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དཔལ་%ན་ས་(་པའ་ིད+་མའ་ི-་བའ་ིབཞདེ་1ལ་2་ི3རོ་6ང་ཟད་9ངེ་བ་ 

རབ་གསལ་མ་ེལངོ་ཞསེ་;་བ་བ<གས་ས།ོ  ། 

མཆདོ་པར་བ)དོ་པ། 

བ"ལ་དཀའ་(དི་པའ་ི+ངོ་.རེ་ད་ེ1་བདག་འཛ4ན་6ངོས་པའ་ིམ་རགི་9ལ་པསོ་ཐགོ་མདེ་;ས་ནས་དབང་<ས་ཤངི་།  ། 

ཉནོ་མངོས་ལས་མཁན་མ་1ང་ཚBགས་Cསི་རང་དབང་མདེ་པར་ངན་སངོ་གཡང་ལ་ཡང་ཡང་Eང་ཞངི་གནས་ཡདོ་པའི།  ། 

འ+་ོབའ་ིའབངས་Gམས་ད་ེལས་Hབོ་Iད་བདག་མདེ་Jགོས་པའ་ིཡ་ེཤསེ་མཚBན་Kསི་(དི་པའ་ི9ལ་པ་ོབLག་མཛད་པ།  ། 

ཐར་པའ་ི+ངོ་;་འMནེ་པའ་ིདདེ་དཔནོ་Nགོས་པའ་ིསངས་9ས་ཆསོ་C་ི9ལ་པ་ོ.དོ་ལ་Jག་P་Qས་Rག་འཚལ།  ། 

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། 

དS་མའ་ིT་བ་Uམོ་པའ་ིཤསེ་རབ་དབནེ་ན་ཡང་།  །V་Wབ་ཡབ་(ས་སགོས་C་ིགXང་ཆནེ་ད་ེདག་ལ།  ། 

ཐསོ་བསམ་<ས་པའ་ིཤསེ་རབ་འཆལོ་བ་ལ་བJནེ་ནས།  །ཟབ་ཅངི་9ས་པའི་དS་མའི་T་[ོར་\ེང་བར་]ོ།  ། 

ནང་དནོ་0ངི་བ2ས། 

གང་ཞགི་བཤད་པར་,་བ་ད་ེན།ི  དཔལ་0ན་ས་2་པའ་ི4གས་5་ིད6་མའ་ི8་བ་བཞེད་9ལ་:ི་;ོར་ཡིན།  དེ་ཡང་8་

བ་>ས་པར་བཤད་པ་དང་།  ཞོར་?་8་བའི་ཐོག་ལ་རང་གི་བསམ་9ལ་བAོད་པ་དང་།  བཤད་པའི་8་བ་འདི་4ང་

རིགས་དང་Bར་ནས་མCག་བD་བ་བཅས་དོན་ཚན་གGམ་:ི་H་ོནས་དIད་Jོམ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་མCག་Kིལ་ཡོད།   

!ནོ་%ངེ་། 

ད་ེཡང་Dག་བLལ་ལས་གཏན་?་ཐར་པའ་ིཐར་པ་དང་།  ཇི་8་བ་དང་ཇི་Oེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མQེན་པའ་ིRོགས་

པའི་སངས་>ས་5ི་ག་ོའཕང་རིན་པ་ོཆེ་དེ་ཉིད་འཐོབ་U་ཡོད་ཅིང་།  ད་ེའཐོབ་པ་ལ་ཡང་Vལ་:ི་གནས་9ལ་ཇི་8་བ་

བཞིན་?་Wོགས་པའི་8་བ་Xམ་དག་ཞིག་དགོས་པ་ན།ི  གYགས་མཐངོ་བ་ལ་མགི་དགསོ་པ་དང་མ9ངས་པས་དེ་མེད་?་

མ་ིZང་བ་ཞགི་ཡནི། ད་ེབས་ནང་པའ་ི[བ་མཐའ་\་བ་ཡངོས་Rགོས་5སི་བཞེད་པ་གཅིག་མ9ངས་ཡིན་ན་ཡང་།  Vལ་

:ི་གནས་9ལ་ངོས་འཛ^ན་9ལ་ལ་མི་འK་བའི་Qད་པར་:ིས་དེ་དག་གི་8་བ་ལ་བཤད་_ོལ་ལམ་ངོས་འཛ^ན་9ལ་མ་ིའK་

བ་འཕགས་བོད་གཉིས་5ི་མཁས་པ་ཚaགས་པའི་ད6ས་G་Lནོ་ནས་ད་བར་bང་དང་འbང་བཞནི་ཡདོ་པ་ད་ེནི་རང་ཅག་

Xམས་5ིས་ཤེས་གསལ་8ར་ཡིན།  དེ་བས་བདག་ཅག་Xམས་5ི་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་བཤད་_ོལ་མི་འK་བ་ཙམ་?་

འཇོག་U་མ་ཡནི་པར་དགངོས་པ་ད,ངས་གཅགི་d་eགི་ཐབས་ཡདོ་མདེ་ལ་འབད་བJནོ་,དེ་དགསོ་པར་fང་།  ད་ེལ་

དང་པ་ོ4གས་གང་Zང་ཞགི་ལ་ཐསོ་བསམ་,དེ་དགསོ་པ་ན།ི དIད་པའ་ིདམང་གཞའིམ་ལག་ཆ་8་6་ཞགི་5ང་ཡནི། 

ད་ེབས་ངདེ་ཅག་བདོ་བUད་ནང་བgན་པ་Xམས་ད6་མ་ལ་དགའ་ཆ་ེབ་ཡདོ་པས་གཅགི་eལི་?་ད6་མའ་ི[བ་མཐའམ་

ང་ོབ་ོཉིད་མེད་པར་\་བའི་4གས་ཁས་ལེན་ཞིང་་དེ་ལ་འCག་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་Jོད་མེད་ཡིན།  དེ་བས་རང་ཅག་Xམས་
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5སི་[བ་མཐའ་གཞན་4གས་ལགེས་པར་Wགོས་པའ་ིhད་?་ཐགོ་མར་རང་4གས་ད6་མའ་ི[བ་མཐའི་;ོར་ལེགས་

པར་མ་ིཤསེ་ན།  གཞན་[བ་མཐའ་\་བ་Xམས་5་ི4གས་ཤསེ་པའ་ིཐབས་གཞན་མ་མཆསི་པས་[བ་མཐའ་iན་:་ི

ཡང་Jེ་ཐེག་པ་ཆེན་པ་ོད6་མ་པའི་4གས་5ི་8་བའི་;ོར་མ་ིjང་ཞགི་གསི་kར་ཆནེ་པ་ོཞགི་kར་ནས་བཤད་kལ་,་U་

ཡིན།  འདི་ལ་ཡང་གངས་ཅན་པའ་ིམཁས་པའི་དབང་པ་ོXམས་5ིས་བཞེད་9ལ་?་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་འདིར་ན་ིམཁས་

པའི་འbང་གནས་lད་?་bང་བ་[བ་མཐའ་iན་:་ིཡང་Jརེ་སནོ་པ་དཔལ་0ན་ས་2་པའ་ིད6་མའ་ི8་བའ་ིབཞདེ་9ལ་

A་ེབmན་གངོ་མ་Xམས་དང་།  ད་ེདག་ག་ིnགས་_ས་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོiན་མQནེ་ག་ོབ་ོརབ་འ,མས་པ་སགོས་

Lནོ་,ནོ་མཁས་[བ་Xམས་5་ིལགེས་བཤད་དང་།  ད་8་འཚa་ཞངི་བoགས་པའ་ིབpིན་ཅན་:ི་བདག་ཉིད་ཐེག་ཆེན་

དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་Xམས་5ིས་གGང་གི་fང་བ་ད,ར་:་ིཆར་Uན་8ར་རང་ཅག་ལ་བབས་པའ་ིqནེ་བཟང་ལ་

བWེན་ནས་རང་གི་Wོག་Vལ་ན་ཡདོ་པ་Xམས་sགོས་གཅགི་d་བtབེས་ནས་uངེ་བར་v་ོབ་རབ་d་བWས།  ད་ེལ་

;བས་དནོ་:ི་8་བ་>ས་པར་བཤད་པ་དང་།  ཞརོ་?་གནད་དནོ་འགའ་ལ་དIད་ནས་རང་ག་ིབསམ་9ལ་བAོད་པ་དང་།  

ཇི་;ད་བཤད་པ་Xམས་4ང་དང་Bར་བའི་H་ོནས་མCག་བD་བ་བཅས་J་བའི་ས་བཅད་གGམ་?་བཤམས་ནས་བཤད་

པར་,འ།ོ  །དང་པ་ོལ།  wརི་8་བའ་ིདནོ་ངསོ་བYང་བ་དང་།  ,་ེxག་བཤད་,འི་8་བ་ཞིབ་d་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པ་ོwརི་8་བའ་ིདནོ་ན།ི  wརི་8་བ་ལ་ལགེས་Bར་:་ི;ད་དདོ་?་yzི་ིཞསེ་,་ལ་e་འད་ིམཐངོ་བ་དང་།  Wོགས་པ་

དང་།  ཤསེ་པ་སགོས་?་མ་ལ་འCག་པས་;བས་རརེ་མགི་གསི་གYགས་མཐངོ་བས་ན་མགི་ལའང་8་བ་ཞསེ་འCག་

པ་སོགས་ཡོད་5ང་འདིར་གཙa་བ་ོནི་8་[བ་5ི་8་བ་དང་8་Hོམ་:ི་8་བ་ལ་ག་ོབ་ཡིན་པས་ན་8་བ་དེའི་དོན་ནི།  [བ་

མཐའ་ད་ེདང་དའེ་ིརགིས་པ་ཡང་དག་གསི་དIད་ནས་རགིས་པ་དའེ་ིVལ་?་གནདོ་མདེ་?་[བ་པའ་ིགནས་9ལ་ཤསེ་

པའི་མཐར་nག་ག་ིཤེས་རབ་ཞིག་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

4བས་འདིར་5་ི6་བ་ཞིབ་8་བཤད་པ། 

གཉིས་པ་;བས་འདརི་:་ི8་བ་ཞབི་d་བཤད་པ་ད་ེལ།  8་བ་ངསོ་བYང་བ་དང་།  དགག་,་ངསོ་འཛན̂་:ི་H་ོནས་8་

བ་>ས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས་དང་པ་ོནི།  wརི་8་བ་ད་ེལ་དངསོ་བཏགས་མ་s་ེན་Vལ་ལ་8་བ་འཇགོ་པའ་ི9ལ་

ཞིག་དང་།  Vལ་ཅན་ལ་8་བ་འཇགོ་པའ་ི9ལ་གཉསི་G་ཡདོ་པ་ལས།  དང་པ་ོVལ་:་ི8་བ་ན།ི  [བ་མཐའ་ད་ེདང་དའེ་ི

རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་དIད་པ་ན་རིགས་པ་དེའི་Vལ་?་གནོད་མེད་?་[བ་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་པ་དང་།  Vལ་ཅན་:་ི8་

བ་ནི།  དའེ་ིVལ་ཅན་:་ིཤསེ་པ་ད་ེལ་འཇགོ་_ོལ་ཡོད་པ་8ར།  ;བས་འདརི་:ི་བཤད་པར་,་བའ་ི8་བ་དེ་ལ་ཡང་

དངསོ་བཏགས་མ་s་ེན་Vལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་དང་།  Vལ་ཅན་:་ིད6་མའ་ི8་བ་གཉསི་ཡོད་པ་ལས་Vལ་:་ིད6་མའ་ི

8་བ་ན།ི  ད6་མའ་ིརགིས་པ་Xམས་5སི་དIད་པ་ན་རགིས་པ་དའེ་ིVལ་?་གནོད་མེད་?་[བ་པ།  Vལ་:་ིགནས་
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4གས་སམ་ཡནི་4གས་ད་ེལ་,་ལ།  Vལ་ཅན་ད6་མའ་ི8་བ་ན།ི  གནས་4གས་ད་ེWགོས་པའ་ིVལ་ཅན་:་ིཤསེ་པ་

