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 ༧"ན་གཟགིས་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆསེ་མཛད་པའ་ིཡགི་འ4་5་ིབ7ན་8་ི9ན་:།།

འག་ོབ<དོ། 

བ"ར་འསོ་བའ་ི=ང་ལ་ི@Aོ་ཨནེ་ལ་ེམཆགོ་ལ། ཆདེ་:། =ང་ལ་ིC་ཉདི་Eལ་ཁབ་G་ིནང་ག་ིམ་ིདམངས་H་ིབད་ེཐབས་དང་

གནད་ཆའེ་ིEལ་Jདི་མཛད་དནོ་ལ་Kགས་Lལེ་ཤནི་N་ཆ་ེནའང་Oས་པར་བངོ་བ་གསརེ་གཟགིས་Hསི་Kགས་Pར་ཚད་མདེ་

གནང་R་ེམཇལ་འTད་བཀའ་Vནི་བWལ་བར་9ངི་ཐག་པ་ནས་Kགས་<་ེཆ་ེ:་X་དང༌། ད་ེརངི་ག་ིZདེ་པར་དཀའ་བའ་ིག་ོ

[བས་བཟང་པ་ོའད་ིབXད། བདག་གསི་\རེ་སམེས་]ངས་ནས་ཏང་ག་ིམཚན་མཐངོ་དང་མ་ིདམངས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་དམགིས་

ཏ་ེང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིགནས་bལ་གལ་ཆནེ་ཁག་9ན་སངེ་དངc རང་ཉདི་མཚ་̀dནོ་དང༌། ས་ི5ནོ། eན་ནན་སགོས་ཞངི་ཆནེ་

ཁག་ནང་འཚམས་འV་ིg་[རོ་hདེ་རངི་7་དངསོ་བXད་ཅ་ིརགིས་ནས་Xས་ལནོ་hས་བའ་ིམངའ་Pལ་ད་ེདག་ནང་བདོ་རགིས་

ས་Pལ་8་ིབད་ེjག་ག་ིགནས་kགས་lམས་mང་དhང་（དnས་ག:ང）ལ་9ན་སངེ་:་དགསོ་ཁག་དང༌། དནོ་གནད་ད་ེ

དག་གཞརི་hས་པའ་ིདངེ་Gནི་8་ིལས་དནོ་གནང་Gགོས་ཐད་ད་ོoང་དགསོ་ངསེ་H་ིབསམ་འཆར་བཅས་དHལེ་ཆའེ་ིKགས་

དགངོས་p་མངའ་ཙམ་གནང་R་ེrད་མའ་ིལས་དནོ་གནང་Gགོས་H་ིདsད་གཞརི་འཛtན་གནང་ཡངོ་བ་:་X་དང༌། ནངོས་ནརོ་

8་ིཆ་ཅ་ིམཆསི་ཕ་མས་n་ལ་འདམོས་པ་བཞནི་ལམ་Rནོ་བཀའ་rབོ་གནང་Wལོ་མuནེ

  ར་ིvང་བ<དི་ཆགས་ཡདི་7་འངོས་ཤངི༌།  ས་འགོ་གཏརེ་wས་xན་pམ་ཚག̀ས་པ་R་ེy་ེའzསོ་གཅསེ་p་{ང་བའ་ི|བས་

ཆནེ་mང་}་ཡངས་བའ་ིའཛtན་མའ་ིuནོ་7།  རགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་H་ིམགནོ་yབས་ཆནེ་པ་ོ|བས་ཆནེ་གཟ་ིབ<དི་H་ིmང་

ག་ོOང་5ན་ཏང་དང༌།  མ་ིདམངས་H་ིགཙ་̀འཛtན་ཆནེ་མ་ོ|བས་ཆནེ་ཡང་དག་མཁས་མཛངས་H་ིམའ་ོmA་ཞསི་དn་5དི་

པའ་ིmང་ག་ོབཟ་ོབའ་ིzལ་རམི་གཙར̀་hས་པའ་ིE་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་Hསི་འhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིགསར་བ<་ེཆནེ་

པོའ t་|བས་Tེང་དOང་N་བཏེག་ཅིང༌།   Eལ་ཁབ་G་ིནང་ག་ིལོག་�ོད་{་ཚ`གས་ལ་zལ་རིམ་8་ིགeལ་འ8ེད་རིམ་པར་hས་

པ་དང་ །  ལ་ོXས་H་ིརནི་ཐང་�ན་པའ་ིགསར་བ<འེ་ིའཐབ་~དོ་བrངས་ཏ།ེ   མཐར༡༩༤༩ལརོ་mང་གའོ t་ས་ཐགོ་ནས་
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བཙན་Eལ་རངི་kགས་དང༌།  དའེ་ིXགས་u་ིR་ེལགོ་�དོ་དབང་�ར་zལ་རམི་8་ིང་ོཚབ་མ་{ང་བ་ཅང་ཅ་ེ�་ེ{་ཚག̀ས་H་ི

ལགོ་�དོ་Rབོས་�གས་~་མདེ་7་བཏང་ནས༌།  Eལ་ཡངོས་H་ིམངའ་ཁངོས་ཕལ་མ་ོཆ་ེབཅངིས་འzལོ་བཏང་བ་དང༌།  �༡༠ 

་ཚ�ས༡ཉནི་གཟ་ིབ<དི་�ན་པའ་ིངང་མ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་བད་ེyདི་འV་མཉམ་དང་xན་pམ་ཚག̀ས་པའ་ི|བས་ཆནེ་

8་ིuམི་ཚང་ཆནེ་པ་ོR།ེ  mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་བ=གས་པ་རདེ།  ད་ེནས་བ�ང་བཙན་Eལ་རངི་kགས་དང་

བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་རངི་kགས༌།  དཔནོ་ངན་མ་~་རངི་kགས་བཅས་Hསི་མསེ་Eལ་7་ལགོ་�དོ་དབང་�ར་8་ིམཐའ་

མའ་ིy་ོགར་�ད་ད་ེམ�ག་བ�ལི་ཅངི༌།  འhརོ་མདེ་zལ་རམི་8སི་Jདི་དབང་yངོ་བའ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་རང་ཉདི་H་ི

Eལ་ཁབ་མ་ལག་བ=གས་པ་དང༌།  mང་གའོ t་ལ་ོXས་འདོ་Rངོ་འT་ོབའ་ིལ་ེཚན་གསར་བ་ཞགི་འག་ོbགས་པ་རདེ།  |བས་

ཆནེ་8་ིཏང་དང་གསར་བ<འེ་ིrབོ་དཔནོ་མའ་ོmA་ཞའི་ིདn་5དི་འགོ་Eལ་ཡངོས་མ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་ཡར་ལངས་

ཐབོ་པ་དང༌།  གསར་བ<འེ་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ་dར་མ་zགས་པའ་ིའདདོ་�་ོགཅགི་�ར་དང་�་ོ<་ེgར་གཞགི་པ་མདེ་པའ་ིམKན་

�ལི་�ང་བ་དང༌།  |བས་ཆནེ་8་ིལ་ོXས་དནོ་9ངི་�ན་པའ་ིའདོ་འT་ོབའ་ིདམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་དང༌།  �་ིཚག̀ས་

རངིས་kགས་H་ིགསར་བ<་ེདང་�་ིཚག̀ས་རངིས་kགས་H་ིའ�གས་�ན་བཅས་Eལ་ཁའ་ིངང་]ལེ་ནས་འཛམ་�ངི་ལ་ོ

Xས་ཐགོ་�ང་མ་�ངོ་བའ་ི�བ་འLས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་ཡདོ་པ་དང༌།  རང་Eལ་8་ི<སེ་kས་H་ིlམ་པ་ཐམས་ཅད་རམི་བཞནི་དངེ་

རབས་H་ིབཟ་ོལས་དང་ཞངི་ལས། ཚན་རགི་རགི་གནས་དང་Eལ་�ང༌།  ད་ེབཞནི་དད་པའ་ིRབོས་�གས་དང་མཛད་མཐའ་

མདེ་པའ་ིX་ནརོ།  བད་ེyདི་འདོ་oང་གསི་ཡངོས་p་ཁངེས་ཤངི༌།  མ་ི�ནོ་རང་yདི་H་ི|བས་ཆནེ་8་ི�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་

H་ིEལ་ཁབ་ཅིག་འ�གས་Kབ་X་ན་ིཐ་ེཚ`མ་མེད་པ་ཞིག་རེད།

   ང་ཚ་̀བདོ་H་ིས་Pལ་ལ་མཚན̀་ན།  ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞའི་ི|བས་ཆནེ་8་ིདགངོས་པའ་ིགཟ་ིའདོ་འTསོ་འགོ  

༡༩༥༡ལརོ་དངསོ་p་ཞ་ིབའ་ིབཅངིས་འzལོ་ཐབོ་R་ེབདོ་aངོས་ད་ེ[བས་ཤགི་རངི་མསེ་Eལ་དང་ཁ་Lལ་ཏ་ེབཙན་Eལ་རངི་

kགས་པས་མ་ིསརེ་]ལེ་eལ་Gདེ་ཙམ་ལ་བ�ར་Xའ་ིདམགིས་eལ་ལས་ཐར་ནས་མསེ་Eལ་uམི་ཚང་ཆནེ་པའོ t་ནང་ལགོ་

པ་དང༌།  ད་ེནས་བ�ང་བདོ་aངོས་མ་ིདམངས་Hསི་མསེ་Eལ་8་ིརགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་དང་མཉམ་7་དམངས་གཙ་̀དང༌།  

�་ིཚག̀ས་རིང་kགས་H་ིའདོ་Rངོ་འབར་བའ་ིལམ་ཆནེ་7་བyདོ་Xའ་ིསམེས་ཐག་བཅད་ཡདོ།  བདོ་བyདོ་མ་ིདམངས་

བཅིངས་འzོལ་དམག་དང་རིགས་ས་ོསོའ t་ལས་hེད་པ་བོད་7་འhོར་<ེས།  ཚང་མས་ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིདང༌།  mང་དhང་

མ་ིདམངས་Jདི་ག:ང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ་mང་དhང་བདོ་�དོ་C་ཚབ་@ང་ཅངི་�་གཙར̀་hས་བའ་ིmང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་

དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་ཐད་ཀའ་ིo་ེ5དི་དང་Rངས་འཛtན་hས་ཏ།ེ  �་ོགཅགི་སམེས་གཅགི་ངང་བདོ་aངོས་མ་ིདམངས་ལ་

རང་ཉདི་�སོ་བཏང་གསི་དནོ་བཟང་zངས་མདེ་བ�བས་ཡདོ།  འད་ིན་ིབདག་སགོས་བདོ་aངོས་ཕ་ོམ་ོ ན་གཞནོ་ཚང་མས་

2



མཐངོ་ཆསོ་p་�ར་ཡདོ་པ་R།ེ  གཙ་̀ཆརེ་ང་ཚ་̀བདོ་མ་ིཚས̀་Jགོ་gར་གཅསེ་པའ་ིཆསོ་kགས་ལ་དད་མསོ་དང་ །  རང་ཉདི་

H་ིམ་ིརགིས་དང་མ་ིརགིས་H་ི[ད་ཡགི  ཆས་གསོ།   བཟང་བའོ t་eལ་གམོས་གཤསི་kགས་སགོས་ལ་བ~་ིའཇགོ་གནང་བ་

དང་ཆབས་ཅགི   མ་ིདམངས་H་ིག�གས་གཞ་ིབད་ེཐང་ག་ིཆདེ་7་�ན་ཁང་ཆ་ེT་མང་པ་ོབ=གས་ཏ་ེརནི་མདེ་ཐགོ་�ན་

བཅསོ་གནང་བ་དང༌།   ཞངི་འLགོ་སགོས་H་ིཐནོ་yདེ་ཐབས་p་yདེ་ཀ་མདེ་པར་སནོ་འ4་དང་ད¡ལ་nན་བཏང་བ།   ཉམ་

ཐག་ལ་རགོས་yརོ་o་ཚག̀ས་དང༌།  གསར་འ�གས་Hསི་མ་ིདམངས་H་ིn་¢ག་མང་བརོ་rབོ་£ངོ་ག་ིག་ོ[བས་¤ད་པ་མ་

ཟད་ད་7ང་rབོ་¢ག་མང་པ་ོཞགི་（E་ནག）ནང་སར་བཏང་R་ེམ་ིརགིས་H་ིལས་hདེ་པ་གས་ོyངོ་གནང་R།ེ  འཛམ་�ངི་

Rངེ་9ན་zགས་�ན་པའ་ིག:ང་ལམ་གpམ་དང༌།  aངོས་ནང་Pལ་8་ིག:ང་ལམ་བཟ་ོ�ན་དང༌།  ད་ེབཞནི་ད་7ང་བཟ་ོ¥་

སོགས་འོས་འཚམས་Hིས་འ�གས་�ན་hས་ཡོད།   

    ཏང་ག་ིའཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་དང་མཐ་ོརམི་མ་ིoར་Kགས་Pར་གཟགིས་yངོ་ཐད།  ༧Eལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མuནེ་པ་མཆགོ་Eལ་ཡངོས་མ་ིདམངས་འKས་མ་ིཚག̀ས་ཆནེ་8་ིXན་ལས་�་ཡནོ�ན་ཁང་ག་ི�་ཡནོ་@ང་གཞནོ་པ་དང༌།  

བདག་Eལ་ཡོངས་Jིད་zོས་H་ིmA་ཞ་ིགཞོན་པར་བཀོད་�ིག་hས་བ་དང༌། གཤམ་འོག་ག་ིམཐ་ོརིམ་�་¦ལ་དང་དཔོན་

རིགས་ཁག་ལའང་mང་དhང་དང༌།  རང་yོང་aོངས་z་�ིག་�་�ན་ནམ་@ོན་§ས་རིམ་པ་དང་བ་ོསོགས་p་ས་ོས་ོ\ེར་8་ི

གནས་bལ་དང་མKན་པའ་ིབཀདོ་�གི་གནང་བ་དང༌།   ཕགོས་ཐབོ་Hང་མཐནོ་པ་ོགནང་བ་སགོས་ཆབ་Jདི་H་ིག་ོགནས་

དང་འཚ་̀བའ་ིཐད་སགོས་ལ་་གཟགིས་¨གོས་ཆནེ་པ་ོགནང་ཡདོ།   

   zསོ་མKན་དནོ་ཚན་བ©་བ7ན་ནང་གསལ་8་ིmང་དhང་ནས་ལག་བRར་དགསོ་པ་ཁག་འཛ�མས་kས་མདེ་པར་

གནང་ཡོད་ནའང༌།  ད་ེdའ་ིབོད་ས་གནས་Jིད་ག:ང་ནས་ལག་བRར་དགོས་རིགས་དཔེར་ན་བོད་དམག་བཅོས་�ིག་སོགས་

ཉནི་ཞག་རམི་བªད་Hསི་འཕར་འ8ངས་hས་ཡདོ།  ༡༩༥༤ལརོ་བདག་སགོས་པ་ེཅངི་7་rབེས་[བས་mང་དhང་ག་ིC་

ཚབ་དང་བདོ་H་ིབཀའ་ཤག་C་ཚབ།   ནང་མ་\ང་ག་ིC་ཚབ་ཚས̀་Xན་རངི་zསོ་མལོ་hས་<སེ།  ཚང་མའ་ིམསོ་མKན་ཐགོ་

Eལ་Jདི་�་ིuབ་ཐངེས་བ7ན་པའ་ིEས་འཛམ̀ས་ཚག̀ས་འ7འ་ིRངེ་བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་འ�གས་

Xའ་ིzོས་བjར་བཀའ་འ5ོལ་ཐོབ་R།ེ ༡༩༥༦ལོར་=ང་k་གཞོན་པ་¬ན་དh་ིདང་mང་དhང་བོད་�ོད་C་ཚབ་@ང་ཅིང་�་ཡ་ི

འག་ོ5དི་ལམ་Rནོ་འགོ་�་སར་དངསོ་p་བ=གས་པ་དང༌།  ཚག̀ས་འ7་ཐགོ་བདོ་aངོས་མ་ིདམངས་H་ིའTལ་xགས་H་ིབད་ེ

~་དང་ར་ེའ7ན་gར་ཐག་བཅད་པའ་ིབདོ་aངོས་བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་8་ིz་�གི་དང་ཚད̀་g་hདེ་X་སགོས་དནོ་9ངི་�ན་

པའ་ིལས་དག་ལ་ད་ེdའ་ིབདོ་ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ིམཐ་ོརམི་5དོ་H་ིལགོ་�དོ་པ་ཚས̀་ང་ོགོ་Eབ་འOལ་འགགོ་®ནེ་o་
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ཚག̀ས་བཟསོ་བརབ¨ནེ།  mང་དhང་གསི་ཡང་བyར་བདོ་H་ིམཐ་ོརམི་མ་ིo་བཟདོ་\མོ་ངང་¯ག་གསི་ལམ་ནརོ་�གོ་ཤསེ་H་ི

ག་ོ[བས་¤ད་ད།ེ   བོད་aོངས་p་ལ་ོ°ག་ལ་བ�ར་བཅོས་མ་ིhེད་X་དང༌།  <ེས་སོར་བཅོས་བ�ར་8་ི7ས་ཚ`ད་�ིན་

[བས་བདོ་aངོས་H་ིའགན་Pར་མ་ིo་ཚ་̀དང་zསོ་མལོ་མཐལི་Gནི་hས་ཏ་ེརམི་པས་བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་h་Xའ་ིལམ་

Rོན་གནང་བ་རེད།

 mང་དhང་གསི་བདོ་H་ིལས་དནོ་ལ་ཐགོ་མཐའ་བར་གpམ་7་གཟབ་བ|ངི་བ¨ན་yངོ་དང༌།  མཐ་ོརམི་ལ་Kགས་Pར་

གཟིགས་yོང་དང་O་ཡངས་བཟོད་\ོམ་ཚད་ལས་བ ལ་བ་གནང་བ་དང༌།  ངང་རིང་གིས་rོབ་གས་ོརོགས་རམ་hས་ཡོད།  

འད་ིན་ིང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིམཐ་ོརམི་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་ཡནི།  བདོ་H་ིམཐ་ོརམི་ལགོ་�དོ་པ་ཚས̀་mང་དhང་གསི་ཁ་ོཚར̀་

O་ཡངས་དང་བཟདོ་\མོ།  ར་ེ¯ག  ངང་རངི༌།  གཟགིས་yངོ་གནང་བར་ག་ོབ་ལགོ་བ�བས་Hསི་mང་དhང་ཉམ་§ང་Kབ་

ཚད̀་གཏངོ་ཆགོ་N་འདདོ་ཅངི༌།  ད་ེམbངས་p་ཁ་ོཚས̀་རང་ཉདི་H་ིzལ་རམི་ད་ེགང་gར་Hང་མཐར་ལ་ོXས་H་ིགར་Rགེས་

ཐགོ་~་མདེ་7་འz་ོX་དང༌།  ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་ཡར་ལངས་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་<སེ།   བ�་གཞགོ་པ་±ང་ཤས་²་

མKད་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་H་ིམག་ོཐགོ་N་ཞནོ་ཏ་ེགཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་ག་ི{ལ་pངས་H་ིའཚ་̀བ་yལེ་ཐབས་མདེ་པ་ཁ་ོ

ཚས̀་ཤསེ་H་ིཡདོ་པར་བ¨ནེ།  མ་ིད་ེདག་བ�་གཞགོ་zལ་རམི་7ས་གཏན་7་གནས་ཐབས་p་གསར་བ<རེ་དགའ་ག་ིམདེ་

པས་ཟངི་འ¬ག་ག་ིབསམ་�་ོཤར་བ་དང༌།  ད་ེབཞནི་བཙན་Eལ་རངི་kགས་དང་E་གར་ལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་ཚས̀་ང་ཚའ̀་ི

མསེ་Eལ་8་ིགསར་བ<འེ་ིལས་དནོ་དང༌།  �ག་པར་7་བདོ་H་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་དང་བ�་

གཞགོ་zལ་རམི་~་མདེ་དང༌།  E་ཆ་ེབའ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་བཅངིས་འzལོ་བཏང་<སེ་<སེ་kས་²ན་ནག་ག་ིབདོ་aངོས་

ད་ེཡར་ཐནོ་འདོ་གསལ་8་ིདམངས་གཙ་̀དང༌།  �་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིམཛ�ས་jག་�ན་པའ་ིeལ་ཁམས་ཤགི་N་བ�ར་ན།  

དའེ་ིལགེས་ཆའ་ི�གས་®ནེ་lམས་མ་ལས་Hང་འགགོ་མ་ིKབ་པར་jག་བdལ་8སི་གཟརི་བའ་ིE་གར་མ་ིདམངས་�ངོས་

²ན་ལས་བrངས་ཏ་ེE་གར་8་ིཡངས་བའ་ིeལ་ཁམས་p་གསར་བ<འེ་ི�་|བས་དmགས་ཚ�།  བཙན་Eལ་རངི་kགས་

དང་E་གར་8་ིལགོ་�དོ་པ་ཚར̀་མ་ིཕན་Rབས།  ཁ་ོཚས̀་གང་Kབ་ཅ་ིKབ་Hསི་བདོ་H་ིམ་ིo་ཤགོ་ཁག་དང་ངན་འLལེ་hས་ཏ་ེ

བདོ་འད་ིམསེ་Eལ་ལས་ཁ་Lལ་གཏངོ་X་དང༌།  རང་བཙན་8་ིམངི་གཡར་ནས་མ་ིསརེ་]ལེ་eལ་Gདེ་ཙམ་ལག་བRར་8སི་

dར་བཞནི་ཆསེ་ག7ག་³བ་དང༌།  ²ན་ནག  <སེ་kས་H་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་H་ིདབང་བ�ར་

འགོ་བདོ་H་ིE་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་བ�་གཞགོ་hདེ་འདདོ་ཡདོ།  G་ིནང་ག་ིལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་

ཚས̀་རང་ཉདི་H་ིRངོ་སམེས་o་ཚག̀ས་མངནོ་7་འ�ར་ཆདེ།  མསེ་Eལ་ལ་Eབ་འགལ་དང༌།  གསར་བ<་ེལ་Eབ་འགལ།  

མ་ིདམངས་ལ་Eབ་འགལ།  དམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་ལ་Eབ་འགལ་8སི་Vག་པའོ t་ཟངི་འ¬ག་བrང་~སི་
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hདེ་H་ིཡདོ།  ཡནི་ནའང་གལ་Jདི་ཟངི་འ¬ག་ག་ིདམགིས་eལ་ང་ོམ་གསལ་<ནེ་7་བRན་ཚ�།   E་ཆའེ་ིམང་ཚག̀ས་དང་

བ�་གཞགོ་zལ་རམི་5དོ་H་ིབཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་H་ིམཐ་ོའLངི་རམི་8་ིམ་ིo་མ་ི±ང་བ་ཞགི་གསི་ལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་ག་ི

གོ་�ས་ལ་ང་ོ ལོ་�གས་ཆནེ་hས་ཏ་ེཁ་ོཚའ̀་ིRངོ་སམེས་འ�བ་Kབ་མདེ་པ་བཟ་ོངསེ།  ད་ེg་ནའང་ང་ཚ་̀བདོ་རགིས་ན་ིས་ོ

སའོ t་ཆསོ་kགས་དང༌།  ས་ོསའོ t་མ་ིརགིས་ལ་དད་མསོ་དང་དགའ་ཞནེ་ཆ་ེམཐངོ་ཡདོ་པའ་ིདཔའ་མཛངས་�ན་ཞངི་ལས་ལ་

བ~ོན་པའ་ིམ་ིརིགས་ཤིག་ཡིན་Rབས།  ཁ་ོབ་ཚ`ས་དངོས་ཡོད་H་ིབསམ་�ོའ t་Rོབས་�གས་འད་ིབེད་�ོད་བཏང་R།ེ  Oང་

5ན་ཏང་གསི་ང་ཚའ̀་ིཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་~་མདེ་བཟ་ོག་ིཡདོ་ན།  ང་ཚ་̀གངས་aངོས་H་ི~མ་ཟན་མ་ཎ་ིབzང་མཁན་

ཐམས་ཅད་�གོ་~་གཅགི་�ལི་8སི་Vག་ཆས་¤ས་ཏ།ེ ས་ོསའོ t་ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཆདེ་7་རང་བཙན་བ~ནོ་ལནེ་

hེད་དགོས་སོགས་བ´་Lིད་གཏོང་hེད་H་ིཁ་མཁས་ཚtག་9ན་མང་དག་བཤད་པ་དང༌།  མང་ཚ`གས་དང་མཐ་ོའLིང་རིམ་མ་ི

o་མང་བསོ་དངསོ་ཡདོ་H་ིགནས་bལ་Xས་ལནོ་མ་�ང་བར་མག་ོ[རོ་འགོ་གནས་Rབས།   ཟངི་འ¬ག་ང་ཚ་̀བདོ་H་ིས་Pལ་

ཕལ་མརོ་ཆརེ་ཡངོས་uབ་N་Gནི་པ་རདེ།

    ཁམས་དང༌། ད་ེནས་ཨ་མད།ོ <སེ་སརོ་བདོ་aངོས་བཅས་p་ཟངིའ¬ག་ག་ིམ་ེµ་ེམཆདེ་པ་དང་ །  མཐར༡༩༥༩ལའོ t་

�་༣ཚ�ས༡༠ཉནི་�་སར་མ་ིདམངས་lམས་རང་དགར་འ7་འཛམ̀ས་Hསི་ཟངི་འ¬ག་འག་ོབས་ད་ེརངི་ནས་བདོ་རང་བཙན་ཐབོ་

སོང་E་མ་ིབོད་ནས་མཐར་·ོད་གཏོང་དགོས་སོགས་བ<ོད་ད་ེང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ཡོངས་p་uབ་བ�གས་hས་པ་མ་ཟད་�་

སའ་ིམ་ིདམངས་ལ་ལ་ོ༡༨ནས་༦༠བར་8་ིདམག་Cལ་ང་ོལགོས་ཟངི་འ¬ག་དམག་ད¹ང་བj་{བ་Hསི་º་ལའ་ི�་མ་E་གར་

Gོགས་p་གདན་འVེན་:ས་པ་དང༌།  �་དེའ་ིཚ�ས༡༩དགོང་མོར་�་ས་ནས་mང་Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་

དང༌།  དམག་Pལ་ཁང་སགོས་mང་དhང་ག་ིལས་Pངས་དང་དམག་ད¹ང་ལ་»་ོཧམ་ཆནེ་པའོ t་Vག་�གས་Hསི་bར་ ལོ་

hས།   དེར་བ¨ེན་མེས་Eལ་གཅིག་�ར་ལ་�ང་yོབ་དང་ས་གནས་བད་ེའཇགས་ལ་འགན་ལེན།  གསར་བ<ེའ་ིཁ་ེཕན་དང་

མ་ིདམངས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་�ང་yབོ་hདེ་ཆདེ།  mང་དhང་ནས་Rབོས་ཆནེ་8་ིmང་ག་ོམ་ིདམངས་བཅངིས་འzལོ་དམག་བདོ་

�དོ་དམག་ད¹ང་ལ་གསར་བ<་ེང་ོལགོ་ག་ིVག་པའོ t་ཟངི་འ¬ག་Vག་གནནོ་�ངི་འཇགས་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་བE་གནང་

ཞིང༌།  ད་ེdའ་ིབོད་ས་གནས་Jིད་ག:ང་གིས་མེས་Eལ་ལ་Eབ་འགལ་hས་Rབས།  ཁ་གཏོར་བཏང་R་ེདེའ་ིའགན་དབང་

ཐམས་ཅད་བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ལ་བWལ་བ་དང༌།  ད་ེབཞནི་7་བདོ་aངོས་H་ིསརེ་y་མང་ཚག̀ས་

ཡངོས་<གོས་ལ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིནག་ཉསེ་ཐརེ་འདནོ་དང༌།  ཁ་ོཚ་̀ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་H་ིལས་འOལ་ནང་:གས་

Xའ་ིའབོད་Cལ་hས།  7ས་མbངས་p་ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ནང་:གས་མཁན་ཚ`འ་ིདོན་དངོས་H་ིh་�ོད་ཐོག་ནས་ཟིང་འ¬ག་

rངོ་བ་ད་ེཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ཆདེ་མ་ཡནི་པར།  G་ིནང་གཉསི་H་ིལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་ཚའ̀་ིགོ་གཡ་ོངན་
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�ས་འ�བ་ཐབས་རང་ཡནི་པ་དངསོ་�གས་ཅ་ིརགིས་ནས་གསལ་<ནེ་7་བཏནོ་Rབས། བདོ་aངོས་H་ིE་ཆའེ་ིསརེ་y་མ་ི

དམངས་དངc མཐ་ོའLངི་རམི་5དོ་ཡདི་ག:ང་Vང་ལ་ཚང་མར་�་ི9མོས་p་བད་ེyདི་�ན་འདདོ་ཡདོ་མཁན་8་ིམ་ིo་ཚས̀་

Hང་རམི་པས་གནད་འད་ིགསལ་བརོ་ཤསེ་ཤངི༌། ཟངི་འ¬ག་འག་ོགཏ་ེདང་Eབ་yརོ་hདེ་མཁན་8་ིབཙན་Eལ་རངི་kགས་

དང༌།  E་གར་8་ིལོག་�ོད་པ་ཁ་ཤས་Hིས་ཁོང་5ོའ t་མ་ེµ་ེVག་N་½ར་ཏ།ེ  �་ོཐག་�ད་བཅད་Hིས་མ་ིདམངས་བཅིངས་འzོལ་

དམག་གསི་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་གཏངོ་བའ་ི5དོ་རང་ཉདི་H་ི¾ས་�གས་ཡདོ་ཚད་བཏནོ་པ་དང༌།  ཏང་ག་ིའག་ོའVནེ་འགོ་

དམག་དམངས་�གོ་~་གཅགི་�ལི་8སི་མཉམ་{བ་ཐགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་བཏང་R་ེཟངི་འ¬ག་པ་ཁརེ་®ང་7་xད་

པ་དང༌།  7ས་eན་Kང་¡འ་ིནང་�་ས་Pལ་8་ིཟིང་འ¬ག་ཞོལ་འཇགས་p་བཏང་བ་མ་ཟད།  d་<ེས་p་�་ོཁ་སོགས་ས་Pལ་

8་ིཟིང་འ¬ག་�ིང་འཇགས་p་བཟོས་ནས་G་ིནང་ག་ིདz་བོའ t་ོག་�ས་Rོང་ཟད་7་བཏང་ཞིང༌།  ཁ་ོབ་ཚ་̀[་ེའuེར་ཞགས་

གཟདེ་H་ིལམ་ལ་d་ཙམ་འ�ག་Xར་Cལ་འདདེ་hས་བ་དང༌།  བདོ་aངོས་ས་མཐའོ t་Rངེ་བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིLན་

བདག་zལ་རམི་~་གཏརོ་བཏང་བ་སགོས།  |བས་ཆནེ་8་ིདནོ་གནད་གལ་ཆ་ེཁག་ལ་ོXས་H་ིདབེ་ཐརེ་7་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ།

    དའེ་ི<སེ་བདོ་aངོས་E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་Hསི་བདོ་aངོས་p་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་གང་མ8གོས་

ལག་བRར་དགསོ་བ་དང༌།  ཏང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ་ས་ོསའོ t་kས་Rངེ་7་བཀལ་བའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ལམ་kགས་H་ི

µགས་�གོ་ཡདོ་ཚད་ས་ོསསོ་གཏརོ་ཏ།ེ   ཡར་ལངས་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་ཐབས་H་ིཁ་ཚ་དགསོ་གNགས་H་ིར་ེའ7ན་བཏནོ།

     བདོ་aངོས་ཞ་ིབའ་ིབཅངིས་འzལོ་བཏང་ནས་ལ་ོང་ོབEད་རངི༌།  བདོ་aངོས་བཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་H་ིམཐ་ོའLངི་

རིམ་8་ིdོན་ཐོན་zོགས་པ་ོlམས་ལ་mང་དhང་ནས་གང་ཅིའ་ིཐད་Kགས་Pར་གཟིགས་yོང་དང་བསམ་�ོར་rོབ་གས་ོགནང་

བར་བ¨ནེ།  རང་ཉདི་H་ིy་ེPངས་ཏ་ེབ�་གཞགོ་zལ་རམི་8་ིནག་ཉསེ་ལ་ཚད་མ་ིའV་བའ་ིངསོ་འཛtན་གང་འཚམས་ཡདོ་པ་

དང༌།  E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་H་ིjག་བdལ་ལ་སམེས་Pར་དང༌།  ཁངོ་ཚ་̀ཡར་ལངས་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་R་ེའཚ་̀བ་

གསར་བར་ལོངས་p་�ོད་Kབ་Xའ་ིར་ེའ7ན་ཡོད་པ་སོགས་གསར་བ<ེའ་ིབསམ་�ོའ t་�ང་གཞ་ིབཏིང་ཡོད།

     བདོ་aངོས་p་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་�ང་<སེ་p།   mང་དhང་གསི་༡༩༥༦ལརོ་uབ་བ�གས་པའ་ིབདོ་aངོས་p་

༡༩༦༢བར་ལ་ོ°ག་རངི་བཅསོ་བ�ར་མ་ིhདེ་Xའ་ིབཀའ་~་Gརི་འཐནེ་hས་ཏ་ེབདོ་aངོས་p་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་

]ལེ་~སི་[བས།  ང་ཚའ̀་ིEལ་གཅསེ་dནོ་ཐནོ་འLངི་རམི་མ་ིo་ཚས̀་Hང་བདོ་aངོས་p་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལག་

བRར་hེད་Xར་Eབ་yོར་མཐའ་གཅིག་N་hས་པ་དང༌།  བདག་དང་mA་རིན་�་ཡོན་གཞོན་པ་ང་ཕོད་སོགས༡༩༥༩ལོའ t་

�༤བར་པ་ེཅངི་7་འhརོ་[བས།  བདོ་aངོས་མ་ིདམངས་H་ིཚབ་hས་ཏ་ེmང་དhང་ག་ིའག་ོ5དི་ཚ་̀དང་Eལ་ཡངོས་མ་ི
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དམངས་འKས་མ་ིཚག̀ས་ཆནེ་ལ་བདོ་aངོས་p་གང་མ8གོས་ངང་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་དགསོ་པའ་ིར་ེ

འ7ན་དང༌།  Eལ་གཅསེ་dནོ་ཐནོ་8་ིམཐ་ོའLངི་རམི་མ་ིo་ཚས̀་Hང་བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་ལ་Eབ་yརོ་8སི་དམངས་

གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་5དོ་རང་ཉདི་H་ི¾ས་�གས་ཡདོ་À་འnལ་འདདོ་ཡདོ་པའ་ིlམ་འ�ར་བཅས་གསལ་བརོ་:ས་ཡདོ།   

[བས་དརེ་mང་དhང་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་¹A་ནས་Kན་མངོ་ངམ་ར་ེ�ང་ལ་zསོ་མལོ་གནང་བའ་ིbལ་8སི་དམངས་

གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ཐད་ལམ་Rནོ་དང༌།  ང་ཚར̀་དའེ་ི[རོ་8་ིབསམ་འཆར་བjས་སངོ༌།  དའེ་ི<སེ་|བས་ཆནེ་8་ིགཙ་̀འཛtན་

མའ་ོmA་ཞ་ིདང་@Aོ་=ང་ལ་ིC་ཉདི་ནས་Hང་ང་ཚར̀་དམགིས་བསལ་མཇལ་འTད་གནང་[བས་གpངས་གསལ།  ད་ེdའ་ི

བདོ་ས་གནས་Jདི་ག:ང་དང་མཐ་ོརམི་ལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་གསི་བཙན་Eལ་རངི་kགས་དང༌། G་ིEལ་ལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་

ལ་ངན་འLལེ་hས་བ་མ་ཟད།  ད་ེདག་ག་ིབཀདོ་�ས་འགོ་མསེ་Eལ་ལ་Eབ་འགལ་དང་མ་ིདམངས་ལ་Eབ་འགལ།  གསར་

བ<་ེལ་Eབ་འགལ་8་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་བrངས་བ་དང༌།  ད་ཆ་ཟངི་འ¬ག་ཧ་ལམ་ཞདོ་འཇགས་p་བཏང་ཟནི་ལ།  བདོ་

aངོས་E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་Hསི་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་hས་ཏ་ེབདོ་aངོས་H་ིབཀས་བཀདོ་Xད་

འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་~་གཏརོ་དང༌།  ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་བཅངིས་འzལོ་གཏངོ་Xའ་ིར་ེའ7ན་�གས་ཆརེ་ཡདོ་

གནས་གpངས་བ་དང༌།  ད་ེལས་འOལ་འད་ིརིགས་H་ི5ོད་�ད་དགོས་བའ་ིཁ་Gོགས་དང་Jིད་�ས།  ལས་འགན།  hེད་

Gོགས་དh་ེམཚམས་དང་ག་ོརིམ་བཅས་བRན་པ་མ་ཟད།  བོད་H་ིདགོན་�་ེཁག་ལའང་དམངས་བ�ར་ལག་བRར་དགོས་བ་

དང༌།  བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་གཙ་̀བཅསོ་H་ིལམ་kགས་དང་བ�་གཞགོ་གཉའ་གནནོ་ཆ་ཚང་�གེ་མདེ་དང༌།  ང་ོལགོ་

ཟངི་འ¬ག་ག་ིh་འOལ་ཚར་གཅདོ།  ¥་zངས་གང་འཚམས་±ང་7་བཏང་ནས་¥་བ་hདེ་འདདོ་མདེ་པར་y་སར་ཕབ་འདདོ་

ཡདོ་རགིས་uམི་ཐབ་འཛtན་7་བ©ག་R།ེ  མ་ིའབརོ་དང་དངསོ་ཟགོ་ཐནོ་yདེ་H་ིལས་ལ་འ�ག་དགསོ།  འནོ་Hང་Eལ་གཅསེ་

5མིས་�ང་ག་ིདགནོ་�་ེདང་ཆསོ་H་ི<སེ་འ�ག་ཚར̀་ཏང་ག་ིཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ི~་དནོ་འགོ་�ང་yབོ་དང༌།  ¥་བའ་ིzང་

འབརོ་གང་འཚམས་ཤགི་དགནོ་པར་བཞག་R་ེཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོ]ལེ་N་འ�ག་X།  E་ཆའེ་ིསརེ་y་མང་ཚག̀ས་Hསི་

ཆསོ་kགས་hདེ་\་ོརང་དབང་7་]ལེ་ཆགོ་X་སགོས་དང༌།  མཐ་ོའLངི་རམི་8་ིམ་ིoའ་ིཐད།  ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་N་མ་:གས་

པའ་ིམངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་H་ིཐནོ་yདེ་X་ཆ་ཁག་Á་ཉ་ོདང༌།  ཆབ་Jདི་H་ིམ7ན་ལམ་¤ད་ད་ེངསེ་པར་7་g་yངོ་hདེ་

དགསོ་བ་དང༌།  དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ིའགག་\་ོབ ལ་བའ་ིཐད།  ཆསེ་ལགོ་�དོ་H་ིམངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ།  

ཟངི་འ¬ག་པ། གསར་བ<་ེང་ོལགོ་པ་བཅས་ལ་གདངོ་གNགས་H་ིའཐབ་~དོ་hདེ་དགསོ་བ་xད།  གཞན་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་

བ�ར་ལ་ངསོ་ལནེ་Eབ་yརོ་hདེམཁན་ཞགི་ཡནི་Gནི་ཏང་གསི་�ང་yབོ་hས་ཆགོ་པ་དང༌།   བར་གནས་པ་དང་གཡས་

Gོགས་པ་ཚ་̀bར་འOག་hེད་དགོས་བ་སོགས་H་ིལམ་Rོན་གནང་བ་དང༌།   ད་ེབཞིན་ང་ཚ`ར་བོད་aོངས་བཅོས་བ�ར་8་ི
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hདེ་ཐབས་ཐགོ་བསམ་འཆར་འདནོ་7་བ©ག་སངོ༌།  དརེ་བ¨ནེ་ང་ཚའ̀་ིས་ོསའོ t་འདདོ་bལ་གསལ་བརོ་བ<དོ་པའ་ིག་ོ[བས་

ཐབོ་R།ེ   བདོ་aངོས་H་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་uནོ་ཡངོས་ནས་ཞདོ་འཇགས་དང༌།   དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་

hདེ་X་ན་ིཡང་དག་པ་དང་དགསོ་ངསེ་ཤགི་ཡནི་Rབས།   �ག་བསམ་lམ་དག་གསི་Eབ་yརོ་དང་བ~་ིབ"ར་:་X་ཡནི་

kགས་གངོ་7་བ<དོ་ཟནི་པ་gར་:་X་�ང༌།  ད་ེམིན་ཆསོ་kགས་དགནོ་�་ེསགོས་ལའང་རང་ཉདི་H་ིའདདོ་bལ་ང་ོམ་:ས་

ཡདོ། 

     ང་རང་བདོ་7་ལགོ་<སེ་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིཐད་ཀའ་ིའག་ོ5དི་འགོ   བདོ་aངོས་z་

�གི་�་ཡནོ་�ན་ཚག̀ས་ཐགོ་mང་དhང་དང་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་་ཁང་ག་ིམཛད་Gགོས་དང་Jདི་�ས།  

ལམ་Rནོ་གཞརི་བ�ང་ནས་d་<སེ་p་བདོ་7་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་[རོ་8་ིzསོ་ཆདོ་ཁ་ཤས་ཤགི་བཞག་

ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་བདོ་aངོས་Rདོ་�ད་བར་གpམ་7་རམི་པ་ས་ོསའོ t་ཏང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ  ཞངི་ལས་Pལ་7་དམངས་གཙ་̀

བཅོས་བ�ར་8་ིགོམ་པ་དང་པ་ོགpམ་ ོལ་（༡ཟིང་འ¬ག་ལ་ང་ོ ོལ། ༢Lན་གཡོག་ལམ་kགས་ལ་ང་ོ ོལ༌། ༣བཀས་

བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིདམགིས་གསལ་uད་དབང་ལ་ང་ོ ལོ། བ�ར་མཆན།）གཉསི་ཆག་（ yདེ་ཀ་དང་བགོས་མ་ཆག་

ཡང༌།  བ�ར་མཆན།） དང༌།  གམོ་པ་གཉསི་པ་ས་ཞངི་བག་ོའzམེས་ལག་བRར། འLགོ་ལས་Pལ་7་གpམ་ ལོ་གཉསི་

ཕན་（འLགོ་བདག་དང་འLགོ་Lན་གཉསི་ཀར་ཕན་པ། བ�ར་མཆན། ）དང་དགོན་�ེའ་ིནང་གpམ་ ོལ་གpམ་~ིས་

（༡ ཆབ་Jདི་ཐགོ་གནདོ་འཚ�་~སི་Eག  ༢zལ་རམི་8་ིགཉའ་གནནོ་་~སི་Eག ༣དཔལ་འhརོ་ཐགོ་བ�་གཞགོ་~སི་

Eག་བཅས།  བ�ར་མཆན།）H་ིལས་འOལ་]ེལ།

     མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་hས་Rབས།  ལ་ོང་ོR་ོTག་N་མའ་ིརངི་མངའ་བདག་ཆནེ་པ་ོགpམ་8་ིདབང་བ�ར་འགོ  

གཉའ་གནནོ་དང་བ�་གཞགོ་o་ཚག̀ས་H་ིjག་བdལ་�ངོ་བཞནི་པའ་ིE་ཆའེ་ིཞངི་Lན་དང་Lན་གཡགོ་lམས་�ངོས་གཉདི་

ལས་སད་ད།ེ  གསར་བ<འེ་ི¤་ོoང་དང་zལ་རམི་8་ིག་ོ¨གོས་Eས་བ་དང༌།  ཁ་ོཚས̀་jལ་བdལ་8་ི~་བ་°ས།   jལ་

བdལ་8་ི�ངོ་བ་བzངས།   མངའ་བདག་zལ་རམི་8་ིནག་ཉསེ་ཐརེ་འདནོ་hས་བ་དང༌།  ཐངེས་འདའི་ིuདོ་ཤ་ིང་གསནོ་དང་

ཛ་Vག་l་ོངར་8་ིzལ་རམི་འཐབ་~དོ་H་ི|བས་Xན་ས་ཆནེ་uནོ་ལ་འÂར་ཞངི༌།  ད་ེནས་བ�ང་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་

8་ིལས་འOལ་ཚ་ཚ་Aར་Aར་ངང་]ལེ་བ་རདེ།  ཡར་ལངས་ཐབོ་པའ་ིE་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་Hསི་རང་ཉདི་H་ིལག་

�ང་ལ་བ¨ེན་ནས།   མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་བར་ཁ་ོཚ`འ་ིམག་ོཐོག་N་ཞོན་ཏ་ེཁ་ོཚ`འ་ིÃལ་5ག་ལས་བ�ན་པའ་ིངལ་~ོལ་

འLས་n་བ�་གཞགོ་དང༌།  ཁ་ོཚའ̀་ིམ་ིkས་H་ིརང་དབང་སགོས་འTགོ་R་ེLན་7་བཀལོ་མཁན་ངན་དO་ཚང་བའ་ིབཀས་
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བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིཞངི་Lན་ལམ་kགས་དང༌།  མངའ་བདག་ཆནེ་པ་ོགpམ་8སི་དབང་བ�ར་པའ་ིPར་བ་ོ~་བ་ནས་¨ངི་

ཉལི་ཏ་ེ�གེ་མདེ་7་བཏང་ཞངི༌།  ད་ེབཞནི་7་རང་ཉདི་H་ིkས་Rངེ་7་བཀལ་བའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིµགས་�གོ་ཆ་

ཚང་གཏརོ་ནས་ཡར་ལངས་བ་དང༌།  �ད་ད་ེབཅངིས་འzལོ་ཐབོ་R་ེ�་ིཚག̀ས་གསར་བ་དང་ས་ཞངི་ག་ིབདག་པརོ་�ར་ཡདོ། 

    ཏང་ག་ིགཅགི་�ར་8་ིའག་ོ5དི་འགོ  ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་རང་ཉདི་H་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་Jདི་དབང་བ=གས་ཏ།ེ  མ་ི

དམངས་དམངས་གཙ་̀Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་ལག་བRར་8སི་ད་ེdའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་�་ི

ཚག̀ས་H་ིབདོ་aངོས་ད་ེམ7ན་ལམ་འདོ་Rངོ་�ན་པའ་ིམ་ིདམངས་དམངས་གཙའ̀་ིབདོ་aངོས་གསར་བ་ཞགི་N་བ�ར་ཡདོ།  

འད་ིན་ིཆསེ་|བས་ཆནེ་གཟ་ིབ<དི་H་ིལས་དནོ་ཞགི་དང༌།  མའི་ིརགིས་འཕལེ་Eས་5དོ་H་ིདགའ་འསོ་བའ་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་Hང་

རདེ།  བདོ་aངོས་རང་Rངེ་ལ་ཆ་བཞག་ན།  ད་ེན་ིZངི་བ་ནས་གསར་བ་དང༌།  ²ན་ནག་ནས་འདོ་Rངོ་�ན་པ།  jག་བdལ་

ནས་བད་ེyདི།  བ�་གཞགོ་ནས་འV་མཉམ།  དnལ་ཕངོས་ནས་དར་Eས་p་བyདོ་པའ་ིའ�ར་མཚམས་ཤགི་དངc  ལ་ོ

Xས་ཐོག་གཟ་ིའོད་འT་ོབའ་ི7ས་རབས་གསར་བ་ཞིག་ག་ིའག་ོbགས་པ་རེད།

     བདོ་aངོས་ད་ེདམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིལམ་7་བyདོ་པ་ན་ིམསེ་Eལ་8་ིམ་ིརགིས་གཞན་དང་

འV་བར།  གང་ཅའི་ིཐད་xན་ཚག̀ས་བད་ེyདི་H་ིཉ་ིའདོ་Gགོས་གཞརི་uབ་R།ེ  མ་ིདམངས་lམས་བ@་ཤསི་བད་ེལགེས་དང༌། 

འV་མཉམ་བད་ེyདི་H་ིངང་bལ་ན་ིམངནོ་པར་བཞད་པའ་ིཔད་མའ་ིཚལ་gར་མཛ�ས་jག་བ<དོ་ལས་འདས་ཤངི་ །  བ@་ཤསི་

wགོས་�ན་གསར་བའ་ིམ་ིeལ་8་ིབད་ེབ་ཅན་ཏ་ེ�་ེབཞའི་ིམངའ་ཐང་དར་ཞངི༌།   མ་ི�ནོ་རང་yདི་H་ིབདོ་aངོས་གསར་བ་

ཞགི་མངནོ་7་འ�ར་X་ན་ིགཏན་འཁལེ་བ་ཞགི་རདེ།  འད་ིgའ་ིགནམ་ས་�་འགོ་བ�ར་ཅངི་བཟང་ངན་8་ིདh་ེམཚམས་ཆདོ་

པའ་ིལ་ོXས་H་ིདནོ་9ངི་�ན་པའ་ིབཅསོ་བ�ར་ལས།  འཐབ་Gགོས་ས་ོསརོ་གཞ་ི~འ་ིའ�ར་�གོ་�ང་R།ེ  ཐནོ་yདེ་¾ས་

�གས་ཡདོ་ཚད་ལ་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་པ་མ་ཟད།  E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་ས་ཞངི་དང་�་ིཚག̀ས་H་ིབདག་པའོ t་9ངི་

Rོབས་H་ིaོན་པ་Eས་ཏ་ེ7ས་མbངས་བོད་aོངས་དnལ་ཕོངས་<ེས་kས་H་ིlམ་པ་བ�ར་བ་དང༌།  ཡིད་འོངས་བད་ེyིད་H་ི

འཚ་̀བ་ལངོས་p་�དོ་འདདོ་H་ིར་ེབའ་ིམ་ེཏགོ་མངནོ་པར་བཞད་པས།  ཏང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ་རགོས་རསེ་ཆ་ེ§ང་བ=གས་པ་

དང༌།  ཐནོ་yདེ་5དོ་H་ིདཀའ་ངལ་སལེ་ཐབས་དང༌།  dནོ་ཐནོ་ཉམས་�ངོ་བ<་ེརསེ།  ལག་~ལ་ལགེས་བཅསོ་དང་གསར་

གཏོད་སོགས་འོས་འཚམས་H་ིhེད་ཐབས་རིམ་པར་hས་ཏ་ེབོད་aོངས་p་བªད་མར་ལ་ོགpམ་ལ་ལ་ོལེགས་H་ི�བ་འLས་

གeར་7་ཟ་བ་�ང་བ་དང༌།  ད་ེབཞིན་7་བོད་aོངས་H་ིདཔལ་འhོར་དང༌།  རིག་གནས།  འTོད་བRེན།  བཟ་ོལས།  འzིམ་

འ�ལ་དང་Äག་ཏར་སགོས་H་ིལས་དནོ་ལའང་�བ་འLས་E་ཆརེ་ཐབོ་ཡདོ།  �ག་པར་7་ཏང་ག་ིགཅགི་�ར་8་ིའག་ོ5དི་འགོ  
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བོད་aོངས་བཟ་ོཞིང་མནའ་འLེལ་8་ི�ང་གཞ་ིJ་བ¨ན་�ང་བ་དང༌།  གསར་<ེའ་ི�ང་གཞ་ིཐོག་E་བོད་མ་ིརིགས་དབར་དང་

ལས་hདེ་དང་མ་ིདམངས་དབར།  བཟ་ོཞངི་དབར།  འག་ོ5དི་དང་མང་ཚག̀ས་དབར་འLལེ་ལམ་གསར་བ་བ=གས་ཏ།ེ  ཚང་

མ་གཅིག་མKན་8་ིའག་ོ5ིད་འོག་དམིགས་eལ་གཅིག་མKན་དང་མ7ན་ལམ་གཅིག་མKན་8ིས་l་ོµགས་gར་�ོག་~་

གཅིག་N་བ�ིལ་ཅིང་དz་བ་ོpས་Hང་གཏོར་ཐབས་ལ་ར་ིརབ་gར་གཡ་ོབ་མེད་པའ་ིམKན་�ིལ་�ང་ཡོད།  འདས་ཟིན་པའ་ིལ་ོ

ཤས་ནང་བདོ་aངོས་p་�ང་བའ་ིའ�ར་�གོ་དང་Eལ་ཁའ་ི�བ་འLས་ན་ིཤནི་N་|བས་ཆནེ་དངc  ཤནི་N་གཟ་ིབ<དི།  ཤནི་

N་དནོ་9ངི་�ན་པ་ཞགི་ཡནི་ལ།  ད་ེན་ིགཞན་7་འzན་�་དང་བpབ་ཐབས་མདེ་པ་ཞགི་རདེ།

     ལ་ོང་ོགpམ་8་ི7ས་eན་Kང་¡འ་ིནང༌།  ལ་ོང་ོRངོ་Tག་7་མའ་ིརངི་�ང་མ་�ངོ་བའ་ིའགལ་®ནེ་ཐམས་ཅད་ལས་

lམ་པར་Eལ་བའ་ིEལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་པ་ན་ིམ་ིlམས་ཧང་སངས་དགསོ་པ་ཞགི་རདེ།  འད་ིན་ིགཙ་̀ཆརེ་

|བས་ཆནེ་གཟ་ིབ<དི་H་ིmང་ག་ོOང་5ན་ཏང་mང་དhང་�་ཡནོ་�ན་ཁང་དང༌།   |བས་ཆནེ་ཡང་དག་དང་yསེ་£ངས་

ཡནོ་ཏན་8་ིའ�ང་གནས།  རགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་བད་ེyདི་H་ིལམ་ལ་5དི་མཁན་གཙ་̀འཛtན་ཆནེ་མ་ོམའ་ོཙ�་Nང་དང་

Eལ་Jདི་�་ིuབ་ཁང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ  ཏང་ག་ིམ་ིརགིས་Jདི་�ས་དང་ཏང་གསི་བདོ་aངོས་p་གཏན་འབབེས་hས་པའ་ི

ཡང་དག་པའ་ིJདི་�ས་ཁག་ག་ིགཟ་ིའདོ་འTསོ་འགོ་N།  mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་མཐའ་གཅགི་N་

mང་དhང་ག་ིhདེ་ཐབས་དང༌།  Jདི་�ས།  ལམ་Rནོ་rབོ་གས་ོཡང་དག་པའ་ི\་ོནས་ལག་ལནེ་མཐལི་Gནི་བRར་བ་དང༌།  

བདོ་H་ིལས་དནོ་o་ཚག̀ས་ལ་ཐད་ཀར་འག་ོ5དི་འགོ་�བ་འLས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་པ་ཞགི་ཡནི་ལ།   ད་ེབཞནི་7་E་རགིས་གཙས̀་

བའ་ིEལ་ཡངོས་རགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་དང༌།  Åན་�འ་ིཞངི་ཆནེ་ཁག་དང་རང་yངོ་aངོས།  zངོ་uརེ་བཅས་ནས་མ་ི

�གས་དང་X་དངསོ་H་ིརགོས་རམ་E་uབ་གནང་བ་མ་ཟད།  བསམ་�འོ t་ཐགོ་ནས་Hང་Eབ་yརོ་�གས་ཆནེ་གནང་བ་དང༌།  

བོད་བyོད་རིགས་ས་ོསོའ t་འག་ོ5ིད་དང་ལས་hེད་དÆས་མ།  བཅིངས་འzོལ་དམག་ག་ིདཔོན་དམག་བཅས་ཚང་མས་ཏང་

དང་མ་ིདམངས་H་ིཆདེ་7་Çར་ཐག་འབད་ཐག་གསི་ལས་དནོ་o་མང་བ�བས་ཏ་ེཐབོ་པ་ཞགི་Hང་ཡནི།  དརེ་བ¨ནེ་བདོ་

aངོས་H་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་སརེ་y་མ་ིདམངས་Hསི་རང་ཉདི་བཀས་བཀདོ་Xན་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་H་ིjག་བdལ་

ལས་བyབས་ཏ་ེམ་ིདམས་དམངས་གཙའ̀་ིབད་ེyདི་7་འགདོ་མཁན་mང་ག་ོOང་5ན་ཏང་དང༌།  |བས་ཆནེ་གཙ་̀འཛtན་མའ་ོ

mA་ཞ་ིཡ་ིབཀའ་Vནི་7ས་གཏན་7་བ<དེ་མ་ིJདི་ལ།  དགའ་Oས་Eབ་yརོ་ཚད་མདེ་:་ག་ིཡདོ་པ་དང༌།  E་རགིས་གཙས̀་

པའ་ིEལ་ཡོངས་རིགས་ས་ོསོའ t་མ་ིདམངས་དང༌།  བོད་བyོད་མ་ིདམངས་བཅིང་འzོལ་དམག་དང༌།  བོད་བyོད་རིགས་ས་ོ

སའོ t་ལས་hདེ་ལ་དགའ་མསོ་བ~་ིབ"ར་:་ག་ིཡདོ། 
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    གསར་བ<་ེདང༌།  zལ་རམི།  ཆབ་Jདི་H་ིབ~་ེ7ང་དང་�ན་ལ།  lམ་པ་གསར་ཞངི་J་བ¨ན་8་ིགཞལ་ཡས་ཁང་

ཞགི་བཞངེས་བ�ན་Kབ་པར་བ¨ནེ།  ད་ཆ་བདོ་aངོས་Rདོ་�ད་བར་གpམ་8་ིzངོ་དང་zངོ་uརེ།  zངོ་བ�ལ་ལ་སགོས་

པའ་ིཕ་ོམ་ོ ན་གཞནོ་ཚང་མས།  ང་ཚའ̀་ི|བས་ཆནེ་གཟ་ིབ<དི་H་ིཏང་དང་Eལ་ཡངོས་མ་ིདམངས་བད་ེyདི་H་ིལམ་7་5དི་

མཁན་|བས་ཆནེ་8་ིམའ་ོmA་ཞ་ིཡསི་ཁ་ོཚ་̀jག་བdལ་8་ིགཡང་རངོ་ནས་བyབས་ཏ་ེབད་ེyདི་H་ིལམ་ལ་བཀདོ་པའ་ི

བཀའ་Vནི་9ངི་བཅངས་Hསི་བRདོ་བdགས་Xན་མ་ིཆད་ཅངི༌།  མ་ིདམངས་རང་ཉདི་ནས་ཡདི་དབང་རབ་N་བ"ག་པའ་ི

བRོད་È་མང་པ་ོབ~མས་ཤིང་འ5བ་Rོན་hས་ཏ་ེས་ོསོའ t་སེམས་ནང་ག་ིÉ་བ<ོད་H་ིeལ་ལས་འདས་པའ་ིདགའ་¤ོའ t་lམ་པ་

མཚན̀་པར་hདེ་པ་དང༌།  ད་ེབཞནི་7་མསེ་Eལ་uམི་ཚང་ཆནེ་པའོ t་¤་ོyདི་དང་མ་ིརགིས་མKན་�ལི་ལ་བRདོ་པ་འnལ་

བཞནི་པར་མ་ཟད།  དགའ་¤འོ t་ངང་ནས་E་རགིས་གཙས̀་པའ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་H་ིབདོ་aངོས་བཅངིས་འzལོ་དང་

གསར་བ<ེའ་ིལས་དོན་ལ་�ག་བསམ་lམ་དག་གིས་རོགས་འདེགས་དང༌།  བོད་བyོད་བཅིངས་འzོལ་དམག་མ་ིདང་ལས་

hདེ་པ་ཚས̀་ཏང་དང་མ་ིདམངས་H་ིཆདེ་འབད་བ~ནོ་hས་བར་བdགས་བ<དོ་hས་བ་དང༌།  ད་ེབཞནི་7་དངེ་Gནི་མཐའ་

གཅགི་N་ཏང་ག་ིགpང་ལ་མཉམ་འཇགོ་དང༌།  ཏང་ག་ི<སེ་p་འLང་X།  མསེ་Eལ་རགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་དང་ལག་

གདང་Äལེ་ནས་མKན་�ལི་དང༌།  གང་མ8གོས་p་དམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིབདོ་aངོས་གསར་བ་

འ�གས་�ན་hདེ་Xའ་ིབསམ་�་ོསགོས་བRན་ཡདོ།  བདོ་aངོས་ཡངོས་p་དsདི་དཔལ་Eས་པ་བཞནི།  གང་སར་xན་

ཚག̀ས་བད་ེལགེས་དང་འདོ་ཟརེ་Rངོ་�ན་8་ིlམ་པ་གསར་བས་uབ་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་�བ་འLས་ན་ིགཙ་̀བ་ོཡནི།  ང་ོལགོ་

ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་དང་མཉམ་7་]ལེ་བའ་ིདམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ིལས་འOལ་ན་ིགཞ་ིE་ཆ་ེལ་Êར་ཚད་

མ8གོས་ཤངི་གནམ་ས་�་འགོ་བ�ར་བ་gར་ཚ་ཚ་Aར་Aར་དང༌།  uདོ་ཤ་ིང་གསནོ་8་ིl་ོངར་�ན་པའ་ིzལ་རམི་འཐབ་~དོ་

ཅགི་ཡནི་Rབས།  �གོ་ཐབས་མདེ་པའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ར་ེ�ང་ན་ིའ�ང་Jདི་པ་ཞགི་རདེ།  འནོ་Hང་ལས་འOལ་ནང་

འ�ང་མ་ིདགསོ་པའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡང་�ང་ཡདོ།  དའེ་ིནང་Tན་8སི་Xས་ལནོ་hས་པའ་ིཡགི་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ག་ི~་དནོ་

རང་བཞནི་8་ིགནས་bལ་དང་དཔ་ེམཚན̀་རང་བཞནི་�ན་པའ་ིདནོ་གནད་ཚབས་ཆནེ་ཁག་ཅགི་9ན་སངེ་:་Xར།

罢稗拜︽车稗︽拜爸︽冲﹀

ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་H་ི[རོ།
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བདོ་aངོས་H་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ན་ིཏང་དང་མསེ་Eལ་དང༌། མ་ིདམངས་དང་དམངས་གཙ།̀ �་ིཚག̀ས་རངི་kགས་

བཅས་ལ་ང་ོ ལོ་8་ིགསར་བ<་ེང་ོལགོ་ག་ིརང་བཞནི་�ན་པ་དང་ཉསེ་པ་ཚབས་ཆནེ་ཡནི་པས། ཏང་གསི་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་

འཇགས་p་གཏངོ་Xའ་ིJདི་�ས་ན་ིཧ་ཅང་ཡང་དག་དང༌། དགསོ་ངསེ་འསོ་འཚམས་ཤགི་ཡནི་པར་མ་ཟད། ཏང་གསི་ད་7ང་

མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ི\་ོནས་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་Xར་ཐགོ་མཐའ་བར་གpམ་7་དམག་དནོ་8་ི ལོ་Ëང་

དང༌། ཆབ་Jདི་ཐགོ་bར་འOག མང་ཚག̀ས་ལ་Cལ་rངོ་བཅས་Jདི་�ས་གpམ་འLལ་མདེ་7་ལག་བRར་དགསོ་bལ་

བRན་ཡདོ། དའེ་ིནང་ནས་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་མཁན་ལ་ཆབ་Jདི་ཐགོ་bར་འOག་hདེ་Xའ་ིཐད། མག་ོའདགོས་:་

མཁན་ཚར̀་འག་ོདམངས་དh་ེབ་མདེ་པར་མནི་བཞ་ིཡ་ིJདི་�ས་ཉ ༡zལ་རམི་མ་ིདh་ེབ། ༢ ག:ང་བཞསེ་མ་ིགཏངོ་བ། 

༣འཐབ་~དོ་མ་ིhདེ་པ། ༤ འཛtན་བ�ང་མ་ིhདེ་པ་བཅས་ལ་ཟརེ། བ�ར་མཆན། ཏ ལག་བRར་hདེ་X་དང་གཅགི འཛtན་

བ�ང་hས་པའ་ིཟིང་འ¬ག་པ་མ་ི\ེར་ས་ོསོའ t་གནས་bལ་ལ་¨ོག་ཞིབ་མཐིལ་Gིན་hས་ཏ་ེདh་ེབ་ཡོད་པ་དང་གང་Kབ་O་

ཡངས་ཐག་གཅདོ་hས་ནས་མ7ན་ལམ་¤དོ་X་དང་གཉསི། G་ིནངག་ིལགོ་�དོ་པ་ཚས̀་ཟངི་འ¬ག་rངོ་བའ་ིགོ་གཡ་ོངན་

�ས་ཐརེ་འདནོ་དང༌། ཟངི་འ¬ག་ག་ིཉསེ་པ་�གོ་£ངས། ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་5དོ་ཟངི་འ¬ག་པ་ཚས̀་ད@གོ་གཏམ་བཟ་ོགཞརི་

འ�ར་བའ་ིཞན་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡདོ་ཚ�། ཞབི་བཤརེ་8སི་མཐའ་གཅགི་N་ཡ་ོབJང་ལགེས་བཅསོ་དགསོ་པ་དང༌། དངེ་Gནི་

གནད་དནོ་དེའ་ིརགིས་མ་ིའ�ང་བའ་ིRངས་འཛtན་གང་གཟབ་Hསི་7ས་eན་གང་འཚམས་ཤགི་རངི་ལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་ག་ི

མག་ོ[ོར་འོག་bད་པའ་ིརིམ་པ་ས་ོསོའ t་མ་ིདམངས་མང་ཚ`གས་H་ིཐ་ེཚ`མ་ཡིད་དོགས་lམས་དོན་དངོས་H་ིཐོག་ནས་རིམ་

བཞནི་སལེ་X་དང་གpམ་ལས་ད་ེམནི་གཞན་ཅ་ིཡང་མདེ། འནོ་Hང་ལག་ལནེ་7་བRར་[བས། ༡ Vག་ཆས་]ངས་ཏ་ེལམ་

ནརོ་�གོ་ཤསེ་Hསི་མག་ོབཏགས་:་མཁན་ལ་མནི་བཞ་ིཡ་ིJདི་�ས་ཇ་ིབཞནི་ལག་བRར་མ་hས་པར་མ་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་ཛ་

Vག་ག་ིའཐབ་~དོ་དང༌། འཛtན་བ�ང༌། བཙན̀་འ�ག་སགོས་hས་ཏ་ེËང་�གེ་ཆནེ་པ་ོཕགོ་ཡདོ།

  ༢ འཛtན་བ�ང་hས་པའ་ིཟངི་འ¬ག་པ་ཐག་གཅདོ་[བས།  ལས་hདེ་ཚས̀་འཁནོ་�ང་མཐངོ་§ང་དང་r་བཅསོ་H་ིhདེ་

ཐབས་Hསི་ཟངི་འ¬ག་པ་ད་ེདག་ག་ིགནས་bལ་ཞབི་བཤརེ་hས་པ་ཁ་མ་ིཚང་ཞངི་གཏངི་མ་ིཟབ་པས་འསོ་འཚམས་Hསི་དh་ེ

འhདེ་hདེ་Kབ་མདེ་པར་�ར་ཡདོ།  གངོ་7་བ<དོ་པ་བཞནི་G་ིནང་ག་ིལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་ཚས̀་ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་

H་ིདར་ཆ་འGར་ཏ་ེཟངི་འ¬ག་rངོ་ག་ིཡདོ་Rབས། ཟངི་འ¬ག་པའ་ིནང་ག་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་ན་ིལགོ་�དོ་པ་ཚའ̀་ིམག་ོ[རོ་འགོ་

bད་པའ་ིམ་ིབཟང་བ་ོཡནི་པ་དང༌།  ཁ་ཤས་ན་ིམཐ་ོརམི་ལགོ་�དོ་པའ་ིདབང་ཤདེ་དང་Vག་པའོ t་འཇགིས་Cལ་འགོ་A་Kག་R་ེ

ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་པ་ཞགི་ཡནི།  d་མའ་ིཕལ་ཆ་ེབདང༌།  G་ིམའ་ིམ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་ཟངི་འ¬ག་པའ་ིÌ་མ་ོགཡགོས་ཏ་ེཐག་

གཅོད་hས་པ་དང་O་ཡངས་ཐོབ་མེད།  ༣ G་ིནང་ག་ིལོག་�ོད་པ་ཚ`འ་ིོག་གཡ་ོངན་�ས་ཐེར་འདོན་དང༌།    ཟིང་འ¬ག་ག་ི

12



ཉསེ་བ་�གོ་£ངས་ཐད་མ་གཞ་ིཡག་པ་ོབ�བས་ཡདོ་མདོ།  ཡནི་ནའང་ལགོ་�དོ་པ་ཚས̀་མ་ིདམངས་ལ་མག་ོ[རོ་གཏངོ་hདེ་

གཙ་̀བ་ོན།ི  ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་�ང་yབོ་ཆདེ་ཡནི་kགས་བ<དོ་H་ིཡདོ་Rབས།  ང་ཚས̀་ངསེ་པར་7་ཆསོ་

kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ཁག་ཐགེ་hས་ཏ་ེདརེ་yནོ་གང་ཡང་མ་ིཐབེས་པ་hདེ་X་ད་ེཤནི་N་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡདོ།  

འདའི་ིཐད་�ང་བའ་ིམང་པ་ོཞགི་དz་དགའ་གཉནེ་jག་N་�ར་བའ་ིའ�ང་~་ངས་འགོ་N་འཆད་H་ིཡནི།  ད་ེg་བས་ན།  ཆབ་

Jདི་ཐགོ་bར་འOག་འKས་\་ོམ་ཚང་བར་ཟངི་འ¬ག་གཞ་ིE་ཆ་ེལ་མ་ིzངས་མང་བ་དང༌།  7ས་eན་རངི་ཞངི་ལངས་Gགོས་

མ5གེས་འཛtན།   ཟངི་འ¬ག་མཐར་གNགས་སགོས་Hསི་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་ལ་དགསོ་མདེ་H་ིZགོ་V་འཕར་མ་ཞགི་

བཟོས་ཡོད།

罢稗拜︽车稗︽罢册邦︽斑﹀

དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ི[རོ།

དང་པ།ོ ཞངི་ལས་ས་Pལ་8་ིགpམ་ ལོ་གཉསི་ཆག་ག་ི[རོ། ཟངི་འ¬ག་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་[བས་ཟངི་འ¬ག་ག་ིཚབས་

ཆའེ་ིནག་ཉསེ་�གོ་£ངས་དང༌། E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་p་ཞགི་ང་ཚའ̀དིz་བ་ོཡནི་པ་དང༌། p་ཞགི་ང་ཚའ̀་ིzགོས་པ་ོ

ཡནི་པ་སགོས་H་ིzལ་རམི་rབོ་གས་ོགཏངི་ཟབ་]ལེ་ཏ།ེ མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིབཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་དང༌། ཟངི་འ¬ག་

པར་འཁོན་འzས་H་ིབསམ་�་ོCལ་]ེལ་hས་ཏ་ེཟིང་འ¬ག་ག་ི�ང་གཞ་ིགཏོར་བཅོམ་གཏོང་བ་ན་ིཡང་དག་དགོས་ངེས་ཤིག་

ཡནི། ཟངི་འ¬ག་པ་དང་ཟངི་འ¬ག་པར་ངན་འLལེ་ཡདོ་མདེ་ཞབི་བཤརེ་hདེ་པའ་ིཐད། ས་Pལ་ས་ོསའོ t་ཟངི་འ¬ག་ག་ིX་®ནེ་

དང༌། གནས་bལ་དང་uད་ཆསོ། ད་ེབཞནི་ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་མཁན་མ་ིར་ེར་ེཟངི་འ¬ག་N་:གས་པའ་ིX་®ནེ་དང་གནས་

bལ། uད་ཆསོསགོས་འV་མནི་o་ཚག̀ས་ཡདོ་ངསེ་ཤངི༌། གཏངི་ཟབ་H་ིབ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་hདེ་དགསོ། ད་ེབས་མང་

ཚག̀ས་lམས་Cལ་rངོ་གང་Kབ་hདེ་དགསོ་པ་R།ེ ལས་hདེ་ཚས̀་ནན་ཏན་ཞབི་ཚགས་དh་ེཞབི་དང་Gགོས་ཡངོ་ནས་ཐག་

གཅདོ་hདེ་X་ད་ེཤནི་N་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི།

     ཡནི་ནའང་ལག་བRར་[བས་ཚག̀ས་འ7་ཐངེས་ར་ེགཉསི་བ[ངོས་པ་དང་Lལེ་ཟངི་གསི་rབོ£ངོ་Tན་ཙམ་¤ད་པ་

ད་ེམང་ཚ`གས་Cལ་rོང་hས་པར་བ~ིས་ཤིང༌།  Çར་བ~ོན་ཅན་8ིས་བཤད་bལ་ཚང་མ་བདེན་པར་བ�ང་བ་དང༌།  གལ་

Jདི་ལས་འOལ་5དོ་ཟངི་འ¬ག་དང་འLལེ་ཡདོ་H་ིགནད་དནོ་མང་བ་ོཞགི་བཟསོ་བ་ཡནི་ན།   ལས་hདེ་པ་ཚས̀་ལས་དནོ་
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གཏངི་ཟབ་ཞབི་ཚགས་ཤགི་N་ཡནི་པར་འདདོ་པ་དང༌།  Íང་འbབ་ད@གིས་ཏ།ེ  ཏང་ག་ིཉསེ་ཅན་པ་གཅགི་Hང་ཐར་བ་མ་ི

གཏངོ་ལ་ཉསེ་མདེ་གཅགི་ལའང་ངན་ཁག་མ་ིད@་ིXའ་ིཡང་དག་པའ་ི~་དནོ་ཇ་ིབཞནི་ལག་བRར་མ་hས་པས།  བསམ་�་ོ

ལགོ་�དོ་Hསི་ཟངི་འ¬ག་N་:གས་པ་དང༌།  མག་ོ[རོ་འགོ་bད་ད་ེ:གས་པ།  འཇགིས་Cལ་བཙན་ཤདེ་Hསི་ཟངི་འ¬ག་N་

:གས་པ་བཅས་གpམ་8་ིདh་ེམཚམས་ཏག་ཏག་འhེད་མ་Kབ་པ་དང༌།   མ་ིལ་ལ་ཟིང་འ¬ག་[བས་ཟིང་འ¬ག་ལངས་

eལ་7་བ�ད་ཡོད་པའམ་ཟིང་འ¬ག་rོང་Pལ་7་འz་ོ�ོང་བ།   ཡང་ན་ཟིང་འ¬ག་rོང་Pལ་བXད་ནས་འz་ོ[བས་གནས་

ཚང་གཡར་བ་ཙམ་8སི་ཟངི་འ¬ག་པའ་ིÌ་མ་ོགཡགོས་ཡདོ།

    ཟངི་འ¬ག་པ་དང་འLལེ་གNགས་H་ིཐད།  དཀར་ནག་དh་ེའhདེ་མདེ་པར་༡༩༥༧དང་༡༩༥༨ལརོ་ཁམས་པ་དང་ཨ་

མད་ོབར་d་Gིའ་ིའz་ོའོང་ག་ིའLེལ་བ་ཡོད་པ་དང༌།  ཐ་ན་ལམ་འ�ལ་8་ིཁམས་པ་དང་ཨ་མད་ོབར་གནས་ཚང་གཡར་བའང་

ཟངི་འ¬ག་པར་ངན་འLལེ་ཡདོ་མཁན་7་བ~་ིབ་དང༌།   ཞདེ་oང་གསི་ཟངི་འ¬ག་པར་X་ནརོ་¤ད་�ངོ་མཁན་དང༌།  ཇག་

ཚག̀ས་Hསི་འTགོ་བཅམོ་hས་�ངོ་མཁན།  ད་ེབཞནི་ད་ེdའ་ིབདོ་ས་གནས་Jདི་ག:ང་དང༌།  wངོ་གཞསི་དཔནོ་རགིས་སམ་

ས་གནས་H་ིཟངི་འ¬ག་འག་ོགཙའ̀་ིབཀདོ་མངགས་gར་མ་ིhདེ་ཀ་མདེ་Hསི་ཟངི་འ¬ག་པར་རགོས་རམ་hས་པའང་རང་

འOལ་8སི་ཟངི་འ¬ག་པར་རགོས་རམ་hས་པ་དང་གཅགི་མbངས་H་ིÌ་མ་ོགཡགོས་པ་དང༌།  ད་ེལས་ཚབས་ཆ་ེབ་ཞགི་ན་ི

མ་ིཁ་ཤས་ཤགི་ལ་X་®ནེ་གང་ཡང་མདེ་པར་ལས་hདེ་དང༌།  Çར་བ~ནོ་ཅན་ཚས̀་གང་�ང་7་ནག་ཉསེ་Îན་བཟ་ོhས་ཏ་ེཟངི་

འ¬ག་པ་དང་གསར་བ<་ེང་ོལགོ་པའ་ིཉསེ་མངི་བཏགས་ཡདོ།   དཔརེ་ན་བདག་དང་བདག་འV་བའ་ི[ད་zགས་ཅན་Eལ་

གཅསེ་dནོ་ཐནོ་མ་ིo་ཡང་མ་ིབདནེ་Îན་བ�གིས་Hསི་གསར་བ<་ེང་ོལགོ་པར་བzང་ག་ིཡདོ་ན༌།  མ་ིགཞན་ད་ེབས་Hང་Éསོ་

མ་དགསོ་པ་རདེ།  མདརོ་ན་ཟངི་འ¬ག་པའ་ིÌ་མ་ོགཡགོ་ཆགོ་དང་མ་ིཆགོ་པའ་ིམ་ིཕལ་མ་ོཆ་ེལ་Ì་མ་ོགཡགོ་མ་ི{ང་བའ་ིམ་ི

བཟང་བ་ོམ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡགོས་Hསི་Ì་མ་ོཆནེ་པ་ོབ[ནོ་པ་དང༌།  འཛtན་བ�ང་བཙན̀་འ�ག་དང༌།  ད་ེདག་

ལ་དབང་བའ་ིX་དངསོ་ག:ང་བཞསེ་བཏང་བ་སགོས་ཟངི་འ¬ག་hདེ་གཏ་ེདང་གཅགི་མbངས་H་ིཐག་གཅདོ་hས་Rབས་མ་ི

lམས་ཧ་ལས་ཧང་སངས་ཡདོ།

མ་ིkས་གཞན་བ¨ནེ་ལ་ང་ོ དོ་དང༌། A་ལག་5ག་Xགས་H་ིལམ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་8སི་བགོས་ཆགས་yདེ་ཆག་བཏང་

R།ེ E་ཆ་ེབའ་ིཞངི་Lན་དངLན་གཡགོ་5་ིRངོ་མང་པ་ོབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་H་ིའཆངི་E་ཡདོ་ཚད་

ལས་བཅངིས་འzལོ་དང༌། བ�་གཞགོ་གཉའ་གནནོ་8་ིའགོ་ནས་ཡར་ལངས་ཏ་ེདཔལ་འhརོ་8་ིཁ་ེཕན་ཐབོ་Rབས། ངལ་~ལོ་

མདིམངས་ཤནི་N་དགའ་¤་ོy་ེཡདོ། འནོ་Hང་༢༨བགོས་ཆགས་Jདི་�ས་（ས་བགོས་བE་ཆ༢༨གཅགོ་X། བ�ར་མཆན 
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） ད་ེས་Pལ་འགའ་ཤས་p་ལག་ལནེ་7་བཀལ་དང་མ་བཀལ་བའ་ིགནས་bལ་o་ཚག̀ས་ཤགི་ཡདོ་པས། མང་ཚག̀ས་5དོ་

7་5ལ་¤དོ་མཁན་དང་མ་ི¤དོམཁན་དh་ེབ་�ང་འ7ག འནོ་Hང་འདའི་ིཐད་མང་ཚག̀ས་ནང་Pལ་དང་མངའ་བདག་ནང་Pལ་

7་ཁ་ེཕན་ཆ་9མོས་མནི་པ་མ་གཏགོས་གནད་དནོ་ཆནེ་པ་ོགཞན་�ང་མདེ།

  མ་~་འདརོ་]ངོ་དང་yདེ་ཆག་ཐད།   མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་Hསི་༡༩༥༨ལའོ t་dནོ་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་

བཏང་བའ་ིn་ལནོ་8་ིམ་~་དང་yདེ་ཀ་ཆ་ཚང་~སི་མདེ་བཏངབས།   ལག་བRར་གནད་དནོ་ཆནེ་པ་ོ�ང་མདེ། ༡༩༥༩ལརོ་

བཏང་བའ་ིn་ལནོ་གསར་བ་ཁག་ག་ིyདེ་ཀ་ཆག་Hང་བཏང་R་ེམ་~་ཚང་མ་འཇལ་དགསོ་པ་དང༌།  ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ནང་

Pལ་8་ིn་ལནོ་གསར་Zངི་lམས་མKན་�ལི་ལ་དམགིས་ཏ་ེགན་Eའ་ིགཏན་འབབེས་གཞརི་བཞག་གསི་�བ་དགསོ་སགོས་

H་ིJདི་�ས་ད་ེས་Pལ་ལ་ལར་ལག་བRར་ཡག་པ་ོད་ེཙམ་hས་མདེ།

གཉསི་པ། ས་ཞངི་བག་ོའzམེས་[རོ༌། ཞངི་Lན་བདག་པའོ t་ས་ཞངི་དང་ཐནོ་yདེ་X་ཆ་lམས་ད་ོབདག་ས་ོས་ོཟངི་འ¬ག་

ནང་:གས་ཡདོ་མདེ་གཞརི་བ�ང་ག:ང་བཞསེ་དང་Á་ཉ་ོhས་ཏ་ེལས་Pལ་8་ིམ་ིཚང་མར་བག་ོའzམེས་Hསི། བདོ་aངོས་

ས་ཞངི་ག་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་བདག་པརོ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་~་མདེ་བཟསོ་ནས་ཞངི་བ་ལ་དབང་བའ་ིལམ་

kགས་བ=གས་Rབས། ས་ཞིང་དབང་བའ་ིལམ་kགས་ད་ེགཞ་ི~འ་ིཐོག་འ�ར་བ་�ང་ཡོད༌། ཡིན་ནའང༌། ག:ང་བཞེས་དང་

Á་ཉ་ོདསེ་མ་ིཚང་མའ་ིའདདོ་�་ོཁངེས་ཤངི་Vང་བདནེ་ཡདོ་མདེ་ད།ེ ཐམས་ཅད་ཟངི་འ¬ག་N་:གས་ཡདོ་མདེ་H་ིབ¨ག་དsད་

དh་ེའhེད་ཡང་དག་ཡིན་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད། ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་པ་ཡིན་མིན་དང་ཟིང་འ¬ག་ལ་རོགས་yོར་ངན་འLེལ་

hས་ཡོད་མེད་བ¨ག་དsད་[བས་Xས་ལོན་ནན་ཏན་མཐིལ་Gིན་དགོས་པ་དངc དངོས་ཡོད་གནས་bལ་གཞིར་བ�ང་ཐག་

གཅདོ་hདེ་[བས། གལ་Jདི་O་ཡངས་གང་Kབ་དང་ཟངི་འ¬ག་པའ་ིÌ་མ་ོ±ང་ཙམ་་གཡགོས་ཏ་ེËང་�གེ་གཏངོ་eལ་གང་

Kབ་ཇ་ེ±ང་དང་མ་ིགང་མང་bར་འOག་hདེ་X་ད་ེན་ིརང་ཉདི་H་ིRབོས་�གས་]ལེ་X་དང༌། དz་བའོ t་Rབོས་�གས་ཉམས་

དམས་p་བཏང་ནས་ཁརེ་®ང་7་འnད་པར་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡདོ།

   ཡནི་ནའང་གངོ་7་བདག་གསི་བ<དོ་མ་ཐག་པ་བཞནི་ཞབི་བཤརེ་གཏངི་མ་ིཟབ་པ་དང་ཞབི་མ་ིཚགས་པ།  དངསོ་ཡདོ་

དང་མ་ིའཚམས་པའ་ི\་ོནས་Ì་མ་ོནག་པ་ོམང་དག་གཡགོས་པ་དང༌།  Ëང་�གེ་གཏངོ་eལ་E་ཆ་ེVགས་པ་སགོས་�ང་བའ་ི

ཉརེ་ལནེ་ལས་ག:ང་བཞསེ་གཏངོ་མ་ིའསོ་པའ་ིuམི་7ད་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་ག:ང་བཞསེ་བཏང་Rབས།  མ་ིདམངས་Hསི་ང་

ཚར̀་ཐ་ེཚམ̀་ཡདི་དགོས་དང་�་ོཕམ་�ང་ཡདོ།  Á་ཉའོ t་ཐད་ད་ེdནོ་ང་ཚའ̀་ིEལ་གཅསེ་dནོ་ཐནོ་མ་ིoའ་ིའག་ོདཔནོ་ཚས̀་Á་ཉ་ོ

མ་ིདགོས་བའ་ིབསམ་bལ་དང་lམ་འ�ར་བRན་ཡོད།
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འདའི་ིX་མཚན་ན་ིབདོ་aངོས་H་ིས་ཞངི་ད་ེམ་ིདམངས་H་ིངལ་~ལོ་ལས་བ�ན་པ་དང༌། མ་ི±ང་ཤས་ཤགི་ག ིས་བདག་

བ�ང་hདེ་མ་ིའསོ་བ་ཞགི་རདེ། ད་g་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་དབང་བའ་ི[བས་ང་ཚས̀་Eལ་ཁབ་Hསི་7ས་བཅད་gར་Á་ཉ་ོ

གནང་X་ཁས་ལེན་hས་པ་ད་ེཤིན་N་མ་ིའོས་པ་ཞིག་རེད།

  Gགོས་གཞན་ཞགི་ལ།   ཐགོ་མའ་ིས་ཞངི་བདག་དབང་ག་ིའ�ང་Pངས་~ད་ཞབི་དང་བདག་པ་ོགཏན་འབབེས་hདེ་X་

དའེང་དནོ་དག་Zགོ་V་ཞགི་དང་བ�བ་ཁག་པ་ོཡདོ།  གནས་bལ་འད་ིདག་9ན་སངེ་:ས་ཡདོ་ནའང༌།  ཏང་གསི་བཙན་ ལོ་

Eལ་གཅསེ་H་ིམཐ་ོའLངི་རམི་མ་ིoར་གཟགིས་yངོ་དང༌།  ཟངི་འ¬ག་ནང་མ་:གས་མཁན་ཚར̀་གཟགིས་བཟསོ་rད་Á་ཉའོ t་

Jདི་�ས་²་མKད་ལག་ལནེ་གནང་Rབས།   མཐ་ོའLངི་རམི་མ་ིo་ཚས̀་བཀའ་Vནི་བསམ་ཤསེ་དང་Eབ་yརོ་�གས་ཆརེ་

hེད་H་ིཡོད།  ཡིན་ནའང་ཚར་གpམ（༡ ག་ོམཚ`ན་ཚར་བ། ༢ ཇག་པ་ཚར་བ། ༣ ང་ོལོག་དཔང་ཡིག་ཚར་བ།  བ�ར་

ཆནེ）Jདི་�ས་ལག་བRར་ལ་དགའ་བ་དང༌།  གཟབ་ནན་དང་Rངས་འཛtན་hདེ་X་མ་འདང་བས།  ལགོ་�དོ་H་ིཡགི་ཆའ་ི

5དོ་ས་ཞངི་བདག་དབང་ག་ིགན་E་མང་བ་ོཞགི་Hང་མརེ་བJགེས་པ་དང༌།  དའེ་ིཉརེ་ལནེ་ལས་བདག་པ་ོང་ོམ་p་ཡནི་དང་E་

uནོ་ཆ་ེ§ང༌། འLལེ་ཆགས་ཅ་ིཡདོ་སགོས་འཚལ̀་ཐབས་མདེ་པའམ་འཚལ̀་དཀའ་བའ་ིགནས་bལ་�ང་བ་དང༌།  དའེ་ིཁར་

aངོས་ཡངོས་H་ིལས་hདེ་ཚས̀་ལག་བRར་hདེ་ཐབས་Hང་མ་ིའV་བས།   Á་ཉ་ོའསོ་འཚམས་མནི་པའ་ིགནས་bལ་ཐནོ་ཏ་ེ

མངའ་བདག་ནང་Pལ་7་བསམ་bལ་འགའ་ར་ེ�ང་ཡོད།  འོན་Hང་འད་ིདག་ན་ི�ིའ་ིམ་ིའབོར་ནང་ག་ི±ང་ཤས་ཡིན་Rབས་

གནད་འགག་ཆརེ་མདེ།

    zལ་རམི་དh་ེའhདེ་[བས་བདག་གསི་འགོ་N་འཆད་འ�ར་8་ིཞངི་Lན་ཁ་ཤས་མངའ་ཚབ་H་ིzས་p་བ~་ིབ་དང༌།  

དེའ་ིཁར་བོད་aོངས་pའང་�ོད་bལ་Ï（དཔནོ་�དོ།  ཉབོ་�དོ།  Eས་�དོ།  Vགེས་�དོ།  \གེ་�དོ་བཅས་ལ་ཟརེ།  

བ�ར་ཆནེ）ཡ་ིÍང་ཡན་©ང་�ང་ནས་ཞངི་Lན་འLངི་Âག་ག་ིས་ཞངི་དང༌།  ཐནོ་yདེ་X་ཆ།  ཁང་uམི་དང་འ4་�ག་

སགོས་ལ་8ངོ་Oད་གང་ཙམ་¤ད་ཡདོ།  7ས་འbངས་p་ཞངི་Lན་འLངི་Âག་གསི་གལ་Jདི་གཏམ་�དོ་ཐགོ་©ང་ཙམ་

མཉམ་འཇགོ་མ་hས་ཚ�་ལམ་སངེ་Ëང་�གེ་བཏང་R།ེ   མ་ིདམངས་Hསི་མཐངོ་§ང་དང་བZས་བཅསོ་hདེ་eལ་ཆགས་H་ི

