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༈ བློ་གསལ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་བསྟན་འཛིན་རིག་བཟང་ལགས་ནས་<<སེམས་དང་ཚེ་

སློག>>ཅེས་པའི་ཨིན་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་དེབ། ༧སྤི་ནློར་༧གློང་ས་སྐྱབས་མགློན་ཆེན་པློ་

མཆློག་དང་ཚན་རིག་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་ ༢༠༠༢ ལློར་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཕི་གཟུགས་ཅན་གི་དངློས་

པློ་དང་ནང་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་དང་རྣམ་བཞག་བཅས་ཀི་སྐློར་ལ་བགློ་གེང་ཞིབ་མློར་གནང་བ་ལ་

གཞི་བྱས་ཏེ་བརྩམས་པའི་དེབ་དེ་ད་ལམ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བར་ཡིད་སྤློའི་ཐློག་ལེགས་སློ་ཞུ་

རྒྱུ། རིག་བཟང་ལགས་ནས་དེབ་འདིའི་བརློད་དློན་རྣམས་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་བསྒྱུར་གནང་མཛད་

འདུག་པ་མ་ཟད། རློད་བྱེད་ཀི་ཚིག་དང་ཚིག་སྦློར་གནང་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ནའང་གློ་བདེའི་ངག་

ལམ་ནས་དློན་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པ་ནི་དེབ་འདིའི་དམིགས་བསལ་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་

ཏུ་ཁློ་བློས་མཐློང་། འདིས་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆློས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དབར་ལྟ་ཚུལ་དང་ལངས་ཕློགས་

སློགས་གནས་མང་པློ་ཞིག་ལ་ཐུན་མིན་གི་འབེལ་བ་གང་ཡློད་མཁྱེན་འདློད་ཡློད་པའི་བློ་གསལ་

རྣམས་ལ་བློད་ཡིག་བརྒྱུད་ནས་དློན་གནད་དེ་རྣམས་ལ་མནློ་བསམ་ཞིབ་ཏུ་གཏློང་བའི་གློ་སྐབས་

གསར་པ་ཞིག་བསྟེར་ཐུབ་ངེས་བཅས། འདས་པའི་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལྷག་ཙམ་རིང་༧གློང་ས་མཆློག་གི་

ཨིན་སྐད་གསུང་ཞབས་ཞུ་བའི་སྐལ་བ་ཐློབ་པ་གང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས།     ཟླ་ཚེས་ལ།
༡༡  ༡༤
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དཔེ་དེབ་འདི་དང་། སེམས་དང་ཚེ་སོག་ཚོགས་པ།

༡༽

༄༅། །དཔེ་དེབ་འདི་ནི་ཕི་ལློ་ཉིས་སྟློང་གཉིས་ལློར་བཞུགས་སྒར་དུ་སྐློང་ཚོགས་

བྱས་པའི་ནང་དློན་རིག་པ་དང་། ཚན་རིག་གི་བགློ་གེང་དེའི་བྱུང་རིམ་དང་ནང་དློན་

རྣམས་ཟིན་བིས་སུ་བཏབས་པ་ཞིག་རེད། རྩློམ་པ་པློ་ལློ་ཡེ་སིས་ད་དུང་ཚན་རིག་

དང་ནང་དློན་རིག་པའི་ལྟ་བ་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་འགེལ་བཤད་ཁ་སློན་དང་། 

ཚོགས་ཞུགས་མི་ས་གལ་ཆེན་སྐློར་ཞིག་ལ་བཅར་འདིའང་གནང་འདུག

སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་པ་འདིའི་བརློད་བྱར་དངློས་

གཟུགས་དང་སེམས་ཀི་ངློ་བློའི་རང་བཞིན་བཟུང་ཞིང་། བརློད་བྱ་འདི་ནི་དེང་དུས་

ཀི་རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་དང་། རྫས་འགྱུར་བྱུང་གྲུབ་ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས། ཚེ་

སློག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟློ་བཀློད་དང་འཕེལ་འགྱུར་བཅས་གཞིར་

བཞག་ནས་གེང་འདུག །ལེའུ་ལྔ་པའི་ནང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་

རྒྱས་གཙོ་བློ་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་ལ་འགེལ་བརློད་བྱས་ནས་དེའི་བང་དློར་གི་

དཀའ་རློག་གི་སྐློར་གློ་བསྡུར་བྱས་ཤིང་། ཚན་རིག་པ་ཚོས་དངློས་གཙོ་རིང་ལུགས་

ཀི་ལྟ་བའི་སྒློམ་གཞི་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སློག་དང་ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ལས་བྱུང་ཚུལ་འགེལ་བཤད་གནང་ཡློད་ནའང། ནང་པའི་

མཁས་ལ་ཚོས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་དང་ཤེས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐློར་གི་ཚན་རིག་པ་

ཚོའི་བདེན་འཛིན་དེ་དག་རྟེན་འབེལ་དང་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དང་སྦར་ནས་དློགས་
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འདི་འཛད་འདུག ། ལེའུ་མཐའ་མའི་ནང་ཨ་ལན་གིས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀི་རྣམ་ཐར་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་འགེལ་བཤད་བྱས་ཏེ། ནང་

པ་དང་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་བར་ལ་གློས་བསྡུར་རིང་པློ་བྱུང་འདུག ། མདློར་ན་སེམས་

དང་ཚེ་སློག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ནི། རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་ཕྲ་མློ་དང་། རྫས་

འགྱུར་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས། ཚེ་སློག་གི་འཕེལ་འགྱུར། སྐྱེ་ལྡན་གི་རིགས་རྫས་

བཅས་ཀི་དེང་རབས་ཀི་གློ་རྟློགས་ལས་གཙོ་བློར་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད།

༢༽

མ་དེབ་ཏུ་སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པའི་བྱུང་འཕེལ་གི་ལློ་རྒྱུས་མཇུག་ཏུ་

བཀློད་ཡློད་ཀང་། ཕྲན་གིས་དེ་མ་དཔེ་རུ་བཟུང་ནས་ཚོགས་པ་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཉིང་

བསྡུས་ཤིག་མཚམས་འདིར་འབི་རྒྱུ་ཡིན། སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པ་གསར་

འཛུགས་བྱེད་མཁན་ནི་ཨ་ཏྲམ་དང་ཝར་རེ་ལ་གཉིས་རེད་། ཨ་ཏྲམ་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་

ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཝར་རེ་ལ་ནི་ལྷློ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཆི་ལེ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ནས་ཡིན་པའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་རེད། ཁློང་གཉིས་ཀ་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་། 

༧གློང་ས་མཆློག་གིས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་ལ་དང་བ་ཆེན་པློ་གནང་བཞིན་པ་

ཤེས་ཡློད། ཁློང་ཚོ་རེ་རེར་ཚན་རིག་པ་དང་༧གློང་ས་མཆློག་གི་བར་ལ་བགློ་གེང་

བསྐློངས་ཏེ། ཤར་ནུབ་ཀི་གློ་རྟློགས་བརེ་རེས་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁློར་ནའང་། 

མཐའ་མར་མཉམ་འབེལ་གིས་༧གློང་ས་མཆློག་ལ་བསམ་ཚུལ་འདི་ཞུས་སྐབས། 

༧གློས་ས་མཆློག་གིས་ཐུགས་མཉེས་པློའི་ངང་ནས་གློས་གཞི་འདི་འཕྲལ་དུ་དང་

ལེན་གནང་འདུག ། འདི་ལྟར་བགློ་གེང་ཐློག་མ་དེ་ནི་༡༩༨༧ ལློར་དྷ་རམ་ས་ལར་

སྐློང་ཚོགས་བྱས།
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སྤིར་སེམས་དང་ཚེ་སློག་ལ་འབེལ་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་དང་། ནང་

དློན་རིག་པའི་བར་ལ་གློས་བསྡུར་བྱས་ན་ཕན་འབས་ཆེན་པློ་འབྱུང་བའི་ཐག་བཅད་

ཅིང་། བགློ་གེང་གི་བརློད་གཞིའི་ཁ་ཕློགས་འདི་ནི་ ༡༩༩༠ ལློར་གསར་འཛུགས་

བྱས་པའི་ཚོགས་པའི་མིང་དུའང་གྱུར་འདུག ། ཨ་ཏྲམ་གིས་དེ་ནས་བཟུང་ཚོགས་

པའི་འཛིན་སྐྱློང་དང་། མ་དངུལ་འཚོལ་སྡུད་ཀི་བྱ་བ་གཙོ་བློར་གཉེར་བཞིན་འགན་

འཛིན་བྱས་ཤིང་། ཝར་རེ་ལས་བགློ་གེང་གི་བརློད་གཞི་འདེམས་སྒྲུག་དང་། ཚན་

རིག་པ་གདན་ཞུ། བགློ་གེང་གི་འདུས་དློན་དཔེ་དེབ་ཏུ་བཀློད་སྒིག་བྱེད་པ་སློགས་

ཀི་འགན་ཁུར་ཡློད། ཝར་རེ་ལ་ནི་ཕི་ལློ་ ༢༠༠༠ ལློར་མ་གློངས་བར་དུ་སེམས་དང་

ཚེ་སློག་ཚོགས་པའི་སེ་ཁིད་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཤིག་ཡིན།

རིག་གཞུང་ཐ་དད་པའི་བར་ལ་བགློ་གེང་བྱེད་པར་དཀའ་རློག་མང་ཡང་། 

སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པས་ནང་པའི་སློལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་

གཉིས་ཕྱུག་ཏུ་གཏློང་རྒྱུར་དམིགས་ནས་བགློ་གེང་གི་གཞི་རྩའི་རྩ་འཛིན་ཁག་ཅིག་

གཏན་ལ་ཕབ་ཡློད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤློས་ནི་ཚན་རིག་པ་ཚོ་གདན་ཞུ་

བྱེད་པར་ཁློང་ཚོའི་མཚན་སྙན་དང་ཤེས་ཚད་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། ཁློང་ཚོའི་

བསམ་བློ་གུ་ཡངས་མིན་ལའང་བལྟ་དགློས། དབྱིན་བློད་གཉིས་ཀི་སྐད་སྒྱུར་ནི་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་གཙོ་བློ་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་

དང་། ནང་པའི་གྲྭ་པ་བྱས་མློང་བའི་ཨ་ལན་གིས་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀར་ཡློད་པའི་

སློ་སློའི་མཁྱེན་རྒྱ་དང་རྣམ་དཔློད་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་འདི་བསལ་ཐུབ་ཡློད། 

སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་བགློ་གེང་ལ་ལམ་ལྷློང་ཆེན་པློ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་མཐའ་མ་

ནི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཉུང་ཉུང་དང་། གསར་འགློད་བརྒྱུད་བསྒགས་ཀི་གནློན་ཤུགས་
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སློགས་མེད་པ་འདི་རེད། 

སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་གི་སེ་ཁིད་འློག་ཚན་

རིག་པ་དང་། སྒློམ་པ་བ་ཚོས་མཉམ་འབེལ་གིས་སྒློམ་ཉམས་ལེན་གིས་ལུས་

ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་འདློན་ཐུབ་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་

ཡློད། ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དློན་དེ་དག་ལ་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་དང་། 

སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་སྨན་དཔད་ཚན་རིག ། སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བཅས་ཀི་མིང་

བཏགས་ནས་ལས་རིམ་འད་མིན་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད། ༧གློས་ས་མཆློག་དང་ཚན་རིག་

པ་ཚོས་ལློ་རེར་བགློ་གེང་ཐེངས་དུ་མར་གནང་བ་དང་། སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་

པས་ལློ་རེར་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྒློམ་སྒྲུབ་མཁས་དབང་། དེ་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་

ཚོར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ཟབ་སྦློང་སྤད་ནས་མཉམ་འབེལ་གི་འཚོལ་ཞིབ་དང་

ཁ་ཕློགས་གསར་པ་སློགས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀི་ཡློད། སེམས་དང་ཚེ་སློག་

ཚོགས་པས་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དློན་ཁག་ཅིག་ལ་མ་དངུལ་ཡང་འབློར་ཆེན་

གཏློང་བ་དང་། བགློ་གེང་གི་འདུས་དློན་གི་དེབ་བཅུ་ཙམ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཡློད།

༣༽

སེམས་དང་ཚེ་སློག་ལྟ་བུའི་ཚན་རིག་གི་དཔེ་དེབ་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་

ལས་གཞི་འདི་ནི་ན་ནིང་ལློ་མགློར་འགློ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དུས་ཕྲན་གིས་

༧གློང་ས་མཆློག་གི་བཀའ་རྩློམ་༼རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁློ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་༽ 

བློད་བསྒྱུར་བྱས་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་མ་ཐག་ཡིན་ཞིང་། ༧གློང་ས་མཆློག་གི་

དབྱིན་སྐད་ཀི་གསུང་སྒྱུར་གཙོ་བློ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་སེམས་དང་ཚེ་

སློག་ཚོགས་པས་བདག་ལ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐེན་སྦློར་རྒྱུ་དང་། བདག་གིས་ཆེད་དུ་



  5  

ཚན་རིག་གི་དཔེ་དེབ་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་དགློངས་ཚུལ་བཏློན་བྱུང་། མ་གཞི་

ཕྲན་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཕིར་བློད་དུ་ལློགས་ནས་ལློ་ན་བདུན་བཅུ་བརྒལ་བའི་རང་

གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་མཇལ་རྒྱུ་དང་། རབ་བྱུང་ན་བློད་དུ་ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་གཞི་འགློ་

བརྩམ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། འློན་ཀང་། གཅིག་ནས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡློན་ནང་འདེན་བྱེད་

པའི་ལས་དློན་འདི་ནི་ང་ཚོའི་གནའ་བློའི་རིག་གཞུང་ལ་དགློས་ངེས་ཀི་སྐྱེ་ཤུགས་

གསར་པ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བ་དང་། གཉིས་ནས་སྐད་ཡིག་གི་བཀག་རྒྱ་གཙོས་

མཁེགས་འཛིན་དང་རིང་ཞེན་གི་དབང་གིས་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་
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ངོ་སྤོད།

༄༅། །ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཌཆློག་ནི། ཡར་ལངས་ནས་གུས་བསུ་ཞུ་བཞིན་པའི་མགློན་

པློའི་ནང་ནས་ངློ་ཤེས་པ་རེ་རེར་འཚམས་འདི་ཤུབ་ཤུབ་བྱེད་བཞིན་ཁང་པའི་ནང་

དུ་ཕེབས་བྱུང༌། ཚོགས་ཐློག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་རང་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་ཝར་རེ་ལའི་བུ་གྷ་

བློ་རེད།༼Francisco Varela༽ ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་གློམ་འགློས་མཚམས་

བཞག་ནས་ཁློ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འཚམས་འདི་བྱས་ཤིང༌། མགློ་ཡི་སྐྲ་ལ་

ཕུར་ཕུར་བཏང༌། དེ་ནས་ཁློང་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་མར་བཞུགས་སློང༌། ང་ཚོའི་སྦིན་

བདག་ནི་རང་གི་གཟིམ་ཁང་དུ་ཧ་ཅང་ལྷློད་པློ་ཡིན་པར་སང༌།

བགློ་གེང་ཚོགས་ཡུལ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཟུར་ཞིག
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ཁློང་དང་ལྷན་དུ་མདུན་འཇློག་དམའ་བློ་དེའི་མཐའ་བསྐློར་ནས་མར་བསད་

ཡློད་པ་ནི་ཤེས་ཡློན་གི་སློལ་རྒྱུན་ཆེན་པློ་གཉིས་ཏེ། ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་དང་

ནང་དློན་རིག་པའི་ཚབ་མཚོན་མི་ས་ཁག་ཅིག་རེད། སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་

འདུ་སློན་མ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཞུགས་པས་གཏམ་བཤད་པའི་འདུག་སྟེགས་ལ“རྐུབ་

སྟེགས་ཚ་བློ”ཞེས་བློས་ནས་མིང་འདི་གཏན་འཇགས་སུ་གྱུར་ཡློད། སྐྱེ་དངློས་རིག་

པ་བ་འློད་སློ་ལཱ་དང༌།༼Ursula Goodenough༽ ལན་ཌར་༼Eric Lander༽གཉིས་

རྐུབ་སྟེགས་ཚ་བློའི་སྟེང་ལ་རིམ་པས་སློད་དགློས་ཤིང༌། ང་ཡང་མི་འགངས་པར་

དེའི་སྟེང་དུ་བསད་ནས་ཚེ་སློག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་གེང་རྒྱུ་ཡིན། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་སི་ཏྲེ་ཝུན་

༼Steven Chu༽གིས་དེ་

ལས་ཀང་གཞི་རྩའི་རང་

བཞིན ་གི ་ཚན་རིག ་གི ་

རྨང་གཞི་ཁ་ཤས་ལ་ཞིབ་

འ གེ ལ ་ བྱེ ད ་ རྒྱུ ་ རེ ད ། 

ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱློང་བ་

ནི་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་

ཨ་ཐློར་༼Arthur Zajonc༽ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་གིས་ལས་འགན་དེ་གྲུང་ཤ་དློད་ཅིང་

ཚེགས་ཡངས་པློར་འཁུར་གིན་གདའ། ཁློང་ནི་ཐློག་མ་ནས་འཆར་གཞིའི་ནང་བཀློད་

པའི་བཞུད་ལམ་གི་སྟེང་དུ་ང་ཚོའི་སྐད་ཅིག་རེ་རེའི་མདུན་བསྐྱློད་ལ་ལྟ་རྟློག་བྱེད་

ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་དང་ཨ་ལན་གིས་གེང་མློལ་བྱེད་བཞིན་པ།
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གནད་འད་ལྷང་ལ་བུད་ཚེ། ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་མགློན་ཁང་དཀྱུས་མ་དེའི་ནང་དུ་ཟས་

ཟ་བའི་སྐབས་སུ་མཇུག་ནན་མློར་སྐྱློང་རྒྱུ་རེད། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མེ་ཁད་ལ་ང་ཚོའི་བགློ་

གེང་གི་རྒྱབ་མདུན་ཡློངས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པའི་འགན་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡློད། ཁློང་

གིས་དངློས་གཟུགས་དང༌། དེང་རབས་ཀི་ཚེ་སློག་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས་རྟེན་སའི་

རྩ་བའི་བདེན་འཛིན་ཁག་ལ་རྟློག་དཔློད་བྱེད་དགློས། ལྟ་བ་དེ་ཚོ་ནི་ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་

བསམ་བློའི་གཏིང་དུ་ཟུག་ཡློད་པས་ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་ཤུགས་རྐེན་རྟློགས་ཐུབ་ཀི་

མེད། 

ནང་པའི་ཕློགས་གཏློགས་ན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་འཁིས་སུ་བསད་ཡློད་

པའི་སྐད་སྒྱུར་གཉིས་ལ་ལས་ཚེགས་ཆེ་ཤློས་དེ་ཡློད་ཀི་རེད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་

གི་དབྱིན་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ནི་ནུབ་ཕློགས་པ་དང་འབེལ་འདིས་མང་པློ་བྱུང་བས་

ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡློད་ཀང༌། ང་ཚོའི་གེང་གཞི་ནི་ཚན་རིག་དང་

ནང་དློན་རིག་པའི་ལྟ་བ་སྐློར་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ཚོ་ནི་ཆེད་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་

པ་མ་ཟད། སྐད་དང་རིག་གཞུང་ཆ་མེད་ཅིག་གི་ནང་ཇི་བཞིན་འགློད་དཀའ་བའི་

བསམ་བློའི་མ་ལག་གི་ནང་དུའང་ཟུག་ཡློད། ཨ་ལན་དང་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་གཉིས་

ནི་སྐད་སྒྱུར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀི་འབེལ་མཐུད་པའང་རེད། ཁློང་

ཚོས་གནད་འགག་གི་ཚིག་གཅིག་ལའང་དབྱིན་བློད་གང་རུང་གི་ནང་འཕྲལ་མར་

འགེལ་བཤད་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་པའི་ཐློག ང་ཚོའི་བགློ་གེང་གི་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀི་

དཀའ་ངལ་ལའང་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྟློག་བྱེད་ཀི་ཡློད། 
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དགེ་སླློང་མཱ་ཐེའློ་༼Mathieu Ricard༽ཡང་ཚོགས་ཞུགས་མི་ས་གལ་ཆེན་

ཞིག་རེད། ཁློང་ནི་མཚམས་རེར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཧཕ་རན་ཆིའི་སྐད་སྒྱུར་

དང༌། རབ་བྱུང་གི་སེར་མ་ཞུགས་གློང་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་རྫས་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆེད་

ལས་ཚན་རིག་པ་རྣམ་དཔློད་ཅན་ཞིག་ཡིན། རིག་གཞུང་གཉིས་ཟླ་སྒིལ་གཏློང་ཐུབ་

པའི་ཁློང་གི་འཇློན་ཐང་གིས་སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པའི་བགློ་གེང་དང༌། ཞིབ་

འཇུག་ལས་དློན་ནང་ཁློང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འློས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡློད་དུ་

བཅུག་ཡློད།

མདུན་འཇློག་གི་མཐའ་འཁློར་དུ་ད་དུང་མགློན་པློ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་

ཡློད་པ་ནི ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་

རེད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་

གིས་ཉེ་སློན་བློད་ནས་བཙན་

བྱློལ་ལ་འབྱློར་ཞིང༌། རང་ལློ་

བཅློ་བརྒྱད་ཡིན་པའི་གྲྭ་པ་

འདི་བགློ་གེང་གི་ནང་དུ་ཁློང་

གི་འཁིས་སུ་ཡློད་དགློས་པ་

གསལ་པློར་བཟློས་ཡློད། 

ཨ་ཏྲམ་༼Adam Engle༽ནི་སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

ཡིན་ཞིང༌། ༼ཁོང་གིས་གོངས་ཟིན་པའི་ཝར་རེ་ལ་དང་མཉམ་འབེལ་གིས་ཚོགས་པ་འདི་གསར་འཛུགས་

བྱས་པ་རེད།༽ ཁློང་བརྩིས་པས་མདུན་འཇློག་གི་མཐའ་འཁློར་གི་སྐུ་མགློན་ཚང་མ་ཚང་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དང་མཱ་ཐེའློ།
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སློང༌། ད་ལྟ་ཁློང་གི་གདློང་ལ་སྤློ་བས་ཁེངས་འདུག དེ་ཡང་ཤེས་རིག་དང་འབེལ་

བའི་མི་ས་གགས་ཆེན་འདི་ཚོ་འདིར་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་ཡློད་པ་ནི་ཁློང་གིས་བྱས་

འབས་ཤིག་རེད། ཚོགས་འདུ་འདིའི་དློན་དུ་ཟླ་བ་མང་པློར་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་

འཛེམས་པར་ག་སྒིག་བྱས་ཤིང༌། ད་ལྟ་ཁློང་ངལ་གསློས་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ་པའི་འབས་བུར་རློལ་ཆློག

གལ་རིམ་ནང་མ་འདི་ལ་ད་དུང་གལ་རིམ་གཉིས་ཀིས་བསྐློར་བ་དང༌། ཚང་

མ་བསློམས་ན་ཚོགས་ཞུགས་པ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ཡློད། ཚོགས་འདུ་སློན་མ་

རྣམས་དང་མི་འད་བར་ད་ཐེངས་ཁང་པའི་ནང་འཚང་ཁ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་ནི་

བློད་པའི ་གྲྭ་པ་ཉི ་ཤུ་

ཡློད་པས་རེད། ཏཱ་ལའི་

བ ་མ ་མཆློག ་ལ ་རེ ་

འདུན ་ཆེ ན ་པློ ་ ཞིག ་

ཡློད་པ་ནི། ལློ་རབས་

གཅིག ་ལྷག་ལ ་ཁློང ་

གིས་དང་བ་གནང་བའི་

ཚན་རིག་དང༌། ནང་

དློན་རིག་པའི་བར་གི་བགློ་གེང་འདིའི་ཤུགས་རྐེན་བློད་པའི་དགློན་སེ་ཁག་ལ་

མགློགས་པློར་ཁྱབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་རྒྱབ་ལློགས་རང་དུ་གྲྭ་པ་

རྒན་རབས་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་འཚངས་ནས་སློ་སློའི་རྐུབ་སྟེགས་ཀི་སེ་མློར་བསད་

བློད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཨ་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ།
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འདུག ཁློང་ཚོའི་ལུས་པློ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཕློགས་སུ་བཀུག་ཅིང༌། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ཁློང་ཚོ་དང༌། ལྷག་པར་ཨ་མཆློག་རིན་པློ་ཆེའི་ཕློགས་ལ་

མཚམས་རེར་འཁློར་ནས་བགློ་གེང་ནང་བྱུང་བའི་གནད་དློན་ལ་གེང་མློལ་བྱེད་ཀི་

ཡློད། ཨ་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་ནི་སྐབས་འདིར་བློད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

རེད། 

མཁས་པ་འདི་ཚོ་ནི་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་མློང་

ནའང༌། གྲྭ་པ་གཞློན་པ་ཚོར་མཚོན་ན་ད་རེས་ཐེངས་དང་པློ་རེད། བགློ་གེང་འདིར་

ཞུགས་པ་ནི་དགློན་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་སྒིག་འཛུགས་འློག་གནས་མ་དགློས་པར་

བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དྲུང་དུ་སློད་པ་དང༌། ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་

རིག་སླློབ་པའི་གློ་སྐབས་ཤིག་ཡིན། སྐད་སྒྱུར་བ་གཞན་འགས་ཁློང་ཚོའི་ཁློད་དུ་

བློད་སྐད་ཤུབ་ཤུབ་རློད་ཀི་འདུག གྲྭ་གཞློན་འདི་ཚོར་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ལ་ཐད་

ཀར་དི་བ་འདི་བའི་དུས་ཚོད་ཀང་ཟུར་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད། སྐྲ་བཞར་ཞིང་འློད་

འཕྲློ་བའི་མགློ་བློ་མང་པློ་འཚང་ཁས་གལ་བསྒིགས་ནས་རྣམ་རིག་གཏད་ཡློད་པར་

བལྟས་ན། ཚིག་གཅིག་ཡིན་ཡང་འཆློར་དུ་མི་འཇུག་པའི་སང་བ་ཞིག་སྟེར། ཡིན་

ཡང༌། ཉིན་རེར་ཐེངས་དུ་མར་དགློད་སྒས་སྒམ་ནན་འདི་གཏློར་བ་དང༌། དེ་ནི་འཇམ་

ཞིང་སྤློ་བ་སྦིན་པའི་བསིལ་རླུང་ཞིག་མི་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་འགློ་བ་དང་གཉིས་

སུ་མ་མཆིས། 

ང་ཚོ་ཚང་མས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཚོགས་འདུ་འགློ་འཛུགས་ཀི་གསུང་

བཤད་ལ་བསྒུགས་ཡློད། ཁློང་གིས་འགློ་བརྩམས་པ་དང་རང་གི་ཞལ་རས་ངློས་ཀི་
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རྣམ་འགྱུར་དྭངས་མློ་དེའི་མངློན་སྟངས་ལ་འཆར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་འགློ་ཞིང༌། 

མཚམས་རེར་རྟློགས་འདློད་ཀི་མནློ་བསམ་ཞིག་གིས་སྨིན་མ་གཉིས་ཡར་འདེགས་

པ་དང༌། མཚམས་རེར་རྟློག་དཔློད་ཀི་དཀའ་ཉློག་ཅིག་གིས་སྨིན་མ་གཉིས་སྡུད་པར་

བྱེད། ཡིན་ཡང༌། མཐའ་མར་རྣམ་འགྱུར་དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་འཛུམ་མདངས་དློན་མློ་ཞིག་

གི་རང་བཞིན་ལ་ཐིམ་འགློ། 

“ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་ཆབས་ཅིག་

འདིར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོ་མང་པློ་ཞིག་ས་ཆ་འདི་དང༌། 

ཚོགས་འདུ་འདིར་རྒྱུས་ཡློད་རེད། ང་ཚོས་ད་རེས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཅུང་མང་པློ་

དང༌། ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་མང་པློ་ཞིག་ཕེབས་བསུ་བྱས་ཡློད། འདས་པའི་ལློ་ངློ་

གཉིས་དང་གསུམ་གི་རིང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་གྲྭ་པ་སྐློར་ཞིག་ལ་ཚན་

རིག་གི་སླློབ་ཚན་འགློ་བཙུགས་ཟིན་ཅིང༌། དགེ་བཤེས་ཚོའི་ཁློད་དུའང་ཚན་རིག་

སྦང་འདློད་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པའི་རྟགས་མཚན་ད་ལྟ་ནས་མངློན་གི་ཡློད། 

དེ་ལྟ་ནའང༌། མཚམས་རེར་ཁློང་ཚོ་ཅུང་མཁེགས་པློ་རེད། ཡིན་ཡང༌། སྟབས་

ལེགས་ནས་ཁློང་ཚོས་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡློན་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་

ངློས་འཛིན་བྱེད་པ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་འདུག” ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ལ་ལག་བརྡ་ཞིག་བྱས་ཏེ། “ང་ཚོའི་མགློན་པློས་དབྱིན་ཡིག་གི་སླློབ་

ཚན་ལ་སྦློང་བ་བྱེད་པ་འགློ་ཚུགས་ཟིན། ང་ཚོས་ཁློང་གི་དབྱིན་སྐད་ཅི་ཙམ་འཕེལ་

རྒྱས་ཕིན་ཡློད་མེད་ལ་ཡིག་ཚད་ལེན་དགློས། འློན་ཀང༌། ཁློང་གི་སྦང་བྱ་གཙོ་བློ་ནི་

ནང་ཆློས་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།” 
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ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་དློན་རྐེན་དེའི་སྐློར་གེང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་མཆློག་གི་ཞལ་རས་ཀི་ངློས་སུ་གིབ་གཟུགས་ཤིག་རྒྱུ་བ་དང༌། ཁློང་གིས་སྐད་ཆ་

དལ་བུར་བརློད་རྒྱུར། “ལློ་གཅིག་གི་སློན་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཆག་སྒློ་བྱུང་ཡང༌། 

ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་འདིར་གང་འཚམས་ཀིས་བདེ་འཇགས་སུ་གནས་ཡློད། 

འདིར་འགྱུར་ལྡློག་ཆེན་པློ་བྱུང་མེད་པ་དང༌། ལྷན་འཛོམས་འདི་བྱུང་བ་ནི་སྤློ་བ་

འཕེལ་བྱེད་ཅིག་རེད།” 

དེ་ནས་ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་མཐའ་ཤིང་ནང་ཡློད་པའི་ཝར་རེ་ལའི་འད་

པར་ཞིག་ཁྱེར་ནས་སླེབས་བྱུང༌། ཝར་རེ་ལ་ནི་སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པ་

གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་ཉེ་ཆར་གློངས་ཟིན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆློག་གིས་འད་པར་དེ་མདུན་འཇློག་གི་དཀིལ་མར་བཞག་སྟེ། “ངས་ཐློག་མར་ང་

ཚོའི་བརྩེ་ལྡན་གི་གློགས་པློ་ཝར་རེ་ལ་དན་གསློ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཁློང་ནི་དང་པློ་ནས་

བཟུང་བགློ་གེང་འདི་ཚོ་འབྱུང་དུ་འཇུག་མཁན་གཙོ་བློ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། ཁློང་ད་

ལྟ་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཁང་པ་འདིའི་ནང་མེད་པ་མ་ཟད། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་དུའང་མེད། 

གང་ཞིག་ན་སྐྱེ་བ་བངས་ཡློད་མེད་སུས་བཤད་ཐུབ། དངློས་གཟུགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་

འདིའི་སྟེང་ཁློང་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མེད། འདི་ནི་སྐྱློ་དགློས་པ་ཞིག་རེད། ཁློང་ནི་

རླབས་ཆེན་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐློག་མི་ཡང་ཧ་ཅང་ཡག་པློ་ཡློད། དེའི་

ཕིར་ང་ཚོས་ཁློང་དན་གསློ་བྱེད་དགློས་ངེས་རེད། 

“ད་དུང་ཚན་རིག་པ་གཞན་ཞིག་སྟེ། ཌློག་ཏྲར་ར་བློ་ཏྲིའང་༼Robert Living-

ston༽སའི་གློ་ལའི་ཐློག་ཏུ་མེད། ང་ཚོའི་བར་ལ་དང་པློ་ནས་བློ་ཐག་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་
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ཞིག་བྱུང་ཡློད་ལ། ངས་ཁློང་ནི་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་རང་

གི་དགེ་རྒན་དུའང་བསམ་གི་ཡློད། གཞན་ཡང་གློངས་ཟིན་པའི་བློད་མི་༼David 

Bohm༽ཡང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་མེད་པ་དང༌། ཁློང་ནི་ཚན་རིག་པ་རླབས་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་ཡག་པློ་གཉློམ་ཆུང་ཞིག་ཀང་རེད། ངའི་བསམ་བློའི་ནང་ད་དུང་

ཚན་རིག་པ་གཞན་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཝར་

ཛི་ཟ་ཁར་ཡིན།༼von Weizsacker༽ ཁློང་ནི་ད་དུང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་སའི་གློ་ལ་

འདིའི་སྟེང་ཡློད་ནའང༌། ད་ལྟ་ཁློང་དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་རེད། གཟའ་འཁློར་

རེས་མའི་ནང་ང་མེའློ་ནེ་ཁིར་འགློ་སྐབས་ཁློང་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ང་

ཚོའི་གློགས་པློ་སྙིང་པ་རྣམས་དན་གསློ་བྱས་ནས་ཁྱེད་ཅག་ལ་བརློད་འདློད་བྱུང༌། 

“ཁྱེད་ཚོ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་དགློས་དམིགས་རྟློགས་

ཡློད་པ་བཤད་མ་དགློས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། ཁག་ཅིག་གིས་རྟློགས་ཡློད་ཀི་མ་

རེད། ལྷག་པར་དུ་བློད་པ་ཚོ་དང་ཚོགས་ཞུགས་པ་གསར་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཤེས་

ཡློད་ཀི་མ་རེད། དེའི་ཕིར་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་འདི་སྐློང་གི་

ཡློད་མེད་དང༌། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་སྐློར་ལ་ཚིག་འགའ་

བཤད་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་གཉིས་ཀི་གློང་དུ་ང་ཨ་ཏྲམ་ལ་ཐུག་སྐབས། ཁློང་གིས་ད་ལྟ་

ཝར་རེ་ལ་མེད་པས་བགློ་གེང་འདི་ཚོ་ཇི་ལྟར་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་དགློས་མིན་ཐད་ལ་

སེམས་ཁལ་གི་སྐད་ཆ་འགའ་བཤད་སློང༌། ཝར་རེ་ལ་ནི་ཚོགས་འདུ་འདི་ཚོ་བྱུང་

བའི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བློ་ཞིག་རེད། 

“ངས་ཨ་ཏྲམ་ལ་ནང་པ་དང་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་བར་ལ་བགློ་གེང་འདི་དུས་



སེམས་དང་ཚེ་སྲོག   ངྲོ་སྤྲོད།

  10  

ཡུན་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གློགས་པློ་ཁག་ཅིག་

གིས་ང་ཚོའི་དགའ་ཕློགས་ཀི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། 

ང་ཚོ་ལ་དམིགས་ཡུལ་གསལ་པློ་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བགློ་

གེང་འདི་ཚོ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཡློད་མེད་ལ་མ་

ལྟློས་པར་ངེས་པར་དུ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་དགློས། ཡང་ཕློགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན། 

དང་ཐློག་ནང་པའི་ཕློགས་གཏློགས་ན་ང་ཚོ་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་སྟེ། ང་དང་ང་ཚོའི་སྐད་

སྒྱུར་མཁས་པ་གཉིས་བཅས་མ་གཏློགས་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགློན་སེ་ཁག་ཏུ་དེང་

རབས་ཀི་ཚན་རིག་གི་སླློབ་སྦློང་འགློ་བཙུགས་ཡློད་སྟབས། བགློ་གེང་འདི་ཚོའི་ནང་

ཞུགས་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགློ་བ་དང༌། འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། 

ཁྱབ་བརྡལ་འགློ་རྒྱུ་རེད། 

“བགློ་གེང་གི་དམིགས་ཡུལ་རིམ་པ་གཉིས་སུ་ཡློད། གཅིག་ནི་ཤེས་རིག་

ཆེད་སྦློང་གི་རིམ་པ་ཞིག་རེད། སྤིར་བཤད་ན། ང་ཚོའི་འཛམ་གིང་ལ་ཕི་དངློས་པློའི་

གློ་རྟློགས་ཀི་ཐད་ནས་ཧ་ལས་པའི་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡློད་ཀང༌། ཞིབ་འཇུག་འཚོལ་

ཞིབ་བྱེད་ས་མང་པློ་ཞིག་ད་དུང་ལྷག་ཡློད་པ་དང༌། དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ནང་

དུ་ནང་ཡུལ་ཅན་གི་མློང་བའི་ཕློགས་ལ་གློ་རྟློགས་ཀི་མདུན་བསྐྱློད་ཆེན་པློ་ཞིག་

བྱས་མེད་པར་སང༌། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་བསམ་བློ་ལས་བྱུང་བའི་ཧིན་དྷུའི་ཆློས་

ལུགས་དང༌། ནང་དློན་རིག་པ་གཉིས་ཀིས་ནང་སེམས་ཀི་མློང་བ་ལ་དུས་རབས་

མང་པློར་དློ་སང་སྤད་ཡློད། ཁློང་ཚོ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་ཁློངས་འདིའི་ནང་ཞིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡློད་ཅེས་བརློད་ནའང་མི་འགིག་པ་མེད། རང་གི་གློ་རྟློགས་
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གཞིར་བཞག་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁློང་ཚོར་དློན་སྙིང་ལྡན་ཞིང་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པའི་མློང་བ་ཐློབ་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཕིར་ཤེས་རིག་ཆེད་སྦློང་གི་

གནས་རིམ་དུ་ཚན་རིག་པ་དང༌། ནང་པ་ཚོའི་བར་ལ་བགློ་གེང་དང་མཉམ་འབེལ་གི་

ཞིབ་འཇུག་ཇེ་མང་དུ་སློང་ན། ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་ཡློད་པའི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་

གློ་རྟློགས་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་པར་ཕན་ཐློགས་རྒྱུ་རེད། འདས་པའི་ང་ཚོའི་མློང་བར་

བལྟས་ཚེ། ཚན་རིག་གི་གསར་རེད་ཤེས་བྱ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ལྟ་བུའི་

གནད་དློན་ཞིབ་ཏུ་རྟློགས་པར་ཕན་ཐློགས་ཆེ་བ་གསལ་པློ་ཡིན། དེ་བཞིན་ནང་དློན་

རིག་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་རང་གི་ཞིབ་འཇུག་གི་

ཁྱབ་ཁློངས་ལ་ལྟ་སྟངས་གསར་པ་རེད་ཀི་ཡློད་པར་སང༌། 

“རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི་ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འབེལ་ཞིང༌། དེ་ནི་

གསློན་པློར་གནས་རྒྱུ་འདི་རེད། འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་གསློན་གནས་ལ་བདེ་སྐྱིད་

དང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་གཉིས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། ཡིད་སྐྱློ་ཞིང་ཐབས་ཟད་པའི་

མི་ཚེ་ནི་ཚེ་ཐག་མི་རིང་ཞིང༌། དཔེར་ན། ན་ནང་གི་ཆག་སྒློའི་དློན་རྐེན་ལྟ་བུ་རེད། 

འདིས་དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་དང༌། འགློ་བ་མིའི་རྣམ་དཔློད་གཉིས་སང་སེམས་

ཀིས་སེ་ཁིད་བྱས་ན་ཆག་འཇིག་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པློར་བསྟན་

ཡློད། འདི་ནི་མངློན་གསལ་རེད། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་དློན་སྙིང་ཡློད་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་

སྐྱེལ་བར་ཕི་དངློས་པློའི་མཐུན་རྐེན་ནི་དགློས་ངེས་རེད། འློན་ཀང༌། དེ་དང་ཆབས་

ཅིག་ནང་གི་ཡློན་ཏན་གི་དར་རྒྱས་དེ་སང་མེད་གཏློང་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད། 

ངས་འདི་ལ་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་རིན་ཐང་ཟེར་གི་ཡློད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོའི་ཕི་
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དངློས་པློའི་དཔལ་ཡློན་ལ་ཧ་ལས་པའི་དར་རྒྱས་བྱུང་ཡང༌། ང་ཚོས་ནང་གི་རིན་

ཐང་དེ་ཚོ་ནི་ཕིའི་འཛམ་གིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་བཞིན་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་ཐུབ་མེད། 

“ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ། བློད་པ་ཚོར་ནང་གི་རིན་ཐང་འདི་ཚོའི་ཐད་ལ་གློ་

རྟློགས་དང་ཉམས་མློང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོ་ནི་ཕི་དངློས་པློའི་ཐད་

ནས་རེས་ལུས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཁག་ཅིག་ནི་ང་ཚོར་ཚན་རིག་

གི་ཤེས་ཡློན་མེད་པས་རེད། ང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀིས་ད་དུང་ཡང་འཛམ་གིང་འདི་ནི་ལེབ་

ལེབ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཅིང༌། རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་ནི་གཞུང་ཁག་ཅིག་གི་ནང་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འཛམ་གིང་གི་ལྟེ་བར་ཡློད་པར་འདློད། འློན་ཀང༌། འདི་ཚོ་ནི་

དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པ་དང༌། ནང་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་རྟློགས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་

གིས་ཚོད་ལྟ་དང༌། ཚད་འཇལ་བརྒྱུད་ནས་རེད་ཡློད་པ་གང་སྟེ། ཚན་རིག་པ་ཚོས་

བདེན་དཔང་གི་ལམ་ནས་ར་སྤློད་བྱས་ཟིན་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་ཆློས་

རྣམས་ངེས་པར་དུ་རྟློགས་དགློས། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ནང་པ་ཚོ་དང༌། ལྷག་པར་

བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་མཁས་དབང་རྒན་རབས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ལྟ་བ་ཅུང་

མཁེགས་པློ་འདུག ངས་ཐློག་མར་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ངློ་སྤློད་བྱེད་

སྐབས། ངའི་ལས་རློགས་རྒན་པ་ཚོས་དེང་རབས་ཀི་འཛམ་གིང་གི་འགེལ་བཤད་

ཕལ་ཆེ་བར་ཡིད་ཆེས་བྱས་མེད། མི་གཅིག་གིས་ཀང་ངས་ལློག་ལྟ་འཛིན་གི་འདུག་

ཅེས་སྐྱློན་བརློད་ཁ་གསལ་དུ་མ་བྱས་ཀང༌། ཁློང་ཚོ་ཁག་ཅིག་ཅུང་བདེ་པློ་མེད་པ་

མཐློང་བྱུང༌།
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“རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་ཚན་རིག་གི་གསར་རེད་ཤེས་བྱའི་གློ་

རྟློགས་མང་ཙམ་ཞིག་དགློས་པ་དང༌། འདིས་མློང་ཚོར་དང་འགློ་བ་མིའི་རིན་ཐང་

གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་ང་ཚོའི་ལངས་ཕློགས་ལ་ཁ་སྐློང་བྱེད་པར་སང༌། ང་ཚོ་ཕློགས་

གཅིག་ལ་ལྷུང་ན་མི་འགིག་ཅིང༌། ཆློས་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེན་རེད། ཡིན་ཡང༌། དེ་ནི་

ཕིའི་དངློས་པློའི་རིན་ཐང་དང་མ་འབེལ་ཚེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡློང་མི་ཐུབ། དེ་མཚུངས་

སུ་ཚན་རིག་དང༌། འཕྲུལ་ལས། ཕི་དངློས་པློའི་ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀིས་ང་ཚོའི་དཀའ་

ངལ་ཐམས་ཅད་བསལ་མི་ཐུབ། ང་ཚོར་དགློས་པ་ནི་ཕི་དངློས་པློའི་ཡར་རྒྱས་དང༌། 

འགློ་བ་མིའི་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་དར་བསྐྱེད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། 

ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་འདི་ཚོ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆློས་ལུགས་དང་འབེལ་དགློས་

པ་ཞིག་ཆགས་མེད། 

“བྱས་ཟིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོད་ལྟ་དུ་མས་ཉམས་ལེན་པ་ཁག་ཅིག་ཡ་ང་

བའི་དཀའ་སྡུག་གི་འློག་ཏུའང་སེམས་ཞི་བའི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་དང༌། མི་འདི་ཚོའི་

རིགས་ལ་བདེ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་བསྟན་ཡློད། ཉམས་ལེན་ནི་བེད་སྤློད་ཆེ་

ཞིང་རིན་གློང་ཆུང་བ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་དེའི་དློན་ལ་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་འགློ་མི་དགློས་

ལ། བཟློ་གྲྭའི་ནང་ཅི་ཡང་བསྐྲུན་མི་དགློས། ཁྱེད་ལ་ཡིད་ཚིམས་པའི་ཚོར་བ་དང༌། 

ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་དེ་རང་བཞིན་དུ་ཡློད་ཆློག འདི་ནི་ཡག་པློ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། 

“ཐབས་ལམ་ཡག་ཤློས་ཤིག་ནི་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་འདི་ཚོ་ཚན་རིག་

པའི་རློགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་མངློན་གསལ་བཟློ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཕྱུག་པློ་དང་དབུལ་བློ་

ཡིན་མིན། ཡང་ན་སླློབ་སྦློང་ཡློད་མེད་ལ་མ་ལྟློས་པར་འགློ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
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ནས་མི་ཚང་མར་དློན་སྙིང་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་ཡློད། ང་ཚོས་

འདི་ལ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགློས། ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་

པའི་ཆློས་དང་སློལ་རྒྱུན་གཞན་གང་ཡང་བཤད་ཀི་མེད། ང་ཚོས་གེང་བཞིན་པ་ནི་

འགློ་བ་མིའི་སེམས་ཀི་ནུས་པ་དེ་གསལ་འདློན་བྱེད་པར་འབད་པ་བྱེད་བཞིན་པ་

འདི་ཡིན། 

“བརྟག་དཔད་དེ་ཚོ་བྱས་ནས་གསལ་པློ་ཆགས་ཡློད་པ་ནི། དཀྲློག་རྐེན་

གཙོ་བློ་དེ་ཕི་ལ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་ནང་སེམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཡློད་ལ། ལྷག་པར་དུ་

མློང་ཚོར་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པ་འདི་རེད། དཀྲློག་རྐེན་དེ་ཚོའི་བྱེད་པློའི་གཉེན་

པློའང་སྨན་དང་ཁབ་སློགས་མ་ཡིན་པར་མློང་ཚོར་ལས་ཡློང་དགློས། དེ་ལྟར་ཡློང་

བ་ལ་མློང་ཚོར་དང༌། ཤེས་པ་སློགས་ཡུལ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་དེའི་གློ་རྟློགས་ནི་

དགློས་ངེས་ཤིག་ཡིན། མཐའ་མར་ང་ཚོས་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་ཞིང་དགེ་མཚན་མེད་

པའི་མློང་ཚོར་ལས་རྒྱལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟློན་པའི་བློ་ཞིག་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་

དགློས། དེའི་ཕིར་མཐར་གཏུགས་ན་མློར་ཚོར་དང་འབེལ་བའི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་

ཀི་རིན་ཐང་ཁག་མཐློར་འདེགས་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ནི་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཞན་དེ་

ཡིན།

“དེ་ལྟར་བྱས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཡློད་ལ། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡློན་གི་བརེ་རེས་

དང༌། འགློ་བ་མིའི་མློང་ཚོར་གི་རིན་ཐང་གཉིས་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།”

གཙོ་སྐྱློང་བ་ཨ་ཐློར་གིས་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་བཀའ་གསུང་གནང་བར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ། ཝར་རེ་ལ་དན་གསློའི་ཆེད་དུ་ཨ་ཏྲམ་གིས་ཚིག་འགའ་བརློད་
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པའི་སྐུལ་སླློང་བྱས། ཨ་ཏྲམ་གི་ངག་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་མློང་ཚོར་དེ་ནི་མངློན་

གསལ་རེད། “ང་ཚོས་ཝར་རེ་ལའི་ཡློན་ཏན་དང་ཁྱད་ཆློས་སློགས་ཉིན་མང་པློར་

གེང་ནའང་རྫློགས་མི་ཐུབ། དེ་ལྟ་ནའང༌། ངས་ཁློང་གི་འཛུམ་མདངས་དློན་མློ་དང༌། 

འཇམ་པའི་ངག རྣམ་དཔློད། ལྷག་ཏུ་བྱམས་བརྩེས་གང་བའི་སེམས། དེ་བཞིན་ཁློང་

གིས་ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་བར་གི་མཉམ་འབེལ་དང༌། སེམས་དང་ཚེ་སློག་

ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་ཀི་དློན་དུ་ཧུར་བརྩློན་བྱས་ཡློད་པ་བཅས་དན་

གསློ་བྱེད་ན་འདློད་བྱུང༌། ཝར་རེ་ལ་ནི་ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་འབེལ་

མཚམས་སུ་གཟའ་འཁློར་གཅིག་ལ་ཉིན་བདུན་དང༌། ཉིན་གཅིག་ལ་དུས་ཚོད་ཉེར་

བཞིར་འཚོ་མློང༌། ཚན་རིག་གིས་ཁློང་གི་ནང་ཆློས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་སྒློམ་གཞི་

ཞིག་སྤད་ཅིང༌། ནང་ཆློས་ཀིས་ཁློང་གི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལའང་སྒློམ་གཞི་

ཞིག་སྤད་ཡློད། ཁློང་གི་བྱམས་སེམས་ཆེ་བའི་འབད་བརྩློན་དང་མཐློང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ལམ་སྟློན་མེད་ཚེ། དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་ཡློད་མི་སིད་ལ། སེམས་དང་ཚེ་

སློག་ཚོགས་པ་ཡང་དར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་ཡློད་མི་སིད། དེའི་ཕིར་ངའི་རེ་

བར་ང་ཚོས་བགློ་གེང་འདི་ཝར་རེ་ལ་དན་གསློའི་དློན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། ང་ཚོས་ཁློང་

གི་ཆུང་མ་དང་བུ་གཉིས་ཚོགས་འདུ་འདིའི་སྐུ་མགློན་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་

བརྩིས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”

ཨ་ཐློར་གིས་བགློ་གེང་གི་བརློད་གཞི་ཁག་གི་སློན་གེང་མདློར་བསྡུས་ཤིག་

གེང་ནས་ཚོགས་འདུ་འགློ་བརྩམས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ལ་འཁློར་

ནས་བཤད་རྒྱུར། “ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་འདིའི་སྟེང་ཁྱེད་དང་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོར་
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ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ནང་བྱུང་བའི་དར་རྒྱས་དང༌། བརློད་གཞི་ཁག་ཅིག་གི་

ལེའུ་གཞན་ཞིག་ཁྱེར་ཡློང་ཡློད། ཁྱེད་ཚོས་བགློ་གེང་འདིའི་ནང་དུ་དེང་རབས་ཀི་

སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་འགེལ་བཤད་དེ། ཤེས་ཚོར་དང༌། ཤེས་པ། སེམས། འགློ་བ་

མིའི་རིག་སྟློབས་བཅས་ལ་རྟེན་གཞིར་མ་གྱུར་པའི་ཡར་སློན་གི་ལློ་ངློ་ས་ཡ་མང་

པློའི་ཚེ་སློག་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་སློགས་གློ་རྒྱུ་རེད། ཚན་རིག་གི་

ཁྱབ་ཁློངས་འདིའི་ནང་མདུན་བསྐྱློད་ཆེན་པློ་བྱས་ཤིང༌། སེ་ཚན་འདིར་གཏློགས་

པའི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་སྙན་གགས་ཅན་དུ་མ་འདིར་འཛོམས་ཡློད། ང་ཚོས་བརློད་

གཞི་འདི་དེང་རབས་ཀི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་ངློས་ནས་གེང་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་ཡང་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་ལ། ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་ནི་དངློས་གཟུགས་ལས་བྱུང་

བ་ཞིག་རེད། ཚེ་སློག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང༌། ང་ཚོའི་མཐའ་སྐློར་དུ་ཡློད་པའི་གཡློ་

འགུལ་དང་བལ་བའི་དངློས་གཟུགས་ཀི་འབེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་བགློ་

གེང་འདིའི་ནང་ཁྱེད་ཀི་མཉམ་ཞུགས་ལའང་རེ་ལྟློས་ཆེན་པློ་བྱེད་ཀི་ཡློད་པ་དང༌། ང་

ཚོར་དི་བ་གལ་ཆེན་གང་མང་ཞིག་ཡློད། དེ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་

འཇིག་རྟེན་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་གི་འཇིག་རྟེན། སེམས་ལྡན་གི་འཇིག་རྟེན་བཅས་ཀི་འཕེལ་

རིམ་སྐློར་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་སྐློར་རེད། ད་དུང་སྐྱེ་དངློས་འཕྲུལ་ལས་གསར་དུ་

དར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང༌། ལྷག་དློན་དུ་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ཚུར་བསྒྱུར་

པ་ནས་བཟུང་བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་གང་

མང་ཞིག་བསླངས་ཡློད། ང་ཚོར་དི་བ་དེ་དག་ལ་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཐབས་

ལམ་ཞིག་དགློས་ཤིང༌། བང་དློར་རིག་པའི་གློ་རྟློགས་ནི་དུས་རབས་རེས་མའི་ནང་
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འཕྲུལ་ལས་འདི་ཚོ་འློས་ཤིང་འཚམས་པར་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་ལ་དགློས་ངེས་ཡིན། 

“རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དང་བློད་པ་མང་པློ་ཞིག་ཀང་འདིར་ཕེབས་ཡློད་པ་ནི་ང་ཚོ་

དགའ་འློས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་བློད་པའི་མཁས་པ་མང་པློ་ཞིག་ཕེབས་པར་རྒྱུན་

དུ་རེ་བ་བརྒྱབ་ཡློད།”

དེ་ནས་ཨ་ཐློར་གི་ཚོགས་ཞུགས་པ་རེ་རེ་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་མཚམས་

སྦློར་སྟབས་བདེ་ཞིག་བྱས་ནས་བགློ་གེང་འདིའི་ཁློང་ཚོའི་འློས་འགན་རགས་རིམ་

ཙམ་བརློད་བྱུང༌། ང་ཚོས་མཚམས་འདི་ནས་ཁློང་ཚོ་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་ལ་ངློ་སྤློད་ཆ་

ཚང་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

མེ་ཁད་ནི་ཕ་རེ་སིར་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་ཚད་མ་རིག་པའི་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་སུ་གཞི་སློད་

བྱས་ཡློད་ལ། ཕ་རེ་སིའི་མཐློ་སླློབ་དང་པློ་རུ་སླློབ་མ་རྒན་རབས་པ་རྣམས་ལ་དེང་

རབས་ཀི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཁིད་ཀི་ཡློད། ཁློང་གིས་ཕ་རེ་སིར་ཡློད་

པའི་མཐློ་སླློབ་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་སླློབ་གཉེར་བྱས་མློང་ཞིང༌། ཕི་ལློ་ ༡༩༨༠ ལློར་སྨན་

རིག་གི་འབུམ་རམས་པ་དང༌། དེ་ནས་ ༡༩༨༥ ལློར་དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང་སྐྱེ་

དངློས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་གློ་གནས་བཅས་བངས། དེ་བཞིན་ཁློང་གིས་ 

༡༩༩༧ ལློར་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་ལ་སྦང་བ་བྱས་ནས་མཐར་ཕིན་པ་རེད། 

ཁློང་ནི་ཕི་ལློ་ ༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༩༠ བར་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་

ལ། ཐློག་མར་ཁག་རྩའི་ནང་གི་ཁག་གི་བཞུར་རྒྱུན་གི་གཤེར་ཁུའི་གཡློ་འགུལ་ལ་

ཆེད་དུ་བརྟག་དཔད་གནང་ཞིང༌། དེ་ནས་ཁག་གི་ཕྲ་ཕུང་དམར་པློའི་སྐྱི་པགས་ཀི་
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བཟློ་བཀློད་ཕྲ་མློ་ལ་འཕྲུལ་ལས་བེད་སྤད་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས། ཕི་ལློ་ ༡༩༩༠ ལློ་

ནས་དངློས་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་ཕློགས་ལ་འཁློར་ཞིང༌། ཁློང་གིས་ཤློ་རློ་ཏྲིན་

ཀར་གིས་བརྩམས་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་སྤི་དང༌། ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་

སླློབ་དེབ་ཁག་ལ་རྩློམ་སྒིག་བྱས་པ་མ་ཟད། “ཤློ་རློ་ཏྲིན་ཀར་གི་ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་

ཤུགས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ”ཅེས་པའི་དེབ་ཀང་བརྩམས་ནས་ ༡༩༩༦ ལློར་དཔར་སྐྲུན་

བྱས་ཡློད།

མེ་ཁད་ཀིས་ ༡༩༩༦ དང་ ༡༩༩༨ ལློར་ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་

དང༌།༼quantum mechanics༽ ཚན་རིག་གི་བདེན་གྲུབ་རིང་ལུགས་ཀི་སྐློར་ལ་

དེབ་གཉིས་རིམ་གིས་

དཔར་སྐྲུན་བྱས། ཉེ་

ཆར་ཁློང་གིས་དློ་སང་

བྱེ ད ་ཡུལ ་ནི ་ ཁློ ན ་

ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་

རིག་པ་དང༌། སེམས་

ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

བར་གི་འབེལ་བ་རེད། 

བརློད་གཞི་འདི་དང་འབེལ་བའི་དེབ་ཅིག་ ༢༠༠༠ ལློར་ཧཕ་རན་ཆིའི་ཡིག་ཐློག་ཏུ་

དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཤིང༌། ཝར་རེ་ལ་དང་མཉམ་འབེལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡློད། ཕི་ལློ་ 

༡༩༩༧ ལློར་ཚན་རིག་དང་སིད་དློན་བང་དློར་གཙུག་ལག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་

ཚོགས་ཐློག་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མེ་ཁད།
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ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐློར་གི་ཁློང་གི་བརྩམས་ཆློས་གཞིར་

བཞག་ནས་ཁློང་ལ་བྱ་དགའ་སྤད་ཡློད། ད་ལྟ་མེ་ཁད་ཀིས་ལེགས་སྦར་སྐད་ལ་སྦང་

བ་བྱེད་བཞིན་ཡློད་ལ། དེ་ཡང་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་

གཞུང་གི་རྩ་ཚིག་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་རྟློགས་ནས་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་དང༌། དངློས་

ལུགས་ཀི་འབེལ་བའི་ལྟ་བ་གཉིས་ཀི་ཐད་ལ་ལས་དློན་གསར་པ་ཞིག་འགློ་འཛུགས་

རྒྱུའི་དློན་དུ་ཡིན་འདུག

སི་ཏེ་ཝུན་ནི་སི་ཏྲམ་ཧཕློར་ཌི་མཐློ་སླློབ་ཏུ་དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང༌། 

ལག་ལེན་དངློས་ལུགས་གཉིས་ཀི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་བར་ཁི་

ལེ་མཐློ་སླློབ་ཏུ་འབུམ་རམས་པའི་གློ་གནས་བངས་ནས་དེར་ལློ་ངློ་གཉིས་ཙམ་ལ་

ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབས། ཕི་ལློ་ ༡༩༧༨ ལློར་བེ་ལི་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་

ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། དེར་ཁློང་གིས་ལེ་ཟེར་༼laser༽མཇའ་རིམ་བརྟག་ཆས་

བརྒྱུད་ནས་རྒྱུན་མི་བརྟན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཕློལ་སི་རློད་ནེ་༼positronium༽ལ་

ཐེངས་དང་པློར་བརྟག་དཔད་བྱས། ཕློལ་སི་རློད་ནེ་ནི་གློག་རྡུལ་ཞིག་དང་ཕློལ་སི་

རློད་༼positron༽ཅིག་གིས་གྲུབ་ཡློད། ཁློང་གིས་ད་དུང་བརྟག་དཔད་ཁང་འདིར་ལེ་

ཟེར་གི་འློད་ལ་བརྟེན་ནས་རྡུལ་ཕྲན་གང་མློར་གཏློང་བའི་ཐབས་དང༌། ཐེངས་དང་

པློར་འློད་ལ་བརྟེན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་འགློག་ཐབས་གཉིས་གསལ་སྟློན་བྱས་པ་རེད། 

རྡུལ་ཕྲན་འགློག་ཐབས་འདི་ལ་འློད་ཀི་སྐམ་པ་ཟེར་ཞིང༌། ཆུའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཕྲ་

མློ་འགློག་པ་ལ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ནང་དུའང་བཀློལ་

སྤློད་རྒྱ་ཆེན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁློང་དང་ཁློང་གི་ལས་རློགས་ཚོས་དེང་སང་དར་ཆེ་བའི་
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རྡུལ་ཕྲན་འགློག་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཁབ་ལེན་གི་འགློག་ཐབས་ཞེས་པ་དེའང་གསར་

བཟློ་བྱས་པ་རེད།

སི་ཏྲེ་ཝུན་ནི་ ༡༩༨༧ སི་ཏྲམ་ཧཕློར་ཌི་མཐློ་སླློབ་ཀི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་

སེ་ཚན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། མཐློ་སླློབ་འདིར་ཁློང་དང་ཁློང་གི་ལས་རློགས་ཚོས་རྡུལ་

ཕྲན་གི་ཧཕློན་ཏྲིན་༼atomic fountain༽གཞིར་བཞག་གི་གློག་རྒྱུན་འཕེལ་འགིབ་

ཚད་ལྡན་ཐློག་མ་དེ་བཟློས་པ་མ་ཟད། རྡུལ་ཕྲན་རླབས་རྒྱུན་གི་བརྟག་ཆས་ཡར་

ཐློན་ཞིག་ཀང་གསར་བཟློ་བྱས། ཁློང་གིས་འློད་ཀི་སྐམ་པ་དེ་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་

སྐྱེ་དངློས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཤིག་དུས་གཅིག་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་

འཆར་སང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་དར་སེལ་བཏང་ཡློད། ཁློང་དང་ཁློང་གི་ལས་

རློགས་ཚོས་ད་དུང་ཧཕི་སི་ཕྲ་མཐློང་ཆེ་ཤེལ་དང༌།༼fluorescence microscopy༽ 

འློད་ཀི་སྐམ་པ། རྡུལ་ཕྲན་ནུས་ཤུགས་ཀི་བྱེད་ཐབས་སློགས་བེད་སྤད་དེ། སྐྱེ་

དངློས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་སློ་སློའི་འིན་ཛའི་༼enzyme༽བྱ་འགུལ་དང༌། 

སྤི་དཀར་དང་འར་ནི་ཨད་༼RNA༽ཀི་བཟློ་བཀློད་གྲུབ་སྟངས་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་མློང༌། ཁློང་ཚོས་རིན་ཐང་ཅན་གི་གསར་རེད་ཁག་ཅིག་བྱས་ཡློད་པ་ནི་ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་སློ་སློའི་ཁྱད་ཆློས་བྱེ་བག་པ་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཀི“དན་ཤེས”གནས་སའི་རྫས་འགྱུར་རམ་གཡློ་འགུལ་གི་རྟེན་གཞི་སློགས་རེད།

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་གཟེངས་རྟགས་འད་མིན་མང་པློ་ཞིག་བཞེས་མློང་ཞིང༌། ཕི་

ལློ་ ༡༩༩༧ ལློའི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ནློར་སེལ་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཁློང་དང་

དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་གཞན་གཉིས་བཅས་ལ་ཐློབ་ཡློད། ཁློང་ནི་རྒྱལ་ཡློངས་
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ཚན་རིག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ཨ་རིའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་མཐུན་ཚོགས། ཨ་རིའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་

ཚན་རིག་ལྷན་ཚོགས། སི་ནེ་ཁི་ཉམས་ཞིབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་སློགས་པའི་ཚོགས་

མི་རེད། ད་དུང་ཁློང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་མཐུན་ཚོགས་དང༌། ཀློ་རེ་ཡའི་ཚན་

རིག་དང་འཆར་འགློད་ལས་རིག་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཕི་གིང་བའི་ཚོགས་

མིའང་ཡིན།

འོད་སོ་ལཱ་ནི་ཝ་ཤིན་ཏྲློང་མཐློ་སླློབ་ཀི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་

མློ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁློ་མློས་རད་ཌི་ཁི་ལེ་ཧཕི་མཐློ་སླློབ་དང་བ་ནར་ཌི་མཐློ་སླློབ་

གཉིས་ནས་སླློབ་སྦློང་བྱས། ཕི་ལློ་ ༡༩༦༩ ལློར་ཧ་ཝད་ཌི་མཐློ་སླློབ་ནས་འབུམ་

རམས་པའི་གློ་གནས་བངས། ཝ་ཤིན་ཏྲློང་མཐློ་སླློབ་ལ་གནས་སློ་མ་བྱས་པའི་སློན་

དུ་འློད་སློ་ལཱས་ཧ་ཝད་ཌི་མཐློ་སླློབ་ཏུ་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ལས་རློགས་སླློབ་དཔློན་

ཆེན་མློ་དང༌། གློ་རིམ་འློག་མའི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་མློའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་རེད། ཁློ་

མློས་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་སླློབ་མ་གཞློན་རབས་པ་རྣམས་ལ་ཕྲ་

ཕུང་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་འཁིད་ཀི་ཡློད། དེ་བཞིན་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང༌། ས་

གཤིས་རིག་པ་བ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་ཚན་རིག་ཆེད་སྦློང་བྱེད་ཀི་མེད་པའི་སླློབ་མ་

རྣམས་ལ“འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་བྱུང་རབས”ཞེས་པའི་སླློབ་ཚན་ཞིག་ཀང་འཁིད་

ཀི་ཡློད།

འློད་སློ་ལཱའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཁ་ཕློགས་ནི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ཕྲ་ཕུང་དང༌། ཨ་

གྷ་ལང་ཁུ་ཞེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་ཆུ་རྩའི་རིགས་ཤིག་གི་ཚེ་སློག་བསྐྱེད་

འཕེལ་གི་འཁིག་སྦློར་དུས་རིམ། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར྄་རིགས་རྒྱུད་སེལ་བ་དང་འབེལ་
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བའི་ཁྱད་རྣམ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རིགས་རྫས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་བཅས་རེད། 

ཁློ་མློས“རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག”ཅེས་པའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཡློད་པ་དེ་ནི་ས་ཆ་

མང་པློར་སླློབ་དེབ་ཏུ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། འློད་སློ་ལཱས་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡློངས་ཀི་

སྐྱེ་དངློས་གསློ་རིག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་ལས་འགན་འད་མིན་བཞེས་མློང་ཞིང༌། ཕི་ལློ་ 

༡༩༨༩ ལློར་ཚན་རིག་གི་དུས་སྐབས་ཀི་ཆློས་ལུགས་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་

ཞུགས། དེ་ནས་བཟུང་ཁློ་མློས་འགན་ཡློད་ཀི་ལས་སེ་འད་མིན་གི་ཐློག་ནས་ཚོགས་

པ་འདིར་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡློད། ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལུགས་གཉིས་དང་འབེལ་

བའི་རྩློམ་ཡིག་སེལ་ཞིང་ཟབ་སྦློང་བཀློད་སྒིག་བྱས་པའི་ཐློག་ཁློ་མློས“རང་བྱུང་

ཁམས་ཆེན་མློའི་གཏིང་ཚད་ཀི་འགངས་ཆེན་རང་བཞིན”ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་ཀང་

བརྩམས་ཡློད། དེབ་འདིའི་ནང་རང་བྱུང་ཁམས་དང༌། ལྷག་པར་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་ཀི་གནས་རིམ་དུ་ཡློད་པའི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་སྐློར་ལ་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལྟ་

ཚུལ་ཁག་ཅིག་སྤད་འདུག

ལན་ཌར་ནི་རིགས་རྫས་ཞིབ་འཇུག་པ་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཀི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་བ། རྩིས་རིག་པ། ཝད་ཏྲི་ཧད་ཌི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོགས་མི། 

ཝད་ཏྲི་ཧད་ཌི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གསར་

འཛུགས་བྱེད་མཁན་དང་དེའི་འགན་འཛིན་བཅས་རེད། རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་འདི་ནི་འཛམ་གིང་གི་དེའི་རིགས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གཙོ་བློ་ཞིག་

ཡིན། ཁློང་ནི་དེང་སང་གི་རིགས་རྫས་རིག་པའི་གསར་བརེའི་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་

སྟློབས་ཤུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། རིགས་རྫས་རིག་པའི་ནང་དུ་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་རིགས་
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རྫས་ཚང་མ་དང༌། བདེ་ཐང་དང་ནད་རིགས་ཀི་ནང་དུ་དེ་ཚོར་བྱེད་ལས་ཅི་འད་ཞིག་

ཡློད་མེད་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཌློག་ཏྲར་ལན་ཌར་ནི་མིའི་རིགས་

རྒྱུན་སེ་ཁག་ལས་དློན་གི་འགློ་འཛིན་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁློང་ནི་མ་སར་

ཆློ་སད་ཏྲི་འཕྲུལ་ལས་ཞིབ་འཇུག་མཐློ་སླློབ་ཀི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་

མློ་ཞིག་ཀང་རེད། ཁློང་གི་འགློ་ཁིད་འློག་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་

འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་རྫས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལག་ཆ་གཙོ་བློ་རྣམས་གསར་

བསྐྲུན་བྱས་ཤིང༌། ཞིབ་འཇུག་ཁང་འདིས་འགློ་བ་མི་དང་བྱི་བའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་

ཁག་གི་བཟློ་བཀློད་ཀི་ས་ཁ་གསར་བཟློའི་ལས་དློན་ལ་སེ་ཁིད་ནས་རིགས་རྒྱུན་སེ་

ཁག་གི་གློ་རིམ་བསྒིགས་པ་དང༌། ན་ཚའི་རིགས་རྒྱུན་གི་ཞིབ་འཇུག་གཉིས་ལ་རྨང་

གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་བཏང་ཡློད། དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་འདིས་མིའི་རིགས་རྒྱུན་

སེ་ཁག་གི་གློ་རིམ་ཁྱློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆའི་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་བསྒིགས་ནས་མིའི་

རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་བསྒིག་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་ལས་དློན་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཆེ་ཤློས་དེ་

ཕུལ་ཡློད།

ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་འདིས་རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བའི་ཞིབ་འཇུག་དང༌། 

ཞིབ་འཇུག་དེའི་གྲུབ་དློན་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་ན་ཚ་རྟློགས་པར་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་

བཅས་ཀི་ནང་གསར་བརེ་ཞིག་གི་འགློ་བརྩམས་ཡློད་པ་མ་ཟད། འགློ་བ་མིའི་སྟེང་དུ་

རྒྱུན་ལྡན་གི་རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བའི་གནས་གཞི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ངློས་

འཛིན་བྱེད་པའི་མཉམ་འབེལ་དེ་ལའང་སེ་ཁིད་བྱས། དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་

འདིས་བྱི་བའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་གློ་རིམ་བསྒིག་པའི་ལས་དློན་གི་འབད་བརྩློན་
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དེའང་གློ་སྒིག་བྱས་ཤིང༌། སྐྱེ་དངློས་སྨན་སྦློར་གི་ཉམས་ཞིབ་གློང་འཕེལ་གཏློང་

བའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ། ལག་ཆ་དེ་ཚོ་ཚན་རིག་གི་ཚོགས་སེ་ཡིས་རིན་མེད་

དུ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཆློག་པ་བཟློས་ཡློད།

ཌློག་ཏྲར་ལན་ཌར་གིས་ཕི་རིན་སི་ཏྲློན་མཐློ་སླློབ་ཏུ་རྩིས་རིག་ལ་ཆེད་སྦློང་

བྱས་ནས་ ༡༩༧༨ ལློར་མཐར་ཕིན་པ་དང༌། ཕི་ལློ་ ༡༩༨༡ ལློར་ཨློ་ཁི་སི་ཧཕློར་ཌི་

མཐློ་སླློབ་ནས་རྩིས་རིག་འབུམ་རམས་པའི་གློ་གནས་བངས། ཕི་ལློ་ ༡༩༨༡ ནས་ 

༡༩༩༠ བར་ཧ་ཝད་ཌི་ཚོང་ལས་སླློབ་གྲྭར་འཛིན་སྐྱློང་འགན་འཛིན་གི་དཔལ་འབྱློར་

རིག་པའི་ལས་རློགས་སླློབ་དཔློན་ཆེན་མློའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་

ཁློང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ལས་གཞི་རྣམས་ཀང་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱས་

ཡློད། ཁློང་ལ་ ༡༩༧༨ ལློར་རློད་སི་མཁས་དབང་གི་མཚན་སྙན་ཐློབ་པ་དང༌། རིགས་

རྒྱུན་ཚན་རིག་དང་འབེལ་བའི་བྱ་བཞག་རྒྱུན་འཁྱློངས་ཀི་དློན་དུ་ ༡༩༨༧ ལློར་མཱ་ཁི་

ཨ་ཐློར་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་མ་དངུལ་གི་རློགས་རམ་ཐློབ་པ་རེད། ཕི་ལློ་ ༡༩༩༧ 

ལློར་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚན་རིག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ༡༩༩༨ ལློར་ཨ་རིའི་

སྨན་ལས་ཉམས་ཞིབ་ཁང༌། ༡༩༩༩ ལློར་ཨ་རིའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཚན་རིག་ལྷན་ཚོགས་

བཅས་ལ་འདེམས་བསྐློ་བྱས་ཡློད། ཌློག་ཏྲར་ལན་ཌར་ལ་གཟེངས་རྟགས་དང་

མཚན་མཐློང་གི་གློ་གནས་མང་པློ་ཞིག་ཐློབ་ཡློད་ལ། ཁློང་གིས་སིད་གཞུང་དང༌། 

ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང༌། ཚན་རིག་གི་མཐུན་ཚོགས། ཚོང་ལས་ཁང་བཅས་འད་

མིན་གི་སླློབ་སྟློན་པའི་འགན་ཡང་བཞེས་ཀི་ཡློད།

ལོ་ཡེ་སི་ནི་ད་ལྟ་རློད་མཱ་མཐློ་སླློབ་གསུམ་པའི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་སླློབ་
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དཔློན་ཆེན་མློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། སློན་མ་ཁློང་གིས་སློ་སི་གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལས་མཐློ་

སླློབ་ཏུ་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཕྲ་མློའི་རས་འགྱུར་རིག་པའི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་

མློའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་མློང༌། འདི་ནི་ཡློ་རློབ་ཏུ་མཚན་སྙན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་འཕྲུལ་ལས་

ཀི་མཐློ་སླློབ་ཅིག་རེད། དེའི་སློན་ཁློང་གིས་ཡེ་ཏྲ་ལེ་དང༌། ཨ་རི། སི་ཝེ་ཏྲམ། ཨུ་རུ་

སུ་བཅས་ཀི་ནང་འགྲུལ་བསྐྱློད་བྱེད་བཞིན་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཡློད་པ་མ་ཟད། ཁློང་ཡེ་ཏྲ་

ལེའི་ནང་མཐློ་སླློབ་ལ་འགིམ་པ་རེད། ཁློང་གི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁ་ཕློགས་གཙོ་བློ་ནི་

རྫས་འགྱུར་སྒིག་འཛུགས་ཀི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་དང༌། རང་བྱུང་མཉམ་འདུས་

ཡིན་ཞིང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་རློག་འཛིངས་ཆེ་རུ་ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་

བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གསར་པ་མངློན་ཐློན་བྱེད་པའི་སང་ཚུལ་འདིའང་རེད།

ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མའི་འབྱུང་ཚུལ་དང༌། ཕྲ་ཕུང་ཐློག་མའི་འབྱུང་ཚུལ་གི་ཞིབ་

འཇུག་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་ཁློང་གི་མཚན་སྙན་ཡློངས་གགས་ཡིན། ཁྱབ་ཁློངས་འདིའི་

ནང་ཁློང་གིས་ཚན་རིག་གི་ཚོད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་ལངས་ཕློགས་

དེ་ཚེ་སློག་གི་རང་བཞིན་དམའ་ཤློས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་གནད་དློན་དང་ཟུང་དུ་

སྦེལ་ཡློད། ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་འདིའི་ནང་ཁློང་ནི་ཝར་རེ་ལ་དང༌། མཱ་ཆློ་ར་ན་

གཉིས་ཀིས་བཏློན་པའི་རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་གི་རྣམ་གཞག་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱེད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་གིས་རྫས་འགྱུར་གི་རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་

ལྟའི་ནང་དུའང་རྣམ་གཞག་འདི་དང་ལེན་བྱས་ནས་ཇེ་རྒྱས་ལ་བཏང་ཡློད། ཚན་

རིག་དང་འགློ་བ་མིའི་ཡློན་ཏན་གཞན་བར་གི་སྟློང་ཆ་དེ་ཁ་སྐློང་བའི་ལས་དློན“ཁ་

ཏྲློར་གཟའ་འཁློར”ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཀང་སེལ་བཞིན་ཡློད། ཁློང་གིས་ཚན་
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རིག་དང་འབེལ་བའི་རྩློམ་ཡིག་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་སེལ་ཡློད་པ་མ་ཟད། བྱིས་སྒྲུང་

ཐེ་བའི་རྩློམ་རིག་གི་དེབ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཀང་བརྩམས་ཡློད།

མཱ་ཐེའོ་ནི་ཀ་ཐ་མན་ཌུའི་ནང་ཡློད་པའི་ཞེ་ཆེན་དགློན་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང༌། ཕི་ལློ་ ༡༩༨༩ ལློར་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཧཕ་རན་ཆིའི་སྐད་སྒྱུར་རེད། 

ཁློང་ནི་ ༡༩༤༦ ལློར་ཧཕ་རན་སིར་སྐྱེས་པ་དང༌། ཕཱ་སི་ཏྲར་མཐློ་སླློབ་ནས་ཕྲ་ཕུང་

རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་འབུམ་རམས་པའི་གློ་གནས་བངས། ནློར་སེལ་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མློང་བའི་ཇད་ཁློ་པི་༼Francois Jacob༽ནི་སྐབས་དེར་ཁློང་གི་དགེ་

རྒན་ཡིན། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རང་མློས་ཞློར་ལས་ཀི་ཚུལ་དུ“དུད་འགློའི་གནས་སློ”ཞེས་

པའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཤིང༌། ཕི་ལློ་ ༡༩༦༧ ལློར་ཐེངས་དང་པློར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་

ཕློགས་ལ་འགྲུལ་བསྐྱློད་བྱས། ༡༩༧༢ ལློ་ནས་བཟུང་དེར་གནས་སློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

ཁློང་གིས་ལློ་ངློ་བཅློ་ལྔའི་རིང་ང་ཚོའི་སྐབས་ཐློག་གི་བློད་ཀི་བ་མ་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པའི་འགློ་མགློན་ཀེའུ་ཚང་རིན་པློ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་སླློབ་གཉེར་གནང༌།

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ཧཕ་རན་སིའི་བསམ་བློ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རང་གི་ཕ་དང་མཉམ་

འབེལ་གིས“གྲྭ་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ”ཞེས་པའི་དེབ་དང༌། གནམ་རིག་དངློས་ཁམས་

རིག་པ་བ་ཤློམ་ཐབ་༼Trinh Xuan Thuan༽དང་མཉམ་འབེལ་གིས“ཁློན་ཏྲློམ་དང་

མེ་ཏློག་པད་མ”ཞེས་པ་བཅས་བརྩམས་ཡློད། དེ་བཞིན་ཁློང་གིས་དཔེ་དེབ་འགའ་

ཞིག་བློད་ཡིག་ནས་དབྱིན་ཡིག་དང་ཧཕ་རན་ཆི་ལ་བསྒྱུར་མློང༌། མཱ་ཐེའློ་ནི་པར་པ་

ཞིག་ཀང་ཡིན་ལ། “བློད་ཀི་བ་སློག” “ནང་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ”ཞེས་པའི་རང་ཉིད་ཀི་

འད་པར་རྣམས་འདེམས་བཀློད་ཀིས་དེབ་གཉིས་བཏློན་ཡློད།
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ཨ་ཐོར་ནི་ཨ་མི་ཧེ་སི་ཏྲེ་མཐློ་སླློབ་ཏུ་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་སླློབ་དཔློན་

ཆེན་མློ་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁློང་ནི་ཡློ་རློབ་ཀི་ནང་དུ་མཐློ་སླློབ་གགས་ཆེན་ཁག་ཅིག་གི་

གདན་ཞུས་སླློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་དང་ཉམས་ཞིབ་ཚན་རིག་པའང་ཡིན། ཆློས་དང༌། 

རིན་ཐང༌། ཚན་རིག་བཅས་ཀི་འབེལ་ལམ་ཁག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཁེ་རཱ་མཐུན་

ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཧཕེ་ཛར་ཚོགས་པའི་སླློབ་

སྟློན་པ་དང༌། ལིན་ཌེ་སི་ཧཕན་མཐུན་ཚོགས་དང་ཨ་རིའི་ཆློས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ཀི་འགན་འཛིན་ཡང་ཡིན།

ཁློང་ནི“འློད་འཛིན་བཞིན་པ”ཞེས་པའི་དེབ་ཀི་རྩློམ་པ་པློ་དང༌། “གློྷད་ཐིའི་

ལུགས་ཀི་ཚན་རིག”ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀི་མཉམ་འབེལ་རྩློམ་སྒིག་པ་རེད། དེ་

བཞིན་ཁློང་གིས་འཇློད་ཇི་༼George Greenstein༽དང་མཉམ་འབེལ་གིས“ཁློན་

ཏྲློམ་གི་དཀའ་ངལ”ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཡློད། 

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའམ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆློག་ནི་

བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང༌། བཙན་བྱློལ་བློད་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་

འཛམ་གིང་གང་སར་མཐློང་ཆེན་བྱེད་པའི་ཆློས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཀང་ཡིན། ཁློང་ནི་

ཕི་ལློ་ ༡༩༣༥ ལློའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་དྲུག་ཉིན་བློད་ཀི་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་གི་སྟག་

འཚེར་ཞེས་པའི་གློང་གསེབ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ཞིང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་གཉིས་ཀི་སྟེང་བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་གཞིར་བཟུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་བྱས། བློད་ཀི་ནང་པའི་སློལ་རྒྱུན་དུ་ཏཱ་ལའི་

བ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱློན་རྣམས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་བ་ཡིན། 
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སྤན་རས་གཟིགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་ཡིན་ཞིང༌། འགློ་བ་

མིའི་རིགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་

པ་ཞིག་རེད། ཁློང་གིས་ཕི་ལློ་ ༡༩༨༩ ལློའི་ནློར་སེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་

བཞེས་ཤིང༌། ཁློང་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་དཀའ་རློག་རྣམས་སྙིང་

རེ་དང༌། ཞི་བདེའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅློད་བྱེད་དགློས་པའི་སྐུལ་སླློང་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ཀི་མགིན་ཚབ་པ་མཐློང་ཆེན་དང་གུས་རྩིས་བྱེད་ས་ཤིག་དང༌། རྟག་ཏུ་འཛམ་

གིང་གང་སར་ཕེབས་ནས་སྤི་སེམས་དང༌། བྱམས་བརྩེ། སྙིང་རེ། བྱམས་སེམས་

སློགས་བརློད་གཞི་འད་མིན་གི་ཐློག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གི་ཡློད།

མི་ཚོར་ཆ་རྒྱུས་མེད་པ་ནི་ཚན་རིག་ལ་ཡློད་པའི་ཁློང་གི་དུང་བ་དེ་རེད། 

ཁློང་གིས་གལ་སིད་རང་ཉིད་གྲྭ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཚེ་འཆར་འགློད་ལས་རིག་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡློད་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས་མློང༌། དགུང་ལློ་གཞློན་པའི་དུས་སུ་ལྷ་སར་ཕློ་

བང་པློ་ཏཱ་ལའི་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཏེ། རླངས་འཁློར་དང་ཆུ་ཚོད་གང་རུང་ལ་ཆག་

སྐྱློན་བྱུང་ཚེ་ཁློང་སྐད་བཏང་ནས་བཟློ་བཅློས་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡློད། ཁློང་ལ་ཚན་

རིག་གི་ནང་དུ་དར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་གསར་ཤློས་རྣམས་རྟློགས་འདློད་ཤུགས་དག་

ཅིག་ལྡན་པ་མ་ཟད། ཚན་རིག་གི་གསར་རེད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་འགློ་བ་མིའི་

རིགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དར་འཕེལ་གི་ཕློགས་སུ་འགློ་དགློས་པའི་དགློངས་ཚུལ་དང༌། 

མངློན་རྟློགས་རང་བཞིན་གི་གློ་རྟློགས་ཚད་མཐློ་བློ་ཞིག་ཀང་ཡློད།

ཐུབ་བསྟན་སིྦན་པས་ནི་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་དགའ་ལྡན་ཤར་

རྩེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆེད་སྦློང་གི་སླློབ་གཉེར་བྱས་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་
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གནས་བཞེས། དེའི་ཁར་ཁློང་གིས་ཁམ་པི་རད་ཇི་མཐློ་སླློབ་ནས་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

རབ་འབྱམས་པ་དང༌། ཆློས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་གི་འབུམ་རམས་པའི་གློ་གནས་

བངས་ཡློད། ཁློང་གིས་དགའ་ལྡན་དུ་ལློ་ངློ་ལྔ་ལ་དཔེ་ཁིད་བྱས་མློང་བ་མ་ཟད། ཁམ་

པི་རད་ཇི་མཐློ་སླློབ་ཀི་གྷར་ཏྲློང་སླློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ལུགས་

ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་བྱ་བའང་བསྒྲུབས་ཡློད།

ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལློ་རབས་གཉིས་ཀི་རིང་ྋགློང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆློག་གི་དབྱིན་ཡིག་གི་གསུང་སྒྱུར་གཙོ་བློ་དེ་ཡིན་ལ། ཁློང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་

མའི་བཀའ་རྩློམ་མང་པློ་ཞིག་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་རྩློམ་སྒིག་གནང་ཡློད། དེ་

ཚོ་ཁག་ཅིག་ནི“སྟློང་ལློ་གསར་པའི་བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག”དང༌། “བློ་སྦློང༌།” 

“བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆློས་ལུགས།” “རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁློ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་

རྟེན།” བཅས་རེད། ཁློང་རང་ཉིད་ཀི་བརྩམས་ཆློས་ཀང་དབྱིན་ཡིག་དང༌། བློད་ཡིག་

གཉིས་ཀའི་ཐློག་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཡློད། ཉེ་ཆར་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་ནི“བློད་ཀི་ལྟ་

གྲུབ་རིག་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས། བདག”ཅེས་པ་འདི་

ཡིན། 

ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་མློན་ཏྲི་རློད་དུ་ཡློད་པའི་མད་ཀི་གྷེ་ལི་མཐློ་སླློབ་ཀི་

ཆློས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་སེ་ཚན་དུ་ལས་རློགས་སླློབ་དཔློན་ཆེན་མློའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་

བཞིན་ཡློད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ཁློང་གིས་བློད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔློད་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གི་འགན་ཡང་བཞེས་ནས་ཞིབ་དཔློད་ཁང་འདིའི་ལས་གཞི་རྣམས་ལ་སེ་ཁིད་

བྱེད་བཞིན་པ་དང༌། དེ་ཚོ་ནི་བློད་རང་གི་མཁས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་གཙོ་
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བློ་རྣམས་གསར་དུ་དཔར་སྐྲུན་དང༌། ཕབ་སྒྱུར། རྩློམ་སྒིག་ནན་མློ་བྱེད་པ་བཅས་

རེད། འདིའི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བློད་ཀི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་ཞེས་

པའི་མིང་བྱང་འློག་ངེས་གཏན་ཅན་གི་དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བསྡུ་སྒིག་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་རེད་འདུག

ཨ་ལན་ནི་སམ་ཏྲ་བ་བི་རའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཡིན། ཁློང་གིས་རྒྱ་གར་དང༌། སློ་སི་སློགས་ཀི་བློད་པའི་དགློན་སེ་ཁག་ཅིག་

ཏུ་ལློ་མང་པློར་སླློབ་གཉེར་བྱས་ནས་གྲྭ་པའི་འཚོ་བ་བསྐྱལ། ཕི་ལློ་ ༡༩༧༦ ལློ་ནས་

བཟུང་ཁློང་གིས་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ཉམས་ལེན་རྣམས་འཛམ་གིང་གང་

སར་ཁིད་མློང་བ་མ་ཟད། ྋགློང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གཙོས་པའི་བློད་ཀི་མཁས་

དབང་དང༌། སྒློམ་སྒྲུབ་པ་མང་པློ་ཞིག་ལ་སྐད་སྒྱུར་ཡང་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁློང་གིས་ཨ་

མི་ཧེ་སི་ཏྲེ་མཐློ་སླློབ་ཏུ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་དང༌། དངློས་ཁམས་རིག་པ་

གཉིས་ལ་སྦངས་ནས་ཨང་རིམ་དང་པློ་དང་བཅས་སླློབ་མཐར་ཕིན་ཅིང༌། སི་ཏྲམ་

ཧཕློར་ཌི་མཐློ་སླློབ་ཏུ་ཆློས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་གི་འབུམ་རམས་པའི་གློ་གནས་

བངས། ཁློང་གིས་བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང༌། བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པ། བློད་ཀི་སྐད་

ཡིག བློད་ཀི་རིག་གཞུང་བཅས་དང༌། དེ་བཞིན་ཚན་རིག་དང་ནང་དློན་རིག་པའི་

བར་གི་འབེལ་བའི་སྐློར་གི་དཔེ་དེབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཅིག་རྩློམ་པ་དང༌། སྒྱུར་བ། རྩློམ་

སྒིག་བྱེད་པ་བཅས་གནང་ཡློད།

དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁློང་གི་བརྩམས་ཆློས་ཁག་ཅིག་ནི་གཤམ་གསལ་འདི་

ཚོ་ཡིན། “ནང་པའི་དངློས་ལུགས་དང་སེམས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག” “ཤེས་པར་ཕློགས་
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པའི་ཚན་རིག་ཅིག” “ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག”༼འདི་ནི་ཁོང་གིས་རོམ་སྒིག་བྱས་

པའི་དེབ་ཅིག་རེད།༽  “བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཡིད་བྱེད་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་ཐབས་

ཤིག” “སྒློམ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ངློ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག” “ཡིད་བྱེད་ཀི་གསར་བརེ།” 

“ནང་དློན་རིག་པ་དང་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་མཐུན་ཆ།” “དངློས་ལུགས་དང་

ཤེས་པ་གཉིས་ཀི་གཅིག་གྱུར།” “འཕྲང་དུ་ལུས་པའི་སེམས་ཀི་གནས་བབ”བཅས་

ཡིན།
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ལེའུ་དང་པོ།

ཅི་ཙམ་ཞིག་ལ་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་དངོས་ཡོད་ཡིན་ནམ།

༄༅། །ཨ་ཐློར་གིས་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་ལྟར། སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཐེངས་བཅུ་པའི་

བགློ་གེང་སྐབས་ང་ཚོ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་དཀྱུས་མ་ནས་ཆེས་

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་འགློ་བ་མིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་རྒྱང་བཞུད་རིང་མློ་

ཞིག་བྱས་པ་ཡིན། དེབ་

འདིའི་ནང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་

འདབས་སུ་ཡློད་པའི ་ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་བཞུགས་སྒར་

གི་འཚང་ཁ་ཆེ་བའི་ཁང་

པ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བའི་གཟའ་

འཁློར ་གཅིག ་གི ་རྒྱང ་

བཞུད ་དེ ་ བཀློ ད ་ཡློ ད ། 

དམིགས་ཡུལ་མཐློ་ཞིང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱང་བཞུད་དེ་ཇི་ལྟར་འགློ་བརྩམས་ཡློད་

དམ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ནློར་སེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མློང་བའི་དངློས་ཁམས་རིག་པ་

བ་སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་ཐློག་མའི་སྐད་ཆ་ནས་འགློ་འཛུགས་ཆློག “ང་ཚོའི་

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་གཏམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གློ་རྟློགས་གལ་ཆེ་ཤློས་ནི་འཛམ་གིང་འདི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲུབ་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མགློ་སྟློད་འདིར་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་འདི་

ལ་མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་ཡློད།”

“ག་རེ།” ཚོགས་ཞུགས་པ་གྲྭ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་འདི་ལྟར་བསམས་ཡློད་

