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འག་གི་ལ་ཡོངས་ ང་ོབས་བཅའ་ིམས།
༡༩༩༢
࿑ དཔལ་ན་འག་པའི་ལ་ཁབ་འདི་གི་ ང་ོབས་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ ལ་ཁབ་བཙན་ཏོག་ཏོ་འབད་བཞག་ནི་གི་དོན་
#་ ད་རེས་ ང་ོབས་བཅའ་ིམས་ཅིག་བཟོ་དགོསཔ་'ང་མི་འདི་ གཤམ་གསལ་)ར་ཨིན་:༡

བཅའ་ིམས་འདི་གི་མིང་#་ ༡༩༩༢ -ི་ལ་ཡོངས་ ང་ོབས་བཅའ་ིམས་ཟེར་.བ་ནི་ཨིན། བཅའ་ིམས་འདི་ རང་
#གས་/་0ེལ་1་༩ ཚེས་༨ དང་ད5ིན་ལོ་༡༩༩༢ 1་༡༡ ཚེས་༢ ལས་འགོ་བ6ང་7ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་
དེ་ལས་9ར་ད5ིན་ལོ་༡༩༥༧ ལོའི་ིམས་ག<ང་(ཙ) པའི་ནང་གསལ་?ི་ངོ་ལོག་པའི་ིམས་དོན་9་གེ་ར་ཆ་མེད་ཨིན།

༢

བཅའ་ིམས་འདི་ འག་ལ་ཁབ་ཡོངས་#་འགཔ་9གསཔ་ཨིན།

A

མི་ག་ར་ཨིན་Bང་ ཁོ་གི་མི་Cངས་ ལ་ཁབ་ག་ལས་རང་ཨིན་Bང་ ཉེས་ཅན་?ི་E་འདི་ འག་ལ་ཁབ་-ི་ནང་འཁོད་#་
དང་ ཡང་ན་ འག་ལ་ཁབ་#་གནོདཔ་Fབ་ནི་གི་དོན་#་དང་ ཡང་ཅིན་ འག་ནང་ཐོ་དེབ་བཀོད་པའི་གནམ་H་དང་
འHལ་འཁོར་9་ནང་རང་འབད་དེ་འཐོན་སོང་Bང་ དེ་9་གེ་ར་བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་དགོས།

༤ མི་ག་གིས་རང་འབད་Bང་ འག་ནང་འཁོད་ལས་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་Jི་ཁ་ལས་འབད་Bང་ འག་གི་K་བ་ གLམ་#་
ངོ་Mོལ་?ི་E་འབད་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་ འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་མི་9་#་ ག<ང་ིམས་དང་ ཡང་ན་ ཚེ་བཙོན་?ི་ཉེས་
ིམས་ཕོག།
1

༥

འག་གི་K་བ་ གLམ་ པོར་གནོད་པའི་ངོ་ལོག་Fབ་མི་9་#་ མི་ག་གིས་རང་འབད་Bང་ མནོ་མནོ་བསམ་བསམ་དང་
དངོས་Lམ་འཛེམས་མེད་-ི་ཐོག་ལས་ ཆ་རོགས་དང་Rོགས་རམ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བ་ོར་?ི་E་ག་ཅི་རང་ཨིན་Bང་
འབད་དེ་གི་Sེ་ ལ་ཁབ་-ི་མཐའ་དོན་#་གནོདཔ་བལ་ཏེ་'ང་པ་ཅིན་ མི་དེ་གིས་ཉེས་ིམས་འདི་ཚེ་བཙོན་དང་ ཡང་ཅིན་
Tོག་ཐོག་གི་ནག་ིམས་ཕོག།

༦

མི་ག་གིས་རང་འབད་Bང་ འག་ལ་ཁབ་-ི་ནང་འཁོད་ལས་འབད་Bང་ ཡང་ཅིན་ ལ་ཁབ་Jི་ཁ་ལས་འབད་Bང་ གོང་
གསལ་ིམས་དོན་༤ པ་དང་༥ པའི་ནང་གསལ་)ར་?ི་ཉེས་ཅན་?ི་E་འབད་ནིའི་དོན་#་ ?ོས་Vོར་བKམ་ནི་གི་E་འབད་མི་
འདི་9་#་ ཉེས་ིམས་ལོ་ངོ་༡༠ 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།

༧

མི་ག་གིས་རང་འབད་Bང་ ཁའི་ཐོག་ལས་དང་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་ཐོག་ལས་འབད་Bང་ ཡང་ཅིན་ གནས་Vབས་གཞན་ག་ཅི་གི་
ཐོག་ལས་རང་འབད་Bང་ མི་སེར་ནང་དོག་གི་བར་ན་ Xང་དང་འཁོན་བཟོ་7ེ་གིས་Sེ་ ལ་ཁབ་-ི་ ང་ོབས་དང་ རང་
དབང་རང་བཙན་#་གནོདཔ་བལ་ནིའི་དོན་#་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་བ6མ་Sེ་གནོདཔ་བལ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་མི་9་#་ ཉེས་
ིམས་འདི་ལོ་ངོ་༡༠ 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།

