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བོ་སྦོང་། 

བློ་སྦློང་ཞེས་པའི་དློན་ཡང་གདམ་ཀ་བྱས་པའི་ཡུལ་ལམ་

བརློད་གཞི་བྱེ ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐློག་ལ་ང་ཚོའི ་སེམས་

འདིས་པར་བྱེད་པ་དང་སྒིག་ལམ་ལྡན་པའི་སེམས་ཀི་སྤློད་

ཚུལ་སློབ་པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

འདིར་ངློས་ནས་ལེགས་སྦར་གི་ཐ་སྙད་བཱ་ལྦ་ན་(Bhavana)

ཞེས་པར་བསམ་བློ་གཏློང་སྐབས། དེས་སྦློང་བ་ཞེས་པའི་

དློན་སློན་ཞིང་། བློད་སྐད་ནང་དེའི་སྐད་དློད་ལ་སློམ་ཞེས་

གློམས་འདིས་ཀི་གློ་དློན་ལྡན་ཡློད། ཐ་སྙད་དེ་གཉིས་ལ་

རྒྱུན་དུ་དབྱིན་ཇིའི་ནང་མི་ཌི་ཊེ་ཤན་(meditation)ཞེས་སྒྱུར་

ཞིང་། སེམས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ལས། མི་མང་

པློས་ཚོད་དཔག་བྱེད་པ་བཞིན། ལློད་དལ་དུ་གཏློང་བའི་

ཐབས་ལམ་སབས་བདེ་ཙམ་ལ་ཟེར་གི་མེད། གང་ལྟར་དེ་

གློམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན་ནའང་འད། ལྟ་སངས་ཤིག་ཡིན་
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ནའང་འད། ཡང་ན་ཡློད་སངས་ཤིག་ཡིན་ནའང་འད། ཐ་

སྙད་ངློ་མ་དེས་གང་ཞིག་ལ་གློམས་འདིས་བསེན་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་ཞིག་ཤུགས་ལ་སློན་གི་ཡློད།

བློ་སྦློང་གི་རིགས་འད་མིན་ཤེས་རློགས་བྱེད་པར་ཕན་

ཐློགས་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ནི་ཉམས་ལེན་སློ་སློའི་

དམིགས་ཡུལ་གི་ཕློགས་ནས་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། མི་

ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རྩའི་འད་མཉམ་

དེ་སློམ་གི་ཡུལ་དུ་འཇློག་པ་ལྟ་བུའི་སྐབས། དངློས་པློ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་སློམ་གི་དམིགས་རེན་དུ་ལེན་པའི་ཉམས་

ལེན་གི་རིགས་གཅིག་དང་། དེ་ནས་སེམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་

བཟང་པློ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་སྦློང་བའི་སློམ་གི་རིགས་ཤིག་

ཡློད། སྔ་མས། ཤེས་རབ་ལྟ་བུ་ཡུལ་འཛིན་པའི་བྱེད་ལས་

ཅན་གི་སེམས་ཡར་རྒྱས་གཏློང་བ་དང་། ཕི་མས། སྙིང་རེ་

དང་བྱམས་པ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་ཉམས་ལེན་གི་ཡུལ་

ལྟ་བུར་མ་མཐློང་བར། རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐེད་ཐབས་བྱེད་ཀི་

ཡློད། དེ་གཉིས་ནི་ཤེས་རབ་དང་སེམས་རྒྱུད་ཡར་རྒྱས་

གཏློང་མཁན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་གི་ཡློད།
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བོ་སྦོང་གི་ཕན་ཡོན་ལ་བསམ་ཞིབ་བེད་པ། 

སློམ་སློགས་འགློ་མ་བཙུགས་གློང་ལ་ཕན་ཐློགས་ཧ་ཅང་

ཆེ་བའི་སྦློང་བརྡར་ཞིག་ནི། དེ་དག་གི་ཕན་ཡློན་ལ་བསམ་

ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེའི་འཕྲལ་གི་ཕན་ཡློན་ནི་ཉམས་ལེན་

གིས་ཚད་ལས་འདས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་སེམས་ཁྲལ་བཟློ་

བ་དང་། རང་ཤེད་ཀིས་བཀློད་བྱུས་བྱེད་པ། འཆར་ཅན་

ང་ཚོའི་སེམས་ནང་གནས་པའི་རྣམ་རློག་གི་སྤློས་པ་དག་

ལས་འཕྲལ་སེལ་གི་ངལ་གསློ་སྦིན་གི་ཡློད། དེ་ག་རང་ཕན་

ཐློགས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། བསམ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཕན་

ཡློན་གཞན་ཞིག་ནི། ཐ་ན་ལམ་དེ་རིང་པློ་ཞིག་དང་སེལ་

དགློས་པའི་འགློག་རྐེན་མང་པློ་ཞིག་འཕྲད་ངེས་ནའང་། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་ལ་བགློད་པར་ཡིད་རློན་རུང་

བའི་ཉམས་ལེན་གཤའ་མ་ཞིག་ཡིན།

གལ་སིད་ང་ཚོས་ཉམས་ལེན་ལ་སྣང་ཆུང་བཏང་ན་ག་རེ་

འབྱུང་སིད་པའི་ཐད་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཕྲན་
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བུ་བཏང་ནའང་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློད། ཉེན་ཁ་གཅིག་

ཡློད་པ་ནི། ང་ཚོས་འབད་རྩློལ་གི་ཕན་ཡློན་མ་ཤེས་པའི་

སྔློན་ལ། སང་འགངས་གནངས་འགངས་བྱས་ཏེ་དུས་ཚོད་

རློགས་ཉེན་ཡློད། ཉམས་ལེན་དེ་རིགས་ལ་རྩ་བ་ནས་མི་

འཇུག་མཁན་ཞིག་ལ། ཉློན་མློངས་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་

ཚོར་གང་ཞིག་གིས་རང་རྒྱུད་དབང་དུ་འདུས་པའི་སྐབས། 

སེམས་ནང་གི་རེ་བ་དང་ཞི་བདེ་ཚང་མ་རྩ་མེད་གཏློང་བར། 

གནད་ལ་སིན་པློས་གདློང་ལེན་བྱེད་པའི་གློ་སྐབས་ཧ་ཅང་

ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད།
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ཕི་བཤོལ་ལ་གདོང་ལེན་བེད་པ། 

ལས་དང་པློ་བ་རྣམས་ལ། བློ་སྦློང་ཆེད་དགློས་གལ་དང་པློ་

ནི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པར་དམ་བཅའ་བརན་པློ་ཞིག་དགློས། 

དམ་བཅའ་དེ་ལྟར་མེད་པར། འགློ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པློ་

ཡིན། སྐབས་རེ་ངས་ཕི་བཤློལ་གི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་

བའི་སྒྲུང་འདི་ཤློད་ཀི་ཡློད། སྐབས་ཤིག་ལ་དགེ་རྒན་ཞིག་

ཡློད། ཁློང་གིས་རང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྤར་

སད། སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཉིན་གཅིག་གིང་ག་གཏློང་བར་འཁྲིད་

ཆློག་ཅེས་ཁས་ལེན་བྱས། དེར་བརེན་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་

དགའ་སྤློ་ཆེན་པློས་རང་རང་གི་སློབ་སྦློང་ལ་ཞུགས། འློན་

ཀང་ཁས་ལེན་བྱས་པ་བཞིན་གིང་ག་གཏློང་བར་འཁྲིད་མེད། 

དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རེས་སང་འགངས་གནངས་འགངས་

བྱེད་དུ་འཇུག་མ་འདློད་པར། སློབ་ཕྲུག་ཆུང་ཤློས་དེས་དགེ་

རྒན་ལ་དན་སྐུལ་ཞུས། དགེ་རྒན་གིས་ད་ལྟ་ང་བྲེལ་བ་ཚ་

པློ་ཡློད་པས་རེ་ཞིག་སྒུག་ཅེས་བཀའ་གནང་། རྒྱུན་རིང་པློ་

སློང་བ་དང་དབྱར་ཁ་རློགས་ཏེ་དགུན་ཁ་ཤར། བསྐར་དུ་
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སློབ་ཕྲུག་དེས་སྐད་གགས་ཆེ་བའི་གིང་ག་དེ་ག་དུས་གཏློང་

ཐུབ་བམ་ཞེས་དགེ་རྒན་ལ་དན་སྐུལ་ཞུས། ཡང་བསྐར་དགེ་

རྒན་གིས། ད་ལྟ་མ་རེད། ང་དངློས་གནས་བྲེལ་བ་ཚ་པློ་

ཡློད་ཅེས་ལན་བཏབ། ཉིན་གཅིག་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཁྲློད་

དུ་འུར་ཟིང་བྱུང་བ་དགེ་རྒན་དེས་དློ་སྣང་བྱུང་སེ། ག་རེ་བྱས་

སློང་ཞེས་སྐད་ཆ་དིས་སྐབས། ཕུང་པློ་ཞིག་སློབ་གྲྭའི་ནང་

ནས་ཕིར་ཁྱེར་སློང་བས། མི་སྐློ་པློ་དེ་གིང་ག་གཏློང་བར་

འགློ་གི་འདུག་ཅེས་སློབ་ཕྲུག་ཆུང་ཤློས་དེས་ལན་བཏབ།

སྒྲུང་དེའི་བསན་དློན་ནི་ང་ཚོས་རང་ཉིད་དང་གཞན་ལ་བྱ་བ་

གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཁས་བངས་པ་བཞིན་དེའི་ཆེད་

དུས་ཚོད་ཟུར་འདློན་དང་ཚུལ་མཐུན་གི་དམ་བཅའ་ཞིག་

བྱས་ན་མ་གཏློགས། ཉིན་ཞིག་འཆི་བས་ང་ཚོར་ངེས་མེད་དུ་

གེགས་བྱེད་སིད་ཅེས་པའློ།  །
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སོམ། 

འགློ་སློད་དུ་སློམ་རྒྱག་མཁན་གིས་སེམས་ནི་ར་རྒློད་ཅིག་

དང་འད་བ་འཕྲལ་མར་ཤེས་རློགས་ཐུབ། ར་རྒློད་ཅིག་དང་

འད་བར། ལིང་མ་འཇགས་པ་དང་ཁ་ལ་མ་ཉན་བར་དུ། དེ་

འདུལ་བར་དུས་ཚོད་རིང་པློ་འགློར་བ་མ་ཟད་འདུལ་བ་པློ་

གང་ཟག་ལ་གློམས་འདིས་ཡློང་བ་ལའང་དུས་ཡུན་རིང་

པློ་འགློར་གི་ཡློད། དེ་ག་ནང་བཞིན། ངང་རྒྱུད་རིང་པློས་

འབད་བརྩློན་བསེན་པ་བརྒྱུད་སློམ་གི་ཁེ་ཕན་ངློ་མ་དེ་མངློན་

གསལ་དློད་པློ་ཆགས་ཀི་ཡློད། བློ་སྦློང་གི་ཉམས་ལེན་ཐུང་

ཐུང་ཞིག་གི་ཆེད་ཉིན་ཁ་ཤས་ཟུར་འཇློག་བྱེད་པ་ནི་སྤང་པློ་

ཡིན། འློན་ཀང་རང་ངློས་ནས་དེར་དངློས་སུ་འབད་རྩློལ་མ་

བསེན་པའི་སྔློན་དུ་དེའི་མཇུག་འབྲས་ཐག་གཅློད་བྱེད་པ་

ནི་ནློར་འཁྲུལ་རང་ཡིན། དེའི་མཇུག་འབྲས་ཆ་ཚང་མངློན་

འགྱུར་ཡློང་བར། ཟླ་ཤས་འགློར་སིད་ལ། ལློ་ཤས་ཀང་

འགློར་སིད། ཉམས་ལེན་བྱེ་བྲག་པ་སློ་སློར་གཞིགས་ན། 

སྤིར་བཏང་ཉིན་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཞློགས་པ་སྔ་པློའི་དུས་
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ཚོད་དེ་ཡག་ཤློས་ཡིན། སྐབས་དེར། སེམས་ཧ་ཅང་གྲུང་

པློ་དང་གསལ་པློ་ཡློད། འློན་ཀང་གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཞློགས་

པ་སྔ་པློར་ཉམས་ལེན་ཡག་པློ་ཞིག་བྱེད་དགློས་ན། སྔློན་

ལ་མཚན་མློ་དེར་གཉིད་ཏག་ཏག་ཁུག་དགློས་པ་ཡིད་ལ་

འཇློག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན། ངློས་ལ་ཆ་མཚོན། གཉིད་ཀི་

ཐློག་ལ་སེབས་སྐབས། ང་རང་ཧ་ཅང་རླུང་ར་ཆེན་པློ་འདུག་

ཅེས་བརློད་ཀི་ཡློད། ཉིན་ལྟར་ཞློགས་པ་ཆུ་ཚོད་༣  ༣༠ ལ་

ལང་ཞིང་། ཆ་སྙློམས་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དམ་དགུ་གཉིད་ཡག་

པློ་ཁུག་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀི་ཡློད། མི་མང་པློ་ཞིག་ལ། དེ་ལྟར་

གློ་རིམ་སྒིག་རྒྱུ་ཁག་པློ་ཡློད་སིད། དཔེར་ན། གལ་སིད་

ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡློད་ཚེ། ཞློགས་པ་སྔ་པློ་སློམ་

རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་མི་སིད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་གནད་དློན་

དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། བྱུང་ན་གཉིད་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཁུག་པའི་

རེས་སམ་ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཁང་པའི་ཕིར་འགློ་བ་ལྟ་བུའི་

སྐབས། ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་འཚོལ་

སྒྲུབ་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་ལེགས། ད་དུང་སློམ་གི་སྔློན་དུ་ཁ་

ལག་རྒྱགས་ཚད་བཟས་པ་ཡིན་ན་སེམས་སྒིད་ལ་ངན་པློ་

ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པློ་ཡློད། གལ་སིད་སང་ཉིན་ཞློགས་

པ་སློམ་ཉམས་ལེན་ཡག་པློ་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡློད་ན། རབ་
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བྱུང་ན་དེ་རིང་དགློང་དློ་ཁ་ལག་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཟ་རྒྱུ་མེད། 

སློམ་གི་ཆེད་དུས་ཚོད་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཆ་བགློས་

བྱེད་ཕློགས་ལ་གཞིགས་ན། འགློ་སློད་དུ་ཐུན་རེ་རེར་སྐར་

མ་བཅུ་ནས་བཅློ་ལྔ་བར་བཞག་ན་རྦད་དེ་འགིགས་ངེས་

ཡིན། གཞན་ཡང་སློམ་གི་ཐུན་གཙོ་བློ་དེའི་སེང་དུ་ཉིན་དེ་

གར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་བྱས་པའི་ཉམས་ལེན་ཐེངས་འགའ་བྱ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས་ན་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྐབས་

སྐབས་སུ་རང་ངློས་ནས་མེ་ལ་བུད་རས་བླུགས་ཏེ་མ་ཤི་

བར་ཉར་བ་བཞིན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁ་སྣློན་བརྒྱབ་སེ་སློ་

སློའི་སློམ་གི་རྒྱུན་སློ་སློས་སྐློང་ཐུབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་

གི་སྔློན་ཚུད་ནས་གང་སྦངས་པ་ཡློངས་རློགས་མ་བརེད་

པར་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློམ་གི་ཐུན་རེས་མ་རྣམས་འགློ་འཛུགས་

ཐུབ།
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སོམ་རྒྱག་སའི་གནས། 

གནས་ལ་མཚོན་ན། ཚད་ལྡན་ཉམས་ལེན་གི་མློང་ཁྲིད་

ནང་། སྒ་ནི་སེམས་ནང་གི་ཚེར་མ་ཞིག་དང་འད་བར་

གསུངས། དེས་ན་མི་མང་ཆེ་བར། སྐད་ཅློར་གི་བར་ཆད་

མེད་པའི་དབེན་གནས་ཤིག་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཕན་

ཐློགས་ཆེ་ཞིང་། འགློ་མ་བཙུགས་སྔློན་ཁ་པར་གསློད་

རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་དེའང་ཧ་ཅང་ཡག་པློ་ཡློད། འློན་ཀང་དེ་

ལྟར་བརློད་དུས་ས་ཆ་གང་དུའམ་ཉིན་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་

གང་དུའང་སློམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་ཟེར་གི་མེད། 

འདིར་ངློས་ནས་སློ་སློའི་མངློན་འདློད་སྒྲུབ་སངས་ཀི་སྐློར་

ཙམ་ཤློད་ཀི་ཡློད། ང་རང་སེར་གི་ངློས་ནས། ཕར་ཚུར་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀི་དུས་ཚོད་རྣམས་སློམ་

ཉམས་ལེན་ཆེད་དུ་བེད་སྤློད་གཏློང་བ་ནི་ཕན་ཐློགས་ཆེ་བ་

མཐློང་གི་འདུག
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ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས། 

སློམ་རྒྱག་པའི་སྐབས་འློས་འཚམ་གི་ལུས་པློའི་འདུག་

སངས་ལ་མཚོན་ན། འདུག་སངས་སྐིད་པློ་ཞིག་བྱུང་ན་སློམ་

ལམ་ལློང་ཡློང་ཐུབ། འློན་ཀང་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་སྐིད་དགས་

ན་ག་ལེར་གཉིད་ལ་ཤློར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡློད། དེར་བརེན། རང་

གི་རྐང་པ་གཉིས་དཀིལ་ཀྲུང་བྱས། རྒྱུན་དུ་རྡློ་རེ་དཀིལ་ཀྲུང་

ཞེས་འབློད་པའི་འདུག་སངས་དེ་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློང་

སིད། འདུག་སངས་དེའི་ཁེ་ཕན་གཅིག་ནི། སློ་སློའི་ལུས་

པློ་དློན་པློར་ཉར་བའི་ཁར། རང་གི་སལ་པ་དང་པློར་བྱེད། 

འགློ་སློད་དུ་འདུག་སངས་དེ་བདེ་པློ་མེད་སིད། སྐབས་དེར་

དཀིལ་ཀྲུང་བྱས་ཏེ་འཁྱུག་ཙམ་བསྡད་ན་འགིགས་ལ། གལ་

སིད་དེའང་ཁག་པློ་འདུག་ན་རྐུབ་སེགས་ཐློག་བསྡད་ནའང་

འགིགས། དེ་ག་ནང་བཞིན། མི་ཁག་ཅིག་གིས་སློ་སློའི་

ཆློས་ལུགས་ཀི་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་པུས་མློ་

བཙུགས་ཏེ་སློམ་རྒྱག་པར་གདམ་ཀ་བྱེད་པའང་འགིགས་ཀི་

ཡློད། གང་ལྟར་རྣམ་གཡེང་གི་གཞན་དབང་དུ་མི་འགློ་བའི་
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འདུག་སངས་ག་རེ་ཡིན་ཡང་རང་ངློས་ནས་འདམ་ག་བྱེད་

དགློས།

གལ་ཏེ་རྡློ་རེ་དཀིལ་ཀྲུང་བྱས་བསྡད་ནས། ལག་གཡས་པའི་

རྒྱབ་ངློས་ལག་གཡློན་མའི་ལག་མཐིལ་སེང་བཞག་ན། སློ་

སློའི་ལག་གཉིས་ལློད་ལློད་ངང་འཇློག་ཐུབ། གྲུ་མློ་གཉིས་

ལུས་པློའི་ཕློགས་ནས་ཅུང་ཟད་ཕིར་ཐློན་པ་ལྟར་བདེ་མློར་

བཞག་པ་ན། སློང་ཆ་ཞིག་ཐློན་ནས་རླུང་ཡར་མར་རྒྱུག་ཐུབ་

ཀི་ཡློད། རྒྱུན་དུ་རྒྱབ་ངློས་ནས་ཅུང་མཐློ་བའི་འབློལ་གདན་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་སེང་བསྡད་ན་ཕན་ཐློགས་ཆེ། འདིས་

རང་གི་སལ་རུས་སློང་པློར་གནས་པར་ཕན་འདློགས་བྱེད་

ཅིང་། ངེས་པར་དུ་མདའ་ལྟར་དང་པློར་གནས་དགློས་པ་དང་

མཇིང་པ་ཕྲན་བུ་ཐུར་དུ་འགུགས་དགློས། ལེ་རྩེ་ཡ་རྐན་ལ་

གཏུགས་ནས་སྡློད་པས་སྐློམ་པ་སེལ་རློགས་བྱེད་ཅིང་། དེ་

ནི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀི་སྦློང་བརྡར་འགའི་མཇུག་འབྲས་

སུ་ཡློང་ཐུབ། མཆུ་དང་སློ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་རང་སློར་བཞག་

ན་ཆློག མིག་ལ་མཚོན་ན། མིག་གི་འཇློག་སངས་གང་ཞིག་

རང་ལ་ཕན་ནུས་ཆེ་ཤློས་ཡིན་མིན་རང་གིས་ཤེས་རློགས་

བྱེད་ཐུབ། མི་འགའ་ཞིག་ལ་མིག་གདངས་ནས་སློམ་ལ་
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གཞློལ་ན་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཡློད་ཅིང་། གཞན་རྣམས་ཀི་ངློར་