སིད། “འློ་ན། རི་དང༌། ཆུ་བློ། ཤིང་སློང༌། དུད་འགློ། མི་ལ་སློགས་པ་མཐའ་དག་རྡུལ་

ཕྲན་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། ཤེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། འདི་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་ལས་

གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ།”

ཁང་པའི་ནང་ཤློང་ཚོད་ཀིས་གང་འདུག་ལ། གཟུགས་མེད་ཀི་ནུས་ཤུགས་

ཤིག་ཁྱབ་ཅིང༌། བློད་ཀི་རི་མློའི་འཇའ་ཚོན་གི་ཁ་དློག་དང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ལྡུམ་ར་

ལས་བཏུས་པའི་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་ཡློད། སི་ཏྲེ་ཝུན་ནི་རྐུབ་སྟེགས་ཚ་བློའི་སྟེང་

ལྷློད་ལ་བབས་ནས་སློད་པ་དང༌། ཁློང་གི་བཞིན་རས་ངློས་ཀི་བྱིས་པའི་མཛུམ་

མདངས་དེས་མི་ཚང་མའི་དློ་སང་དང་མིག་ཟུང་རང་གི་ཕློགས་སུ་གཏད་ཡློད་པའི་

སྐློར་ལ་དགའ་སྤློ་དང་སེམས་འཚབས་འད་མཉམ་ཞིག་ཡློད་པར་མཚོན་འདུག

ཡིན་ཡང༌། སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རས་གཞིའི་ངློས་སུ་རྡུལ་ཕྲན་འགའི་འད་པར་

ཞིག་སྟློན་སྐབས་དགློད་སྒའི་ཚབ་ཏུ་སྐད་ཆ་ལྡབ་ལྡིབ་ཅིག་གིས་ཁེངས་ཤིང༌། སྐྲ་

མེད་ཀི་མགློ་བློའི་གལ་རིམ་དེ་ལྡམ་ལྡེམ་འགུལ་བྱུང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཞལ་

རས་ནས་དགའ་ཉམས་ཤིག་མངློན་སྟེ། ངློ་མཚར་སྐྱེས་པའི་སྤློ་སང་གི་ཀློང་ན་ཞལ་

ཡང་གདང་འདུག

“འདི་ནི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་འད་པར་ངློ་མ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ཁློང་གིས་དིས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

བྱུང༌།

“བིས་པའི་རི་མློ་ཞིག་མ་རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལན་བཏབ་སློང༌། “འད་

པར་ངློ་མ་ཡིན། འདི་ནི་ལྕགས་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་འགའ་ལྕགས་ལེབ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་སྟེང་

བཞག་ཡློད་པའི་འད་པར་ཞིག་རེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་ངང་ནས་འདི་

རྒྱུར། “འདི་ཚོ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་སློ་སློ་ཡིན་ནམ།”

“རེད། རྡུལ་ཕྲན་སློ་སློ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་རྐང་པ་སྐློར་ཞིག་རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་

གིས་བརློད་བྱུང༌། “འབུར་ཐློ་ཕྲན་བུ་འདི་ཚོ་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་ཡིན།”

“གཡློ་འགུལ་འདི་ཚོ་

ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།”

“གཡློ་འགུལ་འདི་ཚོ་

ནི་ལྕགས་ལེབ་ནང་གི་གློག་

རྡུལ་གི་རླབས་རྒྱུན་རྣམས་

ལྕགས་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་ལ་ཐུག་

ནས་ཕར་འཐློར་བཞིན་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཆ་ཤས་འདི་

ཚོ་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་ཤེས་མློད། འདུ་ཤེས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། ང་

ཚོས་ཁློ་ཚོ་མཐློང་གི་ཡློད།”

“དེས་ན་འདི་ནི་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” 

“རེད༌། གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ་་༌།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལན་བཏབ་

རྡུལ་ཕྲན་གི་འད་པར།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱུང༌།

“རྡུལ་ཕྲན་འདི་ཚོ་ནི་རང་སློར་གནས་སམ། ཡང་ན་གང་སར་ཁ་འཐློར་

རམ།” ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་བཀའ་འདི་གནང༌།

“ཁློ་ཚོ་ཁང་པའི་ཚ་གང་དུ་གནས་ཡློད་ཚེ། ཚ་དློད་ཀི་གཡློ་འགུལ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཁ་འཐློར་དུ་འགློ་རྒྱུ་རེད། ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོད་ལྟ་འདིའི་ནང་བྱས་པ་ལྟར། ཁློ་ཚོ་

གཞི་གཅིག་ཏུ་སློད་པར་ཧ་ཅང་གང་མློ་ཡིན་དགློས། དེ་ལྟ་ནའང༌། རྡུལ་ཕྲན་གི་ནང་

དུ་ད་དུང་ཚང་མ་གཡློ་འགུལ་བྱེད་ལ། རྡུལ་ཕྲན་གི་ནང་ཚི་གུ་དང་གློག་རྡུལ་

སློགས་ཡློད་པ་རེད། གློག་རྡུལ་དེ་ཚོ་འགུལ་གི་ཡློད། ཚི་གུའི་ནང་དུ་ཁློབ་རྡུལ་

༼quarks༽ཡློད་པ་དང༌། དེ་དག་ཀང་འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་པ་རེད། འཁྱགས་པར་གྱུར་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་ནི།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་མནློ་བསམ་ཞིག་བཏང་སྟེ། “སྐྱེལ་འདེན་བེལ་

ཟིང་གི་ནང་དུ་བཀག་ཡློད་པའི་སྤི་སྤློད་རླངས་འཁློར་དང་འད་ཞིང༌། རླངས་འཁློར་

ནང་གི་མི་རྣམས་ད་དུང་འགུལ་བ་དང༌། ཁློ་ཚོར་ཚ་བས་གདུང་གི་ཡློད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་

གིས་རང་གི་ལག་པ་རླུང་གཡབ་ཀི་ཚུལ་དུ་གཡུགས་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ལམ་འགློ་

བ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས། “དེའི་ཕིར་རྡུལ་ཕྲན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

གཞན་གིས་གྲུབ་ཡློད་དེ། གློག་རྡུལ་རྣམས་དེའི་མཐའ་འཁློར་དུ་གནས་ཤིང༌། ཕློ་

རྡུལ་དང་མ་ནིང་རྡུལ་༼nuetron༽རྣམས་དེའི་དབུས་སུ་གནས་ཡློད། ཐ་ན་ཕློ་རྡུལ་

དང་མ་ནིང་རྡུལ་འདི་ཚོ་ཡང་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཁློབ་རྡུལ་ཞེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་

ཞིག་རེད། ང་ཚོས་ཁློབ་རྡུལ་དྲུག་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ཚོ་རེ་རེ་ཁ་དློག་མ་འད་བ་གསུམ་

རེ་ངློས་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་རྟློགས་ཟིན། འློན་ཀང༌། འདི་ཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་རྡུལ་ཕྲ་
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རབ་གཞན་ཡློད་མེད་ད་དུང་རྟློགས་མེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་རྒྱབ་སྐྱློར་གི་འཛུམ་མདངས་ཤིག་སྟློན་བཞིན། 

“ཧ་ལས་པ་རེད”ཅེས་གསུངས་བྱུང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡློད་པའི་ཁློང་གི་དུང་བ་དེ་ནི་

ཡློངས་གགས་ཡིན། འློན་ཀང༌། ཚོགས་ཞུགས་གྲྭ་པ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་ལློག་གྱུར་ཅིག་

རེད།

****

རྡུལ་ཕྲན: ལྟ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

རྡུལ་ཕྲན་གི་ལྟ་བ་འདིའི་ཐློག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་བར། ང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ལློ་ངློ་

ཉིས་སྟློང་གི་ཡར་སློན་ལ་ཨེ་ཤ་ཡ་ཆུང་བའི་ནང་ཡློད་པའི་ཨ་བེ་དྷེ་རཱ་ཞེས་པའི་གློང་

རྡལ་དུ་སློང་སྟེ། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སི་༼Democritus འདས་ལོ་ 460-370༽

ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དགློས། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་ཁློང་གི་དགེ་རྒན་ལེའློ་སེ་ཕ་སིས་

༼Leucippus༽ལྟ་བ་འདི་ཐློག་མར་གེང་བ་ཡིན་པར་བཤད་ཀང༌། ང་ཚོས་ཁློང་གིས་

ས་བློན་ཞིག་བཏབ་པ་དེས་རྣམ་དཔློད་ལྡན་པའི་རང་གི་སླློབ་མ་ལ་སེམས་ཤུགས་

བསྐྱེད་པ་འདི་མ་གཏློགས་ཁློང་གི་སྐློར་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས། ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སིས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་མཐའ་མེད་པར་ཆ་ཤས་སུ་བགློ་མི་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཤིང༌། 

རྒྱུ་མཚན་འདིའི་དབང་གིས་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་

ནི་ཆུང་དུ་ཆ་བགློ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཡིན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོ་ལ་

རྡུལ་ཕྲན་ཟེར་བ་དང༌། ཚིག་འདིའི་ངློ་གདློང་གི་ནང་དློན་ནི་ཆ་བགློ་མེད་པའི་དློན་

རེད། ཆ་ཆུང་དུ་བགློ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ཚོའི་ནང་བར་སང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངམ་སྟློང་ཆ་མེད་པས་ཡིན། ད་དུང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་གནས་དང་གཟུགས་

དབྱིབས་ཀང་རྡུལ་ཕྲན་གི་བཀློད་སྒིག་དང༌། གནས་སྟངས། ཚུགས་ཀ དེ་བཞིན་

རྡུལ་ཚོགས་ཀི་ནང་གི་སྟློང་ཆ་མང་ཉུང་བཅས་ཀིས་ཐག་བཅད་ཡློད་པ་མ་ཟད། འགློ་

བ་མིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་རྡུལ་ཕྲན་དང་སྟློང་ཆས་གྲུབ་ཡློད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་རེད།

 ཀེ་རི་སིའི་གེང་ཕྲན་ཟ་མློ་སིར་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཕེ་ཀློ་རས་༼Epicurus འདས་ལོ་ 

341-271༽ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སིའི་ལྟ་གྲུབ་འདི་དང་དུ་བངས་ནས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས། ཨ་

བེ་དྷེ་རཱའི་ནང་དུ་ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སི་ལ་མཐློང་ཆེན་བྱས་ཡློད་ནའང༌། མཁེགས་

འཛིན་ཆེ་བའི་ཀེ་རི་སིའི་དབུས་ཕློགས་སུ་ཡེ་ཕེ་ཀློ་ར་ལ་མཐློང་སྤད་མེད། ལློ་ཀི་རེ་

ཏྲེ་སི་༼Lucretius  འདས་ལོ་ 99-55༽ལ་དེ་ལས་ཀང་མཐློང་ཆེན་བྱས་མེད་པ་དང༌། 

རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་འདི“ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན”ཞེས་པའི་ཁློང་གི་བསླབ་

བྱའི་སྙན་རྩློམ་བརྒྱུད་ནས་དུས་རབས་འགའི་རེས་སུ་རློམ་དུ་དར་ཡློད། ཡེ་ཕེ་ཀློ་ར་

དང་ལློ་ཀི་རེ་ཏྲེ་སི་གཉིས་ཀས་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་ཞིག་བརྩམས་ཡློད་ཀང་ཕལ་

ཆེ་བ་འཇིག་ཟིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁློང་ཚོའི་སྐབས་ཐློག་དང་རེས་སུ་བྱུང་བའི་

ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང༌། སིད་གཞུང༌། ཆློས་ལུགས་ཀི་འགློ་ཁིད་བཅས་ཀིས་གཏློར་

བརླག་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

ཁློང་ཚོར་འཁློན་སེམས་འདི་ལྟ་བུ་བཅངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དེང་རབས་ཀང་བྱུང་མློང་བའི་དློན་དག་ཅིག་རེད། ཁློང་ཚོའི་རྡུལ་

ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་གིས་ལྷ་ལ་དད་གུས་བྱས་མེད་པ་འདི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང༌། གནའ་བློའི་དུས་སུ་ཡེ་ཕེ་ཀློ་རའི་ལྟ་གྲུབ་རིང་ལུགས་ལ་ལྷ་མེད་སྨྲ་བའི་
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ལྟ་གྲུབ་རིང་ལུགས་ཞེས་སྐྱློན་བརློད་ཀང་ཡང་ཡང་བྱས་ཡློད། དེ་ཡང་ལྟ་གྲུབ་རིག་

པ་འདིའི་ནང་ས་ཡློམ་དང༌། གློག་འཁྱུག་ལྟ་བུའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་སང་ཚུལ་ལ་

རྡུལ་ཕྲན་དང་དེ་དག་གི་གཡློ་འགུལ་གཞིར་བཞག་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཤིང༌། 

འདི་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཞེ་འདློད་བརེས་པའི་རྟགས་ཤིག་ཏུ་མཐློང་བ་རེད། ཡེ་ཕེ་ཀློ་

རས་ང་ཚོའི་ཉེ་འགམ་དུ་ཆག་སྒློ་དང༌། སྡུག་སྦློར་མང་པློ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་ནི། 

འཛམ་གིང་འདི་སྙིང་རེ་ཅན་གི་ལྷ་ཞིག་གི་ལྟ་སྐྱློང་འློག་མེད་པའི་དཔང་རྟགས་སུ་

ངློས་འཛིན་བྱས་ཡློད། ཐ་ན་གལ་སིད་ལྷ་རྣམས་ཡློད་ཀང་ཁློང་ཚོ་ནི་ང་ཚོ་དང་

འབེལ་བ་མེད་པས་ང་ཚོས་ཁློང་ཚོ་སང་མེད་དུ་བརྩིས་ནས་འཚོ་དགློས་ཤིང༌། འཚོ་

བའི་སྙིང་པློ་མཆློག་གྱུར་ཀང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། ཀེ་

རི་སིའི་ནང་ཡེ་ཕེ་ཀློ་རས་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་གསུང་བཞིན་པའི་སྐབས། རྒྱང་ཐག་

རིང་བའི་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ཞིག་ན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ནང་ཆློས་

ཀི་ལྟ་བ་གཙོ་བློ་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབ་བཞིན་ཆློས་ཀི་སྙིང་པློ་འད་མཚུངས་ཤིག་

གསུང་གི་ཡློད།

ཡེ་ཕེ་ཀློ་ར་ལ་མཚོན་ན། འགློ་བ་མིའི་སེམས་དེའང་དངློས་ཁམས་ཀི་རང་

བཞིན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་སེམས་ཀི་བྱེད་ལས་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་གི་ནུས་རྩློལ་

ཐློག་ནས་ངློས་འཛིན་བྱས་ཤིང༌། རྡུལ་ཕྲན་རྟག་པ་ཡིན་ནའང་སེམས་ནི་དེ་ལྟར་མིན་

པ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཁ་འཐློར་སྐབས་སེམས་དེའང་འདུས་ཕུང་གཞན་དག་དང་

འད་བར་འཇིག་འགློ། ལྷ་རྣམས་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་ཁློང་ཚོའི་སེམས་ཀང་

ཆློས་ཉིད་འདི་ལས་མ་འདས།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རློད་མན་གི་ལློ་ཀི་རེ་ཏྲེ་སི་ནི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་གིས་ཡེ་ཕེ་

ཀློ་རའི་ལྟ་གྲུབ་སྐྱ་བློ་འདིའི་སྟེང་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བརྩེ་གདུང་གི་ཆ་ངློས་ཤིག་

བསན་ཡློད། ཁློང་གིས“ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན”གི་ལེའུ་དྲུག་པའི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་

གི་རྣམ་གཞག་གི་གཞི་རྩའི་འགེལ་བཤད་རྣམས་གེང་ཡློད་པ་མ་ཟད། ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་

ཏྲེ་སི་དང༌། ཡེ་ཕེ་ཀློ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་འགལ་ཟླ་ཁག་ཅིག་ལའང་གསལ་

བཤད་བྱས་འདུག ལློ་ཀི་རེ་ཏྲེ་སི་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ནི་ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སིའི་འདློད་

ཚུལ་ཏེ། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ངེས་གཏན་གི་ཆློས་ཉིད་ལ་འཇུག་བཞིན་ཕློགས་གང་

སར་དང་མློར་འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་པ་འདི་དང་མི་མཐུན། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། རྡུལ་ཕྲན་

རྣམས་ཐློལ་བྱུང་ཡིན་ཞིང་སློན་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་གི་ནང་

འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་ལ། རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཚོས་འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་སྟངས་དང༌། ཕློགས་

གང་དུ་འགུལ་གི་ཡློད་མེད་སློགས་ལ་རྟག་ཏུ་འགྱུར་ལྡློག་ཕྲན་བུ་ཞིག་འབྱུང་གི་

ཡློད། ཁློ་ཚོའི་འགུལ་ཕློགས་དང་འདུས་ཚོགས་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་གཏན་གི་

ཆློས་ཉིད་ཅིག་གིས་ཐག་གཅློད་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་གློ་སྐབས་དང་འབེལ་བ་ཡློད། 

རྡུལ་ཕྲན་གི་ཁ་ཕློགས་འགྱུར་འགློ་བའི་རྣམ་གཞག་འདི་ཡེ་ཕེ་ཀློ་ར་དང༌། ལློ་ཀི་རེ་

ཏྲེ་སི་གཉིས་ཀི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཆློས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། རྣམ་གཞག་འདིས་ཞེ་འདློད་ཀི་རང་དབང་ལ་དངློས་ཁམས་ཀི་རྟེན་གཞི་ཞིག་

མཁློ་སྤློད་བྱས་ཡློད་པས་ཡིན། གཞི་རྟེན་འདིའི་ཐློག་ནས་ཡེ་ཕེ་ཀློ་ར་དང༌། ལློ་ཀི་རེ་

ཏྲེ་སི། དེ་བཞིན་ཁློང་ཚོའི་རེས་འབང་བ་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་འབྱུང་བཞིན་པའི་

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་པློའི་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད་པའི་ལྟ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཚུལ་ཞིག་མི་མང་པློར་ཡློད། དེ་ཡང“མཐའ་མེད་པའི་སྒློ་ནས་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་འདུ་བ་དང༌། ཁ་ཁར་འཐློར་བའི་ལས་ཀི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་རིང་པ་

རྣམས་འཐློར་ཞིག་ཏུ་འགློ་ཞིང་གསར་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འགྲུབ་ཡློང༌། ང་ཚོའི་

འཇིག་རྟེན་དང༌། ང་ཚོའི་ལུས་ཕུང༌། ང་ཚོའི་སེམས་ལ་སློགས་པ་ནི་འགུལ་བསྐྱློད་

བྱེད་བཞིན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་རེད། འདི་ཚོ་བྱུང་བ་ནི་མཐའ་མའི་དམིགས་ཡུལ་

ཞིག་གི་དློན་དུ་མིན་ལ། ལྷ་ག་གེ་མློ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་འདི་ཚོ་གསར་གཏློད་

བྱས་པའང་མིན། འདི་ཚོ་ནི་རྟག་ཅིང་མི་འཇིག་པའི་དངློས་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཁག་

གི་ནུས་རྩློལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློལ་བྱུང་དང༌། རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།” 

ལྟ་བ་འདི་ནི་མློན་ན་ཌིས་༼Jacques Monod༽སྐུལ་སླློང་བྱས་པ་དང༌། ཡང་

ན་གྷློར་ལི་ཌིས་༼Stephen Jay Gould༽ངེས་མེད་ཀི་ལྟ་བའི་ཐློག་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་དང་འད་མཚུངས་སུ་སང་ཞིང༌། ཚང་མ་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲུབ་པའི་དློན་སྤི་

འདི་ནི་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་འཇིག་རྟེན་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་དང་

འགལ་བ་མེད་པར་སྙམ། འློན་ཀང༌། ཁྱད་པར་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་གནའ་བློའི་རྡུལ་ཕྲན་

སྨྲ་བ་ཚོར་མཚོན་ན། རྡུལ་ཕྲན་ཞེས་པ་ནི་ལྟ་བའི་ཐློག་ནས་བཞག་པའི་ཆློས་དང་

གཏན་ཚིགས་ཀི་གྲུབ་དློན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་དེང་རབས་ཀི་དངློས་ཁམས་རིག་པ་

བ་ཚོས་དངློས་ཁམས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་རྡུལ་ཕྲན་ཡློད་པ་ནི་མངློན་

སུམ་དུ་གསལ་སྟློན་བྱས་ཡློད་པར་བརློད་པ་འདི་རེད། དློན་ངློ་མར་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་

རྡུལ་ཕྲན་གི་འད་པར་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས་ནས“ང་ཚོས་ཁློ་ཚོ་མཐློང་བྱུང”ཟེར་གི་

ཡློད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ད་དུང་མདུན་བསྐྱློད་གཞན་ཞིག་ནི་རློ་དྷར་ཧཕློར་ཌིས་༼Rutherford༽ 

༡༩༡༠ ལློར་བྱས་པའི་གསར་རེད་དེ་ཡིན་ཞིང༌། རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་གདློས་ཚད་ཀི་

བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་དང་ཚེག་དགུ་ནི་ཚུ་གུ་ཡིན་ཡང༌། ཚུ་གུས་རྡུལ་ཕྲན་གི་

བློངས་ཚོད་ནང་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་བཟུང་མེད་པ་རྟློགས་ཡློད། དཔེར་

ན། རྡུལ་ཕྲན་ནི་རྐང་རྩེད་པློ་ལློའི་རྩེད་ཐང་གི་ཆེ་ཆུང་ཡིན་ཚེ། རྡུལ་ཕྲན་གི་ཚུ་གུས་

རྐང་རྩེད་པློ་ལློའི་རྩེད་ཐང་དེའི་ནང་འབས་རྡློག་རྐང་གཅིག་གི་ས་ཆ་མ་གཏློགས་ཟིན་

མེད། དེའི་ཕིར་སྟློང་ཆ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་གི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་གཙོ་བློ་དེ་རེད། 

རློ་དྷར་ཧཕློར་ཌིས་རྡུལ་ཕྲན་གི་ནང་དུ་སྟློང་ཆ་ཡློད་པར་བསྟན་ཏེ། གནའ་བློའི་ཀེ་རི་

སིའི་རྡུལ་ཕྲན་སྨྲ་བ་ཚོ་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་སློང་ཡློད། ཁློང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་ནི་

གཟུགས་ཕུང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཙིར་ཡློད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པ་དང༌། སྟློང་ཆ་

ནི་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཕི་ལློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་རེད།

ཡིན་ཡང༌། འདི་ནི་ད་དུང་ང་ཚོའི་སྒྲུང་གི་མཇུག་མིན་ཞིང༌། རློ་དྷར་ཧཕློར་

ཌིའི་རེས་ནས་བློད་དང༌། ཧན་སི་བ་ཀི ཤློ་རློ་ཏྲིན་ཀར་བཅས་བྱུང་བ་དང༌།༼Bohr,  

Heisenberg, Schrodinger༽ ཁློང་ཚོས་ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་དར་

སེལ་བཏང་བ་རེད། ཚན་རིག་པ་འདི་ཚོའི་གསར་རེད་ནི་ངློ་མཚར་ཆེ་ལ། རྡུལ་ཕྲན་

དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་འགེལ་བཤད་རིང་པའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་གང་མང་ལ་དཀའ་

ངལ་སྤད་ཡློད། ཁློང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། ཆ་རྡུལ་ཕྲ་མློའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་འགློ་

ལམ་གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་ཡློད་པའི་གནས་ལུགས་བཤད་མི་ཐུབ་པ་རྟློགས་ཤིང༌། 

ཧན་སི་བ་ཀིའི་ངེས་མེད་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཞག་ན། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་རྡུལ་ཕྲ་



  42  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

རབ་ཅིག་གི་གནས་གཞི་དེ་འཕྱུགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཚེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེའི་

མགློགས་ཚད་ཀི་གློ་རྟློགས་དེ་བརླག་རྒྱུ་རེད། མགློགས་ཚད་རྟློགས་སྐ
྄
བས་གནས་

གཞི་རྟློགས་མི་ཐུབ་ཅིང༌། གནས་གཞི་རྟློགས་སྐབས་མགློགས་ཚད་རྟློགས་མི་ཐུབ། 

དཔེར་ན། གལ་ཏེ་གློག་རྡུལ་ལྟ་བུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རིགས་མཐུན་པ་གཉིས་དང༌། ཡང་

ན་དེ་ལས་མང་བ་ཡློད་པ་ལ་འགློ་ལམ་གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་མེད་ཚེ། ང་ཚོས་དེ་དག་

ལ་རེས་འདེད་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། གཅིག་དེ་གཞན་ལ་སླ་བློར་ནློར་སིད། རྒྱུ་མཚན་

འདི་ཕིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀིས་སློ་སློའི་ཁྱད་རྟགས་དང་སྒེར་ཚུགས་བརླགས་ཡློད། 

བདེན་པ་གསར་པ་འདིས་ཤློ་རློ་ཏྲིན་ཀར་མགློ་རྨློངས་སུ་བཅུག་པ་དང༌། ཁློང་གིས་

ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་འདུ་ཤེས་དེའི་

ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ལྷག་ཡློད་མེད་ལ་མནློ་བསམ་གཏློང་དགློས་བྱུང༌། ཤློ་རློ་ཏྲིན་ཀར་

གིས་ཡིད་མ་ཚིམས་པའི་སྒློ་ནས་རང་ཉིད་ལ་འདི་ལྟར་དིས་ཡློད། “འགློ་ལམ་དང་

བཞུར་ལམ་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་དློན་ངློ་མ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།”

****

“གློག་རྡུལ་དང་ཁློབ་རྡུལ་ནི་ཆེས་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པར་བསམ་

གི་ཡློད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་མུ་མཐུད་དེ། “ང་ཚོས་གློག་རྡུལ་དང༌། ཡང་ན་ཁློབ་རྡུལ་

ནི་ནུས་ཤུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་བསྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཏུ་

བསམ་ཆློག འློན་ཀང༌། ཁྱད་མཚར་བ་ཞིག་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་དག་གི་ང་ཚོའི་གློ་

རྟློགས་གཞིར་བཞག་ན། འདི་ཚོར་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་ཅིག་མེད་པ་དང༌། ཕྲ་མློ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་རེད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ཚོ་ནི་ཚེག་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ང་ཚོས་འདི་དག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་ཀི་ཐིག་གི་ཐློག་ནས་འདི་ཚོར་འགེལ་བརློད་བྱེད་ཀི་

ཡློད།” ཚིག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ན། ཚན་རིག་པ་ཚོས་དེ་དག་གིས་

འཇིག་རྟེན་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཐེབས་པའི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

དེ་ཚོར་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས“ཁྱེད་ཀིས་ཕློ་རྡུལ་དང༌། མ་ནིང་རྡུལ། གློག་རྡུལ། 

ཁློབ་རྡུལ་གང་ཞིག་རློད་ཀི་ཡློད་དམ།” ཞེས་ཁ་གསལ་དུ་གཏློང་བའི་དི་བ་ཞིག་

བཀློད་བྱུང༌།

“ཕློ་རྡུལ་ནི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་མིན་ཞིང༌། ཁློ་ཚོ་ཁློབ་རྡུལ་ལས་གྲུབ་ཡློད། 

འདི་ནི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་མིན་པ་དང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་མང་པློར་

བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཡློད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལན་བཏབ་

སློང༌།

“དེས་ན་གློག་རྡུལ།”

“ང་ཚོས་གློ་རྟློགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། གློག་རྡུལ་ནི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་ཧ་ལས་པའི་ཆུང་ངུ་རེད། ཆུང་ངུ་ཅི་འད་ཞིག་རེད་དམ་ཞེ་ན། གལ་སིད་

རྡུལ་ཕྲན་ནི་སའི་གློ་ལའི་ཆེ་ཆུང་ཡིན་ཚེ། གློག་རྡུལ་ནི་མི་ཊར་ཞིག་གི་ཆ་ཆིག་སྟློང་

གི་ཆ་གཅིག་ལས་ཀང་ཆུང་བ་ཞིག་རེད། གློག་རྡུལ་རྣམས་འདི་འདའི་ཆུང་ངུ་ཡིན་

པ་ཇི་ལྟར་རྟློགས་ཀི་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་དློན་དངློས་སུ་གློག་རྡུལ་ཚུར་བངས་

ནས་ཕན་ཚུན་ལ་གདློང་ཐུག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི་ཡློད་པ་

དང་མེད་པའི་གློག་རྡུལ་གཉིས་ཀི་ཚུར་ལྡློག་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡློད། ང་ཚོས་རྩིས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

རིག་གི་ལམ་ནས་དེ་དག་ལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་ཅིག་མེད་པའི་མཇུག་སློམ་འཇློག་ཐུབ་

ལ། དེ་དག་ནི་ཚེག་ཙམ་དང༌། ནུས་ཤུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་རེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཡིད་དབང་བཀུག་འདུག འློན་ཀང༌། ད་དུང་ཐེ་ཚོམ་

ཞིག་ཡློད་པ་འད། “དེ་དག་དློན་དངློས་སུ་ཕན་ཚུན་ལ་གདློང་ཐུག་བྱེད་སྐབས་སློ་

སློའི་ཕློགས་སུ་འཐློར་རམ། ཁློ་ཚོས་ཆློས་ཤིག་འབྱུང་བར་འགློག་རྐེན་བྱེད་དམ།” 

“རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་འཛུམ་དམུལ་བཞིན་བཤད་སློང༌། 

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་ངང་ནས། “དེ་འད་ཡིན་ཚེ་ཁློ་ཚོ་ལ་ཆེ་ཆུང་

གི་ཚད་ཅིག་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནམ།”

“རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་བསྐྱར་ཟླློས་བྱས་ཤིང༌། ཁློང་འགལ་བ་འདི་ལ་སྤློ་བ་

ཞིག་སྐྱེས་འདུག

“འདི་ནི་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད།” ཅེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་

གསུངས་ནས། “ཁྱེད་ཀིས་བར་སང་གི་ཆ་ངློས་མེད་ཅིང༌། ཚེག་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་

ཆློས་ཤིག་གི་སྐློར་གེང་གི་ཡློད། འློན་ཀང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཤར་

ཕློགས་ནས་གཡུགས་ཚེ། དེ་ལ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཟུར་ཞིག་ཡློད་དགློས་ངེས་རེད། 

འདིས་བར་སང་གི་ཆ་ཚད་ཅིག་ཡློད་པ་བསྟན་འདུག”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་མློས་མཐུན་བྱས་ཏེ། “ང་ཚོས་དེ་ལ་ཤར་ཕློགས་དང༌། ནུབ་

ཕློགས། རྒྱབ་མདུན་སློགས་ཡློད་པ་ཡིད་ལ་འཆར་སྒློམ་བྱེད་དགློས།”

“དེ་ལ་དློན་དངློས་སུ་ཆ་ངློས་མེད་པ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་དེ་ལ་

ཕློགས་གཅིག་ནས་གཞུས་ཚེ། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དེར་ཕློགས་གཞན་ནས་ཀང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞུ་དགློས་ངེས་རེད།” ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་རིགས་པས་བསྒྲུབས་བྱུང༌། 

“དེ་ནི་བདེན་པ་རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལན་བཏབ། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་སྨིན་མ་གཉིས་བསྡུས་ཏེ། “འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཁྱད་

མཚར་བ་ཞིག་རེད། དུས་རབས་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་བྱློན་པའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་

ཞིག་ཡློད། ཁློང་གིས་ཆ་བགློ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་དངློས་

གཟུགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་གྲུབ་ཆ་རྡློག་པློ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་

བཀག་པ་རེད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅིག་ལ་དངློས་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡློད་པ་དེ་སིད་

དུ་དེ་ལ་བར་སང་གི་ཆ་ངློས་དང༌། ཕློགས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་ངེས་ཤིང༌། དེ་

དག་ནི་ཆ་ཆུང་དུ་བགློ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་པའི་རྩློད་སྒྲུབ་བྱས་ཡློད། ང་ཚོས་ཕལ་

ཆེར་དུས་རབས་བཞི་པའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་འདི་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་ཁྱེད་ལ་ཡ་

ལན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགློས།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་ལན་ནི་ཐློལ་བྱུང་ཞིག་རེད། “ཁྱེད་རང་ངའི་ཞིབ་འཇུག་སླློབ་མ་

བྱེད་ཀི་ཡིན་ནམ།” འདི་ནི་ཕུལ་བྱུང་གི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རེ་འདུན་འདི་འད་ཞུས་པ་

ཐློག་མ་དེ་མིན་ཞིང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་བཞད་མློ་དང་བཅས། “གལ་སིད་ང་ནི་ལློ་

ན་ཅུང་གཞློན་ཚེ། ཁྱེད་ཀི་སླློབ་མ་བྱེད་ངེས་རེད།” 

དགློད་སྒས་བགློ་གེང་གི་སྐྱེལ་མ་བྱེད་ཀི་ཡློད་ནའང༌། བློད་པའི་གྲྭ་པ་ཚང་མ་

ཁྱད་མཚར་བའི་གློག་རྡུལ་དེ་ཚོ་ལ་བློ་བདེ་པློ་ཞིག་འབྱུང་གི་མེད་པ་འད། ཡིད་མ་

ཆེས་པར་མགློ་བློ་གཡུག་ཅིང༌། སེམས་འཚབས་པའི་བཞིན་རས་རྣམས་ཏཱ་ལའི་བ་

མའི་ཕློགས་ལ་འཁློར་ཡློད་པ་ནི། ཁློང་གིས་གབ་ཚིག་འདི་ལ་ལན་ཞིག་སློལ་བར་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

སྒུག་བཞིན་པ་དང་མཚུངས། གྲྭ་པ་ཚོས་སློ་སློའི་ཁློད་ན་སྐད་ཆ་ཤུབ་ཤུབ་བཤད་

ཅིང༌། ཡིད་མ་བདེ་བའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཚོགས་ཞུགས་པའི་སྤི་ལ་ཁྱབ་འདུག ཨ་ཐློར་

གིས་ཁུ་སིམ་དང་དློ་སང་གཉིས་སླར་གསློ་བྱེད་པར་འབད་པ་བྱས་པ་དང༌། སི་ཏྲེ་

ཝུན་བརློད་གཞི་རེས་མའི་ཐློག་ལ་འགློ་འདློད་སྐྱེས་ཀང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་

ཆ་ངློས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གསང་བ་དེར་མུ་མཐུད་དུ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པར་

ཨུ་ཚུགས་གནང་སྟེ། རྩློད་པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བཅས་ཕག་གཉིས་བརྡབས་བྱུང༌།

“ཁྱེད་ཀིས་གློག་རྡུལ་ལ་བར་སང་གི་ཆ་ངློས་མེད་པ་འདི་ངེས་གཏན་ཆགས་

མེད་ཚུལ་བརློད་སློང༌། ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་གི་བར་སང་གི་ཆ་ངློས་རྟློགས་

མི་ཐུབ་པ་ནི་ངེས་པ་ཙམ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་ལ་བར་སང་

གི་ཆ་ངློས་ཡློད་མློད། དེ་ཚོ་ཆུང་དགས་པས་ང་ཚོས་རྟློགས་མི་ཐུབ་ཅེས་བརློད་ན། 

འགལ་བ་དེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་འགྱུར་འགློ། འདི་ནི་ཡློང་མི་སིད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཞིག་ཡློད་དམ།”

“འདི་ནི་ཡློང་སིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པློ་རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཁས་

ལེན་བྱས། “གློང་གི་ངའི་འགེལ་བཤད་འདི་ལ་རྩ་བའི་རློག་ད་ཁག་ཅིག་ཡློད། ལྷག་

པར་དུ་འགེལ་བཤད་འདིས་ང་ཚོས་རྩ་ཆེན་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཏེ། 

ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་དང༌། འཐེན་ཤུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བར་ལ་འགལ་

བ་ཞིག་བསླངས་ཡློད།” 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀི་རང་བཞིན།

ང་ཚོ་རེས་ནས་སླར་ཡང་བརློད་གཞི་ལ་ཁ་ཕློགས་སློང༌། གློག་རྡུལ་ལ་ཆ་ངློས་མེད་

པའི་འགེལ་བཤད་ཀིས་མི་ཚང་མར་ངློ་མཚར་དུ་བཅུག་པས་སི་ཏྲེ་ཝུན་ལ་སྤློ་སང་

ཞིག་སྐྱེས་འདུག ཁློང་གི་འགེལ་བཤད་ནི་ད་དུང་ཟབ་ཏུ་འགློ་རྒྱུ་རེད། “ང་ཚོས་གློག་

རྡུལ་གི་རིགས་མི་འད་བ་གསུམ་རྟློགས་ཡློད། གཅིག་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གི་གློག་རྡུལ་དེ་

རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་དངུལ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཚེ། ཁྱེད་ཀིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཁག་

ཅིག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཙིར་ནས་གློག་རྡུལ་གི་རིགས་གཞན་གཉིས་བཟློ་ཐུབ། 

རིགས་འདི་གཉིས་ལ་གདློས་ཚད་དང༌། ནུས་ཤུགས་གཞན་ལས་ཆེ་ཡང༌། དེ་དག་

ནི་ད་དུང་ཚེག་དང་འད་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ཚོར་ཕློ་གློག་དང་མློ་གློག ཡང་ན་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་ལྡློག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སློགས་ཡློད་ཆློག

“ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡློད་དེ། མློ་གློག་

ཅན་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང༌། ཕློ་གློག་ཅན་གི་རྡུལ་རབ་ཀིས་ཕན་ཚུན་འགུག་ནའང༌། 

གལ་སིད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་གཉིས་གཅིག་གཅིག་གི་སྒང་ལ་བཞག་ཚེ། ཁློ་ཚོ་

བརྡིབས་ནས་ཕན་ཚུན་འཇློམ་པར་བྱེད་ངེས། འདི་ལ་རང་སྟེང་ནས་འགལ་འདུ་ཅི་

ཡང་མེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་བཤད་མཚམས་བཞག་པ་དང༌། ཁློང་གི་སྐད་ཆ་ནི་ཁང་

པའི་བར་སང་དུ་དཔངས་ཡློད་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་སྟེར། ཉན་མཁན་རྣམས་ཀིས་དེར་

མནློ་བསམ་གཏློང་བཞིན་འདུག ཨ་ཐློར་གིས་དི་བ་ཡློད་མེད་དིས་མློད། མི་གཅིག་

གིས་ཀང་ཁ་གགས་མ་སློང༌། “ང་ཚོའི་མཐློང་ཚུལ་ལ་འགལ་འདུ་མེད་པ་དེ་ནི་ང་

ཚོས་བདེན་དློན་རེད་ཡློད་པའི་དློན་ཞིག་མིན།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལྷིང་འཇགས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

དཀྲློགས་ཤིང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གཏམ་འདི་ལ་ཡིད་འཐད་ནས་བཞད་མློ་བཞད་

བྱུང༌། 

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཕློ་གློག་དང་མློ་གློག་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་སྐློར་ལ་འགེལ་

བཤད་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་དངློས་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཐད་ལ་བགློ་གེང་ཟབ་མློ་

ཞིག་བྱུང་སློང༌། ཡིན་ཡང༌། ཁློང་གིས་ཐློག་མར་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་གདློས་ཚད་ཀི་

ཁྱད་ཆློས་ནི་རང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དག་གི་གློག་ཤུགས་དང་འབེལ་སྟངས་ལ་གསལ་

བཤད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། “རྡུལ་ཕྲན་གི་སྟེང་དུ་གློག་རྡུལ་ནི་ཕློ་གློག་ཅན་གི་ཚི་གུའི་

འགུག་ཤུགས་ཀིས་ཚུར་འཐེན་གི་ཡློད།” ང་ཚོས་འདིར་སྤིར་བཏང་གི་མློ་གློག་ཅན་

གི་གློག་རྡུལ་གེང་གི་ཡློད་པ་དང༌། ནློར་སེལ་གཟེངས་རྟགས་ཐློབ་མློང་བའི་དངློས་

ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཁྱད་མཚར་ཞིང་རིན་

གློང་ཆེ་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན། “གློག་རྡུལ་དང་ཚི་གུ་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འགུག་

པ་དང༌། གློག་རྡུལ་ནི་ཚི་གུ་དང་ཐག་ཉེ་རུ་འགློ་བའི་འདློད་པ་ཆེ། འློན་ཀང༌། དེ་ལ་

བཀག་འགློག་བྱེད་མཁན་ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ།” ཁློང་གིས་རེ་ཞིག་ལ་བཤད་མཚམས་

བཞག་ནས་རང་གི་དི་བའི་ཤུགས་རྐེན་ལ་མནློ་བསམ་བཏང༌། ཡིན་ཡང༌། མི་གཅིག་

གིས་ཀང་ལན་ཞིག་སྤད་མ་བྱུང༌། 

“ཧན་སི་བ་ཀིའི་ངེས་མེད་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཞག་ན། གློག་རྡུལ་ནི་ཚི་གུ་

དང་ཐག་ཇེ་ཉེར་སློང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གློག་རྡུལ་དེའི་འགུལ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་

འགློ་རྒྱུ་རེད།” ཞིབ་ཕྲ་རུ་བཤད་ན། འགུལ་ཤུགས་དེ་ཆེ་རུ་སློང་བ་མིན་ཞིང༌། གློག་

རྡུལ་དེ་ས་ཆ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་ཚོད་འཛིན་བྱས་ནས་གློག་རྡུལ་དེའི་ངེས་མེད་ཀི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གནས་གཞི་ཆུང་དུ་སློང་སྟབས། གློག་རྡུལ་དེའི་འགུལ་ཤུགས་ཀི་ངེས་མེད་རང་

བཞིན་ཇེ་མང་དུ་ཕིན་པ་འདི་རེད། “འློན་ཀང༌། འགུལ་ཤུགས་དེ་ལ་ནུས་ཤུགས་

དགློས་ཤིང༌། ཚི་གུ་དང་གློག་རྡུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་བློར་གནས་མི་

ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ནུས་ཤུགས་ཀིས་འདེང་གི་མེད་པས་ཡིན།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་ནི“ཆི་ཤེར་བྱི་ལ”ལྟར་འཛུམ་དམུལ་བཞིན། “འགུལ་ཤུགས་

དེའི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སློང་བ་ནི་འགུག་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་སྟློབས་ཤུགས་

དང་འབེལ་བ་མེད་པ་དང༌། ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་དག་ཐག་ཉེར་སློང་

བ་ལས་ཐློན་པའི་ནུས་ཤུགས་དེས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ཚོ་ཐག་ཉེར་གཏློང་བའི་ལས་ཀི་

ནང་བརླག་པའི་ནུས་ཤུགས་དེ་སླར་གསློ་བྱེད་ཀི་ཡློད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ཚོ་ཐག་

ཉེར་གཏློང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ནུས་ཤུགས་ཟད་ཀང༌། ངེས་མེད་རྩ་འཛིན་གི་ནུས་

ཤུགས་དེ་ཆེ་རུ་འགློ་རྒྱུ་རེད། ནུས་ཤུགས་དེ་དག་གི་ཆ་སྙློམས་རང་བཞིན་གིས་

རྡུལ་ཕྲན་གི་གདློས་ཚད་གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཅིང༌། ཆ་སྙློམས་འདི་བརྟན་པློ་གང་དུ་

ཆགས་ན་གློག་རྡུལ་རྣམས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཐག་ཉེར་འགློ་མི་ཐུབ།” མཚམས་

འདིར་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རང་ཉིད་སྒེར་གི་མངློན་སུམ་གི་མློང་བ་ཞིག་ལློག་གྱུར་ཀི་

རྣམ་གཞག་འདིར་ཁ་སློན་གི་ཚུལ་དུ་བརློད་རྒྱུར། “ངས་རྡུལ་ཕྲན་འདིའི་སྟེང་དུ་

ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་མློང༌། ངས་ཚད་བཅལ་བའི་གདློས་ཚད་ཆུང་ཤློས་དེ་ཁློན་

ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པས་བརློད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པའི་

ཐག་ཉེར་གཏློང་མི་ཐུབ། འློན་ཀང༌། དེང་སང་་༌།”

ཕི་དློའི་ཉི་ཟེར་ནི་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཕྲློ་ཞིང༌། སངས་
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རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་དང༌། རྩིག་ངློས་ཀི་ཐང་གའི་ཚོན་མདངས་ཇེ་གསལ་དུ་གྱུར། གྲྭ་

གཞློན་རྣམས་ཀིས་ཁ་གདང་ཞིང་རྣམ་རིག་བསྒིམས་ནས་བསད་འདུག སྡུག་རུས་

ཕྲན་བུ་བྱེད་བཞིན་པ་ཁློང་ཚོའི་མིག་ཟུང་ལས་རྟློགས་ཐུབ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ནི་

ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་སྤློ་སང་གིས་ཁེངས་འདུག རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པས་དང་བའི་སྒློ་ནས་

བགློ་གེང་འདི་རྟློགས་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པར་སང༌། འློན་ཀང༌། ངས་ཁློང་གིས་དློན་ངློ་མ་ཅི་

ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡློད་མེད་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་དང༌། འདི་གསལ་པློ་བཟློ་དགློས་

པའི་དན་ཐློ་ཞིག་རང་གི་སེམས་ངློས་སུ་བིས་པ་ཡིན། ངའི་རེ་བ་ཡིན་ན་ཁློང་ལ་

བཅར་འདི་བྱེད་པའི་གློ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན་ཡག་པློ་རེད། 

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་མུ་མཐུད་དེ། “འློན་ཀང༌། དེང་སང་ང་ཚོར་དེ་དག་ཕན་ཚུན་

ཐག་ཉེར་གཏློང་ཐབས་ཤིག་ཡློད། གློག་རྡུལ་ཚོ་སློ་སློའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་

ཐློག་ནས་ཡློང་ཐབས་མེད། ཡིན་ཡང༌། འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་གློག་རྡུལ་

ལ་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པློ་བྱིན་ན། དེ་དག་ཐག་ཉེ་རུ་འགློ་རྒྱུ་རེད། འདི་ལྟར་བྱས་ཚེ་

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལ་དེ་དག་མཉམ་དུ་བཙིར་ཆློག ཁྱེད་ཀིས་གློག་རྡུལ་ལ་ནུས་

ཤུགས་ག་ཚད་མང་པློ་སྤད་ན་དེ་ཚོད་ཀིས་རྡུལ་ཕྲན་ཆུང་དུ་འགློ་བ་དང༌། འདི་ནི་

རྡུལ་ཕྲན་གི་མཐར་ཐུག་གི་གདློས་ཚད་ཀི་ཚད་གཞི་རེད། དེའི་ཕིར་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཆེ་

ཆུང་གི་ཚད་གཞི་དངློས་གནས་དེ་ནི་སིད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ལ་མ་དངུལ་ག་ཚོད་

ཅིག་སྤློད་མིན་ལ་ཐུག་ཡློད།” ཁློང་གིས་ལན་མང་པློར་བྱས་པ་ལྟར་ཐེངས་འདིར་

ཡང་རང་གི་སྐད་ཆ་ལ་དཔུང་འདེགས་ཉམ་ཆུང་ཞིག་གིས་རྫློགས་ཚིག་བཀློད་སློང༌། 

དེས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ལས་སླ་བའི་སང་བ་ཞིག་སྟེར།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཚམས་འདིར་ཨ་ཐློར་གིས་གཙོ་སྐྱློང་བ་འཇློན་པློ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་གེང་

ཟིན་པའི་གནད་དློན་རྣམས་ཕློགས་སློམ་བྱས་པ་དང༌། འདིས་ང་ཚོའི་བགློ་གེང་ནི་ཁ་

ཕློགས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་ཁིད་བྱུང༌། “ང་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་རྡུལ་ཕྲན་གི་གདློས་ཚད་

ཀི་སྐློར་གེང་ཞིང༌། དེ་ནི་འགུག་ཤུགས་ཀི་ཆ་སྙློམས་དང༌། ཧན་སི་བ་ཀིའི་ངེས་མེད་

རྩ་འཛིན་དང་འབེལ་བའི་འཐློར་གམ་གི་ནུས་པ་གཉིས་ཀིས་ཐག་གཅློད་བྱེད་ལ། ང་

ཚོས་གདློས་ཚད་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་མིན་པར་མཐློང་ཡློད། 

ཡིན་ཡང༌། གདློས་ཚད་དམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ཚོ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་གི་

ཡློད་པའང་ང་ཚོས་རྟློགས་ཡློད།” དེ་ནས་ཁློང་གིས་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མེ་ཁད་ལ་སྐད་ཆ་

ཞིག་བཤད་རློགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་བྱས་སློང༌།

མེ་ཁད་ཀིས་བརློད་རྒྱུར། “ང་ཚོས་གནད་འགག་ཅིག་ངེས་པར་དུ་རྟློགས་

དགློས་ཤིང༌། དེ་ནི་འགུལ་ཤུགས་ཚད་འཇལ་དང༌། གནས་གཞི་ཚད་འཇལ་གི་ཞིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟའི་ལག་ཆ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལས་བྱུང་བའི་ངེས་

མེད་ཀི་འབེལ་བ་འདི་རེད། རྡུལ་ཕྲན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཟེར་བ་འདི་ཚོ་ནི་དེ་དག་ཚད་

འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚན་རིག་པའི་ལག་ཆའི་རིགས་ལ་ལྟློས་མེད་ཅིག་མིན། དེའི་ཕིར་

ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ངེས་མེད་རྩ་འཛིན་འདི་ནི་རྟེན་འབེལ་ལྟ་བུའི་སང་ཚུལ་ཞིག་རེད། 

དེ་ཡང་རྟེན་འབེལ་འདིའི་གྲུབ་དློན་ནི་ཁྱད་ཆློས་དེ་དག་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀི་ལག་ཆ་

དང༌། ཚད་འཇལ་གི་ལས་གཉིས་ལས་ལློགས་སུ་དགར་མི་ཐུབ་པ་འདི་རེད།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལློ་མང་པློར་ལྟ་བ་འདི་ཚོའི་ཐློག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་

ལམ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཤིང༌། འདི་ཚོའི་ཐད་ལ་ཞིབ་ལྟ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་མི་འད་
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བ་ཞིག་བཟུང་

འདུག “ངེས་

མེད་རྩ་འཛིན་

འདི་ནི་གཞན་

ལ་བརྟེན་ནས་

གྲུབ་པ་གཅིག་

པུ ་ ཙ མ ་ མ ་

ཡིན་པར། ང་

ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟས་བརྟག་དཔད་གཏློང་རུང་བའི་གཞི་རྩའི་ཆློས་ཤིག་ཀང་

རེད། ང་ཚོས་སློ་སློའི་ཉིན་རེའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་ནང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་

མགློགས་ཚད་སར་ཆས་བརྒྱུད་ནས་ཁ་སྐློང་རང་བཞིན་གི་ཁྱད་ཆློས་འདི་དག་གི་

གནས་གཞི་དང༌། འགུལ་ཤུགས་ལ་རྒྱུན་དུ་བརྟག་དཔད་གཏློང་གི་ཡློད། ང་ཚོས་

རྟག་ཏུ་ནུས་ཤུགས་ག་ཚད་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གིས་འགུལ་ཤུགས་ཀང་ཆེ་བ་མཐློང་གི་

ཡློད། འདི་ནི་ང་ཚོས་གང་སར་མཐློང་གི་ཡློད་ལ། ང་ཚོ་ནི་འདི་ལས་ཐར་ཐབས་མེད་

པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཕིར་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་འདི་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་ལམ་ནས་

བརྟག་དཔད་གཏློང་རུང་བའི་དངློས་ཡློད་ཀི་གཞི་རྩའི་ཆློས་ཤིག་རེད།” 

ཨ་ཐློར་གིས་འདི་ལ་མློས་མཐུན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ནའང༌། ཁློང་གིས་གནད་

དློན་འདི་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་སྦློར་བའི་འབད་བརྩློན་བྱས་སློང༌། “མེ་ཁད་ཀིས་

བརློད་དློན་ནི་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་ཀི་རེད། གསལ་པློར་

༧ གློང་ས་མཆློག་གིས་སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་གློག་རྡུལ་སྐློར་ལ་དཔད་པ་གནང་བཙིན་པ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཤད་ན། ཆློས་རང་ཉིད་དང་རང་ལ་བདག་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་གི་འབེལ་བ་དེ་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ།”

ཨ་ཐློར་གིས་རེ་བ་བྱས་པ་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་གསུང་རྒྱུར། 

“དབུ་མའི་གྲུབ་མཐས་ཆློས་ཤིག་དང་དེའི་ཁྱད་ཆློས་བར་གི་ཕན་ཚུན་རྟེན་འབེལ་

གི་རང་བཞིན་ནི། རང་གི་རྩློད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་བཀློལ་སྤློད་བྱས་

ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཡློད།” ཨ་ཐློར་གིས་ཁློང་ལ་

བརློད་གཞི་འདིའི་ཐློག་ད་དུང་ཁ་གསལ་བྱེད་རྒྱུའི་འབློད་སྐུལ་ཞུ་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བ་

མ་མཆློག་གིས་དཔུང་འདེགས་ཤིག་བྱས་ནས་གསུང་རྒྱུར། “མང་པློ་ཞིག་བཤད་

ཡ་མི་འདུག” དེ་ནས་ཁློང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ལྟེ་བར་གནས་པའི་བརློད་གཞི་ཆེན་

པློ་འདི་དང་འབེལ་བའི་རང་གི་ཀུ་རེ་ལ་བཞད་མློ་བཞད་བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། ཁློང་གིས་

མུ་མཐུད་དེ། “ཆློས་ཤིག་དང་དེའི་ཁྱད་ཆློས་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྟེན་འབེལ་ཡིན། ཁློ་

ཚོའི་བར་གི་འབེལ་བ་དེ་ནི་ཆ་ཅན་དང་ཆ་ཤས་བར་གི་འབེལ་བ་དང་འད་མཚུངས་

ཤིག་རེད། དཔེར་ན། གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཆ་ཅན་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་ཆ་ཤས་ཁག་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་ཆ་ཅན་ཞིག་སང་མི་ཐུབ། དེ་བཞིན་ཆ་ཤས་ཀི་དློན་སྤི་དེ་ཡང་ཆ་ཅན་གི་

དློན་སྤི་ལ་བརྟེན་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་བརྟེན་ཅིང་འབེལ་བ་

དང༌། ཚད་མ་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན་འདི་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་

རེད།”

མཐའ་མར་རྒྱུས་ཡློད་ཀི་ལྟ་བ་ཞིག་བགློ་གེང་ནང་ཐློན་བྱུང་བས་གྲྭ་པ་ཚོའི་

བཞིན་རས་ལ་ཡིད་ཚིམས་པའི་འཛུམ་ཉམས་ཤིག་ཤར་འདུག “དེ་མཚུངས་སུ་ང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཚོས་ཆློས་ཤིག་དེའི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་གེང་དགློས་པ་དང༌། 

ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོ་ཡང་ཆློས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་གེང་དགློས། བསམ་བློའི་

འཛིན་སྟངས་ཀི་ངློས་ནས་ཁྱད་ཆློས་དེ་དག་དློར་ཏེ། ད་དུང་ཅི་ཞིག་ལྷག་ཡློད་མེད་

ཐད་ལ་གེང་ཚེ་གློ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད།”

ཨ་ཐློར་གིས་བསམ་ཤེས་བྱས་ནས་བརློད་གཞི་འདིར་ས་མཚམས་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཕེས་སློང༌། “དེ་ནི་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་གི་ནང་གློ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག”

མཚམས་འདིར་ཨ་ལན་གིས་ཀང་སྐད་སྒྱུར་བའི་འགན་ལས་བརྒལ་ནས་

རང་གི་བསམ་གཞིགས་འགའ་བརློད་བྱུང༌། ཨ་ལན་གིས་སྐད་ཆ་ཧ་ལས་པའི་

མགློགས་པློར་བཤད་པ་དང༌། མགློགས་ཚད་དང་མཉམ་པའི་ཚིག་བརློད་གསལ་པློ་

ཞིག་མེད་ཚེ། ཁློང་གི་སྐད་ཆ་གློ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པློ་རེད། ངས་ཁློང་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་

པ་ཐེངས་དང་པློར་ཐློས་པ་དེ་དན་གི་འདུག སྐབས་དེར་ང་ཁློང་གི་རྩློད་སྒྲུབ་ཀི་ནུས་

སྟློབས་དང་མགློགས་མྱུར་ལ་ཧ་ལས་བྱུང༌། ཁློང་གི་ལག་ཟུང་ཡང་སྐད་ཆའི་

མགློགས་འགློས་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་བསྟུན་ནས་གཡློ་བ་དང༌། བར་སང་གི་ངློས་

སུ་ཟུར་ཁུག་དང་གུག་དབྱིབས་འད་མིན་ཞིག་གི་རི་མློ་འབི་བཞིན་པ་དང་འད། 

“དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྨད་ཀི་ཚན་རིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ཚེ། ཁད་

ཝུན་༼Lord Kelvin༽ཐེ་བའི་ཚན་རིག་པ་རླབས་ཆེན་ཚོའི་ཁློད་ན་མགློ་རློག་ཆེན་པློ་

ཞིག་བྱུང་ཡློད། དེ་ཡང་ཡེ་ཐར་༼ether༽ནི་ཕློགས་ཡློངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་འློད་སང་

འགློ་སའི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡློད་མེད་ཀི་གནད་དློན་འདི་རེད། མད་ཁི་སིན་

དང་མློད་ལད་༼Michelson and Morley༽ཀིས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་ཡེ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐར་གྲུབ་མེད་པ་གསལ་སྟློན་བྱས་སྟབས། ཡེ་ཐར་གི་དློན་སྤི་ཧིལ་པློ་འདི་འདློད་

དགློས་བྱུང༌། དེ་ནས་བཟུང་ཚན་རིག་པ་སུས་ཀང་ཡེ་ཐར་གི་གནད་དློན་འདི་ལ་

དམིགས་བསལ་གིས་དློ་སང་སྤད་མེད། དེ་ལྟ་ནའང༌། ང་ཚོས་ཐུན་མློང་གི་ལྟློས་གྲུབ་

རིག་པ་དང༌། ཆློས་ཅི་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འགློ་བཞིན་ཡློད་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་གཅུ་

སྒིམ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་གི་དློན་སྤི་གཉིས་ངློས་ལེན་བྱས་ནས་ཧ་ལམ་དུས་

རབས་གཅིག་ཙམ་འདས་ཟིན།” ཨ་ལན་གིས་རང་གི་ལག་པ་གཅུ་སྒིམ་བྱས་པ་ནི་

བར་སང་དུས་ཀི་གུག་ཆ་དེ་གསལ་སྟློན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འད། “ཚན་རིག་པ་

གཅིག་གིས་ཀང་དེ་ལ་ཡེ་ཐར་ཟེར་གི་མེད། ཡིན་ཡང༌། ཡེ་ཐར་ཟེར་ཆློག་པ་ཞིག་

རེད། ཁློང་ཚོས་བར་སང་དུས་ཀི་རྒྱུན་བསིང་དེ་ནི་སྟློང་པ་ཞིག་མིན་པར་སྟློན་བྱེད་

ལ་སླར་ཡང་ཚིག་འདི་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ན་འགིག་པ་ཞིག་རེད།”

“དེ་མཚུངས་སུ་གློག་རྡུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ཚེ། ཚིག་འདི་ཐློག་མར་

གསར་བཟློས་བྱས་པའི་སྐབས་གློག་རྡུལ་ཀི་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་དེ་མ་འད་བ་ཞིག་

རེད། གློ་རྟློགས་དེའི་ནང་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ངློས་འཛིན་བྱས་པའི་གློག་རྡུལ་གི་རིགས་

དང༌། གློག་ཤུགས་འད་མིན་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་ལྡློག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་

འདུས་མེད། ངའི་བརློད་དློན་གཙོ་བློ་ནི་ཆློས་ཤིག་དང་དེའི་ཁྱད་ཆློས་བར་གི་འབེལ་

བའི་གནད་དློན་ལ་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། ཆློས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། རང་གི་ཁྱད་

ཆློས་ག་ཚོད་ཅིག་བརླགས་ན་ང་ཚོས་ཆློས་དེ་གཞན་ཞིག་ལ་གྱུར་འདུག་ཅེས་

བརློད་རུང་ངམ། ཁྱད་ཆློས་ཚང་མ་བརླག་དགློས་སམ། ཡང་ན་ཁྱད་ཆློས་གཅིག་

དང༌། གཉིས། གསུམ་བརླགས་ན་མི་འགིག་གམ། འདི་ཚོ་ཚང་མ་ཐ་སྙད་ལུགས་ཀི་
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གནད་དློན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྱད་ཆློས་ག་ཚོད་ཅིག་མར་བཤུར་ཆློག་མིན་ནི་

ཡུལ་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་ཡློད་དམ།”

དི་བ་འདི་ཚོར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པའི་དུས་མཚམས་སུ་བློད་སྐད་ལྡབ་

ལྡིབ་ཀིས་ཁེངས་བྱུང༌། བློད་པའི་ཕློགས་གཏློགས་ན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་རང་

གི་རྒྱབ་ལློགས་སུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་བསད་ཡློད་པའི་གྲྭ་པ་རྒན་རབས་པ་

ཚོར་བསམ་ཚུལ་འདི་བཞིན་བགློ་གེང་ཞིག་འབྱུང་གི་འདུག ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་

འུར་ཟིང་ཆེ་བའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་རྩློད་གེང་དེའི་ནང་ནས་རེ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ཕིར་

འཐེན་བྱས་ཏེ། སྐད་སྒྱུར་གི་ཞྭ་མློ་སླར་ཡང་གློན་ནས་ང་ཚོར་གསལ་བཤད་བྱས། 

“ང་ཚོས་འདིར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྩློད་གེང་ནི་ནང་པའི་གཞུང་དང༌། ལྷག་པར་བློད་ཀི་

ནང་དློན་རིག་པའི་སློལ་རྒྱུན་ནང་དཔད་པ་མ་འད་བ་རིམ་པ་གཉིས་བྱུང་ཡློད་པ་དེ་

དང་འབེལ་བ་ཡློད། རིམ་པ་དང་པློའི་དཔད་པ་ནི་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པའི་ཁྱབ་ཁློངས་

ལས་བརྒལ་མེད་པ་དང༌། དཔད་པ་འདིའི་ནང་ང་ཚོས་ཆློས་རྣམས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་

ཡིན་ལུགས་ཀི་གནས་བབ་སྟེ། ནང་པས་དློན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པར་རྩད་ཞིབ་བྱེད་

ཀི་མེད། ང་ཚོས་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པའི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་གནད་དློན་འདི་གེང་བཞིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆློས་ཤིག་གི་ཁྱད་ཆློས་ཚང་མ་བསམ་བློའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་

ངློས་ནས་དློར་ན་ཆློས་དེའི་སྐློར་ལ་གེང་རྒྱུ་ཞིག་ལྷག་ཡློད་དམ། ང་ཚོར་འདིའི་ཐད་

བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡློད་པར་སང༌།” 

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་གེང་བྱུང༌། “ང་ཚོས་དངློས་ཁམས་རིག་

པའི་ནང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དཀྱུས་མའི་སྐློར་སྐད་ཆ་བྱེད་སྐབས། དཀྱུས་མ་ཞེས་པའི་དློན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོར་གློག་ཤུགས་དང༌། གདློས་ཚད། འཁློར་བསྐྱློད་ལས་བྱུང་བའི་

འགུལ་ཤུགས་ལྟ་བུའི་འགེལ་གཞི་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏློགས་མི་དགློས། དེ་ཚོ་ནི་

ཁྱེད་ཀིས་མཛུབ་མློས་བགང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་ཤེས་ཚོད་ལ། ཁྱད་ཆློས་ཁ་

ཤས་འདི་དག་གིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ། 

དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་འདི་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོ་ལས་ང་ཚོར་ཐློབ་པའི་གློ་རྟློགས་ཁློ་ན་དེ་

ཡིན་ཟེར་གི་ཡློད། ང་ཚོས་སློ་སློའི་ལག་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་ཅི་ཡང་མཐློང་མེད་

པ་དང༌། ང་ཚོའི་འགེལ་བཤད་དུ་མ་འདུས་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་མེད། སྤིར་ཁྱད་ཆློས་

གཞན་ད་དུང་ཡློད་སིད་པ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། ང་ཚོས་དེ་ཚོ་མཐློང་གི་མེད་ལ། ང་

ཚོས་དེ་ཚོའི་སྐློར་ལ་བདེན་འཛིན་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་དགློས། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་

ཚོས་སློ་སློའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཚང་མར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ།”

ཨ་ལན་གི་མིག་ཟུང་ལས་འློད་འཕྲློ་བར་བལྟས་ན། ཁློང་གིས་སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་

རྩློད་སྒྲུབ་ཀི་གློ་ཆའི་ནང་སེར་ག་ཞིག་མཐློང་ཡློད་པ་འད། ཁློང་གི་ལག་ཟུང་འཇབ་

རྒློལ་བྱེད་དུ་ཕིན་སློང༌། “འློན་ཀང༌། ཁྱེད་ཀིས་གློག་རྡུལ་ཞིག་ལ་དེའི་ཁྱད་ཆློས་

ལས་ལློགས་སུ་ཚད་འཇལ་གཏན་ནས་བྱས་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་

ཁྱེད་ཀིས་དློན་དངློས་སུ་ཚད་བཅལ་བ་ནི་གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆློས་རེད། ཡིན་

ཡང༌། ཁྱེད་ཀིས་ནམ་ཡང་ཁྱད་ཆློས་ཚང་མ་ལྡན་པའི་གློག་རྡུལ་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་

མི་ཐུབ། དེའི་ཕིར་ཁྱེད་ཀིས་གློག་རྡུལ་རང་ཉིད་ནི་ཅི་འདའི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འཛིན་

གི་ཡློད་དམ། གློག་རྡུལ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱེད་ཀིས་ཚད་འཇལ་བའི་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོའི་

མཚོན་ཐབས་སྟབས་བདེ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ། གློག་
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རྡུལ་ནི་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོ་ལྡན་པའི་ཆློས་ཡན་འགར་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བ་ཞིག་གི་ལྟ་ཚུལ་གི་ངློས་ནས་ལན་

དང་པློར་བཏབ་བྱུང༌། “ང་ཚོས་དློན་ངློ་མར་དི་བ་དེ་ཚོ་འགློད་ཀི་མེད། ང་ཚོས་ཐད་

ཀར་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་དི་བ་འདི་ཚོ་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་ང་ཚོས་བཀློད་སྤློད་

བྱེད་པའི་འགེལ་གཞི་སྟེ། གདློས་ཚད་དང༌། གློག་ཤུགས། གནས་གཞི། འཁློར་

བསྐྱློད་ཀི་འགུལ་ཤུགས་བཅས་ནི་གློག་རྡུལ་གི་ཁྱད་ཆློས་རེད་ཟེར་གི་ཡློད། གློག་

རྡུལ་གཞན་ཞིག་ལ་འགུལ་ཤུགས་དང་གནས་གཞི་མ་འད་བ་ཡློད་ཀི་རེད། འློན་

ཀང༌། གློག་རྡུལ་ཚང་མར་གློག་ཤུགས་དང༌། གདློས་ཚད། འཁློར་བསྐྱློད་ལས་བྱུང་

བའི་འགུལ་ཤུགས་བཅས་ནི་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད། ཚིག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་

ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་མཐློང་བའི་གློག་རྡུལ་ཚང་མར་ཁྱད་ཆློས་འདི་ཚོ་ལྡན། ཡིན་

ཡང༌། ཁློ་ཚོ་ལ་འགུལ་ཤུགས་དང༌། གནས་གཞི་མ་འད་བ་རེ་ཡློད་ཆློག གློག་རྡུལ་

མ་འད་བ་རེར་གནས་གཞི་དང༌། འགུལ་ཤུགས་མ་འད་བ་རེ་ཡློད་པས་འདི་དག་ནི་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་མིན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་

ཆློས་ནི་གློག་ཤུགས་དང༌། གདློས་ཚད། འཁློར་བསྐྱློད་ལས་བྱུང་བའི་འགུལ་ཤུགས་

བཅས་རེད། འདི་དག་ནི་ང་ཚོར་ཡློད་པའི་གློག་རྡུལ་སྐློར་གི་གློ་རྟློགས་ཡིན། འདིའི་

ནང་དུ་མ་འདུས་པ་ཞིག་མེད་པར་སང༌།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཁ་གཏད་ཀི་ལྟ་སྟངས་འཇམ་པློ་ཤིག་གིས་ཨ་ལན་ལ་བལྟས་

མློད། ཨ་ལན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཅི་ཡང་ཐེབས་མེད་པ་འད། ཁློང་གིས་མུ་མཐུད་

ནས“གལ་ཏེ་ཁྱད་ཆློས་གསུམ་པློ་འདི་ལས་གཉིས་ལྡན་ཞིང་གློག་ཤུགས་མི་འད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བའི་གློག་རྡུལ་ཞིག་ཡློད་ཚེ། ཁྱེད་ཀིས་དེ་ལ་མིང་གཞན་ཞིག་འདློགས་སམ”ཞེས་

དི་བ་བཀློད་སློང༌།  

“གལ་ཏེ་གློག་ཤུགས་དེ་མ་འད་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ང་ཚོས་གློག་རྡུལ་དེར་མིང་

གཞན་ཞིག་ཏན་ཏན་སྤློད་རྒྱུ་རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་མློས་མཐུན་གནང༌། 

ད་ལྟ་ཨ་ལན་ནི་རང་གི་དི་བ་གཙོ་བློ་སྟེང་བབས་བྱུང༌། “གློག་རྡུལ་ནི་རང་

ཉིད་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་དེ་དག་དང་འད་བའི་དངློས་ཡློད་ཅིག་ཡིན་ནམ།”

“གློག་རྡུལ་ནི་ཁྱད་ཆློས་འདི་གསུམ་ཀའི་ཕློགས་བསྡུས་ཤིག་རེད།” སི་ཏྲེ་

ཝུན་བརྟན་པློར་བསད་འདུག “ད་དུང་ཁྱད་ཆློས་གཞན་ཞིག་སྟེ། ལེ་ཊློན་༼lepton༽

གི་ཨང་གངས་ཀང་དེའི་ནང་དུ་ཡློད།” ཁློང་གིས་འདི་ལྟར་ཁ་སློན་བྱས་ནས་རྩློད་

གེང་གི་ངར་ཤུགས་ཀིས་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་ཚགས་ལ་གཏློར་བརླག་བྱེད་དུ་བཅུག་

མེད།

ད་ལྟ་ནང་པའི་ཕློགས་གཏློགས་ཀི་རམ་འདེགས་ལ་མཱ་ཐེའློ་སླེབས་བྱུང༌། 

ཁློང་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་བློད་པའི་གྲྭ་པ་ཚོས་གྲྭ་ཆས་དམར་སྨུག་གློན་ཡློད་

པའི་ཧཕ་རན་སིའི་སྤུན་ཟླའི་ལ་རྒྱ་འཛིན་པ་ལྟར་འཛུམ་དམུལ་སློང༌། མཱ་ཐློའ ློ་ཡིས་

ནང་པའི་སློལ་རྒྱུན་གི་གཞུང་དུ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་དབང་ཚུལ་གི་འགེལ་བཤད་དེ་

བརློད་བྱུང༌།

“ཡློང་སིད་པ་ཞིག་ནི་ཆློས་རྣམས་ལ་སློ་སློའི་ཁྱད་ཆློས་བདག་ཚུལ་དེ་ཞིང་

པ་ཞིག་ལ་བ་ཕྱུགས་དབང་བ་ཇི་བཞིན་ཡིན་ཆློག ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆློས་ལ་ལྟློས་མེད་

ཡིན་ཡང་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཁྱད་གཞིར་བདག་ཡློད། གཉིས་པ་ཆློས་རྣམས་ལ་སློ་སློའི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཁྱད་ཆློས་དབང་ཚུལ་ནི་ང་ཚོར་སློ་སློའི་ལུས་ཕུང་བདག་ཚུལ་དང་གཅིག་མཚུངས་

རེད། འདི་ལ་མཚོན་ན་གལ་ཏེ་རང་གི་ལུས་ཕུང་ནི་ཁྱད་ཆློས་ཚང་མའི་ཕློགས་སློམ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ཚེ། ཁྱད་ཆློས་རྣམས་དློར་བའི་ཤུལ་དུ་ཅི་ཡང་ལྷག་རྒྱུ་མེད། དངློས་གཙོ་

སྨྲ་བ་ཚོས་གློག་རྡུལ་ལ་རང་གི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་བདག་ཚུལ་ནི། ཞིང་པ་ཞིག་ལ་བ་

ཕྱུགས་བདག་ཚུལ་དང་འད་བློ་ཡིན་པར་རློད་ཀི་ཡློད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ་ཁྱད་ཆློས་

རྣམས་དློར་ཡང་གློག་རྡུལ་དེ་ད་དུང་ཡློད་དགློས།” མཱ་ཐེའློ་ཡིས་གཟན་ཕྲག་པའི་

སྟེང་དུ་ཡར་དེད་དེ། “ནང་པ་ཚོས་སློ་སློའི་ཁྱད་ཆློས་ལས་ལློགས་སུ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་ཆློས་ཤིག་མི་འདློད་པ་དང༌། ཞིབ་ལྟ་ལ་འཇུག་པའི་མངློན་ཚུལ་ཐ་དད་པ་

སྟེ། གདློས་ཚད། འཁློར་བསྐྱློད་སློགས་ལ་ཇི་བཞིན་འགེལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་

ཞིང༌། ཁྱད་ཆློས་འདི་ཚོ་དབང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཤིག་གེང་མི་

ཐུབ།”

མཚམས་འདིར་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མེ་ཁད་ཀིས། “ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་སི་ཏྲེ་ཝུན་

ནི་གཟབ་ནན་ཆེ་བའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང༌། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་རེད། ‘ངས་

ཁྱད་ཆློས་འདི་ཚོ་མཐློང་བ་དང་གཞི་ནས་འདི་ནི་གློག་རྡུལ་ཞིག་རེད་ཅེས་རློད་ཀི་

ཡློད།’ ཅེས་ཁློང་གིས་གློང་དུ་བརློད་སློང༌། ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རུང་

བའི་རང་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ལ་མ་བརྟེན་པའི་གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་སྐློར་གེང་ཡང་གློ་རྒྱུ་

ཞིག་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང༌། ངས་འདི་ནས་ཁྱེད་ཅག་ལ་གསལ་འདེབས་ཤིག་

བྱེད་འདློད་བྱུང༌། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང༌། དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་

བ་ཁག་ཅིག་གིས་ཆློས་རྣམས་ལ་འདི་འདའི་གཟབ་ནན་གི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བཟུང་མེད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཁློང་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་གི་ནང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་བསམ་ཕློགས་ཤུགས་

ཆེན་པློ་ཡློད། ལྷག་པར་དུ ༡༩༥༢ ལློའི་སློད་མིས་༼David Bohm༽གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་རྣམ་གཞག་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱེད་མཁན་ཚོར་འདི་ལྟ་བུའི་ལྟ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་ལྡན། 

ཁློང་ཚོས་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལློགས་དང༌། ཡང་ན་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོ་ལས་ལློགས་

སུ་ཆློས་ཤིག་དངློས་སུ་གྲུབ་ཡློད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད། སྟབས་མ་ལེགས་པར་ལྟ་

ཚུལ་འདི་འདས་ཁྱད་མཚར་བའི་མཇུག་འབས་བསྐྲུན་ཡློད། ཁློང་ཚོས་མ་ནིང་རྡུལ་

༼རྡུལ་འདི་ནི་གདོས་ཚད་ཆེ་ཞིང་གོག་ཤུགས་མེད་པ་ཞིག་རེད།༽དང་འབེལ་བའི་རླབས་རྒྱུན་གི་

ཁྱད་ཆློས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྐབས། ཚོད་ལྟའི་གྲུབ་དློན་དེ་སློན་དཔག་བྱེད་

པར་མ་ནིང་རྡུལ་གི་གདློས་ཚད་དེ་རྡུལ་ཕྲན་གི་བར་སང་དུ་འཐློར་ཡློད་པའི་བདེན་

འཛིན་བྱེད་དགློས་པ་རྟློགས་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། མ་ནིང་རྡུལ་རང་ཉིད་ད་དུང་གནས་

གཞི་གཅིག་རང་དུ་ཡློད་པར་བསམ་པ་རེད། སློད་མིའི་འགེལ་བཤད་གཞིར་བཞག་

ན། མ་ནིང་རྡུལ་ལ་ང་ཚོས་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པའི་གནས་གཞི་བརྟན་པློ་ཞིག་ཡློད། 

འློན་ཀང༌། མ་ནིང་རྡུལ་དེའི་གདློས་ཚད་ནི་གང་སར་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། འགེལ་

བཤད་འདིར་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱེད་མཁན་ཚོར་དེ་ནི་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་

ཡང༌། ཁློང་ཚོ་འགའ་ཤས་ཀིས་མཐའ་མར་གྲུབ་དློན་འདི་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་བྱས་ཤིང༌། 

མཚམས་རེར་མ་ནིང་རྡུལ་གི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་ཐློག་

མའི་འབྱུང་སར་སླར་ཡང་ཐློན་ཡློང་ནའང༌། མ་ནིང་རྡུལ་ནི་གཅེར་བུའི་བདེན་གྲུབ་

སྟེ། ཁྱད་ཆློས་མེད་པའི་བདེན་གྲུབ་ཅིག་ཡིན་དགློས་པར་བསྒགས་ཡློད། ཁྱེད་ཚོས་

མཐློང་བ་ལྟར། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་འགའ་ཤས་ཀིས་ཆློས་ཤིག་རང་ཉིད་ཀི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཁྱད་ཆློས་རྣམས་མེད་པར་གནས་ཐུབ་པའི་ལྟ་བ་འདིར་ཡིད་ཆེས་བྱེད།” མེ་ཁད་ནི་

ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་ལངས་ཕློགས་ཁྱད་མཚར་བ་འད་མིན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ནའང༌། 

ཁློང་གིས་མགློ་གཡུག་གི་འདུག “འདི་ནི་ངས་ཁྱད་མཚར་བ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བྱུང༌།” 

ཞེས་ཁློང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཤིང༌། དེ་ནས་ཁློང་གིས་ཕློགས་མང་པློ་འདུས་ཤིང་

རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་རྩློད་སྒྲུབ་རིང་པློ་ཞིག་གི་འགློ་བརྩམས་བྱུང༌། འློག་གི་ཚན་པ་

འདི་ནི་ངས་གང་ཐུབ་ཀིས་རྩློད་སྒྲུབ་དེ་ཚོ་མདློར་བསྡུས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  

ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་ལྟ་ཚུལ: 

དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་ཚན་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ།

མེ་ཁད་ཀིས་སློན་མ་ནས་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ནི་རྡུལ་

ཕྲན་དང༌། གློག་རྡུལ། ཁློབ་རྡུལ་སློགས་ཀིས་གྲུབ་པར་བརློད་པ་འདི་ཇི་བཞིན་དུ་གློ་

བ་ལེན་དགློས་མིན་ལ་དློགས་འདི་བྱས་ཡློད། དེ་ཡང་ཁློང་གིས་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་

བསྟན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་འད་པར་དེ་རྩིས་མེད་བྱས་པ་ཞིག་མིན། འློན་ཀང༌། ཁློང་

གིས་ང་ཚོར་དན་སྐུལ་བྱེད་པ་ནི། ངློ་མཚར་བའི་འད་པར་དེ་ནི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོས་

ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རུང་བའི་དློན་གནད་ཟེར་བ་སྟེ། ཆེས་ཕྲ་མློའི་ཁློར་ཡུག་དང༌། ཁློན་ཏྲློམ་

ཕྲ་མཐློང་ཆེ་ཤེལ་བར་གི་འབེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སང་ཚུལ་ཞིག་རེད། རློག་འཛིངས་

ཆེ་བའི་འཕྲུལ་ལས་འདིའི་བཟློ་སྐྲུན་དང་འགེལ་བཤད་ལ་ཞིབ་ཚགས་པའི་རྣམ་

གཞག་འད་མིན་ཀིས་སེ་ཁིད་བྱེད་ཀི་ཡློད། མེ་ཁད་ཀིས་ང་ཚོར་ཚན་རིག་གི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་ཆློས་རྣམས་རང་ངློས་ནས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་གློ་རྟློགས་ང་ཚོར་

མཁློ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཚན་རིག་ནི་ང་ཚོ་སློ་སློའི་བྱ་འགུལ་གི་ནང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དུ་སེ་ཁིད་བྱེད་པའི་ཐ་སྙད་ལུགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་འབེལ་བའི་ལག་ལེན་དངློས་

ཀི་གློ་རྟློགས་ཚད་མཐློའི་སྐྲུན་ཐབས་ཤིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་དི་བ་བཀློད་ནས་བསམ་

གཞིགས་བྱེད་དུ་བཅུག

དི་བ་འདི་ནི་ནང་དློན་རིག་པའི་རྒྱབ་ལློངས་སུའང་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། 

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཆློས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ། ཀུན་རྫྫཽབ་དང་

དློན་དན་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡློད། ཚན་རིག་གིས་བདེན་པའི་རིགས་འདི་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གང་ཞིག་ང་ཚོར་སྤློད་ཀི་ཡློད་དམ། མེ་ཁད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཚན་

རིག་གི་བདེན་དློན་རྣམས་ནི་ཀུན་རྫློབ་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ལས་མ་འདས་ཤིང༌། བདེན་

དློན་དེ་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོར་ཅི་ཞིག་བདེན་པར་འཛིན་དགློས་མིན་དང༌། ཚད་མཐློ་

བའི་སྒློ་ནས་གློ་བརྡ་སྤློད་པ་དང༌། ལས་ལ་ཞུགས་པར་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་མིན་ལ་

སློགས་པའི་ཐ་སྙད་ལུགས་ཀི་འགློ་སྟངས་ཕློགས་བསྡུས་ཤིག་མཁློ་སྤློད་བྱེད། ཚན་

རིག་གི་བདེན་དློན་དེ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་དང་མིན་གི་མཐར་

གཏུག་གི་དློན་དམ་བདེན་པ་ཞིག་མིན།

ཁློང་གིས་ཚན་རིག་པ་རེ་ཟུང་གིས་འཛམ་གིང་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་སྟློན་

བྱེད་ཀི་ཚན་རིག་གི་ནུས་སྟློབས་ལ་ཡློད་པའི་སློ་སློའི་ཡིད་ཆེས་དེ་འདློར་ཆློག་

ཆློག་བྱས་ནས་བསད་ཡློད་ཚུལ་བཤད་སློང༌། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་རྡུལ་

ཕྲན་ཐེ་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི། ཕྲ་མཐློང་ཆེ་ཤེལ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱབ་ལློངས་

ཤིག་གི་ངློས་ནས་བྱུང་བའི་སྐད་ཅིག་མའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་རྟློགས་ཡློད། ཐ་

དད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་སང་ཚུལ་རེ་རེར་སྦློར་མི་ཐུབ་པ་དང༌། རྒྱུན་



  64  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

བརྟན་པའི་ངློ་བློ་ཞིག་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་ཆློས་གཉིས་བར་ལ་ཡློད་པར་ངེས་མི་

ཐུབ། ཆེད་ལས་མ་ཡིན་མཁན་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ནི། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་

ཚོས་ད་དུང་ཡང་དངློས་གཟུགས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་གནའ་བློའི་དངློས་ཁམས་

རིག་པའི་དུས་ནས་བཟུང་འགྱུར་ལྡློག་ཅི་ཡང་བྱུང་མེད་པ་ལྟར་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་བའི་

ཚན་རིག་གི་དུས་དེབ་ཁག་ཏུ་གེང་གི་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། ཁློང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་

པའི་ཚིག་འདི་སློ་སློའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་སྐབས། ཐ་རད་

འདི་ལ་ཚད་བཀག་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པས་སློན་མའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གཟུགས་ཕུང་

གི་དློན་སྤི་རྒྱུས་ཡློད་དེའི་ཁྱད་ཆློས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་དློར་ཡློད། འློན་ཀང༌། དངློས་

ཁམས་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པའི་ཕི་རློལ་ན་མི་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་མ་གཏློགས་འགྱུར་

ལྡློག་ཆེན་པློ་འདི་རྟློགས་མེད། 

མེ་ཁད་ཀིས་ཉེན་བརྡ་འདི་དན་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོས་

དངློས་ཁམས་རིག་པ་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལ་ཧ་ལས་མི་དགློས་ཚུལ་བརློད་

བྱུང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་སློ་ཕག་ཆུང་ངུ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི། 

དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཉིན་རེའི་བསམ་བློའི་བར་ལ་གློ་བརྡ་སྤློད་སྟངས་ཙམ་ཞིག་

རེད། ཐ་སྙད་འདི་ཚོ་ནི་སྦར་རྫས་ལྟར་བསམ་བློ་དང་སྐད་ཡིག་གི་ཆགས་རིམ་བར་

ལ་བཀློལ་ན་བེད་སྤློད་ཆེན་པློ་ཡློད་ཀང༌། ཞན་ཆ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་ཐ་སྙད་འདི་ཚོས་

ཆེས་ཕྲ་མློའི་སང་ཚུལ་དང༌། རྒྱུན་འབྱམས་ཀི་ཕི་ཚུལ་གཉིས་མཚམས་སྦློར་

ལེགས་པློ་ཞིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ནང་དཀའ་སྡུག་གི་ཚོར་

བ་རིང་མློ་ཞིག་བཞག་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆེད་ལས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་གཞན་དག་དང་འད་བར་མེ་ཁད་ཀིས་རང་གི་

ཤེས་ཡློན་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་བྱུང་བའི་མཁས་པའི་དབང་པློ་རྣམས་འདེན་པའི་འདློད་

པ་དེ་ལྡློག་ཐུབ་མ་སློང༌། ཁློང་གིས་ཁམ་ཏྲིས་༼Kant༽རང་གི་དགེ་རྒན་ལས་རྒྱུན་

འཛིན་བྱས་པའི་ལུང་འཛིན་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དློར་ཚུལ་བརློད་པ་དང༌། ལྟ་བ་འདི་

གཞིར་བཞག་ན། སང་ཚུལ་གིས་ང་ཚོར་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཕི་ཚུལ་ཙམ་སྟློན་ཞིང༌། དེ་

ལས་ལྡློག་སྟེ། རིགས་པས་ཆློས་རྣམས་རང་ངློས་ནས་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་སྟློན་ཐུབ། 

ཡིན་ཡང༌། ཁམ་ཏྲིས་བསམ་བློའི་འཛིན་སྟངས་ལ་གདེང་འཇློག་ཆེན་པློ་བྱས་ཡློད། 

བསམ་བློའི་འཛིན་སྟངས་ཀིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་རྟློགས་མི་

ཐུབ་ཀང༌། འདིས་ང་ཚོས་སང་ཚུལ་གི་བར་དུ་ཡློད་པའི་འབེལ་སྟངས་འཚོལ་བ་

དང༌། དེ་དང་མཐུན་པའི་སང་ཚུལ་ཁློ་ན་འཛིན་པར་བྱེད་པ་སློགས་ལ་རམ་འདེགས་

བྱེད། འབེལ་སྟངས་འདི་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འབེལ་སྟངས་དེ་མཐུན་

གི་སང་ཚུལ་འདེམས་རེས་སུ་ང་ཚོས་སང་ཚུལ་དེ་དག་ནི་རྦད་དེ་རང་ཉིད་དང་ཁ་

ཁར་ཡིན་པ་ལྟར་སྤློད་ཚུལ་སྟློན་པ་དང༌། བསམ་བློ་གཏློང་བ་ལ་སུས་ཀང་བཀག་

འགློག་བྱེད་མི་ཐུབ། 

མདློར་བསྡུས་ན། ཁམ་ཏྲིས་ཆློས་རྣམས་ནི་ཡུལ་གི་བདེན་གྲུབ་ཅིག་གི་ཆ་

ཤས་སུ་ངློས་འཛིན་བྱས་མེད་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ནི་སང་ཚུལ་གི་ཚོགས་པ་ཁག་

ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་དེ་དག་གི་སྐློར་ལ་ཐུན་མློང་གི་གློ་རྟློགས་སེལ་ཆློག ལྟ་ཚུལ་

འདི་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། ཡང་ན་གློག་རྡུལ་དག་

གི་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་གི་འགེལ་བཤད་ལ་བསྐྱར་ལྟ་ཞིག་བྱེད། འགེལ་བཤད་དེ་ལྟ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

བུས་ང་ཚོར་སང་ཚུལ་ཞིག་གི་སྐློར་ནས་གློ་རྟློགས་སྤློད་པ་དང༌། གློ་རྟློགས་འདི་ནི་

གནས་དུས་ངེས་མེད་དུ་མི་གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྤློད་བྱེད་རུང༌། འློན་ཀང༌། གློ་རྟློགས་

འདི་ནི་ཆློས་ཤིག་ཇི་བཞིན་ཡིན་པའི་གློ་རྟློགས་ཤིག་གཏན་ནས་མིན། ལྟ་ཚུལ་འདི་

ནི་ལུང་འཛིན་རིང་ལུགས་དང༌། དློགས་འཇུག་རིང་ལུགས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གནས་

ཤིང༌། འདི་ནི་ཚན་རིག་གིས་ང་ཚོར་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐར་ཐུག་དེ་བརློད་པའི་

ཡིད་ཆེས་དང༌། འདིའི་ལྡློག་ཟླ་ཡིན་ཞིང་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་ཕློགས་ལྷུང་གི་ལྟ་

ཚུལ་ཏེ། ཚན་རིག་གིས་ང་ཚོར་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐར་ཐུག་དེའི་སྐློར་བརློད་མི་

ཐུབ་པས་ཚན་རིག་ལ་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཡིད་ཆེས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གནས་ཡློད། 

ཁམ་ཏྲིའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ལ་ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུའང་མཐུན་ཆ་དང་བ་

འདེན་པ་ཞིག་ཡློད། མེ་ཁད་ཀིས་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་སྦངས་ནས་དངློས་

ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་གཞི་རུ་འཛིན་ཆློག་པའི་ཤེས་བྱ་ནི། མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་

པའི་འཕྲལ་བྱུང་གི་བྱེ་བག་རྣམས་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་མཐློང་ནས་སྤློ་བ་སྟེས་ཡློད། 

དེ་བཞིན་ཤེས་བྱའི་རིགས་གཞན་ནི་བྱེ་བག་འདི་ཚོ་མངློན་སུམ་གིས་ཟིན་པའི་གློ་

རིམ་ནང་ནས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་ནི་དློན་སྤིར་གྱུར་པའི་བསམ་

བློའི་འཛིན་སྟངས་ཡིན་ཞིང༌། རྫས་ཡློད་དང༌། ཁྱད་ཆློས། འབེལ་བ། གནས་དུས་ཀི་

གནས་གཞི། སེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་ཚད་གཞི། སྐད་ཡིག་དང་འབེལ་བའི་མཚན་ཉིད་

བཅས་ནི་དེའི་ཁུངས་སུ་འདུས་ཡློད། ཤེས་བྱ་འདི་དག་ནི་རྟློག་བཏགས་ཙམ་ཡིན་

པར་བསམ་ཞིང༌། མི་དང་མིའི་བར་གི་མཐུན་སང་གི་ངློས་ནས་དངློས་ཡློད་ཅིག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན། དེ་དག་ལ་ང་ཚོའི་བསམ་བློའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་བྱ་འགུལ་ལས་ལློགས་སུ་

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་ཆ་ཞིག་མེད་པ་རེད།

****

དྷརྨའི་རྡུལ་ཕྲན།

ས་མློའི་ནང་པ་ཚོར་ཡློད་པའི་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་དློན་སྤི་ནི། ཀེ་རི་སིའི་རྡུལ་

ཕྲན་སྨྲ་བ་ཚོའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་དང་འད་མཚུངས་ཤིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། 

ནུབ་ཕློགས་པའི་དློན་སྤི་དང་མཐུན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་བཀློལ་སྤློད་

བྱས་མེད། གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་ནི་འཛམ་གིང་གི་དངློས་གཟུགས་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྩ་བའི་གྲུབ་ཆ་ཡིན། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རང་གི་དེབ“ཁློན་ཏྲློམ་དང་མེ་ཏློག་པད་

མ”ཞེས་པའི་ནང་བརློད་པ་ལྟར་ན། རྡུལ་ཕྲན་གི་གནད་དློན་འདི་དུས་རབས་གཉིས་

པའི་སྐབས་སུ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ། དུས་རབས་བཞི་པའི་སྐབས་

