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༡། རྟེས་སུ་ཡི་རང་།

Appreciating kindness

ཇྱི་ལྟར་ཉྱི་མ་མེ་ཏྩོག་གྱིས་རང་ཉྱིད་གསྩོ་སྐྱྩོང་བེད་པྩོ་ཉྱི་མ་ལ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ཕྩོགས་པ་བཞྱིན།	 ང་ཚོ་འགྩོ་བ་མྱི་རྣམས་ཀང་ཕན་སེམས་

ཕྩོགས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ཕྩོགས་ཡྩོད།

Just as the sunflower naturally turns towards the sun that nurtures 
it, so are we as humans drawn naturally towards kindness.
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སྒྲུང་།

གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དང་ངང་པ།

སྔ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་གར་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་འདྱིར།	 གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཀྱི་

སྤུན་ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཇྱི་མྱི་སྙམ་པས་ངང་སྩོ་སྩོའྱི་མདའ་གཞུ་ལ་སྦྱར་ཏེ་ངང་

པ་ལ་འཕངས་པ་དང་།	 གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཀྱིས་ངང་པ་རེད་ནས་དེའྱི་རྨ་ཁར་

སྨན་བཅྩོས་བས།	 སྤུན་གྱིས་ངང་པ་དེ་གནམ་ལ་ཡྩོད་དུས་མདའ་རྒྱག་མཁན་

དང་།	 དེ་ས་ལ་ལྷུང་སྟེ་ཤྱི་གབས་ཡྩོད་པ་ལས་སྐྱྩོབ་མཁན་གཉྱིས་སུ་ལ་ཐྩོབ་

མྱིན་ཐད་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་དང་།	 ཁྩོ་གཉྱིས་རྒྱལ་པྩོའྱི་ཕྩོ་བྲང་དུ་ཁྱིམས་དཔྩོན་

སར་ཕྱིན།	 ཁྱིམས་དཔྩོན་གྱིས་སྤུན་གཉྱིས་བར་བཙན་གྱིས་འདེམས་ཀ་སྤྩོད་

འདྩོད་མེད་སྟབས།	 ཁྩོས་ངང་པ་ལ་འདེམས་འཇུག་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ།	 ངང་པ་

ལ་འདེམས་ཀ་སྤྩོད་སྐབས།	ངང་པས་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་བདམས་པ་རེད།	

གྩོ་དྩོན།

རང་གཞན་གཉྱིས་ཀའྱི་སྩོ་གསུམ་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ལ་དགའ་བ་སྩོམ་པའྱི་

བསམ་བྩོ།	

དཔེ་མཚོན།

ཨ་མ་ཊེ་རྱི་ས་ཡྱིས་མཛེ་ནད་ཀྱིས་མནར་བའྱི་ཉམ་ཐག་ནད་པའྱི་



3

རྱིགས་ལ་རྩོགས་རམ་བས་པའྱི་བ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དགའ་བ་སྩོམ་པ་

བཞྱིན་ནྩོ།	།

ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

ང་ཚོའྱི་སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་བྱུང་དུས་དེར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་དགའ་པྩོ་བེད་ཅྱིང་།	 མྱི་ཚང་མའྱི་དགའ་མྩོས་བ་ཡུལ་དེ་

གཞན་གྱི་འཛུམ་མདངས་ཡྱིན་པ་ལས་མྱི་འདྩོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་

ཡྱིན།

བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

༡།	 རང་དང་གཞན་གྱིས་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་སྔར་བས་ཟྱིན་པ་དང་།	 བེད་

བཞྱིན་པ།	བེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགའ་བ་ཡང་ཡང་སྩོམ།

༢།	 རེས་སུ་ཡྱི་རང་སྩོམ་པ་ནྱི་ཕྲག་དྩོག་གྱི་གཉེན་པྩོ་ཡག་ཤྩོས་ཡྱིན།		

༣།	 གཞན་གྱི་ལེགས་པའྱི་བ་བ་ལ་ཡྱི་རང་དང་།	 བསྔགས་བརྩོད།	 གུས་

བརྱི་བས་ན་རང་ཡང་དེ་ལྟར་བེད་འདྩོད་འབྱུང་བས།	 རང་ཉྱིད་ཀྱི་

བཟང་སྤྩོད་གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་བ་ལ་རྩོགས་འདེགས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་

སྟབས་དེ་ལྟར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་སྩོམས།	

༤།	 ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་རེས་ལ་ཡྱི་རང་དང་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་
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པར་དྩོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་རྒྱུ།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

གཞན་གྱི་སྤྩོད་བཟང་གང་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྱིད་དབང་འཕྲྩོག་པ་

དང་།	དགའ་བ་སྟེར་བཞྱིན་འདུག་དྲན་ནས་ཐྩོ་འགྩོད་བ་རྒྱུ།	

གཞན་གྱི་ཀུན་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་ལ་ཕྲག་དྩོག་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་གང་

ཞྱིག་ཡྩོད་མེད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ།		མེད་ན་དགའ་བ་སྩོམས།	གལ་

ཏེ་ཡྩོད་ན་ཕྲག་དྩོག་བེད་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་དེའྱི་

གཉེན་པྩོར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་རྒྱུན་བསྱིངས་ཏེ་ཉམས་ལེན་བྩོས།

སྩོབ་སྦྱྩོང་དང་ཀུན་སྤྩོད་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་སྩོབ་ཕྲུག་དང་།	 དགེ་རྒན་

དག་ལ་ཡྱི་རང་བསྔགས་བརྩོད་དང་།	 ཁྩོང་རྣམས་མྱིག་དཔེར་བཟུང་

ནས་འགྩོགས་འདྲྱིས་བས་ཏེ།	 	 རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྩོབ་སྦྱྩོང་དང་ཀུན་སྤྩོད་

ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དགྩོས།

བེད་སྩོ།

མཐྩོང་ཐྩོས་མྩོང་གསུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕན་པའྱི་བ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་

དང་འབྲེལ་བའྱི་མྩོང་ཚོར་བྲྱིས་ནས་བཤད་དུ་འཇུག་དགྩོས།	
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ཐྩོས།

མཐྩོང་།

མྩོང་།

བྱ་ཐབས།

༡།	 སྩོབ་ཕྲུག་	༤	ནས་	༦	བར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བགྩོས།

༢།	 ཚོགས་ཆུང་སྩོ་སྩོས་གང་སྦྱར་ཐྩོག་	 Y	 དབྱིབས་ཅན་གྱི་དཔེ་རྱིས་

ཤྱིག་བྲྱིས།

༣།	 Y	 དབྱིབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེའྱི་ཐྩོག་མཐྩོང་།	 ཐྩོས།	 མྩོང་གསུམ་གྱི་

འགྩོ་བརྩོད་རེ་བྲྱིས།

༤།	 རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་འབྲེལ་བའྱི་མཐྩོང་ཐྩོས་མྩོང་གསུམ་གྱི་གནད་དྩོན་

ཐྩོག་གྩོ་བསྡུར་གྱིས་ཐྩོ་འགྩོད་བྩོས།

༥།	 ཚོགས་ཆུང་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་སྩོབ་ཕྲུག་ཡྩོངས་ལ་སྤན་བསྟར་ཞུ་དགྩོས།
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༢། དྲན་ཤྟེས།

Ethical mindfulness

ཚན་རྱིག་པས་དངྩོས་པྩོ་མྱིག་གྱིས་དངྩོས་སུ་མཐྩོང་མྱི་ཐུབ་པ་རྣམས་

ཕྲ་མཐྩོང་ཆེ་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་མཐྩོང་བ་བཞྱིན།	 ང་ཚོའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་གཡྩོ་

འགུལ་དང་མྩོང་བ་རྣམས་སེམས་བརན་པྩོ་དང་གཙང་མ་ཞྱིག་གྱིས་མཐྩོང་

བར་བེད།

Just as a microscope allows a scientist to see properties that are 
not visible to the naked eye, so does a stable and refined attention 
enable us to more clearly see our inner impulses and experiences.
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སྒྲུང་།	

དྲན་ཤྟེས་མྟེད་པའི་བུ།

ཨ་མ་ཞྱིག་ལ་བུ་གེན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པས་སེམས་ཁལ་བེད་ཀྱིས་ཡྩོད།	

ཁྩོ་མྩོས་རང་གྱི་བུ་དེ་ཅུང་ཟད་སྤང་དུ་འགྩོ་ཆེད།	 	 གྩོང་པའྱི་བུ་སྐད་ཆ་ཤྩོད་

མཁས་པྩོ་སྤང་གྲུང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དེའྱི་ལྷན་དུ་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཀྱི་བ་ཕྱུགས་

ཤྱི་བར་སེམས་གསྩོ་བེད་དུ་བཏང་།	 བུ་སྤང་པྩོ་དེས།	 	 བ་ཕྱུགས་ཤྱི་བར་

ནང་མྱི་ཚང་མས་སེམས་ཁལ་གནང་མྱི་དགྩོས།	 	 ཤ་དང་པགས་པ་སྩོགས་

ལ་ལྟ་བཟྩོ་མེད་པ་མྱིན།	 	 ཞེས་ལབ་པ་དེ་བུ་གེན་པའྱི་སེམས་ནང་ངེས་པྩོ་

བྱུང་།	 	ཡང་ཉྱིན་ཤས་རེས།	གྩོང་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་རྒན་གྩོངས་པས་ཁྩོ་པ་

དེར་སེམས་གསྩོ་བེད་དུ་བཏང་བར་བུ་གེན་པས།		ཕ་གྩོངས་ཀང་ནང་མྱི་ཚང་

མས་སེམས་ཁལ་བེད་མྱི་དགྩོས།	 	 ཤ་དང་པགས་པར་ལྟ་བཟྩོ་ཡྩོད་པ་རེད་

ལབ་གབས་བེད་སྐབས།	 	བུ་སྤང་པྩོ་དེ་དེར་འབྩོར་ཏེ།	 	པ་ལགས་དམ་པ་དེ་

ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་པ་ལགས་རེད།	 འདྱི་འདྲ་སེམས་ཁལ་གནང་མྱི་དགྩོས།	 ཞེས་

ལབ་པས་བུ་གེན་པའྱི་སེམས་ནང་མྱི་ཤྱི་ན་དེ་ལྟར་ལབ་དགྩོས་པ་འདྲ་དྲན་

པ་རེད།	 	 དེ་ནས་ཟླ་ཤས་རེས་ཁྩོ་རང་གྱི་གཅེན་པྩོའྱི་བཟའ་ཟླ་གྩོངས་པས་བུ་

གེན་པ་གཅེན་པྩོའྱི་མདུན་ཡྩོང་སྟེ།	 གཅེན་པྩོ་ལགས།	 སེམས་ཁལ་མ་གནང་

དང་།	 	 བཟའ་ཟླ་གྩོངས་མཁན་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བཟའ་ཟླ་རེད་པ།	 	 ཞེས་

བཤད་དགྩོས་དྲན་ཡང་།	 གྩོང་པའྱི་བུ་ཡྱིས་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་བལྟས་
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ནས་སྐད་ཆ་མ་འདྲ་བ་བཤད་ཀྱིན་འདུག་བསམས་ནས།	 གཅེན་པྩོ་ལ་སེམས་

ཁལ་བས་ནས་ཡྩོང་རྒྱུ་མེད་པར།	ཤྱི་བྩོའྱི་རེས་འཇུག་དགེ་བ་ལ་འབད་དགྩོས་

པའྱི་སེམས་གསྩོ་བས་པ་རེད།

གྩོ་དྩོན།

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བང་བའྱི་དགེ་མཚན་དང་དྩོར་བའྱི་སྐྱྩོན་མ་

བརེད་པར་རྒྱུན་དུ་དྲན་པའྱི་བྩོ་ཞྱིག་དང་།	ཡང་ན།

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྩོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་བས་པའྱི་

འབྲས་བུའྱི་ཡྩོན་ཏན་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་འཁྩོར་ནས་མྱི་བརེད་པ་བེད་

པའྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ལ་གྩོ་དགྩོས་པ་ཡྱིན།

རང་གྱི་སེམས་དེ་བང་དྩོར་གྱི་གནས་ལ་མ་གཡེང་བར་དྲན་པས་ཟྱིན་

ཡྩོད་མེད་བ་ར་བེད་མཁན་གྱི་སེམས་བྱུང་ལ་ཤེས་བཞྱིན་ཟེར།

དཔེ་མཚོན།

ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བ་ར་བེད་པ་ནྱི།	 རྐུན་མ་རད་གཅྩོད་མཁན་གྱི་གསང་

མྱུལ་བས་རྐུན་མ་ངྩོས་ཟྱིན་ནས་ཉེན་རྩོག་པར་རྱིས་སྤྩོད་པ་དང་

མཚུངས།		དྲན་པས་སེམས་གཡེང་བ་དེ་སར་དམྱིགས་པ་ལ་གཏྩོད་པ་

ནྱི༑	ཉེན་རྩོག་པས་རྐུན་མ་བཟུང་བ་བཞྱིན་ནྩོ།	།
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ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

ང་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་རང་གྱིས་རང་ལ་བརག་པ་དང་།	དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་

པའྱི་ཐྩོག་ནས་དུས་འདའ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན།	 སྩོ་སྩོའྱི་ཀུན་སྩོང་དང་

སྤྩོད་ལམ་ལ་ཞུ་དག་གཏྩོང་ཐུབ་པ་ཡྩོང་རྒྱུ།

བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

རང་གྱི་བ་བ་གང་བེད་ཚང་མ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་བ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་

གནད་ཆེ་ཤྩོས་ཡྱིན།		མདྩོར་ན།	རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་།	འདུ་

ཤེས།	 ཀུན་སྩོང་སྩོགས་ལ་རྩོག་ཞྱིབ་བས་ཏེ།	 	 བསམ་བྩོ་ངན་པའྱི་

ཕྩོགས་སུ་སྩོང་བའམ།	འགྩོ་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག་ན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་

ངྩོས་ཟྱིན་པར་བས་ནས་དྲན་པས་སེམས་བཟང་པྩོའྱི་ཕྩོགས་སུ་གཏྩོད་

པ་ལ་སྦྱྩོང་བརྡར་བེད་དགྩོས།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་སྤྩོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་སེམས་ལ་རྩོག་ཞྱིབ་བས་ཏེ་བ་བ་

ལ་འཇུག་པའྩོ།	 །ནྩོར་འཁྲུལ་ཕལ་ཆེ་བ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་མེད་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་འདྩོད་ཆགས་དང་།	 ཞེ་སྡང་

