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ཨོ་$ན་&ི་སོ། 

                                                                            
 
                                                                              པ,ྨ་ཚ/་བ1ན་&ིས་བ2མས།   
 
 
       ཨོ་$ན་ནི་ངའི་6ོབ་7ང་གི་6ོབ་9ོགས་ཡིན།   འདི་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་?ར་རེད།    
       ཨོ་$ན་Aེས་མར་Bལ་C་ཞིག་E་ངོས་བFང་།   འདིའང་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་?ར་རེད།    
      འདི་དག་གཙH་བོ་མིན།   གཙH་བོ་ནི་ཨོ་$ན་ལོ་ཉི་Jར་སོན་Kས་ཚ/་ལས་འདས།   ངས་མི་མང་པོར་ཨོ་$ན་ཚ/་
ལས་འདས་པའི་གནས་Lལ་བཤད་Kས།   དེ་དག་གིས་Bལ་C་ཞིག་ཚ/་ལས་འདས་པར་དེ་?ར་བAོད་མི་Mང་
ལ།   C་N་ངན་ལས་འདས་སོང་ཞེས་བAོད་ན་འ9ིག་ཟེར།   ཡིན་ཡང་ཨོ་$ན་དང་ངེད་གཉིས་7ང་Kས་Pི་2ེད་
9ོགས་ཡིན་ལ།   6ོབ་7ང་ལོ་Qའི་རིང་གི་6ོབ་9ོགས་Pང་ཡིན།   ང་དང་ན་ཚHད་མཉམ་པའི་9ོགས་པོ་ཞིག་འཆི་
བདག་གི་ཞགས་པས་ཟིན་Kས་ཁའོི་C་N་ངན་ལས་འདས་སོང་ཞེས་བཤད་དགོས་ན་ངོ་མ་ངག་ནས་འTོལ་
དཀའ།   ངའི་ཕ་མས་Wག་E་དེ་?ར་བAོད་མི་འོས་ཟེར།   དེ་?ར་བAོད་ན་Xདོ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ་ཤིང་Xདོ་
ལས་ཤེས་རབ་Yན་པའི་Zེ་ཆེན་Yན་པ་ཞིག་ལ་བ2ི་འཇོག་མ་\ས་པ་རེད་ཟེར།    
        ཕ་མའི་]ད་ཆར་ཉན་Aེས་ངས་Wག་E་དེ་?ར་བཤད་མ་འདོད།   ཨོ་$ན་ང་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ་ཞེ་ན་ད་
?་ངས་ཁས་^ངས་ཆོག    ཁོ་Bལ་Cར་ངོས་བFང་Aེས།   མི་མང་པོས་ཁོ་ལ་_ག་འཚལ་Pིན་འKག་པས་དེ་?ར་
ཁས་ལེན་མི་\ེད་ཀ་མེད་རེད།   ཐེངས་ཤིག་ཕ་མས་ངའང་ཁོ་ཡོད་སའ་ིདགོན་པར་འTིད་དེ་བཙན་Lགས་Pིས་ཁོ་
ལ་_ག་གaམ་འཚHལ་ཟེར།   ངོ་མ་བཤད་ན།   ངས་ཁོར་_ག་འཚལ་མ་འདོད།   ཁོས་Pང་མི་ཚHགས་Pི་Tོད་ནས་
Xདོ་Pིས་དེ་?ར་\ེད་མི་དགོས་ཟེར།   ཡིན་ཡང་ཕ་མས་དེ་?ར་ག་ལ་བbར།   c་Lགས་Pསི་ང་ལ་ཅིས་Pང་_ག་
གaམ་འཚHལ་ཟེར།   ང་ཅི་\ེད་འདི་\ེད་མེད་པར་བeད་ཡོད་Kས་ཕ་མས་ད་Kང་Fར་ཟའི་Lལ་K་“Xོད་Bལ་C་
དང་ལོ་Qའི་6ོབ་9ོགས་ཡིན་པས་Bལ་C་དང་འf་འf་རེད་འདོད་ཡོད་དམ།   མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Pིས་
ཁོང་ལ་_ག་འཚལ་བ་མ་མཐོང་ངམ།   Xདོ་Pིས་ཅའི་ི_ིར་_ག་འཚལ་མི་དགོས་”ཞེས་བཤད་པས་ངས་Pང་ཕ་
མའི་ངོ་gོག་མ་hས།   ཡང་གཅིག་བཤད་ན་ངའི་Aེས་aའང་མི་མང་པོས་9ལ་iིག་ནས་Bལ་Cར་_ག་འཚལ་jར་
kག་ཡོད་པས་ངས་ཁོ་ལ་_ག་གaམ་མི་འཚལ་ཀ་མེད་lང་།   ངས་_ག་འཚལ་Kས་ཁོས་འmམ་བཞིན་ང་ལ་ཅེར་
འKག་པ་ལས་_ག་འཚལ་མི་དགོས་པའི་nམ་འoར་ཙམ་ཡང་མ་བpན།   ]བས་དེར་ང་ངོ་མ་དགའ་མ་
lང་།     ཡིན་ཡང་Aེས་མར་ངས་དོན་དངོས་དེ་ཁས་ལེན་\ས་ཤངི་སེམས་ཁའང་བདེ་བར་oར།   j་མཚན་ནི་མི་
མང་པོས་ཁོ་ལ་_ག་འཚལ་བ་དེས་ཁོ་ང་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་བདེན་དཔང་\ས་པ་མ་ཡིན་ནམ།    
        ཡིན་ཡང་ཁོ་ང་ལས་ཤེས་རབ་Yན་ཞིང་རིག་པ་nོ་ཞེ་ན་ང་གཏན་ནས་འཐད་པ་མིན།   ངེད་གཉིས་ནི་6བོ་
7ང་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་Q་པའི་བར་&ི་6ོབ་9ོགས་ཡིན་པས་ང་ཁོ་ལ་ཆ་jས་ཡོད་ཡོད་ཅིག་གཞན་a་ལའང་མེད་
ཅེས་བཤད་ཆོག་ཆོག་ཡནི།  6ོབ་7ང་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་Q་པའི་བར་K་ཁོའི་2ིས་རིག་གི་rང་ཚན་ཐེངས་གཅིག་
ལའང་jགས་འsོད་མ་Nོང་བ་ངས་ཁག་ཐེག་གི་tོ་ནས་བཤད་uབ།   6ོབ་7ང་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་བFང་གི་2ིས་
རིག་གི་ལས་\་ཡོད་ཚད་ཁོས་ངའི་ལས་\་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་K་བJས་པ་རེད།   དེ་?ར་བཤད་ན་Xོད་རང་nར་འ9ོ་
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དཀའ།   གལ་ཏེ་གཞན་&ིས་ང་ལ་དེ་?ར་བཤད་ན་ངའང་nར་མི་འ9ོ་ཁོ་ཐག་ཡིན།   ཡིན་ཡང་དེ་ནི་དོན་དངོས་
ཡིན།   ངས་དཀོན་མཆོག་གaམ་པོ་དཔང་K་བཞག་ནས་མནའ་བZལ་Pང་ཆོག ཐེངས་རརེ་དགེ་vན་&ིས་2ིས་
རིག་གི་ལས་\་བཀོད་iིག་\ས་Aེས།   ཁོའི་ལས་jའི་\་བ་གཅིག་w་ནི་ཁ་རོག་གེར་ངས་2ིས་རིག་གི་ལས་\་xི་
ཚར་བར་kག་འKག་j་དེ་ཡིན།   ངའི་ལས་\་xི་མ་ཚར་ན།   ཁོ་\ིས་པ་གཞན་དག་དང་_་ིརོལ་K་2ེད་མརོ་
