ཚ(་མིའི་རིགས་ལས་
Wོབས་ཆེན། ཤེད་ཆེན། དཔའ་\ོ་ཁོག་ཡོད་པ་མཐའ་ཡས་པས་གང་ཡོད་པ་རེད། 
   དཔེ་ཞིག་བཞག་ན། མིག་གི་དབང་བོའི་�ས་པའི་ཆ་ནས་ནམ་མཁའི་5་
�ོད་Sི་མིག་གིས་ལེ་བར་བP་�ག་གི་ནང་ལ་བh་�བ་Sི་ཡོད་ཚ(ད་འAག་ན་ཡང་། 
ང་ཚ(ས་དེར་བh་�བ་Sི་མ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་ནི་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་དེ་5་�ོད་ལ་
བhས་ན་�ས་པ་གཉོམ་པ་རེད། དེ་བཞིན་A་G་བའི་དབང་བོས་�་ཐོས་པའི་�ས་
པ་བ<ར་ན་ཡང་། གཞན་པ་ཕར་ཞོག ཁང་Fིམ་ནང་གི་ཙM་ཙM་ཡང་ང་ཚ(་ལས་Dག་
པའི་ཚ(ར་བ་དང་»ི་གསང་Gོ་བ་རེད། དེ་བཞིན་A་ག�གས་Wོབས་Sི་Wེང་ནས་
བhས་ན། -ང་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ལས་པའི་ཤེད་ཆེན་མང་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་A་
དཔའ་\ོ་ཁོག་ཡིན་ན་སེང་གེ་དང་Wག་གཟིག་དོམ་2ེད་ལ་སོགས་པར་ཧ་ལས་པ་
ཡོད་པ་རེད།  
   འོན་Sང་། ལོ་Iས་འཕེལ་རིམ་@ི་ཆོས་ཉིད་hར་ག་ལེ་ག་ལེར་བIད་ཡོང་
བའི་གོ་རིམ་@ི་ནང་ནས། ང་ཚ(་མིའི་རིགས་Sིས་Wག་གཟིག་དོམ་2ེད་དང་། -ང་
བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་འཇིགས་o་�ང་བའི་གNམ་པོ་ཚང་མ་འ8ེམ་Wོན་ར་བའི་ནང་
A་བ�ག་ནས། ཕར་ལ་hད་མོར་h་གིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། མི་Gམས་ར་
བའི་ནང་A་བ�ག་ནས་-ང་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་ང་ཚ(ར་Yར་hད་མོ་བhས་ཡོད་
པ་མ་རེད། མིའི་རིགས་ལ་དེ་འ2འི་Wོབས་�ས་ཤིག་གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེ་ན། 
མིའི་རིགས་o་གཞན་ལ་མེད་པའི་Wོབས་�ས་ཤིག་vན་པས་ས་གཞི་འདིའི་བདག་
པོ་�་tར་ཡོད་པའི་I་མཚན་ནི། ནང་ན་བསམ་གཞིག་གི་ཤེས་རབ་ཡོད་པ་དང་། 
མི་དང་མིའི་བར་ལ་:ད་ཆ་བ�ེ་རེས་5ས་ཏེ། འདས་མ་འོངས་ད་h་གoམ་@ི་Oང་
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བ་མཐའ་དག་ཡིག་ཐོག་N་བཀོད་ནས། ལོ་Iས་Sི་ཉམས་sོང་Gམས་མི་རབས་Uི་
མ་Uི་མར་བIད་པ་སོགས་Sི་kོ་ནས་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་ནི་འདི་འ2འི་�ས་པ་
ཅན་ཞིག་N་tར་བ་ཡིན།  
   ང་ཚ(ས་ནི་དེ་འ2འི་iེན་Fད་པར་ཅན་ཞིག་ཐོབ་པའི་:བས་ལ་རང་Wེང་
གི་རིན་ཐང་དེ་བེད་Bོད་གཏོང་I་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན། ཟ་I་
འ�ང་I་ཙམ་དང་། དབང་བོའི་Wེང་གི་འདོད་པའི་འfིག་Bོད་ལ་སོགས་པ་ཙམ་
མ་གཏོགས་དོན་A་གཉེར་5་མེད་ན། དེ་འ2འི་འཚ(ལ་lེག་ཙམ་ཞིག་ནི་Aད་འ8ོ་
ཚ(་ལ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་ཙམ་དོན་A་གཉེར་ནས་མི་ཚ[་འདས་སོང་ན། མིའི་uས་
iེན་Fད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་དེ་འ�ོ་བ�ག་ལ་བཏང་བར་བ_ི་ཡི་འAག དེ་ནི་
སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་h་Yལ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་A་ཆོས་uགས་o་མི་གཏོགས་
པའི་འཇིག་iེན་@ི་རིག་གནས་གཞན་དག་ནས་Sང་iེན་@ི་རིན་ཐང་དེ་འ2་
བཤད་Sི་འAག  
             
 
 
 
   གཉིས། མིའི་ཚNའི་དོན་Oིང་ལ་བསམ་Pོ་གཏོང་Qལ། 
    
   འོ་ན། Wོན་པ་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་ནི་uས་iེན་Fད་པར་ཅན་འདི་བེད་
Bོད་གཏོང་Yལ་ཅི་hར་གoངས་ཡོད་ཅེ་ན། མི་ཞིག་གིས་རང་གི་མི་ཚ[འི་དོན་lིང་
ངོ་མ་བོ་མངོན་tར་5་འདོད་ན། འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་Dན་6ེས་o་ཡོད་པའི་ནང་
ཤེས་རབ་�ོང་བ,ར་5ས་ནས་གོང་འཕེལ་A་གཏོང་I་དང་། འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་
ལ་Dན་6ེས་o་ཡོད་པའི་5མས་པ་སོགས་སེམས་བཟང་བོ་ཡར་Pས་ལ་གཏོང་I་
གཉིས་ཀ་_་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་�ང་A་འTེལ་བའི་Wེང་ནས་མི་ཚ[་འདི་རིན་ཐང་
vན་པ་ཞིག་5ེད་དགོས་གoངས་ཡོད་པ་རེད།  
   Bིར་བཏང་ང་ཚ(ས་Aས་དང་Gམ་པ་ཐམས་ཅད་A། 5མས་དང་lིང་�ེ་
ཟེར་ནས་བཤད་Sི་ཡོད་དེ། དz་མ་ཞིག་fིད་ན་ཡང་དང་བོར་lིང་�ེའི་ཆོས་:ོར་
བཤད་Sིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་Sང་ལག་ལེན་དངོས་Sི་ཐོག་ནས་དེད་ན། རང་གི་
བསམ་གཞིག་ངོ་མ་ཞིག་ལ་བiེན་ནས་5མས་བ_ེ་ཟེར་བ་དེ་མི་ཚ[འི་h་བ་ཞིག་N་
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o་ལ་ཆགས་sོང་། དེ་ཚ(་ལ་བསམ་\ོ་ནན་མོ་གཏོང་གལ་ཆེ་བར་lམ་@ི་འAག 
   ཅིའི་Uིར་ཟེར་ན། དེ་རིང་གི་Aས་རབས་འདི་ནི། འཛམ་-ིང་Uོགས་མཐའ་
wན་N་ཤེས་�ོངས་ཇེ་Vང་ཇེ་Vང་A་འ8ོ་བཞིན་པ་དང་། ཤེས་རིག་ཡར་Pས་ལ་
འ8ོ་བཞིན་པའི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་རེད། ཤེས་རིག་ཡར་Pས་ལ་སོང་བའི་�ང་གཞི་ལ་
བiེན་ནས་ཆབ་cིད་Sི་Uོགས་དང་རིག་གནས་Sི་Uོགས་wན་ལ་འtར་vོག་�་
ཚ(གས་འ8ོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དཔལ་འ5ོར་@ི་Uོགས་o་ཡིན་ནའང་འtར་
vོག་�་ཚ(གས་སོང་Wེ། འཛམ་z་-ིང་Bིའི་ཆ་ནས་ལམ་ཇེ་ཡག་N་སོང་Wེ་Bི་ཚ(གས་
`ིལ་བོ་ཤེས་དཔལ་@ི་ལམ་ལ་6ོད་Sིན་པའི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་རེད། དེ་འ2འི་Bི་
ཚ(གས་ཤིག་གི་ནང་A་འཚ(་བའི་ང་ཚ(་e་པ་དག་གིས་Sང་། ཡང་བ6ར་རང་གི་མི་
ཚ[འི་རིན་ཐང་དང་། མི་ཚ[འི་དོན་lིང་ལ་བསམ་གཞིག་Gལ་མ་ཞིག་5ེད་I་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག  
        
 
 
 
 
 
 

ག4མ། ང་ཚRས་ལམ་ཞིག་བདམས་ཟིན་པ་རེད། 
    
   Bིར་བཏང་མི་ཚ[་འདིའི་ནང་A། འདམ་ག་ཟེར་བ་འདི་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་མོ་
ཞིག་ཡིན་པས། :བས་དང་:བས་o་མི་ཚ[འི་ནང་གི་ཆེས་ཐག་ཆོད་དཀའ་བའི་
གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་འདམ་ག་5ེད་I་དེ་རེད། མཚམས་མཚམས་o་ང་ཚ(་
འདམ་ག་5ེད་ཐབས་མེད་པའི་འདམ་ག་རེ་ལ་ཡང་འ�ད་Sི་རེད། དཔེར་ན། ངས་
Fེད་Gམ་པར་གཏམ་Iད་�ང་�ང་ཞིག་བཤད། འཛམ་-ིང་འyག་ཆེན་གཉིས་
པའི་:བས་o། ཧི་ཐི་ལའི་ཟེར་བའི་དམག་དཔོན་ཞིག་ཡོད་ལ། འཇར་མན་ན་ཙM་
Uོགས་ཁག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མགོ་fིད་རེད། དེ་ནི་ཆབ་cིད་Sི་ཚ(གས་པ་
ཞིག་རེད། ཆབ་cིད་ཚ(གས་པ་དེས་ནི་ཡ་¼་ད་བ་ཞེས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་
དེ་ཚར་གཅད་_ིས་5ས་Sང་ཚར་གཅད་�བ་མེད། གང་hར་དེ་ཚ(ས་ཡ་¼་ད་བའི་
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མི་fི་ཚ(་½ག་བP་Dག་བསད་བཞག་པ་རེད།  
   དེ་hར་མི་ས་ཡ་½ག་དམར་གསོད་5ེད་པའི་:བས་ལ། ཡ་¼་ད་བའི་zད་
མེད་ཅིག་ལ་z་z་མོ་གཉིས་ཡོད། ཁོང་མ་ ད་གoམ་པོ་དམར་གསོད་5ེད་སའི་
nལ་A་fིད་པ་རེད། z་མེད་དེས་5ིས་པ་གཉིས་བ6བ་ཆེད་རང་uས་Sང་ན་ཙMའི་
དམག་དཔོན་ཞིག་ལ་�ལ་ནས་དཀའ་ལས་བPབ་པ་རེད། ཉིན་ཞིག་དམག་དཔོན་
དེས། zད་མེད་དེར་Fོད་རང་གིས་གདམ་གསེས་ཤིག་@ིས། Fོད་ལ་z་དགོས་སམ་
z་མོ་དགོས། གཅིག་ལས་བ6བ་མི་�ས་པས་དེ་ལ་Fོད་རང་གིས་འདམ་ག་@ིས་
ཞེས་¢ས་པ་ན། དེ་ལ་ཁོ་མོས། 5ིས་པ་གཉིས་Sི་ནང་གི་གཅིག་ངེས་པར་གསད་
དགོས་ན། དེའི་ཚབ་N་ང་བསད་དེ་5ིས་པ་གཉིས་ཀ་བཞག་ན་ཆོག་གམ་ཅེས་རེ་བ་
�ས་ཚ[། དམག་དཔོན་@ིས། དེ་གཏན་ནས་མི་ཆོག ཡང་ན་Fོད་Sི་5ིས་པ་གཉིས་
ཀ་གསད་I་ཡིན། ཡང་མིན་ན་5ིས་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་འདམ་ག་@ིས་ཟེར། zད་
མེད་དེས་ཅི་ཙམ་བསམས་Sང་_་བ་ནས་འདམ་ག་5ེད་མ་�བ་པར་uས།  
   དེ་ནས་Aག་�ངས་འ�ལ་བའི་ཁང་མིག་N་མི་ཚ(གས་Sི་དSིལ་A་5ིས་པ་
གཉིས་དེད་དེ་ཐག་ཇེ་ཉེར་ཇེ་ཉེར་སོང་བ་ན། zད་མེད་དེས་ཨག་:ད་མཐོན་པོས། 
ངའི་z་དེ་བ¯ར་རོགས་ཞེས་¾་�ག་པའི་འདམ་ག་5ས་པ་དང་ཆབས་གཅིག་རང་
ཉིད་བPལ་བ་རེད། དེ་ནས་z་མོ་ནི་བསད་བཞག་པ་རེད།  
   གཏམ་Iད་དེ་བཞིན་A། ང་ཚ(འི་མི་ཚ[་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་། མཚམས་
མཚམས་o་འདམ་ག་5ེད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་མང་བོ་ཞིག་དང་འ�ད་Sི་རེད། 
འོན་Sང་ང་ཚ(ར་མཚ(ན་ན། འདམ་ག་ཅིག་ནི་5ས་ཟིན་པ་རེད། འདམ་ཀ་གཅིག་
པོ་གང་རེད་ཅེ་ན། མགོ་རིལ་རིལ་5ས། གོན་པ་མི་འ2་བ་ཞིག་@ོན། མིང་གསར་
བ་ཞིག་བཏགས་ནས་ལམ་ཁ་གཞན་ཞིག་ལ་ཐོན་ཟིན་པས། ལམ་དེ་ནི་ང་ཚ(ས་
འདམ་ག་5ས་ཟིན་པ་ཡིན།  
   འོ་ན། ང་ཚ(ས་ལམ་ཅི་ཞིག་བདམས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། Wོན་པ་བཅོམ་vན་
འདས་ཕེབས་སའི་ལམ་ཁ་དེར་འ8ོ་གི་ཡིན་ཞེས་ཁོང་གི་iགས་དེ་ང་ཚ(ས་བ�ང་
ཡོད་པ་རེད། |ོན་ཆད་ཐེངས་དང་པོར། ད་hའི་ང་ཚ(འི་iགས་འདི་འཛMན་མཁན་
ནམ། གོན་པ་འདི་@ོན་མཁན་@ི་མི་དེ་འཛམ་z་-ིང་ལ་ཕེབས་པའི་:བས་ལ། 
ཁོང་གི་མི་ཚ[འི་བIད་རིམ་ནི། �ན་མོང་བའི་Gམ་ཐར་རམ་ཡོངས་8གས་hར་
བཤད་ན། ཁོང་ནི་Pལ་cིད་ལོངས་Bོད་དང་མངའ་ཐང་�ན་oམ་ཚ(གས་པ་ཡོད་
མཁན་ཞིག་Wེ། མཛ[ས་མའི་འཁོར་@ིས་བ:ོར་ཞིང་། 2ག་པོའི་དམག་ད©ང་Wོབས་
དང་vན་པར་དབང་བjར་པའི་Pལ་པོ་ཞིག་རེད།  
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   འཇིག་iེན་འདིའི་འདོད་པའི་ལོངས་Bོད་དང་མངའ་ཐང་ཐམས་ཅད་པོ་
འཛ(མས་ན་ཡང་། ད་Aང་�་མ�ད་A་མིའི་དཀའ་ངལ་Gམས་གནས་བrད་ཡོད་
པས། :བས་དང་:བས་o་སེམས་མི་6ིད་པའི་<ག་བ|ལ་h་z་མིའི་སེམས་ཚ(ར་@ི་
<ག་བ|ལ་Gམས་ནི་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཁོང་གིས་བསམ་གཞིག་བཏང་ཡོང་
Aས། ངེས་པ་དོན་@ི་བདེ་བ་ཞིག་འཐོབ་དགོས་ན། བདེ་<ག་ཅེས་པ་ནི་མཐར་
�ག་ན་སེམས་Sི་ཚ(ར་�ང་ཞིག་དང་། \ོའི་འཛMན་Wངས་ཤིག་ལ་རག་ལས་པ་མ་
གཏོགས། Uིའི་འ5ོར་བ་འཛ(མས་ཤིང་། དབང་བོའི་དགོས་མཁོ་བ:ངས་པ་ཙམ་
@ིས་བདེ་6ིད་འཐོབ་�བ་I་མི་འAག་བསམ་པའི་ངོས་འཛMན་དེ་འ2་ཞིག་Oང་བ་
རེད། ངོས་འཛMན་དེའི་ཐོག་ནས་ནི། ཁོང་གིས་འཇིག་iེན་འདིའི་མི་ཐམས་ཅད་
དགའ་ས་དང་། འཇིག་iེན་@ི་མི་མཐའ་དག་གིས་_ོད་ལེན་5ེད་Iའི་ལོངས་Bོད་
Gམས་དོར་ཏེ། ནང་གི་སེམས་Sི་ཐོག་ནས་རང་གི་བདེ་<ག་གི་གནད་དོན་ཐག་
གཅོད་པའི་ལམ་ཞིག་འཚ(ལ་A་Uིན་པ་རེད། རིམ་@ིས་བ_ོན་པ་2ག་པོ་བWེན་ཏེ་
བདེན་བཞིའི་འ�ག་vོག་གི་རིམ་པ་hར། ~ང་5་�་རགས་ཐམས་ཅད་གཏན་A་
ཟད་པའི་མཐར་�ག་གི་འTས་z་ཁོང་གིས་ཐོབ་པ་རེད། དེ་ནས་བ�ང་Wེ་>་ཚ[་
གང་བོར། འཛམ་-ིང་གི་མི་Gམས་ལ་5མས་པ་དང་། lིང་�ེ། ཤེས་རབ་བཅས་Sི་
ཡོན་ཏན་ཤ་Wག་བ�ོད་ནས། སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཕན་བདེའི་ལམ་ལ་
བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་>་ཚ[་གང་བོར་འz་cིན་�་མོ་ཙམ་ལ་གནོད་པ་5ེད་མ་
sོང་བའི་�ོབ་དཔོན་ཞིག་རེད། ང་ཚ(འི་@ོན་ཆས་འདི་ཐོག་མར་མི་དེ་འ2་ཞིག་
གིས་གོན་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་o་དེ་ལ་�ང་ཙམ་བསམ་\ོ་གཏོང་དགོས།  
  |ོན་Aས་ངེད་ཅག་་སེ་ར་དགོན་A་ཡོད་ཚ[། �ན་®་8གས་Sིས་Sང་Iན་A་
དེ་འ2་གoང་གི་ཡོད་དེ། ཁོང་གིས། Fེད་ཚ(་|་མོ་ཡར་བཞེངས་Aས་སོ་སོའི་མགོ་
ལ་�ར་�ར་རེ་ཐོངས་¿ཱ། ཨ་Fད་མཚར། མི་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་Sི་མགོ་ལ་�་
ཡོད་ན་ཡང་། ངའི་མགོར་�་མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་lམ་A་བསམ་\ོ་ཞིབ་མོ་
ཐོངས་གoང་གི་རེད། དེ་འ2་རང་རེད། ང་ཚ(ས་ག་Aས་ཡིན་ན། རང་ཉིད་Sིས་
བདམས་པའི་འདམ་ཀ་དེ་བ�ེད་མི་ཉན།  
   དགེ་འAན་པ་ཞིག་དང་e་བ་ཞིག་5ེད་I་བདམས་ཚར་Uིན་ནས་ནི། མི་ཚ[་
འདིའི་ནང་A་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་མེད་ན། མི་གཞན་@ི་�ན་ནས་ངོ་ཚ་དགོས་
པ་དང་ངོ་གནོང་དགོས་དོན་གཏན་ནས་མེད་ལ། I་འ5ོར་བ་སོགས་ལོངས་Bོད་
ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་ན་ཡང་ངོ་ཚ་གཏན་ནས་དགོས་Sི་མ་རེད། ཅིའི་Uིར་ཞེ་ན། ང་
ཚ(ས་མིང་གསར་བ་ཞིག་N་བ�ེས། @ོན་གོས་མི་མYངས་པ་ཞིག་@ོན། མགོ་རིལ་
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རིལ་5ས་ནས་I་དང་དབང་དང་ལོངས་Bོད་སོགས་འཚ(ལ་A་ཡོང་བ་མིན་པ་
གཏན་ཁེལ་རེད། འོ་ན་ང་ཚ(་ཅི་ཞིག་འཚ(ལ་A་ཡོང་བ་རེད་ཅེ་ན། མིའི་Dན་6ེས་
Sི་གཤིས་Iད་Sི་ངོས་ནས་ལེགས་པའི་ཆ་Gམས་ཡར་Pས་o་གཏོང་ཆེད་A། _་བ་
སེམས་བཟང་བོ་དང་། ཡ་རབས་Yལ་vན་@ི་Bོད་པ། བདེན་པ་བ_ི་བའི་མི་གཞི། 
གནས་དང་གནས་མིན་ལ་དHོད་པའི་\ོ་8ོས་སོགས་འཚ(ལ་A་ཡོང་བ་ཡིན་པས། 
ལམ་ཁ་འདི་�་དེ་དག་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ལག་Wོང་མཆན་A་བ¡གས་ནས་
ཡོད་ཚ[། དེ་ནི་མི་ཚ[འི་ལམ་ཁ་འདི་ནས་ཕམ་པ་རེད་ཅེས་པའི་:ད་ཆ་འདི་བཤད་
Sང་ཆོག་གི་བསམ་Oང་། ངས་བhས་ན་དེ་འ2་རེད། འདམ་གའི་གནད་དོན་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ང་ཚ(ས་ནི་འདམ་ག་ཞིག་5ས་ཟིན་པ་དང་། ལམ་འདི་
བདམས་ནས་ཇི་hར་འ8ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལམ་དེ་ནས་Uིན་ཏེ་ཅི་ཞིག་འཚ(ལ་
དགོས་པ་སོགས་Sི་གནད་དོན་:ོར་ལ་wན་@ིས་བསམ་གཞིག་གཏོང་I་ཤིན་N་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག  
 

བཞི། ང་ཚR་དང་ཡིད་Lོན་?ི་ཉམས་ཉེས། 
    
   e་བ་ཞིག་ཡིན་ན། མིའི་Zས་ཀ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་I་ནི་_་བའི་ནང་གི་_་
བ་ཡིན་ཏེ། མི་བདེན་པ་ཞིག་དང་། མི་སེམས་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན་I་ནི་lིང་པོ་རེད། 
ཁ་སང་དེ་རིང་གི་Bི་ཚ(གས་ནི། བོད་Sི་e་བ་དང་། བོད་Sི་མི་རིགས་Bིའི་ཆ་ནས་
ཡིད་iོན་@ི་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་འ�ད་Sིན་པའི་:བས་ཤིག་རེད། དཔེ་

བཞག་ན། དེ་རིང་5ིས་པ་ཞིག་D་སར་འ8ོ་ཡི་ཡོད་ན། དེའི་ཕ་མ་ཚ(ས། “Fོད་ཟི་
ལིང་ནས་མེ་འཁོར་A་བrད་ན། གཞན་@ིས་Fོད་ལ་འ�ང་I་5ིན་ཡང་མ་འ�ང་། 
དེའི་ནང་ན་Aག་དང་གཉིད་ ན་ཡོད་ན་ཐང་། ཆ་མེད་ཅིག་གིས་ཁ་8ག་ན་ཡང་
དེར་ཁ་བ,་མ་5ེད། ·ན་མ་ཡིན་ན་ཐང” ཞེས་Iན་vན་A་བཤད་Sི་ཡོད་པས། 
ད་hའི་རང་རེའི་Bི་ཚ(གས་ནི་kོའི་Uི་རོལ་A་zད་པ་ཙམ་ནས། མི་ཐམས་ཅད་ལ་
�ག་དགོས་པའི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་N་འtར་@ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་hར་མི་ཆ་མེད་o་
ལའང་ཡིད་ཆེས་5ེད་མི་�བ་པའི་ཚད་A་¬ང་འAག་པར་བhས་ན། ང་ཚ(་ནི་ཡིད་
iོན་@ི་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་འ�ད་བrད་ཡོད་པ་གཏན་ཁེལ་རེད།  
   Bི་ཚ(གས་mིང་བ་h་zར་མཚ(ན་ན། བོད་Sི་མི་ཟེར་ན་ཡ་རབས་Yལ་vན་
དང་། བiན་པོ། ཚMག་དེ་རིང་བཤད་ན་སང་ཉིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁ་ནས་བཤད་
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པའི་ཚMག་ལས་མ་ཤི་བར་མི་འདའ་བ་སོགས་བདེན་པ་བ_ི་མཁན་@ི་མི་རིགས་
ཤིག་ཡིན་ན་ཡང་། ད་h་འདི་འ2་ཞིག་N་འtར་@ི་ཡོད་པ་དེས་ནི། ང་ཚ(་བོད་མི་
རེ་རེའི་མི་གཞི་ལ་འཐོར་ཆག་འ8ོ་བཞིན་པ་ཤེས་པས། མི་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། མི་
གཞི་ཟེར་I་_་བ་ནས་མེད་པར་tར་Aས་ཆེས་འཇིགས་o་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། 
Uོགས་གཅིག་ནས་བོད་Sི་:ད་ཡིག་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་མི་རིགས་གཞན་@ི་
:ད་ཡིག་གིས་ཟ་བཞིན་འAག་ཅེས་ང་ཚ(ས་སེམས་�ར་ཆེན་པོ་5ེད་པ་རེད། དེ་ང་
ཚ(ས་སེམས་�ར་དང་དོ་�ང་5ེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལས་Sང་ཚབས་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བོད་Sི་མིའི་རང་བཞིན་དང་མི་གཞི་དེ། མི་རིགས་གཞན་པའི་
རིག་གནས་Sིས་འÁར་མིད་བཏང་Wེ། འཐོར་ཆག་N་འ8ོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་རེད།  
   Dག་པར་དགེ་འAན་པ་ཚ(་ལ། ཡིད་iོན་@ི་ཉམས་ཉེས་ཤིག་འOང་གིན་པ་
ནི་དེ་ལས་Sང་གཏན་ནས་མི་འ8ིག་གི་འདོད་དེ། མི་འདི་e་བ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་
ཚད་ད་Aང་དཔེ་ཆ་ཤེས་མཁན་ཞིག་Sང་ཡིན་པས། ཆོས་ཁ་ནས་བཤད་Aས་འ2་
མི་འ2་བཤད་I་ཡོད་ནའང་། དོན་དངོས་Sི་ཐོག་ལ་ཅི་འ2་ཞིག་ཡིན་ནམ། ªན་
འfབ་Sིན་ཨེ་ཡོད་བསམས་ནས་rོད་དགོས་པའི་Aས་ཚ(ད་འདིར། ང་ཚ(་e་པ་རེ་
རེའི་ཐོག་ནས་མགོ་བ_མས་ཏེ། རང་ཉིད་མི་ཡ་རབས་ག�ང་2ང་ཞིག་དང་། 
བསམ་པ་བཟང་བོ་ཅན། Dག་བསམ་བཟང་བོ་ཅན་ཞིག་5ེད་Iའི་Uོགས་ལ་བསམ་
\ོ་གཏང་�བ་ན། Aས་རབས་འདིའི་ནང་ལ་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་�ར་གསོའི་
_་བའི་�ང་གཞི་ལ་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད། Dག་པར་ལོ་�ང་བ་དག་གིས་ནི། 
མི་བཟང་པོ་ཞིག་5ེད་ཨེ་�བ་Sི་�ང་གཞིའི་ཐོག་N་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་ལ་
འབད་I་གལ་ཆེ་བ་དང་། ལོ་�ན་པ་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་Sི་གོ་:བས་�ང་ཙམ་
འདས་སོང་བ་ཚ(ས་ནི། \ོ་ཕམ་Wེ་ད་ངས་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་ནི་5ེད་མ་�བ་
པས། e་བ་5ས་�ང་དོན་lིང་མི་འAག་lམ་ནས་བསམ་\ོ་བཏང་ན་དེ་ཡང་ནོར་
འyལ་ཆེན་པོ་ཞིག་N་lམ་Wེ། རང་གི་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་5ས་ཏེ། རང་གི་�ས་པ་
དང་འཚམས་པའི་kོ་ནས་�བ་�ོང་སོགས་5ས་ཏེ་མི་ཚ[འི་རིན་ཐང་ཞིག་ལེན་Iར་
བསམ་\ོ་གཏོང་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
   ལོ་�ང་དགེ་འAན་པ་Gམས་ལ་མཚ(ན་ན་ནི། ཐོས་བསམ་�ོར་གཉེར་5ེད་
I་དེ་གང་ལས་Sང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། རང་གིས་གང་ལ་བ�བས་པའི་
ག�ང་དེ《ཚད་མ་Gམ་འ8ེལ》h་z་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ནས་བ�བས་པའི་
ཤེས་5་དེ། ཆོས་eའི་ནང་ལ་སོང་ནས་མི་གཞན་ལ་ངོམས་ཤིང་འ8ེམ་Wོན་5་I་
ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཤེས་5་དེ་ལ་བiེན་ནས། རང་ལ་མི་ཚ[འི་h་བ་ཞིག་ཆགས་
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I་དང་། རང་གི་འཚ(་བའི་h་Yལ་ལ་འtར་བ་ཞིག་འ8ོ་I་དེ་གཙ(་བོ་ཡིན། 
《ཚད་མ་Gམ་འ8ེལ》ལ་�ངས་ནས། དེའི་ནང་གི་འTས་iགས་Sི་རིགས་པ་
དང་། ཡང་ན་རང་བཞིན་@ི་iགས་སོགས་ཤེས་ན། མི་དང་མིའི་བར་@ི་འTེལ་བ་
h་z། རང་གི་ཁོར་nག་གི་5་དངོས་�་རགས་wན་པོའི་གནས་Wངས་དེ་རིགས་
ལམ་དེའི་kོ་ནས་འ8ེལ་�ས་པ་ཞིག་དང་། ཇི་hར་བ�བས་པའི་རིགས་པ་Gམས་
སོ་སོའི་མི་ཚ[འི་ནང་བེད་Bོད་གཏོང་ཤེས་I་དེ་ངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་N་
མཐོང་གི་ཡོད།  
   ང་ཚ(ས་གང་ལ་བ�བ་5འི་ཆོས་དེ་མི་ཚ[འི་ཉམས་ལེན་A་�ར་ཚ[། གོམ་པ་
གཅིག་གི་ཐོག་ལ་གཉིས། གཉིས་Sི་ཐོག་ལ་གoམ། གoམ་@ི་ཐོག་ལ་བཞི་བ_ེགས་
ནས་ཡོང་ན། གོ་རིམ་ཅན་ཞིག་དང་བདེ་མོ་ཞིག་ཡིན་I་རེད་མ་གཏོགས། གོམ་པ་
དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གoམ་པ་སོགས་མ་~ོས་པའི་ཡར་|ོན་ནས་དམིགས་nལ་ཧ་
ཅང་མཐོ་སོང་ན། དེས་ང་ཚ(འི་འཚ(་བའི་ནང་A་གནད་དོན་མང་བོ་ཞིག་Dགས་Sི་
ཡོད།  
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དེ་ཡང་དz་མའི་ག�ང་ལ་�ོབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དz་མའི་ག�ང་གི་
ནང་ལ་ཅི་ཞིག་གoང་ཡོད་པ་རེད། དz་མའི་ག�ང་ལ་�ོབ་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་
རེད། དེ་བཞིན་ཚད་མའི་ག�ང་ལ་�ོབ་མཁན་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། ནང་བWན་@ི་
ག�ང་ལ་ཇི་lེད་ཅིག་བ�བས་པའི་དམིགས་nལ་ནི། དངོས་པོའི་གནས་uགས་
དང་རང་གི་སེམས་གཉིས་ཐག་ཉེ་�་གཏོང་I་དེ་ཡིན། དེའི་ཆེད་A་ང་ཚ(ས་ག�ང་
དེ་དག་ལ་�ོབ་Sི་ཡོད་དེ། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་ནང་ལ་ཅི་ཞིག་གoངས་ཡོད་
པ་རེད་ཅེ་ན། གནས་:བས་དང་མཐར་�ག་གི་´ད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་ཡོད་དོ་
ཅོག་གི་_་བ་ནི། སེམས་དང་གནས་uགས་གཉིས་ཐག་རིང་སོང་བས་རེད། གནས་
uགས་མི་ཤེས་ཤིང་གནས་uགས་མི་བ_ི་མཁན་@ི་\ོ་ཞིག་གིས་ང་ཚ(་ལ་གནས་
uགས་དང་མི་མ�ན་པའི་ལམ་@ི་བཀོད་�ིག་མང་བོ་5ས་ཤིང་། དེའི་�ེས་o་
འTངས་ནས་གནས་:བས་དང་མཐར་�ག་wན་N་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད་པས། 
དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་དགོས་ན་ཡང་། དངོས་པོའི་གནས་uགས་དང་སེམས་གཉིས་
ཐག་ཉེ་�་གཏོང་I་ནས་མགོ་བ_མས་དགོས་པ་རེད། གནས་uགས་དེ་རང་གི་
སེམས་དང་ཐག་ཅི་ཙམ་ཉེ་ན་དེ་ཙམ་A་གནས་uགས་དང་མ�ན་པའི་5་Bོད་ལ་
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འ�ག་�བ་Sི་རེད།  
   འོན་Sང་དz་མའི་ག�ང་སོགས་o་བWན་པའི་གནས་uགས་ནི། ཟབ་Sང་
�་བ་ཧ་ཅང་iོགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚ(ས་ཐོག་མར་རང་ཐོག་ནས་
སེམས་དང་གནས་uགས་གཉིས་བར་ཐག་ཇེ་ཉེར་ཇི་hར་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་འཚ(་བའི་ནང་གི་གནས་uགས་རགས་པ། མི་ཕལ་མོ་ཆེས་
�ན་མོང་A་བ_ི་Iའི་གནས་uགས་དེ་དག་ལེགས་པོར་བ_ི་དགོས་པ་ཡིན། དེ་
hར་འཚ(་བའི་ནང་A་གནས་uགས་བ_ི་མཁན་ཞིག་དང་། བདེན་པ་བ_ི་མཁན་
ཞིག་N་འtར་ཐབས་5ེད་I་ནི། ང་ཚ(འི་སེམས་དེ་�་བའི་གནས་uགས་དངོས་ལ་
ཐག་ཇེ་ཉེར་གཏོང་བའི་གོམ་པ་དང་བོ་དང་བ8ོད་Wེགས་ཤིག་ཨེ་ཡིན་ན་བསམ་
@ི་འAག  
   ངས་གོང་A་བཤད་པ་hར། ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་5ེད་I་གལ་ཆེ་བར་མ་
ཟད། ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་5ས་ནས་ཤེས་པའི་བ�ོད་དོན་དེ་དག་རང་གི་མི་
ཚ[འི་ལག་ལེན་fོད་A་ཡོད་I་ནི། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་e་བའི་Bི་ཚ(གས་ལ་མཚ(ན་ན། 
ཤིན་N་ནས་Sང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།   
   དེ་བཞིན་A་5མས་པ་དང་lིང་�ེ་ཆེན་པོ་སོགས་Sི་:ོར་ཡིན་ན་ཡང་འ2་
Wེ། གནའ་ཞིག་ནས་གོ་sོང་Yལ་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་མི་ཚ[འི་h་བ་ཞིག་
ལ་འtར་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག ང་ཚ(་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་
ཟེར་བ་དེ་ནི། 8ོགས་པོ་ཇེ་མང་A་བཏང་ན་6ིད་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་རེད་མ་
གཏོགས། ད8་ཇེ་མང་ལ་བཏང་ན་6ིད་པའི་cོག་ཆགས་ཤིག་གཏན་ནས་མ་རེད།  
   《5ང་ས》�་ཆོས་ཉིད་Sི་རིགས་པ་ཞིག་གoངས་ཡོད་པ་hར་རེད། 
འཇིག་iེན་འདིའི་cོག་ཆགས་ཁ་ཤས་Á་དང་Á་5ས་ནས་འཚ(་བ་དང་། cོག་
ཆགས་ཁ་ཤས་ནི་ཁེར་qང་ལ་འཚ(་བ་རེད། དཔེར་ན། qང་h་z་ཞིག་ཡིན་ན་Á་
དང་Á་5ས་ནས་འAག་གི་རེད་དེ། དེ་ཚ(་མཉམ་A་འAག་དགོས་ཞེས་Pལ་ཁབ་
ཅིག་དང་fིམས་uགས་ཤིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་མེད་Sང་། དེ་ནི་ཁོ་ཚ(་རང་གི་
ཆོས་ཉིད་Sི་འཚ(་Wངས་ཤིག་རེད། ཡང་སེམས་ཅན་ཁ་ཤས་ཏེ། dག་པ་h་z་ཡིན་
ན་ཁེར་qང་ལ་འAག་ན་ཡང་། དེ་ནི་o་ཞིག་གིས་ཆད་པ་བཅད་དེ་Tག་�ང་ནང་
ལ་བ�ག་པ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ཉིད་h་z་ཞིག་གམ། ལས་དབང་ཞིག་གིས་6ེ་བ་དེ་
འ2་ཞིག་\ངས་པ་རེད། དཔེ་དེ་བཞིན་A་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་འདི་ཡང་། རིགས་
མ�ན་མང་པོ་ཞིག་Dན་A་rོད་མཁན་@ི་cོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ངེས་པར་A་
ཕན་Yན་གཅིག་ལ་གཅིག་བiེན་ནས་འཚ(་དགོས་པའི་ཚ(གས་པ་དེ་འ2་ཞིག་རེད།  
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   དེ་hར་གཞན་ལ་བiེན་དགོས་པའི་ཚ(གས་པ་དེ་འ2་ཞིག་གི་ནང་A་ནི། 
5མས་lིང་�ེ་ཟེར་བ་དེ་མི་ཚ[འི་ཉམས་ལེན་Fད་པར་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཆོས་ལ་
དད་པ་ཡོད་མེད་Sི་:ད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། མི་སེམས་བཟང་བོ་ཅན་ཞིག་དང་
Dག་བསམ་བཟང་བོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་ཉེའི་འཁོར་@ི་མི་ཐམས་ཅད་པོ་དེ་ལ་
དགའ་ངེས་ཤིང་། རང་གི་ཉེ་འཁོར་@ི་མི་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ལ་དགའ་ན། རང་
ལ་ཡང་དེའི་ཚ(ད་Sིས་བདེ་6ིད་འOང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། དེའི་Uིར་Fེད་
Gམ་པས་Sང་། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཆོས་ག�ང་ནང་ལ་བཤད་པའི་བ�ོད་5་
དེ་ཚ(་ནི། མིའི་མི་ཚ[འི་འཚ(་བའི་ལག་ལེན་A་འFེར་I་ཞིག་ཡིན་པའི་Uོགས་ལ་
�གས་སེམས་བཞེས་I་དེ། ང་ཚ(་གང་ཟག་kེར་རེ་རེའི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་
2ང་གནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
            