དེ་སེམས་འཆལ་དུ་འཇུག་མཁན་ཞིག་ཏུ་སྣང་། སྤིར་བཏང་

ནས་མིག་ཕེད་ཀ་བཙུམ་རྒྱུ་དེ་མི་མང་ཆེ་བར་ལེགས་ཤློས་

ཡིན། འློན་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་མིག་རྦད་དེ་བཙུམས་ན་ཕན་

ཐློགས་ཆེ་བར་མངློན།
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སེམས་ལོད་པོ་བཟོ་བ། 

རང་གི་སེམས་འཁྲུགས་ནས་ཡློད་པའི་སྐབས། བྱེད་སློ་

དང་པློ་ནི་དབུགས་རིང་ཁ་ཤས་གཏློང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་རེས་

བསྐར་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་དབུགས་གཏློང་ལེན་བྱས་ནས། རང་

གི་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བའི་ཐློག་དློ་སྣང་སྒིམ་ཐབས་བྱས་ཏེ། སྣ་

བུག་གཉིས་ནས་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕིར་འབྱིན་པར་དློ་

སྣང་སྤློད་དགློས། རང་ངློས་ནས་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་

པ་ནི། དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་བཏང་སྙློམས་ཀི་

བློ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་སྐེད་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡློད། གཞན་ཡང་རང་

གིས་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཐེངས་གཅིག་གཅིག་བྱེད་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་ཁུ་སིམ་པློར་གཅིག་ནས་ལྔའམ་ཡང་ན་བདུན་

བར་གངས་ཀ་རྒྱག་པ་དང་། དེ་ནས་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཐེངས་

འགའ་བསྐར་ཟླློས་བྱེད་དགློས། དེ་ལྟར་ཁུ་སིམ་པློར་གངས་

ཀ་རྒྱག་པའི་ཕན་ཡློན་ནི། ང་ཚོའི་སེམས་ལ་ལས་ཀ་ཞིག་

སྤད་པས། སེམས་ཕི་རློལ་གི་གཡེང་བས་འཁྱེར་བའི་ཉེན་ཁ་

ཆུང་དུ་གཏློང་གི་ཡློད། གཞན་ཡང་རང་གི་དབུགས་འབྱིན་
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རྔུབ་ལ་དློ་སྣང་བྱ་ཕིར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་གཏློང་བ་ནི་རྒྱུན་དུ་

སེམས་ཀི་གནས་སངས་ལློད་པློ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་

ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན།

ང་ཚོས་སེམས་ཞི་ལིང་དུ་སྒྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་རས་

ཧྲུག་དཀར་པློ་ཞིག་ལ་ཚོས་རྒྱག་པ་དང་མཚུངས་བསྡུར་

བྱས་ན་ཆློག རས་དཀར་པློ་ཚོན་མདློག་འད་མིན་དུ་སྒྱུར་

རྒྱུ་ལས་ས་པློ་རེད། འློན་ཀང་ནག་པློར་སྒྱུར་དགློས་ན་མ་

གཏློགས། སྔློན་ཚུད་ནས་ཚོས་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་རས་ཧྲུག་

ཅིག་ལ་ང་ཚོས་ཚོས་གཞན་རྒྱག་རྒྱུ་ཁག་པློ་རེད། དེ་ག་ནང་

བཞིན། སེམས་འཁྲུགས་ནས་ཡློད་པའི་སྐབས། འབྲས་བུ་

བཟང་པློ་ཞིག་འཐློབ་རྒྱུ་ཁག་པློ་རེད།
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ཉོན་མོངས་ཀི་རྒྱུ་ངོས་འཛིན་པ། 

ང་ཚོའི་རྒྱུད་ཀི་ཉློན་མློངས་ལ་གདློང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཆློད་

སེམས་བརན་པློ་ཤིག་བསྐེད་ནས། དེ་དག་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་གཏློང་དགློས། ཉློན་མློངས་དེ་དག་གང་

ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ང་ཚོ་འདུག་སའི་

འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་ནས་དང་། ང་ཚོར་གནློད་འཚེ་གཏློང་

མཁན་གི་མི་གཞན་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་ཅེས་ང་ཚོས་ལན་

འདེབས་སིད། གལ་ཏེ་མི་གཞན་ལས་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། 

ང་ཚོས་དག་སྤློད་དང་། འཁློན་འཛིན་ཡང་ན་སེམས་འཚབ་

བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག་སྙམ་སིད།

ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཕི་རློལ་གི་གནས་

སངས་ཁྲློད་ཡློད་པར་ལྟ་བ་དང་། ལག་པར་དུ་ང་ཚོས་སློ་

སློའི་ནང་སེམས་ཀི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་དློ་སྣང་བྱེད་རྒྱུའི་

གློམས་འདིས་མེད་པའི་སྐབས། ལྟ་ཚུལ་དེ་རང་བཞིན་གིས་

ཡློང་གི་ཡློད། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་བཟློ་མཁན་ནི་ང་ཚོའི་ཕི་
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རློལ་ཏུ་གནས་པ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་བར་བློ་ཁ་ཕློགས་ཀི་ཡློད། གལ་

སིད་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་བཏང་ན། དཀའ་ངལ་

བཟློ་མཁན་དངློས་གནས་དེ་ང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པ་དང་། ང་

ཚོའི་དག་བློ་ངློ་མ་དེ་ང་ཚོ་རང་གི་གནློད་འཚེ་ཅན་གི་འདློད་

ཕློགས་རྣམས་ཡིན་པ་ཤེས་རློགས་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཕི་རློལ་གི་

རྐེན་རྣམས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངློ་མ་ཡིན་ན། 

དཔེར་ན། མི་བཅུ་ལ་ཕི་རློལ་གི་རྐེན་གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་

ཕྲད་པར་ཆ་ཞློག ཕི་རློལ་གི་རྐེན་དེ་ཕྲད་པའི་ཚེ། ཚང་མར་

དཀའ་ངལ་གཅིག་མཚུངས་འཕྲད་དགློས་ངེས་རེད། གནད་

དློན་དེ་ལྟར་མིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡློད། གནས་སངས་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་སེམས་ཚོར་གི་ཐློག་ནས་

རྣམ་འགྱུར་སློན་སངས་ནི་མང་པློ་ཞིག་ང་ཚོ་རང་གི་མཐློང་

ཕློགས་དང་། ང་ཚོ་རང་གི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སློ། ང་ཚོ་རང་

གི་སེམས་ཚོར་གི་གློམས་པ་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡློད།
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ཁོང་ཁོ་སོགས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་པ། 

སྐབས་རེ་རང་གི་སེམས་ཁློང་ཁྲློ་ལྟ་བུ་ཤུགས་དག་ཆེ་བའི་

སེམས་ཚོར་ཞིག་གིས་མནན་པའི་རྐེན་གིས་རང་ངློས་ནས་

རིག་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ཡློང་སིད། 

སྐབས་དེ་དུས་ངག་ནས་ཚིག་འགའ་ཁུ་སིམ་པློར་བསྐར་

ཟླློས་ཡང་ཟླློས་བྱ་རྒྱུ་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློང་ཐུབ། དཔེར་

ན༑ ངས་སློ་སློའི་རྒྱུད་ཀི་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཚོར་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བར་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན་ཆློས་དད་

ཡློད་མཁན་ཚོས། དད་པའི་གསློལ་འདེབས་སམ་གཟུངས་

སྔགས་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཐེངས་འགའ་བསྐར་ཟླློས་བྱེད་པས་

སེམས་ཚོར་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བཟློད་ཡང་དུ་གཏློང་ཐུབ། 

ཅི་སེ་ཐབས་ལམ་འདིས་ཕན་ཐློགས་མ་བྱུང་ན། ཡང་བསྐར་

ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་གློང་། ཡར་ལངས་ནས་འཁྱུག་ཙམ་རིང་

ཕི་ལློགས་སུ་འཆམ་འཆམ་ལ་སློང་ན་ཕན་ཆེ་བར་སྙམ།

དམིགས་བསལ་འགློ་སློད་དུ་མི་དགེ་བའི་བསམ་བློ་ལམ་
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སེང་ལམ་སེང་བསྐར་ལློག་བརྒྱབ་ནས་སྡློད་པའི་སྐབས་དེ་

འད་ཡློང་སིད། གནས་སངས་དེ་འདའི་སྐབས། སེམས་ཞི་

འཇམ་མམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱ་ཕིར་ཐུན་ཧིལ་པློ་སྦློང་བརྡར་

ཆེད་ཟད་འགློ་བ་རང་གིས་ཤེས་རློགས་ཐུབ་སིད། དེ་ད་དུང་

བློ་སྦློང་ཞིག་ཡིན་སབས། འགིག་གི་ཡློད། སེམས་ཀི་བྱ་

བ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཕློགས་ཐད་རང་ལ་ཉམས་མློང་འགའ་ཐློབ་

ཅིང་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐློགས་ཆེ་ཤློས་

ཡིན་པ་ཤེས་རློགས་བྱུང་བ་དང་། རང་ངློས་ནས་རིམ་གིས་

སེམས་ཀི་གནས་སངས་བཏང་སྙློམས་ཤིག་ལ་རྒྱུས་མངའ་

ཆེ་བ་ཆགས་ཐུབ། དེ་ག་རང་ཡར་རྒྱས་བཟང་པློ་ཞིག་རེད། 

ཐུན་གི་གནས་སངས་ཞི་ལིང་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་བ་ན། དེ་རེས་བློ་སྦློང་གི་དངློས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་འགློ་

བཙུགས་ན་འགིག་གི་ཡློད།
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ཆོག་ཤེས། 

ང་ཚོས་བདེ་སྐིད་ཀི་སྐློར་སྐད་ཆ་ཤློད་སྐབས། ཆློག་ཤེས་

ཀི་རིམ་པ་མི་འད་བ་གཉིས་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཕན་ཚུན་སེ་སྦློར་

བྱེད་པ་སློན་གི་ཡློད། ཕློགས་གཅིག་ནས། དབང་ཤེས་ཀི་

མློང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཡློང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་བའི་རིགས་

ཤིག་ཡློད། དེ་ལྟའི་ཚོར་བ་ལ་རྒྱུ་ནློར་དང་། འཕྲློད་བསེན། 

མཛའ་འབྲེལ་བཅས་ཀིས་མཐུན་རྐེན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད། 

ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས། ཕིའི་སྐུལ་འདེད་ཀི་དབང་གིས་མ་

ཡིན་པར། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་ནང་སེམས་ཀི་གནས་སངས་

ཁྲློད་ནས་ཡློང་དགློས་པའི་གཏིང་ཟབ་པའི་ཆློག་ཤེས་ཀི་

རིམ་པ་ཞིག་ཡློད། དེ་འདའི་ཆློག་ཤེས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་པ་

སེ༑ ང་ཚོའི་སེམས་རྒྱུད་ནས་ཡློང་ཞིང་། ངློས་ནས་བཅློས་མ་

མ་ཡིན་པའི་འགློ་བ་མིའི་བདེ་སྐིད་སྐློར་སྐད་ཆ་ཤློད་སྐབས་

འདི་དང་བསྟུན་ནས་ཤློད་ཀི་ཡློད།

ཆློག་ཤེས་ཀི་རིགས་དང་པློ་དེ་དབང་ཤེས་ཀི་མློང་བ་ལ་
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རག་ལས་ཡློད་སབས། རང་བཞིན་གིས་གནློད་སྐློན་ཤློར་

ཆློག་ཆློག་དང་འགྱུར་ས་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟའི་བདེ་བ་ནི་

དབང་ཤེས་ཀི་མློང་བ་ཡློད་པ་དེ་སིད་དུ་གནས་ཤིང་། དེ་

དང་བྲལ་སྐབས། ང་ཚོའི་སྤི་ཡློངས་ཀི་བདེ་ཐབས་ཀི་ཚོར་

སྣང་ཐད་མཐུན་རྐེན་ཅི་ཡང་སྐྲུན་མི་ཐུབ། དཔེར་ན། མི་མང་

པློ་ཞིག་གིས་རྩེད་རིགས་འགན་བསྡུར་ལ་ལྟད་མློ་བལྟ་ཆེད་

དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་མང་པློ་གཏློང་གི་ཡློད། འློན་ཀང་འགན་

བསྡུར་ཚར་བའི་རེས། ག་རེ་ལག་ཡློད་དམ། ཕུགས་ཀི་ཁེ་

ཕན་ག་རེ་ཐློབ་ཡློད་དམ།

དབང་ཤེས་ཀི་མློང་ཡུལ་ལ་གཞི་བཅློལ་བའི་བདེ་བ་ཚང་མ་

ཕློགས་གཅིག་ནས་ཆགས་སེད་ལ་འདློད་པ་ཚིམས་པ་ལས་

ཡློང་ཞིང་། གལ་སིད་ཆགས་སེད་དེ་འདློད་བློ་ཚིམ་རྒྱུར་ང་

ཚོས་རྦད་དེ་མགློ་འཁློར་ནས་བསྡད་ན། མཐར་རིམ་བཞིན་

སྡུག་བསྔལ་གི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ཐ་ན་ང་ཚོར་

ཟས་བཟའ་བ་ལས་ཐློབ་པའི་བདེ་བ་རྣམས་ཀང་ཟས་དགས་

ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་གི་ཡློད།

དེ་ལྟའི་བདེ་བ་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་ཐློགས་མེད་པ་
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ཞིག་རེད་ཅེས་ངློས་ཀིས་བསམ་ཚུལ་བརློད་ཀི་མེད། འློན་

ཀང་དེ་དག་གིས་བསྐྲུན་པའི་འདློད་བློ་ཚིམས་པ་དེ་བརན་པློ་

མེད་ཅིང་། སེད་པའི་རྒྱུན་མཐའ་མེད་དུ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་

ཀི་ཡློད་པ་གསལ་ཁ་འདློན་གི་ཡློད། དེང་སང་གི་དངློས་

གཙོ་སྨྲ་བའི་འཛམ་གིང་ནང་། ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ལ་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྣང་ཆུང་གཏློང་ཞིང་། རག་ཏུ་དབང་ཤེས་

ལ་བརེན་པའི་བདེ་བ་འཚོལ་བའི་གློམས་གཤིས་ཤིག་ཧ་

ཅང་འཇགས་ལས་ས་པློ་ཡློད། ངས་ཡང་ཡང་དློ་སྣང་བྱུང་

བར་གལ་ཏེ་མི་རྣམས་ཀིས་གླུ་གཞས་མི་ཉན་པ་དང་། གློག་

བརྙན་མི་ལྟ་བ། ཁ་པར་ཐློག་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པ་བྱས་ཏེ་

བསྡད་ན། ལམ་སེང་ཁློང་ཚོ་ཉློབ་པའམ་ཚ་གི་ཚི་གི་ཆགས་

ཏེ༑ ཅི་བྱ་གཏློལ་མེད་ངང་ལག་གི་ཡློད། དེས་ཁློང་ཚོའི་བདེ་

ཐབས་ཀི་ཚོར་བ་ནི་དབང་ཤེས་ཀི་རིམ་པའི་ཆློག་ཤེས་ཀི་

ཐློག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པློ་བརེན་ནས་ཡློད་པ་སློན་གི་ཡློད།
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ནང་སེམས་ཀི་སྟོབས་ཤུགས། 

ནང་སེམས་ཀི་ཆློག་ཤེས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེ་

ག་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། 

ཐློག་མར་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་བདེ་སྐིད་ཆེད་སེམས་ཀི་

ཞི་བདེའམ་བསམ་བློའི་ནང་ལིང་འཇགས་ཤིག་དགློས་ཀི་

ཡློད། དེ་ཡློད་ན་དཀའ་སྡུག་རྣམས་ཆུང་ཆུང་མ་གཏློགས་

མཐློང་གི་མེད། ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་ལས་བྱུང་བའི་སློབས་

ཤུགས་དང་སེམས་ཀི་བརན་ཆ་ལྡན་ན། ང་ཚོས་རྐེན་ངན་

གི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་བཟློད་ཐུབ་ཀི་ཡློད། ང་ཚོར་བདེ་

སྐིད་གང་འད་ཞིག་འཐློབ་མིན་ཐད་སློ་སློའི་སེམས་ཀི་འཁྱེར་

སློར་རག་ལས་ཚུལ་དཔེ་མཚོན་དང་བཅས་ལས་ས་པློར་

བཤད་ཐུབ། དཔེར་ན། ཆེས་གསར་ཤློས་ཀི་བཅློས་ཐབས་

མེད་པའི་སྐྲན་ནད་ལྟ་བུའི་སློག་ལ་ཐུག་པའི་ན་ཚ་གཅིག་

པ་གཅིག་རྐང་ཞིག་མི་གཉིས་ལ་ཕློག་སེ་ནད་ངློ་ཆློད་པར་

ཆ་བཞག་ན། གཅིག་གིས་དང་བདེན་མི་འདུག་ཅེས་འཁྲུལ་

སྣང་གིས་གནས་སངས་དེ་ལ་བློ་བསྒིམས་ཏེ། ཁློང་ཁྲློ་བྱེད་
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པ་དང་རང་གིས་རང་ལ་སེམས་སྡུག་བྱས་ཏེ་ཡ་ལན་བྱེད། 

དུས་མཚུངས་གཞན་གཅིག་དེས་ཞི་འཇམ་ངང་ངློས་ལེན་གི་

རྣམ་འགྱུར་སློན་གི་ཡློད། གནད་དློན་གཉིས་ཀའི་ནང་ལུས་

ཀི་འཕྲློད་བསེན་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཐློག་ནས་གཅིག་པ་

གཅིག་རྐང་ཡིན། འློན་ཀང་མི་དང་པློ་དེས་སེམས་ཁམས་

དང་སེམས་ཚོར་གི་ཁྱད་པར་ཐློག་ནས་སྡུག་བསྔལ་འཕར་

མ་མློང་བ་དང་། ཆབས་ཅིག་སེམས་ཞི་འཇམ་ཡློད་པའི་

གང་ཟག་དེས་ཕལ་ཆེར་སློ་སློའི་ཁྱིམ་ཚང་ངམ་གནད་དློན་

བྱེ་བྲག་གཅིག་ལ་དམིགས་པ། ཡང་ན་དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀློག་

བྱེད་པ་སློགས་སྤློ་སེམས་འཁློལ་བའི་བྱ་དངློས་རྣམས་ལ་མུ་

མཐུད་འཇུག་པ་དང་། རང་གི་མི་ཚེ་མདུན་སྐློད་བྱེད་པར་

ཆ་རྐེན་ལེགས་པ་ཚང་ཡློད། དེ་གཉིས་དབར་གི་ཁྱད་པར་

གཅིག་པུ་དེ་ནི་ཁློང་ཚོའི་སེམས་ཀི་གནས་སངས་ཡིན། ནང་

སེམས་ཀི་སྔར་སློར་འཆུད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་ན། ཐ་ན་ཉེན་

ཚབས་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་གནས་སངས་ཁྲློད་དུའང་། བདེ་

སྐིད་ཀི་ཚད་གང་འཚམ་ཞིག་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་སིད་པ་

ཡིན། འློན་ཀང་ནང་གི་སློབས་ཤུགས་དེ་མེད་པར། དབང་

ཤེས་ཀི་ཐློག་ནས་འདློད་བློ་ཚིམ་པ་ཇི་ཙམ་ཡློད་ཀང་། ང་ཚོ་

ནམ་ཡང་སྐིད་པློ་བཟློ་མི་ཐུབ།
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བམས་བརེའི་ནུས་སྟོབས། 

འགློ་བ་མི་རྣམས་ལ། དུས་ཡུན་རིང་པློ་གསློ་སྐློང་བྱེད་པ་

དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའི་འཚོ་གནས་དང་བདེ་ཐབས་ཀི་ཆེད་

གཞན་གི་སེམས་ཁུར་དང་བརྩེ་བ་འཐློབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པློ་

ཡིན་པ་གསལ་པློ་རེད། ཉེ་དུས་གསློ་བ་རིག་པའི་ཉམས་

ཞིབ་ཀིས། བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་འགློ་སློད་དུ་རང་

གི་ཨ་མའམ་གཅེས་སྐློང་བྱེད་པློའི་ལུས་ཀིས་དངློས་སུ་ཕྲུ་

གུར་རེག་ཐུག་བྱེད་པ་འདིས་ཕྲུ་གུའི་ཀད་པའི་ཕི་གཟུགས་

ཆེ་རུ་འགློ་བའི་གལ་ཆེའི་རྐེན་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤློད་བྱུང་། 

དེང་དུས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པས། བྱིས་པའམ་ཕྲུ་གུའི་

གནས་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་བྱམས་སྐློང་གིས་ང་ཚོའི་ཚོར་བ་

དང་སེམས་ཁམས་ཡར་རྒྱས་འགློ་བའི་ཐད་ལ་ཤུགས་རྐེན་

གཏིང་ཟབ་པློ་ཞིག་སྦིན་སྐློར་ཁུངས་སྐེལ་གནང་བ་མ་ཟད། 

ཉམས་ཞིབ་འདིས་ད་དུང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བྱམས་

སྐློང་མ་ཐློབ་པའི་མི་རྣམས་ཕིས་སུ་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་

བརན་ཆ་མེད་པའི་ཚོར་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡློད་ཚུལ་ཡང་བསན་
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ཡློད།

