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ས་བཅད་དང་པྲོ། མཚམས་སྦྲོར།

ཧན་རེ་ཏྲོང་། ༼Anne Harrington༽

ལེའུ་དང་པྲོ། ངོ་སྤོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་། ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་སེམས་

དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེར་༼MIT༽ཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་

འདུ་དེ་ནྱི“སེམས་ལ་དཔྱད་པ”ཞེས་པའྱི་མྱིང་བྱང་དཀྱུས་མ་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་སོང་

ཚོགས་བྱས་ཡོད་ཀང་། ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འཛུགས་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། 

བོད་ཀྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་

ཏེའྱི་ཁྱི་རེ་སྱི་ཀེ་ཚོགས་ཁང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་དབུས་སུ་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་དཀྱིལ་

དཀྲུང་དུ་བཞུགས་འདུག ༼ཁྲོང་གི་ལྷམ་གཉིས་རང་གི་མདནུ་ད་ུབསིྒགས་ནས་བཞག་འདགུ༽ ཏཱ་

ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཏོང་དུ་སྱིད་འཛིན་འཇོད་ཇྱི་བོ་ཤྱི་༼George W. 

Bush༽དང་མཇལ་འཕད་གནང་སྟེ། གནམ་གྲུའྱི་ནང་མཐོ་སོབ་འདྱིར་ཕེབས་པ་རེད། 

དེ་ལྟ་ནའང་། ཁོང་གྱིས་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་རང་ཉྱིད་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་

ཀའྱི་ཕོགས་སུ་བསྐོད་པའྱི་གཟའ་འཁོར་གསུམ་རྱིང་གྱི་མཛད་རྱིམ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།
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ཡྱིན་པར་གསུངས་སོང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་གཡོན་དུ་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་

དང་། ཉམས་ལེན་པ་སོར་ཞྱིག་མར་བསད་ཡོད་པའྱི་ཁོད་དུ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྐ་

ཆས་དང་། གཞན་འགས་ངུར་སྱིག་གྱི་གཟན་ཤམ་གོན་འདུག གཟབ་ནན་གཅྱིག་

མཚུངས་ཀྱིས་བདམས་པའྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་

སོར་ཞྱིག་ཁོང་གྱི་གཡས་སུ་བསད་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་

ཡོད་པའྱི་མེ་ཏོག་ཆུན་པོ་དེ་དག་གྱིས་འདུ་འཛོམས་འདྱི་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

མཚོན་ཡོད་པ་ལས། གཞན་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་གྱི་ས་གདན་སྐ་བོ་དང་། ཆུའྱི་ཤེལ་

དམ། ལག་འཁྱེར་གོག་ཀླད་འཇོག་སའྱི་མདུན་ཅོག་དམའ་པོ་་དང་། བརྙན་པར་སྟོན་

ཆས་བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་ཆེད་སྦོང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཟབ་སྦོང་ངམ་མཁས་

པ་སོར་ཞྱིག་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་གེང་མོལ་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་

སྟེར། གལ་སྱིད་དེ་ནྱི་དམྱིགས་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། གེང་མོལ་འདྱི་ཚོགས་ཞུགས་

མྱི་སྣ་ཆྱིག་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་གམ་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་ལ། ཚོགས་ཞུགས་པའྱི་གྲས་སུ་

ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་། ཚན་རྱིག་པ། གསར་འགོད་པ། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ། 

ཧོད་ལེ་ཨོ་ཌྱིའྱི་གོག་བརྙན་འཁབ་སྟོན་པ། ༼རེ་ཆར་གྷའེར་དང་། གྷྲོ་ཌེ་ཧན་སྲོགས།༽ མྱི་

མང་བཅས་ཡོད། ཚོགས་ཁང་ཆུང་དྲགས་པས་ད་དུང་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཞུགས་ཐུབ་མེད།

ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་སོར་ཡྱིན་ནམ། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་ཚོགས་

ཞུགས་པ་ཚང་མ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེར་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ནམ། བགྲོ་

གེང་འདྱིའྱི་བཀོད་སྒྱིག་པ་དང་། མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་གཏོང་མཁན་སེམས་དང་ཚེ་
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སོག་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ཨ་ཏམ་༼Adam Engle༽ལགས་ཡར་ལངས་ཏེ། 

ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་བཞྱིན་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བརོད་སོང་།

དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚན་རྱིག་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་སྒོམ་གཞྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཚན་རྱིག་གྱིས་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་གོ་རོགས་ཀྱི་རྨང་རེན་ཞྱིག་བཏྱིངས་ཡོད། ནང་དོན་

རྱིག་པ་ནྱི་གང་ཟག་སེར་སོ་སོའྱི་ཐར་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་ལོ་ངོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་

རྱིང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐར་པ་དེའང་མ་རྱིག་པ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའྱི་

དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་རོགས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་ང་

ཚོས་གྲོས་གཞྱིར་བཏོན་པའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཇེ་ལེགས་སུ་

རོགས་པའྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་འདྱི་ནྱི། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་

གྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་དོན་རྱིག་པས་སོམ་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའྱི་བློ་རྱིག་ཕ་མོ་

གཙོ་བོར་བཀོལ་སྤོད་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་བ་

དང་། བརག་དཔྱད་འདྱི་ནྱི་གཟབ་ནན་གྱིས་ཞྱིབ་ལྟ་དང་། རྱིགས་སྒྲུབ། ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་བཅས་ལས་གྲུབ་ཡོད་ནའང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བརག་དཔྱད་འདྱི་

ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལས། ཡུལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་

དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ཡོད།

ཚན་རྱིག་གྱིས་སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་ཐབས་འདྱི་ལྟ་བུ་ངོས་ལེན་མྱི་

བྱེད་པ་ནྱི་ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ཞྱིང་། ཚན་རྱིག་དང་། ནང་དོན་རྱིག་

པའྱི་བར་ལ་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའྱི་ཤེས་རོགས་བརེ་རེས་བྱེད་འོས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  4  

མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་ཡང་བསྒྲུབ་ཆོག་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་གྲོས་གཞྱི་དེའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཕན་ནུས་ལ་རྩད་

ཞྱིབ་བྱེད་ཆེད་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྩད་ཞྱིབ་འདྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་སུ་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་

བཞྱིན་པའྱི་བརོད་གཞྱི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བགྲོ་གེང་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད། 

བརོད་གཞྱི་དེ་དག་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན། མོང་ཚོར་བཅས་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ནང་པ་ཚོར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ངེས།

ཚོགས་འདུའྱི་སྟེང་དུ་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་འཇོད་ཇྱིས་༼Georges Dreyfus༽

ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་སྣེ་མང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞྱིང་ལྟ་བ་མང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་

ཞྱིག་དང་། སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ལ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འཇོག་ཚུལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པར་ནན་གྱིས་བརོད་ཡོད་ཀང་། ནང་པའྱི་མཁས་དབང་དང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་

ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཁག་གཙོ་བོར་

འཛིན་རྒྱུར་མོས་མཐུན་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་གྱི་སབས་ནང་དོན་

རྱིག་པའྱི་ལྟ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ནང་དུ་བསྡུས་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་སོང་།

ཐ་ན་ཚད་གཞྱི་འདྱིར་རྱིག་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བགྲོ་གེང་སོང་རྒྱུའང་

དམྱིགས་ཡུལ་མཐོ་དྲགས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། དོན་ངོ་མར་ཨ་ཏམ་དང་། 

སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། ཨད་མྱི་ཨ་

ཡེ་ཏེའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་ཁོང་ཚོའྱི་ཚོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཀོགས་མཚམས་

ཤྱིག་རེད། སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པ་ནྱི། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་ཚན་རྱིག་པ་
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འདྲ་མྱིན་བར་བགྲོ་གེང་བཀོད་སྒྱིག་གྱི་དོན་དུ་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་སད་དུ་དང་

བླངས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན། སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་

ཚོགས་འདུ་སོན་མ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་བཞུགས་སར་དུ་

སོང་ཚོགས་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་འདུ་རེ་རེ་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ལྷོད་ཡངས་ཀྱིས་ཚོགས་

ཡོད་པ་དང་། མགྲོན་འབོད་བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཞུགས་པའང་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་

མེད། བགྲོ་གེང་དེ་དག་ཟྱིན་བྲྱིས་སུ་བཏབ་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཀང་། ཚོགས་

འདུ་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་དྲྱིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེན་སེལ་མེད་པ་དང་། སེམས་དང་ཚེ་

སོག་ཚོགས་པའྱི་མཚན་སྙན་ཡང་ཁྱབ་གདལ་དུ་སོང་མེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་འདྱི་མྱི་མང་འདུས་ཚོགས་ཆེན་པོའྱི་ཁོད་དུ་སོང་ཚོགས་བྱེད་པའྱི་ཐག་གཅོད་ནྱི་

རྒྱན་འཛུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། གལ་ཏེ་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་འབྲས་བུ་མ་ཐོན་པར་མྱི་

མང་ལ་བག་ཆགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཇོག་མ་ཐུབ་ཚེ། སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་

པའྱི་མཚན་སྙན་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་བྱུང་ན། 

སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པ་ལ་རང་ཉྱིད་ནྱི་རྱིག་གཞུང་ཐ་དད་པའྱི་བར་ལ་བགྲོ་

གེང་བཀོད་སྒྱིག་གྱི་ལས་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

བསྒག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྡན་རྒྱུ་རེད།

སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པ་ལ་རང་གྱིས་ལས་དོན་གསར་པ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱིན་

པའྱི་སྣང་བ་ཡོད་སྱིད་ཀང་། ནང་དོན་རྱིག་པས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་

ཚན་རྱིག་དང་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་འབྲས་བུའང་འབྱུང་རྒྱུ་

ཡྱིན་པའྱི་སྤྱིའྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་དར་ནས་དུས་རབས་གཅྱིག་ཙམ་འདས་ཟྱིན། ལོ་རྒྱུས་
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ཀྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཁས་པ་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་ཡེ་

ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཚན་རྱིག་གྱི་བགྲོ་གེང་བྱེད་རོགས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་

བསམ་ཚུལ་བྱུང་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། མྱི་ཚོས་ཚན་རྱིག་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་

ལུགས་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་འགལ་ཟླ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཅྱིག་གྱིས་རང་དབང་གྱི་འཚོལ་

ཞྱིབ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཡང་། གཅྱིག་ནྱི་ལུང་འཛིན་རྱིང་ལུགས་དང་རྨོངས་དད་ཀྱི་

བཀག་རྒྱ་ལས་ཐར་མེད་ཟེར། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་རྐེན་གྱིས་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཡེ་ཤུའྱི་

ཆོས་ལུགས་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བར་

བསམས་ཤྱིང་། ལངས་ཕོགས་འདྱི་མཁེགས་སུ་སོང་བའྱི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་དཔྱད་

གཞྱི་གཅྱིག་ནྱི། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སོབ་གསོ་བ་ཨམ་ཌྱི་རོས་༼Andrew Dickson White༽

བརྩམས་པའྱི་《ཚན་རྱིག་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་རྱིག་པའྱི་འཐབ་འཛིང་གྱི་ལོ་

རྒྱུས།》ཞེས་པའྱི་གེགས་བམ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ་དེ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་འཇོན་

༼John Draper༽གྱིས་བརྩམས་ཤྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༦ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་《ཚན་

རྱིག་དང་ཆོས་ལུགས་བར་གྱི་རྙོག་དྲ།》ཞེས་པ་འདྱིས་ཀང་ལངས་ཕོགས་དེར་ཕལ་

ཆེར་ཤུགས་རྐེན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཐེབས་ཡོད།

དེའྱི་སོན་དུ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོར་

ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། གོང་གྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་མཁེགས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་

ཆབས་ཅྱིག་ནང་དོན་རྱིག་པས་ཉུང་མཐའ་ཡང་མྱི་རེ་འགའྱི་དོ་སྣང་འགུག་འགོ་

བརྩམས། ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དེར་འཇྱིག་རེན་བཀོད་

པ་པོའྱི་ལྟ་བ་དང་། འདྱི་འདྲའྱི་བཀོད་པ་པོས་འཇྱིག་རེན་བསྐྲུན་པའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་མེད། 



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  7  

དེ་མཚུངས་སུ་ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་ལྷ་མེད་སྨྲ་བའྱི་ཏཱ་ཝུན་རྱིང་ལུགས་དང་། ༼འདི་ལ་

ཐྲོ་མ་སི་༼Thomas Henry Huxley༽ལྟ་བུའྱི་ཏཱ་ཝུན་རྱིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་གྱི་མྱི་རབས་

ཐོག་མ་ཚོས་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས།༽ འཕེལ་འགྱུར་སྨྲ་བའྱི་འཇྱིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་

གཉྱིས་དང་ཕོགས་མང་པོ་ནས་འགལ་བ་མེད་པར་སྣང་ཞྱིང་། ད་དུང་ནང་དོན་རྱིག་

པ་ལ་རྡུལ་ཕན་གཞྱིར་བཞག་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ཉྱིད་ཐོག་ནས་འཇྱིག་རེན་གྱི་བྱུང་བ་

ལ་ལྟ་བའྱི་གོ་རོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཚོས་དགའ་སྣང་བྱེད་

ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ནང་དོན་རྱིག་པ་ལ་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ལུང་འཛིན་རྱིང་ལུགས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་མེད་པར་མཐོང་ཡོད། འཇར་མན་དུ་སྐེས་པའྱི་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་རྩོམ་སྒྱིག་པ་ཕོ་ལྱི་ནྱི། ༼Paul Carus༽ ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༣ ལོར་ཤྱི་ཁ་གོར་

དུ་ཚོགས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་སྟེང་དུ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་

གྲུབ་ལ་ཐོག་མར་འཕད་ཅྱིང་། ཚོགས་འདུ་དེ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཕལ་ཆེ་

བའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལྷན་དུ་འཛོམས་པ་ཐོག་མ་ཡྱིན། ཕོ་ལྱིས ༡༨༩༦ ལོར་བྲྱིས་པའྱི་

༼ནང་དྲོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་ཆྲོས་ལུགས།༽ཞེས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ནང་འདྱི་ལྟར་བརོད་

འདུག “ང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ནྱི་དངོས་དོན་རྱིང་ལུགས་པའྱི་ཐོག་

མ་དང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་མཁན་ཐོག་མ། 

རང་དབང་གྱི་བསམ་བློ་པ་ཐོག་མ། སོལ་རྒྱུན་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་ཐོག་མ། 

ཚན་རྱིག་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཐོག་མ་བཅས་རེད་་༌། ཁོང་གྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་

འཇྱིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་གྱི་མཇུག་འབྲས་རྣམས་སོན་གཟྱིགས་གསལ་པོར་གནང་

འདུག”
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དང་ཐོག་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ནང་དོན་རྱིག་པར་དོ་སྣང་བྱས་པ་ནྱི། གཙོ་བོར་

མངོན་གསལ་དོད་པོའྱི་མཐུན་སྣང་བྲེ་བྲག་པ་སྟེ། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། 

རྡུལ་ཕན་གྱི་རྣམ་གཞག སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་འཕེལ་རྱིམ། སེམས་གཅོང་

བཅོས་ཐབས་སོགས་ཡྱིན་ཡང་། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ལོ་རབས་དང་པོའྱི་ནང་དོ་

སྣང་བྱེད་ཡུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་དང་། ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་

རྱིག་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་གཅོང་

བཅོས་ཐབས་པ་ཚོས་དེ་ལས་སོབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་ས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་དཀྱིལ་མར་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར། མཁས་པ་འདྲ་མྱིན་གྱིས་

ནང་དོན་རྱིག་པས་༼ཁྲོང་ཚྲོ ་ཁག་ཅིག་ལ་མཚྲོན་ན། ཤར་ཕྲོགས་སུ་བྱུང་བའི་གསང་ཆྲོས་ཀི་སྲོལ་

རྒྱུ ན་ཚང་མས༽ནུབ་ཕོགས་པའྱི་བདག་དང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དོག་

མོ་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སེམས་

གཅོང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་སྐེ་ཤུགས་གསར་པ་ཞྱིག་སྦྱིན་ཐུབ་པའྱི་རྩོད་

སྒྲུབ་གནང་ཡོད།

འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་འགའ་ལ་སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པས་ནང་དོན་རྱིག་པ་

ནྱི་སེམས་གཅོང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་

ཤུགས་ཆེན་སེལ་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལ་གསོན་

ཤུགས་སྦྱིན་བྱེད་ཀྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་དམྱིགས་འདུན་ནྱི་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནྱི་

དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཝར་རེ་ལའྱི་༼Francisco Varela༽བསམ་བློ་ཁག་དང་། ཚད་མ་

རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་
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དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ཁ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་

ཁོང་གྱི་རེ་འདོད་བཅས་ཡྱིན། ཝར་རེ་ལས་མཱ་ཆོ་ར་ན་༼Humberto Maturana༽དང་

ལྷན་དུ་རང་ཉྱིད་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལྟ་བ་༼འཚྲོ ་ལྡན་གི་སིྒག་གཞི་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་གིས་

རང་ཉིད་བཀྲོད་སིྒག་བེད་ཀིན་པའི་ཆྲོས་ཤིག་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚྱུལ་ཞིག༽གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི་དབང་

རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོངས་གྲགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་དང་ཨ་ཏམ་གཉྱིས་

ཀྱིས་སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པའང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ལ། ཝར་རེ་ལ་ནྱི 

༢༠༠༡ གྱི་དཔྱྱིད་ཀར་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ནའང་། ནང་དོན་

རྱིག་པ་དང་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་བགྲོ་གེང་ལ་བཅངས་པའྱི་ཁོང་གྱི་རེ་འདུན་དེ་

ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལའང་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་མ་གྲོངས་

པའྱི་གོང་གཤམ་གསལ་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་བརོད་འདུག

དེང་སབས་ཚན་རྱིག་དང་། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་རང་བྱུང་རེན་གཞྱི་

ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁ་ཕོགས་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་ནང་ང་

ཚོས་རང་ངོས་ནས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་མོང་བ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་པའྱི་གྲུབ་དོན་ནྱི། དེང་

དུས་ཀྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་མངོན་སུམ་

གྱི་གོ་རོགས་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་དགོས་པའང་འདུས་ཡོད། གང་ཟག་དང་པོ་

ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་རྙེད་པ་དེར་ར་སྤོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཁ་སོང་ཡང་ཡྱིན། དཔེར་ན། མོང་ཚོར་དང་ཡྱིད་བྱེད་ལྟ་བུའྱི་

སེམས་བྱུང་གྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་ལ་ཀླད་པའྱི་གོག་པར་བརྒྱུད་ནས་བརག་དཔྱད་

བྱེད་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་མཚོན་ན། ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀྱི་མོང་བའྱི་འགྲེལ་
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བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་མེད་ཚེ། ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་གྲུབ་དོན་ལ་གསལ་བཤད་ཡང་

དག་ཅྱིག་བྱ་མྱི་ཐུབ།

ཝར་རེ་ལའྱི་སོན་དུའང་མཁས་པ་གཞན་ཚོས་ནང་དོན་རྱིག་པར་ཕྱིའམ་ཡུལ་

གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་ཁ་སོང་བྱེད་པའྱི་ནང་སེམས་

ཀྱི་རོགས་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྱིར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་

ལ་འགུག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལྡན་ནའང་། མྱི་སོར་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་འདྲའྱི་ལྟ་ཚུལ་

གྱིས་ཕོགས་གཉྱིས་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་ཉེན་ཆེ་བའྱི་སེམས་འཁལ་བྱས་ཏེ། ༼ཁྲོང་ཚྲོ ་ནི་

སྒ ྲོམ་སུྒབ་པ་རེད། ང་ཚྲོ ་ནི་དངྲོས་སུ་ལས་ལ་འཇུག་མཁན་ཡིན་ཟརེ་བ་དང་། ཡང་ན་ཁྲོང་ཚྲོ ་ནི་ཁ་ནང་

ལ་ཕྲོགས་མཁན་རེད། ང་ཚྲོ ་ནི་ཁ་ཕི་ལ་ཕྲོགས་ཡྲོད་ལྟ་བུའི་བསམ་ཚྱུལ་ཡང་འབྱུང་སིད།༽ གནད་

དོན་ཐག་གཅོད་པ་ལས་མགོ་རྙོག་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་བར་བསམ་ཡོད། བོད་རྱིག་པ་བ་

ལེ་ཕོ་ཛིས་༼Donald Lopez༽འདྱི་འདྲའྱི་ལྟ་སྟངས་ནྱི་དུས་རབས་གསར་པའྱི་ཤར་

གྱིང་རྱིག་པའྱི་ནད་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བཤད་ནས་སྐོན་བརོད་བྱས་ཤྱིང་། དུས་

རབས་གསར་པའྱི་ཤར་གྱིང་རྱིག་པའྱི་ནང་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ལ་དངོས་

ཡོད་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཆེས་མཐོ་བོ་ཞྱིག་བཟུང་སྟེ། རྱིག་གཞུང་འདྱི་དང་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་བགྲོ་གེང་དང་གཅྱིག་སྒྱིལ་བྱུང་ན། ས་

མས་ཕྱི་མའྱི་ཞན་ཆ་༼ཚད་མ་རིག་པ་དང་། བླང་དྲོར་གི་རྣམ་གཞག ཞིབ་འཇུག་བེད་ཐབས་

བཅས་ཀི་ཕྲོགས་ནས་ཡྲོད་པའི་ཞན་ཆ༽རྣམས་བསལ་ཐུབ་པར་འདོད་པ་རེད།

དོན་ངོ་མར་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག 

སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་གཤྱིས་སྤོད་དང་
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ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་ནྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་གཏན་ནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདོད་

ཚུལ་འདྱི་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱས་པ་དང་། ཚན་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་ཚོར་གཏོགས་

པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ནྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུན་དུ་གང་ཟག་

དང་པོ་ལས་བྱུང་བའྱི་མོང་བའྱི་གྲུབ་དོན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརོད་སོང་། 

དེ་མཚུངས་སུ་ཚོགས་ཐོག་གྱི་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོས་སེམས་ཀྱི་སོར་ལ་ཡོད་པའྱི་

ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བརག་

དཔྱད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར། དེ་དག་ལ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། 

དཔྱད་བརྡར་གྱི་སོལ་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་

ཡོད་ཚུལ་ངོས་ལེན་གནང་སོང་། སྤྱིར་བཤད་ན། དོགས་འདྲྱི་དང་ངོས་ལེན་གྱིས་

ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་ཕྱུག་ཏུ་བཏང་ཞྱིང་། དེ་དག་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་ནང་

དོན་རྱིག་པས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་དང་། དེ་ལྟར་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་ཇེ་ལེགས་

སུ་འགྲོ་མྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་གལ་ཆེན་འདྱི་ལ་དགག་ལན་ཞྱིག་ཐེབས་མེད།

གལ་ཏེ་སེམས་ཞྱིབ་ཏུ་རོགས་རྒྱུ་ནྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། ནང་པའྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་

ཚོར་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོའང་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གྱི་

ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བར་མཚོན་ན། མ་མཐའ་

ཡང་གནས་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། ཚན་

རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མས་འདས་པའྱི་ཟླ་འགའ་ལ་
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གྲོས་བསྡུར་གནང་བ་དང་། སོན་འགྲོའྱི་གྲོས་བསྡུར་དེ་དག་ནྱི་གཙོ་བོར་བགྲོ་གེང་

འབྲས་ལྡན་ཞྱིག་འབྱུང་ཆེད་སོ་སོའྱི་གཏམ་བཤད་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་དགོས་

པའྱི་སོར་ནས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བརོད་འདོད་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་

ནང་པ་ཚོའྱི་དང་བ་སོང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་རྩད་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་

ནང་དུ་ཐུན་མོང་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་། སོན་མ་བསམ་པའྱི་མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་འབྱུང་འགོ་བརྩམས་ཡོད། ནང་པའྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་

གཅྱིག་ནྱི་མཱ་ཐེའོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཧཕ་རན་སྱིར་སྐེས་ཤྱིང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཞེ་ཆེན་དགོན་

པར་གཏན་སོད་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་འགོར་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་གྱིས་སོན་

མར་ཕཱ་སྱི་ཏར་མཐོ་སོབ་ཏུ་སྐེ་དངོས་རྫས་འགྱུར་ལ་སོབ་གཉེར་བྱས་མོང་ཞྱིང་། 

ཚད་མཐོ་བོའྱི་སོམ་གྱི་ངང་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་སོར་གྱི་དབང་རྩའྱི་ཕུང་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་༼ཕྲོགས་གཅིག་ནས་འདི་ནི་ཁྲོང་གི་ཀླད་པ་ལ་གླྲོག་པར་གིས་བརྟག་དཔྱད་བེད་པའི་

ཉམས་ཞིབ་ཅིག་རེད།༽ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད། མཱ་ཐེའོ་

ཡྱིས་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུའྱི་རེས་སུ་རང་ཉྱིད་སར་ཡང་ཚན་རྱིག་ལ་ཁ་ཕོགས་པ་འདྱིའྱི་

ཐད་ལ་རང་གྱི་དགེ་རྒན་དམ་པ་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་རང་ཉྱིད་ལ་

དྲྱི་བ་བཀོད་འདུག

ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོར་བགྲོ་གེང་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྟེང་རྱིམ་པས་གསལ་པོ་ཆགས་

སོང་། ཁོང་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཞན་ལ་ཕན་སེམས་བཅངས་ནས་ཡོང་ཡོད་པ་ལས། 

དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཁོང་ཚོར་རང་གྱི་འཚོ་བ་ཇྱི་ལྟར་བསྐལ་བ་བརོད་མྱི་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  13  

དགོས་ཟེར། ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་ཚོས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་སོ་སོའྱི་བསམ་ཚུལ་བརོད་པ་

དང་། ཚན་རྱིག་པའྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་པར་དགའ་སྣང་ཡོད་ཚུལ་བརོད་

སོང་། གཞན་སོར་ཞྱིག་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ན་ནང་དོན་རྱིག་པར་

ཕན་ཐོགས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡང་བཟུང་འདུག བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མཁས་དབང་

ཨ་ལན་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་སོན་དུ་གསར་འགོད་པར་བརོད་རྒྱུར། “ཆོས་ལུགས་

ཐམས་ཅད་ལ་མཁེགས་འཛིན་དང་ལུང་འཛིན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཉེན་

ཁ་ཡོད་པ་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་བགྲོ་གེང་བྱས་ན་ནང་དོན་རྱིག་པ་ཉེན་ཁ་

དེ་ལས་རྒྱལ་བར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རེད།” ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་གྱི་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་

དམྱིགས་གཞྱི་གཅྱིག་ནྱི། ཚན་རྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དོགས་

འདྲྱི་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་མཚུངས་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོའྱི་རེ་བར་ནང་དོན་རྱིག་

པས་ཚན་རྱིག་གྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོའྱི་སོར་ལ་བཟུང་བའྱི་བདེན་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་

ལ་དོགས་འདྲྱི་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ཚན་རྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་

མཉམ་འབྲེལ་ལ་བརེན་ནས་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཕན་ཡོན་ལ་བདེན་དཔང་མང་

པོ་བསྐྲུན་པའྱི་རེ་བའང་བཟུང་འདུག གྲུབ་འབྲས་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་དེང་དུས་བཀོལ་སྤོད་ཆེ་

ཞྱིང་། གནས་བརན་སེ་པའྱི་དགེ་སོང་ཨ་མོ་རོད་༼ཁྲོང་གིས་ལྲོང་ཌྲོན་མཐྲོ་སླ ྲོབ་ཏུ་སེམས་

ཁམས་རིག་པ་དང་། ཕུང་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་ལ་སླྲོབ་གཉརེ་བས་ནས་རབ་འབམས་པའི་གྲོ་གནས་

ཀང་བླངས་འདུག༽ཀྱིས་མྱི་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་བྱེད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་སོང་།

བགྲོ་གེང་མདུན་དུ་བཞུར་བ་དང་། ནང་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ནས་དམྱིགས་
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ཡུལ་གཞན་ཡང་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་ནྱི་དཔྱད་བརྡར་

གྱི་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རེས་དང་། གོ་རོགས་

བརེ་རེས་བྱེད་པའྱི་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བརླག་པའྱི་ཉེན་ཁའང་བྱུང་སོང་། ཚོགས་

ཞུགས་པ་སོར་ཞྱིག་གྱིས་མཐར་གཏུགས་ན། ནང་པ་ཚོས་སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་

གཏོང་བ་དེ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་པ་

ཤེས་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་ཟེར། ཨ་ལན་གྱིས་བརོད་རྒྱུར། “ནང་དོན་རྱིག་པར་

གོ་རོགས་ཞྱིབ་ཏུ་འཚོལ་བ་ནྱི་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཞྱིང་། དགེ་བ་

སྒྲུབ་པ་ནྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོལ་སྙེག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།” སད་ཆ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་

འགྲེལ་བརོད་བྱས་ན། ནང་པ་ཚོས་རང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་མ་རྱིག་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་

དང་། ལས་ངན་གྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཅྱིང་། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་གོ་རོགས་ལ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤོད་པ་ལེགས་པར་

བསྒྱུར་བའྱི་ནུས་པའང་ཡོད། ཧ་ཝད་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་འཇད་རོ་མེས་༼Je-

rome Kagan༽ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གཞུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་

རོགས་དང་བླང་དོར་བར་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་སོར་གྱི་བདེན་འཛིན་དང་མྱི་མཐུན་ཚུལ་

བརོད་སོང་། “ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་བཟང་སྤོད་མྱི་ལྡན་པའྱི་

ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་གསར་རྙེད་

བྱེད་ཆོག་པ་དང་། ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་སམ་གོ་རོགས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནང་དོན་

གཞན་ཞྱིག་ལ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།” འདྱི་ལྟར་གཏམ་བཤད་པ་དང་ཚོགས་

ཞུགས་པ་ཚང་མས་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་ནྱི། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་
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མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སེམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་

ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། དེའྱི་ནང་དུ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་ཤེས་རོགས་གསར་པ་ཐོབ་

ནས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཇྱི་ལྟར་འགྲོ་བའྱི་གནད་དོན་ཡང་འཚུད་དགོས་པ་

འདྱི་རེད།

སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ཨ་ཏམ་གྱིས་རང་གྱི་གཏམ་

བཤད་མཇུག་མ་བསྡུས་གོང་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཝེ་སྱི་ཏྱི་

༼Charles Vest ༽མཚམས་སྦོར་བྱས་ཤྱིང་། ཝེ་སྱི་ཏྱིས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་

རང་གྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་ཏེ་བརོད་རྒྱུར།

ཉེ་དུས་ཀྱི་སེམས་དང་ཀླད་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་

ཞྱིག་ཏུ་མགོགས་པོར་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཞྱིབ་འཇུག་དེས་

འཕྲུལ་ལས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའྱི་ང་ཚོ་ད་དུང་རང་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་རྱིང་དུ་གེས་ཏེ། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོལ་

རྒྱུན་ཁག་གྱི་དོགས་འདྲྱི་དང་། གོ་རོགས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱ་དགོས་པའྱི་སྐུལ་

སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིར་

ཚན་རྱིག་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་པ། ནང་པའྱི་མཁས་དབང་དང་ཉམས་ལེན་པ་བཅས་

འཛོམས་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོའྱི་ལས་རྱིགས་ལ་མཁས་ཤྱིང་། མཐོ་སོབ་

འདྱིའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་གུ་ཡངས་དྲང་བདེན་གྱིས་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་

བཟུང་སྟེ། ཚང་མར་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་སོར་ལ་རྩད་ཞྱིབ་བྱེད་

པར་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད།
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ཝེ་སྱི་ཏྱིས་མང་ཚོགས་ལ་མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཀླད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་ཤར་ཕྱི་༼Phillip Sharp༽ལགས་ངོ་སྤོད་བྱས་ཤྱིང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་འདྱི་དང་

སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་ཚོགས་འདུ་

འདྱིར་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཡོད། མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནྱི་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བའྱི་

ཁེ་ལས་གཉེར་མཁན་ཇད་མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་དང་། ཧ་ཕྱི་མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་གཉྱིས་༼Patrick 

J. McGovern and Lore Harp McGovern༽ཀྱིས་མ་དངུལ་བཏང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ 

ལོར་གསར་དུ་བཙུགས་ཤྱིང་། ད་བར་དུ་མཐོ་སོབ་ཅྱིག་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་མ་དངུལ་

འབོར་ཆེན་ཞྱིག་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སྦྱིན་གཏོང་གནང་བ་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད། ཞྱིབ་

འཇུག་ཁང་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་སྣེ་ཁྱིད་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕོགས་བསྡུས་

དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཤར་ཕྱི་ནྱི་ཆེད་

སྦོང་བྱས་མོང་བའྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་། ཁོང་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་

ཚན་མང་པོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་འདྱིའྱི་མདུན་ལོངས་གཟྱིགས་པའྱི་ལྟ་རྒྱ་

དང་། དམྱིགས་ཡུལ་མཐོན་པོ་འདྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སོབས་པ་གཉྱིས་ཡོད་པར་བསམས་པ་

རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཁོང་དང་ཚན་རྱིག་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕུང་ཁམས་རྱིག་

པའམ་གསོ་རྱིག་གྱི་ནོར་སེལ་གཟེངས་རགས་ཐོབ་ཅྱིང་། དགྲེ་འར་ནྱི་ཨད་༼DNA༽

ཀྱི་ནང་དུ་འྱིན་ཏྱི་རོན་༼intron  རིགས་རྫས་ཐྲོན་སེྐད་ཀི་ངྲོ་བྲོར་མི་འགྱུར་བའི་དག་ེའར་ནི་ཨད་

ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག༽ཡོད་པ་དང་། འར་ནྱི་ཨད་༼RNA༽ཀྱི་བྱེད་ལས་ཤྱིག་ནྱི་འྱིན་ཏྱི་རོན་

རྣམས་བསུས་ཏེ། འད་ཀྱི་སོན་༼exon  ནང་དྲོན་ཅན་གི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་གྲོ་རིམ་ཞིག༽

ལྷག་མ་རྣམས་ལྷན་དུ་སྦར་ནས་སྤྱི་དཀར་གསར་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་ཁོང་ཚོས་
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གསར་རྙེད་བྱས་ཡོད།

མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཀླད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་རང་

གྱི་ཚན་རྱིག་པ་འགའ་དང་དུས་ཚོད་ཕར་ཞོག ཐ་ན་རང་གྱི་མཚན་སྙན་ཙམ་ཡང་

སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཡར་བ་ཡྱིན་ནམ། 

དེའྱི་འབྱུང་རྐེན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ནྱི་ཤར་ཕྱིའྱི་ལས་རོགས་ལན་ཌར་༼Eric Lander༽ཡྱིན་

ཞྱིང་། ཁོང་ནྱི་ཝད་ཏྱི་ཧད་ཌྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ཞྱིབ་འཇུག་

ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་པའྱི་

སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་། དེ་དུས་ལན་ཌར་

དང་ཚན་རྱིག་པ་གཞན་ཚོས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་དངོས་གཟུགས་དང་

ཚེ་སོག་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སོར་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་ཡོད། ཁོང་

ཚོགས་འདུ་དེར་འགྲོ་སབས་རང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ལས་

རོགས་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་བསྐུར་བ་

དང་། དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་ཁོང་ལ་སེམས་གཙང་མ་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་ཤོག་ཅེས་

བརོད་འདུག

ཁོང་ནྱི་དོན་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་སོང་ཡོད་པ་འདྲ། གང་ལྟར་ཡང་ཁོང་གྱིས་དྷ་རམ་

ས་ལར་ཅྱི་ཞྱིག་མཐོང་བར་དགའ་སྣང་སྐེས་ཏེ། གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ལྟར་

བརོད་འདུག “ཚན་རྱིག་གྱིས་ཀང་ད་ལྟ་བླང་དོར་གྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་

དང་། དེ་དག་ལ་ལན་ཞྱིག་མྱུར་དུ་དགོས་རྒྱུ་རེད། ང་ལ་མཚོན་ན་ཚོགས་འདུ་འདྱི་

ནྱི། དྲྱི་བ་དེ་དག་ནང་པ་ཚོར་དྲྱིས་ནས་ཁོང་ཚོར་ལན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་མེད་བལྟ་བའྱི་གོ་
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སབས་ཤྱིག་རེད། ངས་ད་ལྟ་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་བསམ་ཤེས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་བརྩྱི་

འཇོག་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། མྱི་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གཞན་རྣམས་འགུག་ཐབས་

བྱས་མེད་པ་དང་། ཚང་མས་སོ་སོའྱི་ལྟ་ཚུལ་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་པར་འབད་པ་བྱས་པ་

ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྟ་ཚུལ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད།” ལན་ཌར་

གྱིས་རང་གྱི་ཉམས་མོང་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་ནས་མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཀླད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་

ཁང་ལ་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་སྦྱིན་བདག་བྱེད་པའྱི་འབོད་སྐུལ་བྱས་

ཤྱིང་། སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་མཐོ་སོབ་གཞན་མང་པོས་དེ་ནྱི་སོ་སོའྱི་མཚན་སྙན་ལ་

གནོད་པའྱི་བྱ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསམས་ཡོད་སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཀླད་

པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལས་བྱེད་ཚོས་ལན་ཌར་གྱི་རེ་སྐུལ་ལ་

བསམ་གཞྱིགས་བྱས་པ་དང་།  མཐའ་མར་མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཀླད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་

དང་། ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་མཐོ་སོབ་གཉྱིས་ཀྱིས་བགྲོ་གེང་འདྱི་སོང་ཚོགས་བྱེད་པར་

མོས་མཐུན་བྱས། ཚོགས་འདུ་འདྱི་མ་འཚོགས་པའྱི་བདུན་ཕག་འགའྱི་གོང་ལན་

ཌར་གྱིས་དགའ་སྤོའྱི་ངང་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་ལྟར། དེ་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་

མཐོ་སོབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་མཚན་སྙན་ནྱི་

ས་བརན་དུ་གྱུར་ཡོད་པས་ཉེན་ཁར་འཛེམས་དགོས་དོན་མེད་པས་རེད།

སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ད་ལྟ་ཤར་ཕྱིས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་གཤམ་གྱི་སད་ཆ་

འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་མཚམས་སྦོར་གནང་སོང་།

ཁོང་ནྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་མཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རེད། ཁོང་ཁྱྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་
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ཞྱིག་ཏུ་འཁྲུངས་ཏེ། དགུང་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་དུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་ཡོད། ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། 

འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ཞུགས་ནས་ཤེས་

ཡོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད། དོན་ངོ་མར་ཁོང་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མཁས་དབང་དང་དབུ་

ཁྱིད་ཅྱིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཁོང་ལ་ནོར་སེལ་ཞྱི་བདེ་གཟེངས་རགས་ཕུལ་བ་

ནྱི་ཁོང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞྱིན་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་མཚོན་བྱེད་

ཅྱིག་ཡྱིན།

ཁ་སང་ང་རང་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་

ཤྱིག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་དང་། ངས་ཁོང་གྱི་བཀའ་ལན་རྣམས་ལ་ཉན་

ནས་ཁྱད་ཆོས་གཉྱིས་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། དང་པོ་ནྱི་ཁོང་གྱིས་ཚན་

རྱིག་གྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། འདྱི་

ནྱི་ཁོང་སེར་གྱི་དང་བ་ཞྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་ནྱི་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་མཐོ་སོབ་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྟེ། ཁོང་གྱིས་གལ་སྱིད་རང་ཉྱིད་དགེ་སོང་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ཚེ། འཆར་

འགོད་ལས་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་གད་མོ་ཤོར་ཞྱིང་། ཤར་ཕྱིས་རང་གྱི་ངོ་སྤོད་

མཚམས་བཞག་པའྱི་རེས་སུ་ཡོད་ཚད་ཁུ་སྱིམ་མེར་གྱུར་སོང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་

མཆོག་ཡར་བཞེངས་ནས་བཀའ་གསུང་གནང་བའྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་

ཚོགས་ཁང་ནང་གྱི་མྱི་མང་དང་། སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་གྱི་བགྲོ་གེང་མཉམ་ཞུགས་པ་

ཚང་མས་ཁོང་གྱི་བཀའ་གསུང་ལ་སར་ནས་བསྒུགས་ཡོད་པ་འདྲ། ཚོགས་འདུ་འདྱི་
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ནྱི་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་རེད་མོད། ང་ཚོས་འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟེང་

ཆེས་དགའ་མོས་བྱེད་པའྱི་སོ་སོའྱི་སབས་ཐོག་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ལ་མཇལ་

བའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟར་བརེད་ཐུབ་བམ།

གལ་ཏེ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཡར་སོན་དུ་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་

ཡོད་ཚེ། ད་ལྟའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་འགུག་ཤུགས་དང་ཚོར་བ་འདྱི་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། 

རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་བརེན་ནས་བོད་ཀྱི་བླ་མ་སོར་ཞྱིག་ཨ་

མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ཕེབས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

རེས་འབྲངས་པའྱི་གྲངས་འབོར་རྱིམ་གྱིས་འཕེལ་ནའང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ བར་དུ་ཨ་རྱི་

བ་མང་ཆེ་བས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་སོར་ལ་ཅྱི་ཡང་

ཤེས་ཀྱི་མེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ 

༡༩༧༨ ལོར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཐོག་མར་ཕེབས་སབས། ཁོང་གྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོས་བརྙན་

འཕྱིན་གྱི་ལས་ཚན་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲྱི་

བྱེད་འདོད་ཡོད་མེད་དྲྱིས་དུས། ཁོ་མོའྱི་མྱིང་གཉྱིས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཚུར་

ཞབས་ཞུ་བ་ཚོར་ཐེངས་དུ་མར་དྲྱིས་འདུག 

ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ནུབ་ཕོགས་སུ་མཚན་སྙན་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་ནྱི།  ཁོང་གྱི་རེས་འབྲངས་པ་ཐེར་མད་༼Robert Thurman༽ཀྱིས་དྲྱིལ་བསྒགས་

བྱས་པ་དེ་རེད། ཐེར་མད་ནྱི་ཀྱི་ལོང་བྱི་ཡ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་དང་། 

ནེའུ་ཡོག་བོད་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ ༡༩༨༩ ལོའྱི་ནོར་

སེལ་ཞྱི་བདེ་གཟེངས་རགས་དེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཐོབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱས་
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ཡོད། ལོ་དེར་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཐབ་འཁོར་བཀོལ་སྤོད་

ཀྱིས་གནམ་བདེ་སོ་མོ་ཆེ་རུ་ཞྱི་བདེའྱི་ངང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས་

བཙན་གནོན་བྱས་པ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་སྟབས། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཞྱི་

བདེའྱི་ལངས་ཕོགས་ནྱི་ལྷག་ཏུ་ཡྱིད་དབང་འགུག་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱལ་

སྤྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བྱེད་སྟངས་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བོད་

ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་ཞྱི་བདེ་གཟེངས་རགས་ཕུལ་ནས་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའྱི་ནོར་སེལ་གཟེངས་རགས་བཞེས་པའྱི་རེས་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་

མ་མཆོག་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་པ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཅྱིང་། འཛུམ་གྱིས་གང་བའྱི་ཁོང་

གྱི་ཞལ་རས་དང་། ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཁོང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་གཉྱིས། བོད་ནྱི་དེང་རབས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐེན་ངན་པས་སད་མ་ཞུགས་པའྱི་དག་ཞྱིང་ཤྱིང་གྱི་རེ་ལཱ་ཡྱིན་

པའྱི་གནའ་བོའྱི་འཆར་ཡན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་གཅྱིག་ཏུ་འདྲེས་ཤྱིང་། ནུབ་ཕོགས་སུ་

མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ལ་བཟང་སྤོད་དང་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱི་

སྐོབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་སྱིད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་

མཐོང་འགོ་ཚུགས་ཡོད། 

ནུབ་ཕོགས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ནྱི་ཤྱིང་གྱི་རེ་ལཱ་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཕོ་ཉ་

ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱིས་པ་འདྱི་ལ་འགལ་འདུ་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་

ཤེས་རོགས་དང་ལྡན་པའྱི་རེས་འབྲངས་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ནང་པའྱི་

སོལ་རྒྱུན་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ལ་སྣེ་ཁྱིད་གནང་བཞྱིན་

པ་ཤེས་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་རབས་གཅྱིག་ལྷག་ལ་ཚན་རྱིག་པ་དང་བགྲོ་གེང་གནང་
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བ་ནྱི་ལས་འགུལ་དེའྱི་འབད་བརྩོན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རེད། ཁོང་གྱིས་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་

ཚོགས་ཐོག་ཏུ་གསུང་རྒྱུར། “ང་ཚོའྱི་དེང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་དོན་གཅྱིག་ནྱི་

འགྲོ་བ་མྱི་ཚང་མས་ཚན་རྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་གདེང་འཇོག་བྱེད་པ་འདྱི་རེད།” ཏཱ་

ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀང་གདེང་འཇོག་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད་པ་

བསྟན་སོང་། ཁོང་གྱིས་རང་རྣམ་དུ་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཚན་རྱིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ལ་

དང་བ་བྱས་ཡོད་ཚུལ་བྲྱིས་འདུག་པ་དང་། ཁོང་དགའ་ཤོས་ཀྱི་རྩེད་ཆས་ནྱི་སབས་

དེ་དུས་བོད་ལ་སེབས་པའྱི་གོག་བརྙན་སྟོན་བྱེད་དང་ཆུ་ཚོད་སོགས་རེད། ཨད་མྱི་

ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་གསུང་སྒྱུར་གནང་མཁན་ཐུབ་

བསྟན་སྦྱིན་པས་བརོད་དོན་ལ། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ ༡༩༥༥ ལོར་རྒྱ་ནག་དང་། 

༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཚན་རྱིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཀྱིས་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། དེང་དུས་ཀྱི་བཟོ་ལས་དང་། འཕྱིན་

གཏོང་། སྐེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱིས་ལོ་ན་གཞོན་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་

མཆོག་གྱི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་ངེས།

ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པས་བརོད་དོན་ལྟར་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་

མཆོག་གནའ་བོའྱི་ཆོས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིག་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་

དང་ཆབས་ཅྱིག ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་མང་ཚོགས་དང་། ལྷག་པར་དགོན་སེ་

ཁག་ཏུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ་གཉྱིས་དགོན་པའྱི་

སོབ་ཚན་ནང་འཇོག་དགོས་ཚུལ་གསུང་འགོ་བརྩམས་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་

གྱིས་གལ་སྱིད་ཚན་རྱིག་གྱིས་ར་སྤོད་བྱས་པའྱི་བདེན་དོན་ནང་པའྱི་གོ་རོགས་དང་
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འགལ་བ་ཡྱིན་ཚེ། ནང་བསྟན་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོས་རག་ཏུ་

བདེན་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་རྒྱུན་

དུ་གསུང་གྱི་ཡོད། ད་དུང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ། དེང་དུས་ཀྱི་

ཚན་རྱིག་དགོན་པའྱི་སོབ་ཚན་དུ་འཇུག་པ་ནྱི། སྦང་བྱ་ཡོངས་སུ་གསར་པ་ཞྱིག་ཁ་

སྣོན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། སོན་མ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་གྱི་

ཡོད་པ་འདྱི་རེད། དེ་ཡང་དངོས་ཁམས་རྱིག་པར་སོབ་གཉེར་བྱས་ན། སོབ་མ་ཚོར་

ཡོད་པའྱི་དངོས་ཁམས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སོར་གྱི་གོ་རོགས་དེར་ཕན་ཞྱིང་། འཇྱིག་རེན་

རྱིག་པས་གནའ་བོའྱི་ནང་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཡར་

རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། སྐེ་དངོས་རྱིག་པས་ཤེས་པ་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ནང་པའྱི་གོ་

རོགས་དེ་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་

རྱིག་པ་ནྱི་གནའ་བོའྱི་མངོན་པའྱི་གཞུང་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་ཏུ་

བལྟ་ཆོག

ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་ལ་ཕེབས་པ་འདྱི་ནྱི། ཁོང་སེར་གྱི་ངོས་

ནས་ཚན་རྱིག་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ལ། བོད་པའྱི་

དགོན་སེ་རྣམས་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ལས་འགུལ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུའང་

མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཚེ། 

༼ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆྲོས་ཀི་སྲོལ་རྒྱུ ན་གཞན་རྣམས་དང་མཉམ་འབལེ་བས་ན།༽ འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པའྱི་ཁོང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་འདྱི་

རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རེད། ཕན་ནུས་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོན་ཐུབ་བམ། ཁོང་ཡར་
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བཞེངས་ནས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་གསུང་རྒྱུར། “མྱི་ཚང་མས་ཕྱི་དངོས་

པོའྱི་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་དོན་དུ་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ལ་དོ་

སྣང་འོས་འཚམས་ཤྱིག་སྤོད་ཀྱི་མེད། ངའྱི་ཆོད་སེམས་གཅྱིག་ནྱི་༼འདི་ནི་ང་རང་

གཅིག་པུའི་མིན།༽འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་དར་སེལ་བྱས་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

ནང་བདེ་སྐྱིད་དང་སྙྱིང་རེ་སེལ་བར་འབད་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།” འོན་ཀང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིན་ཐང་དེ་དག་དར་སེལ་བྱེད་ཐབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཁོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་

གསུངས་སོང་།

དེ་ནྱི་གསོལ་འདེབས་དང་གསུང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཤེས་རོགས་བརྒྱུད་ནས་

ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་དུ་མའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་དང་ཐུག་འཕད་

བྱུང་ནས་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ནྱི། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་བརྩེ་སེམས་མེད་པར་ཀླད་པ་

ལེགས་པར་འཚར་ལོངས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། མྱི་རྣམས་ལ་འཕོད་བསྟེན་ཡང་

ཡག་པོ་མྱི་ཡོང་བ་འདྱི་རེད། ངས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་རྣམས་དར་སེལ་བྱ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་ཡོད། ལུས་

པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་སོ་སོའྱི་སེམས་ནྱི་ངེས་པར་དུ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་དགོས། དེའྱི་ཕྱིར་

ངས་མྱི་ཚོར་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་དར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་སྐུལ་སོང་བྱེད་

པར་རྒྱུ་མཚན་ལྷག་མ་འགའ་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འཕོད་

བསྟེན་གྱི་རྒྱུ་མཚན། སེམས་ལ་ཞྱི་བདེ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ཡྱིན། འདྱི་དག་

གྱིས་ཀླད་པ་དང་སྙྱིང་ཁམས་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་ཚན་རྱིག་དང་གནའ་བོའྱི་སོལ་རྒྱུན་ནང་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  25  

དོན་རྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་བར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཚེ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད།

ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོར་ནན་ཏན་དུ་གསུང་རྒྱུར། 

“ངས་ནང་ཆོས་དར་སེལ་གྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ནང་ཆོས་

ནྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའང་བརོད་ཀྱི་མེད། ངས་འདྱི་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་

གྱི་མེད།” ཁོང་གྱིས་གསུང་དོན་ལ། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་འདྲ་བར་ཆོས་ཀྱི་སོལ་

རྒྱུན་གཞན་ཏེ། ཧྱིན་དྷུ་དང་། ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས། ཇེའུ་ཆོས་ལུགས། ཁ་ཆེ་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སར་ཧཕེ་བཅས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། “མཚམས་རེར་ངའྱི་ཚོར་སྣང་ལ། 

ནང་པ་དང་། ལྷག་པར་ང་ལྟ་བུའྱི་ཉམས་མོང་མང་པོ་མེད་མཁན་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་

པ་ནྱི་ཉོག་གཏམ་རེད།” མང་ཚོགས་གད་མོ་ཤོར་སོང་། “ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་དོན་དུ་

སོལ་རྒྱུན་འདྲ་མྱིན་ནས་ཉམས་མོང་ཅན་མང་པོ་ལྷན་དུ་འཛོམས་ན་ཕན་རྒྱུ་རེད།” 

ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་འབད་བརྩོན་འདྱི་འདྲ་ལས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྱིལ་

འབྱུང་བར་གསུངས་སོང་།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་ལྷན་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་དུ་བགྲོ་

གེང་བྱས་ན་ཁེ་ཕན་བྱེ་བྲག་པ་གཅྱིག་ཡོད། “རྒྱ་ནག་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་མང་པོས་བོད་

པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ནྱི་ཧ་ཅང་རེས་ལུས་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད།” ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་

གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བཞྱིན་གསུངས་པ་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་གལ་ཆེན་

མང་པོས་སོལ་རྒྱུན་དེ་ཕྱུག་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སོ་སོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལའང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པར་མཐོང་བ་འདྱིས་ལྟ་ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ། འདྱིར་བརེན་ནས་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྲུང་བྱེད་པའྱི་དགོས་པ་མཐོང་ཞྱིང་། བོད་ལ་

རྱིག་གཞུང་གྱི་རང་སྐོང་ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་

དེར་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་སྱིད། “ངས་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོ་ནྱི་་་” ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་ནན་པོར་

བསྒགས་དོན། “དེ་འདྲའྱི་རེས་ལུས་ཤྱིག་མྱིན་པར་སྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན།” 

ད་ནྱི་ཨ་ཐོར་དང་ངེད་གཉྱིས་ཡར་ལངས་ནས་བགྲོ་གེང་གཙོ་སྐོང་བའྱི་འོས་

འགན་འགོ་འཛུགས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ངེད་གཉྱིས་སེམས་དང་ཚེ་སོག་

ཚོགས་པ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་དུ་མ་ཕྱིན་པ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལར་སོང་

ཚོགས་བྱས་པའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཐེངས་དུ་མར་ཞུགས་མོང་། 

ང་ཚོས་བགྲོ་གེང་དེ་དག་གྱི་རྱིན་ཐང་དང་དྲང་བདེན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཡྱིན་ཡང་། ངེད་གཉྱིས་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་གང་ཡང་

མྱིན། ཨ་ཐོར་ནྱི་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དང་བ་ཞྱིག་

ཁྱེར་ནས་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཞུགས་ཡོད། ཁོང་ནྱི་སོབ་གསོ་སྤོད་ཐབས་ཀྱི་གསར་

བྱུང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ནང་ཞུགས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ང་ནྱི་ཚན་རྱིག་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ངས་ད་ལྟའྱི་སེམས་དང་ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་། 

ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དེ་ཚོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོའྱི་སོར་ལ་གསར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་

པར་དང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་སོན་གྱི་ལས་གཞྱི་འགའ་ལ་བརེན་ནས་ང་

ལ་དང་བ་ཤུགས་ཆེན་སྐེས་པ་ནྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་དང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་

དང་ངོ་བོའྱི་བར་གྱི་གོ་རོགས་བརེ་རེས་བྱེད་པ་འདྱི་རེད། ངས་གོ་རོགས་བརེ་རེས་

དེའྱི་རྱིགས་ལ་ལམ་ལྷོང་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་བ་དང་། ང་ཚོས་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་
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ཐུབ་མྱིན་སོགས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་མོང་། ངའྱི་རེ་བར་ཉམས་མོང་དེ་ཚོས་

ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་སབས་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ངེད་གཉྱིས་ལ་ད་དུང་རེ་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། བགྲོ་གེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་གང་ལའང་ང་ཚོ་མྱི་གཏོགས་པ་འདྱིས་གཙོ་སྐོང་བའྱི་ལས་

ཀར་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྟེར་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ནྱི་སོལ་རྒྱུན་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་

ཆེད་ལས་མཁས་པ་མྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདྲྱི་འདོད་པའྱི་དྲྱི་བ་

ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོར་འདྲྱི་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ནྱི་

སོལ་རྒྱུན་གང་ལ་ཞེན་ཕོགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ས་ཕྱི་འགལ་མེད་དུ་བགྲོ་གེང་མདུན་དུ་

བཞུར་བར་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་སར་དྲྱི་བ་འདོན་པ། གནད་

འགག་ཅྱིག་ལ་འཕད་སབས་ས་ཕྱིའྱི་མཇུག་སོམ་འཇོག་པ་སོགས་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཉྱིན་

གཉྱིས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་འདུས་དོན་ལས་གྲུབ་པའྱི་དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཆ་ནས་ཀང་། ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འོས་འགན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་

བསྒྲུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན།།
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ལེའུ་གཉྱིས་པ། དབང་རྩའྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ་དང་། ཝར་རེ་ལ། 

༄༅། །ཝར་རེ་ལ་ནྱི་ཡུལ་རོགས་སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་བའྱི་དབང་རྩའྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ནང་པའྱི་སོམ་གྱི་

ཉམས་ལེན་པ་དང་། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོབ་མ། སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པ་

གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ནང་གྱི་གཅྱིག་བཅས་རེད། ཁོང་ནྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་

དང་། ནད་འགོག་རྱིག་པ། རྣམ་གཞག་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག དེ་

བཞྱིན་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གོ་རོགས་བརེ་རེས་བཅས་

ཀྱི་ནང་གསར་གཏོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་མཇུག་ཏུ་ཤེས་པ་

དང་སྣང་འཛིན་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྒྱ་དང་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་

ནུས་རྩོལ་སོར་གྱི་ང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དང་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་

ཀའྱི་ངོས་ནས་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་སྣོན་གནང་ཡོད། ཁོང་ནྱི་སེམས་བྱུང་

ཁག་གྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་གཅྱིག་པུར་བརག་དཔྱད་བཏང་ནས་སོད་མཁན་ཞྱིག་

མ་ཡྱིན་པར། ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་རོགས་པ་ལའང་འབད་བརྩོན་ལྷོད་

མེད་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་འཐུས་

སོ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་དང་། ལྷག་པར་སེམས་བྱུང་རྣམས་

འཛིན་པའྱི་གང་ཟག་དང་པོ་རང་སྟེང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་རོགས་རྒྱུ་ནྱི་མེད་དུ་མྱི་

རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཐྲོམ་ཕི་སིན། ༼Evan Thompson༽
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ད་དུང་ཁོང་གྱིས་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་སོར་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་དེའྱི་

ནང་། སེམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐེ་དངོས་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། གཟབ་

ནན་ཆེ་ཞྱིང་ཞྱིབ་ཚགས་པའྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གཉྱིས་ཀྱི་ཟུང་འབྲེལ་

དེའང་འཚུད་དགོས་པར་འདོད་ཡོད། ཁོང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ། ནང་དོན་རྱིག་པར་གོ་

རྱིམ་ལྡན་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སེམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། རྱིགས་པས་

དཔྱད་བརྡར་བྱེད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། དེས་སེམས་

རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་ལ་རམ་འདེགས་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ། 

འདྱི་ལྟར་ཝར་རེ་ལའྱི་རེ་བ་ནྱི། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་

གཞྱི་འཚོལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་། ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་པ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱ་

ཡུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོང་ཚོ་སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་ཀྱི་

ལས་དོན་འདྱིའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ལས་རོགས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

འཇམ་མྱི་སྱིས་༼William James༽ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་གྱི་སོན་དུ་རང་གྱི་

བརྩམས་ཆོས་《སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྩ་འཛིན།》ཞེས་པའྱི་ནང་། ང་ཚོ་ཤེས་

བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརེན་དགོས་ཚུལ་བྲྱིས་ཡོད། འཇམ་

མྱི་སྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ནྱི། ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀྱི་སྣང་

ཚུལ་དང་། སྣང་ཚུལ་དེ་དག་དང་སོ་སོའྱི་འཇུག་ཡུལ། ཀླད་པའྱི་ངང་ཚུལ། ཁོར་

ཡུག་བཅས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་འབྲེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་རེད། ཕུང་ཁམས་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པས་སེམས་དང་ཀླད་པའྱི་འབྲེལ་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་

དང་ཁོར་ཡུག་བར་གྱི་རང་བྱུང་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་མཐུན་འགྲྱིག་སོགས་ལ་ཞྱིབ་
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འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རང་ཉྱིད་

ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་རེད། འོན་ཀང་། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འཇམ་མྱི་

སྱིས་འདྱི་ལྟར་བརོད་འདུག “ཤེས་བཞྱིན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིར་མཚན་ཉྱིད་ཅྱིག་ཧ་

ལམ་འཇོག་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ནང་དུ་བལྟས་

ནས་དེར་ཅྱི་ཞྱིག་རྙེད་པ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དང་། ཚང་མས་དེར་

ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པར་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་རེད།”

མཁས་པ་ཚོས་སད་ཆ་འདྱི་རྒྱུན་དུ་ལུང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། འཇམ་མྱི་

སྱིས་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་ལམ་ཁྱིད་བྱེད་པོ་ཡང་དག་

གམ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་མྱིན་པར་བསམས་པ་དེ་གསལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། བརྩམས་

ཆོས་དེའྱི་མཇུག་ཏུ་ཁོང་གྱིས་ཚོར་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་རོག་པའྱི་རྒྱུན་མཐུད་ནང་

གྱི་ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་སད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་གེང་སྟེ། གཤམ་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་

བརོད་འདུག “གལ་སྱིད་མྱི་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བསམ་བློ་ཞྱིག་དཀྱིལ་མར་བཅད་

ནས་དེའྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟ་སབས། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་དེ་ཚོར་བལྟ་རྒྱུ་

ནྱི་ཅྱི་འདྲའྱི་དཀའ་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རོགས་ངེས། འདྱི་འདྲའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་དཔྱད་པ་

ལ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པ་ནྱི་ཕང་ལོ་འཁོར་བཞྱིན་པ་བཀག་ནས་དེའྱི་གཡོ་འགུལ་འཛིན་

པ་དང་། ཡང་ན་སྒོན་མེ་སར་ནས་མུན་པ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་བ་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་རེད།”

འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གྱིས་རོག་པ་དང་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རོགས་མྱི་
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ཐུབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་ཁོང་གྱིས་གནས་བརན་སེ་པའྱི་དགེ་སོང་ཨ་ན་ག་རེ་ཀས་

༼Anagarika Dharmapala༽ཧ་ཝད་ཌྱི་ཐོབ་སོབ་ཏུ་ནང་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་

སོར་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བར་ཉན་ནས་ཤེས་རོགས་བྱས་པ་ནྱི། ནང་པའྱི་ལྟ་བ་

གཞྱིར་བཞག་ན། སེམས་དང་དངོས་ཁམས་ཀྱི་བྱུང་བ་མཐའ་དག་གྱི་རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་

གཞྱི་རྩར་གནས་པའྱི་རག་ཅྱིང་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་བདག་ཅྱིག་མེད་པ་འདྱི་རེད། གཏམ་

བཤད་དེའྱི་རེས་སུ་འཇམ་མྱི་སྱི་ཡར་ལངས་ནས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་བརོད་

རྒྱུར། “སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་འདྱི་ནྱི་ད་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུའྱི་རེས་སུ་མྱི་ཚང་

མས་སོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་རེད།” ཁོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་བརོད་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་རང་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ནང་དོན་

རྱིག་པས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པས་ཞྱིབ་ཕར་རྩད་ཞྱིབ་བྱེད་

རུང་བའྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་མཐའ་དག་འདུས་པའྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་ཞྱིག་རེད།

འོན་ཀང་། འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་སོན་དཔག་འདྱི་དོན་དངོས་སུ་བྱུང་མེད་པ་དང་།  

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཊར་༼James McKeen Cattell༽གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ 

ལོར་བརོད་པའྱི་འོག་གྱི་སད་ཆ་འདྱིས་དེའྱི་རེས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་དར་

རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་གཙོ་བོར་བསྟན་ཡོད། “སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་ནང་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་དེ་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པ་

ནྱི། ཕུང་ཁམས་རྱིག་པའྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆ་ཤས་དུ་མར་བཏུབས་ཡོད་པའྱི་

སལ་བ་དེ་ཕུང་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།” 
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སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཡུལ་གྱི་རང་

བཞྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་། ཕུང་ཁམས་ཀྱི་ཡ་ལན། ད་

དུང་ཤེས་ཚོར་གྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དཔྱད་བརྡར་གྱི་ནུས་རྩོལ་སོགས་སུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་འདྱི་རེད། འདྱི་ལྟར་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་འཛེམས་བྱའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་

ནས་ཤེས་བཞྱིན་སེམས་ལ་བརག་ཐབས་སུ་ངོས་ལེན་བྱས་མེད་པ་དང་། སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་

སྤད་ཀྱི་གང་ཟག་དང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་མ་དགོས་པར་གྱུར་པ་རེད། 

གད་སྱི་ཏར་༼Gestalt༽སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་

ལྟ་བུ་ནྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྤྱིའྱི་འཕེལ་ཕོགས་འདྱི་དང་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཡང་། 

ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་བའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱིས་ལོ་རབས་མང་

པོར་ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡོད།

ང་ཚོ་སར་ཡང་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ་དང་། ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག ཚོད་ལྟའྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་བཅས་གཅྱིག་སྒྱིལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚེ་སོག་གྱི་ཚན་

རྱིག་ལ་ཁ་ཕོགས་པར་དུས་རབས་གཅྱིག་ཙམ་འགོར་ཡོད། ཚན་རྱིག་འདྱི་ནྱི་འཇམ་

མྱི་སྱིའྱི་དམྱིགས་འདུན་ཡྱིན་པ་དང་། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཤེས་པ་དང་

ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་རོགས་པར་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་འཐུས་ཚང་ཞྱིག་མྱི་

ཡོང་བར་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་ཉེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་ཡོད། ཚན་རྱིག་

པ་འདྱི་ཚོར་ད་དུང་ཤེས་བཞྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་

རྣམས་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྒྱིག་འཛུགས་དང་ལྡན་པར་བཀོལ་སྤོད་
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བྱེད་དགོས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཧཕྱི་རེ་

ཐྱིས་༼Chris Frith༽བརོད་རྒྱུར། “དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ལས་དོན་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ནྱི། ང་ཚོས་མོང་བ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་འགྲེལ་བརོད་དུ་བསྒྱུར་དགོས་པ་རོགས་རྒྱུ་དེ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་མོང་བ་དེ་ཐུན་མོང་གྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་ཆོག”

ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་ལ་སར་ཡང་གདེང་འཇོག་བྱེད་པ་འདྱིས་མོང་བའྱི་གནས་

ཚུལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་ང་ཚོར་ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་དགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་སོང་ཞྱིང་། ཝར་རེ་

ལས་དྲྱི་བ་འདྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དབང་རྩའྱི་མ་ལག་ལ་འཚོལ་

ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་རང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་སྟེ། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་

གྱིས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་བར་རྩད་ཞྱིབ་བྱེད་ཐབས་རྣམས་དང་ལེན་བྱ་དགོས་

པའྱི་གྲོས་གཞྱི་བཏོན་འདུག གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་མོང་བ་འཛིན་པའྱི་

སེར་སོ་སོའྱི་ཚོར་ཤེས་དེ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་དང་མོང་ཚོར་གྱི་སྟངས་འཛིན་

བརྒྱུད་ནས་རྣོ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཝར་རེ་ལའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་

ཐབས་འདྱི་ནྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་ལ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཡོད་དེ། 

གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་བྱེད་ཐབས་འདྱིར་བརེན་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་། མོང་

ཚོར་གྱི་ཤུགས་རྐེན་ལྟ་བུ་ཕྱིར་མ་མངོན་པའྱི་རང་གྱི་མོང་བའྱི་ཆ་ཤས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་

བྱེད་ཆོག དེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའྱི་གང་ཟག་དང་པོའྱི་ཞྱིབ་

ཕའྱི་འགྲེལ་བརོད་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་མཁན་ལ་༼དབང་རྩར་གླྲོག་པར་བརྒབ་

པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚྲོད་ལྟའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར།༽ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལྟ་བུའྱི་

ཕུང་ཁམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་རོགས་པར་གྲོགས་བྱེད་ཐུབ། འགྱུར་ལྡོག་དེའྱི་རྱིགས་ནྱི་
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གང་ཟག་དང་པོའྱི་འགྲེལ་བརོད་ལ་མ་བརེན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་མྱི་སྱིད། ཝར་རེ་

ལས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱིར“དབང་རྩའྱི་

སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ”ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་སྦར་བ་དང་།  ཁོང་གྱིས་བྱེད་ཐབས་འདྱིའྱི་ནུས་

པ་རང་གྱི་མཐའ་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་ཏུ་བསྟན་ཞྱིང་། དེའྱི་ནང་གང་ཟག་དང་

པོའྱི་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེས་པའྱི་སབས་

ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཀའྱི་མོང་བ་ལ་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་བསྟན་

ཡོད། ཁྱད་པར་དེ་དག་ནྱི་དུས་ཡུན་ཤྱིན་ཏུ་ཐུང་བའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་འགྱུར་

འགྲོས་དང་། དེ་ཚོའྱི་འབྱུང་སྟངས་ཐ་དད་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།

ད་དུང་ཝར་རེ་ལར་མཚོན་ན། གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་འདྱི་གལ་ཆེན་

ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པའྱི་རྱིགས་

བསྐེད་ནས་མོང་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོར་འགྲེལ་བརོད་གསལ་པོར་བྱེད་ཐུབ་

མཁན་ཚོས། སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་སོར་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྤད་ཀྱི་ལམ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་དང་འབྲེལ་

བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ནུས་པ་ཟེར་བ་འདྱི་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་རང་གྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་། ཡང་ན་ལུས་ཁམས་དང་

འབྲེལ་བའྱི་བྱུང་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱེད་པར་གོ་དགོས། ཝར་རེ་ལའྱི་ལྟ་ཚུལ་

ལ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ནུས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཚམས་སྦོར་

བྱས་ན། རྣམ་གཞག་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་དབང་རྩའྱི་རེན་

གཞྱིའྱི་འབྲེལ་བ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་སྒོམ་གཞྱི་རྙྱིང་པར་ལྟོས་ན་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་
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ཞྱིག་འཐོན་རྒྱུ་རེད། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་དག་ནྱི་ཝར་རེ་ལས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་བློ་

ལ་བརེན་ནས་གཟའ་ནད་ཀྱི་བརྒྱལ་གཟེར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་དང་། གཟའ་

ནད་དང་འབྲེལ་བའྱི་དབང་རྩའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་སོར་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་གྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ནང་དར་སེལ་བྱས་ཡོད།

གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བཟང་ཆ་འདྱི་དག་གཞྱིར་བཞག་སྟེ། སོན་

མར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཤེས་བཞྱིན་ངོས་ལེན་མ་

བྱས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསྐར་དུ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་ན་རྱིན་ཐང་ཆེ་ཞྱིང་། ལོ་རྒྱུས་

སྤྱིའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ཤེས་བཞྱིན་ལ་གོ་སབས་འོས་འཚམས་ཤྱིག་བྱྱིན་ཡོད་

ཀང་། ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཤེས་

བཞྱིན་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡང་ཕན་ཚུན་འགྲན་ཟླར་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

གྲུབ་མཐའ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་མེད་པའྱི་རོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ལ་མོས་མཐུན་

བྱེད་མ་ཐུབ་པས་རེད་ཟེར། འོན་ཀང་། འཇམ་མྱི་སྱིས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གྲུབ་

མཐའ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤོད་བྱས་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་དེ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་མྱིན་

ཞྱིང་དཀའ་རྙོག་ཆེ་བ་ཐོག་མ་ནས་མཐོང་ཡོད། དེ་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་འདྱི་དབང་ཤེས་

ཀྱི་སོང་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་ཤེས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་གཏད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

རེད། ཕྱིས་སུ་གད་སྱི་ཏར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་

གསལ་སྟོན་བྱས་པ་ལྟར། ཤེས་བཞྱིན་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་གོ་རོགས་ཅྱི་ཡང་བསྐྲུན་

ཐུབ་མེད། ད་དུང་ལོ་རྒྱུས་དེའྱི་ནང་འགྲན་ཟླར་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

གྲུབ་མཐའ་གཉྱིས་ཀས་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་མོང་བ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་གནས་
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རྱིམ་དུ་ཕན་ཚུན་མོས་མཐུན་བྱེད་པ་བརོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་འགལ་བ་ནྱི་

རྣམ་གཞག་གྱི་འགྲེལ་དོན་གྱི་གནས་རྱིམ་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། རྩོད་གེང་འདྱི་ལས་ང་

ཚོར་བློ་སྐེད་ཅྱིག་ཡོད་དེ། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་སོར་ལ་འགྲེལ་

བཤད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་བར་བཀོལ་སྤོད་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། དེ་ལས་

ལྡོག་སྟེ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་གཟབ་ནན་གྱིས་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་

འགྲེལ་བཤད་དང་། དེ་ཚོའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་

ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་མཚུངས་སུ་ཕྱི་ལོ ༡༩༧༧ ལོར་ནེ་

སྱི་པད་ཏྱི་དང་། ཝེ་ལྱི་སྱིན་༼Nisbett and Wilson༽གཉྱིས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

གྱི་ནང་དུའང་ང་ཚོར་བློ་སྐེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སའྱི་མྱི་

ཚཽའྱི་སྤོད་པ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་ཕོགས་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་

ཡང་། སོ་སོའྱི་སྤོད་པ་དེ་དག་ནྱི་རང་གྱི་སེམས་བྱུང་གྱིས་བསྐེད་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་

ཡང་བརོད་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ལྡན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་འགྲེལ་བརོད་དེ་ཚོར་རྒྱུ་རྐེན་

ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་དང་། འགྲེལ་བཤད་ཙམ་དང་ཡང་ན་སྣང་

ཚུལ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་མྱིན། ད་དུང་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ནྱི། ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སའྱི་གང་ཟག་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་དེ། མོང་བྱའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་

རང་གྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་ནུས་རྩོལ་ལ་ཡྱིད་བྱེད་གཏོད་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱུ་རྐེན་

གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚོད་དཔག་ལ་གཡོལ་དུ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་འདྱིའང་རེད།

ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིད་བྱེད་འདྱི་འདྲ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གསོ་སྐོང་བྱེད་དགོས་སམ། ཝར་རེ་

ལས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་ནྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།
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ཏུ་མཐོང་ཡོད། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤོད་པའྱི་ནང་པའྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་ལག་ལེན་

དང་། རྣམ་གཞག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་གཞྱི་མཐོ་བོའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་བལྟ་

སར་འཛིན་ཆོག་ཅྱིང་། འཇམ་མྱི་སྱིས་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་

བྱས་ནས་གང་མཐོང་བ་དེར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀང་། ནང་

དོན་རྱིག་པས་རྒྱུན་བསྱིང་ཞྱིང་ཤུགས་འབྱུང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་སེམས་བྱུང་ཐོག་ལ་

འཇོག་པའྱི་སོར་གེང་སྟེ། ཡྱིད་བྱེད་བརན་པོ་ཡྱིན་མྱིན་རྒོད་པ་དང་། བྱྱིང་བ། རྨུགས་

པ། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཀྱི་གསལ་ཆ་སོགས་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཚུལ་གསུང་གྱི་

ཡོད། ནང་པའྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ནང་ད་དུང་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འདྱི་དག་ལ་ལྟ་

རོག་བྱེད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་དང་། ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པར་བློ་ཞྱིག་གྱིས་རྐེན་འདྲ་

མྱིན་འོག་སོ་སོའྱི་འཇུག་ཡུལ་ཚད་གཞྱི་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ངེས་པར་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་

སོགས་ཡོད། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། གལ་སྱིད་རོག་པ་དང་ཚོར་བའྱི་རྒྱུན་ནྱི་

ཟང་ཟྱིང་དང་ཉོག་པོ་མ་ཡྱིན་པར་དྭངས་ཤྱིང་གསལ་ཚེ། འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་གོ་བ་གཞྱིར་

བཞག་གྱི་ཤེས་བཞྱིན་དེས་མོང་བ་ཞྱིག་ལེགས་པར་ཟྱིན་ནས་འགྲེལ་བརོད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ཝར་རེ་ལའྱི་དམྱིགས་འདུན་ནྱི་ནང་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོ་ཤེས་པའྱི་དབང་རྩའྱི་

རེན་གཞྱི་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ས་

གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་མ་ཡྱིན་པར། ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ལས་རོགས་དང་། 

མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་རོགས་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་ངས་གོང་དུ་བརོད་

ཟྱིན། ད་བར་དུ་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕན་བུ་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།
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ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་རྩད་ཞྱིབ་བྱེད་ཐུབ་མེད། ཆ་ཤས་དེ་ནྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པར་ཆེད་

སྦོང་མེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་སྣང་ཐུབ་ཅྱིང་། གང་ཟག་འདྱི་འདྲས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་

སྣང་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ཆེད་སྦོང་ཐོབ་མེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་

ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། སྣང་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་ཚད་

མཐོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་ཚོས་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་

རྱིག་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་མོང་བ་རྣམས་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་

ཚད་མཐོ་བོ་ཡོད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཞྱིག་ཡོང་

ཆོག ཝར་རེ་ལའྱི་དམྱིགས་འདུན་ནྱི། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མ་འོངས་པའྱི་ཡུལ་རོགས་

ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་། ཀླད་པའྱི་གོག་པར་གྱི་འཕྲུལ་ལས། 

རྩྱིས་རྱིག་གྱི་དཔེ་གཟུགས་བཟོ་སྟངས་བཅས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་སྤོད་དགོས་པར་མ་

ཟད། ཕོགས་གཞན་ནས་སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་དང་། ཚོད་ལྟ་གཙོ་

འཛིན་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སོགས་སོབ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། བྱེད་སྟངས་འདྱིས་ཕན་

ཚུན་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བཀག་རྒྱུའང་བཟོ་རྒྱུ་

རེད། ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ལྟར་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ན་ད་གཟོད་འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་བློ་ལ་དང་

པོར་ཤར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཕྱུག་པོ་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། དཔེ་དེབ་འདྱི་ལྟ་

བུ་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་རྒྱང་བཞུད་དེའྱི་གོམ་ཁ་དང་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ནྱི་

ཝར་རེ་ལའྱི་རེ་འདུན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བདག་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།
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ས་བཅད་གཉྱིས་པ། ཡྱིད་བེད་དང་། བྲོའྱི་སྟངས་འཛིན།

ཁྲོད་ཧན། ༼Jonathan Cohen༽

ལེའུ་གསུམ་པ། ཡུལ་རོགས་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་

དང་། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་གོ་རོགས། 

༄༅། །ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེར་སོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི“སེམས་ལ་དཔྱད་པ”ཞེས་

པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་སུ་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བགྲོ་གེང་

ལ་བརོད་གཞྱི་གསུམ་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་། སྣང་བརྙན། མོང་ཚོར་བཅས་

ཡྱིན། ཚོགས་འདུ་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་མཁན་ཚོས་བརོད་གཞྱི་འདྱི་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་

ཐོག་མར་གང་ཞྱིག་གེང་དགོས་མྱིན་ལ་གྲོས་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་པ་དང་། བརོད་

གཞྱི་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། གོ་རོགས་བརེ་རེས་ཀྱི་དང་བ་

ཤུགས་ཆེན་སོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བསམས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་མཐའ་མར་གང་ཞྱིག་

དང་པོར་འཇོག་པའྱི་གདམ་ཀ་དེ་གཙོ་བོར་ངེས་མེད་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། ཐོག་མར་ཡྱིད་

བྱེད་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འདྱིས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་དང་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པར་གོ་

གནས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པའྱི་ཐོག བརོད་གཞྱི་འདྱི་དེང་རབས་ཚན་རྱིག་

གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུའང་དོ་སྣང་བྱེད་ས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་
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པས་ཡྱིན།

ངས་འདྱིར་ཚན་རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་སོར་གྱི་

གོ་རོགས་ཁག་ཅྱིག་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་གོ་རོགས་དེ་

ཚོའྱི་ཚད་བཀག་གྱི་སོར་གེང་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ངའྱི་རེ་བ་ལ་ཡུལ་རོགས་དབང་རྩའྱི་ཚན་

རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ནྱི། ནང་དོན་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་ཀྱི་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་

ཏུ་གྱུར་ནས་ད་དུང་ང་ཚོའྱི་བརོད་གཞྱི་འདྱིར་ཞྱིབ་ཏུ་རྩད་ཞྱིབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

ངས་ཐོག་མར་མཚན་ཉྱིད་སོར་ཞྱིག་བཞག་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་

ཚོས་སད་ཡྱིག་ཐ་དད་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་མ་འདྲ་བའྱི་བར་ལ་བགྲོ་གེང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་སོ་སོའྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་

མཚན་ཉྱིད་བཞག་ནས་ཁ་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་རེད། ཚན་རྱིག་གྱི་ཕོགས་

གཏོགས་སུ་ཐ་ན་ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁོད་དུའང་ཡྱིད་བྱེད་དང་། བློའྱི་སྟངས་

འཛིན་གྱི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོང་བར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་ངས་

རང་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། བགྲོ་གེང་འདྱི་འགོ་

འཛུགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ལས་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བཞག་

མེད། ཡྱིན་ཡང་། མཚན་ཉྱིད་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་བློའྱི་སྟངས་འཛིན་དང་། ཡྱིད་བྱེད་

སོར་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་སྤྱིའྱི་མཐུན་སྣང་ཞྱིག་འདུས་ཡོད།

ང་ཚོས་ཡྱིད་བྱེད་ཟེར་བ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་སྣང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འདེམས་

སྒྲུག་གྱིས་དཔྱད་བརྡར་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཏུ་གོ་བ་ལེན་པ་དང་། གོ་

དོན་འདྱི་ནྱི་འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་སད་ཆ་ཡོངས་གྲགས་ཤྱིག་གྱིས་བསྟན་ཡོད། “ཚང་མས་
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ཡྱིད་བྱེད་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་སེམས་ཀྱིས་རོག་པ་འདྲ་མྱིན་དང་། 

ཡང་ན་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་དུ་མའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་

ནས་གསལ་པོར་འཛིན་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཤེས་ཚོར་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་གཏོད་པའམ་ཕོགས་

གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་པས་འཛིན་པ་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོའྱི་རང་བཞྱིན་

རེད། ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ཆོས་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ཚུར་འཁོར་ནས་ཆོས་གཅྱིག་གམ་དུ་མ་

ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འཇུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།”

འཇུག་ཡུལ་ནྱི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ལུས་པོའྱི་ཚོར་ཤེས། 

རོག་པ་དང་དྲན་ཤེས། ཐ་ན་སྤོད་པའང་ཡྱིན་ཆོག ངས་བརོད་འདོད་པ་གཙོ་བོ་ནྱི་

ཡྱིད་བྱེད་དང་སྟངས་འཛིན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་

ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ཞྱིག་ཏུ་ག་ཚོད་ལ་གེང་ཐུབ་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་

ཐ་དད་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་རེད། དེ་ནྱི་རོག་པ་དང་སྤོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལྟར་དུ་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་

པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་དང་། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་ནྱི་སྤོད་པ་ལ་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་

མཁན་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་མཚམས་རེར་གོམས་གཤྱིས་དང་། ཀླད་པས་

བཀོད་འདོམས་མ་བྱས་པའྱི་ལུས་པོའྱི་ཡ་ལན་རྩྱིས་མེད་དུ་གཏོང་སབས་མངོན་དུ་

འགྱུར་ངེས། ང་དགའ་ཤོས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ནྱི། ང་ཚོས་དུག་སྦྲང་གྱིས་སོ་འདེབས་

སར་བསམ་བཞྱིན་དུ་ལག་པས་མྱི་འཕྲུག་པ་འདྱི་ཡྱིན། སོ་བཏབ་ས་དེར་འཕྲུག་པའྱི་

འདོད་པ་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་འབྱུང་བ་དང་། གལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་སེམས་གཞན་དུ་

གཡེངས་ཚེ། ང་ཚོས་རྨ་ཤུལ་དེར་དབང་མེད་དུ་འཕྲུག་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོར་

འཕྲུག་པ་འདྱི་འགོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཅྱིང་། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་དགོས་དམྱིགས་
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ནྱི་སྤོད་པ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་བཀག་ནས་སྤོད་པ་གཞན་ཞྱིག་འདེམས་པའམ། དམྱིགས་

ཡུལ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་རེས་སུ་སྙེག་རྒྱུ་འདྱི་རེད།

ཀླད་པའམ་སེམས་སུ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི། 

དུས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུའང་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རང་གྱི་

སེམས་ཀྱིས་འཛིན་ཐུབ་པར་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་མང་བས་ཡྱིན། ང་ཚོས་མཚམས་རེར་

ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་དཔྱད་

བསྡུར་གྱི་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་ཚད་བཀག་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་བྱེད་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་སྟོན་ཐུབ། ཚོད་ལྟ་དེའྱི་ནང་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་འདྲ་པར་སོར་ཞྱིག་

གོ་རྱིམ་མེད་པར་སྟོན་དགོས་ཤྱིང་། དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གང་ཟག་དེས་ཅྱི་ཞྱིག་འགྱུར་

བཞྱིན་པ་ག་ཚོད་མགོགས་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པར་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཏུ་ཆ་མཐུན་པའྱི་འདྲ་པར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་གཟུགས་

བརྙན་ཆུ་ནང་ལ་འཆར་དུ་བཅུག་ནས་ཡལ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་

འདྲ་པར་དེ་ཚོའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྱི་རེས་ནས་འགྱུར་ལྡོག་དེ་དབང་མེད་དུ་

ཡང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། འདྲ་པར་དེ་ཚོ་ཐོག་མར་མགོགས་པོར་བརེ་བོ་

བྱེད་སབས་འགྱུར་ལྡོག་དེ་འཛིན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན།

ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་

བསྒྱིམ་ཡོད་པ་སྟོན་ཐུབ། ང་ཚོས་མཚམས་རེར་ཚད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་བྱེད་

ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཚད་བཀག་དེ་འཇོག་གྱི་ཡོད། མྱི་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། གནས་ཚུལ་གྱི་

འབྱུང་ཁུངས་མང་པོ་དང་། ཐ་ན་གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་མང་
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པོ་ལ་ཡྱིད་བྱེད་གཏོད་རྒྱུའང་ཁག་པོ་རེད། དེ་མཚུངས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའྱི་བྱ་བ་

མང་པོ་ཞྱིག་དུས་གཅྱིག་ལ་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་མོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། རླངས་འཁོར་གཏོང་

བའམ་ལྕགས་ར་ལ་ཞོན་པ་ཐོག་མར་སྦང་བའྱི་སབས། ང་ཚོས་རླངས་འཁོར་གཏོང་

བཞྱིན་པའྱི་དུས་སུ་གཡས་གཡོན་གྱི་མྱིས་སད་ཆ་བཤད་ཀང་རྣ་བས་འཛིན་མྱི་

ཐུབ། གོམས་འདྲྱིས་ཅུང་ཙམ་ཐོབ་པའྱི་རེས་ནས་ང་ཚོས་རླངས་འཁོར་གཏོང་བ་

དང་། སད་ཆ་བཤད་པ་གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་ཐུབ་ཀང་། ཐོག་མར་སྦང་བའྱི་

སབས་སུ་ང་ཚོས་རང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་དགོས་ཤྱིང་། བྱ་བ་

གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན།

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི།  

ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར་རྒྱུན་མཐུད་ཅྱིག་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན་པ་དང་། 

གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ཐོག་མར་རླངས་འཁོར་གཏོང་བར་སྦོང་བ་བྱེད་

དུས། ང་ཚོས་དེར་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་སྤོད་དགོས་ཀང་། ཉམས་མོང་དང་ལག་

ལེན་རྱིམ་པས་ཐོབ་ན། བྱ་བ་དེར་དོ་སྣང་སར་བཞྱིན་སྤོད་མྱི་དགོས། གལ་སྱིད་ང་

ཚོར་ཉམས་མོང་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཡོད་ཚེ། ང་ཚོས་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་རླངས་

འཁོར་གཏོང་ཐུབ། བདེན་དོན་འདྱིས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་འདྱིའྱི་དྲྱི་བ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་སོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད་དང་སྟངས་འཛིན་

གཉྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ལན་གཉྱིས་ཡོད་དེ། 

གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་མཚུངས་དང་། ཡང་ན་གཉྱིས་ཀ་ཐ་དད་པ་རེད།

ངས་ཐོག་མར་འདྱི་གཉྱིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་འགྲེལ་བརོད་
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བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིད་བྱེད་དང་སྟངས་འཛིན་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་མཁན་ཚོས་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མཐར་ཐུག་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་

བཟུང་ཡོད། སྟངས་འཛིན་གྱིས་སྤོད་པ་ཞྱིག་གྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་

རྩོལ་བ་བྱེད་ཅྱིང་། དེ་ནས་འོས་འཚམས་ཀྱི་སོང་རྐེན་དང་། སོང་རྐེན་དེ་དག་དང་

མཐུན་པའྱི་བྱ་བ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་པའྱི་

ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྤྱི་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་ཀྱིས་འོས་

འཚམས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ང་ཚོས་དེ་ཚོར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་

དགོས་མྱིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་རུང་བའྱི་

འབྲས་བུ་ཁག་ནྱི་ང་ཚོས་ཡྱིད་བྱེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་འདྱི་ལ་ཇྱི་ལྟར་བརག་དཔྱད་གཏོང་ཐུབ་

བམ། ངས་གོང་དུ་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་དྲངས་ཟྱིན་པ་དང་། ད་དུང་ཡང་ཚོད་ལྟ་དེའྱི་

རྱིགས་མང་དུ་མཆྱིས། དཔེར་ན། ང་ཚོས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་བར་སྣང་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་བཀོལ་སྤོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བཞྱིན་པར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཆོག 

༼བར་སྣང་དང་འབལེ་བའི་ཡིད་བེད་ཅེས་པ་ནི་བར་སྣང་གི་ཆ་ཤས་བེ་བག་པ་ཞིག་ཏུ་ཆྲོས་རྣམས་ཀི་

གནས་གཞི་ངྲོས་འཛིན་པའི་ནསུ་པ་ཞིག་ལ་གྲོ་དགྲོས།༽ བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་དང་ཐོག་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་

ཏུ་སྣང་སྱིད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སའྱི་གང་ཟག་ཚོར་འཆར་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་

ཐྱིག་ཐུང་ངུ་འགའ་སྟོན་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ནང་གྱི་ཐྱིག་གཅྱིག་ནྱི་འཕེད་དུ་ཡོད་ཅྱིང་། 

གཞན་རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཅུང་ཙམ་དཀོགས་ཡོད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་འཕད་དུ་

ཡོད་པའྱི་ཐྱིག་དེའྱི་གནས་གཞྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
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ལ་མཚོན་ན། འཕེད་ཐྱིག་དེ་ནྱི་ཐྱིག་གཞན་དག་ལས་ལོགས་སུ་ལས་ས་པོར་འཛིན་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་མཚུངས་གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་ཡྱིན་པའྱི་

ཐྱིག་ཐུང་ངུའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་དམར་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྱིག་རྐང་པ་ཞྱིག་ངོས་

འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཚེ། ཐྱིག་འདྱིའང་ལས་ས་པོར་འཛིན་ཐུབ་པ་ནྱི་བྱ་བ་འདྱི་ལ་

ཡྱིད་བྱེད་ཅྱི་ཡང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོར་འཕེད་

ཐྱིག་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་དཀོགས་ཡོད་པའྱི་ཐྱིག་ཐུང་ངུའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བསྟན་

ཞྱིང་། འཕེད་ཐྱིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལང་ཁུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་

དཀོགས་ཡོད་པའྱི་ཐྱིག་གཞན་རྣམས་ནྱི་དམར་པོ་དང་ལང་ཁུ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཚེ། ང་

ཚོས་ཁོང་ཚོར་དམར་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འཕེད་ཐྱིག་འཚོལ་དུ་འཇུག་སབས། བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་

སྒྲུབ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ། འཆར་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཟུགས་བརྙན་

ཧ་ལམ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་ཚོར་འཕེད་ཐྱིག་དེ་རྱིམ་པས་འཚོལ་

དགོས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་བསངས་ཡོད་ཀང་། 

གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ནང་སོ་སོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏེ། འཕེད་ཐྱིག་དེ་

མ་རྙེད་བར་དུ་འབད་བརྩོན་གྱིས་འཚོལ་དགོས།

ཚོད་ལྟ་འདྱི་འདྲས་ཁོར་ཡུག་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རྩོལ་བ་སོང་མྱིན་

ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ང་ཚོར་སྤད་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་སེམས་

གཡེང་བར་བྱེད་པའྱི་རྐེན་གྱི་གྲངས་ཀ་དང་། ཡུལ་ཞྱིག་འཚོལ་བར་དུས་ཡུན་ཅྱི་

ཙམ་འགོར་བ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་འབྲེལ་བ་དེར་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཐུབ། ཚིག་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་ན། ང་ཚོས་ཚོད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བརེན་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་
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གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སོང་གྱི་ཡོད་པར་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་

བགྲོ་གེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་ཨ་ནས་༼Anne Treisman༽ཁྱབ་ཁོངས་འདྱིའྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བརྩམས་ཡོད།

ང་ཚོས་ད་དུང་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་མྱི་ཚོར་སོ་སོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དེ་ཆོས་གཅྱིག་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ལའང་འཇོག་ཏུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། སྱི་ཏོར་ཕྱིའྱི་

ཚོད་ལྟ་ཞེས་པ་༼Stroop test༽ནྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའྱི་ཡར་སོན་ལ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་

དང་། གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་བཏགས་པ་ཞྱིག་རེད། 

འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་དོག་གྱི་མྱིང་དེ་དང་གཅྱིག་པའྱི་ཁ་དོག་གྱིས་འབྲྱི་བ་དཔེར་ན། ལང་

ཁུ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་ཚོན་མདོག་ལང་ཁུས་འབྲྱི་བ་དང་། ཚོད་ལྟ་འདྱི་ནྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་ཡྱིད་བྱེད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྤད་

ཀྱི་ཚོད་ལྟ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚོད་ལྟ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ནྱི། ཚིག་

གྱི་དོན་དང་ཚིག་གྱི་ཁ་དོག་གཉྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ཚེ། མྱི་ཚོས་དལ་བུར་མ་གཏོགས་

ཚོན་མདོག་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མྱི་ཐུབ། གལ་སྱིད་ལང་ཁུ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ཚོན་

མདོག་ལང་ཁུས་བྲྱིས་ཡོད་ཚེ། ངོས་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་འདྱི་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

སྱི་ཏོར་ཕྱིའྱི་ཚོད་ལྟ་འདྱིས་སོང་རྐེན་གྱི་ཕོགས་ཆ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏོད་པའྱི་

ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཆ་ཚང་བར་༼རང་གི་འདྲོད་བླ ྲོ་ལྟར་གནས་ཚྱུལ་གི་

འབྱུང་ཁུངས་གཞན་གིས་བར་ཆད་མེད་པར་བ་བ་གཅིག་ལ་འཇུག་པ།༽མཚམས་རེར་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པ་གཉྱིས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།

ཚོད་ལྟ་འདྱིས་རྱིག་གཞུང་མ་འདྲ་བའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ནང་དུའང་ནུས་པ་གཅྱིག་
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མཚུངས་སུ་འདོན་ཐུབ་ཅྱིང་། ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཚོད་ལྟ་འདྱི་བྱས་པ་

ཡྱིན། དཔེར་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་ལང་ཁུ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་ཚོན་མདོག་དམར་པོས་བྲྱིས་

ཡོད་ཚེ།  ང་ཚོའྱི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཚིག་གྱི་གོ་དོན་བསྐྱུར་ནས་ཁ་དོག་

བརོད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་བྱུང་། ང་ཚོས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལའང་ཚོད་ལྟ་འདྱི་

བྱས་ཤྱིང་། ཁོང་གྱིས་ཀང་ཚིག་གྱི་གོ་དོན་འཕལ་དུ་འདོར་ཐུབ་མ་སོང་།

ཚོད་ལྟ་འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་བའྱི་ཚོད་ལྟ་གཞན་གྱིས་བསྟན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་ནྱི། མྱི་ཚོས་ཁ་དོག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏད་ནས་ཚིག་དོན་

སྣང་མེད་དུ་གཏོང་སབས། ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་བྱེ་བྲག་པ་སོར་ཞྱིག་རྩོལ་ལྡན་དུ་

འགྱུར་བར་སྣང་བ་འདྱི་རེད། རྩོལ་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ཀླད་

པའྱི་མདུན་ངོས་ཡོད་པ་དང་། ཆ་ཤས་འདྱི་ནྱི་བློའྱི་སྟངས་འཛིན་ལ་བརེན་པའྱི་ནུས་

རྩོལ་ཚད་གཞྱི་མཐོ་པོ་ཁག་ཅྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།

འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདྲ་མྱིན་ནང་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་མོང་བར་མ་ཟད། 

མོང་ཚོར་ཟུར་དུ་འཇོག་པ་ལ་དགོས་པའྱི་སྟངས་འཛིན་ནམ། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་རྩོལ་བ་

བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུའང་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ཡོད། གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་རྱིགས་ཤེས་དང་

མོང་ཚོར་གྱི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའྱི་བླང་དོར་གྱི་གདམ་ཀ་ཞྱིག་སྤད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་དཔེར་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སའྱི་གང་ཟག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ནྱི་

དགྲ་ཟླའྱི་དམག་དཔུང་གྱིས་འཇབ་རྒོལ་བྱས་པའྱི་གྲོང་བརྡལ་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཐེ་བའྱི་གྲོང་བརྡལ་དེའྱི་མང་

ཚོགས་ཚང་མ་ཡྱིབ་ནས་ཁུ་སྱིམ་པོར་སོད་དགོས། དམག་མྱི་ཚོས་ཁོང་ཚོ་རྙེད་ན་
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ཚང་མ་དམར་གསོད་གཏོང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་གོ་བུར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་

ངུས་ཚེ། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སའྱི་གང་ཟག་དེས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་སམ། 

ཁོང་དང་། ཡང་ན་ཨ་མ་དེས་མང་ཚོགས་སྐོབ་ཕྱིར་ཕྲུ་གུའྱི་ཁ་ལག་པས་བཀག་ནས་

དབུགས་གསོད་ལ་གཏོང་བའྱི་ཉེན་ཁ་བརྒྱུད་དགོས་སམ།

ང་ཚོའྱི་ཤེས་རོགས་ལ། བླང་དོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལ་མོང་ཚོར་གྱི་ངོས་ནས་

ཡ་ལན་སྤོད་མཁན་ཚོ་ཉེན་ཁ་དེ་བརྒྱུད་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། མོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་

ཁོང་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་བྱ་འགུལ་མང་པོ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཕྲུ་གུའྱི་

ཚེ་སོག་ཉེན་ཁར་བརྒྱུད་ཀང་། མྱི་གཞན་མང་པོའྱི་ཚེ་སོག་སྐོབ་ཐུབ་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་

འདྱི་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་མདུན་ངོས་སུ་བྱ་འགུལ་དེ་ལས་ཀང་མང་བ་འབྱུང་

ཞྱིང་། ང་ཚོས་བྱ་འགུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་མོང་ཚོར་ཟུར་དུ་འཇོག་པའྱི་འབད་

བརྩོན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། ཚིག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་ན། 

དམྱིགས་པ་གཏོད་སབས་བྱ་འགུལ་མང་བའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་འདྱི་ནྱི། མོང་ཚོར་

ཟུར་དུ་འཇོག་པའམ་མོང་ཚོར་གྱི་ཡ་ལན་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་ནང་

དུའང་བྱ་འགུལ་ཅན་ཞྱིག་རེད། མོང་ཚོར་གྱི་ཡ་ལན་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མེད་

ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤོད་པ་རྱིགས་གཉྱིས་འབྱུང་ཆོག

དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་སབས་ཀང་། མོང་ཚོར་དང་

སྟངས་འཛིན་གྱི་རྩོལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཨ་སོར་བརྒྱ་སྤད་དེ། སོར་མོ་འདྱི་ནྱི་རོགས་པ་དང་

ལྷན་དུ་བགོ་དགོས་ཤྱིང་། ཇྱི་ལྟར་བགོ་རྒྱུ་ནྱི་སོ་སོའྱི་རང་དབང་རེད་ཅེས་བཤད་པ་
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དང་། གང་ཟག་དེས་རང་གྱི་རོགས་པ་ལ་སར་མ་གཅྱིག་སྤད་ནས་ལྷག་མ་ཨ་སོར་

དགུ་བཅུ་དང་སར་མ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ནྱི་སོ་སོས་བཟུང་བ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་

ལྟ་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་རོགས་པ་དེར་ཕོག་ཐུག་སོང་ནས་སར་མ་དེ་བླངས་

མེད། ང་ཚོས་གང་ཟག་འདྱི་འདྲའྱི་ཀླད་པ་གོག་པར་བརྒྱབ་ནས་བརག་དཔྱད་གཏོང་

སབས། མོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་རྩོལ་ལྡན་དུ་གྱུར་འདུག སར་མ་

དེ་སྤོད་སབས་ཕོག་ཐུག་མ་སོང་བར་ལེན་མཁན་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་མདུན་ངོས་སུ་བྱ་

འགུལ་སར་ལས་ཀང་མང་དུ་ཕྱིན་ཅྱིང་། ཕལ་ཆེར་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་

སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕོག་ཐུག་གྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་རྒྱུ་

མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་སྤོད་པ་ཞྱིག་ལ་རྐེན་བྱས་ཡོད་པར་སྣང་། དེ་ཡང་སར་མ་

གཅྱིག་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་ལས་ཡག་པོ་རེད། 

ཞྱིབ་ལྟ་འདྱི་དག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་དང་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་དམ་པོར་འབྲེལ་ཡོད་པ་

བསྟན་ཡོད། སྟངས་འཛིན་གྱིས་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིད་

བྱེད་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད་འདྱི་ལྟ་བུས་སྤོད་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་

འབྱུང་བར་རྐེན་བྱེད་པ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་། ཞྱིབ་ལྟ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྟངས་

འཛིན་དང་ཡྱིད་བྱེད་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་སྟོན་གྱི་ཡོད། ནང་སེམས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་

འདྱིས་རྩོལ་མེད་ཤུགས་འབྱུང་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅྱིག་མཚོན་

ཡང་། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་འདྱི་དང་མ་འདྲ་བར་རྩོལ་བ་བྱེད་པ་དཔེར་

ན། སོང་རྐེན་གོ་བུར་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་

སུ་ཡྱིད་བྱེད་སོང་རྐེན་གྱི་ཐོག་ལ་གཏོད་པའྱི་ཤུགས་འབྱུང་གྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་མེད། 
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འདྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་བསམ་བློ་ལ་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་པའྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་ནུས་རྩོལ་བྱེ་

བྲག་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། བློའྱི་ནུས་རྩོལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་

པར་སྟོན་གྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་ཏུ་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཀུན་སོང་དང་། དམྱིགས་འདུན་སོགས་ཀྱིས་རོག་པའྱི་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་པ་དང་། 

ཡང་གཞན་དུ་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་མཁན་ནྱི་སོང་རྐེན་དང་། དྲན་ཤེས། ལྷག་པར་ནང་

སེམས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་མེད་པའྱི་མོང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་སོགས་ཡྱིན་ཆོག 

འདྱི་ལྟར་ཡྱིད་བྱེད་སྤྱི་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་

སྱིད་པ་དང་། ནང་པ་དང་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཐུན་མོང་ནས་གནད་དོན་

འདྱི་ལ་དང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བརོད་གཞྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་

ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྱིག་གཞུང་ཐ་དད་པའྱི་བར་གྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་གྲུབ་

འབྲས་སྦྱིན་པའྱི་དྲྱི་བ་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།

དྲྱི་བ་ཆེས་གལ་ཆེན་དེ་བཀོད་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་སྟངས་འཛིན་

གཉྱིས་རང་རྐ་བའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པ་འདྱི་རེད། སད་ཆ་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱིས་ན། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་ནྱི་རང་རྐ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ནམ། དཔེར་ན། སོང་རྐེན་ཞྱིག་གྱི་ཁ་དོག་ལ་ཡྱིད་བྱེད་གཏོད་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་

རྩོལ་མ་ལག་དེ་ནྱི། སོང་རྐེན་ཞྱིག་གྱི་གནས་གཞྱི་འཚོལ་བ་དང་། ཡང་ན་མོང་ཚོར་

ཞྱིག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལའང་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་མང་པོས་ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་དེ་དག་ཐ་
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དད་ཡྱིན་པར་སྟོན་གྱི་ཡོད་པས་ཁྱད་ཆོས་སོར་ཞྱིག་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་ཀང་། ཕོགས་

གཞན་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད།

ཡྱིད་བྱེད་དང་སྟངས་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཚེ། ང་

ཚོས་དེ་དག་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྱིབ་ཏུ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་བམ། ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་

དག་གྱི་ནང་ནས་གང་དག་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ། གང་དག་ནྱི་

ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ན་གསལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།

གལ་སྱིད་ཡྱིད་བྱེད་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ཚེ། ང་ཚོས་གང་དག་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་