     Aག  ང་ཚR་དང་Cལ་9ས་5ི་འDར་བ། 
    
   དེ་ནས་ཡང་ང་ཚ(ས་དོན་དག་གཞན་ཞིག་བཤད། Bིར་ང་ཚ(ས་བོད་མི་
རིགས་Sི་རིག་གནས་དང་། བོད་མི་རིགས་Sི་:ད་ཡིག་སོགས་བཤད་ན་དོན་Bིའི་
གོ་བ་qང་qང་རེད། P་ཆེན་པོ་རེད། དོན་Bིའི་གོ་བ་དེ་ལས་5ེ་Tག་གི་གནས་Yལ་
ཞིག་བཤད་ན། དཔེར་ན། བོད་Sི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ནི། དེ་རིང་གི་Aས་o་Uི་
ནང་གཉིས་ཀའི་གནས་བབ་Sི་དབང་གིས་ཉེན་ཁ་ཞིག་ལ་�ག་བrད་ཡོད་པ་རེད། 
ཉེན་ཁ་དེ་ང་ཚ(་e་པ་མི་རེ་རེས་ཚ(ར་I་དང་། མི་རེ་རེས་དེ་ལ་བསམ་\ོ་ཡག་པོ་
གཏོང་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། Uིའི་གནས་བབ་Sི་ཐོག་ནས་ཉེན་ཁ་ཅི་ཞིག་
ལ་འ�ད་འAག་ཟེར་ན། ད་h་བོད་Sི་:ད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་�ང་དམར་ནང་གི་
མར་མེ་h་z་ཞིག་N་tར་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།  
   གནའ་ཞིག་ཡིན་ན། བ,་འ�ིན་དང་འ8ིམ་འ�ལ་སོགས་Sི་དབང་གིས་
བོད་Sི་:ད་ཡིག་ལ་ཉམས་qེན་དང་འཇིག་ཉེན་དེ་འ2་འ�ད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
རིང་གི་Aས་o་ནི། གཅིག་ན་མི་རིགས་གཞན་@ི་:ད་ཡིག་གིས་�གས་ཆེར་མནན་
པའི་བ,བ་གསིག་གི་འོག་N་དང་། གཉིས་o་8ངས་Vང་མི་རིགས་Sི་:ད་ཡིག་གི་
ཐད་ལ་2ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་cིད་�ས་ཤིག་ལག་བWར་5ེད་Sིན་པའི་འོག་N། 
_་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚ(འི་:ད་ཡིག་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་
�ག་ཡོད་པ་རེད།  
   གལ་ཏེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདི་ལས་མ་ཐར་བར་བོད་Sི་:ད་ཡིག་སོགས་ཚར་
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སོང་ན་ནི། བོད་Sི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ཟེར་བ་ཞིག་Sང་གནས་ས་མེད་དེ། ཁོ་
གནས་སའི་iེན་ནམ་ཨ་མ་དེ་ཚར་སོང་བ་རེད། དེ་ནི་Uིའི་གནས་བབ་ཐད་Sི་
དཀའ་ངལ་རེད། དེ་བཞིན་A་ནང་གི་གནས་བབ་ཐད་ནས་Sང་། ད་ནི་བོད་ཁ་བ་
གངས་ཅན་@ི་^ོངས་o་ཡང་h་བ་�་ཚ(གས་དང་། རིག་གནས་�་ཚ(གས། བསམ་
\ོ་�་ཚ(གས་ཤིག་དར་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་འཕེལ་Pས་Sི་ངོས་
ནས་སམ། Bི་ཚ(གས་Bིའི་འཕེལ་Pས་Sི་ཆོས་ཉིད་Sི་ངོས་ནས་བhས་ན་ཡག་པོ་
ཞིག་རེད་ཟེར་ཆོག་གི་རེད།  
   འོན་Sང་ང་ཚ(་ཆོས་uགས་པའི་rེ་ཡི་ངོས་ནས་བསམ་\ོ་བཏང་Aས། h་
Yལ་�་ཚ(གས་དང་། བསམ་\ོ་�་ཚ(གས་Sི་ཁོར་nག་འདིས། ང་ཚ(ར་Uོགས་མང་
བོ་ཞིག་ནས་འཇིག་ཉེན་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད། ད་:བས་ནང་དོན་བདེན་དང་མི་
བདེན་@ི་_ོམ་ཡིག་�་ཚ(གས་ཤིག་དང་། h་Yལ་�་ཚ(གས་ཤིག་བཏོན་@ི་ཡོད་པ་
རེད། Fེད་Gམ་པ་ནི་nལ་དབེན་པ་འདི་འ2་ཞིག་N་བ�གས་བrད་ན་:ད་ཆ་
འགའ་ཞིག་མ་གོ་བ་དང་མ་མཐོང་བ་h་z་ཞིག་ཡིན་ངེས་མོད། ÂÃ་Yགས་ཐོག་N་
འ2་མི་འ2་རིག་I་མཐོང་I་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ(འི་Uོགས་ནས་བhས་ན། 
དེང་སང་Bི་ཚ(གས་Wེང་A་ང་e་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་དགོས་ན་ཡང་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་h་zའི་ཚད་ལ་¬ང་གི་ཡོད་ཚ(ད། e་པའི་�ང་བmན་ལ་
གནོད་པའི་_ོམ་ཡིག་དེ་འ2་མཐའ་ཡས་པ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་Sང་དེ་
དག་འTི་མཁན་དང་བཤད་མཁན་ཚ(ར་མཚ(ན་ན་ནི། དེ་འ2་¢་I་ནི་ཁོ་ཚ(་གང་
ཟག་kེར་ལ་ཡོད་པའི་རང་དབང་ཞིག་རེད།  
   ང་ཚ(་རང་ཉིད་ལ་མཚ(ན་ན། ཁོར་nག་འདི་དང་འདི་འ2་བ་ལ་གདོང་ཇི་
hར་གཏད་དགོས་པ་དང་། ཁོར་nག་འདིའི་འ2འི་འོག་N་འཚ(་དགོས་ན་ཇི་hར་
འཚ(་དགོས་པ་སོགས་Sི་Uོགས་ལ་བསམ་\ོ་གཏང་I་ནི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་
རེད་བསམ་@ི་འAག e་པ་མི་གཅིག་གིས་Sང་རང་ཐོག་ནས་མགོ་བ_མས་ཏེ་
དངོས་གནས་2ང་གནས་e་བ་ཚད་vན། ཡ་རབས་Bོད་བཟང་། �ོབ་�ོང་ཡོད་པ། 
ཕན་སེམས་ཡོད་པ་ཞིག་5ེད་�ས་ན། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་@ི་^ོངས་ལ་སངས་
Pས་Sི་བWན་པ་གནས་པའི་ཀ་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་6ེས་པ་རེད། དེ་འ2་བP་ཐམ་པ་
5ོན་ན་བWན་པའི་ཀ་བ་བP་ཐམ་པ་ཡོད་སོང་བ་རེད།   
   མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་སམ། ཡང་ན། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་རིག་
གནས་Sི་འཕེལ་འ8ིབ་ནི། རིག་གནས་འདིའི་Iན་འཛMན་པའི་གང་ཟག་kེར་རེ་
རེར་འTེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། གང་ཟག་kེར་རེ་རེར་འགན་མེད་པ་h་z་
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ཞིག་N་lམ་ནས། མི་རིགས་ཞེས་པ་དང་e་པ་Gམས་ཞེས་པ་h་zའི་དོན་Bི་བམ་
པོ་གཅིག་ལ་འTེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་N་འདོད་ཚ[། འགན་དེ་5ེ་Tག་N་འ�ར་དགོས་
མཁན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ས་Wེང་ན་མེད་པ་ཆགས་འ8ོ་གི་རེད། དེའི་Uིར་རང་རང་གི་
ཐོག་ནས་མགོ་བ_མས་ཏེ། Uི་ནང་གི་གནས་བབ་གཉིས་Sི་ཐད་ནས་འཇིག་ཉེན་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསམ་\ོ་ཡག་པོ་ཞིག་གཏང་དགོས།  
   དེ་ལ་བསམ་\ོ་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་ལོ་Iས་Bིའི་འཁོར་Uོགས་
ཤིག་ཧ་གོ་དགོས་པ་རེད། ཧ་གོ་དགོས་པའི་ལོ་Iས་Sི་འཁོར་Uོགས་དེ་ཅི་འ2་ཞིག་
རེད་ཟེར་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་Aས་འདི་ལ་འཛམ་-ིང་གི་འཁོར་Uོགས་ནི་Fད་
ཆོས་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་གི་kོ་ནས་འ8ོ་ཡི་ཡོད་ས་རེད། གང་ཞེ་ན། ཆབ་
cིད་དམངས་གཙ(་ཅན་A་འtར་Sི་ཡོད་པ་དང་། h་བ་�་ཚ(གས་ཅན་A་འtར་
@ི་ཡོད་ལ། དཔལ་འ5ོར་གོ་ལ་ཅན་A་འtར་@ི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འ5ོར་གོ་ལ་
ཅན་ཟེར་བའི་ནང་དོན་ཅི་འ2་རེད་ཟེར་ན། ཨ་མེ་རི་ཀའི་དཔལ་འ5ོར་ལ་འཆམ་
པ་ཕོག་བཞག་ན། P་ནག་གི་དཔལ་འ5ོར་Sིས་�་�ད་5ེད་ཟེར་བ་h་z་Wེ། 
འཛམ་-ིང་nལ་uང་སོ་སོའི་དཔལ་འ5ོར་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བiེན་@ི་Gམ་པ་
ཅན་A་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  
    ཨ་མེ་རི་ཀར་དÄལ་_འི་ཉམས་ཉེས་ཐོན་Aས་འཛམ་z་-ིང་གི་Pལ་
ཁབ་གཞན་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས། དེ་hར་iེན་འOང་གིས་འTེལ་བ་ཅན་
@ི་མ་ལག་ཆེན་པོ་ཞིག་N་�བ་ཡོད། དེ་འ2འི་མིང་ལ་དཔལ་འ5ོར་གོ་ལ་ཅན་
ཟེར་@ི་ཡོད་ཚ(ད། དེ་བཞིན་A་ཆབ་cིད་དམངས་གཙ(་ཅན་ཟེར་བ་ནི། Aས་རབས་
ཉི་�་པའི་ ད་ནས་བ�ང་འཛམ་z་-ིང་གི་ལོ་Iས་Sི་ཤིང་i་དེ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་
གཉིས་Sིས་�ར་ནས་འ8ོ་ཡི་འAག་ཅེས་ཟེར་@ི་འAག་པ་hར། ཤིང་iའི་འཁོར་
ལོ་གཅིག་ནི་ཆབ་cིད་དམངས་གཙ(་A་འtར་@ིན་པ་དེ་ཡིན་ལ། འཁོར་ལོ་གཅིག་
ནི་དཔལ་འ5ོར་ཚ(ང་ར་ཅན་A་འtར་@ིན་པ་དེ་རེད།  
   ངས་དེ་hར་བཤད་ནས་ཅི་ཞིག་ཟེར་འདོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཆབ་cིད་
དམངས་གཙ(་ཅན་ལ་འtར་བ་དང་། h་བ་�་ཚ(གས་ཅན་ལ་འtར་I་གཉིས་
མཉམ་A་ཡོང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་h་z་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་ད་hའི་འཇིག་iེན་Bིའི་
ལོ་Iས་Sི་འཁོར་Uོགས་ཤིག་རེད་ཟེར་འདོད་པ་ཡིན། དེས་ན། ང་ཚ(འི་ཉེ་བའི་
ཁོར་nག་གམ། ང་ཚ(་བrད་པའི་uང་བའམ། ཡང་ན་ང་ཚ(་གང་གི་འོག་N་བrད་
ཡོད་པའི་Pལ་ཁབ་ནི་དམངས་གཙ(་ཅན་@ི་ཆབ་cིད་དེ་དང་ལེན་མ་5ས་པའི་
Pལ་ཁབ་ཅིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། |་ག�ག་མ་གཏོགས་ལོ་Iས་Sི་འཁོར་Uོགས་
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hར་འ8ོ་བ་ལས་ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་Iས་Bིའི་ཆོས་ཉིད་ལ་oས་Sང་
བ®ོག་�ས་Sི་མ་རེད།  
   དེ་h་ན། ང་ཚ(ས་Sང་ལོ་Iས་འཕེལ་Uོགས་Sི་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་མ�ན་པར་
སངས་Pས་Sི་བWན་པ་ཅི་hར་གནས་དགོས་པའི་Uོགས་ལ་བསམ་\ོ་གཏོང་
དགོས་པ་རེད། ང་ཚ(་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་Aངས་པ་I་མཚན་A་
5ས་ཏེ། བWན་པ་འཛMན་Iའི་ཆེད་ཡིན་ཟེར་ནས་ལོ་Iས་Bིའི་འཁོར་Uོགས་Sི་
ཆོས་ཉིད་ཅིག་ལ་བཙན་@ིས་བ®ོག་I་ཡིན་ཟེར་ན་བ®ོག་�བ་Sི་མ་རེད། 
མཚམས་རེར་ལོ་Iས་ཟེར་བ་འདི་�་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་2ག་N་བ�ར་@ི་ཡོད་པ་h་z་
ཡིན་པས། དེའི་�ན་ན་ང་ཚ(་བཙན་@ིས་ལངས་ཏེ་ལོ་Iས་Sི་�་བོ་དེ་འདི་hར་
བ�ར་A་མི་འ�ག་ཟེར་ན་ནི། ང་ཚ(་ཕམ་འ8ོ་བ་གཏན་ཁེལ་ཡིན་པ་རེད།  
   ལོ་Iས་འཁོར་Uོགས་Sི་འ8ོས་དང་བÅན་པའི་kོ་ནས་སངས་Pས་Sི་
བWན་པ་བ�ང་ན། སངས་Pས་Sི་བWན་པ་འཛMན་ཐབས་ཡོད། རང་དབང་
དམངས་གཙ(འི་h་�བ་ནི་དེང་གི་Bི་ཚ(གས་Sི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་
ང་ཚ(ས་Sང་དང་ལེན་དགོས་ངེས་ཡིན། བོད་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་། མི་ལ་ལ་ཡེ་�འི་
ཆོས་uགས་ལ་དད་ཅིང་། ལ་ལ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་uགས་ལ་དད་པ་དང་། ལ་ལ་ནི་མར་
ལེ་རིང་uགས་Sི་D་མེད་¢་བའི་Gམ་གཞག་ལ་མོས་པ་སོགས་ནི། སེམས་ཅན་
Gམས་Sི་ཁམས་དང་མོས་པ་�་ཚ(གས་ཡིན་པས་ཡོང་cིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འ2འི་
འདམ་ག་ཅི་5ེད་ནི་མིའི་རང་དབང་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ལ་ང་ཚ(ས་Sང་བ_ི་འཇོག་
5ེད་ཤེས་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
   འོན་ཏེ་རང་དབང་དམངས་གཙ(་དང་ལེན་5ས་པའི་iགས་མཚན་A། རང་
གི་དད་པ་ཡང་འདོར་དགོས་པ་h་zའི་བསམ་\ོ་བཏང་ན་ནི་ནོར་འyལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་རེད། རང་དབང་དང་དམངས་གཙ(འི་འ8ོ་uགས་དེ་ང་ཚ(ས་དང་ལེན་5ས་ཏེ། 
ཁམས་དང་མོས་པ་མི་འ2་བའི་གང་ཟག་གཞན་@ི་དད་མོས་དང་། དགའ་Uོགས་
ལ་བ_ི་འཇོག་5ེད་ཤེས་I་དང་ཆབས་ཅིག་N། ང་ཚ(་e་པ་རང་རང་གི་དད་
འAན་ལ་གཅེས་¤ས་5་I་དང་། རང་ཉིད་གང་ལ་མོས་པའི་ཆོས་Sི་h་�བ་ཡང་
དག་པར་འཛMན་པའི་འགན་ལེན་ཤེས་I་ནི། ང་ཚ(ས་རང་དབང་དམངས་གཙ(འམ། 
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་ལེན་5ེད་Wངས་ཤིག་ཡིན་ལ།  དེ་hར་ཡོངས་Fབ་
རིན་ཐང་ནི་Bིའི་�ོམ་གཞི་h་z་ཞིག་N་ངོས་བ�ང་ན། དེའི་འོག་N་རང་རང་གིས་
འགན་འfི་རེ་འ�ར་དགོས་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ(་བོད་Sི་e་པ་ཚ(ས་ནི་རང་གི་ལག་
N་ཡོད་པའི་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་དེ་ཡང་དག་པར་བ�ང་ན་འ8ིག་གི་རེད། 
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གང་hར་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དར་ན་ཡང་། བོད་ལ་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་དེ་
ཡང་དག་པར་གནས་ན་ཕན་པ་P་ཆེན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དག་པར་གནས་
དགོས་Uིན། དགོན་པ་ཟེར་བའི་ཚ(གས་པ་རེ་རེའི་ཐོག་ན་ཡང་འགན་འfི་ཞིག་
རང་བཞིན་@ིས་ཡོད་པ་རེད། 
 
 
 
 
 
 

བ9ན། དགོན་པའི་མཆོག་དམན་ཅི་>ར་གཞལ་དགོས། 
    

ཅི་ཞིག་ལ་དགོན་པ་ཟེར་བ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚ(ས་ངོས་འཛMན་གསལ་
བོ་ཞིག་5ེད་དགོས་པར་འAག་lམ། དཔེ་འཇོག་ཅིག་5ས་ན། |ར་P་ནག་གི་པེ་
ཅིན་�ོབ་e་ཆེན་མོའི་�ོབ་གཙ(་མིང་ལ་ཚ[་ཡོན་ཕེའེ (蔡元培) ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། 
ཁོང་ནི་པེ་ཅིན་�ོབ་e་ཆེན་མོའི་མིང་A་8གས་པའི་�ོབ་གཙ(་ཞིག་རེད། Bིར་
བཏང་པེ་ཅིན་�ོབ་e་ཆེན་མོ་དང་། ཆིན་Æ་�ོབ་e་ཆེན་མོ་གཉིས་P་ནག་གི་�ོབ་
ཆེན་8གས་ཆེན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། མི་དེས་ནི་པེ་ཅིན་�ོབ་ཆེན་ལ་ལོ་Iས་རང་
བཞིན་@ི་འtར་བ་ཞིག་བཏང་ཡོད་ཚ(ད་རེད། ཁོང་�ོབ་གཙ(ར་བ�གས་:བས་
:ད་ཆ་འདི་འ2་ཞིག་བཤད་ཡོད། ཁོང་གི་:ད་ཆ་བཤད་nལ་དེ་པེ་ཅིན་�ོབ་e་
ཆེན་མོའི་དོ་དམ་མི་�་དང་དགེ་�ན་སོགས་ལས་5ེད་མི་�་དག་རེད།  

ཁོང་གིས། d་ཅག་གིས་�ོབ་e་འདིའི་ནང་གི་ལས་དོན་Gམས་ཡག་པོ་ཞིག་
བ�བ་འདོད་ན། དོན་དག་གཉིས་Sི་ཐད་ལ་ངོས་འཛMན་གསལ་བོ་ཞིག་ཡོད་དགོས་
ཏེ། གཅིག་ན་ཅི་ཞིག་གི་མིང་ལ་�ོབ་e་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དེ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། གཉིས་
o་�ོབ་e་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དེས་མི་གང་འ2་ཞིག་6ེད་cིང་5ེད་རིགས་པ་དེ་ཤེས་
དགོས། �ོབ་ཆེན་@ི་གནད་ཡོད་མི་�་wན་@ིས་དེ་གཉིས་གསལ་བོ་ཞིག་iོགས་
སོང་ན། �ོབ་ཆེན་@ི་ལས་ཀ་Gམས་ལེགས་པོ་ཞིག་བ�བ་�ས་པ་རེད་ཅེས་
གoངས་པ་རེད།  ཁོང་གིས་དེ་hར་བཤད་དོན་ནི། �ོབ་eའི་ལས་�ེ་ཚ(་ལ་_་
བའི་ཆ་ནས་ལམ་@ི་ཁ་Uོགས་ཤེས་པའི་བསམ་\ོ་ཡོད་I་གལ་ཆེ་བ་བWན་པ་རེད།  
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P་ནག་པའི་ལོ་Iས་fོད་A། �ོབ་-ིང་ཟེར་བ་ནི་Iགས་འ�ོད་I་ཙམ་

དམིགས་nལ་A་བ�ང་ཡོད་ས་ཞིག་ཡིན་:ད་འAག་ལ། Iགས་¤ོད་དོན་ཡང་�ེས་
མར་དཔོན་ས་ཞིག་རེག་Iའི་ཆེད་ཡིན་པ་འ2་བས། ལོ་Iས་རང་བཞིན་@ི་བསམ་
\ོ་གཏོང་Wངས་དེ་ལ་ཚ[་ཡོན་ཕེའེ་ཡིས་འtར་བ་གཏོང་ཐབས་5ས་པ་རེད། ཁོང་
གི་h་Yལ་hར་ན། མི་ཞིག་གིས་�ོབ་�ོང་5ས་པ་དེ་ནི་དཔོན་ས་ཞིག་འཐོབ་Iའི་
ཆེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རང་ཉིད་ལ་ཁེར་Yགས་Sི་h་Yལ་ཞིག་དང་། རང་ལ་
དབང་བའི་ཤེས་5འི་མ་ལག་ཅིག་ཆགས་Iའི་ཆེད་ཡིན་ལ། ཚ[་cོག་དང་མི་ཚ[། 
ཁོར་nག་དང་འཇིག་iེན་སོགས་ལ་ཤེས་རབ་དང་vན་པའི་kོ་ནས་ཡང་དག་པར་
བh་�བ་Iའི་ཆེད་Sང་ཡིན་པས། �ོབ་e་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་ཡང་དེ་འ2་བའི་མི་རེ་
རེ་གསོ་6ོང་5ེད་ས་ཞིག་དང་། རང་དབང་vན་པའི་རིག་གནས་Sི་ཁོར་nག་vན་
ས་ཞིག་དང་། རང་6ོང་གི་Gམ་པ་ཅན་@ི་�ིག་འ²གས་ཡོད་ས་ཞིག་བཅས་ཡིན་
དགོས་པར་འདོད་Sི་ཡོད་པ་རེད།  
   དེ་hར་ཁོང་གིས་�ོབ་ཆེན་@ི་ངོ་བོ་ངོས་འཛMན་Wངས་P་ནག་པ་|་མ་ཚ(་
དང་མ་འ2་བས། �ོབ་e་ཆེན་མོའི་ལས་ཀ་�བ་Uོགས་Sང་མི་འ2་བ་གཉིས་o་
@ེས་པ་རེད། དེ་ནི་པེ་ཅིན་�ོབ་e་ཆེན་མོའི་ལོ་Iས་དSོགས་མཚམས་ཤིག་N་tར་
ཡོད་པར་འAག་Wེ། དSོགས་མཚམས་དེ་ནི་བསམ་\ོའི་Wེང་གི་ངོས་འཛMན་མི་འ2་
བ་ཞིག་ལ་བiེན་ནས་Oང་བ་རེད།  
   དེ་བཞིན་A་ང་ཚ(ས་Sང་། ཡང་lིང་ཅི་ཞིག་གི་མིང་ལ་དགོན་པ་ཟེར་བ་
རེད། དགོན་པའི་ནང་ནས་མི་གང་འ2་ཞིག་6ེད་cིང་5་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
འདང་Pག་དགོས་པར་འAག་ལ། Dག་པར་A་དགོན་པའི་དགེ་�ན་དང་། འTེལ་
ཡོད་ལས་�ེ་Gམ་པས་ནི་དེ་ལ་�གས་བསམ་ཡང་དག་རེ་བཞེས་I་ཤིན་N་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། དགོན་པ་ཞིག་གནས་དགོས་པའི་_་བའི་རིན་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། དགོན་པ་ཞིག་གནས་པའི་དོན་lིང་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ། དགོན་པ་དང་དགོན་
པ་མི་འ2་བའི་རིན་ཐང་གི་ཆེ་�ང་དེ་ངོས་གང་ནས་བh་དགོས་པ་སོགས་ལ་
བསམ་\ོ་ནན་ཏན་བཏང་ན་ལེགས་ཏེ། དགོན་པ་དང་དགོན་པའི་བར་@ི་རིན་
ཐང་གི་Fད་པར་ནི་D་ཁང་གསེར་ཁང་མང་Vང་ངམ། དགོན་པ་དེར་e་བ་མང་
Vང་སོགས་Sིས་ད5ེ་I་ཨེ་རེད་ཅེ་ན། ངས་བhས་ན་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། 
དགོན་པ་དེའི་ནང་ན་བrད་པའི་དགེ་འAན་པ་ཆེ་མ་�ང་གoམ་@ིས་ཐོས་བསམ་
kོམ་གoམ་ཅི་འ2་5ེད་Sི་ཡོད་མེད་གཙ(་བོ་ཡིན་པས། དགོན་པ་གང་དེ་rེ་�ོད་
གoམ་ལ་འཆད་ཉན་5ེད་ས་ཞིག་དང་། བ�བ་གoམ་ལ་ཉམས་ལེན་5ེད་སའི་
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ཁོར་nག་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་མིན་གཙ(་བོ་རེད། 
   e་བ་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། རང་གི་མི་ཚ[འི་འདིའི་ཐོག་ཆོས་Gམ་དག་ཅིག་
བ�བ་N་འ8ོ་ན། དགོན་པ་གང་གི་ནང་ལ་སོང་ན་6ིད་Sི་འAག གང་གི་ནང་ལ་
སོང་ན་བདེ་ཡི་འAག རང་གི་སེམས་ཁམས་དང་མ�ན་པའི་kོ་ནས་ཆོས་ལ་�ོབ་
�ོང་5ེད་སའི་ཁོར་nག་ཡག་པོ་ཞིག་oས་བµན་འAག དེའི་ཆ་ནས་དགོན་པ་
བཟང་ངན་@ི་དོན་lིང་འཇོག་རིགས་ལ། དགོན་པའི་རིན་ཐང་ཆེ་�ང་ཡང་དེའི་
kོ་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དགོན་པས་ནི་རང་ཁོངས་o་ཡོད་པའི་དགེ་
འAན་པ་ཚ(ར། མི་ཚ[་འདི་ཧ་ཅང་_་ཆེ་བ་དང་iེན་འདི་ཐོབ་པར་དཀའ་བ་ཞིག་
N་མ་ཟད། ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཇིག་ངེས་ཡིན་པས། འཇིག་པའི་ཉིན་མོ་དེར་རང་གི་
མི་ཚ[ར་Uིར་འཁོར་ནས་བསམ་གཞིག་ཅིག་བཏང་ན་འ@ོད་པ་མེད་པ་ཞིག་5་
དགོས་ཨང་lམ་པའི་སེམས་�གས་དང་ངེས་iོགས་ཤིག་¤ོད་I་དེ་དམིགས་nལ་
དང་པོ་�་བ_ི་འོས་པས། དགོན་པ་དང་དགོན་པའི་བར་@ི་རིན་ཐང་ཆེ་�ང་ཡང་
དེ་ཚ(འི་kང་ནས་འཇོག་I་གལ་ཆེན་རེད།  
 
     བ-ད།  X་བའི་གཙR་ཕལ་འ[ག་མི་Hང་། 
    
   དེ་འ2འི་གནད་འགག་གཙ(་བོ་དེ་མ་བ�ེད་ཅིང་མ་བོར་བའི་ཡན་ལག་h་
zར། དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། འ²གས་µན་བཟོ་བཀོད་དང་། དཔལ་འ5ོར་
འA་འགོད་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གི་ལས་ཀ་�ན་z་�་ཚ(གས་ཤིག་ཡོད་ངེས་ཡིན། 
དོན་དག་གི་གཙ(་བོ་གང་ཡིན་དང་། ཕལ་བ་གང་ཡིན་ནོར་མི་ཉན། དོན་དག་གི་
གཙ(་ཕལ་གཉིས་ཀ་གོ་vོག་ན་ནི། མི་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན་ཕམ་ཁ་འOང་བའི་_་བ་
ཞིག་N་མ་ཟད། མི་རིགས་ཤིག་དང་། Pལ་ཁབ་ཅིག་ལ་མཚ(ན་ན་ཧ་ཅང་གི་གནད་
དོན་ཆེན་པོ་རེད།  
   Fེད་Gམ་པའི་ནང་ནས་:ོར་ཞིག་གིས་བhས་ཡོད་ན་ཐང་། 《ར་ལོ》ཟེར་
བའི་�ང་གཏམ་ཞིག་འAག་ལ། བོད་Sི་�ང་གཏམ་_ོམ་པ་པོ་ཚ[་རིང་དོན་འ�བ་
Sིས་Tིས་པ་ཞིག་རེད། 《ར་ལོ》ཞེས་པའི་�ང་གཏམ་དེའི་ནང་ན། བོད་མིའི་
བསམ་Yལ་དང་བོད་Sི་མིའི་གཤིས་ཀ་མང་པོ་Tིས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། དེའི་ནང་
གི་གཏམ་Iད་Sི་ཆ་ཤས་�ང་Ä་ཞིག་ངས་Fེད་Gམ་པར་�། ར་ལོ་ཟེར་བ་དེ་�ད་
པོ་རང་ག་བ་ཞིག་རེད། �ད་པོ་དེ་Fིམ་ཚང་ཞིག་ལ་མག་པ་བrད་Aས། དང་པོར་
ཧ་ལས་པའི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ལས་པ་སོགས་Fིམ་ཚང་དེའི་ཆེད་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
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བPབ་པས། Fིམ་ཚང་གི་�ན་ཁོག་ཚ(འི་\ོ་ལ་ཡང་བབས། བར་ཞིག་ནས་གཡོ་ཇེ་
ཆེ་ཇེ་ཆེར་སོང་Wེ་ལས་ཀ་མ་ལས་པར་ཉལ་བཞིན་A། ཁ་ནས་ཧ་ཅང་»ིག་པོ་
བཤད་Sི་འAག་Wེ། ཕ་Pལ་པོའི་6ེས་རབས། མ་Pལ་མོའི་འyངས་རབས་སོགས་
བཤད་པ་རེད། རིམ་@ིས་Fིམ་ཚང་དེའི་མིའི་སེམས་ལ་ཡང་ར་ལོ་གཏན་ནས་མ་
སོང་བར། ར་ལོ་Fིམ་A་ཡོད་བཞིན་z་མོར་མག་པ་གཞན་ཞིག་བཞག་པ་རེད། 
ཉིན་�ང་བར་ར་ལོ་�ར་ཞིག་གི་ནང་ན་ཉལ་བrད་པས་གནས་Yལ་ཅི་ཡང་མ་
ཤེས།  
   དེ་ནས་Fིམ་ལ་ཡོང་Aས་Wོན་མོ་ཞིག་5ེད་Sི་འAག་པར། ར་ལོས། d་ཚང་
གིས་Wོན་མོ་ཞིག་5ེད་དོན་ཅི་རེད་ཅེས་2ིས་ན། d་ཚང་གིས་མག་པ་བཞག་པས་
ཡིན་ཟེར། o་ལ་མག་པ་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཁོས་2ིས་Aས། Fོད་ལ་མག་པ་ཞིག་
བཞག་པ་མིན་ནམ་ཟེར་ནས་wན་@ིས་འUས་པ་རེད། ར་ལོས་འདང་ཞིག་བPབ་ཚ[། 
རང་ཉིད་Fིམ་ལ་ཡོད་བཞིན་A་z་མོའི་ཐོག་ལ་མག་པ་བཞག་པ་ཧ་གོ་བས། ར་ལོ་
~ོ་ལངས་ནས་Iག་Aས། དེ་ཚང་གི་z་མོའི་མིང་བོ་Iག་ཡོང་བས་ཁོ་གཉིས་Sིས་
�ང་རེས་བPབ་Wེ་ར་ལོའི་མགོ་ལ་རལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བཅད་པ་རེད། ར་ལོ་
Uིར་ཡོང་ནས་འདང་ཞིག་བPབ་Aས། མགོའི་རལ་བ་དེ་བཅད་སོང་བས། ད་མི་
�ན་ལ་ཇི་hར་འ8ོ་ཨང་བསམས་ནས་སེམས་fལ་5ས་པ་རེད། 
   གཏམ་Iད་Sི་ཆ་ཤས་�ང་Ä་དེས་གནད་དོན་ཅི་ཞིག་བཤད་འAག་ཟེར་ན། 
རལ་བ་བཅད་པ་ནི་གནད་དོན་དེ་འ2འི་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། རལ་བ་བཅད་
ན་ཡང་6ེ་I་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ར་ལོ་Fིམ་A་ཡོད་བཞིན་A་མག་པ་གཞན་ཞིག་
བཞག་པ་དེ་ནི། འཇིག་iེན་མི་ཆོས་Sི་Uོགས་ནས་བhས་ན། \ོ་nལ་ལས་འདས་
པའི་བmས་བཅོས་5ས་པ་ཞིག་རེད། འོན་Sང་ར་ལོས་ནི་གནས་Yལ་དེ་ལ་སེམས་
�ར་མི་5ེད་པར་རལ་བ་བཅད་པར་སེམས་�ར་5ེད་Sི་འAག་པས། ར་ལོ་འདི་མི་
ཅི་འ2་ཞིག་རེད་ཟེར་ན། དོན་དག་གནད་འགག་ཅིག་ལ་�ག་Aས། གནད་འགག་
ཆེ་ས་ལ་འདང་Pག་མི་ཤེས་པར། དོན་དག་�ང་ཚ[གས་ལ་འདང་Pག་མཁན་ཞིག་
རེད།  
   ར་ལོའི་སེམས་ཁམས་དེ་ལ། འདང་Pག་ས་མང་པོ་འAག་lམ། མི་kེར་ཞིག་
ཡིན་ན་འ2། མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ན་འ2། Pལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། 
གནད་དོན་ཞིག་ལ་�ག་Aས། གལ་ཆེ་ཤོས་དང་གཙ(་བོ་གང་ཡིན་ལ་ད5ེ་ཞིབ་
གསལ་བོ་5ེད་དགོས་པ་རེད།  
   དེ་དང་མYངས་པར། བོད་Sི་�བ་ཐོབ་འKག་པ་wན་ལེགས་Sིས་Sང་། 
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ལམ་A་འ8ོ་Aས་�་ཆེན་པོ་ཚང་མའི་ནང་ན་Dམ་@ོན་ནས་བ�ལ་ཅིང་། �་�ང་
�ང་ཚ(་ལ་ཐག་རིང་བ:ོར་ནས་སོང་བ་རེད། དེ་ཅི་ཡིན་2ིས་Aས། དེ་ནི་བོད་Sི་
མིས་ཆོས་�བ་Yལ་ཡིན། rིག་པ་ཚབས་ཆེན་ལ་�ག་Aས་ནང་ལ་བ�ལ་ནས་zད་
འ8ོ་ཞིང་། rིག་པ་�ང་�ང་རེར་�ག་Aས་ཐག་རིང་ཐག་རིང་ཞིག་བ:ོར་ནས་
འ8ོ་ཡི་འAག་གoངས་པ་རེད། དེ་བདེན་པ་རེད། དངོས་གནས་2ང་གནས་
དགོན་པ་ཚ(ས་Sང་། ལས་དོན་�བ་Uོགས་ཐད་ནས་5་བ་གང་ཞིག་གནད་དོན་ཆེ་
བ་དང་། 5་བ་གང་ཞིག་གཙ(་བོ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་དགོས་པ་རེད། དེའི་ཐད་ནས་ཁོར་
nག་གི་h་Yལ་qང་བའི་�ེས་མི་འདེད་པར་རང་ཉིད་ལ་ཁེར་Yགས་Sི་h་Yལ་
ཞིག་ཆགས་I་གལ་ཆེན་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་འ2འི་lིང་Wོབས་ཡོད་I་ལས་�་བོ་
ཞིག་ག་ལ་ཡིན།  
   དེ་རིང་ཁ་སང་གི་Bི་ཚ(གས་འདི་ཡོད་ཚད་I་དང་དབང་གིས་ཁ་ལོ་བjར་
ནས་འ8ོ་བཞིན་ཡོད་པའི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་རེད། wན་@ིས་kོར་མོ་དང་I་ཟེར་བ་དེ་
\་ན་མེད་པ་དང་། གོང་ན་མེད་པ། མཆོག་N་tར་པ་ཞིག་N་བ_ི་བཞིན་པའི་Bི་
ཚ(གས་ཤིག་གི་fོད་ནས། དགེ་འAན་པ་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། རང་གི་མི་ཚ[འི་ངེས་པ་
དོན་@ི་རིན་ཐང་ནི་5མས་བ_ེ་དང་ཤེས་རབ་Sི་Wེང་ནས་མངོན་tར་5་དགོས་
པ་ཡིན་པས། གཞན་ལ་ཕན་སེམས་kོམ་I་དང་། གཞན་ལ་lིང་�ེ་6ེ་I་སོགས་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་པའི་བསམ་\ོ་དེ་འ2་འཁོར་I་དཀའ་བ་རེད། དེ་འ2་ཁ་
ནས་བཤད་དགོས་ན་wན་@ིས་བཤད་ཤེས་Sང་། ལག་ལེན་དངོས་Sི་ཐོག་ལ་དེད་
སོང་Aས། དེ་ངོ་མ་དཀའ་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།  
   དགོན་པ་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་། དགོན་པ་གཞན་དང་གཞན་ཚ(ས་ནི་Uིའི་
འ²གས་µན་ཧ་ལས་པ་5ས། ཟང་ཟིང་གི་འA་འགོད་�་ཚ(གས་5ས། ནང་གི་མིའི་
Bོད་པ་ཡང་d་dར་འ2་མིན་�་ཚ(གས་Sིས་གང་ཡོང་བའི་:བས་ལ། ད་�ང་། 
དགོན་པ་ཞིག་གི་དོན་དམ་པའི་རིན་ཐང་དེ་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་@ི་ཐོག་ནས་
མངོན་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་བདེན་པའི་¾་Yགས་5ས་ནས་rོད་Yགས་I་དེ་ལས་
�་བོ་ཞིག་མིན་པ་གཏན་ཁེལ་རེད། འོན་Sང་། ཚ(ད་བགམ་ཅི་ཙམ་ཡོད་ན་དེ་ཙམ་
@ིས་lིང་Wོབས་བ6ེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་�་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་|ར་
ནས་ཅིག་གིས་བ�བས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་wན་@ིས་འདང་Pག་དགོས་པ་
རེད།  
   ནང་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། 5་བའི་གཙ(་ཕལ་@ི་Fད་པར་ནི། ང་
ཚ(ས་ལོ་Iས་Sི་མི་�་གཉིས་Sི་ཐོག་ལ་བསམ་\ོ་ཞིག་བཏང་ན་གསལ་བོ་ཡོང་གི་
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རེད། ངའི་:ད་ཆ་འདི་ངོ་ཤེས་ཕལ་ཆེར་@ིས་གོ་sོང་ཡོད་cིད་Sང་བ6ར་A་
གཅིག་བཤད་@ི་ཡིན། སངས་Pས་པའི་ཆོས་དར་འཕེལ་@ི་ལོ་Iས་Wེང་A་ཆོས་
Pལ་s་ངན་མེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་མིང་དེ་Fེད་Gམ་པས་Sང་གསན་ཡོད་
ངེས། ཆོས་Pལ་s་ངན་མེད་ནི་P་གར་@ི་�་5འི་Pལ་རབས་Sི་Pལ་བོ་ཧ་ཅང་
Wོབས་ཅན་ཞིག་རེད། Pལ་བོ་དེས་འཛམ་z་-ིང་ན་མཆོད་iེན་5ེ་བ་ཞིག་
བཞེངས་པའི་བཤད་cོལ་འAག་མོད། མཆོད་iེན་5ེ་བ་ཞིག་ནི་བཞེངས་ཡོད་མེད་
མི་ཤེས་ཏེ། Pལ་བོ་དེས་མཆོད་iེན་མང་བོ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་གཏན་ཁེལ་རེད། ཁ་
སང་དེ་རིང་བལ་nལ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་iེན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་s་ངན་མེད་Sི་
རིང་གི་མཆོད་iེན་A་ལོ་Iས་འཚ(ལ་ཞིབ་པ་ཚ(ས་ངོས་འཛMན་@ི་ཡོད།  
   གང་hར་Pལ་བོ་s་ངན་མེད་ལ་མཚ(ན་ན། མཆོད་iེན་མང་པོ་ཞིག་
བཞེངས་པ་དེས་ནི་ཁོང་གང་ཟག་kེར་ངོས་ནས་བསོད་ནམས་Sི་ཚ(གས་P་ཆེན་པོ་
བསགས་ཡོད་ངེས་ཏེ། དེ་མི་འAག་ཟེར་ན་ང་ཚ(ས་>ར་བ་བཏབ་པར་འtར། འོན་
Sང་s་ངན་མེད་Sི་མཆོད་iེན་དེ་འ2་ཞིག་བཞེངས་པ་དེས་སངས་Pས་Sི་བWན་
པ་འཛMན་ཨེ་�བ་བམ་ཞེ་ན། འཛMན་མི་�བ་Wེ། Aས་རབས་བ�་གཉིས་པའི་ ད་
ཙམ་ནས་ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་P་གར་nལ་དzས་དང་བཅས་པའི་དགེ་འAན་པའི་
ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་@ི་Iན་_་བ་ནས་བཅད་ཚར་ཚ[། s་ངན་མེད་Sི་མཆོད་
iེན་ཚ(་ད་Aང་�ལ་ལ་Dག་བrད་ཡོད་ན་ཡང་། དེས་སངས་Pས་Sི་བWན་པའི་
Iན་འཛMན་མ་�བ་པར་བWན་པ་ཉམས་སོང་བ་རེད།  
   དེ་བཞིན་A་ཡང་། ནང་བWན་ལོ་Iས་Wེང་ན་མགོན་པོ་�་�བ་ཟེར་བའི་
མི་�་ཞིག་འyངས་sོང་བས་དེར་འདང་ཞིག་བPབ་ན། མགོན་པོ་�་�བ་ཟེར་ན་
དགེ་�ོང་གི་Gམ་པ་ཅན་@ི་6ེས་z་དམ་པ། བསམ་@ིས་མི་Fབ་པའི་མཁས་པ་ཆེན་
པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ནི་Wོན་པ་སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sི་ཆོས་ལ། རིགས་
པ་Gམ་དག་གིས་འ8ེལ་བ་བPབ་Wེ། སངས་Pས་བཅོམ་vན་འདས་Sིས་གoངས་
པའི་གཞི་ལམ་འTས་གoམ་@ི་h་�བ་ལ་གཏན་ཚMགས་དང་I་མཚན་@ི་�ང་གཞི་