ད་ེལ་,་བ་ཡནི་ན།ོ  ། 

མདརོ་ན་Vལ་:་ིགནས་4གས་ད་ེལ་Vལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་ཞསེ་འཇགོ་པས་Vལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་དང་།  Vལ་:་ི

གནས་4གས་དང་དནོ་གཅགི་ཡནི།  གནས་4གས་Wགོས་པའ་ིVལ་ཅན་:་ིཤསེ་པ་ད་ེལ་Vལ་ཅན་:་ིད6་མའ་ི8་བ་

ཞེས་འཇོག་པས་Vལ་ཅན་:ི་ད6་མའི་8་བ་དང་།  གནས་4གས་Wགོས་པའ་ིཤསེ་པ་གཉསི་དནོ་གཅགི་ཡིན་ན།ོ  ། 

དངསོ་བཏགས་s་ེནས་བཤད་ན་8་བ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་Vལ་ཅན་:ི་8་བ་ཁ་ོན་ཡིན་:།ི  Vལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་ན་ི8་བ་

མཚན་ཉདི་པ་མ་ཡནི་ནོ།  །འ་ོན་ད་ེལ་ད6་མའི་8་བ་ཞེས་ཅའི་ིsརི་འཇགོ་ཅ་ེན།  Vལ་དང་Vལ་ཅན་འxལེ་བས་Vལ་

ཅན་:་ིམིང་Vལ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ།  །དཔརེ་ན་U་འxས་འxལེ་བས་འxས་མངི་U་ལ་བཏགས་པ་བཞནི་

ན།ོ  ། 

Vལ་ཅན་:་ི8་བ་ན་ིVལ་:ི་ད6་མའི་8་བ་Wོགས་པའི་gེང་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་Vལ་:ི་ད6་མའི་8་བ་

གཏན་ལ་འབབེས་དགསོ་པ་ན་ིཤ་ིd་ནས་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་ན།ོ  །འ་ོན་Vལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་ད།ེ  ད་8་རང་རསེ་ཇ་ི

8ར་མཐངོ་བ་དང་ཐསོ་པ་དང་འཛན̂་པ་ད་ེག་རང་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་ཆསེ་གསང་བའ་ིགནས་4གས་ཞགི་

ཡོད་པ་ཡིན་Oམ་ན།  རང་རེས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐསོ་པ་དང་འཛན̂་པ་ད་ེདག་ན་ིགནས་4གས་མ་ཡནི་པར་རང་རང་ག་ི

fང་9ལ་ཙམ་ཞགི་ཡནི་ལ།  གནས་4གས་མཐར་nག་པ་ན་ིབདནེ་པ་དང་བདནེ་མདེ་དང་གཉསི་ཀ་དང་གཉསི་ཀ་མ་

ཡནི་པ་g་ེvསོ་པའ་ིམཐའ་བཞ་ིདང་xལ་བའ་ིཆ་vསོ་xལ་ཞེས་,་བ་ད་ེཡནི་ལ།  ད་ེལ་མངི་ག་ིXམ་|ངས་?་ཆསོ་5་ི

ད,ངིས་དང}  Yང་འCག་དང་།  ཆསོ་ཉདི་དང་།  Wོགས་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་,་བ་ཡིན་ལ།  གངས་ཅན་~ོངས་

5་ིམཁས་པ་Xམས་5སི་ད6་མ་ཆནེ་པ་ོདང་།  འཁོར་འདས་ད,ེར་མེད་དང་།  sག་>་ཆེན་པ་ོདང་།  Rོགས་པ་ཆེན་པ་ོ

ཟེར་བཤད་_ོལ་ཡོད་པ་འདི།  གསང་བ་Lགས་5ི་;བས་ནས་བཤད་པའི་ཐ་Oད་ཡིན་ན་ཡང་།  རང་4གས་དཔལ་

0ན་ས་2་པའ་ི4གས་ལ།  ད6་མའ་ི;བས་ནས་བཤད་པའ་ིVལ་ད6་མའ་ི8་བ་དང་།  གསང་བ་Lགས་5་ི;བས་

ནས་བཤད་པའ་ིVལ་:་ི8་བ་ལ་Qད་པར་མདེ་པར་A་ེབmན་གངོ་མ་Xམས་5སི་བཞད་དེ།  tམོ་གGམ་རབ་ད,་ེལས།  

ལ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་ད�་ལ།  །8་བ་ཐ་དད་ཡོད་ཅེས་ཟེར།  །ཐན་ཐོས་དང་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ།  །8་བའི་རིམ་པ་ཡོད་མོད་

5།ི  །ཕ་རལོ་sནི་དང་གསང་Lགས་ལ།  །8་བའ་ིད,་ེབ་བཤད་པ་མདེ།  །ཕ་རལོ་sནི་པའ་ིvསོ་xལ་ལས།  །8ག་

པའི་8་བ་ཡོད་ན་ནི།  །8་ཏེ་vོས་པ་ཅན་?་འ�ར།  །vོས་xལ་ཡིན་ན་Qད་པར་མེད།  །དེས་ན་བཤད་པས་ག་ོབ་

ཡི།  །ཐོས་པའི་8་བ་གཅིག་ཉིད་ཡིན།  །ཞེས་གGངས་པ་8ར་རོ།  ། 

 

 



 4 

དགག་:འ་ི;་ོནས་ད:་ེབ། 

གཉིས་པ་ནི།  8་བ་ད་ེལ་དགག་,འ་ིH་ོནས་ད,་ེན།  གནས་;བས་5ི་དགག་,་བདནེ་པ་ཙམ་བཀག་པའ་ི8་བ་དང་། 

མཐར་nག་གི་དགག་,་vསོ་པའ་ིམཐའ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའ་ི8་བ་གཉསི་ལས།  དང་པ་ོནི།  ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པའི་

Uར་�ར་པའ་ི8་བ་ཐགེ་པ་nན་མངོ་ག་ིWགོས་,འ་ིgངོ་ཉདི་ཅསེ་,་བ་ད་ེཉདི་ཡནི་ལ།  ད་ེལ་ཡང་དགག་,་གང་ཟག་ག་ི

བདག་བཀག་པའི་gོང་ཉིད་དམ།  གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་དང་།  ཆསོ་5་ིབདག་བཀག་པའ་ིgངོ་ཉདི་དམ།  ཆསོ་5་ི

བདག་མེད་གཉིས་G་ཡོད་ད།ོ  །དའེ་ི;རོ་�ང་ཟད་vོས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ།  གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་པ།  

ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་བཤད་པ།  ད་ེགཉསི་བgན་པའ་ིག་ོརམི་བཤད་པ་དང་གGམ་ལས།  དང་པ་ོགང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་

བཤད་པ་ལ།  དགག་,་ངསོ་བYང་བ།  གཞི་གང་གི་gེང་?་འགོག་པ།  དགག་,་ད་ེའགགོ་པའ་ིརགིས་པ་བཤད་པ།  

དགག་,་ད་ེའགགོ་དགསོ་པའ་ིU་མཚན་བཤད་པ། དནོ་བD་བ་དང་�་ལས། 

དང་པ་ོནི།  wརི་དགག་,་ད་ེལ་ལམ་:་ིདགག་,་དང་རགིས་པའ་ིདགག་,་གཉསི་G་ཡདོ་པ་ལས་འདརི་ལམ་:་ིདགག་

,་གཙa་བ་ོན།ི  གང་ཟག་ག་ིབདག་འཛན̂་ད་ེཉདི་ཡིན་ལ།  wརི་འ�ལ་པའ་ིfང་བ་མཐའ་དག་ལམ་:་ིདགག་,་ཡནི་པར་

iན་མQནེ་�་མས་8་བ་ངན་སལེ་?་གGངས་པ་8ར་ཡིན་ནོ།  །ད་ེ0གོ་པ་ལ་དའེ་ིVལ་Gན་�ང་དགསོ་པས་རགིས་

པའི་དགག་,་ན།ི  གང་ཟག་དང་།  གང་ཟག་བདནེ་པར་[བ་པ་གཉསི་ཀ་ཡནི་ན།ོ  །གཙa་བ་ོན་ིགང་ཟག་བདག་འཛ^ན་

:ི་འཛ^ན་gངས་5ི་གYང་,།  གང་ཟག་རང་བཞནི་:སི་[བ་པ་gེ་གང་ཟག་བདེན་པར་[བ་པ་འདི་ཡིན་ནོ།  ། 

མདརོ་ན་རང་4གས་ལ་གང་ཟག་བདནེ་[བ་མ་ཟད་གང་ཟག་5ང་རགིས་པའ་ིདགག་,་ཡནི་ནོ།  །དེ་བཞིན་?་ཆོས་དང་

ཆསོ་5་ིབདག་གཉསི་ཀ་རགིས་པའ་ིདགག་,་ཡནི་པར་ཅ་ིནས་5ང་ཤསེ་དགསོ་པ་ནི་གནད་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  ། 

ད་ེབས་གཞ་ིགང་དང་གང་ལ་བདནེ་པར་ཞནེ་པའ་ི�འོ་̂ངརོ་གཞ་ིད་ེདང་།  བདེན་པར་[བ་པ་གཉིས་གཅིག་d་འཛ^ན་པས་

བདེན་འཛ^ན་དགག་པའི་ཆེད་?་གཞི་དང་འཛ^ན་gངས་5ི་གYང་,་གཉིས་ཀ་དགག་དགསོ་ཏ།ེ  །Xམ་འ|ེལ་ལས།  དེ་

Vལ་Gན་�ང་མདེ་པ་ན།ི  །ད་ེ�ངོ་བ་ནི་�ས་མ་ཡིན།  །ཞེས་གGངས་པ་8ར་བདེན་པར་འཛ^ན་པའི་Vལ་ལམ་གཞི་མ་

བཀག་ན་བདེན་པ་དགག་མི་�ས་པའི་sིར།  ད་ེ8ར་ན་བདནེ་འཛན̂་ཡང་�ངོ་མ་ི�ས་པའ་ིsརི།  ད་ེབས་གཞ་ིད་ེབཀག་

ན་གཞི་དེ་བདེན་པར་[བ་པའང་ཁེགས་ལ།  དའེ་ིgབོས་5ིས་གཞི་དེ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའང་0གོ་�ས་པ་ཡནི་:ི།  

གཞན་?་ན་དགག་,་བདེན་[བ་བཀཀ་པ་ཙམ་:སི་གཞ་ིདརེ་ཞནེ་པ་0གོ་མ་ི_དི་པའ་ིsརི་ར།ོ  །མདརོ་ན་གང་ཟག་

དང་གང་ཟག་ག་ིབདག  ཆསོ་དང་ཆསོ་5་ིབདག་བཞ་ིཔ་ོདགག་,་ཡནི་ན།ོ  ། 

 

གཉིས་པ།  གང་ཟག་གམ་གཞ་ིམདེ་5་ིང་འདི་ཡིན་ན།ོ  ། 

གGམ་པ།  wརི་གoང་4གས་Xམས་G་གང་ཟག་ག་ིབདག་འགགོ་པའ་ིརགིས་པའ་ིXམ་|ངས་?་མ་གGངས་པ་ད་ེ

ཐམས་ཅད་5ང་མཐར་nག་ན།  བདག་�ང་གཅིག་དང་ཐ་དད་བWགས་ནས་འགོག་པའི་རིགས་པ་ལ་ཉིད་ལ་nག་པ་ཡིན་
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པས་འདིར་གཅིག་དང་ཐ་དད་བWགས་ནས་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཉིད་ཞིབ་མོར་བཤད་ན།  ང་ཆོས་ཅན།  རང་བཞིན་

:ིས་[བ་པ་མདེ་ད།ེ  �ང་པ་ོདང་གཅགི་དང་ཐ་དད་གང་?འང་མ་[བ་པའི་sརི།  དཔརེ་ན་�་མ་བཞནི།  ཞེས་པ་gེ།  

འདིའི་Wགས་5ི་9ལ་�བ་པ་ལ་9ལ་དང་པ་ོ�བ་,ེད་5ི་རིགས་པ་དང་།  Qབ་པ་�བ་,དེ་5་ིརགིས་པ་གཉསི་ལས།  

དང་པ་ོ9ལ་དང་པ་ོ�བ་,དེ་5་ིརགིས་པ་ལ་བདག་�ང་གཅིག་པ་བཀག་པའ་ིརགིས་པ་དང་།  བདག་�ང་ཐ་དད་བཀག་

