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བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་ལོག 

ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ ལོར་ངོས་རང་བོད་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་གོང་

གསེབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནང་སྐེས་ཤྱིང་། ད་ཆ་ང་རང་ན་ཚོད་

རྒས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ངོས་ཀྱི་དར་མའྱི་མྱི་ཚེ་ཕལ་ཆེ་བ་

རྒྱལ་ཁབ་མེད་པའྱི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་

ནང་བསྡད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རྱིང་གྱི་ངའྱི་ཕ་

ཡུལ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན། ངས་མཚམས་རེ་རེད་མོ་དང་སྦྲགས་

ང་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མགོན་པོ་རྒྱུན་རྱིང་ཤོས་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ཤོད་

ཀྱི་ཡོད། ངོས་དང་ན་ཚོད་མཉམ་པའྱི་མྱི་གཞན་དང་འདྲ་

བར། ངོས་ཀྱིས་ཀང་ང་ཚོ་གང་དུ་སྡོད་སའྱི་འཛམ་གྱིང་

འདྱིར་འགྱུར་ལོག་གཏོང་མཁན་གྱི་མངོན་གསལ་དོད་པའྱི་

བྱུང་བ་མང་པོ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ རེ་

གངས་ཀྱི་མཇུག་ནས་བཟུང་། ངས་ད་དུང་འཛམ་གྱིང་གྱི་

ཡུལ་གྲུ་མང་པོའྱི་ནང་འགྲུལ་བཞུད་ཐེངས་མང་བྱས་པ་དང་། 
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དུས་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་རྒྱབ་ལོངས་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྲ་

མྱིན་མང་པོ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་། མྱི་དེ་དག་གྱི་ཁོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་དང་། སྱིད་བོན། རྒྱལ་པོ། རྒྱལ་མོ། 

འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་རླབས་ཆེན་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དབུ་

ཁྱིད་ཙམ་མྱིན་པར། ལས་རྱིགས་དང་འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་

པའྱི་མྱི་དཀྱུས་མ་ཡང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད།

ངས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་དེ་དག་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་

ལྟ་དུས། དགའ་ཚོར་སྐེ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་མཐོང་

གྱི་འདུག གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་ནང་ཡར་ཐོན་བྱུང་བ་

ལ་བརེན་ནས། འཆྱི་རྐེན་ལ་ཐུག་པའྱི་ན་ཚ་མང་པོ་སངས་

དྲག་བཏང་བ་དང་། མྱི་ས་ཡ་མང་པོ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་གནས་

ལས་གོལ་ཏེ། དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསེན་ལྟ་

སྐོང་གྱི་ལམ་བུར་བསྐོད་ཐུབ་པ་བྱུང་། ང་ཚོར་འགོ་བ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གཅྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། 

དེ་ལྟའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གལ་གནད་ཐད་གོ་རོགས་ཤུགས་ཆེར་

འཕེལ་ཡོད། དེའྱི་གྲུབ་འབྲས་སུ་རང་དབང་དང་དམངས་

གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་དར་ཁྱབ་ཕྱིན་པ་

དང་། འགོ་བ་མྱི་རྱིགས་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་
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འཛིན་གོང་མཐོར་འགོ་བཞྱིན་མཆྱིས། ཁོར་ཡུག་བདེ་ཐང་གྱི་

གལ་གནད་ཐད་ལའང་གོ་རོགས་འཕེལ་བཞྱིན། ཕོགས་མང་

པོ་ཞྱིག་ནས། འདས་པའྱི་དུས་རབས་ཕེད་ཙམ་ཡས་མས་ཀྱི་

དུས་ཡུན་དེ་ནྱི་ཡར་རྒྱས་དང་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལོག་

གྱི་དུས་ཤྱིག་ཡྱིན།
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བཟང་སྤོད་ཀི་རྩ་བ། 

ཚན་རྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཐོག་ནས་ཁེ་ཕན་

མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོས་ཡྱིད་སོན་བྱེད་སའྱི་

གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དང་རང་རྒྱུད་

དུ་གོང་སེལ་འདོད་པའྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཆེད་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་ཚན་རྱིག་གྱིས་ད་དུང་མཁོ་བསྐྲུན་

ཐུབ་མེད། ད་འོ་ན་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའྱི་རྱིང་མྱི་རྣམས་

ཀྱིས་འབད་བརོན་བསེན་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་ཆོས་ལ་

བརེན་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་འཚོལ་ན་སྙམ་སྱིད། 

ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་མྱི་ས་ཡ་མང་

པོར་ཕན་བཏགས་ཡོད། ད་ལྟ་ཕན་འདོགས་བཞྱིན་པ་དང་། 

མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ཕན་གདག་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

འོན་ཏེ། དེས་ཀུན་སྤོད་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་མྱི་ཚེ་དོན་དང་ལན་

པ་བཟོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་རུང་། དེང་དུས་ཀྱི་

[དམྱིགས་བསལ་]ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་། 

ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་པུས་བཟང་སྤོད་ཀྱི་གཞྱི་རེན་འདང་གྱི་
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མེད།  དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི་ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་

མང་པོས་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བྲག་པ་གང་གྱིའང་རེས་སུ་འབྲང་

གྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་དང་

རྱིག་གཞུང་སྣ་མང་ཡོད་པའྱི་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་

གྱི་ནང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་རྣམས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་

ངང་ཤྱིན་ཏུ་ཉེ་བར་འབྲེལ་ནས་ཡོད་སབས། ཆོས་ལུགས་

གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་དེ་ང་

ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་བོ་ལ་མ་གཏོགས་འཚམ་པོ་མེད་ཅྱིང་། ཚང་

མར་དོན་སྙྱིང་ལན་པ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་། ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་

དུས་རབས་མང་པོའྱི་རྱིང་རྱི་ཡྱི་ར་བའྱི་རྒྱབ་ཏུ་གང་ལ་གང་

འཚམ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་བཞྱིན། གནའ་སྔ་མོ་མྱི་

རྣམས་ཧ་ལམ་ཁེར་རྐང་དུ་གནས་པའྱི་སྐབས། ཚོ་ཁག་སོ་

སོས་རང་རང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་བཟང་

སྤོད་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བར་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་གྱི་ཆར་ང་ཚོས་སྣང་མེད་དུ་

བཞག་པའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དག་

སེལ་བར་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་

གཞྱི་བཅོལ་ན། དེ་ཡོངས་ཁྱབ་ར་བ་ནས་ཆགས་མྱི་ཐུབ་

ཅྱིང་ཏག་ཏག་འདང་གྱི་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གང་དགོས་པ་ནྱི་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པར། ཆོས་དད་ཡོད་པ་དང་མེད་

པ་ཚང་མས་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་ཁས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་ཆོས་དང་

མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་དགོས།
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ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བསམ་བོའི་རྒྱབ་ལོངས། 

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱིའྱི་སྐོར་ངོས་ཀྱི་

བསམ་བོ་འཁོར་སངས་ཐད་རྒྱབ་ལོངས་དང་ཀུན་སོང་གང་

འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ངོས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བའྱི་སྐོར་

ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ངོས་རང་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་

སྐབས་ནས་བཟུང་། བོད་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ཁོད་

ནང་པའྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན། བཟང་སྤོད་ཀྱི་

གོ་རོགས་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་

དང་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་ཐད་ངོས་ཀྱི་

གོ་རོགས་རྣམས་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ལས་བྱུང་། སེར་གྱི་ཐོག་

ནས། བཟང་སྤོད་ཉམས་ལེན་ཆེད་ངོས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ཐབས་

ལམ་ལ། རྒྱ་གར་ནཱ་ལེནྡྲྲའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཕག་དཔེ་ཁག་

གྱིས་ཤུགས་རྐེན་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བྱྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་དག་ནང་

ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་མཉམ་དུ་བཟང་སྤོད་ཀྱི་

འཚོ་གནས་དང་བསམ་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་གཅྱིག་

ཏུ་བསྡེབས་ཡོད། ངོས་ནས་ནཱ་ལེནྡྲྲའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ར་ཆེའྱི་
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གདམས་ངག་བཟང་པོ་འགའ་བངས་པ་དེའྱི་ཀུན་སོང་ནྱི་ནང་

པ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མྱིན།

མདོར་ན། ནུབ་ཕོགས་སུ་ནང་ཆོས་འཆད་ཁྱིད་བྱེད་རོགས་

ཞེས་ངོས་ལ་རེ་སྐུལ་བྱེད་སྐབས། རྱིག་གཞུང་དང་ཤེས་

ཡོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ནང་གཏྱིང་ལེགས་པར་མ་ཚུགས་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཁག་ཁོང་ཚོར་ངོ་སྤོད་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་

ཚུལ་དེ་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ངས་རྒྱུན་

དུ་ང་རང་སེར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ནན་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་

བྱེད་པ་ནྱི་དཀའ་ངལ་དང་དོན་མེད་མགོ་རོག་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་

བྱེད་སྱིད། དེ་ལས་ལོག་སེ། ངོས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ནྱི་འགོ་བ་

མྱིའྱི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་སད་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

རང་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ངོས་རང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་ནོར་ལས་

གཞན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་མཆྱིས་ཚེ། ངས་ཁྱད་ནོར་དེ་

དག་གྱི་ཐོག་གེང་སོང་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ་

གྱི་འདུག དེ་དག་གྱི་ཐད་རང་ངོས་ནས་བརག་དཔྱད་བྱེད་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་གྱིས་བརག་དཔྱད་

བྱེད་པའྱི་སྐབས། གལ་སྱིད་གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཀྱི་རེད་དོན་འགའ་ཞྱིག་སོ་སོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
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མཐོང་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། འོན་ཀང་གལ་ཏེ་མ་མཐོང་

ནའང་སྐོན་ཅྱི་ཡང་མེད།
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ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་རིང་ལུགས། 

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ནྱི་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་དང་

མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཅེས་བརོད་པའྱི་གཞྱི་རེན་ཡྱིན། མྱི་

འགའ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ཡྱི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་གོགས་

ཕོ་མོ་ཁ་ཤས་ལ་ངོས་ནས་བེད་སྤོད་བྱེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཆོས་

དང་མ་འབྲེལ་བ་ཞེས་པས་དཀའ་ངལ་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་ངས་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འགའ་ཞྱིག་གྱི་ངོར། ཚིག་དེ་ག་རང་གྱིས་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཆོས་ཁས་མྱི་ལེན་པའམ་ཡང་ན་དེ་བས་

ཆོས་ལ་སྡང་ཟུག་བྱེད་པ་སོན་ཞྱིང་། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་པར། 

ཚིག་དེ་བེད་སྤོད་བྱེད་པས། བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་

མྱི་མང་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ཀུན་གྱི་ཁོད་ནས་ཆོས་

ལུགས་ཟུར་འདོན་བྱེད་པར་ངས་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

ལྟར་མཐོང་ཤས་ཆེ། དེ་ནྱི་ངོས་ཀྱི་སེམས་ནང་གང་ཡོད་པ་

དེ་ར་བ་ནས་མ་ཡྱིན། དེ་ལས་ལོག་སེ། ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་

བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱིའྱི་ཐད་ངོས་ཀྱི་གོ་རོགས་ནྱི་རྒྱ་གར་

ནང་ཡོངས་གགས་སུ་བེད་སྤོད་བྱེད་སངས་དེ་ལས་བྱུང་བ་
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ཞྱིག་ཡྱིན།

དེང་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ར་ཁྱིམས་

ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོབས་པ་ཡོད། ཚིག་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་བེད་

སྤོད་བྱེད་སངས་ནང་། ཆོས་ལུགས་སམ་ཆོས་ལ་དད་པ་

ཡོད་མཁན་ལ་རྒྱབ་འགལ་མྱིན་པ་ལྟ་ཅྱི། དོན་དངོས་སུ་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་སེམས་གཏྱིང་ནས་གུས་བཀུར་དང་

དགོངས་ཡངས་དགོས་ཚུལ་སོན་ཞྱིང་། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་

མཁན་ཚོ་ཡང་ཚུད་ཅྱིང་ཀུན་ལ་སྙོབ་པ་དང་ཕོགས་རྱིས་

དང་བྲལ་བའྱི་སྤོད་ཚུལ་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད། ཆོས་དད་ཡོད་

མཁན་དང་མེད་མཁན་ཚང་མར་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་

བཟོད་པ་དང་གུས་བཀུར་དགོས་སྐོར་གྱི་དོན་སོན་པའྱི་ཆོས་

དང་མ་འབྲེལ་བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་

གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལོ་རྒྱུས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེ་ག་ནང་བཞྱིན། ཐ་སྙད་

དེའྱི་ཐད་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་གོ་རོགས་ནྱི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་མྱིན་ནམ་སྙམ། ངོས་རང་

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མྱིན་ཞྱིང་། ཁྱད་པར་དུ་བརོད་དོན་དེའྱི་ཐོག་
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མཁས་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཡུ་རོབ་ནང་ཚན་རྱིག་

འཕེལ་རྒྱས་ཧ་ཅང་མྱུར་པོ་ཕྱིན་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱུ་མཚན་

གྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་སྣང་

ཞྱིང་། རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་པའྱི་ནང་། དེ་

སྔོན་རྨོངས་དད་དུ་གགས་པ་ལ་སོགས་པར་དགག་བྱ་བྱས་

ཡོད།
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ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤོད་ཀི་ཀ་བ་གཉིས། 

ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ནུས་པའྱི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་

བཟང་སྤོད་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལ། 

གཞྱི་རའྱི་ར་འཛིན་གཉྱིས་ཁོ་ན་ངོས་འཛིན་དགོས་པར་ངོས་

ནས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འགོ་བ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་

དེ་གཉྱིས་ཀ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལན་གྱི་མོང་བ་དང་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་

ཐོག་ལ་གཞྱི་བཞག་སེ་ལས་ས་པོར་ཤེས་རོགས་ཐུབ། དེ་

གཉྱིས་ཀ་དེང་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་གྱི་རེད་དོན་ཐོག་ནས་ཁུངས་

སྐེལ་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་། དམྱིགས་བསལ་བསམ་བོའྱི་

ཚན་རྱིག་དང་། དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག སན་དཔྱད་ཚན་རྱིག་

ལྟ་བུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁོད་ནས་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད། ར་འཛིན་

དང་པོ་ནྱི། ང་ཚོ་འགོ་བ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་དང་། 

བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདོད་པའྱི་གཅྱིག་གྱུར་

གྱི་མངོན་འདོད་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

ང་ཚོའྱི་ལུས་པོའྱི་གྲུབ་སངས་དངོས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚུད། འགོ་བ་མྱིའྱི་དངོས་ཡོད་
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གནས་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ནྱི་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་

ལ་གཅྱིག་བརེན་ནས་ཡོད་པའྱི་འབྲེལ་བ་ཤེས་རོགས་བྱ་རྒྱུ་

དེ་ཡྱིན། ར་འཛིན་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་

དང་གཞན་གྱི་བདེ་ཐབས་གཉྱིས་སོ་སོར་འབྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་

འབྲེལ་ལམ་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་རོགས་ཐུབ་ཅྱིང་། གཞན་

གྱི་བདེ་དོན་ལ་ང་ཚོས་བཅོས་མྱིན་གྱི་སེམས་ཁུར་ཞྱིག་

གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ། དེ་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་

བཟང་སྤོད་ཀྱི་གོ་རོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པའྱི་གཞྱི་རེན་རན་པོ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་

པར་ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིན་ཐང་

གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་གཞན་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད་

པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་རེད་ཐུབ་པ་དང་། གུ་དོག་པའྱི་རང་ཁེ་

དོན་གཉེར་གྱི་རྒྱ་ལས་གོལ་ཏེ། མྱི་ཚེ་དོན་ཡོད་པ་དང་། 

དམྱིགས་ཡུལ་ལན་པ། འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ།
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ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་། 

འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཧ་ལས་པའྱི་ཡར་

ཐོན་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ད་དུང་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། འཛམ་

གྱིང་ནང་འབྱོར་ལན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

མྱི་ཚེ་སྐེལ་སངས་དང་ལོངས་སྤོད་ཐད་ཧ་ཅང་རྒྱས་སྤོས་

བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཐ་ན་གཞྱི་རའྱི་

དགོས་མཁོ་ཡང་ཐོབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ས་ཡ་མང་པོ་ལྷག་ནས་

ཡོད། གང་དམག་མཇུག་སྒྲྱིལ་བ་དང་མཉམ་དུ་གོ་ལ་ཡོངས་

ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའྱི་གཏོར་བརླག་གྱི་དངངས་འཚབ་

ཉུང་དུ་སོང་མོད། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ད་དུང་གོ་ལག་ལན་པའྱི་

དམག་འཐབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་བྱུས་ཉེས་འོག་གནས་མུས་

ཡྱིན། ས་གནས་མང་པོའྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ཁོར་ཡུག་གྱི་དཀའ་

ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞྱིན། དུས་མཚུངས་

མྱི་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དང་། ལོག་ཟ་རུལ་
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སུངས། དྲང་བདེན་མེད་པ་བཅས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞྱིན་