ཞྱིང་། གང་དག་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བསྡུས་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འགོད་ཆོག གནད་དོན་འདྱི་

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ང་ཚོས་དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་གསལ་བྱེད་ཡྱི་གེ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མྱིན་

ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མྱི་ཞྱིག་ལ་བསྟན་ཏེ། ཆུང་ངུའམ་ཆེན་པོ་རྣམས་ངོས་འཛིན་

བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ན་གསལ་བྱེད་དེ་དག་འདུས་པ་ལས་ཚིག་ཅྱི་ཞྱིག་གྲུབ་པ་

བརོད་དུ་འཇུག་ཆོག མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བར་སྣང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་

བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་བ་དང་། འདྱི་ལ་དབང་ཤེས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ཁོ་ན་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། དེ་ནས་བར་སྣང་གྱི་ཆ་ཤས་དེར་གནས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིད་བྱེད་ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའང་བྱེད་རུང་། 

ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་གཏད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་ནྱི། ཡུལ་

གཅྱིག་གྱི་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་

མྱིན་རོགས་ཐུབ། འདྱིར་ཡང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་

གཅྱིག་དང་། ཡང་ན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
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འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་

འདྱི་ནྱི་སོན་མར་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་

ཞྱིང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་ལ་ཚད་འཇལ་བྱས་པ་ལྟར་ན། 

ཆོས་ཤྱིག་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་ནས་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་ལྔ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་ཙམ་ལ་

བརན་པོར་གནས་ཚེ། ད་གཟོད་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་ཆོས་དེ་འཛིན་ཐུབ། འོན་ཀང་། ང་

ཚོས་ནང་པའྱི་ལས་རོགས་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའྱི་གོ་རོགས་ལ། སེམས་ལ་སྦོང་

བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྟོང་ཟུར་ལྔ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྟོང་

ཟུར་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཡུལ་གྱི་ཆོས་དེ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་དུས་ཡུན་

ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་རེད།

ང་ཚོས་ད་དུང་ནང་པའྱི་ལས་རོགས་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གེང་བྱས་ནས་རོགས་

འདོད་པ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། རྒྱུན་བསྱིངས་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་། འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའྱི་

ཡྱིད་བྱེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། ཡྱིད་བྱེད་ལ་ཐོག་མར་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་སབས། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་ཡྱིད་བྱེད་རྒྱུན་བསྱིང་གྱི་

ནུས་པ་རོགས་པར་དང་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་མྱི་ཚོ་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པའྱི་

སོ་ནས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སོད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་། 

འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རབས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅྱིང་། ང་ཚོས་ཡྱིད་བྱེད་རྒྱུན་བསྱིང་གྱི་བློའྱི་ནུས་པ་

འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་རོགས་མེད་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་ང་

ཚོས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོ་ལས་སྦོང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད།



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  53  

ང་ཚོས་གཙོ་བོར་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོ་དང་སོན་འགྲོའྱི་གེང་མོལ་

བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་དང་། ནང་དོན་རྱིག་

པར་ཡྱིད་བྱེད་དང་རྩོལ་བའྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྣང་། 

ཡྱིད་བྱེད་ལ་རྩོལ་བ་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོར་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་

དང་། རྒྱུན་བསྱིང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་རྒྱུན་མཐུད་

བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་དུ་བློ་ལ་སྦོང་

བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཚོར་མཚོན་ན། རྩོལ་བ་མེད་པར་ཡྱིད་བྱེད་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་

འཇོག་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ཞྱི་ལྷོད་བག་ཕེབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་ནྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ཚེ། ང་ཚོས་དེར་དང་བ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་བྱེད་ངེས་ཡྱིན།

མཐའ་མར་དྲྱི་བ་གལ་ཆེན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། ང་ཚོས་བློའྱི་སྟངས་འཛིན་

དང་། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐུབ་

བམ། ངས་ཚབ་མཚོན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་

པ་ཚོས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་ལ་སྦངས་པ་བྱས་པའྱི་རེས་སུ་ཡྱིད་བྱེད་

ལ་སར་བཞྱིན་བརེན་མྱི་དགོས་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། ཡྱིད་བྱེད་ལ་ཚད་གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་

པའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བྱས་མེད་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད་ལ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་སྦོང་བརྡར་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་རེད།
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ངས་ཡྱིད་བྱེད་དང་སྟངས་འཛིན་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་

གེང་ནས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གཉྱིས་ནྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་ཡོད་ཀང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལྟེ་བར་མེད་པའྱི་གཉྱིད་བརྫུས་དང་ཕྱི་ལད་སེ་བོའྱི་

ནུས་པ་ཡྱིན། ༼placebo effects༽ གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་སྣང་ཚུལ་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི། རེ་འདུན་ཤུགས་དྲགས་དང་། ཡང་ན་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཐོན་སྐེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། སེམས་བྱུང་འདྱིའྱི་རྱིགས་

ཀྱི་དབང་གྱིས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མོང་བ་དང་ལུས་ཕུང་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་

རེད། ཕྱི་ལད་སེ་བོའྱི་ནུས་པའྱི་དཔེ་མཚོན་ནྱི་དཔེར་ན། གལ་སྱིད་སན་པས་ནད་པ་

ལ་སན་ཞྱིག་སྤད་ནས་སན་དེས་ནད་པའྱི་ན་ཚ་དྲག་པར་བརོད་ཅྱིང་། ནད་པ་དེས་

རང་གྱི་སན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ཚེ། ཐ་ན་སན་དེ་ནྱི་སན་ངོ་མ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་བྱེ་

མ་ཀ་རའྱི་རྱིལ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ནད་པའྱི་ན་ཚ་དེ་དྲག་གྱི་ཡོད། གཉྱིད་བརྫུས་ལ་

མཚོན་ནའང་། གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིམ་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ནུས་པ་དང་མོང་བ་འབྱུང་གྱི་ཡོད།

གནས་སྟངས་འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ཁྱད་པར་བའྱི་ལམ་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པའམ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིམ་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྐེན་ཏེ། སན་པ་དང་

གཉྱིད་བརྫུས་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་ཚད་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། མོང་བ་འདྱིའྱི་

རྱིགས་ནྱི་སེམས་ཀྱིས་ཕུང་པོའྱི་མོང་བ་དང་སྤོད་པར་སྟངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་

བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་དང་བསྡུར་ཐབས་བྱེད་པའྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་འདྱི་

ཆེས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད།།



  55  

ལེའུ་བཞྱི་པ། ནང་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར།

༄༅། །ངས་ཡྱིད་བྱེད་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐབས་དང་། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ། 

ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་སྙྱིའྱི་རང་བཞྱིན་བཅས་ལ་བཟུང་བའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་

བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་མཐུད་སྦོར་

བྱེད་པར་ང་ཚོས་སར་ཡང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་གྲགས་ཅན་

འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཐོག་མར་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་སེམས་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྤད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསུམ་བསྟན་ཞྱིང་། དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་

ཚུལ་དང་བྱ་འགུལ་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་ཚུལ་བརོད་འདུག 

༼༡༽ སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དང་བྱ་འགུལ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྤོད་པ་ལ་བརག་

དཔྱད་གཏོང་བ་དང་། ༼༢༽ སེམས་བྱུང་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་དབང་རྩའྱི་

རེན་གཞྱི་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་བ། ༼༣༽ ཤེས་བཞྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་ཅན་

སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་བཅས་རེད། བྱེད་ཐབས་

ཐོག་མ་གཉྱིས་ནྱི་ཐད་ཀར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་ནས་སེམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་

ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས་བྱེད་ཐབས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་

ལྟ་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརེན་དགོས་ཚུལ་བརོད་འདུག

འཇམ་མྱི་སྱིས་ཡྱིད་བྱེད་དང་། ལྷག་པར་ཤུགས་འབྱུང་རྒྱུན་བསྱིང་གྱི་ཡྱིད་

ཨ་ལན། ༼B.Alan Wallace༽
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བྱེད་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྩོམ་ཡྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད། ཁོང་ནྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ་

དང་། སོབ་གསོ་ཐེ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོར་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་པའྱི་

བསམ་བློ་པ་ཞྱིག་རེད། ཁོང་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་

པོ་དང་འབྲེལ་ཚུལ་ནན་ཏན་དུ་གེང་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད་དང་སོབ་གསོའྱི་བར་གྱི་

འབྲེལ་བའྱི་སོར་ལ་འདྱི་ལྟར་བརོད་འདུག “ཤུགས་འབྱུང་གྱི་ནུས་རྩོལ་ལ་བརེན་

ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཡང་ཡང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་གཏོད་དུ་འཇུག་

པ་ནྱི་དཔྱད་བརྡར་དང་། གཤྱིས་ཀ་དང་ཞེ་འདོད་བཅས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནུས་

རྩོལ་འདྱི་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའྱི་སོབ་གསོ་དེ་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གསོ་ཚད་ལྡན་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང། འདྱི་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་སྤད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་སྟོན་

རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།”

འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ནྱི་ང་ཚོས་འཛམ་གྱིང་

འདྱིར་དོན་དངོས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་མོང་བ་དང་། བླང་དོར་གྱི་གདམ་ཀ་སོགས་གཏན་ཁེལ་

བྱེད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ང་

ཚོས་སབས་འདྱིར་དམྱིགས་པ་གཏོད་ཡུལ་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་

བརོད་འདུག ཁོང་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ཡོད་ཀང་། ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་རང་གྱི་བཀོད་

འདོམས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པར་བསམ་མེད། “ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་དེ་འདྲའྱི་

བརན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ། དེར་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། མྱི་འདྱིའྱི་

རྱིགས་ཀྱིས་རང་གྱི་ལས་ཀ་མགོགས་པོར་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  ཁོང་ཚོ་སེམས་
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འཚབ་ཟུངས་ཟད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལའང་འཕད་རྒྱུ་མ་རེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ན། 

ནུས་རྩོལ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་མཁན་ཚོས་སྦོང་བརྡར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་ཀང་། 

ནུས་པ་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཐོབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཚད་གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ནུས་པ་འདྱི་

ཡོད་མེད་ནྱི་ཕལ་ཆེར་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་འགྱུར་མེད་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ཅྱིག་

ཡྱིན་སྱིད།”

འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་སབས་ཐོག་ནས་བཟུང་གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་དང་། དབང་རྩའྱི་

ཚན་རྱིག་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་པའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་ནྱི་ད་དུང་ཡང་ཕལ་ཆེར་

སར་གནས་སུ་ལྷག་འདུག དོན་ངོ་མར་དེང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་མ་

འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པར་བལྟས་ན། ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་སུ་

སོང་བ་ཕར་ཞོག་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་སྣང་།

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་མ་འདྲ་བར་ནང་དོན་རྱིག་པས་སེམས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་རོགས་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། ལོ་ངོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའྱི་གོང་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱོན་པའྱི་ཡར་སོན་དུའང་བློས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

པའྱི་སྦོང་བརྡར་འདྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོན་པོར་སེབས་ཤྱིང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཀང་ས་མོ་ནས་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་སྦོང་བརྡར་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་མཁས་དབང་དུ་

མའྱི་དྲུང་ནས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྦོང་བརྡར་ལ་སྦང་བ་མཛད་དེ། མཐའ་མར་ཐར་པའྱི་གོ་

འཕང་སྟོན་པའྱི་རང་གྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ནང་དུའང་དེ་རྣམས་བསྡུས་ཡོད། དེ་ནས་
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བཟུང་སྦོང་བརྡར་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་ཏུ་གྱུར།

ཡྱིན་ཡང་། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པ་གཅྱིག་པུ་

མྱིན་ཞྱིང་། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱབ་ལོངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་

ནང་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྨང་གཞྱི་བླང་དོར་གྱི་རྣམ་

གཞག་ཡྱིན། རྨང་གཞྱི་འདྱི་མེད་པར་དོན་སྙྱིང་ཅན་གྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ཞྱིག་ཡོང་

ཐབས་མེད། ནང་བསྟན་གཞྱིར་བཞག་ན། འདྱི་ནྱི་ཡོངས་ཁྱབ་རང་བཞྱིན་གྱི་བདེན་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ཆོས་ལུགས་དང་གྲུབ་མཐའྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་

ཆགས་མེད། བདེན་པ་འདྱི་ལུང་འཛིན་མཁེགས་འཛིན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་

མ་ཡྱིན་པར། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། བླང་དོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་

མཐུན་པའྱི་སྤོད་ལམ་སྟེ། འཚེ་བ་མེད་ཅྱིང་རབ་བྱུང་ན་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་

འཚོ་བ་ནྱི་སྙྱིང་རེ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐེད། གཞན་སེམས་བཅས་ལ་བརེན་

ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། འཚོ་བ་འདྱི་འདྲ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་དང་བདེ་ཐང་

ཡོང་བར་དགོས་ངེས་རེད། ལུས་སེམས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་དང་བདེ་ཐང་དེ་ཡྱིད་བྱེད་

དང་མོང་ཚོར། དེ་བཞྱིན་བློའྱི་བཏང་སྙོམས་བཅས་ལས་གྲུབ་ཡོད། བློའྱི་བཏང་

སྙོམས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སོ་ལྔའྱི་ཤེས་པ་ལ་གང་ཞྱིག་སྣང་བ་དེར་སྒོ་འདོགས་མ་བྱས་པར་

གསལ་པོར་འཛིན་པ་སོགས་ཡྱིན།

ཆ་སྙོམས་པོའྱི་བློ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ཚད་མཐོ་པཽ་ཞྱིག་

དང་། བླང་དོར་གྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་སོམ་སྒྲུབ་ཤེས་རབ་བསྐེད་བསྱིང་གྱི་རྨང་གཞྱི་
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ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་བློའྱི་དྲྱི་མ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་དམྱིགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་

ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་བླ་མེད་དེ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་རབ་ཅྱིག་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་

པར་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་འདྲ་མྱིན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བརག་དཔྱད་གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། 

ལྷག་པར་ཡུལ་ཅན་སེམས་བྱུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ནང་པའྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གྱི་ཆོས་

རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།  དེ་བཞྱིན་ཡུལ་དངོས་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་བཅས་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་པའང་འདུས་ཡོད།

སེམས་ཀྱི་སོར་ལ་རྱིག་གཞུང་ཐ་དད་པའམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཀྱིས་

གོ་བསྡུར་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ཕོགས་ནས་

ནོར་འཁྲུལ་མྱི་འབྱུང་བར་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ཞྱིང་། བོད་པ་ཚོས་དབྱྱིན་སད་སོ་

སོའྱི་རང་སད་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལ། སོན་མའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པ་ཚོས་ཀང་

དེ་ལྟར་གནང་མེད། ངས་འདྱིར་བེད་སྤོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ལེགས་སྦར་སད་ཀྱི་ཡྱིད་

ལ་བྱེད་པའམ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སད་དོད་ནྱི་མནསེཀཱར་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། ནང་པའྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་འདྱི་ནྱི་ཤེས་ཚོར་དང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའྱི་

སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་

ཡུལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་འཛིན་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྱི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་སེམས་བྱུང་

ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། ནང་པའྱི་གོ་རོགས་གཞྱིར་བཞག་ན། ཡུལ་གཅྱིག་ལ་

དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་། ལྷན་དུ་རྩོལ་བ་བྱེད་པའྱི་སེམས་བྱུང་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ཆོག 

དཔེར་ན། ངས་ཆོས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིད་སོན་དང་། འདོད་པ། རེ་
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བ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བྱུང་གཞན་ཡང་བལྟ་བའྱི་བྱ་བ་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་ཞྱིང་། 

ལས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུའང་སེམས་བྱུང་སོར་ཞྱིག་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིད་

བྱེད་ཀྱིས་སེམས་བྱུང་དེ་ཚོ་འཇུག་ཡུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་

རེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱོན་པའྱི་ཡར་སོན་དུའང་རྒྱ་གར་གྱི་སོམ་

ཆེན་པ་ཚོས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ནུས་པའྱི་སོར་ལ་རྩད་ཞྱིབ་གནང་སྟེ། མ་སྦངས་

པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་སྤྱིར་བཏང་བའྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆུང་བར་རོགས་ཡོད། དུས་རབས་

མང་པོར་འཛམ་གྱིང་གང་སར་སོམ་སྒྲུབ་པ་ཚོས་གསལ་ཆ་ཆེ་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ངམ་

ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱུན་བསྱིང་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་བ་ཤེས་ཡོད། རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷ་ནྱི་རྒྱ་

གར་གྱི་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་དུས་

རབས་བདུན་པའྱི་ནང་བྱོན་ནས་དཔལ་ནཱ་ལནྜར་སོབ་གཉེར་མཛད་པར་མ་ཟད་དེར་

དཔེ་ཁྱིད་ཀང་གནང་ཡོད། སོབ་གཉེར་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཁང་བརྩེགས་བཅུ་གཅྱིག་ཅན་གྱི་

དཔེ་མཛོད་དང་། སོབ་མ་སྟོང་ཕག་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ཆེས་མཐོའྱི་དགོན་སེ་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ནཱ་ལནྜ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་སུ་

ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་སབས་སུ་ཨེ་ཤ་ཡ་ཧྱིལ་པོའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རེད། 

ནང་པའྱི་པནྜྱི་ཏ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེར་སོབ་གཉེར་མཛད་ནས་དཔེ་ཁྱིད་གནང་ཡོད། 

རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས་སྤོད་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག “དེ་ལྟར་

བརྩོན་འགྲུས་བསྐེད་ནས་ནྱི། །ཡྱིད་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞག །སེམས་ནྱི་རྣམ་པར་

གཡེངས་པའྱི་མྱི། །ཉོན་མོངས་མཆེ་བའྱི་ཕག་ན་གནས།།”
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ཁོང་གྱིས་གསུང་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། འཕོ་བ་དང་རྒོད་པ། གཡེང་བ་སོགས་ཀྱི་

དབང་དུ་སོང་བའྱི་སེམས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་

ཡྱིད་བྱེད་དང་བློའྱི་སྟངས་འཛིན་གཉྱིས་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གཅྱིག་པ་མྱིན་པར་

ཤུགས་སུ་བསྟན་ཡོད། ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་

སེམས་ཁོང་ཁོ་དང་། འདོད་ཆགས། ཕག་དོག་ལྟ་བུ་བློའྱི་བཏང་སྙོམས་ལ་གཏོར་

བརླག་བྱེད་པའྱི་ཉོན་མོངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་སྡུག་བསལ་ལྷག་མ་

བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན། སེམས་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མ་གནས་པར་གང་སར་གཡེང་ཚེ། 

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསལ་

འབྱུང་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན།

རྒྱ་གར་དུ་ནང་བསྟན་ཉམས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་ཕལ་ཆེར་དུས་མཚུངས་སུ་

བོད་པ་ཚོས་དཔལ་ནཱ་ལནྜ་དཔེ་རུ་བཞག་ནས་དགོན་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་འགོ་

བརྩམས་ཡོད། དུས་རབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སབས་སུ་བྱོན་པའྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་

རེ་ཙོང་ཁ་པས་བོད་པའྱི་ནང་བསྟན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལ་སྦང་བ་མཛད་དེ། ཡྱིད་

བྱེད་ལ་གོམས་འདྲྱིས་དང་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སོར་ལ་སེལ་བའྱི་བརྩམས་

ཆོས་ནང་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་སེམས་དང་། སྣང་ཚུལ་གྱི་རྱིགས་གཞན་མཐའ་དག་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་པར་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་ཚུལ་གསུངས་འདུག “མཚན་མོ་ལོགས་རྱིས་

བལྟ་བའྱི་དོན་དུ་མར་མེ་སར་བ་ན། མར་མེ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་རླུང་གྱིས་མྱི་གཡོ་

བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་ན་བྲྱིས་སྐུ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་ལ། མར་མེ་མྱི་

གསལ་བའམ་གསལ་ཡང་རླུང་གྱིས་བསྐོད་ན་གཟུགས་རྣམས་གསལ་བོར་མྱི་
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མཐོང་བ་བཞྱིན་དུ། ཟབ་མོའྱི་དོན་ལྟ་བ་ལའང་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་

པར་ངེས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་སེམས་དམྱིགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་

གནས་པའྱི་མྱི་གཡོ་བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་མཐོང་གྱི་་་”

ནང་དོན་རྱིག་པས་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་ལ་བརེན་ནས་

བྱུང་བའྱི་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ངོ་མཚར་དེ་བསྐྲུན་མེད་ཀང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ནུས་རྩོལ་

དར་སེལ་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཤེས་

བཞྱིན་གྱི་ནུས་རྩོལ་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཁག་ལ་མངོན་སུམ་

དུ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་

ཀྱི་གྲུབ་ཆ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྦོང་བརྡར་འདྱི་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་སོར་ཞྱིག་

ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་བློ་ཞྱི་ནས་རྣལ་ལ་འབབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་འདྱི་རེད། གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་ཐོག་མར་ཉམས་ལེན་འདྱི་ལ་སྦོང་བ་བྱེད་སབས། རང་སེམས་ལྷོད་ནས་ཞྱི་

བའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བསྐེད་དགོས་པ་དང་། རེ་བ་དང་འདོད་པ་སོགས་ཤུགས་ཆེན་

ཡོད་མྱི་རུང་། དེ་བཞྱིན་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་མང་དྲགས་ནའང་མྱི་འགྲྱིག་པ་དང་། ཞྱི་

ལྷོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འདྱི་གཞྱི་རེན་དུ་བཞག་ནས་བློའྱི་གནས་ཆ་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་

དགོས། གནས་ཆ་འདྱིར་བརེན་ནས་དམྱིགས་པ་གསལ་པོར་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་

ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིད་བྱེད་བརན་པོར་གནས་པ་ཙམ་

གྱིས་མྱི་ཆོག་པར། དེ་འདྲའྱི་བློ་ལ་ད་དུང་གསལ་ཆ་དང་དྭངས་ཆ་གཉྱིས་ཀང་ལྡན་

དགོས།

ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་ནྱི་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་
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བྱ་སྤོད་གང་ལའང་བཀོལ་སྤོད་ཆེ་ཞྱིང་། ཡོན་ཏན་འདྱི་དག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པར་

བློའྱི་ནུས་རྩོལ་གཉྱིས་ལ་བརེན་དགོས། དང་པོ་དྲན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། སོལ་རྒྱུན་འདྱི་

གཞྱིར་བཞག་ན། དྲན་པ་ནྱི་སེམས་གཡེང་བ་དང་བརེད་ངས་མེད་པར་དམྱིགས་པ་

ལ་གང་འདོད་དུ་གཏོད་ཐུབ་པའྱི་བློའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཞྱིང་། དྲན་པའྱི་ལེགས་

སྦར་གྱི་སད་དོད་ལ་བསྐར་དྲན་གྱི་ནང་དོན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་དེས་འཇམ་མྱི་སྱིས་

བཤད་པའྱི་གཤམ་གྱི་སད་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད། “ཤུགས་འབྱུང་གྱི་

ཡྱིད་བྱེད་ཟེར་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དེ་སེམས་སུ་འཆར་དུ་འཇུག་པའྱི་རྩོལ་བ་གཅྱིག་

རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཅན་ཞྱིག་རེད།” ནང་དོན་རྱིག་པར་དྲན་པ་ནྱི་ཡང་ཡང་བསྐར་

དྲན་བྱེད་པའྱི་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་གོ་

དགོས།

ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་པར་དྲན་པ་གཅྱིག་པུས་མྱི་འགྲྱིག་

ཅྱིང་། གལ་ཏེ་རང་སེམས་དྲན་པ་ལ་བརེན་ནས་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ལ་གཏོད་སབས། 

དེ་འདྲའྱི་བློ་དེ་དབང་ཤེས་དང་རོག་པའྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་ཕྱི་རུ་འཕོ་བ་དང་། ཡང་

ན་བྱྱིང་རྨུགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་ནང་དུ་བྱྱིང་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཐུབ་བམ། 

རྩོལ་བ་འདྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྤུས་

ཚད་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དྲན་པ་

དང་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་གཉྱིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་

གཏོང་བར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ནང་པའྱི་གོ་རོགས་ལ། དུས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་འདེམས་
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སྒྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིང་། ཤུགས་འབྱུང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་

འདྲའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དབང་ཤེས་དང་། ཡྱིད་ཤེས་གང་རུང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྣང་འཛིན་

གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་མ་གཏོགས་གནས་མྱི་ཐུབ། དཔེར་ན། དུས་གཅྱིག་ལ་གང་ཟག་

ཅྱིག་གྱི་བྱེད་ཡྱིད་ནྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་ཐོག་གནས་པ་དང་། ཡང་ན་མོང་

ཚོར་དང་རོག་པ་སོགས་ཡྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་

གནས་ཆོག་ཀང་། དེ་གཉྱིས་ཀར་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་མྱི་ཐུབ།

ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་རགས་མཚན་ཡོད་པ་དང་། བློ་

ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོག་མར་སྤོད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིད་བྱེད་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་པར་

རྩོལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད། ༼གལ་སིད་ཁེད་ཀིས་བེད་འདྲོད་པ་ནི་སེམས་ལྷྲོད་ལ་

འབབ་ཏུ་འཇུག་པ་འདི་ཡིན་ཚེ། ཅི་ཁྲོ་ཛེ་༼Jacuzzi༽ཁུས་གཞྲོང་གི་ནང་ད་ུལྷ ྲོད་ལྷ ྲོད་བས་ནས་སྡྲོད་པ་

ད་ེབེད་ཐབས་སྟབས་བད་ེཞིག་རེད།༽ འཇམ་མྱི་སྱིས་བརོད་པ་ལྟར། གཞན་དུ་གཡེང་བའྱི་

ཡྱིད་བྱེད་དེ་ཤུགས་འབྱུང་གྱི་སོ་ནས་ཡང་ཡང་ཚུར་སྡུད་པ་ནྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱི་རྩ་བ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ལ་རྩོལ་བ་དང་ལོ་མང་གྱི་སྦོང་བརྡར་དགོས། ཡྱིན་ཡང་། སྦོང་

བརྡར་ལ་བརེན་ནས་གོམས་འདྲྱིས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་རྱིམ་གྱིས་རྩོལ་བའང་ཉུང་དུ་

འགྲོ་བ་དང་། འདྱིར་གེང་བཞྱིན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་གྱི་ཡྱིད་

བྱེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་སྤྱིར་བཏང་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་ཞྱིང་། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གནས་

ཆ་དང་གསལ་ཆ་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་བློ་ཞྱི་ལྷོད་དུ་གནས་པའང་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན། ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་རྒྱུན་ཕ་མོ་སད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་འདུས་

ཚོགས་ལས་གྲུབ་ཡོད་སྟབས། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་དམྱིགས་པ་
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ཞྱིག་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་བློ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། དེ་ཡང་གནས་

ཆ་མཐོ་རུ་སོང་ན། དམྱིགས་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་གྱི་བློ་དེ་ཡུལ་གཞན་ལ་

གཡེང་བ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་། འདྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་སྣང་འཛིན་གྱི་

ཤེས་པ་སད་ཅྱིག་མ་དེ་དག་རྱིགས་མཐུན་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཞྱིར་བཞག་ན། བློའྱི་འཛིན་ཚད་ཀྱི་སད་ཅྱིག་མ་ཐུང་ཤོས་

ནྱི་སེ་གོལ་གཏོག་ཐེངས་གཅྱིག་ཆ་དྲུག་ཅུར་བགོས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་

ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཞྱིག་རེད། 

ཡྱིན་ཡང་། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་མེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཤེས་ཚོར་སད་ཅྱིག་ཕ་

མོ་དེ་དག་ལས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་ཡུལ་ཞྱིག་སར་ཡང་བསྐར་དྲན་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་བྱེད་མྱི་ཐུབ། ཡུལ་ཞྱིག་བློ་ལ་ངེས་པར་རྒྱུན་དུ་ཤེས་

པའྱི་སད་ཅྱིག་མ་འདུས་ཚོགས་ཤྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གསལ་ཆ་དང་། 

དྭངས་ཆ་སོགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ན། ཡུལ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་སད་ཅྱིག་

མའྱི་རྒྱུན་དེ་ཇེ་རྱིང་དུ་འགྲོ་བར་སྙམ། འདྱིས་ཤེས་ཚོར་གྱི་གསལ་ཆའྱི་ནུས་པ་མཐོ་

རུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། མདོར་དྲྱིལ་ན། ནང་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་སྦོང་བརྡར་གྱིས་ཡུལ་ངེས་

པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པའྱི་རྱིགས་མཐུན་གྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་ཚགས་དམ་དུ་གཏོང་ཐུབ།

ནང་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་རོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་

ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་སྟངས་གཉྱིས་ནྱི། ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་

འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད། ག་ལེའོ་༼Galileo༽ཡྱིས་རྒྱང་ཤེལ་ཐོག་མ་དེ་གསར་

གཏོད་མ་གནང་བའྱི་གོང་དུ་ཉྱི་ཟླ་སར་གསུམ་དང་། རྒྱུ་སར་སོགས་ཀྱི་སོར་ལ་མང་
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པོ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་མེད། རྒྱང་ཤེལ་ལྟ་བུའྱི་ལག་ཆ་མཁའ་དབྱྱིངས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་

ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཡྱིན་ཞྱིང་། གནམ་རྱིག་ནྱི་ལག་ཆ་འདྱིའྱི་རྱིགས་

གསར་གཏོད་དང་བཀོལ་སྤོད་ལ་བརེན་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད། སྱིངས་ཆ་བརན་

པོ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་བརན་པོར་བཙུགས་ཡོད་པའྱི་རྒྱང་ཤེལ་དང་། རྒྱང་རྱིང་གྱི་སྣང་

ཚུལ་ཐག་ཉེ་ལ་འཐེན་ཐུབ་པའྱི་དྭངས་ཤེལ་མེད་པར་ང་ཚོས་རྒྱུ་སར་ཕུར་བུའྱི་ཟླ་བ་

དང་། ཉྱི་མའྱི་ནག་ཐྱིག ང་ཚོའྱི་ཟླ་བའྱི་དོང་ཁ་སོགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་

ཡོད་དམ། ང་ཚོས་བརན་ཞྱིང་གསལ་བའྱི་སོ་ནས་སྣང་ཚུལ་རང་ཉྱིད་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་ལྟ་

དགོས།

འདྱི་ནྱི་མཁའ་དབྱྱིངས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཐེ་བའྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པར་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ནང་

སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལའང་བདེན་པ་ཆགས་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་འཐུས་སོ་

ཚང་བ་ཞྱིག་དར་སེལ་གཏོང་བར་ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྤོད་

པ་དང་། དབང་རྩའྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་རང་ཉྱིད་

ལའང་བརག་དཔྱད་ནན་མོ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་དགོས།  གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་ཏེ། 

ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནྱི་དམངས་ཁོད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་

རྱིག་པའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ལྷག་མྱི་ཉན། མཐོ་སོབ་མཐར་མ་ཕྱིན་པའྱི་སོབ་མར་དུས་

ཚོད་རེར་ཨ་སོར་བཅུ་རེ་སྤད་ནས་རང་གྱི་སེམས་ལ་ལྟ་བཞྱིན་གང་ཞྱིག་མཐོང་བར་

བརོད་དུ་བཅུག་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ཞྱིག་འཚོལ་ཞྱིབ་འདྱི་ལྟ་

བུའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་དགོས་ངེས་རེད། དབང་རྩའྱི་
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ཚན་རྱིག་དང་། གཤྱིས་སྤོད་རྱིག་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་

ཡོང་བར་གང་ཟག་དང་པོའྱི་འགྲེལ་བརོད་ལ་བརེན་དགོས། ཞྱིབ་ལྟ་དང་འགྲེལ་

བརོད་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆེད་ལས་པ་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱི་ལག་ཏུ་འཇོག་པ་ནྱི་ཡུལ་རོགས་

ཚན་རྱིག་སྤྱིའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ཞྱིག་རེད། གང་ཟག་དང་པོའྱི་སེམས་ཀྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་གཤྱིས་སྤོད་རྱིག་པ་དང་། དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་

དུ་དར་སེལ་བྱས་པའྱི་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་ཡར་བསེབ་

དགོས། སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་རྒྱང་ཤེལ་ལྟ་བུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཤྱིང་། ཡྱིད་

བྱེད་ཕ་མོ་བསྐེད་བསྱིང་བྱས་ན་དགོས་མཁོ་འདྱི་ཁ་སོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རེ་ཙོང་

ཁ་པས་ལོ་ངོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་འདྲའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་བརེན་ནས་

ནང་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་སབས་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་ལྡན་རྒྱུ་

རེད།

དེ་མཚུངས་ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིས་ནང་དོན་རྱིག་པ་ལའང་

ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་པ་ཚོས་བློ་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པ་དང་། དེའྱི་

ཉོན་མོངས་བསལ་བ། དེ་བཞྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་

སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་འདྲ་མྱིན་དར་སེལ་བྱས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། དེ་དག་ནྱི་ལོ་ངོ་

ཉྱིས་སྟོང་ལྷག་གྱི་ཡར་སོན་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིང་གྲོང་དུ་འཚོ་བའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་

དམྱིགས་ནས་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་བྱས་ཤྱིང་། དེ་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ཆྱིག་

སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་ནང་བོད་པ་ཚོ་དང་འཚམས་པར་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ཡྱིད་

བྱེད་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐབས་གང་ཞྱིག་དེང་དུས་བཟོ་ལས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འཚོ་
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བའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་འཚམས་ཤོས་ཡྱིན་ནམ། བྱེད་ཐབས་དེ་དག་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ནུས་པ་འཐོན་པར་བཅོས་བསྒྱུར་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་སམ། དྲྱི་བ་

འདྱི་དག་ནང་པ་ཚོ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སོ་སོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་

འདོད་མཁན་ཚང་མར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅྱིང་། ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དྲྱི་བ་འདྱི་

དག་ལ་ལན་འཚོལ་བར་རམ་འདེགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ངེས།

གལ་ཏེ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་དེ་ཚད་

གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐོག་མའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་མ་གྱུར་པའྱི་ལས་ཀའྱི་ནང་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཆོག་གམ། ཟླ་བ་མང་པོར་ཉྱིན་རེར་དུས་ཚོད་བཅུ་ལ་སྦོང་བརྡར་

བྱས་པའྱི་རེས་སུ། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་རང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་

བའྱི་ནང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་བམ། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་འཕེལ་རྒྱས་སོང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤོད་པ་དང་དབང་རྩའྱི་འབྲེལ་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་

ངམ། ནང་པ་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་མང་ཞྱིང་། མཉམ་འབྲེལ་འདྱིས་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་སོབ་གསོ་ཡར་

རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ནུས་པ་ཇེ་ལེགས་སུ་བསྒྱུར་བ། ཡྱིད་བྱེད་མ་

འདང་བའྱི་དཀལ་ངལ་བསལ་བའམ་སོན་འགོག་བྱེད་པ་སོགས་ལ་རྒྱ་ཆེར་ཕན་

ངེས། ནང་དོན་རྱིག་པ་ལ་དྲྱི་བ་དེ་ཚོའྱི་ལན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མེད་ཀང་། རྣམ་གཞག་དང་

ལག་ལེན་གྱི་གོ་རོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། གོ་རོགས་དེ་ནྱི་ཚན་རྱིག་

དང་སྤྱི་ཚོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་རྱིན་ཐང་ཅན་ཞྱིག་རེད།

མདོར་བསྡུས་ན། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།
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བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བར་ལ་ཕན་ཚུན་ཁ་སོང་རང་བཞྱིན་གྱི་མཐུན་ཆ་ཡོད་དེ། ནང་དོན་

རྱིག་པའྱི་ནུས་པ་གཙོ་བོ་ནྱི་གོམས་འདྲྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་། ཤེས་

བཞྱིན་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་དང་

པོའྱི་བྱེད་ཐབས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་གྱི་ནུས་པ་གཙོ་བོ་ནྱི་སེམས་

ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྤོད་པ་དང་། དབང་རྩའྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་

བརྒྱུད་ནས་སེམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་བྱེད་ཐབས་འདྲ་

མྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཟུང་འབྲེལ་ནྱི་ལྷ་

ཡུལ་ལམ་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེར་འབྱུང་བར་བསྒུགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་གང་དུ་བྱུང་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་ནའང་ཐང་།།
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བགྲོ་གེང་། ཡྱིད་བྱེད་དང་བློའྱི་སྟངས་འཛིན།

ཁོད་ཧན་དང་ཨ་ལན་གྱིས་གཏམ་བཤད་མཇུག་རྫོགས་པའྱི་རེས། ཨ་ཐོར་

གྱིས་ཁོང་ཚོས་གེང་བའྱི་གནད་དོན་དང་། དྲྱི་བའྱི་སོར་ལ་གེང་མོལ་ཞྱིག་འགོ་

བརྩམས་སོང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་གཏམ་བཤད་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གེང་མོལ་

འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ནྱི། བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཆེད་མཁས་

ཡྱིན་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་སོར་ཞྱིག་སྟེ། ཕྱི་རྱིན་སྱི་ཏོན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་

རྱིག་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨ་ན་དང་། ༼Anne Treisman༽ མེ་ཤྱི་གན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་མད་ཡར། ༼ David Meyer༽ ད་དུང་

ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཀླད་པ་དང་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་

མོ་དང་། མད་ཀྱི་ག་ཝྱིན་ཀླད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་བརག་དཔྱད་པ་ནམ་སེ་༼Nancy 

Kanwisher༽བཅས་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ང་ཚོས་གཏམ་བཤད་པ་ཚོས་བཀོད་པའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བལྟ་

རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོད་ཧན་གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། རྒྱུན་བསྱིངས་པའྱི་ཡྱིད་

བྱེད། དེ་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་བ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་བཅས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་སོར་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་སྟེ། དོན་ངོ་མར་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་

སྤད་ནས་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་བཀོད་པ་དང་། ཨ་ལན་གྱིས་ཚན་

རྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་ཟམ་ལ་རྩད་ཞྱིབ་གནང་བ་རེད། ང་ཚོས་
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འདྱི་ནས་དྲྱི་བ་དེ་དག་གང་རུང་ལ་ལན་འདེབས་པའྱི་གོ་སབས་ཐོག་མར་ྋགོང་ས་

མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ནས་རྱིམ་པས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་མཁས་

དབང་ཚོར་གེང་མོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན། ྋགོང་ས་མཆོག་ལགས། སབས་

འདྱིར་ཁྱེད་ལ་ཁ་སྣོན་གྱི་སད་ཆ་འགའ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ཁོད་ཧན་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་བློའྱི་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་མཚན་ཉྱིད་བཞག་སྟེ། ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་

པའྱི་སོང་རྐེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་མགོགས་པོར་གཏོད་

ཐུབ་མྱིན་ཚོད་ལྟ་བྱས་འདུག ཁྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱིས་ང་ལ་ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་

ཡོད་པའྱི་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་དང་། དེ་འདྲའྱི་སབས་སུ་ཤེས་ཚོར་འདྲ་མྱིན་

ཡོད་མེད་སོར་གྱི་གོ་བསྡུར་ཁག་ཅྱིག་དྲན་གསོ་བྱས་བྱུང་། ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་འདྱིའྱི་

ཐད་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། ལྟ་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་གསུམ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་

དག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་གེང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་མཚུངས་ཆོས་སོར་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྙམ།  

ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། ༼གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ།༽ ང་ཚོའྱི་

མྱིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་སྣང་སབས། གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་

མོང་བ་དེ་ནྱི་སོང་རྐེན་དང་ཐད་ཀར་གདོང་གཏད་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དབང་

ཤེས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། མོང་བ་དེ་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། 

ང་ཚོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་དེར་ཡྱིད་བྱེད་གཏོད་སབས། མོང་བ་དེ་དག་ལས་

ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་

དུ་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པ་འདྱི་ག་དུས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་ལ་རྩོད་གེང་མང་
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པོ་གནང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཤེས་པ་དེའྱི་སོང་རྐེན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁ་དོག་མ་འདྲ་བ་མང་

པོ་ཡོད་ཚེ། ཁ་དོག་དེ་དག་དུས་མཉམ་དུ་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པར་སྣང་གྱི་ཡོད་

པའམ། ཤེས་པ་དེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་འཆར་བའྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ནམ།

ལངས་ཕོགས་གཉྱིས་པ་ལ་སོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ་ཟེར་ཞྱིང་། ཡུལ་གྱི་སོང་རྐེན་

དང་ཤེས་པ་གཉྱིས་ནྱི་སོ་ང་ཕེད་གཉྱིས་དང་མཚུངས་པར་ཕན་ཚུན་ཆ་འདྲ་བར་

འདོད་ཀྱི་ཡོད། ལངས་ཕོགས་གསུམ་པས་༼སྣ་ཚྲོགས་གཉིས་མེད་པ། ༽ཡུལ་གྱི་སོང་

རྐེན་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་ཕྱུག་ཀང་། ཡྱིད་བྱེད་ཡུལ་ལ་འཇུག་སབས་དུས་གཅྱིག་

ལ་སྣང་འཛིན་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་ལས་འབྱུང་མྱི་ཐུབ་པར་འདོད་པ་དང་། འདོད་ཚུལ་

གསུམ་པ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ་སྟོན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མཚོན་དོན་དང་ཅུང་མཐུན་པར་སྣང་།

ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཚོད་ལྟས་བསྟན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དེ་ནྱི་ཡྱིད་ཤེས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་དང་འདེམས་སྒྲུག་ལྟ་བུ་བྱུང་མ་

ཐག་ཁྱེད་ནྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་མོང་བའྱི་གནས་རྱིམ་ལས་བརྒལ་ནས་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སེབས་ཡོད། ནང་དོན་རྱིག་པར་ང་ཚོས་སྣང་ཚུལ་འདྱི་ལ་རྙོག་འཛིང་

ཆེ་བའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་བཟུང་ཡོད། ཐོག་མའྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་མོང་བ་ནྱི་

ཡོངས་སུ་དབང་ཤེས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དུ་སྐེ་བ་དང་། སབས་འདྱིར་འཇུག་ཡུལ་གྱི་

ཁྱད་ཆོས་སོ་སོར་འབྱེད་པའྱི་དཔྱོད་ཤེས་མེད། ཡྱིན་ཡང་། འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའྱི་

སབས་ཀྱི་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྐེ་བ་དང་། དོན་ངོ་མར་ནང་པའྱི་
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ལྟ་ཚུལ་ལ། དེ་འདྲའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་མོང་བའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་

ཆགས་མེད་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད་དེའྱི་འཇུག་ཡུལ་ནྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་སོང་

རྐེན་མྱིན་ཞྱིང་། ཡྱིད་བྱེད་འདྱི་ནྱི་སོང་རྐེན་གྱི་མོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད།

དེ་ལྟ་ནའང་། ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤྱིང་། ཡྱིད་ཀྱི་མོང་བ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། 

གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་མོང་བའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུའང་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རྩོལ་བ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་སོང་རྐེན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཕོགས་ལ་ཁ་

ལོ་སྒྱུར་མཁན་ཡྱིད་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན་དགོས། ཡྱིད་བྱེད་ལ་གནས་རྱིམ་དང་རྣམ་གྲངས་

འདྲ་མྱིན་མཆྱིས་ཤྱིང་། དེ་དག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ངས་ཀང་དེ་

དག་གྱི་སོར་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད། ༼བཞད་མྲོ།༽ 

ངས་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཅྱིག་གེང་ཡོད་པ་དང་། 

དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་དེས་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་རེས་སུ་ངེས་ཤེས་

བསྐེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་རེད། ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པར་གནད་དོན་འདྱི་གསལ་པོ་

ཞྱིག་བཟོས་མེད་པ་དང་། ད་དུང་ང་ཚོར་སེམས་བྱུང་སོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ཡུལ་ངེས་

ལྔ་རེད། སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་ལ་མཚོན་ན། བློའྱི་གནས་ཆ་དང་གཅྱིག་བསྒྱིམ་གྱི་

ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཏྱིང་འཛིན་གྱིས་ངེས་ཤེས་བསྐེད་པའྱི་གོ་

རོགས་ཤྱིག་ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་ཡོད་པ་ལས། ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ངེས་ཤེས་སྐེད་མཁན་

ཞྱིག་མྱིན།
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ཡུལ་ངེས་ལྔ་ནྱི་འདུན་པ་དང་། མོས་པ། དྲན་པ། ཏྱིང་འཛིན། ཤེས་རབ་བཅས་

ཡྱིན། ང་ཚོས་སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་གྱི་སོར་གེང་སབས། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཚད་མཐོ་

པོ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་གེང་གྱི་མེད། སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་ནྱི་དུས་

ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མོང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་

ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་བློ་ལ་ཏྱིང་འཛིན་ཅུང་ཙམ་ཡང་མ་ལྡན་ཚེ། ང་ཚོས་

ཤེས་རབ་ནམ་ཡང་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་མྱི་ཐུབ། ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་

སེམས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འདུན་པ་དང་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ང་ཚོས་སེམས་བྱུང་གྱི་སེ་ཚན་ཐ་དད་པ་གཉྱིས་ཏེ། ཀུན་འགྲོ་ལྔ་དང་ཡུལ་

ངེས་ལྔ་གེང་གྱི་ཡོད། འདུན་པ་ཀུན་འགྲོ་ལྔར་གཏོགས་པ་དང་། སེམས་པ་ཡུལ་ངེས་

ལྔའྱི་གྲས་སུ་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་སེམས་པ་ཡྱིད་བྱེད་ལས་ལོགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་

འབྱེད་ཐུབ་བམ། འདྱི་ནྱི་རྙོག་དྲ་གཞན་ཞྱིག་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ྋགོང་ས་མཆོག་ལགས། ཐུགས་རེ་ཆེ། ཨ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ྋགོང་

ས་མཆོག་གྱིས་གེང་བའྱི་དཔྱོད་ཤེས་དང་། ཡྱིད་བྱེད་བར་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་སོར་གྱི་དྲྱི་

བ་འདྱི་ལ་ལན་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་བམ།

ཨ་ན།༽ཡུལ་རོགས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ནུས་རྩོལ་གྱི་

གནས་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་བར་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའྱི་དང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གནས་རྱིམ་

དམའ་ཤོས་སུ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྱི་སོང་རྐེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པ་དང་། 

དེ་ནས་གནས་རྱིམ་རྣམས་ཡར་དེད་ནས་སོང་ན་མཐའ་མར་དོན་ལ་ཐུག་འགྲོ། འོན་

ཀང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་
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པའྱི་མོང་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་དོན་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཤེས་

ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་གནས་རྱིམ་དམའ་བོར་ལྟོས་ན་མྱུར་དུ་

འཛིན་ཐུབ་ཀང་། དབང་ཤེས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་

མོང་མཁན་རང་གྱི་འགྲེལ་དོན་གྱིས་ལྷད་མ་ཞུགས་པར་འཛིན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན།

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་དེང་སབས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བཞྱིན་

པའྱི་དེ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། མངོན་གྱུར་དང་མངོན་གྱུར་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་རེད་སྙམ། ང་ཚོས་རོགས་ཡོད་པ་ནྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་

དུ་གནས་ཚུལ་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་ཤེས་ཚོར་གྱིས་མ་ཟྱིན་པར་བཅུག་ཡོད་པ་འདྱི་

ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའྱི་བདེན་དཔང་བརྒྱུད་ནས་གསལ་སྟོན་བྱེད་

ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཀླད་པར་སྐོན་ཤོར་བའྱི་ནད་པས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་དང་

ལེན་ནམ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་མ་ཐུབ་ཀང་། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་ནད་པའྱི་ཀླད་པར་

འཛུལ་ཡོད་པ་སྟོན་ཐུབ། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་ལས་གཅྱིག་ནྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་གནས་

རྱིམ་དུ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པར་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་ཚོར་

ཤེས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་འཛིན་སྟངས་ལ་ཚད་བཀག་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སྣང་།

ངས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་། ཁྱེད་ཚོའྱི་བསམ་

ཚུལ་ལ། ཡྱིད་བྱེད་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ནས་ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་རྱིམ་ནས་

མར་དབང་ཤེས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ལ་བསེབ་ཐུབ་བམ། འདྱི་ལྟར་ཡུལ་རོགས་དོན་གྱི་

གནས་རྱིམ་དུ་བྱུང་བའྱི་རོག་བཏགས་དང་། འགྲེལ་དོན། བྱེད་པོ་རང་ཉྱིད་དང་མོང་

བ་དེའྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་བཅས་ལས་ང་ཚོ་ཐར་ཐུབ་བམ། 



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  76  

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ དེ་ལྟར་ཡོང་ཆོག་པ་ངེས་གཏན་རེད། ཨ་ལན་གྱིས་གསལ་

པོར་བརོད་པ་ལྟར། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་

ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་པར་བསམ་པ་དང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཡུན་བསྱིངས་

པའྱི་ཉམས་ལེན་དང་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ལ་བརེན་ནས་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་ཡུལ་

དང་། ཡང་ན་དམྱིགས་པ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་རང་གྱི་བློ་རྩེ་གཏོད་པར་སྦོང་

བརྡར་བྱེད་ཆོག འདྱི་ལྟར་བློ་རྩེ་དེ་ཕ་མོའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་མར་གཏོད་ཐུབ་པ་གསལ་

པོ་རེད། གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་དམྱིགས་པའྱི་སྟེང་དུ་དུས་ཚོད་

མང་པོར་རང་གྱི་བློ་རྩེ་བསྒྱིམ་ཐུབ་པ་ཡོངས་གྲགས་ཤྱིག་ཡྱིན།

ཨ་ན།༽ གནས་རྱིམ་གང་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དབང་ཤེས་སམ་རོག་

པའྱི་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་གནས་རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ དེ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་

རག་ལས་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་རང་གྱི་བློ་རྩེ་དམྱིགས་པ་ཕ་མོ་ཞྱིག་ལ་གཏོད་རྒྱུ་

དང་། ཡང་ན་སྤྱི་ཁྱབ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་རྒྱུའྱི་གདམ་ཀ་བྱེད་ཆོག གནས་རྱིམ་ཕ་མོ་

རུ་ཡུལ་ཞྱིག་ལ་འཇུག་སབས། གང་ཟག་ཁག་ཅྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཁ་དོག་ལྟ་བུའྱི་

ཡུལ་ཞྱིག་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་མ་ཐག་དང་། བློས་ཁ་དོག་དེ་ལང་ཁུ་དང་དམར་པོ་

གང་རུང་དུ་ངེས་པར་བྱས་མ་ཐག་པའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་རོགས་ཐུབ། མྱི་ཚང་མས་

འདྱི་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སོམ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཅྱི་

ཙམ་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་དེ་མྱུར་དུ་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ཚོར་ཤེས་ཀྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ནྱི་འོད་དང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ལྷན་དུ་འཕད་པ་ལས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་
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ལ། ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་མྱིག་ཤེས་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་

གྲུབ་ཡོད། མྱིག་དབང་དང་། འོད། མྱིག་ཤེས་བཅས་ལྷན་དུ་ཚོགས་པ་ལས་ཡྱིད་དུ་

འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ། དེ་བཞྱིན་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་གང་རུང་ཞྱིག་བསྐེད་ནས་

ཡུལ་གྱི་ཆོས་དེར་ང་ཚོ་འཇུག་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་མྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཚོར་ཤེས་དང་འབྲེལ་

བའྱི་རོག་པ་སྐེ་བ་དང་། དེའྱི་གོང་དུ་ཀླད་པས་འདྱི་ནྱི་ཁ་དོག་ཅྱིག་རེད་ཅེས་དང་། ཁ་

དོག་གྱི་བཀྲག་མདངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། རོག་པ་ནྱི་

ཀླད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་འདྱིའྱི་རེས་སུ་འབྱུང་ཞྱིང་། ང་ཚོས་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཤུགས་

ཆེན་ཞྱིག་སྤད་ནས་རང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་མྱིག་ཤེས་ལ་ཡུལ་གྱི་ཁ་དོག་སོགས་སྣང་

བཞྱིན་པའྱི་གནས་རྱིམ་བར་དུ་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་ཐུབ།

ཨ་ཐྲོར།༽ མད་ཡར་ལགས། ཁྱེད་ལ་ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།

མད་ཡར།༽ ངས་བརོད་འདོད་པ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་དུས་སབས་དང་བསྟུན་ནས་ང་

ཚོར་དཀའ་ངལ་གྱི་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རང་གྱི་ཡྱིད་

བྱེད་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་གཏད་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་གཙོ་བོ་མྱིན། ང་ཚོས་

ཡྱིད་བྱེད་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཡང་སོར་དགོས་ཤྱིང་། དེང་དུས་མྱི་

མང་པོར“དུས་གཅྱིག་ལས་མང”ལ་ལང་ཤོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད། ངས་

དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་ལང་ཤོར་བའྱི་དཀལ་ངལ་འདྱིར་མ་ཌྱི་༼MAD: multitasking 

addiction disorder༽ཟེར་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། འདྱིས་ཁོང་ཁོའྱི་དོན་སྟོན་གྱི་མེད། ༼གད་

མྲོ།༽
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ཨ་ཐྲོར།༽ ཐ་སྙད་འདྱི་ནྱི་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་བསྒྱུར་དགོས་རྒྱུ་རེད།

མད་ཡར།༽ ྋགོང་ས་མཆོག་ཁྱེད་ནྱི་ངའྱི་བརོད་གཞྱི་འདྱི་ལ་རྒྱུས་ཡོད་

རེད། ཐ་ན་གཟའ་འཁོར་འདྱིར་མཚོན་ནའང་། ཁྱེད་རང་མཛད་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ལ་

གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་མགོགས་པོར་བརྒྱུད་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཕལ་ཆེར་

འདྱིས་ཁྱེད་ལ་སུན་སྣང་སྤོད་སྱིད། འདྱི་ནྱི་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་འཇུག་མ་ཐུབ་

པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་མཉམ་དུ་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། ཚན་རྱིག་དང་། སོམ་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། ང་ཚོས་དེང་

དུས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བསལ་ཐབས་བྱའམ་ཞེས་

པ་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོ་ནྱི་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་དང་། དྲ་རྒྱ། གོག་ཀླད། ད་དུང་དངོས་པོ་

འདྱིའྱི་རྱིགས་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་བསོར་ནས་བསད་ཡོད། འདྱི་དག་གྱིས་ང་

ཚོའྱི་མགོ་བོ་ན་རུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། ༼གད་མྲོ།༽

ང་ཚོ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་གནད་དོན་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐབས་ནྱི། མྱི་ཚོ་དུས་

གཅྱིག་ལས་མང་ལ་འཇུག་སབས། ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་དང་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་

འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིབ་ཏུ་རོགས་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནྱི་ད་དུང་ཡང་རྩ་

བའྱི་ཆ་ནས་ཚོད་ལྟའྱི་ངོ་བོ་རུ་ལྷག་ཡོད་ཀང་། དེས་ཁེ་ལས་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

གྱི་འགན་འཛིན་གཙོ་བོ་ལྟ་བུའྱི་བཀོད་འདོམས་བྱེད་པོ་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་ཁག་ཅྱིག་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ང་ཚོར་མཁོ་

སྤོད་བྱས་ཡོད། བློའྱི་ནུས་རྩོལ་དེ་དག་གྱིས་ང་ཚོ་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་འཇུག་

སབས། རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཏེ། དྲན་ཤེས་དང་ཡྱིད་བྱེད་སོགས་བགོ་
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བཤའ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ཉྱིད་འདྱི་ལའང་མར་བསད་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་

ཞུགས་ཟུར་ཉན་པ་ཚོས་ང་ཚོའྱི་སད་ཆ་ལ་ཉན་བཞྱིན། འཆར་ཤེལ་ལ་ལྟ་བ། ཉེ་

འགྲམ་གྱི་གྲོགས་པོ་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་སོགས་ལས་ཀ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སོ་སོའྱི་བློའྱི་ཐོན་ཁུངས་རྣམས་བགོ་བཤའ་བྱེད་པའྱི་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་བློའྱི་

ནུས་རྩོལ་དེ་ཚོ་ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ཚེ་དེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་

ཚོས་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འགོ་བརྩམས་ནས་དུས་

ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་འགོར་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་མྱི་

ཚོར་ལས་ཀ་གཉྱིས་དང་། ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བ་དུས་གཅྱིག་ལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གྱི་

ཡོད། དཔེར་ན། ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་ཐོག་སད་ཆ་བཤད་པ་དང་། རླངས་འཁོར་གཏོང་

བ། ཡང་ན་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འབྲྱི་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཁ་པར་མང་པོ་ཞྱིག་གཅྱིག་རེས་

གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་ལེན་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་སྤོད་པ་ལ་ཚད་

འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་ཚོས་ལས་ཀ་དེ་རྣམས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ག་ཚོད་ཡང་

དག་ཅྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་དང་། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་དགོས་མྱིན་སོགས་ཚད་འཇལ་

དེའྱི་ནང་འདུས་ཡོད། ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། གནས་སྟངས་མང་པོའྱི་

ནང་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་བྱེད་པར་མྱི་ཚོར་དཀལ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མ་

མཐའ་ཡང་ཐོག་མའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། 

ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཁོད་ཧན་ལ་ལས་ཀ་སྟབས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངའྱི་མཛུབ་མོ་རྣམས་ཡར་ཀེར་སབས། ཁོད་ཧན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡར་ཀེར་ཡོད་པའྱི་

མཛུབ་མོ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ང་ཚོར་བཤད་རོགས་བྱོས། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  80  

བམ།

མད་ཡར་གིས་མཛུབ་མྲོ ་ཡར་བཀགས་སྲོང་།

ཁྲོད་ཧན།༽ བཞྱི་འདུག

མད་ཡར།༽ ཡག་པོ་རེད། ད་ལྟ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།

ཁྲོང་གིས་མཛུབ་མྲོ ་གཉིས་ཡར་བཀགས་འདགུ

ཁྲོད་ཧན།༽ གཉྱིས་འདུག

མད་ཡར།༽ཡག་པོ་རེད། འདྱི་ནྱི་སད་ཆའྱི་ཡ་ལན་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་

གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད། ངས་འདྱི་ནས་ཁྱེད་ལ་ལས་ཀ་གཞན་

ཞྱིག་སྤོད་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ངས་བེ་ཕྱི་ཞེས་བརོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོ་པོ་ཞེས་

བརོད་དང་། གལ་སྱིད་ངས་བོ་ཕྱི་ཞེས་བརོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་དམའ་པོ་ཞེས་བརོད་

རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཁྲོད་ཧན།༽ ངས་འབད་པ་བྱེད་ཆོག

མད་ཡར་གིས་བྷ་ེཕི་དང་བྷྲོ་ཕི་ཞེས་རིམ་པས་ཐེངས་ད་ུམར་བརྲོད་པ་དང་། ཁྲོད་ཧན་གིས་མཐྲོ་

པྲོ་དང་དམའ་པྲོ་ཞེས་མ་ནྲོར་བར་བརྲོད་ནས་ཚྲོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མ་གད་མྲོ ་ཤྲོར་སྲོང་།

མད་ཡར།༽ འདྱི་ནས་མར་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའྱི་རེས་སུ་མགོགས་པོར་བརོད་

རོགས་བྱོས།
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མད་ཡར་གིས་བརྲོད་སྟངས་མགྲོགས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཁྲོད་ཧན་གི་ལན་ཡང་མགྲོགས་སུ་ཕིན་

ཅིང་། ཚྲོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་གད་མྲོ ་ཤྲོར་ནས་ལག་པ་བརྡབ་སྲོང་།

ཁྲོད་ཧན།༽ ང་ཚོར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ས་མྱི་གཞན་ཡང་འདུག ནང་པའྱི་གྲོགས་

པོ་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཡུལ་ཆགས་རྒྱུ་རེད་སྙམ་ནས་སེམས་འཁལ་བྱེད་ཀྱི་

འདུག་༼གད་མྲོ།༽

མད་ཡར།༽ཁོང་གྱིས་ཡག་པོ་བྱས་སོང་། ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་གྱིས་སོན་མ་

ནས་ཚོད་ལྟ་འདྱི་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱས་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་གསར་རྙེད་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་ཀ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་ན་དང་པོ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། གོང་གྱི་ལས་

ཀ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་སད་ཆའང་འདུས་ཡོད་སྟབས། ལྷག་ཏུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། ཁ་

པར་དང་རླངས་འཁོར་གྱི་ཁེ་ལས་ཚོགས་པས་ཁྱེད་ལ་འདྱི་ལྟར་མྱི་བཤད་ཀང་། 

རླངས་འཁོར་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་ཐ་ན་ཁ་པར་གཏོང་རྒྱུའང་ཁག་པོ་རེད། རླངས་

འཁོར་གཏོང་བར་རང་གྱིས་རང་ལ་སད་ཆ་བཤད་དགོས་ཏེ། ལམ་འགྲམ་གྱི་རགས་

རྣམས་བཀླགས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་པ་སོགས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས། གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལས་ཀའྱི་མགོགས་ཚད་དང་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་

ཚད་གཞྱི་སོགས་ཧ་ཅང་ཞན་པར་འགྱུར་འགྲོ། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་མྱི་ཚོར་སྦོང་

བརྡར་སྤད་ནས་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་གོམས་འདྲྱིས་འོས་

འཚམས་ཤྱིག་བྱེད་དུ་བཅུག་ཚེ། མྱི་ཚོར་ཡོད་པའྱི་བཀོད་འདོམས་བྱེད་མཁན་གྱི་

བློའྱི་ནུས་རྩོལ་ཇེ་ལགས་སུ་འགྲོ་ཞྱིང་། ང་ཚོས་སྦོང་བརྡར་དེ་ལྟ་བུར་བརེན་ནས་

དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་འཇུག་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་མེད་པར་
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བཟོ་ཐུབ་པར་སྙམ།

འདྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཕོགས་ནས་དྲྱི་བ་དང་བ་འདྲེན་པ་ཁག་ཅྱིག་སོང་བ་དང་། 

དྲྱི་བ་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་ནྱི་ནང་ཆོས་ལྟ་བུའྱི་སོམ་སྒྲུབ་སོལ་རྒྱུན་གྱིས་

མཁོ་སྤོད་བྱས་པའྱི་ཤེས་རོགས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་ཆོག དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་

འཇུག་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་བསལ་བར་ནང་པ་ཚོར་ཚན་རྱིག་པ་གཅྱིག་པུ་

མ་ཡྱིན་པར། འདྱིར་འཛོམས་པའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དེ་

བཞྱིན་ང་ཚོས་དྲ་རྒྱ་དང་ཁ་འབྲལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གདོང་ལེན་བྱ་

དགོས་སམ། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དགོས་པ་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཡུལ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་

རྒྱུན་རྱིང་པོར་གཏོད་རྒྱུ་དེ་མ་ཡྱིན་པར། ཡྱིད་བྱེད་ལས་ཀ་གཅྱིག་ནས་གཞན་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་འབྱུང་གྱིས་སོར་བའྱི་ནུས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཚེ། ཚན་རྱིག་དང་ནང་

དོན་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་དགོས་སམ།

ཨ་ལན།༽དམྱིགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བློ་རྩེ་གཏོད་པའྱི་སྦོང་བརྡར་ནྱི། 

ཡྱིད་བྱེད་ལམ་འདྲ་མྱིན་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་གྲ་སྒྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན། དོན་ངོ་མར་

དུས་གཅྱིག་ལས་མང་འདྱི་ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐབས་མང་པོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་

དང་། ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དུ་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་མཆྱིས། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་

ཆོ་ག་སྒྲུབ་བཞྱིན། ལག་པས་ཕག་རྒྱ་བྱེད་པ་དང་། ངག་ནས་གཟུངས་སགས་བཟློ་

བ། ཡྱིད་ལ་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞྱིང་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཅན་གྱི་ཡྱི་དམ་སོམ་པ་སོགས་

དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་འདྱི་

ནྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་དང་། ཡང་ན་བཅུ་ཙམ་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཅྱིང་། ཉམས་ལེན་
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འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཁྲོད་ཧན།༽ཨ་ལན་ལགས། ནུས་པ་འདྱི་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པའྱི་ཉམས་

ལེན་དམྱིགས་བསལ་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ནུས་པ་འདྱི་ཉམས་ལེན་སྤྱི་ལ་

བརེན་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ལས། འདྱིར་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེ་བྲག་

པ་ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་མེད་དམ།

ཨ་ལན།༽ མྱི་ཚོས་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ཅན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦོང་བ་

བྱས་ནས་ནུས་པ་འདྱི་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རང་གྱི་འདོད་པ་ལྟར། གང་ཟག་

ཅྱིག་གྱིས་ཐོག་མར་དམྱིགས་པ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་བློའྱི་གསལ་ཆ་དང་

གནས་ཆ་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཅྱིང་། དེ་ནས་རྱིམ་པས་ཚད་གཞྱི་མཐོ་བའྱི་སོམ་གྱི་

ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་ཆོག་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སོན་འགྲོའྱི་

ཉམས་ལེན་འདྱི་མྱི་བྱེད་པར། ཐོག་མ་ནས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་

ལ་ཞུགས་པ་དང་། བློའྱི་གནས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་ཉམས་ལེན་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་

འབྱུང་གྱི་ཡོད།

ཁྲོད་ཧན།༽བློ་རྩེ་གཅྱིག་སྒྱིམ་གྱི་ནུས་པའང་དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ནམ། ཐོག་མའྱི་སབས་སུ་ཧ་ཅང་ཁག་ཀང་། མཐའ་མར་སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་

ནས་ནུས་པ་འདྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་ཐུབ་བམ། གལ་ཏེ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ན། འདྱིས་

དུས་གཅྱིག་ལས་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་། དྲ་རྒྱ་དང་ཁ་འབྲལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྙོག་དྲ་

སོགས་ལ་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་སྟོན་གྱི་འདུག་༼གད་མྲོ།༽
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ཨ་མྲོ་རྲོད།༽སྤྱིར་བཤད་ན། བློའྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ལ་དུས་མཉམ་དུ་སྦོང་བ་

བྱེད་པ་དང་། དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ཐ་སྙད་རྱིག་

པའྱི་ནང་གཅྱིག་ལ་ཏྱིང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟེར་ཞྱིང་། དམྱིགས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་

གྱི་སྟེང་དུ་བློ་རྩེ་གཏོད་རྒྱུ་འདྱི་རེད། གཞན་ནྱི་དྲན་པའྱི་སྦོང་བརྡར་ཡྱིན་པ་དང་། 

སྦོང་བརྡར་འདྱིར་བརེན་ནས་ཕྱི་ནང་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་བར་བྱ་ར་བྱེད་པའྱི་བློའྱི་ནུས་

པ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཨ་ལན་གྱིས་བརོད་པ་ལྟར། འདྱི་ནྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་ཅྱིང་། དགོན་པའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབྲེལ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ྋགོང་ས་མཆོག་ལྟ་བུའྱི་བླ་མ་དང་། དེ་

བཞྱིན་ངས་ངོ་ཤེས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཚེ། ཁོང་ཚོས་དུས་མཉམ་དུ་

མྱི་དགུ་དང་བཅུ་ལ་ཞབས་ཞུ་འདྲ་མྱིན་སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་མཐོང་བས་ཁྱེད་རང་ཧ་ལས་

རྒྱུ་རེད། ཁོང་ཚོས་དོན་དངོས་སུ་དུས་གཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་འདོད་པ་

དང་རེ་བ་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཅྱིང་། མྱི་ཚང་མར་སོ་སོའྱི་འདོད་པ་བསངས་པའྱི་ཚོར་

བ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད།

གང་ཟག་འདྱི་ཚོ་རང་ངོས་ནས་ངས་ཁོང་གྱི་འདོད་པ་སོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་དང་། 

ད་དུང་ཕར་ཡོད་པའྱི་ཁོང་ལྷག་འདུག་ཅེས་པའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་མེད་པ་འདྱི་

ཆེས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། དྲན་པ་དང་ཏྱིང་འཛིན་ལ་ཅྱི་ཙམ་

གྱིས་གོམས་འདྲྱིས་བྱས་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབྱུང་གྱི་

ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་འཇུག་པར་དཀའ་ཁག་ཆེར་མེད། བློ་ལ་

སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ནྱི་དཀའ་ངལ་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  85  

ཞྱིག་གཏན་ནས་ཆགས་མེད།

མད་ཡར།༽ ཁྱེད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཐུབ་བམ། ནུས་པ་འདྱི་བསྐེད་བསྱིང་

བྱས་པའྱི་རེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་མཉམ་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། 

ལས་ཀ་ཕན་ཚུན་བར་འགལ་བ་མ་བྱུང་བར་ལས་ཀ་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་

སྣང་བ་འབྱུང་ཐུབ་བམ།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ངས་དེ་ལྟར་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ནུས་པ་འདྱིར་ལྟ་

སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་མེད་ལ་གཙོ་བོར་རག་ལས་འདུག ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་

གཅྱིག་ལས་མང་ལ་ལང་ཤོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞེས་བརོད་སོང་། འོན་ཀང་། ངའྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ། ལང་ཤོར་བ་ནྱི་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལས་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་རེད། ༼དགའ་

བསུའི་ཐལ་སྒ་བསྒགས་སྲོང་།༽

ནམ་སེ།༽ཆ་འཕྱིན་དང་ཁ་འབྲལ་མྱི་དགོས་པར་སོད་ཆོག་པ་ནྱི་དགའ་འོས་

པ་ཞྱིག་རེད། ངས་ཨ་ལན་གྱིས་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པའྱི་ཤེས་ཚོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་

སད་ཅྱིག་མའྱི་རང་བཞྱིན་སོར་ལ་གེང་འདོད་བྱུང་། འདྱི་ཡང་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་

གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་

བློའྱི་འཛིན་སྟངས་དང་། སྣང་འཛིན་གྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་མགོགས་ཚད་

སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། མྱི་ཚོས་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་

བརྒྱའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་བདེན་དཔང་

ཡོད་ལ། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་མྱི་ཞྱིག་ལ་སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ས་ཕྱི་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་
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འདྲ་པར་བརྒྱད་ཙམ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་འདྲ་པར་རེ་རེའྱི་སྤྱི་སོམ་ཞྱིག་མ་

ནོར་བར་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཞྱིབ་འཇུག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བསྟན་ཡོད་པ་ནྱི། 

སྤྱིར་མྱི་ཚོས་གོང་གྱི་མགོགས་ཚད་དུ་བསྟན་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཐུབ་ཀང་། གནས་སྟངས་གཞན་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་ཤེས་ཚོར་གྱིས་དངོས་པོ་ཁག་ཅྱིག་

འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་འདྱི་རེད། དངོས་པོ་དེ་རྣམས་ཤེས་ཚོར་གྱིས་མ་ཟྱིན་ཀང་། 

ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན།

སད་ཅྱིག་མ་ནྱི་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་བཅུ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་ངོ་མཚར་བ་

ཞྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནམ། 

འོས་འཚམས་དོན་མཐུན་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ།

ཨ་ལན།༽ ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ནང་ཤེས་ཚོར་ནྱི་ཤེས་པ་སད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་ལས་

གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྤྱི་ཞྱིག་ཡོད། ངས་གོང་དུ་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་གཅྱིག་རེད་

ཅེས་བརོད་ནའང་། གནའ་བོའྱི་བོད་པ་ཚོར་སད་ཅྱིག་མ་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཏག་

ཏག་ཅྱིག་ཚད་འཇལ་བའྱི་ཆུ་ཚོད་མེད་ལ། ཁོང་ཚོས་སེ་གོལ་གཏོག་ཐེངས་ཤྱིག་གྱི་

དུས་ཡུན་དེ་ཆ་ཤས་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་བགོས་པ་དང་། འདྱི་འདྲའྱི་ཆ་གཅྱིག་ལ་སད་

ཅྱིག་མ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ངས་གོ་མོང་བའྱི་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་གཞྱིར་བཞག་ན། ཤེས་པའྱི་

སད་ཅྱིག་མ་ནྱི་སེ་གོལ་གཏོག་ཐེངས་ཤྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞྱིར་བགོས་

པའྱི་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་རེད། དུས་ཡུན་འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་མཛུབ་མོའྱི་ཐུག་ཚད་ལའང་

རག་ལས་རྒྱུ་རེད། ༼གད་མྲོ།༽ གང་ལྟར་སེ་གོལ་གཏོག་ཐེངས་ཤྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་

སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་བཅུའྱི་གཅྱིག་ཙམ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་བགོ་བཤའ་
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བྱས་ཚེ། སད་ཅྱིག་མ་ནྱི་ཧ་ལམ་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་གཅྱིག་ཙམ་རེད།

དེ་ལྟ་ནའང་། ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། སད་ཅྱིག་མའྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་

ངོས་ནས་ཕལ་ཆེར་ནམ་ཡང་ཡུལ་ཞྱིག་ངེས་པར་བྱེད་མྱི་ཐུབ། དེ་ཡང་དུས་ཡུན་

ཐུང་དྲགས་པས་ཡྱིན། འོན་ཀང་། ཤེས་པའྱི་སད་ཅྱིག་མ་དེ་དག་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་དུས་

ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་གཏད་ཚེ། ས་ཕྱིའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཐུན་མོང་གྱི་

འབྲས་བུ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཤེས་པའྱི་སད་ཅྱིག་མ་འདྱི་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཚོགས་པའྱི་

རེས་སུ་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་གཏོད་སའྱི་ཡུལ་དེ་ཚུར་སྣང་རྒྱུ་རེད།

ངས་འདྱི་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་འོལ་ཚོད་ཅྱིག་བརོད་འདོད་བྱུང་། ངའྱི་གོ་རོགས་

ལ། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གསལ་ཆ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཡུལ་ཞྱིག་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་

ཤེས་པའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀྱི་ཚགས་དམ་དུ་གཏོང་བ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ཡྱིད་

བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་དེའྱི་གསལ་ཆ་ཆེ་རུ་བཏང་ན། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལ་མ་

གཏོགས་མྱི་བརན་པའྱི་ཡུལ་འཛིན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཡུལ་དེའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་

གསལ་པོར་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ཚིག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་ན། གསལ་ཆ་ནྱི་སད་

ཅྱིག་གྱི་སོང་རྐེན་འཛིན་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ངེས་ཆའྱི་ངར་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པར་བསྒུགས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་

ཚོད་དཔག་ཅྱིག་རེད།

ནམ་སེ།༽ མྱི་ཚོས་སར་ཆའྱི་སྟོང་ཟུར་བཅུ་ལ་གནས་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་འཛིན་

སབས། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་མོང་བའྱི་སོར་ལ་འགྲེལ་བརོད་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དམ། མོང་བ་
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དེའྱི་སོར་ལ་བརོད་ཐུབ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དེ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གང་ཟག་དང་

པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་གནས་རྱིམ་འདྱིའྱི་མོང་རོགས་དེ་

ཐོབ་ཚེ། རང་གྱི་མོང་བ་དེ་གཞན་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ རེ་ཆར་ཏྱི་དང་ཚན་རྱིག་པ་གཞན་དག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་

འབྲས་བུ་སྟེ། ཀླད་པ་ལ་གོག་པར་རྒྱག་ཐབས་སོར་ཞྱིག་ངས་ཉྱིན་འགའྱི་སོན་མཐོང་

བྱུང་། གཅྱིག་བྱས་ན། དེ་དག་གྱིས་མོང་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡུལ་ཅན་

གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྱི་ནས་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

ཡོངས་གྲགས་སུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སོབ་མ་གཙོ་བོ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནྱི་

འདྱི་འདྲའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་སེབས་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་

ཧ་ཅང་མཁས་ཤྱིང་། ཁོང་གྱིས་ཤེས་པ་ཕ་མོ་རེ་རེ་རོགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཤེས་

པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་ཆ་ཤས་བཅུ་བདུན་རྣམས་ཀང་སོ་སོར་རོགས་པ་བཤད་ཚུལ་

ཡོད། ཁོང་གྱིས་ཏྱིང་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པ་ཕ་མོའྱི་ཆ་དེ་ཚོ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པ་

དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དུ་འཇུག་སབས། 

ཁོང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མོང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཆ་ཤས་དེ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་

ཞྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ནྱི་ཆུ་ཕོར་བ་གང་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཆུ་རྡུལ་ཕ་མོ་

རེ་རེ་གང་དུ་ཡོང་བར་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན་པར་གསུངས། 

དོན་དངོས་སུ་མོང་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་རེ་ཆར་ཏྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་མྱི་ཤེས། འོན་ཀང་། གང་ཟག་སེར་སོ་

སོས་རང་གྱི་མོང་བ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
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ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་

ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དག་ལ་ཕུང་པོའྱི་ཁྱད་

ཆོས་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོར་ཞྱིག་ཡོད་པར་བསམ་པ་དང་། དེ་

དག་གྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ནྱི་གོམས་འདྲྱིས་ལ་ཡང་ཡང་བརེན་ན། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་

དེ་དག་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན། ད་དུང་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དང་རྣམ་

པ་ནྱི། ཕུང་པོའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལས་ཅུང་བརན་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་

པ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རེན་གཞྱི་འདྱི་གཉྱིས་ལ་བརེན་

ནས་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་དེ། ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་པར་འདོད་པ་རེད།

ཨ་ཐོར་གྱིས་མཚམས་འདྱི་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་

པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་པར་ཐག་གཅོད་བྱས་སོང་། དྲྱི་བ་ཡོད་ཚེ་ཤོག་བུའྱི་ཐོག་བྲྱིས་ཏེ་

འཇོག་དགོས་པ་མང་ཚོགས་ལ་ས་ས་ནས་བཤད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་རྣམས་

ཡར་བསྡུས་ཚར་འདུག ཧན་རེ་ཏོང་ནྱི་ཚོགས་ཐུན་འདྱིའྱི་གཙོ་སྐོང་བ་མྱིན་སྟབས། 

ཁོ་མོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་སོར་ཞྱིག་བདམས་ནས་ཀློག་པའྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་ཀྱིན་

འདུག

ཨ་ཐྲོར།༽ ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་རྒྱུ་

ཡྱིན།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ངའྱི་ལག་ཏུ་དྲྱི་བ་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་ནང་པ་དང་། གཉྱིས་

པ་ཚན་རྱིག་པ། གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀར་དྲྱིས་འདུག ངས་མཐའ་མ་ནས་འགོ་འཛུགས་
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རྒྱུ་ཡྱིན།  དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱིས་འདྱི་ལྟར་དྲྱིས་འདུག “ན་གཞོན་ཞྱིག་གྱིས་ཡུལ་

ཞྱིག་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོར་དོ་སྣང་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། འདྱི་ལྟར་བྱེད་པར་ཁོང་ལ་

དཀའ་ངལ་མེད་པ་དང་། དོན་ངོ་མར་ཁོང་ལ་སྤོ་སྣང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་འདྱིར་

བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ༼གད་མྲོ།༽ འོན་ཀང་། ན་གཞོན་འདྱི་ལ་སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་

བརེན་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚོར་འདྲྱི་དགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་

ཞྱིག་ཡོད་དེ། སྤོ་སྣང་མྱི་སྟེར་བའྱི་སོང་རྐེན་ཐོག་ཏུ་ཡྱིད་བྱེད་གཏོད་པ་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་བམ།”་༼གད་མྲོ ་

དང་ཐལ་སྒ།༽

ནམ་སེ།༽ མྱིང་ལ་བེ་ཝེ་ལད་༼Daphne Bavelier༽ཟེར་བའྱི་ཡུལ་རོགས་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཉེ་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཡོད། ཞྱིབ་

འཇུག་དེའྱི་ནང་དུ་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་མྱིག་ཤེས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིད་

བྱེད་ཕོགས་མང་པོ་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་སོང་འདུག འདྱི་ནྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་

འདྱིར་གཏོགས་པའྱི་ང་ཚོ་ཆེད་ལས་པ་ཚོའྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་རེད། 

དྲྱི་བ་འདོན་མཁན་འདྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཤེས་འདོད་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་

ཤེས་མོད། བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ངོ་

མཚར་བ་ཞྱིག་རེད།

མད་ཡར།༽ ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་སབས་མྱི་ཚོས་

བྱེད་པའྱི་ལས་ཀ་ནྱི་ཡོངས་སུ་སྤོ་སྣང་མེད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཕོགས་མང་པོ་
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ཞྱིག་ནས་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐབས་བྱེད་

ཅྱིང་། མྱི་ཚོས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱེད་པར་ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་དང་རྒྱབ་སྐོར་འོས་

འཚམས་ཤྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་མྱི་ཚོས་རེས་ཕོགས་

ཀང་སར་ཡང་ཡོང་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་བསྟན་སོང་། ངའྱི་བསམ་

ཚུལ་ལ། བློའྱི་སྟངས་འཛིན་དང་། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སོགས་ཀྱི་སོར་ལ་ང་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྤོ་སྣང་མེད་པའྱི་ལས་ཀའྱི་ཁོད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མྱིན་

ཞྱིང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའྱི་བྱ་འགུལ་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་

ནས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ།

ཨ་ལན།༽ ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ནང་ཡུལ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན་དབུགས་

འབྱྱིན་རྔུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏོད་དགོས། འདྱི་ནྱི་ཐོག་

མའྱི་སར་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོས་གལ་སྱིད་

དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་གཅྱིག་མཐོང་ཚེ། ཚང་མ་མཐོང་བ་དང་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་བརོད་

སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ནྱི་སྤོ་

སྣང་མྱི་སྟེར་བའྱི་བྱ་འགུལ་ཞྱིག་རེད། ཆོས་ཤྱིག་གྱིས་དང་བ་འདྲེན་མྱིན་ཆོས་དེའྱི་

རྱིན་ཐང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཞྱིང་། རང་ཉྱིད་དང་ཆོས་དེའྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལའང་རག་

ལས་ཡོད། ངས་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏད་ནས་དུས་ཚོད་མང་

པོ་ཞྱིག་བསྐལ་མོང་། འདྱི་ལྟར་བྱེད་པ་ནྱི་ང་རང་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལ་དགའ་དྲགས་

པས་མ་ཡྱིན་པར། འདྱི་ལ་ཁེ་ཕན་གྱི་གོ་རྱིམ་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ཡྱིན། སར་ཆ་

འགའྱི་རེས་སུ་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་། 
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འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་གཞྱི་རུ་བཞག་པའྱི་དང་བ་ཞྱིག་ད་དུང་འདྱི་ལ་ཡོད། དེ་ནྱི་

ལོ་ངོ་བཞྱི་ཙམ་ལ་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭར་སོབ་སྦོང་བྱས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་ལྟ་

བུ་ཡྱིན། སོབ་སྦོང་འདྱི་རྒྱུན་དུ་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནའང་། རང་གཞན་ལ་

འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཕོགས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འདྱིས་

རང་གྱི་དམྱིགས་པ་ས་བརན་དུ་གཏོང་ཐུབ།

མད་ཡར།༽ འདྱི་ནྱི་དོན་དངོས་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་

དཔྱད་ཁང་དུ་མྱི་ཚོར་ཡ་ལན་ཡག་པོ་སྤད་ན། མྱི་ཚོས་སོ་སོའྱི་ལས་ཀ་ཡར་རྒྱས་

སུ་འགྲོ་མྱིན་ལ་ལྟ་རོག་དང་། ཡོན་ཏན་གསར་པ་ཐོབ་པར་བརྩོན་པའྱི་འདོད་པ་

མངོན་གྱི་འདུག ཐ་ན་ལས་ཀ་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་སྤོ་སྣང་གྱི་ཡུལ་ཞྱིག་མྱིན་རུང་། མངོན་

འདོད་དེར་བརེན་ནས་ལས་དོན་དེ་རྒྱུན་སྐོང་བའྱི་ཀུན་སོང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། 

ཨ་ལན།༽ ལྟ་རོག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནྱི་རང་ངོས་ནས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ང་ཚོ་སར་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་གེང་བའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ལ་ཁ་ཕོགས་

འདུག

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། འདྱིར་གེང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་སོར་

ཞྱིག་འདུག ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་བསྐར་ཟློས་རང་བཞྱིན་གྱི་བྱ་འགུལ་དང་། ཡང་ན་བརྙན་

འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་ལྟ་བུ་དམྱིགས་པ་བརན་པོར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་བརྒྱུད་

ནས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་པ་གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། གོམས་འདྲྱིས་ལ་བྱེད་

ལས་གཞན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་དང་། གོག་བརྙན་ནྱི་མཐུད་མཚམས་མང་པོ་ལས་གྲུབ་
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ཅྱིང་། མཐུད་མཚམས་རེ་རེ་སར་ཆ་འགའ་ཤས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རེད། འདྱི་ལྟར་མ་བྱས་

ཚེ་ལྟ་མཁན་ལ་སུན་སྣང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིད་བྱེད་རྒྱུན་སྐོང་བ་ལ་དེ་འདྲའྱི་

མགོགས་པོར་འགྱུར་བཞྱིན་པའྱི་སོང་རྐེན་དགོས་ཚེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་

གྱི་ཚད་གཞྱི་དལ་དུ་སོང་ན་ང་ཚོར་སུན་སྣང་སྐེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོས་བྱ་བ་

གསར་པ་གཞན་ཞྱིག་བྱེད་ན་འདོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་གོམས་འདྲྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་

འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་འདུས་འདུག གལ་སྱིད་བསྐར་ཟློས་ཡྱིན་ཞྱིང་

ཤུགས་བསྒྱིམ་དགོས་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱིས་འཚབ་འཚུབ་དང་སྐོ་ཞུམ་གྱི་ཚོར་བ་ལ་

གཡོལ་བར་ཕྱིའྱི་སོང་རྐེན་མང་པོ་དགོས་པའྱི་རྐེན་བྱས་ཚེ། བྱ་འགུལ་དེའྱི་རྱིགས་

ཀྱིས་ན་གཞོན་དང་། ཐ་ན་དར་མ་ལའང་གནོད་རྒྱུ་རེད། 

དང་བ་མྱི་འདྲེན་པའྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུར་བརེན་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བ་

བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག རང་སེམས་འདས་མ་འོངས་གང་ལའང་མ་ཆགས་

པར་ད་ལྟ་ཉྱིད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞྱི་བར་གནས་པའྱི་ཐོག ཕྱིའྱི་སོང་རྐེན་ཧ་ལམ་མེད་པའྱི་

སོ་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་གཞན་

གང་ལའང་མ་བརེན་པར་རང་ཉྱིད་རང་སྟེང་དུ་བདེ་བར་གནས་ཐུབ། དེང་སང་ན་

གཞོན་ཚོས་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞྱིན་གཞས་ལ་ཉན་པ་དང་། ད་དུང་དེ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་ཆ་འཕྱིན་ཡང་གཏོང་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་བྱས་ན་ད་

གཟོད་སྣང་བ་སྐྱིད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། མྱི་ཚེའྱི་ནང་བྱེད་སྟངས་འདྱི་

འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་དགོས་ན་མཁེགས་ཆས་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ཨ་མོ་རོད་ནྱི་དབེན་པར་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
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གསལ་པོ་རེད།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ང་ལ་ཨའེ་ཕོད་ཌྱི་ཡང་༼iPod རྲོལ་གཞས་སྲོགས་ལ་ཉན་བེད་ཀི་

འཕུལ་ཆས་ཤིག༽ཡོད། ༼གད་མྲོ།༽

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ འདྱིར་ཚོགས་ཞུགས་པའྱི་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་གཙོ་

བོར་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད། ཨ་ལན་གྱིས་དགེ་ལུགས་

པའྱི་གྲུབ་མཐའ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་སྟངས་ཁ་གསལ་མདོར་

བསྡུས་ཤྱིག་བརོད་ཡོད། འོན་ཀང་། བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གཞན་དང་། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་

ནང་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཡང་ཡྱིད་བྱེད་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐབས་ལ་གཅྱིག་

མཚུངས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ། གཟུངས་སགས་བཟློ་བ་དང་། ཡང་ན་ལྷ་སོམ་

པའྱི་ཆོ་ག་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་ནམ། གོ་རོགས་དེ་དག་ནྱི་ང་

ཚོས་འདྱིར་གེང་བཞྱིན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ནང་དུ་ཚུར་ཇྱི་ལྟར་བསྡུ་ཐུབ་

བམ། 

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ང་ཚོས་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་ནང་གེང་བཞྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། ནང་

པའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་མངོན་པ་གོང་འོག་གཉྱིས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད། གཟུངས་

སགས་བཟླས་བརོད་ལ་མཚོན་ན། བསོམས་ནས་ཡྱིད་ཐང་ཆད་པའྱི་སབས་སུ་

གཟུངས་སགས་བཟློ་དགོས་པར་སོམ་གཞུང་དུ་གསལ་པོར་གསུངས་ཡོད། དེའྱི་

ཕྱིར་གཟུངས་སགས་བཟློ་བ་ནྱི་སོམ་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མྱིན། བློ་ལ་
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སྦོང་བརྡར་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཡྱིད་བྱེད་དམྱིགས་པ་འདྲ་མྱིན་སྟེང་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་རུང་ཞྱིང་། ཡྱིད་བྱེད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་འཇོག་པ་དང་། 

དེ་བཞྱིན་སེམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་དུའང་འཇོག་ཆོག ད་དུང་ལྷ་སྐུ་ལྟ་བུའང་ཡྱིད་ལ་

སོམ་གྱི་ཡོད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ད་རེས་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ཁོད་ཧན་ལ་བཀོད་ཡོད་པར་སྙམ། 

དྲྱི་བ་ནྱི་འདྱི་སྟེ། “ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པ་འདུས་

ཤྱིང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་མ་ཐོབ་མཁན་

ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཚོར་ཡྱིད་བྱེད་ལ་གོམས་

འདྲྱིས་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཅག་གྱིས་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཇྱི་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་དམ། ཁོང་ཚོར་དྲྱི་བ་

གསར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དྲྱིས་ལན་གང་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།”

ཁྲོད་ཧན།༽ ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་ཞྱིང་། དང་བ་འདྲེན་

པའྱི་འདོད་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་སོར་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། གང་

ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མགོགས་པོར་ཡྱིད་བྱེད་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ནས་གཞན་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་ལ་སོར་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་སོམ་སྒྲུབ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་མེད་མཁན་ཚོར་

གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཚད་འཇལ་བྱས་ཡོད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཚོད་

ལྟ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་འོས་འཚམས་ཤྱིག་སྤད་ཚེ། ང་ཚོས་

ཚད་འཇལ་བྱས་པའྱི་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་གནས་སོར་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་

འདྱི་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ཐུབ་བམ། གོང་དུ་ཨ་མོ་རོད་ཀྱིས་གང་ཟག་
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ཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི། ཤེས་པ་ཡུལ་དང་འཕད་མ་ཐག་པའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་

རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་ཐུབ་པར་བརོད་སོང་། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་ཚད་འཇལ་བྱས་པའྱི་མྱི་ཚོར་

ལྟོས་ན་ས་མོ་རེད། དོན་ངོ་མར་ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་ཤེས་པ་དང་ཡུལ་གཉྱིས་འཕད་པའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ས་མོ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་ཐུབ་བམ།

དྲང་པོར་བརོད་ན། ང་ཐོག་མར་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཞུགས་སབས། ནང་པ་ཚོར་

ཚད་འཇལ་བྱེད་བསམ་པའྱི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེན་སེབས་བྱུང་། ངའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་

ལ། ངའྱི་ལས་རོགས་ཁག་ཅྱིག་ལའང་ལྟ་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཐོག་མར་བྱུང་

འདུག ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་ངོར་མ་ཤོང་བའྱི་འདོད་ཚུལ་དེ་དག་ཐོས་པ་དང་ཁོང་

ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ཁྱིད་ནས་ཚད་འཇལ་བྱེད་དགོས་སྙམ་བྱུང་། འོན་ཀང་། ནང་

པ་ཚོར་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོར་ཡང་མང་པོ་གེང་རྒྱུ་འདུག འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་

ཤེས་པ་དང་སོང་རྐེན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རོགས་པར་ང་ཚོས་བད་སྱི་སོ་ལོ་༼baseball༽

འཕེན་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོས་སོ་ལོ་

ཇྱི་ལྟར་མགོགས་པོར་འཕེན་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་འདོད་ཅྱིང་། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་དེའྱི་

རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བརོད་དེ། རྩེད་མོ་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་གོང་ཆ་སམ་ནང་དུ་

ཡོད་པའྱི་རང་གྱི་ལྷམ་གྱི་རྩེ་མོ་ཕོགས་གང་དུ་འཁོར་ཡོད་མེད་ཁོང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་ལོ་འཕེན་རོགས། མགོགས་

པོར་འཕེན་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་རོགས་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་འདོད་རྒྱུ་རེད།

ང་དང་ངའྱི་ལས་རོགས་ཚོར་མཚོན་ན། ཉམས་མོང་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་སོ་སོའྱི་ལྟ་ཚུལ་དོག་མོ་འདྱི་དོར་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་
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ཡོད་པའྱི་ལྟ་བ་དང་བ་འདྲེན་པ་དེ་ཚོ་རོགས་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་

ནས་ངས་རང་གྱི་དྲྱི་བའྱི་མགོ་རྱིང་བསོགས་ཏེ། “ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཚད་འཇལ་

སའྱི་ཡུལ་ས་ཡ་གཅྱིག་འདུག འོན་ཀང་། ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ངས་གང་ཞྱིག་ལ་

ཚད་འཇལ་བྱེད་འོས་ན་དེར་ཚད་འཇལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།” ཞེས་བརོད་འདོད་བྱུང་། ༼ཐལ་

སྒ་བསྒགས་སྲོང་།༽ བསམ་བློའྱི་འཁྱེར་སོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ན། ང་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་ཇྱི་

འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་མྱིན་རོགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ནང་པ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་

ལེགས་པར་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ནང་པ་ཚོར་འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་ཚད་འཇལ་

བྱེད་ཡུལ་གང་དག་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་པ་གོ་ན་འདོད་བྱུང་། ཁྱེད་ཅག་ལ་

ཚད་འཇལ་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་འདྱི་ལས་འཐོབ་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ།

ཨ་ལན།༽ ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལས་དངོས་ཡོད་དུ་

ལག་ལེན་ལ་འདེབས་ཆོག་པའྱི་འབྲས་བུ་སོར་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྷག་པར་

སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ཕོགས་སུ་དེ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ནུབ་ཕོགས་སུ་

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་སོར་ལ་ཚན་རྱིག་ངོ་མཚར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། 

སེམས་ནད་ཅན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ཁམས་དེ་སར་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་

རེས་སུ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའྱི་འགྲོ་ལུགས་ཤྱིག་མེད། རང་སེམས་ནྱི་

སེམས་གཅོང་བཅོས་ཐབས་པ་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་སེབས་ཀང་

ད་དུང་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ན། ང་ཚོས་རང་གྱི་སེམས་གཅོང་བཅོས་ཐབས་པ་ལ་ངོ་

ཚ་གཏོད་རྒྱུ་རེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། སེམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་འཕོད་བསྟེན་ནྱི། 

༼ལྷག་པར་རྒྱུ ན་ལྡན་ལས་བརྒལ་བའི་སེམས་ཀི་ཡྲོན་ཏན་རྣམས།༽ ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གོ་
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རོགས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལས་འདས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆ་

སྙོམས་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་བཟང་རྒྱུ་རེད། ང་

ཚོས་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་། ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་

རྩལ་པའྱི་ལུས་པོའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། སེམས་ཁམས་ཀྱི་

བདེ་ཐང་གྱི་ཐད་ནས་ཀང་ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པའྱི་གནས་རྱིམ་དེར་

སེབས་ན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེ་འདྲའྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གྱི་གྲུབ་ཆ་

རྣམས་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ཕོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ངའྱི་རེ་བ་ཡྱིན།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པར་རང་ཉྱིད་སངས་མ་རྒྱས་པའྱི་བར་དུ་

སེམས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་མཐར་ཐུག་དེ་མེད་ཅྱིང་། སེམས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གྱི་

ཚད་གཞྱི་མཐར་ཐུག་དེ་གནས་རྱིམ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཏུ་བཞག་ཡོད།

ཁྲོད་ཧན།༽ འོན་ཀང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལག་ཆས་ང་ཚོ་གནས་

རྱིམ་དེར་བསེབ་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེ་

བྲག་པ་གང་ཞྱིག་བྱས་ཏེ། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་དེང་དུས་

ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འཚམས་པའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་གསར་རྩོམ་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ངས་ཁ་སང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཀླད་པ་གོག་པར་བརྒྱབ་པའྱི་འདྲ་

པར་མཐོང་དུས་ཡྱིད་ལ་བསམ་བློ་ཞྱིག་འཁོར་བ་ནྱི། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་སྤོད་པའྱི་

འབྲས་བུ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་བཟང་སྤོད་དང་། 

དེ་དང་རང་གྱིས་རང་ལ་བཅངས་པའྱི་འདུ་ཤེས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརག་དཔྱད་
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གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་རང་གཞན་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་ཞྱི་བདེའྱི་

འདུ་ཤེས་ནྱི། རང་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ཀུན་སྤོད་དང་། དྲང་ཚུགས། སྤོད་ངན་ལ་

ལང་ཤོར་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་རག་ལས་ཡོད། ད་ཆ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་

ནང་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཆ་འདྱི་འདུས་ཡོད་པར་ངས་མཐོང་མ་བྱུང་། བཟང་སྤོད་ཀྱི་གནད་

དོན་འདྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་ལོགས་སུ་དགར་བའྱི་མངོན་འདོད་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར། བཟང་

སྤོད་ནྱི་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་པུར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། བཟང་སྤོད་ནྱི་འགྲོ་

བ་མྱིའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེར་གཞན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་

པའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་འདྱིར་གེང་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་

ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་ཚོད་ལ་མ་བལྟས་པར། གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དང་

དྲང་ཚུགས་སོགས་ལྡན་པའྱི་བཟང་སྤོད་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་འཚོ་བ་

བསྐལ་ན། རང་གྱི་འཚོ་བའྱི་སྤུས་ཚད་དོན་དངོས་སུ་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བ་གསལ་སྟོན་

བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་གསལ་སྟོན་བྱེད་པ་དེའང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། 

གསོ་བ་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕོགས་ནས་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་བྱ་དགོས།

ནམ་སེ།༽ ངའྱི་མཐོང་སྣང་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་བའྱི་སྤོད་པའམ་བཟང་སྤོད་

དང་འབྲེལ་བའྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའྱི་སྐུལ་སོང་བྱེད་

ཀྱི་འདུག རང་ཉྱིད་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བརོད་ན། འདྱི་ནྱི་

དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ལྟ་བུ་ལས་ཁྱེད་ལ་འཐོབ་བྱ་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་འདོད་བྱུང་། ཁྱེད་ཀྱིས་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་རང་གྱི་འཚོ་བ་ཇྱི་
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ལྟར་སྐེལ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཀླད་པའྱི་འདྲ་

པར་ཡྱིད་དུ་འོངས་བ་དེ་དག་དགོས་རྒྱུ་མ་རེད།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ འཐོབ་བྱ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཞྱི་བདེ་དང་། སར་ལས་ལྷག་པའྱི་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅྱིག་རེད།

ནམ་སེ།༽ འདྱི་ནྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་བམ།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཚོས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའྱི་ 

གྲུབ་དོན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་པས་ཡྱིན།

ནམ་སེ།༽ དེས་ན་འདྱི་ནྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་བར་གྱི་ལག་ཆ་ ཞྱིག་

ཆགས་འདུག

ཨ་ཐྲོར།༽ འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་བ་

ཁག་ཅྱིག་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བརོད་ཆོག འོན་ཀང་། 

གཅྱིག་བྱས་ན། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ལས་དོན་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་མཐོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད།

ཨ་ལན།༽ འཇམ་མྱི་སྱིས་བརོད་པ་ལྟར། གང་ཟག་དང་པོའྱི་འགྲེལ་བརོད་ལ་

འགྲེལ་བརོད་གཞན་དང་འདྲ་བར་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཆོག མཚམས་རེར་ང་ཚོར་སོ་

སོའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་ལོག་པར་སྣང་ཞྱིང་། ང་ཚོས་ལོག་ཤེས་དེ་དག་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཚད་གཅྱིག་གྱིས་
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དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་མེད། གང་ཟག་ཅྱིག་རང་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་རྩར་བཅར་ནས་རང་གྱི་

མོང་བ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་སབས། དགེ་རྒན་གྱིས་འདྱི་ལྟར་བརོད་སྱིད། “ཁྱོད་ཀྱི་

འགྲེལ་བརོད་ནོར་འདུག ངས་ཁྱོད་ལ་གང་ཟག་གཉྱིས་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།” འདྱི་ལྟ་

བུའྱི་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། དགེ་རྒན་མངོན་ཤེས་ཅན་ཞྱིག་མྱིན་

ཚེ། མཚམས་རེར་ཁོང་ལའང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་སྱིད། གལ་སྱིད་ང་ཚོར་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚད་འཇལ་

ཡོད་ན། ཕོགས་གསུམ་ནས་མཐོང་བའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ལྟ་སྟངས་

འདྱིར་བརེན་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ལ་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོ་སྐེ་རྒྱུ་

རེད། འདྱི་ནྱི་སོམ་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་ལྡན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་

དེར་བརེན་ནས་རང་གྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱི་འབྲས་བུར་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཐུབ།

མད་ཡར།༽ གང་ཟག་དང་པོ་དང་གསུམ་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་

སྦོར་བའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཡོད་པར་སྣང་། དཔེར་ན། གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས་

ཀྱིས་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འཇལ་དེ་དགེ་མྱི་དགེ་གང་རུང་གྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་

རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བདེན་དཔང་སྤོད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་སེམས་བྱུང་

དེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་བསེབ་པར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་དགོས་མྱིན་སྦོང་བརྡར་དང་ཉམས་ལེན་

ངེས་ཅན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་བརག་དཔྱད་གཏོང་ཆོག བརག་དཔྱད་འདྱི་འདྲའྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་ནང་། སེམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དེར་སེབས་མེད་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་དེར་སེབས་

པའྱི་རེས་ནས་མྱི་འདྱིས་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སེམས་ཀྱི་
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གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ནས་གནས་རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པར་བདེན་དཔང་

བྱེད་ཆོག འདྱི་ལྟར་ང་ཚོ་ལྟ་སྟངས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ཅྱིང་། 

ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཕོགས་ཁག་འདྲ་མྱིན་ནས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ལས་པ་མང་པོ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས།

ཨ་ཐྲོར།༽ འདྱི་ཡག་པོ་རེད། འདྱིར་གོ་སབས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྱིན་ཐང་

གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་རེད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ཁོད་ཧན་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་བྱུང་བའྱི་བགྲོ་

གེང་གྱིས་ང་ལ་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་འདོད་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་གསུམ་ཡོད་

པའྱི་ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་གནའ་བོའྱི་རྩོད་གེང་དེ་དྲན་སྐུལ་བྱས་བྱུང་། དེ་ཡང་

སོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ་དང་། ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ཀང་དེ་དག་འཛིན་མཁན་

ནྱི་སྣང་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཚོར་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། ཡུལ་གྱི་སོང་རྐེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཆ་

མཉམ་པའྱི་སྣང་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཚོར་ཡོད་པ་བཅས་རེད། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་གསུམ་གྱི་

ཐད་ལ་རྩོད་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཀང་། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ད་དུང་

བྱུང་མེད་པར་སྣང་། ཡྱིན་ཡང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལག་ཆ་དང་། བྱེད་ཐབས་

ལ་བརེན་ནས་ལངས་ཕོགས་གང་ཞྱིག་བདེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་སྱིད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་དང་བ་ཤུགས་ཆེན་བསངས་སོང་། ངའྱི་བསམ་

ཚུལ་ལ། ང་ཚོས་ཡུན་རྱིང་ལ་རེ་ལྟོས་བྱས་པའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སེམས་ཤུགས་དེ་

འབྱུང་འགོ་བརྩམས་འདུག།
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ས་བཅད་གསུམ་པ། སྣང་བརྙན་དང་། འཆར་སྲོམ།

མཱ་ཐེའྲོ། ༼Matthieu Ricard༽

ལེའུ་ལྔ་པ། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སོར་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ།

༄༅། །བདག་གྱིས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་སྦོང་བ་ལ་སེམས་

ཀྱི་སྣང་བརྙན་སོར་ཞྱིག་ལག་ཆའྱི་ཚུལ་དུ་ཇྱི་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པར་འགྲེལ་

བརོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་ནས་སྣང་བརྙན་འཆར་

སོམ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་ཁྱེད་ཚོར་ཡོད་

སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། ཉམས་ལེན་གྱི་འབད་བརྩོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནང་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་

ལྟ་གྲུབ་དང་སྦོར་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། འབད་བརྩོན་དེ་དག་ང་ཚོས་མངོན་དུ་