པའི་རིགས་པ་གཉིས་ལས།  དང་པ་ོབདག་�ང་གཅགི་པ་བཀག་པའི་རིགས་པ་ནི།  བདག་དང་�ང་པ་ོགཅགི་ཡནི་ན།  

བདག་ཆསོ་ཅན།  ?་མར་ཐལ་ཏ།ེ  �ང་པ་ོ?་མ་ཡོད་པའི་གང་ཞིག  བདག་�ང་པ་ོདང་གཅིག་ཡིན་པའི་sིར།  འདོད་ན་

མ་ིརགིས་ཏ།ེ  འཇིག་Wེན་?་བདག་གིས་,ས་པའི་ལས་5ི་འxས་6་བདག་ལ་�ིན་:ི་གཞན་ལ་མི་�ིན་པ་དང་།  ?ས་

མཉམ་པར་བདག་?་མ་དམགིས་དགསོ་པ་ལས་མ་དམགིས་པའ་ིsརི་དང་།  ཡང་�ང་པ་ོད་ེབདག་ཡིན་ན་�ང་པ་ོ�་

ལས་གང་ཞིག་བདག་ཡིན་ཏ།ེ  གYགས་5་ི�ང་པ།ོ  ཚaར་བའི་�ང་པ།ོ  འ?་ཤེས་5ི་�ང་པོ།  འ?་,ེད་5ི་�ང་པ།ོ  

Xམ་པར་ཤེས་པའ་ི�ང་པ་ོXམས་བདག་ཡིན་ནམ། མ་ཡནི་ཏ།ེ  གལ་ཏ་ེཡནི་ན་གYགས་�ང་?་མ་ཡདོ་པས་བདག་5ང་

?་མར་ཐལ་བའ་ིsརི།  ད་ེབཞནི་?་�ང་པ་ོགཞན་ལ་ཡང་རགིས་བe་ེནས་ཤསེ་པར་,འ།ོ  ། 

གཉསི་པ་བདག་�ང་ཐ་དད་?་བཀག་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི  བདག་�ང་ཐ་དད་པ་ཡོད་ན་�ང་པ་ོལས་ཐ་དད་?་དམིགས་

དགསོ་པ་ལས་མ་དམགིས་པའི་sརི།  ད་ེབཞནི་?་�ང་པ་ོའཇགི་པའ་ིཚ�་ན་བདག་མ་ིའཇགི་པར་ཡདོ་པར་ཐལ་བའ་ིsརི་

རོ།  ། 

བཞི་པ།  འཁོར་བའི་འ�ལ་fང་ཆེན་པ་ོདེར་སེམས་ཅན་ཇི་Oེད་ཡོད་པ་དེ་iན་Dག་བLལ་f་ཚaགས་པའི་མེ་འབོ་5ིས་

མནར་བཞནི་ཡདོ་པ་iན་U་ལས་དང་ཉནོ་མངོས་པ་ལས་bང་བ་ཡནི་ཅངི་།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་5ི་ཚaགས་ཐམས་ཅད་

5ང་ང་རང་བཞནི་མདེ་པ་ལ་ངར་འཛན̂་པ་ད་ེལས་bང་བ་ཡནི་པས་ད་ེཅ་ིནས་5ང་མདེ་པ་བཟ་ོདགསོ་པས་ཡིན།  ད་ེཡང་

�་ོད་ེདང་དའེ་ིVལ་Gན་མ་�ང་བར་�་ོད་ེདང་ད་ེདག་0གོ་མ་ི�ས་པས་ན་ངར་འཛན̂་ད་ེམདེ་པར་བཟ་ོབ་ལ་ཡང་དའེ་ི

Vལ་ང་རང་བཞནི་:སི་[བ་པ་ངསེ་པར་?་འགོག་དགོས་པའི་sིར་རོ།  ། 

 

�་པ།  གང་ཟག་རང་བཞནི་:སི་མ་[བ་པའམ་དངསོ་པའོ་̂གནས་9ལ་ལ་ང་མ་[བ་པ་ད་ེལ་གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་

ཅསེ་,་ལ་ད་ེན་ིVལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་དང་།  དནོ་དངསོ་པའོ་̂གནས་9ལ་ལ་ང་མ་[བ་པར་ཤསེ་པའ་ིཤསེ་པ་ད་ེལ་གང་

ཟག་བདག་མེད་Wོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཞེས་,་ལ་དེ་ནི་Vལ་ཅན་ད6་མའི་8་བའ།ོ  ། 

 

ཆོས་=་ིབདག་མེད་བཤད་པ། 

གཉིས་པ་ཆོས་5ི་བདག་མེད་བཤད་པ་ལ།  དགག་,་ངསོ་བYང་བ།  གཞི་གང་གི་gེང་?་འགོག་པ།  ད་ེའགགོ་,དེ་5་ི

རིགས་པ་བཤད་པ།  ད་ེའགགོ་དགསོ་པའ་ིU་མཚན་བཤད་པ།  དནོ་བD་བ་དང་�་ལས།  དང་པ་ོན།ི  དགག་,འ་ི
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གཙa་བ་ོལམ་:་ིདགག་,་ནི།  ཆསོ་ལ་བདནེ་པར་འཛན̂་པའ་ིབདནེ་འཛན̂་ད་ེཉདི་ཡནི་ལ།  ད་ེདགག་པ་ལ་དའེ་ིVལ་

དགག་དགསོ་པ་གངོ་བཞནི་ཡནི་པས་རགིས་པའ་ིདགག་,་ནི།  ཆསོ་ལ་བདནེ་པར་འཛན̂་པའ་ིབདནེ་འཛན̂་:་ིའཛན̂་

gངས་5་ིགYང་,་ཆསོ་བདནེ་པར་[བ་པ་དང་ཆསོ་གཉསི་ཆར་ཡནི་ན།ོ  ། 

གཉིས་པ་ནི།  བདནེ་འཛན̂་oགས་པའ་ིགཞ་ིགཙa་བའོ་̂དབང་?་,ས་ན་fང་བའ་ིདངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་དང་wིར་ནི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་5ི་gེང་?་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ་གང་ལ་བདེན་འཛ^ན་oགས་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་5ི་gེང་?་མ་བཀག་ན་བདེན་

འཛ^ན་:ི་འཛ^ན་པ་0ོག་མི་�ས་པའི་sིར་རོ།  ། 

གGམ་པ་ནི།  ཆསོ་5་ིབདག་དགག་པའ་ིརགིས་པའ་ིགཙa་བ་ོད་ེལ།  ང་ོབ་ོལ་དIོད་པ་གཅིག་?་xལ།  U་ལ་དIདོ་པ་

�་ོA་ེགཟགེས་མ།  འxས་6་ལ་དIོད་པ་ཡོད་མེད་2ེ་འགོག  གཉསི་ཀ་ལ་དIདོ་པ་�་བཞ་ི2་ེའགགོ  ཐམས་ཅད་ལ་

དIདོ་པ་Wནེ་འxལེ་:་ིགཏན་ཚག̂ས་དང་�་ལས།  ད་ེདག་ག་ི9ལ་བ�བ་པ་སགོས་ར་ེར་ེནས་ཞབི་d་བཤད་ན།  ཡིག་

ཚaགས་མང་བར་འཇིགས་པས་དགསོ་པའ་ིདབང་གསི་ད་ེདག་ག་ིམཚན་གཞ་ིཙམ་བAདོ་ན། 

དང་པ་ོགཅགི་?་xལ་:་ིགཏན་ཚག̂ས་ན།ི  fང་བའ་ིདངསོ་པ་ོའད་ིདག་ཆསོ་ཅན།  རང་བཞིན་:ིས་མདེ་ད།ེ  གཅགི་

དང་?་མའ་ིརང་བཞནི་དང་xལ་བའ་ིsརི།  དཔརེ་ན་གYགས་བ�ན་བཞནི། ཞསེ་དང་།  གཉསི་པ་U་ལ་དIདོ་པ་�་ོA་ེ

གཟགེས་མ་ན།ི  མཐའ་བཞའི་ི2་ེབ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་Xམས་ས།ོ  །གGམ་པ་འxས་6་ལ་དIདོ་པ་ཡདོ་མདེ་2་ེ

འགོག་ནི།  fང་བའ་ིདངསོ་པ་ོའད་ིདག་ཆསོ་ཅན།  རང་བཞིན་:ིས་མེད་དེ།  འxས་6་ཡོད་མེད་2ེ་བ་དང་xལ་བའི་

sརི།  དཔརེ་ན་གYགས་བ�ན་བཞནི།  བཞི་པ་གཉིས་ཀ་ལ་དIོད་པ་�་བཞི་2ེ་འགོག་ནི།  fང་བ་འད་ིདག་ཆསོ་ཅན།  

རང་བཞིན་:ིས་མེད་དེ།  U་གཅགི་གསི་འxས་6་གཅགི་དང་?་མ་མ་ིབ2དེ་U་?་མས་འxས་6་གཅགི་དང་?་མ་མ་ི

བ2ེད་པའི་sིར།  དཔརེ་ན་གYགས་བ�ན་བཞནི།  �་པ་Wནེ་འxལེ་:་ིགཏན་ཚ^གས་ནི།  fང་བའ་ིདངསོ་པ་ོའད་ིདག་

ཆསོ་ཅན།  རང་བཞིན་:ིས་མེད་དེ།W ེ ན་འxལེ་ཡནི་པའ་ིsརི།  དཔརེ་ན་�་མ་བཞནི།  ཞེས་པའ།ོ  ། 

 

བཞི་པ་ནི།  ཆསོ་�ང་པ་ོལ་བདནེ་པར་འཛན̂་པའ་ིབདནེ་འཛན̂་ཡདོ་པ་ད་ེ_དི་?་དངསོ་འxས་གང་ཟག་ག་ིབདག་འཛན̂་

ངེས་པར་འbང་བ་ཡིན་པས་�ང་པ་ོལ་བདེན་པར་འཛ^ན་པའི་བདེན་འཛ^ན་ནི་Dག་བLལ་iན་:ི་J་བ་ཡིན་པའི་sིར་

དང་།  ཐེག་པ་གGམ་ཆར་:ི་,ང་jབ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་དེ་ངེས་པར་?་འགག་དགོས་པའི་sིར་ཡིན་ཏེ།  ཉན་ཐོས་5ི་,ང་

jབ་ཐབོ་པ་ཉརེ་ལནེ་:་ི�ང་པའོ་̂gངེ་?་བདནེ་པ་དགག་དགསོ་པ་དང་།  རང་>ལ་:ི་,ང་jབ་ཐོབ་པ་ལ་དེའི་gེང་?་

གYང་བ་s་ིརལོ་:་ིདནོ་དང་iན་ནས་ཉནོ་མངོས་5་ིགYང་བ་བདནེ་པར་[བ་པ་དགག་དགསོ་པ་དང་།  ཐེག་ཆེན་:ི་

,ང་jབ་ཐབོ་པ་ལ་vསོ་པའ་ིམཐའ་ཐམས་ཅད་དགག་དགསོ་པའ་ིsརི་ར།ོ  ། 

 

�་པ་ན།ི  �ང་སགོས་5་ིཆསོ་རང་བཞནི་:སི་མ་[བ་པའམ་དནོ་ང་ོམ་ལ་མ་[བ་པ་ད་ེལ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་ཅསེ་,་བ་

Vལ་:་ིད6་མ་8་བ་དང་།  �ང་སགོས་5་ིཆསོ་རང་བཞནི་:སི་མ་[བ་པར་Wགོས་པའ་ིཤསེ་རབ་ད་ེལ་ཆསོ་5་ིབདག་
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མདེ་Wགོས་པའ་ིཤསེ་རབ་ཞསེ་,་བ་Vལ་ཅན་:་ིད6་མའ་ི8་བའ།ོ  །འད་ིན་ིVལ་:་ི8་བ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་རག་པ་

དང་Vལ་ཅན་:་ི8་བ་བདནེ་gངོ་ཙམ་Wགོས་པའ་ིད6་མའ་ི8་བའ།ོ  ། 

གGམ་པ་དེ་གཉིས་བgན་པའི་ག་ོརིམ་བཤད་པ་ནི། 

གoང་4གས་ཆནེ་པ་ོXམས་G་ཐགོ་མར་iན་བཏགས་གང་ཟག་ག་ིབདག་བཀག་ནས་རམི་བཞནི་ཆསོ་5་ིབདག་འགགོ་