༨

མི་ག་གིས་འབད་Bང་ ཁའི་ཐོག་ལས་འབད་Bང་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་ཐོག་ལས་འབད་Bང་ ཡང་ཅིན་ གནས་Vབས་ག་ཅི་གི་
ཐོག་ལས་འབད་Bང་ འག་ག<ང་དང་ མི་སེར་?ི་བར་ན་དང་ ཡང་ན་ འག་ག<ང་དང་མYན་ལམ་ཡོད་པའི་ལ་ཁབ་
གཞན་?ི་མི་སེར་ག་གི་བར་ན་རང་འབད་Bང་ དZོགས་ཏེ་འདབས་Fབ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་Sེ་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་མི་
ཡང་ཅིན་ དེ་Sེ་འབད་ནི་གི་?ོས་Vོར་བ[་མི་9་གི་ཉེས་ིམས་འདི་ ལོ་ངོ་༥ 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།
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༩

མི་ག་གི་རང་འབད་Bང་:ཀ༽ ཁའི་ཐོག་ལས་དང་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་ཐོག་ལས་འབད་Bང་ ཡང་ཅིན་ གནས་Vབས་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་རང་འབད་
Bང་ ཆོས་#གས་དང་མི་Cངས་ Vད་ཡིག་དང་མི་རིགས་ ཡང་ན་ མི་]ེ་དང་ ཡང་ན་ དེ་བ6མ་མའི་གཞི་^ེན་ག་
ཅི་གི་Vོར་ལས་རང་འབད་Bང་ གནད་དོན་དེ་9་གི་ཐོག་ལས་འབད་ ཆོས་#གས་དང་མི་Cངས་ Vད་ཡིག་དང་མི་
རིགས་ མི་]ེ་མ་འ_ཝ་9་གི་བར་ན་འཁོན་བཟོ་ནི་དང་ མ་དགའ་བའི་སེམས་བེད་བ`ག་ནི་ ]ང་སེམས་བེད་
བ`ག་ནི་དང་ དེ་Sེ་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་བཅམཔ།
ཁ༽ E་ག་ཅི་རང་འབད་Bང་ ཆོས་#གས་དང་ Vད་ཡིག་ མི་Cངས་དང་མི་རིགས་ མི་]ེ་མ་འ_ཝ་9་གི་བར་ན་
མYན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཆགས་མ་བ`ག་པར་དZོགས་ཏེ་གིས་འབད་ མི་མང་གི་ཞི་བདེ་དaགས་ནི་དང་
དaགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཅན་?ི་E་9་འབད་དེ་འཐོན་འོང་པ་ཅིན།
ག༽ དེ་9་ག་ཅི་རང་འབད་དེ་འཐོན་སོང་Bང་ ལོ་ངོ་A 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།

༡༠ ལ་ཁབ་ནང་ མི་མང་གི་ཞི་བདེ་མ་དZོགས་པར་བཞག་ནིའི་དོན་#་ མི་སེར་འཛོམས་འb་Fབ་ནི་གི་རང་དབང་འདི་ ག<ང་
ལས་བཀག་དམ་མཛད་འོང་།
ཀ༽ མི་སེར་?ི་འཛོམས་འb་མ་Fབ་པའི་ཧེ་མ་འཛོམས་འb་Fབ་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་<་དགོསཔ་བཟོ་ནི།
ཁ༽ དམིགས་བསལ་?ི་ས་dོ་9་ནང་འཛོམས་འb་Fབ་མ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་ (དཔེར་ན་ ག<ང་གི་eིམ་9་དང་ དམག་dར་
?ི་ས་ཁོངས་ ལ་ཁབ་-ི་ས་མཚམས་ཁར་ལ་སོགས་པ)
ག༽ མི་Jི་ཁར་འཐོན་མ་ཆོག་པའི་ིམས་#གས་ (ཀར་ཕིf) གསལ་བgགས་འབད་ནི།
3