གཉྱིས་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སྩོ་གསུམ་གྱི་སྤྩོད་པ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ལ་

བསབ་དགྩོས།
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བེད་སྩོ།

བེད་སྩོ་དང་པྩོ།

	 མ་བལྟས་པར་མཐའ་རྱིས་འབྲྱི་བ།	 (རྱི་མྩོ་འབྲྱི་དཔེ་ལ་མྱིག་བལྟས་ཏེ།	 འབྲྱི་

ཡུལ་གྱི་ཤྩོག་བུའྱི་སྟེང་མྱིག་མ་བལྟས་པར་འབྲྱི་དཔེ་དེ་ཡྱི་དབྱིབས་རྱིས་འབྲྱི་དགྩོས་པ་

ཡྱིན།)

བེད་སྩོ་གཉྱིས་པ།

༡།	 སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཆ་བསྒྱིགས་ཏེ།	 བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་སྔྩོན་ལ་བ་བ་

བཟང་པྩོ་གང་ཞྱིག་བས་ཡྩོད་པ་ཐྩོ་འགྩོད་བས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་

བེད་དགྩོས།

༢།	 དེ་རེས་སྩོ་སྩོའྱི་རྩོགས་པས་གང་བཤད་པ་དེ་ཕན་ཚུན་བསྐྱར་ཟླྩོས་

བེད་དུ་འཇུག་དགྩོས།

༣།	 རྩོགས་པ་ཕན་ཚུན་སུ་དང་སུ་ཡྱི་དྲན་ཤེས་བརན་མྱིན་བརག་ཞྱིབ་བེད་

དགྩོས།
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༣། སྟེམས་མོང་གི་གོ་རོགས།

Emotional awareness

བུམ་པའྱི་ནང་གྱི་ཆུས་ང་ཚོའྱི་སེམས་མཚོན།	 དེའྱི་ནང་གྱི་འདམ་

བག་དང་དངྩོས་པྩོ་འདྲ་མྱིན་རྣམས་ང་ཚོའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་བྩོ་དང་།	 ཚོར་བ།	

སེམས་མྩོང་སྣ་ཚོགས་དང་འདྲ།	 བུམ་པ་དེ་དཀྲུགས་ན་འདམ་ལ་སྩོགས་པ་

ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་ཆུ་རྩོག་མར་འགྱུར།	 ཡྱིན་ནའང་།	 བུམ་པ་དེ་མ་དཀྲུགས་

ན་འདམ་ལ་སྩོགས་པ་རང་འཇགས་གནས་ནས་ཆུ་དེ་མ་འཁྲུགས་པར་གཙང་

མར་གནས།

The water in jar represents our mind, and the mud and different 
objects in it are like the different kinds of thoughts, feelings, and 
emotions we have. When the jar stirred, the objects tend to mud-
dy the water, but when you stop agitating the jar, the objects settle 
and the water becomes still and clear.
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སྒྲུང་།

ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་སྤང་ཀི་གཉིས།

ཚ་བྩོ་ཞྱིག་ལ་གཞན་གྱིས་གནྩོད་འཚེ་བེད་སྐབས།	 	 སྩོ་པྩོས་སྩོ་སྩོའྱི་

ཚ་བྩོ་ལ་ལམ་སྟྩོན་གནང་བའྱི་ཆེ་རྩོ་ཀྱི་ནས་བྱུང་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

“འཁྩོན་འཛིན་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཕམ་ཉེས་འབྱུང་བ་ལས་དག་ལ་གནྩོད་མྱི་

སྱིད།	 དེ་ནྱི་སྩོ་སྩོས་དུག་བཟས་ནས་གཞན་ཤྱི་བའྱི་རེ་བ་བེད་པ་ལྟར་ཡྱིན།	

ངས་ཚོར་བ་དེ་ལ་ཡུན་རྱིང་འབད་པ་ཡྱིན།	 སྩོ་སྩོའྱི་སེམས་ནང་ངྩོས་སུ་སྤང་

ཀྱི་གཉྱིས་ཡྩོད་པ་དང་མཚུངས།	 དེ་ཡང་གཅྱིག་ཡག་པྩོ་དང་གནྩོད་པ་མྱི་བེད་

མཁན་ཡྱིན།	 དེས་ཕྩོགས་ཚང་མ་དང་ལྷན་དུ་འདྲྱིས་པྩོ་ཡྩོད་ལ་ཁྱིམས་འགལ་

མྱི་བེད་པ་དང་།	དེས་དུས་དང་གནས་རན་དུས་མ་གཏྩོགས་མྱི་འཛིངས་ཀང་།	

སྤང་ཀྱི་གཞན་དེ་ཁྩོང་ཁྩོས་ཁེངས་ནས་ཡྩོད།	 གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཡང་ཁྩོང་ཁྩོས་འཇུག་ཐུབ།	ཁྩོས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ག་དུས་ཡྱིན་རུང་ཚང་མ་

དང་ལྷན་དུ་འཛིང་བར་བེད།	 ཁྩོའྱི་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་འཁྩོན་འཛིན་སྩོགས་ཆེ་དྲགས་

པས་བསམ་ཞྱིབ་བེད་མྱི་ཐུབ།	 ཁྩོང་ཁྩོ་དེ་ནྱི་བེད་མེད་ཡྱིན།	 དེས་ཅྱི་ཡང་

འགྱུར་མྱི་ཐུབ།	 དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་དབང་སྒྱུར་ཐབས་བེད་པས་མཚམས་རེར་

ང་དེ་གཉྱིས་དང་ལྷན་དུ་གནས་ཁག་པྩོ་འདུག”

ཚ་བྩོས་སྩོ་པྩོའྱི་མྱིག་ལ་ལྟ་བཞྱིན།	 སྩོ་པྩོ་ལགས།	 སུ་ཐྩོབ་པ་རེད་ཅེས་
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དྲྱིས།	སྩོ་པྩོས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསྩོ་སྐྱྩོང་བེད་ས་དེ་ཐྩོབ།	ཅེས་ལན་བརྒྱབ།

གྩོ་དྩོན།

རང་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་སྩོགས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡང་གསལ་པྩོར་

ངྩོས་འཛིན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བེད་པའྱི་བསམ་བྩོ་ལ་ཟེར།

དཔེ་མཚོན།

གཞན་གྱིས་རང་ལ་ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྱིག་

བྱུང་ཚེ།	དང་པྩོ་ཚོར་བ་དེ་ངྩོས་ཟྱིན་པ་བས་ཏེ།	ཚིག་ངན་སྨྲས་པ་ལས་

རྡུང་རྡེག་མ་བཏང་བ་ཡག་པྩོ་རེད་བསམས་ནས་བྩོ་བཟང་ཕྩོགས་སུ་

བསྒྱུར་བ་བཞྱིན་ནྩོ།	།

ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

ངའྱི་ངྩོ་ཤེས་ཚན་རྱིག་པ་སྩོ་ལགས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་དེས།	 ཞེ་སྡང་གྱིས་

སེམས་འཁྲུགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་སྨན་བཅྩོས་གནང་བའྱི་ཉམས་མྩོང་

ཕྩོགས་བསྡྩོམས་བས་ཏེ།	 སེམས་འཁྲུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་དེས་

དམྱིགས་པ་དེ་ཉྱིད་མྱི་སྡུག་པར་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད་ཀང་།	 ཡྱིད་དུ་མྱི་འྩོང་

བའྱི་ཆ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་སེམས་ཀྱིས་བཟྩོས་པ་ཡྱིན་སྐྩོར་

གསུངས་བྱུང་།
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བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

སྩོ་སྩོའྱི་མྩོང་ཚོར་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་ངྩོས་འཛིན་བེད་དུ་འཇུག་དགྩོས།

ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྱིག་དང་འཕྲད་ཚེ།	 དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་མ་

ཐུབ་ན་རང་ཉྱིད་ཁྩོང་ཁྩོ་སྐྱེས་པ་སྩོགས་གཞན་ལ་གནྩོད་པའྱི་ངན་སྤྩོད་

རྣམས་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་གཏྩོང་གྱི་

ཡྩོད།	 ཡང་ན།	 རང་ཉྱིད་ཡྱིད་ཐང་ཆད་ནས་རེ་བ་ཐམས་ཅད་བརླགས་

ཏེ་ཅྱི་བ་གཏྩོལ་མེད་དུ་གྱུར།	

དེ་བཞྱིན་དུ་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ཞེན་ཆགས་ཆེ་དྲགས་ན་ཧམ་པ་

དང་།	 མཐྩོང་ཆུང་།	 ཁྱད་གསྩོད་སྩོགས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྩོད་ངན་རྣམས་

རང་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་གྱི་ཡྩོད།		

དེར་བརེན།	 རང་དང་མཚུངས་པར་གཞན་གྱི་སེམས་ཚོར་ཡང་རྩོགས་

པར་བས་ནས་བསམ་བྩོ་ཡང་ཡང་བཏང་སྟེ་དཔྱད་སྩོམ་བྩོས།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

སྩོ་སྩོའྱི་དགའ་སར་འཕྲད་ཚེ་ཞེན་ཆགས་མྱི་བེད་པ་དང་།	 མ་དགའ་

སར་འཕྲད་ཚེ་ཞེ་སྡང་མྱི་བེད་པ།	 བར་མ་ཞྱིག་ལ་འཕྲད་ཚེ་སེམས་

བཏང་སྙྩོམས་སུ་གནས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་ཉམས་

སུ་ལེན་པར་བའྩོ།	།
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༡།	 ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཚོར་བ་བདེ་བ་ངྩོས་བཟུང་ནས་དེ་ལ་ཚོད་འཛིན་བེད་པ་

དང་དེ་ལ་ཞེན་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་བཀག་པ།

༢།	 དེ་བཞྱིན་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ངྩོས་བཟུང་སྟེ་འཁྩོན་འཛིན་དང་།	

སྡང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བཀག་ནས་སྩོ་གསུམ་གྱི་སྤྩོད་པ་ཚུལ་དང་མཐུན་

པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ཕྩོགས་སུ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་ནའང་།	 ངན་སྤྩོད་ཀྱི་རྐེན་

དུ་མྱི་འགྩོ་བ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཡང་ཡང་བས་ཏེ།	 རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་

རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས།

བེད་སྩོ།

༡།	 རང་དགའ་སའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་དང་།	 མ་དགའ་སའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག	

དག་གཉེན་གང་ཡང་མྱིན་པའྱི་གང་ཟག་བར་མ་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི་མྱིང་

འབྲྱི་རུ་འཇུག་རྒྱུ།

༢།	 དེ་དག་ལ་དམྱིགས་ཏེ་བསམ་བྩོ་བཏང་ནས་ཚོར་བ་གང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་

མེད་ཐྩོ་འགྩོད་བེད་རྒྱུ།

༣།	 བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་ཞེན་ཆགས་ཆེ་དྲགས་ན།	 སྡུག་བསྔལ་ཞྱིག་ལ་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་དང་།	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བས་སེམས་

ཞུམ་པ་ཆེ་དྲགས་ན།	 བདེ་བ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བྩོ་བཏང་སྟེ།	 བདེ་སྡུག་

གང་ཡང་མྱིན་པའྱི་བྩོ་བཏང་སྙྩོམས་ལ་གནས་ཐབས་བ་དགྩོས།
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༤། དཀའ་ངལ་དང་ལྟེན་ནམ་སིང་སོབས།

Self-acceptance/courage

དམག་འཐབ་སྐབས་དམག་མྱི་ཡྱིས་ཕུབ་ཀྱིས་ཕ་རྩོལ་པྩོས་ཚུར་རྒྩོལ་

ལས་བསྐྱབས་ཏེ་གདེང་སྩོབས་བསྐྲུན་པ་ལྟར།	 དཀའ་ངལ་དང་ལེན་དང་སྙྱིང་

སྟྩོབས་བསྐྱེད་པས་རྐེན་ངན་ལས་སྐྱྩོབ་པ་དང་།	 དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གདྩོང་

ལེན་བེད་པའྱི་ནུས་པ་སེལ།

In the same way a shield protects a warrior from a challenger’s 
attack and provides a measure of confidence, self-acceptance and 
inner courage protect one from adversity and empower one to 
withstand the challenges of life.
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སྒྲུང་།

ཟམ་པ་སྐྲུན་མཁན་གི་དམ་བཅའ།

ཉྱིན་ཞྱིག	 མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁལ་བཀལ་བའྱི་བྩོང་བུ་ཞྱིག་དེད་ནས་ཆུ་བྩོར་

རྒལ་གྱིན་ཡྩོད།	 ཆུ་བྩོའྱི་དཀྱིལ་དུ་སེབ་ལ་ཉེ་དུས་བྩོང་བུས་འདྲེད་བརྡར་ཤྩོར་

ནས་ཆུའྱི་ནང་དུ་འགེལ་བ་དང་།	 མྱི་དེས་མྱུར་དུ་བྩོང་བུ་ཡར་སྩོང་བའྱི་སྐབས་

སུ་ཁྩོ་ཡང་ཆུའྱི་ནང་དུ་འགེལ་ཞྱིང་།	 དེའྱི་མུར་ཆལ་ཆྱིལ་དུ་གཡྩོ་བའྱི་རྦ་

རླབས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་ཟྩོག་གཉྱིས་ཀ་བཏུམས་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར།	 ལྩོ་དེའྱི་

དབར་ཁར་ཆར་ཞྩོད་ཆེ་ཞྱིང་ཆུ་བྩོ་བྲུག་པའྱི་དུས་སུ།	 མྱི་ཟྩོག་མང་པྩོའྱི་ཚེ་

སྩོག་དེ་ལྟར་ཤྩོར་གྱིན་ཡྩོད།

ཆུ་བྩོའྱི་ཚུར་ཕྩོགས་ན།	བྱིས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དེར་བལྟས་ནས་བསྡད་ཡྩོད།	

བྱིས་པ་དེའྱི་མྱིང་ལ་ཁྩོ་བྩོ་དཔལ་ལྡན་ཟེར།	 མྱི་ཟྩོག་གཉྱིས་དེ་ལྟར་ཤྱི་བ་

མཐྩོང་བས།	ཁྩོའྱི་ཡྱིད་ལ་སྙྱིང་རེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་པ་དང་།	སེམས་སྐྱྩོ་ཞྱིང་སྡུག་