པའི་9ལ་གGངས་པ་ནི་[བ་མཐའི་རིམ་པ་དང་Bར་ནས་བཤད་བདེ་བའི་དབང་?་,ས་པ་ཡིན་ལ།  ཡང་;བས་འགའ་

ཞིག་d་ཐོག་མར་ཆོས་5ི་བདག་འགོག་པ་དང་དེ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་9ལ་གGངས་པ་དང་།  ཡང་འགའ་

ཞིག་d་དང་པོར་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པ་དང་དེ་ནས་ཆོས་5ི་བདག་འགོག་9ལ་གGངས་པའང་ཡོད་པས་དེ་ནི་

;བས་5་ིག?ལ་,འ་ི�ོའ་̂རམི་པ་དང་Bར་ནས་གGངས་པ་ཡནི་པས་མཐའ་གཅགི་d་ག་ོརམི་ངསེ་པ་ཞགི་ན་ིམ་ཡནི་

ན།ོ  །ད་ེ8ར་ཇ་ི;ད་བཤད་པའ་ིརགིས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིདགག་,་བདནེ་པ་ཙམ་བཀག་པའ་ིVལ་:་ིད6་མའ་ི8་

བ་དེ་ཤེས་པའི་Vལ་ཅན་:ི་ཤེས་པ་དེ་ནི་བདེན་པས་gོང་པར་Wོགས་པའི་Vལ་ཅན་:ི་ད6་མའི་8་བ་gེ་ཐེག་པ་གGམ་

ཆར་:་ིnན་མངོ་ག་ི8་བ་ཡནི་ན།ོ  །འད་ིདག་གསི་དགག་,་བདནེ་པ་ཙམ་བཀག་པའ་ི8་བ་བཤད་ཟནི་ཏ།ོ  ། 

 

དགག་:་>སོ་པའ་ིམཐའ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའ་ི6་བ། 

གཉསི་པ་དགག་,་vསོ་པའ་ིམཐའ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའ་ི8་བ་བཤད་པ་ན།ི  ད་ེལ་མཐར་nག་ག་ིད6་མའ་ི8་བ་དང་།  

vསོ་xལ་:་ི8་བ་དང་།  མཐའ་xལ་:་ི8་བ་Xམས་མངི་ག་ིXམ་|ངས་ཡནི་པས་ད་ེབཤད་པ་ལ།  དགག་,་vསོ་པ་

ངོས་བYང་བ།  ད་ེགཞ་ིགང་ག་ིgངེ་?་འགགོ་པ།  vསོ་པ་དང་xལ་བའ་ིདོན་བཤད་པ།  vསོ་པའ་ིམཐའ་བཞ་ིའགགོ་

པའི་རིགས་པ་བཤད་པ།  ད་ེའགགོ་དགསོ་པའ་ིU་མཚན་བཤད་པ།  དནོ་བD་བ་དང་�ག་ལས། 

དང་པ་ོན།ི  wརི་vསོ་པ་ངོས་འཛ^ན་9ལ་ལ་;བས་རརེ་ངག་ལ་vོས་པར་བཤད་པ་དང་།  ;བས་རརེ་Xམ་Wགོ་ལ་vསོ་

པར་བཤད་པ་སོགས་ཡོད་5ང་།  ;བས་འདརི་ན་ིདགག་�བ་5་ིཆསོ་5་ིམཚན་མ་ཐམས་ཅད་�སོ་གང་?་ཞནེ་པའ་ི

Vལ་ཐམས་ཅད་vསོ་པ་ཞསེ་,་བ་ཡནི་ན།ོ  །གཉིས་པ་ནི།  ཆསོ་ཐམས་ཅད་5་ིgངེ་?་འགགོ་པ་ཡནི་ཏེ།  ཆསོ་གང་ལ་

ཞེན་ན་ཞེན་པ་0ོག་པའི་ཆེད་?་ཞེན་Vལ་དེ་འགགོ་དགསོ་པའ་ིsརི་ར།ོ  །གGམ་པ་ནི།  �་ོའ�ལ་པའ་ིVལ་ཡདོ་མདེ་

ལ་སོགས་པའི་vོས་པ་འདི་དག་གདོད་མ་ནས་རང་གི་ང་ོབོས་gོང་པས་རང་ག་ིfང་བ་8ར་?་དནོ་ལ་མ་[བ་པའ།ོ  ། 

བཞི་པ་ན།ི  མཐའ་དང་པ་ོའགགོ་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི  གངོ་?་ཇ་ི;ད་བཤད་པའ་ིདགག་,་བདནེ་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་

Xམས་ས།ོ  །མཐའ་གཉསི་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི  དགག་,་བདནེ་པ་བཀག་པའི་བདེན་མེད་5ང་མ་[བ་g།ེ  

དགག་,་བདནེ་པ་མ་[བ་པའ་ིsརི།  དཔརེ་ན་གཡས་མ་[བ་ན་གཡོན་མི་[བ་པ་བཞིན་ན།ོ  །J་ཤརེ་རབ་,དེ་བ?ན་

པ་ལས།  འ?ས་,ས་རབ་d་མ་[བ་པས།  །འ?ས་མ་,ས་ན་ིཇ་ི8ར་[བ།  །ཅསེ་གGངས་པ་8ར་ར།ོ  །མཐའ་

གGམ་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི  མཐའ་དང་པ་ོགཉསི་འགགོ་པའི་རིགས་པ་གཉིས་ཆར་རོ།  །ད6་མ་འCག་པ་
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སམེས་བ2དེ་�ག་པའནིང་?།  གཉསི་ཀ་ལས་5ང་མ་ཡནི་U་མདེ་པར་ན་ིག་ལ་ཡདོ།  །ཅསེ་གGངས་པ་8ར་

རོ།  །མཐའ་བཞ་ིཔ་འགགོ་པའི་རིགས་ནི།  དགག་,་གཉསི་ཀ་ཡནི་པ་མ་[བ་པས་ད་ེབཀག་པའ་ིགཉསི་མནི་ཡང་མ་

[བ་ཅསེ་པ་g།ེ  མཐའ་གཉསི་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་དང་9ལ་མ9ངས་ས།ོ  །ད6་མ་བཞ་ིབ>་པ་རབ་,དེ་བ�་བཞ་ིཔའ་ི

ནང་?།  ཡདོ་དང་མདེ་དང་ཡདོ་མདེ་དང་།  །ཡདོ་མདེ་མནི་ཞསེ་,་བའ་ི9ལ།  །འད་ིན་ིམཁས་པས་གཅགི་ཉདི་

སོགས།  །དག་ལ་Wག་d་Bར་བར་,།  །ཞསེ་གGངས་པ་8ར།  མཐའ་དང་པ་ོདང་།  གཉསི་པའ་ིའགགོ་པའ་ིརགིས་པ་

Bར་ནས་ཤསེ་པར་,འ།ོ  ། 

�་པ། Vལ་:་ིགནས་4གས་མཐར་nག་པ་ན་ིམཐའ་བཞ་ིvསོ་xལ་ལམ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་�་བ་ད་ེཉདི་ཡནི་ལ།  ཐེག་

ཆནེ་:་ི,ང་jབ་ཐབོ་པ་ལ་Vལ་:་ིགནས་4གས་མཐར་nག་པ་དེ་Wོགས་དགོས་པའི་sིར་ཏ།ེ  མཚན་མ་མདེ་པ་ཚང་

བར་Wོགས་དགོས་པའི་sིར་དང་།  ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་གསལ་བ་དང་།  >ས་པདང}  Rགོས་པར་Wོགས་དགོས་པའི་

sརི་ར།ོ  །hབོ་�་�བ་5སི།  མཚན་མ་མདེ་པ་མ་Wགོས་པར།  །Qདོ་5སི་ཐར་པ་མདེ་པར་གGངས།  །ད་ེsརི་Qདོ་

5སི་ཐེག་ཆེན་ལས།  །དེ་ནི་ཚང་བར་བgན་པ་ལགས།  །ཞེས་གGངས་པ་8ར་རོ།  ། 

�ག་པ། vསོ་པའ་ིམཐའ་གང་?འང་མ་[བ་པའ་ིཆསོ་ཉདི་ད་ེལ་གནས་4གས་མཐར་nག་ཅསེ་,་ལ།   ད་ེཉདི་Vལ་:་ི

ད6་མའ་ི8་བ་མཐར་nག་དང་།  ད་ེWགོས་པའ་ིVལ་ཅན་:་ིཤསེ་རབ་ད་ེལ་vསོ་xལ་Wགོས་པའ་ི8་བ་ཞསེ་,་ལ་ད་ེ

ཉིད་Vལ་ཅན་:ི་ད6་མའི་8་བ་མཐར་nག་པ་ཡིན་ནོ།  །Vལ་:་ིད6་མའ་ི8་བ་མཐར་nག་ད་ེལ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་�་

བ་དང་།  Vལ་ཅན་:་ིད6་མའ་ི8་བ་མཐར་nག་ད་ེལ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་�་བ་Wགོས་པའི་8་བ་ཞེས་5ང་བAོད་དོ།  ། 

 

དགོས་པའ་ིགནད་འགའ་ཞིག་ལ་དBད་ནས་རང་ག་ིབསམ་Cལ་བ)དོ་པ། 

ཞར་bང་ག་ི9ལ་?་དགོས་པའ་ིགནས་འགའ་ཞགི་ལ་དIད་ནས་རང་ག་ིབསམ་9ལ་བAོད་པ་ལ། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་Wོགས་པ་ལ་�ང་པ་ོརང་བཞིན་མེད་པར་Wོགས་པ་Lོན་?་འ|་ོདགོས་མིན་ལ་དIད་པ། 

�ང་པ་ོགང་ཟག་ག་ིའདག་གཞ་ིཡནི་མནི་ལ་དIད་པ།  བདག་འཛ^ན་ལ་བདེན་འཛ^ན་:ིས་Qབ་དང་མ་ིQབ་ལ་དIད་པ། 

གཞི་[བ་ན་རིགས་པའི་དགག་,་ཡིན་པའི་Qབ་མ་Qབ་ལ་དIད་པ།  དགག་,་བདག་གཉསི་5ི་བདག་བདེན་[བ་ལ་

འཇོག་པའི་9ལ་ལ་དIད་པ།  ཡང་ལོག་གི་Qད་པར་Vལ་Vལ་ཅན་གཉིས་ཆར་ལ་འཇོག་པའི་9ལ་ལ་དIད་པ། 

རིགས་ཤེས་5ིས་གནས་4གས་Wོགས་མ་ིWོགས་ལ་དIད་པ།  འཇིག་Wེན་ཡང་དག་པའི་iན་Rོབ་5ི་འཇོག་9ལ་ལ་

དIད་པ་བཅས་བ>ད་ལས།  དང་པ་ོནི།  གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་Wགོས་པ་ལ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་Wགོས་དགསོ་པར་

བཞེད་པ་དང་མི་བཞེད་པའི་sོགས་གཉིས་G་fང་བ་ལས་གང་ཟག་བདག་མེད་Wོགས་པ་ལ་རང་Uད་5ི་�ང་པ་ོརང་

བཞིན་མེད་པར་Wོགས་པ་Lོན་?་འ|་ོདགོས་པར་བཞེད་པ་དེ་ནི་ཡོངས་G་|གས་པ་ཞིག་gེ་དེ་ལ་�བ་,ེད་གཙa་བ་ོནི་

4ང་ཞགི་g་ེ4ང་ད་ེན་ིའཕགས་པ་�་�བ་ཞབས་སགོས་5སི་ཇ་ི_དི་�ང་པོར་འཛ^ན་ཡོད་པ།  །ཞསེ་སགོས་གGངས་
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པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡིན་ལ།  འནོ་5ང་གY་བརོ་གནས་ཏ་ེབསམས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་Wོགས་པ་ལ་ངེས་པར་�ང་

པ་ོརང་བཞིན་མེད་པ་Wོགས་པ་Lོན་?་འ|་ོདགོས་པ་ནི་མ་ངེས་Oམ་?་སེམས་ཏེ།  གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་Wགོས་ཞསེ་