༡༡ ིམས་འགལ?ི་འཛོམས་འb་ག་ཅི་འབད་Bང་ ཡང་ཅིན་ མི་༥ ལས་hག་7ེ་ཚོགས་པའི་འཛོམས་འb་ཅིག་ཨིན་Bང་ དེ་9་
#་བ^ེན་ཏེ་གིས་འབད་ མི་མང་གི་ཞི་བདེ་དaགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་བ6མ་ཅིག་འབད་དེ་འཐོན་སོ་པ་ཅིན་ འཛོམས་འb་དེ་9་
བཀག་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ iོང་བདག་9་དང་ིམས་ ང་འགག་པའི་འགོ་དཔོན་9་#་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གི་བཀག་དམ་Fབ་ད་
ག་ར་འབད་Bང་ དེ་#་ཉན་ཏེ་གིས་འབད་ ཁ་?ེས་ཏེ་འ?ོ་དགོསཔ་ཨིན།
དེ་བ6མ་མའི་འཛོམས་འb་ནང་ འYས་མི་ག་བ6མ་ཅིག་རང་ཡོད་དེ་འབད་Bང་ ག<ང་གི་ཁ་Yག་ལས་འཛོམས་འb་འདི་9་
ིམས་དང་མ་མYན་པའི་འཛོམས་འb་ཨིན་ཟེར་ཆ་བཞག་དགོས་པའི་དོན་དག་དེ་ འཛོམས་འb་དེ་གི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་དེ་
རང་ གཤམ་གསལ་)ར་?ི་ིམས་འགལ་?ི་E་9་ཨིནམ་ལས་བ^ེན་ཏེ་ཨིན།
ཀ༽ འག་ག<ང་དང་ལ་ཡོངས་ཚོགས་འb་ཆེན་མོ་ིམས་མYན་?ི་ཐོག་ལས་Jག་<་མི་གི་ག<ང་གཡོགཔ་ག་#་རང་
འབད་Bང་ བང་བཙོང་དང་དབང་བཙོང་འབད་ནི་དང་ བང་བཙོངས་དང་དབང་བཙོངས་གི་འཇིགས་kག་7ོན་ནི་གི་E་
དང་ ཡང་ན།
ཁ༽ ིམས་ག<ང་)ར་b་ ིམས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་Vབས་#་དང་ ིམས་མYན་Kོད་གཞི་ད5ེ་ཞིབ་Jེ་བའི་
Vབས་#་ ཆ་མ་བཞགཔ་འབད་ནི་གི་E་དང་ ཡང་ན།
ག༽ བZ་མ་ཤིས་པའི་E་ངན་?ི་རིགས་ ག་ཅི་རང་ཨིན་Bང་ ཡང་ན་ ག<ང་གི་བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའི་ནག་ཅན་?ི་
E་དང་ ཡང་ན་ ཉེས་ཅན་?ི་E་གཞན་ག་ཅི་རང་ཨིན་Bང་ འབད་ནི་དང་ ཡང་ན།
ང༽ མི་ག་#་རང་འབད་Bང་ བང་བཙོང་དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་དང་ ཡང་ན་ འཇིགས་kགས་བlལ་ཏེ་གིས་འབད་
ིམས་དང་འིལ་ཏེ་འབད་དགོས་པའི་E་9་ འབད་མི་བ`ག་ནི་དང་ ིམས་དང་མ་མYན་པའི་E་9་འབད་བ`ག་
ནི་9།
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ཅ༽ དེ་9་ག་ཅི་རང་འབད་དེ་འཐོན་སོང་Bང་ ག་རང་འབད་Bང་ལོ་ངོ་༡ 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།
༡༢ མི་བསད་9གས་པའི་ལག་ཆ་སག་མི་ག་ར་འབད་Bང་ ིམས་འགལ་འཛོམས་འb་འYས་མི་འབད་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ དེ་གི་
ཉེས་ིམས་འདི་ ལོ་ངོ་༢ 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།
༡A ནམ་རང་འབད་Bང་ ིམས་འགལ་ཚོགས་པ་གིས་འབད་Bང་ དེ་གི་?ལ་ཁ་ཡོད་མི་ག་གིས་རང་འབད་Bང་ ཚོགས་པའི་
དམིགས་དོན་འHབ་ནི་གི་དོན་#་ mགས་བཙོངས་ནི་དང་ mགས་བཙོང་7ེ་གིས་འབད་མི་འདི་9་གི་ཉེས་ིམས་འདི་ མི་fར་
འཐབ་ཟིང་འnགས་.ོང་བའི་ཉེས་5་ཕོགཔ་ལས་དེ་9་#་ལོ་ངོ་༢ 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།
༡༤ མི་ག་ར་འབད་Bང་ མི་བསད་9གས་པའི་ལག་ཆ་སག་7ེ་གིས་འབད་ མི་མང་ཟིང་འnགས་.ོང་བ`ག་པའི་ཉེས་ོན་ཡོད་པ་
ཅིན་ མི་དེ་#་ ལོ་ངོ་A 9ན་ཚོད་-ི་བཙོན་ིམས་ཕོག།
༡༥ ལ་ཁབ་-ི་ས་eོན་ཡོངས་iོགས་ནང་འབད་Bང་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་-ི་ས་གནས་ག་ཏེ་#་རང་འབད་Bང་ རང་བཞིན་?ི་Fེན་
དང་མི་]ེ་ Tིད་དོན་དང་ ཡང་ན་ དཔལ་འ5ོར་?ི་གནད་དོན་ལས་བ^ེན་ཏེ་གིས་འབད་ ག<ང་#་མི་མང་གི་གནས་7ངས་
བདག་འཛིན་འཐབ་དགོསཔ་འ'ང་པ་ཅིན་ ག<ང་ལས་གནས་7ངས་འ9བས་_གས་-ི་bས་གཞི་ཨིན་པའི་གསལ་བgགས་
གནང་འོང་།
༡༦ K་བ་གLམ་ཟེར་མི་གི་ཚིག་དོན་འདི་ འག་མངའ་བདག་ལ་པོ་ འག་གི་མི་སེར་ འག་ལ་ཁབ་བཅས་གLམ་#་ཧ་གོ་
དགོསཔ་ཨིན།
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