པའྱི་ངང་ནས་ཆུ་འགམ་དུ་ལངས་ཏེ་ཆུ་བྩོ་ཆལ་ཆྱིལ་དུ་བཞུར་བར་བལྟས་

ནས།	 ལྩོ་མང་པྩོའྱི་རྱིང་ལ་ཆུ་བྩོ་འདྱིས་མྱི་ཅྱི་འདྲ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་སྩོག་ཕྲྩོགས་

ཡྩོད་དམ་སྙམ་ཞྱིང་།	མྱི་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་ཆུ་ལ་བརྒལ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ།	ཁྩོ་

ནར་སྩོན་ན་ཆུ་ལ་ཟམ་པ་སྐྲུན་མཁན་ཞྱིག་བེད་རྒྱུའྱི་དམ་བཅའ་བརན་པྩོ་སྙྱིང་

ལ་བཅངས།
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རྱིག་གནས་སྦྱང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁྩོ་བང་སྡྱིངས་དགྩོན་པར་ཞུགས་ནས་གྲྭ་

པ་བས་ཤྱིང་།	མྱིང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པྩོ་ཞེས་བཏགས།	ཁྩོས་དཀའ་སྤད་

འབད་བརྩོན་གྱིས་རྱིག་གནས་ཤེས་བར་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་གྱུར།

རེས་སུ།	 ཁྩོ་སྩོབ་གཉེར་གྱི་ཆེད་དུ་ལྷ་སར་སྩོང་།	 ལྷ་གདྩོང་གྲུ་ཁ་ནས་

གཙང་པྩོར་རྒལ་དུས།	 མྱི་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྲུ་ག་སྟེར་རྒྱུ་མེད་པར་ལུས་འདུག་པ་

མཐྩོང་ནས།	 ཁྩོས་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟྩོད་པར་གྲུ་པ་ལ་གྲུ་ག་མྱི་ལེན་པར་མྱི་

རྣམས་གྲུ་ལ་འདུག་ཏུ་འཇུག་རྩོགས་ཞེས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་ལ།	གྲུ་པས་ཁྱྩོད་རང་

གྱི་གྲུ་ག་སྟེར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ད་དུང་མྱི་གཞན་གྱི་གྲུ་ག་མ་ལེན་ཟེར་བ་ཅྱི་

ཡྱིན་ཟེར་ནས།	ཁྩོའྱི་མགྩོ་ལ་གྲུ་ཁེམ་གྱིས་གཞུས་ཏེ་ས་ལ་བསྒེལ་བ་རེད།	དེ་

ནས་ཁྩོས་ཉམ་ཐག་གྱི་མྱི་བགང་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་འདྲའྱི་བརས་

བཅྩོས་མྩོང་གྱིན་འདུག་སྙམ་ནས་སེམས་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱྩོ་བ་དང་།	 མྱི་རྣམས་ཀྱི་ག་

སྟེར་མྱི་དགྩོས་པར་ཆུ་བྩོར་བརྒལ་ཐུབ་པའྱི་ཟམ་པ་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམ་

བཅའ་སྔར་བས་ཇེ་བརན་དུ་གྱུར།

ཁྩོ་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་སྩོགས་ས་ཆ་མང་པྩོར་སྩོང་ནས་སྡུག་རུས་

ཀྱིས་ཟམ་པ་བཟྩོ་བཀྩོད་དང་སྐྲུན་ཐབས།	 ལྕགས་བཞུ་བ་དང་ལྕགས་ཐག་རྡུང་

བ་སྩོགས་ཀྱི་ལག་རལ་སྩོབ་སྦྱྩོང་བས།	ཕྱི་ལྩོ་	༡༤༣༠	ལྩོར།	བརྩོན་འགྲུས་

བཟང་པྩོས་བཟྩོ་བཀྩོད་བས་པའྱི་ལྕགས་ཐག་གྱི་ཟམ་པ་དང་པྩོ་དེ་ལྷ་སའྱི་སྐྱྱིད་

ཆུའྱི་ལྷ་གདྩོང་གྲུ་ཁར་བཙུགས་པ་དང་།	 དེའྱི་རེས་སུ་ཁྩོང་གྱིས་བྩོད་ཡུལ་གྱི་

ཆུ་ཆེན་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྩོ་དང་འབྲྱི་ཆུ།	 རྫ་ཆུ།	 ཉག་ཆུ་སྩོགས་དྲག་ཏུ་འབབ་
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པའྱི་ཆུ་བྩོའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ལྕགས་ཐག་གྱི་ཟམ་པ་མང་པྩོ་བསྐྲུན་ཏེ།	རང་གྱི་ཆུང་དུས་

ཀྱི་དམ་བཅའ་དེ་མངྩོན་འགྱུར་བས་པས།	 མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྩོང་ལ་ཐང་སྟྩོང་

རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བསྔགས་ཤྱིང་ཡྩོངས་སུ་གགས་པར་གྱུར།

གྩོ་དྩོན།

དཀའ་ངལ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀང་དང་ལེན་བས་ཏེ་སེལ་ཐབས་བེད་

ཐུབ་པའྱི་སྙྱིང་སྟྩོབས།

དཔེ་མཚོན།

ཐྩོན་མྱི་སཾ་བྩོ་ཊས་ཚ་གང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་རང་སྩོག་ཚུན་བྩོས་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་གར་དུ་ཡྱི་གེ་སྩོབ་པར་ཕེབས་པའྱི་སྙྱིང་སྟྩོབས་ལྟ་བུ།

ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལ་གདྩོང་ལེན་བེད་སྟངས་

གཉྱིས་ཡྩོད་པ་རེད།	 གཅྱིག་ནྱི་དེའྱི་སྐྩོར་བསམ་བྩོ་ཙམ་ཡང་འཁྩོར་མ་

བཅུག་པར་གཡྩོལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང་།	གཞན་ནྱི་གཡྩོལ་ཐབས་བ་རྒྱུའུྱི་

ཚབ་ཏུ་དཀའ་ངལ་ལ་ངྩོས་ལེན་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པས།	 ཕྱི་མ་འདྱི་ཕན་

ཐྩོགས་ཆེ་བ་ཡྩོད།
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བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

༡།	 ང་ཚོར་འཕྲད་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལམ་མྱི་འདྩོད་པའྱི་གནས་

ཚུལ་གང་ཡྱིན་རུང་།	 རང་བཞྱིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པར་རྒྱུ་རྐེན་

གཞན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་

གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བྩོ་ཡང་ཡང་གཏྩོང་དགྩོས།

༢།	 གལ་ཏེ་བཅྩོས་སུ་མེད་པ་དང་སེལ་ཐབས་མེད་པའྱི་ཕྱིའྱི་འབྱུང་བའྱི་

གནྩོད་པ་དང་།	 རྒ་བ་དང་འཆྱི་བ་ལྟ་བུའྱི་རྐེན་ངན་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་ཐྩོག་

ཏུ་བབས་ཚེ།	 དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལས་གཡྩོལ་ཐབས་མེད་པའྱི་རང་

བཞྱིན་ཐྩོག་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།

༣།	 དཀའ་ངལ་དང་དུ་ལེན་མྱི་ནུས་སྙམ་པ་ནྱི།	 བདག་ཉྱིད་ལ་བརས་པའྱི་

ལེ་ལྩོ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་བཟང་པྩོའྱི་ལས་ལ་འཇུག་མྱི་ནུས་

པ་མ་ཟད།	 ལེགས་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྩོ་འགགས་ནས་དྩོན་

གང་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པས།	 རང་གྱིས་འབད་བརྩོན་བས་ན་བསྒྲུབ་མྱི་

ཐུབ་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་བསམ་ནས་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པ་དང་།		

རང་ལ་འཕྲད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཁུར་དུ་མ་སྩོང་བར་རྒྱན་དུ་འགྩོ་

བ་ཞྱིག་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར་བེད་དགྩོས།

༤།	 དཀའ་ངལ་དང་ལེན་གྱི་སྙྱིང་སྟྩོབས་མེད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མྩོ་ཙམ་

ཡང་དང་ལེན་བེད་མྱི་ཐུབ་པས།	 ཁྩོང་ཁྩོའྱི་གཞན་དབང་དུ་ཤྩོར་ནས་
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མ་རབས་ཀྱི་བ་སྤྩོད་རྣམས་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་དཀའ་ངལ་

དང་དུ་ལེན་པའྱི་གྩོམས་འདྲྱིས་ཡང་ཡང་བསྟེན་དགྩོས།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

དུས་རྒྱུན་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་

མ་ཤེས་པས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་བསམ་བྩོ་བཟང་ཕྩོགས་ནས་

བཏང་སྟེ།	 དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་མེད་ན་སེམས་ཁལ་བས་ཀང་མྱི་

ཕན་པ་དང་།	 སེལ་ཐབས་ཡྩོད་ན་སྡུག་བསྔལ་བས་ནས་མྱི་སྡྩོད་པར་

དེ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བ་རྒྱུན་དུ་འབད་བརྩོན་

བེད་དགྩོས།

བེད་སྩོ།	

མདུད་པ་བཀྩོལ་བ།

༡།	 སྩོབ་མ་རེ་རེར་སྐུད་པ་ཕྲ་བྩོ་ལ་མདུད་པ་དམ་ལྷྩོད་མང་པྩོ་བརྒྱབ་པ་རེ་

སྤྩོད་དགྩོས།	

༢།	 སྩོ་སྩོ་ལ་ཐྩོབ་པའྱི་སྐུད་པའྱི་མདུད་པ་བཀྩོལ་དུ་འཇུག་དགྩོས།	

༣།	 མདུད་པ་བཀྩོལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་མྩོང་ཚོར་འབྲྱི་བ་དང་ཤྩོད་དུ་

འཇུག་དགྩོས།
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༥།  དགོངས་ཡངས་ཀི་བཟོད་བསྲན།

Forgiveness to others

ཚེར་མ་ཅན་གྱི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལག་པས་ཇྱི་ཙམ་དམ་པྩོར་བཟུང་བ་

དེ་ཙམ་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཟུག་གཟེར་གྱིས་མནར་བ་དང་།	 དེ་ལྟ་བུའྱི་ཟུག་གཟེར་

འགྩོག་པའྱི་ཐབས་ལེགས་ཤྩོས་ནྱི་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ལས་གཡྩོལ་

ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་ལྟར།	 ཞེ་སྡང་ལ་ཇྱི་ཙམ་དང་དྩོད་བས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་

སྩོ་སྩོ་ལ་གནྩོད་པ་མང་བ་ཡྩོང་བར་བརེན།	 ལག་ལེན་ཡག་ཤྩོས་ནྱི་བཟྩོད་

བསན་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།	

The tighter you hold onto sweet gum balls of other thorny objects, 
the more pain they will inflict. The wisest way to avoid such pain 
is to let go of the thorny object. The more strongly we hold on 
resentment, the more harm one will inflict on oneself. The wise 
course of action is let of one’s anger.
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སྒྲུང་།

གོགས་པོ་གཉིས།

བཀ་ཤྱིས་དང་དྩོན་གྲུབ་ཟེར་བའྱི་གྩོགས་པྩོ་གཉྱིས་ཡྩོད།	 ཁྩོ་གཉྱིས་བེ་

ཐང་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བེད་སྐབས་ཁ་རྩོད་ཤྩོར་ཏེ་བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་དྩོན་གྲུབ་ལ་

འགམ་ལྕག་གཞུས།	 དྩོན་གྲུབ་ན་ཟུག་མྱི་བཟྩོད་ཀང་བེ་མའྱི་ངྩོས་ལ།	 “བཀ་

ཤྱིས་ཀྱིས་ང་ལ་འགམ་ལྕག་གཞུས་སྩོང་།”	 ཞེས་བྲྱིས།	 	 དེ་ནས་ཁྩོ་གཉྱིས་

བེ་ཐང་གྱི་མཐའ་མ་བུད་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གྩོམ་བགྩོད་བས།	 བེ་ཐང་གྱི་

མཐའ་དེར་ཆུ་རྫྱིང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དེར་ཁྩོ་གཉྱིས་ཆུ་རྐལ་པ་རེད།

སྟབས་མྱི་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་དྩོན་གྲུབ་གྩོ་བུར་དུ་འདམ་རྩོག་ནང་ལྷུང་།		

བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་དེ་མཐྩོང་མ་ཐག་སྩོག་བསྐྱབས་རེས།	དྩོན་གྲུབ་ཀྱིས་རྡྩོའྱི་ངྩོས་

སུ༑	 “བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་ངའྱི་སྩོག་བསྐྱབས་སྩོང་།”	 ཞེས་བརྩོས།	 	 བཀ་ཤྱིས་

ཀྱིས་དྩོན་གྲུབ་ལ།	 “དེ་ལྟར་བེད་དྩོན་ཅྱི་ཡྱིན།”	ཞེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པས།	དྩོན་

གྲུབ་ཀྱིས།	 “གྩོགས་པྩོ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་རང་ཉྱིད་ལ་དཀའ་ངལ་སྤད་ཚེ་བེ་

མའྱི་ངྩོས་སུ་བྲྱིས་པ་བཞྱིན་དགྩོངས་ཡངས་བེད་དགྩོས།	 	 གལ་སྱིད་མྱི་སུ་

འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་ཐྩོགས་སམ་རྩོགས་རམ་བས་ན་རྡྩོ་ངྩོས་སུ་

བརྩོས་པ་བཞྱིན་ནམ་ཡང་བརེད་མྱི་རུང་།”	ཞེས་བཤད།
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གྩོ་དྩོན།

གཞན་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་གནྩོད་པ་བེད་སྐབས་གནྩོད་ལན་མྱི་བེད་

པར་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྩོང་ཁྩོ་བཀག་ནས་བྩོ་རྒྱ་བསྐྱེད་པའྱི་གུ་ཡངས་པའྱི་

བསམ་བྩོ།

དཔེ་མཚོན།

མེ་སྐྱྩོན་གྱི་དཀའ་ངལ་མེས་སེལ་མྱི་ནུས་པར་ཆུ་དགྩོས་པ་ལྟར།	 ཁྩོང་

ཁྩོ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཁྩོང་ཁྩོས་སེལ་མྱི་ཐུབ་པར་

བཟྩོད་པ་བསྟེན་དགྩོས་སྩོ།	།

ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

མ་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འདས་པའྱི་བ་སྤྩོད་རྣམས་ངྩོས་བཟུང་སྟེ།	 དེ་

དག་གུ་ཡངས་སུ་གཏྩོང་ཐུབ་པའྱི་བྩོ་སྩོབས་ཡྩོད་ཚེ།	 ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་

འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་དག་སེལ་ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་