གྱུར་པའྱི་རང་གྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་། ལྟ་མཁན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་རོགས་ཚུལ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་གྲུབ་ཆ་

ཡྱིན།

རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལྟ་སྟངས་དེར་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
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རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་མ་འགྲྱིག་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ང་ཚོར་འཇྱིག་རེན་

གྱི་ཆོས་ཤྱིག་སྣང་དུས་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་རྱིན་ཐང་སོགས་ཀྱི་རོག་པ་དེའྱི་ངོ་བོའྱི་ཐོག་

ལ་ཕར་སྦོར་གྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་པར་

བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་འདྱིར་རྩོལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་

ཆོས་ག་གེ་མོ་ཞྱིག་ཚ་བོ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ན། ང་ཚོས་དེ་ལ་གཟབ་དགོས་རྒྱུ་རེད། གལ་

སྱིད་ང་ཚོས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའྱི་བྱ་དངོས་ཤྱིག་མཐོང་ཚེ། ང་ཚོ་དེ་དང་ཐག་རྱིང་སར་

སོད་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། འཛིན་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་མགོགས་པོར་ས་འཐས་

སུ་གྱུར་ཏེ། ང་ཚོས་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདོགས་པ་དང་། 

སྒོ་བཏགས་དེ་དག་ཆོས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་སྣང་གྱི་ཡོད། ཁང་

པའྱི་ཞལ་མཐྱིལ་འདྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་བར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་རེད་སྙམ་

པའྱི་བསམ་བློ་འབྱུང་བ་དང་། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་ཡྱིད་འོང་གྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ནྱི་ཞལ་

མཐྱིལ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སྒ་ནྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསམ་པ་དང་། རོ་དང་

རེག་བྱ་སོགས་ང་ཚོའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་མོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་གཅྱིག་

མཚུངས་སུ་བཟུང་ཡོད། འོན་ཀང་། དོན་ངོ་མར་ང་ཚོའྱི་སེམས་དང་། ཡུལ་གྱི་སྣང་

ཚུལ་གྱི་བར་ལ་རེན་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། ཆོས་རྣམས་ང་ཚོར་

སྣང་སབས། ང་ཚོས་ཆོས་དེ་དག་ལ་རྱིན་ཐང་སྦོར་ཞྱིང་། རྱིན་ཐང་གྱི་ཐག་གཅོད་དེ་

གཞྱིར་བཞག་ནས་ཆོས་དེ་རྣམས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའམ་ཕར་འདོར་གྱི་ཡོད། ཕར་

སྒོ་བཏགས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དོན་དངོས་སུ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ལོག་རོག་སྐེ་བ་དང་། 
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འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་སབས་ཆགས་སང་གང་རུང་གྱི་བློ་ཞྱིག་

འབྱུང་གྱི་ཡོད།

ཆགས་སང་གང་རུང་གྱི་ང་ཚོའྱི་མོང་བ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་མྱི་

མཐུན་པ་ནྱི་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་

མྱི་འོང་བ་གང་ཡང་མྱིན་ལ། རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་མྱིག་ལ་མཛེས་ཀང་། དེའྱི་

མཛེས་ཆོས་ནྱི་ཉ་བོ་ཆེ་དང་ཕ་ཝང་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱིན། ང་ཚོའྱི་སྣང་འཛིན་ནྱི་དངོས་

ཡོད་གནས་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་ཚོས་སྡུག་བསལ་དང་། 

གདུང་བ། ཞེ་སུན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མོང་གྱི་ཡོད། 

འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་འཛིན་སྟངས་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། 

ང་ཚོས་རང་གྱི་ལུས་པོ་ཕྲུ་གུ་ནས་དར་མ་དང་། དར་མ་ནས་རྒས་འཁོགས་སུ་

འགྱུར་གྱིན་ཡོད་པ་དང་། སད་ཅྱིག་གསར་པ་རེ་རེས་མོང་བ་གསར་པ་རེ་སྤོད་པ་

རོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོས་འགྱུར་ལྡོག་དེ་དག་གྱི་ལྟེ་བར་ང་ཞེས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ང་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོ་དངོས་ཡྱིན་པ་དང་། འགྱུར་ལྡོག་

གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཧྱིལ་པོ་དེའྱི་ནང་རག་བརན་དུ་གནས་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལྷན་སྐེས་

ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོར་བདག་འཛིན་གྱི་བློ་འདྱི་ཡོད་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོས་དེ་

སྲུང་སྐོབ་བྱས་ནས་དགའ་རུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། འཇྱིགས་སྐྲག་དང་སྣང་མེད། འདོད་

སེམས་སོགས་ནྱི་བདག་འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་པའྱི་རང་མཐོང་གྱི་འདུ་ཤེས་ལས་

འབྱུང་བ་དང་། རང་མཐོང་གྱི་འདུ་ཤེས་འདྱིས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་བསྐྲུན་གྱི་

ཡོད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་བོའྱི་ལྟེ་བར་སྙམ་པའྱི་བདག་འཛིན་གྱི་བློ་འདྱིའྱི་རྐེན་གྱིས་
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འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། ང་རྒྱལ། ཁྱད་གསོད། ཕག་དོག་སོགས་ཉོན་མོངས་

འདྲ་མྱིན་གྱིས་ང་ཚོར་གདུང་གྱི་ཡོད། ཕག་དོག་ལྟ་བུ་ནྱི་རང་མཐོང་གྱི་འདུ་ཤེས་

འདྱིས་རྐེན་མ་བྱས་པར་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།

ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། མོང་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྱིན་པར་བསམ་པ་

དང་། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འཁྲུལ་ཤེས་འདྱི་ལྟ་བུར་བརེན་ནས་ང་ཚོས་ནང་ཤེས་

རྒྱུན་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་། རག་ཏུ་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་དབང་དུ་འགྲོ་བའྱི་

ཕྱིའྱི་སྣང་ཚུལ་གྱི་བཞུར་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀ་རག་བརན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད། 

སྣང་ཚུལ་ལ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ་ལྟ་བུའྱི་སྒོ་བཏགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྦར་བའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་ཚོས་བདག་འཛིན་གྱི་བློ་དེ་གལ་ཆེན་དུ་བརྩྱི་དགོས་པ་ཆགས་

ཡོད། ང་ཚོ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་སྡུག་བསལ་དང་གདུང་བ་བསྐེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་

ནང་འཁོར་ནས་བསད་ཡོད།  ནང་པའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་དེའྱི་

རྩ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ང་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་

འཇྱིག་རེན་འཛིན་སྟངས་དེ་མྱི་འགྲྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་སྟེ། འཛིན་སྟངས་དེ་ནྱི་

སྡུག་བསལ་དང་གདུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། གཞན་སེམས་ལྟ་བུ་སྡུག་

བསལ་དང་གདུང་བ་དེའྱི་དབང་གྱིས་སྐེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཡྱིན།

ང་ཚོས་འཁྲུལ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་འཕེལ་ཕོགས་འགོག་

པ་ནྱི། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐར་ཐུག་རོགས་པའྱི་གོམ་ཁ་དང་པོ་

རེད། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་རྣམས་ས་འཐས་སུ་འཛིན་པའྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོག་

ཤེས་བསལ་ཏེ། འཛིན་མཁན་རང་ཉྱིད་ཀང་རག་བརན་རང་རྐ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
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འཁྲུལ་ཤེས་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཅྱིང་། ངོས་འཛིན་འདྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོ་བརླག་

པར་མྱི་བྱེད་པར་མ་ཟད། རང་ཉྱིད་ལ་ཕྱིའྱི་སྣང་ཚུལ་དང་། ནང་དྲན་རོག་གྱི་དྲ་བ་

ལས་གྲོལ་བའྱི་རང་དབང་ཞྱིག་འཐོབ་པར་བྱ་རྒྱུ་རེད།

གོང་གྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་དུ་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་

རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། སྣང་བརྙན་གྱིས་ལོག་ཤེས་ཡྱིན་ཞྱིང་མ་དག་

པའྱི་སྣང་འཛིན་རྣམས་བསལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ང་ཚོར་སྤོད་པ་དང་། སྣང་འཛིན་དེའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོས་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆོས་

རྣམས་ལ་སྒོ་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་

ཐབས་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་རང་གྱི་འཛིན་སྟངས་དེ་སད་ཅྱིག་ནས་སད་ཅྱིག་ལ་འགྱུར་

གྱིན་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་ཆོག

ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་དུ་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་ནྱི་ད་དུང་སེམས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་དང་། གནོད་འཚེ་ཆེ་བའམ་རྱིག་སྟོབས་སྒྱིབ་པའྱི་མོང་ཚོར་བར་གྱི་

འབྲེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་གཞྱིར་བཞག་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། ཤེས་པ་ལྷད་མེད་

པ་ཞྱིག་མོང་ཐུབ་པ་དང་། ཤེས་རྒྱུན་འདྱི་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རོག་པ་དང་སྣང་བརྙན་གང་

ལའང་འདྲེས་མེད། ནང་པ་ཚོས་གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་པའྱི་འོད་གསལ་བ་འདྱི་ནྱི་ཁོང་ཁོ་

དང་། ཕག་དོག ང་རྒྱལ། ཁྱད་གསོད་ལྟ་བུའྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་དུ་

བསྒྱིབས་མེད་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཉོན་སེམས་དེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལ་

ལོག་པར་རོག་པའྱི་བདག་འཛིན་ལས་སྐེས་པ་ཡྱིན། ཡྱིད་མ་ཚིམ་པའྱི་གདུང་བ་
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ལས་བརྒྱལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་ཤེས་

པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ངོ་བོ་རོགས་རྒྱུ་དགོས་ངེས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་གོ་རོགས་དེར་བརེན་

ནས་རང་ཉྱིད་རྣམ་རོག་ལས་བྱུང་བའྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དབང་དུ་འགྲོ་བ་

འགོག་ཐུབ།

གོ་རོགས་འདྱི་དག་གྱིས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྣང་བརྙན་ནམ་འཆར་སོམ་

བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི་འགྲུབ་པར་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་

འཇྱིག་རེན་འདྱི་དང་། རང་ཉྱིད། དེ་བཞྱིན་གཞན་ལ་འབྲེལ་སྟངས་སོགས་ལ་རྣམ་པ་

འདྲ་མྱིན་དུ་ཆགས་ཞེན་བྱེད་སབས། རང་གྱི་ལུས་ཕུང་དང་སེམས་དང་མྱིང་སོགས་

ལ་ངའོ་སྙམ་པའྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་རུང་ལ་ཕོགས་པའྱི་

འཛིན་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ང་ཚོར་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བས་བློའྱི་འཛིན་

སྟངས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་རྩོལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་

སྣང་བརྙན་བསྐེད་པ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མཐར་ཐུག་དེ་རང་ཉྱིད་ལ་དྲན་གསོ་

བྱེད་པའམ། རང་ཉྱིད་དེ་དང་ཐག་ཉེ་བར་གཏོང་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྤྱིར་གནས་

སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་རྣམ་རོག་འདྲ་མྱིན་གྱི་རེས་སུ་སྙེག་གྱི་

ཡོད་པ་དང་། ཆགས་སང་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་དག་གྱིས་སར་ཡང་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་སེམས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ཡོངས་སུ་ཟྱིལ་གྱིས་མ་མནན་བར་དུ་མོང་བ་

གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བློའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་

གཡོ་འགུལ་འདྱི་རང་གྱིས་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། རང་ཉྱིད་རང་གྱི་ངོ་བོ་ངོ་མའྱི་ཕོགས་

སུ་འཁྱིད་པའྱི་ཆོས་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏད་ན། གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་
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མཐུད་ཀྱི་རྣམ་རོག་གྱི་བག་ཆགས་ལས་ང་ཚོ་གྲོལ་སྱིད།

ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བསྒྲུབ་པར་མཚོན་བྱེད་ལྡན་པའྱི་སྣང་བརྙན་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོར་བྱ་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་

ལག་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་བྱ་སྒོའྱི་ཕོང་རྩེད་རྩེ་ཆོག རྩེད་

མོ་འདྱི་ལྟ་བུ་རྩེ་སབས་ང་ཚོས་ཚད་བཀག་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ལག་གཉྱིས་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་པ་རེད། ཚད་བཀག་དེ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བསྐེད་པར་ང་

ཚོས་རང་ཉྱིད་ནྱི་ལྷ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསོམས་ནས་ཕག་བཞྱི་དང་དབུ་བཞྱི་ཅན་གྱི་

མཚོན་བྱེད་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལྟར་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་སྣང་བརྙན་གྱི་

དོན་ལ་དམྱིགས་པ་གཏད་དེ། དོན་དེ་ཡྱིད་ལ་དྲན་པར་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཡྱིན། ནང་

པའྱི་འགྲོ་ལུགས་ལ། ཕག་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་དང་སྙྱིང་རེའྱི་ཟུང་འཇུག་མཚོན་

ཞྱིང་། ཕག་བཞྱིས་བྱམས་པ་ཚད་མེད་དང་། སྙྱིང་རེ་ཚད་མེད། དགའ་བ་ཚད་མེད། 

བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་བཅས་ཚད་མེད་བཞྱི་སོགས་མཚོན་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ང་

ཚོས་རང་ཉྱིད་ལ་ལག་ངར་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསོམས་ཚེ། འདྱིས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་

སྟེ། སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས། བཟོད་པ། བརྩོན་འགྲུས། བསམ་གཏན། ཤེས་རབ་

བཅས་མཚོན་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་དུག་གསུམ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་

སང་། གཏྱི་མུག་བཅས་སྦོང་བའྱི་མཚོན་བྱེད་ལ་དབུ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལྷ་ཞྱིག་སོམ་

གྱི་ཡོད། ཁྱད་ཆོས་འདྱི་དག་རང་ཉྱིད་ལ་ཡོད་པར་བསོམས་པའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་

ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་སེམས་ཅན་གཞན་དང་། རང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱི་ལའང་ཡོད་པར་

སོམ་གྱི་ཡོད།
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ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བརོད་ན། དམྱིགས་པ་འདྱིའྱི་རྱིགས་སོམ་པ་ནྱི་རོག་བཟོའྱི་

རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་ཞྱིང་། ང་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་ཐག་རྱིང་དུ་

གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་བསོམས་ནས་རང་གྱི་སྣང་

འཛིན་དེ་ལོག་ཤེས་ལས་ཚུར་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། ཉོན་མོངས་དང་བྲལ་བའྱི་

ཤེས་ཚོར་ལྷད་མེད་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དྲན་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཕལ་

ཆེ་བ་ལ་ཡུལ་གྱི་སྟེང་དུ་རག་བརན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པར་

འཛིན་པའྱི་བག་ཆགས་མཐུག་པོ་ཞྱིག་མཆྱིས་ཤྱིང་། ང་ཚོ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་ལ་བསྒྱིལ་

བའྱི་ཤོག་བུ་ཞྱིག་དང་མཚུངས་པ་དང་། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤོག་བུ་དེ་མདུན་ཅོག་

ཐོག་མར་གྲོལ་ནས་རང་གྱི་ལག་པ་ཚུར་བླངས་ཚེ། ཤོག་བུ་དེ་རང་ངོས་ནས་སར་

ཡང་འདྲྱིལ་རྒྱུ་རེད། སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐུག་པོ་རྣམས་བསྒྱུར་ནས་རེན་འབྲེལ་

དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐར་ཐུག སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་མ་

བཅས་འདུས་པའྱི་རང་དབང་གྱི་སྣང་འཛིན་ཞྱིག་འབྱུང་བར་དུས་ཚོད་དགོས།

སྣང་འཛིན་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་དང་། 

བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ལ་གོ་རྱིམ་དང་ལྡན་པའྱི་སྦོང་བརྡར་དགོས་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན། ང་

ཚོས་སོམ་གྱི་དམྱིགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་། ཡང་ན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་ལྷ་ཞྱིག་འཛིན་ཆོག ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་ངོ་མ་ཞྱིག་གྱི་

ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ནས་རང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པ་དང་། དེ་

ནས་སྣང་བརྙན་ངོ་མ་ཞྱིག་ལ་མ་བརེན་པར་ཡྱིད་དུ་སྣང་བརྙན་དེ་བསྐྲུན་དགོས། ང་

ཚོས་འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཡུན་རྱིང་ལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་
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དགོས་ཤྱིང་། དཔེར་ན། གཟའ་འཁོར་དུ་མའྱི་རྱིང་དུས་ཚོད་གསུམ་གྱི་སོམ་གྱི་ཐུན་

ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ལ་ཡོད་པའྱི་སྤན་གྱི་ཁ་དོག་དཀར་ནག་ཆ་

མཐུན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བློ་རྩེ་གཏོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཞལ་རས་ཀྱི་དབྱྱིབས་དང་

བཞུགས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཡྱིད་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བསོམས་ནས་དེ་ཚོ་རེ་

རེའྱི་ཐོག་ལའང་དུས་ཚོད་མང་པོ་གཏོང་དགོས། གལ་སྱིད་སོམ་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་མ་ཡྱིན་པར། ཕག་དང་དབུ་དུ་མ་ཅན་གྱི་

ལྷ་སྐུ་རྒྱན་ཆ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། ཁྱད་ཆོས་དེ་ཚོ་རེ་རེ་ལ་སོམ་ཐུན་རེ་བཏང་

སྟེ། རེ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་ཏུ་བསམས་ནས་མར་ནས་ཡར་སོམ་པ་དང་། ཡར་ནས་མར་

སོམ་པ་སོགས་བྱེད་དགོས།

འདྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་སབས་སུ་རང་གྱི་བློ་རྩེ་གཡེང་ན། ང་ཚོས་ད་དུང་རང་གྱི་བློ་

དེ་ཚུར་སྡུད་པའྱི་ནུས་རྩལ་ལའང་སྦོང་བ་བྱ་དགོས། དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ལ་བློ་

སེམས་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་དུས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་

འཛིན་པ་ལ་ཤོར་སྟངས་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་སེམས་གཡེང་བ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་

སེམས་གཡེང་བའྱི་སབས་སུ་དམྱིགས་པ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་

ཤེས་པར་བྱས་ནས་རང་གྱི་བློ་རྩེ་དེ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་འཇོག་དགོས། 

འཇོག་ཚུལ་ཕེ་མ་ལེབ་ཅྱིག་མེ་ཏོག་དང་ཁ་བྲལ་ནས་སར་ཡང་དེའྱི་ཕོགས་ལ་འཁོར་

ནས་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་དགོས། གཞན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་འཕངས་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཏེ། ཉོབ་

སྣང་དང་། སྒྱིད་ལུག ངལ་དུབ་ལྟ་བུའྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་བསོམ་བྱ་གསལ་བར་མྱི་

སྣང་བ་འདྱི་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་དམྱིགས་པ་དང་ཡྱིད་བྱེད་སར་གསོ་བྱེད་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  112  

པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་། གཅྱིག་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ལ་ངལ་གསོས་ནས་སར་ཡང་

བསོམ་པར་བརྩོན་པ་འདྱི་རེད། སྦོང་བརྡར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

ཡྱིན་ཞྱིང་། བསོམ་བྱའྱི་མཚོན་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོར་གོམས་འདྲྱིས་ཆེན་པོ་ཐོབ་

པའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་བསོམ་བྱའྱི་སྤྱིའྱི་སྣང་བརྙན་དེ་ཡྱིད་ལ་བསོམ་པར་འགོ་

འཛུགས་ཆོག དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་རེས་ནས་སྣང་བརྙན་སྤྱིའང་ཇེ་གསལ་དུ་

འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

འདྱི་ལྟར་འཆར་སོམ་བྱེད་པ་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་གསུམ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་

དང་། དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དག་རེ་རེ་རྱིམ་པས་བསྒྲུབ་དགོས། དང་པོ་སྣང་བརྙན་གྱི་ཆ་

ཤས་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གསལ་ཆ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གསལ་ཆའྱི་ནུས་པ་འདྱི་ཡར་

རྒྱས་སུ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དཔེར་ན། ལྷ་ཞྱིག་སོམ་པའྱི་ཚེ། 

དེའྱི་ཆེ་ཆུང་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་པོའྱི་ཚད་གཞྱི་རུ་སོམ་པ་ལས། རྱི་བོ་ལྟ་བུའྱི་ཆེན་པོར་

སོམ་གྱི་ཡོད། ཤྭ་བ་ཞྱིག་རྱི་བོ་དེའྱི་ཐོག་བསྐོད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་དེའྱི་ཕོགས་གང་

སར་ཞྱིབ་ཏུ་ལྟ་ཆོག ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཀང་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། ལྷ་དེ་ནྱི་ཏྱིལ་

འབྲུ་ཙམ་གྱི་ཆེ་ཆུང་དུ་བསོམས་ནས་དེའྱི་ཁྱད་ཆོས་ད་དུང་གསལ་པོར་འཛིན་རྒྱུ་

འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་འཆར་སོམ་བྱེད་པ་ལ་ང་ཚོས་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་དུ་སྦོང་བརྡར་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། སྣང་འཛིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ཚོས་ལྷའྱི་སྣང་བརྙན་

དེ་ཡར་མར་དང་། ཕར་ཚུར་བསོར་ནས་ཕོགས་གང་ས་ནས་དེའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་

ལ་ཞྱིབ་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་ལྷའྱི་སྣང་བརྙན་བརེ་བོའང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྦོང་བརྡར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ནྱི། ང་ཚོས་གང་འཆར་སོམ་བྱེད་པ་
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དེའྱི་དོན་རང་གྱི་ཡྱིད་ལ་རྒྱུན་དུ་གསལ་པོར་འཛིན་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་ཡང་འཆར་སོམ་

གྱིས་རང་ངོས་ནས་ང་ཚོ་གང་ལའང་བསྐལ་མྱི་ཐུབ། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ལྷའྱི་ཕག་

གཉྱིས་ཀྱིས་སྙྱིང་རེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཚོན་ཡོད་པ་རང་ཉྱིད་ལ་

དྲན་གསོ་བྱས་ན། ཡོན་ཏན་དེ་ཚོས་རྱིམ་གྱིས་བདག་འཛིན་དང་ལོག་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་

དེ་གཞོམ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་མྱི་ཞྱིག་ལ་ལག་འཇུས་དང་གཞུ་བ་གཉྱིས་དུས་

གཅྱིག་ལ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དཀྱུས་མ་འདྱིས་མཚོན་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་གཉྱིས་

ལག་པའྱི་བྱ་འགུལ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཀང་། གཉྱིས་ཀ་དུས་གཅྱིག་ལ་

བྱེད་ཐབས་མེད། ཡུལ་གྱི་ཆོས་གཅྱིག་ལ་དགའ་སང་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་མྱི་

ཐུབ། དགའ་སང་གཉྱིས་ས་ཕྱི་རུ་འབྱུང་ཆོག་ནའང་། དུས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འབྱུང་

ཐབས་མེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་བློ་ལ་བཟོད་པ་དང་། ཞྱི་བདེ། གཞན་

སེམས་ལྟ་བུའྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་བློའྱི་ནང་དུ་ཞེ་སང་དང་། 

འཁོན་སེམས། འདོད་ཆགས། ཕག་དོག་སོགས་ཀྱི་གནས་ས་ཉུང་དུ་འགྲོ་ངེས།

སྦོང་བརྡར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གསུམ་པ་ནྱི། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་མ་དེ་གསར་

རྙེད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གསར་དུ་གོམས་པ་བསྐེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྣང་འཛིན་ལ་ངེས་

པ་འཐོབ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། སྣང་བརྙན་འཆར་སོམ་བྱེད་པར་བརེན་ནས་ང་ཚོས་རང་གྱི་

སེད་པ་སྟེ། ཡྱིད་དུ་འོང་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཞེན་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་མྱི་

སྡུག་པའྱི་ཆོས་རྣམས་འདོར་བར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་མོང་བ་ཐམས་ཅད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

བློའྱི་རོག་བཟོ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་ཡུལ་གྱི་སྟེང་དུ་ངོ་

བོ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་མེད་པ་དང་། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་བདེན་པ་འདྱི་རོགས་ཚེ། མངོན་གྱུར་
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གྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོར་རང་དབང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

ངེས། ད་དུང་གལ་སྱིད་ངས་ཟླ་འགའ་ལ་རང་ཉྱིད་ལྷ་ཞྱིག་གམ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་

བསོམས་ན། འདྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལས་

ཁག་ཅྱིག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ལ་རང་

ཉྱིད་ནྱི་རང་ཉྱིད་དེ། ལྟོ་བ་དང་སྣ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཧཕ་རན་སྱིའྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

བསོམས་ནས་ང་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་མ་བྱུང་།

ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་བསོམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ང་རྒྱལ་

ཞེས་ཟེར་བ་དང་། འདྱི་ནྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་

སངས་རྒྱས་པའྱི་ང་རྒྱལ་མ་ཡྱིན་པར། ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བ་དང་རང་གྱི་རང་

བཞྱིན་ངོ་མ་དེ་བསྐར་དུ་གསར་རྙེད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་

ཤྱིག་ཡྱིན། བསྐར་དུ་གསར་རྙེད་བྱེད་པ་འདྱི་ནྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་དང་། མཐར་

ཐུག་གྱི་བདེ་བའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁོ་ན་དེ་ཡྱིན། ང་ཚོས་སབས་འདྱི་འདྲ་ལ་མོང་བའྱི་

ངེས་ཤེས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གྱི་རེ་བ་བཅོལ་བའྱི་སབས་ཀྱི་རང་

སེམས་སུ་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་དང་འཇྱིགས་སྣང་ལས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། 

ང་ཚོས་གལ་སྱིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་བཀོད་སྒྱིག་ངེས་ཅན་ཞྱིག་བྱས་ན། ད་

གཟོད་བདེ་སྐྱིད་རྙེད་པར་འདོད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་བྱ་བ་ཞྱིག་འགྲྱིག་མེད་པའྱི་

སབས་སུ་ཕྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ན། རང་གྱི་སྡུག་བསལ་མེད་པར་

གཏོང་ཐུབ་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་འདྲ་གཏན་ནས་མྱིན་པ་དང་། ང་ཚོས་འཕེལ་

རྒྱས་ངོ་མའྱི་ནང་རྐེན་རྣམས་ལ་བལྟ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་དག་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་
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སྟངས་དང་འབྲེལ་ཡོད།

ང་ཚོས་འཆར་སོམ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱེད་སབས། ཐོག་མར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་པོ་དེ་

འོད་དང་། ཡང་ན་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་ཐྱིམ་པར་སོམ་དགོས། རང་གྱི་སེམས་ལའང་སོམ་

བཞྱིན་པའྱི་ལྷ་དེའྱི་སེམས་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོད་པར་བསམ་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་མ་དེ་བསྐར་དུ་རྙེད་པའྱི་འབད་པ་

བྱེད་པ་ལས། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཡང་ན་

བཅོས་མར་བསྒྱུར་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་མེད། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་མ་དེ་བསྐར་དུ་

གསར་རྙེད་བྱེད་པར་ང་ཚོས་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པ་འདྱི་ཡྱིན།

སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་སྣང་བརྙན་བརན་པོ་བཟོས་ནས་གསལ་དུ་བཏང་བའྱི་རང་གྱི་

མོང་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། 

ཐོག་མའྱི་སབས་སུ་སྣང་བརྙན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རོག་བཟོ་ཙམ་རེད། གནས་རྱིམ་འདྱིར་

ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་དུས་ཚོད་གསུམ་གྱི་སོམ་ཐུན་བཞྱི་ཙམ་བརྒྱུད་ནས་རྱིམ་པས་སྣང་

བརྙན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། ཐུན་དེ་དག་གྱིས་སྣང་བརྙན་དང་། དེའྱི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དོན་

རྣམས་ཡྱིད་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་མཚོན་ཐུབ་ཀང་། གནས་

རྱིམ་འདྱིར་སྣང་བརྙན་ད་དུང་སེམས་ཀྱི་རོག་བཟོ་ཙམ་ཡྱིན། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་

སྣང་བརྙན་ཇེ་བརན་དུ་གཏོང་བར་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཡྱིན་

ཡང་། སྣང་བརྙན་དེ་ནྱི་ས་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས། རང་གྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་འོད་ཟེར་རམ་དྭངས་ཤྱིང་གསལ་བའྱི་འཇའ་ཚོན་ལས་

གྲུབ་པ་ལྟར་དུ་སོམ་དགོས། བསོམ་བྱའྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་ཤ་ཁག་དང་ཤྱིང་སོགས་
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ཀྱིས་གྲུབ་མེད་པར་མ་ཟད། འཇའ་ཚོན་ལྟར་གཡོ་འགུལ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཀང་

མྱིན། སྣང་བརྙན་དེར་ཤེས་རབ་དང་སྙྱིང་རེའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་དགོས་ཤྱིང་། དེ་དག་

གྱིས་སོམ་སྒྲུབ་པ་ཚོར་རང་གྱི་བློའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་དྲན་སྐུལ་

དང་སེམས་ཤུགས་སྦྱིན་ཐུབ་དགོས།

སྣང་བརྙན་བཅོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་ཡོད་སྱིད་

ཀང་། སོམ་པ་བ་ལ་འཆར་སོམ་གྱི་གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་རེས་སུ་སྣང་བརྙན་དེ་

རྩོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་གསུང་གྱི་འདུག དོན་ངོ་མར་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚེ། 

སྣང་བརྙན་ནྱི་དབང་ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་ལྟར་རྩོལ་བ་མེད་པར་འབྱུང་གྱི་

ཡོད། སོམ་པ་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་སམ་ལྷའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་སོམ་

པའྱི་སབས། སྣང་བརྙན་དེ་ནྱི་དོན་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་སྣང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་

ཡང་། ཁོང་ཚོས་སྣང་བརྙན་འདྱི་ནྱི་རང་གྱི་སེམས་སུ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཕྱི་རུ་

དངོས་ཡོད་དུ་གྲུབ་མེད་པ་རོགས་ཀྱི་ཡོད། སྣང་བརྙན་འདྱི་ཉ་ཞྱིག་ཆུའྱི་ནང་ནས་

ཕྱིར་མཆོང་བ་ལྟར་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ལ་གསལ་ཆ་དང་། དྭངས་ཆ། གནས་ཆ་སོགས་

ཡོངས་སུ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྣང་བརྙན་དེ་ནྱི་གསལ་

ཞྱིང་ཆ་ཚང་ལ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྣང་བ་ཞྱིག་རེད།

འདྱི་ནྱི་སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མྱི་

ཐུབ་པའྱི་རོག་བཟོའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརོད་ཆོག སབས་འདྱིར་སྦོང་བརྡར་

གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞྱིག སྣང་བརྙན་འདྱི་མ་གཞྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་བསྐེད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་

ཤུལ་ལྷག་མེད་པར་ཡལ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།
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སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་བྱས་མ་མོང་ཡང་། རྩོལ་མེད་དུ་མཐོང་ཚོར་གསལ་པོར་

མོང་ཚུལ་བརོད་མཁན་གང་མང་ཡོད། བདག་གྱིས་དཔེ་དེབ་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བ་ལྟར་

ན། གཤག་བཅོས་ཀྱི་སབས་སུ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཀླད་པ་ལ་སོང་རྐེན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སྤོད་

དུས་རང་གྱི་ཁྱྱི་ཡང་དེར་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག མྱི་དེས་རང་

གྱི་ཁྱྱི་མཐོང་བ་ནྱི་ངས་རང་གྱི་མདུན་འདྱིར་མེ་ཏོག་གྱི་སྣོད་ཅྱིག་མཐོང་བ་ལྟར་

གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། མྱི་དེས་ཁྱྱི་མཐོང་བ་འདྱི་ནད་རྱིགས་ཤྱིག་དང་འབྲེལ་

བའྱི་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་ཤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་སེམས་ཐང་པོ་

ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཚོར་སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་བྱུང་བའྱི་སྣང་བརྙན་དང་ཐ་དད་པ་

ཞྱིག་རེད།

མཐའ་སོམ་དུ་སྣང་བརྙན་སོམ་པ་འདྱིས་མྱི་ཞྱིག་ལ་རང་སེམས་ཀྱི་རྩོལ་བ་བྱེད་

སྟངས་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ། སྦོང་བརྡར་འདྱི་བྱེད་པ་ནྱི་

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་གནས་ཆ་ལྡན་པར་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་

སོར་གྱི་གོག་བརྙན་ཞྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་མྱིན། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་སྦོང་བརྡར་

འདྱིར་བརེན་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རང་དབང་དང་། མངོན་གྱུར་གྱི་འཇྱིག་རེན་རག་

བརན་གྱི་ངོ་བོར་འཛིན་པར་ཆགས་ཞེན་མྱི་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ། འཇྱིག་

རེན་གྱི་སྟེང་ལ་ཞེ་ལོག་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་མྱི་སྦོར་བའྱི་གནས་སྟངས། རང་ཉྱིད་མཱ་

ཐེའོ་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་ངར་འཛིན་གྱི་བློ་ལས་གྲོལ་བའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་རང་དབང་རྒྱ་

ཆེན་ཞྱིག་བཅས་རྙེད་རྒྱུ་རེད། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་སྦོང་བརྡར་འདྱིར་བརེན་ནས་

ཤེས་རྒྱུན་དང་། ༼འདི་ནི་རྒྱུ ན་ད་ུམར་འབབ་ཀིན་པའི་ཆྱུ ་བྲོ་ཞིག་དང་འདྲ་མཚྱུངས་ཡིན། འྲོན་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  118  

ཀང་། འདི་ནས་བཟུང་བདག་འཛིན་གི་ཀྲོ་གུ་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད།༽ རག་ཏུ་འགྱུར་བཞྱིན་པའྱི་ཡུལ་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པའྱི་རེན་འབྲེལ་རོགས་ཐུབ་ཅྱིང་། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཁར་འཛིན་

པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་བའང་ཤེས་ཐུབ། དེ་བཞྱིན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཁ་ཁར་

བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཞེ་སུན་དང་གདུང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་འགྲོ། འདྱི་འདྲའྱི་

གནས་རྱིམ་དུ་གང་ཟག་ཅྱིག་སོ་ཚལ་ལྟར་ཚོར་མེད་ཤེས་མེད་མྱིན་ལ། དངོས་ཡོད་

གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འཁྲུལ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆགས་སང་

གྱིས་དབང་སྒྱུར་ཡང་བྱེད་མྱི་ཐུབ། སྡུག་བསལ་ལས་གྲོལ་བ་འདྱི་ནྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་

ཞྱི་བདེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱིའྱི་རྐེན་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་འཕལ་སེལ་གྱི་བདེ་ཚོར་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན། ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་འདྱིས་འཇྱིག་རེན་དང་། སེམས་ཅན་

གཞན་དང་འབྲེལ་ཆེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཡངས་པོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐེད་རྒྱུ་རེད། 

རང་མཐོང་དང་འཇྱིགས་སྣང་དང་བདག་འཛིན་སོགས་མེད་སར་གཞན་སེམས་དང་། 

སྙྱིང་རེ། བྱམས་པ་སོགས་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ཐུབ་ངེས། དེ་ཡང་རང་དང་གཞན་གྱི་བར་

ལ་བཅད་མཚམས་མེད་པས་ཡྱིན།

ཉམས་ལེན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དགོས་པ་མ་རོགས་མཁན་ཚོའྱི་མཐོང་སྣང་ལ། རྙོག་

འཛིང་ཆེ་བའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་བསོམ་པར་ཟླ་བ་དྲུག་ལས་རྱིང་པའྱི་དུས་ཡུན་ལ་

འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་འདྱི་ཁྱད་མཚར་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད། དོན་ངོ་མར་ཉམས་ལེན་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོས་ལྷ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར། དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་སོམ་

གྱི་ཡོད། དཀྱིལ་འཁོར་ཞྱིག་གྱི་ནང་སབས་འགར་ལྷ་གྲངས་བདུན་བརྒྱ་ལས་ཀང་

བརྒལ་བ་དང་། ལྷ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱི་སོ་ནས་ཞྱིབ་ཏུ་
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སོམ་ཐུབ་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ད་དུང་ཡང་གསོན་ཞྱིང་། གང་ཟག་འདྱི་ཚོས་ང་ཚོར་རང་

སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ཚད་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐུབ་པར་བསྟན་ཡོད།

བརྒྱུད་རྱིམ་ཧྱིལ་པོ་འདྱི་ནྱི་སས་ལ་འཛེག་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གལ་སྱིད་ཁྱེད་

རང་ཁང་ཐོག་ལ་སེབས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སས་དེ་ཡར་འཐེན་མྱི་དགོས། རྙོག་འཛིང་ཆེ་

བའྱི་འཆར་སོམ་འདྱིའྱི་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའྱི་སོམ་གྱི་ཐབས་

ལམ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན། མཐའ་མར་དེ་དག་གྱིས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་མ་

དང་། སྒྱིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཤེས་པ་ལྷད་མེད་ཀྱི་གོ་རོགས་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བསྐྲུན་

ཐུབ། འདྱི་འདྲའྱི་གོ་རོགས་ལྡན་ན་རང་ཉྱིད་ལ་རང་དབང་ཆེ་ཞྱིང་འཚོ་བའྱི་དཀའ་

སྡུག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་བདེ་ངེས་རེད། ཐ་ན་རོག་པ་དང་མོང་ཚོར་སྐེས་ཀང་། དེ་

དག་གྱིས་རང་སེམས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་རང་གྱི་ཚོར་འདུན་བྲན་དུ་བཀོལ་

མྱི་ཐུབ། གོ་རོགས་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་དབང་ནྱི་ཡུན་དུ་བརན་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་ངོ་མ་

ཞྱིག་ཡྱིན།།



  120  

ལེའུ་དྲུག་པ། སྣང་བརྙན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་། ཤེས་

བཞྱིན། 

༄༅།།ང་ཚོས་ཁ་ནང་དུ་ལྟ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྟེ། ཤེས་བཞྱིན་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་

མངོན་གྱུར་ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་གཞྱིར་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་

ལག་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཙོ་བོར་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་རོགས་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་མོད་ཀང་། ཐབས་ལམ་འདྱི་ནྱི་སྣང་བརྙན་དང་། དེའྱི་

གཞྱིར་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་སོར་ནས་ང་ཚོར་ཅྱི་ཞྱིག་གསལ་བརོད་བྱེད་

ཐུབ་པའྱི་ཐད་ནས་ག་ཚོད་ཡང་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། ང་ཚོས་གཤམ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་ལྟར། དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ལན་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ཡོད་དེ། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སྣང་བརྙན་

གྱི་ཆ་ཤས་སོར་ཞྱིག་གསལ་པོར་འཛིན་ནའང་། ཆ་ཤས་གཞན་དག་གྱི་སོར་ནས་ང་

ཚོར་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་སྤོད་མྱི་ཐུབ།

ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་འབྲས་བུ་

གཉྱིས་བསྡུར་ནས་ཤེས་བཞྱིན་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་བཞྱིན་ང་

ཚོས་གཏམ་བཤད་འདྱི་འགོ་བརྩམ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་

ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་ཡྱིད་ལ་ངེས་པར་དུ་འཛིན་དགོས་

སི་ཏ་ེཧིན། ༼Stephen M. Kosslyn༽

ཌམ་ཉིག༼Daniel Reisberg༽

མ་ལེ་ན།ེ༼Marlene Behrmann༽
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ཤྱིང་། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱིས་སྣང་བརྙན་གྱི་སོར་ལ་ངོ་མཚར་བའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་

རྒྱས་སྤོས་ཀྱི་འགྲེལ་བརོད་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་འདུག ཞྱིབ་ལྟ་དེ་དག་གྱིས་ཚན་

རྱིག་གྱི་ཚོགས་སེ་རུ་སྣང་བརྙན་གྱི་སོར་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཤེས་མེད་པ་

དང་། ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆུང་ཡོད་པ་ང་ཚོར་དྲན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འདྱིར་འཛོམས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་སེ་དང་། གཞན་དག་གྱིས་ཐོག་མར་སྣང་

ཚུལ་དཀྱུས་མ་དོག་པོ་སོར་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ནས་མདུན་དུ་བསྐོད་ཡོད་ཀང་། དེ་

ལྟར་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་ནྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་དངོས་ཡོད་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དང་

མཐུད་སྦོར་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱི་བའྱི་ཀུན་སོང་ཐོག་མ་ནས་

བཅངས་ཡོད། ང་ཚོས་རྩྱིག་གང་མཐོ་རུ་གཏོང་བའྱི་སོ་ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཟོ་

འགོ་བརྩམ་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་མའྱི་

སབས་འདྱིར་ལྟ་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སེམས་

ཆུང་བྱེད་དགོས།

སོན་གེང་མཇུག་རྫོགས་པའྱི་མཚམས་འདྱིར་ང་ཚོས་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སོར་གྱི་གསར་རྙེད་གལ་ཆེན་ཁག་ཅྱིག་

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་སྣང་བརྙན་

གཙོ་བོར་བཟུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འདྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརོད་བྱ་གཙོ་

བོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་འདྱིའྱི་སོར་ལ་

གཞན་དག་ལས་མང་བ་རོགས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། མོ་ཊར་དང་། ༼motor ༽ ཉན་ཤེས་

ཀྱི་ཚོར་བ། སྣོམ་བྱེད་བཅས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སོར་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བ་འདྲེན་པ་
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ཞྱིག་བྱས་ཡོད།

ང་ཚོས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་སྣང་བརྙན་ཞེས་

པའྱི་ཚིག་འདྱིས་མཚོན་བྱེད་ཅྱིག་སྟོན་པ་དང་། མཚོན་བྱེད་དེ་ནྱི་གནས་ཚུལ་ཉར་

ཚགས་བྱེད་པའྱི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། མཚོན་

བྱེད་འདྱི་ལྟ་བུ་འབྱུང་སབས། དེ་དག་གྱིས་ཤེས་ཚོར་ལ་མངོན་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་མོང་

བ་ཞྱིག་བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། སྣང་བརྙན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན། དཔེར་ན། དྲན་ཤེས་དང་། རྱིགས་ཤེས། གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ། འཆར་

གཞྱི་འཐེན་པ། མོང་ཚོར། ན་ཟུག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་སོགས་ཚང་མའྱི་ནང་སྣང་

བརྙན་གྱི་བྱེད་ལས་ཡོད། ཁ་གསལ་དུ་བརོད་ན། ང་ཚོས་གཤམ་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་དག་

ལ་ལན་འདེབས་སབས། དྲན་ཤེས་སོང་བའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་བྱེད་ལས་མོང་ཐུབ་རྒྱུ་

རེད། མད་ཁེ་བྱྱི་བའྱི་༼Mickey Mouse༽རྣ་བའྱི་དབྱྱིབས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། རང་

དབང་གྱི་ལྷ་མོས་ལག་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབར་བཟུང་ཡོད་དམ། སྱིལ་ཏོག་

ཨ་ཝ་ཁ་ཌོ་དང་། ༼avocado༽ སྐྱུར་འབྲས་གཉྱིས་ཀྱི་ཤུན་སོགས་གང་ཞྱིག་ལང་ནག་

ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་འདྱི་དག་ལ་ལན་འདེབས་སབས། མྱི་ཚོས་དངོས་པོ་འདྱི་རྣམས་

ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱེད་ཚུལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་མཚུངས་གལ་སྱིད་རང་

གྱི་རྐང་སྣེ་རྡོ་ལ་ཐོགས་ནས་ན་ཟུག་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་སབས། ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་མཚོ་ངོགས་ཤྱིག་ཏུ་སྤོ་འཁྱམ་ལ་འགྲོ་བཞྱིན། རྐང་པ་ཆུ་གྲང་

མོའྱི་ནང་དུ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱས་ཚེ། ན་ཟུག་དེ་ནྱི་ཚོར་བ་ཅུང་

འཇམ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་འགྲོ། འབྱུང་ཁམས་ལ་འཕོད་པའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་
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བྱེད་ལས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཡོད་སྱིད། འདྱི་

ལྟར་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་ལྟ་བུ་དང་། ང་ཚོས་འོག་ཏུ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བར་ལ་མཚུངས་ཆོས་མང་པོ་ཡོད་སྱིད།

ཀློག་པ་པོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་གོང་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཚོར་ལན་འདེབས་པར་སྣང་བརྙན་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཚམས་འདྱིར་

མགོ་འཐོམས་ཡོད་ངེས། དོན་ངོ་མར་ཉུང་མཐའ་ཡང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་ནས་

བཟུང་ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། སྣང་བརྙན་སོར་གྱི་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་མྱི་དང་

མྱིའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཤེས་བཞྱིན་འདྱིས་སེམས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་ཇྱི་

ལྟར་བྱེད་པ་ཐད་ཀར་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་ངེས་པ་མེད། མྱི་སོར་ཞྱིག་གྱིས་མད་ཁེ་བྱྱི་བའྱི་

རྣ་བའྱི་དབྱྱིབས་ལ་བལྟས་ཚུལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པ་དང་། ཡང་གཞན་ཚོས་དེ་ལྟར་

འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། འགྲེལ་བརོད་བྱས་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་

དུས། སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སྣང་

བརྙན་བཀོལ་སྤོད་སོར་གྱི་འགྲེལ་བརོད་དེར་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་ང་ཚོས་

རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཤེས་བཞྱིན་སོར་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་འདྱི་རྒྱུན་དུ་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་

ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བདེན་དཔང་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་འདོད་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཛིན་མྱི་

ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡྱིན། འོ་ན་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་ནང་དུ་དོན་དངོས་སུ་གང་

ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ར་སྤོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཤེས་བཞྱིན་ཕྱིའྱི་དོན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཡུལ་ཅན་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བ་འདྱི་རེད། བྱེད་ཐབས་འདྱི་ནྱི“སྤྱིན་པའྱི་ཁང”ལ་
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བརེན་ནས་སའྱི་གོ་ལའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཚ་ཟེར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་ཚ་

ཟེར་དེ་དོན་དངོས་སུ་མཐོང་མྱི་ཐུབ་ཀང་། དེས་བཞག་པའྱི་ཤུལ་རེས་མཐོང་ཐུབ་པ་

ཡྱིན། འདྱི་དང་མཚུངས་པར་ང་ཚོས་དོན་དངོས་སུ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་

སྣང་བརྙན་མཐོང་མྱི་ཐུབ་ཀང་། ཁོང་ཚོས་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་སབས། ང་

ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་སྤོད་པའྱི་འགྱུར་ལྡོག་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་

ཁོང་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་གྱི་འཕོ་འགྱུར་ཡང་མཐོང་གྱི་ཡོད།

ལེའུ་འདྱི་ལ་ཚན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་ཚན་པ་དང་པོའྱི་ནང་ཤེས་

བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོར་སྣང་བརྙན་གྱི་རང་བཞྱིན་སོར་ལ་གང་བརོད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྱིགས་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚན་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཤེས་བཞྱིན་ལ་

ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་སྟེ། མ་མཐའ་ཡང་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཐོག་མའྱི་སབས་ཀྱི་ཤེས་

བཞྱིན་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་གཞྱི་རྩར་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་

གྱི་སོར་ལ་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་སོམ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་

ཚོས་བསམ་གཞྱིགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པའྱི་ནང་མཚམས་རེར་ཤེས་བཞྱིན་ཁུ་

སྱིམ་པོར་སོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སོར་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་

ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་གཞྱི་རྩར་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་

སོར་ནས་ང་ཚོར་ཅྱི་ཡང་བརོད་ཀྱི་མེད།

ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་རྲོལ་མ་ལག་གྱི་ཁྱད་ཆྲོས་མངྲོན་པར་བེད་པ།

ང་ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་དཔེ་མཚོན་བཞྱི་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་བྱ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དག་ནྱི་སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་པ་དང་། དེར་འགྲེལ་བརོད་དང་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་རང་བཞྱིན་སོར་ནས་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ང་

ཚོར་གོ་རོགས་ལེགས་པར་སྟེར་ཐུབ་པའྱི་དཔེ་མཚོན་བཞྱི་ཡྱིན།

ཡྱིད་ནས་སྲོར་བ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆུང“p”འདྱི་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱས་ཤྱིང་། དེ་ནས་

དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱི་ཟུར་ཁུག་༡༨༠་ཙམ་ལ་གཡོན་ཕོགས་སུ་བསོར་

ན། གསལ་བཤད་འདྱི་ཡྱི་གེ་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་དམ། ཡྱིག་ཆེན“N”འདྱི་

ཡྱིད་ལ་འཆར་དུ་བཅུག་སྟེ། ཟུར་ཁུག་༩༠་ཙམ་ལ་གཡོན་ཕོགས་སུ་བསོར་ན། 

འདྱིའང་ཡྱི་གེ་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་དམ། མྱི་མང་ཆེ་བས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་

ལྟར་ན། ཁོང་ཚོས་ཡྱི་གེ་འདྱི་དག་ཚད་གཞྱི་འོས་འཚམས་ཤྱིག་ལ་སོར་བ་བྱེད་པ་

ཡྱིད་དུ་འཆར་བར་བྱས་ནས་དྲྱི་བ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་ལན་བཏབ་པ་དང་། སོར་བ་བསོར་

བའྱི་རེས་སུ་ཁོང་ཚོས“d ”དང“Z”མཐོང་འདུག ཤེས་བཞྱིན་འདྱི་ཡང་དག་ཏུ་སྣང་

ཞྱིང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དེ་བསོར་བར་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་དགོས་ཚེ། དྲྱི་བར་ལན་

འདེབས་པའྱི་དུས་ཡུན་ཡང་རྱིང་དུ་སོང་འདུག ༼“N”ཕེད་ཀའི་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་མ་

གཏྲོགས་སྐྲོར་བ་བེད་མི་དགྲོས་པ་དང་། “p”ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་སྐ ྲོར་བ་བེད་དགྲོས་པས། སྔ་མར་ལན་

འདབེས་པར་ཕི་མ་ལྟར་དསུ་ཡུན་རིང་པྲོ་དགྲོས་ཀི་མེད།༽ ཤར་ཕ་ཌྱི་༼Roger Shepard༽དང་། 

ཁོང་གྱི་ལས་རོགས་ཚོས་ཡྱིད་ནས་སོར་བའྱི་སྣང་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དཔེ་སྟོན་མང་

པོ་ཞྱིག་བྱས་འདུག ཡྱིད་ནས་སོར་བའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་དུས་ཚོད་

འགོར་གྱི་ཡོད་པར་སྣང་ཞྱིང་། དཔེ་མཚོན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ཤེས་
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བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལེགས་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་

རྱིམ་གྱི་མ་ལག་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོར་ཞྱིག་གསལ་པོར་སྟོན་ཐུབ་པར་སྙམ།

ཡྱིད་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་བེད་པ།

ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཤེས་བཞྱིན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་སོང་བའྱི་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་

ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཚོམས་ཁང་ལ་སེའུ་ཁུང་ག་ཚོད་ཡོད་པར་བརོད་

ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་དྲྱིས་ལན་གཙོ་བོར་བསམ་གྱི་མེད་ལ། ལན་འདེབས་

པར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་མྱིན་དེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན། འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། མྱི་

མང་ཆེ་བས་ཐོག་མར་ཚོམས་ཁང་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱས་ཏེ། སྣང་བརྙན་འདྱི་ལ་ལྟ་

ཞྱིབ་བྱེད་བཞྱིན་སེའུ་ཁུང་རེ་རེ་གྲངས་ཀ་བླངས་འདུག ང་ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་འདྱིའྱི་

རྱིགས་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་པ་ནྱི། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

ལ་འཕེད་བཅད་ཀྱིས་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་ས་མང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་

དུས་ཚོད་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན། 

ཤེས་བཞྱིན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གྲུབ་དོན་དང་

ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་དང་ཁོང་གྱི་ལས་རོགས་ཚོས་

ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་། དཔྱད་གཞྱིའྱི་མྱི་ཚོར་ས་ཁ་ཞྱིག་བློ་འཛིན་བྱེད་དུ་

བཅུག་འདུག ས་ཁའྱི་སྟེང་དུ་དངོས་པོ་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་བར་གྱི་རྒྱང་

ཐག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ས་ཁ་དེ་ཡྱིད་ལ་ལེགས་པར་སོམ་ཐུབ་པའྱི་

རེས་སུ་གཤམ་གྱི་བྱ་འགུལ་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཤྱིང་། ཁོང་ཚོས་ཐོག་
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མར་རང་གྱི་མྱིག་གཉྱིས་བཙུམ་ནས་ས་ཁ་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱས་ཏེ། ས་ཁའྱི་སྟེང་

གྱི་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏད་པ་དང་། དངོས་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་མ་གོ་

བར་དུ་དེ་ལྟར་བསྒུགས་བསད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱིས་ས་ཁའྱི་སྟེང་དུ་

ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་སོང་ལྟ་བུའྱི་མྱིང་ཐེངས་མང་པོར་བརོད་པ་དང་། མཚམས་རེར་རྐུབ་

སྟེགས་ལྟ་བུ་ས་ཁའྱི་སྟེང་དུ་མེད་པའྱི་དངོས་པོའྱི་མྱིང་ནས་ཀང་ཐེངས་མང་པོར་

བོས་ཡོད། མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོས་མྱིག་བཙུམ་ནས་རང་གྱི་ཡྱིད་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁའྱི་

ཐོག་བལྟས་ཤྱིང་། མྱིང་ནས་བོས་པའྱི་དངོས་པོ་གཉྱིས་པ་དེ་ས་ཁའྱི་སྟེང་ཡོད་ཚེ། 

ས་ཁའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་ནས་དངོས་པོ་དེ་བཙལ་བ་རེད། ཁོང་ཚོས་རང་གྱི་

དམྱིགས་པ་དངོས་པོ་དེའྱི་སྟེང་བཞག་མ་ཐག་གོག་བརྡ་ཞྱིག་གནོན་དགོས། གལ་

སྱིད་ཁོང་ཚོས་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་ཀང་དངོས་པོ་དེ་མ་རྙེད་ཚེ། གོག་བརྡ་གཞན་ཞྱིག་

གནོན་དགོས། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་ལན་དང་ལན་འདེབས་པའྱི་དུས་ཡུན་

གཉྱིས་ཀར་ཚད་འཇལ་བྱས་པ་དང་། ཐོག་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སབས་

མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོས་དངོས་པོ་རེ་རེའྱི་སྟེང་ལ་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་

གཏད་འདུག་པར་མ་ཟད། ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་པ་དེའང་དངོས་པོ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཆ་

མཉམ་དུ་སོང་འདུག ས་ཁའྱི་སྟེང་གྱི་དངོས་པོ་བདུན་པོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་

ན། ཁོང་ཚོས་རྒྱང་ཐག་ཁྱད་པར་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་འདུག

ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། མཉམ་

ཞུགས་པ་ཚོས་དངོས་པོ་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པ་ལ་ལེགས་པར་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་པར་

བལྟས་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་དག་གྱི་བར་ཐག་རྱིང་ན། ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་པའང་དེ་ཙམ་གྱིས་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  128  

འགོར་འདུག དོན་ངོ་མར་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་བར་ཐག་རེ་རེ་རྱིང་དུ་སོང་བ་དང་། རེ་

རེ་ལ་དུས་ཡུན་ཡང་ལྷག་མ་འགོར་འདུག ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་བསྟན་པ་ལྟར། དངོས་

པོ་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱེད་སབས། དངོས་པོ་དེ་དོན་དངོས་སུ་བར་སྣང་དུ་རྒྱ་

བསྐེད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྣང་བརྙན་དེ་འཕེད་དུ་བཅད་ནས་

འགྲོ་བར་དུས་ཚོད་དགོས་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་བར་སྣང་ངོ་མ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བ་

དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད།

གཞྱི་གཅྱིག་ལ་གཏྲོད་པ།

ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་རང་གྱི་ལག་པ་བརྐངས་

ཏེ། མཛུབ་མོའྱི་སྟེང་དུ་ཕེ་མ་ལེབ་ཅྱིག་ཡོད་པར་བསམས་ནས་གཤམ་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་

ལ་ལན་ཐོབས། ཕེ་མ་ལེབ་དེའྱི་མགོ་ཡྱི་ཁ་དོག་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་འདྱིར་ལན་

འདེབས་པར་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཡྱིད་ནས་གཞྱི་དེར་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟ་དགོས་

ཚུལ་འགྲེལ་བརོད་བྱས་འདུག འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་

ཞྱིབ་ཏུ་འཆར་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་ཤར་བའྱི་སྣང་བརྙན་ཆུང་

དྲགས་ན། འདྲ་པར་ལྟ་བུའྱི་སྟེང་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར། དེའྱི་ཆ་ཤས་ཁག་ཅྱིག་

གསལ་པོ་མྱིན།

ཤེས་བཞྱིན་འདྱི་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་བརག་དཔྱད་ལས་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་དོན་གྱིས་

རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཞྱིབ་འཇུག་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་པ་

ཚོས་ཡྱིད་ལ་དུད་འགྲོ་ཞྱིག་ཆེ་ཆུང་བཞྱི་རུ་འཆར་སོམ་བྱས་པ་དང་། སྣང་བརྙན་དེ་
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གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོར་དུད་འགྲོ་དེའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྱིད་པའྱི་

ཆོས་ཤྱིག་གྱི་སོར་ལ་དྲྱི་བ་བཀོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་སྣང་བརྙན་ལ་བལྟ་

དགོས་ཤྱིང་། གལ་སྱིད་དྲྱིས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་རང་གྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་ཚེ། 

ཁོང་ཚོས་དེ་བཙལ་ནས་གསལ་པོར་མཐོང་མ་ཐག་གོག་བརྡ་ཞྱིག་གནོན་དགོས། 

གལ་སྱིད་སྣང་བརྙན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་དེ་མེད་ཚེ། ཁོང་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གཞྱི་

ལ་བཙལ་ནས་ཁྱད་ཆོས་དེ་མེད་པར་མཐོང་མ་ཐག་གོག་བརྡ་གཞན་ཞྱིག་གནོན་

དགོས། དཔེར་ན། བྱྱི་ལའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱིས་

ཁོང་ཚོར་རྣ་རྩེ་རྣོ་པོ་དང་། རྭ་ཅོ་ཐུང་ངུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་འགོད་སྱིད། ཡྱིད་དུ་ཡོད་

པའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་བོངས་ཚད་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ཚེ། ཁོང་ཚོས་ལན་འདེབས་པར་དུས་

ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད།

ཤེས་བཞྱིན་འདྱི་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་བདེན་དཔང་གྱིས་རྒྱབ་རེན་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་། 

ཡྱིད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་གྱི་དངོས་པོ་དེ་ག་ཚོད་ཆུང་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་དེའྱི་ཁྱད་ཆོས་

རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། ཆ་ཤས་ཕ་མོ་རྣམས་ལ་བལྟ་བར་མཉམ་

ཞུགས་པ་ཚོས་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་གཞྱི་ཕ་མོ་ལ་གཏོད་དགོས་ཤྱིང་། སྣང་བརྙན་ཅྱི་

ཙམ་ཆུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དམྱིགས་པ་ཤུགས་ཆེར་གཏོད་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་

ལན་འདེབས་པ་ལའང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ཟུང་འབེལ།

ང་ཚོས་ད་དུང་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆེན“D”འདྱི་
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ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱས་ནས་གཡོན་ཕོགས་སུ་ཟུར་ཁུག་༩༠་ཙམ་ལ་བསོར་བ་

དང་། ད་ནྱི་ཡྱི་གེ་འདྱིའྱི་དྲང་ཐྱིག་དེ་ཞབས་སུ་ཡོད། ཡྱིག་ཆེན“J”འདྱི་ཡྱིད་ལ་

འཆར་བར་བྱས་ནས་གོང་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་འོག་ཏུ་འཇོག་དགོས། འདྱི་ལྟར“J”འདྱིའྱི་རྩེ་

མོ་དེ་ཟུར་ཞྱིག་ལ་བསོར་ཡོད་པའྱི“D”ཡྱི་དྲང་ཐྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད། ཡྱི་གེ་འདྱི་གཉྱིས་

ལྷན་དུ་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་དངོས་པོ་རྒྱུས་ཡོད་ཅྱིག་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན་ནམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཉྱི་གདུགས་ཤྱིག་མཐོང་ངམ། བྱེད་ཐབས་འདྱི་བཀོལ་སྤོད་བྱས་པའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་ཐོག་མའྱི་བསྟན་དོན་ལ། མྱི་ཚོས་སྣང་བརྙན་སྟེང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཟུང་

འབྲེལ་བྱས་ནས་མངོན་ཐོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། ང་ཚོས་ཤེས་

བཞྱིན་བརྒྱུད་ནས་དངོས་པོའྱི་སྣང་བརྙན་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། བཅོས་

བསྒྱུར་དེའྱི་འབྲས་བུའང་མཐོང་གྱི་ཡོད་པར་སྣང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གྱིས་

བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་དབྱྱིབས་རྱིས་གསར་པའང་ང་ཚོར་སྣང་ཐུབ་པར་བསྟན་ཡོད།

ཡྱིད་ནས་སོར་བ་དང་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་པ། གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ལྟ་བ་དང་ཟུང་འབྲེལ་

བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ལ་མཚོན་ན། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ཡྱིད་

དུ་སྣང་བརྙན་སོམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་འཇུག་ཚུལ་

སྟོན་ཐུབ་པར་སྣང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་བསྟན་ཡོད་པ་ལྟར། གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཐོག་ཡོད་པའྱི་མཚོན་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་ནྱི། བར་

སྣང་གྱི་ཆ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། མཚོན་བྱེད་དེ་

དག་སོར་བ་དང་ཟུང་འབྲེལ་སོགས་བྱས་ནས་དབྱྱིབས་རྣམ་གསར་པའང་བསྐྲུན་

ཐུབ།
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དེ་ལྟ་ནའང་། ཤེས་བཞྱིན་ལ་རྒྱུན་དུ་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་མེད་པ་དང་། སབས་

འགར་ནོར་འཁྲུལ་ཡང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་མཚམས་འདྱི་ནས་ཤེས་བཞྱིན་ལ་

ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སོར་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྲོག་འདྲེན་བེད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན།

ང་ཚོས་གེང་ཟྱིན་པ་ཇྱི་བཞྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་ཚན་རྱིག་པ་

ཚོས་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་གལ་

ཆེན་སོར་ཞྱིག་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། སྣང་བརྙན་གྱི་སོར་ལ་ཤེས་རྒྱ་བསྐེད་ཐབས་

གཞན་ཞྱིག་ནྱི། མྱི་ཚོར་སྐུལ་སོང་བྱས་ནས་སོ་སོའྱི་མོང་བ་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་དེ་རྒྱུན་དུ་དྲང་བདེན་མྱིན་

ཞྱིང་། མཚམས་རེར་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་རེད། དཔེ་མཚོན་

ཁག་ཅྱིག་ལ་གཞྱིགས་ན། ཐོག་མའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ལོག་འདྲེན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་

ཡང་། གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ན། ལོག་འདྲེན་དེ་བསལ་ཐུབ་པར་སྣང་། 

གནས་སྟངས་གཞན་ལ་མཚོན་ན། ཤེས་བཞྱིན་ལོག་འདྲེན་དུ་སོང་བའྱི་སབས། གང་

ཟག་རང་གྱིས་ལོག་འདྲེན་དེ་ཚོར་མྱི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྦོང་བརྡར་བྱས་ཀང་དཀའ་

ངལ་འདྱི་བསལ་མྱི་ཐུབ་པར་སྣང་།

ང་ཚོས་དཔེ་མཚོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དང་པོ་ང་ཚོས་ཐོག་མའྱི་

སབས་ཀྱི་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ལོག་འདྲེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་ནས་

དཀའ་ངལ་འདྱིར་དོ་སྣང་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། མཚམས་རེར་ལོག་འདྲེན་འདྱི་
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བསལ་ཐུབ་པའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན།

བརྟག་ཐུབ་པའྱི་ལྲོག་འདྲེན་གྱི་ཤེས་བཞྱིན། 

འཆར་སོམ་བྱས་པའྱི་སྣང་བརྙན་དེ་འདྲ་པར་ལྟ་བུར་སྣང་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ལོག་

འདྲེན་བྱེད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་ནྱི་འདྲ་པར་ངོ་མ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ལ་འདྲ་པར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཚང་

མེད། ༼༡༽འདྲ་པར་དང་མ་འདྲ་བར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ས་མོ་

ནས་དོན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད་སྟབས། བསྐར་དུ་དོན་འགྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིང་། ༼༢༽

སྣང་བརྙན་དེར་བཀོལ་སྤོད་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་བཀག་རྒྱ་བྱེད་པའྱི་རང་སྟེང་གྱི་

བཀོད་སྒྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། ༼༣༽སྣང་བརྙན་དེར་ཆ་མ་ཚང་བའམ་ནོར་འཛོལ་

ཡང་ལན་མང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་གཤམ་དུ་གནད་དོན་འདྱི་དག་རེ་རེར་བལྟ་རྒྱུ་

ཡྱིན།

སྣང་བརྙན་ལ་སྔ་མྲོ་ནས་དྲོན་འགེལ་བས་ཡྲོད་པ། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་

སྣང་བརྙན་ནྱི་བྱུང་བ་དང་དངོས་པོའྱི་དྲན་ཤེས་ལ་གཞྱི་རེན་བྱས་ཡོད། ཐོག་མར་བྱ་

དངོས་དེ ་དག་ང་ཚོར་སྣང་བའྱི་

སབས། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་དོན་

འགྲེལ་དང་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཏེ། 

འདྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་

རང་གྱི་སེམས་སུ་ཉར་གྱི་ཡོད། ང་
ངང་པ་དང་རི་བྲོང་གི་མིག་ཡྲོར།
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ཚོས་ཕྱིས་སུ་དྲན་ཤེས་བསངས་ནས་སྣང་བརྙན་གསར་པ་བསྐྲུན་སབས་ཀང་དོན་

འགྲེལ་དང་བཀོད་སྒྱིག་འབྱུང་བ་དཔེར་ན། ཌམ་ཉྱིག་དང་ཁོང་གྱི་ལས་རོགས་ཚོས་

མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོར་ཡོངས་གྲགས་ཡྱིན་པའྱི་ངང་པ་དང་རྱི་བོང་གྱི་མྱིག་ཡོར་ལྟ་

བུའྱི་རྱི་མོ་བསྟན་ཞྱིང་། མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོས་རྱི་མོ་འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་ཐོག་མར་རྱི་

བོང་མཐོང་ཚེ། ཕྱིས་སུ་སོ་སོའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་ངང་པ་མཐོང་བར་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག ཁོ་ཚོས་ཐོག་མར་ངང་པ་མཐོང་ན། ཕྱིས་སུ་སོ་སོའྱི་སྣང་

བརྙན་སྟེང་རྱི་བོང་མཐོང་བར་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་དཀའ་ཁག་བྱུང་འདུག ཡྱིན་

ཡང་། ང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་རྱི་མོ་དེའྱི་དོན་འགྲེལ་གང་ཡྱིན་ཡང་གང་འཚམས་

ཀྱིས་ལས་ས་པོར་མཐོང་ཐུབ་པ་འདྱིའྱི་ཐད་ནས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་འདྲ་པར་

དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མྱིན། དེ་ལྟ་ནའང་། ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོར་གསལ་

འདེབས་བྱས་ནས་སྣང་བརྙན་དེར་དོན་འགྲེལ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་ཀང་། ལམ་ལྷོང་ཡོང་མྱིན་ནྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་

ཁག་ལ་མཁས་མྱིན་དེར་རག་ལས་འདུག

རང་སེྟང་གྱི་བཀྲོད་སྒྱིག སྣང་བརྙན་ལ་རང་སྟེང་ནས་བཀོད་སྒྱིག་ཅྱིག་ཡོད་

པ་དེས་ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་དེ་ཇྱི་ལྟར་བཀོལ་བར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེ་

མཚོན་ཞྱིག་དྲངས་ན། ཌེ་ཝད་ཌྱིའྱི་སར་མ་༼Star of David༽

ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱོས་དང་། ཁྱེད་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་དེའྱི་

ནང་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་བའྱི་ཟུར་གསུམ་མ་གཉྱིས་མཐོང་ངམ། 

འདྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་། ཐད་གཤྱིབ་གྲུ་བཞྱི་མ་
ཌེ་ཝད་ཌིའི་སྐར་མ།
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ཞྱིག་མཐོང་ངམ། འདྱི་མཐོང་རྒྱུ་དཀའ་མོ་ཡྱིན། ཁྱད་པར་འདྱི་བྱུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སར་མ་འདྱི་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་བའྱི་ཟུར་

གསུམ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དུ་སེམས་ལ་ཉར་བའྱི་རྐེན་གྱིས་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ཟུར་

གསུམ་མ་ལས་ས་པོར་མཐོང་ཐུབ་ཀང་། ཐད་གཤྱིབ་གྲུ་བཞྱི་མ་མཐོང་བར་ཁྱེད་

ཀྱིས་རྱི་མོ་འདྱི་ཧྱིལ་པོ་བསྐར་དུ་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ནས་གྲུབ་ཆ་སོ་སོར་བལྟ་དགོས་

རྒྱུ་རེད། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་རང་སྟེང་དུ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བཀོད་སྒྱིག་ཅྱིག་ཡོད། བཀོད་སྒྱིག་དེ་གཏོར་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

གནད་དོན་འདྱི་རོགས་ནས་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་ན། སྣང་བརྙན་བསྐར་དུ་བཀོད་

སྒྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་རུང་། ཁྱེད་ཀྱིས་རྙོག་དྲ་འདྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། སྣང་བརྙན་ནྱི་

གཡོ་འགུལ་དང་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའྱི་འདྲ་པར་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་འཁྲུལ་ཤེས་

ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་མྱི་དགོས།

ཆ་མ་ཚང་བའམ་ནྲོར་འཛོལ་ཤྲོར་བའྱི་སྣང་བརྙན། སེམས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་ནྱི་འདྲ་པར་དང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་མ་འདྲ་བར་ཆ་ཚང་བའམ་ཡང་

དག་ཅྱིག་མྱིན་ཡང་། སྣང་བརྙན་གྱི་ཆ་མྱི་ཚང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ང་ཚོར་སྣང་གྱི་

མེད། སྣང་བརྙན་སྟེང་གྱི་དངོས་པོ་དེ་ང་ཚོར་ཆ་ཚང་བར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ང་

ཚོས་སྣང་བརྙན་ནང་དུ་བཅུག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་

མེད་པ་དང་། གང་ཞྱིག་ཚང་མེད་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་གྱི་མེད། འོན་ཀང་། ང་ཚོའྱི་

སྣང་བརྙན་ནང་སྟོང་ཆ་འབྱུང་བའྱི་གོ་སབས་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ར་

ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱོས་དང་། ར་དེའྱི་རྒྱབ་ཕོགས་ཀྱི་སུག་པའྱི་པུས་མོ་གང་
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འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  མྱི་མང་ཆེ་བས་འདྱིར་ནོར་འཁྲུལ་བྱེད་ཅྱིང་། ཁོང་ཚོས་ར་ཡྱི་

རྒྱབ་ཕོགས་ཀྱི་སུག་པ་མྱིའྱི་རྐང་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། 

འོན་ཀང་། ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། སུག་པ་རེས་མའྱི་པུས་མོ་དེ་མྱིའྱི་རྐང་པ་

དང་མ་འདྲ་བར་མཐོ་སར་ཡོད་ལ། དེར་ཚིགས་ལྷག་མ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

འཕང་རུས་ལྡོག་ཕོགས་སུ་འཁོར་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྣང་བརྙན་ཆ་མྱི་ཚང་ཞྱིང་། 

མཚམས་རེར་སྣང་བརྙན་སྟེང་སུག་པ་གཏན་ནས་མེད། གནད་དོན་སྣང་བརྙན་དེ་ཆ་

མ་ཚང་བ་དང་། ཡང་ན་དེའྱི་སྟེང་སུག་པ་མེད་པ་འདྱི་མྱིན། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། གནད་

དོན་ནྱི་སྣང་བརྙན་དེ་ང་ཚོར་ཆ་ཚང་བར་སྣང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་

བརེན་ནས་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རང་གྱི་སྣང་བརྙན་མྱི་

གསལ་བའམ་ཆ་མྱི་ཚང་བར་མཉམ་པར་འཇོག་པའྱི་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཆོག ཡྱིན་

ཡང་། འདྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སེམས་

ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་ལྟ་སབས། ང་ཚོས་རང་གྱིས་གང་འཚོལ་བཞྱིན་པ་དེ་ཁ་སོང་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལྟར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་སྟོང་ཆ་འཚོལ་བ་ནྱི་གོག་བཞུ་ཁྱེར་

ནས་མུན་པ་འཚོལ་བ་ལྟ་བུ་རེད།

མདོར་བསྡུས་ན། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་འདྲ་པར་མྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་

མ་མཐའ་ཡང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་འདྲ་པར་དང་གཅྱིག་པ་མྱིན་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་

གལ་ཆེན་སོར་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་པར་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཆོག འདྱི་ལྟར་བྱས་ན་ད་

གཟོད་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ལོག་འདྲེན་དེ་བསལ་ཐུབ།
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ཤེས་བཞྱིན་ཁུ་སྱིམ་པྲོར་སྲོད་པ། 

ཐོག་མའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ལོག་འདྲེན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཡང་། སྦོང་བརྡར་བྱས་

ནས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་མཚམས་རེར་ཤེས་བཞྱིན་ཡང་དག་ཏུ་

བསྒྱུར་རུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚོས་གེང་ཟྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་ལོག་

འདྲེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་པའྱི་སྦོང་བརྡར་མ་

བྱས་ན་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་པ་ནྱི་“ཡུན་བརན་གྱི་

དྲན་ཤེས་ནང”ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཞྱིར་བཞག་སྟེ། “ཡུན་ཐུང་

གྱི་དྲན་ཤེས”ཀྱི་ངོ་བོར་སྣང་བརྙན་བཞེངས་པའྱི་ལས་ཤྱིག་རེད། དཔེར་ན། ཁྱེད་

ཀྱིས་མད་ཁྱི་བྱྱི་བའྱི་རྣ་བའྱི་དབྱྱིབས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རང་གྱི་ཡུན་བརན་

གྱི་དྲན་ཤེས་ནང་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དེའྱི་དབྱྱིབས་ཅྱི་

འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་མ་དྲྱིས་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེའྱི་སྣང་བརྙན་གང་ཡང་

བསྐྲུན་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་འདྱི་རང་གྱི་ཡུན་བརན་གྱི་དྲན་ཤེས་ནང་ཉར་

ཚགས་བྱས་མེད་པ་དང་། ཡུན་ཐུང་གྱི་དྲན་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚོན་བྱེད་ཀྱིས་རྣ་

བའྱི་དབྱྱིབས་དེ་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱེད་པའྱི་རང་གྱི་མོང་བ་བསྐེད་པ་རེད། སྣང་

བརྙན་སྐྲུན་པ་ནྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་གསར་བཟོ་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་

ན། དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་གསལ་བྱེད་རྣམས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆེན་གྱི་རྣམ་པར་ཡྱིད་ལ་

འཆར་སོམ་བྱོས་དང་། ཡྱི་གེ་ཧྱིལ་པོ་རེ་རེ་སེམས་ལ་གོ་བུར་དུ་འཆར་རམ། མྱི་

ཚོས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། སྣང་བརྙན་དེ་དག་གོ་བུར་དུ་སྣང་གྱི་ཡོད། ༼འདི་

ནི་འཆར་ཤེལ་ཐྲོག་ཡི་གེ་རྣམས་འཆར་ད་ུབཅྱུག་པ་ལྟ་བུ་རེད།༽ ཡྱིན་ཡང་། དོན་ངོ་མར་ཡྱི་གེ་
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ཞྱིག་ལ་གྲུབ་ཆ་ག་ཚོད་མང་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བརྙན་དེ་བསྐྲུན་པར་འགོར་ཞྱིང་། 

༼འདི་ནི་མ་མཐའ་ཡང་ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཀི་འབི་སྟངས་ལ་རྣམ་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡྲོ ད་ཚེ་འབྱུང་གི་

ཡྲོ ད།༽ བདེན་དཔང་འདྱི་དང་གཞན་གྱིས་སྣང་བརྙན་ནྱི་རྱིམ་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་

དང་། ཤེས་བཞྱིན་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་

བསྟན་ཡོད། 

རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སྣང་བརྙན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་འདྱི་བརག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནམ། སྣང་བརྙན་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་སར་ཆའྱི་

བཅུ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་གསར་བཟོ་བྱེད་ཅྱིང་། མྱི་ཚོས་འདྱི་ལྟར་མགོགས་པོར་འབྱུང་

བཞྱིན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་བྱུང་བ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད། སྣང་ཚུལ་གང་ལ་བལྟས་ཀང་། ང་

ཚོས་བྱུང་བ་མྱུར་མོ་དེ་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་སྦོང་བརྡར་བྱེད་མྱི་ཐུབ།

ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཚད་བཀག་གྱི་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་རེད། ཤེས་

བཞྱིན་གྱིས་ནམ་ཡང་སྣང་བརྙན་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་

གྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་པོར་སྟོན་མྱི་ཐུབ། འདྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་རོགས་

ཚན་རྱིག་པ་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན། བློའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་རྣམ་

གྲངས་ནྱི་དེ་དག་གྱི་གཞྱི་རུ་གནས་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་

ལ་བརེན་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་སར་ཡང་མཚམས་རེར་ཀླད་པའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ཐ་དད་པ་རྣམས་

སོ་སོར་འབྱེད་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་བར་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤེས་བཞྱིན་ལ་སྣང་གྱི་མེད་ལ། 
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དཔེར་ན།  ང་ཚོས་ཐོག་མ་ནས་བཀོད་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་དག་ལ་བསྐར་དུ་བལྟས་ན། མད་

ཁེ་བྱྱི་བའྱི་རྣ་བའྱི་དབྱྱིབས་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། རང་དབང་གྱི་ལྷ་མོས་ལག་པ་

གང་གྱིས་དཔལ་འབར་བཟུང་ཡོད་དམ། སྱིལ་ཏོག་ཨ་ཝ་ཁ་ཌོ་དང་སྐྱུར་འབྲས་

གཉྱིས་ཀྱི་ཤུན་སོགས་གང་ཞྱིག་ལང་ནག་ཡྱིན་ནམ། མད་ཁེ་བྱྱི་བའྱི་རྣ་བའྱི་དབྱྱིབས་

ལྟ་བུའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་། ལག་པས་དཔལ་འབར་བཟུང་བའྱི་བར་སྣང་གྱི་

ཆ་ཚད་ཅན་གྱི་སྣང་བརྙན། ཁ་དོག་གྱི་སྣང་བརྙན་བཅས་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་

དབང་རྩའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ཐ་དད་པར་བརེན་ནས་གྲུབ་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་དེ་ཚོ་ཤེས་བཞྱིན་

ལ་སྣང་གྱི་མེད། དབྱྱིབས་འཛིན་པའྱི་ནུས་རྩོལ་ནྱི་ཀླད་པའྱི་མུར་གོང་འདབ་མའྱི་ཆ་

ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་། བར་སྣང་གྱི་ཆ་ཚད་ནྱི་གཙུག་གྱི་འདབ་མའྱི་ཆ་

ཤས་ཤྱིག་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་པ་དང་། ཁ་དོག་འཛིན་པའྱི་ནུས་རྩོལ་ནྱི་ལྟག་པའྱི་

འདབ་མའྱི་ནང་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། འདྱི་དག་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཤེས་

བཞྱིན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་གྱི་མེད།

མདོར་དྲྱིལ་ན། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཧ་

ཅང་ཚད་བཀག་ཅན་ཞྱིག་རེད། གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་ཏུ་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སྣང་

བརྙན་གྱི་གཞྱིར་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་ཐུབ་པ་དང་། གནས་

སྟངས་གཞན་དུ་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ལོག་འདྲེན་བྱེད་པའམ་ཅྱི་ཡང་སྟོན་གྱི་མེད། 

ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་བསྟན་པ་དེ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མྱིན་ང་ཚོས་ཤེས་མྱི་

ཐུབ་པ་འདྱི་ནྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཤེས་བཞྱིན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་
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དམ། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་རང་ངོས་ནས་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་

ཟུར་ཞྱིག་ང་ཚོར་སྣང་བར་བྱེད་དམ། ཡང་ན་སྣང་བཞྱིན་པ་ནྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཞྱིག་ཡྱིན་

མྱིན་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མྱི་ཐུབ། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ནུས་རྩོལ་

མ་ལག་གྱི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སོང་བའྱི་ཐལ་རྡུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ང་

ཚོར་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་རུ་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་རང་བཞྱིན་སོར་ནས་ཅྱི་ཡང་

བརོད་མྱི་ཐུབ།

རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྲོལ་གྱི་མ་ལག་རྟྲོགས་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

འདས་པའྱི་ལོ་རབས་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོས་སོ་སོའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་

ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་གང་དག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའྱི་འབད་

བརྩོན་བྱས་ཡོད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་། སྣང་

འཛིན་གཉྱིས་ལ་དབང་རྩའྱི་མ་ལག་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པས་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་

བརེན་ནས་སྣང་འཛིན་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་སོར་

ཞྱིག་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལའང་ཡོད། འདྱི་ནྱི་མ་མཐའ་ཡང་སྣང་འཛིན་ཞྱིག་གྱི་

སབས་ཀྱི་ཀླད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ཅྱིག་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

འབྱུང་བའྱི་སབས་སུའང་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན། དཔེར་ན། སྣང་འཛིན་གྱི་སབས་སུ་ཚུར་

མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་སྣང་བརྙན་དེ་ཡུན་རྱིང་ལ་གནས་མྱི་རུང་ཞྱིང་། 

ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་མགོ་དང་མྱིག་སོགས་ཡུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་གཏོད་དུས། སྣང་བརྙན་
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དེའང་ཡལ་དགོས། དེའྱི་ཕྱིར་དབང་རྩའྱི་ཕ་ཕུང་གྱིས་སྣང་འཛིན་གྱི་གནས་ཚུལ་

འདྱི་ཡུན་རྱིང་ལ་ཉར་ཀྱི་མེད། འདྱི་ནྱི་སྣང་འཛིན་ལ་མཚོན་ན་བཟང་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཡང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་བཀག་རྒྱ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་སྱིད། ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་

འདྱིས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཡུན་རྱིང་ལ་གནས་པར་འགོག་རྐེན་བྱེད་ཅྱིང་། སྣང་

བརྙན་དེ་དག་མགོགས་པོར་ཡལ་འགྲོ།

ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་སྣང་བརྙན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་

དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག ནང་པ་ཚོས་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ལ་

བརེན་ནས་སྣང་བརྙན་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་པར་བརོད་པ་འདྱི་

རེད། གལ་སྱིད་སྣང་འཛིན་གྱི་སབས་སུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་

རྣམས་ཡྱིད་དུ་སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་པའྱི་སབས་སུའང་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། 

སྣང་བརྙན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་ནྱི་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ཡང་ཧ་ཅང་དཀའ་

ཁག་ཅན་ཞྱིག་རེད། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་འབྲས་བུ་

དང་མྱི་མཐུན་པར་སྣང་ཞྱིང་། ལྟ་ཚུལ་དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་བཞྱིན་ལ་བརེན་པ་ཞྱིག་

རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོས་མྱི་སོར་ཞྱིག་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་གང་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། གང་ཞྱིག་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་རོགས་

པར་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་ལྟར། ཤེས་བཞྱིན་ལས་

ཕ་རོལ་ཏུ་བགྲོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མ་བཙལ་བར་ནང་པ་དང་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་

བར་གྱི་འགལ་ཟླ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དེ་བསལ་མྱི་ཐུབ། སྣང་བརྙན་ཡུན་རྱིང་ལ་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་འདྱིར་མཚོན་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནོར་
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སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕལ་ཆེར་སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་ཉམས་ལེན་མང་པོ་

བྱས་པར་བརེན་ནས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བཞེངས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་གྱི་

ཡོད་སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། སོམ་ཆེན་པ་ཚོ་ཡང་རང་གྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ལོག་འདྲེན་

བྱས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་སྱིད། ང་ཚོའྱི་བརོད་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། ང་ཚོས་གནད་དོན་

འདྱི་ཤེས་བཞྱིན་གཅྱིག་པུ་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་ལྟར། ཤེས་བཞྱིན་ལའང་མཚམས་རེར་ནོར་འཁྲུལ་

འབྱུང་གྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་ཉམས་མོང་ལ་བརེན་ནས་ཀླད་པ་དང་བློ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་ཤེས་

ཤྱིང་། སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ནང་པ་ཚོའྱི་རྩ་ནས་ང་ཚོར་སྦང་བྱ་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད། ང་ཚོར་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ནྱི། ང་

ཚོས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ཚད་བཀག་དེ་རོགས་འདོད་པ་དང་། 

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་འདྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཚད་བཀག་

དེ་དང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་མྱིན་

རོགས་པར། ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་དེའྱི་གཞྱི་རུ་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་རོགས་

དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་གཅྱིག་པུར་བརེན་ནས་རོགས་མྱི་ཐུབ། ཤེས་

བཞྱིན་གྱིས་ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་གྱི་མཇུག་འབྲས་སྟོན་པ་ལས་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་

རང་ཉྱིད་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་སྤོད་པ་

དང་། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་བརྩྱི་མཐོང་བྱེད་དགོས། ཡྱིན་ཡང་། གལ་སྱིད་སེམས་ཀྱི་

སྣང་བརྙན་གྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་། དེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་རོགས་དགོས་ན། ང་
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ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བདེན་དཔང་འཚོལ་ཐབས་

གཞན་ལ་བརེན་ནས་བརག་དཔྱད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་རེད།།
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བགྲོ་གེང་། སྣང་བརྙན་དང་འཆར་སོམ།

བགྲོ་གེང་ཐུན་གཉྱིས་པའྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་རེས་སུ་སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་དང་མཱ་ཐེའོ་

གཉྱིས་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པར་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ཕེབས་མཁན་ནྱི། མད་ཀྱི་

ག་ཝྱིན་ཀླད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་བརག་དཔྱད་པ་ནམ་སེ་དང་། རེ་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཌམ་ཉྱིག ཕེ་ཚི་བ་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་

དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་མ་ལེ་ནེ། 

སམ་ཏ་བ་བྱི་རའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཨ་ལན་

བཅས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ནྱི་བགྲོ་གེང་ཚང་མའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ངའྱི་བསམ་པར་ང་ཚོས་ཐོག་མར་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་

སོང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སྟེ། ཤེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་ཞྱིང་དྲྱི་མས་མ་

གོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། མཱ་ཐེའོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་

སོལ་རྒྱུན་ནང་ཕོགས་མཐུན་ཞྱིག་མེད་པར་སྣང་བའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་བརོད་པས་

ང་ཧ་ལས་བྱུང་། སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་གྱིས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་

དགོས་པར་མྱི་ཤེས་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་སོང་། ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ཡུལ་

རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ནང་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འདོད་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་ནང་པ་

ཚོ་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གེང་བྱེད་ཐུབ་བམ།
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ཨ་ཐྲོར།༽གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོས་ཐོག་མར་སྣང་ཚུལ་རང་ཉྱིད་ངོས་འཛིན་

ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽རེད་ལགས། ང་ཚོས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་ནས་འགོ་འཛུགས་

ཆོག མེ་ལོང་ལ་རང་སྟེང་དུ་སྣང་བརྙན་མེད་ཀང་། སྣང་བརྙན་ཚུར་ལྡོག་པའྱི་ནུས་པ་

ཡོད་པ་རེད། མེ་ལོང་མེད་ན་སྣང་བརྙན་ཡང་མེད་འགྲོ། ཁྱེད་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་མེད་

པའྱི་མེ་ལོང་ཞྱིག་རང་གྱི་བློ་ལ་འཆར་ཐུབ་ཚེ། རོག་བྲལ་གྱི་ཤེས་པ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བློ་རྙེད་རྒྱུ་རེད། གཞན་གང་གྱིས་ཀང་མ་སྤས་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་

རྩོལ་འདྱི་མེད་པར་བསམ་བློའང་འབྱུང་ཐབས་མེད། ཡྱིན་ཡང་། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོའྱི་བློའྱི་

ནུས་རྩོལ་ནྱི་སྣང་ཚུལ་གཞན་སོར་ཞྱིག་སྟེ། དྲན་ཤེས་དང་། འཆར་སྣང་། སྣང་འཛིན་

བཅས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། རོག་པ་མཐའ་དག་གྱི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་

ཡོད་པའྱི་ཤེས་པ་ལྷད་མེད་པ་དེ་མོང་བར་ང་ཚོར་གོམས་འདྲྱིས་མེད་ཀང་། ཕྱིའྱི་

དངོས་པོ་དང་། ཁ་དོག དེ་བཞྱིན་ནང་གྱི་རྣམ་རོག་སོགས་འཛིན་པའྱི་གོམས་འདྲྱིས་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ནམ་ཡང་སེམས་རང་ཉྱིད་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་

མེད། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་མེད་མཁན་ཚོར་མཚོན་ནའང་། སེམས་ཀྱི་རོག་པ་དང་སྣང་

བརྙན་ཡལ་ནས་རོག་པ་ཕྱི་མ་དེ་མ་སྐེསཔའྱི་སོན་གྱི་ཤེས་པ་སད་ཅྱིག་མོང་ཐུབ་

པའྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་ཤེས་པ་འདྱི་མོང་བའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྱིང་

ཆོག འདྱི་ལྟར་སེམས་ནྱི་སྣང་བརྙན་དང་བྲལ་བའྱི་མེ་ལོང་ལྟར་གནས་པ་དང་། སད་

ཅྱིག་མའྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཤུགས་ཀྱིས་རྱིང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། རོག་པ་དང་། འདུ་ཤེས། 

སྣང་བརྙན་སོགས་སྟོང་ཡང་། དེ་ཚོ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་
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ཡོད་དགོས།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ མཱ་ཐེའོ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་གལ་སྱིད་ང་

ཚོ་ཁང་ཐོག་ལ་སེབས་ན། སས་ཀ་དེ་ཡར་འཐེན་མྱི་དགོས་ཞེས་བརོད་སོང་། ངས་

དཔེ་མཚོན་འདྱིའྱི་ཤུགས་བསྟན་དུ་སྣང་བརྙན་ནྱི་རང་ཉྱིད་གནས་རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་

ཏུ་བགྲོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེར་འབྱོར་བ་དང་སྣང་བརྙན་འདོར་དགོས་པ་

རོགས་བྱུང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་སྣང་བརྙན་ནྱི་བསམ་བློའྱི་རྣམ་པ་དཀྱུས་

མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ནང་

དུའང་སྣང་བརྙན་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བཟུང་ཡོད་དམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ང་ཚོས་དོན་དངོས་སུ་དེར་དཀྱུས་མ་ཞེས་ཟེར་གྱི་མེད། ཡྱིན་

ཡང་། ང་ཚོས་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་གེང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གནས་རྱིམ་དང་པོ་ལ་

བསྐེད་རྱིམ་ཟེར་བ་དང་། སབས་འདྱིར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་པའྱི་ནུས་པ་ལ་

སྦོང་བརྡར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། བློ་ལ་སྦངས་པ་ཐོབ་སྟེ་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་རག་

བརན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བའྱི་བག་ཆགས་དང་། ངའོ་སྙམ་པ་ནྱི་རང་རྐ་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་འཛིན་པ་གཉྱིས་འགག་ན། ལོག་ཤེས་རྣམས་སྟོང་ཞྱིང་རོག་བྲལ་གྱི་ཤེས་

པ་ལྷད་མེད་པ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ལྷད་མེད་པའྱི་དོན་ནྱི་དྲྱི་མས་མ་བསྒྱིབས་པ་དང་

དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་གཅྱིག་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན། གནས་རྱིམ་འདྱིར་

རང་ཉྱིད་ནྱི་སེམས་སུ་རྒྱུན་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་རོག་པའྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་སར་

མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། ཤེས་པ་ལྷད་མེད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། འདྱིའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ང་

ཚོས་སས་ཀ་དེ་བཀོལ་སྤོད་མང་པོ་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
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དམྱིགས་གཞྱི་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་བར་དུ་ང་ཚོར་ལག་ཆ་ཚང་མ་དགོས་རྒྱུ་རེད།

ཌམ་ཉྱིག༽ མཱ་ཐེའོ་ལགས། ངས་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་བརོད་པ་དེ་ལེགས་པར་

རོགས་ཡོད་ཚེ། ལྷད་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ཁེ་ཕན་གལ་ཆེན་སོར་ཞྱིག་

ཀང་འབྱུང་བ་དང་། འདྱིས་ང་ལ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་དངོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་ལེའུ་ཞྱིག་དྲན་གསོ་བྱས་བྱུང་། ཚན་རྱིག་པ་གྲགས་ཆེན་ཨ་ཡྱིན་སྱི་ཐན་

དང་། ཧན་སྱི་བ་ཀྱི་༼Einstein and Heisenberg༽གཉྱིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་འཕྱིན་ཡྱིག་

འབྲྱི་རེས་གནང་སྟེ། ཨ་ཡྱིན་སྱི་ཐན་གྱིས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཚན་རྱིག་ལེགས་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་འཇུག་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རང་གྱི་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱེད་

དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བསམ་བློའྱི་ཚོད་ལྟ་དེ་བརྒྱུད་ནས་

མེ་འཁོར་གོག་གྱི་མྱུར་ཚད་དུ་བསྐོད་ཀྱིན་པ་སོགས་ཡྱིད་ལ་འཆར་ཐུབ་དགོས། 

ཧན་སྱི་བ་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱེད་པར་སྙྱིང་པོ་མེད་པར་འདོད་ཅྱིང་། 

ཚན་རྱིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྣང་བརྙན་དེའྱི་རྱིགས་ལས་བརྒལ་ནས་༼ངས་

འདིར་སྟབས་བདེ་རུ་བརྲོད་ན།༽ལྷད་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དེར་བརེན་དགོས་ཚུལ་

འཕྱིན་ལན་དུ་བརོད་ཡོད། ཧན་སྱི་བ་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་ཤེས་པ་འདྱི་ནྱི་རྩྱིས་རྱིག་གྱི་

ངོ་བོར་བསྒྱུར་རུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་

བ་འདྱི་གཉྱིས་ཀས་ང་ཚོར་སྣེ་ཁྱིད་བྱས་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སོར་ལ་རླབས་

ཆེན་གྱི་གསར་རྙེད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་སྟབས། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དེ་

གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པར་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མྱི་སྱིད། 

ཚན་རྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྣང་བརྙན་གཞྱིར་བཞག་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་བློའྱི་བྱེད་
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ཐབས་གཉྱིས་ཀར་སོ་སོའྱི་ངོས་ནས་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད།

ཨ་ལན།༽ འདྱིར་མཚུངས་ཆོས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག དངོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

ནང་བར་སྣང་གྱི་ངོ་བོའྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་བྱས་ཡོད། 

དཔེར་ན། བར་སྣང་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་ཡོད་དམ། ཚིག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱིས་ན། 

དངོས་གཟུགས་དང་། གོག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་ཤུགས་སྟོང་པའྱི་བར་སྣང་དུ་

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྱིགས་གཞན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ནང་གེང་གྱི་

ཡོད་པའྱི་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ་བར་སྣང་དང་འདྲ་ཞྱིང་། དོན་ངོ་མར་བར་སྣང་ནྱི་

ཤེས་པ་དེའྱི་མོང་བའྱི་དཔེ་མཚོན་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བར་སྣང་ལས་ཆོས་རྣམ་

པ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་འབྱུང་བ་དང་། དེ་དག་ནྱི་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་མཆོག་ཡྱིན་པ་དེ་འདྲ་

མ་ཡྱིན་པར། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན། ནང་དོན་

རྱིག་པར་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉྱིས་གེང་གྱི་ཡོད་ཀང་། 

མཐར་ཐུག་ན་འདྱི་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ཤེས་པ་ལྷད་མེད་ཀྱི་མེ་ལོང་མེད་ན། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ ཡོང་

མྱི་སྱིད།

མ་ལེ་ནེ།༽ ལྷད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་ནྱི། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་

ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་ནང་པ་དང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་

གཞྱི་རྩའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚོན་བྱེད་ཅྱིག་རེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། མེ་ལོང་གྱི་དཔེ་

མཚོན་འདྱིས་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅྱིང་ལྡོག་འཕོས་བྱེད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་ཞྱིག་བསྟན་
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འདུག ཡྱིན་ཡང་། དོན་ངོ་མར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་ལྷུ་སྒྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གྲུབ་

ཆ་སོ་སོ་རྱིགས་མཐུན་གྱི་སེ་ཁག་ལས་གྲུབ་ཡོད། འདྱིར་ངས་ནང་པའྱི་མཁས་

དབང་དང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཁྱད་པར་འདྱི་

ནྱི་སྣང་བརྙན་སོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་གཞན་གྱི་ཕོགས་ནས་ཀང་ཡོད་པར་སྙམ། 

མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་ང་ཚོར་སྣང་བརྙན་ནྱི་དངོས་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བ་

མེད་པར་གྲུབ་ཚུལ་བརོད་སོང་། དཔེར་ན། འཇའ་ཚོན་དང་འོད་ཟེར་ལྟ་བུས་གྲུབ་

ཡོད། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། སྣང་བརྙན་ལ་མཐའ་མཚམས་

གསལ་པོར་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་སྟབས། ཕལ་ཆེར་དངོས་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་

ཡོད་ཀྱི་རེད། སྣང་བརྙན་ནྱི་འདྲ་པར་མྱིན་ཡང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་ཆ་

མཐུན་པའྱི་མཚོན་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་ནང་པ་ཚོས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་ལྟ་

ཚུལ་འཛིན་སྟངས་དང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་སྣང་བརྙན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མཚོན་བྱེད་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་བར་ལ་ངོ་བོ་དང་འབོར་ཚད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་

ཡོད།

ཌམ་ཉྱིག༽ ནང་པ་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། སྣང་བརྙན་འཆར་སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་

ལ་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་ནུས་པར་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་རྒྱབ་

ལོངས་འདྲ་མྱིན་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་རེད། 

དཔེར་ན། ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རོག་པ་འདྲ་མྱིན་
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དང་། ལྷག་པར་དབང་ཤེས་ཀྱི་མོང་བ་ཞྱིག་གྱི་རེས་སུ་སྐེས་པའྱི་རོག་པའྱི་འདུས་

དོན་དུ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ལ་ཆོས་ཤྱིག་སྣང་བའྱི་རེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་མྱིག་གཉྱིས་

བཙུམས་ནས་ཆོས་དེ་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱེད་ཆོག འདྱི་ནྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་མོང་བ་

ཞྱིག་གྱི་རེས་སུ་བྱུང་བའྱི་རོག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་མྱིག་ཟུང་མ་

བཙུམ་ཡང་། རོག་པ་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་འབྱུང་ཐུབ་པ་དཔེར་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་

ཆོས་ཤྱིག་མཐོང་ཡང་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་དེར་མ་གཏད་པར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

ཐོག་བཞག་ན། ཡུལ་དེ་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤེས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགག་འགྲོ།

དེ་ལྟ་ནའང་། སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་རོག་པ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི། དོན་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་སྣང་བརྙན་ཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་

ཤྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་འདྲ་པར་ལྟ་བུའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་དང་། 

འདུ་ཤེས་དང་རོག་བཏགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནས་ཡོང་ཆོག གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་སྣང་བརྙན་

དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའམ་ཞྱིབ་ཕར་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་རང་གྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་སུ་

གཏོང་ཐུབ། འདྱི་ནྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུན་དུ་སྦོང་

བརྡར་བྱས་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་བྱས་ན། གསལ་ཆ་ཆེ་རུ་སོང་

ནས་རོག་པའྱི་འདུས་དོན་དེ་མཐོང་བྱའྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་ཤྱིག་དང་འདྲ་མཚུངས་

ཡྱིན་པར་བརོད་ཆོག རོག་པའྱི་འདུས་དོན་འདྱི་ནྱི་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱིས་

གྲུབ་པའྱི་སྤྱིར་བཏང་གྱི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་ཡང་། 

གཟུགས་དབྱྱིབས་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཏུ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པར་མ་ཟད། 

རོག་བཟོ་བྱས་པའྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་ཤྱིག་ཏུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། གསལ་ཆ་ཆེ་བའྱི་
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སྣང་བརྙན་འདྱིའྱི་མོང་བ་དང་རྨྱི་ལམ་གཉྱིས་ལ་མཚུངས་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད་པར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ད་དུང་གོ་རོགས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་

རང་གྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ཏེ། སྣང་བརྙན་གྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་

དེར་ངོ་བོའང་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཆོག་པ་འདྱི་རེད། དཔེར་ན། གལ་སྱིད་བསོམ་

བྱ་མེ་ཡྱིན་ཚེ། མེའྱི་སྣང་བརྙན་དེས་འཚིག་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ནྱི་མེ་ངོ་མ་ལྟར་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་ཆོག

ཨ་ལན།༽ འདྱི་ནྱི་པ་ལེ་སོལ་རྒྱུན་དུ་ཀ་སེ་ན་སྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་མེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོ་མཐར་ཐུག་རོག་པའྱི་སོ་

ནས་བསྐེད་དེ། དོན་དངོས་སུ་མངོན་སུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་སྟེང་ཕར་སྦོར་ཐུབ།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ སྣང་བརྙན་གྱི་གནས་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་

བྱེད་ཆོག་པའྱི་གོ་རོགས་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་འགྲེལ་

བརོད་བྱས་པའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆ་ཤས་

བསྐེད་རྱིམ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་རེད།

ངའྱི་བསམ་པར་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་གྲོས་བསྡུར་འདྱི་ནང་པ་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་

བྱུང་ན་འོས་འཚམས་རེད། ངས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་མོང་ཞྱིང་། 

ནང་དོན་རྱིག་པར་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་སྣང་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་

བྱས་ཡོད། མཚམས་རེར་འདྱི་ལ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་བ་དང་། ཡང་ན་

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཕ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་
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སབས་སུ་མངོན་གྱུར་ཆགས་ནས་བར་དོའྱི་གནས་སབས་སུའང་མུ་མཐུད་ནས་

གནས་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཕ་མོ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སབས་

སུའང་དངོས་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ངེས། སབས་འགར་ནང་པ་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་

ཤེས་པ་ཕ་མོ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དངོས་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་མེད་པའྱི་བསམ་

ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད།

འདྱིའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ནྱི་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་ལངས་ཕོགས་

དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཀླད་པ་ནྱི་བློའྱི་བྱུང་བ་ཚང་མའྱི་གཞྱི་རེན་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ཀླད་པ་མེད་པར་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་མྱི་ཐུབ། ཡྱིན་

ཡང་། ངས་ཤེས་པ་ཕ་མོ་དེ་དངོས་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་མེད་པར་རང་ངོས་ནས་

གནས་ཐུབ་མྱིན་མྱི་ཤེས། ངས་འདྱི་ཤེས་ཀྱི་མེད། ༼བཞད་མྲོ།༽

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽  མ་ལེ་ནེ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་དང་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གཉྱིས་མ་མཐུན་ན། ང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་

དགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཀོད་སོང་།

མ་ལེ་ནེ།༽ ངའྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་འདྱིར་བལྟས་ན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་དངོས་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་

དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། སྣང་འཛིན་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུ་ཀླད་པའྱི་གྲུབ་ཆ་མང་པོས་བྱ་

བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གྲུབ་ཆ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་གྱི་

སབས་སུའང་བྱ་བ་བྱེད་པར་སྣང་། འདྱི་ལྟར་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་གཉྱིས་ཀླད་པའྱི་
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བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་རེན་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་འབྱུང་

གྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཀླད་པའྱི་ཕུང་གྲུབ་མང་པོ་མེད་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་འཇྱིག་

རེན་དུ་ཆོས་ཤྱིག་མཐོང་བ་དང་། ནང་སེམས་སུ་ཆོས་ཤྱིག་མཐོང་བ་གཉྱིས་ཀས་

གཞྱི་རྩར་གནས་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གཅྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་

དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རེད།

ངའྱི་ཡྱིད་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འཁོར་བ་ནྱི། སྣང་འཛིན་ལས་སྣང་བརྙན་གྱི་སབས་སུ་

ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་གྱིས་བྱ་བ་བྱེད་པར་སྣང་ཞྱིང་། སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཚད་མཐོ་པོ་དེ་དག་སྐྲུན་སབས། སྣང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་

ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

འདྱི་ནྱི་ཐད་ཀར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རུང་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་

ཆགས་འདུག གལ་སྱིད་སྣང་བརྙན་ནྱི་ཉམས་མོང་དང་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་ནས་ཇེ་

ལེགས་སུ་ཕྱིན་པས་ཀླད་པ་ལའང་འགྱུར་བ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱུན་དུ་སྣང་འཛིན་