ཡདོ།   ང་ཚས̀་ཞངི་Lན་Âག་པ་ོཐ་ེབའ་ིའLངི་རམི་ཞངི་Lན་ལ་མKན་�ལི་hདེ་X་འKས་\་ོཚང་བ་ོམ་�ང་Rབས་ང་ཚར̀་

དངངས་·ག་དང་�་ོདོགས་y་ེག་ིཡོད།

     གpམ་པ། འLགོ་Pལ་8་ིགpམ་ ལོ་དང་གཉསི་ཕན་8་ི[རོ།  གpམ་པ།  ལས་དནོ་ལག་བRར་8་ིགནས་Rངས་

ད་ེཕལ་ཆརེ་གངོ་7་བ<དོ་ཟནི་པའ་ིཞངི་ལས་Pལ་8་ིགནས་bལ་དང་གཅགི་མbངས་རདེ།  གཉསི་ཕན་ཐད་འLགོ་ལས་ཐནོ་
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yདེ་དང་འLགོ་ལས་དཔལ་འhརོ་ཞངི་ལས་དང་uད་པར་©ང་ཆ་ེRབས།  \་ོཟགོ་ལ་ཤ་ིགདོ་མ་ིའ�ང་བ་དང་འLགོ་ལས་

བ¨ན་པའོ t་ངང་འཕལེ་Eས་འ�ང་ཆདེ།  ཏང་གསི་བདོ་aངོས་འLགོ་Pལ་ལས་དནོ་ལ་zལ་རམི་མ་ིདh་ེབ་དང༌།  འཐབ་~དོ་

མ་ིhདེ་པ།  དh་ེའhདེ་མ་ིhདེ་པའ་ི~་དནོ་འགོ་འLགོ་བདག་དང་འLགོ་Lན་ལ་གཉསི་ཕན་8་ིJདི་�ས་ལག་བRར་hས་ཏ།ེ  

Gོགས་གཅིག་ནས་འLོག་Lན་lམས་Âགས་wིར་བ�ར་X་དང༌། （མ་ཡགི་N་ཤགོ་zངས་གཅགི་ཆད）H་ིལས་Pར་ཡོད་

པ་དང༌།  ད་ེལས་ཐབོ་པའ་ིཁ་ེཕན་ཡདོ་པ་སགོས་འད་ིདག་མངའ་ཚབ་N་བzང་ཆགོ་ཡནི་ནའང་ཁ་ཤས་ད་ེgར་མནི་པར་ལས་

Pར་བ<་ེརསེ་hས་ཏ།ེ  མང་ཚག̀ས་རང་ཉདི་ནས་འསོ་འཚམས་H་ིམ་ིལ་ར་ེCལ་དང་འདམེས་�གི་hས་པ་ཡནི་Rབས་ཁ་ེཕན་

མདེ་པར་ད་7ང་8ངོ་རག་ག་ིཡདོ་པ་དང༌།  དཔནོ་ངན་8སི་ཉསེ་Ëང་སགོས་jག་བdལ་�ངོ་མཁན་ཡནི་ཞངི༌།  ཁ་ོཚ་̀མངའ་

ཚབ་N་བzང་བ་ཡནི་ན་zལ་རམི་8་ིདh་ེབ་འ¬ག་པ་རདེ།  དགནོ་པའ་ིལས་oའེ་ིགནས་Rངས་Hང་ད་ེདང་འV་མbངས་ཡནི།  

ཞངི་Lན་འLིང་Âག་ག་ིམKན་�ལི་ཡག་ཉསེ་[རོ་བདག་གསི་གངོ་7་བ<དོ་ཟནི་པ་དང༌།  ད་ེམནི་Ëང་�གེ་དང་མKན་�ལི་8་ི

ཁག་གཉསི་འགོ་7་འཆད་X་ཡནི།

      Ï་བ།  མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་དང་འཐབ་~དོ་H་ི[རོ།  དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་ན་ིཏང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ་ད་ེd་

jག་བdལ་�ངོ་མཁན་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ཡར་ལངས་ཏ་ེརང་ཉདི་H་ིམག་ོཐགོ་N་མནན་པའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ལམ་

kགས་དང༌།  ག7ག་³བ་H་ིདབང་�ར་མཁན་ཞངི་Lན་བདག་པའོ t་zལ་རམི་མག་ོ¨ངི་བrགོས་པ་དང༌།  རང་ཉདི་�ད་ད་ེ

བཅངིས་འzལོ་བཏང་ནས་ས་ཞངི་དང་�་ིཚག̀ས་H་ིབདག་པ་ོཆགས་པ་ཞགི་ཡནི།  དརེ་བ¨ནེ་དའེ་ིང་ོབ་ོན་ིངསེ་པར་7་E་ཆའེ་ི

མང་ཚག̀ས་བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ི�ངོས་གཉདི་ཡདོ་ཚད་ལས་བrངས་བ་དང༌།  བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་

ལམ་kགས་དང་ཞངི་Lན་བདག་པ་ོzལ་རམི་ལ་ང་ོ ལོ་དང་~་མདེ་བཏང་R་ེགསར་བ<་ེhདེ་པ་དང༌།  འདོ་�ན་བད་ེyདི་H་ི

དམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་མངནོ་7་འ�ར་བར་ར་ེ�ནོ་�གས་ཆརེ་hདེ་པ་སགོས་ཚད་ངསེ་ཅན་

8་ིགསར་བ<འེ་ི¤་ོoང་དང་zལ་རམི་8་ིག་ོ¨གོས་]ལེ་X་ད་ེཡནི་Rབས།  མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་ན་ིམ་བXད་མK་མདེ་H་ིག་ོ

རིམ་ཞིག་ཡིན།

ཡནི་ནའང་ལས་དནོ་འད་ིལས་r་བ་ོཞགི་མནི་པར། ང་ཚས̀་ལས་དནོ་ད་ེCལ་rངོ་hདེ་འསོ་པའ་ིམ་ིའབརོ་8་ིབE་ཆའ་ི

དO་བ©་ཡན་8་ིÐད་པའ་ིནང་¾ས་�གས་ཐབེས་p་འ�ག་དགསོ་པ་མ་ཟད། དའེ་ིནང་ག་ིབE་ཆའ་ིབ7ན་©་ནས་བE་ཆའ་ི

དO་བ©་ཡན་8་ིམ་ིའབརོ་ད་ེG་ིbལ་ཙམ་མ་ཡནི་པར་དནོ་དངསོ་H་ིRབོས་�གས་p་བ�ར་དགསོ་པ་དང༌། ལས་hདེ་པས་

དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་གཟབ་ནན་8སི་ཏང་ག་ིའག་ོ5དི་དང་བཀདོ་འདམོས་Jདི་�ས་གཞརི་བ�ང་R།ེ འཆར་
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གཞ་ི�ན་པའ་ི\་ོནས་གཡས་Ñང་དང་གཡནོ་Ñང་ག་ིནརོ་འཛལ̀་མ་ིའ�ང་བའ་ིRངས་འཛtན་8སི། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་

8་ིལས་འགན་ཆནེ་པའོ t་ལས་དནོ་lམས་ཏང་ག་ིམཛད་Gགོས་Jདི་�ས་gར། Gགོས་ཡངོས་ནས་བདོ་aངོས་H་ིKན་མངོ་མ་

ཡནི་པའ་ིuད་ཆསོ་དང་གནད་འགག་ལ་བསམ་གཞགིས་Hསི་དནོ་དག་ག་ིཆ་ེསར་g་བ་དང༌། འLས་nའ་ིxགས་Eང་ལ་

དམགིས་པ། hདེ་Rངས་གང་Kབ་Hསི་ཡང་དག་དང༌། Gགོས་ཡངོས་ནས་ཕན་ཐགོས་མདེ་པ་དz་དགའ་གཉནེ་jག་ག་ིའ�ང་

®ནེ་dནོ་འགགོ་དང༌། མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་དང་འཐབ་~དོ་སགོས་ལས་དནོ་ཡདོ་ཚད་འབད་བ~ནོ་8སི་dར་ལས་གཏངི་ཟབ་

པ་དང་ཞབི་ཚགས་པ། X་Åས་མཐ་ོབ་ཞགི་hདེ་X་ན་ིཤནི་N་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི། ཡནི་ནའང༌། ས་Pལ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་N་Jདི་

�ས་གཞརི་བ�ང་ལས་དནོ་བ�བ་པར་མ་ིཕན་པ་དང་མ་ིའསོ་པའ་ིམངནོ་¨གས་Ï་འ7ག་པ་R།ེ

༡ �གོ་£ངས་ཚག̀ས་འ7་བ[ངོས་ནས་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་དང་Cལ་rངོ་སགོས་H་ི[རོ་ལ་གཏམ་བཤད་དང་

rབོ་£ངོ་hས་<སེ། མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེབས་བཅསོ་བ�ར་8་ིདགསོ་ངསེ་དང་Cལ་rངོ་ག་ིགལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་

ལ་Xས་ལནོ་ཡདོ་མདེ་མ་ིབg་བར། lམ་པ་o་ཚག̀ས་H་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་�ང་བ་ཡནི་ན་མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་མཐལི་Gནི་པ་

�ང་9མ་པའ་ིམངོན་¨གས་ཤིག་དང༌།

༢ Çར་བ~ནོ་ཅན་8་ིX་Åས་ལ་མ་ིg་བར་zངས་འབརོ་ལ་བg་བའ་ིམངནོ་¨གས།

༣ བསམ་�་ོབཙན་ཤདེ་Hསི་བཀདོ་འདམོས་hདེ་པའ་ིམངནོ་¨གས།

༤ Çར་བ~ནོ་ཅན་ཁག་གཅགི་ག་ིབསམ་�་ོདང་h་�དོ་ད་ེམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་ཐམས་ཅད་H་ིབསམ་�་ོདང་h་�དོ་

ལ་ངསོ་འཛtན་པའ་ིམངནོ་¨གས།

༥ བསམ་འཆར་ཁག་ག་ིབདནེ་Îན་ལ་མ་ིདsདོ་པར་r་འཆསོ་ཧམ་ཤདེ་H་ིཐག་གཅདོ་o་ཚག̀ས་hདེ་པའ་ིམངནོ་¨གས་

བཅས་�ན་པ་དང༌། ད་7ང་དགའ་བ་°ག་ཡདོ་པ་ན།ི ཟང་ཟངི་ལ་དགའ་བ། r་འཆསོ་ལ་དགའ་བ། བRདོ་བdགས་ལ་དགའ་བ། 

Ðན་ཀ་འཚལ̀་བར་དགའ་བ། Zགོ་V་བཟ་ོབར་དགའ་བ། གང་�ང་Ëང་�གེ་ལ་དགའ་བ་བཅས་ཡནི།

    འད་ིནས་མངནོ་¨གས་Ïའ་ི[རོ་©ང་ཟད་བ<དོ་པར་h་R།ེ  མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་[བས་མང་ཚག̀ས་བ[ངོས་ཏ་ེ

བཅོས་བ�ར་Cལ་rོང་སོགས་H་ིཐད་9ན་�ོན་དང་གཏམ་བཤད་]ེལ་ཡོད་ནའང༌།  མང་ཚ`གས་Hིས་ནང་དོན་¨ོགས་པ་ཧ་

ཅང་±ང་±ང་ཡནི།  X་མཚན་ན།ི

༡ གཞ་ིརམི་ས་Pལ་ས་ོསརོ་བདོ་ཡགི་ག་ིབཅསོ་�ར་ཡགི་ཆ་མདེ་པའམ་ཆ་མ་ིཚང་བ་དང་ཡདོ་ནའང་འKས་\་ོམ་ིཚང༌།
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༢ [ད་བ�ར་8་ི§་ཚད་དམའ་བ།

༣ མང་ཚག̀ས་H་ིཆབ་Jདི་ཤསེ་h་དང་རགི་གནས་§་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པ།

༤ ལས་hདེ་ཚས̀་མང་ཚག̀ས་ཚང་མས་གནད་དནོ་ཇ་ིgར་ཤསེ་¨གོས་འ�ང་ཐབས་[རོ་ལ་ད་ོoང་མ་ིhདེ་པ་དང༌། ངང་

Xན་མ་ིབJངིས་པ། འབད་བ~ནོ་མ་ིhདེ་པའམ་hས་ཚད་མ་ིའདང་བ་དང༌། rབོ་£ངོ་ཡང་ཕལ་ཆརེ་འད་ིདང་འV་བར་�་

bགས་དང་བཙན་ཤདེ་H་ིh་�དོ་�ང་ཡདོ། 7་7ང་འགོ་N་འཆད་ཆགོ

    X་®ནེ་འད་ིདག་ག་ི®ནེ་པས་མ་ིམང་ཆ་ེབས་བཅསོ་�ར་གནད་དནོ་ལ་Xས་ལནོ་གཏངི་ཟབ་hདེ་དཀའ་བ་ཆགས་

ཡདོ།  Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས།   ལས་hདེ་ཚས̀་མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་སགོས་H་ིབཅསོ་�ར་ལས་འOལ་ད་ེ]ལེ་ཚད་

མ8གོས་པ་ོདང་འཐབ་~དོ་l་ོངར་དང་ཚ་ཚ་Aར་Aར་hས་བ་ཙམ་8སི་ལས་འགན་འ�བ་པར་བསམ་8་ིཡདོ།   Íང་འbབ་

g་nའ་ིG་ིbལ་འདིའ་ིའོག་ཐོག་མར་Çར་བ~ོན་ཅན་གས་ོyོང་hེད་[བས།  ཏང་ག་ིJིད་�ས་H་ིདགོངས་དོན་gར་མང་ཚ`གས་

H་ིཆབ་Jདི་ག་ོ¨གོས་དང་zལ་རམི་ངསོ་འཛtན་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བའ་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ  དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལས་

འOལ་8་ིའཐབ་~དོ་H་ིམ7ན་zལ་7་ལངས་བའ་ིདངསོ་འLལེ་X་Åས་བཟང་བའ་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་8་ིད¹ང་�་ེཞགི་གས་ོyངོ་

hདེ་Xར་ད་ོoང་མ་འདང་བའམ་ད་ོoང་hས་མདེ།   དའེ་ིཁར་ལས་hདེ་ཚས̀་དག་ེyནོ་བདནེ་Îན་ལ་མ་ིབg་བར།   l་ོངར་

དང་འཇིགས་དངངས་H་ིའཐབ་~ོད་hེད་ཕོད་པའ་ིÇར་བ~ོན་ཅན་ཁག་ཅིག་འ�ང་ཐབས་ཁ་ོནར་དམིགས་པ་དང༌།  zངས་

འབརོ་ཐད་མ་ིགཞན་ལ་ངམོ་ཆགོ་པ་གཙ་̀བ་ོhས་ཏ།ེ  མང་ཚག̀ས་ནང་འདདོ་bལ་འད་ིདག་ཡདོ་མཁན་ཚར̀་བ<དོ་པར།   uདོ་

ཚས̀་ལས་འOལ་5དོ་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ།  ཐ་ན་ཞངི་Lན་འLངི་Âག་ཁ་ཤས་ལའང་དཀར་ནག་ག་ིདh་ེབ་མདེ་པར་

ཁག་འདགོས་ས་མང་ཙམ་འཚལ̀།   uདོ་ཚས̀་བསམ་འཆར་མང་པ་ོཐནོ།  འཐབ་~དོ་H་ིམ7ན་zལ་7་ལངོས།  uསོ་ཚས̀་

འད་ིgར་hས་བ་ཡནི་ན་ད་གཟདོ་ག:ང་བཞསེ་མང་ཙམ་གཏངོ་Kབ་པ་དང་uདོ་ཚར̀་X་ནརོ་མང་ཙམ་ཐབོ་Kབ་སགོས་དཔལ་

འhརོ་8་ིཁ་ེཕན་�ད་ནས་Cལ་rངོ་hདེ་H་ིཡདོ།  མ་ིཁ་ཤས་Hསི་བསམ་འཆར་མདེ་ཅསེ་བ<དོ་[བས།   uདོ་ན་ིམངའ་

བདག་ག་ིXགས་u་ིརདེ་ཟརེ་བའམ།   མངའ་བདག་ག་ིལངས་Gགོས་རདེ་ཅསེ་Ì་མ་ོo་ཚག̀ས་གཡགོས་ཏ་ེགནནོ་�གས་

�དོ་པ་སགོས་གསར་བ<འེ་ིདགངོས་དནོ་དང་མ་ིའཚམས་པ་�སོ་ཅ།ི   ཐ་ན་འཇགི་¨ནེ་མ་ིJལོ་hདེ་Rངས་དང་ཡང་མ་ི

འཚམས་པའ་ིཞ་ིVག་ག་ིhདེ་ཐབས་o་ཚག̀ས་ལག་ལནེ་hས་པར་བ¨ནེ།  zངས་འབརོ་ཁ་ོནའ་ིཐགོ་lམ་པ་o་ཚག̀ས་H་ིÇར་

བ~ོན་ཅན་མ་ི±ང་བ་ཞིག་ཡོད།
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     ལས་hདེ་ཚས̀་མང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་�འོ t་གནས་bལ་ལ་བསམ་གཞགིས་མ་hས་པ་དང༌།  མང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་

�འོ t་ཐགོ་Cལ་rངོ་ག་ིགནད་དནོ་ཐག་ཆདོ་མདེ་ནའང༌།  མང་ཚག̀ས་�ད་ད་ེCལ་rངོ་hས་ཟནི་ཤག་N་བ~སི་ཏ་ེལས་འOལ་

]ལེ་Rབས།  བདོ་aངོས་H་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་8་ིད¹ང་�་ེཆ་ེནའང་X་Åས་ཡང་དག་མནི་་སགོས་H་ིགནས་bལ་ན་ིཧ་ཅང་Zགོ་

འཛtང་ཡནི།  Çར་བ~ནོ་ཅན་རང་ཉདི་མ་གཞ་ིjག་བdལ་�ངོ་བའ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལས་�ང་བ་དང༌།  ད་ེd་�་ིཚག̀ས་

Zངི་བའ་ིཞངི་Lན་བདག་པའོ t་འགོ་jག་བdལ་o་ཚག̀ས་�ངས་བ་དང༌།  zལ་རམི་8་ིའཁནོ་འཛtང་ཡདོ་ལ།  ད་ཆ་དཔའ་ངར་

ཡང་དག་ག་ི\་ོནས་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་8་ིབད་ེjག་ང་ོམ་བzང་X་དང་zལ་རམི་འཐབ་~དོ་H་ིམ7ན་zལ་7་ལངས་ཏ།ེ  མ་ི

ངན་པ་འགབེས་�ང་དང་མ་ིབཟང་བརོ་Ðན་འདབེས་སགོས་Gགོས་Ñང་ག་ིh་�དོ་Hསི་མ་ིསམེས་མ་ིདmགས་པ་དང༌།  ནརོ་

འཛལ̀་དང་Zགོ་V་མ་ིབཟ་ོབའ་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་ན་ིཏང་ག་ི~་ཆའེ་ིX་ནརོ་ཡནི་ལ།  Vང་བདནེ་8་ིམ་ིཚས̀་གཅསེ་བ"ར་hདེ་

eལ་ཡང་ཡིན།  མ་ིའདིའ་ིརིགས་zངས་འབོར་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་མོད།  Çར་བ~ོན་ཅན་8་ིབ�ོམས་འབོར་ནང་ཁ་ོཚ`ས་བE་

ཆའ་ིབ©འ་ིzངས་ལས་ཟནི་མདེ།  མང་ཆ་ེཤསོ་ན་ིy་ེPངས་ཡག་jག་དh་ེའhདེ་དཀའ་ཞངི༌།  དཔལ་འhརོ་8་ིཁ་ེཕན་ཆནེ་

པརོ་ཆགས་ཞནེ་ཆདེ་:གས་མཁན་ཡདོལ།  ལས་hདེ་H་ིདགསོ་འདདོ་gར་ལས་ཀ་�བ་གང་Kབ་hས་ཏ་ེདགའ་མསོ་�ང་

མཚམས་གཞ་ིརམི་Jདི་དབང་ནང་:གས་ནས་\རེ་8་ིཁ་ེཕན་�བ་མཁན་ཡདོ་པ་དང༌།  ལ་ལས་ས་ོསའོ t་ཉསེ་བ་འགབེས་གང་

Kབ་Hསི་བཅསོ་�ར་8་ིའགག་\་ོ�ལོ་ཐབས་དང༌།  འགའ་ཤས་ཤགི་དz་བའོ t་ང་ོཚབ་པའ་ིདམགིས་འ7ན་འ�བ་ཆདེ་འཆར་

གཞ་ི�ན་པའ་ི\་ོནས་Çར་བ~ནོ་ཅན་Îན་བཟ་ོhདེ་མཁན་སགོས་X་®ནེ་o་ཚག̀ས་ལ་བ¨ནེ་ནས་Çར་བ~ནོ་ཅན་ཡང་o་

ཚག̀ས་�ང་ཡདོ།

    ལས་hདེ་ཚས̀་མ་ིའད་ིདག་ལ་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་hདེ་X་ན་ིགནད་འགགདང་7ས་Kང་ནང་zངས་འབརོ་མ་ི±ང་

བའ་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་ཐབོ་པ་དང༌།  ལས་འOལ་5དོ་[ད་ཅརོ་Aར་ཅརོ་བEབ་པ་ཙམ་ལ་�་ོཚtམས་ཏ་ེལས་འགན་�བ་ཡདོ་

ཤག་གིས་ང་Eལ་དང་ངོམས་uེར་hེད་པ་སོགས་དཔེར་ན།   ས་Pལ་ཞིག་ལ་Gིན་ནས་uེད་ཚ`ས་མང་ཚ`གས་Cལ་rོང་hས་

པ་ག་འV་ཡིན་མིན་ང་ཚ`འ་ིལས་hེད་པའ་ིCལ་rོང་ཡག་པ་ོhས་ཡོད་kགས་དང༌། Çར་བ~ོན་ཅན་8ིས་�ིའ་ིམ་ིzངས་H་ི

བE་ཆའ་ིག་ཚད̀་ཟནི་ཡདོ་མདེ་དང༌།  ལས་འOལ་ག་འVའ་ིའ¬ག་པ་ོདང་ག་འVའ་ིl་ོངར་ཡནི་kགས་ཙམ་བ<དོ་པ་ལས།  

མང་ཚག̀ས་དÆས་མས་བཅསོ་བ�ར་ལས་འOལ་8་ིངསོ་འཛtན་དང༌།  དz་གཉནེ་དh་ེམཚམས།  གསར་བ<འེ་ིདགསོ་

འ7ན་དང་zལ་རམི་8་ིག་ོ¨གོས་ཅ་ིཙམ་ཡདོ་མདེ།  ལས་འOལ་5དོ་Çར་བ~ནོ་ཅན་བསམ་པ་lམ་དག་ཡནི་མནི།  ཏང་དང་

མ་ིདམངས་ལ་དགའ་མསོ་ག་ཚད̀་ཡདོ་མདེ།  ལས་དནོ་Vང་བདནེ་ཡནི་མནི།  དཀར་ནག་ག་ོ�གོ་ག་ིZགོ་V་བཟ་ོག་ིཡདོ་མདེ་

དང༌།  �ག་པར་7་E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་Hསི་དངསོ་འLལེ་དགའ་བp་དང་བRདོ་བdགས་hདེ་པའ་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་
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ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་ད་ེཚ`འ་ིX་Åས་ལ་ཞིབ་འ�ག་གཏིང་ཟབ་དང༌།  དོན་དངོས་དང་འཚམས་པའ་ིཚ`ད་དཔག་གིས་དག་ེyོན་

8་ིགནས་bལ་བ<ོད་Kབ་མཁན་ན་ི±ང་ཤས་ཡིན།  ད་ེལས་གནས་bལ་མང་པ་ོཞིག་མཐོང་Kབ།

    ཏང་གསི་ང་ཚར̀་rབོ་Rནོ་ཡང་ཡང་གནང་དནོ།  མའི་ིབསམ་�་ོབཅསོ་�ར་ཐད་rབོ་གས་ོརགོས་རམ་ཁ་ོནར་བ¨ནེ་

དགསོ་བ་ལས་བཙན་ཤདེ་དང་�་bགས་Lལེ་ཟངི་hས་མ་ིཆགོ་པ་དང༌།  མ་ི\རེ་ས་ོསརོ་རང་¨གོས་དང་རང་འOལ་8་ི\་ོ

ནས་བཅསོ་བ�ར་དང་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་Kབ་པ་hདེ་དགསོ་བ་དང༌།   ད་ེན་ིང་ཚའ̀་ིEང་རངི་Zགོ་འཛtང་ག་ིགལ་ཆའེ་ིལས་

འགན་ཞགི་N་བ~་ིདགསོ་ཞསེ་བRན་པ་འད་ིན་ིམཁས་མཛངས་དང་ཡང་དག་པ་ཞགི་རདེ།   ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་བཅསོ་བ�ར་

[བས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེབར་དགངོས་དནོ་འད་ིཇ་ིབཞནི་དནོ་འuལོ་hདེ་Kབ་མདེ་པ་དཔརེ་ན།  ལ་ོན་དར་མའ་ིབསམ་�འོ t་ནང་

ག་ིཆསོ་kགས་དད་མསོ་སགོས་གཡནོ་Ñང་བའ་ིམགི་ལ་མ་ིམཛ�ས་བ་དང་oང་བར་མ་ིའz་ོབ་ཞགི་ཡནི་Gནི།  ལས་hདེ་དང་

Çར་བ~ནོ་ཅན་ཚས̀་མཉམ་གཅགི་N་བཙན་ཤདེ་Hསི་Jདི་དབང་བདེ་�ད་\སོ་ཞ་ིVག་�ང་འLལེ་8་ིhདེ་ཐབས་བཀལོ་བ་

དང༌།  ཐ་ན་འཐབ་~དོ་དང་Ì་མ་ོནག་པ་ོགཡགོས་པ་དང་ཉསེ་5མིས་གཅདོ་པ་སགོས་བཙན་ཐབས་Hསི་7ས་Kང་ནས་བསམ་

�འོ t་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་hདེ་~སི་ཡདོ།   དརེ་བ¨ནེ་[བས་དརེ་G་ིbལ་ཐགོ་ཧ་ལམ་ཚད་ངསེ་ཅན་8་ིཐག་གཅདོ་hས་ཡདོ་

པ་gར་oང་ཡང༌།   དནོ་དངསོ་p་མ་ིམང་པ་ོཞགི་ག་ིབསམ་�འོ t་ནང་ཐ་ེཚམ̀་དང་ཡདི་དགོས།   སམེས་�གས་ཆག་པ།   

འདདོ་པ་མ་ཁངེས་པ་�ང་ནས་བསམ་�འོ t་གནད་དནོ་dར་བས་Zགོ་ཟངི་ཅན་7་བ�ར་ཡདོ།

    Çར་བ~ནོ་ཅན་ཁག་ཅགི་ག་ིབསམ་�་ོདང་h་�དོ་ལ་དནོ་དངསོ་5དོ་དsད་ཞབི་མ་hས་པར་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་

ཡངོས་H་ིབསམ་�་ོདང་h་�དོ་7་~སི་ཡདོ་པ་R།ེ  དང་པ་ོགཙ་̀ཆརེ་ཆསོ་kགས་གནད་དནོ་ཐགོ་དང༌།  གཉསི་པ་དནོ་དངསོ་

དང་མ་ིའཚམས་པའ་ིམ་ཉསེ་ཁ་གཡགོས།   གpམ་པ་འཐབ་~དོ་[བས་ཐལ་Vགས་�ང་ཡདོ།   ད་ེམནི་འད་ིརགིས་H་ིགནད་

དོན་ད་7ང་མང་བ་དང༌།   འོག་N་[བས་མཚམས་བ<ོད་H་ིཡིན།  ང་ཚ`འ་ིg་bལ་མདོར་Vིལ་ན།  ལས་hེད་དང་Çར་བ~ོན་

ཅན་ནམ།   ད་ེམནི་གཞན་p་ཡནི་{ང་ཁའོ t་བསམ་�་ོདང་h་�དོ་ཅ་ིgར་ཡང༌།  བE་ཆའ་ིབ7ན་©་ནས་དO་བ©་ཡན་8་ི

མང་ཚ`གས་H་ིབསམ་�ོའ t་ཐོག་ནས་འདོད་མོས་དང་Eབ་yོར་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་མ་ིདམངས་མང་ཚ`གས་H་ིབསམ་�་ོ

དང་h་�དོ་7་~སི་ཆགོ་པ་དང༌།   གལ་Jདི་འད་ིgར་མནི་པར་ད་ེམང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་�དོ་ལ་~སི་ཚ�་ད་ེན་ིདངསོ་ཡདོ་དང་

མ་ིའཚམས་པ་དང་མ་ིའོས་བ།  ཁས་ལེན་hེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།  ལས་འOལ་]ེལ་Gོགས་H་ིམངའ་བདག་དང་མངའ་

ཚབ་སགོས་H་ིནག་ཉསེ་ཐརེ་འདནོ་hདེ་པའ་ིནང་དནོ་དངསོ་འLལེ་ཡནི་མནི་ད་ེངསེ་པར་7་ཞབི་བཤརེ་ནན་ཏན་hདེ་དགསོ།  

འད་ིན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཡནི།  ཡནི་ནའང་མང་ཚག̀ས་H་ིམགི་ན་ིགསལ་བ་ོཡནི་ཞསེ་བ<དོ་Rངས་འདརི་འ�ས་ཏ་ེདངསོ་ཡནི་མནི་
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པའ་ིགནད་དནོ་མང་པ་ོཞགི་དངསོ་ཡདོ་ལ་~སི་ནས་འལོ་ཚད̀་Hསི་ནག་ཉསེ་མདེ་མཁན་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་ནག་ཉསེ་ཚབས་

ཆནེ་8་ིÌ་མ་ོགཡགོས་ཏ་ེËང་�གེ་གཏངོ་བ་ན་ིཧང་སངས་དགསོ་བ་ཞགི་དང༌།  Ëང་�གེ་གཏངོ་ནརོ་མང་པ་ོ�ང་བའ་ིགནད་

དནོ་འདའི་ིའ�ང་®ནེ་གཙ་̀བ་ོཞགི་Hང་ཡནི།

    མང་ཚག̀ས་H་ིམགི་ན་ིགསལ་བ་ོཡནི་པ་དངསོ་འLལེ་ཡནི་ནའང༌།  བསམ་འཆར་འདནོ་མཁན་H་ིg་བ་དསེ་མ་ི

དམངས་མང་ཚ`གས་དང་མང་ཚ`གས་H་ིབསམ་�་ོམཚ`ན་Kབ་H་ིཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་འ�ག་ངེས་པར་7་hེད་དགོས་པ་ལས། 

བཤད་ཚད་ཚང་མ་མང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་འཆར་ཡནི་ཤག་གསི་ཡང་དག་པར་བ~་ིམ་ི{ང༌།  འདའི་ི[རོ་གངོ་ག་ིམངནོ་¨གས་

བཞ་ིབའ་ིགསལ་བཤད་ནང་བ<ོད་ཟིན།

འཐབ་~དོ་H་ི[རོ། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ིའཐབ་~དོ་ན་ིzལ་རམི་འཐབ་~དོ་H་ིནང་དནོ་5དོ་H་ིགལ་ཆའེ་ིཆ་ཤས་

ཤིག་ཡིན། ཞིང་Lན་དང་Lན་གཡོག་བXད་ནས་ཡར་ལངས་བཅིངས་འzོལ་དང་uོད་ཤ་ིང་གསོན་8་ིzལ་རིམ་འཐབ་~ོད་]ེལ་

ཏ།ེ ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་བར་jག་བdལ་o་ཚག̀ས་�ངོ་དགསོ་བའ་ིX་®ནེ་གཙ་̀བ་ོན་ིཡདོ་ཚད་

བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིལམ་kགས་འགོ་ཞངི་Lན་བདག་པསོ་ག7ག་³བ་བཙན་ཤདེ་Hསི་གཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་hས་

བའ་ིའLས་n་ཡིན་པ་ཤེས་p་འ�ག་དགོས་བ་དང༌། ཁ་ོཚ`ར་zལ་རིམ་འཁོན་�ང་ག་ིཁོང་5ོའ t་མ་ེµ་ེའབར་7་བ©ག་ནས་འཐབ་

~ོད་]ེལ་ཏ་ེས་ོསོའ t་jག་བdལ་8་ིཞ་ེའཁོན་སངས་བ་དང༌། £ོང་བ�ར་ཐོབ་པ། zལ་རིམ་8་ིག་ོ¨ོགས་མཐོར་འདེགས། 

གསར་བ<འེ་ི¤་ོoང་Cལ་]ལེ་སགོས་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་གམོ་གང་ཇ་ེམཐརོ་བཏང་R།ེ ཞངི་Lན་བདག་པའོ t་zལ་རམི་~་

མདེ་དང༌། zལ་རམི་འདའི་ིནང་ག་ིམ་ིlམས་H་ིབ�་གཞགོ་zལ་རམི་8་ིg་བ་དང༌། ངསོ་འཛtན། ལངས་Gགོས་བཅས་མ་ི

དམངས་H་ིg་བ་དང་ངསོ་འཛtན། ལངས་Gགོས་p་བ�ར་ཏ་ེམ་ིགསར་བ་ཞགི་N་བ�ར་དགསོ་བ་མ་ཟད། འཐབ་~དོ་ཐགོ་

གཏད་eལ་དh་ེའhེད་དང་འཐབ་~ོད་hེད་ཐབས་Hང་མ་ིའV་བ་དགོས་པ་R།ེ ཞིང་Lན་བདག་པོའ t་zལ་རིམ་དང་zལ་རིམ་

འདའི་ིམ་ིལ་དh་ེབ་འhདེ་དགསོ་ལ། མའི་ི5དོ་7འང་གཡནོ་Gགོས་པ་དང་བར་གནས་བ། གཡས་Gགོས་པ་བཅས་དང༌། 

གསར་བ<་ེང་ོལགོ་པའམ་ཆསེ་གཡནོ་Ñང་བ་སགོས་H་ིདh་ེབ་ཡདོ།

    ནག་ཉསེ་ལ་ཆབ་Jདི་རང་བཞནི་ཡནི་མནི་8་ིདh་ེབ་དངc  ད་ེབཞནི་གསར་བ་དང་Zངི་བ།  ཚབས་§ང༌།  7ས་

eན་རངི་Kང༌།  དརེ་བསམ་འཆར་འདནོ་མཁན་8་ིམའི་ིམང་±ང་སགོས་H་ིདh་ེབ་མདེ་ལ།   �ག་པར་7་དའེ་ིdར་འ8དོ་

Gིས་འདོམས་H་ིlམ་འ�ར་བཟང་ངན་ལ་g་དགོས།  hེད་ཐབས་དེར་�ང་yོབ་བམ།   bར་འOག་གམ་Ëང་�ེག་ག་ིཐབས་

ཤསེ་གང་{ང་�དོ་X་དང༌།  གདངོ་དང་གདངོ་གNགས་མནི་དང༌།  གཞ་ིE་ཆ་ེ§ང༌།  འཐབ་~དོ་H་ིzངས་འབརོ་མང་±ང་
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སོགས་�ང་འLེལ་8་ིཐད་ལའང་མ་ི\ེར་ས་ོསོའ t་དངོས་ཡོད་གནས་Rངས་འV་མིན་ཡོད་ཅིངc  མ་ིལ་འཐབ་~ོད་གཏོང་[བས་

ངསེ་པར་7་ཉསེ་ཅན་8་ིདངསོ་ཡདོ་ནག་ཉསེ་o་ཚག̀ས་H་ིདཔང་¨གས་Pངས་འཕརེ་དང་མང་ཚག̀ས་H་ིར་¤དོ་དགསོ་པ་

ལས།   ཁག་འདགོས་དང་འཐབ་~དོ་hདེ་eལ་7་གཅར་Ëང་མ་ིཆགོ་པ་སགོས་འད་ིདག་ན་ིཏང་ག་ིJདི་�ས་ཡནི།  ད་ེg་

ནའང༌།  འཐབ་~ོདལས་འOལ་དངོས་H་ི5ོད་ཡོད་ཚད་ཏང་ག་ིJིད་�ས་gར་ལག་ལེན་hས་བ་±ང་±ང་ཡིན།

འLངི་མ་ིo་དང༌། ཞངི་Lན་འLངི་Âག་ཚའ̀ང་ཞདེ་oང་དངངས་·ག་yསེ་ཡདོ་པ་དང༌། ཉསེ་མདེ་H་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་G་ི

Eལ་ལ་Lསོ་hལོ་7་Gནི་པ་དང༌། Lསོ་མ་Kབ་མཁན་8་ིནང་ནས་§ར་µབེས་པའམ། རང་Jགོ་བཅད་པ་སགོས་ཡདི་y་ོབའ་ི

གནས་bལ་�ང་Rབས། Vང་བདནེ་8་ིམ་ིདམངས་ལའང་ཐ་ེཚམ̀་དང་�་ོཕམ་སགོས་�ང་ཡདོ་པདང༌། དz་དགའ་གཉནེ་jག་

དང་མKན་�ིལ། ལས་དོན་ལ་མ་ིཕན་ཞིང་Zོག་V་འ�ང་གཞིའ་ིyོན་ནོར་མ་ི±ང་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་རེད། ས་Pལ་ས་ོསོར་

ཚབས་ཆ་ེ§ང་དང༌། རང་བཞནི་8་ིuད་པར། o་ེརགིས་མང་±ང་སགོས་ཕན་bན་གཅགི་མbངས་མནི། གངོ་འཁདོ་དགའ་བ་

°ག་ག་ིགནས་Rངས་ད་ེ9ན་:་འདའི་ིགནད་དནོ་གཞན་མང་པའོ t་5དོ་མuནེ་¨གོས་Kབ་ངསེ་ཡནི་པས་ཆདེ་7་འzལེ་བཤད་

:་ག་ིམིན།

°ག་པ། བ7ན་བཤརེ་8་ི[རོ། བདོ་aངོས་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་ལ་ཡང་བyར་ཞབི་བཤརེ་8་ིདགངོས་དནོ་བ7ན་

པ་ོན་ིཆ་ཚང་དགསོ་ངསེ་དང་ཡང་དག་པ་ཞགི་དང༌། ལས་དནོ་ཐགོ་�བ་འLས་དག་ེམཚན་ཡང་གང་མཚམས་ཐབོ་ཡདོ། ང་

ཚའ̀་ིབསམ་པར་བyར་ཞབི་ད་ེབཅསོ་བ�ར་[བས་ལས་གམོ་གང་མ7ན་]སོ་དང་གནད་དནོ་ཐད་dར་བས་ཁ་གསལ་ནན་

ཏན་དང༌། གཏིང་ཟབ་ཞིབ་ཚགས། X་Åས་མཐ་ོབ་དགོས་པ་དང༌། uོན་ཡོངས་ནས་མང་ཚ`གས་Cལ་rོང་གིས་ཏང་ག་ིJིད་

�ས་གཞརི་བ�ང༌། མཐའ་གཉསི་p་མ་ིÑང་བ་དང༌། ཡང་དག་ཅངི་མ་ིlམས་དགའ་མO་ཡ་ིརང་དང་བ¨ན་�ངི་འསོ་མཚམས་

\སོ་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་5དོ་�ག་པའ་ིགནད་དནོ་ཐག་བཅད་ད་ེམང་ཚག̀ས་H་ིzལ་རམི་ག་ོ¨གོས་དང༌། གསར་བ<འེ་ི

སེམས་�གས་གོང་འཕེལ་དང༌། ལས་hེད་ལ་ཞིབ་བཤེར། Zོག་V་བཟ་ོམཁན་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ད་ེཚ་̀ཐག་གཅོད་དང༌། ང་

ཚའ̀་ིལས་hདེ་ད¹ང་�་ེགཙང་སལེ་�གས་oནོ། བཅསོ་བ�ར་8་ི�བ་འLས་དང་Eལ་ཁ་J་བ¨ན། ལས་དནོ་མཐའ་དག་

འKས་\་ོཚང་བའ་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ་²་མKད་མ7ན་བyདོ་hདེ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་X་ལས་གཞན་གང་ག་ིཆདེ་7འང་མནི།

འནོ་Hང་ད་ེའVའ་ིའKས་\་ོཚང་བ་ཞགི་བ�བས་Kབ་མདེ། དཔརེ་ན་བཅསོ་བ�ར་8་ིལས་འOལ་དངཔ་ོམ�ག་མ་�ལི་

གངོ་ལས་འOལ་གཉསི་པ་བrངས་བ་དང༌། ཐངེས་དང་པའོ t་ལས་འOལ་[བས་H་ིགཡས་Ñང་ག་ིyནོ་ནརོ་ད་ེནང་དནོ་གཙ་̀

བརོ་བཞག་ཡདོ་Rབས། ཛ་Vག་ག་ིཞབིབཤརེ་ལས་འOལ་]ལེ་ནས་གཡས་Ñང་ག་ིགནད་དནོ་ཡདོ་མཁན་8་ིལས་hདེ་
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སགོས་Ëང་�གེ་©ང་µ་ིམ་ོབཏང་R་ེཚབས་ཆའེ་ིགཡནོ་Ñང་ག་ིlམ་པ་ད་ེdར་ལས་འཕལེ་7་བ©ག་ཡདོ། དརེ་བ¨ནེ་ད་g་

བཤད་ཟནི་པའམ་འཆདའ�ར་8་ིyནོ་ནརོ་8་ིགནས་bལ་lམས་9ན་:་འདའི་ིགནད་དནོ་ར་ེརའེ་ིནང་བ<དོ་ཡདོ་ནའང༌། དའེ་ི

ནང་ག་ིགཡནོ་Ñང་རང་བཞནི་8་ིyནོ་ནརོ་མང་ཆ་ེབའམ་ཕལ་མ་ོཆ་ེན་ིབyར་ཞབི་5དོ་�ང་ཡདོ། ད་ེབས་མ་ིམ་ི±ང་བ་ཞགི་

གསི་བyར་ཞབི་½་ོkག་སངོ་ཞསེ་པའམ་ཡག་པ་ོ�ང་མ་ིའ7ག་ཅསེ་བ<དོ་པའ་ིX་®ནེ་ཡང་དརེ་Kག་ཡདོ།

罢稗拜︽车稗︽罢碉扳︽斑﹀

                  ཞངི་འLགོ་ལས་སགོས་ཐནོ་yདེ་དང་མ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བའ་ི[རོ།

ཏང་གསི་ཐགོ་མཐའ་བར་གpམ་7་མཐངོ་ཆནེ་དང༌། �ག་པར་7་ཐནོ་yདེ་ཐགོ་ཏང་ག་ིE་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་~་

འ�གས་Hསི་རགོས་རམ་ཚག̀ས་§ང་བ=གས་པ་དང༌། ཐནོ་yདེ་བཀདོ་�གི དཀའ་ངལ་སལེ་བ་དང་Eལ་གཅསེ་ཐནོ་]ལེ་

ལ་Cལ་rངོ་rབོ་གས་ོEག་པ་སགོས་]ལེ་ནས། ཐནོ་yདེ་<སེ་kས་མ་ིཐབེས་ཆདེ་འKས་\་ོཚང་བའ་ིhདེ་ཐབས་དམགིས་

བསལ་ཅན་རམི་པར་�ད་པ་དང༌། ང་ཚ་̀གཞ་ིརམི་8་ིརགིས་ས་ོསའོ t་ལས་hདེ་མང་ཆ་ེབས་ཏང་ག་ིགpང་ལ་མཉམ་འཇགོ་

དང༌། མང་ཚག̀ས་ལ་འག་ོ5དི། མང་ཚག̀ས་དང་མཉམ་7་�དོ་པ་དང༌། མཉམ་7་ངལ་~ལོ་hས་ཏ་ེཐནོ་yདེ་ལ་¾ས་པ་ཆནེ་པ་ོ

བཏོན་ཡོད། 7ས་མbངས་p་མང་ཚ`གས་ཡར་ལངས་བཅིངས་འzོལ་ཐོབ་ནས་ས་ཞིང་དང་�་ིཚ`གས་H་ིབདག་པོར་�ར་ཡོད་

Rབས། བདག་པའོ t་བསམ་�་ོuརེ་ནས་རང་ཉདི་H་ིཁ་ེཕན་གཅསེ་¤ས་Kབ་པ་དང༌། ཐནོ་yདེ་ཐགོ་གནམ་dནོ་དLལ་བའ་ིངར་

�གས་བrངས་ནས་ཐནོ་yདེ་H་ིམ7ན་zལ་7་¾ས་པ་ཆནེ་པ་ོཐནོ་ཡདོ།

    Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས་གནམ་ ན་མས་Hང་Zགོ་V་མ་བཟསོ་པར་ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་ལ་ལ་ོགpམ་བªད་མར་ལ་ོ

ལགེས་�ང་ཡདོ།  འནོ་Hང་དའེ་ི5དོ་7འང་གནད་དནོ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་�ང་ཡདོ་པ་R་ེམ8གོས་Êར་ངང་བདོ་aངོས་<སེ་kས་

H་ིlམ་པ་ཡདོ་ཚད་གཙང་སལེ་དང༌།  བད་ེyདི་འདོ་oང་ག་ི�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་ལམ་སངེ་བzདོ་Xའ་ིབསམ་

�འོ t་བཀདོ་�དོ་འགོ   བདོ་aངོས་p་མཉམ་ལས་ཁང་ག་ིÍང་n་ཐགོ་མར་ལངས་ཡདོ་མདོ།  བདོ་aངོས་H་ིངལ་~ལོ་མ་ི

དམངས་ལ་ད་ཆ་དམངས་གཙ་̀གསར་བ<འེ་ིབསམ་�་ོལས།  �་ིཚག̀ས་རངི་kགས་8་ིབསམ་�འོ t་§་ཚད་དམའ་བ་དང༌།  

ར་ེའ7ན་ཁ་ཚ་དགསོ་གNགས་p་མདེ་Rབས།  བཅསོ་བ�ར་[བས་ཐབོ་པའ་ིས་ཞངི་སགོས་©ང་མ་འགརོ་བར་རང་ཉདི་ལ་
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མ་ིདབང་བར་9མ་R་ེ�་ོབག་མ་ིཕབ་པ་དང༌།  ཐནོ་yདེ་H་ིསམེས་�གས་ཆག་ཡདོ་ཁར་ད་ོདམ་ཏན་ཏན་མདེ་པ་དང༌།  d་

Gིར་ཐོབ་པའ་ིX་ནོར་lམས་རང་འགར་བེད་�ོད་hེད་པའ་ིགནས་bལ་�ང་ཡོད།  རོགས་རམ་ཚ`གས་§ང་ནས་Hང་ཡོད་ཚད་

རང་མསོ་གཉསི་ཕན་8་ི~་དནོ་Rར་ལག་ལནེ་hས་མདེ་པར།  རགོས་རསེ་ཚག̀ས་§ང་7་འ�ལ་འདདོ་མདེ་མཁན་ལ་མ་

:གས་ཀ་མདེ་དང༌།  འ�ལ་འདདོ་ཡདོ་མཁན་ཁ་ཤས་:གས་མ་ིKབ་པ་དང༌།  རགོས་རསེ་ཚག̀ས་§ང་ཆ་ེVགས་པ་དངc  

ངལ་~ལོ་�་ཐབོ་H་ིབག་ོའzམེས་hདེ་Rངས་Hང་འསོ་འཚམས་མནི་པར།  ད་7ང་�་ིགསགོ་དང་ག:ང་བཀལོ།   གཞན་8་ི

གཅོག་འཐེན་སོགས་མང་Vགས་པས་\ེར་8་ིཁ་ེཕན་ལ་8ོང་¤ད་ཡོད།

ད་ེབཞིན་7་ལས་hེད་པ་ཁ་ཤས་H་ིZིངབ་ཐམས་ཅད་<ེས་kས་དང༌། གསར་བ་ཐམསས་ཅད་dོན་ཐོན་8་ིབསམ་�ོད་ལ་

བ¨ནེ་ནས། ཐནོ་yདེ་ཐད་མག་ོཚས̀་ལ་མ་ཚས̀་Hསི་གནད་7་མ་�ནི་པའ་ིབཀདོ་འདམོས་o་ཚག̀ས་hས་པ་དང༌། གང་�ང་

མང་�ང་hདེ་པ། རང་oང་ག་ིཉམས་�ངོ་]ལེ་བ། བཙན་ཤདེ་Hསི་ངལ་~ལོ་7ས་eན་ཇ་ེརངི་7་གཏངོ་བ་སགོས་དངསོ་ཡདོ་

གནས་bལ་ལ་Eབ་འགལ་དང༌། མང་ཚག̀ས་H་ིསམེས་�གས་ཆག་གཞའི་ིདནོ་དག་མ་ི±ང་ཞགི་བ�བས་ཡདོ།

ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་p་ཏང་གསི་5ལ་ཆག་གཟགིས་¨གོ་གནང་བ་དང༌། Eལ་གཅསེ་�་ིའ4་འཇལ་ཚད་མ་ིµ་ིམདོ། ཐནོ་

yདེ་ཆནེ་པའོ t་འzན་~དོ་ལས་འOལ་5དོ། Aད་�གོ་ག་ིÍང་ཡན་8་ི®ནེ་པས་དངསོ་དནོ་དང་མ་ིའཚམས་པའ་ིཐནོ་]ལེ་Îན་

:་དང༌། ཁ་ཤས་རང་ཉདི་H་ིÎན་གཏམ་འགབེ་�ང་ཆདེ་Îན་:ས་H་ིཐནོ་འབབ་དམགིས་ཚད་གཞརི་བ�ང་R།ེ Eལ་གཅསེ་

�་ིའ4་བjས་<སེ་མང་ཚག̀ས་ལ་ས་བནོ་དང་ཟ་འ4། གཟན་ཆགས་མ་གཏགོས་�ག་འTའོ t་འ4་རགིས་ཕལ་ཆརེ་བj་ཉ་ོ

hས་པ་མ་ཟད། ད་ེdའ་ིགསགོ་འ4་སགོས་Hང་བjས་ཡདོ། འ4་རགིས་དམ་འཛtན་hདེ་ཐབས་ཐལ་Vགས་པས་མང་ཚག̀ས་

H་ིའཚ་̀བར་དཀའ་ངལ་�ང་བ་དང༌། ལས་དོན་5ོད་མང་ཚ`གས་H་ིཐོན་yེད་སེམས་�གས་འདོན་]ེལ་དང༌། ཐོན་yེད་དམ་

འཛtན་དང་ཐནོ་yདེ་འཕལེ་Eས་བཅས་ལ་དགསོ་ངསེ་མནི་པ་དང་མ་ིཕན་པའ་ིX་®ནེ་ཁ་ཤས་གནས་ཡདོ་པའ་ི[རོ་ད་ེརངི་ཞབི་

N་བ<དོ་H་ིམནི།

མཐའ་མཚམས་ས་Pལ་7། གངོ་འཁདོ་ལས་གཞན་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་�ར་དང་བyར་ཞབི་[བས་�ང་བའ་ིyནོ་ནརོ་

8་ིགནནོ་�གས་དང་�གས་®ནེ་འགོ་ད་ེགའ་ིམངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་པ་�སོ་ཅ།ི ཞངི་Lན་འLངི་Âག་དང་ཐ་ན་དnལ་

ཕངོས་H་ིཞངི་Lན་དང་Lན་གཡགོ ད་ེབཞནི་འLགོ་པ་སགོས་y་ེPངས་རམི་པ་ས་ོསའོ t་མ་ིམང་པ་ོཞགི་དངངས་·ག་ཞདེ་oང་

གསི་G་ིEལ་7་Lསོ་པ་དང༌། མ་ིམདེ་ན་ཐནོ་yདེ་]ལེ་ཐབས་མདེ་Rབས་ཞངི་འLགོ་ཐནོ་yདེ་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབ་དང༌། དའེ་ི

ཁར་Lསོ་hལོ་ཇག་ཚག̀ས་Gརི་འ�ལ་8སི་འTགོ་བཅམོ་མང་བ་བཅས་ན་ིམཐའ་Pལ་8་ིདམགིས་གསལ་གནས་bལ་ཡནི།
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འLགོ་Pལ་7། འLགོ་Pལ་8་ིཟངི་འ¬ག་7ས་eན་©ང་རངི་Rབས་\་ོÂགས་H་ི8ངོ་Oད་ཆ་ེབ་དང༌། \་ོÂགས་འབརོ་

ཆནེ་8་ིབདག་དབང་གཏན་འབབེས་Gརི་འ8ངས་hས་པ་དང༌། གཉསི་ཕན་ཡང་ཆ་ཚང་ལག་བRར་Kབ་མདེ། དའེ་ིཁར་

༡༩༥༩ནས་༡༩༦༠ལའོ t་བར་ཞངི་འLགོ་བ<་ེཚང̀་མཚམས་ཆད་<སེ། དའེ་ིཚབ་7་Jདི་ག:ང་གསི་འLགོ་Pལ་8་ིཟ་འ4་མཁ་ོ

འདནོ་hདེ་H་ིཡདོ་མདོ། དསེ་འདང་ག་ིམདེ་ལ་ཡངོས་uབ་མནི་པས་ཟ་འ4ར་དཀའ་ངལ་འTད་ད་ེ\་ོÂགས་མང་པ་ོམ་ིབཤའ་

ཀ་མདེ་ཆགས་ཤངི༌། འད་ིདག་ཚང་མས་Âགས་ལས་ཐནོ་yདེ་ལ་�གས་®ནེ་ངན་པ་ཐབེས་ཡདོ།

    zངོ་uརེ་7། བདོ་aངོས་H་ིzངོ་uརེ་7་མ་ིའབརོ་དང་ལས་རགིས་±ང་མདོ། བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་རངི་kགས་

ནས་མ་~་རངི་kགས་H་ིGགོས་p་yདོ་བཞནི་ཡདོ་ཅངི༌།  ཚང̀་ལས་དང་ལག་ཤསེ་བཟ་ོལས།  ཞངི་ལས་གpམ་གཙ་̀བ་ོཡནི་

ལ།  �དོ་དམངས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་གཏན་འཇགས་H་ིལས་ཀ་མདེ་པར།  ཁ་ེའབབ་ཆ་ེབའ་ིལས་རགིས་ནས་ཁ་]སོ་ཏ་ེཕར་

འ�ར་bར་འ�ར་hདེ་H་ིཡདོ་པ་འདསི་ལས་རགིས་H་ིགཏན་འཇགས་མ་ཡནི་པའ་ིརང་བཞནི་མཚན̀་Kབ་པ་སགོས་གནས་

Rངས་©ང་Zགོ་འཛtང་ཡནི།  ད་ེབས་ལས་དནོ་མཐའ་དག་ལ་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་གཟབ་ནན་དང༌།  དངསོ་ཡདོ་གནས་

bལ་Rངས་འཛtན་8་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ་འག་ོ5དི་ཡདོ་པ་དང་ཚད་འཛtན་ཡདོ་པ།  འཆར་གཞ་ིཡདོ་པ།  ག་ོརམི་ཡདོ་པ།  གཙ་̀

yངོ་ཡདོ་པ་དང༌། རམ་འདགེས་ཡདོ་པའ་ིhདེ་ཐབས་འKས་\་ོཚང་བ་ཞགི་ལག་བRར་hདེ་X་ཤནི་N་གལ་ཆ།ེ

  ༡ ལག་ཤསེ་བཟ་ོལས་ཐད།  �་ོཤངི་µགས་སགོས་H་ིལག་ཤསེ་བཟ་ོལས་གཙ་̀ཆ་ེབ་ཁག་xད།  ང་ཚས̀་ད་ེམནི་8་ི

ལག་ཤསེ་བཟ་ོལས་ཐད་ད་ོoང་འདང་ག་ིམདེ་པས།  ཁ་ོཚའ̀་ིསམེས་p་རང་ཉདི་H་ིལག་~ལ་ད་ེ�་ིཚག̀ས་གསར་བའ་ིནང་བདེ་

�དོ་མདེ་པར་བསམ་R་ེལས་བ�ར་དང་ཁ་ཤས་ལས་ཀ་ཤརོ་བ་སགོས་ཁ་ོཚའ̀་ིའཚ་̀བར་དཀའ་ངལ་དང༌།  མང་ཚག̀ས་H་ི

དགསོ་མཁ་ོཡང་[ངོ་མ་ིKབ་པ་ཆགས་ཡདོ།  ད་ེམནི་7ས་རམི་ཞགི་ག་ིནང་zངོ་uརེ་དང་ཞངི་འLགོ་Pལ་8་ིཞརོ་ལས་ཐནོ་

yདེ་ལ་ད་ོoང་མ་འདང་བ་དང་�་ིཡངོས་H་ིབཀདོ་འདམོས་སགོས་མདེ་Rབས།  ཐནོ་yདེ་འཐབ་Gགོས་Rངེ་གཙ་̀yངོ་ཡདོ་པ་

ལས་རམ་འདགེས་མདེ་པ་དང༌།  ཡངོས་uབ་�་ི9མོས་མནི་པའ་ིགནས་bལ་�ང་ཡདོ།

     ༢ ཚང̀་ལས་ཐད།  བདོ་aངོས་H་ིཚང̀་བ་ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཞགི་ལས་ཁ་ཤས་ཟངི་འ¬ག་N་:གས་པ་དང༌། ཁ་ཤས་

Lསོ་hལོ་7་Gནི་ཡདོ།  ང་ཚའ̀་ིཚང̀་ལས་�་ེཁག་ག་ི¾ས་བར་ཚད་བཀག་ཡདོ་པ་དང༌།  G་ིཡ་ིཚང̀་ཟགོ་ནང་འVནེ་མ་ིKབ་པ་

སགོས་H་ི®ནེ་པས་ཚང̀་རའ་ིཐགོ་ཚང̀་wས་དཀནོ་པ་དང༌།  o་ཁ་མ་ིཚང་བ།  ཉརེ་�དོ་དངསོ་ཟགོ་ག་ིམཁ་ོའདནོ་མ་ིའདང་

པའ་ིགནས་bལ་�ང་ཡོད།  ང་ཚ`འ་ི~་5ིམས་H་ིདགོངས་དོན་gར་Eལ་ཁབ་H་ིབདག་དབང་བཀོད་�ོད་དང༌།  མ་ིསེར་8ིས་
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འསོ་འགན་�བ་Xར་དམགིས་ཏ་ེབདོ་aངོས་p་བཟ་ོཚང̀་ལས་རགིས་H་ིདs་5ལ་བjས་ཏ་ེ5མིས་�ང་ག་ིབཟ་ོཚང̀་ལས་

རགིས་ལ་རགོས་yརོ་Cལ་rངོ་དང༌། 5མིས་འགལ་ལ་བཀག་འགགོ་ཚད་འཛtན་h་X་གཏན་འབབེས་hས་ཡདོ།

      འནོ་Hང་ལག་བRར་[བས།  ས་Pལ་འགར་ཐགོ་མར་ཚང̀་བ་ཚར̀་རང་:ས་H་ི�་ིzསོ་H་ིbལ་7་ས་ོསའོ t་མ་

ད¡ལ་ཐ་ོའགདོ་7་འ�ག་པའ་ིཚ�།  ལས་hདེ་ཚས̀་ད་ོབདག་ས་ོསསོ་:ས་བའ་ིབདནེ་Îན་8་ིགནས་bལ་o་ཚག̀ས་ལ་ཞབི་

བཤེར་hས་ནས་Îན་:་མཁན་[ོར་ཞིག་ཐེར་འདོན་hེད་Kབ་པ་ན་ིཡག་པ་ོཡིན་མོད།  ད་ེནས་བ�ང་ལས་hེད་ཚ`ས་ཚ`ང་བ་

ཡདོ་ཚད་ལ་ཡདི་ཆསེ་མདེ་པར་ཟརེ་�སོ་p་འLངས་བ་དང༌།  འལོ་ཚད̀་Hསི་ཚད̀་དཔག་hས་ཏ།ེ  དངསོ་འLལེ་མ་ད¡ལ་

ནང་~ིས་མ་ིདགོས་པ་ཁག་གཅིག་Hང་མ་ད¡ལ་7་~ིས་བ་དང༌།  �་bགས་Hིས་uོད་ལ་མ་ད¡ལ་འད་ིའV་མང་པ་ོཡོད་bལ་

བ<ོད་H་ིཡོད།  ད་ེgའ་ིམ་ད¡ལ་མེད་མཁན་ཚ`ས་གནས་bལ་:་གNགས་[བས་uོད་H་ིÐད་པར་yོན་འ7ག་ཟེར་བ་སོགས་

Hསི་འཇགིས་Cལ་དང་གནནོ་�གས་¤དོ་པ་དང༌།  ད་ེ7ས་བཅསོ་བ�ར་འཐབ་~དོ་H་ིwགི་ཉམས་འགགོ་ཐབས་མདེ་པའ་ི

[བས་དང་ཏག་ཏག་འཁལེ་ཡདོ་པས་ཁས་ལནེ་མ་ིhདེ་རང་hདེ་ཆགས་ཡདོ།

      ཚང̀་ལས་དs་5ལ་ད་ེཡང་མ་ད¡ལ་གཞརི་བཞག་གསི་བE་ཆའ་ིའབབ་gར་བj་ག་ིཡདོ་Rབས།  མ་ད¡ལ་

དངསོ་འLལེ་ད་ེgར་མདེ་མཁན་8་ིཚང̀་བ་ཚ་̀5ལ་འབརོ་8་ིPར་བ་ོཆ་ེVགས་ཏ།ེ  བཙང̀་ཟནི་པའ་ིཅ་དངསོ་ཡདོ་ཚད་H་ིཁ་ེ

འབབ་ཆ་ཚང་¤ད་ནའང་མ་ིའདང་བར།  མ་ད¡ལ་ནས་ཁ་གསབ་དགསོ་བ་ཆགས་པ་དང༌།  ཚང̀་ལས་ཁ་ེམདེ་མ་~་�བི་R་ེ

ཚང̀་བ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ག་ིལས་འཚམས་འཇགོ་Xའ་ིར་ེCལ་:་དགསོ་�ང་ཡདོ།  Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས།  མག་ོབད་ེ�གས་

འཚང̀་དང་ཚང̀་རར་གཏརོ་བཤགི་གཏངོ་མཁན་8་ིཚང̀་བ་ཁ་ཤས་�ང་ཡདོ་པས།  ཟགོ་གངོ་འཕར་ཚད་བ¨ན་པ་ོམདེ་པ་དང༌།  

ཁ་ཤས་ལ་བ�་གཞགོ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་ཏ་ེབདོ་aངོས་H་ིཐནོ་yདེ་འ�གས་�ན་དང་མ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བ་བ¨ན་པ་ོབཟ་ོབར་

འགལ་®ནེ་བཟསོ་ཡདོ།

མང་ཚ`གས་H་ིའཚ་̀བའ་ི[ོར། ཟིང་འཇགས་བཅོས་བ�ར་<ེས་འཚ་̀བ་རིམ་པར་Ñང་འཇགས་དང་ལེགས་འ�ར་�ང་

བས།  མ་ིཚང་མས་ཤིན་N་དགའ་ཚ`ར་hེད་པར་མ་ཟད།  7ས་མbངས་p་མ་ིlམས་ཏང་ལ་དགའ་བ་དང་མེས་Eལ་ལ་དགའ་

བ།  གསར་བ<འེ་ི¤་ོoང་Cལ་]ལེ་དང༌།  zལ་རམི་8་ིག་ོ¨གོས་མཐརོ་འདགེས།  Çར་བ~ནོ་8སི་ཐནོ་yདེ་hདེ་པ་བཅས་

H་ིX་®ནེ་གཙ་̀བ་ོཆགས་ཡདོ།  ཡནི་ནའང་ལས་དནོ་5དོ་8་ིyནོ་ནརོ་དང་ལས་hདེ་ར་ེ�ང་ག་ིh་�དོ་ལས་ས་Pལ་འགའ་

ཤས་H་ིམང་ཚ`གས་H་ིའཚ་̀བར་དཀའ་ངལ་�ང་ཡོད།   ཞིང་ལས་ས་Pལ་7་�ོད་bལ་Ï་�ང་བ་དང་འ4་རིགས་ཐད་དམ་

འཛtན་hདེ་ཐབས་ཐལ་Vགས་བ་དང༌།  མང་ཚག̀ས་ལ་འ4་རགིས་འཇགོ་ཚད་±ང་བས་ཟ་འ4་ཤནི་N་དཀནོ་པ་ོཆགས་པ་དང༌།  
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དའེ་ིཁར་མང་ཚག̀ས་ལ་ལས་འ4་རགིས་�དོ་ཉསེ་�ང་བ་སགོས་ལ་བ¨ནེ་ནས་uམི་7ད་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་ཟ་འ4་ཆད་ཡདོ།  

ཡནི་ནའང་འདའི་ིཐད་[ད་Eག་མཁན་ལ་མཚན̀་ན་ཁ་ཤས་ན་ིདངསོ་འLལེ་ཟ་འ4་ཆདད་ེ[ད་Eག་ག་ིཡདོ་པ་དང༌།  ཁ་ཤས་

Hསི་ས་ོསརོ་འ4་�ག་ཡདོ་པ་གཞན་8སི་མ་ིཤསེ་པའ་ིཆདེ།  འ4་ཆད་�ང་kགས་[ད་Eག་པ་སགོས་H་ིགནས་bལ་o་

ཚག̀ས་�ང་ཡདོ།

    དརེ་བ¨ནེ་མང་ཚག̀ས་H་ིག་ོ¨གོས་མཐརོ་འདགེས་གཏངོ་བའ་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ་གཏངི་ཟབ་ནན་ཏན་8་ི\་ོནས་Gགོས་

ཡངོས་ལ་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་དང༌། འ4་ཆད་ཐམེ་7ད་ལ་རགོས་yརོ་8སི་མང་ཚག̀ས་བ@སེ་gགོས་མ་དགསོ་པ་དང༌།  

ཟ་འ4་ཡདོ་མཁན་ལ་དནོ་མདེ་ག:ང་འ4་མ་ི¤དོ་པ་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  འནོ་Hང་ལས་hདེ་ཁག་ཅགི་གསི་འད་ིgར་hདེ་

Kབ་མེད་པར་uིམ་ཚང་ར་ེ�ང་ག་ིགནས་bལ་ལ་བgས་ཏ་ེམ་ིཚང་ཡོད་ཚད་ལ་ཚ`ད་དཔག་Gོགས་བ�ོམས་hས་པས།  ཐེམ་

7ད་ལ་ལས་ག:ང་ནས་ཁ་ེབཟང་ཟསོ་པ་དང༌།  ཐམེ་7ད་ལ་ལ་དངསོ་གནས་Vང་གནས་H་ིཟ་འ4་ཆད་ཡདོ་ན་རགོས་yབོ་མ་

ཐབོ་པ་དང༌།  [བས་དརེ་འ4་རགིས་དཀནོ་པ་ོཛ་Vག་ཡནི་Rབས།  ཟ་འ4་ཆད་མཁན་ཚས̀་གཞན་ནས་འ4་རགིས་མ་རག་

པར་བོད་aོངས་H་ིས་Pལ་ཁ་ཤས་p་མ་ིར་ེ�ང་gོགས་ཤ་ིཐེབས་པའ་ིགནས་bལ་�ང་ཡོད།  འད་ིན་ིཤིན་N་མ་ིའོས་པ་ཞིག་

དང༌།  ཐབས་jག་དང་ཚབས་ཆནེ་རདེ།

ད་ེdའ་ིབདོ་aངོས་ན་ི²ན་ནག་དང་Ð་Ðའོ t་བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིདབང་�ར་�་ིཚག̀ས་ཤགི་ཡནི་ནའང་འ4་རགིས་

ད་ེgར་དཀནོ་པ་ོམདེ། �ག་པར་ནང་ཆསོ་]ལེ་eལ་ཤནི་N་E་ཆ་ེRབས། མ་ིམཆགོ་དམན་p་ཡནི་{ང་ཚང་མར་དnལ་

ཕོངས་ལ་£ིན་གཏོང་ག་ིགོམས་གཤིས་བཟང་བ་ོཡོད་ཅིང་rོང་མ་ོབEབ་ནའང་འཚ་̀ཐབས་འuོངས་ངེས་ཡིན་པ་དང༌། gོགས་

ཤ་ིཐེབས་པའ་ིགནས་bལ་ཡོང་མ་ིJིད་ལ། ང་ཚ`ས་Hང་མ་ིལ་gོགས་ཤ་ིཐེབས་པའ་ིགནས་bལ་uོན་ནས་ག་ོ�ོང་མེད། བོད་

aངོས་p་༡༩༥༩དང་༡༩༦༠ལ་ོགཉསི་ནང་ཞངི་འLགོ་ཐནོ་wས་H་ིརང་དབང་ག་ིབ<་ེཚང̀་lམས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་མཚམས་

ཆད་པས། འLགོ་པར་འ4་རགིས་ཤནི་N་དཀནོ་པ་དང་ཞངི་བ་ལའང་ཤ་རགིས་དང༌། མར། Ò་དང་nལ་ཏགོ་སགོས་དཀནོ་པ་ོ

ཆགས་ཏ་ེཞངི་འLགོ་Pལ་8་ིའཚ་̀བར་དཀའ་ངལ་�ང་ཡདོ། འཚ་̀བའ་ིདཀའ་ངལ་སལེ་ཆད་\་ོÂགས་མང་པ་ོཟ་དགསོ་ཆགས་

Rབས། ཐོན་yེད་འཕེལ་Eས་ལ་གནོན་yོན་བཟོས་ཡོད།

དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས། དངསོ་ཟགོ་འ4་རགིས་སགོས་ཕར་bར་འ�ལ་yལེ་བཀག་�མོ་དངc མ་ིདམངས་

ཕར་bར་འ�ལ་བ:ད་ལའང་ཚད་བཀག་ནན་པ་ོhས་Rབས། zོང་uེར་7་མཁ་ོབའ་ིzོང་གསེབ་H་ིདངོས་ཟོག་ཐམས་ཅད་ཧ་

ལམ་མཚམས་ཆད་པ་དང༌། zངོ་uརེ་7འང་འ4་�ག་བj་ཉ་ོམང་བའམ་ཐལ་Vགས་པ་དང༌། ཐ་ན་བསངས་Pག་ནང་ག་ིའ4་
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དང་~མ་པའང་བjས་པ་དང༌། འ4་རིགས་དང་~མ་པ་Jང་གང་ད་ོ½ས་Cང་hས་ཡོད་པའ་ིམ་ིཞིག་dོག་Kབ་ནའང་འཐབ་~ོད་

གཏངོ་བ་བཅས་ཤནི་N་hབ་§ང་དང་ཐབས་jག་རདེ། ཐམེ་7ད་ཕལ་མ ོ་ཆརེ་dགོ་བཤརེ་hས་ཏ་ེ�དོ་དམངས་ས་ོསསོ་

གསོག་འཇོག་hས་པའ་ིཟ་འ4་དང༌། ཤ་རིགས། མར་སོགས་ཧ་ལམས་ཚང་མ་བdོགས་ཚར་ཡོད། Jིད་ག:ང་གིས་zོང་uེར་

8་ིཟ་འ4་དང་ཟ་Óམ། མར་སོགས་[བས་འTལ་མཁ་ོའདོན་མ་Kབ་པའམ་མཁ་ོའདོན་མ་འཚམས་Rབས། �ོད་དམངས་མ་ི

±ང་བ་ཞགི་ལ་ཟ་འ4་དཀནོ་པ་ོཆགས་པ་དང༌། ཁ་ཤས་ཟ་འ4་ཆད་པ་དང་ཤ་རགིས་དང་མར། Óམ་སགོས་ཤནི་N་དཀནོ་པརོ་

�ར་ནས་�ནོ་Óམ་ཙམ་ཡང་མདེ་ལ། ཐ་ན་nད་ཤངི་ཙམ་ཡང་ཉ་ོམ་ིKབ་པར་མ་ིཚ་̀དངངས་·ག་འཚབ་འbབ་དང༌། jག་[ད་

ཚད་མདེ་Eག་པ་དང༌། འཚ་̀ཆས་མ་ིགཉརེ་བར་zངོ་uརེ་8་ིགནས་Rངས་ཛ་Vག་ཆགས་པ་དང༌། མངི་དནོ་གཉསི་ཀར་yནོ་

ཤས་བཟོས་ཡོད། ད་ེམིན་7ས་རིམ་ཞིག་ག་ིརིང་aོངས་ཡོངས་H་ིuིམ་7ད་H་ིའཁེལ་འཐག་བར་མཚམས་བཞག་Rབས། མང་

ཚག̀ས་H་ི8ནོ་ཆས་ལའང་དཀའ་ངལ་�ང་ཡདོ།

罢稗拜︽车稗︽搬得︽搬﹀

                            འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་8་ི[རོ།
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གངོ་7་བ<དོ་པ་བཞནི། ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིབཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་H་ིམཐ་ོའLངི་མ་ིo་ཚར̀། ཏང་གསི་ཐགོ་མཐའ་བར་

གpམ་7་མKན་�ལི་དང༌། Kགས་Pར་གཟགིས་yངོ༌། rབོ་གས།ོ བ�ར་བཅསོ། མཉམ་འLལེ་སགོས་Gགོས་ཡངོས་ནས་

�ང་yབོ་གཅསེ་¤ས་hས་ཡདོ། འKས་\་ོམ་ཚང་བའ་ིཆ་གང་ཡང་བ<དོ་X་མདེ། ང་ཚ་̀མཐ་ོའLངི་རམི་པ་འད་ིདག་ཆབ་Jདི་

ཐགོ་བཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་དང་dནོ་ཐནོ་ཡནི་མདོ། y་ེPངས་H་ིཆ་ནས་བཤད་ན། ངན་À་ཚང་བའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་

འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་H་ིཞངི་Lན་བདག་པ་ོzལ་རམི་ནས་ཡངོ་Rབས། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ིལས་འOལ་5དོ་

ས་ོསའོ t་zལ་རམི་8་ིནག་ཉསེ་ངསོ་འཛtན་Kབ་པ་དང༌། �་ིཚག̀ས་Zངི་བའ་ིནང་ས་ོསསོ་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ཐགོ་ཤནི་N་མ་

འཚམས་པ་དང་འཁནོ་�ང་འ�ང་གཞའི་ིལས་ཅ་ིhས་ལ་དགངོས་དག་Kགས་བདནེ་:་བ་དང༌། dར་འ8དོ་Gསི་འདམོས་

དང༌། བཅོས་བ�ར་ལ་མོས་མKན་Eབ་yོར་:་X་བཅས་ན་ིངེས་པར་7་hེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

བོད་aོངས་H་ིབཅོས་བ�ར་ཐད། ཞ་ིབའ་ིབཅོས་བ�ར་8་ིhེད་ཐབས་བ�ང་Rབས། Eལ་གཅེས་dོན་ཐོན་8་ིམཐ་ོའLིང་

རམི་པ་ཚར̀་ཡང་གདངོ་གNགས་H་ིའཐབ་~དོ་མ་ིhདེ་པ་སགོས་ཏང་�ང་yབོ་འགོ་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ིའགག་\་ོ

ལས་�ལོ་Kབ་པའ་ི�་མདེ་H་ིབཀའ་Vནི་གཟགིས་Rངོ་གནང་ཡདོ་མདོ། ཡནི་ནའང་མཐ་ོརམི་5དོ་གཙ་̀བའོམ་གནད་དནོ་ཅན་

ཁ་ཤས་ལ་གདངོ་Kག་ག་ིའཐབ་~དོ་སགོས་ཛ་Vག་ག་ིལས་འOལ་]ལེ་མ་དགསོ་པར་©ང་བད་ེ�ག་ངང་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་

བ�ར་8་ིའགག་\་ོལས་བ ལ་Kབ་ཙམ་མ་གཏགོས། ད་ེhངིས་zགོས་པ་ོམ་ི±ང་བ་ཞགི་བཅསོ་བ�ར་5དོ་དཀའ་ངལ་དང་

དངངས་འཚབ་ཆ་ེཙམ་�ང་ཡདོ་Rབས། �ང་yབོ་དང་མKན་�ལི། bར་འOག་ག་ི~་དནོ་དང་མ་ིའཚམས་པ་དང༌། མ་ིlམས་

སམེས་འཚབ་ཞདེ་oང་དང༌། �་ོཕམ་ཡདི་ཆད། ཉ་ིམ་འuལོ་ཐབས་དང་མ་ིའདདོ་པའ་ིབསམ་bལ་�ང་R།ེ ས་ོས་ོམ7ན་བyདོ་

H་ིབསམ་�ོར་ཤན་�གས་ཐེབས་ཡོད་པ་དང༌། 5ལ་མངོན་r་བཅོས་H་ིhེད་ཐབས་འོག་མ་ིབཟང་བ་ོམང་པ་ོཞིག་ལ་Ëང་�ེག་

ཐབེས་པའ་ི�འི་ིགནས་bལ་lམས་གངོ་7་བ<དོ་ཟནི།

 E་ཆའེ་ིzངོ་གསབེ་ཁག་N་གང་�ང་Ëང་�གེ་གཏངོ་དགའ་བའ་ིhདེ་ཐབས་འགོ་མངའ་བདག་དང་མངཚབ་བམ། ཞངི་

Lན་འhརོ་�ན་ཁ་ཤས་ལ་kགས་མKན་8་ིདཀར་ནག་དh་ེའhདེ་མདེ་པར།  Ëང་�གེ་ནན་ཙམ་གཏངོ་Kབ་མཁན་དཔའ་

བརོ་བzངས་ཏ།ེ   Xག་པ་ལབེ་Ëང་གསི་Ëང་�གེ་གཏངོ་བ་དང༌།   ནམ་Xན་ཡང་གནག་སམེས་H་ིh་ཐབས་o་ཚག̀ས་�དོ་

པ་དང༌།  �ག་པར་ངལ་~དོ་མ་ིདམངས་lམས་མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་ལ་འLགེ་གNགས་~་བ་ནས་མ་ིཆགོ་པའ་ིབཀདོ་

པ་དངསོ་p་བཏང་R།ེ  དམ་བ�གས་ཤནི་N་ཆ་ེRབས།  མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་པ་མ་ིཚག̀ས་ལས་ལགོས་p་བཀར་

ནས་ཁ་ོཚར̀་ཆབ་Jདི་ཐགོ་མ7ན་ལམ་མདེ་པ་དང༌། འཚ་̀བའ་ིཐད་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོབཟསོ་ཏ་ེའཇགི་¨ནེ་འདརི་ཡདི་�ནོ་ཆརེ་
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མདེ་པར་ཡདི་y་ོབའ་ིoང་bལ་�ང་ཡདོ༌།  དརེ་བ¨ནེ་མ་ིད་ེདག་དངསོ་འLལེ་bར་འOག་དང་བ�ར་བཀདོ་hདེ་དཀའ་ཞངི༌།  

ལགོ་�དོ་ཤགོ་ཁག་ག་ིགསང་བའ་ི¨ནེ་གཞ་ིE་བyདེ་H་ིཆ་®ནེ་སགོས་p་འ�ར་Jདི་པ་ཞགི་རདེ།  འད་ིན་ིདག་ེམཚན་མདེ་

པར་Zགོ་V་འཕར་lནོ་དང༌།   མ་ིdར་ལས་མང་བ་ཞགི་ཏང་ག་ིཉ་ེའ5སི་p་མKན་�ལི་དང༌།  མ་ིམང་དམངས་གཙའ̀་ིའཐབ་

Gགོས་གཅགི་�ར་E་བyདེ་J་བ¨ན་8སི་དz་བ་ོཁརེ་®ང་7་xད་ད་ེགང་འ8གོས~་གཏརོ་གཏངོ་བ་དང༌། དམངས་གཙ་̀

བ�ར་བཅསོ་ལ་ཁག་ཐགེ་དང༌། མ་ིམང་ཆ་ེབ་�་ོབག་ཕབ་པ་ོདང་སམེས་�གས་]ར་བ།   ངར་�གས་ཆརེ་བyདེ་Hསི་

དམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིའདོ་Rངོ་�ན་པའ་ིལམ་ཆནེ་Rངེ་གམོ་ཆནེ་]སོ་ཏ་ེམ7ན་བyདོ་hདེ་Xར་འཚམས་

པ་ོམདེ་པ་ཞགི་རདེ།  འད་ིརགིས་H་ིགཡནོ་Ñང་ག་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ི®ནེ་པས་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་ནང་�གས་

®ནེ་ངན་པ་ཚབས་ཆནེ་བཟསོ་ཡདོ།

罢稗拜︽车稗︽布︽搬﹀

དམངས་གཙ་̀གཅགི་jད་H་ི[རོ།

དམངས་གཙ་̀གཅགི་jད་ན་ིརང་Eལ་8་ིཆབ་Jདི་འཚ་̀བའ་ིནང་ག་ིཆསེ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པར་མ་ཟད། མ་ིདམངས་

ནང་Pལ་8་ིལས་དོན་ཚང་མའ་ིནང་ག་ིངེས་པར་7་བ~་ི�ང་hེད་དགོས་པའ་ི~་དོན་ཞིག་Hང་ཡིན། འད་ིན་ིཏང་ག་ིJིད་�ས་

ཁག་དང་Eལ་ཁབ་H་ི5མིས་Jལོ་ཁག་ནང་ཡང་ཡང་གསལ་བརོ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡདོ་པ་ཞགི་དང༌། མའ་ོmA་ཞསི་རང་Eལ་

8་ིཆབ་Jདི་གནས་བབ་ཐད་གpང་བཤད་གནང་[བས། གཅགི་jད་ཡདོ་པ་དང་དམངས་གཙ་̀ཡདོ་པ། �གི་ལམ་ཡདོ་པ་དང་

རང་དབང་ཡདོ་པ། གཅགི་�ར་8་ིབསམ་�་ོཡདོ་པ་དང་མ་ིས་ོས་ོoང་བ་yདི་པ་ོཡདོ་པ། y་ེRབོས་H་ིདཔལ་འབར་བའ་ིཆབ་

Jདི་H་ིlམ་པ་ཞགི་ཡདོ་དགསོ་ཞསེ་གpངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཞབི་Tར་བཤད་ན་འད་ིན་ིདམངས་གཙ་̀རབ་N་དར་བའ་ི�ང་

གཞའི་ིཐགོ་གཅགི་jད་རབ་N་དར་བ་ཞགི་Hང་ཡནི། དརེ་བ¨ནེ་ང་ཚའ̀་ིལམ་Gགོས་དང་Jདི་གཟགིས་ར་ེའ7ན། ཉམས�ངོ་

གཞིར་བ�ང་R་ེགཏན་ལ་ཕབ་པའམ་དབབ་དགོས། ཏང་གིས་Xན་7་བཤད་པ་གནང་བཞིན། ང་ཚ`ར་ད་ེd་ཐོབ་པའ་ིEལ་ཁའ་ི

�བ་འLས་དང༌། ལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་མཐངོ་མཁན་ན་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་ཡནི་ན། ངསེ་པར་7་མང་

ཚག̀ས་H་ིབསམ་པ་དང་ར་ེའ7ན། དག་ེyནོ་8་ིཉམས་�ངོ་ལས་བཏནོ་པའ་ིབསམ་འཆར་དང༌། ད་ེབཞནི་ལས་དནོ་g་ཞབི་

སགོས་དང་ལནེ་hས་ཏ་ེམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིར་ེབ་དང་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ། འཕལེ་Eས་H་ིཆསོ་ཉདི་བཅས་གཞརི་

བ�ང་R་ེང་ཚ`འ་ིལས་དོན་ནང་ག་ིyོན་དང་ནོར་འ¬ལ་སེལ་ཐབས་དང་ཕན་བད་ེབ�ན་X་ན་ིང་ཚ`འ་ིདོན་ཚང་མ་ལེགས་འ�བ་
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དང་མ་ིམKད་7་མ7ན་བyདོ་hདེ་པའ་ིདམངས་གཙ་̀ད་ེཡནི། དམངས་གཙ་̀འདརི་འག་ོའ�ག་ཡདོ་པ་དང་གཅགི་�ར་hདེ་

ཐབས་ལ་གཅགི་jད་Hང་ལག་བRར་ཡག་པ་ོhདེ་དགསོ་པ་སགོས་H་ིདགངོས་དནོ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་པ་དང་ཡང་

དག་འ¬ལ་མདེ་རདེ། ང་ཚས̀་བདོ་aངོས་p་ངསེ་པར་7་དམངས་གཙ་̀གཅགི་jད་ལག་ལནེ་hདེ་དགསོ་པ་ན་ིབཤད་མ་ིདགསོ་

པ་ཞིག་ཡིན། ལག་ལེན་hེད་[བས་གཞ་ི~འ་ིཐོག་ལེགས་ངེས་ཡོད་Hང་ཞིབ་N་བgས་ན་ལག་ལེན་hས་པ་Gོགས་ཡོངས་མིན་

པ་དང་ཡངོས་uབ་མནི་པ། འKས་\་ོམ་ིཚང་བ་སགོས་གནད་དནོ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་འ7ག ད་ེབས་དམངས་གཙ་̀དང་གཅགི་jད་

Gགོས་གཉསི་ནས་བཤད་ན།

དང་པ།ོ དམངས་གཙའ̀་ིཐད།  རམི་པ་ས་ོསའོ t་འག་ོ5དི་དང་ལས་hདེ་དང༌།  མ་ིཁག་ཅགི་གསི་དམངས་གཙ་̀དང་འགལ་

བའ་ིh་�དོ་�ང་ཡདོ་པདང༌།  ལས་དནོ་ལགེས་འ�བ་དང་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་བར་འགལ་®ནེ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་བཟསོ་ཡདོ།  

ཏང་ག་ིJིད་�ས་དང་བོད་aོངས་H་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ་�ང་འLེལ་hས་ཏ་ེལས་དོན་བ�བ་Xན་ིང་ཚ`འ་ིལས་དོན་

དངའགན་Pར་ཚང་མ་འ�བ་Kབ་པའ་ི~་བའ་ིའགན་ལནེ་ཡནི།  གལ་Jདི་འད་ིན་ི[ད་ཆ་བཤད་པ་གཅགི་¹་ཞགི་ཡནི་ན།  

ལས་དནོ་ནང་ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་�ང་འLལེ་hདེ་པའ་ིཕན་¾ས་འདནོ་]ལེ་hདེ་Kབ་H་ིམདེ་པདང༌།  

དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་དང་Lལ་ན་ད་ེན་ིÔང་ནད་ལ་མག་ོ�ན་བདེ་�དོ་བཏང་བ་དང་འV་བས་ནད་ང་ོམ་ལ་ཕན་ཐགོས་མདེ་པ་

མ་ཟད་ད་7ང་ནད་གཞན་པ་འ�ང་Jདི་པས་ཉནེ་ཁ་ཡདོ།

   བདོ་aངོས་H་ིགནས་bལ་ན་ིuད་ཆསོ་མང་པ་ོཡདོ་ལ་Zགོ་འཛtང་ཡང་ཧ་ཅང་ཆ།ེ འད་ིན་ིམ་ིp་ཡནི་{ང་ལས་r་བརོ་

Xས་ལནོ་hདེ་མ་ིKབ།  ད་ེXས་ལནོ་དགསོ་ན་ང་Eལ་དང་རང་ཤདེ་]ངས་ཏ་ེརམི་པ་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་དང་མཉམ་7་zསོ་

བjར་དང་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་མང་པ་ོhདེ་དགསོ་བ་མ་ཟད།  བསམ་འཆར་མང་པརོ་ཉན་པ་དང་Xས་མངའ་ཡདོ་པའ་ིམ་ི

lམས་ལ་V་ིབjར་hདེ་དགསོ་བ་བཅས་H་ིཐབས་ཤདེ་བདེ་�དོ་བཏང་ནས། བདོ་aངོས་H་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་དང་བདོ་

aོངས་མ་ིདམངས་H་ིབསམ་པ་དང་ར་ེའ7ན་Xས་ལོན་hེད་Kབ་དགོས།  འད་ིའV་hེད་དགོས་ན།  དང་ཐོག་རིམ་པ་ས་ོསོའ t་

མ་ིo་དང་མང་ཚག̀ས་ནང་7་སངོ་R་ེགཡས་གཡནོ་བར་གpམ་8་ིབསམ་�་ོཡདོ་པ་lམས་ལ་ས་ོསའོ t་g་bལ་དང་མཐངོ་oང༌།  

ངསོ་འཛtན་gར་བཏནོ་པའ་ིdནོ་ཐནོ་དང༌། བར་གནས།  <སེ་kས་སགོས་H་ིབསམ་འཆར་ལ་ཉན་འདདོ་ཡདོ་མདེ་དང༌།  �་ོ

དང་མKན་པ་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་{ང་ཚང་མས་ཕ་ོu་ོགའ་ིཁོག་པར་མདའ་ཤོང་མ7ང་ཤོང་ཟེར་བའ་ིགཏམ་དཔ་ེབཞིན།   ཁོག་

ཡངས་དHལེ་ཆའེ་ིབསམ་�་ོདང་ངང་རངི་ཞབི་ཚགས་H་ི\་ོནས་བཟང་ངན་འཚལ̀་བ་དང༌།   ཡང་དག་པའ་ིབསམ་པ་ཚང་མ་

Gོགས་བjས་hས་ཏ་ེམ་འོངས་བའ་ིཏང་ག་ིJིད་�ས་དང༌།  བོད་aོངས་H་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ།  མ་ིདམངས་H་ིབསམ་
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པའ་ིར་ེའ7ན་dར་ལས་�ག་པར་གཅགི་�ར་དང༌།  ལས་དནོ་5དོ་H་ིནརོ་འཛལ̀་སལེ་ཐབས་དང་སནོ་འགགོ་hས་ཏ།ེ  

Gགོས་ས་ོས་ོནས་བཟང་Gགོས་དར་]ལེ་hདེ་པ་ན་ིཆསེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་པ་བཤད་མ་ིདགསོ་བ་ཞགི་རདེ།  ཡནི་ན་

ཡང་དཔནོ་ཉམས་རངི་kགས་པ་ཚ་̀འགོ་རམི་ལ་ཟབ་:གས་±ང་བ་དང༌།  བསམ་འཆར་ལ་�དོ་bལ་འཛtན་Rངས་ན་ིཉན་