པ་དེ་ངར་འཛ^ན་�ན་2ེས་5ི་Vལ་?་�ར་པའི་ང་རང་བཞིན་མེད་པར་Wོགས་པའི་དོན་ཞིག་ཡིན་ན་ངེས་པར་རང་Uད་5ི་

�ང་པ་ོརང་བཞནི་མདེ་པར་Wགོས་དགསོ་པ་ཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ།  ང་ཞསེ་པ་རང་Uད་5་ི�ང་པའོ་̂gངེ་?་རམི་བཞནི་

བཙལ་ནས་མཐར་དེའི་gེང་?་མི་�ེད་པའི་9ལ་ནི་wོད་འCག་d་གGངས་པ་8ར་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ནི་ས་ོལ་སོགས་པ་བདག་

མ་ཡནི་9ལ་ཤསེ་ན་ཆགོ་ག ི སའོ་̂J་ེམ་ོས་ོམནི་ལ་སགོས་;བས་དརེ་དགསོ་པ་མ་མཐངོ་ལ་>ལ་_ས་5སི་5ང་ད་ེ8ར་

མ་གGངས་ཤིང་དོན་ལ་ཡང་ང་ཞེས་པ་Vལ་གང་གི་gེང་?་བཙལ་ན་ཡང་མེད་9ལ་ལམ་མི་�ེད་པ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་�ེད་

ནས་ད་ེལ་Vན་རངི་གམོས་པས་ནམ་ཞགི་ན་ང་རང་བཞནི་མདེ་པ་མངནོ་Gམ་?་ཤསེ་པ་ཞགི་འbང་ལ།  ད་ེཙམ་:སི་ང་

རང་བཞིན་མེད་པར་Wོགས་ཞེས་འཇོག་པའི་sིར་དང་།  གཞན་ཡང་ང་རང་བཞནི་མདེ་པར་ཤསེ་པ་ལ།  ང་རང་བཞིན་

མདེ་པའ་ི9ལ་རགིས་པས་དIད་ནས་ཤསེ་5་ིངསེ་པར་�ང་པ་ོལ་རང་བཞནི་མདེ་པའ་ི9ལ་དIད་མ་ིདགསོ་ཏེ།  དཔརེ་

ན་ར་ིབངོ་ག་ི�་མདེ་པར་ཤསེ་པ་ལ་ར་ིབངོ་མདེ་པར་ཤསེ་མ་ིདགསོ་པ་བཞནི་ན།ོ  ། 

�་�བ་ཞབས་5་ི4ང་དང་ཡང་མ་ིའགལ་ཏ་ེའཕགས་པ་�་�བ་ན་ིམཁས་པའ་ིཔ�་ིཏ་ཡིན་པས་གང་Kན་དང་ཚ^ག་ཙམ་

ལ་མི་ཞེན་པས་ཇི་_ིད་�ང་པརོ་འཛ^ན་ཡོད་པ།  །ཞེས་པའི་4ང་Xམས་5་ིདནོ་ན།ི  ཇི་_ིད་རང་Uད་5ི་�ང་པ་ོལ་ངའི་

�ང་པ་ོཞསེ་ངའ་ིQད་པར་?་,ས་ནས་འཛན̂་པ་ཡདོ་པ་ད་ེ_དི་?་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་དོན་ལ་ཡང་གནས་སམ་

Oམ་?་སམེས་ས།ོ  ། 

འནོ་5ང་གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་Wགོས་ན་�ང་པ་ོརང་བཞནི་མདེ་པ་Wགོས་པས་Qབ་པ་ན་ིདནོ་ལ་གནས་སམ་Oམ་པ་

g་ེརང་Uད་5་ི�ང་པ་ོལ་བདནེ་པར་འཛན̂་པའ་ིབདནེ་འཛན̂་ན་ིགང་ཟག་བདག་འཛན̂་ན་ིདངསོ་U་ཡནི་པའ་ིsརི་ར།ོ  ། 

མདརོ་ན་གནད་Kལི་ན་གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་Wགོས་པ་ལ།  �ང་པ་ོརང་བཞནི་མདེ་པར་Wགོས་པ་Lནོ་?་འ|་ོདགསོ་

པ་ནི་མ་ངེས་ཤིང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་Wོགས་ན་�ང་པ་ོརང་བཞིན་མེད་པར་Wོགས་པས་Qབ་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

 

གཉིས་པ།  འདི་ལའང་�ང་པ་ོགང་ཟག་གི་བདག་གཞིར་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་sོགས་གཉིས་G་fང་བ་ལས་�ང་པ་ོ

གང་ཟག་ག་ིབདག་གཞ་ིཡནི་པ་ལ་ན་ིརགིས་པའ་ིགནདོ་,དེ་�ང་ཟད་གནས་སམ་Oམ་པ་g།ེ  ད་ེཡང་འད་ི8ར་�ང་པ་ོ

གང་ཟག་ག་ིབདག་གཞ་ིཡནི་ན་�ང་པ་ོཉདི་གང་ཟག་?་ཐལ་ཏ་ེདཔརེ་ན་8་ོ0རི་ཞབས་oམ་j་2རོ་:་ིདནོ་,དེ་�ས་པ་

6མ་པའ་ིབདག་གཞ་ིཡནི་པས་ན་ད་ེཉདི་6མ་པ་ཡིན་པ་བཞནི་ད་ེདང་དརེ་འདག་པའ་ིགཞ་ིཉདི་ད་ེདང་དརེ་འཇགོ་པའ་ི

sརི་ར།ོ  །�ང་པ་ོཉདི་གང་ཟག་ཡནི་པ་ད་ེ8ར་ན་བདག་?་མར་ཐལ་བ་སགོས་བདག་�ང་གཅགི་པའ་ིsགོས་5་ི2ནོ་

ཐམས་ཅད་བབས་པའི་sིར་རོ།  ། 
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འནོ་5ང་འད་ིན་ིགང་ཟག་བpསི་8་6ར་མཚaན་ན་བpསི་ཞསེ་བAདོ་པའ་ིཚ�་བpསི་5་ིགYགས་ད,བིས་�་ོལ་འཆར་བ་

དང་།  བpིས་5ི་གYགས་མཐོང་བས་བpིས་མཐོང་ཞེས་བAོད་5ི་ཡོད་པས་བpིས་5ི་གYགས་ཉིད་བpིས་ཡིན་ནམ་

བསམ་པ་དང་།  ད་ེཡང་�ང་ཟད་དIད་ན་བpསི་5་ིསམེས་འད་ིབpིས་ཡིན་བསམ་པ་ཞགི་འངོ་བས་བpསི་5་ི�ང་པ་ོ

འད་ིབpསི་5་ིབདག་གཞ་ིཡནི་Oམ་པ་ཞགི་དIད་པ་�ང་ཟད་oགས་པའ་ི�་ོལ་འཆར་བཞནི་ཡདོ་5ང་ཞབི་མའོ་̂�སོ་

དIད་ན་�ང་པ་ོབདག་ག་ིའདག་གཞ་ིམ་ཡནི་པར་བདག་d་འདག་པའ་ིU་ཡནི་པའ་ིགནད་5སི་ད་ེ8ར་འཆར་:་ིཡདོ་པ་

ཤསེ་�ས་པ་g་ེiན་མQནེ་�་མས་ནན་གཏན་?་གGངས་པའང་གནད་འད་ིཉདི་ཡནི་ན།ོ  ། 

 

གGམ་པ། བདག་འཛ^ན་ལ་བདེན་འཛ^ན་:ིས་Qབ་པ་མ་ངེས་ཏ།ེ  ཆསོ་5་ིབདག་འཛན̂་ཡནི་ལ་བདནེ་འཛན̂་མ་ཡནི་པ་

?་མ་ཡདོ་པའ་ིsརི་ཏེ།  དཔརེ་ན་gངོ་ཉདི་ལ་མངནོ་པར་ཞནེ་པ་དང་།  མཐའ་s་ིམ་སགོས་ལ་ཞེན་པའི་�་ོཐམས་ཅད་

ཆསོ་5་ིབདག་འཛན̂་ཡནི་པ་གང་ཞིག  བདེན་འཛ^ན་མ་ཡིན་པའ་ིsིར་རོ།  །ད་ེན་ིཆསོ་5་ི>ལ་པ་ོiན་མQནེ་ཆནེ་པསོ་

གGངས་པ་8ར་ཡནི་ན།ོ  །འནོ་5ང་ལ་ལ་:ིས་བདག་གི་ངོས་འཛ^ན་?་བདེན་[བ་ཉིད་?་བཞག་ནས་བདག་ལ་བདེན་

[བ་5་ིQབ་པར་འདོད་པ་དང་།  བདག་འཛ^ན་ལ་བདནེ་འཛན̂་:་ིམ་Qབ་པར་འདདོ་པ་ན་ིནང་འགལ་ཁ་ོན་\་བའམ་

བgན་པ་བཤགི་པའ་ིL་8ས་ཡནི་པས་ཁ་ོབསོ་བཤད་པ་ད་ེལ་ཡདི་ཆསེ་ནས་Qདོ་5་ིའདདོ་པ་ངན་པ་>ང་རངི་?་དརོ་

བར་,འ།ོ  ། 

བཞི་པ།  གཞ་ི[བ་ན་རགིས་པའ་ིདགག་,་ཡནི་པའ་ིQབ་པ་ན་ིགནད་དམ་པ་ཞགི་ཡནི་ལ།  འནོ་5ང་རགིས་པའ་ིདགག་

,འ་ིདནོ་ཆསོ་ཅན་དང་དགག་,འ་ིཆསོ་5་ིཚaགས་དནོ་ཁ་ོན་ལ་ག་ོབར་བསམས་ན་ན་ིདགག་,་ཧ་ཅང་Qབ་jང་བར་

ཐལ་g།ེ བདག་གཉིས་པ་ོདགག་,་མ་ཡནི་པར་ཐལ་བའ་ིsརི་ར།ོ  །དསེ་ན་རགིས་པའ་ིདགག་,འ་ིདོན་ན་ི�སོ་ཞནེ་པའ་ི

Vལ་ཐམས་ཅད་ཡནི་ཏེ།  �སོ་གང་?་ཞནེ་པ་ཐམས་ཅད་དགག་དགསོ་པའི་sིར། དེ་བས་གཞི་[བ་ན་རིགས་པའི་

དགག་,་ཡནི་པའ་ིQབ་པར་འདོད་པ་ནི་རང་4གས་nན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  ། 

 

�་པ། དགག་,་ངསོ་འཛན̂་:ི་གoང་4གས་Xམས་G་;བས་ར་ེབདག་བདེན་[བ་ལ་གGངས་པས་བདག་གཉིས་པ་ོ

བདེན་[བ་ལ་འཇོག་པར་fང་བས་རང་དང་མཉམ་པའི་ཆོས་|ོགས་hབོ་གཉརེ་བ་ལ་ལ་:སི་དགག་,་ཡནི་ན་བདག་

བདེན་[བ་ཡིན་པར་འདོད་མཁན་ཡང་མང་ང་ོ།  །འནོ་5ང་ཁ་ོབོས་དIད་ན། ད་ེན་ིབདག་བདེན་[བ་བ�གོ་པའ་ི;བས་

ལ་དགོངས་ནས་དེ་8ར་གGངས་པ་ཡིན་:།ི དགག་,་ཡནི་ན་བདག་བདནེ་[བ་ཁ་ོན་ཡིན་པས་Qབ་པ་ན་ིམདེ་ད།ོ  ། 

U་མཚན་ན་ིགངོ་?་བཤད་པ་ལས་ཤསེ་པར་:སི་ཤགི  གཞན་?་ན་བདག་འཛན̂་ལ་བདནེ་འཛན̂་:སི་Qབ་པར་ཐལ་