ལློ་ཁ་ཤས་སྔློན་ངློས་ནས་ཤེས་རློགས་བྱུང་བའི་ལས་གཞི་

ཞིག་ནི། ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཆ་ཤས་ཀི་དཀའ་རྙློག་ཆེ་

བའི་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ནང་དྭ་ཕྲུག་གཅེས་སྐློང་ཁང་གིས་མཁློ་

སྤློད་བྱས་པའི་ལྟ་སྐློང་ཡར་རྒྱས་གཏློང་བའི་ལས་དློན་དེ་

ཡིན། ལས་གཞི་དེས་གློང་འཕེལ་བཏང་བའི་ཐབས་ལམ་

རྣམས་ཚན་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཉམས་ཞིབ་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་འབྲས་བུ་རེད། མ་གཞི་དེ་དག་ཅུང་ལས་

ས་པློ་ཡིན་ཀང་། དེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་སེམས་དང་ལུས་

ཀི་ཡར་རྒྱས་ཐད་འགློ་བ་མིའི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་རིན་

ཐང་མངློན་པས། དློན་དངློས་སུ་བསམ་ཤེས་བྱ་དགློས་པའི་

གནད་དློན་ཞིག་ཏུ་སྣང་། དེ་དག་གི་ཐབས་ལམ་ཁྲློད། དཔེར་

ན༑ ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཅུང་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་མཛའ་མཐུན་ཆེ་བའི་སློབ་

ཕྲུག་སྡློད་ཁང་ནང་བཞག་པ་དང་། སྡེ་ཚན་ཆུང་ཆུང་རེ་

བཟློས་ཏེ་ལྟ་སྐློང་བྱེད་པློ་སློ་སློར་ལས་འགན་བསྐུར་བ་ལ་

བརེན། རང་བཞིན་གིས་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་འབྲེལ་ལམ་

ལྟར་ཁློང་ཚོར་ཡར་རྒྱས་འགློ་བའི་གློ་སྐབས་ཆེན་པློ་ལྡན་

ཡློད། ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་ལ་མཚོན་ན། ལྟ་སྐློང་བྱེད་པློ་རྣམས་
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ཀིས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལུས་ཀི་འབྲེལ་བ་མང་ཙམ་བྱ་དགློས་པ་

དང་། སྐད་ཆ་ཤློད་དགློས་པ། ཆབ་གདན་སློགས་བརེ་ལེན་

བྱེད་སྐབས་ཕྲུ་གུའི་མིག་ལ་ལྟ་དགློས་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་

ཡློད། ཐབས་ལམ་དེ་རིགས་ཅུང་ལས་ས་པློ་ཡློང་ཡང་། མི་

ཚེ་གང་པློར་གནས་པའི་ཤུགས་རྐེན་སྦིན་སིད།
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གཞན་བརེན་གི་གནས་སྐབས། 

ང་ཚོ་གཞན་ལ་བརེན་པ་ནི་ཕྲུ་གུའི་གནས་སྐབས་སུ་མངློན་

གསལ་དློད་ཤློས་ཡིན། འློན་ཀང་གནས་སྐབས་དེར་མཇུག་

རློགས་ཀི་མེད། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་ག་དུས་ཕྲད་

ཀང་། ང་ཚོས་གཞན་གི་རློགས་པ་འཚོལ་གི་ཡློད། དཔེར་

ན༑ ང་ཚོ་ན་བའི་ཚེ། སན་པ་བསེན་པར་འགློ་གི་ཡློད། ང་

ཚོའི་མི་ཚེའི་མགློ་ནས་མཇུག་བར། འགློ་བ་མིའི་བརྩེ་བ་དང་

མཛའ་མཐུན་གིས་ཐ་ན་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་འཕྲློད་བསེན་ལའང་

ཕན་འདློགས་ཤིང་། དག་སྐེད་ནི་སན་བཅློས་ལེགས་པློ་ཞིག་

ཐློབ་པའམ་ང་ཚོའི་ཁྲག་རྒྱུན་ནང་སན་རས་ཏག་ཏག་ཞིག་

བླུགས་ཡློད་མེད་ཀི་གནད་དློན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། ང་

ཚོར་ད་དུང་འགློ་བ་མིའི་བྱམས་སྐློང་ཇི་ཙམ་ཐློབ་མིན་ལའང་

རག་ལས་ཡློད།

གནད་དློན་དེ་ནི་ཉེ་ཆར་ངློས་ཀི་མཁྲིས་སྣློད་གཤག་བཅློས་

ཆེད་ལྡི་ལིར་སྐློད་སྐབས་གསལ་དུ་ཕིན་སློང་། སྤིར་བཏང་
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གཤག་བཅློས་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཀང་། རྙློག་འཛིངས་

ཕྲན་བུ་བྱུང་སློང་། དུས་ཡུན་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་འགློར་རྒྱུའི་

བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞི་བགློར་བ་དང་། དག་སྐེད་

ཡློང་ཆེད་ཉིན་ཤས་རིང་ང་རང་སན་ཁང་ནང་སྡློད་དགློས་

བྱུང་། སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། དེར་སན་པ་དང་སན་

ཞབས་རྣམས་སེམས་པ་བཟང་ཞིང་ང་རང་ལ་ཐུགས་ཁུར་

གནང་བར་བརེན། དགའ་ཚོར་དང་བཅས་དགློད་སྒས་

ཁེངས་པ་ངས་དན་གི་འདུག ཁློང་ཚོས་འགློ་བ་མིའི་བྱམས་

སྐློང་དང་བདེ་སྐིད་ལྡན་པའི་ཁློར་ཡུག་གཅིག་སྐྲུན་རློགས་

བྱས་པ་དེས་ང་རང་གི་ནད་གཞི་མྱུར་དུ་དག་སྐེད་ཕིན་པར་

ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ང་ཚོའི་མི་

ཚེ་མཐའ་མཇུག་ཏུ་སེབས་སྐབས། ང་ཚོས་ད་དུང་གཞན་གི་

བརྩེ་སེམས་དང་བཀའ་དིན་ལ་ཤུགས་ཆེན་པློ་བརེན་དགློས་

ཀི་ཡློད།

གཞན་གི་སེམས་བཟང་དང་བརྩེ་བར་བརེན་མཁན་འགློ་བ་

མི་གཅིག་པུ་ག་ལ་ཡིན། ནུ་གསློ་སེམས་ཅན་གཞན་འད་

མིན་དེ་དག་ལའང་གསློ་སྐློང་དགློས་སྐློར་ཐད་ཚན་རིག་གི་

ཐློག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པས་མཇུག་སྡློམ་གཅིག་མཚུངས་
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སུ་བརྒྱབ་ཡློད། དཔེར་ན། ཚན་རིག་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་

སྤེའུའི་སྤློད་ལམ་ཐད་གཏམ་བཤད་ཅིག་སྤེལ་བ་ཉེ་ཆར་ངས་

གློ་ཐློས་བྱུང་། བཙས་མ་ཐག་རང་གི་ཨ་མ་དང་ཁ་བྲལ་བའི་

སྤེའུ་ཕྲུག་རྣམས་ལས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་སྡློད་བྱས་

པའི་སྤེའུ་ཕྲུག་རྣམས་སྤི་ཡློངས་ནས་རྩེད་མློར་དགའ་བ་དང་

འཁྲུག་རྩློད་ཉུང་བ་ཡློད་སྐློར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཤེས་རློགས་

བྱུང་ཡློད། རང་གི་ཨ་མ་དང་ཁ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀི་ཀུན་སྤློད་

དག་རྩུབ་ཆེ་བ་བསན་པས། སེམས་ཁློང་ནས་ཁློང་ཚོ་ནི་

རྩློད་རྙློག་ཆེ་བ་དང་བརན་ཆ་མེད་པར་མངློན། དེ་མིན་ཉམས་

ཞིབ་ཅིག་གིས། ཙི་ཙིའི་ལུས་པློ་འཚར་ལློངས་བྱེད་པའི་འགློ་

སློད་དུ་བྱུལ་བྱུལ་བྱས་ཏེ་གསློ་སྐློང་བྱས་པའི་ཕན་གནློད་

བསན་ཡློད། དམིགས་བསལ་སྐེད་སིང་བྱས་པའི་ཙི་ཙི་དེ་

དག་གིས་ཀང་ལེ་ལྡག་རྒྱག་དུས་དེར་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

སློན་ཞིང་། དེ་འདའི་དློ་ཁུར་འློག་ཁློང་ཚོའི་སེམས་འཚབ་

ཀི་སྤློད་ལམ་ག་ལེར་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕིན་ཡློད། ཚན་རིག་པ་

རྣམས་ཀིས་ཐ་ན་གློད་ཆག་ཆེ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་

ཀད་པའི་ནང་གཟུགས་ཅན་གི་འགྱུར་བ་ཁག་ཤེས་རློགས་

ཐུབ་སེ། བྱུལ་བྱུལ་བྱེད་པས་དློན་དངློས་སུ་ཀད་པའི་ནང་ཞི་

བྱེད་ཀི་རས་གློད་པ་དང་གཟུགས་པློའི་ནང་གི་གནློན་ཤུགས་
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ཀི་ཧློར་མློན་ཉུང་དུ་གཏློང་གི་ཡློད་པ་བསན་ཡློད།
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སིང་རེ་ནི་ཆོས་ཀི་གནད་དོན་ཙམ་མིན། 

མི་མང་པློས་སྙིང་རེ་ནི་ཆློས་ཕློགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཞིག་

ཡིན་ཤག་བྱེད་ཀི་འདུག གནད་དློན་ངློ་མ་དེ་འད་མ་རེད། 

སྙིང་རེ་ནི་ཆློས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་ཡ་རབས་བཟང་

སྤློད་ཀི་བསབ་བྱའི་སྙིང་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་བདེན་པ་རེད། འློན་

ཀང་སྙིང་རེ་ཙམ་ཆློས་ལུགས་ཀི་རིན་ཐང་མ་ཡིན། གློང་དུ་

བརློད་པ་བཞིན། སེམས་ཅན་མང་པློས་དེ་ལ་བརྩི་མཐློང་

བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཏན་ཏན་ནུ་གསློ་སེམས་ཅན་ཚོར་ཡང་དེ་

ལྟའི་ནུས་པ་ཡློད།

ད་དུང་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་སྙིང་རེ་བྱེད་པ་དེ་

གཞན་འབའ་ཞིག་ལ་མ་གཏློགས་རང་ལ་ཕན་ཐློགས་མེད་

པར་བསམ་གི་ཡློད། འདིའང་ནློར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་

སེམས་པ་བཟང་པློ་བྱས་པ་དེས་གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློང་

གི་ཡློད་མེད་ནི་རླབས་ཆེ་བའི་རྐེན་མང་པློར་བརེན་པའི་ཁྲློད་

ནས། ཁ་ཤས་ང་ཚོའི་བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། ང་ཚོས་
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གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་བྱ་རྒྱུར་ལམ་ལློང་འབྱུང་མིན་གང་ལྟར་

ཡང་། སྙིང་རེའི་ཁེ་ཕན་དང་པློ་དེ་རག་ཏུ་རང་ཉིད་ལ་ཡློང་

གི་ཡློད། ང་ཚོའི་སེམས་ནང་སྙིང་རེའམ་སེམས་པ་བཟང་པློ་

མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚེ། རང་གི་བློ་སློ་ཕེས་པ་ལྟར། ང་ཚོའི་

དློ་སྣང་དེ་གུ་དློག་པའི་རང་དློན་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པ་

ལས་ཟླློག་པར་བྱེད་པ་དང་། སྙིང་རེས་ང་ཚོའི་འཇིགས་སྣང་

ཉུང་དུ་གཏློང་བ། གདེང་ཚོད་གློང་མཐློར་གཏློང་བ་སློགས་

ནང་གི་སློབས་ཤུགས་སྦིན་གི་ཡློད། དློགས་འཆར་ཉུང་དུ་

བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བློ་རྒྱ་གསང་

པློ་ཆགས་པ་དང་། ཁློང་ཚོ་དང་ལན་དུ་ཉེ་འབྲེལ་གི་ཚོར་

བ་སྦིན་པ། མི་ཚེའི་ནང་དམིགས་ཡུལ་དང་དློན་སྙིང་ལྡན་

པའི་ཚོར་བ་བཅས་ཡློང་གི་ཡློད། སྙིང་རེས་རང་ཉིད་དཀའ་

ཚེགས་ཆེ་བའི་སྐབས་ངལ་གསློའང་སྦིན་གི་ཡློད།
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བསམ་བོའི་ནུས་པ། 

ཉེ་སྔློན། རྒྱ་གར་ནང་གི་གལ་ཆེའི་ནང་པའི་གནས་མཆློག་རྡློ་

རེ་གདན་དུ་གནས་སྐློར་ལ་བསྐློད་སྐབས། ངློས་ལ་ཕློ་རྒྱུའི་

གཉན་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཕློག་བྱུང་། ན་ཟུག་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་རྐེན་གིས། དེ་གར་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་བཀའ་ཆློས་ཀི་

རིམ་པ་ཁག་ཆ་ཚང་མེད་པ་བཟློ་དགློས་བྱུང་། སྐབས་དེར་

མི་མང་སློང་ཕྲག་མང་པློ་བཀའ་ཆློས་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ས་

ཐག་རིང་པློ་ནས་ཡློང་བའི་མི་མང་པློར་བློ་ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པློ་བཟློས་པར་ངློས་ནས་དགློངས་སེལ་ཞུ་དགློས་བྱུང་། གང་

ལགས་ཤེ་ན། ངློས་རང་ཛ་དག་ངང་སན་ཁང་ཞིག་ལ་སྐློད་

དགློས་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གློང་གསེབ་ཀི་ས་ཁུལ་

སྐློ་ཤློས་མང་པློ་བརྒྱུད་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དགློས་བྱུང་།

ངློས་ཀི་ཁློག་སད་ནང་མི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་

ཆེ་ཞིང་། ལམ་ཁར་ས་རློ་རྡློ་རློའི་འབར་འབུར་ཕྲད་དེ་མློ་ཊ་

འཕར་སྐབས། ན་ཟུག་གིས་ལུས་པློ་ཡློངས་རློགས་མནན་པ་
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ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་འདུག  མློ་ཊའི་སེའུ་ཁུང་ནས་ཕིར་བལྟས་

པ་དང་།  ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཡློད་པའི་མཐློང་སྣང་

བྱུང་། ལྟློ་ཆག་ཤློར་བའི་ཕྲུ་གུ་དམར་ཧེང་མར་གད་སྙིགས་

ཁྲློད་ཕར་ཚུར་རྒྱུག་པ་དང་། ལམ་ཟུར་དུ་ཉལ་ཁྲི་ཞིག་གི་

སེང་རྒས་པློ་གཅིག་ཉལ་བསྡད་པ་མཐློང་བས། ཁློང་ནི་ཁེར་

རྐང་ཡིན་ཞིང་ལྟ་རློག་བྱེད་མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་ཡློད་བཟློ་

མི་འདུག མློ་ཊ་མུ་མཐུད་ནས་འགློ་བའི་ཚེ། ཉམ་ཐག་གི་

ཡིད་སྐློའི་གནས་སངས་དང་མིའི་སྡུལ་བསྔལ་ཐད་ངློས་ནས་

བསམ་བློ་གཏློང་མཚམས་འཇློག་ཐུབ་མ་བྱུང་། ཕིས་སུ་ངས་

དློ་སྣང་བྱུང་བ་ནི། རང་གི་བསམ་བློ་སློ་སློའི་སྡུལ་བསྔལ་

ལས་ཁ་སྤློས་ཏེ་གཞན་གི་དཀའ་སྡུག་གི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་

བཏང་བ་དང་། ན་ཟུག་ཆུང་དུ་ཕིན་འདུག ང་ཚོས་གཞན་ལ་

སེམས་ཁུར་བྱེད་པ་དེས་སློ་སློའི་བདེ་ཐབས་ལ་མཐུན་སྦློར་

བྱེད་སྐློར་ཞིབ་རློག་བྱུང་བ་ཚན་རིག་གིས་ཀང་ཉམས་ཞིབ་

ཐློག་ནས་ར་སྤློད་བྱས་ཡློད། བརྩེ་བ་དང་། སེམས་པ་བཟང་

པློ༑ ཡིད་ཆེས་སློགས་ལས་སེམས་ཁམས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཙམ་

མ་ཡིན་པར་ཕིའི་ལུས་ཀི་འཕྲློད་བསེན་ལའང་མངློན་གསལ་

དློད་པའི་ཁེ་ཕན་ཡློད་སྐློར་ད་ལྟའི་ཆར་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་

བྱེད་མང་པློ་ཡློད། ཉེ་དུས་ཞིབ་འཇུག་གཅིག་གིས། བསམ་
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བཞིན་དུ་བརྩེ་བ་དང་སྙིང་རེ་སྐེད་པར་བྱེད་པས་ཐ་ན་ང་ཚོའི་

རིགས་རས་ཀི་གཞི་རྐེན་ཌི་ཨེན་ཨེ་(DNA)ལ་ཤུགས་རྐེན་

སྦིན་སྐློར་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤློད་བྱས་ཡློད། ཤུགས་རྐེན་ཞིག་

ང་ཚོའི་རིགས་རས་ཀི་གཞི་རྐེན་དེའི་ཆ་ཤས་ཚོས་ཕུང་གི་

སྣེའི་(telomeres)སེང་ནས་ཤེས་རློགས་བྱུང་འདུག
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རང་གཅེས་འཛིན་གི་སྐོན། 

ལློ་ཤས་གློང་། ང་རང་ནེའུ་ཡློག་ཏུ་གཏམ་བཤད་ཅིག་ལ་

བཅར་སྐབས། དཔེར་ན། ང་། ང་ལ། ངའི་ཞེས་པའི་གང་ཟག་

དང་པློའི་མིང་ཚབ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བེད་

སྤློད་བྱེད་མཁན་གི་མི་རྣམས་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་མཁན་རྣམས་

ལས་སྙིང་ཁྲག་འགག་པའི་ནད་གཞི་འཕློག་ཉེན་ཆེ་བ་ཡློད་

སྐློར་གསློ་བ་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་དགློངས་ཚུལ་

གསུངས་སློང་། སྐབས་དེ་དུས་འགེལ་བཤད་གནང་མ་སློང་། 

འློན་ཀང་ངློས་ཀི་བསམ་པར་དློན་གསལ་པློ་རེད་འདུག གང་

ཟག་དང་པློའི་མིང་ཚབ་ཡང་ཡང་བེད་སྤློད་བྱེད་པ་དེས་ཕལ་

ཆེར་རང་གཅེས་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་སློན་གི་ཡློད། 

དེ་ལྟའི་མི་རྣམས་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་དང་མཉམ་དུ། གནློན་

ཤུགས་དང་སེམས་སྡུག་ཡློང་ཉེན་ཆེ་བ་འད་པློ་ཡློད། གནློན་

ཤུགས་དང་སེམས་སྡུག་ནི་སྙིང་ལ་གནློད་པློ་ཡློད་པ་ཡློངས་

གགས་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བརློད་རྒྱུར། ང་དང་ང་ཞེས་

རང་ཉིད་སྐློར་ཡང་ཡང་རློད་མཁན་རྣམས་དང་པློ་རེད། དེ་
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ནི་རང་དློན་ཁློག་བཅུག་ཡིན་བཞིན་དུ་སྙིང་རེ་ཆེ་མདློག་བྱེད་

མཁན་གི་གང་ཟག་ལས་ལེགས་པ་ཡིན།
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རང་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ། 

ཚང་མས་སློ་སློའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་འབད་འབུངས་བྱེད་པར་མ་

འགིགས་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་ལས་ལྡློག་སེ། དེ་ལྟར་བྱེད་

པ་ནི། བདེ་བ་དློན་དུ་གཉེར་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྤློང་ཐབས་

བྱེད་པར་ང་ཚོའི་གཞི་རྩའི་རང་གཤིས་ཀི་རང་ཆས་སུ་ཡློད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན། དློན་དངློས་ཐློག་དེ་ནི་ང་ཚོས་

རང་ཉིད་ཀི་དགློས་མཁློར་དློ་ཁུར་བྱེད་པ་བཞིན། གཞན་གི་

བཀའ་དིན་དང་བྱམས་པར་བརྩི་མཐློང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་

གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། རང་དློན་ཆེད་དེ་

ལྟའི་ལན་སྐེས་ཀི་བག་ཆགས་དེ་རང་དློན་འབའ་ཞིག་གི་

སད་ཧ་ཅང་བསྒིམས་དགས་ན་མི་དགེ་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི་

ཡློད། དེ་ལྟར་བྱུང་སྐབས། ཆློས་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་

ལྟ་བའི་ང་ཚོའི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆུང་དུ་བཏང་སེ། ང་ཚོའི་

དམིགས་ཡུལ་གུ་དློག་པློ་ཆགས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་གུ་དློག་

པའི་ལྟ་ཚུལ་ཁྲློད། ཐ་ན་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ཀིས་

ཧ་ལས་པའི་སུན་གཙེར་ཆེན་པློ་བཟློ་བ་དང་བཟློད་ཐབས་
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བྲལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་སིད། དེ་ལྟའི་གནས་སངས་འློག་དངློས་

གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཐློན་ན། ང་ཚོའི་རེ་བ་ཡློངས་

རློགས་བརླགས་ཏེ། འ་ཆད་འུ་ཐུག་དང་ཁེར་རྐང་གི་ཚོར་

བ་སེབས་ནས་རང་གིས་རང་ལ་སྤློ་ཤི་བའི་བསམ་བློ་འཁློར་

ཉེན་ཡློད།

ག་རེ་གལ་ཆེན་པློ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་རང་དློན་ལ་འབད་

པའི་ཚེ། ངེས་པར་དུ་སྤང་པློའི་རང་འདློད་བྱེད་དགློས་པ་

ལས་ལྐུགས་པའི་རང་འདློད་བྱེད་མི་ཉན། ལྐུགས་པའི་རང་

འདློད་ཟེར་བའང་། ང་ཚོས་གུ་དློག་པློས་མིག་རྒྱང་ཐུང་ངུའི་

ཐློག་ནས་རང་དློན་ལ་འབད་པར་ཟེར། སྤང་པློའི་རང་འདློད་

ནི༑ རྒྱ་ཆེ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་སློ་སློའི་

ཕུགས་ཀི་ཁེ་ཕན་དེ་མི་ཚང་མའི་བདེ་དློན་ལ་ཐུག་ཡློད་པ་

ངློས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། སྙིང་རེ་ཅན་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།
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སིང་རེའི་རིམ་པ། 

སྤིར་བཏང་ངློས་ཀིས་སྙིང་རེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་འབྱེད་ཀི་

ཡློད། དང་པློ་དེ་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་བཅངས་

པའི་བརྩེ་དུང་དཔེ་ལ་བཀློད་དེ་གློང་དུ་འགེལ་བརློད་བྱས་

པ་བཞིན་ལུས་པློའི་གྲུབ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡློང་བའི་རིམ་པ་

གཅིག་དང་། གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་སེ་ཆེད་དུ་

མངགས་ནས་སྐེད་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཨ་མས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་དུང་བཞིན། 

ལུས་པློའི་གྲུབ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡློང་བའི་སྙིང་རེ་དེ་ཆ་རྐེན་

མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དེ་ནི་ད་དུང་ཕློགས་ལྷུང་ཅན་

ཞིག་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚད་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་ནའང་། 

དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པློ་ཆགས་ཡློད། གང་ཡིན་ཞེ་

ན༑ དེ་ནི་ཕློགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་སྙིང་རེ་སྐེ་ཐུབ་པའི་ས་བློན་

ཡིན། ང་ཚོས་སེམས་བཟང་པློ་བྱ་ཕིར་སློ་སློའི་ལན་སྐེས་ཀི་

ནུས་པ་དེ་བེད་སྤློད་གཏློང་ཐུབ་པ་དང་། རང་གི་བློ་གློས་དང་
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ཡིད་ཆེས་བེད་སྤད་ནས་དེ་རྒྱ་སྐེད་གཏློང་དགློས།

སྤིར་བཏང་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་སློ་སློའི་གཉེན་ཉེ་རྣམས་

ལ་སེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱུའི་འདློད་ཕློགས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་

ཟུར་འཇློག་བྱས་ཡློད། དེ་རེས་ང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་གང་རྒྱ་

ཆེ་ས་སེ། དཔེར་ན། སྐད་ཡིག་དང་། ས་གནས། ཡང་ན་

ཆློས་ལུགས་གཅིག་གྱུར་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་སྐེད་གཏློང་གི་

ཡློད། དེ་ནི་རྦད་དེ་རང་བཞིན་ལན་སྐེས་དང་སློབས་ཤུགས་

ཆེན་པློ་ཡིན། གནད་དློན་གཅིག་གི་ཐློག་ལ་དམིགས་པའམ་

ཡང་ན་སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་སེབས་ཏེ་

མི་རྣམས་ལ་ཀུན་སློང་ཤུགས་ཆེན་པློ་བྱེད་སྐབས། བྱ་བ་

རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡློད། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོར་

བས་མི་རྣམས་ཀི་དབར་མཛའ་མཐུན་སྐྲུན་སིད་པ་དང་ཁློང་

ཚོར་རང་ཉིད་ཀི་གུ་དློག་པའི་རང་ཁེ་དློན་གཉེར་གི་ལྟ་བ་

ལས་འདའ་བར་རློགས་རམ་བྱེད། གནད་དློན་དེའི་ཐློག་ནས་

བལྟས་ན་ཚོར་བ་དེ་དག་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློད། འློན་ཀང་

སབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེ་ལྟའི་མཛའ་འབྲེལ་དེ། ཁྱིམ་

ཚང་དང་། སྤི་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ། སྐད་ཡིག ཡང་ན་ཆློས་

ལུགས་བཅས་གང་ལའང་གཞི་བཞག་ཀང་། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་
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དང་ཁློང་ཚོ་ཞེས་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་གནས་སངས་ཤུགས་ཆེན་

པློ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གནས། དཀའ་ངལ་ནི་ང་ཚོས་སྡེ་ཚན་

འདི་དང་དེ་ཞེས་པ་གཅིག་པུའི་ཐློག་ནས་སློ་སློར་ལྟ་བའི་

སྐབས། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འགློ་བ་མི་ཡིན་པའི་ང་ཚོའི་ངློ་བློ་དེ་

དན་པ་བརེད་ཉེན་ཆེ།
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ཞེན་ཆགས་ཀི་སྐོན། 

ཕློགས་ལྷུང་གི་ཚོར་བའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ཞིག་ནི་ང་ཚོས་

ཞེན་ཆགས་རེད་ཅེས་བརློད་ན་ཆློག ཐེངས་གཅིག་ཨར་ཇན་

ཊི་ནར་(Argentina)ཚན་རིག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་

པའི་སྐབས། ངློས་ཀི་སློབ་སློན་པ་དང་གློགས་པློ་ཕ་རན་སི་

སེ་ཁློ་ ལྦ་རི་ལ་(Francisco Varela)ལགས་ཀིས། ཚན་རིག་

པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁློ་རང་གིས་སློ་སློའི་ཉམས་ཞིབ་

བྱ་ཡུལ་གཅིག་པུར་ཧ་ཅང་ཆགས་ནས་སྡློད་ཀི་མེད། གང་

ཡིན་ཞེ་ན། དེས་བདེན་དཔང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འཚོལ་ཞིབ་

བྱེད་པའི་ཁློ་རང་གི་ནུས་པར་འགློག་རྐེན་བྱེད་སིད་ཅེས་

གསུངས་བྱུང་། སྐད་ཆ་དེ་དག་ཐློས་མ་ཐག་ངའི་སེམས་

ནང་། ཆློས་ལུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ནང་དུའང་ཁློང་ཚོས་ངེས་

པར་དུ་དེ་བཞིན་ལག་བསར་བྱེད་དགློས་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་

བསམ་བློ་འཁློར་བྱུང་། དཔེར་ན། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས། ངས་ནང་ཆློས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཆེན་པློ་ཡློང་སད་

འབད་བརྩློན་ནམ་ཡང་བསེན་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟར་བྱས་ན། ཆློས་
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ལུགས་གཞན་གི་རིན་ཐང་མཐློང་བའི་ངའི་ནུས་པར་འགློག་

རྐེན་བཟློ་སིད།

ཞེན་ཆགས་ཡློད་པའི་སྐབས། ང་ཚོས་གཞན་ལ་བརྩེ་བ་དང་

སེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་དུ་གཞན་གིས་ང་ཚོར་ཚུར་འབྲེལ་

བ་བྱེད་སངས་ལ་རག་ལས་ཏེ། སུས་ང་ཚོར་ལྟ་སྐློང་དང་

ཡག་པློ་བྱེད་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཕར་སེམས་ཁུར་གི་ཚོར་བ་

སེབས་ཀི་ཡློད། འློན་ཀང་ང་ཚོས་གཞན་སེང་དུ་དམིགས་

པའི་བརྩེ་བ་དེ་སློ་སློ་རང་ཉིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་རེ་བ་

འགྲུབ་མིན་ལ་རག་ལས་པའི་དབང་གིས། དེ་རག་ཏུ་སྐློན་

ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་རེད། གཞན་གིས་ང་ཚོའི་རེ་བ་སྒྲུབ་

པ་དེ་སིད་དུ། ཚང་མ་བཀྲ་ཤིས་ལློ་ལེགས་ངང་འགློ་གི་ཡློད། 

འློན་ཀང་དེ་ལྟར་མ་སྒྲུབ་ཚེ། ང་ཚོའི་བརྩེ་བའི་སེམས་པ་དེ་

འཁློན་འཛིན་དང་ཐ་ན་ཞེ་སྡང་དུ་ལས་ས་པློར་འགྱུར་སིད།
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ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེ། 

འགའ་ཞིག་ལ་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རེའི་བསམ་ཚུལ་འདི་གཅིག་

བྱས་ན་ཆེས་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ཐ་ན་ཆློས་ལུགས་ཀི་

ཡིན་པ་ལྟ་བུར་མངློན་སིད། ངློས་ནས་དེ་ཆེས་སེམས་གཙོ་

སྨྲ་བ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག མང་པློ་ཞིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་

ཡིན་ཤག་ཤག་བྱེད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། ཀུན་ཁྱབ་ཤེས་

ཡློན་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡང་སྔར་ཆེས་སེམས་གཙོ་

སྨྲ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡློད་ཤས་ཆེ། འློན་ཀང་ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་

དེ་དག་ཕློགས་ཡློངས་ནས་ཁ་ཡློད་ལག་ཡློད་དང་དངློས་

གནས་དགློས་གལ་ཆེན་པློ་ཆགས་ཡློད། ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རེ་

དེ་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་དེར། ངློས་ནས་

མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་མེད། མི་འགའ་ཞིག་ལ་རང་ཤེད་མེད་པ་

དང་གཞན་ལ་སི་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཁློང་ཚོའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་དད་

པས་རྨང་གཞི་བྱས་ནས་ཡློང་བ་བརློད་མི་དགློས། དཔེར་ན། 

དཀློན་མཆློག་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་ལྟ་བུ། འློན་ཀང་དེ་དང་

ཆབས་ཅིག དེང་སང་འཛམ་གིང་ནང་འགློ་བ་མི་ཚང་མར་
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སེམས་ཁུར་བྱེད་མཁན་གཞན་གངས་ལས་འདས་པ་ཡློད་

ཀང་། ཁློང་ཚོར་ཆློས་ལུགས་མེད། རྡ་ཕར་(Darfur)དང་ཧེ་ཊེ་

(Haiti)ཡང་ན་དཀའ་རྙློག་དང་རང་བྱུང་གློད་ཆག་གང་དུ་བྱུང་

ཡང་། ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་དང་བངས་སན་པ་དང་རློགས་པ་

བྱེད་མཁན་ཚང་མར་བསམ་བློ་གཏློང་དུས། ཕལ་ཆེར་ཁློང་

ཚོ་འགའ་ཤས་ཆློས་ལ་དད་པ་ཡློད་མཁན་ཡིན་ཀང་མང་པློ་

ཞིག་ཆློས་ལ་དད་པ་མེད། ཁློང་ཚོའི་སེམས་ཁུར་ནི་སྡེ་ཚན་

འདིའམ་དེ་ལ་མིན་པར་འགློ་བ་མི་རང་ལ་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁློང་

ཚོར་གང་ཞིག་གིས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། གཞན་

གི་སྡུག་བསྔལ་གི་འཁུར་བཟློད་ཡང་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་ཆློད་

སེམས་ཏེ་བཅློས་མིན་གི་སྙིང་རེའི་དབང་གིས་ཡིན།

དེར་བརེན་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རེ་ནི་རྩ་བ་ནས་ཆློས་དང་མ་འབྲེལ་

བའི་སྒློམ་གཞི་ཞིག་གི་ནང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་ངློས་ལ་

ཐེ་ཚོམ་མེད། ངློས་ཀི་གློགས་པློ་རྙིང་པ་སེམས་ཚོར་ཚན་

རིག་གསར་གཏློད་བྱེད་པློ་སློབ་དཔློན་པློལ་ ཨིག་མན་(Paul 

Ekman)ལགས་ཀིས་ཐེངས་གཅིག་ང་ལ། ཐ་ན་དེང་དུས་ཀི་

འཕེལ་འགྱུར་རྣམ་གཞག་སློལ་འབྱེད་ཆར་ལི་སི་ ཌར་ལྦིན་

(Charles Darwin)ལགས་ཀིས་ཀང་། འཚོ་བཞིན་པའི་ལུས་
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ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བ་སྤློད་པ་ནི་ཆེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་

མིའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པར་ཆ་འཇློག་གནང་གི་ཡློད་ཅེས་གསུང་

གི་འདུག
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གཏོང་ཕོད་དང་མིའི་རིགས་ལ་བརེ་སེམས། 

ལློ་ཤས་སྔློན། ནེའུ་ཡློག་ཏུ་མིའི་རིགས་ལ་བརྩེ་སེམས་

ཞེས་པའི་བརློད་གཞིའི་ཐློག་བློ་ལ་འཐད་པའི་བཞུགས་མློལ་

ཚོགས་འདུ་ཞིག་ནང་ངློས་ཀིས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡིན། 

གཏློང་ཕློད་ལ་གཞིགས་ན། ངློས་ཀི་མཐློང་སྣང་ལ། ཁ་ཚ་

དགློས་གཏུགས་ཀི་དགློས་མཁློ་ཆེ་ཤློས་ནི་འཕྲློད་བསེན་

དང་ཤེས་ཡློན་གི་ཁྱབ་ཁློངས་རེད་འདུག འཕྲློད་བསེན་ནི་

འགློ་བ་མིའི་ཆེ་མཐློང་དང་བདེ་ཐབས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་

ཞིག་ཡིན།

དཀློན་མཆློག་གཅིག་རྐང་འདློད་པའི་(Abrahamic)ཆློས་

ལུགས་ནང་དམིགས་བསལ་གཏློང་ཕློད་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་

ཅིང་། དབུལ་པློ་ལ་སྦིན་པ་གཏློང་བ་ནི་ཆློས་ལུགས་ཀི་

ལས་འགན་གལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པར་ཆ་འཇློག་བྱེད་ཀི་

ཡློད། ཡར་རྒྱས་འགློ་བཞིན་པའི་ལུང་པའི་ནང་། གཏློང་

ཕློད་ཅན་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། མང་པློ་ཞིག་ཡི་ཤུའི་དགེ་
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རྩ་ཚོགས་པས་སྒྲུབ་བཞིན་པར་ངློས་རང་རྒྱུན་དུ་ཡིད་སློན་

སྐེ་གི་འདུག ང་ཚོ་བློད་མི་ལ་མཚོན་ན། ལག་པར་དུ་དཀའ་

ཚེགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བཙན་བྱློལ་དུ་གནས་པའི་ང་ཚོའི་

འགློ་སློད་ཀི་ལློ་ངློ་དེ་དག་རིང་། ངེད་ཚོ་ཡང་སྦིན་པའི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་ནས་མི་བདེ་བ་ཞེ་དག་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཁེ་ཕན་དངློས་

སུ་མངས་ཡློད། ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་ནང་། བསློད་སྙློམས་

སྦིན་པའམ་ཛཱ་ཀ་ཐ་(Zakaat)ཞེས་པ་ནི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

ཀུན་གིས་ངེས་པར་དུ་ལག་བསར་དགློས་པའི་ཀ་བ་ལྔ་ལས་

གཅིག་ཡིན་པར་རྩི་འཇློག་བྱེད་པ་དང་། འཇིའུ་ཆློས་ལུགས་

ནང་། གཏློང་ཕློད་ནི་ཆློས་ཕློགས་ཀི་བསྲུང་བྱའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་

བློ་ཞིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡློད།

འློན་ཀང་གཏློང་ཕློད་ཅན་གི་སྦིན་པས་སྦིན་གནས་གཅིག་

པུར་ཁེ་ཕན་སྐྲུན་གི་མེད། སྦིན་པ་པློ་ལ་གཞིགས་ན། སློ་

སློའི་རློགས་སྐློར་ལ་བརེན་ནས་དགློས་མཁློ་ཅན་དང་དབུལ་

པློ་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་བྱུང་བ་ཤེས་འཕྲལ་ཡིད་རབ་ཏུ་

ཚིམ་པ་ཡློང་གི་ཡློད། སྔློན་ཚུད་ནས་ཕྱུག་བདག་ཡིན་མཁན་

ཚོར། རྒྱུ་ནློར་དེ་བེད་སྤློད་ཡག་པློ་བཏང་ན་མ་གཏློགས། 

ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་བརྒལ་བའི་རྒྱུ་ནློར་གིས་ཁློང་
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ཚོར་ངློ་ཐློག་གི་རིན་ཐང་གང་ཡང་སྦིན་གི་མེད། ཐ་ན་ཐེར་

འབུམ་གི་བདག་པློ་ཞིག་ལའང་མི་ཀུན་དང་འད་བར་གློད་

ཁློག་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་ཡློད་ཅིང་། ཁང་པ་ཇི་ཙམ་མང་ནའང་

མི་གཅིག་འདུག་སའི་གློ་ས་ནི་ཚད་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཚད་

ངེས་ཅན་ཞིག་རེས། ཧ་ཅང་རྒྱས་སྤློས་དང་འབེལ་སྤློད་ཀིས་

མི་ཞིག་གི་དགའ་ཚོར་ཐད་དློན་དམ་པའི་ཤུགས་རྐེན་སྦིན་

མི་ཐུབ། མཐར་རྒྱུ་ནློར་ནི་ཤློག་བུའམ་ཀམ་པུཊར་གི་ཡློལ་

བའི་སེང་གི་རི་མློ་ཙམ་དུ་འགྱུར། དེར་མ་ཟད་གལ་ཏེ་མི་

ཞིག་གིས་བཟང་ངན་རྣམ་འབྱེད་ཀི་རྩ་འཛིན་ནམ་ཡ་རབས་

བཟང་སྤློད་ཀི་གཞི་རྩར་དློ་སྣང་མ་བྱས་པར། འཛམ་གིང་

ནང་གནས་བཞིན་པའི་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སངས་ཀུན་གི་

ཁྲློད་རང་སྣང་གང་དན་བྱས་ན་ཆག་སློ་རེད། དེ་ནི་ལྟློགས་

ཤི་ཐེབས་གབ་ཡློད་པའི་སྤང་པློ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་མི་ཞིག་

གིས་ཚོད་འཛིན་གི་བསམ་པ་མེད་པར་ཟས་བཟའ་བ་དང་

ཅུང་འད་པློ་ཡློད།

འློན་ཀང་སྦིན་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་འབྱློར་ལྡན་

ཤ་སག་ཡིན་མི་དགློས། ཐ་ན་མཐུན་རྐེན་ཚད་ཡློད་ཅིག་

ལས་མེད་མཁན་རྣམས་ལའང་། སྦིན་པའི་སྤློད་པ་ནི་སློ་སློའི་



52

བློ་སློ་འབྱེད་པ་དང་། ཤ་ཚ་ཅན་གི་དགའ་སྤློ་དང་གཞན་

དང་འབྲེལ་ལམ་གི་ཚོར་བ་ཡློང་བར་ཧ་ཅང་ཕན་རླབས་ཆེ། 

ཕིའི་དངློས་པློ་སེར་བ་དེ་སྦིན་པའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཡིན། འློན་

ཀང་སྦིན་པའི་སྤློད་ལམ་དེ་རང་གི་ཀུན་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལ་

རྒྱ་སྐེད་གཏློང་ཐུབ། སེམས་པ་བཟང་པློ་དང་དློ་སྣང་བྱེད་པ། 

གཞན་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་དང་པློ་བྱེད་པ། གང་ལ་

འློས་པ་དེར་བསྔགས་བརློད་བྱེད་པ། གཞན་དང་མཉམ་དུ་

འགློགས་འདིས་བྱེད་པ་བཅས་ཚང་མ་སྦིན་པའི་རིགས་ཡིན་

ཞིང་། དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་ནློར་གི་གནས་ཚད་

གང་ཡང་དགློས་ཀི་མེད།
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གཅིག་སྒིལ་གི་དཔེ་མཚོན། 

ཕི་ལློ་༢༠༠༤ ཟླ་༡༢ ནང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་མཚོ་ལློག་བྱུང་

བའི་སྐབས་དེར་འཛམ་གིང་རྒྱ་ཁྱབ་ནས་ཡ་ལན་བྱུང་བ་

ངས་གསལ་པློར་དན་གི་འདུག བྱུས་ཉེས་དེའི་རེས་མི་མང་

ལ་སེམས་ཚོར་དག་པློ་བྱུང་བ་དེས་ང་ཚོ་འགློ་བ་མི་རྣམས་

ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་སྒིལ་གི་དཔེ་

མཚོན་སློབས་ཆེན་ཞིག་ངའི་བློ་ལ་ཤར་བྱུང་། དེ་ནི་ཁེར་

རྐང་དུ་ལུས་པའི་གནད་དློན་ཞིག་ཆགས་མེད། དེ་ག་ནང་

བཞིན་ཉེ་དུས་ཀི་ཡིད་སྐློའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གི་རེས་