འདདོ་ཡདོ་མདེ་དང༌།  �་ོདང་འཚམས་མནི་ལ་གཞགིས་ནས་Gགོས་Ñང་hདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་དང༌།  ཉན་འདདོ་མདེ་པ་དང་�་ོ

དང་འཚམས་མནི་8་ིབསམ་འཆར་འདནོ་མཁན་ལ་མ་ིདགའ་བའ་ིlམ་འ�ར་Rནོ་8་ིཡདོ་པ་མ་ཟད།  ད་7ང་uདོ་H་ིÐད་པ་ལ་

yནོ་འ7ག   rབོ་£ངོ་hས་�ངོ་མ་ིའ7ག་སགོས་བ<དོ་ད།ེ  ཐ་ན་ཁངོ་ཚར̀་ལགོ་�དོ་པའ་ིÌ་མ་ོགཡགོས་པ་དང༌། ངན་

སམེས་བཅངས་ཏ་ེËང་�གེ་གཏངོ་བཞནི་ཡདོ་པས།  ཁངོ་ཚར̀་ལས་དནོ་5དོ་H་ིནརོ་འཛལ̀་ཐརེ་འདནོ་hདེ་པའ་ིག་ོ[བས་མདེ་

པ་དང༌།  དནོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་{ང་མ7ན་མཆངོ་དང་Çར་བ~ནོ་8་ིL་ོབ་�ན་པའ་ིབསམ་འཆར་འདནོ་ཐབས་མདེ་པའ་ི

གནས་p་Ñང་ཡོད།

    Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས་ད་hདེ་དགསོ།  ད་�བ་དགསོ་ཟརེ་བའ་ི[ད་ཆ་ད་ེཚར̀་དགའ་བp་དང་ཡདི་ཆསེ་hས་བ་

དང༌།   [ད་ཆ་འད་ིརགིས་བཤད་མཁན་ལ་dནོ་ཐནོ་ཅན་དང་Çར་བ~ནོ་ཅན་8་ིགཟགིས་བཟསོ་ཐབོ་ཡདོ།  དའེ་ིདབང་གསི་

རམི་པ་ས་ོསརོ་lམ་པ་མ་ིའV་བའ་ིཚག̀ས་འ7་མང་པ་ོཚག̀ས་ཡདོ་པ་དང་Kན་མངོ་ངམ་མ་ི\རེ་ལ་V་ིབjར་དང་བསམ་འཆར་

བj་ལནེ་hས་ཡདོ་{ང༌།  མ་ིམང་ཆ་ེབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའ7ག  ཧ་ཅང་9ངི་<་ེག་ིའ7ག་སགོས་H་ིཁ་འཇམ་ཚtག་9ན་བ<དོ་

པ་ལས།  ད་ེgར་མ་རེད་འད་ིgར་རེད།  yོན་དང་ནོར་འ¬ལ་འད་ིའV་འ7ག  ད་ེདག་འད་ིgར་ཡ་ོབJང་hེད་དགོས་ཞེས་

བཤད་མཁན་མདེ་པའམ་ཡང་ན་±ང་±ང་རདེ།   དའེ་ིའ�ང་®ནེ་ན་ིབདག་གསི་གངོ་7་:ས་པ་འད་ིདག་རདེ།  ད་ེgར་ཚག̀ས་

འ7་བ[ངོ་བ་སགོས་hདེ་ཐབས་བདེ་�དོ་བཏང་R་ེལས་དནོ་ལ་zསོ་བjར་དང༌།  ལགེས་]ལེ་ཉསེ་འགགོ་ག་ིབསམ་འཆར་

བj་ལནེ་hདེ་པའ་ིདནོ་9ངི་དང་བཟང་Gགོས་H་ིཕན་¾ས་ད་ེཇ་ེ§ང་7་འz་ོབའམ་རམི་བཞནི་~་མདེ་7་འz་ོག་ིཡདོ།  དཔརེ་

ན། གནད་དནོ་ཞགི་བཏནོ་ཏ་ེzསོ་བjར་hདེ་[བས་མ་ིར་ེགཉསི་ཤགི་གསི་ཡག་པ་ོཡདོ་kགས་བཤད་<སེ།   གཞན་བསམ་

འཆར་ཡདོ་དམ་ཞསེ་འV་ི7ས་ད་ེནས་མ་ིཚང་མས་མདེ་ཅསེ་ལག་པ་®ངོ་བའམ་ཐལ་མ་ོ�བེ་ནས་zསོ་འཆམ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་

རེད།  དེའ་ིནང་ནས་མ་ིཁ་ཤས་Hིས་སེམས་གཏིང་ནས་འཐད་པར་�ང་R་ེལག་པ་འ8ོག་པའམ་ཐལ་མ་ོ�ེབ་H་ིཡོད་པ་རེད།  

ཡནི་ན་ཡང་མ་ིམ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་�རོ་མ་ིའབབ་པའ་ིབསམ་འཆར་ཡདོ་{ང༌།   ཁངོ་ཚས̀་ག:ང་དནོ་ཆདེ་\རེ་8་ིཁ་ེཕན་�སོ་

གཏོང་hས་ན་མ་ིའོས་བར་བསམ་R་ེG་ིbལ་ནས་མོས་མKན་�ང་བའ་ིlམ་པ་Rོན་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།   ང་ཚ`འ་ི

ལས་དནོ་hདེ་Gགོས་དང་Jདི་�ས།  འགན་འPར་ཚང་མ་གང་Kབ་Hསི་མང་ཚག̀ས་ལ་འzདེ་བཤད་དང་ག་ོབ[ནོ་�་ོའOག་

hས་ཏ།ེ  མང་ཚག̀ས་Hསི་འཐད་པ་�ང་<སེ་ད་གཟདོ་ཁངོ་ཚར̀་བ�བ་N་འ�ག་དགསོ།  གངོ་རམི་ལ་བཙན་ཤདེ་དང་བཀའ་
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E་གཏངོ་བའ་ིh་�དོ་གཏན་ནས་ཡདོ་མ་ི{ང༌། འནོ་Hང་རང་ཤདེ་རངི་kགས་དང་བཀའ་འབབེས་རངི་kགས་Hསི་མང་

ཚག̀ས་H་ིམསོ་མKན་དང་དགའ་བp་མདེ་པའ་ིh་བ་བཙན་ཤདེ་Hསི་ཁངོ་ཚར̀་བ�བ་N་འ�ག་ག་ིཡདོ་པས།  དམངས་གཙ་̀

ལམ་kགས་འKས་\་ོཚང་བ་ཞགི་ལག་བRར་hདེ་Kབ་ཡདོ་པ་མ་རདེ།

    གཉསི་བ། གཅགི་jད་ཐད། རམི་པ་ས་ོསའོ t་ཏང་ག་ི�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་གཅགི་jད་H་ིགནད་དནོ་ཐགོ་འKས་\་ོ

ཚང་ངསེ་རདེ་9མ་ཞངི༌།  ཞབི་ཚགས་པ་ོབ<དོ་དཀའ།  རམི་པ་ས་ོསའོ t་Jདི་ག:ང་ཡང་ཧ་ལམ་ད་ེབཞནི་རདེ།  བདོ་རང་yངོ་

aོངས་z་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་ན་ིmང་Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ག་ིཐད་ཀའ་ིའག་ོ5ིད་པའ་ིབོད་aོངས་H་ི

ཆསེ་མཐའོ t་Jདི་འཛtན་ལས་Pངས་ཡནི་ལ།  རང་Eལ་8་ི~་5མིས་དང་5མིས་kགས་ཁག་�གི་Jལོ་ནང་ཐག་གཅདོ་གཏནེ་

འབབེས་hས་བའ་ིའགན་དབང་བདེ་�ད་ད།ེ  རང་ཉདི་H་ིཐད་གཏགོས་ལས་Pངས་དང་རམི་པ་ས་ོསའོ t་Jདི་ག:ང་ལ་འག་ོ

5དི་དང་ལས་ཀ་བཀདོ་�གི་hདེ་དགསོ་བ་དང༌། ལས་དནོ་hདེ་ཐབས་Rངས་འཛtན་དང༌།  9ན་:ར་ཞབི་བཤརེ།  �བ་

འLས་ལ་གཟངེས་བRདོ་དང༌། ནརོ་འཛལ̀་ཡ་ོབJང་སགོས་hས་ཏ།ེ  ཏང་དང་Eལ་ཁབ་Hསི་ང་ཚའ̀་ིz་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་

ལ་གནང་བའ་ིའགན་འPར་བ�བ་དགསོ་བ་ཤནི་N་གལ་ཆ་ེན་ཡང༌།  ཐད་གཏགོས་ལས་Pངས་ས་ོས་ོདང་@ནོ་§ས་ས་ོསསོ་

བསམ་�འོ t་ཐགོ་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ན་ིརང་ཉདི་H་ིའག་ོ5དི་ལས་Pངས་ཡནི་པར་ངསོ་འཛtན་མ་ིའདང་བ་མ་ཟད།  ད་7ང་

ས་ོསོའ t་7ས་ཚtགས་སམ་ལ་ོའཁོར་ཡོངས་H་ིལས་དོན་9ན་:འ་ིནང༌།  ལས་འགན་ཡག་པ་ོབ�བས་ཡོད་kགས་དང༌། ལས་

ཀའ་ི�བ་འLས་ཆ་ེkགས་ཤ་Rག་བ<དོ་ད།ེ  མང་ཆ་ེབ་གསར་ཤགོ་ཐགོ་བཏནོ་པ་དང་ཧ་ལམ་གཅགི་མbངས་ཡནི་པ་xད།  

གལ་ཆའེ་ིགནད་དནོ་ལ་ནང་Pལ་གསལ་བཤད་H་ི9ན་སངེ་~་བ་ནས་:་ག་ིམདེ་པ་དང༌།  G་ིནང་gར་དh་ེའhདེ་hས་Rབས།  

གངོ་རམི་8སི་Gགོས་ཡངོས་ནས་འགོ་རམི་Jདི་འཛtན་8་ིགནད་དནོ་Xས་ལནོ་8་ིམདེ་ཅངི༌།   གངོ་འགོ་བར་ལ་འLལེ་བ་

དམ་ཟབ་དང་ཕན་bན་ཡདི་ཆསེ་མདེ་ཁར།   ང་ཚ་̀ལས་ཀའ་ིཉམས་�ངོ་མ་ིའདང་བས་འག་ོ5དི་H་ི¾ས་བ་འདནོ་Kབ་X་ཁག་

པ་ོརདེ།   ད་ེདང་ད་ེའV་བའ་ིགནས་bལ་o་ཚག̀ས་ཤགི་ཡདོ་®ནེ་ང་ཚའ̀་ིJདི་འཛtན་མ་ལག་ཁག་ག་ིགཅགི་jད་ད་ེ~་བའ་ིཐགོ་

མ་ིལ་འདོད་�་ོ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་ག་ིམེད།   

罢稗拜︽车稗︽掣罢︽斑﹀
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                               Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་8་ི[རོ།

  ལམ་ནརོ་�གོ་ཤསེ་hདེ་མཁན་8་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་དང༌།   གསར་བ<་ེང་ོ ལོ་པ།  ཆསེ་ལགོ་�དོ་H་ིམངའ་

བདག་དང་མངའ་ཚབ་བཅས་ལ་Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་hདེ་X་དང༌།   ད་ོདམ་འཛtན་བ�ང་hདེ་X་སགོས་Eལ་ཁབ་H་ི

5མིས་kགས་གཞརི་བ�ང་ནས་ཉསེ་ཆད་གཅདོ་X་ལས།  ཉསེ་མདེ་H་ིམ་ིཞགི་ལ་མ་ཉསེ་ཁ་གཡགོ་མ་ིཡངོ་བ་hདེ་X་ན་ིཏང་

ག་ི~་བའ་ིJདི་�ས་ཤགི་རདེ།   འནོ་Hང་བདོ་aངོས་p་ཞབི་Tའ་ིལག་བRར་hདེ་པའ་ི5དོ།  འཛtན་བ�ང་hདེ་འསོ་བ་དང་མ་ི

འསོ་བའ་ིམ་ིཕལ་མ་ོཆ་ེདང་ཐ་ན་ཉསེ་མདེ་H་ིམ་ིབཟང་བ་ོམ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་གང་�ང་གསི་ཉསེ་མངི་བཀལ་ནས་གནདོ་འཚ�་

བཏང་བ་དང༌།   ཉསེ་ཅན་པའ་ིzས་p་བ~་ིབ་སགོས་Hསི་ག:ང་སམེས་Vང་བའ་ིམ་ིདམངས་lམས་ཧ་ལས་དགསོ་བའ་ི

གནས་bལ་�ང་བ་རེད།  ངས་གོང་7་�ེང་བ་lམ་¨ོགས་r་བས་ཡང་བyར་གསལ་བཤད་H་ིདགོས་བ་མེད་པར་མཐོང༌།  

འདརི་འཛtན་བ�ང་hས་ཟནི་པའ་ིམ་ིའད་ིདག་ལ་ད་ོདམ་བཙན̀་འ�ག་hས་བའམ།  ཡང་ན་ངལ་~ལོ་བ�ར་བཀདོ་[བས་ཐནོ་

པའ་ིགནས་bལ་©ང་ཟད་�ངེ་ན།  བདོ་ཡངོས་p་བཙན̀་7་བ©ག་པའ་ིམའི་ིzངས་ཚད་�འི་ིམ་ིའབརོ་8་ིབE་ཆའ་ིzངས་ཁ་

ཤས་ཟིན་8་ིཡོད་པར་བ¨ེན་འད་ིན་ིལ་ོXས་ཐོག་�ང་�ོང་མེད་པ་ཞིག་རེད།

     གཅགི   {བ་འཛམ̀ས་£ངོ་བ�ར་ཐད།  ཏང་ག་ིJདི་�ས་སགོས་rབོ་£ངོ་hདེ་[བས་མ་ིབE་ལ་བསམ་�་ོབE་

ཡདོ་པས་མ་ིས་ོསརོ་མཐངོ་bལ་དང་g་bལ་མ་ིའV་བ་ཡངོ་ངསེ་རདེ།   འསོ་འཚམས་མདེ་པའ་ིg་bལ་དང་མཐངོ་bལ་ད་ེདག་

ངང་Xད་རངི་པའོ t་\་ོནས་རགོས་རམ་དང་rབོ་གས་ོhདེ་X་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆ་ེབ་ཞགི་ཡནི་མདོ།  ཡནི་ནའང་ད་ེgར་hས་མདེ་

པ་མ་ཟད།  l་ོངར་8་ིའཐབ་~དོ་hས་ནས་མ་ིའགའ་ཞགི་ལ་ད་7ང་ག7ག་³བ་ཆ་ེབའ་ིམནར་གཅདོ་Ëང་�གེ་བཏང་ཡདོ།  

དེར་བ¨ེན་མ་ིlམས་Hིས་rོབ་£ོང་hེད་པར་ཤོག་ཅེས་པའ་ི�་ཐོས་མ་ཐག་9ིང་~་འདར་དགོས་པ་དང༌།  Vང་བདེན་8་ིམ་ིཕལ་

མ་ོཆ་ེ�་ོཕམ་ཡདི་ཆད་དང༌། སམེས་5ལ་8སི་ཁངེས་བ་བཅས་Hསི་རང་ཉདི་བ�ར་བཀདོ་གཏངོ་X་དང་མ་ིགསར་པ་ཞགི་h་

Xའ་ིཡདི་ཆསེ་བ|གས་པ་དང༌།  མ་ིའགའ་ཞགི་ན་ིཁངོ་5འོ t་®ནེ་8སི་ལགོ་སམེས་y་ེཔ།  མ་ིའགའ་ཞགི་ན་ིRབས་བªན་ཁ་ོ

ན་hས་ནས་ཉནི་མ་འuལོ་ཐབས་དང་ས་ོསའོ t་དམགིས་eལ་འ�བ་ཆདེ་ཁ་སམེས་མ་ིམKནཔའ་ིhདེ་ཐབས་གམོས་ཡདོ།  འད་ི

gར་ང་ོདགའ་¤ལེ་ལད་དང་འV་ཆགས་Rབས་བªན་ལ་hང་ཚད་མ་ིདམན་པའ་ིམ་ིzངས་ཚད་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ།   

དངསོ་ཡདོ་H་ིབ�ར་བཀོད་hདེ་པའ་ི5དོ་G་ིbལ་7་�བ་འLས་ཐནོ་Pལ་ཙམ་ལས་དནོ་དངསོ་ཐགོ་�ད་ད་ེག་ོ�གོ་པའ་ིགནས་

bལ་�ང་ཡདོ་པ་རདེ།
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གཉསི། ངལ་~ལོ་བ�ར་བཀདོ་སགོས་དང་དངསོ་p་བཙན̀་འ�ག་hས་པའ་ིཉསེ་ཅན་པ་lམས་H་ི[རོ། བཙན̀་འ�ག་

hས་པའ་ིཉསེ་ཅན་པའ་ིzངས་འབརོ་མང་Vགས་པའ་ི®ནེ་8སི་ད་ོདམ་hདེ་དཀའ་བའ་ིགནས་bལ་�ང་ཡདོ་པ་དང༌། མ་ིའད་ི

དག་ག་ིབསམ་�་ོབ�ར་བཀདོ་ཐད་{བ་འཛམ̀ས་£རོ་བ�ར་ལས་གང་ལགེས་hས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེམ་ཐག་བཙན̀་འ�ག་hས་

པའ་ིཉསེ་ཅན་པའ་ི5དོ་བདོ་དམག་Pལ་7་བཙན̀་འ�ག་hས་པའ་ིམཐ་ོརམི་མ་ིo་ཁག་ཅགི་དང༌། ད་ེམནི་བཙན̀་ཁང་དHསི་མའ་ི

ནང་7་བཙན̀་�ང་ད་ོདམ་པ་±ང་ཤས་ཤགི་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ི5མིས་kགས་གཞརི་བ�ང་ལག་བRར་hདེ་H་ིཡདོ་པ་xད། 

ད་ེhངིས་H་ིབཙན̀་ཁང་མང་ཆ་ེབའ་ིནང་བཙན̀་འ�ག་hས་པའ་ིཉསེ་ཅན་པ་lམས་འཚ་̀བ་དང་བད་ེཐང་སགོས་H་ིཐད། གནད་

དནོ་འད་ིརགིས་གཙ་̀གཉརེ་hདེ་མཁན་8་ིའགན་Pར་བ་དང་ད་ོདམ་མ་ིoས་སམེས་Pར་མ་ིhདེ་ཁར། བཙན̀་�ང་བ་དང་ལས་

hདེ་པས་མ་ིའད་ིདག་ལ་ཡ་ང་9ངི་<་ེམདེ་པའ་ིའཇགིས་Cལ་དང་ཉསེ་Ëང་གང་�ང་གཏངོ་ག་ིཡདོ་ལ། Ôང་བ=གས་ནས་ས་

བབ་མཐ་ོདམའ་དང་གནམ་གཤསི་ཚ་zང་སགོས་བར་uད་ཧ་ཅང་ཆ་ེབའ་ི¨གོ་དsདོ་འགོ་N་བཙན̀་བ©ག་hས་པའ་ིཉསེ་ཅན་

པ་lམས་ཕན་bན་གནས་]རོ་ཡང་ཡང་hས་®ནེ། ས་§་མ་ིའTདོ་པ་དང་མལ་གསོ་Hསི་kས་མ་ིV་ོབ། ཉལ་གདན་8སི་

བཞའ་ཚན་མ་ིཁགོ་པ། རས་Oར་དང་ཁང་ཐགོ་ནས་ཆར་§་འཛགས་པ། ཟས་Hསི་zདོ་པ་མ་ིའzང་བ་སགོས་འཚ་̀བ་ཧ་ཅང་

y་ོབ་ོཡདོ་པ་རདེ། ད་7ང་d་ལངས་G་ིཉལ་8སི་ངལ་~ལོ་hདེ་དགསོ་པ་དང་ཆབས་ཅགི་ཆསེ་µ་ིབ་དང་jག་པའ་ིལས་ཀ་

lམས་མ་ིའད་ིདག་ལ་hདེ་7་འ�ག་ག་ིཡདོ་Rབས། མ་ིའད་ིདག་ག་ིkས་�ང་ཉམས་པ་དང༌། ནད་རགིས་མང་པ་ོ�ང་བ་དང་

དའེ་ིཐགོ་ངལ་གས་ོhདེ་X་མ་ིའདང་བ། �ན་བཅསོ་འKས་ཚང་མདེ་པ་བཅསོ་ལས་བཙན̀་པ་འབརོ་ཆནེ་ཞགི་7ས་མནི་འཆ་ི

®ནེ་�ང་ཡདོ། ལ་ོན་°ག་©ར་སནོ་པའ་ིག�གས་གཞ་ིཞན་ཞངི་འཆ་ིཁར་Kག་པའ་ིབཙན̀་པ་ ན་འཁགོས་lམས་ལའང་ཆསེ་

µ་ིབ་དང་jག་པའ་ིངལ་~ལོ་hདེ་7་འ�ག་ག་ིཡདོ།

    ང་ཕར་bར་Gགོས་yདོ་[བས་དཀའ་jག་ཆ་ེབའ་ིlམ་པ་འད་ིདག་མཐངོ་7ས།  སམེས་ནང་རང་དབང་མདེ་པར་y་ོ

oང་y་ེཞངི༌།  འད་ིgར་མ་hས་ན་མ་ིའzགི་གམ་9མ་པའ་ི9ངི་<་ེy་ེག་ིའ7ག་མདོ།   འནོ་Hང་h་ཐབས་གང་ཡང་མ་ིའ7ག

    མདརོ་ན་G་ིལ་ོ༡༩༥༩ལརོ་མའ་ོmA་ཞསི་ང་ཚར̀་བཀའ་rབོ་གནང་དནོ།   བདོ་ལ་མ་ིའབརོ་±ང་®ནེ་Jགོ་གཅདོ་མ་ི

hདེ་པའམ་ཡང་ན་མ་ིཆསེ་±ང་ཤས་ལས་གསདོ་X་མནི་པའ་ིJདི་�ས་ལག་བRར་དགསོ་བ་R།ེ  དཔརེ་ན་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་

ག་ིhདེ་གཏ་ེ�་v་དང་�་ོབཟང་བ@་ཤསི་གཉསི་Jགོ་མ་བཅད་ནའང་འzགི་པ་ཡནི།   ད་ེན་ིཆསེ་ཡང་དག་པ་དང་སམེས་

འOལ་ཐབེས་ཤངི་མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིབསམ་�་ོགཏངོ་Rངས་ཤགི་ཡནི་པ་མ་ཟད།  བདོ་H་ིདནོ་དངསོ་

གནས་bལ་དང་�ད་ད་ེམKན་པ་ཞགི་Hང་རདེ།  hདེ་གཏ་ེང་ོམ་བཀག་བyལི་བ�ར་བཀདོ་hས་ཏ་ེཉསེ་ཆད་Vག་པ་ོགཏངོ་
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X་ལས་O་ཡངས་མ་ིགཏངོ་བ་དང༌།  མགི་gསོ་ངན་འzན་hདེ་མཁན་ལ་Gསི་འདམོས་hདེ་X་དང༌།  ད་ེhངིས་H་ིཉསེ་མདེ་

དམ་ཡང་ན་ཉསེ་བ་§ང་བའ་ིམ་ིlམས་ལ་གལ་Jདི་Rངས་འཛtན་ནན་པ་ོhདེ་Kབ་ཚ�།  འཛtན་བ�ང་བཙན̀་བ©ག་དང་བཅད་5་

བཟ་ོབའ་ིགནས་bལ་~་བ་ནས་འ�ང་མ་ིདགོས་བ་དང་ད་ེབཞིན་ངན་པ་ཚར་གཅོད་དང་བཟང་བ་ོ�ང་yོབ་Kབ་པ་ཡིན་ན།  ད་

གཟདོ་ནད་ཐགོ་གཙགས་འཁལེ་8་ིཕན་འLས་ཐནོ་X་རདེ།  འནོ་Hང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ད་ེལས་ག་ོ�གོ་R་ེགང་སར་ཕན་པ་མདེ་

ལ་Zགོ་V་ལངས་གཞའི་ིཉསེ་ཅན་བཙན̀་བ©ག་hས་ཡདོ་པ་དང༌།  Jགོ་ཆད་གཅདོ་མ་ིདགསོ་བའ་ིབཙན̀་པའ་ིབམེ་པ་ོམང་པ་ོ

ཐནོ་Rབས།  7ད་uམི་བE་Rངོ་མང་པའོ t་ཕ་མ་དང་བཟང་�་n་¢ག   Åན་ཉ་ེzགོས་པ་ོབཅས་བ་ཡདི་y་ོདགསོ་བ་དང་མགི་

§་Xན་མ་ིཆད་པར་གཏངོ་དགསོ་པ་�ང་ཡདོ་པ་ན་ི�སོ་མ་ིདགསོ་པ་ཞགི་རདེ།  དའེ་ིཐགོ་ཉསེ་པ་ཡདོ་མདེ་དང་ཉསེ་བ་ཆ་ེ§ང་

ལ་མ་བgས་བར་མ་ིའད་ིའVའ་ིམང་པ་ོཞགི་བཙན̀་བ©ག་hས་པ་དང་ཆབས་ཅགི་ད་ོདམ་འKས་ཚང་མདེ་པ་དསེ་མ་ིའབརོ་ཆནེ་

ཞགི་7ས་མནི་འཆ་ིyནོ་�ང་ཡདོ།

    གནས་bལ་འདརི་བདོ་aངོས་H་ིE་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་lམས་Hསི་དགའ་བp་མ་ིཐབོ་པ་ཙམ་མ་ཟད།  མ་ིདགའ་བ་དང་

�་ོཕམ།  དངངས་·ག   ཐ་ེཚམ̀།  ཡདི་མ་རངས་པ་དང༌།  བཙན̀་པ་ད་ེདག་ལ་9ངི་<་ེhདེ་H་ིཡདོ་པ་རདེ།  དརེ་བ¨ནེ་ནརོ་

འ¬ལ་དང་yནོ་ཆ་འད་ིདག་མང་ཚག̀ས་དང་ཁ་Lལ་བའ་ིཆ་®ནེ་ལ་�ར་བ་དང༌། འད་ིན་ིG་ིEལ་ལ་Lསོ་hལོ་7་Gནི་པའ་ིང་ོ

ལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་ཚ་̀དང༌།  བདོ་aངོས་ནང་Pལ་7་བ�ད་ཡདོ་པའ་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་�ག་འTསོ་lམས་Hསི་ང་ཚར̀་

དགོས་ཟནོ་hདེ་Rངས་ཆ་ེ{་Gནི་ནས་མག་ོ¯ར་བར་མ་ིཡངོ་ཁར།  ད་7ང་བསམ་བཞནི་ང་ོ ལོ་མཐའ་འuངོས་h་Xའ་ི

བསམ་�་ོད་ེབས་བ¨ན་7་སངོ་བའ་ིX་®ནེ་གཙ་̀བ་ོད་ེཡནི།

  7ས་མbངས་p་བཙན̀་བ©ག་hས་ཡདོ་པའ་ིབདོ་aངོས་མཐ་ོརམི་མ་ིoའ་ི5དོ།  ད་ེd་བདོ་ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ི

དཔནོ་རགིས་མང་པ་ོཞགི་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིhདེ་གཏའེ་ིzསོ་ལ་བཞག་ཡདོ་Hང༌།  མང་ཆ་ེབ་ན་ིབདོ་G་ིལ་ོ༡༩༥༩ལརོ་�་

སར་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ལངས་[བས།   G་ི�༣ ཚ�ས་༡༠ ཉནི་ནརོ་n་�ངི་གར་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིའག་ོགཙས̀་ལགོ་�དོ་

H་ིའབདོ་ཚtག་uབ་བ�གས་hས་ནས་ཚ�ས་༡༩ཉནི་བར་ནརོ་�ངི་སགོས་ས་གནས་p་ད་ེdའ་ིབདོ་ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ི

སརེ་y་དཔནོ་རགིས་lམས་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་[རོ་8་ིཚག̀ས་འ7་o་ཚག̀ས་བ[ངོ་ཚག̀ས་hས་པའ་ིནང་7་:གས་ཡདོ་མདེ་

མ་gསོ་བར་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་འཛtན་བ�ང་5དོ་ཚང་མ་འལོ་ཚལ̀་ཧལོ་Xགས་Hསི་ང་ོལགོ་�ང་འ¬ག་ག་ིའག་ོ

བའམ་hདེ་གཏརེ་བ~སི་ནས་བཙན̀་འ�ག་hས་པ་ཞགི་རདེ།  འནོ་Hང་མ་ིའད་ིདག་ཚང་མ་དངསོ་འLལེ་8་ིང་ོལགོ་ཟངི་

འ¬ག་ག་ིའག་ོབ་དང་hདེ་གཏ་ེཞགི་ཡནི་ནམ་ཞ་ེན།  ཡནི་ཞསེ་བ<དོ་དཀའ་བ་ཞགི་རདེ།   [བས་དརེ་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ི
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ཚག̀ས་འ7་ཚག̀ས་[བས་ཟངི་འ¬ག་ག་ིའག་ོབས་བ<དོ་དནོ།  གལ་ཏ་ེཡངོ་ཚ�་བ<དོ་X་གང་ཡང་མདེ་Hང༌།  མ་ཡངོ་བ་ཡནི་

ན་p་ཡིན་{ང་ནང་་མ་ིདང་བཅས་བ་ཡོངས་wོགས་གསོད་X་ཡིན་ཞེས་བ<ོད་ཡོད།   གཏམ་དཔེར་ཡོད་པ་བཞིན་ཨ་ཚག་པ་

ཚག  Õག་ན་Õགས། མ་Õགས་ན་གསདོ་H་ིཡནི་ཞསེ་པ་gར་བཟདོ་པར་དཀའ་བའ་ིགནནོ་�གས་ཕགོ་ཡདོ་པ་དང༌།  དབང་

ཤདེ་བཙན་ཐབས་H་ི\་ོནས་ཚབས་ཆའེ་ིའཇགིས་Cལ་hས་པ་དང༌། རང་ཉདི་ཐར་འདདོ་H་ི�སོ་བrངས་ཏ་ེས་ོས་ོདང་uམི་མ་ི

ཉནེ་ཁ་ལས་zལོ་ཆདེ།   དབང་མདེ་7་དz་བའོ t་བཀདོ་�ས་འགོ་Gནི་ཡདོ་པ་དང་གཅགི  ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིའག་ོབས་ཆསོ་

kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིའགོ་ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་ལ་ཡདི་ཆསེ་དང་བ~་ེབ་ཟབ་ཅངི་རང་མཐངོ་

ཆ་ེལ་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་མ་ི¨གོས་པའ་ིམ་ིབཟང་བ་ོlམས་དz་བའོ t་མག་ོ[རོ་འགོ་bད་པ་དང་གཉསི།  བདོ་aངོས་ན་ི

བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིལམ་kགས་ཤགི་ཡནི་པ་དང༌།  ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ིདཔནོ་རགིས་lམས་ཕ་མསེ་ནས་བ�ང་

R་ེདགའ་�ན་ཕ་ོLང་ག་ིབཀའ་Vནི་འགོ་འཚ་̀བ་ཞགི་ཡནི་པ་དང༌།  ད་ེདག་Hང་ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ིདཔནོ་རགིས་ཡནི་

Rབས།  ཕལ་ཆརེ་མ་ིཚང་མར་ཟས་གསོ་གང་ནས་གནང་ན་དརེ་ཞབས་G་ི:་བའ་ིབསམ་�་ོཞགི་ཡདོ།  དགའ་�ན་ཕ་ོLང་ག་ི

Jདི་དབང་ཆགས་འཇགི་ལ་Kག་པའ་ིམཚམས་p་རང་ཉདི་H་ིJདི་ག:ང་ལ་བཀའ་Vནི་གསབ་ཆདེ་འལོ་ཚད̀་H་ིh་བ་hས་བ་

གpམ།  དནོ་གནད་འད་ིགpམ་ན་ིབར་བ:གས་མ་ིoའ་ིབསམ་�འོ t་5དོ་ཐག་གཅདོ་ལགེས་པ་ོhདེ་དཀའ་བའ་ིང་ོབ་ོ�ན་ཡདོ།  

ད་ེབས་གལ་Jིད་བར་བ:གས་H་ིམ་ིlམས་ཚ`གས་འ7་ད་ེདག་ལ་མ་:གས་ན་�ོད་ཐབས་མེད་པའ་ིགནས་Rངས་དེར་མན་ོ

བསམ་ཞིབ་N་བཏང་ཚ�་གསལ་བོར་¨ོགས་Kབ་པ་ཞིག་རེད།   [བས་དེར་mང་དhང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་

ག་ིའག་ོ5དི་འགོ   ཏང་Jདི་དམག་ག་ིའLལེ་ཡདོ་ལས་Pངས་ཚང་མས་མཐ་ོའLངི་རམི་མ་ིo་lམས་ལ་bར་འOག་ག་ིལས་

དནོ་]ལེ་བ་དང༌།   དz་བརོ་ཞདེ་oང་hདེ་མཁན་lམས་ཏང་Jདི་དམག་གང་ག་ིGགོས་ལ་བཞག་ནའང་ཉནེ་ཁ་Tན་ཙམ་ཡང་

མེད་པ་ཞིག་མ་རེད་དམ་ཞེས་བ<ོད་Jིད།   ད་ེg་ནའང་[བས་དེའ་ིདོན་དངོས་H་ིགནས་bལ་ན་ི7ས་Xན་ང་ཚ་̀དང་འLེལ་

ཡདོ་ཙམ་ལ་bར་འOག་ག་ིལས་དནོ་]ལེ་བ་ལས་ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ིསརེ་y་དཔནོ་རགིས་ཡངོས་wགོས་ལ་ལས་དནོ་

]ལེ་Kབ་མདེ།

   mA་རནི་གཞནོ་པ་ང་ཕདོ་Hསི་Hང་Çར་བ~ནོ་དང་འགན་འuརེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ིདཔནོ་རགིས་

5དོ་�་ོའOག་བ~ནོ་ལནེ་དང་འLལེ་བ་7་མ་ཞགི་གནང་བར་¾ས་བ་ཆནེ་པ་ོཐནོ་ཡདོ་Hང༌།  uབ་]ལེ་གཏངོ་དཀའ་བ་སགོས་

དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཚ`ས་ས་གནས་Jིད་ག:ང་ག་ིསེར་y་དཔོན་རིགས་ཡོངས་ལ་ག་ོབ[ོན་�་ོའOག་ག་ིལས་དོན་hེད་Kབ་མེད་

པའ་ི®ནེ་8སི།  ས་གནས་Jདི་ག:ང་ག་ིསརེ་y་དཔནོ་རགིས་5དོ་H་ིགསར་བ<རེ་�་ོཁ་མ་ིGགོས་པ་དང༌།  གསར་བ<་ེང་ོ

 ལོ་བའ་ིGགོས་pའང་�་ོཁ་མ་ིGགོས་པའ་ིབར་ག:གས་H་ིབསམ་�་ོཡདོ་པ་lམས་²ན་འཐམོས་ངང་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ི
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ཚག̀ས་འ7་དང་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་པ་དང༌།  ད་ེབཞནི་བཙན་ཤདེ་དང་དབང་མདེ་7་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ནང་མ་

:གས་ཐབས་མེད་�ང་བ་lམས་ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ག་ིhེད་གཏེར་ངོས་བ�ང་བ་ན་ིམ་ིའzིག་པ་ཞིག་རེད།   འོན་Hང་འ�་

བ�ང་hས་བའ་ིམ་ིའད་ིརིགས་ཐག་གཅོད་hེད་[བས་འད་ིཚ`ར་Xས་མངའ་ཡོད་པའ་ིEལ་གཅེས་ཡར་ཐོན་8་ིzོགས་པ་ོཚ་̀

བXད་ནས་གནས་bལ་Xས་ལནོ་ཙམ་ཡང་མ་ིhདེ་པར།  དནོ་དངསོ་H་ིགནས་bལ་དང་མ་ིམKན་པའ་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ི

འག་ོབའམ་hདེ་གཏའེ་ིཉསེ་མངི་བཀལ་ནས་བཙན̀་བ©ག་སགོས་H་ིཆསེ་µ་ིབའ་ིཉསེ་ཆད་འགལེ་8་ིཡདོ་Rབས།  མ་ིlམས་

ལ་ང་ཚའ̀་ི5མིས་kགས་འད་ིVང་བདནེ་མནི་པའ་ིཚར̀་བ་ཡངོ་ག་ིཡདོ།   Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་8་ིཐད་ངས་གངོ་7་བ<དོ་ཟནི་

པ་ད་ེདག་ལས་བདོ་aངོས་ལ་Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་ལག་བRར་hདེ་[བས་དཀར་ནག་Gནི་ཅ་ིལགོ་པའ་ིཚབས་ཆའེ་ིགནས་

bལ་�ང་ཡདོ་པ་ཤསེ་Kབ་པ་ཞགི་ཡནི་པར་མ་ཟད་oང་bལ་འད་ིརགིས་ན་ིདz་དགའ་གཉནེ་jག་ག་ིལས་ཤགི་N་མཐངོ༌།

罢稗拜︽车稗︽搬吵稗︽斑﹀

                                惨邦︽碘罢邦︽宝︽⿐半﹀

  བདོ་རགིས་ས་Pལ་�ལི་བ་ོདང་ཆ་ཤས་གང་{ང༌།   ད་ེབཞནི་རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་5དོ་¢་O་xད་པའ་ིད་ེhངིས་

H་ིབE་ཆ་དO་བ©་ག་ོདO་ཡན་8་ིy་ེབ་ོlམས་Hསི་ཆསོ་kགས་ལ་དད་པ་ཟབ་ཅངི་དགའ་མསོ་བ~་ིམཐངོ་hདེ་H་ིཡདོ་པས་

ཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་ཐགོ་ཚང་མས་སམེས་Pར་ཆནེ་པ་ོhདེ་H་ིཡདོ།  འད་ིན་ིགལ་འགངས་ཤནི་N་ཆ་ེབའ་ིའགག་~འ་ི

གནད་དནོ་ཞགི་ཡནི་Rབས།  དའེ་ིཐགོ་ཐག་གཅདོ་ལགེས་ཉསེ་ཅ་ི�ང་གསི་ང་ཚར̀་མང་ཚག̀ས་Hསི་དངསོ་འLལེ་དགའ་ཞནེ་

དང་དགའ་བp་ཐབོ་མནི་ལ་ཕན་གནདོ་འLལེ་བའ་ིཐད་ཀའ་ི�གས་®ནེ་ཞགི་ཡངོ་ག་ིཡདོ།

    དའེ་ིGརི་G་ིལ་ོ༡༩༥༩ལའོ t་�༥བའ་ིནང་|བས་ཆནེ་གཙ་̀འཛtན་མའ་ོmA་ཞ་ིདང་Jདི་�ནོ་uདེ་ཉདི་Hསི་ང་ོལགོ་ཟངི་

འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་དང་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་སགོས་བདོ་H་ིལས་དནོ་ཐད་ང་ཚར̀་མཁས་མཛངས་ཡང་དག་པའ་ིhདེ་

Gགོས་དང༌།  Jདི་�ས།  ཐབས་ཤསེ།  ག་ོརམི་སགོས་གལ་ཆའེ་ིདནོ་9ངི་�ན་པའ་ིལམ་Rནོ་བཀའ་rབོ་གནང་བའ་ིནང༌།   

ཆསོ་kགས་H་ིགནད་དནོ་E་ནག་དnས་ག:ང་གསི་²་མKད་7་སརེ་y་མང་ཚག̀ས་ལ་ཆསོ་དད་རང་དབང་¤དོ་X་དང༌།  

5མིས་kགས་ལ་�ང་བ~་ི:་མཁན་8་ིདགནོ་�་ེདང་¥་བ=ན་lམས་dར་Xན་བཞནི་འཆད་~དོ་~མོ་གpམ་སགོས་ཆསོ་H་ི

hདེ་\་ོ]ལེ་ཆགོ་པར་བRན་པ་ན་ིདངསོ་འLལེ་ཡདི་དབང་འTགོ་པ་ཞགི་རདེ།  ད་ེདང་ཆབས་ཅགི་བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེ
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དང་ཆསོ་kགས་ནང་7་[བས་ཤགི་རངི་སམི་འ�ལ་hས་བའ་ིཆསོ་kགས་ལ་བJསེ་བrད་དང༌།  �་ིཚག̀ས་འཕལེ་Eས་

དང་མ་ིའཚམས་པའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་དང༌།  གཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་ག་ིལམ་kགས།  ད་ེ

བཞནི་དམགིས་བསལ་8་ིuད་དབང་ལ་བ�ར་བཅསོ་hས་ནས་ཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�་ེནང་Pལ་གཙང་མ་ཞགི་དགསོ་X་

ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་[རོ་དང༌།  བདོ་H་ི�འི་ིམ་ིའབརོ་8་ིབjར་ཚད་ནས་བ<དོ་ན།   མ་ིདང་དངསོ་པའོ t་ཐནོ་yདེ་མ་ི

hདེ་མཁན་8་ི¥་བ=ན་ཆསེ་མང་ཞངི༌།  དསེ་བདོ་H་ིམ་ིའབརོ་འཕལེ་Eས་དང་ཐནོ་yདེ་འཕལེ་Eས་ལ་གནདོ་yནོ་ཆནེ་པ་ོ

ཡདོ་Gརི།  ¥་བ=ན་8་ིzངས་འབརོ་±ང་བj་hདེ་དགསོ་བ་དང༌།  ¥་བ=ན་འགའ་ཞགི་y་ཕབས་ཏ་ེཕ་eལ་7་ལགོ་ནས་

uམི་གཞསི་ཆགས་X་དང༌།  མ་ིདང་དངསོ་བའོ t་ཐནོ་yདེ་ཐགོ་:གས་Xའང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་རདེ།  དགནོ་�འེ་ིནང་

X་Åས་བཟང་བའ་ི¥་བ=ན་zངས་ཚད་ངསེ་ཅན་ཞགི་བཞག་ནས་ཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོ]ལེ་X་དང༌།  ཁ་ོཚའ̀་ིའཚ་̀བའ་ིཐད་

Jདི་ག:ང་ནས་ཐག་གཅདོ་hས་ཆགོ་པ་བཅས།  མདརོ་ན་སརེ་y་གང་ཞགི་ཡནི་ཡང་ཆསོ་དད་རང་དབང་ཡདོ་པ་དང་ཆབས་

ཅགི་མ་ིདང་དངསོ་བའོ t་ཐནོ་yདེ་hདེ་མཁན་འཕར་oནོ་ཡངོ་X་སགོས་H་ིཐད་ཐབས་འཚལ̀་hདེ་དགསོ་ཞསེ་སགོས་བRན་

ཡདོ། དའེ་ིཐད་mA་རནི་གཞནོ་པ་ང་ཕདོ་Hསི་Hང་བདོ་aངོས་p་¥་བ=ན་མང་པ་ོའད་ིའV་�ང་བའ་ི~་བའ་ིX་®ནེ་དང༌།  

གནས་bལ་[རོ་གpངས་བ་དང༌།  དག་ེམཚན་�ན་པའ་ིགལ་ཆའེ་ིབསམ་འཆར་འགའ་བཏནོ་ཡདོ།  ང་རང་ཉདི་Hསི་Hང་

[བས་ད་ེདང་དའེ་ི<སེ་p་�་སར་Lསི་བའ་ི9ན་:་ཞགི་ག་ིནང་7།  ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིགསར་བ<་ེལས་དནོ་འད་ིབདོ་aངོས་

H་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ་དང་མKན་པ་དང༌།  འོས་ཤིང་འཚམས་པ་དང༌།  ཕན་འLས་ཐོན་པའ་ི\་ོནས་hས་<ེས་དང་Eལ་

ཁ་ཆནེ་པ་ོཐབོ་ཆདེ་དང༌།  མ་ི"ན་8སི་ཡདི་�ནོ་ཐབོ་X་དང་ཏང་ག་ི9ན་zགས་ལ་ཡངོས་p་ཕན་rད།  སངས་Eས་ལ་ཀ་ཁ་

rབོ་པའ་ིདཔ་ེབཞནི་ཁ་ར་ིཁ་Kག་ག་ི\་ོནས་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་དང་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་སགོས་H་ིཐད་

དག་ེའདནོ་yནོ་སལེ་8་ིབསམ་འཆར་བཏནོ་པ་དང༌།  �ག་པར་7་ཏང་གསི་E་ཆའེ་ིསརེ་y་མང་ཚག̀ས་H་ིཆསོ་དད་ཁ་ེདབང་

ལ་གནདོ་འཚ�་མ་ིགཏངོ་བའ་ིའགན་ལནེ་འགོ་དགནོ་�་ེདང་ཆསོ་kགས་ནང་[བས་ཤགི་རངི་pམ་འ�ལ་hས་པའ་ིཆསེ་²ན་

ནག་དང༌།  ག7ག་³བ་ཆ་ེབའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་དང༌།  གཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་ལམ་kགས་

སོགས་སངས་Eས་བRན་པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འགལ་ཞིང༌།  �་ིཚ`གས་འཕེལ་E་ས་དང་མ་ིའཚམས་པའ་ིགནད་དོན་lམས་

མཐར་Gནི་པའ་ི\་ོནས་མདེ་པར་བཟསོ་ཏ།ེ  བདོ་aངོས་ཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�་ེལགེས་བཅསོ་hདེ་Xའ་ིདགངོས་དནོ་ལ་

ངས་མསོ་མKན་དང་བ~་ིབ"ར་:་X་ཡནི་ཞསེ་བཀདོ་ཡདོ་པ་དང༌།  7ས་མbངས་p་ང་རང་bད་པའ་ིབདོ་མ་ིམང་ཆ་ེབ་

ཞགི་གསི་¥་བ=ན་�ག་བjས་གཏངོ་བའ་ི[བས།  ཆསོ་Jདི་གཉསི་ཐད་ལ་འསོ་འཚམས་H་ིg་¨གོ་ཡངོ་བའ་ིhདེ་Gགོས་

ཤིག་ལག་བRར་hས་ནས་མ་ིlམས་འདོད་�་ོཁེངས་ཤིང་�་ོབད་ེབག་ཕེབས་ཡོང་Kབ་མིན་དང༌།  བ�ར་བཅོས་བཏང་<ེས་H་ི
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ཆདེ་ལས་¥་བ=ན་lམས་ཇ་ིgར་hས་ནས་འཚ་̀བ་yལེ་X་དང༌།  ཡང་དག་པའ་ིཆསོ་kགས་hདེ་\་ོའKས་ཚང་ག་ི\་ོནས་

ལགེས་པར་]ལེ་Kབ་མནི་སགོས་H་ིགནད་དནོ་ལ་ཚང་མས་སམེས་Pར་ཆནེ་པ་ོhདེ་H་ིཡདོ་པ་དང༌།  བདོ་རགིས་མ་ི

དམངས་ན་ིཆསོ་kགས་ལ་དད་ཅངི་མསོ་པ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡདོ་Rབས་དངསོ་འLལེ་དག་གཙང་ག་ིཆསོ་kགས་དང༌།  དརེ་

བJསེ་པའ་ི�ད་9གིས་གཉསི་བར་8་ིདh་ེའཚམས་གསལ་བ་ོGསེ་ནས།  "ན་8སི་འ¬ལ་འ¬ག་མདེ་པར་གང་ཞགི་ལ་�ང་

yབོ་hདེ་དགསོ་པ་དང་གང་ཞགི་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་དགསོ་པ་གཉསི་གསལ་བརོ་ཤསེ་¨གོས་Kབ་པ་hདེ་དགསོ།  ལག་བRར་

hེད་པའ་ི[བས་pའང་ནན་ཏན་གཟབ་བ|ིང་དང༌། ཞིབ་ཚགས་ད་ོདམ།  དལ་Lེལ་9ོམས་པའ་ིཐོག་གནད་ལ་ཕིགས་པའ་ི\་ོ

ནས་ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་]ལེ་X་སགོས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡནི་པའ་ི�ངོས་འཆར་བཏནོ་ཡདོ། 

ང་ཚའ̀་ིབསམ་པར་བདོ་aངོས་p་ཆསོ་kགས་H་ིགནད་དནོ་ན་ིགལ་འགངས་ཤནི་N་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་Rབས། ཏང་ག་ི

ཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིJདི་�ས་ནང་ག་ིཆསོ་ལ་དད་པ་hདེ་དང་མ་ིhདེ་མཁན་གཉསི་ཀར་རང་དབང་ཡདོ་པ་སགོས་H་ིནང་

དོན་བཀོད་ཡོད་པ་འད།ི གོང་རིམ་དང་གཞ་ིརིམ་གང་ཞིག་ག་ིནང་7འང་འuོག་པོར་མ་སོང་བར་Vང་བདེན་8་ི\་ོནས་ང་ོོག་

མདེ་པའ་ིཐགོ་ལག་བRར་མཐལི་Gནི་གཏངོ་དགསོ་པ་དང༌། 5མི་kགས་Hསི་སརེ་y་མང་ཚག̀ས་H་ི5མིས་མKན་bལ་�ན་

8་ིཆསོ་kགས་hདེ་\རོ་འགན་ལནེ་hས་ཏ་ེམ་ིp་ཞགི་གསི་Hང་ཐ་ེ�ས་དང་འགགོ་®ནེ་མ་ིཕགོ་པ་hདེ་དགསོ།

7ས་མbངས་p་ཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�འེ་ིལས་དནོ་hདེ་མཁན་8་ིམ་ིo་གཙ་̀བ་ོlམས་Hསི་བདོ་aངོས་p་ཆསོ་

kགས་H་ིགནད་དནོ་ན་ིགལ་འགངས་ཤནི་N་ཆ་ེབ་དང་གནས་bལ་Zགོ་འཛtང་�ན་པ། དརེ་ཐག་གཅདོ་ལགེས་ཉསེ་ཅ་ི�ང་ག་ི

ཐགོ་ནས་མང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་�་ོལའང་�གས་®ནེ་བཟང་ངན་ཅ་ིརགིས་ཤགི་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ་ངསེ་པར་7་ངསོ་འཛtན་གཏངི་

ཟབ་hས་ནས། མ་ིས་ོསའོ t་Ðད་པའ་ིནང་ག་ིགཡནོ་Gགོས་H་ིg་བའ་ི�གས་®ནེ་ལས། ཆསོ་kགས་མདེ་ན་ལགེས་པར་འདདོ་

པ་སགོས་འ�ང་འ�ར་ལས་འOལ་5དོ་ཞབི་Tའ་ིལག་བRར་[བས་p་Zགོ་V་ཆགས་Jདི་པའ་ིX་®ནེ་lམས་dནོ་འགགོ་

དང་གཙང་སལེ་hས་ཏ།ེ ལས་hདེ་པ་lམས་བསམ་�འོ t་ཐགོ་dནོ་ཐནོ་ཡནི་པ་མ་ཟད། དངསོ་ཡདོ་H་ིགནས་bལ་མཐངོ་Kབ་

པ་དང༌། གཏངི་ཟབ་E་ཆའེ་ིངང་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་དང་གལ་ཆའེ་ིགནས་bལ་Xས་ལནོ་hས་<སེ་གཞ་ིནས་ལས་དནོ་

]ལེ་བ་དང༌། ལས་ད་ོཐགོ་བསམ་འཆར་བ<དོ་པ་དང་ལས་འOལ་ལ་འག་ོ5དི་བཅས་hདེ་དགསོ། ད་ེབཞནི་7་ཆསོ་kགས་

གནད་དནོ་ལ་མuནེ་¨གོས་ཡདོ་པའ་ིzགོས་པ་ོམང་པརོ་བསམ་འཆར་བj་ལནེ་དང་ལས་དནོ་hདེ་ཐབས་ཐགོ་zསོ་བjར་

གང་མང་hདེ་X་སགོས་Hང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི། འད་ིgར་hས་ཚ�་བསམ་འཆར་བཟང་ངན་བར་མ་ཅ་ིརགིས་ཤགི་ཡངོ་

Jདི་Hང༌། ཚང་མས་�་ོlལ་7་ཕབ་ནས་ཉན་འཇགོ་hདེ་དགསོ་ཤངི་ཡང་དག་པའ་ིབསམ་འཆར་9ངི་བjས་lམས་Gགོས་
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�མོ་8སི་ལས་དནོ་ལག་ལནེ་བRར་དགསོ་པ་མ་ཟད། �ག་བསམ་ཟལོ་མདེ་H་ིzགོས་པ་ོlམས་དང་�ན་7་ལས་དནོ་ཐགོ་

མཉམ་{བ་Hསི་ཁ་ོཚའ̀་ིÇར་བ~ནོ་རང་བཞནི་འདནོ་]ལེ་hས་ཏ།ེ Kན་མངོ་ཐགོ་ཏང་དང་མ་ིདམངས་Hསི་¤ད་པའ་ིལས་

འགན་ལགེས་�བ་hས་ཏ་ེ<སེ་p་ཕན་bན་ཁག་འདགོས་hདེ་རསེ་མ་ིའ�ང་བ་hདེ་དགསོ།

ལས་དནོ་8་ིགཙ་̀གནད་འཛtན་Kབ་པ་དང་ཉམས་�ངོ་xན་pམ་ཚག̀ས་པ་ོཡངོ་ཆདེ། ངསེ་པར་7་ཐགོ་མར་ཚད̀་gའ་ིལས་

དནོ་འKས་ཚང་ཞགི་]ལེ་X་དང༌། ད་ེཡང་དང་ཐགོ་འག་ོ5དི་H་ི5དོ་ནས་གནད་དནོ་འདའི་ིགལ་ཆནེརང་བཞནི་མཐངོKབ་པ་

hས་ཐགོ སམེས་ཐག་ཆདོ་པའ་ིངང་ལས་དནོ་དའེ་ིའག་ོ5དི་ལ་�གས་oནོ་Eག་དགསོ་པ་དང༌། ད་ོoང་དང་Xས་མངའ་ཡདོ་

པ། འཆར་གཞ་ི�ན་ལ་z་�གི་Hང་ཡདོ་པ། Xད་རམི་�ན་ལ་བ¨ན་�ངི་ཡདོ་པ། དh་ེབ་ཡདོ་ལ་གཟབ་ནན་ཡནི་པ། ཞབི་

ཚགས་ཡནི་ལ་འསོ་མཚམས་Hང་ཡནི་པ། གཏངི་ཟབ་ཅངི་E་ཆ་ེབ་བཅས་H་ི\་ོནས་བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེཁག་N་ཏང་ག་ི

ཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིJདི་�ས་འགོ དངསོ་འLལེ་ཡང་དག་པའ་ིཆསོ་kགས་ལ་�ང་yབོ་hདེ་དགསོ་པ་དང༌། ང་ོ དོ་hདེ་

དགསོ་པའ་ིད་ེdའ་ི7ས་[བས་ཤགི་རངི་�ང་པའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ི�ད་:གས་པའ་ིགནས་kགས་lམས་Vལི་

བ�གས་དང་rབོ་£ངོ་h་X་Cལ་rངོ་གསི། E་ཆའེ་ི¥་བ=ན་lམས་H་ིཆབ་Jདི་དང༌། zལ་རམི་8་ིག་ོ¨གོས་གངོ་མཐརོ་

བཏང་R།ེ E་ཆའེ་ི¥་བ=ན་མང་ཚག̀ས་ལ་བ¨ནེ་ནས་གསར་བ<་ེདགསོ་ལ་ཆསོ་kགས་Hང་དགསོ་པའ་ིཡང་དག་པའ་ིÇར་

བ~ནོ་ཅན་lམས་ལས་འOལ་8་ིམ7ན་zལ་7་འཇགོ་དགསོ་པ་དང༌། བཀས་བཀདོད་Xད་འཛtན་8་ིདམགིས་གསལ་uད་

དབང་དང༌། གཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་ག་ིལམ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་X་དང༌། ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་མཁན་8་ིདགནོ་

�་ེནང་ག་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་ལ་ང་ོ ལོ་hས་ནས་ཆསོ་kགས་H་ིG་ིགསོ་8ནོ་པའ་ིགསར་བ<འེ་ིང་ོལགོ་པ་དང་ང་ོལགོ་ཟངི་

འ¬ག་ག་ིhདེ་གཏ་ེདང༌། ཆསོ་པའ་ིཞབས་འVནེ་པ། ཏང་དང་མ་ིདམངས། ད་ེབཞནི་ཆསོ་kགས་H་ིདz་བ་ོབཅས་མཐལི་Gནི་

པའ་ི\་ོནས་~་མདེ་བཟ་ོX་དང༌། ནང་ཆསོ་H་ིཟབ་ཡངས་དགངོས་དནོ་དང་མ་ིམKན་ཞངི་གསར་བ<་ེ9ངི་Rབོས་དང་མ་ི

འཚམས་པ༌། �་ིཚག̀ས་འཕལེ་Eས་ལ་འགགོ་®ནེ་བཟ་ོབའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིདམགིས་བསལ་uད་དབང་དང་བ�་

གཞགོ་ལམ་kགས་བཅས་བ་མཐའ་དག་~་མདེ་བཟསོ་ཐགོ ད་ེdའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིདགནོ་�་ེད་ེདམངས་གཙའ̀་ི

དགནོ་�རེ་བ�ར་X་དང༌། མ་ི±ང་ཤས་ཤགི་གསི་དབང་�ར་hདེ་པ་ད་ེདག་ེའ7ན་པ་དང༌། ¥་བ=ན་Kན་མངོ་གསི་རང་uམི་

རང་བདག་hདེ་པའ་ིལམ་kགས་ལ་བ�ར་X་དང༌། ཆབ་Jདི་ཐགོ་ཏང་ག་ིའག་ོ5དི་ལ་བ~་ིབ"ར་དང༌། དམངས་གཙ་̀དང་�་ི

ཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིལམ་ཆནེ་ཐགོ་བyདོ་པ། བཅའ་5མིས་�ང་བ། ཆསོ་kགས་ཐགོ་བrབ་�དོ་དང་མ་ིའགལ་ཞངི༌། X་

Åས་lམས་དག་ག་ིདག་ེའ7ན་lམས་དགནོ་�རེ་བཞག་ནས་རབ་འhམས་Eལ་བའ་ིགpང་རབ་མཐའ་དག་ལ་འཆད་~དོ་

~ོམ་གpམ་དང༌། ཐོས་བསམ་\ོམ་གpམ། མཁས་བ=ན་བཟང་གpམ་8་ིལམ་n་བXད། གཞན་ལ་ཕན་བད་ེབ�ན་པའ་ི
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ཆསོ་kགས་ད་ེdར་ལས་ཆསེ་ལགེས་པ་དང་གཏངི་ཟབ་པར་]ལེ་ནས། E་ཆའེ་ིསརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་འཚ་̀བའ་ི

དགསོ་མཁ་ོགང་ལགེས་[ངོ་Kབ་པ་hས་ཏ།ེ ཏང་གསི་ང་ཚའ̀་ིཆསོ་kགས་ལ་བ�ར་བཅསོ་ལགེས་པ་ོབཏང་བར་བ¨ནེ། Oང་

5ན་ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞརི་yབས་p་མཆ་ིཟརེ་བ་ཞགི་hདེ་Kབ་X་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཡནི།

     ཆསོ་kགས་h་བའ་ིནང་�ག་བསམ་lམ་དག་གསི་མ་ི:གས་ཤངི་y་སར་ཡང་བབ་འདདོ་མདེ་པའ་ི¥་བ=ན་lམས་

ལ་ས་ཞངི་དང་ཐནོ་yདེ་X་ཆ་ངསེ་ཅན་ཞགི་¤ད་ནས།  ཁ་ོཚ་̀Gགོས་གཅགི་ནས་ཐནོ་yདེ་ངལ་~ལོ་ནང་:གས་ནས་རང་ཁ་

རང་གས་ོKབ་པ་hས་ཏ་ེEལ་ཁབ་དང་མ་ིདམངས་H་ིPར་བ་ོཡང་7་གཏངོ་དགསོ་བ་དང༌།  Gགོས་གཅགི་ནས་ཆསོ་kགས་

hདེ་\་ོངསེ་ཅན་ཞགི་ནང་:གས་p་བ©ག་ནས་མངི་དནོ་མbངས་བའ་ི¥་བ=ན་ཞགི་N་འ�ར་བ་hདེ་དགསོ།

   བདོ་aངོས་H་ི¥་བ=ན་འབརོ་zངས་མང་Vགས་པར་�ག་བjས་h་Xའ་ིཐད།  ང་ཚས̀་ཆསོ་དད་རང་དབང་ག་ི~་དནོ་

བ�ང་ནས་དགནོ་�་ེནང་¥་བ=ན་hདེ་པའམ་ཡང་ན་¥་བ=ན་མ་ིhདེ་པ་བཅས་ཚང་མར་རང་དབང་ཡདོ་པ་དང༌།  དགནོ་�འེ་ི

ནང་�དོ་མཁན་8་ི¥་བ=ན་lམས་Hསི་བཅའ་5མིས་དང་བªན་དགསོ་བ་ལས།  བཅའ་5མིས་དང་འགལ་བའ་ིརགིས་hས་

མ་ིཆགོ  དའེ་ིGརི་ད་ེd་uམི་ཚང་དང་མ་ི\རེ་8་ིའཚ་̀བའ་ིཆདེ་¥་བ=ན་hས་བ་དང༌།  ཡང་ན་ཞངི་Lན་བདག་པའོ t་གཉའ་

གནནོ་ལས་གཡལོ་ཆདེ་¥་བ=ན་hས་བ།  དགནོ་�་ེ§ང་zས་འགའ་ཞགི་ལ་¥་5ལ་Xགས་པར་གཏངོ་བའ་ིདབང་ཆ་ཡདོ་

®ནེ་¥་བ=ན་མ་ིhདེ་ཀ་མདེ་�ང་བ།  ད་7ང་ཚང̀་ཁ་ེཐབས་འཚལ̀་བ་དང༌།  ཆང་འKང་བ་སགོས་བག་མདེ་H་ི�དོ་པ་རལོ་

མཁན་ལ་སགོས་ཡདོ་པ་R།ེ བདོ་aངོས་H་ི¥་བ=ན་ནང་གང་མང་ཞགི་ན་ིབrབ་པ་དནོ་གཉརེ་8་ིཆདེ་རབ་N་�ང་བ་ཞགི་མནི་

པ་དང༌།  བrབ་�དོ་ལས་འགལ་བའ་ིམ་ིའགའ་ཞགི་རང་འOལ་ངང་y་བབས་ནས་uམི་གཞསི་ཆགས་Jདི།  འགའ་ཞགི་y་

བབ་N་བ©ག་ནས་མ་ིདང་དངསོ་བའོ t་ཐནོ་yདེ་ནང་:གས་དགསོ།  ད་ེgར་hས་ན་བདོ་aངོས་H་ི¥་བ=ན་8་ིzངས་འབརོ་

ཆསེ་ཆརེ་ཇ་ེ±ང་7་Gནི་ཏ།ེ  མ་ིདང་དངསོ་བ་ོཐནོ་yདེ་hདེ་མཁན་འཕར་oནོ་ཡངོ་X་མ་ཟད།  G་ིནང་ག་ིདz་བསོ་ཏང་དང་

Eལ་ཁབ་ལ་yནོ་འདགོས་པ་དང་སརེ་y་མང་ཚག̀ས་Hསི་བསམ་bལ་ཡངོ་མ་ིJདི་པ་སགོས་ལགེས་]ལེ་ཉསེ་འགགོ་ག་ི

7ས་བབས་བཟང་བ་ོཞགི་ཡངོ་X་རདེ།

   དགནོ་�་ེཁག་ནང་ག་ིད་ོདམ་8་ི�གི་འ�གས་དང་5མིས་Jལོ།  ལམ་kགས་བཅས་བ་ད་ེdའ་ིབཀས་བཀདོ་Xད་

འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་ནས་�ང་བ་ཞགི་ཡནི་Gནི་ངསེ་པར་7་མདེ་པར་བཟ་ོདགསོ།  འནོ་Hང་འསོ་འཚམས་འKས་ཚང་

ག་ིh་ཐབས་གསར་བ་ཞགི་གསི་དའེ་ིཚབ་hདེ་མ་ིKབ་ཚ�་དགནོ་�འེ་ིནང་ག་ི�གི་5མིས་ཟང་ཟངི་ཡངོ་བའ་ིཉནེ་ཁ་འ�ང་Jདི་པ་

ཞགི་རདེ།  ད་ེབས་གསར་འ�གས་h་Xའ་ིཐད།  ད་ོདམ་�་ེཁག་ནང་གསར་བ<་ེདགསོ་ལ་ཆསོ་kགས་Hང་དགསོ་བའ་ིÇར་
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བ~ནོ་ཅན་8་ི5དོ་ནས་ཏང་ག་ིབཀའ་ལ་ཉན་པ་དང༌།  ཏང་ག་ི<སེ་p་འz་ོབ།  \རེ་སམེས་མདེ་པ།  རང་ཤདེ་མདེ་པ།  ཆསོ་

kགས་h་བར་མཐངོ་ཆནེ་hདེ་པ། ཆབ་Jདི་ལ་སམེས་འPར་དང༌།  ལས་དནོ་ཐགོ་གཡས་གཡནོ་གང་7འང་མ་ིའuགོ་པ།  

མང་ཚག̀ས་ལམ་Gགོས་ཐགོ་འz་ོབ་དང༌།  ལས་དནོ་8་ིའཇནོ་ཐང་ཡང་ཡདོ་པ།  7ས་ནམ་ཡནི་ཡང་¥་དམངས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་

སམེས་འPར་hདེ་པའ་ིdནོ་ཐནོ་Çར་བ~ནོ་ཅན་8སི་Ôང་འཛtན་hདེ་དགསོ་བ་དང༌།  Gགོས་མbངས་གང་ཅའི་ིཐད་འཇནོ་

ཐང་ཡདོ་མཁན་འསོ་མརི་བཞག་R།ེ  ཏང་ག་ིའག་ོ5དི་འགོ་¥་དམངས་ཡངོས་wགོས་འདདོ་པ་ཁངེས་ཤངི་འKས་ཚང་ག་ི\་ོ

ནས་དམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིmA་རནི་（ འགན་འཛtན་ བ�ར་མཆན） ན་གཞནོ་དང་�་ཡནོ་

（འKས་མ ི་བ�ར་མཆན）བཅས་པ་འདམེས་དགསོ།  འག་ོ5དི་ཡདོ་ལ་དམངས་གཙའ̀ང་ཡདོ་པའ་ི~་དནོ་ལགེས་ལནེ་

མཐལི་Gནི་བRར་བའ་ིའགོ   མངི་དནོ་མbངས་བའ་ིདམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ཞགི་�བ་པ་hདེ་དགསོ།

    �གི་5མིས་དང་ལམ་kགས་H་ིཐད།  དགནོ་�་ེདང་¥་བ=ན་ན་ིཆསོ་kགས་H་ིh་བ་hདེ་མཁན་ཡནི་Rབས།  Rནོ་

པ་བཅམོ་�ན་འདས་Hསི་གཏན་འབབས་གནང་བའ་ིཆསོ་5མིས་ད་ེ~་བར་འཛtན་དགསོ་པ་དང་གཅགི  ¥་བ=ན་ན་ིEལ་ཁབ་

8་ི�་ིའབངས་ཤགི་Hང་ཡནི་Gརི་~་5མིས་ལ་�ང་བ~་ིདང་5མིས་kགས་ཁག་ལ་དང་ལནེ་hདེ་དགསོ་བ་དང་གཉསི།  ལས་

དནོ་ཡདོ་ཚད་མ་ིདམངས་H་ིཁ་ེཕན་གཙ་̀བརོ་དགསོ་Rབས།  བདོ་aངོས་མ་ིདམངས་བཅངི་འzལོ་མཐར་Gནི་ཡངོ་X་དང་

xན་ཚ`གས་དར་Eས་ཡོང་Xར་གནོད་འཚ�་མ་ིཡོང་བ་hེད་དགོས་བ་དང་གpམ།  དོན་ཚན་གpམ་པ་འད་ིདམ་7་Äེལ་ནས་

བདོ་aངོས་དགནོ་�་ེཁག་ག་ི�གི་5མིས་དང་ལམ་kགས་ཆ་ཚང་བ་ཞགི་གཏནེ་འབབེས་Hསི་ལག་བRར་hདེ་དགསོ།

    དགནོ་�རེ་�དོམཁན་¥་བ=ན་8་ིའཚ་̀བའ་ིཐད།  ཆདེ་7་ཆསོ་rབོ་གཉརེ་hདེ་མཁན་8་ིདག་ེའ7ན་པ་lམས་དང༌།  

གཞནོ་yསེ་rབོ་གཉརེ་བ་lམས་bད་པའ་ིརབ་འhམས་ཆསོ་kགས་H་ིག:ང་ཆནེ་ཁག་ལ་rབོ་གཉརེ་hདེ་མཁན་zངས་

ཚད་ངསེ་ཅན་8་ི¥་བ=ན་ཞགི་དགསོ་ངསེ་ཐགོ  ཁ་ོཚའ̀་ིའགན་འ5འི་ིཆསོ་H་ིལས་དནོ་ལ་བར་ཆད་མ་ིཡངོ་བར་གངོ་འཕལེ་

དང་�བ་འLས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་ཐབས་p་དམགིས་ཏ་ེEལ་ཁབ་Hསི་ཁ་ོཚའ̀་ིའཚ་̀བ་འགན་ལནེ་hས་པའ་ིཐགོ་ནས་Cལ་མ་གཏངོ་

X་དང༌།  ད་ེབཞནི་7་དགནོ་�་ེནང་ག་ི¥་བ=ན་ ན་འཁགོས་དང་ནད་གཅངོ་lམས་H་ིའཚ་̀བའ་ིཐད་ལའང་འགན་ལནེ་hས་

པའ་ིཐགོ་ད་ེའTསོ་H་ི¥་བ=ན་lམས་H་ིའཚ་̀བའ་ིཐད།  ངས་གངོ་7་བ<དོ་པ་བཞནི་ཐནོ་yདེ་ནང་:གས་ནས་རང་ཁ་རང་

གས་ོKབ་པའ་ི~་དོན་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་Kབ་པ་hེད་དགོས།

    ལ་ོXས་H་ིདནོ་9ངི་�ན་པའ་ིདགནོ་�་ེགཙ་̀བརོ་�ར་བའ་ིབདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེཁག་ནང་ག་ིC་གpང་Kགས་¨ནེ་

lམས་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་H་ི\་ོནས་�ང་yབོ་hདེ་X་དང༌།  ཚང་མ་ལག་བRར་ཡག་པ་ོhདེ་X་ན་ིགལ་འགངས་ཤནི་N་ཆནེ་
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པ་ོཞགི་རདེ།  དའེ་ིGརི་ད་ེd་གངོ་གསལ་8་ིབསམ་འཆར་མང་ཆ་ེབ་དང་ར་ེབ་lམས་དsད་གཞའི་ིbལ་7་ཐངེས་མང་བ<དོ་

�ངོ་ཞངི་འ8དོ་གནངོ་མདེ་པ་ཞགི་hས་ཡདོ།  མ་གཞ་ིནས་བདག་g་nའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་གསི་བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འKས་ཚང་གང་ལེགས་�ང་ནས་བོད་མ་ིlམས་�་ོབད་ེབག་ཕེབས་ཤིག་དང༌།  དz་བ་ོཚ`ས་དམའ་

འབབེས་ད@གོ་གཏམ་བ<དོ་Xའ་ིཁག་འདགོས་ས་མ་ིZདེ་པ་ཞགི་hས་ཏ།ེ  འཛམ་�ངི་ཐགོ་ག་ིཆསོ་kགས་ས་ོསརོ་དད་པ་

hདེ་མཁན་8་ིབསམ་�འོ t་ནང་ང་ཚའ̀་ི|བས་ཆནེ་8་ིཏང་ལ་g་Rངས་ལགེས་པ་ོཞགི་དང་བག་ཆགས་ལགེས་པ་ོཞགི་འཇགོ་

Kབ་པ་དང༌།  འཛམ་�ངི་འhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིགསར་བ<་ེཆནེ་པ་ོམ8གོས་Êར་ངང་འཕལེ་Eས་ཡངོ་Xའ་ིཆ་®ནེ་ཞགི་

འ�བ་Kབ་པར་ར་ེ�ནོ་hདེ་H་ིཡདོ་ལ།  གནད་དནོ་འད་ིདག་ཚང་མ་བ@་ཤསི་བའ་ིཔད་མའོ t་འདབ་Rངོ་Ñག་པརོ་zལོ་བ་gར་

ཡངོ་Kབ་པའ་ིར་ེབ་hདེ་H་ིཡདོ།  འནོ་Hང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�འེ་ིལས་དནོ་hདེ་པའ་ི[བས།  དགསོ་

ངསེ་མ་ཡནི་པ་དང་འསོ་འཚམས་མ་ཡནི་པ།   ཆག་\་ོམང་པ་ོཐནོ་®ནེ་མ་ིlམས་ཧ་ལས་ཧང་སངས་ཡདོ་པ་རདེ།  འདའི་ིཐད་

ལ་འདརི་©ང་ཟད་བ<དོ་X་ཡནི།

     དང་པ།ོ  ང་ོ ལོ་དང་�ངyབོ་H་ི[རོ།  བདོ་aངོས་དགནོ་�་ེ5དོ་H་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་

H་ིདམགིས་བསལ་uད་དབང་དང༌།  གཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་ད་ེན་ིད་ེdའ་ི7ས་[བས་ཤགི་རངི་X་®ནེ་o་ཚག̀ས་H་ི®ནེ་

པས་རམི་བཞནི་བªད་མར་སམི་འ�ལ་hས་བ་ཞགི་རདེ།  འད་ིདག་ན་ིགངོ་འཁདོ་བཞནི་ཆསོ་kགས་H་ིདགངོས་དནོ་དང་མ་ི

མKན་ཞིང་�་ིཚ`གས་H་ིའཕེལ་Eས་དང་མ་ིའཚམས་པ།  མ་ིདམངས་ལ་གནོད་yོན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  དེའ་ིGིར་དམངས་

གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་མདེ་པར་བཟ་ོX་ན་ིགལ་ཆ་ེབ་ཞགི་ཡནི་ལ།  དརེ་བ�རབཀདོ་hདེ་[བས་E་ཆའེ་ིསརེ་y་མང་

ཚག̀ས་བསམ་bལ་མདེ་པ་མ་ཟད་དངསོ་འLལེ་དགའ་བp་:་ངསེ་རདེ།  X་མཚན་ན་ིབདོ་aངོས་ལ་ཉ་ེབའ་ིལ་ོང་ོབE་Tག་

གཅགི་གཉསི་H་ིརངི་དང་�ག་པར་7་ཉ་ེབའ་ིལ་ོང་ོབ©་Tག་འགའ་ཤས་ནང༌།  དགནོ་�་ེའགའ་ཤས་H་ིདབང་�ར་བས་རམི་པ་

ཁག་ག་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་Jདི་ག:ང་ག་ིརགོས་yརོ་འགོ   དམགིས་བསལ་8་ིuད་དབང་o་ཚག̀ས་ལ་བ¨ནེ་ནས་E་

ཆའེ་ིསརེ་y་མ་ིདམངས་ལ་ག7ག་³བ་ཆ་ེབའ་ིགཉའ་གནནོ་དང་ཚབས་ཆའེ་ིབ�་གཞགོ་hས་ཡདོ་པས།  མང་ཚག̀ས་ལ་jག་

བdལ་དང་ཁོང་5་ོམང་པ་ོཞིག་བཟོས་ཡོད།

    དཔརེ་ན་�་སའ་ི�ནོ་ལམ་ཆནེ་མ་ོདང་ཚག̀ས་མཆདོ་H་ིརངི་ལ།  འLས་Åངས་དགནོ་པའ་ིཚག̀ས་ཆནེ་ཞལ་ངསོ་

ཁག་འདགོས་h་eལ་©ང་ཟད་ཞགི་ཡདོ་ཚ�།  དནོ་མདེ་H་ིy་ེབ་ོམང་བ་ོའཛtན་བ�ང་བཙན̀་བ©ག་གསི་5མིས་ཆད་ནན་མ་ོ

གཅདོ་པ་དང༌།  X་ནརོ་8་ིཆད་པ་གཅདོ་པ།  མ་ིཁ་ཤས་H་ིཁ་<་ེདབང་ཐང་འTགོ་པ།  ཁ་ཤས་བསད་པ་སགོས་H་ིགནས་
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bལ་�ང་ཡདོ།  འད་ིgའ་ིཤནི་N་ཐལ་ཆ་ེབའ་ིག7ག་³བ་H་ིགཉའ་གནནོ་8་ི®ནེ་པས།  �ནོ་ལམ་འཚག̀ས་རངི་�་སའ་ིzངོ་

མ་ི�་ོཁགོ་©ང་§ང་བ་lམས་ཉནེ་ཁ་ལས་གཡལོ་ཆེད།  ཉ་ེའzམ་8་ིzངོ་གསབེ་N་Lསོ་hལོ་7་འz་ོག་ིཡདོ་པ་རདེ།

   བ�་གཞགོ་ག་ིཐགོ་ནས་�ངེ་ན།  གཞ་ིའཛtན་ས་གང་ཡང་མདེ་པར་5ལ་རགིས་o་ཚག̀ས་བj་བ་R།ེ   ཐ་ན་u་ིདང་

µ་ིབའ་ི5ལ།  §་5ལ།  ཆང་5ལ།  ¤་ོyདི་H་ི5ལ།  གཞས་5ལ་སགོས་མ་ིལ་བཤད་མ་ིཕདོ་པའ་ིབ�་གཞགོ་hདེ་H་ིཡདོ་

ལ།  གལ་ཏ་ེ5ལ་འnལ་7ས་འ8ངས་སགོས་©ང་ཟད་ཤརོ་ཚ�།  ངམོས་པ་མདེ་པའ་ིཐགོ་ནས་གང་�ང་གསི་ཉསེ་འགལེ་hདེ་

H་ིཡོད་Rབས།  མང་ཚ`གས་Hིས་ཁ་ོཚ`ར་ཇག་པ་དམར་པ་ོཞེས་འབོད་H་ིཡོད་པ་དང༌།  ཁ་ོཚ`ར་ཁོང་5་ོhེད་H་ིཡོད་པ་རེད།  

ད་ེམནི་དགནོ་�འེ་ིནང་ག་ི�་ིས་ོཁག་གསི་ས་ོསའོ t་མངའ་འགོ་ག་ིམ་ིསརེ་ལ་རང་འདདོ་gར་བཟདོ་པར་དཀའ་བའ་ིགཉའ་གནནོ་

དང་བ�་གཞགོ་hས་®ནེ།  མ་ིདམངས་lམས་མག་ོབ་ོའདགེས་མ་ིKབ་པར་ཉནི་བཞནི་དnལ་ཕངོས་H་ིགནས་p་Ñང་ཡདོ།  

མ་ིགཞན་8་ིམ་~་འTགོ་པ་ཙམ་མ་ཟད་དམངས་5དོ་H་ིགནད་དནོ་ཚང་མར་X་མཚན་མདེ་པར་ཐ་ེ�ས་Hསི་ཉ་ེརངི་Gགོས་

Ñང་དང༌།  5མིས་མདེ་kགས་མདེ་7་བཙན་ཤདེ་Hསི་5མིས་གཅདོ་བཅས་དཀའ་Zགོ་མང་པ་ོཞགི་བཟསོ་ཡདོ་པ་དང༌།  

མཆདོ་གཞསི་p་ཁ་གཡར་ནས་ས་གནས་འགའ་ཞགི་N་མང་ཚག̀ས་H་ིཞལ་འདབེས་མནི་པར་བཙན་ཤདེ་Hསི་བd་ོ¨ནེ་བj་

ག་ིཡོད་པ་རེད།

གཞན་ད་7ང་yདེ་ཆའེ་ིn་ལནོ་དང་བཙན་ཤདེ་H་ིཉ་ོཚང̀་ལ་བ¨ནེ་ནས་མང་ཚག̀ས་ལ་ཆསེ་µ་ིབའ་ིགཉའ་གནནོ་དང་བ�་

གཞགོ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞནི་7་དགནོ་�་ེནང་ག་ིགདན་ཐབོ་H་ིཐད་ལའང་ཆསོ་kགས་H་ིག:ང་དང་མKན་པའ་ིབrབ་

པ་ ན་གཞནོ་དང༌། ཤསེ་ཡནོ་ཆ་ེ§ང་ལ་མ་ིབg་བར་མ་ི\རེ་8་ིuམི་ཚང་ག་ིའ�ང་Pངས་དང༌། བཀསོ་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་

Lན་ལམ་kགས་5དོ་ག་ོགནས་མཐ་ོདམན་དང༌། དབང་�གས་ཡདོ་མདེ་སགོས་ལ་བgས་ཏ་ེ¥་བ=ན་ནང་མཐ་ོདམན་དh་ེབ་

དང༌། མཐ་ོརམི་8སི་དམའ་རམི་ལ་གཉའ་གནནོ་hདེ་པ་སགོས་kགས་དང་མ་ིམKན་པའ་ིལམ་kགས་འདའི་ིརགིས་མ་ི±ང་བ་

ཞགི་ཡདོ། དའེ་ིGརི་དགནོ་�་ེནང་ག་ི¥་བ=ན་དང་uམི་པ་y་བ་ོlམས་Hསི་དགནོ་�་ེནང་ག་ིkགས་དང་མ་ིམKན་པའ་ིh་བ་

དང༌། h་བ་འད་ིདག་hེད་མཁན་ལ་ཁོང་5ོའ t་མ་ེµ་ེའབར་ཞིང་བསམ་�ོའ t་ནང་Xན་རིང་བསགས་པའ་ིjག་བdལ་མང་པ་ོཞིག་

བ<ོད་Xར་བ�ད་ཡོད།

འནོ་Hང་ང་ཚས̀་ངསེ་པར་7་གསལ་བརོ་ཤསེ་དགསོ་པ་ཞགི་ལ། བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེཁག་ལ་གནས་bལ་འV་མནི་o་

ཚག̀ས་ཡདོ་པས། དགནོ་�་ེཁག་བE་ཆ་བE་ཚང་མ་འད་ིའV་ཞགི་ཡནི་པར་བ<དོ་མ་ི{ང༌། ངན་Àའ་ིh་བ་o་ཚག̀ས་ཐནོ་

པའ་ིདགོན་�་ེད་ེདག་ག་ི5ོད་ལའང་h་བ་ངན་པ་]ེལ་མཁན་ན་ིའགན་འPར་བ་དང་ལག་བRར་hེད་མཁན་ཚ`འ་ིནང་ག་ིམ་ིཁག་
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ཅགི་ཙམ་དང༌། ཁ་ོཚའ̀་ིXགས་u་ིཙམ་ཞགི་ལས་¥་བ=ན་ཡངོས་wགོས་འད་ིgར་རདེ་ཅསེ་བ<དོ་ན་ད་ེབས་Hང་མ་ིའzགི་པ་

ཞགི་རདེ། ¥་བ=ན་ཕལ་བ་lམས་ལ་ནག་ཉསེ་ད་ེརགིས་མདེ་ལ། བrབ་པ་བ�ངས་ནས་h་བ་བ�བ་མཁན་8་ིbལ་མKན་

དག་ེའ7ན་པ་lམས་Hསི་ད་ེབས་Hང་འད་ིgར་hདེ་མ་ིJདི། གནས་bལ་འད་ིདག་གསི་E་ཆའེ་ིསརེ་y་མང་ཚག̀ས་ཚས̀་Hང་

སངས་Eས་ཆསོ་kགས་དང༌། bལ་�ན་8་ིདགནོ་�་ེནང་ག་ིbལ་མKན་8་ིདག་ེའ7ན་པ་ལ་དད་པ་hདེ་Xར་གཡ་ོའOལ་Å་

ཙམ་ཡང་གཏངོ་མ་ིJདི་ཞགི་རདེ།

བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེ5དོ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ཏང་ལ་ང་ོ ལོ་དང་མསེ་Eལ་ལ་ང་ོ ལོ། གསར་བ<་ེང་ོ ལོ་8་ིཉསེ་À་ཚང་

བའ་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་ཏ་ེནག་ཉསེ་ཆནེ་པ་ོབསགས་པར་བ¨ནེ། ངསེ་པར་7་ད་ེམbངས་H་ིཐག་གཅདོ་ནན་མ་ོhདེ་

X་ན་ིགལ་ཆ་ེལ་མང་ཚག̀ས་Hསི་Hང་ད་ེgར་hདེ་པའ་ིར་ེབ་hདེ་H་ིཡདོ། འནོ་Hང་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་N་:གས་མཁན་དགནོ་

�་ེཡངོས་wགོས་མནི་པ་མ་ཟད་¥་བ=ན་ཡངོས་ན་ིད་ེབས་Hང་མནི་ལ། �ག་པར་7་lམ་པར་དག་པའ་ིཆསོ་H་ིབRན་hའ་ིདནོ་

ན་ིད་ེབས་ད་ེgར་ག་ལ་ཡནི་Jདི། ད་ེན་ི�་ོག�་བརོ་གནས་པའ་ིy་ེབ་ོ"ན་8སི་གསལ་བརོ་¨གོས་Kབ་པ་ཞགི་རདེ། ཟངི་

འ¬ག་ནང་:གས་པའ་ིདགནོ་�་ེཞགི་ཡནི་ཡང་ད་ེན་ིཆསོ་kགས་H་ིG་ིགསོ་8ནོ་པའ་ིགསར་བ<་ེང་ོ ལོ་བའ་ི�ང་བའ་ིདགནོ་

�་ེས་ོསའོ t་ལས་o་ེདང༌། ¥་བ=ན་གཅགི་གསི་ངན་hས་ལས་�ང་བ་ཞགི་ཡནི།

    དརེ་བ¨ནེ་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ནང་:གས་ཡདོ་མདེ་ཞབི་འ�ག་hདེ་[བས།  ངསེ་པར་7་ནན་ཏན་དང་ཞབི་ཚགས་H་ི

\་ོནས་གསལ་བ་ོབཟསོ་ཏ།ེ  ཉ་ཉགོ་མཉམ་བJསེ་དང་བཟང་ངན་ག་ོ�གོ་N་མ་སངོ་བར་y་ེབ་ོ"ན་�་ོཡདི་ཚtམས་Kབ་པ་ཞགི་

hདེ་X་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་རདེ།  བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེདང་ཆསོ་kགས་གནད་དནོ་ན་ིZགོ་འཛtང་ཆ་ེལ་ད་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་

Hང་ཡིན་Rབས།  ང་ོ ོལ་h་eལ་དང་�ང་yོབ་h་eལ་ལ་�ང་ཀ་ིདང་kག་ནང་བཞིན་དh་ེམཚམས་གསལ་བ་ོའhེད་X་ད་ེ

གལ་ཆནེ་ནང་ག་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་རདེ།  གངོ་7་བ<དོ་ཟནི་པ་gར་བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�འེ་ིགནད་དནོ་ཐད་

འཆར་གཞ་ི�ན་ཞངི་z་�གི་ཡདོ་པ་དང༌། ག་ོརམི་ཡདོ་ཅངི་བ¨ན་བ|ངི་ཡནི་པ།  དh་ེབ་ཡདོ་ལ་གཟབ་ནན་ཡནི་པ།  ཞབི་

ཚགས་ཡནི་ལ་འསོ་ཤངི་འཚམས་པ།  གཏངི་ཟབ་ཅངི་uནོ་ཡངོས་H་ིhདེ་ཐབས་ལག་བRར་hདེ་X་ན་ིགངོ་འགོ་ཚང་མར་

མེད་7་མ་ི{ང་བ་ཞིག་རེད།

དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་5དོ་E་ཆའེ་ིསརེ་y་མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་གསི་jག་བdལ་8་ིའ�ང་~་dགོ་པ་དང༌། jག་

བdལ་བzང་བ། མངའ་བདག་ཆནེ་པ་ོགpམ་8་ིནག་ཉསེ་ཐརེ་འདནོ་[བས། སརེ་y་མང་ཚག̀ས་H་ི5དོ་ནས་དགནོ་�་ེདང༌། 

�་¦ལ་དང་¥་བ=ན་8་ིཉསེ་�དོ་ད་ེདང༌། འདའི་ིརགིས་ལ་:་འབདོ་hས་ནས་རང་ཉདི་H་ིjག་བdལ་ཁངོ་5་ོསལེ་ཐབས་hདེ་

47



ངསེ་བས། ད་ེན་ིkགས་མKན་དགསོ་ངསེ་དང༌། འསོ་འཚམས་�རི་བཏང་ག་ིགནས་bལ་ཞགི་རདེ། འནོ་Hང་Gགོས་གཞན་

ཞགི་ནས། གལ་ཏ་ེདགནོ་�་ེདང་�་¦ལ་དང་¥་བ=ན་ཚར̀་X་མཚན་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་gསོ་བར། �་ོབཏགས་འཇགིས་Cལ་8་ི

ཐགོ་ནས་བ9ནོ་འ�གས་yནོ་བ<དོ་hས་ཏ་ེང་ོ ལོ་�གས་ཆནེ་hདེ་པའ་ིlམ་པ་ཞགི་བRན་ཚ�། ལས་hདེ་པ་lམས་Hསི་

མངོན་གསལ་དོད་པས་བRོད་བdགས་དགའ་བp་དང་g་yོང་ཐོབ་H་ིཡོད་པ་རེད།

ལས་hདེ་པའ་ི5དོ་7་ང་ཚའ̀་ི~་ཆ་ེབའ་ིཆསོ་kགས་ལ་མངནོ་pམ་འཛ�མས་མདེ་Hསི་དམའ་འབབེས་ང་ོ ལོ་དང༌།  

དགནོ་�འེ་ི�་¦ལ་དང་¥་བ=ན་མདེ་པར་བཟསོ་ན་དག་ེམཚན་ཆ་ེkགས་སགོས་དངསོ་�གས་ཅ་ིརགིས་ནས་Cལ་rངོ་hདེ་