བའི་ཉེས་པ་ཡང་0གོ་ཐབས་མདེ་ད།ོ  ། 
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�ག་པ། རིགས་ཤེས་5ིས་གནས་4གས་Wོགས་དང་མ་ིWགོས་ཤ་ེན།  Wོགས་པར་འཇོག་དགོས་ཏ།ེ  གནས་4གས་དནོ་

wའི་ི9ལ་:སི་Wགོས་པའ་ིsརི།  དཔརེ་ན།  6མ་པ་ཆསོ་ཅན།  མཐའ་བཞ་ིདང་xལ་བ་ཡནི་ཏ།ེ  Wནེ་འxལེ་ཡནི་པའ་ི

sརི།  ཞསེ་པའ་ིWགས་ལས་�བ་,་6མ་པ་མཐའ་བཞ་ིདང་xལ་བ་ད་ེWགོས་པའ་ིsརི།  Qབ་g།ེ  མཐའ་བཞ་ིདང་xལ་

བ་དེ་གནས་4གས་ཡིན་པའི་sིར།  དེ་Wེན་འxེལ་:ི་Wགས་ལ་བWེན་ནས་Wོགས་པའི་sིར།  གལ་ཏེ་ད་ེ8ར་མ་ཡིན་ན།  

Wགས་དེ་ལས་�བ་,་Wོགས་པའི་�་ོམེད་པར་ཐལ་བའི་sིར།  གལ་ཏེ་�བ་,་Wོགས་5ང་གནས་4གས་Wོགས་པར་མི་

འདོད་ན།  �བ་,་6མ་པ་ཡིན་ཞིང་།  དེ་Wོགས་པའི་�ོས་དེ་མི་Wོགས་ཟེར་བ་དང་མ9ངས་སོ།  །དེ་བས་ཁ་ོབོས་བཤད་

པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་ཚད་མ་དསེ་གནས་4གས་Wགོས་པར་མ་ིའདདོ་པ་ན་ི>ང་རངི་?་དརོ་ནས་ཁ་ོབའོ་̂Aསེ་G་འxང་

བར་,འ།ོ  །འནོ་5ང་མQེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་པཎ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་|གས་5ིས་གནས་4གས་ད།ེ  Wོག་པའི་wོད་

Vལ་མ་ཡིན་གGངས་པ་དང་།  Uད་�་མ་ལས།  རང་འbང་Xམས་5་ིདནོ་དམ་འད།ི  །དད་པ་ཉདི་5་ིWགོས་,་

ཡིན།  །ཞེས་གGངས་པའི་4ང་དོན་Xམས་5ི་དགོངས་པ་ལ་དོགས་པ་ད་?ང་ཡང་རང་ཉིད་5ི་ས་ོན་གནས་ས།ོ  ། 

 

བ?ན་པ། ཡང་དག་པའི་iན་Rོབ་5ི་འཇོག་9ལ་ན།ི  ད6་མ་འCག་པ་ལས།  གནདོ་པ་མདེ་པའ་ིདབང་པ་ོ�ག་Xམས་

5སི།  །གYང་བ་གང་ཞགི་འཇགི་Wནེ་:སི་Wགོས་ཏེ།  །ཞསེ་གGངས་པ་8ར། ད6་མ་འCག་པའ་ིགoང་ནང་?།  

ཡང་དག་iན་Rོབ་འདི།  གནདོ་པ་མདེ་པའ་ིདབང་པ་ོ�ག་ག་ིVལ་དང་།  འཇགི་Wནེ་ཉདི་ལ་8སོ་པའ་ིབདནེ་པའ་ིiན་

Rབོ་ལ་བཞག་5ང་།  wརི་ཡང་དག་iན་Rབོ་ཡནི་ན་གངོ་ག་ིགoང་ག་ིདངསོ་བgན་:་ིཡང་དག་iན་Rབོ་ཡནི་པས་

Qབ་པ་མདེ་པར་Oམ་g།ེ  ས་ལམ་:་ིXམ་གཞག་སགོས་ཡང་དག་iན་Rབོ་ཡནི་ཡང་།  གངོ་ག་ིགoང་ག་ིདངསོ་བgན་

:ི་ཡང་དག་iན་Rོབ་དང་།  འཇིག་Wེན་ཉིད་ལ་8ོས་པའི་བདེན་པའི་iན་Rོབ་མ་ཡིན་པའི་sིར།  མ་ཡནི་ཏ།ེ  འཇགི་

Wེན་ཉིད་ལ་8ོས་པའི་བདེན་པའི་iན་Rོབ་ཡིན་ན།  འཇིག་Wེན་ཉིད་ལ་|གས་པ་ཞིག་དགོས་པ་གང་ཞིག  ས་ལམ་:ི་

Xམ་གཞག་སོགས་དེ་8ར་མ་ཡིན་པའི་sིར།  འནོ་5ང་ཡང་དག་iན་Rབོ་ཡནི་པ་ལ་ན་ིར་ེཞགི་དགོས་པ་མདེ་ད།ོ  ། 

 

ཇ་ི4ད་བཤད་པ་Eམས་Fང་དང་Gར་བའ་ི;་ོནས་མHག་བ2་བ། 

གGམ་པ་ཇི་;ད་བཤད་པ་Xམས་4ང་དང་Bར་བའི་H་ོནས་མCག་བD་བ་ནི། གངོ་?་ཇ་ི;ད་བཤད་པ་ད་ེXམས་རང་

དགར་བཏགས་པ་མ་ཡནི་པར་>ལ་བ་གངོ་མའ་ིགGང་ལས་ཇ་ི8ར་bང་བ་Xམས་བཀདོ་པ་ཡནི་པར་ཤསེ་པ་དང་ཡདི་

ཆསེ་པའ་ིགནས་G་Wགོས་པའ་ིhད་?་�བ་,དེ་5་ི4ང་Xམས་sགོས་གཅགི་d་བཀོད་ན། 

༡༽ 8་བ་ད་ེལ་དངསོ་བཏགས་མ་s་ེན་Vལ་:་ི8་བ་དང་Vལ་ཅན་:་ི8་བ་གཉསི་G་ཡདོ་པ་ན།ི  གGང་རབ་དགངོས་

གསལ་ལས། wརི་8་བ་Wགོས་,དེ་5་ིཡ་ེཤསེ་ལ་8་བ་,ས་པ་དང་། Wོགས་,འི་Vལ་ལ་8་བ་,ས་པ་གཉིས་ལས། 

ཞེས་དང་། 
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༢༽Vལ་:་ི8་བའ་ིདནོ་[བ་མཐའ་རང་རང་ག་ིརགིས་པ་Xམ་དག་གསི་[བ་པའ་ིདནོ་ལ་འཇགོ་པ་ན།ི གGང་རབ་

དགངོས་གསལ་ལས། ད་ེཡང་[བ་མཐའ་རང་རང་ག་ི4གས་5་ིརགིས་པ་ཡང་དག་གསི་དIད་པའ་ིཚ�་�་ོདའེ་ིངརོ་

གནདོ་པ་མདེ་པར་[བ་པ་ལ་8་བར་འཇགོ་པ་ཡནི་པས། ཞེས་དང་།  

༣༽8་བ་མཚན་ཉདི་པ་Vལ་ཅན་:་ི8་བ་ལ་འཇགོ་པ་ན།ི  ཆསོ་A་ེཉ་དབནོ་:་ིKསི་ལན་ཡདི་5་ི�ན་སལེ་ལས། 8་བ་

དངསོ་ཤསེ་རབ་གཙa་བརོ་�ར་པ་ཞགི་ཡནི་ཅངི་།  ཞེས་དང་། མཁན་ཆནེ་ངག་ཆསོ་5་ིའCག་པའ་ིw་ིདནོ་ལས། ད6་

མའ་ི8་བ་ཞསེ་པ་ན།ི ད6་མ་Vལ་?་,དེ་པའ་ི8་བ་ལ་བར་:་ིཚག̂་མ་ིམངནོ་པར་,ས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ།  །ད་ེལ་

eས་བAདོ་རགིས་5་ིH་ོནས་ད,་ེན། Vལ་དང་Vལ་ཅན་:་ིད6་མའ་ི8་བ་གཉསི་ཡདོ་5ང་། དང་པ་ོད་ེད6་མའ་ི8་བ་

བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གGངས་སོ།  ། 

༤༽8་བ་ད་ེལ་དགག་,་བདནེ་པ་ཙམ་བཀག་པའ་ི8་བ་དང་།  vསོ་པའ་ིམཐའ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའ་ི8་བ་གཉསི་G་

s་ེབ་ན།ི ད6་མའ་ིw་ིདནོ་ལས།  དགག་,འ་ིH་ོནས་དགག་,་བདནེ་པ་ཙམ་བཀག་པའ་ིད6་མ་དང་། དགག་,་vསོ་

པའ་ིམཐའ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའ་ིད6་མ་གཉསི། ཞེས་གGངས་སོ།  ། 

༥༽དགག་,་བདནེ་པ་ཙམ་བཀག་པའ་ི8་བ་ད་ེཐགེ་པ་nན་མངོ་ག་ི8་བ་ཡནི་པ་ན།ི  8་བ་ངན་སལེ་ལས།  ཐེག་པ་nན་

མངོ་ག་ིWགོས་,འ་ིgངོ་ཉདི་དང་།  ཐེག་ཆེན་nན་མོང་མ་ཡོན་པའི་Wོགས་,འི་gོང་ཉིད།  ཅསེ་གGངས་པ་དང་།  མང་

ཐོས་5ི་ཁ་;ོང་གི་འ|ེལ་པ་ལས།  ཐར་པ་ཙམ་:ི་Uར་�ར་པའི་ད6་མའི་8་བ་དང་།  ཐམས་ཅད་མQེན་པ་འཐོབ་,ེད་

5་ིད6་མའ་ི8་བ་གཉསི་ཡོད་པ་མཐོང་gེ།  ཞེས་གGངས་སོ།  ། 

༦༽དགག་,་ལ་ལམ་:་ིདགག་,་དང་རགིས་པའ་ིདགག་,་གཉསི་G་s་ེནས་གཉསི་འཛན̂་:་ི�་ོཐམས་ཅད་ལམ་:་ི

དགག་,་དང་�སོ་གང་?་ཞནེ་པའ་ིVལ་ཐམས་ཅད་རགིས་པའ་ིདགག་,་ཡནི་པ་ན།ི  8་བ་ངན་སལེ་ལས།  རིགས་

པའི་དགག་,་དང་ལམ་:ི་དགག་,་གཉིས་ལས།  དང་པ་ོན།ི  གང་?་བYང་བས་འཛན̂་པ་པ་ོའཁརོ་བར་འཆངི་བའ་ིU་

ཡདོ་མདེ་?་འཛན̂་པའ་ིའ�ལ་པ་མཐའ་དག་ཡནི་ཏ།ེ འཁོར་བའི་ཉེས་པ་བ2ེད་པས་དགག་དགོས་པ་དང་།  ཞེན་Vལ་ལ་

ཚད་མས་གནོད་པས་དགག་�ས་པ་དང་།  །ད་ེsརི་ཡདོ་དང་མདེ་པ་ལ།  །མཁས་པས་གནས་པར་མི་,འ།ོ  །ཞསེ་

དགག་པར་གGངས་པའ་ིsརི་ར།ོ  །གཉསི་པ་ལ་གཉསི་ཏ།ེ  U་ཞནེ་Vལ་ལ་འ�ལ་པའ་ིWགོ་པ་ལགོ་ཤསེ་དང་།  fང་

Vལ་ལ་འ�ལ་པའ་ིWགོ་མདེ་ལགོ་ཤསེ་ས།ོ  །དང་པ་ོན།ི  Uའ་ི?ས་ན་8་བ་Wགོས་པས་དང་།  གཉསི་པ་ན།ི  འxས་

6འ་ི?ས་ན་གཉནེ་པ་ོགམོས་པས་�ང་,་ཡིན་པ་ལས་འདིར་རེ་ཞིག་དང་པོའ།ོ །ད་ེའགགོ་པ་ལའང་ད་ེ8་6འ་ིWགོ་པ་དསེ་

ཅ་ི8ར་བWག་པའ་ིVལ་མཐའ་གཉསི་བཀག་པའ་ིH་ོནས་དརེ་འཛན̂་:་ིལགོ་Wགོ་སལེ་བ་ཡནི་ཏ།ེ  འཇིག་Wེན་Xམ་པར་

Wོག་ལས་bང་།  །Xམ་Wགོ་སམེས་ལས་bང་�ར་ཅངི་།  །གང་sརི་Vལ་ལས་སམེས་bང་བ།  །ད་ེsརི་Vལ་ལ་Xམ་