ཡོད།

དཀའ་ངལ་འདྱི་དག་ནྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཙམ་མྱིན་པར། དཔལ་འབྱོར་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

རྣམས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཆང་རག་ལ་ངན་ལོབ་དང་། དུག་རྫས་

ལོག་སྤོད། ནང་ཁུལ་གནོད་འཚེ། ཁྱྱིམ་ཚང་ཁ་འཐོར་སོགས་

རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐེ་བའྱི་དཀའ་

ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རང་

གྱི་བུ་ཕྲུག་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན། མ་འོངས་པར་འཛམ་

བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ཁོང་ཚོས་ཇྱི་འཇོན་སོགས་ལ་སེམས་

ཁལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡང་མྱིའྱི་བྱ་སྤོད་ཀྱིས་ང་

ཚོའྱི་རྒྱུ་སྐར་འདྱིར་གསབ་ཏུ་མེད་པའྱི་གཏོར་སྐོན་བཟོ་སྱིད་

པ་འདྱི་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། འཇྱིགས་སྣང་

འཕར་མ་བཟོ་གྱི་ཡོད། དེང་དུས་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་གནོན་ཤུགས་

དང་མཉམ་དུ་དངངས་སྐྲག་དང་། སེམས་ཁལ། ཞུམ་སེམས་

དང་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་བ་སོགས་འཕེལ་བཞྱིན། དེའྱི་འབྲས་

བུར། ངོས་རང་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་མྱི་ཚོས་སྡུག་

སྐད་རྒྱག་གྱི་འདུག་ལ། ངོས་རང་ལ་མཚོན་ནའང་། དུས་
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ནས་དུས་སུ་མ་འགྱིགས་པའྱི་སྐོར་ཤོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་

འདུག

དེས་ན་ང་ཚོ་འགོ་བ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་བྱ་སྤོད་ཁོད་ཏན་ཏན་

གཅྱིག་གྱིས་འདང་གྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། འོ་ན། མ་

འདང་བ་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། ངའྱི་བསམ་པར། ར་བའྱི་

དཀའ་ངལ་ནྱི། ང་ཚོས་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་མཐུན་རྐེན་ཐད་རྱིམ་

པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པ་

མ་གཏོགས། བཟང་སྤོད་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ལ་དོ་

སྣང་མ་བྱེད་པ་འདྱིས་ལན་པ་རེད།

ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཟེར་དུས། སེམས་ཅན་སུ་ཡྱིན་

རུང་ང་ཚོས་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྙྱིང་ཉེ་

པོ་བྱེད་སའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་ཟེར། དེ་ནྱི་ང་ཚོ་སེམས་

ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལུས་པོའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་

ཐོག་ནས་འཚོ་གནས་དང་འཚར་ལོངས་བྱེད་པར་མཁོ་བའྱི་

སེམས་ཁུར་དང་། བརེ་བ། བྱམས་པའམ་མདོར་ན་སྙྱིང་རེ་

དང་ལན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་དགོས་པ་ལས་བྱུང་། སྙྱིང་རེའྱི་

གོ་དོན་སྙྱིང་པོ་ནྱི་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་འདོད་
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པ་དང་། བདེ་སྐྱིད་གོང་དུ་སེལ་འདོད་པ་དེ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་

ནང་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་ཀུན་འབྱུང་སའྱི་ནང་སེམས་

ཀྱི་ར་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ཕན་

སེམས་དང་། བཟོད་བསན། ངང་རྒྱུད་རྱིང་པོ། དགོངས་

ཡངས། གཏོང་སེམས་བཅས་ལ་ཡྱིད་སོན་བྱེད་པ་དང་། དེ་

ག་ནང་བཞྱིན་འདོད་རྔམ་དང་། ངན་སེམས། ཞེ་སྡང་། རྨོངས་

ཞེན་སོགས་སོན་རྒྱུར་མྱི་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་

སེམས་གཏྱིང་ནས་སྙྱིང་རེའྱི་ཕོགས་སུ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ནང་བྱམས་བརེའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཧུར་

བརོན་ཆེན་པོས་གོང་དུ་སེལ་བ་དང་། གནོད་ཚབས་ཆེ་

བའྱི་ཉོན་མོངས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཚུལ་སྦོང་བ་དེར་མྱི་ཀུན་

གྱིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་པའྱི་ཁེ་ཕན་དང་

པོ་དེ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཡོང་རྒྱུར་དོགས་པ་མེད། ང་ཚོའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འདྱི་དག་སྣང་མེད་དུ་སྐྱུར་འཇོག་བྱེད་པ་ནྱི་

སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོང་གུན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེང་སང་གྱི་འཛམ་

གྱིང་ནང་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་

ནྱི་དེ་ལྟར་སྣང་ཆུང་བཏང་པའྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་རེད།
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དཀའ་ངལ་གི་འབྱུང་ཁུངས། 

དུས་ཡུན་མྱི་རྱིང་བའྱི་སྔོན། ངས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ས་

གནས་ཨོ་རྱི་སར་བསྐོད་པ་ཡྱིན། ལུང་པ་དེའྱི་ཆ་ཤས་སུ་

གཏོགས་པའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་དེ་

རང་གྱི་མྱིའྱི་ཁོད་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་རྐེན་

པས་ཉེ་དུས་འཁྲུག་རོད་དང་ངོ་རྒོལ་གེན་ལངས་འཚབ་ཆེ་

རུ་སོང་ཡོད། ང་རང་ས་གནས་དེ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་

ཤྱིག་དང་ཐུག་སེ་གནད་དོན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་

བྱས་པ་ཡྱིན། ཁོང་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་གསལ་ལ། མྱི་རྱིགས་

དེ་དག་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོར་ཐ་ན་

དངོས་པོའྱི་མཐུན་འགྱུར་སྐྲུན་ཆེད། དེ་གར་སྔོན་ཚུད་ནས་

ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་མ་དངུལ་ལེང་ངེས་བཏང་

བའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཡོད་འདུག འོན་ཏེ། 

དཀའ་ངལ་ནྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་བརེན་ནས་ལས་གཞྱི་

དེ་དག་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཕན་འབྲས་

འཐོན་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁོང་གྱིས་བཤད་བྱུང་། ལས་གཞྱི་
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དེ་རྱིགས་ལག་བསར་བྱེད་པར་འགན་འཁྱི་བསྐུར་བའྱི་མྱི་

རྣམས་དྲང་བདེན་མེད་པ་དང་། འཇོན་ཐང་མེད་པ། འགན་

ཁུར་མེད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཉམས་ཉེས་སུ་བཏང་བར་བརེན། 

དེ་དག་ཕན་མེད་དུ་གྱུར་པ་རེད།

དཔེ་མཚོན་འདྱིས་ལམ་ལུགས་ག་འགྱིག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། 

དེས་ཕན་འབྲས་འཐོན་མྱིན་ནྱི་དེ་ལག་བསར་བྱེད་སངས་ལ་

རག་ལས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་སོན་གྱི་ཡོད། མཐར་

ལམ་ལུགས་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་ཡང་ན་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་

ཡྱིན་རུང་། དེའྱི་ཕན་འབྲས་ཐོན་ཚད་ནྱི་དེ་དག་ལག་བསར་

བྱེད་པར་འགན་འཁྱི་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་སེར་སོ་སོ་ལ་རག་

ལས་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་ཏེ་མྱི་སོ་སོའྱི་བསམ་སྤོད་རང་

ཚུགས་ཡག་པོ་ཟྱིན་མ་ཐུབ་ན། དེའྱི་རྐེན་གྱིས་ལམ་ལུགས་

ཡག་པོ་དེ་བེད་སྤོད་ལོག་པར་བཏང་ནས། ཁེ་ཕན་ཡོང་

རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་གནོད་སྐོན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་སྱིད། འདྱི་ནྱི་འགོ་

བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱ་སྤོད་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཡོངས་

གགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཆོས་

ལུགས་ཀང་དེ་ལྟར་རེད། མ་གཞྱི་མྱི་རྣམས་མྱི་ཚེ་དོན་དང་

ལན་ཞྱིང་བདེ་སྐྱིད་ངང་གནས་པར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའྱི་ནུས་
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པ་ཆོས་ལ་ཡོད་ཀང་། ཆོས་དེ་ཡང་བེད་སྤོད་ལོག་པར་

བཏང་ཚེ། འཁྲུག་རོད་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རྒྱུར་འགོ་སྱིད། དེ་

ག་ནང་བཞྱིན་ཚོང་ལས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

ནང་། ལམ་ལུགས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་ཀང་། དེ་

དག་བེད་སྤོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་དང་རང་

འདོད་ཀྱིས་གཞན་དབང་དུ་སོང་ན། ལམ་ལུགས་དེ་དག་གྱི་

ཁེ་ཕན་ཡང་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་

ལ༑ ང་ཚོས་འདྱི་ནྱི་མྱིའྱི་བྱ་སྤོད་ཀྱི་རྱིགས་མང་པོའྱི་ནང་བྱུང་

བ་མཐོང་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ཐ་ན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རེད་མོའྱི་ནང་ཆ་

བཞག་ནའང་། ལོག་ཟ་བྱས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལས་རེད་མོའྱི་

དྲང་བདེན་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ཉྱིད་ཀང་ཉེན་ཁའྱི་གནས་སུ་འཇུག་གྱི་

ཡོད།

རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་སྐེ་བོ་མང་པོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་དོ་

སྣང་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་དེ་དག་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་པར་རང་རང་སོ་

སོའྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁོད་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་གྱིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཤོད་ག་ལ་དགོས། 

ཆབ་སྱིད་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་པ། ཁྱིམས་རོད་པ། ཤེས་

ཡོན་སོབ་སོན་པ། ཁོར་ཡུག་ཆེད་ལས་པ། ཧུར་བརོན་ཅན་
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སོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་

བྱེད་བཞྱིན། འདྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ་

ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས། འོན་ཀང་དོན་དངོས་ཐོག་ཁྱིམས་དང་

སྒྲྱིག་སོལ་གསར་པ་བཟོས་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་

ནམ་ཡང་སེལ་མྱི་ཐུབ། མཐར་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་འབྱུང་

ཁུངས་ནྱི་གང་ཟག་སེར་སོ་སོའྱི་རྱིམ་པར་རག་ལས་ཡོད། 

གལ་སྱིད་མྱི་རྣམས་ཀུན་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དང་རང་ཚུགས་

ཟྱིན་རྒྱུས་ཕོངས་ན་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་སོལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་

གྱིས་ཀང་འདང་གྱི་མ་རེད། དངོས་པོའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་དོ་གལ་

གཙོ་བོ་བྱེད་པ་དེ་སྱིད་དུ། དྲང་བདེན་མེད་པ་དང་། ལོག་

ཟ་རུལ་སུངས། འདྲ་མཉམ་མེད་པ། བཟོད་བསན་མེད་པ། 

འདོད་རྔམ་བཅས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ལ་དོ་སྣང་མེད་

པའྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་དག་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་རེད།
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ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤོད་དགོས་གལ། 

སྐད་ཆ་འདྱི་ཆུང་དུས་ནས་གྲྭ་ཆས་གོན་ནས་འོངས་པའྱི་མྱི་

ཞྱིག་གྱིས་བཤད་དུས་ཁྱད་མཚར་པོ་མཐོང་སྱིད། ཡྱིན་ནའྱི་

ངས་འདྱིར་སྐོན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ངའྱི་ཆོས་ཀྱི་

ཡྱིད་ཆེས་ཀྱིས་ང་རང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་བརྒལ་ཏེ། ཆོས་

ལུགས་གཞན་དང་ཆོས་ལུགས་མེད་མཁན་བཅས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་དོན་དང་ཁེ་ཕན་སད་འབད་བརོན་བྱ་

རྒྱུར་བསྐུལ་བ་བཞྱིན་ངས་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཤུགས་རྒྱག་

གྱི་ཡོད།

འཇྱིག་རེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཟང་སྤོད་ལ་འཇུག་པར་ཆོས་

དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་འབད་བརོན་

བྱེད་པ་དེ་ནྱི་འགྲུབ་སྱིད་པ་ཞྱིག་དང་དགེ་མཚན་ལན་པ་

ཞྱིག་ཏུ་ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་ཡྱིད་ཆེས་

དེ་ནྱི་ང་ཚོ་འགོ་བ་མྱི་ཚང་མ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་

ན་བསམ་པའྱི་བོའྱི་འཁྱེར་སོ་དེར་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ལས་
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བྱུང་། ང་ཚོས་ཅྱི་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་བྱུང་ན་

བསམས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་མཚུངས་ང་ཚོ་ཚང་མས་

གཞན་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་ཡྱི་རང་བྱེད་ཅྱིང་། རང་བཞྱིན་ལྷན་

སྐེས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རྱིན་ཐང་བྱམས་

པ་དང་སྙྱིང་རེ་སོགས་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་

ཚང་མས་གཞན་གྱི་ཞེ་སྡང་ལས་བརེ་བ་དང་། སེར་སྣ་ལས་

སྦྱིན་པ་འདམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཁོད་རང་ལུགས་ཞེན་འཛིན་

དང་། མ་གུས་པ། འཁོན་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་བཟོད་པ་

དང་། གུས་བརྱི། དགོངས་ཡངས་བཅས་ལ་མྱི་དགའ་བ་

བྱེད་མཁན་ཡོད་དམ།

ལྟ་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་ལུགས་གང་དང་ཡང་རྒྱབ་

འགལ་དུ་མྱི་འགོ་བ་དང་། འོན་ཀང་ངེས་པར་དུ་ཆོས་

ལུགས་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་པར་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྱི་

གཞྱི་ར་བརན་པོ་བཟོ་བའྱི་ལམ་ཞྱིག་དང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ང་

ཚོའྱི་གོ་རོགས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ཡོད་པར་ངོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརན་

པོ་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་

གསར་པ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་རྒྱས་པར་

བཤད་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཆེས་དངོས་
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གཙོ་སྨྲ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འདྱིའྱི་ནང་། བཟང་

སྤོད་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གལ་ཆེན་པོ་

ཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་

རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཐོག་མར་ངས་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་

ངོས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ནྱི་བསམ་བོའྱི་རྱིན་ཐང་ཐོག་བཙན་བཀའ་

གཏོང་རྒྱུ་དེ་མྱིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། 

ཕྱི་ནས་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཐད་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བྱེད་

པ་དེར་ཕན་ནུས་ཐོན་པ་ཞྱིག་མེད། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོ་མྱི་རེ་

ངོ་རེས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྱི་གལ་གནད་ཤེས་རོགས་

བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། 

ང་ཚོས་དོན་གཉེར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་འདྱི་དག་ནྱི། ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆམ་

མཐུན་གྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱིག་དང་གང་ཟག་སེར་གྱི་སེམས་ཀྱི་

ཞྱི་བདེ་དང་། ཡྱིད་ཆེས། དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་བདེ་སྐྱིད་གཉྱིས་

ཀའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་

ཁག་ཚང་མས་བརེ་བ་དང་། སྙྱིང་རེ། བཟོད་བསན། དགོངས་

ཡངས་བཅས་ལ་དོ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་བས་ནང་སེམས་ཀྱི་
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རྱིན་ཐང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པར་

ཐེ་ཚོམ་མེད། འོན་ཀང་དེང་སང་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ནྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཆོས་ལུགས་ནང་

འཛིན་པ་དེ་ད་ཆ་འདང་གྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས། 

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་སེམས་དོན་རྱིག་

པ་དང་བཟང་སྤོད་ཐད་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་

ཞྱིག་འཚོལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་ཡོད་པར་ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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སོན་ལམ་དང་ལག་བསྟར། 

ངོས་ནྱི་ཆོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་

པུས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་མྱི་ཐུབ།

དུས་ཡུན་མྱི་རྱིང་བའྱི་སྔོན། བྱི་ཧཱར་(Bihar)དུ་ནང་པའྱི་ལྷ་

ཁང་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་དབུ་འབྱེད་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་

མཛད་སོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ང་རང་བཅར་བ་ཡྱིན། བྱི་ཧཱར་ནྱི་

དམྱིགས་བསལ་མྱི་འབོར་མང་བ་དང་དབུལ་ཞྱིང་ཕོངས་

པའྱི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངོས་ཀྱི་

གོགས་པོ་རྱིང་པ་བྱི་ཧཱར་མངའ་སྡེའྱི་བོན་ཆེན་ཁོ་རང་གྱིས་

གཙོ་བོ་ཡྱིད་ཆེས་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་ལེགས་པོ་ཞྱིག་

སེལ་བའྱི་སྐབས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱི་བྱྱིན་

རླབས་ལ་བརེན་ནས་ད་ཆ་བྱི་ཧཱར་ཡར་རྒྱས་འགོ་ངེས་

རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་རེས་ང་རང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའྱི་

མཚམས་ལ་སེབས་སྐབས། ཕེད་བསན་བཤྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ། 