སུ་ཕློགས་གང༌། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་གགས་པ་སློགས་ནང་པའི་

ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོས་གེང་ཡློད་ཚུལ་བརློད་འདུག ས་མློའི་རྒྱ་གར་གི་ནང་པ་ཚོས་རྡུལ་

ཕྲན་༼ཁོང་ཚོས་ཚིག་འདི་བེད་སྤོད་བྱས་མེད་ནའང་ང་ཚོས་འདིར་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།༽ནི་ཇ་ཕློར་

ནང་གི་འབྲུ་རིགས་ལྟར་བསྒིགས་ནས་དངློས་གཟུགས་གྲུབ་པར་བསམས་ཡློད། 

ཁློང་ཚོས་དངློས་གཟུགས་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་ཚུལ་དུ་སང་བ་ནི་དེར་ཞིབ་ཕྲའི་བརྟག་

དཔད་གཏློང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པ་རིགས་པས་བསྒྲུབས་ཤིང༌། དེ་

ནི“མྱུ་གུའི་ཉག་མ་མང་པློས་ཞིང་ཁ་ཞིག་གྲུབ་ཡློད་ནའང༌། ཐག་རིང་ན་སློ་ལང་གི་

སེང་རས་ལྟ་བུར་སང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད།”
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

འློན་ཀང༌། རིང་བློ་མ་འགློར་བར་ནང་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པས་ཆ་ཆུང་དུ་

བགློ་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་དློན་སྤི་འདི་བཀག་ཡློད། གློང་དུ་གློག་རྡུལ་ལ་ཆ་

ངློས་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདིར་དགག་མཁན་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རང་གི་གནའ་བློའི་དགེ་རྒན་

རྣམས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་འགེལ་བཤད་བྱས་འདུག “དཔེར་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་

མེད་གཉིས་ལྷན་དུ་ཚོགས་ན༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་གི་ནུབ་ངློས་དེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

གཞན་དེའི་ཤར་ངློས་ལ་ཐུག་རྒྱུ་རེད། འློན་ཀང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་དག་ལ་ནུབ་ངློས་

དང་ཤར་ངློས་ཡློད་ཚེ་ཁློ་ཚོ་ཆ་ཤས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་ཆ་ཆུང་དུ་

བགློ་ཐུབ།”  

རྩློད་སྒྲུབ་འདི་དག་ནི་ཉེ་སློནྋགློང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་མཛད་

པའི“རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁློ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན”ཞེས་པའི་ནང་དུའང་གེང་འདུག 

ཁློང་གིས་རྡུལ་ཕྲན་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་འདས་ལློའི་དུས་རབས་གཉིས་པའི་སྐབས་

ནས་ནང་བསྟན་དུ་ཡློད་པར་གསུངས། ཡིན་ཡང༌། བྱེ་བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་གཞིར་

བཞག་ན། རྡུལ་ཕྲན་ནི་རྫས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སྟེ་

འབྱུང་བ་བཞི་དང༌། གཟུགས་སྒ་དི་རློ་རེག་བྱ་སྟེ་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་བཅས་རེད། བྱེ་

བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་འདི་ཚོ་ཕུང་

གསློག་བྱས་ནས་ཆློས་ཤིག་འགྲུབ་སྐབས་ཕན་ཚུན་ཐུག་གི་མེད། 

གནའ་བློའི་ཀེ་རི་སིའི་ལྟ་ཚུལ་ལའང་རྡུལ་ཕྲན་གི་བར་དུ་སྟློང་ཆ་ཡློད་ཅིང༌། 

རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་ཐུག་མི་དགློས། ནང་པས་རྡུལ་ཕྲན་སྨྲ་བ་ལ་སྐྱློན་

བརློད་བྱས་པ་དེས་མ་འགངས་པར་ཁ་ཕློགས་གསར་པ་ཞིག་བཟུང་བ་དང༌། ལྷག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པར་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དར་བ་དང་རྡུལ་ཕྲན་གི་རང་འགུལ་རིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་

ལ་མྱུར་དུ་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་ཡློད། དངློས་གཟུགས་ཀི་རྡློག་པློ་ཕྲ་མློ་འདི་དག་

ནི“ཤེས་པའི་སང་འཛིན”གིས་བརེས་པ་དང༌། འདིས་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ང་

ཚོས་མློང་བའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་དེ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་བ་མཚོན་ཐུབ། 

དེ་ལྟར་དངློས་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་དློན་སྤི་དེ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་

པའི་ནང་ཉམས་པ་དང༌། དེའི་ཚབ་ཏུ་དྷརྨ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཐློན་ཡློད། ཝེ་དྷློས་

༼Alfonso Verdu༽འདི་ལྟར་བིས་འདུག “དྷརྨ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་གང་ཟག་སློ་

སློའི་ཤེས་རྒྱུན་གི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆའི་མཚོན་བྱེད་ལྟ་བུར་གྲུབ་པ་དང༌། ཤེས་རྒྱུན་

དེ་ནི་མློང་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།” 

དེ་བས་ན་དྷརྨ་དེ་དག་ནི་ཤེས་པའི་འབྱུང་ཁམས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་འདའི་

ཚོགས་པས་ང་ཚོའི་མིག་སའི་སང་འཛིན་གྲུབ་ཡློད། “དྷརྨ་དེ་དག་གི་ད་ལྟའི་གྲུབ་

གནས་ནི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་མི་རྟག་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་དྷརྨ་

དེ་དག་ཆ་བགློ་མེད་པའི་དུས་ད་ལྟ་བའི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་དང༌། ཕུང་པློའི་ངློ་བློར་

གྲུབ་ཡློད་པའི་ཐློག་ནས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད།” ཅེས་ཝེ་དྷློས་བརློད་འདུག

ཨ་ཁི་རཱས་༼Hirakawa Akira༽བརློད་པ་ལྟར་ན། དྷརྨ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་

བདེན་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་སྟློན་གི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ས་མློའི་ནང་ཆློས་ཀི་གཞུང་དུ་

དྷརྨ་ནི་རྟེན་འབྱུང་ལས་གྲུབ་པར་རྟློགས་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་རང་རྐ་འཕེར་བ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཞིག་མིན། རྟེན་འབྱུང་གི་དློན་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་གྲུབ་ལུགས་དེ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་

ངང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་རེད། ཆློས་ཤིག་འགྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་རྐེན་བྱེད་

དགློས་པ་དང་གཞན་ལ་བརྟེན་དགློས། རྟེན་འབེལ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ལུགས་

ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་གཞི་རྟེན་རེད། ཆློས་རྣམས་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆློས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་གཞན་ལ་

ལྟློས་མེད་དུ་གྲུབ་མེད། འཛམ་གིང་འདི་ནི་འབྱུང་བ་ལས་གྲུབ་ཅིང༌། འབྱུང་བ་དེ་དག་

ཀང་ཕན་ཚུན་ལ་མཉམ་འབེལ་གིས་བརྟེན་ཡློད།

ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་སློལ་གཏློད་མཁན་པློ་གཉིས་ཀའི་ལྟ་ཚུལ་

གི་ཁ་ཕློགས་ཀང་འདི་དང་མཚུངས་ཤིང༌། ནེ་ལི་སི་བློད་༼Niels Bohr༽ཀིས་

གསུང་དློན། “རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ང་ཚོའི་འགེལ་བཤད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སང་

ཚུལ་གི་ངློ་བློ་ངློ་མ་དེ་སྟློན་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོའི་མློང་བའི་ཆ་ཤས་དེ་དག་གི་

འབེལ་བ་ལ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་རྩད་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ཡིན།” ཧན་སི་བ་ཀིས་སྐད་ཆ་འདི་

ལ་ཁ་སློན་དུ། “འཇིག་རྟེན་ནི་འདི་ལྟར་བྱུང་བ་མང་པློའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཕུང་

གྲུབ་ལྟར་སང་བ་དང༌། བྱུང་བ་དེ་ཚོའི་ནང་འབེལ་བའི་རིགས་ས་ཚོགས་ཀིས་ཕན་

ཚུན་སློལ་བ་དང༌། ཟུང་འབེལ་བྱེད་པ། རེས་མློས་ཀིས་བརེ་བ་སློགས་བྱེད་བཞིན་

སྤིའི་ངློ་བློ་དེ་གྲུབ་ཡློད།”

ནང་པའི་མཁས་དབང་ཚང་མར་དྷརྨའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་

གི་ཝེ་དྷློའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་མེད་པ་དང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་དློན་སྤི་ནི་ནང་དློན་རིག་པའི་

ནང་རློག་ད་ཆེ་བའི་གནད་དློན་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། དུས་འཁློར་གི་གཞུང་དུ་ནམ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁའི་རྡུལ་གི་དློན་སྤི་ཞིག་ཡློད་ལ། བར་སང་གིས་གཞན་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་

པའི་འབྱུང་ཁམས་ཤིག་གི་ཚུལ་དུ་རྩ་བའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་བྱེད་ལས་དང་གྲུབ་

གནས་སློགས་འབྱུང་དུ་འཇུག་གི་ཡློད། ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁློ་

ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ནང་དུ་གསུང་དློན། “བར་སང་ནི་ཡློངས་སུ་སྟློང་པ་ཞིག་

མ་ཡིན་པར་བརྒྱུད་ལམ་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྟློང་པའམ་བར་སང་གི་རྡུལ་དེར་གནས་

ཡློད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཕྲ་བའི་གཟུགས་ཅན་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་འད་

བར་བཤད།” ཅེས་དང༌། “དུས་འཁློར་ལུགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པ་

གཞིར་བཞག་ན། ང་ཚོས་གཟུགས་ཅན་གི་ཆློས་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བར་སང་རྡུལ་

སྟློང་པ་ཚོའི་གནས་རིམ་དུ་ཡར་འདེད་ཆློག་པ་དང༌། དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་འཇིག་རྟེན་

གི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ཆློག བར་སང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ཚོའི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་

བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱུ་རྫས་ཀང་འདུས་ཡློད།” ྋགློང་ས་མཆློག་

གིས་ད་དུང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་འློས་འཚམས་མིན་ནའང༌། གཞུང་དུ་

འདིའི་ཐད་མང་པློ་བིས་མེད་ཚུལ་གསུངས་འདུག

ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་སྐློར་གེང་བཞིན་འདི་ལྟར་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

ནང་དུ་ལྷུང་བྱུང༌། ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུ་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་དློན་སྤི་ནི་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་དང་འབལ་ཐབས་མེད་པ་དང༌། དློན་སྤི་དེས་དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་དང༌། སང་འཛིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ། བདག་བཅས་ཀི་སྐློར་ལ་དི་བ་མང་པློ་

སླློང་བར་བྱེད་ངེས། 

****
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཐུན་མིན་གི་རང་བཞིན།

མེ་ཁད་ཀིས་བསམ་ཚུལ་བརློད་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོའི་མགློ་བློ་

ཐུར་དུ་དཔངས་ཤིང༌། བཞིན་རས་ལ་ངལ་དུབ་ཀི་སང་བ་ཞིག་ཤར་འདུག འདི་ནི་

ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཞིག་གིས་གཏམ་གེང་ཟབ་མློ་བྱེད་སྐབས་ཡང་ཡང་འབྱུང་གི་ཡློད། 

ངས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཞལ་རས་ལ་མིག་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ་དང༌། རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཁློང་གི་

ཞལ་རས་ལ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་ཉམས་འགྱུར་ཞིག་མངློན་ནའང༌། ད་ལྟ་ཁློང་

ཡང་འཛུམ་མི་དམུལ་བར་བསམ་གཞིགས་ཀི་ཀློང་ན་འདུག རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ཞལ་

རས་ནི་དམིགས་བསལ་གིས་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད། ཁློང་གི་མིག་ཆེན་པློ་

གཉིས་ཀིས་དལ་བུར་ཚན་རིག་པ་ཚོར་བརྟག་དཔད་བཏང་བ་དང༌། དེ་ནས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆློག་ལ་ལྟ་བ་ནི་ཁློང་གི་ཡ་ལན་ཞིག་ལ་སྒུག་པ་དང་འད། 

མི་འདིས་ངའི་ཡིད་དབང་འཕྲློགས་ཤིང༌། ང་ལློ་ངློ་དུ་མའི་སློན་ལ་དྷ་རམ་ས་

ལའི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱུད་སྟློད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཁློང་ལ་མཇལ་མློང༌། ངས་སྐབས་དེའི་

ཚོར་སང་བརེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་སློན་མ་ནི་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་བློད་ནས་བཙན་བྱློལ་ལ་འབྱློར་བའི་རེས་ནས་རིང་བློ་མ་སློང་བར་

སྐློང་ཚོགས་བྱས་པ་དང༌། དེ་དུས་ང་ཚོ་ཁློང་ལ་མཇལ་བར་སྐད་བཏང་བྱུང༌། ང་ཚོ་

འཁབ་སྟློན་ཁང་ཞིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་བརན་འཕྲིན་འཆར་ཤེལ་ལ་ཁ་ཕློགས་ནས་

བསད་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ནི་ད་དུང་དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་སློན་མི་

འདུག ཁློང་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་དང༌། གསུང་དང་སྐུའི་ཉམས་འགྱུར་གིས་ངློ་

མཚར་བའི་ལང་ཚོའི་ན་ཚོད་མངློན་ཞིང༌། སིངས་ཆའི་སྟེང་གློམ་སྟབས་བསྒྱུར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྐབས། ཞབས་ཀིས་ས་ལའང་རེག་གི་མེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྤད་བྱུང༌། ཁློང་

ཅུང་ཙམ་སྒུར་བཞིན་མར་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་བཞུགས་ཤིང༌། མགློ་བློ་ཡར་བཀགས་

ནས་ང་ཚོར་བལྟས་སློང༌། ཁློང་གི་གཟིགས་སྟངས་ནི་རང་གི་ཞི་ལྷློད་ཀི་ལུས་པློའི་

རྣམ་འགྱུར་དང་གཏན་ནས་མི་མཐུན། སྤན་ཟུང་ལྷློད་ལྷློད་ཡིན་ཡང༌། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀི་

སྟེང་དུ་ཟུག་ཡློང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཁློང་གི་ཞལ་རས་ཧིལ་པློ་ཞི་བ་དང་འློད་སང་

འཇམ་པློ་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག སང་ཚུལ་འདི་ནི་སྐར་མ་གཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་

ལ་གནས་ཤིང༌། ངས་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ཐེངས་དང་པློར་གལ་སིད་དཀློན་མཆློག་

སའི་གློ་ལའི་ཐློག་ཕེབས་ཚེ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཞེས་ཁེར་བཤད་ཅིག་བྱས་པ་

ཡིན། དེ་ནས་ང་ངློ་གནློང་ཞིང་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློ་ལ་ཧ་ལས་བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། 

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པས་གསུང་བཤད་མདློར་བསྡུས་ཤིག་གནང་བའི་རིང་ངས་དགའ་སྤློའི་

ངང་ནས་ཁློང་ལ་བལྟས་པ་དང༌། ཁློང་གི་གཏམ་བཤད་ནི་ཆློས་ཟབ་མློ་ཞིག་གསུང་

བཞིན་པའི་ཟློལ་དང་བལ་ཞིང༌། ལློ་ཚོད་ལ་དཔག་པའི་རང་ཉིད་སེྒར་གི་འཚོ་བའི་

ཉམས་མློང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུན་འཇགས་ཀི་གློ་རྟློགས་གཞིར་བཞག་པའི་གསུང་

བཤད་སྟབས་བདེ་ཞིག་རེད། 

ད ་ལྟ ་རྒྱལ ་བ ་ཀརྨ ་པ ་

འཚར་ལློངས་བྱུང་ཡློད། ངའི་

མཐློང་ཚུལ་ལ་མ་མཐའ་ཡང་ལློ་

ངློ་གཉིས་ཀི་རིང་ཁློང་ལ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་བཞད་ཉམས་ཤིག
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ལློ་ན་ཕྲ་བའི་ལང་ཚོའི་ངློ་མཚར་དེ་དློར་ནས་ཁློང་ནི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་དྲུག་གསུམ་བཅློ་

བརྒྱད་ཀི་མི་དར་མ་ཞིག་རེད། ཁློང་གི་སྤན་ཟུང་ལ་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་ཡང་

གང་ཞིག་བརྟློལ་བའི་ལྟ་སྟངས་དེ་སར་བཞིན་བསད་འདུག ལུས་པློའི་འགུལ་བསྐྱློད་

ལ་བསམ་བློས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཇེ་མང་དུ་སློང་ཡློད་པར་སང༌། ངས་ཁློང་གིས་

མ་མཐའ་ཡང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་ལ་ཆེད་སྦློང་བྱས་མ་མློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་བགློ་གེང་འདི་ཅི་ཙམ་ཞིག་རྟློགས་ཀི་ཡློད་མེད་ཐད་བསམ་བློ་མང་པློ་བཏང་བ་

ཡིན། འློན་ཀང༌། ཁློང་གི་དློ་སང་ནི་བགློ་གེང་སྐབས་སྐར་མ་གཅིག་ལའང་ཉམས་མ་

བྱུང༌། 

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རང་གི་གཏམ་གཤད་ནང་ཚན་རིག་དང༌། ལྷག་པར་དངློས་

ཁམས་རིག་པའི་གློ་དློན་དང་འབེལ་བའི་གནད་དློན་རྣམས་གེང་ཞིང༌། གལ་ཏེ་ང་

ཚོས་ཁློང་གི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་མེ་ཁད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་མཐློང་ཡློད་ཚེ། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་འདི་གཉིས་ཀིས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་མློས་མཐུན་མ་

བྱས་པ་ཞིག་མིན། ཚན་རིག་པ་ཞིག་གི་ཞིབ་ལྟ་དང༌། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་ཞིབ་ལྟ་

གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་ཡློད། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བས་གནས་རིམ་མཐློ་བློ་ཞིག་གི་ཐློག་

ནས་ཆློས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། ཚོད་ལྟ་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་ཚན་རིག་པས་མངློན་

སུམ་གི་ཞིབ་ལྟ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུན་འཇགས་ཀི་གློ་རྟློགས་གཞིར་འཛིན་གི་ཡློད། 

ཚོགས་ཞུགས་པ་གྲྭ་པ་ཚོར་དགློས་པ་ནི་བདེན་དློན་རེན་པ་ཡིན་པར་འད། མཚམས་

འདི་ནས་ང་ཚོས་སི་ཏྲེ་ཝུན་ལ་ཐད་ཀར་ཉན་རྒྱུ་ཡིན། 

“དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གཞན་དག་གི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པློ་ཡློད། དངློས་ཁམས་རིག་པ་ནི་འབློར་ཚད་སློན་དཔག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཆ་

ནས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ནེའུ་ཏྲློང་གི་ཆློས་ཉིད་གཞིར་བཞག་

ནས་གནམ་གྲུའི་རིགས་ཅི་ཙམ་ཡག་པློ་འཕུར་ཐུབ་མིན་ལ་སློན་རྩིས་བྱེད་ཐུབ། དེ་

བཞིན་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། ལེ་ཟེར། གློག་འདེན་ཤེལ་སྦུ་སློགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ལ་

རྩིས་ཞིབ་ཡང་དག་བྱེད་ཐུབ། དེ་དག་གི་ཁར་དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་རང་གི་རྣམ་

གཞག་རྣམས་རེས་སུ་དཔློག་ཐུབ་པའི་ནུས་སྟློབས་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་ཀང་ཁྱད་པར་

བ་ཞིག་ཡིན། 

“རང་ཉིད་ལློ་བཅུ་བདུན་གི་ཐློག་དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་ཐློག་མར་སྦང་བ་

བྱེད་སྐབས། ངའི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོས་གནད་དློན་དཀྱུས་

མ་ཁག་ལ་ཞིབ་ལྟ་དང༌། ཚོད་དཔག་ཟུང་འབེལ་གིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཀི་ཡློད་ཅེས་

བརློད་མློང༌། འདི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཤེས་རྟློགས་རྣམས་སུན་ཕྱུང་རུང་བའི་རྣམ་གཞག་

ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང༌། རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟར་འཇུག་དགློས་པ་མ་

ཟད། ལྟ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བདེན་པ་མིན་ཚེ་སུན་ཡང་འབྱིན་ཐུབ་དགློས། རྣམ་

གཞག་དེ་དག་གིས་རྒྱུན་བསིངས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤད་ཚེ། 

རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་བའམ་གཡུག་དགློས། ཡིན་ཡང༌། བྱེད་

ཐབས་འདི་དག་གིས་མི་ཚེའི་དློན་སྙིང་དང༌། བརྩེ་དུངས། འཆི་བ། དཔ་ཁལ་ལྟ་བུའི་

གནད་དློན་གི་དི་བ་ལ་ལན་ཞིག་སྤློད་མི་ཐུབ། དློན་ངློ་མར་དངློས་ཁམས་རིག་པས་

ཐག་གཅློད་ཐུབ་པའི་གནད་དློན་ཁག་ནི་འགློ་བ་མིའི་རང་བཞིན་གི་དཀའ་གནད་དང་

བསྡུར་ཚེ་ཆུང་ཆུང་རེད། དངློས་ཁམས་རིག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཡིན་ཡང༌། འདི་ལས་བྱུང་བའི་གློ་རྟློགས་ནི་འགྱུར་ལྡློག་ཆེ་བའི་གློམས་སློལ་གིས་

གཡུག་མི་ཐུབ་ཅིང༌། མདུན་བསྐྱློད་ནི་མཐར་ཐུག་གི་ཐག་གཅློད་བྱེད་པློ་ཞིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་ལ་བརྟེན་ནས་གསློག་འཇློག་རང་བཞིན་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད།”

དངློས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་ཞིབ་ལྟ་ལ་བརྟེན་ནས་འགློ་

འཛུགས་དགློས། སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཞིབ་ལྟ་དེ་དང་རྩིས་རིག་གི་གཏན་ཚིགས་བར་ལ་

འབེལ་བ་མགློ་རློག་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་ནན་དུ་བརློད་བྱུང༌། ཁློང་གིས་འདིའི་དཔེ་

མཚོན་དུ་སའི་གློ་ལའི་ལློ་ཚོད་ཀི་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་རིམ་གི་སྒྲུང་

དེར་འགེལ་བཤད་བྱས། “སའི་གློ་ལའི་ལློ་ཚོད་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཐབས་ཁག་ཅིག་

ཡློད་པ་དཔེར་ན། མཚོའི་གཏིང་དུ་འདམ་རིགས་བབས་ནས་མཐའ་མར་རྡློའི་རིགས་

སུ་འགྱུར་ཞིང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་འདམ་རིགས་དེ་མགློགས་ཚད་ཅི་ཙམ་ཞིག་ལ་

མཚོའི་གཏིང་དུ་བབས་ནས་རྡློ་རུ་འགྱུར་བ་རྟློགས་ཚེ། རྡློ་དེའི་ལློ་ཚོད་ཅི་ཙམ་ཡིན་

མིན་ལའང་རགས་རྩིས་བྱེད་ཐུབ། འདི་འདའི་ཚོད་རྩིས་གཞིར་བཞག་ནས་སའི་གློ་

ལའི་ལློ་ཚོད་ནི་ས་ཡ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་དང་གཉིས་ཀི་བར་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས་

པ་རེད།”

མཚམས་འདི་ནས་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཁད་ཝུན་གིས་གློས་གཞིར་བཏློན་པའི་

རྣམ་གཞག་དེར་འགེལ་བརློད་བྱས། ཁློང་ནི་རང་གི་སྐབས་ཐློག་ཏུ་ཆེ་མཐློང་ཆེན་

བྱེད་སའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་རེད། ཁློང་གི་སའི་གློ་ལའི་ལློ་ཚོད་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་

སྟངས་ནི་སའི་གློ་ལའི་ཕི་ངློས་ཀི་ཚ་གང་གཞིར་བཞག་ཡློད། སྙན་གགས་ཀིས་

འབར་བའི་ཚན་རིག་པ་འདིས་རགས་རྩིས་ནློར་འཁྲུལ་ཅན་དེ་ཇི་ལྟར་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནམ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་ཞིག་ནི་ཁློང་གིས་རྡུལ་ཕྲན་ཆག་འཇིག་གི་ཚ་ཟེར་མ་

རྟློགས་པས་ཡིན། རྡུལ་ཕྲན་ཆག་འཇིག་གི་ཚ་ཟེར་ནི་སའི་གློ་ལ་ཚ་བློར་གནས་པར་

བྱེད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀི་འབྱུང་རྐེན་གཙོ་བློ་ཞིག་རེད། 

ཁད་ཝུན་གིས་རང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྣམས་རྩིས་རིག་ལ་གཞི་བཅློལ་ཡློད། འློན་

ཀང༌། རྩིས་རིག་ལ་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་བརློད་དློན་གཙོ་བློ་

འདི་ནས་གསལ་པློར་ཆགས་པ་ནི། རྩིས་རིག་རང་ལ་ནམ་ཡང་ནློར་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་

བ་འདི་རེད། ཁད་ཝུན་དང་སློན་གི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ནློར་འཁྲུལ་བཟློས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། ཁློང་ཚོའི་བདེན་འཛིན་རྣམས་ཡང་དག་ཅིག་མིན་པས་ཡིན། སི་ཏྲེ་ཝུན་

གིས་ནན་ཏན་དུ་བརློད་རྒྱུར། “རྩིས་རིག་ནི་འདས་པའི་ལློ་ངློ་བཞི་བརྒྱའི་ནང་ནློར་

ཡློད་པ་མཐློང་མློང་མེད། ང་ཚོས་གཏན་ཚིགས་དང༌། རྩིས་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

གི་ཞིབ་ལྟ་རྣམས་ཀི་མགློ་རྔ་མཐུན་མིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀི་ཡློད། གལ་

སིད་ང་ཚོའི་སློན་དཔག་ཅིག་བདེན་པ་མིན་ཚེ། ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེར་ནློར་འཁྲུལ་

ཡློད་པ་དང༌། ཡང་ན་ང་ཚོའི་བདེན་འཛིན་ཞིག་ནློར་ཡློད་ངེས་རེད། ཁད་ཝུན་གིས་

སའི་གློ་ལའི་ལློ་ཚོད་ལ་རགས་རྩིས་བྱས་པའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འཕྱུགས་མེད་

པ་དང༌། དེ་བཞིན་རྩིས་རིག་ཀང་འཕྱུགས་མེད། འློན་ཀང༌། ཁློང་གི་བདེན་འཛིན་

རྣམས་མ་འགིག་པ་ཞིག་རེད། རྩིས་རིག་ནི་ནམ་ཡང་བདེན་པ་ཡིན།” 

རྩིས་རིག་ནི་གསར་རེད་དང༌། གསར་གཏོད་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ།

“དེ་བས་ན་རྩིས་རིག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་དི་བ་བཀློད་ནས་

བཤད་རྒྱུར། “རྩིས་རིག་ནི་མི་མང་པློ་ཞིག་ལ་འཇིགས་སང་སྟེར་མཁན་ཞིག་ཡིན་
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པ་གསལ་པློ་རེད།” ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་བཞད་མློ་བཞད་ནས་རང་ཉིད་ཀང་མི་དེ་

ཚོའི་གས་སུ་གཏློགས་པའི་ངློས་ལེན་གནང་བྱུང༌། “རྩིས་རིག་ནི་གངས་ཀ་བགང་བ་

ནས་འགློ་འཛུགས་དགློས་པ་ཞིག་རེད།” འགིག་གི་ངང་བ་སྐློར་ཞིག་ཚོགས་ཞུགས་

པའི་གས་མཇུག་ཏུ་ཡློད་པའི་སྒ་ལྡན་འཆར་ཤེལ་སྟེང་ཤར་བ་དང༌། སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་

གདློང་ལ་འཛུམ་གིས་ཁེངས་ཤིང༌། ནུབ་ཕློགས་པའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོའང་གད་

མློ་ཤློར་བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། གྲྭ་པ་ཚོས་མིག་གིས་ཧིག་གེར་བལྟས་འདུག བགློ་གེང་

འདི་ག་སྒིག་གི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སྐད་སྒྱུར་ཚོས་རིག་གཞུང་དང༌། རིག་གཞུང་བར་

ལ་གློ་བརྡ་སྤློད་པའི་སྐབས་ཡློང་སིད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐློར་ཞིག་ང་ཚོར་བཤད་མློང༌། 

ཚོགས་འདུ་སློན་མ་ཚོའི་ནང་རྩིས་རིག་ནི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་

པར་བརློད་བྱུང༌། ངས་ཁྲུས་གཞུང་ནང་དཔངས་པའི་རྩེད་ཆས་ཀི་སང་བརན་འདིས་

གློ་བརྡ་གསལ་པློ་ཞིག་སྤློད་ཐུབ་མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱས་ཤིང༌། ང་ཚོའི་བགློ་གེང་ནི་

འདི་ལྟར་ཚན་རིག་གི་

ན ང ་ དུ ་ ཆེ ས ་ རློ ག ་

འཛིངས་ཆེ་བའི་བརློད་

གཞི ་ནས་ཆེས་རྨང་

གཞིའི ་སྟེང་དུ་འཇམ་

པློར ་བབས ་པ ་འདི ་

ལའང་ཧ་ལས་བྱུང༌། 

༧ གློང་ས་མཆློག་དང་། ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ། ཨ་ལན་བཅས་ཀིས་སི་ཏྲེ་ཝུན་ལ་རྩློ ད་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་པ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདིར་ནློར་སེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མློང་བའི་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་གིས་

ང་ཚོར་ངང་བ་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ་ངང་བ་གཉིས་བསན་ན་བཞི་ཡིན་པར་བརློད་དེ། ང་

ཚོར་རྨང་གཞི་འདི་འད་ཞིག་ནས་ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་རྩིས་རིག་གི་

བར་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས་ཤིག་བྱས་སློང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་ཀང་ང་ཚོར་

ནང་པའི་གཞུང་གི་གནད་འགག་གསལ་བཤད་བྱེད་སྐབས། འདི་འདའི་ཁྱད་པར་ཆེ་

བའི་གནས་རིམ་གཉིས་མཉམ་སློམ་གནང་གི་ཡློད་དམ།

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ངང་བ་ཚོར་གངས་ཀ་རྒྱག་པ་དང༌། སློན་པ། འཐེན་པ་

སློགས་བྱས་ནས་ཀད་ཀློར་ལས་ཉུང་བའི་ཨང་ཀི་ངློ་སྤློད་དང༌། སྒྱུར་རྩིས་བརྒྱུད་

ནས་རང་བསྒྱུར་རྩ་གངས་ལ་གསལ་བཤད་བྱས། ཀད་ཀློར་ལས་ཉུང་བའི་ཨང་ཀི་

ཞིག་གི་རང་བསྒྱུར་རྩ་གངས་གེང་བཞིན་ང་ཚོ་རྟློག་བཏགས་ཨང་ཀིའི་ཐློག་ཏུ་

སླེབས་བྱུང༌། “འདི་དག་ལ་རྟློག་བཏགས་ཨང་ཀི་ཟེར་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཨང་

གངས་འདི་ཚོར་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་མེད་པས་རེད། དཔེར་ན། -༡ཞེས་

པ་འདི་ཨང་ཀི་གང་ཞིག་རང་གིས་རང་ཉིད་བསྒྱུར་ན་འབྱུང་ངམ། ཨང་ཀི་དེ་འད་

ཞིག་མེད་པ་དང༌། འདི་ནི་རྟློག་བཏགས་ཙམ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་རྟློག་བཏགས་

ཨང་ཀི་ཞིག་དང་སྤིར་བཏང་གི་ཨང་ཀི་ཞིག་མཉམ་དུ་བསློམས་ཚེ་ས་མང་ཨང་ཀི་

འབྱུང་རྒྱུ་རེད། འདི་ནི་དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབེལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། 

ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་རྩིས་རིག་ལ་ས་མང་ཨང་ཀི་དགློས་པ་དང༌། ཁློན་

ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་གསར་གཏློད་བྱེད་མཁན་གིས་དགློས་མཁློ་འདི་རྟློགས་

སྐབས་བློ་མ་བདེ་བ་བྱུང་ཡློད།” མཐའ་མར་ཁློང་གིས་ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་
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པའི་ནང་རྟློག་བཏགས་ཨང་ཀི་བཀློལ་སྤློད་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཡིན་པའི་ངློས་འཛིན་

བྱེད་དགློས་བྱུང༌། 

“རྩིས་རིག་ནི་རང་ངློས་ནས་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་ཆགས་ཡློད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་

གིས་མུ་མཐུད་ནས་བརློད་རྒྱུར། “འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་དཔེ་གཟུགས་ཀིས་

གློག་ལྡན་ཁབ་ལེན་གི་རླབས་རྒྱུན་ལྟ་བུའི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་མི་

ཐུབ།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རང་གི་ལག་པས་བར་སང་དུ་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་བིས་ཏེ། 

“དཀའ་རློག་འདི་ལ་གཡློལ་ཐབས་ཀི་འབད་པ་མང་པློ་བྱུང་ཡློད། འློན་ཀང༌། མཐའ་

མར་རྩིས་རིག་གི་མཚུངས་རྩིས་ལ་མཛུབ་མློས་འཛུགས་ཆློག་པའི་སེལ་ཐབས་

ཤིག་མེད་པ་དང༌། མི་ཚོས་གློག་ལྡན་ཁབ་ལེན་གི་རླབས་རྒྱུན་ལྡན་ཞིང་ལློག་གྱུར་

ཡིན་པའི་འགུལ་ཤུགས་ཀི་དངློས་གཟུགས་ཤིག་གསར་གཏློད་བྱས་པ་རེད། འདི་

ནི་གསར་གཏློད་ཙམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོའི་བློ་ངློ་ལ་རླབས་རྒྱུན་ནི་

མཚུངས་རྩིས་ཙམ་ཡིན་པ་ཞིག་ཤར་ཐུབ་མེད། དེ་ནི་དློན་ངློ་མར་ཁྱད་མཚར་བ་

ཞིག་ཏུ་མཐློང་ཡློད།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས“དེའི་ཕིར་རྩིས་རིག་ནི་ཁྱད་མཚར་བ་ཞིག་རེད”ཅེས་

མཇུག་སློམ་བཞག་སྟེ། ཁྱད་མཚར་སྟངས་དེའི་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་སྤད་བྱུང༌། 

“ང་ཚོས་ནེའུ་ཏྲློང་༼Newton༽གི་ཆློས་ཉིད་ཁག་གཞིར་བཞག་ནས་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་

ཕན་ཚུན་གི་མཐའ་བསྐློར་ནས་ཇི་ལྟར་འགློ་བར་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ། དེ་བཞིན་ཀུ་ཤུ་

སར་ཇི་ལྟར་ལྷུང་གི་ཡློད་པ་ལའང་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ། འློན་ཀང༌། ནེའུ་ཏྲློང་ལ་

རང་གི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་བློ་བདེ་རུ་བཅུག་མེད། ཁློང་གིས‘གཟུགས་ཕུང་གིས་ཐག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རིང་ན་ཡློད་པའི་གཟུགས་ཕུང་གཞན་ཞིག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཆློག འློན་ཀང༌། 

ཕན་ཚུན་གི་བར་ལ་མཚམས་སྦློར་དང༌། གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་མི་མཐུན། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྣམ་དཔློད་ལྡན་པའི་མི་

སུ་ཡིན་ཡང་འགལ་འདུ་འདི་མཐློང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་མེད།’ ཅེས་བིས་འདུག”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ནེའུ་ཏྲློང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་གསར་རེད་ལས་སླ་བློར་ངློས་

ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་བརློད་པ་འདིས་ཨ་ཡིམ་སི་ཐན་༼Einstein༽གིས་ཀང་ཁློན་

ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་འབེལ་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་བཟུང་བ་

དན་སྐུལ་བཏང་བྱུང༌། ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བཤད་ན། 

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་དང་འབེལ་ཞིང་ཐག་རིང་ན་ཡློད་པའི་རློགས་པ་ལ་

ཅི་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ“ཚོར”ཐུབ། ཐ་ན་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་མཐའ་གཞན་དུ་

ཡློད་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད། ཨ་ཡིམ་སི་ཐན་གིས་ཐག་རིང་ནས་བྱུང་བའི་བྱ་

འགུལ་ཁྱད་མཚར་བ་འདི་ལ་སང་མེད་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་ནི། སང་ཚུལ་

འདིས་གནས་ཚུལ་ནི་འློད་ལ་ལྟློས་ན་མགློགས་པློར་འགྲུལ་བསྐྱློད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་

ལྟློས་གྲུབ་ཀི་གཞི་རྩའི་ལྟ་བ་ལ་གནློད་ཡློད་པས་རེད། 

ང་ཚོས་སླར་ཡང་སི་ཏྲེ་ཝུན་ལ་ཉན། “ནེའུ་ཏྲློང་གིས་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ནས་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ལློག་གྱུར་ཀི་ནུས་ཤུགས་ཤིག་རྟློག་བཟློ་བྱས་མློད། 

ཁློང་གིས་དེའི་སྐློར་ལ་གསལ་ཁ་ཅི་ཡང་བཏློད་ཐུབ་མེད། དེའི་ཕིར་ཁློང་གིས་ནུས་

ཤུགས་འདི་ལ་ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་པའི་སློལ་རྒྱུན་གི་ཡློ་ཁི་ལེ་ཌིའི་༼Euclid༽

ལུགས་ཀི་དབྱིབས་རྩིས་རིག་པར་བརྟེན་ནས་འགེལ་བརློད་བྱས། དབྱིབས་རྩིས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

རིག་པ་འདིའི་རིགས་ཀི་ནང་ཐིག་ཤིང་སྐློར་ཞིག་བར་སང་དུ་ལེབ་མློར་བཞག་ཡློད་

པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཁྱེད་ཀིས་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་ཟུར་ཁ་རྣམས་ཀི་སློམ་

གངས་ནི་རྟག་ཏུ་ཚད་གཞི་ ༡༨༠ ་ཡིན་པའི་ར་སྤློད་བྱེད་ཐུབ། ནེའུ་ཏྲློང་བྱློན་པའི་ལློ་

ངློ་སུམ་བརྒྱའི་རེས་ཨ་ཡིམ་སི་ཐན་གིས་འཐེན་ཤུགས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱས་

ནས་མཇུག་སློམ་བཞག་པ་ནི། ཡློ་ཁི་ལེ་ཌིའི་ལུགས་ཀི་དབྱིབས་རྩིས་རིག་པས་

དངློས་གཟུགས་མེད་པའི་བར་སང་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་ཐུབ་ནའང༌། བར་སང་གི་

སྟེང་དུ་དངློས་གཟུགས་བསན་ཚེ། དུས་དང་བར་སང་གི་དབྱིབས་རྣམ་གུག་འགློ་བ་

འདི་རེད། འདིའི་ནང་དློན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བར་སང་དུ་ངློས་མཉམ་པའི་སྒློ་

ནས་ལེབ་མློར་བཞག་ཡློད་པའི་ཐིག་ཤིང་དེ་རྣམས་ནི། ཁྱེད་རང་དེ་དག་དང་ཐག་

ཉེར་འགློ་བའམ་ཐག་རིང་དུ་འགློ་བར་ལྟློས་ནས་བརྐངས་ཏེ། རིང་པློར་ཆགས་པའམ་

བསྐུམས་ནས་ཐུང་དུ་འགློ་བ་འདི་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་དུས་ཀང་བསིང་བའམ་ཐུང་

དུ་འགློ་རྒྱུ་ཡློད། གདློས་ཚད་དང་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་ཆུ་ཚོད་ཅིག་གི་འགློ་ཚད་ནི་དེ་དང་

ཧ་ཅང་རིང་བའི་ཆུ་ཚོད་ཅིག་གི་འགློ་ཚད་དང་གཏན་ནས་མི་འད། དུས་དང་བར་སང་

རྐློང་བ་དང་འཁུམ་པ་འདི་ནི་ང་ཚོས་དུས་དང་བར་སང་གི་གུག་ཆ་ཟེར་བ་དེའི་དློན་

རེད། སའི་གློ་ལས་ཉི་མར་སྐློར་བ་བྱེད་པའི་འགེལ་བརློད་བྱེད་སྐབས་སློན་མ་ང་

ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཤིག་གིས་སའི་གློ་ལ་དེ་ཉི་མའི་མཐའ་བསྐློར་ནས་འཐེན་པའི་

བསམ་བློ་གཏློང་གི་ཡློད། འློན་ཀང༌། ད་ལྟ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་སའི་གློ་ལ་ནི་ཐིག་ཅིག་

གི་ནང་དང་མློར་བགློད་པ་དང༌། ཐིག་རང་ཉིད་བཀུག་ཡློད་པར་རློད་ཀི་ཡློད། འདི་ནི་

སློན་མ་དང་གཏན་ནས་མི་མཚུངས་པའི་ཁྱད་པར་ཞིག་རེད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“ཨ་ཡིམ་སི་ཐན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐབས་གློགས་པློ་ཞིག་

གིས་རཱེ་མན་༼Riemann༽གི་བརྩམས་ཆློས་ཤིག་གི་སྐློར་ཁློང་ལ་བཤད་པ་དང༌། 

ལློ་ངློ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གི་སློན་ལ་རཱེ་མན་གིས་དབྱིབས་རྩིས་རིག་པ་ནི་ངེས་པར་དུ་

ངློས་ལེབ་ཡིན་མི་དགློས་པ་རྟློགས་ཟིན། དེ་ནི་གུག་གུག་ཡིན་ཆློག ཆ་ངློས་གཉིས་

ལས་མང་བའི་ཁློར་ཡུག་གི་ནང་གུག་གུག་ཡིན་པའི་དབྱིབས་རྩིས་རིག་པ་ཞིག་བློ་

ངློར་འཆར་རྒྱུ་ཁག་པློ་རེད། ཡིན་ཡང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཆ་ངློས་གཉིས་ཡློད་ཅིང་

གུག་གུག་ཡིན་པའི་བར་སང་ཞིག་ཏུ་གློམ་པ་སློས་ཚེ། ཟུར་གསུམ་མའི་ཟུར་རྣམས་

ཀི་སློམ་གངས་ནི་ཚད་གཞི ༡༨༠ མིན་པ་དང༌། ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་སའི་གློ་ལའི་ཕི་

ངློས་ལྟ་བུའི་གུག་གུག་ཡིན་པའི་ངློས་ཀི་སྟེང་དུ་བཞག་ཚེ། དེའི་སློམ་གངས་ནི་ཚད་

གཞི ༡༨༠ ལས་མང་བ་ཡློད།” བརློད་གཞིའི་གནད་འགག་ལ་སླེབས་པ་དང༌། སི་ཏྲེ་

ཝུན་གི་སྐད་གདངས་ཇེ་མཐློར་ཕིན་སློང༌། 

“རཱེ་མན་གིས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་རང་གི་ཀད་པའི་ནང་དུ་རྟློག་བཟློ་བྱས་པ་ཞིག་

རེད། ཁློང་གིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡློད་དམ། ཁློང་ནི་སྐབས་དེར་སེམས་ཀི་ངང་ཚུལ་ཅི་

འད་ཞིག་གི་ནང་ཡློད་དམ། གུག་གུག་ཡིན་པའི་བར་སང་གི་དློན་སྤི་འདི་རཱེ་མན་གི་

བློ་ལ་ཤར་བའི་སྐབས་ཁློང་ལ་བློ་སྟློབས་ཉམས་པའི་ན་ཚ་ཞིག་བྱུང་ནས་དག་བཞིན་

པའི་སྒང་རེད། དེ་ཡང་ཁློང་གིས་རྩིས་རིག་མཁས་དབང་རླབས་ཆེན་རང་གི་དགེ་

རྒན་གྷ་སིའི་༼Gauss༽ལྟ་རྟློག་འློག་ཏུ་དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་རྒྱུག་སྤློད་ཀི་གནློན་

ཤུགས་མ་ཐུབ་པས་བློ་སྟློབས་ཉམས་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་ངློ་མཚར་བ་ཞིག་རེད། 

འློན་ཀང༌། འདི་ལས་ཀང་ངློ་མཚར་བ་ཞིག་ནི་ཨ་ཡིམ་སི་ཐན་གིས་ལློ་ངློ་བརྒྱ་ཕྲག་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

གཅིག་གི་རེས་སུ་འཇིག་རྟེན་གིས་ནུས་རྩློལ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ར་སྤློད་གནང་བ་འདི་

རེད། 

“འདི་ནི་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ། རཱེ་མན་གིས་རང་གི་སེམས་ནས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཇི་

ལྟར་གསར་གཏློད་བྱས་སམ།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཅིག་འཚོལ་བཞིན་པ་ལྟར་གཡས་གཡློན་ལ་བལྟས་ཤིང༌། 

ཁློང་ལ་མཚོན་ན་གནད་དློན་འདི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པློ་རེད། “རྩིས་རིག་

པ་མང་པློ་ཞིག་ལ་སློ་སློས་གང་ཞིག་གསར་གཏློད་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར། གང་ཞིག་

ཡློད་པ་གསར་རེད་བྱེད་ཀིན་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡློད། འདིའི་ཤུགས་བསྟན་ནི་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ས་མློ་ནས་གྲུབ་སྟེ། གསར་རེད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་བསྒུགས་ཡློད་པ་འདི་

རེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་ངློས་ནས་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱེད་པ་ལྟ་

བུའི་ཚུལ་དུ་གསུང་རྒྱུར། “འདི་ནི་སེམས་ཀི་རྟློག་བཟློ་ཙམ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ནི་དེས་ཕི་རློལ་ལ་ཅི་ཞིག་ཡློད་པ་མཚོན་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡློད།”

“དེ་ནི་བདེན་པ་རེད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་བརློད་བྱུང༌། “ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་

རྩིས་རིག་གི་རིགས་མ་འད་བ་མང་པློས་ཅི་ཞིག་མཚོན་པ་རྟློགས་ཀི་མེད། དབྱིབས་

རྩིས་རིག་པའི་ནང་དུ་མཚོན་བྱ་མ་འད་བ་གསུམ་ཡློད། ལེབ་མློ་ཡིན་པའི་བར་སང་

དང༌། ང་ཚོས་ཁ་བསུམས་ཡློད་པ་ཟེར་བའི་གུག་གུག་གི་བར་སང༌། ཁ་ཕེས་པའི་

གུག་གུག་གི་བར་སང་བཅས་རེད། ཁ་བསུམས་པའི་གུག་གུག་གི་བར་སང་དུ་ཟུར་

གསུམ་གི་སློམ་གངས་ནི་ཚད་གཞི ༡༨༠ ལས་མང་བ་ཡློད། འདི་ཚོ་ནི་གདམ་ག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསུམ་རེད། མ་མཐའ་ཡང་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་གཅིག་ཡློད་ཆློག དེའི་ཕིར་

གསར་རེད་ཅིག་རེད། འློན་ཀང་་༌།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་དློན་གནད་ཅིག་ལ་བསམ་བློ་

བཏང་ནའང༌། རང་གི་མཇུག་སློམ་གཙོ་བློ་དང་གེས་འདློད་མ་བྱུང༌། “རང་བྱུང་

ཁམས་ཀི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་གྲུབ་ཡློད། ང་ཚོས་ཆློས་ཉིད་དེ་

དག་གསར་རེད་བྱེད་པ་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཁག་ལ་རྩིས་རིག་གི་

སྒིག་སློལ་ཞིག་ཡློད་པར་སང་བ་ནི་ངློ་མཚར་བ་ཞིག་རེད། རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། 

ང་ཚོས་རྣམ་གཞག་འདི་དག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་དློན་ཡང་དག་པར་བྱེད་ཐུབ་

པ་རྟློགས་ཀི་མེད།”

དངོས་ཁམས་རིག་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི་དངོས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་

འབྲེལ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ།

སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་མཐའ་མཇུག་གི་སྐད་ཆ་སྟེ། ཁློང་གིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དངློས་

ཁམས་རིག་པའི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་གྲུབ་ཡློད་པར་བརློད་པ་ནི། དངློས་ཁམས་རིག་

པའི་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་ལ་ཡུལ་གི་ངློས་ནས་དློན་དམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཡིན་ལུགས་ཤིག་

ཡློད་པར་བཤད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། འདིས་ཨ་ལན་གིས་འགེལ་བརློད་

བྱས་པའི་ཚན་རིག་གི་བདེན་གྲུབ་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་མཚོན་འདུག བདེན་གྲུབ་

རིང་ལུགས་ནི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གིས་བྱེད་པ་པློ་ལ་ལྟློས་མེད་

ཀིས་དློན་དམ་དུ་གྲུབ་ཡློད་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་མཚོན་པའི་ཡིད་

ཆེས་འདི་ཡིན་ཏེ། ཚན་རིག་གི་བྱེད་ཐབས་ཀིས་རྩིས་རིག་གི་དཔད་པ་དང༌། མངློན་

སུམ་གི་བདེན་དཔང་གི་ར་སྤློད་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

རྣམས་མངློན་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཆློས་ཉིད་དེ་དག་གིས་འགློ་བ་མིའི་སེམས་ལ་ལྟློས་

མེད་དུ་གྲུབ་པའི་དངློས་ཁམས་ཀི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་

ལས་ལྡློག་སྟེ། དངློས་ཁམས་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་གཞན་ཞིག་ནི་རྣམ་གཞག་ལག་ཆ་

ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་འདི་རེད། “རྣམ་གཞག་གི་གྲུབ་དློན་ཏེ། ཁྱབ་

ཁློངས་དང༌། ནུས་ཤུགས། གློག་རྡུལ་སློགས་ནི་བྱེད་པ་པློ་ལ་ལྟློས་མེད་ཀིས་དློན་

དམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་རྣམས་དང་གཅིག་པ་ཡིན་མི་སིད་པ་དང༌། འདི་དག་ནི་རྟློག་

བཏགས་སམ་ལག་ཆ་ཙམ་ཡིན་ཞིང༌། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་ཚད་འཇལ་གི་

སྐློར་ལ་སློན་དཔག་བྱེད་པར་བཀློལ་སྤློད་ཆེན་པློ་ཡློད། ལྟ་བ་འདི་ནི་སང་ཚུལ་ལ་

སྲུང་སྐྱློབ་ཅེས་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་འད་མཚུངས་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་དློན་ནི་ཞིབ་ལྟ་བྱས་

ཟིན་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་པར་རྣམ་གཞག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་

ཆློས་དེ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་རང་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་དང་ཡིན་པ་སློགས་

ལ་གསལ་བཤད་མི་བྱེད་པར། ཆློས་དེ་དག་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་བཟློ་བ་ཙམ་ཡིན།”

མཚམས་འདིར་ཚོགས་འདུའི་བར་སང་དུས་ཀི་ཚད་བཀག་དེ་བཀུག་ནས་

ང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མེ་ཁད་ཀི་བསམ་བློ་ལྷག་མ་ཁག་ཅིག་ནང་དུ་བསྡུས་ན་རིན་

ཐང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། མ་གཞི་ཁློང་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་གསལ་པློར་

བརློད་པའི་འཆར་གཞི་ཡློད་ཀང༌། དུས་ཚོད་ཀིས་མ་འདང་བས་དེ་ལྟར་བྱུང་མེད། 

ཁློང་གིས་ཚན་རིག་གི་བདེན་གྲུབ་དང༌། དངློས་ཁམས་ཀི་དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་ཀི་སྐློར་ལ་བརློད་པའི་སྐད་ཆ་ནི་གཤམ་དུ་ཡློད་པ་འདི་དག་ཡིན། རྒྱུན་ལྡན་

ལྟར་ཁློང་གིས་དི་བ་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་འགློ་བཙུགས་བྱུང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“དངློས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ད་དུང་ཡང་དངློས་གཟུགས་རང་གི་བརློད་གཞིར་

བཟུང་བའི་ཚན་རིག་ཅིག་ཏུ་བསམ་ཆློག་གམ། དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་འཇུག་

ཡུལ་ཞིག་ཡློད་དམ། ཡློད་ཚེ་ཡུལ་དེ་ནི་དངློས་གཟུགས་སྤིའི་ཐློག་ནས་ངློས་འཛིན་

བྱེད་དགློས་སམ། འཇུག་ཡུལ་དེ་ནི་བར་སང་གི་ནང་དུ་ཡློད་དགློས་ཤིང༌། དངློས་

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ཞིག་ཡིན་དགློས། རྒྱུ་མཚན་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ནི་ང་

ཚོའི་མློ་ཊར་༼motor༽བྱ་འགུལ་གི་དམིགས་འབེན་ཡིན་པའི་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཅིང༌། 

མློ་ཊར་བྱ་འགུལ་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོའི་བར་སང་གི་གློ་རྟློགས་དེ་གྲུབ་ཡློད། དེའི་ཁར་

དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་མློ་ཊར་བྱ་འགུལ་གི་དམིགས་འབེན་ཡིན་

པ་ནི། རང་ཉིད་སུ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང༌། གང་དུ་ཡློད་མེད། ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡློད་མེད་

བཅས་ལ་ལྟློས་མེད་ཡིན། དེ་ནི་བར་སང་ནས་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཡློད། 

འདིའང་སླར་ཡང་ཁམ་ཏྲིའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཡློད་ཅིང༌། ང་ཚོའི་ཚད་

བཀག་ཅན་གི་རྟློག་པའི་ཡུལ་དེ་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློའམ་བར་སང་དུ་རྒྱ་

བསྐྱེད་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་ཆློས་ཤིག་ཡིན་དགློས། དེ་ཡང་བར་སང་དུ་རྟག་བརྟན་

གི་འབེལ་བ་འཚོལ་བའི་མློ་ཊར་བྱ་འགུལ་གི་སྒིག་འཛུགས་དེ་ནི་བར་སང་གི་བཟློ་

བཀློད་ངེས་པར་བྱེད་པའི་སྒིག་འཛུགས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་རེད།”

མེ་ཁད་ཀིས་མུ་མཐུད་ནས་བརློད་རྒྱུར། “འདིར་གེང་བཞིན་པའི་དངློས་

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློའི་དློན་སྤི་ནི་འགློ་བ་མི་གཙོ་བློར་བཟུང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་

མངློན་གསལ་རེད། འདི་ནི་དློན་སྤི་སྟབས་བདེ་ཞིག་སྟེ། མིའི་རིགས་ཀི་ཐད་ཀའི་

ཁློར་ཡུག་གི་ནང་རང་གི་དགློས་མཁློ་ལ་བཀློལ་སྤློད་ཆེ་བ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མིན། 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

དློན་སྤི་འདི་ནི་སང་ཚུལ་རྣམས་ལ་སློན་དཔག་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ཚོའི་སྐློར་ལ་གློ་

རྟློགས་བརེ་བའི་དློན་དུ་སང་ཚུལ་དེ་རྣམས་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྤད་ཀི་ལམ་ཁ་སྟབས་

བདེ་ཞིག་ཡིན། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་ཆློས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་གྲུབ་

མཐའ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། གྲུབ་མཐའ་འདིས་དངློས་གཟུགས་ཀི་

དློན་སྤི་དང༌། སང་ཚུལ་ལས་གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་ང་ཚོར་སེ་ཁིད་བྱེད་

པའི་དློན་སྤི་གཞན་རྣམས་ཡུལ་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་འདློད་པ་དེ་བཀག་ཡློད། དུས་

རབས་གཉིས་པའི་རྒྱ་གར་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་

དངློས་གཟུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་མེད་པར་གསུངས་ཤིང༌། འདི་ནི་སྐད་ཆ་བཙན་

པློ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། དངློས་གཟུགས་ནི་གྲུབ་མེད་པར་བརློད་པ་དང་གཅིག་པ་

མིན། འདིས་ང་ཚོར་དངློས་གཟུགས་ཟེར་བ་ཞིག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཡློད་པ་ལ་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་ཉན་པའི་དན་སྐུལ་གཏློང་བ་དང༌། དེ་ཡང་གྲུབ་ཡློད་པ་གང་ནི་ཕན་

ཚུན་འབེལ་ཞིང་སྐད་ཅིག་མའི་སང་ཚུལ་མང་པློའི་རྒྱུན་མཐུད་ཅིག་ཡིན། ང་ཚོས་

ཕན་ཚུན་ལ་གློ་བརྡ་དང་ཁ་ཕློགས་སྟབས་བདེ་ཞིག་སྟློན་པར་སྐད་ཅིག་མའི་སང་

ཚུལ་དེ་ཚོ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་དངློས་གཟུགས་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པའི་ནང་བཀློད་

སྒིག་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“འགློ་བ་མིའི་གནས་རིམ་དུ་ལྡློག་འཇུག་བྱེད་རུང་བའི་ང་ཚོའི་ལུས་ཕུང་གི་

མློ་ཊར་གི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། ཡང་ན་ང་ཚོའི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྤད་ཀི་ལག་ཆའི་ནང་

ཡློད་པ་དེ་དག་གིས་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཆློས་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་ངློ་བློའི་རྒྱུན་སྐྱློང་

བ་དང༌། རང་ལ་ཁྱད་ཆློས་ལྡན་ཞིང་བྱུང་བ་ཁག་ལ་རྐེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལྟ་ཚུལ་



  89  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདིར་འདུས་དློན་ཞིག་སྤད་ཡློད། ཆློས་གང་ཞིག་ལ་ཁྱད་ཆློས་ངེས་ཅན་ཡློད་པར་

བརློད་པ་ནི་ཆློས་དེའི་འབེལ་བ་རྣམས་ཀང་ནང་དུ་འདུས་ཡློད་པའི་འགེལ་བཤད་

སྟབས་བདེ་ཞིག་རེད།” 

མེ་ཁད་ཀིས་མཇུག་སློམ་གི་ཚུལ་དུ་བརློད་དློན། “ཧན་སི་བ་ཀིས་ང་ཚོར་

གསལ་པློར་བསྟན་པ་ཇི་བཞིན་ཆེས་ཕྲ་མློའི་གནས་རིམ་དུ་རྟག་པ་ཡིན་པའི་བར་

སང་དུས་ཀི་ཆློས་སམ་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་ང་ཚོའི་ཡིད་

ཆེས་ཀི་རྟེན་གཞིར་གནས་པའི་ལྡློག་འཇུག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཚང་མ་མེད་ལ། དེ་

མཚུངས་སུ་ཆེས་ཕྲ་མློའི་གནས་རིམ་དུ་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆློས་ཞེས་པ་ཐེ་བའི་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་གི་ང་ཚོའི་སྐད་ཆའི་རྟེན་གཞིར་

གནས་ཤིང༌། བསྐྱར་ཟླློས་བྱེད་ཆློག་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་བག་ཆགས་དེ་དག་ཀང་མེད། 

འདིའི་ཐློག་ནས་ང་ཚོས་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ནི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་གཞི་

རྩའི་འཇུག་ཡུལ་ཞིག་མིན་པ་ཐག་གཅློད་ཐུབ། 

“ཁམ་ཏྲིས་གནའ་བློའི་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་སྒློམ་གཞིའི་ཐློག་ནས་བསམ་

གཞིགས་བྱས་ནའང༌། ཁློང་གིས་ང་ཚོའི་རྟློགས་བྱེད་ཀི་ནུས་སྟློབས་དང༌། ཤེས་བྱ་

ངློས་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཀའི་བར་དུ་ཡློད་པའི་འབེལ་བ་ཟབ་མློ་དེ་ཤེས་ཡློད། ཁམ་

ཏྲིའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། སང་ཚུལ་ནི་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་ཀི་ནུས་རྩློལ་དང༌། ཡུལ་རང་ཉིད་

ཅེས་པའི་བར་གི་འབེལ་བའི་ཞར་བྱུང་གི་ཐློན་སྐྱེད་ཅིག་རེད། དེའི་ཕིར་ཁློང་གིས་ང་

ཚོས་ལྟློས་བཅས་ཀི་སང་ཚུལ་འདི་ཚོའི་བར་གི་འབེལ་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་རྟློགས་

མི་ཐུབ་པར་བརློད་ཡློད། ཁམ་ཏྲིས་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཆློས་ནི་འབེལ་བ་རྣམས་ཀི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཕློགས་སློམ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང༌། དངློས་གཟུགས་ཀི་ཆློས་ཟེར་

བ་ནི་ཐག་རིང་དང་ཐག་ཉེ་ལ་ཁྱབ་པའི་སྟློབས་ཤུགས་ཁག་ཅིག་གི་འདུས་གནས་

ཤིག་སྟེ། སྟློབས་ཤུགས་གཞན་གི་འདུས་གནས་དང་འབེལ་བ་འབྱུང་སིད་པའི་

འདུས་གནས་ཤིག་རེད། ཁམ་ཏྲིས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ང་ཚོས་བརེད་མི་ཐུབ་པ་

ནི་དངློས་ཁམས་དང་འབེལ་བའི་རང་གི་གློ་རྟློགས་ཀི་འཇུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྟེན་གཞི་ཞིག་མེད་པ་འདི་རེད།” 

ཕིས་སུ་མེ་ཁད་ཀིས་དྷ་རམ་ས་ལའི་ང་ཚོའི་བགློ་གེང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་

ནས་མཇུག་སློམ་འདི་ལྟར་བཞག་འདུག “ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བློ་ནི་ཚན་རིག་གི་གློ་རྟློགས་སྤི་དང༌། རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ལློངས། འཚོ་གནས་ལ་

བཅངས་པའི་རྩ་བའི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སློ་བཅས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་འབེལ་བ་ཟབ་

མློ་དེ་གསལ་བཀྲློལ་བྱས་ནས་ལེགས་བཅློས་བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། ནང་དློན་རིག་པས་

ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་ཚན་རིག་གི་གློ་རྟློགས་དེ་རྣམས་ལས་སླ་བློར་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པར་བྱེད་

པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་ལྟ་བ་དེ་དག་འཚོ་གནས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། ཚན་རིག་

དང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་དཔལ་ཡློན་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་ཆློག ཚན་རིག་གིས་རྫས་

གྲུབ་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དེ་གློ་རྟློགས་ཕྲན་བུ་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་ལས་སླ་བློར་རྒྱུན་

འཁྱློངས་བྱེད་ཐུབ་ནའང༌།༼མ་མཐའ་ཡང་རིགས་པ་རྐྱང་པའི་གནས་རིམ་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ།༽ གློ་

རྟློགས་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་གི་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་ནང་དུ་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལ་རློག་ད་ཡློད་པར་བསྟན་

ནས་ནང་དློན་རིག་པ་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་འློས།”  
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེ་མང་རོག་འཛིངས་ཀི་ཐེམ་སས་དང་པོ། 

ད་ལྟ་རྡུལ་ཕྲན་དང་ཆ་རྡུལ་ཕྲ་མློའི་འཇིག་རྟེན་དང་ཁ་བལ་ནས་དངློས་གཟུགས་ཀི་

འཇིག་རྟེན་ལ་འགློ་བའི་དུས་རེད། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ཚེ་སློག་དང༌། དངློས་ཁམས་ཀི་

འཛམ་གིང་གི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་ཕློགས་པའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་

ཐེམ་སྐས་དང་པློ་དེ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོ་རྡུལ་ཕྲན་ནས་དངློས་གཟུགས་ལ་ཇི་

ལྟར་བགློད་དགློས་སམ། དི་བ་འདི་འགློད་པ་ནི་གློང་གི་བགློ་གེང་གི་སྐབས་བྱུང་བའི་

འགལ་བ་མངློན་གསལ་དློད་པློ་དེར་གཞིགས་ན་འློས་འཚམས་ཤིག་རེད། ཕློགས་

གཅིག་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲུབ་པར་བརློད་པ་དང༌། ཕློགས་གཞན་

ནས་ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་ནི་དངློས་ཡློད་ཡིན་མིན་

དློགས་འདི་བྱས་ཡློད། གལ་སིད་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་དངློས་གནས་མ་ཡིན་ཚེ། དངློས་

གཟུགས་ཀི་གནས་བབ་ཀང་དློགས་གནས་སུ་ལྷུང་འདུག 

དི་བ་འདིས་ཛམ་གི་སྒྲུང་ཞིག་དན་སྐུལ་གཏློང་ཞིང༌། སྒྲུང་དེའི་ནང་དགེ་རྒན་

གིས་སླློབ་མར་རང་གི་འཁར་རྒྱུག་ལ་འགེལ་བཤད་བྱློས་ཞེས་བཀའ་བཏང་བ་དང༌། 

སླློབ་མ་དེས་དགའ་སྤློའི་ངང་ནས་འཁར་རྒྱུག་དེ་ནི་དངློས་ཡློད་མིན་ཞིང༌། དེ་ལ་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་མེད་ཚུལ་བརློད་སྐབས། དགེ་

རྒན་གིས་འཁར་རྒྱུག་དེས་སླློབ་མའི་མགློ་ལ་གཞུས་ཏེ། སླློབ་མས་སླར་ཡང་དངློས་

ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་སྐློར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགློས་བྱུང༌། ངས་ད་དུང་ནང་

པའི་བསྟན་བཅློས་ཁག་ཅིག་ཏུ་རྡུལ་ཕྲན་ནས་དངློས་གཟུགས་འཕེལ་རིམ་ནི། ནང་

དུ་འབས་ཡློད་པའི་ཕློར་བ་ཞིག་དཔེ་རུ་བཀློད་དེ་འགེལ་བརློད་བྱས་ཡློད་པའང་དན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཞིང༌། འབས་རྡློག་མང་པློ་ཚོགས་ནས་ཕློར་བའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་འཛིན་པ་དང༌། འབས་

རྡློག་རེ་རེར་རྣམ་པ་དེ་མེད། ཡིན་ཡང༌། ཇི་ལྟར་དང་ཅིའི་ཕིར་འབས་རྡློག་དེ་དག་

ལྷན་དུ་འབྱར་བ་ཡིན་ནམ། གནའ་བློའི་ནང་པའི་གཞུང་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚོའི་འགུག་

ཤུགས་ཀི་དློན་སྤི་འདི་གེང་མི་འདུག 

ཨ་ཐློར་གིས་ཚེག་དང་འད་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌། ང་ཚོས་

རྒྱུན་དུ་མློང་བའི་དངློས་གཟུགས་བར་གི་སྟློང་ཆ་དེ་ཁ་སྐློང་བྱེད་རྒྱུར། “ྋགློང་ས་

མཆློག་ལགས། ཁྱེད་རང་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཡིན་སྐབས་ཕལ་ཆེར་རྡློ་ཁབ་ལེན་ལ་རྩེད་མློ་

བརྩེས་ནས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐུག་ཏུ་འཇུག་དཀའ་བ་ཐུགས་སང་བྱུང་ཡློད་ཀི་རེད། 

དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་མཉམ་དུ་འཇློག་རྒྱུ་ནི་ཁག་པློ་ཡིན། 

དློན་ངློ་མར་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། གློག་རྡུལ་གཉིས་ལྷན་དུ་

འཇློག་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁློ་ཚོའི་གློག་ཤུགས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ཕིར་ཟླློག་གི་

ཡློད། ག་ཚད་ཐག་ཉེ་རུ་བཞག་ན་དེའི་ཚོད་ཀིས་ནུས་ཤུགས་ཤིག་དགློས། ཡིན་

ཡང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོ་ཕན་ཚུན་འགུག་པར་བྱེད་པའི་སྟློབས་ཤུགས་གཞན་ཡང་

ཡློད། ཟླློག་ཤུགས་དང་འགུལ་ཤུགས་འདི་ཚོས་ཕན་ཚུན་ཆ་སྙློམས་པར་བྱེད་ཅིང༌། 

འདི་ལྟར་ཚེག་དང་འད་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་གཅིག་གཅིག་གི་རེས་ལ་བསན་ནས་

བར་སང་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་རྡློག་པློ་རྣམས་གྲུབ་པ་རེད། 

རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་ཐུག་གི་མེད་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པའི་སྟློབས་ཤུགས་ཀིས་དེ་རྣམས་ལྷན་དུ་བཟུང་ཡློད། དེའི་ཕིར་མདུན་

འཇློག་ཅིག་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཕི་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བཟུང་ནས་ཐློན་ཡང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མདུན་འཇློག་དེ་ནི་རྒྱ་བསྐྱེད་རང་བཞིན་གི་ཆློས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་མིན། ཚིག་

གཞན་ཞིག་གིས་བཤད་ན། རྒྱ་བསྐྱེད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་རང་ཉིད་ནི་རྒྱ་བསྐྱེད་མེད་པའི་

ཆློས་ལས་ཐློན་པ་ཞིག་རེད།”

ཨ་ཐློར་གིས་འདི་ལྟར་བགློ་གེང་གི་ནང་དུ་དློན་སྤི་གལ་ཆེན་ཞིག་ངློ་སྤློད་

བྱས་ཤིང༌། དེ་ནི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ནང་ཁ་ཕློགས་གཙོ་བློ་ཞིག་

ཡིན་པའི་མངློན་ཐློན་དང༌། མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་རེད། ང་ཚོས་འློག་ཏུ་འདི་དག་

གི་སྐློར་ལ་གེང་སླློང་ཞིབ་མློ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ནི་འབྱུང་བ་ཕྲ་

མློ་རྣམས་ལྷན་དུ་འཛོམས་ནས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་གནས་རིམ་མཐློ་བློ་ཞིག་

གྲུབ་པ་དང་ཐློན་པའི་ཁྱད་ཆློས་གསར་བྱུང་རྣམས་རེད། གསར་བྱུང་ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་

ཆློས་དེ་ཚོ་རང་གི་གྲུབ་ཆའི་འབྱུང་བའི་སྟེང་མེད་པའི་དློན་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐབས་སུ་

བབས་པའི་བརློད་གཞི་ལ་མཚོན་ན། དངློས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་རགས་པ་དང་

མངློན་ཚུལ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལྷན་དུ་ཚོགས་པའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་

ཆགས་ཡློད། 

འདི་ལྟར་བྱས་ནས་རྒྱ་བསྐྱེད་མེད་པའི་ཆློས་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་རང་བཞིན་གི་

ཆློས་རྣམས་གྲུབ་པ་རེད། ཨ་ཐློར་གིས་མུ་མཐུད་དེ། “ང་ཚོས་གློག་ཤུགས་ཟེར་

བའི་འགུག་ཤུགས་དང་ཟླློག་ཤུགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། འློན་

ཀང༌། ཆློས་ཤིག་ལ་ཁྱད་ཆློས་གཞན་ཡང་ཡློད་ཆློག་པ་དང༌། དེ་ཚོར་བརྟེན་ནས་

རྣམ་པ་འད་མིན་འབྱུང་གི་ཡློད། དེ་བས་ན་ང་ཚོས་ཆློས་ཤིག་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་ཁྱད་ཆློས་ཡློད་མེད་དང༌། ཡློད་ཚེ་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཛིན་
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དགློས་མིན་བཅས་ལ་དཔད་པ་གཏློང་འློས།”

ངས་སླར་ཡང་ཨ་ཐློར་གིས་བར་འདུམ་བྱེད་མཁས་པློ་དང༌། ཐ་ན་ང་ཚོའི་

ནང་པའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོས་གློ་ཐུབ་པའི་བསམ་བློ་དང་སྐད་ཡིག་བརྒྱུད་ནས་

དངློས་ཁམས་རིག་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་སྐབས་

ཀང༌། ཚན་རིག་དངློས་གཞི་དེ་བརླག་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་འཇློན་ཐང་ལ་ཡིད་སྨློན་བྱེད་

དགློས་བྱུང༌།༼འོད་སྣང་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་ཁོང་གི་དཔེ་དེབ་ཡག་པོ་དེ་ངའི་ཡིད་ལ་དྲན་བྱུང༌། ཁོང་གིས་

དེའི་ནང་དུའང་དེང་དུས་ཀི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ཆོས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་གི་ལམ་ནས་ཆ་སོམས་པོ་ཞིག་བཟོས་

འདུག༽ ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཡློད་མེད་ཀི་གནད་དློན་འདི་ནི་ནང་པའི་

གཞུང་དུའང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་འདི་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་

རྒྱུ་རེད། 

ནང་པའི་སྟོང་ཉིད་དང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ།

ཐློག་མར་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ང་ཚོར་ས་མློའི་ནང་པའི་མཁས་དབང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལྷག་པར་ཁློང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ཀི་དློན་སྤི་

བཀག་ཡློད་པ་བརློད་དེ། དེ་དག་གིས་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཚོགས་པའི་གནད་དློན་

ཐད་ལ་གསལ་ཁ་ཅི་ཞིག་སྟེར་བར་གློས་བསྡུར་བྱས། “ད་ནང་ཞློགས་པརྋགློང་ས་

མཆློག་གིས་དི་བ་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་དིས་བྱུང༌། དེ་ནི་གལ་སིད་རྡུལ་ཕྲན་

རྣམས་ལ་དློན་ངློ་མར་ཆ་ངློས་དང༌། ཁ་ཕློགས། ཟུར་ལྡེབས་སློགས་མེད་ན་དེ་དག་

ཕན་ཚུན་ཐུག་སྐབས། རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འགློ་བ་ལས་གཞན་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཅིའི་ཕིར་མི་འགློ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་འདི་རེད། ཁློང་གིས་གསུངས་པ་ཇི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཞིན་དི་བ་འདི་ནི་སླློབ་དཔློན་དབྱིག་གཉེན་གི་རིགས་པའི་སྟེང་དུ་གཞི་བཅློལ་

ཡློད། ཁློང་ནི་དུས་རབས་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་བྱློན་པའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

མཁས་དབང་རླབས་ཆེན་ཞིག་རེད།” མཱ་ཐེའློ་ཡིས་སླློབ་དཔློན་དབྱིག་གཉེན་གིས་

རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་ལ་རིགས་པས་དགག་པ་མདློར་བསྡུས་ནས་བརློད་རྒྱུར། 

“དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་བསྐྲུན་པ་ལ་ང་ཚོར་ཕུང་གསློག་ལྟ་བུ་ཞིག་དགློས་ཤིང༌། 

མ་མཐའ་ཡང་ཆློས་གཉིས་ལྷན་དུ་འཛོམས་དགློས། དི་བ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་ཁློ་ཚོ་ཕན་

ཚུན་ཐུག་གི་ཡློད་མེད་དེ་རེད། གལ་ཏེ་ཐུག་གི་ཡློད་ན་ཇི་ལྟར་ཐུག་གི་ཡློད་དམ། 

གལ་ཏེ་ཆློས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཐུག་གི་ཡློད་ཚེ། དེ་གཉིས་ལ་ནུབ་ངློས་སུ་ཐུག་པའི་

མདུན་ནམ་ཤར་ངློས་ཤིག་ཡློད་དགློས་ངེས་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ་གལ་སིད་ཁྱེད་

ཀིས་ཁ་ཕློགས་ལྟ་བུ་ཞིག་བཀློད་སྒིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་

མེ་ཁད་ཀིས་མཱ་ཐེའློ་ལ་ཉན་བཞིན་པ།
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ཅིག་མེད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀིས་ཟུར་གཅིག་ཟུར་གཞན་ལས་ལློགས་སུ་འབྱེད་

ཐུབ། 

“ཡང་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། གལ་སིད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་

རྩིས་རིག་གི་ཐིག་ལྟར་ཆ་ངློས་མེད་ཚེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་ཐུག་སྐབས་ཕློགས་

གཉིས་ཀའི་ཆ་ཤས་ཚང་མ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་ལ་ཐུག་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་

ཚེ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ།” མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རང་གི་དི་བའི་རློག་ད་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་

བཞིན་ཁློང་དགློད་ཅིག་བྱས་སློང༌། “ཁློ་ཚོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། འདིའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཁློ་ཚོར་ཆ་ངློས་མེད་པས་ཡིན། འློན་ཀང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་ན་གསུམ་པའང་དེ་བཞིན་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་རི་བློ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཧིལ་

པློ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས། 

“མཐའ་མར་ཁྱེད་ཀིས་དངློས་གཟུགས་བསྐྲུན་པར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་

ཚུན་ཐུག་མི་དགློས་ཤིང༌། དེ་ཚོའི་བར་ལ་ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡློད་ཆློག་ཅེས་བརློད་

སིད། འློན་ཀང༌། སླར་ཡང་རིགས་པ་གཅིག་པ་འདིས་དགག་ཆློག གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་རྣམས་ལ་ཆ་ངློས་མེད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་བར་ལ་ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡློད་ཚེ། 

རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་གམ་དུ་མ་དེ་ཚོའི་བར་ལ་ཡློད་ཆློག དེ་བཞིན་རི་བློ་དང༌། འཇིག་

རྟེན་ཧིལ་པློ་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཤློང་རྒྱུ་རེད། དེའི་ཕིར་ཆ་ངློས་

མེད་པའི་རྩིས་རིག་གི་ཐིག་དང་འད་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་དངློས་གཟུགས་

ཀི་ཕུང་གསློག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ནི་ཡིད་ལ་འཆར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་

རེད།”
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཚམས་འདིར་ངའི་ཚོར་སང་ཞིག་ལ། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་སི་ཏྲེ་ཝུན་ལ་མློས་

མཐུན་མེད་པའི་སང་མིག་གིས་བལྟས་སློང༌། གལ་སིད་འདི་ནི་དློན་དངློས་ཡིན་ཚེ་

མིག་འཛུམ་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་ཙམ་ལས་འགློར་མ་བྱུང༌། སླར་ཡང་ཁློང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

དང་ཨ་ཐློར་གི་ཕློགས་ལ་འཁློར་ཏེ། “རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་སླློབ་དཔློན་དབྱིག་གཉེན་

གིས་རྟག་པ་ཡིན་ཞིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་རྡློག་པློ་ལས་

དངློས་ཁམས་ཀི་འཛམ་གིང་འདི་གྲུབ་མེད་པའི་མཇུག་སློམ་གཞག་ཡློད། ཁློང་གིས་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ལྟ་བུ་གྲུབ་ཡློད་པར་བཀག་ནས་ང་ཚོར་སང་བའི་འཛམ་གིང་འདི་ནི་

སང་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་པའི་མཐའ་སློམ་བྱས། ཁློང་གི་རིགས་པ་གཞིར་བཞག་ན། ཕྲ་

མློའི་གནས་རིམ་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་ལ་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་མེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ཚོགས་པའི་དློན་སྤི་དེ་ལའང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་མེད། ཐེངས་ཤིག་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་

ཞིག“བསད”ན་ང་ཚོས་ཐེངས་གཉིས་པར་ལྟ་ཚུལ་དེ“གསློད”མི་དགློས།” 

གྲྭ་པ་ཚང་མའི་བཞིན་རས་ཀི་རྒྱལ་ཁའི་འཛུམ་མདངས་དེས་ནང་པའི་མློས་

མཐུན་ཞིག་མཚོན་འདུག འློན་ཀང༌། མཇུག་སློམ་འདིས་ང་ཚོ་ཁག་ཅིག་མགློ་འཐློམ་

དུ་བཅུག་བྱུང༌། སློན་མ་ང་ཚོའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་པ་

ཡིན་པའི་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ཀང་དློན་ངློ་མར་ང་ཚོའི་དངློས་ཁམས་ཀི་འཛམ་གིང་གི་

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་སློམ་ཉི་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ངའི་དི་བ་འདི་

ཁ་དབུགས་ཀི་ནང་ཚོར་བ་དང་འད་བར་རང་གི་སྐད་ཆ་ཇེ་འཇམ་དུ་བཏང་བྱུང༌། 

“ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ཆློས་མེད་པའི་དློན་སྤི་འདི་ལ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོའི་བརློད་དློན་དང་ཆ་འད་བ་ཞིག་ཡློད། དེ་

ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྡློ་ཞིག་དང་འད་བར་རྐེན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འློག་སྐབས་ཤིག་ལ་

གནས་གཞི་ལྡན་པའི་ཆློས་ཤིག་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ནི་

རྡློ་ཞིག་མཚོ་ནང་དུ་གཡུག་པའི་ཤུལ་གི་ཆུའི་གཉེར་དང་འད་བའི་རླབས་རྒྱུན་ཡིན་

པའང་བསམ་ཆློག ཁྱད་ཆློས་འདི་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གྱུར་འདུག རླབས་

རྒྱུན་དེ་ནི་གང་སར་ཡློད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་རྡློའམ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ས་ཆ་གཅིག་

ཏུ་གནས་ཡློད། འདིས་བསྟན་དློན་ནི་ང་ཚོས་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆ་ནས་

ཁྱད་གཞི་ལ་བདག་པར་བརློད་མི་ཐུབ་པ་འདི་ཡིན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པ་དང་གང་སར་ཡློད་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་མི་སིད། དེ་བཞིན་རྡུལ་

ཕྲ་རབ་དེ་རྡློག་པློ་ཡིན་པ་དང་གང་སར་འཐློར་བ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་ཡློང་མི་སིད། 

ང་ཚོས་དཔད་པ་གཏློང་ཆློག་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ཁྱད་ཆློས་སམ་རྣམ་པ་སྟེ། དེའི་

འཁློར་བསྐྱློད་དང༌། གདློས་ཚད། གཞན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་ཕར་བཏགས་

པའི་ཁྱད་ཆློས་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཡློད་ཚེ་དེ་ལ་

འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་རྟག་པ་ཡིན་དགློས།” 

མཚམས་འདི་ནས་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ནང་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་

མདུན་ལློངས་དེ་ཐུང་དུ་བཏང་བྱུང༌། “འདི་ལྟར་ང་ཚོས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་མེད་པ་དང༌། རྟག་པ་མིན་པ། གཞན་ལ་ལྟློས་མེད་ཀི་རང་རྐ་བ་མིན་པའི་

ལྟ་ཚུལ་དེ་རེད་པ་ཡིན། ཁྱད་ཆློས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རུང་བའི་སང་ཚུལ་

ཚང་མ་ཕན་ཚན་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་མངློན་གི་ཡློད། ཆློས་རྣམས་ཕན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚུན་རྟེན་པ་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་འདིས་ང་ཚོར་

ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་སང་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱིན་ཡློད། 

དེའི་ཕིར་འབེལ་བ་དང་ཕན་ཚུན་རྟེན་པ་གཉིས་ནི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་

གཞི་རྩའི་གྲུབ་རྫས་ལྟ་བུ་ཡིན། སེམས་རིག་གི་སྒློ་ནས་རྟེན་འབེལ་དེའི་ནང་ཞུགས་

ནས་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་སང་བའི་རྟེན་འབེལ་གི་ཆ་ཤས་ཁག་

ཅིག་གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཀི་ཡློད། འདི་ནི་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་གི་ངློས་ནས་གཞི་རྩའི་

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་འགེལ་བཤད་སྟབས་བདེ་

ཞིག་རེད། རྟག་ཅིང་རང་དབང་བའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་འབྱུང་བ་གྲུབ་ཡློད་

པར་བཀག་ནས་འགེལ་བཤད་འདི་འགློ་བརྩམས་ཡློད།” 

ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་ཆོས། 

ཨ་ལན་གིས་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་འགེལ་བཤད་འདི་ནང་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་

ཁྱད་ཆློས་ལ་དཔད་པ་གཏློང་སྟངས་ཀི་ཐློག་ནས་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བྱུང༌། “དཔད་

ཞིབ་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡློད་ལ། དེའི་ནང་གང་ཟག་ཅིག་གིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་ཁྱབ་

ཁློངས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གང་རུང་གི་ངློ་བློ་དེ་ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཅན་གི་འབེལ་བར་

བལྟས་ནས་འཚོལ་དགློས། དཔད་པ་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་རྐ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཡུལ་གི་

ངློས་ནས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔད་གཏློང་

སྐབས་སང་ཚུལ་དེ་རེད་རྒྱུ་མེད།

“མཇུག་སློམ་ཞིག་ནི་ང་ཚོས་ཆློས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངློས་

འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ང་ཚོའི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་རྣམས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

སེམས་ཀི་སྒློ་འདློགས་ཙམ་ཡིན་པ་འདི་རེད། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཞིར་

བཞག་ན། སེམས་ནི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་རེད། འློན་ཀང༌། ད་ལྟ་

ང་ཚོས་དཔད་པའི་

རལ ་གི ་ འདི འི ་ ཁ ་

ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀི་

ཕློགས ་སུ ་བསྐློར ་

ནས་སེམས་དེ་གང་

དུ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། ང་

ཚོས ་སེམས ་དང ་

སེམས་བྱུང་གི་སྐད་

ཅིག་མ་མང་པློ ་ཞིག་

རེད་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་གི་གང་ཞིག་དངློས་གནས་ཀི་སེམས་དེ་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་

ཀིས་སེམས་ཀི་བྱེ་བག་རྣམས་ལ་དཔད་པ་བཏང་ནས་སེམས་ཀི་སྤི་དེ་འཚོལ་

སྐབས། སེམས་དེའང་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་རྟློགས་རྒྱུ་རེད། སྐབས་འདིར་ཁྱེད་ཀིས་ཡུལ་

གི་འཇིག་རྟེན་ཧིལ་པློ་མ་ཟད། ཡུལ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་ཧིལ་པློའང་ཤུལ་མེད་བཟློས་

ཡློད། ཅི་ཡང་ལྷག་མེད་པ་དང་ཁྱེད་ནི་ཆད་ལྟ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། དེ་མིན་ཁྱེད་

ཀིས་ལྟ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་འཚོལ་དགློས་རྒྱུ་རེད།” 

སྒྲུང་གཏམ་བཤད་མཁས་པློ་ཞིག་དང་འད་བར་ཨ་ལན་གིས་རེ་ཞིག་ལ་སྐད་

ཆ་མཚམས་བཞག་ནས་ཉན་མཁན་ཚོར་བསམ་བློ་གཏློང་བའི་དུས་ཚོད་སྤད། ཁློང་

༧གློང་ས་མཆློག་གི་གསུང་གེང་ནི་མཚམས་རེར་བཞད་གད་ཀི་རང་བཞིན་ཆེ་ཞིང་། 

ཚོགས་ཁང་དུ་དགློད་སྒས་ཁེངས་ཡློད།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་ལག་པ་གཉིས་ཀའང་གཡློ་འགུལ་མེད་པར་གནས་འདུག དེ་ནས་ལག་པས་བར་

སང་དུ་དབྱིབས་གཟུགས་འད་མིན་ཞིག་འབི་བཞིན་འགློ་བརྩམས་བྱུང༌། “དཔད་པ་

འདི་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་གཞན་ཞིག་ཡློད། ཐ་ན་མཐར་གཏུགས་ཚེ་ཅི་ཡང་

རེད་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་གེང་བཞིན་པའི་ཆློས་རྣམས་

ཀིས་དློན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། དཔེར་ན། འློད་རྡུལ་གིས་ཚ་ཤུགས་ཀི་གནློད་འཚེ་

བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ན་རུ་འཇུག་གི་ཡློད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོས་མི་རྣམས་ན་རུ་འཇུག་

གི་ཡློད་ཀང༌། དེ་དག་མེད་པ་རེད་ཅེས་བརློད་ན་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། 

“ཡིན་ཡང༌། བར་འདུམ་བདེ་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད། དེ་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན། 

དཔེ་ཞིག་བཀློད་ན། དངློས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ནུས་སྟློབས་དང་བཀློལ་སྤློད་ཆེ་ཞིང༌། 

རང་སྟེང་ན་འགལ་འདུ་མེད་པའི་ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་གི་འགེལ་བཤད་ཅིག་རེད། དེའི་

ཐློག་ད་དུང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང༌། ཁློབ་རྡུལ། ཁྱབ་ཁློངས་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་ཚོར་

མངློན་སུམ་གི་བདེན་དཔང་རེད་ཡློད། ང་ཚོར་ཆློས་འདི་ཚོ་གྲུབ་ཡློད་པར་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བརྟན་པློ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་རྣློ་ངར་ཅན་ཡློད། ང་

ཚོས་འདི་དག་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅིག་ཡློད་མེད་ལ་སེམས་ཁལ་མི་བྱེད་

པར་གཤམ་གི་དི་བ་ཁག་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད། དེ་ཚོས་ཆློས་རྣམས་ལ་རྐེན་

བྱེད་དམ། ཁྱེད་ཀིས་དེ་དག་ལ་རྐེན་བྱེད་ཐུབ་བམ། དེ་ཚོས་ཆློས་རྣམས་ལ་རྐེན་

བྱས་ནས་ཆློས་གཞན་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་སམ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོས་

གནས་རིམ་འདིར་རང་གི་གློ་རྟློགས་ཀི་སྒློམ་གཞིའི་ཐློག་ནས་དེ་དག་ནི་དངློས་ཡློད་

རེད་ཅེས་བརློད་ཆློག 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

“དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ངས་ཆློས་དེ་ཚོའི་སྐློར་ལ་བསམ་བཞིན་པ་དང༌། ངའི་བསམ་

བློ ་རྣམས་ཀང་

ཆློ ས ་ དེ ་ དག ་

དང ་འད ་བར ་

ད ངློ ས ་ ཡློ ད ་

ཡིན། མཚམས་

འདིར་ང་ཚོས་

སླ ར ་ ཡ ང ་

སེམས་དེ་གེང་

རྒྱུ་ཡིན། ང་

ཚོས་རང་ཉིད་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་ཡློད་པའི་ཚོར་བ་དང༌། འདློད་པ། ལྟ་ཚུལ་

སློགས་ཡློད་པར་བཤད་ཆློག ང་ཚོས་དཔད་པ་གཏློང་བཞིན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀང་

འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་

གློག་རྡུལ་ནི་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་རྟློགས་ཤིག་ཡློད། ང་ཚོར་མདུན་འཇློག་དང་

ཤེལ་དམ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་མློས་མཐུན་ཡློད་པ་ཇི་བཞིན། གློག་རྡུལ་ལའང་

མཐུན་སང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡློད། གློག་རྡུལ་དང་སེམས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་

ནི་ཐ་སྙད་དབང་དུ་བྱུང་བའི་མློས་མཐུན་འདིའི་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི་སྒློམ་

གཞི་མགློ་རྔ་མཐུན་པ་ཞིག་གི་ནང་དངློས་ཡློད་ཡིན། ང་ཚོས་ཆློས་འདི་དག་གི་གྲུབ་

གནས་དེ་ལུགས་སློལ་དང༌། ཡང་ན་ལྟློས་བཅས་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་པར་བསམ་གི་

སེམས་དང་ཚེ་སློག་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁློངས་མི་གྷློ་ལི་མན་དང་ཁློང་གི་

བཟའ་ཟླ་ཋ་ར། གྷློ་ལི་མན་ནི་སེམས་ནད་བཅློས་ཐབས་པ་དང་རྩློ མ་པློ་གགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡློད་ལ། དེ་ལྟར་བསམ་པ་ནི་ཆློས་འདི་ཚོར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཅིང༌། གཞན་ལ་

ལྟློས་མེད་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་གནས་རང་རྐ་བ་ཞིག་ཡློད་པའི་དློན་མིན། ནང་པས་ལྟ་

ཚུལ་འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་བར་གནས་བདེ་པློ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་ཞིང༌། མ་

མཐའ་ཡང་ང་ཚོའི་བློ་བདེ་པློ་ཡིན།” 

ཁང་པའི་ནང་འཇམ་ཐིང་ངེར་གྱུར་པ་དང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་ཡིད་

ཚིམས་པའི་ཞལ་རས་ཀི་འློད་སང་དེ་ནི་གྲྭ་པ་ཚང་མའི་བཞིན་རས་ལ་ཕློག་འདུག 

ངས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ཡིད་སྤློ་བའི་ཞལ་རས་ལ་ཟུར་ལྟ་ཞིག་བྱས་ཤིང༌། གཞན་

རྣམས་དགའ་ཡློད་པས་ཁློང་ཡང་དགའ་ཡློད་པ་འད། ཐ་ན་ད་ལྟ་ཨ་ཐློར་ཡང་ལྷློད་ལ་

བབས་འདུག འདིར་གེང་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ནི་ཁློང་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཉེ་བློ་

ཡློད། དློན་ངློ་མར་ང་ཚོས་བར་འདུམ་འདི་ངློས་ལེན་བྱས་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ངེས་

པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དང༌། ཛམ་གི་དགེ་རྒན་གི་འཁར་རྒྱུག་བར་གི་སྟློང་ཆ་དེ་ཁ་

སྐློང་བྱས་ཡློད། འློན་ཀང༌། འཁར་རྒྱུག་གིས་གཞུས་པའི་གྲྭ་པ་དེས་མ་མཐའ་ཡང་ང་

ཚོའི་བློ་བདེ་པློ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

བསྐྱར་ཞིབ། 

དང་ཐློག་ངས་ལེའུ་དང་པློ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་བགློ་གེང་