པར་དIོད།  །ཅསེ་གGངས་ས།ོ  ། 
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༧༽གང་ཟག་ག་ིབདག་དང་ཆསོ་5་ིབདག་འགགོ་པའ་ིཚ�་ན་དགག་གཞ་ིད་ེདང་དགག་,འ་ིཆསོ་གཉསི་5་ིཚaགས་དནོ་མ་

ཟད་དགག་གཞི་དེ་ཉིད་5ང་དགག་,ར་འཇོག་པ་ནི།  w་ིདནོ་ལས་�སོ་གང་?་ཞནེ་པའ་ིVལ་ཐམས་ཅད་vསོ་པ་ཡནི་ལ་

ཞེས་སོ།  ། 

གང་ཟག་ག་ིབདག་འགགོ་པའི་རིགས་པ་ནི།  འCག་པ་ལས།  ཤངི་W་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདདོ་མནི།  ། 

གཞན་མནི་མ་ཡནི་ད་ེ0ན་ཡང་མནི་ཞངི་།  །ཡན་ལག་ལ་མནི་ཡན་ལག་དག་དརེ་མནི།  །འ?ས་པ་ཙམ་མནི་ 

ད,བིས་མནི་ཇ་ིབཞནི་ན།ོ  །གལ་ཏ་ེཚaགས་ཙམ་ཤངི་Wར་འ�ར་ན་ན།ི  །སལི་6ར་གནས་ལ་ཤངི་W་ཉདི་ཡདོ་�ར།  ། 

གང་sརི་ཡན་ལག་ཅན་མདེ་ཡན་ལག་དག  །མདེ་པས་ད,བིས་ཙམ་ཤངི་Wར་རགིས་པའང་མནི།  ། 

ཞེས་,་བ་�ོས་སོ།  ། 

༨༽གང་ཟག་ག་ིབདག་འགགོ་དགསོ་པའ་ིU་མཚན་ན།ི  wདོ་འCག་ལས།  འདིར་ནི་Dག་བLལ་Uར་�ར་པའི།  ། 

བདེན་པར་ཞེན་པ་བ�ོག་,་ཡིན།  །ཞསེ་དང་།  འCག་པ་ལས།  ཉནོ་མངོས་2ནོ་Xམས་མ་4ས་འཇགི་ཚaགས་ལ།  ། 

8་ལས་bང་བར་�་ོཡསི་མཐངོ་འ�ར་ཞངི་།  །བདག་ན་ིའད་ིཡ་ིVལ་?་Wགོས་,ས་ནས།  །Xལ་འ,རོ་པ་ཡསི་བདག་

ན་ིའགགོ་པར་,དེ།  །ཅསེ་དང་།  Xམ་འ|ེལ་ལས།  འདི་Vལ་Gན་དbང་མེད་པར་ནི།  །ད་ེ�ངོ་བ་ན་ི�ས་མ་ཡནི།  ། 

ཞེས་གGངས་སོ།  ། 

༩༽ཆསོ་5་ིབདག་འགགོ་དགསོ་པའ་ིU་མཚན་ན།ི  w་ིདནོ་ལས།  བཞི་པ་ལ་Dག་བLལ་�ོང་བའི་དགོས་པ་དང་།  

,ང་jབ་ཐབོ་པའ་ིདགསོ་པ་གཉསི་ལས།  དང་པ་ོན།ི  ཆསོ་�ང་པ་ོལ་བདནེ་འཛན̂་པའ་ིབདནེ་འཛན̂་ཡདོ་ན་དངསོ་

འxས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛ^ན་ངསེ་པར་འbང་།  ད་ེཉདི་ཡན་ལག་བ�་གཉསི་5་ིཐགོ་མའ་ིམ་རགི་པ་ཡནི་ཞངི་།  

དལེས་ཡན་ལག་s་ིམ་Xམས་འbང་བས་Dག་བLལ་:་ིUའ་ིགཙa་བ་ོན་ིཆསོ་ལ་བདནེ་པར་འཛན̂་པའ་ིབདནེ་འཛན̂་ཡནི་

ཏེ།  ཞེས་སོགས་དང་།  གཉསི་པ་ན།ི  ,ང་jབ་ཐབོ་པར་འདདོ་པ་དག་གསི་བདནེ་པ་དགག་དགསོ་ཏ།ེ ཞེས་གGངས་

ས།ོ  །  

༡༠༽ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་ལ་�་རགས་གཉསི་G་sསེ་ནས་དགག་,་བདནེ་[བ་བཀག་པ་ལ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་རགས་

པ་དང་མཐའ་s་ིམ་གGམ་བཀག་པ་ལ་ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་�་བར་འཇགོ་པ་ན།ི  w་ིདནོ་ལས།  དགག་,་དགག་9ལ་:་ི

H་ོནས་ད,་ེན།  དགག་,་རགས་པ་བཀག་པའ་ིད6་མ་དང་།  �་བ་བཀག་པའི་ད6་མ་གཉིས།  ཞེས་སོགས་གGངས་

ས།ོ  ། 

༡༡༽མཐར་nག་ག་ིད6་མའ་ི8་བ་vསོ་xལ་ལ་འཇགོ་པ་ལ་Vལ་:་ིགནས་4གས་མཐར་nག་vསོ་xལ་ཡནི་པ་ན།ི   

w་ིདནོ་ལས། དནོ་དམ་པ་མཐའ་བཞའི་ིvསོ་པ་དང་xལ་བ་འད་ིཉདི་ཡནི་ཏ།ེ  ཡེ་ཤེས་Oིང་པ་ོiན་ལས་བdས་ལས།  

ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན།  །གཉསི་ཀའ་ིབདག་ཉདི་5ང་མནི་པས།  །མཐའ་བཞ་ིལས་|ལོ་ད6་མ་པ།  ། 
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མཁས་པ་Xམས་5་ིད་ེཁ་ོན།  །ཞསེ་གGངས་པས་ས།ོ  །ཞསེ་དང་།  tམོ་གGམ་རབ་ད,་ེལས།  ཕ་རོལ་sིན་པའི་

vསོ་xལ་ལས།  །�ག་པའ་ི8་ཞགི་ཡདོ་ན་ན།ི  །8་ད་ེvོས་པ་ཅན་?་འ�ར།  །vསོ་xལ་ཡནི་ན་Qད་པར་

མདེ།  །ཅསེ་གGངས་ས།ོ  ། 

༡༢༽vསོ་པ་ངོས་བYང་ན།  འདིར་vོས་པ་ཞེས་པ་བདེན་པའི་དངོས་པོའམ་མ་ཡིན་དགག་ཁ་ོན་མ་ཡིན་:ི་གང་ལ་�་ོ

འCག་ཅངི་འ�་ོབ་དགག་�བ་5་ིཆསོ་5་ིམཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡནི་ཏ།ེ ཞེས་དང་།  ;བས་རརེ་vསོ་པ་e་ལ་འCག་པ་

ན།ི འ|ེལ་པར།   vསོ་པ་ན་ིངག་g་ེདནོ་Xམས་v་ོབར་,དེ་པའ་ིsརི་ར།ོ  །vསོ་པ་Xམས་5སི་མ་vསོ་པ་ན་ིངག་དག་

གསི་མ་བAདོ་པའ།ོ  །ཞསེ་,་བའ་ིཐ་ཚག̂་ག ོ །ཞསེ་དང་། Wོག་པ་ལ་འCག་པ་ནི།  Xམ་Wོག་ཡིན་པའི་sིར་Qབ་ཏེ་

ཆསོ་ཅན་ཡནི་པའ་ིsརི་ར།ོ  ། 

༡༣༽མཐའ་s་ིམ་གGམ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི  མཐའ་གཉསི་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་ན།ི  J་བ་ཤསེ་རབ་ལས།  

དངསོ་པ་ོཡདོ་པ་མ་ཡནི་ན།  །དངསོ་མདེ་གང་ག་ིཡནི་པར་འ�ར།  །ཞསེ་དང་།  Jདོ་བ�གོ་ལས།  དགག་,་ཅ་ིཡང་

མདེ་པས་ན།  །ང་ན་ིཅ་ིཡང་མ་ིའགགོ་ག ོ །ཞསེ་དང་།  བདེན་གཉིས་ལས།  དགག་,་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་པས།  །ཡང་

དག་d་ན་བཀག་མདེ་གསལ།  །ཞསེ་དང་།  ད6་མ་>ན་ལས།  2ེ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་sིར།  །2་ེབ་མདེ་ལ་སགོས་

མ་ི_དི།  །ཅསེ་ས།ོ  །མཐའ་གGམ་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི  w་ིདནོ་ལས།  མཐའ་གGམ་པ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་

ན།ི  Lར་བཤད་པའ་ིརགིས་པ་གཉསི་ཆར་ར།ོ  །ཞསེ་དང་།  མཐའ་བཞ་ིཔ་འགགོ་པའ་ིརགིས་པ་ན།ི w་ིདནོ་ལས།  

བདེན་པར་ཡོད་པ་དང་།  བདནེ་པར་མདེ་པ་གཉསི་ཀ་མ་ཡནི་པ་ཞགི་d་བYང་ན་མཐའ་གཉསི་�ངས་པའ་ིད6ས་ལ་

དམགིས་པའ་ིH་ོནས་གནས་པར་འ�ར་ལ།  ད་ེལའང་དམགིས་པའ་ིH་ོནས་གནས་པར་མ་ི,་g།ེ  ད་ེམ་[བ་པའ་ིsརི་

དང་།  གལ་ཏ་ེ[བ་ན་དའེང་མཐར་འ�ར་བའ་ིsརི་ཞསེ་པ་g།ེ  མད་ོཏངི་འཛན̂་>ལ་པ་ོལས། gངོ་དང་མ་ིgངོ་འད་ིཡང་

མཐའ་ཡནི་ཏ།ེ  །གཙང་དང་མ་ིགཙང་འད་ིཡང་མཐའ་ཡནི་ན།ོ  །ད་ེ8ར་མཐའ་གཉསི་Xམ་པར་�ངས་ནས་ན།ི  །མཁས་

པས་ད6ས་ལའང་གནས་པར་མི་,འ།ོ  །ཞསེ་གGངས་པས་ས།ོ  །ཞསེ་དང་། 

༡༤༽མཐའ་བཞ་ིཔ་ོལ་ཞནེ་པའ་ི�་ོཐམས་ཅད་འགགོ་དགསོ་པ་ན།ི  བཞི་བ>་པ་ལས།  Wོག་པས་མཐོང་བ་འཆིང་བ་

g།ེ  །ད་ེན་ིའད་ིZ་དགག་པར་,།  །ཞསེ་དང་།  ཞེན་པ་བཞི་xལ་ལས།  འཛ^ན་པ་bང་ན་8་བ་མིན།  །ཞེས་གGངས་

པ་8ར་རོ།  ། 

༡༥༽མཐའ་བཞ་ིཔ་ོཆསོ་ཐམས་ཅད་5་ིgངེ་?་འགགོ་པ་ན།ི  w་ིདནོ་ལས།  དསེ་ན་མཐའ་དང་པ་ོགང་ལ་འགགོ་པའ་ིགཞ་ི

ན་ིགང་ཞགི་བདནེ་པར་ཡདོ་མདེ་Jདོ་པ་ན་Jདོ་གཞ་ིད་ེཉདི་ཡནི་ཏ།ེ  ཡེ་ཤེས་Oིང་པ་ོiན་ལས་བdས་པ་ལས།  Xམ་

ཤསེ་དམ་པའ་ིདོན་0ན་པ།  །ད་ེཡང་བWན་Xམས་མ་ིའདདོ་ད།ེ  །གཅགི་དང་?་མའ་ིརང་བཞནི་དང་།  །xལ་sརི་ནམ་

མཁའ་ིཔ¥་ོབཞནི།  །ཞསེ་གGངས་པ་8ར་ར།ོ  །བདནེ་འཛན̂་oགས་པ་གཙa་ཆ་ེབའ་ིདབང་?་,ས་ན་དངསོ་པ་ོཐམས་
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ཅད་ཡནི་ཏ།ེ  ཞེས་དང་།  wརི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ཡནི་ཏ།ེ  ཞེས་དང་།  གཉསི་པ་གཞ་ིགང་ལ་འགགོ་པ་ན་ིམཐའ་དང་པ་ོ