འཛམ་གིང་ཡློངས་ཁྱབ་ནས་ལྟ་སྐློང་དང་སེམས་ཁུར་བྱུང་

བ་དང་། སྐབས་ཤིག་རིང་། འཛམ་གིང་ནང་གསར་འགྱུར་

ཧ་ཅང་མགློགས་པློ་ཁྱབ་དུས། ང་ཚོ་དང་རྒྱང་རིང་དུ་གནས་

པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཚོར་བ་དང་སེམས་ཁུར་

ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡློད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགློ་

སློད་དུ། མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་

ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འགློ་བ་མི་རིགས་ཡློངས་
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རློགས་ཐད་ལ་ང་ཚོའི་གློ་རློགས་ཅུང་སྐློ་པློ་ཡློད། སྐབས་

དེ་དུས་མི་རྣམས་ཀིས་ས་ཁུལ་གཞན་དུའམ་གིང་གཞན་དུ་

གནས་ཚུལ་ག་རེ་འབྱུང་གི་ཡློད་མེད་ཕྲན་བུ་ལས་ཤེས་ཀི་

མེད། འློན་ཀང་ད་ཆ་གློ་ལ་ཡློངས་ཀི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་གི་མྱུར་ཚད་དེ་དང་བསྟུན་ནས། ས་ཕློགས་གང་

སར་མི་རྣམས་ཀི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བའི་

ཐད་ང་ཚོར་གློ་རློགས་གཏིང་ཟབ་རྙེད་ཡློད། འདི་དང་མཉམ་

དུ་འགློ་བ་མི་རིགས་ཁྱློན་ཡློངས་ལ་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་

ཁུར་དང་། གཞི་རྩའི་འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་གི་རིན་ཐང་ཐད་

ཁློང་ཚོའི་ངློས་འཛིན་ཡང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཕིན་ཡློད་པར་

སྣང་། ངས་འཕེལ་ཕློགས་འདི་ནི་མ་འློངས་པར་རེ་བཟང་

ཕུགས་བཅློལ་ཆེན་པློ་བྱེད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པར་

བསམ་གི་ཡློད།

རང་ཅག་གི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་

ཁུར་ཡློང་བར་ང་ཚོ་དམིགས་བསལ་གི་གང་ཟག་གམ་སྐེས་

བུ་དམ་པ་གང་ཡང་ཡིན་མི་དགློས། ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རེ་དེ་ནི་

ང་ཚོ་མི་རེ་ངློ་རེའི་ཤེས་ཚད་ཁྲློད་གནས་ཡློད། ན་ཛི་(Nazi)

ཡི་སིད་དབང་སེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་སྐབས་སུ། ཇར་
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མེ་ནིའི་ཡུལ་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་རང་གི་ཚེ་སློག་འབེན་ལ་

བཙུགས་ཏེ་འཇེའུ་(Jews)མི་རིགས་སྐློབ་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྐློབ་

ཆེད་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས། ཁློང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་

ཕིར་དེ་ལྟར་བྱས་སམ་ཞེས་སྐད་ཆ་དིས་སྐབས། ཁློང་ཚོ་

མང་ཆེ་བས་དབང་མེད་དུ་བྱས་པ་དང་། མི་སུ་འད་ཞིག་

ཡིན་རུང་རང་གི་གནས་སངས་དེ་འདའི་སྐབས་གཅིག་

མཚུངས་བྱས་ཡློད་ངེས་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ། འློན་ཀང་ཁློང་

ཚོ་ནི་ཁྱེད་དང་ང་ནང་བཞིན་མི་དཀྱུས་མ་རང་ཡིན། སྙིང་

རེ་སེ། སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་སེམས་ཁུར་ཞིག་དང་

མཉམ་དུ་། དེ་དང་ཕློགས་མཚུངས་པའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་

པའི་བྱ་སྤློད་སྤེལ་བར་མི་ཚང་མར་ནུས་པ་ལྡན་ཡློད།
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དྲང་བདེན་གི་གནད་དོན། 

སྙིང་རེས་བྱས་ཉེས་སམ་དང་བདེན་མིན་པའི་གནས་སངས་

ཕྲད་སྐབས་མགློ་སྒུར་དགློས་པའི་དློན་རྩ་བ་ནས་སློན་གི་

མེད། དཔེར་ན། མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་

སིད་ཇུས་ཀི་གནད་དློན་ཁྲློད་ལྟར། དང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་

གནས་སངས་ཤིག་ལ་ཡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱེད་

སྐབས། སྙིང་རེས་ང་ཚོར་དང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་

དགློས་སྐློར་མ་བརློད་པར། ང་ཚོས་དེར་ཁ་གཏད་གཅློག་

དགློས་སྐློར་བརློད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྒློལ་ལན་དེ་ངེས་

པར་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་དགློས་པ་ཤུགས་ཀིས་སློན་གི་

ཡློད། འློན་ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ནི་ནུས་སློབས་དབེན་པའི་

རགས་མཚན་ཞིག་མ་ཡིན་པར། རང་གིས་རང་ལ་གདེང་

སྤློབས་དང་བློ་སློབས་ཡློད་པའི་དན་རགས་ཤིག་ཡིན། སྤིར་

བཏང་མི་རྣམས་རྩློད་གེང་ཤློར་བའི་སྐབས། རྒྱུ་མཚན་ཟད་

པའི་སྐབས་འབའ་ཞིག་གི་ཚེ། ཁློང་ཁྲློ་ལང་བ་དང་། སྐད་

ཅློར་རྒྱག་པ། ཐ་ན་དག་སྤློད་ལ་ཞུགས་པའང་ཡློང་གི་ཡློད། 
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འློན་ཀང་ཁ་མཆུ་ཐུག་པའི་ཚོགས་པ་དེར། བདེན་པ་སློ་

སློའི་ཕློགས་ལ་ཡློད་པའི་གདེང་ཚོད་རྙེད་ན། རྒྱུན་དུ་ཞི་

འཇམ་པློར་གནས་ཏེ་སློ་སློའི་གནད་དློན་ཐློག་མུ་མཐུད་རྩློད་

པ་རྒྱག་གི་ཡློད། དེར་བརེན་དེས་བདེན་པ་དང་དང་བདེན་

ཡློད་ན། དེ་ལས་གདེང་སྤློབས་ཇི་ལྟར་ཡློང་མིན་ར་སྤློད་བྱེད་

པ་ཡིན་པས། ཞི་འཇམ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་བསམ་བློའི་

འཁྱེར་སློ་རྒྱུན་སིང་བྱེད་པ་ནི་ངློ་ཐློག་ཏུ་སློབས་ཤུགས་ཀི་

མཚོན་དློན་ཞིག་ཡིན།
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ཉེས་ཆད་ཀི་སྐོར། 

དང་བདེན་ནི། འགློ་བ་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དཀློན་མཆློག་

གི་མདུན་ལ་འད་མཉམ་ཟེར་ནའང་འད། བདེ་བ་འདློད་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདློད་པའི་ང་ཚོའི་གཞི་རྩའི་མངློན་འདློད་

ཟེར་ནའང་འད། ཡང་ན་ཆབ་འབངས་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་མདུན་སར་འད་མཉམ་ཟེར་ནའང་

འད། གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་གཞི་རྩའི་འད་མཉམ་གི་ཐློག་ལ་

གཞི་བཞག་པའི་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་རྩ་འཛིན་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོ་མང་ཆེ་

བས་ངློས་འཛིན་བྱེད་པ་བརློད་མི་དགློས། འློན་ཀང་ཁྲིམས་

འགལ་དང་ཉེས་ཆད་ཀི་གནད་དློན་ཐློག་དངློས་གཞིའི་དང་

བདེན་གི་ལག་བསར་ཐད་བསམ་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་ཉུང་བ་

ལྟ་བུར་མངློན། དཔེར་ན། མི་རྣམས་ཀིས་སློག་ཐློག་ཉེས་

ཆད་དང་ཉེས་ཆད་ཀི་དགློས་དློན་སློགས་ཀི་གནད་དློན་ལ་

མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་མེད། འགའ་ཤས་ཀིས་ནག་ཉེས་ཁ་

ཅིག་ཧ་ཅང་རབ་ཆེན་དང་ཧ་ཅང་ཐབས་རྡུགས་ཡིན་པས། 

ནག་ཉེས་གསློག་མཁན་ལ་སྙིང་རེ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་དགློས་
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པ་བསམ་གི་ཡློད།

ནག་ཉེས་ཀི་ཐློག་ལ་སེབས་སྐབས། མི་ཚེའི་ནང་ལེགས་

བཅློས་སམ་ཡང་ན་ཆ་སྙློམས་སར་གསློ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་

ཚུལ་འགའ་ཆློས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་ཡློད། འཇིག་

རེན་བཀློད་པ་པློ་འདློད་པའི་སློལ་རྒྱུན་ཁྲློད། འཇིག་རེན་

བཀློད་པ་པློའི་ཐག་གཅློད་ལ་བརེན་པའི་གློ་རློགས་ཤིག་

ཡློད། གནའ་རབས་ཀི་ནང་པའི་གཞུང་ནང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་

ཀི་རྣམ་གཞག་གིས་སློ་སློའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐར་སློ་

སློས་མློང་དགློས་པ་ངེས་པར་བསན། ཡིད་ཆེས་དེ་གཉིས་

ཀས་འགློ་བ་མིའི་ཚེ་འདི་སྣང་གི་ལས་དློན་ཐད་ཡ་ང་སྙིང་རེ་

དགློས་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཆློས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་

ལྟ་སངས་ཤིག་གི་ཐློག་ནས། འཆི་བའི་རེས་ཉེས་ཆད་དང་

ལེགས་སྐེས་ཐད་དེ་ལྟའི་ཡིད་ཆེས་མེད་སབས། ཉེས་ཆད་

ནི་དློན་དངློས་སུ་གང་གི་ཕིར་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་

དགློས་པ་ནི་འཁློན་ལན་དང་དག་ཤ་བངས་ནས་མཐར་ནག་

ཉེས་གསློག་མཁན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མློང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རང་

ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དེ་ནློར་འཁྲུལ་འཕར་མ་བྱེད་པ་ལས་ཟླློག་

ཐབས་ཀི་ཆེད་ཡིན་ནམ་ཞེས་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་སློ་སློ་རང་
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ཉིད་ལ་སྐད་ཆ་འདི་དགློས། ངའི་བསམ་པར། ཉེས་ཆད་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་མཐར་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྤློད་རྒྱུ་དེ་ཁློ་

ན་མ་ཡིན་པར། ཉེས་ཆད་ཀིས་མནར་དུ་བཅུག་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་དེ་ལས་ལག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ངེས་པར་

དུ་དགློས། དཔེར་ན། ནག་ཉེས་གསློག་མཁན་ལ་ནག་ཉེས་

བསྐར་དུ་གསློག་པ་ལས་སེམས་ཞུམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

གཞན་གིས་བྱ་སྤློད་དེ་ལྟར་སྤེལ་བར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་

ནས་འགློག་ཐབས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། དེས་ན་ཉེས་ཆད་ནི་འཁློན་

ལན་སློག་ཕིར་མ་ཡིན་པར། འགློག་ཐབས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན།



61

མིའི་རང་གཤིས། 

འདིར་ངའི་བསམ་པར་འགློ་བ་མི་ཚང་མར་འགྱུར་བ་འགློ་

བའི་ནུས་པ་ཡློད་པ་ངློས་འཛིན་དགློས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པློ་ཡིན། དེ་འད་སློང་ཙང་། སློག་ཐློག་ཉེས་ཆད་ཀི་

བསམ་ཚུལ་ནི་ངས་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་

གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས། ལློ་མང་པློའི་རིང་ངློས་

ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཉེས་ཡང་སྲུང་སྐློབ་ཚོགས་པའི་(བྲན་གཡློག་ལམ་

ལུགས་)རྩ་གཏློར་གཏློང་བའི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐློར་ཞུས་

པ་ཡིན། ངློས་ཀི་མཐློང་སྣང་ནི་དེ་གུ་ཡངས་ཡིན་མིན་གི་

གནད་དློན་ཞིག་མ་ཡིན་ཡང་གཞན་གིས་གང་བྱས་མིན་ལ་

མ་ལྟློས་པར། འཁློན་ལན་སློག་ཕིར། དེ་དག་གི་སློག་གཅློད་

པ་ནི་ངའི་བསམ་པར་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག གང་ཡིན་

ཟེར་ན་ཁློང་ཚོའི་འགྱུར་བ་འགློ་སིད་པའི་གློ་སྐབས་དེ་མེད་

པ་བཟློ་གི་ཡློད། སྤི་ཚོགས་ཤིག་ནང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་འགློ་

བའི་ཆ་དེར་གཅེས་སྤས་བྱེད་པ་ནི་རྣམ་དཔློད་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡློད།
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བཙན་ཤེད་ཀིས་རྒློལ་རྡུང་བྱེད་པ་སེ ་དཔེར་ན་གདུག་

རྩུབ་ཀི་འཁློན་ལན་ནི་འགློ་བ་མིའི་རང་གཤིས་སུ་གཏིང་

ཚུགས་སུ་གནས་ནས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ཆ་ངས་ཤེས་

བྱུང་། དེའི་ཐད་ང་ཚོ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་མི་འད་བ་མེད། 

དེ་དག་ལ་ཁ་གཏད་གང་ཞིག་ནམ་ཐློན་སྐབས། ཐ་ན་སློག་

ཤློར་བའི་འཐབ་འཛིངས་བྱེད་སིད། འློན་ཀང་འཁློན་ལན་

སློག་པ་ནི་རང་ཅག་གི་དན་པའི་ནུས་པ་དང་འབྲེལ་ནས་

ཡློད་པའི་དམིགས་བསལ་འགློ་བ་མིའི་རང་གཤིས་ཤིག་

ཡིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། གདློད་མའི་འགློ་བ་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ནང་། དག་ཤ་ལེན་རྒྱུ་ནི་ཕལ་ཆེར་འཚོ་གནས་ཆེད་མེད་དུ་

མི་རུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་སིད། འློན་ཀང་སྤི་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ཕིན་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀིས་དག་ཤ་ལེན་པའི་ངན་

འབྲས་དང་དགློངས་ཡངས་ཀི་རིན་ཐང་ངློས་འཛིན་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡློད། ངའི་བསམ་པར། དེ་ནི་རིག་གཞུང་དར་ཁྱབ་བྱུང་

བ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ངློ་མ་དེ་ཡིན།
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ལས་དང་བེད་པོ་སོ་སོར་འབེད་པ། 

དང་བདེན་ལག་བསར་བྱེད་པའི་གཞི་རེན་དུ་སྙིང་རེའི་རྩ་

འཛིན་ཐད་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དློན་ཞིག་ནི། ལས་ལ་མཛུབ་

མློ་བཙུགས་རྐང་མ་བྱས་པར་ལས་བྱེད་པློར་འཛུགས་

དགློས་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་ལས་ནློར་བ་ལ་ཉེས་འཛུགས་

དང་དགློས་ངེས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཡློད་དློ་ཅློག་བེད་སྤད་དེ་

ཁ་གཏད་གཅློག་དགློས་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་ལས་དེ་དག་

གསློག་མཁན་གི་ནག་ཉེས་ཅན་ལ་དགློངས་ཡངས་དང་

སེམས་པ་བཟང་བའི་ཀུན་སྤློད་རྒྱུན་འཛིན་དགློས་པ་སྙིང་

རེས་སློན་གི་ཡློད། འཇིག་རེན་བཀློད་པ་པློ་འདློད་པའི་རྣམ་

གཞག་ནང་། དཀློན་མཆློག་གིས་སྡིག་ལས་འགློག་ཅིང་སྡིག་

པ་གསློག་མཁན་ལ་བརྩེ་བ་སྤློད་ཀི་ཡློད་པ་ལྟར། ང་ཚོས་

ཀང་ནློར་འཁྲུལ་ལ་སློབས་ཤུགས་ཆེན་པློས་འགློག་རྒློལ་

བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་ནློར་འཁྲུལ་བྱེད་མཁན་ལ་སེམས་ཁུར་

བྱེད་དགློས། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན། གང་

ཡིན་ཞེ་ན། བསྐར་དུ་བརློད་རྒྱུར། འགློ་བ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་
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འགྱུར་བ་འགློ་བའི་ནུས་པ་ཡློད། ངློས་ཀི་བསམ་པར། དེ་

ནི་ང་ཚོ་རང་གི་ཉམས་མློང་ཐློག་ནས་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་

ཡློད། གང་ལྟར་ན་གཞློན་ནས་འགན་ཁུར་ཐུབ་མཁན་ཞིག་

ཆགས་པའི་བར་མི་ཚེ་སྣང་མེད་དུ་སྐེལ་མཁན་དང་ན་ཚོད་

སིན་ཞིང་ཉམས་མློང་ཐློབ་སེ་ལྟ་སྐློང་བྱེད་མཁན་གཉིས་ལ་

མི་གཅིག་པ་མེད། ལློ་རྒྱུས་ནང་དུའང་། མི་ཚེའི་འགློ་སློད་

དུ་ཀུན་སྤློད་ཀི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་ཡློད་ཀང་ཕིས་སུ་

གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྐྲུན་མཁན་གི་མི་དེ་འདའི་

དཔེ་མཚོན་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད། དཔེར་ན། ཆློས་རྒྱལ་མ་

ངན་མེད་དང་སེན་ཊེ་པློལ་(Saint Paul)ཡང་ན་དེ་མིན་གི་དཔེ་

མང་པློར་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས།
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ཉེས་ཅན་པར་ལྟ་ཚུལ། 

འགྱུར་བ་འགློ་བའི་ནུས་པ་ནི་ཐ་ན་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེ་

ཤློས་གསློག་མཁན་རྣམས་ལའང་ཡློད་པ་བདེན་པ་ཡིན། 

རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀའི་ནང་གི་བཙོན་པའི་འཐུས་མི་

དང་། བཙོན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་

རྣམས་དང་ང་རང་ལློ་ཤས་རིང་གློས་མློལ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་

ནས། ཡིད་ཆེས་དེའི་ཐློག་རང་ཉིད་ལ་བློ་སློབས་འཕེལ་

སློང་། ལུང་པ་མང་པློའི་ནང་གི་གངས་རྩིས་རིག་པས་བསན་

པ་བཞིན། བཙོན་པ་མང་ཆེ་བས་ཕིས་སུ་ནག་ཉེས་བསྐར་

དུ་གསློག་གི་ཡློད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐློ་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལུང་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ད་ཆ་བསྐར་གསློའི་ལས་གཞི་འགློ་

འཛུགས་བཞིན། ཉེས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་སེམས་ལ་སྦློང་

བརྡར་སྤད་དེ་ཁློང་ཚོས་གང་བྱེད་ཐུབ་མིན་ཐད་ལམ་སློན་

གནང་བས། རིམ་བཞིན་ཁློང་ཚོའི་སྤི་ཡློངས་ཀི་གློ་རློགས་

བསྐར་དུ་བཅློས་སྒིག་ཐུབ་པ་དང་གཞན་གི་བདེ་ཐབས་ལ་

ཁྱད་གསློད་མ་བྱས་པར་ལེགས་སྐེས་འབུལ་དགློས་སྐློར་
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ཤེས་རློགས་བྱུང་ཡློད། དཔེར་ན། སྲུང་སྐློབ་དམ་པློ་ཡློད་

པའི་ལྡི་ལིའི་ཏི་ཧར་(Tihar)བཙོན་ཁང་ནང་ཀི་རན་སེ་ཌི་

(Kiran Bedi)ལགས་ཀིས་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པའི་ལས་གཞི་

ཞིག་གི་འློག་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་དན་ཤེས་བསེན་པའི་སློམ་

གི་འཛིན་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡློད། གཞན་ལ་སེམས་

ཁུར་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ཐ་ན་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པའི་བཙོན་པ་རྣམས་

ལ་མི་ཚེའི་ནང་སྙིང་པློ་ཡློད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱིན་ཏེ། གཞན་

ལ་རློགས་རམ་བྱེད་པར་ལས་གཞི་དེར་ནུས་པ་ཆེན་པློ་ལྡན་

སྐློར་རིམ་བཞིན་ར་སྤློད་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པར་ངློས་རང་ལ་

ཡིད་ཆེད་བརན་པློ་ཡློད། དེ་ལྟ་བུའི་ལས་གཞི་གཉེར་མཁན་

གི་མི་སྣ་དང་ཁློང་ཚོའི་བཟང་ཕློགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་མློང་

མཁན་གི་བཙོན་པ་སུ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ནའང་ངས་རག་

ཏུ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརློད་ཞུ་གི་ཡློད།

མདློར་བསྡུས་ན། ངས་བཤད་རྒྱུ་ནི་ཐ་ན་ཉེས་ཅན་པ་ཞིག་

ཡིན་ཀང་ཁྱེད་རང་དང་འད་བར་འགློ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་

འགྱུར་བ་འགློ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡློད་པ་དེ་དན་དགློས། ལས་