གཡེང་K་མི་འ9།ོ   དེའི་pབས་Pིས་ངས་ཁོ་ལ་ནམ་ཡང་ལེ་བདའ་\ས་མ་Nོང་།   གལ་ཏེ་ཁོ་\ིས་པ་གཞན་དག་
དང་_་ིརོལ་K་2དེ་མོར་གཡེང་ན་ངས་སེམས་nལ་ལ་ཕབ་pེ་ལས་\་xི་མི་uབ་ཁོ་ཐག་ཡིན།   དེའི་yེན་&ིས་
མཚམས་ལན་རེར་ངས་ཁོ་ལའང་རིག་པ་གསལ་བོ་ཞིག་འKག་བསམས་lང་།   j་མཚན་ནི་གལ་ཏེ་ངའི་ལས་\་xི་
མ་ཚར་ན་ཁོས་Pང་ལས་\་xི་མི་uབ་པ་གསལ་བོ་ཤེས་ཡོད་པས་རེད།   ཁོས་ངའི་ལས་\་བJ་Kས་ང་ལས་Wག་E་
ནན་ཏན་ཡིན།   ངས་ལས་\་xིས་ཚར་མ་ཐག་xི་དེབ་ཨོ་$ན་&ི་མKན་K་གzགས་ཏེ་_ི་རོལ་K་སོང་ནས་6ོབ་
9ོགས་གཞན་nམས་དང་2ེད་མོར་གཡེང་ནས་བeད།   མཚམས་ལན་རེར།   དགེ་vན་&ིས་ཁོས་ལས་\་xིས་པ་ཧ་
ཅང་ནན་ཏན་རེད་ཅེས་pོད་པའང་\ེད།   དེ་Kས་ངའི་སེམས་མི་Zིད་པ་ཞིག་E་oར་འ9ོ།  ཡིན་ཡང་དPིལ་jགས་
དང་མ|ག་jགས་ལེན་]བས་ངས་ཁོ་ལ་རོགས་ཅི་ཡང་\ེད་མི་uབ།   ང་ཚHའི་2ིས་རིག་གི་དགེ་vན་ནི་}ད་མེད་
ཅིག་ཡིན།   གལ་ཏེ་a་ཞིག་གིས་གཞན་&ི་jགས་ཤོག་ལ་~ོག་?་\ེད་པ་མཐོང་Kས་~ོག་?་\དེ་མཁན་དང་~ོག་?་
\ེད་ས་གཉིས་ཀའ་ིjགས་ཤོག་གཤགས་འ9ོ་བ་མ་ཟད་གཉིས་ཀའི་]ར་9ངས་གོར་ཐིག་E་བཟོས་འ9།ོ   དེ་བས་ང་
ཚHའི་འཛ�ན་�ར་jགས་ལེན་Kས་~ོག་?་\ེད་uབ་མཁན་དང་\ེད་K་འ|ག་མཁན་གཅིག་Pང་མི་འKག ཨོ་$ན་
དང་ངེད་གཉིས་Pང་དེ་བཞིན་ན།ོ   ང་ཚHའི་2ིས་རིག་དགེ་vན་མོ་ལོ་aམ་�འི་ནང་འKག    གོ་ཐོས་?ར་ན་མོ་
གཟའ་g་དང་འཐོར་ལ་ད་?་གཅིག་w་འKག་ཟེར།  Aེས་མར་གཞན་&ི་ཁ་ནས་གོ་བ་?ར་ན་མོ་ལ་\ིས་པ་ཞིག་ཡོད་
Nོང་ལ།   \ིས་པ་དེ་དོན་yེན་lང་ནས་ཚ/་ལས་འདས་སོང་།   6ོབ་�འ་ིདགེ་vན་nམས་Pིས་དེ་ནི་ཁོ་མོའི་གཤིས་
ཀ་དེ་འf་ཞིག་E་oར་བའ་ིj་མཚན་གཙH་བོ་རེད་ཅེས་~ོག་E་ལབ་Pིན་འKག  གང་?ར་ཡང་།   6ོབ་7ང་གི་
]བས་a་ཨོ་$ན་&ི་2ིས་རིག་ཐེངས་གཅིག་ལའང་jགས་འsོད་མ་Nོང་།   འདི་དག་ཐམས་ཅད་ངེད་གཉིས་7ང་
Kས་Pི་\་བ་རེད།    
           ནར་སོན་Aེས།   ང་རང་�་མuད་K་དམའ་རིམ་6ོབ་འxིང་དང་མཐོ་རིམ་6ོབ་འxིང་K་འ9ིམས།   མཐོ་
རིམ་6ོབ་འxིང་ནས་མཐར་_ིན་Aེས།   ངས་9ོང་�ལ་7ང་7ང་ཞིག་ནས་ལས་ཀ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་ཉི་མ་གཏོང་ཐབས་
ཙམ་\ས་ནས་བeད།   ཨོ་$ན་6ོབ་7ང་ནས་མཐར་_ིན་Aེས་�་མuད་K་6བོ་�ར་འ9ོ་མ་uབ།   ཁོའི་ཕ་མར་ཁོ་
}་གཅིག་w་ལས་མེད་པས་ཁོ་Xིམ་ནས་བeད་དེ་Xིམ་ཐབ་བZང་ན་འ9ིག་འKག་ཟེར།   ཁོས་Pང་�་མuད་K་
6ོབ་�ར་འ9ོ་jའི་རེ་བ་མ་བཏོན།   ང་ཚHའི་ས་ཆར་6ོབ་འxིང་�ོང་ཐོག་E་མ་གཏོགས་མེད་པས་ངའང་�ོང་ཐོག་
E་འ9ོ་དགོས་lང་།    
       ད\ར་གནང་ཞིག་གི་]བས་a་ངས་ཁོ་ལ་ཅིའི་_ིར་�་མuད་K་6ོབ་�ར་མ་སོང་ངམ་ཞེས་fིས་མོད།   དང་
ཐོག་ཁོའི་ཕ་མའི་རེ་བ་?ར་མ་སོང་ཟེར་ལ་ངས་དེ་བདེན་པར་�ོམས།   Aེས་མར་ཁོས་ང་ལ་Xདོ་Pིས་ངོ་མ་ང་ཅིའི་
_ིར་6ོབ་�ར་མ་སོང་བའི་j་མཚན་ཤེས་འདོད་དམ་ཞེས་fིས་lང་།   ངས་ངོ་མ་ཤེས་འདོད་ཅེས་བཤད་པས་ཁོས་
ཁོ་2ིས་རིག་ལ་འཇིགས་�ང་ཞིག་འKག་ཟེར།   ང་དགོད་ཙམ་\ས་ཏེ་ངས་Xོད་ལ་བJ་M་ག�ག་ཆོག་ཅེས་བཤད་
པས།   ཁོས་6ོབ་7ང་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་བFང་ཐེངས་རེར་Xེད་Pི་2ིས་རིག་གི་ལས་\་བJ་འxི་\ེད་Kས་སེམས་
ལ་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ཚHར་བ་ཞིག་Zེ་འོང་ཟེར།   ཁོའ་ི]ད་ཆར་ཉན་པས་ངས་ཁོ་ནི་ངོ་མ་མི་nམ་དག་ཅིག་རེད་
བསམས་lང་།    
         ང་མཐོ་རིམ་6ོབ་འxིང་ནས་མཐར་_ིན་Kས།   ངེད་གཉིས་ཕོ་ལོ་བཅོ་བ$ད་ལ་སོན།   གོང་K་བཤད་ཟིན་
པ་?ར་ངས་9ོང་�ལ་7ང་7ང་ཞིག་ནས་ལས་ཀ་ཞིག་བཙལ་ཅིང་ཁོ་མ་བསམ་ས་ནས་Bལ་C་ཞིག་E་ངོས་
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བFང་།   _ིར་ལོའི་ད\ར་ཁར་ང་རང་ཕ་zལ་K་འ\ོར་Kས་ཁོས་]ད་བཏང་ནས་ང་ཁོའི་དགོན་པ་M་ཤོག་
ཟེར།   ཁོའི་དགོན་པ་ང་ཚHའི་eེ་བ་དང་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ།ེ   ངེད་གཉིས་�ོན་མར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་uག་Nོང་pེ་ཁོ་
རང་དང་ཐོག་Bལ་C་ངོས་བFང་ནས་དགོན་པ་M་Tི་སར་བཀོད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན།   ང་ཚHའི་ས་ཆ་འདིར་མཚHན་
ན་ཁོ་ནི་Bལ་Cའི་ཐོབ་ཐང་མཐོ་ཤོས་Pི་9ས་རེད།   ཉེ་འཁོར་&ི་eེ་བ་མང་བོ་ཞིག་ཁོའི་དགོན་པ་དེའི་W་eེ་