གལ་ཏེ་བྱི་ཧཱར་གྱི་ཡར་རྒྱས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་
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ཉག་ཅྱིག་ལ་རག་ལས་ཡོད་ན། སྔོན་མ་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་

དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན། 

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱི་ཧཱར་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་

གང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ས་སེ་གནས་

མཆོག་རོ་རེ་གདན་ཆགས་སའྱི་ནང་པའྱི་གནས་ར་ཆེ་ཤོས་

ཡོད་ས་དེ་ཡྱིན། འགྱུར་བ་ངོ་མ་ཡོང་བར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བྱྱིན་རླབས་ར་ཆེན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེར་སོན་ལམ་

འདེབས་པ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ང་ཚོས་དངོས་སུ་བྱ་བ་དེ་དང་དེ་ལག་བསར་བྱས་ནས་སྒྲུབ་

དགོས།

འདྱིས་བྱྱིན་རླབས་དང་སོན་ལམ་འདེབས་པ་རྣམས་ཕན་

མེད་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་མེད། ངོས་ནས་ཀང་སོན་ལམ་

འདེབས་པ་ནྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་

པར་བརྱི་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དེའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

མཐོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན། 

དོན་དངོས་སུ་གྲུབ་འབྲས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་དོན་གཉེར་བྱེད་

པའྱི་སྐབས། སོན་ལམ་གྱིས་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་གྱི་གྲུབ་

འབྲས་ལྟ་བུར་བསྡུར་མྱི་ཐུབ། ལོ་ཤས་སྔོན་ང་རང་མྱི་བདེ་
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བའྱི་སྐབས། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་ལ་སོན་ལམ་འདེབས་པ་

ཤེས་རོགས་བྱུང་དུས་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་འདུག འོན་ཀང་ངས་

ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་གང་དུ་སན་བཅོས་

བྱེད་སའྱི་སན་ཁང་དེའྱི་ནང་སོ་སོའྱི་ན་ཚ་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ་ཆས་ཆེས་ཐོན་གསར་ཤོས་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་དེ་བས་

དགའ་སྤོ་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག
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ཚན་རིག་གི་དུས་སྐབས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་། 

ཚན་རྱིག་གྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་གྱི་ནང་། ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་དང་བཟང་སྤོད་ལན་པའྱི་མྱི་ཚེ་དགོས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་

འཕེར་ཤོས་ནྱི། ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བརོད་ཆ་ཚང་

བ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་འོས་པར་སྣང་། ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་རྐང་རྐང་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ད་དུང་མྱི་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། དུས་ཚོད་དང་མཉམ་དུ་ནང་སེམས་

ཀྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཐད་ཚན་རྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བརན་

པོ་ཞྱིག་རྱིམ་པས་ཐོན་སྱིད་པར་ངོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།

ང་རང་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད། ངོས་ཕྲུ་གུ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ནྱི་ངོས་ཀྱི་སོལ་

རྒྱུན་སོབ་སྦོང་གྱི་ཆ་ཤས་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བཙན་བྱོལ་དུ་

འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་། ངོས་ནས་དེའྱི་ཐད་སོབ་སྦོང་གང་ལ་

གང་འཚམ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་བར་མྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་

གྱི་རྱིང་། དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་
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རྱིག་པ། སྐེ་དངོས་རྱིག་པ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ། ལྷག་

པར་ཉེ་དུས་ཀྱི་དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག་བཅས་ཚན་རྱིག་གྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོའྱི་ཁོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་

པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་

བྱུང་།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་ནང་གྱི་སོམ་སྒྲུབ་སོལ་རྒྱུན་གྱིས་ནང་

གྱི་མོང་བ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྐོར་ལ་འཚོལ་ཞྱིབ་

བྱ་རྒྱུར་དོ་ནན་གཏྱིང་ཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་བགོ་

གེང་དེ་དག་ཁོད་ངོས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་ནྱི་རོག་པ་

དང་། སེམས་ཚོར། ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་ལྟ་བུའྱི་སྡེ་ཚན་ཐད་

ཚན་རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱ་ཕྱིར་ཡྱིན། དུས་ཡུན་

རྱིང་པོར་སྣང་མེད་དུ་ལུས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་

ད་ཆ་ཚན་རྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་དོ་

སྣང་སྔར་བས་འཕེལ་བཞྱིན་པའྱི་དོན་དངོས་ཀྱིས་ངོས་ལ་བོ་

སོབས་ཆེན་པོ་སེལ་བྱུང་། ཁྱབ་ཁོངས་དེ་དག་ནང་ཚན་རྱིག་

གྱི་ཐབས་ཚུལ་ཐད་ཉེ་དུས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང་། དེའྱི་ནང་གང་ཟག་གསུམ་པ་ཞྱིག་ལ་བརེན་

ནས་ཡུལ་ཁུངས་སྐེལ་བྱེད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཚན་རྱིག་གྱི་ར་
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འཛིན་དེ། ད་ཆ་རྒྱ་སྐེད་ཕྱིན་ཏེ། ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་ཁོད་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་དེ་ཚུད་པར་བྱས་ཡོད། དེའྱི་

དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ནྱི་ངོས་ཀྱི་གོགས་པོ་འདས་པོ་ཕ་རན་སྱི་

སེ་ཁོ་ལེ་རྱི་ལཱ་(Francisco Varela)ཡྱི་དབང་རའྱི་འཆར་སྣང་

རྱིག་པའྱི་ཁོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཡྱིན།

སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་རྒྱུད་ལ་

སྐེད་པའྱི་སྙྱིང་རེ། བྱམས་པ། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། སེམས་ཞྱི་

དུལ་ལྟ་བུའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ཤུགས་རྐེན་རྣམས་རོགས་

པའྱི་སད་ཚན་རྱིག་གྱི་གཞྱི་རེན་གང་རེད་ཐུབ་མྱིན་ཐད་ངོས་

ལ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་སྔོན་ནས་ཤེས་འདོད་ཡོད། གལ་སྱིད་

ཚན་རྱིག་གྱིས་ཉམས་ལེན་དེ་རྱིགས་འབྱུང་སྱིད་པ་དང་ཕན་

ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཀ་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་བྱེད་ཐུབ་

ན༑ དེ་དག་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་བརྒྱུད་ནས་གོང་སེལ་

གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངོས་ནས་དུས་རག་ཏུ་བསམ་གྱི་

ཡོད།

སབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ཆ་འཕེལ་འགྱུར་སྐེ་དངོས་

རྱིག་པ་དང་། དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག དེ་མྱིན་ཁྱབ་ཁོངས་
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གཞན་ནང་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའྱི་ངོ་ཐོག་གྱི་དཔང་རགས་མང་

དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་ཐ་ན་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་

ཐོག་ནས་ཀང་། རང་འདོད་མེད་པ་དང་གཞན་ལ་སེམས་

ཁུར་བྱེད་པ་ནྱི་ང་ཚོ་རང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་

ཚོའྱི་ལུས་པོའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་རང་ཆས་

སུ་ཡོད་པའང་བསན་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དཔང་རགས་ང་ཚོ་

སེར་གྱི་མོང་བ་དང་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ཤྱིང་། རྒྱུན་ཤེས་དང་

ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ན། ངོས་ཀྱི་བསམ་པར། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་བམ་དད་པར་ར་བ་ནས་མ་བརེན་པར་འགོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་

རའྱི་རྱིན་ཐང་རྒྱུད་སྦོང་བྱེད་པའྱི་ཕན་ཡོན་ཐད་སྒྲུབ་བྱེད་

ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ། དེ་ལ་ངས་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི་ཡོད།
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ཆོས་དང་མ་འབེལ་བར་ལྟ་ཚུལ་འགའ། 

ནུབ་ཕོགས་སུ་དབང་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་མྱི་སྣ་དང་བཅོས་སྒྱུར་

བྱེད་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ནྱི། འགོ་བ་མྱིའྱི་

ཐར་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་མ་བརྱིས་པར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགོག་

རྐེན་ཞྱིག་ཏུ་བལྟས་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་

པའྱི་ནང་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ལྟ་བ་ཤུགས་ཆེ་ལན་པའྱི་

མ་ཁེ་སྱིའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་ཆོས་ནྱི་མྱི་མང་གྱི་དུག་རེད་

ཅེས་ཡོངས་གགས་སུ་སྐོན་བརོད་ཀང་བྱས། དེའྱི་ཡ་ང་

བའྱི་མཇུག་འབྲས་སུ། དམར་པོའྱི་སྱིད་གཞུང་དེ་དག་གྱིས་

དཔུང་ཤུགས་ཆེན་པོས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

ཆོས་ལུགས་ཐོག་བཙན་གནོན་བཏང་ཡོད།

ངའྱི་བསམ་པར། ལོ་རྒྱུས་འདྱིའྱི་མཇུག་འབྲས་སུ། ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རྱིང་

ལུགས་ཞེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ནྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་ལྟ་བུར་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཆོས་དང་
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མ་འབྲེལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་ཆོས་གཉྱིས་རག་ཏུ་ཕན་

ཚུན་རྒྱབ་འགལ་དང་མཉམ་གནས་མྱི་ཐུབ་པ་ལྟར་མཐོང་

ཞྱིང་། ཕོགས་གཉྱིས་པོའྱི་རེས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་དབར་

མངོན་གསལ་དོད་པའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག་དང་སྡང་འཛིན་

གྱིས་ཁེངས། ཆོས་ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགོག་

རྐེན་ཞྱིག་རེད་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་

ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐབས་དོན་ལ་གཞྱིགས་ན། ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་པའྱི་བསམ་བོའྱི་འཁྱེར་སོ་དེ་ཕལ་ཆེར་རོགས་ནུས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། རྱིམ་པ་འདྲ་མྱིན་ནང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་

དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་རེས་འབྲང་པ་ཚོས་གཞན་ལ་བཤུ་

གཞོག་གཏོང་བའྱི་བྱ་སྤོད་ཁོད་གཏོགས་པའྱི་བཟོད་མྱི་

བདེ་བའྱི་བདེན་དོན་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གགས་

ཤྱིང་། ཆོས་ལ་ཁག་བཏགས་ནས་དཀའ་རོག་དང་གཉའ་

གནོན་ཆེད་བེད་སྤོད་བཏང་བའང་བྱུང་ཡོད། ཐ་ན་འཚེ་མེད་

ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ར་བར་འཛིན་མཁན་གྱི་ནང་ཆོས་ཀང་སྐོན་

འཛུགས་དེ་ལས་རྦད་དེ་གཡོལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

འོན་ཀང་དེ་ལྟའྱི་སྐོན་བརོད་བྱེད་སྐབས། ཆོས་ལ་དམྱིགས་
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པའྱི་སྐོན་བརོད་དང་ཆོས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

སྐོན་བརོད་དབར་ཁྱད་པར་འབྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེ་

གཉྱིས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཐ་དད་རེད། ངའྱི་བསམ་པར། སྤྱི་

ཚོགས་དྲང་བདེན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་ཆོས་ལུགས་ནང་འཁོད་

པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་མྱི་མཐུན་པ་མེད། 

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མའྱི་

སྙྱིང་དབུས་སུ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་རྣམས་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྙྱིང་རེ་དང་། བཟོད་པ། དགོངས་

ཡངས། སེམས་བཟང་པོ། སེར་གྱི་རང་ཚུགས་ལྟ་བུའྱི་རྱིན་

ཐང་རྣམས་གཅེས་སྐོང་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཅངས་ཡོད།
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རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་རིང་ལུགས། 

རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ར་ཁྱིམས་སོལ་གཏོད་

བྱེད་པོ་ཌོར་ཊར་སྱི་ ཨར་ ཨམ་སེ་ཀར་(B. R. Ambekar)དང་

ཌོག་ཊར་རཱ་ཇེནྡ་ པྲ་སཱ་ད་(Rajendra Prasad)ལྟ་བུའྱི་མྱི་སྣ་

རྣམས་ལ་ངོས་ནས་གུས་བརྱི་ཞུ་ཞྱིང་། རཱ་ཇེནྡ་མཆོག་ང་

རང་གྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུའྱི་སྐལ་བ་བྱུང་། ཁོང་རྣམས་

ཀྱིས་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་

བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་ཆོས་ལུགས་མེད་པ་བཟོ་ཕྱིར་མ་

ཡྱིན་པར། རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཆོས་ལུགས་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་ངོས་འཛིན་

བྱ་ཕྱིར་ཡྱིན། ར་ཁྱིམས་སྐུལ་འདེད་གནང་མཁན་བདག་ཉྱིད་

ཆེན་པོ་གཱན་དྷྱི་སྐུ་ཉྱིད་ཆོས་པ་གཤའ་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

ཁོང་གྱིས་ཉྱིན་རེའྱི་ཞལ་འདོན་འདུ་ཚོགས་སྐབས། ལུང་པ་

ཀུན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཆེ་ཁག་ཚང་མའྱི་ཆོས་

ཀྱི་བསོད་དབྱངས་དང་དཔེ་ཆ་ཁག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་

གནང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དཔེ་མཚོན་ནྱི་རྒྱ་གར་
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མྱི་མང་གྱི་རྒྱུན་སོལ་ཁོད་དུ་ད་ལྟའང་ལག་བསར་བྱེད་བཞྱིན་

ཡོད།

བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷྱི་མཆོག་གྱིས་ཉམས་ལེན་གནང་

བའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བཟོད་བསན་དེ་རྱིགས་ནྱི་རྒྱ་གར་ནང་

གསར་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན། དེའྱི་ར་བ་མྱི་ལོ་ཉྱིས་སོང་ལྷག་

འདས་པའྱི་གནའ་རབས་ལ་ཐུག་ཡོད། དཔེར་ན། ཡྱི་ཤུའྱི་

མ་ཤྱི་ཀའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་སྔོན་དུས་རབས་གསུམ་པའྱི་ནང་

ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་བའྱི་སྐབས་

རོ་རྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་བརོས་པ་ལས་གསལ་པོར་མངོན། རོ་

བརོས་ཡྱི་གེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་གུས་

ཞབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་གཞན་

གཉྱིས་ཀའྱི་ཆོས་ལུགས་ས་བརན་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཞེས་

ནན་སྐུལ་བྱས་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ལེགས་སྦར་གྱི་གཞུང་

ལུགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ཐད་ཕན་ཚུན་བཟོད་བསན་དང་བགོ་

གེང་ལྷུག་པོ་བྱེད་པའྱི་གནའ་བོའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་བསན་

གྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་མང་པོ་

ཞྱིག་སྔ་མོའྱི་དུས་ནས་བཟུང་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་

པའྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐ་ན་ལངས་ཕོགས་ཁ་ཅྱིག་
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དེང་དུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་

མྱི་འདོད་པའྱི་ལྟ་བ་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་པོ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་

སོལ་རྒྱུན་ཁོད་དེ་དག་ལ་གུས་ཞབས་དང་བརྱི་བཀུར་བྱེད་

པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལན། དཀོན་མཆོག་དང་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་སོགས་

ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་རྒྱང་འཕེན་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་རེས་འཇུག་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཁུངས་གཏུགས་སའྱི་དཔྱད་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་

གནའ་བོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་བཞུགས་ཡོད། 

རོག་དཔྱོད་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་རྒྱང་འཕེན་པའྱི་ལྟ་བ་

དེ་ཆད་ལྟ་རེད་ཅེས་ཡང་སེ་འགོག་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའྱི་གཞྱི་

རའྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའྱི་འདོད་ཚུལ་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལངས་

ཕོགས་ཤྱིག་ཏུ་དོ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་པ་དང་། ཁོང་

ཚོའྱི་སོལ་གཏོད་བྱེད་པོ་དེར་དྲང་སོང་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གྱི་ས་སྐོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱང་འཕེན་པའྱི་ལྟ་བའྱི་

ཕོགས་འཛིན་པ་རྣམས་ལའང་ཡྱི་རང་དང་གུས་བཀུར་གནང་

ཞྱིང་། རྒྱལ་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་དད་

པར་དགོངས་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྱི་འཇོག་གནང་བ་དང་། 

དེའྱི་དཔེ་མཚོན་འཁྲུལ་མེད་གཅྱིག་ནྱི་ཁ་ཆེའྱི་རྒྱལ་པོ་ཨག་སར་

(Akbar)ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ཧྱིན་དུ་དང་ཡྱི་ཤུ་སོགས་ཆོས་ལུགས་

གཞན་ཁག་དང་བག་ོགངེ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད།
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ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་མིག་དཔེ། 

དུས་ཡུན་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་གྱི་སྔོན། ངོས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་

བོན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ ཀེ་ ཨ་ཌེ་ལ་ནྱི་(L. K. 