གཅིག་པུས་འགིག་པར་བྱ་འདློད་བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། བགློ་གེང་གི་སྒློམ་གཞི་ཡངས་པློ་

ཞིག་རང་བཞིན་དུ་ཐློན་ནས་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་གློ་དློན་དང༌། དེའི་ཤུགས་

བསྟན་དུ་ཚན་རིག་སྤིའི་གློ་དློན། ནང་ཆློས་དང་ནུབ་ཕློགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

གཞི་རྩའི་ལྟ་བ་བཅས་ཀང་ནང་དུ་འདུས་སློང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་བརློད་གཞི་འདི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

དེ་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་བགློ་གེང་ལ་ཞུགས་པའི་མི་ས་ཁག་གི་རྣམ་དཔློད་

ཡིན། བགློ་གེང་གི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་དང༌། སི་ཏྲེ་ཝུན། མེ་ཁད། ཨ་ལན། མཱ་

ཐེའློ་ལྟ་བུའི་མི་ས་ཡློད་སྐབས་བརློད་བྱ་གཅིག་ཁློ་ནའི་སྟེང་དུ་གནས་པ་ལས། འགློ་

བ་མིའི་ལས་དློན་ཁག་གི་མདུན་ལློངས་བསུ་བའི་མཉམ་གཏློང་རློལ་དབྱངས་ལྟ་བུ་

ཞིག་འབྱུང་ངེས་རེད། ང་ཚོས་མཐློང་ཟིན་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི་བརློད་

གཞི་རང་སྟེང་དུ་ཡློད། ནང་བསྟན་དུ་ང་ཚོས་འགློ་བ་མིའི་སེམས་དང༌། སང་འཛིན། 

ཤེས་པ་བཅས་ཀི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཧིལ་པློ་ལ་བསམ་གཞིགས་མ་བྱས་

པར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་སྐློར་གེང་མི་ཐུབ། འདི་ལྟར་ང་ཚོས་འློག་ཏུ་ཞིབ་མློར་གེང་

དགློས་པའི་བརློད་གཞི་ཁག་ཅིག་ལེའུ་དང་པློ་ནང་འཇུག་དགློས་བྱུང༌། སྤི་སློམ་

འདིའི་ཞློར་དུ་ངའི་ཡིད་ལ་ད་དུང་གལ་གནད་ཁག་ཅིག་འཁློར་བྱུང༌། 

གནའ་བློའི་ཀེ་རི་སིའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་ལྟ་ཚུལ་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀི་འགུལ་

བསྐྱློད་དང༌། སྟློང་ཆ། དེ་བཞིན་རྡུལ་ཕྲན་ནི་སེམས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་

བཅས་ནི་ཕློགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ཞིག་རེད། ཀེ་

རི་སིའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་གཙོ་བློ་ཚོས་སློ་སློའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་རྣམ་གཞག་

དང་མཐུན་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་ཐད་ལ་རྣམ་གཞག་སེལ་ཡློད། དེ་ལྟ་

ནའང༌། ཀེ་རི་སིའི་ལྟ་ཚུལ་གིས་སེམས་དང་ལུས་པློའི་བར་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་བཏང་

སྟེ། ཨ་རི་སི་ཏྲློ་ཏྲལ་དང༌།༼Aristotle༽ ཁློང་གི་རེས་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་འདི་གཉིས་

ནི་འགལ་ཟླ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་དར་སེལ་བཏང༌། འློན་ཀང༌། ནང་དློན་རིག་པས་དངློས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཟུགས་ཀི་གྲུབ་རྡུལ་ཕྲ་མློའི་གནད་དློན་འདི་དློར་ནས་ཤེས་པའི་ཡུལ་འཛིན་

སྟངས་ཀི་ཐློག་ལ་ཧུར་བརྩློན་བྱས་ཡློད། མི་ཞིག་གིས་བྱེད་སྟངས་འདི་གཉིས་ཀི་

ནང་ནས་གང་ཞིག་ལ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡློད་མེད་ཀི་དི་བ་ཞིག་འདི་སིད། ཡིན་

ཡང༌། དེ་ནི་ལེགས་འགྲུབ་ཅེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ངློས་འཛིན་བྱེད་མིན་ལ་རག་ལས་ཡློད། 

ངའི་གློགས་པློ་རློ་ཤས་༼Richard Baker Roshi ༽བརློད་པ་ལྟར། ནང་དློན་རིག་

པས་ནམ་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཚི་གུ་འགད་གཏློར་བྱེད་མི་ཐུབ། འློན་ཀང༌། ནང་དློན་

རིག་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་ཕིར་ནང་སེམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཏེ། སྡུག་

བསལ་འགློག་པ་དང༌། རྟེན་འབེལ་རྟློགས་པ། སྙིང་རེ་དར་འཕེལ་བྱེད་པ་སློགས་ཀི་

མདུན་བསྐྱློད་ནི་ལེགས་འགྲུབ་ཅིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་བྱེད། གང་ལྟར་ཡང༌། རྒྱུན་དུ་

སེམས་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཨ་རི་སི་ཏྲློ་ཏྲལ་རེས་

ཀི་ནུབ་ཕློགས་པའི་དཔལ་ཡློན་གི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ལས་ཅུང་འཐུས་སྒློ་ཚང་བ་

ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད། 

ང་ཚོས་སི་ཏྲེ་ཝུན་དང༌། ཧཕེ་མན་༼Richard Feynman༽ལྟ་བུའི་དངློས་

ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་ཀེ་རི་སིའི་རྡུལ་ཕྲན་སྨྲ་བ་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་དང་

མ་འད་བ་ཅི་ཞིག་བརློད་ཡློད་མེད་ཀི་དི་བ་བཀློད་ཡློད། ང་ཚོའི་ལན་དང་པློ་ནི་དེང་

རབས་ཀི་ཚན་རིག་གིས་བདེན་དློན་རེན་པ་དང༌། ཡུལ་གི་དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་གཙོ་བློར་འཛིན་པ་འདི་རེད། འློན་ཀང༌། འགེལ་བཤད་སྟབས་བདེ་པློ་འདི་ནི་

ཁློབ་རྡུལ་དང༌། ཆེས་ཕྲ་མློའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕར་ཞློག ཐ་ན་རྡུལ་ཕྲན་དང་གློག་

རྡུལ་གི་འགྱུར་ལྡློག་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་ལ་སྦློར་སྐབས་ཀང་ཚུགས་མི་ཐུབ། དེང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་དང་པོ།

རབས་ཀི་ཚན་རིག་ནང་ང་ཚོའི་རྒྱུན་འཇགས་ཀི་གློ་རྟློགས་ཀིས་འཇུ་མི་ཐུབ་

ཅིང“རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ་བའི”དློན་སྤི་མང་པློས་ཁེངས་ཡློད་དེ། ཆ་ངློས་མང་པློ་

ཅན་གི་བར་སང་དང༌། ཐ་ན་ཕན་ཚུན་རིང་དུ་གེས་རུང་ད་དུང་གཅིག་ཏུ་འདེས་ཡློད་

པའི་འློད་རྡུལ། ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང༌། 

ཡང་ན་རླབས་རྒྱུན་གི་ངློ་བློར་སང་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ། བརྐང་ཐུབ་ཅིང་གུག་གུག་

ཡིན་པའི་དུས་དང་བར་སང་ལ་སློགས་པ་རེད། སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་གེང་བའི་གནད་

འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་གསར་རེད་མ་བྱས་

པའི་སློན་དུའང་རྩིས་རིག་ལ་ཆློས་ཉིད་དེ་ཚོའི་སྟློབས་ཤུགས་ཡློད་པར་བརློད་པ་

འདི་ནི་རློག་ད་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན། འློ་ན་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་དང༌། མ་མཐའ་

ཡང་དངློས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་ལ་ཁ་ཕློགས་ཡློད་དམ། འདི་ལྟར་མིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱུན་སློལ་དང་མི་མཐུན་པའི་དློན་སྤི་འདི་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་

ལྟས་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱེད་ཀི་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་དག་ར་སྤློད་

བྱེད་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ནི་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནམ། 

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་འགེལ་བཤད་ཡིད་ལ་འཐད་པ་ཞིག་དང༌། འཇིག་རྟེན་

གི་མངློན་ཚུལ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་མཚམས་སྦློར་བྱེད་པར་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་

གིས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགློས་མིན་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་ཡིན་རྒྱུ་རེད། 

ང་ཚོས་མློང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཞིབ་ལྟ་དང༌། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་

གཉིས་འབེལ་སྦློར་བྱེད་པར་ནང་དློན་རིག་པས་འབད་པ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡློད་པའང་

ཕློགས་ཙམ་གེང་ཡློད། ང་ཚོས་གཤམ་གི་ལེའུ་ཚོའི་ནང་ཁ་ཕློགས་འདིའི་གནད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དློན་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བགློ་གེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་དེང་རབས་ཀི་

ཚན་རིག་གིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་དེ་ཇི་ལྟར་མཐློང་བ་དང༌། དེ་

ལ་འགེལ་བརློད་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་བཅས་ལ་རྟློག་དཔློད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་རྡུལ་

ཕྲན་དང་ཁ་གེས་ཏེ། ཚེ་སློག་གི་ཁྱད་ཆློས་ཐེ་བའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དང་ཁྱད་ཆློས་སློགས་ཀི་ཐློག་ནས་དངློས་གཟུགས་ལ་ཁ་

ཕློགས་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པའི་སློན་ལ་ངས་འཇིག་རྟེན་ནི་རྡུལ་

ཕྲན་ལས་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་པའི་སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་སྐད་ཆ་འདི་སླར་ཡང་གེང་འདློད་བྱུང༌། 

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཧཕེ་མན་གི་སྐད་ཆ་ཡློངས་གགས་ཤིག་དངས་

པ་ནི། “སྐྱེ་ལྡན་ཚང་མས་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཕར་གཡློ་ཚུལ་འགུལ་གི་ཐློག་ནས་དློན་བྱེད་

པ་དང༌། ང་ཚོས་སྐྱེ་ལྡན་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕྲན་གི་གཡློ་འགུལ་

དང་སྦར་ནས་རྟློགས་ཐུབ”ཅེས་པ་འདི་རེད།

རེས་ནས་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་རང་ཉིད་དང་ཧཕེ་མན་གི་སྐད་ཆའི་བར་ཡློད་པའི་

ཁྱད་པར་དེ་གསལ་པློར་བརློད་བྱུང༌། ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་ནི་རྡུལ་ཕྲན་དང་དེ་ཚོའི་

འགུལ་བསྐྱློད་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ནི་རྡུལ་ཕྲན་དང་དེ་ཚོའི་

འགུལ་ཤུགས་ཀི་ཐློག་ནས་རྟློགས་ཐུབ་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་

ཡློད། ཁྱད་པར་འདི་ནི་དེབ་འདིའི་བརློད་གཞི་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལེའུ་གཉིས་པ་ནི་

ཁྱད་པར་འདི་གསལ་པློར་འབྱེད་པའི་ཕློགས་ལ་བསྒྱུར་པའི་གློམ་ཁ་དང་པློ་དེ་ཡིན། 

ལེའུ་འདིའི་ནང་སེ་མང་རློག་འཛིངས་དང༌། གསར་ཐློན། ཐུར་ཕློགས་ཀི་རྒྱུ་འབས། 

བཟློ་བཀློད་དང་དེའི་ཁྱད་ཆློས་བར་གི་འབེལ་བ་སློགས་གཙོ་བློར་བཟུང་ཡློད།
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ལེའུ་གཉིས་པ།

སེ་མང་རོག་འཛིངས་ཀི་མངོན་ཐོན།

༄༅། །ལེའུ་གློང་མས་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་དངློས་གཟུགས་ནི་རྡུལ་ཕྲན་གི་

འདུས་ཚོགས་ལས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་མིན་ལ་འགེལ་བརློད་བྱས་ཡློད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་

འདུས་ཕུང་ཇེ་ཆེར་འགྱུར་བ་ནི་ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་དང༌། ཚེ་སློག་གི་གཞི་རྩའི་འབྱུང་

སྟངས་ཤིག་རེད། སྐར་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་

གྲུབ་ཅིང༌། རྡུལ་ཕྲན་ལས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་བྱུང་ཡློད། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་ལས་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་བཟློ་བཀློད་ཐློན་པ་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་གི་

བཟློ་བཀློད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲ་ཕུང་བྱུང༌། ཕྲ་ཕུང་ལས་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཅན་གི་སྐྱེ་ལྡན་

དང༌། ཕུང་གྲུབ། དབང་པློ། འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ལ་སློགས་པ་བྱུང་བ་རེད། ཚེ་སློག་

གི་ཐློག་མའི་སྐློར་གི་ཚན་རིག་གི་འགེལ་བཤད་འདིས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཆུང་ངུ་རྣམས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བའི་འཕེལ་རིམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ། 

རང་ཉིད་བསྐྱར་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པའི་དངློས་རྡློག་གམ་ཚེ་སློག་གི་སེ་དཔུང་ལ་ཐློག་

མར་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཡར་འདེད་ཀི་ཡློད།

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བའི་སང་ཚུལ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ལྟ་བ་

གཙོ་བློ་གཉིས་ཡློད་ཅིང༌། གཅིག་ནི་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་དང༌། གཅིག་ཤློས་ནི་ཞར་

བྱུང་གི་ཁྱད་ཆློས་ཀི་མངློན་ཐློན་ཡིན། རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་ནི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལྷན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དུ་ཚོགས་ནས་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་གི་འདུས་ཕུང་གྲུབ་པ་ལ་གློ་ཞིང༌། བརྒྱུད་རིམ་

འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཐློལ་བྱུང་ཞིག་རེད། མངློན་ཐློན་ནི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་

འཛོམས་ནས་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ་ཐློན་པའི་གསར་བྱུང་གི་

ཁྱད་ཆློས་ཁག་ལ་གློ་བ་དང༌། དེ་ཡང་གསར་བྱུང་ཟེར་བ་ནི་མཉམ་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་

དེ་ཚོ་རང་གི་གྲུབ་ཆའི་སྟེང་དུ་མེད་པས་རེད།

གནས་རིམ་དང་རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཐློལ་བྱུང་དུ་འཕེལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་

འདི་ནི་ཐློག་མར་བློ་ངློར་མི་བདེ་བ་ཞིག་ཏུ་སང་སིད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཐློལ་

བྱུང་ཡིན་པའི་རང་བྱུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་གིས་གློ་རིམ་དཀྲུགས་ནས་གློ་རིམ་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་བསྐྲུན་པར་བསམ་གི་ཡློད། འློན་ཀང༌། ཐློལ་བྱུང་དུ་བཟློ་བཀློད་བསྐྲུན་

པར་བྱེད་པའི་ནུས་རྩློལ་དེ་དག་གིས་བསྐྲུན་པའི་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་བཟློ་བཀློད་ནི་

གློ་རིམ་མེད་པའི་རང་གི་གྲུབ་ཆའི་འདེས་སྦློར་ལ་ལྟློས་ན་བརྟན་པློ་རེད།

ཡིད་ལ་འཛིན་དགློས་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོས་འདིར་གེང་བཞིན་པ་འདི་བཀློད་སྒིག་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ཡིན་ལ། ནུས་རྩློལ་འདི་ལ་སྒིག་འཛུགས་

རང་སྟེང་གི་ཁིམས་སློལ་གིས་བཀློད་འདློམས་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཕིར་གནས་པའི་

སྟློབས་ཤུགས་ཀིས་བཟློ་བཀློད་བཀློད་སྒིག་བྱེད་པ་ནི་དཔེར་ན། ང་ཚོས་འཆར་

འགློད་ལས་རིག་པ་ཞིག་གིས་བརན་འཕྲིན་བཟློ་བ་དང༌། ཡང་ན་ཨར་ལས་འཆར་

འགློད་པ་ཞིག་གིས་གློང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་འཐེན་པ་ལྟ་བུར་རང་

བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་སྦློར་མི་ཐུབ། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ཀི་

དཔེ་མཚོན་ནི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་དང༌། རྫས་འགྱུར། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་ཀི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

ནང་མང་པློ་ཡློད། ཚ་ཆུ་ལས་ཤེལ་རྡློའི་དབྱིབས་གཟུགས་འད་མིན་འབྱུང་བ་དང༌། 

ངློས་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ནི་སློ་སློ་རང་ངློས་ནས་ལྷན་དུ་ཚོགས་ཏེ། 

མེ་སར་༼micelles༽དང་སྒང་བུ་ཆགས་ཀི་ཡློད། ནུས་རྩློལ་འདིས་འདག་རྫས་ཀི་ལྦུ་

བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚེ་སློག་ལ་དགློས་ངེས་ཡིན་པའི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་སྐྱི་པགས་ཀང་

བསྐྲུན་གི་ཡློད། དགེ་འར་ནི་ཨད་༼DNA༽ཀི་གཅུས་དབྱིབས་གཉིས་ལྡན་བྱུང་ཚུལ་

དེའང་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ཉག་མ་གཉིས་ཀའི་

ནེ་ཌེའི་༼nucleotides༽གློ་རིམ་གིས་རང་བྱུང་གི་འདུས་ཚོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་དེ་

ཐག་གཅློད་ཀི་ཡློད། ད་དུང་སྤི་དཀར་བྱུང་སྟངས་དེའང་ཚེ་སློག་ལ་དགློས་ངེས་ཡིན་

པའི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ཅིག་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་འློག་ཏུ་འློད་སློ་ལཱའི་གཏམ་

བཤད་ཀི་ནང་དུའང་འདིའི་རིགས་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ཨ་ཐློར་གིས་ང་ཚོ་སེ་

མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཞིང་ཁམས་སུ་སེ་ཁིད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། སམ་ཏྲ་ཧཕེ་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡློངས་གགས་ཡིན་པའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་

བ་ཁད་ཧཕི་མན་༼Stuart Kauffman༽མཐའ་མར་བགློ་གེང་འདིར་ཞུགས་མ་ཐུབ་

པས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགློས་བྱུང་ཡློད།

སེ་མང་རོག་འཛིངས་ཀི་དོན་སྤི།

ཨ་ཐློར་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་བགློ་གེང་དུ་ཕེབས་པར་སྒུག་བཞིན་འདུག ཡིན་

ཡང༌། སྐར་མ་འགའི་སློན་ལ་ཁློང་གིས་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་བ་ལན་ཌར་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་

པ་དང༌། ཁློང་གཉིས་ཀིས་ལག་པས་ཕག་རྒྱའང་མང་པློ་ཞིག་བསྟན་བྱུང༌། ནང་པའི་

གྲྭ་པ་ཚོས་ཚན་རིག་པ་འདི་གཉིས་ཀི་ལུས་པློའི་རྣམ་འགྱུར་རྟློགས་པར་འབད་པ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱས།

ལན་ཌར་ནི་ཚོགས་ཞུགས་པའི་གལ་རིམ་དང་པློའི་ཕློགས་ལ་མགློགས་

པློར་བསྐྱློད་ནས་ཁློང་ཚོ་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྐབས། ཚན་རིག་པ་འདི་གཉིས་ཀི་གསང་

གློས་དེ་མངློན་དུ་གྱུར་སློང༌། དེ་ནི་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་ལ་གློ་རིམ་ཧ་ཅང་མེད་པའི་འབད་

རྩློལ་ཞིག་རེད། ཁློང་གིས་ཨ་ཐློར་གི་གཏམ་བཤད་ནང་གི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་གསལ་

པློ ་བཟློ ་བར་རང་

བྱུ ང ་ གི ་ བ ཀློ ད ་

སྒིག་འབྱུང་ཚུལ་

གི་དཔེ་ཞིག་སྟློན་

བ ཞི ན ་ པ ་ རི མ ་

གི ས ་ མ ངློ ན ་

ག ས ལ ་ ཆ ག ས ་

བྱུང༌། ལན་ཌར་

གིས ་སྒིག ་རིམ ་

ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འློག་ནས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོར་ཨང་ཀི་རེ་སྤད་པ་དང༌། ཨང་ཀི་

ཆ་མཐུན་པ་ཚོ་ཡར་ལངས་ནས་སློད་དགློས་ཤིང༌། ཆ་མ་མཐུན་པ་རྣམས་མར་སློད་

དགློས། ཁློང་ཚོས་སློ་སློའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཡློད་པའི་མིའི་སློད་སྟངས་ལ་བལྟས་

ནས་མར་སློད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཡར་ལང་དགློས་པའི་ཐག་གཅློད་བྱེད་དགློས། ལན་

ཌར་ནི་རང་གི་རློལ་མློ་བ་རྣམས་ལ་ངང་རྒྱུད་རིང་བློ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་མཉམ་གཏློང་

ཨ་ཐློར་གིས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་

གཉིས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བཞིན་པ།
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རློལ་དབྱངས་ཀི་བཀློད་འདློམས་པ་ཞིག་དང་འད། “མར། མར་༌། མ་རེད། ཁྱེད་རང་

ཡར་ལང་དགློས་༌། རེད་༌། ཁྱེད་རང་མར་༌། ཁྱེད་རང་ཅིའི་ཕིར་ཡར་ལངས་ཡློད་༌།” 

ང་ཚོ་ནིབཀློད་སྒིག་འདི་ལ་བལྟས་ནས་གད་མློ་ཤློར་བྱུང༌། ངའི་འཆར་སང་ཞིག་ལ་

སློན་དུས་བྱུང་མ་མློང་བའི་བཤམ་སྟློན་འདིས་ཐང་གའི་ངློས་ཀི་སྲུང་མ་ཚོའི་ཐུགས་

ཅུང་ཙམ་དཀྲུགས་ཡློད་པར་སྙམ། མཐའ་མར་ལན་ཌར་རང་གི་འཁབ་སྟློན་རུ་ཁག་

དང་འགིག་མཐུན་བྱུང་འདུག འློན་ཀང༌། འདི་ནི་ཁློང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་མིན་

ཤེས་པ་དང༌། ཡང་ན་ཁློང་གིས་འབས་བུ་ཕྲན་བུ་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་བར་འདུམ་བྱས་

པ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་མངློན་གསལ་མ་རེད།

ྋགློང་ས་མཆློག་ནང་དུ་ཕེབས་པ་དང་འཁབ་སྦློང་འདི་འཕྲལ་དུ་མཇུག་

བསྒིལ་དགློས་བྱུང༌། ད་ལྟ་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མས་མིག་ཟུང་གིས་རྐུབ་སྟེགས་

སྟེང་དུ་ལྷློད་ལ་བབས་ནས་བསད་ཡློད་པའི་ཨ་ཐློར་ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག “ཁ་སང་ང་

ཚོས་གེང་བ་ནི། དངློས་ཁམས་རིག་པས་ང་ཚོར་སྤློད་པའི་གློ་རྟློགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་

རེད། དེ་ཡང་འབྱུང་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀི་ཆ་དང་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་

མེད་ནའང༌། ནུས་ཤུགས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་དངློས་གཟུགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་གསལ་

བཤད་འདི་ཡིན། ད་དུང་རྩིས་རིག་ལ་རིགས་པ་དང་མི་མཐུན་པའང་ཁྱད་འཕགས་

ཀི་བྱེད་ལས་ལྡན་པ་འདིའང་བགློ་གེང་དེའི་ནང་འདུས་ཡློད། རྩིས་རིག་གིས་ཚན་

རིག་པ་ཚོར་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དབྱིབས་གཟུགས་འད་མིན་རྟློགས་པར་ནུས་

ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་མཁློ་སྤློད་བྱས་ཡློད། ད་དུང་ང་ཚོས་དངློས་ཁམས་

རིག་པ་དང༌། ནང་དློན་རིག་པ་གཉིས་ཀའི་ངློས་ནས་དངློས་གཟུགས་ཀི་མཐར་ཐུག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་ངློ་བློ་དེ་རྟློགས་པའི་དློན་དུ་འཛམ་གིང་གི་འབྱུང་ཁམས་ཀི་གྲུབ་ཆའི་ཆ་ཤས་སུ་

གྱུར་པའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆློས་འད་མིན་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཡློད། ང་ཚོས་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་

མཁན་ལ་ལྟློས་མེད་དུ་འབྱུང་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་གནས་པའི་ལྟ་ཚུལ་

འཛིན་པར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་མཐློང་བ་དང༌། དེང་དུས་ཀི་དངློས་ཁམས་

རིག་པའི་ལག་ལེན་རང་བཞིན་གི་ལངས་ཕློགས་དང༌། བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ལྟ་

གྲུབ་རིག་པའི་ལངས་ཕློགས་བར་ལ་མཐུན་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པའང་རྟློགས་

ཡློད།

“དེ་རིང་ང་ཚོ་དངློས་གཟུགས་དང་ཁ་གེས་ནས་དེའི་འཕེལ་རིམ་དང༌། ཆ་

ཤས་མང་པློ་ལས་གྲུབ་ཅིང་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྒིག་འཛུགས་སློགས་ལ་ཁ་

ཕློགས་རྒྱུ་ཡིན། སྒིག་འཛུགས་འདི་ལྟ་བུའི་ནང་སང་ཚུལ་གསར་པའི་རིགས་ཐློན་

གི་ཡློད། སང་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།” ཨ་

ཐློར་གིས་ཤེལ་རྡློ་ཕྲ་མློའི་བཟློ་བཀློད་ཀི་འད་པར་ཞིག་གིས་རང་གི་བརློད་དློན་

གསལ་སྟློན་བྱས།

དབྱིབས་གཟུགས་ཀི་མཛེས་སྡུག

“མཚམས་རེར་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གཡློ་འགུལ་གི་ངང་ཚུལ་དུའང་ཡློད་ཆློག 

དཔེར་ན། ཐུར་དུ་འབབ་བཞིན་པའི་ཆུ་བློ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་འདའི་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་

བའི་སྒིག་འཛུགས་ནང་བྱུང་བའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཀི་རིགས་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བ་

ཞིག་རེད།” མཚམས་འདིར་ཁློང་གིས་བཞུད་ཀིན་པའི་ཆུའི་ནང་ལ་མཚོན་གཏློར་བ་

ལས་བྱུང་ཞིང་ཡིད་ལ་འཐད་པའི་རི་མློ་ཁག་ཅིག་གི་འད་པར་དང༌། ཞི་བདེ་རྒྱ་



  114  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

མཚོའི་སྒང་དུ་མཁའ་ལ་འཕློ་བའི་སྤིན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་

གི་འད་པར་བཅས་བསྟན་སློང༌། ཨ་ཐློར་གིས་མུ་མཐུད་ནས་འད་པར་དང་ལྷན་དུ་ང་

ཚོར་འགེལ་བརློད་བྱས་བྱུང༌། “དབྱིབས་གཟུགས་འདི་དག་ནི་དངློས་ཁམས་ཡིན་

པའི་སྒིག་གཛུགས་ཀི་རིགས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆློས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། 

ཚེ་སློག་གི་འཇིག་རྟེན་དུའང་གང་སར་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་དེ། རྭ་ཅློ་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་

ལུག་དང༌། ཤ་ཤེད་རྒྱས་པའི་ར་མ། ན་ཏྲེ་ལ་སི་༼nautilus༽ཞེས་པའི་ཉ་ཕིས་

བཅས་ཀི་འད་པར་འདི་དག་གི་སྟེང་གསལ་པློ་རེད། དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཅད་ཡློད་

པའི་ཉ་ཕིས་འདིའི་སྟེང་རྩིས་རིག་གི་དབྱིབས་གཟུགས་ཀི་མཛེས་སྡུག་ཅིག་མཐློང་

ཐུབ། ཚན་རིག་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དངློས་ཁམས་དང་ཚེ་སློག་གི་འཇིག་རྟེན་དུ་

ཡློད་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་འདི་དག་མཐློང་སྐབས། དབྱིབས་གཟུགས་འདི་ཚོར་

གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་དང༌། འདི་ཚོའི་རྟེན་གཞི་ཡིན་པའི་ཆློས་ཉིད་

ཁག་རྟློགས་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་དགློས་པ་ཆགས་ཡློད། 

“རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་ང་ཚོར་རྒྱུན་དུ་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་མི་

སྤློད་ཅིང༌། ས་རྡུལ་དང་རྡློ་ཧྲུག་གི་མགློ་རྔ་མེད་པའི་འདུས་ཕུང་ཙམ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་ཕུང་ཡང་གང་མང་མང་ཡློད། ཡུལ་ལློངས་ཤིག་གི་ནང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་

པའི་དབྱིབས་གཟུགས་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། འློན་ཀང༌། མི་ཞིག་གིས་ཞིབ་ཏུ་

བལྟས་ཚེ་མཐློང་ཐུབ་པ་ནི་གཅིག་བྱས་ན་རི་བློའི་འདབས་ཀི་ས་རྡུལ་དང་རྡློ་ཧྲུག་

ཙམ་ཡིན་རྒྱུ་རེད།” ཨ་ཐློར་གིས་རང་གི་བརློད་དློན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་ཐློག་

མར་བསྟན་པའི་ཤེལ་རྡློའི་བཟློ་བཀློད་དེར་ལྟ་སྟངས་གཞན་ཞིག་བསྟན་བྱུང༌། འད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པར་འདི་ནི་ཅུང་ཐག་རིང་ནས་བངས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། འདིའི་ནང་ཟངས་ཁི་ལ་རད་

༼copper chloride༽ཀི་ཤེལ་རྡློ་མང་པློ་ཞ་སྨྱུག་གི་དབྱིབས་སུ་ཆེ་རུ་འགློ་བཞིན་

འདུག དེ་དག་ནི་གློ་རིམ་ངེས་མེད་དུ་ཐང་ལ་གཡུག་པའི་དབྱུག་པ་འགའ་དང་འད།  

“ཡིན་ཡང༌། གལ་སིད་ངས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་མང་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་

བསེབས་རྫས་ཕ་ལ་མར་༼polymer༽ལྟ་བུའི་ལྷད་ཅུང་ཙམ་ཞིག་བསན་པ་ཡིན་ན། 

བཟློ་བཀློད་ཅིག་ལ་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་

ཐློན་པའི་འགློ་རྩློམ་ངེས། ཚིག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ན། ཡ་མ་ཟུང་གི་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཆློས་རྣམས་ནི་བཅློས་བསྒྱུར་ཕྲན་བུ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་

མཛེས་སྡུག་གི་དབྱིབས་གཟུགས་མངློན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཆློག ང་

ཚོས་སང་ཚུལ་གི་ཁྱབ་ཁློངས་འདི་ཇི་ལྟར་རྟློགས་དགློས་སམ། ང་ཚོས་གེང་འདློད་

པ་ནི་དབྱིབས་གཟུགས་འདི་ཚོ། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་འཕེལ་རིམ་བྱེ་བག་པ་

ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཡ་མ་ཟུང་གི་གནས་སྟངས་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དློན་འདིའི་སྐློར་

ཡིན། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཚང་མས་དབྱིབས་གཟུགས་མི་བསྐྱེད་པ་དང༌། སྒིག་

ཁིམས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་ན་ད་གཟློད་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྒིག་འཛུགས་འབྱུང་གི་

ཡློད།

“འདི་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན། ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་གནད་དློན་ཞིག་

རེད། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་གིས་དུས་རབས་མང་པློར་ཆློས་

ཆེན་པློ་རྣམས་རང་གི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུར་བརྟེན་ནས་འགེལ་བརློད་བྱེད་པའི་འབད་

བརྩློན་བྱས་ཡློད། ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་འདིས་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ནི་ཆུང་ངུ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

རྣམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་དང་ཆ་འད་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བཟུང་ཡློད་ཀང༌། ངས་འདིར་ཁྱད་

ཆློས་གསར་པ་རྣམས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་དང༌། ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་

ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཚུལ་འདི་ནན་ཏན་དུ་བརློད་རྒྱུ་ཡིན།” 

ཨ་ཐློར་གིས་མུ་མཐུད་ནས་རང་གི་བརློད་དློན་གཙོ་བློ་དེ་ངློ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུར། 

“སེ་མང་རློག་འཛིངས་ལས་དབྱིབས་གཟུགས་བྱུང་ཚུལ་གི་རྟློགས་ཐབས་ནི་རང་

བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ཟེར་བ་འདི་ཡིན་པ་དང༌། ཚན་རིག་པ་མང་པློས་བཀློལ་སྤློད་

བྱེད་ཀི་ཡློད། དབྱིབས་གཟུགས་ག་ཚོད་ཅིག་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་གི་

བཀློད་སྒིག་གི་སྒིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། ངའི་གཏམ་བཤད་ནི་

གནད་དློན་འདིའི་སྐློར་ཡིན། མངློན་ཐློན་དང་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གཉིས་ཀར་སྐྱེ་

ལྡན་གི་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱེད་ལས་ཤིག་ཡློད་པར་ངེས་ཤིང༌། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་

ནི་སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དངློས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུའང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་

ཡློད། འདི་ནི་ངའི་ཆེད་ལས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གཙོ་བློ་དེ་ཡིན།” 

ཕྲ་ཕུང་ནི་རང་འགུལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནམ།

མཚམས་འདི་ནས་ཨ་ཐློར་གིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་སྤི་ཁློག་གཙོ་བློ་དེ་བཤད་

རྒྱུ་རེད། “ང་ཚོས་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་གི་སྐློར་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་གནད་

དློན་ཁག་ཅིག་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས། ཆ་ཤས་ཁག་གི་འབེལ་བ་གཙོ་བློར་

འཛིན་པ་ནི་དང་པློ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་ཆ་ཤས་ཁག་ལ་བལྟས་ནས་དེ་དག་ནི་ཁྱད་

གཞིའི་ཆློས་ཤིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་མི་བྱེད་པར། དེ་དག་གི་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བ་དང༌། 

མཉམ་འབེལ་གི་ནུས་རྩློལ་ལས་བྱུང་བའི་གཅིག་སྒིལ་གི་རང་བཞིན་བཅས་ལ་གཙོ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བློར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡློད། དབྱིབས་གཟུགས་ཤིག་གཅིག་སྒིལ་གི་རང་བཞིན་

འདི་བརྒྱུད་དེ། སྒིག་ཁིམས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཐུབ། འདི་

འདའི་དབྱིབས་གཟུགས་ནི་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀི་ནང་མཐློང་རྒྱུ་

ཡློད་པ་ཁྱེད་ལ་ཐུགས་སང་བྱུང་ཡློད་ཀི་རེད། ངང་བ་ཚོས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་གྲུབ་

དབྱིབས་དེ་ཇི་ལྟར་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་དཔེ་མཚོན་གཞིར་

བཞག་ནས་རྩིས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། བྱའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀི་སྤློད་པ་འདིའི་རིགས་ཀི་དབྱིབས་

གཟུགས་ནི་སྒིག་ཁིམས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུབ།

“ཡིན་ཡང༌། ངས་འདི་ནས་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་ནི་དབྱིབས་གཟུགས་འད་བཤུས་དང༌། བསྐྱེད་བསྐྲུན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐློག་

མར་འགློ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཚེ་སློག་གི་རྣམ་པ་གལ་ཆེན་

ཞིག་ནི་ཚེ་སློག་གི་རང་ཉིད་བསྐྱར་བསྐྲུན་འདི་ཡིན། གནད་དློན་འདིས་ནེའློ་མན་དང་

ཡློ་ལན་༼John von Neumann and Stanislaw Ulam༽གཉིས་ཀི་དང་བ་བསླངས་

པ་རེད། ཁློང་ཚོ་ནི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་བ་མ་ཡིན་པར་རྩིས་རིག་སྨྲ་བ་གཉིས་རེད། ཕི་

ལློ་ ༡༩༥༣ ལློར་ཁློང་ཚོས་ཚེ་སློག་གི་བསྐྱར་བསྐྲུན་ལ་རྩིས་རིག་གིས་ཞིབ་འགེལ་

བྱས་ཡློད། ང་ཚོས་འདིར་ཡློད་པའི་མི་བཅུ་གཉིས་ཀི་གལ་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་

འགེལ་བཤད་དེ་ཁྱེད་ལ་གསལ་སྟློན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་རང་མ་ཕེབས་པའི་གློང་དུ་

མི་བཅུ་གཉིས་པློ་འདི་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་རང་འགུལ་ཅན་ནང་བཞིན་སྤློད་པ་སྟློན་པའི་ཚོད་

ལྟ་ཐེངས་དུ་མར་བྱས་ཡློད།”

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཁློང་ཚོར་ཞིབ་གཟིགས་གནང་ནས་དི་བ་ཞིག་བཀློད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

བྱུང༌། “མི་རེ་རེ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་རིགས་རྫས་ཤིག་རེད།” ཁློང་

ཚོས་མི་འགངས་བར་བྱེད་དགློས་པའི་རང་གི་འཁབ་སྟློན་གི་ཐད་ལ་སེམས་

འཚབས་བྱེད་བཞིན་པར་སང༌།

“མི་སློ་སློ་ནི་ཕྲ་ཕུང་རེ་རེད།” ཨ་ཐློར་གིས་གསལ་བཤད་བྱས། “ཁློང་ཚོ་

ནི་སྤི་མཚན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང༌། རྩིས་རིག་གི་ངློས་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡློད་

པའི་ཕྲ་ཕུང་རེད། ཆ་འད་བའི་ཕྲ་ཕུང་བཅུ་ཡློད་ལ། ཁློང་ཚོས་སྒིག་ཁིམས་སྟབས་

བདེ་ཞིག་གི་འློག་ནས་རང་འགུལ་གིས་སྤློད་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་སྟློན་རྒྱུ་རེད།” ཨ་

ཐློར་ཡར་ལངས་པ་དང༌། ལན་ཌར་ཕར་ཕློགས་ནས་ཚུར་གཏུགས་སློང༌། ཁང་པའི་

ནང་རེ་སྒུག་གིས་ཁེངས་པ་དང༌། གྲྭ་པ་ཚོའི་གདློང་ལ་འཛུམ་གིས་ཁེངས་འདུག 

ཁློང་ཚོས་སློན་གི་འཁབ་སྦློང་མཐློང་ཟིན་པས་ང་ཚོའི་འཁབ་སྟློན་གིས་དཔེ་མཚོན་

ལེགས་པློ་ཞིག་སྟློན་ཐུབ་པར་སློམ་ཉི་བྱེད་བཞིན་པ་ཐག་གིས་ཆློད་ཐུབ།

ཨ་ཐློར་གིས་སྒིག་ཁིམས་རྣམས་འགེལ་བརློད་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་

བྱེད་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གནས་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགློས་ཚུལ་བཤད་བྱུང༌། 

“གལ་རིམ་གི་ནང་ཡློད་པའི་མི་ཚང་མས་ཐློག་མར་རང་གི་གཡློན་ལ་བལྟ་བ་དང༌། 

དེ་ནས་གཡས་ལ་བལྟ་དགློས། གལ་སིད་རང་གི་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀར་མི་

ལངས་ནས་བསད་མེད་ཚེ་སློ་སློ་རང་ཉིད་མར་སློད་དགློས། གལ་སིད་མི་ཞིག་རང་

གི་གཡས་གཡློན་གང་རུང་དུ་ལངས་ནས་བསད་ཡློད་ཚེ་རང་ཉིད་ཀང་ཡར་ལངས་

ནས་སློད་དགློས། གལ་སིད་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀར་མི་ལངས་ནས་བསད་ཡློད་

ན་རང་ཉིད་མར་སློད་དགློས།” རྩེད་མློ་འདི་འགློ་འཛུགས་བྱེད་པར་ཐློག་མའི་རྐེན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིག་ཚང་དགློས་ཤིང༌། གལ་གི་ནང་དུ་མི་གཉིས་ལངས་ནས་སློད་དུ་བཅུག་པ་དང་

གཞན་ཚང་མ་མར་བསད་བྱུང༌།

ལན་ཌར་གིས་བཀློད་འདློམས་པའི་ལས་སེ་དེ་སླར་ཡང་བཟུང་ནས་རྟློག་

འཆར་གི་དབྱུག་པ་ཞིག་ཡར་འགློགས་བཞིན་མཆིས། “ང་ཚོས་དབྱངས་འགློས་

ཤིག་དང་བསྟུན་ནས་ཚོད་ལྟ་འདི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གཡས་ལ་བལྟ་བ་དང་གཡློན་ལ་

བལྟ་བ། དེ་ནས་འགུལ་དགློས། གཡས་ལ་བལྟ་བ་དང་གཡློན་ལ་བལྟ་བ། དེ་ནས་

འགུལ་དགློས།” ཁློང་གིས་རང་གི་དབྱངས་འགློས་མཚམས་བཞག་ནས་མཐའ་མའི་

བཀའ་བསྒགས་སློང༌། “འགུལ་ཞེས་པ་ནི་འགྱུར་བ་ལ་གློ་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད། 

སྐབས་སུ་བབས་པའི་དློན་ནི་འློས་འཚམས་ཀིས་འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཐ་

ན་མར་བསད་ཡློད་མཁན་ཚོས་ཀང་གཡས་གཡློན་ལ་བལྟ་དགློས་ཤིང༌། མི་ཚང་

མས་སྒིག་ཁིམས་འདིར་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགློས།”

རང་འགུལ་ཅན་གི་གལ་རིམ་ནང་ནས་ཧ་ཝིན་གིས་སྐད་མཐློན་པློར“ང་ཚོའི་

ཀུན་སླློང་ནི་༌།” འདི་ནི་འཁབ་སྟློན་པའི་ཀུ་རེ་ཞིག་ཡིན་མློན། ལན་ཌར་གིས་དེར་

ནང་པའི་ལན་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་ཀུ་རེའི་སེ་མློ་འཕྲློགས་བྱུང༌། “་་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདེ་བ་རེད།”

དགློད་སྒ་མར་ཞི་བ་དང་ལན་ཌར་གིས་མུ་མཐུད་དེ། “གཡས་ལ་ལྟློས། 

གཡློན་ལ་ལྟློས། དེ་ནས་འགུལ། གཡས་ལ་ལྟློས། གཡློན་ལ་ལྟློས། དེ་ནས་འགུལ།” 

ཁློང་གིས་དབྱངས་འགློས་འདི་བསྐྱར་ཟླློས་བྱས་པ་དང་སླར་ཡང་དགློད་སྒས་ཁེངས་

བྱུང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁློང་ཚོ་ཕེད་ཀའི་ལྟ་ཕློགས་ནློར་འདུག འགློ་བ་མིའི་རིག་སྟློབས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

ཡློད་སར་ཟང་ཟིང་གི་ནང་ནས་གློ་རིམ་གི་མངློན་ཐློན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཁག་པློ་ཡིན་པ་

གསལ་པློ་རེད། ལན་ཌར་གིས་འཁབ་སྟློན་འདི་མཇུག་བསྒིལ་ཏེ་ཐལ་སྒའི་ཀློང་ནས་

རང་གི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་མར་བསད་བྱུང༌། ཁློང་གིས་གྲྭ་པ་ཚོས་འཁབ་སྟློན་འདི་བྱས་

ཡློད་ཚེ་ལམ་ལྷློང་བྱུང་ཡློད་ངེས། དེ་ཡང་ཁློང་ཚོའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་

ཀི་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་ལྡབ་ལྡིབ་ཅིག་བཤད་སློང༌། ྋགློང་ས་མཆློག་ལྷློད་ལ་བབས་

ནས་བཞུགས་འདུག ཡིན་ཡང༌། ཁློང་གི་སྨིན་མ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་དང་མ་འད་བར་ཡར་

ལ་བཀགས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་འགེལ་བཤད་ཅིག་ལ་བསྒུགས་ཡློད་པ་ནི་གསལ་པློ་

རེད། 

ས་གནས་དང་ཐུན་མོང་གི་སྒིག་ཁིམས།

ཨ་ཐློར་གིས་འཁབ་སྟློན་གི་དཔེ་མཚོན་འདི་སྐྱློབ་ཐབས་བྱས་ནས་བརློད་རྒྱུར། 

“འདིའི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀིས་སང་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་གཟིགས་ཡློད། ཐློག་མར་ས་གནས་ཀི་

སྒིག་ཁིམས་ཤིག་ཡློད་པ་འདི་རེད། མི་ཚང་མས་བྱ་བ་གཅིག་བྱས་པ་དང༌། ཁློང་

ཚོས་ཐག་རིང་ལ་བལྟ་མི་དགློས། གལ་མཇུག་མཐློང་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད། ཁློ་

ཚོས་གཡས་དང་གཡློན་ལ་བལྟས་ནས་འགུལ་བསྐྱློད་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན། གལ་སིད་

ཁློང་ཚོས་འཁབ་སྟློན་འདི་ལེགས་པློ་ཞིག་བྱས་ཡློད་ཚེ། སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་དབྱིབས་

གཟུགས་ཤིག་གམ་བཟློ་བཀློད་བྱེ་བག་པ་ཞིག་འབྱུང་ངེས། ཁློང་ཚོ་ཁག་ཅིག་མར་

འགློ་བ་དང་ཁློང་ཚོ་ཁག་ཅིག་ཡར་འགློ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་སྐློར་གཞན་ཞིག་གིས་ཡར་

འགློ་མར་འགློ་བྱེད་ཀི་རེད། རིམ་གིས་བང་འགློས་ཤིག་འབྱུང་བ་དང༌། འདི་ནི་

གནད་འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“འཁབ་སྟློན་འདིའི་དང་བ་འདེན་པའི་གནད་འགག་གཞན་ནི་ལན་ཌར་གི་

འློས་འགན་དེ་རེད། གལ་སིད་ཁློང་ཚོ་ནི་ཡློངས་སུ་རང་འགུལ་ཅན་ཡིན་ཞིང་སློ་སློ་

རང་ངློས་ནས་བྱ་སྤློད་སྟློན་གི་ཡློད་ཚེ། ཁློང་ཚོར་ལན་ཌར་མི་དགློས། ཡིན་ཡང༌། 

ལན་ཌར་གིས་ཁློང་ཚོར་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་མིན་བསླབས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཁློང་

ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཞག་ནས་བྱ་སྤློད་བསྟན་ཡློད། ཁློང་ཚོ་ནི་རང་

བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ལན་ཌར་གིས་བཀློད་སྒིག་བྱས་མེད། སློ་

སློའི་སྒིག་ཁིམས་དང་བསྟུན་ནས་བཀློད་སྒིག་བྱས་པ་ཞིག་རེད། དབྱིབས་གཟུགས་

ནི་སྒིག་ཁིམས་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལས་འབྱུང་ཆློག་པ་འདི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གི་

གཞི་རྩའི་གློ་དློན་ཡིན།”

མཚམས་འདིར་ཨ་ཐློར་གིས་ཕྲ་ཕུང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་གལ་དང༌། ཐུར་ཐིག་གི་

ནང ་དུ ་བསྒིགས་

ཡློད་པའི་འད་པར་

ཞིག་རས་གཞིའི ་

ངློ ས ་ སུ ་ བ སྟ ན ་

བྱུང༌། ཁ་དློག་ནག་

པློས་ཕྲ་ཕུང་ངེས་

ཅན་ཞིག་ལ་རྟགས་

བརྒྱབ་ཡློད་ཅིང༌། 

འད་པར་འདིའི་མགློར་དེ་འདའི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ཡློད་པ་དང༌། འདི་དག་ནི་ཐློག་མའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཆློས་རྩློ ད་བྱེད་བཞིན་པ།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

རྐེན་རེད། དེ་ནས་ཐིག་ཕྲེང་གི་ནང་དུ་ནག་པློ་ཡིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཞིག་རིམ་

གིས་ཡློད་པ་དེ་དག་ལས་ཟུར་གསུམ་གི་རི་མློ་གྲུབ་འདུག གལ་སིད་ང་ཚོའི་འཁབ་

སྟློན་གི་ནང་དུ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་བང་བསྒིགས་ཤིང༌། དབྱངས་འགློས་ཤིག་དང་

བསྟུན་ནས་ཡར་མར་འདེགས་འཇློག་བྱས་པ་དེ་བརན་སྒློན་བྱས་ཡློད་ཚེ། དབྱིབས་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་ཀི་རེད། 

ཨ་ཐློར་གི་འགེལ་བཤད་ད་དུང་ཞིབ་ཏུ་ཕིན་སློང༌། “གལ་སིད་སྒིག་ཁིམས་

དང༌། ཡང་ན་འགློ་འཛུགས་བྱེད་ཀི་རྐེན་མ་འད་བ་ཞིག་ཡློད་ཚེ། དབྱིབས་གཟུགས་

ཁྱད་པར་བ་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ཤིང༌། དེ་དག་གིས་ས་གནས་ཀི་སྒིག་ཁིམས་

གཞིརབཟུང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་རྒྱུ་རེད།” ཁློང་གིས་རེ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་

མཚམས་བཞག་ནས་སྒིག་ཁིམས་འདིར་ཚད་བཀག་ཅིག་ཡློད་པ་དེར་བསམ་

གཞིགས་བྱས། “སྒིག་ཁིམས་ཚང་མས་གློ་རིམ་ཅན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་བསྐྱེད་

མི་ཐུབ། འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། སྒིག་ཁིམས་དང་རྒྱུ་རྐེན་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་

གློ་རིམ་བསྐྲུན་ནའང་གཞན་དག་གིས་འདིའི་ལྡློག་ཕློགས་ཀི་གནས་སྟངས་བསྐྲུན་རྒྱུ་

རེད། ཆེས་དང་བ་འདེན་པའི་དབྱིབས་གཟིགས་ཁག་ཅིག་ནི་གློ་རིམ་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཀི་མཐའ་སྟེ། ཡློངས་སུ་གློ་རིམ་ལྡན་ཞིང་ཆ་མཉམ་ཡིན་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་དང༌། ཡློངས་སུ་གློ་རིམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་གཉིས་ཀི་འདེས་

མཚམས་སུ་འབྱུང་གི་ཡློད། གློ་རིམ་ངེས་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་མཐའ་རུ་མངློན་

ཐློན་བྱེད་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་དེ་དག་ལ་ཐློག་མའི་རྐེན་གིས་ཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་

སླ་བློར་ཐེབས་ཐུབ། གལ་སིད་རྒྱུ་རྐེན་འདི་འདའི་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དབྱིབས་གཟུགས་གསར་པ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། གློ་རིམ་བརྟན་པློ་དང་གློ་རིམ་ངེས་

མེད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆ་སྙློམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་འདི་ནི་ཚེ་སློག་གི་ཁྱད་

ཆློས་ཤིག་ཡིན། མཐའ་འདི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དབྱིབས་གཟུགས་དང༌། འཕེལ་

འགྱུར། ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་སླ་བའི་རང་བཞིན་བཅས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ངློ་མཚར་བ་

ཞིག་ཡློད།”

ཨ་ཐློར་གིས་འདི་ནས་ང་ཚོའི་འཁབ་སྟློན་རུ་ཁག་གིས་དཔེ་སྟློན་ལེགས་པློ་

བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་སྒིག་ཁིམས་གཞིར་བཞག་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང༌། 

ཁློང་གིས་སར་ལས་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྒིག་ཁིམས་ཤིག་གཞིར་བཞག་སྟེ། 

ཟངས་ཁི་ལ་རད་གི་ཤེལ་རྡློ་ནི་བཞུ་རྫས་འད་མིན་གིས་ཁེངས་པའི་བཞུས་ཁུའི་ནང་

ནས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་དེར་གསལ་བཤད་བྱས། སྒིག་ཁིམས་འདིའི་ནང་དུ་བྱ་འགུལ་

ནི་གཡས་གཡློན་ཙམ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་གནས་སྟངས་ཀི་ངང་ཚུལ་བརྒྱད་ལ་

བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད།

སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་རང་བྱུང་བཀོད་སྒིག

“བཟློ་བཀློད་རིག་པའི་ནང་དབྱིབས་གཟུགས་འདི་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

འཚོལ་ཞིབ་འདི་ནི་དངློས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡློད་པའི་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་

སྒིག་འཛུགས་ནས་སྐྱེ་དངློས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡློད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་དབྱིབས་

གཟུགས་བར་ཁྱབ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། བཟློ་བཀློད་རིག་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་

འཇར་མན་གི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་གིས་གསར་བཟློ་བྱས་ཤིང༌། ཁློང་ནི་ང་རང་དགའ་

ཤློས་ཀི་སྙན་ངག་པ་དེ་ཡིན། མིང་ལ་གྷློད་ཐི་༼Goethe༽ཟེར་ཞིང་དུས་རབས་བཅུ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

དགུ་པའི་སྨད་དུ་བྱློན་ཡློད།” ཨ་ཐློར་གིས་འདི་ལྟར་འགེལ་བརློད་བྱས་བྱུང༌། གྷློད་

ཐིས་དབྱིབས་གཟུགས་འདི་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ནི་མངློན་ཚུལ་རིག་པ་དང་

སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་རེད། ཁློང་ལ་རྩིས་རིག་གི་ཤེས་ཡློན་མེད་ནའང་

རྩིས་ཤིང་དང༌། དུད་འགློ། ཤེལ་རྡློ་ལ་སློགས་པའི་དབྱིབས་ཚུགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་

ཞིག་ཏུ་འཚོ་བའི་ཆ་ནས་ཁློང་གིས་དབྱིབས་གཟུགས་དེ་དག་གི་གཞི་རྟེན་གི་ཆློས་

ཉིད་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱས། ཁློང་གིས་ཞིབ་འཇུག་འདི་གཙིགས་ཆེན་དུ་བཟུང་

ནས་ནང་པའི་བཤད་སློལ་ལྟར་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་རེ་བ་

བཟུང་ནས་སྒློམ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཞིག་གནང་ཡློད། ཁློང་གི་ལངས་ཕློགས་ཁྱད་པར་བ་འདི་

ནི་སྙན་ངག་དང༌། འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ངློ་བློ། ཚན་རིག་བཅས་མཐུད་སྦློར་བྱེད་

པའི་འབེལ་ཟམ་ངློ་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང༌། ང་ཚོས་འདིར་གེང་བཞིན་པ་ནི་

སྤིར་དབྱིབས་གཟུགས་འདི་ཚོར་ཚན་རིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡིན། 

དེ་ཡང་སྒིག་ཁིམས་འདི་ཚོ་དར་སེལ་བྱེད་པའི་དངློས་ཁམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་དངློས་

ཡློད་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡློད་པ་འདི་རེད། 

“ངས་ཆློད་རིན་༼Alan Turing༽གིས་དར་སེལ་བྱས་པའི་རྫས་འགྱུར་ལས་

གྲུབ་པའི་དཔེ་གཟུགས་ཤིག་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དཔེ་གཟུགས་དེ་ནི་ནེའློ་

མན་༼John Von Neumann༽གིས་གློང་གི་ཕྲ་ཕུང་རང་འགུལ་ཅན་གི་དཔེ་

གཟུགས་འདི་གསར་བཟློ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཆློད་རིན་གིས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་

ཞིག་རེད། ཆློད་རིན་ནི་མཚན་སྙན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྩིས་རིག་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་

གིས་དབྱིབས་གཟུགས་འབྱུང་ཚུལ་དང༌། དབྱིབས་གཟུགས་ཀི་འགྱུར་ལྡློག་གཉིས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀའི་སྐློར་ལ“སྐྱེ་ལྡན་གི་བཟློ་བཀློད་དར་འཕེལ་གི་རྫས་འགྱུར་རྟེན་གཞི”ཞེས་པའི་

རྩློམ་ཡིག་ཅིག་བིས་ཡློད། ཁློང་གིས་དང་བ་འདེན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ནས་འགློ་

བརྩམས་པ་རེད། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་རྫས་གཉིས་གཤེར་ཁུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་

ནས་དཀྲུག་པ་ཡིན་ན། ཁློ་ཧཕེའི་༼coffee༽ནང་དུ་འློ་མ་དཀྲུག་པ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་

གཤེར་ཁུ་དེ་རང་སློར་གནས་ཤིང་ཁ་དློག་ཀང་སར་བཞིན་སློད་རྒྱུ་རེད། འློན་ཀང༌། 

གནས་སྟངས་ཁག་ཅིག་གི་ནང་རྫས་ཏག་ཏག་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཤེར་ཁུ་དེས་

རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀི་བཟློ་བཀློད་དང༌། རྣམ་པ་གསར་

པ་བསྐྲུན་ངེས་ཤིང༌། རྣམ་པ་དེ་ལ་རིམ་གིས་འགྱུར་བ་འགློ་རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་ཀིས་

གཤེར་ཁུ་དེ་སླར་ཡང་དཀྲུགས་ནས་བཞག་ཚེ། ཐློལ་བྱུང་དུ་རྣམ་པ་གསར་པ་འད་

མིན་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ཡིན།”

ཚོར་བའི་ངར་ཤུགས་ཤིག་གིས་ཨ་ཐློར་གི་སྐད་གདངས་དེ་མཐློ་རུ་བཏང་

འདུག “རྫས་འདི་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་དགློས་ཤིང༌། ཕན་

ཚུན་འགན་བཞིན་པའི་ཤུགས་རྐེན་གཉིས་ཡློད་དགློས། ཡིན་ཡང༌། འདི་འད་ཙམ་དུ་

གནས་ཚེ་ཡིད་ལ་འཐད་པའི་འགྱུར་ལྡློག་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང༌། རྫས་འདི་ཚོ་ནི་གཤེར་

ཁུའི་ནང་དུ་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་དགློས་པ་དང༌། གནས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

འདུས་བྱས་ན་མི་འགིག” མཚམས་འདིར་ཨ་ཐློར་གིས་རང་གི་བརློད་དློན་དེ་འད་

པར་གི་དཔེ་མཚོན་བརྒྱུད་ནས་བསྟན་བྱུང༌། དེ་ནི་སེང་གེ་མང་པློ་ཞིག་སཱ་ཝ་ན་རྩྭ་

ཐང་དུ་འགློ་བཞིན་པའི་གློག་ཀད་ཀི་འགུལ་རི་དཔེ་གཟུགས་ཤིག་རེད། རྩྭ་ཐང་

འདིའི་སེང་གེའི་གངས་འབློར་འཕེལ་ཚད་དང༌། ས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དེ་ཚོ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

འཐློར་ཡློད་པའི་གནས་སྟངས་ཀིས་རྫས་འགྱུར་གི་ཤུགས་རྐེན་དང་ཁྱབ་གདལ་ལ་

ལད་མློ་བྱེད་ཀི་འདུག ལད་ཟླློས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱབ་གདལ་གི་རི་མློ་ཤུར་རི་

ཅན་ཞིག་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་ནི་ཉ་དང༌། ཉ་ཕིས། ཕེ་མ་ལེབ་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་

རང་བྱུང་གི་ཁ་དློག་གྲུབ་ཚུལ་དང་ཧ་ལས་པའི་འད་མཚུངས་ཤིག་རེད། སེམས་ཅན་

འདི་ཚོའི་སྟེང་དུ་རིགས་རྒྱུན་གིས་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་དང་ཁྱབ་གདལ་ལ་

རྐེན་བྱས་པ་ཡིན་སིད།

དཔེ་མཚོན་ཀི་འད་པར་མང་པློ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་སླར་ཡང་གཤེར་ཁུའི་ནང་

བེ་ཛད་ཀི་འགྱུར་ལྡློག་གི་དབྱིབས་རིས་སྐློར་ཞིག

སི་ལེ་ཁློན་ཤེལ་སྒློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བླུགས་ནས་བསྐློལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྦང་ཚང་གི་བཟློ་བཀློད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་ལ་ཁ་ཕློགས་སུ་བཅུག “ཁྱེད་ཀིས་མཐློང་གསལ་

ལྟར། འཁྱིལ་དབྱིབས་ཀན་འདི་ནས་བྱུང་བ་དང༌། ཕར་རིམ་གིས་ཁྱབ་པ་ཞིག་རེད།” 

ཁློང་གིས་མཛུབ་སྟློན་བྱས་བྱུང༌། “འདི་ལ་བེ་ཛད་ཀི་འགྱུར་ལྡློག་༼B-Z Reaction༽

ཟེར་གི་ཡློད་ལ། དབྱིབས་གཟུགས་འདི་ཚོ་ནི་རྫས་རྣམས་ལྷན་དུ་ཚོགས་ནས་ཕན་

ཚུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་དང༌། ཁྱབ་གདལ་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློལ་

བྱུང་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད། འཁྱིལ་དབྱིབས་འདི་དག་རིགས་མཐུན་གི་བསེས་སྦློར་ཞིག་

གི་ནང་ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལའང་ལྟློས་མི་དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེའི་

ཕིར་ནུས་རྩློལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདིས་འགུལ་མེད་ཀི་དབྱིབས་གཟུགས་བསྐྲུན་པ་ནི་

ཉ་ཕིས་ཀི་སྟེང་དུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་འགུལ་ཞིང་འཕེལ་འགྱུར་

བྱེད་ཀིན་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཀང་བསྐྲུན་གི་ཡློད། འདི་ནི་ཚེ་སློག་གི་ཆ་ཤས་

གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། འགུལ་མེད་འགྱུར་མེད་ཀི་དབྱིབས་གཟུགས་གཅིག་པུ་མ་

ཡིན་པར་འཕེལ་འགྱུར་ལྡན་ཞིང༌། སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ནུས་རྩློལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་

ཞིག་ཀང་འབྱུང་གི་ཡློད། འདི་ཚོ་ཚང་མ་རང་བྱུང་གིས་བཀློད་སྒིག་བྱས་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང༌། ཕི་རློལ་ནས་འློང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་ཅི་ཡང་མེད། 

“སློན་མ་ང་ཚོས་གློ་རིམ་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་སྐབས། དེ་ནི་ཡློངས་སུ་ཡང་

དག་ཅིག་ཡིན་པར་དན་གི་ཡློད། སྐར་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་གི་འགུལ་བསྐྱློད་དང༌། དེ་

བཞིན་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་འགུལ་བསྐྱློད་ལ་སློགས་པ་རྩིས་རིག་རིང་པ་ཞིག་གིས་འགེལ་

བརློད་བྱས་ཡློད། འློན་ཀང༌། དེང་སང་ང་ཚོས་གློ་རིམ་ངེས་མེད་ཅན་གི་མཐའ་དང༌། 

གློ་རིམ་དང་དེའི་ལྡློག་ཟླའི་ས་མཚམས་སློགས་སུ་མངློན་ཐློན་བྱེད་པའི་སང་ཚུལ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

གསར་པ་ཁག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་ཀིན་ཡློད། འདི་འདའི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཐློན་པའི་

ཁྱད་ཆློས་རྣམས་གལ་ཆེན་རེད།” 

****

སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། རོག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན།

སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དངློས་ཁམས་དང༌། བཅློས་མའི་ཚེ་སློག་

སློགས་ཀི་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གི་ཚན་རིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན། རང་བྱུང་

གི་བཀློད་སྒིག་དང༌། མངློན་ཐློན་ནི་རིམ་གིས་འགྱུར་ཞིང་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་ངློས་ནས་རྟློགས་ཀི་ཡློད། འདི་ནི་གློ་རིམ་ངེས་མེད་ཉིད་དང༌། འབྱུང་

འགྱུར་ངེས་མེད་ཀི་སྒུལ་ཤུགས། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གི་གཏན་ཁེལ་རང་

བཞིན། ཆ་མི་སྙློམས་པའི་སྒིག་འཛུགས་ནང་ཡློད་པའི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་

བཅས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ཤིག་ཡིན།

སྤིར་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒིག་འཛུགས་ནི་ཆ་སྙློམས་པློ་ཞིག་མིན་ཞིང༌། 

དེའི་ཕིར་ཆ་མི་སྙློམས་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་རང་བྱུང་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱས་

པའི་བཟློ་བཀློད་བསྐྱེད་པ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཏུ་སང༌། ཤེལ་སྒློ་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་གཤེར་ཁུའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་སི་ལེ་ཁློན་༼silicon༽

བླུགས་ནས་བསྐློལ་ན། སྦང་ཚང་གི་བཟློ་བཀློད་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་འདི་ནི་དཔེ་མཚོན་

རིང་པ་ཞིག་རེད། འདི་ལྟར་ཚ་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་འཁློར་བསྐྱློད་ཀི་གཡློ་འགུལ་

དེས་བསྐྲུན་པ་ནི། ང་ཚོས་རེ་ལྟློས་བྱས་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཁག་གི་གློ་

རིམ་ངེས་མེད་ཀི་བསེས་སྦློར་ཞིག་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་ཟུར་དྲུག་ཅན་གི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཟློ་བཀློད་ཅིག་རེད།  ཚ་གང་གི་ཚད་གཞི་དེ་རྒྱུན་བསིང་བྱས་ཚེ། མཛེས་སྡུག་

ལྡན་པའི་བཟློ་བཀློད་འདི་ང་ཚོའི་མིག་ལམ་ལ་མངློན་སུམ་དུ་སང་ཐུབ།

ཟུར་དྲུག་ཅན་གི་ཕྲ་ཕུང་འདི་ཚོ་གྲུབ་པའི་ཚ་གང་ནི་གཉིས་སུ་གེས་

མཚམས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། འདི་འདའི་གནས་སྐབས་སུ་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ལས་

དབྱིབས་གཟུགས་ཀི་རི་མློ་གཅིག་དང་ཡང་ན་གཞན་ཞིག་འབྱུང་ཆློག འདི་ནི་སེ་

མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི་ནང་ཡློད་པའི་དློན་སྤི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

ཕེ་རེ་གྷློ་ཇིན་༼Prigogine༽དང་ཁློང་གི་རེས་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་དར་སེལ་བྱས་པ་

ཞིག་རེད། ནུས་ཤུགས་དློ་མཉམ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་གནད་

འགག་གི་བར་སྐབས་ལ་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་འབྱུང་སིད་ཀི་ལམ་ཁ་གཉིས་

ཡློད་པ་དེ་ལས་གཅིག་ངེས་པར་དུ“གདམ”དགློས་པ་དང༌། འདི་གཉིས་ཀ་ངེས་མེད་

ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཡློད། གཅིག་གིས་གློ་རིམ་དང་ལྡན་པའི་བཟློ་བཀློད་ཅིག་

བསྐྱེད་པར་བྱེད་ལ། གཅིག་ཤློས་ཀིས་བརྟན་པློ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བསྐྲུན་

རྒྱུ་རེད། འགྱུར་ལྡློག་དང་ངེས་མེད་ལ་འབེལ་བའི་གཉིས་སུ་གེས་མཚམས་ཀི་དློན་

སྤི་འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་འདིའི་ལྟེ་བར་གནས་ཡློད། བཀློད་སྒིག་བྱས་པའི་

མངློན་ཐློན་གི་བཟློ་བཀློད་ཁག་གིས་ངེས་མེད་ཀི་དབྱིབས་གཟུགས་འཛིན་ཞིང༌། 

འདི་ནི་བེ་ཛད་ཀི་འགྱུར་ལྡློག་གི་ནང་མངློན་གསལ་ལྟར་ཡིན་པ་དང༌། ལློ་རབས་ལྔ་

བཅུ་པའི་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་བློ་རེ་སིས་༼Boris Belousov༽ཐློག་

མར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཡློད། 

ཁྱབ་ཁློངས་འདིའི་ནང་ཕེ་རེ་གྷློ་ཇིན་གི་ཞིབ་འཇུག་ལས་བྱུང་བའི་གྲུབ་དློན་
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རྣམས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ཁློང་གིས་གློ་རིམ་ནི་ཆ་མི་སྙློམས་པའི་སྒིག་

འཛུགས་ཤིག་གི་ངེས་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་པའི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་

བརྒྱུད་དེ། གློ་རིམ་འཁྲུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལས་འབྱུང་ཆློག་པར་རྣམ་

གཞག་གི་ངློས་ནས་གསལ་པློར་བསྟན་པ་རེད། ཁློང་གིས་བསྟན་དློན་འདི་ནི་གནའ་

བློའི་ཚ་དློད་སྒུལ་ཤུགས་རིག་པ་དང་ཡློངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། ཕེ་རེ་གྷློ་ཇིན་

དང་ཁློང་གི་རེས་འབང་བ་ཚོས་ཟད་ཡལ་གི་བཟློ་བཀློད་ཞེས་པའི་འབེལ་ཡློད་ཀི་

དློན་སྤི་དེའང་དར་སེལ་བྱས་ཡློད། དེ་ནི་རང་ཉིད་ཆ་མི་སྙློམས་ཀང་བརྟན་ལྷིང་གི་

རྣམ་པ་འཛིན་པའི་ངེས་མེད་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཆུ་ཚོད་ཀི་

དཔངས་རྡློ་ལྟ་བུའི་ནང་ཟད་ཡལ་ནི་དཔངས་རྡློ་དེའི་མགློགས་ཚད་དལ་བུར་བཏང་

སྟེ། མཐའ་མར་འགུལ་མེད་དུ་གཏློང་བའི་དབུར་བརྡར་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད། 

ཡིན་ཡང༌། གལ་སིད་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ལ་ནུས་ཤུགས་ཀི་བཞུར་རྒྱུན་མཁློ་སྤློད་

བྱེད་པ་མཚམས་མ་ཆད་ཚེ། བཟློ་བཀློད་དེ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་ཐུབ།

ཞིབ་འཇུག་འདི་དག་ལས་གློ་རྟློགས་གལ་ཆེན་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་ནི། གློ་རིམ་

དང་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་དློན་དངློས་སུ་རང་ངློས་ནས་འབྱུང་ཐུབ་པ་འདི་ཡིན་

ཞིང༌། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ནི་ཐློལ་བྱུང་དུ་འབྱུང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདིའི་

ཕིར་ང་ཚོས་འཕེལ་འགིབ་ངེས་མེད་ཡིན་པ་དང༌། བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་རང་བཞིན་

ཤུགས་ཆེ་ཞིང༌། ཆ་སྙློམས་དང་རིང་དུ་གེས་པའི་སྐབས་སུ་དངློས་གཟུགས་ལ་ཁྱད་

ཆློས་གསར་པ་ཐློན་པར་འདློད་ཀི་ཡློད། 

****
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་གི་དོན་སྤི།

ཨ་ཐློར་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ངས་སྐྱེ་ལྡན་གི་བཟློ་བཀློད་ནི་ཐློག་མའི་

རྒྱུ་རྐེན་ལ་ཤུགས་ཆེན་བརྟེན་ཡློད་པ་གེང་ཟིན། རང་བྱུང་ཁམས་དང་འབེལ་བའི་

དང་བ་འདེན་པའི་ལྟ་བ་གཞན་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་ཞེས་པ་འདི་ཡིན། དློན་སྤི་

འདི་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་པར་རྩིས་རིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསར་རྩློམ་བྱེད་

དགློས་བྱུང་ཡློད། རྩིས་རིག་འདི་གསར་བཟློ་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་མཁན་

མང་པློ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་མན་ཌི་བི་རློད་ཏྲེ་༼Mandelbrot༽ཟེར་བའི་

ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན།” མཚམས་འདིར་ཨ་ཐློར་གིས་མན་ཌི་བི་རློད་ཏྲེའི་ཡིག་

ཚགས་ཀི་ནང་ནས་དབྱིབས་གཟུགས་བསྐྱར་ཟླློས་ཀིས་གྲུབ་ཡློད་པའི་འད་པར་

མང་པློ་ཞིག་བསྟན་བྱུང༌། “གལ་སིད་ངས་འད་པར་འདིའི་ཆ་ཤས་ཁག་ཅིག་ཆེ་རུ་

བཏང་ན། དེ་དག་ནི་འད་པར་སྤིའི་གྲུབ་དབྱིབས་དང་འད་བློ་ཡིན་པ་མཐློང་ཐུབ།” 

ཁློང་གིས་ཆ་ཤས་ཁག་ཅིག་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་གཌསལ་སྟློན་བྱས།

“རྩིས ་རིག ་

ག ས ར ་ པ ་ དེ ས ་

བ སྐྲུ ན ་ ཐུ བ ་ པ འི ་

དབྱིབས་གཟུགས་

འདི་ལྟ་བུ་ནི་གངས་

ལས་འདས་པ་ཞིག་

ཡློད། དེ་དག་རྒྱུན་དུ་
རྩིས་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་གི་གཟུགས་རིས།
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འཇམ་མཉེན་ཆེ་ཞིང་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། ཕྲ་ཕུང་གི་རང་འགུལ་གི་རང་

བཞིན་དང་མཚུངས་པའི་ནུས་རྩློལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གིས་དེ་དག་གསར་བསྐྲུན་

བྱེད་ལ། རྩིས་རིག་གི་སྒིག་ཁིམས་ཤིག་ཡང་ཡང་བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་དག་

སྐློར་ཞིག་ནི་རང་བྱུང་གི་ཆློས་དང་འད་ཞིང༌། འདི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི་མཚམས་རེར་གློ་

སྐབས་ཙམ་ཡིན་པ་དང༌། མཚམས་རེར་མཚུངས་ཆློས་འདིར་རྒྱུ་མཚན་བརྟན་པློ་

ཞིག་ཡློད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་དི་བ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། “རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནང་

འདི་ལྟར་དངློས་སུ་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ།”

“དི་བ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པློ་ཞིག་རེད། རྣམ་པ་བྱེ་བག་པ་འདི་ནི་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀི་ནང་དུ་མི་མངློན་ནའང༌། རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་གི་ཁྱད་ཆློས་ནི་མངློན་གི་

ཡློད། དེ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ས་ཆ་མང་པློ་

ཞིག་ཏུ་འབྱུང་གི་ཡློད།” ཨ་ཐློར་གིས་རས་གཞིའི་ཐློག་གི་འད་པར་དེའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་རིམ་གིས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་བསྟན་པ་དང༌། ཆེ་རུ་སློང་བའི་རིམ་པ་རེ་རེར་ཆ་

འད་བའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཐློན་བྱུང༌། “ང་ཚོས་ཆེ་རུ་གཏློང་བའི་ལས་འདི་འབྱུང་

འགྱུར་གི་ལློ་ངློ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ལ་བྱས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང༌། བཟློ་བཀློད་འདི་

ནི་མུ་མཐུད་ནས་མཐློང་ཐུབ་པ་དང༌། རིམ་པ་ཚང་མའི་བཟློ་བཀློད་རྣམས་རྒྱུན་དུ་

གཅིག་པ་མིན་ཡང་འད་མཚུངས་ཤིག་རེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་མགློ་འཐློམ་ཡློད་པར་སྙམ། ཁློང་གིས་ཨ་ཐློར་ལ་འད་

པར་འདི་ཚོའི་གཞི་རྟེན་གི་རྩིས་རིག་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་པའི་རེ་སྐུལ་བྱས་ཤིང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཨ་ཐློར་གིས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགློས་བྱུང༌། ཀད་ཀློར་ལས་ཉུང་བའི་ཨང་ཀི་ཞིག་

གི་རང་བསྒྱུར་རྩ་གངས་ཡློད་པའི་ས་མང་རྟློག་བཏགས་ཀི་ཨང་ཀི་ཞིག་རང་བསྒྱུར་

བྱས་ཏེ། ས་མང་ཨང་ཀི་གཞན་ཞིག་གི་ཐློག་ལ་བསན་པ་དང༌། སློམ་གངས་འདི་སླར་

ཡང་རང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ས་མང་ཨང་ཀི་གཞན་ཞིག་གི་ཐློག་ལ་སློན་དགློས་ཤིང༌། 

མཐའ་མེད་པར་བརྒྱུད་རིམ་འདི་བསྐྱར་ཟླློས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

“འདིར་བརློད་རྒྱུ་གཙོ་བློ་ནི་སྒིག་ཁིམས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་ལས་བཟློ་

བཀློད་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་འདི་ཡིན།” ཨ་ཐློར་གིས་ནན་ཏན་དུ་བཤད་བྱུང༌། “བཟློ་བཀློད་

དེར་ཁྱད་ཆློས་དུ་མ་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ཚོ་ནི་རྩིས་རིག་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། མཛེས་

སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ཚོ་ནི་ད་དུང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནང་དུ་ང་

ཚོའི་མློང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་རྣམས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཞིག་ཀང་རེད། ཡིན་

ཡང༌། དངློས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡློངས་སུ་རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་ཞིག་མིན་ཞིང༌། 

རགས་པ་ནས་ཕྲ་མློར་མར་དེད་ཚེ། མཚམས་ཤིག་ལ་རྡུལ་ཕྲན་རྐང་པར་ཐུག་འགློ་

བ་དང༌། གནས་རིམ་འདིར་རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་གི་ཁྱད་ཆློས་འདི་མེད།  འློན་ཀང༌། 

ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དངློས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་

ཞིག་རེད། དཔེར་ན། གལ་སིད་ང་ཚོས་ཤེལ་རྡློ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ད་

དུང་ང་ཚོས་ཤེལ་རྡློ་མཐློང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཤེལ་རྡློ་ཕྲ་མློ་ལའང་ཤེལ་རྡློ་ཆེན་པློ་

དང་ཆ་འད་བའི་བཟློ་བཀློད་ཅིག་ཡློད།

“ཤིང་ཕྲན་ཞིག་གི་ཡལ་ག་རྣམས་རྒྱས་པ་ལ་སྒིག་ཁིམས་ཤིག་བརྩི་སྲུང་

བྱེད་ཀི་ཡློད། ཤིང་ཕྲན་རང་ཉིད་ཡར་སྐྱེ་བ་དང་ཡལ་ག་ཞིག་ཐློགས་ཤིང༌། དེ་ནས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

ཡལ་ག་གཞན་ཞིག་ཡལ་ག་དེའི་སྟེང་དུ་སྐྱེ་བ་དང༌། སླར་ཡང་ཡལ་ག་གཞན་ཞིག་

གསར་སྐྱེས་ཀི་ཡལ་ག་འདིའི་སྟེང་ནས་སྐྱེ་རྒྱུ་རེད། ཆེན་པློ་ནས་འབིང་བ་དང༌། 

ཆུང་བ་ནས་ཕྲ་མློའི་བར་གི་ཡལ་ག་ཚང་མ་འདི་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད། འདི་ནི་ང་ཚོའི་

རྩིས་རིག་གི་དཔེ་མཚོན་དང་གཅིག་པ་ཞིག་ཡིན། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་རྩིས་ཤིང་

རྣམས་ལ་ཡལ་ག་རྒྱས་པའི་སྒིག་ཁིམས་ཁག་ཅིག་ཡློད་ལ། དེ་ཚོས་རང་ཉིད་ཆ་

མཐུན་དང་གློ་རིམ་ཡློད་པའི་འགལ་འཛོལ་ཞིག་སྟློན་གི་ཡློད། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་

ཤིང་སློང་ཞིག་ལ་བལྟས་ཚེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཡང་དག་མིན་པའི་གློ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཡློད་པ་མཐློང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ཡ་མ་ཟུང་ཡིན་ཞིང་བཀློད་སྒིག་ལྡན་པའི་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པའི་གློ་རིམ་འདི་ལ་འགེལ་བརློད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ། རྩིས་རིག་གསར་

པ་འདི་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཡང་དག་གི་ས་མཚམས་དེར་དངློས་སུ་བཀློལ་སྤློད་

བྱེད་པའི་དློན་དུ་གསར་བཟློ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།” ཨ་ཐློར་གིས་རང་གི་བརློད་དློན་

འགུལ་རིས་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པློ་བཟློས་ཤིང༌། འགུལ་རིས་འདིའི་ནང་ཡལ་ག་

རྒྱས་བྱེད་ཀི་སྒིག་ཁིམས་ཁག་ཅིག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་རྩི་ཤིང་ཞིག་གི་སྐྱེ་

འཕེལ་དེ་དཔེ་གཟུགས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ནས་རྩི་ཤིང་འདི་དར་འཕེལ་བྱས་ནས་

སློ་ལང་ལྡམ་ལྡེམ་གི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སློང༌། 

“ངས་མཚམས་འདི་ནས་གློང་དུ་གེང་ཟིན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇུག་སློམ་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན། དབྱིབས་གཟུགས་ནི་ཕིའི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་པར་སྒིག་ཁིམས་

དཀྱུས་མ་དང༌། རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་དང་ཁྱབ་གདལ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཚུན་འགན་

བཞིན་པའི་ནུས་རྩློལ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་ཞིང༌། ང་ཚོས་འདི་ལ་རང་བྱུང་གི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཀློད་སྒིག་ཟེར་གི་ཡློད། དབྱིབས་གཟུགས་ལ་རིགས་འད་མིན་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། 

ཁག་ཅིག་ནི་བརྟན་པློ་ཡིན་ཞིང་འགྱུར་མེད་ཀི་ངང་ཚུལ་དུ་གནས་ཡློད། ཡང་ཆེས་

དང་བ་འདེན་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཁག་གཞན་ཞིག་ནི་གྲུབ་ནས་འགྱུར་བ་འགློ་

བཞིན་ཡློད། ང་ཚོས་ད་དུང་དབྱིབས་གཟུགས་ཆེས་དང་བ་འདེན་པ་དེ་དག་ནི་གློ་

རིམ་ཡང་དག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མིན་པར་རྟློགས་ཤིང༌། འགལ་འཛོལ་དང་གློ་རིམ་

ངེས་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ཕྲན་བུ་ཞིག་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ཡློད། གློ་རིམ་ལྡན་ཡང་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་འདི་ལ་རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་གི་རྩིས་རིག་གི་ཁྱད་ཆློས་དེ་

ཡློད། དབྱིབས་གཟུགས་འདི་དག་ནི་ཐློག་མའི་རྐེན་རྣམས་ལ་ཤུགས་ཆེན་བརྟེན་

ཡློད། ཉི་འློད་མང་བའམ་ཉུང་བ། དེ་བཞིན་ཆུ་མང་བའམ་ཉུང་བ་ལྟ་བུའི་སའི་འཚོ་

བཅུད་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་རྩི་ཤིང་ཞིག་གི་སྐྱེ་འཕེལ་གི་ནང་སྒིག་ཁིམས་དེ་

ཚོར་རྣམ་པ་འད་མིན་ཐློན་གི་ཡློད། སྒིག་ཁིམས་གཅིག་ཀང་འཚོ་བཅུད་ལྟ་བུའི་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཙམ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིབས་གཟུགས་མང་པློ་འབྱུང་བ་དང༌། སྒིག་

འཛུགས་དེ་དག་མང་པློ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། འཚོ་བཅུད་དང་ནུས་ཤུགས་ཕི་ནས་

ནང་ལ་བཞུར་གིན་ཡློད་པའི་ངློས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་

འདི་དག་ལ་ངེས་མེད་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཟེར་བ་དང༌། དབྱིབས་གཟུགས་བསྐྲུན་པར་

འཚོ་བཅུད་ཕི་ནས་ནང་དུ་བཞུར་རྒྱུ་ནི་དགློས་ངེས་ཤིག་རེད།” 

ཨ་ཐློར་གིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་མཇུག་ཏུ་དི་བ་འགའ་ཞིག་བཏློན་པ་

དང༌། དི་བ་འདི་ཚོ་ནི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་གནད་དློན་དང་འབེལ་ཞིང༌། འློག་གི་ང་ཚོའི་

བགློ་གེང་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། “ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐློག་མའི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་ཇི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དི་བ་ཞིག་འགློད་ཆློག དེ་དག་ནི་ངེས་མེད་ཐློལ་བྱུང་དུ་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་སིད། ང་ཚོས་ད་དུང་རང་ཉིད་ལ་དི་བ་འགའ་ཞིག་འདི་ཆློག ང་ཚོ་

ནི་ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་ལས་བརྒལ་ནས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཕིན་ཡློད་དམ། ང་ཚོའི་བྱེད་

སྟངས་འདི་ནི་དློན་ངློ་མར་རྩེ་ནས་མར་འདེད་པའི་བྱེད་ཐབས་ཀི་ལངས་ཕློགས་

ཤིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་ད་དུང་ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་ཀི་བྱེད་ཐབས་དང་ཆ་

འད་བ་ཞིག་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ། ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བའི་གནད་དློན་དེར་

ཡང་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བྱེད་

ལས་དང༌། དེས་དངློས་ཁམས་ཀི་ཚེ་སློག་གི་རྣམ་པ་འདི་ཚོར་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་

ཐེབས་ཀི་ཡློད་མེད་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་ཆློག ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུ་རླུང་ཞེས་

པ་དེ་དང༌། སྐྱེ་ལྡན། དངློས་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་དབྱིབས་གཟུགས་འདི་དག་གི་

བར་འབེལ་བ་གང་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། འབེལ་སྟངས་དེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ།” 

མཚམས་འདི་ནས་ང་ཚོས་མངློན་ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་ལ་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱེད། 

རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་བྱུང་ཚུལ་དང་འབེལ་བ་དམ་པློ་

ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། གློང་དུ་བརློད་ཟིན་པ་ཇི་བཞིན་མངློན་ཐློན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་

གྲུབ་ཆ་དཀྱུས་མ་ཁག་ལས་རློག་འཛིངས་ཀི་གནས་རིམ་ཚད་མཐློ་བློ་ཞིག་འགྲུབ་

སྐབས་ཐློན་པའི་གསར་བྱུང་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ཅིག་སྟློན་གི་ཡློད། ཚིག་གཞན་ཞིག་

གིས་བརློད་ན་སྤི་ནི་ཆ་ཤས་རྣམས་འདུས་ཚོགས་བྱས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡིན་

ཚེ་མངློན་ཐློན་ཡིན། 

མངློན་ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ཤིག་ཡིན། སློན་མའི་དབྱིན་ཇིའི་མངློན་ཐློན་སྨྲ་བ་

དང༌། དེང་དུས་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སློ་སློའི་རྩློད་སྒྲུབ་རྣམས་རྫས་འགྱུར་རིག་

པ་ལས་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚོན་ལ་གཞི་བཅློལ་གི་ཡློད། ཆུའི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ནི་རང་གི་

འབྱུང་ཁམས་ཀི་གྲུབ་ཆ་སྟེ། ཡང་རླུང་དང་སློག་འཛིན་རླུང་གི་སྟེང་དུ་གྲུབ་མེད་པས་

གསར་དུ་བྱུང་བའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ལ་བརྩི་ཆློག སྤི་དཀར་ལ་བཟློ་བཀློད་

འབྱུང་སྐབས་སྤི་དཀར་ནི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ངློས་ནས་རྩློལ་ནུས་ཅན་དུ་འགྱུར་

ཞིང༌། རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ཚད་མགློགས་སུ་འགློ་བ་དང༌། མཉམ་འདུས་བྱེད་པ་

བཅས་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་རེད། བཟློ་བཀློད་མེད་པའི་སྤི་དཀར་ལ་ཁྱད་ཆློས་

འདི་དག་མེད། འདག་རྫས་ཀི་མེ་སར་ལའང་གསར་བྱུང་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ཅིག་

ཡློད་པ་ནི། དབྱིབས་ཀི་བཅད་མིག་དང༌། ཁྱབ་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། སྤི་ཡློངས་ཀི་

ངེས་མེད་འཕེལ་འགིབ་སློགས་ཡིན། ཁྱད་ཆློས་འདི་དག་ནི་འདག་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་སློ་སློའི་ངློས་ནས་གྲུབ་མེད་ཀང་གྲུབ་རྫས་མང་པློ་མཉམ་

འདུས་ཀི་ནང་ནས་ཐློན་གི་ཡློད།

མངློན་ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་གང་དུའང་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ཐ་ན་དབྱིབས་ཀི་

བཀློད་པ་དཀྱུས་མའི་གནས་རིམ་དུའང་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། ཆ་ངློས་བཞི་

ལྡན་གི་ས་གཟུགས་ཤིག་ཐིག་དུམ་བུ་དྲུག་ལས་འགྲུབ་སྐབས་ཟུར་ཁུག་དང༌། 

མཉམ་པའི་ངློས་ཞེང་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆློས་ཐློན་ཞིང༌། འདི་ཚོ་ནི་ཐིག་དཀྱུས་མའི་གནས་

རིམ་དུ་གྲུབ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་རློལ་མློའི་དབྱངས་ཚན་ཞིག་གདངས་

དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ནང་ནས་ཀང་
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སྐབས་འགར་དཔེ་མཚོན་འདེན་གི་ཡློད་པ་དང༌། གང་ཟག་སྒེར་སློ་སློས་ཁྱིམ་ཚང་

གྲུབ་ཅིང༌། ཁྱིམ་ཚང་མང་པློ་ལས་འཚོ་ཁག་གྲུབ་ཡློད་པ་སློགས་ཡིན། འདི་ཚོ་ཚང་

མ་གསར་བྱུང་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་ཞིང༌། རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་བཟློ་བཀློད་

དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད།

བསྐྱར་ཞིབ།

ངས་སླར་ཡང་ཚད་མ་རིག་པའི་གནས་རིམ་དམའ་བློར་ཕློགས་ནས་ལེའུ་རེས་མའི་

འཇུག་སྒློ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གནད་དློན་གཉིས་ནན་ཏུ་བརློད་འདློད་བྱུང༌། ལེའུ་རེས་

མའི་ནང་དུ་ཚེ་སློག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་དི་བ་འདི་གཙོ་བློར་འཛིན་རྒྱུ་

ཡིན།

གནད་དློན་དང་པློ་ནི་ཨ་ཐློར་གིས་གེང་བ་དང༌། དེ་ཡང་མངློན་ཐློན་འབྱུང་ས་

དངློས་ནི་ཚེ་སློག་རང་ཉིད་ཡིན་པ་འདི་རེད། འཚོ་བཞིན་པའི་ཕྲ་ཕྲང་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་

སྟེ། དགེ་འར་ནི་ཨད་དང༌། སྤི་དཀར། མངར་རྫས། ཚི་རྫས་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་འདི་

དག་ལས་ཀང་ཕྲ་མློ་ཡིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་ཏེ། སྒང་བུ་དང་ནེ་ཌི་ལྟ་བུ་ནི་རང་

ངློས་ནས་འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཡིན། འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་ཆ་འདི་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སློག་ནི་བར་སང་དུས་ཀི་བཀློད་སྒིག་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འློག་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའམ་ལློག་གྱུར་གི་ནུས་སྟློབས་གང་ཡང་མ་དགློས་པར་མངློན་

ཐློན་བྱེད་ཀི་ཡློད།

གནད་དློན་གཉིས་པ་ནི་ཕན་ཚུན་ཁ་སྐློང་བར་བྱེད་པའི་དློན་སྤི་གལ་ཆེན་

གཉིས་ཏེ། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་དང་མངློན་ཐློན་ཡིན་ཞིང༌། འདི་དག་ནི་ཆ་ཚང་



  139  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཉམ་འདུས་ཤིག་གི་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་ལ་འབེལ་བ་ཡློད། ལྟ་བ་འདི་ནི་གློངས་

ཟིན་པའི་ཚན་རིག་པ་ཝར་རེ་ལར་མཚོན་ན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་མ་གློངས་

པའི་སློན་གི་བཅར་འདི་མཐའ་མའི་ནང་ཝར་རེ་ལས་གློག་མཁར་དཔེ་མཚོན་དུ་

དངས་པ་ནི་གཤམ་དུ་ཡློད་པ་འདི་རེད། 

ད་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་གློག་མའི་གཞིས་ཀ་འདི་གང་དུ་གནས་ཡློད་དམ་ཞེས་

དི་བ་ཞིག་འདི་ཆློག དེ་གང་དུ་འདུག་གམ། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་ལག་པ་གློག་

མཁར་དུ་བཅུག་ཚེ། ཁྱེད་ཀིས་གློག་མ་འགའ་ཤས་ཤིག་མ་གཏློགས་འཛིན་མི་ཐུབ་

པ་དང༌། ད་དུང་ཁྱེད་ཀིས་རྟློགས་དགློས་པ་ཞིག་ནི། སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གི་སེ་

ཁག་ཅིག་གང་དུའང་མེད་པ་འདི་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་གློག་མཁར་འདི་ལ་ལྟློས་

བཅས་མ་ཡིན་པའི་ངློ་བློ་ཞིག་མེད་པ་དང༌། ཡློད་པ་གང་ཞིག་ནི་ལྟློས་བཅས་ཀི་ངློ་བློ་

ཞིག་ཡིན། གློག་མ་དེ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་མངློན་

ཐློན་གི་ཆློས་ཤིག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་ནི་དངློས་ཡློད་ཡིན་ཞིང་མངློན་

སུམ་གིས་ཐད་ཀར་མློང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཕློགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོས་མློང་ཐུབ་

པའི་གཅིག་བསྡུས་ཀི་ངློ་བློ་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། ཕློགས་གཞན་ནས་ང་ཚོས་མཐློང་

ཐུབ་པ་ནི་འདི་ལ་ཐག་གཅློད་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་རྫས་དང༌། ངློས་འཛིན་བྱེད་རུང་

བའི་ལྟེ་བ་ཞིག་མེད། ང་ཚོས་འཚོ་གནས་ཀི་རང་བཞིན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་སློན་མར་