ཡིན།   ཁོ་རང་Tི་སར་བཀོད་Kས་དད་Yན་&ི་མཇལ་བ་མང་པོ་འKས་སོང་།   ཚང་མས་མཇལ་དར་སོགས་བFང་
ནས་ཁོ་ལ་_ག་འཚལ་ཞིང་�ས་པ་ཚད་མེད་\ེད་Pིན་འKག ངའང་ཐེངས་དེར་ཕ་མས་བཙན་Lགས་Pིས་ཁོ་ལ་
_ག་འཚལ་K་བ�ག་པ་མ་ཡིན་ནམ།    
      ངས་ཁ་བཏགས་སོགས་ལེགས་Zེས་ཙག་ཙ�ག་Xེར་ནས་ཁོ་ཡོད་སའི་དགོན་པར་སོང་།   �་བ་ཞིག་གིས་ང་ཁོའི་
གཟིམ་ཤག་E་Tིད།   ཁོ་Zིལ་�ང་K་བ�གས་ཡོད་ལ།   མཐའ་འཁོར་K་ཆོས་དཔེ་དང་sེང་བ་སོགས་བཞག་
འKག ཁོས་�་བ་དེ་_ིར་མངགས་Aེས་ང་ལ་བ?ས་ནས་བགད་lང་།   ཡིན་ཡང་]བས་དེར་ངའི་ངེད་གཉིས་Pི་
བར་ན་རང་Jགས་a་བར་ཐག་ཅིག་ཡོད་པ་ཚHར།   ངས་�ས་�ས་ངང་ཁོ་ལ་ཁ་བཏགས་འ}ལ་Aེས་_ག་འཚལ་
དགོས་མིན་ལ་བསམ་^ོ་བཏང་།   ཁོས་ལག་བ�་ཞིག་བཏང་ནས་ང་རང་ཁོའི་གམ་ལ་བཙHག་E་བ�ག དེ་Kས་ངས་
ཁོའི་གདོང་ནས་\ིས་Kས་Pི་nམ་འoར་དེ་མཐོང་lང་།   nམ་འoར་དེ་མཐོང་བས་ངེད་གཉིས་Pི་བར་K་ཡོད་
པའི་བར་ཐག་དའེང་མེད་པར་oར།   ཁོས་དགོད་ཞོར་“དེ་Kས་Xདོ་Pི་ཕ་མས་Xོད་ལ་བཙན་Lགས་Pིས་_ག་
འཚལ་K་བ�ག་པས་དཀའ་ལས་བཟོས་lང་”ཟེར།    
        ངས་ཇི་?ར་ལན་གདབ་དགོས་བའང་མི་ཤེས་བར་oར་ཏེ་“ཚང་མས་Xོད་ལ་_ག་འཚལ་བ་མ་ཡིན་
ནམ།   ངས་_ག་འཚལ་ནའང་འ9ིག་གི་རེད་”ཅེས་བཤད།    
           ཁོས་ངའི་Lགས་ཀར་?་ཞོར་“ད་?་�་གཉིས་ལས་མི་གཞན་མེད་པས།   Xོད་རང་དེ་?ར་དོགས་དོགས་
\ེད་མི་དགོས་”ཟེར།    
         དེ་?ར་བཤད་པས་ངའི་སེམས་Wག་E་Wོད་ལ་འབབ་མ་uབ།   
         དེ་བས་ཁོས་ཁ་བ�་གཞན་པ་\ས་lང་།   “Xོད་2ིས་རིག་ལ་དེ་འf་མཁས་པས།   ཅིའི་_ིར་6ོབ་�་ཆེན་
མོར་མ་སོང་ངམ།   ” 
        ང་6ོབ་�་ཆེན་མོར་མ་སོང་བར་j་མཚན་གང་མང་འKག ཡིན་ཡང་ངས་དེ་དག་ཁོ་ལ་གསལ་བོ་བཤད་མ་
འདོད་པས་ཁ་གཡར་ས་ཞིག་བཙལ་ནས་ཁོ་ལ་ལན་འདེབས་ཐབས་\ས།    
      ཁོས་བཤད་jར།   “ངས་Pང་]ད་ཆ་འf་མིན་གོ་སོང་།   ངོ་མ་ཡིད་ཕངས་པའི་\་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།  ” 
       རིམ་&ིས་ངའ་ིསེམས་Pང་Wོད་ལ་བབས་lང་།   དེ་ནི་ངེད་གཉིས་Pི་7ང་Kས་Pི་nམ་པ་དང་འf་པོ་འKག་
ཁོས་Pང་“ད་?འི་Xོད་Pི་nམ་འoར་7ང་Kས་དང་འf་པོ་འKག་”ཟེར།   
       ངེད་གཉིས་ལ་བར་ཐག་མེད་པར་oར་པས་ངས་ཁོ་ལ་2ེད་མོའི་Lལ་K་“Xོད་2ིས་རིག་ལ་ད་Kང་�ག་གི་
འKག་ཨེ་”ཞེས་fིས།    
       ཁོས་མགོ་གzག་གzག་ཙམ་\ས་ཏེ་དགོད་ཞོར་K་“དེ་fན་ན་ད་Kང་མགོ་ན་&ིན་འKག་”ཟེར།   
       ངས་ “ད་?་Xོད་ལ་a་ཞིག་གིས་Pང་རང་གི་ལས་མི་འདོད་པའི་ལས་ཀ་བ�བ་E་འ|ག་མི་uབ་པས་Zིད་པ་
ལ་”ཞེས་བཤད་Kས།   ཁོས་“ང་Bལ་C་ཡིན་ཡང་རང་དགར་བeད་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ག་ལ་ཡིན།   ད་?་ངའི་དགེ་
vན་&ིས་ང་ལ་]ར་2ིས་Tིད་Pིན་ཡོད།   འདི་ཡང་9ངས་ཀ་དང་འxེལ་བ་ཆེ་མོད།   ངའི་nམ་pངས་a་ང་ཚH་
7ང་Kས་Pི་2ིས་རིག་ལས་�ང་6་མོ་འKག་”ཅེས་བཤད།    
      ང་ལ་ཡ་མཚན་ཞིག་Zེས་ཏེ་“གོ་ཐོས་?ར་ན་]ར་2ིས་ནི་ཧ་ཅང་�ོག་f་ཆེ་ཟེར།   དེ་6ོབ་7ང་གི་2ིས་རིག་
ལས་Yབ་ཁ་ཤས་Pི་དཀའ་བར་འKག་”ཅེས་བཤད།    
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       ཁོས་ཁེངས་bངས་Pི་Lལ་K་“དེ་ལ་ཧ་མི་གོ་j་ཆེན་པོ་མི་འKག་”ཟེར།   
       ངས་ཡང་བZར་ཁོ་ལ་ཞིབ་E་?་ཞོར་“Xོད་རང་Bལ་Cར་ངོས་བFང་Aེས་རིག་པ་�ོང་K་བ�ོལ་བ་མ་ཡིན་
ནམ་”ཞེས་fིས།   
       ཁོས་�ར་བཞིན་དགོད་ཞོར་“]བས་དེར་Xོད་ལ་བ1ེན་ནས་གོམས་ལོབས་a་oར་བར་ལན་པ་ཡིན་ནའང་
ཐང་”ཞེས་བཤད།   
        ངས་�་མuད་K་ཁོ་ལ་ཞིབ་E་?་དགོས་lང་།    
        Aེས་མར།   ཁོས་ང་ལ་“གོ་ཐོས་ན་མཁས་པ་a་ཞིག་གིས་གཅིག་གི་ཁར་གཅིག་བ�ན་ན་གaམ་ཡིན་པར་
བདེན་དཔང་\ས་ཟེར།   དེ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་fིས།   
       ངས་ཁོ་ལ་ “དེ་ནི་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པའི་2ིས་རིག་གི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།   2ིས་རིག་མཁན་པོ་དེ་དག་
གིས་ད་གཟོད་བདེན་དཔང་\ེད་uབ་”ཅེས་བཤད།   
       6ོབ་7ང་ནས་6ོབ་འxིང་བར་K་ངའི་2ིས་རིག་གི་rང་འxས་ཧ་ཅང་ལེགས་མོད།   གནད་དོན་འདི་ལ་
གཏན་ནས་གོ་བ་ལེན་མ་uབ།    
       ཁོས་བཤད་jར།     “ངས་གཅིག་གི་ཁར་གཅིག་བ�ན་ན་གཉིས་དང་གཉིས་Pི་ཁར་གཉིས་བ�ན་ན་
བཞི།   གaམ་&ི་ཁར་གaམ་བ�ན་ན་�ག བཞི་ཡི་ཁར་བཞི་བ�ན་ན་བ$ད།   Q་ཡི་ཁར་Q་བ�ན་ན་བ�།   �ག་