Advani)མཆོག་བརོད་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་

བྱུང་། བཟོད་པ་དང་། སྣ་མང་རང་བཞྱིན། བགོ་གེང་བྱེད་པ་

བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལན་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་

འདྱིས་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་དམངས་གཙོ་ཞྱིག་རྒྱུན་

འཛིན་བྱེད་པར་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་བྱུང་སྐོར་ཏག་ཏག་འགེལ་

བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཁོ་རང་

དངོས་གནས་བདེན་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་

ནང་མྱི་མང་ཆེ་བ་ཧྱིན་དུའྱི་ཆོས་བྱེད་མཁན་རེད། འོན་ཀང་

ཆོས་ལུགས་གཞན་མང་པོའང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ཁ་ཆེའྱི་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་

གཉྱིས་པའྱི་ལུང་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དོན་དངོས་དེར་ནུབ་ཕོགས་

སུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ད་
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དུང་སྱིག་(Sikh)དང་ཁ་ཆེ་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་

གཅེར་བུ་པ་དང་། ནང་པ། ཛོ་རོ་ལ་སྱི་ཁེ་རེ་ཡན།(Zoroastri-

an)འཇྱིའུ་གང་འཚམ་བཅས་དེ་དག་གྱི་ཚོགས་སྡེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཡོད། མདོར་ན། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་གངས་ཉུང་ཚང་མ་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཕལ་ཆེར་བརོད་མྱི་

ཐུབ། དེར་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ནང་དེང་སང་སྐད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་

བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བེད་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་སྣ་མྱི་འདྲ་བ་ཧ་

ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དབུས་གོང་ཁྱེར་གྱི་སང་ལམ་ཁོད་ཧྱིན་

དུ་དང་ཁ་ཆེའྱི་མཆོད་ཁང་མཉམ་དུ་མཉམ་དུ་གནས་ཡོད་པ་

ནྱི་རྒྱུན་ལན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དོན་དངོས་སུ་

གོང་གསེབ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་ལས་མང་

བ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཉེ་ཆར་ངོས་ལ་རོ་མེ་ནྱི་ཡཱ་(Romania)ནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་

ཐུག་བྱུང་། ཁོང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་ཆེད་རྒྱ་

གར་གྱི་གོང་གསེབ་མང་པོའྱི་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐོད་འདུག 

ཁོ་པས་ངོས་ལ་རཱ་ཇ་སྱི་ཐན་(Rajasthan)ནང་ཁ་ཆེའྱི་གོང་

གསེབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དབུས་སུ་ཧྱིན་དུའྱི་ཁྱྱིམ་

ཚང་གསུམ་ཁོ་ན་ཡོད་སྐོར་བརོད་པ་དང་། འོན་ཀང་ཁོང་
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ཚོར་འཇྱིགས་སྣང་ངམ་བོ་དོགས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དེ་

གར་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཧང་སངས་

ཏེ་བརོད་བྱུང་། ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་ཁོང་གྱི་ཧ་ལས་ཧོན་

ཐོར་དེ་ནྱི་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་

ཐད་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་འཁྱོག་

བཤད་བྱས་པའྱི་མཇུག་འབྲས་ཡྱིན་ངེས་རེད་ཅེས་སྙམ་

བྱུང་། རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆེ་བ་དང་སེམས་གཏྱིང་ནས་བོ་

ཕམ་སྐེ་དགོས་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཕན་ཚུན་དབར་འཚེ་བའྱི་

ལས་བྱུང་མོང་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་དག་རྒྱ་གར་གྱིང་ཕྲན་ནང་

གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུར་ཕོགས་བསྡོམས་བྱས་

ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཐར་ཐོར་མ་

གཏོགས། མྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་

བབས་དེ་ལྟར་མོད། རྒྱ་གར་གྱིས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཞྱི་

བདེ་དང་མཛའ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་རྒྱུན་སྐོང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཧྱིན་སཱའམ་ཡང་ན་འཚེ་བ་

མེད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ནྱི། དར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ལ་དེ་ནྱི་ཞྱི་བདེའྱི་

ངང་མཉམ་གནས་བྱེད་པའྱི་ར་འཛིན་ཞྱིག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་

ཀུན་གྱིས་བསེན་ཡོད། དེ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ལུང་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་དེ་
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ལས་སོབ་སྦོང་ལེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
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གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་དུས་སྐབས་ཁོད་བཟོད་པ། 

སྐབས་རེ་ངོས་ནས་རང་ཉྱིད་གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་སོལ་རྒྱུན་

གྱི་དེང་རབས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ང་རང་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་

ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྲྱིལ་དགོས་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་

བསམ་ཚུལ་འདྱི་གཉྱིས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

གཉྱིས་ཀ་གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གཅེས་ནོར་ལས་བྱུང་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ང་རང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརོད་མྱི་

དགོས་ཀང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་

ཕྲུག་ཅྱིག་ཏུ་བརྱི་གྱི་ཡོད། ཕྲུ་གུའྱི་གནས་སྐབས་ནས་བཟུང་

ངོས་ཀྱི་སེམས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱིས་

གསོ་སྐོང་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་། ལོ་ངོ་དྲུག་ནས་བཟུང་ངོས་རང་

གྲྭ་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་སོབ་གཉེར་འགོ་ཚུགས་པའྱི་སྐབས། 

ངོས་ཀྱིས་ཀོག་འདོན་དང་བོ་འཛིན་བྱས་པའྱི་དཔེ་ཆ་མང་

ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་

པ་དང་། སོབ་དཔོན་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དབུས་
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སུ་ཆགས་པའྱི་གནའ་བོའྱི་ནཱ་ལེནྡ་དགོན་པ་ནས་ཡྱིན། དེ་

བཞྱིན་དར་མའྱི་འགོ་སོད་ནས་བཟུང་། ངོས་ཀྱི་ལུས་པོའང་

རྒྱ་གར་གྱི་འབྲས་དང་ར་ལྱིས་གསོ་སྐོང་བྱས་ཡོད།

དེར་བརེན་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་

རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གོ་རོགས་འདྱི་མཉམ་སྤོད་དང་གོང་སེལ་

གཏོང་བར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། གང་ལགས་

ཞུས་ན། དེ་ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀུན་ལ་རླབས་ཆེ་བའྱི་

རྱིན་ཐང་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་སྱིད་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། གཅྱིག་

ལ་གཅྱིག་བརེན་པ་དང་གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་

སྐབས་འདྱིའྱི་ནང་། ལྟ་ཚུལ་དང་། ཆོས་དད། རྱིགས་རུས་

བཅས་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཉམ་གཤྱིབས་

བྱས་ནས་སྡོད་དགོས་པ་ནྱི་ད་ཆ་རྒྱུན་ལན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྤྱིར་

ངོས་རང་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དང་དམྱིགས་

བསལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་འགོ་སྐབས་རྒྱུན་དུ་

གནས་ཚུལ་དེར་ཧང་སངས་སོང་། དེང་སང་འགོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཁོད། རང་གྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་

དང་། ལས་རོགས། ཡང་ན་སྦྱིན་བདག་བཅས་སོ་སོར་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་སྐད་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ལག་མྱི་འདྲ་
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བ་ཟ་བ། ཆོས་ལུགས་མྱི་འདྲ་བར་འཇུག་པ་བཅས་ཡོང་སྱིད་

པ་ཡྱིན། དེར་བརེན། རང་གཞན་ཕན་ཚུན་དབར་གཉྱིས་

མོས་ཀྱི་གོས་མཐུན་དང་གུས་བརྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་

ནས་མཉམ་ལས་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་

ཛ་དྲག་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱི་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་འདུས་

པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་དུས། མྱི་མང་

པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་མོང་ཐུབ་

པའྱི་དགའ་ཚོར་གྱི་འབྱུང་གནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དེ་

དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁག་ཅྱིག་ལ་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གམ་རྱིག་

གཞུང་མཉམ་སྤོད་མྱི་བྱེད་མཁན་དང་ལྷན་དུ་ཐག་ཉེ་བའྱི་

ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་པ་ནྱི་དཀའ་ངལ་

གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད།  དེས་མགོ་རོག་དང་། 

འཇྱིགས་སྣང་། འཁོན་འཛིན་བཅས་བཟོས་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་

སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན། ཞེ་སྡང་དང་། རྱིགས་རུས། མྱི་

རྱིགས་སམ་ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་ཐོག་

ནས་མཆོག་དམན་གྱི་ལྟ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཏེ་གནས་

སངས་ཧ་ཅང་ཐབས་རྡུགས་ཤྱིག་བཟོ་སྱིད།

དེ་ལྟ་བུའྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱིག་གྱི་ནང་། ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་
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བཟང་སྤོད་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་། སེར་གྱི་རང་

ཚུགས་བཅས་བཅོས་མྱིན་གྱི་ཡུན་གནས་ཐུབ་པ་དང་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེའང་ཆོས་ལུགས་དང་། རྱིག་

གཞུང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཅས་ལས་འདས་པ་དང་

འགོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེ་སྐུལ་བྱེད་

པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས། ཡུན་གནས་ཐུབ་པ་དང་

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་སྒྲུབ་དེར་ངོས་ནས་ཆོས་

དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་འབོད་ཀྱི་

ཡོད།
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བཟང་སྤོད་ཀི་རྩ་བ། 

རྒྱ་གར་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རྱིང་

ལུགས་ཐད་ངོས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ལ་མང་པོས་རྒྱབ་སྐོར་

ཡོད་ནའང་། དེ་ལྟར་བཟང་སྤོད་ཆོས་ལུགས་ལས་ལོགས་

སུ་བཀར་ན་འགྱིག་མྱིན་སྐོར་ད་དུང་དོགས་འདྲྱི་གནང་

མཁན་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པའང་ངས་ངེས་པར་དུ་ཁས་ལེན་

བྱེད་དགོས། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་

གྱི་རེས་འཇུག་པ་ཁ་ཤས་ཁོད་དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་

ཐབས་བྱེད་པར་བོ་དོགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། སྐབས་

རེ་བཟང་སྤོད་ཐད་མྱི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ཆོས་

དང་མ་འབྲེལ་བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་བེད་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་

ལ་བག་ཟོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག བཟང་སྤོད་དེ་

ཆོས་ལུགས་ལས་ལོགས་སུ་འབྱེད་པ་དེ་ཉྱིད་ནོར་འཁྲུལ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དེ་ནྱི་དངོས་གནས་ཁྱྱིམ་ཚང་

ཁ་འཐོར་དང་། ཕྲུ་གུ་མངལ་འདོན་གྱི་དོན་རྐེན་མང་དུ་འགོ་

བ༑ འཁྱིག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ། ཆང་རག་ངན་
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ལོབ། བཟྱི་སན་ལངས་ཤོར་སོགས་དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཀུན་སྤོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོའྱི་འབྱུང་

ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་

མཁན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཁོང་ཚོར་མཚོན་ན། དཀའ་

ངལ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་པུས་ནང་

སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འདོད་པའྱི་གཞྱི་

རེན་བརླགས་ཟྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་

དད་པ་དང་བཟང་སྤོད་ཉམས་ལེན་གཉྱིས་ཧ་ཅང་དམ་པོར་

འབྲེལ་བར་འཛིན་མཁན་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཤོས་མེད་

པར་གཞན་དེ་ཡྱིད་ལ་འཆར་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བདེན་

པར་དཀོན་མཆོག་དགོས་སྐོར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཚོར། 

དཀོན་མཆོག་ཁོ་ནས་བཟང་སྤོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཅྱིང་། ཁག་ཐེག་བྱེད་པོ་ཞྱིག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་མེད་ན། 

ཇྱི་ཙམ་བཟང་ཡང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་བདེན་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་

སྐོར་བརོད། དེར་བརེན་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་བདེན་པ་ཡྱིན་

པ་དེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བདེན་པ་མྱིན་སྱིད། དེ་ལྟའྱི་གནས་

སངས་ཁོད། ཡང་དག་པ་དང་མ་དག་པ། ལེགས་པ་དང་

ངན་པ། ཡང་ན་རང་ཤེད་དང་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའྱི་སེམས་

འགུལ་སོང་བ་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐེད་པ་བཅས་
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ཀྱི་དབར་སོ་སོར་ལེགས་ཉེས་བང་དོར་འབྱེད་པའྱི་གཞྱི་རེན་

མེད་པར་གྱུར།

ངོས་ནས་ལྟ་ཚུལ་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གུས་བརྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད་

ཀང་ངས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་ཞྱིག་མྱིན། བཟང་སྤོད་ནྱི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལམ་ཡྱིད་ཆེས་ཐོག་ལ་ར་བ་ཚུགས་

དགོས་སྐོར་དེར་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་ལས་

གཞན་དུ། བཟང་སྤོད་ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་དང་འགོ་བ་

མྱིའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གནས་བབས་ལ་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱུ་མཚན་

ལན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་ངས་

ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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ཆོས་ལུགས་དང་བཟང་སྤོད། 

ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཞེས་པ་འདྱི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྐོར་མ་ཡྱིན་ཀང་། ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་དང་

མེད་མཁན་དབར་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་བསམ་ཤེས་དང་གུས་

བརྱི་ཡོང་བའྱི་སད། ཆོས་ལུགས་དང་བཟང་སྤོད་དབར་གྱི་

འབྲེལ་ལམ་སྐོར་བསམ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་བཏང་

ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་སྙམ། ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་གྱི་རྱིང་། ཆོས་

ལུགས་ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་སྙྱིང་དབུས་

སུ་གནས་ཤྱིང་། དེར་བརེན་གཞན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་པ་

དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་། དྲང་བདེན། 

བཟོད་པ། དགོངས་ཡངས་ལྟ་བུ་གཞྱི་རའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་

རྱིན་ཐང་རྣམས་ཧ་ལམ་སྔོན་མ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཁོད་ར་བ་

བརན་པོ་ཚུགས་ཟྱིན་ཡོད་པས་དེར་ཧང་སངས་དགོས་པ་དེ་

ཙམ་མེད།

འཛམ་གྱིང ་ནང ་གྱི ་ཆོས ་ལུགས་ཆེ ་ཁག ་ཚང ་མའྱི ་
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ནང་། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་དང་མྱི་འདོད་

མཁན་གཉྱིས་ཀས་རྱིན་ཐང་དེ་དག་ཙམ་མ་ཟད་རང་སྒྲྱིག་

རང་སྲུང་དང་། ཆོག་ཤེས། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིན་ཐང་

དེ་དག་མྱི་ཚེ་དོན་དང་ལན་པ་སྐེལ་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་

པ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ལེ་མྱིག་ལྟ་བུར་བརྱི་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་

ལ་ཧང་སངས་དགོས་དོན་མེད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་

སེམས་ཁུར་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་དེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་སྙྱིང་སོབས་དང་

མཉམ་དུ་ཡོད་སབས། དེས་རང་དང་རང་གྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་

གནས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལ་ཁེ་

ཕན་སྐྲུན་ཞྱིང་། ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་ཉམས་ལེན་

བྱེད་པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་གང་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་ཉམས་ལེན་དང་

ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་ནྱི་ཕོགས་ཡོངས་

ནས་རང་བཞྱིན་ཡྱིན།
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འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན། 

འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་གཞྱི་རེན་འཛུགས་

ས་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་བའྱི་ཆོས་

ཕོགས་ཀྱི་བསམ་བོའྱི་འགོ་ལུགས་རྣམས་སྤྱིར་བཏང་ནས་

བཤད་ན། སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ནང་དབྱེ་ན་ཆོག ཕོགས་གཅྱིག་

ནས་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་

དང་། དེའྱི་ནང་ཧྱིན་དུ་དང་། སྱིག(Sikhism)ཛོ་རོ་ལ་སྱི་ཁེ་

རེ་ཡན།(Zoroastrian)འཇྱིའུ་ཆོས་ལུགས། ཡྱི་ཤུའྱི་ཆོས་

ལུགས། ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལུགས་བཅས་གཏོགས་ཤྱིང་། ཆོས་

ལུགས་དེ་དག་ནང་བཟང་སྤོད་ནྱི་མཐར་གཏུགས་ན་དཀོན་

མཆོག་སེ༑ འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་

ཐུག་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་གོ་རོགས་ལ་ཐུག་ཅྱིང་། 

འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ན། 

ཐམས་ཅད་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོའྱི་བོའྱི་གཡོ་བ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེར་བརེན་འཇྱིག་རེན་དེའྱི་

སྒྲོམ་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འདོད། དཀོན་མཆོག་ནྱི་
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བརེ་བའམ་སྙྱིང་རེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཞྱིག་

ཡྱིན་སབས། གཞན་ལ་བརེ་བ་བྱེད་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་

དགའ་ཞེན་དང་བསྙེན་བཀུར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་

འདོད། གཞན་ཡང་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་པའྱི་སོལ་

རྒྱུན་མང་པོའྱི་ནང་། འཆྱི་བའྱི་རེས་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོ་

ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་

དང་། དེས་ང་ཚོ་ས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སེང་འཚོ་གནས་བྱེད་པའྱི་

སྐབས། སྡོམ་སེམས་དང་བག་ཟོན་ལན་པའྱི་སོ་ནས་སྤོད་

ལམ་བསེན་ཕོགས་ཐད་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་མཁོ་

བསྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངོ་ཐོག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་བརྱི་