བiན་པོ་བཏང་ཞིང་། 《དz་མ་རིགས་ཚ(གས་½ག》ལ་སོགས་པའི་བWན་བཅོས་
Sང་བ_མས་པ་རེད། བWན་བཅོས་དེ་དག་བ_མས་�ེས་མགོན་པོ་�་�བ་
དགོངས་པ་»ོགས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་Wོང་�ག་Dག་འགོར་ཟིན་ནའང་། མགོན་པོ་
�་�བ་Sི་གoང་གི་འ�ིན་ལས་o་tར་པའི《དz་མ་རིགས་ཚ(གས་½ག》གིས་ནི། 
ད་hའི་བར་A་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་བ�ང་ཡོད་དེ། དེང་སང་ད་�ང་ང་ཚ(ས

《_་ཤེས》དང་། 《རིན་ཆེན་�ེང་བ》སོགས་ལ་�ོབ་གཉེར་5ས་ཏེ། མགོན་
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པོ་�་�བ་Sི་�གས་བསམ་གཏོང་Uོགས་དང་། ཁོང་གི་དགོངས་Uོགས་Gམས་ནི། 
ང་ཚ(འི་སེམས་དང་དངོས་པོའི་གནས་uགས་གཉིས་ཐག་ཇེ་ཉེར་གཏོང་5ེད་Sི་
ཟམ་པ་h་z་དང་། ཡང་ན། ཁོང་གི་གoང་Gམས་ནི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་གཞི་
ལམ་འTས་གoམ་@ི་Gམ་གཞག་དེ། རིགས་པ་དང་མ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་
Yལ་ལ་ཕར་བh་སའི་kེd་�ང་h་z་ཞིག་ལ་tར་བrད་ཡོད་པ་རེད།  
  མགོན་པོ་�་�བ་དང་ཆོས་Pལ་s་ངན་མེད་གཉིས་ཀར་མཚ(ན་ན། གཅིག་ནི་
འ²གས་µན་@ི་ཆ་ནས་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་5ས་�ེས་འཇོག་མཁན་ཞིག་དང་། 
གཅིག་ཤོས་ནི་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་@ི་Wེང་ནས་སངས་Pས་Sི་བWན་པར་5ས་
�ེས་འཇོག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཀས་བཞག་པའི་5ས་�ེས་Sི་རིང་�ང་
ལ་བhས་ཚ[། སངས་Pས་Sི་བWན་པ་ནི་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་@ི་kོ་ནས་བ�ང་
ན་ཟིན་I་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། འ²གས་µན་@ི་kོ་ནས་འཛMན་མི་�བ་པ་
གསལ་བོར་མཐོང་གི་འAག  
   དེས་ན། Fེད་Gམ་པས་དགོན་པ་འདིའི་དོ་དམ་གཉེར་Uོགས་ཐད་ནས་
Sང་། _་བའི་ནང་གི་_་བ་ལ་ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་འཛMན་I་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 
ཐོས་བསམ་�ོབ་གཉེར་དང་kོམ་�བ་ཉམས་ལེན་ལ་བiེན་ནས། ནང་གི་མིའི་Zས་
ཚད་ཡག་པོ་རེ་ཡོང་I་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་�ོབ་གཉེར་ཐོག་ལ་�གས་
Pག་I་དང་། དེ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི་�ོབ་གཉེར་5ས་པ་དེ་ལས་གང་ཟག་རེ་
རེས་མི་ཚ[འི་h་བ་ཞིག་mེད་I་དང་། དེ་ཉིད་མི་ཚ[འི་འཚ(་བའི་�བ་ཆ་ཞིག་N་
འtར་ཐབས་o་�གས་Pག་དགོས་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་གཉིས་ཀ་ནི་དགོན་པ་
ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། རང་གི་རིན་ཐང་མངོན་5ེད་Sི་_་བའི་�ང་གཞིར་འཛMན་འོས་
པ་ཡིན།  
  

ད\།  ]ོབ་མའི་གཤིས་ཁམས་ལ་བLགས་ནས་ 
བ$ངས་ན་ལེགས། 

      ཡ། e་པས་�ོབ་གཉེར་ཞིག་5ེད་དགོས་ན། ཅི་hར་5ེད་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། 
e་པའི་ནང་ན་ལོ་�ང་བ་དང་། འTིང་དང་། ཆེན་པོ་བཅས་ཡོད་པས། དེ་དག་
གིས་�ོབ་གཉེར་5་nལ་དང་། �ོབ་གཉེར་5ེད་Yལ་@ི་གོ་རིམ་བཅས་ལ་Fད་པར་
ཡོད་པ་རེད། Fེད་ཅག་གི་དགོན་པ་འདི་h་z་ཞིག་ཡིན་ན། e་�ང་Gམས་ལ་�ོབ་
-ིང་ཞིག་�ར་A་འ²གས་Sིན་ཡོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་རེད་lམ།  
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   མི་ཞིག་གི་མི་ཚ[་དེ་Aས་ཚMགས་བཞི་ལ་�ར་ན། མི་ཚ[འི་�བ་འTས་ནི་Wོན་
ཁའི་ལོ་ཐོག་h་z་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ཞིང་བ་ཚ(ས་དHིད་ཀའི་Aས་ཚMགས་ཆ་ཚང་
འདས་o་བ�ག་Wེ་དHིད་ཀར་ཞིང་མ་�ོས་ཤིང་ལོ་ཏོག་Sང་མ་བཏབ་པར། 
ད5ར་ ད་ཙམ་ལ་�ེབས་Aས་གཞི་ནས་ལོ་ཏོག་ཅིག་བཏབ་ན། Wོན་ཁར་འTས་
z་ཅི་འ2་ཞིག་བ<་I་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མི་ཚ[འི་གོ་རིམ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་
ཡིན་ཏེ། 5ིས་པ་ཡིན་Aས་ནི་Aས་བཞིའི་ནང་གི་དHིད་ཁའི་Aས་ཚMགས་h་z་ཡིན་
པས། Wོན་Aས་o་འTས་z་�ན་oམ་ཚ(གས་པ་ཞིག་བ<་I་དགོས་ན། དHིད་ཀའི་
Aས་ཚMགས་འདི་_་ཆེན་དང་གཙMགས་o་འཛMན་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད།     
   Fེད་Gམ་པས་Sང་5ིས་པ་�ང་Ä་Gམས་ལ་དམིགས་བསལ་A་�ོབ་གཉེར་
5ེད་ས་ལས་ནས། e་Çག་ཚ(ར་རིག་གནས་Sི་�ང་གཞི་འདིང་གིན་ཡོད་པའི་ལས་
དཀའ་ལ། ང་གང་ཟག་kེར་@ི་ངོས་ནས་ནི་�ེས་o་ཡི་རངས་དང་དགའ་བo་ཧ་
ལས་པ་ཡོད།  
   ཡང་། �ོབ་གསོ་�ོབ་གསོ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ནི། རིག་གནས་Gམ་8ངས་རེ་རེ་
དང་། མི་ཚ[འི་འཚ(ལ་lེག་མི་འ2་བ་རེ་རེའི་kོ་ནས་བསམ་\ོ་བཏང་ན་ཧ་ཅང་P་
ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དགོན་པའི་�ང་གཞིའི་�ོབ་-ིང་ཞིག་གི་ནང་A་ནི། e་�ང་
ཚ(ར་ཡི་གེ་འTི་¥ོག་དང་། oམ་iགས་དག་གoམ་དང་། དགོན་པའི་ཚ(གས་འདོན། 
དེ་བཞིན་A་བ<ས་e་སོགས་e་པ་ཞིག་ལ་མཁོ་བའི་�ང་གཞིའི་ཤེས་ཡོན་Bོང་A་
འ�ག་I་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། ཤེས་ཡོན་@ི་�ོབ་�ོང་དང་མི་གཞིའི་�བ་Yལ་གཉིས་
ཁ་མི་འTལ་I་ནི་དེ་ལས་Sང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ཤེས་5འི་�ོབ་�ོང་ཅི་ཙམ་
P་ཆེ་ན། �ོབ་�ོང་གི་འTས་z་དེ་མི་གཞིའི་ཐོག་ལ་ ིན་�བ་པ་ཞིག་དང་། མི་
ཚ[འི་འཚ(་བའི་ལག་ལེན་fོད་ ིན་Iར་ཅི་hར་འབད་དགོས་པ་ལ་�གས་བསམ་
ཐོངས།  
   ནམ་Iན་མཉམ་བཞག་ནས། 5ིས་པ་ཚ(་འཚར་ལོངས་fོད་གནད་དོན་གང་
དང་གང་ཡོང་གིན་པར་བiགས་ཏེ། �ོབ་z་གང་ཟག་kེར་རེ་རེའི་གནས་Yལ་
དང་Fད་ཆོས་མི་འ2་བ་hར། 6ོང་Wངས་Sི་ཐབས་ཤེས་Sང་མི་འ2་བ་རེ་འདོན་
�བ་ན་ཧ་ཅང་ལེགས།  
   ཡང་། ངས་Fེད་Gམ་པར་གཏམ་Iད་ཅིག་བཤད། |ར་�ོབ་e་ཞིག་གི་ནང་
A། དགེ་�ན་@ིས་�ོབ་fིད་fོད་2ི་བ་རེ་2ིས་ནས་འདི་oས་ཤེས་ཟེར་Aས། 5ིས་
པ་ཞིག་གིས་ནི་ཤེས་Sང་མ་ཤེས་Sང་ལག་པ་Iན་A་བSགས་པས། མཚམས་རེར་
དགེ་�ན་@ིས་ཁོ་ལ་ལན་འདེབས་o་བ�ག་Aས་ལན་གདབ་I་མེད་Sང་། ལག་པ་
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ནི་|ར་བཞིན་བSགས་པ་རེད། �ོབ་fིད་8ོལ་�ེས་དགེ་�ན་@ིས་5ིས་པ་དེ་fིད་
ཡོང་ནས། “Fོད་Sིས་ཤེས་ན་མ་ཤེས་ན་ལག་པ་འ@ོག་གིན་པ་དེ་ཅི་ཡིན” ཞེས་
2ིས་ཤིང་བiག་Aས། 5ིས་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གིས་ཁ་ལ་P་དགོས་ས་ཞིག་ཡིན་Uིར་
མི་གཞན་@ི་�ན་ནས་མི་ཤེས་པའི་Yལ་@ིས་ཁ་རོག་ལ་འAག་མ་བཟོད་པས་ལག་
པ་བSགས་པ་ཡིན་པ་དགེ་�ན་@ིས་གསལ་བོར་ཤེས་པ་རེད།  
   5ིས་པ་དེའི་གཤིས་ཀ་དང་སེམས་ཁམས་དེ་འ2་ཞིག་ཡི་ན་པ་ཧ་གོ་�ེས། 
དགེ་�ན་@ིས་ཁོ་ལ། “ཡ། ད་ནས་བ�ང་Ä་གཉིས་བར་ལ་གསང་བའི་8ོས་ཤིག་
5ེད། དེང་Uིན་ངས་2ི་བ་2ིས་Aས། Fོད་Sིས་དངོས་གནས་ཤེས་ན་ལག་པ་གཡས་
པ་Fོག་ལ། ཤེས་Sི་མེད་ན་ལག་པ་གཡོན་མ་Fོག” ཅེས་¢ས། དེ་ནས་བ�ང་། 
5ིས་པ་དེས་Sང་མ་ཤེས་Aས་ལག་པ་གཡོན་པ་བSགས། ཤེས་Aས་ལག་པ་གཡས་
པ་བSགས། ལག་པ་གཡས་པ་བSགས་Aས་དགེ་�ན་@ིས་Sང་། དེའི་མིང་ནས་
བོས་ཏེ། “ཡ། �ོབ་8ོགས་Fོད་Sིས་ཤོད་དང” ཟེར་ནས་ཁོ་ལ་བཤད་A་བ�ག 
ལག་པ་གཡོན་མ་བSག་Aས། དགེ་�ན་@ིས། “ཡ་ཆོག་གི། Fོད་Sིས་ཤེས་ན་
བཟང་བས་བཤད་མི་དགོས། གཞན་ཞིག་གིས་ཤོད” ཟེར་ནས་བ6ངས་པ་རེད།  
   དེ་hར་5ས་པ་ན། དང་པོར་5ིས་པ་དེས་�ོབ་fིད་:བས་o་ལག་པ་
བSགས་ཚ[་མང་Uོགས་ལག་པ་གཡོན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། བར་:བས་ཤིག་ནས། ལག་
གཡོན་མ་བSག་I་ཇེ་Vང་དང་། ལག་པ་གཡས་པ་བSག་I་ཇེ་མང་ཇེ་མང་A་
tར་བ་རེད། གཏམ་Iད་དེའི་ནང་གི་དགེ་�ན་h་z་ཞིག་ཡིན་ན་�ལ་A་Oང་བ་
རེད། 5ིས་པ་དེའི་སེམས་གཤིས་བེད་Bོད་བཏང་ནས་ཁོ་ཡར་Pས་o་བཏང་བ་
རེད།  
   གལ་ཏེ་:བས་དེར་5ིས་པ་Yར་fིད་ཡོང་ནས། “ཤེས་ན་ལག་པ་འ@ོག་ལ། 
མ་ཤེས་ན་ཡང་ལག་པ་འ@ོག་མཁན་Fོད་Sིས་ནི་�ོབ་8ོགས་གཞན་ལ་བཤད་A་

མི་འ�ག་པར་�ག་དོག་5ེད་Sི་འAག་པས། Bོད་ངན་Fོད” ཅེས་གཤེ་གཤེ་
བཏང་ནས། གAག་¶བ་དང་བཅས་གཅར་བ�ང་5ས་ཏེ་ཚར་བཅད་ན་ནི། �ོབ་
མ་དེའི་མི་ཚ[་ཡང་ཕལ་ཆེར་གཞན་པ་ཞིག་N་འtར་ངེས་ན་ཡང་། དགེ་�ན་དེས་
ནི་�ོབ་མའི་སེམས་གཤིས་�ང་Ä་དེ་བེད་Bོད་བཏང་ནས། ལག་པ་བSག་Iའི་གོ་
:བས་མང་A་5ིན་ཏེ། མིའི་�ན་ནས་�ོབ་མ་དེ་ལ་_ིས་ཐང་¤ད་པ་རེད། དེ་
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འ2འི་�ོབ་གསོ་fོད་ནས་ནི། 5ིས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་དང་~ོབ་པ་Pས་ནས་
ལག་པ་གཡོན་པ་བSག་I་ཕལ་ཆེར་མེད་པར་tར་ཏེ། ལག་གཡས་པ་qང་qང་
འ@ོག་མཁན་ལ་tར་བ་རེད། 
   དེ་དང་དེ་བཞིན་A། ང་ཚ(ས་Sང་དངོས་གནས་2ང་གནས་�ོབ་མ་རེ་
6ངས་ན་ནི། དགེ་�ན་Gམ་པས་Sང་�གས་བསམ་བཞེས་ཏེ། དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་
ན། _་བའི་ཆ་ནས་འAལ་བའི་uས་ངག་གི་བཅས་མཚམས་ཡང་དག་པར་བ°ང་
Iའི་ཐོག་ལ་�གས་Pག་I་དང་། ནམ་Iན་ཆོས་Sི་�ོབ་གསོའི་དམིགས་nལ་ནི་མི་
སེམས་བཟང་པོ་ཅན་ཞིག་དང་། མི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་I་དེ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་
དེ་ལ་�གས་Pག་I་དང་། དེའི་གོ་རིམ་fོད་A། �ོབ་མ་རང་རང་གི་སེམས་གཤིས་
དང་། ཁམས་གཤིས་བེད་Bོད་བཏང་ནས་བ6ང་ཨེ་�བ་བh་I་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་@ི་འAག  
   5ིས་པ་མི་རེ་རེ་དེ་hར་A་བ6ངས་ནས། ཁོ་ཚ(ས་�ང་བའི་ཤེས་5་དེ་རང་
རང་གི་མི་གཞི་དང་བསམ་\ོའི་Zས་ཚད་ ིན་5ེད་Sི་ཡན་ལག་ཅིག་ལ་tར་ཡོང་
ན། དེ་ནས་རིམ་པས་རིམ་པས་ནི། བར་ཞིག་ནས་ཆོས་ལ་ཡང་ངེས་པ་དོན་@ི་དད་
པ་ཞིག་དང་། ཆོས་Sི་གནས་uགས་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་Gལ་མ་ཞིག་6ེ་འོང་བ་
ཡིན་པས། དེ་ནས་ནི་མི་ཚ[་ཆོས་Uོགས་o་འ8ོ་Iར་ཡང་དཀའ་ལས་ཡོང་གི་མ་
རེད། དེ་མ་གཏོགས། ཡར་ནས་ཅིག་བཤད་Aས་ཡར་ལ་ཉན། མར་ནས་ཅིག་བཤད་
Aས་མར་ལ་ཉན་ནས་རང་གི་མི་ཚ[་ཡ་མ་ཡོར་@ིས་འ8ོ་དགོས་པར་tར་ཚ[། རང་
གི་མི་ཚ[་ནི་དབང་བོའི་Tན་གཡོག་Wེ། G་དང་མིག་སོགས་Sི་Tན་གཡོག་ལ་tར་
བ་རེད། f་བོ་རིག་ན་དེ་ལ་དགའ། སེར་བོ་རིག་ན་དེ་ལ་དགའ། གཞན་@ིས་བཟང་
གི་ཟེར་ན་དེའི་ཁ་ལ་ཉན། ངན་གི་ཟེར་ན་དེའི་ཁ་ལ་ཉན། G་གཡས་ནས་ཅིག་གོ་
ན་གཡས་Uོགས་བདེན་པར་�ོམ། G་གཡོན་ནས་ཅིག་གོ་ན་གཡོན་Uོགས་བདེན་
པར་�ོམ་ནས་སོང་ན། མི་ཚ[་འདི་དངོས་གནས་2ང་གནས་Tན་ཞིག་N་འtར་
ཉེན་ཡོད། 
   རང་ལ་རང་གི་h་�བ་གཙང་མ་ཞིག་དང་། རང་ལ་རང་གི་དད་པ་Gམ་
དག་ཅིག རང་ལ་ངེས་པ་དོན་@ི་Wེང་ནས་ཆོས་Sི་གནས་uགས་མཐོང་བའི་ཤེས་
རབ་ཅིག་ཡོད་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚ(འི་ཆོས་Sི་ནང་ན་ཤེས་ནས་ཐོབ་པའི་
དད་པ་ཟེར་བ་ཞིག་བཤད་Sི་ཡོད་ལ། ཁ་ཆེའི་ཆོས་uགས་དང་། ཡེ་�འི་ཆོས་
uགས་Sི་ནང་ན། ཤེས་ནས་ཐོབ་པའི་དད་པ་ཟེར་བའི་ཐ་lད་དེ་འ2་མེད་:ད་
འAག་Wེ། ངས་ནི་མི་ཤེས། བh་མ་sོང་། ཆོས་uགས་གཞན་ལ་ ད་Sི་ཡོད་པ་མིན། 
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ཆོས་uགས་དེ་དག་གིས་Sང་ཕན་ཐོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ནས་ཐོབ་པའི་དད་པ་
ཟེར་བ་ཞིག་ང་ཚ(ས་བཤད་དགོས་པའི་I་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ(འི་ཆོས་Sི་
ནང་གི་h་�བ་Sི་_་བ་དེ། དངོས་པོའི་གནས་uགས་ཤིག་ལ་གNག་གི་ཡོད་པས་
ཡིན་ཏེ། མི་ཟེར་བ་དེ་ཡང་lིང་ཅི་ཞིག་རེད། uས་ནི་ཅི་ཞིག་རེད། སེམས་ནི་ཅི་
ཞིག་རེད། uས་སེམས་གཉིས་ཀའི་བར་ན་འTེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅི་ཞིག་ལ་བདེ་
བ་ཟེར། ཅི་ཞིག་ལ་<ག་བ|ལ་ཟེར། སེམས་6ིད་I་དང་uས་6ིད་I་གང་གཙ(་
སོགས་དངོས་པོ་རང་གི་གནས་uགས་དང་བདེན་དོན་ལ་ཞིབ་འ�ག་5ས་ཤིང་། 
དེའི་�ང་གཞིའི་ཐོག་ནས་ལམ་@ི་བདེན་པ་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་Sི་ཡོད་པ་ཡིན་Uིར། 
ང་ཚ(འི་ཆོས་uགས་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ང་གཞི་P་ཆེན་ཡོད་པས། ཤེས་
ནས་ཐོབ་པའི་དད་པ་ཟེར་བ་ཞིག་གཙMགས་o་འཛMན་པའི་lིང་Wོབས་Oང་བ་རེད།  
   གོང་ནས་ངས་བཤད་པའི་:ད་ཆ་Gམས་ཉོག་སོང་བས། �ང་ཞིག་བཤད་པ་
འ2་བོ་ཆགས་སོང་མོད། གང་hར། ངས་ནི་e་པ་kེར་རེ་རེའི་ངོས་ནས་སོ་སོའི་
རིན་ཐང་ཇི་hར་མངོན་tར་5་དགོས་Yལ་དང་། དགོན་པ་ནི་ཚ(གས་པ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ངོས་ནས་ཡང་རང་གི་རིན་ཐང་དེ་ཇི་hར་མངོན་tར་5་དགོས་Yལ་ཏེ། Gམ་
8ངས་དེ་གཉིས་Sི་ཐོག་ནས་ངས་བཤད་�ལ་5ས་ཡིན་པས། དེའི་ནང་ལ་Fེད་
Gམ་པར་ཕན་པའི་ཆ་དང་། ལེགས་པའི་ཆ་རེ་ཡོད་ན་སེམས་ལ་འཛMན་རོགས་�་I་
ཡིན།  
     

བ_། `ོལ་aན་རིག་གནས་5ི་bང་གཞིའི་ཆག་འཇིག 
    
   ད་�ང་ཡང་། ང་ཚ(ས་འདང་Pག་དགོས་I་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། དགོན་པའི་
ནང་གི་ཆོས་qང་བའི་དོན་དག་ཙམ་ལས་གཞན་A། ང་ཚ(་_་བའི་ཆ་ནས་མི་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་Wངས་Sི་ཐོག་ནས་
བhས་ན། ལོ་Iས་Sི་འtར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འ�ད་ཡོད་པས། ང་ཚ(འི་�ག་N་
འགན་འfི་^ིད་ཏིག་པོ་ཞིག་¬ང་བrད་ཡོད།  
  ང་ཚ(་མི་nལ་A་6ེས་པའི་Aས་རབས་འདི་ནི། ང་ཚ(་རང་ཉིད་ལ་lིང་Wོབས་
ཡོད་ན། \ོ་8ོས་ཡོད་ན། ཤེས་རབ་ཡོད་ན། དངོས་གནས་2ང་གནས་ལས་དཀའ་
�བས་པོ་ཆེ་མང་པོ་བ�བ་I་ཡོད་པའི་ལོ་Iས་Sི་གོ་:བས་ཤིག་N་བ_ི་འོས། གལ་
cིད་ང་ཚ(ར་\ོ་8ོས་དང་། ཤེས་རབ་Gམ་དHོད་སོགས་མེད་ན་ནི། ལོ་Iས་Sི་
འཁོར་Uོགས་འདིས་ང་ཚ(འི་མི་རབས་Sི་�ག་N་¬ང་བའི་འགན་འfི་དང་
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དམིགས་nལ་སོགས་འÁར་མིད་གཏོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། Uི་-ིང་བ་ལ་ལས་Sང་
བོད་པ་ཚ(ར། Fེད་ཚ(་ནི་ལོ་Iས་Sི་གོ་:བས་ཞིག་དང་འ�ད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་¢ས་
:ད། མིག་མAན་ན་ལོ་Iས་Sི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་�ང་། མི་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་
ན་ནི་རང་ཉིད་མངོན་tར་@ི་གོ་:བས་ཤིག་རེད།  
   གང་hར་:བས་འདིར། ང་ཚ(་དགེ་འAན་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་རང་གི་
འགན་འfི་ལ་བསམ་\ོ་ཅི་hར་གཏོང་དགོས་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གཙ(་བོ་ཆོས་Sི་lིང་
Wོབས་དང་། ཆོས་Sི་ཤེས་རབ། ཆོས་Sི་རིན་ཐང་དག་གཙMགས་o་བ�ང་བའི་�ང་
གཞིའི་ཐོག་N། བོད་པའི་cོལ་Iན་@ི་རིག་གནས་Gམས་Iན་འཛMན་5་Iའི་
དམིགས་བསལ་འགན་འfི་ཞིག་ང་ཚ(འི་�ག་ལ་¬ང་ཡོད་པ་རེད།  
   དཔེ་འཇོག་ཅིག་5ས་ན། ན་ནིང་ངེད་ཅག་ན་གོར་མོ་�་བཀག་བrད་པའི་
:བས་ལ། e་པ་ཚ(་ལ་རང་གི་བསམ་Yལ་h་Yལ་རེ་དང་། དོན་qེན་:ོར་@ི་ཚ(ར་
�ང་རེ་སོགས་ཡིག་ཐོག་N་Tི་�་བ�ག་པ་ན། དེར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་Sི་ལས་
5ེད་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཧ་ཅང་\ོ་ཕམ་ཆེ་བའི་Gམ་འtར་བWན་@ི་འAག་Wེ། ཤེས་

ཡོན་ལེགས་ཙམ་ཡོད་པའི་ལས་5ེད་རེ་�ང་ཞིག་གིས། “e་བ་ཚ(ས་བོད་ཡིག་འདི་
འ2་ཞིག་ལས་Tི་མ་ཤེས་པ་རེད་དམ། ངེད་ཚ(འི་བསམ་པའི་ནང་ལ། དགེ་འAན་
པ་ཚ(ས་ནི་མི་ཚ[་གང་བོར་བོད་ཡིག་qང་qང་�ང་བrད་ཡོད་པས། བོད་ཡིག་ཧ་
ལས་པ་ཡག་པོ་ཤེས་I་གཞིར་བཞག་5ས་ཡོད་མོད་། དེ་རིང་e་པ་ལ་ལས་སོ་སོའི་
མིང་ལའང་ཡིག་ནོར་ཤོར་འAག་ཅིང་། དེ་བཞིན་ལ་ལས་འTས་Zངས་དགོན་པ་

དང་། སེ་ར་དགོན་པའི་མིང་ལ་ཡིག་ནོར་ཤོར་འAག” ཟེར་ནས་ཧ་ལས་སོང་། 
   འོན་Sང་། :བས་དེར་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་དོན་དངོས་Sི་:ད་ཆ་དེ་ཚ(་ཁས་
ལེན་གནང་གི་མི་འAག་Wེ། དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་Yལ་བlོན་མེད་རེད། དངོས་
པོའི་གནས་Yལ་དེས་གསལ་5ེད་ཅི་ཞིག་5ས་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚ(ས་རང་ཉིད་བོད་
པའི་cོལ་Iན་རིག་གནས་Sི་§ང་འཛMན་མཁན་@ི་ཀ་རིང་h་z་ཡིན་པར་�ོམ་@ི་
ཡོད་ན་ཡང་། རང་ཉིད་Sི་ཐོག་ནས་cོལ་Iན་རིག་གནས་ལ་ཉམ་ཆག་ཅི་འ2་
འ8ོ་བཞིན་པ་མཚ(ན་@ི་ཡོད་དེ། མི་ཚ[་གང་བོར་བོད་ཡིག་qང་qང་བེད་Bོད་5ེད་
མཁན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བོད་ཡིག་གི་Wེང་ནས་རང་གི་མིང་དག་མོ་ཞིག་Sང་འTི་
མ་ཤེས་ན། ད་cོལ་Iན་རིག་གནས་ཅི་ཞིག་བ�ང་ཡོད་པ་རེད། ངས་བhས་ན་དེ་
ནི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་lམ།  
   e་བ་ལོ་ཧ་ཅང་�ན་པ་ཚ(ས་ནི་བ,་¤ོད་ལ་�ོབ་�ོང་ཞིག་5་དགོས་ཟེར་ན་
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དངོས་པོའི་གནས་Yལ་དང་མི་འཚམས་པས། གཙ(་བོ་ཉམས་ལེན་@ི་:ོར་སོགས་ལ་
�ོབ་�ོང་གནང་དགོས་པ་རེད་དེ། ལོ་�ང་ཚ(ས་ནི་དང་པོར་བོད་ཡིག་གི་གཞི་_འི་
འ8ོ་Wངས་§ང་Yགས་པ་ཞིག་�ང་I་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
   དེ་རིང་ཁ་སང་། ད5ིན་ཡིག་ཐབས་ཆག་ཅིག་འདོན་ཤེས་ལ། P་ཡིག་ཐབས་
ཆག་རེ་ཡང་¥ོག་ཤེས་ཤིང་། བོད་ཡིག་Sང་ཐབས་ཆག་ཞིག་ལས་མི་ཤེས་མཁན། 
ཡིག་རིགས་དེ་དག་གང་གི་Wེང་ནས་Sང་ཡང་བ,་¤ོད་Sི་འ8ོ་uགས་དང་། :ད་
ཆའི་�ང་གཞི་�ངས་འFོལ་བ་གཅིག་Sང་མ་ཆགས་མཁན་དེ་འ2་མང་བོ་རེད། 
ང་ཚ(ས་:ད་རིགས་གཞན་ཞིག་�ལ་A་Uིན་པ་ཞིག་ཤེས་དགོས་ཟེར་ན་�ང་ཐལ་
ཆེ་བ་འ2་བོ་ཡིན་པས་དཀའ་ན་ཡང་། :ད་ཡིག་གཞན་དག་Sང་�ང་ཙམ་ཤེས་
ན་ཕན་པ་ཡོད་ངེས་རེད། འོན་ཏེ་རང་གི་:ད་ཡིག་གི་ཐད་ལ་བ,་¤ོད་སོགས་Sི་
�ང་གཞི་བiན་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཐོག་N། :ད་ཡིག་གཞན་དང་གཞན་@ི་ཤེས་
5ས་བPན་ན་ནི་འA་ཁང་ལ་~ེན་Pན་¤ས་པ་h་z་ཡིན་I་རེད།  
   དེ་ལས་གཞན་A་བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་Sང་§ང་མི་Yགས་ལ། ཡིག་རིགས་
གཞན་@ི་ཐོག་ནས་Sང་§ང་མི་Yགས་པའི་�ོབ་�ོང་5ེད་Yལ་དེ་ནི་ནོར་འyལ་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་lམ་@ི་འAག Fེད་Gམ་པས་Sང་རང་གི་�ོབ་གཉེར་@ི་:བས་
དང་། Dག་པར་�ོབ་-ིང་Yགས་�ེས། གནད་དོན་དེ་ལ་ངེས་པར་A་འདང་Pག་
དགོས་ཤིང་། e་གཞོན་�ོབ་གཉེར་པ་ཚ(ས་བོད་ཡིག་གི་Wེང་A་ཤེས་ཡོན་@ི་§ང་
Yགས་I་གལ་ཆེ།  
   
 
 

བ_་གཅིག  bང་གཞིའི་]ོབ་@ིང་འdད་`ིད་པའི་ 
དཀའ་ངལ་eང་f་ཞིག 

    
   ས་ཆ་འདི་h་z་ཞིག་ཡིན་ན། ད་|་ཆོས་Sི་ག�ང་uགས་ལ་�ོབ་�ོང་5་
cོལ་མ་གཏོགས་བ,་¤ོད་དང་། _ོམ་ཡིག་འTི་Yལ་སོགས་ལ་�ོབ་�ོང་5ེད་པའི་
cོལ་Iན་�གས་�ང་བས། ཐེངས་དང་པོར་�ོབ་-ིང་རེ་གསར་A་Yགས་Aས་
གནད་དོན་�ང་ཙག་འགའ་རེར་�ག་ངེས་ཡིན་ཏེ། �ོབ་-ིང་A་�ོབ་གཞི་གཏན་
འབེབས་5་Iའི་ཐད་ལ་ཡང་ཉོག་8་ཞིག་ཡོད། 
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    ཡར་མར་ནས་དགེ་�ན་མང་པོ་གདན་2ངས་Aས། དགེ་�ན་Gམ་པས་
ནི་རང་རང་ལ་Iས་ཡོད་Yལ་hར། ལ་ལས་《È་ཏིའི་oམ་iགས》fིད་ལ། ལ་
ལས《སི་Nའི་oམ་iགས》fིད། ལ་ལས《མFེན་རབ་འོད་གསལ་@ི་oམ་
iགས་fིད།》 ལ་ལས《ཨ་�་བསམ་གཏན་@ི་oམ་iགས་fིད》Sི་རེད། དེ་
hར་5ས་ན་�ེས་o་�ོབ་མའི་བ,་¤ོད་Sི་ཤེས་ཡོན་ལ་Zས་ཚད་Sི་གནད་དོན་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འAག་པས། ཅི་འ2་5ེད་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། དང་པོར་དག་
ཡིག་�ོང་བའི་:བས་ཡིན་ན་འ2། oམ་�་བ་དང་། iགས་འ�ག་�ོང་བའི་
:བས་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། གོ་རིམ་དེའི་fོད་A་མ་ལག་མ�ན་པ་ཞིག་བཀོད་�ིག་
5ེད་དགོས་པ་རེད།  
   སི་N་hར་�ང་I་ཡིན་ན། |་ག�ག་གི་གནས་:བས་wན་N་སི་N་དང་
མ�ན་པའི་:ོར་qང་qང་�ང་གཞིར་བཀོད་�ིག་5་I་དང་། È་ཏི་hར་�ང་I་
ཡིན་ན་ནི། ཐོག་མཐའ་བར་གoམ་A་È་ཏི་དང་མ�ན་པའི་:ོར་qང་qང་ལ་
གཞིར་བཞག་Wེ་fིད་ནས། རང་uགས་བiན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་5་I་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་མ་གཏོགས།  5ིས་པ་ཚ(་ལ་འདོད་Yལ་མི་མ�ན་པ་མང་བོ་ཞིག་དགེ་
�ན་སོ་སོས་:བས་ཐོག་:བས་ཐོག་N་fིད་ན། �ེས་o་�ོབ་མ་ཚ(འི་བ,་¤ོད་Sི་
ཤེས་ཡོན་ཐད་ནས་Zས་ཚད་ཡག་པོ་ཞིག་འOང་གི་མི་འAག དེ་ནི་དབོན་པོ་
དགོན་པའི་�ོབ་e་�་ངས་དངོས་o་བIད་པའི་ཉམས་sོང་ཞིག་ཡིན།   
 