གྱིས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

གྱིས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། སྣང་བརྙན་གྱི་རེན་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

ཨ་ལན།༽ ལོ་ངོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའྱི་རྱིང་ནང་པ་ཚོས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོར་ཡྱིད་དབང་མེད་དུ་འགུག་པའྱི་ཀླད་

པའྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ཀླད་པའྱི་

ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་སྟོན་མྱི་ཐུབ། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ནང་པ་ཚོས་འདོད་ཚུལ་

འདྱིར་མོས་མཐུན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་ཞྱིག་
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འདེབས་མྱི་ཐུབ།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ དེ་ལྟ་ནའང་། ང་ཚོར་མ་ལེ་ནེའྱི་དྲྱི་བའྱི་ཁ་ཕོགས་དང་

མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོད། ནང་པའྱི་གཞུང་ལ་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། 

གཅྱིག་མདོ་དང་གཞན་གསང་སགས་རེད། མདོ་གཞུང་དུ་སེམས་གཅྱིག་པུ་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གསང་སགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་སེམས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། 

སེམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཡང་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལ་ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་རླུང་

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

ཨ་ལན།༽ རླུང་ནྱི་སེམས་བྱུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལུས་ཕུང་གྱི་ནུས་ཤུགས་བྱེ་

བྲག་པ་དག་ལ་གོ་བ་དང་། གསང་སགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དུ་ལམ་གཉྱིས་ལ་སྦོང་བ་

བྱེད་དགོས་ཏེ། བློ་སྦོང་རྒྱུ་འདྱི་དང་ལུས་ཕུང་གྱི་ནུས་ཤུགས་རྣམས་ལ་མངོན་

གསལ་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཤེས་

ཚོར་སོང་བར་གསུང་གྱི་ཡོད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ མདོ་ལས་བྱུང་བའྱི་སོམ་གཞུང་ཁག་གྱིས་མྱིག་ཤེས་དང་། 

རྣ་ཤེས་གཉྱིས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཤེས་ཚོར་གཅྱིག་པུ་གོམས་འདྲྱིས་ལ་བརེན་ནས་

གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། དབང་ཤེས་གཞན་དག་ལ་

སྦོང་བརྡར་སྤོད་མྱི་ཐུབ། དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་ལའང་བཀག་རྒྱ་འདྱི་ཡོད་པ་དང་། 

སྣང་བརྙན་བརྙན་འཕྱིན་ཐོག་འཆར་དུ་འཇུག་ཅྱིང་། སྒ་གོག་འཕྱིན་གྱི་རླབས་རྒྱུན་ལ་

བརེན་ནས་རྒྱང་གཏོང་བྱེད་ཐུབ། འོན་ཀང་། རེག་བྱ་དང་དྲྱི་མ་གཏོང་ཐབས་ཤྱིག་ད་
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དུང་ཡང་གསར་གཏོད་བྱས་མེད། ཡྱིན་ཡང་། གསང་སགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་

སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་གཙོ་བོར་འཛིན་ཞྱིང་། ལུས་ཕུང་གྱི་ནུས་

ཤུགས་ཁག་གྱི་རྩ་བའྱི་རེན་གཞྱི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་རེད། ཚད་མཐོ་

པོར་སེབས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཚོས་ལུས་ཕུང་གྱི་འབྱུང་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གོ་རོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་དབང་ཤེས་ཀྱི་བྱེད་ལས་བྱེ་བྲག་

པ་སོ་སོ་དང་ལྷན་དུ་གནས་པའྱི་ལུས་ཕུང་གྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་དག་དོན་དངོས་སུ་

གནས་སོ་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། རྣལ་འབྱོར་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མྱིག་ཟུང་བཙུམས་

ཏཻ། སོར་མོའྱི་རེག་ཚོར་ལ་བརེན་ནས་དཔེ་ཆ་ཀློག་ཐུབ་པར་སྣང་། འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་

ཡོད་ཚུལ་བརོད་པ་དང་། འདྱིས་རླུང་ངམ་ནུས་ཤུགས་ནྱི་རེན་གཞྱི་གཅྱིག་ནས་

གཅྱིག་ལ་གནས་སོ་བྱེད་ཐུབ་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ ང་ཚོས་རོགས་ཡོད་པ་ནྱི། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ལོང་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན། ལོང་ཡྱིག་ཀློག་སབས་ཁྱེད་ཀྱི་མྱིག་ཤེས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་

དེ་རྩོལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་འདྱི་རེད། ཀླད་པས་འདྱི་ལྟར་རང་ཉྱིད་བསྐར་དུ་བཀོད་

སྒྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ངས་བརོད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་མཚོན་ན། རེག་ཚོར་

བརྒྱུད་ནས་ཡྱི་གེ་ཀློག་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ད་དུང་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ་ལྷག་ཡོད་

པར་སྙམ། ༼གད་མྲོ།༽
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ཨ་ལན།༽ ཡོད་ངེས་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ འདྱི་ནྱི་འཁྱགས་རྱིའྱི་རྩེ་མོ་ཙམ་རེད། དཔེར་ན། སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་

གྱིས་གནས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་སྣང་བརྙན་སོམ་པའྱི་

ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་སབས། ང་ཚོས་ཁོང་གྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ཚད་འཇལ་རུང་བའྱི་

འགྱུར་ལྡོག་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་བར་སོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་བམ།  སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་

དང་ཆ་མཐུན་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་

ཡོད་དགོས།

ནམ་སེ།༽ ངས་མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་གང་བརོད་པ་དེར་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་མངོན་སུམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

རུང་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོད་དཔག་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། 

ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་བརོད་པ་དེ་ནྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི་

གང་ཟག་དེ་ཚོས་སྣང་བརྙན་གཅྱིག་ཡུན་རྱིང་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་

སྣང་བརྙན་མང་པོ་དུས་གཅྱིག་ལ་འཆར་སོམ་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། ང་ཚོས་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་

དེ་འབྲེལ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་དགོས་རྒྱུ་རེད།

སྤྱིར་བརོད་ན། འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རུང་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོད་

དཔག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྣང་ཞྱིང་། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་དབྱེ་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཐོ་

འགོད་བྱེད་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་བེད་སྤོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས། སྣང་བརྙན་དང་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་

སྦོང་བརྡར་ལ་མཚོན་ན། སོམ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་མྱི་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་
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བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་དེ་འབྲེལ་གྱི་རགས་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན། ཡར་རྒྱས་སུ་སོང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་

མྱིན་ཡོད་ཆོག གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྣང་

བརྙན་གཅྱིག་ཡུན་རྱིང་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའམ། དུས་གཅྱིག་གྱི་ནང་སྣང་བརྙན་

མང་པོ་སོམ་ཐུབ་སྱིད། ང་ཚོས་ཡུན་ཐུང་གཟུགས་འཛིན་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་

དུས་ཡུན་ལ་ཚད་འཇལ་བྱས་ཏེ། གེང་གཞྱི་འདྱི་དག་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཆོག དཔེར་ན། སྟེང་དུ་དངོས་པོ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ཅྱིང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་

སྣང་བརྙན་ཞྱིག་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བསྟན་པ་དང་། རྱིང་པོར་མ་འགོར་བར་གང་ཟག་

དེའྱི་ཡུན་ཐུང་གཟུགས་འཛིན་དྲན་ཤེས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། 

ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། སྤོད་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚད་འཇལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཐོག་

མར་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཚོར་བྱེད་དགོས།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ སྣང་བརྙན་འཆར་སོམ་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་དུས། གོམས་འདྲྱིས་

ཀྱི་ནུས་པ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་བམ། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྷ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་སྣང་བརྙན་

བསོམ་པར་སྦོང་བརྡར་བྱས་ཚེ། སྣང་བརྙན་སོམ་པའྱི་ནུས་པ་དེ་ལྷ་གཞན་སོམ་

སབས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་དམ། 

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ དེ་ཡོད་ཀྱི་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ དེ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གོམས་

འདྲྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་གཉྱིས་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་
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ཡྱིན་ཞྱིང་། གནས་སྟངས་གཞན་གྱི་ནང་དུའང་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། 

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྩོལ་སབས། ཁོང་གྱིས་ལྷ་བདུན་

བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་སོམ་དགོས་རྒྱུ་རེད། ང་བོད་དུ་མཚམས་པ་བ་ཞྱིག་ལ་དངོས་སུ་

མཇལ་མོང་ཞྱིང་། ཁོང་ནྱི་རྱི་མོ་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ལྷ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་

པའྱི་ལྡེབས་རྱིས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ནས་རྱི་མོ་ཡང་དག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་

པ་དང་། ཁོང་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ཚེ། ལྡེབས་ངོས་ཀྱི་རྱི་མོ་རྣམས་

འགྲྱིག་ཡོད་མེད་དེ་སོ་སོའྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཐག་གཅོད་

བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འདྱི་ལྟར་བརག་དཔྱད་གཏོང་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་འདྱིར་ནོར་འཁྲུལ་

ཞྱིག་འདུག ལྷ་འདྱིས་ཕག་གཡས་པའྱི་ནང་བཟུང་བའྱི་དངོས་པོ་འདྱི་འགྲྱིག་མྱི་

འདུག་ལྟ་བུ་ཐེངས་མང་པོར་བརོད་སོང་། དེ་ནྱི་ངོ་མཚར་བ་ཞྱིག་རེད། ལྷ་ཞྱིག་

འཆར་སོམ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་འདྱི་སྤྱི་ལ་འཇུག་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མ་མཐའ་ཡང་

ལྷ་གཞན་བསོམ་པར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཆོག ཡྱིན་ཡང་། ནུས་པ་དེ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་

སྣང་བརྙན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདྲ་མྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིད་ནས་སོར་བ་

སོགས་བྱེད་པའྱི་རྒྱ་བསྐེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་མྱི་སྱིད།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ དྲྱི་བ་འདྱི་བཀོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ངས་རང་གྱི་རྣམ་གཞག་

སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད། ངའྱི་རྣམ་གཞག་གཞྱིར་

བཞག་ན། སྦོང་བརྡར་གྱི་ནུས་པ་དེ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱི་སྱིད། གལ་སྱིད་

ཁྱེད་ཚོའྱི་འདོད་ཚུལ་ང་ཚོའྱི་རྣམ་གཞག་གཞྱིར་བཞག་གྱི་སོན་དཔག་དང་འགལ་

ཟླར་གྱུར་ན། ཁྱེད་ཅག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་། ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐུག་འཕད་འདྱི་
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ཆེས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་སྣང་བརྙན་སར་མ་ཉྱི་ཤུའམ་

དུས་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་བྱས་ན་རྱིན་

ཐང་ཡོད་ངེས། ཡྱིན་ཡང་། ངས་ད་དུང་སྦོང་བརྡར་དེ་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བའྱི་བློའྱི་ནུས་

པ་ནྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཁྱེད་ལ་ལྷ་སོར་

ཞྱིག་བསོམ་པའྱི་གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་ཀང་། འཆར་སོམ་གྱི་ནུས་པ་འདྱིས་རྱི་བོང་

ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་ནུས་པ་འབྱྱིན་པ་ཕར་ཞོག ལྷ་གཞན་བསོམ་པ་ལའང་ནུས་

པ་འབྱྱིན་མྱི་སྱིད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ སོམ་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཐོག་མར་ཉམས་ལེན་

བྱེད་མཁན་ཚོས་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་དགོས་ཤྱིང་། སྣང་བརྙན་

སོར་ཞྱིག་ལ་གོམས་འདྲྱིས་བྱེད་བཞྱིན་ཉམས་ལེན་འདྱི་རྒྱུན་བསྱིང་དགོས། གོམས་

འདྲྱིས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་རེས་སུ་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག

ཨ་ལན།༽ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཤད་པར་ལྟོས་ན་

རྙོག་འཛིང་ཆེས་ཆེར་ཡོད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སོམ་ཐབས་

ཤྱིག་ནྱི་འོད་དཀར་པོ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་དམྱིགས་པར་འཛིན་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། བསོམ་བྱ་

འདྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་དམྱིགས་པ་བཞག་ནས་གཞན་ཅྱི་ཡང་བྱེད་མྱི་རུང་། འདྱི་ལྟར་

རྱིམ་གྱིས་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་འབྱུང་བ་དང་། འདྱི་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་ནས་

རང་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་རྩར་བཅར་ཚེ། དགེ་རྒན་གྱིས་ད་འགྲྱིག་འདུག འདྱིར་ལྷ་བདུན་

བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཡོད། འདྱི་ཚོ་སོམས་ཤོག་ཅེས་ཁྱེད་ལ་བརོད་མྱི་སྱིད། ཁྱེད་ཀྱིས་སོན་

གྱི་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་དེ་དག་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ལྷ་བདུན་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་སོམ་ཐུབ་
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ཀྱི་མ་རེད། ཉམས་ལེན་པ་ལས་དང་པོ་པ་ཞྱིག་དང་བསྡུར་ན་ཁྱེད་ལ་ཆ་རྐེན་ཚང་

ཡོད་ཀང་། ལྷ་དེ་ཚོ་སོམ་པ་ནྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། གནས་རྱིམ་དེར་བསེབ་

པར་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་འགོར་རྒྱུ་རེད།

ཡྱིད་བྱེད་དང་དེའྱི་གནས་ཆ་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱིན་

ཡོད་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀང་། རང་གྱི་དབུགས་ཀྱི་

རྒྱུ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་པ་འཇོག་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བའྱི་ཐོག་བློ་རྩེ་གཏོད་པའྱི་གོམས་ཆ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་རང་ཉྱིད་ནྱི་

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་པ་ལའང་མཁས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྟོན་གྱི་མེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་གཉུག་མའྱི་ཤེས་པའྱི་སོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཀོད་སོང་། ཐ་ན་

ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་འདྲའྱི་སབས་སུའང་འཇུག་ཡུལ་སྟོང་པའྱི་ཤེས་པའྱི་མཐར་

ཐུག་གྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱིས་ཤེས་

བཞྱིན་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་གང་ལའང་དམྱིགས་པ་མ་གཏད་པར་སོད་

ཆོག་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་སོད་པའྱི་སབས་སུ་ཤེས་པས་ཤེས་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་

ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཚོར་མྱི་ཐུབ་བམ། འདྱི་ནྱི་རེས་དཔག་གྱིས་རོགས་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཆགས་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་པས་ཤེས་པ་ཚོར་བའྱི་ཐོག་བློ་རྩེ་བཞག་པ་དང་ཡྱིད་

ལ་སྣང་བརྙན་ཅྱི་ཞྱིག་འཆར་རམ།

ང་ཚོས་བསམ་བློའྱི་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐོག་མར་ཤེས་པ་དེ་

འཛིན་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱོས། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་
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ནྱི་ཕྱིའྱི་སོང་རྐེན་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་ཤེས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་རང་ཉྱིད་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་འགག་པར་བྱེད་པའྱི་ཆུ་

མཛོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོད་པར་བསམ་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་དྲན་རོག་

རྣམས་ཞྱི་ཞྱིང་། ཉུང་མཐའ་ཡང་གནས་སབས་ཤྱིག་ལ་སྣང་བརྙན་ཅྱི་ཡང་སེམས་ལ་

འཆར་རྒྱུ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། རང་ཉྱིད་གཉྱིད་དུ་ཡུར་མེད་པར་མ་ཟད། བཟྱི་ཡང་

མེད། རང་སེམས་དྭངས་ཤྱིང་བརན་པོ་ཡྱིན། ཁྱེད་ལ་རང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཟྱིན་པའྱི་

དབང་ཤེས་ཀྱི་མོང་བ་མེད་ཀང་། རང་གྱི་ཤེས་ཚོར་ཡོངས་སུ་ཉམས་མེད་ལ། འདྱི་

འདྲའྱི་སབས་སུ་ཁྱེད་ལ་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་མོང་བ་ཞྱིག་སྐེ་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱེད་

ཀྱིས་ཤེས་པས་ཤེས་པ་ཚོར་རྒྱུ་རེད། འདྱིར་ཚིག་ལ་བསྒྱུར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དོན་ཞྱིག་

ཡོད་ཀང་། གཅྱིག་བྱས་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་འཆར་ཐུབ་ངེས། འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་

སྦོང་བ་བྱེད་ཐབས་ཚད་གཞྱི་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ནམ་སེ།༽ དེ་འདྲའྱི་སབས་སུ་རོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཁྱེད་ཀྱིས་        

རང་གྱི་རོག་པ་རྣམས་ཚོར་མྱི་ཐུབ་བམ།

ཨ་ལན།༽ རོག་པ་ཡོད་ངེས་ཤྱིང་། དེ་དག་ཚོར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།

མ་ལེ་ནེ།༽ དེས་ན་ཤེས་པ་འདྱི་ནྱི་དྭངས་མ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

ཨ་ལན།༽ དང་པོར་རོག་པ་ནྱི་ཤུགས་འབྱུང་གྱིས་སྐེ་ཞྱིང་། བག་ཆགས་

མཐུག་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡུན་རྱིང་པོར་དེ་ལྟར་ཡོང་ངེས་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཉམས་ལེན་

འདྱི་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་ཚེ། རྣམ་རོག་སྐེ་བ་རྱིམ་གྱིས་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་། རོག་པ་
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ས་ཕྱིའྱི་བར་སབས་དེ་ཇེ་རྱིང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། བར་སབས་འདྱི་ཐོག་མར་སར་ཆ་

གསུམ་དང་། དེ་ནས་སར་ཆ་སུམ་ཅུ་དང་། དེ་ནས་སར་མ་སུམ་ཅུ་སོགས་ལ་རྱིམ་

པས་བསྱིང་ཐུབ། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཤེས་ཚོར་གྱི་གསལ་ཆ་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གསལ་པོར་ཚོར་

ཐུབ་ཀང་། ཚོར་ཤེས་དེར་འཇུག་ཡུལ་གཞན་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ མཱ་ཐེའོ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་སྣང་བརྙན་

ནྱི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་ནན་ཏན་དུ་བརོད་སོང་། “དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

ལ་སྟངས་འཛིན”ཞེས་པའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་མྱི་

ཚོས་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་དང་འཁྲུལ་གྱི་

ཡོད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱས་རེས། ངས་ཁྱེད་

ལ་དངོས་པོ་སོར་ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་ཡྱིད་ལ་ཤར་བའྱི་དངོས་པོ་དེ་རང་

ལ་བསྟན་པའྱི་དངོས་པོ་དག་ལས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སབས། ཁྱེད་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་

བཟོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ཉར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཚེ། འདྱི་ནྱི་ཧ་

ལས་དགོས་པ་ཅྱི་ཡང་མྱིན།

དང་ཐོག་ང་ལ་སེམས་འཁལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི་འདྱི་སྟེ། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

གསལ་དུ་སོང་ན། སྣང་བརྙན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཉེན་

ཆེ་བ་འདྱི་ཡྱིན། འོན་ཀང་། ད་ལྟ་ངས་ལེགས་པར་རོགས་ཡོད་ཚེ། ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་

འདྱི་ལས་རྒྱལ་ཐུབ། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་རག་ཏུ་དོན་ཞྱིག་སྣང་བརྙན་ལ་

སྦོར་བ་དང་། རང་གྱི་ཤེས་ཚོར་ཡང་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་རེད། 
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ངའྱི་གོ་རོགས་འདྱི་འགྲྱིག་ཡོད་དམ། དངོས་ཡོད་དང་མ་འཁྲུལ་བར་རང་གྱི་སེམས་

ཀྱི་སྣང་བརྙན་དེའྱི་གསལ་ཆ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། སྣང་བརྙན་དེར་དོན་

ཞྱིག་སྦར་ནས་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་ཡོད་པས་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་མྱི་ཚོས་ཉམས་

ལེན་ག་ཚོད་བྱས་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱེད་པ་དང་། ཅྱི་ཞྱིག་

དོན་དངོས་སུ་མཐོང་བ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ནོར་གྱི་ཡོད་དམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ང་ལ་འདྱིའྱི་ཐད་ནས་མངོན་སུམ་གྱི་མོང་བ་ཞྱིག་མེད་སྟབས། 

ངས་ཁྱེད་ལ་ལན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྟེར་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་

ལ་མཚོན་ན། ནུས་རྩོལ་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་དངོས་ཡོད་

གནས་ལུགས་རྨྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མའྱི་ངང་ཚུལ་དུ་མཐོང་ཞྱིང་། འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག་

ཁོང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཡང་གསལ་ཆ་དང་ལྡན་པར་སོམ་ཐུབ། དེའྱི་ཕྱིར་

བར་མཚམས་ཤྱིག་ཏུ་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་སྣང་བརྙན་ལྟ་བུར་སྣང་ཞྱིང་། སྣང་

བརྙན་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལྟ་བུར་སྣང་གྱི་ཡོད།

ཨ་ལན།༽ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། དེ་ནྱི་འབྱུང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་སྣང་བརྙན་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་མཁན་ཚོར་

དཀའ་ངལ་འདྱི་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པ་རོགས་ཡོད། ངའྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་འདྱི་སྟེ། དོན་གྱི་གྲུབ་

ཆའང་ཡོད་པའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་བསལ་བར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་

ནམ། ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་རང་གྱི་སྣང་བརྙན་དང་ཕྱིའྱི་འཇྱིག་རེན་བར་གྱི་ཁྱད་པར་ཟྱིན་

པ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཐུབ་བམ། དེ་ལྟར་འཛིན་རྒྱུ་ནྱི་རང་གྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་ཆ་
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ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ སོམ་པ་བ་ཚོས་རང་གྱི་སྣང་བརྙན་རག་བརན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

འཛིན་པར་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་བརེན་ནས་སོམ་གྱི་ཐུན་

གྲོལ་ཐེངས་རེར་སྣང་བརྙན་འོད་གསལ་གྱི་ངོ་བོར་ཐྱིམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་སྣང་བརྙན་རག་བརན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཛིན་

པའྱི་བག་ཆགས་དེ་རྱིམ་གྱིས་བསལ་འགྲོ། ངས་སྒྲུང་ཞྱིག་གོ་མོང་ཡང་། དེ་བདེན་

པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། སོམ་པ་བ་ཞྱིག་གྱིས་སྣང་བརྙན་བསོམ་པར་སྦོང་བརྡར་

ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ། རང་གྱི་སྣང་བརྙན་དེ་སོམ་གྲོལ་སབས་ཡལ་དུ་འཇུག་གྱི་མེད་

པ་རེད། ཁོང་གྱིས་རྭ་དང་ལྡན་པའྱི་དུད་འགྲོའྱི་མགོ་བོ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཞྱིག་སོམ་པ་དང་། 

བར་མཚམས་ཤྱིག་ནས་རྭ་དེས་ཁོང་རང་གྱི་མཚམས་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལའང་འགྲོ་རུ་

བཅུག་མེད་པའྱི་བཤད་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ནྱི་སྣང་བརྙན་བསོམ་པའྱི་ཉམས་ལེན་

ནང་ལམ་ལོག་ཏུ་སོང་བའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འདྱིས་སྣང་ཚུལ་གྱི་

འཇྱིག་རེན་རག་བརན་དུ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པས་ཡྱིན། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། སྣང་བརྙན་

བསོམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཧྱིལ་པོ་འཇའ་དང་འདྲ་བར་

སྟོང་པའྱི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པར་མཐོང་དུ་འཇུག་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

རག་བརན་དུ་འཛིན་པའྱི་བག་ཆགས་འདྱི་བསལ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ཌམ་ཉྱིག༽ ང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པའྱི་དྲྱི་བ་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཁ་ཕོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དེ་ཐོག་མར་དྲྱིས་དུས་ངས་དྲྱི་བ་དེའྱི་ལན་

ཤེས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོའྱི་གེང་མོལ་མདུན་དུ་བཞུར་
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བ་དང་ངས་རང་ཉྱིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་དགོས་བྱུང་། དེའྱི་ཕྱིར་ངས་རང་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དེ་

གང་ཐུབ་ཀྱིས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཆར་

སོམ་གྱི་ནུས་པ་འདྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁོང་ཚོས་མྱིག་ཤེལ་གོན་པ་སོགས་ཀྱི་

དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པ་འདྱི་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་ལ་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་

ནྱི། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་མ་ཐོབ་པའྱི་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་ཚོས་སོ་སོའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་སོར་

ལ་སད་ཆ་བཤད་སབས། སོ་སོའྱི་མོང་བའྱི་ཐད་ལ་འགྲེལ་བརོད་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་

འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན། མྱི་སོར་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་གསལ་ཞྱིང་

ཞྱིབ་ཚགས་པའྱི་འདྲ་པར་ངོ་མ་ཞྱིག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཚུལ་བརོད་པ་དང་། 

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། མྱི་གཞན་སོར་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོར་སེམས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་དུ་བརྩྱི་རུང་བའྱི་མོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་མེད་ཚུལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་གནད་དོན་འདྱི་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་འཛིན་

དགོས་པ་རོགས་མེད་པ་དང་། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་འཛོམས་ཡོད་པའྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། 

ཡྱིན་ཡང་། ཞྱིབ་ལྟ་རང་ཉྱིད་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ངས་ཐོག་མར་འཆར་སོམ་གྱི་

ནུས་པ་འདྱི་མེད་མཁན་ཚོར་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་པར་འགལ་རྐེན་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བསམ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁོང་ཚོར་མདུན་བསྐོད་བྱེད་པ་ལ་

དགོས་ངེས་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ཆ་གཙོ་བོ་མེད་པས་ཡྱིན། འོན་ཀང་། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་

གེང་མོལ་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་དུ་བཞུར་ཏེ། ཁྱེད་ཚོས་སྣང་བརྙན་སོམ་པ་གྲུབ་པའྱི་
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རེས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་སོར་གེང་སོང་། སབས་དེ་འདྲ་ལ་གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་མཐར་ཐུག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་དང་། ཡང་ན་ཤེས་པ་རང་ཉྱིད་མོང་འགོ་རྩོམ་པར་བརོད་

སོང་། དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ངའྱི་ཚོར་སྣང་ལ། འཆར་སོམ་གྱི་ནུས་པ་མེད་མཁན་ཚོར་ས་

མོ་ནས་མཐུན་རྐེན་ཚང་ཡོད་པར་སྙམ། དེ་ཡང་ཁོང་ཚོ་ཐད་ཀར་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་

པར་བསྐོད་དེ། སྣང་བརྙན་གྱི་རྣམ་རོག་མེད་པར་མཐར་ཐུག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་དེ་མོང་ཐུབ་

རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་ཅག་གྱི་གོ་རོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ལ་གོ་

རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་ད་དུང་འཆར་སོམ་གྱི་ནུས་པ་མེད་མཁན་ཚོར་

དོན་དངོས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་མ་ཚང་བ་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་སམ། ང་ནྱི་མྱི་འདྱི་ཚོའྱི་

གྲས་སུ་ཡོད་སྟབས། ངས་འཆར་སོམ་གྱི་ནུས་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་

དགེ་མཚན་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་འདོད་བྱུང་།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་སབས། ཁྱེད་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་

ཞྱིག་གྱི་ཐོག་རང་གྱི་བློ་རྩེ་འཇོག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཤེས་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ངོ་བོའྱི་ཐོག་ལའང་དམྱིགས་པ་གཏོད་ཆོག འདྱི་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་

ཡོད། ཁྱེད་རང་དུས་ད་ལྟ་བའྱི་ནང་གནས་བཞྱིན། རང་གྱི་དམྱིགས་པ་དུས་ད་ལྟ་བ་

དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་གཏད་དེ། འདས་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲན་ཤེས་དང་། འབྱུང་འགྱུར་

དང་འབྲེལ་བའྱི་རོག་པ་སོགས་འགོག་པར་བརྩོན་དགོས། འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་བློ་རྩེ་

འདས་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གང་ལའང་འགྲོ་རུ་མ་བཅུག་པར་དུས་ད་ལྟ་བ་འདྱིའྱི་ནང་

འཇོག་དགོས།

འདྱི་ནྱི་བྱེད་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་འདྱི་བྱེད་སབས། ཤེས་
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ཚོར་སོང་མཁན་གྱི་རྐེན་མང་པོས་འགྲན་བསྡུར་གྱིས་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་

སོགས་བརྒྱུད་ནས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཉམས་ལེན་འདྱི་ལ་གོམས་

འདྲྱིས་བྱུང་ན། ད་ལྟ་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཚོར་གྱི་ངོ་བོའྱི་ཐོག་ལ་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་འཇོག་

པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། རྱིམ་གྱིས་སར་མ་གཅྱིག་དང་། ཡང་ན་ཕེད་ཀ་

ཙམ་ལ་རང་གྱི་བློ་ངོར་སྣང་ཚད་ནྱི་ཤེས་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་འབྱུང་ཐུབ། འདྱི་

ལྟར་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་འདྱི་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དུ་གསལ་ཞྱིང་

རྱིག་པ་ཟེར་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ཤེས་པའམ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཤེས་

པའྱི་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཚོར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་པ་གཏད་ཚེ། 

ཤེས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གྱུར་པ་རྣམས་སར་མ་ཕེད་ཀའམ་གཅྱིག་གྱི་

རྱིང་རང་ཉྱིད་ལ་སྣང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞྱིག་ལའང་དུས་ཡུན་

དེ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སྣང་ཐུབ་ཅྱིང་། སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་གོམས་པ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་མྱི་

དགོས།

ཌམ་ཉྱིག༽ ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལོག་པར་རོག་གྱི་ཡོད་སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། སེམས་

ཀྱིས་རྩོལ་བ་ཡག་པོ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་། དེའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤེས་ཀྱི་མོང་བས་རང་

སེམས་གཡེང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ང་ལྟ་བུ་ནྱི་ཉམས་ལེན་འདྱིའྱི་གནས་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་

ཏུ་སེབས་ཡོད་པར་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་བརེན་ནས་ངའྱི་སེམས་ཞྱི་ཞྱིང་ཆ་མཉམ་

པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀང་། ང་ངོ་ཤེས་པའྱི་མྱི་ཚོས་འདྱི་ནྱི་བདེན་པ་མྱིན་པ་

གསལ་པོར་ཤེས་ངེས། རང་ཉྱིད་གནས་རྱིམ་རེས་མ་དེར་བསེབ་པར་ངས་ཅྱི་ཞྱིག་

འདོར་དགོས་མྱིན་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག
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མཱ་ཐེའྲོ།༽ སྣང་བརྙན་དང་རོག་པ་སོགས་མེད་ཀང་། རབ་རྱིབ་ཡྱིན་པའྱི་བློ་

སྤྱིར་བཏང་བ་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བློ་ལ་གསལ་ཆ་མེད། གསལ་ཆ་ཡོད་མེད་

ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་དེའྱི་ལན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ང་ཚོས་ཤེས་པ་དྭངས་མའྱི་སོར་ལ་

གསལ་ཆ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གེང་གྱི་ཡོད་ལ། དེར་གསལ་ཆ་

དང་དྭངས་ཆ། ཡངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་སོགས་ལྡན་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཁྱད་

ཆོས་འདྱི་དག་མོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རོག་པ་དང་སྣང་འཛིན་སོགས་

རག་པར་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པས་རེད། ང་ཚོས་ནེའུ་གསྱིང་གྱི་རྩྭ་

ཡྱི་འོག་ནས་བཞུར་བའྱི་ཆུ་མ་མཐོང་ཡང་། དེར་ཡོད་པ་བདེན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་

སེམས་ཀྱི་ཅ་ཅོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་དག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་སེམས་

ཀྱི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་སད་ཅོར་འདྲ་མྱིན་སྒོག་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། ལྷད་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་

ལ་ལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་སད་ཅོར་འདྱི་མེད་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན། གསལ་ཆ་འདྱི་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མོང་བ་རབ་རྱིབ་ལ་མེད་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་ས་ལྷག་ཡོད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ གྲྭ་པ་ཚོ་དགོན་པར་ཞུགས་སབས། འཆར་སོམ་གྱི་ནུས་པ་

ཞན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཚེ། ཁོང་ཚོར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད་དམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱི་སྣང་བརྙན་ཡྱིན་ཡང་། 

འདྱི་ནྱི་བྱེད་ཐབས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་རེད། ང་ཚོར་རང་སེམས་འདུལ་

ཐབས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཡོད་པར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། སྣང་བརྙན་སོམ་པ་

ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་བྱེད་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་། བྱེད་ཐབས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ལས་
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གཞན་མེད་པ་མྱིན།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་

བྱེད་བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཁག་ཅྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ནང་པ་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་

ཁོང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་བཟང་ངམ། ཁྱེད་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། སྣང་

བརྙན་གྱི་ཕོགས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ནམ།

ཨ་ལན།༽ ང་ལ་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་རྱིམ་པས་

འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོད་དཔག་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། 

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན་སོར་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། གཉྱིད་དུ་

མ་ཡུར་བའྱི་སོན་ཏག་ཏག་གྱི་སྣང་བརྙན་ཡང་མཆྱིས་ཤྱིང་། འདྱི་ནྱི་གཉྱིད་དུ་ཡུར་བ་

དང་སད་པའྱི་བར་མཚམས་སུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་མཚོན་ན། སྣང་

བརྙན་དེའྱི་རྱིགས་ནྱི་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། གོག་བརྙན་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་དང་

འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དབང་ཤེས་ཐ་དད་པ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད། ངས་

གཉྱིད་དུ་ཡུར་མ་ཡུར་གྱི་བར་མཚམས་སུ་བྱུང་བའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཆུ་ཕན་

ཞྱིག་མཐོང་ནས་དེའྱི་སྒ་ཐོས་པར་མ་ཟད། ཆུ་ཕན་དེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རླུང་

གཡུག་པའང་ཚོར་བྱུང་། སྣང་བརྙན་དེར་གནས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་རྒྱ་ཆེར་ལྡན་པ་

ཞྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་ཞྱིང་དུ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་སོན་གེང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། རྨྱི་

ལམ་གྱི་སབས་སུ་སྣང་བརྙན་སར་མ་བཞྱི་བཅུའྱི་རྱིང་མ་ཡལ་བར་གནས་ཐུབ།

གཉྱིད་མཚམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་འདྱི་དང་། རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན་ལ་ཡོད་པའྱི་
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གསལ་ཆ་ནྱི་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཉྱིན་མོའྱི་སྣང་བརྙན་ལ་མྱི་མཁོ་བ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་དང་

རེས་མཐུན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྟེ། ངས་ཆུ་ཕན་དེ་མཐོང་སབས་ཆུ་ཐྱིགས་རེ་རེར་བརེན་

ནས་སྣང་བརྙན་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སྣང་བརྙན་དེ་ནྱི་མྱིག་ཤེས་ལ་ཡུལ་

ཞྱིག་སྣང་བ་དང་འདྲ་ཞྱིང་། དངོས་སུ་ཆུ་ཕན་དེ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 

གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དེ་ནྱི་ངས་རང་གྱི་སེམས་ནང་དུ་

ཆུ་ཕན་ཞྱིག་མཐོང་བ་ལྟར་རེད།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ ཁྱེད་ཀྱི་ཚོར་རོགས་ནྱི་འགྲྱིག་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་སོར་ཞྱིག་གྱི་

ནང་གཡོ་འགུལ་དང་ལྡན་པའྱི་སྣང་བརྙན་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་གྱི་འགྲེལ་བརོད་ཡོད་པ་

དང་། དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་དག་ཅྱིག་བྱས་མྱི་འདུག ཁྱེད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དེ་ནྱི། 

སྣང་བརྙན་སྟེང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་དངོས་པོ་ངོ་མ་ལྟར་གཡོ་འགུལ་བྱེད་པའྱི་དཔེ་

མཚོན་ཞྱིག་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་མོ་ཊར་གྱི་ཀླད་རྒྱ་དང་། གཡོ་འགུལ་འཛིན་

པའྱི་ཀླད་རྒྱའྱི་ཆ་ཤས་སོགས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཀླད་པའྱི་གོག་པར་

བརྒྱུད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་ལ། དོན་ངོ་མར་ནམ་སེས་གཡོ་འགུལ་སོར་གྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་ཁག་ཅྱིག་གནང་ཡོད།

ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། སྣང་བརྙན་དེ་དག་ནྱི་ངང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཅྱིག་

གཅྱིག་གྱི་དགོས་ངེས་ཀྱི་སོན་འགྲོའྱི་ཆ་རྐེན་མྱིན་པ་དང་། ཐ་ན་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་

བའང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད། བར་སྣང་གྱི་ཆ་ཚད་ཅན་དང་། ཡང་ན་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་

སོགས་ལྡན་པའྱི་སྣང་བརྙན་སོ་སོས་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཐ་དད་པ་རེ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། རྨྱི་ལམ་རྨྱི་བ་ནྱི་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་བྱུང་བའྱི་སྣང་བརྙན་
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ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། སྣང་བརྙན་གཅྱིག་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་མྱིན། སྣང་བརྙན་གྱི་རྒྱུན་

མཐུད་དེ་ནྱི་དུམ་བུ་དང་དུམ་བུ་བྱས་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ང་

ཚོའྱི་སྣང་བརྙན་རྒྱུན་དུ་རྩོལ་བར་བརེན་ནས་གྲུབ་ཡོད། འོན་ཀང་། རྨྱི་ལམ་གྱི་

སབས་སུ་ང་ཚོས་འགུལ་བསྐོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་དེ་དག་རྩོལ་

མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་རྒྱའྱི་ཆ་ཤས་ནྱི་

ཕྱིས་སུ་རྩོལ་ནུས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ཐོག་མའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་

མྱིན། གོག་པར་བརྒྱུད་ནས་བལྟས་ཚེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་ཉྱིན་མོའྱི་སྣང་བརྙན་

དང་ཡེ་ནས་འདྲ་མཚུངས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན་སྟེང་དུ་

གཅོད་མཚམས་དང་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྣང་།

ཨ་ལན།༽ ནང་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་ནྱི་འདྱི་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་

ཀྱིས་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་རང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་གསལ་ཆ་དང་གནས་

ཆའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་གོམས་འདྲྱིས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ན། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་དོན་

དངོས་སུ་ཆོས་ཤྱིག་མཐོང་བ་ལྟར་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་ལྡན་རྒྱུ་རེད། བདེན་

མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདྱི་ནྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་། རྨྱི་ལམ་དུ་ང་ཚོས་

མཚམས་རེར་མྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལྟར་བྱ་དངོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། 

རྨྱི་ལམ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྱི་གསལ་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྣང་། ཁྱེད་ཀྱི་

གོ་རོགས་ལ། རྨྱི་ལམ་དུ་བྱུང་བའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་གསལ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་རྩ་བའྱི་

ཆ་ནས་ཉྱིན་མོའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་སབས་སུ་འབྱུང་ཐུབ་བམ། ནང་དོན་རྱིག་པས་འདྱི་

ལྟར་འདོད་པ་དང་། ལྟ་བའྱི་ཆ་ནས་བརོད་ན་དེ་ནྱི་འབྱུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ཁྱེད་
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ཀྱིས་འདྱི་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་དམ།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ དང་པོ་ངས་ཤེས་བཞྱིན་དེ་ཚད་ལྡན་དུ་མཐོང་གྱི་མེད་ལ། སོ་

སོའྱི་སྣང་བརྙན་ག་ཚོད་གསལ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འགྲེལ་བརོད་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འབྱུང་

གྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ། ཐ་ན་གལ་སྱིད་མྱི་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་པ་དང་། 

ཡང་ན་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་སྣང་བརྙན་དེ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་

གནས་ཀང་། ངས་ད་དུང་ཤེས་འདོད་པ་ནྱི་སྣང་བརྙན་དེའྱི་འགྲེལ་བརོད་ཤེས་བཞྱིན་

གྱི་རྣམ་གྲངས་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མྱིན་དང་། ནུས་རྩོལ་གྱི་མ་ལག་གང་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་སོགས་ཡྱིན། རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན་གསལ་པོ་དེ་དག་གྱི་གཞྱི་

རུ་སྣང་འཛིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོད་

དམ། འདྱི་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རེད། གསུམ་པ། གལ་སྱིད་སྣང་བརྙན་དེ་དག་

ལ་སྣང་འཛིན་སབས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་། 

ཁྱེད་ཀྱིས་རྨྱི་ལམ་གྱི་མོང་བ་དེ་དག་གཉྱིད་སད་པའྱི་དུས་སབས་ལ་རྒྱུན་བསྱིང་

བྱེད་མྱི་ཐུབ། ཁྱེད་རང་གཉྱིད་ལས་སད་པའྱི་སབས་སུ་ཕྱིའྱི་ཐེ་བྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། ཀླད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་གྱུར་ནས་གཉྱིད་ཀྱི་སབས་དང་མ་འདྲ་

བའྱི་དབང་རྩའྱི་བརྡ་གཏོང་བའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་རྣམས་རྩོལ་ལྡན་དུ་གྱུར་ཡོད། ཀླད་པར་

མཚོན་ན། གཉྱིད་སད་པའྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་གཉྱིད་དུ་ཡུར་བའྱི་ངང་ཚུལ་དང་ཐ་དད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། སྣང་བརྙན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚད་གཞྱི་ཅྱི་

འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་སྣང་འཛིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པར་
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ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། སྣང་བརྙན་ཅྱི་ཙམ་གསལ་

པོ་ཡྱིན་ན། རང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའྱི་ཆོས་ནྱི་དེ་ཙམ་གྱིས་གསལ་ཆ་ཡོད་པའྱི་

ངང་ནས་མཐོང་མྱི་སྱིད། དཔེར་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཆོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་

གཏད་ཚེ། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ངེས། 

གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་སྣང་བརྙན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ། རང་གྱི་མདུན་གྱི་ཁོར་ཡུག་

ཧྱིལ་པོ་ཁྱེད་ལ་སྣང་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱིས་དེའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་སོགས་སྣ་

ཚོགས་མཐོང་ཐུབ། ཡྱིན་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་དེར་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ནས་ཁྱད་

ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རུང་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད།

མ་ལེ་ནེ།༽ ང་ཚོར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་

དཔྱད་ཁང་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེས་སྣང་བརྙན་དང་སྣང་འཛིན་བར་དུ་

ཡོད་སྱིད་པའྱི་ཐེ་བྱུས་སྟོན་གྱི་ཡོད། སྒོམ་གཞྱི་འདྱི་ལ་རང་ཚུགས་ཡོད་ཅྱིང་། ཚན་

རྱིག་དང་མཐུན་པར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པར་སྣང་། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ལྟ་བའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་

ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག

ནམ་སེ།༽ ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་

གོག་པར་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་འདྲ་མྱིན་དང་། ཡང་ན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་

ཤེས་པའྱི་སོང་རྐེན་ལ་ཡ་ལན་སྟེར་བའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོར་ཞྱིབ་ལྟ་

བྱས་པ་ཡྱིན། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ངོ་གདོང་ལ་ལྟ་སབས། ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་
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གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་སོ་ནས་ཡ་ལན་སྟེར་བ་དང་། ཡུལ་ལོངས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་སབས། 

ཆ་ཤས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་སོ་ནས་ཡ་ལན་སྤད་སོང་། དེ་ནས་མཉམ་

ཞུགས་པ་ཚོས་མྱིག་ཟུང་བཙུམས་ནས་ངོ་གདོང་དང་ཡུལ་ལོངས་ཡྱིད་ལ་འཆར་

སོམ་བྱེད་སབས། དེ་གཉྱིས་དང་ཆ་མཐུན་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་རྩོལ་ལྡན་དུ་

གྱུར་པ་དང་། རྩོལ་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་སྣང་འཛིན་གྱི་སབས་ལས་སྣང་

བརྙན་གྱི་སབས་སུ་ཕེད་ཀས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་འདུག བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ན་ཚད་གཞྱི་

འདྱི་ཆེ་རུ་འགྲོ་སྱིད།

མཚམས་འདྱིར་ཧན་རེ་ཏོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་འདྱིའྱི་གཙོ་སྐོང་བ་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གེང་མོལ་གྱི་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་སོང་། བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་སོན་མ་

དང་འདྲ་བར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤོག་བུའྱི་ཐོག་བྲྱིས་ནས་ཨ་ཐོར་

གྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཅོག་ཙེའྱི་སྟེང་སྤུངས་འདུག ད་ལྟ་ཨ་ཐོར་གྱིས་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་

ལྟ་བཞྱིན་མཆྱིས། ཚོགས་འདུའྱི་གཙོ་སྐོང་བ་ཧན་རེ་ཏོང་ཨ་ཐོར་ལ་འཁོར་ནས་དྲྱི་བ་

ཁག་ཅྱིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའྱི་རེ་སྐུལ་བྱས་པ་དང་། ཨ་ཐོར་གྱིས་དྲྱི་བ་སྤྱིའྱི་ནང་

དོན་བརོད་ནས་འགོ་བརྩམས་སོང་། 

ཨ་ཐྲོར།༽ སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་ཁེ་ཕན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐད་ལ་དྲྱི་བ་སོར་ཞྱིག་འདུག 

དཔེར་ན། དེང་སང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་རྱིགས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་ནད་དྲག་པ་

དང་། ན་ཟུག་གཅོག་པར་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིག་ཡོད། གསར་གཏོད་ཀྱི་

ནུས་པ་དང་དྲན་ཤེས་ཀྱི་བྱེད་ལས་སོགས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའྱི་ཁེ་ཕན་ཡང་
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ཡོད་སྱིད། སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའྱི་ནད་རྱིགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་

འདུག མདོར་ན། དྲྱི་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་བརེན་ནས་སེམས་

ཁམས་དང་། ཕུང་ཁམས་ལ་དར་རྒྱས་འབྱུང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སོར་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ངས་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་སྙྱིང་རེ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། 

ན་ཟུག་ཡང་དུ་བསྒྱུར་བར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཐབས་འགའ་ལ་

གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ཟུག་གཅོག་པའྱི་སོམ་གྱི་རྱིགས་ཡོངས་གྲགས་ཤྱིག་

ཡོད་ཅྱིང་། མྱི་གཅྱིག་ལ་ལུས་པོའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ། 

དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལས་འཕོས་པའྱི་འོད་ཟེར་ན་ཟུག་ཡོད་ས་དེར་

ཕོག་པ་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱེད་ཆོག འོད་ཟེར་དེ་ནྱི་བདུད་རྩྱི་རུ་གྱུར་ནས་ན་ཟུག་

གཅོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད། འདྱི་འདྲའྱི་འོད་ཟེར་གྱི་བདུད་རྩྱི་དེ་ན་ཟུག་ཡོད་སར་ཐྱིམ་

ནས་ལུས་ཕུང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱ་དགོས། འདྱི་ལྟར་ཡང་ཡང་བྱས་ཚེ། ན་ཟུག་

གྱི་ཚོར་བ་དེ་བཟོད་ཡང་དུ་གཏོང་ཐུབ། སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་བྱེད་ཐབས་འདྱིར་བརེན་

ནས་རང་གྱི་ལུས་པོའྱི་ན་ཟུག་གཅོག་གྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའྱི་སོམ་གྱི་ནང་སྣང་བརྙན་

བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་བརེ་བོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་རང་གྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་དམྱིགས་པར་འཛིན་པ་དང་། དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ནྱི་ང་

ཚོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་རྩོལ་ནུས་ཤྱིག་ཡྱིན། དབུགས་ནང་ལ་རྔུབ་སབས། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ན་བ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་སྤྱིན་ཕུང་ནག་པོ་ཞྱིག་དང་

འདྲ་བར་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བ་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་བྱས་ཏེ། སྡུག་བསལ་གྱི་སྤྱིན་
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ཕུང་ནག་པོ་དེ་རང་གྱི་སྙྱིང་གར་ཐྱིམ་པ་དང་། རང་གྱི་སྙྱིང་ག་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསོམ་དགོས། སྤྱིན་ཕུང་ནག་པོ་དེ་འོད་ཟེར་གྱི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ་

ཐྱིམ་སབས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཡལ་བར་བསམ་

དགོས། དེ་ནས་རང་གྱི་དབུགས་ཕྱི་ལ་འབྱྱིན་སབས། རང་གྱི་བྱམས་པ་དང་། སྙྱིང་

རེ། བདེ་བ་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱོས། འདྱི་ནྱི་མངར་ཟས་

ཤྱིག་བགོས་ནས་མྱི་རེར་དུམ་བུ་རེ་སྤོད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་ཞྱིང་། ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཧྱིལ་པོ་

ཞྱིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ཉམས་ལེན་འདྱི་ཤུགས་འབྱུང་ཡྱིན་

པའྱི་རང་གྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལྟར་ཡང་ཡང་བྱེད་དགོས། སོམ་འདྱིར་བརེན་ནས་

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་འདུ་ཤེས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རང་གྱི་བློ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

འབྱུང་ཞྱིང་། སྙྱིང་རེ་བསྐེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཉམས་ལེན་འདྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་དང་

སྦྲེལ་ཡོད་པ་དེས་རང་གྱི་བློ་སྙྱིང་རེའྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བར་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།

འདྱི་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་

འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དཔེར་ན། རང་གྱི་ལུས་པོ་གཞན་གྱི་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེར་

འགྱུར་བར་བསམས་ཏེ། ཟ་མ་དགོས་མཁན་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཟས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་། གྲང་

བ་ལས་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་པའྱི་གོན་ཆས་དགོས་མཁན་ཚོར་རང་ཉྱིད་གོན་ཆས་སུ་

འགྱུར་གྱི་ཡོད། འཛམ་གྱིང་གྱི་གང་སར་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས་ན་ཁྱེད་རང་དེའྱི་ངོ་བོར་

འགྱུར་གྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

ནྱི་རང་སེམས་རྒྱ་བསྐེད་ནས་སྙྱིང་རེ་དང་བྱམས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་
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ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་རང་སེམས་འདུལ་སྦོང་བྱེད་པར་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་རྣམ་

པ་འདྲ་མྱིན་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ངའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་བཀོད་པ་ཞྱིག་

རེད། ནང་པ་ཚོར་ཉམས་ལེན་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའྱི་མོང་བ་གཞྱིར་བཞག་

ནས་ཉམས་ལེན་དེ་དག་གྱིས་ན་ཟུག་གཅོག་པ་དང་། ཡང་ན་ན་ཚའྱི་རྱིགས་སོར་

ཞྱིག་དྲག་པར་བྱེད་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སེམས་དང་ལུས་པོའྱི་

འབྲེལ་བའྱི་སོར་གྱི་ཁྱེད་ཅག་གྱི་གོ་རོགས་ཀྱིས་ཡྱིད་ཆེས་འདྱིར་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་

བམ།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ ང་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ངས་དེར“དངོས་ཡོད་

གནས་ལུགས་རྫུ་བཟོ”ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་དེ་ནྱི་སྣང་བརྙན་དང་སྣང་འཛིན་

གཉྱིས་ལ་དབང་རྩའྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུན་མོང་དུ་བདག་པ་དེར་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད་

པ་དང་། འདྱི་གཞྱིར་བཞག་ན། འཇྱིག་རེན་དངོས་ཀྱི་བྱ་དངོས་དང་འབྲེལ་འདྲྱིས་

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནུས་པ་ནྱི། རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་རོག་པ་སོགས་

ལ་འབྲེལ་འདྲྱིས་བྱས་ནའང་འབྱུང་ཐུབ། ང་ཚོས་རོགས་ཡོད་པ་ནྱི། གང་ཞྱིག་རྣ་བས་

ཐོས་པ་ལས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ན་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་བརན་པོར་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་

འདྱི་རེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་དེའྱི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཅྱིག་ལ་བལྟས་པ་ལས་

ཆོས་དེ་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱས་ན། དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསལ་པོར་

འཛིན་ཐུབ། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་རྱིགས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད། ང་

ཚོས་སྣང་བརྙན་ལ་བརེན་ནས་དྲན་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤུགས་ཆེ་རུ་
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གཏོང་ཆོག སྣང་བརྙན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་སོར་ལ་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་འབོར་

ཆེན་ཞྱིག་སེལ་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། མཐར་གཏུགས་ན་ཞྱིབ་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་

དོན་ནྱི། ང་ཚོས་བྱ་བ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་བསྐར་ཟློས་བྱས་ཚེ། བྱ་བ་དེ་དག་བྱེད་པར་ང་

ཚོ་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ན་ཟུག་གཅོག་པའྱི་སོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་དེ་དག་གྱིས་སེམས་

གཡེང་བར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ལས། སྣང་བརྙན་སོམ་པ་ནྱི་ནུས་པ་ཆེ་

ཤོས་དེ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ དེ་བདེན་པ་རེད། སེམས་ཀྱི་ནུས་པར་བརེན་ནས་ན་ཟུག་

གཅོག་ཐབས་སོར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཐམས་ཅད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ། ཚང་མའྱི་ནང་

ནས་སྣང་བརྙན་ཡག་ཤོས་དེ་རེད།

ཌམ་ཉྱིག༽ གསར་གཏོད་ཀྱི་རྙོག་དྲ་བསལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་སྣང་བརྙན་

འཆར་སོམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བྱེད་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་

ཚུལ་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གཞྱིར་བཞག་ན། སྣང་བརྙན་ལ་བརེན་

ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་མྱི་ཐུབ་པ་སོར་ཞྱིག་ཡོད། དཔེར་ན། ཁང་བཟོ་འཆར་འགོད་

ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་ཚོས་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིད་ལ་འཆར་སོམ་བྱས་ཏེ། 

རྙོག་དྲའྱི་རྱིགས་གང་དག་བསལ་ཐུབ་པ་དང་། རྙོག་དྲ་གཞན་གང་དག་ཞ་སྨྱུག་གྱིས་

མར་དངོས་སུ་བྲྱིས་ནས་བསལ་དགོས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད། སྣང་བརྙན་གྱིས་

རྒྱུན་དུ་གསར་གཏོད་ལ་ཕན་མྱི་ཐོགས་ཤྱིང་། སྣང་བརྙན་ལ་བརེན་ནས་རྙོག་དྲ་ཆེན་
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པོ་སོར་ཞྱིག་བསལ་ཐུབ་ཀང་། ཡོད་ཚད་བསལ་མྱི་ཐུབ།

ཨ་ལན།༽ ངས་མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་བརོད་པའྱི་རང་གྱི་བདེ་བ་དང་གཞན་གྱི་སྡུག་

བསལ་བརེ་བོ་བྱེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་དེར་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་ཚོས་

ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་འཚེ་བ་བྱེད་པའྱི་མྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཚེ་བ་དེ་རང་གྱི་ཕོགས་

ལ་བྱེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་སྙྱིང་རེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་དགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་

སོང་། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་འཚེ་བ་བྱེད་པའྱི་མྱི་རང་ཉྱིད་ཀང་ཉོན་མོངས་ཏེ། ཞེ་

སང་དང་འདོད་ཆགས་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ཡོད་པར་གསུངས་ནས་བཀའ་ལན་

བསྩལ་ཡོད། གང་ཟག་དེ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཚེ་བ་

ཆེ་བའྱི་སྤོད་པ་བྱུང་བ་རེད། སོམ་པ་བ་ཚོས་གང་ཟག་འདྱི་ལྟ་བུ་རང་གྱི་དམྱིགས་

པར་བཟུང་སྟེ། སན་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ནད་པ་དྲག་པར་བསམ་པ་ལྟར། གང་ཟག་

དེ་ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བར་སོམ་པ་དང་། དེ་ནས་འདྱི་ལྟར་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་

དང་། སོན་འདུན་འདྱིའྱི་རེས་སུ་མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་བརོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཡྱིན་ཡང་། གང་ཟག་འདྱི་དང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་འཚེ་བ་གཉྱིས་

སོ་སོར་འབྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན། ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་ལའང་འཆར་ཆོག་

ཆོག་ཅྱིག་མ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ཨ་ཐོར་ལགས། ཁྱེད་ལ་ད་དུང་དྲྱི་བ་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ 

དམ།

ཨ་ཐྲོར།༽འདྱིར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ནྱི་དགག་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། གལ་
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སྱིད་ཀླད་པའྱི་གོག་པར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁག་གྱིས་སྣང་བརྙན་བསོམས་པའྱི་རེས་ཀྱི་

ཀླད་པའྱི་ནུས་པ་ཉམས་ཚུལ་ནྱི། སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་

གཉྱིས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་དང་། གལ་སྱིད་ཐ་ན་སོ་སོའྱི་འགྲེལ་

བརོད་ནང་སར་མ་ཉྱི་ཤུ་དང་དུས་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ལ་སྣང་བརྙན་བསོམ་ཐུབ་པར་བཤད་

ཡོད་ཀང་། ཁོང་ཚོ་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཚེ། 

འདྱིས་ཁྱེད་ཚོར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་པར་བརོད་པའྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་དངོས་ཡོད་

ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་བྱེད་དུ་མྱི་འཇུག་གམ།

ནམ་སེ།༽ ཀླད་པའྱི་གོག་པར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མ་མཐོང་

བ་ནྱི་གནས་ཚུལ་སྡུག་པོ་ཞྱིག་མྱིན། འདྱིས་ང་ལ་སེམས་འཁལ་སོང་མྱི་སྱིད། འདྱི་

ལྟ་བུ་ནྱི་ཀླད་པའྱི་གོག་པར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁག་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། ཀླད་པའྱི་ནང་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་ཡོད་ཀང་མ་སྣང་བའྱི་གནས་སྟངས་

མང་པོ་ཞྱིག་མཆྱིས། ངའྱི་བརོད་དོན་ནྱི། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མ་མཐོང་ན། དེ་

སེམས་འཁལ་གྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་མེད་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། གལ་སྱིད་ཁྱེད་

ཀྱིས་ང་ཚོས་གོང་དུ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྱིག་བཞྱིན་པའྱི་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་དེ་བྱས་པ་དང་། ད་དུང་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མ་མཐོང་ན། ད་གཟོད་འདྱི་ནྱི་སེམས་

འཁལ་གྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ འདྱི་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དགོས་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ།
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ནམ་སེ།༽ སྣང་བརྙན་བསོམས་ནས་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་

བའྱི་འདོད་ཚུལ་འདྱི་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རེད། ང་ཚོས་གོང་

འཕེལ་འདྱི་དང་ཀླད་པའྱི་འབྲེལ་བ་རོགས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་། གལ་སྱིད་སྣང་བརྙན་

བསོམས་ན་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ཚེ། ང་ཚོས་འདོད་

ཚུལ་དེར་འཇུག་པའྱི་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་བལྟ་

དགོས།

མ་ལེ་ནེ།༽ ཉམས་ལེན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མོང་བའྱི་ཕོགས་ནས་བལྟས་ཚེ། སྣང་

བརྙན་སོམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་དང་། སེམས་ཀྱི་

བྱེད་ལས་རྣམས་ཀྱི་སྣང་འཛིན་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མར་ཉོན་སྒྱིབ་

ལས་རང་དབང་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་བརེད་མྱི་ཉན། གལ་སྱིད་གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་ཉམས་ལེན་བྱས་ཏེ། ཟླ་བའམ་ལོ་ངོ་འགའྱི་རེས་སུ་རང་ཉྱིད་ཉོན་མོངས་ཀྱི་

དབང་དུ་འགྲོ་བ་མཚམས་བཞག་པ་མཐོང་ཐུབ་ཚེ། རང་གྱི་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ངོས་

ནས་ཁྱད་པར་འདྱི་རང་ཉྱིད་ལ་མངོན་གསལ་ཡྱིན། གང་ཟག་འདྱིས་ཁྱད་པར་དེ་ཀླད་

པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་མཐོང་ཐུབ་མྱིན་ལ་སེམས་འཁལ་བྱེད་མྱི་དགོས།

ཨ་ལན།༽ ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རྩོལ་བ་རང་རྐ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་ལྟར་དུ་གཞན་དག་དང་འབྲེལ་མེད་དུ་འབྱུང་གྱི་མེད། ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་

འདྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ཆ་སྙོམས་དེ་ནྱི་ཁོང་ཁོ་ཉུང་དུ་སོང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་འཁོན་འཛིན་བར་གྱི་

འཕེལ་འགྲྱིབ་མཉམ་པ། རེ་བ་དང་འཇྱིགས་སྣང་། སེམས་རྒོད་པ་དང་སྐོ་ཞུམ་
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སོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སོ་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། སེམས་སྤྱིའྱི་

ཆ་སྙོམས་འདྱིའྱི་ནང་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་དང་། མོང་ཚོར་གྱི་ཆ་སྙོམས། དེ་

བཞྱིན་བློའྱི་ཆ་སྙོམས་བཅས་འདུས་ཡོད། བློའྱི་ཆ་སྙོམས་ཏེ། དྲན་པ་དང་ཡྱིད་བྱེད་

ཀྱི་གསལ་ཆ་གཉྱིས་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་ནས་དོན་དངོས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡང་

དག་པར་འཛིན་པའྱི་བློ་ཞྱིག་ལ་སྦོང་བ་བྱེད་པ་ནྱི། གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་

ཉམས་ལེན་གྱི་ཆ་ཤས་བསྐེད་རྱིམ་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པའྱི་སོན་འགྲོའྱི་ཆ་རྐེན་ཞྱིག་

ཡྱིན།

མ་ལེ་ནེ།༽ ནམ་སེས་བརོད་པའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་དང་། གཤྱིས་སྤོད་བར་

གྱི་ཁྱད་པར་དེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་བཤད་ན། སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་ད་དུང་འདོད་ཚུལ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། རང་གྱི་སྣང་བརྙན་དེ་ཉ་ཆུ་ལས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ལྟར་གོ་བུར་དུ་ཡོངས་

སུ་གྲུབ་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་མོ་

ཞྱིག་བྱས་མེད་པ་དང་། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན་

རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། ངས་འདྱི་ནྱི་ཐད་ཀར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

རུང་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། ཚད་གཞྱི་མཐོ་བའྱི་རོག་

པ་དང་ཤེས་པ་དྭངས་མ་སོགས་མངོན་གྱུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ལྟོས་ན། 

སྣང་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་འགལ་ཟླ་འདྱི་ནྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་

ཐད་ཀར་འཇུག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ དེ་བདེན་པ་རེད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་། ལྷག་

པར་ཉམས་ལེན་ཚད་མཐོ་པོ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་སབས། ཐེངས་མང་པོར་བྱུང་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  182  

ཡོད། འོན་ཀང་། ངས་སྣང་བརྙན་ནྱི་ཉ་ཞྱིག་ཆུ་ལས་ཐོན་པ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་རེ་བ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ལ་ད་དུང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ས་མྱི་འགྲོ།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན། མྱི་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་

རྣམས་ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་མོང་བ་སྐེ་བ་དང་། མོང་བ་འདྱིར་ཚན་རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་

བརྒྱུད་ནས་བརག་ཐུབ་མྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ཅྱིག་མྱིན། འོན་ཀང་། འདྱིའྱི་སོར་གྱི་གོ་

བསྡུར་འདྱིས་ད་ལྟའྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་གཞྱིར་བཞག་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་

ངའྱི་ཡྱིད་ལ་འཁོར་དུ་བཅུག་བྱུང་། དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་སྙྱིང་རེ་ལྟ་བུ་དང་། མྱི་དགེ་

བའྱི་མོང་ཚོར་འཇྱིགས་སྣང་། ཁོང་ཁོ། འཁོན་འཛིན་ལྟ་བུ་ལ་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་

གནས་གཞྱི་ཐ་དད་པ་ཡོད་པར་སྣང་ཞྱིང་། ངས་རོགས་འདོད་པ་ནྱི། ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་བློ་

འདྲ་མྱིན་ལ་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་བརག་ཐུབ་པའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་གནས་

གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། རང་གཅེས་

འཛིན་དང་བདག་འཛིན་ནྱི་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། 

འཕོ་འགྱུར་དང་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་ཁོང་ཁོ་དང་ཞེ་སང་ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་ནྱི་ཤེས་

སྒྱིབ་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་མྱིན། བདག་ནྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་འཛིན་པ་

ཤུགས་དྲག་པོ་ལྟ་བུ་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་སྒྱིབ་འདྱི་དང་། འདྱིའྱི་ལྡོག་

ཕོགས་ཀྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་གཉྱིས་ལ་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་བརག་ཐུབ་པའྱི་

ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་བློ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཅྱིག་མེད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ངས་བློའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་

གཉྱིས་ཀའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་ནྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པར་བསམ་གྱི་ཡོད།
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ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ང་ཚོས་སང་ཉྱིན་ས་དྲོ་མོང་ཚོར་གྱི་སོར་བགྲོ་གེང་བྱེད་

སབས། དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བཤད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ངེས། དེའྱི་ཕྱིར་གོ་བསྡུར་འདྱི་

དེའྱི་སབས་སུ་བྱས་ན་འོས་འཚམས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ད་དུང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གེང་བའྱི་

དུས་ཚོད་འདུག

ཨ་ཐྲོར།༽ དྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་བཀོད་པ་ཞྱིག་སྟེ། “ཚན་རྱིག་པ་

ཚོར་གྲྭ་པ་དང་། སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་གཞན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ། མྱི་

གཞན་དག་ལས་ཁོང་ཚོས་སྣང་བརྙན་སོ་སོའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡག་པོ་

བྱེད་པ་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་གཅོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་འདྱི་

བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟས་ར་སྤོད་བྱས་ན། ཁྱེད་ཚོས་སོ་སོའྱི་རྣམ་

གཞག་ལ་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་གཏོང་ངམ།” རང་ཉྱིད་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ཁ་སྣོན་ཕན་བུ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་གཞག་

ཅྱིག་ལ་མཚོན་ན། གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་ས་བའྱི་ཆ་ཤས་ངེས་

ཅན་ཞྱིག་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཆ་ཤས་གཞན་དག་ནྱི་གཉེར་སྲུང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུའྱི་རྩ་

འཛིན་ཟ྄བ་མོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད། གནས་རྱིམ་འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ན། 

རྣམ་གཞག་ལ་གཏོར་བརླག་བྱེད་ཅྱིང་། རྒྱུ་མཚན་བརན་པོ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་

དགོས། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེ་དག་གྱི་གྲུབ་དོན་ཁག་ཅྱིག་རང་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་

འགལ་ཟླར་གྱུར་ན། ཁྱེད་ཚོའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཅྱི་ཞྱིག་ཐེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་

ནམ། གནས་རྱིམ་གང་དུ་རང་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་སམ།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ ང་ཚོས་སོམ་ཉམས་ལེན་པ་ཚོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། གྲྭ་
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པ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའྱི་འགོ་བརྩམས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། སྣང་བརྙན་

བསོམ་པར་གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཞྱིག་བཙལ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མར་བསམ་པ་ལྟར་ལས་ས་པོ་མྱིན་ཞྱིང་། ང་

ཚོས་སྣང་བརྙན་གྱི་རྒྱུན་ཡུན་རྱིང་ལ་སྐོང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་དང་། གསལ་ཆའྱི་ངར་

ཤུགས་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་པ། སྣང་བརྙན་འཛིན་སྟངས་ལ་ཐེབས་པའྱི་མོང་ཚོར་འདྲ་མྱིན་

གྱི་ཤུགས་རྐེན་བཅས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བཀོད་

སྒྱིག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེ་ཚོ་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་རྙེད་པར་སྒུག་ཡོད།

ཨ་ཐོར་ཁྱེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་དང་། དེའྱི་ཤུགས་བསྟན་

གཉྱིས་ལ་རག་ལས་འདུག ཉམས་ལེན་པ་ཚོར་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་འབྲས་བུ་བྱུང་རེས། ང་ཚོས་སྣང་བརྙན་སོམ་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་

ཞྱིག་གྱི་ཀླད་པ་ལ་གོག་པར་བརྒྱབས་ཏེ། གཞྱི་རུ་ཡོད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱིས་

རྩོལ་བ་མ་འདྲ་བ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརག་དཔྱད་གཏོང་ཆོག ང་རང་སེར་གྱི་

ལྟ་ཚུལ་ལ། རྣམ་གཞག་ལ་ལྷན་པ་མང་པོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ཤར་ཚེ། རྣམ་

གཞག་དེ་དོར་ནས་སར་ཡང་གཞན་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་ན་ཡག་རྒྱུ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་འདྱི་ནྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་དང་། ང་ཚོས་བསྒུགས་ནས་འདྱིའྱི་གྲུབ་

དོན་ལ་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་རེད། འདྱིས་མ་མཐའ་ཡང་ཚན་རྱིག་ལ་གོ་རོགས་གསར་པ་

ཞྱིག་སྤོད་ངེས།།
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ས་བཅད་བཞྱི་པ། མྲོང་ཚོར།

འཇྲོད་ཇི། ༼Georges Dreyfus༽

ལེའུ་བདུན་པ། ཉོན་མོངས་རང་བཞྱིན་གྱི་མོང་ཚོར་དང་། དེ་དག་གྱི་བཅོས་

ཐབས་ལ་བཟུང་བའྱི་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ།

༄༅། །མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གོ་རོགས་དང་ཉམས་ལེན་

མང་པོ་ཡོད་པ་ནྱི། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་

རྒྱུན་དུ་བྱེད་ཅྱིང་། ནང་དོན་རྱིག་པས་མཉམ་བཞག་དང་སྙྱིང་རེ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་སེམས་

གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུའྱི་ཉོན་སེམས་ལས་

དགྲོལ་རྒྱུ་རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ལ་མོང་

ཚོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་གོ་རོགས་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་

མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིད་ཆེས་འདྱི་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་མཐུན་ཆོས་སོར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའྱི་དེང་དུས་ཀྱི་

བརྩམས་ཆོས་མང་པོའྱི་ནང་མངོན་གསལ་ཡྱིན་ཡང་། བདེན་འཛིན་འདྱི་ལ་རྒྱུ་

མཚན་གྱི་རེན་གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།
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བདག་གྱིས་མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་གོ་རོགས་ཁག་

ཅྱིག་ཉུང་བསྡུས་བྱས་ཏེ། དེ་ཚོར་དཔྱད་པ་བཏང་ནས་གོང་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ལན་ཞྱིག་

འདེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་བརྡ་ཆད་རྣམས་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་

སེམས་ཁམས་སོར་གྱི་ཐ་སྙད་ནང་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ནྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། བདག་

གྱིས་ནང་པ་སྤྱིའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ངོ་སྤོད་དང་། མོང་ཚོར་རོགས་

པར་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཚོ་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་པར་བརོད་ནས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འགྲེལ་བརོད་དང་། གཞུང་ཕྱུག་པོ་འདྱིའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་

གཞག་འདྲ་མྱིན་དང་། དེ་དག་དེང་དུས་ཀྱི་མོང་ཚོར་གྱི་གོ་རོགས་ལའང་འབྲེལ་ཡོད་

ཡྱིན་པ་བཅས་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མར་བདག་གྱིས་མོང་ཚོར་གྱིས་གདུང་བའྱི་འཚོ་

བ་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་ཆེས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱེད་ཐབས་

ཁག་ཅྱིག་བརོད་དེ། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་འགའ་འགོད་རྒྱུ་

ཡྱིན།

ངའྱི་གཏམ་བཤད་འདྱི་ནྱི་ངའྱི་ལས་རོགས་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་མྱི་

མཚུངས་ཤྱིང་། བདག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་བ་ལས་ལྟ་

གྲུབ་རྱིག་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ཤྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། ངས་དེང་དུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་

ཚུལ་རྣམས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་བདེན་འཛིན་མྱི་བྱེད་པར། ནང་དོན་

རྱིག་པ་རང་ངོས་ནས་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པར་འབད་

བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། སེམས་ཀྱི་སོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་གོ་
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རོགས་རྣམས་ཐོག་མར་ཇྱི་ལྟར་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་

ལྟ་བུ་ལ་དེ་དག་གནད་ཡོད་དུ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད། དེ་མྱིན་ང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་

བརེ་རེས་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ལྷུང་སྟེ། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་སོ་

སོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརོད་བྱར་བཟུང་ནས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

ཡུལ་ཆགས་རྒྱུ་ལས་རང་གྱི་ལས་རོགས་སུ་འགྱུར་མྱི་ཐུབ།

མྲོང་ཚོར་དང་། དེའྱི་རྣམ་གངས།

མོང་ཚོར་གྱི་ནང་པའྱི་དོན་སྤྱི་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ངས་ཧོང་ཐོར་བའྱི་

སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ནས་འགོ་བརྩམ་རྒྱུ་ཡྱིན། མོང་ཚོར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་

ཞྱིབ་ཏུ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་ཚེ། ནང་པ་ཚོར་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་ཞྱིག་མྱི་འདུག 

ངས་འདྱི་ལྟར་བརོད་དོན་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པར་མོང་ཚོར་གྱིས་གདུང་བའྱི་འཚོ་བའྱི་

སོར་ལ་ཅྱི་ཡང་བརོད་མེད་པའྱི་དོན་མྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་

སྤྱི་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་དང་། བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་

གཞག་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་སེབས་མེད་པར་སྣང་། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ལ་ང་ཚོའྱི་

མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་དང་མཐུན་པའྱི་བརྡ་ཆད་ཅྱིག་མེད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་

གྱི་དོན་སྤྱི་དེའང་ཐད་ཀར་ངོས་བཟུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་པའྱི་མོང་ཚོར་

གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཞྱིང་། ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་དེང་དུས་ཀྱི་

ལམ་ནས་རོགས་པར་དེ་དགོས་ངེས་ཤྱིག་ཏུ་བསམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། མོང་ཚོར་

གྱི་དོན་སྤྱི་མེད་པའྱི་སད་ཆ་འདྱི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ལ་

ཡོད་པའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་བརྡ་ཆད་དང་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་གཞན་ལའང་ཡོད་མྱི་དགོས་པ་
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བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་ཀང་། གཞྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཏེ། མོང་ཚོར་

གྱི་དོན་སྤྱི་ལྟ་བུ་མེད་པ་ནྱི་ཡྱིད་ལ་འཆར་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་། འདྱི་ནང་པ་

ཚོར་མཚོན་ན་བདེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྙམ། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱ་གར་དང་བོད་

ཀྱི་ནང་པའྱི་བསྟན་བཅོས་སུ་ང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་བརྡ་ཆད་

གཅྱིག་ཀང་མེད་པར་སྣང་།

མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་མེད་པ་འདྱི་བསམ་བློ་སོང་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་

མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་ནྱི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་དེ་ལྟར་གྲུབ་མེད་པ་

བསྟན་འདུག སེམས་ཀྱི་རོག་པ་ཐ་ན་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་ལྟ་བུའང་རང་ཚུགས་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། དོན་སྤྱི་འདྱི་ལྟ་བུས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་སྟངས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ར་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དོན་བྱེད་ཅྱིང་། དེ་འདྲའྱི་ར་བའྱི་ནང་སེ་ཚན་སོ་

སོར་ཕེས་ནས་གྲུབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་

སྟངས་ཡོངས་གྲགས་ཤྱིག་ནྱི། ཕྱི་ལ་ཏོས་༼Plato༽གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་དེ་ཡྱིན་སྱིད། “ང་ཚོས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ནྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རོགས་པར་

བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པར་བརོད་ཅྱིང་། གཅྱིག་ནྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཁོང་ཁོ་

མོང་བར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། ཆ་ཤས་གསུམ་པ་ནྱི་་༌། ང་ཚོས་

དེར་སེད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཟེར་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཆ་ཤས་འདྱིས་ལྟོ་གོས་དང་། བརྩེ་

གདུང་སོགས་འཚོལ་གྱི་ཡོད།” ཕྱི་ལ་ཏོ་ལ་མཚོན་ན། སེམས་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཆ་ཤས་

གསུམ་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་ཅྱིང་། རྱིགས་པ་དང་། ཚོར་འདུན། སེད་པ་བཅས་རེད། ཆ་

ཤས་དང་པོས་མྱི་ལ་གྲོགས་བྱས་ནས། གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་དཔྱད་པ་དང་། གང་
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ཞྱིག་བེད་སྤོད་ཆེ་བ་དང་བཟང་བ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སེམས་

ལ་ད་དུང་ནུས་ཤུགས་གཞན་གྱིས་ཀང་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕོ་ལ་ཏོས་

ནུས་ཤུགས་དེ་ཚོར་སེད་པ་དང་། ༼ཟས་ལ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ།༽ ཐོ་མ་སྱི་༼thumos༽ཞེས་

པའྱི་ཐ་སྙད་སྦར་འདུག ཐོ་མ་སྱི་ནྱི་ང་ཚོ་ཁོང་ཁོ་ཟ་བ་ལྟ་བུའྱི་སབས་ཀྱི་སེམས་རྒོད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱིས་སུ་འདྱི་ལ་ཚོར་འདུན་དང་མོང་ཚོར་ཞེས་པའྱི་

ཚིག་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་པོ་དེ་ཚོར་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གོ་དོན་ཞྱིག་མཆྱིས་ཤྱིང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་བརེན་ནས་མོང་ཚོར་ལྟ་

བུའྱི་དོན་སྤྱི་ནྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་སྟངས་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱིའྱི་ར་བའྱི་ནང་

དུ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།

ནང་པའྱི་བརྡ་ཆད་དུ་མོང་ཚོར་མེད་པ་འདྱིས་ནང་པ་ཚོར་སེམས་རོགས་ཚུལ་

མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད། རོགས་ཚུལ་དེ་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ནང་

པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་སྟངས་དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་འདྱི་དག་ལ་

ལན་འདེབས་པར་ངས་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ས་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་

ལུགས་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཐོག་མར་བརོད་འདོད་པ་ནྱི། མངོན་པའྱི་

ལུགས་འདྱི་ནང་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བླ་མེད་དེ་མ་ཡྱིན་པར་ནང་པའྱི་ལྟ་

སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ལ། ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་སྣེ་མང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞྱིང་ལྟ་

བ་མང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ལ་སེམས་ཀྱི་

རྣམ་གྲངས་ཀང་མང་པོ་ཡོད། ངས་འདྱིར་གེང་བཞྱིན་པ་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་
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ཚུལ་མང་པོའྱི་ཁོད་ཀྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ཐུན་མོང་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་ཞྱིག་རེད།

ཆྲོས་མངྲོན་པའྱི་སྲོལ་རྒྱུན།

ཆོས་མངོན་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྙྱིང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ། 

གཞུང་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐོག་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་༼ཕི་ལྲོ ་སྔ ྲོན་གི ༥༦༦ ནས ༤༨༣༽

མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྱིང་པོ་མ་སོང་བར་མདོ་རུ་ཡོད་པའྱི་ཁོང་གྱི་གསུང་རྣམས་

ཕོགས་བསྒྱིགས་བྱས་པའྱི་དུས་སབས་ལ་ཡར་ཁུངས་གཏུགས་ཐུབ། ཆོས་མངོན་

པའྱི་ནང་དུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་ས་ཤོས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུས་པ་

དང་། འདྱི་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་

བོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཆོས་མངོན་པའྱི་ཤུགས་རྐེན་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཙམ་དུ་ཟད་མེད་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་འདྱི་ལ་ཕྱི་ལོ་

དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། ནང་པའྱི་བསམ་

གཞྱིགས་དང་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་

འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཡངས་ཤྱིང་། ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ཐམས་

ཅད་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱེད་མྱི་ཐུབ། ངས་རང་གྱི་ལས་འགན་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་ནས་

ཆོས་མངོན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོའྱི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞྱིག་ཟུར་འདོན་བྱས་ཡོད། 

བསྟན་བཅོས་དེ་དག་ནྱི་གཙོ་བོར་དུས་རབས་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་

པའྱི་བསམ་བློ་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་། སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གཉེན་གཉྱིས་ཀྱི་

བརྩམས་ཆོས་ཡྱིན། ངས་ད་དུང་གནས་བརན་སེ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་

ལའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལུགས་འདྱི་ནྱི་དུས་རབས་ལྔ་པའྱི་སབས་སུ་བྱོན་པའྱི་
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སངས་རྒྱས་དབྱངས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་ལ་བརེན་ནས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་

རེད། མཁས་དབང་འདྱི་ཚོ་ནྱི་ཆོས་མངོན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་རྩེ་མོར་སོན་པའྱི་སབས་

ཐོག་སྟེ། མཚམས་རེར་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བསལ་པ་རྫོགས་ལྡན་དུ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པའྱི་དུས་སབས་སུ་བྱོན་ཡོད། ངས་ཁོང་ཚོའྱི་ལྟ་བ་ལ་དཔྱད་པའྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་ནང་ཁོང་ཚོའྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་བསམ་བློའྱི་མཐུན་ཆ་གཙོ་བོར་གེང་བ་ལས། 

བསམ་བློ་དེ་དག་གྱི་འགལ་ཟླ་ལ་དཔྱད་པ་ནན་མོ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན།

ཆོས་མངོན་པའྱི་དམྱིགས་གཞྱི་ནྱི་སེམས་ལྡན་གྱི་མོང་བའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་

དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ། མོང་ངོར་སྣང་བའྱི་འཇྱིག་རེན་དང་། དེའྱི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་ལ་ཡུལ་

ཅན་རང་རྐ་བ་ཞྱིག་མྱི་འཇོག་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་གྱི་ནང་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་

ཡྱིན་ཞྱིང་། དཔྱད་པ་འདྱིའྱི་ནང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ནས་མང་འདས་བར་གྱི་སྣང་

ཚུལ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཆོས་མངོན་པའྱི་ནང་དུ་དངོས་གཟུགས་

འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་། ཆུང་བ་བཞྱིའྱི་སོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་རྒྱས་

སྤོས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་པའྱི་ཐར་པའྱི་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་འདྲ་མྱིན་

ཡང་འདུས་ཡོད། བརོད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་དཔྱད་བརྡར་བྱེད་པ་དེས་ཆོས་

མངོན་པའྱི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་བརེན་ནས་ཆོས་མངོན་

པ་ལ་མཚམས་རེར་ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་སྦོར་བ་

དང་། འདྱི་ནྱི་ངའྱི་གེང་གཞྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཆོས་མངོན་པ་ལ་མོང་བར་དཔྱད་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ལྡན་ཞྱིང་། 
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བྱེད་ཐབས་དེ་ནྱི་ཆ་རྒྱུས་མེད་མཁན་ཚོ་ལ་བློ་མྱི་བདེ་བར་བྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ཞྱིག་ཏུ་སྣང་སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། བྱེད་ཐབས་དེས་རང་གྱི་ཐོག་མའྱི་འབྱུང་ཁུངས་མཚོན་

པ་དང་། སྣང་ཚུལ་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་སབས། ཆོས་མངོན་པས་

སྣང་ཚུལ་དེའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འབྱུང་བ་ཁག་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། དེ་དག་ཐོ་རུ་བཀོད་

ནས་རང་གྱི་རྱིགས་མཐུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་འཇོག་གྱི་ཡོད། འདྱི་ལྟར་ཆོས་མངོན་

པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནྱི་ཐོ་གྲངས་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་སོ་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། དོན་ངོ་མར་

འདྱི་ནྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་ཐོག་མའྱི་གྲུབ་ཚུལ་ཡང་ཡྱིན། ནང་པ་ཚོར་འཇྱིག་རེན་

བཀོད་པ་པོ་ཞྱིག་མེད་ཀང་། ཐོ་གྲངས་ཡོད་ཐག་ཆོད་རེད་ཅེས་པའྱི་ཀུ་རེ་འདྱི་ལ་

ཁྱེད་ཚོ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཆོས་མངོན་པར་མཚོན་ན། འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་སོལ་

རྒྱུན་གཞན་དག་དང་མ་འདྲ་བར་བདེན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

ཆོས་མངོན་པས་མོང་བར་སྣང་བའྱི་འཇྱིག་རེན་དང་། མོང་བའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཐོ་

གྲངས་ཞྱིབ་ཏུ་གེང་སྟེ། སོ་སོའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་

པའྱི་ལྟ་བ་གཙོ་བོ་སྟོང་ཉྱིད་དང་རེན་འབྱུང་ཡང་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་འདྱི་

དག་གཞྱིར་བཞག་ན། མོང་བར་སྣང་བའྱི་ཆོས་ནྱི་རང་རྐ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་འགྱུར་བ་མེད་

པའྱི་རྫས་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་འདྲ་མྱིན་

ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་རང་བཞྱིན་

ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་མཚོན་ན་ལྷག་ཏུ་བདེན་པ་ཆགས་ཡོད། གང་

ཟག་ནྱི་རྫས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཅྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། གཟུགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཕུང་

པོ་དང་། རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་སྟངས་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའྱི་
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རོག་བཏགས་ཤྱིག་རེད། དཔྱད་པ་འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ཚོད་འཛིན་མྱི་

བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་གྱི་ཆོས་གཞན་ལའང་སྦོར་གྱི་ཡོད་དེ། རང་ཉྱིད་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་

གཞྱི་རྩའྱི་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་གཞན་དག་ལའང་འདྱི་ལྟར་དཔྱད་པ་གཏོང་གྱི་

ཡོད། ད་དུང་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་སྟེ། གཞྱི་རྩའྱི་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཀང་འགྱུར་བ་

མེད་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་བོ་རུ་འཛིན་མྱི་རུང་བ་དང་། དེ་དག་གྱི་གྲུབ་གནས་ཀང་

སད་ཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ཡོད། འདྱི་ལྟར་ཆོས་མངོན་

པས་དངོས་གཟུགས་ནྱི་རང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་གྲུབ་ཆ་ལས་གྲུབ་ཡོད་པར་དཔྱད་པ་

གཏོང་སབས། གྲུབ་ཆ་དེ་དག་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བསམ་གྱི་མེད་པ་

དང་། དེ་དག་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའྱི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་བྱུང་བ་འཇྱིག་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན། དེ་མཚུངས་སུ་སེམས་ལའང་གཞྱི་རྩའྱི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་

གཞྱིར་བཞག་པའྱི་སོ་ནས་དཔྱད་པ་གཏོང་བ་དང་། ང་ཚོས་སེམས་ཞེས་བརོད་པའྱི་

སྣང་ཚུལ་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་འདྱིའང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བྱུང་བ་ལས་གྲུབ་ཡོད།

མཐའ་མར་ཆོས་མངོན་པའྱི་དཔྱད་པ་འདྱི་ནྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་བྱེད་ཐབས་

གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད། དཔྱད་པ་

འདྱིའྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐར་པའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གྲོགས་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་སེམས་བྱུང་དང་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་

གྲངས་དེ་ཚོ་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། རང་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ལྟ་བའྱི་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་

བཏྱིངས་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་འོག་ཏུ་དཔྱད་པ་

གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལྟར། སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་དེ་ཚོས་སོམ་གྱི་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་
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ལ་གྲོགས་གལ་ཆེན་བྱེད་པ་དང་། སེམས་བྱུང་གང་ཞྱིག་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་

དགོས་མྱིན་དང་། སེམས་བྱུང་གང་ཞྱིག་ཞྱི་བར་བྱེད་དགོས་མྱིན་གྱི་གོ་རོགས་

གསལ་པོ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལྟར་ཆོས་མངོན་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་

ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཞྱིང་། ཆོས་མངོན་པས་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་

ཁག་ལའང་རྒྱབ་རེན་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་མཁོ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཆྲོས་མངྲོན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

སེམས་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ལ་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་སོར་གེང་

སབས་ང་ཚོས་དོན་གང་ཞྱིག་གཞྱི་ལ་བཟུང་ཡོད་པ་གསལ་པོར་རོགས་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་རེད། ཆོས་མངོན་པ་གཞྱིར་བཞག་ན། སེམས་ནྱི་གནས་ཚུལ་སྡུད་སྒྱིག་བྱེད་

པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གམ་ཀླད་པའྱི་བཟོ་བཀོད་ཅྱིག་མྱིན་ལ། སེམས་ནྱི་ངའོ་སྙམ་

པའྱི་བདག་ཅྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་རྩོལ་བ་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་དབང་པོ་ཞྱིག་ཀང་མྱིན། དེ་ལས་

ལྡོག་སྟེ། སེམས་ནྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་། ས་ཕྱི་འབྲེལ་བའྱི་སེམས་

བྱུང་ངམ་ཡྱིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའྱི་རྙོག་

འཛིང་གྱི་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྟ་བའྱི་ཆ་ནས་བརོད་ན། སེམས་བྱུང་དེ་དག་

མངོན་སུམ་གྱི་མོང་བར་འཇུག་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོས་རང་གྱི་བློ་རྩེ་ཁ་ནང་དུ་གཏད་

དེ། སོ་སོའྱི་ཚོར་སྟངས་དང་། བསམ་སྟངས། དྲན་སྟངས་སོགས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། 

སེམས་བྱུང་དེ་དག་ང་ཚོར་སྣང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་

ཞྱིག་མོང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ངང་ཚུལ་དེ་དག་གྱི་འཕེལ་འགྲྱིབ་ཀང་མོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

ཆོས་མངོན་པ་གཞྱིར་བཞག་ན། གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་དུ་སྐེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་
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ངམ་ཡྱིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སོན་འགྲོའྱི་ཚུལ་དུ་གེང་བའྱི་འགྲེལ་བཤད་འདྱི་ལས་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ནྱི། 

ང་ཚོས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་ཞེས་ཟེར་བ་དེར་བརེན་ནས་ཆོས་མངོན་པས་

སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། སེམས་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་

གྱི་གོ་རོགས་དེ་ང་ཚོས་རང་གྱི་བློ་རྩེ་ནང་དུ་གཏད་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ལས། 

སེམས་དེ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཟུང་ནས་དེའྱི་མངོན་གྱུར་གྱི་ཆ་རྣམས་

ལ་དཔྱད་པ་བཏང་ནས་ཡོང་གྱི་མེད། ཆོས་མངོན་པའྱི་བྱེད་ཐབས་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་

ཀྱི་བསམ་བློ་པ་མང་པོའྱི་བྱེད་སྟངས་དང་འདྲ་མཚུངས་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན། དཔེར་ན། 

པྱི་རན་ཏེ་ནོ་དང་། ༼Franz Brentano༽ ཧོར་སད། ༼Edmund Husserl༽ འཇམ་མྱི་སྱི་

སོགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནྱི་ངེས་པར་དུ་ནང་སེམས་ཀྱི་ངང་

ཚུལ་ལ་ཕོགས་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟར་གཞྱི་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། བྱེད་ཐབས་འདྱི་ནྱི་འཇམ་

མྱི་སྱིས་བརོད་པའྱི་སད་ཆ་ཡོངས་གྲངས་འདྱིས་གསལ་པོར་མཚོན་ཐུབ། “ང་ཚོ་

ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརེན་དགོས།”

འཇམ་མྱི་སྱིས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ལྟར། སེམས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་

ཞྱིག་མྱིན་པ་འདྱིས་དྲྱི་བ་མང་པོ་སོང་གྱི་ཡོད། སེམས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། སུས་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་དགོས་སམ། གང་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། 

ཞྱིབ་ལྟ་དེ་མངོན་སུམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཆོས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བར་དུ་གཅོད་

ཀྱི་ཡོད་དམ། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་པོ་འདྱི་ཚོའྱི་ཁར། ད་དུང་ཞྱིབ་ལྟ་འདྱི་

ཁུངས་དག་མྱིན་གྱི་དོགས་པའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ང་
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ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོའྱི་སེམས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་ཀང་། ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་

ནུས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་བས་ན་སུའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དེ་ཁུངས་དག་

ཅྱིག་ཏུ་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་། ལུགས་འདྱིའྱི་མཁས་དབང་ཚོས་ཚོར་རོགས་སྤྱིར་བཏང་བ་གཅྱིག་པུ་

མ་ཡྱིན་པར། སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་ཞྱིབ་ལྟའང་སོ་སོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་དུ་

བཞག་ཡོད་ཅྱིང་། ཞྱིབ་ལྟ་དེ་དག་གྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད། འོན་

ཀང་། སོམ་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའྱི་མོང་བ་ནྱི་ཚད་གཞྱི་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ནང་པའྱི་སེམས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་པ་མངོན་གསལ་མྱི་འདུག

ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརེན་དགོས་པ་འདྱི་ནྱི། ཧ་ཝད་ཌྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་

བ་འཇམ་མྱི་སྱི་དང་ཆོས་མངོན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་བར་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ཡོད་ཚད་

མྱིན་ཞྱིང་། ད་དུང་མཐུན་ཆོས་ཟབ་མོ་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་

ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ཤེས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་རེད། ཆོས་མངོན་

པའྱི་ལུགས་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མེད་དུ་འབྱུང་གྱི་མེད། དེ་

ལས་ལྡོག་སྟེ། ངང་ཚུལ་རེ་རེ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ངང་ཚུལ་ས་མ་ཞྱིག་ལས་སྐེས་ནས་

རྒྱུན་ཕྱི་མ་ཞྱིག་བསྐེད་ཅྱིང་། ཤེས་རྒྱུན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གྲུབ་ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཇམ་མྱི་

སྱིའྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་

པའྱི་ཤེས་རྒྱུན་གྱི་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆུ་བོ་

ནམ་ཡང་མཚམས་མྱི་འཇོག་པ་དང་། དེ་མཚམས་འཇོག་པའྱི་ཆུ་ཚོད་དང་། སར་མ། 

སད་ཅྱིག་མ་གང་ཡང་མེད་ལ། རོག་པའྱི་བཞུར་རྒྱུན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་
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ཡོད་པ་འདྱི་རེད།

ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་དང་། འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་ལྟ་ཚུལ་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཁག་

ཅྱིག་ཀང་ཡོད། ཁྱད་པར་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ལྟེ་བར་འབྲེལ་ཞྱིང་། དེང་དུས་

ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ནྱི། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རྒྱུན་

མཐུད་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་རེད། འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་འདོད་ཚུལ་

ནྱི། “ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་དུམ་བུར་གཏུབས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་རུ་མྱི་

སྣང་།” ཞེས་པའྱི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སད་ཆ་འདྱིས་བསྟན་ཡོད། ཤེས་པའྱི་འདུས་དོན་

ལ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ཤེས་རྒྱུན་ནྱི་ངང་ཚུལ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་

ཆད་མཚམས་མེད་པར་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་མྱི་

འདོད་པ་དང་། ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མགོགས་པོར་འབྱུང་ཡང་། འགྱུར་

ལྡོག་དེ་ཚོའྱི་ས་ཕྱིའྱི་བར་ལ་ཆད་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྦོང་བརྡར་མ་ཐོབ་

པའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་སེམས་ནྱི་ཆད་མཚམས་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་རུ་སྣང་བ་

ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ། ཞྱིབ་ལྟ་ནན་མོ་ཞྱིག་བྱས་ན། ཤེས་པའྱི་

རྒྱུན་ནྱི་ཤེས་པ་སད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་ལས་གྲུབ་ཡོད་པར་སྣང་ཐུབ་ཅྱིང་། སད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་

དེ་དག་སོ་སོར་ཕེ་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཆོས་མངོན་པའྱི་གཞུང་དུ་མས་སད་ཅྱིག་མ་དེའྱི་ཚད་འཇལ་གེང་སྟེ། ཚད་

འཇལ་དེ་མངོན་སུམ་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་ལ་གཞྱི་འཇོག་རུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་ཡོད། ཡྱིན་

ཡང་། ངས་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། འདོད་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་རྙོག་དྲ་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན་

ཞྱིང་། མཚམས་རེར་ཆོས་མངོན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་འདྲ་མྱིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་
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གྱུར་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ཡང་བཟུང་ཡོད། དཔེར་ན། བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ཆེན་མོ་ནྱི་

དུས་རབས་དང་པོའྱི་ནང་བརྩམས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

གཞུང་འདྱིར་སད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་པར་གསུངས་

ཡོད། ད་དུང་གཞུང་འདྱིར་སད་ཅྱིག་མའྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་འཕང་འཁེལ་མཁན་གྱིས་སྐུད་

པ་ཞྱིག་འཇུ་བ་ལ་དགོས་པའྱི་ཡུན་ཚད་ཡྱིན་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་འདུག ཡང་

འདྱི་འདྲའྱི་གཞུང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འདོད་ཚུལ་འདྱི་ཁས་བླངས་མེད་པ་དང་། དུས་

ཡུན་དེ་ནྱི་རགས་མོ་ཡྱིན་པར་བརོད་ནས་སད་ཅྱིག་མ་ནྱི་སེ་གོལ་གཏོགས་པའམ་

མྱིག་རྡེབ་ཐེངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞྱིའྱི་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་འདོད་ཡོད། ཚད་

འཇལ་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་བྱུང་ཡོད་ཀང་། གནའ་བོའྱི་མྱི་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་ཡོ་

ཆས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་དེ་མེད་པར་བསམ་བློ་བཏང་ན། སད་ཅྱིག་མའྱི་

གསལ་བཤད་འདྱི་དག་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རེན་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྣང་། ཤེས་པའྱི་

སད་ཅྱིག་མ་ཞྱིག་སར་ཆའྱི་བརྒྱ་ཟུར་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་མ་གཏོགས་རྒྱུན་མྱི་

བརན་པར་འདོད་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཀླད་པའྱི་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ངང་ཚུལ་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་

འཕྲུལ་ལས་ཀྱིས་བརག་པར་ལྟོས་ནའང་ཧ་ཅང་དུས་ཡུན་ཐུང་བ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་

ཡང་། གནས་བརན་སེ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྱིག་གྱིས་གོག་འཁྱུག་པའམ་

མྱིག་རྡེབ་བྱེད་པའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་དུའང་སེམས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་མ་ཐེར་འབུམ་

འདུས་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག དུས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་གནས་བརན་སེ་པའྱི་

ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་འདོད་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞན་དག་ལས་ལས་ལྡབ་མང་

པོས་ཕ་མོ་ཞྱིག་རེད།
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སད་ཅྱིག་མའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདྱིས་ང་ཚོར་ཞྱིབ་ལྟ་གཞྱིར་

བཞག་གྱི་འགྲེལ་བརོད་ལ་རྙོག་དྲ་ཡོད་པའྱི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ་དང་། ང་ཚོས་སུ་ཞྱིག་

གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་སམ། ང་ཚོས་སོལ་རྒྱུན་གང་ཞྱིག་གཞྱི་རུ་

འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ད་དུང་ང་ཚོས་ཁྱད་པར་འདྱི་དག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་སོར་ལའང་

བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། འབྱུང་ཁུངས་དེ་ནྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་

ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྱད་པར་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རྒྱས་བཤད་བྱས་པའྱི་འབྲས་

བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཁྱད་པར་འདྱི་དག་གྱི་རྐེན་གྱིས་ང་ཚོས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་

ཅྱིག་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ཡང་། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། འདྱིར་ཡོད་ཚད་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་

ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ཞྱིབ་ལྟའྱི་འགྲེལ་བརོད་ཀྱིས་ཁ་སོང་བྱས་པའྱི་རྣམ་

གཞག་གྱི་རོག་དཔྱོད་ལས་གཙོ་བོར་བྱུང་བར་སྙམ། གཞུང་དེ་དག་གྱིས་མངོན་སུམ་

གྱི་གོ་རོགས་མཚོན་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུར་ང་ཚོས་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་

ཤྱིང་། གཞུང་དེ་དག་ནྱི་གཙོ་བོར་རྣམ་གཞག་རྒྱས་སྤོས་ཀྱི་རོག་དཔྱོད་ལས་གྲུབ་པ་

ཞྱིག་རེད། ད་དུང་ཆོས་མངོན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སད་ཅྱིག་མ་ཞྱིག་

ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞྱིག་གྱི་གོ་རོགས་ལས་འདས་ཡོད་པར་

བརོད་དེ། མ་གཞྱི་སྙོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆུ་ཞྱིག་ཇེ་སྙོག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་

ང་ཚོས་དོགས་འདྲྱི་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན།

ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་དང་འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་གཞན་

ཞྱིག་ནྱི། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས་བློའྱི་ངང་ཚུལ་གྱི་བྱེད་ལས་རྣམས་རོགས་

ཚུལ་འདྱི་རེད། འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་འདོད་ཚུལ་དང་འདྲ་བར། ཆོས་མངོན་པས་བློའྱི་ངང་
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ཚུལ་སྤྱི་ནྱི་འདུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཡུལ་ཅན་ལ་མ་བརེན་

པར་གྲུབ་པར་སྣང་བའྱི་ཆོས་ལ་སེམས་བྱུང་ཁག་གྱིས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་འདྱི་

ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། འདུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་འདྱི་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་

འཇམ་མྱི་སྱི་དང་ཆོས་མངོན་པའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅྱིང་། ངའྱི་གོ་རོགས་གཞྱིར་

བཞག་ན། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་བྱེད་སྟངས་དེ་ནྱི་ཁྱད་པར་བ་

ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་དེ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན། སོལ་རྒྱུན་འདྱིས་མོང་ཚོར་གྱི་ངང་ཚུལ་ལ་

ལྟ་ཚུལ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐུབ།

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རེ་རེས་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཤྱིང་། 

ཆོས་མངོན་པས་བློའྱི་འབྲེལ་བ་འདྱི་ལ་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་པར་བརོད་ནས་གསལ་

བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་ནྱི་གཙོ་སེམས་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིའྱི་བྱེད་ལས་ཡུལ་གྱི་

ཆོས་དེ་ཤེས་ཚོར་ལ་སྣང་བར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞན་ནྱི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཡྱིན་པ་

དང་། དེ་ཚོའྱི་བྱེད་ལས་ཤེས་ཚོར་ལ་ཁྱད་ཆོས་སྦར་ཏེ། ཤེས་ཚོར་དེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་

ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ། གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་དང་མྱི་གནས་པ། ཞྱི་བ་དང་འཕོ་

བ། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་སོགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ་དུ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག 

“ཡུལ་དང་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྱིག་ཅྱིང་དམྱིགས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་

ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ།།”

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གོ་རོགས་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་ངང་

ཚུལ་ལ་བྱེད་ལས་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡྱིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་ཆོས་ཤྱིག་
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ཟྱིན་པའྱི་ཚོར་ཤེས་རེད། དཔེར་ན། དྲྱི་ཞྱིམ་པོ་ཞྱིག་ཚོར་བ་ནྱི་དྲྱི་ངད་དེ་ལྡན་པའྱི་

ཆོས་ཤྱིག་ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་ཆོས་

ཤྱིག་ཟྱིན་པའྱི་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཙམ་དུ་ཟད་མེད་པ་དང་། དེ་ནྱི་གཡོ་འགུལ་

མེད་ཅྱིང་ལྡོག་འཕོ་བྱེད་པའྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། བློའྱི་ངང་

ཚུལ་ནྱི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་དང་འདུན་པ་བྱེ་བྲག་པ་སོགས་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་

ཞྱིག་ལ་འཇུག་གྱི་ཡོད། ངའྱི་དཔེ་མཚོན་ནང་གྱི་དྲྱི་ངད་འཛིན་པའྱི་བློ་དེ་ནྱི་དྲྱི་ངད་

ལྡན་པའྱི་ཡུལ་དེ་ཚོར་བའྱི་ཤེས་པ་ཙམ་མྱིན་ཞྱིང་། བློ་འདྱིས་ད་དུང་ཡུལ་དེ་ཡྱིད་དུ་

འོང་མྱིན་ཐག་བཅད་ནས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་དང་། རོག་པ་སོགས་

བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་པའྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་སྦོར་བ་ནྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་བྱེད་

ལས་ཡྱིན་ཞྱིང་། སེམས་བྱུང་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སབས་བབ་ཀྱི་

དགོས་དམྱིགས་ཡྱིན། དེ་ཡང་ང་ཚོས་མོང་ཚོར་ཞེས་བརོད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་

ཚུལ་འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཁོད་ན་ཡོད། ངས་ཐོག་མར་ཆོས་མངོན་པའྱི་འགྲོ་ལུགས་ལ་

ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ནས་སེམས་བྱུང་གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྣམ་པར་ཤེས་པ།

གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། བློའྱི་ངང་ཚུལ་སོ་སོ་ནྱི་གཙོ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དུ་

མ་ལས་གྲུབ་ཡོད། གཙོ་སེམས་ནྱི་ཡུལ་ཞྱིག་རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

འདྱི་ནྱི་ཡུལ་དེ་འཛིན་པའྱི་ནུས་རྩོལ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ལས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་

པའྱི་བདག་གམ་བྱེད་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀོལ་བའྱི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་མྱིན། གོང་གྱི་དཔེ་

མཚོན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་གཙོ་སེམས་ཀྱིས་ཡུལ་ཞྱིག་ཚོར་བ་ཙམ་ཡྱིན། རྒྱུ་
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མཚན་འདྱིའྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གཉེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཡུལ་ཞྱིག་

འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཡོད།

མངོན་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཕལ་ཆེ་བར་ཤེས་པ་ལ་རྱིགས་དྲུག་འཇོག་

ཅྱིང་། འདྱི་དག་ལས་ལྔ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་ཀ་ལས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། མྱིག་ཤེས། རྣ་ཤེས། 