གི་ཁར་�ག་བ�ན་ན་བ�་གཉིས།   བKན་&ི་ཁར་བKན་བ�ན་ན་བ�་བཞ།ི   བ$ད་Pི་ཁར་བ$ད་བ�ན་ན་བ�་
�ག ད�་ཡི་ཁར་ད�་བ�ན་ན་བཅོ་བ$ད།   བ�་ཡི་ཁར་བ�་བ�ན་ན་ཉི་J་ཡིན་པ་ཧ་གོ་བ་ལས་གཞན་མི་
ཤེས།  ” 
         ངས་ཁོས་འདི་?ར་�་མuད་K་བ$་ཡི་ཁར་བ$་བ�ན་ན་ཉིས་བ$འི་བར་K་བ2ིས་འ9ོ་བསམས་
མདོ།   ཡིན་ཡང་ཁོས་བ�་ཡི་ཁར་བ�་བ�ན་ན་ཉི་Jའི་མཚམས་a་བཞག 
          ངས་སེམས་Wོད་ལ་བབས་ཏེ་ད}གས་རིང་ཞིག་དlངས།    
          ]བས་འདིར་ངས་ཁོས་]ར་2ིས་ནི་ཇི་?ར་rང་བ་ཡིན་ནམ་བསམས་lང་།   ཡིན་ཡང་ཁ་ནས་  “ད་?་
Xོད་Pིས་2ིས་$བ་ན་མ&ོགས་པོ་རང་འKག་”ཅེས་བཤད།    
           ཁོས་ངའི་]ད་ཆ་མ་གོ་བ་?ར་ “ངས་ཇི་?ར་འདང་$བ་Pང་གཅིག་གི་ཁར་གཅིག་བ�ན་ན་གaམ་ཡིན་
པ་ཧ་མ་གོ་”ཟེར།   
            ཨོ་$ན་ལོ་ཉི་Jའི་]བས་a་འཇིག་1ེན་མི་zལ་དང་རིང་K་&ེས།   འོན་Pང་ང་རང་མི་ལོ་ཉི་Jའི་Aེས་a་
ད་Kང་འཇིག་1ེན་མི་zལ་K་འཚH་ཞིང་གནས།   ཨོ་$ན་འཇིག་1ེན་མི་zལ་དང་ཁ་&ེས་བར་ཚ/་ལས་འདས་ཞེས་
པའི་�ིར་བཏང་གི་ཐ་�ད་འདི་བཀོད་མི་Mང་མོད།   ཡིན་ཡང་ང་དང་ན་ཚHད་མཉམ་པའི་9ོགས་པ་ོཞིག་ལ་C་N་
ངན་ལས་འདས་ཞེས་བཤད་ན་ངོ་མ་ཁ་ནང་ལ་གོམས་པ་ཞིག་མ་རེད།    
         ཡིན་ཡང་དེ་དག་ཚང་མ་གཙH་བ་མིན།   གཙH་བོ་ནི་ད་?་ཨོ་$ན་ང་ཚH་དང་གཏན་K་&ེས་སོང་པ་དེ་རེད།    
        ང་དང་ཨོ་$ན་གཉིས་Pི་ཆེས་མཐའ་མ|ག་གི་uག་ཐེངས་གཅིག་ནི་ལོ་དེའི་ལོ་གསར་&ི་]བས་རེད།   གནམ་
ལོ་གསར་བའི་མགོ་Lགས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་ངེད་གཉིས་ལོ་ཉི་Jར་སོན།   ངས་9ོང་�ལ་7ང་7ང་དེར་ལས་ཀ་ཞིག་
�ེད་པ་ནས་བFང་\་བ་ཐམས་ཅད་དེ་འfའི་ལམ་འ9ོ་ཞིག་མ་lང་།   ངས་Pང་�་མོ་ནས་ང་ཚHའི་eེ་བ་དང་eེ་བ་
གཞན་པའི་མི་nམས་\་བ་དོན་དག་རརེ་uག་Kས་ཨོ་$ན་ཡོད་སར་Zབས་འ|ག་�་M་འ9ོ་གིན་འKག་ལ།   ཨོ་
$ན་&ིས་Zབས་འ|ག་ཐོབ་Aེས་\་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་འ9ོ་ཡོང་གིན་འKག་ཅེས་པ་ཐོས་lང་།   ང་དེའི་_ོགས་ལ་
དེ་འfའི་ཡིད་ཆེས་མེད་མོད།   ཡིན་ཡང་ལོ་འདི་དག་ལ་_ོགས་སོ་སོ་ནས་དཀའ་ཁག་མང་པོར་འsད་པས་ལོ་
གསར་&ི་གོ་]བས་དང་བ�ན་ནས་ཁོ་ལ་Zབས་འ|ག་ཅིག་�་M་འ9ོ་དགོས་འདོད།    
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         ཨོ་$ན་Bལ་C་ངོས་བFང་Aེས་eེ་བའི་མི་nམས་Pིས་ཁོ་འ�ངས་Kས་Pི་?ས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་ལབ་
Pིན་འKག ལ་ལས་ཁོ་འ�ངས་Kས་ད�ན་དPིལ་K་སིལ་eོང་ལ་མེ་ཏོག་བཞད་འKག་ཟེར།   ལ་ལས་ནམ་མཁར་
�ིན་\�ི་མགོ་ཙམ་ཡང་མེད་Kས་འ�ག་i་Yིར་Yིར་K་9གས་lང་ཟེར།   ལ་ལས་ཉི་མའི་མཐའ་འཁོར་K་འཇའ་
ཚHན་�་Q་ཤར་འKག་ཅེས་]ད་ཆ་མཚར་པོ་མང་བོ་ལབ་Pིན་འKག ང་རང་དེ་དག་ལ་དེ་འfའི་ཡིད་ཆེས་མེད་
མོད།   གཏན་ནས་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཞིག་Pང་མིན།   ཨོ་$ན་དང་ངེད་གཉིས་6ོབ་7ང་གི་6ོབ་9ོགས་ཡིན་པ་ཤེས་
པས་ལ་ལས་ང་ལ་ཨོ་$ན་7ང་Kས་གཞན་ལས་Xད་K་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ག་འf་འKག་ཅེས་fིས་lང་།   ངའི་
fན་ངོར་ཁོས་ནམ་ཡང་2ིས་རིག་jགས་མི་འsོད་པའི་nམ་པ་དེ་ལས་གཞན་fན་j་མི་འKག  ཐེངས་ཤིག ངས་�ོ་
}ར་K་ཨོ་$ན་7ང་Kས་Pི་\་བ་ཞིག་fན་lང་།   དནོ་དག་དེ་བjད་ནས་ཨོ་$ན་7ང་Kས་མ་མཐའ་ཡང་\ིས་པ་
\ང་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་uབ།   དེ་ནི་ངེད་གཉིས་6ོབ་7ང་ལོ་རིམ་གaམ་པའི་]བས་a་རེད།   ཉིན་
གཅིག་ངེད་གཉིས་�་7་ཁ་M་2ེད་མརོ་སོང་།   �་7་ཁར་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་འKག ཨོ་$ན་Kས་jན་
དེ་M་འ9ོ་jར་དགའ།   ངག་jན་K་6ོབ་དཔོན་པ,ྨ་འlང་གནས་Pིས་�་7་Tིད་དེ་གནས་དརེ་བ6ེབས་Kས་ནམ་
Mབ་ལ་ཉེ་པས་ཁོང་གི་རིག་མ་ཆེན་7ན་གཉིས་དང་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་$བ་བ�ེས་ནས་ཞག་བ�གས་
མཛད།   སང་ཉིན་ནམ་ལངས་Kས་ཁོང་nམ་པའི་$བ་གFགས་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་དེའི་ངོས་ལ་བབས་འKག དPིལ་&་ི
�ང་ཆེ་བ་དེ་6ོབ་དཔོན་&ི་རེད་ལ།   མཐའ་གཉིས་a་�ང་7ང་བར་མངོན་པ་དེ་རིག་མ་གཉིས་Pི་རེད་ཟེར།   ནམ་
jན་དེ་M་མཇལ་]ོར་K་ཡོང་མཁན་ཡང་མང་པོ་འKག   ས་ཆ་འདིར་�ིང་མའི་དགོན་པ་མང་པོ་ཡོད་པའང་ཕལ་