བ�་གཉིས།  �ོབ་�ོང་གི་གོ་རིམ་ནོར་མི་�ང་། 
 
   Bིར་བཏང་ང་ཚ(ས་ག�ང་uགས་P་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ། གང་ཟག་kེར་བ་
ཙམ་ཞིག་མ་ཟད་འཛམ་-ིང་འདིའམ། ཡང་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sི་6ེ་འཆི་
དང་། འཚ(་གནས་གནད་དོན་སོགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་5ེད་ཐབས་ཤིག་�ང་གི་ཡོད་
Sང་། སོ་སོའི་མིང་གི་ནང་ན་ཡང་ཡིག་ནོར་Tིས་ཚ[། དེས་ནི་གཞན་ལ་�ང་Yལ་
མི་ལེགས་པ་ཞིག་Wེར་@ི་འAག་Wེ། གོང་A་¢ས་པ་hར། ན་ནིང་ངེད་ཅག་ན་གོར་
མོར་བrད་པའི་Aས་:བས་o་ཡང་། དེ་གའི་མགོ་fིད་ཚ(ར་ང་ཚ(ས་ག�ང་ཆེན་པོ་
ཞིག་ལ་�ོབ་�ོང་5ེད་Sིན་ཡོད་ཟེར་ན། ལ་ལས་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་Gམ་པ་འ2་
Wོན་@ི་འAག མིང་ཡང་འTི་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་ག�ང་uགས་ཆེན་པོའི་དོན་
ཅང་ཨེ་གོའམ་lམ་པའི་ཉམས་Wོན་མཁན་ཡང་Oང་།  
   མ་གཞི་h་Yལ་དེ་གནས་Yལ་དངོས་དང་མ�ན་པ་ཞིག་མ་རེད། བོད་ཡིག་
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གི་བ,་¤ོད་དམ། oམ་iགས་དག་གoམ་@ི་འ8ོ་Yལ་མི་ཤེས་པའི་ནང་ན། ནང་
པའི་ག�ང་ཆེན་@ི་ནང་དོན་གོ་བའི་མཁས་པ་མང་བོ་5ོན་sོང་བ་རེད། ད་h་
ཡང་འOང་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ཡང་། དེ་འ2འི་བསམ་Wངས་དེ་བP་ཆའི་བP་
ཐམ་པ་6ེ་cིད་པས་ཁག་མི་འAག་lམ་Wེ། གལ་ཏེ་P་ཡིག་གིས་རང་ཉིད་Sི་མིང་
ཡང་འTི་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས། ཁོས་P་ཡིག་གི་Wེང་ནས་བWན་བཅོས་ཆེན་ཁོ་
ཞིག་ལ་h་ཡི་ཡོད་ཟེར་ན། ངས་Sང་ཡིད་ཆེས་I་མ་རེད། རང་མིང་ཙམ་ཡང་P་
ཡིག་གིས་འTི་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས། ཁོས་�ང་ཙMའི《论语》ལ་བh་གི་ཡོད་
ཟེར་ན་ངས་Sང་བདེན་A་འཛMན་དཀའ།  

རིག་གནས་Sི་�ང་གཞི་Wེ། དཔེར་ན། oམ་དག་iགས་གoམ་h་z་ནི། 
མིའི་སེམས་འAལ་I་དང་། སེམས་Sི་གསོ་�ོང་སོགས་ལ་ནི་མི་ཕན་པའི་ཤེས་5་
qང་བ་ཞིག་རེད་མོད། ངེས་པར་ཁོང་A་�ད་པ་ཞིག་ཤེས་I་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
དེ་ལེགས་པོར་ཤེས་པའི་ཐོག་ལ་_ོམ་ཡིག་འTི་Yལ་སོགས་Sང་�ང་ཟད་ཤེས་ན་
ལེགས། Bིར་བཏང་_ོམ་རིག་ཟེར་ན་ནི། j་_ལ་@ི་མ་ལག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངོས་ནས། དེ་lེག་5་འཛMན་I་དེ་དགེ་འAན་པ་ཞིག་གི་མི་ཚ[་ལ་འཚམས་མིན་མི་
ཤེས། དེ་བཤད་དཀའ་མོ་ཞིག་རེད།  
  འོན་Sང་། རང་གི་སེམས་Sི་བསམ་Wངས་དང་། བཤད་འདོད་པའི་:ད་ཆ། 
མི་ཞིག་ལ་འ�ིན་ཡིག་ཅིག་བ>ར་I་Yན་ཆད་ཡི་གེར་འTི་འདོད་ན་ནི། བོད་ཡིག་
གི་བ,་¤ོད་དང་མ�ན་པར་_ོམ་ཡིག་འTི་Yལ་@ི་ཤེས་5་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་I་
ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། |ོན་ཆད་དབོན་པོ་དགོན་པའི་�ང་གཞིའི་རིག་
གནས་�ོབ་-ིང་གསར་Yགས་Sི་Aས་ན། �ན་ད8་D་དང་ང་ཚ(་ངོ་ཤེས་པས་ངས་
ཁོང་ཚ(ར་རོགས་�ན་z་རེ་5ས་sོང་བ་རེད། :བས་དེར་ང་ཚ(ས་བསམ་\ོ་ཟེར་བ་
དེ་གཙMགས་o་བ�ང་བ་ཡིན། བསམ་\ོ་�་ཡངས་པོ་ཞིག་ཆགས་I་དང་། འདང་
Pག་ཤེས་I་ལ་དམིགས་ནས། འཛམ་-ིང་གི་འཁོར་Uོགས་ཅི་འ2་ཡིན་སོགས་
ཆེན་པོ་qང་qང་བཤད་I་གཙ(་བོ་5ས་པ་ཡིན་མོད། ད་Uིར་འདང་རེ་བPབ་ན། 
ནོར་འyལ་�ང་ཟད་རེ་ཡང་�ར་འAག་lམ་Wེ། དང་པོར་བོད་ཡིག་གི་Wེང་ནས་
cོལ་Iན་རིག་གནས་Sི་�ང་གཞིའི་ཤེས་5་Gམས་གཙMགས་o་འཛMན་I་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་lམ་པ་ཡང་ཡང་འཆར་@ི་འAག 
   དེ་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོང་ན། དེའི་ཐོག་ལ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་h་�བ་ལ་
I་མཚན་དང་vན་པའི་kོ་ནས་ངེས་ཤེས་ཤིག་mེད་I་དང་། h་�བ་ལ་བ�བས་
པའི་ཡོན་ཏན་དེ་རང་གི་འཚ(་བའི་ལག་ལེན་དང་�ར་�ས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་o་
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འབད་གལ་ཆེ་བ་རེད། དེའི་ཐོག་N་འཛམ་z་-ིང་འདི་ན་ཡོད་པའི་h་བ་མི་འ2་
བ་གཞན་དང་། ཤེས་5་མི་འ2་བ་གཞན་དང་གཞན་སོགས་རིག་གནས་�་ཚ(གས་
ལ་གོ་P་རེ་བ6ེད་�བ་ན་ཕན་པ་འOང་ངེས་རེད།  
   དེ་ཚ(་ནི་ངས་�ོབ་-ིང་གཞན་A་བIད་པའི་ཉམས་sོང་fོད་Sི་ཤེས་5་
འ2་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ(ར་Aས་ཚ(ད་མང་བོ་ཁོམ་@ི་མི་འAག ནམ་Iན་Fེད་Gམ་པ་
དང་ང་ཚ(་�ག་Iའི་གོ་:བས་ཧ་ཅང་�ང་�ང་རེད། ད་�ེས་o་�ག་ན་ཐང་མི་
�ག་ན་ཐང་བས། ངས་དེ་རིང་འདི་�་དགོས་མི་དགོས་གཉིས་ཀ་བཤད་པ་ཡིན།  

ད་དེ་འ2འི་དོན་ཚན་གoམ་ཙམ་ཞིག་�ས་པ་ལས་གཞན་A་
དམིགས་གསལ་Sིས་བཤད་I་ཅང་མེད། དེ་མིན་Gམ་པ་ཚ(ར་2ི་བ་འ2་ཡོད་ན་
2ིས་དང་། ང་ཚ(ས་ཕན་Yན་ལ་ཁ་བ,་5་ཆོག་གི་རེད། དོགས་པ་དང་འཇིགས་པ་
དེ་འ2་དགོས་པ་མ་རེད། Fེད་Gམ་པ་ནི་ནང་ཕན་Yན་ལ་Iས་ཡོད་ཡིན་པས། ཆ་
མེད་ཅིག་ཡོད་པ་ང་གཅིག་©་རེད། ང་ཚ(ས་ཆེས་འ2་མཉམ་དང་། ཆེས་རང་
དབང་གི་ངང་ནས་ཁ་བ,་5ས་ན་འ8ིག་གི་རེད། 2ི་བ་wན་@ི་དོགས་པ་ཆ་ཚང་
ངས་སེལ་མི་�ས་ན་ཡང་། ང་ཚ(ས་ཕན་Yན་ལ་ཁ་བ,་5ས་ན་ཆོག་གི་རེད།  
  དེའི་Uིར་Gམ་པ་ཚ(ར་2ི་བ་རེ་ཡོད་ན་2ིས། 2ི་བ་འ2་ཅང་མེད་ན་དེ་ཙམ་5། 
གང་བཤད་པ་མཐའ་དག་བWན་པ་Pས་པ་དང་། འ8ོ་བ་བདེ་བའི་qེན་ཞིག་N་
འ8ོ་བའི་Uོགས་o་བསམ་\ོ་གཏང་Iའི་རེ་བ་ཡོད། བཀའ་2ིན་ཆེ།       
 
      (མ:ག་གི་<ི་བ་<ིས་ལན་=མས་ཡི་གེར་ཕབ་མ་@བ) 
 
 
 
 
 
◎ ཟི་ལིང་གི་ཇ་ཁང་ཞིག་7། 
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ཡོངས་8བ་རིན་ཐང་:ོར་ 

;ི་<ེང་མོལ་ཐོར་?། 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
འཆད་%ིད་མཁན། +ོ་ཤེས་རབ་2་མཚ4།  
5ས་ཚ4ད། 6ི་ལོ2010ལོའི་811པར།  
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 ཡོངས་8བ་རིན་ཐང་:ོར་;ི་<ེང་མོལ་ཐོར་?།  
   
     — 4ི་ལ2ོ010ལོའི་བོད་611པའི་ནང་། ཟི་ལིང་གི་ཇ་ཁང་ཞིག་G། Hོ་ཤེས་རབ་དང་། Jང་Aར། 
དK་རོང་Lན་&ོལ། ཞོགས་Mང་། སེང་Nོར་སོགས་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་པ་Oམ་P་ཙམ་9ིས་Rན་S་ཡོངས་?བ་
རིན་ཐང་Aོར་ལ་ཁ་བN་Jས་པའི་3་ཐག་ལས། བར་དང་བར་ནས་Hོ་ཤེས་རབ་Tི་Aད་ཆ་Uམས་Sམ་ཚན་Sམ་
ཚན་Jས་ནས་ཁོལ་S་Wངས་ཏེ་ཡིག་ཐོག་G་ཕབ་པ།  

          
 
   (སེང་,ོར་ལགས་Sི་མགོ་འཛMན་-ེང་ཚMག)  
      དེ་རིང་འདི་hར་ང་ཚ(་Dན་A་འཛ(མས་པ་ནི་ཇ་འ�ང་ཞོར་A་ཁ་བ,་
རེ་5་Iའི་ཆེད་ཡིན། 《གཟའ་ཉི་མའི་ཁ་བ,》འདིའི་Wེང་ན་འཆད་fིད་སོགས་
5ེད་མཁན་མེད་པར། ཇ་འ�ང་ཞོར་A་རང་རང་གིས་བཤད་འདོད་པའི་:ད་ཆ་
རེ་བཤད་I་དེ་ཡིན། དེ་འ2འི་Gམ་པ་ཅན་@ི་-ེང་Wེགས་འདི་ཐེངས་འགར་
བ�བས་ཟིན་པ་རེད།  འདིའི་Fད་ཆོས་གཙ(་བོ་ནི་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་མ་ཡིན་
པར་Dོད་Dོད་Sིས་ཁ་བ,་5་I་དེ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་མགོ་ན་མང་བོ་བཤད་I་
མེད། དེ་རིང་ཨ་�་kོ་ཤེར་ཕེབས་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་:ད་ཆ་རེ་བཤད་ན་འ8ིག་
lམ།  
 

9མ་ཚན་དང་པོ། 
       དེ་རིང་ང་ལ་དམིགས་གསལ་@ིས་Dག་པར་བཤད་I་མེད། ང་ནི་Bིར་
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བཏང་འདི་གའི《གཟའ་ཉི་མའི་ཁ་བ,》ལ་�གས་པ་ཐེངས་དང་བོ་ཡིན། Bིར་དེ་
རིང་ང་ལ་ཆམ་པ་ཞིག་Sང་ཕོག་འAག་པས་འདིར་མི་འོང་ལབ་པ་ཡིན་མོད། �ན་
D་མོ་6བས་Sིས་ཡིན་གཅིག་འ8ོ་དང་ཕན་Yན་ལ་\ོ་6ེད་དང་། iིང་>ལ་སོགས་
Sི་kོ་ནས་ཕན་པ་ཡོད་པ་རེད་གoངས་པས་ཡོང་བ་ཡིན། ང་ཚ(་འདི་hར་ས་གནས་
མང་བོའི་བོད་Sི་ན་གཞོན་6་སེར་A་མ་ཞིག་Dན་གཅིག་འཛ(མས་པ་འདི། _་བའི་
ཆ་ནས་d་ཚ(ར་ལས་ཀ་མེད་པས་ནམ་®་མ་འFོལ་བར་འདིར་ནམ་®་གཏོང་གི་
ཡོང་བ་མ་རེད།  
   d་ཚ(་ཆ་ཚང་གི་བསམ་པའི་ནང་ལ་གཅིག་མ�ན་@ི་གAང་བ་ཞིག་དང་། 
གཅིག་མ�ན་@ི་ན་�ག་ཅིག་གམ། ཡང་ན་_་བའི་ཆ་ནས་གཅིག་མ�ན་@ི་འགན་
འfི་ཞིག་ཡོད་པ་h་zའི་I་qེན་མང་བོ་ཞིག་གིས་ང་ཚ(་འདི་ལ་འཛ(མས་པ་ཡིན་
I་རེད། དེ་ཡང་ང་h་z་ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། དགོན་པའི་Bི་ཚ(གས་Sི་ནང་Aའམ། 
དབེན་པའི་རི་8ོང་ཞིག་ལ་ཁེར་zར་བrད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་qེན་@ིས་བོད་
Sི་རིག་གནས་Sི་འཕེལ་Uོགས་དང་། Bི་ཚ(གས་Sི་གནས་བབ་སོགས་ལ་ནི། དོན་
དག་མང་བོ་ཞིག་གི་ཐད་ནས་ཆ་Iས་མེད་པའི་གནས་དང་། གཏིང་ཟབ་ས་ནས་
Iས་མ་ལོན་ས་དེ་འ2་ཡང་མང་བོ་ཡོད་པ་རེད།  
   འོན་Sང་རང་གིས་ཤེས་ཚ(ད་དHོད་ཚ(ད་Sིས་ཐོག་ནས། ང་ཚ(ས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་-ེང་གཞི་བཏོན་ན། -ེང་གཞི་དེ་ལས་འ�ོས་ནས་ག་ལེར་ག་ལེར་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་བ,་5ས་ན་ལེགས་པོ་ཡོད་I་རེད་བསམ་@ི་ཡོད་མ་
གཏོགས། དང་པོ་ནས་ཁ་5ང་ཞིག་དང་། -ེང་གཞི་ཞིག་གི་Wེང་ནས་དམིགས་
གསལ་@ིས་བཤད་I་ཅི་ཡང་8་�ིག་5ས་མེད། མགོ་འཛMན་པས་གོང་ནས་བཤད་
པ་hར་རེད། དེ་རིང་གི་བ8ོ་-ེང་འདི་ལ་གཟབ་ནན་@ི་Gམ་པས་འཆད་fིད་5ེད་
མཁན་སོགས་མེད་པར། ཧ་ཅང་Dོད་པོའི་ངང་ནས་ཕན་Yན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
ཁ་བ,་5ས་ན་འ8ིག་གི་lམ།  
  དེ་རིང་འདིར་�གས་ཚ(འི་ནང་ན་ངས་ངོ་ཤེས་པ་དང་མི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་
འAག་ལ། དེའི་ནང་ནས་�ན་D་མོ་6བས་h་z་ཡིན་ན། ལོ་ཚ(ད་དང་མཉམ་sོང་། 
ཤེས་5འི་ ིན་ཚད་སོགས་གང་ཐད་ནས་ལེགས་པའི་མི་རེད།  ང་ཚ(ས་ཕན་Yན་
ལ་གལ་ཆེ་ས་ནས་-ེང་གཞི་རེ་བཏོན་ནས་ཁ་བ,་5ས་ན་ཅི་འ2་འAག དེ་མ་
གཏོགས་འདི་hར་བཤད་ན་འ8ིག་ཅེས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་A་ཅང་མེད།  
               

9མ་ཚན་གཉིས་པ། 
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      ཡ་དེས་ན། ངས་ཐོག་མར་-ེང་གཞི་ཞིག་འདོན། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་Bི་
ཚ(གས་ནང་ན། བོད་Sི་རིག་གནས་འཕེལ་Uོགས་ནི་�་མང་ཅན་@ི་Uོགས་o་འ8ོ་
བཞིན་པའི་:བས་ཤིག་རེད། དེ་ཡིན་སོང་ན། བོད་Sི་རིག་གནས་དེ་�་གཅིག་ཅན་
@ི་ལམ་ནས། �་མང་ཅན་@ི་Uོགས་o་འ8ོ་བཞིན་པའི་འཕེལ་Uོགས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་@ི་འAག  
  རིག་གནས་�་མང་ཅན་ལ་འ8ོ་བཞིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་N། འདིས་ང་ཚ(་ལ་
མ་འོངས་པར་ཡང་lིང་འTས་z་གང་འ2་ཞིག་བ6ེད་དམ་lམ་པའི་དོགས་པ་
ཡང་6ེ་ཡི་འAག d་ཚ(འི་གང་ཟག་kེར་@ི་མི་ཚ[འི་གནད་དོན་དང་། མི་རིགས་
Bིའི་འཚ(་གནས་Sི་གནད་དོན་སོགས་ཡོངས་o་»ོགས་པ་དེ། བོད་Sི་རིག་གནས་
འཕེལ་Uོགས་�་མང་ཅན་@ི་Uོགས་o་སོང་བ་ཙམ་@ིས་ཐག་གཅོད་�བ་པ་ཞིག་
རེད་དམ་མ་རེད།  

དེང་གི་Aས་o། རིག་གནས་�་མང་ཅན་@ི་ལམ་A་འ8ོ་བར་Uོགས་ཏེ་
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཟེར་བའི་ཐ་lད་ཅིག་Sང་-ེང་གི་འAག་ལ། འཛམ་-ིང་
Bིའི་འ8ོ་Uོགས་Sི་�ོམ་གཞི་དང་མ�ན་པར་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་h་�བ་
Sང་-ེང་གི་འAག་པས། ལམ་@ི་འཕེལ་Uོགས་འདིའི་fོད་ན་Fེད་ཅག་གིས་བhས་
ན། ང་ཚ(་ཇི་hར་འ8ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གནད་དོན་གང་དང་གང་ལ་འ�ད་Sི་
ཡོད་པ་སོགས་ལ་ང་ཚ(འི་ཚ(ར་ཤེས་Gོན་པོས་ཇི་hར་བiག་དགོས་Sི་འAག དེའི་
:ོར་ནས་wན་@ིས་ཁ་བ,་ཞིག་5ས་ན་ལེགས་lམ་@ི་འAག 

གཙ(་བོ་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བ་འདི། བོད་Sི་Bི་ཚ(གས་ནང་དང་། 
བོད་Sི་རིག་གནས་Sི་ཁོར་nག་ནང་ལ་འ²གས་དགོས་ན། ཇི་hར་འ²གས་དགོས་
Sི་འAག མིག་|ར་ནི་བོད་Sི་རིག་གནས་Sི་ཞིང་ས་དང་། བསམ་\ོའི་ཞིང་ས་�་
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གིས་གོམ་པ་དང་བོ་~ོ་བཞིན་པའི་:བས་དང་དེའི་ལོ་Iས་
Sི་ཤོག་ལེ་དང་བོའི་:བས་རེད། :བས་འདིར་d་ཚ(འི་ཚ(ར་ཤེས་Sིས་གནད་དོན་
བཟང་ངན་ཅི་ཞིག་མཐོང་གི་འAག མ་འོངས་པར་ཡང་�་མ�ད་A་ཡོངས་Fབ་
རིན་ཐང་གི་h་�བ་Sི་མ་ལག་ཡོངས་o་»ོགས་པ། བོད་Sི་Bི་ཚ(གས་o་ནང་འ2ེན་
5་དགོས་ན། བོད་Sི་རིག་གནས་Sི་ཁོར་nག་ནང་ལ་འ²གས་དགོས་ན། ང་ཚ(ས་
ཇི་hར་5ས་ན་འ8ིག་གི་རེད། དེའི་:ོར་ལ་ཁ་བ,་ཞིག་5ས་ན་ཅི་འ2་འAག 
       

9མ་ཚན་ག4མ་པ། 
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ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཟེར་བ་འདི་ལ། རང་རེའི་བཙན་5ོལ་@ི་fོད་A་

འཇིག་iེན་wན་Fབ་Sི་རིན་ཐང་ཞེས་པ་སོགས་Sི་ཐ་lད་Sང་�ར་@ི་འAག 
འོན་Sང་། འདི་ནི་�བ་Uོགས་པའི་རིག་གནས་ཐོན་»ས་ཙམ་ཡིན་པས། �བ་
Uོགས་པའི་Bི་ཚ(གས་དང་འཚམས་པ་ཞིག་དང་། �བ་Uོགས་པའི་འཕེལ་Pས་དང་
འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། འདི་ནི་འཛམ་-ིང་wན་@ིས་ཁས་ལེན་�ང་
བའི་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཞིག་མ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཡོད་དེ། དེ་hར་བཤད་མཁན་
ལ་ནི་ག�ང་kེར་གཉིས་ཀ་ཡོད་I་རེད།  

ང་རང་གང་ཟག་kེར་@ི་བསམ་Yལ་ལ། ཐོག་མར་�བ་Uོགས་འཇིག་iེན་
ནས་དར་བའི་རང་དབང་དང་། འ2་མཉམ། ཐོབ་ཐང་། དམངས་གཙ(་སོགས་Sི་
h་�བ་Sི་Gམ་གཞག་དང་ལག་ལེན་ནི། �བ་Uོགས་པ་གཅིག་©ར་འཚམས་I་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཇིག་iེན་wན་ལ་ཡོངས་Fབ་N་མཁོ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། འཇིག་
iེན་@ི་མི་རེ་རེས་ངེས་པར་དང་ལེན་5ེད་དགོས་པའི་ཡོངས་Fབ་Sི་རིན་ཐང་
ཞིག་རེད་བསམ་@ི་འAག་ལ། དེ་hར་བསམ་པས་མི་ཚད། d་ཚ(ར་མཚ(ན་ན་ཡང་། 
ཆེ་ས་ནས་མི་རིགས་Sི་གནད་དོན་ཐག་གཅད་I་དང་། �ང་ས་ནས་གང་ཟག་kེར་
རེ་རེའི་མི་ཚ[འི་ལམ་ཁ་བཅས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་�ོམ་གཞིའི་འོག་ནས་སོང་
ན། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ནི་Bི་kེར་གཉིས་ཀ་ལོག་ལམ་A་མི་གཏོང་བའི་«གས་རི་
h་z་ཞིག་རེད་བསམ་པའི་ངོས་འཛMན་ཡོད། 
   I་མཚན་ཅིའི་Uིར་ཞེ་ན། དང་བོར་དོན་Bིའི་གོ་བ་hར་Aས་བོད་མི་རིགས་
ཟེར་ན་ཚ(གས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་རང་གི་:ད་ཡིག་དང་། རིག་གནས་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པ་དེའི་ངོས་ནས། བོད་མི་རིགས་ཟེར་བའི་Bི་ཞིག་Sང་d་ཚ(འི་བསམ་པའི་
ནང་ལ་�ར་མང་པོ་ཞིག་ནས་འཆར་@ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འ2འི་ཚ(གས་Bིའི་ངོས་
ནས་བཤད་Sང་། རང་རེ་ནི་འཛམ་-ིང་འདིའི་ཐོག་N་ཡོད་པའི་མི་རིགས་གཞན་
དག་དང་འ2་མཉམ་ཡིན་པས། མི་རིགས་གཞན་པ་དང་འ2་བར་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་འོས་ལ།  མིའི་_ིས་ཐང་ཡང་ཡོད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཆེད་A་ལོ་ངོ་
འདི་དག་གི་རིང་ལ་བསམ་\ོའི་མཐོ་�བས་ཤིག་Sང་འ�ར་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་རེད།  

འོན་Sང་། ངེས་པ་དོན་@ི་Wེང་ནས་མི་རིགས་Sི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་_ོད་
འདོད་ན། _་བའི་ངོས་འཛMན་@ི་�ང་གཞི་གཙ(་བོ་ནི། བོད་མི་གང་ཟག་kེར་རེ་
རེའི་_ིས་ཐང་དང་། གང་ཟག་kེར་རེ་རེའི་རང་དབང་། གང་ཟག་kེར་རེ་རེའི་
འ2་མཉམ་@ི་ཐོབ་ཐང་སོགས་དང་�ང་A་འTེལ་ནས་མི་རིགས་Sི་ཐོབ་ཐང་ལ་
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གོ་བ་ལེན་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག  

འཇིག་iེན་འདི་ན་རང་ཉིད་ནི་ཁེར་Yགས་Sི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁེར་
Yགས་Sི་བསམ་\ོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ། ཁེར་Yགས་Sི་ཚ(ར་�ང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། 
རང་ཉིད་ལ་རང་གི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཚ(་གནས་Sི་བར་Wོང་ཞིག་ཡོད་འོས་
པ་iོགས་དགོས་ཤིང་། དེ་ཇི་བཞིན་A། འཇིག་iེན་འདིའི་མི་o་ཡིན་ཡང་། རང་
ཉིད་དང་འ2་བར་བདེ་<ག་གི་ཚ(ར་�ང་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རང་རང་གི་བསམ་
པའི་ནང་ལ་ཤེས་རབ་Sི་འཇིག་iེན་རེ་རེ་ཡོད་པས། བསམ་\ོ་དང་h་བ་མི་འ2་
བའི་དབང་གིས་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་Sང་མི་འ2་བ་རེ་ཡོད་ངེས་པས། དེ་དག་བ_ི་
འཇོག་5ེད་རིགས་པ་h་zའི་བསམ་\ོ་འཁོར་དགོས་པ་ཡིན། དེ་hར་འཁོར་ཏེ་d་
ཚ(ས་བཤད་Sིན་པའི་མི་རིགས་Sི་དོན་དག་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
གི་�ོམ་གཞིའི་འོག་ནས་བཤད་ན། དེ་རིང་གི་ལོ་Iས་Sི་ཆོས་ཉིད་དང་འཚམས་
པར་མ་ཟད། _་བའི་ཆ་ནས་ལོག་ལམ་A་མི་འ8ོ་བར་ཡང་ཕན་@ི་རེད་བསམ་@ི་
འAག  

གལ་cིད་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་�ོམ་གཞི་ལས་བ�ལ་ཅིང་། དེའི་བསམ་
\ོའི་_ི་ཡིས་མ་ཟིན་ན།  དོན་དག་མང་བོ་ཞིག་བཤད་Sིན་བཤད་Sིན་ལོག་
ལམ་A་འ8ོ་cིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད། ཅི་འ2་ཞིག་གི་མིང་ལ་ལོག་ལམ་ཟེར་ན། 
འཇིག་iེན་འདིར་hོས་བཅས་Sི་ལོག་ལམ་ཞིག་ལས། hོས་མེད་Sི་ལོག་ལམ་ཞིག་
མེད་པས། ཡང་དག་པའི་ལམ་དང་ལོག་པའི་ལམ་@ི་Fད་པར་ནི། གང་ཟག་kེར་
ཞིག་ལ་མཚ(ན་ན། མི་ཚ[འི་ལམ་A་རང་ཉིད་ལ་ཕན་པའི་ལམ་དང་གནོད་པའི་ལམ་
གཉིས་Sི་kོ་ནས་འཇོག་དགོས་པ་རེད། དཔེ་དེ་བཞིན་A། མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚ(ན་
ན་ཡང་། ལམ་དེར་Uིན་ན་གནས་:བས་ཙམ་ལ་ཕན་@ི་ཡོད་པ་h་z་ཞིག་ཡིན་
ནའང་། མཐར་�ག་གནོད་Sི་ཡོད་ན། དེ་ནི་ལོག་ལམ་རེད་ཅེས་ངོས་བ�ང་ན་
ཆོག་I་རེད།  

དེས་ན། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དོན་གང་
རེད་ཅེ་ན། གཅིག་ན། དེ་རིང་གི་Aས་འདིར་ང་ཚ(ས་ཆེ་ས་ནས་མི་རིགས་Sི་གནད་
དོན་ཞིག་དང་། མི་རིགས་Sི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་_ོད་Sིན་པའི་བསམ་\ོ་འདི་É་�་
ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་A་བཏང་ན། É་�་དེ་ལ་Aས་དང་འཚམས་པའི་6ེས་Wོབས་
ཤིག་Pས་དགོས་ཚ[། ངེས་པར་A་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་ས་ཞིང་གི་ཐོག་N་གདབ་
I་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག གཉིས་o། བོད་རང་གི་ནང་ལ་ཡང་h་བ་
�་མང་ཞིག་དར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། �་མང་ཅན་@ི་h་Yལ་དང་། �་མང་ཅན་@ི་
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རིག་གནས་Sི་འཕེལ་Uོགས་འདིའི་འTས་zར། མ་འོངས་པར་མི་གསོད་fག་�ོར་
h་zའི་འགལ་བ་�གས་2ག་པོ་ཞིག་ཡོང་མི་�ང་བས། དེ་ནི་Bི་ཚ(གས་འདིའི་ནང་
གི་མི་རེ་རེར་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་iོགས་པ་སད་I་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། མི་རེ་
རེར་བསམ་\ོ་གཏོང་Wངས་མི་འ2་བ་ཡོད་པ་དང་། མི་རེ་རེར་དད་མོས་མི་འ2་
བ་ཡོད་པ་དང་། མི་རེ་རེར་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་མི་འ2་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཕན་Yན་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ_ི་འཇོག་5ེད་ཤེས་པའི་ལམ་ནས་རིག་གནས་�་མང་ཅན་
@ི་ལམ་A་སོང་ན། ངེས་པ་དོན་@ི་ལེགས་ལམ་ཡིན་པས། རིག་གནས་�་མང་ཅན་
@ི་fོད་A་h་བ་ཕན་Yན་བར་ལ་མ�ན་Uོགས་Sི་འ8ན་_ོད་ཡོད་པ་དང་། 
མ�ན་Uོགས་Sི་འཕེལ་Pས་ཡོད་པ་ཞིག་N་ཆགས་ངེས་ཡིན་པས། དེ་འ2འི་I་
འTས་Sི་གནས་uགས་བ_ི་བའི་སེམས་ཤིག་གལ་ཆེ།   

གང་ཟག་kེར་དང་kེར་o་ཡིན་�ང་། གཞི་_འི་ཆ་ནས་འ2་མཉམ་A་
བhས་ཏེ། ང་ལ་དད་མོས་རང་དབང་དགོས་ཤིང་། ང་ལ་དགའ་Uོགས་Sི་རང་
དབང་ཡང་དགོས་པ་དེ་བཞིན་A། Fེད་ལ་ཡང་རང་གི་དགའ་Uོགས་hར་མི་ཚ[་
བ6ེལ་Iའི་རང་དབང་དགོས་པ་རེད་lམ་པའི་བ_ི་འཇོག་གི་བསམ་\ོ་དེས་hག་
Pབ་ནས་མ་ཟིན་པར། h་བ་�་མང་ཅན་@ི་ལམ་A་Uིན་ན་ནི། མ་འོངས་པར་དེ་
ལ་མ�ག་འTས་ཅི་ཞིག་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་ང་ལ་སེམས་fལ་དང་དོགས་པ་
ཡང་6ེ་ཡི་འAག་ལ། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ནི་འ8ོ་བ་མི་རིགས་Sི་བསམ་\ོའི་
འཕེལ་Uོགས་ལོག་ལམ་A་འ8ོ་�་མི་འ�ག་མཁན་@ི་2ན་>ལ་h་z་རེད་lམ་A་
ངོས་འཛMན་�་གི་ཡོད། 

འདི་དག་ཅིའི་Uིར་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་A་tར་སོང་བ་རེད་ཅེ་ན། གང་
ཟག་kེར་རེ་རེའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། _ིས་ཐང་། འ2་མཉམ་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོར་བ_ིས་པའི་h་�བ་དེ། འཛམ་-ིང་Bི་ལ་Fབ་པའི་ཡོངས་Fབ་Sི་རིན་
ཐང་ཞིག་N་འtར་5ེད་Sི་_་བ་ནི། གནས་uགས་དང་མ�ན་ཞིང་། མིའི་ཆོས་
ཉིད་དང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་I་མཚན་ལ་�ག་འAག་lམ།  

སངས་Pས་པའི་ཆོས་ག�ང་ནང་ལ་ཡང་། “uས་འདི་zམ་པ་འ2་བར་
རིག་5ས་Sང་། ། སེམས་འདི་8ོང་Fེར་འ2་བར་རིག་5ས་ནས། །”ཞེས་པའི་ཚMག་
ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དོན་ཅི་རེད་ཅེ་ན། འཇིག་iེན་འདིའི་མི་དང་མིའི་
བར་ལ་Uིའི་6ེ་ཁམས་Sི་ཆོས་ཉིད་ཐོག་ནས་བhས་ན། རིགས་ལ་ལའི་ཁ་དོག་སེར་
བོ་དང་། ལ་ལའི་ཁ་དོག་ནག་པོ། ལ་ལའི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡིན་པ་h་z་དང་། 
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ཡང་ན་ལ་ལ་ཤ་Pགས་པ་དང་། ལ་ལ་ཤ་:མ་པོ་ཡིན་པ་h་z་ལས། _་བའི་ཆ་
ནས་མི་འ2་ས་ཆེན་པོ་མེད་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་རེད། མི་དང་མིའི་བར་@ི་མི་འ2་ས་
གཙ(་བོ་ནི་སེམས་Sི་ཐོག་ན་ཡོད་དེ། མིའི་ནང་སེམས་Sི་འཇིག་iེན་ནི་མཐའ་མེད་
པ་ཞིག་ཡིན་Uིར། “སེམས་འདི་8ོང་Fེར་འ2་བར་རིག་5ས་ནས” ཞེས་མིའི་ནང་
བསམ་\ོའི་འཛMན་Wངས་དང་། བསམ་Wངས། ཆགས་rང་སོགས་རིགས་མཐའ་
ཡས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། _་བའི་ཆ་ནས་མི་དང་མིའི་བསམ་\ོའི་�བ་Yལ་ནི་�་
ཚ(གས་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་རེད།  

དེ་འ2འི་སེམས་Sི་འཇིག་iེན་མི་འ2་བ་�་ཚ(གས་vན་པའི་སེམས་ཅན་
wན་ལ་�ན་མོང་གི་རང་བཞིན་ཞིག་Sང་ཡོད་པ་ནི། འ8ོ་བ་མི་ཡིན་ན་འ2། cོག་
ཆགས་གཞན་ཡིན་ན་འ2་Wེ། ཡོངས་o་»ོགས་པར་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་<ག་བ|ལ་
མི་འདོད་པའི་ཆ་ནས་�ན་མོང་གི་རང་བཞིན་vན་པ་རེད། དེས་ན། བདེ་བ་
འདོད་ཅིང་<ག་བ|ལ་མི་འདོད་པའི་འAན་པ་ནི་མི་wན་ལ་�ན་མོང་A་vན་
ཞིང་། ཡང་མི་རེ་རེའི་གཤིས་ཁམས་དང་། མོས་པ། བསམ་\ོ་སོགས་Sི་Gམ་8ངས་
ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་ལ་�ང་འTེལ་A་བiག་དHད་
དང་ཞིབ་འ�ག་5ས་�ེས། ཤེས་རབ་Sིས་ཟིན་པའི་ལམ་uགས་Fད་པར་ཅན་ཞིག་
mེད་པ་ནི། དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་uགས་དེ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཡོངས་Fབ་
རིན་ཐང་ཞེས་བཏགས་པ་རེད་lམ།  

ཉེ་བའི་Aས་Sི་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་འཕེལ་Uོགས་Sི་གནས་བབ་ལ་

བhས་ན། ཉིས་Wོང་གཅིག་ལོར། >་ཞབས་ཞོགས་Aང་གིས《དHོད་ཤེས་Pང་འབོད》
Tིས་པ་ནས་བ�ང་། བོད་Sི་རིག་གནས་འཕེལ་Uོགས་Sི་ནང་ལ་Gམ་པ་གསར་བ་
ཞིག་ཐོན་པ་རེད། Gམ་པ་གསར་བ་དེ་ཐོན་མ་ཐག་N་ཕར་བhས་བrད་ན། h་
Yལ་@ི་འགལ་བ་དང་། h་Yལ་མི་མ�ན་པ་དེ་མི་དང་མིའི་བར་@ི་འགལ་བར་
འtར་ཉེན་དང་། མིའི་བར་@ི་འགལ་བ་དེ་ནི་nན་@ིས་འཁོན་འཛMངས་ལ་འtར་
Iའི་ཉེན་ཁ་h་z་ཞིག་Oང་བས། ལམ་འདི་ཅི་འ2་ཞིག་ལ་ཆགས་འ8ོའམ་lམ་
པའི་དོགས་འ2ོགས་h་z་ཞིག་Sང་Oང་བ་རེད།  

འོན་Sང་དགའ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ཡང་ཉེ་Aས་Sི་ལོ་ཁ་ཤས་གོང་ནས་ནི་
wན་@ིས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་-ེང་ནས་འོངས་པ་ན། |ར་@ི་འགལ་_ོད་Sང་
རིམ་@ིས་ཇེ་ཞི་ལ་འ8ོ་བཞིན་པའི་Gམ་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་། གལ་cིད་བསམ་\ོའི་
_ོད་པ་དེ་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་_ི་ཡིས་མ་ཟིན་ན། h་Yལ་@ི་འགལ་བ་གང་
ཡོད་མིའི་འགལ་བ་ལ་ཆགས། མིའི་འགལ་བ་Gམས་ཕན་Yན་ཤ་འཁོན་h་zའི་
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འགལ་བར་ཆགས་མི་cིད་པ་མ་རེད།  
དེས་ན། བོད་Sི་རིག་གནས་Sི་ལམ་གསར་བ་ཟེར་ན་འ2། h་Yལ་�་མང་

