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དང༌། �ེད་�ི་�ར་�་མལ་ཆས་ནང་ཉལ་འདོད་�ང་འ�ག” 

ཅེས་�ལ་པས་ལན་བཏབ། 
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ད་�ང་�ལ་པས། “�ེད་�ིས་ང་ལ་ཁས་ལེན་འདི་ཚ�་�ས་ན། 

ངས་�ིང་�་གཏིང་རིང་འདིར་འ�ལ་ནས། �ེད་རང་གི་གསེར་

�ི་ཕོ་ལོང་�ེད་�བ་པར་�ེད་�ི་ཡིན། ད་�ེད་�ིས་ཁས་ལེན་

�ེད་�ི་ཡིན་ནམ།” ཞེས་�ིས་པར། �ས་མོས་�ལ་པས་�ད་

ཆ་ཆོ་མེད་མང་པོ་ཤོད་�ི་འ�ག་བསམས་མོད། འོན་�ང་མོ་ལ་

གསེར་�ི་ཕོ་ལོང་དེའང་ཤིན་�་དགོས་གལ་ཆེ་�བས། �ས་

མོས། “གལ་�ིད་�ེད་�ིས་ངའི་གསེར་�ི་ཕོ་ལོང་འཚ�ལ་�བ་

ན། ངས་�ེད་རང་གིས་གང་ལབ་པ་�མས་ཁས་ལེན་�ེད་�ི་

ཡིན།” ཞེས་བཤད་པའི་ཚ�ག་དེ་དག་གོ་མ་ཐག �ལ་པས་�ིང་

�འི་ནང་�་མཆོངས།  
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ཁོ་རང་གི་ཁའི་ནང་�་གསེར་�ི་ཕོ་ལོང་�ེར་ནས་ལམ་སང་

�ལ་བ�བ་�ེ་ཡར་�ེབས། ཁོས་ཕོ་ལོང་དེ་�ང་�ེང་�་

ག�གས་པ་དང༌། �ས་མོས་རང་ཉིད་�ི་�ེད་ཆས་དགའ་ཤོས་

དེ་བ�ར་�་མཐོང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་ཞིང༌། མོས་ཕོ་ལོང་

དེ་ཡར་བ�གས་ཏེ། གནམ་ལ་ཡང་སེ་ག�ག་གིན་ག�ག་གིན་

འ�་ཡིན་འ�་ཡིན་དགའ་�ོའ �་གད་མོ་ཤོར་བ་རེད། 
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21

དེ་ནས་མོས་�ལ་པ་དང་�ིང་�་ལ་�བ་�ོགས་ཏེ་ཤིང་ནགས་

བ�ད༌�ལ་ཁང་གི་�ོགས་�་�གས་�ིན་པར་བ�ེན། ཉམ་

�ང་�ལ་པས། “ང་�གས་དང༌། ང་�གས་དང༌། ངས་�ེད་

ནང་བཞིན་�ག་�བ་�ི་མེད།” ཅེས་�ད་བ�བ་�ེ། �ས་མོའ �་

�ེས་ཟིན་ཐབས་�་འཕར་མཆོང་བ�བ་�ེ་�ིན། འོན་�ང་མོས་

�ལ་པའི་�ོགས་�་�ི་མིག་ཙམ་ཡང་མ་བ�ས་པར་�་མ�ད་

�གས་�ིན་པ་རེད།
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ཉིན་�ེས་མར་�ས་མོ་གཞོན་�་མ་དེ་དགོང་�ོའ �་གསོལ་ཚ�གས་

�བས། �ལ་པོ་དང་�ས་མོ་གཞན་འཁོར་བཅས་�ི་མཉམ་�་

�ོད་བཞིན་�། གསེར་�ི་�ེར་མ་�ང་�ང་ནས་ཁ་ལག་བཟས་

ཚར་མ་ཐག �ལ་པ་ལ་�ལ་ཁང་གི་ལམ་�ེད་དེ། ཁོས་དཀར་

གོང་གི་�ོ་བ�ག་ལ་མཆོངས་ནས་�ིན་པ་མ་ཟད། ཡར་འ�ོར་

བ་དང་གསོལ་ཚ�གས་ཁང་གི་�ོ་བ�ངས་ཤིང༌། “�ས་མོ་�ང་

ཤོས། ང་ལ་�ོ་�ེས་དང༌།” ཞེས་�ད་འབོད་�ས། 
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�ས་མོ་མོ་རང་ལ་�ས་�ད་གཏོང་གི་འ�ག་བ�་ཆེད། �ོའ �་