མཁན་ཐནོ་Rབས།  སརེ་y་Çར་བ~ནོ་ཅན་ཁ་ཞ་ེགཉསི་འགལ་དང༌།  Rབས་བªན་འ�ར་�གོ   དནོ་དངསོ་དང་Eབ་

འགལ་hདེ་མཁན་ཚས̀་Hང་lམ་པར་དག་པའ་ིཆསོ་kགས་ད་ེཉདི་དགག་དགསོ་བ་དང༌།  མ་ིའzགི་པ་ཞགི་རདེ་ཅསེ་བ<དོ་

H་ིཡདོ།  དའེ་ིGརི་ལས་hདེ་པ་འད་ིདག་ག་ིབསམ་�འོ t་ཐགོ་ཐལ་ཆ་ེབའ་ིནརོ་འ¬ལ་8་ིg་Gགོས་H་ི®ནེ་པས།  མགི་�ན་

གཡང་མཆངོས་H་ིཚབས་ཆའེ་ིགཡནོ་ཐལ་8་ིg་བ་ད་ེཐནོ་ཡདོ།  ཁ་ོཚས̀་བདོ་aངོས་p་མང་ཚག̀ས་Hསི་Hང་ཆསོ་ལ་དད་

མསོ་དརོ་ནས་ང་ོ ལོ་hདེ་H་ིཡདོ་®ནེ།  ཆསོ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་དང་མདེ་པར་བཟ་ོXའ་ིཆ་®ནེ་ཚང་ཡདོ་པར་9མ་R།ེ  བདོ་

aོངས་H་ིདགོན་�་ེཁག་ག་ིནང་7་ང་ོ ོལ་གpམ་དང་~ིས་Eག་གpམ་8་ིལས་འOལ་]ེལ་[བས།  དོན་དངོས་H་ིལས་དོན་

5དོ་ཆསོ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་X་ཁ་oནོ་དང་ད་ེལས་འགན་གཙ་̀བའོ t་zས་p་བཞག་ཡདོ་པ་དང་�ང་yབོ་དགསོ་ངསེ་H་ི

�ད་མདེ་H་ིཆ་དརེ་ཡང་²ན་འཐམོས་»་ོམཆངོས་Hསི་ཛ་Vག་ག་ིང་ོ ལོ་hས་ཡདོ་Rབས།  བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་དང་

དགནོ་�འེ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་y་ེབ་ོlམས་ཧང་སངས་ཧནོ་ཐརོ་བ་དང༌།  �་ོཕམ་ཚད་མདེ་Hསི་É་ེངག་འདནོ་དགསོ་བའ་ིoང་

bལ་ངན་པ་ཐནོ་ཡདོ་ལ། ད་ེན་ིའ�ང་ངསེ་བ་ཞགི་Hང་རདེ།

 གཉསི་བ།   ཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�རེ་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་ལག་བRར་hས་བའ་ིགནས་bལ། མང་ཚག̀ས་

Cལ་rངོ་དང་འཐབ་~དོ་H་ིlམ་པ་ད་ེགངོ་གསལ་8་ིགནད་དནོ་གཉསི་བའ་ི[རོ་ནང་དནོ་Ï་བའ་ིནང་བ<དོ་པ་འV་མbངས་p་

ཡདོ་པས་བyར་�སོ་hདེ་H་ིམནི།  ད་g་གངོ་:ས་གནད་དནོ་ནང་མ་འ7ས་བའ་ིདགནོ་�་ེཁ་ོནའ་ིནང་7་དམགིས་བསལ་

8སི་ཐནོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་རགས་ཙམ་ཞགི་�ངེ་X་ཡནི།  ཏང་གསི་དགནོ་�འེ་ིནང་7་zལ་རམི་8་ིལམ་Gགོས་འཛtན་

Rངས་ན།ི   ¥་བ=ན་དnལ་ཕངོས་lམས་ལ་Eབ་¨ནེ་བཅལོ་ནས་མKན་�ལི་hདེ་Kབ་པའ་ིRབོས་�གས་མཐའ་དག་ལ་

མKན་�ལི་8སི་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིhདེ་གཏ་ེདང་གསར་བ<་ེང་ོ ལོ་བ།  ཆསེ་ལགོ་�དོ་H་ིཞངི་Lན་བདག་པ་ོབཅས་
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zགོས་མདེ་ཁརེ་®ང་7་བཞག་ནས་Ëང་�གེ་དང་མདེ་པར་བཟ་ོX་ད་ེརདེ།  གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་བ<དོ་ན་ད་ེན་ིཡང་དག་པ་ཞགི་

རེད།

 འནོ་Hང་¥་བ=ན་དnལ་ཕངོས་ཞསེ་བའ་ིཐ་9ད་ད་ེ�ད་ད་ེཡང་དག་པ་ཞགི་མནི་པར།  ངསེ་པར་7་�གི་བdལ་�ངོ་བའ་ི

¥་བ=ན་དnལ་ཕངོས་ཞསེ་བ<དོ་དགསོ།  X་མཚན་ན་ིབདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེཁག་ག་ིནང་ཁག་ཅགི་ན་ིབཀས་བཀདོ་Xད་

འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་kགས་དང༌།  ཞངི་Lན་བདག་པསོ་གཉའ་གནནོ་བ�་གཞགོ་དང༌།  མཐངོ་§ང་གསི་དnལ་ཕངོས་H་ི

གནས་p་བyལ་ཡདོ་པས། ང་ཚས̀་ངསེ་པར་7་ག7ང་སམེས་མཉམ་yདེ་དང་རགོས་རམ་hས་ནས་ཁ་ོཚར̀་མཐར་Gནི་པའ་ི

བཅིངས་འzོལ་ཐོབ་N་འ�ག་དགོས་བ་དང༌།  ལས་འOལ་ནང་ཁོང་ཚ`འ་ིÇར་བ~ོན་རང་བཞིན་འདོན་]ེལ་དང༌།  དགོན་�ེའ་ི

ནང་7འང་ང་ཚ་̀ཁ་ོཚར̀་བ¨ནེ་ན་འzགི   འནོ་Hང་མ་ིཁག་ཅགི་ན་ིད་ེd་ཆང་འKང་དང་ཤ་ོ½ག་Xན་འ�གས་སགོས་གམོས་

གཤསི་ངན་པས་དnལ་བརོ་�ར་ཡདོ་Rབས།  ད་ེན་ིརང་jག་རང་གསི་ཉསོ་བ་ཞགི་དང༌།  jག་བdལ་བཤད་ས་མདེ་པ་

ཞགི་ཡནི་པས་ད་ེན་ིང་ཚས̀་ག7ང་སམེས་མཉམ་yདེ་h་eལ་ཞགི་མནི།  ད་ེབཞནི་7་བ|ང་བརོ་�དོ་པའ་ིམ་ིའད་ིདག་ན་ིམག་ོ

བད་ེ[བས་འཚལ̀་དང་ང་ོདགའ་¤ད་ལད།  Çར་བ~ནོ་8་ིÎན་ཆས་8ནོ་པ་ལས་�ག་བསམ་ཞགི་ཡདོ་དཀའ་བས།  ང་ཚས̀་

མ་ིའད་ིདག་ལ་Eབ་¨ནེ་བཅལོ་མ་ི{ང༌།  གལ་ཏ་ེEབ་¨ནེ་བཅལོ་ཚ�་མ་ིའད་ིདག་གསི་ང་མནི་ན་p་ཞགི་ཡནི་9མ་ནས་"ན་ལ་

མིག་gོས་ངན་པ་ཞིག་འཇོག་X་རེད།  ཁ་ོཚ`ས་བདེན་Îན་Gིན་ཅ་ིལོག་པ་དང་མ་ིསེམས་དmག་པ་སོགས་Zོག་V་kང་བ་གང་

rངོJདི་པ་ལས།  དནོ་བཟང་གང་ཡང་�བ་དཀའ།  འད་ིན་ིངས་གངོ་འགོ་N་བཤད་ཟནི་པ་དང༌། འཆད་འ�ར་8་ིདནོ་དངསོ་

p་ཐོན་པའ་ིགནས་bལ་ནང་གསལ་བོར་¨ོགས་Kབ་ཞིག་རེད།

དགནོ་�འེ་ིནང་དངསོ་p་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་གཏངོ་[བས། གཏན་འབབེས་hས་པའ་ིJདི་�ས་ན་ིང་ོ ལོ་གpམ་

ཡནི་པ་དང༌།  ད་ེའKས་ཚད་ཡངོ་ཆདེ་~སི་Eག་གpམ་ཞསེ་པ་ལག་བRར་hས་པ་རདེ།   འནོ་Hང་ཞབི་Tའ་ིལག་བRར་

[བས་p་�ངོས་དད་གཙང་སལེ་ཟརེ་བའ་ིའགོ་N་ཆསོ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་X་དང་གཅགི  C་གpང་Kགས་¨ནེ་མདེ་པར་

བཟ་ོX་དང་གཉསི།  ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་À་~ལ་¦གས་Hསི་¥་བ=ན་y་ཕབ་N་འ�ག་X་དང་གpམ་ད་ེགཙ་̀བའ་ིལས་འགན་

ཞགི་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ།  གཏན་འབབེས་hས་པའ་ིནང་ང་ོ ལོ་གpམ་དང་~སི་Eག་གpམ་ན་ིདནོ་ཚན་གpམ་པ་ོའད་ིམངནོ་

འ�ར་ཡངོ་བའ་ིལག་ཆའམ།  འཐབ་�ས་ཤགི་N་བ�ར་ཏ་ེདའེ་ིང་ོབ་ོན་ིཉསེ་མདེ་H་ིkག་གསདོ་པ་འད་ིཉསེ་ཅན་8་ི�ང་ཀ་ི

གསདོ་པ་ལས་གཟ་ིབ<དི་ཆ་ེབ་g་n་ཞགི་N་�ར་བ་རདེ།
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དའེ་ིGརི་ཐབས་བE་�ས་Rངོ་ག་ི\་ོནས་¥་བ་དང་བ=ན་མ་lམས་y་ཕབ་N་འ�ག་[བས།   ཐགོ་མར་དགནོ་�་ེཁག་

ནང་rབོ་£ངོ་དང་Cལ་rངོ་ཟརེ་བའ་ིམངི་ཐགོ་ནས་¥་བ་དང་བ=ན་མ་འ7་ཁང་དང་ཚམ̀ས་ཆནེ་ནང་འ7་འཛམ̀ས་hདེ་7་

བ©ག་R།ེ  དམ་འཛtན་ངང་ཉནི་མཚན་gསོ་མདེ་H་ིཛ་Vག་ག་ིrབོ་£ངོ་དང་ཕན་bན་yནོ་བ<དོ་hདེ་པར་བཙན་ཤདེ་Hསི་

Cལ་rངོ་གསི་l་ོངར་�ན་པའ་ིའཐབ་~དོ་H་ི|བས་Xན་ཤགི་འÂར་ཡདོ་པ་དང༌།  མངནོ་གསལ་8སི་ཆསོ་kགས་ལ་དད་པ་

ཡདོ་ཅསེ་བ<དོ་མཁན་lམས་ལ་�ངོས་དད་པ་དང༌། གསར་བ<་ེདགའ་བ་ོམདེ་མཁན་སགོས་H་ིÌ་མ་ོo་ཚག̀ས་གཡགོས་

ནས།  བཟོད་པར་དཀའ་བའ་ིདོན་མེད་H་ིའཐབ་~ོད་དང་Ëང་�ེག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས་¥་བ=ན་lམས་ལ་y་ཕབ་H་ིཡནི་མནི་[ད་ཆ་Vསི་ཏ།ེ   གལ་Jདི་མ་ིམKད་7་¥་བ=ན་hདེ་

Xའ་ིར་ེབ་བཏོན་ཚ�་uོད་ལ་ད་7ང་rོབ་གས་ོཐོབ་མེད་པ་དང་�ོངས་དད་སེལ་Kབ་མ་ིའ7ག་ཅེས་བ<ོད་ནས་³བ་�ོད་H་ིའཐབ་

~དོ་hདེ་H་ིཡདོ་ལ།  ཐ་ན་ད་ོདམ་དང་བཙན̀་འ�ག་hས་པའང་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ།  གནས་bལ་འད་ིའVའ་ིའགོ་

µགས་ལས་�བ་པའ་ིམ་ིཞགི་ཡནི་ན་མ་གཏགོས་²་མKད་¥་བ=ན་h་Xའ་ིར་ེབ་འདནོ་ཐབས་མདེ་པར་�ར་Rབས།  ལ་ོན་

°ག་©་བ7ན་©་ལ་སནོ་པའ་ི ན་འཁགོས་lམས་Hང་y་སརེ་བབ་Xའ་ིར་ེབ་བཏནོ་ནས་རང་eལ་7་ལགོ་པ་དང༌།  མ་ིའད་ི

དག་uམི་གཞ་ིཆགས་ཐབས་མདེ་ལ་ཐནོ་yདེ་ནང་:གས་པའ་ི¾ས་�གས་Hང་མདེ་པ་དང༌།   མ་ིཚ�་Gདེ་ཙམ་རངི་འཚ་̀བ་

བyལ་ཟནི་པའ་ིདགནོ་�་ེནས་ཁ་Lལ་འདདོ་མདེ་པ་བཅས་ན་ི"ན་8སི་ཤསེ་གསལ་རདེ།   མ་ིའད་ིདག་uམི་7་མ་ིལགོ་ཀ་

མདེ་�ང་བ་ལས་དགནོ་�འེ་ིནང་གནས་བཅའ་ཐབས་མདེ་པའ་ིཆའེ་ིགནད་དནོ་ཡདོ་པ་ར་¤དོ་གང་ལགེས་hས་ཡདོ།

དགནོ་�འེ་ིའགའ་ཤས་ནང་ལས་དནོ་{་ཁག་གསི་¥་བ=ན་ཚའ̀་ིམངི་ཐ་ོར་ེར་ེབཞནི་བཀདོ་ད་ེuམི་7་བrགོས་ནས་y་

ཕབ་N་བ©ག་པ་དང༌།  ད་7ང་ཚབས་ཆ་ེབ་ཞགི་ན་ི¥་བ་lམས་Gགོས་གཅགི་ལ་�དོ་7་བ©ག་པ་དང༌།  བ=ན་མ་དང་nད་

མདེ་lམས་Gགོས་གཅགི་N་�དོ་7་བ©ག་R་ེབཙན་ཤདེ་Hསི་ཕན་bན་འདམེས་�གི་hདེ་7་བ©ག་ཡདོ།  ད་ེན་ིང་ཚས̀་

5མིས་kགས་ནང་གཏན་འབབེས་hས་པའ་ིཕ་ོམ་ོGགོས་གཉསི་པ་ོརང་དབང་ཐགོ་གཉནེ་�གི་hདེ་པ་དང་མ་ིp་གང་གསི་Hང་

ཐ་ེ�ས་མ་ིཆགོ་པར་5མིས་kགས་Hསི་འགན་ལནེ་hས་པའ་ི�་ིའབངས་8་ིཁ་ེདབང་འད་ིལའང་འzལེ་བཤད་Eག་དཀའ་

བར་�ར་ཡདོ།   ར་ི5དོ་H་ི�བ་xག་གམ།  དགནོ་�འེ་ིནང་ཚ�་གང་�བ་པ་ཉམས་ལནེ་གནང་མཁན་ཚས̀་འཇགི་¨ནེ་8་ིh་བ་

7ག་�ངོ་7་འཛtན་ཞངི་དརེ་ཡདི་འ�ང་y་ེག་ིཡདོ།  གསར་བ<འེ་ིལས་དནོ་ཡང་འཇགི་¨ནེ་8་ིh་བ་ཡནི་Rབས།  ཁ་ོཚའ̀་ི5དོ་

ནས་དགའ་བpའམ། Çར་བ~ོན་8་ིlམ་པ་Rོན་མཁན་±ང་±ང་ཡིན་པ་ན་ིཡ་མཚན་དགོས་བའ་ིདོན་ཞིག་མིན་ལ།  ཡོང་Jིད་

པ་ཞིག་དང་�ིར་བཏང་ག་ིགནས་bལ་ཞིག་རེད།  འོན་Hང་ལས་hེད་པས་ཁ་ོཚ`ར་Ðད་Zིང་མ5ེགས་བ�ང་ག་ིལོག་�ོད་H་ི
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བསམ་�འོ t་�ང་གཞ་ིཡདོ་པར་བསམ་R།ེ   ཆསོ་དད་པ་འད་ིརགིས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ད་ོདམ་བཙན̀་འ�ག་སགོས་Hསི་བrབ་པ་

དནོ་གཉརེ་8་ིlམ་པར་དག་པའ་ིཆསོ་པ་lམས་ལ་ཚབས་ཆའེ་ིËང་�གེ་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ།

དའེ་ིཐགོ་¥་བ=ན་y་ཕབ་Xའ་ིཐད། བཙན་ཤདེ་Hསི་གཞ་ིའཛtན་ས་གང་ཡང་མདེ་པར་ཐབས་ཤསེ་o་ཚག̀ས་ལག་བRར་

hས་®ནེ། བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�་ེམང་ཆ་ེབར་¥་བ=ན་གནས་�དོ་hདེ་མཁན་མདེ་པ་དང༌། གནས་�དོ་hདེ་མཁན་ཡདོ་Hང་

མ་ིzངས་ཆསེ་±ང་¡་ཡནི་པ་མ་ཟད། མ་ིའད་ིདག་ན་ིཆསོ་kགས་H་ི£ངས་བའང་དམན་པའ་ིགནས་bལ་འད་ིདག་ཐནོ་ཡདོ་

Hང་མ་ིའགའ་ཞགི་གསི་ད་7ང༌། བདོ་aངོས་ལ་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་hས་པའ་ིRབས་Hསི་E་ཆའེ་ི¥་བ=ན་lམས་ལ་

བཅངིས་འzལོ་དང་ཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིདབང་ཆ་ཐབོ་R།ེ རང་འདདོ་gར་uམི་པ་hདེ་X་�ང་བར་བ¨ནེ། དགནོ་�་ེནང་¥་

བ=ན་±ང་¡་འད་ིཙམ་ཞགི་ལས་kས་མདེ་པ་རདེ་ཅསེ་བ<དོ་H་ིཡདོ་པ་རདེ། བ<དོ་bལ་འད་ིརགིས་ན་ིང་bད་པའ་ིབE་ཆའ་ི

དO་བ©་ཡན་8་ིབོད་རིགས་མ་ིདམངས་H་ིབསམ་�ོའ t་5ོད་ཁས་ལེན་ཡོང་མ་ིKབ་པ་ཞིག་རེད།

C་གpང་Kགས་¨ནེ་~་མདེ་བཟ་ོXའ་ིཐད།  གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་བ<དོ་ན་�ང་yབོ་hས་བའ་ིགདན་ས་ཆནེ་པ་ོབཞ་ི

སགོས་དགནོ་�་ེཆསེ་±ང་ཤས་ཤགི་xད།  བདོ་aངོས་H་ིད་ེའTསོ་H་ིདགནོ་པ་དང༌།   E་ཆའེ་ིཞངི་འLགོ་Pལ་8་ིzངོ་དང་

zངོ་བ�ལ།  zངོ་uརེ་བཅས་H་ིནང༌།  ང་ཚའ̀་ིE་བདོ་ལས་hདེ་པའ་ི5དོ་E་རགིས་ལས་hདེ་པ་ཁག་ཅགི་གསི་�ས་འདནོ་

དང༌།  བོད་རིགས་ལས་hེད་པའ་ིCལ་rོང༌།  Çར་བ~ོན་ཅན་5ོད་H་ིགནས་kགས་མ་ིཤེས་མཁན་ཚ`ས་ལག་བRར་hས་

ནས་མང་ཚ`གས་ལ་ཁ་གཡར་བའམ། མང་ཚ`གས་H་ིགདོང་Öགས་8ོན་ནས་C་གpང་Kགས་¨ེན་སོགས་མེད་པར་བཟ་ོབའ་ི

|བས་Xན་ཞིག་མཁའ་ལ་འÂར་བ་དང༌།   C་གpང་Kགས་¨ེན་zངས་མེད་མེར་བJེགས་པ་དང་§ར་བÕར་བ།  ས་ལ་

ད�ག་ནས་གཏརོ་བཤགི་དང་བ:་£ངས་སགོས་hས་ཡདོ།  དགནོ་�་ེདང་�་ཁང༌།  མ་ཎའི་ི�་ོxང༌།  མཆདོ་¨ནེ་བཅས་ལ་

རང་oང་གང་ཤར་8སི་�ང་ཆནེ་»ནོ་པས་བwསི་བ་gར་གཏརོ་བཤགི་བཏང་བ་དང༌།  C་Eན་དང་C་འV།  མཆདོ་¨ནེ་8་ི~་

ཆའེ་ིག�ངས་ག:ག་lམས་བ×ས་བ་དང༌།   Jདི་ག:ང་ག་ིབj་ཉ་ོཚན་པ་ཁག་གསི་མདགོ་�ན་µགས་རགིས་ཉ་ོ�བ་

[བས།   ཞབི་ཚགས་H་ིདh་ེཞབི་h་Xར་བསམ་གཞགིས་མ་hས་པར།  མདགོ་�ན་µགས་རགིས་ལས་�བ་པའ་ིC་བZན་

དང༌།  མཆདོ་¨ནེ།  མཆདོ་ཆས་བཅས་ཉ་ོ�བ་hས་བར་བ¨ནེ།  ད་ེདག་C་འV་གཏརོ་བཤགི་གཏངོ་བར་Cལ་rངོ་ག་ིlམ་པ་

ཐནོ་པ་སགོས་དགནོ་�་ེདང་zངོ་གསབེ་འད་ིཚའ̀་ིགནས་Rངས་ད་ེསམེས་�ན་8་ིམསི་བཟསོ་བ་g་n་ཞགི་མནི་པར་སམེས་

མེད་H་ིØོགས་མདེལ་8ིས་�ེག་མེད་7་བཅོམ་ནས།   དམག་འ¬ག་ད་g་རང་མ�ག་བ�ིལ་བ་g་nར་མིག་ལམ་7་བཟོད་

དཀའ་བར་�ར་ཡོད།
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དརེ་མ་ཟད་མངནོ་pམ་འཛ�མ་མདེ་7་ཆསོ་kགས་ལ་དམའ་འབབེས་Hསི།  བཀའ་བRན་འ�ར་8་ིགpང་¨ནེ་lམས་

kད་wས་H་ིX་ཆར་བདེ་�དོ་hས་ཤངི༌།  Ôང་བ=གས་ཏ་ེC་ཐང་དང་དཔ་ེཆ་མང་པ་ོ�མ་མཐལི་བཟ་ོབའ་ིX་ཆར་�དོ་པ་

སོགས་X་མཚན་ཅིའང་མེད་པ་»ོན་པས་Hང་hེད་དཀའ་བའ་ིh་བ་མང་པ་ོཞིག་hས་ཡོད་པར་བ¨ེན།   རིམ་པ་ཁག་ག་ིམ་ི

དམངས་lམས་ཧང་སངས་ཐག་ཆདོ་པ་དང་སམེས་པ་ཟང་ཟངི་ཚད་མདེ་�ང་ཞངི༌།  ཧ་ཅང་ག་ི�་ོཕམ་ཡདི་ཆད་Hསི་མགི་§་

བཏང་R་ེབ<དོ་པར།  ང་ཚའ̀་ིས་ཆ་འད་ིÐ་Ðའོ t་eལ་ཞགི་N་བ�ར་སངོ་སགོས་H་ིÉ་ེངག་འདནོ་བཞནི་ཡདོ།

 བདོ་aངོས་H་ིC་གpང་Kགས་¨ནེ་lམས་�་ོeལ་7་འཆར་དཀའ་ཞངི་བ<དོ་པར་དཀའ་བའ་ིགཏརོ་བཤགི་འད་ིgར་

བཏང་ཡདོ་Hང༌། མ་ིའགའ་ཤས་ཤགི་གསི་ད་7ང་ད་ེན།ི  E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ག་ོ¨གོས་སད་ནས་~་མདེ་བཟསོ་བ་

རདེ་ཅསེ་བ<དོ་པ་འད་ིན་ིབདོ་aངོས་H་ིདནོ་དངསོ་གནས་bལ་ཤསེ་¨གོས་Å་ཙམ་མདེ་པའ་ི�ང་Eལ་8་ིགཏམ་ཞགི་ཡནི་

པར་བ¨ེན།   གོང་:ས་དང་མbངས་པར་~་བ་ནས་ཁས་ལེན་h་ཐབས་Lལ་བ་ཞིག་རེད།  གོང་ག་ིགནས་bལ་འད་ིདག་ག་ི

ཐགོ་ནས། ཆསོ་kགས་རང་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་ད་ེར་¤དོ་Kབ་པ་ཞགི་རདེ།

ད་ེདང་ཆབས་གཅགི་ལས་hདེ་པས་དབང་ཆ་བདེ་�ད་ད་ེ�གས་ཆནེ་དང་མངནོ་pམ་འཛ�མ་མདེ་Hསི། lམ་པ་འV་མནི་

o་ཚག̀ས་H་ི\་ོནས་སརེ་y་མང་ཚག̀ས་H་ིXན་�ན་8་ིཆསོ་kགས་hདེ་\རོ་གང་�ང་གསི་ཐ་ེ�ས་དང་བཙན་ཤདེ་Hསི་

བཀག་འགགོ་བཅས་hས་པར་བ¨ནེ། སརེ་y་མང་ཚག̀ས་lམས་ཡདི་ཐང་ཆད་ཅངི༌། ཧ་ཅང་འདདོ་མསོ་མདེ་པར་�ར་ཡདོ། 

འནོ་Hང་མང་ཚག̀ས་དམ་བ�གས་�གས་ཆནེ་hས་®ནེ། གནས་[བས་p་7ས་ཡནི་Kང་¡འ་ིརངི་གཞན་དབང་ཐབས་ཟད་

Hསི། G་ིbལ་ཐགོ་ཆསོ་kགས་ལ་དད་པ་©ང་ཟད་ཆག་པའ་ིlམ་འ�ར་ཞགི་མ་ིRནོ་ག་མདེ་ཆགས་ཡདོ་Hང་ད་ེན་ི�་bགས་

Hསི་ཐནོ་པ་ཞགི་རདེ། རང་ཉདི་དད་པ་དང་དགའ་ཞནེ་གཏངི་ཟབ་ཡདོ་པའ་ིནང་ཆསོ་ལ་ཉམས་ཆག་�གས་ཆནེ་Gནི་པ་མ་ཟད། 

རང་ཉདི་ལ་དད་པའང་hདེ་7་མ་བ©ག་Rབས་མ་ིམང་པ་ོཞགི་ག་ིབསམ་�འོ t་ཐགོ་ཆསོ་kགས་ལ་བ~་ེ7ང་ཇ་ེཟབ་དང་འ7ན་པ་

ཡང་ད་ེd་ལས་ཆ་ེ{་Gནི་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་བ¨ནེ་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་bལ་ལ་འགགོ་གནནོ་དང་མང་ཚག̀ས་H་ི

འདདོ་bལ་ལ་Eབ་འགལ་ཅ་ིཙམ་hས་པ་ད་ེརང་ཉདི་zགོས་མདེ་ཁརེ་®ང་དང་ཕམ་ཉསེ་p་འz་ོབའ་ིX་®ནེ་ཞགི་N་ཆགས་

ཡདོ། འད་ིན་ིཏང་གསི་7ས་Xན་7་མང་ཚག̀ས་དང་ཁ་Lལ་བའ་ི་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིh་�དོ་དརོ་དགསོ་ཞསེ་བཀའ་rབོ་གནང་

བའིདགོངས་དོན་དང་Eབ་འགལ་hས་པ་ཞིག་Hང་རེད། h་བ་འད་ིདག་hེད་མཁན་ན་ིདངོས་ནས་མིག་Eང་Kང་ལ་�་ོE་§ང་

ཞིང་འG་�ོད་H་ིeལ་ལས་མ་འདས།
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གpམ་པ། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ིདགནོ་�འེ་ིགནས་bལ། ༡ དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་གངོ་7་བདོ་

aངོས་ལ་ཆ་ེའLངི་§ང་གpམ་8་ིདགནོ་�་ེzངས་ཉསི་Rངོ་Ï་བE་�ག་ཡདོ་Hང༌། དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་<སེ་Jདི་

ག:ང་གསི་སརོ་བཞག་hས་པའ་ིདགནོ་�་ེབ7ན་©་�ག་ཙམ་ལས་མདེ་Rབས། བE་ཆ་དO་བ©་ག་ོབ7ན་�ག་ཙམ་±ང་7་

Gནི་ཡདོ་པ་རདེ། དགནོ་པ་མང་ཆ་ེབར་�དོ་མཁན་མདེ་®ནེ་འ7་ཁང་སགོས་�་ཁང་ཁག་དང༌། ¥་ཤག་བཅས་ལ་་བདག་yངོ་

hདེ་མཁན་མདེ་པ་དང༌། མ་ིདང་མ་ིམནི་8་ི£རོ་བས་yནོ་ཆག་ཚབས་ཆནེ་ཕགོ་R་ེཞགི་རལ་7་སངོ་དང་འz་ོབཞནི་ཡདོ།

༢ བདོ་aངོས་p་ད་ེd་¥་བ=ན་8་ི�འི་ིzངས་འབརོ་ན་ིཧ་ལམ་5་ིབ©་གཅགི་�ག་ཡདོ་པ་དང༌། དའེ་ི5དོ་ནས་G་ིEལ་7་

Lསོ་hལོ་Gནི་པ་ཕལ་ཆརེ་མ་ིzངས་5་ིགཅགི་དངc �ག་འTསོ་ཧ་ལམ་5་ིབ©་ཡདོ། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་མ�ག་

�ལི་<སེ། དགནོ་པར་�དོ་པའ་ི¥་བ=ན་བ7ན་Rངོ་ཡདོ་པའ་ིདབང་7་བཏང་ཡང་བE་ཆའ་ིདO་བ©་ག་ོགpམ་±ང་7་Gནི་

ཡདོ་པ་རདེ།

༣ དགནོ་པར་�དོ་མཁན་8་ི¥་བ=ན་lམས་H་ིÅས་ཚད་ཐད། བ@སི་Ñན་དགནོ་པ་©ང་Vག་ཙམ་ཡདོ་པ་xད། ད་ེ

འTསོ་དགནོ་�་ེཁག་ག་ི¥་བ=ན་8སི་Åས་ཚད་ན་ི�རི་བཏང་ཐགོ་ཆསེ་དམའ་བ་ོཡནི་པ་དང༌། དགནོ་�འེ་ིས་ོསའོ t་¥་བ=ན་

5དོ་H་ིཆསོ་kགས་ཤསེ་ཡནོ་ཅན་དང༌། བrབ་5མིས་ཉམས་བཞསེ་H་ིbལ་མKན་8་ི¥་བ་མང་ཆ་ེབ་ན་ིགངོ་:ས་gར་

དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་Ëང་�གེ་སགོས་Hསི་®ནེ་པའ་ིདགནོ་པར་གནས་ཐབས་~་བ་ནས་Lལ་བས། ཁ་ོཚ་̀དགནོ་

�འེ་ིནང་མ་ི�དོ་པ་དང་ཡང་ན་�དོ་མཁན་ཆསེ་±ང་ཤས་ཤགི་ལས་མདེ། དནོ་དངསོ་ཐགོ་དགནོ་�འེ་ིང་ོབ་ོད་ེཆསོ་kགས་H་ི

�གི་འ�གས་ཡནི་པའ་ི¾ས་བ་དང་ནང་དནོ་བཅས་མདེ་པར་�ར་ཟནི།

༤ དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ིདགནོ་�འེ་ི�གི་འ�གས་ཐད། ད་ེd་བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་ཞངི་Lན་ལམ་

kགས་ལས་�ང་བ་ད་ེདག་ན་ིམདེ་པར་བཟསོ་ཟནི་པ་དང་བªན། དངསོ་གནས་hས་ན་དམངས་གཙ་̀ཡནི་ཞངི༌། ཆསོ་kགས་

དང་ཆབ་Jདི་གཉསི་ཀར་g་¨གོ་hདེ་Kབ་པའ་ིའKས་ཚང་ག་ི�གི་འ�གས་གསར་བ་ཞགི་དགསོ་མཁ་ོཆནེ་པ་ོཡདོ་Hང༌། དནོ་

དངསོ་ཐགོ་འད་ིgར་�ང་མདེ། ད་ཆ་བདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�འེ་ིནང་དམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་བ=གས་ཡདོ་

པ་དང༌། དགནོ་�་ེས་ོསསོ་བདག་གཉརེ་དང་འག་ོ5དི་hདེ་H་ིཡདོ་པ་རདེ། འནོ་Hང་དརེ་ཡག་ཉསེ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ་ཅ་ེན། དའེ་ིནང་

ག་ིམ་ིo་མང་ཆ་ེབའམ་ཡང་ན་Ôང་འཛtན་མ་ིo་lམས་H་ིÅས་ཚད་ལགེས་ཉསེ་ལ་རག་ལས་པ་དང༌། མ་ིའད་ིདག་ན་ིདམངས་

གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་H་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་8་ིནང་ནས་ཐནོ་པ་ཞགི་ཡནི་Rབས། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་H་ིÇར་

བ~ནོ་ཅན་lམས་H་ིÅས་ཚད་ལགེས་ཉསེ་ལ་རག་ལས་ཡདོ། Çར་བ~ནོ་ཅན་lམས་H་ིÅས་ཚད་ལགེས་ཉསེ་འད་ིདམངས་
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གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་H་ིའག་ོ5དི་པ་དང༌། འགན་Pར་བའམ་ལས་hདེ་པ་lམས་H་ིrབོ་གས་ོདང་Cལ་rངོ་ག་ིཐབས་

ཤསེ་ལགེས་ཉསེ་ལ་བg་དགསོ་བ་ཡནི་ལ། དའེང་དམགིས་eལ་ཅ་ིའV་ཞགི་བ�ང་ནས་Çར་བ~ནོ་ཅན་ཅ་ིའV་ཞགི་གས་ོyངོ་

hས་ཡོད་པར་བg་དགོས།

  གངོ་:ས་བཞནི།  ང་ཚས̀་དགནོ་�་ེནང་ག་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་ན་ིགསར་བ<་ེདགསོ་ལ་ཆསོ་kགས་Hང་དགསོ་མཁན་

ཞགི་ཡནི་པར་བསམ་8་ིཡདོ།  འནོ་Hང་ཞབི་Tའ་ིལག་བRར་[བས།  ད་ེལས་ཡངོས་p་�གོ་R་ེཐ་ན་དངསོ་འLལེ་8་ིགསར་

བ<་ེདགསོ་མནི་ལའང་ཞབི་N་མ་ིབg་བར།  [བས་མཚམས་ལས་hདེ་པའ་ིབཀདོ་འདམོས་དང་ལནེ་8སི་ཁ་ེཉནེ་ཅ་ིལའང་མ་ི

བg་བར་ལངོ་མཆངོས་Eག་མཁན་ཞགི་ཡནི་ཚ�་ཚད་གཞ་ིདང་མKན་པའ་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་ཞགི་N་ངསོ་བ�ང་བར་བ¨ནེ།   ¥་

བ=ན་lམས་H་ི་5དོ་ནས་གནས་kགས་མ་ིཤསེ་བ་དང༌།  ཆསོ་5མིས་འགལ་འཛལ̀་དང་bལ་མནི་h་�དོ་ལ་དགའ་མཁན་

དང༌།   གཞན་8་ིX་ནརོ་ལ་ཆགས་སམེས་Hསི་འཐབ་~དོ་བXད་ནས་དཔལ་འhརོ་8་ིཁ་ེཕན་ཆནེ་པ་ོལནེ་འདདོ་མཁན།   

ལས་དནོ་{་ཁག་གམ། ལས་hདེ་པའ་ིབསམ་དནོ་བ�བས་ཏ་ེབ~་ིམཐངོ་ཐབོ་ཐབས་hདེ་མཁན་བཅས་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་

བ�ར་འཐབ་~དོ་H་ིམ7ན་zལ་7་ཐནོ་ཡདོ་པ་དང༌།  དའེ་ི5དོ་ཞ་ིབད་ེགཞན་ཕན་དང་uད་འཕགས་འ¬ལ་Lལ་8་ིདམ་ཆསོ་

ལ་»་ོབ་gར་8་ིང་ོ ལོ་hདེ་མཁན་lམས་གཙ་̀བའོ t་Çར་བ~ནོ་ཅན་7་བ[སོ་ཏ།ེ  ལས་དནོ་5དོ་7་Ôང་འཛtན་8་ི¾ས་བ་

འདནོ་7་འ�ག་ག་ིཡདོ་Rབས།  ང་ཚའ̀་ིཆསོ་kགས་དང་དགནོ་�འེ་ིགནད་དནོ་ལགེས་པ་ོམ་ིཡངོ་བའ་ིའ�ང་~་དརེ་Kག་ཡདོ།   

དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་མ�ག་བ�ལི་<སེ།   མ་ིའད་ིདག་དགནོ་�འེ་ིས་ོསའོ t་དམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་

ག་ིmA་རནི་བzསེ་གཞནོ་དང༌།  �་ཡནོ་8་ིའསོ་མརི་བཞག་ནས་¥་བ=ན་མང་ཚག̀ས་ལ་འསོ་འདམེས་hདེ་7་བ©ག་པ་

དང༌།  ¥་བ=ན་མང་ཚག̀ས་lམས་ག་ོ¨གོས་མཐནོ་པ་ོམདེ་པར། བསམ་འཆར་ང་ོམ་བཤད་མ་ིཕདོ་པས།  དམངས་གཙའ̀་ི

འསོ་འདམེས་H་ིདགངོས་དནོ་�ད་ད་ེམངནོ་Kབ་མདེ།

འད་ིg་nའ་ིདམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་དགནོ་�་ེལ་བདག་གཉརེ་དང༌། ¥་བ=ན་ལ་འག་ོ5དི་hས་

ནས་ལས་དནོ་མཐའ་དག་ཐག་གཅདོ་hདེ་པ་སགོས་ན་ིདz་དགའ་གཉནེ་jག་དང༌། Zགོ་V་འཕར་oནོ་ཡངོ་X་ལས་xན་pམ་

ཚག̀ས་པ་ོདང༌། ཞ་ིའཇགས་དནོ་ཕན་སནོ་X། མ་ི�ནོ་རང་yདི་དང༌། ཏང་ག་ིམཚན་9ན་ལ་ཕན་པ་བཅས་ཡངོས་ཐབས་Lལ་

བཞགི་རདེ། འད་ིན་ིལགེས་ཉསེ་H་ི�ང་དརོ་ཤསེ་པའ་ིy་ེབ་ོlམས་Hསི་གསལ་བརོ་¨གོས་Kབ་པ་ཞགི་རདེ། དའེ་ིGརི་བདོ་

aངོས་དགནོ་�་ེཁག་ག་ིདམངས་གཙའ̀་ིབདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ལགེས་པ་ོཡདོ་Jདི་Hང་ར་ེགཉསི་ཤགི་ལས་མདེ་པ་

དང༌། E་ཆའེ་ི¥་བ=ན་8་ིབསམ་�འོ t་ཐགོ་དའེ་ིཐད་བE་ཆ་དO་བ©་ཡན་8་ི�རོ་མ་བབ་པར་ང་ོ ལོ་hདེ་H་ིཡདོ་®ནེ། ལས་
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དནོ་ཐགོ་Zགོ་�ངེ་མང་པ་ོབཟ་ོམཁན་འབའ་ཞགི་ཡནི་པར་བ<དོ་ཆགོ་པ་རདེ། དམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ི

མ་ིལ་བgས་ནའང་གཞ་ི~འ་ིཐགོ་འད་ིgར་བ<དོ་ཆགོ་པ་ཞགི་ཡནི་Hང༌། མ་ིང་ོརའེ་ི་ཐགོ་ནས་འད་ིgར་བ<དོ་ཚ�་འཚམས་པ་ོ

མེད་ཅིང༌། རིམ་བཞིན་དh་ེཞིབ་ཞིབ་ཚགས་hེད་དགོས་པས་ད་ེརིང་འདིར་བ<ོད་H་ིམིན།

༥ དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ིདགནོ་�འེ་ི�གི་འ�གས་དང་ལམ་kགས་ཐད། དགནོ་�འེམ་¥་བ=ན་ཞསེ་འབདོ་

པ་མཐའ་དག་ག་ིལས་རགིས་ན་ིཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོ]ལེ་X་ད་ེཡནི་པ་དང༌། ¥་བ=ན་lམས་ཆབ་Jདི་ཐགོ་ནས་�་ི

འབངས་ཤགི་Hང་ཡནི་Rབས། ངས་གངོ་:ས་བཞནི་ཆབ་Jདི་ཐགོ་�རི་བཏང་ག་ི�་ིའབངས་དང་འV་བར། ཏང་ག་ིགཅགི་

�ར་འག་ོ5དི་ངསོ་ལནེ་དང་~་5མིས་ལ་བ~་ིབ"ར། བཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་སགོས་hདེ་དགསོ་ལ། ད་ེམbངས་p་ཆསོ་

kགས་ཐགོ་དཀནོ་མཆགོ་གpམ་ལ་yབས་p་འz་ོདགསོ་ཤངི༌། Rནོ་པ་ÙH་²་ནསེ་གpངས་བའ་ིདམ་པའ་ིཆསོ་H་ིདགངོས་

དོན་gར་ན། Rོན་པའ་ི�ིག་]ོང་དག་ེ�བ་H་ིབrབ་h་གནང་བ་gར་�བ་དགོས་X་བཅས་ན་ིབ<ོད་མ་ིདགོས་བ་ཞིག་རེད། འོན་

Hང་བོད་aོངས་H་ིདགོན་�་ེད་ེགཡོན་ཐལ་8་ིའག་ོ5ིད་པས་�ོངས་དད་སེལ་དགོས་ཞེས་པའ་ིབ<ོད་Rངས་འོག ཧ་ཅང་ཚབས་

ཆ་ེབའ་ིགཡནོ་ཐལ་8་ིh་�དོ་Hསི། ནང་ཆསོ་ག:ང་kགས་H་ིའ�ག་\འོམ་གཞ་ི~ར་�ར་བའ་ིནང་ཆསོ་དང་G་ིརལོ་བའ་ི

�བ་མཐའ་བར་8་ིuད་པར་འhདེ་hདེ་yབས་འzའོང་མདེ་པར་བཟ་ོXའ་ིzས་ལ་བ~སི་ཤངི༌། ¥་བ=ན་8་ིབrབ་པ་དང་

འགལ་བའ་ིh་�དོ་ལ་Cལ་rངོ་ཁ་ོན་hས་ཏ།ེ བཙན་ཤདེ་H་ི\་ོནས་དག་ེ]ངོ་�གི་�བ་H་ིh་ངན་ནང་�་bགས་Hསི་:གས་

p་བ©ག་པ་དང༌། དེའ་ིནང་:གས་པའ་ིམ་ིlམས་ལ་ཡར་ཐོན་པ་དང་Çར་བ~ོན་པའ་ིགཟ་ིབ<ིད་H་ིམིང་དང་དམིགས་བསལ་

8་ིབg་¨ོགས་སོགས་ཐོབ་H་ིཡོད་པར་བ¨ེན། དགོན་�་ེད་ེདག་ན་ིདག་ེ�བ་H་ིགནས་ཤིག་ནས་�ིག་�བ་H་ིགནས་ཤིག་N་

བ�ར་བ་དང་�ར་²ས་p་ཡོད།

    ༦ དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ིདགནོ་�འེ་ི¥་བ=ན་8་ི�དོ་ལམ་ཐད།  མ་གཞ་ིཆསོ་kགས་དང་ཆབ་Jདི་

གང་ཐད་ནས་མ་ིlམས་ཡདི་དབང་འOག་Kབ་པའ་ི5མིས་མKན་kགས་མKན་དང༌།  ཡནི་kགས་bལ་�ན་8་ི�དོ་ལམ་

ཞགི་དགསོ་X་ཐ་ེཚམ̀་~དོ་�ངེ་Å་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་ཞགི་རདེ།  འནོ་Hང་བདོ་aངོས་དགནོ་�འེ་ི5དོ་7་འད་ིg་n་ཞགི་hདེ་

ཐབས་མདེ་པ་མ་ཟད།  གངོ་:ས་གནས་bལ་འགོ་Gནི་ཅ་ིལགོ་པའ་ིh་བ་ཤ་Rག་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་ཡདོ་མ་ིJདི།  དམངས་

གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ི¥་བ=ན་8་ི�དོ་bལ་ཐད་དཔ་ེམཚན̀་8་ིགནས་bལ་འགའ་ཞགི་བ<དོ་ན།   དམངས་གཙ་̀

བདག་གཉརེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིmA་རནི་བzསེ་གཞནོ་དང་�་ཡནོ་lམས་Hསི་འཆལ་�དོ་ཆང་འKང་སགོས་བག་མདེ་

ལངོས་�དོ་དང༌།  �མོ་5མིས་དང་འགལ་བར་ཅ་ིམ་ི9མ་པར། མངནོ་pམ་འཛ�མ་མདེ་Hསི་དགནོ་�འེ་ིནང་nད་མདེ་དང་
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གཉནེ་�གི་པ་དང་·་བསགས་ཆས་བ�ར་སགོས་hདེ་H་ིཡདོ་ལ།  ཆསེ་bལ་འགལ་8་ིh་བ་lམས་ས་ོསསོ་hས་པ་ཙམ་མ་

ཟད་¥་བ=ན་མང་ཚག̀ས་ལའང་ད་ེgར་hདེ་Xའ་ིCལ་rངོ་hས་ཏ་ེ�དོ་bལ་Gནི་ཅ་ིལགོ་ཤ་Rག་hས་Rབས།   མ་ིlམས་ལ་

ད་gའ་ི¥་བ=ན་8་ི�དོ་པ་མ་ིལགེས་bལ་མང་7་�གས་ཏདེམའ་འབབེས་o་ཚག̀ས་hདེ་7་བ©ག་ག།ོ

༧ དགནོ་�འེ་ིལས་འགན་8་ི[རོ་ལ། དགནོ་�་ེདང་¥་བ=ན་lམས་H་ིས་ོསའོ t་དམགིས་གསལ་8་ིལས་འགན་ན།ི ཆསོ་

kགས་གཙ་̀བའོ t་hདེ་\་ོའKས་ཤརོ་7་མ་ིའz་ོབ་དང་ཆབས་ཅགི་�རི་བཏང་ག་ིhདེ་\འོ t་ཐགོ་ལ་འངའKས་ཤརོ་7་མ་ིའz་ོབའ་ི

བཀདོ་�གི་དང༌། ད་ེབཞནི་7་ཆབ་Jདི་ལ་rབོ་£ངོ་hས་ནས་ཆབ་Jདི་H་ིག་ོ¨གོས་མཐརོ་འདགེས་Hསི་དz་གཉནེ་8་ིདh་ེ

མཚམས་འhདེ་ཤསེ་པ་hས་ཏ་ེzལ་རམི་8་ིངསོ་འཛtན་འKས་ཚང་ཞགི་ཡངོ་བ་hདེ་X་ད་ེརདེ། འད་ིགཉསི་གཞ་ི~ར་བ�ང་

ཐགོ་ནས་ཆསོ་kགས་ཆདེ་གཉརེ་hདེ་X་དངc ངལ་~ལོ་ནང་:གས་Xར་དཀའ་ངལ་ཡདོ་མཁན་རགིས་xལ། ད་ེའTསོ་H་ི

ངལ་~ལོ་hདེ་Kབ་པའ་ི¥་བ=ན་lམས་Eལ་ཁབ་དང་མ་ིདམངས་H་ིPར་བ་ོཇ་ེ±ང་7་གཏངོ་rད་འསོ་མཚམས་H་ིཐནོ་yདེ་

ནང་:གས་ནས་རིམ་བཞིན་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་བ་hེད་X་ད་ེན་ིཡང་དག་པ་ཞིག་རེད། འོན་Hང་དོན་དངོས་ཐོག་དགོན་�་ེ

ཁག་ནང་ག་ི~་བ་གpམ་ཡང་དརོ་བ་སགོས་ཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོན་ིཉནི་མའོ t་[ར་མ་gར་±ང་ཞངི་འKས་ཚང་ག་ིཆསོ་

kགས་H་ིhེད་\་ོཧ་ལམ་མེད་པར་�ར་ཡོད།

ཆབ་Jདི་rབོ་£ངོ་ཡང་གནད་ལ་འཁལེ་ཞངི་དནོ་ཕན་�ན་པ་ཞགི་�ང་མདེ། ཐནོ་yདེ་ད་ེh་བ་ཐམས་ཅད་H་ིགཙ་̀བརོ་

བ�ང་ནས། ¥་བ=ན་ ན་གཞནོ་lམས་དང་bལ་མKན་8་ིདག་ེའ7ན་པ་lམས་ལ་ཚད་ལས་བ ལ་བའ་ིངལ་~ལོ་hདེ་7་

བ©ག་®ནེ། མ་ིའད་ིདག་ན་ིད་ེd་ངལ་~ལོ་hས་�ངོ་མདེ་Rབས་བཟདོ་པར་དཀའ་བའ་ིགནས་ལ་�ར་ཞངི༌། ཐནོ་yདེ་hས་

པའ་ིའLས་nའང་ད་ེཙམ་ཞགི་ལས་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པར་�ར། ང་ཚས̀་དགནོ་�རེ་ཐནོ་yདེ་ནན་བཤད་དང༌། མཐངོ་ཆནེ་hདེ་

དགསོ་ངསེ་ཡནི་པ་བསམ་བཞནི་ཡདོ་མདོ། དགནོ་�འེ་ི~་བའ་ིང་ོབ་ོན་ིཐནོ་yདེ་H་ིཚན་པ་མནི་Rབས། ད་ེགཙ་̀བའ་ིལས་འགན་

7་བཞག་ན་མ་ིའzགི་ལ། ས་ོསའོ t་ལས་རགིས་གཙ་̀བརོ་བ�ང་བའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགན་8་ིགཙ་̀ཕལ་དh་ེདགསོ། གལ་Jདི་

འད་ིgར་མ་hས་པ་ཡནི་ན། དགནོ་�འེ་ིནང་�དོ་7་བ©ག་པའ་ི¥་བ=ན་lམས་དགསོ་བ་Å་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་ཆགས་ངསེ་

རདེ། དཔརེ་མཚན̀་ཙམ་བ<དོ་ན། ལས་Pངས་H་ིལས་hདེ་དང༌། དམག་ད¹ང༌། ད་ེབཞནི་rབོ་མ་lམས་གལ་Jདི་ཞངི་བ་

དང་གཅིག་མbངས་Hིས་ཐོན་yེད་hེད་7་བ©ག་ཚ�། ཁ་ོརང་ཚ`ས་ས་ོསོའ t་ལས་འགན་ད་ེ�བ་Kབ་མེད་པར་�ར་བ་དང༌། 

ལས་རགིས་དh་ེའhདེ་H་ིདནོ་9ངི་ཡང་མདེ་པར་�ར་ཡདོ་པའ་ིད་ེདག་ན་ིགནས་kགས་གཅགི་མbངས་རདེ། ད་g་:ས་པའ་ི
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དགནོ་�འེ་ིགནས་bལ་8་ིདནོ་ཚན་བ7ན་ལས་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ིབདོ་aངོས་H་ིདགནོ་�འེ་ིན་ིཅ་ིའVའ་ིཉནེ་

ཚབས་ཆ་ེབའ་ིགནས་p་Ñང་ཡདོ་པ་ཤསེ་Kབ།

  བཞ་ིབ། དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་<སེ་ཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་ཅ་ིg་n་ཞགི་ལ་བ�ར་བའ་ི[རོ།  འཇགི་¨ནེ་

8་ིཁམས་འདརི་གནས་བ་མཐའ་དག་[ད་ཅགི་ཉདི་ལ་མ་ི�དོ་པར་འཇགི་པའ་ིརང་བཞནི་ཅན་མ་གཏགོས།  མ་ིའ�ར་བ་དང་

མ་ིའཇགི་པའ་ིངང་གནས་Kབ་པ་ན་ིགཅགི་Hང་མདེ་པ་རདེ།  དའེ་ིGརི་བRན་པ་eན་7་གནས་བའང་7ས་ཚད̀་H་ིཚད་འཛtན་

ཞགི་ཡདོཔ་རདེ།  ད་ེན་ིhམས་དང་9ངི་<འེ་ིབདག་ཉདི་Rནོ་པ་ÙH་²་ནསེ་གསལ་བརོ་གpངས་ཟནི་པ་ཞགི་རདེ།  འནོ་Hང་

ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན།   རམི་པ་ཁག་ག་ིསརེ་y་མ་ིདམངས་Hསི་སངས་Eས་བRན་པ་ཧ་ཅང་ག་ིདད་ཞནེ་ཡདོ་པ་

དང༌།  མང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བའ་ིནང་ཆསོ་kགས་Hསི་མདེཐབས་མདེ་པའ་ིགནས་བབ་བ�ང་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  ཆསོ་kགས་H་ི

ང་ོབའོང་ཞ་ིབད་ེགཞན་ཕན་ཡནི།  བདོ་aངོས་ནང་ཆསོ་H་ིའཆད་ཉན་ཐསོ་གpམ་ལ་�ང་གཞ་ིབ¨ན་པ་ོཞགི་ཡདོ་པའ་ི[བས།  

ཆདེ་7་ཆསོ་kགས་མདེ་པར་བཟ་ོབ་ན་ིཆསེ་མ་ིའzགི་པ་ཞགི་དང༌།  ཧ་ཅང་ཚབས་ཆ་ེལ་ཤནི་N་ཐབས་Ëག་ཤགི་རདེ།    

དཔརེ་ན། མ་ི ས་ནས་ཤ་ིབ་ན་ི�རི་བཏང་ག་ིཆསོ་ཉདི་ཅགི་རདེ།  གལ་ཏ་ེགཅསེ་p་{ང་ཞངི་དགསོ་མཁ་ོཡདོ་ལ་kས་Rབོས་

Eས་བའ་ིཉསེ་མདེ་H་ིགཞནོ་¾་ཞགི་Jགོ་བཅད་པ་ཡནི་ན་ཅ་ིgར་ཆགས་སམ།  ད་ེདང་མbངས་བར་ནང་ཆསོ་ལ་ཉམས་ཆག་

�གས་ཆནེ་�ང་R་ེ~་མདེ་7་འz་ོབའ་ིགནས་p་�ར་བའ་ིགནས་bལ་འདརི།   ང་ཚ་̀བདོ་རགིས་ཡངོས་p་<གོས་པའ་ི

སམེས་Hསི་མ་ིབཟདོ་པའ་ིX་®ནེ་ཡང་འདརི་གNགས་ཡདོ་པ་རདེ།

     དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་ཐགོ་ནས་བཤད་ན།  དམངས་གཙ་̀བབཅསོ་བ�ར་<སེ་¥་བ=ན་ཡདོ་པའ་ིདགནོ་�་ེཁག་

ནང༌།  Xན་ཚག̀ས་དང་ཆསོ་ཐགོ་7ས་མཆདོ་བཅས་ཕལ་མ་ོཆ་ེགཞ་ི~འ་ིཐགོ་མཚམས་ཆད་པ་དང༌།  འ7ས་ཚག̀ས་དང་~དོ་

¥འང་མདེ་པར།  མད་ོdགས་ག:ང་kགས་H་ིའཆད་~དོ་དང༌།  འ5དི་Ðགོ   བཀའ་kང་གནང་བ།  བRན་བཅསོ་འL་ི~མོ།  

དབང་བCར་<སེ་གནང༌།  \མོ་�བ་ཉམས་ལནེ།  དHལི་འཁརོ་འL་ིབཞངེས༌།   ཚ�ས་བ©འ་ི�ནོ་ལམ།  Ï་མཆདོ་ཆནེ་མ།ོ  

གཟབ་གསལོ་ཆནེ་མ།ོ  གར་འཆམ་དང་ཞ་ིVག་£ནི་བJགེས།  གཏརོ་Eག་སགོས་Xན་�ན་H་ིཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོ

lམས་གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་མདེ་པར་སངོ་ཟནི་Rབས།  འཆད་~དོ་~མོ་གpམ་དང་ཐསོ་བསམ་\མོ་གpམ་ན་ིgག་§་ཆད་པའ་ི

wངི་n་gར་སངོ༌།   དསེ་མ་ཚད་ཆསོ་kགས་ཐགོ་མuནེ་E་ཅན་lམས་རམི་བཞནི་འདས་zངོས་p་སངོ་ཞངི༌། ཆསོ་H་ིhདེ་

\་ོlམས་མཚམས་ཆད་པ་དང༌།  འ5དི་Xན་ཉམས་པར་བ¨ནེ་གསར་n་lམས་གས་ོyངོ་h་ཐབས་མདེ་པས།  འད་ིན་ིབདོ་
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aངོས་p་དར་ཞངི་Eས་བའ་ིནང་ཆསོ་H་ིའཆད་ཉན་ཐསོ་བསམ་~་མདེ་འz་ོལ་ཉ་ེཞངི༌།  ང་དང་བE་ཆ་ག་ོདO་ཡན་8་ིབདོ་

རིགས་ཚང་མས་བཟོད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།

 Ï་བ།  དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་<སེ་H་ིསརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་འཚ་̀བའ་ི[རོ།  ཐགོ་མར་ངས་བདོ་7་

ཆསོ་kགས་Hསི་གནས་བབ་ཅ་ིཞགི་བ�ང་བའ་ི[རོ་རབོ་ཙམ་�ངེ་X་ཡནི། ང་ཚ་̀བདོ་རགིས་H་ིནང་ཆསོ་ལ་དད་པ་hས་

ནས་ཧ་ལམ་ལ་ོང་ོཆགི་Rངོ་pམ་བE་ཙམ་སངོ་ཡདོ་པ་དང༌།  ཆསོ་kགས་H་ིརགི་ག:ང་ཧ་ཅང་དར་Eས་ཆ་ེRབས།  བདོ་

མའི་ིg་�དོ་ནང་ཆསོ་kགས་H་ི�གས་®ནེ་ཟབ་མ་ོཞགི་ཐབེས་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་G་ིརལོ་8་ིh་དངསོ་ཡངོས་wགོས་H་ི

ལགེས་ཉསེ་ངསོ་འཛtན་ཐད་ཚང་མ་ཆསོ་kགས་H་ིg་བ་དང་ངསོ་འཛtན་ལ་བ¨ནེ་ནས་འ�ར་བ་ཡངོ་ག་ིཡདོ།  7ས་མbངས་

p་མ་ི\ེར་དང༌།  ཡང་ན་uིམ་ཚང་ངམ།  zོང་ཚ`འམ།  ཚ་̀ཤོག་གམ།  ད་ེབཞིན་བོད་aོངས་ཡོངས་wོགས་ཡིན་ནའང་འV།  

གལ་Jདི་yདི་jག་ལགེས་ཉསེ་H་ིདནོ་ཆ་ེ§ང་གང་ཞགི་�ང་{ང་ཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོདང་ཁ་Lལ་Kབ་མདེ་པ་ཞགི་རདེ།  

དཔརེ་ན། མ་ི\རེ་ཐགོ་ནས་བ<དོ་ན།  y་ེ ་ན་འཆ་ིདང་བར་ཆད་ཆག་\།ོ  གཉནེ་�བེ་zགོས་�གི་དང༌།  བrབ་པ་rབོ་

གཉརེ།  འཚ་̀བའ་ིཐནོ་yདེ།  h་བའ་ིའག་ོའ�གས་སགོས་hདེ་\་ོཡངོས་wགོས་དང༌།  ད་ེབཞནི་kས་ངག་ཡདི་གpམ་8་ི

ཐགོ་ལ་བད་ེjག་ལགེས་ཉསེ་ཅ་ིཞགི་�ང་{ང༌།   ཐམས་ཅད་དཀནོ་མཆགོ་གpམ་ལ་གསལོ་འདབེས་�ནོ་ལམ་8སི་®ནེ་

ངན་བར་ཆད་ཞ་ིཞངི་་བསམ་དནོ་འ�བ་པར་hདེ་པ་སགོས་ཆསོ་kགས་H་ིhདེ་\་ོདང་ཁ་Lལ་མདེ་པ་ཞགི་རདེ། uམི་ཚང་

གཅགི་ནས་བདོ་aངོས་ཡངོ་བར་འད་ིgར་ཡནི་པས། བདོ་aངོས་p་ཆསོ་H་ིའཚ་̀བ་ན་ིགནད་དནོ་ཆ་ེ§ང་ཚང་མར་མདེ་7་མ་ི

{ང་བའ་ིགལ་ཆའེ་ིའཚ་̀བ་ཞགི་ཆགས་ཡདོ།   ཅསེ་ཚtག་ཐག་བཅད་ནས་བ<དོ་ཆགོ

འནོ་Hང་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་<སེ། སརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་འཚ་̀བའ་ིནང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་�ང་བའ་ི

གནས་bལ་ན།ི ~་མདེ་དང་མཚམས་ཆད་ལ་ཉ་ེབའ་ིཤནི་N་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིགནས་p་�ར་ཡདོ་པ་R།ེ ཁང་ཐགོ་ག་ིདར་µགོ་

lམས་བཀགོ་པ་དང༌། kས་Rངེ་7་གA་དང་�ང་མ7ད་འདགོས་p་མ་ིའ�ག་པ། uམི་ནང་ག་ིC་གpང་Kགས་¨ནེ་Hང½ས་

དགསོ་པ། མངནོ་pམ་7་ཁ་དནོ་དག་ེ£རོ་དང་བསངས་གསལོ་hདེ་མ་ིཕདོ་པ། གནས་ཆནེ་ཁག་དང༌། C་འV་མཆདོ་¨ནེ་

འགངས་ཆནེ་སགོས་ལ་མཇལ་[རོ་Gག་མཆདོ་དང༌། དག་ེའ7ན་ལ་བ9ནེ་བ"ར། ངན་rངོ་ལ་£ནི་གཏངོ་སགོས་ཚག̀ས་

བསགས་དག་ེ£ངོ་ག་ིh་བ་"ན་�བ་Rབས་མདེ་པའམ་�བས་ཐབས་མདེ་པར་�ར་ནས༌། ནད་Hསི་མནར་ཚ�་རམི་z་ོམ་ིhདེ་

པ་དང༌། ཚ�་ལས་འདས་ཚ�་བd་ོ�ནོ་མ་ིhདེ་པ་སགོས་ཆགས་ཡདོ། དཔརེ་ན་ང་ཚ་̀བདོ་མའི་ིགམོས་གཤསི་ལ་མ་ིཞགི་ཚ�་ལས་

འཕསོ་<སེ་བd་ོ�ནོ་མ་hས་ཚ�་གཤནི་པ་ོད་ེལ་Oས་བ~་ིམདེ་པའམ་9ངི་<་ེམདེ་པའ་ིཐ་ཤལ་8་ིh་བ་ཞགི་ལ་ངསོ་འཛtན་8་ི
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ཡདོ། དའེ་ིGརི་[བས་ཤགི་མ་ིlམས་Hསི་བ<དོ་དནོ། ང་ཚ་̀འཆ་ིX་Gསི་Vགས་འ7ག གལ་ཏ་ེད་ེལས་d་ཙམ་ཤགི་ལ་ཤ་ིཡདོ་

ཚ�་བd་ོབ་�ནོ་ལམ་ཞགི་ཐབོ་X་རདེ། ད་g་ཤ་ིན་u་ིཤ་ིབ་དང་འV་བར་དnགས་ཆད་མ་ཐག་\འོ t་Gརི་གeག་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། 

ཅསེ་བ<དོ་པའ་ིy་ོjག་ག་ིÉ་ེངག་འད་ིགཅགི་¹་ལས་ཤསེ་པ་ཞགི་རདེ། ར་ེར་ེབཞནི་ཞབི་པར་:ས་ཚ�་7ས་ཚད̀་མ་ིའདང་བས་

�་ིཡངོས་H་ིགནས་bལ་ཞགི་བ<དོ་ནས་འzགི་པར་hདེ།

°ག་པ། ཆསོ་དད་རང་དབང་ག་ིགནས་Rངས་[རོ། བདོ་aངོས་p་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་དང༌། དའེ་ི<སེ་p་

�ང་བའ་ིདགནོ་�འེ་ིགནས་bལ་དང༌། ཆསོ་kགས་མ7ན་ལམ་8་ིགནས་bལ། ད་ེབཞནི་སརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་

འཚ་̀བའ་ིགནས་bལ་སགོས་H་ིཐད། Tན་ནས་ད་g་གངོ་7་©ང་ཆ་ཚང་བའ་ི\་ོནས་�ངེ་ཟནི་པའ་ི~་དནོ་རང་བཞནི་�ན་པའ་ི

གནས་bལ་gར། བོད་aོངས་p་དོན་དངོས་ཐོག་�ང་བའ་ིh་བ་མང་པོའ t་ཐོག་ནས་མཐོང་Kབ་པ་ཞིག་ལ། ངས་ན་ནིང་G་ིལ་ོ

༡༩༦༡ལརོ་=ང་ལ་ིuདེ་ལ་9ན་སངེ་:ས་པའ་ིབདོ་7་ད་ེd་ཆསོ་ལ་དད་པ་hདེ་པའ་ིརང་དབང་ཡདོ་པ་ལས། ཆསོ་ལ་དད་པ་མ་ི

hདེ་པའ་ིརང་དབང་ན་ིམདེ། དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་<སེ་ནས་བ�ང༌། ཆསོ་ལ་དད་པ་མ་ིhདེ་པའ་ིརང་དབང་འདང་ངསེ་

ཡདོ་པ་དང༌། ཆསོ་ལ་དད་པ་hདེ་པའ་ིརང་དབང་མདེ་པའམ། ཡང་ན་�བ་ག�གས་ཙམ་ལས་མདེ་ཅསེ་བ<དོ་པ་འད་ིན་ིབདོ་

H་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་དང་�ད་ད་ེམKན་ཡདོ་པར་ཐག་བཅད་ཆགོ་པ་ཞགི་རདེ།

དའེ་ིGརི་ཏང་ག་ིཆསོ་དད་རང་མསོ་hདེ་ཆགོ་པའ་ིཡང་དག་པའ་ིJདི་�ས་དང༌། mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་

H་ི~་5ིམས་ལེA་གpམ་པའ་ི�་ིའབངས་H་ིགཞ་ི~འ་ིཁ་ེདབང་དང་འོས་འགན་ཞེས་པའ་ིདོན་ཚན་བEད་©་8་བEད་པའ་ི

ནང༌། mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་H་ི�་ིའབངས་ལ་ཆསོ་kགས་དད་མསོ་H་ིརང་དབང་ཡདོ་ཅསེ་གཏན་འབབེས་

ཁ་གསལ་hས་ཡདོ་པ་ད་ེང་ཚ་̀བདོ་རགིས་ས་Pལ་ལ་ལག་བRར་Gདེ་ཙམ་ཞགི་ལས་hས་མདེ་པ་ན།ི ཏང་ག་ིཡང་དག་Jདི་

�ས་དང་Eལ་ཁབ་H་ི~་5མིས་དང་Eབ་འགལ་8་ིཚབས་ཆའེ་ིh་�དོ་ཅགི་རདེ། ང་ཚས̀་ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་Eལ་ཁབ་H་ི

~་5མིས་ན་ི�་ིའབངས་ཡངོས་ལ་uབ་པའ་ིཉ་ིམ་ཞགི་ཡནི་དགསོ་བ་ལས། Gགོས་གཅགི་ལ་uབ་པའ་ིཉ་ིམ་ཞགི་མནི་པར་

བསམ་8་ིཡདོ། དའེ་ིGརི་ཆསོ་དད་རང་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེཆསོ་དད་མ་ིhདེ་མཁན་ལ་5མིས་kགས་Hསི་�ང་yབོ་hདེ་པ་ཁ་ོན་

མནི་པར། ཆསོ་དད་པ་ཚར̀་ཡང་གཅགི་མbངས་H་ི�ང་yབོ་hདེ་དགསོ། ཆསོ་ལ་མ་ིདད་མཁན་ཚས̀་ཆསོ་དད་རང་དབང་ག་ི

5མིས་kགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཆསོ་དད་h་Xར་བཀག་འགགོ་དང་གནདོ་yནོ་བཏང་བ་ཡནི་ཚ�། ད་ེན་ི5མིས་འགལ་8་ི

ཚབས་ཆའེ་ིh་�དོ་ཅགི་དང་འཛམ་�ངི་Rངེ་ག་ི5མིས་kགས་ཤསེ་མཁན་ཚང་མས་མuནེ་¨གོས་Kབ་པ་ཞགི་རདེ།
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  ཆསོ་ལ་དད་མསོ་hདེ་པར་དགནོ་�་ེདང༌།  དག་ེའ7ན།  C་གpང་Kགས་¨ནེ་དང༌།  ད་ེབཞནི་ཆསོ་kགས་hདེ་\་ོཆ་ེ

འLངི་§ང་གpམ་ཚང་མ་མདེ་7་མ་ི{ང་བ་ཞགི་རདེ།  གལ་ཏ་ེའད་ིདག་མདེ་པར་བཟསོ་ཚ�་ཆསོ་དད་དང་ཆསོ་kགས་]ལེ་

ཐབས་མདེ་པ་ན་ི"ན་8སི་མuནེ་གསལ་རདེ།  དཔརེ་ན། མ་ིཞགི་ལ་uདེ་རང་གསི་ཟ་མ་ཡག་པ་ོཟ་ོཞསེ་བ<དོ་ད།ེ  ཁའོ t་

མ7ན་8་ིབཟའ་བཅའ་lམས་འuེར་སོང་ན་མ་ིའདིས་ཅ་ིཞིག་བཟའ་འམ། འད་ིན་ིགཅིག་མbངས་H་ིགནས་kགས་ཤིག་རེད།  

X་མཚན་འད་ིདག་ག་ི®ནེ་པས་བདོ་aངོས་Hསི་གཙས̀་བའ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ཡངོས་ལ་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་ནས་

བ�ང་ཆསོ་kགས་དང་ཆསོ་དད།  ད་ེབཞནི་དགནོ་�འེ་ིགནད་དནོ་བཅས་བ་~་བ་ནས་ལགེས་པ་ོ]ལེ་Kབ་མདེ་ཅསེ་བའ་ི

བ<དོ་bལ་དང་g་bལ།  ངསོ་འཛtན་བཅས་བར་གཞ་ིའཛtན་ས་ཡདོ་པ་ཞགི་ལས་བསམ་བཞནི་ཁག་ད@་ིདང་བ9ནོ་འ�གས་

Cར་འདབེས་hས་བ་ཞགི་མནི་ཞསེ་བ<དོ་ཆགོ

 དའེ་ིGརི་བདོ་མ་ིཡངོས་H་ིནང་བསམ་གཞགིས་hདེ་མ་ིཤསེ་བའ་ིhསི་པ་lམས་xད།  ད་ེའTསོ་H་ིརམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ི

དམངས་དང༌།  བE་ཆའ་ིདO་བ©་ཡན་8་ིy་ེབ་ོ"ན་ཆསེ་ཧང་སངས་བ་དང་ཧནོ་ཐརོ་དགསོ་བ་�ང་བས།  ད་g་བདོ་མ་ི

lམས་ལ་ནང་ཆསོ་H་ི[རོ་�ངེ་མ་ཐག རང་དབང་མདེ་པར་སམེས་ཤནི་N་y་ོR་ེམགི་§་གཏངོ་བཞནི་jག་བdལ་8་ིÉ་ེངག་

འདནོ་པ་སགོས་H་ིགནས་bལ་ན་ིཧ་ཅང་ཚབས་ཆ།ེ  དའེ་ིGརི་ད་ེརངི་Tན་ནས་\རེ་སམེས་དརོ་ཏ་ེཏང་ག་ིམཚན་9ན་དང་མ་ི

དམངས་H་ིའདོད་�་ོགཞིར་བ�ང་ནས།  གནས་kགས་lམས་Gོགས་p་མ་Ñང་བར་Ñག་པོར་བ<ོད་ཡོད།  འོན་Hང་མ་ི

འདསི་བ<དོ་པ་gར་ན་གནས་bལ་དངསོ་མ་ཡནི་ཤསེ་ཆ་ེལ་དནོ་དངསོ་ཡནི།  ད་ེམནི་བདོ་རགིས་zགོས་པ་ོམང་པསོ་འད་ི

gར་བ<ོད་�ོང་མེད་Rབས།  ཡང་9ིང་བ<ོད་མཁན་ང་ཡིན་9མ་ནས་དོགས་པ་ཏན་ཏན་འ�ང་ངེས་བ་ཞིག་རེད།  ད་ེན་ིམ་ི

མང་ཆ་ེབར་རང་�ང་བག་ཟནོ་8་ིབསམ་�་ོཞགི་ཡདོ་པ་དང༌།   ད་ེབཞནི་ད་ེd་མཐངོ་ཐསོ་p་�ར་བའ་ིཉམས་�ངོ་ག་ིཐགོ་

ནས་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་lམས་དམར་<ནེ་7་བ<དོ་ཕདོ་H་ིམདེ་Rབས།  yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་lམས་དམར་<ནེ་7་

བ<དོ་མཁན་8་ིzགོས་པ་ོམདེ་པ་ན་ིདནོ་དངསོ་H་ིགནས་bལ་དང་�ད་ད་ེམKན་པ་ཞགི་དང༌།  ཆསེ་Xན་�ན་ཞགི་ཡནི་པ་

ལས་ཡ་མཚན་hདེ་དགསོ་དནོ་མདེ།  �་ོཕངས་བ་ཞགི་ལ་ད་g་འཛམ་�ངི་Rངེ་མའི་ིབསམ་�འོ t་ནང་མན་ོབསམ་ཅ་ིཞགི་གཏངོ་

ག་ིཡདོ་མདེ་མཐངོ་Kབ་པའ་ིའ¢ལ་ཆས་ཤགི་མདེ་ལ།  གལ་ཏ་ེའ¢ལ་ཆས་ད་ེའV་ཞགི་ཡདོ་ན་བདོ་རགིས་H་ིསམེས་ཁམས་ལ་

བg་ཙམ་hས་ཚ�་ཧ་ཅང་ག་ིང་ོམཚར་ཞངི་དནོ་9ངི་�ན་པ་ཞགི་ཡནི་8་ིརདེ།
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mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་ན་ིམ་ིརགིས་ཆ་ེ§ང་མང་བ་ོམཉམ་{བ་hས་བའ་ིEལ་ཁབ་ཆནེཔ་ོཞགི་ཡནི་པར་

མ་ཟད། ང་ཚ་̀mང་ག་ོགསར་བ་དn་བZསེ་བ་ནས་བ�ང་Rབོས་�གས་ཆ་ེབའ་ིམ་ིརགིས་Hསི་Rངོས་�གས་§ང་བའ་ིམ་ི

རགིས་ལ་གཉའ་གནནོ་hདེ་པ་དང༌། dནོ་ཐནོ་མ་ིརགིས་Hསི་<སེ་kས་མ་ིརགིས་ལ་མཐངོ་§ང་hདེ་པ་སགོས་རངི་7་དརོ་ཏ།ེ 

འV་མཉམ་བད་ེyདི་H་ིལམ་n་བXད་ཕན་bན་Åན་�་gར་8་ིམKན་�ལི་དང་ཤ་5ག་འVསེ་པའ་ིམསེ་Eལ་uམི་ཚང་ཆནེ་པ་ོ

ན།ི མ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་Hསི་མཆགོ་N་�ར་བའ་ིདགའ་ཞནེ་h་eལ་ཞགི་N་�ར་ཏ།ེ ད་ེd་ལ་ོXས་

ཐགོ་མ་ིརགིས་ཁག་དབར་ཕན་bན་གཉའ་གནནོ་དང་འTགོ་བཅམོ། མཐངོ་§ང་གསི་ཕན་bན་དགོས་ཟནོ་དང་ཁངོ་5་ོསགོས་

�་ོཕམ་8་ིགནད་དནོ་མང་པ་ོཞགི་�ང་བ་lམས་གཙང་སལེ་hས་དང་hདེ་བཞནི་ཡདོ། �་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིམ་ིརགིས་H་ི

འLལེ་བ་གསར་བ་ཞགི་བ=གས་དང་འ�གས་བཞནི་ཡདོ་པས་མ་ིརགིས་གནད་དནོ་ད་ེ~་བའ་ིཐགོ་ནས་འ�ར་�གོ་Gནི་ཡདོ་

པ་རདེ། Zངི་བ་དང་གསར་བ། གཉའ་གནནོ་དང་འV་མཉམ། འཁནོ་འཛtན་དང་མཛའ་མKན་བཅས་H་ིདh་ེམཚམས་Gསེ་ཤངིc 

འLལེ་བ་གསར་བ་ཞགི་དང་མKན་�ལི་གསར་བ་ཞགི་�ང་R།ེ mང་}་མསེ་Eལ་8་ིཡངས་པའ་ིས་གཞའི་ིཐགོ་མ་ིརགིས་ཁག་

ག་ིམ་ིlམས་ལ་དགའ་དགའ་¤་ོ¤་ོདང༌། �་ོབད་ེབག་ཕབེས། མ་ི�ནོ་རང་y་ིད་H་ིམ་ེཏགོ་མཉམ་བE་བཞད་པའ་ིབ@ག་

མདངས་འཚ�ར་བའ་ིlམ་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད།

mང་ག་ོOང་5ན་ཏང་དང༌། མའ་ོmA་ཞའི་ིའག་ོ5དི་H་ིདར་དམར་འགོ mང་}་མ་ིརགིས་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་ཡངོས་wགོས་

�་ོ<འེ་ིÑན་པ་ོgར་�གོ་~་གཅགི་N་བ�ལི་ནས་�་ོགཅགི་སམེས་གཅགི་དང༌། ཡདི་ཆསེ་�བ་འཕར་8སི་�་ིཚག̀ས་རངི་

kགས་H་ིའ�གས་�ན་ལེགས་�བ་hེད་H་ིཡོད་པ་རེད། རང་ག་ིམེས་Eལ་འད་ིབཟ་ོལས་དང་ཞིང་ལས། ཚན་རིག་དང་རིག་

གནས། Eལ་�ང་སགོས་Gགོས་གང་ཐད་ནས་Êར་7་དངེ་རབས་ཅན་7་བ�ར་ཆདེ། ཏང་གསི་བཏནོ་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིh་

བ་དར་དམར་གpམ་བ�ངེས་ནས། ད་ེd་ལ་ོXས་ཐགོ་�ང་�ངོ་མདེ་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིh་གཞག་lམས་ལགེས་�བ་hས་

དང་hདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། Eལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ཆནེ་པའོང་ཐབོ་དང་ཐབོ་བཞནི་ཡདོ་པ་རདེ། 7ས་མbངས་p་མའ་ོཙ�་

Nང་ག་ིདགངོས་པས་Vག་ཆས་¤ས་ནས་ཡར་ལངས་ཐབོ་པའ་ིམ་ིདམངས་7ང་Âར་°ག་དང་h་ེབ་Ïའ་ིམKན་�ལི་�གོ་~་

གཅགི་བ�ལི་8་ིP་bར་ད།ེ འཛམ་�ངི་ཡངོས་H་ིམ་ིདམངས་H་ི�་ིདz་ཨ་ར་ིབཙན་Eལ་རངི་kགས་པ་གཙས̀་བའ་ིས་གཞ་ི

རིལ་བོའ t་Rེང་ག་ིལོག་�ོད་པ་lམས་H་ིམག་ོཐོག་N་ཁ་གཏད་པས། ཁ་ོཚ`ས་གང་�ང་གིས་h་ངན་]ེལ་མ་ིཕོད་པར་�ར་ཡོད། 

ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞའི་ིའག་ོ5དི་འགོ་mང་ག་ོགསར་བའ་ིམ་ིརགིས་ཁག་ག་ིགཞམོ་གཞགི་Lལ་བའ་ིམKན་�ལི་ཆནེ་པསོ་རང་

Eལ་ནང་Pལ་8་ིལས་དནོ་ཁག་ནང་གཞ་ི~འ་ིརང་བཞནི་8་ི¾ས་བ་�གས་ཆནེ་ཐནོ་པར་མ་ཟད། འཛམ་�ངི་ག་ིཡར་ཐནོ་དང་

གསར་བ<་ེh་གཞག་ལའང་འཐབ་ན་མ་ིEལ་བ་མདེ་པའ་ི¾ས་བ་དང་ཉམས་པ་མདེ་པའ་ིམཛད་<སེ་ཤགི་བ�ན་ཡདོ། མKན་
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�ལི་ན་ིRབོས་�གས་ཡནི་པ་དང༌། Eལ་ཁ་ཐམས་ཅད་H་ིའགན་ལནེ་ཞགི་Hང་ཡནི་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིབདནེ་དནོ་འད་ིrར་

ཡང་དནོ་དངསོ་H་ིཐགོ་ནས་ར་¤དོ་ཅགི་�ང་བ་རདེ། |བས་ཆནེ་8་ིམKན་�ལི་གསར་བ་འད་ིརགིས་ན་ིཏང་དང་མའ་ོmA་

ཞའི་ིJདི་�ས་དང༌། �ག་པར་7་མ་ིརགིས་Jདི་�ས་ལས་�ང་བའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིEལ་ཁ་ཞགི་རདེ།

ང་ཚའ̀་ིམསེ་Eལ་ན་ིམ་ིརགིས་མང་བའ་ིEལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་དང༌།  མ་ིརགིས་H་ིམKན་�ལི་ན་ིཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་Rབས།  རམི་པ་གངོ་འགོ་ཚང་མས་གནད་ད་ེཤསེ་དགསོ་བ་མ་ཟད།  ད་ེམbངས་H་ིལས་དནོ་�བ་

དགསོ་Xའང་ཆསེ་གལ་ཆནེ་ཞགི་རདེ།  mང་ག་ོOང་5ན་ཏང་ག་ི�གི་Jལོ་དང༌།  Eལ་ཁབ་H་ི~་5མིས།  གཙ་̀འཛtན་མའ་ོ

mའ་ིཞའིགིpང་~མོ།  ད་ེབཞནི་ད་ེམནི་8་ིགལ་ཆའེ་ིཡགི་ཆ་ཁག་མང་པའོ t་ནང་མ་ིརགིས་H་ིགནད་དནོ་དང་མ་ིརགིས་H་ི

མKན་�ལི་[རོ་མང་པ་ོ�ངེ་ཡདོ།  འད་ིདག་ན་ི�ད་ད་ེཡང་དག་མཁས་མཛངས་དང༌།  ཚtག་དནོ་ཟབ་ལ་མངི་དནོ་མbངས་བ་

ཞགི་ཡནི་པ་མ་ཟད།  དནོ་དང་�ན་པ་ཞགི་ཡནི་པའང་ཁས་ལནེ་ངསོ་འཛtན་hདེ་H་ིཡདོ།

7ས་མbངས་p་ཏང་གསི་Xན་7་rབོ་Rནོ་གནང་བ་gར།  མ་ིརགིས་H་ིམKན་�ལི་ལགེས་པར་]ལེ་ཆདེ།  ཐགོ་མར་

ལ་ོXས་ཐགོ་མ་ིརགིས་ཁག་ག་ིདབང་བ�ར་zལ་རམི་8སི་བཟསོ་པའ་ིRབོས་ཆནེ་མ་ིརགི་ས་Hསི་ཉམས་§ང་མ་ིརགིས་ལ་

གཉའ་གནནོ་འTགོ་བཅམོ་hས་པའ་ིདབང་གསི།  ཉམས་§ང་མ་ིརགིས་ལ་མ་ིརགིས་H་ིལར་ཞནེ་དང་རང་�ང་ག་ིབསམ་པ་

�གས་ཆ་ེ{་Gནི་ནས།  རང་ཉདི་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་འTགོ་བཅམོ་hདེ་མཁན་ཚར̀་ཁངོ་5་ོཆནེ་པ་ོལངས་ཏ་ེཕན་bན་དབར་

དམག་འ¬ག་མང་པ་ོ�ང་ཡོད་པ་རེད།  ད་ེབཞིན་dོན་ཐོན་མ་ིརིགས་Hིས་<ེས་kས་མ་ིརིགས་ལ་མཐོང་§ང་དང་བZེས་བཅོས་

hས་Rབས།  སམེས་གཅངོ་བསགས་པ་སགོས་H་ིགནད་དནོ་o་ཚག̀ས་�ང་R།ེ   མ་ིརགིས་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་H་ིབསམ་

�འོ t་ནང་མ་ིརགིས་གཞན་དག་ལ་�་ོདགོས་དང་ཁངོ་5་ོཡདོ་པ་སགོས་མ་ིརགིས་མKན་�ལི་དང་མ་ིརགིས་H་ིའLལེ་བར་

དགསོ་ངསེ་དང་འསོ་མཚམས་མནི་ལ།  ཚད་གཞ་ིམ་ིགཅགི་པའ་ི�གས་®ནེ་ངན་པ་ཐབེས་ཡདོ་པ་སགོས་ལ་ང་ཚས̀་ངསེ་

པར་7་སམེས་ཐག་གཙང་བཅད་དང་དཀའ་�ད་འབད་བ~ནོ་8སི་h་�དོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་རམི་བཞནི་སལེ་དགསོ།  ཆབས་

ཅགི་འhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིའག་ོ5དི་འགོ་དང༌།  བཟ་ོཞངི་མནའ་འLལེ་8་ི�ང་གཞའི་ིRངེ༌།  མ་ིརགིས་H་ིའLལེ་བ་གསར་བ་

དང་མKན་�ིལ་གསར་བ་ཞིག་འ�གས་དགོས། 

འད་ིན་ིམ་ིརགིས་ལས་དནོ་མཁན་ཙམ་མ་ཟད་ལས་hདེ་པ་ཡངོས་wགོས་Hསི་�དོ་གཡངེའKས་ཤརོ་གཏངོ་མ་ིཉན་པའ་ི

ཆབ་Jདི་H་ིལས་འགན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་རདེ། ད་ེམbངས་Xན་རངི་བརོ་Zགོ་འཛtང་ཆ་ེབའ་ིདཀའ་ངལ་8་ིགནས་bལ་ལ་

འཐབ་~དོ་hས་ཏ།ེ མཐར་ལ་ོXས་ཐགོ་�ག་པའ་ིམ་ིརགིས་དབར་8་ིབསམ་�འོ t་ནང་ག་ིབག་ཆགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་གཙང་
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སེལ་མཐར་Gིན་པ་བཟོས་ནས། རིམ་བཞིན་མ་ིརིགས་ཁག་lམས་Åན་�་ང་ོམ་ཞིག་N་འ�ར་བ་hེད་དགོས། ང་ཚ`ས་འ�བ་

Rནོ་འད་ིདག་ན་ི�ད་ད་ེཡང་དག་པ་ཞགི་དང་ཚང་མ་འགག་~འ་ིརང་བཞནི་ཞགི་Hང་ཡནི་པར་ངསོ་འཛtན་hདེ་H་ིཡདོ། མ་ི

རིགས་འLེལ་བ་ཡག་པ་ོབཟོས་ཏ།ེ མ་ིརིགས་ས་ོསོའ t་མ་ིདམངས་lམས་འ་ོ§་འVེས་པ་བཞིན་ཕན་འLས་བཟང་པ་ོཞིག་ཐོབ་X་

དང༌། འLལེ་བ་བཟང་པ་ོཞགི་ཆགས་ཏ་ེEལ་ཁབ་བཟང་པ་ོཞགི་ཆགས་X་ན་ིང་ཚ་̀མ་ིརགིས་ཡངོས་H་ིལས་འགན་ཞགི་ཡནི་

པ་མ་ཟད། ཚང་མས་དགའ་¤འོ t་ངང་ལགེས་�བ་hདེ་དགསོ་པའ་ིབ@་ཤསི་པའ་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་Hང་རདེ། དརེ་བ¨ནེ་མ་ིརགིས་

ཁག་དང་མ་ིརགིས་ཁག་ག་ིམ་ིར་ེང་ོརསེ་ངསེ་པར་7་རང་ཉདི་H་ི¾ས་པ་ཡངོས་wགོས་འnལ་དགསོ་ངསེ་རདེ།

འནོ་Hང་h་བ་འདའི་ིhས་<སེ་སམ། འཇནོ་ཐང་ངམ། �བ་འLས་H་ིཆ་ེ§ང་ཐད་ནས་བ<དོ་ཚ�། Rབོས་�གས་ཆ་ེབའ་ི

dནོ་ཐནོ་མ་ིརགིས་Hསི་གཙ་̀བ་ོhདེ་དགསོ་པ་རདེ། དའེ་ིGརི་ལ་ོXས་ཐགོ་ནས་བཞག་པའ་ིགནད་དནོ་མ་ིལགེས་པ་མང་ཆ་ེབ་

ན།ི Rབོས་�གས་ཆ་ེབའམ་dནོ་ཐནོ་མ་ིརགིས་H་ིདབང་བ�ར་zལ་རམི་8་ིངན་འLས་ལས་�ང་བའ་ིkགས་དང་མ་ིམKན་

པའ་ིh་�དོ་o་ཚག̀ས་Hསི་ཉམས་§ང་ངམ་<སེ་kས་མ་ིརགིས་H་ིམ་ིlམས་ལ་མ་ིའདདོ་པ་ཞགི་བཟསོ་ཏ།ེ མ་ིརགིས་ཁག་

དབར་རམི་བཞནི་ཕན་bན་དགོས་ཟནོ་དང༌། ཁངོ་5་ོསགོས་མ་ིལགེས་པའ་ིX་®ནེ་ཞགི་�བ་ཡདོ། ད་g་འད་ིདག་མདེ་པར་

བཟ་ོདགསོ་[བས། ཐགོ་མར་དའེ་ིX་®ནེ་མདེ་པར་བཟསོ་ཚ�་འLས་n་ན་ིརང་བཞནི་8སི་ཐནོ་མ་ིJདི་པ་ཞགི་ཡནི་པ་ན་ི�རི་