ཅན་@ི་ལམ་ཁར་6ོད་Sིན་པ་འདི་ལ་ལོ་Iས་Sི་ངོས་ཐད་ནས་བhས་ན། ལོ་Iས་
Sི་ཤོག་Dེ་དང་བོའི་ངོས་ན་འ8ོ་བཞིན་པའི་གནས་:བས་ཡིན་Uིར། འདིའི་�ེས་
Sི་ཤོག་Dེ་དང་། དེའི་�ེས་Sི་ཤོག་Dེ་རེ་རེའི་ངོས་o། མ་འོངས་པར་བོད་པའི་རིག་
གནས་འཕེལ་Uོགས་Sི་ལོ་Iས་ཇི་hར་Tི་I་དང་། དེ་ལ་ང་ཚ(་རང་ཉིད་ནས་མགོ་
ཇི་hར་བ_མ་I་སོགས་ལ་མིག་Pང་གང་རིང་རིང་གིས་བསམ་\ོ་གཏང་དགོས་ས་
མང་པོ་རེད། 

Bིར་བཏང་། ང་ཚ(་o་དང་o་ཡིན་ན་ཡང་། མི་ཚ[་ནི་རང་གི་བསམ་\ོ་ག་
ལེ་ག་ལེར་ ིན་ཏེ། མཚམས་མི་ཆད་པར་ནར་སོན་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་རེད། ན་�ང་
བའི་Aས་:བས་o། ལང་ཚ(འི་:ད་ཆ་དང་། ངར་�གས་Sི་:ད་ཆ། ཁེངས་2ེགས་
Sི་:ད་ཆ་སོགས་o་ལ་ཡོད་cིད་པ་དང་ཡོད་sོང་བ་ཞིག་ཡིན་ཚ(ད་རེད། ལོ་�ང་
Aས་ལང་ཚ(འི་གསོན་�གས་དང་། དེ་དང་མ�ན་པའི་འདང་Pག་Uོགས་Sང་ཡོད་
པ་ནི་ཆོས་ཉིད་དང་མ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཤིན་N་འ8ིག་གི་རེད། 

འོན་Sང་། དེ་hར་རིམ་@ིས་སོང་ན་ཡང་བསམ་\ོ་གཏོང་དགོས་ས་མང་
པོ་རེད། Uོགས་གཅིག་ནས་བhས་ན། གང་ཟག་kེར་པ་ཞིག་ལ་5་Bོད་ཅི་ཞིག་ཡོད་
པ་དང་། h་Yལ་དང་བསམ་\ོ་ཅི་འ2་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་། ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་
མ་རེད་དེ། ངས་Fེད་ཚ(་ལ་བhས་ན། Fེད་ཅག་ནི་�ོབ་eའི་ནང་A་ཡིན་ན་འ2། 
Bི་ཚ(གས་Wེང་A་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། འཇོན་�ས་ཅན་@ི་རིགས་དང་། རང་རང་
གི་ཁོར་ཚ(གས་ནང་A་མི་གཞན་@ིས་དོ་�ང་5་nལ་@ི་རིགས་Sང་ཡིན་པར་
འAག་lམ་པས། _་བའི་ཆ་ནས་I་འTས་Sི་གནས་uགས་hར་རང་གི་མི་ཚ[་དེ་
ཕན་བདེའི་ལམ་ལ་འfིད་I་དང་། རང་གི་མི་རིགས་དེ་ཡང་ཕན་བདེའི་ལམ་ལ་
འfིད་Iའི་ལོ་Iས་Sི་འགན་འfི་ཞིག་ང་ཚ(འི་མི་རབས་འདིའི་�ག་ལ་¬ང་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ན་ཡང་། :ད་ཆ་དེ་ཐལ་ཆེ་I་མ་རེད། དེ་h་ན། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
འདི་_་བ་Yགས་ཤིང་_ེ་མོ་Pས་པ་ཞིག བོད་Sི་Bི་ཚ(གས་ནང་ལ་ག�ག་I་ནི་Bི་
kེར་གཉིས་གང་གི་ཐད་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་lམ་པ་ནི་ངའི་བསམ་Yལ་གཙ(་བོ་
ཡིན།  

Bིར་བཏང་ང་ལ་མཚ(ན་སོང་ན། ལོ་ཆེན་པོ་ཆགས་Uིན་ཞིག་ལ་P་ཡིག་
�ང་ཟད་ཅིག་�ོབ་�ལ་ཞིག་5ས་ནས། P་ཡིག་ཐབས་ཆག་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པ་དེའི་
Wེང་ནས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་Uོགས་ལ་�ན་z་རེ་h་�ལ་5ེད་Sི་ཡོད་མོད། དེ་
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ལ་གོ་བ་མ་ལོན་པ་དང་། ནོར་འyལ་@ི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་ངེས་ཡིན། 

གང་hར་ངས་བhས་ན། �བ་Uོགས་o་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དེ་ཆབ་cིད་
Sི་ལམ་uགས་དང་། Bི་ཚ(གས་Sི་འ8ོ་uགས་wན་@ི་ནང་ལ་ལག་བWར་5ས་པས། 
ད་h་ཁོ་ཚ(་ལ་དམངས་གཙ(་ཅན་@ི་cིད་uགས་དང་། རང་དབང་vན་པའི་Bི་
ཚ(གས། fོམ་རའི་Gམ་པ་ཅན་@ི་དཔལ་འ5ོར་ལམ་uགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་hར་ཁོ་ཚ(འི་Bི་ཚ(གས་Sི་ངོས་སོ་སོ་�་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བས་
ཟིན་ཡོད་པ་འདི་ཡང་། དང་བོར་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་མི་Gམས་
Sི་སེམས་ནང་ལ་_་བ་Yགས་ཤིང་། དེ་ནས་རིམ་པས་�ོར་བ་དངོས་Sི་Wེང་ནས་
ལག་ལེན་A་བཏབ་པ་ཡིན་I་རེད་lམ་@ི་འAག   

དེ་རིང་གི་Aས་o། d་ཚ(ས་Sང་གཞི་ནས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཟེར་བ་
ཞིག་-ེང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་Aས། ཐོག་མར་འདི་ཉིད་h་�བ་ཅིག་གམ་འA་ཤེས་
འཛMན་Yལ་ཞིག་གི་ངོས་ནས། ཇི་hར་དང་ལེན་5ེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པའི་2ི་བ་
འདི་ནི། ལོ་Iས་Sིས་d་ཚ(ར་བཏོན་པའི་2ི་བ་ཞིག་N་lམ་@ི་འAག་Wེ། |ར་�བ་
Uོགས་Sི་ལོ་Iས་ནང་A་ཡང་། འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་འདི་དང་། ཡེ་�འི་ཆོས་
uགས་Sི་ཟིལ་�གས་བར་ལ་འགལ་_ོད་nན་རིང་ཞིག་Oང་sོང་བར་�ང་Wེ། 
Aས་རབས་བར་མའི་:བས་o། ཡོ་རོབ་-ིང་A་ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་Sིས་བསམ་\ོ་
kེར་གཅོད་དང་། ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་པས་དངོས་བIད་wན་ནས་cིད་དབང་kེར་
འཛMན་5ས་པའི་:ལ་བ་ནས་བ�ང་། nལ་དེ་�་6ེས་z་lིང་Wོབས་དང་\ོ་མིག་
vན་པ་ཚ(ས། རིམ་@ིས་ཆོས་uགས་གཅིག་གིས་བསམ་\ོ་kེར་གཅོད་5ས་པ་དང་། 
cིད་དབང་kེར་འཛMན་5ས་པའི་ལམ་uགས་དང་h་�བ་ལ་ངོ་�ོལ་5ས་ཤིང་། 
Dག་པར་A་�ེས་o་\ོ་འ5ེད་ལས་འ�ལ་སོགས་Sི་:བས་o་ནི་དེའི་ཚ་�བས་
�གས་ཆེར་འཕེལ།  

དེ་hར་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཞེས་འབོད་པའི་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་དེ་
དག་ནི། Aས་nན་རིང་པོའི་བར་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བIད་ནས་རིམ་@ིས་མི་
Gམས་Sི་སེམས་o་འཇགས་པ་ཞིག་N་མཐོང་གི་འAག་ན་ཡང་། ད་hའི་ཆ་ལ་ནི་
�བ་Uོགས་པའི་འཇིག་iེན་ལ་མཚ(ན་ན། རང་དབང་དང་། འ2་མཉམ་སོགས་
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་བསམ་\ོ་དེ་དག་ནི། མི་Gམས་Sི་སེམས་Sི་གཏིང་རིམ་A་
�ག་པའི་རིན་ཐང་h་བ་ངོ་མ་ཞིག་N་ཆགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། བསམ་\ོ་དེ་དག་
དང་ཁོ་ཚ(ས་དད་མོས་5་nལ་@ི་ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་Sི་དགོངས་པ་གཉིས་ཀ་གཞི་
གཅིག་N་འ2ེས་འAག་པ་h་z་ཞིག་N་ཡང་�ང་།  
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ཁོ་ཚ(ས་འཇིག་iེན་@ི་མི་ཐམས་ཅད་པོ་འ2་མཉམ་ཡིན་ཟེར་:བས། ཅིའི་
Uིར་ཞེས་2ིས་ན། མི་ཐམས་ཅད་D་ཆེན་པོ་འཇིག་iེན་བཀོད་པོ་པོའི་རིགས་cས་
ཡིན་པ་གཅིག་མYངས་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། D་ཆེན་@ི་འོག་N་མི་ཐམས་ཅད་འ2་
མཉམ་ཡིན་ཟེར་བ་h་z་ཞིག་ཤོད་Sི་འAག དེ་hར་བhས་ན། དང་པོར་ནི་ཆོས་
uགས་Sིས་kེར་གཅོད་5ས་པའི་ཟིལ་�གས་ལ་ངོ་�ོལ་5ས་ཏེ་ཡོངས་Fབ་རིན་
ཐང་གི་h་�བ་Gམས་nན་@ིས་དར་བ་ཞིག་དང་། ཡང་མཐར་མང་ཚ(གས་ཕལ་
བའི་སེམས་ནང་ལ་h་�བ་འདིའི་_་བ་�ག་པའི་ཚ[། ཁོ་ཚ(འི་ཆོས་uགས་ནང་གི་
འཇིག་iེན་h་Yལ་དང་གཞི་གཅིག་N་འ2ེས་བrད་ཡོད་པ་h་z་ཞིག་N་�ང་
བས། དེ་ནི་ལོ་Iས་Sི་དཔེ་མཚ(ན་h་z་ཞིག་མིན་ནམ་lམ་@ི་འAག 

དེ་h་ན། ང་ཚ(་རང་གིས་Sང་ལོ་ངོ་Wོང་�ག་ལ་བIད་ནས་འོང་བའི་
རིག་གནས་སེམས་ཁམས་དེ་དང་། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གཉིས་ཀའི་བར་ལ་འགལ་
འA་ཡོད་པའི་ཆ་Gམས་ཇི་hར་lོམ་�ིག་5ེད་I་དང་། མ�ན་སའི་ཆ་Gམས་ཇི་
hར་|ོག་འདོན་5ེད་I་སོགས་Sི་གནད་ལ་འདང་Pག་I་མང་བོ་ཡོད་I་རེད། 
གང་hར་ངའི་h་Yལ་ལ། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ནི་ང་ཚ(་བོད་པས་ངེས་པར་A་དང་
ལེན་5ེད་དགོས་ཏེ། དེའི་Wེང་ནས་རིག་གནས་�་མང་ཅན་A་འཕེལ་ན་ཡག་པོ་
རེད་lམ་པས། Fེད་ཚ(ས་བhས་ན་ཅི་འ2་རེད། 

 
9མ་ཚན་བཞི་བ། 

 
ང་ནམ་Iན་དགོན་པའི་ནང་དང་། མང་ཚ(གས་ད¸ས་མའི་ནང་ལ་ཡོད་

པས། d་ཚ(ས་འ8ོགས་འ2ིས་5ེད་སའི་ཁོར་nག་�ང་མི་འ2་བར་འAག  ད་
:བས་མི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས། དེ་རིང་གི་ལོ་Iས་Sི་གནས་:བས་འདི་འ2་ཞིག་གི་
འོག་N་ང་ཚ(འི་བར་ལ་མ�ན་�ིལ་དགོས་Sི་རེད། མ�ན་�ིལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་
པས་h་Yལ་�་ཚ(གས་Sི་:ད་ཆ་འ2་མིན་མ་བཤད་ན་ལེགས་ཟེར་@ི་འAག  

ཁོ་ཚ(ས་དེ་hར་¢ས་པའི་:བས་ལ།  ངས་Dག་N་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཚ(ར་@ི་འAག་Wེ། གལ་ཏེ་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་སད་iོགས་
�ན་z་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། h་བ་མ་མ�ན་པ་དང་། གང་ཟག་མ་མ�ན་པ་གཉིས་སོ་
སོར་ད5ེ་ཤེས་Sི་རེད། ངས་ནི་ཁོ་ཚ(ར་_ེད་མོའི་Yལ་A། Fེད་ཚ(ས་བཤད་Sིན་
པའི་མ�ན་�ིལ་དེ་ནི་kེར་གཅོད་ཅིག་རེད། Fེད་ཚ(འི་:ད་ཆའི་ནང་དོན་མཐར་
གNགས་སོང་ན། ང་དང་མི་མ�ན་པ་ཞིག་oས་Sང་མ་བཤད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། 
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o་ང་དང་h་བ་མ�ན་ན་དེ་ནི་དཔེ་ཡག་པོ་ཡིན་ལ། o་ང་དང་h་བ་མ་མ�ན་ན་
དེ་ནི་མ�ན་�ིལ་ལ་གཏོར་བ�ག་5ེད་མཁན་རེད་ཟེར་@ི་མི་འAག་གམ་ལབ་པ་
ཡིན། དེ་འ2འི་བསམ་\ོ་གཏོང་Uོགས་འདི་བོད་Sི་ནང་ལ་�ང་ཟད་P་ཆེ་བས། 
དེ་ནི་རིག་གནས་�་མང་ཅན་@ི་ལམ་A་འཕེལ་བའི་འགལ་qེན་གཙ(་བོ་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་། འདིའི་_་བ་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་སད་iོགས་ལ་�ག་བrད་ཡོད་པ་རེད།  

Bིར་བཏང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ལ་ངས་གོ་བ་འདི་འ2་ཞིག་Sང་ལེན་@ི་
ཡོད་དེ། བོད་མི་རིགས་ཟེར་ན་ཚ(གས་Bི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་དེའི་ནང་A་
འདོད་Yལ་འགལ་བ་ཅན་@ི་h་བ་�་ཚ(གས་ཡོད་ན་དེ་ནི་Iན་vན་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། འོན་Sང་གང་ཟག་kེར་ཅིག་གི་མི་ཚ[འི་ནང་ལ་ནི། འགལ་བ་ཅན་@ི་h་བ་
གཉིས་ཉམས་o་ལེན་ས་མི་འ8ོ་Wེ། དཔེར་ན། 6ེས་z་kེར་ཞིག་6ེ་བ་|་Uི་ཡོད་
པའི་h་བ་དང་མེད་པའི་h་བ་གཉིས་ཀར་ཡིད་ཆེས་ཐབས་མེད་པ་h་z་རེད། དེས་
ན། གང་ཟག་kེར་ཞིག་གི་མི་ཚ[འི་འདམ་ག་དང་། བསམ་\ོ་སོགས་ལ་ནི་Aས་དང་
Aས་o་འtར་བ་འ8ོ་cིད་ལ་འ8ོ་ཡང་�ང་གི་རེད་མ་གཏོགས། Aས་གཅིག་N་
འགལ་བ་ཅན་@ི་h་Yལ་གཉིས་ཉམས་o་ལེན་I་ཟེར་ན་ཡོང་མི་cིད་པས། གང་
ཟག་kེར་བ་རེ་རེར་མཚ(ན་ན། རང་གིས་འདམ་ག་5ས་པ་hར་_ེ་གཅིག་པའི་དད་
འAན་དང་། འཇིག་iེན་h་Yལ། མི་ཚ[འི་h་Yལ་སོགས་བiན་པོ་ཞིག་ཡོད་I་
གལ་ཆེ་བར་lམ། 

ད་:བས་ཕར་བhས་ཚ[། Dག་པར་དགོན་rེའི་e་གཞོན་ཚ(ར་མཚ(ན་ན། 
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཞེས་པའི་ཐ་lད་ཅིག་བོད་ཡིག་གི་ཐོག་N་�ེབས་ནས། རང་
དབང་དང་། དམངས་གཙ(། འ2་མཉམ། ཐོབ་ཐང་ཞེས་པའི་ཐ་lད་གསར་བ་དག་
མཐོང་བ་དང་Dན་A། h་Yལ་འ2་མི་འ2འི་:ད་ཆ་Gམས་གོ་འོང་Aས། ལ་ལས་
ནི་5ིས་པ་རང་འདེམས་ཚ(ང་ཁང་A་fིད་པ་hར། གང་Oང་A་གཡས་mབ་གཡོན་
mབ་5ས་ཏེ། མཐར་རང་ཉིད་ལ་མི་ཚ[འི་དམིགས་འAན་_ེ་གཅིག་པ་ཅི་ཡང་མེད་
པར་ཆགས་པའི་�ང་Yལ་ཡང་�ན་z་འOང་གི་མེད་དམ་lམ་@ི་འAག  

མ་གཞི་མི་ཞིག་གི་མི་ཚ[འི་ནང་A། ཆོས་ལ་དད་པ་5ེད་མིན་དང་། ཆོས་
uགས་གང་འ2་ཞིག་ལ་དད་པ་5ེད་མིན་སོགས་ཡོངས་o་»ོགས་པ་ནི། རང་གི་
རང་དབང་གིས་ངང་ནས་འདམ་གསེས་5ེད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། འོན་Sང་། རང་
ཉིད་གང་A་འ8ོ་བའི་ལམ་ཁ་དེ་�། རང་ཉིད་ལ་རང་གི་མི་ཚ[འི་h་བ་ཞིག་མ་
ཆགས་ན། དམིགས་nལ་དང་། �གས་བསམ་སོགས་མེད་པར་ཆགས་cིད་ལ། 
�གས་བསམ་@ི་ཆེད་A་བ_ོན་པ་བPག་Iའི་lིང་Wོབས་Sང་མེད་པར་འtར་
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cིད་Sི་རེད། དེས་ན། ཚ(གས་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ནི་h་བ་�་ཚ(གས་གནས་�ང་བ་
དང་། གང་ཟག་kེར་རེ་རེར་ནི་རང་ཉིད་Sི་མི་ཚ[འི་h་Yལ་དང་། འཇིག་iེན་h་
Yལ། རིན་ཐང་h་Yལ་སོགས་Yགས་�བ་པོ་ཞིག་ཡོད་I་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་lམ་@ི་འAག  

ང་ཚ(ས་P་ནག་གི་གནས་Yལ་ལ་རགས་བh་ཞིག་5ས་ན། ཉེ་བའི་Aས་
རབས་ནང་�བ་Uོགས་Sི་རིག་གནས་གསར་བ་Yར་�ེབས་ཏེ། གཞན་@ི་འཇིག་
iེན་h་Yལ་དང་། མི་ཚ[འི་h་Yལ་སོགས་Sི་Wོན་པའི་རིག་ག�ང་མང་བོ་ཞིག་ཁོ་
ཚ(འི་ཡི་གེར་འtར་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། |ོན་ཆད་ལོ་Iས་Sི་ངོས་ནས་ནི། ཁོ་ཚ(འི་
cོལ་Iན་རིག་གནས་Sི་_་བ་h་zར་tར་བའི་�d་uགས་Sི་�བ་མཐའི་ནང་A། 
ད8་འAལ་གཉེན་6ོང་གི་རིག་གནས་དང་། �ས་བwར་@ི་རིག་གནས། cིད་6ོང་
ཐབས་Sི་རིག་གནས་སོགས་ལས་གཞན་A། ཚ[་cོག་ཟེར་བ་དེ་ཡང་lིང་ཅི་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། uས་སེམས་གཉིས་Sི་བར་ན་འTེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ། མི་ཚ[འི་དོན་
@ི་རིན་ཐང་ཇི་hར་lེག་དགོས་པ། འཆི་བའི་ཚ[་ཡོད་ཚད་Sི་མ�ག་»ོགས་པ་ཡིན་
མིན་སོགས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གནད་དོན་:ོར་@ི་བཤད་པ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་ཚ(ད་
འAག་པས། ཁོ་ཚ(འི་རིགས་དེའི་མི་ཕལ་མོ་ཆེའི་གཤིས་Bོད་དང་། རིན་ཐང་h་
Yལ་སོགས་�ང་ཟད་བཙ(ག་པའི་_་བ་ཡང་I་མཚན་དེ་འ2་ཞིག་ལ་�ག་མེད་
དམ་lམ་པ་ཡང་འཆར་འོང་གི་འAག  

དེའི་Uིར་ན། ང་ཚ(་བོད་པའི་གཞོན་6ེས་མི་རབས་གསར་བ་དག་གིས་
Sང་། མ་འོངས་པ་ན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཞིག་Pབ་^ོངས་ན་ཡོད་པའི་མི་ཚ[་h་བ་
ཞིག་བ�ང་ན་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཚ[་cོག་གི་རང་བཞིན་ལ་ངེས་ཤེས་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་ཤིག་རང་རེའི་Bི་ཚ(གས་`ིལ་བོའི་ནང་ལ་Fབ་I་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་lམ་@ི་འAག་ལ། དེ་ཡང་བོད་པ་ཚ(ས་ངེས་པར་A་སངས་Pས་པའི་
ཆོས་Sི་མཚན་ཉིད་བསམ་\ོ་hར་མི་ཚ[་6ེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་མིན།  

རང་རེ་བོད་Sི་འཇིག་iེན་འདིར་ཡང་། ནམ་ཞིག་I་ནོར་ལོངས་Bོད་Sི་
འཚ(ལ་lེག་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད་པའི་མི་རབས་ཤིག་དང་། དེ་འ2འི་Bི་ཚ(གས་
ཤིག་�བ་འོང་ན་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་I་རེད་lམ་པས། གཏིང་ཟབ་ཅིང་
P་ཆེ་བའི་བསམ་\ོའི་Pབ་^ོངས་དང་vན་པའི་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་ཤིག་དང་། མི་
ཚ[འི་h་བ་ཞིག འཇིག་iེན་h་བ་ཞིག རིན་ཐང་h་བ་ཞིག་བཅས་ཡོད་གལ་ཆེ་བར་
མཐོང་བས། དེ་དག་ཇི་hར་ཆགས་དགོས་Yལ་སོགས་Sང་-ེང་དགོས་པའི་Aས་
:བས་ལ་ཐོན་ཡོད་པར་lམ།  
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ལོ་གཉིས་གoམ་@ི་|ོན་h་z་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ཚ(་-ེང་I་:བས་o་བབས་

མེད་པར་མཐོང་མོད། བོད་ལ་མི་Vང་ཞིང་། ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་ནི་དེ་ལས་Sང་Vང་
ན་ཡང་། གཞི་_་ནས་བཤད་ན་བོད་Sི་མི་འདི་ཤེས་རབ་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་
ཤིག་ནི་ཡིན་པས། h་བ་དང་བསམ་\ོ་གང་འ2་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ཚ་ཚ་dར་dར་
@ིས་འཕེལ་འ8ོ་བར་འAག་པས། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་འདི་-ེང་ཞོར་A། ང་ཚ(ས་
གཏིང་ཟབ་ས་དང་། P་ཆེ་ས་ནས་ཡར་མར་wན་ལ་འདང་བPབ་ན་ལེགས་པར་
མཐོང་། 

 
9མ་ཚན་<་བ། 

 
Bིར་བཏང་། �བ་-ིང་བ་རང་A་ལོ་Iས་Sི་Wེང་ནས་ཡོངས་Fབ་རིན་

ཐང་གི་འཕེལ་Uོགས་ཇི་hར་Oང་བའི་Oང་བ་ཞིབ་�་དང་། དེའི་བསམ་\ོའི་Pབ་
^ོངས། དེ་ལག་ལེན་A་བWར་བའི་གོ་རིམ་fོད་Sི་དཀའ་ངལ་དང་། འགལ་འA། 
_ོད་mོག་ལ་སོགས་པ་མང་བོ་ཞིག་མགོ་ཚ(ས་Sི་མེད། འོན་Sང་། ཡོངས་Fབ་རིན་
ཐང་ཐད་Sི་གནས་uགས་གཅིག་ནི་ངའི་བསམ་པའི་ནང་ལ་ངོས་འཛMན་ཟབ་མོ་
ཡོད་དེ། གང་ཞེ་ན། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་གོ་བ་ནི་ཕན་Yན་དཔེར་ལེན་@ི་
རིགས་པའི་ཐོག་ནས་mེད་ན་ཡག་པོ་ཡོད། བོད་པའི་cོལ་Iན་@ི་:ད་ཆའི་ནང་ལ། 
“རང་གི་uས་ལ་དཔེར་ལོངས་ལ། གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་5ེད”ཟེར་@ི་ཡོད་པ་རེད། 
:ད་ཆ་དེས་ནི་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་གནས་uགས་གཙ(་བོ་ཞིག་མཚ(ན་@ི་ཡོད་
པར་lམ། 

ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གིས་ནི། གཞི་_་ནས་མི་རེ་རེའི་ཆོས་ཉིད་ཁས་ལེན་
Sི་ཡོད་པ་རེད། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་འདི་ཆོས་ཉིད་ཁས་ལེན་པའི་h་�བ་ཅིག་
དང་། གནས་uགས་ཁས་ལེན་པའི་h་�བ་ཅིག་རེད། དཔེར་ན། ཆེས་�ན་oམ་
ཚ(གས་པའི་ཟས་རིགས་�་ཁ་བP་vན་ཞིག་འདིར་Fེར་འོང་ནས། Gམ་པ་Dན་
Pས་ལ་དེའི་Tོ་བ་sོང་A་བ�ག་ན། ལ་ལས་ཞིམ་པོ་རེད་ཟེར་ལ། ལ་ལས་ཞིམ་པོ་
མི་འAག་ཟེར་@ི་རེད། དེ་ནི་མི་རེ་རེའི་ཚ(ར་ཤེས་Sི་�བ་Yལ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་
A་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་ན་འ2། ཆོས་uགས་ཤིག་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། �བས་པོ་
ཆེ་ཡིན་མིན་དང་རིན་ཐང་ཆེ་�ང་ལ་མ་hོས་པར། ལ་ལས་བཟང་པོ་འAག་ཟེར་བ་
དང་། ལ་ལས་ངན་པ་རེད་ཟེར་བ་ལ་སོགས་མཐའ་དག་ཡོད་པ་འདི་ནི། མི་རེ་རེའི་
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གཞི་_འི་གཤིས་Sི་�བ་Yལ་ཞིག་རེད།  
དེས་ན། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ནི། མི་རང་རང་ལ་�ན་མིན་@ི་གཤིས་ཀ་

དང་བསམ་\ོ་ཡོད་པ་ནི་མིའི་རང་བཞིན་ཞིག་དང་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པར་ཁས་
ལེན་མཁན་ཞིག་རེད་lམ་པ་དེ། ངས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ལ་གོ་བ་ལེན་Yལ་ཞིག་
ཡིན་ལ། སོ་སོ་རང་ཉིད་Sི་མིའི་_ིས་ཐང་། རང་དབང་སོགས་ལ་གཞན་@ིས་བ_ི་
འཇོག་ཐོབ་དགོས་པ་དེ་བཞིན་A། གཞན་@ི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་སོགས་
ལའང་བ_ི་འཇོག་5་འོས་པའི་I་འTས་Sི་གནས་uགས་བ_ི་I་དེ་ཡང་ཡོངས་
Fབ་རིན་ཐང་གི་ནང་དོན་གཙ(་བོ་ཞིག་N་lམ་@ི་འAག གང་hར་མི་ཟེར་བ་འདི་
ལ་ཁམས་མི་འ2་བ་དང་། མོས་བ་མི་འ2་བ། བསམ་\ོ་མི་འ2་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་
ཡོད་པའི་བདེན་པ་ཁས་\ངས་ནས། མི་རང་གིས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་<ག་བ|ལ་
མི་འདོད་པ་དེ་བཞིན་A། གཞན་དག་Sང་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་<ག་བ|ལ་མི་
འདོད་པ་ཡིན་པར་བསམས་ནས། ཕན་Yན་ལ་མོས་པ་དང་h་Yལ་མི་འ2་བ་སོ་སོ་
ཡོད་འོས་པ་ཞིག་N་བ_ིས་ནས་བ_ི་འཇོག་5་I་དེ། ང་རང་གིས་ཡོངས་Fབ་རིན་
ཐང་ཉམས་o་ལེན་Yལ་ཞིག་N་བ_ི་ཡི་ཡོད། 

རང་དབང་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཞིག་རེད་ཅེ་ན། དེ་ལ་གོ་དོན་མི་འ2་བ་མཐའ་
ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ངེས་རེད་དེ། རང་དབང་དང་འགན་འfི་གཉིས་Sི་འགལ་བ་
དང་འTེལ་བའི་:ོར་ནས། ང་ལ་དམིགས་བསལ་@ིས་Dག་པར་བཤད་I་མེད། 
འོན་Sང་། རང་དབང་དང་�ིག་fིམས་གཉིས་འགལ་@ི་ཡོད་པ་h་zའི་འཛMན་
Yལ་ཞིག་མི་:ོར་ཞིག་གི་བསམ་པའི་ནང་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་བཞིན་A་
འ2་མཉམ་དང་བ_ི་བwར་གཉིས་Sང་འགལ་བ་h་z་ཞིག་N་བ�ང་Wེ། མི་དང་
མིའི་བར་@ི་བ_ི་བwར་དང་།  མི་དང་མིའི་བར་@ི་འTེལ་བར་h་Yལ། མི་དང་
རང་Oང་བར་@ི་འTེལ་བར་h་Yལ། མི་དང་ཆོས་uགས་བར་@ི་འTེལ་བར་h་
Yལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་འtར་vོག་འ8ོ་བཞིན་འAག གཅིག་5ས་ན་འtར་vོག་
དེ་Iན་vན་@ི་�ང་Yལ་ཞིག་Sང་ཡིན་cིད།  

Bིར་བཏང་མི་ཐམས་ཅད་འ2་མཉམ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི། མི་o་ཡིན་ན་ཡང་
གཞན་ལ་མི་གནོད་པའི་ཆ་qེན་ཐོག་ནས། རང་གི་བདེ་6ིད་དང་རང་གི་ཁེ་ཕན་
�བ་པའི་ཐོབ་ཐང་འ2་མཉམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་hར་བ�བ་པའི་གོ་:བས་Sང་
འ2་མཉམ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། fིམས་འགལ་དང་ནག་ཉེས་ཞིག་བསགས་སོང་
ན། མཐོ་བ་cིད་འཛMན་ནས་དམའ་བ་~ང་གོག་གི་བར་ཡོངས་o་»ོགས་པ་fིམས་
Sི་�ན་ནས་འ2་མཉམ་ཡིན་པ་བཤད་Sི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་མི་wན་@ི་
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འཇོན་�ས་གཅིག་ཡིན་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་wན་@ི་lིང་�ེའི་iོགས་པ་དང་། 
ཤེས་རབ་Sི་iོགས་པ་གཅིག་འ2་ཡིན་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་qེན་@ིས་འ2་
མཉམ་ཞེས་པའི་ཚMག་དེས། མི་དང་མིའི་བར་@ི་བ_ི་བwར་@ི་རིག་གནས་གཏོར་
སོང་ན། གོ་བ་ལོག་ལམ་A་Uིན་པ་ཨེ་ཡིན་lམ་@ི་འAག 

ངས་:ད་ཆ་འདི་འ2་ཞིག་གོ་sོང། དེ་དཔེ་ཆའི་ནང་ནས་རིག་པ་མིན་
གཞན་@ིས་¢ས་པ་ཙམ་ཡིན་བདེན་མིན་མི་ཤེས། |ར་P་ནག་N་འ2་མཉམ་

སོགས་Sི་:ད་ཆ་ཐོག་མར་བཤད་ཡོང་བའི་:ད་ལ། fིན་Nd་�d (陈独秀) ཡི་

zས། རང་གི་ཕ་ལ་ཡང་ཨ་ཕ་མི་ཟེར་བར་ལའོ་fིན (老陈) ཟེར་ནས་བོས་པ་
རེད་ཟེར། ཕན་Yན་འ2་མཉམ་ཡིན་པས། ཨ་ཕ་ཟེར་ན་ཕ་z་གཉིས་ལ་མཐོ་
དམན་ཞིག་ཤོར་འ8ོ་བསམ་ནས་དེ་འ2་འབོད་མ་འདོད་པར་ལའོ་fིན་ཞེས་བོས་
པ་འ2། དེ་h་z་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། འ2་མཉམ་@ི་བསམ་\ོ་Fེར་འོང་ནས། འཇིག་
iེན་@ི་མི་ཆོས་wན་Bོད་Sི་h་བ་ཡོངས་o་བཤིག་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་མ་འ8ིག་པ་
ཞིག་ཡིན་I་རེད།  

དེ་བཞིན་A། རང་དབང་ལའང་hོས་མེད་Sི་རང་དབང་ཞིག་དང་། hོས་
བཅས་Sི་རང་དབང་གཉིས་ཡོད་I་རེད། hོས་མེད་Sི་རང་དབང་ཟེར་ན། མི་ཞིག་
ཡིན་Uིན། གཞི་_་ནས་དད་མོས་རང་དབང་དང་། གཏམ་བ�ོད་Sི་རང་དབང་། 
cིད་Sི་ཚ(གས་པ་འ²གས་པའི་རང་དབང་། Pལ་ཁབ་Sི་cིད་དོན་ལ་6ོན་བ�ོད་
5ེད་པའི་རང་དབང་སོགས་ནི་Dན་6ེས་o་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཏེ་ཚ(གས་པ་
ཞིག་དང་། ལས་�ངས་ཤིག་གམ། ཆོས་uགས་Sི་rེ་ཁག་ཅིག་སོགས་གང་ཡིན་ན་
ཡང་འ2་Wེ། དེར་�གས་Uིན་དེའི་_་དོན་བ°ང་Iའི་འགན་ཞིག་Sང་ཡོད་པས་
དེའི་ཆ་ནས་hོས་བཅས་Sི་རང་དབང་ཟེར་བ་དེ་བཤད་པ་ཡིན། དཔེར་ན། མི་ཞིག་
གིས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་uགས་ལ་དད་མོས་5ེད་མི་5ེད་ནི་hོས་མེད་Sི་རང་དབང་རེད་
དེ། ཁ་ཆེའི་ཆོས་uགས་ལ་དད་མོས་5ས་ཏེ་w་རན་ཆོས་ག�ང་ཁས་\ངས་ཚར་
Uིན། ཁ་ཆེའི་ཆོས་Sི་_་དོན་ལ་འགལ་ཏེ་ཕག་ཤ་ཟ་བ་ལ་སོགས་5ས་ན་ནི་འ8ིག་
I་མ་རེད། དེས་ན་�ིག་fིམས་དང་། རང་དབང་གཉིས་གཞི་_་ནས་འགལ་བ་མ་
རེད།  

ང་ཚ(ས་མ་འོངས་པར་བོད་ལ་རང་དབང་གི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་འOང་Iར་རེ་
བ་5ེད་Sིན་པ་ཡང་། fིམས་ཡོད་དང་uགས་ཡོད་Sི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་འOང་Iའི་རེ་
བ་འཆང་གིན་པ་ལས། fིམས་མེད་uགས་མེད་དང་། གང་Oང་འདི་Oང་གི་Bི་
ཚ(གས་ཤིག་ལ་རེ་བཞིན་པ་མ་ཡིན། འཛམ་-ིང་ལ་བhས་ནས་སོང་ན་ཡང་། ཅི་
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ཙམ་རང་དབང་vན་པའི་Bི་ཚ(གས་ཡིན་ན། དེ་ཙམ་A་མི་དང་མིའི་བར་ལ་བ_ི་
འཇོག་ཡོད་པ་དང་། fིམས་uགས་ཡོད་རེད། དེ་ལས་vོག་Wེ་kེར་གཅོད་Sི་Pལ་
ཁབ་དང་kེར་གཅོད་Sི་nལ་uང་དག་ན་ནི། fིམས་མེད་uགས་མེད་Sི་¥་¥ོ་ཡི་
Bོད་པ་དར་@ི་འAག 
    དེ་ནས། རང་དབང་དང་འགན་འfི་གཉིས་Sི་འགལ་འTེལ་:ོར་ལ། 
Fེད་Gམ་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ཤོད་དང་། �ན་D་མོ་6བས་Sིས་བཤད་ན་ཅི་
འ2། ཡང་ན་སེང་གེ་,ོ་�ེས་བཤད་ན་ཅི་འ2། གཞན་དག་ཚ(འི་མིང་ངས་ཤེས་Sི་
མི་འAག     

           
9མ་ཚན་Aག་པ། 

 
ཨ་མེ་རི་ཀའི་cིད་འཛMན་ལོ་སི་ÊËÌ (罗斯福) ཡིས། རང་དབང་ཆེན་པོ་

བཞི་བ_ིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི། མི་ཞིག་གིས་:ད་གསེང་མཐོན་
པོས་རང་གིས་བཤད་ན་འདོད་པའི་:ད་ཆ་བཤད་ཆོག་I་ནི་ཆེས་མ་མཐའི་རང་
དབང་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། དེར་བiེན། རང་དབང་དང་། འ2་མཉམ། ཐོབ་
ཐང་དགོས་Yལ་ཅི་ཙམ་བཤད་པ་མཐའ་དག་འབབ་ས་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། མི་རང་
མཚན་པ་ཞིག་5ེད་Iའི་ཐོབ་ཐང་གི་Wེང་ལ་འབབ་Sི་རེད།  

གNམ་cིད་དང་kེར་གཅོད་Sི་ཁོར་nག་ཅིག་N། མི་ཞིག་གིས་རང་དབང་
_ོད་Sིན་ཡོད་ན། མི་དེས་འཇིག་iེན་འདི་ནས་ང་ལ་མི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་
5་Iའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཟེར་@ི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མའི་མངལ་ནས་6ེས་པ་ནས་ང་ནི་
མི་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ལ་མིའི་མཚན་ཉིད་ཚང་Iའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཟེར་@ིན་པ་
འ2་ཞིག་ལ་གོ་བ་འབབ་I་རེད། ཅིའི་Uིར་ཞེ་ན། བོད་Sི་cོལ་Iན་རིག་གནས་Sི་
ནང་ན་¢་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བ་མིའི་མཚན་ཉིད་A་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིའི་
མཚན་ཉིད་A་འ8ིག་མི་འ8ིག་སོགས་ནི་གནས་Yལ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་རིང་
མི་-ེང་།  