རྟློགས་མེད། གློག་མའི་མཁར་གི་ནང་དུ་འཚོ་བཞིན་པའི་གྲུབ་ཆ་རེ་རེར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་

སྐབས། ང་ཚོས་མཐློང་བ་ནི་གློ་རིམ་ངེས་མེད་ཀི་འགུལ་བསྐྱློད་ཅིག་ཡིན། ང་ཚོས་

གློག་མ་རེ་རེའི་ངློས་ནས་བྱ་སྤློད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་གློ་རིམ་ཅན་ཞིག་རྒྱུན་འཁྱློངས་
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བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་ནམ་ཡང་བརློད་མི་སིད། དེ་ལྟར་ནའང༌། སྒིག་འཛུགས་ཀི་འདུས་

ཚོགས་འདི་ནི་གློ་རིམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། སྤིའི་བྱ་སྤློད་ཅིག་རྒྱུན་འཁྱློངས་

བྱེད་པ་དང་བཟློ་བཀློད་ངེས་གཏན་ཞིག་བསྐྲུན་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློད། དེ་བས་ན་འདི་

ནི་གཞི་གཅིག་ལ་འདེད་ཆློག་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་མེད་པའི་ཐུན་མློང་གི་ངློ་བློ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང༌། གློག་མཁར་དང་སྦང་ཚང་གང་རུང་གི་ནང་སྤིའི་བྱ་སྤློད་འདི་ལ་དབང་

བསྒྱུར་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་མེད།

རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་དང་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ལ་གཞི་གཅིག་ཏུ་

འདེད་རུང་བའི་ལྟེ་བ་ཞིག་མེད་ཅིང༌། ཆ་ཚང་མཉམ་འདུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་འདི་

ལ་དེང་སྐབས་བློའི་འཛིན་པའི་ཚན་རིག་གི་ནང་བརྟག་དཔད་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁྱབ་

ཁློངས་འདིར་གཏློགས་པའི་ཚན་རིག་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ངར་འཛིན་གི་དློན་

སྤི་འདི་ནི་ཚོར་བ་དང༌། དན་ཤེས། བསམ་བློ། མློང་ཚོར་ལ་སློགས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་

གཤིབས་འཇློག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཡིན་པའི་

མློས་མཐུན་བྱེད། དེའི་ཕིར་ང་ཞེས་པ་ནི་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདེད་མི་ཐུབ་པ་དང༌། 

བཀློད་སྒིག་བྱས་ཤིང་ལྟེ་གནས་མེད་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། འདིས་ཛམ་གི་ནང་

བསྟན་དང༌། ནང་བསྟན་སྤིའི་ནང་ང་ཞེས་པ་ནི་སྒློ་ལྔའི་ཤེས་ཚོར་བདག་འཛིན་བྱས་

པའི་འཕྲུལ་སང་ཡིན་པ་འདི་ཡིད་ལ་དན་པར་བྱེད། ལྟ་བ་མཐའ་མ་འདི་དང༌། སློག་

ཆགས་ཕྲ་མློའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་དང་མངློན་ཐློན་བར་གི་དཔེ་

མཚོན་འདི་གསལ་པློ་བཟློ་བའི་དློན་དུ་ངས་སླར་ཡང་ཝར་རེ་ལའི་སྐད་ཆ་ཞིག་འདེན་

རྒྱུ་ཡིན། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདི་ནི་ལྟ་ཚུལ་གལ་ཆེན་སྐློར་ཞིག་གི་ནང་གི་གཅིག་དང༌། དེང་སང་གི་བློའི་

འཛིན་པའི་ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་རྣམ་དཔློད་ལས་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་རེད། 

བྱེད་ལས་དང་གྲུབ་ཆ་འད་མིན་ཞིག་ཟུང་སྦེལ་གིས་སྐད་ཅིག་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ཞིང༌། གཞི་གཅིག་ལ་འདེད་མི་ཐུབ་པའི་བདག་ཅིག་གྲུབ་ཡློད། འློན་ཀང༌། བདག་

འདི་ནི་རང་ངློས་ནས་མངློན་སུམ་དུ་མློང་ཐུབ་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་མངློན་

གི་ཡློད་༌། ང་ཚོས་ཝར་རེ་ལ་དང༌། ཡང་ན་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་མངློན་ཐློན་གི་

བདག་དེ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ངམ་རྣམ་ཤེས། ཡང་ན་གང་ཟག་དེའི་

ངློ་བློའི་ལྟེ་བ་ཞིག་ནམ་ཡང་རེད་རྒྱུ་མེད།

མཱ་ཐེའོ་ལ་བཅར་འདྲི།

ང་ཚོས་ཉིན་གུང་ཁ་ལག་གི་སློན་ཏག་ཏག་ལ་མཱ་ཐེའློ་མི་གཞན་དག་ལས་ལློགས་སུ་

འགར་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ཉིན་གུང་གི་ཁ་ལག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཆློས་ནློར་མགློན་ཁང་དུ་ག་སྒིག་

བྱེད ་ཀི ་ཡློད ་པ ་

དང༌། ཆློས་ནློར་

ནི ་ བ གློ ་ གེ ང ་

ཚོགས ་སའི ་ ཏཱ ་

ལ འི ་ བ ་ མ འི ་

བ ཞུ ག ས ་ སྒ ར ་

དང་ཐག་མི་རིང་

ནའང༌། ལ་གཟར་
ལློ་ཡེ་སིས་མཱ་ཐེའློ་ལ་བཅར་འདི ་བྱེད་བཞིན་པ།



  142  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

མློ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འགློ་དགློས་པའི་མགློན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། མགློན་ཁང་

འདིས་བློད་ཀི་མགློན་བསུ་ལ་ཡིད་དབང་འགུག་པའི་མཚམས་སྦློར་བྱེད་ཅིང༌། ཁང་

མིག་རྣམས་ལ་ཚོན་མདློག་གིས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བློད་ཀི་རི་མློ་དང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་

ས་གདན་གིས་བརྒྱན་འདུག རྒྱབ་ངློས་ཀི་རི་བློའི་ཡུལ་ལློངས་འདི་ཡང་ཆློས་ནློར་

གི་རྒྱན་ཞིག་རེད། ཁྱམས་རྭའི་ནང་གི་ཟས་སློད་འཇློག་སྟེགས་ཀི་སྟེང་དུ་ཟས་

རིགས་ཁག་ཅིག་ནས་རླངས་པ་འཐུལ་བཞིན་པ་དེས་གཟའ་འཁློར་འདིའི་བརློད་

གཞི་རྣམས་ཀི་ཁ་བརྡ་སྙན་པློ་ལ་འགན་བསྡུར་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་ཡིད་དབང་འགུག་

ཐབས་བྱེད་པ་དང་འད།

དཀྱུས་རིང་བའི་མདུན་འཇློག་ཐློག་གི་ཟས་སློད་ཆེན་པློ་དག་ལས་རླངས་པ་

འཐུལ་བཞིན་པ་དང༌། སྒ་སྐྱ་དང་ཁུ་ལྡན་གི་ཚོད་མའི་དི་ཞིམ་ནི་གང་སར་ཁྱབ་འདུག 

ང་ཚོའི་གཡས་གཡློན་གང་སར་ལྕགས་ཀི་མདུན་འཇློག་ཡློད་པ་དེ་ཚོའི་མཐའ་རུ་

ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་མར་བསད་ནས་ཞློགས་པའི་བགློ་གེང་གི་སྐློར་ལ་གེང་མློལ་

བྱེད་ཀིན་གདའ། ངས་དགེ་སླློང་ཚོགས་གཉིས་དང༌། ཁློང་གི་དགེ་ཕྲུ་རྣམས་ཀང་ཉེ་

འགམ་དུ་ཡློད་པ་མཐློང་བྱུང༌། མགློན་ཁང་གི་རྩིག་ངློས་ཀི་འགམ་དུ་སི་ཏྲེ་ཝུན་དང༌། 

ལན་ཌར། ཁ་བ་ཛིན་༼Jon Kabat-Zinn༽གསུམ་བསད་འདུག དེ་རིང་ནི་ནམ་ཟླ་ཧ་

ཅང་ཡག་པའི་ཉི་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། གཟུགས་མེད་ཀི་སང་བ་སྐྱིད་པློ་ཞིག་ཁྱབ་

འདུག མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ང་ཚོའི་མདུན་གི་ལྕགས་ཀི་མདུན་འཇློག་ལ་འཛུམ་མི་སྟློན་པར་

མར་བསད་པ་དང༌། ཁློང་གི་མིག་ཟུང་གིས་ཟས་སློད་རྣམས་བསྐྱུར་ནས་ཛ་རཱ་དང་

ངེད་གཉིས་ལ་བལྟས་སློང༌། ང་ཚོས་སྒ་འཇུག་འཕྲུལ་འཁློར་དང་འབི་དེབ་ག་སྒིག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱས།

ལོ་ཡེ་སི། དི་བ་དང་པློ་ནི་ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལུགས་བར་གི་འབེལ་བའི་

སྐློར་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱེད་རང་ཐློག་མར་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ་

བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ནས་ཆློས་ལུགས་ལ་ཕློགས་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་འགློ་བརྩམས་

པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཀིས་ང་ཚོར་ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལུགས་ཀི་འཚོ་བ་རྣམ་པ་འདི་

གཉིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་མིན་དང༌། ཡང་ན་འདི་གཉིས་གཅིག་སྒིལ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་

ཡློད་མེད་བརློད་ཐུབ་ཀི་རེད། 

མཱ་ཐེའོ། ཚང་མ་ཁྱེད་ཀིས་ཆློས་ལུགས་ཟེར་བ་དེར་ཐུག་ཡློད། ངས་ཆློས་

ལུགས་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིར་དགའ་སང་བྱེད་ཀི་མེད་པ་དང༌། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཆློས་

ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གལ་སིད་ཆློས་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་

རིགས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། རང་ཉིད་སྒེར་གི་མློང་རྟློགས་ལས་བརྒལ་བའི་སང་ཚུལ་

ཞིག་ལ་གློ་དགློས་ཚེ། ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལུགས་ཀི་བར་ལ་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་

གི་ཁྱད་པར་ཞིག་གྲུབ་འདུག ཡིན་ཡང༌། ཁྱེད་ཀིས་ཚན་རིག་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་གློ་

རྟློགས་ཀི་སྐློར་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཆློས་ཀིས་ཀང་གློ་རྟློགས་ཀི་རིགས་ཤིག་ལ་

འཚོལ་སྙེག་བྱེད་ནའང༌། གློ་རྟློགས་དེ་ཁྱབ་ཁློངས་མ་འད་བ་ཞིག་གི་ནང་བེད་སྤློད་

བྱེད་ཀི་ཡློད་པར་བརློད་པ་དང༌། ལྷག་པར་གལ་ཏེ་གྷ་ལེ་ལེའློ་༼Galileo༽ཡི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་ཚན་རིག་ནི་གང་ལ་རྩིས་ཞིབ་དང༌། ཚད་འཇལ། ཞིབ་ལྟ་བཅས་བྱེད་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་ཚེ། ཚན་རིག་ནི་ཆློས་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པློ་ཞིག་མེད། 

དེའི་ཕིར་ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལ་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་ཀི་གཞི་རྩའི་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་
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མི་འདུག འདི་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ནང་དུ་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་གློ་རྟློགས་

ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་དང༌། ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་དང་གློ་རྟློགས་ཀི་དགློས་དམིགས་ཙམ་

རེད། ཚན་རིག་གིས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སང་ཚུལ་གི་ངློས་ནས་སང་ཚུལ་ཞིག་ལ་འགེལ་

བརློད་བྱེད་པར་འབད་པ་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ཡང་སང་ཚུལ་གི་འབེལ་བ་དང༌། དེ་ཚོའི་

མངློན་སྟངས། དེ་ཚོས་ནུས་རྩློལ་བྱེད་སྟངས་ཀི་བརྟག་དཔད་དང་ཞིབ་འགེལ་ལ་

སློགས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཚན་རིག་གིས་འབེལ་བ་དེ་དག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆློས་

ཉིད་རྣམས་འཚོལ་བའི་འབད་བརྩློན་ཡང་བྱེད་པ་རེད།

ཆློས་ནི་རང་ཉིད་འགློ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལེགས་བཅློས་བྱེད་པའི་

ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅློལ་ཡློད་པ་གསལ་པློ་རེད།  དེའི་ཕིར་འདི་ནི་རྩ་བའི་ཆ་

ནས་སེམས་དང༌། ལུས་ངག་གི་སྤློད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཕིའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སློགས་ལ་འབེལ་བ་ཡློད། སེམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་དང་འབེལ་

བའི་གློ་རྟློགས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། བསམ་བློ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་

དང༌། དེ་དག་ཕན་ཚུན་འབེལ་སྟངས། བསམ་བློ་དེ་ཚོས་སེམས་ཁམས་དང་སེམས་

གཤིས་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་ཀི་ཡློད་མེད། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་གེང་

ཐུབ་མིན་ལ་སློགས་པ་རེད། ད་དུང་མློང་ཚོར་ཁག་གིས་རང་གི་བློ་ཟིལ་གིས་གནློན་

ཐུབ་མིན་དང༌། ཞེ་སང་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ལ་གནློད་འཚེ་བྱེད་པ་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་སྐབས། རང་ཉིད་ཀིས་མློང་ཚོར་འདི་ལ་སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགློས་

མིན་ལ་སློགས་པའང་ཡིན། དེ་ནས་འདི་དག་ཚང་མར་ར་སྤློད་ཁུངས་སྐྱེལ་གི་ཞིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་དགློས་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་པས་རང་བྱུང་གི་སང་ཚུལ་ཞིག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་བརྟག་དཔད་བྱེད་སྐབས་ཀི་དུས་ཡུན་དང་གཟབ་ནན་ཡང་གཅིག་མཚུངས་སུ་

དགློས། མློང་བ་གཞིར་འཇློག་པ་དང༌། གཟབ་ནན་ཆེན་པློ་བྱེད་པ། དུས་ཡུན་རིང་

པློར་འབད་པ། ཞིབ་ལྟ་བྱེད་སའི་ཁ་ཕློགས་ནློར་མེད་པ་བཅས་ཀི་ཐློག་ནས་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འབད་པ་བྱས་ཏེ། གཞན་གིས་ཀང་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་རུང་བའི་མཇུག་སློམ་

ཁག་ཅིག་རེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་ཆློས་ཉམས་ལེན་ཡང་

ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན་པར་བརློད་ཆློག

ད་ལྟ་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རང་གི་གཟན་ཕྲག་ལ་གཡུགས་ནས་ནན་གིས་བརློད་

བྱུང༌། ཁློང་གིས་རླངས་པ་འཐུལ་བཞིན་པའི་ཟས་སློད་རྣམས་བརེད་ཡློད་པར་སྙམ། 

མཱ་ཐེའོ། ཚན་རིག་དང་ཆློས་གཉིས་ཀི་རྩ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། ཆློས་དེ་དངློས་

ཡློད་ལག་ལེན་ལ་ཐག་ཉེ་བ་འདི་རེད། ཆློས་ནི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སྡུག་

བསལ་དང་བདེ་སྐྱིད་འདེས་ཡློད་པའི་འགློ་བ་མིའི་གནས་སྟངས་བྱེ་བག་པ་འདི་ངློས་

འཛིན་བྱེད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་ནི་མི་འདློད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་བློའི་ཐློག་ནས་

འགློ་རྩློམ་དགློས། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་རྣམས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་དེ་ཚོ་ནི་གང་སར་

ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་སིད་དེ་ཚོ་རྟག་པ་ཡིན་ཚེ། དེ་དག་རྩ་བའི་ཆ་

ནས་འགྱུར་བ་གཏློང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང༌། གལ་སིད་དེ་དག་ཀང་རྒྱུ་དང་

རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཡིན་ཚེ། དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་གཏློང་ཐུབ། 

འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་གཏློང་ངམ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དེ་ཚོ་རྟློགས་ནས་གཉེན་པློ་འཚོལ་བ་དང༌། 

གཉེན་པློ་དེ་ཚོ་ལག་ལེན་ལ་བཏབ་ན་ད་གཟློད་སྡུག་བསལ་གཅློད་ཐུབ། འདི་ནི་འགློ་

བ་མི་ཚང་མའི་རེ་འདློད་ཡིན་ཞིང༌། ཐ་ན་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཨ་རི་སི་ཏྲློ་
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ཏྲལ་ལྟ་བུས་ཀང་བདེ་སྐྱིད་ནི་རང་སྟེང་ནས་དགློས་དམིགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཡློད་ཚུལ་

བརློད་ཡློད། ང་ཚོས་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་བ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ལས་གཞན་པའི་དགློས་

དམིགས་ཤིག་གི་ཆེད་དུ་མིན་པ་དང༌། འདི་ཚོའི་ངློས་ནས་བལྟས་ན་ཆློས་ཉམས་

ལེན་ནི་དངློས་ཡློད་ལག་ལེན་ལ་ཐག་ཉེ་ཞིང༌། ལག་ཆ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁ་ཕློགས་

གསལ་པློ་ཞིག་ཡློད། ངས་བལྟས་ན་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚོའི་དབང་གིས་ཆློས་ཡང་དག་

ཅིག་ལ་གློ་རྟློགས་འཚོལ་བའི་འདུན་པ་དང་གཟབ་ནན་ཡློད་པ་ནི་ཚན་རིག་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཤིག་རེད།

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་ཀིས་བརློད་པ་གཞིར་བཞག་ན། ཁྱབ་ཁློངས་འདི་གཉིས་ནི་

ཕན་ཚུན་ཁ་ཁ་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་སང་ཞིང༌། དི་བ་ཞིག་ལྷག་ཡློད་པ་ནི་འདི་གཉིས་

བསེས་སྦློར་བྱེད་ཐུབ་མིན་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། ཝར་རེ་ལ་ཡིས་བྱས་པ་ལྟར་ཁྱེད་

ཀིས་ཆློས་ཀི་སྒློམ་གཞི་སྤིར་བཏང་ཞིག་གི་ནང་ཚན་རིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་མིན་འདི་

ཡིན། ཁློང་གིས་ནང་དློན་རིག་པའི་སྒློམ་གཞི་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ནང་ཚན་རིག་

བསྒྲུབས་ཡློད་པ་རེད། ངའི་དི་བ་ནི་ཁྱེད་ཀིས་འདི་ལྟར་བྱེད་འདློད་པ་དང་བྱེད་ཐུབ་

པ་ཞིག་ཡིན་མིན་དེ་ཡིན། ཚན་རིག་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་ཁློངས་འདི་གཉིས་

མཉམ་སྦློར་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད། ཁྱེད་ཀིས་ཚན་རིག་དང་ཆློས་ཉམས་ལེན་གཉིས་

ཕན་ཚུན་བསེས་ཐུབ་བམ།

མཱ་ཐེའོ། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་ཆློས་ལུགས་ནི་རིགས་པ་

དང་འགལ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཁག་ཅིག་དང༌། ཡང་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤློད་བྱེད་མི་ཐུབ་

པའི་ཆློས་ཁག་ཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་འདིར་གཞི་བཅློལ་ཡློད་པར་འདློད་ཚེ། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚན་རིག་དང་ཆློས་གཉིས་ཁ་ཁ་རེད། འློན་ཀང༌། གློང་དུ་འགེལ་བརློད་བྱས་པ་ལྟར་

ཚན་རིག་ནི་སང་ཚུལ་གི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་གི་གློ་རྟློགས་དང༌། ཆློས་ནི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་

ཚན་རིག་སྟེ། བློའི་ནུས་རྩློལ་གི་གློ་རྟློགས་ཤིག་ཏུ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། འདི་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད། ཆློས་ནི་རང་བྱུང་གི་སང་ཚུལ་ཏེ་སེམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

པའི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་ཚན་རིག་ཅིག་རེད། 

མཚམས་རེར་ཁྱབ་ཁློངས་འདི་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདེས་ཡློད། སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་

ཚན་རིག་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། སྐར་མ་རྣམས་ཀི་ཚ་གང་ག་རེ་ཡིན་

མིན་དང༌། དེ་དག་ང་ཚོ་དང་རྒྱང་ཐག་ག་ཚོད་ཀི་སར་ཡློད་མེད་ནི་གནད་དློན་ཞིག་

ཆགས་མེད། འདི་དག་དང་བ་འདེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡག་པློ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་

བཀློལ་སྤློད་ཅི་ཡང་མེད། དེ་མཚུངས་སུ་སེམས་ནང་དུ་མློང་ཚོར་ཇི་ལྟར་འབྱུང་གི་

ཡློད་མེད་ཀི་གློ་རྟློགས་འདི་ནི་གནམ་དཔད་ཅན་གི་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་

གིས་སྐར་མའི་ཚ་གང་རྩིས་ཞིབ་བྱེད་པ་ལ་ཕན་པ་མེད། འདི་ཚོ་ནི་ཁྱབ་ཁློངས་ཁ་ཁ་

རེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་ཤེས་བྱ་གཅིག་པ་སྟེ་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལྟ་བུའི་

སྐློར་གེང་སྐབས་འདི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་འབེལ་བ་ཞིག་ཡློད། དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་དི་བ་འདི་ནི། ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་

རིག་པ་བ་ཚོ་གཙོས་གཞན་རྣམས་ལའང་བཀློལ་སྤློད་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལོ་ཡེ་སི། དེ་ནི་ལྟ་གྲུབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་འདུག 

མཱ་ཐེའོ། ལྟ་གྲུབ་ཙམ་མིན་ཞིང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ཁློད་ཕན་ཧན་ཀིའི་

འགེལ་དློན་༼Copenhagen interpretation༽ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དངློས་ཡློད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

གནས་ལུགས་ཀི་དཔད་པ་དེ་ནི། ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལས་ལློགས་སུ་

འབྱེད་མི་ཐུབ། དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀིས་བློའི་འཛིན་པའི་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་

སེམས་དང༌། མློང་ཚོར། རྟློག་པ་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡློད་ཚེ། དཔད་པ་

འདི་ནི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་ཚན་རིག་གི་ལས་དློན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། འདི་ལས་ལྷག་པ་

ཞིག་ནི་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་མློང་ཚོར་དང༌། ཀད་པའི་མཉེན་ཆ་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་བརྟག་དཔད་བྱེད་ཀི་ཡློད་ཚེ། འདི་

ནི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱབ་

ཁློངས་འདི་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ནས་ལེགས་ཆ་ལེན་རྒྱུ་མང་པློ་ཡློད་ངེས།

ད་ལྟ་མི་ཚང་མས་མགློན་ཁང་གི་ཐློག་ཁར་བལྟས་པ་དང༌། སྤེའུ་ཞིག་ཡར་

མཆློངས་མར་མཆློངས་བྱེད་བཞིན་འདུག ཁློ་ཡང་ཐབ་ཚང་གི་ཟས་ཀི་དི་མས་

བཀུག་ཡློད་པ་འད། སྐབས་འགར་བྱུང་བ་ལྟར་དེ་རིང་སྤེའུ་འདི་མར་ཡློང་ནས་ཁ་

ཟས་རྐུན་མ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ཀང་ཡར་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་བལྟས་

མློད། ཁློང་གིས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཤློད་བཞིན་ཡློད་སྟབས། རང་གི་མིག་ཟུང་ང་ཚོར་

ནན་དུ་གཏད་བྱུང༌། 

མཱ་ཐེའོ། དེ་བས་ན་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་མེད་ཅིང༌། ཁྱབ་

ཁློངས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་ལས་དགློས་དམིགས་ནི་གློ་རྟློགས་རེད། དུས་གཅིག་ལ་

ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མི་ཐུབ། དེའི་ཕིར་རང་བྱུང་གི་སང་ཚུལ་དང༌། ཡང་ན་

སེམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སློ་སློའི་གདམ་ཀ་ཞིག་ཡིན། དངློས་ཁམས་རིག་

པ་དང༌། ས་གཤིས་རིག་པ། རྩི་ཤིང་དང་འབེལ་བའི་གློ་རྟློགས་བཅས་ཀི་བར་ལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགལ་ཟླ་ཞིག་མེད་པ་ཇི་བཞིན། འཇུག་ཡུལ་ཐ་དད་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ལས་

འདི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་རྩ་བའི་འགལ་ཟླ་ཞིག་མེད། འློན་ཀང༌། ཚན་རིག་གི་བྱེད་

ཐབས་དང་གཟབ་ནན་ནི་དགློས་ངེས་ཤིག་རེད། ཁྱབ་ཁློངས་འདི་གཉིས་ལ་ཐུན་

མློང་གི་འཇུག་ཡུལ་ཞིག་ཡློད་ཚེ། ཕན་ཚུན་གི་བར་ལ་འབེལ་བ་ཟབ་མློ་ཡློད།

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་གཟན་ཕྲག་པར་གཡུགས་ནས་མཇུག་སློམ་བརྒྱབ་བྱུང༌། 

མཱ་ཐེའོ། ཆློས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཡློད་པ་ནི། དངློས་

ཡློད་ལག་ལེན་གི་ཐློག་ནས་རང་ཉིད་མི་ཡག་པློ་ཞིག་བྱེད་པའི་འདློད་པ་ཡློད་པ་འདི་

ཡིན་ཞིང༌། འདི་ནི་ཆློས་ཀི་རྩ་བ་རེད། ཚན་རིག་གིས་ང་ཚོར་བང་དློར་གི་རྣམ་

གཞག་དང༌། འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས། མི་ཚེའི་སྙིང་པློ་སློགས་མཁློ་སྤློད་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་

ནི་ཚན་རིག་གིས་མ་འཇློན་པས་མིན་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཚན་

རིག་གསར་གཏློད་བྱས་མེད། འདི་ནི་མ་འཇློན་པ་ཞིག་མིན་ཞིང་ཐློག་མ་ནས་ཡློད་

པའི་ཚད་བཀག་རེད། 

ཛ་རཱ། སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་བགློ་གེང་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འདི་གཉིས་ཀི་

འབེལ་བ་ཁག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཤིང༌། ཁྱེད་ཀིས་རེ་ཆེ་༼Richie༽དང་མཉམ་འབེལ་

གིས་ལས་དློན་བསྒྲུབས་ཡློད། དེ་དག་ཚང་མ་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་ཉམས་ལེན་ཞིབ་འཇུག་

གི་བརློད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་བྱུང་བ་རེད། འློན་ཀང༌། 

ཁྱེད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ནང་དློན་རིག་པའི་ཕློགས་ནས་གློ་རྟློགས་དེ་དག་བཀློལ་སྤློད་

བྱེད་པའི་དངློས་ཡློད་ལག་ལེན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡློད་དམ། 

མཱ་ཐེའོ། ད་ལྟའི་བར་ང་ཚོ་ནང་པའི་ཕློགས་ཀི་དང་བ་ནི། ང་ཚོས་གང་ཞིག་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཀད་པའི་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པའི་སྤློ་སང་

འདི་རེད། ཤེས་འདློད་ཀི་བློ་ཤུགས་དག་པློ་འདིས་ང་ཚོར་སྒློམ་སྒྲུབ་བྱེད་སྟངས་

དང༌། སེམས་ལ་དཔད་པ་གཏློང་སྟངས་སློགས་ཡར་རྒྱས་གཏློང་ཐབས་ཀི་སྐློར་

ནས་ཅི་ཡང་སླློབ་ཀི་མེད། ཡིན་ཡང༌། དམིགས་པ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཐད་ལ་ཕན་པ་

ཅུང་ཙམ་ཡློད་པའི་རྟགས་ཤིག་འདུག དེ་ཡང་དམིགས་པ་འཛིན་པའི་ལས་འདི་ནི་

མིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་ཀད་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད། ང་ཚོས་

དམིགས་བསལ་གིས་རྟློགས་འདློད་པ་ཞིག་ནི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཆློས་ཤིག་གསལ་པློར་

མཐློང་བ་དང༌། ཤེས་པ་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་དམིགས་པ་གསལ་པློ་ཞིག་སྐྱློང་བ་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་མི་མཐུན་པའི་གནས་ཅི་ཞིག་ཡློད་མེད་འདི་ཡིན། ཐ་ན་འདིས་ཀང་

ང་ཚོས་མཚམས་ཁང་དུ་སྒློམ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་མིན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏློང་མི་ཐུབ། 

མ་མཐའ་ཡང་ད་ལྟའི་བར་དུ་འདི་འད་བྱུང་མེད། རེ་ཆེའི་ཞིབ་འཇུག་གི་སློན་འགློའི་

འབས་བུ་ལས་མངློན་གསལ་ཡིན་པ་ལྟར། ཚན་རིག་གིས་བློ་ལ་སྦློང་བརྡར་ཡུན་

རིང་པློར་སྤད་པས་ཀད་པའི་མཉེན་ཆ་ལ་ཤུགས་རྐེན་དངློས་སུ་ཐེབས་པ་འདི་

གསལ་པློར་སྟློན་ཐུབ་ཚེ། ཚན་རིག་གིས་ཆློས་ཉམས་ལེན་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་

འབུལ་ངེས། འདི་ལྟར་བྱུང་ན་མི་ཚོས་སྒློམ་ནི་ལུས་སེམས་གཉིས་ལྷློད་ལ་འབབ་

བྱེད་ཀི་ལུས་རྩལ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་པ་རྟློགས་རྒྱུ་རེད། སྒློམ་སྒྲུབ་ཡུན་རིང་བྱས་པར་

བརྟེན་ནས་འགྱུར་ལྡློག་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ཚོས་རང་གི་

སེམས་དང་གཤིས་རྒྱུད་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་རེད། འདི་ནི་རིགས་རྒྱུན་གིས་

གཤིས་རྒྱུད་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཅི་འད་ཞིག་ཐེབས་པ་དང༌། སྒློམ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཤིས་རྒྱུད་དེར་ལེགས་བཅློས་ཅི་ཙམ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་མིན་གི་རྩློད་གེང་གི་ནང་དང་

བ་འཕེར་བའི་བརློད་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡློད། 

ལོ་ཡེ་སི། ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་གཞན་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། 

ངས་ཆློས་ལུགས་ཀི་མི་ས་ཁག་དང་ལྷན་དུ་བགློ་གེང་བྱེད་སྐབས། ཚེ་སློག་ཅི་ཞིག་

ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་དི་བ་འདིར་སྤི་ཡློངས་ནས་མློས་མཐུན་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱེད་པ་

མཐློང་བྱུང༌། ཐ་ན་ཁ་ཐ་ལེ་ཁིའི་༼Catholic༽ཆློས་དཔློན་ཚོས་ཀང་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚེ་

སློག་དེ་ནི། སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དངློས་གཟུགས་ལས་ཐློག་མར་བྱུང་ཡློད་སིད་པའི་

ལྟ་ཚུལ་འདི་ཁས་ལེན་བྱེད། འློན་ཀང༌། འཆི་བའི་སྐློར་ལ་ཐུན་མློང་གི་བསམ་ཚུལ་

ཞིག་རེད་རྒྱུ་ཁག་པློ་རེད། ཚན་རིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན། འཆི་བ་ཞེས་པ་ནི་བདག་གི་

དན་ཤེས་ཉམས་ཤིང༌། ལུས་ཕུང་གི་བཀློད་པ་དེ་སླར་ཡང་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་ཀི་ངློ་བློར་ཐིམ་ནས་སྐྱེ་ལྡན་རང་གི་སློན་མའི་ངློ་བློ་རྣམས་སྟློང་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་

གློ་བ་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་དག་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་སླར་ཡང་

བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཡེ་ཤུའི་རེས་འབང་བའི་ངའི་གློགས་པློ་ཚོས་རྣམ་ཤེས་ཀི་

དློན་སྤི་ཞིག་གཞིར་བཞག་ནས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་འཕེལ་འགིབ་ཀི་འགེལ་

བཤད་འདིར་ཁ་གཏད་བྱེད་ཀི་འདུག འདི་ནི་ནང་པའི་ཕློགས་ནའང་གཅིག་པ་ཡིན་

མིན་དང༌། མི་ཞིག་ཤི་བ་དང་ཡློད་ཚད་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་ངློ་བློར་ཐིམ་སྟེ། 

འཚོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་དན་ཤེས་གང་ཡང་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ཁས་ལེན་བྱེད་

དམ། 

མཱ་ཐེའོ། འཆི་བ་དང༌། རྒྱུན་མཐུད་པ། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་སློགས་ཀི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

དཀའ་རློག་ཡློད་ཚད་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཐུག་ཡློད། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་ལས་ཤེས་པའི་

སྐློར་ལ་གེང་རྒྱུ་འདི་ལློག་གྱུར་ཅིག་མིན་ཞིང༌། གལ་སིད་ཤེས་པ་ནི་ཀད་པ་ཙམ་

ཡིན་ཚེ་འདིའི་སྐློར་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ་ཡེ་ཕེ་

ཀློ་ར་སིའི་ལྟ་ཚུལ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། ཁློང་གིས་འཆི་བ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་

མིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོ་མ་ཤི་བར་དུ་གསློན་ཡློད་པ་དང༌། ང་ཚོ་ཤི་

བའི་སྐབས་གསློན་མེད་པས་དཀའ་ངལ་མེད་ཅེས་བརློད་ཡློད། གློང་གི་བརློད་གཞི་

འདི་ཚོའི་གནད་དློན་གཙོ་བློ་དེ་ནི་ང་ཚོས་སྤིར་ཆློས་རྣམས་དང༌། སྐྱེ་ལྡན། འཇིག་

རྟེན་བཅས་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད་མིན་དང༌། ཡང་ན་ཚེ་སློག་དང་དངློས་

གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཐེ་བའི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཐློག་མ་མེད་པའི་དློན་སྤི་འདི་ཁས་ལེན་

བྱེད་མིན་དེར་ཐུག་ཡློད། ཆློས་རྣམས་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིད་ངློར་འཆར་རྒྱུ་ནི་

རྒྱུ་མཚན་ཆེ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་ནམ། ངས་རེས་ནས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་མེད་པ་

ཞིག་ཡློད་པར་འགྱུར་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དློན་འདིའི་སྐློར་གེང་རྒྱུ་ཡིན། འདི་འདའི་

གནས་སྟངས་ཀི་ནང་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ཚེ་སློག་དང་དངློས་གཟུགས་གང་ཡིན་ཁྱད་

པར་མེད་པར་ཐློག་མ་མེད་པའི་ནང་པའི་ལྟ་བ་འདི་ཁས་ལེན་བྱས་ཚེ། ཚེ་སློག་གི་

ཐློག་མ་ནི་དངློས་གཟུགས་ལས་བྱུང་ཚུལ་བརློད་མི་སིད། ཕིས་སུ་བྱུང་བའི་སྐད་ཆ་

ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཐློག་མ་མེད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གཉིས་ཀ་

སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སུ་ཐློག་མ་ནས་ཡློད་དགློས། 

སེམས་རྒྱ་ཆུང་བའི་ཚན་རིག་པ་ང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། གནད་དློན་འདི་ནི་

རྟློགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པློ་ཞིག་རེད། ངས་རང་ཉིད་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པའི་དུས་



  153  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚོད་ཅུང་ཙམ་དགློས་པའི་བརྡ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རླངས་པ་འཐུལ་

པའི་ཟས་སློད་ལ་བལྟས་སློང༌། མགློན་པློ་ཁག་ཅིག་གིས་ཁ་ལག་ལེན་བཞིན་པ་དང༌། 

དི་མ་ཞིམ་པློ་ཞིག་ཡློངས་སུ་ཁྱབ་འདུག དེ་ནས་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་སླར་ཡང་རང་གི་

བསམ་བློའི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བརློད་འགློ་བརྩམས་བྱུང༌། 

མཱ་ཐེའོ། གནས་སྟངས་འདི་འདའི་ཐློག་ནས་ཁྱེད་ཀིས་ནང་པའི་ཤེས་པའི་

དློན་སྤི་དང༌། བྱེ་བག་ཏུ་ཤེས་པ་དང་བེམ་པློ་བར་གི་རྟེན་འབེལ་དེར་བསམ་བློ་

གཏློང་དགློས། འབེལ་བ་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་ཁ་ཏྲེ་ཤན་༼Carte-

sian༽གི་གཉིས་སང་གི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་ཞིང༌། རྟེན་འབེལ་གི་ངློ་བློ་གཅིག་གི་ཆ་

ཤས་ཡིན། ངས་འདི་ལྟར་བརློད་དློན་ནི་འདི་གཉིས་ལ་ཆ་མཚུངས་པའི་རང་བཞིན་

ཡློད་པ་དང༌། འདི་གཉིས་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཐ་དད་པའི་ཆློས་གཉིས་མ་རེད། འློན་

ཀང༌། ཁྱད་ཆློས་མ་འད་བ་སྟེ་གཅིག་ནི་རིག་པའི་ནུས་རྩློལ་དང་གཅིག་ཤློས་ནི་རྡློ་ལྟ་

བུ་རེད། འདི་ནི་ཚན་རིག་དང་ནང་དློན་རིག་པ་མི་མཐུན་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན་སིད། 

ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་གཞིར་བཞག་ན། ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་ལ་རྐེན་དང༌། ཡང་ན་གནས་

རིམ་མ་འད་བའི་འབེལ་བ་ཡློད་ཆློག་པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་དང་སྐྱེ་ལྡན། དེ་ནས་རིག་སྟློབས་

དང་ལྡན་པའི་འགློ་བ་མིའི་འཕེལ་རིམ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། ཆློས་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་རྐེན་དེ་དག་དང་འབལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་མིན། དེའི་ཕིར་ཆློས་ཀི་

རྒྱུན་དེ་རང་ངློས་ནས་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་ཅིང༌། རྐེན་འད་མིན་ཞིག་ལ་ཡང་དང་ཡང་

དུ་འཕྲད་ཆློག འློན་ཀང༌། འཕྲད་དགློས་པའི་ངེས་པའང་མེད། འདི་ལྟར་བསམས་ན་

སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་འབྱུང་ཚུལ་རྣམ་པ་འད་མིན་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིད་དུ་འཆར་ཐུབ།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

ལོ་ཡེ་སི། ཡིན་ཡང༌། འདི་ནི་ཡློད་ཚད་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ལ་ཐུག་

ཡློད་པ་དང༌། མིའི་དན་ཤེས་དེ་མེད་པའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ཁས་ལེན་མ་བྱས་

པ་དང་གཅིག་པ་རེད། 

མཱ་ཐེའོ། རེད། དེ་ནི་ཤེས་པ་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཚན་

རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་དེའི་འགལ་ཟླ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཤེས་པ་ཀད་པ་དང་འབེལ་ཚུལ་ནི་

ཤེས་པའི་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། 

ལོ་ཡེ་སི། ཡིན་ཡང༌། འཆི་བའི་དུས་སུ་ཀད་པ་འཇིག་པ་དང་ཤེས་པའང་

འཇིག་པ་མ་ཡིན་ནམ།

མཱ་ཐེའོ། ནང་པ་ཚོས་དེ་ལྟར་མི་འདློད་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤེས་

པ་ཡློངས་སུ་ཀད་པ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཞིག་མིན། 

ལོ་ཡེ་སི། འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ཁྱད་པར་གི་གནད་འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

མཱ་ཐེའོ། དེ་བཞིན་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་དློན་སྤི་དང་འབེལ་བའི་ཁྱད་པར་

གི་གནད་འགག་ཀང་ཡློད། འདི་ནི་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག གལ་སིད་

ཁྱེད་ཀིས་ཆློས་རྣམས་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད་ཚེ། གློ་རིམ་ཞིག་ཀང་དགློས་

རྒྱུ་རེད། ཆློས་ཤིག་གི་སློན་ལ་ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡློད་ངེས་ཡིན། འདི་འདའི་གནས་

སྟངས་ཀི་ནང་ང་ཚོས་འབར་གས་ཆེན་མློ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་

མཐློང་ཞིང༌། ཤེས་པ་ནི་དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། གལ་སིད་ཁྱེད་

ཀིས་ཐློག་མ་མེད་པ་ཞིག་འདློད་ཚེ་རེས་དང་སློན་ཞེས་པ་ཞིག་མེད་པ་དང༌། དེའི་

ཕིར་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་དློན་སྤི་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པའི་བསམ་བློ་སླ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བློར་འཁློར་ཐུབ།

ལོ་ཡེ་སི། མི་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུ་ཡློད་ཚད་ཤེས་པ་ལ་

བརྟེན་ཡློད་སྟབས། ཤེས་པ་ནི་དང་པློ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ནས་ཆློས་གཞན་རྣམས་ཡིན་

པར་རློད་ཀི་ཡློད།

མཱ་ཐེའོ། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། བཤད་སྟངས་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག འདིས་ནང་

དློན་རིག་པའང་ཁ་ཏྲེ་ཤན་གི་གཉིས་སང་རིང་ལུགས་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་འདུག ཡློད་

ཚད་དངློས་གཟུགས་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་ཡློད་ཚད་ས་ཚུགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་དངློས་སུ་

གྲུབ་ཡློད་པའི་དློན་རེད། ང་ཚོས་ཁ་ཏྲེ་ཤན་གི་གཉིས་སང་རིང་ལུགས་ཇེ་འཇམ་དུ་

གཏློང་བ་ལྟ་བུའི་ལམ་ནས་ཤེས་པ་དང་བེམ་པློ་གཉིས་ཀར་བདེན་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད་ནའང༌། སློ་སློའི་ཁྱད་ཆློས་

ནི་ཐ་དད་ཡིན་པར་རློད་ཀི་ཡློད། འདི་ནི་རྨི་ལམ་ཞིག་གི་ནང་ཡློད་པ་དང་འད་ཞིང༌། 

དེའི་ནང་དུ་བསམ་བློ་གཏློང་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རྡློ་ཞིག་དང༌། ཐ་ན་དངློས་ཡློད་

མིན་ཡང་བསམ་བློ་གཏློང་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཅན་གི་ཆློས་ཤིག་ཡློད། འདི་གཉིས་

ལ་ཁྱད་ཆློས་ཀི་ཁྱད་པར་ལྡན་པ་རེད། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད་པ་ནི་ཁྱད་

ཆློས་ཁྱད་པར་བ་ཡློང་མི་ཆློག་པའི་དློན་མིན།

ལོ་ཡེ་སི། ཐློག་མ་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་བསམ་བློའི་རང་

བཞིན་ཞིག་ཀང་རེད། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། ང་ཚོའི་ཡེ་ཤུའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནང་ཡློད་ཚད་

འཇིག་རྟེན་བཀློད་པ་པློ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་སྤི་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། ཁྱེད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལ་

ཁྱད་པར་འདི་གང་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོའི་ཡེ་ཤུ་ཆློས་ལུགས་ཀི་དཔལ་ཡློན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

ནང་ཐློག་མ་ནི་འདི་ལྟར་གཙོ་བློར་འཛིན་དགློས་དློན་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

མཱ་ཐེའོ། ཡེ་ཤུའི་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པའི་ནང་འཇིག་རྟེན་བཀློད་པ་

པློ་ཡློད་པའི་ལྟ་བ་འདི་ཡློད་པ་མ་ཟད། བཀློད་པ་པློ་འདིས་དངློས་གཟུགས་ཐློག་མར་

གསར་གཏློད་བྱས་ནས་ཚེ་སློག་དེའི་ནང་དུ་བཅུག་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཡློད། དེའི་

ཕིར་མི་ཚོའི་སེམས་སུ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འདིའི་གཏན་

ཚིགས་དེ་བརྟན་པློ་མི་འདུག

ཛ་རཱ། ཁྱེད་ཀིས་ཤེས་པ་དང་དངློས་གཟུགས་བར་དུ་གནས་སྐབས་ཀི་

ཚོགས་པ་ཞིག་ཡློད་པར་བརློད་བྱུང༌།

མཱ་ཐེའོ། དེ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་རེད། རྟེན་འབེལ་ལ་

རྒྱུན་ཆད་མེད་ནའང༌། ཚོགས་པ་ལ་ཚེ་འདིའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ངེས་གཏན་མེད། ཤེས་པ་

དང་ཀད་པ་གཉིས་མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཤེས་པ་དེ་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་

ལ་འབེལ་བ་མེད་པའི་དློན་མིན་ཞིང༌། རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་རྟེན་འབེལ་གི་རང་

བཞིན་དུ་གནས་ཡློད། འབེལ་ཐུག་དེ་མཚམས་རེར་ཡློད་ཅིང༌། མཚམས་རེར་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་གཏློགས་ཆློས་གང་ཡིན་རུང་གཞན་དང་གཏན་དུ་འབེལ་བ་ཆད་

པ་ཞིག་ཡློང་མི་སིད། དེ་མིན་ཆློས་དེ་ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་གནས་

ཏེ། འབེལ་བ་ཆད་པ་དང་ང་ཚོར་སང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། གང་ཞིག་ལྟློས་མེད་ཡིན་པ་ནི་

ཡློད་པ་ཞིག་མིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ལ་འབེལ་ཐབས་ཤིག་གཏན་ནས་མེད། དེའི་

ཕིར་བྱུང་བ་ཞིག་ནི་ཆློས་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་དགློས་ཤིང༌། ཚད་གཞི་ཆེ་

ཆུང་དང་ཆློས་དེ་འཛིན་སྟངས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྟེན་འབེལ་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་བསྟན་དློན་ནི། ཆློས་རྣམས་ཀིས་ཕན་

ཚུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་འདི་ཡིན། བར་ཐག་རིང་པློའི་ཤུགས་རྐེན་དང༌། བར་

ཐག་ཐུང་བའི་ཤུགས་རྐེན། དེ་བཞིན་ཐད་ཀར་དུ་བྱུང་བའི་ཤུགས་རྐེན་བཅས་ཚང་

མ་ནང་དུ་འདུས་ཡློད།

ལོ་ཡེ་སི། ངས་ཁྱེད་ཀིས་ཐེངས་མང་པློར་ལན་བཏབ་མློང་བའི་དི་བ་ཞིག་

ཀང་འདི་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཀི་མི་ཚེའི་ནང་དུ་ཚན་རིག་བསྐྱུར་ནས་ཆློས་ཉམས་ལེན་གི་

ནང་དུ་ཞུགས་པའི་ཐག་གཅློད་དེ་རང་ཉིད་སྒེར་གི་མློང་བ་ཅི་འད་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། 

མཱ་ཐེའོ། ང་ནི་ཐློག་མར་ཚན་རིག་ལ་དང་བ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ངས་

སེམས་ཀི་ཚན་རིག་རེད་བྱུང༌། དེ་ནི་མི་ཡག་པློ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་དང༌། མི་

ཚེ་ལ་སྙིང་པློ་སྟེར་བའི་ཚན་རིག་ཅིག་རེད། སེམས་ཀི་ཚན་རིག་འདི་ནི་སིན་བུ་ཕྲ་

མློ་ཡེ་ཁློ་ལེའི་༼Escherichia coli༽རིགས་རྒྱུན་གི་ཐག་སྐུད་མར་བཤུས་པར་ལྟློས་

ན་ཆེས་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་རང་ཉིད་སེྒར་གི་གདམ་ཀ་ཞིག་ཡིན། 

རིམ་གིས་རླབས་ཆེན་གི་དགེ་རྒན་མང་པློ་ཞིག་ལ་འཕྲད་ནས་སེམས་ཤུགས་

བསྐྱེད་བྱུང༌། ངས་ཆློས་ཉམས་ལེན་གི་འདུན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐ་ན་ཚེ་རབས་དུ་མ་

འགློར་ཡང་མཐའ་མར་རང་ཉིད་ཅི་འད་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མིན་གི་དཔེ་མཚོན་གསློན་པློ་

ཁག་ཅིག་མཐློང་བ་དང༌། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་འདུན་པ་དེ་ཇེ་བརྟན་དུ་གྱུར། ང་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆློག་ལ་མཇལ་སྐབས་རང་གིས་འཚོལ་བཞིན་པ་ནི་འདི་རེད་སྙམ་པའི་

བསམ་བློ་ཞིག་སྐྱེས་ཤིང༌། བདེ་ཅིག་ཀློག་པར་ལྟློས་ན་གློ་བུར་དུ་མངློན་སུམ་ལྟ་བུ་
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ཆགས་སློང༌། ཁྱེད་ཀིས་ཚན་རིག་གི་འབས་བུ་ཞིག་མཐློང་བ་དང༌། འབད་བརྩློན་

བྱས་ནས་དེར་ཁ་སློན་ཞིག་རྒྱག་དགློས་མིན་གི་དི་བ་ཞིག་རང་གིས་རང་ལ་འགློད་

སིད། ཡང་ན་འདིར་ངའི་མིག་མདུན་དུ་མི་ཞིག་འདུག ཁློང་གི་ཡློན་ཏན་གང་དག་

ཡིན་ནམ། ཁློང་གིས་དེ་ཚོ་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པ་ཡིན་ནམ། ངས་རང་གི་དུས་ཚོད་རྣམས་

བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་མི་འདིར་ཐློབ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་རང་ཉིད་ལའང་ཐློབ་

པར་བྱེད་འདློད་ཡློད་དམ། ཡང་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གསང་བ་གང་མང་མང་ཞིག་

ཕིར་རེན་པར་བཏློན་པའི་འདློད་པ་རང་ཉིད་ལ་ཡློད་དམ། འདི་ནི་རང་ཉིད་སྒེར་གི་

གདམ་ཀའི་གནད་དློན་ཞིག་རེད། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་དུས་ཚོད་ལ་ཚད་བཀག་ཆེ་

བས་རང་ཉིད་ལ་གལ་ཆེན་གང་ཡིན་པ་དེ་བསྒྲུབ་དགློས། དེ་མིན་གཞན་ཞིག་བྱེད་

དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་ཉིད་ལ་སུན་སང་ཡང་མྱུར་དུ་

འབྱུང་ངེས།

ལོ་ཡེ་སི། འདི་ལྟར་བཤད་ན་ཁྱེད་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གདམ་ཀ་ཞིག་

བྱས་ཡློད་པ་འད།

མཱ་ཐེའོ། ངས་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེའི་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་སྤློ་སང་ཡློད་ཕིར་ཚོར་

རྟློགས་ཤིག་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅློད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

མཚམས་འདིར་མཱ་ཐེའློ་གད་མློ་ཤློར་བྱུང༌། 

མཱ་ཐེའོ། རང་ཉིད་ལ་སྤློ་སང་ཡློད་པ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་བྱེ་འགམ་དུ་ཉིན་

གང་བློར་བག་མེད་དུ་སློད་པའི་དློན་ནི་མིན་ཞིང༌། རང་ཉིད་ཀིས་གང་བྱེད་འདློད་པ་

དེ་རེད།  
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཱ་ཐེའློ་ཡི་བཞིན་རས་ལ་སྐྱིད་ཉམས་ཀིས་ཁེངས་འདུག ཁློང་གིས་ལག་

ཟུང་བརྡབ་བྱུང༌། 

མཱ་ཐེའོ། རང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་བསྐྱུར་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་བྱེད་འདློད་

པ་གང་སྒྲུབ་པ་ནི་རླངས་འཁློར་རྫིག་པློ་ཉློ་བ་དང༌། ཡང་ན་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞིག་དགློས་པའི་དློན་ཡང་མིན་ཞིང༌། ང་ལ་མཚོན་ན། དེ་ནི་རང་གི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ལྷན་དུ་གནས་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་དེ་རང་གི་འདློད་པ་

ལྟར་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་སྤློ་སང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ངས་

རླངས་འཁློར་རྫིག་པློ་འདློད་ཀི་མེད། 

ལོ་ཡེ་སི། དེའི་ཕིར་འགློད་པ་ཅི་ཡང་མེད་དམ།

མཱ་ཐེའོ། འགློད་པ་གང་ཡང་མེད། དློན་ངློ་མར་ངས་ས་མློ་ནས་ཐག་གཅློད་

བྱས་པ་ནི་ཡིད་བདེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། གལ་སིད་རྒན་ཡློལ་བར་བསྒུགས་

ཏེ། རང་ཉིད་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལ་ཟིན་ནས་འདི་ལྟར་བྱེད་དགློས་ཚེ་དུས་ཚོད་མང་པློ་

ཞིག་ཆུད་ཟློས་སུ་སློང་འདུག རང་གི་ཐག་གཅློད་ཀི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅིག་རེད། 

ངས་སླློབ་གྲྭ་བསྐྱུར་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕློགས་ལ་སློང་མེད་པ་དང༌། ལློ་ཉེར་གཅིག་

གི་སྟེང་ཐློག་མར་སློང་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་སྟེང་རང་ཡུལ་དང་གཏན་དུ་ཁ་

བལ་བ་ཡིན། ངས་འཁང་ར་བྱེད་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མེད། 

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་རང་ལློ་བཅུ་དང་དེའི་ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་སྐབས། མི་ཚོས་

རྒྱུན་དུ་བརློད་པ་ལྟར་ཆློས་སྒློ་ཞིག་ལ་ཞུགས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་པའི་གསུང་སྒ་འད་

གློ་བྱུང་ངམ།



  160  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གཉིས་པ།

མཱ་ཐེའོ། གསུང་སྒ་ཅི་ཡང་གློ་མ་སློང༌། དེབ་བཀགས་པ་དང་བསམ་བློ་

བཏང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་གཙང་མ་ཞིག་རེད། 

མཱ་ཐེའློ་སླར་ཡང་གད་མློ་ཞིག་བགད་ནས་རླངས་པ་འཐུལ་བཞིན་པའི་ཟས་

སློད་ལ་ནན་མློར་ལྟ་བཞིན་འདུག ད་ལྟ་ནི་གེང་མློལ་མཚམས་བཞག་ནས་ཁ་ལག་ཟ་

བའི་དུས་ཚོད་རེད། ཁློང་ཡར་ལང་བཞིན“གསུང་སྒ་ཅི་ཡང་གློ་མ་སློང༌། ངས་འློད་

སང་དེ་འདའང་མཐློང་མ་བྱུང༌། འདི་འདའི་རིགས་གློ་བ་དང་མཐློང་བའི་ནུས་སྟློབས་

དེ་ང་ལ་མེད།” ཅེས་བརློད་བྱུང༌། 

ཁློང་འཛུམ་དམུལ་བཞིན་ཕར་ཆས་སློང༌། 
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ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚེ་སོག་གི་སེ་མང་རོག་འཛིངས་ཀི་སོར།

༄༅། །གལ་ཏེ་ཚེ་སློག་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཏུ་བསམ་བློ་གཏློང་ཆློག་

ན། དེ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ནམ། ད་

ནི་དི་བ་འདིར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ཞིང༌། ཚན་རིག་གིས་

དངློས་གཟུགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང༌། འཚོ་ལྡན་གི་འཇིག་རྟེན་བར་གི་རྟློགས་དཀའ་

བའི་འཕེལ་རིམ་དེའི་སྐློར་ཅི་ཞིག་ཤེས་རྟློགས་བྱུང་ཡློད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་

ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ངའི་ལས་འགན་རེད། 

ང་ནི་རྐུབ་སྟེགས་ཚ་བློའི་སྟེང་དུ་བསད་ཡློད་པ་དང༌། ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་

ང་ལ་གཟིགས་ནས་ངའི་ཐློག་མའི་སྐད་ཆར་བསྒུགས་འདུག ངས་ཐེངས་མང་པློར་

རང་གི་གཏམ་བཤད་ག་སྒིག་

གི་སྦློང་བརྡར་བྱས་ཡློད་ཀང༌། 

ད ་ནི ་དེ ་ཚོ ་ངག ་ནས་ཕིར ་

འབྱིན་པའི་སྐབས་འདིར་རང་

གི ་སྐད་ཆ་ནི ་ཚད་ལྡན་དང་

འློས་འཚམས་མིན་པའི་ཚོར་

སང་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང༌། ངས་ དཔེ་དེབ་འདིའི་རྩློམ་པ་པློ་ལློ་ཡེ་སིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་འགློ་འཛུགས་བཞིན་པ།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

འདས་པའི་ལློ་མང་པློར་གཏམ་བཤད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱས་མློང་བའི་ཆ་ནས་འདི་

འདའི་དངངས་འཚབ་ཅིག་འབྱུང་དགློས་དློན་མེད་མློད། འདི་ལ་ཟླློག་ཐབས་ཅི་ཞིག་

ཡློད། ད་ལྟའི་རང་གི་གཏམ་བཤད་ནི་ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་གི་སྐློར་གཅིག་པུ་

མ་ཡིན་པར། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་དང་ལྷན་དུ་བགློ་གེང་ཞིག་ཀང་རེད། ངས་ཞློགས་

པའི་དུས་ཚོད་གསུམ་དང་བཞིའི་རིང་ཁློང་ལ་ཐད་ཀར་ལྟ་བཞིན་གེང་མློལ་བྱེད་

དགློས་རྒྱུ་རེད། ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཕག་ཟུང་ལྷན་དུ་བཞག་ནས་ངང་རྒྱུད་རིང་

པློའི་སྒློ་ནས་ང་ལ་གཟིགས་འདུག ངས་རང་གི་འཛུམ་མདངས་རེད་ཅིང༌། བཀའ་དིན་

གི་ཚིག་འགའ་བརློད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་ཆེས་

ཐློག་མའི་ནང་རང་ཉིད་ཞུགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཚན་རིག་དང་ནང་དློན་རིག་པའི་

བགློ་གེང་འདི་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཅི་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐློར་གེང་བ་དང༌། དེ་དུས་ང་ཚོའི་

སྐད་སྒྱུར་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་ནི་ལློ་ན་གཞློན་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ད་ལྟ་ཁློང་ནི་

ཤེས་ཚད་སྨིན་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་གི་མཁས་དབང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། ཁྱིམ་གཞིས་སྐྱློང་མཁན་ཞིག་ཀང་རེད། ངའི་སྐད་ཆ་འདིས་དགློད་སྒ་བསླངས་

པ་དང༌། ྋགློང་ས་མཆློག་ཀང་བཞད་མློ་བཞད་པས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་ཁ་སྐྱེངས་

ཡློད་པར་སང༌། དེ་ནས་ངས་རང་གི་གཏམ་བཤད་དངློས་སུ་འགློ་བཙུགས་པ་ཡིན།

“ངས་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་སྐློར་གི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་

ཚུལ་ལ་གསལ་ཁ་འབྱིན་པའི་དློན་དུ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང༌། ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

རྒྱབ་ལློངས་དེ་སློན་ལ་གེང་རྒྱུ་ཡིན། བརློད་གཞི་འདིའི་རློག་ད་རྣམས་གསལ་པློ་

རེད། ང་ཚོས་རྟློགས་ཡློད་པ་ནི། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་བྱུང་ནས་ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་བཞི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང་ཕེད་ཀ་སློང་ཡློད། སའི་གློ་ལ་ནི་ཐློག་མའི་དུས་སུ་ཚེ་སློག་མེད་པའི་མེ་ཕུང་

ཞིག་རེད། དེ་ནས་ཚེ་སློག་ནི་སའི་གློ་ལའི་ཚ་ཤུགས་ཉམས་པའི་དུས་སྐབས་ཏེ། ལློ་

ངློ་ཐེར་འབུམ་གསུམ་དང་དུང་ཕྱུར་དགུའི་ཡས་མས་ཤིག་ནས་འགློ་ཚུགས་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་རིང་མློ་ཞིག་གི་བར་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡློད་པར་སང༌། ཕྲ་ཕུང་ཐློག་མའི་

འགྱུར་རྡློ་ནི་ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་གསུམ་དང་དུང་ཕྱུར་ལྔ་ཙམ་འགློར་འདུག ཚེ་སློག་

མེད་པ་ནས་ཡློད་པར་གྱུར་པའི་བར་མཚམས་ནི་ལློ་ངློ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱའི་ཡས་མས་

ཤིག་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཀིས་བར་མཚམས་ཀི་དུས་ཡུན་འདི་ནི་དེ་ལས་ཀང་ཐུང་

ཞིང༌། ཕལ་ཆེར་ལློ་ངློ་ས་ཡ་བརྒྱ་ཙམ་ཡིན་པར་འདློད། གང་ཡིན་རུང་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

“སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་ཚེ་སློག་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་སྣཻ་མང་རློག་

འཛིངས་ཆེ་རུ་གཏློང་བའི་ཐློལ་བྱུང་གི་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་མང་པློ་ཞིག་

བརྒྱུད་དེ། སློག་ཤུགས་མེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ཚན་

རིག་པ་ཕལ་ཆེ་བར་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད། རྣམ་གཞག་འདི་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་རྫས་འགྱུར་

རིག་པ་བ་ཨློད་ཕ་རན་༼Alexander Ivanovich Oparin༽གིས་ཐློག་མར་གློས་

གཞིར་བཏློན་པ་ཞིག་རེད། ཁློང་གིས་ ༡༩༢༤ ལློར“ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ” ཞེས་པའི་

ཤུགས་རྐེན་ཆེ་བའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཡློད། ལློ་ཚིགས་འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

པ་དང༌། ཨུ་རུ་སུའི་གསར་བརེ་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་རིང་པློར་མ་འགློར་ཞིང༌། མར་ཁེ་

སིའི་དངློས་གཙོ་རིང་ལུགས་ནི་དར་རྒྱས་ཀི་རྩེ་མློར་སླེབས་པའི་དུས་མཚམས་

ཤིག་ཡིན། དློན་ངློ་མར་ཨློད་ཕ་རིན་གི་བརྩམས་ཆློས་འདི་མློ་སི་ཁི་ལས་བཟློ་དཔེ་
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སྐྲུན་ཁང་གིས་རྩློམ་སྒིག་བྱས་ཤིང༌། དེའི་ཤློག་ངློས་དང་པློའི་ཐིག་ཕྲེང་ཐློག་མ་ནི་

དམར་པློ་རིང་ལུགས་ཀི་ཡློངས་གགས་ཡིན་པའི་འབློད་ཚིག་སྟེ། ‘འཛམ་གིང་

ཡློངས་ཀི་འབྱློར་མེད་པ་རྣམས་མཉམ་འབེལ་གིས་ཤིག’ ཅེས་པ་འདི་ཡིན།

“འདི་དག་གིས་ཁྱེད་ལ་དཔེ་དེབ་འདི་ནི་རིག་གཞུང་དང༌། ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཁློར་

ཡུག་ཅི་འད་ཞིག་གི་ནང་བྱུང་བ་ཡིན་མིན་གི་བསམ་བློ་ཞིག་སྤློད་ངེས། དེ་ལྟ་ནའང༌། 

དེབ་འདིའི་ནང་གེང་བའི་ཚེ་སློག་ནི་ཚེ་སློག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་

ལྟ་བ་འདི་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་

རྒྱུན་མཐུད་ཀི་རྩ་འཛིན་ཞེས་པ་དང་ལྷན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། རྩ་འཛིན་འདི་གཞིར་

བཞག་ན། སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ས་རྡློ་དང་གཏེར་དངློས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་

ཡིན་པའི་རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་བར་ལ་ཁྱད་ཆློས་ཀི་རྒྱུན་མཐུད་

ཅིག་ཡློད་པའི་ངློས་འཛིན་བྱེད།

“གློང་གི་ལྟ་བ་འདིའི་ལྡློག་ཕློགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ནི་མཚན་སྙན་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་གནམ་དཔད་རིག་པ་བ་ཧློར་ལེས་༼Fred Hoyle༽བཏློན་ཡློད། ཚེ་སློག་ནི་ཐློག་

མར་ཧ་ཅང་ངེས་མེད་ཀི་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྟེས་དབང་གིས་བྱུང་བར་འདློད། 

ཧློར་ལེས་ཡློངས་གགས་ཀི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་གི་ནང་ཚེ་སློག་བྱུང་ཚུལ་ནི། གད་

སྙིགས་ཕུང་གསློག་གི་རྭ་བའི་ནང་རླུང་འཚུབས་གཡུགས་ནས་གནམ་གྲུ་ཞིག་སྟེས་

དབང་གིས་གྲུབ་པ་དང་མཚུངས་ཚུལ་བརློད་ཡློད།” 

“འབར་གས་ཆེན་མློ་ནི་སྟེས་དབང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་དེ་འད་ཡིན་

ཚེ་ཚེ་སློག་ཀང་སྟེས་དབང་གི་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སྐྱློན་ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ།” 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌། 

“ང་ཚོས་འབྱུང་སིད་ལ་རྩིས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་རྒྱུ་མཚན་དེ་མཐློང་ཐུབ་རྒྱུ་

རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བྱུང་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འབྱུང་སིད་ནི་10-100 ་༼འདི་ནི་

ཀླད་ཀོར་དང་ཧ་ལམ་མཚུངས།༽ཡིན་པའི་རྩིས་ཞིབ་བྱས་ཚེ། བྱུང་བ་དེར་འབྱུང་བའི་གློ་

སྐབས་ཤིག་མེད་པར་བརློད་ཆློག འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ལྕགས་རྡློག་ཅིག་གསེར་རྡློག་ཏུ་

འགྱུར་བའི་འབྱུང་སིད་ཀི་རང་བཞིན་དང་མཚུངས་ཤིང༌། ཚན་རིག་གི་ནང་ང་ཚོས་

བྱུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་འབྱུང་མི་སིད་པར་བརློད་ཀི་ཡློད།

“ཁྱབ་ཁློངས་འདིར་གཏློགས་པའི་མཁས་དབང་ཚོས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མའི་

སྐློར་གི་ཚན་རིག་གིས་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་རྩ་འཛིན་འདི་ངློས་ལེན་མ་བྱས་ན། ཚན་རིག་

རང་བཞིན་གི་མདུན་བསྐྱློད་ཅིག་འབྱུང་མི་ཐུབ་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ཡློད། འདློད་

ཚུལ་འདི་ནི་གལ་ཆུང་ཆློ་མེད་ཅིག་ཏུ་སང་ཡང༌། ཕློགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་དེ་

འད་ཞིག་མིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སློལ་རྒྱུན་གི་ཚན་རིག་གི་མཚན་ཉིད་དམ་འཛིན་

བྱས་ན། ཚན་རིག་ནི་དངློས་ཁམས་དང་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ཆློས་ཉིད་ཁག་གཞིར་

བཞག་གི་ཐློག་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་མངློན་ཚུལ་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་པར་འབད་པའི་

འགློ་བ་མིའི་ལས་དློན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། འདིས་བསྟན་དློན་ནི་ཚན་རིག་གིས་རྫུ་

འཕྲུལ་ལྟ་བུ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང༌། མི་ཞིག་ཚན་རིག་པ་དང་བཀློད་པ་པློ་ཁས་ལེན་བྱེད་

མཁན་གཉིས་ཀ་ཡིན་མི་སིད་པ་འདི་ཡིན།”

ངེས་ཡོད་རང་བཞིན་དང༌། ངེས་མེད་རང་བཞིན།

ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་ཤེས་པར་ང་ཚོས་དངློས་ཁམས་དང༌། རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་
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ཆློས་ཉིད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་སྙེག་དགློས་པ་ཁས་ལེན་བྱས་ཀང༌། ད་དུང་དི་བ་ཞིག་

ལྷག་ཡློད་པ་ནི་ཚེ་སློག་གི་བྱུང་བ་འདི་རྒྱུ་རྐེན་ངེས་ཡློད་རང་བཞིན་གིས་མི་འབྱུང་

ག་མེད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་དངློས་ཁམས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ངེས་མེད་ཀི་རང་

བཞིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་འདི་ཡིན། ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་

གྱུར་པའི་ལྟ་སྟངས་འདི་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་བསམ་བློ་ཁག་ནི་ངེས་ཡློད་རང་

བཞིན་གི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། ངེས་མེད་རང་བཞིན་གི་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་རེད།

ནློར་སེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མློང་བའི་ཌེ་འཇློ་ཝེས་༼Christian de 

Duve༽ཚེ་སློག་ནི་དབང་མེད་དུ་འབྱུང་དགློས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པར་

བརློད་འདུག “འཇིག་རྟེན་ལ་ཚེ་སློག་གི་མངལ་སྦྲུམ་ཞིང༌། སྐྱེ་དངློས་ཀི་ཞིང་ཁམས་

ལ་མི་ཡིས་ཁེངས་ཡློད་པ་གསལ་པློ་ཡིན། དེ་མིན་ང་ཚོ་འདིར་ཡློང་མི་སིད་པ་དང༌། 

ང་ཚོ་འདིར་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཁློ་ན་རེད།” ལྟ་ཚུལ་འདི་ཡློད་མཁན་ནི་

ཁློང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། མཁས་དབང་གལ་ཆེན་སྐློར་ཞིག་ལའང་ཡློད། སྐད་ཆ་

འདིའི་རིགས་ནི་ཚན་རིག་མིན་པ་དང༌། ཆློས་ལུགས་ཀི་མཚོན་བརློད་ཙམ་ཡིན་

པའི་རྩློད་གེང་བྱེད་མཁན་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་འདིར་སྐྱློན་བརློད་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་པ་རེད། 

ཆློས་ལུགས་ཀི་ཡིད་ཆེས་ནི་ཡློད་ཆློག་ནའང༌། ཚན་རིག་དང་བསེས་ན་མི་འགིག་

པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་ནའང༌། ཚན་རིག་དང་རིག་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་གཞན་ཁག་

ཅིག་ལའང་ངེས་ཡློད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ཡློད། དཔེར་ན། མི་

གཙོར་བཟུང་གི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཚོས་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་ཚེ་སློག་བྱུང་བ་ནི་

གཡློལ་ཐབས་མེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པར་བརློད་པ་དང༌། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚེ་སློག་ལ་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་པ་མང་པློར་ཚེ་སློག་གི་ཚད་གཞི་མཐློན་

པློ་ཞིག་གློ་ལ་གཞན་གི་སྟེང་དུའང་ཡློད་པའི་མངློན་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་

ཤིག་ཡློད། ཁློང་ཚོ་ཚང་མར་ཚེ་སློག་ནི་ངེས་པར་དུ་འབྱུང་དགློས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡློད་པ་མ་ཟད། ཚེ་སློག་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་

པའི་བཀློད་པ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆློས་རྩ་ཆེན་ཡིན། དེ་བས་ན་བཀློད་པ་པློ་ཞིག་ཀང་ཡློད་

པའི་བདེན་འཛིན་ཞིག་ཡློད། ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་མངློན་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་བཀློད་པ་

པློའི་རིང་ལུགས་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཁློང་ཚོར་སྦློར་ཆློག

འདི་ཚོའི་ལྡློག་ཕློགས་ཀི་ལྟ་བ་ནི་ངེས་མེད་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་དློན་སྤི་ལ་

གཞི་བཅློལ་ཡློད། ངས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདི་འགེལ་བརློད་ཞུ་འདློད་

བྱུང༌། “ངེས་མེད་རང་བཞིན་ནི་གློ་སྐབས་སམ་ཐློལ་བྱུང་དང་གཅིག་པ་མིན་ཞིང༌། 

ངེས་མེད་རང་བཞིན་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཐ་དད་པ་

མང་པློ་ཞིག་ཐློལ་བྱུང་དུ་བྱུང་སྟེ། བྱུང་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་མཇུག་འབས་ལ་ཤུགས་

རྐེན་ཐེབས་པར་གློ་དགློས་པ་དང༌། རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་ནི་སློ་སློའི་ངློས་ནས་ངེས་ཡློད་

ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་མློད། དེ་དག་གིས་ཕན་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་རེས་བྱེད་པ་

ནི་ཆེས་རློག་འཛིངས་ཆེ་བས་ཚོགས་པ་འདིའི་མཐའ་མའི་འབས་བུ་དེ་ས་ས་ནས་

མཐློང་མི་ཐུབ།

“དཔེར་ན། རླངས་འཁློར་གདློང་ཐུག་ནི་གློ་སྐབས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་

ཆག་སྒློ་ཞིག་ཏུ་སང་ཡང༌། ཞིབ་ཏུ་ལྟ་སྐབས་ཆག་སྒློ་འདི་ནི་རླངས་འཁློར་བཏང་བའི་

མགློགས་ཚད་དང༌། འགིག་འཁློར་གི་གནས་སྟངས། རླངས་འཁློར་གཏློང་མཁན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

གིས་ཆང་རག་མཐུང་ཡློད་མེད། དེ་བཞིན་ཁློང་གི་སེམས་ཁམས་སློགས་ལ་བརྟེན་

ཡློད། རྒྱུ་རྐེན་མང་པློ་འདི་ཚོར་བརྟེན་ནས་དློན་རྐེན་འདི་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། མ་རྩ་ཉློ་

ཚོང་གི་ཁློམ་རའི་རྡིབ་ལྷུང་དང་ནམ་ཟླའི་ཆག་འཇིག་ལ་སློགས་པའང་འདི་དང་

གཅིག་མཚུངས་རེད། འདི་དག་ནི་ངེས་མེད་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང༌། ལྟ་སྟངས་འདི་ནི་

ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་དང༌། སྐྱེ་དངློས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་སྐློར་གི་ལྟ་བ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན།

“གློངས་ཟིན་པའི་གྷློར་ལི་ཌི་༼Jay Stepehn Gould༽ནི་ངེས་མེད་རང་

བཞིན་འདི་གཙོ་བློར་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་དང༌། 

འཕེལ་འགྱུར་གི་རིམ་པ་ཐློག་མ་རྣམས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱས་ནས་འདི་ལྟར་བིས་

འདུག ‘ཕེ་ཁད་རེ་འློད་༼prokaryote ༽ཀི་ཕྲ་ཕུང་ནས་ཡློ་ཁད་རེ་འློད་༼eukary-

ote༽ཀི་ཕྲ་ཕུང་བར་གི་གློམ་ཁ་དང་པློ་འདི་ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་གཉིས་ལས་ཐེར་འབུམ་

བཅུ་གཉིས་ཙམ་འགློར་ཡློད་སིད།’ ཁློང་གིས་བརློད་བཞིན་པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་

ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་རྣམས་ངེས་མེད་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕིས་

སུ་བྱུང་ཡློད་སིད་པ་དང༌། དེ་མིན་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བའི་དློན་རེད། སྐད་ཆ་འདིའི་

ཤུགས་བསྟན་ནི་ཐ་ན་འགློ་བ་མིའང་གཏན་ནས་བྱུང་མེད་པ་སིད་པ་འདི་ཡིན། འདི་

ནི་མློན་ན་ཌིའི་༼Jacques Monod༽སྐད་ཆ་རྒྱུས་ཡློད་དེ། ‘ང་ཚོ་ནི་ཕལ་ཆེར་

འཇིག་རྟེན་དུ་ཁེར་རྐང་ཡིན’ཞེས་པ་དང་འད་བློ་ཞིག་རེད། མློན་ན་ཌིས་ད་དུང་འདི་

ལྟར་བརློད་འདུག ‘ང་ཚོས་རང་ཉིད་ནི་དགློས་ངེས་ཡིན་ཞིང༌། ལྡློག་ཐབས་མེད་པ་

དང༌། ཐློག་མཐའ་མེད་པའི་བསྐལ་བའི་བར་དུ་ངེས་གཏན་ཡིན་པར་བསམ་ཞིང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆློས་ལུགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་ཚང་མ། ཐ་ན་ཚན་རིག་གི་ཆ་ཤས་

ཤིག་གིས་ཀང་ནམ་ཡང་མཚམས་མ་བཞག་པའི་འགློ་བ་མིའི་རང་བསྟློད་དེ་རྒྱུ་

འཁྱློངས་བྱེད་པ་ལས། འགློ་བ་མིའི་ངེས་མེད་རང་བཞིན་འདི་དློན་དངློས་སུ་ངློས་

ལེན་བྱེད་ཀི་མེད།’”

ངས་རང་ཉིད་ལ་ངེས་མེད་ཀི་རང་བཞིན་འདི་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་ལ་འབེལ་བ་

ཡེ་ནས་མེད་པའི་གནད་དློན་དེ་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་གསལ་པློར་མཁྱེན་ཡློད་དམ་

ཞེས་དིས་པ་ཡིན། བྱུང་བ་སློ་སློའི་རིམ་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ངེས་མེད་ཀི་རང་

བཞིན་འདི་གྲུབ་ཡློད་ཅིང༌། བྱུང་བ་དང་རིམ་པ་དེ་དག་རེ་རེར་རྫས་འགྱུར་དང་

དངློས་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ལ། བྱུང་བ་དང་རིམ་པ་བྱེ་བག་

པ་དེ་དག་གི་མཐའ་མཇུག་གི་མཉམ་འདུས་ཀི་བྱུང་བ་ནི་གློ་བུར་གི་རང་བཞིན་ཞིག་

ཡིན་པ་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཞིག་མིན། བྱུང་བ་དང་རིམ་པ་མང་པློ་དེ་

ཚོ་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྒློ་ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤིའི་འབས་བུ་དེ་

སློན་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། གཅིག་བྱས་ན་འབྱུང་ཞིང་གཅིག་བྱས་ན་མི་འབྱུང་

བའི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།

ཚེ་སོག་གི་རྒྱུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་རྣམ་གཞག

ང་ཚོས་མཚམས་འདིའི་བར་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མར་ཕློགས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ལྟ་

བའི་རྒྱབ་ལློངས་ཁག་ཅིག་ལ་བལྟས་པ་དང༌། ཚན་རིག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་སའི་གློ་ལའི་

ཐློག་གི་ཚེ་སློག་ནི་སློག་ཤུགས་མེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ལས་བྱུང་ཞིང༌། ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ནི་རྫས་འགྱུར་གི་ཐུན་རྐེན་འཛོམས་པློ་ཞིག་
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གི་ནང་གྲུབ་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་འཛིན་གི་ཡློད། ངས་འདི་ལྟར་རང་གི་གཏམ་བཤད་མུ་

མཐུད་པ་ཡིན།

“སའི་གློ་ལའི་སྟེང་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་

པར། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་མང་པློ་ཞིག་ཕི་རློལ་ནས་ཀང་ཡློང་ཡློད་པ་དང༌། 

འདི་ནི་ད་ལྟའང་འབྱུང་གི་ཡློད། ལློ་རེར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་པློའི་ས་རྡུལ་ཏུན་

འགའ་མཁའ་དབྱིངས་ནས་མར་འབབ་ཅིང༌། ས་རྡུལ་དེ་ཚོའི་ནང་སྐྱེ་ལྡན་རང་བཞིན་

གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་མང་ཞིང༌། ད་དུང་གནམ་རྡློ་དང་དུ་བ་མཇུག་རིང་

སློགས་ཀིས་བརྡབས་རྫས་ཁྱེར་ཡློང་བ་དང༌། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་ཆུ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་

གནམ་རྡློ་འདིའི་རིགས་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་བབས་པའི་ཤུགས་རྐེན་ལས་བྱུང་བར་

འདློད་པའི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚན་རིག་པ་

ཁག་ཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་པློའི་ནང་ནས་རྒྱུ་ཆ་འདི་འད་མང་པློ་ཞིག་

ཡློང་བ་ཡིན་པས་ཚེ་སློག་ཀང་དེ་བཞིན་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་གཏློང་ཞིང༌། འདི་ནི་ཚེ་

སློག་གི་རྒྱུ་ཡློངས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་དློན་སྤི་དེ་ཡིན་པ་དང༌། ཚན་རིག་པའི་ཚོགས་

སེའི་ནང་སྐབས་འགར་གེང་གི་ཡློད། རྣམ་གཞག་འདི་གཞིར་བཞག་ན། ཚེ་སློག་གི་

ས་བློན་ནི་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ནས་ཡློང་བ་ཡིན།”

“འདི་ནི་ཐག་གཅློད་ཅིག་མིན་པ་དང༌། ཁྱེད་ཀིས་གནད་དློན་དེ་ཕར་འདེད་

ཀི་འདུག” ྋཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་གསུངས་བྱུང༌།

“དེ་ནི་བདེན་པ་རེད། གལ་སིད་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་

དེ་ལློག་གྱུར་ཡིན་པའི་གློ་ལ་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕར་དེད་པ་ཡིན་ན། འདིས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གནད་དློན་གསལ་པློར་བཟློ་བར་ཕན་མི་ཐློགས། ཚན་རིག་པ་མང་ཆེ་བས་གནད་

དློན་འདི་ཡློད་པར་མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ཚེ་སློག་གི་རྒྱུ་ཡློངས་ཁྱབ་

ཀི་རྣམ་གཞག་འདིའི་རྒྱབ་ལློངས་སུ་ཚེ་སློག་ནི་ཡློངས་ཁྱབ་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཡིན་

པའི་བསམ་བློ་འདི་ཡློད་ཅིང༌། ཚེ་སློག་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཕློགས་ཡློངས་སུ་ཁྱབ་པ་

དང༌། གློ་ལ་འད་མིན་གི་སྟེང་འབྱུང་གི་ཡློད།” 

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་མུ་མཐུད་དེ། “འློ་ན། རྣམ་གཞག་འདི་ཚོའི་ངློས་ནས་

བཤད་ན། འབར་གས་ཆེན་མློའི་ས་རློལ་ཏུའང་ཚེ་སློག་ཡློད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་དགག་

བྱ་མེད་པར་འཛིན་ཐུབ་བམ།”

“དེ་འད་ཞིག་མིན། མི་རེ་འགས་ཚེ་སློག་གི་རྒྱུ་ཡློངས་ཁྱབ་ཀི་རྣམ་གཞག་

འདི་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་བསམ་པ་ལས། ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཙིགས་

ཆེན་དུ་འཛིན་གི་མེད།” འབར་གས་ཆེན་མློའི་ས་རློལ་ཏུ་ཚེ་སློག་ཡློད་མེད་ཀི་དི་བ་

འདིར་གློ་རྒྱུ་མེད། བྱུང་བ་འདིའི་ས་རློལ་ཏུ་དངློས་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཁག་དང༌། ཐ་

ན་དུས་དང་བར་སང་གི་སྐློར་གེང་ནའང་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། 

མཚམས་འདིར་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་གི་གནད་དློན་ཞིག་ལ་གསལ་ཁ་

གཏློད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བྱུང༌།

ཚེ་སོག་ཅེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

“ངས་མཚམས་འདིར་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གིས་ཚེ་སློག་ལ་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟར་

འཇློག་པའི་སྐློར་གེང་ན་འློས་འཚམས་ཡིན་པར་བསམ་བྱུང༌། ཚེ་སློག་ནི་ཅི་ཞིག་

ཡིན་ནམ།
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“ཚེ་སློག་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་ཐད་ལ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་མ་འད་བ་དུ་མ་

ཡློད། གཅིག་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་འདི་གཙོ་བློར་འཛིན་པ་དང༌། གཞན་གིས་

ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་འད་བཤུས་དེ་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན། ངས་འདི་ནས་ཕྲ་

ཕུང་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་གེང་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ལྟར་བྱས་ན་

ངས་ཝར་རེ་ལའི་ཞིབ་འཇུག་ལའང་འགེལ་བརློད་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད། ཝར་རེ་ལས་

རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་གི་རྣམ་གཞག་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཆ་ནས་ཁློང་ནི་ཚན་

རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་དར་སེལ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ཁློང་གིས་རང་

ཉིད་ཀི་དགེ་རྒན་མཱ་ཆློ་ར་ན་༼Humberto Maturana༽དང་མཉམ་འབེལ་གིས་རྣམ་

གཞག་འདི་འཆར་འགློད་བྱས་པ་རེད། ཚེ་སློག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་གསལ་པློ་མེད་སྟབས། ཚན་རིག་གིས་དེར་མཚན་ཉིད་འཇློག་སྟངས་ནི་ཚེ་

སློག་གི་རྣམ་པ་དམའ་ཤློས་དེ་གང་དུ་ཡློད་པར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། ཚན་རིག་

ལ་མཚོན་ན་དེ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ལྡན་གི་སྐྱེ་ལྡན་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་རབ་ཀི་གནས་རིམ་

ཡིན། དེའི ་ཕིར་ང་

ཚོས་སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མློ་འདི་

ཚོ་ནས་འགློ་འཛུགས་

རྒྱུ་ཡིན།

“གལ ་ ཏེ ་ སྐྱེ ་

དངློས ་རྫས ་འགྱུར ་

རིག་པ་བ་ཞིག་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ས་བཅུད་སྡུད་ལེན་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས། ཚག་རེ་རེས་ས་འགྱུར་གི་

བསེབས་ས་མཚོན་ཞིང་། ཐིག་རེ་རེས་ས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་མཚོན་ཡློད།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཚོ་བཞིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་དཀྱུས་མ་འདི་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། ཁློང་གིས་

གཞི་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཤིག་གསར་རེད་བྱེད་ངེས། འཇིགས་

སང་མ་བྱེད་རློགས། ཡིན་ཡང༌། དཔེ་མཚོན་གི་རི་མློ་འདིས་ཕྲ་ཕུང་དཀྱུས་མ་ཞིག་

གི་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་དེ་མཚོན་ཡློད། ཚེག་རེ་རེས་

བརྡབས་རྫས་རེ་དང༌། ཐིག་རེ་རེས་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་རེ་མཚོན་ཡློད། རྫས་

འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་སྟློང་ཕྲག་མང་པློ་འདི་དག་ནི་འིན་ཛས་སྐུལ་སླློང་བྱས་པ་ཞིག་

རེད། འིན་ཛ་༼enzyme༽ནི་སྤི་དཀར་ཆེན་པློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་གཅིག་གི་

ནང་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་མང་པློ་ཡློད་པ་དེ་ལྟར་དུ་འིན་ཛའང་ཡློད། 

“ཕྲ་ཕུང་ཕྲ་མློ་རེ་རེའི་ནང་བརྡབས་རྫས་སྟློང་ཕྲག་འགའ་ཡློད་པ་དང༌། འདི་

ཚོ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་སྦེལ་མཐུད་བྱས་ཡློད། 

སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་ཚེ་སློག་གི་ཁློད་ན་རིགས་རྫས་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་མེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་

གཅིག་ཅན་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་མེད། འདིས་བསྟན་དློན་ནི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་སྐྱེ་ལྡན་

ཞིག་ཡིན་ཡང་གྲུབ་ཆ་སྟློང་ཕྲག་དུ་མ་ཡློད་པ་དང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རློག་འཛིངས་

རང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ནང་ཕན་ཚུན་འབེལ་ཡློད་པ་མ་ཟད། གློ་

བརྡའང་སྤློད་ཀི་ཡློད། ཐ་ན་ཕྲ་ཕུང་ཕྲ་མློ་གཅིག་ཀང་འདི་ལྟར་རློག་འཛིངས་ཆེ་ན། 

ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་སམ།”

རས་གཞིའི་ངློར་ཤར་བའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རི་མློ་འདིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆློག་དང༌། ནང་པའི་མཁས་དབང་ཚོའི་བར་ལ་གློས་བསྡུར་རིང་པློ་ཞིག་བསླངས། 

དེ་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་དི་བ་བཀློད་བྱུང༌། “ཚེ་སློག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ཚེ་སློག་གི་འཕེལ་རིམ་གི་གནད་

དློན་འདི ་དང་འབེལ་བའི ་ཐློག་

ནས་དཔེར་ན། ཤིང་སློང་ཞིག་

སྐམ་པའི་ཚེ་དེའི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་

གཏེར་རིགས་སུ་ཐིམ་པར་བྱེད་

ནའང༌། དེའི་ཚེ་སློག་ལ་ཅི་ཞིག་

འབྱུང་ངམ། དེ་བཞིན་གཏེར་

རིགས་ཚེ་སློག་ལ་འགྱུར་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་གི་ནང་འཕེལ་རིམ་འདི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ།” ྋགློང་ས་མཆློག་

གི་དི་བ་འདི་ནི་ངས་འློག་ཏུ་གེང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བགློ་གེང་གི་གནད་དློན་དང་ཐད་ཀར་

འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། ངས་ད་དུང་དེའི་སྐློར་ལ་གེང་རྒྱུ་མིན་ཞིང༌། 

གློས་བསྡུར་འདི་བྱེད་པར་ད་དུང་རྨང་གཞི་ཆེན་པློ་ཞིག་འདིངས་དགློས།

“ང་ཚོས་དི་བ་འདི་རེས་ནས་གེང་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། སྐབས་འདིར་ལན་

མདློར་བསྡུས་ཤིག་བརྒྱབ་ན། ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་ནི་ཆློས་གང་ཞིག་འཆི་སྐབས་དེ་

ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་སུ་ཐིམ་འགློ་བ་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་དག་

ནི་སླར་ཡང་འཚོ་བཞིན་པ་དང༌། འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་གསར་པ་བསྐྲུན་པར་

བེད་སྤློད་བྱེད། དེ་བས་ན་ཚན་རིག་ལའང་སིད་པའི་འཁློར་ལློ་དང་ཆ་འད་བའི་ལྟ་བ་

ཞིག་ཡློད། འློན་ཀང༌། མི་མཐུན་པ་ཞིག་ནི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཆློས་གང་

ཞིག་ཤི་བའི་སྐབས་སུ་ཆློས་དེ་དློན་དངློས་སུ་ཤི་ཡློད། དེ་ཡང་སློ་སློའི་སྒེར་གི་

༧ གློང་ས་མཆློག་གིས་ཚན་རིག་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་སྤློད་པའི་དི་བ་

ཞིག་འདི་བཞིན་པ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདག་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་དན་ཤེས་ཚང་མ་སྟློང་ཡློད།”

བློད་སྐད་དུ་ཞར་བྱུང་གི་བགློ་གེང་དེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཀི་འདུག ཐུབ་བསྟན་

སྦིན་པས་ང་ཚོར་ཅི་ཞིག་གེང་བཞིན་པ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུར། “ཕློགས་གཅིག་

ནས་འདིར་སྐད་ཡིག་གི་རློག་ད་ཞིག་འདུག བློད་སྐད་ཀི་སྐྱེ་ལྡན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

འདི་ནི་གསར་དུ་བཟློས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། འདིའི་ངློ་གདློང་གི་དློན་ནི་འཚར་བསྐྱེད་

ཀི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་རང་ཚུགས་སུ་འགྲུབ་བཞིན་པ་ཞིག་དང༌། ཚེ་སློག་གི་རྣམ་པ་

འབྱུང་བཞིན་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་གློ་རྒྱུ་རེད།” ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་བརྡ་

ཚིག་གི་ཚོད་ལན་འདིའི་ནང་བཞད་གད་ཀི་ཡུལ་ཞིག་མཐློང་ཡློད་པ་གསལ་ཞིང༌། 

དེ་ཡང་ཁློང་དང་སྐད་སྒྱུར་གཉིས་ཀིས་བགློ་གེང་དེ་གད་མློའི་ཀློང་ནས་རྒྱུན་

བསིངས་བྱུང༌།

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་རང་གི་དི་བ་ནི་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བསྒིགས་

ནས་གསུངས་སློང༌། “གནད་དློན་དེ་ནི་རྩ་ཉག་མ་ཞིག་གི་དཔེ་མཚོན་ནང་གསལ་

པློར་མཐློང་ཐུབ། རྩ་ཉག་མ་དེ་སྐྱེ་བ་དང༌། འཚར་བསྐྱེད་བྱེད་པ། ཐ་ན་ལློ་གཅིག་གི་

དུས་ཡུན་གི་ནང་དུའང་འདི་ལ་འགྱུར་ལྡློག་ཆེན་པློ་ཞིག་འབྱུང་ངེས། དེ་ནས་འདི་ནི་

རྩ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་མེད་པ་དང་གཞན་ཞིག་གི་ངློ་བློར་གྱུར་ཡློད། ཤིང་

སློང་ཡང་ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་གི་ནང་གཞན་ཞིག་

ལ་འགྱུར་འགློ། འློན་ཀང་དུས་ཡུན་རིང་པློ་སྟེ། ལློ་ངློ་ས་ཡ་གཅིག་གི་ནང་རྡློ་དང༌། ཐ་

ན་རི་བློ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལའང་འགྱུར་ལྡློག་ཆེན་པློ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། དེའི་ཕིར་སྐྱེ་ལྡན་

དང༌། སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་བར་གི་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་དེ་གང་དུ་ཡློད་དམ། འགྱུར་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

བའི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་པུ་ནི་ཡིན་མི་སིད་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་ས་མཚམས་དེ་ནི་

གཞན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགློས། འཚོ་བཞིན་པ་གང་ཞིག་འཚོ་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལློགས་སུ་འབྱེད་བྱེད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་དེ་དློན་ངློ་མར་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།”

ལན་ཌར་ནི་གནད་དློན་འདི་གསལ་པློར་བཟློ་བའི་དློན་དུ་བགློ་གེང་གི་ནང་

ཞུགས་སློང༌། “ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་དི་བ་ནི་འདི་སྟེ། འགྱུར་ལྡློག་བྱེད་པའི་རྡློ་ཞིག་རྒྱུ་