སྣ་ཤེས། ལྕེ་ཤེས། ལུས་ཤེས་བཅས་ནྱི་དབང་ཤེས་ལྔ་དང་། ཡྱིད་ཤེས་བཅས་ཡྱིན། 

དབང་ཤེས་རེ་རེ་ནྱི་སོ་སོའྱི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་། ཤེས་

པ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་སད་ཅྱིག་ལ་སྐེས་ནས་སད་ཅྱིག་ལ་འགག་གྱི་ཡོད། ཤེས་པ་དྲུག་

པ་ནྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་དབང་ཤེས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་ཚོར་ཤེས་

ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཐུན་མོང་ནས་འདོད་ཀང་། འདྱིའྱི་རེན་གཞྱི་

གང་དུ་ཡོད་མེད་ལ་འདོད་ཚུལ་གཅྱིག་མཐུན་ཞྱིག་མྱི་འདུག

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་

གཞུང་དུ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྱིགས་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ཏུ་ཡོངས་སུ་མྱི་

འདུས་པའྱི་རྩོད་སྒྲུབ་གནང་ཡོད། ཁོང་གྱིས་ཤེས་པའྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཁ་སྣོན་བྱས་

ཡོད་དེ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་དང་ཉོན་ཡྱིད་གཉྱིས་རེད། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་

དོན་སྤྱི་འདྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་

གཞྱིར་བཞག་ཡོད། ཤེས་པ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ལ་འཇུག་ཤེས་དྲུག་ཟེར་ཞྱིང་། མངོན་

གྱུར་གྱི་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རེད། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ནྱི་རྒྱུན་བརན་ཞྱིང་མངོན་

གྱུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་བསགས་

པའྱི་ལས་དང་བག་ཆགས་སོགས་དེའྱི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་
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པ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་ཞྱིང་རྒྱུན་དུ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་སྣང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་། དྲན་པ་

འཐོར་བའྱི་སབས་ལྟ་བུ་ལ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་མོང་ཐུབ་པའམ། མ་མཐའ་ཡང་

དེར་རེས་སུ་དཔོག་ཐུབ་པར་འདོད།

ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་འདྱི་ནྱི་ཉོན་ཡྱིད་ལ་བདག་ཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

ཏུ་སྣང་ཞྱིང་། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་འབྱུང་གྱི་

ཡོད། ནང་པའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། འདུ་ཤེས་དེ་ནྱི་འཁྲུལ་ཤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། 

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བདག་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་འདྱིས་ཕན་ཚུན་བརེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བའྱི་

དངོས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་བྱུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་པས་ཡྱིན། དེའྱི་

ཕྱིར་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་བློའྱི་ལྟེ་བར་ཡོད་པའྱི་བྱེད་པོའྱི་འདུ་ཤེས་འདྱི་ནྱི་ལོག་ལྟ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ལུས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ལ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་ཞྱིག་

དོན་དངོས་སུ་མེད་པ་དང་། ནུས་རྩོལ་དེ་ནྱི་སོ་སོའྱི་རྒྱུ་རྐེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་

ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཕྱིའྱི་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པའྱི་སེམས་བྱུང་

འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ལས། རང་རྐ་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་ཞྱིག་མེད།

འདྱི་ལྟར་འཕགས་པ་ཐོག་མེད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་

བཞག་ཡོད། རྣམ་གྲངས་མཐའ་མ་གཉྱིས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་གོ་

བསྡུར་གྱི་ས་མཚམས་ལས་འདས་ཡོད་ཀང་། འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་

དང་། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

ཤེས་པའྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་དག་ནྱི་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བྱེ་བྲག་པ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པར་
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གཏོགས་པ་དང་། ང་ཚོས་འདྱིར་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དེའྱི་སོར་གེང་དགོས་དོན་མེད་

ཀང་། ང་ཚོས་རྣམ་གྲངས་འཇོག་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དོགས་འདྲྱི་བྱེད་དགོས་པའང་

སོར་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གྲངས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་

དེས་གོ་རོགས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་སྤོད་པ་དང་། གལ་སྱིད་གོ་རོགས་དེ་མེད་ཚེ། ང་ཚོས་

ནང་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞྱིག་རོགས་མྱི་ཐུབ།

སེམས་བྱུང་།

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་ཡུལ་ཞྱིག་རོགས་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཙམ་མྱིན་ཞྱིང་། སེམས་

ཀྱི་ངང་ཚུལ་དེས་འཇུག་ཡུལ་ལ་ཡྱིད་དུ་འཐད་མྱི་འཐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་སྦར་

ཏེ། འདུ་ཤེས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་གྱི་ཆོས་དེ་འཛིན་གྱི་ཡོད། རང་གྱི་

འཇུག་ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་སྦོར་བ་ནྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་བྱེད་ལས་ཡྱིན་ལ། སེམས་བྱུང་

ནྱི་གཙོ་སེམས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་སྦོར་བའྱི་བློའྱི་ཆ་ཞྱིག་རེད། ཚིག་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་ན། གཙོ་སེམས་ཀྱིས་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་གྱི་ངོ་

བོ་ཙམ་འཛིན་པ་དང་། སེམས་བྱུང་གྱིས་གཙོ་སེམས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་དེའྱི་གནས་

སྟངས་ཁྱད་པར་བ་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཤེས་པ་དེའྱི་འདུས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་

རྣམས་བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། སེམས་བྱུང་གྱིས་འཇུག་ཡུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཤེས་ཚོར་གྱི་འཛིན་

པ་དེར་ཡྱིད་ལ་འཐད་པ་དང་མྱི་འཐད་པ། རྩེ་གཅྱིག་པ་དང་རྩེ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

ཞྱི་བ་དང་འཕོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྦོར་གྱི་ཡོད། 

ཆོས་མངོན་པ་ལྟར་ན་སེམས་བྱུང་ཞེས་པའྱི་བརྡ་ཆད་འདྱི་ལ་གོ་བ་སྣ་ཚོགས་
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ཤྱིག་ཡོད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཙོ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་

རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞྱིང་། མཚམས་རེར་འབྲེལ་བ་དེ་བྱུང་རྱིམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་དང་། 

གཅྱིག་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་གཞན་ནྱི་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་སེམས་

ཀྱིས་རང་གྱི་འཁོར་དུ་འགྲོ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་དེར་ཁྱད་

ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་དང་ལྡན་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཡང་མཚམས་རེར་ཆོས་མངོན་པས་

འདྱི་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དང་། གཙོ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཇུལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་དུས་མཉམ་དུ་འཛིན་གྱི་

ཡོད།

ཆོས་མངོན་པས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་སྟངས་དང་འགག་སྟངས་གཏན་ལ་

ཕབ་སྟེ། དེ་རྣམས་རྱིགས་མཐུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་ཕེས་ནས་སེམས་ཁམས་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱས་ཡོད། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་སོ་སོ་ལ་རྣམ་གྲངས་ཅུང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། ངས་འདྱིར་སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་ཅན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དེ་གཙོ་

བོར་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡ ཀུན་འགྲོ་ལྔ།

༢ ཡུལ་ངེས་ལྔ༌།

༣ གཞན་འགྱུར་བཞྱི།

༤ དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག

༥ རྩ་ཉོན་དྲུག
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༦ ཉེ་ཉོན་ཉྱི་ཤུ།

རྩ་བའྱི་དབྱེ་བ་དྲུག་ཏུ་ཕེས་ཡོད་པ་འདྱི་ད་དུང་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་རུང་བ་རོགས་

ཚེ། རྣམ་གྲངས་དབྱེ་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྙོག་འཛིང་གྱི་རང་བཞྱིན་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་

རེད། རྣམ་གྲངས་དྲུག་པོ་འདྱིའྱི་ཐོག་མ་གསུམ་ཀའྱི་ནང་དགེ་མྱི་དགེ་གང་དུའང་མྱི་

གཏོགས་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། སེམས་བྱུང་དེ་དག་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་

དགེ་མྱི་དགེ་གང་རུང་གྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་ཆོག རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་བྱུང་དེ་དག་

རང་ངོས་ནས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་གང་ཡང་མྱིན། འདྱི་དང་ཅུང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་

དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་དང་རྩ་ཉོན་དྲུག་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཉྱིས་ཡོད། སེམས་བྱུང་འདྱི་

དག་བླང་དོར་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། བློ་ནྱི་སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་

གང་རུང་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་དགེ་མྱི་དགེ་གང་རུང་གྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་ཆོག འོག་གྱི་རྣམ་

གྲངས་འདྱི་དེ་ལྟར་ཕེས་པ་རེད།

༡ ལུང་མ་བསྟན་གྱི་སེམས་བྱུང་བཅུ་བཞྱི ༼ཀུན་འགྲོ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ངེས་ལྔ། 

གཞན་འགྱུར་བཞི༽ 

༢ དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག 

༣ མྱི་དགེ་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག ༼རྩ་ཉྲོན་དུྲག་དང་ཉ་ེཉྲོན་ཉི་ཤུ༽

བླང་དོར་གྱི་གནད་རྩ་བར་བཟུང་བ་ནྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་

སྟངས་འདྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྣམ་གྲངས་འདྱི་དགེ་བ་དང་ཉོན་
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མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གཞྱིར་བཞག་ནས་བསྒྱིགས་ཡོད། ལུང་བསྟན་པའྱི་སེམས་

བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་མ་བཅུ་བཞྱི་ནྱི་དགེ་མྱི་

དགེ་གང་རུང་གྱི་རྣམ་རྱིག་གྱི་འཁོར་དུ་འགྲོ་བ་ཞྱིག་རེད།

སྤྱིར་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བླང་དོར་རྱིག་པར་དཔྱད་པ་གཏོང་བའྱི་

གནས་དུས་མ་ཡྱིན་ནའང་། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་དགེ་མྱི་དགེའྱི་ཁྱད་ཆོས་

སོར་ལ་ངས་ཚིག་འགའ་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། དགེ་མྱི་དགེའྱི་ཁྱད་ཆོས་འདྱི་ཇྱི་

ལྟར་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ལན་འདེབས་པར་ང་ཚོས་ཐོག་མར་

བསབ་ཁྱིམས་དང་། བླང་དོར་བར་གྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཧད་གྱི་༼Hegel༽ནས་བྱུང་སྟེ། ཕོ་ལྱི་༼Paul Ricoeur༽ལྟ་

བུའྱི་དེང་དུས་ཀྱི་བསམ་བློ་པ་ཚོས་དར་སེལ་བཏང་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་

ན། བསབ་ཁྱིམས་ནྱི་སྒྱིག་ཁྱིམས་དང་བཀའ་ལུང་ལྟ་བུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚད་བཀག་

ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། བླང་དོར་ནྱི་བཟང་པོར་ཕོགས་ཤྱིང་དགེ་བའྱི་ཉམས་ལེན་དང་

མཐུན་པའྱི་འཚོ་བའྱི་ཆ་ཤས་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་རེད།

ང་ཚོས་ཁྱད་པར་འདྱི་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་ན། ཆོས་མངོན་པའྱི་སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བླང་དོར་རོགས་ཐུབ། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལ་

དགེ་མྱི་དགེའྱི་བསབ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། 

བསབ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞྱིར་བཞག་ན། དགེ་བའམ་མྱི་དགེ་བའྱི་བློའྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་

ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སེམས་

ཀྱིས་ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱི་མར་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་བསྐེད་པ་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་
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སེམས་ཀྱིས་ལས་ངན་པའྱི་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་རེད། ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་

སྦར་བའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པར་

ངེས་ཤྱིང་། དེར་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་གྱི་སོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ནྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་

སོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཚུལ་གཙོ་བོ་དེ་མྱིན་ཞྱིང་། ངས་ཕེས་པའྱི་དགེ་བ་དང་ཉོན་

མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་ཐ་

དད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པའང་མྱིན། 

དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ནྱི་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་དགེ་བ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། བསབ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་དགེ་བ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་ནྱི་བསབ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན། བདག་འཛིན་

ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བློ་འདྱི་ནྱི་བསབ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་ནས་བར་གནས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

ཞྱིག་ཡྱིན། ༼འདིས་སིྒག་ཁིམས་དང་བཀའ་ལུང་གང་ཡང་དངྲོས་སུ་རིྩས་མེད་གཏྲོང་གི་མེད།༽ 

འོན་ཀང་། བློ་འདྱི་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་དགེ་བའྱི་འཚོ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཞན་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད།

འོ་ན་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་བའྱི་དགེ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་

ཁྱད་པར་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་འདོད་བྱ་གཙོ་བོ་དེ་

བདེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱིར་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད་པ་དང་། བདེ་བ་དེ་ནྱི་གནས་སབས་

ཀྱི་མོང་བ་ཞྱིག་ལ་མྱི་གོ་བར་ཡུན་དུ་བརན་པའྱི་བདེ་ཐང་གྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་

ལ་གོ་དགོས། འདྱི་འདྲའྱི་བདེ་བ་ཞྱིག་འཐོབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོ་ནྱི་
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བདག་འཛིན་དང་འདོད་ཆགས། ཞེ་ལོག་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་ཉོན་

མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་སྟེ། ཡྱིད་མ་ཚིམ་པ་དང་སེམས་མ་ཞྱི་བའྱི་ཚོར་བ་མོང་གྱི་

ཡོད། ང་ཚོར་ཉོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་དེ་ཚོའྱི་བག་ཆགས་མཐུག་པ་དང་། དེ་

དག་གྱིས་ང་ཚོ་དབང་མེད་དུ་སྡུག་ལ་སྦོར་གྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་རང་སེམས་རང་ལ་མྱི་དབང་བར་བྱེད་པའྱི་ཉོན་མོངས་དེ་དག་

ལས་རང་ཉྱིད་གྲོལ་ཏེ། སྙྱིང་རེ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་བའྱི་ཚོར་བ་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ནས་རང་གྱི་

མྱི་ཚེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐལ་རྒྱུ་འདྱི་རེད།

དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ཁག་ལ་བརེན་ནས་ཡུན་དུ་བརན་པའྱི་ཞྱི་བདེ་དང་བདེ་བ་

འབྱུང་ཞྱིང་། སྙྱིང་རེ་དང་བྱམས་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་མཆོག་གྱུར་ཅྱིག་ཡྱིན། 

སེམས་བྱུང་འདྱི་ལྟ་བུས་བཟང་པོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གྲུབ་ཡོད། སེམས་བྱུང་འདྱི་ཚོ་ནྱི་

དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དག་གྱིས་ང་ཚོར་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་སྡུག་བསལ་མོང་དུ་འཇུག་

གྱི་མེད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཀང་འཁྲུག་པར་བྱེད་ཀྱི་མེད། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོ་ནྱི་

ཡངས་ཤྱིང་ཞྱི་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་འཇུག་ཆོག དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་པ་ཚོས་རང་སེམས་

མ་དུལ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ནང་སེམས་བྱུང་དེའྱི་རྱིགས་ནྱི་འཚོ་

བ་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བཀག་རྒྱ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀྱིས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། དེ་སྐེས་པའྱི་སབས་སུ་རང་སེམས་ཟང་ཟྱིང་དུ་

གྱུར་ནས་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་དཀའ་ངལ་སྤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན་པར་

གསུངས་ཡོད། ང་ཚོས་ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་
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གྲངས་འབྱེད་ཚུལ་འདྱི་བླང་དོར་གཞྱིར་བཞག་གྱི་སོ་ནས་རོགས་དགོས། སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདྱི་ནྱི་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་

བྱུང་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་ལས་ཕེས་ཏེ། མྱི་ཚེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོས་

ངེས་ཡྱིན་པའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་ལ་ཕོགས་པའྱི་དཔྱད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སེམས་བྱུང་གྱི་བེད་ལས་ཁག་ཅྱིག

ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་ཁོག་ཅྱིག་

ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་ཡོད་སྟབས། ད་ནྱི་ང་ཚོས་སེམས་བྱུང་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ནས་དེའྱི་

བྱེད་ལས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྱད་པ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་

མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིའྱི་

ནང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དེའྱི་གོ་བབ་གཉྱིས་ང་ཚོས་རོགས་ཐུབ། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ལུང་

མ་བསྟན་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཁག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཚོ་ནྱི་གཤམ་དུ་གསལ་པ་

ལྟར་རེད།

ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས། སེམས་པ། རེག་པ། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བཅས་ཀུན་འགྲོ་

ལྔ་དང་། འདུན་པ། མོས་པ། དྲན་པ། ཏྱིང་འཛིན། ཤེས་རབ་བཅས་ཡུལ་ངེས་ལྔ། 

གཉྱིད་དང་། འགོད་པ། རོག་པ། དཔྱོད་པ་ནྱི་གཞན་འགྱུར་བཞྱི་བཅས་ཡྱིན། 

སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་བར་གནས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་སེམས་བྱུང་འདྱི་ཚོ་དགེ་མྱི་དགེ་གཉྱིས་དང་། ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་གྱི་ངོ་

བོར་འགྲོ་ཆོག རྣམ་གྲངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕན་
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ཚུན་གྱི་བར་དུ་མཐུན་ཆོས་ཤྱིག་གཏན་ནས་མེད་པར་སྣང་བ་དང་། སྤྱིར་རྣམ་གྲངས་

འདྱི་ལ་བཤད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། ངས་རང་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ནས་ཚིག་

འགའ་མ་གཏོགས་བརོད་རྒྱུ་མྱིན།

སེམས་བྱུང་བཅུ་བཞྱི་པོ་འདྱིའྱི་ཐོག་མ་བཞྱི་ལ་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི། འདྱི་ཚོ་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཚང་མ་སྟེ། ཐ་ན་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཕ་མོ་

ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པས་ཡྱིན། སེམས་བྱུང་གཞན་དགུ་པོ་

ནྱི་ཤེས་པས་ཡུལ་ཞྱིག་འཛིན་པར་དགོས་ངེས་མྱིན་ཞྱིང་། བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་

ལ་མ་གཏོགས་མེད།

རྣམ་གྲངས་འདྱིའྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ནྱི། ཚོར་བ་ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་

ཐོག་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན། འདྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་

ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ལྟ་

བ་ཞྱིག་མཚོན་འདུག འགྲོ་བ་མྱི་དང་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་མ་

ཡྱིན་པར། ནུས་པའྱི་ཐད་ནས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་རེད། ནང་པའྱི་སོལ་

རྒྱུན་ནང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ལྡན་ཡྱིན་པས་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ནྱི་

གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོར་བ་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན་པ་འདྱིས་ད་དུང་རང་

ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་བའྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་མཚོན་པའྱི་བློའྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད།

ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་འཛིན་
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པའྱི་རྣམ་རྱིག་ཙམ་མྱིན་ཞྱིང་། ཡུལ་དེའྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་ཀང་སེམས་ཀྱི་ངང་

ཚུལ་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་འདྱི་ནྱི་གཙོ་སེམས་

ཀྱི་འཁོར་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཚོར་བའྱི་བྱེད་ལས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོར་བ་འདྱིས་ཡུལ་དེ་

ཡྱིད་ལ་འཐད་པ་དང་མྱི་འཐད་པ་སོགས་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་དུ་མོང་གྱི་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ང་ཚོར་འཕད་པའྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཡ་ལན་ཇྱི་ལྟར་སྤོད་དགོས་པའང་

ཐག་གཅོད་གཙོ་བོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཆོས་ཤྱིག་སྣང་བའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་རང་

གྱི་བཅད་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་དེ་ཡག་སྡུག་གང་རུང་དུ་མོང་བ་མྱིན་ཞྱིང་། རྱིན་

ཐང་ཐག་གཅོད་ནྱི་ས་མོ་ནས་ང་ཚོའྱི་མོང་བའྱི་ནང་འདུས་ཡོད། ང་ཚོས་དྲན་ཤེས་

བརྒྱུད་ནས་རང་གྱི་མོང་བའྱི་ཡུལ་ལ་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་རྱིན་ཐང་ཞྱིག་སྤོད་ཆོག་

ཀང་། དྲན་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་མོང་བ་དང་ལྷན་དུ་བྱུང་བའྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་དེར་ཡོ་

བསང་བྱེད་ཐབས་ཤྱིག་རེད། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་ན། རང་ཤུགས་

ཀྱིས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་ང་ཚོར་སྣང་བའྱི་ཡུལ་

གྱི་ཆོས་དེའྱི་སྣང་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ཡོད། ཆོས་མངོན་པའྱི་གཞུང་དུ་ཚོར་བའྱི་

བྱེད་ལས་ནྱི་རང་གྱི་འཁོར་གཡོག་༼སེམས་བྱུང་གཞན་དག༽གྱིས་གྲ་སྒྱིག་བྱས་པའྱི་

ཟས་ལ་བྲོ་བ་ལྟ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་དང་མཚུངས་ཚུལ་བརོད་འདུག ད་དུང་

སེམས་བྱུང་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་འོག་ཏུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་པ་ཁག་

ཅྱིག་དང་ཡང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཡོད།

དེ་ལྟ་ནའང་། ཚོར་བ་ནྱི་སེམས་བྱུང་གལ་ཆེན་གཅྱིག་པུ་དེ་མྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་

ད་དུང་སེམས་བྱུང་གཞན་ཁག་ཅྱིག་ལའང་དཔྱད་པ་ཐུང་ངུ་རེ་གཏོང་དགོས། དཔེར་
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ན། སེམས་པ་ལའང་བྱེད་ལས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་གཙོ་སེམས་ཀྱི་

དགེ་མྱི་དགེའྱི་རྣམ་པ་ཐག་གཅོད་པའྱི་ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་རེད། གཙོ་

སེམས་ནྱི་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་སྣང་བ་དང་མ་སྣང་བའྱི་ཀུན་སོང་ངམ་སེམས་པར་

བརེན་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་གྱི་ཡོད། སེམས་པ་འདྱིས་བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཀྱི་

ངོ་བོ་དེ་དགེ་མྱི་དགེ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད། 

སེམས་པ་ནྱི་དམྱིགས་གཞྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་

བྱུང་གཞན་གྱི་བཀོད་སྒྱིག་གྱི་ལྟེ་བ་ལྟ་བུའང་ཡྱིན། སེམས་བྱུང་འདྱི་ནྱི་རང་གྱིས་

ལས་ཀ་བྱེད་བཞྱིན་ཤྱིང་བཟོ་གཞན་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་འཇུག་མཁན་གྱི་ཤྱིང་

བཟོའྱི་མགོ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་བརོད།

སོམ་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ལ་ལྷག་ཏུ་འབྲེལ་ཆེ་

བའྱི་སེམས་བྱུང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ཀུན་འགྲོ་

ལྔའྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཙོ་སེམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་

བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ཞྱིག་རེད། བེ་ཀོ་བོ་དྷེས་༼Bikkhu Bodhi༽འདྱི་ལྟར་

གསལ་བཤད་བྱས་འདུག “ཡྱིད་བྱེད་ནྱི་སེམས་ཡུལ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་བྱེད་

ལས་ཅན་གྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་བྱུང་འདྱིར་བརེན་ནས་ཡུལ་དེ་

ཚུར་སྣང་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གཞན་

དག་ཡུལ་དེར་བསྡུ་བའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་དང་། བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་ནྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་

སེམས་བྱུང་དེ་དག་ཡུལ་དེར་འདོགས་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།” བློའྱི་ངང་ཚུལ་རེ་རེར་རང་གྱི་

འཇུག་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་དམྱིགས་གཏད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་
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ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་གཏོགས་ཤྱིང་ཕན་ཚུན་དམ་པོར་འབྲེལ་བའྱི་

སེམས་བྱུང་གཞན་གཉྱིས་ནྱི་ཏྱིང་འཛིན་དང་དྲན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཏྱིང་འཛིན་ནྱི་རང་གྱི་

བློ་དེ་ཡུལ་གྱི་སྟེང་དུ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དྲན་པ་ནྱི་བློའྱི་འཇུག་ཡུལ་བརེད་ངས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་རུ་མ་བཅུག་པར། རང་

གྱི་བློ་རྩེ་དེར་གནས་པར་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་གཞན་ཞྱིག་རེད། སེམས་

བྱུང་འདྱི་གཉྱིས་བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་མེད་པ་དང་། ཏྱིང་འཛིན་ཡྱིད་ལ་

བྱེད་པ་དང་མྱི་འདྲ་ས་ནྱི་ཏྱིང་འཛིན་གྱིས་སེམས་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་འཇོག་པར་མ་

ཟད། དེ་ལྟར་བཞག་པའྱི་བློའྱི་རྒྱུན་ཡང་སྐོང་གྱི་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་དྲན་པའང་བློ་

དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ཙམ་མྱིན་པ་དང་། དྲན་པས་

བློའྱི་འཇུག་ཡུལ་བརན་པོར་བཟུང་ནས་ཡུལ་དེ་བརེད་ངས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་རུ་

འཇུག་གྱི་མེད། སེམས་བྱུང་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་ནང་པའྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གལ་

ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡུལ་ངེས་ལྔའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད། སེམས་བྱུང་འདྱི་

ཚོ་ནྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པ་དང་། རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་

གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་གཟོད་སེམས་བྱུང་འདྱི་གཉྱིས་

འབྱུང་གྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་སེམས་བྱུང་སོར་གྱི་དཔྱད་པ་འདྱི་ད་དུང་མཚམས་འཇོག་མྱི་ཐུབ་པ་

དང་། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རྣམས་ཆོས་

མངོན་པས་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལའང་བལྟ་དགོས། ང་ཚོས་དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་
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ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ། བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ཁག་ལ་བརག་

དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན།

དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི། དད་པ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ། ཁེལ་ཡོད་པ། འདོད་ཆགས་

མེད་པ། ཞེ་སང་མེད་པ། ༼བམས་པ།༽ གཏྱི་མུག་མེད་པ། ༼ཤེས་རབ།༽ བརྩོན་འགྲུས། 

ཤྱིན་སྦངས། བག་ཡོད། བཏང་སྙོམས། རྣམ་པར་མྱི་འཚེ་བ་༼སིྙང་རེ།༽བཅས་རེད།

སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་གྱི་སོར་ལ་བརོད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། ངས་འདྱིར་

ང་ཚོས་མོང་ཚོར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་སྙྱིང་རེ་དང་བྱམས་

པ་ལྟ་བུའང་ཡོད་པ་ཙམ་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། སེམས་བྱུང་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀང་། ཆོས་མངོན་པས་བླང་དོར་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་སེམས་

བྱུང་འདྱི་དག་ལ་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་བྱུང་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི། རྣམ་

རྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཆེ་བའྱི་བག་ཡོད་དང་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བྱུང་དང་ལྷན་དུ་

བཞག་ཡོད། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ། སེམས་བྱུང་འདྱི་ཚོ་ནྱི་རྣམ་གྲངས་གཅྱིག་

གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤྱིང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་སེམས་བྱུང་འདྱི་ཚོར་བརེན་ནས་

བདེ་ཐང་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བསྐེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་བག་

ཆགས་ལས་རང་ཉྱིད་དགྲོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་གྲས་སུ་

བཞག་ཡོད།

སྡུག་བསལ་ནྱི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་མ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་ཁག་གྱི་རང་

བཞྱིན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྣམ་གྲངས་འདྱིར་གཏོགས་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  216  

གྲངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། སེམས་བྱུང་སོ་སོར་ཕེས་པའྱི་དམྱིགས་གཞྱི་གཙོ་

བོ་ཞྱིག་ནྱི་སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་པ་འདྱི་དག་ཡྱིན་པ་མངོན་གསལ་ཡྱིན། ང་ཚོ་

ནུབ་ཕོགས་པ་ཚོས་མོང་ཚོར་དུ་ངོས་འཛིན་པའྱི་སེམས་བྱུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་རྣམ་

གྲངས་མཐའ་མ་འདྱིའྱི་ནང་འདུས་ཡོད། 

རྩ་ཉོན་དྲུག་ནྱི། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། མ་རྱིག་པ། ཐེ་ཚོམ། ལོག་ལྟ་

བཅས་དང་། ཉེ་ཉོན་ཉྱི་ཤུ་ནྱི། ཁོ་བ་དང་། འཚིག་པ། འཁོན་འཛིན། ཕག་དོག རྣམ་

པར་འཚེ་བ། སེར་སྣ། རྒྱགས་པ། རྒོད་པ། འཆབ་པ། བྱྱིང་བ། མ་དད་པ། ལེ་ལོ། 

བརེད་ངས། ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ། གཡོ། སྒྱུ། ངོ་ཚ་མེད་པ། ཁེལ་མེད། བག་མེད། 

རྣམ་པར་གཡེང་བ་བཅས་ཡྱིན།

འདྱིར་ཡང་སེམས་བྱུང་ཕན་ཚུན་ཅུང་མྱི་མཐུན་པ་ཡོད་དེ། མ་རྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་

སེམས་བྱུང་ཁག་ཅྱིག་རྣམ་རྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེ་ནའང་། ཁོང་ཁོ་དང་ཕག་

དོག་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བྱུང་ལ་མོང་ཚོར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེན་ཡོད། ཆོས་མངོན་

པས་འདྱི་ཚོ་རྣམ་གྲངས་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སེམས་བྱུང་འདྱིའྱི་

རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ཡྱིན་པས་རེད། སེམས་བྱུང་འདྱི་དག་གྱིས་གང་ཟག་

ཅྱིག་གྱི་སེམས་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་མ་ཟད། རང་སེམས་གཞན་དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས་

བློའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བར་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་

འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་ལ་མཚོན་ན་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་སེམས་བྱུང་

འདྱི་ཚོའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡྱིད་མ་ཚིམ་པ་དང་ཡྱིད་མ་བདེ་བ་མོང་གྱི་ཡོད། མ་རྱིག་པ་ནྱི་

ལོག་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་བདག་འཛིན་གྱི་བློ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སེམས་བྱུང་འདྱི་ལ་མོང་
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ཚོར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་མེད། ཡྱིན་ཡང་། འདྱིའྱི་བྱེད་ལས་ནྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་བྱུང་འདྱིས་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་གཞན་དག་སྐེད་ཀྱི་ཡོད།

ངས་མཚམས་འདྱི་ནས་ཆོས་མངོན་པ་ལ་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་ཞྱིག་མེད་པ་

དེར་བསྐར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་ལྟར། སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་

གྲངས་འདྱིའྱི་ནང་མོང་ཚོར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་པའྱི་སེམས་བྱུང་མང་ཞྱིང་། 

ཁོང་ཁོ་དང་། ཕག་དོག ང་རྒྱལ། བྱམས་པ། སྙྱིང་རེ་སོགས་རེད། འོན་ཀང་། སེ་ཚན་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

མེད། དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ཕལ་ཆེ་བ་མོང་ཚོར་གྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་ཡང་། མྱི་དགེ་

བའྱི་སེམས་བྱུང་ཕལ་ཆེ་བ་མོང་ཚོར་གྱི་རང་བཞྱིན་རེད། འོན་ཀང་། ཚང་མ་མོང་

ཚོར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མེད། དེ་མཚུངས་སུ་འདོད་ཆགས་ནྱི་མོང་ཚོར་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་

ཞྱིག་མེད་པ་དང་། འདྱི་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་དཔྱད་རན་ཡོད་ངེས། འདྱི་ལྟར་ཆོས་མངོན་པ་ལ་

མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་ཞྱིག་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཆོས་མངོན་པར་ང་ཚོའྱི་མོང་

ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་མེད་པ་དང་། ང་ཚོས་

མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་ཆོས་མངོན་པའྱི་ཐ་སྙད་རྱིག་པ་

ཚུར་བསྒྱུར་རྒྱུའང་ཁག་པོ་ཡྱིན། ཆོས་མངོན་པར་ཡོད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བགོ་

སྟངས་འདྱི་ནྱི། སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་རྱིགས་ཤེས་ལྡན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་གྲངས་

འབྱེད་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མྱིན། ནུབ་ཕོགས་

པས་མོང་ཚོར་རྣམས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་ལས། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་

སེམས་བྱུང་གྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོར་བཟུང་མེད།
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མྲོང་ཚོར་དང་། དེ་དག་གྱི་བཅྲོས་ཐབས།

ཆོས་མངོན་པས་སེམས་བྱུང་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་དག་ཕེས་པ་ཙམ་གྱིས་མ་

བཞག་པར། ད་དུང་དེ་དག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བཅོས་ཐབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞྱིག་ཀང་གེང་ཡོད། སོལ་རྒྱུན་འདྱིས་ཚོར་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་བར་གྱི་

འབྲེལ་བ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་སེམས་བྱུང་དེ་དག་གྱི་འབྱུང་ཚུལ་ལ་བརག་དཔྱད་

གནང་འདུག ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ཐོལ་བྱུང་གྱི་རྱིན་ཐང་

ཐག་གཅོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་བར་གནས་ཤྱིང་། མོང་ཚོར་ལའང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་

ཞྱིག་ཡོད། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ་ཚོར་བ་དང་ཐོལ་བྱུང་གྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་

བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་བའྱི་སྤོད་པ་འགོ་རྩོམ་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཞྱིག་མོང་སབས། ང་ཚོས་མོང་བ་དེ་ནྱི་སད་

ཅྱིག་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་མཐོང་ཞྱིང་། བདག་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོར་

བ་དེ་བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ། དེར་ཞེན་ཆགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་བདེ་ཚོར་དེ་རྒྱ་

བསྐེད་བྱེད་པར་འདོད་པ་དང་། དེ་དང་འབྲལ་བར་སྙམ་པའྱི་སེམས་འཁལ་འབྱུང་གྱི་

ཡོད། ང་ཚོས་ཚོར་བ་མྱི་བདེ་བ་ཞྱིག་མོང་བའྱི་སབས་སུའང་ཁོང་ཁོ་དང་ཞེ་ཁེལ་གྱི་

ཡ་ལན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འབྱུང་བ་དང་། ང་ཚོས་མོང་བ་འདྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྱིད་

ལ་མྱི་འཐད་པ་ཙམ་དུ་མྱི་མཐོང་ཞྱིང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། མོང་བ་འདྱི་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་

འཇྱིགས་སྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་མོང་བ་འདྱི་ངོས་ལེན་མ་བྱས་

པར་རང་ཉྱིད་དེ་ལས་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་པར་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་པ་རེད། 

འདྱི་ལྟར་ང་ཚོ་ནྱི་སོ་སོའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་ཡ་ལན་གྱི་རྙོག་དྲའྱི་ནང་འཚུད་ཀྱི་ཡོད།
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ཆོས་མངོན་པ་གཞྱིར་བཞག་ན། ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་རྙོག་དྲ་མྱིན་

ཞྱིང་། དེ་དག་ང་ཚོ་སེམས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། གལ་སྱིད་ཚོར་བ་འདྱི་

དག་མེད་ཚེ། ང་ཚོས་རང་གྱི་གསོན་གནས་ལ་དགོས་ངེས་ཡྱིན་པའྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་

གཅོད་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་རྐེན་གྱིས་ཚོར་བ་དེ་དག་ནྱི་འཚོ་བ་

ལ་དགོས་ངེས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། གདམ་ང་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་

ནས་འདེམས་སྒྲུག་ཡང་དག་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་གོག་ཀླད་ལྟར་ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་འདྱིར་

རྩོལ་བ་བྱེད་མྱི་ཐུབ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ང་ཚོ་ནྱི་རང་གྱི་མོང་བ་ལ་ཐོལ་བྱུང་དུ་ཡོད་

པའྱི་ཡ་ལན་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་བྱ་འགུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འདྱི་ལ་

མ་འགྲྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་རང་གྱིས་མོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་

བའྱི་ལས་ལ་བརྩོན་པར་ཡང་མ་འགྲྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ཉྱིན་རེའྱི་བྱ་

འགུལ་ལ་སྐུལ་སོང་གྱི་སེམས་བྱུང་དགོས་ཤྱིང་། སེམས་བྱུང་དེ་དག་ནྱི་མཚམས་

རེར་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་རྙོག་དྲའྱི་རྩ་བ་དེ་རེད། སྤྱིར་མོང་ཚོར་

གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཐོལ་བྱུང་གྱི་ཡ་ལན་ཐམས་ཅད་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་

མེད་ཀང་། ཁག་ཅྱིག་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཆོས་

མངོན་པའྱི་ལུགས་ལྟར་དགེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡ་ལན་རྣམས། མྱི་དགེ་བ་ལས་

ལོགས་སུ་འབྱེད་རྒྱུ་ནྱི་གནད་འགག་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན། དེ་མཚུངས་ཐོལ་

བྱུང་གྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ཡ་ལན་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རོགས་རྒྱུའང་གནད་

འགག་ཅྱིག་ཡྱིན། ཡ་ལན་གྱི་འབྱུང་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་གཙོ་ཆེར་ཀུན་འགྲོའྱི་ལྔའྱི་ནང་གྱི་

ཚོར་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།
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སེམས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བྱ་སྤོད་གཞྱིར་བཞག་གྱི་

ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་འདྲ་མྱིན་ཡོང་ཞྱིང་། རྙོག་དྲ་ནྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། 

ཚོར་བ་མྱི་བདེ་བ་འདོར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སྤོད་པའྱི་འཕེལ་ཕོགས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་

གྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དཔྱད་བརྡར་གྱི་ནུས་རྩོལ་ལ་དགོས་ངེས་ཤྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། 

ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བའྱི་ཡ་ལན་ཞྱིག་རེད། ངས་ཡེ་ཏ་ལེའྱི་འཚིག་ཇ་འཐུང་

བར་རང་གྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་དེའྱི་ཕོགས་ལ་གཏོང་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། ངས་བྱེད་

དགོས་པ་ནྱི་ཞྱིམ་ངར་ལྡན་པའྱི་འཚིག་ཇ་དེའྱི་བྲོ་བ་མ་བརེད་པར་འོས་ཤྱིང་

འཚམས་པའྱི་ལས་ཤྱིག་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་ངས་རང་གྱི་སྱིད་དོན་གྱི་

དགྲ་ཟླ་ལ་འུར་ཆེན་པོས་སྐོན་བརོད་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་དང་། ངས་ཁོང་གྱིས་གནོད་

འཚེ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་པ་རོགས་པར་བྱས་ནས་འོས་འཚམས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་

འདྱི་ཡྱིན། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཁོང་ཁོ་དང་ཆགས་ཞེན་གྱི་ལམ་ནས་ཡ་ལན་སྟེར་བའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ངས་རང་གྱི་མོང་བའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་སོར་ཞྱིག་ལ་སྒོ་

འདོགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ། རང་ཉྱིད་ནྱི་མོང་ཚོར་དང་རོག་པའྱི་དྲ་བའྱི་ནང་དུ་འཚུད་

ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་འཐུང་བའྱི་འཚིག་ཇ་ནྱི་བྲོ་བ་ཡོད་པ་ཙམ་མྱིན་པ་དང་། རང་གྱི་སྱིད་

དོན་གྱི་དགྲ་ཟླ་ནྱི་འགོ་ཁྱིད་ཡག་པོ་མེད་པ་ཙམ་མྱིན། འདྱི་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་

ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཆ་ཚད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་སོ་སོའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོད། སེམས་བྱུང་འདྱི་ཚོ་རང་གྱི་འདོད་པ་ལྟར་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་

པར། གོམས་འདྲྱིས་དང་བག་ཆགས་མཐུག་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཤུགས་འབྱུང་དུ་སྐེས་

ནས་སོ་སོའྱི་སེམས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཕྱིར་དེ་ཚོར་
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སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད།

ཆོས་མངོན་པའྱི་ནང་ཚོར་བ་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་

གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་བདག་འཛིན་གྱི་བློ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་སྡུག་

ལ་སྦོར་བའྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་། ཉོན་སེམས་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་སྟངས་

འཛིན་གྱི་འོག་ཏུ་མེད་སྟབས། དེ་དག་འགག་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་ཡྱིད་སོན་ཙམ་

གྱིས་མྱི་ཆོག དེ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རང་གྱི་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་ལ་

བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། འདྱིར་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་གྱི་དཔྱད་པ་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔྱད་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་གཞག་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གོང་དུ་བརོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་དེ་དག་གྱི་བཅོས་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་

ནང་པའྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁག་གྱི་ལྟ་བའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ལྟ་བུའང་ཡྱིན། གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་དེ་དག་ལག་ལེན་ལ་འདེབས་སབས། བདེ་བའྱི་

འགོག་རྐེན་ཡྱིན་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་རྣམས་འགག་པ་དང་། མྱི་ཚེ་བཟང་

པོ་ཞྱིག་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དགེ་བ་རྣམས་གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱུ་རེད།

སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བྱེད་ལས་འདྲ་མྱིན་ལྡན་ཡང་། དེ་དག་དོན་ཚན་གཉྱིས་

སུ་ཚུར་བསྡུ་ཆོག སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཡྱིན་

པའྱི་དགེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆོག འདྱི་ནྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་སྱི་པན་ནོ་ཛས་༼Spinoza༽ཡྱིད་ཚོར་ཞྱིག་དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ཡྱིད་ཚོར་

ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་མནན་ནས་གཞོམ་མྱི་ཐུབ་ཅེས་བརོད་ཡོད་པ་
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ལྟར་རེད། དཔེར་ན། བྱམས་པ་བསོམ་པ་ནྱི་ཁོང་ཁོའྱི་ལྡོག་ཕོགས་སུ་འགྲེལ་བརོད་

བྱེད་ཅྱིང་། གཉེན་པོ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་རང་གྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་གཉོམ་དུ་

གཏོང་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་ལ་བྱམས་སེམས་ཀྱིས་

ཁྱབ་པར་བྱས་པའྱི་སབས་སུ་དེར་ཁོང་ཁོ་སོད་སའྱི་གནས་ཤྱིག་མེད། ཉམས་ལེན་

འདྱིའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སོམ་གྱི་རེས་སུའང་གནས་ཡོད་ཀང་། ཉམས་ལེན་འདྱི་ལྟ་བུས་

ཁོང་ཁོའྱི་རྙོག་དྲ་འདྱི་རྩ་བ་ནས་གཅོད་མྱི་ཐུབ། ཁོང་ཁོ་གནས་སབས་ཤྱིག་ལ་ཞྱི་བར་

བྱས་ཡོད་ཀང་། གལ་སྱིད་དེའྱི་རྩ་བ་མ་བཅད་ཚེ་ཁོང་ཁོ་དེ་སར་ཡང་སྐེ་རྒྱུ་རེད།

ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བ་གཅོད་པ་ནྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་རང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་རེད། 

གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཉམས་ལེན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་རྣམས་

ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཙམ་མྱིན་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློའྱི་དྲྱི་མ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ལྡོག་

མེད་པར་སྦོང་དགོས། ཉོན་མོངས་ལས་ཐར་པའྱི་བཅྱིངས་གྲོལ་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་

ཉམས་ལེན་གྱི་དམྱིགས་གཞྱི་མཐར་ཐུག་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བསྒྲུབ་

པར་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྦོང་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་སོམ་ཁྱིམས་རྣམས་ཡང་དག་ཏུ་

སྲུང་བ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦངས་ནས་མཉམ་བཞག་སོམ་པ། མཐའ་མར་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་རྨང་གཞྱིར་བཞག་ནས་རང་ཉྱིད་དགྲོལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརྩོན་རྒྱུ་

བཅས་རེད།

ཐར་པའྱི་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོས་གེང་ཟྱིན་པའྱི་སེམས་བྱུང་

ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའང་འདུས་ཡོད། དཔེར་ན། བློ་རྩེ་
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གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཉམས་ལེན་གྱིས་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་གང་

འདོད་དུ་འཇོག་པའྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད།  དེ་མཚུངས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། 

བག་ཡོད། ཤྱིན་སྦངས་སོགས་ཀང་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་ངེས། དམྱིགས་པ་བརེད་

ངས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་རུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་དྲན་པ་ལ་སྦོང་བ་བྱེད་པ་ནྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་

ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་བར་དྲན་པ་ལྷག་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་

ཞྱིང་། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོས་དྲན་པ་བསྐེད་བསྱིང་བྱས་ན། ཉོན་མོངས་སྐེ་བའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་ཐུབ། འདྱི་ནྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་

མྱིན་ཡང་། ནང་པ་ཚོས་སོ་སོའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ནང་དུ་འཚོལ་བཞྱིན་པའྱི་རང་དབང་

དེར་སྙེག་པའྱི་གོམ་ཁ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན།

མཐར་ཐུག་གྱི་བཅྱིངས་གྲོལ་ནྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བརྒྱུད་ནས་

འབྱུང་དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོའྱི་རྒྱུད་ལ་ལྟ་བ་འདྱི་སྐེ་བའྱི་སབས་སུ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བ་

བདག་འཛིན་ཉམས་ཏེ། མཐའ་མར་ཡོངས་སུ་འགག་འགྲོ། བདག་འཛིན་དང་བྲལ་

བའྱི་བློ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ཁེལ་གྱི་རེན་གཞྱི་མེད་པ་དང་། ཆགས་ཞེན་བྱེད་

ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་ཁོང་ཁོར་བརེན་ནས་གཅེས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའྱི་བདག་ཅྱིག་

མེད་པར་གྱུར་ཡོད། བློའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་

བློ་སྦོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྫོགས་པ་ཡྱིན། བློ་འདྱི་ནྱི་ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བའྱི་

སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེའྱི་ངང་ཚུལ་མཐར་ཐུག་དེ་རེད། འདྱི་ནས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཉོན་

མོངས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་མེད་པར་སྙྱིང་རེ་དང་བྱམས་པ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་

གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆོག
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མཇུག་བསྡུ་བའྱི་དྲྱི་བ་འགའ།

བདག་གྱིས་གོང་དུ་མདོར་བསྡུས་ནས་གེང་བའྱི་ནང་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དང་། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱིས་དྲྱི་བ་དང་དོགས་

འདྲྱི་འགའ་ཞྱིག་སོང་ཞྱིང་། ངས་དེ་དག་མཇུག་སོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ་སེམས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་མོང་ཚོར་གྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་རོགས་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། སོལ་རྒྱུན་འདྱིས་ཁོང་ཁོ་དང་། 

ཕག་དོག ཡང་ན་སྙྱིང་རེ་ལྟ་བུའྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་གཞན་

དག་ལས་ལོགས་སུ་སེ་ཚན་ཞྱིག་གྲུབ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ། འདྱི་དག་ནྱི་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་གཏན་ཁེལ་བའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་

བཅུག་ཡོད། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་མངོན་ཚུལ་གྱི་གོ་རོགས་འདྱི་ནྱི་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་

གྱི་མོང་ཚོར་རོགས་སྟངས་དང་ཇྱི་ལྟར་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱེད་དམ། མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་ནྱི་ས་ཕྱི་འབྲེལ་བ་མེད་ཅྱིང་ཡུན་ཐུང་བའྱི་བྱུང་བ་མང་པོས་གྲུབ་ཡོད་པར་

རོགས་རྒྱུ་ལས། བློའྱི་བྱེད་ལས་གཞན་དག་དང་གཅྱིག་བསྒྱིལ་བྱས་ཏེ། བླང་དོར་གྱི་

ཆའང་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤྱིག་ཏུ་བསམ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་མེད་དམ།

གཉྱིས་པ། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་ལྟ་བུས་ཆོས་

མངོན་པས་བརོད་པའྱི་ཚོར་བ་དང་ཉོན་མོངས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་སོགས་ཀྱི་གནད་

དོན་སོར་ལ་གོ་རོགས་གསར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་བམ། མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ནྱི་

མཚམས་རེར་གཏོར་བརླག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེ་བས། དེ་དག་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་
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ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་སྦོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་སོ་སོས་

ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་ཕོགས་ནས་ལམ་སྟོན་བྱས་ཏེ་རང་དབང་རྒྱ་ཆེན་

ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་བམ། ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དེ་ཚོས་ཉོན་མོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་

བྱེད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་སོར་ཞྱིག་ལ་ནུས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་གསལ་

བཤད་བྱེད་ཐུབ་བམ། མཐའ་མར་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཀླད་པའྱི་དབང་རྩའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་རྙེད་པའྱི་སལ་བ་ཞྱིག་སྱིད་དམ། དགེ་མྱི་དགེའྱི་

སེམས་བྱུང་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་པུའྱི་ངོས་ནས་བྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་

ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྱད་པར་འདྱི་ལ་དབང་རྩའྱི་རྱིག་པའྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་

ཡོད་དམ།

གསུམ་པ། ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་ལྟར། ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་ལ་དགེ་བ་དང་

མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ངའྱི་ལྟ་

ཚུལ་ཡྱིན་ན། བླང་དོར་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་འདྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སོང་གྱི་འདུག མོང་ཚོར་

གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནྱི་བླང་དོར་གྱི་གནད་དོན་དང་མ་འདྲེས་པར་འབྱུང་ཆོག་གམ། མོང་

ཚོར་ནྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཐོལ་བྱུང་བ་དང་ཐོལ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་

ལས་སྐེས་ཡོད་སྟབས། མོང་ཚོར་ལ་རྱིན་ཐང་གྱིས་དཀྲྱིས་ཡོད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་

མོང་ཚོར་གྱི་མཚོན་བྱའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་བསམ་གཞྱིགས་མ་བྱས་པར་མོང་ཚོར་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རུང་ངམ། མོང་ཚོར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ང་ཚོས་རྱིན་ཐང་ལ་བསམ་

གཞྱིགས་བྱེད་དགོས་ནའང་། བླང་དོར་གྱི་གནད་དོན་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

མོང་ཚོར་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་ཐུབ་བམ།།
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ལེའུ་བརྒྱད་པ། མོང་ཚོར་ལ་བཟུང་བའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་གཤྱིས་

སྤོད་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ།

༄༅། །བདག་གྱིས་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་འདྱི་དག་གྱི་སྟེང་དུ་གནད་དོན་བཞྱི་

གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་མོང་ཚོར་ལ་བཅངས་པའྱི་ལྟ་

ཚུལ་གལ་ཆེན་ཁག་ཅྱིག་ལ་གསལ་བཤད་དང་། གཉྱིས་པ། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་

ཚན་རྱིག་གྱི་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་སྟེང་འཇོད་ཇྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པའྱི་ནང་པའྱི་མོང་

ཚོར་གྱི་གོ་རོགས་དེར་ཡ་ལན་སྟེར་བ། གསུམ་པ། ནང་པའྱི་ལྟ་བ་དང་ནུབ་ཕོགས་

ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་གོ་རོགས་གཉྱིས་གཅྱིག་སྒྱིལ་བྱས་ཏེ། 

གཞྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་སོར་ཞྱིག་འདྲྱི་བ། བཞྱི་པ། དྲྱི་བ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་སྱིད་ཅྱིང་། ནང་པའྱི་གྲྭ་པ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའྱི་གསར་རྙེད་ཁག་

ཅྱིག་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པ་བཅས་ཡྱིན།

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་མོང་ཚོར་ལ་སྤྱིར་ལྟ་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་

ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་ངས་གནད་འགག་གསུམ་གཙོ་བོར་

གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་ནྱི་དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསམ་པ་རེད། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ལུས་

ཕུང་གྱི་ཡ་ལན་དང་། རྣམ་འགྱུར་གྱི་མངོན་རགས་གཉྱིས་ལ་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་ཡོད། ང་

རེ་ཆ་ཏི། ༼Richard J. Davidson༽
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ཚོ་ཚན་རྱིག་པ་མང་པོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། མོང་ཚོར་སོར་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་

འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་བརྩམས་ཆོས་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༠ 

ལོར་བརྩམས་པའྱི“སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྩ་འཛིན”ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ནང་གྱི་

མོང་ཚོར་སོར་གྱི་ལེའུ་རྱིང་པོ་དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེ་

རྱིས་དང་པོས་མཚོན་ཡོད་པ་ལྟར། ལེའུ་དེར་འཇམ་མྱི་སྱིས་མོང་ཚོར་ནྱི་ལུས་ཕུང་

གྱི་ཡ་ལན་དང་འབྲེལ་བ་གཙོ་བོར་ཡོད་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་བརོད་འདུག

དཔེ་རྱིས་འདྱིས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་མཚོན་ཡོད། བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ནྱི་གནས་ཚུལ་

ཞྱིག་དབང་ཤེས་གང་རུང་༼མིག་ལྟ་བུ།༽བརྒྱུད་ནས་ཀླད་པའྱི་༼ཀླད་རྒ།༽ནང་འབྱོར་བ་

༡ དཔ་ེརིས་འདིས་འཇམ་མི་སི་དང་ལན་གེ་གཉིས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མྲོང་ཚྲོར་གི་
རྣམ་གཞག་ད་ེམཚྲོན་ཞིང༌། ལུས་ཕུང་གིས་ཀླད་པར་ཕིན་པའི་ཡ་ལན་ནི་མྲོང་ཚྲོར་གི་གུབ་
ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ཡྲོད།
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ནས་འགོ་འཛུགས་པ་དང་། འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གཞྱིར་བཞག་ན། ཀླད་པས་

གནས་ཚུལ་དེར་གོ་བ་བླངས་ནས་ལུས་ཕུང་སྟེ། སྙྱིང་ལྟ་བུའྱི་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་དང་། 

རྐང་ལག་གྱི་རུས་པའྱི་ཤ་གནད་སོགས་ལ་བརྡ་རགས་འོས་འཚམས་ཤྱིག་གཏོང་གྱི་

ཡོད། ལུས་ཕུང་གྱིས་བརྡ་རགས་དེར་ཡ་ལན་བྱས་ཏེ། དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་དང་ཤ་

གནད་སོགས་ནས་སར་ཡང་ཀླད་པ་ལ་བརྡ་རགས་གཏོང་ཞྱིང་། ཀླད་པས་ལུས་ཕུང་

གྱི་བརྡ་རགས་དེ་ཚོར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པ་ལས་མོང་ཚོར་འབྱུང་གྱི་ཡོད།

འཇམ་མྱི་སྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ང་ཚོས་དོམ་ཞྱིག་མ་མཐོང་བ་དང་། དེ་ནས་

འཇྱིགས་སྣང་སྐེས་ནས་འབྲོ་བ་ནྱི་མྱིན། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ང་ཚོས་དོམ་ཞྱིག་མཐོང་

མ་ཐག་ཏུ་འབྲོ་འགོ་བརྩམས་ནས་སྙྱིང་གྱི་འཕར་ལྡྱིང་ཚོར་བ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོར་

འཇྱིགས་སྣང་གྱི་ཚོར་བ་སྐེ་རྒྱུ་རེད། ཚོར་བ་འདྱི་ནྱི་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ལུས་

ཕུང་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་འདྱིས་མོང་ཚོར་ལ་བཅངས་པའྱི་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་ཤྱིང་། ང་ཚོའྱི་མོང་

ཚོར་གྱི་གོ་རོགས་ནང་ལུས་ཕུང་ལ་བྱེད་ལས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད།

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བཀོད་པའྱི་དྲྱི་བ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་སྟེ། མོང་ཚོར་

ཁག་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་

པར་ཕན་ཚུན་རྱིམ་གྱིས་འདྲེས་ཡོད་དམ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་མང་པོས་

བདེ་བ་དང་། སྐོ་བ། ཁོང་ཁོ། འཇྱིགས་སྐྲག ཞེན་ལོག་ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་སོར་ཞྱིག་

ཕན་ཚུན་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་མ་ཟད། མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱི་

ཁྱབ་དང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
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སྨྲ་བ་ཕོ་ལྱི་༼Paul Ekman༽ནྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕན་ཚུན་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པའྱི་མོང་ཚོར་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་གདོང་དང་ངག་གྱི་མཚོན་རགས་ཐ་དད་པ་རེ་ཡོད་པར་བརོད་ཅྱིང་། 

ཚན་རྱིག་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་

འགྱུར་འདྲ་མྱིན་མོང་ཚོར་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའྱི་མཚོན་རགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་

བྱེད་དགོས་པའྱི་བརག་དཔྱད་གནང་ཡོད།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མོང་ཚོར་སོ་སོ་ལ་ཆ་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་

གཏོགས་མེད་ཅྱིང་། དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། སོང་ཤུགས་ནྱི་ནན་

ཏན་དུ་གེང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ཚད་གཉྱིས་ཡྱིན། ༼དཔ་ེརིས་གཉིས་པར་གཟིགས།༽ སོང་ཤུགས་

ཞེས་པ་ནྱི་མོང་ཚོར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཞྱི་བ་ནས་བསངས་ཡོད་པའྱི་བར་གོ་དགོས། 

ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ནང་པའྱི་ལས་རོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་

བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་པ་འགོ་བཙུགས་ཡོད། ཚིག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་ན། ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་མོང་ཚོར་གྱི་ཆ་ཚད་ཅྱིག་སྣང་ཆུང་བྱས་ཡོད་སྱིད་དེ། 

༢ དགེ་མཚན་ཡྲོད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཞག་པའི་མྲོང་ཚྲོར་གི་དཔ་ེགཟུགས།
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དགེ་མྱི་དགེ་དང་། ཡང་ན་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཆ་ཚད་འདྱི་རེད།

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཆ་ཚད་གསར་པ་འདྱི་རང་གྱི་སོལ་

རྒྱུན་གྱི་སྤྱི་སྒོམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ནྱི་གོམ་འགྲོས་ཀྱི་འཕེལ་རྱིམ་ཆེས་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་

རེད། ཁྱད་པར་བ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྟོན་ཆེད་ངས་མོང་ཚོར་ལ་ཆ་ཚད་གཉྱིས་

ལྡན་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དེར་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། མོང་

ཚོར་གྱི་དཔེ་གཟུགས་ནྱི་དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། སོང་ཤུགས་

གཉྱིས་ཀྱི་ཚངས་ཐྱིག་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཡོད། ༼དཔ་ེརིས་གསུམ་པར་གཟིགས།༽ སོང་

ཤུགས་ཀྱི་ཚངས་ཐྱིག་གྱི་རྩེ་མོར་ཡོད་པའྱི་མོང་ཚོར་ནྱི་ཤུགས་ཆེན་བསངས་ཡོད། 

༣ དགེ་མཚན་ཡྲོད་མེད་དང་སླྲོང་ཤུགས་གཉིས་ཀི་བེད་ལས་མཚྲོན་པར་བས་ཡྲོད་པའི་ཆ་ཚད་གཉིས་
ལྡན་གི་མྲོང་ཚྲོར་གི་དཔ་ེགཟུགས།
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དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚངས་ཐྱིག་ཐོག་སོང་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ཁོངས་

སུ་དགེ་མཚན་མེད་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་སེམས་འཚབ་དང་། དགེ་མཚན་ཡོད་

པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་སྤོ་སེམས་སོགས་ཚུད་ཡོད། སོང་ཤུགས་ཀྱི་ཚངས་ཐྱིག་

གྱི་གཏྱིང་སྣེ་རུ་དགེ་མཚན་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་དང་བག་ཕེབས་སོགས་

དང་། དགེ་མཚན་མེད་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཞུམ་པ་དང་ངལ་བ་སོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་

ཕན་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཚངས་ཐྱིག་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་གྱི་དགེ་མཚན་

མེད་པའྱི་མོང་ཚོར་ཏེ། འཇྱིགས་སྣང་དང་། ཁོང་ཁོ། སྐོ་བ། ཞེན་ལོག་ལྟ་བུ་གཙོ་བོར་

བཟུང་ཡོད། དགེ་མཚན་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཕན་བུ་ཞྱིག་ལས་བྱས་

མེད་པ་དང་། དོན་ངོ་མར་ནན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དགེ་མཚན་ཆེ་བའྱི་མོང་

ཚོར་ནྱི་དགའ་མགུ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉྱིས་རེད།

ནང་པའྱི་གོ་རོགས་ཀང་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དཔེ་གཟུགས་

ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེ་འདྲའྱི་དཔེ་གཟུགས་ནང་ང་ཚོས་དགེ་མྱི་དགེའྱི་ཆ་ཚད་

ཀྱི་ཐོག་ནས་མོང་ཚོར་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་

འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཐབས་རྣམ་པ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ལུགས་གཉྱིས་ཟུང་

འབྲེལ་གྱི་དཔེ་གཟུགས་འདྱི་ལྟ་བུར་དོན་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། གལ་

སྱིད་ང་ཚོས་མོང་ཚོར་ལ་དེ་ལྟར་བརག་དཔྱད་བྱས་ན། མོང་ཚོར་སོ་སོའྱི་ཀླད་པའྱི་

བྱ་འགུལ་གྱི་ཚད་འཇལ་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་

འགྲོའམ། དྲྱི་བ་འདྱི་དག་ལ་ང་ཚོས་ད་དུང་ལན་ཞྱིག་རྙེད་མེད།

མོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ངོ་གདོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་
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ཚོར་ཁེ་ཕན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་དགེ་མྱི་དགེའྱི་ཆ་ཚད་གཞྱིར་

བཞག་གྱིས་མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཚེ། ང་ཚོས་དགེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མོང་

ཚོར་ལ་ངོ་གདོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་གསར་དུ་རྙེད་ཐུབ་བམ། 

དཔེར་ན། སྙྱིང་རེ་ལ་ངོ་གདོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཡོད་དམ།

ཝེ་སྱི་ཁྱིམ་སྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ངའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ང་ཚོས་ནང་པའྱི་གྲྭ་པ་མཱ་

ཐེའོ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། སོམ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཀྱི་ཁོང་གྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་

འགུལ་ལ་ཚད་འཇལ་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་གྱི་སབས་སུ་ཁོང་ལ་

སྙྱིང་རེ་སོམ་དུ་བཅུག་པ་དང་། སྙྱིང་རེ་སོམས་ཞེས་པའྱི་སད་ཆ་འདྱི་གོ་མ་ཐག་ཁོང་

གྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་སྟེ། ཁའྱི་གྲུ་ཀ་གཉྱིས་ཅུང་ཙམ་

ཡར་བཀགས་པ་དང་། མྱིག་ཟུང་ཅུང་ཙམ་བསྡུས་སོང་། ཉམས་འགྱུར་འདྱི་གཉྱིས་

ཀ་དགེ་མཚན་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་མངོན་རགས་ཤྱིག་རེད། ཞྱིབ་ལྟ་འདྱི་ནྱི་རང་

ངོས་ནས་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་

དག་རྩ་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་ཁོངས་

སུ་མྱི་གཏོགས། ནུབ་ཕོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ནང་། མོང་ཚོར་གྱི་ངོ་གདོང་

གྱི་ཉམས་འགྱུར་སར་ཆ་གསུམ་དང་བཞྱི་ལས་རྒྱུན་མྱི་བརན་པར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

འོན་ཀང་། ང་ཚོས་མཱ་ཐེའོ་ཡྱི་སྟེང་དུ་འདྱི་དང་མ་འདྲ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མཐོང་བ་

དང་། ཁོང་གྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་ནྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཤྱིང་། ང་ཚོས་

ཁོང་གྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་རྣམས་ཟྱིན་བྲྱིས་སུ་བཏབ་པའྱི་རྱིང་ཉམས་འགྱུར་དེར་

འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོར་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  233  

ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་གྱི་བདེན་འཛིན་རྣམས་གཙང་

བསལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་མཐོང་འགོ་བརྩམས་བྱུང་། སྙྱིང་རེ་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་ཚོ་ནྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱི་སྱིད་པ་

དང་། སོམ་ཆེན་པ་གཞན་དག་གྱིས་ཉམས་འགྱུར་དེ་ཚོ་ས་ཕྱི་འགལ་མེད་དུ་བསྟན་

མ་སོང་། སེམས་སུ་སྙྱིང་རེ་བསྐེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ངོ་གདོང་གྱི་ཉམས་འགྱུར་

དེ་དག་ལ་བྱེད་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ནྱི། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་རྒྱུ་རེད།

ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་ཞུགས་པའྱི་མཱ་ཐེའོ་དང་། བླ་མ་གཞན་དག་གྱིས་ང་

ཚོར་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་དོགས་པ་གལ་ཆེན་གཞན་ཞྱིག་ཀང་བསལ་ཐུབ་སོང་། 

དེ་ནྱི་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱིས་མོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་བརྡ་རགས་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཅྱི་ཞྱིག་ཐེབས་སམ་ཞེས་པ་འདྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་རྣམས་

དང་བླ་མ་འདྱི་ཚོའྱི་བར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན་

ཞྱིང་། ཁོང་ཚོ་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཚོའྱི་

ལས་རོགས་སུའང་གྱུར་ཡོད།

ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་རོགས་རམ་ལ་བརེན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཧ་ཅང་

དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན། ཐོག་མར་ང་ཚོས་

སོམ་གྱི་གནས་སབས་ཀྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་དང་

བསྡུར་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་འདྱི་ལྟར་ཚད་འཇལ་བྱས་ཡོད། ཚད་འཇལ་འདྱི་འདྲའྱི་

སབས་སུ་སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་ཀླད་པ་གོག་ཀླད་ལ་མཐུད་པ་དང་། ཡང་ན་ཁོང་ཚོ་ནྱི་
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ཁབ་ལེན་ལྡོག་སྒའྱི་གོག་པར་གྱི་ནང་སོད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་

རྱིགས་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་དང་འདྲ་མཚུངས་མེད་པ་ཐོག་མ་ནས་

མངོན་གསལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁབ་ལེན་ལྡོག་སྒའྱི་གོག་པར་ནང་དུས་ཚོད་གསུམ་ལ་

བསད་ཀང་། མཱ་ཐེའོ་ཕྱི་ལ་ཡོང་སབས་ད་དུང་གདོང་ལ་འཛུམ་གྱིས་གང་འདུག མྱི་

ཕལ་ཆེ་བ་ཕྱིར་ཐོན་སབས་གདོང་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་འཛུམ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མེད།

དེ་ནས་ང་ཚོས་སེམས་རང་གྱི་ངང་དུ་བཞག་པའྱི་སབས་ཀྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་

ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་པའྱི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡྱིན། རང་གྱི་ངང་དུ་བཞག་པའྱི་

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་ལ་འདྱིའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གོ་རོགས་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་མཁན་ཚོས་

འགྲེལ་བརོད་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་དང་ཕྱི་

ནང་གྱི་བྱུང་བ་གང་གྱིས་ཀང་མ་གཡེངས་པའྱི་ཤེས་ཚོར་ལྷད་མེད་ཅྱིག་གྱི་ངང་ཚུལ་

དུ་གོ་བ་བླངས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་མོང་ཚོར་

དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་མཐོང་བྱུང་། རྒྱུན་དུ་གང་

ཟག་ཅྱིག་ལ་རོག་པ་དང་། ཡང་ན་སོང་རྐེན་ཞྱིག་བྱུང་ན། སོང་རྐེན་དེ་ནྱི་དགེ་མཚན་

ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའྱི་ཡ་ལན་ཞྱིག་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་དེར་འབྱུང་

གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། བློ་རང་གྱི་ངང་དུ་བཞག་པའྱི་སོམ་གྱི་སབས་སུ་རྱིན་ཐང་ཐག་

གཅོད་ཀྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་འདྱིའྱི་བྱ་འགུལ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་། ང་ཚོས་བརག་དཔྱད་

ཁང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་དྲུག་པོ་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་འདྱི་གཅྱིག་

མཚུངས་སུ་བྱུང་སོང་། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་སོམ་ཆེན་པ་སོར་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་

ལྟ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོག་མ་དེ་རེད།
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དེའྱི་རེས་ང་ཚོས་སྙྱིང་རེ་བསྐེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་

འགུལ་ལ་ཚད་འཇལ་བྱས་པ་ཡྱིན། དཔེ་རྱིས་འདྱི་ནྱི་༼དཔ་ེརིས་བཞི་པར་གཟིགས།༽ང་

ཚོས་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་པའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་ཚད་འཇལ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོའྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་སོན་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གཞྱིར་བཞག་ལས་

གྲུབ་པའྱི་དཔེ་རྱིས་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་གུག་ཐྱིག་གྱིས་སོམ་གྱི་སྦོང་

བརྡར་མེད་པའྱི་མྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་

ཡོད་པ་མཚོན་ཡོད། མྱི་འདྱི་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་ཀླད་པའྱི་མདུན་ངོས་གཡོན་ཕོགས་སུ་

ཡོད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་དགེ་མཚན་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཇེ་

མང་དུ་སོང་བའྱི་གནས་རྱིམ་དང་འབྲེལ་ཞྱིང་། སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་མཚོན་ན། བྱ་

༤ དཔ་ེརིས་འདིས་སྒྲོམ་ལ་གྲོམས་འདྲསི་མེད་པའི་མི་ཁག་ཅིག་གི་ཀླད་པའི་མདནུ་ངྲོས་སུ་བྱུང་བའི་བ་འགུལ་གི་
ཚད་གཞི་མཚྲོན་ཞིང༌། སིྙང་རེ་སྒ ྲོམ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་སྒ ྲོམ་ཆེན་པ་ཚྲོ འི་ཀླད་པའི་བ་འགུལ་གི་ཚད་གཞི་ནི་བགྲོ་
འགམེས་ཀི་གུག་ཐིག༼གཡྲོན་ཕྲོགས།༽ལས་བརྒལ་ཡྲོད།
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འགུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་གུག་ཐྱིག་ལས་ཡོངས་སུ་བརྒལ་ཡོད། 

སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་མེད་མཁན་ཚོ་དང་བསྡུར་ཚེ། སྙྱིང་རེ་སོམ་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་

ལེན་པ་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་མྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚད་གཞྱི་ལས་ཡོངས་སུ་བརྒལ་འདུག

ང་ཚོས་འདྱི་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་གཞན་ཞྱིག་བྱས་ཡོད། སོམ་

གྱི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི་མྱི་ཚོས་སོམ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སབས་དང་། ཡང་ན་སོམ་གྱི་

ཉམས་ལེན་ལ་མ་ཞུགས་པར་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་སབས། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་སོ་

སོའྱི་མོང་ཚོར་སོང་བའྱི་སོང་རྐེན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སོམ་རྒྱག་

བཞྱིན་ཁབ་ལེན་ལྡོག་སྒའྱི་གོག་པར་ནང་སོད་སབས། ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་དགོད་

བཞྱིན་པའམ། ཡང་ན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ངུ་སད་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སྒ་ཁོང་ཚོའྱི་རྣ་བར་

བསྒགས་ཏེ། སྒ་འདྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་བློ་ལ་ཟྱིང་ཆ་ཇྱི་ལྟར་སོང་བར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་པ་ཡྱིན། 

མོང་ཚོར་ལ་ཡ་ལན་སྟེར་བའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་འབྱུང་གྱི་

ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བྱུང་། མོང་ཚོར་སོང་བའྱི་སྒ་འདྱི་དག་ལ་ཡ་ལན་སྟེར་བའྱི་

ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ནྱི། སྤྱིར་བཏང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལས་སོམ་གྱི་

གནས་སབས་སུ་ཉུང་དུ་སོང་འདུག

སྙྱིང་རེ་སོམ་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་སྒ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་གྲག་ཏུ་འཇུག་དུས། 

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་ལན་ཞྱིག་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བྱུང་བ་དང་། ཁབ་

ལེན་ལྡོག་སྒའྱི་གོག་པར་གྱིས་ཀླད་པའྱི་མདུན་ངོས་གཡས་ཕོགས་ཀྱི་ཀླད་རྒྱའྱི་ནང་

༼ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་འདི་ནི་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་མྲོང་ཚྲོར་དང་གཙྲོ ་བྲོར་འབལེ་ཡྲོད།༽བྱ་འགུལ་མང་
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དུ་སོང་བ་བསྟན་སོང་། བྱ་འགུལ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་སོང་རྐེན་དགེ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་

མྱིན་ལ་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག ཀླད་པའྱི་གོག་གྱི་གཡོ་འགུལ་གྱི་ཡ་ལན་ཡང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་ཚེ། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གསར་

པ་འདྱི་དག་གྱིས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་གྱི་བདེན་འཛིན་

ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ཡང་། དཀའ་ངལ་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འཕད་པ་ཙམ་མྱིན་ཞྱིང་། ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་ལས་རོགས་ཚོར་སྤོད་ཆོག་པའྱི་

དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་ནྱི་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་

སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་གཞྱི་ལ་གཙོ་བོར་བཞག་ནས་གྲུབ་ཅྱིང་། ཐ་ན་བྱྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་

ཀང་འཇྱིགས་སྣང་དང་ཁོང་ཁོའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་ཡོད། འདྱིས་དྲྱི་

བ་ཁག་ཅྱིག་སོང་སྟེ། ནང་པ་ཚོས་མྱི་དགེ་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་མོང་ཚོར་ཁོང་ཁོ་

དང་འཇྱིགས་སྣང་ལྟ་བུ་ལ་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་བྱེད་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། མོང་

ཚོར་འདྱི་དག་ནྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་མའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ཡང་། ཕྱིས་

སུ་གནོད་འཚེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་མོང་ཚོར་འདྱི་དག་ནྱི་ཕྲུ་གུ་མ་

འབྱར་ནས་རྒས་འཁོགས་ཀྱི་བར་དུ་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་སམ། 

མོང་ཚོར་འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་བའྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དམ།

ངས་ད་དུང་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་འདྱི་ལ་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་དང་ངའྱི་ལས་

རོགས་འགའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་གནོད་འཚེ་ཅན་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་

ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་རྩ་བའྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་
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ཆོག་པ་དང་། དེ་འདྲའྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོ་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཀག་

རྒྱ་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚོ་བཀག་རྒྱ་ལས་རྒྱལ་བར་གྲོགས་བྱེད་པའྱི་མོང་ཚོར་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ང་ཚོའྱི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཤུལ་ནོར་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད། རྩ་བའྱི་གྲུབ་ཆ་

འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁོང་ཁོའྱི་རྐེན་གྱིས་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་གནོད་འཚེ་

དང་དྲག་སྤོད་ལས་ལོགས་སུ་འབྱེད་ཐུབ། དེར་བརེན་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་ཁོང་ཁོའྱི་

ཁྱད་ཆོས་འདྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མཐར་ཐུག་དེ་མྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་

གཞུང་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ། རྱིག་གཞུང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཁོང་

ཁོས་བཀག་རྒྱ་གང་ཞྱིག་ལས་རྒྱལ་བར་གྲོགས་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ།

ང་ཚོས་ད་དུང་མོང་ཚོར་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཤེས་ཚོར་ལ་བྱེད་

ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སོར་ལའང་རྱིག་གཞུང་ཐ་དད་པའྱི་བར་དུ་བགྲོ་གེང་བྱུང་ན་

བསམས་ཡོད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་དང་མོང་ཚོར་

གཉྱིས་ཁ་ཁར་འབྱེད་པ་དང་། ཚོར་བ་ནྱི་མོང་ཚོར་ཞྱིག་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་

སབས་སུ་ཡོད་ཀང་། མོང་ཚོར་ནྱི་ལུས་པོའྱི་ཡ་ལན་དང་ངོ་གདོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

ཡྱིན་ཆོག མོང་ཚོར་འདྱི་ལྟ་བུ་རྒྱུན་དུ་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་གྱི་མེད། ང་ཚོས་ཁྱད་

པར་འདྱི་ཕེས་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འགོད་འདོད་དེ། མོང་ཚོར་ཞྱིག་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་

པའྱི་དགོས་དམྱིགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་སབས་ང་ཚོས་རང་གྱི་

མོང་ཚོར་ལ་བཀོད་འདོམས་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་བམ། མོང་ཚོར་ཞྱིག་གྱི་གྲུབ་ཆ་

གང་དག་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཚོར་གྱི་མོང་བ་ལ་འཇུག་གྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་

ཤེས་ཚོར་ལ་འཇུག་པའྱི་མོང་ཚོར་ཞྱིག་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཁག་ལ་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་བརྒྱུད་
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ནས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རུང་བ་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཤེས་ཚོར་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་མོང་ཚོར་

གྱི་རྱིགས་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་དཀའ་བར་མ་ཟད། སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་བརྒྱུད་ནས་

བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའང་ཁག་པོ་ཡྱིན་སྱིད།

ཀླད་པ་དང་གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཤེས་བཞྱིན་དང་། གང་ཟག་དང་

པོའྱི་མོང་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་གཉྱིས་ལ་བྱེད་ལས་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་

སོར་དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོད། ནུབ་ཕོགས་

ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་གསར་དུ་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་གཅྱིག་ནྱི། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་

མེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མོང་ཚོར་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་ཡང་དག་ཅྱིག་བྱེད་མྱི་ཐུབ་

པ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཡ་ལན་

སྤོད་སབས་རང་ལ་མོང་ཚོར་ཅྱི་ཞྱིག་སྐེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་དཔག་ཀང་ཡང་དག་ཅྱིག་

བྱེད་མྱི་ཐུབ། ང་ཚོ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན་དྲྱི་བ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་སྟེ། བློ་ལ་སྦོང་

བརྡར་ཡོད་མཁན་ཚོས་བསྐར་ཞྱིབ་དང་སོན་དཔག་ཡང་དག་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་འགོ་འཛུགས་ཆོག

ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཐོན་པའྱི་བརོད་གཞྱི་གཞན་ཡང་ཡོད་

པ་དང་། ནང་པ་ཚོས་ཡུན་ཐུང་གྱི་མོང་ཚོར་དང་། ཡུན་བརན་གྱི་མོང་ཚོར་བར་ལ་

ཁྱད་པར་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བས་མོང་

ཚོར་ནྱི་མཚམས་རེར་བྱུང་བའྱི་སད་ཅྱིག་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་ཀང་། དེང་

སབས་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་སྣང་། མོང་ཚོར་ནྱི་ངེས་པར་

དུ་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་རང་གཤྱིས་ཀང་ཡྱིན་ཆོག་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་
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པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད། རང་གཤྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་ཡུན་བརན་གྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཤྱིང་། མྱི་ཞྱིག་ངོ་ཚ་ཅན་དང་། ཡང་ན་སྤོ་སྣང་ཅན་ཡྱིན་

པའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུ་རེད། ཁྱད་ཆོས་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་གནས་སྟངས་མ་

འདྲ་བ་བརྒལ་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་གནས་ཐུབ། ལངས་ཕོགས་གསར་པ་འདྱི་ནྱི་ནང་

པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཅུང་མཐུན་པར་སྣང་ཞྱིང་། ང་ཚོར་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། 

བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱིས་རང་གཤྱིས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་དེ་

ཡྱིན། རང་གཤྱིས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པར་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བཀོལ་སྤོད་

བྱེད་ཆོག་གམ། ང་ཚོར་འདྱིའྱི་ཐད་ནས་ཤེས་འདོད་ཀྱི་བློ་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། རང་

གཤྱིས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཅུང་བརན་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་མྱི་ཐུབ།

ང་ཚོས་འདྱིར་འདྲྱི་བཞྱིན་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཚོས་ད་དུང་དྲྱི་བ་གཞན་སོར་ཞྱིག་

སོང་གྱི་ཡོད། “འཕལ་བདེ་དོན་གཉེར”ཞེས་པའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅྱིང་། གལ་སྱིད་མྱི་ཞྱིག་ལ་བྱ་དགའ་ཞྱིག་ཐོབ་

ཚེ། མྱི་དེའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་མོད། འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་ཡུན་

རྱིང་ལ་བརན་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་མགོགས་པོར་མར་

ཟགས་ནས་མྱི་དེའྱི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནྱི་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་

ནས་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ཆགས་ཞེན་གྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཡོད། འདྱི་འདྲའྱི་དཔེ་མཚོན་

ཞྱིག་དྲངས་ན། རྒྱན་ཤོག་ཐོབ་མཁན་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། རྒྱན་ཤོག་ཐོབ་ནས་སོར་མོ་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་རེག་མཁན་ཚོས་དུས་ཡུན་ཐུང་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  241  

ངུ་ཞྱིག་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མོང་ཞྱིང་། དེ་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་

རྱིམ་སོན་མ་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་ལྷུང་འགྲོ། སབས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་བདེ་སྐྱིད་

ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཡར་འགྲོ་བར་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་སོར་མོ་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་

རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ལས་རྒྱལ་བའྱི་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་དམ། འགྱུར་ལྡོག་འདྱི་ལྟ་

བུའྱི་དབང་དུ་མྱི་འགྲོ་བའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་བ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། བདེ་སྐྱིད་ནྱི་

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན་རང་གཤྱིས་ཤྱིག་ཏུ་མ་བསམ་པར་སོབ་རུང་

བའྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་གྱི་དོན་སྤྱི་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་བམ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་འདྱི་ནྱི་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་མཚོན་ན་ཆེས་སྣང་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་ཏྱི་ལད་༼Howard Cutler༽དང་ལྷན་དུ་བརྩམས་པའྱི“བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་

ཐབས”ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཏུ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག 

“ཀླད་པའྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བྱེད་ལས་གཉྱིས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཞག་སྟེ་བརོད་ན། བློའྱི་

སྦོང་བརྡར་གོ་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ལ་ཁ་གཏད་

གཅོག་པ་དང་། དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ཐོག་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པ་གཏད་ནས་ནང་

སེམས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། བདེ་སྐྱིད་ངོ་མ་ཞྱིག་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐུབ། ང་

ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་མ་ལག་ནྱི་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར། བསྟུན་འགྱུར་

གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན།”

ང་ཚོས་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་ཡྱིན་པར་བསམ་གྱི་

ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་ནང་པ་ཚོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་འཚོལ་

སྙེག་བྱེད་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།།



  242  

བགྲོ་གེང་། མོང་ཚོར།

བགྲོ་གེང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་དང་མང་ཚོགས་གཉྱིས་ཀས་འཇོད་ཇྱི་དང་རེ་

ཆར་ཏྱིའྱི་མོང་ཚོར་སོར་གྱི་གཏམ་བཤད་ཐད་ལ་དྲྱི་བ་མང་པོ་བཀོད་པ་དང་། ཨ་

ཐོར་གྱིས་གཏམ་བཤད་པ་ཁོང་གཉྱིས་བགྲོ་གེང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའྱི་གྲས་སུ་

བསུ་བ་བྱས་ནས་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་སྤོད་བྱས་སོང་། ཌམ་ཉྱིག་༼ 

Daniel Kahneman༽ནྱི་ཕྱི་རྱིན་སྱི་ཏོན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་མང་

ཚོགས་ལས་དོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 

ལོའྱི་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པའྱི་ནོར་སེལ་གཟེངས་རགས་བཞེས་ཡོད། ཁད་ཊྱི་ནར་

༼Dacher Keltener༽ནྱི་ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་

དཔོན་ཆེན་མོ་ཞྱིག་དང་། ཀེ་ལྱི་བར་ཏྱི་༼Daniel Gilbert༽ནྱི་ཧ་ཝད་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན། མཱ་ཐེའོ་ཡང་བགྲོ་གེང་པ་

ཚོའྱི་གྲས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་རེ་ཆར་ཏྱི་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་མོང་ཚོར་གྱི་

སྟངས་འཛིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འཇོད་ཇྱི་དང་ལྷན་དུ་ནང་པའྱི་

ཕོགས་གཏོགས་ནས་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་རྒྱུ་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ངས་ཐོག་མར་མོང་ཚོར་གྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནུབ་ཕོགས་དང་

ནང་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་གེང་མཁན་ང་ཚོའྱི་གཏམ་བཤད་པ་གཉྱིས་

ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་དུང་ནན་ཏན་དུ་བརོད་འདོད་པ་ནྱི་རེ་ཆར་ཏྱི་དང་
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མཱ་ཐེའོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡུན་རྱིང་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དེའང་ཡྱིན། ང་ཚོས་གོང་དུ་གོ་ཐོས་བྱུང་

བ་ལྟར། མོང་ཚོར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་ནུབ་ཕོགས་

ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་རེ་ཆར་ཏྱི་དང་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་

བྱས་ཏེ། མོང་ཚོར་ནྱི་གང་ཟག་རང་གྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ཏུ་འཇུག་ཐབས་འཚོལ་

བའྱི་འབད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་གཉྱིས་ཀྱིས་རྨད་བྱུང་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་བསྒྲུབ་པར་

ཐུགས་རེ་ཆེ། ང་ཚོའྱི་རེ་ཡུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ནྱི་ཁྱེད་གཉྱིས་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་

ཟྱིན་འདུག

མཚམས་འདྱི་ནས་ང་ཚོ་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ཁ་ཕོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་པ་དང་

ཚན་རྱིག་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་གཉྱིས་ཀས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད། འཇོད་

ཇྱིས་མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། ད་དུང་ནང་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་ཁྱད་པར་དང་

འབྲེལ་བའྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱིའྱི་སོར་ནས་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་དྲྱིས་སོང་། དེ་བཞྱིན་

ཁོང་གྱིས་བླང་དོར་དང་། གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་

བཅས་ཀྱི་དྲྱི་བ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་བཀོད་སོང་།

མོང་ཚོར་གྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཚོར་ལ་བྱེད་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ང་ཚོར་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ནང་པ་ཚོར་མཚོན་ན། 

མོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་རང་གྱི་གོ་རོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ཏཱ་ཝུན་གྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྱི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་བསྡུར་རུང་བ་ཅྱི་ཡང་མེད། འོན་ཀང་། 

ཁོང་ཁོ་དང་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་རྣམས་ལ་དགོས་དམྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་ནམ། ད་དུང་བློའྱི་ངང་ཚུལ་དང་རང་གཤྱིས། སྦངས་ནས་ཐོབ་པའྱི་བློའྱི་ཡོན་
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ཏན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་སོར་ལའང་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་བཀོད་ཡོད།

ང་ཚོས་ྋགོང་ས་མཆོག་ཁྱེད་ལ་གཏམ་བཤད་འདྱི་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་

གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པར་བལྟས་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ངས་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་མོད། ད་ལྟ་ངས་དེ་དག་

བརེད་ཚར་འདུག་༼བཞད་མྲོ།༽ དེའྱི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཚོས་འགོ་ཚུགས་ཤོག

ཨ་ཐྲོར།༽ གཅྱིག་བྱས་ན། ང་ཚོས་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་བྱེད་

ལས་ནས་འགོ་རྩོམ་ཆོག འདྱི་ནྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྣང་། ནང་པའྱི་

མཁས་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། མཱ་ཐེའོ་ལགས། ཁྱེད་ལ་

ཅྱི་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ རེ་ཆར་ཏྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་

གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་དགོས་ངེས་ཡྱིན་པའྱི་དཔེ་མཚོན་དུ་

ཁོང་ཁོ་བཞག་སོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ཁོང་ཁོ་ནྱི་བཀག་རྒྱ་ལས་རྒྱལ་བར་

བེད་སྤོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ནྱི་དགེ་བ་མྱིན་པའྱི་མྱིན་ཚུལ་དེ་

ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། ཁོང་ཁོས་སབས་གང་ཞྱིག་ཏུ་གནོད་འཚེ་ཆེ་ཞྱིང་མྱི་དགེ་བའྱི་

འབྲས་བུ་བསྐེད་དམ། སྤྱིར་བཤད་ན། ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་སྤོད་པ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་

ན། འཁོན་འཛིན་གྱི་ཁོང་ཁོ་ཞྱིག་སེམས་ལ་སྐེ་སབས། དེ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་གནོད་འཚེ་ཆེ་

ཞྱིང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མཐོང་ཐུབ། ཁོང་ཁོ་དེས་རང་དང་

གཞན་གྱི་ཞྱི་བདེ་ལ་གཏོར་བརླག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། སྤྱིར་ང་ཚོས་མོང་ཚོར་བཟང་ངན་
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གང་ཞྱིག་གྱི་སྐེ་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་

ལས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་སྐོན་དང་དྲྱི་

མས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་བསྒྱིབས་པའྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན། མོང་ཚོར་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཡང་དེ་ནྱི་རོལ་མོའྱི་དབྱངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་སྟེང་དུ་མཐུན་ཆོས་མང་

པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཁོང་ཁོ་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ངོ་བོར་མ་སོང་བའྱི་སོན་

དུ་མོང་ཚོར་འདྱི་ལ་གསལ་ཆའྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་མཆྱིས་ཤྱིང་། ང་ཚོར་ཁོང་ཁོ་སྐེ་

སབས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཡར་བསངས་ཏེ། རང་གྱི་རྣམ་རྱིག་དེ་རྣོ་པོ་

ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཁོང་ཁོ་སྐེས་མ་ཐག་པའྱི་གསལ་ཆ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། 

མོང་ཚོར་འདྱི་ཞེ་སང་བསྐེད་པའྱི་རོག་པ་འདྲ་མྱིན་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགྲོ་རུ་མ་བཅུག་པ་

དང་། ལྷག་པར་རང་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ཕེས་ནས་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པའྱི་

འདོད་པ་མ་བསྐེད་ན། ཁོང་ཁོ་ལ་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་

ཚོས་འདྱིར་ཤེས་པ་སད་ཅྱིག་ཕ་མོ་ཞྱིག་གེང་གྱི་ཡོད་ལ། ཉོན་མོངས་མ་བསྐེད་པར་

ཁོང་ཁོའྱི་གསལ་ཆའྱི་ངང་དུ་གནས་པ་ལ་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་དགོས། འདྱི་ནྱི་འདོད་

ཆགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་དང་། སྐེས་མ་ཐག་པའྱི་སབས་

ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་མེད། གང་ལྟར་ཡང་ནང་པའྱི་འདོད་

ཚུལ་ལ། སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ནྱི་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མཐར་ཐུག་དེ་མྱིན་ལ། 

ཤེས་པ་ནྱི་ལྷད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲྱི་མ་རྣམས་ནྱི་གོ་བུར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་

ཡྱིན།
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ཨ་ཐྲོར།༽ ཁྱེད་ཅག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའྱི་མོང་

ཚོར་གྱི་ངོ་བོའྱི་སོར་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཁྱེད་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། མོང་ཚོར་

ལ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོའྱི་གྲུབ་ཆ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བྱུང་སྐེ་དངོས་ཀྱི་རེན་ཞྱིག་ཡོད་

དམ།

ཀེ་ལྱི་བྷར་ཏྱི།༽ མོང་ཚོར་ཁག་ལ་སྐེ་དངོས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་ཐེ་

ཚོམ་བྱེད་མྱི་དགོས། གསལ་པོ་མྱིན་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་སེམས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་ཡོད་མེད་དང་། ཡང་ན་སོ་སོའྱི་ཤེས་ཚོར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་འདྱི་

རེད། འོན་ཀང་། ཁོང་ཚོ་ལའང་མོང་ཚོར་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། མོང་ཚོར་

ནྱི་འོ་འཐུང་སོག་ཆགས་དང་། ང་ཚོ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ངེས་

ཅན་ཞྱིག་གྱིས་བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ངོས་

ནས་བརོད་ན། མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན།

ནང་དོན་རྱིག་པར་མོང་ཚོར་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱིས་ང་ཚོར་དེ་དག་འཇོམས་པར་གྲོགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཇྱིགས་སྣང་ནྱི་དཔེ་མཚོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་། འཕེལ་

འགྱུར་གྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོར་འཇྱིགས་སྣང་མྱི་མོང་བའྱི་དུད་འགྲོ་ཚོར་

བརོད་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་དགོང་ཟས་རེད། ༼གད་མྲོ།༽ རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་དབང་

གྱིས་འཇྱིགས་སྣང་ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན།

དགོང་ཟས་སོར་གྱི་ཀུ་རེ་འདྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་དགོས་
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བྱུང་སོང་།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ནང་པའྱི་ལྟ་བ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཚད་གཞྱི་

ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་སེམས་ཅན་སོ་སོའྱི་སྐེ་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་བྱེད་ལས་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཡོད། འགྲོ་བ་མྱི་དང་དུད་འགྲོའྱི་ལུས་ཕུང་གྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བལྟས་ཚེ། 

ང་ཚོས་མོང་ཚོར་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མངོན་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ཐུབ། དེ་

མཚུངས་སུ་ཐ་ན་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཁོད་དུའང་རང་གཤྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདྲ་མྱིན་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དང་། མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོའྱི་བག་ཆགས་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཡོད། ངས་ཁྱད་པར་འདྱི་དག་ལ་སྐེ་དངོས་ཀྱི་རེན་ཞྱིག་ཡོད་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། 

འདྱི་ནྱི་དགེ་མྱི་དགེ་གཉྱིས་ཀའྱི་མོང་ཚོར་ལ་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན།

དེ་ལྟ་ནའང་། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དེ་དག་རོགས་ཚུལ་ལ་གནས་རྱིམ་གཞན་

ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཅྱིང་། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། འགྲོ་བ་མྱི་དང་དུད་

འགྲོ་ཐེ་བའྱི་སེམས་ཅན་ཚང་མར་ཁྱབ་པའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད། ནང་

པ་ཚོས་གཞྱི་རྩའྱི་མོང་ཚོར་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པར་

འདོད་ཀྱི་ཡོད།

གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། ང་ཚོས་ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

བྱེད་སབས་ཀང་རྙོག་འཛིང་གྱི་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུས་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་

ཡྱིན། ཁོང་ཁོ་ནྱི་ཡུན་ཐུང་ཞྱིང་གཡོ་འགུལ་ཆེ་བའྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་

བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་མོང་ཚོར་འདྱི་རོགས་མྱི་ཐུབ། ནང་པ་ཚོས་སེམས་བྱུང་ཁག་ནྱི་
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བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཏུ་གོ་བ་ལེན་གྱི་ཡོད། སེམས་བྱུང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱུན་ཞྱིག་ཡོད་པ་

དང་། སེམས་བྱུང་གཞན་ཡང་དེ་དང་ལྷན་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཁོང་ཁོ་

ནྱི་ཡུན་རྱིང་ལ་གནས་ཀང་། གཞན་གྱི་ཁོང་ཁོ་ནྱི་དེ་ལྟར་རྒྱུན་བརན་གྱི་མེད། དཔེར་

ན། སྙྱིང་རེ་སོམ་པར་གོམས་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་སྐེས་ཀང་། གོམས་འདྲྱིས་དེའྱི་དབང་གྱིས་ཁོང་ཁོ་འདྱི་ཡུན་རྱིང་ལ་གནས་མྱི་

ཐུབ།

རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་རྒྱུ་རྐེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

པར་མ་ཟད། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་སྐེ་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཤུགས་རྐེན་

སོགས་ལའང་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རང་བཞྱིན་

རོགས་པར་མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་ངང་ཚུལ་དང་། ཡང་ན་དེའྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བལྟ་བ་

ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྲྱིག

འཇྲོད་ཇྱི།༽ བདག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་གེང་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

རོག་དཔྱོད་འདྲེན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཁོའྱི་རྙོག་དྲ་འདྱི་

ནྱི་ཁོང་ཁོ་རང་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོར་རང་དབང་མེད་པ་དེ་རེད། དཔེར་ན། ང་

ཚོར་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཏེ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནྱི་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་

ཆགས་མེད། དོན་ངོ་མར་འདྱི་ནྱི་ཁོང་ཁོ་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱིས་ན་མྱི་འོས་ཤྱིང་། ནང་པ་ཚོས་

འདྱི་ནྱི་ཉོན་མོངས་རང་བཞྱིན་གྱི་མོང་ཚོར་ཞྱིག་ཏུ་བསམ་གྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་རང་དབང་ཡོད་པས་ཡྱིན། ནུས་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པ་

ཕྱི་ལ་མངོན་ཡང་། དེ་ནྱི་གང་ཟག་རང་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་སྟབས། ཉོན་
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མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་མེད། ནུས་པ་དྲག་པོ་འདྱི་ལྟ་བུས་རང་ཉྱིད་སྲུང་

སྐོབ་དང་། ཡང་ན་བྱ་བ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པར་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། རྙོག་དྲ་གཙོ་བོ་ནྱི་

ཁོང་ཁོ་སྐེས་ནས་རང་ལ་རང་དབང་མེད་དུས་འབྱུང་གྱི་ཡོད། འདྱི་འདྲའྱི་སབས་སུ་

ང་ཚོ་གཞན་དབང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཕེལ་

འགྱུར་ལས་བྱུང་བའྱི་མོང་ཚོར་ནྱི་རྙོག་དྲ་མ་ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་དེར་གདོང་ལེན་

བྱེད་སྟངས་མ་འགྲྱིག་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་གྱི་ཡོད།

ཁད་ཊྱི་ནར།༽ ཚན་རྱིག་གྱིས་མོང་ཚོར་ཞྱིག་ཆ་ཤས་མང་པོར་བགོས་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། རྱིན་ཐང་གཏན་འབེབས་དང་། འདུན་པ། ཚོར་བ། ཡྱིད་

ཚོར། སྤོད་པ་དང་རྣམ་འགྱུར་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སྟོན་པའྱི་བག་ཆགས་སོགས་ལ་བརག་

དཔྱད་གཏོང་གྱི་ཡོད། ངས་ཁྱེད་ཅག་ལ་འདྲྱི་འདོད་པའྱི་དྲྱི་བ་ནྱི། རང་དབང་དེ་གང་

ཞྱིག་ལས་ཐོབ་པའྱི་རང་དབང་ཡྱིན་ནམ། ཚོར་བའྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བའྱི་རང་དབང་

ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སྤོད་པ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སྟོན་མ་དགོས་པའྱི་རང་དབང་ཡྱིན་ནམ།

འཇྲོད་ཇྱི།༽ རང་དབང་ནྱི་གཞན་དབང་དུ་མ་སོང་བའྱི་རང་དབང་རེད། ཡྱིད་

ཚོར་ནྱི་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ཐ་ན་ཕྱིའྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཡ་ལན་དུ་བྱུང་བའྱི་རང་

སྟེང་གྱི་ནུས་ཤུགས་དེའང་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་མྱིན། རྙོག་དྲ་ནྱི་ཡྱིད་ཚོར་འདྱིས་རང་ལ་

གདམ་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་དུ་མྱི་འཇུག་པར་བློ་གཞན་དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྡུག་

བསལ་བསྐེད་པ་འདྱི་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་དགོས་དམྱིགས་གཙོ་བོ་ནྱི། བློ་

ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་རང་ཉྱིད་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་རང་གྱི་བློའྱི་

ནུས་ཤུགས་ལ་སྟངས་འཛིན་འོས་འཚམས་ཤྱིག་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་རེད།
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ཨ་ལན།༽ འདྱིར་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་འདུག ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་

ལུགས་རྱིག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་ནང་། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་དུ་མའྱི་རྱིང་ཞེ་འདོད་ལ་

རང་དབང་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྩོད་གེང་བྱུང་ཞྱིང་། འདྱིའྱི་སོར་ལ་རྩོམ་ཡྱིག་ཤོག་ངོས་ཁྱི་

ཕག་ལོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ནང་པ་ཚོས་སྦོང་བརྡར་མེད་པའྱི་བློ་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞྱིག་

ལ་ཞེ་འདོད་ཀྱི་རང་དབང་འདྱི་ཡོད་མེད་དྲྱི་བ་འགོད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོར་ཞེ་འདོད་ཀྱི་

རང་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མེད་པ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གསལ་པོ་རེད། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་

ཁྱེད་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་སབས། ཁྱེད་ལ་ཞེ་འདོད་ཀྱི་རང་དབང་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་

ཁོང་ཁོ་དང་འཁོན་འཛིན་བསྟན་ནས་ཡ་ལན་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོར་ཞེ་འདོད་

ཀྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མེད་པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་། 

ནང་པའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་དམྱིགས་གཞྱིའྱི་ནང་རང་དབང་འདྱི་ལྟ་བུ་བསྐེད་

བསྱིང་བྱ་རྒྱུའང་འདུས་ཤྱིང་། རང་ཉྱིད་ནྱི་འཁྲུལ་སྣང་དང་ཞེ་སང་། འདོད་སེད་ལྟ་

བུའྱི་ཉོན་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 

ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་སབས་སུ་གདམ་ཀ་བྱེད་པའྱི་

རང་དབང་རང་ཉྱིད་ལ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་ཀྱི་རེད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ང་ཚོས་མོང་ཚོར་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི་གཡོ་འགུལ་ཆེ་

ཞྱིང་། འཕལ་བྱུང་དང་ཐོལ་བྱུང་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་

བསྐེད་པའྱི་ཡྱིད་དུ་འཐད་མྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐེན་

མཚམས་རེར་ཡོད་སྱིད། སྤྱི་ཡོངས་ནས་གཡོ་འགུལ་ཆེ་ཞྱིང་ཐོལ་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་

མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མོང་ཚོར་གྱི་
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རྱིགས་གཞན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གྲུབ་པ་ལྟར་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཁྱེད་

ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་ལ་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུར་སྙྱིང་རེའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞྱིག་

སྐེ་བ་ལྟ་བུ་རེད། མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་གྱི་རྱིགས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་

འབྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ཁོང་ཁོ་ནྱི་འཕལ་བྱུང་དང་ཐོལ་བྱུང་ཡྱིན་ནམ།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ འདྱི་ནྱི་འཕལ་བྱུང་དང་ཐོལ་བྱུང་ཡྱིན་ཞྱིང་། མོང་ཚོར་གྱི་

རྱིགས་དང་པོ་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་རང་དབང་མེད་པ་དང་། མོང་ཚོར་དེ་དག་སྐེ་

སབས་ང་ཚོར་རང་དབང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད། ཡྱིན་ཡང་། མོང་ཚོར་གྱི་རྱིགས་གཉྱིས་

པར་མཚོན་ན། མོང་ཚོར་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ཤུགས་དྲག་ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོར་ད་དུང་རང་

དབང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད། དོན་ངོ་མར་སྙྱིང་རེ་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞྱིག་

གཞྱི་ལ་བཞག་སྟེ། བྱ་དངོས་གང་ཞྱིག་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཁོང་ཁོ་དང་ཆ་

འདྲ་བ་ཞྱིག་སྐེ་ཆོག་པ་དང་། མོང་ཚོར་འདྱི་འདྲས་བྱ་བ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པར་གྲོགས་

བྱེད་རྒྱུ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་འདྱིའང་དགེ་བ་

ཡྱིན་ཆོག་ཅྱིང་། ཚོར་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཁོང་ཁོ་དང་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་འདྱི་ལ་ཁོང་ཁོ་ཞེས་འབོད་མྱིན་ནྱི་ཚིག་དོན་གྱི་གནད་དོན་

ཞྱིག་རེད།

ཌམ་ཉྱིག༽ རང་ཉྱིད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རང་དབང་གཉྱིས་ཀྱི་
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འབྲེལ་བ་ནྱི་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་དུ་ཇེའུ་ཆོས་ལུགས་ཐེ་

བའྱི་སོལ་རྒྱུན་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་རང་དབང་ནྱི་རང་ཉྱིད་སྟངས་འཛིན་དུ་གོ་

བར་སྙམ། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་དབང་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་སྟངས་འཛིན་ལ་

སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། རང་ཉྱིད་སྟངས་འཛིན་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

སྣང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གོ་རོགས་ལྟར་ན། ཡོན་ཏན་གང་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང་ཡུན་རྱིང་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱས་པར་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་རང་གྱི་མོང་ཚོར་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤོད་རུང་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། འདྱི་ནྱི་

ཡོན་ཏན་གཞན་དག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཚེ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཧད་

བ་ཏྱིས་༼Herbert Simon༽ཡོན་ཏན་ཞྱིག་ལ་དབང་འབྱོར་བར་དུས་ཚོད་སྟོང་ཕག་

མང་པོའྱི་སྦོང་བརྡར་དགོས་ཞེས་བརོད་ཡོད། མྱིག་མང་རྩེ་བ་ནས་པྱི་ཝང་དཀྲོལ་

བའྱི་བར་དུ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་མཆྱིས་ཤྱིང་། ངས་སྙྱིང་རེའྱི་ཚད་གཞྱི་

མཐོ་པོ་ཞྱིག་བསོམ་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གང་རུང་ཞྱིག་དང་བསྡུར་རུང་བར་

བསམ་གྱི་ཡོད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ནང་པའྱི་གཞུང་ཁག་ཅྱིག་ཏུ་སྙྱིང་རེ་ཡང་དག་ཅྱིག་ལ་སྦོང་

བརྡར་བྱེད་པར་སྤྱིར་བསལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། 

༼བཞད་མྲོ།༽

ཨ་ཐྲོར།༽ གནད་འགག་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་མཇུག་སྐོང་བར་མ་ དངུལ་

གྱིས་འདང་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་རེད།



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  253  

ཀེ་ལྱི་བྷར་ཏྱི།༽ རང་དབང་དང་རང་ཉྱིད་སྟངས་འཛིན་གྱི་དོན་སྤྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་

འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན་པས་ཌམ་ཉྱིག་དང་འདྲ་བར་ངའྱི་དང་བའང་བསངས་བྱུང་། རང་

དབང་འདྱིའྱི་ཁེ་ཕན་མངོན་གསལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་དེ་དག་གྱི་སོར་ལ་གོ་བསྡུར་

ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་བྱེད་མྱི་དགོས། ངའྱི་བློ་ངོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འཁོར་བ་ནྱི་འགྲོ་སོང་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད་མེད་འདྱི་ཡྱིན། སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་མཚོན་ན། ཁྱེད་ཚོས་བརོད་ཀྱིན་པའྱི་

རང་དབང་དེའྱི་འགྲོ་གྲོན་ནྱི་དུས་ཚོད་རེད། ཁོང་ཁོའྱི་སོ་ནས་བྱ་སྤོད་ཅྱིག་སྟོན་

དགོས་མྱིན་ཐག་གཅོད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་དབང་འདྱི་ལ་དུས་ཚོད་སྟོང་ཕག་མང་

པོ་མྱི་དགོས་ཀང་། སད་ཅྱིག་མའྱི་དུས་ཡུན་ཞྱིག་དགོས་ངེས་རེད། འོན་ཀང་། 

སེམས་ཅན་ཚོ་ལ་མོང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བྱ་སྤོད་གང་ཞྱིག་མྱུར་དུ་སྟོན་

རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ངས་རང་གྱི་མྱིག་མདུན་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཡོ་འགུལ་ཞྱིག་

མཐོང་ཚེ། ང་ལ་འཇྱིགས་སྣང་ཕན་བུ་ཞྱིག་སྐེས་ནས་ཕར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་

ཚོས་འཇྱིགས་སྣང་འདྱི་ལས་ང་བཅྱིངས་གྲོལ་བཏང་སྟེ། ཚོར་བ་དེ་ངའྱི་སྟངས་འཛིན་

གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཚེ། ངས་དེར་མོས་མཐུན་བྱེད་མྱི་

ཐུབ། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཏུ་རང་དབང་འདྱི་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ།

ཨ་ལན།༽ ངས་ཐོག་མར་དག་བཅོས་ཤྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ནང་

པའྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། དེའྱི་གྲས་སུ་མོང་

ཚོར་ཞྱིག་མྱི་ཚང་བ་རོགས་རྒྱུ་རེད། འཇྱིགས་སྣང་ནྱི་རྩ་ཉོན་དྲུག་དང་ཉེ་ཉོན་ཉྱི་ཤུ་

གང་གྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་གཏོགས་ཤྱིང་། སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཤྱིག་མྱིན། འཇྱིགས་

སྣང་དགེ་མྱི་དགེ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གང་རུང་གྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་ཆོག་པ་དང་། དོན་ངོ་
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མར་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་འཇྱིགས་སྐྲག་བསྐེད་དགོས་

པའྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཡོད། ནང་པའྱི་གྲྭ་པ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གསོན་ཡོད་པ་

ནྱི། ཁོང་ཚོ་དགོང་ཟས་སུ་མ་གྱུར་པའྱི་བདེན་དཔང་རེད།

འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལ་མཚོན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་ནྱི་རང་

ངོས་ནས་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཤྱིག་ཆགས་མེད། ནང་དོན་རྱིག་པར་ཉོན་མོངས་ནྱི་

རང་རྒྱུད་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། གལ་

སྱིད་སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུང་བའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐེད་

བྱས་ཚེ། འདྱི་ནྱི་སེམས་ལྡན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གདུང་སེམས་འདྱི་ཉོན་

མོངས་མྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་སྙྱིང་རེ་སྐེད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་རེད།

སྡུག་བསལ་འགའ་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། འགའ་ནྱི་ལུང་མ་བསྟན་

དང་འགའ་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཆོག བདེ་བའང་དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགེ་

མྱི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འགྲོ་ཆོག སར་ཡང་འཇྱིགས་སྣང་གེང་ན། 

ང་ཚོས་ཐོག་མ་ནས་འཇྱིགས་སྣང་འཇོམས་པར་བྱེད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་

མེད། འཇྱིགས་སྣང་མྱི་དགོས་པའྱི་སབས་ཤྱིག་ཏུ་བསེབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། དུས་ཚོད་

མང་པོ་འགོར་རྒྱུ་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ རང་ཉྱིད་སྟངས་འཛིན་དང་། རང་དབང་གྱི་སོར་ལ་ངས་ཚིག་

འགའ་བརོད་འདོད་བྱུང་། དེང་དུས་འཛམ་གྱིང་དུ་ཆེས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་རང་དབང་ནྱི། 

གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་སེམས་ལ་གང་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན་པར་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  255  

འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་ང་ཚོ་ནྱི་རྫོགས་མཐའ་བྲལ་བའྱི་རང་གྱི་

བསམ་བློའྱི་བྲན་གཡོག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་རླུང་གང་དུ་གཡོ་ན་དེའྱི་ཕོགས་སུ་

བསྐོད་པའྱི་རྱི་རྩེའྱི་རྩྱི་ཤྱིང་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། གྲུ་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་

ཀོ་གྲུ་ནྱི་རླུང་གྱིས་ཕོགས་གང་དུ་གཡོ་ན་དེའྱི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བ་དེ་རང་དབང་ཡྱིན་

ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། མྱི་ཚོས་རང་ཉྱིད་སྟངས་འཛིན་གྱིས་རང་དབང་ལ་བཀག་

རྒྱ་བྱེད་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། དོན་དངོས་ནྱི་དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཡྱིན། གྲུ་

པའྱི་རང་དབང་ངོ་མ་ནྱི་རང་གྱི་ཀོ་གྲུ་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་རང་གྱི་འདོད་ཕོགས་སུ་

བཞུད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་པ་དང། སོམ་པ་བ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ནའང་། རང་དབང་ནྱི་

རང་ཉྱིད་རང་གྱི་བློའྱི་བདག་པོ་ཆགས་ཏེ། རང་སེམས་ལ་རག་ཏུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་

ཀྱིན་པའྱི་རོག་པ་ལས་རང་ཉྱིད་གོད་གྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ལས། གོ་བུར་དུ་

འཇྱིགས་སྣང་ཅན་གྱི་གཡོ་འགུལ་ཞྱིག་མཐོང་ཚེ། ཕར་འགྲོ་འདོད་པའྱི་ཐོལ་བྱུང་གྱི་

སེམས་ཚོར་ལས་བཅྱིངས་གྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་མྱིན། སེམས་ཚོར་འདྱི་ནྱི་འོས་ཤྱིང་

འཚམས་པ་དང་། ཉེན་ཁར་གཡོལ་བའྱི་རང་དབང་ང་ཚོར་ཡོད། འོན་ཀང་། ཐོལ་

བྱུང་གྱི་སེམས་ཚོར་འདྱི་ལས་འཇྱིགས་སྣང་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་སྐེ་རུ་བཅུག་

མ་ཐག་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་ཤོར་ནས་འཇྱིགས་སྣང་གྱི་རོག་པའྱི་དབང་དུ་འགྲོ་འགོ་

བརྩམས་ཡོད། འདྱི་ལྟར་འཇྱིགས་སྣང་ནྱི་རང་གྱི་བློ་དཀྲུག་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཞྱིག་ཏུ་

གྱུར་ནས་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ལ་གཏོར་བརླག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། སེམས་འཚབ་འདྱི་ལྟ་བུ་

ནྱི་དགོས་ངེས་མྱིན་ལ། བཀོལ་སྤོད་ཀང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད། ང་ཚོ་ནྱི་དེའྱི་དབང་དུ་

སོང་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་འགོག་རྐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་དགོས་དམྱིགས་གཙོ་བོ་ནྱི། དེ་འདྲའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་རྒྱུན་

ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་ང་ཚོས་རྒྱུན་དེ་གཅོད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལ་བྱེད་ཐབས་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཁོང་ཁོ་སྐེ་བའྱི་སབས་སུ་བཟོད་སེམས་དང་། སྙྱིང་རེ། ཡང་ན་

བྱམས་པ་སོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་བསྐེད་དགོས། འདྱི་ལྟར་བྱས་ཚེ་འགལ་ཟླའྱི་བློ་

གཉྱིས་ཡུལ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་སྐེ་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་། ཁོང་ཁོ་དང་སྙྱིང་རེ་གཉྱིས་དུས་

མཉམ་དུ་འབྱུང་མྱི་ཐུབ། སྙྱིང་རེའྱི་བསམ་བློ་ཅྱི་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་ན་འཁོན་སེམས་དང་

ཁོང་ཁོ་གནས་ས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་ནུས་པ་ཆེ་བའྱི་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཤྱིག་རེད།

བྱེད་ཐབས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་རྣམ་རོག་གྱི་རྒྱུན་དེར་ཕར་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 

རོག་པ་ཞྱིག་སྐེས་ནས་དེའྱི་རྒྱུན་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་འབྱུང་དུ་བཅུག་པ་ལས། རོག་པ་དེར་

ཡྱིད་ཀྱིས་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ཏེ། ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་རང་གྱིས་རང་ལ་དྲྱི་བ་

འགོད་དགོས། དེའྱི་རྒྱུན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མཚམས་མ་ཆད་པ་ཡྱིན་ནམ། དེས་

རང་ཉྱིད་ལ་བསླུ་བྲྱིད་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་ནྱི་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ལག་ཏུ་

ཐོགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་དང་། ཡང་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བྲང་ཁོག་ཏུ་འབར་བའྱི་མེ་ཕུང་ཞྱིག་

དང་མཚུངས་སམ། རོག་པ་དེར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ནས་རང་གྱི་མྱིག་སའྱི་བདེན་པ་མཐོང་

བར་བྱ་དགོས། འདྱི་ལྟར་རོག་པ་དེར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ན། ཉྱི་འོད་ཕོག་པའྱི་ཞོགས་པའྱི་

སད་ལྟར་དེ་ནྱི་རང་ངོས་ནས་ཡལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ནྱི་ང་ཚོར་དྲན་པ་

མེད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། རོག་པ་ཞྱིག་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོས་དེར་བྱ་ར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་

མེད། ཐ་ན་ང་ཚོས་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཀང་དེ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། འདྱི་ལྟར་རྣམ་རོག་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  257  

ཅྱིག་སྐེས་ནས་རྣམ་རོག་གཞན་འདྲ་མྱིན་བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་མེ་སྟག་དང་འདྲ་

ཞྱིང་། ནགས་ཚལ་འབར་བའྱི་མེ་གསོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། འོན་ཀང་། མེ་དེ་མེ་

སྟག་ཡྱིན་དུས་གསོད་ཐུབ་པ་དང་། མདོར་ན་རང་དབང་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་མེ་འདྱིས་

རང་སེམས་ཡོངས་སུ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་མྱི་འཇུག་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་

དབང་གྱི་དོན་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་རོག་པའྱི་རྒྱུན་འདྱི་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་འདྱི་

རེད། ང་ཚོས་རོག་པ་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནྱི་ཆུ་ངོས་ཀྱི་ཆུ་གཉེར་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་

ཞྱི་བར་བྱ་དགོས།

ཨ་ཐྲོར།༽ ང་ཚོས་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡང་ཡང་གེང་ཡོད་པ་ནྱི་བློ་ལ་སྦོང་

བརྡར་སྤོད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་ལ་བརེན་ནས་

མོང་ཚོར་གྱི་ངང་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་རང་གྱི་ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་

མོང་ཚོར་འཛིན་སྟངས་དེ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་རང་གྱི་མོང་

ཚོར་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་ཐུབ་བམ། ང་ཚོར་རང་དབང་ཡོད་དམ། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་

ལ། ཚན་རྱིག་གྱི་ཕོགས་གཏོགས་སུ་གང་ཞྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གོ་

རོགས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པར་སྣང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན། གང་

ཞྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། གང་ཞྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ནམ། བློའྱི་ཡོན་ཏན་ཁག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་རུང་བའྱི་ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་འདྱིར་

ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་དམ།

ཌམ་ཉྱིག༽ ལག་རྩལ་སྦོང་སྟངས་ཀྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་གང་ཞྱིག་ཤེས་ཡོད་པ་

གཞྱིར་བཞག་ཚེ། བློའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་སྦོང་བརྡར་བྱས་ནས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ལག་
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རྩལ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་

ཡང་ཡང་བཞག་སྟེ། རང་གྱི་ཡ་ལན་ལ་ཐེངས་མང་པོར་སྟངས་འཛིན་བྱས་ན། དུས་

ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོར་ཡང་མཐའ་མར་ལག་རྩལ་འདྱི་ལ་སྦོང་བ་བྱེད་ཐུབ། མྱི་

དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་བློའྱི་ནུས་པ་དང་། སྙྱིང་རེ་སོམ་པའྱི་

བློའྱི་ནུས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་སྱིད། འདྱི་གཉྱིས་ལས་གང་ཞྱིག་ལས་

ས་བ་དང་གང་ཞྱིག་ཚད་གཞྱི་མཐོ་པོ་ཡྱིན་ནམ། ངས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 

དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་ལས་མྱི་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ངས་འདྱིའྱི་སོར་གྱི་ཁྱེད་ཅག་གྱི་བསམ་ཚུལ་

གོ་འདོད་བྱུང་།

ཨ་ལན།༽ དེ་ནྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་སེར་སོ་སོའྱི་རྒྱབ་

ལོངས་ལ་གཙོ་བོར་ཐུག་འདུག མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁོང་ཁོ་དང་འཁོན་འཛིན་གྱི་བག་

ཆགས་ཤུགས་ཆེན་མེད། ཁག་ཅྱིག་ནྱི་ཁོང་ཁོ་ཚ་བོ་ཡྱིན་ཡང་། མོང་ཚོར་དེ་ཡུན་

རྱིང་ལ་གནས་ཀྱི་མེད། ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཁོང་ཁོ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་ལ་ཞྱི་ཐུབ་ཀྱི་མེད། སྙྱིང་

རེའང་འདྱི་དག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་ལྟར། ཕྲུ་གུ་

ཁག་ཅྱིག་ལ་སྙྱིང་རེའྱི་བག་ཆགས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པ་དང་། 

མྱི་གཞན་དག་ལ་མཚོན་ན། སྙྱིང་རེ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཀྱིས་སྦོང་བརྡར་

བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ནུབ་ཕོགས་སུ་འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་ང་ཚོར་འཕད་པའྱི་དཀའ་

ངལ་གཅྱིག་ནྱི་བཅོས་ཐབས་དང་། ཉམས་ལེན། སྦོང་བརྡར་སོགས་གང་གྱིས་མྱི་
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སེར་སུ་ཞྱིག་ལ་ཕན་མྱིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་རེད། རབ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་ཐོག་

མར་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། ཉམས་ལེན་དང་བཅོས་ཐབས་གང་ཞྱིག་

འོས་འཚམས་ཡྱིན་པར་ཐག་བཅད་པའྱི་རེས་སུ་འགོ་བརྩམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་

པ་དང་། ཨ་ལན་གྱིས་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་བག་ཆགས་མཐུག་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརོད་

སོང་། ངའྱི་ཚོད་དཔག་ལ། ནང་པ་ཚོར་གང་ཟག་མ་འདྲ་བའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་དང་

འཚམས་པར་བྱས་པའྱི་སྦོང་བརྡར་བྱེ་བྲག་པའང་ཡོད་སྱིད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ཉོན་མོངས་གང་ཞྱིག་ཤུགས་ཆེ་ན་དེ་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་

ཚུལ་ང་ཚོས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ཁོང་ཁོ་དང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་

ཆགས་མཐུག་ཚེ། གཉེན་པོ་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་བྱེ་

བྲག་པ་འདྱི་སྦོང་བར་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས། ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ལམ་ལ་འཇུག་སོ་

བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཡོད་པར་གེང་ཞྱིང་། དེ་དག་ནྱི་གང་ཟག་སོ་སོར་གཤྱིས་རྒྱུད་

འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་དག་གྱི་བཅོས་ཐབས་རེད།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽སོ་སོའྱི་ཉོན་མོངས་གཙོ་བོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་མ་ཟྱིན་པའྱི་

མྱི་ཚོས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་རུང་བའྱི་ནང་པའྱི་ཞྱིབ་དཔྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཞྱིག་ཡོད་

དམ།

ཨ་ལན།༽ མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་ནང་པའྱི་མཁན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་དགེ་ཕྲུག་

གྱི་ཉོན་མོངས་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་པའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་བམ།
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ཨ་ལན།༽ ཉེ་ཆར་ངས་ནང་པའྱི་མདོའྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་བཀླགས་པ་ཡྱིན། དེར་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཟག་ཅྱིག་དང་ལྷན་དུ་ཡུན་རྱིང་ལ་བསད་དེ། 

ཁོང་གྱི་སྤོད་པ་ལ་བརག་དཔྱད་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཚུལ་གསུངས་འདུག འདྱི་ནྱི་

ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཡང་། གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག མྱི་

ཚོར་ཡོད་པའྱི་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་། གཤྱིས་རྒྱུད། བག་ཆགས་སོགས་ལ་

དཔྱད་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད། འདྱིར་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱི་འོས་འགན་དང་། རང་དང་སོབ་

མའྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགེ་རྒན་གྱིས་རང་གྱི་མདུན་དུ་ཡོང་

མཁན་ཚང་མར་ས་ས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སྦོང་བརྡར་ཞྱིག་མྱི་སྤོད་པ་

དང་། སོབ་མའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་གནང་བའྱི་རེས་སུ་སོབ་མ་དང་འཚམས་

པའྱི་སྦོང་བརྡར་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ངས་ཁ་སང་གེང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་

སྦོང་བརྡར་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ནྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཙམ་མྱིན་ཞྱིང་། གང་ཟག་

སོ་སོའྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་བྱེད་ཐབས་འདྲ་མྱིན་ཡོད། 

ཞེ་སང་དང་ཁོང་ཁོ་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཐོག་མ་ནས་དུས་ཚོད་མང་

པོ་ཞྱིག་བཏང་སྟེ་བྱམས་པ་སོམ་དགོས་པ་དང་། བྱམས་པ་ནྱི་ཞེ་སང་གྱི་བློའྱི་འགལ་

ཟླ་ཞྱིག་ཡྱིན། རང་དབང་གྱི་གནད་དོན་དེ་བསྐར་དུ་གེང་ནས་བརོད་ན། རྣམ་རོག་

ཤུགས་ཆེ་བའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལ་རྣམ་ཤེས་གཏད་

ནས་རང་གྱི་བློ་ཞྱི་བར་བྱེད་ཅྱིང་། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་རང་

བཞྱིན་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་བར་གྲ་སྒྱིག་གྱི་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་འདྱིས་འཛིན་
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སྐོང་གྱི་ལྟ་རོག་ལ་དཀའ་ངལ་སྤོད་རྒྱུ་རེད། ༼གད་མྲོ ་དང་ཐལ་སྒ།༽

མཱ་ཐེའྲོ།༽ དཔལ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཟེར་བའྱི་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞྱིག་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་བྱོན་ཡོད། ཁོང་གྱིས་སོབ་མའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ལ་བརག་

དཔྱད་གཏོང་ཐབས་ཤྱིག་བསྟན་འདུག ཐེངས་ཤྱིག་ཁོང་མཚམས་པ་བ་ཞྱིག་ཡོད་

སའྱི་མཚམས་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ། མཚམས་པ་བ་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་སོམ་གྱི་ཡོད་པའྱི་སད་

ཆ་འདྲྱི་སབས། མཚམས་པ་བས་བཟོད་པ་སོམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་རེད། 

དཔལ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཚམས་པ་བ་དེར་སོར་བ་རྒྱག་བཞྱིན་ཞྱིབ་གཟྱིགས་

གནང་སབས། མྱི་འདྱི་ཡོང་ནས་རང་གྱི་སོམ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་སྙམ་ནས་

མཚམས་པ་བ་ལ་སེམས་འཚབ་སྐེས་ཤྱིང་། དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་སོང་རེས་དཔལ་

སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཚམས་པ་བ་ལ་མྱི་རྫུན་མ་ང་གཉྱིས་ལས་ཀྱིས་འཕད་དགོས་

བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་དང་། མཚམས་པ་བ་ཁོང་ཁོ་སྐེས་ཏེ། ཁྱེད་རང་འདྱིར་

ཡོང་ནས་ང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ངས་འདྱིར་

བཟོད་པ་སོམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད་སབས། དཔལ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཚམས་པ་བ་

ལ་ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་སོམ་གང་ན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱིས་པ་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ནང་པའྱི་སོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་

ཆེན་ཞྱིག་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་འདྱིས་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་འཕལ་བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་

དཀའ་རྙོག་དེ་བསལ་བར་ཕན་རྒྱུ་རེད། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་གནས་སབས་ཀྱི་བདེ་བ་

འཚོལ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཡུན་དུ་བརན་པའྱི་བདེ་བ་དང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་འཚོལ་

གྱི་ཡོད་ཚེ། ཡྱིད་མ་ཚིམ་པའྱི་ཚོར་བ་སར་ལས་ཀང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་སྟོན་
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པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་བ་འཚོལ་

བའྱི་ནང་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་བརན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཕལ་ཆེར་

ཐོག་མར་ང་ཚོས་འཕལ་བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་འདྱི་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་གོ་རོགས་ཅུང་ཙམ་གེང་ན་ཕན་ཐོགས་ངེས། ཌམ་ཉྱིག་ལགས། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བརོད་རོགས།

ཌམ་ཉྱིག༽ ཕྱུག་པོ་ཆགས་པ་དང་། དབུལ་ཕོངས་སུ་འགྱུར་བ། གཉེན་སྒྱིག་

བྱེད་པའམ་བཟའ་ཟླ་ཁ་བྲལ་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཐེ་བའྱི་མྱི་སོ་སོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག་གྱིས་རང་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཅྱི་ཞྱིག་ཐེབས་པར་སྟོན་པའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་མང་པོ་ཡོད། ཟླ་བ་དང་ལོ་ལ་ཚད་འཇལ་བྱས་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

ཚད་གཞྱི་དེ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་མ་འགོར་བར་སར་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཕལ་

བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་རང་བཞྱིན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། མོང་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དེ་ལྟར་

མྱིན་པ་ང་ཚོས་རོགས་ཡོད། སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡུན་དུ་གནས་ཤྱིང་འགྱུར་

བ་མྱི་འགྲོ་བ་དང་། བདེན་དོན་འདྱི་ཤར་ནུབ་གཉྱིས་ཀས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དེ་

བཞྱིན་ལུས་པོའྱི་བདེ་བ་སོར་ཞྱིག་ཀང་རག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་ཀྱི་ཡོད། 

འོན་ཀང་། འཕལ་བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་གོམས་གཤྱིས་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་

ཕུགས་སུ་རང་ཉྱིད་ལ་མྱི་ཕན་པའྱི་བྱ་དངོས་འདོད་པ་དང་། ཕུགས་སུ་རང་ཉྱིད་ལ་

བདེ་སྐྱིད་མྱི་སྟེར་བའྱི་བྱ་དངོས་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ཐོབ་པར་རག་ཏུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།

འཇྲོད་ཇྱི།༽ ང་ཚོས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སོར་ལ་གེང་སབས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འབྱེད་
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དགོས་པ་གལ་ཆེན་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཚིག་འདྱི་ལ་གོ་བ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ཡོད། 

ནང་བསྟན་གྱིས་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བདེ་སྐྱིད་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཡྱིན་ཡང་། གནས་སབས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་སེམས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཞྱི་བདེ་བར་ལ་

ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད། བདེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡུན་རྱིང་ལ་མྱི་བརན་ཞྱིང་། མོང་བ་

དེའྱི་རྱིགས་རྱིང་པོ་མྱི་འགོར་བར་ཡལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀང་། ནང་པ་ཚོས་

དམྱིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གོ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་དར་རྒྱས་དང་རང་

དབང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  ཡུད་ཙམ་ལས་མྱི་གནས་པའྱི་

མོང་བ་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཡང་མྱིན།

ངས་ཁྱད་པར་འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་

དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བདེ་སྐྱིད་རེད་ཅེས་བརོད་སབས། དེའྱི་ཤུགས་བསྟན་ཐམས་ཅད་

ཀང་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཆོག ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་

སབས་འཕལ་གྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཡུད་ཙམ་ལས་མྱི་གནས་པའྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་ཡོད་པ་

གསལ་ཞྱིང་། ང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མོང་གཞྱིར་བཞག་ནས་བརོད་ན། དེ་ནྱི་རང་གྱི་

དགེ་རྒན་དགེ་བཤེས་རབ་བརན་ལས་ཐོབ་པའྱི་གསུང་ཆོས་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད། 

ཁོང་གྱིས་བརོད་གཞྱི་འདྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྱིགས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

གསུངས་སོང་།

ཨ་ཐྲོར།༽ ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་སོན་དུ་

ཁྱེད་ཚོར་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བརོད་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ།
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ཀེ་ལྱི་བྷར་ཏྱི།༽ ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་

དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་

སོར་ཞྱིག་རེད། གོང་དུ་འཇྱིད་ཇྱིས་བརོད་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ནྱི། ཕོགས་གཉྱིས་

ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་འདོད་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་

སབས་འཕལ་གྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཡུད་ཙམ་ལས་མྱི་བརན་པ་གསལ་པོར་རོགས་ཡོད། 

ཡྱིན་ཡང་། མྱི་སྤྱིར་བཏང་བ་ཚོས་སོ་སོའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སོར་ལ་མང་པོ་

ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད། སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀས་འདྱིའྱི་ཕོགས་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་

ཤྱིག་བཟུང་འདུག ནུབ་ཕོགས་པ་ཚོས་སབས་འཕལ་གྱི་བདེ་བ་ཡུན་རྱིན་ལ་གནས་

པར་འདོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་འདྱི་ལ་ལོག་གྱུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅྱི་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ནྱི་

འཛད་སྤོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་ནྱི་མྱི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་མ་ཡྱིན་པར་ཉེར་སྤོད་ཀྱི་འཛད་གྲོན་ཆེ་རུ་གཏོང་

རྒྱུ་འདྱི་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་རང་གྱི་འཛད་གྲོན་གྱིས་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་

འདོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་འདྱི་ནྱི་བདེན་པ་མྱིན་པར་རོགས་ནའང་། ང་ཚོ་

ཡུན་རྱིང་ལ་གསོན་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་རབས་རེས་མ་དག་གྱིས་འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆེས་

བྱེད་རྒྱུ་རེད། ༼དགྲོད་སྒ་དང་ཐལ་སྒ།༽

ཁད་ཊྱི་ནར།༽ ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་འཕལ་བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་

གོམས་གཤྱིས་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སབས་འཕལ་གྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཡུད་ཙམ་ལས་

མྱི་གནས་པ་སོགས་ཀྱི་སོར་ལ་གང་བཤད་པ་དེ་ཚན་རྱིག་ལ་ཁ་སོང་ཞྱིག་ཆགས་

སྱིད། ང་ཚོའྱི་བསམ་པར་མོང་ཚོར་ནྱི་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ཡ་ལན་
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མྱུར་མོ་ཞྱིག་རེད། ཁྱེད་ཚོས་མོང་ཚོར་ནྱི་ཡུན་རྱིང་གྱི་སོམ་སྒྲུབ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་

ཆོག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པར་བརོད་སོང་། ངང་ཚུལ་དེ་དག་

གང་དག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་ཚོར་བའྱི་ཆ་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ནྱི་ང་

ཚོར་མཚོན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གོ་སབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད།

ཨ་ལན།༽ རེ་ཆར་ཏྱིས་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཁག་གྱི་

ཆ་ཚད་རང་བཞྱིན་གྱི་དཔེ་གཟུགས་ཤྱིག་བསྟན་སོང་། དཔེ་གཟུགས་དེའྱི་སྟེང་དུ་

བག་ཟོན་ལ་སོང་ཤུགས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་

སོང་ཤུགས་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་སྤོ་

སེམས་དང་སེམས་ཞྱི་བ་དང་། སེམས་འཕང་བཏེགས་པ་དང་བག་ཕེབས་སོགས་

ཀྱི་བར་དུའང་ཡོད། ནང་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་

སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་དཔེ་གཟུགས་འདྱི་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྣང་། དེ་

ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བློའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་བག་ཟོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེ་ནའང་། 

ཕོགས་གཞན་ནས་དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཞྱི་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། བློའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་

ནྱི་འཕོ་བ་མྱིན་ཞྱིང་། བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ཞྱི་འཇམ་བག་

ཕེབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཀང་རེད། འདྱི་ལྟར་ཚངས་ཐྱིག་སྟེང་གྱི་ཕོགས་གཉྱིས་

ཀའྱི་ཁྱད་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་ཁག་ཅྱིག་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ལ་

བློའྱི་སྦོང་བརྡར་དགོས་རྒྱུ་རེད། བློའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་བརྙན་འཕྱིན་རྩེད་མོ་རྩེ་

མཁན་དང་། འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུའྱི་ཁ་ལོ་བ། བར་སྣང་གྱི་འགྲྱིམ་འགྲུལ་གྱི་སྟངས་

འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་སོང་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དེ་ལྟ་བུ་མྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་དེ་དག་
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དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མངོན་སུམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རུང་བ་

ཞྱིག་རེད།

ཌམ་ཉྱིག༽ ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ཡྱིད་བྱེད་ལ་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་

ཕེས་ཡོད་པ་དང་། བྱ་བ་དང་བྱ་འགུལ་གྱི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སོང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། སོང་རྐེན་ལ་སྣེ་ལེན་བྱེད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ལ་སོང་ཤུགས་

ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད། ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་དུད་འགྲོ་དང་བྱྱིས་པ་མ་འབྱར་ཚོའྱི་

སྟེང་དུ་ཡོད་ལ། ལོ་རབས་དུ་མའྱི་གོང་དུ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརོད་གཞྱི་

གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གནས་བབ་མར་ཆགས་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོའྱི་གོ་བསྡུར་

གྱི་ནང་དུ་འདྱི་བསྐར་དུ་གེང་བར་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྣང་།

ད་ནྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ལ་ཁ་ཕོགས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཨ་ཐོར་གྱིས་

ཧན་རེ་ཏོང་ལ་མགོ་བརྡ་ཞྱིག་བརྒྱབ་སོང་། ཁོ་མོས་དྲྱི་བ་གང་མང་མང་ཞྱིག་སད་

ཆེན་པོས་ཀློག་རྒྱུ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་འདྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་

བཀོད་འདུག ངའྱི་ལག་པའྱི་ནང་དུ་དྲྱི་བ་དགུ་ཡོད་ཅྱིང་། དྲྱི་བ་གང་མང་མང་ཞྱིག་

འདྲྱི་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ངས་དེ་རྣམས་གཅྱིག་བསྡུས་བྱས་ནས་གྲ་སྒྱིག་བྱས་ཡོད། 

དེའྱི་ཕྱིར་ངས་དྲྱི་བ་རེ་ལ་བགྲོ་གེང་པ་མང་པོས་ལན་འདེབས་པ་ལས། དྲྱི་བ་སུ་ལ་

འོས་འཚམས་ཡྱིན་ན་དེས་ལན་གཙོ་བོར་འདེབས་རྒྱུའྱི་རེ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་

ཁག་ཅྱིག་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞན་ནྱི་ནང་པ་ཚོར་བཀོད་པ་
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ཞྱིག་རེད། ངས་ཐོག་མར་ནང་པ་ཚོ་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་ལ་

འཇོད་ཇྱིས་ལན་བཏབས་ན་འོས་འཚམས་རེད། “ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ནྱི་ས་འཐས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་མྱིན་ཞྱིང་། རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པར་བརོད་སོང་། འོན་ཀང་། ཁྱེད་ཀྱིས་

སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་ངའོ་སྙམ་པའྱི་བློའམ། ཡང་ན་སོམ་རྒྱག་མཁན་དེར་ཅྱི་ཞྱིག་ཟེར་

རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།” 

འཇྲོད་ཇྱི།༽ འདྱི་ནྱི་བརོད་གཞྱི་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་

རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཆོས་མངོན་པའྱི་དམྱིགས་གཞྱི་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་རང་ཉྱིད་གཙོ་བོར་མ་

བཟུང་བར་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་རོགས་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། སོམ་རྒྱག་

མཁན་ནྱི་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་ཕན་ཚུན་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་

ནུས་རྩོལ་སོར་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉམས་ལེན་གྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི་ཞྱི་བདེ་དང་རང་དབང་

སོགས་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྩོལ་བ་རྣམས་གོང་

འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ཞྱིབ་ཏུ་བརོད་ན། “ང”ནྱི་སོམ་རྒྱག་མཁན་དེ་

ཆགས་མེད། ང་ཚོས་ང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་

དང་། འདྱི་ལ་རྙོག་དྲ་ཅྱི་ཡང་མེད། ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ངས་སོམ་རྒྱག་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཁས་ལེན་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་རེད། འོན་ཀང་། ང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་

འདྱི་ལ་ཤུགས་བསྟན་གྱི་གོ་བ་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་རྐེན་གྱིས་སོམ་

སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ང་དེ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱིར་སོམ་གྱིས་ངའོ་

སྙམ་པའྱི་བློ་དེ་འཇོམས་པར་བྱེད་དགོས་ཞེས་ལན་འདེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼དགྲོད་སྒ་དང་

ཐལ་སྒ།༽
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ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ དྲྱི་བ་རེས་མ་འདྱི་བླང་དོར་རྱིག་པ་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལས་

དོན་དང་བྱེད་ཐབས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོར་རེད། རེ་ཆར་ཏྱིས་དྲྱི་བ་

འདྱིར་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས། དྲྱི་བ་ནྱི་འདྱི་སྟེ། “འཇོད་ཇྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ཆོས་

མངོན་པར་ཡོད་པའྱི་དགེ་མྱི་དགེའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ནྱི་བླང་དོར་དང་

ཆོས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་༼སྡགུ་བསྔལ་བསེྐད་མིན་གིས།༽གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་པ་

དང་། རྣམ་གྲངས་འདྱི་ནྱི་བླང་དོར་གཞྱིར་བཞག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་

དཔྱད་ཁང་གྱི་རྱིན་ཐང་བར་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།”

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ལན་འདེབས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་

དགེ་མྱི་དགེའྱི་སྒོམ་གཞྱི་འདྱི་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་

བསྐེད་པའྱི་མོང་ཚོར་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའྱི་ངང་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོག ནང་

བསྟན་སོགས་ཆོས་ལུགས་གང་རུང་ལ་མྱི་གཏོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་མཚོན་

ན། དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ནྱི་སེམས་ཀྱི་དཀྲོག་རྐེན་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་

ཞྱིག་དང་། སྡུག་བསལ་བསྐེད་ཅྱིང་སེམས་ཞྱི་དལ་དུ་མྱི་འཇོག་པའྱི་སེམས་བྱུང་ནྱི་

ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག ང་ཚོས་རྣམ་གྲངས་

འབྱེད་ཚུལ་འདྱི་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་གོང་དུ་བརོད་པའྱི་སྒོམ་གཞྱི་དང་མ་འདྲ་བའྱི་

ལམ་ནས་མོང་ཚོར་སོ་སོར་འབྱེད་ཐུབ།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ འོན་ཀང་། དེ་ནྱི་ཚད་གཞྱི་ཅན་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་། 

ཡང་ན་རྱིན་ཐང་བར་གནས་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
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རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ངའྱི་བསམ་པར། རྱིན་ཐང་ཅྱི་ཡང་ཤུགས་སུ་མྱི་སྟོན་པའྱི་སྒོམ་

གཞྱི་ཞྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ངའྱི་ལག་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་

ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་སྱིད་པའྱི་ནང་པའྱི་གྲྭ་པ་ཚོར་དྲྱིས་འདུག དྲྱི་

བ་འདྲྱི་མཁན་གྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་སྙྱིང་རེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བྱུང་ལ་

ཚད་འཇལ་ཐབས་ཞྱིག་དགོས་ཚུལ་བརོད་ནས་ནང་པ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་སུ་

སྙྱིང་རེ་བསྐེད་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱིས་འདུག་༼གད་མྲོ །༽ ཚིག་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱིས་ན། ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་ཅྱིང་ཚད་འཇལ་རུང་བའྱི་མངོན་རགས་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་སྙྱིང་རེའྱི་སོར་ལ་གསལ་ཁ་འབྱེད་སྱིད་ཅྱིང་། ཀླད་པ་

གཞྱིར་བཞག་ལས་བྱུང་བའྱི་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་ཡོད་

སྟབས། ང་ཚོས་གྲུབ་དོན་དེ་དག་གང་ཟག་དང་པོའྱི་སྙྱིང་རེའྱི་ཚད་འཇལ་དང་བསྡུར་

སྦོར་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ སྙྱིང་རེ་ལ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་མཆྱིས་ཤྱིང་། ཁག་ཅྱིག་ནྱི་སྡུག་

བསལ་མོང་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པའམ་ཚོགས་སེ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་སུ་

གཏད་ཡོད། འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་མོང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་སོ་སོའྱི་སེམས་ངོ་ལ་

གསལ་ལམ་མེར་འཆར་བའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐེད་དང་ལྷན་དུ་འབྱུང་བ་དང་། 

སྙྱིང་རེའྱི་ཚོར་བ་སོར་ཞྱིག་སེམས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་གཞན་ཕན་གྱི་བློ་ཞྱིག་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ། གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་མ་ཚོར་ཡང་གཞན་གྱི་བདེ་བའྱི་དོན་དུ་

ལས་ལ་བརྩོན་པའྱི་སེམས་པ་ཞྱིག་དང་ལྷན་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཤད་ན། སྙྱིང་
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རེ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲོལ་བའྱི་

སོན་འདུན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག འདྱི་ལ་གོ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། 

སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་དང་མ་རྱིག་པའང་

འདུས་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་བྱམས་པ་ནྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་དགའ་ཞྱིང་དུང་བ་གཅྱིག་པུ་

མྱིན་ཞྱིང་། བདེ་བ་དང་དེའྱི་རྒྱུ་སོགས་རྙེད་པའྱི་སོན་འདུན་ཡང་དེའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་

རེད། སེམས་ཀྱི་རྩོལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷན་དུ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། བདེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་

ཤེས་རབ་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའྱི་གཞན་སེམས་ལ་རང་གཅེས་

འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་དང་། དེ་ནྱི་ཆ་རྐེན་ལྟོས་མེད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་

སྙྱིང་རེ་ཡྱིན། རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་སྐེས་པའྱི་རེས་སུ་གང་ཟག་ཅྱིག་

གྱིས་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཕོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་ཞྱིང་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་ཡྱིན་མྱིན་དང་། མོང་ཚོར་འདྱི་དག་ལོག་ཤེས་དང་བྲལ་བའྱི་བློ་ཞྱིག་

ལས་འབྱུང་ངམ༌། ཡང་ན་བདག་འཛིན་གྱི་བློ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་དག་ལ་རྐེན་བྱས་ཡོད་

མེད་སོགས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་དགོས། མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་

ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་པར་མཚོན་ན། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མོང་བའྱི་འགྲེལ་

བརོད་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀླད་པའྱི་ནང་ཅྱི་ཞྱིག་བརག་པ་དང་གཅྱིག་སྒྱིལ་

བྱེད་ཆོག

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་

ནང་གྲྭ་པ་ཚོར་སོམ་གྱི་རེས་སུ་སོ་སོའྱི་མོང་བ་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན། 

སོམ་ཐུན་ས་ཕྱིའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་བྱུང་ཞྱིང་། སོམ་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྙྱིང་
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རེ་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞྱིག་བསྐེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་མོང་བ་ལ་ཚད་འཇལ་

བྱས་པའྱི་ནང་ཁྱད་པར་ཤོར་སོང་།

ཨ་ཐྲོར།༽ ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་དེ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཕྱིའྱི་ཚད་ འཇལ་

དང་མཐུན་ནམ།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ འདྱི་ནྱི་དྲྱི་བ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲང་

པོར་བརོད་ན། ང་ཚོས་ད་དུང་ཤེས་མེད། ང་ཚོར་ད་དུང་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་དགོས་

རྒྱུ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ རེ་ཆར་ཏྱི་དང་མཱ་ཐེའོ་གཉྱིས་ཀར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདུག “ཕྲུ་

གུའྱི་དགོད་སྒ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ངུ་འབོད་གཉྱིས་ལ་བྱྱིན་པའྱི་མཱ་ཐེའོ་ཡྱི་ཡ་ལན་ལ་

ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།”

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སོན་འགྲོའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་

འདུག ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ནྱི་སོན་འགྲོ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཞྱིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའྱི་

གནས་ཚུལ་ད་དུང་ཡང་སྒྱིག་སྦོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་གསར་པ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ མཱ་ཐེའོ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་དགོད་སྒ་ནྱི་སྤོ་སྣང་སྟེར་

མཁན་ཞྱིག་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ངུ་འབོད་དེས་ཡ་ལན་གཞན་ཞྱིག་སོང་བ་རོགས་ཡོད་

ངེས། ཡ་ལན་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་དྲན་ཤེས་དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ གཞན་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐ་
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དད་པ་ཡྱིན་ཡང་། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ང་ཚོས་མཚམས་

རེར་བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་ནྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གཞན་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱི་

བཞྱིན་ཡོད། གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་འཕད་ན། ཚོར་བ་དེ་ནྱི་སྙྱིང་རེའྱི་ངོ་བོའྱི་ཐོག་

ནས་འབྱུང་ཞྱིང་། གཞན་གྱི་བདེ་བ་དང་འཕད་ན། བདེ་བ་དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བྱས་

ནས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་སོན་འདུན་ཞྱིག་སྐེ་རྒྱུ་རེད། ཚོར་བ་འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱི་

སྡུག་བསལ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བདེ་བ་དར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་

ཆོག་ཆོག་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་ལྟར་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ དྲྱི་བ་འདྱིའང་ནང་པ་ཚོར་དྲྱིས་འདུག “ཁྱེད་ཅག་གྱིས་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའྱི་བདེན་དོན་གང་ཞྱིག་རང་གྱི་

བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ནང་ཚུར་སྡུད་པའམ། སེམས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་དེར་བཅོས་བསྒྱུར་

གཏོང་བར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་སྱིད་དམ།” དྲྱི་བ་འདྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བཀོད་ན། 

སྐེ་དངོས་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་ཉམས་ལེན་

བྱེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཁྱེད་ཚོའྱི་བློ་ངོར་འཆར་

རམ། ཡང་ན་ཉམས་ལེན་ཚང་མའྱི་ནུས་པ་དེ་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པ་གང་ཟག་དང་པོའྱི་

མོང་བའྱི་ངོས་ནས་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད་དམ།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ སོམ་པ་བ་དང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་

ནང་། ང་ཚོས་སོམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བརག་

དཔྱད་གཏོང་བར་འབད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གྲུབ་དོན་གསར་པ་གང་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་། ང་

ཚོས་ད་བར་དུ་འབྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཕ་མོ་རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་དང་། 
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གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་བ་ལ་ད་དུང་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ང་

ཚོས་འདྱི་འདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བརྒྱུད་ནས་སེམས་བྱུང་གྱི་དབྱེ་བ་ད་དུང་ཕ་རུ་གཏོང་

སྱིད།

ཨ་ལན།༽ ཐ་ན་ཀླད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་སྣེ་མང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་ཀླད་པས་ང་ཚོར་སོམ་གྱི་ནུས་པའྱི་ཐད་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བརོད་ཐུབ་

ཀྱི་མེད་ཀང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་གཤྱིས་སྤོད་ཚད་འཇལ་གྱི་སྒྱིག་

གཞྱི་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད། ནང་པ་ཚོས་ཀང་གཤྱིས་སྤོད་

གཞྱིར་བཞག་གྱིས་དགེ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རེས་སུ་དཔོག་གྱི་

ཡོད། ལྟ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་ནུས་

པ་ཐོན་མྱིན་བལྟ་བ་འདྱིས་ཁ་སོང་མང་པོ་བྱེད་ཐུབ། ཉམས་ལེན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་

ནུས་པ་དེར་ད་དུང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཞྱིག་ཀང་ལྡན་པ་དང་། བོད་དུ་ལོ་ངོ་ཉྱིས་བརྒྱ་

ལྷག་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པའྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་སོར་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། ང་

ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཉམས་ལེན་དེ་དག་ཨ་རྱིའྱི་གྲོང་ཁྱེར་བོར་སྱི་ཏོང་དུ་བྱས་ཚེ། མྱི་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཉམས་ལེན་དེ་ཚོས་མྱི་ཕན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་འབྱུང་སྱིད། འདྱི་

ལྟར་འབྱུང་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཉམས་ལེན་དེ་དག་ལེགས་པོ་མེད་པས་མ་ཡྱིན་

པར། ཉམས་ལེན་དེ་དག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་

རེད། ལོ་ངོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྷག་ལ་རྱིག་གཞུང་མ་འདྲ་བའྱི་ཁོད་དུ་དར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ནང་། ནང་བསྟན་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། བསྟུན་འགྱུར་འདྱི་ནྱི་དེང་སབས་

ཀང་འབྱུང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཉམས་ལེན་དེ་དག་ལ་འདས་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་དང་
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བོད་དུ་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱིར་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩོན་ང་ཚོས་

བྱེད་ན་འདོད། འདྱི་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོར་རམ་

འདེགས་གང་རག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་མྱི་ཚང་མའྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་རེད། ནང་པ་གཅྱིག་པུ་

མ་ཡྱིན་པར་སྙྱིང་རེ་དང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་རྒྱ་ཆེར་འདོད་མཁན་ཚང་མར་འབྲེལ་བ་

ཡོད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ཨ་ལན་གྱི་སད་ཆ་ལ་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱས་ན། རྒྱ་གར་དུ་

འཇྱིག་པ་མེད་པའྱི་བདག་ཅྱིག་འདོད་པའྱི་གནའ་བོའྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སོར་

ཞྱིག་ཡོད། བདག་དེ་ནྱི་སོ་སོའྱི་ཆོས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བླ་སོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་རེན་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་ཉོན་མོངས་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དང་སྙྱིང་རེ་

གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མང་པོ་ཡོད་ལ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་

ལོངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཡང་ན་སྙྱིང་རེ་

ལྟ་བུའྱི་མོང་ཚོར་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་སོམ་སབས། ཁོང་ཚོའྱི་ལུས་ཕུང་དུ་དབང་རྩའམ་

སྐེ་དངོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་དང་བ་

འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ངའྱི་ལག་ཏུ་ད་དུང་དྲྱི་བ་བཞྱི་ཡོད་ཅྱིང་། དྲྱི་བ་གཉྱིས་ནྱི་ང་

ཚོས་གེང་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སོར་ཡྱིན་པ་དང་། གཞན་གཉྱིས་ནྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་མང་ཚོགས་སྤྱི་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཅྱི་ཞྱིག་ཐེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་རེད། དྲྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་ལ་ཚན་རྱིག་པ་

ཚོས་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས། “སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་སོམ་པ་བ་ཚོར་ཞྱིབ་
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འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སབས། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ཕོགས་

ལྷུང་ལ་འགྲེལ་བརོད་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དམ། དེ་ཡང་སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་ཐོག་མ་ནས་བཏང་

སྙོམས་ཀྱི་བློའམ། ཡང་ན་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་བློའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་སྱིད། སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་

གང་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་ནང་པ་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ།”

ར་ེཆར་ཏྱི།༽ ང་ཚོས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་མོང་། 

ང་ཚོས་སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཞྱིག་གསར་རྙེད་

བྱས་པ་ནྱི། སོམ་ཆེན་པ་རང་གྱི་ལོ་མང་པོའྱི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་དང་། 

ང་ཚོས་སོམ་ཆེན་པ་འདྱི་ལ་སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་མ་ཐོབ་པའྱི་གོང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད་ཚེ། ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་མཐོང་

ངེས་ཞེས་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་སྱིད། ང་ཚོས་དྲྱི་བ་དེར་ལན་ཚད་ལྡན་

ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་མེད་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཡ་ལན་དུ་ཨ་ལན་དང་མཱ་ཐེའོ་གཉྱིས་ལ་གོ་

བསྡུར་བྱས་ཏེ། ཞྱིབ་འཇུག་ཡུན་རྱིང་པོར་བྱེད་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་དེ་འདྲའྱི་ནང་ང་ཚོས་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་དུས་མཚམས་འདྲ་

མྱིན་དུ་བརག་དཔྱད་གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་གང་ཟག་དེའྱི་བློའྱི་ཡོན་

ཏན་རྣམས་སྦོང་བརྡར་མ་བྱས་པའྱི་ས་རོལ་ཏུ་ཡོད་མེད་བལྟ་ཆོག ང་ཚོས་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ཇུས་འགོད་འདྱི་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་སོམ་པ་བ་ཚོའྱི་བློའྱི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་པ་དེ་བསལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།

འཇོན་༼Jon Kabt-Zinn༽དང་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་གྱི་

ནང་། འཇོན་གྱིས་དྲན་པ་སྦོང་བརྡར་གྱི་སོམ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་སོམ་བརྒྱབ་མ་མོང་
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མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁྱིད་དེ། ཟླ་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་སོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་མགོ་མཇུག་

གཉྱིས་ཀར་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ས་ཕྱི་གང་རུང་དུ་

མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཚོ་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་པའྱི་སད་ཆ་འདྱིས་གསལ་བཤད་བྱེད་མྱི་

ཐུབ་པ་གསལ་པོ་རེད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ང་ཚོས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་བློའྱི་ཡོན་

ཏན་གྱི་དཔེ་མཚོན་དུ་བཞག་ཡོད། ལུས་སྦོང་འཛིན་གྲྭར་སོང་བའྱི་སོབ་མ་ཐམས་

ཅད་ལ་ལུས་པོའྱི་བདེ་ཐང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཨོ་རྩལ་

འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་ཆགས་མྱི་ཐུབ། ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ནུས་

པ་དང་། གང་ཞྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱས་ནས་ཐོབ་ཐུབ་པའྱི་བར་ལ་ས་མཚམས་ཆ་

སྙོམས་པོ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ། སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་དབང་ཐོབ་

པའྱི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་ཞྱིག་ད་དུང་མ་རྙེད་པ་དེས་གང་ཟག་འདྱི་

འདྲ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མེད་པ་མཚོན་མེད།

ང་ཚོ་འདྱི་ནས་སར་ཡང་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ཁ་ཕོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། “ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་

ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ནང་པ་ཚོ་ནྱི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོའྱི་མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་ལས་རོགས་ཡྱིན་ཞེས་ནན་གྱིས་བརོད་པ་འདྱིར་བལྟས་ཚེ། ནུབ་ཕོགས་

ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་སེས་དམྱིགས་བསལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ས་གཞན་ལ་

འདུ་ཤེས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་མ་ཡྱིན་ནམ།” ༼གད་མྲོ ་དང་ཐལ་

སྒ།༽ དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་སུས་ཀང་ལན་ཞྱིག་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི
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ཌམ་ཉྱིག༽ ཚན་རྱིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་མྱི་ཚོ་ཚོད་

ལྟ་བྱེད་ས་ཙམ་དུ་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པ་ལྟར།  གེ་ནེ་ཕེ་གྱིའམ་༼guinea pig༽ཚོད་ལྟ་བྱེད་

ས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་བེད་སྤད་ནས་ཀུ་རེ་རྩེ་བ་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་། 

ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་གུས་ཞབས་

དང་། ཁོང་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་རོག་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ལ་རྒྱུས་

མངའ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་ཐུབ། ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་ཁོང་ཚོར་

ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་། དེའྱི་ཐད་ལ་ཚན་རྱིག་པ་དང་འཛིན་སྐོང་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་འདྲ་མྱིན་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ཚིག་འདྱི་ཀུ་རེའྱི་

ཚུལ་དུ་བེད་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམས་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་མྱི་

ཉན། དོན་དངོས་སུ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སའྱི་མྱི་རྣམས་གེ་ནེ་ཕེ་གྱི་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་བྱས་

ཡོད་ཚེ། ཚིག་འདྱི་ནྱི་ཀུ་རེ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་མྱི་སྱིད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ངའྱི་ལག་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་མང་

ཚོགས་སྤྱི་ལ་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་གེང་འདུག “ཁྱེད་ཅག་གྱིས་གྲྭ་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་སོམ་པ་བ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བྱས་མོང་ངམ། ངའྱི་མཐོང་

སྣང་ལ། ཁྱེད་ཚོས་མྱི་སྐ་ཚོར་ཡང་འབྲས་བུ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་

གསལ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། འདྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རེད། མང་ཚོགས་

ཀྱི་ཉམས་མོང་ནྱི་གྲྭ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོམ་པ་བ་དང་། མྱི་སྐ་ཡྱིན་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་

ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཉམས་མོང་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡོད་ངེས།”

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ དྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། ངས་འདྲྱི་མཁན་གྱི་
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ཀུན་སོང་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གནད་དོན་འདྱི་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་

སྤད་ནས་གྲྭ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད། ཡྱིན་

ཡང་། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་རྱིགས་བྱེད་པར་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་སྦོང་བརྡར་གཅྱིག་

མཚུངས་ཤྱིག་བརྒྱུད་མོང་བའྱི་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོས་སྦོང་བརྡར་གཅྱིག་

མཚུངས་ཤྱིག་བརྒྱུད་མོང་བའྱི་མྱི་སྐ་སོར་ཞྱིག་རྙེད་ན་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་རྒྱུ་རེད། 

ང་ཚོས་མྱི་སྐ་ཚོར་སོམ་གྱི་མཚམས་ལ་བསད་ནས་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་

ལ་ཡུན་རྱིང་པོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་ཚུལ་ཨ་ལན་དང་ལྷན་དུ་གེང་སོང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།

ཨ་ལན།༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་

ཁྱེད་དང་འཇོན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་འདྲ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕོ་ལྱིའྱི་བསམ་བློ་ལ་

འཁོར་ཡོད་པ་དང་། མ་ཀྱི་རེ་ཏྱི་༼Margaret Kemeny༽ནྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

པ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་དང་ཁོད་ལྱིན་༼Margaret Cullin༽ནྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་སྦོང་

བརྡར་སྤོད་མཁན་ཏེ། ང་ཚོས་ནང་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་གེང་

བར་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མེད་པའྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་

འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད། ཡུལ་རོགས་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་

དང་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའྱི་བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ། དྲན་པ་བཅས་ཀྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་

གྱིས་སོ་སོའྱི་ཁྱྱིམ་དང་ལས་ཀའྱི་ཁོད་དུ་ཁོང་ཚོར་ཕན་མྱིན་ལ་དུས་རྒྱུན་རྱིང་བའྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཀྱི་ཡོད་པ་

དང་། ད་ཕན་འབྲས་བུའང་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་མངོན་རགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།
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མཱ་ཐེའྲོ།༽ ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའྱི་ཆ་རྐེན་ནྱི་གྲྭ་

བཙུན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཐུག་མེད། ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་མགྲོན་འབོད་བྱེད་སབས་

མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལོ་ག་ཚོད་ལ་ཉམས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་ཞྱིང་། གྲྭ་

བཙུན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་ཉམས་ལེན་གནང་འདུག ཡྱིན་ཡང་། ང་

ཚོས་སོམ་གྱི་མཚམས་ལ་ཡུན་རྱིང་པོར་བསད་མོང་བའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་སྐ་

ཉམས་ལེན་པ་ཚོར་ཡང་བརག་དཔྱད་གཏོང་གྱི་ཡོད། མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ནྱི་

གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་མྱིན་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་མྱིན།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ང་ཚོའྱི་ཆ་རྐེན་ནྱི་དུས་ཚོད་སྟོང་ཕག་བཅུ་ལ་སོམ་བརྒྱབ་མོང་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་ཐོག་མར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཚོར་བཀག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས་སོང་།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ངའྱི་ལག་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ནང་པ་

ཚོར་དྲྱིས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་

གྱི་ར་བ་ལས་བརྒལ་ནས་མྱི་མང་སྤྱི་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོད་

མེད་ཀྱི་སོར་རེད་འདུག “ཁྱེད་ཚོས་ནང་པའྱི་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱིས་རང་དབང་

བསྐྲུན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད་ཅེས་བརོད་སོང་། སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་ནས་

རང་དབང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་དབང་དེ་ནྱི་ལག་ལེན་ལ་ཇྱི་ལྟར་འདེབས་དགོས་

སམ། གལ་སྱིད་རང་དབང་ཡོད་ཚེ། གདམ་གའང་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། མྱིག་སའྱི་

གདམ་ག་ཚོའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་དབང་དེ་བེད་སྤད་ནས་འདེམས་སྒྲུག་

ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དམ། གང་ཟག་ཅྱིག་གང་དུ་འགྲོ་འདོད་པ་དེར་འགྲོ་བ་ལ་གང་ཞྱིག་
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འདོད་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཞེན་ཆགས་ཤྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་

ན་གང་ཞྱིག་ལ་གཡོལ་ནས་དེར་འགྲོ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ།”

མཱ་ཐེའྲོ།༽ རེ་འདོད་དང་འདོད་ཆགས་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅྱིང་། ཁྱེད་

ཀྱིས་རང་གཅེས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་པའྱི་བྱ་བ་

བསྒྲུབ་པའྱི་རེ་འདོད་བཟུང་ཚེ། འདྱི་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཤྱིག་ཆགས་མེད། འདོད་

ཆགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནུས་པར་འགོག་

རྐེན་བྱེད། རེ་འདོད་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་རྱིན་ཐང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཚོར་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་

མྱི་གོ་བ་དང་། རྱིན་ཐང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཚོར་བ་དེ་དག་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་

ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་རྒྱུ་རེད། སྡུག་བསལ་བསལ་ནས་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྩ་བའྱི་རྱིན་

ཐང་འདྱི་ནྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྱིན་ཞྱིང་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་

ཚོས་རང་གྱི་རང་དབང་དེ་འདྱིའྱི་ཕོགས་ལ་ལེགས་པར་བཀོལ་ཐུབ་ཅྱིང་། ངའྱི་

བསམ་ཚུལ་ལ། རྱིན་ཐང་འདྱི་ཚོ་ནྱི་ངོས་ལེན་བྱེད་རུང་ཞྱིང་། འདྱི་དག་གྱིས་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་བཀག་རྒྱ་བཟོ་མྱི་སྱིད།

ཨ་ལན།༽ འཇོད་ཇྱིས་ང་ཚོར་རྩ་ཉོན་ཏེ། འདོད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏྱི་མུག་

གསུམ་གྱི་སོར་བརོད་སོང་། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཁོང་ཁོ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྙྱིང་རེ་ཡོད་ཆོག་པར་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་ཀང་ཞེན་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་རོགས་ཡོད། དཔེར་ན། མ་བུའྱི་བར་གྱི་བརྩེ་དུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

འདྱི་ནྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་གསོན་གནས་དང་དར་རྒྱས་ལ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རེད།
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ནང་པ་ཚོས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་

བརོད་སབས། ཉོན་སེམས་འདྱི་གཉྱིས་ཀར་ཐུན་མོང་གྱི་ཁྱད་རགས་ཤྱིག་ཡོད། དེ་

ཡང་ཉོན་མོངས་འདྱི་ཚོ་མ་རྱིག་པ་ལས་སྐེ་ཞྱིང་། འདོད་ཆགས་ཀྱི་སབས་སུ་གང་

ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་བདེ་བའྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་

པའྱི་ལོག་འཛིན་བྱེད་པ་དང་།  ཞེ་སང་གྱི་སབས་སུ་རང་ཉྱིད་འཁྲུལ་སེམས་ཀྱི་དབང་

དུ་སོང་ནས་རང་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་

བཙན་འགེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཉྱིས་མ་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན་སྟབས། ཚོར་བ་འདྱི་ཚོའྱི་དབང་དུ་ཤོར་སབས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་དབང་དེ་

བརླག་འགྲོ། རང་དབང་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ལས་ཐར་པའྱི་བཅྱིངས་གྲོལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

འདྱི་འདྲའྱི་རང་དབང་ཞྱིག་ཡོད་སབས། རང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་རེ་འདོད་ནྱི་དངོས་

ཡོད་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་ཞྱིང་། འཁྲུལ་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་མེད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ དེ་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཅྱིག་

ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁས་མ་བླངས་ཀང་། རང་ཉྱིད་ལ་སོབས་པ་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་

ཡོང་བར་བདག་གྱི་འདུ་ཤེས་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཉོན་མོངས་

རང་བཞྱིན་གྱི་བདག་འཛིན་ནྱི་ཚད་བཀག་ཅན་དང་མ་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། ང་

ཚོས་ད་དུང་འདོད་པ་ལའང་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་འཇོག་སྟེ། ཉོན་མོངས་ཀྱི་འདོད་པ་

དང་། མ་རྱིག་པའྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བའྱི་དགེ་བའྱི་འདོད་པ་གཉྱིས་རེད། ནང་པའྱི་

སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཐོག་མའྱི་སབས་སུ་ཉམས་ལེན་པ་ཞྱིག་ལ་རང་གྱི་བདག་

འཛིན་གྱི་བློས་བསྐེད་པའྱི་སྙྱིང་རེ་དང་དད་པ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་སེམས་ཡོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།
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ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ང་ལ་སར་ཡང་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱོར་སོང་། འདྱི་ཚོའྱི་

ནང་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་གོང་གྱི་དྲྱི་བ་ཚོའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད། ངའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་

བ་འདྱི་གསུམ་ནྱི་ཕྲུ་གུའྱི་དར་རྒྱས་དང་། ང་ཚོས་གོང་དུ་གེང་བཞྱིན་པའྱི་སྦོང་བརྡར་

དེའྱི་རྱིགས་ལོ་ག་ཚོད་ཐོག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པའྱི་སོར་རེད། དྲྱི་བ་འདྲྱི་

མཁན་གཅྱིག་གྱིས་སོམ་སོབ་གྲྭའྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་རུང་མྱིན་དང་། ཕྲུ་གུ་

ཞྱིག་གྱིས་ལོ་ག་ཚོད་ནས་སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་བྱེད་དགོས་མྱིན་དྲྱིས་འདུག དྲྱི་བ་

གཏོང་མཁན་འདྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཞྱིག་འདོད་ཡོད་པ་འདྲ། “ང་

ཚོས་ཇྱི་ལྟར་འགོ་འཛུགས་སམ། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་

སམ།” དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕ་མ་ཚོས་སོ་

སོའྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་སྦོང་བརྡར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཇྱི་ལྟར་སྤོད་པའྱི་སོར་དྲྱིས་འདུག “ལོ་ག་

ཚོད་ནས་སོམ་གྱི་སྦོང་བརྡར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སོམ་ལ་སྦངས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་

ཚོར་མོང་ཚོར་གྱི་ཆ་ནས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ།” 

འདྲྱི་མཁན་མཐའ་མ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་བརོད་གཞྱི་སྤྱིའྱི་ས་མཚམས་དེ་རྒྱ་བསྐེད་

བྱས་འདུག “ང་ཚོས་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་ནང་ལག་ལེན་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། 

ང་ཚོས་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལས་བྱུང་བའྱི་གོ་རོགས་རྣམས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལམ་

བཟང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འཁྱིད་པར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་འདོད་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་འདྱི་ནས་

བཤད་ན། སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོར་སོབ་གྲྭ་དང་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀར་ཕྲུ་

གུ་བསྐེད་བསྱིང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སོར་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་སོམ་

གྱི་སྦོང་བརྡར་ནྱི་ཁྱྱིམ་དང་། ཡང་ན་སོབ་ཆུང་གྱི་སབས་སུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། 
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ཕྲུ་གུ་ཚོ་དར་མ་ཆགས་པའྱི་སབས་སུ་དགེ་སེམས་ཆེ་བའྱི་སེམས་གཤྱིས་ཤྱིག་

ཡོད་དམ།” འདྱི་ལྟར་ངའྱི་ལག་གྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། ནང་པའྱི་

རྱིག་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤོད་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་

ཤ་སྟག་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྦོང་བརྡར་འདྱི་ནྱི་གོ་རྱིམ་དང་ལྡན་པའྱི་

སོ་ནས་འབྱུང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ས་མོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཚོ་བ་སྐེལ་སྟངས་ངེས་ཅན་

ཞྱིག་དང་། ཉམས་ལེན་ལ་གོམས་པའྱི་མྱི་ཚོར་འབྲེལ་འདྲྱིས་ཡོད་སྟབས། སྦོང་

བརྡར་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ཐ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་སྐའྱི་ཁྱྱིམ་

ཚང་སོ་སོས་ཉྱིན་རེར་ཞལ་འདོན་སྐོར་བ་དང་སོམ་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་ནས་མྱི་

ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་པའྱི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ས་མོ་ནས་འགྲོ་

སྟངས་འདྱི་ལ་འབྲེལ་འདྲྱིས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ལོ་ན་ཕ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་

འབྲེལ་འདྲྱིས་ལ་བརེན་ནས་གང་ཞྱིག་ལའང་སྦོང་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན།

དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་གྲྭ་ཕྲུག་མང་པོ་མཐོང་བས་ང་ཚོ་མཚམས་རེར་ཧ་ལས་ཀྱི་

ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་ཚོ་ནྱི་སོ་སོའྱི་ཕ་མས་བསྐྱུར་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིང་། དགོན་

པ་རུ་བསད་འདོད་མེད་པའྱི་ངུ་སད་རྒྱག་གྱི་མེད། ཁོང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བས་སོབ་གྲྭར་

འགྲོ་བ་ལྟར་དགོན་པར་ཞུགས་ནས་སོད་པ་ལ་དགའ་མོས་བྱེད་པ་རེད། ཕ་རེ་སྱིའྱི་

ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དུས་ང་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཧ་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 

འཛིན་གྲྭའྱི་བར་གསེང་དུ་སད་ཅོར་ཆེ་ཞྱིང་འཁྲུག་རྩོད་མང་པོ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། འདྱི་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  284  

ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ང་རང་སོད་སའྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་དགོན་

པར་གྲྭ་ཕྲུག་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡོད་ཀང་། ཁོང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་འཁྲུག་པ་རྒྱག་པ་དང་། 

ཡང་ན་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་ཕྱིར་སྟོན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ཞྱི་

བདེ་དང་བྱམས་སེམས་ཟབ་ཅྱིང་། ལྷྱིང་འཇགས་ཆེ་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད།

ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཕ་མ་རང་ཉྱིད་ཉམས་ལེན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད། རང་

ཉྱིད་ནྱི་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་མྱིག་དཔེ་ཞྱིག་ཆགས་ན། དེས་ཉྱིན་རེའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སྤོད་ལམ་

དང་། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་

ངེས། རང་གྱི་མེས་པོ་ནྱི་དགེ་རྒན་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ང་ལ་

ཡོད། ཁོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱིའྱི་ཚེའྱི་ནང་ཐོག་མའྱི་དུས་ནས་རང་གྱི་མེས་པོ་ནྱི་ཧ་

ཅང་བྱམས་སེམས་ཆེ་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་ཟེར། རྱིམ་གྱིས་ཁོང་འཚར་ལོངས་

བྱུང་ནས་རང་གྱི་མེས་པོ་ཆོས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱིས་འདུག འདྱི་ལྟར་སོབ་

གསོ་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སྤོད་པའྱི་རྱིན་ཐང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཤྱིང་། དེ་

ནས་རྱིན་ཐང་དེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཉམས་ལེན་སོགས་ལ་

ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཆོག

ཨ་ལན།༽ བོད་ཁྱྱིམ་ནྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཙམ་ལ་ང་རང་

ཡང་ཡང་ལྟ་སོར་དུ་འགྲོ་མོང་ཞྱིང་། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྨད་

དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ལྟ་སོར་ལ་འགྲོ་ཐེངས་རེར་ཆུང་བ་དྭ་ཕྲུག་མ་འབྱར་ནས་ཆེ་

བ་སོབ་འབྲྱིང་མཐར་ཕྱིན་ལ་ཉེ་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉྱིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚོའྱི་ཡ་
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རབས་སྤོད་བཟང་གྱིས་ངའྱི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད། 

སོབ་གྲྭ་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་། ནང་པའྱི་ལྟ་བ་རྣམས་ས་མོ་ནས་

སོབ་མ་ཚོར་མཚམས་སྦོར་བྱེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐེད་དང་སྙྱིང་རེ་སོབ་པའྱི་ཐོག མྱིག་དཔེ་ལྟ་སའྱི་ནང་པའྱི་གྲྭ་པའང་

ས་ཕྱི་མང་པོར་དཔེ་ཁྱིད་བྱེད་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་ཁོང་ཚོར་སོ་སོ་དགའ་

སའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དེ་ནྱི་གཞས་པ་དང་། ལག་རྩེད་སོ་ལོ་རྩེ་མཁན། རོལ་

དབྱངས་གཏོང་མཁན། ཡང་ན་སྱིད་དོན་པ་སོགས་སུའང་མ་ཡྱིན་པར་ྋགོང་ས་

མཆོག་རེད། སོ་སོས་དགའ་མོས་བྱེད་སའྱི་མྱི་ནྱི་རང་གྱི་སྤོད་ལམ་གྱི་ཕོགས་སྟོན་

འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

འཇྲོད་ཇྱི།༽ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། བློའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་

རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིགས་ན། རང་ལ་

མཁོ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བོད་པ་ཚོ་དང་། ལྷག་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་རང་

གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་མ་འཕད་བར་དུ་ཐོབ་མ་སོང་། ང་ཚོས་ནང་བསྟན་དང་། ཡང་

ན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གཞན་གང་རུང་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བློའྱི་ཡོན་

ཏན་དེ་དག་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཐབས་ཤྱིག་བཙལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

མངོན་གསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་དུས་ཚོད་སྟོང་ཕག་མང་པོ་

གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་མྱི་ཚང་མས་འབད་

བརྩོན་བྱ་དགོས་རྒྱུ་རེད།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ཆོས་ཉམས་ལེན་ནྱི་ལུས་པོར་འཚོ་བཅུད་མཁོ་སྤོད་བྱེད་པ་ལྟ་
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བུའྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རྣོ་སྦྲེང་དཀྲོལ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་ན་མྱི་

ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་ཡང་འགྲྱིག་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་

ཆེད་ལས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་

དོན་དུ་ལུས་རྩལ་རྩེ་བཞྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་ནང་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་

དར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་སྤོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། འདྱི་ནྱི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ངས་ནང་པའྱི་གཏམ་བཤད་པ་གསུམ་ཀར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། འོན་

ཀང་། ངས་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱེད་འདོད་པ་ནྱི་འདྱི་སྟེ། ཁོང་ཚོས་གང་བརོད་པ་དེའྱི་བརྒྱ་

ཆའྱི་བཅུ་ཙམ་མར་བཅག་ན་དོན་དངོས་དང་ཅུང་མཐུན་རྒྱུ་རེད།།
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ས་བཅད་ལྔ་པ། གཅྱིག་སྡུད་དང་། མཐའ་མའྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ།

བགྲོ་གེང་། གཅྱིག་སྡུད་དང་། ཤུགས་བསྟན།

ཚོགས་འདུའྱི་བགྲོ་གེང་མཐའ་མ་འདྱི་ལ་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བགྲོ་གེང་

གཞན་དག་ལས་དམྱིགས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ཡོད། གོང་གྱི་བགྲོ་གེང་གསུམ་པོ་ལ་

བརོད་གཞྱི་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། མཐའ་མའྱི་གེང་མོལ་འདྱི་ནྱི་གེང་ཟྱིན་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ། སོ་སོར་ཐོར་བའྱི་བརོད་དོན་རྣམས་ཕོགས་

གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བགྲོ་གེང་ཚང་མའྱི་སབས་སུ་ཐོན་པའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་

ཁག་ཅྱིག་གེང་ཆེད་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད།

བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་མཐའ་མ་འདྱི་ནྱི་ད་དུང་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བལྟ་

བའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་འབྲེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོའྱི་འདོད་བློ་

ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་ཐབས་གཉྱིས་ཀས་

མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཚེ། སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་འདྲྱི་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྲྱི་བ་དང་། ཡང་

ན་སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་བསྒྲུབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚོད་

ཅྱིག་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོར་སྤད་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་དེ་ཚོར་ལན་འདེབས་པར་ང་ཚོས་

ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཚན་རྱིག་པ་ལན་ཌར་༼Eric Lander༽སད་

བཏང་སྟེ། བགྲོ་གེང་མཐའ་མ་འདྱི་འགོ་རྩོམ་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན། ༼ང་ཚྲོས་ཁྲོང་ལ་ཐྲོག་མ་
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ནས་བགྲོ་གླངེ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཉན་ཏ་ེདཔྱད་ཞིབ་བེད་པའི་རེ་སྐལུ་བས་ཡྲོད།༽

བགྲོ་གེང་མཐའ་མ་འདྱིས་ད་དུང་སོ་སོའྱི་མྱིག་སའྱི་རེ་འདོད་དེ་རྒྱབ་ལོངས་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསྡུ་སྒྱིག་བྱེད་པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཀང་ང་ཚོར་སྤོད་པའྱི་

ཡྱིད་ཆེས་བཟུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་ལས་དོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་ཆྱིག་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱས་གང་བའྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་

གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་འཁབ་སྟེ། གསར་འགོད་པའྱི་དང་བའང་ཤུགས་ཆེན་བསངས་

ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་གཙོ་བོར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་

མཆོག་གྱི་མཉམ་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། དོན་དངོས་སུ་ཚོགས་འདུ་

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ནང་ཁོང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེས་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་འབྲེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་

ཚོར་ཅྱི་ཞྱིག་མཚོན་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཇྱི་

ལྟར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའྱི་མཇུག་སོམ་ཅྱི་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་སམ།

སབས་འདྱི་ནྱི་སྣེ་མང་རྙོག་འཛིང་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་པའྱི་དུས་

ཚོད་ཅྱིག་ཀང་རེད། ང་ཚོས་ནང་པ་དང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་བར་གྱི་མཐུན་ས་དང་མྱི་

མཐུན་ས་གཉྱིས་ཀ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་

འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ། ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབ་མྱི་

ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་གེང་དགོས། ཤེས་ཡོན་དང་

བླང་དོར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་དང་ཤེས་མཁན་རང་ཉྱིད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་

སོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སོགས་ཀང་བགྲོ་གེང་མཐའ་མ་འདྱིའྱི་

སབས་གེང་རྱིན་ཡོད། གནད་དོན་འདྱི་ཚོ་གེང་ཆེད་ཚོགས་འདུ་བཀོད་སྒྱིག་པ་ཚོས་
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ཧ་ཝད་ཌྱིའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་འཇད་རོ་མེ་ལ་ལན་ཌར་གྱི་རེས་སུ་བགྲོ་

གེང་པ་ཚོའྱི་ཚབ་ཏུ་སོ་སོའྱི་ལྟ་ཚུལ་བརོད་པའྱི་རེ་བ་ཞུས་ཡོད།

ལན་ཌར།༽ ངས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྱིར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་བཞྱིན་པ་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། 

ང་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཐད་ནས་ཉམས་མོང་གང་ཡང་གེང་རྒྱུ་མེད། ང་ནྱི་ནང་པ་

ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། ནང་དོན་རྱིག་པར་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད། དེ་བཞྱིན་ང་ནྱི་

སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་སྟེ། དབང་རྩའྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་བ་དང་། སེམས་ཁམས་

རྱིག་པ་སྨྲ་བ། ཡང་ན་སེམས་གཅོང་བཅོས་ཐབས་པ་གང་ཡང་མྱིན། དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ། ང་ནྱི་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་ཤེས་ཚད་ནྱི་

ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་སོར་ལ་ཆེད་ལས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་དཔྱད་

གང་ཡང་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་འདྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཕྱིར་བགྲོ་གེང་བཀོད་སྒྱིག་པ་

ཚོས་ང་ལ་ཟུར་ཉན་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། གང་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་རྣམས་གཅྱིག་སྡུད་

དང་། བསྐར་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་འགན་སྤད་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ན་ནྱིང་གྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་

རང་དྷ་རམ་ས་ལར་སད་བཏང་སྟེ། ང་ཚོ་ཚན་རྱིག་པ་སོར་ཞྱིག་གྱིས་བླང་དོར་གྱི་

རྣམ་གཞག་དང་། ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ། དངོས་ཁམས་རྱིག་པ། ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་

ཀྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་བཅས་ཐེ་བའྱི་ཚེ་སོག་གྱི་ངོ་བོ་བརོད་བྱར་བཟུང་བའྱི་བགྲོ་གེང་

ཞྱིག་སོང་ཚོགས་བྱས་པ་དེ་ཡྱིན། བགྲོ་གེང་དེ་ལས་ང་ལ་ཉམས་མོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

ཐོབ་བྱུང་། བཀོད་སྒྱིག་པ་ཚོས་ཉམས་མོང་དེས་ང་ལ་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཟུར་ཉན་

བྱེད་པར་ཕན་པར་བསམ་པ་རེད། འོན་ཀང་། ཁྱེད་ཚོས་ང་ལ་བཟོད་སོམ་བྱེད་
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རོགས། ཕོགས་སོམ་བྱས་ནས་གཅྱིག་སྡུད་བྱེད་པ་ནྱི་འཇྱིགས་སྣང་སོང་བྱེད་ཅྱིག་

རེད།

ངའྱི་ཐོག་མའྱི་བསམ་ཚུལ་ནྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་

བགྲོ་གེང་འདྱི་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་ཡངས་པའྱི་བགྲོ་གེང་

ཁག་ལ་ཉན་པ་ནྱི་གོ་སབས་དང་ཉམས་མོང་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་རེད། ངའྱི་སད་ཆ་

འདྱིས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མའྱི་ཚོར་སྣང་དེ་མཚོན་ཐུབ་ངེས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ངས་

འདྱི་ནས་བགོ་གེང་འདྱི་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཚམས་འདྱི་ནས་ངས་རང་གྱི་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་

པའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཚོ་ནྱི་དོན་ཚན་ལྔའྱི་ནང་དུ་བསྒྱིགས་ཡོད།

དང་པོ། སོལ་རྒྱུན་མ་འདྲ་བའྱི་བར་གྱི་བགྲོ་གེང་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་གང་

དག་དགོས་སམ། རེན་གཞྱི་དང་པོ་ནྱི་ཕ་རོལ་པོ་དང་བདེན་དཔང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་

དང་། མཁེགས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱེད་ཐབས་དང་རྩོད་གེང་སོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་

ཁོག་རྒྱ་ཡངས་པོའྱི་ཆོད་སེམས་འདྱི་ཡྱིན། ཁོག་རྒྱ་ཡངས་པོ་ཞེས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཕོད་ཅྱིང་། རང་ཉྱིད་ནོར་ཡོད་ཚེ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། ངོས་

ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས།

བདག་གྱིས་ཁྱེད་ཚོར་ང་ཚོའྱི་བརོད་གཞྱི་སེམས་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་

མེད་ཅྱིང་། ན་ནྱིང་གྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་དྷ་རམ་ས་ལར་བྱུང་བའྱི་གེང་མོལ་ཞྱིག་མདོར་

བསྡུས་ནས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་བརོད་
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གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྦྲུ་མའྱི་སྱི་ཏམ་ཕ་ཕུང་༼stem cell༽གྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་

སབས་དེར་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ། སྦྲུ་མའྱི་སྱི་ཏམ་ཕ་ཕུང་དེ་ཚད་གཞྱི་གང་དུ་འགྲོ་བ་མྱི་

ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་གེང་བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་

བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་བཤད་པ་དང་། ནང་པ་ཚོས་ཆོས་མངོན་པའྱི་ལུགས་གཞྱིར་

བཟུང་གྱིས་འགྲེལ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་སོང་། དེ་ཡང་ཕ་མ་ནས་ཁུ་ཁག་དང་། དེའྱི་ཐོག་

རྣམ་ཤེས་བཅས་འཛོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྦྲུ་མ་དེ་སེམས་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་

ཡོད། འདྱི་ལྟར་ཁུ་ཁག་གཉྱིས་འདྲེས་མ་ཐག་སེམས་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་གྲུབ་ཅྱིང་། ཕ་ཕུང་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད། འདྱི་ནྱི་ནང་པ་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་ལངས་ཕོགས་རེད། བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཚན་རྱིག་

གྱི་གོ་རོགས་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་གེང་བ་དང་། གལ་སྱིད་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྦྲུ་མ་

ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཕུང་རྣམས་ཁ་ཁར་ཕེས་ན། སེམས་ལྡན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་གཉྱིས་

ཆགས་ཡོད། གལ་སྱིད་སྦྲུ་མ་ཞྱིག་མའྱི་མངལ་དུ་བཅུག་ཚེ། ཐ་ན་སེམས་ལྡན་

གཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ངེས་པའང་མེད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྦྲུ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རང་

ཤུགས་ཀྱིས་ཆག་འཇྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན། འདྱི་ནྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་

ཞྱིང་། འགྲེལ་བཤད་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད། གཅྱིག་བྱས་ན། སྱི་ཏམ་ཕ་ཕུང་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པ་འདྱིར་ལས་ངན་པ་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཚན་རྱིག་པ་

ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ནང་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གོ་

བསྡུར་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཉན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་ནྱི་ཉམས་མོང་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་

རེད། ཁོང་ཚོར་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དང་ཆོད་སེམས་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་དང་། ཚན་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  292  

རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་གསར་པ་དེ་ཚོར་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་པའྱི་བློ་རྒྱ་ཡངས་པོ་ཞྱིག་

འདུག རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་བགྲོ་གེང་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབྱུང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་ཡོད་ངེས།

ནང་པ་ཚོར་བསྐར་དུ་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་པའྱི་ཁོག་རྒྱ་ཡངས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྲྱིག་པ་དང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་བསྐར་དུ་བསམ་གཞྱིགས་

བྱེད་ཐུབ་དགོས། རབ་བྱུང་ན་ཚན་རྱིག་ལ་དོགས་འཇུག་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་

བྱས་ཏེ། ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་རང་གྱིས་གང་རོགས་པའྱི་ཐད་ལ་རྒྱུན་དུ་ཁེངས་སྐྱུང་གྱི་

འདུ་ཤེས་ཤྱིག་ཡོད་དགོས། ཉྱིན་རེའྱི་ལག་ལེན་ནང་ཁེངས་སྐྱུང་གྱི་འདུ་ཤེས་འདྱི་

རྒྱུན་དུ་མེད་པ་དང་། ང་ཚོ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་མཚམས་རེར་ཧ་ཅང་མཁེགས་འཛིན་

གྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་བཟུང་ཡོད། དཔེར་ན། ཀླད་པ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མྱི་འགྲོ་ཞྱིང་། 

དེས་དབང་རྩའྱི་ཕ་ཕུང་བསྐེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་རེད། ཕ་རོལ་པོས་

ཚུར་གནོན་ཤུགས་སྤད་ན་ང་ཚོས་ད་གཟོད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་

སྱིད་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ལ་

རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ནོར་སྱིད་པ་དང་། མཐའ་མའྱི་བདེན་པ་དེ་བདེན་དཔང་གྱིས་ཐག་

གཅོད་པའྱི་དྲན་གསོ་རྒྱུན་དུ་གཏོང་དགོས། རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་

པའྱི་འདུན་པ་དང་། བདེན་དཔང་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བྱེད་པའྱི་ཆོད་སེམས་ནྱི་བགྲོ་གེང་གུ་

ཡངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་དང་པོ་ཡྱིན།

ཆ་རྐེན་གཉྱིས་པ་ནྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་ཀུན་སོང་རོགས་རྒྱུ་འདྱི་རེད། འདྱི་ལྟར་བརོད་

པ་ནྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ཀུན་སོང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོད་དགོས་པའྱི་དོན་མྱིན་
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ཞྱིང་། ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་ཀུན་སོང་ཤེས་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན། འདྱིར་ཡང་ངས་རང་ཉྱིད་དྷ་

རམ་ས་ལར་སོང་བའྱི་སབས་ཀྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ལས་རོགས་སྱི་ཏེ་

ཝུན་༼Steven Chu༽ནྱི་དེང་སང་སྐེ་དངོས་དངོས་ཁམས་རྱིག་པར་ཁ་ཕོགས་པའྱི་

དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སབས་དེར་ཁོང་གྱིས་དུད་འགྲོ་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཆོག་གམ་ཞེས་དྲྱིས་པ་དང་། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་གཤམ་གྱི་

ལན་འདྱི་གནང་བ་དེ་ངས་ད་དུང་ཡང་བརེད་ཀྱི་མྱི་འདུག “དེ་ནྱི་གནད་དོན་དཀྱུས་

མ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ངས་དེ་འགྲྱིག་དང་མྱི་འགྲྱིག་ཅེས་བརོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟའྱི་ནང་དུད་འགྲོ་ཞྱིག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ངན་པ་བསགས་ཡོད་པ་

ནྱི་གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་ད་དུང་གནད་དོན་གཞན་གཉྱིས་ལ་བསམ་བློ་

གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའྱི་རེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེར་འབྲས་བུ་ཅྱི་

ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དེས་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།” 

ངས་ཁོང་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཁེ་ཕན་ཞྱིབ་བསྡུར་གྱི་དོན་

སྤྱིའྱི་ངོས་ནས་རོགས་ཐུབ་ཀང་། ཁོང་གྱི་གེང་བྱ་རེས་མ་ནྱི་ཧ་ཅང་དང་བ་འདྲེན་པ་

ཞྱིག་རེད། ཁོང་གྱིས་གསུང་རྒྱུར། “གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་བྱེད་སབས། རང་གྱི་སེམས་གཏྱིང་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་

ཕུགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལས་ཁྱེད་ཀྱི་ཀུན་སོང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།”

ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་སོ་སོའྱི་ཀུན་སོང་གེང་གྱི་མེད་པ་དང་། 

ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་བསྐར་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ཀུན་སོང་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་འགོད་

ཀྱི་མེད་ལ། ང་ཚོས་དྲྱི་བ་འདྱིར་ཡ་ལན་ཅྱི་ཞྱིག་སྤོད་དགོས་པ་མྱི་ཤེས། འོན་ཀང་། 
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དྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་

ཀུན་སོང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྲྱི་བར་རྱིན་ཐང་ལྡན་ཞྱིང་། རང་ཉྱིད་ནྱི་ལས་

འབྲས་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། རང་གྱི་ལས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་འདྱི་འགོད་མྱི་ཉན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་

བརག་དཔྱད་དང་། བགྲོ་གེང་ལ་བཅངས་པའྱི་རང་གྱི་ཀུན་སོང་དེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་ཀུན་སོང་གཉྱིས་ཡོད་པ་

དང་། ཚན་རྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་

དུ་གཏོང་བའྱི་ཀུན་སོང་ཞྱིག་བཟུང་འདུག ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ནས་

ཁྱད་པར་ཡོད་ལ། གཅྱིག་གྱིས་སེམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་། 

གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་དངོས་ཁམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཙོ་བོར་འཛིན། ད་དུང་འདྱི་དང་མ་

འདྲ་བའྱི་ཀུན་སོང་གཞན་ཞྱིག་ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་འདོད་ཀྱི་བློ་

ཞྱིག་གྱིས་སྐུལ་སོང་བྱས་ཤྱིང་། རང་བྱུང་གྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་རོགས་པའྱི་འདུན་པ་

ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་མང་པོར་རྐེན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ངས་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོར་ཉན་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ནྱི། ཁོང་ཚོར་ཡང་

ཤེས་འདོད་ཀྱི་བློ་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། ཁོང་ཚོར་འཇྱིག་རེན་

འདྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་དུ་གཏོང་བའྱི་ཀུན་སོང་ས་བརན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག འཇྱིག་

རེན་འདྱི་རོགས་འདོད་ཀྱི་བློ་ཞྱིག་ཀང་འདུག ཀུན་སོང་འདྱི་གཉྱིས་ཀར་ཐུན་མོང་གྱི་

རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟས་འཛམ་གྱིང་

ལ་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ཡུན་རྱིང་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་པའྱི་
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སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཤེས་འདོད་ཀྱི་བློ་དེའང་སོང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་

རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོས་སེམས་ལ་ཚན་རྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ཕོགས་ཁ་ཤས་ནས་

བྱེད་ཐུབ། དེ་དག་རེ་རེར་ལེགས་ཆ་དང་ཞན་ཆ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པར་སྙམ། ཁོང་

ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ཚད་མཐོ་བོ་

ཅན་མཁོ་སྤོད་བྱེད་པ་འདྱི་གཅྱིག་རེད། དཔེར་ན། ངའྱི་ལས་རོགས་མཱ་ཐེའོ་ཚན་རྱིག་

གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་མང་པོའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་རང་གྱི་ཀླད་

པ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བརག་དཔྱད་གཏོང་དུ་བཅུག་པ་དང་། གོག་པར་གྱི་འཕྲུལ་

ཆས་ནང་དུ་དུས་ཚོད་གསུམ་ལ་སོམ་བརྒྱབས་ཀང་། ཕྱིར་ཐོན་སབས་ད་དུང་གདོང་

ལ་འཛུམ་གྱིས་གང་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཚོ་ནྱི་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སོབ་

དཔོན་ཆེན་མོ་རེ་ཆར་ཏྱིའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་གྱིས་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ཚད་

མཐོ་བོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ན། གོ་རོགས་གསར་པ་མང་པོ་རྙེད་

ཐུབ་པ་བསྟན་འདུག བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་དང་། དུས་

ཚོད་གཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་བཅུ་སྤད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་མའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་ཡོད།

འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོའྱི་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཞྱིག་རེད། ཁོང་

ཚོས་ད་དུང་ལོ་ངོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གྱི་དཔྱད་པ་དང་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་མོང་བའྱི་

སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་མཁོ་སྤོད་བྱེད་ཐུབ། ང་ཚོས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དེ་
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ཚོར་ལྟ་ཚུལ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་ནྱི་དམངས་

ཁོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དཔེར་ན། སན་སྦོར་བཟོ་ལས་

ཁང་གྱིས་དམངས་ཁོད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་པ་སྟེ། བཅོས་

ཐབས་འདྱིས་ནུས་པ་ཞྱིག་འབྱྱིན་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དེའྱི་ནུས་པ་འབྱྱིན་ཚུལ་ལ་

བརག་དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་ལྟ་ཚུལ་

འཛིན་སྟངས་འདྱི་མྱི་འགྲྱིག་པ་དང་། ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཁག་ནྱི་ཚན་རྱིག་

གྱི་ནང་བྱེད་ལས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚད་མཐོའྱི་རྱིག་རྩལ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད།

ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ནྱི་ཁབ་ལེན་ལྡོག་སྒའྱི་གོག་པར་ལྟ་བུའྱི་བརག་ཐབས་ཀྱི་

རྱིག་རྩལ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་། ཚན་རྱིག་ལ་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་རྱིག་རྩལ་

ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་རུ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་དགའ་

མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་རྱིགས་རྫས་དང་ཕ་ཕུང་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཅྱིང་། ང་

ཚོས་འདྱི་ལྟར་ཕ་ཕུང་གྱིས་རྩོལ་བ་བྱེད་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཆོག ངའྱི་མཐོང་

སྣང་ལ། ཀླད་པས་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཡྱིད་བྱེད་དང་མོང་ཚོར་

ལའང་སྦོང་བརྡར་སྤོད་ཆོག་པའྱི་བདེན་དཔང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་སྦོང་

བརྡར་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པའང་མང་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་རྱིག་རྩལ་

ཚད་གཞྱི་མཐོ་བོ་འདྱི་དག་ལ་གདེང་འཇོག་བྱ་དགོས་ཤྱིང་། འདྱི་དག་ནྱི་དུས་རབས་

མང་པོའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པ་དང་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་རེད།

ཉེ་དུས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱིས་ཀང་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤོད་ཐབས་རྣམ་
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པ་གསར་པ་དར་སེལ་བྱས་ཡོད། ངས་འདྱིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བརྙན་འཕྱིན་རྩེད་མོའྱི་གྲོས་

བསྡུར་དེ་གེང་གྱི་ཡོད་ལ། བརྙན་འཕྱིན་རྩེད་མོས་ཡྱིད་བྱེད་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་

ཀྱི་ཡོད་པར་སྣང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བརྙན་འཕྱིན་རྩེད་མོས་ང་ཚོར་ཐོབ་འདོད་པའྱི་

བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་རྱིག་རྩལ་ནང་ནས་ཕན་བུ་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མཁོ་སྤོད་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱི་མེད། བརྙན་འཕྱིན་གྱི་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱིས་དྲན་པ་དང་། ཡྱིད་བྱེད། སེམས་ཀྱི་

ཞྱི་བདེ། དེ་བཞྱིན་དུས་གཅྱིག་ལས་མང་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་འཇུག་པའྱི་སེམས་

ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་མྱི་ཐུབ། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་། དུས་

གཅྱིག་ལས་མང་ལ་འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་འདྱིར་སྦོང་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད།

ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིར་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་རམ་འདེགས་

གཞན་ཞྱིག་ནྱི། ཀླད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་གསལ་བཤད་བྱེ་བྲག་པ་སྟེ། ཀླད་

པའྱི་དངོས་ཁམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་འོག་ཏུ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་འགྲེལ་བརོད་

དེ་རེད། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ལ་རྣམ་གཞག་དང་འགྲེལ་བཤད་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། 

ང་ཚོས་གོང་དུ་ཤེས་པའྱི་དབྱེ་བ་དྲུག་དང་། སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག མཐར་

ཐུག་གྱི་བདེ་སྐྱིད། སྙྱིང་རེ། དགའ་བདེའྱི་ཚོར་ཤུགས་བཅས་ཀྱི་འགྲེལ་བརོད་འདྲ་

མྱིན་ལ་ཉན་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ངས་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་འགྲེལ་བཤད་བྱེ་བྲག་པ་

རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པར་བསམ་གྱི་མེད། དེ་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་

ནུས་རྩོལ་མ་ལག་རང་ཉྱིད་ང་ཚོར་སྟོན་མྱི་ཐུབ། ངས་འདྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་

ཤེས་བཞྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་གོ་རོགས་ལའང་

དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་སེམས་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད་མེད་ལ་
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བརག་དཔྱད་གཏོང་ཐབས་གཞན་ཞྱིག་དགོས་ཤྱིང་། སོལ་རྒྱུན་འདྱི་གཉྱིས་ཀས་ང་

ཚོར་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྤོད་མྱི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

ནུས་རྩོལ་མ་ལག་རོགས་པར་ང་ཚོ་ད་དུང་རྒྱང་ཐག་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་ཡྱིན། ལོ་རབས་

རེས་མའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ནྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ་རང་ལ་རྩད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་དང་། 

ཐོག་མར་ང་ཚོས་སྣང་ཚུལ་རང་ལ་གསལ་བཤད་ལེགས་པར་བྱ་དགོས། ངོ་བོ་

འཛིན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་གསལ་

པོར་ཤེས་པ་ནྱི། ང་ཚོས་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་ལ་ཐག་ཉེ་བོར་བལྟ་མ་ཐུབ་ན་དེ་ཚོར་

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཕ་ཕུང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཆ་

བགོ་བྱེད་པར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པར་དེའྱི་རྱིམ་པ་བཅུ་ཙམ་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་

ཀང་ཕན་མྱི་ཐོགས།

འདྱི་ལྟར་བརོད་ནའང་། ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱིས་ང་ཚོར་སྟོབས་ཤུགས་གལ་

ཆེན་ཞྱིག་སྦྱིན་ཐུབ། ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོས་ང་ཚོར་བསམ་བློ་དང་དྲྱི་བ་གསར་པ་

སོང་བའྱི་ལྟ་སྟངས་ཁྱད་པར་བ་སྤོད་ཆོག མཚམས་རེར་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་

འཕྲུལ་ལས་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ་མང་དྲགས་ཡོད། ཚན་

རྱིག་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ནྱི་ང་ཚོས་དྲྱི་བ་ཅྱི་ཞྱིག་འདྲྱི་ཐུབ་མྱིན་འདྱི་རེད། མྱི་

ཚོས་མཚམས་རེར་དྲྱི་བ་གསར་པ་བཀོད་པ་དང་། ཡང་ན་དྲྱི་བ་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་རྣམ་པ་

གསར་པས་དྲྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གྱིས་ཚན་རྱིག་གསར་བརེ་བྱས་ཡོད། འདྱིའྱི་

ཕོགས་ནས་ང་ཚོར་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་ནང་སྦང་བྱ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད།

ནང་དོན་རྱིག་པར་འཇྱིག་རེན་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་ཐབས་ཐུན་མྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
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དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་རོགས་ཐབས་གཞན་

ཞྱིག་ཡོད། ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་ཚུལ་

ལ་རྩ་འཛིན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མེད། གནས་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གཉྱིས་ཀར་

ཡང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་སྱིད་ཀང་། ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལངས་

ཕོགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་རྱིན་ཐང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རེད།

ནང་དོན་རྱིག་པས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་སོར་ཞྱིག་

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་གོ་སབས་སྤོད་ཐུབ། ངས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་

གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆའྱི་སོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་ཚོས་

འདྱིའྱི་ཐད་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བརོད་སོང་། དེ་ཚོར་དོན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་པ་

དང་། ང་ཚོས་གསལ་ཆ་དང་གནས་ཆ་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངེས་པར་དུ་རོགས་

དགོས།

སོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་གཞྱིར་བཞག་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཡང་ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་

དྲངས་སོང་། ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཀླད་པ་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་

མཁན་གྱི་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དཔེ་མཚོན་བཞག་ཡོད། ཕོགས་གཞན་པར་

གཏོགས་པའྱི་ངའྱི་ལས་རོགས་ཚོས་ང་ལ་བརོད་པ་ལྟར་ན། ནང་པ་ཚོས་ཕོ་བྲང་དུ་

གེན་ལངས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་དབང་ཤུགས་མེད་མཁན་ཞྱིག་དཔེ་

མཚོན་དུ་འཇོག་གྱི་ཡོད། དཔེ་མཚོན་འདྱི་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་ཞྱིང་། སོ་སོའྱི་

རྱིག་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་ཟུག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་དབང་གྱིས་འདྱི་ཚོ་བདེན་པར་

འགྱུར་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། དཔེ་མཚོན་འདྱི་ཚོའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་ནྱི་རྱིན་
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ཐང་ཅན་ཞྱིག་རེད། ནང་པའྱི་དཔེ་མཚོན་འདྱི་དང་འདྲ་མཚུངས་ཤྱིག་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་

ཏེའྱི་མ་ཝྱིན་༼Marvin Minsky༽དང་མཁས་པ་གཞན་གྱིས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁོང་ཚོས་“སེམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས”ཞེས་པ་ཞྱིག་གེང་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་

ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་མཐོ་སོབ་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ཏུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། གྲལ་རྱིམ་མེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

དེ་ནྱི་རང་གྱི་བློ་ངོར་བདེ་ཞྱིང་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རེད།

ཅྱི་ཞྱིག་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་མ་

འདྲ་བའང་ང་ཚོས་གེང་ཡོད། དཔེར་ན། མོང་ཚོར་ནྱི་ངང་ཚུལ་ལམ་འགྱུར་བ་མེད་

པའྱི་ཁྱད་རྣམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རུང་བའྱི་

འདོད་ཚུལ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་འདུག 

ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། འདྱི་ནྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་ཚད་

གཞྱི་ཅྱི་ཙམ་ལ་བློར་སྦོང་བརྡར་སྤོད་རུང་མྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་སོང་རྒྱུ་རེད། བློའྱི་སྦོང་

བརྡར་དེའྱི་ཆ་ཤས་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། བགྲོ་གེང་པ་

ཚོས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་སོ་སོའྱི་བསམ་ཚུལ་གསུང་རོགས།

ད་དུང་ཨ་ལན་གྱིས་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་

པར་བརོད་སོང་། ནུབ་ཕོགས་སུ་ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་ན་ཚ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་

རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཨ་ལན་གྱིས་གཤམ་

གསལ་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཚོ་བཀོད་སོང་། “དེར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡར་དེད་ན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་
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དམ། ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་

དམ།” ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་དྲྱི་བ་འདྱི་ཚོ་ནྱི་ཧ་ཅང་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་

ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ང་ལ་སེམས་ཀྱི་གཅོང་ནད་མེད་སྙམ་པ་ཙམ་གྱིས་ཡྱིད་ཚིམ་

པ་ཡྱིན་ནམ། ལུས་རྩལ་ཞྱིག་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོས་རང་གྱི་བློ་ལ་སྦོང་བ་བྱས་ནས་ཇེ་

ཡག་ཏུ་བཏང་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་འགྲྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་འདྱི་དག་ནྱི་ཚན་རྱིག་དང་མྱི་

མཐུན་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་སད་ཆ་འདྱི་ཚོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཡང་ཡང་དྲན་སྐུལ་

གཏོང་གྱི་མེད་པ་ཙམ་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་ལྟ་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་འདྱི་ཚོར་རྱིན་ཐང་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཆྱིས།

གསུམ་པ། འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཐོན་སའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་དག་

ཡོད་དམ། ངས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གཞྱི་བྱེ་

བྲག་པ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པའྱི་སྐུལ་སོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། བགྲོ་གེང་གྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་ང་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་འཆར་བྱེ་བྲག་པ་དགོས་

ཤྱིང་། ལས་འཆར་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ཚོར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རུང་བའྱི་ཚོད་དཔག་དང་། ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེ་བྲག་པ་དགོས་རྒྱུ་རེད། ངས་འདྱིའྱི་སོར་ནས་ཁྱེད་ཚོར་བརོད་རྒྱུ་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རེ་ཆར་ཏྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དང་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་ཚོ་དང་བ་འཕེལ་བྱེད་ཅྱིག་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་རྱིགས་ད་

དུང་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཤྱིང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་

ནྱི་གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་བ་དང་། ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཁྱད་

ཆོས་རྣམས་ལྷན་དུ་མཐུད་སྦོར་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཁབ་ལེན་ལྡོག་སྒའྱི་གོག་པར་ནྱི་
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ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་

ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་མཐོང་ཚུལ་དེ་སོ་སོའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་

བསྒྲུབ་ཐུབ།  བགྲོ་གེང་པ་ཚོས་ད་དུང་གང་ཟག་དང་པོ་དང་གསུམ་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟའྱི་

གནས་རྱིམ་གྱི་ཁྱད་པར་དེའང་གེང་དགོས། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་སྙྱིང་རེ་ནྱི་ཀླད་པའྱི་

གོག་གྱི་བྱ་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཁུངས་འདེད་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། ང་ཚོའྱི་ཚན་རྱིག་

སྒྲུབ་སྟངས་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའྱི་ཇུས་བཀོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཐེབས་ངེས་རེད།

བློའྱི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་སད་ཆ་དེ་ཚོར་ཡང་དངོས་སུ་ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བྱ་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིད་བྱེད་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་ཡར་རྒྱས་

སུ་ཕྱིན་པའྱི་སད་ཆ་དེ་ནྱི་ཡྱིད་དབང་འགུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གོ་བསྡུར་ལ་བལྟས་

ཚེ་སད་ཆ་འདྱི་ནྱི་བདེན་ཤས་ཆེ་བའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་སྤོད་མོད། འདྱི་ནྱི་ད་དུང་ཁབ་ལེན་

ལྡོག་སྒ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་གཞན་དག་ལ་འཇུག་ཐུབ་

དགོས། གཅྱིག་བྱས་ན། ནང་པ་ཚོས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེ་

འཆར་འགོད་བྱས་ནས་སོ་སོའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་ནུས་པ་དེ་གསལ་སྟོན་བྱེད་སྱིད། 

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་སོ་སོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད། འོན་ཀང་། དེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་ཡག་པོ་མེད་

པར་སྣང་ཞྱིང་། ནང་པ་ཚོས་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཞྱིག་སྦོང་

བརྡར་འདྱི་ཐོབ་མེད་མཁན་ལས་ལོགས་སུ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚོད་ལྟ་

ཞྱིག་འཆར་འགོད་བྱེད་ཐུབ་ན་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཤྱིང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་
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ནྱི་ད་ལྟའྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་པར་སྐེལ་བར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་

འགྱུར་རྒྱུ་རེད།

བཞྱི་པ། ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོར་མཉམ་འབྲེལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལས་ཐོབ་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད་དམ། ངས་དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ལན་འགའ་གོ་བྱུང་། ནང་པ་ཚོས་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་

རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་དྲྱི་བ་རྙྱིང་པ་རྣམས་ལ་ལན་གསར་པ་རྙེད་

སྱིད། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དངོས་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་

ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རྩོད་གེང་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཤེས་ཚོར་གཅྱིག་གྱིས་

ཡུལ་གཅྱིག་འཛིན་ནམ། ཡུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཚོར་གཅྱིག་ལ་སྣང་ངམ། ཡང་ན་

ཡུལ་གཅྱིག་ཤེས་ཚོར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྣང་གྱི་ཡོད་དམ། ནང་པ་ཚོས་ལོ་ངོ་ཉྱིས་