སྟྩོབས་ཤྱིག་སྐྱེ་ངེས་ཡྱིན།

སྙྱིང་རེ་དང་བཟྩོད་པ་ནྱི་ནུས་སྟྩོབས་ཞན་པའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་པར།	 དེ་

ནྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ནུས་སྟྩོབས་མཚོན་པའྱི་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན།	
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བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

བམས་བརེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་།	 དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་

ཞྱིག་འཕྲད་དུས་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་གྱི་བཟྩོད་བསན་ཞྱིག་མེད་ན།	

ཁྩོང་ཁྩོའྱི་དབང་དུ་སྩོང་ནས།	 བམས་སྙྱིང་རེ་ཉམས་སུ་ལེན་མྱི་ཐུབ་པ་

ནྱི་དངྩོས་ཡྩོད་ཡྱིན།

༡།	 མདའ་ལེན་འབེན་འཛུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཚུལ་ནྱི།	 རང་ལ་

གཞན་གྱིས་གནྩོད་པ་བེད་དུས་རང་ལ་སྐྱྩོན་མེད་ན་གཞན་གྱིས་གནྩོད་

པ་མྱི་བེད་པས།	 	 རང་སྐྱྩོན་ངྩོས་འཛིན་བས་ཏེ་དགྩོངས་ཡངས་བཟྩོད་

བསན་བེད་དགྩོས།	 	 དཔེར་ན།	 འབེན་འཛུགས་མཁན་མེད་ན་འདའ་

མྱི་འཕེན་པ་ལྟར།	 རང་ཉྱིད་ལ་སྐྱྩོན་ཞྱིག་མེད་ན་གཞན་གྱིས་གནྩོད་པ་

བེད་མྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན།	

༢།	 བམས་སྙྱིང་རེའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཚུལ་ནྱི།	གཞན་གྱིས་རང་ལ་

གནྩོད་པ་བེད་དུས།		ཕ་རྩོལ་པྩོ་དེ་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་

ལེགས་ཉེས་འབེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་སྨྩོ་བ་ལྟར་

གྱུར་འདུག་པས།	སྙྱིང་རེ་བསམ་པར་བའྩོ།	།དཔེར་ན།	སྨྩོན་པ་ལ་རྩོད་

པ་མྱི་བེད་པར་སྙྱིང་རེ་བསྩོམས་པ་བཞྱིན་ནྩོ།	།

༣།	 དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་ཚུལ་གྱིས་བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཚུལ་ནྱི།	 རང་ལ་

གནྩོད་པ་སྐྱེལ་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་བཟྩོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་སྦྱྱིན་མཁན་གྱི་
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དགེ་རྒན་ངྩོ་མ་དེ་ཡྱིན་པས།	 བཀའ་དྲྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་བསམས་

ཏེ་བསྩོམ།	 	དཔེར་ན།	དགེ་ཕྲུག་ལ་དགེ་རྒན་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་

པ་བཞྱིན་བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཡུལ་ནྱི་གནྩོད་པ་བེད་མཁན་དེ་ཡྱིན་ནྩོ།	།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་བཟྩོད་བསན་དཀའ་བའྱི་གནད་དྩོན་ཅྱི་འདྲ་

ཞྱིག་འཕྲད་ཀང་།	 བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཚུལ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ལ་བསམ་

བྩོ་གཏྩོང་མ་ཐུབ་ཚེ།	 སྩོ་སྩོར་རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་།	 རང་གྱིས་རང་ལ་

སྟངས་འཛིན་བེད་མ་ཐུབ་པ་སྩོགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་འཕར་མ་འབྱུང་

རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པས།	 རང་ནུས་གང་ཡྩོད་ཀྱིས་དགྩོངས་ཡངས་ཀྱི་

བཟྩོད་བསན་བསྟེན་དགྩོས།

བེད་སྩོ།	

༡།	རྱི་ཅཌ་མུར་གྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒྲུང་བཤད་དེ་གྩོ་བསྡུར་བེད་འཇུག་རྒྱུ།

རང་ཉིད་ལོང་བ་བཟོ་མཁན་ལ་དགོངས་ཡངས་སྤོད་མཁན་གི་

དཔའ་བོ་རི་ཅཌ་མུར།

༄༅།	 །ཕྱི་ལྩོ་	 ༡༩༧༢	 ལྩོར་ཨཻར་ལེནྜ་གྱི་ཌེ་རཱྱི་ཟེར་བའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་

གྱི་སྩོབ་ཆུང་དུ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་རང་ལྩོ་བཅུ་ལྩོན་པའྱི་སྩོབ་ཕྲུག་རྱི་ཅཌ་
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མུར་སྩོབ་གྲྭ་གྩོལ་རེས་ནང་དུ་ལྩོག་ཡྩོང་བའྱི་སྐབས།	 ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དམག་མྱི་

ཞྱིག་གྱིས་མེ་མདའ་འཕངས་པའྱི་མདེའུ་དེས་རྱི་ཅཌ་མུར་གྱི་མྱི་ཚེ་གང་པྩོ་

ལྩོང་བར་གྱུར་པ་རེད།	 དེ་དུས་ལུང་པ་དེའྱི་ནང་དམག་འཁྲུག་གྱི་དཀའ་ངལ་

མང་བའྱི་སྐབས་རེད།	 དྩོན་རྐེན་དེའྱི་ཟླ་ཤས་སྔྩོན་ལ་ཁྩོང་གྱི་ཨ་ཁུའང་དམག་

མྱིས་བསད་ནས་ཁྩོང་གྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱད་དང་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟའ་ཟླ་ལུས་

ཡྩོད་པས།	ད་ལན་གྱི་དྩོན་རྐེན་དེས་ཁྩོ་པའྱི་ནང་མྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་རྨ་ཁ་ལ་སྱི་པན་

བྱུགས་པ་ལྟ་བུའྱི་ལུས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་བཏང་ཡྩོད་པ་རེད།

རྱི་ཅཌ་མུར་རང་ཉྱིད་ཆུང་དུས་ནས་རང་རེད་སྩོ་ལྩོ་རེད་རྒྱུ་དང་རང་

འཁྩོར་གཏྩོང་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་ཡྩོད་པས།	 ལྩོང་བ་ཆགས་པའྱི་

རེས་སུ་ཡང་ཁྩོང་གྱི་གྩོགས་པྩོ་ཚོའྱི་སྐད་སྒ་ལ་ཉན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་སྩོ་ལྩོ་རེ་

ཞྱིང་རང་འཁྩོར་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཁྩོང་གྱི་མྱི་ཚེར་མྱིག་མེད་ནའང་མྱིག་

ཡྩོད་པ་ལས་ལྷག་པ་བྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་ཁྩོང་གྱི་ཕ་མ་དང་།	 ནང་མྱི།	 གྩོགས་པྩོ་

གྩོགས་མྩོ།	 ཁྱྱིམ་མཚེས་སྩོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཐྩོབ་པ་ལས་བྱུང་བ་རེད།	 དེའྱི་

སང་ལ་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི།	 སྩོ་སྩོས་བེད་ཐུབ་བསམ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་

དགྩོངས་ཡངས་སྤྩོད་རྒྱུའྱི་བསམ་བྩོ་དེའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།	

དེ་ནས་རྱིམ་པས་རྱི་ཅཌ་མུར་རྩོལ་དབངས་ལའང་དབྱིངས་ཞེ་དྲག་

སེབས་ནས་མཐར་སྒ་སྙན་མཁས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་པ་རེད།	 ཁྩོ་རང་རྩོལ་

དབངས་ཚོགས་པའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ཁྩོ་རང་ལ་གདེང་

ཚོད་ཆེན་པྩོ་སེབས་པ་དང་།	བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ཁྩོད་ཁྩོ་རང་གྱི་རྩོགས་པ་གཞས་
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མ་གཅྱིག་དང་ཁ་ཐུག་ནས་ཁྩོ་གཉྱིས་ལ་བུ་མྩོ་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད།

རྱི་ཅཌ་མུར་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཆྩོས་སེམས་ཆེ་ཞྱིང་།	 གཞན་ལ་ཚིག་ངན་

གཅྱིག་ཀང་བཤད་པ་གྩོ་མྩོང་མེད།	 རྱི་ཅཌ་མུར་ལ་སྩོ་སྩོའྱི་ཕ་མས་མྱིག་དཔེ་

བཟང་པྩོ་བསྟན་པ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་སྩོ་སྩོར་གནྩོད་པ་སྐྱེལ་མཁན་ལ་

གནྩོད་སེམས་སྐྱེ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ཚིག་རྩུབ་གཅྱིག་ཀང་བཤད་མྩོང་མེད།	

ཕ་མའྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བཟང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་ཁྩོ་པས་སྩོབ་སྦྱྩོང་མུ་མཐུད་

བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 མཐྩོ་སྩོབ་ཐྩོན་རེས་ཁྩོང་གྱིས་སེར་གྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་

བ་དང་།	 དེ་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དྩོན་རྱིགས་ལ་དང་

བངས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་ཞྱིག་རེད།	ཕྱིས་སུ་རྱིམ་པས་བསམ་བྩོར་

འགྱུར་བ་ཆེན་པྩོ་ཕྱིན་ནས།	 རང་ལྩོ་	 ༣༤	 ལ་སེབས་དུས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚོང་

ལས་མཚམས་འཇྩོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་གྱི་དམག་འཁྲུག་ཡྩོད་སའྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་གྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་རྩོགས་སྐྱྩོར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་

དང་།	 ད་བར་ལྩོ་གངས་	 ༢༢	 རྱིང་དེའྱི་ཐྩོག་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་མ་

ཟད།	 སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཚོགས་པ་དེའྱི་གཙོ་

མགྩོན་དུ་བསྐྩོས་ཡྩོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༥	ལྩོར་རྱི་ཅཌ་མུར་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་སྐྩོར་བརན་ཐུང་ཞྱིག་བཟྩོས་

པའྱི་རེས་ལ།	 ཁྩོ་ལ་མེ་མདའ་རྒྱག་མཁན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དམག་མྱི་དེ་ཅཱལྶ་ཞེས་པ་

ཡྱིན་པ་ར་འཕྲྩོད།	 རྱི་ཅཌ་མུར་གྱིས་ཅཱལྶ་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཏང་བ་དེར་ཡྱིག་
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ལན་འབྩོར་བས།		ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༦	ལྩོར་ཁྩོ་རང་ཅཱལྶ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིན་པ་དང་།	

དེ་ནས་བཟུང་ཁྩོང་གཉྱིས་གྩོགས་པྩོ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།

རྱི་ཅཌ་མུར་གྱིས།	 ཅཱལྶ་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་མེ་མདའྱི་མདེའུས་ང་ལྩོང་

བ་བཟྩོས་པ་རེད།	 དེའྱི་དབང་གྱིས་ངས་ཁྩོ་རང་ལ་ཁྩོང་ཁྩོ་ལང་ནས་བསྡད་པ་

ཡྱིན་ན།	 ང་རང་ལྩོང་བ་ཆགས་པའྱི་གྩོང་གུན་གྱི་སང་ལ་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་མ་སྐྱྱིད་པ་

ཡྩོང་བའྱི་གྩོང་གུན་ཉྱིས་རེག་ཡྩོང་གྱི་རེད་པ།	 དེ་བཞྱིན་ངའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀང་

ཁྩོང་ཁྩོ་ར་བ་ནས་ལངས་མ་སྩོང་།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ལ་བརེན་ནས་ངས་ཁྩོ་

རང་ལ་ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་མ་སྩོང་།	 མེ་མདས་ང་ལྩོང་བ་བཟྩོས་ཀང་།	 ལྩོང་བའྱི་

མྱི་ཚེ་དེས་ང་ས་ཆ་མང་པྩོར་འགྩོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 ཉམས་མྩོང་ཧ་ཅང་མང་

པྩོ་རག་སྩོང་།	 དེར་བརེན།	 ངས་ལྩོང་བ་ཆགས་པ་འདྱིའང་འཇྱིགས་སྣང་ཅན་

ཞྱིག་རེད་ཅེས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག	 གལ་ཏེ་ང་ལ་ད་ལྟ་གང་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་

ཕར་སྤད་ནས་སང་ཉྱིན་ངའྱི་མྱིག་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན།	 ང་

ལ་དེ་དགྩོས་ཀྱི་མྱི་འདུག	 མྱིག་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་གནད་དྩོན་

མང་པྩོ་འདུག	 ཅེས་བཤད་པ་རེད།	 ད་དུང་ཁྩོང་གྱིས།	 ང་རང་ལྩོང་བ་ཆགས་

པའྱི་རྐེན་གྱིས་ད་ལྟ་ང་རང་ག་འདྲ་ཡྩོད་པ་འདྱི་ཆགས་པ་རེད།	ངས་དམག་མྱི་

ཁྩོང་རང་ལ་དགྩོངས་ཡངས་སྤད་པ་ཡྱིན་ཡང་དེས་ངའྱི་མྱིག་གཉྱིས་ཚུར་རག་

གྱི་མ་རེད།	 འྩོན་ཀང་གཞན་ལ་དགྩོངས་ཡངས་སྤྩོད་པ་དེས་མ་འྩོངས་པར་

བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།	 དེ་ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དངྩོས་

སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།	ཅེས་གསུངས།
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༦། ཆོག་ཤྟེས།

Contentment and other inner values

སྣྩོད་ཞབས་མ་རྡྩོལ་བའྱི་ནང་ཆུ་བཀང་ན་མྱུར་དུ་ཁེངས་ནས་ལུད་པ་

བཞྱིན་དུ།	རྒྱུན་གཏན་པའྱི་རང་སྒྱིག་རང་སྲུང་དང་།	ཆྩོག་ཤེས་ཡྩོད་ན་གཞན་

དང་མཉམ་སྤྩོད་བེད་པ་ངང་གྱིས་འྩོང་།

When a bowl is capable of retaining water without leaking, it 
will easily fill to its brim and overflow. Similarly, with a sustained 
self-discipline and a heart filled with contentment, sharing with 
others will flow naturally.
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སྒྲུང་།

བྱ་ཁྟེའུ་དང་སྦྲུལ།

སྔ་མྩོ་ཞྱིག་ལ་བ་ཁྱེའུ་ཞྱིག་ཡྩོད།	 ཁྩོང་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་སེམས་

སྐྱྩོ་ཞྱིང་།	 འཕུར་འདྩོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཁྩོ་འགྩོད་གདུང་གྱིས་རང་ཁྱྱིམ་