བཏང་ག་ིཆསོ་ཉདི་ཅགི་རདེ། དརེ་བ¨ནེ་གནད་དནོ་འདའི་ི[རོ་ལ་མ་ིརགིས་ཆནེ་པ་ོlམས་Hསི་ནན་ཏན་དང་Çར་བ~ནོ་8སི་

�བ་དགསོ་པ་ཞགི་རདེ། གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་བ<དོ་ན་མ་ིརགིས་ཆནེ་པའོ t་རངི་kགས་ལ་ཕར་ ལོ་8་ིང་ོབ་ོ�ན་ཡདོ་ལ། ས་

གནས་མ་ིརགིས་རངི་kགས་ལ་འགགོ་�ང་ག་ིང་ོབ་ོ�ན་ཡདོ། གལ་ཏ་ེཕར་ ལོ་མདེ་པ་ཡནི་ན། འགགོ་�ང་ན་ིརམི་བཞནི་མདེ་

པར་འ�ར་X་རདེ། ད་ེགཉསི་H་ིདབར་ལ་X་འLས་H་ིང་ོབ་ོཞགི་�ན་ཡདོ།

ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་ལ་མKན་�ལི་8་ིམགི་དཔརེ་འསོ་པའ་ི�ང་ཞགི་uབ་ནས་ཡདོ་པ་ན་ིམKན་པ་Åན་བཞའི་ི�ང་ཡནི། �ང་

འདའི་ིནང་Jགོ་ཆགས་ཆ་ེ§ང་བཞསི་རང་ཉདི་H་ིའཇནོ་ཐང་ཆ་ེ§ང་ལ་མ་ིགཞགིས་པར་ ན་གཞནོ་8་ིག་ོརམི་gར་h་དང་ར་ི

བངོ༌། ¤Aེ། �ང་ཆནེ་སགོས་རམི་པ་བཞནི་བ�གིས་ནས་Jགོ་ཆགས་ཆ་ེབས་§ང་བ་ལ་Oས་བ"ར་8སི་Tག་ལ་Pར་ཡདོ་

པ་Lསི་ཡདོ། ད་ེལ་གཏངི་ཟབ་པའ་ིམKན་�ལི་ཚད་�ན་8་ིདནོ་9ངི་ཞགི་�ན་ཡདོ་པ་རདེ། Jགོ་ཆགས་བཞ་ིབ་ོའདསི་རང་ས་ོ

སའོ t་¾ས་�གས་ལ་མ་བgས་བར་ ན་བ"ར་གཞནོ་yངོ་དང་Rབོས་�གས་ཆ་ེབས་§ང་བར་གཅསེ་yངོ་hས་པའ་ི®ནེ་

8སི། ཁ་ོཚ་̀�ན་7་འཛམ̀ས་ཤངི་pས་Hང་ཁ་འLལ་ཐབས་མདེ་པར་�ར་ནས། ཞ་ིབད་ེམཛའ་མKན་དང༌། V་ོyདི་�ན་པའ་ི

འཚ་̀བ་ཞགི་yལེ་བཞནི་ཡདོ་པ་དསེ་མ་ི�ནོ་རང་yདི་H་ིuད་7་འཕགས་པའ་ིལ་ོXས་H་ིམགི་དཔ་ེཞགི་བཞག་ཡདོ་པ་རདེ། 
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ཏང་ག་ིམ་ིརིགས་མKན་�ིལ་8་ིJིད་�ས་Hང་འད་ིདང་�ད་ད་ེམbངས། གལ་ཏ་ེལས་hེད་པས་ལས་དོན་དངོས་H་ིནང་འད་ི

དང་Eབ་འགལ་hས་ཚ�། ད་ེལས་�ང་བའ་ིངན་འLས་Hིས་མKན་�ིལ་དང་བད་ེyིད་H་ིའཚ་̀བ་ད་ེརིམ་བཞིན་~་མེད་7་འz་ོ

X་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མེད།

  ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་ན་ིབདོ་རགིས་འ7ས་�དོ་H་ིས་Pལ་ཞགི་ཡནི་Rབས།  མ་ིརགིས་H་ིགནད་དནོ་དང་མ་ིརགིས་H་ི

འLལེ་བ།  མ་ིརགིས་H་ིམKན་�ལི་བཅས་Hསི་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་5དོ་ཆསེ་གལ་ཆའེ་ིག་ོགནས་བ�ང་ཡདོ།  འདརི་©ང་ཟད་

�ེང་ན།  བོད་aོངས་ན་ིmང་}་མེས་Eལ་8་ིམངའ་ཁོངས་p་མ་ིལ་ོབE་Tག་ཁ་ཤས་སོང་ཡོད་Hང༌།  དབང་བ�ར་hེད་

ཐབས་དང༌།  ནང་Jདི་H་ིyངོ་Rངས་ད་ེམསེ་Eལ་ནང་Pལ་8་ིzངས་±ང་མ་ིརགིས་གཞན་དག་དང་མ་ིའV་བས།  རམི་པ་ས་ོ

སའོ t་མ་ིམང་ཆ་ེབར་བདོ་རགིས་H་ིg་བ་�གས་ཆ་ེཞངི་མསེ་Eལ་8་ིg་བ་�གས་§ང༌།  mང་དhང་གསི་བདོ་aངོས་ལ་

དམགིས་བསལ་8་ིg་yངོ་ཆ་ེཙམ་ཞགི་ཡངོ་བའ་ིར་ེའདདོ་ཤནི་N་ཆ་ེཞངི་གནས་bལ་Zགོ་འཛtང་�ན།  G་ིEལ་དང་འདབས་

འLལེ་8་ིས་མཚམས་རངི་བ།  བཙན་Eལ་རངི་kགས་པ་དང༌།  E་གར་ལགོ་�དོ་Gགོས་ཁག་གསི་མ་{ང་ཁགོ་བ©ག་

གསི་བདོ་འད་ིམསེ་Eལ་ལས་ཁ་Lལ་གཏངོ་~སི་དང༌།  ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་À་དང༌།  ཉནི་མཚན་དhརེ་མདེ་Hསི་h་བ་ངན་པ་

o་ཚག̀ས་hས་དང་hདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་སགོས།  བདོ་aངོས་ལ་མསེ་Eལ་ནང་Pལ་8་ིམ་ིརགིས་ཁག་གཞན་དག་དང་མ་ིའV་

བའ་ིདམགིས་བསལ་uད་ཆསོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ།  འནོ་Hང་གངོ་:ས་བཞནི་བདོ་aངོས་ཞ་ིབའ་ིབཅངིས་འzལོ་བཏང་bན།  

ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིདང༌།  Eལ་Jིད་�་ིuབ་ཁང་ག་ིཐད་ཀའ་ིའག་ོ5ིད་འོག་དང་ཏང་ག་ིམ་ིརིགས་Jིད་�ས་H་ིའོད་Rོང་དང་

mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིཐད་ཀའ་ིའག་ོ5དི་Rངས་འཛtན་འགོ  བདོ་བyདོ་མ་ིདམངས་བཅངིས་

འzལོ་དམག་དང༌།  E་རགིས་ལས་hདེ་གཙས̀་བའ་ིམ་ིརགིས་ཁག་ག་ིལས་hདེ་པ་མང་ཆ་ེབའ་ིགཞ་ི~འ་ིཐགོ་བདོ་རགིས་

དང༌།  མ་ིདམངས་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་འTགོ་བཅམོ།  མཐངོ་§ང་སགོས་དརོ་ཞངི་�་ོགཅགི་སམེས་གཅགི་གསི་བདོ་aངོས་

མ་ིདམངས་ལ་དོན་བཟང་zངས་ལས་འདས་བ་བ�བས་ཏ།ེ  མ་ིདམངས་H་ིཞབས་:་བ་བཟང་བ་ོཞིག་N་�ར་ཡོད་པས།  

རིམ་བཞིན་བོད་རིགས་མ་ིདམངས་H་ིཐ་ེཚ`མ་དང་lམ་¨ོགས་སོགས་སེལ་བ་དང༌།  མང་ཚ`གས་Hིས་E་མ་ིགསར་བ་འད་ིདག་

ད་ེdའ་ིE་མ་ིདང་མ་ིའV་བར།  ཁ་ོཚ`ས་ང་ཚ་̀བོད་རིགས་ལ་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོhེད་H་ིའ7ག་ཨང་ཞེས་བ<ོད་H་ིཡོད་པ་དང༌།  

དཔ་ེམཚན̀་འད་ིདག་ག་ིཐགོ་ནས་བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་Hསི་E་བདོ་མ་ིརགིས་H་ིའLལེ་བའ་ིg་bལ་དང་ངསོ་འཛtན་ལ་~་

བའ་ིའ�ར་�གོ་སངོ་ཡདོ་པ་རགས་ཙམ་མཚན̀་8་ིཡདོ།
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 �ག་པར་7་G་ིལ་ོ༡༩༥༩ལརོ་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་དང་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་hས་<སེ་p།  མ་ི

རགིས་ལས་དནོ་གཞ་ི~འ་ིརང་བཞནི་8་ིའ�ར་�གོ་�ང་R་ེ7ས་རབས་གསར་བ་ཞགི་ལ་rབེས་ཤངི༌། མ་ིརགིས་H་ིགནད་

དནོ་8་ི~་བའ་ིཆའམ་uནོ་ཡངོས་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡདོ་པ་རདེ།  འད་ིན་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་དང་མ་ིརགིས་H་ི

དz་བ་ོR་ེང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་ལས་lམ་པར་Eལ་ནས།   མའི་ིརགིས་འཕལེ་Eས་ལ་ཚབས་ཆནེ་8་ིབཀག་འགགོ་hདེ་པའ་ི

ཆསེ་²ན་ནག་དང་ཆསེ་ག7ག་³བ།  ཆསེ་<སེ་kས་H་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིཞངི་Lན་ལམ་kགས་དང༌།  ཞངི་Lན་

བདག་པའོ t་zལ་རམི་~་མདེ་མཐལི་Gནི་བཟསོ་ཤངི༌། བདོ་མ་ིརགིས་H་ིབE་ཆའ་ིདO་བ©་ག་ོÏ་ཡན་མངའ་བདག་ཆནེ་པ་ོ

གpམ་8་ིདབང་བ�ར་འོག་ནས་བཅིངས་འzོལ་ཐོབ་པ་དང༌།  ཁ་ོཚ་̀ཡར་ལངས་ཏ་ེ�་ིཚ`གས་H་ིབདག་པོར་�ར་ནས་རང་

uམི་རང་བདག་ག་ིདབང་ཆ་ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ།  བདོ་H་ིཆབ་Jདི་དང༌།  དཔལ་འhརོ།  རགི་གནས་སགོས་ལའང་འཕལེ་Eས་

འz་ོངསེ་Rབས།  བདོ་H་ིས་Pལ་དང་བདོ་མ་ིརགིས་H་ིལ་ོXས་ཡངོས་wགོས་འག་ོགསར་པ་ཞགི་bགས་པ་རདེ།  འ་ོན་འད་ི

ལས་�ག་པའ་ིབ@་ཤསི་བ་ཞགི་དང་གལ་འགངས་ཆ་ེབ།  ད་ེལས་ལགེས་པ་ོཞགི་ཡདོ་Jདི་དམ།  ཡནི་ནའང་གལ་Jདི་©ང་

ཞིབ་ཚགས་Hིས་\་ོནས་མ་ིརིགས་ལས་དོན་5ོད་H་ིཞིབ་Tའ་ིགནས་bལ་བ<ོད་དགོས་ཚ�།  མ་ིརིགས་H་ིལས་དོན་ནང་7འང་

yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཡོད་པ་རདེ།

༡  ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ཞོད་འཇགས་ཐད།  བོད་aོངས་མཐ་ོརིམ་ལོག་�ོད་{་ཚ`གས་Hིས་ཏང་དང་མེས་Eལ།  གསར་

བ<་ེདང་མ་ིདམངས་ལ་Eབ་གཏདོ་hས་པའ་ིVག་པའོ t་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ན།ི  ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་�ང་

yབོ་ཟརེ་བཞནི་བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེབའ་ིནང་Cལ་rངོ་hས་ཡདོ་པ་ཞགི་དང་ཡངོས་uབ་H་ིརང་བཞནི་�ན་པ་ཞགི་

རདེ།  དའེ་ིGརི་མསེ་Eལ་8་ིགཅགི་�ར་དང་གསར་བ<་ེཁ་ེཕན།  མ་ིདམངས་H་ིབད་ེyདི་བཅས་ལ་�ང་yབོ་ཆདེ།  ང་ོལགོ་

ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་བཏང་བ་ན་ིཧ་ཅང་ཡང་དག་པ་ཞགི་རདེ།  ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་[བས།  གངོ་7་:ས་བ་

བཞིན་གནས་Rངས་ལ་བ¨ག་དsད་མཐར་Gིན་པ་hེད་དགོས་བ་དང༌།  དh་ེམཚམས་ཞིབ་ཅིང་T་ལ་ནན་ཏན་ཞིག་ཡོང་བ་

hདེ་དགསོ་བ་ད་ེན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་རདེ།  འནོ་Hང་ལས་hདེ་པ་འགའ་ཞགི་གམ།  དམག་དཔནོ་འགའ་ཤས་Hསི་ཏང་ག་ིJདི་

�ས་ཤསེ་¨གོས་ལགེས་པ་ོམ་�ང་བའམ།  ཡང་ན་ཤསེ་¨གོས་©ང་ཟད་ཡདོ་Hང་ལག་བRར་ཡག་པ་ོhས་མདེ་®ནེ། བདོ་

རགིས་ནང་ག་ིལགོ་�དོ་པ་དང་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིhདེ་གཏ་ེཁག་ཅགི་ག་ིགལ་ཆནེ་8་ིནག་ཉསེ་ལ་ཁངོ་5་ོ�གས་ཆནེ་པ་ོ

yསེ་ནས།  བདོ་རགིས་ཡངོས་ལ་ཁ་གཏད་ཆགོ་པ་དང༌།   ད་7ང་བདོ་རགིས་ན་ིཆསོ་kགས་དད་མསོ་དང་མ་ིརགིས་H་ིལ་

Eར་མག་ོའཁརོ་བའ་ིམ5གེས་བ�ང་ག་ིམ་ིརགིས་ཤགི་རདེ་ཅསེ་བ<དོ་པ་དང༌།  བདོ་རགིས་ལ་མ་ིདགའ་བ་དང་ངན་སམེས་
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བཅངས་ནས་བདོ་རགིས་ལ་མཐངོ་§ང་hས་ཏ།ེ  མ་ིརགིས་H་ིuད་ཆསོ་ལ་བཙན་གནདོ་hདེ་པ་སགོས་�ང་ཡདོ།  མ་ིའད་ི

དག་ག་ིབསམ་�་ོགཏོང་Rངས་དང་g་Rངས་ན་ིX་མཚན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད།

 ལས་ལ་བ~ནོ་ཞངི་དཔའ་ངར་�ན་པའ་ིམ་ིརགིས་ཤགི་ཡནི་Gནི། རང་ཉདི་H་ིཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་ལ་དད་འ7ན་

དང་ཤ་ཚ།  ལར་ཞནེ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡདོ་ངསེ་བ་མ་ཟད།  ད་ེགཉསི་H་ིཁ་ེཕན་�ང་yབོ་hདེ་ཆདེ་རང་Jགོ་Hང་�སོ་གཏངོ་བའ་ི

མ་ིམང་པ་ོཡོད།

༢ དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་དང་བyར་ཞབི་[བས། ལས་hདེ་པའ་ིནང་ག་ིགཡནོ་ཐལ་བ་དང༌། Çར་བ~ནོ་ཅན་5དོ་

H་ིགནས་kགས་མ་ིཤསེ་མཁན་ཚའ̀་ིh་�དོ་H་ི®ནེ་པས། མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེདབང་དང་uད་ཆསོ་ལ་གནདོ་འཚ�་འགའ་ཞགི་ཕགོ་

ཡདོ་པ་རདེ། ངསེ་པར་7་མཐངོ་ཆནེ་hདེ་དགསོ་པའ་ིབདོ་མ་ིརགིས་H་ི[ད་ཡགི་དང་Eན་གསོ། eལ་Jལོ་གམོས་གཤསི་

བཟང་བ་ོསགོས་མ་ིརགིས་H་ིuད་ཆསོ་གཙ་̀བ་ོདག་Hང་གསར་བ<་ེལས་དནོ་5དོ་H་ིགཏརོ་བཤགི་ཆནེ་པ་ོདང༌། ཐརེ་འདནོ་

ཆནེ་པ།ོ འ�གས་�ན་ཆནེ་པ་ོགpམ་ཟརེ་བའ་ིའགོ་Zངི་བ་ཐམས་ཅད་ན་ི<སེ་kས་ཡནི་པ་དང༌། Õག་L་ོབ། བདེ་�དོ་མདེ་པ་

བཅས་ལ་ངསོ་འཛtན་hས་ཤངི༌། དནོ་དངསོ་p་དགསོ་མཁ་ོཡདོ་མདེ་ལ་དh་ེབ་མ་Gསེ་བར་ཚང་མ་མཉམ་བJསེ་Hསི་གཏརོ་

བཤགི་གཏངོ་དགསོ་བའ་ིÍང་ཡན་]ལེ་ནས་བདོ་རགིས་ལ་oང་§ང་དང༌། བདོ་ཆས་ལ་�ར་ཟ་hས་ཏ།ེ X་ཆ་འT་ོབ|ག་

དང༌། 8ནོ་[བས་Rབས་བད་ེམདེ་kགས་�གོ་པ་དང༌། nད་མདེ་H་ིEན་ཆ་དང་yསེ་བའ་ིརལ་བ་ལའང་དགའ་བ་ོམདེ་པའ་ི

lམས་འ�ར་བRན་Rབས་²་མKད་ཉར་འཇགོ་hདེ་ཐབས་མདེ་པར་�ར་བ་རདེ། ཁང་བའ་ི~གི་8ང་ལ་དཀར་~་ི�གས་པ་

དང༌། ཁང་Rངེ་ག་ིདར་µགོ གཉནེ་Rནོ་འདས་མཆདོ། མཆདོ་མཇལ་དང་�་གསལོ། 7ས་ཆནེ་¤་ོyདི་དང༌། དམངས་5དོ་H་ི

kས་~ལ་སགོས་Hང་ཕན་མདེ་�ག་རརོ་བ~སི་བའ་ི®ནེ་8སི་མང་ཆ་ེབ་མཚམས་འཇགོ་hས་བ་སགོས་འདའི་ིརགིས་ན་ིར་ེ

ར་ེབཞིན་བ<ོད་དཀའ་བ་དང་ཐམས་ཅད་བ<ོད་པའ་ིདགོས་བའང་མེད་པས་²་མKད་བ<ོད་H་ིམིན། མ་ིརིགས་H་ིཡ་ིག་ེདང༌། 

Eན་གསོ། eལ་Jལོ་གམོས་གཤསི་བཟང་བ་ོསགོས་མ་ིརགིས་H་ིuད་ཆསོ་གཙ་̀བའོ t་གལ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་ད་ེངས་འགོ་N་�ངེ་

ཆགོ

 ༣ དམངས་གཙའ̀་ིའཚ་̀བ་འKས་ཚང་མདེ་པར།  5མིས་kགས་Hསི་�ང་yབོ་དགསོ་བའ་ིམ་ིརགིས་H་ིཁ་ེདབང་ཁག་

ལ་5མིས་kགས་གཞརི་བ�ང་ལག་བRར་ནན་མ་ོhས་མདེ་པས།  ལས་hདེ་པའ་ིནང་ག་ིམ་ིརགིས་ཆནེ་པའོ t་བསམ་�་ོཡདོ་

མཁན་8སི་རང་ཉདི་དཔ་ེ�་Lལ་བར་|མོས་ཤངི༌།  ང་Eལ་ཁངེས་Vགེས་དང༌།  རང་ཤསེ་ཚ་བ།ོ  རང་རགིས་ལ་Gགོས་ཞནེ་

དང༌།  བདོ་རགིས་H་ིuད་ཆསོ་ལ་oང་§ང་དང༌།  བདོ་རགིས་H་ིཁ་ེདབང་ལ་བཙན་གནནོ།  ཐ་ན་བདོ་H་ིཁ་ེདབང་དང་ཁ་ེ
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ཕན་བ<ོད་མཁན་lམས་ལ་ས་གནས་མ་ིརིགས་རིང་kགས་H་ིÌ་མ་ོགཡོགས་པ་སོགས་hེད་H་ིཡོད།  བོད་རིགས་ནང་7འང་

མག་ོབད་ེཁ་མཁས་དང༌།  [བས་འཚལ̀་Rབས་བªན།  \རེ་དནོ་གཙ་̀ཉརེ།  མ་ིརགིས་ཆནེ་པའོ t་རངི་kགས་པའ་ིམ7ན་7་ང་ོ

དགའ་¤ེལ་ལད་འ5བ་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད་Jིད།

 གངོ་གསལ་8་ིརགིས་མ་ིའV་བའ་ིམ་ིཁག་གཉསི་Ú་འLལེ་ནས་དནོ་དངསོ་དང་ཁ་Lལ་བའ་ིZགོ་V་7་མ་བཟསོ་བ་དང༌།  

ང་ཚ་̀E་བདོ་མ་ིརགིས་གཉསི་H་ིཤ་{ས་gར་ཁ་Lལ་ཐབས་མདེ་པའ་ིམKན་�ལི་བཟང་བརོ་གནདོ་འཚ�་གཏངོ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ།  

རང་yངོ་ཁ་ེདབང་ལ་དཔརེ་བཞག་ན།  ཐགོ་མར་ངསེ་པར་7་རང་ག་ིམ་ིརགིས་H་ི[ད་ཡགི་དང༌།  8ནོ་ཆས་བདེ་�དོ་Kབ་པ་

h་X་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  འནོ་Hང་བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིག:ང་ཡགི་ཡངོས་wགོས་E་ཡགི་N་

འL་ིབ་ལས་བདོ་ཡགི་མ་ི�དོ་པ་དང༌།  ང་ཚའ̀་ིmA་རནི་ ན་གཞནོ་�་ཡནོ་ནང་ག་ིབདོ་རགིས་མང་ཆ་ེབའ་ིE་ཡགི་མ་ིཤསེ་

བའ་ི®ནེ་8སི།  ང་ཚས̀་g་དགསོ་བའ་ིཡགི་ཆ་ཁ་ོན་ཙམ་བདོ་ཡགི་N་�ར་8་ིཡདོ།  བཀའ་5མིས་རང་བཞནི་�ན་པའ་ིzསོ་

ཆདོ་དང༌།  བ�གས་ཡགི་སགོས་E་ཡགི་ཐགོ་འzགི་ཚ�་བདོ་ཡགི་ཐགོ་ནང་དནོ་ཤསེ་ཙམ་�ང་ན་ཆགོ་པ་དང༌།  བཟང་ངན་ལ་

ད་ོoང་hདེ་མཁན་ཤནི་N་±ང༌།  བདོ་aངོས་ལ་འzིམ་འ�ལ་Rབས་མ་ིབད་ེབའ་ི®ནེ་Hསི།  z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་

གཤམ་རམི་@ནོ་§ས་སགོས་ལ་འzམེ་]ལེ་hདེ་དགསོ་བའ་ིབཀའ་E་དང༌། མ�བ་Rནོ། བ�་ཐ་ོབཅས་མང་ཆ་ེབ་dནོ་ལ་ཏར་

འTནི་བཏང་ནས་ལག་བRར་hདེ་7་བ©ག་པ་དང༌། <སེ་ཞགི་ནས་ཡགི་ཆ་ང་ོམ་རམི་བཞནི་འzམེས་]ལེ་hདེ་H་ིཡདོ།  འནོ་

Hང་ཡགི་ཆ་འད་ིདག་E་བདོ་ཤན་£ར་7་ཡདོ་པ་ན་ིཆསེ་དཀནོ་པ་མ་ཟད།  བདོ་aངོས་p་བདོ་ཡགི་ག་ིཏར་8་ིཨང་¨གས་

མཚ`ན་དེབ་གཅིག་Hང་མེད་པས།  ཏར་འTིན་ཐོག་བོད་ཡིག་བེད་�ོད་h་ཐབས་མེད་པར་�ར་ཡོད།  z་�ིག་�་ཡོན་�ན་ཁང་

7་xལ་བའ་ི9ན་:་མང་ཆ་ེབ་E་ཡགི་ལས་བདོ་ཡགི་ཧ་ཅང་±ང་±ང་ཡནི།  འདའི་ིཐགོ་ནས་གཞ་ིརམི་7འང་བདོ་ཡགི་བདེ་

�དོ་གཏངོ་X་ཆསེ་±ང་±ང་ཡནི་པ་uདེ་Hསི་མཐངོ་Kབ་པ་ཞགི་རདེ།

 རམི་པ་ས་ོསའོ t་Jདི་ག:ང་ནང་7་བདོ་ཡགི་ག་ིདགསོ་མཁ་ོདང་¾ས་བ་§ང་7་བཏང་དང་གཏངོ་བཞནི་ཡདོ་པས།  བདོ་

ཡགི་ད་ེརམི་བཞནི་དམངས་5དོ་H་ིཡ་ིག་ེཞགི་N་འ�ར་X་རདེ།  Jདི་ག:ང་རམི་པའ་ིནང་ལས་ཀ་hདེ་བཞནི་པའ་ིབདོ་

རགིས་ལས་hདེ་ཚས̀་E་ཆས་མ་8ནོ་ཚ�་མ་ིzལ་ལ་bད་H་ིམདེ་པ་དང༌།  oང་བར་མ་ིའz་ོབར་ཚང་མས་མཐངོ་§ང་uད་

གསདོ་hདེ་H་ིཡདོ་པས།  བདོ་རགིས་ལས་hདེ་པ་ ན་གཞནོ་མང་ཆ་ེབའ་ིད་g་E་ཆས་8ནོ་8་ིཡདོ།  ཁ་ོཚས̀་རང་འདདོ་

gར་E་ཆས་8ནོ་Xར་དང་ལནེ་hས་ཡདོ་དམ་མདེ་ཅ་ེན།  ཐ་ེཚམ̀་h་Xར་གཞ་ིའཛtན་ས་ཡདོ་པ་ཞགི་རདེ།  X་མཚན་ན་ིརང་

མ་ིརགིས་H་ི8ནོ་ཆས་ལ་མ་ི་དགའ་མཁན་ཞགི་ཡདོ་མ་ིJདི་པ་དང༌།  ས་ོསརོ་མང་±ང་ལ་མ་gསོ་པར་བདོ་ཆས་ཡདོ་ཅངིc  
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གནའ་d་མ་ོནས་བ�ངབདོ་ཆས་8ནོ་ཏ་ེལས་དནོ་འཚ་̀བ་yལེ་H་ིཡདོ།  དཔརེ་ན་མ་ིབzསེ་སངོ་ཚས̀་E་ཆས་8ནོ་ཚ�་[དེ་པ་

འuགས་H་ིའ7ག་ཡནི་ནའང་མ་8ནོ་ཐབས་མདེ་རདེ་ཅསེ་བ<དོ་H་ིཡདོ།  མང་ཚག̀ས་Hསི་E་ཆས་8ནོ་པའ་ིབདོ་རགིས་

lམས་ལ་E་མ་ིÎན་མ་ཞསེ་འབདོ་H་ིཡདོ།  རང་yངོ་ཁ་ེདབང་ག་ིདནོ་ཚན་དང་བདོ་[ད་ཡགི་དང་Eན་གསོ་ལ་ཐག་གཅདོ་

འསོ་འཚམས་མ་�ང་Rབས།  རང་yངོ་ཁ་ེདབང་ལ་འསོ་འཚམས་མནི་པའ་ིh་བ་བ�བས་པ་ཞགི་རདེ།

༤ བདོ་རགིས་H་ིམ་ིའབརོ་ཐད། བཅངིས་འzལོ་<སེ་p་ཏང་དང་Jདི་ག:ང་ག་ིKགས་Pག་འགོ་མ་ིའབརོ་ཡང་འཕལེ་

Eས་འz་ོའག་ོbགས་ཡདོ། འནོ་Hངམཐ་ོརམི་ལགོ་�དོ་{་ཚག̀ས་H་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་བrངས་®ནེ། མ་ི±ང་བ་ཞགི་§ད་

ཟསོ་p་བཏང་ཡདོ་པ་དའེ་ིའགན་འ5་ིཚང་མ་ན་ིལགོ་�དོ་{་ཚག̀ས་དངc དརེ་Eབ་yརོ་hདེ་མཁན་བཙན་Eལ་རངི་kགས་

པ་དང་G་ིEལ་8་ིལགོ་�དོ་པ་ད་ེདག་གསི་འuརེ་དགསོ། ཡང་ངས་གངོ་7་:ས་པ་བཞནི། Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་5དོ། བཙན̀་

འ�ག་hས་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་ཡདི་y་ོབའ་ིངང་དནོ་མདེ་®ནེ་འདས་སངོ་བའ་ིའགན་འ5་ིན་ིང་ཚར̀་ཡདོ། མདརོ་ན་ལ་ོའགའ་

ཤས་རངི་བདོ་རགིས་འབརོ་ཆནེ་ཙམ་§ད་ཟསོ་p་སངོ་བ་དང༌། ས་གནས་ཁག་ཚང་མའ་ིམ་ིའབརོ་ལ་ཚད་གཞ་ིམ་ིའV་བའ་ི

ཐགོ་±ང་འT་ིངསེ་ཅན་ཞགི་�ང་ཡདོ་པ་དང༌། ©ང་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིས་གནས་H་ིམ་ིསརེ་ལ་གཅགི་བgས་ན། nད་མདེ་དང་ ན་

hསི་ཙམ་ལས་�ག་མདེ་པ་གསལ་བརོ་མཐངོ་Kབ་པ་དང༌། དར་མ་དང་ཤསེ་E་ཅན་±ང་7་Gནི་ཡདོ། འད་ིན་ིང་ཚ་̀བདོ་རགིས་

རང་ཉདི་ལ་མཚན̀་ན་ཉནེ་ཚབས་H་ིགནད་དནོ་ཞགི་རདེ།

༥ རགི་གནས་rབོ་གས་ོདང་རགི་ག:ང་གངོ་འཕལེ་ཐད། བདོ་aངོས་ན་ིབདོ་རགིས་རང་yངོ་ས་Pལ་ཞགི་ཡནི་པས། 

བདོ་H་ི[ད་ཡགི་ངསེ་པར་7་གཙ་̀བརོ་£ངོ་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེབཞནི་7་Eའ་ི[ད་ཡགི་£ངས་ཏ་ེབདོ་མ་ིlམས་Hསི་ཐད་ཀར་

E་ཡགི་ཐགོ་ནས་གསར་བ<འེ་ིག:ང་kགས་སགོས་ཡགི་ཆ་མང་པ་ོg་Ðགོ་དང་rབོ་£ངོ་hདེ་བདའེ་ིཆདེ། བདོ་E་ཕན་bན་

Gགོས་གཉསི་པསོ་[ད་ཡགི་ཐགོ་ནས་ག་ོཤསེ་མ་Kབ་པའ་ིདཀའ་ངལ་སལེ་X་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་g་བདོ་aངོས་H་ིrབོ་

¥་འLངི་§ང་གསི་Hང་ད་ེgར་hདེ་བཞནི་ཡདོ། འནོ་Hང་mང་དhང་ནས་ས་གནས་བར་8་ིrབོ་¥་ཁག་དང༌། ལས་Pངས། 

~མོ་བ�ར་�་ེཚན་ནང་རང་ཉདི་མཁས་|མོས་Hསི་ང་ཚའ̀་ིབདོ་ཡགི་ལ་གང་�ང་7་ལགེས་ཉསེ་hདེ་Pལ་8སི། བདོ་ཡགི་ལ་

ཐ་9ད་གསར་བས་མ་ིའདང་བར་ཁ་གཡར་ཏ།ེ བདོ་ཡགི་ན་ི[ད་ཡགི་ཞན་zས་ཡནི་པ་དང༌། བ�་དནོ་བXད་¤དོ་H་ི¾ས་པ་

ཞན་པ་ོཡོད་པ་རེདཅེས་འuོག་བཤད་hས་ནས། བོད་ཡིག་ག་ིམཚན་མཐོང་ལ་དམའ་འབེབས་hེད་H་ིཡོད། བོད་ཡིག་ལ་ཐ་

9ད་གསར་བས་མ་ིའདང་བ་ན་ིདནོ་དངསོ་ཡནི་Hང༌། འཇགི་¨ནེ་ཐགོ་[ད་ཡགི་གང་འV་ཞགི་ལའང་ཐགོ་མ་ནས་xན་pམ་

ཚག̀ས་ལ་འདང་ངསེ་H་ིཐ་9ད་ཡདོ་པ་ཞགི་~་བ་ནས་ཐསོ་མ་�ངོ་ལ། <སེ་pའང་མཐངོ་དཀནོ་པ་ཞགི་རདེ། དའེ་ིGརི་ཚང་
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མས་ས་ོསའོ t་[ད་ཡགི་མཆགོ་འཛtན་8་ིཁངེས་སམེས་དརོ་ནས༌། [ད་ཡགི་གཞན་ལ་དsད་ཞབི་དང་དའེ་ིལགེས་ཆ་བjས་ཏ་ེ

རང་ཉདི་H་ི[ད་ཡགི་འཕལེ་Eས་བཏང་ཐགོ་ད་ེའKས་ཚང་ཕན་¾ས་�ན་པ་ཞགི་དང༌། དགསོ་མཁ་ོ[ངོ་Kབ་པ་ཞགི་ཡངོ་བ་

h་X་ན་ིདོན་དམ་7་hེད་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད།

གལ་Jདི་མངི་ཚtག་དསེ་མ་ིའདང་བ་དརེ་བgས་ཏ་ེ[ད་ཡགི་ད་ེཉདི་ལ་དམའ་འབབེས་hདེ་པ་ན་ིཧ་ཅང་མ་ིའསོ་པ་ཞགི་

རེད། ད་ེབཞིན་7་�ོད་bལ་འད་ིརིགས་ན་ིརང་ལ་བZས་བཅོས་མཐོང་§ང་hས་བ་ཞིག་Hང་རེད། ད་7ང་མ་ིམ་ི±ང་བ་ཞིག་

གསི་རང་ཉདི་བདོ་ཡགི་§་ཚད་དམའ་Vགས་པས་ཚtག་དནོ་བ�་¤དོ་དང༌། ག་ོབད་ེདནོ་ཟབ་ཅགི་ཡངོ་དགའ་བ་བཅས་ཚང་མ་

བདོ་ཡགི་ག་ིཞན་ཆར་བ~་ིབཞནི་ཡདོ། མ་ིའད་ིཚས̀་ང་ོཚ་ཤསེ་H་ིམ་ིའ7ག་ཨང༌།

  བདོ་aངོས་བཅངིས་འzལོ་བཏང་<སེ་དང་�ག་པར་7་G་ིལ་ོ༡༩༥༩ལ་ོགནས་བ�ང༌།  ཏང་ག་ིKགས་འPར་འགོ   

རགི་གནས་rབོ་གས་ོའཕལེ་Eས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོGནི་པ་དང༌།  ཡགི་�ངོས་H་ིÌ་མ་ོxད་ད།ེ  Rབས་བདའེ་ིའTནི་ཡགི་སགོས་

འL་ིÐགོ་Kབ་མཁན་dནོ་མ་ལས་�བ་འxར་8སི་མང་7་སངོ་ཡདོ་པ་དང༌།  བདོ་ཡགི་ཤསེ་མཁན་ཆསེ་ཆརེ་འཕར་oནོ་སངོ་

ཡདོ་པ་མ་ཟད།  མང་ཚག̀ས་H་ིརགི་གནས་འཚ་̀བའ་ིནང་7འང་དནོ་9ངི་�ན་པའ་ི¾ས་བ་ཞགི་འདནོ་8་ིཡདོ།  འད་ིན་ིཚང་

མས་དགའ་མོས་hེད་འོས་བའ་ིབ@་ཤིས་བའ་ིh་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ན་ི�ོས་མ་ིདགོས་བ་ཞིག་རེད།

 འནོ་Hང་བདོ་ཡགི་rབོ་5དི་hདེ་ཐབས་འKས་ཚང་མདེ་པས།  བདོ་ཡགི་ནང་ག་ིdར་ཡདོ་དནོ་མཚན̀་བ�་¤དོ་H་ི¾ས་

བ་དང༌།  གཅགི་�ར་8་ིརང་བཞནི།  ག་ོབད་ེདནོ་ཟབ་H་ིལགེས་ཆ་ཉམས་ཞན་7་Gནི་ཏ་ེཚtག་ཉགོ་ཆསེ་ཆརེ་མང་7་སངོ་བའ་ི

®ནེ་8སི།  བདོ་ཡགི་ག་ིuད་འཕགས་རང་བཞནི་ད་ེརམི་བཞནི་ཡལ་འz་ོག་ིཡདོ།  X་མཚན་ན་ིབདོ་རགིས་H་ིས་Pལ་ཁག་

E་uནོ་ཧ་ཅང་ཆ་ེབ་དང༌།  མ་ིའབརོ་ཆསེ་±ང་བའ་ིདམགིས་བསལ་uད་ཆསོ་འགོ་Kན་མངོ་7་�དོ་པའ་ིཁ་[ད་ཅགི་མདེ་པ་

དང་eལ་[ད་དབར་uད་པར་ཆ་ེབས་ཕན་bན་ག་ོདཀའ་བ་ཞགི་ཡནི་མདོ།  ཚང་མ་Kན་མངོ་7་�དོ་པའ་ིཡ་ིག་ེཞགི་གསི་

གཅིག་�ར་hས་ཡོད།   འད་ིན་ིབོད་ཡིག་ལ་གཅིག་�ར་8་ིདག་ཡིག་ཅིག་དང༌། Kན་མོང་7་�ོད་པའ་ིཡིག་[ད་ཅིག་ཡོད་པའ་ི

®ནེ་8སི་རདེ།  དཔརེ་ན། བདོ་ཡགི་ག་ིགpང་~མོ་ཐམས་ཅད་ཁམས་དང༌།  ཨ་མད།ོ  མངའ་རསི། འLས་aངོས། ཤར་

Pམ་n།  ལ་Ûགས་བཅས་དང༌།  ཐ་ན་སགོ་eལ་སགོས་མ་ིརགིས་གཞན་དག་5དོ་H་ིབདོ་ཡགི་ཤསེ་མཁན་8སི་Hང་ནང་

འLས་aངོས།  ཤར་Pམ་n།  ལ་Ûགས།  སགོ་eལ་སགོས་ས་Pལ་ནས་Lསི་བའ་ིབདོ་ཡགི་ད་ེས་Pལ་གཞན་8་ིབདོ་ཡགི་

ཤསེ་མཁན་ཚས̀་ནང་དནོ་ཆ་ཚང་¨གོས་Kབ།  དརེ་བ¨ནེ་བདོ་ཡགི་ན་ིདནོ་མཚན̀་བ�་¤དོ་H་ི¾ས་བ་དང༌། གཅགི་�ར་8་ི

རང་བཞནི་�ན་པའ་ིཡགི་རགིས་ལགེས་པ་ོཞགི་ཡནི།
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འནོ་Hང་ཉ་ེབའ་ིལ་ོཤས་རངི་བདོ་ཡགི་ལ་རགི་གནས་གསར་བ<་ེདང༌།  ཡགི་རགིས་ཚང་མ་ཁ་[ད་ཅན་7་བ�ར་བའ་ི

ལས་དནོ་]ལེ་བའ་ིའགོ   བདོ་ཡགི་ཤསེ་ཚད་ཞན་ལ་ང་Eལ་ར་ིgར་མཐ་ོཞངི༌།  ང་ོདགའ་¤ལེ་ལད་འ5བ་མཁན་ཚས̀་ང་ཚའ̀་ི

བདོ་ཡགི་ག་ིhདེ་པ་ོཐནོ་མསི་གསར་གཏདོ་མཛད་པའ་ིབདོ་ཡགི་ག་ིG་ིམ་ོpམ་©་བ་དང༌།  ¨གས་H་ིའ�ག་པ།  ད་ེབཞནི་ལ་ོ

Xས་ཐོག་མཁས་བ་ཚ`ས་བ~མས་པའ་ིདག་ཡིག་དང༌།  Kན་མོང་7་�ོད་པའ་ིཡིག་[ད་lམས་ལ་�ང་Eལ་7།  ད་ེདག་ན་ིམ་ི

འzགི་པ་དང༌།  འKས་ཚང་མདེ་kགས་བ<དོ་ནས་རང་oང་གང་ཤར་དང་རང་ཉདི་མཁས་|མོས་Hསི་བདོ་ཡགི་ལ་བ�ར་

བཅསོ་བཏང་R།ེ  ག་ོབད་ེལ་དནོ་ཟབ་པའ་ིབ�་¤དོ་H་ི¾ས་བ་ད་ེམདེ་པར་སངོ་ཡདོ།  དརེ་མ་ཟད།  mང་དhང་དང་བདོ་

aོངས་Hིས་ད་7ང་�་ས་zོང་uེར་8་ིeལ་[ད་ད་ེབོད་H་ི�་ི[ད་7་བ~ིས་ནས་དག་ཡིག་དང་མ་ིམKན་པའ་ིཁ་[ད་lམས་

རང་འདདོ་gར་ཡགི་ཐགོ་N་Lསི་ཡདོ།  ད་ེབས་ཡགི་ཆ་ད་ེདག་ན་ི�་སའ་ིeལ་[ད་ཤསེ་མཁན་མ་གཏགོས་མ་ིགཞན་བས་ནང་

དནོ་ཆ་ཚང་བ་¨གོས་མ་ིKབ།  ད་ེམbངས་p་མཚ་̀dནོ་དང༌།  ཀན་pA།  p་5ནོ། eན་ནན་སགོས་ས་Pལ་8་ིབདོ་ཡགི་

དག་ེ ན་དང༌།  °ང་ཡིག་ཚ`ས་རང་ས་ོསོའ t་eལ་[ད་ད་ེ�་ི[ད་7་བ~ིས་ཏ་ེཡིག་ཐོག་N་Lིས་བར་བ¨ེན།  eལ་[ད་ད་ེ

རགིས་�དོ་eལ་ལས་གཞན་8་ིམ་ིཚས̀་བ<དོ་དནོ་ཆ་ཚང་ཞགི་¨གོས་དཀའ།  འད་ིgར་བདོ་ཡགི་ག་ིགཅགི་�ར་8་ིརང་

བཞནི་ཡང་བ|གས་པ་རདེ།  ལ་ོང་ོཆགི་Rངོ་�ག་ག་ིརངི་dནོ་hནོ་མཁས་བ་5་ིTག་གསི་འབད་འnངས་Hསི་གསར་གཏདོ་

མཛད་ད་ེ�ལ་7་བཞག་པའ་ིབ�་¤དོ་H་ི¾ས་བ་དང༌།  གཅགི་�ར་8་ིརང་བཞནི།  ག་ོབད་ེདནོ་ཟབ་H་ིལགེས་ཆ་བཅས་གང་

ཐད་ནས་མ་ིདམན་པའ་ིབདོ་ཡགི་ད།ེ  X་མཚན་མདེ་པར་ཞགི་རདེ།

 གངོ་གསལ་X་®ནེ་o་ཚག̀ས་H་ི®ནེ་པས་ད་ེd་བདོ་ཡགི་ལ་�ན་པའ་ིབ�་¤དོ་H་ི¾ས་བ་དང༌།  གཅགི་�ར་8་ིརང་

བཞནི།  ག་ོབད་ེདནོ་ཟབ་H་ིuད་འཕགས་H་ིརང་བཞནི་lམས་ཉནི་ར་ེབཞནི་<་ེཞན་7་Gནི་པ་དང༌།  ཡ་ིག་ེཤསེ་མཁན་ཚའ̀ང་

ཚtག་དནོ་Xས་ལནོ་ཐད་ཡགི་�ངོས་p་འ�ར་བཞནི་ཡདོ།  འད་ིན་ིབདོ་རགིས་H་ི8ངོ་Oད་ཞགི་ཡནི་པ་མ་ཟད་མསེ་Eལ་

རགི་གནས་H་ི8ངོ་Oད་ཞགི་Hང་རདེ།  ད་gའ་ིབདོ་ཡགི་ག་ིགནས་Rངས་ན།ི  ཐབོ་འསོ་པའ་ིཆབ་Jདི་H་ིག་ོགནས་ཤགི་མདེ་

པ་དང༌།  བདོ་ཡགི་འཕལེ་Eས་་གཏངོ་Xར་ཐབས་ཤསེ་འསོ་འཚམས་མདེ་པའ་ིཉརེ་ལནེ་ལས་བདོ་རགིས་གཞནོ་¾་མང་ཆ་ེ

བས་བདོ་ཡགི་རབོ་ཙམ་ཤསེ་ཐབས་hདེ་པ་ལས་མཐར་Gནི་པའ་ི\་ོནས་£ངོ་འདདོ་མདེ་པ་དང༌།  འག་ོ5དི་Hསི་Hང་དའེ་ིཐད་

ད་ོoང་མ་ིhདེ་པ་སགོས་H་ི®ནེ་པས།  བདོ་ཡགི་ག་ི་མ7ན་ལམ་ཐགོ་ཉནེ་ཁ་ཞགི་དང་བདོ་རགིས་H་ིརགི་གནས་འཕལེ་Eས་

གཏངོ་Xར་ཆག་\འོ t་གནད་དནོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་N་�ར་ཡདོ། 
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༦ མ་ིརིགས་ཞེས་བ<ོད་Hང་མ་ིཚང་མ་གཅིག་མbངས་ཡིན། དེར་མ་ིརིགས་མ་ིའV་བ་ཡོད་དོན་ན།ི མ་ིརིགས་ས་ོསོས་

གནས་eལ་དང༌། རགིས་{ས། མ་ིརགིས་H་ིརགི་གནས། [ད་ཡགི Eན་གསོ། གམོས་གཤསི་སགོས་H་ིuད་ཆསོ་ལས་

�བ་པ་ཞགི་རདེ། Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས་བ<དོ་ན་དརེ་�་ིཚག̀ས་འཕལེ་E་ས་དང་འཚམས་པའ་ིདཔལ་འhརོ་དང༌། ཆབ་

Jདི། རགི་གནས་བཅས་H་ིའLལེ་བ་ཞགི་Hང་ཡདོ། d་མ་ན་ི�ང་གཞ་ིཡནི་ལ་<སེ་མ་ན་ིའཕལེ་Eས་H་ིངབོ་ོཞགི་ཡནི་Gརི་

དམགིས་གསལ་8་ིuད་ཆསོ་�ན་པའ་ིམ་ིརགིས་H་ི[ད་ཡགི་དང༌། Eན་གསོ། གམོས་གཤསི་སགོས་uད་ཆསོ་གཙ་̀བ་ོ

lམས་བ|གས་ཚ�་མ་ིརགིས་དའེང་མདེ་པར་�ར་ནས་མ་ིརགིས་གཞན་ཞགི་N་འ�ར་X་རདེ། དཔརེ་ན། མསེ་པའོ t་7ས་p་

བདོ་རགིས་ཤགི་ཡནི་{ང༌། རང་ཉདི་Hསི་བདོ་H་ི[ད་དང་ཡ་ིག་ེམ་ིཤསེ་པ་དང་བདོ་རགིས་H་ིuད་ཆསོ་©ང་ཟད་ཙམ་ཡང་

མདེ་པར༌། མ་ིརགིས་གཞན་དང་གནས་ཐབས་མདེ་པ་མ་ཟད་འཕལེ་Eས་ཡངོ་ཆདེ། གམོ་པ་དང་པརོ་ངསེ་པར་7་རང་མ་ི

རགིས་H་ི[ད་ཡགི་དང༌། Eན་གསོ། གམོས་གཤསི་བཟང་པ་ོསགོས་H་ིuད་ཆསོ་lམས་གནས་Kབ་དགསོ་པ་མ་ཟད། [ད་

ཡགི་སགོས་མ་ིརགིས་H་ིuད་ཆསོ་གཙ་̀བ་ོlམས་འཕལེ་Eས་འz་ོKབ་ཚ�་མ་ིརགིས་འད་ིགཞ་ིནས་གནས་Kབ་པ་དང་འཕལེ་

Eས་འz་ོKབ་X་རདེ།

ད་ེལས་�གོ་R་ེམ་ིརགིས་H་ི[ད་ཡགི་སགོས་uད་ཆསོ་lམས་མདེ་པར་�ར་ཚ�། མ་ིརགིས་ད་ེགནས་ཐབས་དང་འཕལེ་

Eས་ཡངོ་མ་ིKབ་ལ།  ད་ེgར་ན་མ་ིརགིས་H་ིརང་yངོ་ན་ིད་ེབས་Hང་ཡངོ་Kབ་མདེ།  དརེ་བ¨ནེ་མ་ིརགིས་H་ིལས་དནོ་ནང་

མ་ིརིགས་H་ི[ད་ཡིག་དང་Eན་གོས།  གོམས་གཤིས་བཟང་པོར་�བ་yོབ་དང༌།  [ད་ཡིག་འཕེལ་E་གཏོང་X་སོགས་Hིས་

ཧ་ཅང་གལ་ཆ་ེབའ་ིག་ོགནས་བ�ང་ཡདོ།  འད་ིན་ིང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིའགན་འPར་མ་ིoའ་ི5དོ་H་ིབདོ་རགིས་ཚའ̀་ིKན་མངོ་

ག་ིg་bལ་ཞགི་ཡནི་པ་མ་ཟད།  ཏང་དང་Eལ་ཁབ་Hསི་Hང་མ་ིརགིས་ལས་དནོ་5དོ་མ་ིརགིས་H་ི[ད་ཡགི་ལ་མཐངོ་ཆནེ་

hས་Rབས།  མཁས་་པ་མང་པ་ོཆདེ་བ[ངོས་Hསི་ད་ེd་ཡ་ིག་ེམདེ་པའ་ིzངས་±ང་མ་ིརགིས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་ཡ་ིག་ེགསར་

བཟ་ོhས་པ་དང༌།  འཕལེ་Eས་བཏང་དང་གཏངོ་བཞནི་ཡདོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་ག་ིམཁས་མཛངས་ཡང་དག་པ་ཞགི་རདེ།  

གོང་7་�ེང་ཟིན་པའ་ིགནད་དོན་ཁག་ན།ི  ཏང་གིས་བོད་aོངས་H་ིཟིང་འཇགས་དང་བཅོས་བ�ར་སོགས་ང་ཚ`འ་ིལས་དོན་

ཡངོས་wགོས་H་ིདམགིས་eལ་དང་དགསོ་བ།   ལགེས་ཆ །  ད་ེབཞནི་ལས་དནོ་ཁག་ག་ིhདེ་Gགོས།  Jདི་�ས།  ཐབས་

ལམ་དང་ག་ོརམི་ཐད་ལ་བདོ་aངོས་H་ིདནོ་དངསོ་གནས་bལ་དང་�ད་ད་ེམKན་པའ་ིཡང་དག་པའ་ིལམ་Rནོ་རབ་དང་རམི་པ་

ཇ་ིgར་གནང་རགིས་དང༌།  [བས་དརེ་བདོ་aངོས་H་ིརམི་པ་ཁག་དང༌།  ལས་རགིས་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་མང་ཆ་ེབས་ང་ཚའ̀་ི

ལས་དནོ་ཁག་ལ་ར་ེའ7ན་དང་མཐངོ་ཚད།  བསམ་འཆར་གང་ཡདོ་པ་དང༌།  ཟངི་འ¬ག་དང་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་
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དངོས་p་hེད་[བས།  ཏང་ག་ིཡངདག་པའ་ིབསམ་�་ོདང་བོད་aོངས་H་ིདོན་དངོས་ཡང་དག་པའ་ིབསམ་�་ོདང་བོད་aོངས་

H་ི་དནོ་དངསོ་གནས་bལ་ལ་Eབ་འགལ་hས་པའ་ིyནོ་ཆ་ཞགི་�ང་ཡདོ།  གནད་དནོ་འད་ིཚའ̀་ིནང་®ནེ་གཙ་̀བ་ོདང་Kན་

མངོ་ག་ིG་ི®ནེ་གང་དག་ཡདོ་པ་དང༌།  འLལེ་བ་ཆ་ེ§ང་དང༌།  དའེ་ིང་ོབ་ོཅ་ིའV་ཡནི་པ།  Eལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ཆ་ེ§ང་དང་

yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་8་ིཚབས་ཆ་ེ§ང་ཅ་ིའV་ཡནི་པ་བཅས་རདེ།  འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ལ་བདོ་aངོས་H་ིམ་ིདམངས་མང་ཆ་ེ

བས་མཐངོ་bལ་དང་ངསོ་འཛtན༌།  བསམ་bལ་གང་ཞགི་ཡདོ་པ།  མཐ་ོའLངི་རམི་8་ིzགོས་པ་ོམང་ཆ་ེབར་ཡང་མཐངོ་ཚད་

དང༌།  ངསོ་འཛtན།  བསམ་bལ་ཅ་ིཡདོ་H་ིགནས་bལ་འད་ིདག་ཐད་ང་ཚ་̀ན་ིབདོ་རགིས་ནང་ཚགས་ཡནི་Rབས་མཐངོ་ཐསོ་

ཡདོ་པ་མ་ཟད།  མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་དང༌།  མཐ་ོའLངི་རམི་8་ིzགོས་པའ་ི5དོ་C་ཚབ་མ་ིo་མ་ི±ང་བ་ཞགི་གསི་Hང་ང་

དང་Xན་�ན་8སི་གནས་bལ་�ངེ་མལོ་hདེ་[བས་སགོས་དང༌།  ད་ེབཞནི་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་

གིས་Hང་¨ག་N་ནང་Pལ་ནས་ང་ལ་བོད་aོངས་H་ིལས་དོན་ཐད་�ེང་མོལ་hས་བ་བXད་ཤེས་¨ོགས་�ང་བ་ཞིག་རེད།  

གནས་bལ་འད་ིགཉསི་གཞ་ི~འམ་X་ཆར་བ�ང་ཞངི༌།  ངསོ་H་ིརགི་པས་©ང་uནོ་ཡངོས་ནས་Gགོས་�མོ་hས་ཏ་ེདའེ་ིནང་

ག་ིགལ་ཆའེ་ིརགིས་[བས་ས་ོསརོ་བ<དེ་ཐ་ོབཀདོ་<སེ།  Xན་རངི་ནན་ཏན་8སི་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་hས་པ་དང་དའེ་ི

ཐགོ་བyར་7་དནོ་དངསོ་དང་བªན་:་དག་hས་<སེ།  ཐངེས་འདརི་ཡགི་ཐགོ་ནས་བདོ་aངོས་p་དནོ་དངསོ་ཐགོ་�ང་བའ་ི

གནས་bལ་དང༌།  རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་མང་ཆ་ེབའ་ིབསམ་bལ་ང་ོམ་བདནེ་པ་བདནེ་Kབ་Hསི་9ན་སངེ་:ས་པ་ཡནི།

 ད་g་བདོ་aངོས་p་7ས་[བས་གཅགི་ག་ིནང་7་ཐབོ་པའ་ིEལ་ཁ་�བ་འLས་དངc  ལས་དནོ་ནང་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་

འ¬ལ་གཉསི་H་ིགནས་བབ་ཅ་ིཞགི་བ�ང་ཡདོ་པའ་ི[རོ་བ<དོ་X་ཡནི།  བདོ་aངོས་p་�ང་བའ་ིའ�ར་�གོ་དང༌།  བདོ་

aོངས་ལ་ཐོབ་པའ་ིEལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ན་ི�་ན་མེད་པ་དང་xལ་�ང་གཟ་ིབ<ིད།  uད་7་，འཕགས་པའ་ིདནོ་9ངི་�ན་

པ་ཞགི་རདེ།  yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ན་ིཇ་ིg་hས་Hང་ད་ེདག་བjར་ཐབས་གཏན་ནས་མདེ།  བདོ་aངོས་ལ་ཐབོ་པའ་ིEལ་

ཁ་དང་�བ་འLས་ན་ིགཙ་̀བ་ོཞགི་དང༌།  yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ན་ིཕལ་བ་ཞགི་རདེ།  འནོ་Hང་yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ན་ིyནོ་ཆ་

ནོར་འ¬ལ་རང་ཡིན་པས་མ་ིའzིག་པ་དང༌།  ཕན་པ་མེད་པ།  Zོག་V་བཟ་ོབ་སོགས་མདོར་ན་མ་ིལེགས་པ་ཞིག་རེད།

ངས་གངོ་7་:ས་པ་བཞནི་yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ནང་ག་ིཁག་ཅགི་ན་ིགཡལོ་ཐབས་མདེ་པ་ཞགི་རདེ། ང་ཚས̀་ལས་དནོ་ན་ིང་ོ

ལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་དང༌། ལ་ོXས་H་ིདནོ་9ངི�ན་པའ་ིདམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�རར་8་ིལས་འOལ་གཉསི་�ང་7་

Äལེ་བཞནི་ཡདོ་ཅངི༌། གཞ་ིuནོ་ཆ་ེལ་Êར་བ་དང༌། གནམ་ས་�་འགོ་བ�ར་བ། uདོ་ཤ་ིང་གསནོ་8་ིzལ་རམི་འཐབ་~དོ་དང་

ཛ་Vག་l་ོངར། ཚ་ཚ་Aར་Aར་བཅས་ཡནི་Rབས་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འགའ་ཞགི་ཐནོ་པ་འད་ིདག་ན་ིགཡལོ་ཐབས་མདེ་པ་
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ཞགི་དང༌། ཡངོ་Jདི་པ་དང་འ�ང་ངསེ་པ་ཞགི་རདེ། གཡལོ་ཐབས་མདེ་པར་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་lམས་ན་ིཡ་མཚན་

དགསོ་པ་དང་ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞགི་མ་རདེ། དའེ་ིGརི་གལ་ཏ་ེལས་འOལ་ཆནེ་པ་ོའད་ིg་nའ་ི5དོ་yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་©ང་ཟད་

�ང་ན་ཡང་མ་ིའzིག་པར་བ<ོད་པ་ན་ིབསམ་གཞིགས་མ་hས་པར་བཤད་པའ་ིགཏམ་ཞིག་རེད། ད་ེgར་དགོས་ན་ལས་འOལ་

མཚམས་འཇོག་hས་ན་ལས་གཞན་8་ིཐབས་ཤེས་ཅ་ིཡང་མེད།

 འནོ་Hང་འག་ོ5དི་hདེ་མཁན་ཡནི་ནའང་འV།  ལས་hདེ་པ་ཡནི་ནའང་འV།  ལས་དནོ་�བ་པའ་ི[བས་ལ་བསམ་�འོ t་

ཐགོ་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་གང་ཡང་མ་ིའ�ང་བའ་ིཆདོ་སམེས་ཤགི་ངསེ་པར་དགསོ་བ་དང༌། yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཐམས་

ཅད་dནོ་འགགོ་¾ས་�ན་8་ིh་ཐབས་o་ཚག̀ས་ལག་བRར་hས་ནས་འ8དོ་གནངོ་མདེ་པ་ཞགི་hདེ་དགསོ།  ལས་འOལ་

ནང་7་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཁག་ཅགི་ཐནོ་X་ན་ིགཡལོ་ཐབས་མདེ་པར་ངསོ་འཛtན་8སི་E་ཡན་7་བཏང་ཚ�་ཆསེ་མ་ིའསོ་བ་

ཞགི་དང་X་མཚན་མདེ་པ་ཞགི་རདེ།  གཡལོ་Kབ་མནི་གང་ཡནི་{ང་yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡནི་Gནི་མ་ིགཞན་ལ་ངམོས་འGར་

hདེ་རནི་མདེ་པ་ཞགི་དང༌།  ལས་དནོ་5དོ་ཕན་པ་ལས་གནདོ་ཆ་ེབ་དང༌།  �ར་o་འVནེ་མཁན་ཞགི་ཡནི་Rབས་མ་ི"ན་8་ིཁ་

Ëང་གཏོང་eལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས།  བRོད་པའ་ིeལ་ཞིག་~་བ་ནས་མིན་པ་ན་ིཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།  འད་ིན་ིདཔེར་ན་མ་ི

p་ཡནི་{ང་ན་ཚར་གཡལོ་མ་ིKབ་མདོ།  ན་ཚ་གཡལོ་Xར་ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་མདེ་གཉསི་ཡདོ།  ཡནི་ནའང་བསམ་�འོ t་ཐགོ་

ངསེ་པར་7་ན་ཚ་གང་ཡནི་{ང་ས་ོསརོ་འག་ོ{་མ་ིའ�ག་པའ་ིབསམ་�་ོགཏངོ་དགསོ་བ་མ་ཟད།  ཐབས་ཤསེ་o་ཚག̀ས་ལག་

བRར་h་དགོས་བ་ལས་E་ཡན་7་གཏོང་མ་ི{ང་བ་ཞིག་རེད།  གལ་ཏ་ེནད་ཕོག་ཚ�་ནད་ད་ེལས་གཡོལ་Kབ་མིན་ཇ་ིgར་ཡང་

ངམོས་འGར་hདེ་པའ་ིགནས་མནི་པ་མ་ཟད།  དསེ་རང་ཉདི་H་ིབད་ེyདི་H་ིའཚ་̀བ་དང༌།  ~་ཆའེ་ིཚ�་Jགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡདོ་

Rབས་ངེས་པར་7་Çར་བ~ོན་8ིས་�ན་བཅོས་hེད་དགོས་བ་ན་ིX་མཚན་འད་ིདག་གཅིག་མbངས་ཡིན།

 འ་ོན་བདོ་aངོས་H་ིལས་དནོ་ནང་ཐནོ་པའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡངོས་<གོས་ན་ིགཡལོ་Kབ་པ་ཞགི་རདེ་དམ་ཞ་ེན་མ་རདེ།  

ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིལས་དནོ་ནང་གཡལོ་ཐབས་མདེ་པའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཁག་ཅགི་ཐནོ་ཡདོ་{ང༌།  དསེ་བདོ་aངོས་p་

དངསོ་p་�ང་པའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡངོས་wགོས་ནང་གཙ་̀བའོ t་གནས་བབས་བ�ང་མདེ།  yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཐནོ་པའ་ི

5དོ་མང་ཆ་ེབ་ན་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ལ་ད་ོoང་མ་ིའདང་བ་དང༌།  dནོ་འགགོ་ག་ིཐབས་ཤསེ་འསོ་འཚམས་མནི་པའམ།  ཆ་

ཚང་བ་ཞགི་མདེ་པ་ལས་�ང་བ་ཞགི་རདེ།  ད་7ང་ལས་hདེ་པ་ཁག་ཅགི་བསམ་�འོ t་X་®ནེ་o་ཚག̀ས་H་ིདབང་གསི་རང་

ཤདེ་རང་|མོས་དང༌།  རང་oང་གང་ཤར་8སི་ཏང་ག་ིཡང་དག་པའ་ིJདི་�ས་དང་བདོ་aངོས་H་ིདནོ་དངསོ་གནས་bལ་དང་

Eབ་འགལ་8་ིh་བ་o་ཚག̀ས་hས་ཏ།ེ  Zགོ་V་འཕར་བཟ་ོདངc  དz་དགའ་གཉནེ་jག  ཕན་མདེ་གནདོ་འ�ར་8་ིh་�དོ་
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Hསི་yནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་མང་པ་ོཞགི་བཟསོ་ཡདོ།  དའེ་ིGརི་བདོ་aངོས་p་ཐནོ་པའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ལ་Gགོས་�མོ་hས་ཚ�།  

གཡལོ་ཐབས་མདེ་པའ་ི\་ོནས་�ང་བ་དང༌།  བཀག་འགགོ་hདེ་ཚད་མ་འདང་བ་ལས་�ང་བ། Zགོ་V་ཆདེ་བཟ་ོདང་འཕར་oནོ་

ལས་�ང་བ་བཅས་རགིས་གpམ་ཡདོ།  ངས་གངོ་7་བདོ་aངོས་p་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་8་ིg་bལ་དང༌། ©ང་ཆ་ཚང་

བའ་ི\་ོནས་བ<དོ་ཟནི་པའ་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིདག་�ང་བའ་ིགནས་bལ་དང༌། འ�ང་®ནེ་ཞབི་N་�ངེ་བ་�ང་7་Äལེ་

ཏ།ེ  yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིདག་གངོ་ག་ིརགིས་གpམ་ལས་གང་7་གཏགོས་པར་བསམ་གཞགིས་hས་ཚ�་ལས་r་པའོ t་\་ོ

ནས་དh་ེབ་འhེད་Kབ་པ་ཞིག་རེད།

བདོ་aངོས་p་[བས་ཤགི་རངི་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིདག་ནང་ག་ིམང་ཆ་ེབ་ན་ིG་ིལ་ོ༡༩༥༩ལའོ t་�ད་G་ིལ་ོ

༡༩༦༠ལོའ t་ནང་�ང་བ་ཞིག་རེད།  mང་Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་�ག་བསམ་lམ་དག་དང༌།  �་ོཁོག་

ཆནེ་པའོ t་\་ོནས་གསར་བ<འེ་ིrབོ་དཔནོ་དང་�་ོzསོ་H་ིའ�ང་གནས།  ཡང་དག་པའ་ིགཙ་̀འཛtན་མའ་ོmA་ཞསི་འག་ོ5དི་

པའ་ིXན་རངི་ག་ིགསར་བ<་ེའཐབ་~དོ་ནང་£ངོ་བ�ར་དང་དཀའ་ཚ�གས་H་ིལམ་nའ་ིཐགོ་ཉམས་ཚད̀་�ངས་ཟནི་པའ་ི|བས་

ཆནེ་དང་གཟ་ིབ<དི་ཡང་དག་ག་ིmང་ག་ོOང་5ན་ཏང་ག་ིuད་འཕགས་འzན་Lལ་8་ིJལོ་Xན་བཟང་བ་ོདང༌།  �་ན་མདེ་པའ་ི

གཤསི་�དོ་Xན་འuངོས་ལགེས་པ་ོhས་བ་དང༌།  རམི་པ་ཁག་ག་ིལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་

Hསི་ཞབི་བཤརེ་hས་བ་དང༌།  མ་ིགཞན་8སི་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཐརེ་འདནོ་དང་ལས་དནོ་ཐགོ་དག་ེ

མཚན་�ན་པའ་ིབསམ་འཆར་བཏནོ་པར་9ངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བp་:་ག་ིཡདོ།  [བས་དརེ་Tན་8སི་Hང་�་སར་གནངོས་

མདེ་kས་མདེ་H་ི\་ོནས་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ལ་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་5དོ་H་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་དང༌།  

ད་ེབཞནི་ལགེས་]ལེ་ཉསེ་འགགོ་ག་ིབསམ་འཆར་�ངེ་བའ་ིག་ོ[བས་ཐབོ་�ང༌།  བདོ་aངོས་p་ཡདོ་པའ་ིÜA་ཅ་ིlམ་པ་ཚས̀་

ངས་�ངེ་བའ་ིགནས་bལ་ལ་མཐངོ་ཆནེ་གནང་R།ེ  དགའ་བpའ་ིlམ་པ་བRན་པ་མ་ཟད་བསམ་འཆར་འགའ་ཞགི་འTལ་7་

དོན་འuོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དཔེར་ན་G་ིལ་ོ༡༩༦༠ལོར་ངས་ÜA་ཅ་ིགཞོན་པ་@ོA་རིན་�ན་ལ།  མིག་dར་�་སའ་ིམང་ཚ`གས་མང་པ་ོཞིག་ལ་བཟའ་

འ4འ་ིལག་འuརེ་ཐབོ་མདེ་པ་དང་བཟའ་འ4་མཁ་ོ¤དོ་འསོ་འཚམས་མ་�ང་བ།  Jདི་ག:ང་ལ་o་མང་ཚང̀་ཁང་±ང་བ་དང་

\་ོའzམ་7་མ་ིཚག̀ས་ཚང་ཁ་ཤགི་ཤགི་¯ག་eན་རངི་Rབས།  མང་ཚག̀ས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་དང་Rབས་བད་ེམདེ་པས་

ཡ་ོབJང་hདེ་དགསོ་བའ་ིགནས་bལ་�ངེ་ཡདོ།  དའེ་ི<སེ་ཅང་མ་འགརོ་བར་ད་ེདག་ཡ་ོབJང་hས་སངོ༌།  དཔ་ེད་ེདང་འV་

བར་འད་ིgར་hས་བ་ད་7ང་མ་ི±ང་ཞགི་ཡདོ།  བདོ་aངོས་ལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་lམས་mང་Oང་བདོ་aངོས་
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ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་ཤསེ་བ་ཞགི་ཡནི་ཚ�།  ཚབས་ཆ་ེ§ང་གང་gར་ཡང་�་ོཁགོ་ཆནེ་པའོ t་\་ོནས་རང་yནོ་རང་

བ<དོ་hདེ་པའ་ིOང་5ན་ཏང་ག་ིuད་ཆསོ་དང༌།  མཁས་མཛངས་H་ིJལོ་Xན་བཟང་བ་ོ½་གསང་མ་ིhདེ་པ་དང༌། འགབེས་

�ང་མ་ིhདེ་པ། ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞནི་8སི་7ས་ཐགོ་N་ཁ་གསལ་བའོ t་\་ོནས་mང་དhང་ལ་9ན་སངེ་:ས་ཡདོ།  ད་ེལས་mང་དhང་

གིས་Gོགས་གཅིག་ནས་བོད་aོངས་H་ིལས་དོན་ཐོག་ག་ིEལ་ཁ་དང་�བ་འLས་གཟིགས་པ་དང༌།  Gོགས་གཅིག་ནས་yོན་

ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཡང་ཤསེ་¨གོས་ཡངོ་ག་ིཡདོ།

ཏང་mང་དhང་དང་མའ་ོmA་ཞསི་ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་ལས་དནོ་ནང་ག་ིལགེས་ཉསེ་H་ིGགོས་གཉསི་ཀ་ཤསེ་¨གོས་�ང་

<སེ།  འTལ་7་བདོ་aངོས་p་བཅའ་�དོ་mང་དhང་ག་ིC་ཚབ་@ང་ཅངི་�A་དང༌།  mང་དhང་མ་ིརགིས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་

�ན་ཁང་ག་ིmA་རནི་གཞནོ་པ་དhང་ཅངི་རནི་གཉསི་ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིལས་དནོ་ནང་ཐནོ་པའ་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཡ་ོ

བJང་hདེ་པར་ཆདེ་7་བཏང་ཡདོ།  ཁངོ་lམ་གཉསི་བདོ་aངོས་p་འhརོ་<སེ་འTལ་7་mང་དhང་ག་ིལམ་Rནོ་གཞརི་བ�ང་

བདོ་aངོས་H་ིལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ལ་ཡ་ོབJང་དང་ཐག་གཅདོ་hདེ་པའ་ིལས་ཀའ་ིཐད་ཉནི་མཚན་¤ལེ་

མKད་Hསི་འབད་བ~ནོ་ཆནེ་པ་ོགནང་ཡདོ།  དའེ་ིGརི་7ས་ཚད̀་Kང་¡འ་ིནང་བདོ་aངོས་H་ིRདོ་�ད་�་ོhང་ག་ིཞངི་འLགོ་

ས་Pལ་དང༌།  zངོ་དང་zངོ་བ�ལ་ལམ།  zངོ་uརེ་སགོས་H་ིལས་དནོ་ནང་ཐནོ་པའ་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ིÍང་འbབ་

Vག་པསོ་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞནི་པའ་ིy་ེÀའ་ིབད་ེyདི་~་དmགས་དང༌།  དཀའ་Zགོ་འཕར་བཟ།ོ  དz་དགའ་གཉནེ་jག   ཁ་ེ

འཇམོས་�ར་འVནེ་དང་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་9ན་ལ་གནདོ་པའ་ིགནས་bལ་E་uབ་N་འz་ོབཞནི་པ་གཞ་ི~འ་ིཐགོ་

བཀག་འགགོ་Kབ་ཡདོ་པ་དང༌།  yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཡང་རགས་ཙམ་ཡ་ོབJང་Kབ་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་བདོ་aངོས་H་ིརམི་

པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་H་ིབསམ་�འོ t་ཐགོ་[བས་ཤགི་རངི་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ན་ིགཤམ་རམི་8་ིལས་

hེད་པས་hས་བ་ཞིག་ལས་ཏང་mང་དhང་དང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་hས་བ་ཞིག་མིན་པར་རིམ་བཞིན་

ངསོ་འཛtན་དང་ཡདི་ཆསེ་�ང་བ་དང༌།  ངསོ་འཛtན་དང་ཡདི་ཆསེ་འད་ིརགིས་འཕལེ་Eས་འz་ོའག་ོbགས་ཡདོ་པ་རདེ།

 G་ིལ་ོ༡༩༦༠ལའོ t་�་དO་བར།  Tན་Eལ་ས་པ་ེཅངི་7་|བས་ཆནེ་8་ིmང་ག་ོགསར་བའ་ིEལ་ཁབ་བ=གས་ནས་ལ་ོང་ོ

བ©་གཅགི་འཁརོ་བའ་ི¨ནེ་འLལེ་མཛད་\རོ་:གས་<སེ།  mང་དhང་ག་ིགཙ་̀འཛtན་lམ་པ་Eལ་ཁབ་H་ིལས་དནོ་མཛད་

Lལེ་ཆ་ེRབས།  7ས་ཚད̀་Rངོ་བ་ད་ེབ�ང་ནས་ང་དང་mང་Oང་mང་དhང་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་ལས་དནོ་¹Aའ་ི¹A་

@ང་ལ་ིཝ་ེཧན་དང༌།  ¹A་@ང་གཞནོ་པ་ཝང་Þནི།  ལAི་¬ན།  mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིÜA་ཅ་ི

གཞནོ་པ་ཀ་ོཞ་ིལན་སགོས་དང་མཉམ་7་རང་Eལ་�་ོGགོས་H་ིཞངི་ཆནེ་འགའ་ཞགི་ག་ིགསར་བ<་ེགནས་གཞ་ིདང༌།  མཛ�ས་
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aོངས་Pལ་ལ་བg་[ོར་དང་འཚམས་འV།ི rོབ་£ོང༌།  ངལ་གས་ོhེད་པར་Gིན།  7ས་ཚ`ད་ད་ེབེད་�ད་ནས་ངས་རང་གིས་

ཤསེ་པའ་ིབདོ་aངོས་ལས་དནོ་ཁག་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ིགནས་bལ་lམས་ངག་ཐགོ་ནས་¹A་@ང་ལ་ེཝ་ེཧན་

སགོས་ལ་གསལ་བརོ་�ངེ་བ་དང་ཆབས་ཅགི་ཕན་bན་ནང་Pལ་�ངེ་མལོ་དང་ལས་དནོ་ཐད་½་གསང་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་

བསམ་འཆར་བཏནོ་ནས་དགསོ་ངསེ་དང་དནོ་9ངི་�ན་པའ་ི�ངེ་མལོ་རགིས་ཐངེས་མང་:ས་ཡདོ།

 དའེ་ི<སེ་པ་ེཅངི་7་ལགོ་ནས་བདོ་7་Gརི་ལགོ་མ་hས་གངོ༌།  |བས་ཆནེ་གཙ་̀འཛtན་མའ་ོmA་ཞསི་གཙས̀་པའ་ིཏང་དང་

Eལ་ཁབ་H་ིགཙ་̀འཛtན་lམས་པས་ང་ལ་Kག་འTད་ཐངེས་གཅགི་གནང་བ་དང༌།  ད་ེ<སེ་=ང་ལ་ིuདེ་Hསི་Hང་Kག་འTད་

ཐངེས་གཅགི་གནང་སངོ༌།  མཇལ་འTད་d་<སེ་p་ལམ་Rནོ་གནང་དནོ།  བདོ་aངོས་H་ི7ས་[བས་གཅགི་ག་ིལས་དནོ་ནང་

�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡངོས་<གོས་ལ་oང་§ང་hདེ་མ་ི{ང་བ་དང༌།  སམེས་ཐག་ཆདོ་པ་ོདང་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་

ཡ་ོབJང་hདེ་དགསོ་ཞསེ་དང༌།  མ་འངོས་བར་བདོ་aངོས་p་ལག་བRར་hདེ་དགསོ་Xའ་ིལས་དནོ་hདེ་Gགོས་དང་Jདི་

�ས།  ལས་འགན།  ཐབས་ཤསེ་དང་ག་ོརམི་སགོས་H་ིཐད་ལ་ལམ་Rནོ་ཐངེས་མང་གནང་ཞངི༌།  mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་

དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལའང་ད་ེམbངས་H་ིལམ་Rོན་གནང་ཡོད།

 འད་ིདག་ཐམས་ཅད་བདོ་aངོས་H་ིདནོ་དངསོ་གནས་bལ་དང་�ད་ད་ེམKན་པ་ཞགི་དང་ཡང་དག་པ་ཞགི་Hང་རདེ།  

ལམ་Rནོ་འད་ིདག་ལ་བ¨ནེ་ནས་<སེ་p་ང་ཚ་̀བདོ་aངོས་H་ིལས་དནོ་ནང་uད་འཕགས་འzན་�་Lལ་བའ་ི¾ས་བ་འདནོ་]ལེ་

hས་ཏ་ེལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་སལེ་ནས་རམི་བཞནི་|བས་ཆ་ེབའ་ིEལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ཐབོ་X་ན་ིཐག་ཆདོ་པ་

ཞགི་རདེ།  ད་ེདག་གསི་Tན་8སི་ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞརི་ཡདི་ཆསེ་དང་དགའ་ཞནེ་ད་ེd་ལས་ཆསེ་ཆརེ་འཕལེ་བ་མ་ཟད།   

rད་མར་བདོ་aངོས་H་ིགསར་བ<་ེལས་དནོ་ཐད་རང་ཉདི་H་ི¾ས་བ་ཡངོས་wགོས་འnལ་Xའ་ིཆདོ་སམེས་ལའང་�གས་

oནོ་ཐབེས་སངོc དའེ་ིGརི་mང་དhང་ག་ིལམ་Rནོ་ཡངོས་wགོས་ལ་འTལ་7་མསོ་མKན་བ~་ིབ"ར་:ས་བ་དང་ཆབས་ཅགི་

བདོ་7་Gརི་ལགོ་hས་<སེ་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིཐད་ཀའ་ིའག་ོ5དི་འགོ   སམེས་ཐག་ཆདོ་པསོ་

ལག་བRར་hས་ཏ་ེ�བ་འLས་H་ིཐགོ་ནས་9ན་སངེ་:་X་ཡནི།  ད་ེབཞནི་7་ལས་དནོ་ཐགོ་ག་ིབསམ་འཆར་དང་དཀའ་ངལ་

འགའ་ཞགི་བཏནོ་པ་ཡནི།  ད་ེ<སེ་པ་ེཅངི་ནས་བདོ་aངོས་p་Gརི་ལགོ་མཚམས།  mང་དhང་ག་ིལམ་Rནོ་ད་ེmང་Oང་བདོ་

aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ལ་9ན་སེང་:ས་པ་དང༌།  བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ག་ིལམ་Rོན་གཞིར་བ�ང་

mང་དhང་ག་ིལམ་Rནོ་ཡངོས་wགོས་H་ིདནོ་གནད་ཁག་ཆདེ་7་བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིའགན་འPར་

ལས་hདེ་པ་སགོས་གལ་ཆའེ་ིམ་ིo་lམས་ལ་བXད་བ�གས་hས་བ་ཡནི།
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  དའེ་ིGརི་[བས་ཤགི་རངི་ལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ིÍང་འbབ་Hསི་བrངས་བའ་ིམ་ིlམས་H་ི�རོ་མ་ི

ཤངོ་བའ་ི�་|བས་ད་ེG་ིའཇགས་p་Gནི་པ་དང༌།  �་ོབད་ེབག་ཕབེས་དང་~ལོ་�གས་འཕར་oནོ་བད་ེདགའ་ིཚར̀་oངག་ིཔད་

མ་ོ5་ིTག་མངོན་པར་བཞད་ཅིང༌།  ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞིའ་ིབོད་aོངས་ལས་དོན་8་ིལམ་Rོན་ན་ིབོད་H་ིདོན་དངོས་གནས་bལ་

དང་ཡོངས་p་མKན་པ་དང་ཡང་དག་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། ང་ཚ`འ་ིབོད་aོངས་H་ིགསར་བ<ེའ་ིལས་དོན་ད་ེའོད་ཟེར་འnམ་7་

འT་ོབའ་ི7ས་[བས་གསར་པའ་ིGགོས་ལ་འ5དི་Rནོ་hས་པ་མ་ཟད།  ལས་དནོ་ལགེས་བ�བ་H་ི~་བའ་ིའགན་ལནེ་ཡནི་པ་

སགོས་ངསོ་འཛtན་�ང་ཞངི༌། ང་ཚ་̀E་བདོ་འགན་Pར་ལས་hདེ་པ་lམས་H་ིངསོ་འཛtན་གཅགི་�ར་�ང་R།ེ  བདོ་aངོས་H་ི

[བས་ཤགི་རངི་ག་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་དང༌།  དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་སགོས་H་ིལས་འOལ་ནང་དང་ད་ེ

བཞནི་ལས་དནོ་ཁག་ནང་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ལ་ནན་ཏན་གཏངི་ཟབ་H་ིཞབི་བཤརེ་hས་ནས།  ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་H་ི\་ོ

ནས་སེམས་ཐག་བཅད་ད་ེཡ་ོབJང་དང་དགོས་ངེས་H་ིཐག་གཅོད་hས་པ་དང༌།  ལས་དོན་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་དག་ཐེར་

སགོས་hས་པ་རདེ།  mང་དhང་ག་ིལམ་Rནོ་ལག་བRར་hདེ་པའ་ིཐད།  ང་ཚ་̀E་་བདོ་འགན་འPར་མ་ིo་"ན་ལ་Gར་�་

མཉམ་འདགེས་H་ིབསམ་�་ོཞགི་ཡདོ།  དའེ་ི<སེ་p་mང་དhང་ག་ིལམ་Rནོ་ཁག་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་

ཁང་གསི་གཙ་̀འགན་འPར་X་དང༌།  བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་གཞགོས་འདགེས་hས་ཏ་ེད་ེdའ་ི

7ས་[བས་ཤགི་རངི་ག་ིyནོ་ཆ་ནརོ་འ¬ལ་ཡ་ོབJང་དང་ཐག་གཅདོ།  ལགེས་བཅསོ་དང་དག་ཐརེ་སགོས་hས་དང་hདེ་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེའ་ིGིར་གཤམ་7་ན་ནིང་G་ིལ་ོ༡༩༦༡ལོར་དངོས་p་གང་ཞིག་hས་ཡོད་པ་དང་�བ་འLས་གང་ཐོབ།  

གནད་དནོ་གང་ཞགི་�ག་ཡདོ་པ་སགོས་H་ིགནས་bལ་ཐད་ལ་~་དནོ་རང་བཞནི་རགས་ཙམ་བཀདོ་ན།

དང་པ།ོ  ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ཞོད་འཇགས་H་ི[ོར།      

ཏང་ག་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ི~་དནོ་ཐད། དམག་དནོ་ཐགོ་Ëང་�གེ་དང་ཆབ་Jདི་ཐགོ་bར་འOག 

མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་སགོས་ཕན་bན་ཁ་མ་Lལ་བར་གpམ་ཆ་�ང་7་འLལེ་བའ་ིJདི་�ས་བཏནོ་པ་ད་ེdནོ་དངསོ་p་ལག་

བRར་[བས་དམག་དནོ་ཐགོ་Ëང་�གེ་hདེ་X་གཙ་̀hས་པ་དརེ་ན་ནངི་འ�ར་བ་བཏང་R།ེ ཕན་bན་ད་ོབ9མས་པ་དང༌། ©ང་

འKས་\་ོཚང་བའ་ི\་ོནས་མ་ིདམངས་Cལ་rངོ་hས་Rབས། མང་ཚག̀ས་5དོ་H་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པའ་ི�ང་གཞ་ིབdགོས་པ་

དང༌། ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་ཁརེ་®ང་7་xད་པ་དང༌། ད་ེབཞནི་7་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པ་ཆབ་Jདི་ཐགོ་bར་འOག་hདེ་ཆདེ། 

ཟངི་འ¬ག་པ་མག་ོའདགོས་:་མཁན་ལ་གཏ་ེབ་ོདང་ཕལ་བའ་ིདh་ེབ་མ་ིའhདེ་པར་ཚང་མར་གཟབ་ནན་8སི་མནི་བཞ་ིJདི་

�ས་ལག་བRར་hས་ཡདོ།
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ད་ེdནོ་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ིགeལ་འ8དེ་ནང༌།  བ�ང་དམག་5དོ་ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་

H་ིདར་ཆའ་ིགཡ་ོའགོ་N་bད་ད་ེཟངི་འ¬ག་ནང་ལ་:གས་མཁན་དང༌།  བཙན་ཤདེ་Hསི་ཟངི་འ¬ག་ནང་bད་མཁན་བཅས་

རགིས་གཉསི་པའ་ི5དོ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་འསོ་འཚམས་མནི་པའ་ི\་ོནས་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་པའ་ིÌ་མ་ོནག་པ་ོགཡགོས་པ་དང༌།  

5མིས་ཆད་ནན་མ་ོབཅད་ཡདོ་མཁན་ལ་བyར་ཞབི་ལགེས་ཙམ་hས་པ་དང༌།  མ་ིས་ོསའོ t་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་ལ་

གཞགིས་ནས་མ་ཉསེ་ཁག་གཡགོ་ཕགོ་མཁན་ཁག་གཅགི་ལ་ཡ་ོབJང་hས་ཡདོ།  hདེ་Rངས་འད་ིའKས་\་ོཚང་མནི་དང་

ཡངོས་uབ་ཡནི་མནི་གང་gར་ཡང༌།  ཡང་དག་པ་ཞགི་ཡནི་པས།  ལས་དནོ་ནང་ཕན་ཐགོས་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོ�ང་ཡདོ།

དཔེར་ན། བོད་aོངས་ནང་Pལ་7་�ག་kས་H་ིང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་པའ་ིམ་ིzངས་±ང་ན་ཡང༌། ཁོང་ཚ་̀ང་ཚ`ར་ཞ་ེའཁོན་ཧ་

ཅང་ཆ་ེབ་དང༌། ཟངི་འ¬ག་�་ོཐག་ཆདོ་པ་ོཡདོ་པའ་ི®ནེ་Hསི། མཐའ་གཅགི་་N་�་bགས་Hསི་ང་ོ ལོ་དང༌། མ་ི±ང་བ་དང་

དམགིས་འབནེ་§ང་ལ་བ~ད་ཆདོ་དཀའ་བ་དང༌། �དོ་གནས་ངསེ་གཏན་མདེ་པར་ཧབོ་Hསི་ཐནོ་པ། �ག་པར་7་བཅངིས་

འzལོ་དམག་དང་eན་རངི་དམག་འ¬ག་བEབ་R་ེཚད་ངསེ་ཅན་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་དམག་དནོ་ལ་ཡང་Xས་ལནོ་ཡདོ། དརེ་

བ¨ེན་7ས་eན་Kང་Kང་ཞིག་ནང་དམག་དོན་Ëང་�ེག་ཁ་ོནས་ཐག་གཅོད་hེད་Xར་ལས་r་བ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་

ཁངོ་ཚས̀་Gགོས་གཅགི་ནས་གསར་བ<རེ་ང་ོ ལོ་hས་ན་མ7ན་ལམ་མདེ་པ་དང༌། ད་g་རང་ཉདི་མང་ཚག̀ས་ནང་ཁརེ་®ང་

ཆགས་པ་མཐངོ་ག་ིཡདོ་པ་དང༌། Gགོས་གཞན་ཞགི་ནས་ང་ཚས̀་Hང་bར་འOག་དང་ཐག་གཅདོ་O་ཡངས་hདེ་བཞནི་ཡདོ། 

གནད་དནོ་འད་ིགཉསི་ཧ་ག་ོ<སེ། ན་ནངི་གཞ་ིནས་ཟངི་འ¬ག་གཏ་ེབ་ོཁ་ཤས་Hསི་ང་ཚ་̀ལ་མག་ོའདགོས་:ས་ཡདོ། ད་ེལས་

འཐབ་�ས་དང་འཐབ་~དོ་�ང་འLལེ་hདེ་དགསོ་བ་གསལ་Rནོ་hས་བ་མ་ཟད། ད་ེམbངས་p་ཡང་དག་པའ་ིhདེ་Rངས་འད་ི

ན་ི�རེ་ཆགས་Eལ་བ་ོལས་Hང་�ག་པའ་ིར་¤དོ་hས་ཡདོ།

གཉསི་བ།  དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་[རོ།

 ༡ དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་ལས་འOལ་5དོ་ཟངི་འ¬ག་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་[བས། གངོ་7་བ<དོ་པ་བཞནི།  ལས་དནོ་

8་ིཞིབ་ཚགས་གཟབ་ནན་སོགས་འKས་\་ོམ་ིཚང་བ་དང༌།  དོན་དངོས་དང་དངོས་p་�ང་བའ་ིགནས་bལ་དང་ཁ་Lལ་ཞིང༌།  

དཀར་ནག་དh་ེའhདེ་མདེ་པར་རང་oང་གང་Vན་8སི་ཟངི་འ¬ག་པའ་ིÌ་མ་ོགཡགོས་ཏ།ེ  འ�་བ�ང་བཙན̀་འ�ག་དང༌།  

X་ནོར་ག:ང་བཞེས་གཏོང་བ་སོགས་Hིས་མ་ིlམས་ཧང་སངས་བ་དང་ཧ་ལས་H་ིཡོད་ལ།  hེད་Rངས་འདིས་མ་ིམང་བ་ོ