སྟོང་གྱི་རེས་སུའང་གནད་དོན་འདྱི་ཐག་བཅད་མེད་པར་སྣང་། ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་ཚོར་

ཐག་གཅོད་པའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་གསལ་ཞྱིང་། ཤེས་འདོད་ཀྱི་བློ་འདྱིས་རྩོད་གེང་

དང་དྲྱི་བ་དེ་ཚོར་གསལ་ཁ་འབྱེད་པར་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ནང་པ་ཚོས་རང་གྱི་

ཉམས་ལེན་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་བརོད་

སོང་། དཔེར་ན། དགེ་ཕྲུག་ཅྱིག་ལ་ཉམས་ལེན་ཞྱིག་གྱིས་ཕན་མྱིན་ལ་བརག་དཔྱད་

གཏོང་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོང་ཚོས་ལོ་ངོ་ཉྱིས་སྟོང་གྱི་རྱིང་ལ་སོ་སོའྱི་རྱིག་རྩལ་ཡར་

རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད་ཀང་། ད་དུང་རོགས་དགོས་ས་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་མཉམ་

འབྲེལ་འདྱིས་ཕན་རྒྱུ་རེད།

ཚན་རྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་སོར་ཞྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་སྤོད་བྱེད་

སྱིད། ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ནྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དེ་ཡང་མྱི་ཚོར་སོ་སོའྱི་
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ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚད་མ་དེ་ཚད་འཇལ་གྱི་སྒྱིག་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་

འཇུག་འདོད་མེད། གང་ལྟར་ཡང་འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་ཀང་འབྲས་བུ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད།

ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོར་ཐོབ་པའྱི་དྲྱིས་ལན་ནྱི་སར་

ཡང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། 

ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཕལ་ཆེ་བར་མཚོན་ན། བགྲོ་གེང་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་པར་

བསམ་པ་འདྱི་རེད།

ལྔ་པ། འཛམ་གྱིང་ལ་འཐོབ་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། 

སེམས་དང་ཀླད་པའྱི་སོར་ལ་གོ་རོགས་བྱེ་བྲག་པ་མང་པོ་འབྱུང་ཐུབ། བརོད་གཞྱི་

འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞྱིང་། ང་ཚོར་རམ་འདེགས་ཡོད་ཚད་

དགོས་རྒྱུ་རེད། ད་དུང་འཛམ་གྱིང་ལ་འཐོབ་བྱ་གཞན་འགའ་ཡང་མཆྱིས། ངས་འདྱི་

ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁ་ཕོགས་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་གེང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚན་

རྱིག་ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཤྱིག་ཏུ་ང་ཚོ་འཚོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟ་ནའང་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར། ཚན་རྱིག་ལ་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ནུས་པ་མེད། ཟས་སྣ་གཅྱིག་

ཟ་བ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་གཅྱིག་པུས་ང་ཚོར་དགོས་པའྱི་འཚོ་བཅུད་འདང་ངེས་ཤྱིག་

སྤོད་མྱི་ཐུབ། ཚན་རྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་ཡོངས་སུ་སོང་མ་ཐུབ་པ་འདྱིར་

བརེན་ནས“རྒྱུ་མཚན་ལས་བྲོས་བྱོལ”ཞེས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་མ་མཐའ་ཡང་རང་

རྒྱལ་དུ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནྱི་རོག་བཏགས་ཀྱི་བྱ་དངོས་ལ་ཡྱིད་སེམས་ཤོར་ནས་ཚན་
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རྱིག་ཁས་ལེན་མྱི་བྱེད་པ་འདྱི་རེད། ངའྱི་སད་ཆ་འདྱིས་ཕོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་ཚེ་

བཟོད་སོམ་བྱེད་རོགས། ངས་འདྱིར་རོད་བཞྱིན་པ་ནྱི“གཏོར་དབྱྱིབས་བང་སོ”དང་། 

“དྭངས་ཤེལ”སོགས་ཀྱི་རོག་སྒྲུང་ཡྱིན། འོན་ཀང་། ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་ནྱི་ཧ་ལས་

པའྱི་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བྲོས་བྱོལ་དང་། ཡང་ན་ཚན་རྱིག་

ལས་བྲོས་བྱོལ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ཚན་རྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀས་དགའ་

མོས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་རོགས་ཐབས་གཅྱིག་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཐུབ། ཚན་རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་ཚུར་ལེན་རུང་བ་དང་། ཚན་རྱིག་དང་མཉམ་

འབྲེལ་བྱེད་ཆོག་ཅྱིང་། ཚན་རྱིག་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་མྱི་དགོས། ངའྱི་བསམ་པར་

ངོས་འཛིན་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། བརྩྱི་བཀུར་དང་གོ་རོགས་གཉྱིས་

གཞྱིར་བཞག་ལས་གྲུབ་པའྱི་བགྲོ་གེང་ནྱི། ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་རྱིན་ཐང་

ཆེ་ཞྱིང་། ཚན་རྱིག་ལའང་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཞུགས་པའྱི་འདོད་མོས་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཡོད་དགོས། ཚན་རྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ལ་དགོས་ཚད་སྤོད་མྱི་

ཐུབ།

ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམས་ན། ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་

དམ། ང་ཚོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་དུ་གཏོང་བར་གྲོགས་བྱེད་

ཐུབ། ཨ་རྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འཕོད་བསྟེན་འགན་འཛིན་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གཟའ་འཁོར་

གཅྱིག་གྱི་ནང་། སར་མ་དྲུག་ཅུའྱི་ལུས་རྩལ་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཐེངས་ལྔར་རྩེ་དགོས་

པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ནས་བཟུང་ལོ་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་

འཕོད་བསྟེན་འགན་འཛིན་གྱིས་གཟའ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་ནང་། སར་མ་དྲུག་ཅུའྱི་
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སེམས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ཐེངས་ལྔ་དང་དྲུག་ལ་བྱེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་འཆར་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན།

མཇུག་སོམ་དུ། འཛམ་གྱིང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་གཉྱིས་ཏེ། དུས་རབས་མང་

པོའྱི་རྱིང་དར་རྒྱས་བྱུང་བའྱི་ཚན་རྱིག་དང་། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་ལྷག་ལ་འཕེལ་

རྒྱས་བྱུང་བའྱི་ནང་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་བློ་སེམས་དཀར་བའྱི་མྱི་སྣ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་

ཕན་སེམས་ལ་བརེན་ནས་གུ་ཡངས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་ར་བ་འདྱིར་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་

བ་ནྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞྱིང་། ང་དང་ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་ཉན་པའྱི་སལ་

བ་ཐོབ་པ་ནྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་སེམས་རྒྱུད་ཕྱུག་ཏུ་

བཏང་ཡོད།

ང་ཚོས་ས་ས་ནས་ལན་ཌར་གྱིས་གཏམ་བཤད་བྱས་པའྱི་རེས་སུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་

ལན་དང་། གོ་བསྡུར་ཅྱི་ཡང་མྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཡོད། བགྲོ་གེང་འགོ་མ་བཙུགས་

པའྱི་གོང་དུ་གཏམ་བཤད་པ་གཉྱིས་ཀར་གོ་སབས་སྤད་དེ། སོ་སོའྱི་གཏམ་བཤད་

བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འཐེན་ཡོད་སྟབས། འཇད་རོ་མེ་ཡར་ལངས་ནས་

རང་གྱི་གཏམ་བཤད་འགོ་བཙུགས་སོང་།

འཇད་རྲོ་མ།ེ༽  ྋགོང་ས་མཆོག་དང་། འདྱིར་འཛོམས་པའྱི་མྱི་མང་རྣམ་པ། 

བཀོད་སྒྱིག་པ་ཚོས་ལན་ཌར་དང་ངེད་གཉྱིས་ལ་རྱིམ་པས་གཏམ་བཤད་བྱེད་དུ་

བཅུག་པ་འདྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ངའྱི་གཏམ་བཤད་འདྱི་ལན་ཌར་གྱི་

གཏམ་བཤད་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་ཀང་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་བཀོད་སྒྱིག་
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པ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་། སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་དང་མཁྱེན་

རྒྱ་ལ་བསགས་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངས་འདྱི་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་གཙོ་བོར་གེང་ན་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་ནྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལ་འཚང་ཁ་ཆེ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཡྱིན། འཚང་ཁ་

འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ཨ་རྱི་ལ་གདེང་ཚོད་དང་རློམ་སེམས་ཆེ་ཞྱིང་། བཟང་བོས་ངན་པ་ཕམ་

པར་བྱས་ཏེ་ཡོད་ཚད་གསལ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ཡར་སོན་དུ་བྱུང་ཡོད་མྱི་

སྱིད། རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་གེང་བར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། 

ངས་གེང་འདོད་པའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ནྱི། སྦོང་བརྡར་སྤད་ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་

ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གོ་

རོགས་ལ་ཁ་སྣོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་སོར་ཡྱིན།

ངས་ཐོག་མར་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་མཚན་སྙན་ནྱི་འདས་པའྱི་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་

ནང་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གེང་རྒྱུ་

ཡྱིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དེ་ཚོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོའྱི་སོར་གྱི་ང་ཚོའྱི་བདེན་

འཛིན་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡོད། ཡོ་རོབ་ནང་དུས་སབས་བར་མ་དང་རྱིག་

རྩལ་བསྐར་དར་གྱི་འདྲེས་མཚམས་སུ་ཐོན་པའྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོ་གསར་པ་དེ་ནྱི། 

སྱིད་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། དུས་རབས་ལྔའྱི་རེས་ཏེ། བློ་འབྱེད་དུས་སབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དེ་ཚོ་ནྱི་

ཚན་རྱིག་དང་རྩྱིས་རྱིག་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ལོ་དྷར་གྱིས་ཡེ་ཤུའྱི་བླ་དཔོན་གྱི་

དབང་ཚད་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་པ་བཅས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན།



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  308  

ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ནུབ་ཕོགས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་བློ་འབྱེད་དུས་སབས་ནས་

འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་དང་པོའྱི་བར། འོག་གྱི་ལྟ་བ་གསུམ་པོ་འདྱིའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་

བདེན་དོན་ལ་དོགས་འདྲྱི་བྱས་མྱི་འདུག དང་པོ་ནྱི་སྤོད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་སྟོན་པ་དང་། 

ཡྱིད་ཆེས་གང་ཞྱིག་འཛིན་པ་ཐག་གཅོད་པའྱི་རང་དབང་གྱི་ཞེ་འདོད་ཅྱིག་འགྲོ་བ་མྱི་

ལ་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་སྤོད་ལམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལས་

བརྒལ་ན། འགན་ནྱི་སོ་སོ་སེར་གྱིས་འཁུར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། རང་དབང་

གྱི་ཞེ་འདོད་ནྱི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

དུས་རབས་འདྱིའྱི་ནང་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཚང་མའྱི་ནང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། 

དེ་མཚུངས་སུ་ད་ནང་ཞོགས་པར་འཇོད་ཇྱིས་བཤད་པ་ལྟར། སེམས་ཀྱིས་རང་གྱི་

མོང་ཚོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་

ལྟེ་བ་ཞྱིག་ཀང་རེད།

གཉྱིས་པ་ནྱི་ང་ཚོས་རང་གྱི་ཕུང་ཁམས་དང་། རྩ་བའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་

རྣམས་མྱི་རབས་ས་མ་ལས་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཤྱིང་། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོའྱི་བསམ་བློའྱི་

འདུས་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་གོམས་

སོལ་ནྱི་སྐྲུན་ཆོས་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་

མ་ཟད། སྐེ་དངོས་རྱིག་པས་སོན་དཔག་ཀང་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ཡྱིན།

གསུམ་པ་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིས་ཁོང་ཁོ་དང་། ཕག་དོག རང་གཅེས་འཛིན།  འགྲན་

སེམས་སོགས་མོང་ཞྱིང་། གདུག་རྩུབ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་དེ་སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་

འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁོད་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བྱམས་སེམས་དང་། སྙྱིང་རེ། 
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མཉམ་འབྲེལ། བརྩེ་དུང་། བྱམས་སྐོང་སོགས་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་

ཀང་ང་ཚོས་སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁོད་དུ་ཤུལ་འཛིན་བྱས་ཡོད། 

སྤོད་ལམ་གཙིགས་འཛིན་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་རེད། ལྟ་བ་འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ངས་ཕྲུ་གུ་ལ་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་བརག་དཔྱད་བྱས་མོང་བའྱི་ངོས་ནས་

བརོད་ན། ཕྲུ་གུའྱི་འཚར་ལོངས་དམྱིགས་སུ་འཛིན་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པས་

འདོད་ཚུལ་འདྱི་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ར་སྤོད་བྱེད་ཐུབ།

བསམ་བློའྱི་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བྱས་ན་བདེན་དོན་འདྱི་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

སའྱི་གོ་ལའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་རྱིང་ཉྱིད་ལའང་སྤྱི་ཚོགས་དང་མྱི་འཚམས་

པའྱི་བྱ་བ་སྟེ། མྱི་གསོད་ཁག་སྦོར་དང་། བཙན་གཡེམ། འཕོག་བཅོམ། བསླུ་བྲྱིད། 

གདུག་རྩུབ་བཅས་བྱས་ཀང་། ཁྱིམས་ལ་སྦོར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གོ་སབས་ག་ཚོད་ཡོད་

པ་རོབ་རྩྱིས་ཤྱིག་བྱོས་དང་། གོ་སབས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་འབོར་ཆེན་འདྱི་ནྱི་དེ་རྱིང་དོན་

དངོས་སུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་ཚུལ་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱ་སྤོད་ཀྱི་གྲངས་ཚད་དང་

བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་གཅྱིག་ཙམ་ཟྱིན་གྱི་མེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་བཟང་སྤོད་དང་ངན་

སྤོད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཚེ། ངན་སྤོད་ལས་བཟང་སྤོད་ཀྱིས་

གྲངས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོད།

འདྱི་ལྟར་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་སེང་གེ་ལས་ལུ་གུའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་མོད། འོན་

ཀང་། སབས་རེར་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོས་བདེན་དོན་འདྱིར་ངེས་ཤེས་བརླགས་ནས་ལྟ་

བ་འདྱི་ཉེན་ཁའྱི་གནས་སུའང་ལྷུང་མོང་བ་དང་། ལྷག་པར་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་
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ཚོའྱི་ཁོད་དུ་ངེས་ཤེས་རླག་མཁན་མང་དུ་བྱུང་བ་དཔེར་ན། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་

པའྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཐར་མ་སྱི་ཧོད་བྱི་༼Thomas Hobbes༽ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ལ་སྡུག་ས་ནས་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ནང་པའྱི་ལྟ་བ་སྟེ། ང་ཚོར་

ངན་སེམས་ལས་བཟང་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོར་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྱིད། ང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ལྟ་བ་འདྱི་ཉེན་ཁའྱི་

གནས་སུ་ལྷུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སབས་ཤྱིག་ཏུ་འཚོ་མོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། 

འདྱིར་འཛོམས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་རེན་འཚོལ་གྱི་ཡོད། ཉེན་ཁ་འདྱི་ནྱི“ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་ལྷ་མོ”གཉྱིད་ལས་སད་སབས་ད་ཡོད་སོར་གནས་ཀྱིས་ཡྱིད་མ་ཚིམ་པར། 

ཅྱི་ཞྱིག་གསར་གཏོད་བྱེད་སྙམ་ནས་ས་ང་དཀྲོགས་པས་བྱུང་ཡོད།

དང་ཐོག་ཁོ་མོས་འདས་མ་ཐག་པའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་དཀྱིལ་མར་གནས་ཡུལ་

བརེ་སོའྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་འགྱུར་ལྡོག་

གྱིས་ཕྱི་རོལ་ནས་ཡོང་བའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་ལྟར་མྱི་

མཁོ་བའྱི་དུས་སབས་ཤྱིག་ཏུ་ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་བར་ལ་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཞྱིག་

བསྐྲུན་ཡོད། དེ་དག་གྱི་རྐེན་གྱིས་ལས་རྱིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་གྲལ་རྱིམ་གྱི་འཕོ་

འགྱུར་ཉམས་པ་དང་། ཕྱི་ནས་གསར་དུ་ཡོང་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་གཞོན་སྐེས་མང་པོ་

ཞྱིག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རྱིམ་བར་མའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་སེབས་ཐུབ་མེད། གནས་

སྟངས་འདྱི་ལ་ཡ་ལན་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྷ་མོས་མྱི་སེར་གསར་པ་འདྱི་ཚོར་བཅངས་

པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་ལ་འགོད་བཤགས་ཀྱི་ཚོར་ཤེས་གསར་པ་ཞྱིག་

བསྐེད་ཡོད།
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ཚོར་ཤེས་གསར་པ་དེར་བརེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རྱིམ་བར་མ་དང་། 

དེའྱི་ཡན་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་སེར་མང་ཆེ་བས་གྲལ་རྱིམ་བར་མར་མ་སེབས་པའྱི་གྲངས་

ཉུང་མྱི་སེར་གྱི་བརྩྱི་མཐོང་དང་ཆེ་མཐོང་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་བྱུང་། འདྱིའྱི་

མཇུག་འབྲས་སུ་མྱི་མང་པོས་སོ་སོའྱི་སྤོད་ལམ་གྱི་གཙིགས་འཛིན་ལ་དོགས་འདྲྱི་

བྱས་ཏེ། དགེ་སྱིག་གྱི་གོ་དོན་གྱི་ངེས་ཤེས་དེའང་བརླགས་ཡོད། ངེས་ཤེས་

བརླགས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་

ལ་མཚོན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སོ་སོ་ལོ་ན་ཕ་

བའྱི་སབས་སུ་སེམས་ལ་འཇགས་པའྱི་སྤོད་ལམ་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བོར་ཚེ། ང་ཚོའྱི་

ཚོར་འདུན་ལ་དམྱིགས་གཏད་ངེས་གཏན་ཞྱིག་མེད་པར་འགྱུར་ངེས་ཤྱིང་། ཆ་མ་

མཆྱིས་པའྱི་འདུ་ཤེས་འདྱིས་ལྷག་ཏུ་གཞོན་སྐེས་ཚོར་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་

རེད།

ད་དུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རྱིམ་དམའ་སར་ཡོད་མཁན་ཚོར་སོ་སོའྱི་དགེ་བའྱི་

འདུ་ཤེས་དེ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྱི་གོ་རོགས་དང་། བཟོད་སོམ་གྱི་སྤོད་

ལམ་གཙིགས་འཛིན་གསར་པ་དེར་གྲངས་ཉུང་མྱི་སེར་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་དམྱིགས་གཏད་ཅྱིག་དགོས་ཤྱིང་། སྟབས་མ་ལེགས་པར་རྒྱུ་ནོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཆེ་མཐོང་འཐོབ་རྒྱུ་ནྱི་དམྱིགས་གཏད་དེར་འོས་འཚམས་ཡྱིན་པར་མཐོང་བ་དང་། 

དེ་ཡང་འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་སེར་ཞྱིག་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། ཤ་མདོག་དང་། མྱི་རྱིགས་གང་ལ་

གཏོགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡོང་བ། ཕོ་མོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོགས་དང་འབྲེལ་

བ་མེད་པས་ཡྱིན། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ཨ་རྱི་བ་ཚོས་ཁྱད་ཆོས་འདྱི་དག་གྱི་
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ངོས་ནས་སོ་སོའྱི་དགེ་བ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད། རྒྱུ་ནོར་དང་ཆེ་མཐོང་དམྱིགས་

གཏད་དུ་བཟུང་བ་འདྱིས་མྱི་མང་པོ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་འཚོ་ཞྱིང་རང་ཤེད་ཆུང་བའྱི་ཁྱྱི་

ཞྱིག་ནས་ཁེར་རྐང་དུ་འཚོ་ཞྱིང་རང་ཤེད་ཆེ་བའྱི་ཅེ་སྤང་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་ཡོད། འདྱི་ནྱི་

ཨ་རྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་ལྷག་ཏུ་བདེན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མྱིས་

རང་ཉྱིད་ནྱི་ཅེ་སྤང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསམ་པ་ལ་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་མེད།

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་སད་དུ་རྱིགས་རྒྱུན་ཚན་རྱིག་དང་། ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་

གྲུབ་རྫས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་ལ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ནྱི། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྷ་མོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཐེ་གཏོགས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་ཚན་

རྱིག་པ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་གྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་རྱིག་གཞུང་ནྱི་

གཞན་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་འཛད་མཐའ་མེད་ཚུལ་མྱི་མང་གྱིས་འུད་

བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བསྒགས་ཏེ། སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་ལྷན་

སྐེས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཚོ་ང་

ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའྱི་སྐུལ་སོང་བྱས་ཡོད།

ཚན་རྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་དེ་ཚོར་བརེན་ནས་མྱི་མང་གྱིས་རང་དབང་གྱི་

ཞེ་འདོད་དང་། དགེ་སྱིག་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལ་དོགས་འདྲྱི་བྱས་པར་མ་

ཟད། བདག་འཛིན་དང་རང་གཅེས་འཛིན་གཉྱིས་བཀག་སོམ་བྱེད་དགོས་པའྱི་སོལ་

རྒྱུན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ལ་སོམ་ཉྱིའང་བྱས་ཡོད། མྱི་ཚོར་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་བྱེད་པ་

དང་། བྱ་བ་དེ་གནས་དུས་གང་དུ་བྱེད་པའྱི་རང་དབང་གྱི་ཞེ་འདོད་ལྡན་པའྱི་འཁྲུལ་

སྣང་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། དོན་དངོས་སུ་ལུས་ཕུང་གྱི་གྲུབ་ཚུལ་དང་། ཀླད་པའྱི་རྫས་
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འགྱུར་ནྱི་སོ་སོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་བྱ་སྤོད་ཀྱི་བཀོད་འདོམས་བྱེད་པོ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་

རེད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོའྱི་བྱ་སྤོད་ནྱི་ས་མོ་ནས་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་

ལྟ་བ་གསར་པ་འདྱི་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་མཁན་མང་པོར་འཇྱིགས་སྣང་སྐེས་ཤྱིང་། 

དེ་ནས་བཟུང་ཨ་རྱི་བ་མང་པོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ངོ་བོར་བཅངས་པའྱི་དངོས་གཙོ་རྱིང་

ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདྱིར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་དགག་སྒྲུབ་དང་། ཚན་

རྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་བདེན་དཔང་འཚོལ་བའྱི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱི་ཡོད།

ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ་ནྱི། ཁྱྱིམ་མཚེས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསམ་བློ་མྱི་

གཏོང་བར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དོན་དུ་གཉེར་ཞྱིང་། གཞན་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་

ཟོན་དང་འགྲན་སེམས་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་གནོན་ཤུགས་དང་། གང་

ཟག་ཅྱིག་གྱི་བསམ་སྦོར་ཐམས་ཅད་ཕྱི་རྐེན་ལས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་

པའྱི་ཐག་གཅོད་རྱིང་ལུགས་སྨྲ་བ་མགོ་བོ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ག་ལེ་ཐ་༼Goliath༽བཅས་

ལ་གཡུལ་འགེད་བྱེད་པའྱི་དཔའ་ངར་ཅན་གྱི་ཌར་ཝད་ཌྱི་༼David༽ཞྱིག་གྱི་མཚོན་

ཆ་རེད། ང་ཚོས་གཞྱི་ནས་འོག་གྱི་འཇོན་ཌོང་ནེའྱི་༼John Donne༽ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་

སྙན་ཚིག་འདྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་པར་རོགས་ཡོད་པ་འདྲ། “ཅོང་སྒ་སྒོག་པ་སུ་ཞྱིག་གྱི་

ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་རོགས་པར་ཕོ་ཉ་མ་མངགས་རོགས། དེ་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྒོག་པ་

ཞྱིག་ཀང་རེད།”

མྱི་མང་གྱིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཞྱི་བདེ་དང་དགའ་

བ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འབྱུང་ཁམས་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཡོངས་སུ་རག་ལས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། འགྲོ་

བ་མྱི་ནྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་ཆོས་
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ཤྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོ་རང་གྱི་བསམ་བློ་དང་མོང་ཚོར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་དོན་

དངོས་སུ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་པའྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ནང་པ་ཚོས་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་ལས། དེའྱི་བྱེད་ལས་འདྲ་མྱིན་

སོ་སོར་ཕེས་ནས་བལྟས་ན་མྱི་འགྲྱིག་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ལ་ཁའྱི་ཉྱི་མ་ནྱི་ཉྱི་མ་རུ་

འཛིན་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་ནུབ་བཞྱིན་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་རྡུལ་རྣམས་ལྡོག་འཕོས་བྱེད་

ཀྱིན་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་ན་མྱི་འགྲྱིག

ད་ལྟའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བདེན་འཛིན་དང་མྱི་མཐུན་པར། ནང་པ་ཚོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

སེམས་ནྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའྱི་གྲུབ་ཆར་བགོས་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། རྱིན་ཐང་གྱི་

བཀག་རྒྱ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་མྱི་ཐུབ་པ་ང་ཚོར་ནན་གྱིས་བརོད་པ་

དང་། འགྲོ་བ་མྱི་ནྱི“སེམས་ཅན་གཞན”དང་མྱི་མཚུངས་ཤྱིང་། སོ་སོའྱི་འདས་པ་

དང་ད་ལྟའྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་སབས། འབྲེལ་བ་དེར་ཚོར་

ཤེས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དགེ་སྱིག་གྱི་དོན་སྤྱི་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་རེ་སྙེག་བཅས་

ཀྱིས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མྱི་ནྱི་བླང་དོར་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་

ཞྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཚན་རྱིག་རང་བཞྱིན་ཀྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ང་ཚོ་ནྱི་བླང་དོར་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོས་སེམས་

ཅན་གཞན་དག་དང་མྱི་འདྲ་བར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་སོའྱི་མོང་བ་ལ་དགེ་སྱིག་དང་། 

བཟང་ངན་གྱིས་དབྱེ་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁ་སང་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཞྱིག་གྱིས་བླང་དོར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་སོམ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པར་བརོད་སབས་ཁྱེད་ཚོས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་སྒ་བསྒགས་
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སོང་། ཡྱིན་ཡང་། ཚན་རྱིག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ལ་ཡ་ལན་ཅྱི་ཞྱིག་

སྤོད་དགོས་པ་རོགས་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་

ཅྱིག་མེད་པ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ནྱི་བདེན་དོན་ཙམ་ཡྱིན་པར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཅེ་

སྤང་གྱིས་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་དགོ་བ་གསོད་པ་དང་། ཡང་ན་ཨ་ཧཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གྱིང་ཆེན་

གྱི་དཀྱིལ་མར་འཚོ་སོད་བྱེད་པའྱི་ཧོ་ཁོ་༼Hutu༽མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཁོ་ཙེ་༼Tutsi༽མྱི་

རྱིགས་དམར་གསོད་བྱེད་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་བྱ་སྤོད་འདྱི་ནྱི་

ཏཱ་ཝུན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་དོན་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་

རོགས་དགོས་ཟེར།

ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་འགུག་ཤུགས་ནྱི་ང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་འགྲོ་

བ་མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དེ་ཐོག་མར་རང་ཉྱིད་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྱི་

དབང་རྩའྱི་ཕ་ཕུང་དང་། དབང་རྩའྱི་བརྡ་གཏོང་བ། སྤྱི་དཀར་སྣེ་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་ངོ་

བོ་ཙམ་ལ་སྒྱུར་མཁན་ཚོར་ཁ་གཏད་གཅོག་བྱེད་ཀྱི་མཚོན་ཆ་རུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་

ཆོག་པ་འདྱི་རེད། ང་ལ་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་གྲོགས་པོ་སོར་ཞྱིག་ཡོད། ངས་

ཁོང་ཚོར་བརྩྱི་བཀུར་བྱེད་ཅྱིང་། ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཊན་ནེ་སྱི་༼tennis༽རྩེ་ཡྱི་ཡོད། 

ཁོང་ཚོས་མད་རེས་༼Mary༽རང་གྱི་ཉལ་ཁྱིའྱི་ཐོག་སོམ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་སྐྲག་སོང་

ཞེས་པའྱི་སད་ཆའྱི་ཚབ་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་འོག་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་

པའྱི་བསམ་ཚུལ་བཟུང་འདུག “མད་རེའྱི་ཀླད་འཇོང་དང་། མཐོང་བྱེད་ཀླད་རྒྱ་

གཉྱིས་ཀར་ཕྱི་ངོས་དཀར་པོའྱི་སྟེང་གྱི་ནག་ཐྱིག་ཆུང་ཆུང་དེ་སྣང་བས། ཁོ་མོའྱི་ཀླད་

འཇོང་འོག་མ་དང་མཚོ་ར་མའྱི་ནང་དུ་སར་ཆ་གཅྱིག་ལ་ལན་བཞྱི་ནས་བརྒྱད་ཙམ་
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བསྐར་བཟློས་བྱེད་པའྱི་དབང་རྩའྱི་གོག་བརྡའྱི་བྱ་འགུལ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག” འདྱི་

ནྱི་ཁྱེད་ཚོར་ཀུ་རེ་སོང་བྱེད་ཀྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་མྱིན།

ཚོགས་འདུ་འདྱིར་འཚང་ཁ་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ནྱི། ཁྱེད་ཚོ་མང་

པོ་ཞྱིག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་སོར་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཞེ་འདོད་ལམ་

ལོག་ཏུ་ཁྱིད་ཡོད་པ་དང་། རང་གྱི་ཚོར་རོགས་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་བརོད་པ་དེ་བདེན་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་རེན་འཚོལ་བའྱི་འདུན་པ་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་

ཡྱིན།

བདག་གྱི་གེང་བྱ་གཉྱིས་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བདེན་འཛིན་ཁག་དང་། སྦོང་

བརྡར་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་བར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་སོར་ཡྱིན། 

ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་

ནང་པ་ཚོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་སོར་ལ་བྱེད་ཐབས་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་རོགས་

མྱི་ཐུབ་པའྱི་གོ་རོགས་ཅྱི་ཞྱིག་གསར་རྙེད་བྱེད་ཐུབ་པར་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་རྒྱུ་

འདྱི་ཡྱིན། གོ་རོགས་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་

རྩའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བདེན་དོན་ལ་འཇུག་ཐབས་ཁྱད་པར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་སྟེར་ཐུབ་པའང་

དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་རེད། བདག་གྱིས་གེང་བར་འདོད་པའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་བླང་དོར་གྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་

པས་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ཡོ་རོབ་ཀྱི་བསམ་བློ་པ་གྲགས་ཅན་ཝེ་

ཏེ་གན་ཤྱི་ཐན་༼Wittgenstein༽གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་བདེན་དོན་ནྱི། 

མཚམས་རེར་བླང་དོར་གྱི་རེན་གཞྱི་དང་མྱི་མཐུན་པ་རོགས་ཡོད།
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བདག་གྱིས་རང་གྱི་མཐའ་མའྱི་དཔྱད་བརོད་འདྱིའྱི་ནང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ང་

ཚོར་སེམས་ཀྱི་སོར་ནས་མངོན་སུམ་གྱི་བདེན་དོན་གང་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་མྱིན་གཙོ་

བོར་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱིར་ཞྱི་བདེ་ལྡན་ཞྱིང་སྙྱིང་རེ་ཆེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་

ཞྱིག་འཚོལ་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་ཤེས་བཞྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཞྱི་

འཇགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་གེང་གྱི་མེད། ངང་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་སོམ་དང་

ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ནུས་རྩོལ་གཞན་རེད།

ནང་པ་ཚོས་གོམས་ཆ་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་སོར་

ལ་ཀླད་པ་བརག་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་མྱི་མཐོང་བའྱི་བདེན་དོན་རྙེད་པར་

བརོད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ངས་འདྱིར་ཁྱེད་ཅག་ལ་དྲན་གསོ་བྱེད་འདོད་པ་ནྱི། ཌམ་མ་ཀྱི་

༼Danmark༽ནས་ཡྱིན་པའྱི་ང་རང་དགའ་སའྱི་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ནེ་ལྱི་སྱི་

བོར་༼Niels Bohr༽གྱིས་བྱེད་ཐབས་གང་ཞྱིག་ལའང་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་

རེན་པར་སྟོན་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་མེད་པར་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་དངོས་གཞྱིའྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའྱི་ནང་དབང་རྩའྱི་བྱ་འགུལ་དང་སྤོད་པ། ད་དུང་བག་ལ་ཉལ་བའྱི་

དབང་རྩའྱི་གནས་སྟངས་དང་གོམས་ཆ་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་གང་རུང་

ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཀང་། བྱེད་ཐབས་སོ་སོས་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་སྤྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་

བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གསལ་པོར་བཟོ་བ་ལས། སྣང་ཚུལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཧྱིལ་པོ་གསལ་

པོར་སྟོན་མྱི་ཐུབ།

སྡུག་ས་ནས་ལྟ་སྟངས་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ། སྐེ་དངོས་ཀྱི་

བྱུང་བ་སོར་ཞྱིག་ཐ་ན་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཀང་འཛིན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
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ཚན་རྱིག་གྱི་བདེན་དཔང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། བྱུང་བ་དེ་ཚོས་ང་ཚོའྱི་སྤོད་པ་དང་

ཚོར་བ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མྱི་དར་མ་ཚོར་བ་་་་བ་་་་བ་་་་ཞེས་

པའྱི་སྒ་འདྱི་ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་ཉན་དུ་བཅུག་སྟེ། སྒ་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཕ་མོ་ཅྱི་ཞྱིག་

བྱུང་བ་གོ་ཐུབ་མྱིན་ལ་བལྟས་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་སྒ་དེར་བྱུང་བའྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཕ་མོ་

རྣམས་གོ་ཐུབ་མྱི་འདུག འོན་ཀང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཀླད་པས་འགྱུར་བ་ཕ་མོ་དེ་ཚོ་ཟྱིན་

ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་ཁོང་ཚོ་གཉྱིད་པའྱི་སབས་སུའང་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་སྒའྱི་རླབས་

རྒྱུན་གྱི་དབྱྱིབས་གཟུགས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཀླད་པ་བརག་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་

ཀྱིས་བསྟན་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་སོ་སོའྱི་གྲོགས་པོ་དང་། བཟའ་ཟླ། ལས་

རོགས་གང་རུང་ཞྱིག་ཞོགས་པར་ཐེངས་དང་པོ་མཐོང་དུས། ཤེས་ཚོར་ལ་མྱི་

འཇུག་པའྱི་རང་ཤུགས་ཀྱི་ཡ་ལན་ཕན་བུ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལས་ཀང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་སྟེ། བྱེད་ཐབས་སོ་སོའྱི་འབྲས་བུ་ལ་

ཐུན་མྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའྱི་ཚད་འཇལ་གྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་གཞན་ལ་གོ་བརྡ་སྤོད་

པའྱི་ཚད་འཇལ་གྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་རྣམ་གྲངས་དང་ཚིག་དོན་འདུས་ཤྱིང་། སད་

བརྡའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་དེས་ཤེས་བཞྱིན་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་སར་ཆ་

ཤྱིན་ཏུ་ཕ་མོའྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་དངོས་ཁམས་ཀྱི་བྱུང་བ་རྣམས་ཇྱི་བཞྱིན་མཚོན་ཐུབ་

ཀྱི་མ་རེད།

གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ནྱི། མཐོང་ཚད་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ལྡན་པའྱི་

དྭངས་ཤེལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྭངས་ཤེལ་དེ་བརྡར་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཚེ། སྣང་
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འཛིན་གྱི་སྤུས་ཀ་ཇེ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་ཡང་། མཐོང་ཚད་དང་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ད་

དུང་སར་བཞྱིན་ལྷག་ཡོད། ཤེས་བཞྱིན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་མྱི་ཚོར་དཀའ་

ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་མོང་རོགས་མྱི་གཞན་ལ་གོ་

བརྡ་སྤོད་པར་ངེས་པར་དུ་ཚིག་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་། 

ཚིག་ནྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་སྣང་འཛིན་དང་ཚོར་ཤེས་དེ་དག་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཆེད་

གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། ཚིག་ནྱི་ཧོད་མྱི་སབ་ཕེན་༼Homo sapiens༽

གྱིས་འཛམ་གྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། དུད་འགྲོ་དང་། ཁ་ཟས། ཁོང་

ཚོའྱི་འགུལ་བསྐོད་སོགས་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་མྱི་ཚོས་སྤོད་པ་ཇྱི་

ལྟར་སྟོན་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད། དབང་

རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ང་ཚོར་བརོད་པ་ལྟར་ན། ཚིག་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་

བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚོན་དོན་ནྱི་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྡུད་སྒྱིག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། ཚིག་གྱིས་མཚོན་པར་བྱེད་པའྱི་བྱ་དངོས་རགས་མོ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཡོ་འགུལ་

མེད་པ་དང་། ཡང་ན་དལ་བུར་གཡོ་འགུལ་བྱེད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྡུད་སྒྱིག་བྱེད་པའྱི་སེར་གྱི་སེམས་ཚོར་རྣམས་གོ་བརྡ་སྤོད་པར་

ཚིག་ནྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྡུག་ཤོས་དེ་རེད། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁོད་དུ་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་

འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་སོ་སོར་གེས་ཡོད། སེར་གྱི་མོང་བ་ལ་འགྲེལ་

བརོད་བྱེད་པ་ནྱི། ལག་ཤུབས་གོན་ནས་འོད་མེད་པའྱི་དོང་རྱིང་ཞྱིག་གྱི་གཏྱིང་ནས་

ཤེལ་རྡོ་ཕ་མོ་ཞྱིག་ཡར་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

གལ་ཏེ་ཤེས་བཞྱིན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ལུས་པོ་དང་ཀླད་པའྱི་
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ནང་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཕ་མོ་དེ་དག་ལོག་ཏུ་སྐུང་བྱེད་ཀྱི་སེང་རས་བརོལ་ཐུབ་ཀང་། 

རང་གྱི་གོ་རོགས་དེ་གཞན་དང་མཉམ་སྤོད་བྱེད་པར་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་འཕད་རྒྱུ་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན། ཚོར་བ་དེ་ཚོ་ལོག་ཏུ་ཡྱིབ་ནས་བདག་པོ་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གནས་རྒྱུ་ནྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གསང་

ཇུས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྱིད། ཁྱེད་ཚོས་རང་ཉྱིད་ལྟོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཧཕ་རན་སྱིའྱི་ལྕོག་

ལེ་ཟོས་པའྱི་རོའྱི་མོང་བ་དང་། མོང་བ་དེར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་

བར་གྱི་སྟོང་ཆ་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱོས་དང་། ཐ་ན་ཧཕ་རན་སྱིའྱི་རྩོམ་པ་པོ་མ་སད་

༼Marcel Proust༽ལའང་རོའྱི་མོང་བ་དེར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་

མཚུངས་སུ་འཕད་རྒྱུ་རེད། ཁ་སང་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨ་ལན་གྱིས་སད་ཆ་འདྱི་

བཤད་སོང་། “ཤེས་པའྱི་ངང་ཚུལ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱིས་

རང་གྱི་ཤེས་ཚོར་རོགས་ཀྱི་ཡོད།” ཚིག་གྱིས་སེམས་ཚོར་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་འགྲེལ་

བརོད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།

རྩོམ་པ་པོ་འཇོད་ལེ་ཡཱས་༼Julia Blackburn༽ཚིག་གྱི་ཞན་ཆ་ལ་གཤམ་གསལ་

ལྟར་འགྲེལ་བཤད་བྱས་འདུག “ངས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ནས་བརོད་པའྱི་ཚིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་

བྱེད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས་སད་ཆའྱི་སྣེ་མོ་ཞྱིག་འཐེན་པ་དང་། མུན་པ་འཐྱིབ་པའྱི་སེམས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ནས་ཚིག་རྣམས་ཕྱི་ལ་འོང་ཞྱིང་། ལྷན་དུ་འབྱར་བའྱི་ཧད་སྒ་དེ་

ཚོས་རང་གྱི་བསམ་བློ་དང་ཚོར་བ་ལ་དབྱྱིབས་རྣམ་ཞྱིག་སྦྱིན་ཐུབ་པར་བསམ་གྱི་

ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ཚིག་ནྱི་གནད་ལ་མྱི་ཁེལ་ཞྱིང་། ཁ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འགྲོ་ཡྱི་

ཡོད། ཡང་ན་ཕར་དེད་ཚེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བརླག་འགྲོ་བའྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ང་
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ཚོས་ཚིག་གྱིས་དབྱྱིབས་རྣམ་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྦྱིན་ཐུབ་པའྱི་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།”

བྱེད་ཐབས་སོ་སོས་ང་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རོགས་འདོད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་པ་རེ་སྟོན་པའྱི་རྩ་འཛིན་འདྱིའྱི་དཔེ་མཚོན་ལེགས་པོ་ཞྱིག་དངོས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། འོད་ཀྱི་རྒྱང་ཤེལ་གྱིས་རྒྱུ་སར་དང་

སར་མ་མཐོང་ཐུབ་ཀང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བེམ་ནག་མཐོང་

མྱི་ཐུབ། འོད་ཀྱི་རྒྱང་ཤེལ་ལས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་སྤད་ཀྱི་

ཐ་སྙད་དང་མ་འདྲ་བའྱི་བརྡ་ཆད་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བེམ་ནག་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།

གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་ནྱི། མྱིའྱི་ཀླད་

པ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བརག་པ་དང་། གཤྱིས་སྤོད་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་པ་གཉྱིས་ལས་

བྱུང་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་དང་བསྡུར་ཐབས་མེད། ང་ཚོས་འགྲེལ་བརོད་གཅྱིག་འགྲེལ་

བརོད་གཞན་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་མྱི་ཐུབ། ཨེ་ར་ཁྱིའྱི་༼Iraq༽དམག་འཁྲུག་སོར་གྱི་ངའྱི་

སེམས་ཚོར་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། རེ་ཆར་ཏྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་ང་ལ་སེམས་ཚོར་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོད་སབས། ངའྱི་ཀླད་

པ་ལ་གོག་པར་བརྒྱབ་པའྱི་འབྲས་བུར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་ཚིག་གྲུབ་ཏུ་བསྒྱུར་

མྱི་ཐུབ། དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཧེ་མན་༼Hermann von Helmholtz༽གྱིས་སེན་ཐྱིག་

༼sine waves༽དང་འོད་རྱིམ་ལ་བརེན་ནས་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་གདངས“Bach 

fugue”འདྱིར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཐུབ་པར་བསམ་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། དུས་
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རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་འཇར་མན་གྱི་རོལ་དབྱངས་རྩོམ་པ་པོ་བྱི་ར་མྱིས་༼Brahms༽

གེང་མོལ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཧེ་མན་ལ་མོས་མཐུན་གནང་མེད་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་མཚོན་

བྱེད་དང་རོལ་དབྱངས་སེབ་སྦོར། གདངས་དབྱངས་ཆ་མཐུན་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བརོད་འདུག ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཉམས་འགྱུར་དང་

མཛེས་ཉམས། ཞྱི་ལྷོད་བག་ཕེབས་ལྟ་བུའྱི་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་རོལ་

དབྱངས་ཀྱི་གདངས་འདྱི་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བྱྱིའུ་

ཞྱིག་སོང་རྩེ་ནས་འཕུར་བ་མཐོང་སབས། ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་གང་གྱིས་བྱ་འགུལ་

བྱེད་པ་དང་། བྱྱིའུ་དེའྱི་བྲང་ཁོག་དམར་པོ་ཡྱིན་པ་མཐོང་དུས་ཀླད་པའྱི་ཆ་ཤས་གང་

གྱིས་རྩོལ་བ་བྱེད་པ་ཤེས་བཞྱིན་བརྒྱུད་ནས་རོགས་མྱི་སྱིད། ང་ཚོས་རང་གྱི་མོང་བ་

རྣམས་གཅྱིག་མཐུན་དུ་སྒྱུར་སབས། བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཁ་སོང་ཕན་བུ་རེ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་

པ་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་རོགས་མྱི་ཐུབ།

མཐའ་མར་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོས་སོ་སོའྱི་བླང་དོར་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁག་

གྱིས་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བྱ་འགུལ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པར་བརོད་སོང་། དེ་གཉྱིས་ནྱི་

སོ་སོར་འབྱེད་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་

ཚོའྱི་གྲོས་བསྡུར་ནང་བསྐར་དུ་གེང་བའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་བསྟན་དོན་ལ། 

བླང་དོར་གྱི་ལངས་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་མཚོན་ན། 

བྱུང་བ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་མོང་བ་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་

རེད།

འོན་ཀང་། བདག་གྱིས་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་
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ཚན་རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་གང་གྱིས་ཀང་བརག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཚོར་བ་དང་སྣང་འཛིན་ཕ་

མོ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བཟུང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་

རང་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གསལ་སྟོན་གྱི་གོ་རོགས་དེ་ནྱི་བེད་སྤོད་

ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས། ངས་ལན་ཌར་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ངའྱི་ཚོར་སྣང་

ལ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལས་མང་མོས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནྱི། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བདེན་

དཔང་རྣམས་ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་བསྡུ་

དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

བདག་གྱིས་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོས་ལས་དོན་འདྱིར་ཕུལ་བའྱི་ལེགས་བྱས་ལ་

དགའ་བསུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་ཚོར་སེམས་དང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ཀླད་པའྱི་སོར་

ནས་ཀང་བཤད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་སོར་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། ངས་ཁོང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་

ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པའྱི་ཚད་

ལྡན་ནམ་བདེན་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་། གོམས་འདྲྱིས་ཐོབ་པའྱི་

ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ཕ་ཕུང་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ། དབང་

རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ། སྤྱི་ཚོགས་རྱིག་པ་

སྨྲ་བ། མྱི་རྒྱུད་རྱིག་པ་སྨྲ་བ། བརྩམས་སྒྲུང་འབྲྱི་མཁན། སྙན་ངག་པ་བཅས་དང་། དེ་

བཞྱིན་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཡོངས་སུ་རོགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟ་

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་ཆ་དང་། བདེན་དཔང་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྱིན་ཐང་ཅན་

ཞྱིག་རེད།

འཇད་རོ་མེས་གོང་གྱི་གཏམ་བཤད་འདྱི་གནང་ནས་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་གྱི་རྐུབ་
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སྟེགས་སྟེང་མར་བསད་སོང་། ད་ནྱི་བགྲོ་གེང་པ་ཚང་མར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་

བརོད་རྒྱུ་ཡོད་པར་བལྟ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ཞྱིང་། བགྲོ་གེང་པའྱི་གྲལ་དུ་ལན་ཌར་

དང་འཇད་རོ་མེ། ཨ་མོ་རོད། ཨ་ལན། འཇོད་ཇྱི། ཐོམ་ཕྱི་སྱིན། ཨ་ཐོར། ཁོད་ཧན། 

ཏཱ་ལའྱི་བླ་བ་མཆོག ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ། སྱི་ཏེ་ཧྱིན། རེ་ཆར་ཏྱི། བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་

འདྱིའྱི་གཙོ་སྐོང་བ་ཧན་རེ་ཏོང་བཅས་ཡོད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ བདག་ལ་སར་མ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔའྱི་ནང་གོང་གྱི་གཏམ་

བཤད་ཕྱུག་པོ་འདྱི་གཉྱིས་མ་ཟད། འདས་པའྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་གསུམ་ལས་བྱུང་

བའྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་གེང་སོང་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྱི་འགན་ལྕྱི་མོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་ཚང་

མ་གེང་མྱི་ཐུབ་མོད། འཇད་རོ་མེས་རྒྱས་སྤོས་ཀྱིས་གེང་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཁག་གྱི་སོར་

ལ་གེང་ན། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརོད་དོན་རྣམས་ཤྱིང་སོང་གྱི་ཡལ་ག་ལྟར་རྱིམ་གྱིས་

འབུས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མར་བླང་དོར་གྱི་གནད་དོན་གེང་སྟེ། སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་

ཀའྱི་ནང་དེ་དང་ཤེས་རོགས་དང་། འགྲེལ་བརོད་དང་བཀོད་ཁྱབ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བྱས་ན། ང་ཚོས་ཐུན་མོང་གྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་

རྙེད་སྱིད།

ང་ཚོས་ད་དུང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ཞྱིག་ཀང་གེང་དགོས་ཤྱིང་། 

ནང་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་གང་ཟག་དང་པོའྱི་གོ་རོགས་ལ་གོ་བབ་

ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྤོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ང་ཚོས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་རོགས་ཀྱི་གོ་བབ་དང་

ཁུངས་ལྡན་ལ་བཟུང་བའྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དེ། གང་ཟག་

གསུམ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གྱི་གོ་བབ་དང་ཇྱི་ལྟར་སྦོར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། གོ་
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བབ་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་བདེན་པ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་

དམ།

ལན་ཌར་གྱིས་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབྲེལ་འདྱི་ལ་ཕན་ནུས་

ལྡན་ཞྱིང་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་དགོས་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་

ཅྱིག་གེང་སོང་། ང་ཚོས་ཀང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་བཅངས་པའྱི་

ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་རེན་གཞྱི་རྣམས་རོགས་ན་འདོད་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་

གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལག་ལེན་དུ་འདེབས་པར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་ཕན་ཚུན་གྱི་ཀུན་

སོང་གྱི་རེན་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་རོགས་དགོས་སམ། འདྱིའྱི་ཐད་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་བའྱི་

རེས་སུ་ང་ཚོས་རང་གྱི་ཕུ་ཐུང་ཡར་བརྫེས་ནས་ལག་ལེན་དངོས་ལ་ཞུགས་ཆོག དེ་

ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་འདྲྱི་སྱིད། “ང་ཚོར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་དམ། དེའྱི་རེས་མ་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འབྱུང་འགྱུར་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རམ། དམྱིགས་ཡུལ་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད་དམ།” ང་ཚོས་ཕྱི་དྲོ་འདྱིའྱི་གེང་མོལ་གྱི་མཇུག་ཏུ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་

དེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་བྲོ་བ་ཞྱིག་མོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ངས་དང་པོར་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་བླང་དོར་དང་ཤེས་རོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་

དང་། ཤེས་བཞྱིན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས། ང་ཚོས་དེ་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་སྦོང་ཐུབ་པ། 

ཤེས་བཞྱིན་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་སོར་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པའྱི་ཐབས་
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ལམ་གྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་སྟེ། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བརེན་

ནས་གང་ཞྱིག་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཐར་

ཐུག་གྱི་རང་བཞྱིན་མཚོན་ཡོད་པར་བསམས་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འཇྱིག་

རེན་ལོག་པར་འཛིན་པའྱི་འཁྲུལ་ཤེས་ཐེ་བའྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་

ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཚེ། བློའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་ལྷན་སྐེས་དང་ཐོལ་བྱུང་གྱི་

རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནའང་། ཕལ་ཆེ་བ་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཡོད། ནང་པའྱི་

སད་བརྡ་རྱིག་པར་ང་ཚོས་འདྱི་ཚོར་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་ལོག་ཤེས་ཟེར་ཞྱིང་། ཕོགས་

གཅྱིག་ནས་ཤེས་བཞྱིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་གྱི་འབྲས་བུ་རེད།

དཔེར་ན། རག་གཅྱིག་རང་དབང་བའྱི་བདག་ཅྱིག་མྱི་འདོད་པ་ནྱི། ནང་དོན་རྱིག་

པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ལྟ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རག་གཅྱིག་

རང་དབང་བའྱི་བདག་ཅྱིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཅྱིང་། ཀུན་བཏགས་ནྱི་ཤེས་

བཞྱིན་ནམ་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོ་

ཚང་མས་མོང་བའྱི་བདག་ཅྱིག་ཡོད་པར་གཞན་གྱིས་རྩོད་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང་། ང་ཚོར་

མེ་ཏོག་ཅྱིག་སྣང་བའྱི་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་མོང་བ་ཞྱིག་སྐེ་སབས། དབང་

ཤེས་ནྱི་མོང་བ་དེ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྱི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་

ཕྱིར་མེ་ཏོག་དེ་མཐོང་མཁན་ནྱི་དབང་ཤེས་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས། 

མེ་ཏོག་དེ་འཛིན་མཁན་ནྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཇོག་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་རག་གཅྱིག་རང་དབང་བའྱི་བདག་ཅྱིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་རེར་ཤེས་
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བཞྱིན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པའང་ཡོད་པ་རེད།

ཨ་ཐྲོར།༽ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། གོང་གྱི་དྲྱི་བ་དེ་ནྱི་ང་ཚོས་གང་ཟག་དང་

པོའམ་གསུམ་པའྱི་ངོས་ནས་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དེ་རོགས་

སྟངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོ་ནས་ཤེས་པ་ལྟར་ན། ཁོང་ཚོའྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་སེ་ཚན་དུའང་

ཤེས་བཞྱིན་ལ་གནས་བབ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་

གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་བའྱི་ངོ་བོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལ་གནས་བབ་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད་པ་བརོད་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་མཚུངས་སུ་ནང་པ་ཚོས་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་

མོང་བའྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞྱིན་དེ་སོ་སོའྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་སྦར་ནས་བཤད་ཐུབ་བམ།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ང་ཚོས་གེང་བཞྱིན་པ་གང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་དཔྱད་པའྱི་

ཚུལ་དུ་བརོད་ན། འདྱིར་ང་ཚོས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་ནང་དོན་རྱིག་པར་

སྤོད་པ་དང་། གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་ཚན་རྱིག་ལ་སྤོད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་

འདུག ལྟ་སྟངས་འདྱི་གཉྱིས་ཕོགས་སོ་སོའྱི་རྩ་འཛིན་གྱི་སྐ་ཐྱིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་

ཚོས་སྐ་ཐྱིག་འདྱི་ལ་ཁ་སྣོན་བྱས་ནས་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

སྙམ།

ཁྲོད་ཧན།༽ གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཕྱུག་

པོ་ཞྱིག་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ལའང་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ངའྱི་བརོད་དོན་འདྱི་ནྱི་ཕྱིའྱི་

སོང་རྐེན་དང་དབང་ཤེས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཁམས་
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རྱིག་པས་གསལ་པོར་མཚོན་ཐུབ། ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་

ཚོར་སྦོང་བརྡར་སྤོད་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་འདྱིར་མཚོན་ན། 

གང་ཟག་དང་པོའྱི་འགྲེལ་བརོད་ནྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འགྲེལ་བརོད་དེ་ཚོ་ལ་ད་དུང་བརག་དཔྱད་བྱས་

ནས་ཚད་འཇལ་གྱི་སྒྱིག་གཞྱི་གཞན་ལའང་འཇུག་གྱི་ཡོད།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ངས་གཤྱིས་སྤོད་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་དར་བའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་

བྱེད་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དོན་གནད་གཞན་ཞྱིག་ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། 

བྱེད་ཐབས་ཡོད་ཚད་ཚིག་ལ་བརེན་མྱི་དགོས། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འཇད་རོ་མེ་

དང་འདྲ་བར་ཚིག་གྱི་བཀོལ་སྤོད་ལ་དོགས་པ་དང་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིའྱི་

སོང་རྐེན་དང་དབང་ཤེས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཁམས་

རྱིག་པའྱི་ནང་། མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའྱི་འགྲེལ་བརོད་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཚིག་གྱི་ངོ་བོ་ནས་

འབྱུང་གྱི་མེད། ཁོང་ཚོས་ཚིག་ལ་མ་བརེན་པར་སོང་རྐེན་གྱི་ཤུགས་ཚད་ལ་ཚད་

འཇལ་བྱེད་ཆོག དཔེར་ན། མྱི་ཞྱིག་ལ་འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་འདྲ་མྱིན་བསྟན་ནས། སྒ་

ཞྱིག་གྱི་ཆེ་ཆུང་དེ་རང་ལ་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་དང་ཆ་མཉམ་པོར་

བསྒྱུར་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའྱི་མོང་བའྱི་སོར་གྱི་གནས་

ཚུལ་དེ་ཚིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པའྱི་

དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ངའྱི་བསམ་པར་སོམ་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་མཁན་ཚོ་ཤེས་བཞྱིན་

ཐམས་ཅད་ཁུངས་དག་པོར་འཛིན་པའྱི་ལོག་ལྟའྱི་དབང་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞྱིང་། 
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ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ནྱི། ང་ཚོའྱི་བློའྱི་ནང་དུ་གང་

བྱུང་བ་དང་། ཡང་ན་ང་ཚོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདོད་པའྱི་བློ་རྱིག་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་ཅྱིག་མྱིན་པ་འདྱི་རེད། ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱི་གྲུབ་ཆའྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ནྱི་

རང་དང་། རང་གྱི་ཆོས་གྲོགས་ཚོའྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ལྷག་ཏུ་རང་དང་རང་གྱི་དགེ་

རྒན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡྱིན། ངས་རང་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། ང་ལ་རོགས་

པ་སྐེས་བྱུང་ཞེས་བརོད་ན། དགེ་རྒན་གྱིས་ང་ལ་མར་སོད་དང་། ང་ཚོས་དེའྱི་སོར་

ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་རེད།

ཨ་ལན།༽ ངས་ཚིག་གྱི་བཀོལ་སྤོད་ལ་ལྟ་སྟངས་ཅུང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟུང་

ཡོད། ང་ཚོས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ན། ཚད་མཐོའྱི་རྩྱིས་རྱིག་སྨྲ་བ་ཚོས་སོ་

སོས་མ་གཏོགས་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་བཀོལ་བ་རེད། ཁོང་ཚོས་

ངས་མྱི་ཤེས་པའྱི་སད་བརྡ་ཞྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་དེའྱི་ཚིག་དོན་རྣམས་རང་གྱི་

བློ་ངོར་འཆར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འཇད་རོ་མེས་ཁོན་ཏོམ་འགུལ་ཤུགས་རྱིག་པའྱི་རྨང་

གཞྱི་འདྱིང་མཁན་ནེ་ལྱི་སྱི་བོར་དང་གཞན་དག་ལ་ཡྱི་རང་བྱེད་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་ང་

ལའང་ཡོད་ཅྱིང་། ནེ་ལྱི་སྱི་བོར་དང་། ཧན་སྱི་བ་ཀྱི་སོགས་ཀྱིས་དངོས་ཁམས་རྱིག་

པ་སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་བློ་ངོར་འཆར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་

གེང་སོང་བྱས་ཡོད། དེང་དུས་ཀྱི་དངོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ངོས་

བཅུ་གཅྱིག་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་འཕགས་ཐག་སྐུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངས་རང་གྱི་ཡྱིད་ལ་

འཆར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འོན་ཀང་། ཐག་སྐུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་བ་ཚོས་ཀང་ཕྱི་རོལ་

གྱི་མྱི་ཚོའྱི་བློ་ངོར་འཆར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བྱ་དངོས་ཀྱི་སོར་ནས་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་གོ་
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བརྡ་སྤོད་ཀྱི་ཡོད།

འདྱི་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་ཁོད་དུའང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན། ང་ཚོས་སད་ཅྱིག་ཙམ་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་བྱ་འགུལ་ཐམས་ཅད་མཚམས་

བཞག་སྟེ། ཤེས་བཞྱིན་པ་ཤེས་ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་པར་བྱས་ན། འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་

ཤེས་པའྱི་ངོ་བོའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅྱི་ཞྱིག་རྙེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ནང་པ་ཚོས་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་

པའྱི་ཁྱད་ཆོས་མཐོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། གསལ་བ་ཞེས་པའྱི་

དོན་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེ་ནྱི་འོད་ཀྱི་གསལ་ཆ་དང་གཅྱིག་པ་མྱིན་ཞྱིང་། ཡུལ་གྱི་

ཆོས་རྣམས་གསལ་བ་ལྟ་བུའྱི་གསལ་ཆ་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་། མོང་བ་དེ་སྟོན་བྱེད་

ཀྱི་ཚིག་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་མེད་པ་དང་།  ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་དཔེ་མཚོན་

གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཡོད། ཕྱི་རོལ་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་

ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་པ་ཤེས་མ་ཐུབ་ཀང་ཐུབ་པར་བསམས་ནས། སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་སད་

བརྡ་རྱིག་པ་སོ་སོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་མོང་བ་དང་སྦར་ཏེ་གོ་བ་ལེན་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཡོད།

རང་ཉྱིད་ནྱི་ལོ་ཙྭ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་སོ་

སོའྱི་མོང་བ་རྣམས་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་གོ་བརྡ་སྤོད་ཆེད་སད་བརྡ་རྱིག་པ་ཞྱིག་

གསར་གཏོད་མཛད་ཡོད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་བརོད་དོན་རྣམས་ཚོར་རོགས་བྱེད་པ་

ལ་ཚད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་ཡོད་ངེས། ཡྱིན་ཡང་། བརོད་དུ་མེད་པའྱི་སོམ་དང་ཤེས་

བཞྱིན་གྱི་མོང་བའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེན་པོ་གཞན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་

མོང་བའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་ནྱི་ཚིག་དོན་ལ་བསྒྱུར་མྱི་ཐུབ་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་རེད། གནས་
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རྱིམ་འདྱི་ལྟ་བུར་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་བརོད་དོན་རྣམས་རང་གྱི་ཡྱིད་ལ་འཆར་བར་

བྱེད་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། ཁོང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་ཐུབ་ཀང་རང་

གྱི་བརོད་དོན་དེ་བློ་ངོར་འཆར་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

འོ་ན་སད་ཡྱིག་བཀོལ་སྤོད་དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ནང་པ་ཚོས་སད་

ཡྱིག་ནྱི་ཟླ་བར་ཀེར་བའྱི་མཛུབ་མོ་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སད་

ཡྱིག་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་མོང་བའྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་ལ་བརྩོན་

གྱི་ཡོད། བློའྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་ནྱི་ཚིག་དོན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་མེད་ཀང་། སད་ཡྱིག་གྱིས་

ང་ཚོ་དེར་བསེབ་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཨ་མོ་རོད་ཀྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ང་

ཚོར་བློའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པའྱི་རེས་སུ་སར་ཡང་ཁ་ཚུར་ལ་ཕོགས་དགོས། 

ང་ཚོར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། བྱམས་པ། ཡང་ན་ཤེས་པ་དྭངས་མ་མོང་བའྱི་རོགས་པ་

སྐེས་ཀང་། འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་སོབ་མ་དང་དགེ་རྒན་བར་དུ་ངེས་པར་དུ་

འབྱུང་དགོས། ད་དུང་ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་གྱི་རང་བཞྱིན་

ཤུགས་ཆེ་ལ། ང་ཚོས་ཚིག་དོན་ལ་བསྒྱུར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

ཡོད་བསམས་ནས་ང་རྒྱལ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་བྱེད་མྱི་ཆོག གལ་སྱིད་དངོས་ཡོད་

གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཟྱིན་པའྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་རང་གྱི་སོ་

གསུམ་གྱི་སྤོད་པའྱི་ངོ་བོ་ལའང་འགྲོ་ཞྱིང་། དགེ་བའྱི་སྤོད་པ་འདྲ་མྱིན་གྱི་རྣམ་པ་

བཟུང་ནས་ཕྱིར་མངོན་གྱི་ཡོད། དཔྱད་པ་མཐར་གཏུགས་ན། གང་ཟག་དང་པོའྱི་

མོང་བ་དང་། གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟའྱི་སད་བརྡ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་བསྒྱུར་མྱི་

ཐུབ་ཀང་། གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་བ་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་ལྟར་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་
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གསུམ་པའྱི་སྤོད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་མངོན་རྒྱུ་རེད། གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་བརོད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ནང་པའྱི་བྱེད་ཐབས་དང་ཚན་རྱིག་གཉྱིས་ཀས་ཞྱིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཐུབ།

ཐྲོམ་ཕྱི་སྱིན།༽ ངས་གང་ཟག་དང་པོ་དང་གསུམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སོར་ལ་

སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ཁྱད་པར་གཅྱིག་

པུའྱི་དབང་དུ་སོང་ན་མྱི་འགྲྱིག ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་སྟངས་མང་པོ་ཡོད། ཤེས་

བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་རང་ཉྱིད་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལངས་

ཕོགས་གཅྱིག་རེད། དེ་ནས་རང་གྱི་དགེ་རྒན་དང་། སོབ་སྟོན་པ། ཡང་ན་སྐེས་

གཡོག་སོགས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་མོང་བ་རང་ཉྱིད་ལ་བརོད་པ་ནྱི་གང་ཟག་གཉྱིས་པའྱི་ལྟ་

སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། སབས་འདྱི་འདྲའྱི་འབྲེལ་བ་དེར་སད་ཡྱིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་

མཚམས་སྦོར་བྱེད་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ནྱི་གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་

སྟངས་སྣ་མང་གྱི་ངོ་བོ་ནས་གྲུབ་ཅྱིང་། ལྟ་སྟངས་སྣ་མང་འདྱི་ཚན་རྱིག་དང་སོམ་

གྱིས་སེམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་རེད།

གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས་སྣ་མང་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོར་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ལྟ་

སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད། གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ལྟ་སྟངས་དེར་མཚོན་ན། བཅོས་ཐབས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་

པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་མྱི་རྒྱུད་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཏེ། ཞྱིབ་

ལྟ་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་གཤྱིས་སྤོད་དང་བར་ཐག་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་

རེད། མཐའ་མར་གང་ཟག་སེར་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་སྟེ། ལྟ་སྟངས་
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བྱེ་བྲག་པ་གང་གྱི་ཕོགས་སུའང་མ་སོང་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་དོན་སྤྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དངོས་ཁམས་རྱིག་པས་ལྟ་སྟངས་མཐའ་མ་འདྱི་ལ་

འབད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། ལྟ་སྟངས་འདྱི་ལ་འབད་པ་བྱེད་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ལྟ་

སྟངས་སྣ་མང་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་རྙོག་

འཛིང་ཆེ་ཞྱིང་གྲུབ་ཆ་མང་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འདྱི་རང་གྱི་བསམ་གཞྱིགས་ནང་

ནས་ཕྱིར་འདོན་མྱི་ཉན།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཏུ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཚེ། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་

བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་པའྱི་རང་ཉྱིད་སེར་གྱི་མོང་བ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཤེས་

བཞྱིན་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའྱི་མཇུག་སོམ་དང་། ཡང་ན་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་ལ་མངོན་

སུམ་དུ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཇུག་སོམ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། རང་གྱི་བློ་

དེ་ལ་རང་ཉྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་གཅོད་ཐབས་ཤྱིག་མེད། སོ་སོའྱི་ཚད་མ་དེ་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁུངས་སྐེལ་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པར་ང་ཚོས་

བློ་ཞྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་མྱིན་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དང་འགལ་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་

དགོས། གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དེ་ནྱི་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་དང་། ཡང་ན་

གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་གཞན་གང་རུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཆོག དཔེར་ན། གང་ཞྱིག་དྲན་

པའྱི་དྲན་ཤེས་དང་། བློ་དེའྱི་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ཤེས་

བཞྱིན་དང་མངོན་སུམ་གྱི་ཞྱིབ་ལྟ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་བདེན་

དཔང་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད། ནང་དོན་རྱིག་པར་ཆོས་གང་ཞྱིག་གྲུབ་ཡོད་མེད་དང་

བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི། ཆོས་དེ་ཚད་མར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་ལ། བློ་བྱེ་
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བྲག་པ་ཞྱིག་ཚད་མ་དང་བདེན་པ། ཡང་ན་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྱིན་མྱིན་དེ་བློ་རྱིག་གཞན་

ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཁྲོད་ཧན།༽ ང་ཚོའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ནས་བརོད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་

བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནྱི། དཀའ་རྙོག་བསལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་

གྱི་སོར་རེད། སེ་མོན་༼Herb Simon༽ནྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གསར་གཏོད་བྱེད་

མཁན་ནང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་མྱི་ཚོས་རྱིགས་པ་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་

དཀའ་རྙོག་ཇྱི་ལྟར་བསལ་བར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཤྱིང་། དང་པོ་ནས་ཁོང་གྱིས་གནས་

ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ནྱི། མྱི་ཚོས་བཀོལ་བཞྱིན་པའྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་

འགྲེལ་བརོད་དེ་ཡྱིན་པར་ཤེས་རོགས་བྱས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་འདྱི་ནྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་

འབྱུང་ཁུངས་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱིས་ཏེ། འགྲེལ་བརོད་དེ་དག་ཚད་འཇལ་

རུང་བའྱི་གཞྱི་དང་། གདམ་ག་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་བྱེད་པར་མྱི་ཚོར་དགོས་པའྱི་ཡ་ལན་

གྱི་དུས་ཚོད་དང་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་པར་རྩད་ཞྱིབ་བྱས་པ་རེད། མྱི་ཚོས་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད་པའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་རོགས་པར། གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་

ཁུངས་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་སྒྱིལ་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།

སྱི་ཏེ་ཧྥྱིན།༽ ངའྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན་

སྟབས། ངས་ཡོད་ཚད་བསྐར་ཟློས་བྱེད་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་། དྲན་གསོའྱི་ཚུལ་དུ་

བརོད་ན། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་མཚམས་རེར་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་ཁྱད་

ཆོས་སྟོན་པ་དང་མཚམས་རེར་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ངས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་གམ་དུ་

གཏམ་བཤད་བྱས་ཏེ། གོ་རོགས་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འགྲེལ་
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བརོད་དང་། འགྲེལ་བརོད་དེ་ཚོ་སྐུལ་སོང་བྱེད་སྟངས་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་

འདྱི་ཡྱིན། ངའྱི་དཔེ་སྟོན་དང་དྲྱི་བ་རྣམས་ཧ་ཝད་ཌྱིའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཆེ་ཡང་། རྱིག་གཞུང་ཐ་དད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ཏུ་བེད་སྤོད་ཆེན་པོ་མེད། ངའྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ། ལན་ཌར་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་སྐུལ་སོང་བྱེད་ཐབས་ཇུས་འགོད་བྱེད་པའྱི་

ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནང་པའྱི་ལས་རོགས་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བརོད་པ་

འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་འགྲེལ་བརོད་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་

པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོས་འགྲེལ་བརོད་དེ་སྐུལ་སོང་བྱེད་པའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཇུས་འགོད་བྱེད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོར་འདྱིའྱི་

ཐད་ལའང་ནང་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ནས་རོགས་རམ་དགོས་རྒྱུ་རེད།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ངས་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚད་མའྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་ཕན་བུ་

བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་

རེད། ལྷོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་པའྱི་གསུང་རབ་ཅྱིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

བཀའ་གསུང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་

ཐེ་བའྱི་བློ་སེམས་དཀར་བའྱི་མྱི་མང་པོ་འཚོ་སོད་བྱེད་སའྱི་གྲོང་གསེབ་ཅྱིག་ཏུ་

ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། “དྲང་སོང་དང་། བླ་མ། 

རྣལ་འབྱོར་པ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གྲོང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་མོང་། ཁོང་

ཚོ་རེ་རེ་ལའང་སོ་སོའྱི་ལྟ་གྲུབ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཁར། ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་དེ་ཡང་དག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ནོར་ཡོད་པར་གསུངས་སོང་། རྒྱུ་

མཚན་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ནང་དུ་ལྷག་སྟེ། སུ་ལ་སྐབས་འཆོལ་བ་
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དང་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད།” བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་དོན། 

“ཁྱེད་ཚོས་དོགས་འཇུག་བྱས་པ་ནྱི་འགྲྱིགས་འདུག་པ་དང་། དོགས་འཇུག་བྱེད་

དགོས་ས་དེར་ཁྱེད་ཚོས་དོགས་འཇུག་བྱས་ཡོད།” དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

རྨད་བྱུང་གྱི་བཀའ་གསུང་འདྱི་ཁོང་ཚོར་བསྩལ་ཡོད། “ཁྱེད་ཚོས་དེ་ལྟ་བུའྱི་སད་ཆ་

གོ་དུས། མྱི་ཚང་མས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱ་མྱི་རུང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་མས་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་མྱི་རུང་། ཆེས་གསར་ཐོན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་

དེ་ལྟར་བྱ་མྱི་རུང་། གསུང་རབ་ཀྱི་ནང་དུ་དྲངས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་

དེ་ལྟར་བྱ་མྱི་རུང་། གཏན་ཚིགས་དང་རྱིགས་པས་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་མྱི་རུང་། རྒྱུན་འཇགས་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་འཚམས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་མྱི་རུང་། བཤད་པ་པོ་ལ་ཡྱིད་རོན་རུང་བ་དང་། 

ཡང་ན་རང་གྱི་དགེ་རྒན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་མྱི་

རུང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཐོག་མར་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རང་གཞན་ལ་

ཕན་མྱིན་ལ་བལྟ་དགོས་ཤྱིང་། དེས་ཁྱེད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕྱུག་ཏུ་བཏང་ནས་ཞྱི་བདེ་དང་

གཞན་ཕན་བསྐེད་ཐུབ་བམ། དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཚེ་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱོས། 

གལ་སྱིད་རང་གྱི་འཚོ་བ་ནྱི་དཀའ་སྡུག་གྱི་གནས་སུ་བསྐལ་ནས་རང་གཞན་གཉྱིས་

ལ་གནོད་པ་བྱས་ན་སོངས་དགོས།” ནང་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་མཚོན་ན། གང་ཞྱིག་

ཚད་མ་ཡྱིན་མྱིན་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་པ་

དང་། བདེན་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གྱི་དོན་སྤྱིའྱི་ངོས་ནས་འཇོག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཆགས་
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མེད། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ནྱི་བདེན་པ་གཏན་ཁེལ་བའྱི་བྱེད་པོ་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན་ཡང་། 

མངོན་སུམ་གྱི་དཔྱད་པ་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་སོན་འགྲོའྱི་ཚུལ་དུ་ཡོང་

དགོས་པ་ཡྱིན།

ཨ་ཐྲོར།༽ འཇོད་ཇྱིས་བླང་དོར་དང་། ཏྱིང་འཛིན། དེ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་

གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བཅས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་གེང་

ཞྱིང་། ང་ཚོས་ཤེས་རབ་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་དུ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ལོག་ཤེས་

མང་པོ་ཡོད་པར་མ་ལྟོས་པར་ཐབས་ཤེས་འདྲ་མྱིན་བརྒྱུད་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་

ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་རོགས་པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཡོད་པར་འདོད་པ་རེད། འོན་ཀང་། 

ཚན་རྱིག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་སོར་ལ་འདོད་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་

ཞྱིག་འཛིན་མྱི་སྱིད། ང་ཚོས་ཁྱད་པར་འདྱིའྱི་སོར་ལ་གེང་སོང་བྱས་ན་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་

ནམ།

ངས་བརོད་འདོད་པའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ནྱི། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་ཟྱིན་པའྱི་རོགས་པ་དེས་ལོག་ཤེས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས་འདོད་ཆགས་

ཀྱི་རྩ་བ་གཅོད་རྒྱུ་རེད། ནང་པ་ཚོས་འདྱི་ལྟར་ཕྱིར་ལྡོག་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་རྩོད་

སྒྲུབ་ཅྱིག་གེང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཤེས་རོགས་འདྱིས་རང་གྱི་སྤོད་ལམ་ལ་ལེགས་

བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བྱེད་པ་པོ་རང་ཉྱིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའྱི་ཤེས་རོགས་

ཤྱིག་མྱིན། གལ་ཏེ་ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་ཏུ་རོགས་ན་ང་ལ་འཐོབ་

བྱའྱི་འབྲས་བུ་མང་བ་དང་། ཆ་འདྱི་ནྱི་བླང་དོར་དང་འབྲེལ་ཞྱིང་། ཤེས་རོགས་དང་བློ་

སྦོང་བར་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་ངོ་བོ་དེ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ཐར་པའམ་བཅྱིངས་གྲོལ་གྱི་རྒྱུ་
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རུའང་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཤེས་རོགས་ནྱི་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ཤེས་རོགས་སོར་གྱི་སད་ཆ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་དང་། ཤེས་རོགས་དང་

དེའྱི་ཤུགས་བསྟན་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཡྱིན།

ཨ་ལན།༽ ནང་དོན་རྱིག་པར་ད་དུང་རྟུལ་ཕོད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་

ཡོད། ཤེས་རོགས་འཚོལ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་དེ་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་

འབྲལ་ཐབས་མེད་ལ། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲལ་ཐབས་

མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་ཚེ་

ན། མོང་རོགས་འདྱིས་ཞྱི་ཞྱིང་བདེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་བསྐེད་རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་

ཀྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དགེ་བའང་

འབྱུང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དམ་པོར་འབྲེལ་ཡོད། དགེ་བ་དང་ལྡན་

པའྱི་འཚོ་བ་བསྐལ་ན། འདྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་

གྲོགས་བྱེད་པར་མ་ཟད། བདེ་བའང་བསྐེད་རྒྱུ་རེད། འདྱི་རེ་རེ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་

བརེན་ཡྱིན། སྙྱིང་རེ་སོམ་པ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། དངོས་ཡོད་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་

རོགས་པར་བརྩོན་པ། མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་བ་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་པ་བཅས་ནྱི་སྤྱི་

གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཚོལ་སྙེག་གྱི་

ནང་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། ཁོང་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཚད་མར་གྲུབ་ཡོད།

དོན་སྤྱི་འདྱི་གནའ་བོའྱི་ཀྱི་རེ་སྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དུས་རབས་ཐོག་མའྱི་དུས་སབས་བར་དུ་གནས་ཐུབ་ཡོད། 
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ཡྱིན་ཡང་། དེང་དུས་རང་ཉྱིད་གྲོལ་བར་བྱེད་པའྱི་བདེན་པ་འཚོལ་བར་དགེ་བ་དང་

ལྡན་པའྱི་འཚོ་བ་བསྐལ་དགོས་པའྱི་བསམ་བློ་འདྱི་ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་

ཡོད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་དམྱིགས་གཞྱི་འདྱི་དོན་དུ་གཉེར་ནས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ན་བདེ་

བའྱི་འདུ་ཤེས་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་མོང་རྒྱུ་རེད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་མཚོན་

ན། གནས་སབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་དྲན་ཤེས་ཉམས་ཡོད་པ་ལས། བསམ་བློ་འདྱི་ང་

ཚོའྱི་དཔལ་ཡོན་དང་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན།

འཇད་རྲོ་མེ།༽ འདྱི་ལྟར་བཤད་ན་ང་ཚོས་ཁྱད་པར་དེ་མཐོང་ཐུབ་ཅྱིང་། 

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མེད། ངས་ཡག་སྡུག་གྱི་སད་ཆ་

ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་མེད་ནའང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་སྒ་བསྒགས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་འདྱི་ལ་ཐུག་ཡོད། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སོར་ལ་བདེན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་

གསར་རྙེད་བྱེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་མ་རབས་ཤྱིག་ཡོད་ཆོག འདྱི་ནྱི་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་། རྩོམ་པ་པོ་འཇོད་ལེ་ཡཱས་བརོད་པ་ལྟར། ཤེས་རོགས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་

རང་ཚུགས་དེ་སབས་འདྱིར་ཤོར་ཡོད། ང་ཚོས་ཚིག་དེ་གོ་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་དང་། ང་ཚོས་འདྱི་ལ་གཟབ་ནན་བྱ་དགོས།

མཱ་ཐེའྲོ།༽ བླང་དོར་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་

བར་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྙམ། ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་རོགས་ཚེ། ཆོས་གང་ཞྱིག་གྱི་ཆེ་ཆུང་དེ་ཡང་དག་པར་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱེད་

ཐུབ་པ་དང་། ཡང་ན་འཁྲུལ་སྣང་གང་ཞྱིག་གྱི་དབང་དུའང་མྱི་འཚུད་པའྱི་དོན་མྱིན། 

དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྡུག་བསལ་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  340  

བསལ་བར་ང་ཚོས་དོན་གནད་གལ་ཆེན་སོར་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་རོགས་དགོས་པ་

འདྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན། བྱ་དངོས་གང་ཞྱིག་སད་ཅྱིག་རེ་རེར་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞྱིན་དུ་ང་

ཚོས་དེ་ཚོ་རག་པར་བཟུང་ན། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་

རག་པར་བཟུང་བའྱི་བྱ་དངོས་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་འདོད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཤྱིག་ཡོད་པར་འཛིན་ཞྱིང་། ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིད་དུ་འོང་བར་མཐོང་ཚེ། དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་

གྱིས་དེ་ལྟར་གྲུབ་ཡོད་པར་བདེན་འཛིན་བྱས་ཏེ། ང་ཚོས་ཆོས་འདྱི་ཐོབ་པར་འབད་

བརྩོན་བྱེད། ང་ཚོས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རེན་འབྲེལ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དེ་

ལོག་པར་མཐོང་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བར་བརེན་

ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་སད་ཅྱིག་ནས་སད་ཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་

བཞྱིན་པ་ཤ་སྟག་རེད། ང་ཚོས་ཆོས་རྣམས་འདྱི་ལྟར་མ་མཐོང་ན། ང་ཚོའྱི་ཤེས་

རོགས་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་འགལ་ཡོད། མངོན་སུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་

འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་དག་པར་མ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འདོད་ཆགས་

དང་རྣམ་རོག་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་སྟེ། མངོན་སུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ལོག་པར་

འཛིན་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་མང་པོའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགྲོ་ངེས།

འདྱི་ལྟར་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། བླང་དོར་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང་། 

ཕྱི་ལ་ཏོའྱི་རྣམ་རྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་འདྲ་བའྱི་རང་རྐ་བའྱི་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་སྤྱི་

ཞྱིག་ཀང་མྱིན། ནང་པའྱི་བླང་དོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་

ཉྱིད་ལ་གཞྱི་བཞག་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལོག་པར་འཛིན་པའྱི་འཁྲུལ་
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ཤེས་ནྱི་བདེ་སྡུག་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བླང་དོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་དམ་པོར་

འབྲེལ་ཞྱིང་། འཇྱིག་རེན་ང་ཚོར་སྣང་སྟངས་དེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤོད་ལམ་དང་བདེ་སྡུག་

གྱི་མོང་བ། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་པའྱི་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་བཅས་ལ་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པ་ཡྱིན།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ང་ཚོས་བླང་དོར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ཡར་གཡུག་མར་

གཡུག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། བླང་དོར་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་མོང་བའྱི་རྩ་

བ་དང་འབྲེལ་ཡོད། ང་ཚོས་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། ནམ་ཡང་སྡུག་བསལ་

ལས་གྲོལ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། སྡུག་བསལ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་འགོག་པ་ནྱི་ཡ་རབས་

སྤོད་བཟང་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བྱ་སྤོད་ཐམས་ཅད་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་

ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། བྱ་སྤོད་རང་སྟེང་དུ་བླང་དོར་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་འཇོག་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ང་ཚོས་རང་གྱི་ཡྱིད་དུ་རྒྱབ་ལོངས་བྱེ་བྲག་པ་

ཞྱིག་གྱི་ནང་གནོད་འཚེ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་བྱ་སྤོད་ཅྱིག་འཆར་ཐུབ་ཅྱིང་། ང་ཚོས་རྒྱབ་

ལོངས་དེ་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་བྱ་སྤོད་དེ་བསྟན་ན། འདྱི་ནྱི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཞྱིག་

མྱིན། འོན་ཀང་། གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བྱ་སྤོད་དེ་མ་བསྟན་ན་སྡུག་བསལ་གྱི་

རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགྲོ་སྱིད། དེའྱི་ཕྱིར་བླང་དོར་ནྱི་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་

ཤྱིན་ཏུ་ཁག་པོ་རེད། བྱ་སྤོད་ཅྱིག་གྱི་དགེ་མཚན་ནྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་མཚོན་ནའང་། འཕལ་

ཕུགས་གཉྱིས་དང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གམ་ཚོགས་སེ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་འཇོག་ཆོག 

འདྱིས་བླང་དོར་གྱི་རྙོག་འཛིང་དེ་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད།



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  342  

ཁྲོད་ཧན།༽ འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། 

འདྱིའྱི་སོར་གེང་བས་ང་རང་དགའ་བྱུང་། སར་མ་འགའྱི་སོན་ལ་ཧན་རེ་ཏོང་གྱིས་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་སྟངས་བྱས་ན། སྱིད་གཞུང་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་སེ་

གཉྱིས་ཁ་ཁ་ཡྱིན་པ་ལྟར། བླང་དོར་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་གཉྱིས་ཀང་ཁ་ཁ་

ཡྱིན་པར་བརོད་སོང་། ངས་མང་པོ་ཞྱིག་མ་བཤད་པའྱི་སོན་ལ་ང་ཚོས་གེང་བཞྱིན་

པ་ནྱི། ཚན་རྱིག་གྱི་ལག་ལེན་མ་ཡྱིན་པར་ཚན་རྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་

བཟོ་འདོད་བྱུང་། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་བླང་

དོར་དང་སྤོད་ལམ་གྱི་རྩ་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ལ་

འཇུག་དགོས་པར་རྩོད་གེང་བྱེད་ཀྱི་མེད། གནད་དོན་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་

རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། བླང་དོར་གྱི་ངོས་ནས་

བཤད་ན་དེ་དག་ལ་ཡག་སྡུག་གྱི་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་འདྱི་རེད།

ང་རང་སེར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ༼ངས་རང་གི་ལས་རྲོགས་ཚྲོས་ཅི་ཞིག་བརྲོད་པར་ཉན་འདྲོད་

ཆེན་པྲོ་ཡྲོད།༽ སྱིད་གཞུང་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་སེ་གཉྱིས་ཁ་ཁར་ཕེས་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི། 

ཚན་རྱིག་གྱིས་ནང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁམས་

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ལག་ལེན་སྨྲ་བ་ཚོའྱི་བླང་དོར་གྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ཚེ། གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་བླང་དོར་ནྱི་ནང་སེམས་

ཀྱི་ངང་ཚུལ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཚན་

རྱིག་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ཏེ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་

ནང་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན། ཚན་རྱིག་ཀང་བླང་དོར་རྱིག་
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པ་དང་འབྲེལ་མེད་དུ་གནས་མྱི་ཐུབ།

ང་ཚོས་སྡུག་བསལ་གྱི་སོར་ལ་སྦོང་བ་བྱས་ཏེ། ཡུན་བརན་པ་དང་མྱི་བརན་

པའྱི་སྡུག་བསལ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་། ས་གནས་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་སྡུག་བསལ་

བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན། དེ་བཞྱིན་བླང་དོར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ཐག་གཅོད་

དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་སོགས་རོགས་ཚེ། མགོགས་པོར་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཀང་

འགྲེལ་བཤད་ཙམ་བྱེད་པའྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་བསད་ན་མྱི་འགྲྱིགས་

པར། བླང་དོར་གྱི་སོར་ལའང་གང་ཞྱིག་བརོད་དགོས་པའྱི་དུས་ཤྱིག་འཆར་རྒྱུ་རེད།

འཇད་རྲོ་མེ།༽ ལན་ཌར་གྱིས་ཚན་རྱིག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་རོགས་ཐབས་གཅྱིག་

ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་བསྟན་འདུག ང་

ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་རྙོག་ཅྱིག་དང་། ཁྱེད་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ལག་པ་བརྡབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་

རང་གྱི་བླང་དོར་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཁག་ལ་རྒྱབ་བརེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་དགོས་པ་

འདྱི་རེད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཚན་རྱིག་ནྱི་བླང་དོར་ཐག་གཅོད་བྱེད་

མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བདེན་དོན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་

ང་ཚོའྱི་བླང་དོར་གྱི་རྩ་འཛིན་ལ་སུན་གཙེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། དོན་དངོས་སུ་

ཧོན་མྱི་སབ་ཕེན་ནྱི་ལོག་གཡེམ་བྱེད་པའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཅྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་

དབང་གྱིས་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ། 

དེ་ལྟར་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་རྐེན་གྱིས་མྱི་མང་གྱིས་ཚན་རྱིག་

པ་ཚོར། “སྐུ་ཞབས་ཚན་རྱིག་པ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་གསར་རྙེད་བྱས་པའྱི་བདེན་
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དོན་ནྱི་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་བདེན་དོན་དེ་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་

སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་མྱིན།” ཞེས་བརོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བདེན་དོན་རེ་རེར་བསྟུན་ནས་

བྱ་བ་བྱེད་དགོས་ཚེ། ང་ཚོར་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། མྱི་མང་

པོས་དཀའ་ངལ་འདྱི་གནའ་ས་མོ་ནས་རོགས་ཤྱིང་། ང་ཚོར་བླང་དོར་གྱི་འདུ་ཤེས་

ཤྱིག་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་གོ་རོགས་ཟབ་མོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་རེད། ང་

ཚོས་བླང་དོར་གྱི་འདུ་ཤེས་དེར་བརེན་ནས་གང་ཞྱིག་ལག་ལེན་ལ་འདེབས་དགོས་

པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་འདམ་ག་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་

བདེན་དོན་དང་མྱི་མཐུན།

ཨ་ལན།༽ ངས་མངོན་སུམ་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འགོད་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐར་

ཐུག་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅེས་པ་ནྱི་

ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། ངས་ལོག་གྱུར་གྱི་ལམ་ནས་བདེ་

སྐྱིད་འདྱི་གེང་གྱི་མེད་ཅྱིང་། གནའ་བོའྱི་ཀྱི་རེ་སྱིའྱི་མྱི་ཚོས་ཡོ་ཌད་མོན་ནེ་༼eudai-

monia༽ཞེས་བརོད་པའྱི་དོན་སྤྱི་དེས་བསྟན་པའྱི་བདེ་ཐང་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བཤད་

ཀྱི་ཡོད། ཡོ་ཌད་མོན་ནེ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་། ལུས་

པོའྱི་བདེ་ཐང་དང་ན་ཚ། དགའ་སྤོ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བའྱི་

འགྲོ་བ་མྱིའྱི་དར་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད་དམ། ང་

ཚོས་དེ་ཇྱི་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་སམ། ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་
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བཏང་ཡང་། དཔེར་ན། ཊ་ཁེ་ཡོན་༼tachyon༽མ་རྙེད་པར་ང་ཚོས་ཊ་ཁེ་ཡོན་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཐུབ་བམ། མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་བདེན་

དཔང་ཅྱི་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དམ། ཡོ་ཌད་

མོན་ནེའྱི་ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རང་གྱི་སྤོད་ལམ་ནས་མངོན་པའྱི་མྱི་སོར་ཞྱིག་

རྙེད་དམ།

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བདེ་སྐྱིད་འདྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བདེན་དཔང་རྙེད་ཚེ། ད་

དུང་ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་འདྲྱི་ཆོག འཚོ་བ་བསྐལ་

སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་སྐྱིད་འདྱི་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། བློ་ཞུམ་ནས་

སེམས་གཅོང་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ཚད་ངན་པ་མྱིན་ལ། མྱི་ཚོ་ཁོང་

ཁོ་ཆེན་པོ་ཟ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐམས་ཅད་ཀང་ངན་པ་མྱིན། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

ཕྱིའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མོང་ཚོར་འདྱི་ཚོ་རང་གྱི་བློ་ངོ་ནས་འབྱུང་དུ་འཇུག་གྱི་

ཡོད། མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅྱིག་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བདེན་

དཔང་འཚོལ་བ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་དེར་ཚན་རྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་

ཏེ། འཚོ་བ་བསྐལ་སྟངས་དང་བསམ་བློའྱི་ཁྱེར་སོ། མོང་ཚོར་དང་ཡྱིད་བྱེད་སོགས་

གང་དག་གྱིས་བདེ་སྐྱིད་དེ་བསྒྲུབ་པར་ཕན་མྱིན་མངོན་སུམ་དུ་དཔྱད་པ་གཏོང་ཆོག 

དེ་མཚུངས་སུ་བྱ་སྤོད་དང་། བསམ་བློའྱི་ཁྱེར་སོ། སེམས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་གང་དག་

གྱིས་མྱི་དགོས་པའྱི་སྡུག་བསལ་བསྐེད་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ཚན་རྱིག་

ཅྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྒྱུར་མ་ཆོག་པ་ཡྱིན་ནམ།

འཇད་རྲོ་མེ།༽ བདེ་སྐྱིད་ཟེར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་
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མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། བདེ་སྐྱིད་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་ཞྱིང་། དེ་དག་རེ་རེར་ངོ་

བོའྱི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲ་བ་རེ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་སྣ་མང་ལས་

གྲུབ་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙལ་དགོས་རྒྱུ་རེད།

ཨ་ལན།༽   འོ་ན་ང་ཚོས་ཚོགས་པ་འདྱི་ལ་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱས་ན་མྱི་་་་་་་་    

འགྲྱིག་གམ།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ལན་ཌར་གྱིས་ང་ཚོར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་གདེང་འཇོག་

ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ནང་མདུན་བསྐོད་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཐོག་

མའྱི་ཆ་རྐེན་གསལ་པོར་བརོད་སོང་། ང་ཚོས་བརོད་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་

ཁག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཐོན་

པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། ང་ཚོ་ནྱི་འདྱི་ནས་ཕོགས་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་

སམ། ཁྱེད་ཅག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་རེས་མར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་

དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ།

ཁྲོད་ཧན།༽ ངས་ཁ་ཡག་བརོད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟའྱི་གྲོས་བསྡུར་ནང་གྱི་བརོད་བྱ་ཁག་ཅྱིག་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་དུ་འདེབས་

ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ནང་པ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་བཟུང་སྟེ། ཁོང་

ཚོའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་བློའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ང་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་རྒྱུན་ལྡན་ཡྱིན་པ་

དེ་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ནྱི་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་དྲྱི་བ་འགོད་པ་དང་། ཕོགས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ནས་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཡྱིན་
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ཚེ་ང་ཚོའྱི་དང་བ་འདྲེན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་བརོད་དོན་

རྣམས་བདེན་པར་བཟུང་སྟེ། ཁོང་ཚོ་ལ་མོང་ཚོར་དང་བློ་གཉྱིས་ཆ་མཉམ་དུ་བཞག་

ནས་སེམས་ཀྱི་བཏང་སྙོམས་ཤྱིག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་

ཚེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན། འདྱི་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་ཚད་འཇལ་གྱི་གཞྱི་

རྩའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་འཛིན་ཆོག ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཚད་གཞྱི་

དེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་སྟོན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་གསར་རྩོམ་བྱེད་

དགོས། ཁོང་ཚོའྱི་བརོད་དོན་རྣམས་བདེན་པ་ཡྱིན་ཚེ། ང་ཚོས་སྡུག་བསལ་གྱི་

ཕོགས་ནས་ཀང་ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། 

འདྱི་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ཁོད་ཧན་དང་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁ་སང་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐད་

ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་ཤྱིང་། ངས་ཁོང་ལ་སེམས་གཅོང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་

རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོ་ཉྱིན་བཅུའྱི་སོམ་གྱི་མཚམས་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱེད་དགོས་ཚུལ་

བརོད་པ་ཡྱིན།

ཁྲོད་ཧན།༽ སབས་དེར་ངའྱི་ངོ་གདོང་དཀར་པོར་གྱུར་སོང་།

འཇྲོད་ཇྱི།༽ ང་ལ་མཚོན་ན། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་འཆར་

འགོད་འཐེན་པར་ལྟོས་ན། ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་དང་བ་འདྲེན་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ནྱི་

འབྲས་བུ་ཐོན་པའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་རྐེན་དང་ཕན་ཚུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་རྣམས་གསལ་

པོར་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། 
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མཉམ་འབྲེལ་དེའྱི་ནང་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་འདུས་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་བ། 

མཉམ་འབྲེལ་འདྱི་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་རྐེན་གང་དག་དགོས་པ། མཉམ་འབྲེལ་འདྱི་དང་

འབྲེལ་བའྱི་བླང་དོར་གྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་བཅས་རོགས་པར་མདུན་བསྐོད་ཆེན་

པོ་བྱས་ཡོད། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ནའང་། བགྲོ་གེང་

འདྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་གམ་ཚོགས་སེ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་འདོད་པ་ལྟར་དུ་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་བརོད་བྱ་རྣམས་སོ་སོར་ཕེས་ཐུབ་ཡོད།

ལན་ཌར།༽ གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་རང་གྱི་མོང་ཚོར་རྣམས་སྟངས་འཛིན་གྱི་བློའྱི་

ནུས་པ་ཡོད་མེད་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའམ་སེམས་

གཅོང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཚན་རྱིག་པ་ལས་ནང་པ་ཚོས་

ང་ཚོར་ལེགས་པར་བརོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཚོད་ལྟ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་ཀླད་པ་བརག་

བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་མ་བརེན་པར་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། དོན་ངོ་མར་ནང་པ་ཚོས་དྷ་

རམ་ས་ལར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དོན་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་

ཞྱིག་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས་ཚེ། ཉམས་ཞྱིབ་དེ་ནྱི་རྒྱ་གར་དང་བོད་དུའང་དར་

དགོས་རྒྱུ་རེད། བོད་པའྱི་ནང་པ་ཚོས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ངོ་འགའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བགྱིས་

ཏེ། གྲུབ་དོན་རྣམས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་ངེས། འདྱི་ལྟར་

གཞན་གྱི་དཔེ་རུ་འགྱུར་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་འབད་

བརྩོན་བྱེད་ཆོག ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་སུ་བྱེད་པ་

རྣམས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་ཕྱིར་ཧ་ཅང་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
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རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེ་ཚོ་བསྐར་ཟློས་བྱེད་ཆོག

མཱ་ཐེའྲོ།༽ ང་ནྱི་མཉམ་འབྲེལ་འདྱི་ལ་ཞུགས་ནས་ལོ་ངོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་

འགོར་ཡོད་པ་དང་། ངས་ང་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངས་རང་ཉྱིད་སེར་གྱི་བདེ་ཐང་དང་། ལེགས་ཕོགས་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་འགྱུར་བ་སོང་

བ་སོགས་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་རྱིན་ཐང་མཐོང་བས་ཉམས་ཞྱིབ་

འདྱིར་ཞུགས་པ་ཡྱིན། མྱི་ཚོར་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་གཤྱིས་རྒྱུད་སོགས་ཡོད་

ཀང་། ང་ཚོས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བདེ་ཐང་ནྱི་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་

ནས་འབྱུང་ཐུབ་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཕྱིར་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི་མྱི་ཚོར་

ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ། དོན་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་བརག་

དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ཡོད་མེད་ཀྱི་བར་

ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་ཚེ། འདྱི་ནྱི་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་བདེན་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་མཚོན་

རགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བྱ་བ་གཙོ་བོ་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་བྱས་མ་མོང་མཁན་ཚོར་

ཡང་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ། བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་དོན་སྤྱི་འདྱི་ཚད་མར་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ངས་རང་གྱི་ལས་རོགས་ཚོར་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་

ནྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། ནང་པ་ཚོས་བརོད་པའྱི་བློའྱི་ཡོན་ཏན་དེའྱི་རྱིགས་རང་

གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རྱིགས་རྫས་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོར་ལྷན་སྐེས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཚེ། 

ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་དང་འོས་འཚམས་ཡྱིན་པའྱི་འཚོ་བ་སྐེལ་སྟངས་

ཤྱིག་འདེམས་དགོས་པ་ལས། གཞན་ལ་རོགས་རམ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་

རེད། འོན་ཀང་། གལ་ཏེ་ང་རང་ཕཱ་སྱི་ཏར་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཡོད་སབས་ད་ལྟའྱི་འདྱི་འདྲ་
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ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན་པ་བདེན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བྱམས་སེམས་ཆེ་ཞྱིང་ཐབས་ལ་

མཁས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་དང་། ང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བཅས་བརྒྱུད་

ནས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ༼ང་རང་སྒརེ་གི་ངྲོས་ནས་འདི་ནི་བདནེ་པ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་

བེད་ཀི་ཡྲོད།༽ བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་ཁེ་ཕན་འདྱི་ནྱི་ངས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་འབུལ་

འདོད་པའྱི་ལེགས་སྐེས་ཤྱིག་ཡྱིན། བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འདྱི་ཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནྱི་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་དགོས་ཀང་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཧན་རེ་ཏྲོང་།༽ ང་ཚོས་འདྱིར་ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་། དེས་

སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ཁག་དང་བློ་ལ་སྦོང་བ་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་གང་ཞྱིག་གསལ་སྟོན་

བྱེད་པར་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད། ང་ཚོར་འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། གོ་

ནོར་འབྱུང་བའྱི་ཉེན་ཁའང་ཡོད། ང་ཚོས་སོམ་སྒྲུབ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆ་ནས་ནང་དོན་

རྱིག་པའྱི་གོ་རོགས་ནྱི་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤྱིང་། རང་གྱི་བློ་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པའམ་རང་གྱི་བློ་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་དེ་ཡྱིན་

ནམ། དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ལན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།

ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ནང་པ་ཚོས་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་སེམས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུར་མ་གཏོགས་མེད་

ཅེས་བསམ་གྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གསུང་རབ་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རང་གྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཐར་པའྱི་ལམ་ཁོ་ན་དེ་ཡྱིན་མྱིན་

བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སབས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རང་གྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་ནྱི་ལམ་
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བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་ལམ་ཁོ་ན་དེ་མྱིན་ཞྱིང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཏྱིང་ངེ་

འཛིན། དེ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་

བཅས་འདུས་པའྱི་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གང་གྱིས་ཀང་ལམ་འདྱི་སྟོན་ཐུབ་པར་གསུངས་

ཡོད། གསུང་རབ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གྲུབ་ཆ་འདྱི་དག་ཡོད་ཚེ། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་

དེར་བརེན་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། རྩ་དོན་

འདྱི་ཚོ་ནྱི་སད་ཡྱིག་དང་དཔེ་མཚོན། མཚོན་རགས་སོགས་གང་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་

བསྟན་ཡོད་མེད་གནད་འགག་ཅྱིག་མྱིན།

རེ་ཆར་ཏྱི།༽ ངས་ལན་ཌར་གྱི་བརོད་དོན་གལ་ཆེན་དེར་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱེད་

རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་དགའ་མོས་བྱེད་པའྱི་ང་ཚོ་ནྱི། གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ཚོད་ལྟ་རྣམས་རྱིག་གཞུང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདྲེན་པ་དང་། ཡང་ན་

གསར་རྩོམ་བྱེད་པའྱི་དུས་སབས་ཤྱིག་ཏུ་སེབས་ཡོད།

ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར། མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་རྱིགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཞོར་ཐོན་གྱི་འབྲས་བུ་ངོ་མཚར་བ་

ཞྱིག་སྟེ། བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་ཕོགས་སྡུད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་སབས་སུ་

དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཧ་ལས་པའྱི་མང་ཞྱིང་། དུས་ཚོད་སྟོང་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་གེང་མོལ་

མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་ཞྱིང་། གེང་མོལ་དེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་ཤུགས་

རྐེན་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་གསར་པའྱི་བསམ་བློའང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་

མ་འོངས་པར་མཉམ་འབྲེལ་འདྱིའྱི་ཞོར་ཐོན་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་དག་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
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ཨ་མྲོ་རྲོད།༽ ངས་འཇད་རོ་མེས་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་བརོད་པའྱི་སད་ཆ་

ཞྱིག་གེང་འདོད་བྱུང་། ཁོང་གྱིས་མོང་བ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཕ་མོ་སོར་

ཞྱིག་ཚིག་གྱི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་འཇུག་དཀའ་ཚུལ་བཤད་སོང་། ངས་ཁྱེད་ཅག་ལ་དྲན་

གསོ་ཞྱིག་གཏོང་འདོད་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་དང་པོར་ཐར་པའྱི་ལས་

ལ་བརྩོན་དགོས་པའྱི་རྱིན་ཐང་མེད་པར་གཟྱིགས་ཤྱིང་། ཁོང་ལའང་གཞན་གྱིས་

སྐུལ་སོང་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་འདྱི་ཡྱིན།

ང་ཚོས་མཚམས་འདྱིར་གེང་མོལ་མཇུག་བསྒྱིལ་བ་དང་། ཐོག་མ་ནས་ཏྭ་ལའྱི་

བླ་མ་མཆོག་གྱིས་མཐའ་མའྱི་གཏམ་བཤད་དེ་གནང་བའྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། 

ཁོང་གྱིས་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་གྱི་མཁས་དབང་དང་ཚན་རྱིག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་

ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་ལ་ཚིག་འགའ་གསུང་རྒྱུ་རེད། ཧན་རེ་ཏོང་གྱིས་རེ་སྐུལ་

ཞུས་པ་ལྟར། ཁོང་ཡར་བཞེངས་ནས་གཏམ་བཤད་པའྱི་མདུན་ཅོག་གྱི་རྩར་ཕེབས་

སོང་། གསུང་སྒྱུར་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པའང་ཁོང་གྱི་འཁྱིས་སུ་ལངས་བསད་འདུག ཏཱ་

ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་རང་གྱི་བརོད་དོན་རྣམས་གཞན་གྱིས་གསལ་པོར་རོགས་

དགོས་ཚེ། ཁོང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་བོད་སད་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད། གཤམ་གྱི་ཚན་པ་འདྱི་ནྱི་