�ོགས་�་�ག་ཤར་�ོད་ནས་�ིན་པས། མོ་རང་�ད་གཏོང་

མཁན་དེ་�ལ་པ་ཡིན་པ་མཐོང་ནས་ཧ་ཅང་ཞེད་དེ། ལམ་སང་

�ོ་བ�བ་ནས་སོ་སོ་�ོད་སར་ལོག �ལ་པོས་ཁོ་རང་གི་�་མོ་

ཞེད་�ང་�ེད་པ་མཐོང་བས། “ངའི་�་མོ། �ེད་རང་ལ་�ས་

ཞེད་�ང་བ�ངས་སོང་ངམ། �ོའ �་�ི་ལོགས་�་�ེད་རང་འ�ེར་

འདོད་ཡོད་པའི་མི་བོ་ཆེ་ཞིག་འ�ག་གམ།” ཞེས་�ིས།
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“ཨ་ཙ�། མ་རེད། བ�ེ་བའི་�་ལགས། �ོ་དེའི་�ི་ལོགས་ལ་�ལ་

པ་�མ་�ོང་ཞེད་�ང་ཅན་ཞིག་མ་གཏོགས་མི་བོ་ཆེ་མི་འ�ག” 

ཅེས་�ས་མོས་ལན་འདེབས་�ས་པར། “�ལ་པ་ལ་�ེད་རང་

ནས་ག་རེ་དགོས་ཟེར་�ི་འ�ག་གམ།” ཞེས་�ལ་པོས་�ིས་

པ་དང༌། �ས་མོས་ཉིན་གཅིག་�ོན་ལ་ཤིང་ནགས་ནང་�་གང་

�ང་བ་�མས་བཤད། དེ་ནས་མོས། “ངས་ཁོ་ལ་ང་དང་མཉམ་

�་བ�ད་ཆོག་པའི་ཁས་ལེན་�ས་པ་ཡིན། འོན་�ང་ངས་ཁོ་ས་

ཐག་རིང་པོའ �་�འི་ནང་ནས་འདི་�་�ེབས་�ི་རེད་བསམས་པ་

�་བ་ནས་མ་�ང༌།” ཞེས་བཤད།
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དེའི་�ེས་ལམ་སང་�ོ་བ�ངས་པའི་�་གཞན་ཞིག་ཐོས་པ་

དང་�་འབོད་དང་བཅས། “�ར་ལ་ལེགས་པར་སོན་དང༌། ། 

�ལ་པོའ �་�ས་མོ་ཐ་�ང༌། །�ེད་ཉིད་�ེ་འཇོར་རོལ་�བས། ། 

�ིང་�ར་གསེར་�ི་ཕོ་ལོང༌། །བ�གས་པ་འཚ�ལ་མཁན་ང་

ཡིན། །�ས་མོས་དམ་བཅའ་གནང་བ། །�གས་�ན་གསོ་

བར་གནང་དང༌། །�ལ་�ག་ཉར་རོགས་གནང་དང༌། །” ཞེས་

�ན་�ལ་�ས། 
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“ཁས་ལེན་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ངེས་པར་�་བ�བ་དགོས། ད་�ིན་

ནས་�ོ་དེ་�ེས་ཤོག” ཅེས་�ལ་པོས་རང་གི་�་མོ་ལ་ག�ངས་

པར། �ས་མོ་�ང་ཤོས་དེ་�ིན་ནས་�ོ་�ེ། དེ་ནས་མོ་རང་གི་

�ོད་སའི་�བ་བ�ག་�་�ིར་ལོག་པ་དང༌། �ལ་པ་ཡང་མོའ �་

�བ་�་འཕར་མཆོང་བ�བ་ནས་�ེབས། �ས་མོ་མར་བ�ད་པ་

དང་�ལ་པས། “ང་�ེད་�ི་ཉེ་འ�མ་ཅོག་ཙ�འི་�ང་ལ་�ོག་དང༌།” 

ཞེས་བཤད་�ང་�ས་མོ་ཐེ་ཚ�མ་�ེས་ནས་བ�ད། འནོ་�ང་�ལ་

པོས་མོ་ལ་�ལ་པས་གང་ལབ་པ་དེ་�ིས་ཞེས་བཀའ་བཏང༌།
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�ལ་པ་ཅོག་ཙ�འི་�ང་ལ་ཡོད་�ས། ཁོས་�ས་མོ་ལ། “�ེད་�ི་

གསེར་�ི་�ེར་མ་�ང་�ང་དེ་ངའི་འ�མ་�་འ�ད་�ག་ཐོངས་

དང༌། དེ་ནས་ང་གཉིས་�ེར་མ་གཅིག་�་མཉམ་�་བཟའ་ཆོག” 