ཞགི་ལ་ཞ་ེའཁནོ་དང་ཡདི་ཆསེ་�་ོཕམ་བཅས་�ང་ཡདོ།  མ་ིལགེས་པའ་ིཚབས་ཆའེ་ིགནས་bལ་འV་མནི་ད་ེདག་ལ་བ¨ག་
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དsད་hས་ཏ།ེ  འཛtན་ནརོ་ཤརོ་བའ་ིམ་ིཁག་ཅགི་�དོ་zལོ་བཏང་བར་བ¨ནེ་མ་ིlམས་ཤནི་N་དགའ་བཞནི་ཡདོ།  ཡནི་ན་ཡང་

�ོད་zོལ་གཏོང་དགོས་བ་ཚང་མ་ད་7ང་�ོད་zོལ་བཏང་མེད།

༢ ཞངི་ལས་དང་Âགས་ལས། ས་མཚམས་ཐད། mང་Oང་བདོ་རང་yངོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིmང་དhང་

གིས་མ�བ་Rོན་gར། d་<ེས་p་ས་མཚམས་Pལ་8་ིལས་དོན་ཐད་H་ིJིད་�ས་h་ེLག་དོན་ཚན་བ©་དང༌། ཞིང་ལས་Pལ་

དནོ་ཚན་ཉ་ི�་~་°ག Âགས་ལས་Pལ་དནོ་ཚན་pམ་©་སགོས་གཏན་འབབེས་hས་བ་མ་ཟད། ད་7ང་uབ་ཁངོས་ས་ོསའོ t་

ནང་ལག་ལེན་མཐའ་འuོལ་ཡོད་མེད་H་ིདh་ེབ་ཡོད་{ང༌། �ིར་བཏང་ཚང་མ་ལག་ལེན་hས་ཡོད་པ་རེད། Jིད་�ས་h་ེLག་

པའ་ིདགངོས་དནོ་8་ིདམགིས་འབནེ་ར་ེར་ེལ་ཕན་¾ས་འདནོ་]ལེ་8་ིགཏད་Gགོས་ར་ེཡདོ་Rབས། ཆ་ེ§ང་ལ་མ་gསོ་བར་ཕན་

¾ས་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཐབོ་ཡདོ་པ་R།ེ G་ིEལ་7་Lསོ་hལོ་Gནི་པའ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་Gརི་ལགོ་པ་དང༌། 

Lསོ་hལོ་འz་ོམཁན་ཇ་ེ±ང་7་སངོ་ཡདོ། བདོ་aངོས་Rདོ་�ད་�་ོhང་ག་ིཞངི་འLགོ་ས་Pལ་8་ིzངོ་དང་zངོ་བ�ལ་ལམ་zངོ་

uརེ་8་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་མང་ཆ་ེབ་�་ོབག་ཕབེས་པ་དང༌། ང་དགའ་uདོ་yདི་ངང་Çར་བ~ནོ་8སི་ཞངི་འLགོ་ལས་

གཙར̀་hས་པའ་ིཐནོ་yདེ་ངལ་~ལོ་ནང་:གས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ད་7ང་མ་ིདམངས་Hསི་མའ་ོmA་ཞ་ིཔ་ེཅངི་7་བ:གས་ཡདོ་

{ང༌། ང་ཚའ̀་ིབདོ་མའི་ིyདི་jག་དང་སམེས་ནང་ག་ར་ེVན་8་ིཡདོ་མདེ་ཤསེ་H་ིཡདོ་པ་རདེ། [བས་ཤགི་ག་ིyནོ་དང་ནརོ་

འ¬ལ་ད་ེཚ་̀ཕལ་ཆརེ་མང་ཆ་ེབ་འགོ་རམི་8་ིལས་hདེ་པ་ཚས̀་hས་པ་རདེ། ད་ལ་ོའད་ིཚར̀་ཡ་ོབJང་དང་ཐག་གཅདོ་ལགེས་

བཅསོ་hས་པའ་ི®ནེ་8སི། ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིན་ིང་ཚའ̀་ིམ་ིདམངས་jག་བdལ་ལས་yབོ་མཁན་དང་ང་ཚ་̀ལ་བད་ེyདི་

�ན་མཁན་ཡནི་པ་དང༌། དངསོ་ནས་Vང་ཞངི་hམས་བ~་ེ�ན་པའ་ིཕ་མ་རདེ་ཅསེ་བཤད་H་ིཡདོ།

  འད་ིདག་ལས་ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིཡ་ིབཀའ་Vནི་9ངི་དnས་p་བཅངས་ཡདོ་པ་དང་དགའ་ཞནེ་²་མKད་7་འཕར་8་ི

ཡདོ་པ་གསལ་བརོ་མངནོ།  �ག་པར་7་ང་ཚའ̀་ིལས་hདེ་པ་དང་Çར་བ~ནོ་ཅན་8་ིནང་ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་Eལ་ཁབ་8་ི

བཅའ་5ིམས་དགོངས་དོན་དང་Eབ་འགལ་hས་ཏ་ེ5ིམས་འགལ་kགས་འགལ་དང༌།  མང་ཚ`གས་དང་ཡ་Lལ་8ིས་མང་

ཚག̀ས་ནས་འཁནོ་འཛtན་y་ེeལ་8་ིམ་ིའགའ་ཤས་ལ་འསོ་ཤངི་འཚམས་པའ་ིཐག་གཅདོ་དང༌།  གཞ་ིརམི་Jདི་དབང་ག་ི~་

འ�གས་ལགེས་བཅསོ་དག་ཐརེ་hས་ཏ།ེ  ཏང་དང་Jདི་ག:ང་ན་ིམ་ིདམངས་ལ་བད་ེyདི་�ན་མཁན་ཡནི་པ་མ་ཟད་མ་ི

དམངས་ལ་འགན་འPར་hེད་མཁན་ཡང་ཡིན་པ་གསལ་བོར་མཚ`ན་ཡོད།  དེའ་ིGིར་མ་ིདམངས་མང་ཚ`གས་ནང་ཏང་དང་Jིད་

ག:ང་ལ་གཏངི་ཟབ་པའ་ི�གས་®ནེ་ལགེས་པ་ོདང་9ན་zགས་�ན་ཡདོ།  འདསི་མང་ཚག̀ས་Hསི་ཏང་དང་Jདི་ག:ང་ལ་

ཡདི་ཆསེ་དང་དགའ་ཞནེ་hདེ་པར་ཕན་¾ས་ཧ་ཅང་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཐབོ་ཡདོ།
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  ས་མཚམས་དང་ཞངི་འLགོ་ས་Pལ་8་ིལས་དནོ་ལ་Jདི་�ས་h་ེLག་པ་གཏན་འབབེས་དང་ལག་བRར་hས་བའ་ི®ནེ་

8ིས་yོན་དང་ནོར་འ¬ལ་ཡ་ོབJང་དང༌།  ཐག་གཅོད།  ལེགས་བཅོས།  དག་ཐེར་བཅས་ལ་གཞ་ི~འ་ིཐོག་ནས་བཤད་ན་

འKས་\་ོཇ་ེཚང་7་འz་ོབཞནི་ཡདོ།  ད་ེམbངས་p་ཏང་ནང་Pལ་8་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་ལས་hདེ་ནང་7་"ན་�དོ་དག་ཐརེ་དང༌།  

ལས་དནོ་བ¨ག་དsད།  ལས་hདེ་ལ་ཞབི་བཤརེ་hས་ཏ་ེལས་hདེ་ཚས̀་dར་ལས་�ག་པའ་ི\་ོནས་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་ཁག་ས་ོ

སོའ t་དམིགས་eལ་དང་དགོས་མཁ།ོ  དག་ེམཚན་དང༌། ད་ེབཞིན་ལས་དོན་ཁག་ག་ིhེད་Gོགས་དང༌།  Jིད་�ས་hེད་ཐབས་

དང་ག་ོརམི་ཐད་ཏང་ག་ིམ�བ་Rནོ་དང་མའ་ོཙ�་Nང་ག་ིདགངོས་པ་Xས་ལནོ་དང་ཤསེ་¨གོས་�ང་R།ེ  Kན་མངོ་ལ་ཁ་ེཕན་

བ�ན་པའ་ི¾ས་�གས་དང༌། བདནེ་དནོ་8སི་h་�དོ་ལ་བ�ར་ཤ་གཅདོ་པ་དང་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ།  ད་ེབཞནི་དཀའ་�ད་

འབད་བ~ནོ་8་ིགསར་བ<་ེལས་hདེ་པའ་ི"ན་�དོ་ཡག་པ་ོད་ེང་ཚའ̀་ིལས་hདེ་ནང་ཡར་Eས་Gནི་ཡདོ་པ་དང༌།  རམི་པ་ས་ོ

སའོ t་ཏང་དང་Jདི་ག:ང་ག་ིལས་hདེ་པའ་ིད¹ང་�་ེX་Åས་ཇ་ེམཐརོ་སངོ་ཡདོ།  ལས་hདེ་5དོ་7ས་[བས་ཤགི་རངི་yནོ་

དང་ནརོ་འ¬ལ་ཤསེ་¨གོས་མ་�ང་བར།  ནརོ་འ¬ལ་དང་yནོ་ཆ་ཁ་ཤས་འzགི་པ་དང་འགན་Pར་�བ་པ་དང༌།  གསར་

བ<ེའ་ིལས་དོན་ལ་ལེགས་yེས་xལ་ཡོད་9མ་པ་སོགས་ང་Eལ་ཁེངས་Vགས་H་ིབསམ་�་ོཇ་ེ§ང་7་སོང་R།ེ  yོན་དང་ནོར་

འ¬ལ་ཡ་ོབJང་དང་གཏན་འགགོ་ག་ིར་ེའདདོ་�ང་ཞངི༌།  མ་འངོས་བའ་ིལས་དནོ་ནང་yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིརགིས་མ་ི

འ�ང་བའམ་ཇ་ེ±ང་དང༌།  ཡང་ན་�ང་བའ་ི<སེ་p་ལམ་སངེ་མཐངོ་R་ེཡ་ོབJང་ལགེས་བཅསོ་ལ་ཆ་®ནེ་གསར་བཏདོ་H་ི

lམ་པ་ཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ།

༣ zལ་རིམ་དh་ེའhེད་ཐད།   7ས་[བས་ཤིག་ག་ིནང་kགས་དང་མ་ིམKན་པར་དh་ེའhེད་hས་པའ་ིམ་ིཁག་ཅིག་ལ་

ཡ་ོབJང་hས་ཡདོ་པ་དང༌།  དརེ་མKད་ད་ེདnལ་ཕངོས་H་ིཞངི་Lན་དང་Lན་གཡགོ་ལ་བ¨ནེ་ཏ།ེ ཞངི་Lན་Âག་པ་ོཐ་ེབའ་ི

ཞིང་Lན་འLིང་རིམ་སོགས་ལ་མKན་�ིལ་hེད་དགོས་པ་མ་ཟད།  མKན་�ིལ་hེད་Kབ་པའ་ིRོབས་�གས་ཚང་མར་མKན་

�ལི་དང༌།  དz་བ་ོཁརེ་®ང་7་གཏངོ་བའ་ིzལ་རམི་ལམ་Gགོས་ལག་བRར་hདེ་[བས།  ཡངོས་uབ་མནི་པའ་ིགནས་bལ་

ལའང་གང་འཚམས་ཡ་ོབJང་ལགེས་བཅསོ་དང༌།  ཞངི་Lན་འLངི་Âག་སགོས་མKན་�ལི་h་eལ་8་ིམKན་�ལི་8་ིlམ་པ་

ཡང་ཐནོ་ཡདོ།  ད་7ང་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ི[བས་ཤགི་རངིཞངི་Lན་འLངི་Âག་སགོས་མKན་�ལི་h་eལ་8་ི

མKན་�ིལ་ལས་དོན་འKས་\་ོཚང་མིན་ལ་མ་བgས་བར་མKན་�ིལ་hེད་མག་ོbགས་ཡོད་པ་དང༌།  མKན་�ིལ་8་ིlམ་པ་

ཡང་ཐནོ་ཡདོ།   ད་7ང་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ི[བས་ཤགི་རངི་ཞངི་Lན་འLངི་Âག་ག་ིཐནོ་yདེ་X་ཆ་དང༌།  X་ནརོ་

གཞན་དག་བགསོ་འuརེ་སགོས་མ་ིའསོ་བ་hས་རགིས་yནི་གསབ་¤དོ་དགསོ་བའ་ིཆདོ་དནོ་gར་འགའ་ཞགི་ལག་བRར་
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hས་ཡདོ། འདསི་མ་ིམང་པ་ོཞགི་ང་ཚའ̀་ིGགོས་ལ་bར་འOག་དང་དz་ཡ་ཁརེ®ང་7་འnད་པར་ཕན་¾ས་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཐབོ་

ཡདོ།

༤ མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་ཐད་ལ། ད་ེdའ་ིhདེ་Rངས་དང་བjར་ན་མངི་དནོ་མbངས་ཡདོ་པའ་ིE་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་

ཚག̀ས་H་ིཆབ་Jདི་ག་ོ¨གོས་དང༌། དz་དང་རང་Gགོས་བར་8་ིདh་ེམཚམས། zལ་རམི་ངསོ་འཛtན་དང་གསར་བ<འེ་ི¤་ོ

སམེས་བཅས་མཐ་ོ{་སངོ་ཡདོ་པདང༌། འཐབ་~དོ་ཐད་ལ་རང་oང་གང་Vན་8སི་འཐབ་~དོ་hདེ་པའ་ིÍང་འbབ་Vག་པ་ོད་ེ

�རི་བཏང་ཐགོ་ཞ་ིའཇགས་p་སངོ་ཡདོ། �འ་ིཚག̀ས་འ7་ཞ་ི7ལ་ངག་འཇམ་8སི་མ་ིlམས་©ང་�་ོབག་ཕབ་པའོ t་ངང་rབོ་

£ངོ་hདེ་Kབ་པ་དང༌། ད་ེd་འཐབ་~དོ་hདེ་ནརོ་ཤརོ་བའ་ིམ་ིo་གཙ་̀བ་ོཁ་ཤས་ལ་འཐབ་ནརོ་ཤརོ་ཡདོཔ་གསལ་བཤད་དང་

སེམས་གས་ོhས་ཏ་ེཁོང་ཚ`འ་ིསེམས་�གས་rར་གས་ོདང༌། མ་ིའདོད་པ་སེལ་Kབ་ཡོད་པ་དེས་བསམ་�ོའ t་ལས་དོན་ལ་ཕན་

¾ས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ།

གpམ་པ། ཞིང་འLོག་སོགས་ཐོན་yེད་སོགས་དང་མ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བ།

mང་དhང་གསི་བདོ་aངོས་མ་ིདམངས་H་ིབསམ་�འོ t་§་ཚད་སགོས་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་མང་པརོ་གཞགིས་ཏ།ེ 

༡༩༦༡ལ་ོནས་བ�ང་ལ་ོÏའ་ིནང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིབ�ར་བཀདོ་མ་ིhདེ་ཅངི༌། ཞངི་ལས་ཐནོ་yདེ་མཉམ་ལས་ཁང་མ་ི

འ�གས་པ་དང༌། མ་ིདམངས་"ང་�་ེད་ེབས་Hང་མ་ིའ�གས་པར། Rབོས་�གས་གཅགི་བjས་Hསི་དམངས་གཙའ̀་ིགསར་

བ<་ེགཏིང་ཟབ་མཐའ་འuོངས་hེད་Xའ་ིགཏན་འབེབས་hས་པ་དང༌། ངལ་~ོལ་མ་ིདམངས་H་ི\ེར་ལ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་

J་བ¨ན་དང༌། ཞངི་འLགོ་ཁརེ་གཉརེ་དཔལ་འhརོ་གངོ་འཕལེ་བཏང་R།ེ ཡར་ལངས་ཐབོ་པའ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་ལ་

དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་8སི་ཁངོ་ཚར̀་དག་ེམཚན་£ནི་ཡདོ་པ་ཤསེ་བར་hས་ནས། ཁངོ་ཚའ̀་ིÇར་བ~ནོ་བསམ་�འོ t་

Cལ་འདདེ་Hསི་བདོ་aངོས་p་ཞངི་འLགོ་ལས་གཙས̀་བའ་ིཐནོ་yདེ་ལམ་Gགོས་ཐགོ་ཕན་¾ས་འདནོ་]ལེ་8་ིམ�བ་Rནོ་འགོ 

བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་གོང་གསལ་8་ིས་མཚམས་དང༌། ཞིང་འLོག་ས་Pལ་8་ིJིད་�ས་h་ེLག་པ་ཁག་

གpམ་གཏན་འབེབས་hས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་7ང་mང་Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ག་ིཐད་ཀའ་ིའག་ོ5ིད་འོག་

རམི་པ་ས་ོསའོ t་ཏང་�་དང༌། Jདི་ག:ང་གསི་ཐནོ་yདེ་ལས་དནོ་སགོས་ལ་ད་ོoང་དང་དམ་འཛtན་hས་ཡདོ་ཅངི༌། ཕན་¾ས་

�ན་པའ་ིhདེ་ཐབས་o་ཚག̀ས་ལ་�གས་oནོ་དང༌། ཐནོ་yདེ་གངོ་འཕལེ་ལ་མ་ིའཚམས་པའ་ིཕན་མདེ་གནདོ་འ�ར་8་ིརགིས་

མཐའ་དག་གང་Kབ་Hིས་ཡ་ོབJང་དང་བཀག་འགོག་hས་ཡོད། ༡༩༦༡ལོའ t་ཞིང་འLོག་ཐོན་yེད་ལས་དོན་ན་ི༡༩༥༩ལ་ོདང་
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༡༩༦༠ལ་ོལས་ལགེས་པ་དང༌། རགོས་རསེ་ཚ་̀§ང་དག་ཐརེ་hས་<སེ་རང་མསོ་གཉསི་ཕན་8་ི~་དནོ་སགོས་©ང་འKས་\་ོ

ཚང་ཙམ་ཡདོ་Rབས། རགོས་རསེ་ཚ་̀§ང་གསི་ཐནོ་yདེ་ལམ་Gགོས་ཐགོ་ཕན་¾ས་ངསེ་ཅན་ཞགི་བཏནོ་ཡདོ།

༢  zངོ་uརེ་ནང་ག་ིལག་ཤསེ་བཟ་ོལས་དང་ཚང̀་ལས་5དོ་�ང་བའ་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ལ་གང་འཚམས་H་ིཡ་ོབJང་

hས་བ་དང༌།  ©ང་ཡང་དག་པའ་ིhདེ་Rངས་བདེ་�དོ་བཏང་བའ་ི®ནེ་8སི་ལག་ཤསེ་བཟ་ོབ་དང་ཚང̀་བའ་ིདཀའ་ངལ་སལེ་བ་

དང༌།  ཁ་ོཚ`འ་ིÇར་བ~ོན་རང་བཞིན་འདོན་]ེལ་hས་ཤིང༌།  བོད་aོངས་H་ིཐོན་yེད་འ�གས་བ�ན་དང་མ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀

བའ་ིབད་ེའཇགས་ཐགོ་ལ་དག་ེམཚན་�ན་པའ་ི¾ས་�གས་ངསེ་ཅན་ཞགི་xལ་ཡདོ་པས།  zངོ་uརེ་8་ིlམ་པ་ཡང་འ¬ག་ཆ་

དདོ་པ་ོཆགས་ཡདོ།  མག་ོབད་ེ�གས་ཚང̀་མཁན་སགོས་�་ིཚག̀ས་ཐགོ་འ�ང་མ་ིའསོ་བའ་ིརགིས་ཁ་ཤས་Hང་མང་7་སངོ་

ཡདོ་{ང༌།  འསོ་འཚམས་Hསི་ཚད̀་འཛtན་hས་ཡདོ།

 ༣  མང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བའ་ིཐད།  ཞངི་ལས་Pལ་7་Eལ་གཅསེ་ག:ང་འ4་བj་ཚད་་གཏན་འབབེས་hས་པའ་ིའཆར་

ལའོ t་ཐནོ་ཚད་gར་བjས་ན།  aངོས་ཡངོས་H་ི�འི་ིཐནོ་ཚད་H་ིབE་ཆ་བ7ན་ལས་མ་ིབ ལ།  ག:ང་འ4་འཇལ་མཁན་

ཡང་ཞངི་ལས་ཐམེ་7ད་�འི་ིབE་ཆའ་ི8་Ï་ལས་མ་ིབ ལ་བ་དང༌།  རང་�ང་གནདོ་yནོ་ཕགོ་མཁན་ཡདོ་ཚད་གཏན་

འབབེས་gར་བབ་བªན་8སི་ཆག་ཡང་~་ཆག་གཏངོ་X་དང༌།  ས་ཞངི་གསར་]ལེ་ལ་Cལ་rངོ་hས་ཏ།ེ  pས་བཟསོ་pར་

བདག་དང༌།  ལ་ོÏའ་ིརངི་ག:ང་འ4་འཇལ་མ་ིདགསོ་བའ་ིJདི་�ས་ལག་བRར་hས།  འ4་�ག་ཉ་ོ�བ་ཐད།  Eལ་གཅསེ་

ག:ང་འ4་དང༌།  ས་བནོ།  ལ་ོགཅགི་ག་ིཚད་�ན་ཟ་འ4་དང་གཟན་ཆས་xད་<སེ་H་ིའTསོ་kས་འ4་�ག་ག་ིབE་ཆ་Ï་བ©་

ལས་མ་ིབ ལ་བ་དང༌།  ཉ་ོ�བ་<སེ་H་ི�གའ4་ཚང་མ་རང་འདདོ་gར་ཉར་འཇགོ་དང་ཉ་ོའཚང̀༌།  ཅ་དངསོ་གཞན་དང་བ<་ེ

ཚང̀་hས་ཆགོ   འད་ིདག་ཚང་མ་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིཞངི་ལས་ས་Pལ་8་ིJདི་�ས་h་ེLག་པ་

དནོ་ཚན་ཉ་ི�་~་°ག་ནང་གཏན་འབབེས་གསལ་བ་ོhས་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  ས་Pལ་མང་ཆ་ེབས་ལག་ལནེ་འzགི་ཙམ་hས་

འ7ག   ད་g་མང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེབར་འ4་�ག་±ང་ཙམ་ཡདོ་པ་དང༌།  དའེ་ིཁར་༡༩༦༡ལརོ་བདོ་aངོས་p་ལ་ོལགེས་�ང་

ཡདོ།  འད་ིདག་ག་ིཉརེ་ལནེ་ལས་ཞངི་ལས་ས་Pལ་8་ིགཞ་ི~འ་ིགནས་bལ་ཡག་པ་ོརདེ། ན་ནངི་ང་རང་མསེ་Eལ་ནང་Pལ་7་

ཡདོ་[བས་བདོ་aངོས་ནང་གནས་bལ་འhརོ་བ་ལ་བgས་ན།  ས་གནས་འགའ་ཤས་ནང་ལས་hདེ་པའ་ིh་�དོ་ཁ་ཤས་Jདི་

�ས་gར་ལག་ལནེ་བRར་མདེ་Jདི་མདོ།  ཡནི་ནའང་ངས་བgས་ན་ཛ་Vག་ག་ིགནས་bལ་ཡདོ་Jདི་H་ིམ་རདེ།

 འLགོ་ལས་ཐད་ལ།  mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་Âགས་ལས་ས་Pལ་8་ིJདི་�ས་h་ེLག་པ་

དནོ་ཚན་pམ་©་གཏན་འབབེས་hས་ཏ།ེ  དབང་བའ་ིལམ་kགས་ཁས་ལནེ་hས་ཡདོ་ཅངི༌།  ©ང་མང་དནོ་གཉསི་མbངས་H་ི
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\་ོནས་གཉསི་ཕན་Jདི་�ས་ལག་ལནེ་hས་ཡདོ་པ་དང༌།  Âགས་བདག་དང་Âགས་w་ིGགོས་གཉསི་Hསི་Âགས་ཟགོ་

བདག་yངོ་དང་འཕལེ་Eས་p་བཏང་བས།  Âགས་ལས་ཐནོ་yདེ་ཐགོ་མའ་ིཆར་བ¨ནེ་�ངི་�ང་R།ེ  རམི་བཞནི་གངོ་7་

འཕལེ་བའ་ིlམ་པ་ཐནོ་ཡདོ།

 འLགོ་པའ་ིཐད་ལ།  ན་ནངི་Âགས་ལས་H་ི5ལ་དངསོ་p་བj་ལནེ་hས་མདེ་པ་དང༌།  དའེ་ིཁར་ཞངི་འLགོ་རང་མསོ་

gར་བ<་ེཚང̀་བEབ་R།ེ  དཔལ་འhརོ་འ¬ག་ཆ་དདོ་7་གཏངོ་བའ་ིལས་དནོ་ཡག་པ་ོhས་ཡདོ་པ་རདེ།  ན་ནངི་ཞངི་འLགོ་

ཐནོ་wས་རང་མསོ་བ<་ེཚང̀་Eག་པའ་ིJལོ་Xན་8་ིཉ་ོཚང̀་གམོས་Jལོ་rར་གས་ོhས་ཏ།ེ  ཞངི་འLགོ་དང་zངོ་uརེ་ཕན་bན་

8་ིདགསོ་མཁ་ོ[ངོ་Kབ་ཡདོ།  ད་ོ9མོས་དང་དག་ཐརེ་གང་འཚམས་hས་ཡདོ་པའ་ི®ནེ་8སི།  ཞངི་འLགོ་དང་zངོ་uརེ་8་ི

E་ཆའེ་ིམང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བ་བ¨ན་�ངི་དང་ལགེས་བཅསོ་ལ་དག་ེམཚན་�ན་པའ་ི¾ས་བ་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཐནོ་ཡདོ།  zངོ་

uེར་�ོད་དམངས་H་ིཟ་འ4་དང་Óམ་རིགས་ལ་Jིད་ག:ངགིས་zངས་ཚད་གཏན་འཁེལ་hས་པའ་ིཚད་གཞ་ིgར་མཁ་ོའདོན་

hས་ཡོད་པ་དང༌།   ད་7ང་ཞིང་འLོག་ས་Pལ་8་ིམ་ིzངས་ངེས་ཅན་ཞིག་zོང་uེར་ནང་ལ་ཡོང་R་ེབཟའ་བཅའ་དངོས་རིགས་

འཚང̀་ག་ིཡདོ།  འད་ིདག་གསི་zངོ་uརེ་ནང་འཚ་̀བའ་ིGགོས་ལ་དངངས་འbབ་jག་བ<དོ་དང༌།  g་ོགསོ་ལ་སམེས་5ལ་8་ི

གནས་bལ་ད་ེགཞ་ི~འ་ིཐོག་ནས་སེལ་Kབ་ཡོད།  གང་gར་ད་g་བོད་aོངས་H་ིRོད་�ད་�་ོhང་ག་ིཞིང་འLོག་ས་Pལ་ལམ་

zངོ་བ�ལ་དང༌། zངོ་uརེ་བཅས་H་ིE་ཆའེ་ིམང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེབའ་ིའཚ་̀བ་འསོ་འཚམས་H་ིཐག་གཅདོ་�ང་ཡདོ་པས།  འཚ་̀

བ་བ¨ན་�ིང་དང་ལེགས་Gོགས་p་འz་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང༌།   མ་ིlམས་�་ོབད་ེབག་ཕེབས་དང༌། དགའ་དགའ་¤་ོ¤།ོ  g་ོ

གོས་ཡིད་ཚtམ།  ཐོན་yེད་འབད་བ~ོན།  གསར་བ<ེའ་ི¤་ོསེམས་དང་zལ་རིམ་8་ིག་ོ¨ོགས་མཐ་ོ{་Gིན་པ་སོགས་འད་ིདག་

ཐམས་ཅད་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་9ན་དང་ལས་དནོ་ལ་ཕན་བཞནི་ཡདོ།

བཞ་ིབ། འཐབ་Gོགས་གཅིག་�ར་8་ི[ོར།

ངས་གངོ་7་བཤད་པ་བཞནི། ཏང་གསི་བདོ་aངོས་བཙན་ ལོ་Eལ་གཅསེ་H་ིམཐ་ོའLངི་རམི་མ་ིo་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་

Hསི་མKན་�ལི་དང༌། Kགས་Pར་དང་g་yངོ༌། rབོ་གས།ོ བ�ར་བཀདོ་དང་མཉམ་འLལེ་བཅས་Xན་འuངོས་ལ་ད་ོPར་

ཆནེ་པ་ོhས་ཏ།ེ མ་ི©ང་མང་ཙམ་ཞགི་ཏང་ག་ིམཐའ་[རོ་7་མKན་�ལི་དང་འOག་ཐབས་Hསི། ང་ཚའ̀་ིམ་ིདམངས་དམངས་

གཙའ̀་ིའཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་J་བ¨ན་E་བyདེ་དང༌། དz་བ་ོཁརེ་®ང་7་xད་ད་ེཤ་ིལམ་ལ་བyལ་ནས། མ་ིམང་ཆ་ེབ་�་ོ

བད་ེབག་ཕབེས་དང༌། སམེས་�གས་�བ་འཕར། ངར་�གས་རབ་N་Eས་ཏ་ེདམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ི

ལམ་ཆནེ་ཐགོ་�་ོབ¨ན་འ�ར་མདེ་H�ི་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིལམ་7་བyདོ་X་ཡནི་ཡང༌། དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་5དོ་
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ལས་hདེ་པ་འགའ་ཤས་Hསི་བཟསོ་པའ་ི<སེ་འLས་ན་ིམཐ་ོའLངི་རམི་8་ིzགོས་པ་ོསགོས་bར་འOག་h་eལ་མ་ི±ང་བ་

ཞགི་ལ་གདངོ་Kག་ག་ིའཐབ་~དོ་དང༌། �ག་པར་7་མངའ་བདག་མངའ་ཚབ་དང་ད་ེདག་ག་ིནང་མ་ིཚར̀་Rངས་འཛtན་དམ་Vག་

hས་ཏ།ེ ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་དང་གཏན་ནས་འLལེ་Kག་མ་ིཆགོ་པར་ཁངོ་ཚ་̀མ་ིzལ་ནས་xད་Rབས། དཀའ་ངལ་དང༌། 

འཇགིས་oང་སམེས་འཚབ་y་ེ{་བ©ག་པ་ལས། �ང་yབོ་དང༌། མKན་�ལི། bར་འOག་སགོས་ལགེས་པ་ོhདེ་མ་Kབ་

པར་མ་ིlམས་ཧ་ལས་ཧནོ་ཐརོ་དང༌། �་ོཕམ་ཡདི་ཆད། ཉ་ིམ་གང་འuལོ་དང་མ་ིའདདོ་པའ་ིབསམ་bལ་�ང་ཞངི༌། དནོ་དངསོ་

p་མ་ིད་ེཚ་̀bར་འOག་དང་བ�ར་བཀོད་ལེགས་པ་ོhེད་དཀའ་བ་དང༌། ང་ཚ`འ་ིའཐབ་Gོགས་གཅིག་�ར་8་ིལས་དོན་5ོད་མ་ི

འསོ་བ་དང་མ་ིལགེས་པ། མ་ིའཚམས་པའ་ིརགིས་ད་ེདག་བཟསོ་བ་རདེ།

ན་ནིང་mང་Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་གིས་Kགས་Pར་ཟབ་བཞེས་འོག ད་ེdའ་ི[བས་ཤིག་རིང་Ëང་

�གེ་ཕགོ་པའ་ིམཐ་ོརམི་zགོས་པ་ོགཙ་̀བ་ོཁག་ཅགི་ལ་ཚད་གཞ་ིའV་མནི་ཅ་ིgར་ཡང༌། ཚང་མར་སམེས་གས་ོhས་ཡདོ་པ་

དང༌།  ད་7ང་dནོ་ཆད་ཆབ་Jདི་དང་འཚ་̀བའ་ིཐགོ་ག་ོ�གི་hས་མདེ་པའ་ིམཐ་ོརམི་zགོས་པ་ོམང་ཆ་ེབ་ལ་ཁངོ་ཚའ̀་ིd་<སེ་H་ི

དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་ལ་གཞགིས་ནས་ག་ོ�གི་འསོ་འཚམས་དང༌།  ཆབ་Jདི་ཐགོ་མ7ན་ལམ་¤ད་ཡདོ།  ད་ེབཞནི་7་ངལ་

~ལོ་མ་ིདམངས་དང་འLལེ་གNག་hདེ་མ་ིཆགོ་པའ་ིབཀག་E་Ñག་N་བཏང་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ།  མཐ་ོརམི་zགོས་པ་ོམང་ཆ་ེབ་

ཉ་ེཆར་གཞ་ིནས་མ་ིzལ་7་bད་ད།ེ  ར་ེཞགི་�་ོཕམ་�ང་བའ་ིབསམ་bལ་སགོས་རམི་བཞནི་སལེ་ཐབས་ཡདོ་ཅངི༌།  �་ོ

བདའེ་ིངང་ཏང་ལ་ཡདི་ཆསེ་དང༌། Çར་བ~ནོ་8་ིརང་ཉདི་བ�ར་བཀདོ་སགོས་གཞ་ི~འ་ིགནས་bལ་ལགེས་Gགོས་p་འz་ོ

བཞནི་ཡདོ་པ་དང༌།   འ�ར་བ་འད་ིརགིས་རམི་བཞནི་གངོ་7་འཕལེ་བཞནི་ཡདོ།  ད་ེམbངས་p་E་ཆ་ེབའ་ིཞངི་འLགོ་ས་

Pལ་8་ིའLངི་རམི་མ་ིo་R།ེ  མངའ་བདག་དང་མངའ་ཚབ་Hང་མ་ིདམངས་་ལ་འLལེ་གNག་ཆགོ་པ་hས་ཡདོ།  མདརོ་ན་

Gགོས་ས་ོསསོ་གནས་bལ་©ང་ཙམ་ཇ་ེབཟང་7་སངོ་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང༌།  ~་བའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་ན།  གཞ་ིརམི་8་ིལས་

hེད་འགའ་ཤས་Hིས་ད་7ང་²་མKད་7་hེད་Rངས་མ་ིའV་བའམ།  ཚད་གཞ་ིམ་ིའV་བའ་ི\་ོནས་Ëང་�ེག་དང་མནར་གཅོད་

གཏངོ་ག་ིཡདོ་པས། ཁ་ོཚར̀་ཆབ་Jདི་ཐགོ་ཡདོ་དགསོ་བའ་ིམ7ན་ལམ་མདེ་པ་དང༌།   འཚ་̀བ་དང་ཐནོ་yདེ་ཐགོ་ད་7ང་དཀའ་

ངལ་ཡདོ་པས་ཉམ་ཐག་ཡ་ང་བའ་ིགནས་bལ་ད་ེདག་ད་7ང་མངནོ་གསལ་8་ིའ�ར་བ་ཆནེ་པ་ོཞགི་�ང་མདེ།

 Ï་བ། དམངས་གཙ་̀གཅགི་jད་[རོ།

 ད་ེdའ་ི7ས་[བས་ཤགི་ག་ིརངི་ལ་དམངས་གཙ་̀གཅགི་jད་ལམ་kགས་ལག་ལནེ་hདེ་[བས།  Gགོས་ཡངོས་དང་E་

uབ་མིན་པ། འKས་\་ོམ་ིཚང་བ་སོགས་H་ིགནས་bལ་ད་ེདག་ན་ནིང་ནས་བ�ང་mང་Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་
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ཁང་གསི་Çར་བ~ནོ་ཆནེ་པའོ t་\་ོནས་ཡ་ོབJང་hས་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  ད་7ང་²་མKད་7་ཡ་ོབJང་hདེ་བཞནི་ཡདོ།  ཡནི་

ནའང་མ་ིlམས་H་ིཁ་དཔེར།  ཐེངས་ཤིག་ßལ་8ིས་ས་ོབEབ་ན།  <ེས་p་ཐག་5་མཐོང་ཡང་འཇིགས་ཞེས་པ་gར།  

དམངས་གཙའ̀་ིའཚ་̀བ་མ8གོས་Êར་ངང་བག་ཡངས་འ¬ག་པ་ོཡངོ་X་©ང་ཁག་པ་ོཡནི།  འནོ་Hང་ད་g་dནོ་མ་ལས་©ང་

ཙམ་ཇ་ེཡག་N་Gནི་ཡདོ་པ་དང༌།  Jདི་ག:ང་ག་ིགཅགི་jད་Hང་©ང་ལགེས་Gགོས་p་�ར་ཡདོ།

°ག་པ། Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་[རོ།

[བས་ཤགི་རངི་མ་ིའ�་བ�ང་བཙན̀་འ�ག་hདེ་[བས། ཏང་ག་ིཡང་དག་པའ་ིJདི་�ས་ལག་བRར་ཡག་པ་ོhས་མདེ་

Rབས། འ�་བ�ང་hདེ་མ་ིདགསོ་པའ་ིཉསེ་མདེ་དམ་ཡང་ན་ཉསེ་བ་§ང་བའ་ིམ་ིམང་བ་ོཞགི་འཛtན་བ�ང་hས་པ་དང༌། ཉསེ་

ཅན་ལ་ད་ོདམ་~་བ་ནས་འKས་ཚང་མ་�ང་བས་Jགོ་5མིས་ཕགོ་མ་ིདགསོ་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་®ནེ་ལམ་7་བཏང་ཡདོ། ད་ེ

བས་ངན་པ་~་མདེ་དང༌། བཟང་བ་ོ�ང་yབོ་H་ིདh་ེམཚམས་འhདེ་མ་Kབ་པར། E་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་ལ་མ་ིདགའ་

དང༌། �་ོཕམ་འཇིགས་·ག ཐ་ེཚ`མ་དང༌། མ་ིའདོད་པའ་ིགནས་bལ་�ང་ཡོད། འད་ིན་ིཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་9ན་དང་

ལས་དནོ་གཉསི་ཀར་གནདོ་H་ིཡདོ། དརེ་བ¨ནེ། འདའི་ིཐད་ན་ནངི་Tན་8སི་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་

ལ་བསམ་འཆར་བཏནོ་�ངོ་ཡདོ་པ་དང༌། zགོས་པ་ོགཞན་དག་ཚས̀་Hང་ཧ་ལམ་བསམ་འཆར་ད་ེའV་བཏནོ་ཡདོ་པ་རདེ། mང་

Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་རང་ནས་Hང་ཆ་ེGགོས་ལ་བསམ་�་ོབཏང་R།ེ གང་མ8གོས་p་བཙན̀་7་བ©ག་

པའ་ིཉསེ་ཅན་ལ་ཞབི་འhདེ་དང༌། Vང་བདནེ་8་ིཐག་གཅདོ་hས་ནས་བཙན̀་པ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་�དོ་zལོ་བཏང་R་ེཁངོ་ཚ་̀ངལ་

~ལོ་:གས་p་འ�ག་དགསོ་པ་དང༌། �ག་འTའོ t་བཙན̀་པ་ཚར̀་ཡང་ད་ོདམ་ཡག་པ་ོདང༌། གང་མ8གོས་p་ད་ེdའ་ི7ས་མནི་

འཆ་ི®ན་8་ིགནས་bལ་ད་ེབ�ར་དགསོ། དའེ་ིGརི་འ�་བ�ང་hདེ་ཚད་མང་Vགས་པའ་ིས་Pལ་འགའ་ཤས་ལ་འ�་བ�ང་

མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའ་ིབ�་ཐ་ོབཏང་ཡདོ་པ་དང༌། dནོ་ཆད་གཞ་ིརམི་8སི་ཐད་ཀར་མ་ིའ�་བ�ང་hདེ་ཆགོ་པའ་ིདབང་

ཆ་མདེ་པར་བཟསོ་ཤངི༌། <སེ་p་མ་ིའ�་བ�ང་hདེ་[བས་ངསེ་པར་7་གངོ་རམི་བཀའ་འ5ལོ་ཐབོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ད་7ང་

འLལེ་ཡདོ་H་ིXད་རམི་གནས་bལ་ཞབི་T་གངོ་རམི་ལ་་9ན་:་འnལ་དགསོ་པའ་ིཐག་གཅདོ་hས་ཡདོ། ད་ེམbངས་p་བདོ་

aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ི�་ིཚག̀ས་�་ེཚན་སགོས་འLལེ་ཡདོ་ལས་Pངས་ལ་བཙན̀་འ�ག་hས་པའ་ིཉསེ་ཅན་ལ་

ཞིབ་བཤེར་hེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་བཀོད་བཏང་ཡོད།

 ཡནི་ན་ཡང་འLལེ་ཡདོ་ལས་Pངས་ད་ེདག་�རི་བཏང་ལས་ཀ་མང་ཞངི༌།  �ག་པར་7་ཐགོ་མར་འ�་བ�ང་hདེ་[བས་

དཀར་ནག་དh་ེའhདེ་ལགེས་པ་ོམ་hས་བར།  ཧ་ར་ེཧ་ོར་ེhས་ཏ་ེབཙན̀་པ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་Pངས་Kབ་H་ིནག་ཉསེ་གང་

85



ཡདོ་མདེ་བཤད་མ་ིཤསེ་བ་དང༌།  བཙན̀་པའ་ིམ་ིzངས་Hང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡདོ་པས།  7ས་[བས་Kང་Kང་ཞགི་ག་ིནང་

གཏངི་ཟབ་པའ་ིཞབི་བཤརེ་hདེ་X་ཁག་པ་ོཡནི།  དའེ་ིGརི་བཙན̀་7་བ©ག་པའ་ིཉསེ་ཅན་ལ་ཞབི་འhདེ་དང༌།  �དོ་zལོ།  ད་ོ

དམ་ལེགས་བཅོས་སོགས་མ8ོགས་Êར་དང་ཏག་ཏག་ཅིག་ལག་ལེན་འཁེལ་Kབ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ÜA་ཅ་ིlམ་པ་

ཚས̀་ལས་དནོ་དརེ་Kགས་Pར་hས་ཏ་ེའགོ་རམི་ནས་Hང་Çར་བ~ནོ་ངང་བ�བས་ཡདོ་Rབས། ༡༩༦༡ལའོ t་ལ་ོ�ད་ནས་

བ�ང༌།  [བས་ཤགི་རང་དནོ་མདེ་®ནེ་ལམ་7་བཏང་འTསོ་H་ིབཙན̀་པ་�དོ་zལོ་གཏངོ་བའ་ིལས་འག་ོབ=གས་ཡདོ་པ་རདེ།  

ན་ནངི་�་ི�་༡པརོ་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་�་ིཚག̀ས་�་ེཚན་8་ི¹A་@ང་གཞནོ་པ་@་ིཙ�་མནི་8སི་ང་ཚ་̀z་

�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་8་ིmA་རནི་བzསེ་གཞནོ་གཉསི་ལ་བཙན̀་བ©ག་ཉསེ་ཅན་པའ་ིལས་དནོ་ཐད་H་ིགནས་bལ་མདརོ་

བjས་ཤགི་ཆདེ་7་9ན་སངེ་:་�ངོ༌།  ཁངོ་གསི་མ་འངོས་ལས་དནོ་8་ིབསམ་འཆར་ནང་�དོ་zལོ་མ�ག་�ལི་<སེ་aངོས་

ཡངོས་H་ིབཙན̀་ཁང་ནང་ད་7ང་²་མKད་7་བཙན̀་པ་ཆགི་5་ིཡས་མས་ཙམ་�ག་X་རདེ་བཅས་བཤད་ཡདོ།  ང་ཚས̀་hས་

ཉསེ་ཚབས་ཆནེ་ཡདོ་མཁན་ཚར̀་ཉསེ་ཆད་Vག་པ་ོདང༌།  མགི་gསོ་ངན་འVནེ་hདེམཁན་ལ་Gསི་འདམོས་h་X་ན་ིགལ་ཆནེ་

པ་ོཡནི་པར་བསམ་8་ིཡདོ་མདོ༌།  མ་ིzངས་5༡ི༢༠ལས་མདེ་པའ་ིབདོ་aངོས་p་མ་ི5་ི�ག་བཙན̀་འ�ག་hས་པ་ན་ིཧ་ཅང་

མང་Vགས་པ་རེད།

འནོ་Hང་འད་ིdནོ་mང་དhང་ག་ིབདོ་�དོ་C་ཚབ་@ང་ཅནི་�A་ཡསི་བཤད་པ་gར་ན། མགི་dར་བཙན̀་པ་མང་དག་ཅགི་

�དོ་zལོ་བཏང་ཡདོ་ཟརེ། གལ་་Jདི་བཙན̀་པའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་�་ོE་ཆནེ་པའོ t་འསོ་མཚམས་H་ིཐག་གཅདོ་O་ཡངས་པ་ོཞགི་

hས་ན། བདོ་aངོས་ནང་Pལ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ད་7ང་Lསོ་hལོ་7་Gནི་པའ་ིཟངི་འ¬ག་rངོ་བ་ཚར̀་ཡང་¾ས་

�ན་8་ིདནོ་9ངི་ཞགི་འ�ང་ག་ིརདེ། འད་ིན་ིབ@་ཤསི་པའ་ིགནས་bལ་ཡག་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་�སོ་མ་དགསོ། མདརོ་ན། ན་ནངི་

མ་ིའབརོ་གང་ཙམ་ཞགི་ལས་�དོ་zལོ་བཏང་མདེ་མདོ། འནོ་Hང་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་Hསི་dནོ་ཆད་མ་ིད་ེའV་མང་པ་ོཞགི་

འ�་བ�ང་hས་པ་ན་ིལས་hདེ་H་ིཐམ་མ་ེཐམོ་མ་ེལས་�ང་བ་ཡནི་པ་ངསོ་འཛtན་དང༌། རམི་བཞནི་ད་ེdའ་ིའཇགིས་·ག་དང་

�་ོཕམ་སལེ་བ་སགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་�ང་ཡདོ། �དོ་zལོ་ཐབོ་པའ་ིམ་ིད་ེཚར̀་བgས་ན། ས་ོསའོ t་uམི་མ་ིའTད་པ་དང་བཟའ་

ཚང་�ན་འཛམ̀ས་�ང་Rབས། ཡདི་སམེས་ཧ་ཅང་དགའ་¤་ོདང༌། ཁངོ་ཚ་̀མང་ཆ་ེབས་<སེ་p་Eལ་5མིས་བ~་ི�ང་དང་ཐནོ་

yདེ་ཡག་པ་ོhདེ་Xའ་ིབསམ་འ7ན་བRན། ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚར̀་ད་7ང་འཁནོ་འཛtན་དང་གནག་སམེས་འཆང་མཁན་ཕལ་ཆརེ་

ཡདོ་ས་རདེ། འནོ་Hང་zངས་འབརོ་ཧ་ཅང་±ང་±ང་རདེ།

བ7ན་པ། ཆསོ་kགས་H་ི[རོ།
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dནོ་ཆད་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་H་ིཆསོ་kགས་ལས་དནོ་ནང༌།  ང་ོ ལོ་h་eལ་དང་�ང་yབོ་h་eལ་དh་ེ

འhདེ་ཐད།  བར་[བས་ཤགི་ག་ིརངི་མ་ིཚང་མ་ཡ་མཚན་y་ེདགསོ་བའ་ིརང་oང་གང་Vན་8སི་དh་ེམཚམས་མཉམ་བJསེ་

དང༌།  ར་མག་ོkག་£ར་8་ིགནས་bལ་ཐནོ་པ་དང༌།  དགནོ་པའ་ིནང་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་8་ིhདེ་Rངས་ཐད་Jདི་

�ས་དང་འགལ་བའ་ིh་�དོ་�ང་བ་དང༌།  དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་�ང་བའ་ིགཞན་ལ་བ<དོ་མ་ི¾ས་བའ་ིདགནོ་�འེ་ི

གནས་bལ།  དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་ཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་ཚབས་ཆནེ་8་ིགནས་p་Ñང་ཞངི༌།  དམངས་

གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་སརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་H་ིའཚ་̀བ་ཧ་ལམ་མདེ་པར་ཆགས་པ་དང༌།  ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་

Eལ་ཁབ་H་ི~་5མིས་ནང་�་ིདམངས་H་ིཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིཐབོ་ཐང་ད་ེGགོས་p་Ñང་བའམ།  མངི་དནོ་མ་ིམbངས་བའ་ི

གནས་bལ་སོགས་དངོས་p་ཡོད་པའ་ིyོན་དང་ནོར་འ¬ལ་ད་ེདག་ན་ནིང་mང་དhང་གིས་གསན་<ེས།  འད་ིདག་ན་ིགཡོན་

Ñང་ག་ིནརོ་འ¬ལ་ཡནི་པ་དང་མཐའ་གཅགི་N་ཡ་ོབJང་hདེ་དགསོ་ཞསེ་བRན་པའ་ིམ�བ་Rནོ་འགོ  mང་Oང་བདོ་aངོས་

ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་འགན་Pར་ཏ་ེཡ་ོབJང་དང༌། ཐག་གཅདོ་ལགེས་བཅསོ་H་ིལས་དནོ་ཁག་ཅགི་hས་ཡདོ་པ་ན།ི  

༡ V་ིམདེ་Ûངསས་གཙང་ག་ིཆསོ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་དངc  C་གpང་Kགས་¨ནེ་~་མདེ།  ཐབས་བE་�ས་Rངོ་གསི་¥་

བ=ན་ཚ་̀བཙན་ཤདེ་Hསི་y་ཕབ་པ་བཅས་ཡངོས་uབ་རང་བཞནི་8་ིGགོས་གpམ་དང༌།  ད་7ང་ཧ་ལམ་མངནོ་pམ་འཛ�མ་

མདེ་7་hས་བའ་ིགནས་bལ་ད་ེདག་©ང་ཙམ་ཡག་N་སངོ་ཡདོ་པ་དང༌།  ད་g་ཡངོས་uབ་དང་མངནོ་pམ་རང་ཆགས་མདེ།

 ༢ དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་<སེ་བདོ་aངོས་ཡངོས་p་དགནོ་པ་བ7ན་©་�ག་མ་གཏགོས་མདེ།  མ་ིདམངས་མང་

ཚག̀ས་H་ིཁ་ཚ་དགསོ་གNགས་H་ིར་ེའ7ན་ལ་བªན་ཐབས་དང༌།  མང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེབའ་ིདགསོ་མཁ་ོ[ངོ་ཆདེ།  དམངས་

གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་[བས་ཉམས་Àད་~་གཏརོ་7་�ར་བའ་ིདགནོ་པ་འགའ་ཤས་ཤགི་དགནོ་པའ་ིlམ་པ་rར་གས་ོhས་ཡདོ།

 ༣  ཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་ཐད།  �་སར་�ནོ་ལམ་ཆནེ་མ་ོbགས་པ་དང༌།  དརེ་གpང་ཆསོ་དང་ཆསོ་à་bགས་

ཏ།ེ  དག་ེབཤསེ་འགའ་ཤས་ལ་�་རམས་པའ་ིམཚན་གནས་ཐབོ་ཡདོ་པ་དང༌། བ@་ཤསི་Ñན་པརོ་དགནོ་པའ་ིཆསོ་kགས་hདེ་

\་ོ©ང་འKས་ཚང་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་ཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་ད་ེབདོ་aངོས་p་དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་ལས་

©ང་ཙམ་ཇ་ེབཟང་7་སངོ་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་ན་ཧ་ལམ་འགལ་�་ཆགས་མདེ།

 ༤  སརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་འཚ་̀བའ་ིཐད་�་ས་དང༌།  གཞསི་ཀ་~་ེས་Pལ་8་ིལས་hདེ་པའ་ིམང་ཚག̀ས་H་ི

Xན་�ན་ཆསོ་kགས་hདེ་\་ོཁག་ལ་མངནོ་pམ་7་ཐ་ེགཏགོས་དང་བཀག་འགགོ་མཚམས་འཇགོ་hས་ཡདོ་པའ་ི®ནེ་8སི།  

མང་ཚག̀ས་ཚས̀་©ང་རང་དབང་ག་ི\་ོནས་ཆསོ་kགས་hདེ་\་ོ]ལེ་X་Rབས་བད་ེབ་ོཡནི།  ཡནི་ན་ཡང་གཞན་8་ིས་Pལ་7་
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ད་7ང་རང་འདདོ་gར་hདེ་Xར་Rབས་བད་ེབ་ོམདེ།  དཔརེ་ན།  mA་རནི་ང་ཕདོ་དང་ངདེ་གཉསི་ན་ནངི་�་ི�་དO་བའ་ིནང་�་ོ

ཁ་ས་Pལ་7་བyདོ་ད་ེལས་དནོ་g་ཞབི་[བས།  སརེ་y་མང་ཚག̀ས་Hསི་ཆསོ་དད་རང་མསོ་དང་ཆསོ་kགས་hདེ་\་ོ]ལེ་

འདདོ་ཡདོ་{ང༌།  ལས་hདེ་ཚས̀་གོ་N་ཐ་ེགཏགོས་དང་བཀག་འགགོ་hས་®ནེ་~་བ་ནས་Rབས་བད་ེཡངོ་ག་ིམདེ་པ་མཐངོ་

ཐསོ་�ང༌།  ས་Pལ་གཞན་7འང་ཚད་གཞ་ིམ་ིགཅགི་པ་མ་གཏགོས་ཚད̀་དཔག་hས་ན་ཧ་ལམ་གནས་bལ་ད་ེདང་འV་བ་ོཡནི་

8་ིརེད།

 ༥ ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་Eལ་ཁབ་H་ིབཅའ་5མིས་ནང་mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་H་ི�་ིདམངས་ཚང་མར་

ཆསོ་དད་རང་དབང་ཡདོ་པའ་ིདགངོས་དནོ་འད།ི  བདོ་རགིས་ས་Pལ་ཡངོས་p་�ར་ཙམ་ལས་ལག་ལནེ་hས་མདེ་པའ་ིགནས་

bལ་ད་ེདག་བདོ་aངོས་p་ཡ་ོབJང་གང་ཙམ་hདེ་འག་ོbགས་ཡདོ་པས།  E་ཆའེ་ིབའ་ིམང་ཚག̀ས་Hསི་ཧ་ཅང་དགའ་བp་

དང་Eབ་yརོ་hདེ་H་ིཡདོ།  ཡནི་ན་ཡང་ད་gའ་ིཆར་¥་བ་hདེ་H་ིཡནི་མནི་ད་7ང་རང་དབང་མདེ།  དཔརེ་ན། བདོ་aངོས་H་ི

དགནོ་�་ེནང་¥་བ་ཉསི་Rངོ་�ག་Gརི་རང་eལ་7་ལགོ་འདདོ་ཡདོ་{ང་ལགོ་N་འ�ག་ག་ིཡདོ་པ་མ་རདེ།  ཡང་དཔརེ་ན། 

དམངས་གཙ་̀བཅསོ་བ�ར་[བས་ཙན་ཤདེ་Hསི་རང་eལ་7་བཏང་བའ་ི¥་བའ་ིནང༌།  �མོ་པ་ཤརོ་མདེ་པའ་ི¥་བ་ཆགི་5་ི

�ག་གསི་Gརི་དགནོ་པའ་ིནང་སངོ་R་ེ¥་བ་hདེ་Eའ་ིར་ེབ་འདནོ་བཞནི་ཡདོ་མདོ། དགནོ་པའ་ིནང་ལགོ་N་འ�ག་ག་ིཡདོ་པ་མ་

རདེ། དའེ་ིGརི་dནོ་ཆད་¥་བ་hས་�ངོ་མདེ་པའ་ིམ་ིཞགི་གསར་7་¥་བ་hདེ་དགསོ་ན།  hདེ་མ་ིKབ་པ་ཞགི་ཡནི་པ་�སོ་མ་ི

དགསོ། ངས་གསལ་བཤད་hདེ་དགསོ་བ་ཞགི་ན།ི  ཐག་གཅདོ་hདེ་དགསོ་བའ་ིཆསོ་kགས་H་ིགནད་དནོ་ནང་ད་g་ཡ་ོབJང་

hས་ཡདོ་རགིས་ན་ིཆ་ཤས་ཙམ་རདེ།

 མདརོ་ན། ༡༩༥༩ལ་ོནས་༡༩༦༠ལ་ོགཉསི་ནང༌། བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་ལས་དནོ་ཐགོ་�ང་བའ་ིཚབས་ཆནེ་8་ི

yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་lམས་mང་དhང་གསི་མ�བ་Rནོ་gར་ན། ༡༩༦༡ལརོ་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་

གསི་འགན་འPར་ཏ་ེགངོ་འཁདོ་སགོས་ཁ་ཤས་ཤགི་ཡ་ོབJང་hས་ཡདོ་{ང༌།  ཡ་ོབJང་ད་ེཙམ་hས་བས་འདང་ག་ིཡདོ་དམ་

ཞ་ེན་~་བ་ནས་འདང་ག་ིཡོད་པ་མ་རེད།  ད་7ང་ང་ཚ`ས་མཐོང་bལ་ལ་ང་ཚ`འ་ིལས་hེད་ནང་གཡོན་Gོགས་H་ིབསམ་�་ོཡོད་

མཁན་ད་ེདག་ག་ིÐད་པའ་ིནང༌།  ཆསོ་kགས་ལ་ཞནེ་པ་ལགོ་པ་ད་ེའzགི་པ་དང༌། འཇནོ་ཐང་�ན་པ།  �བ་འLས་ཡདོ་9མ་

པའ་ིང་Eལ་ཁངེས་Vགེས་H་ིབསམ་�་ོད་g་ཡནི་{ང་ཡ་ོབJང་hས་མདེ།  དརེ་བ¨ནེ།  ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་

དང་ནོར་འ¬ལ་ཡ་ོབJང་དང༌།  ཐག་གཅོད་ལེགས་བཅོས་སོགས་~་བ་ནས་ཡག་པ་ོhེད་Kབ་H་ིམེད་པ་དང༌།  �བ་འLས་
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ཐབོ་མནི་ད་ེལས་Hང་བཤད་མ་ིདགསོ་བ་ཞགི་རདེ།  གནད་དནོ་h་ེLག་པ་ཞགི་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན། བདོ་aངོས་p་

ཆསོ་kགས་H་ིགpང་རབ་ལ་ཆདེ་7་ཞབི་འ�ག་hདེ་པའ་ིལས་དནོ་ལ་�བ་འLས་མངནོ་གསལ་གང་ཡང་ཐབོ་མདེ།

 བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་ཛ་Vག་ག་ིགནད་འགག་ལ་rབེས་ཡདོ་®ནེ།  མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིཆསོ་

kགས་འཚ་̀བའ་ིདགོས་མཁ་ོ[ོང་མ་Kབ་པར། མང་ཚ`གས་Hིས་ང་ཚ`ར་མ་ིདགའ་བ་དང༌།  �་ོལ་འབབ་H་ིཡོད་པ་མ་རེད།  

�ག་པར་7་གནས་bལ་འད་ིG་ིEལ་ལ་uབ་R་ེབཙན་Eལ་རངི་kགས་དང༌།  ལགོ་�དོ་པས་ང་ཚའ̀་ི|བས་ཆནེ་8་ིཏང་དང་

འhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིགསར་བ<་ེཆནེ་པརོ་དམའ་འབབེས་Cར་འདབེས་hདེ་པའ་ིམཚན̀་ཆ་ཡག་པ་ོཞགི་N་འ�ར་བཞནི་

ཡདོ་པ་དང༌།  འད་ིན་ིEལ་ཁབ་G་ིནང་7་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་9ན་དང་Gགོས་གང་ཅའི་ིཐད་དག་ེམཚན་མདེ་པར་Zགོ་

V་བཟ་ོབ་དང༌།  མ་ིའསོ་བ་དང་མ་ིའཚམས་པ་ཞགི་ཡནི་པས།  Tན་ནས་རལ་པརོ་�ན་པའ་ིy་ོརགོས་H་ིbལ་7་mང་དhང་ལ་

བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་�བ་མཐའ་ཁག་ག་ིགཏངི་ཟབ་པའ་ིག:ང་kགས་ཉམས་Àད་མ་ིའz་ོཆདེ།  Eལ་ཁབ་Hསི་zནོ་

ད¡ལ་ངསེ་ཅན་ཞགི་བཏང་R།ེ  ཆསོ་kགས་H་ིགpང་རབ་ལ་ཆདེ་7་ཉམས་ཞབི་hདེ་མཁན་ཆདེ་ལས་དག་ེའ7ན་པ་Rངོ་

Tག་ཁ་ཤས་~་འ�གས་hདེ་Xར་བཀའ་Vནི་བ<དོ་Hསི་མ་ིལངས་པའ་ིར་ེCལ་:ས་ཡདོ།

 |བས་ཆནེ་8་ིགཙ་̀འཛtན་མའ་ོmA་ཞ་ིཡསི་བདོ་aངོས་p་གpང་རབ་ལ་ཆདེ་7་ཞབི་འ�ག་hདེ་མཁན་ཁག་ཅགི་~་

འ�གས་hདེ་X་དགསོ་ངསེ་ཤགི་ཡནི་པ་དང༌།  hདེ་ཆགོ་ཅསེ་མ�བ་Rནོ་གནང་ཡདོ་པ་དང༌།  Jདི་�ནོ་uདེ་རང་གསི་Hང༌།  

མའ་ོmA་ཞའི་ིཡསི་ཆགོ་མཆན་གནང་བའ་ིབདོ་aངོས་p་གpབ་རབ་ལ་ཆདེ་7་ཞབི་འ�ག་hདེ་དགསོ་བའ་ིལས་དནོ་ད་ེuདེ་

རང་ཚས̀་རང་ཉདི་H་ིའགན་Pར་7་བ~སི་ཏ་ེh་བ་འད་ིཡག་པ་ོhདེ་དགསོ་བ་དང༌། <སེ་p་�བ་འLས་Rནོ་དགསོ་སགོས་

ལམ་Rནོ་གནང་ཡདོ།  འདའི་ིཐད་ལ་Tན་8སི་¤་ོསམེས་འཁལོ་བའ་ིངང་ནས་Kགས་<་ེཆ་ེ:་X་དང༌།  ད་7ང་Jདི་�ནོ་ལ།  

གpང་རབ་ལ་ཆདེ་7་ཞབི་འ�ག་hདེ་དགསོ་བའ་ིལས་དནོ་ད།ེ བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཚག̀ས་H་ིཆསོ་

kགས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་སགོས་H་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་ཁ་ཤས་Hསི་ཕལ་ཆརེ་ང་ོ ལོ་hདེ་X་ཡནི་པས་ངས་�བ་ཐབས་

མདེ།  Jདི་�ནོ་C་ཉདི་ནས་mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་འགན་Pར་དང༌། འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་

¹A་ཡསི་ཞིབ་Tའ་ིལས་དནོ་hདེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་གནང་རགོས་དང༌།  Jདི་�ནོ་uདེ་རང་གསི་ད་7ང་mང་Oང་བདོ་aངོས་

ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་དང་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ཚང་མར་དའེ་ིཐད་འགན་Pར་ཡདོ་ཅསེ་Hང་ལམ་Rནོ་གནང་ཡདོ།

  ཆསོ་£ངས་གཉརེ་8་ིཆདེ་ལས་མ་ིo་~་འ�གས་hདེ་པའ་ིཐད།  ན་ནངི་བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་

ག་ིཐངེས་pམ་©་ས་ོབEད་པའ་ིXན་ལས་Eས་འཛམ̀ས་ཚག̀ས་འ7འ་ིཐགོ་ཆདེ་7་zསོ་ཆདོ་བཞག་R།ེ  z་�གི་�་ཡནོ་ཆསོ་

89



kགས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཚག̀ས་དང༌།  mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་¹A་

གཉསི་Hསི་བ�བ་དགསོ་པའ་ིའགན་འPར་¤ད།  <སེ་p་z་�གི་�་�ན་ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ལ་བཀདོ་

uབ་Cལ་འདདེ་ཐངེས་ཁ་ཤས་hས་ཡདོ་{ང༌། ལས་དནོ་�་�ན་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་¹A་དང༌།  z་�གི་�་�ན་ཆསོ་

kགས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་ཉནི་ཐགོ་ཉནི་བ~གེས་Hསི་འཕར་འ8ངས་hདེ་པ་ལས་Çར་བ~ནོ་8སི་བ�བས་མ་ི

འ7ག  དརེ་བ¨ནེ་ན་ནངི་�་ི�་དO་བའ་ིནང་བདག་སགོས་པ་ེཅངི་ལ་མ་ཡངོ་གངོ༌།  z་�གི་�་�ན་ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་�་

ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་z་�གི་�་�ན་8་ིmA་རནི་བzསེ་གཞནོ་གཉསི་ལ་ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ི�འི་ིལས་

དནོ་9ན་སངེ་:ས་པ་དང༌།  �ག་པར་7་བདོ་aངོས་p་ཆསོ་£ངས་གཉརེ་8་ིཆདེ་ལས་མ་ིo་~་འ�གས་hདེ་པར་z་�གི་

གང་དག་hས་ཡོད་མེད་ཐད།  5ལ་མངོན་r་བཅོས་H་ི9ན་སེང་:ས་�ང༌།  [བས་དེར་ང་རང་A་Kག་ཐབས་ཟད་Hིས་ཁོང་

ཚར̀་ཆསོ་kགས་གནད་དནོ་ཐགོ་དང་�ག་པར་7་ཆསོ་£ངས་གཉརེ་8་ིཆདེ་ལས་ད་7ང་མངནོ་གསལ་8་ི�བ་འLས་གང་

ཡང་Rནོ་X་མདེ།  འདསི་uདོ་ཚས̀་རང་ཉདི་H་ིPར་འ5འི་ིཁ་ོཚར̀་yནོ་བ<དོ་Vག་པ་ོhས་ཡདོ།  [བས་དརེ་ཁངོ་ཚའ̀་ིགདངོ་

དམར་པརོ་�ར་ཡདོ་{ང༌།  ངས་ད་ེgར་བ<དོ་པ་ན་ིལས་དནོ་ཡག་པ་ོཡངོ་བའ་ིཆདེ་7་ཡནི་པས་ཐབས་ཤསེ་གཞན་མདེ།

 [བས་དརེ་mA་རནི་གཞནོ་པ་@Aོ་རནི་�ན་8སི།  ༡༩༦༡ལའོ t་ལ་ོ�ད་7་ངསེ་པར་7་ཆསོ་£ངས་གཉརེ་8་ིཆདེ་ལས་

མ་ིoའ་ིའཛtན་¥འ་ི�མོ་གཞ་ིའ�གས་Kབ་པ་hདེ་X་ཡནི་ཞསེ་བཤད།  ཁངོ་ག་ི[ད་ཆས་དངསོ་ནས་¤་ོསམེས་འཁལོ་སངོ༌།  

གང་ལགེས་ཤསེ་ན་ཁངོ་ན་ིÜའ་ིཅ་ིཡནི་པ་དང༌།  བཤད་ཟནི་པའ་ི[ད་ཆ་ལག་བRར་དནོ་འuལོ་hདེ་ཆགོ་ག་ིརདེ།  ང་ལ་

མཚན̀་ན་མ་གཞ་ིz་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིmA་རནི་ལས་ཚབ་ཡནི་མདོ།  z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིzསོ་ཆདོ་བཞག་པའ་ི

གནད་དནོ་འད་ིརགིས་ལ་བསམ་འཆར་བཏནོ་ཏ།ེ  འགོ་རམི་8་ིལས་Pངས་དང་མ་ིཚར̀་ཅ་ིབཤད་དང་ལནེ་དང་བ�བ་N་

འ�ག་དགསོ་ན་ཁག་པ་ོརདེ།   ཡནི་ནའང་བ@ས་Ñན་དགནོ་པའ་ིམ་ིཉསི་བE་མ་ཟནི་ཙམ་8་ིཆསོ་£ངས་གཉརེ་8་ིཆདེ་ལས་

མ་ིoའ་ིའཛtན་¥་ཞགི་ཚད̀་gའ་ིཆདེ་གསར་འ�གས་hས་ཡདོ།  འད་ིན་ིརང་ཉདི་དགནོ་པ་འདའི་ིདམངས་གཙ་̀བདག་གཉརེ་

ཁང་ག་ིmA་རནི་ཡནི་པ་དང༌།  དམགིས་བསལ་7་རང་ཉདི་བདོ་རང་yངོ་aངོས་z་�གི་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིmA་རནི་ལས་

ཚབ་ཡནི་པའ་ིམངི་ཐགོ་ནས་དབང་ཆ་ཡདོ་པ་བདེ་�དོ་བཏང་R་ེ�གི་པ་མགི་བ=མ་8སི་བ=གས་པ་ཡནི།   དའེ་ིཐད་ལ་

འགལ་®ནེ་ཆནེ་པ་ོབཟ་ོམཁན་མདེ།  ཡནི་ནའང་~་བ་ནས་མདེ་པ་མ་རདེ། འད་ིལ་བgས་ན་བདོ་aངོས་H་ིཆསོ་kགས་ལས་

དོན་ནང་ད་g་ཡིན་{ང་མ་ིའོས་བ་དང་མ་ིའzིག་པའ་ིགནད་དོན་ཡོད།

 བEད་པ།  མ་ིརགིས་H་ི[རོ།
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བོད་aོངས་H་ིམ་ིརིགས་ལས་དོན་ལ་~་བའ་ིརང་བཞིན་8་ིའ�ར་བ་�ང་R་ེ7ས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ལ་rེབས་ཡོད།  མ་ི

རིགས་གནད་དོན་8་ིགཞ་ི~འ་ིགནད་འགག་གམ་uོན་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་Hང༌།  ཡིན་ནའང་ཞིབ་Tའ་ི\་ོནས་

མ་ིརགིས་ལས་དནོ་8་ིh་ེLག་ག་ིཆ་ས་ོས་ོབ<དོ་[བས་yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཡདོ་པ་རདེ།  གནས་bལ་འདརི་༡༩༦༡ལརོ་

mང་Oང་བདོ་aངོས་ལས་དནོ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་མཐངོ་ཆནེ་དང༌། སམེས་Pར།  Çར་ཐག་འབད་ཐག་hས་ཏ་ེམ་ིརགིས་

ལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ཡ་ོབJང་hདེ་Kབ་པ་�ང་འ7ག 

 ༡ ང་ཚའ̀་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་ལས་hདེ་དང༌།  དམག་དཔནོ་ནང་ག་ིམ་ིཁ་ཤས་Hསི་བདོ་རགིས་5དོ་H་ིང་ོལགོ་པ་དང་ཟངི་

འ¬ག་པར་འཁནོ་འཛtན་hདེ་པ་དང་བªན།  ང་ཚ་̀བདོ་རགིས་ན་ིཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་ལ་དད་ཞནེ་དང༌།  ང་Eལ་8སི་

སིམ་པའ་ིÐད་Zིང་མ5ེགས་བ�ང་ག་ིམ་ིརིགས་ཤིག་ཡིན་པར་བ<ོད་H་ིཡོད་པ་དང༌།  བོད་རིགས་ལ་མ་ིདགའ་བ་དང་བོད་

རིགས་ལ་གནག་སེམས་དང་མཐོང་§ང་hེད་པ་བཅས་H་ིགནས་bལ་འད་ིརིགས་ཧ་ལམ་ཡ་ོབJང་ངེས་ཅན་ཞིག་hས་ཡོད་པ་

འV།

༢  གསར་བ<་ེདགསོ་ན་ཆནེ་པ་ོགpམ་（གཏརོ་བཤགི་ཆནེ་པ་ོདང༌། ཐརེ་འདནོ་ཆནེ་པ།ོ  འ�གས་�ན་ཆནེ་པ）ོ

]ལེ་དགསོ་Rབས།  Zངི་བ་ཐམས་ཅད་དགསོ་མཁ་ོལ་མ་བgས་བར་ཡདོ་ཚད་ཅགི་ཅར་7་གཏརོ་བཤགི་hདེ་པའ་ིÍང་འbབ་

ད།ེ  Jིད་དབང་ག་ིEབ་yོར་འོག་dར་བས་མངོན་གསལ་དང་�གས་Vག་N་གཡ་ོབའ་ིགནས་bལ་ད་ེདག་ད་g་རིམ་བཞིན་ཞ་ི

འཇགས་p་འz་ོབའ་ིlམ་པ་ཏགོ་ཙམ་འ7ག  དའེ་ིGརི་ལས་hདེ་ཚས̀་བདོ་ཆས་སགོས་མ་ིརགིས་H་ིuད་ཆསོ་�ན་པའ་ིཅ་

དངོས་ལ་མཐོང་§ང་དམའ་འབེབས་hེད་པ་dོན་ལས་ཇ་ེ±ང་7་སོང་ཡོད་པ་དང༌།  རིམ་པ་ས་ོསོའ t་མ་ིདམངས་ཧ་ཅང་དགའ་

བཞནི་ཡདོ།  E་ཆ་ེབའ་ིཞངི་འLགོ་ས་Pལ་8་ིzངོ་�འེ་ིནང་nད་མདེ་lམས་Hསི་ར་ེཞགི་xད་པའ་ིEན་ཆའང་ཡང་བyར་

བཏགས་ཡདོ།  རལ་བ་བཅད་ཚར་བའ་ིyསེ་བ་lམས་Hསི་རམི་བཞནི་ཡང་བyར་J་འཇགོ་པ་དང༌།  E་ཆས་8ནོ་མཁན་

5དོ་H་ིམ་ིཁ་ཤས་Hསི་ཡང་བyར་བདོ་ཆས་8ནོ་8་ིའ7ག  ཁང་བར་དཀར་རག་གཏངོ་བ་དང་དར་µགོ་འ�གས་པ་སགོས་

ཁ་ཤས་Hསི་རམི་བཞནི་མ་ིརགིས་H་ིkགས་Jལོ་gར་hདེ་ཕདོ་H་ིཡདོ།  དརེ་བgས་ན་མ་ིརགིས་H་ི8ནོ་ཆས་དང་eལ་

Jལོ་གམོས་གཤསི་ལ་མ7ན་ལམ་ཞགི་འ7ག

 ༣ རགི་གནས་rབོ་གསའོ t་ཐད། བདོ་བyདོ་E་རགིས་ལས་hདེ་པས་mང་དhང་ག་ིབཀའ་gར་བདོ་H་ི[ད་ཡགི་rབོ་

£ངོ་hདེ་པའ་ིམཐ་ོ|བས་ཤགི་འÂར་ཡདོ།  ག:ང་བ=གས་rབོ་¥་དང་དམངས་བ=གས་rབོ་¥འ་ིནང་བདོ་ཡགི་གཙ་̀བརོ་

བཞག་ཡདོ་Pལ་ཡང༌།  ངར་�གས་འདང་ག་ིམདེ་པ་དང་rབོ་5དི་h་ཐབས་Hང་ཡག་པ་ོམདེ་པས་ཕལ་ཆརེ་ད་ེdནོ་དང་
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གཅིག་མbངས་རེད།  མདོར་ན།  ༡༩༦༡ལོའ t་བོད་aོངས་H་ིམ་ིརིགས་ལས་དོན་ད་ེའདས་བའ་ིལ་ོཁ་ཤས་དང་བjར་ན་ཇ་ེ

བཟང་7་སོང་ཡོད་པས་རིམ་པ་ས་ོསོའ t་མ་ིདམངས་lམས་ཧ་ཅང་དགའ་བཞིན་ཡོད།  ད་7ང་བོད་aོངས་ན་ིམ་ིརིགས་རང་yོང་

ག་ིས་Pལ་ཞགི་ཡནི་པ་དང༌།  རམི་བཞནི་མངི་དནོ་མbངས་བའ་ིམ་ིརགིས་རང་yངོ་ག་ིGགོས་p་བyདོ་ད་ེལས་དནོ་ཕན་¾ས་

འདནོ་]ལེ་hདེ་Kབ་ཡདོ་Rབས།  དz་བསོ་རམི་བཞནི་ད@གོ་གཏམ་�་ོCར་h་eལ་བཙལ་འཚལ̀་མ་ིKབ་པར་བཟསོ་བ་

སོགས་Eལ་ཁབ་G་ིནང་7་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་9ན་ལ་ཕན་ཐོགས་�ང་དང་འ�ང་བཞིན་ཡོད།

 གངོ་7་Tན་8་ིཡགི་འ4་5་ིཁ་ཤས་H་ི9ན་:་འདའི་ིནང༌།  ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་ལས་དནོ་ནང་ག་ི|བས་ཆནེ་8་ིEལ་ཁ་

དང་�བ་འLས་H་ིགནས་bལ་གཙ་̀བ་ོ9ན་སངེ་:ས་ཡདོ།  7ས་མbངས་p་ཏང་གསི་ང་ཚར̀་ཡང་ཡང་rབོ་Rནོ་གནང་དནོ།  

ལས་དནོ་ནང་ག་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་Vང་བ་ོVང་བཞག་གསི་9ན་སངེ་:ས་ན།  �ང་ཟནི་པའ་ིནརོ་འ¬ལ་དང་yནོ་ཆ་ལ་ཡ་ོ

བJང་ཐག་གཅོད་དང༌།  ལེགས་བཅོས་དག་ཐེར་hས་ཏ་ེའ�ང་འ�ར་ལས་དོན་ནང་yོན་དང་ནོར་འ¬ལ་ད་ེཚ་̀མ་ིའ�ང་བའམ་

ཇ་ེ±ང་7་གཏོང་Kབ་པ་དང༌།  �ང་ཚར་ནའང་གང་མ8ོགས་p་མཐོང་R་ེཡ་ོབJང་དང་ལེགས་བཅོས་hེད་Kབ།  འད་ིgར་

hས་ན་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་ཡདོ་ཚད་ལགེས་པརོ་འ�བ་པ་དང༌།  ²་མKད་7་མ7ན་yདོ་hདེ་X་འགན་ལནེ་hདེ་ཆགོ  ང་\རེ་

ནས་Hང་7ས་¨ག་N་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་9ན་ལ་སེམས་Pར་hེད་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚ`འ་ིཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་

9ན་འཛམ་n་�ངི་ལ་uབ་ཡདོ་པས།  Eལ་�འི་ིའhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིགསར་བ<་ེལས་འOལ་ནང་ང་ཚའ̀་ིཏང་དང་Eལ་

ཁབ་H་ིdར་ཡདོ་གཙ་̀�གས་H་ིhདེ་¾ས་dནོ་ལས་�གས་ཆནེ་དང༌།  J་བ¨ན།  E་uབ་hདེ་Kབ།  ངས་བgས་ན་འད་ིན་ི

Eལ་ཁབ་G་ིནང་དང༌།  འTལ་xགས་སགོས་གང་ག་ིཆ་ནས་བgས་Hང་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི།  ད་ེgར་hདེ་དགསོ་ན་

ངསེ་པར་7་ང་ཚའ̀་ིནང་Jདི་འKས་ཚང་hས་ཏ།ེ  Eལ་ཁ་དང་�བ་འLས་གཅགི་<སེ་གཉསི་མKད་7་ཆ་ེཞངི་ལགེས་པ་དང༌།  

མང་ལ་|བས་ཆ་ེབ། གཟ་ིའདོ་འT་ོབ་ཞགི་ཐབོ་པར་h་X་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཡནི།  དའེ་ིGརི་ངསེ་པར་7་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་ནང་ག་ི

yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཚང་མ་ར་ེར་ེབཞནི་གཙང་སལེ་dནོ་འགགོ་hདེ་དགསོ་བ་མ་ཟད།  རམི་བཞནི་~་མདེ་བཟ་ོX་ན་ིཤནི་N་

གལ་ཆ།ེ  yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་སལེ་ཐབས་དགསོ་ན་ཐགོ་མར་ངསེ་པར་7་ད་ེཚར̀་Xས་ལནོ་པ་དང༌།  ངསོ་འཛtན་hདེ་Kབ་

དགོས།  Tན་ལ་བོད་aོངས་H་ིལས་དོན་གནས་bལ་©ང་Xས་ཡོད་པར་བ¨ེན།  ང་ཚ`འ་ིབོད་aོངས་H་ིལས་དོན་5ོད་དང་

རམི་པ་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་ལ་ཐད་ཀར་འLལེ་ཡདོ་H་ིགནད་དནོ་ཆནེ་པ་ོབEད་H་ིནང་ནརོ་འ¬ལ་དང་yནོ་ཆ་གང་དག་�ང་བ་

དང༌། ༡༩༦༡ལརོ་འདའི་ིཐད་ལ་ཡ་ོབJང་ཐག་གཅདོ་དང༌།  ལགེས་བཅསོ་དག་ཐརེ་ག་ར་ེhས་ཡདོ་མདེ་©ང་ཆ་ཚང་བའ་ི\་ོ

ནས་9ན་སེང་:ས་ཡོད།
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 མསེ་Eལ་uམི་ཚང་ཆནེ་པའོ t་ནང༌།  བདོ་རགིས་འ7ས་�དོ་H་ིས་Pལ་བདོ་aངོས་ལས་གཞན་ད་7ང་མཚ་̀dནོ་དང༌།  

ཀན་pA།  ཟ་ི5ནོ།  eན་ནན་སགོས་ཞངི་ཆནེ་8་ིཁངོས་p་བདོ་རགིས་ས་Pལ་འགའ་ཤས་དང་བདོ་རགིས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་

ཡདོ།  ང་ཚ་̀ཚང་མ་མ་ིརགིས་གཅགི་དང་ཆསོ་kགས་གཅགི་ཡནི་པས་ཕན་bན་ཚང་མ་མKན་པ་ོཡདོ་པ་མ་ཟད།  ཕན་bན་

དབར་8་ིyདི་jག་ལ་ཤནི་N་སམེས་Pར་hདེ་H་ིཡདོ།  གང་ཞགི་ལ་བད་ེyདི་xན་pམ་ཚག̀ས་པ་ོཡདོ་ན་རང་ཉདི་ལ་བད་ེ

yདི་ཕན་pམ་ཚག̀ས་པ་ོཡདོ་པ་དང་འV་བར་ཧ་ཅང་དགའ་¤་ོདང་]བོས་པ་y་ེག་ིཡདོ།  ད་ེམbངས་གང་ལ་བ@་མ་ིཤསི་བ་

�ང་བ་དང་དཀའ་ངལ་འTད་[བས།  རང་ཉདི་ལ་བ@་མ་ིཤསི་པ་�ང་བ་དང་དཀའ་ངལ་འTད་པ་ནང་བཞནི་ཧ་ཅང་སམེས་

5ལ་དང་�་ོགཡངེ་hདེ་H་ིཡདོ། ང་ཚའ̀་ིབདོ་རགིས་H་ིས་Pལ་ས་ོསའོ t་ལས་དནོ་8་ིབཟང་ངན་ལས།  ཕན་bན་དབར་ཐད་

ཀར་གཏངི་ཟབ་པ་དང་གཡ་ོའOལ་8་ི¾ས་བ་ཡདོ་པའ་ི�གས་®ནེ་བཟང་ངན་འ�ང་Jདི།  དའེ་ིGརི་གཞན་8་ིÅན་�འ་ིབདོ་

རིགས་ས་Pལ་8་ིལས་དོན་ནང་Eལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ཐོབ་པ་གཅིག་མbངས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  གཞན་8་ིÅན་�འ་ིབོད་

རགིས་ས་Pལ་7་ལས་དནོ་ནང་yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ི®ནེ་ལས་�ང་བའ་ིཆག་\་ོདང་8ངོ་Oད་ཕགོ་[བས་ང་ཚའ̀་ིབདོ་

aོངས་རང་ལ་ཕོག་པ་གཅིག་མbངས་ཡིན།

 ད་ེའV་ཡནི་Rབས།  བདག་གསི་Xན་7་Åན་�་ཞངི་ཆནེ་བཞ་ིཡ་ིÅན་�འ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིyདི་jག་ལ་ཧ་ཅང་ད་ོ

oང་དང་སམེས་Pར་hས་པ་ན།ི  ང་ཚ་̀མ་ིརགིས་གཅགི་པ་དང༌།  ཆསོ་kགས་གཅགི་པའ་ིÅན་�འ་ིམ་ིདམངས་H་ིཤ་ཞནེ་8་ི

དབང་གིས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  �ག་པར་7་བདག་གིས་གོང་7་བཤད་པ་ནང་བཞིན། གཞན་8་ིÅན་�འ་ིབོད་རིགས་ས་Pལ་8་ི

གནས་bལ་སགོས་ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་H་ིལས་དནོ་ནང་འLལེ་བ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་Rབས།  ཐངེས་འདའི་ིབདོ་aངོས་H་ིགནས་bལ་

ལ་9ན་སངེ་དང་མཉམ་7་Åན་�་ཞངི་ཆནེ་བཞ་ིཡ་ིÅན་�འ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིལས་དནོ་ནང་ག་ིགཙ་̀བའོམ།  གཞ་ི~འ་ི

རང་བཞནི་8་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཁག་ཅགི་དང༌།  མ་འངོས་ལས་དནོ་ནང་ལགེས་]ལེ་ཉསེ་འགགོ་དང་ཆད་གསབ་ཡ་ོབJང་

hདེ་ཆདེ་བཏནོ་པའ་ིབསམ་འཆར་བཅས་ཆབས་ཅགི་mང་དhང་ལ་9ན་སངེ་:ས་པ་ཡནི།  ངས་འད་ིgར་hདེ་པ་ན་ིÅན་�འ་ི

ཞངི་ཆནེ་8་ིནང་Jདི་ལ་ཐ་ེགཏགོས་hས་པ་མནི།  ཡནི་ནའང་ཏང་mང་དhང་དང༌།  མའ་ོmA་ཞ།ི  Eལ་Jདི་�་ིuབ་ཁང་ག་ི

གཅགི་�ར་འག་ོ5དི་འགོ  Eལ་ཡངོས་H་ིཆ་ེའLངི་§ང་གpམ་8་ིལས་དནོ་ལ་�་ིདམངས་p་ཡནི་{ང་སམེས་འPར་hདེ་

ཆགོ་པ་དང༌།  ཚང་མས་ངསེ་པར་7་སམེས་འPར་hདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། རང་རང་ས་ོསའོ t་ཤསེ་འཇནོ་gར་ཏང་དང་Jདི་

ག:ང་ག་ིལས་དནོ་ལ་ལགེས་]ལེ་ཉསེ་འགགོ་དང༌།  ཆད་གསབ་ཡ་ོབJང་hདེ་ཆདེ་བསམ་འཆར་འདནོ་པའ་ིའསོ་འགན་དང་

ཐབོ་ཐང་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ།  ད་ེརངི་འད་ིནས་བདག་གསི་ཤསེ་པའ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་གཞན་8་ིyདི་jག་ག་ིགནས་bལ་དང་

ལས་དནོ་ཐད་H་ིབསམ་འཆར་འགའ་ཤས་½་གསང་མདེ་པར་9ན་གསངེ་:་X་ཡནི།
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 Eལ་ཡངོས་H་ིÅན་�་ཞངི་ཆནེ་དང༌།  zངོ་uརེ།  རང་yངོ་aངོས་ས་ོས་ོབཅངིས་འzལོ་<སེ་H་ིལ་ོབ©་གཉསི་ནང་

དང༌།  �ག་པར་7་ཉ་ེབའ་ིལ་ོབཞའི་ིནང༌།  ཏང་mང་དhང་དང༌།  མའ་ོmA་ཞ།ི  Eལ་Jདི་�་ིuབ་ཁང་ག་ིཡང་དག་པའ་ིའག་ོ

5དི་དང་གཅགི་�ར་8་ིབཀདོ་འདམོས་འགོ  Eལ་ཡངོས་H་ིམ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་ཚང་མ་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་R་ེཡར་

ལངས་པ་མ་ཟད།  G་ིནང་གཉསི་H་ིདz་བ་ོགཏརོ་ཡདོ།  Eལ་ཁའ་ིངང་དམངས་གཙའ̀་ིགསར་བ<་ེདང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་

H་ིགསར་བ<་ེ]ེལ་བའ་ི7ས་མbངས་p།  Eལ་དམངས་དཔལ་འhོར་མ8ོགས་Êར་7་rར་གས་ོhེད་Kབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  

ཐངེས་དང་པའོ t་ལ་ོÏའ་ིའཆར་གཞ་ིxན་pམ་ཚག̀ས་པའ་ི\་ོནས་འ�བ་ཡདོ།  ཐངེས་གཉསི་བའ་ིལ་ོÏའ་ིའཆར་གཞའི་ིཐད།  ང་

ཚའ̀་ི|བས་ཆནེ་8་ིགཙ་̀འཛtན་མའ་ོཙ�་Nང་གསི་མར་ལ་ེརངི་kགས་H་ི~་བའ་ིརགི་པ་དང༌།  རང་Eལ་8་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་

bལ་གཉསི་ཡང་དག་པའ་ི\་ོནས་�ང་འLལེ་hས་ཏ་ེ�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་འ�གས་�ན་8་ི�འི་ིལམ་Gགོས་དང༌།  

མཆངོས་yདོ་ཆནེ་པ།ོ  མ་ིདམངས་�་ིཁང་བཅས་གཟ་ིའདོ་འT་ོབའ་ིདར་དམར་གpམ་གསར་གཏདོ་hས་ཡདོ།  ཏང་གསི་ད་ེ

ཚ་̀Eལ་ཡངོས་མ་ིདམངས་ལ་~སི་¤དོ་hས་པས།  མ་ིདམངས་Hསི་ཏང་ལ་ད་ེལས་�ག་པའ་ིཡདི་ཆསེ་དང་�་ོགཅགི་སམེས་

གཅགི་གསི་དར་དམར་གpམ་ལ་བ~་ིབ"ར་hདེ་བཞནི་ཡདོ།  7ས་[བས་Kང་Kང་ཞགི་ག་ིནང་དར་དམར་གpམ་Eལ་

ཡངོས་རང་བཞནི་དང༌།  མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་རང་བཞནི་8་ི¾ས་�གས་ཤགི་N་�ར་ཡདོ་པ་རདེ།  མ་ིདམངས་Hསི་ནམ་

མཁའ་དLལ་བའ་ིངར་�གས་Hསི་རང་Eལ་8་ིGགོས་ས་ོསའོ t་ནང་དངེ་རབས་ཅན་དང༌།  |བས་ཆནེ།  མ་ི�ནོ་རང་yདི།  