འགོག་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་gེ། ཞེས་གGངས་སོ།  །  

༡༦༽ཐགེ་ཆནེ་:་ི,ང་jབ་ཐབོ་པ་ལ་མཐའ་བཞ་ིvསོ་xལ་Wགོས་དགསོ་པ་ན།ི 

Uད་t་ེw་ིXམ་ལས། <<ས་2་བཀའ་འ6མ་པདོ་ག་ཤགོ་ངསོ་༢༦ �ེང་༦-༨>> དངསོ་པའོ་̂གནས་4གས་ད་ེཉདི་vསོ་

པ་དང་xལ་བ་ཡིན་ལ་དེ་མ་Wོགས་པར་འཚང་མི་>་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པ་ོཔ་ཐམས་ཅད་མnན་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞསེ་དང་། 

མངནོ་Wགོས་~ནོ་ཤིང་ལས། <<ས་2་བཀའ་འ6མ་པདོཆ་ཤགོ་ངསོ་༤༥�ངེ་༡༠-༡༡>>དནོ་དམ་པར་གང་?་ཡང་

འདདོ་པ་མདེ་པས་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་|ལོ་བས་ད6་མ་ཞསེ་,འ།ོ  །ཞསེ་དང་།  ད6་མ་w་ིདནོ་ལས།  ཐེག་ཆེན་:ི་

,ང་jབ་ཐབོ་པ་ལ་མཚན་མདེ་ཚང་བར་Wགོས་པ་དང་།  ཆསོ་5་ིབདག་མདེ་གསལ་བ་དང་>ས་པར་Wགོས་དགསོ་

པས་དེའི་ཆེད་?་ཡིན་ཏེ།  ཞེས་དང་།  �་�བ་5སི།  མཚན་མ་མདེ་པ་མ་Wགོས་པར།  །Qདོ་5སི་ཐར་པ་མདེ་པར་

གGངས།  །ད་ེཡ་ིsརི་ན་ཐགེ་ཆནེ་ལས།  །ད་ེན་ིཚང་བར་བgན་པ་ལགས།  །ཞསེ་དང་།  འCག་འ|ེལ་ལས།  ཆསོ་

5་ིབདག་མདེ་གསལ་བར་,་བའ་ིsརི་ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོབgན་པ་ཡང་རགིས་པ་ཉདི་ད་ེ>ས་པར་བgན་པ་བAདོ་པར་

འདོད་པའི་sིར་རོ།  །ཉན་ཐསོ་5ི་ཐེག་པ་ལས་ནི་ཆོས་5ི་བདག་མེད་པ་མདོར་མཚaན་པ་ཙམ་ཞིག་d་ཟད་དོ།  ། 

ཞེས་གGངས་པའི་sིར་རོ།  ། 

༡༧༽རགིས་ཤསེ་5སི་གནས་Wགོས་པའ་ི9ལ།  ད6་མ་w་ིདནོ་ལས།  ད་ེཡང་�་ོཟབ་མ་ོཤསེ་པ་Xམས་5་ིམཐར་nག་

པ་ཤེས་རབ་5ི་ཕ་རོལ་d་sིན་པའི་Vལ་ཏེ་འཇིག་Wེན་པའི་Wོག་བཅས་5ི་�་ོམཐར་nག་འཚaལ་བའི་Aེས་དཔག་གིས་wིའི་

9ལ་?་Wོགས་པ་དང་།  ཞེས་སོགས་གGངས་སོ།  །4ང་གཞན་འགདོ་འདདོ་ཡདོ་5ང་།  ཡི་གེ་མང་བར་འཇིགས་པའ་ི

དགོས་པ་དང་།  དངེ་?ས་5་ིhབོ་གཉརེ་བ་Xམས་དབེ་དང་དIད་Jམོ་¦གོ་ཡ་ལ་ད་ེཙམ་དལ་ཁམོ་མདེ་པས་5ང་ང་ོ།  

 ད་ེབཞནི་?་4ང་གཅགི་གསི་[བ་nབ་པའ་ིབAདོ་,་ལ་4ང་འKེན་མང་པ་ོ,དེ་དགསོ་པའ་ིདགསོ་པ་U་མཚན་ཡང་མ་

མཐངོ་བས་4ང་འKནེ་§ང་¨ར་,ས་པ་ལགས་ས།ོ  ། 

བI་ོབ། 

ལ་ོཔཎ་དང་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Xམས་5ི་�་འKིན་ལ་བWེན་ནས་དེ་རིང་�་ོདམན་རང་8་6་ཞགི་གསི་

མཁས་པ་བ>་�ག་གསི་དIད་5ང་དགངོས་པ་ད,ངས་གཅགི་d་བཟ་ོམ་nབ་པའ་ིབAདོ་,་ཟབ་མ་ོད6་མའ་ི8་བའ་ི

;རོ་�ང་ཟད་ཅིག་བཤད་འkལ་,ས་པ་དེ་ལ།  གལ་ཏེ་དགེ་བའི་J་བ་རེ་མཆིས་ན།  wརི་6་རམ་ཤིང་པའི་4ང་Wོགས་

5་ིབgན་པ་ར་ིཔ་ོཆ་ེམ་ིཉམས་གོང་འཕེལ་དང་།  ,་ེxག་ད་ེའཛན̂་:་ི2སེ་6་དམ་པ་རསི་G་མ་མཆསི་པ་Xམས་�་ཚ�་

རིང་ཞིང་མཛད་�ནི་ད,ར་:་ིའཇའ་ཚaན8ར་མཛ�ས་ཤངི་ལགེས་པར་>ས་པ་དང་།  ཡང་Hསོ་G་དཔལ་0ན་ས་2་པའ་ི
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བgན་པ་དང་།  འདི་འཛ^ན་:་ི2ེས་6་གང་ལ་G་བoགས་པ་ཐམས་ཅད་�་ཚ�་xག་8ར་བWན་ཅིང་ནམ་མཁའི་མཐས་

གdགས་པའ་ིསམེས་ཅན་:ི་ཁམས་གང་ལ་གང་འདོད་5ི་མཛད་�ིན་ད,ར་:ི་j་མ་ོ8ར་>ས་པའི་དོན་?་བL་ོབ་ཡིན།  

 

hར་ཡང་འད་ིགའ་ིམཁན་hབོ་འ?ས་མང་�་གYགས་ལ་ན་བ་མདེ་པ་དང་།  གGང་ལ་འགག་པ་མདེ་པ་དང་།  nགས་

ལ་འགག་པ་མེད་པའི་H་ོནས་ནང་བgན་མགི་གཅགི་8་6ར་�ར་ཡདོ་པའ་ིདཔལ་0ན་ས་2་པའ་ིབgན་པ་སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་5ི་རེ་བ་གང་འདོད་;ོང་nབ་པའི་རིན་ཆེན་དང་།  6མ་པ་བཟང་པོ།  དཔག་བསམ་:ི་~ོན་ཤིང་8་6ར་

འ�ར་བའ་ིhད་?་�་ཚ�་བ;ལ་བ>ར་གནས་པའ་ི�ནོ་ལམ་ཁ་ོབའོ་̂ལག་གཉསི་Oངི་གར་Bར་ནས་སམེས་5་ིཐག་པ་

ནས་བL་ོབའ།ོ  །hར་\ས་པ།  tནོ་,ནོ་མཁས་པའ་ིལགེས་བཤད་eནོ་མ་ེལ།  །བWེན་ནས་འབེལ་གཏམ་�ང་ཟད་

xིས་པ་ལ།  །དག་ེཚaགས་�ང་ཟད་མཆསི་ན་ད་ེཡང་ན།ི  །སངས་>ས་བgན་པ་>ས་པའ་ིU་Z་བL།ོ  ། 

Jགས་)་ེཆ།ེ 

དཔལ་Rངོ་སར་བཤད་©ར་Xམ་དIོད་མེ་ªེ་8ར་འབར་ཞིང་། གoང་4གས་5་ིདཀའ་བའ་ིགནད་ལ་ལགེས་པར་དIད་

nབ་པའ་ིu་ོདཀར་:་ིཆསོ་|གོས་བཟང་པ་ོབསམ་:སི་མ་ིQབ་པ་ཞགི་ཡདོ་མདོ་5།ི  འད་ིགའ་ིཤསེ་རགི་�ན་ཚaགས་

ནས་བདག་ལ་nགས་Aའེ་ིགཟགིས་པ་མ་ིjང་བར་ནམ་ཡང་བAདེ་པར་ཕངས་པའ་ིད་ེ8་6འ་ིH་ོ;བས་�་ོདམན་བདག་

8་6་ལ་གནང་བར་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་5་ིH་ོནས་སརོ་བ�་གཅགི་d་«ངས་ནས་nགས་A་ེཆ་ེཟེར་o་བ་ཡནི།   

བཟདོ་གསལོ། 

ག་ོ;བས་འད་ིབUད་ནས་ད6་མའ་ི8་བ་དང་འxལེ་བའ་ི;རོ་རང་གིས་གང་ཤེས་8ར་ཡིག་ཚaགས་G་བཀོད་པ་ན།  

གoང་དང་རགི་གནས་5་ིགནས་ཚད་jང་བའ་ིgབས་5སི་ཆད་པ་དང་�ག་པ་ནོར་བ་bང་ཡོད་པ་ནི་གོར་མ་ཆགས།  

ད་ེལ་wརི་འད་ིགའ་ིམཁན་hབོ་འ?ས་མང་དང་།  �ག་པར་བ|་ོuངེ་ཆ་ཤས་ལནེ་མཁན་ཡངོས་དང་གཟགིས་མ་ོབ་

Xམས་5ིས་ཅ་ིནས་5ང་བཟོད་པར་གསོལ།   

དཔལ་0ན་ས་2་པའ་ིད6་མའ་ི8་བའ་ིབཞདེ་9ལ་:་ི;རོ་�ང་ཟད་uངེ་བ་རབ་གསལ་མ་ེལངོ་ཞསེ་པའི་མངི་ཅན་:ི་

དIད་Jམོ་ན།ི  འད་ིགའ་ིཤསེ་རགི་�ན་ཚaགས་ནས་ར་ེ�ལ་གནང་བ་8ར།  hབོ་རམི་ད�་པའ་ི|ལ་?་9ད་ཡདོ་པའ་ི

hབོ་¬ག་ཐ་ཤལ་བ་�ནི་ལས་བཟང་པ་ོམངི་ཅན་:སི་;བས་འདརི་བ|་ོuེང་གི་དདོ་?་s་ིལ་ོ༢༠༢༢/༠༨/༣༡ ལ་མCག་

Rགོས་པར་Bར་བ་དགེ་ལེགས་G་�ར་ཅིག །  །།   སམ®་ལམ།། 
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Lབ་Mེན་ཡིག་ཆ། 

༡ དP་མ་Q་ིདནོ།  

༢ གSང་རབ་དགངོས་གསལ། 

༣ འHག་པ་རང་འUལེ། 

༤ མངོན་Mོགས་Wོན་ཤིང་། 

༥ Yད་Z་ེQ་ིEམ། 

༦ ཡ་ེཤསེ་0ངི་པ་ོ\ན་ལས་བ8ས་པ། 

༧ ཚད་མ་Eམ་འUལེ། 

༨ དP་མ་འHག་པ། 

༩ དP་མ་བཞ་ིབL་པ། 

༡༠ ཞནེ་པ་བཞ་ིbལ། 

༡༡ དP་མ་Lན། 

༡༢ བདནེ་གཉསི། 

༡༣ dདོ་བeགོ 

༡༤ d་བ་ཤསེ་རབ། 

༡༥ འUལེ་པར། 

༡༦ Zམོ་གSམ་རབ་ད:།ེ 

༡༧ Qདོ་འHག   

༡༨ Yད་f་མ། 

༡༩ 6་བ་ངན་སལེ། 

༢༠ gསི་ལན་ཡདི་=་ིhན་སལེ། 

༢༡ འHག་པའ་ིQ་ིདནོ། 

༢༢ རནི་ཆནེ་iངེ་བ། 

༢༣ ཁ་4ངོ་ག་ིའUལེ་པ་བཅས་ཡནི་ན།ོ ། 