ཅེས་ལབ་པ་�ར། �ས་མོས་མི་འདོད་བཞིན་�་དེ་ག་རང་�ས་

�ང༌། ཁ་ལག་ལ་ལག་པ་འཆང་མི་འདོད་ཅིང༌། ཟས་ཁམ་གང་

རེས་�ང་མིད་པ་འགག་�བས་�ེད། འོན་�ང་�ལ་པས་གང་

བཟས་པ་དེར་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་�ས།  
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�ལ་པས་ཁ་ལག་བཟས་ཚར་བའི་�ེས་ལ་�ས་མོའ �་�ོགས་ལ་

ཁ་བ�ར་ནས། “ད་ང་དཀའ་ལས་ཁག་སོང༌། ང་�ེད་རང་གི་

ཉལ་ཁང་ནང་�ིད་དང༌། ང་རང་གཉིས་�ེད་�ི་ཉལ་�ི་�ང་�ང་

འཇམ་པོའ �་�ེང་�་ཉལ་�་འ�ོ།” ཞེས་བཤད་པ་དང༌། �ས་མོ་

�ང་ཤོས་དེ་�ས་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། མོ་རང་�ལ་པ་�ང་

�ང་�ང་མོ་དེ་ལ་�ག་འདོད་མེད་ཅིང༌། སོ་སོའ �་ཉལ་ཆས་ནང་

�་�ལ་པའི་མཉམ་�་ཉལ་དགོས་པའི་བསམ་�ོ་དེ་ལ་བཟོད་

ཐབས་མེད་པར་�ར།  
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དེ་ནས་�ལ་པོ་ཁོང་�ོ་ལངས་ཏེ། ཁོ་རང་གི་�་མོ་ལ་ནན་

པོ་�ས་ནས། “གཞན་�ིས་�ེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་�ང་�ས་

རོགས་པ་�ས་པར། �ིས་�་དེ་ལ་�བ་བ�ར་�་མེད། �ལ་པ་

དེ་�ེད་རང་གི་ཉལ་ཁང་ནང་མཉམ་�་�ིད།” ཅེས་བཀའ་བཏང༌། 

དེ་འ�་སོང་ཙང་�ས་མོས་�ལ་པ་ཡར་བ�གས་ཏེ། མོ་རང་གི་

ཉལ་ཁང་ནང་འ�ེར་དགོས་�ང༌།
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�ས་མོས་�ལ་པ་དེ་ཉལ་�ི་ནས་ཁང་པའི་�ག་�ོག་ཐག་གང་

རིང་ས་ཞིག་�་བཞག དེ་ནས་མོ་རང་�ལ་པར་བ�བ་བ�ན་

ནས་རང་ཉིད་�ི་ཉལ་ཆས་འཇམ་པོའ �་ནང་�་ཉལ། འོན་�ང་

�ལ་པས་ཡང་བ�ར། “ང་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་སོང་བས། 

�ེད་�ི་ཉལ་ཆས་འཇམ་པོའ �་ནང་�་�ེད་རང་གི་ཉེ་འ�མ་�་

ཉལ་འདོད་འ�ག་ན། ང་ཡར་ལེན་རོགས་གནང་དང༌།” ཞེས་

རེ་བ་བ�བ། 
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41

འོན་�ང་�ས་མོས་བ�ར་�་�་འབོད་�ས་པར། �ལ་པས། 

“གལ་�ིད་�ེད་�ིས་ང་ཉལ་�ིའི་�ང་ལ་མ་བ�གས་ན། ངས་

�ེད་�ི་ཡབ་�ལ་པོ་ལ་�་ཡི་ཡིན།” ཞེས་བཤད་�བས། �ས་

མོས་རང་ཉིད་�ི་ཡབ་�ལ་པོས་སོ་སོའ �་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་

དེ་ངེས་པར་�་�བ་པར་�ེད་�འི་�་�གས་�ག་གི་ཡོད་པ་

ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པར་བ�ེན། མོ་རང་གི་མིག་ནས་མིག་�་འཐོན་

བཞིན་�་�ལ་པ་དེ་ཡར་བ�གས་ཏེ། ཉལ་�ིའི་�ང་འཛ�གས་

ནས། �ལ་པ་ཡང་གཞོགས་�ི་�ས་མགོའ �་�ེང་�་བཞག 
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མོས་དེ་�ར་�ས་མ་ཐག �ལ་པ་དེ་ཉིད་བཞིན་རས་མཚར་�ག་