ཆེར་འདི་དང་འxེལ་བ་འKག་ཤས་ཆ།ེ    
              ཉིན་དེར་མཇལ་བ་གཅིག་Pང་མི་འKག ངེད་གཉིས་ཕ་བོང་དེའི་ཉེ་འ9མ་K་ཉིན་_ེད་ཙམ་ལ་2ེད་
མརོ་གཡེང་Aེས་_ིར་ལོག _ིར་ལོག་]བས་\ེ་ཐང་ཞིག་བjད་ནས་འ9ོ་Kས།   ངེད་གཉིས་Pིས་\ེ་མའི་�ད་K་ཉ་
ཞིག་མཆོང་Yིང་\ེད་བཞིན་པ་མཐོང་།   ངས་དེ་མཐོང་མ་ཐག་བསམ་དབང་fན་དབང་མེད་པར་“ཉ་འདི་ཆ་ེབ་
ལ།   ང་ཚHས་ལམ་ལས་$་མི་དེ་དག་ལ་བཙHང་\།   དེ་དག་གིས་ཉ་ཟ་གིན་འKག་”ཅེས་བཤད།    
         ཨོ་$ན་&ིས་ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་\ེད་པར་ཕར་བjགས་ནས་ཉ་\ེ་མ་ནས་^ངས་Aེས་“མིན།   དེ་?ར་\ེད་མི་
Mང་།   ངས་ཉ་འདི་7་ནང་K་འཇོག་j་”ཟེར།    
              ངས་ཉ་དེའི་ཁོས་ལག་མཐིལ་ན་Jགས་Pིས་མཆོང་Yིང་\ེད་བཞིན་པ་མཐོང་པས་“bར་ཞོག  ད་bར་
ཞོག འདི་ནས་�་7འི་ཁར་ལམ་ཐག་རིང་པས་དེར་མ་ཐོན་གོང་ལ་ཉ་ཤི་འ9ོ་”ཅེས་བཤད།   
              ཨོ་$ན་&ིས་ང་ལ་“Xོད་_ིར་སོང་དང་།  ངས་ཉ་འདི་ངེས་པར་K་7་ནང་K་འཇོག་j་ཡིན་”ཟེར།    
              དེ་?ར་བཤད་Aེས་ཉ་བFང་ནས་�་7འི་_ོགས་a་བjགས་སོང་།    ངས་ཁོའི་$བ་གFགས་ལ་བ?ས་
ནས་�ང་ཙམ་བeད་Aེས་ཁོའི་Aེས་དེད་ནས་བjགས།    
              ལམ་K་ངས་ཉ་དེ་འ�ལ་ཙམ་ཡང་མི་\ེད་པ་མཐོང་པས་“ད་bར་ཞོག ཉ་དེ་དངོས་ནས་ཤི་འKག་”ཅེས་
བཤད་མོད།    ཨོ་$ན་&སི་ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་\ེད་པར་�་7འི་_ོགས་a་བjགས།    
          �་7འི་ཁར་ཐོན་Kས་ངེད་གཉིས་ད}གས་འཚང་ནས་ཧལ་ཧལ་\ེད་Pིན་འKག  
            ཨོ་$ན་&ིས་ཉ་དེ་ཡང་མོར་7་ནང་K་བཞག   དང་ཐོག་ཉ་དེ་འ�ལ་ཙམ་ཡང་མི་\ེད་པར་7་ཁར་
གཡེངས་འKག   ཨོ་$ན་དང་ངེད་གཉིས་Pིས་ད}གས་Pི་j་བའང་ཆད་ལ་ཁད་ཙམ་&ིས་ཉ་དརེ་ཅེར་ནས་
བeད།   Aེས་མར།   ཉ་དེ་7་ནང་K་འ�ལ་ཙམ་\ས་lང་།   Aེས་a་ཡང་འ�ལ་ཙམ་\ས།   དེ་ནས་�ར་pབས་
Pིས་འ�ག་ཙམ་\ས་ཏེ་7འི་གཏིང་རིམ་K་འmལ་སོང་།    
           ངས་དོན་དག་དེ་བཤད་Kས།   མི་nམས་Pིས་དེ་འfའི་Z་ེཆེན་དམ་པ་ཞིག་ལ་ངེས་པར་K་སོ་སོ་Zེ་}་
དང་མི་འf་སའི་Xད་ཆོས་གང་མང་Yན་ངེས་ཟེར།    
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           ཨོ་$ན་]ོར་&ི་Xད་མཚར་&ི་]ད་ཆ་�་མིན་དང་ངས་_ིར་fན་ལས་ཐོབ་པའི་ཁོ་7ང་Kས་Pི་\་བ་ཙག་
ཙ�ག་མང་པོ་ལས་ངའི་�ང་ངོར་ཡང་རིམ་&ིས་ཨོ་$ན་ལ་དངོས་གནས་གཞན་ལས་Xད་K་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་
K་མ་འKག་ཤར་lང་།   དེ་བས་ལོ་དེའི་ལོ་གསར་&ི་ཚ/ས་གཅིག་ཉིན།   ངས་ཆེད་K་ཁ་བཏགས་fི་མེད་�ིད་K་
རིང་བ་ཞིག་དང་ལེགས་Zེས་འགའ་9་iིག་\ས་ཏེ་ཨོ་$ན་&ི་མKན་སར་སོང་།    
         ཨོ་$ན་&ིས་�ོན་མ་དང་འf་བར་ང་ལ་�ིང་ཉེ་ཉེ་\ེད་Pིན་འKག ཡིན་ཡང་ང་ནི་�ོན་མ་དང་མི་འf་བར་
ཁ་ོལ་རང་Jགས་a་དད་པ་ཞིག་Zེས་lང་།    
         ངས་�ས་�ས་ངང་ཁ་བཏགས་དང་ལེགས་Zེས་�ལ་Aེས།   _ིར་གོམ་པ་གང་བ ར་ནས་ཁ་ོལ་_ག་འཚལ་
2ིས་\ས།     
        ཨོ་$ན་དགོད་ཞོར་K་“�་གཉིས་Pི་བར་ལ་དེ་འf་\ེད་མི་དགོས་”ཞེས་བཤད་Aེས་ལག་བ�་\ས་ནས་ང་
ཁོའི་གམ་K་ཙHག་ཟེར།    
          ཡིན་ཡང་ངས་ཁོ་ལ་_ག་གaམ་འཚལ།   
           ཁོ་རང་Zིལ་¡ང་K་བ�གས་ནས་ང་ལ་ཅེར་འKག 
           ངས་ངག་Yབ་Yིབ་Pིས་“ཨོ་$ན།   ཨོ་མིན།   རིན་པོ་ཆེ་ལགས།   ལོ་འདི་འགར་ངའི་\་བ་ཐམས་ཅད་
ལམ་K་མི་འ9ོ་བས།   Xེད་Pསི་ང་ལ་ཅིས་Pང་Zབས་འ|ག་ཅིག་\ེད་རོགས་”ཞེས་བཤད།   
          ཨོ་$ན་&ིས་འmམ་བཞིན་“Xོད་Pང་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ་”ཞསེ་fིས་lང་།   
           ངས་�ས་པའི་ངང་“ཚང་མས་Xེད་ལ་\ིན་�བས་Yན་ཟེར་”ཞེས་བཤད།   
           ཨོ་$ན་&ི་གདོང་ལ་�ར་ལས་Wག་པའི་འmམ་ཞིག་ལངས་ནས་“ངའི་9ོགས་པོ་བཟང་པ།ོ   ངས་Xོད་ལ་
Zབས་འ|ག་ཡག་པོ་\ེད་ངེས་”ཟེར།    
           དེ་?ར་བཤད་Aེས་ཁོས་མིག་Fང་Fམ་Fམ་&ིས་འདོན་པ་གང་མང་ཞིག་བཏོན་ཞིང་།    མཆོད་Tི་ལས་
�ས་7་ཁེམ་}་གང་^ངས་ཏེ་ང་ལ་འuང་K་བ�ག  མ|ག་མཐར་ང་ལ་_ག་མKད་ཅིག་བ¢ལ་ཅིང་“འདི་jན་K་
ཐོགས་ལ་£ས་དང་མ་འxལ་”ཞེས་བཤད།    
          ངས་ཁོ་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་ཡང་ཡང་བཀའ་fིན་�ས་པས་ཁོས་ཡང་བZར་“�་གཉིས་Pི་བར་ལ་དེ་?ར་