ནས་ཐྩོན་ཏེ།	 འཕུར་མ་ཐུབ་བར་དུ་འཛམ་གྱིང་ཀུན་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བེད་རྒྱུ་

ཐག་བཅད།	 ཁྩོས་འཕུར་བའྱི་བ་རྱིགས་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་བ་ཆེན་དུར་བ་

ནས་འབུ་སྱིན་ཕྲ་མྩོ་བར་འཚོལ་ཞྱིབ་བས་ཀང་།	 	 སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཁྩོ་ལ་

འཕུར་སྟངས་བསབ་མ་ཐུབ་པས་ཕན་ཐྩོགས་མ་བྱུང་།	

མཐའ་མར་ཁྩོ་རང་ནམ་ཡང་འཕུར་མྱི་ཐུབ་པ་ཤེས་དུས་ཁྩོ་ས་ལ་

འགེལ་ནས་རང་དབང་མེད་པར་ངུ་འགྩོ་བཙུགས།	 ཁྩོ་དེར་འགེལ་བསྡད་ཡྩོད་

དུས་ཁྩོས་རྡྩོ་ཞྱིག་གྱི་འགམ་ལ་སྦྲུལ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་།	 བ་ཁྱེའུ་ཡྱིས་འཕུར་

བའྱི་བ་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལས་སྦྲུལ་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་མེད།	

སྦྲུལ་འཁྱྱིལ་བ་ལས་བཤྱིག་ནས་མར་ཐྩོན་ཡྩོང་དུས་དེ་ལ་རང་པ་མེད་པ་

མཐྩོང་དུས་བ་ཁྱེའུ་ཡ་མཚན་སྐྱེས།

བ་ཁྱེའུ་ཡྱིས་མྱིག་ཆུ་འཕྱི་བཞྱིན།	 དགྩོངས་དག	 ངས་ད་བར་ཁྱེད་རང་

མཐྩོང་མ་མྩོང་།	ཁྱེད་རང་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱིས།

སྦྲུལ་གྱིས།	 ང་སྦྲུལ་ཡྱིན་ཞེས་ལན་བཏབ།	 ངས་ཀང་ཁྱེད་རང་ནང་
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བཞྱིན་སེམས་ཅན་ཞྱིག་མཐྩོང་མ་མྩོང་།	 ཁྱེད་རང་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ།	 འདྱི་གར་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡྩོང་བ་ཡྱིན་ནམ།	ཞེས་དྲྱིས།

བ་ཁྱེའུ་ཡྱིས།	 ང་བ་ཁྱེའུ་ཡྱིན།	 ཞེས་ལན་བཏབ།	 ངས་འཕུར་སྟངས་

སྦྱྩོང་ཆེད་ཡུན་རྱིང་འགྲུལ་བཞུད་བས་ཀང་ལས་དྩོན་གཅྱིག་ཀང་འགྲུབ་མ་

སྩོང་།		ཞེས་ལབ་བཞྱིན་ཡང་བསྐྱར་ངུས།

སྦྲུལ་གྱིས།	 ཁྱེད་རང་སྐྱྩོ་བ་སྙྱིང་རེ།	 ཡྱིན་ཡང་ག་རེ་བས་ནས་འཕུར་

སྟངས་སྦྱང་འདྩོད་འདུག་གམ།		ཞེས་དྲྱིས།

ང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།	 བ་གཞན་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་སྟབས།	 ང་ཡང་འཕུར་

འདྩོད་འདུག		ཞེས་ངུ་ངག་དང་བཅས་ལབ།

སྦྲུལ་མགྩོ་འཐྩོམ་ཞྱིང་།	 ང་ལྟྩོ་འགྩོ་སེམས་ཅན་ཡྱིྱིན།	ལྟྩོ་འགྩོ་གཞན་ལ་

རང་པ་ཡྩོད་ཀང་།	ངའྱི་མྱི་ཚེ་ནང་གྩོམ་པ་བརྒྱག་དགྩོས་བསམས་ནས་ཐབས་

ཤེས་གཏན་ནས་བེད་མ་མྩོང་།

བ་ཁྱེའུ་ཡྱི་ངུ་སྐད་ཆུང་དུ་སྩོང་བ་དང་ཁྩོས་སྦྲུལ་གྱིས་ག་རེ་ལབ་པ་ལ་

བསམ་བྩོ་བཏང་།	 ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་གྱི་རེས་ལ་ནང་མྱི་དང་གྩོགས་ཕྩོ་མྩོ་སྩོགས་

བསམ་བྩོར་འཁྩོར།	སེམས་ཅན་མང་པྩོ་སུན་པྩོ་བཟྩོས་པ་དང་།	སུ་དང་མཉམ་

དུ་ཡྩོད་ཀང་མ་སྐྱྱིད་པའྱི་ངང་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟྩོས་སུ་བཏང་བ་སྩོགས་ཡྱིད་ལ་

འཁྩོར།



33

བ་ཁྱེའུ་ཡྱིས་སྦྲུལ་ལ།	 	 ངའྱི་གྩོགས་པྩོ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ངའྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་སྩོང་།		ཞེས་བཤད།

སྦྲུལ་ནྱི་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་མགྩོ་འཐྩོམས་ཏེ།	 ངས་ཁྱེད་ལ་འཕུར་

སྟངས་བསབ་སྩོང་ངམ།		ཞེས་དྲྱིས།

བ་ཁྱེའུ་ཡྱིས་དགའ་སྤྩོའྱི་ངང་།	 	 དེ་ལས་ལྷག་པ་བྱུང་།	 	 ཞེས་ལན་

བཏབ།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་འཕུར་མྱི་དགྩོས་པར་ག་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་བསབ་བྱུང་།	

དེ་དང་ལྷན་དུ་སར་ཡང་སྦྲུལ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ལབ་པ་དང་།	 མགྩོགས་པྩོ་ནང་

ལ་ལྩོག་ནས་བ་ཁྱེའུ་ཡྱིན་པ་སྤྩོ་བ་སྐྱེས།

གྩོ་དྩོན།

རྒྱུ་ནྩོར་དང་འཚོ་ཆས་སྩོགས་རང་ལ་གང་ཡྩོད་པ་དེ་ཡྱིས་འདྩོད་པ་

ཚིམས་པའྱི་བྩོ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།

དཔེ་མཚོན།

ཟས་སྩོང་མཁན་གྱི་སྤང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ཟས་རེད་དེ་འདྩོད་

པ་ཚིམས་ནས་སྡྩོད་པ་ལྟ་བུ།	 ཕྱུག་པྩོ་སེར་སྣ་ཅན་གྱི་སྩོ་འགམ་ལ།	

སྤང་པྩོ་ཆྩོག་ཤེས་ཅན་གྱིས་སྐྱྱིད་ཉལ་བརྒྱབ།	ཅེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར་རྩོ།	།
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ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

འདྩོད་པ་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡྩོད།	གཅྱིག་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅྱིང་

།	ཉྩོན་མྩོངས་དང་འདྲེས་ནས་ཡྩོད།	རྱིགས་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡག་པྩོ་ལ་ཡག་

པྩོ་ཡྱིན་པ་བལྟས་ནས་དེ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་དེ་ཡྱིན།	འདྩོད་པ་རྱིགས་ཕྱི་

མ་དེ་ནྱི་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་པ་ཚོས་ཉམས་

ལེན་ལ་འཇུག་གྱི་ཡྩོད།	 དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་དངྩོས་པྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་

འགྩོ་བ་མྱིར་ཕན་ཐྩོགས་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཤེས་པའྱི་སྩོ་ནས་དངྩོས་པྩོའྱི་

འཛུགས་སྐྲུན་ལ་འཇུག་པ་དེའང་འདྩོད་པ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན།	

བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

ཆྩོག་ཤེས་མ་བས་ན་འདྩོད་པ་ལ་མཐའ་མེད་པས་གཡྩོ་སྒྱུ་སྩོགས་ངན་

སྤྩོད་ལ་འཇུག་པས་ན་ཆྩོག་ཤེས་བསྟེན་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

༡།	 རང་ལ་རྒྱུ་ནྩོར་སྩོགས་གང་ཡྩོད་པ་དེ་དག་གྱིས་ཡྱིད་ཚིམས་ཏེ་ཆྩོག་

ཤེས་པར་བསམས།

༢།	 གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནྩོར་སྩོགས་ལ་འདྩོད་རྔམས་སྐྱེས་ཚེ།	 རང་ལས་སྐྱྩོ་ཞྱིང་

ཟས་གྩོས་ཀྱིས་ཕྩོངས་པའྱི་ཉམ་ཐག་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་ལ་དམྱིགས་

ཏེ༑	 རང་ཉྱིད་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་འཚོ་བའྱི་མཁྩོ་ཆས་ཡྩོད་པར་བསམས་

ནས་ཆྩོག་ཤེས་བསྟེན་དགྩོས།	
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༣།	 གལ་ཏེ་ཆྩོག་ཤེས་མ་བསྟེན་ན།	 དབང་ཆ་དང་གྩོ་ས།	 རེད་པ་དང་

བཀུར་བསྟྱི།	 སྙན་གགས་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་ཀང་ད་དུང་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞྱིག་

བྱུང་ན་བསམ་ནས་དེའྱི་ཆེད་དུ་རྐུ་གསྩོད་དང་།	 གཡྩོ་ཁམ།	 འགན་

རྩོད་སྩོགས་བ་སྤྩོད་ངན་པར་འཇུག་པ་དང་།	 	 རང་གྱི་འདྩོད་པ་དེ་མ་

འགྲུབ་པ་དེའྱི་ཚེ།	དེའྱི་རྐེན་དང་བཅས་པ་ལ་སྡང་བ་སྐྱེ།	 	འདྩོད་པ་དེ་

གྲུབ་ན།	 རང་མཐྩོན་པྩོར་བཟུང་བའྱི་ང་རྒྱལ་འབྱུང་བ་སྩོགས་ཀྱི་སྐྱྩོན་

དང་།		ཆྩོག་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོན་ཏན་བསམ་ནས་དཔྱད་སྩོམ་བ་རྒྱུ།

འྩོན་ཀང་།	 སྩོམ་སྒྲུབ་དང་།	 སྩོབ་སྦྱྩོང་།	 བཟང་སྤྩོད་སྩོགས་ལ་ཆྩོག་

ཤེས་བེད་པ་ནྱི་ཆྩོག་འཛིན་གྱི་ལེ་ལྩོ་ཡྱིན་པས་མ་ནྩོར་བར་ལེགས་

ཉེས་འབེད་ཤེས་པ་དགྩོས་སྩོ།	།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་འདྩོད་རྔམས་ཀྱི་སྐྱྩོན་དང་།	 ཆྩོག་ཤེས་ཀྱི་ཕན་ཡྩོན་

བསམས་པའྱི་སྩོ་ནས་འགན་སེམས་དང་།	 འདྩོད་རྔམས་སྩོགས་མ་

བས་པར་རང་ཉྱིད་ལ་གང་ཡྩོད་པ་དེ་ཡྱིས་ཡྱིད་ཚིམ་པའྱི་བསམ་བྩོ་

སྦྱྩོང་དགྩོས།	

འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་བྩོ་མེད་པའྱི་འདྩོད་རྔམས་ཅན་ལ་ནྱི།	

ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་དང་གནྩོད་པའྱི་རྒྱུར་འགྩོ་

ཉེན་ཡྩོད།	 ཆྩོག་ཤེས་ཅན་ལ་ཁེ་ཕན་གང་ཡྩོད་སྐྩོར་དཔྱད་པ་བས་ཏེ།	
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འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་བྩོ་བཏང་ནས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་རྒྱུ།

བེད་སྩོ།

༡།	 སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་མཐུན་རྐེན་ལ་འདྩོད་པ་གང་ཡྩོད་གཤམ་གསལ་རེའུ་

མྱིག་དང་པྩོ་ནང་དུ་སྐྩོངས།

༢།	 དེ་ལས་དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྩོད་རེའུ་མྱིག་གཉྱིས་པར་སྐྩོངས།

༣།	 དེ་ལས་དགྩོས་ངེས་ཅན་གང་ཡྱིན་རེའུ་མྱིག་གསུམ་པར་སྐྩོངས།

༤།	 དགེ་རྒན་གྱིས་དཔེ་དེ་སྦྱར་ཏེ་ཆྩོག་ཤེས་གང་ཡྱིན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་

རྒྱུ།

འདྩོད་པ། དགྩོས་མཁྩོ། དགྩོས་ངེས་ཅན།
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༧།  བཏང་སོམས།

Impartiality

ཉྱི་མའྱི་འྩོད་ཟེར་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་འཕྲྩོ་བ་

བཞྱིན་དུ།	 བཏང་སྙྩོམས་ཀྱི་བྩོས་ཉེ་དགའ་ཕྩོགས་ལྷུང་གྱི་རྒྱ་ལས་འདའ་བར་

བེད་ཅྱིང་།	བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་པའྱི་གཞན་གྱི་གཞྱི་རའྱི་

ཐྩོབ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་བེད།

Just the sun sends out its warm rays impartially in all directions, 
as spirit of impartiality allows us to transcend our personal bias 
and to respect the fundamental right of others to be happy and to 
be free of suffering.
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སྒྲུང་།

ང་ལ་རི་ལམ་ཞིག་ཡོད།

ཨ་རྱི་ཕྩོ་བྲང་དཀར་པྩོ་རུ་ཕྱི་ལྩོ་	 ༡༩༦༣	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉྱིན་ཞྱི་

བདེ་གཟེངས་རགས་ཐྩོབ་མཁན་མཁས་དབང་མར་ཊྱིན་ལུ་ཐར་ཀྱིང་གཞྩོན་

པ་	 (Martin Luther King Jr.)	 ནས་བཀའ་སྩོབ།	 	 ང་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་

ཡྩོད།		ཞེས་པའྱི་ནང་གཞྱི་རའྱི་འགྩོ་བ་མྱི་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པ་དང་ལེན་

བས་ནས་ཕྩོགས་རྱིས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་དགྩོས་ཞེས་འཛམ་གྱིང་ཡྩོངས་ལ་

སེམས་འགུལ་ཐེབས་བཅུག་ཡྩོད།

ཁྩོང་གྱིས།	གྩོགས་པྩོ་ཚོ།	ངས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཤྩོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།	དེ་རྱིང་

སང་ཉྱིན་ཞེས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་།	 ང་ལ་ད་དུང་རྨྱི་ལམ་