མཚན་ཅིའི་ཕིར་འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་ཀིས་ཐིག་དེ་གང་དུ་འཐེན་རྒྱུ་ཡིན་

ནམ། ཁྱེད་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་འགྱུར་ལྡློག་འགློ་བའི་ཤིང་སློང་ནི་འཚོ་ལྡན་

དང༌། འགྱུར་ལྡློག་འགློ་བའི་རི་བློ་ནི་འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ངློས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན་

ནམ།”

དི་བ་འདིས་ང་ཚོར་རྩློལ་ནུས་ལྡན་པའི་ཚེ་སློག་གི་མཚན་ཉིད་ཅིག་དགློས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསལ་པློ་བཟློས་ཤིང༌། འདི་འདའི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ང་

ཚོས་ཚེ་སློག་དང་ཚེ་སློག་མ་ཡིན་པའི་བར་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཐུབ། ངས་ད་དུང་

རང་གི་བརློད་བྱའི་སྤི་ཁློག་གཞི་ནས་གེང་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཅུང་སྒུག་རློགས་ཞེས་

བཤད་པ་ཡིན།

སྐྱེ་དངོས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་གི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས།

“ངས་གློང་དུ་ཕྲ་ཕུང་ཕྲ་མློ་ཞིག་གི་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ནི་

ཧ་ཅང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་འདིའི་རིགས་ལ་

འཕྲད་སྐབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། ཚན་

རིག་པ་ཚོས་དཔེ་གཟུགས་ཤིག་གསར་བཟློ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་ཚན་རིག་པ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚོས་ཕྲ་ཕུང་ནི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཤིག་ཡིན་ཡང་དེའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཁྱད་

ཆློས་ནི་གང་དག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་དེའི་ངློ་བློ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རེའུ་

མིག་ཅིག་བཟློ་ཐུབ་བམ་ཞེས་སློ་སློར་དི་བ་འགློད་ཀི་ཡློད།

“ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་དགློས་ངེས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ནི་གཟུགས་རིས་འདིའི་ནང་

མདློར་བསྡུས་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡློད། སྐྱི་པགས་འདི་ནི་རྩིག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང༌། 

འདིས་ཕི་ནང་གི་བར་མཚམས་མཚོན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཁ་བསུམ་པའི་

ཆློས་ཤིག་ཡིན་པའི་དབྱིབས་རྣམ་ཡང་ཐློན་པར་བྱས་ཡློད། སྐྱི་པགས་འདི་བརྒྱུད་

ནས་རྫས་བཅུད་ཁག་ཅིག་ནང་དུ་ཡློང་སྟེ། ང་ཚོས་གློང་དུ་མཐློང་བའི་རྫས་འགྱུར་གི་

འགྱུར་ལྡློག་མང་པློ་ཞིག་བརྒྱུད་དགློས། ད་ལྟ་ཉིད་འདི་ལའང་ཁྱེད་ཀི་ལུས་པློའི་ཕྲ་

ཕུང་རེ་རེའི་ནང་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་སྟློང་ཕྲག་མང་པློ་འབྱུང་གི་ཡློད་ཀང༌། ཕྲ་

ཕུང་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་གི་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་གིས་གཏློར་བརླག་

བྱས་པ་ཐམས་ཅད་སླར་ཡང་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་གཞན་གིས་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་

ཀི་ཡློད། འདིའི་ཐད་ཝར་རེ་ལས་འདི་ལྟར་བརློད་འདུག ‘ཕྲ་ཕུང་གི་བྱ་འགུལ་གཙོ་

བློ་ནི་འགྱུར་ལྡློག་མང་པློ་ཞིག་གི་ཁློད་ན་རང་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་རྒྱུ་འདི་

ཡིན་པ་དང༌། རང་གི་ངློ་བློ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་པ་ནི། ཕྲ་ཕུང་རང་སྟེང་གི་བསྐྱར་སྐྲུན་

གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད།’ འདིས་ང་ཚོར་རྩློལ་ནུས་ཅན་གི་

ཚེ་སློག་གི་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུ་ཞིག་སྤློད་ཐུབ། དེ་ཡང་ཚེ་སློག་ནི་བར་སང་གི་ངློས་སུ་

རང་ཉིད་ཀི་བཀློད་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀིས་རང་གི་དབྱིབས་རྣམ་ཐློན་པར་བྱེད་

ཅིང༌། རང་གི་ངློ་བློ་ནི་བེད་སྤློད་བྱས་ཟིན་པའི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་སླར་ཡང་བསྐྱར་སྐྲུན་
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བྱས་ནས་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་རེད།”

ངས་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་བཞག་སྟེ། གློང་གི་སྐད་

ཆ་འདི་ཚོའི་སྐློར་ལ་དཔད་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད་མེད་བལྟས་པ་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་

གིས་དི་བ་མང་པློ་དིས་གནང་བྱུང༌། “ཡིན་ཡང་ཕྲ་ཕུང་གི་སྤིའི་ངློ་བློ་དེ་ཅི་ཞིག་གིས་

རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ། ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་འཇིག་བཞིན་པ་དང༌། འབྱུང་

བཞིན་པའི་ནུས་རྩློལ་དེ་དག་ཡློད་ཅིང༌། ནང་རློལ་གི་གྲུབ་ཆ་སློ་སློར་རྒྱུན་མཐུད་

ཅིག་ཡློད་དམ། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆ་སློ་སློར་རྒྱུན་མཐུད་ཅིག་ཡློད་པའི་ཐློག་ནས་ཕྲ་ཕུང་

སྤིའི་ངློ་བློའི་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། ཡང་ན་ཁ་ཁ་ཡིན་པའི་ནང་རློལ་གི་

ནུས་རྩློལ་དེ་དག་གི་སློ་སློའི་རྒྱུན་མཐུད་འགག་གམ། དློན་ངློ་མར་གཏློར་བརླག་

ཅིག་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། ཕྲ་ཕུང་སྤིའི་ངློ་བློ་དེར་འགྱུར་བ་འགློའམ་མི་འགློ།” 

ངས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ནང་ནན་གིས་གེང་མེད་པ་ནི་ངློ་བློ་རྒྱུན་འཁྱློངས་

འདི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གི་དློན་སྤི་ལའང་འབེལ་བ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། ངློ་བློ་

རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་པ་ནི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད། འཚོ་

ལྡན་གི་ཕྲ་ཕུང་ནི་མངློན་ཐློན་དང༌། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གི་དཔེ་མཚོན་ཚད་གཞི་

ཆེས་མཐློ་བློ་ཞིག་རེད། ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་རྩ་འཛིན་འདི་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གིས་ཁྱད་

ཆློས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ནི། ནུས་རྩློལ་གི་ད་རྒྱ་འགྱུར་ལྡློག་ཆེན་པློ་ཞིག་

བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་པའི་ནུས་སྟློབས་དེ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་

ནི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་རང་སྐྱློང་གི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ཝར་རེ་ལས་བརློད་པ་ལྟར། ཕྲ་

ཕུང་གི་ཚེ་སློག་ནི་བསྐྲུན་པའི་ཆློས་དང་སྐྲུན་མཁན་གཉིས་ཁ་ཁར་འབྱེད་མི་ཐུབ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅིང༌། བཀློད་སྒིག་རང་ཉིད་འཚོ་ལྡན་གི་སྒིག་འཛུགས་དེ་ཡིན་པའི་སེ་མང་རློག་

འཛིངས་ཀི་གནས་རིམ་ཞིག་ཏུ་འབྱུང་གི་ཡློད། ཝར་རེ་ལས་གནད་དློན་འདི་དང་

འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་རྩློལ་ནུས་ཀི་གཅློད་སློམ་ཞེས་པའི་དློན་སྤི་དེའང་ཐློག་མར་

གེང་བ་དང༌། འདི་ནི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནུས་རྩློལ་ལ་མཁློ་བའི་གནས་ཚུལ་

ཐམས་ཅད་སྒིག་འཛུགས་རང་སྟེང་དུ་ཡློད་པས་ཕི་རློལ་གི་བཀློད་འདློམས་མི་

དགློས་པའི་དློན་ཡིན།

ངས་རང་གི་སྐད་ཆ་གསལ་དུ་གཏློང་བར་འབད་པ་བྱས། “ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་

གྲུབ་ཆ་རྣམས་ལ་གཏློར་བརླག་འབྱུང་ཡང༌། ནང་རློལ་ཏུ་ཡློད་པའི་རྫས་འགྱུར་གི་

འགྱུར་ལྡློག་གིས་གྲུབ་ཆ་དེ་ཚོ་ས྄ླར་ཡང་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་ཕྲ་ཕུང་ནི་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཐློན་རྫས་རྣམས་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་

པའི་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོས་ཚེ་སློག་ལ་མཚན་

ཉིད་འདི་ལྟར་བཞག་ཡློད། ཚེ་སློག་ནི་བར་སང་དུ་རང་ཉིད་ཀི་བཀློད་པའི་མཐའ་

མཚམས་ཀིས་རང་གི་དབྱིབས་རྣམ་ཐློན་པར་བྱེད་ཅིང༌། རང་སྟེང་དུ་རང་གི་གྲུབ་ཆ་

རྣམས་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་པའི་ནུས་སྟློབས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་རྒྱུན་འཁྱློངས་ཀི་

སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན། དེའི་ཕིར་ཕྲ་ཕུང་ནི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བཟློ་གྲྭ་

ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།”

རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན།

མཱ་ཆློ་ར་ན་དང་ཝར་རེ་ལ་གཉིས་ཀིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚེ་སློག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཏེ། རང་

ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་རེད་ཡློད། འདི་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་
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རིམ་གི་ཚེ་སློག་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་སྤི་སློམ་ཞིག་རེད། 

རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་ཀེ་རི་སིའི་སྐད་ཡིག་ལས་ཚུར་

བངས་པ་ཞིག་ཡིན། རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སེ་ཁག་ཅིག་ནི་རྫས་འགྱུར་གི་

འགྱུར་ལྡློག་གི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒིག་

འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྫས་འགྱུར་གི་ད་རྒྱ་འདིས་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་

གཞན་ནང་བེད་སྤློད་བྱས་ཟིན་པའི་གྲུབ་ཆ་ཐམས་ཅད་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

མཚན་ཉིད་འདིས་བཟློ་བཀློད་བྱེ་བག་པ་ཞིག་མི་སྟློན། མཚན་ཉིད་འདི་ནི་དགེ་འར་

ནི་ཨད་དང༌། སྤི་དཀར་ཁག་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་ལ་འློས་འཚམས་

ཡིན་པ་མ་ཟད། བཅློས་མའི་ཚེ་སློག་གི་རྫས་སྦློར་གི་སྒིག་འཛུགས་ལའང་སྦློར་ཆློག 

འདི་ལྟར་བྱས་ནས་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དློན་སྤི་འདིས་འཚོ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་

བསྐྲུན་པའི་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་

ཀིས་མཐའ་མཚམས་ཅན་གི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་རང་ཉིད་བཀློད་སྒིག་བྱེད་

པ་དང༌། སྒིག་འཛུགས་དེས་གྲུབ་ཆ་རྣམས་བསྐྲུན་ཞིང༌། གྲུབ་ཆ་རྣམས་ཀིས་སྒིག་

འཛུགས་དེ་བསྐྲུན་གི་ཡློད། འདི་ལྟར་ཚེ་སློག་གི་རྩ་བའི་སྒློམ་གཞིས་མགློ་མཇུག་

སྦེལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་བརྩི་སྲུང་བྱེད་པ་དང༌། དེའི་མགློ་གང་དུ་རྩློམ་པ་དང་

མཇུག་གང་དུ་སྡུད་པ་ནི་ངློས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ། རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་ནི་ཚེ་སློག་

ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་དང་འབེལ་བ་གཙོ་བློ་མེད་ཅིང༌། འདིས་ད་ལྟའི་ཚེ་སློག་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ངློས་

ནས་བཤད་ན། སྒིག་འཛུགས་འདི་ནི་གཅློད་སློམ་བྱས་ཡློད་པ་ཞིག་མིན་ཡང༌། ཚད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མ་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། འདི་ལ་རྩློལ་ནུས་ཀི་གཅློད་སློམ་ཞིག་ཡློད་པས་

སྒིག་འཛུགས་འདི་ནི་རང་སྐྱློང་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། སྒིག་འཛུགས་

འདིས་རང་ཉིད་གྲུབ་སྟངས་ཀི་སྒིག་ཁིམས་རྣམས་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། རང་ཉིད་

འཛུགས་སྐྲུན་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་མ་གྷློ་ལེ་སི་༼Lyn Margulis༽ལྟ་བུའི་སྐྱེ་དངློས་

རིག་པ་སྨྲ་བས་དང་ལེན་བྱས་ཡློད་པ་མ་ཟད། སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་དང་

དུ་བངས་ཏེ། རང་སྟེང་གི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་

པའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་པར་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་རེད།

ལྗང་མདོག་གི་མི་དང་ཞིང་པ་ཞིག

ངས་རང་གི་གཏམ་བཤད་མུ་མཐུད་དེ། “ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་རྩ་འཛིན་ཁག་ལ་ཞིབ་ལྟ་

བྱས་པ་ལས་ངློ་མཚར་བའི་གསར་རེད་ཅིག་བྱུང་བ་ནི། ང་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་ཕྲ་མློའི་སྐློར་

ལ་གང་ཞིག་བཤད་པ་དེ་དག་ནི་གང་ཆེན་ཞིག་དང༌། ཡང་ན་འཚོ་ལྡན་གི་སྐྱེ་ལྡན་

ཆེན་པློ་གང་ལའང་སྦློར་ཆློག་པ་འདི་རེད། དློན་ངློ་མར་ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་གི་ཚེ་

སློག་ནི་རང་ཉིད་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བཟློ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པའི་འགེལ་བཤད་འདི་

གནས་རིམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་སློག་ལ་ཁྱབ་ཡློད། ཁྱད་ཆློས་འདི་ནི་འཚོ་བཞིན་པ་

གང་ཞིག་འཚོ་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློགས་སུ་འབྱེད་བྱེད་ཅིག་ཡིན།

“ངས་རང་གི་སླློབ་མ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་མིང་ཐློ་གཉིས་ཞེས་པའི་རྩེད་མློ་ཞིག་

བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། གློ་ལའི་ཕི་རློལ་གི་མི་ཞིག་གློ་ལའི་སྟེང་གི་ཚེ་སློག་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡིན་པའི་གློ་རྟློགས་འཚོལ་བར་ཡློང་བ་དང༌། ང་ཚོས་ཁློ་ལ་ལང་མདློག་གི་མི་

ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་སྒྲུང་གི་ནང་ལང་མདློག་གི་མི་འདི་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་ཞིང་པ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ཞིག་ལ་ཐུག་ནས་བརློད་རྒྱུར། ‘ངས་མིང་ཐློ་ཞིག་འབི་དགློས་ཤིང༌། ཁྱེད་ཀིས་ང་ལ་

གང་ཞིག་འཚོ་ལྡན་ཡིན་པ་དང༌། གང་ཞིག་འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་པ་བཤད་ཐུབ་བམ།’

“ཞིང་པ་དེས་མྱུར་དུ་མིང་ཐློ་འདི་གཉིས་སུ་བགློས་ནས་བརློད་རྒྱུར། ‘དེ་ནི་

ལས་སླ་བློ་ཞིག་རེད། སྦང་ནག་དང༌། ཤིང་སློང༌། དེལ། ཤ་མློ་ལ་སློགས་པ་ནི་འཚོ་

བཞིན་པ་ཡིན་ཞིང༌། རླངས་འཁློར་དང༌། གློག་ཀད། ཤེལ་རྡློ། ཟླ་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་

འཚོ་བཞིན་པ་མ་རེད།’ ཞིང་པས་མིང་ཐློ་འདི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཉིས་སུ་བགློས་པས་

ལང་མདློག་གི་མི་ཧ་ལས་ཤིང༌། ཞིང་པ་འདིས་ཇི་ལྟར་བགློས་པའང་ཤེས་འདློད་

བྱུང༌། ཅི་ཞིག་གིས་འཚོ་བཞིན་པ་འཚོ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློགས་སུ་ཕེས་ཡློད་

དམ། སྦང་ནག་ནས་གང་ཆེན་བར་གི་སྐྱེ་ལྡན་འདི་ཚོའི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆློས་ཅི་ཞིག་

ཡློད་དམ། ཁློ་ཚོའི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཡིན་ཡང་ཐུན་མློང་གི་ཆློས་ཤིག་ཁློ་ཚོར་ཡློད་

ངེས། ད་དུང་ཐུན་མློང་གི་ཆློས་འདི་ནི་འཚོ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཐློའི་ནང་གི་གློག་

ཀད་དང༌། ཟླ་བ། ཤེལ་རྡློ་བཅས་ལ་ཡློད་མི་སིད། འཚོ་ལྡན་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཁྱད་

རྟགས་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

“ངའི་སླློབ་མ་ཚོས་ཐག་གཅློད་ཅིག་རེད་པ་ལ་དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་དགློས་

ཤིང་རིང་པློ་ཞིག་མི་དགློས། འཚོ་ལྡན་གི་ཐུན་མློང་གི་ཁྱད་རྟགས་ནི་རང་ཉིད་བསྐྱར་

སེལ་མིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐྱེ་ལྡན་ཁག་ཅིག་མློ་གཤམ་ཡིན་པ་དང༌། ཚད་

མཐློ་བློའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་བསྐྱར་སེལ་འབྱུང་བར་ཕློ་མློ་གཉིས་འཛོམས་དགློས། ཤིང་སློང་

དང༌། ཤ་མློ། ཉ་ལ་སློགས་པའི་འཚོ་ལྡན་ཚང་མར་ཡློད་པའི་ཐུན་མློང་གི་ཁྱད་ཆློས་

ནི་རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་གི་ནུས་སྟློབས་འདི་ཡིན། དེ་ཡང་རང་སྟེང་དུ་འགྱུར་ལྡློག་མང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པློ་ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ནའང༌། རང་ཉིད་ནི་རང་ཉིད་དུ་གནས་པའི་

ཁྱད་ཆློས་འདི་རེད། ང་ཚོ་རེ་རེར་ཁྱད་ཆློས་འདི་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་སྐར་ཆ་

རེ་རེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀི་པགས་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡ་ས་དུ་མ་འདློར་གི་ཡློད་ཀང༌། པགས་

པའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ནི་རང་སྟེང་དུ་སླར་ཡང་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁྱེད་ཀི་ཁག་གི་

ནང་དུ་ཡློད་པའི་སློག་འཛིན་རླུང་དབློར་འདེན་བྱེད་མཁན་གི་རྫས་ཕལ་ཆེ་བ་ཉིན་

འགའི་ནང་འཇིག་ནའང༌། རང་སྟེང་དུ་སླར་ཡང་དེ་དག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁྱེད་

ཀིས་སྐྲ་གཏུབས་ཚེ། སླར་ཡང་སྐྲ་སྐྱེས་ནས་ཡློང་རྒྱུ་རེད། རང་གི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་

བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང༌། འགྱུར་ལྡློག་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་

རང་ཉིད་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆློས་འདི་ནི་ཚེ་སློག་གི་ངློ་བློ་གཙོ་བློ་དེ་ཡིན།”

ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ལང་མདློག་གི་མི་དང་ཞིང་པའི་སྒྲུང་འདིས་

འདློད་པ་བསྐངས་ཡློད་པར་སང་བས་ངས་མུ་མཐུད་པ་ཡིན། “འཚོ་བཞིན་པའི་ཕྲ་

ཕུང་གི་བྱེད་ལས་ནི་ཆ་ཤས་ཚང་མ་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་དང༌། 

བྱེད་ལས་དེར་བཀློད་འདློམས་བྱེད་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་མེད། རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་

གིས་ནུས་རྩློལ་དང་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་དེ་དག་ཟླ་བསྒིལ་དུ་བཏང་ཡློད། ལྟེ་

གནས་ཀི་བཀློད་འདློམས་བྱེད་པློ་ཞིག་དེར་མེད། སྤིར་བློའི་འཛིན་པའི་ཚན་རིག་

དང༌། སེ་མང་རློག་འཛིངས་སྐློར་གི་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཚང་མའི་ནང་ལྟེ་

གནས་མེད་པའི་བདག་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་ཡང་ཡང་གེང་གི་ཡློད། དློན་སྤི་འདི་ནི་ལེ་

ཌེའློ་སི་དང༌།༼Le Doux༽ ཨམ་ཏྲློ་ནེའློ།༼Antonio Damasio༽ རློད་ཐི།༼Gerhard 

Roth༽ དེ་བཞིན་ཝར་རེ་ལ་ལྟ་བུ་ཀད་པའི་ནུས་རྩློལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཁློང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་སེམས་ནི་བྱ་

འགུལ་དང༌། ཚོར་བ། མློང་ཚོར། དན་ཤེས། བསམ་བློ་རྣམས་ཚོགས་པའི་རང་

བཞིན་ཞིག་ཡིན་པར་བརློད་རྒྱུ་རེད། བསམ་བློ་གཏློང་མཁན་མེད་པར་བསམ་བློ་

གཏློང་བཞིན་པ་ཡློད་པ་དང༌། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཁང་པ་ཞིག་ཡློད་ཀང་ནང་དུ་མི་སུ་

ཡང་མེད། འདུས་ཚོགས་ཧིལ་པློའི་ངློས་ནས་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་འདི་འབྱུང་བ་

དང༌། ལྟེ་གནས་མེད་པའི་སྤི་ཞིག་འགྲུབ་ཀི་ཡློད། རང་བཞིན་འདི་ནི་འཚོ་བཞིན་

པའི་ཕྲ་ཕུང་ལའང་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འདུས་ཚོགས་ཧིལ་པློའི་ནང་དུ་ཚེ་སློག་

ཡློད་ནའང༌། ཚེ་སློག་ལ་གཞི་གཅིག་ཏུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡློད་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་

མེད།

“འཆི་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚེ་སློག་གི་མཚན་ཉིད་འདི་དང་འབེལ་བ་ཡློད། ང་

ཚོ་ཚན་རིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན། ཉ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཆི་སྐབས་དེས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་ཐམས་ཅད་སླར་ཡང་རང་གི་ཁློར་ཡུག་ལ་སྤློད་པ་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་དེ་ཚོ་སླར་ཡང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་དངློས་པློ་གཞན་

བསྐྲུན་གི་ཡློད། ང་ཚོ་རང་སྟེང་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཐམས་ཅད་སློན་མར་

བཀློལ་སྤློད་ཐེངས་མང་པློ་བྱས་ཟིན། ང་ཚོ་རང་སྟེང་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

འགའ་ནི་སྟློང་ཟིན་པའི་གཏུམ་འབྲུག་ལ་དབང་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་སིད། ཡང་དང་ཡང་

དུ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་འགློ་སྟངས་ཤིག་རེད། མདློར་བསྡུས་

ན། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀི་དན་ཤེས་དེའང་འཇིག་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ནི་

ཡློད་པ་ཞིག་མིན།”
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདིའང་ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལུགས་བར་གི་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། 

ངས་བསམ་བཞིན་དུ་གནད་དློན་འདི་ནན་ཏན་དུ་བརློད་དེ། ནང་པའི་ཕློགས་

གཏློགས་ནས་འདིའི་ཁ་གཏད་ལ་ཅི་ཞིག་བརློད་པར་བལྟས་པ་ཡིན། “ངས་སློ་སིའི་

ནང་ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་བགློ་གེང་མང་པློ་བྱས་མློང༌། ང་ཚོར་ཚེ་

སློག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཐ་ན་ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་སློགས་ཀི་སྐློར་ལའང་

མཐུན་སང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་འདུག འློན་ཀང༌། འཆི་བའི་གནད་དློན་འདི་གེང་སྐབས་

ཚན་རིག་དང་ཆློས་ལུགས་བར་གི་ཁྱད་པར་དེ་མངློན་དུ་འགྱུར་འགློ།” ཡིན་ཡང༌། 

ནང་པའི་ཕློགས་ནས་ཅི་ཡང་བརློད་མ་སློང༌། དེའི་ཕིར་ངས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་

རིམ་པ་གཞན་ཞིག་བཤད་པའི་ཐག་གཅློད་བྱས་པ་ཡིན། ཚེ་སློག་ལ་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་

པུའི་ཐློག་ནས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པར་དགློས་པ་ཡློད་ཀང༌། བྱེད་སྟངས་འདིས་ཚེ་

སློག་གི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཚང་མ་མཚོན་མི་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་ནི་ཁེར་རྐང་དུ་

འཚོ་ཡློད་པ་ཞིག་མིན་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོགས་སེ་ཞིག་ཡློད། ཚོགས་སེ་

འདི་ཚོ་ནི་ཁློར་ཡུག་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་ནང་གནས་པ་དང༌། དེ་ཚོའི་ཚེ་སློག་ནི་ཁློར་

ཡུག་དེར་བརྟེན་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན།

ཕྲ་ཕུང་ནས་བློའི་འཛིན་པའི་ཚན་རིག་བར་གི་འབྲེལ་ཟམ།

“མཱ་ཆློ་ར་ན་དང༌། ཝར་རེ་ལ་གཉིས་ཀི་འཚོལ་ཞིབ་ནང་ཚེ་སློག་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་

དང་ལྷན་དུ་ད་དུང་བློའི་འཛིན་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་དི་བ་འདིའང་ཡློད། ཁློང་

ཚོས་དི་བ་འདི་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་ནས་མཇུག་སློམ་བཞག་

ཡློད་པ་ནི། ཚེ་སློག་དང་བློའི་འཛིན་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་མ་བརྟེན་པར་འགྲུབ་མི་
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ཐུབ་པ་འདི་རེད།

“ང་ཚོས་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སེ་ཁག་དང༌། ཁློར་ཡུག་བར་གི་འབེལ་

བ་ནས་འགློ་འཛུགས་ཆློག འཚོ་ལྡན་གི་སེ་ཁག་འདིའི་རྣམ་པ་ནི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་རང་

སྐྱློང་ཞིག་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་གི་གསློན་གནས་ཕི་རློལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་

ཤུགས་ཆེན་བརྟེན་ཡློད། འདིར་འགལ་བ་ཞིག་ཡློད་པར་སང་ཞིང༌། ཚེ་སློག་གིས་

མངློན་གསལ་ཡིན་པའི་འགལ་བ་འདིའི་ནང་ངེས་པར་དུ་ནུས་རྩློལ་བྱེད་དགློས། 

རང་གི་ཁློར་ཡུག་གི་འབེལ་བ་འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ཕེ་མ་

ལེབ་དང་དེའི་ཁློར་ཡུག་གི་འབེལ་བ་ནི། འགློ་བ་མིའམ་འབུ་སིན་དང་དེའི་ཁློར་ཡུག་

གི་འབེལ་བ་དང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡིན། མཱ་ཆློ་ར་ན་དང་ཝར་རེ་ལ་གཉིས་ཀིས་འབེལ་

བ་བྱེ་བག་པའི་རིགས་འདི་ལ‘བློའི་འཛིན་པ’ཟེར།

“ཝར་རེ་ལས་བློའི་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་ནི་ཡང་

དག་ཅིག་མིན་པའི་ངློས་འཛིན་བྱས་ཤིང༌། ཚིག་འདི་ལ་མིའི་ཤ་ཚུགས་ཀི་རང་

བཞིན་སྟློན་པའི་ནང་དློན་ཤུགས་ཆེན་ཞིག་ཡློད། མི་ཞིག་གིས་ཐ་སྙད་འདི་གློ་དུས་

སེམས་ལ་མི་ཡི་བློའི་འཛིན་པ་འཁློར་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ཡང༌། ཝར་རེ་ལ་དང་མཱ་ཆློ་ར་

ནའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། བློའི་འཛིན་པ་ལ་རིམ་པ་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་སྟབས། ཚེ་སློག་གི་

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཚད་གཞི་དམའ་བློ་དག་ཀང་ནང་དུ་འདུ་དགློས་པ་ཞིག་

ཡིན། ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ནས་ཕྲ་ཕུང་མང་པློས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་

བར་གི་རྩི་ཤིང་དང༌། འབུ་སིན། ཉ། འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ལ་སློགས་པ་རེ་རེར་སློ་

སློར་དཔག་པའི་བློའི་འཛིན་པའི་ཚད་གཞི་དང་རིགས་ཤིག་ཡློད། དེ་ཚོ་རེ་རེ་ནི་ཚེ་



  187  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སློག་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་གནས་རིམ་གི་ཁྱད་པར་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། 

དེ་ལྟ་ནའང༌། བློའི་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་དློན་སྤི་འདི་ནི་འཚོ་བཞིན་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་

མ་གཏློགས་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་མེད། སློག་ཤུགས་མེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ཀི་

འཇིག་རྟེན་ལ་མི་སྦློར་བ་དང༌། རྫས་འགྱུར་གིས་ཕན་ཚུན་ངློས་འཛིན་པ་ནི་བློའི་

འཛིན་པ་ཞིག་ཏུ་མི་བརྩི།”

ཁློར་ཡུག་ནི་སྐྱེ་ལྡན་ལ་བརྟེན་མེད་ཅིང༌། ཁློར་ཡུག་གིས་སྐྱེ་ལྡན་ལ་བཀློད་

པ་འཐེན་པའམ་སྐྱེ་ལྡན་དེའི་འགྱུར་ལྡློག་རྣམས་ངེས་གཏན་བཟློ་མི་ཐུབ། ཁློར་ཡུག་

གིས་འགྱུར་ལྡློག་ཅིག་ལ་རྐེན་བྱེད་ནའང༌། འགྱུར་ལྡློག་རྣམས་གཏན་ཁེལ་བྱེད་

མཁན་ནི་སྐྱེ་ལྡན་རང་སྟེང་གི་བཟློ་བཀློད་ཡིན། འཚོ་བཞིན་པའི་སྒིག་འཛུགས་རང་

ཉིད་ཀི་བཟློ་བཀློད་དང༌། རང་གི་སློན་མའི་ཟིང་འགུལ་༼ཤུགས་རྐྱེན་ཕལ་བ།༽གི་ལློ་རྒྱུས་

གཉིས་ཀིས་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་གང་དག་གིས་ཟིང་འགུལ་གསར་པ་ཞིག་

སླློང་དགློས་མིན་ཐག་གཅློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། འགྱུར་ལྡློག་དང༌། རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་

ལྡློག འཕེལ་འགྱུར་བཅས་ནི་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་རང་སྟེང་གི་

བཟློ་བཀློད་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱས་པའི་འབས་བུ་ཡིན། ཁློར་ཡུག་གི་སྒུལ་ཤུགས་ནི་

ངེས་གཏན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འཕེལ་འགྱུར་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ནི་རང་

བྱུང་གི་འཕེལ་ཕློགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། འདི་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་འཚོ་བཞིན་པའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་རང་སྐྱློང་དང༌། རང་སྟེང་གི་གཅིག་མཐུན་རང་བཞིན་གིས་གཏན་

ཁེལ་བྱེད་ཀི་ཡློད།
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བློའི་འཛིན་པ་དང་མཉམ་ཐོན།

བློའི་འཛིན་པའི་འབེལ་བ་དེ་ནི་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

རང་སྟེང་གི་བཀློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་ཕློགས་ནས་མཱ་ཆློ་

ར་ན་དང་ཝར་རེ་ལ་གཉིས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ནི་དངློས་མཚོན་གི་དཔེ་གཟུགས་དང་འགལ་

བ་ཆགས་ཡློད། དཔེ་གཟུགས་འདི་གཞིར་བཞག་ན། བློའི་འཛིན་པ་ནི་རྩ་བའི་ཆ་

ནས་ཕི་རློལ་གི་ཁློར་ཡུག་དེ་ཇི་བཞིན་དུ་པར་སྒློན་པའི་ནུས་རྩློལ་ཞིག་རེད། དེ་

ལས་ལྡློག་སྟེ། རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལྟ་ཚུལ་འདིའི་ནང་བློའི་འཛིན་པ་ནི་སྒིག་

འཛུགས་ཤིག་གི་རང་སྟེང་གི་བཟློ་བཀློད་དང༌། ཁློར་ཡུག་གི་བར་དུ་ཡློད་པའི་ཕན་

ཚུན་གི་འབེལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁློར་ཡུག་ནི་འབེལ་བ་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐབས་འཚོ་

ལྡན་གི་སྐྱེ་ལྡན་དེའི་དབང་ཤེས་ཀི་བྱེད་ལས་ཁག་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་

རེད།

གསར་སྐྲུན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ལ་སྐབས་འདིར་འུར་བརློད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་

ཡློད་པར་མཐློང་སིད། འློན་ཀང༌། འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་དངློས་ཡློད་བདེན་དློན་ཞིག་ཡློད། 

དཔེར་ན། འློད་ཀི་རྫས་སྦློར་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གིས་སློག་འཛིན་རླུང་གིས་ཕྱུག་

པའི་ཁློར་ཡུག་ཅིག་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ཆློག་པ་དང༌། འབུ་སློམ་ཞིག་གིས་ད་བ་གསར་

སྐྲུན་བྱེད་པ། མཚོ་སམ་གིས་རྩི་ཤིང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་ཚང་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པ། 

དེ་བཞིན་མི་ཚོས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་གློང་ཁྱེར་དང་ལམ་ཆེན་སློགས་ནི་བཤད་མ་

དགློས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། སྤིར་ཚིག་འདིས་ཕློགས་གཅིག་ནས་ཡུལ་ཅན་གི་

རང་བཞིན་ཡིན་པའི་མཐུད་མཚམས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་སྟློན་པ་དང༌། དེར་བརྟེན་ནས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་དང་དེའི་ཁློར་ཡུག་གི་བར་ལ་མཐུན་སྦློར་འབྱུང་ཞིང༌། 

དེ་གཉིས་འཆམ་མཐུན་དུ་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡློད། འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་བཀློད་པ་

དང༌། དེའི་ཁློར་ཡུག་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་ཕན་ཚུན་གསར་

གཏློད་བྱེད་ཀི་ཡློད།

ཝར་རེ་ལས“enaction”ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་ཐློག་

ནས་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དློན་དུ་གསར་བཟློ་བྱས་ཤིང༌། 

སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གིས་དབང་ཤེས་ཀི་བྱེད་ལས་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

གསར་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང༌། ཁློར་ཡུག་གིས་འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་དེ་འབྱུང་དུ་འཇུག་

གི་ཡློད། འདི་ལྟར་ཚིག་འདིས་མཉམ་ཐློན་གི་ལས་ཤིག་གི་ནང་ཕན་ཚུན་བསྟུན་

འགྱུར་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་སྟློན་པ་དང༌། དློན་ངློ་མར་མཉམ་ཐློན་ཞེས་པའི་ཚིག་

འདིས་ཝར་རེ་ལས་གསར་བཟློ་བྱས་པའི་ཚིག་དེའི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ། མཉམ་ཐློན་གི་

ནུས་རྩློལ་འདི་ནི་དུས་མཉམ་གི་རང་བཞིན་ཡིན། འདིར་ནན་ཏན་དུ་བརློད་དགློས་པ་

ནི་མཉམ་ཐློན་གི་ལྟ་ཚུལ་འདིས་མློང་མཁན་དང༌། འཇིག་རྟེན་བར་གི་ཡུལ་རང་

བཞིན་གི་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་བློའི་འཛིན་པ་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཀི་མེད། དེ་ལས་ལྡློག་

སྟེ། བློའི་འཛིན་པ་དང་སང་འཛིན་ནི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་རང་སྟེང་གི་བཟློ་བཀློད་ལ་

བརྟེན་ནས་འགེལ་བརློད་བྱེད་ཀི་ཡློད།

གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ཇི་བཞིན་བློའི་འཛིན་པ་ནི་གནས་རིམ་འད་མིན་དུ་

ཡློད་པར་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ནི་ཕྲ་མློའི་སྐྱེ་ལྡན་ནས་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ལས་

གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་རྣམས་ཀི་བར་རིམ་གིས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་དང་ཚད་གཞི་མཐློ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

རུ་ཕིན་ཡློད། འགློ་བ་མིའི་གནས་རིམ་དུ་བློའི་འཛིན་པ་ནི་སང་འཛིན་དང་ཤེས་པ་

ཡིན་ཆློག འློན་ཀང༌། བློའི་འཛིན་པའི་རྩ་བའི་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་དེ་ནི་གནས་རིམ་

ཚང་མར་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། མཉམ་ཐློན་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་བཟློ་

བཀློད་དང༌། བློའི་འཛིན་པའི་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་གཉིས་ནི་ཚེ་སློག་གི་སང་ཚུལ་

གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཆགས་ཡློད།

མཚམས་འདིར་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་རྣམ་གཞག་གིས་སྐྱེ་དངློས་རིག་

པ་དང༌། བློའི་འཛིན་པའི་ཚན་རིག་གི་བར་མཚམས་སྦློར་བ་དང༌། འདི་ལྟར་བྱས་

ནས་ཤེས་པའི་དློན་སྤི་འདི་ནི་འགློ་བ་མིའི་གནས་རིམ་གི་ཚེ་སློག་གི་རང་ཉིད་

འཛུགས་སྐྲུན་གི་བཀློད་སྒིག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

དེར་བརྟེན་གཅིག་མེད་ན་གཅིག་ཡློད་མི་སིད་པ་དང༌། ཤེས་པ་མེད་པར་འགློ་བ་

མིའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་ཚེ་སློག་ཡློད་མི་སིད་ཅིང༌། སྐྱེ་ལྡན་གི་ཚེ་སློག་གི་ནང་མ་འདུས་

པའི་ཤེས་པ་ཞིག་ཀང་ཡློད་མི་སིད། འགློ་བ་མིའི་ཚེ་སློག་ནི་འདི་གཉིས་མཉམ་ཐློན་

གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན།

****

ཞློགས་པའི་དུས་ཚོད་བཅུ་དང་ཕེད་ཀའི་མཚམས་སུ་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་

ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཇ་འཐུང་བའི་བར་གསེང་ཞིག་ཡློད། བར་གསེང་གི་

སྐབས་སུ་ཚོགས་མི་རྣམས་མེ་ཏློག་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་འགློ་ཞིང༌། དེར་མདུན་འཇློག་

རིང་པློ་ཞིག་གི་ཐློག་ཇ་དང༌། ཁློ་ཧཕེ། མངར་ཟས་བཅས་ཀིས་བསྒུག་བསད་ཡློད། 

བར་ཁྱམས་རིང་པློ་དེའི་མཐའ་རུ་ཡློད་པའི་གསང་སྤློད་ཀི་ནང་ད་དུང་ཡང་བརྟན་པློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མེད་པའི་ཆུ་སྦུབ་དང་ཡུར་བ་དེ་དག་སར་བཞིན་གནས་འདུག ང་ཚོས་འདི་ནི་ཉིན་

རེའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་བདེན་དློན་ཞིག་ཏུ་ངློས་ལེན་བྱེད་དགློས་བྱུང༌། ཕི་ཟླ་བཅུ་པའི་

རྒྱ་གར་གི་ཉི་འློད་དློན་པློའི་འློག་ལྷློད་ཡངས་དང་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཚོར་སང་ཞིག་

གིས་མདུན་འཇློག་དེའི་མཐའ་ནས་བསྐློར་འདུག སློན་མར་ལྟློས་ན་ད་ཐེངས་ཀི་

མངར་ཟས་ཇེ་ཡག་ཏུ་ཕིན་འདུག ཇ་ནི་བློ་བ་ཆེ་ཞིང་ཁློ་ཧཕེ་ནི་ནེ་སི་ཁློ་ཧཕེ་ཡིན་

ལ། འདི་ནི་ས་ཆ་འདིར་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད།

གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚོའང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་འདུག ཞློགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་བརློད་

གཞི་དང་འབེལ་བའི་གློས་བསྡུར་ནི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ས་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་ཁག་ཆུང་ངུ་མང་པློ་ཞིག་གི་ནང་མཇུག་སྐྱློང་བཞིན་མཆིས། ྋགློང་ས་

མཆློག་ནི་ཕི་ལློགས་སུ་ཕེབས་མེད་པ་དང༌། ཁློང་ནི་རྒྱུན་དུ་བར་གསེང་འདིའི་

སྐབས་རང་སློར་བཞུགས་ཀི་ཡློད། ཚོགས་ཞུགས་པ་འགའ་ཞིག་ཁློང་གི་འཁིས་སུ་

སློད་ཅིང༌། ཁློང་གིས་རང་གི་དློ་སང་དེ་གཏློང་ཕློད་ཆེན་པློའི་ངང་ནས་ཁློ་ཚོར་གནང་

གི་ཡློད། ཚན་རིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན། འདི་ནི་ཁློང་ལ་སེྒར་གི་དི་བ་འདི་བའི་དུས་

ཚོད་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། གལ་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ནང་གི་སློད་མཁན་ཚོས་

སྒེར་གི་འབེལ་བ་འཛུགས་པའི་གློ་སྐབས་ཤིག་ཀང་རེད། ཁློང་ཚོ་ཁག་ཅིག་ནི་

སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་སློན་མའི་ནང་ཞུགས་མློང་བའི་ཚན་རིག་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དང་ཡློ་རློབ་ཀི་ནང་པའི་མཁས་དབང༌། དེ་བཞིན་སེམས་

དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱེད་པའི་སྦིན་བདག་བཅས་ཡིན། བར་

གསེང་གི་སྐབས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཉེ་འགམ་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་གློས་བསྡུར་ནི་
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ཆེས་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད། དེས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོར་གདམ་ཀ་ཁག་པློ་ཞིག་

སྤློད་ཀི་ཡློད། དེ་ཡང་ནང་དུ་བསད་ནས་དེར་ཉན་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཉི་མ་དློན་པློ་

དང་མངར་ཟས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕི་ལ་འགློ་དགློས་སམ། ཕི་ལློགས་ནའང་སྤློ་སང་འཕེལ་

བའི་གློས་བསྡུར་འབྱུང་གི་ཡློད། དློན་ངློ་མར་འདི་ནི་ཁྱེད་རང་དུས་གཅིག་གི་ནང་ས་

ཆ་གསུམ་དུ་ཡློད་ན་འདློད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་རེད།

མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ངའི་གཏམ་བཤད་ཀི་སྐློར་ལ་དི་བ་བཀློད་པ་དང༌། མཱ་

ཐེའློ་ཡང་ངའི་རྩར་སེླབས་བྱུང༌། ངས་ཁློང་གིས་ཉེ་ཆར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་འད་

པར་འདེམས་བཀློད་ཀི་དཔེ་དེབ་ལ་བསྟློད་བསགས་བྱས་ཤིང༌། དེབ་འདི་ནི་ཧི་མ་

ལ་ཡའི་ནང་ཆློས་ཀི་སྐློར་ཡིན་པ་དང༌། ནང་གི་འད་པར་གི་སྤུས་ཀ་དང་འགེལ་

བཤད་ཀི་མཚོན་དློན་གཉིས་ཀི་ཆ་ནས་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱུང་འདུག ཁློང་དགའ་ཞིང་

དེ་ནས་ངའི་གཏམ་བཤད་ལ་ཕློགས་ནས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མའི་སྐློར་གི་ཚན་རིག་གི་

འགེལ་བཤད་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་ཁློང་ལ་རྩློད་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང༌། ནང་པའི་ལྟ་

ཚུལ་ཞིག་ཁློང་གིས་གེང་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། ངས་ནང་པའི་ལྟ་ཚུ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཚན་རིག་

གི་ལྟ་ཚུལ་དེ་འགློ་མཇུག་རྟིང་སླློག་གི་འདློད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། སློག་ཤུགས་མེད་པའི་

དངློས་གཟུགས་ནས་འགློ་ཚུགས་ཏེ་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་

དང༌། དེ་ནས་ཕྲ་ཕུང་དང་འགློ་བ་མིའི་རིགས། དེ་བཞིན་ཤེས་པ་བཅས་རིམ་གིས་

བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལས། ནང་པས་ཤེས་པ་ནས་འགློ་བརྩམས་ཏེ་དངློས་

གཟུགས་ལ་མར་འདེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཉམས་ཚོད་ཀིས་བརློད་པ་ཡིན།

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་མགློ་གཡུགས་སློང༌། “དེ་འད་མ་རེད། ཤེས་པ་དང་དངློས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཟུགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང༌། འགློ་འཛུགས་ས་ཤིག་ཡློད་དགློས་པའི་ངེས་པ་

མེད།”

“ཁྱེད་ཚོས་གང་ཞིག་ནས་འགློ་འཛུགས་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནམ།” ངས་ཐེ་

ཚོམ་གིས་བརློད་པ་ཡིན།

ཁློང་གིས་འཛུམ་ཞིག་བསྟན་ནས་ངས་འདི་དག་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་མ་མེད་

པའི་དློན་སྤིའི་སྐློར་གི་ཁློང་གི་གཏམ་བཤད་ལ་བསྒུག་དགློས་ཞེས་བཤད་སློང༌། 

ངའི་ཤེས་འདློད་ཀི་བློ་ནི་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དང༌། ངས་ཁློང་ལ་སྐད་ཆ་འདི་འདློད་

བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། ཁློང་གིས་མི་གཞན་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་འདུག ངས་

བསྒུག་དགློས་རྒྱུ་རེད། 

དིལ་སྒ་གགས་ནས་བར་གསེང་རྫློགས་པའི་བརྡ་བསྟན་པ་དང༌། ང་ཚོ་ཚང་

མ་དགའ་སྤློའི་ངང་ཚོགས་ཁང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིན།

****

ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོད་ལྟའི་ངོས་ནས་གེང་བ།

ང་ཚོས་འདིའི་བར་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་རྒྱབ་ལློངས་གཞིར་བཞག་ནས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་

མའི་གནད་དློན་འདི་གེང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཕྲ་ཕུང་གི་ཞིབ་ལྟ་གཞིར་བཞག་གི་ཐློག་

ནས་ཚེ་སློག་ལ་མཚན་ཉིད་ཅིག་ཀང་བཞག་ཡློད། ད་ལྟ་གནད་དློན་འདི་དང་འབེལ་

བའི་ཚན་རིག་གི་ཚོད་ལྟའི་སྐློར་ནས་གེང་བའི་དུས་ཚོད་རེད། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་

ཚེ་སློག་ནི་སློག་ཤུགས་མེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ལས་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་ཨློད་ཕ་

རིན་གི་འདློད་ཚུལ་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་བམ། ལྷག་པར་དུ་ཚན་
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རིག་པ་ཞིག་གིས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ནས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རགས་

པའི་བར་དང༌། འདི་དག་ནས་རྫས་བཅུད་བསྡུ་ལེན་བར་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་འཕེལ་རིམ་དེ་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་

བསྐྱར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། རང་ཉིད་བསྐྱར་སེལ་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་བཟློ་བཀློད་ཅིག་

གསར་གཏློད་བྱེད་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མར་ཕློགས་པའི་ཞིབ་འཇུག་

གི་ཁྱབ་ཁློངས་འདིའི་ནང་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་རྩ་འཛིན་ཁག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་འགློ་

རྩློམ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། ཁློང་ཚོར་སེ་ཁིད་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཚེ་སློག་ནི་ཐློག་མར་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་པའི་འདློད་ཚུལ་དང་པློ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འདློད་ཚུལ་གཉིས་པ་དང་

གསུམ་པའང་བྱུང་ཡློད། ལྟ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། རྫས་འགྱུར་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་

དཔད་ཁང་དུ་ཚེ་སློག་བྱུང་ཚུལ་གི་འཕེལ་རིམ་དེ་བསྐྱར་བཟློ་བྱས་ནས་ཚད་གཞི་

མཐློ་བློ་མེད་པའི་ཚེ་སློག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་དགློས། ཕྲ་ཕུང་གི་འགྱུར་རྡློ་

ཐློག་མ་དེ་ཚོའི་སློན་ལ་འགྱུར་རྡློ་གཞན་མེད་སྟབས། ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་

ཚེ་སློག་ཐློག་མ་དེ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་རྟློགས་ཀི་མེད། དེར་བརྟེན་ཚེ་སློག་བྱུང་ཚུལ་

གི་འཕེལ་རིམ་འདི་གསར་བཟློ་བྱེད་པར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རང་མློས་གིས་རང་གི་

རྣམ་དཔློད་བཀློལ་ཆློག་པ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་ལྟ་བ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་གཉིས་

ཀའི་ངློས་ནས་ཡློང་ཆློག འློན་ཀང༌། ཚེ་སློག་གི་རང་བཞིན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་

བྱེད་ཐབས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགློས།

ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ཡློད་མེད་ལ་མ་ལྟློས་པར། ཚེ་སློག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱུང་ཚུལ་གི་འཕེལ་རིམ་འདི་ནི་དློན་དངློས་སུ་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་

ནམ། ལྟ་བའི་ཆ་ནས་དཀའ་ཁག་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངས་དི་བ་འདི་དག་གློ་བདེ་རུ་

གཏློང་བའི་འབད་པ་བྱས་པ་ཡིན། “གནད་དློན་འདི་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཚན་

རིག་གི་སེ་ཚན་གི་མིང་ལ་སྐྱེ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་ཟེར་

ཞིང༌། འདིའི་ཐློག་མའི་བྱུང་ཚུལ་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་ན་གཞློན་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་མེ་

ལད་༼Stanley Miller༽ལ་ཐུག་ཡློད། ཁློང་གིས ༡༩༥༣ ལློར་ཚན་རིག་ཅེས་པའི་

དུས་དེབ་ཀི་ནང་རྩློམ་ཡིག་གལ་ཆེན་ཞིག་སེལ་བ་དང༌། རྩློམ་ཡིག་འདིས་ཞིབ་

འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་ཚེ་སློག་བྱུང་ཚུལ་གི་འཕེལ་རིམ་དེ་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་

ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་ཅིག་ཚན་རིག་པ་ཚོར་སྤད་ཡློད།

“མེ་ལད་ཀིས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྐྱེ་ལྡན་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་

ཆ་གཙོ་བློ་ཡིན་པར་བསམ་པའི་ཡང་རླུང་དང༌། ཨ་མློད།༼ammonia༽ ན་རླངས་

༼methane༽བཅས་ཤེལ་སློད་དུ་བཅུག དེ་ནས་ཁློང་གིས་བར་སང་དུ་གློག་འཁྱུག་

པ་ནི་ནུས་ཤུགས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ཤེལ་སློད་དེའི་

ནང་ལ་གློག་ཤུགས་གློད་པ་དང༌། ཤེལ་སློད་ནང་གི་ཁ་དློག་དམར་སྨུག་ཏུ་གྱུར་པས་

ཁློང་དང་ཚན་རིག་པའི་ཚོགས་སེ་ཧ་ལས་དགློས་པ་བྱུང་ཡློད། དེ་ཡང་རླངས་

གཟུགས་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་ཆ་དཀྱུས་མ་དེ་དག་ལས་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་དང༌།༼-

amino acid༽ ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཆེན་པློ་གཞན་རྣམས་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཁ་དློག་དེར་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

“ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཚོད་ལྟ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

འདིས་ཚེ་སློག་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་གྲུབ་ཆ་རྡློག་པློ་ཁག་ཅིག་སྟེ། ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་དང་

མངར་རྫས་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་གྲུབ་ཆ་དཀྱུས་མ་དག་ལས་ནུས་

ཤུགས་ཕྲན་བུ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཐུབ་པར་བསྟན་པ་འདི་ཡིན། དེའི་ཁར་

ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདིས་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་

རིགས་གྲུབ་པ་དང༌། རིགས་གཞན་རྣམས་ཅིའི་ཕིར་མ་གྲུབ་པའི་དི་བ་འདི་ལའང་

ལན་ཞིག་སྤད་ཡློད། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་འདིའི་རིགས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

དེ་དག་བརྡབས་རྫས་ཀི་ནང་གི་བརྟན་ཤློས་ཀི་རིགས་ཡིན་པས་རེད།”

མེ་ལད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་འགས་འཚོལ་ཞིབ་

ཅིག་གི་འགློ་བརྩམས་པ་དང༌། ཁློང་ཚོས་ཁྱབ་ཁློངས་གསར་པ་འདི་ལ་སྐྱེ་ལྡན་གི་ངློ་

བློ་མ་ཡིན་པའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་ཟེར་ཞིང༌། ཚན་རིག་གི་ཡན་ལག་འདི་ལ་སྐབས་

དེར་ལེགས་འགྲུབ་ཆེན་པློ་བྱུང༌། དེ་ཡང་བརྡབས་རྫས་མང་པློ་ཞིག་སྐྱེ་ལྡན་གི་རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་འློག་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ལད་མློ་བྱས་ཏེ་

རྫས་སྦློར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡློད། ཐ་ན་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཨ་ཌམ་དང༌།༼adenine༽ 

སར་ཊློ།༼cytosine༽ མངར་རྫས་ལྟ་བུ་ཚི་གུའི་སྐྱུར་རྫས་ཀི་སད་སི་༼bases༽ཁག་

ཅིག་ཀང་འདི་ལྟར་གསར་བཟློ་བྱས།

རང་ཉིད་འདྲ་བཤུས།

སྐྱེ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་ནི་ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཁ་ཕློགས་ཤིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་ཚེ་

སློག་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་རྣམས་རྟློགས་པར་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་མང་པློ་ཞིག་དགློས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངེས་རེད། ཁ་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནི་འིན་ཛའི་རློགས་རམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་ཉིད་

བསྐྱར་སྐྲུན་གི་ནུས་སྟློབས་ལྡན་པའི་རྫས་འགྱུར་གི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་པ་འདི་ཡིན། རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་དང༌། རང་ཉིད་འད་བཤུས་ཞེས་པའི་ཚིག་

འདི་གཉིས་ནི་ནང་དློན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འབབ་ཀི་ཡློད། རང་ཉིད་འད་བཤུས་ནི་ཚེ་

སློག་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་ཚང་མའི་ནང་གི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་གི་བྱེད་ལས་ཤིག་

ཡིན་ཡང༌། རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་འདི་ནི་ང་ཚོས་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་རྣམ་

གཞག་གི་གློས་བསྡུར་ནང་གེང་ཟིན་པ་ཇི་བཞིན་ཚེ་སློག་གི་རྒྱུ་གཙོ་བློ་དེ་ཡིན་པར་

བསམ་མི་རུང༌། རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་སྒིག་

འཛུགས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་གི་ཐློག་ནས་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་

ལད་ཟླློས་བྱེད་ཀི་ཡློད། འདིས་བསྟན་དློན་ནི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་འདི་ལ་ལློག་གྱུར་

གི་ཆ་ཞིག་མེད་པ་དང༌། ཐ་ན་དཀྱུས་མ་ཞིག་མིན་ཡང་རྫས་འགྱུར་ནུས་རྩློལ་གི་

བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་རེད།

ངས་བརློད་དློན་འདི་ད་དུང་ཁ་གསལ་དུ་གཏློང་བར་འབད་པ་བྱས་པ་ཡིན། 

“རང་ཉིད་འད་བཤུས་ནི་རྒྱུན་དུ་ཆ་ཚད་དློ་མི་མཉམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་ནང་

འབྱུང་བ་དང༌། བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ནང་གཅིག་གིས་གཉིས་བསྐྲུན་ཞིང༌། གཉིས་ལས་

བཞི་དང་བཞི་ལས་བརྒྱད་འབྱུང་གི་ཡློད། འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་བསྐྱེད་

བསིང་བྱས་པའི་རྩིས་རིག་གི་ལག་ཆ་ནུས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་རེད།

“ངས་འདི་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞིག་འདེན་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཀ་ནི་རྫས་འགྱུར་གི་

བྱེད་ལས་རྒྱུན་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འདི་ལ་སྐར་ཆ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

གཅིག་དགློས་པ་དང༌། ཀ་ཅན་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གཉིས་བསྐྲུན་པར་ཁྱེད་

ལ་སྐར་ཆ་གཉིས་དགློས་རྒྱུ་རེད། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་བཅུ་བཟློ་བར་སྐར་ཆ་

བཅུ་དགློས་ཤིང༌། འདི་ལྟར་ཆ་ཚད་དློ་མཉམ་པའི་སྒློ་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་ལིད་ཚད་བརྒྱ་ཅན་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གྷ་རམ་

༼gram༽བརྒྱ་ཐམ་པ་བསྐྲུན་པར་ཨ་ཝ་གྷ་རློའི་༼Avogadro༽གངས་ཀ་དང་མཉམ་

པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དགློས་ཤིང༌། གངས་ཀ་1026འདི་བཟློ་བ་ལ་སྐར་

ཆ་1026འདི་འད་ཞིག་འགློར་གི་རེད། དུས་ཡུན་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ལློ་ཚད་ལས་

ཀང་རིང་པློ་ཡིན།

“དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། གལ་ཏེ་ཆ་ཚད་དློ་མི་མཉམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་

བརྟེན་ནས་གཅིག་གིས་གཉིས་བསྐྲུན་ཞིང༌། འདི་ཚོ་ལས་བཞི་དང༌། སླར་ཡང་བཞི་

བློ་དེ་དག་ལས་བརྒྱད་དང༌། དེ་བཞིན་རིམ་པས་བཅུ་དྲུག་དང་སུམ་བཅུ་སློ་གཉིས། 

དྲུག་བཅུ་རེ་བཞི་བཅས་རང་ཉིད་འད་བཤུས་ཀི་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་ཞིག་གིས་

བསྐྱེད་ཚེ། གྷ་རམ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་དངློས་ཕུང་འདི་བསྐྲུན་པར་སྐར་ཆ་༧༩མ་

གཏློགས་དགློས་རྒྱུ་མ་རེད།” ངས་ཉན་པ་པློ་རྣམས་རང་ཉིད་དང་ལྷན་དུ་ཡློད་མེད་

ལ་བལྟས་པ་ཡིན། དྷ་རམ་ས་ལར་ཨང་རྩིས་ལ་དགའ་མློས་ཆེན་པློ་བྱེད་ཀི་མེད་པ་

དང༌། ངས་ཆ་ཚད་དློ་མི་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་འདིའི་དཔེ་མཚོན་དཀྱུས་མ་ཞིག་

དངས་ནས་འགེལ་བརློད་བྱེད་དགློས་བྱུང༌།

“ཁྱེད་ཚོས་རྒྱལ་པློ་དང་ཁློང་གི་ཆུང་མའི་བར་ལ་རྩློད་གེང་ཞིག་བྱུང་སྟེ། 

མིག་མངས་བརྩེས་ནས་ཐག་གཅློད་བྱས་པའི་སྒྲུང་དེ་གློ་མློང་ཡློད་ཀི་རེད། ཆུང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མས་བརློད་དློན། ‘གལ་སིད་ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ཚེ་ངར་དགློས་པ་ནི་འབས་རྡློག་

འགའ་ཤས་ཤིག་ཡིན། མིག་མངས་ཀི་གྲུ་བཞི་མ་དང་པློའི་ནང་འབས་རྡློག་གཅིག་

དང༌། གཉིས་པའི་ནང་འབས་རྡློག་གཉིས། དེའི་རེས་མའི་ནང་འབས་རྡློག་བཞི། དེའི་

རེས་མའི་ནང་འབས་རྡློག་བརྒྱད་དགློས་པ་སློགས་ཡིན།’ རྒྱལ་པློས་མློས་མཐུན་

བྱས་ནས་ཁློང་གཉིས་མིག་མངས་བརྩེས་པ་དང་རྒྱལ་པློས་ཤློར། ཁློང་གིས་རང་གི་

རྒྱལ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་འབས་རྡློག་ཚང་མ་ཆུང་མར་སྤད་ཀང༌། རང་ཉིད་འད་

བཤུས་ཀི་ནུས་སྟློབས་འདིས་མི་འདང་བ་བཟློས་ཡློད་པར་རྟློགས། སྒྲུང་འདིས་རང་

བྱུང་ཁམས་ཀི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་གི་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་དེའི་སྟློབས་ཤུགས་ནི་

ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཁྱེད་ཅག་ལ་སྤློད་ཐུབ།”

ངས་མཚམས་འདིར་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་གི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་རྫས་འགྱུར་

གི་སྒིག་འཛུགས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་གི་རི་མློ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་ལློ་རབས་

བརྒྱ་བཅུ་པའི་སྟློད་དུ་གསར་བཟློ་བྱས་པའི་ཌི་རློད་སི་ཀེའི་༼von Kieddrowski༽

སྒིག་འཛུགས་ནས་འགློ་བཙུགས་ཏེ། ལློ་རབས་དགུ་བཅུ་པའི་སྟློད་དུ་རྫློ་རེ་ཁིའི་

༼Zurich༽ཚོགས་ཁག་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་གི་མེ་སར་

དང་ལྒང་བུའི་སྒིག་འཛུགས་བར་དུ་ཡིན། འདི་ནི་རྟློགས་དཀའ་བའི་རྫས་འགྱུར་རིག་

པ་ཡིན་ཞིང༌། ངའི་ཚོར་སང་ཞིག་ལ་ཉན་མཁན་ཚོར་ཅུང་ཁག་པློ་ཡློད་པར་སྙམ། 

ཡིན་ཡང༌། འདིར་བང་བྱ་གཙོ་བློ་ནི་རྫས་འགྱུར་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་རང་ཉིད་འད་

བཤུས་བྱེད་པའི་སྒིག་འཛུགས་གསར་བཟློ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཚེ་སློག་

དང་འབེལ་བའི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་འདི་ལ་ལློག་གྱུར་དང༌། ཡང་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་
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རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་པ་འདི་ཡིན། ང་ཚོས་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་འདི་རྟློགས་ཐུབ་

པར་མ་ཟད། ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་ནང་འབྱུང་དུའང་འཇུག་གི་ཡློད། 

དེ་ལྟ་ནའང༌། འདི་དག་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཕྲ་མློ་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་

པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཆུང་ངུའི་གནས་རིམ་དུ་བྱེད་ཀི་ཡློད། མཚམས་

འདིར་གནད་འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་ངས་ནན་གིས་བརློད་འདློད་པ་ནི་འདི་སྟེ། ཐ་ན་

རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ཚོས་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་དང༌། ཚི་རྫས། མངར་རྫས། སད་སི་

ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་ལིད་ཚད་དམའ་ཞིང༌། འཚོ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་མ་

ཡིན་པའི་བརྡབས་རྫས་ཚང་མ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ཀང༌། ཁློང་ཚོས་ཚེ་སློག་ཐློག་

མར་བྱུང་ཚུལ་གི་རློག་ད་དེ་ད་དུང་ཐག་གཅློད་བྱས་མེད།  

ངོ་བོ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རགས་པའི་གོ་རིམ་གི་དཀའ་རོག

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ང་ཚོར་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་སློག་

ནི་ཕློགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ནས་ཚུ་གུའི་སྐྱུར་རྫས་དང༌། སྤི་དཀར། ལྷག་པར་དུ་འིན་ཛ་

ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་རིང་པློ་ཡིན་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་རིགས་ཏེ། ངློ་བློ་འཛིན་

པའི་གྲུབ་རྫས་རགས་པའམ་བ་ཡློབ་ཕ་ལ་མར་༼biopolymers༽ཟེར་བ་འདི་དག་

གིས་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཡློད་པས་རེད། སྤི་དཀར་ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

རགས་པ་ནི་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་ཀི་གློ་རིམ་གི་ཕྲེང་བ་ལས་གྲུབ་པ་དང༌། ཚུ་གུའི་སྐྱུར་

རྫས་ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ནི་སད་སིའི་གློ་རིམ་གི་ཕྲེང་བ་ལས་གྲུབ་པ་

ཞིག་ཡིན། གློ་རིམ་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། རང་བྱུང་

ཁམས་ཀི་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་ཉི་ཤུ་ནི་གསལ་བྱེད་ཀི་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་དང་མཚུངས་ཤིང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡི་གེའི་ཕྲེང་བ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལས་དློན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གྲུབ་པ་དང༌། ཚིག་གི་

ཕྲེང་བ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལས་དློན་དང་ལྡན་པའི་བརློད་པ་འབྱུང་བ་ཇི་བཞིན། ཨ་ནློར་

སྐྱུར་རྫས་ཀི་ཕྲེང་བ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན་

དློན་དང་ལྡན་པའི་སྤི་དཀར་བསྐྱེད་ཀི་ཡློད། ད་དུང་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་འདི་གཉིས་ཀི་

མཚུངས་ཆློས་རྫློགས་མེད་དེ། ཐ་ན་མིང་ཚིག་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་བསམ་ཡང༌། དློན་

དང་ལྡན་པའི་མིང་ཚིག་དེ་དག་ནི་གསལ་བྱེད་ཀི་ཡི་གེ་བསེས་སྦློར་ཡློད་སིད་ཚད་

དང་བསྡུར་ན་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཟིན་མེད། དཔེར་ན། གསལ་བྱེད་

ཉེར་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་བཅུ་ཅན་གི་ཚིག་ཕྲེང་ག་ཚོད་ཅིག་བཟློ་ཐུབ་པར་རྩིས་

ཤིག་བརྒྱབ་ཚེ། གནམ་དཔད་རིག་པའི་ཨང་གངས2410འདི་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། འདི་

ནི་གཅིག་གི་རེས་སུ་ཀད་ཀློར་སུམ་ཅུ་ཡློད་པའི་ཨང་གངས་ཤིག་ཡིན། དཔེ་མཚོན་

འདིས་གསལ་པློར་བསྟན་པ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་ཡློད་ཆློག་པའི་བཟློ་བཀློད་ཀི་

གངས་འབློར་ཆེས་ཉུང་ངུ་ཞིག་མ་གཏློགས་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་

པ་འདི་རེད།

འིན་ཛ་ཟེར་བ་ནི་སྤི་དཀར་གི་རིགས་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། ཚེ་སློག་གི་སྐུལ་

རྫས་ཡིན། འིན་ཛ་ནི་ང་ཚོའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་རྣམས་

ཁང་པའི་ཚ་གང་དུ་ནུས་པ་ཐློན་པའི་སྒློ་ནས་མགློགས་པློར་འབྱུང་དུ་འཇུག་མཁན་

གི་སྤི་དཀར་ཡིན། འིན་ཛ་རེ་རེས་རྫས་འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་ཐ་དད་པ་ཞིག་བསྐྱེད་

པ་དང༌། དེའི་ཕིར་རང་ཉིད་གཞན་དག་དང་མ་འད་བ་ཞིག་ཡིན། འིན་ཛ་རེ་རེའི་སྐྱེ་

དངློས་རིག་པའི་བྱ་འགུལ་ནི་རང་གི་གློ་རིམ་གི་ཕྲེང་བ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་སྟེ། ཆ་ཚད་
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དློ་མཉམ་པའི་བཟློ་བཀློད་ཀི་གློ་རིམ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད། ཆ་ཚད་དློ་

མཉམ་པའི་ཕྲེང་བའི་གློ་རིམ་འདིས་ཆ་ངློས་གསུམ་ཅན་གི་བཟློ་བཀློད་ཁྱད་པར་བ་

ཞིག་ངེས་གཏན་བྱེད་པ་དང༌། བཟློ་བཀློད་ཁྱད་པར་བ་འདིས་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་བྱ་

འགུལ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་འིན་ཛ་ཐ་དད་པ་ས་ཡ་དུ་མ་ཡློད། 

དློད་ཤུགས་དང་སྒུལ་ཤུགས་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། བཟློ་བཀློད་འདི་དག་

ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྣམ་གཞག་གི་ནང་ཡློད་ཆློག་པའི་འགྱུར་ལྡློག་གི་རྒྱུན་མཐུད་

གཞན་དག་ལས་བཟློ་བཀློད་དེ་དག་ཅུང་བརྟན་པློ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་མིན། དེ་

ལས་ལྡློག་སྟེ། འིན་ཛ་འདི་དག་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གི་ལློ་རྒྱུས་རིང་པློ་ཞིག་གི་ཐློན་སྐྱེད་

ཡིན་པ་དང༌། ལློ་རྒྱུས་རིང་པློ་དེས་འཕེལ་འགྱུར་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་འིན་ཛ་དེ་དག་

གི་གློ་རིམ་གི་ཕྲེང་བར་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡློད།

འགྱུར་ལྡློག་གི་རྒྱུན་མཐུད་ནང་གློ་རིམ་གི་ཕྲེང་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་འདི་ཇི་

ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནི་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་དང་འབེལ་བའི་རློག་ད་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་

སྒིག་ཁིམས་ལྷུ་སྒིག་གི་ནུས་རྩློལ་མེད་ཅིང༌། འཚོ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་གནས་

སྟངས་འློག་རྩ་འཛུགས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡློད་དམ། གློ་སྐབས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

བྱུང་གི་གློ་རིམ་དེ་དག་གྲུབ་པ་ནི་ཡིད་ལ་འཁློར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་

རང་བྱུང་ཁམས་སུ་འིན་ཛ་དང་ཚུ་གུའི་སྐྱུར་རྫས་ས་ཡ་མང་པློ་ཡློད། བྱེད་ཐབས་

གང་ཞིང་གི་ལམ་ནས་ཆ་ཚད་དློ་མཉམ་པའི་བཟློ་བཀློད་འདི་ཚོ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་

པ་ཡིན་ནམ།

དི་བ་འདི་ནི་གློང་དུ་གེང་ཟིན་པའི་ངེས་ཡློད་རང་བཞིན་དང༌། ངེས་མེད་རང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཞིན་བར་གི་འགལ་བ་ལ་འབེལ་བ་ཡློད་པ་གསལ་པློ་ཞིག་རེད། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་

དུ་ཡློད་པའི་སྤི་དཀར་ནི་ངེས་ཡློད་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་གློ་རིམ་ཞིག་

གི་ཐློན་སྐྱེད་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། ངེས་མེད་ཀི་རང་བཞིན་འློག་དེ་དག་

བྱུང་ཡློད་ཚེ། སྤི་དཀར་འདི་དག་ནི་ཐློལ་བྱུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་ནང་འདེམས་

སྒྲུག་བྱས་ཤིང༌། སློ་སློའི་འཕེལ་འགྱུར་གི་སྐབས་སུ་ཡློད་པའི་ངེས་མེད་རང་བཞིན་

གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཡློད།

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་མིག་སའི་བརློད་གཞི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་

པའི་དི་བ་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། “སའི་གློ་ལའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་སྤི་

དཀར་གི་ཆ་ཚད་ཕྲན་བུ་འདི་གཞིར་བཞག་གི་ཐློག་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སུ་

ཡློད་པའི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཞན་ཚོའི་སྟེང་དུའང་སྤི་དཀར་གཅིག་མཚུངས་བྱུང་

ཡློད་པར་འདློད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དམ།” ངས་འདི་ལྟར་འདློད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

མེད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་འབད་པ་བྱས་པ་ཡིན། ཚ་དློད་སྒུལ་ཤུགས་རིག་

པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་ཡློད་པའི་སྤི་དཀར་ཚོར་དམིགས་བསལ་

ཅི་ཡང་མེད་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་ངེས་མེད་རང་བཞིན་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་

སིད། ཡིན་ཡང༌། ཚེ་སློག་གི་རྣམ་པ་ཐློག་མ་རྣམས་གྲུབ་པ་དང་ལེགས་བཅློས་ཀི་

བརྒྱུད་རིམ་མང་པློ་འབྱུང་བའི་འགློ་བརྩམས་ཤིང༌། སྤི་དཀར་གི་བཟློ་བཀློད་ནི་ཕྲ་

ཕུང་གི་གནས་རིམ་གི་ཚེ་སློག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་མཐུན་པ་ཇེ་མང་དུ་སློང་ཡློད།

“རྣམ་གཞག་གི་ནང་དུ་འབྱུང་སིད་པའི་རྣམ་གངས་དང༌། ང་ཚོར་དློན་དངློས་

སུ་ཡློད་པའི་སྤི་དཀར་གི་གངས་ཀའི་བར་གི་བསྡུར་ཚད་ནི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་



  204  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ཆེ་ཆུང་དང་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་ཆེ་ཆུང་གི་བར་གི་བསྡུར་ཚད་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཤིག་རེད། ཚིག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་ནི་སྤི་དཀར་གི་ཆ་ཤས་ཧ་

ཅང་ཕྲན་བུ་ཞིག་གིས་གྲུབ་ཡློད་པ་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་འབྱུང་སིད་ཀི་ཆ་

ཤས་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་བཀློལ་སྤློད་བྱས་མེད།”

ངས་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་སྤི་དཀར་ནི་ཕལ་ཆེར་ངེས་མེད་རང་

བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དློན་འདི་གེང་སྟེ། ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་སྤི་

དཀར་བྱེ་བག་པ་འདི་དག་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་བློ་ཞིག་མིན་པ་དང༌། དློན་

ངློ་མར་བཤད་ན། བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ལས་དློན་ཞིག་ཏུ་སང་བའི་མཇུག་སློམ་བཞག་

པ་ཡིན། སྤི་དཀར་དེ་ཚོ་བྱུང་ཚུལ་དང་འཕེལ་རིམ་གཉིས་རྟློགས་པའི་ཐབས་ཤེས་

ཤིག་མེད་སྟབས། ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་དེ་དག་ལ་ལད་ཟླློས་བྱེད་མི་ཐུབ། 

སྤི་དཀར་རེ་རེ་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གི་བརྒྱུད་རིམ་རིང་པློ་ཞིག་གི་ནང་རྟློགས་དཀའ་

བའི་རྒྱུ་རྐེན་མང་པློས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ནས་གྲུབ་ཡློད། ལྟ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། 

ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ནི་འཚོ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་མ་ཡིན་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྤི་དཀར་དང་འད་བའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རགས་མློའི་

གློ་རིམ་དེ་རྫས་སྦློར་བྱེད་ཆློག་པར་སྟློན་རྒྱུ་ཙམ་རེད།

འློ་ན་འཚོ་བཞིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་བསྐྱར་བཟློ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་

བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ལས་དློན་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མིན་ཞིང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཚེ་སློག་

གི་རྣམ་པ་དཀྱུས་མ་བཟློ་བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡློད། དེ་ནི་ཚད་གཞི་དམའ་ཤློས་

ཀི་ཕྲ་ཕུང་ཞེས་པ་དེ་རྫས་སྦློར་གི་ལམ་ནས་བཟློ་ཐབས་བྱེད་པ་འདི་ཡིན། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཅོས་མའི་རྫས་སྦོར་སེྐྱ་དངོས་རིག་པའི་ངོས་ནས་ཚད་གཞི་དམའ་ཤོས་ཀི་

ཚེ་སོག་ལ་ལྟ་སྟངས།

ལངས་ཕློགས་འདི་རྟློགས་པར་ཐློག་མར་ང་ཚོས་ཚད་གཞི་དམའ་ཤློས་ཀི་ཚེ་སློག་

དང༌། ཕྲ་ཕུང་ཞེས་པའི་དློན་དེ་ངློས་འཛིན་བྱེད་དགློས། དེང་སང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཚོའི་སེ་

མང་རློག་འཛིངས་ནི་༼ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་སྐེ་ལྡན་ཁག་གི་ནང་རིགས་རྫས་སོང་ཕྲག་དང༌། ངོ་བོ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རགས་པའི་གྲུབ་ཆའང་དེ་མཚུངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།༽ལློ་ངློ་ས་ཡ་དུ་མའི་རིང་

གི་འཕེལ་འགྱུར་གི་འབས་བུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་འགན་རྩློད་

ཀིས་ཁེངས་པའི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་གསློན་པའི་འབས་བུའང་ཆགས་ཡློད། ཁློར་ཡུག་ཅུང་

ལྷློད་པློ་ཞིག་གི་ནང་འཚོ་བའི་གནའ་བློའི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སེ་མང་རློག་

འཛིངས་ཤིག་དགློས་རྒྱུ་བྱུང་མེད་པར་སང༌། ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་གི་ཚེ་སློག་ནི་

གྲུབ་ཆ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་གྲུབ་པའི་བཟློ་བཀློད་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ངློས་ནས་ཡློད་

ཆློག་གམ། དི་བ་འདིར་བརྟེན་ནས་ཚད་གཞི་དམའ་ཤློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་ཞེས་པའི་དློན་

སྤི་འདི་བྱུང་བ་རེད། འཚོ་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་པར་ཕྲ་ཕུང་དེར་གྲུབ་ཆའི་གངས་

ཀ་དམའ་ཤློས་དང༌། ལྡང་ངེས་ཤིག་ཡློད་ན་འགིག་པ་ཡིན། སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་ན་

ང་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལ་ཁྱད་ཆློས་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ། རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་དང༌། རང་

ཉིད་བསྐྱར་སེལ། དེ་བཞིན་འཕེལ་འགྱུར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཚེ། དེ་ནི་འཚོ་

ལྡན་ཞིག་ཡིན་པར་རློད་ཀི་ཡློད།

ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་ཚད་གཞི་དམའ་ཤློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་

འདི་བཟློ་སྐྲུན་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། “ང་ཚོས་སྐྱེ་དངློས་ཀི་སྐྱི་པགས་དང་འད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

བའི་ཕི་ཤུན་ཞིག་ནས་འགློ་རྩློམ་དགློས་ཤིང༌། ཕི་ཤུན་འདིའི་ནང་འིན་ཛ་དང་ཚུ་

གུའི་སྐྱུར་རྫས་ཉུང་ཤས་ཤིག་བཅུག་ནས་འཚོ་ལྡན་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟློ་སྐྲུན་འབྱུང་དུ་

འཇུག་གི་ཡློད། 

“ང་ཚོར་ཐློག་མར་ཕྲ་ཕུང་དང་འད་བའི་བཅད་མིག་དགློས་ཤིང༌། འདིའི་དློན་

དུ་ང་ཚོས་ལེ་ཕ་སློམ་༼liposome༽བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། ལེ་ཕ་སློམ་ནི་སྐྱེ་

དངློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་ངློས་ལྟ་བུ་ཡློད་པའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀི་ལྦུ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་ལེ་ཕ་སློམ་ནི་ངློས་རྫས་དང༌། ཡང་ན་ཚི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་ཆུའི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་

དུ་གསར་བཟློ་བྱེད་པར་གང་འཚམས་ཀི་ལས་སླ་བློ་ཡིན།”

མཚམས་འདིར་ངས་ལེ་ཕ་སློམ་གི་བཟློ་བཀློད་ཀི་འད་པར་སྐློར་ཞིག་བསྟན་

པ་དང༌། ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དི་བ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། “འདི་ཚོ་འད་པར་ངློ་མ་ཞིག་

ཡིན་ནམ།”

“རེད་ལགས། ཟླུམ་གཟུགས་ཀི་ལྒང་བུ་འདི་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཐེར་འབུམ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཡང་

དག་འདིའི་ནང་ལྷན་དུ་ཚོགས་ཡློད། འདི་ནི་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་གི་དཔེ་མཚོན་

མཆློག་གྱུར་ཅིག་རེད། རང་བྱུང་གི་ཚི་རྫས་ཁག་ནི་ངློས་རྫས་ཀང་ཡིན་ཞིང༌། 

སྐབས་འདིར་མཚོན་ན་ཚི་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྒང་བུ་འདི་ལ་ལེ་ཕ་སློམ་ཟེར་གི་

ཡློད།”

“དེ་དག་ནི་རང་བཞིན་གིས་དབྱིབས་གཟུགས་འདིའི་རྣམ་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན་ནམ།”

“རེད་ལགས། འདག་རྫས་ཀི་ལྦུ་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་ཐློལ་བྱུང་

གི་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། རང་ངློས་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་བཟློ་བཀློད་འདི་ནི་རང་གི་གྲུབ་ཆ་སློ་སློ་ལས་ཅུང་བརྟན་པློ་ཡློད་པས་རེད། ང་

ཚོར་ལེ་ཕ་སློམ་ཡློད་ཚེ་གློམ་པ་གང་མདུན་དུ་སློ་ཆློག ང་ཚོས་ལེ་ཕ་སློམ་དེ་དག་

གིས་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་རྟློགས་ཡློད། དེ་དག་གི་གངས་

འབློར་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཆུང་ངུ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་གི་ཡློད། ལེ་

ཕ་སློམ་གི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་འདི་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་དཔེ་གཟུགས་ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན་

ཏེ། ལེ་ཕ་སློམ་གི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་འད་

མཚུངས་ཤིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། སྐྱེ་དངློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་གིས་སློ་སློའི་ནང་ལློགས་ཀི་

རིགས་རྫས་མཐའ་དག་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་ལ། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། ལེ་ཕ་སློམ་གིས་ཕི་

ཤུན་ཙམ་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ལྟ་ནའང༌། འདི་ནི་ཐློག་མའི་གློམ་ཁ་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཆགས་ཡློད།”

རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། ལེ་ཕ་སློམ་གི་རང་ཉིད་བསྐྱར་

སྐྲུན་འདི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། “ངས་འདི་དང་འབེལ་བའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་

དེ་གེང་རྒྱུ་མིན། འློན་ཀང༌། རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་སེབ་བྱེད་ཀི་རྫས་ཏེ། སློན་བགློད་

པ་ཞེས་པ་དེ་ལེ་ཕ་སློམ་གི་སྐྱི་པགས་ལ་སློན་ཀི་ཡློད། འདི་འདའི་སྐབས་སུ་རྫས་

འགྱུར་གི་འགྱུར་ལྡློག་ཆུའི་སེལ་སྦློར་ཞེས་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་དང༌། འདི་ལ་བརྟེན་

ནས་སློན་བགློད་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ཚི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་
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གྲུབ་རྫས་ནང་ཁ་ཐློར་ཞིང༌། ཚི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་འདི་དག་ལས་ལེ་

ཕ་སློམ་འབྱུང་གི་ཡློད། འདི་ལྟར་ཐློག་མའི་ལྒང་བུ་དེ་ཆེ་རུ་འགློ་ཞིང༌། ཆེ་རུ་སློང་

བར་བརྟེན་ནས་ལྒང་བུ་དེ་བརྟན་པློ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང༌། བརྟན་པློ་མེད་པའི་ངང་

ཚུལ་འདི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ན། ལྒང་བུ་དེ་ལྒང་བུ་ཆུང་ངུ་གཉིས་སུ་

འགྱུར་འགློ།”

ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་གཟུགས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རང་

ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན།

“དེ་ནས་ང་ཚོས་སྐྱེ་དངློས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རགས་པ་རྣམས་རང་ཉིད་

འད་བཤུས་བྱེད་པའི་ལེ་ཕ་སློམ་གི་ནང་དུ་འཇློག་རྒྱུ་འདི་ཡིན།” ངས་ཚོད་ལྟ་འདི་ལྟ་

བུའི་འད་པར་ཞིག་བསྟན་ཏེ། “ང་ཚོས་ལྒང་བུ་དང༌། ཡང་ན་ལེ་ཕ་སློམ་གི་ནང་འིན་

ཛའི་རིགས་གཅིག་འཇློག་གི་ཡློད། འིན་ཛའི་རིགས་འདི་ལ་འར་ནི་ཨད་དང༌།༼R-

NA༽ དེ་བཞིན་གྲུབ་ཆ་གཞན་ཁག་ཅིག་འད་བཤུས་བྱེད་པའི་ནུས་སྟློབས་ཡློད། 

ལྒང་བུ་འདིས་ངས་གློང་དུ་འགེལ་བརློད་བྱས་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

ཉིད་བསྐྱར་བཤུས་བྱེད་ནའང༌། འར་ནི་ཨད་ཀི་བསྐྱར་བཤུས་ནི་དེའི་ནང་རློལ་གི་

འིན་ཛའི་སྒིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད། དེར་བརྟེན་འདི་ནི་ཕི་ཤུན་དང་

ནང་ལློགས་གཉིས་ཀས་བསྐྱར་བཤུས་བྱེད་ཅིང༌། ཕེད་ཀ་བཅློས་མའི་རྫས་སྦློར་

ཡིན་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡློད།

“ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་གི་ཚེ་སློག་ནི་འདི་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་འདི་ལེ་ཕ་སློམ་གི་འཕེལ་རབས་མང་པློར་རྒྱུན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཁྱློངས་བྱེད་ཀང༌། འིན་ཛ་དང༌། ནང་ལློགས་ཀི་ཐློག་མའི་གྲུབ་ཆ་གཞན་རྣམས་

ཉམས་འགློ་བས་ཡིན། དེའི་ཕིར་ལེ་ཕ་སློམ་གི་ཕི་ཤུན་ལ་བསྐྱར་བཤུས་ཐེངས་མར་

པློར་བྱུང་བའི་རེས་སུ་ལེ་ཕ་སློམ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ལས་འིན་ཛ་དང༌། འར་ནི་ཨད་

སློགས་མེད་པར་གྱུར་ཡློད། འར་ནི་ཨད་འད་བཤུས་བྱེད་པའི་ནང་ལློགས་ཀི་གྲུབ་

ཆ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་ལེ་ཕ་སློམ་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད།

“དེ་ལྟ་ནའང༌། ཁྱེད་ཚོས་མཐློང་གསལ་ལྟར་འདི་ནི་ང་ཚོའི་འདློད་པའི་ཁ་

ཕློགས་སུ་འགློ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོད་ལྟ་འདིའི་རིགས་གཞན་

ཡང་ཡློད། དཔེར་ན། སྤི་དཀར་དུ་མ་ལེ་ཕ་སློམ་གི་ནང་འགྲུབ་ཀི་ཡློད།

“གསར་འགློད་པ་ཚོས་མཚམས་རེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་ང་ལ་ཚེ་སློག་བཟློ་

སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དི་བ་བཀློད་མློང༌། འདིའི་ལན་ནི་དགག་ཚིག་ཅིག་

ཡིན་མློད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ལློ་ངློ་འགའ་ཤས་ནང་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་ཕེད་ཀ་

བཅློས་མའི་རྫས་སྦློར་ཡིན་པའི་འཚོ་ལྡན་གི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གསར་བཟློ་བྱེད་ཐུབ་པའི་

རེ་བ་ཡློད། འདི་འདའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་འཚོ་ལྡན་གི་ཕྲ་ཕུང་ངློ་མ་དང་བསྡུར་ན་དཀྱུས་མ་

ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏློགས་ཚེ་སློག་གི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཡློད། འཚོ་ལྡན་གི་སྒིག་

འཛུགས་དཀྱུས་མ་དེ་དག་ནི་ཆེས་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དཔེ་གཟུགས་ཤིག་

ཏུ་བསམ་ཆློག ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ལས་ང་ཚོའི་ཚེ་སློག་དང་ཕྲ་ཕུང་གི་འཕེལ་འགྱུར་

འགློ་ཚུགས་པ་རེད།

“ངས་ཚེ་སློག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་དི་བ་འདིར་སླར་ཡང་

ཕློགས་ནས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་དེང་སང་དི་བ་འདི་ལ་རྫས་འགྱུར་རིག་
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པའི་ཐློག་ནས་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་ཆློག་པ་མ་ཟད། ལན་ཞིག་ཀང་འདེབས་ཆློག ཡིན་

ཡང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དང༌། རྫས་འགྱུར་གི་བཟློ་བཀློད་གཅིག་པུའི་ཐློག་

ནས་ཚེ་སློག་གི་གློ་རྟློགས་དེ་རེད་མི་ཐུབ། ང་ཚོར་ཉུང་མཐའ་ཡང་མཱ་ཆློ་ར་ན་དང་

ཝར་རེ་ལ་གཉིས་ཀིས་གེང་བའི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་དང༌། མངློན་ཐློན། རང་ཉིད་

འཛུགས་སྐྲུན་སློགས་ཀི་དློན་སྤི་གློང་དུ་བརློད་ཟིན་པ་དེ་དག་དགློས་རྒྱུ་རེད། ཚན་

པ་འདི་མཇུག་བསྒིལ་བའི་སྐབས་འདིར་ངས་སླར་ཡང་བརློད་འདློད་པ་ནི་རང་ཉིད་

འཛུགས་སྐྲུན་གི་སེ་ཁག་ནི་རང་སྟེང་གི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་རང་ཉིད་རྒྱུན་སྐྱློང་གི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་བཟློ་བཀློད་དམ་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་

ཡིན་པ་འདི་ཡིན། རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སེ་ཁག་ཞེས་པ་འདིས་གཙོ་བློར་སྐྱེ་

དངློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་སྟློན་གི་ཡློད་ཀང༌། འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་རགས་པ་ཚང་མར་

ཡང་སྦློར་ཆློག ང་ཚོས་མཱ་ཆློ་ར་ན་དང་ཝར་རེ་ལའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁློར་ཡུག་

དང་མ་འབེལ་བའི་ཚེ་སློག་ཅིག་ཡློད་མི་སིད་པའི་རྩློད་སྒྲུབ་བྱས་ཡློད། ཕན་ཚུན་

འབེལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བློའི་འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་བྱུང༌། དེ་གཉིས་

ནི་ཕན་ཚུན་ཟླ་བསྒིལ་རང་བཞིན་གི་ཐློག་ནས་ལྷན་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། ཝར་རེ་ལས་འདི་

ལ“enaction”ཟེར་ཞིང༌། ང་དང་རྩློམ་པ་པློ་གཞན་གིས་འདི་ལ་མཉམ་ཐློན་ཟེར་

གི་ཡློད། འདིའི་ཕློགས་ནས་བཤད་ན་ཚེ་སློག་ནི་བློའི་འཛིན་པ་དང་ཆ་འད་ཞིང༌། 

གཅིག་མེད་ན་གཞན་དེ་ཡློད་མི་སིད། འདིས་སེམས་དང་ལུས་ཕུང་གི་བར་ལ་

གཅིག་བསྒིལ་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡློད་པར་བྱས་ཤིང༌། འདི་ནི་ཝར་རེ་ལའི་མཛད་

རེས་ཡིན། ངས་རང་ཉིད་ཀི་ལས་གཞི་ནང་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་གི་ཚེ་སློག་གི་རྟེན་



  211  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞི་འདི་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དང༌། དེ་དག་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བ་ལ་བརྟེན་

ཡློད་ཀང༌། བློའི་འཛིན་པའི་ཁྱབ་ཁློངས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཆློས་ཉམས་ལེན་གི་

ཁྱབ་ཁློངས་ལའང་མཐུན་པའི་གློ་རྟློགས་སེལ་གི་ཡློད།”

ངས་འདི་ལྟར་མཇུག་བསྡུས་ནས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། ཁློང་

གིས་ང་ལ་དློ་སང་ཆེན་པློའི་ངང་ནས་གཟིགས་བཞིན་ཡློད་པ་དང༌། ཁློང་གི་ཕག་ཟུང་

ནི་ཕན་ཚུན་སྦེལ་ནས་པང་དུ་བཞག་འདུག དེ་ནས་ངས་རྒྱལ་པ་ཀརྨ་པ་ལ་བལྟས་

ཤིང༌། ཁློང་གིས་ང་ལ་འཛུམ་ཞིག་བསྟན་བྱུང༌། ངའི་ཡིད་ལ་ཁློང་གིས་ཚན་རིག་གི་

རྩློད་སྒྲུབ་འདི་དག་ཅི་ཙམ་རྟློགས་ཀི་ཡློད་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་འཁློར་སློང༌། ངས་

ཁློང་དང་ལྷན་དུ་གེང་མློལ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགློས་ཤིང༌། ཁློང་གི་རྟློགས་ཚུལ་

དེ་ཤེས་འདློད་བྱུང༌།

ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་མངོན་ཐོན་ལ་ལྟ་སྟངས།

མངློན་ཐློན་དང་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་

པའི་བརློད་གཞིར་གྱུར་ནས་ལློ་ངློ་མང་པློ་ཕིན་ཡློད། ང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བས་རང་གི་

བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བརློད་གཞི་འདིར་ཁ་སློན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་

རིག་པའི་རྩློད་སྒྲུབ་གཞན་དག་དང་འད་བར་མངློན་ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་ལ་རིམ་པ་མ་

འད་བ་གཉིས་ཀི་ཐློག་ནས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཆློག ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཚད་མ་

རིག་པའི་འགེལ་དློན་གི་ཕློགས་སུ་ལངས་ནས་མངློན་སུམ་གི་དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་དང༌། ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རུང་བའི་ཆློས་དག་གི་གློ་རྟློགས་གཙོ་བློར་འཛིན། དེ་

ལས་ལྡློག་སྟེ། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་འགེལ་དློན་ལ་ཁ་ཕློགས་ནས་ཞིབ་ལྟ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

དང་འགེལ་བཤད་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་ལ་ལྟློས་མེད་ཡིན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

མཐར་ཐུག་གི་སྐློར་ལ་རྣམ་གཞག་སེལ་གི་ཡློད། ཁྱད་པར་འདི་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་

ང་ཚོས་མེ་ཁད་ཀིས་རྩློད་རློག་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མངློན་ཐློན་གི་ལྟ་བ་འདིའི་ཐད་ལ་ཅི་