\ེད་མི་དགོས་”ཟེར།    
            Aེས་a་ཁོས་�ོ་}ར་K་ཅི་ཞིག་fན་པ་?ར་“g་བ་�ོན་མར་ང་མི་ཞིག་ལ་uག་lང་”ཟེར།   
             ངས་“a་”ཞེས་fིས།    
             ཁོས་དགོད་ཞོར་“Xོད་Pིས་བསམས་ན་a་ཡིན་j་རེད་”ཟེར།   
            ངས་མགོ་གzག་གzག་\ེད་ཞོར་“ངས་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད།   
            ཁོས་དགོད་ཞོར་K་“Xོད་Pིས་ད་Kང་སོམས་དང་།   �་གཉིས་དང་འxེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་
རེད་”ཟེར།   
            ངས་འདང་ཞིག་$བ་Aེས་ཡང་བZར་མགོ་བོ་གzག་གzག་འགའ་\ས།    
            ཁོས་ད་གཟོད་“ངེད་གཉིས་6ོབ་7ང་]བས་Pི་2ིས་རིག་དགེ་vན་འདིར་ཡོང་བ་རེད་”ཅེས་བཤད།   
            ]ད་ཆ་དེ་གོ་བས་ང་རང་དངོས་གནས་ཧ་ལས་སོང་།    6ོབ་7ང་མཐར་_ིན་ནས་ད་བར་K་ངས་ཁོ་མོ་
མཐོང་མ་Nོང་།    
             ཁོས་�་མuད་K་“ཁོ་མོ་ཡོང་ནས་ང་ལ་Zབས་འ|ག་ཅིག་\ེད་རོགས་ཟེར་”ཞསེ་བཤད།   
              ངས་“ཁོ་མོས་ཨེ་”ཞེས་fིས།   
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               ཁོས་བཤད་jར།   “རེད།   དངོས་ནས་ཁོ་མོ་རེད།   ཁོ་མོ་གཉེན་iིག་ནས་\ིས་པ་ཅིག་Pང་བཙས་
འKག” 
                ངས་“མོས་�་གཉིས་7ང་Kས་Pི་དོན་nམས་�ེང་སོང་ངམ་”ཞེས་fིས།   
                 ཁོས་བཤད་jར།   “�ེང་མ་སོང་།   ངས་མོ་ལ་ང་7ང་Kས་2ིས་རིག་གི་rང་འxས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་
�ེང་ཚ/་མོས་�ེང་K་མ་བ�ག ཉེས་བ་བསགས་སོང་ཟེར།  ” 
                ཁོས་བཤད་པའ་ི]ད་ཆར་ང་དེ་འf་ཡིད་མ་ཆེས།   
                   ཁོས་�་མuད་K་བཤད་jར།   “མོས་ང་ལ་_ག་གaམ་འཚལ་ཞིང་ངེས་པར་K་མོའི་\ིས་པར་Zབས་
འ|ག་ཡག་པོ་ཞིག་\ེད་རོགས་ཟེར།  ” 
 
             ངས་“དེ་ནས་”ཞེས་fིས།   
             ཁོས་བཤད་jར།   “ངས་མོ་ལ་jན་K་Zབས་འ|ག་\ེད་j་ཁས་^ངས་པས།   མོས་ང་ལ་བཀའ་fིན་�་
ཞོར་}ད་སོང་།  ” 
               ངས་“དེ་ནི་ངོ་མ་བསམ་zལ་ལས་འདས་པའི་དོན་དག་ཅིག་རེད་”ཅེས་བཤད།   
                ཁོས་བཤད་jར།   “མོར་འoར་Yོག་ཆེན་པོ་མེད་པ་འf།   གཤིས་ཀ་�་མ་ལས་ཞི་ཞིང་Kལ་བར་
འKག” 
                ངས་“དེ་Kས་མོ་ཡང་འཚH་བའི་དཀའ་ཁག་ལ་འsད་ཡོད་ངེས་རེད་”ཅེས་བཤད།   
                ཁོས་བཤད་jར།   “ངས་མོ་ལ་ཅི་ཞིག་fིས་པ་ཨེ་ཤེས།  ” 
                ངས་“མི་ཤེས་ ”ཞེས་བཤད།  
               ཁོས་བཤད་jར།   “ངས་མོ་ལ་གཅིག་གི་ཁར་གཅིག་བ�ན་ན་ཅིའི་_ིར་གaམ་ཡནི་པའི་j་མཚན་
fིས།  ” 
                ངས་“མོས་ཅི་བཤད་”ཅེས་fིས།   
                ཁོས་བཤད་jར།   “མོས་ང་6ོབ་7ང་2ིས་རིག་དགེ་vན་ཞིག་གིས་དེ་འfའི་གཏིང་ཟབ་པའི་ག�ང་
£གས་མི་ཤེས་”ཞེས་ཟེར།   
                 ངས་ཡང་བZར་�ོན་མར་ཁོས་ང་ལ་དོན་དག་དེ་འfི་]བས་Pི་nམ་པ་དེ་fན་lང་།   
                 ཁོས་�་མuད་K་བཤད་jར།   “Aེས་མར་ངས་ངེས་པར་K་གཅིག་གི་ཁར་གཅིག་བ�ན་ན་གaམ་
ཡིན་པའི་j་མཚན་གསལ་བོ་ཤེས་འདོད།  ” 
                ལོ་གསར་&ི་Aེས་a།    ངས་ཨོ་$ན་&ི་]ོར་&ི་]ད་ཆ་གོ་བ་ནི་ཨོ་$ན་འཇིག་1ེན་མ་ིzལ་དང་གཏན་
K་&ེས་བ་དེ་ཡིན།   
                ད་?།    ངས་ཨོ་$ན་འཇིག་1ེན་མི་zལ་དང་&ེས་པར་ཁོང་C་N་ངན་ལས་འདས་ཞེས་བAོད་uབ་
ནའང་།    དེ་ནི་གཙH་བོ་མིན།   གཙH་བོ་ནི་ཨོ་$ན་C་N་ངན་ལས་འདས་Aེས།   དགོན་པ་དང་དགོན་པའི་W་eེའི་
དད་Yན་nམས་Pིས་ཁོང་ལ་fན་གསོའི་མཆོད་1ེན་ཞིག་བཞེང་jའི་p་གོན་\ེད་ཅིང་།    མཆོད་1ེན་&ི་གFངས་
ག�ག་ལ་ཨོ་$ན་&ི་ས་ོད}ལ་j་ཡིན་ཟེར།   བཤད་བཤད་པའི་མདོ་2ར།    མཆོད་1ེན་བཞེང་j་དེའང་གཙH་བོ་
མིན་ཏ།ེ    ཐོབ་དང་གོ་ས་ཡོད་པའི་Bལ་C་ཞིག་ལ་fན་གསོའི་མཆོད་1ེན་ཞིག་བཞེང་j་ན་ིjན་Yན་&ི་དོན་དག་
ཅིག་མ་ཡིན་ནམ།      
            གཙH་བོའི་ནང་གི་གཙH་བོ་ནི་གFངས་ག�ག་E་9་iིག་\ས་པའི་ཨོ་$ན་&་ིས་ོQ་བ�་Q་བ$ད་ཡོད་
སོང་།     
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            �ིར་བཏང་གི་མི་ཞིག་ལ་སོ་Q་བ�་Q་བ$ད་ཅིག་ག་ལ་ཡོད།   �ིར་བཏང་མ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ལའང་ས་ོ