Rབོས་འhརོ་�ན་པའ་ི�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་ཤགི་འ�གས་�ན་hདེ་པའ་ིསམེས་�ག་�བ་འཕར་�ང་ཡདོ།  

�་ིཚག̀ས་རིང་kགས་H་ིའ�གས་�ན་8་ིའཐབ་Gགོས་ས་ོསའོ t་ཐགོ་མ8གོས་Êར་7་འཕལེ་Eས་འz་ོབའ་ིམཆངོས་བyདོ་

ཆནེ་པའོ t་ལས་འOལ་ཚ་ཚར་Aར་Aར་དང་ཉནི་མཚན་མདེ་པར་hདེ་བཞནི་ཡདོ་Rབས།  ཐངེས་གཉསི་བའ་ིལ་ོÏའ་ིའཆར་

གཞ་ི5དོ་H་ི�བ་ཆ་གཙ་̀བ་ོལ་ོགཉསི་d་Óར་8སི་ལགེས་འ�བ་�ང་ཡདོ།

 ད་ེgར་འདས་བའ་ིལ་ོཁ་ཤས་ནང་Eལ་ཡངོས་མ་ིདམངས་Hསི་ཏང་ག་ིདར་དམར་གpམ་མཐནོ་པརོ་བ�ངེས་ཏ།ེ  རང་

Eལ་8་ིདཔལ་འhརོ་འ�གས་བ�ན་དང་རགི་ག:ང་འ�གས་�ན།  Eལ་�ང་འ�གས་�ན་སགོས་འ�གས་�ན་མང་ཆ་ེ

བའ་ིའཐབ་Gགོས་ཐགོ་འཛམ་�ངི་Rངེ་dར་�ང་མ་�ངོ་བའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིEལ་ཁ་དང་�བ་འLས་ཐབོ་ཡདོ་ཅངི༌།  Eལ་ཁ་

དང་་�བ་འLས་ད་ེདག་རང་Gགོས་ནས་གསལ་བ་ོཤསེ་H་ིཡདོ་པ་མ་ཟད།  བཙན་Eལ་རངི་kགས་པ་lམས་Hསི་Hང་ཁས་

ལནེ་མ་ིhདེ་ཐབས་མདེ་ཆགས་H་ིཡདོ།  འད་ིན་ིEལ་གཅསེ་�་ིདམངས་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་�ངི་ཡངོས་H་ིཞ་ིབད་ེལ་དགའ་

བའ་ིམ་ིདམངས་lམས་ལའང་དགའ་འསོ་དནོ་ཆནེ་ཞགི་ཡདོ་པ་དང༌།  ལ་ོXས་ཐགོ་གཟ་ིའདོ་འT་ོབའ་ིདནོ་9ངི་�ན་ཡདོ།  ཟ་ི

5ནོ་དང༌། ཀན་pA།  མཚ་̀dནོ་བཅས་ཞངི་ཆནེ་བཞ་ིལ་Eལ་ཡངོས་H་ིས་Pལ་གཞན་དང་མbངས་བའ་ིEལ་ཁ་དང་�བ་
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འLས་ཐབོ་ཡདོ།  ད་ེདང་7ས་མbངས་p་ལས་དནོ་ཁག་ས་ོསའོ t་འཕལེ་ཚད་མཐ་ོབའ་ི®ནེ་8སི།  གཡལོ་ཐབས་ཡདོ་པ་དང༌།  

གཡལོ་ཐབས་མདེ་པའ་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཁ་ཤས་Hང་�ང་�ངོ་ཡདོ་པ་རདེ།  བཟང་ངན་Gགོས་གཉསི་H་ིགནས་bལ་ད་ེ

དག་ལ་mང་དhང་གིས་d་<ེས་p་Xན་རིང་བོར་དངོས་�གས་ཅ་ིརིགས་H་ི\་ོནས་བ¨ག་དsད་ཞིབ་འ�ག་ནན་ཏན་hས་ཏ།ེ  

མuེན་¨ོགས་�ང་བའ་ིགནད་དོན་ཁག་ན་ིGོགས་ཡོང་དང་འKས་\་ོཚང་བ།  གཏིང་ཟབ་དང་གནད་7་�ིན་པ་སོགས་E་མཚ་̀

ཆནེ་པ་ོནང་བཞནི་ཡནི་ལ།  Tན་8སི་ཤསེ་བ་ན་ི5ནོ་§་ཙམ་ལས་མདེ་པས།  Åན་�འ་ིཞངི་ཆནེ་ས་ོསའོ t་�འི་ིལས་དནོ་

གནས་bལ་ལ་བསམ་འཆར་འདནོ་པར་]བོས་པ་མདེ་པ་དང་གང་ཡང་བཤད་X་མནི།

 ཞངི་ཆནེ་ད་ེདག་ག་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིལས་དནོ་གནད་དནོ་ཐད་ངས་dནོ་ཆད་དངསོ་�གས་ཅ་ིརགིས་H་ིལམ་ནས་

ཐབས་ཤསེ་o་ཚག̀ས་བXད་ད་ེགང་ཙམ་ཞགི་ཤསེ་ཡདོ།  �ག་པར་7་ཐངེས་འདརི་མསེ་Eལ་ནང་Pལ་7་ལ་ོGདེ་ཙམ་བ�ད་

རངི་ལ།  mང་Oང་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིÜA་ཅ་ིདང་བ་ོཝང་Þནི་དང༌།  mང་དhང་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་

¹A་ཡ་ི¹A་@ང་གཞནོ་པ་ལAི་5ན་གཉསི་Hསི་ང་ལ་གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་¾བ་hང་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ས་ོསའོ t་ལས་དནོ་

གནས་bལ་དང༌།  yོན་དང་ནོར་འ¬ལ་ཅ་ི�ང་�ེང་བ་དང་གཅིག  དེའ་ི<ེས་བདག་མཚ་̀dོན་ལ་བg་[ོར་7་མ་སོང་གོང་པ་ེ

ཅངི་ག་ིམཚ་̀dནོ་གསལོ་མzནོ་ཁང་ནས་mང་Oང་མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིÜA་ཅ་ིlམས་Hསི་བདག་སགོས་

གདན་འVནེ་hས་ཏ་ེཕ་eལ་8་ིཟས་རགིས་ཟ་[བས།  ཝང་@འ་ོÜA་ཅ་ིཡསི་ཆདེ་7་བདག་ལ་མདརོ་བjས་དང༌།  གཞ་ི~འ་ི

ཐགོ་ནས་མཚ་̀dནོ་7་༡༩༥༨ལརོ་ཟངི་འ¬ག་�ང་བ་ནས་བ�ང༌།  བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིམ་ིརགིས་ལས་དནོ་དང་ཆསོ་

kགས་ལས་དནོ་གཉསི་ཐད་�ང་བའ་ིཚབས་ཆའེ་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ལ་འzལེ་བཤད་hས་པ་དང་གཉསི།  མཚ་̀dནོ་ལ་

འhརོ་<སེ་མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་མ་ིདམངས་Jདི་ག:ང་ག་ི�ནི་@ང་（     ） ཡནོ་ར་ེཡནོ་8སི༡༩༥༦ལ་ོནས་ད་བར་མཚ་̀

dནོ་ཞངི་ཆནེ་8་ིལས་དནོ་ཐགོ་ཐབོ་པའ་ི�འི་ིEལ་ཁ་དང་�བ་འLས།  ལས་དནོ་ནང་�ང་བའ་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ།  �ག་

པར་7་མ་ིརགིས་དང་ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་ནང་�ང་བའ་ིགཡནོ་Ñང་ག་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ིགནས་bལ་Gགོས་ཡངོ་ནས་

ནང་Pལ་འzལེ་བཤད་hས་པ་དང་གpམ།  ད་ེ<སེ་རང་ཉདི་དངསོ་p་མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་8་ིས་Pལ་ཁ་ཤས་ལ་ཞབི་བཤརེ་

g་[རོ་ལ་སངོ་R།ེ  ས་Pལ་ས་ོསའོ t་ཏང་Jདི་འག་ོ5དི་མ་ིoའ་ིམདརོ་བjས་8་ིལས་དནོ་9ན་:ར་ཉན་པ་དང༌།  ད་ེབཞནི་7་

dར་ལས་གཏངི་ཟབ་པའ་ིཞབི་བཤརེ་hདེ་ཆདེ།  མང་ཚག̀ས་H་ིལམ་Gགོས་བXད་ནས་གཞ་ིརམི་ལས་hདེ་དང་རམི་པ་ས་ོ

སའོ t་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིC་ཚབ་མ་ིo་བjས་ཏ་ེབ:གས་མལོ་ཚག̀ས་འ7་བj་བ[ངོས་Hསི།  མང་ཚག̀ས་ལ་དཀའ་

ངལ་ག་ར་ེཡདོ་མདེ་དང༌། ར་ེའདདོ་དང་བསམ་འཆར་ག་ར་ེཡདོ་མདེ་སགོས་ཉན་འདདོ་ཡདོ་མདོ།  ཡནི་ན་ཡང་7ས་[བས་

ཤགི་རངི་ས་Pལ་ད་ེདག་ལ་ཕལ་ཆརེ་དམངས་གཙའ̀་ིའཚ་̀བ་~་བ་ནས་མདེ་པས།  ལས་hདེ་H་ིབསམ་དནོ་དང་མ་མKན་པའ་ི
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བསམ་འཆར་བ<དོ་མཁན་ལ་ལམ་སངེགསར་བ<་ེང་ོལགོ་པའ་ིÌ་མ་ོགཡགོ་པ་དང༌།  Ëང་�གེ་Vག་པ་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ།  དརེ་

བ¨ནེ་མ་ིlམས་�ང་བ་ོཆགས་ཏ་ེཡངོས་zགས་H་ིཚག̀ས་འ7འ་ིཐགོ་[ད་ཆ་བཤད་མཁན་ཧ་ཅང་±ང༌།

ང་ཚས̀་མང་ཚག̀ས་ལ་ཏང་ག་ིyནོ་o་ེམ་ིའ�་བ་དང༌། Ì་མ་ོམ་ིགཡགོས་པ། ད�ག་པ་མ་ིག:་བའ་ིJདི་�ས་འzལེ་བ<དོ་

hས་ཏ།ེ ཁངོ་ཚར̀་ཏང་ག་ིJདི་�ས་ལ་ཡདི་ཆསེ་hདེ་དགསོ་པའ་ིX་མཚན་གསལ་བཤད་hས་པ་པ་མ་ཟད། ད་7ང་ས་གནས་

ད་ེགའ་ིའག་ོ5དི་མ་ིoས་Hང་ས་གནས་H་ིཏང་དང་Jདི་ག:ང་ག་ིཚབ་hས་ཏ།ེ མང་ཚག̀ས་ལ་མཐའ་གཅགི་N་ཁ་ཞ་ེགཉསི་

མེད་Hིས་ཏང་ག་ིམིན་གpམ་Jིད་�འ་ིལག་བRར་hེད་Xའ་ིའགན་ལེན་དང༌། མང་ཚ`གས་ལ་སེམས་5ལ་hེད་མ་ིདགོས་ཞེས་

ནན་བཤད་hས་ཡདོ། དའེ་ི<སེ་p་ངས་Hང་མང་ཚག̀ས་ལ། uདེ་རང་ཚས̀་བསམ་འཆར་འདནོ་ན་ཐ་ེཚམ̀་དང་ཞདེ་oང་གང་

ཡང་hདེ་མ་ིདགསོ། ད་g་ཏང་གསི་མནི་གpམ་Jདི་�ས་གཏན་འབབེས་hས་ཡདོ་པས་uདོ་ཚར̀་Ëང་�གེ་གཏངོ་ག་ིམ་རདེ། 

ངས་ད་7ང་mང་Oང་མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་ལ་མངགས་བཅལོ་གང་ལགེས་hས་ཡདོ་པས་ཚང་མས་སམེས་5ལ་

མ་hདེ་ཅསེ་གསལ་བཤད་hས་ཡདོ། འད་ིgར་བ:གས་མལོ་ཚག̀ས་འ7་འ¬ག་པ་ོཆགས་ཏ་ེ[བས་དརེ་གཞ་ིརམི་ལས་hདེ་

གཙས̀་པའ་ིམང་ཚག̀ས་H་ིC་ཚབ་Hསི་7ས་[བས་ཤགི་རངི་�ང་བའ་ིE་ཆ་ེབའ་ིམང་ཚག̀ས་Hསི་བཟདོ་བJན་hདེ་མ་ིKབ་

པའ་ིདཀའ་ངལ་དང༌། ལས་དནོ་5དོ་H་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ། མ་འངོས་པའ་ིར་ེའདདོ་སགོས་½་གསང་མདེ་ལ་མཛ�ས་Eན་མ་

¤ས་པར་མང་པ་ོཞགི་བཤད་པ་དང་བཞ།ི ཟ་ི5ནོ་ཞངི་ཆནེ་7་mང་Oང་mང་དhང་�་ོ¾བ་©ས་ལ་ར་ེའདདོ་:ས་ཏ་ེཆགོ་མཆན་

གནང་བ་བXད་5ནི་NA་ནས་དnས་�་ོ¾བ་©ས་H་ིÜA་ཅ་ིལའེ་ོ@་ིཀའ་ོཡསི་གཙ་̀yངོ་འགོ mང་Oང་ཟ་ི5ནོ་ཞངི་ཆནེ་�་

ཡནོ་�ན་ཁང་ག་ིÜA་ཅ་ིསངས་Eས་ཡ་ེཤསེ་Hསི་ང་ཚར̀་ཟ་ི5ནོ་ཞངི་ཆནེ་བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིགནས་bལ་དང་ལས་དནོ་ང་ོ

¤དོ་མདརོ་བjས་hས། དའེ་ི<སེ་eན་ནན་ནས། ངས་སངས་Eས་ཡ་ེཤསེ་སགོས་ལ་དགོས་གནས་འགའ་Vསི་པར་ལན་མང་

བ་ོབEབ་ཡོད་མོད་དོགས་པ་སེལ་Kབ་མེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་མ་ི±ང་ཞིག་ཤེས་¨ོགས་�ང་བ་དང་Ï། གཞན་ཡང་དnས་

གཙང་དང༌། ཁམས། ཨ་མད་ོགང་ཡནི་{ང་ང་ཚ་̀ཚང་མ་ན་ིམ་ིརགིས་དང་ཆསོ་kགས་གཅགི་པ་ཡནི་པས་ཕན་bན་བར་8་ི

yདི་jག་ན་ི§་ཚག̀ས་པའ་ིoདོ་ཡདོ་Hང་གཏམ་ཚག̀ས་པའ་ིoདོ་མདེ་ཅསེ་པའ་ིགཏམ་དཔ་ེgར་[ད་ཆ་གཅགི་ནས་གཅགི་

བXད་Hསི་ག་ོག་ིརདེ། ད་ེཡང་ང་ན་ིབདོ་རགིས་5དོ་7་མངིzགས་ཡདོ་པའ་ིམ་ིཞགི་ཡནི་པས། བདོ་མ་ིམང་ཆ་ེབས་ང་ལ་ར་ེབ་

འཆང་ག་ིཡདོ། གལ་Jདི་yདི་jག་ག་ིགནས་bལ་བཤད་པའ་ིག་ོ[བས་བཟང་པའོམ་Rབས་ཀ་བད་ེན་བསམ་�འོ t་གཏངི་ག་ི

[ད་ཆ་བཤད་ངསེ་ཡནི། དརེ་བ¨ནེ་དམགིས་གསལ་8་ིཆ་®ནེ་འད་ིབXད་ད་ེགལ་ཆནེ་8་ི[ད་ཆ་མང་པ་ོཞགི་ག་ོཐསོ་�ང་བ་

དང་°ག གནས་bལ་ད་ེདག་ལ་བསམ་�་ོནན་ཏན་ཞགི་བཏང་<སེ། ཐངེས་འདའི་ིགལ་ཆའེ་ིགནད་དནོ་གpམ་ཐད་ཚtག་བjས་

དོན་ཟབ་H་ི9ན་སེང་ཞིག་:་~ིས་ཡོད།
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 Åན་�་ཞངི་ཆནེ་8་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིལས་དནོ་ནང་�ང་བའ་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ད་ེས་གནས་ས་ོསའོ t་ནང་ཚབས་

ཆ་ེ§ང་མ་ིའV་{ང༌།  ~་བའ་ིཆ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་p་�ང་བའ་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་5དོ་H་ིབདོ་aངོས་རང་ག་ི

དམགིས་བསལ་8་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འགའ་xད།  གཞན་ཚང་མ་འཛམ̀ས་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  ད་7ང་བདོ་aངོས་ལས་7ས་

eན་རངི་བ་དང༌།  ཚབས་ཆ་ེབ་དང་གཡནོ་ཐལ་ཆ་ེབ།  དརེ་བ¨ནེ་ད་g་ས་Pལ་འད་ིཚ་̀མང་ཆ་ེབའ་ིནང་ཕ་ོམ་ོ ན་གཞནོ་8་ི

མ་ིདམངས་མང་ཚ`གས་ནས་ང་g་nའ་ིབོད་རིགས་5ོད་H་ིའག་ོ5ིད་པ་འTད་མ་ཐག་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་ནང་ག་ིjག་

བdལ་བཤད་པ་དང༌།  མགི་§་འདནོ་པའ་ིཡདི་yའོ t་གནས་bལ་ཐནོ་8་ིའ7ག  འདའི་ིཐགོ་ནས་�་ོzསོ་�ན་པའ་ིམ་ིཞགི་ཡནི་

Gནི་ཚང་མས་གནས་bལ་ཚབས་ཆནེ་གང་འV་ཞགི་ཡདོ་མདེ་མཐངོ་Kབ།

གནད་དོན་དང་པ།ོ  མ་ིརིགས་H་ི[ོར།

ངས་གངོ་7་བདོ་aངོས་H་ིགནད་དནོ་བEད་པའ་ིནང་བཤད་པ་བཞནི།  mང་ག་ོགསར་བ་དn་བZསེ་བ་ནས་བ�ང༌།  

བདོ་H་ིས་Pལ་ལ་ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིདང་Eལ་Jདི་�་ིuབ་ཁང་ག་ིམཁས་མཛངས་�ན་པའ་ིའག་ོ5དི་དང༌།  ཏང་ག་ི|བས་

ཆནེ་8་ིམ་ིརགིས་Jདི་�ས་དང་ཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིJདི་�ས་གཟ་ིའདོ་འT་ོབའ་ིའགོ་དང༌།  ས་Pལ་ས་ོས་ོདང་རམི་པ་ས་ོ

སའོ t་ཏང་�ད་H་ིཐད་ཀའ་ིདn་5དི་དང་གཙ་̀yངོ་འགོ   རམི་པ་ས་ོསའོ t་ཏང་Jདི་ལས་hདེ་པ་མང་ཆ་ེབས་བདོ་མ་ིདམངས་ལ་

གཉའ་གནནོ་དང་འTགོ་བཅམོ།  མཐངོ་§ང་hདེ་པ་སགོས་དརོ་ཏ།ེ  �་ོགཅགི་སམེས་གཅགི་གསི་བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་ལ་

h་བ་ལེགས་པ་ོགང་མང་བ�བས་ཡོད་པ་དེས།  ཁོང་ཚ་̀ན་ིམ་ིདམངས་H་ིཞབས་འདེགས་པ་xལ་�ང་ཅན་ཡིན་པ་གསལ་བོར་

མཚ`ན་ཡོད།

 བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་H་ིཆབ་Jདི་དང་དཔལ་འhརོ།  རགི་ག:ང༌།  འTདོ་བRནེ་སགོས་ཡར་Eས་གཏངོ་[བས།  

Åན་�འ་ིཞངི་ཆནེ་དང་zངོ་uརེ།  རང་yངོ་aངོས་ས་ོས་ོདང༌།  ད་ེབཞནི་E་རགིས་གཙས̀་པའ་ིÅན་�་མ་ིརགིས་ས་ོསསོ་uནོ་

ཡངོས་ནས་Eབ་yརོ་དང་རགོས་རམ་ཆནེ་པ་ོhས་ཡདོ་པ་དང༌།  �ག་པར་7་བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིབཅསོ་བ�ར་ཐད།  ཏང་

གིས་བ¨ན་བyོད་དང་འོས་མཚམས།  དམིགས་གསལ་8་ིhེད་ཐབས་ལག་བRར་hས་ཡོད་པ་དང༌།  ང་ཚ་̀བོད་རིགས་མ་ི

དམངས་Hསི་Jགོ་gར་གཅསེ་བའ་ིརང་ག་ིཆསོ་kགས་དང་ཆསོ་དད་ཐབོ་ཐང་དང༌།  ས་ོསའོ t་མ་ིརགིས་H་ིཐབོ་ཐང་སགོས་ལ་

ཧ་ལམ་འKས་\་ོཚང་བའ་ི�ང་yོབ་hས་ཡོད།  དེར་བ¨ེན།  བོད་རིགས་H་ིརིམ་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་H་ིÐད་པའ་ིནང་མ་ི

རགིས་གཞན་ལ་དགོས་ཟནོ་དང་lམ་¨གོས།  འཁནོ་འཛtན་hདེ་པ་སགོས་མ་ིརགིས་མKན་�ལི་ལ་གནདོ་གཞའི་ིརགིས་རམི་

བཞནི་མདེ་པར་ཆགས་H་ིཡདོ་པ་མ་ཟད།  ཏང་ག་ིམའ་ོmA་ཞ་ིཡ་ིགཅགི་�ར་8་ིའག་ོ5དི་འགོ  mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་
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Eབ་ཁབ་ནང༌།  མ་ིརགིས་Rབོས་ཆནེ་8སི་ཉམ་§ང་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་dནོ་ཐནོ་8སི་<སེ་kས་ལ་མཐངོ་§ང་hདེ་པ་

སགོས་དརོ་ནས།  འV་མཉམ་བད་ེyདི་H་ིཐབས་ལམ་བXད་མ་ིརགིས་H་ིའLལེ་བ་གསར་བ་དང་མ་ིརགིས་H་ིམKན་�ལི་

གསར་བ་བ=གས་ཤངི༌།  མ་ིརགིས་ཆ་ེ§ང་ཚང་མ་དགའ་¤་ོཆནེ་པ་ོyསེ་བ་སགོས་བདོ་རགིས་H་ིརམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་

ཚང་མར་ཚད་གཞ་ིམ་ིའV་བའ་ིཤསེ་¨གོས་�ང་ཡདོ་པས།  Eལ་གཅསེ་H་ིབསམ་�་ོyསེ་བ་དང་ཆབས་ཅགི་འཕལེལ་Eས་

Hང་Gིན་འ7ག  7ས་མbངས་p་ངལ་~ོལ་མ་ིདམངས་རིམ་བཞིན་ག་ོ¨ོགས་སད་པ་དང༌།  གསར་བ<ེའ་ི¤་ོསེམས་དང་zལ་

རམི་འ7་ཤསེ་�ན་པ།  བཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིལམ་kགས་འགོ་ནས་རང་ཉདི་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་R།ེ  ས་ཞངི་དང་�་ི

ཚག̀ས་H་ིབདག་པ་ོhདེ་Xའ་ིར་ེབ་བཏནོ་ཡདོ།

  [བས་དརེ་བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིབཀས་བཀདོ་Xད་འཛtན་8་ིགནད་ཆའེ་ི�་¦ལ་དང༌།  དཔནོ་པ་ོམང་ཆ་ེབ་ཏང་ག་ི

འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་8་ིགཟགིས་yངོ་འགོ  མ་ིམང་བ་ོཞགི་ག་ིབསམ་�་ོལ་ཚད་མ་ིའV་བའ་ིཡར་ཐནོ་�ང་ཡདོ་པ་དང༌།  

བཅོས་བ�ར་ལ་བ~་ི�ང་དང་མོས་མKན་ཡོད་པ་སོགས་�ིའ་ིགནས་bལ་ལེགས་པ་ོརེད་འ7ག  ཡིན་ནའང་Gོགས་གཞན་

ཞགི་ལ་བཅངིས་འzལོ་མ་hས་dནོ། བཙན་Eལ་རངི་kགས་དང་ག་ོམནི་ཏང་ལགོ་�དོ་པས་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ནང་རམི་པ་

ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་ལ།  Oང་5ན་ཏང་གསི་ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་~་མདེ་བཟ་ོག་ིརདེ་ཅསེ་སགོས་ལགོ་�དོ་H་ིrབོ་གས་ོ

དང་ད@གོ་གཏམ་མང་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་པའ་ི®ནེ་8སི་རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་H་ིབསམ་པའ་ིནང༌།  Oང་5ན་ཏང་གསི་རང་

ག་ིམ་ིརགིས་དང༌།  ཆསོ་kགས་ལ་གནདོ་འཚ�་གཏངོ་ག་ིརདེ་ཅསེ་དགོས་པ་hདེ་H་ིཡདོ།  ས་Pལ་ཁ་ཤས་H་ིལས་hདེ་པས་

ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་ལ་lམ་འ�ར་ཡག་པ་ོབ�ང་མདེ་པ་མ་ཟད།  7ས་[བས་ཤགི་ལ་མཚ་̀dནོ་དང་དཀར་མཛ�ས་H་ི

བདོ་ཡགི་ཚགས་པར་ཐགོ་མངནོ་pམ་འཛ�མས་མདེ་Hསི།  ང་ཚ་̀བདོ་རགིས་Hསི་རང་ག་ིJགོ་gར་གཅསེ་པའ་ིནང་ཆསོ་ཡག་

པ་ོམེད་bལ་དང༌།  བདེན་པ་མིན་bལ་སོགས་Pངས་མེད་kང་མེད་H་ིÎན་གཏམ་མང་པ་ོབཀོད་འ7ག་པ་དང་གཅིག  ས་

Pལ་ཁ་ཤས་ནས་བཅསོ་བ�ར་[རོ་8་ིཚག̀ས་འ7་[ངོ་ཚག̀ས་དང་z་�གི་hདེ་[བས།  བཅསོ་བ�ར་hས་<སེ་ཆསོ་

kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་གནདོ་འཚ�་ཕགོ་Jདི་པའ་ི¨གས་མཚན་ཐནོ་པ་དང་གཉསི།  བཅསོ་བ�ར་hདེ་ཐབས་ཐགོ   

གོང་རིམ་8ིས་བཤད་[བས་ཞ་ིབད་ེhེད་ཐབས་དང་རིམ་བཞིན་བ�བ་X།  དh་ེམཚམས་གསལ་ཞིང༌།  �ང་yོབ་h་eལ་

སོགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གསལ་བོར་བཤད་འ7ག་པ་དང༌།  འདོད་�་ོཁེངས་བ་ཞིག་Hང་རེད།  ཡིན་ནའང་འོག་རིམ་ལ་rེབས་

7ས་རམི་པ་ར་ེར་ེབཞནི་Vག་�དོ་H་ིhདེ་ཐབས་དང་5ལ་མངནོ་r་བཅསོ།  དh་ེམཚམས་མ་ིགསལ་བ།  �ང་yབོ་མ་འདང་

བ་སགོས་H་ིའ�ར་�གོ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོ�ང་འ7ག་པས་མ་ིlམས་ཧང་སངས་H་ིཡདོ་པ་དང་གpམ།  བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་

ཆ་ེབ་ལ་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་མ་hས་dནོ་Vག་ཆས་~སི་ལནེ་hདེ་X་ཡནི་bལ་བཤད་འ7ག་པར་བ¨ནེ།  རམི་པ་
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ཁག་ག་ིམ་ིlམས་Hསི་དམངས་གཙའ̀་ིབཅསོ་བ�ར་[བས་ང་ཚར̀་jག་པ་ོགཏངོ་ངསེ་རདེ།  ད་ེམནི་ན་dནོ་7་Vག་ཆས་~སི་

ལནེ་hདེ་དགསོ་དནོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་བསམ་8་ིཡདོ་པ་དང་བཞ།ི

 ད་ེམནི་ང་ཚའ̀་ིལས་དནོ་5དོ་ད་ེམbངས་H་ིགནད་དནོ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་�ང་ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི་བདོ་རགིས་H་ིརམི་པ་

ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་ལ་དངངས་·ག་དང་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་པ་དང༌།  རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིlམས་H་ིབསམ་�་ོམ་ི

ལགེས་པའ་ིGགོས་p་འཁརོ་8་ིཡདོ།  [བས་འད་ིདང་བªན་ནས་བཙན་Eལ་རངི་kགས་དང་G་ིEལ་8་ིལགོ་�དོ་པས་

Eབ་yརོ་དང་ངན་འLལེ་འགོ  བདོ་aངོས་H་ིམཐ་ོརམི་ལགོ་�དོ་{་ཚག̀ས་H་ིཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་ཁ་

གཡར་ནས།  ང་ཚ`འ་ིགངས་aོངས་eལ་8་ི~མ་པ་ཟ་མཁན་དང༌། མ་ན་ིབzང་མཁན་ཚང་མ་�ོག་~་གཅིག་�ིལ་8ིས།  ཞེས་

ལགོ་�དོ་H་ི[ད་འབདོ་Eག་ག་ིཡདོ་པ་དང་ཆབས་ཅགི་ད་ེདང་བªན་པའ་ིཟངི་འ¬ག་rངོ་བའ་ིཆདེ་ལགོ་�དོ་H་ིལས་འOལ་

]ལེ་8་ིཡདོ།  ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིདར་ཆའ་ིའགོ་རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་མང་པ་ོལ་མག་ོ[རོ་ཐབེས་པ་དང་

གཅགི   ལགོ་�དོ་H་ིག་ོམནི་ཏང་ཅང་ཅ་ེ�་ི{་ཚག̀ས་Hསི་Hང་བདོ་རགིས་ས་Pལ་7་¾ས་�གས་ཆནེ་པའོ t་ངང་ཟངི་འ¬ག་

rངོ་བའ་ིལས་འOལ་]ལེ་8་ིཡདོ་པ་དང་གཉསི།  ས་Pལ་ས་ོསའོ t་བཀས་བཀདོད་Xད་འཛtན་8་ི�་¦ལ་དང་དཔནོ་པའོ t་5དོ་

ལགོ་�དོ་H་ིབསམ་�་ོཡདོ་མཁན་ཁག་ཅགི་གསི་གསར་བ<་ེང་ོ ལོ་8་ིVག་པའོ t་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་rངོ་Xའ་ིསམེས་ཐག་

བཅད་པ་དང་ཆབས་ཅགི་ད་ེདནོ་ལ་འབད་བ~ནོ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་དང་གpམ་བཅས་གངོ་7་བཤད་པའ་ིགནད་དནོ་བཞ་ིབ་དང་

གpམ་པ་gར།  དz་Gགོས་དང་རང་Gགོས་གཉསི་ནས་བཟསོ་བའ་ིམ�ག་འLས་o་ཚག̀ས་H་ིདབང་གསི།  བདོ་རགིས་ས་

Pལ་7་གསར་བ<་ེང་ོ ལོ་8་ིVག་པའོ t་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ག་ིང་ོབ་ོདང་ཆ་®ནེ་�ན་ཡདོ་མདེ་གང་gར་ཡང༌།  lམ་པ་o་ཚག̀ས་

H་ིཟངི་འ¬ག་ག་ིམ་ེµ་ེགང་སར་མཆདེ་བཞནི་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་ཟངི་འ¬ག་གསི་བདོ་རགིས་ལ་བ<དོ་Hསི་མ་ིལང་ཞངི་wགོས་

མཐའ་མདེ་པའ་ིགནདོ་འཚ�་8ངོ་Oན་དང༌།  jག་བdལ་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ།  བདོ་རགིས་ལ་dར་མ་zགས་པའ་ིཚབས་ཆའེ་ི

ཉམས་Àད་�ང་དནོ་ན།ི  བདོ་རགིས་ས་Pལ་ནང་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ིལས་དནོ་མཁས་མཛངས་ཡང་དག་

ཡནི་མནི་དང་འLལེ་བ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་རདེ།

 གཅགི  ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ི[རོ།  ཟངི་འ¬ག་ལ་ཉསེ་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིཏང་དང་མསེ་Eལ་དང༌།  མ་ི

དམངས་ལ་ང་ོ ལོ་hདེ་པའ་ིགསར་བ<་ེང་ོ ལོ་8་ིང་ོབ་ོ�ན་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་ངསེ་པར་7་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་དགསོ་བ་ན་ི

བཤད་མ་དགསོ་བའ་ིབདནེ་དནོ་ཞགི་རདེ།  ཞདོ་འཇགས་གཏངོ་ཐབས་ཐགོ   ཏང་ག་ིདམག་དནོ་8སི་Ëང་�གེ་དང༌།  ཆབ་

Jདི་ཐགོ་bར་འOག  མང་ཚག̀ས་ལ་Cལ་rངོ་བཅས་H་ིJདི་�ས་གpམ་པ་ོའད་ིལག་བRར་hདེ་[བས་ས་ོསརོ་དh་ེམ་ི

99



འསོ།  ཆབ་Jདི་ཐགོ་~་འ�གས་མདེ་པར་མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་hདེ་པའ་ིགངོ་7་བདོ་aངོས་H་ིམང་ཚག̀ས་lམས་H་ིའzགི་

རང་Pར་\སོ་~་5མིས་ལ་~་ི�ང་hདེ་དགསོ།  བདོ་eལ་ས་ཆ་གང་7་ངན་པ་ཚར་གཅདོ་དང༌། བཟང་བ་ོ�ང་yབོ་hདེ་

དགསོ་X་ལས།  བཟང་ངན་མཉམ་བJསེ་དང་གང་�ང་7་Ëང་�གེ་གཏངོ་བ་ན་ིཧ་ཅང་མ་ིའསོ་བ་ཞགི་རདེ།  དའེ་ིGརི་Ëང་

�གེ་hདེ་[བས་Ëང་�གེ་h་eལ་8་ིགནས་bལ་གསལ་བརོ་ཤསེ་¨གོས་hདེ་དགསོ་པ་ཤནི་N་གལ་ཆ།ེ  འདའི་ི[རོ་ཤསེ་

¨གོས་གསལ་བ་ོhདེ་དགསོ་ན།  ཐགོ་མར་ས་Pལ་ས་ོསརོ་ཟངི་འ¬ག་�ང་བ་ད་ེདག་ག་ིགཙ་̀ཕལ་དང་�་ིhའེ་ིG་ི®ནེ་དང་ནང་

®ནེ་གང་ཡནི་དང༌།  ཡངོས་uབ་དང་དམགིས་བསལ་8་ིགནས་bལ་གང་ཡནི།  གཅགི་�ར་དང་ཐནོ་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིuད་

ཆསོ་ག་ར་ེཡནི་པ་སགོས་H་ི[རོ་བXད་ནས།  གཏངི་ཟབ་གཟབ་ནན་8སི་ནརོ་འ§ག་མདེ་པར་བ¨ག་དsད་hས་ཏ།ེ  ཟངི་

འ¬ག་�ང་བའ་ིG་ིནང་གཉསི་H་ིX་®ནེ་དང་uད་ཆསོ།  གནས་bལ་སགོས་གསལ་བ་ོདh་ེའhདེ་Hསི་དམའ་འབབེ་�་ོ

འདགོས་དང༌།  Pངས་kང་མདེ་པའ་ིགཏམ་འཆལ་ཁ་ོནར་ཡདི་ཆསེ་hས་ཏ་ེཟངི་འ¬ག་�ང་བར་ངསོ་འཛtན་hདེ་པའ་ིh་�དོ་

ཐ་ཤལ་ད་ེརགིས་བཀག་འགགོ་དམ་པ་ོhདེ་དགསོ་པ་ན་ིབཤད་མ་དགསོ་པ་རདེ།

  ད་ེཡང་དགོས་པ་དང་དངངས་·ག་དང༌། མག་ོ[རོ་ཐབེས་ནས་ཟངི་འ¬ག་ལ་:གས་པའ་ིམ་ིདམངས་ལ་ དགོས་སལེ་

དང༌།  མ་ིསམེས་�ངི་འཇགས།  དནོ་དངསོ་གསལ་¨གོས་H་ིbར་འOག་ག་ིལས་དནོ་གཙར̀་འཛtན་དང༌།  ཁ་ོཚའ̀་ིངན་�དོ་

±ང་ཤས་ལ་བཟདོ་\མོ།   ཁ་ོཚར̀་མཐའ་ལ་མ་གNགས་བར་7་དམག་དནོ་8་ིËང་�གེ་hདེ་མ་ི{ང༌།  ད་ེཡང་གསར་བ<རེ་ང་ོ

 ལོ་hདེ་ཆདེ།  ཟངི་འ¬ག་rངོ་བའ་ིམ་ིད་ེཚའ̀་ིནང་མང་ཆ་ེབ་ན་ིམག་ོ[རོ་ཐབེས་པ་དང༌།  བཙན་ཤདེ་Hསི་ཟངི་འ¬ག་{་ཁག་

ནང་7་:གས་p་བ©ག་པ་ཡནི་པས་མ་ིད་ེདག་ལའང་ཆ་®ནེ་ངསེ་ཅན་འགོ་ཟངི་འ¬ག་rངོ་མཁན་8་ིགཡ་ོ�་ཐརེ་འདནོ་དང༌།  

ཟངི་འ¬ག་ག་ིནག་ཉསེ་uབ་བ�གས།  ཁརོ་ཚར̀་དགོས་སལེ་དང༌།  དནོ་དངསོ་གསལ་¨གོས་Hསི་གང་Kབ་ངང་bར་འOག་

ཐབས་hས་ཏ།ེ  ཟངི་འ¬ག་{་ཁག་ག་ིནང་Pལ་ཐརོ་ཞགི་N་གཏངོ་བའ་ིལས་དནོ་འ8དོ་གནངོས་མདེ་པ་དང༌།  མཐར་ད་7ང་

ལམ་ནརོ་�གོ་ཤསེ་མདེ་པའ་ིཟངི་འ¬ག་པ་ལ་དམག་དནོ་8སི་ཐག་གཅདོ་ནན་པ་ོhདེ་དགསོ།  འད་ིgར་hས་ན་ད་གཟདོ་

Pངས་kང་�ན་པ་དང༌།  ཞ་ིVག་ད་ོ9མོས། བདནེ་དནོ་གསལ་Rནོ།  མ་ིX་ལ་8ངོ་Oད་±ང་བ།  དཀའ་དནོ་r་བ�ར།   མ་ི

སེམས་འOག་པ།  དz་ཕམ་རང་Eལ་སོགས་hེད་Kབ་H་ིཡོད།  ད་ེgའ་ིབཟང་བ་ོརང་�བ་དང༌།  འོས་མཚམས་ཡང་དག   

�ད་མདེ་Ûངས་གཙང་ག་ིལ་ོXས་H་ིམགི་དཔརེ་འསོ་བའ་ིhདེ་Rངས་འད་ིརགིས་ན་ིལ་ོང་ོ5་ིTག་ག་ིབdགས་བ<དོ་h་eལ་7་

འ�ར་ངསེ།
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 ཡནི་ནའང་ཟངི་འ¬ག་དངསོ་p་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ི[བས།  �འི་ིཆ་ནས་བཤད་ན་གསར་བ<རེ་ང་ོ ལོ་8་ིVག་

པའ་ིང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ན་ིདz་དང་རང་Gོགས་བར་8་ིའགལ་བ་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས་བ་ཞིག་ཡིན་མོད།  བོད་རིགས་ས་

Pལ་7་ཟངི་འ¬ག་�ང་བའ་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་8་ིཐགོ་ནས་བgས་ན།  ཟངི་འ¬ག་པའ་ིནང་དz་དང་རང་Gགོས་བར་8་ི

འགལ་བ་དང༌།  མ་ིདམངས་ནང་Pལ་8་ིའགལ་བའ་ིཆ་གཉསི་ཀ་ནས་འ7ག   ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚའ̀་ིའགོ་རམི་8་ིཏང་Jདི་

དམག་ག་ིའག་ོ5དི་མ་ིoས་ད་ེདནོ་ཤསེ་H་ིམདེ་པ་དང༌། དརེ་བསམ་�་ོཡང་གཏངོ་ག་ིམདེ་པ་མ་ཟད།  དz་བ་ོད་ེདག་ག་ིང་ཚ་̀ལ་

bར་ ལོ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་དང༌།  འད་ིན་ིའཐབ་འཛtང་རདེ།  བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་hདེ་པའ་ི7ས་ཚད̀་མདེ་པར་འTལ་7་ ལོ་

ལན་¤དོ་དགསོ་བསམ་8་ིཡདོ་པ་དང༌།  དའེ་ིཁར་ད་7ང་དམག་དནོ་ན་ིགཞན་དབང་7་མ་སངོ་བར་རང་འOལ་8སི་~དོ་ལནེ་

hེད་དགོས་8་ིཡོད་Rབས།  ལག་གང་d་hེད་མཁན་མ་ི±ང་བ་ཞིག་�ང་བ་རེད།  �ིར་བཏང་ཐོག་བཤད་པ་ཡིན་ན། འད་ིལ་

གནས་kགས་ཡོད།  འོན་Hང་བོད་རིགས་ས་Pལ་8་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ་དང༌།  ཟིང་འ¬ག་�ང་བའ་ིདངོས་ཡོད་གནས་

bལ་བཅས་Gགོས་གཉསི་ལ་གཟབ་ནན་ངང་བསམ་�་ོཞགི་བཏང་བ་ཡནི་ན།  དནོ་དངསོ་དང་མ་ིའཚམས་པ་དང་འKས་\་ོམ་ི

ཚང་བ་མཁས་མཛངས་�ན་པ་ཞགི་Hང་རདེ་མ་ིའ7ག  དའེ་ིX་®ནེ་ན།ི

༡ བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིཟངི་འ¬ག་མང་ཆ་ེཤསོ་ན་ིཐགོ་མར་རང་རང་ས་ོསའོ t་ཚ་̀ཤགོ་དང༌། ཕ་eལ་གཅགི་¹་ནས་ཟངི་

ཆ་ལངས་བ་ཞགི་ལས་ང་ཚའ̀་ི¨ནེ་གཞ་ིཆནེ་པ་ོལ་bལ་ ལོ་hས་ཡདོ་པ་མ་རདེ།

༢ �ག་པར་7་ཟངི་འ¬ག་པ་ད་ེདག་ལ་དམག་དནོ་8་ིམ7ན་ལམ་མདེ་པ་R།ེ ཁ་ོཚ་̀ལ་གཅགི་�ར་8་ིབཀདོ་འདམོས་པ་

མེད་པ་དང༌། ~་འ�གས་དང་ག་ོལག་ཧ་ཅང་ཞན་པ། ད་ེབཞིན་ཕན་bན་བར་རོགས་yོབ་དང་རམ་འདེགས་མེད་པ་དང༌། ནང་

Pལ་8་ིའགལ་བ་མང་ལ། གལ་ཆ་ེཤསོ་ན་ིགསར་བ<རེ་ང་ོ ལོ་hདེ་པའ་ིགeལ་འ8དེ་ཡནི་པ་སགོས་ཕལ་ཆརེ་Eལ་ཁ་ཐབོ་

X་�ང་གཞ་ིམདེ་པ་དང༌། འཐབ་�ས་ཐགོ་Rངོ་བ་རདེ། དརེ་བ¨ནེ། ཟངི་འ¬ག་པ་ད་ེདག་གསི་|བས་ཆནེ་8་ིམའ་ོཙ�་Nང་ག་ི

|བས་ཆནེ་8་ིའཐབ་�ས་དང་འཐབ་~དོ་8་ིVག་ཆས་¤ས་ཤངི༌། དངེ་རབས་ཅན་8་ིག་ོལག་ཡདོ་པ་དང༌། 9ན་zགས་དང་

གཟ་ིབ<དི་འཛམ་�ངི་ཡངོས་ལ་uབ་པའ་ིRབོས་�ན་8་ིmང་ག་ོམ་ིདམངས་བཅངིས་འzལོ་དམག་དzར་བ�ང་R་ེཁ་གཏད་

hས་པ་ཡནི་ན། འད་ིན་ིམགི་�ན་གཡང་མཆངོས་ཁ་ོན་དང༌། ང་ཚར̀་མཚན̀་ན་Äང་མའ་ིགཤགོ་~ལ་8་ིར་ིརབ་འཇམོས་འདདོ་

8་ིདཔ་ེལས་མ་འ7ས་ཤངི༌། ང་ཚས̀་ཛ་Vག་ག་ིh་�དོ་ལག་བRར་hདེ་པའ་ིདགསོ་པ་ཏལི་འ4་ཙམ་ཡང་མདེ། ང་ཚར̀་ཟངི་

འ¬ག་ག་ིགནས་bལ་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་ལགེས་པ་ོhདེ་པའ་ི7ས་ཚད̀་ཡདོ་པ་དང༌། ངསེ་པར་7་ད་ེgར་hདེ་དགསོ་པ་
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ཞིག་Hང་རེད། འཐབ་�ས་དང་འཐབ་~ོད་ཐོག་དz་བོའ t་གནས་bལ་གཟབ་ནན་ངང་བ¨ག་དsད་ཞིབ་འ�ག་hེད་X་ད་ེའཐབ་

འཛtང་ག་ིdནོ་7་བ�བས་དགསོ་པ་ཞགི་ཡནི་པ་ན།ི དམག་དནོ་[རོ་ལ་Xས་མངའ་མདེ་མཁན་ངས་Hང་ཤསེ་H་ིཡདོ།

༣ གསར་བ<ེར་ང་ོ ོལ་8་ིVག་པོའ t་ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་དང༌། ང་ཚ`འ་ིབར་8་ིའགལ་བ་ནིདz་དང་རང་Gོགས་བར་8་ི

འགལ་བ་ཡནི་པ་ན་ིདགོས་པ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིµགས་g་nའ་ིབདནེ་དནོ་ཞགི་རདེ། ཡནི་ནའང་7ས་[བས་ཤགི་ལ་བདོ་

རགིས་ས་Pལ་7་�ང་བའ་ིཟངི་འ¬ག་ཐམས་ཅད་ལ་གསར་བ<རེ་ང་ོ ལོ་8་ིང་ོབ་ོདང་ཆ་®ནེ་�ན་འ7ག་ཅསེ་བཤད་X་ཁག་

པ་ོརེད། འདིའ་ིནང་ངས་གོང་7་བཤད་པ་gར། ང་ཚ`འ་ིདོན་9ིང་མེད་པའ་ིh་�ོད་མང་པ་ོཞིག་གིས་མ་ིlམས་ལ་དངངས་·ག་

དང་དོགས་པ་yེས་བ་དང༌། ཡང་ན་ལོག་�ོད་པས་མག་ོ[ོར་འོག་ཟིང་འ¬ག་ལངས་བའ་ིརིགས་ཧ་ཅང་མང་བ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེ

ཡང་དགོས་པ་དང་དངངས་·ག་y་ེམཁན། ཡང་ན་མག་ོ[རོ་ཐབེས་མཁན་ད་ེདག་ན་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་ཡནི་པས། ང་

ཚས̀་གམོ་པ་དང་པ་ོངསེ་པར་7་དངངས་·ག་དང་དགོས་པ་མདེ་པ་བཟ་ོX་དང༌། མ་ིསམེས་�ངི་འཇགས། དནོ་དངསོ་གསལ་

¨ོགས་Hིས་bར་འOག་ག་ིལས་དོན་བ�བ་ཏ།ེ ནོར་འ8ོད་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། གོམ་པ་དང་བ་ོནས་དz་དང་རང་

Gོགས་བར་8་ིའགལ་བ་gར་Vག་�གས་Hིས་ཐག་གཅོད་hེད་པ་ན།ི ངས་བgས་ན་ཧ་ཅང་མ་ིའོས་བ་ཞིག་རེད།

༤ དནོ་དངསོ་p་ཟངི་འ¬ག་ལངས་མདེ་ནའང༌། Vག་གནནོ་hདེ་འདདོ་ཡདོ་ཚ�་བ9ནོ་འ�གས་དམའ་འབབེས་Hསི་Ëང་

�གེ་Vག་པ་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ་པ་གཅགི ནང་ཆསོ་དང་y་ེའzའོ t་བད་ེyདི་ཆདེ་འ7་འཛམ̀ས་Hསི་ཞབས་རམི་�བ་མཁན་ཚའ̀ང་

གསར་བ<་ེང་ོལགོ་པར་~སི་ཏ་ེVག་གནནོ་དང་Ëང་�གེ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་དང་གཉསི། ཟངི་འ¬ག་ལངས་X་རདེ་དང་ཡང་ན་ཟངི་

འ¬ག་ལངས་འ7ག་་ཅསེ་Pངས་kང་མདེ་པའ་ིད@གོ་གཏམ་ལ་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་མ་hས་བར་ཡདི་ཆསེ་ཏ་ེ5ག་བ:ར་

བའ་ིVག་གནོན་དང་Ëང་�ེག་hས་བ་དང་གpམ། འད་ིགpམ་ན་ིད་ེབས་Hང་Pངས་kང་གཏན་ནས་མེད་པའ་ིཐབས་Ëགས་

H་ིགནད་དོན་ཞིག་རེད། འད་ིgའ་ིགནད་དོན་བོད་རིགས་ས་Pལ་8་ིཟིང་འ¬ག་ཞོད་འཇགས་གཏོང་བའ་ི5ོད་མ་ི±ང་བ་ཞིག་

�ང་ཡོད་མོད། mང་དhང་གིས་Hང་འདིའ་ིཐད་ཧ་ཅང་གསལ་བོར་མuེན་¨ོགས་ཡོད་པས། ད་ེརིང་Tན་8ིས་གོང་འཁོད་H་ི

གནད་བjས་ཤགི་9ན་སངེ་:་~སི་ཡདོ། དགོས་གནད་འད་ིརགིས་<སེ་p་ཞབི་N་འཆད་ཆགོ་པར་:།

 མདརོ་བjས་ནས་བཤད་ན། བདོ་རགིས་ས་Pལ་7་ཟངི་འ¬ག་དངསོ་p་ཞདོ་འཇགས་གཏངོ་བའ་ི[བས། ཏང་ག་ིཡང་

དག་པའ་ིJདི་�ས་ཁག་དང༌།  ས་Pལ་ས་ོསའོ t་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་�ང་འLལེ་8་ིམཁས་མཛངས་ཡང་དག་ག་ིhདེ་Rངས་

ལག་བRར་ལགེས་པ་ོhས་མདེ་Rབས།  ཟངི་འ¬ག་གཞ་ིE་ཆ་ེལ་མ་ིzངས་མང་ཞངི༌། 7ས་eན་རངི་བ་དང༌།  ལངས་Gགོས་

མ5གེས་འཛtན།  ཟངི་འ¬ག་མཐའ་འuངོས་བ་སགོས་H་ིགནས་bལ་�ང་R།ེ  མ་ིམང་བ་ོཞགི་ཤ་ི�ས་བཏང་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  
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ཞངི་ལས་དང་འLགོ་ལས་ཐནོ་yདེ་ལའང་གནདོ་yནོ་ཚབས་ཆནེ་ཕགོ་པ་དང༌།  བདོ་རགིས་lམས་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབའ་ིགནས་p་

�ར་ཞངི༌།  མ་ིརགིས་H་ིམKན་�ལི་ལའང་གནདོ་འཚ�་ཆནེ་པ་ོཕགོ་R།ེ  Eལ་ཁབ་ལ་8ངོ་Oན་ཆནེ་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་པ་དང༌། 

ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་མཐངོ་ལ་Eལ་ཁབ་G་ིནང་དང༌།  འTལ་xགས་"ན་ནས་ལགེས་པ་ོདང་འཚམས་པ་ོམདེ་པ་

སགོས་ཕན་མདེ་H་ིZགོ་V་oནོ་མ་མང་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ།

  གཉསི།  Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་[རོ།  ང་ཚ་̀ན་ིམ་ིདམངས་དམངས་གཙ་̀Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་8་ིEལ་ཁབ་ཅགི་ཡནི་

པས།  མ་ིདམངས་ནང་Pལ་7་དམངས་གཙ་̀ལག་བRར་དང༌།  དz་བ་ོལ་Jདི་དབང་\རེ་འཛtན།  ཡང་དག་པའ་ིངང་དz་དང་

རང་Gགོས་དh་ེའhདེ་དང༌།  མ་ིངན་གཅགི་Hང་�དོ་གཡངེ་མ་ིགཏངོ་བ་དང༌།  བཟང་བ་ོགཅགི་ལའང་མ་ཉསེ་ཁག་གཡགོ་མ་ི

hེད་པ་བཅས་ན་ིཏང་ག་ིའདོད་bལ་དང་Jིད་�ས་ཡིན་པ་དང༌།  Eབ་ཁབ་H་ི~་5ིམས་H་ིདགོངས་དོན་Hང་རེད།  དེར་བ¨ེན།  

ལམ་ནརོ་�གོ་ཤསེ་མདེ་པའ་ིཟངི་འ¬ག་པ་དང༌།  གསར་བ<འེ་ིང་ོལགོ་པ།  ཆསེ་ལགོ་�དོ་H་ིཞངི་བདག་དང་འLགོ་བདག་

སགོས་གསར་བ<རེ་གནདོ་འཚ�་དང༌།  མ་ིདམངས་ནས་ཤ་འཁནོ་ཡདོ་རགིས་བཀག་ཉར་དང་འཛtན་བ�ང་སགོས་Hསི་

5མིས་གཅདོ་Vག་པ་ོhས་ཏ།ེ  མགི་gསོ་ངན་འzན་hདེ་མཁན་ལ་Gསི་འདམོས་h་X་ན་ིདགསོ་ངསེ་ཤགི་རདེ།  ཡནི་ནའང་

བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེབར་འགན་འPར་མ་ིoས་མ་ིདམངས་དམངས་གཙའ̀་ིJདི་དབང་\རེ་འཛtན་འKས་\་ོཚང་བ་ལག་

བRར་hས་མེད།

   E་ཆའེ་ིཞངི་འLགོ་zངོ་�འེ་ིནང་Çར་བ~ནོ་ཅན་�སོ་མ་དགསོ་པར། ཧ་ལམ་ ན་hསི་དང་nད་མདེ་སགོས་འཐབ་

འཛtང་hདེ་མ་ིKབ་པའ་ིརགིས་xད།  གཞན་གཞནོ་¾་དང༌།  དར་མ།  ད་ེབཞནི་ས་གནས་H་ིདནོ་¨གོས་བསམ་ཤསེ་ཅན་

lམས་zངོ་�་ེཁ་ཤས་ནང་མང་ཆ་ེབ་དང༌།  zངོ་�་ེཁ་ཤས་ནང་མ་ི±ང་བ་ཞགི་བ¨ག་ཞབི་མདེ་པར་འཛtན་བ�ང་དང་བཙན̀་

འ�ག་hས་འ7ག  འད་ིདz་དགའ་གཉནེ་jག་ག་ིཧ་ཅང་མ་ིའསོ་བ་དང༌།  ཧ་ཅང་མ་ིལགེས་པའ་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་རདེ།

 ཟངི་འ¬ག་ག་ི<སེ་p་བདོ་རགིས་ནང་མ་ིzངས་ག་ཚད̀་འཛtན་བ�ང་hས་བ་ང་ཚས̀་གསལ་བརོ་ཤསེ་དཀའ།  ཡནི་

ནའང་G་ིbལ་ནས་བཙན̀་པའ་ིzངས་འབརོ་ཚད̀་~སི་hས་བ་ཡནི་ན།  ས་Pལ་ར་ེར་ེལ་མ་ིzངས་5་ིཡས་མས་དང་5་ི�ག་

འཛtན་བ�ང་hས་འ7ག  དའེ་ིGརི་གལ་Jདི་འད་ིདག་ཚང་མ་དz་བ་ོཡནི་ན།  བདོ་རགིས་5དོ་ང་ཚ་̀ལ་nད་མདེ་དང་ ན་

hསི།  ད་ེབཞནི་གཞནོ་¾་དང་དར་མ་ཆསེ་±ང་ཤས་ཤགི་xད།  གཞན་གཉནེ་ཉ་ེམང་པ་ོཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཚtག་ཐག་བཅད་

ནས་བ<དོ་ཆགོ  འ་ོན་འཛtན་བ�ང་hས་བའ་ིནང་དz་བ་ོཡདོ་ལ་གཉནེ་ཉའེང་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་པ་ཡནི་ན། འད་ིན་ིད་ེབས་

Pངས་kང་མདེ་པ་ཞགི་རདེ།  མ་ིབཟང་ངན་དh་ེའhདེ་མ་hས་བ་ཚང་མ་འཛtན་བ�ང་བཙན̀་འ�ག་hདེ་པ་འད་ིན་ིའཛམ་�ངི་
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ཐགོ་ག་ིVང་བདནེ་8་ིབཅའ་5མིས་ཚང་མ་དང་འགལ་ཡདོ་ཅངི༌། �ག་པར་7་ང་ཚ་̀ན་ིམ་ིདམངས་དམངས་གཙ་̀Jདི་དབང་\རེ་

འཛtན་8་ིEལ་ཁབ་ཡནི་པས།  ~་དནོ་འད་ིདང་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆནེ་འགལ་ཡདོ་པ་རདེ།  དརེ་བ¨ནེ།  Gགོས་གང་ནས་བསམ་

�་ོབཏང་ན་ཡང༌། བདོ་རགིས་ས་Pལ་7་Jདི་དབང་\རེ་འཛtན་བདག་yངོ་hདེ་མཁན་8་ིའག་ོ5དི་མ་ིoའ་ི5དོ།  འདདོ་áམ་ཆ་ེ

བ་དང༌།  གང་�ང་ངང་མ་ིའཛtན་བ�ང་hདེ་ཕདོ་པའ་ིགནས་kགས་མ་ིཤསེ་པའ་ིལས་hདེ་པ་ཚས̀།  རང་oང་གང་Vན་8སི་

རམི་པ་ས་ོསའོ t་ཉསེ་པ་མདེ་མཁན་ཚའ̀་ིཞ་ིབད་ེདང་རང་དབང་ག་ིའཚ་̀བར་~དེ་མ་ོ~་ེག་ིཡདོ་པ་རདེ། འད་ིན་ིEལ་ཁབ་G་ིནང་

དང་འTལ་xགས་གང་ལའང་~་བ་ནས་ལགེས་པ་ོཡདོ་པ་མ་རདེ།  ད་ེཡང་ཕན་མདེ་Zགོ་V་བཟ་ོགཞའི་ིབཙན̀་འ�ག་hས་བའ་ི

བཙན̀་པ་འnམ་Tག་མང་པའོ t་g་yངོ་སགོས་ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་ལས་jག་པ་ོ�ང་འ7ག  �ག་པར་7་བཙན̀་པ་ཚ་̀བསམ་

བཞནི་7་ས་§་མ་ིའTདོ་སར་yལེ་8་ིཡདོ་པས་མ་ིའnམ་Tག་མང་པ་ོ®ནེ་ལམ་7་ཤརོ་བ་དང༌།  བཙན̀་པའ་ིxང་བ་ོ½ས་མ་ི

ཚར་བའ་ིགནས་bལ་ཐནོ་འ7ག  དརེ་བ¨ནེ་®ནེ་ལམ་7་Gནི་པའ་ིམ་ི5་ིTག་ཁ་ཤས་H་ིཕ་མ་བཟའ་�།  ¢་O  གཉནེ་ཉ་ེཚང་

མ་jག་བdལ་8་ིE་མཚའ̀་ིནང་7་Ñང་R།ེ  མཆ་ིམ་¢མ་¢མ་7་འདནོ་པ་དང༌།  �་ངན་8་ིའ་ོདདོ་འབདོ་པའ་ིགནས་bལ་གང་

སར་uབ་ཅིང་གཞན་ལ་བ<ོད་མ་ིཕོད་པ་ཞིག་རེད།

གpམ། མ་ིརགིས་H་ིཐབོ་ཐང་[རོ། བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེབར་ཟངི་འ¬ག་�ང་ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི། ང་ཚའ̀་ིལས་

hེད་པ་དང་དམག་དཔོན་5ོད་H་ིམ་ིཁག་ཅིག་བོད་རིགས་ལ་མ་ིདགའ་བ་དང༌། གནག་སེམས་Hིས་བོད་རིགས་ལ་མཐོང་§ང་

དང༌། མ་ིརགིས་H་ིuད་ཆསོ་ལ་གནདོ་འཚ�། eལ་Jལོ་གམོས་གཤསི་བཀག་�མོ་hདེ་པ་སགོས་H་ིཚབས་ཆའེ་ིh་�དོ་�ང་

ཡདོ། དཔརེ་ན། གཞ་ིརམི་8་ིལས་hདེ་པའ་ིབཤད་དནོ། བདོ་ཆས་H་ིX་ཆ་འT་ོབ|ག་N་གཏངོ་ག་ིཡདོ་པ་མ་ཟད། Rབས་

བདའེང་རདེ་མ་ིའ7ག འད་ིན་ི<སེ་kས་H་ི8ནོ་ཆས་ཤགི་རདེ་ཅསེ་བཤད་ད་ེམངནོ་pམ་7་བཀག་འགགོ་hས་བ་དང༌། མ་ི

རགིས་H་ི8ནོ་ཆས་དང་Eན་ཆ་~་མདེ་བཟ་ོཆདེ། Jདི་དབང་བདེ་�དོ་hས་ཏ་ེཐབས་ཤསེ་o་ཚག̀ས་Hསི་Eན་ཆ་སགོས་

བj་{བ་hས་བ་དང༌། �ག་པར་7་<ེས་p་uིམ་7ད་མ་ི±ང་བ་ཞིག་ལ་དཀར་ནག་དh་ེའhེད་མེད་པ་དང༌། X་མཚན་མེད་

པར་ཁ་ོཚའ̀་ིX་ནརོ་ག:ང་བཞསེ་བཏང་བ་སགོས་ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་Eལ་ཁབ་H་ི5མིས་Jལོ་o་ཚག̀ས་དང་འགལ་བའ་ི

h་བ་མང་པ་ོབ�བས་ཡོད། ད་ེཡང་བོད་རིགས་ས་Pལ་འད་ིདག་ལ་མ་ིརིགས་ས་ཁོངས་རང་yོང་ལག་བRར་8ིས་བབ་

མbངས་H་ིརང་yོང་Pལ་དང༌། རང་yོང་wོང་གསར་འ�གས་བཀའ་Vིན་བyངས་ཡོད་ན་ཡང༌། ལས་hེད་པའ་ིh་�ོད་H་ི

དབང་གསི་བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་ལ་ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང༌། Eལ་ཁབ་H་ི5མིས་Jལོ་o་ཚག̀ས་Hསི་གཏན་འབབེས་hས་

བའ་ིརང་yངོ་ཐབོ་ཐང་རག་མདེ་པ་མ་ཟད། ད་7ང་བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེབ་ལ་ཟངི་འ¬ག་ལངས་Rབས་འཐབ་འཛtང་5དོ་

མ་ིམང་པ་ོཤ་ིyོན་�ང་ཡོད་པ་དང་གཅིག ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ཞོད་འཇགས་གཏོང་[བས་དང༌། ད་ེབཞིན་དེའ་ི<ེས་མ་ིམང་པ་ོ
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འཛtན་བ�ང་བཀག་ཉར་hས་ཏ།ེ ཕནོ་འབརོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་7ས་མནི་®ནེ་ལམ་7་བཏང་དང་གཉསི། 7ས་[བས་ཤགི་ས་Pལ་ད་ེ

ཚའ̀་ིམང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བ་ཧ་ཅང་y་ོབ་དང་ཉམ་ཐག་ཡནི་པས་ ན་hསི་གཙས̀་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་gགོས་ཤ་ིཐབེས་པའམ་

ཡང་ན་ག�གས་པ་ོཧ་ཅང་y་ོVགས་ཏ་ེན་ཚ་§ང་¡འ་ིརགིས་Hང་འགགོ་མ་ིKབ་པར་འདས་zངོས་p་འz་ོག་ིཡདོ་པ་དང་

གpམ། དའེ་ིRབས་Hསི་ད་g་བདོ་རགིས་H་ིམ་ིའབརོ་ཚབས་ཆརེ་ཇ་ེ±ང་7་འz་ོབཞནི་ཡདོ་པ་ན་ིབཤད་མ་དགསོ་བ་ཞགི་

རདེ། འདསི་ང་ཚའ̀་ིབདོ་རགིས་H་ིཡར་Eས་ལ་གནདོ་yལེ་8་ིཡདོ་པ་མ་ཟད། བདོ་རགིས་H་ིའཚ་̀གནས་ལའང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོ

བཟསོ་ཏ་ེདnགས་ཆད་ལ་ཁད་H་ིགནས་p་Ñང་ཡདོ།

 དརེ་བ¨ནེ་མ་ིརགིས་འདའི་ིཁངོས་མ་ིཞགི་ཡནི་Gནི་གནས་bལ་ད་ེརགིས་མཐངོ་བ་དང་ཐསོ་བ་ཙམ་8སི་བཟདོ་དཀའ་

བའ་ིjག་བdལ་དང་y་ོoང་y་ེབ་ན་ིབཤད་མ་དགསོ་བ་རདེ།

 བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིམ་ིརགིས་ལས་དནོ་འད་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་བཏང་བ་ནས་བ�ང་ལགེས་པ་ོ

བ�བས་མདེ།  ཡནི་ནའང་<སེ་p་mང་དhང་དང༌།  hམས་བ~་ེ�ན་པའ་ིམའ་ོmA་ཞ་ིཡསི་བདོ་Pལ་8་ིགནས་bལ་འད་ི

དག་རམི་བཞནི་ཤསེ་¨གོས་�ང་འTལ།  Kགས་Pར་ཆནེ་པ་ོགནང་R་ེའགོ་རམི་ལ་yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིདག་ཡ་ོབJང་

hེད་དགོས་བའ་ིམ�བ་Rོན་གནང་ཡོད།

 འགོ་རམི་ནས་Hང་yནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིདག་ཆད་གསབ་ཡ་ོབJང་དང༌། དགསོ་ངསེ་H་ིཐག་གཅདོ་hས་བ་དང༌།  

ལས་དནོ་ལ་དག་ཐརེ་དང་ལགེས་བཅསོ་སགོས་ཞངི་ཆནེ་ས་ོསའོ t་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་�ག་བསམ་lམ་དག་གསི་འགན་Pར་

དང༌།  Çར་བ~ོན་ངང་ལས་དོན་བ�བས་ཡོད་Rབས།  ད་g་བོད་རིགས་ས་Pལ་8་ིGོགས་ས་ོསོའ t་ལས་དོན་8་ིགནས་bལ་

ལགེས་Gགོས་p་འz་ོའག་ོbགས་ཡདོ།  ཡནི་ནའང་Pལ་དང་wངོ་རམི་པའ་ིཏང་Jདི་ལས་hདེ་ཚའ̀་ིÐད་པའ་ིནང་ག་ིགཡནོ་

ཐལ་ལངོ་མཆངོས་H་ིÍང་ཡན་ད་7ང་ཞདོ་འཇགས་p་Gནི་མདེ་པས།  ངའ་ིབསམ་པར་ས་Pལ་ད་ེདག་གསི་མ་ིརགིས་ལས་

དོན་ཐད་ང་ོོག་མེད་ཅིང་ཁ་ཞ་ེགཅིག་མbངས་Hིས་ཏང་ག་ིJིད་�ས་ལག་བRར་hས་མ་ིའ7ག་9མ།

 གནད་དནོ་གཉསི་བ།  ཆསོ་kགས་[རོ།

Åན་�འ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིཆསོ་kགས་ལས་དནོ་8་ིགནས་bལ་ཐད།  Tན་8སི་གངོ་7་བཤད་པའ་ིབདོ་aངོས་H་ི

གནད་དནོ་བ7ན་པའ་ིནང་ག་ིང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་ལ་དམགིས་བསལ་7་ཡདོ་པའ་ིབE་ཆ་གཅགི་ཙམ་8་ིགནས་bལ་±ང་ཤས་

ད་ེxད།  གཞན་ཁག་ཚང་མའ་ིགནས་bལ་གཅིག་མbངས་ཡིན་པས།  འདིར་ཡང་བyར་9ན་སེང་:་ག་ིམིན།  ཡིན་ནའང་

ཚབས་ཆ་ེ§ང་དང༌།  7ས་ཡནི་རངི་བ།  ད་ེབཞནི་གཞ་ིE་ཆ་ེ§ང་སགོས་ཚང་མ་བདོ་aངོས་ལས་ཞ་ེVག་jག་ག་ིརདེ།  འད་ི
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ན་ིདངསོ་p་�ང་བའ་ིགནས་bལ་དང༌། དངསོ་ཡདོ་གནས་Rངས་H་ིཆ་ནས་ཐག་ཆདོ་པའ་ིངང་བཤད་ཆགོ  དའེ་ིGརི་དངསོ་

p་�ང་བའ་ིགནས་bལ་དང༌།  དངསོ་ཡདོ་གནས་Rངས་Gགོས་བ�མོས་hས་ན་དནོ་ཚན་གpམ་7་Gགོས་བjས་hས་ཆགོ

 ༡ ཚད་གཞ་ིདང་མKན་པའ་ིདགནོ་�་ེམདེ་པ་R།ེ  Åན་�་ཞངི་ཆནེ་8་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ད་ེདག་ག་ིདགནོ་པ་དང༌།  ¥་

བའ་ིzངས་འབརོ་ད་ེང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་མ་བཏང་བའ་ིdནོ་ལས་བE་ཆ་དO་བ©་ག་ོབEད་ནས་ག་ོདO་ཇ་ེ±ང་

7་སངོ་འ7ག  ཆསོ་kགས་H་ིཤསེ་�ན་མ་ིo་དང་ཆསོ་kགས་དནོ་གཉརེ་hདེ་མཁན་8་ིདག་ེའ7ན་པ་lམས་Gརི་འnད་~་

མདེ་དང༌།  �ང་ཆནེ་»ནོ་པ་བཞནི་Ëང་�གེ་བཏང་Rབས།  ¥་བ་ཡདོ་པའ་ིདགནོ་པའང་མངི་ཡདོ་དནོ་Rངོ་7་�ར་འ7ག  ད་ེ

ཡང་དགནོ་པའ་ིབདག་དབང་ད་ེདནོ་དངསོ་དང་Lལ་ཏ་ེ�ང་»ནོ་gར་ཞ་ིབད་ེདང་གཞན་ཕན།  V་ིམདེ་Ûངས་གཙང་ག་ིཆསོ་

kགས་ལ་bར་ ལོ་hདེ་མཁན་ལ་¤ད་ཡདོ་Rབས།  ཆསོ་kགས་h་འOལ་]ལེ་eལ་8་ིདགནོ་པ་ན་ིཆསོ་kགས་ལ་ང་ོ ལོ་

hདེ་སའ་ི¨ནེ་གཞ་ིཆགས་འ7ག  དགནོ་པའ་ིལས་འགན་ཐད།  རང་འ5འི་ིཆསོ་kགས་hདེ་\་ོམདེ་པར་བཟསོ་ཏ།ེ Ôང་Hགོ་

ག་ིཐནོ་yདེ་{་ཁག་ཆནེ་པ་ོཞགི་N་བ�ར་བ་སགོས་Hསི།  དགནོ་པ་ཡདོ་ནའང་ཡདོ་པའ་ིརནི་ཐང་བ|གས་པ་དང༌། དནོ་

དངོས་p་དགོན་པ་མེད།

 ༢ ཆསོ་kགས་H་ིམ7ན་ལམ་མདེ་པ།  Åན་�་ཞངི་ཆནེ་8་ིབདོ་རགིས་Pལ་ད་ེདག་ལ་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་

p་བཏང་<སེ།  འགོ་རམི་8་ིཏང་Jདི་ལས་hདེ་པས་དངསོ་�གས་ཅ་ིརགིས་Hསི་བཀག་འགགོ་o་ཚག̀ས་hས་ཡདོ་པས།  

རབ་འhམས་Eལ་བའ་ིགpང་རབ་ལ་འཆད་~དོ་~མོ་གpམ་8་ིh་བ་མང་ཙམ་ཡང་ཐསོ་X་མདེ་པ་དང༌།  ཆསོ་kགས་རགི་

གནས་སརོ་གནས་g་ཅ།ི  ཐ་ན་ཐ་9ད་ཙམ་ཡང་~་Rངོ་7་འz་ོལ་ཉ།ེ  དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་འད་ིདག་ལས་ཆསོ་kགས་H་ི

མ7ན་ལམ་དནོ་དངསོ་ཐགོ་~་མདེ་བཟསོ་ཟནི་པ་དང༌། དནོ་ང་ོམས་ཆ་ནས་ཆསོ་kགས་ལ་མ7ན་ལམ་ཡདོ་པ་མ་རདེ།

 ༣ Åན་�་ཞངི་ཆནེ་H་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ད་ེདག་ལ་གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡནི་ན།  སརེ་y་མ་ིདམངས་མང་

ཚག̀ས་ལ་ཆསོ་kགས་འཚ་̀བ་མདེ་པ་དང༌། ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་བཏང་<སེ།  ས་Pལ་མང་ཆ་ེབར་གཞ་ིརམི་8་ིལས་

hེད་པའ་ིབཀག་འགོག་འོག་ཐ་ན་ཁ་འདོན་ཡང་ོག་N་འདོན་དགོས་H་ིཡོད་པ་རེད།  གལ་Jིད་ལས་hེད་པས་མ་ིཞིག་གིས་ཁ་

འOལ་ཙམ་འOལ་ཙམ་hདེ་པ་མཐངོ་ཚ�་ལམ་སངེ་འV་ི~ད་hདེ་H་ིཡདོ་པ་དང༌།  ཆསོ་kགས་དད་མསོ་དང་ཆསོ་kགས་hདེ་

\་ོལ་གསར་བ<རེ་ང་ོལགོ་hདེ་པའ་ིལས་འOལ་བཞནི་འགགོ་གནནོ་hདེ་H་ིཡདོ་པས།  སརེ་y་མང་ཚག̀ས་Hསི་རང་འདདོ་

Hསི་ཆསོ་kགས་འཚ་̀བར་�དོ་Kབ་H་ིམདེ།  གཞ་ི~འ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡནི་ན།  དནོ་དངསོ་p་མང་ཚག̀ས་ལ་ཆསོ་

kགས་H་ིའཚ་̀བ་ཡདོ་པ་མ་རདེ།  ངས་འདརི་བཤད་པའ་ིམདེ་པ་གpམ་8་ིགནས་bལ་སགོས་ཆསོ་Gགོས་དང་འLལེ་ཡདོ་
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H་ི�ིའ་ིགནས་bལ་ཐོག་ནས་མཐོང་Kབ་པ་ཞིག་ལ།  བོད་རིགས་Åན་�་ས་Pལ་7་ང་ོལོག་ཟིང་འ¬ག་ཞོད་འཇགས་p་བཏང་

<སེ།  ཆསོ་kགས་ལས་དནོ་ཐད་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིགཡནོ་Ñང་ག་ིh་�དོ་Hསི།  བདོ་རགིས་5དོ་¢་O་§ང་§ང་xད་

པའ་ིགཞན་བE་ཆ་དO་©་ཡན་8་ིམ་ིlམས་ཧ་ལས་ཤངི་ཧནོ་འཐརོ་ཡདོ།  དའེ་ིGརི་ད་g་བདོ་རགིས་ལ་ཆསོ་kགས་H་ི[རོ་

�ངེ་[བས།  ཁ་ོཚ་̀རང་དབང་མདེ་པར་ཡདི་སམེས་ཧ་ཅང་y་ོR་ེམགི་§་འདནོ་བཞནི།  ང་ཚའ̀་ིས་ཆ་ན་ིÐ་Ðའོ t་eལ་7་བ�ར་

ཡདོ་པ་དང༌།  ང་ཚ་̀ཤ་ིན་u་ིཞགི་ཤ་ིབ་ནང་བཞནི་རདེ།  ཅསེ་སགོས་H་ིjག་གཏམ་<དོ་H་ིཡདོ་པ་དང༌།  དz་ཕན་རང་གནདོ་

དང༌།  དག་ེམཚན་ཅ་ིཡང་མེད་པའ་ིZོག་V་མང་པ་ོཞིག་བཟོས་ཡོད།  འད་ིདག་ཚང་མ་ན་ིཏང་ག་ིཡང་དག་པའ་ིJིད་�ས་དང༌།  

རང་Eལ་8་ི~་5མིས་ནང་གཏན་འབབེས་hས་པའ་ི�་ིདམངས་ལ་ཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་པའ་ིདགངོས་དནོ་དང་

ཚབས་ཆནེ་འགལ་ཡདོ་པའ་ིh་�དོ་ཅགི་ཡནི་པ་མ་ཟད།  འགོ་རམི་8སི་ཏང་ག་ིJདི་�ས་དང་Eལ་ཁབ་H་ིབཅའ་5མིས་�ར་

ཙམ་མ་གཏགོས་ལག་བRར་hདེ་H་ིམདེ་པའ་ིམཚན̀་¨གས་ཤགི་Hང་རདེ།  ཡནི་ནའང༌།  ཏང་mང་དhང་དང་|བས་ཆནེ་8་ི

མའ་ོmA་ཞ་ིཡིས་གནས་bལ་འད་ིདག་རིམ་བཞིན་ཤེས་¨ོགས་�ང་<ེས།  འོག་རིམ་8་ིལས་hེད་པའ་ིyོན་དང་ནོར་འ¬ལ་8་ི

h་�ོད་འད་ིདག་ཡ་ོབJང་དང༌།  ལས་དོན་ལ་དག་ཐེར་ལེགས་�ིག་hེད་དགོས་བའ་ིལམ་Rོན་བཀའ་Vིན་བWལ་ཡོད་པས།  

བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིཆསོ་kགས་ལས་དནོ་©ང་ཙམ་ལགེས་p་བཏང་ཡདོ།  འནོ་Hང་འད་ིན་ིའག་ོབ�ང་བའ་ིlམ་པ་ཙམ་

ལས་འདསི་~་བ་ནས་འདང་ག་ིམ་རདེ།

གནད་དོན་གpམ་པ།  མང་ཚ`གས་H་ིའཚ་̀བའ་ི[ོར།

མ་ི ན་གཞོན་p་དང་p་ཡིན་ནའང་བད་ེབ་འདོད་པ་དང་jག་བdལ་མ་ིའདོད་པ་ན་ིབཤད་མ་དགོས་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།  མ་ི

ཚ�་Üལ་བ་ོའཚ་̀བ་ལ་འབད་H་ིཡདོ་པ་མ་ཟད།  g་ོགསོ་མདེ་ན་འཚ་̀བའང་yལེ་ཁག་པ་ོཡནི་Rབས།  �་ིཚག̀ས་H་ིགངོ་འཕལེ་

8་ིརང་བཞནི་དང༌།  འ�ར་�གོ་ག་ིརང་བཞནི།  འགལ་བའ་ིརང་བཞནི་སགོས་�ང་R།ེ  ལ་ོXས་H་ིའཁརོ་ལ་ོ²་མKད་

མ7ན་བyདོ་hདེ་H་ིཡདོ་ཅངི༌།  ¾ས་�གས་གང་དང་གང་གསི་Hང་བཀག་འགགོ་hདེ་Kབ་H་ིམདེ་པ་ན་ིG་ིརལོ་eལ་8་ི

ཆསོ་ཉདི་ཅགི་ཡནི།  འཛམ་�ངི་འདའི་ིཐགོ་མའི་ིརགིས་ན་ིཁ་ལ་ོབ�ར་མཁན་ཡནི་པ་དང༌།  གངོ་འཕལེ་དང༌།  འ�ར་�གོ་

འགལ་བ་ཚང་མ་7ས་[བས་ར་ེརའེ་ིམ་ིlམས་H་ིབསམ་�་ོདང་བªན་ནས་�ང་བ་རདེ།  ད་ེཡང་ཐགོ་མཐའ་བར་གpམ་7་

dནོ་ཐནོ་8་ི¾ས་�གས་Hསི་ལགོ་�དོ་H་ི¾ས་�གས་ལ་ཕམ་ཁ་བཟ་ོག་ིཡདོ།  དའེ་ིX་མཚན་ན།ི  dནོ་ཐནོ་8་ིh་�དོ་ན་ིE་

ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིར་ེབ་དང་མKན་པ་དང༌།  ལགོ་�དོ་h་�དོ་ན་ིད་ེལས་�གོ་ཡདོ།  དརེ་བ¨ནེ་ད་g་འཛམ་�ངི་

ཐགོ་ག་ིE་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཆ་ེབས་|བས་ཆནེ་8་ིདམངས་གཙའ̀་ི�་ིཚག̀ས་དང༌།  |བས་ཆནེ་8་ི�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་
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H་ི�་ིཚག̀ས།  ད་ེབཞནི་|བས་ཆནེ་8་ིOང་5ན་རངི་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་ལ་ཡདི་�ནོ་8་ིམ་ེཏགོ་དམར་པ་ོད་ེམ་ིདམངས་H་ི

བསམ་�ོའ t་§་ཚད་དང་བªན་ནས་མ་ིlམས་H་ི9ིང་ཁོངས་p་བཞད་དང་བཞད་བཞིན་ཡོད་ལ། འད་ིན་ིOང་5ན་རིང་kགས་

H་ི�་ིཚག̀ས་ན་ིམ་ིeལ་8་ི�་ན་མདེ་པའ་ིབད་ེ�ན་xན་ཚག̀ས་H་ི�་ིཚག̀ས་ཤགི་ཡནི་པའ་ི®ནེ་8སི་རདེ། འད་ིgའ་ི|བས་

ཆནེ་8་ིOང་5ན་རངི་kགས་�་ིཚག̀ས་H་ིxགས་འ7ན་མངནོ་འ�ར་hདེ་འདདོ་ན།  jག་བdལ་�ངོ་མཁན་8་ིzལ་རམི་

ནང་ག་ིམཆགོ་�ར་རམ་གཙ་̀བ་ོR་ེབཟ་ོབའ་ིzལ་རམི་8སི་གཙ་̀�གས་hས་ནས།  |བས་ཆནེ་8་ིའhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ི

གསར་བ<་ེཆནེ་པ་ོབrང་དགསོ་བ་དང༌།  དལེའང་Ôང་འཛtན་~་འ�གས་ཤགི་མདེ་7་མ་ི{ང༌།  འད་ིན་ིབཟ་ོབའ་ིzལ་རམི་

རང་ཉདི་H་ིཆསེ་མཐའོ t་~་འ�གས་སམ་dནོ་ཐནོ་{་ཁག་R།ེ  |བས་ཆནེ་གཟ་ིབ<དི་དང་ཡང་དག་པའ་ིOང་5ན་ཏང་གསི་

ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་དn་5དི་ད་ེའhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིགསར་བ<་ེཆནེ་པའོ t་ལས་འOལ་8་ི|བས་Tངེ་དOང་ལ་འÂར་དང་

འÂར་བཞནི་ཡདོ་ལ།  �བ་འLས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་པ་དང་ཐབོ་བཞནི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དz་བ་ོལའང་ཕམ་ཁ་བཟསོ་བ་དང་བཟ་ོ

བཞནི་ཡདོ་པ་དང༌།  Eལ་ཁ་ཆནེ་པའོང་ཐབོ་དང་ཐབོ་བཞནི་ཡདོ།  འད་ིན་ིའཛམ་�ངི་ཐགོ་ག་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་lམས་

དབང་བ�ར་zལ་རམི་ཁག་ག་ིའགོ་ནས་བཅངིས་འzལོ་ཐབོ་ཅངི༌།  དམངས་གཙ་̀དང་�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་p་

:གས་དང་འ�ག་zབས་ཡདོ་པ་དང༌།  ཉནི་ར་ེབཞནི་|བས་ཆནེ་8་ིOང་5ན་རངི་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་H་ིགཟ་ིའདོ་�ན་པའ་ི

Gགོས་p་ཐག་ཉ་ེ{་འz་ོབཞནི་ཡདོ།  འད་ིན་ི|བས་ཆནེ་དང་uད་7་འཕགས་པའ་ིདནོ་9ངི་�ན་པའ་ིh་བ་ཞགི་ལ་བ~་ིའསོ།

 རང་Eལ་ལ་མཚན̀་ན།  འདས་བའ་ིལ་ོKང་Kང་བ©་Tག་ཁ་ཤས་རངི༌།  མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིགཙ་̀

འཛtན་མའ་ོཙ�་Nང་གསི་དn་5དི་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིmང་ག་ོOང་5ན་ཏང་གསི།  mང་}་ཡངས་བའ་ིས་གཞའི་ིཐགོ་ཚ་ཚ་Aར་

Aར་8སི་འhརོ་མདེ་zལ་རམི་8་ིགསར་བ<་ེཆནེ་པའོ t་ལས་འOལ་བrངས་བ་རདེ། 7ས་eན་Kང་Kང་ནང་E་ཆའེ་ིངལ་

~ལོ་མ་ིདམངས་ག་ོ¨གོས་སད་ད་ེགསར་བ<་ེའཐབ་འཛtང་ནང་7་:གས་ཡདོ་པས།  Eལ་ཁ་མ8གོས་པརོ་ཐབོ་R་ེEལ་

ཡངོས་བཅངིས་འzལོ་བཏང་བ་རདེ།  ད་ེ<སེ་གསར་བ<་ེཆནེ་པ་ོགཉསི་དང༌།  Eལ་དམངས་དཔལ་འhརོ་འ�གས་�ན་5དོ་

7འང་ད་ེd་ནང་བཞནི་9ན་zགས་འཛམ་�ངི་ཡངོས་ལ་uབ་པའ་ིམ8གོས་ཚད་མཐ་ོབའ་ིEལ་ཁ་ཆནེ་པ་ོདང་�བ་འLས་ཐབོ་

ཡདོ་པ་རདེ།  འད་ིན་ིEལ་ཡངོས་མ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་Hསི་ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིདང༌།  Eལ་Jདི་�་ིuབ་ཁང་ག་ི

གཅགི་�ར་8་ིདn་5དི་འགོ  ཏང་ག་ིདར་ཆ་གpམ་མཐནོ་པརོ་བ�ངེས་ཏ།ེ  �་ོགཅགི་སམེས་གཅགི་ངང་དnལ་ཕངོས་H་ི

jག་བdལ་གང་མ8གོས་ངང་སལེ་ནས་བད་ེyདི་xན་pམ་ཚག̀ས་པའ་ིཟས་གསོ་གཉསི་འཛམ̀ས་H་ིའཚ་̀བ་རལོ་Kབ་ཆདེ། 

ཐནོ་yདེ་གངོ་7་]ལེ་བ་དང༌།  ད་ེཡང་ཐནོ་yདེ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཆདེ།  ངར་�གས་~རེ་སནོ་ངང་གསར་བ<་ེདང༌།  

འ�གས་�ན་8་ིལས་དནོ་ལ་:གས་པའ་ི�བ་འLས་བཅས་ལས་ཐབོ་པ་ཞགི་རདེ།  ཡནི་ནའང༌།   7ས་[བས་ཤགི་ལ་Eལ་
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ཡངོས་མངའ་ཁངོས་H་ིས་Pལ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ལ་དར་ཆ་གpམ་8་ིEལ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཐབོ་པའ་ི7ས་མbངས་p།  ལས་hདེ་

ཁག་གཅགི་གསི་དར་ཆ་གpམ་8་ིདགངོས་དནོ་འKས་\་ོཚང་བ་ལག་བRར་hས་མདེ་Rབས།  རགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་

མང་ཚག̀ས་H་ིཐནོ་yདེ་སམེས་�གས་མར་ཆག་R་ེང་ཚའ̀་ིཐནོ་yདེ་འཐབ་Gགོས་ཚང་མར་དགསོ་ངསེ་མནི་པའ་ི�གས་®ནེ་

གང་འཚམས་ཕོག་པ་དང༌།  དེའ་ིཁར་རང་Eལ་ལ་²་མKད་7་ལ་ོགpམ་རིང་རང་�ང་གནོད་འཚ�་ཕོག་པས་ལ་ོའབབ་མ་ི

བཟང་བ་བཅས་H་ི®ནེ་གཉསི་འTད་ད།ེ  ད་g་ང་ཚའ̀་ིམགི་dར་ཡདོ་པའ་ིདཀའ་ལས་འད་ིབཟསོ་པ་རདེ།

མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་ལ་རང་ག་ིn་རབས་ཚ་Xད་H་ིབད་ེyདི་ཆདེ་ས་ོསའོ t་བད་ེyདི་�སོ་བཏང་ནས་ཟས་གསོ་zནོ་

§ང་དང༌། དཀའ་�ད་འབད་བ~ནོ་hདེ་པའ་ིxགས་རངི་ལ་བསམ་�་ོགཏངོ་བའ་ིརང་གཤསི་�ན་ཡདོ། ཡནི་ནའང་འད་ིལ་

ཡངོས་uབ་མནི་པ་དང༌། གཏངི་ཟབ་མནི་པ། Xན་བJངིས་མནི་པ་དང་Gརི་བཤགི་Eག་r་བའ་ིང་ོབ་ོ�ན་པས་མ་འངོས་བའ་ི

བད་ེyདི་ཁ་ོན་བཤད་པ་དང༌། ཆབ་Jདི་H་ིrབོ་གས་ོགཅགི་པར་བ¨ནེ་ན། ཡངོས་uབ་N་མང་ཚག̀ས་Hསི་ཐནོ་yདེ་ལ་Çར་

ཐག་འབད་ཐག་དང་བ~ནོ་སམེས་Cལ་]ལེ་hདེ་X་ཁག་པ་ོརདེ། དའེ་ིX་མཚན་ན་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེཔས་དངསོ་

ཡདོ་H་ིབདནེ་དནོ་ལ་ཡདི་ཆསེ་གཙ་̀བ་ོhདེ་H་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ། ད་ེན་ིང་ཚའ̀་ིབདོ་H་ིགཏམ་དཔརེ་<སེ་p་བËང་དགསོ་ཟརེ་ན་

·ག་མ་ིདགསོ། <སེ་p་Rརེ་དགསོ་ཟརེ་ན་དགའ་མ་ིདགསོ་ཅསེ་པ་gར་འདསི་མང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེབའ་ིབསམ་bལ་མཚན̀་