གང་hར་འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་དེ་cོགས་ཆགས་གཞན་པ་དང་མི་འ2་བར་
མཚ(ན་5ེད་Sི་Fད་ཆོས་གཙ(་བོ་ནི། མིའི་བསམ་པའི་ནང་གི་ཤེས་རབ་དང་།  ¢་
བ�ོད་Sི་�ས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་བWན་ཡོད་པ་རེད།  

Bིར་འཛམ་-ིང་འདི་ལ་cོགས་ཆགས་Sི་རིགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་Wེ། ང་
ཚ(་ལས་Wོབས་ཆེ་བ། དཔལ་_ལ་�ོད་པ། �གས་ཆེ་བ། -ང་ཆེན་དང་Wག་གཟིག་
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སོགས་ཡོད་ནའང་། དེ་དག་གིས་འ8ོ་བ་མི་རིགས་འདི་«གས་2འི་ནང་ལ་བ�ག་
ནས་བhད་མོར་མ་བhས་པར། འ8ོ་བ་མི་རིགས་Sིས་-ང་ཆེན་དང་Wག་གཟིག་
དོམ་2ེད་ལ་སོགས་«གས་2འི་ནང་ལ་བ�ག་ནས་ཕར་ལ་བhད་མོར་བhས་ཏེ། 
རང་ཉིད་ས་གཞི་འདིའི་བདག་པོར་tར་ཡོད་པ་རེད། མིའི་རིགས་ལ་Wོབས་�གས་
དེ་འ2་གང་ནས་འོང་བ་རེད་ཅེ་ན། མི་དང་མིའི་བར་ལ་:ད་ཆའི་ལམ་ནས་བསམ་
\ོ་བ�ེ་རེས་5ས་ཏེ། དཔལ་ཡོན་དང་རིག་གནས་བ¡གས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་_་
བ་ཡང་ནང་སེམས་Sི་ཤེས་རབ་Sི་�ས་པ་དེ་cོག་ཆགས་གཞན་པ་དང་མི་འ2་བ་
ཞིག་ཡིན་པས་རེད། �ས་པ་དེ་གཉིས་ལ་བiེན་ནས། འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་Sི་Bི་
ཚ(གས་འདི་རང་Oང་cོག་ཆགས་གཞན་པ་དག་ལས་�ར་A་zད་པ་རེད། 

དེ་ཡིན་སོང་ན། མི་ཞིག་ལ་རང་དབང་གིས་ངང་ནས་བསམ་གཞིག་གཏོང་
དབང་མེད་ལ། རང་དབང་ངང་ནས་སེམས་ལ་ཤར་བའི་:ད་ཆ་བཤད་དབང་མེད་
ན། རང་ཉིད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་Fད་ཆོས་གནས་ཆོག་གི་མེད་པ་རེད་ལ། མི་མཚན་
ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་5་ཆོག་གི་ཡང་མེད་པ་རེད།  

དེ་རིང་གི་Bི་ཚ(གས་འདིའམ། དམར་པོ་ཚང་གིས་དབང་བjར་བའི་Bི་
ཚ(གས་འདི་ལ་མཚ(ན་ན། Pལ་ཁབ་Sི་cིད་�ས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་དངོས་པོ་ཞིག་རེད། 
ཤེས་5་ཞིག་རེད། ཤེས་5་གཅིག་ལ་མི་བP་Wོང་ངམ། མི་Aང་Uིར་བ�་གoམ་@ི་
\ོ་མིག་གིས་བhས་ན། ལ་ལས་ལེགས་པར་སེམས་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་མི་ལེགས་པར་
སེམས་ཤིང་། ལ་ལས་ནི་བར་མ་ཞིག་རེད་lམ་པའི་མཐོང་Yལ་འོང་བ་ནི་གཞི་_་
ནས་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་ལ། སེམས་ལ་ཇི་hར་ཤར་བ་hར་ཁ་ནས་Sང་འ8ིག་མི་
འ8ིག་གི་:ད་ཆ་�་ཚ(གས་འོང་བ་དེ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད།  

ངའི་cིད་�ས་དང་ལམ་uགས་ཡོངས་o་»ོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན། Uིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན། oས་Sང་ཁས་ལེན་དགོས། o་ཞིག་གིས་མི་འ8ིག་པར་¢་ན། དེ་
ནི་བཙ(ན་ཁང་ནང་A་བ�ག་འོས་སོ་ཟེར་ན། མི་རེ་རེ་བཞིན་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་_་
བའི་མཚ(ན་iགས་སམ། cོག་ཆགས་གཞན་པ་དང་མི་འ2་བའི་མིའི་Fད་ཆོས་དེ་
uགས་མ�ན་ཞིག་N་ཁས་མ་\ངས་པ་ཡིན་པས། དེ་འ2འི་:བས་ལ། མི་ལ་མི་ཡི་
མཚན་ཉིད་Sང་vན་ཆོག་གི་མེད་ན། དེ་ན་མི་རིགས་Sི་རང་དབང་ཞིག་དང་ཐོབ་
ཐང་ཞིག་ནི་གང་ན་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་Pལ་ཁབ་ཅིག་གིས། མི་ལ་མི་ཡི་མཚན་ཉིད་
Sང་vན་མི་ཆོག་པའི་fིམས་ཤིག་བཅས་ན། དེ་འ2འི་fིམས་དེ་ནི་མ་གཞི་ནས་
ཆོས་ཉིད་Sི་fིམས་དང་། I་འTས་Sི་fིམས་ལ་འགལ་ཡོད་པས། བ_ི་རིན་མེད་
པ་ཞིག་N་ཆགས་ཚར་བ་རེད།  
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ཉིས་Wོང་བPད་ལོར། ང་ཚ(་ན་གོར་མོ་�་བཀག་6ིལ་5ས་པའི་:བས་o།  
ང་ཚ(ར་fིམས་uགས་འfིད་མཁན་@ི་མགོ་fིད་ཅིག་ཡོད། ངས་ཁོ་ལ་ཡང་2ི་བ་

ཟེར་ན་:ད་ཆ་འདི་འ2་ཞིག་བཤད་sོང་། “Fོད་Sིས་fིམས་འདི་བཤད་Sིན་
བཤད་Sིན་དོན་ག་གེ་མོ་ནི་ཆ་qེན་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་རེད།  དེ་ལ་
འ8ིག་མི་འ8ིག་གི་h་Yལ་ཡང་འདོན་མི་ཆོག་ཟེར་@ི་འAག་པས། གལ་ཏེ་5་
དངོས་གང་ཞིག་ལ་ལེགས་ཉེས་Sི་h་Yལ་ཙམ་ཡང་འདོན་མ་ཆོག་ན། མི་རེ་རེར་
�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་Yལ་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་བསམ་Yལ་Uིར་
འདོན་པའི་�་གདངས་རེ་རེ་ཡོད་པ་ནི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་གཞི་_འི་Fད་ཆོས་ཡིན་
མོད། འདི་hར་བhས་ཡོང་ན། Fོད་ཚ(ས་ངེད་ཅག་ས་ཆ་འདི་�་fིད་ཡོང་ནས། མི་
མ་ཡིན་པའི་cོག་ཆགས་གཞན་ཞིག་N་བjར་ཐབས་5ེད་Sི་མེད་དམ་lམ་ན། 
སེམས་fལ་ཆེན་པོ་6ེ་ཡི་འAག”ལབ་པ་ཡིན། ངས་w་རེས་ཉམས་དང་འ2ེས་ནས་
ལབ་པས། ཁོ་ཡང་གད་མོ་�ང་ཟད་ཤོར་སོང་། 

 ¢་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བ་མིའི་Fད་ཆོས་རེད། Fད་ཆོས་དེ་གཉིས་ཀ་རང་
Wེང་ནས་འདོར་A་བ�ག་Wེ། :ད་ཆ་ཞིག་ཡིན་ན། ངས་Fོད་Sི་ཁ་ནང་ལ་:ད་ཆ་
ཞིག་འཇོག དེ་Yར་ལ་ཤོད། Fོད་རང་གི་:ད་ཆ་བཤད་མི་ཆོག་ལ་བསམ་གཞིག་
Sང་གཏོང་མི་ཆོག་ཟེར་ན། མི་ཡིན་པའི་Fད་ཆོས་ལ་བཟོ་བཅོས་Pག་_ིས་ཡིན་
པས། དེ་ནི་མིའི་རང་དབང་ལ་,ོག་བ»ིས་བཏང་བ་དང་། མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་,ོག་
བ»ིས་བཏང་བ་རེད། དེའི་Uོགས་ནས་བསམ་Yལ་དེ་འ2་རེད། 

དེ་ནས་འ2་མཉམ་@ི་:ོར་ལ། དེང་སང་མི་རིགས་འ2་མཉམ་ལོས་ཡིན། 
དེར་མ་ཟད་Fོད་ཚ(་8ངས་Vང་མི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཡང་Wེར་@ི་ཡོད་ཟེར་
བ་ནི། ངས་བhས་ན་འ2་མཉམ་མིན་པའི་iགས་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ངེས་པ་
དོན་@ི་འ2་མཉམ་ཡོད་ས་ན། o་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་
ཡོངས་o་»ོགས་པས་རང་གི་ཤེས་�ས་འཇོན་གoམ་_ལ་A་བཏོན་ནས་འཕེལ་
Pས་Sི་གོ་:བས་བ_ད་དེ་འ8ོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། �ར་གཅིག་ནས་དམིགས་བསལ་
ཞིག་དང་�་ཡངས་ཞིག་Wེར་�ལ་5ས་ཏེ། གཟིགས་6ོང་གནང་གི་ཡོད་མདོག་Wོན་
དགོས་དོན་ནི། ག�ར་གཞན་ཞིག་N། ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་དབང་ལ་,ོག་བ»ིས་5ེད་
Sི་ཡོད་པའི་མཚ(ན་iགས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། Fེད་Sིས་གོང་ནས་བཤད་པའི་འ2་
མཉམ་དང་རང་དབང་ཡོད་མེད་Sི་གནད་དོན་ནི་དེ་འ2་ཞིག་རེད་lམ་@ི་འAག 
   དེ་ནས་2ི་བ་གཅིག་ནི། དམངས་གཙ(་དང་། རང་དབང་གི་བསམ་Yལ་འདི། 



    ཡོངས་?བ་རིན་ཐང་Aོར་9ི་Bེང་མོལ་ཐོར་C།     87 
ང་ཚ(་ལ་མཚ(ན་ན་རིག་གནས་Sི་Uོགས་ལ་འ�ོས་ནས་བཤད་ན་བཟང་ངམ། གཙ(་
བོ་ཆབ་cིད་Sི་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་_ོད་པ་བPབ་ན་བཟང་ཞེས་པའི་2ི་བ་དེ་རེད། 
དེ་ལ་མཐའ་གཅིག་N་འདི་བཟང་གི་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ཚ(ད་ཆོད་པ་ཞིག་བཤད་I་
དཀའ་མོ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ན་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
   ངས་h་Yལ་ཡིན་ན། གཙ(་བོའི་ནང་གི་གཙ(་བོ་ནི། རིག་གནས་བསམ་\ོའི་
ཐོག་ནས། རང་དབང་དང་དམངས་གཙ(འི་:ོར་ལ་ངེས་iོགས་Sི་འA་ཤེས་བiན་
པོ་ཞིག་གམ། དེའི་Uོགས་ལ་སད་iོགས་འ�ས་ཚང་ཞིག་ཡོང་I་ནི། ཆབ་cིད་Sི་
ཐད་ནས་རང་དབང་དང་དམངས་གཙ(འི་ལག་ལེན་དངོས་o་འ2ེན་5ེད་Sི་_་
བའི་I་qེན་གཙ(་བོ་ཞིག་རེད་བསམ་@ི་འAག གལ་ཏེ་རིག་གནས་བསམ་\ོའི་ངོས་
ནས་_་བ་ཞིག་མ་ཆགས་ཤིང་། རང་རང་གི་འA་ཤེས་Sི་ངོས་ནས་དམངས་གཙ(་
རང་དབང་གི་དགེ་མཚན་ཤེས་པའི་སད་iོགས་ཤིག་མ་Oང་བར། ཐད་ཀར་རང་
དབང་དམངས་གཙ(འི་ལག་ལེན་ལ་མ�ག་�ལ་5ས་ན་ཡང་། རིམ་@ིས་ལོག་པའི་
ལམ་�་ཚ(གས་ཤིག་ལ་¬ང་cིད་པ་རེད།  

དཔེར་ན། P་ནག་གི་ཉེ་བའི་ལོ་ངོ་བP་ཐམ་པ་ནི། ཁོ་ཚ(ས་རང་དབང་
དམངས་གཙ(འི་:ད་ཆ་བཤད་པའི་ལོ་ངོ་བP་ཐམ་པ་རེད། ལོ་བP་ཐམ་པ་བོ་དེའི་
ནང་ལ། ཁོ་ཚ(འི་ལོ་Iས་Sི་ཐོག་ལ་Oང་མ་sོང་བའི་མི་གསོད་fག་�ོར་དང་། kེར་
གཅོད་ཤིན་N་འཇིགས་o་�ང་བ་མང་བོ་ཞིག་Oང་ཡོད་པ་རེད། མིའི་ཚ[་cོག་ལ་
མནར་གཅོད་8ངས་མེད་5ས་པའི་ལོ་Iས་འཇིགས་o་�ང་བ་དེ་དག་Sང་། རང་
དབང་དང་དམངས་གཙ(་_ོད་པའི་ཁ་གཡང་fོད་A་ཡོང་བ་རེད། དེས་ཅི་ཞིག་
མཚ(ན་ཡོད་ཅེ་ན། རང་དགར་ཁ་ནས་རང་དབང་དམངས་གཙ(་ཟེར་ཏེ་dར་ཞིག་
ལངས་ན་ཡང་། ཆབ་cིད་པ་:ོར་ཞིག་གིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་@ི་ཆེད་A། མི་མང་གི་
dར་དེ་བེད་Bོད་5ས་སོང་བ་མ་གཏོགས། dར་དེའི་ནང་ན་�གས་པའི་མི་རེ་རེའི་
བསམ་པའི་ནང་ལ། ངེས་པ་དོན་@ི་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་iོགས་པ་ཞིག་མ་
སད་པ་མཚ(ན་@ི་ཡོད།  
    གལ་ཏེ་དེ་Aས་o་རང་དབང་_ོད་པ་དང་། དམངས་གཙ(་དོན་A་གཉེར་
བ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་གཡང་གི་fོད་A་�གས་པའི་མི་Gམས་Sི་བསམ་པའི་ནང་ལ། 
དམངས་གཙ(་དང་རང་དབང་གི་iོགས་པ་ཞིག་ཡོངས་Fབ་N་སད་ཡོད་ན་ནི། ཁོ་
ཚ(འི་ལོ་Iས་Sི་འཁོར་Uོགས་Sང་གཞན་ཞིག་N་tར་ཡོད་པ་རེད་lམ་@ི་འAག 

དེ་h་ན། རིག་གནས་Sི་ངོས་ནས་དམངས་གཙ(་རང་དབང་ལ་_་བ་བiན་
པོ་ཞིག་ག�གས་I་དང་། བསམ་\ོའི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ངོས་འཛMན་ཟབ་མོ་mེད་I་ནི་
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ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག་Wེ། དེ་|ོན་A་མ་སོང་ན་ནི། ལོ་Iས་Sི་
འཁོར་Uོགས་Sང་མགོ་ན་cབ་མེད་པའི་i་ཞིག་དང་མYངས་པ་རེད། ལམ་ལེགས་
པོ་ཞིག་N་Iག་Sང་cིད་ལ། ལམ་ངན་པའི་ནང་A་ཤོར་ཡང་cིད་པས།  དེའི་ཁ་
འཐེན་�ས་པའི་cབ་ཅིག་ཡོད་I་གལ་ཆེན་རེད། 

Dག་པར་A། ད་:བས་d་ཚ(ས་མི་རིགས་མི་རིགས་ཟེར་ནས་བཤད་Sི་ཡོད་
པས། མི་རིགས་རིང་uགས་འདི་ལམ་ལེགས་པོ་ཞིག་N་འ8ོ་དགོས་ན། རང་དབང་
དམངས་གཙ(འི་iོགས་པ་ཞིག་སད་I་དང་། གནས་uགས་དང་I་འTས་བ_ི་བའི་
འA་ཤེས་ཤིག་ཆགས་I་གནད་ཆེ་Wེ། མི་རིགས་Sི་ཞེན་ཁོག་དང་ཡོངས་Fབ་རིན་
ཐང་གི་འA་ཤེས་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་N་འ8ོགས་ནས་Uིན་ན། མི་རིགས་འདིའི་
ལོ་Iས་འཁོར་Uོགས་Sི་i་ཕོ་དེ་ཡང་ལམ་ལེགས་པོ་ཞིག་N་བདེ་ཐང་གི་ངང་ནས་
འ8ོ་ངེས་པས། རིག་གནས་དགག་�བ་Sི་ཐབས་ལམ་བIད་དེ། མི་ཡོངས་Sི་གོ་
iོགས་སད་I་དང་ཤེས་རབ་ ིན་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

དམངས་གཙ(འི་ལམ་uགས་དང་། འ8ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙMགས་འཛMན་
@ི་h་བ་གཉིས་ནི། ཕན་Yན་ཁ་འTལ་A་མི་�ང་བའི་ག�ང་ག�ག་h་z་ཡིན་པར་
འAག  ངས་ud་�ན་ཉིན (刘军宁) @ི་_ོམ་ཞིག་ལ་བhས་པ་ཡིན། ག་རེ་
Tིས་འAག་ཟེར་ན། Pལ་ཁབ་ཅིག་གི་དམངས་གཙ(འི་cིད་uགས་དེ་ཡང་དག་པ་
ཞིག་ཡིན་དང་མ་ཡིན་@ི་Fད་པར་ནི། Pལ་ཁབ་དེའི་མི་རེ་རེའི་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་
དང་། མི་kེར་རེ་རེའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་Wངས་ལ་བhས་ནས་དཔོག་དགོས་Wེ། 
དམངས་གཙ(འི་cིད་uགས་Sི་\་ན་མེད་པའི་རིན་ཐང་ནི། 6ེས་z་kེར་རེ་རེ་ལ་
འ2་མཉམ་དང་། རང་དབང་། _ིས་ཐང་vན་པའི་ངང་ནས་མི་ཚ[་6ེལ་སའི་ཁོར་
nག་ཅིག་བµན་I་དེ་ཡིན་པས། དེ་འ2་ཞིག་ཡོང་�བ་ཡོད་མེད་ནི་དམངས་
གཙ(འི་རིན་ཐང་མཚ(ན་5ེད་Sི་_་བའི་iགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་ཟེར་@ི་འAག དེས་
ན། གང་ཟག་kེར་རེ་རེར་མིའི་ཐོབ་ཐང་Gལ་མ་ཞིག་འཐོབ་དགོས་ན། རང་ཉིད་
གང་A་གནས་པའི་ཚ(གས་པ་དེའི་འཛMན་6ོང་གི་འ8ོ་uགས་དམངས་གཙ(་ཅན་ལ་
ཆགས་དགོས་པ་ཡིན་པས། མངས་གཙ(འི་ལམ་uགས་དང་། གང་ཟག་kེར་@ི་ཐོབ་
ཐང་གི་འA་ཤེས་གཉིས་ནི་ཕན་Yན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་�ས་འ5ིན་པའི་
ཆོས་ཉིད་ཅན་A་�བ་ཡོད།  

བོད་Sི་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་གནས་བབ་ནི། Uི་དང་ནང་གཉིས་o་@ེས་ནས་
ཡོད་པས། ཁག་གཅིག་གིས་ཁོར་nག་གི་མ�ན་qེན་ལ་བiེན་ནས་cིད་Sི་ལག་
ལེན་དངོས་Sི་ཐོག་ནས་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་ལ་འ8ོ་གི་ཡོད་པ་རེད། 
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ཡིན་ནའང་སེམས་fལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ལག་ལེན་དེའི་hག་Pབ་ན། རིག་གནས་
བསམ་\ོའི་ངོས་ནས་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་h་�བ་ཞིག་བiན་པོ་ཞིག་
ཆགས་མེད་པ་དེ་རེད།  

d་ཅག་གནས་པའི་ཁོར་nག་འདི་ནས་ནི། I་qེན་གང་མང་གི་qེན་པས་
ལག་ལེན་@ི་ཐོག་ནས་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་uགས་ག�གས་I་དང་། 
6ེས་z་kེར་རེ་རེའི་ཐོབ་ཐང་ལ་fིམས་Sིས་°ང་6ོབ་ཐོབ་I་ནི་གནས་:བས་o་
�ི་ལམ་h་z་ཞིག་ཡིན་ནའང་། _་བ་རིག་གནས་Sི་ངོས་དང་། གནས་uགས་Sི་
ངོས་ནས། བདེན་དོན་@ི་ངོས་ནས་6ེས་z་kེར་རེ་རེའི་ཐོབ་ཐང་ནི་,ོག་རིལ་མི་
�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་གཞི་_འི་ཆོས་ཉིད་Sི་ངོས་ཟིན་ཞིག་མི་ཕལ་མོ་ཆེར་Oང་ན་
ནི་དོན་5་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།  

ངས་ད་�ང་འདི་hར་བསམ་@ི་འAག་Wེ། དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་
བསམ་\ོ་དེ་བོད་མིའི་སེམས་ནང་ལ་_་བ་�ག་དགོས་ན། བོད་ནི་མི་8ངས་བP་
ཆའི་ད�་བ�་Dག་གིས་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་5ེད་པའི་མི་
རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་h་�བ་Sི་དགོངས་པ་དང་�ར་
ནས་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་དོན་lིང་བཤད་ན། མི་དམངས་Sི་སེམས་ལ་
ཡོངས་Fབ་N་�ག་ངེས་པས་�ས་པ་P་ཆེན་པོ་འOང་གི་རེད།  

གལ་ཏེ་བོད་ལ་མཚ(ན་ན། རང་ཉིད་Sིས་ལོ་ངོ་ཆིག་Wོང་oམ་བP་Dག་གི་
རིང་ལ་ཁས་\ངས་ཤིང་སེམས་ལ་ཆགས་ཟིན་པའི་གཞི་_འི་མི་ཚ[འི་h་Yལ་དང་། 
འཇིག་iེན་h་Yལ་སོགས་བཀག་ཅིང་མཚམས་བཅད་དེ། རིག་གནས་h་བ་གཞན་
ཞིག་Fེར་འོང་ནས། དེ་fག་_འི་Zབས་o་2ང་དགོས་ཟེར་ན་cིད་པ་ཡོད་I་མ་
རེད། Bིར་བཏང་བོད་ལ་རིག་གནས་གསར་བ་:ོར་ཞིག་ངེས་པར་A་ནང་འ2ེན་
5ེད་དགོས་པ་དང་། བསམ་\ོའི་འཕེལ་Uོགས་�་མང་ཅན་@ི་ལམ་A་འ8ོ་དགོས་
པ་བདེན་ཏེ། ལམ་དེ་འ2་ཞིག་N་འ8ོ་དགོས་པའི་I་མཚན་དང་གཏན་ཚMགས་
འ2ེན་:བས། ལོ་ངོ་nན་རིང་ལ་བIད་ནས་ཡོང་བའི་བསམ་\ོ་དེའི་�ང་གཞི་
ཐོག་ནས་བ³ལ་ཏེ། ནང་ཆོས་ལ་དད་པའི་རིག་གནས་སེམས་ཁམས་དང་། ཡོངས་
Fབ་རིན་ཐང་ལ་འAན་པའི་མོས་པ་གཉིས་རོ་གཅིག་N་འ2ེས་ཏེ། བོད་མི་རེ་རེའི་
fག་_འི་Zབས་o་�གས་�བ་པ་Oང་ན་ཕན་�ས་ཆེན་པོ་ཡོད་I་རེད།  

P་ནག་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་། >་ཞབས་ཧེ་མ་སོགས་Pའི་རང་དབང་རིང་
uགས་Sི་མཁས་པ་མང་བོ་ཞིག་གིས། དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་h་བ་དེ་P་ནག་
གི་Bི་ཚ(གས་ནང་ཡོངས་Fབ་A་དར་མ་�བ་པ་དང་། དར་དཀའ་བའི་I་qེན་ལ་
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ཞིབ་འ�ག་མཛད་:བས། P་ནག་པའི་རིག་གནས་Sི་སེམས་ཁམས་ནང་ལ་_་བ་
ནས་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ས་བོན་འདེབས་སའི་ཞིང་ས་དོག་པ་དང་། Dག་
པར་A་�ོབ་དཔོན་�ང་ཙM་ནས་བIད་པའི་�d་uགས་Sི་�བ་མཐའ་ནི་དམངས་
གཙ(་རང་དབང་དང་�ོར་ཐབས་མེད་པའི་འགལ་®་ཞིག་N་མཐོང་གི་ཡོད་ཚ(ད་
རེད། ཁོ་ཚ(ས་ལོ་ངོ་Wོང་�ག་མང་པོར་བIད་པའི་cོལ་Iན་ནི་ºད་དེ་དམངས་
གཙ(་རང་དབང་དང་འགལ་བར་tར་པའི་cོལ་Iན་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་འ2འི་cོལ་
Iན་@ིས་བ6ེད་པའི་མིའི་སེམས་ནང་A་རང་དབང་དམངས་གཙ(འི་ངེས་iོགས་6ེ་
དཀའ་ཡི་ཡོད་པ་ནི། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བ་དེ་P་ནག་ལ་དར་�བ་Sི་མེད་
པའི་I་qེན་གཙ(་བོ་ཞིག་N་ངོས་འཛMན་@ི་ཡོད་ཚ(ད་དང་། ད་�ང་དེ་ལས་གཞན་
པའི་I་qེན་ཡང་ལོས་མང་།  

དེའི་qེན་@ིས་ཡེ་ཅེ (余杰) སོགས་P་ནག་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་འགའ་རེས་
�བ་Uོགས་ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་ལ་དད་མོས་5ེད་Sི་ཡོད་པ་ཡང་། ངེས་པ་དོན་ལ་
ཆོས་Sི་དད་མོས་Gམ་དག་ཅིག་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚ(མ་@ི་གནས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། P་ནག་
ལ་རང་དབང་དམངས་གཙ(འི་h་�བ་ཆགས་སའི་ཞིང་ས་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཟེར་@ི་
ཡོད་པ་མིན་ནམ་lམ་པའི་ཉམས་ཤིག་མཐོང་I་འAག  

ང་ཚ(་བོད་ལ་མཚ(ན་ན། ནང་བ་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་ནང་ལ། གཅིག་ན། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sི་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་འ2་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་པའི་
ཆོས་ཉིད་དེ་ཁས་ལེན་@ིན་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་o། འཇིག་iེན་@ི་སེམས་ཅན་
ཡོད་དོ་ཅོག བདེ་བ་འདོད་པ་དང་<ག་བ|ལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་མYངས་ཡིན་
ཟེར་བ་དང་། གoམ་ན། འAལ་བའི་ནང་ལའང་རིགས་�ས་མི་གཙ(་�བ་པ་གཙ(་
ཟེར་@ིན་པ་སོགས་Sི་ཐོག་ནས་གོ་བ་\ངས་ན། དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་
བསམ་\ོ་དེ་དང་། བོད་རང་ལ་ཡོད་པའི་_་བའི་cོལ་Iན་རིག་གནས་གཉིས་ནི། 
འགལ་མེད་A་lོམ་�ིག་5ེད་�བ་པའི་འTེལ་བ་ཅན་ཞིག་རེད་lམ་@ི་འAག 

འོན་Sང་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་@ི་ལམ་uགས་Sི་གོ་རིམ་ནང་A་ནི། ང་
ཚ(ས་~ང་དགོས་པ་དང་། དོགས་�ོང་5ེད་དགོས་པ། དགག་�བ་5ེད་དགོས་པ། 
ཐ་ན་_་མེད་Sང་བཟོ་དགོས་པའི་རིག་གནས་Sི་�ང་Yལ་ཡང་མང་བོ་ཡོད་པ་
རེད། འོན་ཏེ་གཞི་_འི་ཆ་ནས་ནི། མ་འོངས་པ་ན་བོད་Sི་Fད་ཆོས་དང་vན་པའི་
དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་uགས་Gལ་མ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ན། |ར་ཡོད་
cོལ་Iན་@ི་བསམ་\ོའི་རིག་གནས་དང་འགལ་མེད་A་�ར་ནས་སོང་ན་ཕན་@ི་
རེད་lམ་པའི་h་Yལ་ཞིག་ང་ལ་ཡོད།  
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མི་རིགས་གང་ཞིག་གི་ཆོས་uགས་འA་ཤེས་སམ། ཡང་ན་ཆོས་uགས་Sི་
དད་མོས་དེ། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དར་བའི་འགལ་qེན་A་ཆགས་དང་མི་ཆགས་
ནི། མི་རིགས་དེས་རང་གི་ཆོས་uགས་དེ་ཇི་hར་འཛMན་6ོང་5ེད་Yལ་ལ་རགས་
ལས་ཡོད་པར་lམ་པས། བོད་མིའི་སེམས་ནང་གི་དད་མོས་5ེད་Yལ་དེ། ཅིའི་Uིར་
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་འགལ་བ་ཆགས་Sིན་པ་རེད་ཅེ་ན།  དེ་ནི་གནད་
དོན་ཞིག་རེད།  
    འོན་Sང་ངས་བhས་ན། བོད་མིའི་སེམས་ལ་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་
ཆོས་ལ་དད་མོས་ཡོངས་Fབ་N་ཡོད་བཞིན་A། �བ་Uོགས་Sི་རང་དབང་དམངས་
གཙ(འི་cོལ་ཡང་དང་A་ལེན་དགོས་ན། དེ་གཉིས་བར་ལ་མ�ན་Uོགས་བ�བ་I་
ནི་དེ་འ2འི་དཀའ་མོ་ཞིག་མ་རེད་lམ་Wེ། གོང་A་བཤད་པ་hར། སངས་Pས་
པའི་ཆོས་Sི་h་�བ་ནང་A། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་འ2་བ་
མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཆོས་ཉིད་ཁས་ལེན་@ིན་ཡོད་པ་རེད།  
   Bིར་བཏང་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་|ོན་ནས་དོགས་�ོང་དེ་འ2་ཞིག་Uོགས་
གཉིས་ནས་ཡོང་གི་འAག་Wེ། Uོགས་གཅིག་གིས་ག་རེ་ལབ་Sི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
ཆོས་uགས་Sི་དད་མོས་དེ་�གས་ཇེ་�ང་A་གཏོང་བའམ། ཡང་ན། དད་མོས་དེ་
མེད་པར་མ་བཏང་ན། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་ལེན་5ེད་མི་�བ་ཟེར་ནས་h་
Yལ་འདོན་@ི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་h་Yལ་གཞན་ཞིག་ནི་རབ་Oང་བའི་rེ་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད་དེ། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བ་P་ཇེ་ཆེར་སོང་Wེ། བོད་Sང་རང་
དབང་དམངས་གཙ(འི་ལམ་ལ་Uིན་སོང་ན། ནང་བའི་ཆོས་གནས་�བ་I་མ་ཟེར་
@ི་ཡོད་པ་དེ་རེད།  

h་Yལ་དེ་གཉིས་གང་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་། དོན་དག་གི་ཟབ་ས་ནས་Uོགས་
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ཡོངས་ལ་བསམ་\ོ་མ་ཐོངས་པའི་ཆ་ཞིག་ཡོད་ངེས་o་lམ་Wེ། ངས་|ར《Í་

ལེÎÏའི་རིག་གནས་lིང་Wོབས》ཟེར་བའི་_ོམ་ཞིག་Tིས་པ་ཡིན། ངས་_ོམ་དེ་འTི་
དོན་@ི་དམིགས་nལ་གཅིག་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་A་ཡང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
གི་h་བ་དར་ནས། དད་མོས་�་ཚ(གས་དང་། h་བ་�་ཚ(གས་ཅན་@ི་ཁོར་nག་ཅིག་
N་tར་ན་ཡང་། དེ་ལ་དེ་འ2་ཞིག་�ག་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་�ག་
�ང་6ེས་ཏེ་ནོར་འyལ་@ི་ལས་མང་བོ་བ�བ་མི་ཉན་ཟེར་ནས་རབ་Oང་པའི་rེ་
ལ་བ,་ལན་ཞིག་¤ད་I་དེ་ནི་_ོམ་དེའི་དམིགས་འAན་@ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཟེར་
ཆོག 

དཔལ་Í་ལེÐྡའི་དགོན་པ་གནས་པའི་Aས་:བས་o། P་གར་@ི་Bི་ཚ(གས་
ནི་རིག་གནས་�་མང་གི་Bི་ཚ(གས་ཤིག་རེད། Í་ལེÎÒÓའི་དགོན་པ་ལ་འདི་འ2འི་
cོལ་Iན་ཞིག་Sང་ཡོད་དེ། Uི་རོལ་བ་དང་_ོད་�ས་པའི་པཎ་ཊི་ཏ་Gམས་Sིས་
«གས་རིའི་Uི་རོལ་A་ཆོས་འཆད་པ་དང་། Uི་རོལ་བ་དང་_ོད་མི་�ས་པ་Gམས་
Sིས་«གས་རིའི་ནང་A་ཆོས་འཆད་cོལ་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཅི་ཞིག་མཚ(ན་@ི་རེད་
ཅེ་ན། Í་ལེÎÒÓའི་kོ་ཆེན་@ི་Uི་ལ་zད་མ་ཐག་N་Pང་འཕེན་པ་h་z་དངོས་གཙ(་¢་
པ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་8ངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པའི་�བ་མཐའ་¢་པ་གཞན་ཞིག་ལ་
�ག་cིད་Sི་རེད། དེ་འ2འི་�་མང་ཅན་@ི་ཁོར་nག་ཅིག་Wེ། སངས་Pས་པའི་
ཆོས་Sི་h་�བ་Sང་དགག་�བ་Sི་�་ད5ངས་མཚམས་མི་ཆེད་པའི་ཁོར་nག་ཅིག་
གི་ནང་A་Í་ལེÎÒÓ་གནས་པ་རེད།  

འོན་Sང་�་མང་ཅན་@ི་Bི་ཚ(གས་ཁོར་nག་དང་། རིག་གནས་དགག་�བ་
Sི་ཁོར་nག་དེས། དཔལ་Í་ལེÎÒÓའི་ནང་A་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་6ེ་Iན་བཅད་
མེད་པར་མ་ཟད། �བ་མཐའ་གཞན་དང་གཞན་@ི་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་བ8ོ་
-ེང་དང་དོགས་�ོང་_ོད་པ་སོགས་མཛད་པས་ནི། དཔལ་Í་ལེÎÒÓའི་མཁས་པའི་
བསམ་\ོ་དང་། ནང་པའི་རིག་ག�ང་གི་བ�ོད་དོན་|ར་ལས་�ན་oམ་ཇེ་ཚ(གས་
ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  

དེ་h་ན། ད་h་འཛམ་-ིང་`ིལ་པོ་Fོན་ཡོངས་ནས་�་མང་ཅན་@ི་Bི་
ཚ(གས་ལ་འ8ོ་བཞིན་པ་ཡིན་Aས། བོད་པའི་Bི་ཚ(གས་Sང་རིག་གནས་�་མང་
ཅན་དང་། h་བ་མཉམ་གནས་ཅན་@ི་Bི་ཚ(གས་ལ་འ8ོ་དགོས་ན། ང་ཚ(་བོད་Sི་
ནང་བWན་པའི་rེ་ཡིས་Sང་། |ར་ནས་དཔེ་མཚ(ན་ཡོད་པའི་དཔལ་Í་ལེÎÒÔའི་
རིག་གནས་lིང་Wོབས་Sི་ཆ་དེ་Iན་འཛMན་5ེད་I་ནི། དེ་རིང་གི་Aས་o་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་lམ་A་ངས་བསམ་\ོ་བཏང་བ་ཡིན།  
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མདོར་ན། བོད་Sི་ཆོས་uགས་དད་མོས་དང་། དམངས་གཙ(་རང་དབང་

གི་h་བ་གཉིས་lོམ་�ིག་ལེགས་པོ་ཞིག་5ེད་�བ་དང་མི་�བ་ནི། རང་རེའི་མི་
རིགས་འདི་དང་། མི་རབས་འདིས་ཡང་lིང་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ལ་གོ་བ་
ཇི་hར་ལེན་I་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་དད་མོས་ལ་གོ་བ་ཇི་hར་ལེན་I་ཡིན། 
ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ལ་གོ་བ་ཇི་hར་ལེན་I་ཡིན་སོགས་ལ་�ག་ཡོད་པས། དེ་ནི་
མི་རབས་འདིའི་ཤེས་རབ་དང་གོ་iོགས་�ན་A་¬ང་འ�ད་བའི་ཚ(ད་བགམ་ཆེན་
པོ་ཞིག་རེད་lམ་@ི་འAག་པས།  དེ་ལན་གཅིག་ཡིན།  

གཉིས་o། Fེད་Sིས་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་:ོར་བཤད་@ི་འAག་མོད། ཆོས་
cིད་�ང་འTེལ་ནི་ད་བཤད་རིན་མེད་པར་ཆགས་པའམ། ངེས་པར་A་ད་�ང་
བཤད་Sང་དགོས་པ་འ2་བའི་བ�ོད་གཞི་ཞིག་རེད། ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཞེས་
པའི་མིང་དེ་ནི། འཛམ་-ིང་Bིའི་ཡོངས་Fབ་Sི་གོ་བ་hར་ན་cིད་Sི་ལམ་uགས་
ཤིག་གི་མིང་རེད། དེང་སང་མི་ཁ་ཤས་Sིས་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཞེས་པར་འ8ེལ་
གཞན་ཞིག་བPབ་Wེ། དེ་ནི་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་h་z་ཞིག་N་བཤད་མཁན་ཡང་ཡོད་
པར་འAག་མོད། རང་རང་གིས་འ8ེལ་ཇི་hར་Pག་མིན་ནི་རང་དབང་ཡིན་Sང་། 
Pལ་Bིའི་ཚMག་མཛ(ད་8གས་ཅན་Gམས་h་zའི་ནང་A་ཡིན་ན་འ2། ཡོངས་Fབ་
Sི་ཐོག་ནས་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཞེས་པའི་ཐ་lད་དེ་ནི་cིད་uགས་ཞིག་གི་མིང་
རེད།  

cིད་uགས་དེའི་ངོ་བོ་ནི། _་བའི་ཆ་ནས་Gམ་8ངས་མང་བོ་ཞིག་ལ་
བiེན་ནས་འཇོག་གི་འAག་Sང་། cིད་uགས་དེའི་མཚ(ན་iགས་གཙ(་བོ་གཅིག་ནི། 
ཁ་ཆེའི་ཆོས་uགས་ཡིན་ན་འ2། ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་ཡིན་ན་འ2། ནང་བའི་ཆོས་
uགས་ཡིན་ན་ཡང་འ2་Wེ། དེ་དང་ཆབ་cིད་གཉིས་ཀ་�ང་འTེལ་5ས་ནས་
བ¡གས་པའི་cིད་Sི་ལམ་uགས་དེ་ནི། རིག་གནས་�་གཅིག་ལ་བiེན་པའི་རིན་
ཐང་h་Yལ་དང་། རིག་གནས་�་གཅིག་གིས་2ངས་པའི་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་ལ་
_་བ་5ས་ནས། fིམས་Sི་Gམ་པར་བཀོད་དེ། nལ་�་དེ་བཙན་�གས་Sིས་འཛMན་
I་ནི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་5ས་པའི་cིད་uགས་Sི་Fད་ཆོས་གཙ(་བོ་ཞིག་རེད། 
དེའི་qེན་པས་དེ་འ2འི་ཆབ་cིད་ལམ་uགས་Sིས་བ6ེད་པའི་བསམ་\ོ་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་ནི། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་འགལ་®་རེད། vོག་Uོགས་རེད།  