ཞྱིག་ཡྩོད།	དེ་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་རྨྱི་ལམ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་འབྲེལ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ང་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།	 ཉྱིན་ཞྱིག་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ཆྩོས་ལུགས་

གྱི་དྩོན་ངྩོ་མ་ལས་ལང་ནས་གནས་ཤྱིང་།	 ང་ཚོས་དེའྱི་དྩོན་ངྩོ་མ་བཟུང་ནས་

མྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟྩོས་ཡྩོད་པར་བདེན་པ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་

དགྩོས།

ང་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།	 ཉྱིན་ཞྱིག་ཇྩོར་ཇྱི་ཡེའྱི་(Georgia)རྱི་

དམར་པྩོ་སྟེང་སྔ་མྩོའྱི་བྲན་གཡྩོག་གྱི་བུ་དང་།	 བྲན་གཡྩོག་བདག་པྩོའྱི་བུ་
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གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཅྩོག་ཙེ་གཅྱིག་ལ་མཆེད་གྩོགས་བས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ང་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།	 ཉྱིན་ཞྱིག་ངའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བཞྱི་པྩོའྱི་

རང་གཤྱིས་མ་གཏྩོགས་ཁ་དྩོག་སྩོགས་གང་ལ་ཡང་མྱི་བལྟ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཞྱིག་ལ་གནས་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ང་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།	 ཉྱིན་ཞྱིག་ཤ་མདྩོག་ནག་པྩོའྱི་བུ་དང་བུ་

མྩོ་ཚོས་ཤ་མདྩོག་དཀར་པྩོའྱི་བུ་དང་བུ་མྩོའྱི་མཉམ་དུ་གཅེན་པྩོ་དང་གཅུང་མྩོ་

ཇྱི་བཞྱིན་མཉམ་འབྲེལ་བེད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡྩོད།

དེ་རྱིང་ང་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།	 ཌྩོག་ཊར་ཀྱིང་དྲག་ཤུལ་ངང་ང་

ཚོའྱི་ཐུན་མྩོང་གྱི་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་དེར་ཕྱིའྱི་པགས་པའྱི་

དབེ་བར་མ་ལྟྩོས་པར།	 ནན་ཏན་གྱིས་མྱི་སེར་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་དང་བདེ་ཐབས་

སྩོགས་གཞྱི་རའྱི་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་པར་མུ་མཐུད་མཐའ་

སྐྱེལ་ཡྩོང་བ་དང་།		ཚང་མ་ལ་ཉེ་རྱིང་མེད་པའྱི་གུས་ཞབས་བེད་རྒྱུ།	མཐའ་ན་

ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤྩོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།	 དེ་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ	 ༡༩༦༠	

ཡྱི་ནང་ལ་མྱི་སེར་ས་ཡ་མང་པྩོའྱི་བྩོ་སེམས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་།	 ཨ་རྱི་

ནང་དུས་རབས་འགའྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་མཇུག་

རྫྩོགས་ཆེད་ལྟེ་བ་དེ་ཡྱིན།
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གྩོ་དྩོན།

རང་གྱི་གཉེན་དང་།	དག་དང་།	བར་མའྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་

ཉེ་རྱིང་ཆགས་སྡང་མེད་པར་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པའྱི་བསམ་

བྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དཔེ་མཚོན།

ཉྱི་མའྱི་འྩོད་ཟེར་ནྱི་ཉེ་རྱིང་མེད་པར་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་

བཞྱིན་ནྩོ།	།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

ང་ཚོ་འགྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་དང་།	བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་པའྱི་མངྩོན་འདྩོད་དེ་ངྩོས་འཛིན་བེད་དགྩོས།

བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་དགའ་བ་བེད་སའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་

དང་།	 ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བེད་སའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག	 དེ་གཉྱིས་གང་ཡང་

མྱིན་པའྱི་བར་མའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་བཅས་གང་ཟག་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ལ་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།

སེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཤྱིང་།	 འགའ་ཞྱིག་ལ་སྡང་བའྱི་ཉེ་
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རྱིང་བེད་པ་བཀག་ནས་སེམས་སྙྩོམས་པར་མ་བསྒྲུབ་ན།	 བམས་པ་

དང་བརེ་བ་ཡང་ཕྩོགས་རྱིས་ཅན་སྐྱེ་བ་ལས་ཕྩོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་

བམས་བརེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མྱི་སྐྱེ་བས།	བམས་བརེའྱི་གཞྱི་ར་ནྱི་བཏང་

སྙྩོམས་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡང་བསམ་དུ་ཆུག	

༡།	 དག་གཉེན་གང་ཡང་མྱིན་པའྱི་བར་མ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་སྡང་བེད་

མྱི་རུང་བར་བསམ།

༢།	 གཉེན་ལ་ཆགས་པར་མྱི་རྱིགས་པར་བསམ།

༣།	 དག་ལ་སྡང་བར་མྱི་རྱིགས་པར་བསམ།

༤།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཏང་སྙྩོམས་སྩོམས།

མདྩོར་ན།	 བདག་གྱིས་སྐྱེ་བྩོ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཆགས་

པ་དང་།	 	 སྐྱེ་བྩོ་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྱིང་བར་བཟུང་ནས་སྡང་བ་བེད་མྱི་

རྱིགས་ཏེ།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

མྱི་འདྩོད་པ་མཚུངས་པ་མ་ཟད།	 རང་གྱི་བདེ་སྡུག་ནྱི་དག་གཉེན་བར་

མ་གསུམ་ཀ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱིར།

དེས་ན།	 ཉེ་རྱིང་ཆགས་སྡང་གཉྱིས་དང་བྲལ་བའྱི་བཏང་སྙྩོམས་ལ་

གནས་ན་ཅྱི་མ་རུང་།	 གནས་པར་བདག་གྱིས་བའྩོ་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་

བསམ་ལ་སྩོམས།



42

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་ཆགས་སྡང་གྱི་བསམ་བྩོ་བཀག་ནས་

སེམས་བཏང་སྙྩོམས་སུ་གནས་པར་བ་དགྩོས།	 	 དགྩོང་མྩོ་ཉལ་ཁར་

ཉྱིན་དེའྱི་རྱིང་ལ་ཆགས་སྡང་ཕྩོགས་རྱིས་ཀྱི་བསམ་བྩོ་ཇྱི་ཙམ་སྐྱེས་

ཡྩོད་མེད་དང་།	 དེའྱི་དབང་གྱིས་དབེ་འབེད་ཇྱི་ཙམ་བས་ཡྩོད་མེད།	

ཆགས་སྡང་སྐྱེ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་སྐབས།	བཏང་སྙྩོམས་ཀྱི་བསམ་

བྩོ་ཐེངས་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཐུབ་ཡྩོད་མེད་བཅས།	 རང་གྱིས་རང་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་དང་ཐྩོ་འགྩོད་བས་ཏེ།	 ཉྱིན་སྔ་མ་དང་བསྡུར་ནས་ཡར་རྒྱས་

སྩོང་ཡྩོད་ན་དགའ་བ་སྩོམ།	 	 ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་ན་འགྩོད་སེམས་

སྐྱེས་ཏེ།		སད་འབད་བརྩོན་ཤུགས་དྲག་པྩོས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུ།

བེད་སྩོ།

ཐུན་མྩོང་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་

པའྱི་ལམ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་སུ་

འཇུག་རྒྱུའྱི་བེད་སྩོ།

༡།	 སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཕྱི་ལྩོགས་ཀྱི་རེད་ཐང་དུ་ཁྱིད་པའམ།	 འཛིན་ཁང་དུ་

སྡྩོད་དུ་བཅུག

༢།	 དགེ་རྒན་གྱིས་དྲྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སྩོབ་ཕྲུག་སྩོ་སྩོའྱི་ཐུན་མྩོང་དུ་ཡྩོད་
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པའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་།	 ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ངྩོས་འཛིན་ཆེད་

འདྲྱི་རད་བེད་དགྩོས།

༣།	 འདྲྱི་རད་བེད་སྐབས་དྲྱི་བའྱི་ནང་དྩོན་དེ་རང་ཉྱིད་ལ་ལྡན་ན་མདུན་

དུ་ཐྩོན་པའམ།	 ལག་པ་ཡར་བཀགས་ནས་སྩོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ཤེས་

རྩོགས་ཐུབ་པར་བ་དགྩོས་རྒྱུ།	
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༨།  བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤྟེས་དང་། བྱམས་བརྟེ།

Gratitude and endearment

སྣྩོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གཅྱིག་ནང་ཆྩོས་གང་ཡྱིན་རུང་རྐེན་གཞན་

མཐའ་ཡས་པ་ལ་སྦེལ་བའམ་བརེན་ནས་ཡྩོད་པ་བཞྱིན་དུ།	 ང་ཚོ་མྱི་རེ་ངྩོ་རེ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་སེམས་ཅན་གཞན་གངས་མེད་ལ་

བརེན་ནས་གནས་ཡྩོད།	 རང་གྱི་བདེ་ཐབས་ལ་གཞན་གྱིས་མཐུན་སྦྱྩོར་ཇྱི་

ལྟར་བེད་པ་ཤེས་ན་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར།

As in eco-system, where any given element is integrally connected 
to, and dependent on, an infinite number of other factors, each of 
us as a social being is intricately connected to and dependent on 
countless other beings. Attuning to how others contribute to our 
well-being leads to a sense of gratitude.
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སྒྲུང་།

ཨ་མ་དང་བུ། མནའ་མ།

རྱི་དམའ་བྩོ་གཉྱིས་བར་གྱི་ལུང་པ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཕུབ་

པའྱི་སྦ་གུར་ལ་ཤྱིང་སྡྩོང་ལྗང་ཁུ་དང་།	 མེ་ཏྩོག་དམར་པྩོ།	 སེར་པྩོ།	 སྔྩོན་པྩོ།	

དཀར་པྩོ།	སྨུག་པྩོས་བསྐྩོར་ཡྩོད།	བཀ་ཤྱིས་དང་།	ཁྩོའྱི་ཨ་མ་སྒྩོལ་མ།		ཁྩོའྱི་

ཆུང་མ་ལྷ་མྩོ།	 བུ་ཚེ་རྱིང་བཅས་ནང་མྱི་བཞྱི་ཡྱིས་སྦ་གུར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཚོ་

སྡྩོད་བེད།	 བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་བུ་ལྩོ་བདུན་ལ་སེབས་དུས་ཁྩོའྱི་ཨ་མ་ལྩོ་དགུ་བཅུ་

ཟྱིན་ཡྩོད།

བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་རྱི་མགྩོར་ཕྱུགས་ཟྩོག་འཚོས་ཤྱིང་།	 ལྷ་མྩོས་འྩོ ་མ་

བཞྩོ་བ་སྩོགས་ཁྱྱིམ་ལས་བས།	 ཨ་མ་སྒྩོལ་མས་ཚེ་རྱིང་བསྙྩོར།	 ཨ་མ་སྒྩོལ་

མ་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ངང་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པའྱི་དུས་ན།	 བཀ་ཤྱིས་དང་ཁྩོའྱི་

ཆུང་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁྩོ་མྩོར་ཧ་ཅང་བམས།	 འྩོན་ཀང་ཁྩོ་མྩོ་ན་ཚོད་རྒས་ནས་

ལས་ལ་བརྩོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ།	 བཀ་ཤྱིས་དང་ཁྩོའྱི་ཆུང་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ཁྩོ་མྩོར་ཧ་ཅང་སྡང་།	 བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་ཆུང་མས་ཁྩོ་མྩོའྱི་གྩོས་མྩོར་བསྙེན་

བཀུར་བེད་མ་འདྩོད་པར།	 ཁྩོ་མྩོ་ཁྩོང་ཁྩོ་ལང་དུ་བཅུག་ནས་མྱི་འགངས་པར་

ཚེ་ལས་འདའ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བཅངས།

ཉྱིན་ཞྱིག་ལྷ་མྩོས་བཀ་ཤྱིས་ལ།	 “ཨ་མ་ལྩོ་ཧ་ཅང་རྒས་ཤྱིང་བ་བ་ཅྱི་
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ཡང་སྒྲུབ་མྱི་ཐུབ།	ང་ཚོས་མྩོ་རྱི་ལ་འཇུག་པར་བ།”	ཞེས་བཤད།	བཀ་ཤྱིས་

ཀྱིས།	“ཁྱྩོད་ཀྱིས་བཤད་པ་བདེན།	ང་འཐད་པ་ཡྱིན།”	ཞེས་ལབ།

ཁྩོ་ཚོས་ཐག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་མ་སྒྩོལ་མའྱི ་ལག་པ་དང་རང་པ་

བསྡམས་ཤྱིང་།	ཁྩོ་མྩོའྱི་ཁ་ནང་ལ་རས་ཤྱིག་བརྫངས།	ཤྱིང་སམ་རྱིང་པ་ཞྱིག་

གྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་རྱི་མགྩོ་ཞྱིག་ལ་ཁུར།	 ཚེ་རྱིང་གྱིས་ཁྩོ་ཚོའྱི་རེས་འདེད་

བས་ཏེ་རྱི་འགྩོར་སེབས།	 རྱི་མགྩོ་དེར་འབྩོར་བ་ན་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་མ་

སྒྩོལ་མ་ཤྱིང་སམ་ལས་ཕྱིར་བཏྩོན་ནས་ས་དེའྱི་ས་ཕུག་ཅྱིག་ཏུ་བཞག་ནས་

ཕྱིར་ཁྱྱིམ་ལ་ལྩོག་འགྩོ་བརམས།	 ཨ་མ་སྒྩོལ་མས་འཛུམ་དམུལ་གྱིས།	 “ད་

ཁྱྩོད་ཚོའྱི་འཚོ་བ་སྔར་ལས་བཟང་བར་ཤྩོག”	ཅེས་སྨྩོན་ལམ་བརྒྱབ།

ཁྩོ་གཉྱིས་ཕྱིར་ལྩོག་སྐབས་ཚེ་རྱིང་ཡང་དེར་འབྩོར་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་བས་

མཉམ་དུ་ཁྱིད་ནས་ཡྩོང།	 ལམ་བར་དུ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་བསམ་བྩོ་ཞྱིག་བཏང་སྟེ།	

“ང་ཕྱིར་རྱི་འགྩོར་སྩོང་ནས་ཤྱིང་སམ་དེ་ཁྱེར་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན།”	 ཞེས་བཤད།	

ཁྩོའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས།	 “ཤྱིང་སམ་རྱིང་པ་དེ་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན།”	