བྱེད་པློ་དེར་བྱ་བ་ལློག་པ་དེ་དང་ཆ་མཉམ་པའི་ཉེས་ཆད་

གཅློད་དགློས། འློན་ཀང་འཁློན་ལན་སློག་འདློད་ཀི་བག་
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མེད་པའི་ལས་སུ་འཇུག་མི་ཉན། དེའི་ཚབ་ཏུ་མ་འློངས་པར་

བསམ་བློ་བཏང་སེ་ནག་ཉེས་བསྐར་ཟླློས་མི་ཡློང་སད་ངེས་

བརན་བཟློ་ཕིར་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས།
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དགོངས་ཡངས། 

ལས་དང་བྱེད་པློ་གཉིས་ཀི་དབར་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་མ་

བརེད་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན། སྐབས་རེ་དེ་ཁག་པློ་ཡློད་

སིད། ང་ཚོ་རང་ཉིད་དམ་ཡང་ན་སློ་སློར་འབྲེལ་བ་ཉེ་པློ་

ཡློད་པའི་མི་ཞིག་ནག་ཉེས་ཀི་གནློད་འཚེ་ཕློག་ཡུལ་དུ་གྱུར་

སྐབས། ནག་ཉེས་དེ་དག་གསློག་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ་དེ་

ལ་སྡང་སེམས་མི་སྐེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པློ་ཡིན། དེ་

ལྟ་ནའང་། གལ་སིད་ང་ཚོས་དེའི་སྐློར་ཡུད་ཙམ་བསམ་བློ་

བཏང་ན། འཇིགས་སྐྲག་ཆེ་བའི་བྱ་བ་དང་དེ་རྩློམ་མཁན་

དབར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ནི། དློན་དངློས་སུ་སློ་སློ་རང་ཉིད་ཀི་

བྱ་བ་དང་ནློར་འཁྲུལ་ཐད་ལ་སེབས་སྐབས་རྒྱུན་དུ་དེ་ལྟར་

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀི་ཡློད་པ་ཤེས་རློགས་ཐུབ། ཁློང་ཁྲློའམ་

སུན་སྣང་མངློན་དུ་གྱུར་སྐབས། སློ་སློའི་སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་

མི་ལ་རྩུབ་སྤློད་བྱེད་པའམ་གཞན་ལ་གདུག་རྩུབ་བྱེད་སིད། 

ཕིས་སུ་ང་ཚོར་བློ་ཕམ་མམ་བློ་འགློད་ཡློང་གི་ཡློད་ཅིང་། ང་

ཚོར་ཐློལ་བྱུང་གི་མློང་ཚོར་དག་པློ་བྱུང་བར་ཕིར་ལྟས་སློག་
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སྐབས། སློ་སློས་ག་རེ་བྱས་ཡློད་མེད་དང་སློ་སློ་སུ་ཡིན་

མིན་ང་ཚོས་དབྱེ་བ་འབྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཡློང་གི་མེད། དེར་

བརེན་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་གིས་དགློངས་ཡངས་

སྤློད་པ་དང་། ལས་དེ་བསྐར་ཟླློས་བྱེད་ཀི་མིན་ཞེས་ཐག་

གཅློད་བྱེད་ཤས་ཆེ། དེ་འད་སློང་ཙང་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་

དགློངས་ཡངས་སྤློད་རྒྱུ་ལས་ས་པློ་མཐློང་གི་ཡློད། དེ་ལྟའི་

བཟང་སྤློད་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གཞན་ལའང་གཅིག་མཚུངས་

རྒྱ་སྐེད་གཏློང་ཐུབ། མི་ཚང་མས་རང་ཉིད་ལ་དགློངས་

ཡངས་སྤློད་མ་ཐུབ་པར། དེ་འགློག་རྐེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད། 

མི་དེ་རིགས་ལ་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་སྐེ་རྒྱུ་དང་

དགློངས་ཡངས་སྤློད་པའི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུར། གཅིག་བྱས་ན་

སློ་སློས་སློ་སློར་སྙིང་རེ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དགློངས་ཡངས་སྤློད་

རྒྱུར་སྦློང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན།
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དགོངས་ཡངས་ཀི་ནུས་པ། 

ངློས་ལ་མཚོན་ན། དགློངས་ཡངས་ཀི་ནུས་པ་ནི་ང་རང་

སེར་གིས་དཔའ་བློ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བའི་རི་ཆར་ཌེ་མློའློ ་རི་ 

(Richard Moore)ཞུ་བའི་མི་ཞིག་གི་དཔེ་ལས་ཧ་ཅང་མངློན་

གསལ་དློད་པློ་རེད་འདུག ཕི་ལློ་༡༩༧༢ ལློར་རི་ཆར་ཌེ་

ལགས་དགུང་ལློ་བཅུ་ལ་སློན་པའི་སྐབས། བྱང་ཨར་ལེན་

ཌེའི་(Ireland)ནང་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མིའི་མེ་མདའི་འགིག་གི་

མདེའུ་ཞིག་ཕློག་སེ་ཁློང་གི་མིག་གཉིས་ཀ་ཞར། ཡ་ང་བའི་

དློན་རྐེན་དེས་བུ་དེ་ཁློང་ཁྲློ་དང་འཁློན་འཛིན་གིས་ཁེངས་

པའི་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ནའང་། རི་ཆར་ཌེ་ལགས་ཀིས་

ངན་སེམས་གང་ཡང་མ་བཅངས་པར། ཁློང་གིས་སེམས་

ཐག་གཙང་བཅད་ཀིས་འཛམ་གིང་ནང་གི་ཕྲུ་གུ་གཉློམ་

ཆུང་གཞན་རྣམས་ལ་རློགས་སྐློར་དང་སྲུང་སྐློབ་བྱ་རྒྱུའི་

དམིགས་ཡུལ་བཟང་པློ་དེའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་

པློ་བཏང་། མདློར་ན། ཁློང་གིས་རང་ཉིད་ཞར་བ་བཟློ་མཁན་

གི་མི་དེ་བཙལ་ནས་ཁློ་པར་དགློངས་ཡངས་གནང་སེ། ད་
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ཆ་ཁློང་གཉིས་གློགས་པློར་གྱུར་ཡློད། སྙིང་རེ་དང་དགློངས་

ཡངས་ཀི་ནུས་པའི་དཔེ་མཚོན་དེ་འདའི་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་ལ་

ཨང་།

མ་གཞི་ང་ཚོ་བློད་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་མང་པློ་མངས་ཡློད་

ཀང་། ད་དུང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་སྡང་འཛིན་

དང་དག་ཤ་ལེན་རྒྱུའི་བསམ་པ་སློགས་ཀི་གཞན་དབང་

དུ་གྱུར་པ་ལས་གཡློལ་ཐབས་བྱེད་ཅིང་། ཐ་ན་བློད་མིར་

མནར་གཅློད་གཏློང་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་པློའི་དམག་མི་

ཚོར་ཡང་ང་ཚོས་སྙིང་རེ་སྐེ་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡློད། སྐབས་རེ་

དེས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐློན་གི་འདུག 

དཔེར་ན། ཕི་ལློ་༡༩༥༠ ང་གངས་ནང་བློད་མིར་སྡུག་སྦློང་

གཏློང་མཁན་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་མི་མང་བཅིངས་

གློལ་དམག་གི་ཁློངས་མི་རྒྱ་ནག་གི་ར་དམག་དཔློན་པློ་ཞིག་

གི་བུ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ངློས་ལ་ཐུག་བྱུང་། ཕ་དེ་ད་ཆ་རྒན་གློག་

ཡིན་ཞིང་། ཁློ་རང་གི་བྱས་ཉེས་ལ་བློ་འགློད་དང་བཅློས་

མིན་གི་དགློངས་སེལ་ཞུ་ཕིར་བུ་དེ་བརྒྱུད་ངློས་ལ་བརྡ་ལན་

ཞིག་བསྐུར་འདུག དེ་ཐློས་པ་དང་སེམས་འགུལ་ཆེན་པློ་

ཐེབས་བྱུང་། འློན་ཀང་ངློས་ཀི་བསམ་པར། སྐབས་དེ་དུས་
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ངའི་སེམས་ནང་ཞེ་སྡང་ཡློད་ན། དེ་ལྟའི་གནད་དློན་གིས་

ཞེ་སྡང་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡློད་ཤས་ཆེ། དང་བདེན་མ་

ཡིན་པའི་འདས་པའི་ཉམས་མློང་བཟུང་ནས་མ་བསྡད་པ་

དང་། བསམ་བཞིན་དུ་རྒྱ་རིགས་གཅེན་གཅུང་ཚོར་སྙིང་རེ་

གློང་འཕེལ་གཏློང་ཐབས་བྱེད་པ་བརྒྱུད། ངེད་བློད་མི་ཚོས་

འདས་དློན་ལ་འཁློན་འཛིན་བྱེད་པ་ལས་གཡློལ་ཏེ་རང་

དབང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་རྒྱུན་སྐློང་བྱེད་ཐུབ། འློན་ཀང་དེ་ནི་

ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དང་བདེན་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཁ་

གཏད་གཅློག་གི་མེད་པའི་དློན་མིན།

དེར་བརེན་བཟང་སྤློད་ཀི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་རུང་བའི་ལྟེ་

བར་སྙིང་རེའི་ཚབ་ཏུ་དང་བདེན་དགློས་ཞེས་ནན་བརློད་བྱེད་

མཁན་རྣམས་ལ་ངློས་ཀི་ལན་ནི། དློན་དངློས་སུ་དང་བདེན་

གི་རྩ་འཛིན་དང་། སྙིང་རེ་དང་དགློངས་ཡངས་ཀི་ལག་ལེན་

དབར་འགལ་འདུ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་བརློད་རྒྱུ་

ཡིན། ངའི་གློ་རློགས་ལ་གཞིགས་ན། དང་བདེན་གི་ལྟ་ཚུལ་

དེ་ཉིད་སྙིང་རེའི་ཐློག་ལ་གཞི་བཅློལ་ཡློད།
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བཟང་སྤོད་ཀི་ཁྱབ་ཚད། 

བཟང་སྤློད་ཀི ་ཁྱབ་ཚད་ལ་དཔད་ཞིབ་མདློར་བསྡུས་

ཤིག་བྱས་ན། གལ་སིད་བཟང་སྤློད་ནི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྒིག་

འཛུགས་རྒྱུན་སྐློང་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཁློ་ནར་གློ་བ་ཡིན་

ན༑ གཞན་གི་ཐློག་ལ་ཐད་ཀར་དང་མངློན་གསལ་དློད་པའི་

ཤུགས་རྐེན་ལྡན་པའི་མིའི་ཕི་ཚུལ་གི་སྤློད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

ཁྱབ་ཀི་ཡློད། ཅི་སེ་དེ་ང་ཚོའི་བྱ་སྤློད་ཀིས་གཞན་ལ་སྦིན་

པའི་ཤུགས་རྐེན་ནམ་འབྲས་བུ་གཅིག་པུར་འབྲེལ་བ་ཡློད་

པ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ཚོར་བ་དང་ཀུན་སློང་

གང་འད་ཞིག་ཡློད་ཀང་བཟང་སྤློད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའམ་

བཏང་སྙློམས་ཆགས་རྒྱུ་རེད། འློན་ཀང་དེ་ངློས་ནས་ཁས་

ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བཟང་སྤློད་ཀི་གློ་རློགས་དེ་ནི་ཧ་

ཅང་གུ་དློག་པློ་འདུག

བཟང་སྤློད་ཀི་བསམ་ཚུལ་དངློས་གནས་དེ་ཀུན་སློང་ལ་

བསམ་ཞིབ་མ་བྱས་པར་ཡློང་ཐབས་མེད། གལ་སིད་ང་
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ཚོས་སློ་སློའི་མགློ་ཤིང་སྡློང་ཞིག་ལ་བརྡབས་པ་ན། ང་ཚོས་

ཤིང་སྡློང་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱེད་དམ། དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པ་བརློད་

མི་དགློས། ཀུན་སྤློད་ཀི་འགན་འཁྲིའི་བསམ་ཚུལ་གིས་ནང་

གི་ཀུན་སློང་ཁྲློད་གང་གཏློགས་པ་སྔློན་ཚུད་ནས་ཚོད་དཔག་

བྱེད་ཀི་ཡློད། དེར་བརེན་ངའི་ངློར། ཀུན་སློང་གི་རིམ་པར་སློ་

མ་བསྟུན་པར་བཟང་སྤློད་འགེལ་བརློད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆ་མ་ཚང་བ་

ལྟ་བུར་མངློན།

མདློར་ན། ནང་གི་ཀུན་སློང་ནི་བཟང་སྤློད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གལ་

ཆེ་ཤློས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོའི་ཀུན་སློང་གཙང་མ་ཡློད་པ་དང་། 

ལག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་གཞན་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བློ་ཁ་ཕློགས་

སྐབས། རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོའི་བྱ་སྤློད་རྣམས་བཟང་སྤློད་

ཀི་ཆ་ནས་ལད་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་

བརེན་ནས། ངློས་ནས་སྙིང་རེ་ནི་བཟང་སྤློད་ཀི་ཐབས་ལམ་

ཡློངས་རློགས་ཀི་རྩ་བ་ཚུགས་སའི་གཞི་རེན་གཙོ་བློ་ཞིག་

ཏུ་བརྩི་འཇློག་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ནི་དང་བདེན་ཐེ་བའི་ང་ཚོའི་

བཟང་སྤློད་ཀི་རིན་ཐང་ཡློད་དློ་ཅློག་དང་གཞིའི་རྣམ་གཞག་

འབྱུང་ས་སེ་སྙིང་རེ་དང་བཅས་གཞན་གི་བདེ་དློན་ལ་སེམས་

ཁུར་བྱེད་པ་ཞིག་ལས་ཡློང་གི་ཡློད།
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ནང་གི་རིན་ཐང་སྐྲུན་པ། 

ང་ཚོའི་བྱ་སྤློད་ཚང་མར་འབྲས་བུ་ཡློད་པ་དང་། དེ་དག་

གིས་ཟླློག་ཏུ་མེད་པར་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་ཤུགས་རྐེན་

སྦིན་གི་ཡློད། ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་ནང་བང་དློར་གི་ཁྱད་

ཆློས་འདི་ལྡན་པའི་ཐག་གཅློད་ཆུང་ཙག་དེ་འད་ང་ཚོས་རྒྱུན་

དུ་བྱེད་དགློས་ཀི་ཡློད་སབས། རེ་ལྟློས་བྱེད་ཡུལ་དུ་གཞི་

རྩའི་བང་དློར་གི་སྒིག་གཞིའམ་རྩ་འཛིན་ལམ་སློན་ཞིག་བྱུང་

ན་ཕན་ཐློགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཡློད། ཐ་ན་ཐློན་ཟློག་གང་ཞིག་

ཉློ་དགློས་པའམ་ཟས་གང་ཞིག་ཟ་དགློས་པ་གདམ་ག་བྱེད་

པའི་ཁྲློད་དུའང་བང་དློར་གིི་རྣམ་དཔློད་འགའ་གཏློགས་ཡློད། 

གདམ་ག་དེ་འད་བྱེད་པའི་སྐབས། སྤིར་བཏང་གདམ་ག་

འབེལ་པློ་ཡློད་པ་ཚང་མར་བསམ་བློ་གཏློང་རྒྱུ་དང་གནད་

དློན་བྱེ་བྲག་པ་སློ་སློར་གཞི་བཞག་པའི་ཐློག་ནས་འབྱུང་

སིད་པའི་འབྲས་བུ་ཚང་མར་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གློ་སྐབས་

ང་ཚོར་མེད། མདློར་ན། ང་ཚོར་་འཕྲད་བཞིན་པའི་བང་དློར་

གི་་གདམ་ག་ཚང་མར་རེ་རེ་བཞིན་བསམ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་
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བྱེད་དགློས་ན། ལས་དློན་གཞན་དག་གི་ཆེད་དུས་ཚོད་མང་

པློ་ལག་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་ཚོར་ལས་དློན་ཚང་

མ་ཞིབ་ཚགས་པློའི་སློ་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏློང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

ཀིས་དབེན་པའི་སྐབས་དེ་དག་ཏུ། སློ་སློའི་བྱ་སྤློད་ལ་ལམ་

སློན་བྱ་ཕིར་གཤིས་རྒྱུད་དུ་འཇགས་པའི་སྤིར་བཏང་གི་འགློ་

ལུགས་ཤིག་ཡློད་ན་བེད་སྤློད་ཆེན་པློ་ཡློད།

འཛམ་བུ་གིང་གི་ཆློས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་དེ་ལྟའི་རྩ་

འཛིན་ལམ་སློན་ཕྱུག་པློ་ཡློད་ཅིང་། སྒིག་གཞི་དེ་དག་གནའ་

སྔ་མློ་ནས་ཡང་ཡང་ནན་སྐུལ་བྱས་སབས། དེ་དག་མི་ཞིག་

གི་གཤིས་རྒྱུད་དུ་འཇགས་པའི་རིན་ཐང་གི་ལམ་ལུགས་ཀི་

ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཡློད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། བློད་པའི་སློལ་རྒྱུན་

གི་སྤི་ཚོགས་ཁྲློད། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་པའི་འཚེ་

བའི་ལས་སྤློང་དགློས་པའི་ནང་པའི་རྩ་འཛིན་དེ་ནི་མི་རྣམས་

ལ་རིག་གཞུང་གི་ཁློར་ཡུག་ཁྲློད་ནས་ཐློབ་པའི་རིན་ཐང་

ཞིག་ཡིན། ལློ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཐ་ན་འབུ་སིན་

གསློད་པའི་ལས་ཀང་སྤློང་དགློས་ཚུལ་སློབ་ཀི་ཡློད། དེར་

བརེན་སྤློང་བའི་ལས་དེ་གཤིས་རྒྱུད་དུ་འཇགས་པ་དང་རང་

འགུལ་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཤིང་། གལ་སིད་ཁློང་ཚོས་ཐློལ་



77

བྱུང་གིས་འབུ་ཞིག་རྡློག་བརིས་ཐེབས་པ་ན། ཁློང་ཚོའི་ཁ་

ནས། ཨ་ཁཱ། སྙིང་རེ་ཞེས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་གི་ཡློད། ངློ་མ་

བྱས་ན་སྔ་མློ་བློད་ནང་། མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་ཐབས་ཆེད་རློན་

རྒྱག་པ་དང་ཉ་འཛིན་པའི་ལས་ལ་བརེན་པའི་ས་ཁུལ་ཉུང་

ཤས་ནང་མ་གཏློགས་དེ་མིན་རློན་རྒྱག་པ་དང་ཉ་འཛིན་པ་

བཀག་སྡློམ་བྱེད་མཁན་གི་ཁྲིམས་བཟློ་ལན་ཁང་ཞིག་ཡློད། 

གཞན་ཡང་བདག་མེད་སློག་ཆགས་རྣམས་སྲུང་སྐློབ་བྱེད་

པའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ལུགས་མང་པློ་ཡློད། དཔེར་ན། 

གནས་ཡུལ་སྤློས་ནས་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དང་དེ་མིན་མཚོ་

འགམ་དུ་ཚང་བསགས་ནས་སྡློད་མཁན་གི་འདབ་ཆགས་

དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་སློལ་གཏན་འབེབས་ལྟ་བུ། ཁློང་ཚོའི་

སློ་ང་ལ་བར་ཆད་མི་ཡློང་ཆེད་ག་ཕློགས་སྤད་དེ་བསྐློ་བཞག་

གནང་བའི་ནགས་ཚལ་དློ་དམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་

བྱེད་ཀི་ཡློད། སྒིག་སློལ་དེ་དག་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་གལ་ཆེའི་

ཀུན་སྤློད་ལ་བཟློ་ལྟ་བཟློ་བར་རློགས་རམ་བྱེད་མཁན་གི་ད་

ཡློད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན།
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རྣམ་དཔོད། 

སྤློད་ལམ་ཁག་གཅིག་གི་ཕན་འབྲས་དང་ཁག་གཞན་གི་ངན་

འབྲས་ཐད་གློ་རློགས་རྙེད་ཕིར་སློ་སློའི་རྣམ་དཔློད་བེད་སྤློད་

བྱེད་དགློས། དེ་ལྟའི་ལམ་ནས་ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་ཁྲློད་རྣམ་

འགྱུར་སློན་ཕློགས་ཐད་ང་ཚོར་ལམ་སློན་གི་ཆེད་དུ། གཤིས་

རྒྱུད་དུ་འཇགས་པའི་རིན་ཐང་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གློང་

འཕེལ་གཏློང་ཐུབ།

དེའི་ཕིར་ག་རེ་དགློས་ཀི་ཡློད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་སློ་སློའི་བྱ་

སྤློད་གང་ཞིག་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་གནློད་ཚབས་ཆེ་

ཤློས་ཡིན་པ་དང་གང་ཞིག་ཕན་ཐློགས་ཆེ་ཤློས་ཡིན་པ་ཐག་

གཅློད་བྱ་ཕིར་སློ་སློའི་རྣམ་དཔློད་བེད་སྤློད་བྱས་ཏེ། ང་ཚོའི་

སྤློད་ལམ་ལ་རློག་ཞིབ་བྱེད་དགློས། དེ་ལྟར་བྱེད་པས། ང་

ཚོས་རིམ་བཞིན་སློ་སློའི་སྤློད་ལམ་གི་སྣང་ཚུལ་གང་ཞིག་

ལ་ཚོད་འཛིན་དགློས་པ་དང་གང་ཞིག་རྒྱུད་སྦློང་བྱེད་དགློས་

པ་ངློས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་ཡློད།



79

དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་འཚེ་བའི་རེས་འབྲས་ལ་བསམ་

ཞིབ་བྱེད་པར་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔློད་བེད་སྤད་ན། རིམ་