ཁོང་གྱིས་གསུངས་ཤྱིང་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པས་ཐད་ཀར་དབྱྱིན་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་

མར་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ།༽ ང་རང་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་

ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་འདྱིར་ཞུགས་ཐུབ་བྱུང་། ངའྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་ནྱི་

ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཞྱིག་མྱིན་སྟབས། བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་
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ཐམས་ཅད་རོགས་མ་ཐུབ་ཀང་། ངས་མང་པོ་ཞྱིག་རང་གྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་

དམའ་པོ་འདྱིར་བརེན་ནས་ཤེས་ཐུབ་བྱུང་། དེ་ཚོས་རང་གྱི་རྣམ་རྱིག་གྲུང་དུ་བཏང་

ཞྱིང་སེམས་ལ་དགའ་སྤོ་ཞྱིག་ཀང་བསྐེད་སོང་། ལན་ཌར་དང་འཇད་རོ་མེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་གནད་འགག་སོར་ཞྱིག་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་དང་། 

ངས་ཁོང་ཚོར་ཉན་བཞྱིན་དགའ་སྤོ་བརས། ངས་བརོད་ཐུབ་པ་ནྱི་ངས་ཁྱེད་ཚོར་

མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ང་ནྱི་ལེགས་སོ་ཟེར་མཁན་གྱི་

བཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།

ངས་ད་དུང་གོ་སབས་འདྱི་བླངས་ནས་གཏམ་བཤད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་ཚོས་གོ་རོགས་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ཚིག་ཉུང་

དོན་གསལ་གྱིས་སོ་སོའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་སོང་། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་

གྱི་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་བསམ་བློ་ནྱི་ས་མོ་ཞྱིག་ནས་ང་ལ་ཡོད་ཀང་། 

བགྲོ་གེང་འདྱི་ཚོར་ཞུགས་ཐེངས་རེར་ངའྱི་སེམས་ཤུགས་ད་དུང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞྱིན་

ཡོད། གེང་མོལ་འདྱི་ཚོར་ཞུགས་ནས་མཇུག་བསྒྱིལ་ལ་ཉེ་སབས་དབྱྱིན་ཡྱིག་སྦོང་

བའྱི་ངའྱི་འདོད་པའང་ཆེ་རུ་འགྲོ་མོད། ཟླ་བ་འགའ་འདས་པའྱི་རེས་སུ་འདོད་པ་

དེའང་རྱིམ་གྱིས་ཉམས་འགྲོ་བ་དང་། འདྱི་ལྟར་ངའྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་ལ་ནམ་ཡང་ཡར་

རྒྱས་འབྱུང་གྱི་མེད། དོན་ངོ་མར་ང་ལོ་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་ལྷན་དུ་ངའྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་

ཀང་རྒས་ཀྱི་ཡོད།

དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་དོན་ཞྱིག་ནྱི། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚན་རྱིག་

ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་གདེང་འཇོག ཐ་ན་ཡྱི་རང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིད་
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ཆེས་དང་ཡྱི་རང་འདྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཆག་སོ་དང་ཉམ་ཉེས་ལ་འབྱུང་རྐེན་བྱེད་པར་

དོགས་ནས་ཉམས་པར་བྱས་ན་མྱི་འགྲྱིག རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཚན་རྱིག་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། མཚམས་རེར་

འཕྲུལ་ལས་ཀྱིས་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་བསྐེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཚན་རྱིག་དང་འཕྲུལ་

ལས་ལ་ངན་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མྱིས་དེ་ཚོ་

བཀོལ་སྤོད་ལོག་པར་བྱས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རེད། མཐར་ཐུག་ན་ནོར་འཁྲུལ་ང་ཚོ་

འགྲོ་བ་མྱི་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་ནྱི་རང་ངོས་ནས་ངོ་མཚར་བ་ཞྱིག་དང་། འགྲོ་

བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ནང་བསྟན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་འདྲ་བར་རྒྱུན་དུ་སྙྱིང་རེ་དང་། བྱམས་

པ། བཟོད་པ། ཆོག་ཤེས། ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྤོད་པ་སོགས་གསུང་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཚོ་ནྱི་

ཉྱིན་བདེ་བ་དང་མཚན་བདེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བར་བཀོལ་སྤོད་ཆེ། ཆོས་ལུགས་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་འདྱི་ཚོ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་

མཆྱིས། ནང་བསྟན་གྱིས་ང་ཚོར་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཚེ་རབས་

འདྱི་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙྱིང་རེ་བསོམ་དགོས་

པར་གསུང་གྱི་ཡོད། ནང་བསྟན་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབས་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

ད་བར་དུ་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཕྱིའྱི་དངོས་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་

ཞྱིང་། ནང་བསྟན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་རྩ་བའྱི་
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ཆ་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མྱི་ལ་

དངོས་ཁམས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་ཡུལ་ཅན་གྱི་སེམས་ཁམས་ཀང་

ཡོད། བདེ་སྐྱིད་དང་དོན་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཚེ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་རང་གྱི་ལུས་

ཕུང་དང་སེམས་གཉྱིས་ཀར་ལྟ་རོག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་

བལྟས་ཚེ། ཆོས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་ཕྱིའྱི་དངོས་པོའྱི་ཡར་རྒྱས་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་

བྱས་ན་ཧ་ཅང་འོས།

ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ནང་ཐོག་མ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གལ་

སྱིད་ང་ཚོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པ། འགོག་བདེན། ལམ་བདེན་བཅས་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་བལྟས་ཚེ། སྡུག་

བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་བྲེ་བྲག་པ་རྣམས་ཐོག་མར་གསུངས་ནས་བདེན་པ་གཞན་

རྣམས་འོག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད། འདྱི་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་

ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བདེན་པ་བཞྱིའྱི་འབྲས་

བུ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་བའྱི་འགྲོ་ལུགས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ལ། འདྱི་ནྱི་དངོས་ཡོད་

གནས་ལུགས་ཀྱི་གོ་རོགས་གཞྱིར་བཞག་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྤོད་ལམ་གྱི་བླང་དོར་

གཙོ་བོར་བཟུང་བ་རེད། དེ་ནས་གསུམ་པ་ནྱི། སྤོད་ལམ་གྱི་བླང་དོར་དེ་ལྟ་བུའྱི་

འབྲས་བུ་སྟོན་པའྱི་གསུང་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་པའྱི་སད་བརྡ་རྱིག་པའྱི་ནང་ང་

ཚོས་དེར་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་ཐམས་ཅད་གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་སྒོམ་
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གཞྱིའྱི་ནང་གྲུབ་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་མདོ་རུ་རང་གྱིས་མོང་

བའྱི་འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ཡོད་པའྱི་

ངོས་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་ནང་

བསྟན་གྱིས་ལོག་ལྟ་གཉྱིས་ལ་གཡོལ་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ནྱི་སྒོ་

འདོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཉྱིས་ཡྱིན། སྒོ་འདོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནྱི་

གཞྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ལ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་སྐོན་སོགས་ཡོད་པར་སྒོ་

འདོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནྱི་གཞྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡོན་

ཏན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་མེད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ལྟ་བ་ཡང་

དག་ཅྱིག་བསྐེད་བསྱིངས་བྱེད་པར་ཕོགས་ལྷུང་གྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ཚོའྱི་དབང་དུ་འགྲོ་མྱི་

ཉན་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་ལྟར། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན།

རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བརོད་ན། ཚན་རྱིག་གྱིས་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་བརྩོན་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་

རྱིག་གྱི་བར་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད།

ང་ཚོས་སར་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་གྱི་བླང་དོར་གྱི་

གནད་དོན་ལ་བལྟས་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འགོད་ཆོག་སྟེ། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་མ་བྱུང་བའྱི་

ཡར་སོན་དུ་བླང་དོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལྟ་བ་རྣམས་གེང་ན་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཕལ་

ཆེར་གོ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། བླང་དོར་གྱི་གོ་རོགས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་

གཞྱི་རྩའྱི་རེ་འདོད་ཀྱི་འཚོལ་སྙེག་དང་འབྲེལ་ཞྱིང་། རེ་འདོད་དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལས་
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རྒྱལ་ནས་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། སར་ཡང་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ནང་གསེས་སྡུག་

བསལ་བདེན་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་བལྟས་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ང་ཚོར་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་དགོས་ཤྱིང་། འགོག་

བདེན་གྱི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་བའྱི་ལམ་བདེན་ལ་བརེན་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། བླང་དོར་

གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དོན་སྤྱི་ཞྱིག་འདྱི་རུ་ཡོད་དེ། ལམ་བདེན་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ལ་

གཡོལ་ནས་དགེ་བའྱི་ལས་ལ་བརྩོན་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལས་རྒྱལ་

ནས་བདེ་སྐྱིད་མོང་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རེ་འདུན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད།

སྤྱིར་བཤད་ན། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་ང་ཚོར་ཕན་ངེས་ཅན་ཐོགས་པའྱི་གནད་

དོན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་གནོད་འཚེ་མེད་པར་གཏོང་བ་དང་

དགེ་མཚན་ཆེ་བ་རྣམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། འདྱི་ནྱི་ཇྱི་

ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ངའྱི་བསམ་པར་ང་ཚོས་འགལ་ཟླ་ཡྱིན་པའྱི་ནུས་

ཤུགས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་འགོག་རྐེན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་

ལུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་རོགས་དགོས། དཔེར་ན། ནུས་ཤུགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་

གནོད་འཚེ་ཅན་ཡྱིན་ཚེ། ང་ཚོས་དེའྱི་ཁ་གཏད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཙལ་དགོས་པ་

དང་། ང་ཚོས་དེ་ནས་གཅྱིག་གོང་འཕེལ་དང་གཅྱིག་མར་ཉམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཧུར་

ཐག་བྱེད་དགོས།

ནང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་དུའང་འདྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འབྱུང་གྱི་

ཡོད། མོང་ཚོར་ཁག་ཅྱིག་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཞྱིང་། ཞེ་སང་དང་ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུ་གནོད་འཚེ་

ཅན་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཞེ་སང་ཇྱི་ལྟར་ཞྱི་བར་བྱེད་དགོས་སམ། ང་ཚོས་དེའྱི་ཁ་གཏད་
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ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཙལ་ནས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ནུས་

ཤུགས་དེས་ཞེ་སང་ཞྱི་བར་བྱེད་ངེས་ཤྱིང་། འདྱི་ནྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་

ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་གོ་རོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད། རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་

ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། གཅྱིག་གྱི་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ན། དེ་དང་ཆ་

མཐུན་པའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉམས་རྒྱུ་རེད།

ངས་འདྱིར་ནང་བསྟན་དར་སེལ་གཏོང་གྱི་མེད། ང་ཚོས་གོང་དུ་ཇྱི་ལྟར་མདུན་

བསྐོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་སོར་ཞྱིག་གེང་ཡོད། བགྲོ་གེང་འདྱིར་

བརེན་ནས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བློ་ངོར་འཁོར་ཐུབ་པའྱི་

བསམ་ཚུལ་མང་པོ་བརོད་སོང་། ཡྱིན་ཡང་། ང་རང་སེར་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ། ང་ཚོས་

ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྱིགས་སོ་སོའྱི་མྱི་རབས་གཅྱིག་པུའྱི་བཀག་རྒྱའྱི་འོག་ཏུ་འཇོག་མྱི་

རུང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་ལས་ཕར་

བརྒལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས།

ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཚད་མཐོའྱི་འཕྲུལ་ལས་

དང་མཉམ་བསྐོད་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་བསྐེད་བསྱིངས་བྱ་དགོས། ང་ཚོས་

ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་དོ་སྣང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྤོད་མ་ཐུབ་ཚེ། ད་ལྟའྱི་གནས་

སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་ངེས་རེད། འཕྲུལ་ལས་ཐམས་ཅད་

ལོག་ཕོགས་ལ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་སྱིད། འདྱི་ནྱི་ཉྱིས་སྟོང་གཅྱིག་གྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ཚེས་

བཅུ་གཅྱིག་ཉྱིན་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་གཏོར་བཤྱིག་དེར་ལྟོས་དང་གསལ་

པོ་ཡྱིན།
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ང་དང་འདྲ་བར་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་ཡང་མོང་ཚོར་ཡོད་པ་དང་། ནང་པ་ཚོར་

མོང་ཚོར་གྱིས་གང་ཡོད། ང་ཚོ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མོང་ཚོར་དེ་ཚོའྱི་རྐེན་

གྱིས་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་

མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་སྱིད་དུ་ང་ཚོར་མོང་ཚོར་འདྱི་ཚོ་ཡོད་ངེས་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནྱི་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཏུ་མ་བསམ་པར། དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་དེ་དག་

རོགས་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཞྱིང་། མྱི་དགེ་བའྱི་མོང་ཚོར་རྣམས་ཉམས་པར་

བྱེད་དགོས། འདྱི་ལྟར་བྱས་ན། ང་ཚོ་བདེ་ཞྱིང་ལྷོད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་

རང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་ནུས་པའང་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་རང་གྱི་སེམས་

མ་བདེ་བ་དང་མ་དུལ་བ་ཡྱིན་ཚེ། འདྱིས་རང་གྱི་ལས་དོན་ལ་བར་ཆད་བྱེད་ངེས།

ངས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

འདྱི་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་དེ། ཡེ་ཤུ་དང་ཇེའུ་ཆོས་ལུགས། ཁ་ཆེ་དང་

ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་དང་དག་ཞྱིང་སོགས་

གེང་གྱི་ཡོད། ནང་བསྟན་གྱིས་ཀང་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་དང་མང་འདས་སོགས་གེང་གྱི་ཡོད། 

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་

བ་འདྱི་ཚོ་གེང་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་མྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་

འདྱི་ཡྱིན།

འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སའྱི་གོ་ལའྱི་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་རྩ་སྟོང་མ་སོང་བར་དུ་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཟུང་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་

བྱ་དགོས། ཐུགས་རེ་ཆེ།།
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ལེའུ་དགུ་པ། ལོ་ངོ་གཅྱིག་གྱི་རེས་ཀྱི་བསྐར་ཞྱིབ།

ང་ཚོ་ཤེས་བཞིན་གི་ཞིབ་ལྟ་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརེན་དགོས།

འཇམ་མི་སི།

༄༅། །སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པ“སེམས་ལ་དཔྱད་

པ”ཞེས་པ་འགོ་འཛུགས་སབས། ཐོམ་ཕྱི་སྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་

སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་བའྱི་གོམས་སོལ་ལས་གྲོལ་ནས། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་ལ་ད་

ཕན་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་

དགོས་ཚུལ་བརོད་སོང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་མེད་མཁན་ཚོ་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ཡུལ་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོར་སོ་སོའྱི་བློའྱི་ངང་ཚུལ་དག་གྱི་

མོང་བ་རྣམས་བརོད་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། ཁོང་གྱིས་བརོད་དོན་ལ། ང་ཚོས་

གང་ཟག་དང་པོའྱི་བྱེད་ཐབས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དར་སེལ་བྱས་ནས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་

ཀྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གསུམ་པའྱི་བྱེད་ཐབས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱ་དགོས་ཤྱིང་། ཤེས་

པའྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་འཚོལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་མོང་བའང་དབང་རྩའྱི་ནུས་

རྩོལ་མ་ལག་བཞྱིན་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕོགས་བསྡུ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འབྱུང་བར་བརྩོན་དགོས། ཁོང་གྱིས་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་གཙོ་བོར་

ཨ་ཐྲོར། ༼Arthur Zajonc༽
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འཛིན་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་རེན་དུ་འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དྲངས་པ་དང་། ཚོགས་

ཞུགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། འཇམ་མྱི་སྱི་ནྱི་མྱིག་དཔེ་བལྟ་ས་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཐོམ་ཕྱི་སྱིན་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་མྱི་སྣ་གཞན་ནྱི་ཝར་

རེ་ལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས“དབང་རྩའྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ”ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་

གསར་གཏོད་མཛད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད། 

དེ་ནྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་དང་། སྣང་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་ལྟ། སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦོང་

བརྡར་བཅས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་ཤེས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་རྒྱུ་འདྱི་

རེད།

དཔེ་དེབ་འདྱིས་བསྟན་ཡོད་པ་ལྟར། ནང་པའྱི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ལེན་པ་

ཚོས་ཐོམ་ཕྱི་སྱིན་གྱི་རེ་འདོད་བཞྱིན་གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་རོགས་གཞྱིར་བཞག་

གྱིས་སོམ་སྒྲུབ་སྦོང་བརྡར་གྱི་རྱིམ་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ལྟའྱི་འབྲས་བུ་

གཉྱིས་ཀའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་མཁོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་

ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ནྱི། སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་མེད་པའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ། ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའྱི་

འོས་འགན་འཁུར་འགོ་བརྩམས་ཟྱིན་པ་འདྱི་རེད། ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོར་སོམ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་སོར་ལ་བསམ་གཞྱིགས་

བྱེད་སྤད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྣམ་གཞག་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཚད་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའང་ང་

ཚོས་རོགས་ཡོད། ནང་པ་ཚོས་ཀླད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་

དོན་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་མ་ཐུབ་ཀང་། ཁོང་ཚོས་དབྱེ་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཡུལ་
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ཅན་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཕ་མོ་དང་། རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་པ་གཉྱིས་ཀས་ཡུལ་

རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་བདེན་འཛིན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་སྤད་ཡོད། 

ཚོགས་ཐོག་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བློ་རྒྱ་ཡངས་པའྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་

བཟུང་སྟེ། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་བརག་དཔྱད་

གཏོང་བའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱུང་ན་བཟང་ཚུལ་བརོད་པ་དང་། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

སེམས་ལྟ་བུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འདྱི་འདྲའྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚན་རྱིག་

གསར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འབྱུང་བར་སྤོ་བའང་བརས་འདུག

ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཤུགས་རྐེན་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱེད་པར་

གཏམ་བཤད་པ་དང་། བགྲོ་གེང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་པ། ད་དུང་ཚོགས་འདུའྱི་ཟུར་

ཞུགས་པ་བཅས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བཟང་ངན་གཉྱིས་ཀ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པ་ངས་གཤམ་

གྱི་ཤོག་བུ་འདྱི་དག་གྱི་སྟེང་དུ་བཀོད་ནས་བགྲོ་གེང་འདྱི་ལ་བཟུང་བའྱི་ཕོགས་འདྲ་

མྱིན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་སྟོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས།

རྱིག་གཞུང་ཐ་དད་པའྱི་བར་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ནང་བདེན་དོན་ཡྱིན་བསམ་པ་

ཐམས་ཅད་ནྱི་རྣམ་གཞག་གྱིས་དཀྲྱིས་ནས་ཡོད་པ་མྱུར་དུ་གསལ་པོ་ཆགས་འགྲོ་བ་

དང་། སེམས་ཁམས་ལ་ཕོགས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཕྱིར་མ་ཕྱུང་བའྱི་སོ་

སོའྱི་བདེན་འཛིན་དང་དམྱིགས་འདུན་མཚོན་གྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཐ་ན་ཕོགས་གཉྱིས་
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ཀར་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་བསམ་བློ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་

ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་སྟེང་དུ་ལྷང་ལ་བུད་པ་ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་

པའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ལྟ་སྟངས་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་

འགལ་བ་དེས་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། ནང་པའྱི་མཁས་དབང་འཇོད་ཇྱིས་ང་ཚོར་བོད་

སད་དུ་མོང་ཚོར་ལ་བརྡ་ཆད་ཅྱིག་མེད་ཚུལ་བརོད་སོང་། མོང་ཚོར་ནྱི་ཞྱིབ་ཕ་ཆེ་

བའྱི་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་མོང་ཚོར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལེ་

ལོ་དང་མ་རྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བྱུང་དང་ལྷན་དུ་བཞག་ཡོད། འོན་ཀང་། དབང་རྩའྱི་

ཚན་རྱིག་པ་རེ་ཆར་ཏྱིས་ཚངས་ཐྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མོང་ཚོར་གྱི་སོང་ཤུགས་ཕོགས་

གཅྱིག་དང་། མོང་ཚོར་གྱི་དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་དམ་བདེ་མྱི་བདེའྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཕོགས་གཞན་ལ་ཕེས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་ཞྱིང་། སྒྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་མོང་

ཚོར་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཕན་ཚུན་འཕེད་དུ་བཅད་ནས་བཞག་པའྱི་ཚངས་ཐྱིག་གཉྱིས་

ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། ཁྱད་པར་འདྱིས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་རྣམས་

གསལ་པོར་བསྟན་ཞྱིང་། ལན་ཌར་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་མཐའ་མའྱི་ནང་དུ་

བརོད་དོན་ལ། “ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་

ཚུལ་ལ་རྩ་འཛིན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མེད། གནས་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གཉྱིས་

ཀར་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་སྱིད་ཀང་། ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལངས་

ཕོགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི། ཧ་ཅང་རྱིན་ཐང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།”

ལན་ཌར་གྱི་བརོད་དོན་ནྱི་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀར་ཐུན་མོང་གྱི་རེན་གཞྱི་གང་དུ་

མེད་ན་དེར་ང་ཚོར་སྦང་བྱ་ཆེས་མང་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། རེ་ཆར་ཏྱིས་བརོད་པ་
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ལྟར། ང་ཚོས་ལུས་ཕུང་དང་སྤོད་པ་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེར་སྤད་པ་འདྱིས་ནུབ་

ཕོགས་པའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཇོག་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་

ཡོད། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ནྱི་གཙོ་བོར་ཆོས་ཉམས་ལེན་

གཞྱིར་བཞག་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཐར་པ་འཚོལ་སྙེག་གྱིས་

མངོན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་རོགས་དང་། ཉམས་ལེན་གྱི་བཀོད་སྒྱིག་ལ་ཤུགས་རྐེན་

ཆེན་པོ་ཐེབས་ཚུལ་འཇོད་ཇྱིས་ནན་ཏན་གྱིས་བརོད་སོང་། འདྱིས་ཆོས་མངོན་པའྱི་

སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་ཐམས་ཅད་ལ་ལུས་ཕུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆ་ཞྱིག་མེད་

པ་ཤུགས་སུ་སྟོན་ཐུབ།

རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་མངོན་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་འགྲེལ་བཤད་

རྒྱས་པ་དེས་ཚན་རྱིག་པ་སོར་ཞྱིག་གྱི་དང་བ་བསངས་ཡོད་ཀང་། གཞན་ཁག་ཅྱིག་

ལ་མཚོན་ན། དེས་སོ་སོའྱི་རེ་ལྟོས་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་གེང་མྱི་འདུག་པ་དཔེར་ན། 

ཕྱི་རྱིན་སྱི་ཏོན་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཨ་ནས་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གཤམ་དུ་

གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་འདུག

ང་ལ་མཚོན་ན། ཞྱིབ་ཕ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྱི་དབྱེ་བ་དེ་ཚོས་ཕན་མ་སོང་། 

ངས་དེ་ཚོ་ནྱི་རང་གྱི་མོང་བ་དང་འབྲེལ་སྦོར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་མེད་པ་དང་། 

དབྱེ་བ་འདྱི་ནྱི་ཐ་ན་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་རྒྱུ་རེད། ངས་ལོག་

གྱུར་གྱི་དོན་སྤྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་མེད་ཅྱིང་། ང་ལ་

དགོས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་སད་ཆ་དང་འདོད་ཚུལ། ཡང་
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ན་དཔེ་མཚོན་དང་སྦར་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་ཡྱིན། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་ན་སེམས་ཁམས་

དང་དབང་རྩའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་སྦར་ནས་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 

སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གཞག་དེས་ངས་འདྲྱི་འདོད་པའྱི་དྲྱི་བའྱི་རྱིགས་ལ་ལན་ཞྱིག་མྱི་

སྟེར་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་རེད།

ནང་པ་ཚོར་སེམས་བྱུང་གྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་པ་འདྱི་དང་མཚུངས་པའྱི་མོང་

ཚོར་དང་། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན། ཡྱིད་བྱེད་སྟངས་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་

འགྲེལ་བཤད་ཀང་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་ང་ཚོར་སེམས་ཀྱི་

སྣང་བརྙན་བསྐེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཁག་ཅྱིག་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པའྱི་ནང་ཁྱད་ཆོས་

སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའྱི་ལྷ་བརྒྱ་ཕག་སོམ་པའང་ཚུད་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་

ཀང་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཚོར་སྦོང་བརྡར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དཔྱད་

བསྡུར་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་ང་ཚོར་གནང་སོང་། ཚན་རྱིག་པ་དང་ཚོགས་ཞུགས་པ་

ཚོའྱི་ཁོད་དུ་ཉམས་ལེན་དང་གོ་རོགས་དེ་དག་ལ་ཡྱི་རང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྐེས་ཡོད་

པ་མངོན་དུ་གྱུར་འདུག་པ་དང་། མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་བའྱི་རེས་སུ་སྱི་ཏེ་

ཧཕྱིན་གྱིས་གཤམ་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་བརོད་སབས་མྱི་མང་གྱིས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་མོ་

བརྡབས་སོང་། “ཞྱིབ་ལྟ་དེ་དག་གྱིས་ང་ཚོར་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་སེ་རུ་སྣང་བརྙན་

གྱི་སོར་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་རོགས་མེད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནྱི་ཁྱབ་

རྒྱ་ཆུང་བའྱི་དྲན་གསོ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་་་༌། ང་ཚོས་རྩྱིག་གང་མཐོ་རུ་གཏོང་བའྱི་སོ་

ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཟོ་འགོ་བརྩམས་ཡོད་པར་བསམ་ཡང་། ང་ཚོས་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་མའྱི་སབས་སུ་འདོད་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་གཟུང་དགོས་མྱིན་ལ་
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ངེས་པར་དུ་སེམས་ཆུང་བྱ་དགོས།”

ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཞུགས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་མང་ཞྱིང་། ཁག་ཅྱིག་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཞན་སོར་ཞྱིག་ལ་

སེར་གྱི་དོན་དག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག ཚོགས་ཞུགས་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཡང་། ཕལ་ཆེ་བས་ནང་དོན་རྱིག་པ་ལས་ནུབ་ཕོགས་

ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་

བསམ་ཚུལ་བཟུང་སྟེ། ལུས་རྩལ་པ་གྲགས་ཅན་ལྟར་ནང་པ་ཚོ་སོམ་ཆེན་པ་ཡྱིན་

ཡང་། ཁོང་ཚོར་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་དེའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སོར་ལ་དོན་སྤྱི་

དམའ་བོ་ཞྱིག་ལས་མེད་པར་འདོད་ཡོད། འོན་ཀང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་

མཆོག་དང་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་གཞན་ཚོར་ཐུག་ནས་གོ་བསྡུར་བྱེད་སབས། 

ཁོང་ཚོས་ནང་པ་ཚོའྱི་སྦངས་སྟོབས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཟབ་ཚད་མྱུར་དུ་རོགས་སོང་། 

ནང་པའྱི་མངོན་སུམ་རང་བཞྱིན་གྱི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་

གཞྱིགས་རྣལ་མ་ཞྱིག་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། ཁོད་ཧན་གྱིས་བརོད་དོན་ལ།  

“ཉམས་མོང་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ནྱི་སོ་སོའྱི་ལྟ་ཚུལ་དོག་མོ་འདྱི་དོར་ནས་

ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་བ་དང་བ་འདྲེན་པ་དེ་ཚོ་རོགས་

རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།”

འདྱི་ལྟར་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་

རང་ཉྱིད་ལ་ལས་རོགས་ངོ་མ་ཞྱིག་ཡོད་པར་རོགས་ཤྱིང་། ཁོང་ཚོས་ནང་པའྱི་

མཁས་དབང་དང་ཉམས་ལེན་པ་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་
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ཐབས་འཚོལ་འགོ་བརྩམས་པ་རེད། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ནམ་སེ་གཙོས་ཚན་རྱིག་པ་

སོར་ཞྱིག་གྱིས་ནང་པ་ཚོས་གཤྱིས་སྤོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་གྱི་

ལམ་ནས་སོ་སོའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཆ་དང་། ད་དུང་བློའྱི་ནུས་རྩོལ་གཞན་ལ་ཚད་

འཇལ་བྱེད་ཆོག་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བརོད་བྱུང་། ཁོད་ཧན་གྱིས་ནང་པ་ཚོར་གཤམ་

གྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་སབས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་ཞུས་ནས་ཐལ་མོ་

བརྡབས་སོང་། “ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཚད་འཇལ་སའྱི་ཡུལ་ས་ཡ་གཅྱིག་འདུག 

འོན་ཀང་། ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ངས་གང་ཞྱིག་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་འོས་ན་དེར་

ཚད་འཇལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན།”

སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་རེས་སུ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་

པ་དང་གེང་མོལ་བྱེད་སབས། ངས་ཁོང་ལ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ལྟ་བུ་ལས་འཐོབ་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་དྲྱིས་ཤྱིང་། ཁོང་གྱིས་འདྱི་ནྱི་

གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརོད་སོང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཚན་རྱིག་པ་དང་

མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པར་དགའ་མོས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་། བོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་མཁས་

དབང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་བྱོལ་དུ་སོད་པའྱི་རྱིང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་

སྲུང་སྐོབ་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་ཁོང་ཚོས་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་སོབ་གཞྱི་ལ་འཇོག་པར་དོགས་ཟོན་བྱེད་པ་

ནྱི་རོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཁོང་ཚོ་ནྱི་

སོ་སོའྱི་བློ་སྦོང་བའྱི་ལས་དོན་ལ་གྲོགས་བྱེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ཐད་

ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། འདྱིས་ཁོང་ཚོར་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་སོབ་ཚན་དུ་
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ཚན་རྱིག་ཀང་འཇོག་པའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།

དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་སོན་གེང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་བར་

དུ་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་མྱི་མང་མེད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་ཚོགས་

བྱས་ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་ལ་མྱི་མང་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་ཅྱིག་ཞུགས་ཤྱིང་། ཁོང་

ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ནས་ཕེབས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

ཧ་ཝད་ཌྱིའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཌམ་ཉྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཞུགས་པ་མང་པོ་

ཡོད་པའྱི་མཇུག་འབྲས་ཤྱིག་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་ཏེ་འགྲེལ་བརོད་བྱས་འདུག མཇུག་

འབྲས་དེ་ནྱི་ཁོང་གྱིས་རྙོག་དྲ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ཡོད་པ་གཤམ་གྱི་སད་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་

གསལ་པོ་རེད།

ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཆོག་པའྱི་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་གཞན་གྱི་ཕམ་ཉེས་གེང་བྱེད་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལྟར་གྱུར་པ་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་ནྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བའྱི་

གལ་ཆེན་རང་བཞྱིན་སྣང་མེད་བྱེད་ཅྱིང་། ཕུགས་རྒྱང་མ་མཐོང་བའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་

ཏུ་བརྩྱིས་སོང་། འོན་ཀང་། དོན་དངོས་སུ་དེང་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོས་ཡུལ་ཅན་གྱི་མོང་བ་ལ་ཡུལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་བརྒྱུད་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ངས་སྣེ་ཁྱིད་

བཞྱིན་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་

ལ། དེ་ལྟར་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་། ནང་པའྱི་དགེ་སོང་ཚོ་མ་

རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་རང་ཉྱིད་ལན་པ་རེད། དེ་ཡང་མཇུག་འབྲས་

འདྱི་ནྱི་ཁོང་ཚོས་རང་ཉྱིད་དམའ་སར་འཛིན་པའྱི་གནོང་འགོད་ཀྱི་བྱ་སྤོད་བསྟན་
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ནས་བྱུང་ཞྱིང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་མོ་བརྡབས་ནས་བྱ་སྤོད་དེ་ཚོ་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའྱི་རྐེན་བྱས་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ྋགོང་ས་

མཆོག་ལ་བསྟན་པའྱི་དད་གུས་དེ་ནྱི་བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་འོས་

འཚམས་མྱིན་ཞྱིང་། བདེན་པ་འཚོལ་སྙེག་གྱི་ནང་དུ་བརྩྱི་བཀུར་ལ་གནས་ཡུལ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས་དད་གུས་ལ་གནས་ཡུལ་ཞྱིག་མེད། གལ་སྱིད་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལ་

དད་གུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་མེད་ཚེ། འབྲས་བུ་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་

སྱིད།

གལ་སྱིད་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོགས་ལྷུང་གྱི་སོ་ནས་གཏམ་

བཤད་པ་ཚོར་ཡ་ལན་བྱྱིན་ཡོད་པར་མཐོང་ཡོད་ཚེ། མྱི་གཞན་ཚོར་དེ་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་

རང་བཞྱིན་གྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་སྤྱི་སོམ་གྱི་ཚོར་བའྱི་སྒུལ་ཤུགས་ཤྱིག་ཏུ་

སྣང་འདུག ཉུང་མཐའ་ཡང་ཚོགས་ཞུགས་པ་འགའ་ཤས་ལ་མཚོན་ན། སྱིངས་ཆའྱི་

སྟེང་གྱི་བགྲོ་གེང་ནྱི་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་འདས་ཤྱིང་། དེས་རང་

ཉྱིད་སེར་གྱི་འདམ་ག་ལའང་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་དུ་བཅུག་འདུག དཔེར་ན། ཨད་

མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་བ་ཤོ་མན་གྱིས་

ང་ལ་ལན་འདྱི་བསྐུར་སོང་། “ངས་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་རེས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་

འཚོ་བ་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་འགྲྱིགས་མེད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་བ་སྟེ། ང་ནྱི་དམྱིགས་གཏད་

ཅྱིག་མེད་པར་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་འདུག ངས་

ད་དུང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ངོ་མང་པོར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་དགོས་པའང་གསལ་པོར་རོགས་

བྱུང་། ངས་བྱེད་འདོད་པ་ནྱི་རང་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཚན་རྱིག་དང་། ཆོས་ལུགས། 
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སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པའྱི་ལས་དོན་

གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་སུ་བསྡུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཚོགས་འདུའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀར་ཆོས་ལུགས་

དང་ཚན་རྱིག་གྱི་གནད་དོན་གེང་ཡོད་མོད། ང་ལ་མཚོན་ན། དེ་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་མེད་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སབས་ཐོག་གྱི་དྲྱི་བ་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྣང་།”

ང་ཚོ་སར་ཡང་བརོད་གཞྱི་གཙོ་བོར་ཁ་ཕོགས་ན། ཚན་རྱིག་དང་ནང་དོན་

རྱིག་པའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ནྱི། དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱིས་སྐེ་

དངོས་རྱིག་པའྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་། བློའྱི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་

འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན་པ་འདྱི་རེད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་

སོལ་རྒྱུན་ནང་ཁོང་ཁོ་དང་། འཇྱིགས་སྣང་། མྱིག་ཤེས་སོགས་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཐོན་

སྐེད་དུ་རོགས་དགོས་ཤྱིང་། ཁྱད་རྣམ་འདྱི་ཚོ་ལ་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁོད་དུ་རྱིགས་

རྒྱུད་རང་གྱི་རྱིགས་རྫས་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་

པ་རེད། འཇོད་ཇྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ནང་དོན་རྱིག་པས་ཁོང་ཁོ་དང་འཇྱིགས་སྣང་

སོགས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་བྱུང་ཚུལ་ལ་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་འགྲེལ་བཤད་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་

མེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ནང་དོན་རྱིག་པས་མོང་ཚོར་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་ཤུགས་རྐེན་ཇྱི་

ལྟར་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཙོ་བོར་གེང་གྱི་ཡོད། འཇྱིགས་སྣང་དང་། ཆགས་སེམས། 

ཞེ་སང་། འདོད་རྔམ། ཕག་དོག་སོགས་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོས་མོང་ཚོར་འདྱི་དག་

ལ་ཡ་ལན་ཇྱི་ལྟར་སྟེར་དགོས་སམ། ང་ཚོ་ནྱི་མོང་ཚོར་འདྱི་ཚོའྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་

མཇུག་འབྲས་ངན་པའྱི་སྤོད་པ་ལ་དབང་མེད་དུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ། མོང་
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ཚོར་འདྱི་ཚོ་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་རང་གྱི་ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་ཉོན་མོངས་དེ་

ཚོར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་བམ། སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་མོང་ཚོར་འདྱི་ཚོའྱི་འོག་ང་

ཚོར་རང་དབང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ད་དུང་ནང་པ་ཚོས་ཤེས་པའྱི་

མོང་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཤེས་ཚོར་

ཞྱིག་ཀང་རྒྱུན་དུ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་ཚོར་དེ་ནྱི་མོང་ཚོར་གྱི་དབང་གྱིས་རང་གྱི་

བློའྱི་བཏང་སྙོམས་ཉམས་པ་རོགས་པ་དང་། ཡང་ན་བློའྱི་གནས་ཆའྱི་སྤུས་ཀ་ལ་

དཔྱད་པ་གཏོང་བར་དགོས་ངེས་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། མྱི་ཞྱིག་སྐེས་དུས་ནས་

རང་དབང་མེད་ཀང་རང་དབང་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཨ་ལན་གྱིས་བརོད་

པ་ཇྱི་བཞྱིན་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རང་དབང་འདྱི་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བརྒྱུད་

རྱིམ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་པས་རང་དབང་འདྱི་ལ་ཐར་པའམ་བཅྱིངས་གྲོལ་

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

ངས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་དང་གེང་མོལ་བྱས་ཏེ་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་གཞན་ཞྱིག་

ནྱི། སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གེང་བ་

ཚོའྱི་བར་དུ་མཛའ་འབྲེལ་ཞྱིག་མྱུར་དུ་བྱུང་བས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ཐུགས་དགེས་

ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་སྟེང་ནང་པའྱི་འདོད་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་སོར་

ཞྱིག་དང་། ཚད་མ་དང་བླང་དོར་གྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་ལའང་བགོ་གེང་བྱས་ཡོད། 

ཚོགས་འདུའྱི་རེས་སུ་ནང་པ་དང་ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་གོག་འཕྱིན་

བརྒྱུད་ནས་ལྟ་ཚུལ་བསྐུར་བ་ལྟར་ན། ཁོང་ཚོས་སོན་འགྲོའྱི་བསམ་བློ་བརེ་རེས་

འདྱི་ལས་བརྒལ་ནས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དྲྱི་བ་གལ་ཆེན་སོར་ཞྱིག་ལ་འཚོལ་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  372  

ཞྱིབ་ཆ་ཚང་བྱེད་པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་འདོད་འདུག དཔེར་ན། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཐོམ་ཕྱི་

སྱིན་གྱིས་ལོ་ངོ་གཅྱིག་གྱི་རེས་སུ་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་བསྐར་དུ་བསམ་

གཞྱིགས་བྱས་ཏེ། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་

ཁས་ལེན་བྱེད་དམ། གང་ཟག་དང་པོའྱི་ལྟ་སྟངས་རྣམས་ཚན་རྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་སྡུད་

པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གུ་ཡངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོར་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འགོད་བཞྱིན་

གཤམ་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་འདུག

ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་དགོས་ངེས་རེད། དཔེར་ན། ཚན་རྱིག་

གྱིས་ནང་དོན་རྱིག་པར་དང་བ་བྱེད་པའྱི་ཀུན་སོང་ནྱི། ཡྱིད་བྱེད་དང་སེམས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་སོགས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་དང་། དེ་དག་གྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱིའྱི་འབྲེལ་བ་

རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་རོགས་འདོད་པ་ཡྱིན་ནམ། མཐར་གཏུགས་ན་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ནྱི་

འབྱུང་ཁམས་དང་དེའྱི་བྱེད་ལས་སོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཀླད་

པའྱི་ཚན་རྱིག་ཅྱིག་ལས་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་འཐུས་སོ་ཚང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་

ཚན་རྱིག་ཅྱིག་ལ་གང་ཟག་དང་པོ་དང་། མོང་བ་སྣང་ཚུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་ངེས་པར་

དུ་དགོས་སམ།

མཉམ་འབེལ་གྱི་ཆ་རྐེན།

ལན་ཌར་གྱིས་ཚོགས་འདུ་མཇུག་སྒྱིལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་ནང་། ཚན་རྱིག་དང་

ནང་དོན་རྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་སོལ་རྒྱུན་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་བར་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པར་
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དགོས་ངེས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་རྐེན་གེང་ཡོད། ཁོང་གྱིས་བརོད་པའྱི་ཆ་རྐེན་དང་པོ་ནྱི་གུ་

ཡངས་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་ལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཆ་རྐེན་

འདྱི་ནྱི་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེར་སོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་བགྲོ་གེང་

ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་མངོན་གསལ་དུ་ཚང་འདུག ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ས་ཕྱི་གང་

དུའང་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོས་ཕ་རོལ་པོའྱི་ལྟ་བ་དང་འདོད་ཚུལ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དང་

ཤེས་འདོད་ཀྱི་བློ་བསྟན་སོང་། མྱི་མང་པོས་འདྱི་ལྟར་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་པར་

བསམས་ཡོད། འོན་ཀང་། མ་མཐའ་ཡང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཉམས་ལེན་

གནང་བཞྱིན་པའྱི་ནང་བསྟན་གྱིས་དད་པ་དང་ལུང་སྒོས་ལས་རྒྱུ་མཚན་དང་མངོན་

སུམ་གྱི་མོང་བ་གཙིགས་ཆེན་དུ་འཛིན་པ་དང་། འདྱིས་མཉམ་འབྲེལ་དང་བགྲོ་གེང་

ལ་ཐུན་མྱིན་གྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱྱིན་ཡོད། སོན་མར་བྱུང་བའྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་སབས་

སུ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཚན་རྱིག་གྱིས་མངོན་སུམ་གྱི་བདེན་དཔང་རང་ཚུགས་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་སྤོད་ཐུབ་ཚེ། ཁོང་གྱིས་དེ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

འདོད་ཚུལ་འདོར་རྒྱུ་ཡྱིན་སོར་གསུངས་མོང་། དེ་ལྟ་ནའང་། ཁོང་གྱིས་ཤེས་རོགས་

གནང་ཡོད་པ་ནྱི། མཚམས་རེར་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བདེན་དཔང་ཚད་ལྡན་དང་རྨང་

གཞྱི་བརན་པོ་མེད་བཞྱིན་དུ་སོ་སོའྱི་འདོད་ཚུལ་བདེན་དོན་དུ་སྒོག་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་

རེད། བགྲོ་གེང་གཞན་ཚོའྱི་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ནྱི་གནད་དུ་ཁེལ་བའྱི་རྩོད་གེང་

དང་བགྲོ་གེང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་

ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་རྒྱ་ཆེར་སྤོད་པ་དང་། མངོན་
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སུམ་རྱིག་པ་གཞྱིར་བཞག་ལས་གྲུབ་པའྱི་བརོད་དོན་གྱི་ཚད་བཀག་ལ་རྩད་ཞྱིབ་

གནང་གྱི་ཡོད།

ཚན་རྱིག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབྲས་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་བར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་

རྒྱུན་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཅྱི་ཞྱིག་ཚང་དགོས་སམ། མོང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཅངས་པའྱི་

ཆོད་སེམས་ཤྱིག་དགོས་ཤྱིང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ལུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་གྱི་ལངས་

ཕོགས་མཁེགས་པོ་ཞྱིག་བཟུང་ན་འགོག་རྐེན་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ངས་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནྱི་མཉམ་འབྲེལ་འདྱི་ལ་སོལ་རྒྱུན་གཞན་དག་ལས་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པའྱི་འོས་འཚམས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀང་། སོལ་རྒྱུན་

འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ཚང་ཡོད་པ་བདེན་

དཔང་གྱིས་གྲུབ་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཇེའུ་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་

ལུགས་ནང་། ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་གྲུབ་ཅྱིང་མོང་བ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་གྲུབ་

མཐའ་ཁག་ལའང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་ཚང་རྒྱུ་རེད།

ཚན་རྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ནྱི་ཅྱི་འདྲའྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

ང་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་

མའྱི་གྲུབ་དོན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་རྱིམ་དང་

ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་འཇུག་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་

ལོགས་སུ་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་ནྱི། ནང་པའྱི་

ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་ཀང་བློ་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་རང་བཞྱིན་

གྱི་བྱེད་ཐབས་སོར་ཞྱིག་དར་སེལ་གྱི་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། ཕོགས་
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འདྱི་ནས་བཤད་ན། སོལ་རྒྱུན་འདྱི་གཉྱིས་ཀས་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྟངས་འཛིན་

བྱས་ཡོད་པའྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ལ་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། འཚོལ་ཞྱིབ་

དེ་ཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་ཁྱད་པར་ངེས་ཅན་ཞྱིག་མཆྱིས། ད་དུང་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀས་

བདེན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་དང་། ཁུངས་མེད་སུན་འབྱྱིན་གྱི་གལ་ཆེན་

དེའང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་སོམ་གྱི་མོང་བ་ལ་རྱིགས་

པ་དང་། གང་ཟག་གཞན་གྱི་མོས་མཐུན། སོལ་རྒྱུན་གྱི་དབང་ཚད་ལྟ་བུས་ཇྱི་ལྟར་

རྒྱབ་རེན་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཤྱིང་། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་མཁས་དབང་དང་

ཉམས་ལེན་པ་ཚོའྱི་ཚོགས་སེ་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་ནྱི་རང་

གྱི་ལོག་ཤེས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ཡོད་མེད་རོགས་ཀྱི་ཡོད། གཟབ་ནན་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་ཞྱིང་། ནང་པའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱེད་ཐབས་དང་། ཚན་རྱིག་

པའྱི་ཚོགས་སེའྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་བར་

ལ་ད་དུང་མཐུན་ཆོས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་རེད། ལན་ཌར་

གྱིས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཚོ་དྲངས་ནས་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་བགྲོ་གེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་

ནྱི་ཚན་རྱིག་ལས་བྲོས་བྱོལ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ། འདྱི་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ལ་རྒྱུས་མེད་ཡྱིན་ཡང་རང་གྱི་བྱེད་ཐབས་དང་མྱི་

འགལ་བའྱི་ལྟ་སྟངས་གཞན་དག་ཚན་རྱིག་གྱི་དཔྱད་བསྡུར་གྱི་རྩོམ་རྱིག་ཏུ་འཇོག་

པའྱི་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མས་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་དེ་སོ་སོའྱི་

དམྱིགས་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བགྱིས་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  376  

འདུའྱི་མགོ་མཇུག་གཉྱིས་ཀའྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ཚན་རྱིག་དང་། ལྷག་ཏུ་དངོས་

ཁམས་ཚན་རྱིག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བསྟོད་བསགས་ཆེན་པོ་མཛད་དེ། ནང་བསྟན་ལ་

དེ་དང་བསྡུར་རུང་བའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤྱིག་མེད་ཀང་། སེམས་ལ་དུས་རབས་མང་པོར་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནང་དོན་རྱིག་པ་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཁ་སོང་དུ་

འགྱུར་བའྱི་ནུས་སྟོབས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་ཚུལ་དང་། གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

དང་སོམ་སྒྲུབ་སོལ་རྒྱུན། བྲེ་བྲག་ཏུ་དཔལ་ནཱ་ལནྜའྱི་སོལ་རྒྱུན་གཞྱིར་བཞག་ལས་

བྱུང་བའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་དོན་རྱིག་པས་ད་དུང་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་བློའྱི་སྦོང་

བརྡར་སོར་ནས་གོ་རོགས་གལ་ཆེན་སྤོད་ཐུབ་པའང་གསུངས་སོང་། ནུབ་ཕོགས་

སུ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ནྱི་ལོ་ན་ཕ་བའྱི་ཚན་རྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་གྱི་

དགོངས་ཚུལ་ལ། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཉམས་མོང་ཕྱུག་པོ་དེས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་གལ་ཆེན་འདྱིར་རམ་འདེགས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་བྱེད་ཐུབ།

ཝར་རེ་ལས་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་བགྲོ་གེང་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་མའྱི་རེ་བ་

ཡང་ཚན་རྱིག་འདྱི་ལྟར་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། བློ་ལ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི་གང་

ཟག་དང་པོའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམས། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་

བཅུག་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོག་མ་དེ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་མངོན་གསལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

ཚོགས་འདུའྱི་མཇུག་ཏུ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་སེམས་

ཤུགས་བསྟན་སོང་། ཐ་ན་དོགས་ཟོན་དང་ཐེ་ཚོམ་ཆེས་ཆེ་བའྱི་ཚོགས་ཐོག་གྱི་

གཏམ་བཤད་པ་འཇད་རོ་མེ་ལའང་གདེང་ཚོད་བྱུང་ནས་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཡོད། 

“ངས་ལན་ཌར་དང་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་ཚོར་སྣང་དུ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་
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ལས་མང་མོས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནྱི། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བདེན་དཔང་རྣམས་ཚན་རྱིག་

གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་ཚུར་བསྡུ་དགོས་པ་འདྱི་རེད།” 

འཇམ་མྱི་སྱིས་མོང་བ་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་བ་དེར་བསྐར་དུ་བདེན་ཁ་བྱྱིན་ཏེ། 

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བའྱི་ཚོགས་སེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་དོགས་

ཚོམ་དེར་དགག་བཞག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་ཡོད། འོན་ཀང་། ད་དུང་ལས་ཚེགས་ཆེ་

ཤོས་ཤྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་ནྱི། ཝར་རེ་ལས་དབང་རྩའྱི་སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་

གསར་དུ་དར་བཞྱིན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འདྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལག་ལེན་རྣམས་རྩ་

འཛུགས་བྱེད་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཡུན་རྱིང་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དེ་རེད།

ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ལེགས་པའྱི་ཆ་ལས་གྲུབ་པའྱི་མཉམ་འབྲེལ་

གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ལ་མཚོན་ན། ཕོགས་གཉྱིས་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་

དམྱིགས་གཞྱི་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ཉུང་

མཐའ་ཡང་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་འགས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་འགྲོ་ལུགས་

ལ་སྦངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚོད་ལྟ་འཆར་འགོད་བྱེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་ལས་

རོགས་བྱེད་ཐུབ་དགོས། སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་

རོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ཚོར་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གོ་རོགས་ཚད་

ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ། ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འཆར་འགོད་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ནང་ནུས་པ་རྱིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ངེས། མཉམ་ལས་འདྱི་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་འཆར་འགོད་བྱེད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ཏུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་མྱི་ཉན་པ་དང་། 

ཚོགས་ཐོག་ཏུ་རེ་ཆར་ཏྱི་དང་ཁོད་ཧན་གཉྱིས་ཀྱིས་བརོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྣམ་གཞག་
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གྱི་བསམ་གཞྱིགས་ལའང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་

བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཆ་ཤས་ཁག་ཅྱིག་

ཁུངས་སྐེལ་བྱས་ནས་ཞྱིབ་ཕར་བསྒྱུར་བ་དང་། ཡང་ན་ཁུངས་མེད་སུན་འབྱྱིན་ཡང་

བྱེད་ཆོག ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་པ་ལྟར། ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་ནང་པ་ཚོ་སོ་

སོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཆགས་ཏེ། གཤྱིས་སྤོད་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་བཀོལ་བཞྱིན་སོ་སོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་རྣམས་ཚན་རྱིག་གྱི་དུས་དེབ་ཏུ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་སྱིད། ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་

ལས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི། སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལ་བླང་དོར་དང་

བྱེད་ཐབས། རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དུ་མ་ནས་བློ་བསྐེད་

སྟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན།

སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཚོགས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་

རེས་སུ་ངས་སེར་གྱི་ཁ་བརྡ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་རེ་ཆར་ཏྱི་ལ་ང་

ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཅྱི་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་

གཤམ་གྱི་ལན་འདྱི་ང་ལ་སྤད་སོང་།

ངས་ཚོགས་འདུ་དེ་ཉྱིད་བེད་སྤོད་ཆེ་ཞྱིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་

བྱུང་། དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་ཞུགས་པ་མང་པོར་

བགྲོ་གེང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་ནུས་པ་སྟོན་ཐུབ་ཡོད། ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་

ནུས་ཤུགས་གཅྱིག་ནྱི། ད་བར་དུ་བརན་ཞྱིང་འགྱུར་བ་མེད་པར་འདོད་པའྱི་བློ་དང་

མོང་ཚོར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་བློའྱི་སྦོང་བརྡར་ལ་བརེན་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་
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པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་རེད། ཡར་རྒྱས་འདྱི་འབྱུང་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ང་ཚོའྱི་

ཀླད་པ་ཐོག་མ་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་མེད་པས་ཡྱིན། ཞྱིབ་ལྟ་འདྱི་ཚོ་

ནྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་། བློའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱིས་སེམས་དང་མོང་ཚོར་

གྱི་བྱེད་ལས་ནང་ཅྱི་ཞྱིག་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའྱི་ནུས་རྩོལ་མ་ལག་གྱི་གོ་རོགས་

བཅས་ཀྱི་རེན་གཞྱིར་འགྲོ་སྱིད།

ཐོམ་ཕྱི་སྱིན་གྱིས་གཤམ་གྱི་ཚིག་འདྱི་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཝར་རེ་ལའྱི་འབྱུང་

འགྱུར་གྱི་རེ་བ་དེ་བརོད་འདུག “ཝར་རེ་ལའྱི་དམྱིགས་འདུན་ནྱི། ཕོགས་གཅྱིག་

ནས་མ་འོངས་པའྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོར་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་། ཀླད་

པའྱི་གོག་པར་གྱི་འཕྲུལ་ལས། རྩྱིས་རྱིག་གྱི་དཔེ་གཟུགས་བཟོ་སྟངས་བཅས་ཀྱི་

སྦོང་བརྡར་སྤོད་དགོས་ཤྱིང་། ཕོགས་གཞན་ནས་སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་དབང་རྩའྱི་ཚན་

རྱིག་དང་། ཚོད་ལྟ་གཙོ་འཛིན་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཉྱིས་སོབ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 

ལྟ་སྟངས་འདྱི་གཉྱིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བཀག་སོམ་

ཡང་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ཚོ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་འཇམ་མྱི་སྱིའྱི་བློ་ལ་དང་

པོར་ཤར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཕྱུག་པོ་དེ་འགྲུབ་རྒྱུ་རེད།” ང་ཚོའྱི་བགྲོ་གེང་

གྱིས་ཝར་རེ་ལའྱི་དམྱིགས་འདུན་འདྱི་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ཀང་། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་དེར་སྤོ་

བ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་དེའྱི་ཕོགས་སུ་གོམ་སྟབས་ཐོག་

མ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད།
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ཉམས་ཞྱིབ།

རེ་ཆར་ཏྱི་དང་ཁོང་གྱི་ལས་རོགས་མཱ་ཐེའོ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་དཔེ་མཚོན་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་བྱྱིན་ཡོད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཆགས་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྱིགས་འཆར་འགོད་བྱེད་

པར་ངེས་པར་ཡྱིད་ལ་འཛིན་དགོས། ལོ་སུམ་ཅུའྱི་གོང་དུ་སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོབ་མ་དང་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྱི་སོན། མཱ་ཐེའོ་ཡྱིས་ཕཱ་སྱི་ཏར་

མཐོ་སོབ་ནས་ཕ་ཕུང་རྱིགས་རྒྱུན་ཚན་རྱིག་གྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་གོ་གནས་བླངས་

ཡོད། འདྱི་ལྟར་ཁོང་ལ་ཝར་རེ་ལས་བསམས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། 

སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་གཉྱིས་ཀ་ལྡན་པ་རེད། དེ་མཚུངས་རེ་ཆར་ཏྱི་ནྱི་མོང་ཚོར་

གྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྣེ་ཁྱིད་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཁར། སོམ་ལའང་ལོ་མང་

པོར་དོ་སྣང་བྱས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། མཐོ་སོབ་མཐར་ཕྱིན་སབས་ཁོང་ནྱི་རྒྱ་གར་

དང་ཤྱི་ལངྐའྱི་ནང་ཕོགས་བསྐོད་བྱས་ཏེ། སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་སྦོང་བ་མྱི་

དམན་པ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད།

མཱ་ཐེའོ་དང་རེ་ཆར་ཏྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ཧཕ་རན་སྱིར་ཡོད་པའྱི་ཝར་རེ་ལའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཨམ་ཊོན་ནེ་༼Antoine Lutz༽དང་མཉམ་

འབྲེལ་གྱིས་ནང་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་གྱི་བརག་དཔྱད་སོར་

ཞྱིག་བྱས་ཏེ། ༢༠༠༤ ལོར་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཚོའྱི་གྲུབ་དོན་ཐོག་མ་རྣམས་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚན་རྱིག་གྱི་དུས་དེབ་ཐོག་བཀོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཚོས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཉམས་
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ལེན་བྱས་མོང་བའྱི་ནང་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོས་སོམ་གྱི་སབས་སུ་ཀླད་པའྱི་གོག་

འགུལ་གྱི་ག་མ་༼gamma༽རླབས་རྒྱུན་གྱི་གཡོ་འགུལ་དང་འཕེལ་འགྲྱིབ་ཀྱི་སྙོམས་

སྒྱིག་བསྐེད་ནས་ཡུན་རྱིང་པོར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་པ་བསྟན་ཡོད། ག་མའྱི་

རླབས་རྒྱུན་གྱི་གཡོ་འགུལ་དེ་ཚོ་ནྱི་ད་བར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ནང་ཚད་མཐོ་

ཤོས་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་དེ་དག་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་དང་མོང་ཚོར་གྱི་བློའྱི་

ནུས་རྩོལ་ཁག་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་པ་བརག་

དཔྱད་པ་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱས་འདུག རེ་ཆར་ཏྱི་དང་། ཨམ་ཊོན་ནེ། མཱ་ཐེའོ་

བཅས་ཀྱིས་ཝེ་སྱི་ཁྱིམ་སྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་གཤྱིས་སྤོད་དང་ཀླད་པའྱི་བྱེད་

ལས་ཀྱི་གོག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་བཞྱིན་མཆྱིས་ཤྱིང་། མ་འོངས་པའང་གྲུབ་འབྲས་མང་པོ་བསྐྲུན་

རྒྱུ་རེད།

སོམ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་འདྱིར་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྩོམ་ཡྱིག་ཀང་མང་པོ་སེལ་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་འདྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་ལེན་པར་རྱིང་པོ་འགོར་གྱི་མ་

རེད། རེ་ཆར་ཏྱི་དང་ཨམ་ཊོན་ནེ། མཱ་ཐེའོ་བཅས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་རྣམས་

བསྐར་ཟློས་བྱས་ཏེ། སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་གཞན་

ཡང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་སྟོན་ཐུབ་ཚེ། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱིས་སེམས་ཀྱི་བྱེད་

ལས་དང་། དེ་དག་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤོད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་རང་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་དཔེ་

གཟུགས་ལ་བསྐར་བཅོས་བྱས་ནས་གོ་རོགས་གསར་པ་འདྱི་ལའང་དང་ལེན་བྱེད་
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དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ཀྱིས་

ནང་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོའྱི་ཉམས་ལེན་དང་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལ་སུན་ཕྱུང་ཚེ། ཁོང་

ཚོས་གོ་རོགས་གསར་པ་འདྱི་དང་བསྟུན་ནས་སོ་སོའྱི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ལ་བཅོས་

སྒྱིག་བྱེད་དགོས། འདྱི་གཉྱིས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

གྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་

པའྱི་སོར་གྱི་ཁ་བརྡ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཨ་ལན་གྱིས་ང་ལ་བཤད་དོན། “ནང་པ་ཚོར་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་གྱི་དཔྱད་གཞྱི་མང་པོ་མེད་པ་དང་། ལན་ཌར་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བགྲོ་

གེང་མཇུག་བསྡུ་བའྱི་གཏམ་བཤད་དུ་བརོད་པ་ལྟར། ཚོགས་ཐོག་གྱི་ནང་པ་ཚོས་ད་

ལྟའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སེམས་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་འགལ་བའམ། དེ་ལས་འདས་པའྱི་འདོད་

ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གེང་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། འདོད་ཚུལ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་པའྱི་

ཡུལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཙན་པོ་ཞྱིག་མེད། ད་ནྱི་ཚན་

རྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལམ་ནས་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་

དོན་ངོ་མར་དེ་དག་ལ་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཚོ་ཡོད་མེད་

ཐག་གཅོད་པའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག”

ཉམས་ཞྱིབ་འདྱི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྟེ། ཐོམ་ཕྱི་སྱིན་གྱིས་ནང་པ་ཚོའྱི་

འདོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་རེན་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་

ནས་གཤམ་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་ང་ལ་བསྐུར་སོང་།

ནང་པ་ཚོར་མཚོན་ན། སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་གནས་ཆ་དང་བརན་ཆ། དེ་

བཞྱིན་སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་བྱུང་རྣམས་འཛིན་པའྱི་དུས་ཡུན་ཕ་མོ་སོགས་
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ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་བརོད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་སོར་ལ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་

ཞྱིབ་བརག་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་དགོས་པར་སྙམ་བྱུང་། འདོད་ཚུལ་དེ་དག་ནྱི་ཞྱིབ་ལྟ་

དང་། སྣང་ཚུལ་རྱིག་པ། ཡང་ན་རྣམ་གཞག་བཅས་གང་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བཞག་པ་

ཡྱིན་ནམ། དེ་ཚོ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཚོས་ཐོལ་བྱུང་དུ་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནམ། 

ཡང་ན་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའྱི་མཁས་དབང་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་གཉྱིས་ཀས་རྣམ་གཞག་གྱི་

འདོད་ཚུལ་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན། ནང་པ་ཚོའྱི་འདོད་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་རྣམ་

གཞག་དང་ཞྱིབ་ལྟ་གཉྱིས་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་དམ།

ང་ཚོས་ད་དུང་སེམས་ལ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ནྱི། ཚན་རྱིག་པ་དང་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ནང་པ་ཚོའྱི་བར་གྱི་གེང་མོལ་དང་། ཚན་རྱིག་པ་དང་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་

རྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་ཧ་ལམ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་པ་ཚོའྱི་བར་

གྱི་གེང་མོལ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་འདྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཐོག་གྱི་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ནང་པ་ཚོར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སད་བརྡ་དེ་སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ལ་རྒྱུས་

མངའ་མེད་མཁན་ཚོར་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་ཉམས་མོང་ལྡན་ཞྱིང་། ཁོང་ཚོས་

ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གེང་འབྲས་བུ་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་སོ་སོའྱི་གཏམ་

བཤད་ལ་ཆེད་དུ་བཅོས་སྒྱིག་གནང་ཡོད། བགྲོ་གེང་བ་ཁོང་ཚོས་ནང་བསྟན་གྱི་

རྱིགས་པ་དང་མངོན་སུམ་གྱི་ཆ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ། དེའྱི་ལོག་གྱུར་དང་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་དོར་ཡོད།

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། དགོན་པའྱི་སོབ་གསོ་གཙོ་བོར་ཐོབ་པའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་པ་ཚོར་

ཚན་རྱིག་པ་ལ་གོ་བརྡ་སྤོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་སོལ་
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རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་གཙོ་བོར་བཞག་ནས་གེང་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཕྱིར་

ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་བརོད་དོན་རྣམས་སོ་སོའྱི་གོ་རོགས་དང་མཐུད་སྦོར་

བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། ཕྱི་རྱིན་སྱི་ཏོན་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་

ཨ་ནས་ང་ཚོའྱི་སབས་བབས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་

འདུག “ངས་བོད་པ་ཚོར་ལྟོས་ན་མཱ་ཐེའོ་དང་། ཨ་ལན་གྱིས་ཕན་ཐོགས་པ་མཐོང་

བྱུང་། འདྱི་ནྱི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་མྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བློའྱི་

རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་བདེན་འཛིན་རྣམས་ཤེས་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་བློའྱི་སྒོམ་གཞྱི་

གཞྱིར་བཞག་གྱིས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།” མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་རྩ་འཛུགས་བྱེད་པར་གནད་དོན་འདྱི་དག་ཡྱིད་ལ་འཛིན་རྒྱུ་

གལ་ཆེན་ཡྱིན།

སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པས་རྒྱབ་སྐོར་གྱི་མ་དངུལ་བཏང་བར་བརེན་

ནས། རེ་ཆར་ཏྱི་སོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཆོད་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་

པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་མཉམ་ལས་འགའ་ཞྱིག་འགོ་བརྩམས་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་

ལས་དོན་རེ་རེར་བྱེད་ཐབས་དང་རྣམ་གཞག དེ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ཁྱད་པར་བ་རེ་འཕད་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་

གྱི་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་གྱི་རེས་སུ་གཉྱིས་ཀ་ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེ་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཕོ་ལྱི་དང་། འཕོད་བསྟེན་གཙོར་བཟུང་གྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་མ་ཀེ་རེ་ཏྱི་༼Margaret Kemeny༽གཉྱིས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་ཉམས་

ལེན་པ་ཨ་ལན་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་
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བཙུགས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་བུད་མེད་དགེ་རྒན་ཚོར་དགེ་མཚན་མེད་པའྱི་མོང་ཚོར་

རྣམས་སྟངས་འཛིན་བྱས་ནས་བློའྱི་བཏང་སྙོམས་བསྐེད་པའྱི་ནང་པའྱི་ཉམས་ལེན་

གྱི་སྦོང་བརྡར་སྤོད་བཞྱིན་བརག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་

གྱི་བར་སབས་གསུམ་དུ་ཞྱིབ་དཔྱད་བྱས་ཏེ། སྟངས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པའྱི་མྱི་

ཚོགས་ཤྱིག་དང་བསྡུར་གྱི་ཡོད། ཧ་ཝད་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་

གྱིས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བསྐེད་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའྱི་སོམ་པ་བ་ཚོའྱི་ནུས་

པ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཤྱིང་། ད་དུང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་གཞན་

ཞྱིག་ཏུ་ཕྱི་རྱིན་སྱི་ཏོན་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཁོད་ཧན་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་དང་འབྲེལ་

བའྱི་སོམ་པ་བ་ཚོའྱི་ནུས་པ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་གཉྱིས་

ཀར་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་དང་ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་བརོད་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ཡ་

མཚར་བ་དེ་ཚོར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་ཟྱིན། སྱི་ཏེ་ཧཕྱིན་དང་ཁོད་ཧན་གཉྱིས་

ཀྱིས་སོ་སོའྱི་རང་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། སེམས་དང་

ཚེ་སོག་ཚོགས་པས་ད་དུང་བར་ཁྱི་ལེར་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེའྱི་མཐོ་སོབ་ནས་

ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཁད་ཊྱི་ནར་དང་། རེ་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་

པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཌམ་ཉྱིག་གཉྱིས་ལའང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

བྱེད་སྤད་ཀྱི་མ་དངུལ་བཏང་ཡོད། མཐའ་མར་ཨ་ལན་གྱིས་སྣེ་ཁྱིད་པའྱི་སམ་ཏ་བ་

བྱི་ར་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་སྒྲུབ་

བཞྱིན་པ་སྟེ། གཅྱིག་གྱིས་ཏ་ཝུར་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེ་མཐོ་སོབ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་གྱིས་ཞྱི་གནས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་ཨད་ལྱི་ཨད་དུ་ཡོད་
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པའྱི་ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེ་མཐོ་སོབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་

མཁན་ཚོར་སོམ་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན་མྱིན་ལ་བརག་དཔྱད་གཏོང་གྱི་ཡོད།

ཉམས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ན་གཞོན་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་དང་བ་ཡོང་ཆེད། 

༢༠༠༤ ལོར་སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཨ་སོར་

སྟོང་ཕག་བཅུ་རེའྱི་མ་དངུལ་སྤད་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ ༢༠༠༤ ལོའྱི་སེམས་དང་ཚེ་

སོག་ཚོགས་པའྱི་དབྱར་ཁའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་ལ་ཞུགས་མོང་མཁན་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ན་གཞོན་ཞྱིབ་འཇུག་པ་འདྱི་ཚོས་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་སབས་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྲ་མྱིན་ལ་རྩད་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་

ཞྱིང་། ཁོང་ཚོས་འཇོན་གྱིས་གསར་བསྒྱིགས་བྱས་པའྱི་དྲན་པ་གཞྱི་རེན་གྱི་སེམས་

ངལ་ཉུང་གཏོང་ལྟ་བུའྱི་བྱེད་ཐབས་དང་། ཛམ་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བར་གྱི་

སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་འདྲ་མྱིན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་འདྱིར་བརོད་མྱི་ཐུབ་ཀང་། ཀློག་པ་པོ་ཚོས་

ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་འདྱིའྱི་འབད་བརྩོན་གྱི་ཁྱབ་རྒྱ་དང་གལ་ནན་གྱི་རང་བཞྱིན་

རོགས་པར་ངས་དེ་ཚོའྱི་ཁོད་ནས་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ལ་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་

ཤྱིག་བྱེད་འདོད་བྱུང་།

བར་ཁྱི་ལེར་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཧད་ལན་ཝེ་ལྱི་སྱི་དབང་

རྩའྱི་ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མཐར་ཕྱིན་སོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱུན་བརན་ཞྱིང་

གཡོ་བ་མེད་པའྱི་ཤུགས་འབྱུང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ནུས་རྩོལ་ཏེ། ཞྱི་གནས་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱེད་པའྱི་གྲོས་འཆར་བཏོན་ཡོད། ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་ན། ཞྱི་གནས་སོར་གྱི་ད་
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ཡོད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམས་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟེ། “ངང་ཚུལ་བརན་པའྱི་ཚོར་

བྱེད་གོག་བརྡའྱི་འགུལ་དཔང”ནྱི་དུས་ཐོག་གྱི་བརྡ་སྟོན་བྱེད་ཅྱིག་ཏུ་བཀོལ་སྤོད་

བྱེད་པར་འོས་འཚམས་ཡྱིན་སྱིད་ཅྱིང་། འགུལ་དཔང་དེ་ནྱི་ཞྱི་གནས་ལ་ཚད་འཇལ་

བྱེད་ཅྱིག་གམ། ཡང་ན་དབང་རྩའྱི་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་བཀོལ་སྤོད་

བྱེད་ཆོག་པ་འདྱི་རེད། ཁོང་གྱིས་ཚད་འཇལ་བྱེད་འདྱི་ནྱི་གཟའ་ནད་ཀྱིས་ལུས་པོའྱི་

ནུས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཉམས་པར་བྱས་ཡོད་པའྱི་ཚབ་ཏུ་འཕྲུལ་ཆས་ལུས་ཐོག་ལ་འཇོག་

པར་སྒུག་བཞྱིན་པའྱི་ནད་པ་སོར་ཞྱིག་ལ་འོས་འཚམས་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ལུས་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའྱི་རེས་སུ་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་ཞྱི་གནས་

ཀྱི་དབང་རྩའྱི་རེན་གཞྱི་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་མཁོ་སྤོད་བྱེད་སྱིད། 

འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚོ་ལུས་ཐོག་ཏུ་མ་བཞག་པའྱི་གོང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སའྱི་ནད་པ་དེ་

ཚོར་དྲན་པ་གཞྱི་རེན་བྱས་ནས་སེམས་ངལ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་སྤོད་

རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ངང་ཚུལ་བརན་པའྱི་ཚོར་བྱེད་གོག་བརྡའྱི་འགུལ་དཔང་ནྱི་ཡྱིད་

བྱེད་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་རྒྱུ་རེད།

སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་སབས་སུ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

ཤེས་ཚོར་གྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཀང་གེང་ཡོད། ནང་

པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་ཤེས་ཚོར་གྱི་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་བ་འདྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། 

སོམ་གྱི་སབས་སུ་སེམས་དམྱིགས་པ་ལས་འཕོ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ་བ་ལྟ་བུར་བཀོལ་

སྤོད་བྱེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་པའྱི་ནང་། སམ་དགྲེ་ཡ་གོ་རུ་ཡོད་པའྱི་

ཁ་ལེ་ཧཕོར་ནེའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་གོག་ཀླད་གཞྱིར་བཞག་གྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་ཁང་
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ནས་ཡྱིན་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་སོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཛམ་གྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་པ་དང་། 

ཉམས་ལེན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཅྱི་ཡང་བྱས་མ་མོང་མཁན་གཉྱིས་ཀའྱི་སྟེང་དུ་ཡྱིད་ཤེས་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་དམྱིགས་པར་བཟུང་བའྱི་སོམ་ལ་

ཞུགས་ནས་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱིས་བློ་རྩེ་དམྱིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་གཡེང་བ་ཚོར་ཚེ། མྱི་

ཚོས་མཛུབ་མོས་གོག་བརྡ་ཞྱིག་གནོན་དགོས། གོག་བརྡ་དེ་གནོན་པའྱི་ས་རེས་

གཉྱིས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་ཉྱིས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ལྡན་པའྱི་ཀླད་པའྱི་གོག་འགུལ་

གྱི་པར་ཆས་ཤྱིག་གྱིས་བརྒྱབ་པའྱི་ཀླད་པའྱི་འདྲ་པར་རྣམས་ལ་ཁོང་ཚོས་ཉམས་

ཞྱིབ་བྱས་ཏེ། རླབས་རྒྱུན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཀླད་པའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་དབང་རྩའྱི་

འགྱུར་འགྲོས་སོགས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྷག་ཏུ་ཀླད་པའྱི་མདུན་དངོས་

ཀྱི་དཀྱིལ་མར་ཡོད་པའྱི་རླབས་རྒྱུན་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུ་རེད།

ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་མ་དངུལ་ཕན་བུ་དེ་ཚོ་

བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཏེ། སོམ་གྱི་སབས་སུ་གཟུགས་འཛིན་ཤེས་པའྱི་རེན་གཞྱིའྱི་ཀླད་

རྒྱའྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་། ཡྱིད་བྱེད་དང་མོང་ཚོར་སྟངས་

འཛིན་གྱི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ། ཛམ་གྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཚོར་བརེན་ནས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་

མཉེན་ལྕུག་གྱི་རང་བཞྱིན། སེམས་མ་དུལ་བར་ཕན་པའྱི་དྲན་པ་སྐོང་བའྱི་སོམ་ལས་

བྱུང་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་། དེ་ཚོའྱི་དབང་རྩ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་

པའྱི་མ་ལག་བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་རེད། རེ་ཆར་ཏྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་

གྱི་མ་དངུལ་སོར་ལ་འདྱི་ལྟར་བརོད་འདུག “ང་ཚོས་རྣམ་དཔྱོད་ཆེ་བའྱི་ན་གཞོན་

ཚན་རྱིག་པ་བཅུ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་མ་དངུལ་སྟེར་
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ཐུབ་པ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་ལེགས་ཤྱིང་། འདྱིས་དར་ཁྱབ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་

འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་བསྐྲུན་ངེས་རེད།”

སེམས་དང་ཚེ་སྲོག་གྱི་དབར་ཁའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟབ་སྦྲོང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོ་དང་། སར་ཡང་ ༢༠༠༥ ལོའྱི་དབྱར་ཁའྱི་སབས་སུ་སེམས་

དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི“དབྱར་ཁའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟབ་

སྦོང”ཞེས་པ་ཞྱིག་སྤད་དེ། ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་

ལས་བྱུང་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་བརོད་གཞྱི་ཁག་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའྱི་

ལམ་ནས་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱྱིན་ཡོད། ཟབ་སྦོང་འདྱི་ཚོ་ནྱི་ 

༡༩༤༠ ནང་མ་ཁྱི་སྱི་དང་ས་ལྱི་ཝ་ཌོ་༼Max Delbruck and Salvador Luria༽གཉྱིས་

ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་སོར་གྱི་སྐེ་དངོས་རྱིག་

པའྱི་དབྱར་ཁའྱི་ཟབ་སྦོང་ཡོངས་གྲགས་དེ་དང་ཕོགས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ནས་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན། ཁོང་གཉྱིས་ནྱི་དེང་སང་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་ཡོད་པའྱི་ཚད་འཇལ་གྱི་

སྒྱིག་གཞྱི་དང་། ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་

དེ་ཚོའྱི་ཕོགས་སུ་སྐེ་དངོས་རྱིག་པ་བའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་པར་བརོད་

ཀྱི་ཡོད། ༢༠༠༤ ལོར་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་དབྱར་ཁའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟབ་སྦོང་

གསལ་བསྒགས་བྱེད་སབས། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགྲེལ་

བཤད་བྱས་འདུག

སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་དབྱར་ཁའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟབ་སྦོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། 
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བློ་དང་མོང་ཚོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ནང་པའྱི་

སོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་པ་དང་མཁས་དབང་ཚོའྱི་བར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་ཆེད་ཡྱིན། ཕུགས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་

གྱིས་སེམས་དང་། གཤྱིས་སྤོད། ཀླད་པའྱི་བྱེད་ལས་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཅྱི་

ཞྱིག་ཐེབས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མོང་བ་དང་ཤེས་པ་ལ་གསལ་འགྲེལ་

བྱེད་པར་སོམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བྱེད་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

བྱེད་པར་དང་བ་ཡོད་པའྱི་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་སྐེད་

བསྱིངས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོ་ལའང་དེང་

རབས་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་བྱ་རོགས་འདོད་ཡོད་པ་རེད།

མཐོ་སོབ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་སོབ་མ་དང་། འབུམ་རམས་པའྱི་གོ་གནས་བླངས་

ཡོད་པའྱི་སོབ་མ་བཅས་ན་གཞོན་ཚན་རྱིག་པ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཟབ་སྦོང་འདྱིར་མཉམ་

ཞུགས་བྱས་པའྱི་ཐོག མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་མྱི་སྣ་སུམ་ཅུ་ཡང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། ༢༠༠༤ ལོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་འདྱིའྱི་རེས་སུ་རེ་ཆར་ཏྱིས་

གཤམ་གསལ་གྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་འདུག

ངས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་འདྱི་ནྱི་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་སྟངས་དང་། བརོད་བྱའྱི་

འདུས་དོན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

པར་འདེམས་སྒྲུགས་བྱས་པའྱི་ན་གཞོན་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་འཇོན་ཐང་ཡོད་མཁན་

ཤ་སྟག་རེད། ཁོང་ཚོ་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ཡག་ཤོས་ཁག་ནས་ཡོང་ཞྱིང་། སོ་སོའྱི་

ཆེད་ལས་ལ་སྦོང་བརྡར་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཉམ་ཞུགས་པ་ཉུང་ཤོས་ཤྱིག་
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གྱིས་སོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་བྱེད་ཅྱིང་། ཁོང་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་

འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ས་མོ་ནས་རེ་ལྟོས་བྱས་འདུག ཚན་རྱིག་གྱི་གྲོས་བསྡུར་གྱི་བར་

མཚམས་སུ་སོམ་གྱི་ཐུན་ཐུང་ངུ་རེ་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད་པའྱི་ཟབ་སྦོང་འདྱི་ནྱི་ང་

ཞུགས་མོང་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་གཞན་དང་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་རེད། 

ཟབ་སྦོང་འདྱིས་མྱི་ཚང་མར་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཤྱིང་། འདྱི་ནྱི་སེམས་དང་ཚེ་

སོག་གྱི་ལོ་རེའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་རེ་བ་བཟུང་འདུག

རེ་ཆར་ཏྱིས་མཐོང་བ་ལྟར། ཉུང་མཐའ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་པ་འགས་སོ་སོའྱི་

འཚོ་བའྱི་ཆ་ཤས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྱིལ་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་

ན། མཉམ་ཞུགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་སྱིད། སོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ན། གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་འཚོ་བའྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་འདྱི་གཉྱིས་ཁ་ཁར་འཇོག་པ་སྟེ། ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་སེ་ནང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

ཆོད་སེམས་དང་། ཚན་རྱིག་གྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་བསེས་པའྱི་མངོན་

གྱུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་བླང་དོར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་གཉྱིས་

བསེས་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ནྱི་མངོན་གསལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བཀོད་པ་པོའྱི་རྱིང་ལུགས་

འཛིན་མཁན་ཚོས་དར་སེལ་བྱེད་ཀྱིན་པའྱི་ཚན་རྱིག་ལྟར་སྣང་བ་ནྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་

དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པ་ལ་ཚན་རྱིག་བཅོས་མ་ཞྱིག་

གྱིས་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཏེ། དམ་པའྱི་གསུང་རབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་བཀོད་

ཚུལ་གྱི་ལྟ་བ་དེའང་ནང་དུ་སྡུད་ཐབས་བྱས་ཡོད། དེ་མཚུངས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ལྟ་བས་ཀང་ཚན་རྱིག་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འགྲེལ་བརོད་བྱས་ཡོད་
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པ་དང་། ན་རྫེ་དང་མར་ཁེ་སྱིའྱི་རང་ལུགས་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱི་འོག་ཏུ་དེ་ལྟར་

བྱུང་བ་རེད། གལ་ཏེ་ཚན་རྱིག་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཕན་

འབྲས་འབྱུང་དགོས་ན། ང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་༼ད་ེབཞིན་ཆྲོས་ལུགས་དང་ལྟ་གུབ་གཞན་གང་

ཞིག་ཡིན་ཡང་།༽ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་ལས་ལོགས་

སུ་ཕེས་ཡོད་པ་རོགས་དགོས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་འདྱི་གེང་ན་སེམས་དང་

ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ས་ཕྱི་མང་པོར་བྱུང་བའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་

རྱིན་ཐང་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལའང་ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་དགོས།

ཤེས་ཡྲོན་དང་རྱིན་ཐང་།

ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སོན་གྱི་དགོང་མོ་དེར་ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་བློ་དང་ཀླད་

པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་གྱིས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོར་ལ་བགྲོ་གེང་ཞྱིག་སོང་

ཚོགས་བྱས་ཡོད། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་གོ་གནས་

ལེན་བཞྱིན་པའྱི་སེ་ཚན་འདྱིའྱི་སོབ་མ་ར་ཅེ་ཤྱི་༼Rajesh Kasturirangan༽བགྲོ་གེང་

དེའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཤྱིང་། ཁོང་གྱིས་བརོད་པ་ལྟར་ན། སོབ་མ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་

དང་དགེ་རྒན་ཚོ་ལྷན་དུ་འཛོམས་པ་དང་། གྲངས་འབོར་འདྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་སེ་ཚན་གྱི་

སོབ་མའྱི་ཆ་ཤས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོད། ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མར་ཕྱི་ཉྱིན་དེར་

ཏཱ་བླ་མ་མཆོག་དང་། ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་

ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཞྱིང་། ར་ཅེ་ཤྱིས་ཕྱིས་སུ་གཤམ་

གསལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་བྲྱིས་འདུག
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ང་ལ་མཚོན་ན། ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་

བརེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་ནྱི། ཚོགས་འདུ་དེ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་དེའྱི་ས་ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་

སེ་ཚན་དུ་ཚོགས་པའྱི་བགྲོ་གེང་དེ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་རང་བཞྱིན་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་སོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ། ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་

རྣམ་པ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་བགྲོ་གེང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཚོགས་

ཞུགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་སེར་གྱི་ཆག་སོ་ཞྱིག་གེང་སྟེ། རང་ཉྱིད་ནྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་དབང་

རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཆག་སོ་དེ་རོགས་མ་ཐུབ་ཚུལ་བརོད་སོང་། འདྱིས་

མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བདེ་བོ་མེད་པ་བཟོས་ཤྱིང་། ཚོགས་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚན་

རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མངོན་གསལ་ཆགས་པ་ནྱི། ཁོང་ཚོས་ནང་དོན་རྱིག་པ་ལ་

དང་བ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དབང་རྩ་དང་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་དཔེ་གཟུགས་

རྣམས་དང་། རང་ཉྱིད་འགྲོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་བྱུང་བའྱི་སོ་སོའྱི་མོང་བའྱི་

བར་གྱི་འགལ་བ་འདྱི་རེད། འགལ་བ་འདྱི་ནྱི་མངོན་གསལ་དུ་གེང་མེད་པ་དང་། 

གཅྱིག་བྱས་ན་གེང་བདེ་བོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་གྱིས་ཡུལ་གྱི་སོར་ལ་

ཤེས་རོགས་འཚོལ་ཐབས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ངོ་མཚར་བ་ཞྱིག་སྤད་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན། 

ནང་དོན་རྱིག་པས་ཡུལ་ཅན་གྱི་སོར་ལ་བྱེད་ཐབས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སྤོད་སྱིད་པ་འདྱིས་

ཚན་རྱིག་པ་མང་པོའྱི་དང་བ་བསངས་འདུག སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་བགྲོ་གེང་བཅུ་

གཅྱིག་པས་ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་བློ་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལས་རོགས་ཚད་

ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོད་མེད་དེ་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་། 

ངས་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་ལ་བརེད་མྱི་སྱིད་པ་ནྱི། ང་ཚོའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་
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ཞུགས་ནས་གསར་བྱུང་གྱི་མོང་བ་ཞྱིག་ལ་མཉམ་སྤོད་བྱས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

བརོད་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཧ་ཝད་ཌྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྨྲ་

བ་འཇད་རོ་མེའྱི་མཐའ་སོམ་གྱི་གཏམ་བཤད་དུའང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་སེམས་

དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཅུ་གཅྱིག་པར་འཚང་ཁ་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་

གཞྱིགས་གནང་སྟེ། ཤེས་རོགས་དང་རྱིན་ཐང་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བཟུང་བའྱི་ནུབ་

ཕོགས་པ་དང་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་བར་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཁྱད་པར་གེང་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱུན་

དུ་ཚན་རྱིག་པ་ནྱི་བླང་དོར་རྱིག་པ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་བསམས་ནས་ཤེས་

རོགས་དང་བླང་དོར་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁ་ཁ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་ཞྱིང་། ལྟ་

སྟངས་འདྱི་ལ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ནང་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། 

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཧེའོ་མྱིས་༼David Hume༽ཅྱི་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་གཉྱིས་ཏེ། འགྲེལ་བཤད་གྱི་སད་ཆ་

དང་བསབ་སོམ་གྱི་སད་ཆའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཕེས་པ་ནས་བཟུང་ཐུན་མོང་གྱིས་

ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ད་དུང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་

ཁ་ལེ་བ་ཐྱི་༼Karl Barth༽སོགས་ཀྱིས་འགན་འཁྱི་ལ་དབྱེ་བ་ཕེས་ནས་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀྱི་ཤེས་རོགས་དེ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། སྤོད་ལམ་གྱི་ཐག་གཅོད་དེ་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འོས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བློ་སེལ་བས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་

རེད། ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་འདྱི་ནྱི་ཆེས་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་ནས་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་། ཚོགས་ཐོག་གྱི་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་དང་ཉམས་ལེན་པ་

ཚོས་འདྱི་དང་འགལ་བའྱི་ལྟ་བ་ཞྱིག་གྱི་རྱིན་ཐང་ལ་ཐེངས་དུ་མར་རྩོད་སྒྲུབ་གནང་



ཤར་ནུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་།

  395  

ཞྱིང་། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཏུ་རྱིན་ཐང་དང་ཤེས་རོགས་གཉྱིས་ནྱི་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་

དང་། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་འགལ་ཟླར་གྱུར་ཡོད་སྟབས། ང་

ཚོས་ལྟ་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་རེན་གྱི་རྩོད་སྒྲུབ་རྣམས་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་བྱེད་པར་རྱིན་ཐང་

ཡོད་ངེས།

དང་པོ་ནྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཇོད་ཇྱིས་གང་ཟག་དང་པོའྱི་

ལྟ་སྟངས་དེ་ཤེས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བྱེད་ཐབས་ནང་འདུས་མ་ཐག་འགྲེལ་བརོད་

ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པར་བརོད་སོང་། ང་ཚོས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཞྱིག་

ཡྱིད་ལ་བྱེད་སབས། རང་གྱི་འདུན་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ང་ཚོར་སྣང་

གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཚོར་ཤེས་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཆོས་ག་གེ་མོ་ཞྱིག་གྱི་སོར་ཡྱིན་པ་

དང་། ང་ཚོའྱི་ཚོར་ཤེས་དེ་ཆོས་གང་ཞྱིག་གྱི་སོར་དུ་འགྱུར་བར་འགྲེལ་བརོད་ཅྱིག་

འབྱུང་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་གང་ཟག་དང་པོའྱི་མོང་བ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་

ནང་འགྲེལ་བརོད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་མ་ཟད། འགྲེལ་བརོད་དེའྱི་ནང་ཐ་

སྙད་ཀྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་འདུས་ཡོད། འདྱི་ལྟར་བླང་དོར་ནྱི་ཤེས་

ཚོར་གྱིས་ཟྱིན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོའྱི་བློའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་གྲུབ་པ་རེད། 

ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཁོད་ཧན་གྱིས་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐད་ནས་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་

བཤད་དོན། “སྱིད་གཞུང་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་སེ་གཉྱིས་ཁ་ཁར་ཕེས་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི། 

ཚན་རྱིག་གྱིས་ནང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁམས་

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ལག་ལེན་སྨྲ་བ་ཚོའྱི་བླང་དོར་གྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ཚེ། གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་བླང་དོར་ནྱི་ནང་སེམས་
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ཀྱི་ངང་ཚུལ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཚན་

རྱིག་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ཏེ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་

ནང་སེམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་དེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན། ཚན་རྱིག་ཀང་བླང་དོར་རྱིག་

པ་དང་འབྲེལ་མེད་དུ་གནས་མྱི་ཐུབ།”

རྩོད་སྒྲུབ་གཉྱིས་པ་ནྱི། ནང་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གསོའྱི་དགོས་དམྱིགས་

ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག སོབ་གསོ་དེར་སྦང་བའྱི་ཤེས་རོགས་དང་དེ་ལག་ལེན་ལ་

འདེབས་པའྱི་སོམ་པའྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར། 

འཐད་ལྡན་གྱི་གཞུང་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐེད་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་

པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་དགོན་སེའྱི་ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་དུ་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེན་

འཛིན་གྱི་ཡོད། ད་དུང་ངེས་ཤེས་དེ་ལ་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་སོབ་གསོ་ཁ་སྣོན་

བྱས་ནས་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་གཞྱི་ནྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གོ་རོགས་

གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་ལེགས་ཕོགས་ནས་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་

རྒྱུ་འདྱི་རེད། ནང་པ་ཚོས་ཡང་ཡང་ནན་གྱིས་བརོད་པ་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། 

སེམས་ནྱི་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་རུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ཞྱིང་། སོམ་གྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི་

བློ་སྦངས་ནས་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། གཏྱི་མུག་བཅས་སེམས་ཀྱི་དུག་

གསུམ་ལྟ་བུའྱི་ཉོན་མོངས་རྣམས་བསལ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། སོམ་ནྱི་འཚོ་སྟངས་དང་མོང་

སྟངས་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཁྱིད་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་འདྲའྱི་

འཚོ་སྟངས་དང་མོང་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་ཉོན་མོངས་

ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བ་ཞྱིག་ཏུ་རོགས་ཀྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་
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རྱིགས་ཀྱི་དར་རྒྱས་ནང་ང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་རོགས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོ་ཅྱི་

ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའང་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་རེད། ཤེས་རྱིག་ཆེད་སྦོང་གྱི་སྦོང་

བརྡར་ནྱི་སོབ་གསོའྱི་གྲུབ་ཆ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་མོད། ནང་པ་ཚོའྱི་འཇྱིག་

རེན་ལྟ་ཚུལ་གཞྱིར་བཞག་ན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་བའྱི་བདག་དང་འཇྱིག་རེན་

ལ་བཟུང་བའྱི་ལོག་ལྟའང་སོ་སོའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་ཟྱིན་པར་བྱས་ཏེ། གོ་རོགས་འདྱི་

ནྱི་རང་གྱི་སྤོད་ལམ་ནང་དོན་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སོབ་

གསོ་ལ་བླང་དོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད། ནུབ་ཕོགས་སུའང་

ཀྱི་ལོང་བྱི་ཡ་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་འཇའ་ཀྱི་དང་། ༼Jack Mezirow༽ ཧ་ཝད་ཌྱི་

མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ར་བོ་ཏྱི་༼Robert Kegan༽སོགས་ཀྱིས་བླང་དོར་གྱི་སྤོད་

ལམ་ཡང་འདུས་ཡོད་པའྱི་སོབ་གསོ་སེལ་དགོས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གེང་གྱི་ཡོད་ཀང་། 

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གསོ་སྤྱིའྱི་ནང་བླང་དོར་རྱིག་པས་གོ་བབ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

བཟུང་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ང་ཚོས་ཞྱིབ་བརག་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། ས་མོ་ནས་རྩ་

འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངེས་ཆ། ཚོང་ལས་སུ་བསྒྱུར་རུང་བའྱི་ཡོན་

ཏན་བཅས་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད།

མོང་ཚོར་སོར་གྱི་བགྲོ་གེང་གྱི་སབས་སུ་བར་ཁྱི་ལེར་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལེ་ཧཕོར་

ནེའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ས་བ་ཁད་ཊྱི་ནར་གྱིས་མོང་ཚོར་ནྱི་དུས་

ཡུན་རྱིང་པོར་མྱི་གནས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་། མོང་ཚོར་ཡུན་རྱིང་པོར་

གནས་པར་བྱེད་པའྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་ནང་པའྱི་གོ་རོགས་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཡོད། 

བགྲོ་གེང་གྱི་ཐུན་དེའྱི་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་སད་ཅྱིག་ཙམ་ལས་མྱི་གནས་
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པའྱི་མོང་ཚོར་དང་། སོམ་པ་དང་རྱིགས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་བསྐེད་པའྱི་སྙྱིང་རེ་ལྟ་

བུ་ཡུན་རྱིང་ལ་གནས་པའྱི་མོང་ཚོར་གཉྱིས་ཞྱིབ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གསུངས་དོན། 

“དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མོང་ཚོར་གྱི་རྱིགས་གཞན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་

གྲུབ་པ་ལྟར་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་ལ་སོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་རུ་སྙྱིང་རེའྱི་

ཚོར་བ་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞྱིག་སྐེ་བ་ལྟ་བུ་རེད། མོང་ཚོར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བསམ་

གཞྱིགས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་མོང་ཚོར་གྱི་རྱིགས་འདྱི་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འབྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད།”

ནང་པའྱི་སོབ་གསོས་མ་རྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་ནས་སྡུག་བསལ་བསྐེད་པའྱི་

མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་

ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་དག་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་སྤད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སོམ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

སོགས་གསར་རྩོམ་བྱས་ཏེ་གོ་རོགས་ཟབ་མོ་བསྐྲུན་པ་བཅས་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། 

ནང་པའྱི་ཐར་པ་ནྱི་ཤེས་རོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། དེ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་སྤོད་ལམ་བླང་དོར་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཀང་རེད།

ཤེས་རོགས་དང་རྱིན་ཐང་བར་གྱི་འགལ་བ་ལ་ནང་པའྱི་དོགས་འཇུག་གྱི་

དགག་སྒྲུབ་གསུམ་པ་ནྱི། ནང་པ་ཚོར་ཡོད་པའྱི་བླང་དོར་རྱིག་པའྱི་གོ་རོགས་གཞྱིར་

བཞག་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། འཇད་རོ་མེས་བརོད་པ་ལྟར་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ལྟ་

ཚུལ་ལ། ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀུན་སོང་བཟང་ངན་གང་ཞྱིག་བཟུང་བ་དང་། མྱི་

བཟང་ངན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཚན་རྱིག་རང་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ཅྱིང་། རྱིན་ཐང་

འཇོག་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ཚན་རྱིག་ནྱི་བར་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན། ནང་པའྱི་
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བླང་དོར་རྱིག་པའྱི་ནང་འབྲེལ་བ་འདྱི་ལ་ས་མཚམས་དེ་འདྲའྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་

པ་དང་། ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་ ༢༠༠༢ ལོར་དྷ་རམ་ས་ལར་སོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་སེམས་

དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་། ལན་ཌར་ཀྱིས་རྱིགས་

རྫས་བཟོ་ལས་སོར་གྱི་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་བླང་དོར་གྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་གེང་སོང་

བྱེད་སབས་མངོན་དུ་གྱུར་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱིས་

ལན་ཌར་ཧ་ལས་སུ་བཅུག་པ་དང་། དེ་ནྱི་ནང་པའྱི་བླང་དོར་རྱིག་པའྱི་ནང་བྱ་སྤོད་

ཅྱིག་བཟང་ངན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཐག་གཅོད་མཁན་གཙོ་བོ་ཀུན་སོང་ཡྱིན་པ་འདྱི་

རེད། བྱ་སྤོད་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་སོང་ལ་བརེན་ནས་དགེ་མྱི་དགེ་

གཉྱིས་སུ་འགྲོ་ཆོག དཔེར་ན། འདོད་རྔམ་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཀུན་

སོང་དུ་སོང་ཡོད་ཚེ། འདྱིས་ལས་གཞྱི་དེ་མྱི་དགེ་བར་བསྒྱུར་ཡོད།

འཇད་རོ་མེས་མཇུག་སོམ་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ་འགྲོ་བ་མྱི་ནྱི་བླང་དོར་དང་ལྡན་

པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བརོད་སོང་། སེམས་ཅན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་ང་

ཚོས་སོ་སོའྱི་མོང་བ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གྱིས་འགྲོ་བ་

མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཡ་རབས་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ལ་བློ་འབྱེད་དུས་སབས་ནས་

བཟུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་འགྲེལ་བཤད་སོགས་ཀྱིས་གནོན་

ཤུགས་མང་པོ་སྤད་ཡོད་ཚུལ་བཤད་སོང་། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་རྐེན་གྱིས“ཨ་རྱི་བ་མང་

པོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བཅངས་པའྱི་དངོས་གཙོ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་

ཕར་རྒོལ་བྱེད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་དགག་སྒྲུབ་དང་། ཚན་རྱིག་གྱི་བདེན་དཔང་

འཚོལ་བའྱི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱི་ཡོད།” ཁོང་གྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
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བརོད་དོན། “འགྲོ་བ་མྱིས་རང་ཉྱིད་ནྱི་ཅེ་སྤང་ཞྱིག་ཏུ་བསམ་པར་དགའ་མོས་བྱེད་

ཀྱི་མེད།” གལ་སྱིད་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཚན་རྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་པའྱི་འགྲེལ་བརོད་བྱས་ན། ང་ཚོས་ལམ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་རེད། འགྲོ་བ་

མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཤེས་རོགས་དང་རྱིན་ཐང་། ཡང་ན་ཚན་རྱིག་དང་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོར་ཡོངས་སུ་འབྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན། ཁ་ཞེ་

གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་དང་དུ་ལེན་ཞྱིང་། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོར་

འདེགས་བྱེད་པའྱི་ལྟ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ཚོས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འཚོལ་རྒྱུ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་

བཅུ་གཅྱིག་པར་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་སྤད་པ་འདྱིས། མྱི་ཚོས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ངོ་བོ་མཐོར་འདེགས་ལ་བདེན་ཁ་སྤོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཁག་དང་། 

ཚན་རྱིག་གཉྱིས་མཐུན་འགྲྱིག་བྱེད་པའྱི་གལ་ནན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་ལའང་དགའ་

བསུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་འཇད་རོ་མེའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱས་འདུག

མཇུག་སྲོམ།

ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན། ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེའྱི་ཡུལ་རོགས་ཚན་རྱིག་

གྱི་སོབ་མ་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་གྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་

སྐེས་པ་ནྱི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་ཞྱིང་། རླབས་ཆེན་གྱི་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཚན་རྱིག་

པ་དང་མཁས་དབང་གྱི་འདུ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་གམ་དུ། སེམས་ལ་བརག་

དཔྱད་བྱེད་པའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། གསར་

འགྱུར་ལས་རྱིགས་ཀྱི་མྱིའང་བརྒྱ་ཕག་ལས་བརྒལ་བ་ཞྱིག་འཛོམས་ནས་བརྒྱུད་
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ལམ་གཙོ་བོ་ཁག་དང་། ཚན་རྱིག་གྱི་དུས་དེབ་སོགས་སུ་གསར་འགྱུར་མང་པོ་

སེལ་ཞྱིང་། བགྲོ་གེང་འདྱི་ནྱི་རང་ངོས་ནས་གེང་མོལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཞྱིག་གྱི་མགོ་

ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ནྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་བར་དུ་འབྱུང་གྱི་

ཡོད་པའྱི་སེམས་དང་ཚེ་སོག་གྱི་བགྲོ་གེང་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་ཕྱིན་

པའྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་རེད། ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེར་བཏབས་པའྱི་ས་བོན་རྣམས་མ་འོངས་

པའྱི་ལོ་རབས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐེས་ནས་དར་རྒྱས་ཡོང་བར། བགྲོ་གེང་

དེ་དག་དང་། དབྱར་ཁའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟབ་སྦོང་། མ་དངུལ་མཐུན་སྦོར། མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་ནའང་། ནང་བསྟན་ཁོ་

ན་མ་གཏོགས་མཉམ་འབྲེལ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུགས་མྱི་ཆོག་པའྱི་ངེས་པ་མེད་ཀང་། ཏཱ་

ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཏེ། མོང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོར་

འཛིན་ཞྱིང་ཆོས་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་ལས་གྲུབ་མེད་པའྱི་བླང་དོར་རྱིག་པ་དང་ལེན་

བྱེད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས། ང་ནྱི་ནང་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་ཚན་རྱིག་དང་འགྲོ་

བ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་བླང་དོར་གྱི་གོ་རོགས་ཚད་ལྡན་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་འོས་པའྱི་

ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཇད་རོ་མེས་

བརོད་པ་ལྟར། ང་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བཅངས་པའྱི་དངོས་གཙོ་རྱིང་ལུགས་

ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་འདོར་མཁན་ནང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ངས་ཚན་རྱིག་གྱིས་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ལ་ཕམ་ཉེས་ཅྱི་ཡང་མ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་གྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་རྒྱ་བསྐེད་བྱས་ཏེ། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་ཀང་དེའྱི་ནང་དུ་བསྡུ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་ཅྱི་ཡང་མཐོང་མ་བྱུང་།

ཨད་མྱི་ཨ་ཡེ་ཏེ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཝེ་སྱི་ཏྱིས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་འགོ་

འཛུགས་ཀྱི་སབས་སུ་བརོད་པའྱི་གཏམ་ཞྱིག་དྲངས་ནས་ངས་དཔེ་དེབ་འདྱི་མཇུག་

སོམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ང་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་སྦོང་བ་དང་དྲན་པ་དང་བསམ་པ། གོ་

བརྡ་སྤོད་པ་བཅས་ཏེ། ཀླད་པས་ཇྱི་ལྟར་རྩོལ་ནུས་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་ཟབ་ཅྱིང་རྱིན་

ཐང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མེད་པར་བརོད་སོང་། དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པའྱི་བགྲོ་གེང་

བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་གྱི་གསང་བ་མཐར་ཐུག་དེ་རོགས་པའྱི་གོམ་པ་ཆུང་

ངུ་འགའ་སོས་ཤྱིང་། སེ་ཚན་ཐ་དད་པའྱི་བར་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བགྲོ་གེང་ལས་ཀང་ཕ་

རོལ་དུ་བརྒལ་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱུང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཝེ་སྱི་ཏྱིས་བརོད་པ་ལྟར་

རེད། “ཞྱིབ་འཇུག་དེ་དག་གྱིས་འཕྲུལ་ལས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་

པའྱི་ང་ཚོ་ད་དུང་རང་གྱི་བརོད་གཞྱི་དང་རྱིང་དུ་གེས་ཏེ། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་དང་ལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཁག་གྱི་དོགས་འདྲྱི་དང་། གོ་རོགས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་

དགོས་པའྱི་སྐུལ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།” ང་ཚོ་འདྱི་ལྟར་རྒྱང་དུ་བཞུད་པ་ནྱི་ཚན་རྱིག་

ལས་བྲོས་བྱོལ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། དེའྱི་བྱེད་ཐབས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་

པའྱི་རྒྱང་བཞུད་ཅྱིག་ཡྱིན།། །། 
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ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན།

སྒྱུར་རྩོམ་འདྱི་ལ་ཞུ་དག་གནང་མཁན་ནྱི། འབྲྱིང་བ་འཇྱིགས་མེད་དང་། འབྲུག་

དཀོན་མཆོག  མེ་འོད། བློ་བཟང་རབ་རྒྱས་བཅས་ཡྱིན། གཞན་ཡང་གཞོན་ནུ་དོན་

འགྲུབ་ཀྱིས་ལུང་འདྲེན་དང་དཔེ་ཆའྱི་མྱིང་སོགས་འཚོལ་སྡུད་དང༌། གྲོགས་སོར་

ཞྱིག་གྱིས་སྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རགས་ཟྱིན་བཀླགས་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་

བ། དེ་བཞྱིན་ལུང་རོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སེལ་གྱི་ཐད་ནས་

རོགས་རམ་བྱས་པ་བཅས་ཚང་མར་བདག་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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