ཞིག་བརློད་པར་ཉན་རྒྱུ་ཡིན། མངློན་ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་རང་བྱུང་གི་སང་ཚུལ་

དང༌། དེ་བཞིན་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་སྐློར་ལའང་བེད་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད།

མེ་ཁད་ཀིས་དི་བ་གཙོ་བློ་དེ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བཀློད་ནས་འགློ་

བཙུགས་བྱུང༌། “ང་ཚོས་ཚེ་སློག་ནི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གངས་འབློར་ཆེན་པློ་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་ཆློས་དང༌། ངང་

ཚུལ། ཡང་ན་བརྒྱུད་རིམ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརློད་ཐུབ་བམ། རྡུལ་ཕྲན་དང་

ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་དག་སློ་སློ་ནི་འཚོ་ལྡན་ཡིན་པར་བརློད་མི་ཐུབ།

“མཐློང་གསལ་ལྟར་དཀའ་རློག་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་གྲུབ་གནས་ཀི་རང་བཞིན་

ཐློག་ནས་གཙོ་བློར་ཡློང་གི་ཡློད། གནད་དློན་འདི་གེང་མཁན་ཚོས་ཤེས་འདློད་པ་ནི་

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་འདི་ལྟ་བུ་དློན་དངློས་སུ་གྲུབ་ཡློད་མེད་དེ་

ཡིན། ཁློང་ཚོས་རྟློགས་འདློད་པ་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆློས་འདི་དག་སང་ཚུལ་

ཕལ་བ་ཙམ་ཡིན་མིན་དང༌། དེ་བཞིན་འདི་ཚོར་ཁྱད་ཆློས་གཞན་ལ་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་ནུས་པ་ཡློད་མེད་བཅས་ཡིན།

“གྲུབ་གནས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་མངློན་ཐློན་གི་དཀའ་རློག་ནི་ལྟ་བ་འདི་

འབྱུང་དགློས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་བལྟས་ཚེ་ཧ་ལས་དགློས་པ་ཞིག་མིན། མངློན་

ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་ནི་ཕློགས་སུ་ལྷུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་ལ་བར་འདུམ་འདློད་བློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚིམས་པ་ཞིག་ཡློང་བའི་དློན་དུ་གསར་གཏློད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ལྟ་ཚུལ་དེ་གཉིས་

ཀི་དང་པློ་ནི་གཉིས་མེད་སྨྲ་བ་དང༌། དངློས་གཙོ་སྨྲ་བ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ཚོ་གཞིར་

བཞག་ན། དངློས་གཟུགས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་དང་དེ་དག་གི་ཁྱད་ཆློས་ལས་གཞན་

པའི་ཆློས་ཅི་ཡང་གྲུབ་མེད། ལྟ་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི་གཉིས་སང་སྨྲ་བ་ཡིན་ཞིང༌། འདིས་

གྲུབ་གནས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་སམ་འབྱུང་རྫས་གཉིས་ཡློད་པར་འདློད་དེ། སེམས་དང་

དངློས་གཟུགས་དང༌། ཚེ་སློག་དང་སློག་ཤུགས་མེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ལྟ་བུ་

རེད། མངློན་ཐློན་སྨྲ་བས་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀི་དཀིལ་མར་

གྲུབ་གནས་དང་འབེལ་བའི་ལམ་དབུ་མ་ཞིག་རེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་

ཡློད།”

མངོན་ཐོན་དང་ཆ་བགོ་རིང་ལུགས།

“དེ་ལྟ་ནའང༌། ལམ་དབུ་མ་འདི་ནི་ད་དུང་ཡང་ཐལ་དགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་

ཀི་གཅིག་གི་ཕློགས་སུ་ཤུགས་ཆེན་པློར་ལངས་ཡློད།” ཅེས་མེ་ཁད་ཀི་འགེལ་

བརློད་བྱས། “དེང་སང་དངློས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང༌། ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་ལ་ཕློགས་ཞེན་

བྱེད་པ་ནི་ཐུན་མློང་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ང་ཚོས་རང་གི་ཞིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་དང༌། མངློན་སུམ་གི་དཔད་ཞིབ་ནི་རགས་མློ་ཡིན་པ་བདེན་པར་བཟུང་སྟེ། 

ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་ཤིག་གི་ལམ་ནས་གསར་བྱུང་རང་སྐྱློང་གི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་ཀི་

སང་ཚུལ་གི་གྲུབ་གནས་ལ་ལས་སླ་བློར་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་དབང་ཤེས་དང་ཚོད་ལྟའི་ལག་ཆ་རྣམས་ཅུང་རགས་མློ་ཡིན་ཚེ། 

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སང་ཚུལ་འདིའི་རིགས་ནི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་འབྱུང་ཁམས་ཕྲ་མློ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

དང་བསྡུར་ན་གསར་པ་དང༌། རང་སྐྱློང་གི་རང་བཞིན་དུ་སང་བར་ཡ་མཚར་དགློས་

པ་ཅི་ཡང་མེད།

“འདས་པའི་ལློ་རབས་ཚོའི་ནང་ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་ཀི་ལངས་ཕློགས་འདི་

གཉློམ་དུ་གཏློང་བའི་འབད་པ་མང་པློ་ཞིག་བྱས་ཡློད་ཀང༌། ལས་སླ་བློ་ཞིག་བྱུང་

མེད། ཁད་ཧཕི་མན་༼Stuart Kauffman༽ལ་ལངས་ཕློགས་འདིའི་ཁ་གཏད་དུ་རྩློད་

སྒྲུབ་བཙན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ཡང་དགག་སྒྲུབ་བྱས་ཡློད། ཁློང་གི་བརློད་དློན་ནི་ཐ་

ན་ང་ཚོས་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གི་གནས་རིམ་མཐློན་པློའི་སྤློད་པ་ནི་གནས་རིམ་

དམའ་བློའི་འབྱུང་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ཆློས་ཉིད་

ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་སློན་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀང༌། ང་ཚོས་གནས་རིམ་མཐློན་པློར་

ཡློད་པའི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་སློན་དཔག་

འགའ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་འདི་ཡིན། གནས་རིམ་མཐློན་པློ་འདི་ནི་གནས་རིམ་དམའ་

བློ་དང་འབེལ་བ་མེད་ནའང༌། ཁློང་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ། གནས་རིམ་མཐློན་པློར་ཡློད་པའི་

ཆློས་ཉིད་དེ་དག་ནི་གནས་རིམ་དམའ་བློའི་གནས་སྟངས་གང་རུང་དུ་བཀློལ་སྤློད་

བྱེད་ཆློག དཔེར་ན། དེ་དག་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དང༌། གློག་ཀད་ལྟ་བུའི་

སྟེང་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་ནི་གནས་

རིམ་གཉིས་ཀར་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཇུག་ངེས། འདི་ནི་རྩློད་སྒྲུབ་ཤུགས་ཆེན་

ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་འདིས་བསྟན་དློན་ནི་གནས་རིམ་མཐློན་པློར་གྲུབ་པའི་སང་ཚུལ་

ཞིག་ནི་གནས་རིམ་འློག་མར་མེད་པར་ངེས་པ་འདི་རེད། དེའི་ཁར་གནས་རིམ་

དམའ་བའི་རིམ་པ་ཁྱད་པར་བ་མང་པློ་ཡློད་ཀང༌། གནས་རིམ་མཐློན་པློར་ཡློད་པའི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྤློད་པ་ནི་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡིན།

“རྩློད་སྒྲུབ་འདིའང་དགག་པ་དུ་མས་གཉློམ་དུ་བཏང་ཡློད། དེ་ཚོའི་ནང་གི་

གཅིག་ནི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་གིས་སྤློད་པའི་རིགས་སྤི་ལ་མ་

གཏློགས་སྤློད་པ་བྱེ་བག་པ་སློ་སློར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཀི་མེད་པ་འདི་རེད། འདི་ནི་

འབྱུང་ཁམས་ཕྲ་མློའི་ཆློས་ཉིད་དང་མི་འད་བ་དང༌། དེ་དག་གིས་སྤློད་པ་བྱེ་བག་པ་

སློ་སློ་ལའང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཀི་ཡློད། དགག་པ་གཞན་ཞིག་ནི་ཁད་ཧཕི་མན་གི་

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་བཀག་རྒྱ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡློད་ཅིང༌། འབྱུང་

ཁམས་སློ་སློར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པར་ལྟློས་ན་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་

སྤློད་པ་ལ་སློན་དཔག་བྱེད་པ་ལས་སླ་བློ་ཡིན། དེའི་ཕིར་ཁློང་གི་རྩློད་སྒྲུབ་ལ་ནུས་

པ་གཅིག་མ་གཏློགས་ཐློན་མེད་པ་དང༌། ནུས་པ་ཅན་གི་རྩློད་སྒྲུབ་གང་གིས་ཀང་ང་

ཚོར་བདེན་དཔང་བརྟན་པློ་ཞིག་སྤློད་ཐུབ་ཀི་མེད།

“ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོས་མངློན་ཐློན་གི་གྲུབ་གནས་སྐློར་གི་དགག་པ་འདི་དག་

གནད་དུ་བཟུང་ནས་རྩློམ་ཡིག་འབློར་ཆེན་ཞིག་སེལ་ཡློད། ངས་མཚམས་འདིར་ཡི་

མུག་པའི་དི་བ་ཞིག་འདི་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མར་བདེན་པ་ནི་ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་པ་

ཚོར་དབང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་འདློད་མིན་ལ་མ་ལྟློས་པར་མཐར་གཏུགས་ན་

འབྱུང་ཁམས་ཀི་གྲུབ་ཆ་དང༌། དེ་དག་གི་གནས་རིམ་འློག་མའི་ཁྱད་ཆློས་གཅིག་པུ་

མ་གཏློགས་གྲུབ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ངས་དི་བ་འདིར་འདེབས་འདློད་པའི་ལན་ནི་

དགག་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་རྒྱུ་རྫས་དང༌། ཁྱད་

ཆློས་ཀི་ལྟ་བ་༼ངས་དངོས་གཟུགས་དང་འབེལ་བའི་བགོ་གེང་གི་སྐབས་སུ་བརོད་པ་ལྟར།༽བཤིགས་
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པ་འདིས་ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་པ་དང༌། མངློན་ཐློན་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀར་གཅིག་མཚུངས་

སུ་དཀའ་ངལ་སྤད་ཡློད། དངློས་ཁམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་ལ་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་

ཁག་གི་རིམ་པ་ཐློག་མ་འདི་མེད་པ་མ་ཟད། འབྱུང་ཁམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་ཁག་གི་རྟེན་

གཞིའང་མེད་ཅིང༌། བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པློ་འདི་ཡློངས་སུ་རྟེན་གཞི་དང་བལ་བ་ཞིག་

ཡིན།

“སྐད་ཆ་བཙན་པློ་འདིས་ཅི་ཡང་གྲུབ་མེད་པའི་དློན་ཞིག་སྟློན་གི་མེད། དེ་

ལྟར་ཡིན་ཚེ་ཆད་ལྟའི་རིང་ལུགས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡློད།  འློན་ཀང༌། 

འདིས་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་བྱ་འགུལ་དང༌། བློའི་འཛིན་པའི་འབེལ་བ་བརྒྱུད་ནས་

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པློ་འདིར་ཡློད་ཚད་ཀི་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་

གཞི་རྩའི་གནས་རིམ་ཞིག་མེད་པར་བསྟན་ཡློད། འདི་ལ་གཞི་རྩའི་གནས་རིམ་ཞིག་

མེད་པ་མ་ཟད། རང་རྐ་འཕེར་བའི་མངློན་ཐློན་གི་གནས་རིམ་ཞིག་ཀང་མེད། འདིར་

ཡློད་པ་ནི་མངློན་ཐློན་གི་གློ་རིམ་ཞིག་ཡིན། ཝེ་ཏྲེ་ཤི་ཐན་༼Wittgenstein༽གིས་

ངེས་པའི་སྐློར་ལ་ཞེས་པའི་རང་གི་བརྩམས་ཆློས་ཀི་ནང་དཔེ་མཚོན་ཡིད་དུ་འློང་བ་

ཞིག་བཀློད་འདུག ‘རྨང་གཞི་ཡིན་པའི་རྩིག་པ་འདི་ཚོ་ནི་ཁང་པ་ཧིལ་པློས་ཁུར་

ཡློད་ཅེས་བརློད་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན།’ དེས་ན་རྟེན་གཞི་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་

བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པློ་རང་ཉིད་རེད།

“གལ་ཏེ་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པློ་འདི་མགློ་ནས་མཇུག་བར་རྟེན་གཞི་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན་ཚེ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་མེད་ཀང༌། མངློན་

ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཡློད་ཆློག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་རྩ་བའི་ཁྱད་ཆློས་ལས་བྱུང་ཡང་དེ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང་ཆ་མི་མཚུངས་པའི་གནས་རིམ་མཐློན་པློའི་ཁྱད་ཆློས་ཀི་མངློན་ཐློན་ཞིག་མ་

ཡིན་པར། གནས་རིམ་གློང་འློག་གཉིས་ཀི་ཆེས་ཕྲ་བའི་ཆློས་རྣམས་མཉམ་འདུས་

ཡིན་ཞིང་ཆ་མཚུངས་པའི་མངློན་ཐློན་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་ཆློས་རྣམས་ཀི་མཉམ་

འབེལ་གི་མངློན་ཐློན་ཞེས་བརློད་ན་འློས་འཚམས་རེད།

“མངློན་ཐློན་གི་དློན་སྤི་འདི་དང་འབེལ་བའི་འགལ་འདུ་དང༌། དཀའ་ངལ་

སློགས་ནི་གནས་རིམ་དམའ་བློ་དེ་གནས་རིམ་མཐློན་པློའི་དཔེ་མཚོན་ལ་ལློག་ཏུ་ལྟ་

བའི་འབད་བརྩློན་ལས་བྱུང་ཡློད། གནས་རིམ་དམའ་བློ་ནི་ཁྱད་ཆློས་དང་ལྡན་པའི་

རྒྱུ་རྫས་ལས་གྲུབ་པར་བསམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ང་ཚོས་གནས་རིམ་མཐློན་པློའང་

རྒྱུ་རྫས་དང་ཁྱད་ཆློས་ལས་གྲུབ་པར་འདློད་ཀི་ཡློད། འློན་ཀང༌། འདི་ལྟར་བསམ་ན་

ལམ་ལྷློང་ཡློང་རྒྱུ་མིན་ཞིང༌། གལ་ཏེ་གནས་རིམ་དམའ་བའི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ལ་སློ་

སློ་རང་ངློས་ནས་རྒྱུ་རྐེན་གི་ནུས་སྟློབས་ལྡན་པ་ཡིན་ན། མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་

ཁག་ལའང་རྒྱུ་རྐེན་གི་ནུས་སྟློབས་འདི་ཡློད་དགློས་པར་འདློད་རྒྱུ་རེད། དེའི་ཕིར་ང་

ཚོས་སླར་ཡང་གནས་རིམ་འློག་མ་ནི་གནས་རིམ་གློང་མའི་དཔེ་མཚོན་དུ་བཟུང་

ཡློད། འདི་ལའང་ལམ་ལྷློང་ཡློང་མི་ཐུབ།

“མཚམས་འདིར་ང་ལ་གདེང་ཚོད་ཅིག་ཡློད་པ་ནི། ྋགློང་ས་མཆློག་ཁྱེད་

རང་དང༌། ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོ་ནི་ཡློད་ཚད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདློད་པ་འདི་

ལྟ་བུའི་བསླུ་བིད་ལས་ཐར་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དབུ་མའི་སླློབ་དཔློན་ཚོས་རྒྱུ་

རྫས་དང༌། ཁྱད་ཆློས་སློགས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བའི་སྒློ་འདློགས་གང་ལའང་སྐྱློན་བརློད་ཚད་མེད་པ་བྱས་ཡློད། ཁློང་ཚོས་ད་དུང་
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རང་ཉིད་ཀིས་དློར་བའི་སྒློ་འདློགས་དེ་ཚོའི་ཁློད་ནས་རྒྱུ་རྐེན་གི་ནུས་པ་འདིའང་

དགག་བྱར་བཟུང་ཡློད། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རབ་བྱེད་དང་པློའི་ནང་མགློན་པློ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཁྱད་ཆློས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་གི་ནུས་པ་ཡློད་པ་ནི། སློ་སློའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་འདློད་ཚུལ་འདིར་དགག་པ་མཐིལ་ཕིན་གནང་ཡློད། ངའི་ལྟ་

ཚུལ་ལ། ཕན་ཐློགས་ལྡན་པའི་བྱེད་ཐབས་འདི་ལྟ་བུའི་ཐློག་ནས་ང་ཚོས་མངློན་ཐློན་

གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ཡང་དག་པར་རྟློགས་ཐུབ།

“ངས་འདིར་མངློན་མཐློན་གི་གནས་རིམ་ནས་གཞི་རྩའི་གནས་རིམ་ལ་ཐུར་

དུ་ཕློགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་གནད་འགག་དེ་གེང་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནི་དཔེར་ན་བློའི་

གནས་རིམ་ནས་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་གི་གནས་རིམ་བར་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་

བ་ལྟ་བུ་ཡིན། རྫས་ཡློད་སྨྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ་གི་སྒློམ་གཞི་ལ་མཚོན་ན། མངློན་ཐློན་གི་

ཁྱད་ཆློས་དག་གིས་གཞི་རིམ་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་གི་སྟེང་འབས་བུ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་

གི་ནུས་པ་འདློན་དགློས། འློན་ཀང༌། འདིའི་རིགས་ནི་མངློན་སུམ་གི་སྤློད་ཡུལ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་མེད།

“གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ནུས་པ་འདི་ལ་རྫས་ཡློད་སྨྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ་གི་སྒློམ་གཞི་

གཞིར་མ་བཞག་པར་བསམ་བློ་བཏང་ན་ལས་སླ་བློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། མངློན་ཐློན་གི་

ཁྱད་ཆློས་ཁག་གིས་བྱུང་བ་འློག་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱེད་པ་ནི། བློའི་ཁྱད་ཆློས་ངློ་

མ་ཞིག་གིས་དངློས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཀད་པའི་ནང་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པར་བསམ་མི་དགློས། ཁྱེད་ཀིས་གནས་རིམ་གློང་མར་བྱ་བ་ཞིག་བྱེད་པ་དང༌། དེའི་

ཤུགས་རྐེན་ནི་གནས་རིམ་འློག་མའི་བྱ་འགུལ་གི་རིགས་གཞན་ཞིག་ལ་ཐེབས་ཚེ། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཁྱེད་ཀིས་འདི་ནི་ཐུར་དུ་ཕློགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརློད་

ཆློག ཐུར་ཕློགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་གི་འབེལ་བ་འདི་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་

ཀི་རིགས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་ལྟློས་བཅས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་ཞིག་རེད།”

མེ་ཁད་ཀིས་གེང་བའི་སྐད་ཆ་འདི་ཚོ་ནི་ནང་དློན་རིག་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་

ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་བར་གི་འབེལ་མཚམས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཡློད། མཉམ་

འབེལ་གི་མངློན་ཐློན་ལ་ལྟ་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནི་ཤློ་རློ་ཌར་༼Schroder༽གིས་

བརློད་པ་ལྟར་ཡིན། “སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ཆ་ཤས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་རང་

བཞིན་འདིས་ཆ་ཤས་དག་གི་སྤློད་པ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་ཡློད།” སྤི་ཚོགས་

ཚན་རིག་ལས་བངས་པའི་དཔེ་མཚོན་གིས་རྩིས་རིག་གི་སྤི་མཚན་ལ་གཞི་རྟེན་

བྱེད་མི་དགློས་པར་བརློད་གཞི་འདི་གསལ་པློར་བཟློ་ཐུབ། དཔེར་ན། ཁྱིམ་གཞིས་

སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ཁྱིམ་གཞིས་ཀི་ནང་མི་ཚོའི་སྤློད་པར་བཅློས་བསྒྱུར་བྱེད་ཀི་

ཡློད། ཚིག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ན། གནས་རིམ་གློང་མར་གསར་བྱུང་གི་

ཁྱད་ཆློས་མངློན་ཐློན་བྱེད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་ཆ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ལའང་

བཅློས་བསྒྱུར་འབྱུང་གི་ཡློད། དུས་མཉམ་ཞེས་པ་འདི་ནི་མངློན་ཐློན་སྐློར་གི་རྩློམ་

ཡིག་ནང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཚིག་འདིས་ཡར་ཕློགས་དང་མར་ཕློགས་ཀི་

རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བའི་བར་ལ་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཞིག་མེད་པར་སྟློན་ཞིང༌། དློན་ངློ་

མར་ཡར་ལ་ཕློགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་དང༌། ཡང་ན་མངློན་ཐློན་ནི་རྒྱུ་

འབས་འཁློར་བསྐྱློད་ཀི་དློན་སྤིའི་ནང་ཐུར་ལ་ཕློགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་

དང་ཟུང་འབེལ་བྱེད་ཆློག
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ནང་པའི་ཐོག་མ་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ།

དངློས་གཟུགས་དང༌། ཚེ་སློག ཤེས་པ་བཅས་ཀི་ནང་པའི་གློ་རྟློགས་དེ་ང་ཚོར་

འགེལ་བརློད་ཀི་འགན་ནི་མཱ་ཐེའློ་ཡི་ཕྲག་སྟེང་དུ་བབས་བྱུང༌། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་

པ་སྤི་དང་འད་བར་ཁློང་གི་འགེལ་བཤད་ནི་གཏན་ཚིགས་དང་ཞིབ་དཔློད་ཀིས་

བརྒྱན་འདུག 

“ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐློག་མའི་སྐློར་ལ་ངློ་མཚར་ཆེ་ཞིང་ཡིད་དབང་

འཕྲློག་པའི་སྒྲུང་ཞིག་དང༌། ཤེས་པ་བྱུང་ཚུལ་གི་ཐློག་ལ་རྣམ་གཞག་མང་པློ་ཞིག་

ཡློད་པ་ཤེས་བྱུང༌།” མཱ་ཐེའློ་ཡིས་འདི་ལྟར་འགློ་བརྩམས་བྱུང༌། “གཅིག་མཇུག་

གཉིས་མཐུད་ཀི་གློ་རིམ་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། སྤིར་བཏང་མ་ཡིན་ཞིང་གདློད་མ་ནས་

ཡློད་པའི་མེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་འགློ་བཙུགས་ཏེ། ལྕི་བློ་ཡིན་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་བྱུང་ནས་ཕུང་གསློག་བྱས། དེ་ནས་དངློས་གཟུགས་རྣམ་པ་མ་འད་བ་མང་པློ་

གྲུབ་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

རྣམས་བྱུང་ཞིང༌། དེ་དག་ནི་ཚེ་སློག་གི་རྟེན་གཞི་རུ་གྱུར་པ་དང༌། ཚེ་སློག་ནི་རློག་

འཛིངས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པར་བརྟེན་ནས་སེམས་ལྡན་རྣམས་བྱུང་བ་རེད།

“གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བལྟས་པའི་སྒྲུང་འདི་ནི་དུས་དང་བར་སང་གི་ཆ་ནས་

འཐུས་ཚང་ཞིག་ཡིན་ཚེ། སྒྲུང་འདི་ནི་དློན་ལ་གནས་པའི་ཞིབ་འགེལ་ཞིག་ཆགས་

ཡློད། སྒྲུང་གི་མ་གཞི་ནི་ཡློད་པ་དང༌། ཞིབ་ཚགས་དང་སྤུས་ལེགས་སུ་གཏློང་རྒྱུ་དེ་

རེད། འློན་ཀང༌། སྒྲུང་འདི་ནི་དུས་དང་བར་སང་གི་ཚན་པ་གཅིག་ཙམ་ཡིན་ཚེ། སྒྲུང་

ཡློངས་རྫློགས་ཀི་རྣམ་པ་ནི་འདི་དང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡིན་ཆློག ཚན་རིག་གི་སྒྲུང་འདི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནི་ཐློག་མ་ཡློད་པའི་ལྟ་བ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅློལ་ཡློད་ཅིང༌། ལྟ་བ་དེ་ནི་ང་ཚོར་སང་བའི་

འཇིག་རྟེན་དང་འབེལ་བའི་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་གིས་བདེན་པར་བཟུང་ཡློད། དེ་

བཞིན་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ལུགས་ཁག་ཏུའང་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པས་ཐློག་

མ་ཞིག་གེང་གི་ཡློད་པ་ནི་ང་ཚོས་མཐློང་གསལ་ལྟར་ཡིན།

“ནང་པས་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པའི་དློན་སྤི་འདི་ལ་དློགས་འདི་བྱས་ཡློད། དེ་

ཡང་གཏན་ཚིགས་དང་མཐུན་པའི་སྒློ་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཐློག་མ་ཡློད་

པར་འདློད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདིའི་ཤུགས་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འགྱུར་མི་ཐུབ་

པའི་ལྟ་བ་ཡློད། གལ་སིད་ལྟ་ཚུལ་འདི་མེད་ཚེ་ང་ཚོས་ཐློག་མ་ཞིག་གེང་དགློས་དློན་

རེད། འློན་ཀང༌། མེད་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ། ནང་པའི་གཞུང་དུ་

རྒྱུ་རྐེན་དུང་ཕྱུར་གཅིག་གིས་ཀང་གྲུབ་མེད་པ་ཞིག་ནི་ཡློད་པར་བཟློ་མི་ཐུབ་པར་

གསུངས་ཡློད། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འགྱུར་བ་ལ་མེད་པ་ཉིད་

ཀི་ཁྱད་ཆློས་དེ་འདློར་དགློས་པ་དང༌། མེད་པ་དེས་རང་གི་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་

དློར་ནས་ཡློད་པ་ཞིག་ཆགས་དགློས་རྒྱུ་རེད། འློན་ཀང༌། འདི་ནི་འབྱུང་མི་སིད་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་མེད་པ་ཞིག་ལ་གྲུབ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་གང་ཡང་མེད། 

མེད་པ་ཞེས་པ་ནི་གཞི་གྲུབ་ཀི་ལྡློག་ཕློགས་ཡིན་པའི་རྟློག་པ་ཞིག་མཚོན་བྱེད་དུ་

བྱུང་བ་དང༌། རྟློག་པ་ཙམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ནི་འདློར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། མེད་པ་

ཞིག་ལས་ཡློད་པར་འགྱུར་བ་ནི་འབྱུང་མི་སིད། དེའི་ཕིར་མངློན་སུམ་གི་སང་ཚུལ་

ཏེ། ང་ཚོའི་གཞི་གྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་འདི་ནི་མེད་པ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན།

“ཐློག་མ་ཞིག་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་ནས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མཁན་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ནམ། ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད་པ་འདི་ནི་གང་ཡང་ཡིན་ཆློག་པའི་རྒྱུ་རྐེན་དང་པློ་

ཞིག་ལ་བརྟེན་ཡློད་པ་གསལ་པློ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱུ་རྐེན་དང་པློ་འདི་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་རྟློག་དཔློད་བྱ་དགློས་ཤིང༌། དེ་ནི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཞིག་

ཡིན་ནམ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་དུའང་འགློ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་གཞན་ཞིག་གིས་

འདི་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ་འདི་ནི་རྒྱུ་རྐེན་དང་པློ་དེ་ཆགས་

མི་འདུག གལ་ཏེ་རྒྱུ་རྐེན་དང་པློ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་སློང་ཡློད་པའི་དབང་དུ་

བཏང་ནའང་མི་འགིག་པ་ཞིག་རེད། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ནི་གྲུབ་

ཟིན་པ་ཡིན་ཞིང་འབྱུང་དགློས་དློན་མེད། ད་དུང་གང་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ནི་རང་གི་

རྒྱུ་རྐེན་ཡིན་ཚེ། འདིས་ཐློག་མ་དེ་གཞན་གང་ལའང་བརྟེན་མེད་པ་མཚོན་པ་དང༌། 

རང་སྟེང་ན་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། རྒྱུ་

འབས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གལ་ཏེ་ཆློས་གང་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ནི་ཆློས་དེ་འབྱུང་བ་ལ་

དགློས་ངེས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ན་རྐེན་སློགས་ཚང་མེད་པས་ཡིན་པར་བརློད་

ལ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ན་ཆློས་དེ་ངེས་པར་དུ་འབྱུང་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཕིར་རང་ཉིད་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ཡིན་པའི་ཆློས་ཤིག་གིས་དུས་ནམ་

ཡང་རང་ཉིད་དང་གཅིག་པ་ཞིག་མ་གཏློགས་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་སྟེ། རྒྱུ་རྐེན་ཐློག་མ་འདི་

ལ་རང་སྟེང་ན་མ་ཚང་བ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་བས་ན་འདིའང་མི་འགིག་པ་ཞིག་རེད།

“རྟག་ཅིང་འགྱུར་མེད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

ཆློས་ཤིག་བསྐྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང༌། རྒྱུ་རྐེན་ཐློག་མ་དེ་རྟག་ཅིང་འགྱུར་མེད་ཅིག་མིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གསར་སྐྲུན་གི་བརྒྱུད་རིམ་འབྱུང་གི་ཡློད། གསར་སྐྲུན་གི་ས་རེས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཉིས་སུ་རྒྱུ་རྐེན་དེར་འགྱུར་ལྡློག་འབྱུང་གི་ཡློད། རྒྱུ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་བྱུང་

བར་འདློད་པ་ནི་ཆློས་གང་ཞིག་གི་འབས་བུར་ཅི་ཡང་འབྱུང་ཆློག་པར་འདློད་པ་དང་

གཅིག་མཚུངས་རེད། ཚེ་སློག་ལས་རྟློགས་མེད་འབྱུང་ཆློག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

རྟློགས་མེད་ལས་ཚེ་སློག་ཀང་འབྱུང་ཆློག གལ་ཏེ་རྒྱུ་རྐེན་མེད་ཚེ་རྒྱུ་འབས་ཀི་

ཆློས་ཉིད་ཀང་མེད་དགློས་ཤིང༌། ཅི་ཡང་འབྱུང་མི་ཆློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ལ། ནམ་

མཁར་མེ་ཏློག་ཀང་སྐྱེ་ཆློག

“རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་གི་རྐེན་གིས་རྒྱུ་རྐེན་ཐློག་མའི་དློན་སྤི་འདི་ལ་རྟློག་

དཔློད་བྱེད་སྐབས། གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་ཞིང༌། ཁས་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་

གནས་སྟངས་མང་པློར་ཐུག་རྒྱུ་ཡློད། མེད་པ་ཉིད་ཡློད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་ན་

རང་ཉིད་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་ཆློས་གཞན་བསྐྲུན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་

རུང༌། རྒྱུ་རྐེན་གི་ཐློག་མ་ཡློད་པའི་དློན་སྤི་འདི་ཁས་ལེན་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་

སྐློར་ཞིག་ཡློད། 

“དཀའ་རློག་འདི་ལས་རྒྱལ་བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ནི་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་

རེད། ཐློག་མ་མེད་པར་འདློད་པ་འདི་ལ་རློག་ད་ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ་ཞེ་ན་འདི་ནི་ཡློངས་

སུ་རིགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་འདི་ཡིན། ང་ཚོར་ཐློག་མ་ཞིག་འཚོལ་བའི་དློན་དུ་ལློ་ངློ་

ཐེར་འབུམ་བཅློ་ལྔའི་ཡར་སློན་ལ་ཕི་ནུར་བྱས་ན་འགིག་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡློད། 

དེ་ཡང་འདི་འདའི་སྒྲུང་ཞིག་ཡློད་པས་རེད། འློན་ཀང༌། འགེལ་བཤད་འདི་ལ་འགློ་

འཛུགས་ས་ཤིག་དགློས་ཤིང༌། ང་ཚོས་མཐའ་མེད་པར་དུས་ཀི་ནང་ཕི་ནུར་བྱེད་མི་

ཐུབ། ནུབ་ཕློགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རཱ་སད་༼Bertrand Russell༽ཀིས‘འཇིག་རྟེན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

འདིར་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང༌། ཆློས་རྣམས་

ལ་ཐློག་མ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡློད་པར་བསམ་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་ང་ཚོར་འཆར་སང་

གིས་དབུལ་བའི་རྐེན་གིས་ཡིན’ཞེས་བརློད་འདུག རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚོའི་

ཡིད་ལ་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་འཆར་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པློ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། གཏན་

ཚིགས་རིག་པའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། འདི་ནི་རྟློག་དཔློད་ཀི་ནང་རང་ཚུགས་མི་

བརླག་པའི་ལྟ་བ་ཁློ་ན་དེ་ཡིན་ཞིང༌། འབྱུང་སིད་གཞན་དག་ལ་སྐྱློན་ཆ་ཚབས་ཆེན་

ཡློད།

“གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་འདི་ཁས་ལེན་བྱས་ནའང༌། དུས་དང་

བར་སང་གི་ངློས་ནས་གནས་བྱེ་བག་པ་དང་འབེལ་བའི་སྒྲུང་ད་དུང་ཡློད་ཆློག་པ་

ཞིག་རེད། འབར་གས་ཆེན་མློ་དང༌། དངློས་གཟུགས་ནས་ཚེ་སློག་གི་འཕེལ་འགྱུར་

ལྟ་བུ་སློགས་ཡིན་ཞིང༌། འདི་དག་ནི་སྒྲུང་དེའི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མློ་ཞིག་རེད། ཐློག་མ་མེད་

པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་འདི་ལ་གཞིགས་ནས་ང་ཚོས་ཐློག་མ་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དེའི་

ནང་སླར་ཡང་མཚམས་སྦློར་བྱས་ནས་དངློས་གཟུགས་ནི་ཤེས་པའི་སློན་དུ་བྱུང་བ་

དང༌། ཡང་ན་ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་སློན་དུ་བྱུང་བར་འདློད་མི་ཉན། སང་

ཚུལ་གི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློག་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་ཤིང༌། 

དེ་མིན་ང་ཚོས་སླར་ཡང་ཐློག་མ་ཆུང་ངུ་རེ་ཐློག་མ་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཡངས་པློ་

འདིའི་ནང་དུ་ཁྱེར་ཡློང་བའི་འབད་པ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

“ནང་པའི་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པས་ང་ཚོ་ནི་དབུས་སུ་གནས་ཤིང༌། 

ཚད་བཀག་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནམ་ཡང་གེང་གི་མེད། སངས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱས་ཀིས་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གསུངས་ཡློད། ཁློང་

གིས་འློད་ཀི་ཡློལ་བ་དང༌། རྟ་ཡི་ཁ་ལས་ཐློན་པའི་མེ། ཡློངས་ཁྱབ་ཀི་མེ་ཕུང་ཆེན་

པློ་ལ་སློགས་པ་དང་འད་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མང་པློ་ཞིག་གསུངས་པ་ནི་ཧ་

སློད་རྒྱང་ཤེལ་གིས་བངས་པའི་འད་པར་ཚོའི་ནང་གི་ང་ཚོའི་མཐློང་ཆློས་སུ་གྱུར་

པའི་དབྱིབས་གཟུགས་དེ་དག་དང་མཚུངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་

ཅིག་རེད། ནང་པའི་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པའི་ནང་དུས་དང་བར་སང་གི་སྐློར་ལ་

ལྟ་རྒྱ་དང་མཐློང་རྒྱ་ཧ་ལས་པའི་ཡངས་པློ་ཞིག་ཡློད། གལ་ཏེ་དངློས་གཟུགས་དང་

ཤེས་པ་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་མེད་ཚེ། འདི་དག་ནི་ལློ་རྒྱུས་མ་འད་བའི་ཁློད་ཀི་བྱུང་ཚན་

བྱེ་བག་པའི་ནང་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་ལམ་ནས་ལྷན་དུ་ནམ་ཡང་གནས་ཆློག་པ་ཞིག་

ཡིན། འབར་གས་ཆེན་མློའི་ཚ་ཟེར་གི་དུས་སྐབས་ལྟ་བུར་ཚེ་སློག་མེད་པའི་གནས་

བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་སྒྲུང་ནི་ཡློད་ཀང༌། ཧ་ཅང་ཡངས་པའི་བར་སང་དང་དུས་ཀི་ནང་

ཤེས་པ་དང་ཚེ་སློག་ནི་གནས་དུས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་བཀག་རྒྱའི་འློག་ཏུ་འཚུད་

དགློས་ཟེར་བ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་མི་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།”

མཚམས་འདིར་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ངལ་གསློའི་དབུགས་ཤིག་བངས་བྱུང༌། ཁློང་

གིས་རང་གི་འགེལ་བརློད་ལ་འདློད་པ་ཁེངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་གི་ངང་ནས་ཉན་

མཁན་རྣམས་ལ་བལྟས་པ་དང༌། ད་ནི་མདུན་མཆློངས་ཆེན་པློ་གཞན་ཞིག་བྱེད་པའི་

ག་སྒིག་དང་བཅས་བསད་འདུག ཁློང་གི་འགེལ་བརློད་ནང་འབར་གས་ཆེན་མློ་དང༌། 

ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ། ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་རིག་པ། ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་

ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་བཅས་ནི་མགློ་རློག་རྩེད་ཆས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་འད་བར་ཕན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ཚུན་གི་མུ་འཕྲློད་འདུག

ཤེས་པའི་སོར།

“རྟེན་འབེལ་ཞེས་པ་ནི་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཁྱད་ཆློས་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་དང༌། 

རང་རྐ་བ་ཡིན་པའི་ཆློས་ཤིག་ཡེ་ནས་མེད་པའི་དློནརེད། ཆློས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་

རང་ངློས་ནས་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད། སློག་ཤུགས་མེད་པའི་

ཆློས་རྣམས་དང༌། ཤེས་པའི་སང་ཚུལ་ཚང་མ་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་འབེལ་བའི་

ནང་བྱུང་ཡློད། འབེལ་བའི་འདུས་ཚོགས་འདི་ནི་ཤེས་པའི་ཚད་གཞི་གང་རུང་དང་

ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་གི་མཐློང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པ་བྱེ་བག་པའི་ངློ་བློར་སང་

གི་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁློན་ཏྲློམ་དངློས་ཁམས་རིག་པས་སང་ཚུལ་

གི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆློས་ཤིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་བྱེད་པ་དང༌། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཤློ་རློ་ཏྲིན་ཀར་༼Schrodinger༽གིས་འཇིག་རྟེན་ནི་ང་

ཚོས་མློང་ཐུབ་པ་དང་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་ཆློག་པའི་ཆློས་དང༌། དེ་བཞིན་ཤེས་པ་དང་ང་

ཚོས་གང་ཞིག་མཐློང་ཐུབ་པའི་བར་གི་འབེལ་བ་ཟབ་མློ་ཙམ་ཡིན་པར་བརློད་པ་

རེད། 

“འདི་ལྟར་གཞིགས་ན་ང་ཚོས་རྟློགས་ཐུབ་པ་དང་མི་ཐུབ་པ། ང་ཚོར་སང་བ་

དང་མི་སང་བའི་ཤེས་པའི་ངང་ཚུལ་འདིས་རང་ཉིད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དེ་གྲུབ་ཡློད་ཅེས་

བརློད་ཆློག གནས་རིམ་མ་འད་བའི་བར་ལ་ཤེས་པའི་ཚད་གཞིའི་འགྱུར་བ་སྟེ། རིག་

སྟློབས་སམ་བློའི་འཛིན་པ་དམའ་བློ་ནས་མཐློ་བློའི་འཕེལ་རིམ་དང༌། ཕན་ཚུན་ལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པའི་ཝར་རེ་ལའི་ལྟ་ཚུལ་གི་སྐློར་ལ་ད་ནང་ཞློགས་པར་གང་

གེང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་བརྡར་ནས་རྣློ་རུ་གཏློང་བཞིན་པའི་གི་གཉིས་དང་

མཚུངས། ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཤེས་པའི་ངློ་བློ་འདིས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པ་དང༌། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདི་སང་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ནི་རྣམ་པར་

ཤེས་པས་སྐྱེ་བ་མང་པློའི་བག་ཆགས་དང་མློང་བ་གསློག་འཇློག་བྱས་པའི་འབས་བུ་

ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་རང་

ཉིད་ལ་སང་བའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་བདག་པློའི་འབས་བུ་ཟེར་གི་ཡློད། བདག་འབས་

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དེ་ང་ཚོར་རྣམ་པ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་སང་སྟངས་ཀི་

ཤེས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཧིལ་པློའི་མཚོན་བྱེད་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། འགློ་བ་མི་ཞིག་གི་འཇིག་

རྟེན་ནི་བྱེའུ་ཕ་ཝང་དང༌། ཡང་ན་གློག་མ་ཞིག་གི་འཇིག་རྟེན་དང་མི་མཚུངས་ཤིང༌། 

ང་ཚོའི་ཡིད་ལ་འཆར་རྟློག་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། སའི་གློ་ལའི་ཐློག་མེད་པའི་སེམས་

ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་གཞན་དག་དང་ཡང་ཡློངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡིན་སིད།

“ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་གི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགློ་བའི་རྟེན་འབེལ་གི་དློན་

སྤི་འདིས་ང་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཞིག་སྤློད་ཅིང༌། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདི་

ནི་ཤེས་པ་དང༌། མངློན་ཐློན་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་འབེལ་བ་དེར་ཡར་ཕློགས་དང་

མར་ཕློགས་ནས་བསམ་བློ་གཏློང་བར་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པ་མ་ཟད། ཤེས་པ་དང་

དངློས་གཟུགས་ཀི་འབེལ་བའི་ཐད་ཀི་ནུབ་ཕློགས་པའི་བསམ་ཕློགས་ལ་ཤུགས་

རྐེན་ཆེན་པློ་ཐེབས་ཡློད་པའི་ཁ་ཏྲེ་ཤན་གི་རྒྱུ་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་དཀའ་རློག་

དེའང་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཁ་ཏྲེ་ཤན་གི་རྒྱུ་གཉིས་སྨྲ་བས་དངློས་གཟུགས་ནི་ས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

མཁེགས་ཀི་ངློ་བློར་དློན་དངློས་སུ་གྲུབ་ཡློད་པ་དང༌། ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་མ་

ཡིན་པའི་ཆློས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདློད་ཀི་ཡློད། འདི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མཐུན་

ཐབས་མེད་པའི་གཉིས་སང་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡློད་པ་ལས་འབེལ་མཐུད་ཅིག་མེད།

“གཉིས་སང་གི་རང་བཞིན་འདི་སེལ་ཐབས་ལ་ལམ་ཁ་གཉིས་ཡློད། གཅིག་

དེ་ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཡིན་པའི་ལྟ་སྟངས་འདི་ཡིན་ཞིང༌། 

དངློས་གཟུགས་ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཚད་མཐློན་པློར་གྱུར་པར་

བརྟེན་ནས་སང་ཚུལ་དང༌། ཡང་ན་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་སློགས་ཐ་སྙད་ཅི་ཞིག་

བཀློལ་སྤློད་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟློས་པར་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་བསམ་

ཆློག ནང་པ་ཚོས་གཉིས་སང་གི་རློག་ད་འདི་ནི་དེ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ནི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་པར་བརློད་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་

དང༌། ང་ཚོས་དེ་གཉིས་ཀར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་དངློས་ཡློད་ཅིག་ཐུན་མློང་

དུ་ཡློད་པར་བརློད་ཀི་ཡློད། ངས་འདི་ནས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཞིར་བཞག་ནས་

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་དཔད་པ་གཏློང་རྒྱུ་མིན། འློན་ཀང༌། མཐར་

གཏུགས་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་དེ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་ཡང་

གཞན་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་ངློས་ནས་རང་དབང་གིས་གྲུབ་མེད། ཆློས་རྣམས་ལ་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྟག་ཅིང་རང་དབང་བའི་གྲུབ་གནས་ཤིག་མེད། ལྟ་ཚུལ་འདིའི་

ངློས་ནས་བཤད་ན། ཤེས་པ་དང་སློག་ཤུགས་མེད་པའི་ཆློས་གཞན་ཚོར་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཐུན་མློང་གི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡློད་པ་རེད།”

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་གཟན་ཡར་ལ་དེད་ནས་རང་གི་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟས་པ་དང༌། ཨ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐློར་གིས་ཁློང་ལ་སྤད་པའི་དུས་ཚོད་དེའི་སྐར་མ་འགའ་ཞིག་ལྷག་ཡློད་པ་མཐློང་སྟེ། 

མི་གཙོ་བློར་བཟུང་བའི་རྩ་འཛིན་གི་སྐློར་ལ་དློན་གནད་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་ཁ་སློན་

བྱེད་བཞིན། འདི་དང་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་དློན་སྤི་གཉིས་ཇི་ལྟར་འབེལ་ཚུལ་གེང་

བྱུང༌། ངས་རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་རིག་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་འདིའི་རེས་

འབང་བ་ཚོ་ནི་མངློན་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་བཀློད་པ་པློའི་རིང་ལུགས་པ་ཡིན་པར་

བརློད་ནས་མི་གཙོ་བློར་བཟུང་བའི་རྩ་འཛིན་འདི་ལ་སྐྱློན་བརློད་བྱས་ཡློད། འློན་

ཀང༌། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་འདི་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་བཟུང་འདུག

“ད་དུང་འགལ་འདུ་གཞན་ཞིག་ཡློད། ཆློས་ལུགས་ལ་དད་པ་ཡློད་པའི་

དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་བཀློད་པ་པློ་ནི་མེད་པ་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་ནི་ཚེ་སློག་བྱུང་ནས་ཤེས་པས་མངློན་སུམ་དུ་དེའི་མཛེས་སྡུག་ལློངས་

སུ་སྤློད་པའི་དློན་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་གི་ཡློད། བཀློད་སྒིག་གི་རྩ་འཛིན་

འདི་ལ་མི་གཙོ་བློར་བཟུང་བའི་རྩ་འཛིན་ཟེར་ཞིང༌། རྩ་འཛིན་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་

རྒྱུན་ཚད་རྣམས་བཅློས་སྒིག་བྱེད་པར་ཐློག་མ་ནས་ཡློད་པར་འདློད། འཇིག་རྟེན་གི་

ཐློག་མའི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུན་ཚད་བཅུ་དྲུག་ཅིག་ཡློད་པ་ནི་ཧ་ལས་

དགློས་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་ནི་འློད་ཀི་མགློགས་ཚད་དང༌། རྩ་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཁག་

ཅིག་གི་གདློས་ཚད། དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་གི་ཐློག་མའི་ཚགས་དམ་པློའི་རང་བཞིན་

སློགས་ཡིན། གལ་ཏེ་རྒྱུན་ཚད་འདི་ཚོར་ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་ཚེ། དཔེར་

ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཐློག་མའི་ཚགས་དམ་པློའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་

བུ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་ཚེ། དངློས་གཟུགས་ནི་ད་ལྟ་བྱུང་ཡློད་པ་ལྟར་འདུས་ཚོགས་བྱས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

མེད་པ་མ་ཟད། ཚེ་སློག་ཀང་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ཡློད་ཀི་མ་རེད། རྒྱུན་ཚད་དེ་ཚོ་

ཏག་ཏག་ཅིག་བྱུང་བ་ནི་ཚ་ལུ་མ་ཞིག་ལ་འློད་ལློ་ཐེར་འབུམ་བཅློ་ལྔའི་རྒྱང་ཐག་ནས་

མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕློག་པ་ལྟ་བུ་རེད། འདི་དག་ནི་བློ་ངློ་ལ་མི་ཤློང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

ཚེ་སློག་འབྱུང་བའི་དློན་དུ་ཐློག་མའི་གནས་སྟངས་འདི་དག་བཟློ་སྐྲུན་བྱས་པའི་

བསམ་བློ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འཁློར་ཡློང་བ་ཞིག་རེད།

“ལྟ་ཚུལ་འདི་ལ་དགག་པ་ཁག་ཅིག་ཡློད། འཇིག་རྟེན་དང་འབར་གས་ཆེན་

མློ་ནི་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་སིད་ཅིང༌། དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བར་ཚེ་སློག་མེད་པ་དང༌། ཐེར་

འབུམ་བརྒྱ་ཡི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ཚེ་སློག་བསྐྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་བཞིན་གཤིབ་

བགློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་མང་པློའང་ཡློད་ཆློག ཡིན་ཡང༌། ངའི་མཐློང་ཚུལ་ལ། ཐློག་མ་

མེད་པ་ཉིད་འདིའི་མཛེས་སྡུག་ནི་ཆློས་རྣམས་ཐློག་མ་ཉིད་ནས་ལྷན་དུ་ཡློད་པ་འདི་

ཡིན་ཞིང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཆ་འགིག་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་

རྒྱུན་མཐུད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཚེ། ཚེ་སློག་འབྱུང་བའི་དློན་དུ་འཇིག་

རྟེན་ལ་བཅློས་སྒིག་བྱས་པ་ནི་ཧ་ལས་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་འབར་གས་

ཆེན་མློ་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་ཚེ། ད་ལྟ་དང་སློན་མའི་བར་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྒྱུན་

མཐུད་ཅིག་ཡློད་དགློས། དེ་མིན་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ཆགས་ཡློད། རྒྱུན་མཐུད་ཀི་

འབེལ་བ་འདིས་སྤི་ཧིལ་པློ་ཞིག་ལ་དབང་བའི་ཆློས་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་ལ་བརྟེན་

དགློས་པ་དེ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། བཅློས་སྒིག་བྱས་ཡློད་པར་ཧ་ལས་དགློས་པ་

འདི་ནི་སྐློགས་མཁེགས་ཤིང་ཏློག་ཅིག་གི་ཆ་ཤས་གཉིས་ལྷན་དུ་བཞག་སྟེ། ཁློ་ཚོ་

ཕན་ཚུན་མུ་ཡག་པློ་འཕྲློད་ཀི་འདུག ཁློ་ཚོ་ནི་སྤི་ཧིལ་པློ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བརློད་པ་དང་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚོར་བརྟེན་ནས་ཐློག་མ་མེད་པ་

ཉིད་འདིས་འཇིག་རྟེན་ནི་བཅློས་སྒིག་བྱས་ཡློད་མེད་ཐད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་གནད་

དློན་དེའང་བསལ་ཐུབ་ཅིང༌། མི་གཙོ་བཟུང་གི་རྩ་འཛིན་འདི་ཡང་དགློས་མཁློ་མེད་

པར་བཏང་ཡློད།”

མཱ་ཐེའློ་ཡི་གཏམ་བཤད་ཀི་རེས་སུ་དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་ལ་ཚོགས་ཁང་གི་

ནང་འཇམ་ཐིང་ངེར་གྱུར་པ་དང༌། ལྷིང་འཇགས་འདི་ནི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ནང་རྩློད་

གཞི་ཅན་ཞིག་གེང་བའི་རེས་ཀི་ཁློར་ཡུག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ང་ནི་མཱ་ཐེའློ་ལ་

འདི་འདློད་པའི་དི་བ་ཁག་གི་བསམ་བློའི་ནང་དུ་བརླགས་སློང༌། ཁློང་ལ་ཕིས་སུ་

བཅར་འདི་ཞིག་བྱེད་དགློས་བསམས་ནས་དི་བ་དེ་ཚོ་གསློག་འཇློག་གི་ཐག་གཅློད་

བྱས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཞུགས་པ་གཞན་ཚོས་ཀང་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཀི་འདུག 

མཐའ་མར་ཨ་ཐློར་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་དུ་གཡློ་འགུལ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ྋགློང་ས་མཆློག་

ལ་བལྟས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཁློང་གིས་ཐློག་མར་མེ་ཁད་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རློགས་ཞེས་

སྐུལ་སླློང་བྱས་བྱུང༌།

གོས་བསྡུར་ཐུང་ངུ་ཞིག

“ངས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་འདློད་ཚུལ་གི་ངློས་ནས་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་གློང་དུ་

གང་བརློད་པའི་སྐློར་ལ་དཔད་པ་གཏློང་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་མེ་ཁད་ཀིས་འགློ་བཙུགས་

བྱུང༌། “ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཁམ་ཏྲིས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་དང༌། ཚན་

རིག་གཉིས་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་འཇིགས་སང་ལས་ཇི་ལྟར་རྒྱལ་དགློས་མིན་

གསལ་པློར་གསུངས་འདུག ནུབ་ཕློགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པས་བྱེད་ཐབས་གསུམ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཅིང༌། ཁམ་ཏྲིའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་ནི་ར་སྤློད་བྱས་

མེད་པའི་སྒློ་འདློགས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ཡློད།

“དང་པློ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བསམ་བློའི་འཕེལ་འགིབ་ཀི་འགྱུར་ལྡློག་

ལས་བདག་གི་སྒློ་འདློགས་བྱུང་ཡློད། བསམ་བློ་རྣམས་ལྷན་དུ་སྦར་བའི་ནུས་རྩློལ་

དེ་ནི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཤིག་ཏུ་ལློག་འཛིན་བྱས་ནས་བསམ་བློ་དེ་ཚོའི་བདག་

པློ་ཡིན་པར་བསམ་གི་ཡློད། གཉིས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆེན་མློ་ཡིན་ཞིང༌། 

འདི་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་རང་དེ་ཡིན་པར་འདློད། 

ཁམ་ཏྲིས་འདི་ནས་ཚན་རིག་དང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་གཟུགས་འདས་རིག་པ་ནི་མློང་

བའི་ཁྱབ་ཁློངས་ནས་ཕར་བརྒལ་ཏེ། མངློན་སུམ་དུ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་བརློད། 

ང་ཚོའི་མློང་ངློར་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་སང་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་སང་བ་ལས་ཡློད་ཚད་

འདུས་ཡློད་པར་འདློད་པའི་སྐྱེ་བུ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་

མློ་ཞིག་སང་མི་ཐུབ། སྒློ་འདློགས་ཀི་བྱེད་ཐབས་གསུམ་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་བཀློད་པ་

པློ་ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་འཇློག་དགློས་པ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་གི་འབེལ་མཐུད་མཐའ་མེད་པ་

ཞིག་ལ་གཡློལ་ཐབས་བྱས་པ་རེད། འདི་ནི་ཁིམས་ཁང་དུ་ཉེས་ཅན་པ་ཁློ་རང་སྐྱེས་

བ་ནས་བཟུང་ནག་ཉེས་དེ་བྱེད་པར་ཕློགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་མང་པློ་ཞིག་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་བྱས་ནས་ཉེས་ཅན་པའི་ནག་ཉེས་ཐག་གཅློད་མི་བྱེད་པ་དང་གཅིག་

མཚུངས་རེད། ཉེས་ཅན་པ་འདི་ཁིམས་ལ་སྦློར་བར་རྒྱུ་རྐེན་གི་ཕྲེང་བ་མང་པློ་ཡར་

འདེད་ཀི་མེད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་བཀློད་པ་པློ་འདློད་དགློས་པའང་འདི་མཚུངས་སུ་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་འློས་འགན་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ཕལ་བ་མང་པློ་ཞིག་གི་ཚབ་མཚོན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། འློན་ཀང༌། གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ནི་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འཇིགས་སང་མ་

སྐྱེས་པར་བློ་རྒྱ་ཅུང་ཡངས་པློ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ང་ཚོར་སྒློ་འདློགས་འདི་གསུམ་ནི་

ཡེ་ནས་དགློས་མཁློ་བྱུང་མེད། འདི་ནི་ནང་དློན་རིག་པས་ང་ཚོར་དན་སྐུལ་གཏློང་གི་

ཡློད།”

མཐའ་མར་གློས་བསྡུར་འདི་ནི་ངའི་གཏམ་བཤད་ཀི་ཕློགས་ལ་འཁློར་ནས་

ཨ་ཐློར་གིས་བཤད་རྒྱུར། “གློང་གི་བགློ་གེང་གི་ནང་དི་བ་ཞིག་ལྷག་ཡློད་པ་དང༌། 

དི་བ་འདིས་ང་ཚོ་གང་ཞིག་ལ་འཁིད་མིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་དན་པ་ལྟར་ལློ་ཡེ་

སིས་ང་ཚོར་རིགས་མ་འད་བའི་མིང་ཐློ་གཉིས་བཤད་ཡློད། གཅིག་ནི་འཚོ་ལྡན་ཡིན་

པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་མིང་ཐློ་དང༌། གཅིག་ཤློས་ནི་སློག་ཤུགས་མེད་པའང་འཚོ་ལྡན་

མ་ཡིན་པའི་ཆློས་ཁག་གི་མིང་ཐློ་རེད། ལློ་ཡེ་སིས་བརློད་པ་ལྟར་ང་ཚོར་རིགས་ཐ་

དད་པ་འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་འབྱེད་ཐབས་ཀི་བསམ་བློ་གཏློང་སྟངས་ཤིག་

ཡློད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལང་ཁུ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ལས་ནང་པའི་ཉམས་ལེན་པ་རྫིག་པློ་

ཞིག་གིས་གནད་དློན་འདི་གེང་བཞིན་པ་ཡིད་ལ་འཆར་རྒྱུ་ཡིན། ཁློང་གིས་ལློ་ཡེ་

སིས་བྱས་པ་ལྟར་ཁྱད་པར་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་འབྱེད་དམ། གལ་སིད་དེ་ལྟར་

ཡིན་ཚེ་ཁློང་གིས་ཁྱད་པར་དེ་གཞི་གང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱེད་དམ།”

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཁ་སྐློང་རང་བཞིན་གི་དི་བ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་བཀའ་

ལན་གསུངས་བྱུང༌། “ལློ་ཡེ་སི་ལགས། ཁྱེད་ཀིས་ཝར་རེ་ལ་དང་ལྷན་དུ་གེང་མློལ་

མང་པློ་ཞིག་བྱས་ཡློད་པས་ཁྱེད་ཀིས་ཁློང་གི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཅུང་ཡག་པློར་རྟློགས་ཡློད་

ཀི་རེད། ངེད་གཉིས་ཀི་གེང་མློལ་ཁག་ལས་བྱུང་བའི་ཁློང་གི་ལྟ་ཚུལ་གི་ངའི་གློ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

རྟློགས་ནི། དབང་རྩའི་སྒིག་གཞི་མེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཨ་མེ་བ་

༼amoeba༽ལྟ་བུ་ལ་ཚེ་སློག་དང་ལ་ཡན་སྤློད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་ཀང༌། ཤེས་པ་སྟེ་

ན་བ་དང་བདེ་བ་མློང་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་འདི་ཡིན། མློང་བ་འདིའི་རིགས་མློང་བར་

ཨ་མེ་བ་ལས་ཅུང་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་ཡིན་དགློས་ཤིང༌། ཕལ་ཆེར་

ཧད་ཌི་རས་༼hydra༽མློང་ཐུབ་ཀི་རེད། ཤ་མློ་ལ་སློ་སློའི་ཁློར་ཡུག་འཛིན་པའི་

མློང་བ་ཞིག་མེད་པ་གསལ་པློ་རེད། ཁྱེད་ཀི་གློ་རྟློགས་ལྟར་ན། ཨ་མེ་བས་རང་གི་

ཁློར་ཡུལ་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་ཀང༌། ཤེས་ཚོར་གིས་ཟིན་པའི་སྒློ་ནས་མློང་གི་མེད་པ་

འདི་ནི་ཝར་རེ་ལའི་ལྟ་ཚུལ་ཡིན་ནམ།”

ངས་དི་བ་འདིའི་ཁ་གང་ཞིག་ཏུ་འཁློར་ཡློད་མེད་གསལ་པློར་རྟློགས་མ་བྱུང༌། 

“ཝར་རེ་ལའི་ཐ་སྙད་བཀློད་སྤློད་ཀི་ནང་ཨ་མེ་བ་ལ་བློའི་འཛིན་པ་ཡློད། བློའི་འཛིན་

པ་ཞེས་པའི་དློན་ནི་ཨ་མེ་བ་ལ་མངར་རྫས་ངློས་འཛིན་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་རང་བཞིན་གི་

མཚོན་རྫས་འགློག་རྒློལ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་

པར་འདི་ལྟ་བུ་འབྱེད་པའི་ཤེས་ཚོར་གིས་ཟིན་པའི་གློ་རྟློགས་ཤིག་ལ་གློ་དགློས་ཚེ་

ཨ་མེ་བ་ལ་ཤེས་པ་མེད།”

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་མུ་མཐུད་དེ། “ཁྱེད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཚད་གཞི་ཅི་

འད་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་ལྡན་དཀྱུས་མ་ཞིག་སེམས་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ། ཚད་གཞི་ཅི་

འད་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གིས་ན་བ་དང་བདེ་བ་མློང་ཐུབ་བམ།”

ངས་ལན་འདི་ལྟར་བརྒྱབ་པ་ཡིན། “བདེ་བ་དང་ན་བ་མློང་བར་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་

ལ་ཅུང་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་དབང་རྩའི་སྒིག་གཞི་ཞིག་དགློས་ཤིང༌། དབང་རྩའི་ད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བ་ཆུང་དགས་ཚེ་ཚོར་བ་འདི་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆློས་ཐློན་མི་ཐུབ།”

“འློན་ཀང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་དེར་ཐུག་ཚེ་དེ་འཁུམ་རྒྱུ་རེད།” འློད་སློ་ལཱས་

བཤད་བྱུང༌། “ཝར་རེ་ལའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། འདི་སེམས་ལྡན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་སམ།”

“ངའི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན་བརྩི་རྒྱུ་མ་རེད། འཁུམ་པ་འདི་ནི་རང་ཉིད་རྒྱུན་

སྐྱློང་གི་ཆ་ཤས་དང་སྲུང་སྐྱློབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། དུག་ཡློད་སར་མི་འགློ་བའང་དེ་

བཞིན་རེད།”

“དེས་ན་གཡློལ་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་མློང་བ་དང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” 

ཞེས་འློད་སློ་ལཱས་དིས་བྱུང༌།

“རེད་ལགས།” ངས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་གི་

ཁྱད་པར་གཙོ་བློ་དེ་གསུངས་བྱུང༌། “ནང་པའི་བྱེད་སྟངས་ནི་སེམས་ལྡན་དང་

སེམས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་བར་ལ་སྤིར་བཏང་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་འབྱེད་པ་འདི་ཡིན་

ཞིང༌། ཚན་རིག་གི་བྱེད་སྟངས་ལྟར། གློ་རིམ་ཞིབ་ཕྲའི་སྒློ་ནས་འཚོ་ལྡན་དང་འཚོ་

ལྡན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཕེས་མེད།” བརློད་གཞི་འདི་ནི་འློག་ཏུ་

བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་གེང་བའི་སྐབས་སུ་སླར་ཡང་གེང་དགློས་རྒྱུ་རེད། ཡིན་

ཡང༌། སྤིར་ནང་པའི་ལངས་ཕློགས་ལ་བསྐྱར་དུ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པའི་འདློད་པ་

ཞིག་འདིར་ཡློད་པར་སྙམ།

“འདིའི་ཕློགས་ནས་ནང་དློན་རིག་པ་ལ་བཅློས་སྒིག་བྱས་ནས་དེང་རབས་

ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགློས་པ་ཞིག་རེད།” མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བརློད་བྱུང༌།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

“ཁྱེད་རང་ང་ཚོའི་བཅློས་སྒིག་བྱེད་མཁན་བྱེད་ཆློག” ཨ་ལན་གིས་གནས་

སྐབས་ཤིག་ལ་རང་ཉིད་སྐད་སྒྱུར་པ་ཡིན་པའི་འགན་ལས་བརྒལ་ནས་བཤད་སློང༌།

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་མགློ་བློ་གཡུག་བཞིན་ང་ཚོས་སྦློང་བཞིན་པ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས།

ཡིན་ཡང༌། ཚན་རིག་པ་ཚོ་ལའང་སྦློང་འདློད་ནི་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད་པ་

དང༌། འློད་སློ་ལཱས་གནད་དློན་མང་པློ་ཞིག་སླློང་བར་བསམས་ནས་དི་བ་ཞིག་བཀློད་

བྱུང༌། “དཔེར་ན། འཚོ་ལྡན་གི་སྒིག་འཛུགས་ཏེ། རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགློ་ལྟ་བུའི་སྟེང་

ཚོར་ནུས་དང་མ་འབེལ་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་འཕེལ་རྒྱས་རེད། དེ་དག་ནི་

ཐློག་མར་དཀྱུས་མའི་རང་བཞིན་ཞིག་གི་ནང་ནས་འགློ་འཛུགས་པ་དང༌། རིམ་གིས་

སློ་སློའི་བཟློ་བཀློད་དེ་རྒྱས་སྤློས་སུ་འགྱུར་གི་ཡློད། དཔེར་ན། མི་དང་བྱེའུ་ཕྲུག་

གང་རུང་གི་སྦྲུ་མར་མཚོན་ན། ཐློག་མར་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཚོར་ཤུགས་ཀི་

གནད་དློན་ཞིག་གེང་རྒྱུ་མེད། སྦྲུ་མ་དེ་ནི་དང་ཐློག་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་དང་གཉིས་ཤིག་

ཡིན་པ་དང༌། དེ་ནས་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་ཀི་ཡློད། བར་མཚམས་

ཤིག་ནས་དེས་བདེ་བ་དང་ན་བ་མློང་ཐུབ་ཀི་རེད། འློན་ཀང༌། ཐློག་མ་ནས་འདི་ལྟར་

མིན། འཕེལ་རྒྱས་བརྒྱུད་ནས་རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འགློ་བའི་ལྟ་ཚུལ་

འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ནང་ད་དུང་གསལ་

བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ལྷག་ཡློད། ནང་པའི་ཕློགས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འདིའི་སྐློར་ལ་ཅི་ཞིག་

བཤད་རྒྱུ་ཡློད་དམ། ཐློག་མ་ནས་ནུས་ཤུགས་རྣམས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་

ཚོས་རླུང་ཞེས་པའི་ནུས་ཤུགས་དེ་གློ་མློང་ཡློད། ནུབ་ཕློགས་སུ་དུས་རབས་བཅློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་སློག་རླུང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡློངས་སུ་

དློར་ཟིན། ཁྱེད་ཀིས་ང་ཚོར་འཚོ་ལྡན་གི་སྒིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བའི་ནུས་ཤུགས་

སམ་རླུང་གི་འཕེལ་རྒྱས་དེའི་སྐློར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རློགས།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་ལན་དུ་གསུང་རྒྱུར། “ང་ཚོར་སྦྲུ་མའི་ལུས་ཕུང་གི་

འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཚད་གཞི་མ་འད་བ་རེར་རླུང་གི་རིགས་མ་འད་བ་རེ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་

གི་ཡློད་པར་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐློར་གི་འགེལ་བཤད་ཅིག་ཡློད། 

དེ་བཞིན་ཤེས་པ་ཡུལ་ཞིག་ལ་བསྐློར་བའི་ནུས་རྩློལ་དེ་ཡང་རླུང་འདིའི་བྱེད་ལས་

ཤིག་ཏུ་བསམ་གི་ཡློད། རླུང་གི་ནུས་ཤུགས་འདི་ནི་གང་ཞིག་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བའི་བྱེད་

ལས་ཅན་གི་བྱ་འགུལ་མང་པློ་ཞིག་གི་གཞི་རྟེན་ཡིན་པར་འདློད། འློན་ཀང༌། ངས་

རྣམ་གཞག་འདི་ཚོའི་སྐློར་ལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་ཤེས་ཀི་མེད།”

བསྐྱར་ཞིབ།

བགློ་གེང་གི་ཐུན་འདི་རྫློགས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ནི་བསམ་

གཞིགས་ཀི་ནང་དུ་ལྷུང་འདུག ངའི་སེམས་ནི་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་གེང་བའི་ཐློག་མ་མེད་

པའི་སྐློར་ལ་ཕློགས་སློང༌། ཉེ་ཆར་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་སྟེང་ངས་བ་རློད་༼John 

Barrow༽ཀིས་རང་གི་ས་མང་འཇིག་རྟེན་གི་ལྟ་བ་དེ་བརློད་པ་གློ་མློང༌། རྣམ་གཞག་

འདིའི་ནང་འཇིག་རྟེན་མང་པློ་ཞིག་ཕན་ཚུན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་དང༌། ལྟ་ཚུལ་འདི་

ནི་གནམ་དཔད་དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་སློ་སི་ཁེ་ཌིས་༼Leonard Susskind༽ཀང་

ཐློག་མར་གློས་གཞིར་བཏློན་ཡློད། འཇིག་རྟེན་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པའི་བསམ་བློ་

དློར་བའི་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདིའི་རིགས་ནི་ནང་པའི་ཐློག་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་གསུམ་པ།

ལྟ་ཚུལ་དང་འབེལ་བ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བར་དར་སེལ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། མཚུངས་པའི་

བསམ་བློ་འབྱུང་ཁུངས་མ་འད་བ་ལས་བྱུང་བ་འདི་ནི་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ངས་ད་དུང་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་གེང་བའི་ཐློག་མ་མེད་པའི་དློན་སྤི་འདི་དང༌། ང་རང་ཉིད་ཀི་

གཏམ་བཤད་དེ། ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མའི་བྱུང་བ་འདི་ལ་འགློ་འཛུགས་སའི་དུས་དང་

གནས་ཤིག་གསལ་པློར་ཡློད་པར་འདློད་པའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བའི་བར་གི་འབེལ་བ་

ལའང་བསམ་གཞིགས་བྱས། རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། འདི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་

འགལ་འདུ་ཞིག་མེད། དེ་ཡང་ངའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་ནི་ང་ཚོའི་སའི་གློ་ལའི་བྱུང་

རིམ་གི་སྒྲུང་དང་འབེལ་ཞིང༌། སའི་གློ་ལ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ས་རྡུལ་ཕྲ་མློ་ཞིག་

རེད། དེས་ན་ཚན་རིག་དང་ནང་དློན་རིག་པའི་བར་ལ་འདིའི་ཕློགས་ན་འགལ་འདུ་ཅི་

ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མའི་སྐློར་གི་ཚན་རིག་གི་

རྣམ་གཞག་གིས་བསྟན་དློན་ནི། ཚེ་སློག་དང༌། ཚོར་ཤུགས། ཤེས་པ་བཅས་ནི་

དངློས་གཟུགས་ཀི་གཞི་རྟེན་ལས་གྲུབ་ཅིང༌། ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་བཟློ་བཀློད་དང་རང་

ཉིད་བཀློད་སྒིག་གྲུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཚེ་སློག་ཀང་དངློས་གཟུགས་ཀི་གཞི་རྟེན་

དེའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་གི་ཚུལ་དུ་ཐློག་མར་བྱུང་བ་འདི་རེད། དཀྱུས་མ་

ཡིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཐློག་མ་དེ་དག་ལས་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཅན་དང༌། མཐའ་མར་ཚད་མཐློ་

བློའི་སྐྱེ་ལྡན་བྱུང་ཞིང༌། སྐྱེ་ལྡན་གི་དབང་པློའི་ཚད་གཞི་ཇེ་ཐློར་སློང་ནས་བློའི་འཛིན་

པ་དང༌། སང་འཛིན་སློགས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། མཚམས་ཤིག་ཏུ་སྐྱེ་ལྡན་སྐློར་ཞིག་

གི་སྟེང་ཚོར་ཤུགས་དང་ཤེས་པ་བྱུང་ཡློད། འདི་ཚོ་ཚང་མ་བཟློ་བཀློད་རང་སྟེང་དུ་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་མེད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འློན་ཀང༌། ནང་དློན་རིག་པས་འདི་ལྟར་མི་བརློད་པ་དང༌། ང་ཚོས་ཁྱད་པར་འདི་དག་

ནི་ཤེས་པ་གཙོ་བློར་གེང་བའི་ལེའུ་དྲུག་པའི་ནང་ཅུང་གསལ་པློར་མཐློང་རྒྱུ་རེད།
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ལེའུ་བཞི་པ།

ཚེ་སོག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

༄༅། །ཚན་རིག་གིས་ཐློལ་བྱུང་ཡིན་པར་འདློད་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ནས་མཐའ་མར་ཕྲ་ཕུང་གི་སེ་ཁག་ཐློག་མ་དེ་

གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་ལ་སླེབས་ཏེ། སློག་ཤུགས་མེད་པའི་དངློས་གཟུགས་ནས་ཚེ་

སློག་གི་འཕེལ་རིམ་བྱུང་ཡློད། ང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་འགེལ་བཤད་འདི་གེང་ཟིན། ཕྲ་

ཕུང་ཐློག་མ་དེ་དག་ལ་རང་ཉིད་བསྐྱར་སྐྲུན་གི་ནུས་པ་ཡློད་པ་དང༌། དེར་བརྟེན་དེ་

དག་ནི་དར་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་དང་འབེལ་བའི་དཔད་

གེང་མཚམས་འདིར་རྫློགས་ནས་ང་ཚོའི་གེང་གཞི་རེས་མ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་

གི་འཕེལ་འགྱུར་ཡིན། ཨ་ཐློར་གིས་ཉིན་དེའི་ཚོགས་འདུ་འགློ་བཙུགས་ནས་གེང་

ཟིན་པའི་བརློད་གཞི་རྣམས་མདློར་བསྡུས་ཏེ་དན་གསློ་བྱས་པ་མ་ཟད། ནང་པའི་

དཔད་གེང་གི་ནང་སྤློ་སང་ཡང་ཡློད་པར་བཤད་བྱུང༌།

“ནུབ་ཕློགས་སུ་དཔད་གེང་ནི་རྒྱུན་དུ་སྒམ་ནན་གི་རང་བཞིན་ཆེ་མློད། 

གཟའ་འཁློར་འདིའི་ང་ཚོའི་གེང་མློལ་གི་ནང་ཁྱེད་ཀིས་བགློ་གེང་འདི་འགློ་འཛུགས་

སྐབས་གསུངས་པའི་བདེ་བ་དང༌། དགའ་བ། བདེ་སྐྱིད་བཅས་ཀིས་ཁེངས་འདུག” 

ཨ་ཐློར་གིས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་འགེལ་བཤད་བྱས། “དེ་བཞིན་རྒྱུ་མཚན་དང་

གཏན་ཚིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་གདེང་འཇློག་བྱས་ཤིང༌། གཏན་ཚིགས་ནི་ནང་པ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང ་ཚན ་ རི ག ་ པ འི ་

ཕློགས་གཏློགས་གཉིས་

ཀའི་གཏམ་བཤད་ནང་

མངློན་གསལ་དུ་གྱུར་

འདུག ང་ཚོའི ་གློས་

བསྡུར་ནང་བདེན་དཔང་

གི ་རིན ་ཐང ་ལ ་བརྩི ་

འཇློག་དང༌། མངློན་

སུམ་གི་གཞི་རྟེན་ལ་རྒྱུན་དུ་འཚོལ་སྙེག་བྱས་ཡློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ཡིན་ན། འདི་དག་

ནི་དློགས་འཇུག་རང་བཞིན་གི་བློ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་རེད། ང་ཚོས་འདི་ཚོ་ཇི་ལྟར་

རྟློགས་ཀི་ཡློད་དམ། ང་ཚོས་གང་ཞིག་རྟློགས་ཐུབ་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཆགས་ཀི་ཡློད་

དམ་ཞེས་པའི་སློམ་ཉི་ལྟ་བུའང་བློ་དེའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན།”

ཨ་ཐློར་གིས་བགློ་གེང་གི་ཉམས་འགྱུར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་འདིས་ང་ཚོ་

ཚང་མའི་ཚོར་སང་མཚོན་འདུག ད་ནི་འློད་སློ་ལཱས་ས་དློའི་གཏམ་བཤད་འགློ་

འཛུགས་པའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ཞིང༌། གཏམ་བཤད་འདིའི་ནང་ཁློ་མློས་ང་ཚོར་ཕྲ་ཕུང་

ཞིག་གི་ཚེ་སློག་གི་ནུས་རྩློལ་མ་ལག་དང༌། སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་འཕེལ་འགྱུར་གི་

རྨང་གཞི་རྣམས་ངློ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། 

ཕྲ་ཕུང་གིས་སྤི་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡོད།

“ངས་ཚེ་སློག་གི་འཕེལ་འགྱུར་གི་སྐློར་ལ་གེང་རྒྱུ་ཡིན།” འློད་སློ་ལཱས་འགློ་

འློད་སློ་ལཱས་གཏམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

བརྩམས་བྱུང༌། “ངས་ཐློག་མར་ཚེ་སློག་གིས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་གནས་

རིམ་དུ་ནུས་རྩློལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས་ཚེ་སློག་ཇི་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བྱེད་

པའི་ཐད་ལ་གློ་རྟློགས་འདི་བཀློལ་སྤློད་ཀིས་འགེལ་བཤད་རྒྱུག་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཕིར་

ང་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་ནས་འགློ་འཛུགས་ཆློག སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་དེང་དུས་ཀི་སློག་

ཆགས་ཚང་མ་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་སྐྱེ་ལྡན་དང༌། ཡང་ན་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ལས་གྲུབ་

པའི་སྐྱེ་ལྡན་རེད། སློག་ཆགས་ཚང་མའི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཀློད་སྒིག་ནི་གཅིག་པ་ཡིན་

ཞིང༌། ང་ཚོས་གློང་ནས་མཐློང་གསལ་ལྟར། ཕྲ་ཕུང་གི་ཕི་རློལ་ཏུ་སྐྱི་པགས་ཡློད་པ་

དང༌། སྐྱི་པགས་འདིས་ཕི་རློལ་དེ་ནང་རློལ་ལས་ལློགས་སུ་ཕེས་ཡློད། ནང་ལློགས་

སུ་ཡློད་པའི་འིན་ཛ་དག་གིས་རྫས་བཅུད་སྡུད་ལེན་ལ་བཀློད་འདློམས་བྱེད་པ་དང༌། 

རྫས་བཅུད་སྡུད་ལེན་ནི་ཁ་ཟས་བཞུས་ནས་ནུས་ཤུགས་བསྐྲུན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་འིན་ཛས་སྐྱེ་དངློས་ཀི་རྫས་སྦློར་ཏེ། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཆུང་ངུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེན་པློ་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པར་ཡང་བཀློད་འདློམས་བྱེད་ཀི་ཡློད། 

ད་དུང་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། རང་གི་སྐྱི་པགས་བརྒྱུད་ནས་ཅ་དངློས་དབློར་

འདེན་བྱེད་དགློས། དབློར་འདེན་འདི་ནི་ཡུར་ལམ་ཞེས་པའི་སྤི་དཀར་གིས་བྱེད་པ་

དང༌། ཡུར་ལམ་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕི་དང་ནང་ལ་གློ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒློ་ནས་ངློ་བློ་འཛིན་

པའི་གྲུབ་རྫས་དབློར་འདེན་བྱེད་ཀི་ཡློད། མཐའ་མར་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཅ་དངློས་གང་དུ་

ཡློད་པ་དང༌། རང་གི་ཉེ་འགམ་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་གཉིས་ཤེས་དགློས། ནུས་

རྩློལ་འདི་ནི་སེ་ལེན་པ་ཞེས་པའི་སྤི་དཀར་སྐློར་ཞིག་གིས་བྱེད་ལ། དེ་དག་གིས་ཕྲ་

ཕུང་དང་དེའི་ཁློར་ཡུག་བར་གི་འབེལ་བ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“ཕྲ་ཕུང་གིས་གློང་གི་འདི་དག་ཚང་མ་ཇི་ལྟར་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཤེས་ཀི་

ཡློད། ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ལ་རང་གི་རིགས་དེ་བཟློ་སྐྲུན་གི་བཀའ་

མངགས་ཡློད་པ་དང༌། ཕྲ་ཕུང་གིས་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་འདི་འད་བཤུས་བྱས་

ནས་རང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད། རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་

ཁག་ནི་རིགས་རྫས་ཀི་འདུ་ཚོགས་

ཤིག་སྟེ། སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བཟློ་སྐྲུན་ལ་

བཀློད་བྱུས་བྱེད་པར་དགློས་ངེས་ཡིན་

པའི ་རིགས་རྫས་ཆ་ཚང་ཞིག་རེད། 

སིན་བུ་ཕྲ་མློ་ཞིག་ལ་རིགས་རྫས་མ་

འད་བ་ལྔ་སྟློང་དང༌། འབུ་སིན་ཞིག་ལ་

སྟློང་ཕྲག་ཉི་ཤུ། རྩི་ཤིང་ཞིག་ལ་ཁི་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ མི་ཞིག་ལ་ཁི་གསུམ་ཡློད། 

རིགས་རྫས་འདི་ཚོ་རེ་རེའི་སྟེང་སྤི་དཀར་ཞིག་གི་བཟློ་བཀློད་ཀི་གསང་རྟགས་

བཀློད་ཡློད། ང་ཚོས་སིན་བུ་ཕྲ་མློ་ཞིག་གིས་སྤི་དཀར་གི་རིགས་ཐ་དད་པ་ལྔ་སྟློང་

བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པར་འདློད་ཀི་ཡློད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དང་བ་བསླངས་འདུག “འདི་དག་ནི་ཐ་དད་པའི་རིགས་རྫས་

སྟློང་ཕྲག་ལྔ་ཡིན་ནམ།” འློད་ས་ལཱས་ཡིན་པར་བརློད་པ་དང་ཁློང་གིས་མུ་མཐུད་དེ། 

“རིགས་རྫས་ཤིག་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ལ་གསློན་ཐུབ་བམ། རིགས་རྫས་ཤིག་གིས་

རང་གི་ངློ་བློ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་བཞིན་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ལ་གནས་ཐུབ་བམ།”

དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་འད་པར།
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འློད་སློ་ལཱས་ལན་དུ། “རིགས་རྫས་ནི་ཧ་ཅང་བརྟན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དགེ་

འར་ནི་ཨད་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་འདི་ཚོ་ནི་སློ་སློ་རང་ཉིད་ལ་དཀྲིས་བརྒྱབ་

ནས་བསད་ཡློད་པ་དང༌། ཧ་ཅང་བརྟན་པློ་ཞིག་རེད།” དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་འད་པར་

ཞིག་གིས་ཁློ་མློས་བརློད་དློན་དེ་བསྟན་ཞིང༌། ནང་པའི་ཕློགས་གཏློགས་ཀི་དང་བ་

ལྷག་ཏུ་བསླངས་སློང༌།

“འདི་ནི་འད་པར་ངློ་མ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ཏཱ་ལའི་བ་མས་དིས་བྱུང༌།

“རེད་ལགས། འདི་ནི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ངློ་མ་ཞིག་ཡིན། ལྕགས་རིགས་ཀི་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་གིབ་གཟུགས་དང་ལྡན་པར་བྱས་ཤིང༌། གློག་རྡུལ་གི་ཕྲ་

མཐློང་ཆེ་ཤེལ་ཞིག་གིས་ལྡབ་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཆེ་རུ་བཏང་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། གལ་

སིད་ང་ཚོས་འདི་ཚོ་དཀྲིས་བརྒྱབ་ཡློད་པ་དེ་མར་བཀྲློལ་ཚེ་རྐ་མ་གཉིས་མཐློང་

ཐུབ་ཅིང༌། ཡློངས་གགས་སུ་འདི་གཉིས་ལ་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་གཅུས་དབྱིབས་

གཉིས་ལྡན་ཞེས་ཟེར་གི་ཡློད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ད་དུང་ཆེ་རུ་བཏང་ན། རྐ་མ་རེ་

རེའི་སྟེང་ནེ་ཌི་ཟེར་བའི་ངློ་བློ་འཛིན་

པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་གནས་ཡུལ་ཡློད་པ་

མཐློང་ཐུབ།” ཁློ་མློས་ནེ་ཌི་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ངློས་འཛིན་བྱས་ཤིང༌། དེ་དག་

ནི་ཨ་ཌམ་དང༌།༼Adenine༽ ཝ་

ནེ།༼guanine༽ ཐ་མན།༼thiamine༽ 

སར་ཊློ་༼cytosine༽བཅས་ཡིན་ཞིང༌། 
སྤི་དཀར་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་དཔེ་གཟུགས།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྤིར་ཚིག་འདི་དག་སློ་སློའི་ཡི་གེ་ཐློག་མ་རྣམས་ཀིས་བསྡུས་ནས་འབི་བ་ནི་ A, G, 

T, C བཅས་ཡིན།

འློད་སློ་ལཱས་མུ་མཐུད་དེ། “ནེ་ཌི་རྣམས་ཀི་གློ་རིམ་གལ་ཆེན་ཡིན། གློ་རིམ་

དེ་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་གིས་སྤི་དཀར་གི་རིགས་གང་ཞིག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་དགློས་མིན་ཐག་

གཅློད་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནི་གསང་རྟགས་ཤིག་ཏུ་འགེལ་བརློད་བྱེད་ལ། དབྱིན་ཡིག་

གི་ཚིག་ཅིག་བློད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ནེ་ཌི་ཁག་གི་གློ་རིམ་དེ་

བཀགས་ནས་སྤི་དཀར་ལ་སྒྱུར་མཁན་གི་ལག་ཆའམ་བཟློ་གྲྭ་ནི་རད་བ་སློམ་༼ribo-

some༽ཞེས་པའི་བཟློ་བཀློད་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་རད་བ་སློམ་

གིས་ནེ་ཌིའི་གློ་རིམ་སྟེ། AGTལྟ་བུ་ཞིག་མཐློང་ཚེ། ཚིག་འདིས་མེ་ཐ་ནེ་༼me-

thionine༽ཞེས་པའི་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་ཤིག་མཚོན་པ་རྟློགས་ཐུབ། དེ་བཞིན་རད་

བ་སློམ་གིས་ཡི་གེ་གསུམ་ལྡན་གི་ཚིག་རེས་མ་དེ་ཨ་ལི་ནེ་༼alnine༽ཞེས་པའི་ཨ་

ནློར་སྐྱུར་རྫས་དང༌། དེའི་རེས་མ་དེ་ཧེ་སི་ནྣཻ་༼histidine༽ཞེས་པའི་ཨ་ནློར་སྐྱུར་

རྫས་ཡིན་པ་སློགས་རྟློགས་ཐུབ།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་ནེ་ཌི་ཁག་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་ཁློ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་གསུམ་

ཚོགས་ཤིག་ཏུ་གློ་བ་ལེན་དགློས་མིན་དིས་གནང་ཞིང༌། འློད་སློ་ལཱས་ཡིན་པར་

བརློད་པ་དང༌། དེ་ནས་ཁློང་གིས་དེ་འད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དིས་བྱུང༌། “ངས་ས་

དློའི་དུས་ཚོད་འདི་བེད་སྤད་ནས་ཁྱེད་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་འགེལ་བརློད་བྱེད་ན་འདློད་

བྱུང༌།” ཁློ་མློའི་སྐད་ཆ་འདིས་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུའི་ཐློག་གཏམ་

བཤད་བྱས་མློང་བའི་ཚན་རིག་པ་སྤིའི་ཚོར་སང་ཞིག་མཚོན་འདུག དེ་ནི་དུས་ཚོད་
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ཀི་ཚད་བཀག་ཆེ་བའི་གནློན་ཤུགས་འློག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྣམ་དཔློད་ལྡན་ཞིང་

ཧ་ཅང་སྤློ་སང་ཆེ་བའི་ཉན་མཁན་ཞིག་ལ་འཕྲད་སྐབས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་རེད། 

གེང་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཆེན་པློ་ཞིག་ད་དུང་ལྷག་ཡློད་པ་དང༌། འདིར་འློད་སློ་ལཱས་

བརློད་བྱ་ཁག་པློ་སྐློར་ཞིག་ལ་མགློགས་པློར་གསལ་བཤད་བྱེད་དགློས་བྱུང༌། དེ་

ཡང་རད་བ་སློམ་གི་ནང་སྤི་དཀར་རྫས་སྦློར་གི་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་དང༌། དགེ་

འར་ནི་ཨད་ཀི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ནང་ནས་རིགས་རྫས་ཤིག་ཇི་ལྟར་ཕློ་ཉ་འར་

ནི་ཨད་༼messenger-RNA༽ཀི་ངློ་བློ་ཐློག་ནས་འད་བཤུས་བྱེད་པ། རྐ་མ་གཅིག་

ཅན་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་འདི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་བཅད་མིག་ནང་ནས་

ཐློན་ནས་རད་བ་སློམ་གི་སྟེང་ལ་སློར་ཚུལ། གསུམ་ཚོགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་དང་

མཐུན་པའི་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་ཁྱེར་བཞིན་པའི་སློ་འདེན་འར་ནི་ཨད་༼trans-

fer-RNA༽ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རེ་རེ་ནི། ཕློ་ཉ་འར་ནི་ཨད་ཀི་སྟེང་གི་

གསུམ་ཚོགས་འློས་འཚམས་ཤིག་ལ་རེས་བསྐློར་ནས་གནས་སྐབས་སུ་འབྱར་

ཚུལ། འདི་ལྟར་འབྱར་བའི་སྐབས་སློ་སློའི་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་དེ་ཆེ་རུ་འགློ་བཞིན་

པའི་མཐུད་སྦློར་ཞིག་ལ་སྦིན་གཏློང་བྱེད་པ། མཐུད་སྦློར་འདི་ནི་སྤི་དཀར་ཧིལ་པློ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཡློད་པ་བཅས་རེད།

འློད་སློ་ལཱས་མུ་མཐུད་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་ཀི་ཕྲེང་བ་འདི་

བཟློ་སྐྲུན་བྱས་པའི་རེས་སུ་ཨ་ནློར་སྐྱུར་རྫས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ལ་འབྱར་བ་དང༌། 

འདི་ལྟར་མཐུད་སྦློར་བྱས་ནས་དབྱིབས་རྣམ་དང་ལྡན་པའི་སྤི་དཀར་ཞིག་འབྱུང་གི་

ཡློད།” 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“དབྱིབས་རྣམ་དེ་ཚོར་ངེས་གཏན་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ྋགློང་ས་

མཆློག་གིས་དི་བ་བཀློད་བྱུང༌།

“ངེས་གཏན་མེད་ཅིང༌། དབྱིབས་རྣམ་དེ་ཚོ་ནི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་འཁུམ་པར་

བྱེད། དེ་བཞིན་དེ་ཚོར་འགྱུར་བའང་འགློ་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། དུས་སྐབས་ངེས་

ཅན་ཞིག་ལ་སྤི་དཀར་གི་རིགས་གཅིག་པའི་ཁློད་ནས་ཕལ་ཆེ་བས་དབྱིབས་རྣམ་

གཅིག་མཚུངས་ཤིག་འཛིན་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་གིས་སློ་སློའི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱ་བར་འཇུག་ལ། ཆུ་ཚོད་ཀི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ལྟར། སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་

རྣམ་དེ་ནི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་མ་ལག་གཞན་རྣམས་དང་ཆ་འགིག་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན། ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་བཟློ་བཀློད་མང་པློ་སྤི་དཀར་གི་ཚོགས་པ་སྐློར་

ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། སྤི་དཀར་དེ་ཚོའི་ཕི་ངློས་རྣམས་ཆ་མཐུན་ནས་འཕྲུལ་ཆས་

ཆུང་ངུ་ཞིག་གྲུབ་ཡློད། ད་དུང་ཕྲ་ཕུང་ལ་འཕེལ་འགྱུར་འབྱུང་སྐབས་སྤི་དཀར་གི་

དབྱིབས་རྣམ་ལའང་འགྱུར་བ་འགློ་ཞིང༌། སྤི་དཀར་རྣམས་ཀིས་དབྱིབས་རྣམ་མ་འད་

བ་རེ་བཟུང་ནས་བྱ་བ་ས་མང་ཞིག་བྱེད་ཐུབ།

“སྤི་དཀར་ཞིག་གིས་རང་གི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་ནུས་རྩློལ་དེ་དངློས་སུ་བྱེད་

སྐབས་སློ་སློའི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་རྒྱུ་རེད།” འློད་སློ་ལཱས་འགུལ་རིས་

ཤིག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བརློད་དློན་དེ་གསལ་པློ་བཟློས་ཤིང༌། འགུལ་རིས་དེ་ནི་

མངར་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་རྫས་སྦློར་འབྱུང་དུ་

འཇུག་པར་བྱེད་པའི་འིན་ཛའི་སྐློར་རེད། “འིན་ཛ་ལ་མངར་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་ཤློང་བའི་ཁུག་མ་གཉིས་ཡློད། དེ་གཉིས་ཁེངས་ཚར་བའི་རེས་སུ་འིན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

ཛས་རང་གི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏློང་བ་དང༌། དབྱིབས་རྣམ་གི་འགྱུར་བ་

འདིས་མངར་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཚོར་ནུས་ཤུགས་དང་སྟངས་ཀ་

སྤད་ནས་དེ་ཚོའི་རྫས་སྦློར་འབྱུང་གི་ཡློད།” 