དེས་ན་ནི། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་@ི་^ོངས་o་ཡང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
གི་ས་བོན་ ིན་ཞིང་། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་�བ་གཙང་མ་ཞིག་དར་དགོས་ན། 
དེ་འ2འི་ལམ་uགས་དང་། ལམ་uགས་དེས་བ6ེད་པའི་བག་ཆགས་_་ལག་དང་
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བཅས་པ་ནི། vོག་Uོགས་o་བhས་ཏེ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་རེད་lམ།  
དེང་སང་འགའ་ཤས་Sིས། རང་གི་མི་ཚ[འི་ནང་A་ཆོས་ལའང་དད་མོས་

5ས་ཤིང་འཇིག་iེན་@ི་ཁེ་ཕན་ཡང་བ�བས་ན། དེ་ནི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་རེད་
ཟེར་ནས་འ8ེལ་@ི་འAག་ལ། འ8ེལ་བ་ཇི་hར་བPབ་ན་ཡང་རང་དབང་རེད་མ་
གཏོགས་དེ་ནི་འ8ེལ་Wངས་གསར་བ་ཞིག་རེད། ངས་མཚམས་རེར། འ8ེལ་དེ་hར་
Pག་མཁན་@ི་རིགས་ལ་_ེད་མོའི་Yལ་A་འདི་འ2་ཟེར་@ི་ཡོད། མི་དེའི་ཚ(འི་
སེམས་ནང་ནས་འདོར་མ་�བ་པ་ནི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཞེས་པའི་ཐ་lད་ཙམ་
ཡིན་པ་འ2་Wེ། kེར་གཅོད་Sི་ངོ་བོ་vན་པའི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་@ི་cིད་uགས་
མེད་པར་གཏོང་Iར་འཐད་མོས་ཡོད་ཅེས་¢་བཞིན་A། ཐ་lད་mིང་པ་དེའི་ཁོག་
N་ནང་དོན་གསར་བ་ཞིག་བ�ག་ནས། དེ་འ2འི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ནི་དགོས་
ཟེར་@ི་འAག་པས། ཤི་མིང་དེ་དེ་འ2འི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ན། འཛMན་ཆོག་གི་
རེད་ཅེས་_ེད་མོ་ཡང་�་ཡི་ཡོད།  

གང་hར་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་@ི་གོ་བ་དངོས་ནི། kེར་གཅོད་Sི་ངོ་བོ་
vན་པའི་cིད་uགས་ཤིག་ཡིན་པས། ཆོས་Sི་དད་མོས་དང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
གཉིས་འགལ་མེད་A་ཇི་hར་གནས་དགོས་པའི་གནད་དོན་དེ་དང་། ཡོངས་Fབ་
རིན་ཐང་དང་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་གཉིས་མཉམ་A་གནས་སར་མི་འ8ོ་བའི་
གནད་དོན་གཉིས་ནི། ºད་དེ་གནས་Yལ་ཐ་དད་པ་གཉིས་རེད་བསམ་པའི་ངོས་
འཛMན་ཡོད། 

མ་གཞི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཟེར་བའི་ཐ་lད་དེ། འtར་ཚMག་ཅིག་རེད། 
ན་ནིང་བར་ལ་དེའི་:ོར་ནས་ང་ལ་2ི་བ་ཞིག་བཀོད་Oང་བས། ངས་�ན་D་མོ་
6བས་ལ་ཡང་ཁ་པར་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། བོད་Sི་གནའི་ཡིག་mིང་Gམས་Sི་ནང་
ལ། བོད་ཆོས་vན་@ི་Pལ་ཁམས་ཟེར་བ་དང་། བོད་ཆོས་cིད་གཉིས་vན་@ི་Pལ་
ཁམས་ཞེས་Oང་བ་ལས་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཟེར་བའི་ཐ་lད་ཅིག་ག�ང་ཡིག་
སོགས་Sི་ནང་ན་ཡོད་པ་གཏན་ནས་མ་མཐོང་བས་དེ་འtར་ཚMག་ཅིག་N་ངེས་
མོད། Aས་རབས་འདི་འ2་ཞིག་གི་:བས་ལ། མི་འདིས་བjར་བ་རེད་ཅེས་ལོ་Iས་
Sི་I་ཆ་གསལ་བོ་མ་མཐོང་།  

ཚ(ད་དཔག་5ས་ན། ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཞེས་པའི་ཐ་lད་ནི་ད5ིན་ཡིག་
གི་ཐོག་ནས་བོད་ཡིག་ལ་ཐད་ཀར་བjར་ཡོང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། P་ཡིག་གི་
ཐོག་ནས་ཡར་ལ་བjར་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་I་རེད། ཐ་lད་དེ་ལ་འtར་6ོན་ཞིག་
ཡོད་པས་ཡིན་ནམ། གོ་བ་�་ཚ(གས་ཤིག་ལ་འFོལ་འ8ོ་I་ནི་དེའི་ནང་ལ་�ང་
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འTེལ་ཞེས་པའི་ཚMག་དེ་�ེབས་པས་ཡིན་པ་འ2།  

འཛམ་-ིང་གི་ཐོག་ན་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཟེར་བའི་མིང་ཚMག་དེ་ནི་
ལེགས་པོ་ཞིག་ལ་བ_ི་གི་མ་རེད། nལ་དེའི་ལམ་uགས་ནི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་@ི་
ལམ་uགས་ཡིན་པ་རེད་ཅེ་ན། ངན་པ་དང་<ག་པོ་ཞིག་གི་མིང་རེད། འོན་Sང་། 
d་ཚ(ར་|ོན་ནས་མདོ་|གས་�ང་འTེལ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་lད་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་
པའི་qེན་@ིས། ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཟེར་ན་lན་པོ་ཞིག་ལ་བ_ི་ཡི་ཡོད་པ་འ2། 
གང་hར་ངས་ནི། ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ཟེར་བ་དེ་མིའི་ཐོབ་ཐོང་དང་རང་དབང་
ལ་,ོག་བ»ིས་གཏོང་བའི་kེར་གཅོད་Sི་cིད་uགས་ཤིག་N་ངོས་བ�ང་ནས། ཆོས་
cིད་�ང་འTེལ་@ི་བསམ་\ོ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ནི་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་
འགལ་®་ཞིག་N་བh་ཡི་ཡོད།  

དཔེར་ན། Pལ་དབང་>་འ�ེང་བ�་གoམ་པ་>་གཤེགས་པའི་�ེས་o། 
བོད་A་uང་ཤར་དོན་qེན་ཟེར་བ་ཞིག་Oང་བ་རེད། uང་ཤར་@ིས་cིད་ག�ང་ལ་
འzལ་འདོད་པའི་lན་�འི་ཡི་གེ་དངོས་ནི་ད་hའི་བར་A་d་ཚ(་oས་Sང་རིག་མ་
sོང་བ་རེད། འོན་Sང་། ད5ིན་ཇིའི་ཡིག་ཚང་ཞིག་གི་ནང་ལ་uང་ཤར་@ི་lན་�་
དེ་ཡོད་:ད་འAག་ལ། དེའི་ནང་དོན་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་:ད་འAག་ཅེས་
ཕག་མོ་བ³་ཤིས་ལགས་Sིས་ང་ལ་ཁ་བ,་ཞིག་5ས་sོང་། མདོར་ན། ཁོའི་མི་ཚ[འི་
ལོ་Iས་Sི་འ8ོས་ལ་བhས་ན། uང་ཤར་@ི་དམིགས་nལ་ནི། ད5ིན་ཇིའི་ལམ་
uགས་ལ་དཔེར་5ས་ནས་བོད་Sི་cིད་uགས་ལེགས་བཅོས་5་I་དེ་ཡིན་པ་འ2་Wེ། 
མཐར་uང་ཤར་བཙ(ན་A་བ�ག་�ེས། ཁོའི་མིག་གཉིས་འདོན་པའི་:བས་o། ཡིག་
ཐོག་ནས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བ�གས་པ་རེད་ཟེར་ན། “¾་�་oའི་དམར་བོའི་ལམ་
uགས་བོད་ལ་~ེལ་_ིས་5ས་པས་ཉེས་པ་ཤིན་N་ཆེ”ཟེར་ཏེ་བ�གས་པ་རེད། 

5ེད་Wངས་དེ་ནི། བོད་Sི་ཆོས་cིད་�ང་འTེལ་ལམ་uགས་Sི་ངོ་བོ་མཚ(ན་
5ེད་གཙ(་བོ་ཞིག་རེད་lམ་Wེ། uང་ཤར་@ིས་ད5ིན་ཇིའི་uགས་ལ་དཔེར་\ངས་
ཏེ་བོད་Sི་cིད་uགས་ལེགས་བཅོས་Sི་འAན་པ་ཞིག་འཆང་བ་ལ། ཉེས་མིང་ªན་
མ་ཞིག་འགེལ་དགོས་པའི་I་མཚན་ནི། “¾་�་o་དམར་བོའི་ལམ་uགས་བོད་ལ་
~ེལ་_ིས་5ས་པས་ཉེས་པ་ཤིན་N་ཆེའོ” ཞེས་ªན་བཤད་ན། བོད་Sི་P་ཆེའི་
དམངས་ཚ(གས་ནང་ལ་�ས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས་རེད། :བས་དེའི་བོད་
རིགས་མི་དམངས་ལ་མཚ(ན་ན། ¾་�་oའི་དམར་བོའི་ལམ་uགས་Sི་I་འTས་
qེན་གoམ་ལེགས་པོ་མི་ཤེས་ན་ཡང་། ¾་�་oའི་དམར་བོའི་ལམ་uགས་Sིས་ཆོས་
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ཁས་ལེན་@ི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་wན་@ི་G་བར་གོ་ཡོད་པས། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་
པའི་རིག་གནས་ཤིག་~ེལ་@ིན་ཡོད་ན། དེའི་མིག་བཏོན་ཡང་འ8ིག་པ་h་z་ཞིག་
N་བ_ི་བའི་བག་ཆགས་འ�ག་གི་རེད། དེའི་qེན་@ིས་མང་ཚ(གས་Sི་འA་ཤེས་དེ་
བེད་Bད་པ་རེད།  

དེ་འ2འི་ཉེས་མིང་ཞིག་བེད་Bད་པ་ལ་བhས་ན། :བས་དེའི་བོད་Sི་ཆོས་
cིད་�ང་འTེལ་@ི་cིད་uགས་ལ། ཐལ་མཐའི་ཆོས་དད་Sི་Gམ་པ་ཞིག་vན་པར་
མ་ཟད། Aས་དེ་རིང་གི་བར་A། ང་ཚ(འི་བསམ་པའི་ནང་ལ་ཐལ་མཐའི་ཆོས་དད་
Sི་བག་ཆགས་�གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། དེ་འ2འི་བསམ་\ོ་ནི་ཡོངས་Fབ་རིན་
ཐང་དང་འགལ་བ་hག་¤ོད་A་tར་ཡོད།   

ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་ལམ་uགས་ནི། ཞིང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མYངས་
པས། ཞིང་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ལ་8ོ་བཏབ་ན་འ2། ནས་བཏབ་ན་འ2། འK་
རིགས་གཞན་གང་བཏབ་ན་ཡང་འ2་Wེ། བདག་6ོང་ལེགས་པོ་ཞིག་5ས་ན། 
འདིའི་ནང་A་ལོ་ཏོག་ཚང་མར་6ེ་Wོབས་ལེགས་པོ་ཞིག་ ིན་@ི་རེད།  

 
            9མ་ཚན་བ-ད་པ། 
    ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་ཆོས་uགས་h་�བ་བར་@ི་འགལ་འTེལ་ལམ། 
ཡང་ན། ཚན་རིག་དང་ཆོས་uགས་བར་@ི་འགལ་འTེལ་སོགས་བཤད་དགོས་ན་ནི། 
མ་གཞི་རིག་པའི་ག�ང་uགས་ནང་ལ་འ�ོས་དགོས་པ་ཡིན་མོད། རིག་ག�ང་ནང་
ལ་འ�ོས་ནས་བཤད་ན།  བཤད་པ་པོ་ང་h་z་ཞིག་གིས་ལེགས་པོ་བཤད་མི་ཤེས་
ལ། ཉན་པ་པོའི་ངོས་ནས་Sང་དེ་ལ་ཉན་པའི་མོས་པ་ཡོད་མེད་Sི་ཆ་ཅི་རིགས་
ཡོད་I་རེད། འོན་ཏེ་ང་ཚ(ས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་-ེང་བཞིན་པའི་:བས་འདིར། 
ན་�ང་གི་ངར་�གས་སམ་ལང་ཚ(འི་གསོན་�གས་ཙམ་ཁོ་ནའི་དབང་A་མི་འ8ོ་
བར། དེ་དག་གི་Yལ་ལ་རིག་པའི་ག�ང་uགས་Sི་ཐོག་ནས་Sང་འདང་Pག་
དགོས་པའི་ཆ་ཡོད་I་རེད། 

Bིར་བཏང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་བོད་Sི་ནང་ཆོས་བར་@ི་འTེལ་
ལམ་དང་། ཚན་རིག་དང་བོད་པའི་ནང་ཆོས་བར་@ི་འTེལ་ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐད་
ནས་གོང་ས་>་�ེང་བ�་བཞི་བ་མཆོག་གིས་ནི། བོད་བIད་ནང་བWན་ལ་མཚ(ན་
ན། མ་འོངས་པའི་ལམ་A་འ8ོ་སའི་kོ་ཆེན་གཉིས་Uེས་སོང་ཞེས་ངས་ནམ་Iན་
ལབ་Sི་ཡོད། 
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མ་གཞི་གོང་A་>་ཞབས་5ང་:ར་@ིས། འཛམ་-ིང་འདིའི་ནང་A་ཡེ་�འི་

ཆོས་uགས་Sི་དད་vན་པའི་fོད་A་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ལེགས་པོར་གནས་པའི་
Yལ་ལ་བhས་ན། ཡེ་�འི་ཆོས་དང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གཉིས་ཀའི་བར་ལ་གཞི་
_་ནས་འགལ་བ་མི་འAག་ཅེས་གoངས་པ་hར་བདེན་པ་ལགས་ན་ཡང་། ལོ་Iས་
Sི་ཐོག་N་Aས་རབས་བར་མའི་ནང་h་zར་ཡེ་�འི་ཆོས་པ་ཚ(ས་cིད་དབང་kེར་
འཛMན་5ས་ཏེ། གནས་uགས་¢་བའི་6ེས་z་མང་བོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་མནར་གཅོད་
ཧ་ལས་པ་མང་བོ་5ས་པ་རེད། དེའི་Uིར་ན་ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་Sི་གཞི་_འི་h་
�བ་དང་། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་བར་ལ་འགལ་བ་མེད་A་ཟད་Sང་། ཡེ་�འི་
ཆོས་uགས་པ་ཚ(་དང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བ་འཛMན་མཁན་བར་ལ་ནི། ཁེ་
ཕན་@ི་འགལ་བ་ཡིན་ན་འ2། གང་hར་ལོ་ངོ་བP་�ག་མང་པོའི་རིང་ལ་འགལ་
_ོད་མང་པོའི་Iན་བ6ངས་ནས་ཡོང་འAག་Wེ། |ར་རིག་གསར་བ6ར་དར་ནས་
མགོ་བ�ང་Wེ། འདི་གཉིས་བར་ལ་འགལ་བ་�གས་ཆེན་ཞིག་nན་རིང་བར་A་
Oང་འAག་¢ས་Sང་ཆོག་ན་ཡང་། རིམ་པས་ཡེ་�་བ་ཚ(ས་Sང་ལོ་Iས་Sི་ཆོས་
ཉིད་ལ་བÅན་པས་འགལ་_ོད་ཞི་བར་tར།  

དེ་བཞིན་འཛམ་-ིང་གི་ཆོས་uགས་ཆེན་པོ་གoམ་@ི་ནང་ཚན། ཁ་ཆེའི་
ཆོས་uགས་དང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གཉིས་@ི་འགལ་བ་ནི། ད་h་ད་�ང་འTེལ་
འ2ིས་Sི་ཤོག་ལེ་དང་པོའི་གནས་:བས་o་མཆིས་ལ། འགལ་_ོད་Sི་Gམ་པ་ཛ་
2ག་ཅན་ཞིག་མངོན་@ི་འAག་Wེ། ཨ་རབ་Sི་འཇིག་iེན་སོ་སོ་�། ཡོངས་Fབ་
རིན་ཐང་གཏན་ནས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་མང་བར་མ་ཟད། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
ད8་�་བ_ིས་ཏེ་�བ་uགས་Sི་h་Yལ་དེ་ལ་མོས་མཁན་Gམས་གསོད་གNབ་5ེད་
མཁན་ཡང་རབ་N་མང་བས། མི་གསོད་fག་�ོར་@ི་ལས་ཀ་Yན་ཆད་འOང་གི་
འAག་ན། ཆོས་uགས་དེ་དང་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་བར་ན་འགལ་བ་�ང་ཆེ་བར་
lམ་པས། ད་Aང་མ་འོངས་པར་ཅི་འ2་ཞིག་N་ཆགས་མིན་ཡང་ཐེ་ཚ(མ་@ི་གནས་
ཤིག་རེད།  

དེ་h་ན། འཛམ་-ིང་གི་ཆོས་uགས་གཞན་དག་དང་འགལ་_ོད་ཛ་2ག་
Oང་sོང་བའི་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བ་དེ་དང་། བོད་Sི་ནང་བWན་@ི་h་བ་
གཉིས་ཀའི་བར་A་ཡང་། �ེ་འfིད་མཁན་@ིས་fིད་མ་ཤེས་ན། ཨ་རབ་Sི་འཇིག་
iེན་A་འOང་གིན་པའི་མི་གསོད་fག་�ོར་དེ་དག་བོད་A་ཡང་འOང་མི་cིད་
པའི་ངེས་པ་Fོན་ནས་མེད། ཆོས་uགས་ཟེར་བ་འདི་ནི་�་མང་བོ་ཞིག་གིས་�བ་
ཡོད་པས། གལ་cིད་�་གཅིག་ཁོ་ནའི་ངོས་ནས་བ�ང་Wེ་¾་Yགས་5ས་བrད་ན། 
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ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་བོད་Sི་ནང་བWན་གཉིས་Sི་བར་ན་འགལ་བ་དེ་འ2་
ཡོང་མི་cིད་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།  
   ཡིན་ན་ཡང་། མFེན་དHོད་མངའ་བའི་གོང་ས་མཆོག་གིས་ནི་�གས་Pང་
རིང་བོར་གཟིགས་ཏེ། ཧ་ཅང་�་ཡངས་Sི་ངང་ནས་བོད་བIད་ནང་བའི་བWན་
པ་དང་། འཇིག་iེན་ཡོངས་Fབ་Sི་རིན་ཐང་h་བ་གཉིས་མ�ན་Uོགས་ནས་ཕན་
Yན་lོམ་�ིག་གནང་�བ་པས། མི་བསད་fག་�ོར་Sི་ལས་ཀ་ཞིག་ཕར་ཞོག ཐལ་
མཐའི་5ེད་�ོར་�ང་Ä་ཙམ་ཡང་མ་Dག་པར་རང་མོས་Sི་kོ་ནས་དམངས་གཙ(་
རང་དབང་གི་ལམ་uགས་དང་ལེན་གནང་སོང་བས། དེ་ནི་བོད་Sི་ནང་བའི་ཆོས་
ལ་མཚ(ན་ན། མ་འོངས་པའི་ལོ་Iས་Sི་ལམ་A་འ8ོ་སའི་kོ་ཆེན་གཅིག་Uེས་པ་རེད།  

དེ་ནས་ཡང་ལོ་Iས་Wེང་ཆོས་uགས་དང་འགལ་_ོད་ཆེ་བའི་�བ་མཐའ་
ཆེན་པོ་གཅིག་ནི་ཚན་རིག་རེད། ཡེ་�འི་ཆོས་uགས་དང་། ཚན་རིག་བར་ལ་བ8ོ་
-ེང་Oང་བའི་ལོ་Iས་Sང་nན་རིང་བོ་ཡིན་ལ། འོས་མིན་@ི་འགལ་_ོད་Oང་བའི་
ལོ་Iས་Sང་nན་རིང་བོ་རེད། ཁ་ཆེའི་ཆོས་uགས་Sང་དེ་བཞིན་ཡིན་པ་འ2། 
འོན་Sང་། བོད་Sི་ནང་བའི་ཆོས་uགས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་Sི་བར་ལ་གཞི་P་
ཆེ་ནས་འTེལ་ལམ་Oང་བའི་ལོ་Iས་Sི་Iན་ནི་ལོ་ངོ་ཉི་�་Dག་མ་གཏོགས་འགོར་
མེད་:ད་འAག་ན་ཡང་། ལོ་ཉི་�་Dག་པོ་དེའང་འོས་མིན་@ི་འགལ་_ོད་Dགས་
པའི་ལོ་Iས་ཤིག་མ་ཡིན་པར། ཕན་Yན་འyག་ཆ་དོད་པོའི་ངང་ནས་བ8ོ་-ེང་
5ས་ཤིང་5ེད་Sིན་པའི་ལོ་Iས་ཤིག་N་tར་འAག 

བོད་Sི་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བར་ལ་འTེལ་འ2ིས་Oང་བའི་ལོ་ཉི་�་
Dག་པོ་དེའི་ནང་ན། ¤ོ་�ང་vན་པའི་བ8ོ་-ེང་འདི་འ2་ཞིག་འOང་�བ་དོན་ཅི་
རེད་ཅེ་ན། དེ་ནི་བོད་པའི་ནང་བWན་@ི་དz་fིད་གོང་ས་མཆོག་ལ་རག་ལས་
ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་ཁོང་ནི་Iན་A་¾་Yགས་མfེགས་འཛMན་གནང་Wེ་ང་ཚ(འི་ཆོས་Sི་
h་�བ་ཚང་མ་མཐའ་གཅིག་N་ཡང་དག་པ་དང་ཚད་མ་ཡིན་པས། དེའི་ནང་ལ་
བཤད་ཟིན་པ་ཡིག་འK་གཅིག་Sང་བཅོས་I་མེད་ལ། འདི་ལས་གཞན་A་བཤད་
མཁན་ཐམས་ཅད་པོ་ནི། ནོར་བ་རེད། འyལ་བ་རེད་ཅེས་¢་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་
དབང་A་བཏང་ན། ཚན་རིག་དང་བོད་Sི་ནང་ཆོས་བར་ལའང་འyག་ཆ་དོད་
པའི་བ8ོ་-ེང་དེ་འ2་ཞིག་ཡོང་cིད་I་མ་རེད། འོན་Sང་། ཁོང་གིས་ནི་Iན་A་
སངས་Pས་པའི་ཆོས་uགས་Sང་ཚ[་cོག་གི་རང་བཞིན་བ�ོད་གཞིའི་_་བར་5ེད་
ཅིང་། གཏན་A་དངོས་པོའི་གནས་uགས་འཚ(ལ་ཞིབ་5ེད་པའི་རིག་གནས་ཤིག་
ཡིན་པས། རིག་གནས་དེ་ལ་དད་མོས་5ེད་མཁན་@ི་ང་རང་ཉིད་Sང་དངོས་པོའི་
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གནས་uགས་འཚ(ལ་དHོད་Sི་གོ་རིམ་ནང་ན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་གoང་གི་
འAག་ལ། དེ་བཞིན་A་ཚན་རིག་པ་Gམས་Sང་དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་བiག་
དHད་Sི་གོ་རིམ་ནང་ན་ཡོད་པའི་མི་ཡིན་པས། ངོས་འཛMན་དེ་འ2་ཞིག་ལ་བiེན་
ནས། ཕན་Yན་བར་ལ་བ8ོ་-ེང་འyག་ཆ་དོད་པོ་�་ཚ(གས་ཤིག་Oང་དང་འOང་
གིན་པའི་kང་རེད། དེ་hར་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་གདོང་གཏད་Aས། བོད་Sི་
ནང་ཆོས་ནི་¾་Yགས་བཙན་བlོན་@ི་ལམ་A་མ་སོང་བར། ཕན་Yན་\ོ་བ6ེད་
ལེན་I་_་དོན་A་བ�ང་ནས་བ8ོ་-ེང་5ེད་པའི་ལམ་A་སོང་བ་འདིས་ནི་ཡང་
བོད་Sི་ནང་བWན་ལ་བ8ོད་ལམ་@ི་kོ་ཆེན་གཞན་ཞིག་Uེས་པ་རེད་lམ་@ི་ཡོད།  
   མདོར་ན། ཁོང་གིས་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ངང་ནས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་
དང་ལེན་5ས་པ་དང་། ཚན་རིག་གི་ཤེས་རབ་ལ་ག�་བོའི་\ོ་ཡིས་དHད་Sིན་པ་
དེ་གཉིས་ལ་བhས་ནས། འཛམ་-ིང་གི་ཆོས་uགས་པ་ཚ(་བ8ོད་དཀའ་བའི་ལམ་
@ི་འགག་མདོ་གཉིས་ནས། ཁོང་གིས་བོད་Sི་ནང་བWན་པ་ཚ(་ལ་ལོ་Iས་Sི་དོན་
lིང་vན་པའི་kོ་ཆེན་གཉིས་Uེས་སོང་lམ་པའི་ཚ(ར་�ང་འOང་གི་འAག  
   འོན་Sང་། མི་kེར་གཅིག་གི་Wོབས་�གས་དང་། མི་kེར་གཅིག་གི་�ས་པ། 
མི་kེར་གཅིག་གི་སད་iོགས་གཅིག་པོས། མི་རིགས་`ིལ་བོ་ལེགས་ལམ་ལ་འfིད་
�བ་ཟེར་ན་གཏན་ཚMགས་དེ་ལ་6ོན་ཡོད་ངེས་ཡིན། གང་hར་མི་kེར་གཅིག་ཡིན་
�ང་། མི་མང་གིས་ཁས་ལེན་ཐོབ་ཅིང་བ_ི་བwར་5་nལ་@ི་མི་ཞིག་གིས་འདི་hར་
�་ཡངས་པོའི་ངང་ནས་གོམ་པ་མAན་A་~ོས་སོང་བ་དེ་ནི། ང་རང་ཉིད་Sི་ངོས་
ནས་ཧ་ཅང་~ོབས་པ་6ེ་འོས་པ་ཞིག་N་མཐོང་གི་ཡོད།  
   འོན་Sང་དེ་ཙམ་@ིས་ད་ནི་མི་རིགས་འདི་ལེགས་ལམ་A་འ8ོ་�ས་ཟེར་ན་
དཀའ་མོ་ཡིན་ཏེ། བོད་མིའི་Bི་ཚ(གས་Sི་གནས་བབ་དང་། འཚ(་བ་དངོས་Sི་ནང་
ལ་བhས་ན། ཕར་བhས་ཚ(ད་ལ་ཆོས་uགས་Sི་ཆེད་A་ཡིན་པ་h་zའི་ཉམས་ཤིག་
དོད་ཅིང་། དོན་ལ་ནི་གང་ཟག་kེར་@ི་ཁེ་ཕན་@ི་ཆེད་A་¾་Yགས་མfེགས་
འཛMན་དང་�་དོག་པའི་འA་ཤེས་Sིས་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་h་བར་བཀག་
འགོག་5ས་དང་5ེད་Sིན་པ་སོགས་གོ་ན་སེམས་མི་6ིད་པའི་གནས་Yལ་ཡང་ཧ་
ཅང་མང་བོ་རེད། ལེགས་Uོགས་ནས་སམ་ཆེ་ས་ནས་བོད་Sི་ནང་བ་ཚ(་ལ་kོ་ཆེན་
པོ་གཉིས་འདི་hར་Uེས་སོང་བས། kོ་ཆེན་དེ་གཉིས་Sི་ནང་ལ་ཅི་h་z་5ས་ནས་
འ8ོ་I་ཡིན་པ་ནི། ང་ཚ(འི་མི་རབས་འདི་དང་Aས་རབས་འདི་འ�ད་པའི་གནད་
དོན་ཅིག་N་མ་ཟད། Dག་པར་A་Aས་རབས་འདིའི་བོད་Sི་ནང་བWན་པའི་rེ་
འ�ད་Sིན་པའི་ལོ་Iས་Sི་ཚ(ད་བགམ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་@ི་འAག  



100 |               བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་3། 

འོ་ན་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་Sི་བར་ན་བ8ོ་-ེང་ཡངས་པོ་ཞིག་
འOང་གིན་པའི་གཞི་_འི་I་qེན་གང་རེད་ཟེར་ན། ཚན་རིག་པ་དེ་དག་གིས་ནང་
བའི་ཆོས་ལ་དོ་�ང་5ས་ཏེ་བ8ོ་-ེང་གི་འTེལ་ལམ་འ²གས་Sིན་པ་དེ་ནི། ཁོ་ཚ(་
ནང་བའི་ཆོས་ལ་�གས་འདོད་པ་མིན་ལ། ཁོ་ཚ(ས་འAལ་fིམས་དང་། ངེས་
འOང་། 5ང་�བ་Sི་སེམས་སོགས་ཉམས་ལེན་5ེད་དགོས་ཟེར་བ་ནི་དེ་ལས་ཡིན་
I་མ་རེད། ནང་བའི་ཆོས་Sི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚ(འི་སེམས་o་¤ོ་བ་འ2ེན་པའི་བ�ོད་
5འི་ཆ་ཞིག་ཡོད་སོང་བས་ཡིན་I་རེད། དེས་ན་Gམ་པ་Dན་Pས་Sིས་Sང་སོ་སོའི་
རིག་གནས་ལ་དགག་�བ་ཇི་hར་5ེད་མིན་དང་། རིག་གནས་ལ་_ོད་པ་ཇི་hར་
5ེད་མིན་ནི། _་བའི་ཆ་ནས་གང་ཟག་kེར་ལ་hོས་མེད་A་བདག་པའི་རང་དབང་
ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། མིག་Pང་རིང་བོ་དང་དHོད་ཤེས་ཡངས་པོའི་kོ་ནས། རང་གི་
རིག་གནས་ལའང་དོན་དངོས་དང་འཚམས་ཤིང་། དོན་དངོས་དང་ཐག་ཉེ་བའི་
ངོས་འཛMན་ཞིག་5ེད་�ས་I་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  

d་ཚ(་བོད་ལ་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་བསམ་\ོ་ཞིག་ག�ག་Uིར་འབད་
Sིན་པ་འདི། བོད་མི་ཚ(ས་རང་གི་མི་ཚ[་6ེལ་Wངས་དང་། རིན་ཐང་h་བ་སོགས་
|ར་དང་གཏན་ནས་མི་འ2་བའི་རིག་གནས་Gམ་8ངས་གསར་བ་ཞིག་དང་A་
ལེན་Uིར་རམ། དེ་འ2འི་cོལ་ལམ་གསར་བ་ཞིག་ག�ག་Iའི་ཆེད་A་ཨེ་རེད་ཟེར་
ན། ངས་བhས་ན་དེ་འ2་ཡིན་མི་འོས་lམ་Wེ། ང་ཡིན་ན་ནི་བོད་ལ་ཡོངས་Fབ་
རིན་ཐང་གི་�ོམ་གཞི་ལེགས་པོ་ཞིག་ག�ག་ཐབས་ལ་འབད་Sིན་པ་དེ། མིག་|འི་
དཀའ་ངལ་མང་བོ་ཞིག་སེལ་�བ་པའི་Uིར་དང་། བོད་Sི་cོལ་Iན་རིག་གནས་ལ་
Aས་དང་མཚམས་པའི་6ེ་འཕེལ་@ི་ཞིང་ས་ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོ་�བ་ཆེད་ཡིན་པའི་
གོ་བ་དེ་hར་ལེན་@ིན་ཡོད། འཇིག་iེན་@ི་མི་རེ་རེར་དད་མོས་མི་འ2་བ་�་
ཚ(གས་ཡོད་པས། ནང་བའི་ཆོས་ལ་མཚ(ན་ན་བོད་Sི་ནང་A་�གས་qེན་ཆེས་ཆེ་
བའི་རིག་གནས་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་ཡང་དད་མོས་མི་5ེད་མཁན་དང་། ཐ་ན་དེ་
ལ་དགག་པ་Pག་མཁན་བཅས་ལ་�ང་བÅན་དང་དSེལ་ཡངས་5་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་པ་དེ་ནི། ང་གང་ཟག་kེར་@ི་ངོས་ནས་ནི། ནང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་ཐང་གི་ངང་
ནས་6ེ་འཕེལ་@ི་ཞིང་ས་ལེགས་པོ་ཞིག་བµན་པའི་ཆེད་A་ཡིན།  

ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་དང་ནང་བའི་ཆོས་Sི་བར་ན་གཞི་_འི་འགལ་
མེད་པའི་Yལ་ལ། འKག་Pལ་ཁབ་དཔེར་\ངས་ནས་གོང་A་�ན་D་མོ་6བས་
Sིས་བཤད་པ་hར་རེད། ང་རང་ཉིད་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་། ནང་བའི་ཆོས་ལ་ཤེས་
ནས་དད་པ་ཞིག་mེད་ཡོད་ཟེར་ན་བཤད་དཀའ་ཡང་། ནང་ཆོས་ནང་A་ཡོད་པའི་
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ཚ[་cོག་གི་h་Yལ་སོགས་གནས་uགས་Sི་བཤད་པ་མང་བོ་ཞིག་ལ་ནི་_ེ་གཅིག་N་
ཡིད་ཆེས་5ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། འོན་Sང་འཇིག་iེན་འདི་ན་ནང་བའི་བཤད་
Wངས་དེ་གནས་uགས་o་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དང་། དེ་ལ་དགག་�བ་ནན་པོ་5ེད་
མཁན་ཡོད་པ་ནི་མི་cིད་པ་ཞིག་N་Fོན་ནས་�ང་གི་མི་འAག དེ་ཆོས་ཉིད་Sི་
�བ་Yལ་ཞིག་N་h་ཡི་ཡོད།   

དེ་hར་ངའི་བསམ་པའི་ནང་A། རང་གིས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་5ེད་I་
དང་། ཡིད་མི་ཆེས་པའི་མི་གཞན་ལ་དSེལ་ཡངས་5་I་གཉིས་འགལ་བར་ཆགས་
Sི་མེད་Aས། དེ་བཞིན་A་ང་དང་ང་འ2་བའི་དད་མོས་ཅན་@ི་གཞན་དག་ལ་
ཡང་འགལ་བར་མི་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོང་I་རེད། དེས་ན་ང་ཚ(ས་ནང་འ2ེན་5ེད་
Sིན་པའི་ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་གི་ཞིང་ས་དེ་ནི། རང་གི་cོལ་Iན་@ི་lིགས་མ་
Gམས་དོར་ནས། ལེགས་པའི་ཆ་Gམས་འཕེལ་ས་ཞིག་ལ་ཆགས་I་གལ་ཆེན་རེད།  

དེ་བཞིན་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་Sི་བར་A་ཚ[་cོག་གི་ངོ་བོ་ངོས་
འཛMན་Wངས་སོགས་Sི་ཐད་ནས་དེ་འ2འི་འyག་ཆ་དོད་པའི་བ8ོ་-ེང་ཞིག་
འOང་གི་ཡོད་པ་དེའི་ངོས་ནས་བhས་Sང་། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་བ�ོད་གཞི་
ཡོངས་o་»ོགས་པ་ནི་�ོངས་དད་དང་། Õགས་པ་Õགས་qང་ཚ(འི་-ེན་iགས་ཤ་
Wག་N་ངོས་བ�ང་ན་ནི་མ་འ8ིག་པ་ཞིག་N་གསལ་བཤད་5ེད་�བ། དེའི་Uིར་ན། 
Gམ་པ་ཚ(་ལ་ཆོས་uགས་Sི་ངོས་ཐད་ནས་དད་མོས་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་�ང་། 
བོད་མི་རིགས་Sི་སེམས་ནང་ལ་ཆེས་�གས་qེན་ཆེ་བའི་རིག་གནས་ཡིན་པར་
བསམས་ནས་ནང་བའི་ཆོས་Sི་གཞི་_འི་གོ་དོན་ལ་དོ་�ང་�ན་z་རེ་5ས་ཏེ། དེའི་
Uོགས་ལ་ངོས་འཛMན་ཇེ་ཟབ་ཇེ་ཟབ་ལ་སོང་ན་ནི། བོད་Sི་རིག་གནས་དགག་�བ་
ལེགས་ལམ་ལ་འ8ོ་བར་ཕན་@ི་རེད་lམ་Oང་།  