དང་ལེན་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་ཤུགས་

ཆུང་དུ་གཏོང་བར་རླབས་ཆེ་བའྱི་རྐེན་ཞྱིག་སྐྲུན་པ་དང་། 

དེའྱི་སོབས་ལས་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་དང་གཞན་ཕན་གྱི་ལྟ་

བའང་ཧ་ཅང་བརན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་རྨང་གཞྱི་འདྱིང་ཐུབ།
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འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདོད་མཁན། 

ནང་ཆོས་དང་། གཅེར་བུ་པའྱི་ཆོས། གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་

གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ཡ་གལ་གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་འཇྱིག་

རེན་བཀོད་པ་པོ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་། འཇྱིག་

རེན་བཀོད་པ་པོར་ཡྱིད་ཆེས་མེད། དེའྱི་ཚབ་ཏུ། གཙོ་བོ་

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་འཇྱིག་རེན་

ལ་ཐོག་མ་མེད་པར་འདོད། ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དང་

བཟང་སྤོད་ལན་པའྱི་མྱི་ཚེའྱི་གཞྱི་རེན་དུ་འཇྱིག་རེན་བཀོད་

པ་པོའྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པར་བརེན། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་

པོ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་བཟང་སྤོད་ནྱི་ལས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད། ལེགས་སྦར་གྱི་

ཐ་སྙད་ཀརྨ་ཞེས་པའྱི་དོན་ལས་ལ་གོ དེས་ན་ང་ཚོས་སོ་

སོའྱི་ལས་ཀྱི་སྐོར་བརོད་སྐབས། ཀུན་སོང་དང་བཅས་པའྱི་

ང་ཚོའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བར་བརྱི། ང་ཚོས་སོ་

སོའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའྱི་སྐོར་གེང་སྐབས། བྱ་བ་དེ་དག་གྱི་

མཇུག་འབྲས་སྐོར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
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ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་དེ་རང་བཞྱིན་གཏན་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཏུ་བརྱི་སྲུང་

ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་བྱེད་པར་

འདོད་པའྱི་བསམ་པ་དང་། ངག ཡྱིད་བཅས་ཀྱི་ལས་སོ་

སོར་རྫོགས་མཐའ་མེད་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུན་གྱི་ནུས་པ་

ཡོད་ཅྱིང་། སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་སྐེ་བའྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་འདོད་

ལུགས་དང་སྦོར་སྐབས། གོ་རོགས་འདྱི་བཟང་སྤོད་དང་ནང་

སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་སྦོང་བའྱི་གཞྱི་རེན་སོབས་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་

འགྱུར་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྙྱིང་པོའྱི་གས་

སྙྱིང་རེ་རྒྱུད་སྦོང་བྱེད་པའྱི་ནང་། གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་

གཏོད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ། རང་གྱི་སྔོན་གྱི་སྐེ་བ་གངས་མེད་

པའྱི་ནང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོ་སོའྱི་ཨ་མ་བྱས་ཡོད་

པར་བལྟ་བ་དེ་ཚུད་ཡོད།

མདོར་ན། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་

མང་པོའྱི་ནང་བཟང་སྤོད་ཀྱི་བསབ་བྱ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱིས་

ཐག་གཅོད་ལ་བརེན་པ་ལྟར། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མྱི་

འདོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་ལས་འབྲས་དང་སྐེ་བ་ཕྱི་མའྱི་

འདོད་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།
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འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་དང་མྱི་འདོད་མཁན་

གང་ལྟར་ཡང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐབས། གོ་

རོགས་དེ་དག་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། གང་

ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱིས་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚེ་སྐེལ་

བར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་གཞྱི་རེན་སྐྲུན་པ་ཙམ་མ་ཟད་ད་

དུང་ཐར་ལམ་གྱི་རྨང་གཞྱི་བྱེད། དེར་བརེན་ཆོས་ཉམས་

ལེན་པ་ཚོར། བཟང་སྤོད་དང་ལན་པའྱི་མྱི་ཚེ་དོན་དུ་གཉེར་

བ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

གཉྱིས་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
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སྤིར་བཟང་སྤོད་དང་ཆོས་ནས་བཤད་པའི་བཟང་

སྤོད། 

ངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། མ་གཞྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་

ལུགས་མེད ་པར་བྱ ་གཞག་སངས་འཛིན ་བྱེད ་ཐུབ་

ཀང་། ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་མེད་པར་སངས་འཛིན་མྱི་

ཐུབ། དེས་ན། ངོས་ནས་བཟང་སྤོད་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་རག་

ལས་མེད་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཅུང་སབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

སེམས་དོན་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ཕོགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་

ངས་མཐོང་གྱི་འདུག ཕོགས་དང་པོ་ནྱི། ནང་བསམ་བོ་དང་། 

སེམས་ཚོར་གྱི་སོབས་ཤུགས། ཆ་མཉམ་བཅས་ཡོད་པའྱི་

ར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་དེ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརེན་པར། སྙྱིང་རེ་དང་། སེམས་པ་བཟང་པོ། གཞན་ལ་

གཅེས་སྐོང་བྱ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་ཁ་ཕོགས་པའྱི་གང་

ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།
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ཕོགས་གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞྱི་བཞག་

པའྱི་སེམས་དོན་རྱིག་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འཚར་ལོངས་

དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁོད་ནས་ཡོང་ཞྱིང་། ཡྱིད་ཆེས་དང་

ཉམས་ལེན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་སྦྲེལ་ནས་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ནྱི་ཆུ་དང་ཇའྱི་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འདྲ་པོ་ཡོད། 

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མེད་པའྱི་བཟང་སྤོད་དང་ནང་

སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་ཆུ་དང་འདྲ་ཞྱིང་། འཕྲོད་བསེན་དང་

འཚོ་གནས་ཆེད་ང་ཚོར་ཉྱིན་ལྟར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཆོས་

ལུགས་ནས་བཤད་པའྱི་བཟང་སྤོད་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་ནྱི་ཇ་དང་འདྲ། ང་ཚོས་འཐུང་བཞྱིན་པའྱི་ཇ་ནྱི་མང་ཆེ་

བ་ཆུ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་། ད་དུང་དེའྱི་ནང་རྫས་ཆ་གཞན་དཔེར་

ན༑ ཇ་ལོ་དང་། སན་སྣ། གཅྱིག་བྱས་ན་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཏོག་

ཙམ་དང་། བོད་པར་ཆ་བཞག་ན། མ་མཐར་ཚྭ་དགོས། དེ་

དག་གྱིས་ཇ་བཅུད་དང་ལན་ཞྱིང་། རྒྱུན་བརན་པ། ཉྱིན་ལྟར་

འཐུང་འདོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་ཇ་བཟོ་བའྱི་

སྐབས། ར་བའྱི་རྒྱུ་ཆ་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་ཆུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་ཇ་

མེད་པར་གནས་ཐུབ་ཀང་། ཆུ་མེད་པར་གནས་མྱི་ཐུབ། དེ་

ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཐོག་མར་སྐེ་དུས་ནས་ཆོས་དང་འབྲེལ་

བ་མེད་ཀང་། སྙྱིང་རེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐེས་བསྡད་
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པ་ཞྱིག་མྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ལུགས་ལས་དགོས་གལ་ཆེ་

བ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་དོན་རྱིག་པ་དེ་

ཡྱིན། ང་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ལ་

མ་ལྟོས་པར། བྱམས་པ་དང་། སེམས་པ་བཟང་པོ། བརེ་

སེམས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་འགོ་

བ་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་ཤྱིག་ཡོད། གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཁྱད་ནོར་འདྱི་ང་ཚོས་གསོ་སྐོང་བྱེད་པ་དང་། 

ང་ཚོས་མངོན་བསོད་བྱེད་པའྱི་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་

རྱིན་ཐང་དེ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐེད་ཐབས་བྱེད་འགོ་ནམ་

བཙུགས་པ་ན། གཞྱི་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་གྱི་

ཐོག་ལ་གནས་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན། གདོང་ལེན་

བྱེད་དགོས་པ་ནྱི། ཚན་རྱིག་གྱི་དུས་སྐབས་དང་མཐུན་པོར་

གནས་པའྱི་སོ་ནས། བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ར་འཛུགས་

པ་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་སྐེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའྱི་

ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།
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མིའི་རང་བཞིན་ལ་བཟང་སྤོད་ཀི་རྩ་བ་འཛུགས་པ། 

རྱིག་གཞུང་ཡོད་དོ་ཅོག་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཡོད་དོ་ཅོག སེར་གྱི་

ལྟ་ཚུལ་ཡོད་དོ་ཅོག་བཅས་ཚང་མའྱི་ཁོད། འགོ་བ་མྱིའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་གལ་ཆེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཐད་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་

མཐུན་མེད་པར། དེར་ལྟ་ཕོགས་མང་པོ་ཡོད་པར་སྣང་། 

སབས་བདེ་ཤོས་ཐོག་ནས་བརོད་ན། ལྟ་ཚུལ་ཕོགས་གཅྱིག་

ནས། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ནྱི་ར་བའྱི་ཆ་ནས་དྲག་རྩུབ་ཅན་

དང་། བཙན་ཤེད་ཅན། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་འདོད་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཅྱིང་། ཆབས་ཅྱིག་ཕོགས་

གཞན་ཞྱིག་ནས། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡ་རབས་

སྤོད་ལན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་བརེ་སེམས་བཅས་ལ་བོ་ཁ་

ཕོགས་ཡོད་པར་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་མང་ཆེ་བ་

ནྱི་མཐའ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་དབུས་སུ་གནས་ཏེ། ང་ཚོའྱི་ཁྱད་ཆོས་

དང་འདོད་ཕོགས་ཚང་མར་རྱིམ་པ་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ནས་འགྱིག་

བསྟུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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སྤྱིར་བཏང་ནས་བཤད་ན། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་འགོ་བ་མྱིའྱི་

རང་བཞྱིན་དེ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའྱི་འདོད་ཕོགས་ཀྱིས་དབང་

སྒྱུར་བྱས་ཡོད་པར་བསམས་ན། ང་ཚོའྱི་བཟང་སྤོད་དེ་སོ་

སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ར་འཛུགས་ཤས་ཆེ། བཟང་སྤོད་ནྱི་

ཁེ་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱི་སད་དུ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའྱི་

འདོད་ཕོགས་དེ་དག་འགོག་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་

རོགས་ཐུབ། འནོ་ཀང་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་འགོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་

དེ་གཙོ་ཆེ་བ་སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་ཀྱི་

མྱི་ཚེ་ཞྱིག་འདོད་པར་བོ་ཁ་ཕོགས་ཡོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་

ན༑ ང་ཚོའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ནུས་པ་འགྲུབ་ཕྱིར། བཟང་སྤོད་ནྱི་

ཕོགས་ཡོངས་ནས་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའྱི་ཐབས་

ལམ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་ན་འགྱིགས། གོ་རོགས་འདྱིའྱི་རྱིམ་པར། 

ང་ཚོ་རང་དང་གཞན་གྱི་བདེ་ཐབས་གཉྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་རྐེན་

དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་

དག་གོང་མཐོར་གཏོང་སད། ནང་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་

གྱིས་རང་སངས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ར་འཛིན་ལས་བཟང་སྤོད་ལ་

དང་ལེན་དགོས་པའྱི་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་ཉུང་བ་ཡོད། ཐབས་ལམ་

གཉྱིས་པ་དེ་ངོས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན།
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རང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལྟ་ཚུལ། 

དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

རང་གྱི་སྤུན་ཟླ་མྱི་རྱིགས་ཚོ་དང་། སོ་སོའྱི་མཐའ་འཁོར་

གྱི་འཛམ་གྱིང་ལ་འབྲེལ་བ་འཛིན་ཕོགས་ནྱི། གཙོ་ཆེ་བ་

ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་སོ་སོར་ལྟ་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་

མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། ང་ཚོ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་

མར་ལྟ་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཅྱིང་། ལྟ་སངས་མྱི་

འདྲ་བ་དེ་དག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ཀུན་སྤོད་ལ་ཤུགས་རྐེན་སྦྱིན་

གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཕོ་མོའྱི་དབྱེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སོ་

སོ་སྐེས་པའམ་བུད་མེད་ཅྱིག་གམ། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་

འདྱིའམ་དེའྱི་རེས་འཇུག་ཡྱིན་པ། ཡང་ན་རྱིགས་རྒྱུད་དམ་

མྱི་རྱིགས་འདྱིའམ་དེའྱི་ཁོངས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་

བོ་གཏོང་ཆོག དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་

འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ཕ་ཞྱིག་གམ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཆ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་སྱིད། དེ་བཞྱིན་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཚོ་

ཐབས་དང་། ཤེས་ཚད། ཡང་ན་གྲུབ་འབྲས་དང་མཉམ་དུ་
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ངོས་འཛིན་བྱེད་སྱིད། ང་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་གང་ཞྱིག་བཟུང་མྱིན་

ལ་ལྟོས་ནས། རེ་བ་འདྲ་མྱིན་བཅངས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་

ནས་ང་ཚོས་མྱི་གཞན་ལ་བརྱི་འཇོག་བྱེད་སངས་ཐེ་བའྱི་

རང་གྱི་སྤོད་ལམ་ལ་ཤུགས་རྐེན་སྦྱིན་གྱི་ཡོད།

ཕོ་མོ་སུ་ཡྱིན་རུང་མྱི་ཚང་མར་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་འདྲ་བ་

རེ་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས། བཟང་སྤོད་ལ་འཇུག་ཕྱིར་བཅོས་

མ་མྱིན་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཐབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས། དཔེར་ན། གང་ཞྱིག་གྱིས་

ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་སེ། ང་ཚོ་འགོ་བ་

མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་སོགས་ཤེས་རོགས་གསལ་

པོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན། མྱི་འབོར་

ཐེར་འབུམ་བདུན་ཟྱིན་པའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མྱི་ཡྱིན། 

གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

གཅྱིག་པ་རེད།

ཐོག་མར་ང་ཚོ་མྱི་ཡྱིན་པར་བཟོ་མཁན་དེ་དོན་དངོས་སུ་

གང་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་བྱས་ན། དང་པོ་ནྱི་ང་

ཚོའྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རང་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ལུས་པོ་འདྱི་
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རུས་པ་དང་། ཤ་གནད། ཁག་བཅས་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་པ་

ལས་གྲུབ་པ་དང་། དེའང་འདུས་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་སོགས་

མང་པོ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་།

ར་བའྱི་དངོས་པོའྱི་རྒྱུ་ཆའྱི་ཐོག་ནས། འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་འགྲུབ་

བྱེད་ཀྱི་རྫས་དང་། དཔེར་ན། བྲག་རོ་རོག་རོག་ཅྱིག་འགྲུབ་

བྱེད་ཀྱི་རྫས་གཉྱིས་དབར་སྤུས་ཀའྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་གང་

ཡང་མེད། དེ་དག་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཁོངས་རྒྱུ་ཆ་གང་གཏོགས་

མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། བྲག་རོ་རོག་པོ་ཞྱིག་དང་ང་

ཚོའྱི་མྱིའྱི་ལུས་པོ་གཉྱིས་ཀ་མཐར་གཏུགས་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་

བའྱི་རྡུལ་གྱི་ཕུང་པོ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེང་དུས་

ཚན་རྱིག་པས། འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡོད་དོ་ཅོག་

རྫོགས་མཐའ་མེད་པར་བསྐར་སྐོར་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་

ཚུལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་ན་ང་

ཚོའྱི་གཟུགས་ཕུང་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཉྱིད་སྐབས་ཤྱིག་ན་

དུས་ཚོད་དང་བར་སྣང་གྱི་ཆ་ནས་ཐག་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་

རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་གྱི་

ཡོད།
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འོན་ཀང་འགོ་བ་མྱི་ནྱི་བྲག་རོ་རོག་པོ་ཞྱིག་དང་མྱི་གཅྱིག་

པར་དངོས་པོའྱི་སྡེ་ཚན་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ནང་གཏོགས་ཡོད་

པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། སེམས་ཅན་གཞན་དང་རྱི་ཤྱིང་

ཀུན་ལྟར། ང་ཚོ་སྐེ་བ་དང་། འཚར་ལོངས་བྱེད་པ། དེ་རེས་

འཆྱི་འགོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། རྱི་ཤྱིང་དང་མྱི་འདྲ་བར། ང་

ཚོར་ད་དུང་རྱིག་ཚོར་གྱི་མོང་བ་ལན། ང་ཚོས་སྡུག་བསྔལ་

ཚོར་ཞྱིང་། བདེ་བ་མོང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་སེམས་ལན་ཡྱིན་

ཞྱིང་། བོད་སྐད་ནང་ང་ཚོས་དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཞེས་འབོད་

ཀྱི་ཡོད།
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སེམས་ཅན་གི་དོན། 

ངོས་དང་ངོས་ཀྱི་གོགས་པོ་དམ་པ་དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག་

པ་སྐུ་ཞབས་ཕ་རན་སྱི་སེ་ཁོ་ ལེ་རྱི་ལཱ་(Francisco Varela)

བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ། སེམས་ལན་གྱི་

ཚེ་སོག་རྣམས་རྱི་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་ལས་ཁྱད་པར་གང་གྱིས་

འབྱེད་མྱིན་སྐོར་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན། 

ངས་དྲན་གསལ་ལ། ཁོང་གྱིས་དེའྱི་གཞྱི་མ་ལྟ་བུར། དངོས་

པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་གནས་འདྱི་ནས་གནས་

གཞན་དེ་ལ་འགུལ་སྐོད་བྱེད་པའྱི་ནུས་པའམ་དེ་དང་ཆ་འདྲ་

བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབྱེད་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་སྐེ་ལན་ཞྱིག་གྱིས་

ཉེན་ཁ་ལས་གཡོལ་བ་དང་འཚོ་གནས་ཆེད་དུའམ། ཡང་ན་

ཟས་འཚོལ་བ་དང་སྐེ་འཕེལ་སད་རང་གྱི་ལུས་ཧྱིལ་པོ་ས་

ཆ་གཅྱིག་ནས་གཞན་དུ་འགུལ་སྐོད་ཐུབ་ན། དེ་ཕལ་ཆེར་

སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འགེལ་

བཤད་དེ་ངོས་ཀྱི་བོ་ལ་འཐད་པོ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དེས་

ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཐོག་ནང་ཀང་། སེམས་ཅན་ཞེས་པ་
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ནྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མོང་བའྱི་ནུས་པ་དང་མོང་བ་དེ་

དག་ལ་ཡ་ལན་བྱེད་སངས་ལ་བསྟུན་ནས་འགེལ་བརོད་བྱེད་

ཅྱིང་། ཡ་ལན་གཙོ་ཆེ་བའམ་ཆ་ཚང་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན། གཞྱི་

རའྱི་གནས་སངས་ངོ་མའྱི་ཐོག་ལ། སོ་སོའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་

ཆེད་གཉེར་གྱིས་ཉམས་སུ་མོང་བའྱི་ཡ་ལན་སྤོད་ཐུབ་པ་ལ་

བརེན་ནས་དེ་ལ་སེམས་ཞེས་བརོད་ཅྱིང་། གོ་བ་རྒྱ་ཆེ་ས་

ནས་བཤད་ན་དེ་འདྲ་རེད།
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མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན་གི་ཁྱད་པར། 

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་རྣམས་ང་ཚོའྱི་

དབང་ཤེས་ལྔའྱི་ཡུལ་ཏེ། གཟུགས་དང་། སྒྲ། དྲྱི། རོ། རེག་

བྱ་བཅས་ཡྱིན། འཆར་སྣང་གྱི་རྱིམ་པ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། ང་

ཚོས་དེ་དག་བདེ་བ་དང་། མྱི་བདེ་བ། བཏང་སྙོམས། ཡང་

ན་དེ་དག་བསྡོམས་ནས་མོང་བ་གང་ཡྱིན་རུང་། གཞྱི་རའྱི་

ཚོར་བ་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་

བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་

མོང་བའྱི་ཐོག་ནས་བདེ་བའམ་སྡུག་བསྔལ་ངོས་འཛིན་པ་ནྱི་

ང་ཚོ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་འདྲ་བ་ཡྱིན། དཔེར་ན། དབང་

ཤེས་ཀྱི་མོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དང་བྱེའུ། ནུ་གསོ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབར་གྱི་མོང་ཚོར་རྣམས་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་། འོན་ཀང་ཉའམ་འབུ་སྱིན་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་

རྱིགས་གཞན་རྣམས་ལ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་ང་ཚོ་དང་མྱི་

འདྲ་བའྱི་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་མངོན།
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ཚོར་སྣང་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་ཀང་། རྱིག་ཚོར་གྱི་མོང་བ་ལན་པའྱི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མོང་བ་དོན་དུ་གཉེར་

བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལམ་མྱི་བདེ་བའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་

མོང་བ་དེ་དག་སོང་ཕྱིར་དོན་གཉེར་བྱ་རྒྱུར་བོ་ཁ་ཕོགས་

ཡོད་པ་ནྱི་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་གནས་

སངས་འདྱིའྱི་ཐད། ང་ཚོ་འགོ་བ་མྱི་རྣམས་སེམས་ཅན་

གཞན་དང་ཁྱད་པར་མེད། ཁོང་ཚོ་དང་འདྲ་བར། ང་ཚོས་

སྡུག་བསྔལ་ལས་གཡོལ་ཐབས་འཚོལ་བ་དང་། བདེ་བའམ་

སྐྱིད་པོ་གང་ཡྱིན་པའྱི་མོང་བའྱི་ཕོགས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

བོ་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་ཡོད།

འོན་ཀང་གལ་སྱིད་གཞྱི་རའྱི་བོ་ཁ་ཕོགས་སངས་འདྱི་སྤྱིར་

སེམས་ཅན་གྱི་ངེས་ཚིག་བརོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། 

འགོ་བ་མྱི་རྣམས་དམྱིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ཁོངས་

སུ་གཏོགས་ཡོད། འགོ་བ་མྱི་ལ་དབང་པོའྱི་མོང་བར་རྣམ་

འགྱུར་ཙམ་སོན་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། 

དཔེར་ན། ང་ཚོ་ཁྱྱིའམ་ཞྱི་མྱི་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན། དེ་དག་མང་

ཆེ་བས་སོ་སོའྱི་མོང་བར་རྣམ་འགྱུར་སོན་ཚུལ་ནྱི་ཕོགས་
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ཡོངས་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་འགོ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་འགོ་བ་

མྱི་རྣམས་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའྱི་རྱིང་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་

ཞྱིག་དང་། ཧ་ལས་པའྱི་རོག་འཛིང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དེའྱི་

ཐད་ནས་ང་ཚོ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་ཀུན་དབར་གྱི་མྱི་འདྲ་

བའྱི་ཁྱད་པར་སོན་གྱི་ཡོད། ཁྱད་པར་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཀད་པའྱི་

བཟོ་དབྱྱིབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་མངོན་ཞྱིང་། མྱིའྱི་མདུན་

མའྱི་ཀད་ཤུན་ནྱི་སེམས་ཅན་རྱིགས་གཞན་གྱི་ཀད་པ་དང་

བསྡུར་ན་རྦད་དེ་འཕེལ་སྐེད་ཆེ་བ་ཕྱིན་ཡོད།
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མ་ཡི་བརྩེ་དུང་། 

ངོས་ཀྱི་སྙྱིང་རེའྱི་དགེ་རྒན་དང་པོ་དེ་ནྱི་ང་རང་གྱི་ཨ་མ་ཡྱིན། 

ཁོང་ནྱི་ཞྱིང་པ་གཉོམ་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཁྱྱིམ་འཛིན་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ཡྱི་གེ་འབྲྱི་ཀོག་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀང་སྙྱིང་

རེའྱི་བསམ་པས་ཤུགས་རྐེན་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཐེབས་པའྱི་ཁོང་

ལས་ལྷག་པའྱི་དཔེ་མཚོན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་བསམ་བོ་འཁོར་ཐུབ་

ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་གྱིས་སུ་དང་ཕྲད་ཀང་ཚང་མར་ངང་རྒྱུད་

འཇམ་པོ་དང་སེམས་པ་བཟང་པོས་གཞན་རྒྱུད་བརླན་པར་

བྱེད། ངོས་ཀྱི་པ་ལགས་ལ་མཚོན་ན་དེ་ལས་ལོག་སེ། ཅུང་

སྤོ་ཐུང་ཞྱིང་ཐ་ན་མཚམས་རེ་ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཐལ་ལྕག་

གཞུ་གྱི་ཡོད། ངོས་རང་བྱམས་སེམས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ཨ་མ་

དེ་ལྟ་བུའྱི་བུ་ཞྱིག་ཏུ་སྐེས་ཤྱིང་། ཁོང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་

བརེ་སེམས་ཀྱི་བྱམས་སྐོང་ཐོབ་པ་བསོད་ནམས་ཤྱིན་ཏུ་

ཆེ་བ་དང་། དེས་ཏན་ཏན་རང་རྒྱུད་ལ་སྙྱིང་རེ་སྐེ་བར་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། སྐབས་རེ་ངས་ཁོང་གྱི་སེམས་བཟང་བེད་
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སྤོད་ལོག་པར་བཏང་ཡོད་སྱིད། ཁོང་གྱིས་ང་རང་ཕྲག་པའྱི་

སེང་དུ་ཁྱེར་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས། ངའྱི་ལག་པས་ཁོང་གྱི་

རྣ་ལྕོག་གཉྱིས་ནས་བཟུང་སེ། ང་རང་གཡས་སུ་འགོ་འདོད་

ན༑ ངས་ཁོང་གྱི་རྣ་ལྕོག་གཡས་པ་འཐེན་པ་དང་། གཡོན་དུ་

འགོ་འདོད་ན། ངས་ཁོང་གྱི་རྣ་ལྕོག་གཡོན་མ་འཐེན་གྱི་ཡོད། 

ཁོང་གྱིས་ལམ་ནོར་དུ་ག་དུས་ཕྱིན་ཀང་། ངས་རོག་དྲ་མང་

པོ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དེར་ངས་བར་གཏོང་བ་ཁོང་གྱིས་

མ་མཁྱེན་ཁུལ་གནང་བ་དང་། ངས་སྐད་ཅོར་ཚ་པོ་ག་ཚོད་

བརྒྱབ་ཀང་སྐུ་རླུང་མ་བཞེངས་པར་བཟོད་སོམ་གནང་གྱི་

ཡོད། མདོར་ན། ཁོང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ཀང་མྱི་སུ་གཅྱིག་

ལའང་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པ་ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག རང་གྱི་བུ་

ཕྲུག་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། ཁོང་ནྱི་སུ་དང་ཕྲད་ཀང་ཚང་མར་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་སེམས་པ་བཟང་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཨ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའྱི་

བརེ་བ་ནྱི་གཙོ་ཆེ་བ་ལུས་པོའྱི་གྲུབ་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་

པ་ཐེ་ཚོམ་མེད། མ་ཡྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། དེས་ཨ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཕྲུ་གུར་ལྟ་

སྐོང་བྱེད་སྐབས། སོ་སོའྱི་ལུས་ཀྱི་མྱི་བདེ་བ་དང་ངལ་དུབ་
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རྣམས་གཏྱིང་རེད་དུ་འགོ་བར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

ལྟར་རང་ཉྱིད་བོས་གཏོང་བྱེད་པ་ནྱི་ཁོང་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆུ་

ཚད་དང་། བཟང་སྤོད་ཀྱི་གོ་རོགས་སམ་དེ་མྱིན་གཞན་གང་

དང་ཡང་མ་འབྲེལ་བར། དེ་ནྱི་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ལྷན་སྐེས་

ཤྱིག་ཡྱིན།
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སིང་རེ་ནི་བདེ་ཐབས་ཀི་རྨང་གཞི་ཡིན། 

ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་གཞན་ཀུན་དང་འདྲ་བར། ང་ཚོ་འགོ་

བ་མྱི་རྣམས་སོ་སོའྱི་མ་ལས་བཙས་པ་དང་། མ་ཡྱི་མངལ་

ནས་བཙས་མ་ཐག་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རྱིང་། ང་ཚོས་

རང་གྱི་མའམ་སོ་སོར་ལྟ་སྐོང་བྱེད་མཁན་གཞན་གྱི་དོ་

ཁུར་ལ་ཡོངས་སུ་བརེན་ནས་ཡོད། ཟླ་བ་དགུའྱི་རྱིང་ང་ཚོ་

མའྱི་མངལ་ནང་གསོ་སྐོང་བྱས་ཤྱིང་། བཙའ་བའྱི་ཚེ་ཁ་

ཐབས་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོས་འདུག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ་གོག་

ནས་ཀང་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ལང་བའམ་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་རྒྱུ་

སོགས་ཕར་བཞག གཞན་གྱི་ལྟ་སྐོང་དང་དོ་ཁུར་མེད་པར་

ང་ཚོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཐབས་བྲལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གཉོད་ཆུང་

ནུས་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་དེར། བཙས་མ་ཐག་པའྱི་བྱྱིས་

པ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོའྱི་བྱ་བ་དང་པོ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱི་ནུ་མ་

ནུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། མ་ཡྱི་འོ་མས་ང་ཚོ་གསོ་སྐོང་བྱས་པ་དང་ང་

ཚོར་སོབས་ཤུགས་བྱྱིན། ལྷག་པར་དུ། མྱི་རྣམས་ལོ་ན་ཆུང་

དུས་གཞན་ལ་བརེན་པའྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིང་
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པོ་ཡྱིན། ཉེས་ཅན་པ་སྡུག་ཤོས་ཐེ་བའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་དུས་

སྐབས་དེ་བརྒྱུད་ཡོད། གཞན་གྱི་བྱམས་སྐོང་མེད་ན། ང་ཚོ་

ཚང་མ་ཉྱིན་ཤས་ལས་བསྡད་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་འགོ་

སོད་ཀྱི་འཚར་ལོངས་སྐབས། དེ་ལྟར་མྱི་གཞན་གྱི་རོགས་

སྐོར་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས། བརེ་བའྱི་

ཕོགས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལུས་

པོའྱི་གྲུབ་སངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནྱི་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་གཞན་མང་པོ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་

འགོ་སོད་ཀྱི་འཚོ་གནས་གཞན་གྱི་ལྟ་སྐོང་འཐོབ་མྱིན་ལ་

རག་ལས་པའྱི་བྱ་བྱེའུ་དང་སོག་ཆགས་གཞན་རྣམས་དང་

ང་ཚོ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་

སོག་ཆགས་ཀུན་གྱིས་གཞན་ལ་ཉེ་འབྲེལ་ལམ་གཉེན་ཉེའྱི་

ཚོར་བ་འགའ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མོང་གྱི་ཡོད། དེ་

ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བརེ་བ་ཞེས་བརོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། 

ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཉེ་བའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ལན་ཡོད། ང་ཚོ་རུས་

སལ་ལམ་ཕེ་མ་ལེབ་དང་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་སོ་ང་

བཏང་རེས་དེ་དག་གཡུགས་ནས། སོ་སོའྱི་ཕྲུ་གུར་བསྐར་དུ་

ར་བ་ནས་ལྟ་གྱི་མེད། སོག་ཆགས་དེ་རྱིགས་ལ་གསོ་སྐོང་
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བྱེད་པའྱི་དུས་ཡུན་མེད། དེར་བརེན་ཁོང་ཚོས་བརེ་སེམས་

ལ་དགའ་སྣང་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་ཐད་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་གྱི་

འདུག ཉེ་ཆར་ཨོག་སེ་ཕོར་ཌ་(Oxford)གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་

ཆེན་མོའྱི་ནང་བགོ་གེང་ཞྱིག་གྱི་སྐབས། ཕེད་བསན་བཤྱིག་

གྱི་ཚུལ་དུ། ཚོགས་བཅར་བའྱི་ཁོད་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་

ཀྱིས་དེའྱི་ཐད་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་

བསམ་ཚུལ་བརོད་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། གསོ་སྐོང་གྱི་དུས་

ཡུན་མྱི་དགོས་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གྱིས་རང་གྱི་ཕ་མ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་ལྟར་ངོས་རང་དེ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་གྱི་འདུག དེ་ནྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་འདོད་ཆེན་

པོ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན།
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མིའི་རྣམ་ཤེས་དང་སྐིད་སྡུག་མཉམ་མོང་། 

མྱིའྱི་སེམས་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་སེམས་ལས་གང་གྱིས་

ཁྱད་པར་འབྱེད་པའྱི་ཐད་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པའྱི་ཁྱད་

ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོ་མྱི་རྣམས་ལ་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ནུས་

པ་སོབས་ཆེ་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་སེམས་

ཅན་གཞན་མང་པོ་ལས་རྦད་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་། 

དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་འདས་དོན་རྣམས་དྲན་

ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་

བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་

སོབས་ཆེ་བའྱི་འཆར་སྣང་དང་། སྐད་བརའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་

ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱེད་པར་ཡར་ཐོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་ནུས་པ་ལན་

ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་མེད་པ་ཞྱིག་ནྱི། ང་

ཚོར་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་སེ། 

དངོས་ཡོད་དང་བོའྱི་འཆར་ཚུལ་གྱི་གནས་སངས་གཉྱིས་

ཀའྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་འབྲས་འདྲ་མྱིན་ལ་དོ་གལ་ཆེན་པོས་

དཔྱད་ཞྱིབ་དང་མཚུངས་སྡུར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ལན་ཡོད། 
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སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ནུས་པ་དེ་དག་ལས་ཁ་ཤས་ཚད་

གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་ཀང་། ཞྱིབ་ཚགས་པའྱི་གནས་

སངས་ཐོག་སེབས་སྐབས་ཁོང་ཚོས་འགོ་བ་མྱིའྱི་དོ་ཟླ་ཐུབ་

ཀྱི་མེད།

གཞན་ཡང་། ང་ཚོར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་སེ། སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་བྱེད་པའྱི་ལྷན་

སྐེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེའྱི་ཐད་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་

པར། སེམས་ཅན་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་སྐྱིད་སྡུག་

མཉམ་མོང་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་སྤོད་ལམ་སོན་

གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། དེ་ནྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་འགོ་བ་

མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་མྱི་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་སྡུག་

བསྔལ་གྱིས་མནར་བའམ། ཐ་ན་མྱི་ངོ་མྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་སང་

ལམ་དུ་ལུས་པའམ། གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲྱིན་ཐོག་ནས་

རང་བྱུང་གོད་ཆག་གྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་ཞྱིག་མཐོང་བ། 

ཡང་ན་རླུང་འཕྲྱིན་ཐོག་ནས་དེའྱི་སྐོར་གོ་ཐོས་བྱུང་འཕྲལ། 

ཁོང་ཚོའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐད་ང་ཚོར་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་

ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱེད་

ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁོམ་ལམ་དུ་ལུས་པའྱི་མྱི་ངོ་མྱི་
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ཤེས་པ་དེ་དང་། ཡང་ན་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲྱིན་ཐོག་

ནས་མཐོང་བའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་རོགས་

རམ་བྱེད་པའྱི་རང་ཤུགས་ཀྱི་སེམས་ཁུར་དྲག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་དུ། ང་ཚོས་མྱི་རྣམས་རྐེན་ངན་ལས་ཐར་བ་དངོས་

སུ་མཐོང་སྐབས། གཞན་གྱི་མོང་ཚོར་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་

མོང་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ནུས་པས་ཁོང་ཚོའྱི་

དགའ་ཚོར་མཉམ་མོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱི་བསམ་

པར། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོག་བརན་དང་། རེད་རྱིགས་

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

པོ་དེ་འདྲ་ཀོག་རྒྱུ་སོགས་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཅྱིག་ནྱི། དེ་དག་གྱིས་སྤོ་སེམས་སེལ་བའྱི་ཁར། གཞན་

གྱི་དགའ་ཚོར་དང་སེམས་སྡུག་རྣམས་སོ་སོ་རང་གྱི་ཡྱིན་

པ་ལྟ་བུར་མོང་བའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཡྱིན། 

ང་ཚོས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་དགའ་པོ་ཡོད་ཅྱིང་། རྒྱུན་དུ་དེ་སོ་སོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཁོད་

ནས་རེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ནྱི་ང་ཚོས་

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དེ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཁོང་
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ཚོར་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་པ་དང་། རྔན་པ་སྦྱིན་པ། ཡང་

ན་སྒྲུང་ཤོད་སྐབས་ཁོང་ཚོའྱི་ངོ་གདོང་ནས་འཛུམ་མདངས་

ཐོན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་འདོད་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས། ང་ཚོའྱི་

སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་དུས་དེར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་དགའ་པོ་བྱེད་ཅྱིང་། མྱི་ཚང་མའྱི་དགའ་མོས་བྱ་

ཡུལ་དེ་གཞན་གྱི་འཛུམ་མདངས་ཡྱིན་པ་ལས་མྱི་འདོད་པའྱི་

རྣམ་འགྱུར་མ་ཡྱིན།
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སིང་རེ་སྦོང་བརྡར། 

ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཚོར་སྙྱིང་རེ་གོང་སེལ་གཏོང་

བའྱི་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་ལ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་ནྱི་འགོ་བ་མྱི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་རླབས་ཆེ་བའྱི་འབྱུང་ཁུངས་

ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཐུབ། འོན་ཀང་སྙྱིང་རེ་རྒྱུད་ལ་སྦོང་བར་

ཆོས་ལུགས་དགོས་ངེས་ཅན་མ་ཡྱིན། མདོར་ན། སྙྱིང་རེ་

སྦོང་བརར་བྱེད་པར་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐབས་ཚུལ་

སྔ་ས་ནས་ལག་བསར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་དེ་དག་

གྱི་ཕན་ནུས་ཀང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ར་སྤོད་བྱུང་། ནང་

སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་སྦོང་

བརར་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་ནུས་པར་

སྦོང་བརར་ཇྱི་ཙམ་སྤད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་སོབས་ཤུགས་ཆེ་

རུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ངོས་ཀྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་སོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་རྱི་ཆར་ཌེ་ ཌེ་ལྱི་ཌེ་སན་(Richard Davidson)

ལགས་ཀྱིས་དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་

གནང་བ་བརྒྱུད། ཐ་ན་གཟའ་འཁོར་གཉྱིས་ལྟ་བུ་དུས་ཡུན་
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ཐུང་ཐུང་ཅྱིག་གྱི་རྱིང་སྙྱིང་རེ་སྦོང་བརར་བྱས་པས། ཀད་

པའྱི་འགོས་རྱིམ་ནང་མངོན་གསལ་དོད་པའྱི་འགྱུར་བ་འགོ་

བ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའྱི་འདུན་པ་

སྐེད་པར་རྐེན་བྱེད་ཐུབ་སྐོར་དངོས་སུ་ར་སྤོད་གནང་ཡོད། 

དེ་ལྟའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྙྱིང་རེ་ངོ་

སྤོད་བྱ་རྒྱུར་བོ་སོབས་སེལ་བར་ངོས་ནས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་

ཅྱིང་། དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་

ཡྱིན། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ནྱི་ཤུགས་ཆེན་པོས་དངོས་

གཙོ་སྨྲ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ཐོག་གཞྱི་བཞག་ཡོད། འོན་ཀང་ངོས་

ནས་རྒྱུན་དུ་བརོད་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་

ཀད་པར་སོབ་སྦོང་སྤོད་སྐབས་ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་སོབ་

སྦོང་སྤོད་རྒྱུར་སྣང་ཆུང་བྱ་མྱི་ཉན། ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་

སོབ་སྦོང་སྤོད་པའྱི་རྐེན་གཙོ་བོ་དེ་ནྱི་ཁོང་ཚོའྱི་སྙྱིང་རེའྱི་

རང་བཞྱིན་དེ་གསོ་སྐོང་བྱེད་དགོས།
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བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ། 

ངའྱི་བསམ་པར། ང་ཚོ་ཚང་མས་མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་དེར་འགེལ་བཤད་

གང་ཡང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མེད། མྱི་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་

དཀའ་ངལ་ལམ་རོག་དྲ་འདོད་ཀྱི་མེད། དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལུས་ཀྱི་

གྲུབ་ཆ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ར་སྤོད་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སེམས་སྐྱིད་

པོ་དང་བག་ཕེབས་པོ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེར་འཇྱིགས་སྣང་དང་

སེམས་འཚབ་མེད་ཅྱིང་། འཕྲོད་བསེན་གྱི་ཆ་ནས་ཁ་ཡོད་

ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཁེ་ཕན་ཡོད་སྐོར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚན་

རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐེལ་བྱས་ཡོད། ཐ་ན་ནད་ཀྱིས་

མནར་ནས་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེར་བཟང་ཕོགས་

ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ན་ཚ་དྲག་སྐེད་མགོགས་པོ་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པའང་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེས་

ན༑ ངོས་ཀྱི་བསམ་པར། ང་ཚོའྱི་ལུས་པོ་འདྱི་མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་

ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པའང་དོན་དངོས་སུ་གསལ་པོ་

ཡྱིན། སེམས་སྐྱིད་པོ་ཡོད་ན་སེམས་བདེ་ཐང་ཡོང་བ་དང་། 



85

སེམས་བདེ་ཐང་ཡོད་ན་ལུས་པོར་ཕན་ཐོགས་ཆེ།

འོན་ཀང་འགོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནྱི། སེམས་

ཅན་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་མྱི་འདྲ་བར། སབས་བདེ་པོ་

མེད། ཁྱྱི་གཅྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཟས་ཞྱིམ་པོ་ཞྱིག་ལས་བདེ་

བ་འཐོབ་པ་དང་། དེ་རེས་འདོད་བོ་ཚིམས་ནས་ཀ་ཕྱིབས་

ནང་ཉལ་བར་འགོ་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སབས་བདེ་བའྱི་

བདེ་བ་རྣམས་ང་ཚོ་མྱིར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཀང་། དེས་ཁ་ཡོད་

ལག་ཡོད་ཀྱི་འདོད་བོ་ཚིམ་པར་ར་བ་ནས་འདང་གྱི་མེད་པ་

གསལ་པོ་རེད། རྫོགས་མཐའ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་དོན་གཉེར་

དང་སྡུག་བསྔལ་དོར་འདོད་ཀྱི་མྱིའྱི་བསམ་པས། འགོ་བ་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རླབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཙམ་མ་ཟད་

ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའྱི་རྱིང་ང་ཚོའྱི་ཀད་པ་ཆེན་པོ་འདྱིར་

འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་བྱུང་ཡང་འགེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་

ཀྱི་བསམ་པར་ཐ་ན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་

ཀང་དོན་གཉེར་འདྱི་ལས་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་ནང་། རང་ཅག་གྱི་ཚོད་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ལས་འདས་

པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་དབང་མེད་དུ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་དང་སྙྱིང་སོབས་རྒྱུན་སྐོང་བྱེད་
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པར། ཡྱིད་ཆེས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་ལ་

རྒྱབ་སྐོར་སད་སོན་ལམ་འདེབས་ཤྱིང་། སོན་ལམ་འདེབས་

པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་

བཞྱིན། འདས་པའྱི་དུས་རབས་ཁ་ཤས་རྱིང་ཚན་རྱིག་དང་

བཟོ་ལས་རྱིག་པའྱི་གསར་གཏོད་ཁོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀང་། བདེ་བ་སྒྲུབ་འདོད་དང་

སྡུག་བསྔལ་དོར་འདོད་ཀྱི་མངོན་འདོད་དེ་ལས་བྱུང་ཞེས་

ངས་བསམ་ཚུལ་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་

ཟབ་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱིས་འགོ་བ་མྱི་རྣམས་ཚེ་སོག་

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་

འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཧང་སངས་དགོས་པའྱི་

ང་ཚོའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཀང་། དེ་དང་དུས་

མཚུངས། སེམས་ཀྱི་རོག་འཛིང་འདྱི་ཉྱིད་རྣམ་ཀུན་འཕྲད་

བཞྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དང་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་

འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ། དཔེར་ན། དམག་

འཁྲུག་དང་། དབུལ་ཕོངས། དྲང་བདེན་མེད་པ། ཁོར་ཡུག་
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ལ་གནོད་སྐོན་གཏོང་བ་སོགས་རོག་འཛིངས་ཆེ་བའྱི་མྱིའྱི་

བྱ་སྤོད་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་རྒྱུན་སྐོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མ་

ཟད་དཔེར་ན། འཇྱིགས་སྣང་དང་། སེམས་འཚབ། གནོན་

ཤུགས་སོགས་གང་ཟག་སེར་གྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

རྣམས་རྒྱུན་ཚུགས་སུ་གནས་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀང་། ང་

ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་རོག་འཛིངས་དང་ཚོར་བ་སྐེན་པའྱི་འཆར་

སྣང་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད།
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གཞི་རྩའི་འདྲ་མཉམ། 

བདེ་བ་འཚོལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དོར་ཐབས་བྱེད་པའྱི་ཐད། 

ང་ཚོ་ཚང་མ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་སབས། ཚང་མ་

འདྲ་མཉམ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་

ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་གཞྱི་རའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་འདྲ་མཉམ་གྱི་

གནས་སངས་དེར་བརྱི་མཐོང་ཞྱིག་སོ་སོའྱི་རྒྱུན་ལན་གྱི་

ལྟ་ཚུལ་ཁོད་སྒྲྱིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོ་སེར་ལའང་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོང་བར་ངོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་ཡོད། ངོས་ལ་

མཚོན་ན། ངས་མྱི་དང་ག་དུས་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཡང་། ཁོང་

ཚོ་སྱིད་འཛིན་ནམ་སྤང་པོ། ཤ་མདོག་ནག་པོའམ་དཀར་

པོ༑ གཟུགས་རྱིང་པོའམ་ཐུང་ཐུང་། ཕྱུག་པོའམ་སྐོ་པོ། རྒྱལ་

ཁབ་འདྱི་དང་དེ། ཆོས་ལུགས་འདྱི་དང་དེ་སོགས་གང་ནས་

ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཚང་མ་རང་དང་འདྲ་བར་བདེ་བ་

འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདོད་པའྱི་འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་ཆ་ནས་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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ལྟ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁྱེར་དུས། ཐ་ན་ད་བར་ཐུག་འཕྲད་

བྱུང་མ་མོང་ཞྱིང་རྦད་དེ་ངོ་མྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། ཁོང་

ཚོ་དང་ཉེ་བའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐེད་ཡོང་གྱི་

འདུག ང་ཚོ་སེར་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་

ཡོད་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་གང་ཡོད་པའམ་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་གོ་གནས་གང་ཞྱིག་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ། 

མྱི་ཚེའྱི་ནང་གྲུབ་འབྲས་གང་ཞྱིག་སོན་པ་བཅས་ལ་མ་ལྟོས་

པར། ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་ཐུང་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་། ཚང་མས་བདེ་བ་

དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱུན་དུ་ངོས་ནས་ང་ཚོ་ལོགས་

སུ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆ་རྐེན་རྣམས་དོན་དངོས་སུ་

ང་ཚོས་མཉམ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་ཆ་རྐེན་དང་བསྡུར་ན་ཕྱི་ཚུལ་

ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ཡང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་

ཁྱད་པར་འབྱེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་དང་། སྐད་ཡྱིག ཆོས་

ལུགས། ཕོ་མོ། རྒྱུ་ནོར་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་

ཀུན་གང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་འགོ་བ་

མྱི་ཡྱིན་པ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན། འདྲ་མཉམ་དེ་ཚན་རྱིག་གྱིས་
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ར་སྤོད་ཁུངས་སྐེལ་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ལྱིད་

ནོམ་(genome)གོ་རྱིམ་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་

པར་དེ་ང་ཚོའྱི་རྱིགས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ཆུང་

ཆུང་ཞྱིག་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཆ་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ་ཚང་

མར་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་བསན་ཡོད། མདོར་ན། ལྱིད་ནོམ་

གྱི་རྱིམ་པར། གང་ཟག་སེར་སོ་སོའྱི་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་

རྱིགས་རྒྱུད་འདྲ་མྱིན་དབར་ལས་མངོན་གསལ་དོད་པ་སྣང་

གྱི་ཡོད།

བསམ་ཞྱིབ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། ང་ཚོ་འགོ་བ་མྱི་ཞེས་

པའྱི་ཚིག་འགོས་ནང་ར་བ་བརན་པོ་ཚུགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་གཞྱི་བཞག་པའྱི་སེང་ང་ཚོ་མྱི་རེ་ངོ་རེས་བསམ་བོ་

གཏོང་རྒྱུ་དང་བྱ་བ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དུས་

ལ་སེབས་ཡོད་པ་ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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བདེ་སྐིད་འཚོལ་བ། 

འགོ་བ་མྱི ་ནྱི ་རེ ་བ་ཁོ ་ནའྱི ་སེང་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་

ཅྱིང་། རེ་བ་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན་ནྱི་བཟང་ཕོགས་སུ་དམྱིགས་

པའྱི་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤུགས་ལ་སོན་གྱི་ཡོད། ངས་

དེ་མཐོང་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་འཚོ་གནས་དེ་ཉྱིད་མ་འོངས་པའྱི་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བརེན་ནས་འདུག 

འོན་ཀང་གལ་ཏེ་འགོ་བ་མྱི་རྣམས་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་བདེ་

བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་བོ་ཁ་

གཏད་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་བྱས་ན། བདེ་སྐྱིད་ཅེས་པའྱི་

དོན་གང་ཡྱིན་དང་དེ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་རད་གཅོད་

བྱེད་དགོས། བདེ་སྐྱིད་ནྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བར་ཆད་ཅྱིག་ཡྱིན་

པས། དེར་གོ་ནོར་ཐེབས་ཉེན་ཡོད། དཔེར་ན། སྐབས་འདྱིར་

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་གེང་སྐབས། ང་ཚོས་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཐོག་ནས་བཤད་པའྱི་དོན་དམ་པའྱི་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྐོར་མྱི་བརོད་པར། ང་ཚོ་ཚང་མས་སྤྱིར་བཏང་

ངམ་ཉྱིན་རེའྱི་ཚོར་ཤེས་ལས་གོ་རོགས་ཐུབ་པའྱི་དགའ་
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ཚོར་རམ་བདེ་སྐྱིད་ཁོ་ནའྱི་སྐོར་གེང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

བཟོ་དགོས།

ངོས་ནས་གོང་དུ་འགེལ་བརོད་བྱས་པ་བཞྱིན། རོག་འཛིངས་

ཆེ་བའྱི་ང་ཚོ་ལྟ་བུའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ལ། བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་

སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་མྱིན། དཔེར་ན། ཁྱྱི་དང་ཞྱི་མྱིའྱི་བདེ་