ཞེས་དྲྱིས།

ཚེ་རྱིང་གྱིས།	 “ཁྱྩོད་གཉྱིས་ལྩོ་རྒས་ན་ངས་ཀང་རྱི་འགྩོར་བསྐྱལ་

དགྩོས་པས།	ཤྱིང་སམ་དེ་རེས་མ་བེད་སྤྩོད་འདུག”	ཅེས་ལན་བཏབ།

ཚེ་རྱིང་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཧབ་སྟེ་ལུས་པ་མ་ཟད།	 སེམས་ལ་དངངས་

སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་ཨ་མ་སྒྩོལ་མ་ཕྱིར་ཁྱྱིམ་དུ་ཁྱིད་འྩོང་ནས་ཞབས་ཞུ་ཡག་པྩོ་ཞུས་
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ཤྱིང་།	ཨ་མ་སྒྩོལ་མ་ཡང་ཁྩོ་ཚོར་ཧ་ཅང་བམས།

གྩོྩོ་དྩོན།

བམས་བརེ་ནྱི།	 སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་ཤ་ཚ་ཞྱིང་སྙྱིང་ཉེ་བའྱི་

ཐྩོག་ནས་བདེ་བ་ལྡན་འདྩོད་དང་།	 སྡུག་བསྔལ་བྲལ་འདྩོད་ཀྱི་བརེ་

བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་ཟེར།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་དངྩོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཐྩོགས་པའྱི་

བཀའ་དྲྱིན་ཤེས་ཏེ།	དེ་ལ་དྲྱིན་ལན་འཇལ་འདྩོད་ཀྱི་བྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དཔེ་མཚོན།

ཕྲུ་གུ་བཟང་པྩོས་ཕ་མའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་ནས་ཕ་མ་རྒན་འཁྩོགས་ལ་

བམས་སྐྱྩོང་བེད་པ་བཞྱིན་ནྩོ།	།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།	

མྱི་ལ་རྱིན་ཐང་བྲལ་བའྱི་དངྩོས་པྩོ་ནྱི་སེམས་བཟང་པྩོ་དེ་ཡྱིན།	 སྨན་

ཁང་ནས་སྨན་བཅྩོས་བས་ཏེ་སེམས་བཟང་པྩོ་བཟྩོ་རྒྱུ་མེད་ལ།	 ཁྩོམ་

ནས་སེམས་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཉྩོ་ཆ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡང་མེད།	 དེ་ནྱི་སྩོ་སྩོས་

བསམ་བྩོ་བཏང་ནས་སེམས་བཟང་པྩོ་བཟྩོ་དགྩོས་པ་ཡྱིན།	 སེམས་

བཟང་པྩོ་ཡྩོད་ན་སྩོ་སྩོ་ལ་ཡང་ཕན།	 མྱི་གཞན་དག་ལའང་ཕན།	 སྩོ་
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སྩོའྱི་མྱི་ཚེ་དྩོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད།

བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

བཟང་སྤྩོད་ལ་རྱིམ་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་ནའང་།	 ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་

བཟང་སྤྩོད་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི།	 བམས་བརེ་ཡྱིན་པས།	 དེ་ལ་བྩོ་སྦྱྩོང་

ཚུལ།		རང་གྱི་ཚེ་སྩོག་དང་།	ཤེས་ཡྩོན།	དཔལ་འབྩོར།	འཕྲྩོད་བསྟེན།	

བཟང་སྤྩོད་སྩོགས་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པས་བཀའ་དྲྱིན་ལྩོས་ཆེ་བསམ་པ་

དང་།	 	 བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དྲྱིན་ལན་འཇལ་འདྩོད་ཀྱི་

བསམ་བྩོ་ཡང་ཡང་བཏང་ནས།	 	 བཀའ་དྲྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་འགྩོ་བ་

འདྱི་རྣམས་བདེ་བ་འདྩོད་ཀང་བདེ་བས་ཕྩོངས།		སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་

ནའང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་ཚུལ་བསམས་ནས།	བདེ་བ་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་ཞྱིང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་པའྱི་

བམས་བརེ་ལ་བྩོ་སྦྱྩོང་དགྩོས།	 (དེ་འདྲའྱི་བསམ་བྩོ་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་རྱིང་གཏྩོང་

དུ་ཆུག)

༡།	 ཨ་མས་རང་ལ་ཐྩོག་མར་ལུས་རེན་སྦྱྱིན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བ།	 	 བར་

དུ་གསྩོ་སྐྱྩོང་གནང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན།	 	 མཐའ་མར་ཡྩོད་ཚད་སྦྱྱིན་

པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་བསམས་ནས་དྲྱིན་ལན་འཇལ་འདྩོད་ཀྱི་བསམ་པ་

དང་།	 	 བདེ་བས་ཕྩོངས་ཚུལ་བསམས་ནས་བདེ་བ་དང་འཕྲད་ན་སྙམ་
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པའྱི་བམས་པ་དང་།	 	 སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་ཚུལ་བསམས་ནས་

སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་འདྩོད་ཀྱི་སྙྱིང་རེའྱི་བསམ་བྩོ་ཡང་ཡང་གཏྩོང་

དུ་ཆུག	

༢།	 གཉེན་ཉེ་སྩོགས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བས་ཕྩོངས་པ་དང་།	 སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་ཚུལ་

བསམས་ཏེ།	 སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདྩོད་ཀྱི་སྙྱིང་རེ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་

སྩོམས།

དབུགས་རྔུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

རང་སྟེང་དུ་ལེན་པར་བསམ།	 དབུགས་གཏྩོང་བའྱི་སྐབས་ལ་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་བདེ་བ་ཕར་སྦྱྱིན་པའྱི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

ཉྱིན་རེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཕ་མས་རང་ཉྱིད་གསྩོ་སྐྱྩོང་བས་པའྱི་བཀའ་

དྲྱིན་དང་།	 དགེ་རྒན་གྱིས་སྩོབ་ཁྱིད་དང་ལམ་སྟྩོན་བས་པའྱི་བཀའ་

དྲྱིན།	 གཞན་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་རྩོགས་རམ་བས་

པ་སྩོགས་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་སྩོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བསམ་ཤེས་ཡང་

ཡང་བེད་དགྩོས།
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བེད་སྩོ།

༡།	 སྩོབ་ཕྲུག་ཚོར་རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་དེ་

བསམ་དུ་བཅུག་སྟེ།	གཤམ་གྱི་རེའུ་མྱིག་བསྐང་དགྩོས།

བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བའྱི་མྱི། བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཚུལ། དྲྱིན་ལན་ཇྱི་ལྟར་འཇལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡།

༢།

༣།
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༩།  སྐིད་སྡུག་མཉམ་མོང་།

Empathic concern

ཁ་རྒྱུན་དུ།	 གཞན་རྒྱུས་ལྩོན་དགྩོས་ན།	 རང་གྱིས་གཞན་གྱི་གནས་

སྟངས་དེར་དངྩོས་སུ་ཞུགས་དགྩོས་ཞེས་པ་ལྟར།	 རང་གཞན་གྱི་གནས་

སྟངས་བརེ་པྩོ་བརྒྱབས་ན་གཞྱི་ནས་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལྩོན་ཏེ།	

སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མྩོང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྐྱེས་ནས་གཞན་ལ་རྩོགས་རམ་བ་རྒྱུའྱི་

འདུན་པ་སྐྱེ་ངེས།

As the saying goes, if you want to understand someone, just walk 
a mile in their shoes. By putting ourselves into someone else’s 
shoes, we gain sensitivity to their experience, feel more empathy 
for their situation, and are more eager to help when we see they 
are struggling.
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སྒྲུང་།

ཁི་ཕྲུག་ཉོས་པ།

ཞྱིང་པ་ཞྱིག་ལ་ཁྱྱི་ཕྲུག་འགའ་འཚོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པས།	 ཁྩོས་རང་ཉྱིད་ལ་

ཁྱྱི་ཕྲུག་བཞྱི་འཚོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པའྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཅྱིག་བྲྱིས་ཏེ་ར་བའྱི་སྩོ་རུ་སྦྱྩོར་དུ་

ཕྱིན།	ཁྩོས་བརྡ་ཁྱབ་དེ་སྦྱྩོར་སྐབས་རྒྱབ་ནས་ཁྩོའྱི་དྩོར་མ་ལས་འཐེན་པ་ཚོར་

ཏེ་ཕྱིར་བལྟས་པ་ན།	 བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཅེར་བཞྱིན་པ་

མཐྩོང་།

བྱིས་པ་དེས།	 ཨ་ཁུ་ལགས།	 ངས་ཁྱྩོད་ཀྱི་ཁྱྱི་ཕྲུག་གཅྱིག་ཉྩོ་འདྩོད་

ཡྩོད།	 ཅེས་བཤད།	 ཞྱིང་པ་དེས།	 རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐྩོད་པའྱི་སྟེང་གྱི་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིས་

ནས།	 འགྱིག་གྱི་རེད།	 འྩོན་ཀང་ཁྱྱི་ཕྲུག་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་བཟང་པྩོ་ཡྱིན་

པས་གྩོང་ཆེན་པྩོ་རེད།	 ཅེས་བཤད་པས།	 བྱིས་པ་དེ་ཡྱི་མགྩོ་བྩོ་དེ་མ་ཉྱིད་དུ་

བསྒུར་སྩོང་།	དེ་ནས་ཅུང་འགྩོར་རེས་ཁྩོས་རང་གྱི་དྩོར་མའྱི་ཁུག་མ་བསྔྩོགས་

ཏེ་ལྕགས་སྩོར་སྦར་མྩོ་གང་བཏྩོན་ནས་ཞྱིང་པ་དེར།	 ང་ལ་སྩོར་མྩོ་ལྔ་བཅུ་ང་

གསུམ་ཡྩོད།	 འདྱིས་ཁྱྱི་ཕྲུག་ཅྱིག་ཁུག་གྱི་རེད་དམ།	 ཞེས་དྲྱིས་པར།	 ཞྱིང་

པས།	 བྱིས་པ་དེའྱི་མགྩོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་ཞྱིག་བས་ཏེ།	 དུང་དཀར་འདྱིར་ཤྩོག	

ཅེས་སྐད་བརྒྱབ་པས་ཁྱྱི་ཚང་ལས་ཁྱྱི་མྩོ་ཞྱིག་རྒྱུགས་ཡྩོང་བ་དང་།	 དེའྱི་རེས་

སུ་གངས་འགྱིལ་བ་ལྟ་བུ་ཁྱྱི་ཕྲུག་དཀར་པྩོ་བཞྱི་ཐྩོན་ཡྩོང་བ་མཐྩོང་།
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བྱིས་པ་དེས་གདྩོང་ར་བའྱི་ལྕགས་ཁ་ལ་གན་ཞྱིང་།	གནག་ཅྱིང་ཁ་བྩོའྱི་

མྱིག་ཟུང་ལས་དགའ་སྣང་སྐྱེ་བཞྱིན་འདུག	 ཁྱྱི་ཕྲུག་བཞྱི་པྩོ་ར་བའྱི་འཁྱིས་སུ་

སེབས་དུས་བྱིས་པ་དེས་ཁྱྱི་ཚང་ནང་ནས་ད་དུང་སུ་ཞྱིག་འགུལ་བཞྱིན་པ་

མཐྩོང་།	 དེ་ནས་ཁྱྱི་ཕྲུག་གཞན་ཞྱིག་ཀང་ཁྱྱི་ཚང་ལས་དྩོན་ཏེ་ར་བའྱི་ཕྩོགས་

སུ་རྒྱུགས་ཡྩོང་།	 འྩོན་ཀང་།	 ཁྱྱི་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཁྱྱི་ཕྲུག་དེ་ས་ལ་

འགེལ་བ་དང་།	 དེ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁྱ་རེ་འཁྱྩོར་རེར་ཁྱྱི་ཕྲུག་གཞན་ཚོའྱི་

རེས་ཟྱིན་ཐབས་བས།

བྱིས་པ་དེས།	 ང་ལ་ཕ་གྱིའྱི་ཁྱྱི་ཕྲུག་དེ་དགྩོས།	 ཞེས་ཁྱྱི་ཕྲུག་རང་ཀྩོག་

དེར་མཛུབ་མྩོ་བཙུགས།	 ཞྱིང་པ་བྱིས་པ་དེའྱི་གམ་ལ་མར་བསྡད་ནས།	 བུ་ཆུང་

ལགས།	 ཁྱྱི་ཕྲུག་ཕ་གྱིདེ་རང་པ་ནད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།	 ཁྩོས་དུས་ནམ་ཡང་

ཁྱྱི་ཕྲུག་གཞན་བཞྱིན་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་རེད་མྩོ་རེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 ཅེས་ནན་

ཏན་གྱིས་བཤད་པས།	བྱིས་པ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིར་ནུར་ཏེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དྩོར་མ་ཡར་

བརྫེས།	དྩོར་མའྱི་ཁ་འྩོག་ནས་འགྱིག་ལས་གྲུབ་པའྱི་རང་པ་ཞྱིག་མངྩོན་པ་དང་།	

བྱིས་པ་དེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བརླ་རུས་དང་འགྱིག་གྱི་རང་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷུ་མཚམས་

བཀྩོལ་ཏེ་འགྱིག་གྱི་རང་པ་དེ་ས་རུ་བཞག་ནས།	 ཞྱིང་པ་དེའྱི་ངྩོ་ལ་ལྟ་བཞྱིན།	

ཨ་ཁུ་ལགས།	 ང་རང་ཉྱིད་ཀང་ཡག་པྩོ་རྒྱུགས་མྱི་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས།	

ཁྱྱི་ཕྲུག་འདྱི་ལ་ཡང་ཁྩོ་རང་ལ་བསམ་ཤེས་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱུ་

རེད།	 ཅེས་བཤད་པས།	 ཞྱིང་པ་དེའྱི་མྱིག་ཟུང་མཆྱི་མས་ཁེངས་ཤྱིང་ལམ་སེང་

ཁྱྱི་ཕྲུག་དེ་ཡར་བསྒྲུགས་ཏེ་བྱིས་པ་དེའྱི་ལག་ཏུ་བཞག	
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གྩོ་དྩོན།

འགྩོ་བ་རྣམས་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་པ་གཅྱིག་

གྱུར་ཡྱིན་པ་བསམས་ནས།	 གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྩོགས་བས་