Q་བ�་Q་བ$ད་ག་ལ་ཡོད་དེ་ཡོད་མི་�ིད།     
           ངོ་མ་བཤད་ན།    འདིའི་�ོན་ངས་Pང་�རི་བཏང་K་མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་པ་གསལ་བོ་མི་ཤེས།    དེ་བས་
ངས་བ9ེས་སོང་ཞིག་ལ་“jན་Yན་K་མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་”ཅེས་fིས།     
          བ9ེས་སོང་དེས་འདང་ཞིག་བ$བ་pེ་“ཕལ་ཆེར་སོ་aམ་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་j་རེད་”ཟེར།   
          ཁོས་ལན་བཏབ་པ་དེ་འfའི་ཁག་ཐེག་ཅིག་མིན་པས་ངས་ཡང་བZར་བ9ེས་སོང་གཞན་ཞིག་ལ་“jན་Yན་
K་མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་”ཅེས་fིས།     
           བ9ེས་སོང་དེས་འདང་ཙམ་ཡང་མི་$ག་པར་“སོ་aམ་བ�་སོ་གཉིས་ཡོད་”ཟེར།   
            བ9ེས་སོང་དེའི་ཁག་ཐེག་གི་nམ་འoར་མཐོང་པས་ངས་ཕལ་ཆེར་9ངས་ཀ་དེ་འ9ིག་j་རེད་འདོད།    
             མ|ག་མཐར།    ངས་9ངས་ཀ་དེ་ཡིན་མིན་ལ་བ�ར་ཤ་ཆོད་ཆེད་f་$་ཁང་ཞིག་E་སོང་།     
             f་Lགས་Pི་དོ་དམ་པས་“Xདོ་Pིས་མིང་ཐོ་འགོད་དགོས་”ཟེར།   
 
               ངས་“ཅིའི་_ིར་”ཞེས་fིས།   
               ཁོས་“འདི་ནི་གོང་རིམ་&ི་iིག་ལམ་རེད་”ཟེར།   
                ངས་“ང་ལ་བཙལ་j་ཞིག་ཡོད།   ]ར་མ་འགའ་ལས་མི་དགོས།    མིང་ཐོ་མ་བཀོད་ན་ཆོག་གམ་”ཞེས་
fིས།   
                ཁོས་“ངེས་པར་K་འགོད་དགོས།    འདི་ན་ིགོང་རིམ་&ི་iིག་ལམ་རེད་”ཟེར།   
                 ངས་“Xོད་འདི་ངོ་མ་མི་aན་པོ་ཞིག་འKག་”ཅེས་བཤད།   
                ཁོས་ཁོང་Tོའི་ངང་“ང་འདི་གའི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཞིག་ཡིན།   g་རེ་tོར་བཞི་བ$་Q་བ$་ཙམ་
^ངས་ནས་བeད་ཡོད།    Xོད་Pིས་ང་ལ་དེ་?ར་བཤད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་”ཟེར།   
                 ང་ལ་ཐབས་ཟད་དེ་ཁོ་ལ་མིང་ཐོ་འགོད་K་བ�ག 
                ཁོས་འxི་དེབ་�ིང་བ་ཞིག་གི་pེང་K་ངའི་མིང་སོགས་འxི་ཞོར་ང་ལ་“Xདོ་Pསི་?ོས་དང་།   འདིར་
ཡོང་མཁན་ཚང་མས་མིང་ཐོ་བཀོད་འKག འདི་ནི་གོང་རིམ་&ི་iིག་ལམ་རེད།   ང་ལའང་བཀོད་པ་མེད་”ཟེར།   
               ངས་ཁོ་ལ་ཁ་ཡ་མ་\ས་པར་kག་ནས་བeད།   
              མིང་ཐོ་བཀོད་ཚར་Aེས།    ཁོས་ང་ལ་“Xོད་Pིས་ཅི་ཞིག་འཚHལ་j་ཡིན་”ཟེར།   
              ངས་“jན་Yན་མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་པ་འཚHལ་j་ཡིན་”ཞེས་བཤད།   
              ཁོས་དགོད་ཞོར་“Xོད་Pིས་དེ་ཡང་མི་ཤེས་སམ་”ཟེར།   
              ངས་ཚ�ག་པ་ཟ་བཞིན་“འོ་ན་Xོད་Pིས་ཤོད་དང་།   jན་Yན་མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་”ཅེས་fིས།   
              ཁོས་འདང་ཞིག་བ$བ་Aེས་མགོ་ལ་འ¤ག་འ¤ག་\ེད་ཞོར་“ཨ་ཡ་མཚན།   ང་ོམ་ཤོད་ཟེར་ན་jན་Yན་
མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་པའང་ཤེས་མི་འKག  ག་ཚHད་ཡོད་དམ།    ཉི་J་Wག་ཡོད་པ་ཨེ་རེད་”ཟེར།   
               ང་བགད་lང་།    ཁོ་ལ་“Xོད་Pིས་Aེས་མར་ཞིབ་མོར་2ིས་ཤོག་”ཅེས་བཤད།   
               དེ་ནས་ང་f་ཐོག་ལ་སོང་།    མཚམས་ཤིག་ལ་ངས་ཁ་_ིར་འཁོར་ནས་?་Kས་ཁོས་མmབ་�་ཁ་ནང་K་
བ�ག་pེ་རང་ཉིད་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་པ་ཞིབ་E་2ི་བཞིན་པ་འf།    
               ངས་“jན་Yན་K་མི་ལ་སོ་ག་ཚHད་ཡོད་”ཅེས་པ་“Google” ནང་K་གཏགས་Kས་དེ་མ་ཐག་f་ངོས་
བ$་Wག་ཤར་lང་།     
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                ངས་f་ངོས་ཞིག་ཁ་_ེས།    དེའི་pེང་K་མི་མང་པོས་ལན་བཏབ་འKག                  
                “པེ་ཅིན་&ི་¥ན་པ་མཛ/ས་མ་”ཟེར་བ་ཞིག་གིས་“28”ཅེས་9ངས་ཀ་གཉིས་ལས་xིས་མི་འKག 
                “ད�ན་&ི་�་lག་”ཟེར་བ་ཞིག་གིས་འདི་?ར་ལན་བཏབ་འKག “28+4མི་ཁ་ཤས་ལ་ªག་སོ་མི་
Zསེ།  ”  
                  “རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བ6བ་”ཟེར་བ་ཞིག་གིས་“སོ་ཁ་ཚང་Zེས་ན་32 ཡོད།   མི་ལ་ལར་
ªག་སོ་ཆ་ཚང་མི་Zེ་པས་28-32བར་ཡིན་”ཞེས་xིས་འKག 