Bིར་བཏང་མི་རིགས་མི་རིགས་ཞེས་པ་འདིའི་བཏགས་དོན་འ2་བོ་བཙལ་
སོང་ན། ནམ་Iན་ཡོངས་8གས་ལ་སི་ཏ་ལེན་@ིས་བཤད་Yལ་hར། མཚན་ཉིད་
ཆེན་པོ་བཞིའི་kོ་ནས་བཤད་Sིན་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་Sང་འA་ཤེས་འཛMན་
Yལ་@ི་ཐོག་ནས་སམ། ཡང་ན་སེམས་ཁམས་Sི་ཐོག་ནས་གཅིག་མYངས་Sི་འཇིག་
iེན་h་བ་དང་། མི་ཚ[འི་h་བ། རིན་ཐང་h་བ་སོགས་ཡོད་I་དེ་མི་རིགས་ཤིག་ལ་
མཚ(ན་ན་ཤིན་N་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་@ི་འAག་Wེ། ཡ་¼་ད་བ་ཚ(་ལ་མཚ(ན་ན། 
ལོ་ངོ་གཉིས་Wོང་Dག་གི་རིང་འཛམ་-ིང་ས་Uོགས་སོ་སོར་nལ་@ར་A་འཐོར་
བས་ཡ་¼་ད་བ་ལ་མི་དཀར་བོ་དང་ནག་པོ་སོགས་�་ཚ(གས་ཡོད་ལ། :ད་ཡིག་
Sང་ད5ིན་:ད་བཤད་མཁན་དང་Öྥ་རན་སིའི་:ད་བཤད་མཁན་སོགས་�་ཚ(གས་
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པ་ཞིག་ཡོད་ནའང་། སེམས་ནང་ནས་ང་ཡ་¼་ད་བ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་འA་
ཤེས་Sི་>ད་ཐག་གིས་ཕན་Yན་འTེལ་ནས། ལོ་ངོ་Wོང་ཚ(་གཉིས་Dག་གི་རིང་ལ་
ཡ་¼་ད་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་མ་འtར་བར་བrད་དེ། མཐར་རང་གི་Pལ་ཁབ་
ཨེ་o་རལ་འ²གས་�བ་སོང་བ་རེད། ཡ་¼་ད་བའི་ཆིག་�ིལ་@ི་lིང་Wོབས་ལ་
Uོགས་མང་བོ་ནས་I་qེན་-ེང་I་ཡོད་ངེས་ན་ཡང་། �ན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་
uགས་Sི་དད་འAན་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། ཁོ་ཚ(་ལ་མཚ(ན་ན་བསམ་\ོའི་Wོབས་
�གས་Sི་འOང་�ངས་གཙ(་བོ་ཞིག་Sང་རེད་བསམ་@ི་འAག  

 དེ་h་ན། d་ཚ(ས་Sང་རང་གིས་ནང་བའི་ཆོས་uགས་ལ་དད་མོས་5ེད་
Wངས་Sི་�ང་Yལ་མང་བོ་ཞིག་ལ་དགག་�བ་དང་། བiག་དHད། དོགས་�ོང་
སོགས་5ས་པའི་འTས་zར། རང་གི་དད་མོས་དེ་རང་ཉིད་6ོབ་པའི་lིང་Wོབས་
ཞིག་N་འtར་ཐབས་ཨེ་ཡོད་ལ་བh་དགོས་པ་རེད་lམ་@ི་འAག ལོ་ངོ་Wོང་�ག་
Dག་གི་རིང་ལ་བསམ་པའི་ནང་ལ་བ�ང་བའི་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་འདི་ཉིད་ནི། 
གནད་འགག་གི་:བས་o། ལེགས་Uོགས་ནས་རང་ཉིད་°ང་5ེད་Sི་མཚ(ན་ཆ་ཞིག་
N་བjར་ཐབས་ཡོད་མེད་བh་དགོས། དེ་ལ་རིག་གནས་Sི་དོན་lིང་དང་། ཆབ་
cིད་Sི་དོན་lིང་སོགས་Uོགས་མང་བོ་ནས་འདང་Pག་I་ཡོད་པ་རེད།    

མ་གཞི་ནས་d་ཚ(འི་མི་རིགས་འདི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དར་ཡོད་པའི་མི་
རིགས་ཤིག་རེད། འཛམ་-ིང་འདིའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་Iས་-ེང་འོང་Aས། 
ས་ཆ་གཉིས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། �བ་Uོགས་ནས་གནའ་བོའི་ཀེ་རི་
སི་དང་། ཤར་Uོགས་ནས་གནའ་བོའི་P་གར་གཉིས་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་
Iས་ཐད་A་གལ་ཆེའི་གདན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ད་h་ང་ཚ(་བོད་Sི་རིག་
གནས་ནང་ན། �བ་Uོགས་Sི་འཇིག་iེན་A་ཀེ་རི་སིའི་མཚན་ཉིད་བསམ་\ོས་
�གས་qེན་ཐེབས་པ་ནང་བཞིན་A། ཤར་Uོགས་Sི་nལ་A་�གས་qེན་ཆེན་པོ་
ཐེངས་sོང་བའི་P་གར་@ི་ནང་བ་སངས་Pས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་
uགས་Gམས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ(ས་འདི་ལ་�ོབ་གཉེར་5ས་ན་ཡང་། རིག་
ག�ང་གི་ཆེད་A་རིག་ག�ང་གཉེར་བ་དང་། ཡི་གེའི་ཆེད་A་ཡི་གེ་གཉེར་བ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར། མཚན་ཉིད་རིག་པ་འདི་ལས་མི་ཚ[འི་གནས་uགས་དང་། མི་ཚ[འི་
གནད་དོན་མང་བོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་ཐབས་Sི་\ོ་8ོས་�ོང་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་རིང་གི་Aས་Sི་ཚན་རིག་ནི། མིག་གི་ནང་ལ་ཤར་བའི་མངོན་oམ་
ག�གས་ཅན་@ི་བདེན་པ་དང་། མངོན་oམ་ག�གས་ཅན་@ི་དཔང་iགས་གཙ(་
བོར་བ�ང་Wེ།  དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་དHད་པ་གཏོང་བའི་རིག་པའི་མ་
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ལག་ཞིག་ཡིན་པས། དབང་བོའི་nལ་A་tར་བའི་ག�གས་ཅན་@ི་དཔང་iགས་ཁོ་
ན་གཙ(་བོར་འཛMན་པའི་རིག་པའི་ག�ང་uགས་འདི་ཙམ་@ིས། ཤེས་5་ཡོད་དོ་
ཅོག་iོགས་�བ་མི་�བ་ཐེ་ཚ(མ་ཆེན་པོ་རེད། ཡང་Dའི་གoངས་ཡིན་ཟེར་ཏེ། ཁ་
ཆེའི《w་རན་ཆོས་ག�ང》ཡིན་ན་འ2། ཡེ་�་པའི《དམ་པའི་གoང་རབ》ཡིན་
ན་ཡང་འ2། དེ་བཞིན་A་ནང་བའི《བཀའ་བWན》ཡིན་ནའང་འ2་Wེ། དེ་དག་
གི་ནང་ལ་བཤད་པ་ཡོད་ཚད་བP་ཆ་བP་ཐམ་པར་ཡིད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན་5ས་
པ་དེས་Sང་། ཤེས་5འི་མཐའ་P་མི་ཆོད་པ་ཁོ་ཐག་རེད།  

དེས་ན། མངོན་oམ་@ི་nལ་ལ་ཞིབ་འ�ག་5ེད་པའི་ཚན་རིག་དང་། ཤིན་
¦ོག་Wོན་པའི་uང་གཉིས་Sི་བར་ནས་ཅི་ཞིག་5ེད་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། མཚན་
ཉིད་རིག་པའི་འ8ོ་uགས་hར་�ེས་དཔག་གི་དHད་Yལ་དེ་ནི། ཚན་རིག་དང་D་
རིག་གཉིས་Sི་བར་ན་ཡོད་ཅེས་ད5ིན་ཇིའི་མཚན་ཉིད་པ་ཆེན་མོ་�d་སོ (罗素) 
ཡིས་བཤད་འAག་ལ། གནས་uགས་ཆེན་པོ་vན་lམ། དབང་བོ་མངོན་oམ་པའི་
nལ་@ི་Fབ་ཁོངས་ཙམ་ནས་ཤེས་5་མང་བོ་ཞིག་ཐག་མི་ཆོད་དེ། དཔེར་ན། ང་
ཚ(ར་མཚ(ན་ན་6ེ་བ་|་Uི་ཡོད་དང་མེད་ནི་དོགས་གཞི་ཡིན་ལ། དོན་དག་ཅིག་
Sང་རེད། འ8ོ་བ་མིའི་རིགས་Sི་\ོ་8ོས་དེ་དོན་དག་དེ་ལ་འ�ད་ནས་Aས་ད་hའི་
བར་གཅིག་མ�ན་@ི་rོམ་ཚMག་ཅིག་Oང་མེད་པས།  དེ་ནི་d་ཚ(་མི་རེ་རེར་འTེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  

o་དང་o་ཡིན་ན་བསམ་\ོའི་ནང་ལ་འདི་འ2་འཁོར་ངེས་ཡིན། ཉི་མ་
ཞིག་ང་ཤི་སོང་ན། ངོ་མ་6ེ་བ་Uི་མ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་lམ་ནས་2ི་བ་དེ་
འ2་:བས་དང་:བས་o་ཡོང་cིད་པ་ཞིག་རེད། ཡོད་སོང་ན་གནས་Yལ་ཞིག་
རེད་ལ། མེད་སོང་ན་ཡང་གནས་Yལ་གཞན་ཞིག་ཡིན་། དེ་གཉིས་ཀ་ནི་ཚ[་cོག་གི་
�བ་Wངས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡིན་པས། དེ་ནི་ཆོས་uགས་Sི་:ད་ཆ་གཅིག་པོ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་འཚ(ལ་དHོད་5ེད་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་རེད། འོན་ཏེ་འཚ(ལ་
དHོད་5ས་ན་ཡང་ད་hའི་ང་ཚ(འི་ཤེས་པ་འདི་ཙམ་@ིས་�ན་མོང་གཅིག་tར་ལ་
ཐག་ཆོད་མི་ཆོད་Sི་གནས་Yལ་ནི་ཡང་གཞན་ཞིག་རེད།  

འོན་Sང་། ང་ཚ(འི་cོལ་Iན་རིག་གནས་ནང་A། དེ་ལ་འཚ(ལ་དHོད་5ེད་
Wངས་Sི་གོ་རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་འ2འི་དོགས་གནས་ལ་རིགས་ལམ་ནས་
འཚ(ལ་ཞིབ་5ེད་པའི་lིང་Wོབས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་དག་h་z་ནི། ང་ཚ(འི་མི་ཚ[འི་h་
Yལ་དང་། འཇིག་iེན་h་Yལ་@ི་_་བ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་5་དགོས་Sི། མི་རིགས་
འདི་ལ་མཚ(ན་ན། དེ་h་zའི་རིག་གནས་Sི་བསམ་\ོའི་�བ་ཆ་མང་བོ་ཞིག་ºད་དེ་
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འགལ་qེན་A་བhས་ནས་གnགས་བཞག་ན་ནོར་འyལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་
@ི་འAག  

Bིར་བཏང་། དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་uགས་དར་ཟེར་བ་ནི་Bི་
ཚ(གས་Sི་ཁོར་nག་བཟང་བོ་ཞིག་བµན་པ་ཙམ་རེད། དཔེར་ན། ཨ་རིའི་ནང་h་
zར་དམངས་གཙ(་རང་དབང་ཡོངས་Fབ་ལ་ཆགས་ཟིན་པ་བཞིན། ཉི་མ་གཅིག་ལ་
བོད་Sི་Bི་ཚ(གས་ནང་A་ཡང་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་cོལ་ཞིག་ཆགས་
�བ་cིད་ལ་མི་�བ་Sང་cིད་དེ། ལོ་Iས་ཟེར་ནི་d་ཚ(ས་ཚ(ད་དཔག་5ས་ནས་ཤེས་
�བ་པ་ཞིག་མ་རེད། གལ་ཏེ་ལམ་uགས་དེ་འ2་ཞིག་d་ཚ(ར་དར་སོང་ན་ཡང་། 
དམངས་གཙ(་རང་དབང་ཡོངས་Fབ་N་དར་བ་ཙམ་@ིས། མི་ཚ[འི་གནད་དོན་མང་
བོ་ཞིག་ཐག་ཆོད་�ས་Sི་མ་རེད། 
   ཨ་རིའི་Bི་ཚ(གས་ལ་hོས་དང་། དེ་གའི་མི་Gམས་Sང་|ར་བཞིན་A་མི་
རེད། བདེ་<ག་གི་ཚ(ར་�ང་ཅན་རེད། |ར་བཞིན་A་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལ་ཆགས་
rང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དམངས་གཙ(་རང་དབང་ཡོངས་Fབ་N་དར་སོང་ནའང་། 
ཁོ་ཚ(་མི་ཡིན་པའི་གཞི་_འི་ཆོས་ཉིད་དང་མིའི་སེམས་ནང་གི་བདེ་<ག་གི་ཚ(ར་
�ང་ཡོད་ཚད་ནི་|ར་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། མི་རེ་རེའི་མི་ཚ[འི་དཀའ་
mོག་སེལ་ཐབས་o་ཆོས་Sི་བསམ་\ོ་དང་། ཆོས་Sི་ནང་གི་རིན་ཐང་h་Yལ། 
འཇིག་iེན་h་Yལ་སོགས་Sིས་ནི་ཕན་�ས་མི་Vང་བ་ཞིག་ཐོན་cིད་པ་རེད།  
   གལ་cིད་མ་འོངས་པའི་Bི་ཚ(གས་གང་ཞིག་གི་:བས་o། ལོ་Iས་ལ་Uིར་
iོག་5ས་ཚ[། ད་hའི་ང་ཚ(འི་མི་རབས་འདིས་བོད་ལ་དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་
ལམ་uགས་བ¡གས་པའི་གོ་རིམ་ནང་A། རང་གི་cོལ་Iན་@ི་རིག་གནས་དང་། 
རིག་གནས་དེའི་Pབ་^ོངས་Sི་ག�ང་uགས་སོགས་ཡོངས་o་»ོགས་པ་ལེགས་
Uོགས་Sི་མ�ན་qེན་ཞིག་N་བjར་མ་ཤེས་པར་འགལ་qེན་A་བhས་ནས་མེད་
པར་བཏང་སོང་བ་ཞིག་མཐོང་I་ཡོད་ན། མི་རབས་Uི་མ་དེ་དག་གིས་ང་ཚ(འི་མི་
རབས་Sི་5ས་འTས་ལ་གདེང་འཇོག་གང་འ2་ཞིག་5ེད་cིད་དམ། དེ་ཚ(་ལ་ངེས་
པར་A་འདང་Pག་དགོས་ས་འAག་lམ། 

Uོགས་གཅིག་ནས་ནི་�བ་Uོགས་o་Oང་བའི“ རིག་_ལ་བ6ར་དར” 
དང “\ོ་འ5ེད་ལས་འ�ལ” ལ་སོགས་པའི་དོན་lིང་�ན་oམ་ཚ(གས་པ་ཡིན་
པའི་དགེ་མཚན་-ེང་ན་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཡིན་ལ། དེའི་�ར་ནས་ཡང་དེ་དག་

གི་འTས་zར་Oང་བའི “Öྥ་རིན་སིའི་གསར་བ�ེ་ཆེན་མོ” སོགས་Sི་:བས་o་ཅི་
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ཞིག་Oང་བ་དང་གང་ཞིག་5ས་པ་སོགས་Sི་གནས་Yལ་ལ་Uོགས་wན་ནས་བསམ་
གཞིག་ནན་མོ་5ེད་དགོས་པ་རེད། d་ཚ(ས་Sང་ད་h་རིག་གནས་དགག་�བ་ཅིག་
5ེད་Sིན་པ་འདི་ལ་ནི། མ་འོངས་པ་ན་དེ་འ2འི་མི་གསོད་fག་�ོར་@ི་འTས་z་
ཞིག་མི་འOང་I་དང་། འདི་ནི་མ་འོངས་པར་མི་ཚ[་འདིའི་བདེ་<ག་ཁོ་ན་ཙམ་
དང་། ལོངས་Bོད་Sི་_ོལ་�བ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་གཏོགས་བསམ་I་མེད་པའི་མི་རབས་
ཤིག་6ེད་5ེད་A་མི་འtར་བར། མ་འོངས་པ་ན་ངེས་པ་དོན་@ི་ཤེས་རབ་ཡོད་ལ་
5མས་བ_ེ་vན་ཞིང་། དམངས་གཙ(་རང་དབང་གི་ལམ་uགས་Sང་འཛMན་6ོང་
5ེད་ཤེས་པའི་མི་རབས་Uི་མ་ཞིག་ལག་ཆགས་ཐབས་o། d་ཚ(ས་བསམ་\ོ་བཏང་
Wེ་ད་h་ནས་�ོར་བ་_ོམ་དགོས་པ་རེད། དེ་ནི་d་ཚ(འི་�ག་གི་འགན་འfི་ཡིན་I་
རེད་བསམ་@ི་འAག  

མ་གཞི་ང་ཚ(ར་མཚ(ན་ན་�ས་པ་ཤིན་N་�ང་�ང་ཡིན་མོད། རིག་གནས་
Sི་�ས་པ་དང་། བསམ་\ོའི་�ས་པ་ཟེར་བ་དེ་ག་ལེར་ག་ལེར་ཤོག་z་Øམ་@ིས་
ཟིན་པ་hར་འཕེལ་I་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཉི་མ་གཅིག་ལ་དེའི་འTས་z་Dོགས་སེ་
ལག་པས་འཛMན་I་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། དཔེར་ན། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་Iས་Sི་
ནང་གི་མཁས་དབང་དགེ་འAན་ཆོས་འཕེལ་h་z་ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་གི་བསམ་
\ོའི་�ས་པ་ནི་དེ་རིང་གཞི་ནས་ང་ཚ(འི་མི་རེ་རེའི་སེམས་ནང་ལ་ ིན་@ི་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཁོང་གིས་Bི་ཚ(གས་ལ་ཐེབས་པའི་�གས་qེན་དེ་ཁོང་རང་
ཉིད་Sིས་མིག་བ¡མ་པའི་བར་A་གཟིགས་sོང་ཡོད་པ་མ་རེད།  

དེས་ན་ང་ཚ(ས་Sང་_ོམ་ཡིག་རེ་Tིས་ན། བསམ་\ོ་རེ་བཏང་ན། རང་གི་
ལས་ཀ་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་མ�ག་འTས་ཅི་འOང་སོགས་Sི་Uོགས་ལ་གཏིང་ཟབ་
ས་ནས་བསམ་གཞིག་5ེད་གལ་ཆེ། |ོན་ཆད་ངས་མི་:ོར་ཞིག་ལ་ཁ་བ,་5ས་པ་
ཡིན། ཁོ་ཚ(འི་8ས་ནས་རིག་ག�ང་¢ས་པར་lིང་བོ་གཅིག་Sང་མེད། ངེས་པར་A་
དངོས་ཡོད་གནས་Yལ་དང་། དངོས་ཡོད་Sི་དཀའ་ངལ་-ེང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
མཁན་དེ་འ2འི་རིགས་ལ་ཡང་འ�ད་sོང་། ཁོང་ཅག་ལ་h་Yལ་དེ་འ2་ཡོད་པ་
ནི་Iན་vན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ངས་ནི་རིག་པའི་ག�ང་uགས་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་
པོ་ཡིན་པར་འདོད་Sི་ཡོད་དེ། རིག་པའི་ག�ང་uགས་དག་གི་ནང་ལ་ནི། ལོ་ངོ་
Wོང་�ག་A་མའི་རིང་Wེ། ཚ[་ཚ[་རབས་རབས་Sི་6ེས་z་ཤེས་རབ་ཅན་མང་བོའི་
ཤེས་རབ་Sི་lིང་བོ་Uོགས་གཅིག་N་བ<ས་ཡོད་པ་རེད།  

|ར་@ི་རིག་པའི་ག�ང་uགས་དག་ལ་ཆགས་འཇོག་གི་རིན་ཐང་ཅི་ཡང་
མེད་པར་ཐག་བཅད་དེ། nན་�ང་གི་མི་ཚ[་འདི་ཙམ་@ི་རིང་ལ། P་ཆེ་ཞིང་གཏིང་
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ཟབ་པའི་མཐའ་མེད་པའི་ཤེས་5་wན་ལ་རང་Wོབས་Sིས་བh་I་ཡིན་ཟེར་ན་ཧམ་
པ་ཙམ་ལས་མ་འདས་པར་lམ་@ི་འAག་ལ། འདས་ཟིན་པའི་མཁས་པས་བ_མས་
པའི་བWན་བཅོས་ཡོངས་o་�ོགས་པ་\་ན་མེད་པ་དང་། hོས་མེད་A་ཚད་མ་ཉིད་
A་ཁས་ལེན་དགོས་ཟེར་@ི་གཏན་ནས་མེད། དེ་དག་ཡོད་ཚད་ལ་རང་གིས་ཞིབ་
འ�ག་5ས། བiག་དHད་5ས། lིགས་དོར་བ�ད་ལེན་5ས་ན་ཆོག་I་རེད། འོན་
ཏེ་དེ་དག་ཡོད་ཚད་ལ་ཆགས་འཇོག་གི་རིན་ཐང་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པའི་འདོད་
Yལ་ནི་ངས་དང་ལེན་5་�བ་Sི་མེད། 

ཞིབ་འདང་བPབ་ན། མི་ཟེར་བ་འདི་ལ་མཚ(ན་ན་ཡང་ཤིན་N་ངོ་མཚར་
བ་དང་གད་མོ་འཆོར་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འཇིག་iེན་འདིར་མི་ཟེར་བའི་ཤ་�ས་Sི་
གོང་z་,ོག་,ོག་ཅིག་གིས། :ད་ཆ་བཤད། བསམ་\ོ་གཏོང་བ་སོགས་འ2་མི་འ2་
5ེད་Sིན་པ་འདི་ལ་བསམས་ན་ངོ་མཚར་6ེ་གཞི་རེད། གང་hར་དེ་འ2འི་ཚ[་cོག་
འདི་ནི་འÇལ་ཆས་ཤིག་དང་འ2་བས། དེའི་¬་ལག་གི་�ིག་�ོར་སོགས་ཞིབ་N་
དHད་ན། མི་རེ་རེ་ཡང་ཤེས་5་P་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་iོགས་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། 
མིའི་uས་དང་སེམས་གཉིས་Sི་བར་ན་ཡང་lིང་འTེལ་བ་ཅི་ཞིག་གནས་ཡོད། དེ་
གཉིས་Sི་འTེལ་བ་ནི་ཚ[་འདིའི་uས་ཞིག་པ་སེམས་Sི་Iན་ཡང་vོག་འ8ོ་བའི་
འTེལ་བ་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་uས་དང་སེམས་གཉིས་Sི་འTེལ་བ་ནི་གནས་
:བས་Sི་iེན་དང་བiེན་པའི་འTེལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཁ་Tལ་A་�ང་བའི་
འTེལ་བ་ཞིག་རེད། དེ་རིགས་ནི་ཤེས་5འི་གནས་uགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་
ང་ཚ(འི་བསམ་གཞིག་དང་བiག་དHད་5ས་ན་ལེགས་ཏེ། དHད་པ་དེ་hར་5ས་
པས་མི་རེ་རེའི་འཚ(་བའི་ནང་ན་ཕན་�ས་ཅི་འ2་ཞིག་ཡོད་མེད་Sང་གནད་
འགག་ཅིག་ཡིན་པས། cོལ་Iན་@ི་རིག་ག�ང་wན་ལ་ºད་དེ་རིན་ཐང་མེད་པར་
བhས་ན་ཆ་མ་ཚང་བ་རེད་lམ་@ི་འAག དེ་ཚ(་ཞོར་ལ་འ�ོས་སོང་། དེ་ནི་ད་h་
�ན་D་མོ་6བས་Sིས་བཤད་པའི་:ད་ཆ་ལ་�ོན་པ་བPབ་པ་ཙམ་ཡིན། Bིར་
བཏང་ངེད་གཉིས་qང་qང་གིས་བཤད་བrད་ན་Aས་ཚ(ད་འགོར་འ8ོ་བས་དེ་
ཙམ་མི་ལེགས།  
   དེ་ནས་2ི་བ་|ོན་མའི་ནང་A་ཐོན་པ་hར། སངས་Pས་ཆོས་uག་དེ་བོད་
Sི་མང་ཚ(གས་ནང་ལ་དར་མ་དར་@ི་:ོར་ནི། |ོན་ཆད་བཙན་པོའི་Aས་རབས་ལ་
འདང་Pབ་ན། ཡོངས་8གས་o་བཙན་པོ་cོང་བཙན་kམ་པོའི་>་རིང་ལ་ནང་
བའི་ཆོས་བོད་A་དར་བ་མ་ཟད། Bན་རས་གཟིགས་Sི་མདོ་Iད་ཉེར་གཅིག་སོགས་
བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་བjར་བ་རེད་ཅེས་པའི་བཤད་cོལ་འAག་མོད། ད་h་ང་ཚ(ས་
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ལོ་Iས་ལ་ཞིབ་མོར་བhས་ན། དེ་འ2འི་བཤད་Yལ་མང་བོ་ཞིག་ལ་ང་དོགས་པ་6ེ་
ཡི་འAག ཅིའི་Uིར་ཞེ་ན། Pལ་བོ་cོང་བཙན་kམ་པོའི་རིང་ལ། དོན་དངོས་ཐོག་
སངས་Pས་Sི་ཆོས་དེ་བོད་ལ་Uིའི་Gམ་པ་ཙམ་ཞིག་དར་མགོ་Yགས་པ་ལས། ནང་
བསམ་\ོའི་ཐོག་ལ་_་བ་�ག་པའི་མགོ་བ_མས་མེད་པ་འ2་Wེ། Pལ་བོ་འAས་
cོང་མང་�ེ་དང་མགར་fི་འTིང་གཉིས་@ོད་ལ་�ག་པའི་:བས་དེར། འAས་cོང་
གིས་མགར་fི་འTིང་ཚར་གཅད་I་ཡིན་Yལ་@ི་མ�ར་ཚMག་ངོ་མ་ཞིག་Nན་ཧོང་
གི་ཡིག་mིང་ལས་ཐོན་པ་དེར་བhས་ན། ཁོས་མནའ་6ེལ་བའི་:བས་ལ། ས་རི་�་
Tག་ལ་སོགས་པ་དཔང་པོར་2ངས་ཏེ། བོད་Sི་གདོད་མའི་འA་ཤེས་འཛMན་Yལ་
གང་ཞིག་གིས་གང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། མ�ར་ཚMག་དེ་ནི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་
བསམ་\ོ་དང་གཏན་ནས་མ་འ2ེས་པ་ཞིག་N་མཐོང་གི་འAག དེའི་ཐོག་ནས་བོད་
Sི་དམངས་fོད་A་ཕར་ཞོག Pལ་བོའི་ཕོ་Tང་གི་ནང་ན་ཡང་cོང་བཙན་kམ་པོ་
དང་། མང་cོང་མང་བཙན། འAས་cོང་མང་�ེ་གoམ་པོའི་རིང་ལ་ནི་_་བའི་ཆ་
ནས་སངས་Pས་ཆོས་uགས་Sི་�གས་qེན་ཆགས་མེད་པར་�ང་ན། མེས་ཨག་ཚ(མ་
@ི་>་རིང་ནས་བ�ང་བོད་Sི་བསམ་\ོའི་ནང་ན་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་བག་
ཆགས་ ིན་པའི་གོ་རིམ་@ི་མགོ་གཞི་ནས་Yགས་པར་ཧ་གོ་�བ་པར་འAག 
   གང་hར་བོད་Sི་ནང་བWན་ལོ་Iས་ལ་བhས་ན། སངས་Pས་Sི་ཆོས་དེ་
བོད་ནང་ལ་ཐོག་མར་ནང་འ2ེན་5ས་Aས། Pལ་བོའི་ག�ང་འTེལ་@ི་Wེང་ནས་
ནང་འ2ེན་5ས་པ་དེ་ལ་བཟང་Uོགས་དང་ངན་Uོགས་གཉིས་ཡོད་པར་འAག་Wེ། 
ངན་Uོགས་Sི་ཆ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། སངས་Pས་Sི་ཆོས་དེ་རི་བོ་ཧི་མ་ལའི་Yར་
ནང་ལ་གོམ་པ་དང་བོ་~ོས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་བ�ང་། བོད་Sི་ཆབ་cིད་དང་
དམིགས་བསལ་འTེལ་བ་ཅན་A་tར་བ་རེད། དེའི་qེན་@ིས་�ེས་o་ཡང་ཆོས་
cིད་�ང་འTེལ་@ི་ལམ་uགས་སོགས་འTས་z་ངན་པ་�་ཚ(གས་Oང་ཡོད་པས། 
དེ་ནི་ཤིན་N་\ོ་ཕམ་@ི་གནས་ཤིག་རེད། བཟང་Uོགས་ནས་ནི་Pལ་བོའི་ཕོ་Tང་
ནང་གི་དབང་�གས་དང་། སངས་Pས་པའི་ཆོས་Sི་རིག་གནས་གཉིས་ཀའི་བར་
ལ་འTེལ་བ་ཡོད་པའི་qེན་@ིས། ངེས་པ་དོན་@ི་ཆོས་Gམ་དག་ཅིག་བོད་ལ་འ2ེན་
�བ་པ་རེད་ཟེར་ཡང་ཆོག་Wེ། གལ་cིད་Pལ་བོ་fི་cོང་rེ་བཙན་@ི་རིང་ལ། Pལ་
བོའི་ག�ང་ཐོག་ནས་དཔལ་འ5ོར་དང་དབང་�གས་Sིས་Pབ་6ོར་5ས་མེད་ན། 
བསམ་ཡས་�་བjར་-ིང་ལ་སོགས་བ¡གས་ནས་བཀའ་བWན་དེ་འ2་མང་བོ་
ཞིག་བོད་ལ་བjར་�བ་I་ཧ་ལམ་མི་cིད་པས། P་གར་@ི་སངས་Pས་པའི་ཆོས་Bི་
དང་། དེའི་ནང་ནས་Sང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བོད་ལ་འ2ེན་
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�བ་I་མ་རེད། ང་ཚ(་ཆོས་uགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལོ་Iས་ལ་Uིར་iོག་
5ས་ན། བཙན་པོའི་cིད་ག�ང་དང་སངས་Pས་པའི་ཆོས་གཉིས་བར་ལ་དམིགས་
བསལ་འTེལ་ལམ་ཆགས་པ་དེས། བཟང་Uོགས་ནས་ནི་བWན་བཅོས་མང་བོ་བོད་
A་བjར་I་སོགས་Sི་ཐད་ལ་ཕན་�ས་P་ཆེན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། vོག་Uོགས་ནས་
cིད་དང་ཆོས་གཉིས་Sི་བར་ལ་ཐོག་མ་འTེལ་བ་དེ་འ2་ཆགས་སོང་བ་དེ་རེད།  
   དེ་ནས་བོད་Sི་དམངས་fོད་ལ་སངས་Pས་ཆོས་uགས་ཡང་དག་པ་ཞིག་
དར་ཡོད་དང་མེད་Sི་ཐད་ནས་བཤད་ན། སངས་Pས་Sི་ཆོས་ལ་Gམ་8ངས་
གoམ་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་ནི། དངོས་པོའི་གནས་uགས་ལ་འཚ(ལ་ཞིབ་5ེད་པའི་
རིག་ཚན་མངོན་པའི་rེ་�ོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དངོས་པོའི་གནས་uགས་འཚ(ལ་ཞིབ་
5ས་པའི་�ང་གཞིའི་ཐོག་N་རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི་དེ་h་ན་འདི་དང་འདི་5ས་ན་
ལེགས་དང་། དེ་དང་དེ་5ས་ན་མི་ལེགས་པའི་\ང་དོར་@ི་:ོར་རེད། \ང་དོར་
དང་�ར་ནས་མི་ཚ[འི་h་བ་དང་། རིན་ཐང་h་བ་སོགས་:ད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་
ལ་མདོ་rེའི་rེ་�ོད་ཟེར་@ི་རེད། དེ་ནས་ཆོས་�བ་མཁན་ཡིན་ཟེར་བའི་མིའི་
ཚ(གས་པ་ཞིག་�ར་A་zད་པ་Wེ། རབ་Oང་བའི་rེ་འདི་Bི་ཚ(གས་Sི་ནང་ལ་གནས་
དགོས་ན། དེའི་འ8ོ་ལམ་འAག་Wངས་དང་། ཟ་འ�ང་Yན་ཆད་Sི་Bོད་ལམ་
Gམས་fིམས་Sི་Gམ་པའི་kོ་ནས་སངས་Pས་Sིས་གསར་A་བཟོས་པ་ནི་གoམ་པ་
འAལ་བའི་rེ་�ོད་རེད། དེ་hར་ན། ངེས་པ་དོན་@ི་Wེང་ནས་སངས་Pས་Sི་ཆོས་
དེ་རང་Iད་ལ་ ིན་དགོས་ན། ཚན་པ་དང་པོར་�ོབ་གཉེར་5་I་ཤིན་N་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། དེང་སང་Uི་རོལ་ན་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་Sི་བར་ལ་ཁ་བ,་ཞིག་
ཡོང་གིན་ཡོད་པ་དེ་ཡང་འAལ་བའི་:ོར་དང་མདོ་rེའི་:ོར་མ་ཡིན་པར་གཙ(་བོ་
མངོན་པའི་rེ་�ོད་Sི་:ོར་ནས་ཡིན་པར་འAག  

གང་hར་རིམ་པ་དང་པོའི་བ�ོད་དོན་Gམས་ལེགས་པོ་ཞིག་མ་ཤེས་ན།  
Uི་མ་Gམས་Sང་ཧ་གོ་ཐབས་མེད་པ་h་z་ཡིན་པས། བོད་Sི་མི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་
མཚ(ན་ན་ནི། གཞི་_་ནས་ཆོས་ལ་དད་མོས་ཤིག་5ེད་Sིན་པ་མ་གཏོགས། ཆོས་
རང་གི་h་�བ་Sི་གནས་uགས་ཧ་གོ་མཁན་ཧ་ཅང་Vང་Vང་ཡིན་པའི་qེན་@ིས། 
ཆོས་Sི་5ེད་�ོར་A་བlད་པ་དག་Sང་རང་གི་གོ་iོགས་དང་མYངས་པ་ཞིག་མ་
གཏོགས་ཡོང་གི་མེད་པས། དམངས་fོད་རང་གི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ཡང་དག་པ་
ཞིག་དར་�བ་མི་འAག་ཟེར་ན་འ8ིག་པར་lམ། དེ་འ2་ཞིག་ཡིན་དོན་ཅི་ཞེ་ན། 
ནང་བWན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་:ོར་དེ་ནི། P་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་
པས་ནང་ཆོས་ལ་དད་མོས་5ེད་མཁན་@ི་མི་ཡོངས་»ོགས་Sིས་དེ་ཁོང་A་�ད་



    ཡོངས་?བ་རིན་ཐང་Aོར་9ི་Bེང་མོལ་ཐོར་C།     109 
དགོས་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་བས་དེ་ནི་I་qེན་གཙ(་བོ་རེད།  

ད་མ་འོངས་པའི་Bི་ཚ(གས་ནང་A་ནི་e་པ་Gམས་Sིས་ཆོས་ལ་�ོབ་དགོས་
པ་h་ཅི། གལ་ཏེ་ལོ་Iས་Sི་I་qེན་མང་བོའི་དབང་གིས། གཅིག་5ས་ན་རབ་Oང་
པའི་rེ་ཉམས་འ8ོ་ཡང་cིད་དེ། ཉམས་ན་ཡང་དེ་ཉམས་པ་ཙམ་@ིས་ནི་འAལ་
བའི་བWན་པ་ལས་སངས་Pས་Sི་བWན་པ་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པས། བོད་མི་wན་
@ིས་དད་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་hོས་པར། ནང་ཆོས་Sི་ནང་A་ཇི་hར་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་དངོས་པོའི་གནས་uགས་Sི་:ོར་ལ་ཞིབ་འ�ག་བiག་དHད་5་I་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་hར་5ས་ན་ནི། ཡང་བ6ར་སངས་Pས་པའི་ཆོས་བོད་ལ་དར་
Yལ་དེ། གོམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ལ་བiེན་ནས་ལོ་Iས་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་
བ6ོད་Sང་cིད་པ་རེད།  ཡ་དེ་ཙམ་5།   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 |               བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་3། 

 
 

མ@ག་གཏམ། 
 
བོད་ཆེན་པོའི་ལོ་Iས་Sི་-ེགས་བམ་fོད་ནས་ནམ་ཡང་བ�ེད་A་མི་གNབ་

པ་ནི་བདེན་པའི་6ེས་z་ཚ(འི་གoང་ཚMག་གི་ཉིང་བ�ད་དག་ཡིན་པ་o་ལའང་
བlོན་A་མེད།  

ཡིན་ནའང་། མི་ཡི་Bི་ཚ(གས་Sི་8ལ་མཐའ་མ་ཟིན་ཅིང་། མིའི་wན་Bོད་
དང་ཐོབ་ཐང་ལ་,ོག་རོལ་བཏང་ནས་མི་ཚ[འི་རིན་ཐང་ལ་གཅེས་འཛMན་མེད་
ཅིང་། ཐོས་པ་�ོབ་གཉེར་ཞེས་པ་མི་ཚ[འི་ཤོག་ངོས་o་ཕབས་sོང་མེད་པ། ཉིན་
མཚན་མགོ་རོ་གཉིད་A་གཟེད་པ་དག་ལ་ནི་བདེན་པའི་གནས་uགས་ཞེས་པ་�ན་
ནག་ནང་གི་ག�གས་རིས་ཇི་བཞིན་ཆ་མེད་Iས་མེད་A་tར་ནས་ཡོད་པ་o་ལ་
གསང་།  

དེའི་Wབས་Sིས། kོ་ཤེས་རབ་P་མཚ(་h་zའི་བསམ་\ོ་བ་ང་ཚ(ར་ཅི་འ2འི་
མཁོ་ཞིང་། ང་ཚ(་མི་རིགས་Sི་བཻ་ÚÓÌÛ་zམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་N་ངོས་འཛMན་5ས་ན་
ཅི་ལ་མི་ཆོག 

�་ཡངས་kམ་དSེལ། ཡོངས་Fབ་རིན་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་ཚMག་:མ་པོ་རེ་
ཁ་ཐོག་«ེ་ཐོག་ནས་ཐོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཚ(་བའི་ཉམས་sོང་ལས་ཐོན་པའི་
མི་གཤིས་Sི་མཛ[ས་པ་དང་མི་ཚ[འི་h་བར་ཆགས་ཏེ་མི་སེམས་Sི་མཛ[ས་པ་Uི་�་
ངོམས་ནས་ཡོད་པས་དགའ་དད་མི་5ེད་མཁན་o་ཞིག་ཡོད་ཨང་།  

ཐོས་པ་�ོབ་�ོང་གི་ལམ་�གས་པ་དང་། མི་ཚ[་ཐོས་པ་ལ་6ེལ་བའི་མཁས་
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གེར་ཕབས་ཟིན་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་Sང་། ང་ཚ(་_ོམ་�ིག་པའི་བདག་གཉེར་དོ་
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ལམ་དང་ཁ་པར་@ི་འTེལ་གNག་5ས་ནས་བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་�་འདི་ལ་
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གཞན་A་ན “བདེན་དོན་@ི་བ�ད་དང་vན་པའི་ཡི་གེ་གཅིག་གི་^ིད་
ཚད་ནི་འཛམ་-ིང་ལས་«ི” བའི་བདེན་པ་ལ་དཔང་བཅོལ་ཞིང་གནས་uགས་Sི་
བ�ད་vན་པའི་ཁོང་གི་གoང་ཚMག་རིན་ཐང་ཅན་འདི་དག་ཡི་གེར་བཏགས་ནོར་
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