ཏེ༑		སྐྱྱིད་ན་སྐྱྱིད་མཉམ་དང་སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་བེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།

དཔེ་མཚོན།

རང་ཉྱིད་སེམས་སྐྱྩོ་ནས་མྱིག་ཆུ་གཏྩོང་སྐབས་གཞན་དེས་ཀང་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱིས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་སེམས་གསྩོ་

བཏང་བ་ལྟ་བུ།

ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

ངྩོས་ཀྱི་བསམ་པར།	 ང་ཚོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་གྩོག་བརན་དང་།	 རེད་

རྱིགས་འགན་སྡུར།	 འཁབ་སྟྩོན་བཅས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང་།	 དེབ་སྙན་

པྩོ་དེ་འདྲ་ཀྩོག་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་དགའ་པྩོ་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི།	

དེ་དག་གྱིས་སྤྩོ་སེམས་སེལ་བའྱི་ཁར།	 གཞན་གྱི་དགའ་ཚོར་དང་

སེམས་སྡུག་རྣམས་སྩོ་སྩོ་རང་གྱི་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུར་མྩོང་བའྱི་གྩོ་སྐབས་

ཤྱིག་སྤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པས་ཡྱིན།
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བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

༡།	 རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་།	སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་པ་

གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་བསམ་པ།	

༢།	 རང་གྱི་བདེ་སྡུག་གཞན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་སྩོགས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་

གྲུབ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསམས་ཏེ།	 གཞན་གྱི་བདེ་དྩོན་ལ་བཅྩོས་

མྱིན་གྱི་སེམས་ཁུར་ཞྱིག་གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་བའྱི་བྩོ་སྦྱངས།	

༣།	 རང་མགྩོ་གང་ཐྩོན་མྱི་བེད་པར་གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་འདྩོད་

དང་།	རང་གྱི་འབྩོར་བ་གཏྩོང་ཕྩོད་ཀྱིས་སྐྱྱིད་ན་སྐྱྱིད་མཉམ་དང་།	སྡུག་

ན་སྡུག་མཉམ་བེད་བསམས་ནས་བྩོ་སྟྩོབས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་དགྩོས།

ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

རྩོགས་པ་ཚོ་ལ་ཟས་རྱིགས་གང་ཡང་མེད་ཚེ།	 རང་ལ་ཀུ་ཤུ་གཅྱིག་

ལས་མེད་ཀང་མཉམ་ཟ་བ་རྒྱུ།	 གཞན་ལ་རྐེན་ངན་སྩོགས་བྱུང་ཚེ་

སྡུག་སྐད་ཤྩོད་རྩོགས་བེད་པ་དང་།	 རྐེན་ངན་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་

འཚོལ་རྩོགས་བེད་པ།	གཞན་གྱིས་ཁྩོར་ཡུག་གཙང་མ་བཟྩོ་བ་སྩོགས་

ལས་ཀ་ཆེ་ཆུང་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་རྩོགས་པ་བ་

རྒྱུ་སྩོགས་གྩོམས་གཤྱིས་འཇགས་ཐབས་བེད་དགྩོས།	

རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མྩོང་ཇྱི་ཙམ་བས་མྱིན་ཉྱིན་རེ་
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བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ།	 ཡར་རྒྱས་གྩོང་འཕེལ་བཏང་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་

འཚོ་བའྱི་ཁྩོད་དུ་སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མྩོང་གྱི་ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས།

བེད་སྩོ།

	 ཞྩོགས་པའྱི་འདུ་འཛོམས་གྩོལ་བ་དང་འཛིན་ཁང་དུ་སེབས་ནས་དགེ་

རྒན་གྱིས་ཡྱི་གེ་འབྲྱི་འཇུག་སྐབས།	 གསར་དུ་སེབས་པའྱི་བུ་མྩོ་སྒྩོལ་

མའྱི་སྨྱུག་སམ་ནང་དུ་སྨྱུ་གུ་མེད་པ་ཤེས་ནས་ཅྱི་བ་གཏྩོལ་མེད་དུ་

གྱུར་ཏེ།	 མྱིག་ཆུ་གཏྩོང་གབས་ཡྩོད།	 (འདྱིའྱི་རེས་སུ་གང་བྱུང་སྱིད་མྱིན་ཁྱྩོད་

ཀྱིས་འགེལ་བརྩོད་བྩོས།)
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༡༠།  རྣམ་དཔོད།

Discernment

སྒྩོན་མེའྱི་འྩོད་ཇྱི་ཙམ་གསལ་པྩོ་ཡྩོད་པ་དེ་ཙམ་གྱི་ཉེ་འཁྩོར་གྱི་དངྩོས་

པྩོ་རྣམས་གསལ་པྩོ་མཐྩོང་ཐུབ།	 དེ་བཞྱིན་དུ་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཇྱི་ཙམ་ཆེ་ན།	

དེ་ཙམ་གྱིས་དངྩོས་པྩོའྱི་གནས་ལུགས་རྣམས་རྩོགས་ཐུབ།	 གནས་སྟངས་བེ་

བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་རང་གྱི་གྩོ་རྩོགས་དྩོན་དངྩོས་དང་མཐུན་ཏེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཏུ་

འགྱུར་རྩོ།	།

The brighter the candle light, the better it illuminates the things 
around it. Similarly, the greater one’s discernment, the more real-
istically and complete one’s understanding of any given situation 
will be.
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སྒྲུང་།

བོ་གོས་ཀིས་བཏུལ་བ།

ནགས་ཚལ་སྟུག་པྩོའྱི་ཁྩོད་དུ་རྱི་བྩོང་མང་པྩོ་ཞྱིག་གནས་ཡྩོད་པ་དེ་

ཚོ༑	 བར་ཐག་མྱི་རྱིང་བའྱི་ས་ན་མཚོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དེར་ཆུ་འཐུང་བ་

ལ་སྩོགས་མཚོ་དེའྱི་ཉེ་འདབས་སུ་འཁྩོར་ཞྱིང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞྱིན་ཡྩོད།	 ཉྱིན་

ཞྱིག་དཔྱྱིད་ཀའྱི་ཚད་པས་གདུངས་པའྱི་གང་པྩོ་ཆེའྱི་ཁྱུ་ཚོགས་དེར་སེབས་ཏེ།	

རྫྱིང་བུ་དེ་བརྫྱིས་བ་དང་གནྩོད་བསྐྱལ་ཏེ་རྱི་བྩོང་རྣམས་ཀང་ས་དེ་ནས་ཕུད།

དེ་ནས་རྱི་བྩོང་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་འཚོགས་ཏེ།	 གང་འདྲ་བེད་རྒྱུའྱི་

ཐད་གྩོས་བསྡུར་བས་ཤྱིང་།	 རྱི་བྩོང་གཅྱིག་གྱིས།	 “ང་ལ་ཐབས་ཡྩོད།	 ཁྱྩོད་

རྣམས་ཀྱིས་ང་ཧ་ཅང་མཐྩོ་བའྱི་ཤྱིང་སྡྩོང་ཞྱིག་གྱི་རེར་སྐྱྩོལ་ཅྱིག”	ཅེས་བཤད་

པ་ལྟར།	རྱི་བྩོང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྩོ་ཤྱིང་སྡྩོང་མཐྩོན་པྩོའྱི་རེར་བསྐྱལ།

དེ་ནས་གང་ཆེན་གྱི་ཚོགས་རྣམས་དེར་འཚོགས་པས་རྱི་བྩོང་དེས་སྐད་

གསང་མཐྩོན་པྩོས།	“ཝ་ཡེ།	ཁྱྩོད་ཚོ་སྡྩོད་ཚུགས་ཤྱིག”	ཅེས་བཤད་པར།	གང་

ཆེན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གདྩོང་གེན་དུ་ཕྩོགས་ནས།	“ཁྱེད་སུ་ཡྱིན།”	ཞེས་དྲྱིས།

རྱི་བྩོང་དེས།	“ང་སྐལ་ལྡན་ཟླ་བའྱི་བང་ཆེན་ཡྱིན།	ཟླ་བས་ང་འདྱི་ཕྩོགས་

སུ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཀའ་འདྱི་ལྟར་ཡྩོད་པ་སྟེ།	 ཁྩོང་གྱི་གྩོད་ཁྩོག་ལ་

གནས་པའྱི་སྩོག་ཆགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་ཡུལ་འདྱི་ནས་ཕྱིར་འབུད་
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བས་ན།	 ཁྱྩོད་རྣམས་ལ་ཉྱི་མའྱི་ཚ་ཟེར་འཕྲྩོས་ཏེ་སེག་པར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་

གསུང་གྱིན་གདུག”	 ཅེས་བཤད་པ་དང་།	 ཡང་རྱི་བྩོང་དེས་གང་ཆེན་རྣམས་ལ་

སྤྱིན་གསེབ་ཏུ་མྱི་གསལ་བར་འྩོད་ཉམས་ཏེ་གནས་པའྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྱིའྱི་ཟླ་བ་

དེ་བསྟན་ནས།	 “ལྟྩོས་དང་།	 ཟླ་བ་འདྱི་ནྱི་ཁྱྩོད་རྣམས་ལ་ཁྩོས་ཏེ་ལྡབ་གཉྱིས་

ཆེ་རུ་སྩོང་མྱི་འདུག་གམ།	ཁྱྩོད་རྣམས་བསེགས་ནས་འཆྱི་བར་མྱི་འདྩོད་ན་ངའྱི་

སྐད་ཆར་ཉྩོན་ཅྱིག	ངའྱི་རྱིགས་ལ་གནྩོད་འཚེ་མ་བེད་ཅྱིག”	ཅེས་བཤད།

དེར་བརེན།	གང་ཆེན་རྣམས་གྩོས་བས་ཏེ།	“དེ་ལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།”	ཞེས་

ཁས་བངས།	རྱི་བྩོང་དེས།	 “འྩོ་ན།	ང་ཁྱྩོད་ཀྱི་མགྩོ་ལ་འབབ་ཀྱི་ཡྱིན།”	ཞེས་

བཤད་དེ་མར་མཆྩོངས་ནས་སྤྱིན་དང་བྲལ་བའྱི་ཟླ་བ་དེ་གང་པྩོ་ཆེའྱི་ཚོགས་

ལ་བསྟན་ཏེ།	“ད་ནྱི་སྐལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཁྱྩོད་རྣམས་ལ་ཁྩོས་མྱི་འདུག	ཁྱྩོད་རྣམས་

བདེ་བར་སྩོང་ཞྱིག	རེས་སུ་འདྱིར་སར་མ་ཡྩོང་།”	ཞེས་བཤད་པས་གང་ཆེན་

རྣམས་རང་རང་གྱི་སྡྩོད་གནས་སུ་བདེ་བར་སྩོང་བ་རེད།

གྩོ་དྩོན།

བཟང་ངན་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་ཤེས་རབ།

དཔེ་མཚོན།

བྩོན་པྩོ་མགར་སྟྩོང་བཙན་གྱིས་རྒྱ་བཟའ་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོའྱི་བཙུན་མྩོར་

ཐྩོབ་ཆེད་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་རལ་བཏྩོན་པ་ལྟ་བུ།
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གྲུབ་ཐྩོབ་ཐང་སྟྩོང་རྒྱལ་པྩོས་བྩོད་ཀྱི་གཙང་པྩོ་ཁག་ལ་ལྕགས་ཟམ་

བསྐྲུན་པའྱི་རྱིག་རལ་བཏྩོན་པ་ལྟ་བུ།

ྋགྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།

གལ་སྱིད་ཆབ་སྱིད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབྱུང་སྱིད་པའྱི་འབྲས་བུར་བསམ་

བྩོ་ཞྱིབ་ཚགས་མ་བཏང་བར་རང་གྱི་ལུང་པ་དམག་ལ་དྲངས་ན།	 ཐ་ན་

སྩོ་སྩོའྱི་ཀུན་སྩོང་ལྷག་བསམ་ཟྩོལ་མེད་ཀྱི་སྙྱིང་རེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་

ཡྱིན་ནའང།	གྲུབ་འབྲས་ནྱི་ཆག་སྩོར་འགྱུར་སྱིད།

བསམ་བྩོའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར།

ནྩོར་འཁྲུལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི།	 མྱི་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་

ཡྱིན།	 	 དེས་ན།	 བང་དྩོར་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ནྱི།	 བ་བ་

གང་ལ་འཇུག་ཀང་སེར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་འབྲས་

བུ་བཟང་ངན་ཇྱི་ཡྩོང་ལ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ཤེས་པ་དང་།	 	 འབྲས་བུ་

བཟང་ངན་ནྱི་རྒྱུ་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་།	དེ་ཡང་ཀུན་སྩོང་བཟང་

ངན་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན།	 མཐར་གཏུག་ན་ཀུན་སྩོང་ཡང་སེམས་ལ་ཐུག་

ཡྩོད་པ་ཤེས་པར་བས་ནས།	 ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྩོང་འཕེལ་ཡྩོང་ཆེད་

བརག་དཔྱད་བས་ཏེ་དཔྱད་སྩོམ་ཡང་ཡང་བའྩོ།	།
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ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན།

གནད་དྩོན་གང་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བརག་དཔྱད་

ཀྱི་ལམ་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བ་ནྱི།	 རྣམ་དཔྱྩོད་བེད་སྤྩོད་

བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།	 	 མདྩོར་ན།	 བ་བ་གང་བས་ཀང་རང་

དང་གཞན།	 སྤྱི་དང་སེར།	 འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་གནྩོད་ལ་བརག་

དཔྱད་ཀྱིས་ངེས་པ་རེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་

བའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་འཇགས་ཐུབ་ཐབས་བེད་དགྩོས།

བེད་སྩོ།

༡།	 སྩོབ་ཕྲུག་ཆ་བགྩོས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཟྩོ་དགྩོས།

༢།	 དགེ་རྒན་གྱིས་རང་མྩོས་བརྩོད་གཞྱི་བཟྩོས་ཏེ།	 ཚོགས་ཆུང་སྩོ་སྩོར་

འདེམ་དུ་བཅུག་ནས་ཚོགས་ཆུང་སྩོ་སྩོས་དགེ་སྐྱྩོན་དྩོགས་གསུམ་གྱི་

བེད་སྩོ་སེལ་དགྩོས།

དཔེར་ན།	ཆྩོག་ཤེས་བས་ན་དགེ་སྐྱྩོན་དྩོགས་གསུམ་ཇྱི་ཡྩོད་བྲྱིས།

དགྟེ། སྐོན། དོགས།