                     ད་Kང་“ང་ནི་$ལ་པོ་ཡིན་”ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཧ་ཅང་ཞིབ་མོ་ཞིག་xིས་འKག  ངས་དེ་ལ་བ?ས་
ནས་ཧ་ལས་སོང་།   ངས་ད་བར་K་སོ་ལའང་དེ་འfའི་hས་པ་མང་པོ་Yན་པ་དང་།    དེ་འfའི་མཉམ་འཇོག་\ེད་
ས་མང་པོ་ཡོད་པ་གཏན་ནས་མ་ཤེས།   སེམས་ནས་Aེས་མར་ངེས་པར་K་རང་གི་སོ་ལ་བདག་Zོང་བཟང་པོ་\ེད་
དགོས་ཞེས་པའི་བསམ་Lལ་ཞིག་ངང་ངམ་Jགས་Pིས་Zེས་lང་།   
                   དེ་བས།   དགོན་པས་མཆོད་1ེན་K་གFངས་ག�ག་ད}ལ་jར་�ེད་པའི་སོ་58  པོ་དེ་ཚང་མ་ཨོ་
$ན་&ི་མིན་པ་ང་ཚHས་གསལ་བོར་ཤེས་uབ།    དེའི་ནང་K་མི་གཞན་པའི་ས་ོཡོད་པའང་ཁག་ཐེག་\ེད་uབ།     
                  དགོན་པའི་གཉེར་བར་ཐབས་གཞན་མེད་པས་སོ་དེ་དག་ཁ་བཏགས་ཤིག་གི་�ད་K་ག�ད་དེ་ཨོ་
$ན་&ི་ཕ་མའི་2ར་སོང་ནས་ཁོ་ཚHའི་}འི་སོ་མིན་པ་དེ་ངོས་འཛ�ན་\ེད་K་བ�ག  ཡིན་ཡང་ཨོ་$ན་&་ིཕ་མས་ཨོ་
$ན་7ང་Kས་Pི་སོ་སོགས་ཨོ་$ན་དང་འxེལ་བ་ཡོད་པའི་དངོས་བོ་ཚང་མ་�་མོ་ནས་དགོན་པར་འ}ལ་ཟིན་
པས།    ད་?་དངོས་གནས་གང་}འི་སོ་ཡིན་པ་དང་གང་}འི་སོ་མིན་པ་ད\ེ་འ\ེད་\ེད་དཀའ་ཟེར།    
              མཆོད་1ེན་བཞེངས་ནས་འ®བ་ལ་ཉེ་Kས།  དགོན་པའི་གཉེར་བར་ཐབས་ཟད་ད་ེསོ་58 པོ་ཆོས་དཔེ་
སོགས་དང་མཉམ་K་གFངས་ག�ག་E་འ}ལ།   
            མཆོད་1ེན་བཞེངས་Aེས།    མཇལ་]ོར་\ེད་མཁན་མང་པོ་འKག  ངའང་ནམ་jན་དེ་M་འ9ོ་jར་
གོམས་ཡོད།     
            ཐེངས་ཤིག་]ོར་བ་\ེད་Kས།  ངའི་�ད་པའི་ནང་ལ་�་ོ}ར་K་7ང་Kས་Pི་དོན་དག་ཅིག་fན་lང་།   
             ཉིན་ཞགི་6ོབ་�་9ོལ་Aེས།    ཨོ་$ན་&ིས་ང་ལ་དེ་རིང་ཁོ་ཚང་ལ་སོང་ནས་ལས་\་འxི་ཟེར།    ཁོ་ཚང་
ལ་ཐོན་Aེས།    ངས་2ིས་རིག་གི་ལས་\་འxི་འགོ་བ2མས་ཞིང་ཁོས་གམ་E་kག་འKག 
              ངས་2ིས་རིག་ག་ིལས་\་xིས་ཚར་Aེས་ཁོ་ལ་�ད་ཅིང་ཁོས་ནན་ཏན་&ིས་བZར་བJ་\ེད་Pིན་འKག 
             ]བས་དེར།    ངའི་མKན་སོ་ཞིག་�ོ་}ར་K་ན་lང་བས་ངས་བཟོད་མ་uབ་པར་¯ས་lང་།    
             ཨོ་$ན་སོང་ནས་ཁོའི་ཨ་ཕ་བོས་ཡོང་།    ཁོའི་ཨ་ཕས་ངའི་ན་བཞིན་པའི་མKན་སོ་དེ་ལ་?་ཙམ་\ས་
Aེས་“Xོད་Pིས་སོ་འདི་འབལ་ཆོག་”ཟེར།   
              ང་སོ་འབལ་jར་ཧ་ཅང་�ག་པས་ཁོ་ལ་གཡོལ་ཅི་uབ་\ས་Pང་ཁོས་Cད་པ་ཞིག་བཙལ་ཡོང་ནས་ངའི་
ན་བཞིན་པའི་མKན་སོ་དེའི་pེང་K་ད°ིས་Aེས་ང་ལ་_ོགས་ཡར་མར་&ི་ཁ་བ�་�་མིན་\ས་lང་།    
              ངའི་ཁ་ནང་K་ན་Fག་གི་ཚHར་བ་�ང་ཙམ་lང་Kས།    སོ་དེ་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ལག་ན་འKག 
              ཁོས་དགོད་ཞོར་སོ་ང་ལ་�ད་དེ་“བལ་&ི་�ད་K་ག�ད་དེ་དཀར་�ང་ནས་_ི་M་གzགས་ཞོག་”ཟེར།   
              ངས་སོ་དེ་བལ་&ི་�ད་K་ག�ད་ནས་མགོ་ད&ེ་pེ་དཀར་�ང་གི་_་ིརོལ་K་གzག་uབ་མིན་ལ་སེམས་
Tལ་\ས།   
             ཨོ་$ན་&ི་ཨ་ཕས་དགོད་ཞོར་“ས་ོའཕེན་Kས་ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་ཤེས་སམ་”ཞེས་fིས།   
              ངས་མགོ་བོ་Yེམ་ཙམ་\ས་ཏེ་“ལོས་ཤེས་”ཞེས་བཤད།   
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             ངས་མགོ་ད&ེ་ནས་དཀར་�ང་ལ་?་ཞོར་“Xི་སོ་ཕག་སོ་Xོད་pེར།   Kང་སོ་དཀར་པོ་ང་\ིན།    Xི་སོ་
ཕག་སོ་Xོད་pེར།   Kང་སོ་དཀར་པོ་ང་\ིན་”ཞེས་ཡང་ཡང་K་བgས་Aེས་བལ་�ད་K་ག�ད་པའི་སོ་དེ་དཀར་
�ང་གི་_ི་རོལ་K་གzགས།   
             ཨོ་$ན་&ི་ཨ་ཕས་“ད་འ9ིག་སོང་།    ད་Xོད་ལ་སོ་ཡག་པོ་ཞིག་Zེས་ངེས་”ཞེས་བཤད་པས་ངའང་
དགའ་lང་།   
             མཚམས་འདིར་ཐོན་Kས།    ངས་དོན་དག་གཞན་ཞིག་Pང་fན་lང་།    ཨོ་$ན་Bལ་Cར་ངོས་གFང་
ནས་ཅང་མ་འགོར་བར།    �་བ་འགའ་ཨོ་$ན་ཚང་ལ་ཡོང་ནས་ཁོའི་ཕ་མ་ལ་Xོད་ཚHས་བZལ་འོང་བའི་ཨོ་$ན་&ི་
དངོས་པོ་ཙག་ཙ�ག་ལས་ད་Mང་སོ་ཁ་ཤས་མི་འKག་ཟེར་ཞིང་།    ཁང་པའི་�ད་ཐགོ་E་སོང་ནས་ཡང་ཡང་བཙལ་
མཐར་ཨོ་$ན་7ང་Kས་Pི་སོ་འགའ་�ེད་ཅིང་�་ཏིག་འགའ་�ེད་པ་?ར་གཟབ་གཟབ་Pིས་ཁ་བཏགས་Pི་�ད་K་
ག�ད་དེ་Xེར་སོང་།    དེ་བས་ངའི་སེམས་ལ།  ངས་ཨོ་$ན་ཚང་གི་དཀར་�ང་གི་_ི་རོལ་K་གzགས་པའི་ས་ོདེའང་
ངེས་པར་�་བ་དེ་དག་གི་Xེར་སོང་ལ།    ད་?་±མ་བAིད་Yན་པའི་མཆོད་1ེན་འདིའི་གFངས་ག�ག་གི་9ས་a་
འKག་ཅིང་།     དད་Yན་Zེ་བ་ོ²ན་&ིས་དད་པའི་གཞི་2ར་oར་ཡོད་དོ་བསམས་lང་ངོ་།    
 
 
 