�ན་པའི་�ལ་�ས་�ིག་པོ་ཞིག་�་�ར་པ་དང་�ན་�། ཧང་

སངས་བ�ད་པའི་�ས་མོར་ཞི་འཇམ་�ི་འ�མ་ཞིག་བ�ན་ཏེ། 

ཁོས་�ས་མོ་ལ་སེམས་གནག་ཅན་�ི་བ�ད་མོ་ཞིག་གིས་ངན་

�གས་བཏབ་ནས། ཁོ་རང་ཇི་�ར་�ལ་པ་ཞིག་�་བ�ར་�ལ་

ཆ་ཚང་བཤད་པ་མ་ཟད། གལ་�ིད་�ལ་པ་དེ་ལ་�ས་མོ་�ིང་

�ེ་པོ་ཞིག་གིས་རང་དང་མཉམ་�་འ�ོ་འ�ག་�ོད་ག�མ་�ི་�་

�ོགས་�ེད་པ་�ང་ན། ངན་�གས་དེ་མེད་པ་ཆགས་�བ་པའི་

�ོར་སོགས་�ས་པར་བཤད། 
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�ལ་�ས་�ིས་�ས་མོ་ཤིང་ནགས་ནང་�་གསེར་�ི་ཕོ་ལོང་

མཉམ་�་�ེད་མོ་�ེ་བཞིན་ཡོད་པ་འཆར་ཅན་བ�ས་པ་དང༌། 

དེ་ནས་རིམ་པས་ཁོ་རང་�ས་མོ་ལ་སེམས་ཤོར་ནས་བ�ེ་བ་

�ེབས་�ངས་བཅས་�ི་�ོར་ཆ་ཚང་�ས་མོ་ལ་བཤད། ད་�ང་

ཁོ་པས། “བ�ེ་བའི་�ས་མོ། �ེད་རང་ང་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་

བ�བ་�ི་ཡིན་ནམ།” ཞེས་�ིས་པར། �ས་མོས་�ལ་�ས་�ི་

མཚར་�ག་�ན་པའི་གདོང་ལ་བ�ས་ནས་ཁས་ལེན་�ས།
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དེ་ནས་�ས་དང་�ས་མོ་གཉིས་ལག་�ེལ་བཏང་ནས་གནས་

�ལ་གང་�ང་བ་�མས་�ལ་པོར་བཤད་�་�ིན། ཉིན་�ེས་མ་

དེར་ཁོ་ཚ�་�་དཀར་པོ་�ག་གིས་འ�ེན་པའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའ �་

ནང༌། �ལ་�ས་�ི་ཡབ་�ལ་པོའ �་�ལ་ཁམས་ལ་�ིན་པས། 

ལོ་མང་པོ་མཐོང་�་མེད་པའི་�ལ་�ས་�ར་ཡང་�ལ་ཁམས་

�་འ�ོར་བས། �ེ་འབངས་ཚང་མ་ལ་དགའ་ཚ�ར་�ི་�ང་བ་

གསར་པ་ཞིག་�ིན། 
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�ས་ཚ�ད་མི་རིང་བའི་�ེས་ལ་�ས་དང་�ས་མོ་གཉིས་�ི་

གཉེན་�ིག་དགའ་�ོན་�ས་པ་�ས། དེའི་�ེས་ཁོ་རང་གཉིས་

�ི་མི་ཚ�་�ིད་པོའ �་ངང་བ�ལ་ཅིང༌། �ས་དང་�ས་མོའ �་ལས་

འ�ེལ་མ�ད་པའི་�ེན་�་�ར་པའི་གསེར་�ི་ཕོ་ལོང་དེ་ཡང་ཕོ་

�ང་ནང་�་ཤེལ་�ི་�ོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་�་�ས་འབོལ་

�་མེན་ཞིག་གི་�ང་ལ་བཞག་པ་ལགས་སོ།། །།



༄༅།།�ར་ལ་ལེགས་པར་སོན་དང༌།།

�ལ་པོའ �་�ས་མོ་ཐ་�ང༌།         །

�ེད་ཉིད་�ེ་འཇོར་རོལ་�བས།    །

�ིང་�ར་གསེར་�ི་ཕོ་ལོང༌།    །

བ�གས་པ་འཚ�ལ་མཁན་ང་ཡིན།   །

�ས་མོས་དམ་བཅའ་གནང་བ།     །

�གས་�ན་གསོ་བར་གནང་དང༌།  །

�ལ་�ག་ཉར་རོགས་གནང་དང༌།  །