པས་དེའི་གནློད་འཚེ་དང་ཕན་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་གློ་

རློགས་གསལ་པློ་དང་ཡིད་ཆེས་བརན་པློ་ཞིག་རྙེད་ཐུབ། 

དེ་ག་ནང་བཞིན། ང་ཚོའི་རྣམ་དཔློད་བེད་སྤད་དེ་བཟློད་

པའམ་སྦིན་པའི་འབྲས་བུར་བསམ་ཞིབ་བྱེད་པས། དེ་དག་

གི་བཟང་ཕློགས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཤེས་རློགས་ཐུབ་པ་

དང་། གློ་རློགས་དེ་རྒྱུན་སྐློང་བྱས་པས་སློ་སློའི་གློ་རློགས་

ཀི་གཏིང་ཟབ་པློ་ཚུགས་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་

ཡིན། དེ་ལྟར་བྱུང་སྐབས། ང་རང་ཚོས་སློ་སློའི་ཀུན་སྤློད་

རང་འགུལ་གིས་གཞན་གི་བདེ་ཐབས་ཆེད་ཤུགས་ཆེན་

པློས་དམིགས་ཡློད་པ་ར་འཕྲློད་ཐུབ།
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ཅི་བ་གཏོལ་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་གདོང་ལེན་

བེད་པ། 

བཟང་སྤློད་ཀི་ཐློག་ནས་མི་ཚེ་སྐེལ་བར་གཤིས་རྒྱུད་དུ་

འཇགས་པའི་རིན་ཐང་རྣམས་ཁ་ཡློད་ལག་ཡློད་ཀི་ལག་ཆ་

ལྟ་བུར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་མློད་ཀང་། སབས་མ་

ལེགས་པ་ཞིག་ལ། དམིགས་བསལ་གི་གནས་སངས་གང་

ཞིག་གི་ཁྲློད་དེ་ལྟའི་སྤིར་བཏང་གི་རྩ་འཛིན་རྣམས་ཚད་ལློང་

གི་མེད། ང་ཚོས་གཙིགས་ཆེན་པློར་འཛིན་པའི་རྩ་འཛིན་

རྣམས་ཀི་དབར་གདམ་ག་བྱེད་ཕློགས་ཐད་གནས་སངས་བྱེ་

བྲག་པ་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་བཙན་སྐུལ་བྱེད་སིད། གནད་དློན་དེ་

འདའི་སྐབས་ང་ཚོར་སྙིང་རེ་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཀུན་སློང་ལྡན་

པའི་ཐློག་རྣམ་དཔློད་བེད་སྤློད་བྱེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་དགློས་གལ་

ཆེན་པློ་ཆགས་ཡློད། དེར་བརེན་འབྱུང་སིད་པའི་འབྲས་བུར་

དཔད་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་བྱ་སྤློད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀི་

མཐུན་ཕློགས་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་ལི་ཡང་བཀག་པ་ཁློ་
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ནའི་ཐློག་ནས་བྱ་སྤློད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཞིག་ཕན་ཐློགས་

ཆེ་ཤློས་ཡིན་མིན་ཐད་ང་ཚོས་ཆ་སྙློམས་པའི་མཇུག་སྡློམ་

ཞིག་རྒྱག་ཐུབ།

ང་རང་སེར་གི་གནད་དློན་ཐད་ཐག་གཅློད་ཁག་པློ་ཞིག་བྱེད་

དགློས་ཚེ། ངའི་སེམས་ནང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་གཞན་

གི་བདེ་ཐབས་ལ་དམིགས་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཁློང་ཁྲློ་

དང་། བཟློད་བསན་མེད་པ། སྡང་སེམས་སློགས་སུན་གཙེར་

ཅན་གི་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཚོར་གི་གཞན་དབང་དུ་འགློ་གི་

འདུག་གམ་ཞེས་སློ་སློའི་ཀུན་སློང་ལ་བརག་དཔད་བྱས་ཏེ་

འགློ་འཛུགས་ཀི་ཡློད། དེ་ལྟར་ངློས་ཀི་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་

ཡིན་པར་ཐག་བཅད་རེས། ད་གཟློད་ངློས་ནས་སྐབས་ཀི་

གནས་སངས་ལ་གཟབ་ནན་གིས་ལྟ་གི་ཡློད། དེ་ཀུན་ནས་

སློང་བྱེད་ཀི་རྩ་བའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གང་ཡིན་མིན་དང་། ངློས་ལ་

གདམ་ག་གང་ཞིག་འདུག དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་སིད་

པའི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན། བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཞིག་གིས་

གཞན་ལ་ཕུགས་ཀི་ཁེ་ཕན་སྐྲུན་སིད་དམ་ཞེས། གནད་དློན་

དེ་དག་ཚང་མར་བསམ་བློ་ནན་གིས་བཏང་རེས། གཞི་ནས་

ཐག་གཅློད་བྱས་ན། ཐག་གཅློད་དེ་དག་ཕིས་སུ་བློ་འགློད་ཀི་
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བྱུང་རྐེན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ངློས་ནས་ཤེས་རློགས་བྱུང་།
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ཕོགས་ཡོངས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་འཛིན་པ། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རང་ཉིད་འཚོ་གནས་བྱེད་སའི་འཛམ་གིང་

འདིར་གློ་རློགས་ངློ་མ་ཞིག་ལློན་དགློས་ཚེ་རྣམ་དཔློད་ནི་ཧ་

ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པློ་ཆགས་ཡློད། འདིར་ང་ཚོས་ཤེས་

རློགས་དགློས་པའི་གནད་འགག་ཅན་གི་རྩ་འཛིན་གཙོ་བློ་དེ་

གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བ་དེ་རེད། ཡློངས་ཁྱབ་

དང་གཏིང་ཟབ་པའི་རྩ་འཛིན་འདིར་རིམ་པ་འད་མིན་དང་

སྐབས་དློན་འད་མིན་གི་ཐློག་ནས་འཇུག་ཐུབ། དེ་ནི་བསམ་

ཞིབ་ནན་པློ་བྱ་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་སྔློན་ཚུད་ནས་

རང་དང་གཞན་གི་བདེ་ཐབས་ཀི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་

འབྲེལ་བའི་ཐད་ལ་བགློ་གེང་ཟིན་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་གཅིག་

ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བ་ནི་(སྣློད་བཅུད་)འཇིག་རེན་གི་ཁྱད་

ཆློས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་དེ་ནི་ཕློགས་མང་པློ་ཞིག་ནས་མངློན་

གསལ་དློད་པློ་རེད། ང་ཚོས་གློ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་དུས་

སྐབས་ཤིག་གི་ནང་གློ་ལ་ཡློངས་ཀི་དངུལ་རྩིས་སམ་དཔལ་

འབྱློར་ཡང་ན། འགློ་བ་མིའི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་
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འབྲེལ་བ། ཡང་ན་རང་བྱུང་འཛམ་གིང་གི་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརེན་གི་འབྲེལ་བ་བཅས་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་སིད་ཅིང་། དེ་

ནི་སྐེ་དངློས་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་འཚོ་བཞིན་པའི་སློག་

ལྡན་དབར་གི་ཟས་སྤློད་བསར་རིམ་དང་གཅིག་ཕན་གཅིག་

གློགས་ཀི་འཚོ་སངས་ཐློག་ནས་གློ་སྡུར་བྱེད་ཀི་ཡློད།

སྤིར་ལྟློས་བཅས་དང་ཁློན་ཊམ་རྙློག་འཛིངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་

དང་བཅས་ཁློན་ཊམ་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་དཀའ་ཚེགས་

ཆེ་བའི་ཡུལ་གི་ཁྲློད། ཐ་ན་འཇིག་རེན་ཁམས་བྱུང་སངས་ཀི་

རྣམ་གཞག་ནང་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བ་གནས། 

ང་ཚོས་འཛམ་གིང་གི་གནས་སངས་མང་པློ་ཞིག་ཕན་ཚུན་

ལྟློས་ནས་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཆློས་ལྡན་པ་ངློས་འཛིན་

བྱེད་པས། འཛམ་གིང་འདིར་དློན་དངློས་དང་མཐུན་པའི་གློ་

རློགས་ཤིག་སེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་

རློགས་པའི་གློ་བ་ཞིག་ཆགས་པར་རློགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་

ཡློད།
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ལྟ་ཚུལ་བརེ་བ། 

ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་སངས་

ཚང་མ་ལན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཞིག་འདུས་ནས་

འབྱུང་གི་ཡློད། དེར་བརེན་གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་དློན་

དངློས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགློས་ན། གུ་ཡངས་པའི་ལྟ་

ཚུལ་ཞིག་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན། གནས་སངས་སམ་

དཀའ་ངལ་བྱེ་བྲག་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐློག་ལ་ལྟ་ཚུལ་

ཕློགས་གཅིག་ཁློ་ནས་བལྟ་བ་ནི་འགིག་གི་མེད། ང་ཚོས་

དེར་ཕློགས་འདི་ནས་དང་དེ་ནས་ཞེས་ཕློགས་ཚང་མ་ནས་

ལྟ་དགློས། ངས་རྒྱུན་དུ་བརློད་པ་བཞིན། ང་ཚོས་ངེས་པར་

དུ་མདུན་དང་རྒྱབ་སེ་ཕློགས་གཉིས་དང་། གཡས་ཕློགས་

དང་གཡློན་ཕློགས་ཏེ་ཕློགས་གཉིས། སེང་དང་འློག་བཅས་

ཕློགས་དྲུག་ནས་བལྟ་དགློས། ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་

དང་། དེ་ལྟའི་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞིག་གམ་ཕློགས་ཡློངས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་

ཞིག་འཛིན་སྐབས། ང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་དག་ཏན་ཏན་གནས་

ལུགས་ཐད་གློ་རློགས་ཆེ་བ་ཡློང་ཐུབ་པ་དང་མཉམ་དུ། ང་
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ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་གྲུབ་ས་བ་ཡློང་སིད།

དཀའ་ངལ་བྱུང་སྐབས། རྒྱུན་དུ་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གུ་དློག་

པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་ལྟ་བའི་སབས་མ་ལེགས་

པའི་འདློད་ཕློགས་ཤིག་ཡློད། དཔེར་ན། རང་གི་མློ་ཊ་མེ་

འབར་མི་ཐུབ་པར་བསམ་བློ་ཐློངས་དང་། ཡིད་མ་བསུན་

བར་དང་མེ་རློགས་རློགས་བར་དུ། ལྡེ་མིག་ཡང་བསྐར་ཡང་

བསྐར་བརྒྱུས་ནས་མེ་སྤར་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་གེན་རགས་རང་

ཡིན། དེ་ལས་ཡུད་ཙམ་མཚམས་བཞག་སེ་དཀའ་ངལ་དེ་

རྒྱུ་རྐེན་གང་ཞིག་གིས་བྱས་ཡློད་མེད་བརག་དཔད་བྱེད་པ་

ནི་དློན་དངློས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན། སྣུམ་མ་འདང་བའི་

རྐེན་གིས་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ཆར་དུས་ཀིས་རྐེན་པས་ཡིན་

ནམ་ཞེས། ཡུད་ཙམ་ངལ་གསློ་བརྒྱབ་སེ། ལྟ་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་ས་

ཞིག་ནས་བལྟས་ན། རང་གི་སེམས་མི་འཁྲུག་ཅིང་དཀའ་

ངལ་དེར་གདློང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡློང་གི་ཡློད། ད་དུང་དེས་

དཀའ་ངལ་ལ་གདློང་ལེན་བྱེད་ཆེད་རང་ལ་གནད་ལ་སིན་

པའི་གློ་སྐབས་བཟང་བ་ཞིག་སྤློད་པ་ནི་བརློད་མི་དགློས།
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གུ་དོག་པའི་ལྟ་བ། 

ང་ཚོར་རྐེན་ངན་ཞིག་ཐློག་ཏུ་བབ་ཚེ། ང་ཚོའི་བསམ་ཕློགས་

ནི་བསྐར་དུ་འབྲས་བུ་དེ་རྒྱུ་རྐང་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་

བལྟ་འདློད་པ་དང་མི་གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བསྙློན་འཛུགས་

བྱེད་པར་ཧློལ་རྒྱུག་བྱེད་འདློད་པ་དེ་ཡིན། འློན་ཀང་ཚད་

ལས་བརྒལ་བའི་སེམས་ཚོར་གི་རྣམ་འགྱུར་དེ་རིགས་

ནི་དངློས་འབྲེལ་བྱས་ན་རྦད་དེ་དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་

པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་སྤློད་རླངས་འཁློར་རེས་ལུས་ཤློར་བའི་

སྐབས། ང་རང་ཚོས་ཁ་ལློ་བར་ཁློང་ཁྲློ་བྱས་པས་ང་ཚོར་

ཁེ་ཕན་ག་རེ་འཐློབ་ཀི་ཡློད། སྤིའི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་གི་

འཕེལ་རིམ་ནང་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གིས་ཤུགས་

རྐེན་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་སྦིན་གི་མེད། མི་གཞན་ནམ་

རང་ཉིད་སུའི་ཕློགས་ལ་དམིགས་ཀང་། སྐློན་འཛུགས་དང་

ཁག་དཀྲི་གཡློགས་ཏེ་འཐུས་ཤློར་ལ་ཡ་ལན་བྱེད་པ་ནི་

སྤིར་བཏང་ནས་ལམ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེས་

གནས་སངས་ཐབས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏློང་ཉེན་ཆེ། ངློ་ཐློག་ཏུ་ང་
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ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དློན་རྐེན་ཡློད་དློ་ཅློག་རྒྱུ་དང་རྐེན་

མི་འད་བ་གངས་མེད་ཀི་འབྲས་བུ་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་

ལས་མང་པློ་ཞིག་གང་ཟག་སེར་གི་ཚོད་འཛིན་ལས་འདས་

པ་དང་། འགའ་ཞིག་ཐ་ན་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་ངང་གནས་ཡློད་

སིད།

དེར་བརེན་ལས་གནས་ཤློར་བ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཕྲད་སྐབས། མི་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ག་རེ་བྱུང་

བའི་ཐློག་བློ་ཁ་ཕློགས་ཏེ། ལུས་པློ་ཡློངས་རློགས་སེམས་

སྡུག་གིས་མནར་ནས་གཡློ་འགུལ་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་སིད་པ་

དང་། ད་ངས་རང་གི་ནང་མིར་རློགས་སྐློར་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་

པ་དང་། ངའི་ཁ་ཐབས་སྐློ་བ་ལ། ང་ལ་ལས་ཀ་གཞན་ནམ་

ཡང་རག་གི་མ་རེད་ཅེས་བསམ་བློ་ངང་གིས་འཁློར་གི་ཡློད། 

ང་ཚོའི་འཕྲལ་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་སེམས་སྦུག་དློག་པློས་བློ་

སྣེ་བསྒིམས་ཏེ་བྱུང་བའི་སྤློད་ལམ་དེའི་ཉེན་ཁར། ང་ཚོས་

རང་ཉིད་དེའི་ཐད་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་རྒྱུ་

རེད། དེར་བརེན་གནས་སངས་དེར་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞིག་དང་ལྟ་

ཚུལ་མི་འད་བ་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་ལྟ་བར་ང་ཚོའི་རྣམ་དཔློད་

བེད་སྤད་ན། དཀའ་ངལ་དེར་སེལ་ཐབས་ཤིག་རྙེད་པར་
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རློགས་རམ་བྱེད་ཐུབ།
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ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་ནང་ཤུགས་རྐེན། 

ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས། 

ང་ཚོས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལག་བསར་བྱེད་པ་བཞིན། ང་

ཚོའི་དཀའ་ངལ་གི་རྒྱུ་རྐེན་ཐློག་དློན་དངློས་དང་མཐུན་པའི་

ལྟ་ཚུལ་ཞིག་རྙེད་པར་དན་ཤེས་ཉམས་ལེན་གིས་ང་ཚོར་

རློགས་རམ་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། གལ་སིད་ང་ཚོས་སློ་སློའི་

ནང་མི་དང་། ལས་རློགས་ཤིག ཡང་ན་ངློ་མི་ཤེས་པ་ལྟ་

བུའི་མི་ཞིག་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་རེས་བྱས་པ་ན། ཉམས་ལེན་

སྐབས་དློན་རྐེན་དེ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་བཟུང་སེ་དེར་སློ་

སློའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་སྐར་མ་ཁ་ཤས་བཏང་

ན་ཕན་ཐློགས་ཆེ། དེ་རེས་ང་ཚོས་སློ་སློའི་དག་བློ་མདུན་དུ་

བསློམས་ནས། ཕློ་མློ་སུ་ཡིན་རུང་དེར་བཀའ་དིན་གི་ཚོར་

བ་ཞིག་སྐེད་ཐབས་བྱེད་དགློས། དང་ཐློག་དེ་ཁྱད་མཚར་པློ་

ཞིག་ཏུ་མཐློང་ཤས་ཆེ། ངས་གློང་དུ་བརློད་ཟིན་པ་ལྟར། འློན་

ཀང་གནད་འགག་གཅིག་གི་ཐློག་ནས། ང་ཚོའི་དག་རྣམས་

དློན་དངློས་སུ་ང་ཚོའི་རླབས་ཆེན་གི་དགེ་རྒན་ཡིན། དེས་
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ན་བཀའ་དིན་གི་ཚོར་བ་དེ་དག་ནི་ཕློགས་ཡློངས་ནས་འློས་

ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་རེད། བསམ་བློ་དེ་དག་སེམས་ནང་

བཅངས་ནས། ང་ཚོས་རང་གི་དག་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིད་

ལ་འཆར་བ་བྱེད་ཀི་ཡློད། ང་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དེ་ལྟར་

བྱེད་པའི་ཚེ། གལ་སིད་སློ་སློའི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སློ་ཡང་

དག་པ་དང་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་ཡིན་ན། མི་དེ་ལ་མི་དགའ་

བ་བྱེད་པ་རིམ་གིས་ཡལ་འགློ་བ་དང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་སྙིང་རེ་

དང་ལྡན་པའི་བརྩེ་བ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཐུབ།
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གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་དཀའ་ངལ། 

རྒྱ་གར་བྱང་ཕློགས་ཀི་རི་སང་གློང་རྡལ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་

པའི་དྷ་རམ་ས་ལའི་ངློས་ཀི་སྡློད་གནས་འདི་ནི ་ཕི ་ལློ ་

༡༩༦༠ ཐམ་པའི་འགློ་སློད་ནས་བཟུང་ངའི་ནང་ཆགས་པ་

དང་། འཆར་ཅན་ཞློགས་པ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་

ལ་ལང་རྒྱུ་ནི་ངའི་ཉིན་རེའི་གློམས་གཤིས་ཡིན། དེ་རེས་

ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རིང་སེམས་ཀི་སྦློང་བརྡར་དང་སློམ་སྒྲུབ་

གྲུབ་རེས། སྤིར་བཏང་ནས་རླུང་འཕྲིན་ཐློག་ནས་འཛམ་

གིང་གི་གསར་འགྱུར་ཉན་ཞིང་། མང་ཆེ་བ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱང་

བསྒགས་ལས་ཁུངས་ཀི་(BBC)གསར་འགྱུར་རྒྱང་བསིང་

ཁག་ཉན་གི་ཡློད། འཛམ་གིང་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་

རྒྱུས་མངའ་ཡློང་བའི་ལམ་ཞིག་ཏུ། དེ་ནི་ལློ་མང་རིང་ངློས་

ནས་ལག་བསར་བྱེད་མུས་སུ་ཡློད་པའི་འཆར་ཅན་གི་བྱེད་

སློ་ཞིག་ཡིན།

དངུལ་དང་དཔལ་འབྱློར། དུས་ཀི་གཉན་འཕྲང་། དཀའ་
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རྙློག དམག་འཁྲུག་སྐློར་གི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྙན་ཐློར་ངློས་

ནས་ཉན་འཇློག་བྱེད་སྐབས། འཛམ་གིང་ནང་ང་ཚོར་འཕྲད་

བཞིན་པའི་ལློག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་། ཁློར་ཡུག ཆབ་སིད་

སློགས་ཀི་རྙློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ནི། བཟང་

སྤློད་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕིན་པའི་

མཇུག་འབྲས་སུ་ངེས་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ངློས་ལ་ཧ་ལམ་

རྒྱུན་དུ་འཁློར་གི་འདུག རིམ་པ་ཚང་མའི་ཐློག་རང་སྒིག་རང་

སྲུང་གིས་ཕློངས་པ་ང་ཚོས་མཐློང་གི་ཡློད། དཀའ་ངལ་མང་

པློ་ཞིག་ནི་རྣམ་དཔློད་བེད་སྤློད་གཏློང་མི་ཐུབ་པ་དང་། མིག་

རྒྱང་ཐུང་ཐུང་ངམ་བློ་རྒྱ་ཆུང་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་