སྐྱིད་དང་མྱི་འདྲ་བར། འགོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་དབང་ཤེས་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཙམ་སྐོང་བ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་

ཡོད། དེས་ན། འགོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གང་

ཡྱིན་ནམ།

འགོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་ཐབས་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པོའྱི་སོ་ནས་

མཐུན་སྦོར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆ་རྐེན་གསུམ་དེ་མ་ཉྱིད་དུ་ཐོན་

ཡོང་བ་ནྱི། རྒྱུ་ནོར་དང་། བདེ་ཐང་། མཛའ་འབྲེལ་བཅས་

ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱི་མང་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་མོས་མཐུན་བྱེད་ངེས་

རེད་སྙམ།
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རྒྱུ་ནོར། 

ཕྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་སངས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་

ཤུགས་རྐེན་སྦྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཤུགས་རྐེན་སྦྱིན་གྱི་ཡོད་པར་

ཐེ་ཚོམ་མེད། ང་ཚོའྱི་བདེ་ཐབས་ཆེད་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཆ་

རྐེན་གྱི་གལ་གནད་ངོས་ལེན་མྱི་བྱེད་པ་ནྱི་གེན་རགས་རང་

ཡྱིན། ཐ་ན་རྱི་ཞྱིག་གྱི་སང་དུ་བྲག་ཕུག་ནང་གཅྱིག་པུར་

སྡོད་མཁན་གྱི་རྱི་ཁོད་པ་ཞྱིག་ལའང་ཟས་དང་གོས་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་

ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་མེད་པར། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མྱི་ཡྱིན་

པའྱི་ཆ་ནས་འོས་བབ་ཡོད་པའྱི་ཆེ་མཐོང་དེ་དང་ལན་པའྱི་སོ་

ནས་འཚོ་གནས་མྱི་ཐུབ། ང་ཚོས་སྡུག་བསྔལ་སོང་ཐབས་

དང་བདེ་སྐྱིད་དོན་གཉེར་བྱེད་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཆ་རྐེན་ཞྱིག་ནྱི་

དངུལ་ཡྱིན་པ་དངོས་འབྲེལ་རེད།

འོན་ཀང་ད་འགྱིགས་སོང་ཟེར་བའྱི་མཚམས་ལ་སེབས་པར་

དངུལ་མང་ཉུང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་དགོས། བོད་སྐད་ནང་། སྐབས་
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རེ་ང་ཚོས་དངུལ་ལ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཅེས་དེའྱི་མྱིང་

འདོགས་ནས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།  བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་རྣ་བར། དེ་

སྤྱིར་བཏང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་འདྲ་པོ་གོ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་

དེས་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་བཟོ་བ་དང་ང་ཚོའྱི་འདོད་དོན་

འགྲུབ་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དོན་འདྲ་པོ་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད། 

གང་ལགས་ཤེ་ན། དངུལ་གྱིས་ང་ཚོར་གདམ་ག་དང་རང་

དབང་སྤོད་ཀྱི་ཡོད་སབས། མྱི་རྣམས་དེ་ལ་རྔམས་ཏེ་ད་

འགྱིགས་སོང་ཟེར་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་སེབས་མྱི་ཐུབ་པ་ལྟར་

མངོན་པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། མཚམས་རེ་ངོས་ཐུག་འཕྲད་དུ་

ཡོང་མཁན་བོད་མྱི་ཚོས་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ལ་བཅངས་

པའྱི་དད་གུས་ལ་ངོས་ནས་སྙད་རོ་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

གྱི་ཆ་ཤས་སུ། བོད་མྱི་ཚོས་སྤྱིར་བཏང་ནས་སྙྱིང་རེའྱི་ལྷ་ཡྱི་

གཟུངས་སྔགས། ༀ་མཎྱི་པདྨ་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་འདོན་སོལ་ཡོད། 

ང་ཚོས་ཉྱི་མ་རག་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདོན་ཞྱིང་། ཐ་ན་

ལས་དོན་གཞན་ལ་བྲེལ་བ་ཚ་པོ་ཡོད་ནའང་ཁུ་སྱིམ་པོར། 

ༀ་མཎྱི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཞེས། ང་ཚོས་མ་ཎྱི་འདོན་གྱི་ཡོད། འོན་

ཀང་མྱི་ཚོས་དེ་མགོགས་པོ་འདོན་སྐབས། ཁ་ལབ་ལྱིབ་ཏུ་

གྱུར་ཏེ། ༀ་མཎྱི་པད། ༀ་མཎྱི་པད། མཎྱི་པད། མཎྱི། མཎྱི། 
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མཎྱི་ཞེས་དབྱྱིན་སྐད་ནང་། མ་ནྱི།(money)མ་ནྱི། མ་ནྱི་ཞེས་

འདོན་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་།
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ཕི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན། 

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱིས་

ཉེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་དཔང་རགས་ཕོགས་སྒྲྱིག་བྱས་པ་ལྟར་

ན༑ ཕྱི་དངོས་པོའྱི་མཐུན་རྐེན་གྱིས་བསམ་བོའྱི་དར་འཕེལ་

ལ་འཕྲལ་སེལ་ཙམ་གྱི་ཤུགས་རྐེན་མ་གཏོགས་སྦྱིན་གྱི་

མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བསན་ཡོད། དཔེར་ན། ཅ་ལག་

གསར་པ་ཞྱིག་ཉོས་པའྱི་སྐབས་དང་པོ་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་

བྱེད་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་དེ་ཡལ་ནས་སར་ཡང་སྔར་གྱི་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དེར་མྱུར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིབ་

འཇུག་དེ་དག་གྱིས་བསན་ཡོད། བོད་པའྱི་ཁ་སྐད་ནང་། 

གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོར་སོན་པའྱི་བརོད་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། 

སྐད་ཡྱིག་གཞན་ནང་དེའྱི་སྐད་དོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཤེས་ཀྱི་

མེད། མྱི་གཅྱིག་ལ་མཁོ་ཆས་གསར་པ་ཞྱིག་ཐོབ་སེ་སེམས་

ཤོར་བའྱི་སྐབས། ང་ཚོས་མྱི་དེ་ལ་ཨ་གསར་ཚ་པོ་ཟེར་གྱི་

ཡོད། བསན་དོན་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་དེ་འདོད་རྔམ་ཚ་པོ་

ཙམ་མྱིན་པར་ད་དུང་སེམས་འགྱུར་སྐེན་པོ་དང་ས་པོ་ཡོད་
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པ་སེ། དུས་རག་ཏུ་ཁ་ཕོགས་གསར་ཤོས་སམ་འཕྲུལ་ཆས་

གསར་ཤོས་ཀྱི་རེས་སུ་སྙེག་མཁན་ཞྱིག་ལ་གོ

རང་བྱུང་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཐད་འཁྲུག་རོད་བྱེད་

པ་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་འཁྲུག་རོད་བར། དངོས་པོའྱི་རྱིན་ཐང་

རྣམས་རྒྱུན་དུ་དཀའ་ངལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། 

ཕྱི་དངོས་པོའྱི་དཔལ་འབྱོར་ནྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཁག་ཐེག་ཐུབ་

མཁན་ཞྱིག་མྱིན། མདོར་ན། ངོས་རང་ཡང་ཧ་ཅང་འབྱོར་

ལན་དང་ཐ་ན་ཐེར་འབུམ་གྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་མཁན་མྱི་སྣ་ཉུང་

ཤས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་། ཁོང་ཚོ་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་འདོད་པ་མྱི་ཁེངས་པ་དང་སྐྱིད་པོ་མྱི་

འདུག་ཅེས་ངོས་ལ་ས་གསང་མེད་པར་བརོད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་

ནོར་གྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་བཅོས་མའྱི་བཙན་ས་

ལྟ་བུ་བསྐྲུན་ཏེ། དེ་ལས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་

བ་སྦྱིན་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་

ཕོན་ཆེན་སྐྲུན་མཁན་གྱི་ཡྱིད་རོན་མྱི་རུང་བའྱི་གོགས་ཤྱིག་

ཡྱིན། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་གནོན་ཤུགས་དང་སྡུག་

བསྔལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་བྱེད་སྱིད་ཀང་། བརེ་བ་

དང་སྙྱིང་རེ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་
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དེ་ལྟར་མྱི་བྱེད། དེར་བརེན་རྒྱུ་ནོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོས་

དངོས་གནས་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན།

འོན་ཀང་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་དོན་དངོས་སུ་ཐུབ་ཆེ་བའྱི་བདེ་

འཇགས་དང་འདོད་བོ་ཚིམས་པ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་མྱི་

ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བརོད་ཤས་ཆེ། འདྱི་གཅྱིག་བྱས་ན་བདེན་

པ་ཡྱིན་སྱིད། འོན་ཀང་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་དོན་

དངོས་སུ་བརན་པོར་ཇྱི་ལྟར་གནས་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་

དངོས་སུ་མོང་བཞྱིན་པའྱི་ཕྱི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་

འཇགས་དེ་ཇྱི་ཙམ་སྐོན་ཆག་ཤོར་ས་པོ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་རང་བྱུང་གོད་ཆག་གྱིས་ང་

ཚོར་དྲན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



99

བདེ་ཐང་། 

འཕྲོད་བསེན་དེ་བདེ་ཐང་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ་

ཞེ་ན། ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་མང་ཆེ་བར་

སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་བཞྱིན། ང་ཚོར་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་ཟུག་རྔུའམ་མྱི་བདེ་བ་བྱུང་བའྱི་སྐབས། སེམས་

ཀྱི་ལྟ་སངས་བཟང་པོ་ཞྱིག་སོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། 

དེས་ན་ང་ཚོའྱི་ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན་ལ་ལྟ་རོག་བྱ་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཟས་ཡག་པོ་བསེན་པ་

དང་། གཉྱིད་ཏག་ཏག་ཁུག་པ། ལུས་སྦོང་ཡང་གང་འཚམ་

བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ང་ཚོར་ན་ཚ་ཕོག་ན། ངེས་པར་དུ་

འོས་འཚམ་གྱི་ཚད་ལན་སན་པ་ཞྱིག་བསེན་གཏུགས་བྱས་

ཏེ་སན་པས་སན་བཅོས་གང་ཞྱིག་བཀའ་བཀོད་གནང་ཡང་

ལག་བསར་བྱེད་དགོས། དེ་ཙམ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། 

འོན་ཀང་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གྱི་ཆ་རྐེན་

ལ་སྣང་མེད་བཏང་སེ། འཕྲོད་བསེན་ནྱི་ཕོགས་ཡོངས་ནས་

ལུས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁོ་ནར་བརྱིས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་
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སངས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁུར་བྱས་ན། ང་ཚོས་

ནོར་འཁྲུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ཡག་པོ་གནས་པ་དང་ནང་

སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དབར་དགོས་ངེས་སམ་ཐད་ཀའྱི་འབྲེལ་

བ་མེད། ལུས་པོ་བདེ་ཐང་དང་སོབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་མྱི་

ཞྱིག་ལ་སྐྱིད་པོ་མེད་པ་ཡོང་མྱི་སྱིད་དམ། དེ་ནྱི་ཡོད་པ་ཧ་

གོ་དོན་གསལ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན། ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན་

ཞན་པ་དང་འཚོ་ཐབས་ཧ་ཅང་ཞན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལའང་སྐྱིད་

པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མྱི་བདེན་ནམ། ངས་བྱས་ན་ཏན་ཏན་ཡོང་

སྱིད་པ་རེད། དཔེར་ན། ལུས་པོ་རང་ཚུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་

རྒས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྐྱིད་པོ་མེད་པའྱི་ཁྱབ་པ་མེད། ར་བ་

ནས་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། དེར་བརེན་མ་གཞྱི་ལུས་པོའྱི་འཕྲོད་

བསེན་གྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་མཐུན་སྦོར་བྱེད་ཀང་། 

དེ་ནྱི་དེའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་མ་ཡྱིན། དེ་ལས་

ལོག་སེ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་དེ་བསྐར་དུ་ང་ཚོའྱི་

སེམས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་། ལྟ་ཚུལ། ཀུན་སོང་། གཞན་

ལ་ང་ཚོའྱི་སེམས་པ་ཇྱི་ཙམ་བཟང་མྱིན་བཅས་ཡྱིན།
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མཛའ་འབེལ། 

གོགས་པོའྱི་དབར་གྱི་མཛའ་འབྲེལ་ལ་གཞྱིགས་ན། དུས་

ཚོད་སྐེལ་བ་དང་ཉམས་མོངས་སེལ་རེས་བྱེད་སའྱི་གོགས་

པོ་འཆམ་པོ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ང་ཚོ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། རང་

གཞན་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བདེ་ཐབས་ཆེད་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཟབ་

ནན་ངང་བཅོས་མྱིན་གྱི་མཛའ་འབྲེལ་དང་། ཁ་ཙམ་གྱི་བཅོས་

མའྱི་མཛའ་འབྲེལ་དབར་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས། མྱིའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དངུལ་དང་། གོ་གནས། ཕྱིའྱི་སྣང་ཚུལ་བཅས་

ལ་བརེན་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད། འོན་

ཀང་དོ་སྣང་དེའྱི་ཡུལ་ངོ་མ་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ། མྱི་དེ་དག་ང་

ཚོའྱི་བོས་ཐུབ་གོགས་པོ་མ་ཡྱིན་པར། དེ་ལས་ལོག་སེ་ང་

ཚོའྱི་དངུལ་དང་། གནས་བབ། ཡང་ན་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་བཅས་

ཀྱི་གོགས་པོ་ཡྱིན་སྱིད། དེས་ན། ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་རྒྱུ་ནོར་

ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པ་ན་གང་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། གལ་སྱིད་ང་
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ཚོའྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ཉམས་པའམ་ང་ཚོའྱི་དངུལ་བརླག་སོར་

ཤོར་ན་གང་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའྱི་

སྐབས་དེར་གོགས་པོ་དེ་དག་ད་དུང་རང་འཇགས་གནས་ཀྱི་

རེད་དམ་ཡང་ན་ཡལ་འགོ་གྱི་རེད། ཉེན་ཁ་ནྱི་གོགས་པོ་དེ་

རྱིགས་མྱུར་དུ་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་ངེས་ཡྱིན།

ལྷད་མེད་པའྱི་མཛའ་འབྲེལ་ནྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་བརེ་བ་རྨང་

གཞྱིར་བྱས་ནས་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་སེམས་ཁུར་དང་གུས་

བརྱིའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འབའ་ཞྱིག་ལ་མངོན་དུ་

འགྱུར་ཐུབ། དེར་བརེན་གཅྱིག་པུའམ་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་བ་ལ་

གཉེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཡྱིད་ཆེས་དང་བྱམས་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་

རྣམས། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྐེན་གཞན་འབའ་ཞྱིག་ལས་ཡོང་གྱི་མེད་

ལ༑ མཛའ་འབྲེལ་གྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ཡོང་གྱི་

མེད། འནོ་ཀང་གཞན་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སོ་སོའྱི་

སེམས་ཁུར་དང་གུས་བརྱིའྱི་སྤོད་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེ་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད།
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ལོ་མང་སྔོན་ཐེངས་གཅྱིག་སྱི་པན་(Spain)ལ་བསྐོད་པའྱི་

སྐབས། ངོས་དང་ཡྱི་ཤུའྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་། ཁོང་

ནྱི་རང་གྱི་དགོན་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལོ་ལྔ་མཚམས་པ་བྱས་ཏེ་

བཞུགས་མོང་འདུག དུས་ཡུན་དེའྱི་ནང་ཁྱེད་རང་གང་གནང་

ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་

གྱིས། བྱམས་བརེའྱི་ཐོག་སོམ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་

ཞེས་ལན་གནང་བྱུང་། ཁོང་གྱིས་དེ་ལྟར་དབྱྱིན་སྐད་ནང་

གསུང་སྐབས། དབྱྱིན་སྐད་ང་ལས་མ་དག་པ་ཚ་བ་སྐོན་གྱི་

འདུག་ཀང་། ཁོང་གྱི་སྤན་ཟུང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་

ཚོར་བ་ཞྱིག་མངོན་པས། འགེལ་བཤད་འཕར་མ་རྒྱག་དགོས་

ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ནྱི་ཁེར་རྐང་དུ་གནས་ཀང་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་

སྣང་མེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཡྱིན། ང་ཚོ་གཞན་དང་

མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་མཁན་གཙོ་བོ་ནྱི་བྱམས་པའམ་

སྙྱིང་རེ་ཡྱིན། གོགས་པོ་དང་ཡྱིད་སོན་བྱེད་མཁན་མང་པོ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་མྱི་དེ་དག་ལའང་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་

སྣང་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་བའྱི་གཉེན་

པོ་ནྱི། སྤུན་ཟླ་མྱི་རྱིགས་གཞན་རྣམས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བརེ་

བ་དང་། སེམས་འཁུར། བྱམས་པ་སོགས་ནང་སེམས་ཀྱི་ལྟ་

སངས་དེ་དག་ཡྱིན་ཞེས་ངོས་ནས་དྲན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།