Kབ། དརེ་བ¨ནེ་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་Cལ་rངོ་hས་ནས། ཁ་ོཚར̀་ཐནོ་yདེ་འཐབ་Gགོས་ཐགོ་¾ས་�གས་འདནོ་7་འ�ག་

X་དང༌། ཐནོ་yདེ་�བ་འLས་གསར་བ་ཞགི་ཐབོ་དགསོ་ན། �བ་འLས་ཆ་ེ§ང་ལ་གཞགིས་ནས་མང་ཚག̀ས་ནས་�བ་འLས་

ལ་ལངོས་�དོ་པའ་ིཚད་གཞ་ིཡང་ད་ེམbངས་p་མཐ་ོ{་གཏངོ་དགསོ། འད་ིgར་hས་ན་ད་གཟདོ་མང་ཚག̀ས་ལ་ཐནོ་yདེ་5དོ་

¤་ོསམེས་ཐངེས་གཉསི་བ་འཕལེ་7་འ�ག་Xར་དཀའ་ལས་Eག་མ་ིདགསོ་བར་ཁ་ོཚས̀་རང་འOལ་8སི་བ�བ་H་ིརདེ། དའེ་ི

X་མཚན་ན།ི h་བ་ཐམས་ཅད་H་ི�བ་འLས་�ན་མཁན་ན་ིམ་ིཡནི་པ་དང༌། ད་ེཡང་མའི་ིནང་ནས་Hང་མང་ཤསོ་དསེ་གཙ་̀བ་ོ

hེད་H་ིཡོད་པས། h་བ་ཐམས་ཅད་མ་ིདམངས་མང་ཚ`གས་H་ིབསམ་�ོའ t་གནས་bལ་ལ་བªན་ནས་རིམ་བཞིན་བ�ན་

དགོས། h་བ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་གལ་Jིད་འད་ིgར་བ�བས་ན་�བ་འLས་ལེགས་པ་ོཐོབ་Jིད་པ་དང༌། གལ་Jིད་ད་ེལས་

�གོ་ན་ཕམ་ཉསེ་འ�ང་ངསེ་ཡནི། འད་ིན་ིd་<སེ་H་ིལ་ོXས་དང་དངསོ་ཡདོ་H་ིགནས་bལ་ལས་གསལ་པ་ོམཐངོ་Kབ།

མདརོ་ན། ང་རང་གསི་ག་7ས་ཡནི་ཡང་འཚ་̀བ་ན་ིh་བ་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་H་ི~་བའ་ིནང་ག་ི~་བ་ཡནི་པར་ངསོ་འཛtན་

8་ིཡོད།
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ད་g་བ<དོ་h་དངསོ་ལ་:གས་ཏ་ེÅན་�་ཞངི་ཆནེ་ཁག་ག་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིམ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བའ་ི[རོ་རབོ་ཙམ་

བཤད་X་ཡནི། ས་ི5ནོ་དང་eན་ནན་ཞངི་ཆནེ་གཉསི་H་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་7་འདས་པའ་ིལ་ོཁ་ཤས་རངི༌། མང་ཚག̀ས་H་ི

འཚ་̀བ་Pལ་ས་ོསའོ t་ཐནོ་yདེ་¾ས་�གས་དང་མKན་པའ་ིའདདོ་�་ོཚtམས་པ་ཞགི་�ང་མདེ་པ་དང༌། འཚ་̀བའ་ི§་ཚད་དམའ་བ་ོ

རེད། ཡིན་ནའང་གནས་bལ་གསལ་བ་ོགདེང་ཚ`ད་འཕེར་བ་ཞིག་Xས་ལོན་མ་�ང་བས་འདིར་ད་ེ[ོར་བཤད་H་ིམིན། མཚ་̀

dནོ་དང་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་གཉསི་H་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིམང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བའ་ིགནས་bལ་Tན་8སི་©ང་ཙམ་ཤསེ་H་ི

ཡདོ་པས་འདརི་རགས་ཙམ་:་Xར།

བོད་རིགས་ས་Pལ་འད་ིདག་བཅིངས་འzོལ་hས་པ་ནས་བ�ང་ཟིང་འ¬ག་མ་ལངས་dོན་བར། ཏང་གིས་Gོགས་གང་

ཅའི་ིཐད་ནས་དམགིས་གསལ་8་ིKགས་Pར་དང་g་yངོ་hས་ཡདོ་པས། E་ཆའེ་ིཞངི་ལས་དང་འLགོ་ལས་H་ིཐནོ་yདེ་མངནོ་

གསལ་7་མཐརོ་འདགེས་དང་གངོ་འཕལེ་ཆནེ་པ་ོ�ང་R།ེ dནོ་ཆད་ག་ོམནི་ཏང་ལགོ་�དོ་པས་དབང་�ར་[བས་བདོ་རགིས་

ས་Pལ་ལ་ཚབས་ཆའེ་ིགཉའ་གནནོ་དང་བ�་བཞགོ་གསི་བཟསོ་པའ་ིདnལ་ཕངོས་H་ིlམ་པ་དའེང་མདེ་པར་བཟསོ་ཡདོ་པ་

དང༌། མ་ིÂགས་གཉསི་དར་8་ིlམ་པ་གསར་བ་ཐནོ་འ7ག་པས། བདོ་རགིས་ཞངི་འLགོ་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བ་ལ་

ཁག་ཐགེ་དང༌། ཇ་ེལགེས་p་འz་ོབཞནི་ཡདོ་པ་དང༌། མ་ིlམས་ཧ་ཅང་འདདོ་�་ོཁངེས་པ་དང་སམེས་པའང་yདི་པ་ོཆགས་

འ7ག་པ་མ་ཟད། ཏང་དང་མསེ་Eལ་ལའང་དགའ་ཞནེ་དང༌། མའ་ོmA་ཞ་ིལ་ཡདི་ཆསེ། གསར་བ<་ེhདེ་འདདོ་པ། ཐནོ་yདེ་ལ་

འབད་བ~ནོ་དང༌། ངར་�གས་~རེ་སནོ་སགོས་E་ཆའེ་ིམང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་�འོ t་གནས་bལ་ཧ་ཅང་ལགེས་པ་ོརདེ། དའེ་ི

དཔལ་འhོར་ཐད་བོད་རིགས་ས་Pལ་8་ིཞིང་འLོག་ཐོན་wས་Hིས་རང་Eལ་8་ི�་ིཚ`གས་རིང་kགས་འ�གས་�ན་ལ་hས་

<སེ་གང་འཚམས་ཤགི་བཞག་ཡདོ་Rབས། ད་g་<སེ་Vན་:་འསོ་པའ་ིམ་ི�ནོ་རང་yདི་དང༌། མཚན་9ན་གངོ་འཕལེ། མངི་

ཡདོ་དནོ་�ན། 7ས་བད་ེཞ་ིའཇགས། ཕན་ཡདོ་གནདོ་མདེ་H་ིxན་pམ་ཚག̀ས་པའ་ི7ས་[བས་ཤགི་�ང་པ་རདེ།

ད་ེ<སེ་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ལ་X་®ནེ་o་ཚག̀ས་H་ིདབང་གསི་ཟངི་འ¬ག་ལངས་པ་དང༌། ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་ འཇགས་

གཏངོ་[བས། ཞངི་ལས་དང་འLགོ་ལས་ལ་8ངོ་Oད་ཚབས་ཆནེ་ཕགོ་ཡདོ་པ་ན་ིབཤད་མ་དགསོ་པ་ཞགི་རདེ།

འདསི་མང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བ་ལ་དཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡདོ། ངས་གངོ་7་བཤད་པ་བཞནི། ས་Pལ་ཁ་ཤས་H་ིངལ་~ལོ་¾ས་

�གས་�ན་པའ་ིy་ེབ་མང་ཆ་ེབ་དང༌། ས་Pལ་ཁ་ཤས་H་ིངལ་~ལོ་¾ས་�གས་�ན་པའ་ིy་ེབ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་འཛtན་བ�ང་

དང་བཀག་ཉར་hས་ཡདོ་Rབས། ངལ་~ལོ་¾ས་�གས་ཚབས་ཆརེ་ཇ་ེ±ང་7་འ7ག ད་ེཡང་�ག་kས་H་ིnད་མདེ་དང་ ན་

hིས་པར་ཤིན་N་�་ོའཚབ་hེད་H་ིཡོད་པས། ཞིང་ལས་དང་འLོག་ལས་H་ིཐོན་yེད་སེམས་བག་�ོད་ཅིང་ཚགས་§ད་ངང་
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ལགེས་པ་ོབ�བ་Kབ་H་ིམདེ། �ག་པར་7་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ལ་ང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་བཏང་<སེ། བཅསོ་བ�ར་

hདེ་ཐབས་ཐགོ �ག་kས་H་ིE་ཆའེ་ིམང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེཤས་H་ིའདདོ་མསོ་དང་ག་ོ¨གོས་H་ིཚད་གཞ་ིལ་མ་གཞགིས་པར། 

ཕལ་མ་ོཆ་ེ²ན་འཐམོས་ལངོ་མཆངོས་དང༌། བཙན་ཤདེ་Vག་ཐབས་གཙ་̀བ་ོhདེ་H་ིཡདོ་པར་བ¨ནེ། བཅསོ་བ�ར་5དོ་�ང་

བའ་ིགནད་དོན་བོད་aོངས་ལས་མང་བ་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདིའ་ིཐད་གསལ་བ་ོབཤད་དགོས་དོན་མེད།

 མདརོ་ན།  མ་ིདམངས་�་ིཁང་ག་ིEལ་ཡངོས་མ་ིདམངས་H་ིར་ེབ་gར་|བས་ཆནེ་8་ིམའ་ོmA་ཞ་ིཡ་ིམཁས་མཛངས་

�ན་པའ་ིlམ་དsདོ་འགོ་བ=གས་པ་རདེ།  འད་ིན་ིལ་ོXས་ཐགོ་ག་ིགཟ་ིའདོ་�ན་ཞངི་མཆགོ་�ར་8་ིགསལོ་h་བ་ལགེས་པ་

ཞགི་དང༌།  མ་ིདང་དངསོ་བ།ོ  X་ནརོ་སགོས་H་ི¾ས་�གས་མཉམ་�བེ་Hསི་བ=གས་པའ་ིdར་མ་zགས་པའ་ིང་ོབ་ོ�ན་ལ།  

མཉམ་ལས་ཁང་སགོས་H་ི[བས་ལགེས་�བ་མ་�ང་བའ་ིལས་དནོ་མང་པ་ོཞགི་བད་ེ�ག་ངང་བ�བས་པ་དང༌།  རང་Eལ་8་ི

དnལ་ཕངོས་H་ིlམ་པ་ཡདོ་ཚད་བཅསོ་བ�ར་གཏངོ་བར་Gགོས་གང་ཅའི་ིཐད་¾ས་�གས་བཏནོ་དང་འདནོ་བཞནི་ཡདོ།  

ཡནི་ནའང་མ་ིདམངས་�་ིཁང་འ�གས་དགསོ་ན་ངསེ་པར་7་དཔལ་འhརོ་8་ིམKན་®ནེ་དང༌།  ནང་བསམ་�འོ t་མKན་®ནེ་

སགོས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་འཛམ̀ས་དགསོ།  གལ་Jདི་མKན་®ནེ་གང་ཡང་མ་འཛམ̀ས་པར་ས་ོསའོ t་རང་འདདོ་gར་བ=གས་པ་

ཡནི་ན།  དརེ་ཕན་ཐགོས་ཅ་ིཡང་མདེ་པ་མ་ཟད།  དནོ་དངསོ་ཐགོ་8ངོ་Oད་མང་པ་ོབཟ་ོག་ིརདེ། བདོ་རགིས་ས་Pལ་ལའང་

འད་ིgར་ལས་གཞན་hདེ་མ་ི{ང༌།  ཡནི་ནའང༌།

༡ མཚ་̀dནོ་དང་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་གཉསི་H་ིབདོ་རགིས་ཞངི་འLགོ་ས་Pལ་ལ་ཆ་®ནེ་འཛམ̀ས་ཡདོ་མདེ་ཞབི་N་བསམ་

�་ོམ་བཏང་བར། 7ས་eན་Kང་Kང་ནང་ར་ིགཟར་�བ་�་ོའVལི་བ་gར་འགགོ་ཐབས་མདེ་པར་མ་ིམང་�་ིཁང་ཆ་ེzས་®ང་

བ=གས་པ་རདེ། དརེ་བ¨ནེ། མ་ིདམངས་�་ིཁང་འ�གས་པར་ཆ་®ནེ་མ་ི�ན་མཁན་ལ་དཀའ་ཚ�གས་མང་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་པ་

རེད།

༢ ཞངི་ཆནེ་འད་ིགཉསི་H་ིས་Pལ་ཁག་ལ་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་འད་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ཡངོས་ལ་གནས་ཡདོ། 

�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིzལ་རམི་ནང་ངསེ་པར་7་གནས་དགསོ་བའ་ིདམངས་ཡངོས་ལ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་དང༌། Kན་

མངོ་ལ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་གཉསི་མཉམ་བJསེ་hས་ཏ།ེ དམངས་ཡངོས་དང་Kན་མངོ་ལ་དགསོ་ངསེ་H་ིདh་ེའhདེ་hས་

མདེ་པ་མ་ཟད། མ་ིདམངས་\རེ་ལ་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ་ན་ིཧ་ཅང་Rབས་བདའེ་ིཉརེ་�དོ་དངསོ་རགིས་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་

གཞན་ཅ་ིཡང་མདེ། མ་ིlམས་Hསི་མ་ིདམངས་�་ིཁང་ནང་མ་ིར་ེལ་8ནོ་གསོ་གཅགི་དང་ཉལ་ཆས་གཅགི ཕརོ་བ་དང་Kར་མ་
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གཅགི་བཅས་\རེ་ལ་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ་འད་ིགpམ་མ་གཏགོས་མདེ་ཅསེ་བཤད་H་ིཡདོ། བ<དོ་Rངས་འད་ིན་ིཞངི་ཆནེ་འད་ི

དག་ནང་དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་ཆགས་འ7ག

 ༣  དབང་བའ་ིལམ་kགས་ཐད།  དགསོ་ངསེ་H་ིདh་ེའhདེ་མདེ་པའ་ི®ནེ་8སི། Kན་མངོ་ལ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་H་ི

དཔལ་འhརོ་ཚན་པ་ཕན་bན་དང་གངོ་འགོ་དབར་གཅགི་ནས་ཆ་9མོས་དང་གཉསི་ནས་[ངོ་འOག་hདེ་པ་མ་ཟད།  Kན་

མོང་ལ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་5ོད་ནས་རང་འདོད་gར་མ་ིདམངས་ཡོངས་ལ་དབང་བའ་ིལམ་kགས་འཐེན་གཏོང་hེད་H་ིཡོད་

པ་སོགས་Oང་5ན་（X་ནརོ་མཉམ་�དོ  བ�ར་ཆནེ） 8་ིÍང་ཡན་Vག་N་�ང་བཞནི་ཡདོ།

 ༤  ཐནོ་yདེ་དམགིས་ཚད་ཐད། གངོ་རམི་8སི་ར་ེའདདོ་དང་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོནར་བསམ་�་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ་པ་ལས།  གཞ་ི

རམི་8་ིཐནོ་yདེ་ཁག་ག་ིལས་གནས་དང་པའོ t་དངསོ་ཡདོ་H་ིཐནོ་yདེ་¾ས་�གས་དང༌།  མང་ཚག̀ས་མང་ཆ་ེབའ་ིཐནོ་yདེ་¤་ོ

oང་ལ་ད་ོདམ་དང་བསམ་�་ོཞབི་ཚགས་མ་བཏང་བར།  འ�བ་ཐབས་མདེ་པའ་ིདམགིས་ཚད་མཐནོ་པ་ོབཏནོ་འ7ག གལ་

Jདི་འགོ་རམི་ནས་དམགིས་ཚད་འད་ིབ�བ་དཀའ་བའ་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་9ན་སངེ་:ས་བ་ཡནི་ན།  uདོ་ན་ིg་བ་

མ5གེས་འཛtན་ཅན་དང༌།  Zངི་Jལོ་Xད་འཛtན་མཁན། བསམ་�རོ་བཅངིས་འzལོ་མ་ཐབོ་པ་དང༌།  G་ིརལོ་eལ་8་ིཆསོ་

ཉདི་ཁས་མ་ིལནེ་པ།  ཚན་རགི་དང་Eབ་འགལ།  མ7ན་yདོ་ཆནེ་པ་ོhདེ་འདདོ་མདེ་པ་སགོས་བཤད་ད་ེའཐབ་~དོ་གཏངོ་བ་

དང༌།  ཐ་ན་ཁ་ཤས་ལ་གཡས་Ñང་དང་གཡས་Gོགས་པའམ།  ལོག་�ོད་པའ་ིÌ་མ་ོགཡོགས་ཏ་ེËང་�ེག་གཏོང་ག་ིཡོད།  དེར་

བ¨ནེ།  འགོ་རམི་8་ིལས་hདེ་པས་གཙས̀་བའ་ི[བས་འཚལ̀་བ་ཁག་ཅགི་གསི།  ཁ་ཕ་ོའ4ག་�་�རི་བ་gར་[ད་ཅརོ་བEབ་

R་ེཡངོ་ག་ིརདེ། འzགི་ག་ིརདེ་ཅསེ་ཁག་ཐག་hདེ་H་ིཡདོ།  ཡགི་ཐགོ་གམ་ངག་ཐགོ་N་མ7ན་བyདོ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ནའང་དནོ་

དངོས་p་ད་ེའV་ཡིན་མིན་ངེས་བ་མེད།  ཞིང་འLོག་ཐོན་yེད་ལ་ལ་ོཁ་ཤས་རིང་མིས་བཟོས་བའམ་རང་�ང་ག་ིགནོད་འཚ�་མང་

པ་ོ�ང་ཡོད་པས།  ལས་hེད་པའ་ིAད་ཤོབ་ནང་བཞིན་8་ིདམིགས་ཚད་ལ་rེབས་Kབ་པ་ཁག་པ་ོརེད།  འོན་Hང་ལས་hེད་པ་

མང་ཆ་ེཤས་Hསི་རང་ག་ིAད་ཤབོ་Îན་×བ་བ¨ལོ་<སེ་ས་ོསསོ་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་Xར་ཞདེ་ད་ེ9ན་:འ་ིནང༌།  གངོ་རམི་8་ི

དམིགས་ཚད་ལས་བ ལ་ཡོད་པ་དང༌།  ལེགས་�བ་�ང་ཡོད་ཅེས་བཀོད་འ7ག  གོང་རིམ་8ིས་Hང་དངོས་ཡོད་གནས་

bལ་ལ་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་མ་hས་བར།  མ་ིཤསེ་ཤསེ་མདགོ་hས་ཏ་ེÎན་གཏམ་འV་ཆགས་པ་བཤད་མཁན་ཚར̀་གཟ་ི

བ<དི་�ན་པའ་ིདར་ཆ་དམར་པ་ོསགོས་H་ིགཟངེས་¨གས་དང་བdགས་བ<དོ་གནང་འ7ག  དརེ་བ¨ནེ།  Aད་ཤབོ་H་ིÍང་

ཡན་ད་ེབས་E་uབ་དང་�གས་Vག་N་�ང་བཞནི་ཡདོ།
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 ༥  ལས་hདེ་པ་ན་ིཏང་ག་ི|བས་ཆནེ་8་ིའ7ན་པ་�བ་མཁན་དང་E་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིཞབས་འདགེས་པ་

བཟང་བ་ོཞགི་ཡནི་དགསོ་བ་ལས།  ཏང་ག་ིའ7ན་པ་དང་འགལ་ཏ་ེE་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིགཉའ་ལ་ཞནོ་མཁན་8་ི

C་ང་ོཞིག་ཡིན་མ་ི{ང༌།  གལ་Jིད་ད་ེའV་ཡིན་ན་�་ིཚ`གས་Zིང་བའ་ིལས་hེད་པ་དང་གཅིག་མbངས་རེད།  ད་ེལ་གསར་

བ<་ེལས་hདེ་པའ་ིགཤསི་ཀ་དང་xལ་�ང་ག་ིང་ོབ་ོ�ན་མདེ།  ཡནི་ནའང་ས་Pལ་ད་ེདག་ག་ིལས་hདེ་པ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་གསི།  

ས་ོས་ོyནོ་"ན་Lལ་ཡནོ་ཏན་"ན་wགོས་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཅ་ིཡང་མདེ་པར་བསམ་ཏ།ེ  ལས་དནོ་གང་ཅརི་hང་§བ་ཡདོ་པར་

འདདོ་H་ིཡདོ་Rབས།  གང་�ང་7་ཐ་ེགཏགོས་དང༌།  ས་ོསའོ t་h་�དོ་ཚང་མ་ཡང་དག་ཡནི་པར་བ<དོ་H་ིཡདོ།  ད་ེཡང་ས་ོ

སསོ་ལད་དནོ་5དོ་གཙ་̀5དི་དང་Ôང་འཛtན་8་ི¾ས་བ་འདནོ་Kབ་H་ིམདེ་ནའང༌།  གཙ་̀5དི་དང་Ôང་འཛtན་8་ི¾ས་བ་\རེ་

�མོ་hས་ཏ།ེ དམངས་གཙ་̀མངི་ཡདོ་དནོ་Rངོ་དང༌།  ལས་ཀ་བར་མཚམས་ཆད་ཅངི༌།  ལས་དནོ་ལགེས་བ�བ་དང་གངོ་

འཕལེ་གཏངོ་བ་སགོས་ལ་གནདོ་yནོ་ཚབས་ཆནེ་བཟསོ་ཡདོ།  ལས་hདེ་པ་འད་ིརགིས་ན་ིདནོ་དངསོ་p་ཏང་ག་ི|བས་ཆནེ་

8་ིའ7ན་པ་རང་ཤདེ་Hསི་ཐག་གཅདོ་བཟ་ོབཅསོ་hདེ་མཁན་དང༌།  E་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིགཉའ་བར་ཞནོ་མཁན་

8་ིC་Vག་རེད་འ7ག   དེར་བ¨ེན་ལས་hེད་པར་དམིགས་གསལ་8་ིÍང་ཡན་Vག་པ་ོEག་ག་ིཡོད་པ་རེད། 

༦ ལས་hདེ་པ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་གསི་Zངི་བ་ཐམས་ཅད་<སེ་kས་དང་གསར་བ་ཐམས་ཅད་dནོ་ཐནོ་7་འཛtན་པའ་ིg་བ་

དང་མཐ་ོbལ།  ངསོ་འཛtན་དང་h་�དོ་H་ིདབང་གསི།  ཞངི་ལས་དང་འLགོ་ལས་H་ིཐནོ་yདེ་ལ་ ཆ་Xས་མདེ་པ་དང༌།  ས་

གནས་H་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ་མ་ཤེས་པར་རང་ཤེད་~ལ་ངོམས་དང་Jིད་དབང་བེད་�ོད་Hིས་ཞིང་འLོག་ཐོན་yེད་ལ་མག་ོ

མ་ཚས̀་བའ་ིབཀདོ་འདམོས་o་ཚག̀ས་hས་པ་དང༌།  རང་oང་གང་ཤར་དང་�ངོས་ཚད̀་Hསི་ཉམས་�ངོ་uརེ་ཡངོ་R་ེཕན་

ཐགོ་ཅ་ིཡང་མདེ་པའམ།  ཕན་ཐགོ་ཆརེ་མདེ་པའ་ིབཟ་ོ�ན་o་མང་འ�གས་གཉརེ་hས་ཏ།ེ  དངསོ་ཡདོ་H་ི¾ས་བར་བསམ་�་ོ

ཞབི་ཚགས་མ་བཏང་བར།  འདདོ་ཧམ་ཆནེ་པའོ t་ངང་བཙན་ཤདེ་Hསི་E་ཆ་ེམ་ིདམངས་ཞགོས་d་ལངས་དང་དགངོ་འG་ིཉལ་

8སི་ངལ་~ལོ་hདེ་7་འ�ག་ག་ིཡདོ་པ་དང༌།  ད་ེབཞནི་ལས་ཀའ་ིབར་གསངེ་ཚང་མ་ཚག̀ས་འ7་®ང་®ང་གསི་གང་བ་

སོགས་མང་ཚ`གས་H་ིསེམས་�གས་གཅོག་པ་དང༌།  ཐོན་yེད་ལ་གཏོར་བ|ག་hེད་པའ་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ་དང་འགལ་

བའ་ིh་�དོ་འད་ིརགིས་ཚ་ཚ་Aར་Aར་]ལེ་8་ིཡདོ་པའ་ི®ནེ་8སི།  �ངོས་ཚད̀་Hསི་བཀདོ་འདམོས་hདེ་པའ་ིÍང་ཡན་

�གས་Vག་N་�ང་ག་ིཡདོ།

༧ ས་Pལ་འད་ིདག་ག་ིའགན་Pར་མ་ིo་ཁག་ཅགི་གསི་བཟསོ་བའ་ིམ�ག་འLས་Hསི། དམངས་གཙའ̀་ིའཚ་̀བ་ན་ིམངི་

Rངོ་ཙམ་ལས་�ག་མདེ། གལ་Jདི་འགན་Pར་མ་ིo་ད་ེཚས̀་འགོ་རམི་ལ་གཏམ་བཤད་]ལེ་[བས་མ་ིདམངས་ནས་ལགེས་
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]ལེ་ཉསེ་འགགོ་ག་ིབསམ་འཆར་བཏནོ་པ་ཡནི་ན། དརེ་ཁ་གཡར་ས་o་ཚག̀ས་བཙལ་ནས་Ëང་�གེ་Vག་པ་ོབཏང་R།ེ གཅགི་

མ�ག་གཉསི་མKད་7་བཙtར་གནནོ་གཏངོ་ག་ིརདེ། འད་ིན་ིXག་§་Kར་7་བ:ར་བ་ལས་8ནེ་7་མ་ིའz་ོབ་ནང་བཞནི་འགོ་

རམི་ནས་ལས་hདེ་པའ་ིཅ་ིབསམ་ཅ་ིབཤད་ལ་ལགས་ས་ོ:་®ང་ལས་གཞན་འz་ོས་གང་ཡང་མདེ། དའེ་ིཐགོ་ནས་Gགོས་ས་ོ

སརོ་བཙན་དཀའ་གཏངོ་བའ་ིÍང་ཡན་�གས་Vག་N་�ང་ག་ིཡདོ་པ་གསལ་བརོ་མཐངོ་Kབ། གཞན་ཡང༌། འདའི་ིརགིས་H་ི

yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་མང་བའ་ིཞངི་འLགོ་ཐནོ་yདེ་ལ་ཚབས་ཆའེ་ིགནདོ་འཚ�་དང༌། གཏརོ་བ|ག་ཕགོ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། གཞ་ི

རམི་ལས་hདེ་ནས་གངོ་རམི་8སི་¤ད་པའ་ིདམགིས་ཚད་ལས་འགན་འ�བ་ཆདེ། མང་ཚག̀ས་H་ིཟ་འ4་ལ་བསམ་�་ོཞབི་

ཚགས་མ་བཏང་བར་འ4་རགིས་བj་ཉ་ོhདེ་H་ིཡདོ་པ་དང༌། དམགིས་ཚད་ལས་འགན་འ�བ་ཡདོ་མདོ། E་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ི

དམངས་མང་ཚག̀ས་ལ་མ་ིརརེ་�་ར་ེབཟའ་འ4་E་མ་བ©་ཡས་མས་ཡདོ་kགས་ད་ེས་Pལ་ཁ་ཤས་ལ་ད་ེཙམ་ཡང་zངས་

ཚང་ཐབོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ།

 �་ིཁང（�་ིཐབ）བ=གས་<སེ།  མང་ཚག̀ས་ལ་འདདོ་མསོ་ཡདོ་མདེ་མ་gསོ་བར་བཙན་ཤདེ་Hསི་ཟ་ཁང་ནས་ཟ་

{་བ©ག་Rབས།  ཚད་གཞ་ིཧ་ཅང་དམའ་བའ་ིཟ་འ4་ད་ེཙམ་8སི་zངས་ཀ་ཚང་མནི་ཡང་མང་ཚག̀ས་Hསི་ཤསེ་H་ིམདེ། ཟ་

འ4་ཧ་ཅང་±ང་Vགས་ཏ་ེཚད་གཞ་ིཤནི་N་དམའ་བའ་ིའཚ་̀བའང་�དོ་ཁག་པ་ོ�ང་བ་དང༌།  མ་ིlམས་བ@སེ་ཤངི་gགོས་པའ་ི

jག་བdལ་8་ིམ་ེµ་ེའབར་Rབས།  dནོ་ཆད་ང་ཚའ̀་ིབདོ་Pལ་7་¨་བངོ་དང་འ4་གཡག བ་�ང་སགོས་ལ་¤ད་hའ་ིའབའ་ཆ་

（ Óམ་རགིས་བཙག་འTསོ་Hསི་9གིས་ར།ོ བ�ར་མཆན）དང་xག་མ་（ Åན་པའམ་Åན་པ་R།ེ  འ4་རགིས་H་ིG་ི

�ན། བ�ར་མཆན།）སགོས་Hང་ཐབོ་དཀའ་ཞངི་L་ོབ©ད་�ན་པའ་ིབཟའ་ཆས་p་�ར་འ7ག  ད་ེཡང་ཟ་ཁང་ག་ིའགན་

Pར་བས་མཐངོ་oང་7་ཟ་མ་མང་ཙམ་ཡངོ་བ་དང༌།  ཉནི་གཅགི་ག་ིབ@སེ་gགོས་H་ིjག་བdལ་སལེ་ཆདེ།  ཟ་{ང་བའ་ིâའ་ི

རགིས་�སོ་མདེ་ཁར།  ཟ་མ་ི{ང་བའ་ིཤངི་�ན་དང་ཤངི་ལ།ོ  âའ་ི~་བ་དང་~་འLས་སགོས་མང་ཙམ་བཀགོ་R་ེལས་oནོ་

hས་<སེ་འ4་རགིས་±ང་¡་བJསི་ཏ་ེཕག་g་ོནང་བཞནི་r་ཆབོ་ཆབོ་བཟསོ་ཏ་ེམ་ིlམས་ལ་ཟ་{་འ�ག་ག་ིཡདོ་ཅངི༌།  ཐ་ན་

འད་ིལ་ཡང་ཚད̀་འཛtན་hས་ཏ་ེzདོ་ཁགོ་Eགས་ཐག་ཆདོ་ཅགི་ཟ་X་ཡདོ་པ་མ་རདེ།  འདའི་ིརགིས་ན་ིབདོ་H་ིལ་ོXས་ཐགོ་�ང་

�ངོ་མདེ་པ་དང༌། འད་ིg་nའ་ིཚབས་ཆའེ་ིབ@སེ་gགོས་H་ིjག་བdལ་འ�ང་X་མ་ིlམས་H་ི�་ིལམ་ནང་7འང་འཁརོ་�ངོ་

མདེ་ལ།  མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་Hསི་ག7ག་³བ་ཆ་ེབའ་ིམནར་གཅདོ་འད་ིརགིས་བ�གོ་ཐབས་མདེ་པར་ག�གས་གཞ་ིཉནི་

ར་ེབཞནི་ཉམས་Àད་7་འz་ོག་ིཡདོ་Rབས།  ས་Pལ་ཁ་ཤས་ལ་ཆམ་ནད་སགོས་འགསོ་ནད་§ང་རགིས་Hསི་Hང་E་ཆའ་ི

zངས་ཚད་ལནོ་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོལས་r་བརོ་འདས་zངོས་p་Gནི་པ་དང༌།  ས་Pལ་ཁ་ཤས་p་མ་ིzངས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ཟ་འ4་
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ཆད་པའ་ིཉརེ་ལནེ་8སི་gགོས་ཤ་ིཐབེས་ཤངི༌།  ད་ེབས་Hང་ས་Pལ་ཁ་ཤས་ལ་བཟའ་མ་ིཚང་མ་འདས་zངོས་Gནི་པའ་ིགནས་

bལ་�ང་འ7ག  འད་ིདག་ཚང་མ་ཟ་འ4་མ་ིའདང་བའ་ིདབང་གསི་7ས་མནི་འཆ་ི®ནེ་�ང་བ་ཞགི་དང༌། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཚང་

མ་gོགས་ཤ་ིཐེབས་པར་བ~་ིདགོས།

དཔརེ་ན། མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་ཡ་w（ིÌང་}）wངོ་ག་ིབསི་མད་ོདགནོ་7་ཐངེས་འདརི་ང་རང་གསི་བདོ་རགིས་དང༌། E་

རགིས། ཟ་ལར་རགིས་སགོས་H་ིགཞ་ིརམི་8་ིལས་hདེ་པ་དང༌། མང་ཚག̀ས་H་ིC་ཚབ་pམ་བE་�ག་ཆདེ་བ[ངོས་Hསི་

བ:གས་མལོ་ཚག̀སའ7་ཚག̀ས་པ་ཡནི། ཚག̀ས་ཐགོ་N་གཞ་ིརམི་8་ིལས་hདེ་པས་གཙར̀་hས་ཏ་ེབཤད་དནོ། ༡༩༥༩ལ་ོ

ནས་༡༩༦༡ལའོ t་ལ་ོRདོ་བར། ཡ་w་ིས་Pལ་8་ིE་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བའ་ིདཀའ་ངལ་ན་ིབསམ་

ཡདི་ལས་འདས་པ་དང༌། བ<དོ་དཀའ་བ་ཞགི་རདེ། �་ེབ་ར་ེརརེ་E་ཆའ་ིzངས་ཚད་ལནོ་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞགི་ཡདི་y་ོབའ་ིངང་

gོགས་ཤ་ིཐེབས་སོང་ཞེས་jག་བdལ་བzེང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ཚ`འ་ིད་7ང་འད་ིdོན་ང་ཚ`ར་ལ་ོལེགས་�ང་ཡོད་ནའང་འཚ་̀བ་

ལགེས་བཅསོ་ཐབོ་མདེ་པ་དང༌། ད་g་ཉ་ིམ་གང་འuལོ་8་ིབསམ་�་ོམ་གཏགོས་མདེ་ལ། འད་ིgའ་ིདཀའ་jག་ཆ་ེབའ་ིའཚ་̀བའ་ི

གནས་bལ་འགོ་ཐནོ་yདེ་H་ིསམེས་�གས་འཕར་X་ཁག་པ་ོཡནི་Rབས་ལ་ོའབབ་Hང་ལགེས་པ་ོཐབོ་དཀའ། Gནི་ཆད་E་

ཁབ་Hསི་ང་ཚ་̀ངལ་~ལོ་བར་Vདོ་ཁགོ་Eགས་པ་ཞགི་ཟ་{་བ©ག་པ་ཡནི་ན། ང་ཚས̀་Hང་ལ་ོཡག་པ་ོཡངོ་Xར་འབད་ཆགོ་

ཅསེ་སགོས་ངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་Hསི་[ད་ཆ་Vང་བདནེ་མང་པ་ོབཤད་ཡདོ་མདོ། ད་ེརངི་འདརི་གནད་དནོ་ར་ེར་ེབཞནི་བཤད་

ན་གཏམ་རངི་Vག་པས་འད་ིཙམ་8སི་འzགི་པར་hས་ཡདོ།

མདརོ་ན། མཚ་̀dནོ་དང་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་གཉསི་ནང་ག་ིབདོ་རགིས་bད་པའ་ིརགིས་ས་ོསའོ t་ཞངི་འLགོ་མ་ིདམངས་H་ི

འཚ་̀བ་ན་ིམ་ིལ་བ<དོ་དཀའ་བ་ཞགི་རདེ། འདསི་ཏང་དང་Eལ་ཁབ་H་ིམཚན་མཐངོ་ལ་Eལ་ཁབ་G་ིནང་དང༌། འTད་xགས་

"ན་ནས་ལགེས་པ་ོདང་འཚམས་པ་ོམདེ། ཐངེས་འདརི་ངས་མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་8་ིས་Pལ་ཁ་ཤས་ལ་g་ཞབི་hདེ་[བས། 

གཞ་ིརིམ་ལས་hེད་པའ་ིབཀག་འགོག་ལས་ཐར་ཐབས་hས་ཏ་ེམཇལ་ཁར་rེབས་པའ་ིབོད་རིགས་མང་ཚ`གས་མ་ི±ང་བ་ཞིག་

གིས། ང་མཐོང་མ་ཐག་[བས་ཤིག་རིང་ག་ིjག་བdལ་Vན་ཏ་ེདབང་མེད་7་མིག་§་བཏོན་པ་དང༌། ཁོང་ཚ`འ་ི5ོད་]ོབས་པ་

ཡདོ་མཁན་ཁ་ཤས་¡་ངག་འདནོ་བཞནི། འz་ོབ་ཐམས་ཅད་ལ་བ@སེ་gགོས་H་ིjག་བdལ་�ངོ་7་མ་འ�ག ནང་ཆསོ་~་

གཏོང་7་འz་ོ{་མ་འ�ག ངེད་གངས་ཅན་པ་lམས་~་མེད་7་གཏོང་7་མ་འ�ག་ཅེས་yབས་འ�ག་:་ག་ིའ7ག འད་ིན་ིད་

gའ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིདངསོ་p་�ང་བའ་ིjག་བdལ་དང༌། དངསོ་ཡདོ་H་ིགནས་bལ་ནས་ཐནོ་པའ་ིE་ཆའེ་ིསརེ་y་མ་ི

དམངས་མང་ཚ`གས་H་ིཚtག་±ང་དོན་གསལ་དང་[ོམ་པ་§་འདོད་gར་8་ིཁ་ཚ་དགོས་གNགས་H་ིར་ེའ7ན་རེད་འ7ག དོན་
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དངསོ་Hསི་ཡང་བyར་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིགཏམ་བཤད་ལ་དནོ་9ངི་ཆནེ་པ་ོ�ན་ཡདོ་པའ་ིར་¤དོ་hས་འ7ག མཚ་̀

dནོ་དང་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་གཉསི་H་ིལས་དནོ་5དོ་�ང་བའ་ིཚབས་ཆནེ་8་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ད་ེདག་|བས་ཆནེ་H་ི

mང་Oང་mང་དhང་དང༌། jག་བdལ་�ངོ་མཁན་མ་ིདམངས་H་ིམགནོ་yབས། hམས་སམེས་�ན་པའ་ི|བས་ཆནེ་8་ིགཙ་̀

འཛtན་མའ་ོཙ�་Nང་གསི་མuནེ་¨གོས་�ང་འTལ། ལམ་སངེ་ཞངི་ཆནེ་འད་ིགཉསི་H་ིའགན་Pར་མ་ིo་བ<་ེའཐནེ་hས་པ་དང་

ཆབས་ཅགི་ལས་hདེ་པ་ ན་zས་5དོ་ཆབ་Jདི་H་ིབསམ་�་ོ�ན་པ། h་བ་�བ་Xའ་ི¾ས་�གས་དང་ཉམས་�ངོ་ཡདོ་པ་

དང༌། �ག་བསམ་lམ་དག་ངང་འབད་བ~ོན་hེད་མཁན་8་ིལས་hེད་པ་ཁ་ོཚ`འ་ིཚབ་N་མངགས་གཏོང་གནང་ཡོད། དེར་མ་

ཟད་གཟབ་ནན་8སི་བ¨ག་དsད་ཞབི་འ�ག་hདེ་དགསོ་པ་དང༌། ལས་དནོ་5དོ་H་ིyནོ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཡ་ོབJང་དང་དགསོ་

ངསེ་H་ིཐག་གཅདོ་hདེ་དགསོ་པ། ད་ེབཞནི་ལས་དནོ་དར་]ལེ་དང་ལགེས་�གི་hས་ནས་ད་ེdའ་ིགནས་bལ་གང་མ8གོས་

འ�ར་བ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིམ�བ་Rནོ་གནང་ཡདོ།

   mང་Oང་mང་དhང་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་¹A་ཡ་ི¹A་@ང་གཞནོ་པ་ཝང་Þན་ལ་mང་Oང་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་8་ི

ÜA་ཅ་ིདང་བའོ t་ལས་འགན་Pར་7་བ©ག་པ་དང༌།  ཁངོ་གསི་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གཙ་̀yངོ་hས་ཏ།ེ  ཏང་

mང་དhང་དང་མའ་ོmA་ཞའི་ིrབོ་Rནོ་gར།  ཉནི་མཚན་མདེ་པར་འབད་བ~ནོ་hས་ཏ་ེལས་དནོ་བ�བ་Rབས།  7ས་eན་

Kང་Kང་ནང་ཀན་pA་ཁངོས་H་ིཚབས་ཆའེ་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ིÍང་ཡན་8སི་y་ེདOའ་ིབད་ེབ་འTགོ་ཅངི་དནོ་མདེ་

Zགོ་V་བཟ་ོབའ་ིགནས་bལ་འད་ིརགིས་uབ་གདལ་7་འz་ོབར་བཀག་འགགོ་hདེ་Kབ་པ་དང༌།  རམི་བཞནི་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་

འ¬ལ་ད་ེདག་ཡ་ོབJང་hས་ཡདོ། ད་g་ཀན་pA་ཞངི་ཆནེ་8་ིགནས་bལ་ཇ་ེལགེས་Gནི་དང་འz་ོབཞནི་ཡདོ།  མཚ་̀dནོ་

ཞངི་ཆནེ་8་ིགནས་bལ་ཀན་pA་gར་ཇ་ེལགེས་p་སངོ་མདེ་མདོ།  mང་Oང་མཚ་̀dནོ་ཞངི་ཆནེ་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གསི་

འབད་བ~ནོ་འགོ་གནས་bལ་©ང་ལགེས་Gགོས་p་འz་ོབཞནི་ཡདོ།  མདརོ་ན།  ཏང་གསི་Eལ་དམངས་དཔལ་འhརོ་ལ་

ལགེས་བ�གི་དང༌།  J་བ¨ན།  འKས་ཚང༌།  མཐརོ་གཏངོ་ག་ིhདེ་Gགོས་བཏནོ་པའ་ིའགོ  zངོ་གསབེ་མ་ིདམངས་�་ིཁང་

གསི་d་<སེ་p་ལས་དནོ་Jལོ་ཡགི་དནོ་ཚན་བ©་གཉསི་དང་°ག་©་གཏན་འབབེས་དང་འགོ་རམི་ལ་ལག་བRར་དགསོ་པའ་ི

uབ་བ�གས་hས་<སེ།  གཞ་ིརམི་ནས་མཐའ་འuལོ་བ་ཞགི་hས་ཡདོ་མདེ་གང་gར་ཡང་Tན་ཙམ་ཞགི་ལག་བRར་hས་

ཡདོ་པས།  ཞངི་འLགོ་zངོ་�འེ་ིལས་hདེ་པའ་ིh་བ་�བ་Rངས་དང་h་�དོ་©ང་ཙམ་ལགེས་p་Gནི་འ7ག  མང་ཚག̀ས་Hང་

རིམ་བཞིན་jག་བdལ་8་ིགཅོང་{ང་ལས་ཐར་ཏ་ེབད་ེyིད་H་ིའཚ་̀བ་གསར་བ་བyར་7་ཐོབ་པའ་ིlམ་པ་ཐོན་འ7ག  རིགས་

ས་ོསོའ t་མ་ིདམངས་Hིས་བཤད་དོན།  མའ་ོmA་ཞ་ིན་ིང་ཚ་̀jག་བdལ་�ོང་མཁན་8་ིཕ་མ་རེད།  ཁོང་ག་ིང་ཚ`འ་ིjག་བdལ་

མuནེ་མ་ཐག་jག་བdལ་སལེ་ཏ་ེང་ཚར̀་གཟགིས་yངོ་གནང་ག་ིཡདོ།  dནོ་ཆད་H་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ཕལ་ཆརེ་འགོ་
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རམི་8སི་ལས་hདེ་པའ་ིhས་པ་རདེ་ཅསེ་སགོས་བཤད་H་ིཡདོ།  E་ཆའེ་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིཐ་ེཚམ̀་དང་lམ་¨གོ  

མ་ིའདདོ་པའ་ིབསམ་�་ོརམི་བཞནི་སལེ་8་ིཡདོ་པ་དང༌།  འད་ིན་ིཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིལ་དགའ་ཞནེ་དང་ཡདི་ཆསེ་hདེ་བཞནི་

པའ་ིམཚ`ན་¨གས་ཤིག་རེད།

 ས་ི5ནོ། མཚ་̀dནོ། ཀན་pA།  eན་ནན་སགོས་H་ིཞངི་ཆནེ་བཞའི་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིབདོ་རགིས་མ་ིདམངས་དང་

འLལེ་ཡདོ་H་ིགཙ་̀བའོམ།  གཞ་ི~འ་ིརང་བཞནི་8་ིབད་ེjག་ག་ིགནད་དནོ་གpམ་པ་འདརི་བཤད་མཚམས་བཞག་པ་ཡནི།  

རབ་�ང་ན་Åན་�་ཞངི་ཆནེ་བཞའི་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་་8་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་དང་དངསོ་p་�ང་བའ་ིགནས་bལ་8་ི

ལགེས་ཉསེ་ཞབི་ཚགས་པའ་ི\་ོནས་9ན་སངེ་:་དགསོ་བ་གལ་ཆ་ེམདོ།  གལ་Jདི་ད་ེgར་:ས་ན་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ད་ེདག་

ག་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་Zགོ་འཛtང་ཆ་ེབ་དང༌།  དངསོ་p་�ང་བའ་ིགནད་དནོ་བསམ་eལ་ལས་འདས་ཤངི་བ<དོ་དཀའ་

བས་འདརི་Gགོས་ཡངོས་ནས་བ<དོ་X་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡནི་པ་དང༌།  གལ་Jདི་Gགོས་H་ིཆ་ཙམ་ཞགི་:ས་བ་ཡནི་ནའང་

ཡགི་འ4་འnམ་Tག་�ག་དགསོ་Rབས་ཐངེས་འདརི་གནད་དནོ་གཙ་̀བ་ོགpམ་པ་ོའད་ི:ས་བ་ཡནི།

 ངས་གངོ་7་©ང་གསལ་བརོ་བཤད་པ་བཞནི།  7ས་[བས་ཤགི་ལ་བདོ་aངོས་ས་Pལ་ཡནི་ནའང་འV། Åན་�་ཞངི་ཆནེ་

8་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ཡནི་ནའང་འV།  ཚད་གཞ་ིམ་ིའV་བ་མ་གཏགོས་དནོ་དངསོ་p་ཚང་མ་ལ་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་མ་ི

±ང་བ་ཞགི་�ང་ཡདོ་པ་དང༌།  ཕན་མདེ་གནདོ་ཆའེ་ིགནས་bལ་ཐནོ་ཡདོ་པ་དང་ཆབས་ཅགི་ད་ེདག་ག་ིG་ིནང་གཉསི་H་ིX་

®ནེ་�ངེ་ཡདོ།  ད་g་yནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ད་ེདག་�ང་བའ་ིKན་མངོ་དང་གཞ་ི~འ་ིG་ི®ནེ་དང་ནང་®ནེ་རགས་ཙམ་འཆད་

པ་དང༌།  བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེབར་ལགོ་�དོ་{་ཚག̀ས་དང་བཙན་Eལ་རངི་k་གས།  ད་ེབཞནི་G་ིEལ་8་ིལགོ་�དོ་

{་ཚག̀ས་Hསི་ངན་�ས་འགོ་བrངས་བའ་ིཏང་དང་མསེ་Eལ་དང༌།  མ་ིདམངས་དང་གསར་བ<་ེལ་ང་ོལགོ་hདེ་པའ་ིVག་

པའོ t་ཟངི་འ¬ག་ན།ི  བདོ་རགིས་ས་Pལ་ལ་ཚབས་ཆའེ་ིགནདོ་འཚ�་དང་8ངོ་Oན་ཕགོ་པའ་ིནང་®ནེ་གཙ་̀བ་ོཡནི་པ་དང་གཅགི

 ད་ེམbངས་p་Åན་�་ཞངི་ཆནེ་8་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེཤས་H་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་ཏང་Jདི་དམག་ག་ིའགན་Pར་མ་ི

o་དང་ལས་hདེ་པ་ཁ་ཤས་Hསི་ཏང་ག་ིཡང་དག་པའ་ིhདེ་Gགོས་དང་Jདི་�ས་hདེ་ཐབས།  ལས་འགན།  དh་ེམཚམས།  

ག་ོརིམ་སོགས་དང་Eབ་འགལ་hས་Rབས།  བོད་རིགས་H་ིརིམ་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་ལ་དོགས་པ་དང་དངངས་·ག་�ང་R་ེ

མཐར་ཟངི་འ¬ག་ལངས་བ་དང༌།  ད་ེབཞནི་དz་བསོ་ཆསོ་kགས་དང་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིམག་ོ[རོ་7་bད་

ད་ེཟངི་འ¬ག་ལངས་བ་བཅས་ཟངི་འ¬ག་རགིས་འད་ིགཉསི་ན་ིབདོ་H་ིས་Pལ་ནང་ལངས་བའ་ིཟངི་འ¬ག་ཡངོས་H་ི�འི་ི

བ�ོམས་འབོར་8་ིམང་ཤོས་རེད།
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（མཆན མཚམས་འདརི་E་ཡགི་མ་དཔའེ་ིཤགོ་zངས་གཅགི་ཚང་མ་ིའ7ག）ལས་དནོ་8་ི¾ས་�གས་དང༌། ལས་

དནོ་8་ིཉམས་�ངོ༌། མགི་Eང་རངི་Kང༌། དནོ་དངསོ་མཐངོ་Kབ་མནི་དང༌། hདེ་Rངས་འཚམས་མནི། ཤསེ་ཡནོ་8་ི§་ཚད་

དང༌། �་ི\རེ་8་ིg་Rངས། "ན་�དོ་ལགེས་ཉསེ། Vང་བདནེ་ཡནི་མནི། �ག་བསམ་ཡདོ་མདེ་སགོས་H་ིབཟང་ངན་ལ་Kག་

ཡདོ། ཡནི་ནའང་ལས་hདེ་པ་ཡདོ་ཚད་H་ི§་ཚད་གཅགི་མbངས་ཡནི་མ་ིJདི། X་མཚན་ན་ིམ་ིར་ེརརེ་ས་ོསའོ t་དངསོ་ཡདོ་

གནས་bལ་ར་ེཡདོ་པས། ཏང་ག་ིཟབ་ཡངས་དHལེ་ཆའེ་ིདགངོས་གཞ་ིདང་མ�བ་Rནོ་ད་ེའགོ་རམི་ནས་ལག་བRར་hདེ་

[བས། གཅགི་�ར་དང་འKས་ཚང་ཞགི་ཡངོ་དཀའ་བ་དང་གpམ།

 |བས་ཆནེ་8་ིཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིཡ་ིཡང་དག་ཟབ་ཡངས་H་ིདགངོས་གཞ་ིད།ེ  ཡང་དག་པའ་ིལས་hདེ་པ་xལ་�ང་

ཅན་8སི་བ�བས་པ་ཡནི་ན་ད་གཟདོ་ཡང་དག་པའ་ིEལ་ཁའམ་�བ་འLས་ཐབོ་Jདི།  ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིཡ་ི|བས་ཆནེ་

8་ིདགངོས་གཞ་ིདང༌།  |བས་ཆནེ་8་ིདགངོས་གཞ་ིའད་ིམངནོ་7་འ�ར་བ་གལ་Jདི་ཟམ་པ་g་nའ་ིཡང་དག་མཁས་

མཛངས་�ན་པའ་ིགསར་བ<འེ་ིལས་hདེ་པ་མདེ་ན།  ད་ེན་ི¾ས་�ན་8་ི�ན་ཡདོ་Hང་�ན་པ་ཡག་པ་ོམདེ་པས་ཕན་ཐགོས་

མདེ་པ་དང་གཅགི་མbངས་རདེ།  རང་Eལ་8་ིརམི་པ་ས་ོསའོ t་ལས་དནོ་ནང་གཙ་̀5དི་H་ི¾ས་བ་འདནོ་བཞནི་པའ་ིdནོ་ཐནོ་

{་ཁག་R་ེOང་5ན་ཏང་མ་ི5་ིTག་མང་པའོ t་5དོ།  གསར་བ<་ེའཐབ་~དོ་H་ི£ངོ་བ�ར་ཐབོ་མཁན་དང༌།  དཀའ་jག་དང་ཉནེ་

འགག་མང་བརོ་ཉམས་ཚད̀་ཐབོ་པའ་ིབ¨ན་bགས་ཡདོ་ལ།  ཆབ་Jདི་H་ི§་ཚད་མཐ་ོཞངི་ཤསེ་E་ཆ་ེབའ་ིགསར་བ<་ེལས་

hེད་པ་xལ་�ང་ཅན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ང་ཚ`འ་ིབོད་རིགས་ས་Pལ་ན་ིམེས་Eལ་8་ིམཐའ་མཚམས་ན་ཡོད་

པས།  ཏང་དང་མའ་ོmA་ཞ་ིཡ་ི|བས་ཆནེ་ཟབ་ཡངས་H་ིདགངོས་གཞ་ིདང༌།  དགངོས་གཞ་ིའད་ིམངནོ་7་འ�ར་བའ་ིབར་ལ་

ཟམ་པ་g་nའ་ི¾ས་བ་འདནོ་མཁན་8་ིཡང་དག་མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ིགསར་བ<འེ་ིལས་hདེ་པ་xལ་�ང་ཅན་མང་བ་ོ

ཕེབས་Kབ་མེད་པ་དང་བཞ།ི

 �ག་པར་7་བདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིE་རགིས་ལས་hདེ་པར་མཚན̀་ན།  E་རགིས་ལས་hདེ་པ་མང་ཆ་ེཤསོ་ལ་བདོ་

རགིས་ས་Pལ་8་ིKན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིuད་ཆསོ་དང༌།  དམགིས་བསལ་8་ིགནས་བབ།  རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་མང་

མང་ཚག̀ས་H་ིབསམ་�འོ t་གནས་bལ་སགོས་ཤསེ་¨གོས་གཏངི་ཟབ་དང་འKས་ཚང་མདེ་པའ་ི®ནེ་8སི།  ཏང་ག་ིཡང་དག་

མཁས་མཛངས་H་ིདགངོས་གཞ་ིའད་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་8་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་དང་བªན་ནས་ལག་བRར་ཡང་དག་hདེ་

དཀའ་བ་དང༌།  E་རགིས་ལས་hདེ་པ་མ་ི±ང་བ་ཞགི་གསི་རང་ཉདི་དཔ་ེམ་ིJདི་པ་ཞགི་ཡནི་9མ་8་ིཡདོ་པས།  བདོ་རགིས་
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ས་Pལ་8་ིདངོས་ཡོད་གནས་bལ་དང་དངོས་p་�ང་བའ་ིགནས་bལ་ལ་གང་གཟབ་Hིས་བསམ་གཞིགས་དང་rོབ་£ོང་hས་

མེད།

 བདོ་རགིས་ལས་hདེ་པར་མཚན̀་ན་རགིས་གཉསི་ཡདོ་པ་R།ེ  རགིས་གཅགི་ན་ིཏང་གསི་འཐབ་Gགོས་གཅགི་�ར་hས་

<སེ་གཞ་ིནས་ལས་hདེ་5དོ་:གས་པ་དང༌།  ཁངོ་ཚར̀་གནས་bལ་མ་ིའV་བའ་ིཐགོ་ཏང་ག་ིJདི་�ས་H་ིདགངོས་དནོ་དང༌།  

ཆབ་Jདི་H་ིཤསེ་¨གོས་གང་འཚམས་ཤགི་ཡདོ་ཅངི༌།  ས་ོསའོ t་ས་Pལ་8་ིགནས་bལ་ཡང་ཆ་Xས་ཡདོ་པ་རདེ།

 ཡནི་ནའང༌།  ལས་hདེ་པ་ད་ེདག་མང་ཆ་ེཤསོ་H་ིy་ེPངས་བ�་གཞགོ་zལ་རམི་ཡནི་Rབས།  ཁངོ་ཚའ̀་ི5དོ་±ང་ཤས་

ཅགི་ལ་ལས་hདེ་པས་མཐངོ་ཆནེ་དང་ཡདི་ཆསེ་hདེ་H་ིཡདོ་པ་ལས།  གཞན་མང་ཆ་ེཤས་Hསི་ས་ོསརོ་བ�ར་བཀདོ་hདེ་X་

མ་གཏགོས་འགོ་རམི་8་ིལས་hདེ་པའ་ིཡདི་ཆསེ་ཐབོ་མ་ིKབ་པར་G་ིམར་བ~་ིག་ིཡདོ། དའེ་ིGརི་གསར་བ<་ེལས་དནོ་5དོ་

�ག་བསམ་lམ་དག་དང༌།  Çར་ཐག་འབད་ཐག་ངང་རང་ག་ི¾ས་�གས་ཡངོས་wགོས་འདནོ་དཀའ་བ་ཆགས་ཡདོ།  རགིས་

གཞན་ཞགི་ན་ིལས་འOལ་ལམ་ལས་ཀ་ཡང་ན་rབོ་£ངོ་ནང་ཐནོ་པའ་ིlམ་པ་o་ཚག̀ས་H་ིÇར་བ~ནོ་ཅན་5དོ་H་ིར་ེབ་ཡདོ་

མཁན་ཁག་གཅགི་ལ་7ས་Kང་£ངོ་བ�ར་དང་གས་ོyངོ་hས་ཏ་ེལས་hདེ་7་:གས་p་བ©ག་པ་དང༌།  ད་ེརགིས་མང་ཆ་ེ

ཤོས་ན་ིཚ་ཚ་Aར་Aར་5ོད་ནས་ཚ་ཚ་Aར་Aར་ངང་འཚར་ལོང་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་Rབས།  ཁ་ོཚ་̀ལ་ལས་དོན་འTལ་�བ་H་ི

ང་ོབ་ོཁ་ོན་མ་གཏགོས་ཞབི་ཚགས་H་ིབསམ་�་ོམདེ།  གསར་བ<་ེལ་དགའ་ཞནེ་ཡདོ་ནའང༌།  ཆབ་Jདི་H་ིག་ོ¨གོས་དང་ཏང་

ག་ིམ�བ་Rནོ་ཤསེ་¨གོས་H་ི§་ཚད་དམའ་བ་དང༌།  མ7ན་བyདོ་H་ིརང་བཞནི་ཡདོ་ནའངc  ལགེས་ཉསེ་བཟང་ངན་མཐངོ་

མ་ིKབ་པ།  ད་ེབཞནི་Çར་བ~ནོ་8་ིརང་བཞནི་ཡདོ་ནའང༌།  ཉམས་�ངོ་མ་ིའདང་བ་སགོས་H་ིདབང་གསི།  ང་ཚའ̀་ིབདོ་

རགིས་ས་Pལ་8་ིབདོ་E་ལས་hདེ་པའ་ི5དོ་ཡང་དག་མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ིགསར་བ<འེ་ིལས་hདེ་པའ་ི"ན་�དོ་དང་ཆ་

®ནེ་འཛམ̀ས་མཁན་ཧ་ཅང་±ང་±ང་རདེ།

 �ག་པར་7་7ས་[བས་ཤགི་ལ་གངོ་རམི་ནས་འགོ་རམི་8་ིལས་hདེ་པས་བཤད་པའ་ི[ད་ཆ་མང་ཆ་ེབ་�ན་པར་ཡདི་

ཆསེ་hས་ཏ།ེ  ཞབི་བཤརེ་ནན་པ་ོདང་ལས་hདེ་པར་Xས་ལནོ་hདེ་པའ་ིགལ་ཆའེ་ིལས་དནོ་�དོ་གཡངེ་7་བཏང་བ་དང་Ï།  

ང་རང་གསི་འད་ིདག་ན་ིང་ཚའ̀་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ནས་�ང་བའ་ིZགོ་V་དང་ལས་དནོ་5དོ་�ང་བའ་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་8་ི

Kན་མངོ་ག་ིགཙ་̀བའོམ་གཞ་ི~འ་ིG་ི®ནེ་དང་ནང་®ནེ་རདེ་བསམ་8་ིའ7ག

 ངས་ང་ཚར̀་བཀའ་Vནི་ཆ་ེབའ་ིmང་Oང་Oང་5ན་ཏང་དང༌།  |བས་ཆནེ་8་ིམའ་ོmA་ཞ་ིདང་མསེ་Eལ་8་ིམཚན་མཐངོ་

དང་ལ་E།  གཟ་ིབ<ིད།  9ན་zགས་བཅས་བར་ཕན་པ་དང་རང་Eལ་Êར་མ8ོགས་p་དེང་རབས་ཅན་དང༌།  Rོབས་འhོར་
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�ན་ཞངི་མ་ིརགིས་ཚང་མར་འV་མཉམ་བད་ེyདི་H་ིཐབོ་ཐང་�ན་ལ།  ཚང་མ་བད་ེyདི་དགའ་¤་ོདང༌།  མ་ི�ནོ་རང་yདི་H་ི

|བས་ཆནེ་8་ི�་ིཚག̀ས་ཤགི་མངནོ་བ�ར་hདེ་པ་སགོས་ལ་དམགིས་ཏ།ེ  གཏམ་དཔརེ་ཕན་པའ་ིགཏམ་ལ་9ན་མ་ོམདེ་ཅསེ་

བ་gར།  Tན་8སི་དངསོ་p་མཐངོ་ཐསོ་H་ིབདོ་aངོས་གཙར̀་hས་བའ་ིབདོ་Pལ་ཡངོས་ལ་དངསོ་p་�ང་བའ་ིགནད་དནོ་

བཟང་ངན་དང༌།  དངསོ་ཡདོ་གནས་bལ་ལགེས་ཉསེ་5དོ་~་དནོ་H་ིརང་བཞནི་དང༌།  དཔ་ེམཚན̀་རང་བཞནི་�ན་པའ་ིགནས་

bལ་ཁག་ཅགི་Vང་བ་ོ½་གསང་མདེ་པར་9ན་སངེ་:ས་བ་དང༌།  ད་ེབཞནི་7་གངོ་གསལ་གནད་དནོ་ཁག་9ན་སངེ་:་[བས།  

ལས་དནོ་5དོ་ཁ་གསབ་ཡ་ོབJང་དགསོ་པའ་ིབསམ་འཆར་དང༌།  བདོ་aངོས་གཙས̀་བའ་ིབདོ་རགིས་ས་Pལ་ལ་དངསོ་p་

གནས་བ་དང༌།  དངསོ་p་�ང་བའ་ིབད་ེjག་ག་ིགནས་bལ་ལ་བgས་ནས་ར་ེའ7ན་བཏནོ་ཡདོ་པ་དང༌།  Gནི་ཆད་H་ིལས་

དནོ་ཐགོས་ལགེས་]ལེ་ཉསེ་འགགོ་ག་ིར་ེབ་སགོས་ཚང་མ་©ང་འKས་ཚང་ངང་དངསོ་བXད་ཅ་ིརགིས་ནས་བཤད་ཡདོ།  

དརེ་བ¨ནེ་mང་དhང་གསི་Gནི་ཆད་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ལ་འགབེས་�ང་བཀའ་Vནི་གང་གནང་དགསོ་Hང༌།  གལ་Jདི་གངོ་

7་གནས་bལ་ལ་ཞབི་N་གཟགིས་ཚ�་ལས་r་བའ་ིངང་¨གོས་Kབ་H་ིཡདོ་Rབས།  ཡང་བyར་ར་ེའ7ན་གསལ་བརོ་:ས་མ་

:ས་ལ་uད་པར་མེད་པས་འདིར་ཞིབ་པར་:་X་མིན།

  མདརོ་ན།  གངོ་གསལ་8་ིགནད་དནོ་ཁག་ལ་གཟབ་ནན་ངང་དགངོས་བཞངེས་གནང་X་དང༌།  དགསོ་ངསེ་H་ི

འགབེས་�ང་གནང་Xའ་ིKགས་བ~་ེམ་ིའདརོ་བ་:།  དའེ་ིནང་གནད་དནོ་གpམ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་Gནི།  འདརི་ཡང་

བyར་གཟབ་ནན་8ིས་:་Xར།

 དང་པ།ོ  |བས་ཆནེ་8་ིmང་ག་ོOང་5ན་ཏང་ག་ིཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིམཁས་མཛངས་�ན་པའ་ིJདི་�ས་དང༌།  mང་}་

མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་H་ི~་5ིམས་H་ིལེA་གpམ་པ་�་ིདམངས་H་ི~་བའ་ིཁ་ེདབང་དང༌།  འོས་འགན་ཞེས་པའ་ི

ནང་གསསེ་བEད་བ©་8་བEད་7་mང་}་མ་ིདམངས་�་ིམKན་Eལ་ཁབ་H་ི�་ིའབངས་ལ་ཆསོ་དད་རང་མསོ་H་ིརང་དབང་

ཡདོ་ཅསེ་བཅའ་5མིས་ནང་གསལ་བརོ་གཏན་འབབེས་hས་པའ་ིདགངོས་དནོ་འད།ི  Gནི་ཆད་uནོ་ཡངོས་ནས་མསེ་Eལ་8་ི

uམི་ཚང་ཆནེ་མའོ t་ནང་མ་ིརགིས་དང༌།  རམི་zས།  ཆསོ་kགས་སགོས་དh་ེའhདེ་མ་hས་བར་མངནོ་གོ་དང༌།  ཁ་ཞསེ་

གཉསི་མདེ་Hསི་ལག་བRར་མཐར་Gནི་པ་hདེ་Xའ་ིར་ེབ་ཡདོ།  ད་ེའV་hས་ན་དནོ་དངསོ་ཐགོ་Eལ་ཁབ་G་ིནང་ག་ིམ་ིlམས་

H་ིབསམ་�རོ་Oང་5ན་ཏང་གསི་ཆསོ་kགས་~་མདེ་བཟ་ོག་ིའ7ག  ཆསོ་དད་hདེ་7་འ�ག་ག་ིམ་ིའ7ག་ཅསེ་པའ་ིམཐངོ་

bལ་མདེ་པ་བཟ་ོKབ།  
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  ད་ེདང་7ས་མbངས་p་བདོ་རགིས་ས་Pལ་ཡངོས་H་ིE་ཆའེ་ིརམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་ཚང་མས་ཆསོ་kགས་ལ་་

དད་པ་hདེ་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  E་ཆའེ་ིརམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་ཚང་མས་ཆསོ་དད་hདེ་Kབ་པར་

ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ།  སརེ་y་མ་ིདམངས་H་ིཆསོ་kགས་H་ིའཚ་̀བ་�ད་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་དང་ད་ེབཞནི་སརེ་y་མ་ི

དམངས་H་ིཆསོ་kགས་H་ིའཚ་̀བ་�དོ་Kབ་པར་ཁག་ཐགེ་E་ཆའེ་ིསརེ་y་མ་ིདམངས་ཚང་མས་dནོ་ཆད་gར་མངནོ་གསལ་

7་ཆསོ་kགས་ལས་འOལ་]ལེ་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་X་མ་ཟད། E་ཆའེ་ིསརེ་y་མ་ིདམངས་ཚང་མས་dནོ་ཆད་

gར་མངནོ་གསལ་7་ཆསོ་kགས་ལས་འOལ་]ལེ་Kབ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་X།   ཆསོ་kགས་ཉམས་Àད་7་མ་སངོ་

བར་གནས་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་X་མ་ཟད། ཆསོ་kགས་ཉམས་Àད་7་མ་ིའz་ོབར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནས་Kབ་པར་

ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་X།  �་¦ལ་དང་དག་ེའ7ན་པས་ཆསོ་kགས་ལ་བ¨ནེ་ནས་h་བ་བ�བ་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་

པ་མ་ཟད།  དགནོ་པའ་ིབདག་དབང་དག་ེའ7ན་འ7ས་མང་ཕལ་མརོ་ཆརེ་དབང་X་དང༌།  མངི་དནོ་མbངས་བའ་ིདམངས་

གཙ་̀ད་ོདམ་hདེ་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  དགནོ་པའ་ིབདག་དབང་དག་ེའ7ན་འ7ས་མང་ཕལ་མ་ོཆརེ་དབང་

Kབ་པ་དང༌།  མངི་དནོ་མbངས་བའ་ིདམངས་གཙ་̀ད་ོདམ་hདེ་Kབ་Xར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ།  དགནོ་པ་ན་ིམངི་དནོ་

མbངས་བའ་ིཆསོ་kགས་�གི་འ�གས་ཤགི་hས་ཆགོ་པར་ཁག་ཐག་hདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  དགནོ་པ་ན་ིམངི་དནོ་མbངས་

བའ་ིཆསོ་kགས་�གི་འ�གས་hདེ་Kབ་པར་ཁག་ཐག་hདེ་དགསོ་X།  ད་ེབཞནི་དགནོ་པ་གཙ་̀བ་ོཁག་ཅགི་གསི་བrབ་

5མིས་དང་འ7ལ་5མིས་སགོས་ནས་གཏན་འབབེས་hས་པའ་ི~་འ�གས་དང་�གི་Jལོ།  བཅའ་�གི་སགོས་ལག་བRར་

hས་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  དགནོ་པ་གཙ་̀བ་ོཁག་ཅགི་གསི་བrབ་5མིས་དང་འ7ལ་5མིས་སགོས་ནས་

གཏན་འབེབས་hས་བའ་ི~་འ�གས་དང་�ིག་Jོལ། བཅའ་�ིག་སོགས་ལག་བRར་hེད་Kབ་པར་ཁག་ཐེག་hེད་དགོས།  

ཆསོ་kགས་H་ིXད་འཛtན་པ་གས་ོyངོ་hདེ་ཆགོ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  ཆསོ་kགས་H་ིXད་འཛtན་པ་གས་ོ

yངོ་hདེ་Kབ་པར་ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ་X།  ད་ེཡང་ནང་ཆསོ་H་ིརབ་འhམས་Eལ་བའ་ིགpང་རབ་མཐའ་དག་ལ་འཆད་

~ོད་~ོམ་གpམ་དང༌། ཐོས་བསམ་\ོམ་གpམ་hེད་བཞིན་པའ་ིདག་ེའ7ན་པའ་ིའཚ་̀བར་Eབ་ཁབ་Hིས་g་¨ོགས་h་X་

སགོས་ལ༌།  mང་དhང་གསི་ཁས་ལནེ་གནང་X་དང་ཆབས་ཅགི་འགོ་རམི་ལ་བཀའ་ཕབ་R་ེལག་བRར་hདེ་X་ད་ེན་ིབE་ཆ་

དO་©་ཡན་8་ིབདོ་རགིས་མ་ིདམངས་H་ིར་ེབ་རདེ།  དརེ་བ¨ནེ་mང་དhང་ནས་ཁགོ་E་ཆནེ་པའོ t་ངང་དགངོས་བཞསེ་Hསི་

གཟིགས་yོང་མ་ི§ང་བ་ཞིག་གནང་བར་འཚལ།

 གཉསི་པ། བདོ་རགིས་ས་Pལ་མང་ཆ་ེཤསོ་H་ིམ་ིརགིས་རང་བཞནི་�ན་པའ་ིང་ོལགོ་ཟངི་འ¬ག་ན།ི  X་®ནེ་o་ཚག̀ས་

ལས་�ང་བ་ཞགི་ཡནི་པས།  ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ིའཐབ་~དོ་5དོ།  གཅགི་�ར་8་ིuམི་ཚང་ཆནེ་པ་ོགཅགི་
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ནང་ག་ིÅན་�་མ་ིརིགས་བར་ཕན་bན་གསོད་རེས་མ་ིhེད་ཐབས་མེད་�ང་ཡོད།  དེར་བ¨ེན། Åན་�་མ་ིརིགས་ཕན་bན་བར་

ལ་g་Rངས་དང་མཐངོ་bལ་ངན་པ་�ང་བ་མ་ཟད།  ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་གཏངོ་བའ་ི[བས་p་ས་Pལ་ཁ་ཤས་H་ིའགན་

Pར་མ་ིoའ་ིhས་འLས་ན།ི  ཟངི་འ¬ག་ཞདོ་འཇགས་p་གཏངོ་བའ་ིhདེ་ཐབས་དནོ་དངསོ་དང་མ་ིམKན་པ་དང་ཡང་དག་

མཁས་མཛངས་མ་ཡནི་པ།  མཐར་kགས་མKན་8སི་དཀར་ནག་དh་ེའhདེ་མ་hས་པར་ཚང་མར་Ëང་�གེ་hས་འ7ག་པ་

དངc  བོད་རིགས་མང་པ་ོལ་དོན་མེད་ངང་གནོད་འཚ�་ཕོག་པ་གཅིག  ལས་hེད་པའ་ིhས་འLས་Hིས་བོད་རིགས་མ་ིདམངས་

ཚས̀་Jགོ་gར་གཅསེ་བའ་ིརང་ག་ིཆསོ་kགས་དང་ཆསོ་དད་hདེ་པ་ད་ེམངི་ཙམ་མ་གཏགོས་མདེ་པ་བཟསོ་འ7ག་པ་དང་

གཉསི།  ལས་hདེ་པས་hས་འLས་Hསི་བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་Hསི་Jགོ་gར་གཅསེ་པའ་ིས་ོསའོ t་མ་ིརགིས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་

གནདོ་འཚ�་ཚབས་ཆནེ་བཟསོ་བ་དང་གpམ་བཅས་འད་ིགpམ་8སི་མ་ིlམས་H་ིམཐངོ་oང7་བདོ་རགིས་ལ་ངན་སམེས་

Hིས་Ëང་�ེག་hེད་H་ིའ7ག་བསམ་8་ིཡོད་པ་རེད།

  དའེ་ིGརི་བདོ་རགིས་H་ིརམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་མ་ི±ང་བ་ཞགི་ག་ིབསམ་�འོ t་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་དང༌། དངངས་·ག  

lམ་¨གོས་དང་འཁནོ་འཛtན་ཆནེ་པ་ོyསེ་པ་རདེ།  ད་ེདག་ན་ིམ་ིརགིས་བར་8་ིའLལེ་བ་གསར་བ་དང་མKན་�ལི་གསར་བ།  

བ~་ེ7ང་གསར་བ་ལ་ཚབས་ཆའེ་ིགནདོ་འཚ�་ཕགོ་པའ་ིའ�ང་~་གཙ་̀བ་ོཡནི། དརེ་བ¨ནེ།  ང་ཚས̀་ངསེ་པར་7་ད་ོoང་ཆནེ་པ་ོ

hས་ཏ་ེའད་ིདག་མེད་པ་བཟ་ོདགོས།  འོན་Hང་ལས་དོན་འད་ིགཏམ་9ན་པ་ོཁ་ཤས་བཤད་ནས་ལས་r་བའ་ིངང་ཐག་གཅོད་

དང༌།  7ས་eན་Kང་Kང་ནང་འབད་བ~ོན་hས་ཏ་ེཐག་གཅོད་hེད་Kབ་X་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།  དེའ་ིRབས་Hིས་ང་ཚ`ས་ངེས་

པར་7་སམེས་ཐག་གཙང་བཅད་Hསི་བསམ་�འོ t་ཐགོ་ང་ོཚ་དཀའ་ངལ་ལ་མ་ི·ག་པ་དང༌།  ལས་ཀའ་ིཐགོ་དཀའ་ངལ་Zགོ་V་

ལ་མ་ི·ག་པ་hདེ་དགསོ་པ་དང་ཆབས་ཅགི  དཔལ་འhརོ་ཐགོ་འz་ོzནོ་གང་འཚམས་ཤགི་བཏང་R།ེ  ¾ས་�ན་8་ིhདེ་

ཐབས་�ད་ནས་བདོ་རགིས་ལ་ཕགོ་པའ་ིགནདོ་འཚ�་དང་8ངོ་Oད་གཙང་སལེ་བyར་གས་ོhདེ་དགསོ་པ་དང༌།  བདོ་རགིས་

མ་ིདམངས་Hསི་དད་མསོ་hདེ་པའ་ིཆསོ་kགས་ལ་�ང་yབོ།  ད་ེབཞནི་བདོ་རགིས་ན་ིམ་ིརགིས་གཞན་ཞགི་N་མ་འ�ར་བར་

²་མKད་7་འཚ་̀གནས་དར་Eས་དང༌།  བོད་རིགས་H་ིརིམ་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བ་ལ་བད་ེyིད་ཡོང་X་སོགས་ལ་

ཁག་ཐགེ་hདེ་དགསོ། 

  བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་H་ིར་ེའ7ན་གང་ལགེས་[ངོ་དགསོ་པ་དང༌།  ར་ེའདདོ་ཚང་མ་བ�བས་ཏ།ེ  མསེ་Eལ་8་ིuམི་

ཚང་ཆནེ་པའོ t་ནང་ག་ིམ་ིརགིས་ཚང་མ་འV་མཉམ་དང་བདག་གཞན་དhརེ་མདེ་དང༌།  མཉམ་ལས་མཉམ་�དོ།  yདི་jག་

མཉམ་�ངོ་དང་མཉམ་�དོ་མཉམ་དབང་hས་ཏ།ེ  ཁག་ག་ིམ་ིམ་ི±ང་བ་ཞགི་ག་ིབསམ་�འོ t་ཐགོ་ག་ི�གས་®ནེ་ངན་པ་ད་ེགཙང་
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སལེ་hས་ཏ་ེབདོ་རགིས་མ་ིདམངས་ལ།   [བས་ཤགི་རངི་ག་ིyནོ་ཆ་དང་ནརོ་འ¬ལ་ན་ིའགོ་རམི་ལས་hདེ་པས་བཟསོ་པ་

ཞིག་ལས།  ཏང་mང་དhང་དང་མའ་ོmA་ཞ།ི  Eལ་Jིད་�་ིuབ་ཁང་གིས་བཟོས་པ་མ་ཡིན་པའ་ིགཞོམ་གཞིག་Lལ་བའ་ི

བདེན་དོན་འད་ིམག་ོནས་འ�ག་བར་གསལ་བ་ོམཐོང་Kབ་པ་hས་ནས།  བོད་H་ིརིམ་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་བསམ་�་ོཏང་ལ་

འཁརོ་Kབ་པ་དང༌།  ཏང་དང་མའ་ོm་ཞ་ིཡ་ིཡང་དག་མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ིདn་5དི་འགོ་དགའ་¤འོ t་ངང་དམངས་གཙ་̀དང་

�་ིཚག̀ས་རིང་kགས་H་ི�་ིཚག̀ས་ལ་བyདོ་པར་¾ས་�ན་8་ིབསམ་�འོ t་ལས་དནོ་བ�བ་X་ན་ིཤནི་N་གལ་ཆ་ེ9མ།

  མདརོ་ན། བདོ་ན་ིZགོ་V་�ང་བའ་ིས་Pལ་དང་མ་ིརགིས་ཤགི་ཡནི་པས།  Gནི་ཆད་mང་དhང་གསི་བདོ་རགིས་ས་Pལ་

8་ིལས་དོན་ལ་དགོངས་བཞེས་གཟབ་ནན་གནང་བ་དང་7ས་མbངས་p།  བོད་རིགས་H་ིཁ་ེཕན་ལ་མ་ིསེམས་འOག་Kབ་

པའ་ིདམིགས་གསལ་8་ིགཟིགས་yོང་གནང་Xའ་ིར་ེབ་ཡོད།

  གpམ་པ། མསེ་Eལ་འད་ིའzན་�་མདེ་པའ་ིRབོས་�གས་དང༌།  wགོས་མཐའ་མདེ་པའ་ིལངོས་�དོ་�ན་པའ་ི|བས་

ཆནེ་8་ི�་ིཚག̀ས་རངི་kགས་H་ིEལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོཞགི་འ�གས་�ན་hདེ་དགསོ་ན།  ངསེ་པར་7་གངོ་འགོ་ཚང་མས་བསམ་

�་ོགཅགི་མKན་8སི་མགི་dའ་ིདཀའ་ངལ་ཡདོ་ཚད་ལས་Eལ་ཏ།ེ  གཅགི་<སེ་གཉསི་མKད་H་ིEལ་ཁ་ད་ེབས་ཆ་ེབ་བ~ནོ་

ལནེ་hདེ་པའ་ིའཐབ་~དོ་5དོ།  མ་ིཚང་མས་ཅ་ིµགོས་Hསི་རང་ལ་ ཡདོ་པའ་ི¾ས་�གས་ཚང་མ་འདནོ་དགསོ།

 དརེ་བ¨ནེ་རགིས་ས་ོསའོ t་མ་ིདམངས་ཡངོས་H་ིབསམ་�་ོཏང་དང་Eལ་ཁབ་ལ་འཁརོ་དགསོ་པ་ན་ིམདེ་7་མ་ི{ང་བ་ཞགི་

རེད།  ད་ེgར་hེད་པ་ལ།  མ་ིp་དང་p་ཡ་ིནའང་བད་ེབ་འདོད་ལ་jག་བdལ་མ་ིའདོད་པ་ན་ིབཤད་མ་དགོས་པས།  Eལ་

ཡངོས་H་ིÅན་�་ཞངི་ཆནེ་དང༌།  zངོ་uརེ།  རང་yངོ་aངོས་ས་ོསརོ་ཡདོ་པའ་ིE་ཆའེ་ིངལ་~ལོ་མ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བ་Kགས་

Pར་hས་ཏ།ེ  ལགེས་p་འz་ོབཞནི་ཡདོ་པའ་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ་²་མKད་ལགེས་བཅསོ་གཏངོ་བར་མKན་འ�ར་གནང་དགསོ།  

ང་ཚའ̀་ིབདོ་aངོས་ལ་མཚན̀་ན།  Rདོ་�ད་�་ོhང་ག་ིཞངི་འLགོ་zངོ་�་ེདང་zངོ་དང་zངོ་uརེ།  མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ི

འཚ་̀བ་ད་g་©ང་བ¨ན་པ་ོཡནི་པས།  འད་ིན་ིམ་ིཚང་མར་དགའ་¤་ོyསེ་པའ་ིབ@་ཤསི་པའ་ིདནོ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི།  ང་ཚའ̀་ིར་ེབ་

ན་ིGནི་ཆད་ལས་དནོ་ཁག་གཟབ་ནན་ངང་�བ་X་དང༌།  མང་ཚག̀ས་5དོ་ནས་བj་ཉ་ོo་ཚག̀ས་hདེ་[བས་གང་Kབ་Hསི་

Pར་བ་ོཡང་7་གཏངོ་Xའགི�གས་yངོ་གནང་X་ད་ེཡནི༌།

 མདརོ་བjས་ནས་བཤད་ན།  རམི་པ་ཁག་ག་ིམ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་H་ིའཚ་̀བ་ད་gའ་ི7ས་ལས་མ་ིདམའ་བར་ཁག་

ཐགེ་hདེ་དགསོ་བ་མ་ཟད།  �ང་གཞ་ིའདའི་ིཐགོ་བདོ་aངོས་རང་ངསོ་H་ིཐནོ་ཚད་གཞརི་བ�ང་R་ེརམི་བཞནི་འཚ་̀བ་ལགེས་

Gགོས་p་མ7ན་བyདོ་hདེ་དགསོ་བ་དང༌།  7ས་མbངས་p་Åན་�་ཞངི་ཆནེ་བཞའི་ིནང་ཧ་ཅང་y་ོབར་གནས་བའ་ིརམི་པ་

123



ཁག་ག་ིབདོ་རགིས་མ་ིདམངས་H་ིའཚ་̀བ་ལ་གཟགིས་yངོ་དང་Kགས་Pར་མ་ི±ང་བ་ཞགི་གནང་R།ེ  Gནི་ཆད་བདོ་རགིས་ས་

Pལ་ད་ེདནོ་ར་ེཞགི་མ་ིལ་བཤད་དཀའ་བའ་ིjག་བdལ་8་ིའཚ་̀བ་�ང་�ངོ་བ་ད་ེgར་མ་ིཡངོ་བ་དང༌།  �ག་པར་7་gགོས་ཤ་ི

ཐབེས་མ་ིདགསོ་བ་ཞགི་ཁག་ཐགེ་གནང་རགོས།  འད་ིགཉསི་H་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ ཐནོ་yདེ་ལ་ོལགེས་�ང་[བས་རམི་བཞནི་

འཚ་̀བའ་ི§་ཚད་ཇ་ེམཐརོ་བཏང་R།ེ  བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་མང་ཚག̀ས་གསར་བ<འེ་ིGགོས་ལ་མ7ན་བyདོ་hདེ་པའ་ི

བསམ་པའ་ི�ང་གཞ་ིབཟ་ོX་འདིར་�ོད་གཡེང་7་མ་སོང་བར་Kགས་Pར་གནང་རོགས།

 གངོ་7་:ས་བ་ཚང་མ་ངའ་ི9ངི་གཏམ་ཟལོ་མདེ་ཡནི་པ་མ་ཟད། བདོ་རགིས་མ་ིདམངས་ས་ཡ་གpམ་8་ིབསམ་པའ་ི

གཏིང་ག་ིར་ེའདོད་Hང་ཡིན།  དེར་བ¨ེན།  9ན་:་འདིའ་ིནང་:ས་བ་ཚང་མའང་Tན་རང་ག་ིམིང་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་མ་ི

དམངས་H་ིབསམ་�་ོཡགི་ཐགོ་N་Lསི་བ་ཡནི།  9ན་:་འད་ིJདི་�ནོ་uདེ་ལ་xལ་བ་དང་ཆབས་ཅགི   uདེ་བXད་ནས་

|བས་ཆནེ་8་ིmང་ག་ོOང་5ན་ཏང་mང་དhང་�་ཡནོ་�ན་ཁང་（E་ནག་དnས་འKས་མ་ི�ན་ཁངc བ�ར་མཆན） 

དང་|བས་ཆནེ་དང་ཡང་དག་མཁས་མཛངས་�ན་པའ་ིགཙ་̀འཛtན་མའ་ོmA་ཞ་ིལ་འnལ་རགོས་:་X་དང༌།  Cའ་ིKགས་H་ི

ཟབ་ཡངས་དHལེ་ཆའེ་ིKགས་དགངོས་p་རབོ་ཙམ་མངའ་བ་གནང་རགོས།  ད་ེཡང་ངའ་ིཤསེ་ཚད་དམའ་Rབས་9ན་:་

འདའི་ིནང་ཆ་མ་ཚང་བ་དང༌། མ་འzགི་མ་འཚམས་པའམ།  མ་ིའསོ་བའ་ིཆ་མང་པ་ོཏན་ཏན་ཡདོ་Jདི་པས་ཕ་མས་n་ལ་

འདམོས་པ་ཇ་ིབཞནི་གཡལེ་བ་མདེ་པར་yནོ་བ<དོ་rབོ་Rནོ་གཟབ་ནན་གནང་རགོས། བདོ་aངོས་Hསི་གཙས̀་པའ་ིབདོ་

རགིས་ས་Pལ་8་ིཆསོ་kགས་དང༌།   མ་ིརགིས་སགོས་H་ིལས་དནོ་འKས་ཚང་ག་ིལམ་Gགོས་p་འ�ག་ཆདེ།  གལ་Jདི་

ང་དང་V་ིབ་གནང་X་ཡདོ་ན།  ངསོ་ནས་རང་ག་ིགང་ཤསེ་�ག་བསམ་ཟལོ་མདེ་དང་དགའ་¤་ོདང་འཛ�མ་Jལོ་མདེ་པའ་ིབསམ་

bལ་བཏནོ་ཆགོ

མདརོ་ན་འདས་བའ་ིལ་ོབ©་གཉསི་རངི་ང་ན་ིཏང་ག་ིབཀའ་Vནི་འགོ་གནས་པ་དང༌། |བས་ཆནེ་8་ིགཙ་̀འཛtན་མའ་ོཙ�་Nང་

གསི་གཙས̀་པའ་ིmང་དhང་ག་ིདn་5དི་lམ་པ་དང༌། ད་ེབཞནི་mང་དhང་ག་ིབདོ་yདོ་C་ཚབ་@ང་ཅ་ེ�་ཡསི་གཙས̀་བའ་ིmང་

Oང་བོད་aོངས་ལས་དོན་�་ཡོན་�ན་ཁང་ག་ིÜA་ཅ་ིlམ་པས་Xན་7་ང་ལ་rོབ་Rོན་དང་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པས། ང་ལ་

གསར་བ<འེ་ིg་བ་དང་ཤསེ་¨གོས། xགས་བསམ་སགོས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤགི་�ན་ཡདོ། དའེ་ིRབས་Hསི་ད་ེd་ངས་

ཚམ་ཚམ̀་གཏན་ནས་མདེ་པའ་ིངང་ཏང་དང་མ་ིདམངས་H་ིཆདེ་7་གསར་བ<་ེལས་དནོ་མང་པ་ོཞགི་བ�བས་ཡདོ་པ་དང༌། h་

བ་ངན་པ་གང་ཡང་བ�བས་�ོང་མེད། གནས་bལ་འད་ིངའ་ིལ་ོXས་p་བཀོད་ཡོད།
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ངས་ད་ཐངེས་འདརི་ཡང་ཏང་དང་མ་ིདམངས་H་ིཆདེ་7་\རེ་8་ིཁ་ེཕན་�སོ་བཏང་R།ེ ]བོས་པ་ཆནེ་པའོ t་ངང་�ག་བསམ་

lམ་དག་ག་ི9ན་:་འད་ིxལ་བ་ཡནི་ལ། འད་ིཡང་ངའ་ིལ་ོXས་དནོ་9ངི་�ན་པའ་ིh་བ་ལགེས་པ་ོཞགི་ཡནི། ངས་Gནི་ཆད་ཏང་

དང་མ་ིདམངས་H་ིཆདེ་7་ལས་ཀ་ལགེས་�བ་:་X་མ་ཟད། ལས་ལ་བ~ནོ་ཞངི་དཔའ་ངར་�ན་པའ་ིབདོ་མ་ིརགིས་H་ིn་

རབས་ཚ་Xད་H་ིམཚན་9ན་ལ་གནདོ་པའ་ི�ལ་<སེ་T་མ་ོཙམ་ཡང་ངའ་ིལ་ོXས་ནང་མ་ིའཇགོ་པའ་ིདམ་བཅའ་བཞག་ཡདོ །
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