བྱུང་།

དཀའ་ངལ་བྱེ་བྲག་པའི་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་རྙློག་འཛིངས་ཧ་ཅང་

ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ནི་སློས་མ་དགློས། དཔེར་ན། མི་རིགས་ཀི་

དག་སྤློད་དང་། གེན་ལློག དམག་འཁྲུག་བཅས་ཀི་རྐེན་རྩ་

ནི༑ ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་མེད་པར་ལློ་ངློ་བཅུ་ཕྲག་གམ་ཐ་ན་

དུས་རབས་ཁ་ཤས་སྔློན་ནས་འགློ་ཚུགས་ཡློད། འློན་ཀང་

ང་ཚོས་འགློ་བ་མིའི་དཀའ་རྙློག་དང་། དབུལ་ཕློངས། ཡང་

ན་ཁློར་ཡུག་གཏློར་སྐློན་བཅས་གང་གི་སྐློར་ཤློད་ཀི་ཡློད་
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ཀང་། གལ་ཏེ་ད་དུང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་དག་དངློས་

གནས་རྩ་འགློག་གཏློང་རྒྱུའི་དློ་དབྱིངས་མཆིས་ཚེ། མཐར་

གཏུགས་ན་དེ་དག་བཟང་སྤློད་ཀི་གནད་དློན་དང་འབྲེལ་

ཡློད་པ་ང་ཚོས་ངློས་འཛིན་བྱེད་དགློས། ང་ཚོ་ཐུན་མློང་གི་

དཀའ་ངལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ནས་ཟག་གི་མེད་ལ། སློབས་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་བཟློས་པའང་མིན། གཙོ་ཆེ་བ་ནི་

འགློ་བ་མིའི་བྱ་སྤློད་དང་འགློ་བ་མིའི་ནློར་འཁྲུལ་གི་འབྲས་

བུ་ཡིན། གལ་སིད་འགློ་བ་མིའི་བྱ་སྤློད་ཀིས་ཐློག་མ་ནས་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་བཟློ་ཐུབ་ཀི་ཡློད་ན། དེ་དག་གི་སེལ་

ཐབས་འཚོལ་བར། ཏན་ཏན་འགློ་བ་མི་རྣམས་ལ་འཇློན་

ཐང་ཙམ་མ་ཟད་ལས་འགན་ཡང་ངེས་པར་དུ་ལྡན་དགློས། 

ང་ཚོས་དེ་དག་ལེགས་བཅློས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་

པུ་ནི། ང་ཚོའི་ལྟ་སྣང་མཐློང་ཕློགས་དང་བསམ་བློ་གཏློང་

ཕློགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
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གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་འགན་འཁི། 

སྐབས་སྐབས་སུ་ངློས་ནས་དློ་སྣང་བྱུང་བར། གང་ཟག་སེར་

གི་རིམ་པའི་ཐློག་གི་བཟང་སྤློད་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྤི་ཚོགས་

ཀི་རིམ་པའི་ཐློག་གི་བཟང་སྤློད་གཉིས་དབར་མི་རྣམས་ཀིས་

ཁྱད་པར་སབས་བདེ་པློ་ཞིག་འབྱེད་ཀི་འདུག ཁློང་ཚོས་ང་

ཚོའི་འཛམ་གིང་གི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བར་

དློ་སྣང་བྱེད་ཀི་མེད་སབས། ངློས་ཀི་ངློར་དེ་ལྟའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་

རྩ་བ་ནས་སྐློན་ཅན་ཡིན།

སེར་གི་བཟང་སྤློད་ཉམས་པའི་རྐེན་གིས། མི་མང་པློའི་ཚེ་

སློག་ཐློག་ལ་ཤུགས་རྐེན་སྦིན་སིད་པ་ནི། ཕི་ལློ་༢༠༠༨ ནང་

འགློ་ཚུགས་པའི་གློ་ལ་ཡློངས་ཀི་དཔལ་འབྱློར་གི་དཀའ་

ངལ་དེས་གནད་ལ་ཁེལ་པློས་ར་སྤློད་བྱས་ཡློད། དེའི་རེས་

འབྲས་རྣམས་ད་དུང་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མློང་བཞིན་

མི་ཉུང་ཤས་ཀི་ཚད་མེད་པའི་འདློད་རམ་གིས་མི་དུང་ཕྱུར་

མང་པློའི་ཚེ་སློག་ལ་གནློད་ཚབས་ཆེན་པློས་ཤུགས་རྐེན་
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སྦིན་ཚུལ་བསན་ཡློད། དེར་བརེན་དགུ་པའི་བཅུ་གཅིག་

གི་རྒློལ་རྡུང་རེས། ང་ཚོས་དློ་གལ་ཆེན་པློས་ཆློས་ལུགས་

ཀི་ཐལ་སྤློད་རིང་ལུགས་དང་མི་བཟློད་པའི་ཉེན་ཁར་ཉེན་

འགློག་བྱེད་འགློ་བཙུགས་པ་བཞིན། དཔལ་འབྱློར་གི་དཀའ་

ཉེན་ཕྲད་པའི་རེས་སུ་ཡང་། ང་ཚོས་དློ་གལ་ཆེན་པློས་

འདློད་རམ་དང་མ་དང་བའི་ཉེན་ཁར་ཉེན་འགློག་བྱེད་དགློས། 

འདློད་རམ་ནི་ཁས་ལེན་རུང་བ་དང་ལག་པར་དུ་བསྔགས་

འློས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་སྐབས། ང་ཚོའི་སྤི་མཐུན་གི་རིན་ཐང་

ལ་ནློར་འཁྲུལ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་གསལ་པློ་རེད།

གློ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་དུས་སྐབས་འདིར། ང་ཚོའི་མི་ཚེ་

གཏིང་ཟབ་པློས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་ཡློད་པ་

ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་སེབས་ཡློད་པ་དང་ང་ཚོའི་སྤློད་

ལམ་ལ་གློ་ལ་ཡློངས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ལྡན་པ་ངློས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་

དུས་ལ་བབས་ཡློད། ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་ཆེ་ས་

ནས་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་བསམ་བློ་བཏང་

བ་བརྒྱུད་སློ་སློའི་ཁེ་ཕན་ཞར་ལ་ལེགས་གྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡློད་

པ་ང་ཚོས་ཤེས་རློགས་ཐུབ། དེ་ལས་ལྡློག་སེ། གལ་ཏེ་ང་

ཚོས་སློ་སློའི་ནང་སེམས་ཀི་ཡར་རྒྱས་གཅིག་པུར་རིག་
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པ་བསྒིམས་ཏེ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འཛམ་གིང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་

རིགས་ལ་སྣང་ཆུང་བཏང་བའམ། ཡང་ན་གལ་སིད་དེ་དག་

ལ་གདློང་ལེན་མ་བྱས་ན། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་

ཐད་ང་ཚོར་འགན་འཁུར་གི་ཚོར་བ་མེད་པ་གྱུར་ཞིང་། དེས་

ན་གཞི་རྩའི་ཆ་ལ་ང་ཚོས་སྣང་མེད་བཏང་བ་རང་རེད། ངློས་

ཀི་མཐློང་སྣང་ལ། དློ་དབྱིངས་མེད་པ་དེ་ཉིད་རང་ཤེད་ཀི་

རིགས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོའི་བཟང་སྤློད་ལ་འཇུག་པའི་སློ་དེ་

དངློས་འབྲེལ་དློན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡློང་བར། ངེས་པར་དུ་

འཛམ་གིང་ལ་དློ་ཁུར་བྱེད་དགློས་པ་ནི་གསལ་པློ་རེད། དེ་

ནི་ངློས་ཀིས་གློ་ལ་ཡློངས་ཀི་འགན་འཁྲིའི་རྩ་འཛིན་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་ཞིང་། ཆློས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤློད་ལ་

འཇུག་པའི་ངློས་ཀི་འཇུག་སློའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན།
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མ་འོངས་པའི་རེ་བ། 

འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་མ་འློངས་པའི་ཐློག་ངློས་རང་རེ་བཟང་

ཕུགས་བཅློལ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་མིན་ཐད་ངློས་ལ་སྐད་

ཆ་ལན་མང་འདི་གི་འདུག ངློས་ཀི་སབས་བདེའི་ལན་ནི་

ཡིན་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགློ་སློད་

དུ༑ དཔེར་ན། འཁྲུག་རྩློད་གཞི་ལིད་པློ་ག་ཚོད་ལག་ཀང་དེ་

དག་དཔུང་ཤུགས་བེད་སྤད་དེ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགློས་པར་

ཡློངས་གགས་སུ་ཆ་འཇློག་བྱེད་ཀི་ཡློད། སབས་ལེགས་

པ་ཞིག་ལ་ལྟ་ཚུལ་དེ་ད་ལྟ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སློང་མེད། དེང་

སང་མི་རྣམས་དམག་འཁྲུག་ལ་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལློག་པ་

དང་། མི་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་ཕིར་ཁ་ཡློད་ལག་ཡློད་ཀི་

འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀིན་ཡློད། དེ་

ག་ནང་བཞིན་ཅུང་ཉེ་བའི་དུས་བར། ཚན་རིག་དང་སེམས་

དློན་རིག་པ་གཉིས་སྤིར་མཉམ་གནས་མི་ཐུབ་པར་བརྩི་གི་

ཡློད། འློན་ཀང་ད་ཆ་ཚན་རིག་ཡར་ཐློན་ཕིན་པས་སྔློན་མ་

ལས་ལག་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་ལ་ཤེས་རློགས་གཏིང་
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ཟབ་པློ་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡློད་ཅིང་། འགློ་མིའི་འབད་བརྩློན་

གི་ཁྱབ་ཁློངས་དེ་གཉིས་ཀིས་གཅིག་ཕན་གཅིག་རློགས་

བྱེད་ཐུབ་པ་དང་བྱེད་ཀི་ཡློད་པར་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་

ཆེ་རུ་འགློ་བཞིན་མཆིས། འདས་ཟིན་པའི་ཉེ་བའི་ལློ་ཤས་

ནང་། ཁློར་ཡུག་ཐློག་འགློ་བ་མིའི་སྤློད་ལམ་གི་ཤུགས་རྐེན་

ཇི་ཡློད་སྐློར་མི་མང་པློས་ཤེས་ཀི་མེད། དེང་གི་ཆར་ཁློར་

ཡུག་ཐློག་ང་ཚོའི་བྱ་སྤློད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ལ་ང་ཚོས་ཡིད་

གཟབ་དགློས་པ་དང་། ལག་པར་དུ་དཔལ་འབྱློར་ཡར་རྒྱས་

ཀི་ཐློག་ལ་སེབས་སྐབས། ཡིད་གཟབ་དགློས་པ་ནི་ཕལ་

ཆེར་ཡློངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་ཡློད། མཐར་རང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕློགས་སུ་ཞེན་ཆགས་ཤུགས་དག་པློ་ཞིག་ལ་

གཞི་བཅློལ་བའི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་

མཇུག་བར་དུ་དབང་ཤུགས་ཆེ་བའི་སློབས་ཤུགས་ཤིག་

ཏུ་མངློན་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་དེང་སྐབས་འབྲེལ་ལམ་དང་

གནས་ཡུལ་སྤློ་བཤུད་མང་པློ་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའི་

གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་ཕིན་པའི་རྐེན་

གིས། དེའི་ཐད་འབློད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕིན་

ཡློད། དེའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་

ཆིག་སྒིལ་དང་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་འབྲེལ་བ་ཉིན་རེ་
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ལས་མ་བསྡད་པར་ཡིན་ཤག་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་དག་ནི་ངློས་

ཀིས་རེ་བཟང་ཕུགས་བཅློལ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་

ཡིན།
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སེར་གི་ནུས་པ། 

ངློས་ནི་རག་ཏུ་གང་ཟག་སེར་གི་ནུས་ཤུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། འགློ་བ་མིའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་སྔ་ཕི་བར་

གསུམ་དུ། འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་འཕེལ་རིམ་ཁྲློད་འགྱུར་

ལྡློག་ཡློང་བར་གཞློགས་འདེགས་བྱེད་མཁན་གི་རླབས་

ཆེ་བའི་ཡར་རྒྱས་དེ་དག་ནི་གང་ཟག་སེར་གི་སྣེ་ཁྲིད་ལས་

བྱུང་། སྣེ་ཁྲིད་དེ་དག་ཚང་མ་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་དང་། 

འཛམ་གིང་གསར་པ་ཞིག་དང་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློང་བའི་རེ་

བའི་ཐློག་ནས་འགློ་བཙུགས་པ་ཤ་སག་ཡིན། མདློར་ན། བྲན་

གཡློག་ཉློ་ཚོང་བྱེད་པ་རྩ་མེད་གཏློང་ཆེད་ཝི་ལེམ་ཝིལ་བར་

ཕློར་སེའི་(William Wilberforece)ལས་འགུལ་ཡིན་ནའང་

འད། རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་འཐབ་རྩློད་ཆེད་བདག་ཉིད་ཆེན་

པློ་གཱན་དྷིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཡིན་ནའང་འད། 

སྤི་དམངས་ཀི་ཐློབ་ཐང་རྩློད་ལེན་ཆེད་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་

གི་ལས་འགུལ་ཡིན་ནའང་འད། ཡང་ན་མི་སྤློད་ལས་འདས་

པའི་ས་འློག་འབར་རས་འགློག་ཆེད་ངློས་ཀི་སྤུན་གློགས་
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ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་བཞེས་མཁན་ཇློ་ཌི་ཝི་ལེམ་སེའི་

(Jody Williams)ལས་འགུལ་བཅས་གང་ལྟར་ཡང་། སེམས་

ཤུགས་དེ་དག་ཚང་མ་གང་ཟག་སེར་ལས་བྱུང་། དེ་བཞིན་

ལས་འགུལ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐློར་བྱས་ཏེ་ཡུན་གནས་ཐུབ་

པའི་འགྱུར་བ་གཏློང་བར་རློགས་རམ་བྱེད་མཁན་གི་ཚོགས་

པའང་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། སྤི་ཚོགས་ནི་ང་དང་

ཁྱེད་འད་བའི་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཡིན་སབས། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་ནང་འགྱུར་བ་

ཞིག་གཏློང་འདློད་ཚེ། ང་ཚོ་མི་རེ་ངློ་རེའི་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་ཕློགས་ལ་རག་ལས་ཡློད།
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འབྱུང་འགྱུར་གི་མི་རབས། 

ང་དང་མི་རབས་གཅིག་པ་རྣམས་འདས་ཟིན་པའི་དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་གཏློགས་ཤིང་། དུས་རབས་དེའི་རིང་

ང་ཚོ་འགློ་བ་མི་རྣམས་ཀིས་དམག་འཁྲུག་སློགས་འད་མི་

འད་མང་པློ་ཞིག་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡློད། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

བའི་ཚབས་ཆེའི་སྡུག་བསྔལ་གི་འབྲས་བུར། ངའི་བསམ་

པར་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཕྲན་བུ་ཕིན་པ་དང་ཅུང་སྤང་དུ་ཕིན་

ཡློད། དུས་རབས་དེའི་རིང་ཕི་དངློས་པློའི་དཔལ་འབྱློར་གི་

ཐད་ནས་ང་ཚོར་གཟེངས་སུ་ཐློན་པའི་གྲུབ་འབྲས་སློན་ཡློད་

ནའང་། དེ་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲློད་ང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་ནང་འད་

མཉམ་མེད་པ་དང་ཁློར་ཡུག་ལ་གནློད་སྐློན་བཏང་སེ། ད་ཆ་

ང་ཚོས་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་གདློང་ལེན་བྱེད་དགློས་པ་ཆགས་

ཡློད། ད་ཆ་འཛམ་གིང་འདི་ཡག་པློ་ཞིག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་

བྱ་རྒྱུ་ནི་གཞློན་སྐེས་རྣམས་ཀི་ལག་ཏུ་ཡློད་ཅིང་གཙོ་ཆེ་བ་

ཁློང་ཚོར་རག་ལས་ཡློད། དློན་དངློས་དེ་ལ་བརེན་སྤི་ཚོགས་

ནང་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་འགྱུར་བ་ཞིག་འློང་བ་ནི་གང་ཟག་
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སེར་གི་འབད་བརྩློན་ཁློ་ན་ལ་བརེན་ནས་ཡློང་ཐུབ། དཀའ་

ངལ་དེ་དག་ལ་གདློང་ལེན་ཆེད་ང་ཚོའི་ཐབས་བྱུས་ཀི་མེད་

དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ནི་འབྱུང་འགྱུར་གི་མི་རབས་

ཚོར་ཤེས་ཡློན་སྤློད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་

ང་རང་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའི་སྐབས། ག་དུས་

ཡིན་ཡང་གཞློན་སྐེས་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐབས་བྱེད་

ཅིང་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞིག་ཁློང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྐེལ་

གི་ཡློད། ངའི་རེ་བ་དང་འདློད་དློན་ནི། ཉིན་ཞིག་སློབ་གྲྭ་

སློགས་ཀི་ཤེས་ཡློན་ལམ་ལུགས་ཀིས་ངས་བརློད་བཞིན་

པའི་སེམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཞེས་པའི་ཐློག་ལ་དློ་སྣང་སྤློད་རྒྱུ་དེ་

ཡིན། གཞི་རྩའི་ཤེས་ཡློན་སློབ་གཞིའི་ཐད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་བྱེད་དགློས་པར་ང་ཚོས་ཡིན་ཤག་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་སློ་སློའི་སློབ་གྲྭའི་གཏན་འབེབས་

སློབ་ཚན་གི་ཆ་ཤས་སུ། དཔེར་ན། བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རེ། 

བཟློད་པ་ལྟ་བུའི་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་གི་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་སློབ་སྦློང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཤག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་

འཆར་རྒྱུར་ང་ལ་རེ་བ་ཆེན་པློ་ཡློད། སློབ་གྲྭའི་ནང་རྩློད་རྙློག་

འདུམ་སྒིག་བྱེད་པར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ཞི་བདེའི་རྩ་འཛིན་

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་པའི་འབྲས་བུར། ཉིན་གཅིག་ཕྲུ་གུ་
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རྣམས་ཀིས་སློ་སློའི་ཚོར་སྣང་དང་སེམས་ཚོར་ཐད་རྒྱུས་

མངའ་ཆེ་བ་དང་། རང་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཛམ་གིང་གཉིས་

ཀའི་ཆེད་འགན་འཁྲིའི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡློང་ཐུབ་པའི་

རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དངློས་གནས་ངློ་མཚར་

ཆེ་བ་ཞིག་མ་རེད་དམ།
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འབྱུར་འགྱུར་གི་དུས་རབས། 

འཛམ་གིང་འདི་ཡག་པློ་ཞིག་ཡློང་བར། རྒྱལ་ཁབ་འདིའམ་

དེའི་མི་སེར། ཆློས་ལུགས་འདིའམ་དེའི་ཁློངས་མི་ཡིན་མིན་

ལ་མ་ལྟློས་པར། རྒན་གཞློན་སུ་ཡིན་རུང་ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་

འབློར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡློད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པློ་འདིའི་

ཆབ་འབངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། མིག་རྒྱང་

དང་སྙིང་སློབས་ལྡན་པའི་ཐློག་ནས་རེ་བ་བཟང་སར་བཅློལ་

ཏེ་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀིས་འབད་བརྩློན་སེན་དགློས། དེ་ནི་

ངའི་བཅློས་མིན་གི་རེ་སྐུལ་ཡིན།

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཆེན་པློ་འདིའི་ནང་ཚེ་སློག་གངས་

མེད་པ་ལས། འགློ་བ་མི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་འློད་ཙམ་ལས་

མ་འདས། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱུ་སྐར་འདིའི་སེང་འདུག་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་ལྟ་སྐློར་བ་ཞིག་དང་མགློན་པློ་

ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། དེར་བརེན་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་དེའི་

རིང་ཁེར་རྐང་དང་། སྐིད་པློ་མེད་པ། ང་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་ལྟ་སྐློར་
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བ་གཞན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཁྲུག་རྩློད་ངང་དུས་ཚོད་སྐེལ་བ་

ལས་ཞན་པའི་གེན་རགས་ཤིག་ག་ལ་ཡློད། དེས་ན་གཞན་

དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀི་ཚོར་བ་དང་གཞན་ལ་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་དང་བཅས། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་

འདི་མི་ཚེ་དློན་ལྡན་ཞིག་ཡློང་རྒྱུར་བེད་སྤློད་བཏང་ན་དགེ་

མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

ད་བར་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ལས་ལློ་ངློ་བཅུ་ཕྲག་

གཅིག་ལག་རློགས་ཟིན་ཞིང་། མང་ཆེ་བ་ད་དུང་ཡློང་རྒྱུ་

བསྡད་ཡློད། དུས་རབས་འདི་ཞི་བདེ་དང་གློས་མློལ་གི་དུས་

རབས་ཤིག་དང་། སེམས་ཁུར་དང་། འགན་འཁྲི། སྙིང་རེ་

བཅས་ལྡན་པའི་འགློ་བ་མི་གང་མང་འབྱུང་སའི་དུས་རབས་

ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་ངའི་སློན་ལམ་

ཡང་ཡིན།