ཏཱ་ལའི་བ་མས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་འདི་དག་ངང་ཚུལ་དེའི་ནང་དུས་

ཡུན་ཅི་ཙམ་ཞིག་ལ་གནས་མིན་དིས་པ་དང༌། འློད་སློ་ལཱས་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ཆ་

ཆིག་སྟློང་གི་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལ་གནས་པར་བརློད་པས་ཧ་ལས་བྱུང༌། “རྫས་སྦློར་

གྲུབ་པའི་རེས་སུ་དེར་དབྱིབས་རྣམ་ཆ་འགིག་ཅིག་མེད་པ་མ་ཟད། སློན་གི་སློད་

གནས་སུ་གནས་པའི་རྫས་འགྱུར་གི་ནུས་ཤུགས་ཀང་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཕིར་

ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གསར་པ་འདི་ཕི་ལ་ཐློན་ཏེ། གཞན་གཉིས་སླར་ཡང་ནང་

དུ་འཛུལ་འགློ།”

སེ་ལེན་པ།

འློད་སློ་ལཱས་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐྱི་པགས་ཀི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་ཕིར་ཐློན་ཡློད་པའི་སེ་

ལེན་པ་ཞེས་པའི་སྤི་དཀར་ཞིག་གི་འད་པར་བརྒྱུད་དེ། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་

ཀི་གནས་རིམ་དུ་ཡློད་པའི་སྤི་དཀར་གི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ནང་གི་དློན་གནད་གཙོ་

བློ་ཞིག་ངློ་སྤློད་བྱས།

“སྤི་དཀར་འདི་ནི་སེ་ལེན་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། སླློང་རྐེན་ཏེ་དི་མ་ཕིར་

འབྱིན་པའི་དི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཤིག་ཡློད་ཚེ། སེ་ལེན་པ་འདི་ལ་དི་

རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དང་ཆ་འགིག་པའི་དབྱིབས་རྣམ་ཞིག་ཡློད་པར་

འགྱུར་འགློ། ང་ཚོའི་ས་ཡི་ནང་སེ་ལེན་པ་མ་འད་བ་ཉིས་སྟློང་ཡས་མས་ཤིག་ཡློད་པ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། དི་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ངློས་འཛིན་པའི་དློན་དུ་དེ་དག་ལ་དབྱིབས་རྣམ་ཕྲ་མློ་

རེ་ཡློད། དི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་སེ་ལེན་པའི་ནང་དུ་སློང་བ་དང་སེ་

ལེན་པའི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་ཞིང༌། འགྱུར་ལྡློག་འདིས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་དེའི་དབྱིབས་རྣམ་ཡློངས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཏེ། ཕྲ་ཕུང་གིས་དི་རྫས་

དེར་ཡ་ལན་སྤློད་པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀི་འཕློ་འགྱུར་མང་པློ་

འབྱུང་རྒྱུ་རེད།

“ཁྱེད་ཀིས་དི་མ་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་སྐར་ཆ་གཅིག་ལས་ཐུང་བའི་དུས་

ཡུན་ནང་དི་མ་དེ་འཛིན་པ་དང༌། དབྱིབས་རྣམ་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་བ་ནི་ཀད་པ་

ནས་སེམས་ཀི་བར་དུ་ཧ་ཅང་མགློགས་པློར་འབྱུང་གི་ཡློད། དི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་

པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་ཁུག་མའི་ནང་ནས་ཕིར་ཐློན་པ་དང་སེ་ལེན་པ་ནི་རང་གི་སློན་མའི་

དབྱིབས་རྣམ་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གཞན་ཞིག་སླར་ཡང་ནང་

དུ་འཛུལ་ཆློག”

དི་རྫས་ཀི་བརློད་གཞི་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་དབང་

ཤེས་ཀི་སྐློར་ལ་དི་བ་མང་པློ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། ཁློང་ལ་མཚོན་ན་བརློད་བྱ་འདི་ནི་

ཡུན་རིང་ལ་དློ་སང་བྱེད་ས་ཤིག་ཆགས་ཡློད་པ་དང༌། འདིའི་ཕློགས་ལ་ནང་པའི་

གཞུང་དུ་ཞིབ་ཚགས་རྒྱས་སྤློས་ཀི་རྣམ་གཞག་མང་པློ་ཞིག་སེལ་ཡློད་པས་སེམས་

དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་སློན་མ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་དུའང་བརློད་གཞི་འདི་གེང་

ཡློད། འློད་སློ་ལཱས་གློ་བ་དང༌། མཐློང་བ། མློང་བ། སློམ་པ། རེག་ཚོར་བཅས་ནི་སེ་

ལེན་པའི་སྤི་དཀར་གི་རིགས་གང་རུང་ཞིག་གིས་གཏན་ཁེལ་བྱེད་པར་འགེལ་
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བརློད་བྱས། སླློང་རྐེན་ནི་རླབས་རྒྱུན་དང༌། ཡང་ན་རྫས་འགྱུར་གི་རང་བཞིན་གང་

ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟློས་པར་དེས་སེ་ལེན་པ་དག་གི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་

གཏློང་ཞིང༌། འགྱུར་བ་འདིས་མཐའ་མར་ཀད་པའི་ནང་དུ་སླེབས་པའི་འགྱུར་ལྡློག་གི་

བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་བསྐྱེད་ཀི་ཡློད། འློན་ཀང༌། དི་བ་ཁག་ཅིག་ལ་ད་དུང་ཡང་གསལ་

བཤད་རེད་མེད།

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་གསུང་རྒྱུར། “ང་ཚོར་དབང་པྫཽའི་སླློང་རྐེན་རིགས་མ་

འད་བ་ལྔ་ཙམ་ནང་དུ་ཡློང་གི་ཡློད། ང་ཚོར་དབང་པློའི་ནུས་རྩློལ་ཡང་རིགས་ལྔ་

ཙམ་ཞིག་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་ཕིར་གང་ཞིག་ཐློག་མར་ཡློང་གི་ཡློད་དམ། 

དབང་པློའི་འཇུག་ཡུལ་གི་སླློང་རྐེན་དེ་དག་ནི་ཐློག་མ་ནས་ཡློད་པ་དང༌། ང་ཚོས་དེ་

ཚོ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཙམ་ཡིན་ནམ། དེ་འད་ཡིན་ཚེ་དབང་པློའི་ནུས་རྩློལ་ལྔ་པློ་འདི་

དག་དང་མི་མཐུན་པའི་དབང་པློའི་འཇུག་ཡུལ་ལམ་སླློང་རྐེན་མང་པློ་གཞན་ཡང་

ཡློད་ཆློག འདི་ལྟ་བུ་ནི་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཡློད་ཆློག་པ་ཞིག་རེད། ཡང་ན་སླློང་རྐེན་གི་

རིགས་ལྔ་པློ་དེ་དག་ནི་དློན་ངློ་མར་དབང་པློའི་ནུས་རྩློལ་ཁག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཞིག་

ཡིན་ནམ། འདི་ལྟར་ཡིན་ཚེ་སླློང་རྐེན་ནི་ལྔ་ཙམ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོར་དབང་པློ་ལྔ་

ཙམ་ལས་མེད་པས་ཡིན་ནམ།”

འློད་ས་ལཱ་ཅུང་ཙམ་ཧློང་ཐློར་བྱུང༌། ཡིན་ཡང་མྱུར་དུ་ལན་ཞིག་བརྒྱབ་སློང༌། 

“དཔེར་ན། འློད་ནི་ཕི་རློལ་ཡུལ་དུ་ཐློག་མ་ནས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། སྐྱེ་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་འློད་དེ་འཛིན་པའི་དློན་དུ་སེ་ལེན་པ་ཁག་ལ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ཡློད། རྩི་

ཤིང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། འློད་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ལའང་འློད་དང་ཆ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཐུན་པའི་སེ་ལེན་པ་མང་ཞིང༌། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་

རང་ཉིད་ཀི་འགློ་འློང་གི་ལམ་མཐློང་ཐུབ།”

“འློན་ཀང༌། སྐབས་འདིའི་དློན་གནད་གཙོ་བློ་ནི།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་མུ་

མཐུད་དེ། “རླབས་རྒྱུན་གི་འཕེལ་འགིབ་ཁག་གི་འློད་རྡུལ་ནི་ཕི་རློལ་དུ་ཡློད་པ་

ཞིག་ཡིན་ཡང༌། འློད་རྡུལ་དང་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གི་ཁྱབ་ཁློངས་གང་ཡང་སློན་

པློ་མིན། ཁ་དློག་དང་ལྡན་པའི་འློད་རྡུལ་ཞིག་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཁ་དློག་དང་ལྡན་

པའི་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གི་ཁྱབས་ཁློངས་ཤིག་ཀང་མེད། དེ་བས་ན་འློད་རྡུལ་དེ་

དག་ནི་སུ་ཞིག་གི་དབང་པློ་རྣམས་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སློན་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་ཡློད་ཀང༌། 

དབང་པློའི་ནུས་རྩློལ་རྣམས་མེད་པར་ཁ་དློག་སློན་པློ་འབྱུང་མི་ཐུབ། ངས་འདི་

བཞིན་པ་ནི་འློད་ཀི་མངློན་ཚུལ་ཡིན་པ་ལས། ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་ཡློད་པའི་འློད་

ཀི་དངློས་ཁམས་ཀི་རྟེན་གཞི་དེ་མིན།”

“ཁ་དློག་སློན་པློའི་རང་བཞིན་འདི་ནི་ཀད་པས་འབྱུང་དུ་འཇུག་གི་ཡློད།” 

འློད་སློ་ལཱས་ལན་བཏབ་བྱུང༌།

“དེའི་ཕིར་ཁ་དློག་སློན་པློའི་རང་བཞིན་འདི་ནི་དློན་ངློ་མར་དབང་པློས་

གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་རེད།” 

“རེད་ལགས། མིག་གི་ད་སྐྱིའི་ནང་གི་སེ་ལེན་པ་ཚོས་རླབས་རྒྱུན་གི་རིང་

ཚད་བྱེ་བག་པ་རྣམས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་ཡློད། ང་ཚོས་དམར་པློ་ཟེར་བའི་ཚོན་མདློག་

ནི་མེ་ཏར་ཕྲ་མློ་༼nanometer༽༦༧༠ཡློད་པའི་འློད་ཀི་རླབས་རྒྱུན་གི་རིང་ཚད་

ཅིག་རེད། འློད་འདི་ལྟ་བུ་ནང་དུ་ཡློང་སྐབས་སེ་ལེན་པ་བྱེ་བག་པ་ཁག་ཅིག་གིས་
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རང་གི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏློང་བ་དང༌། དེ་ནས་འདི་ནི་ཁ་དློག་དམར་པློ་

རེད་ཅེས་པའི་ངློས་འཛིན་ཀད་པའམ་སེམས་སུ་འབྱུང་གི་ཡློད།”

“དེའི་ཕིར་ས་ཡི་ཕྲ་ཕུང་ཚོའི་ནང་དུ་བསྒིགས་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་ནི་རང་ངློས་ནས་དི་རྫས་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་མིན་ཞིང༌། ཁློ་ཚོ་ནི་

ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཙམ་རེད།” ཏཱ་ལའི་བ་མས་འདི་ལྟར་མཇུག་སློམ་བརྒྱབ་

སྟེ། ནང་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ཐག་ཉེ་བར་བྱས་ནས་བརློད་གཞི་འདི་བསྐྱར་དུ་གེང་

བྱུང༌། “དི་མའི་མློང་བ་ནི་དློན་ངློ་མར་དབང་པློའི་ནུས་རྩློལ་གིས་བསྐྱེད་པ་ཞིག་རེད། 

བློ་བའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ནི་མེད་པ་དང༌། ལྕེའི་ནུས་རྩློལ་གིས་བློ་བའི་མློང་

བ་བསྐྲུན་གི་ཡློད། དེ་མཚུངས་སུ་ཚ་བ་དང་གང་བ། རྩུབ་པ་དང་འཇམ་པ་ལ་སློགས་

པའང་ནུས་ཤུགས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་དང་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་གཉིས་ཀི་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་པློས་བསྐྱེད་པ་ཞིག་རེད། འདི་དག་ནི་

དབང་པློ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ཞིག་མིན།”

འློད་སློ་ལཱས་སེ་ལེན་པའི་རིགས་མ་འད་བའི་འད་པར་ངློ་མ་སྐློར་ཞིག་བསྟན་

ནས་ཁློ་མློའི་གཏམ་བཤད་ཀི་དུམ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུས་བྱུང༌། སེ་ལེན་པ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་དམ་པློར་བཙིར་ནས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཡློད་

པའི་འད་པར་ངློ་མ་དེ་དག་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་གཅིག་པ་འདི་དག་གི་སློན་

གི་འགུལ་རིས་དང་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་འདུག ཁློ་མློས་ནན་ཏན་དུ་བརློད་རྒྱུར། “སེ་

ལེན་པ་འདི་ཚོའི་དབྱིབས་རྣམ་ཚང་མ་རིགས་རྫས་ཀི་སྟེང་དུ་གསང་རྟགས་སུ་

བཀློད་ཡློད། རིགས་རྫས་ལ་དབྱིབས་རྣམ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གནས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚུལ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། འདིར་རྟློགས་དགློས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀིས་ཤེས་ཡློད།”

ཡིན་ཡང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མར་ད་དུང་དི་བ་སྐློར་ཞིག་འདུག “སེ་ལེན་པ་མ་འད་

བ་འདི་ཚོའི་དབྱིབས་རྣམ་ནི་འགློ་བ་མི་དང་དུད་འགློ་གཉིས་ཀར་གཅིག་པ་ཡིན་

ནམ།”

“རེད་ལགས། གནས་སྟངས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་གཅིག་པ་ཡིན།” 

“ཕྲུ་གུ་དང་རྒན་གཞློན་བར་ལའང་ཁྱད་པར་མེད་དམ།”

འློད་སློ་ལཱས་བཤད་རྒྱུར། “དར་མའི་སྐབས་སུ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་སེ་ལེན་

པ་ཁག་ཅིག་ཡློད། མི་ཞིག་འཁིག་སྦློར་གི་མཚན་མའི་ངློས་ནས་ན་ཚོད་ལློངས་པའི་

སྐབས་སེ་ལེན་པ་གསར་པ་ཁག་ཅིག་མངློན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། འདི་ནི་ངའི་བརློད་བྱའི་

ཚན་པ་རེས་མ་དེ་ཡིན། རིགས་རྫས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་སྤི་དཀར་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་མེད། 

རིགས་རྫས་ཁག་ཅིག་བག་ལ་ཉལ་ནས་སྤི་དཀར་བཟློ་སྐྲུན་མི་བྱེད་པ་དང༌། གཞན་

ཁག་ཅིག་གིས་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། མཚན་མའི་སྐུལ་རྫས་བསྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་

རིགས་རྫས་ནི་དར་མའི་དུས་སྐབ྄ས་བར་བག་ལ་ཉལ་ནས་གནས་ཤིང༌། དེ་ནས་

འདི་ཚོའི་ནུས་རྩློལ་འབྱུང་གི་ཡློད། སིན་བུ་ཕྲ་མློ་ཞིག་གི་ཕྲ་ཕུང་ལ་རིགས་རྫས་ལྔ་

སྟློང་རེ་ཡློད་ཀང༌། དུས་གཅིག་གི་ནང་སུམ་སྟློང་ཙམ་ལ་མ་གཏློགས་ནུས་རྩློལ་མི་

ལྡན་པ་དང༌། གཞན་དག་གི་བྱེད་ལས་ནི་མངློན་དུ་འགྱུར་གི་མེད། རིགས་རྫས་

མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ནི་གློ་རིམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། བརྒྱུད་རིམ་

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྤི་དཀར་གི་བཟློ་སྐྲུན་འབྱུང་གི་ཡློད།

“རིགས་རྫས་ཤིག་གི་ཐློག་མའི་སྐབས་སུ་དགེ་འར་ནི་ཨད་ལྷག་མ་ཞིག་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

ཡློད་པ་དེས་རིགས་རྫས་དེ་མངློན་དུ་འགྱུར་མིན་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད། འདི་

ལ་མིང་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། ང་ཚོས་འདི་ལ་སར་མཁན་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་ནི་རིགས་རྫས་དེའི་བྱེད་ལས་མངློན་དུ་འགྱུར་མིན་འདི་ལ་ཐུག་ཡློད། སླར་

ཡང་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་མཁན་ཞེས་པའི་སྤི་དཀར་གཞན་ཞིག་

གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཅིང༌། སྤི་དཀར་དེས་སར་མཁན་གི་ནེ་ཌི་རྣམས་ངློས་འཛིན་

བྱས་ནས་རིགས་རྫས་ཤིག་གི་བཀློད་བྱུས་དེ་སྤི་དཀར་ལ་བསྒྱུར་དུ་འཇུག་པ་དང༌། 

འདི་ལྟར་རིགས་རྫས་ནི་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་སྤི་དཀར་འབྱུང་གི་ཡློད།

“གནློན་མཁན་ཞེས་པའི་སྤི་དཀར་གི་རིགས་གཞན་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་སར་

མཁན་གི་ནུས་པ་སྐབས་ཤིག་ལ་མེད་པར་གཏློང་བ་དང༌། འདི་ལྟར་སྤི་དཀར་དེས་

རིགས་རྫས་ཤིག་མངློན་གྱུར་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མེད། གལ་ཏེ་གནློན་མཁན་དེ་ཚོ་

ཕར་སློང་ནས་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་མཁན་ཚུར་ཡློང་ན་རིགས་རྫས་དེ་བྱེད་ལས་ཅན་

དུ་བསྒྱུར་ཐུབ། དེའི་ཕིར་འདིའི་སྐབས་སུ་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པ་ནི་ཐག་གཅློད་

རྒྱུ་དེ་རེད། ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ནི་རིག་སྟློབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།” འློད་སློ་ལཱས་འདི་

ལྟར་བཤད་པ་ནི་དཔེ་མཚོན་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཤེས་པ་དང་

རིག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅློད་བྱེད་པའི་དློན་མིན། ཡིན་ཡང༌། སྐད་སྒྱུར་

བ་ཚོས་གློ་བ་སྟློན་ཚུལ་གི་རློག་ད་འདི་བསལ་དགློས་པ་ཆགས་སློང༌། “ཕྲ་ཕུང་དག་

གིས་སློ་སློར་ཅི་ཞིག་དགློས་མིན་དང༌། ཕི་རློལ་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན། 

གནློན་མཁན་དང་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་མཁན་གང་ཞིག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་མིན་བཅས་

གཞིར་བཞག་ནས་ཐག་གཅློད་བྱེད་ཅིང༌། གནློན་མཁན་དང་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁན་གིས་སླར་ཡང་རིགས་རྫས་གང་ཞིག་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགློས་མིན་

གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“ཨ་མེ་བ་ལ་རིགས་རྫས་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱད་དང་ཡང་ན་བཅུ་ཡློད། འདིས་ཕི་

རློལ་ནས་འབྱློར་བའི་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཞག་ནས་རིགས་རྫས་གང་ཞིག་བྱེད་

ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགློས་མིན་ཐག་གཅློད་བྱེད། ཡིན་ཡང༌། འདི་དག་ནི་ཕྲ་ཕུང་

མང་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ང་ཚོ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་ལྷག་པར་གལ་ཆེན་ཡིན། ང་ཚོ་

སྐྱེ་ལྡན་ཧིལ་པློ་རེད། འློན་ཀང༌། ང་ཚོ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ཁིག་ཆེན་པློ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པ་

ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཀིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཕྲ་ཕུང་དེ་ཚོ་ནི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཡིན་

ཞིང༌། ང་ཚོར་པགས་པའི་ཕྲ་ཕུང་དང༌། མཆིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ལ་སློགས་པ་ཡློད། ང་

ཚོའི་ལུས་ཕུང་གི་ཕྲ་ཕུང་རེ་རེར་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་སྟེ། 

རིགས་རྫས་སྟློང་ཕྲག་སུམ་བཅུ་རེ་ཡློད། མཆིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་དང་པགས་པའི་ཕྲ་ཕུང་

གང་ཞིག་འབྱུང་མིན་ཐག་གཅློད་ཚུལ་ནི་འདི་སྟེ། ཁྱེད་ཀི་ལུས་པློའི་ཕྲ་ཕུང་ཁག་

ཅིག་གིས་མཆིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་བརྡ་རྟགས་ཡློད་པའི་རིགས་

རྫས་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་པ་དང༌། གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་པགས་པའི་ཕྲ་ཕུང་དུ་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་བརྡ་རྟགས་ཡློད་པའི་རིགས་རྫས་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་གི་

ཡློད།” ངས་སླར་ཡང་ནང་པའི་ཕློགས་གཏློགས་སུ་ཕྲ་ཕུང་དང་རིགས་རྫས་ཀིས་

བསམ་བློ་གཏློང་ཐུབ་ཅིང༌། སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་ལྟར་འགེལ་བརློད་བྱས་པ་འདི་གློ་

བརྡ་མ་འཕྲློད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡློད་པ་མཐློང་བྱུང༌། “མ་རེད། རིགས་རྫས་དང་ཕྲ་

ཕུང་ལ་ཤེས་པ་མེད་པ་དང༌། གློང་གི་འདི་ནི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཤིག་རེད།” ཨ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

ལན་དང་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་བློད་སྐད་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་བྱུང༌།

རིགས་རྫས་ནས་སྦྲུ་མའི་བར།

གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་ཚོགས་ཁང་ནང་འཇམ་ཐིང་ངེར་གྱུར་སློང༌། འློད་སློ་ལཱས་སེ་

ལེན་པ་དང་ཕྲ་ཕུང་གི་བྱ་འགུལ་གི་སྒིག་གཞིའི་སྐློར་གསལ་བཤད་བྱས་ནས་ད་ནི་

བརློད་གཞི་གཞན་ཞིག་གེང་རྒྱུའི་ག་སྒིག་བྱེད་བཞིན་མཆིས། ཁློ་མློས་ཉན་མཁན་

ཚོར་བལྟས་ཏེ་ཁློང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་ལ་ཚོད་དཔག་ཅིག་བྱས་ནས་འགློ་བརྩམས་

བྱུང༌། “ངའི་བསམ་པར་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་རྣམས་ནི་ཁུ་བ་དང་སྒློ་

ངར་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཚུལ་ཁྱེད་ཅག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་ཀི་རེད། འདི་གཉིས་ལྷན་དུ་

འདེས་ནས་ཛ་ཀློར་༼zygote༽ཞེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་འགྲུབ་ཀི་ཡློད། དེ་ནས་ཕྲ་ཕུང་

འདིས་རང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་འད་བཤུས་བྱས་ནས་གཉིས་སུ་འགྱུར་འགློ། 

ཡིན་ཡང་ཕྲ་ཕུང་འདི་གཉིས་ནི་ཨ་མེ་བ་དང་སིན་བུ་ཕྲ་མློ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་

བྱུང་བ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཁ་མི་འབལ་ཞིང༌། ཁློ་གཉིས་ལྷན་དུ་གནས་རྒྱུ་རེད། ཕྲ་ཕུང་

འདི་གཉིས་ཀིས་རེ་རེ་ནས་རང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་འད་བཤུས་བྱས་ནས་

སླར་ཡང་གཉིས་སུ་གྱུར་ནས་བཞི་ལ་འཕེལ་འགློ། ཡིན་ཡང་ཁློ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་

ལྷན་དུ་གནས་ཤིང༌། བརྒྱད་དང་དེ་ནས་བཅུ་དྲུག་སློགས་ལ་རིམ་གིས་འཕེལ་རྒྱུ་

རེད། འློན་ཀང༌། ཕྲ་ཕུང་བྱེ་བག་པ་སློ་སློའི་སྟེང་རིགས་རྫས་ཤིག་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་

གྱུར་ནས་ཕྲ་ཕུང་གཞན་ཚོའི་སྟེང་མེད་པའི་སྤི་དཀར་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང༌། འདིས་

སླར་ཡང་རིགས་རྫས་ཁག་གཞན་ཞིག་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་རྐེན་བྱེད་སིད། 

འདི་ལྟར་ཐ་དད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་པགས་པ་དང༌། ཤ་གནད། ཡང་ན་མིག་སློགས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་རེད།”

མཚམས་འདིར་འློད་སློ་ལཱས་སྦང་ནག་གི་ཚང་འབུ་ཞིག་གི་ངློ་བློར་འགློ་

བཞིན་པའི་སྦྲུ་མའི་འད་པར་བསྟན་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ཕྲ་ཕུང་གི་གངས་མང་པློར་

འཕེལ་ཡློད་པས་འདི་ལ་ད་ལྟ་ནས་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཡློད། འློན་ཀང༌། ཚང་འབུ་འདིའི་

སྨད་དུ་ཡློད་པའི་ཕྲ་ཕུང་འདི་ཚོ་ཁློ་ནས།” ཁློ་མློས་འཛུམ་སྟློན་བྱས་སློང༌། “གཅུས་

སྒིམ་ཞེས་པའི་སྤི་དཀར་བྱེ་བག་པ་ཞིག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། སློ་སློར་གཅུས་

སྒིམ་སྤི་དཀར་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕྲ་ཕུང་ཉུང་ཤས་འདི་ཚོས་སྦྲུ་མའི་སྟེང་དུ་

བྱ་བ་གསར་པ་ཞིག་འགློ་རྩློམ་ཞིང༌། འདི་དག་ནི་སྦྲུ་མའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་སྦྲུ་མའི་

རྒྱུ་མའི་པགས་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ཚན་རིག་པ་མང་པློས་སྤི་དཀར་བཟློ་སྐྲུན་གི་བྱེད་

ལས་འདི་འབྱུང་དུ་འཇུག་སྟངས་དང་འགློག་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡློད། ད་ལྟ་

ང་ཚོར་སྦྲུ་མའི་སྟེང་དུ་ནུས་རྩློལ་འདིའི་རིགས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད་མེད་ཀི་འགེལ་

བཤད་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡློད། གློང་གི་དཔེ་མཚོན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་དར་མའི་དུས་སུའང་

འབྱུང་ཆློག ཁྱེད་ཀི་ཁག་དམར་པློའི་ཕྲ་ཕུང་ནང་ཁག་དམར་གི་སྤི་དཀར་རྣམས་བཟློ་

སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁག་དམར་གི་སྤི་དཀར་དེ་དག་ནི་ལུས་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་གཞན་

གང་དུའང་མེད་པ་དང༌། ཁྱེད་ཀི་ཁག་དམར་པློའི་ནང་མ་གཏློགས་ཁག་དམར་གི་སྤི་

དཀར་དེ་དག་མངློན་གྱུར་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མེད།”

ནུས་རྩོལ་བྱེད་པའི་རིགས་རྫས།

འློད་སློ་ལཱས་འདིའི་བར་འགེལ་བརློད་བྱས་ཚད་ནི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐློར་རེད། 

འགེལ་བཤད་འདི་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚེ་སློག་དེ་སྐྱེ་ལྡན་ཧིལ་པློ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་འཛིན་པ་
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དང༌། ཡང་ན་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོགས་སེའི་ཚེ་སློག་ལ་བལྟ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་སློན་འགློ་

ལྟ་བུ་ཡིན། ཇ་འཐུང་བའི་བར་གསེང་གི་རེས་སུ་འློད་སློ་ལཱས་བརློད་བྱའི་སྒློམ་གཞི་

ཅུང་ཆེན་པློ་ཞིག་ལ་ཕློགས་ནས་འགློ་བཙུགས་བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། སྤི་དཀར་གི་

དབྱིབས་རྣམ་དང་འགྱུར་བ་དེ་ཚོའང་བརེད་ན་མི་འགིག་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་

དག་གིས་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ནང་གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱ་འགུལ་ཁག་གི་རྟེན་གཞི་

བྱེད་ཀི་ཡློད།

འློད་སློ་ལཱས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་བལྟས་པ་དང༌། ཁློང་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཐང་

ཆད་མི་འདུག དེ་ནས་རང་གི་ལས་རློགས་ཚོར་བལྟས་སློང༌། ཁློང་ཚོས་ཀང་ཁློ་མློའི་

གཏམ་བཤད་ལ་བསྒུགས་འདུག “ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀིས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་

གནས་རིམ་གི་ཚེ་སློག་ཤེས་ཡློད་སྟབས། འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་ནི་རྟློགས་སླ་བློ་

ཞིག་རེད། ང་ཚོས་རིགས་རྫས་སྟེང་གི་འགྱུར་ལྡློག་དང༌། འགྱུར་ལྡློག་དེ་ཚོར་བརྟེན་

ནས་སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་ཚུལ། དེ་བཞིན་འགྱུར་བ་དེ་དག་

ལ་བརྟེན་ནས་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་གི་འཕློ་འགྱུར་བྱུང་སྟངས་བཅས་ལ་

བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ཚེ་སློག་གིས་ནུས་རྩློལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་རྟློགས་ན། འཕེལ་འགྱུར་རིག་

པ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཡློད།

“ངས་ཁྱེད་ལ་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་གི་ངློས་ནས་སྐྱེ་ལྡན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་

མིན་དན་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། སྐྱེ་ལྡན་ནི་སློ་སློའི་ཁྱད་རྣམ་ཁག་ཟླ་བསྒིལ་དུ་བཏང་

ཡློད་པའི་སྤི་སློམ་ཞིག་རེད། ཁྱད་རྣམ་དེ་དག་ཚང་མ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཤིང་ཕན་

ཚུན་ཆ་སྙློམས་པློར་བཟློས་ཡློད། ཁྱད་རྣམ་དེ་ཚོ་ནི་སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་རྣམ་དང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དབྱིབས་རྣམ་དེ་དག་གི་འགྱུར་ལྡློག་ཁག་ལས་བྱུང་བ་རེད། སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་

རྣམ་དང་འགྱུར་ལྡློག་དེ་ཚོ་ནི་སླར་ཡང་རིགས་རྫས་ཀི་སྟེང་གསང་རྟགས་སུ་བཀློད་

ཡློད།

“ལློ་ཡེ་སིས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ལྟར། སྐྱེ་ལྡན་ནི་བར་སང་སྟློང་པ་ཞིག་གི་

ནང་འཚོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཁློར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་འཚོ་བཞིན་ཡློད། ངློས་འཛིན་གསལ་པློ་

ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ཡང༌། སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་ཁློར་ཡུག་ལ་ཚད་བཀག་སྐློར་ཞིག་ལྡན་

ཞིང༌། ང་ཚོས་ཁློར་ཡུག་གི་ཚད་བཀག་དེ་དག་ལ་རྟེན་གཞི་ཟེར་བ་དང༌། འདི་ནི་སྐྱེ་

ལྡན་རང་ཉིད་བྱུང་ས་ཡིན། རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཚེ་སློག་གི་གློས་གཞི་ནི་རང་

གི་རྟེན་གཞི་ལ་མཐུན་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། རང་གི་རྟེན་གཞིའི་བཀག་རྒྱའི་ནང་

བཟའ་བཏུང་དང༌། ཟླ་གློགས། སློད་ཁང་བཅས་བཙལ་ནས་འཚོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། རབ་

བྱུང་ན་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་ལ་ཡློད་པའི་བཀློད་བྱུས་དེ་ནི་རང་གི་རྟེན་གཞི་དང་ལེགས་པར་

མཐུན་རྒྱུ་འདི་ཡིན་ཞིང༌། རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ནི་ཁློར་ཡུག་དེ་ཅི་འད་ཡིན་མིན་

གི་གློས་ཆློད་ཅིག་ཡིན་པར་བརློད་ཆློག སྐྱེ་ལྡན་གིས་ཁློར་ཡུག་དེར་མཐུན་ཐབས་

བྱས་ཏེ། རང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་རྣམས་འད་བཤུས་བྱས་ནས་རང་གི་སྐྱེ་

འཕེལ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་སྤློད་དགློས། འདི་ལྟར་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ནི་སྐྱེ་འཕེལ་ཕི་

མ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡློད།

“ང་ཚོས་ད་དུང་ཐ་སྙད་གཞན་ཞིག་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་དགློས་པ་ནི་བསྟུན་

འགྱུར་ཞེས་པ་འདི་ཡིན། ང་ཚོས་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གིས་རང་གི་རྟེན་གཞི་ལ་བསྟུན་

འགྱུར་བྱས་ཡློད་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཤློད་ཀི་ཡློད། གལ་ཏེ་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གིས་རང་གི་
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ཁློར་ཡུག་ལ་བསྟུན་འགྱུར་ལེགས་པར་བྱས་ཡློད་ཚེ། སྐྱེ་ལྡན་དེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་

མ་ཟད། བདེ་ཐང་ཡིན་ཞིང་ཕྲུ་གུའང་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་སྐྱེ་ལྡན་

ཞིག་གིས་རང་གི་རྟེན་གཞི་ལ་བསྟུན་འགྱུར་ལེགས་པློ་བྱས་མེད་ཚེ། སྐྱེ་ལྡན་དེ་

ལེགས་པར་འཚོ་མི་ཐུབ་པ་དང༌། རང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་ཕི་མ་རྣམས་ཡུན་རིང་པློར་

གསློན་ཐུབ་མིན་གི་ཆ་ནས་ཀང་ལམ་ལྷློང་ཡློང་རྒྱུ་མ་རེད།

“ང་ཚོས་གློང་དུ་རིགས་རྫས་ཀི་སྐློར་ལ་གེང་སྐབས། དེ་དག་ནི་བརྟན་པློ་

ཡིན་པའི་ཆློས་ཤིག་ཏུ་བསམ་ཡློད། འདི་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་དློན་དངློས་ཡིན་

ཞིང༌། རིགས་རྫས་ནི་ཧ་ཅང་བརྟན་པློ་རེད། འདི་དག་ནི་རྒྱུན་དུ་སྐྱེ་འཕེལ་གཅིག་

ནས་གཅིག་ལ་བརྒྱུད་སྤློད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ། ཡིན་ཡང༌། གང་ཞིག་ཡིན་

རུང་ཡློངས་སུ་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་ཅིང༌། སྐབས་རེར་རིགས་རྫས་རྣམས་

འད་བཤུས་བྱེད་སྐབས་དང༌། ཡང་ན་ཁློར་ཡུག་གི་ཤུགས་རྐེན་ཏེ། འློད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་

མློ་ལྟ་བུ་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབས་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་འབྱུང་གི་ཡློད། 

འགྱུར་ལྡློག་དེ་དག་གིས་ནེ་ཌིའི་གློ་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏློང་གི་ཡློད། རིགས་རྒྱུན་གི་

འགྱུར་ལྡློག་ཅིག་གིས་སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་རྣམ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་དུ་འཇུག་པ་

དང༌། ང་ཚོས་འདི་འདའི་ཁྱད་པར་གིས་སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁྱད་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་

གཏློང་མིན་དེར་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་རང་གི་རྟེན་གཞི་ལ་

བསྟུན་འགྱུར་ལེགས་པར་བྱས་ཡློད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་རྣམས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའང་

ཚུད་ཡློད།

“རྟློག་འཆར་གི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་དངས་ནས་བཤད་ན། ཨ་མེ་བ་ཞིག་ལ་རང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་ཁློར་ཡུག་ནང་ཡློད་པའི་ཨ་མེ་བ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན་མགློགས་པློར་འགུལ་

བསྐྱློད་བྱེད་པའི་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་བ་དང༌། ཨ་མེ་བ་ལ་མཚོན་ན་

འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན། དེ་ཡང་འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་པ་དང་ཁ་ཟས་

ཟ་བ་གཉིས་ནི་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཨ་མེ་བ་དང་པློ་ཁ་ཟས་ཀི་ཕློགས་ལ་

གློག་དགློས་ཤིང༌། དེ་ནས་ཁ་ཟས་དེ་ཟ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། 

“ད་ནི་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་ནི་འདེམས་སྒྲུག་ཡིན། ངས་ཁྱེད་ཚོར་འགུལ་

བསྐྱློད་ཀི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལྡན་པའི་ཨ་མེ་བ་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་

གི་དཔེ་མཚོན་གཉིས་སྤློད། འབྱུང་སིད་གཅིག་ནི་ང་ཚོས་ཁྱབ་གདལ་ཟེར་བ་དེ་

ཡིན། གལ་ཏེ་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་སྟེ། རིགས་རྫས་གསར་པ་འདིས་ཨ་མེ་

བའི་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཚེ། རིང་བློ་མི་འགློ་བར་སྐྱེ་འཕེལ་གི་རིམ་པ་འགའ་

ཞིག་གི་རེས་སུ་ཁློར་ཡུག་དེའི་ནང་གི་ཨ་མེ་བ་ཚང་མར་རིགས་རྫས་གསར་པ་འདི་

ཡློད་ཀི་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་རིགས་རྫས་འདི་ལྡན་མཁན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་མང་པློ་

ཞིག་བསྐྱེད་ཐུབ། རིགས་རྫས་གསར་པ་འདི་མེད་མཁན་ཚོར་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐེན་

རྣམས་ལས་སླ་བློ་མི་འཐློབ་པ་དང༌། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོའི་རིགས་རྫས་རྣམས་ཁློར་

ཡུག་དེར་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པ་དང༌། རིགས་རྫས་གསར་པ་འདི་དེར་ཁྱབ་རྒྱུ་རེད།

“ཡིན་ཡང༌། འབྱུང་སིད་གཞན་ཡང་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། ངས་ཁྱེད་ཅག་ལ་ད་

དུང་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་སྤློད། དཔེར་ན། རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་མ་བྱུང་

བའི་ཨ་མེ་བ་ཞིག་གིས་འགུལ་བསྐྱློད་ཡག་པློ་བྱེད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་ས་ཆ་རླློན་པ་ཡིན་

ཚེ་ཁ་ཟས་སླ་བློར་འཚོལ་ཐུབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་རིགས་རྫས་གསར་པ་ཞིག་ལྡན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

པའི་ཨ་མེ་བ་ཞིག་གིས་ས་ཆ་སྐམ་པློ་ཐློག་འགུལ་བསྐྱློད་ཡག་པློ་བྱེད་པ་ལྟ་བུར་

མཚོན་ན། འདི་གཉིས་གནས་སའི་ཁློར་ཡུག་གི་ས་ནི་རླློན་པ་དང་སྐམ་པློ་གང་ཡང་

ཡིན་ཆློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རླན་གཤེར་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་རིགས་རྒྱུན་གི་

འགྱུར་ལྡློག་མ་བྱུང་བའི་ཨ་མེ་བ་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང༌། རླན་གཤེར་མེད་

ཅིང་སྐམ་པློ་ཡིན་པའི་སྐབས་རིགས་རྫས་གསར་པ་ལྡན་པའི་ཨ་མེ་བ་འདིའི་རིགས་

མང་པློ་ཡློད་ཀི་རེད། ཨ་མེ་བའི་གངས་འབློར་སྤི་ལ་བལྟས་ཚེ། ཨ་མེ་བ་ཡི་རིགས་

གཉིས་ཀའི་སྟེང་རིགས་རྫས་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡློད། སྐྱེ་ལྡན་གི་གངས་འབློར་ནང་

འདི་ལྟ་བུའི་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད། མི་འབློར་གི་ནང་

དུའང་རིགས་རྫས་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་འད་མིན་ཞིག་ཡློད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན། རྒྱུ་

མཚན་ནི་ས་ཚོགས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་

འློག་ནུས་རྩློལ་ཡག་པློ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། མི་གཞན་ཚོས་གནས་སྟངས་གཞན་གི་

ནང་ཡག་པློ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དེའི་ཕིར་ས་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་འདི་ནི་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། རིགས་རྫས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་གངས་འབློར་ནི་འཇིག་

ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ།”

འདིར་འློད་སློ་ལཱས་གནད་འགག་གཞན་ཞིག་བརློད་བྱུང༌། “རིགས་རྒྱུན་གི་

འགྱུར་ལྡློག་ནི་ཐློལ་བྱུང་གི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ཆེན་པློ་

དེའི་ནང་རིགས་རྫས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགྱུར་ལྡློག་ལ་མཚོན་ན། འགྱུར་ལྡློག་དེ་གང་

དུ་འབྱུང་བ་དང༌། ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས་ཚང་མ་ཐློལ་བྱུང་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད་

ཀང༌། རང་བྱུང་གི་འདེམས་སྒྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་ཐློལ་བྱུང་ཞིག་མ་ཡིན་པར། གློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རིམ་ཧ་ཅང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན།

“ངས་གནད་འགག་འདི་གེང་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་

ནི་ཐློལ་བྱུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྤི་ཁྱབ་ཀི་གློ་ནློར་ཞིག་འདུག འདི་ནི་

དློན་དངློས་མིན་ཞིང༌། ཐ་ན་སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་རྣམ་གསར་པ་དང༌། ཁྱད་རྣམ་

ཁག་ནི་ཐློལ་བྱུང་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད་ནའང༌། མཐའ་མའི་འབས་བུ་ནི་རིགས་རྒྱུན་གི་

འགྱུར་ལྡློག་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་པ་དང་ཁློར་ཡུག་གཉིས་ལ་ཤུགས་

ཆེན་པློར་རག་ལས་ཡློད།” 

དློན་གནད་འདི་ནི་ང་ཚོས་ལེའུ་གློང་མ་ནང་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སྐློར་

ལ་གང་ཞིག་བརློད་པ་དེ་དག་དང་འབེལ་ཞིང༌། ལྷག་པར་དུ་རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་

དང་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་བར་གི་འབེལ་བ་སྟེ། རང་ཉིད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སེ་ཁག་

གིས་རང་སྟེང་གི་བཀློད་སྒིག་དང་མཐུན་པའི་ཁློར་ཡུག་གི་འགྱུར་ལྡློག་དེ་དག་མ་

གཏློགས་ངློས་ལེན་མི་བྱེད་པ་འདི་རེད།

འློད་སློ་ལཱས་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་བཞག་པ་དང༌། ད་

ལྟ་ཁློ་མློས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འཕེལ་འགྱུར་གི་གསར་བྱུང་འགེལ་བརློད་

བྱེད་པའི་ག་སྒིག་བྱེད་ཀིན་འདུག “ང་ཚོས་ཨ་མེ་བའི་སྒྲུང་གི་ནང་འགུལ་ཤུགས་ཀི་

རིགས་ཤིག་ནས་འགུལ་ཤུགས་ཀི་རིགས་གཞན་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་གེང་ཡློད། འདི་ནི་

གྲུབ་ཡློད་པ་གང་ཞིག་ལ་འགྱུར་ལྡློག་འགློ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། འཕེལ་འགྱུར་རིག་

པའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། མཚམས་རེར་བྱུང་བ་ཁག་ཅིག་གི་གློ་

རིམ་གིས་དློན་དངློས་སུ་ཁྱད་རྣམ་གསར་བྱུང་ཞིག་བསྐྱེད་ཀི་ཡློད་པ་དང༌། ངས་
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འདི་ནས་སིན་བུ་ཕྲ་མློ་ལ་འགུལ་བསྐྱློད་ཀི་ནུས་པ་དེ་ཐློག་མར་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པའི་

སྐློར་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་དློན་ངློ་མར་འདི་ལྟར་བྱུང་ཡློད་མེད་མི་ཤེས་ནའང༌། 

ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་དུ་མའི་སློན་ལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་ངེས་རེད།”

རྔ་ལྕུག་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ།

“དང་ཐློག་སིན་བུས་འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་གནས་གཅིག་ཏུ་

ལྷག་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། བར་སྐབས་ཤིག་ཏུ་སིན་བུ་ཞིག་ལ་རྔ་ལྕུག་བྱུང་ཡློད། རྔ་

ལྕུག་ནི་འཕུལ་འདེད་ཤུགས་འཁློར་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་རེད། དེས་ཆུའི་ནང་དུ་འགུལ་

ཤུགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དང༌། སིན་བུས་དེར་བརྟེན་ནས་ཆུ་ནང་དུ་རྐལ་རྒྱག་གི་ཡློད། 

སིན་བུ་དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཁ་ཟས་ཀི་ཕློགས་ལ་འགུལ་ཆློག ང་ཚོའི་བརློད་གཞི་ནི་རྔ་

ལྕུག་མེད་པའི་སིན་བུ་ཕྲ་མློ་ནས་རྔ་ལྕུག་ལྡན་པའི་སིན་བུ་ཕྲ་མློའི་བར་གི་འཕེལ་

འགྱུར་རིག་པའི་གནད་དློན་འདི་ཡིན།

“འགུལ་ཤུགས་མེད་པའི་སིན་བུ་ལ་སྤི་དཀར་གི་ཡུར་ལམ་ཡློད་ལ། ཡུར་

ལམ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གློག་ལྡན་རྡུལ་

ཕྲན་དང༌། ཡང་ན་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་ཆུང་བ་རྣམས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕི་ནང་ལ་

འགུལ་བསྐྱློད་བྱེད་ཅིང༌། སིན་བུ་དེའི་

གསློན་གནས་ལ་ཡུར་ལམ་དེ་དག་གལ་

ཆེན་ཡིན། ཐློལ་བྱུང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་

འགྱུར་ལྡློག་ཅིག་བྱུང་ནས་ཡུར་ལམ་གི་
རྔ་ལྕུག་ལྡན་པའི་སིན་བུ་ཕྲ་མློ།
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སྟེང་འབྱར་ཐུབ་པའི་དབྱིབས་རྣམ་ཅན་གི་སྤི་དཀར་བསྐྲུན་ཡློད། སྤི་དཀར་དེ་དག་

འདི་ལྟར་འབྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུར་ལམ་དེའི་ནུས་རྩློལ་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕིན་ཞིང། 

དེའི་ཕིར་ཁྱད་རྣམ་འདི་ནི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་སྤི་དཀར་འདི་

བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སིན་བུ་ནི་རང་གི་ཁློར་ཡུག་ལ་བསྟུན་འགྱུར་ལེགས་པར་བྱེད་

ཐུབ་པས་ཡིན། ད་དུང་དློན་དག་གཞན་ཞིག་ཀང་སྤི་དཀར་འདི་དག་ཡུར་ལམ་གི་

སྟེང་འབྱར་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ནི། ཡུར་ལམ་དེ་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐྱི་པགས་ཀི་ནང་ནས་

འཁློར་བ་འདི་རེད། འཁློར་བསྐྱློད་བྱེད་པའི་ཡུར་ལམ་ཞིག་འདི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། 

ཐློལ་བྱུང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱུས་ཐག་གི་སྤི་དཀར་

རིང་པློ་ཞིག་བསྐྲུན་ཞིང༌། སྤི་དཀར་འདི་ནི་ཡུར་ལམ་དེའི་སྟེང་དུ་འབྱར་ནས་འཕུལ་

འདེད་ཤུགས་འཁློར་ཆུང་ངུ་ཞིག་གྲུབ་པ་རེད།

“སིན་བུ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་གི་རང་བཞིན་

དུ་གྱུར་ཡློད། དེང་དུས་ཀི་སིན་བུའི་འཕུལ་འདེད་ཤུགས་འཁློར་ལ་སྤི་དཀར་མ་འད་

བ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ཡློད་ལ། དེ་དག་ཁག་ཅིག་གིས་རྔ་ལྕུག་གི་འཁློར་བསྐྱློད་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པ་དང༌། ཁག་གཞན་ཞིག་གིས་རྔ་ལྕུག་དེ་དག་ཡུར་ལམ་གི་སྟེང་དུ་དམ་

པློར་འབྱར་བར་གློགས་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁྱད་རྣམ་གསར་བྱུང་ཞིག་གིས་ནུས་རྩློལ་

བྱས་ན། རང་བྱུང་གི་འདེམས་སྒྲུག་གིས་ཁྱད་རྣམ་དེའི་ནུས་རྩློལ་ཇེ་ལེགས་སུ་

བསྒྱུར་གིན་ཡློད། འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་གི་གནད་དློན་གཙོ་བློ་ཞིག་ནི་ཐློག་

མའི་གསར་བྱུང་གི་དུས་སྐབས་ཏེ། ཁྱད་ཆློས་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐློག་མའི་བྱུང་

སྟངས་འདི་རེད།”
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ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ནང་པའི་རང་བཞིན་ཤུགས་ཆེ་བའི་དི་བ་ཞིག་བཀློད་

བྱུང༌། “སིན་བུ་དེའི་འཕུལ་འདེད་ཤུགས་འཁློར་དེར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་ར་སྤློད་བྱས་

ཡློད་དམ། ཡང་ན་དེ་ནི་རང་གི་འགུལ་བསྐྱློད་གཞིར་བཞག་ནས་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཞིག་ཡིན་ནམ།”

“བྱུང་བ་འདི་དག་གི་ངའི་འགེལ་བཤད་ནི་རྟློག་འཆར་གི་རང་བཞིན་ཡིན་

ཡང༌། ཚན་རིག་པ་ཚོས་རྔ་ལྕུག་དེ་གསལ་པློར་རྟློགས་ཡློད། དེར་སློ་འཁློར་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡློད་ལ༌། སློ་འཁློར་དེར་བརྟེན་ནས་མགློགས་སུ་འགློ་བ་དང༌། ཡང་ན་གནས་

གཅིག་ཏུ་སློད་པ། དེ་བཞིན་ཁ་ཕློགས་བསྒྱུར་པ་དང༌། འགུལ་བསྐྱློད་སླར་ཡང་འགློ་

འཛུགས་པ་སློགས་འབྱུང་གི་ཡློད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ལེགས་པློ་ཞིག་རེད།”

“ཁུ་བའི་ཕྲ་ཕུང་ཡང་འདི་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།” ྋགློང་ས་

མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌།

“ཁུ་བའི་རྔ་ལྕུག་ནི་སྤི་ཡློངས་ནས་ཐ་དད་པའི་ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

རློག་འཛིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། ཐ་སྙད་འདི་ནི་

གཉིས་ཀར་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་ཡློད།”

འློད་སློ་ལཱས་དེ་ནས་རློག་འཛིངས་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་རིགས་རྒྱུན་འགྱུར་

ལྡློག་གི་དཔེ་མཚོན་ཁག་ཅིག་དངས་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་སྤི་དཀར་འགྲུབ་པར་བྱེད་

པའི་ནེ་ཌིའི་གློ་རིམ་གི་གནས་རིམ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། སར་མཁན་དང༌། 

ཡང་ན་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་མཁན་ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་ཅན་གི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་ལྷུ་

ཚིགས་ཁག་གི་སྟེང་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད། “སར་མཁན་དང་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་མཁན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་རིགས་རྒྱུན་འགྱུར་ལྡློག་ནི། སྤི་དཀར་གི་གསང་རྟགས་བཀློད་ཡློད་པའི་རིགས་

རྫས་ཀི་རིགས་རྒྱུན་འགྱུར་ལྡློག་ལྟར་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འགྱུར་ལྡློག་

འདིའི་རིགས་ཀིས་སྐྱེ་ལྡན་ཧིལ་པློ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་ཡློད།” ཁློ་མློའི་དཔེ་

མཚོན་གིས་ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་ཚང་འབུའི་རྐང་པའི་འཚར་བསྐྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

པའི་ནུས་ལྡན་གཏློང་མཁན་ཞིག་ལ་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་སྟེ། རྐང་པ་ནི་

ལྟློ་བ་དང༌། བང་ཁློག་གི་ངློས་ནས་སྐྱེས་ཡློད་པ་བསྟན་བྱུང༌། “སྟངས་འཛིན་གི་མ་

ལག་གི་ནང་བྱུང་བའི་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་འདི་དག་ནི་སྦྲུམ་སིང་རིག་པའི་

ནང་ལྷག་ཏུ་ནུས་སྟློབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྦྲུ་མའི་སྟེང་དུ་

རིགས་རྫས་ཤིག་དུས་ཚོད་དང་ས་ཆ་གང་དུ་མངློན་དུ་འགྱུར་མིན་འདི་སྦྲུ་མ་དེའི་

རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཐློན་པ་དང་འབེལ་བ་ཡློངས་སུ་ཡློད་པས་རེད།”

འློད་སློ་ལཱས་རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་བཤད་ཀི་ཚན་པ་འདི་འཕེལ་འགྱུར་རིག་

པའི་སྐློར་གི་གློ་རྟློགས་ཤིག་གི་ཐློག་ནས་མཇུག་བསྡུས་བྱུང༌། དེ་ནི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་

གྲུབ་རྫས་ཀི་ནུས་རྩློལ་དག་གི་ང་ཚོའི་ཤེས་རྟློགས་ལ་བརྟེན་ནས་གསལ་པློ་ཆགས་

ཡློད། “སིན་བུ་ལ་རྔ་ལྕུག་བྱུང་ཚུལ་གི་དཔེ་མཚོན་འདིའི་ནང་ང་ཚོས་ཁྱད་རྣམ་འད་

མིན་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་མཐློང་ཡློད་པ་དང༌། དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་ཁྱད་རྣམ་དེའི་རིགས་

ཚང་མས་ཁློར་ཡུག་གསར་པ་དང་རིང་པ་གང་རུང་ལ་བསྟུན་འགྱུར་ཇེ་ལེགས་སུ་

ཕིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་བསྐྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁྱད་རྣམ་སློན་

བྱུང་རྣམས་གཉེར་སྲུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཀང་མཐློང་ཡློད། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་སྐྱེ་

དངློས་རིག་པའི་འློས་འགན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལྡན་པའི་སྤི་དཀར་གི་དབྱིབས་རྣམ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

ཞིག་ཡིན་ཚེ། དབྱིབས་རྣམ་དེ་གསང་རྟགས་སུ་བཀློད་ཡློད་པའི་རིགས་རྫས་ནི་

དུས་ཡུན་རིང་པློར་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་ངེས། བཟློ་བཀློད་ཅིག་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་

གནས་ཚུལ་གཉེར་སྲུང་བྱེད་པ་མ་ཟད། རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་གམ་ཁྱད་རྣམ་

གསར་པའང་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་ཀི་ཡློད། ང་ཚོས་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་སྐློར་

བསམ་གཞིགས་བྱེད་སྐབས། དློན་གནད་འདི་གཉིས་ཡིད་ལ་འཛིན་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན།”

ཧོད་སི་རིགས་རྫས།

འློད་སློ་ལཱས་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟས་ནས་དློན་ཚན་མཐའ་མ་གེང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡློད་པ་

ཐག་གཅློད་བྱས། ཚན་པ་འདི་ནི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་གནས་རིམ་གཞན་ཞིག་

ཡིན་ཞིང༌། སྦྲུ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་ལུས་ཕུང་ཇི་ལྟར་འཆར་འགློད་བྱེད་པའི་གནད་

དློན་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་མགློ་བློ་དང་གཟུགས་པློ་ཇི་ལྟར་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་དང༌། སྒལ་

ཚིགས་ཅན་གི་སློག་ཆགས་ལ་རྐང་ལག་ཇི་ལྟར་ཐློགས་པ་སློགས་རེད། འདིར་གེང་

བཞིན་པའི་གནད་འགག་གཙོ་བློ་ནི་ཧློད་སི་རིགས་རྫས་༼hox genes༽ཞེས་པ་དེ་

ཡིན་ཞིང༌། ཧློད་སི་རིགས་རྫས་ལ་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་རྩིག་དཔློན་ཡང་

ཟེར་གི་ཡློད། ཕི་ལློ་ ༡༩༧༨ ལློར་ཨ་མི་རི་ཀའི་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ལློ་ཝེ་སིས་

༼E.B. Lewis༽ཤིང་སྦང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཌེ་སློ་ཧཕེ་ལའི་༼Drosophila༽སྟེང་དུ་

བྱུང་བའི་རིགས་རྒྱུན་འགྱུར་ལྡློག་གི་རྐེན་གིས་ཤིང་སྦང་དེའི་ལུས་ཕུང་གི་འཆར་

འགློད་ལ་ཞེ་ལློག་པའི་འགྱུར་བཅློས་བྱུང་བ་དང༌། སུག་ཏི་མགློ་ལ་ཐློགས་པ་སློགས་

ཀི་རྩློམ་ཡིག་ཅིག་སེལ་ཡློད། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཤིང་སྦང་དེ་དག་ནི་གསར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་དློ་སང་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། ཌློག་ཏྲར་ལློ་ཝེ་སིས་

ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་གློས་གཞིར་བཏློན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བློའང་

ཆགས་པ་རེད། འཕེལ་རྒྱས་ཀི་འགལ་འཛོལ་འདི་དག་ནི། ཤིང་སྦང་གི་ལུས་ཕུང་དེ་

ལྷུ་ཚིགས་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་པར་སྤིར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་

རིགས་རྫས་གཙོ་བློ་ཁག་གི་ནུས་རྩློལ་གི་གློ་རིམ་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་རེད། ཁྱབ་ཁློངས་འདིར་གཏློགས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ལློ་ཝེ་

སིས་བསྟན་པའི་རིགས་རྫས་དེ་དག་ལློགས་སུ་དགར་བའི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་

བཀློད་འདློམས་བྱེད་མཁན་གི་རིགས་རྫས་གཙོ་བློ་བརྒྱད་ཙམ་གསར་རེད་བྱས་

ཡློད། དེ་ལས་ཀང་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་གསར་རེད་ཅིག་ཕིས་སུ་བྱུང་བ་ནི། རིགས་

རྫས་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ནི་རིགས་རྒྱུན་གི་གསང་རྟགས་ཀི་ངློས་ནས་ཁྱད་པར་ཕྲན་

བུ་ཞིག་ཡློད་པ་མ་གཏློགས་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་སྤི་ལ་ཁྱབ་ཡློད། རིགས་རྫས་

འདི་དག་ལ་ཧློད་སི་རིགས་རྫས་ཟེར་བ་དང༌། འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ལ་ཧློད་སི་

རིགས་རྫས་ཆ་བཞི་ཙམ་ཡློད་པའང་ཕིས་སུ་ཤེས་རྟློགས་བྱུང་ཡློད། འདི་ནི་ཤིང་

སྦང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རིགས་རྫས་ཆ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་དང་

མ་འད་བ་ཞིག་རེད། ཚིག་གཞན་ཞིག་གིས་བརློད་ན། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་འློ་འཐུང་

སློག་ཆགས་ཚང་མར་སློ་སློའི་ལུས་ཕུང་གི་རྒྱབ་མདུན་གི་བཀློད་པ་ལ་བཀློད་

འདློམས་བྱེད་པློ་རིགས་རྫས་གཙོ་བློ་བརྒྱད་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད།

འློད་སློ་ལཱས་ཧློད་སི་རིགས་རྫས་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གི་

གཉེར་སྲུང་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་འབེལ་ཚུལ་བརློད་ནས་འགློ་བཙུགས་བྱུང༌། 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

“གལ་སིད་ང་ཚོས་སྦང་ནག་ཅིག་གི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དང་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་

ཁག་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཧློད་སི་རིགས་རྫས་ཀི་ཚོགས་སེ་གཅིག་པའི་སྤི་

དཀར་རྣམས་གསང་རྟགས་སུ་བཀློད་ཡློད་པའི་རིགས་རྫས་མང་པློ་ཞིག་མཐློང་ཐུབ། 

སྦང་ནག་གི་སྟེང་དུ་མགློ་བློའི་ས་ཕློགས་དེ་བྱེ་བག་ཏུ་དགར་བའི་རིགས་རྫས་ལ་འློ་

ཊེ་དགེ་༼OTD༽ཟེར་བ་དང༌། འགློ་བ་མིའི་སྟེང་དེར་འློ་ཊེ་སི་༼OTX༽ཟེར་གི་ཡློད། 

རིགས་རྫས་དེས་ཐློག་མར་སྦང་ནག་གི་སྦྲུ་མའི་སྟེང་གི་ཕུང་པློའི་མདུན་ཕློགས་ཀི་ངློ་

བློར་འགྱུར་བའི་ཕྲ་ཕུང་མཐའ་དག་ལློགས་སུ་དགར་གི་ཡློད་ལ། ཧློད་སི་རིགས་

རྫས་ཀི་ཚོགས་སེར་གཏློགས་པའི་རིགས་རྫས་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་སྦང་ནག་གི་

ཕུང་པློའི་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་འགྱུར་བའི་སྦྲུ་མའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཐློག་མར་ལློགས་སུ་

ངློས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བྱི་བ་དང་འགློ་བ་མི་གང་རུང་ལ་བལྟས་ཀང༌། སྦྲུ་མའི་

ཆགས་སྟངས་འདི་ནི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་ཚང་བའི་སྦྲུ་མ་

ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ནི་འབུ་སིན་དང་འགློ་བ་མིའི་སྟེང་

དུ་གཉེར་སྲུང་བྱས་ཡློད་པ་དང༌། བཀློད་འདློམས་བྱེད་པློ་རིགས་རྫས་ཀི་ཚོགས་སེ་

གཅིག་མཚུངས་ཤིག་གིས་གཉེར་སྲུང་བྱེད་ཀི་ཡློད། དློན་ངློ་མར་ཚན་རིག་པས་

ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་བསྐྱེད་ཐུབ་པའི་ཆ་

ནས་བརློད་ན། ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་སྦང་ནག་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་གི་ནང་

ནས་འློ་ཊེ་དགེ་རིགས་རྫས་ཕིར་འདློན་ཐུབ་པ་དང༌། གལ་སིད་དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་སྦྲུ་མ་

དེས་རང་གི་མགློ་བློ་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་འཆི་ངེས། འློན་ཀང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀིས་སྦྲུ་མ་དེའི་སྟེང་དུ་མི་ལས་བངས་པའི་རིགས་རྫས་བཞག་ཚེ། སྦྲུ་མ་དེས་མགློ་

བློ་ཞིག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། ཡིན་ཡང༌། མགློ་བློ་དེ་ནི་སྦང་ནག་གི་མགློ་བློ་ཞིག་ཡིན་

པ་ལས་མིའི་མགློ་བློ་ཞིག་མིན། དེའི་ཕིར་རིགས་རྫས་འདིས་མགློ་བློའང་བྱེ་བག་ཏུ་

དགར་བ་ཞིག་རེད། འློ་ཊེ་དགེ་དང༌། ཡང་ན་འློ་ཊེ་སི་རིགས་རྫས་ཀིས་མགློ་བློར་

འགྱུར་བའི་སྦྲུ་མའི་ཆ་ཤས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིགས་རྫས་འདིས་

སྦང་ནག་གི་སྟེང་དུ་སྦང་ནག་གི་རིགས་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཁག་ཅིག་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་པ་དང༌། འགློ་བ་མིའི་སྟེང་དུ་མིའི་རིགས་རྫས་ཁག་ཅིག་ནུས་ལྡན་དུ་གཏློང་

གི་ཡློད།”

“གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་རིགས་རྫས་བརེས་པ་འདི་ཁ་ཕློགས་ལྡློག་ནས་ཞིབ་

འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཉན་མཁན་ཚོའི་

བློ་ངློར་ཡློད་པའི་དི་བ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌།

“ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདི་ནི་བང་དློར་གི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་

མིའི་སྟེང་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་མེད། འློན་ཀང༌། བྱི་བའི་སྟེང་དུ་བྱས་ཡློད་པ་དང༌། འློ་

ཊེ་སི་རིགས་རྫས་བསུབ་ཚེ་བྱི་བའི་སྦྲུ་མ་དེ་མགློ་བློ་མེད་པ་ཞིག་ཡློང་ཞིང༌། སྦང་

ནག་གི་འློ་ཊེ་དགེ་རིགས་རྫས་བྱི་བའི་སྦྲུ་མའི་སྟེང་ལ་བསན་ཚེ་མགློ་བློ་ཐློགས་རྒྱུ་

རེད། འདིར་ཡང་བྱི་བའི་མགློ་བློ་འགྲུབ་པ་ལས་སྦང་ནག་གི་མགློ་བློ་མི་འགྲུབ།”

“དེ་བས་ན་ལུས་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་མ་འད་བ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། རིགས་རྒྱུན་

གི་རྟེན་གཞི་ཞིག་དློན་དངློས་སུ་མེད་པ་དང༌། བཀློད་འདློམས་བྱེད་མཁན་གི་རིགས་

རྫས་དེ་དག་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གི་གནད་དློན་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།” ཏཱ་ལའི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

བ་མས་གསལ་ཁ་བཏློད་པའི་དི་བ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌།

 འློད་སློ་ལཱས་ལན་འདེབས་རྒྱུར། “རེད་ལགས། སྦྲུམ་སིང་རིག་པ་ནི་གང་

དུའང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང༌། རྩ་འཛིན་ནི་རྟག་ཏུ་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་རེད། རིགས་

རྫས་ཤིག་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་ཡློད་ཚེ། དེས་འབས་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་ཅིང༌། འབས་བུ་

དེར་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བ་དང༌། དེ་ནས་སླར་ཡང་འདིས་འབས་

བུ་གཞན་ཞིག་བསྐྱེད་པ་སློགས་རེད། སྦྲུ་མའི་རིགས་འདི་གཉིས་ལ་མཚོན་ན། གལ་

སིད་འློ་ཊེ་སི་རིགས་རྫས་དེ་ཡློད་ཚེ། རིགས་རྫས་འདིས་མགློ་བློའི་ཁ་ཕློགས་ངེས་

པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་པ་དང༌། འདི་ནི་དབང་རྩའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་ནང་དུའང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་རེད།”

འློད་སློ་ལཱས་དློན་ཚན་མང་པློ་ཞིག་གེང་ནས་ད་ནི་གནས་རིམ་རགས་པའི་

འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་དང་འབེལ་བའི་གློས་བསྡུར་ཞིག་འགློ་འཛུགས་པའི་ག་སྒིག་

བྱེད་ཀིན་འདུག ཁློ་མློས་དབུགས་རིང་པློ་ཞིག་འཐེན་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ང་ཚོས་

འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་དུ་རྐང་ལག་མེད་པའི་ཉ་ནས་འགློ་རྩློམ་གི་ཡློད། འགྱུར་

རྡློའི་ཟིན་བིས་གཞིར་བཞག་ན། རྟགས་མཚན་ཐློག་མ་ནི་ལློ་ངློ་ས་ཡ་ལྔ་བཅུའི་རེས་

སུ་དེང་དུས་ཀི་ཉའི་ཉ་གཤློག་དང་ཆ་འད་བའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་སློག་ཆགས་ངློ་

མཚར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་འདི་རེད། ཡིན་ཡང༌། ཡན་ལག་དེ་ཚོ་ནི་ཉ་གཤློག་མིན་པ་

དང༌། དེ་དག་ནི་རྐང་ལག་གི་སློན་བགློད་པ་རེད།

“དེ་ནས་ལློ་ངློ་ས་ཡ་བརྒྱའི་ཡས་མས་ཀི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་སློག་ཆགས་ཀི་

སྟེང་དུ་ཤའི་ཡན་ལག་དེ་དག་གཡློ་ལག་ལྟ་བུ་གྱུར་འདུག་ཅིང༌། ང་ཚོའི་ལག་ངར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང་འད་མཚུངས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་ལ་ཕྲག་ཚིགས་ཀི་རུས་པ་དང༌། ངར་

དུང་གི་རུས་པ། ལག་ངར་ཆེ་བའི་རུས་པ། བློལ་གློང་གི་རུས་ཚིགས། སློར་མློ་

བཅས་ཡློད། ཡན་ལག་ཐློག་མ་འདི་དག་ནི་སྐམ་ས་རུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་

ཡིན་ཞིང༌། ཆུ་རྐལ་བྱེད་པར་དེ་དག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་འདུག དེ་ལྟ་ནའང་ལློ་ངློ་ས་ཡ་

བཅུའི་རེས་སུ་སྐམ་ས་རུའང་གསར་གཏློད་འདི་བྱུང་ཡློད་ལ། འདིའང་ཐློག་མ་ནས་

ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མིན། ཡན་ལག་འདི་དག་གིས་

ཆུའི་ནང་དུ་གཡློ་འགུལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། གློ་བུར་དུ་སློག་ཆགས་ཚོས་རང་ཉིད་

སྐམ་སར་གློག་ཐུབ་པ་རྟློགས་ཤིང༌། རྩི་ཤིང་ཁག་ནི་ས་མློ་ནས་སྐམ་སར་སླེབས་

ཡློད། དེའི་ཕིར་སྐམ་སའི་ཐློག་ཏུ་ཟ་རྒྱུ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། ཡན་ལག་འདི་དག་

སྐམ་སའི་ཐློག་ཏུ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་འཆར་སྒློ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདིའང་

གསར་བྱུང་ཞིག་རེད།

“འདིར་ཡང་ཡན་ལག་འདི་དག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་ཧློད་སི་རིགས་རྫས་

ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་དགློས་ཤིང༌། དློན་ངློ་མར་ལུས་ཕུང་གི་མདུན་ཕློགས་ཀི་ཆ་

ཤས་སྟེང་ཧློད་སི་རིགས་རྫས་གཉིས་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་ནས་ཡན་ལག་འདི་དག་སྐྲུན་

གི་ཡློད། ཧློད་སི་རིགས་རྫས་ཀིས་ཁྱད་རྣམ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་འདི་ནི་མཉམ་

འབེལ་གི་གདམ་ཀ་ཞིག་རེད།

“ཁྱད་རྣམ་གསར་པ་ཞིག་ངློ་སྤློད་བྱས་པའི་རེས་སུ་ཁྱད་རྣམ་དེ་རྣམ་པ་འད་

མིན་དུ་འློང་ཆློག་པ་དང༌། དཔེར་ན། མི་དང་བྱིའུ་ཕ་ཝང་ལྟ་བུའི་སྒལ་ཚིགས་ཅན་གི་

སློགས་ཆགས་འད་མིན་གི་སྟེང་ཡན་ལག་དེ་དག་ལས་མཛུབ་མློ་རིང་པློ་དར་འཕེལ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

བྱས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་རྟ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་སློར་མློ་རྣམས་མེད་པར་གྱུར་ཡློད། ཡིན་

ཡང༌། དེ་དག་ཚང་མ་ཡན་ལག་ཅིག་བསྐྲུན་པའི་གཞི་རྩའི་རྩ་འཛིན་འདི་ལས་རྣམ་པ་

ཐ་དད་དུ་བྱུང་ནས་ཁློར་ཡུག་འད་མིན་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱས་པ་རེད།

“མཇུག་སྡུད་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ་སླར་ཡང་ཕྲ་ཕུང་ལ་ཁ་ཕློགས་རྒྱུ་ཡིན། 

ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལ་སེ་ལེན་པ་དང༌། འིན་ཛ། སྐྱི་པགས། ཡུར་ལམ་སློགས་ཡློད། ང་ཚོས་

ཤེས་ཡློད་པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ལ་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ཚོའི་ནང་གི་

རིགས་རྫས་མང་པློ་ཞིག་གི་སྟེང་སྤི་དཀར་དང༌། ཡུར་ལམ། སེ་ལེན་པ་སློགས་

གསང་རྟགས་སུ་བཀློད་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བལྟས་ཚེ། སྐྱེ་ལྡན་བྱེ་བག་པ་དེར་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་གྲུབ་པའི་

རིགས་རྫས་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན། དེ་མཚུངས་སུ་རིགས་རྫས་མང་པློ་ཞིག་གཉེར་

སྲུང་བྱས་ཡློད་པའང་མཐློང་ཐུབ་ཀི་རེད། དཔེར་ན། ཧློད་སི་རིགས་རྫས་དང་སེ་

ལེན་པ་ཁག་ཅིག་གི་རིགས་རྫས་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་དག་ནི་ཁྱད་རྣམ་ཡག་པློ་ཞིག་ཏུ་

བརྩིས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པློར་གཉེར་སྲུང་བྱེད་

ཀི་ཡློད།

“གལ་སིད་ང་ཚོས་གཉེར་སྲུང་བྱས་ཡློད་

པའི་རིགས་རྫས་ཁློད་ནས་རིགས་རྫས་ཤིག་

མཐློང་བ་ཡིན་ན། རིགས་རྫས་དེ་དང་གཅིག་པ་

ཞིག་རྩི་ཤིང་དང༌། དུད་འགློ། ཨ་མེ་བ་བཅས་ཀི་

སྟེང་དུའང་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་
འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཏཱ་ཝུན།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཚམས་རེར་སིན་བུའི་སྟེང་དུའང་དེ་ལྟར་བྱེད་ཆློག ང་ཚོས་བདེན་དློན་འདི་གཞིར་

བཞག་ནས་མཇུག་སློམ་འཇློག་པ་ནི་སའི་གློ་ལའི་ཐློག་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་

མློང་གི་མེས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེང་སྐབས་ཀི་སྐྱེ་ལྡན་

ཚང་མའི་སྟེང་རིགས་རྫས་ཁག་ཅིག་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པས་རེད། 

“ང་ཚོས་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་བྱུང་རབས་ཀི་དློན་འགེལ་རི་མློ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

ཡིན།” མཚམས་འདིར་འློད་སློ་ལཱས་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་དློན་འགེལ་རི་མློ་མ་

འད་བ་ཁག་ཅིག་བསྟན་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པའི་སྐྱེ་

ལྡན་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལ་གཞི་བཞག་འདུག

ཚེ་སོག་གི་ཁ་ཕོགས་གསུམ།

ཚེ་སློག་ནི་མེས་པློ་གཅིག་ལས་བྱུང་ནས་ཁ་ཕློགས་གསུམ་དུ་ཆས་ཡློད། གཅིག་ནི་

སིན་བུ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་ནི་ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པློ་ཡིན། གཉིས་པ་ནི་ཨ་ཀེ་

འར་༼achaea༽ཡིན་པ་དང༌། ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད། ཨ་ཀེ་འར་ནི་ཆུ་ཚན་

དང་ཆུ་མིག་ཚ་བློ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཐལ་དགས་པའི་ནང་དུ་གནས་ཡློད། གསུམ་

པ་ནི་ཡློ་ཁད་རེ་འློད་༼eukaryote༽ཅེས་པ་འདི་རེད། འདི་ནི་ང་ཚོས་དློ་སང་བྱེད་

ཡུལ་གཙོ་བློ་དེ་ཌཡིན། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ནི་འདིའི་རིགས་ལ་གཏློགས་པས་ཡིན།”

“དུས་སྐབས་འདིར་སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་གི་བར་ལ་ཁྱད་པར་བྱུང་ཚར་

བ་ཡིན་ནམ།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌།

“མ་རེད་ལགས། རྩི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཡློ་ཁད་རེ་འློད་ལ་གཏློགས་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་སེམས་ཅན་དང་ཤ་མློའི་རིགས་ཀང་འདིར་གཏློགས་ཀི་ཡློད།” 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

འློད་སློ་ལཱས་རང་གི་འགེལ་དློན་རི་མློ་ལ་འགེལ་བཤད་བྱས་ཤིང༌། རི་མློའི་

ཐློག་གི་ཐིག་གི་རིང་ཚད་ཀིས་རིགས་རྫས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་འབེལ་བ་དམ་པློ་

ཡློད་པ་མཚོན་འདུག ཐིག་དེ་དག་གིས་དུས་དངློས་སུ་བསྟན་མེད་ཀང༌། རིགས་

རྫས་དག་གི་མཚུངས་ཆ་ནི་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་ནས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་

སའི་གློ་ལ་ནི་ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་བཞི་དང་ཕེད་ཀའི་གློང་དུ་གྲུབ་ཅིང༌། ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་གི་རེས་སུ་ཚེ་སློག་ཐློག་

མར་དར་བ་རེད། ཡིན་ཡང༌། ཚེ་སློག་ནི་ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་རང་བཞིན་

དུ་ལྷག་ཡློད། དེ་ནས་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་བྱུང་སྟེ། ཉ་ནི་ལློ་ངློ་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། འློ་འཐུང་སློག་

ཆགས་ནི་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱའི་གློང་དུ་བྱུང༌། མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཀི་འགྱུར་རྡློ་ས་ཤློས་ཀི་ལློ་ཚད་དེ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་

རེ་ལྔ་རེད། ད་ལྟའི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པའི་ལུས་ཕུང་དང་གཤིས་སྤློད་ཀི་ཁྱད་རྣམ་ཁག་ནི་ཉུང་

མཐའ་ཡང་ལློ་ངློ་ས་ཡ་དྲུག་གི་འཕེལ་འགྱུར་ལས་བྱུང་ཡློད།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆུ་ཚོད་ཅིག་ལ་བསྒྱུར་ཞིང༌། དེས་སྐྱེ་ལྡན་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཐུན་མློང་གི་མེས་པློ་

གཅིག་ལས་ཉེ་འཆར་བྱུང་ཚུལ་བསྟན་འདུག

“མེས་པློ་དང་པློ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་ལྡན་སློན་མ་ཐམས་ཅད་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་

ཅན་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཡིན། ཁློ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཨ་མེ་བ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཨ་མེ་

བའི་གསར་གཏློད་འདི་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ནང་ཐེངས་མང་པློར་བྱུང་

ཡློད། ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་རིགས་རྒྱུད་གཞན་དག་ནི་ཕིས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེར་ན། རྫིང་ཆུའི་ནང་དུ་ཆུ་རྐལ་བྱེད་པའི་སི་ལེ་༼ciliates༽ལྟ་བུ་རེད།

“འློན་ཀང༌། ང་ཚོའི་འགློ་བ་མི་གཙོར་བཟུང་གི་རིང་ལུགས་ལ་མཚོན་ན་

རིགས་གསུམ་སྟེ། ཤ་མློ་དང༌། སེམས་ཅན། རྩི་ཤིང་བཅས་ནི་དློ་སང་ཤུགས་ཆེན་

བྱེད་ས་ཆགས་ཡློད། དེ་ཡང་འདི་དག་ལ་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཆ་ཡློད་

པས་རེད། འདི་དག་ནི་ཁྱད་རྣམ་མ་འད་བ་གསུམ་ཡིན་ཡང༌། ཐུན་མློང་གི་མེས་པློ་ནི་

གཅིག་ཡིན། ཤ་མློ་ནི་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཅན་དུ་གྱུར་ཡློད་ནའང༌། རེ་འགའ་ནི་ད་དུང་

ཡང་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཅན་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཡློད། དེ་མཚུངས་སུ་ཨ་གྷ་ལང་ཁུ་

༼green algae༽ལྟ་བུའི་རྩི་ཤིང་ཁག་ཅིག་ནི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ལས་གྲུབ་ཀང༌། ཤིང་

སློང་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཅན་རེད།”

ཧོན་མི།

“མཐའ་མར་དུད་

འགློ་ནི་ལློ་ངློ་ས་ཡ་

ལྔ ་ བ རྒྱ འི ་ ཡ ར ་ཧློན་མིའི་འཕེལ་འགྱུར།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

སློན་ལ་ལློགས་སུ་ཐློན་ནས་སྒལ་ཚིགས་ཅན་དང་སྒལ་ཚིགས་མེད་མཁན་གཉིས་

བྱུང༌། མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཚང་མར་ཐུན་མློང་གི་མེས་པློ་ཞིག་ཡློད། སྤ་དང་སྤེའུ་

ནི་ལློ་ངློ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུའི་ཡར་སློན་ལ་ལློགས་སུ་གེས་འདུག སྤའི་རིགས་རྒྱུད་གི་

ནང་ནས་ནགས་དེད་ཐློག་མར་ལློགས་སུ་ཐློན་པ་རེད། ལློ་ངློ་ས་ཡ་ལྔ་དང་བདུན་གི་

བར་ཞིག་ལ་ཧློན་མི་༼hominid༽ལློགས་སུ་གེས་ཡློད། སྐབས་དེར་ད་དུང་སྤ་མི་

གཞན་ཡང་ཡློད་ལ། ལློ་ངློ་ས་ཡ་གཉིས་ཀི་ཡར་སློན་ལ་བློ་ནློ་༼bonobo༽ཞེས་པའི་

ཆིམ་ཕམ་ཛེའི་༼chimpanzee༽རིགས་རྒྱུད་ཅིག་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་སྤི་ལས་ལློགས་སུ་

གེས་ཏེ། རང་ངློས་ནས་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་འདུག མི་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སློན་དུ་

ཧློན་མིའི་རིགས་རྒྱུད་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད།”

“རྒན་གཞློན་གི་ཆ་ནས་བརློད་ན། ནགས་དེད་དང་མི་རྒློད་རྒན་པ་ཡིན་

ནམ།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌།

“མ་རེད་ལགས། འདིའི་ཐད་ལ་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ན་མི་འགིག་ཅིང༌། 

འདི་དག་ནི་དེང་རབས་ཀི་སྐྱེ་ལྡན་ཡིན། དློན་གནད་ནི་ག་དུས་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་ཐུན་

མློང་གི་མེས་པློ་ལས་ལློགས་སུ་ཐློན་ནས་རང་ངློས་ནས་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་

འགློ་བརྩམས་ཡློད་མེད་འདི་རེད།”

ཏཱ་ལས་བ་མས་ཧློན་མི་སབ་ཕེན་༼Homo sapiens༽ག་དུས་ཐློག་མར་བྱུང་

བར་དིས་པ་དང༌། འློད་སློ་ལཱས་བཤད་རྒྱུར། “དེ་ནི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ལ་

རག་ལས་ཡློད། འློན་ཀང༌། ལློ་ངློ་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡི་ཡར་སློན་ལ་ཧློད་མི་སབ་ཕེན་

སབ་ཕེན་༼Homo sapiens sapiens༽དར་ཟིན་པ་དང༌། བག་ཕུག་ནང་གི་རི་མློ་ནི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལློ་ངློ་སྟློང་ཕྲག་བཞི་ཅུའི་ཡར་སློན་ལ་བིས་ཤིང༌། ཞིང་ལས་ནི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཕྲག་ཅུའི་

ཡར་སློན་ལ་འགློ་བཙུགས་ཡློད། ང་ཚོ་བྱུང་ནས་ཧ་ཅང་རིང་པློ་ཞིག་འགློར་མེད།”

མཚམས་འདི་ནས་ཞློགས་པའི་བགློ་གེང་གི་ཐུན་མཇུག་བསྒིལ་བ་དང༌། དེ་

དང་ལྷན་དུ་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་བརློད་བྱ་གཅིག་གི་སྤི་ཁློག་ཀང་རྫློགས་བྱུང༌། 

ཡིན་ཡང༌། འློད་སློ་ལཱས་རེས་ནས་སླར་ཡང་རྐུབ་སྟེགས་ཚ་བློ་ཐློག་ལ་བསད་ནས་

རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་བཤད་མཇུག་བསྐྱངས་སློང༌། ཁློ་མློས་འགློ་བ་མིའི་ཤེས་པའི་

མངློན་ཐློན་དེ་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་གེང་བྱུང༌།

རིག་གཞུང་གིས་འགེབས་སྲུང་བྱས་པའི་རིགས་རྫས།

“ང་ཚོའི་ཀད་པའི་ནང་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་ལ། དེ་དག་གི་

བར་ལ་འབེལ་བ་བྱུང་ནས་བརྡ་རྟགས་རྣམས་གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་དང༌། ང་

ཚོས་ཀད་པ་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཚོར་ཞེས་པའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་

བསྐྱེད་ཀི་ཡློད། ཀད་པ་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཚོར་ནི་སེམས་ཅན་ཚང་མའི་སྟེང་དུ་

མཆིས། ལྷག་པར་དུ་ཚད་གཞི་ཅུང་མཐློན་པློ་ཡིན་པའི་ཀད་པ་གཞིར་བཞག་གི་

ཤེས་ཚོར་ནི་སྒལ་ཚིགས་ཅན་གི་སློག་ཆགས་ཚང་མར་ཡློད།

“མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་ཉེ་ཆར་གང་ཞིག་ཤེས་རྟློགས་

བྱུང་བ་ནི། ཧློད་མིའི་ཁློད་ནའང་རིགས་རྒྱུད་ཁ་ཁར་གེས་ནས་འཕེལ་འགྱུར་གི་གློ་

རིམ་ཞིག་གིས་འགློ་བ་མིའི་རིགས་བསྐྱེད་ཡློད་པ་དང༌། ང་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་ཉེ་འབེལ་

ཐག་ཉེ་ཤློས་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་དང་བློ་ནློ་ལྟ་བུ་ལ་ཐུན་མློང་གི་མེས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་

བཅས་རེད།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

“འགློ་བ་མི་ནི་ང་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་དང༌། གཅུང་མློ་ཡིན་པའི་སློག་ཆགས་འདི་

ཚོར་བསྡུར་ན་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་ཡློད་མེད་དེ་གེང་བྱ་གཙོ་བློ་ཡིན། ང་ཚོས་གནད་

དློན་འདི་ལ་ཕློགས་གཉིས་ནས་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་ཆློག རིག་སྟློབས་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀི་

ཁྱད་རྣམ་ནི་ང་ཚོ་དང་སེམས་ཅན་འདི་ཚོར་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་ལ། སེམས་ཅན་འདི་

དག་དང་ང་ཚོའི་སེམས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་དེ་ཕ་མའི་གསློ་སྐྱློང་ལ་བརྟེན་ཡློད། ཆིམ་

ཕམ་ཛེའི་ཕྲུ་གུ་མ་ལ་མ་བརྟེན་པར་འཚར་ལློངས་བྱེད་མི་ཐུབ། ང་ཚོའི་བར་ལ་

གཤིས་རྒྱུད་ཀང་འད་མཚུངས་ཤིག་ཡློད་པ་དང༌། ཆིམ་ཕམ་ཛེ་ཁག་ཅིག་ནི་ངློ་ཚ་ཧ་

ཅང་ཆེ་ཞིང༌། གཞན་ཁག་ཅིག་ནི་ཧ་ཅང་ཁློང་ཁློ་ཚ་བློ་ཡིན། འགློ་བ་མི་ལའང་

གཤིས་རྒྱུད་འདི་དག་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། སེམས་ཁམས་ཀི་ངློས་ནས་བཤད་ནའང༌། 

སེམས་ཅན་འདི་ཚོ་ནི་ང་ཚོ་དང་ཅུང་འད་མཚུངས་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་རང་གི་

མློང་བ་དང་ལད་ཟླློས་ལ་བརྟེན་ནས་སྦློང་གི་ཡློད། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤི་ཚོགས་རང་

བཞིན་གི་སེམས་ཅན་

ཡིན་པས། ང་ཚོར་སྤི་

ཚོ ག ས ་ ཀི ་ སྒི ག ་

འ ཛུ ག ས ་ ཤི ག ་ གི ་

བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཆབ་

སིད་དང༌། གལ་རིམ་ལ་

སློགས་པའི་སྤི་ཚོགས་

ཀི་འབེལ་བ་ཞིག་ཡློད། འློད་སློ་ལཱས་གཏམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤི་ཚོགས་རང་བཞིན་གི་སེམས་ཅན་ཡིན་པས། ང་ཚོར་སྤི་

ཚོགས་ལ་ཁ་ཕློགས་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ལྟ་བུའི་མློང་ཚོར་སྐློར་ཞིག་

ཡློད། སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་རྩེད་མློ་རྩེ་བ་དང༌། གད་མློ་དགློད་པ། ལྟ་རྟློག་ཀང་

བྱེད།

“ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་དང་སེམས་ཅན་འདི་ཚོའི་བར་གི་འབེལ་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེན་ཡིན་ཞིང༌། རྟེན་གཞི་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ཕློགས་གཞན་ནས་ང་ཚོས་འགློ་བ་

མི་ནི་སེམས་ཅན་འདི་དག་ལས་ཁྱད་པར་གང་དག་ཡློད་དམ་ཞེས་དི་བ་འགློད་ཆློག་

ལ། མི་ལ་མཚོན་ན་ལད་ཟླློས་དང་མློང་བ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། སྐད་ཡིག་གཞིར་

བཞག་གི་རིག་གཞུང་ལས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཆགས་ཡློད།

“ང་ཚོས་ཐློག་མར་རིག་གཞུང་གི་སྐློར་ལ་གེང་རྒྱུ་ཡིན། རིག་གཞུང་ཞེས་

པའི་དློན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། འགློ་བ་མི་ནི་ཆུ་བྱི་ལྟར་རང་གིས་བཟློ་སྐྲུན་བྱས་པའི་

ཁློར་ཡུག་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱས་ཡློད། མཚོ་སམ་གིས་ཆུ་མཛོད་རྩིག་པ་དང༌། དེ་

ནས་ཆུ་མཛོད་ལས་གྲུབ་པའི་སློ་སློའི་ཁློར་ཡུག་ནང་དར་འཕེལ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་

གི་ནུས་སྟློབས་ལ་བལྟས་ནས་མཚོ་སམ་རྣམས་རང་བྱུང་གིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་

ཀི་ཡློད། དེ་མཚུངས་སུ་མི་ཡིས་རིག་གཞུང་བཟློ་སྐྲུན་བྱས་ཤིང༌། སེམས་དང་

འབེལ་ཆེ་བའི་རིག་གཞུང་ལས་གྲུབ་པའི་ཁློར་ཡུག་ནང་དར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་

གི་ནུས་སྟློབས་ལ་དཔག་ནས་ང་ཚོ་ནི་རང་བྱུང་གིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“ང་ཚོས་རང་གི་ཁློར་ཡུག་བསྐྲུན་ཡློད། འདི་ནི་ང་ཚོས་རིག་གཞུང་དང༌། 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

སྐད་ཡིག ཀད་པ། སེམས་བཅས་ཀི་མཉམ་འབེལ་གི་འཕེལ་འགྱུར་གེང་ཆློག་པའི་

ཆ་ནས་ཆེས་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད། འགློ་བ་མིའི་རིག་གཞུང་ནི་སྐད་ཡིག་བརྒྱུད་

ནས་བྱུང་ཞིང༌། སྐད་ཡིག་གི་ནང་དུ་རིག་གཞུང་གསང་རྟགས་སུ་བཀློད་ཡློད། སྐད་

ཡིག་ནི་ཕྲུ་གུའི་ཀད་པས་སྦློང་ཐུབ་པའི་ཆ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེ་

བཞིན་ཕྲུ་གུའི་ཀད་པའང་མཚོན་རྟགས་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཡིག་འདི་སྦློང་ཐུབ་མིན་

གི་ཆ་ནས་རང་བྱུང་གིས་འདེམས་སྒྲུབ་བྱས་ཡློད། དེའི་ཕིར་རིག་གཞུང་གི་གློ་

རྟློགས་གསང་རྟགས་སུ་བཀློད་ཡློད་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ནི། མཚོན་རྟགས་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་སེམས་ཀི་མངློན་ཐློན་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ཡློད། 

མགློགས་པློར་འཕེལ་འགྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཡང་འདིར་ཡློད་ངེས་རེད།

“ང་ཚོས་འགློ་བ་མིའི་སེམས་ཀི་མངློན་ཐློན་ལ་རྒྱུ་རྐེན་དུ་སློང་བའི་འཕེལ་

འགྱུར་གི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་དཔེ་གཟུགས་ཤིག་ཇི་ལྟར་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་དགློས་སམ། 

དང་པློར་བཤད་ན་ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་བཟློ་དགློས་མིན་རྟློགས་ཀི་མེད། ཡིན་ཡང༌། ལྟ་

ཚུལ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་འགེབས་སྲུང་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང༌། ལྟ་ཚུལ་འདིར་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་ཐབས་ཡག་ཤློས་ཤིག་ནི། ཝེ་ཊ་མེ་སེ་༼vitamin C༽དཔེ་མཚོན་དུ་

འགློད་རྒྱུ་དེ་རེད། གསློན་པར་ཝེ་ཊ་མེ་སེ་ཞེས་པའི་བཅུད་རྫས་འདི་དགློས་ངེས་

ཡིན། སའི་གློ་ལའི་སྐྱེ་ལྡན་ཕལ་ཆེ་བས་རང་སྟེང་ནས་ཝེ་ཊ་མེ་སེ་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་

ཡློད། སྐྱེ་ལྡན་དག་ལ་ནུས་རྩློལ་འདི་བྱེད་མཁན་གི་རིགས་རྫས་ཡློད་པ་དང༌། 

རིགས་རྫས་དེ་ཚོ་དང་ཆ་མཐུན་པའི་འིན་ཛ་དག་གིས་ཝེ་ཊ་མེ་སེ་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད། 

འློན་ཀང༌། སྤ་མིས་ཤིང་ཏློག་ཟ་བ་འགློ་བརྩམས་ཤིང༌། ཝེ་ཊ་མེ་སེ་ནི་ཤིང་ཏློག་གི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནང་མང་པློ་ཡློད། དེར་བརྟེན་ཝེ་ཊ་མེ་སེའི་རྫས་སྦློར་དང་འབེལ་བའི་འིན་ཛ་ཁག་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པའི་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་རྣམས་རང་བྱུང་གི་འདེམས་

སྒྲུག་ལས་འགེབས་སྲུང་བྱས་ཡློད། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འདིའི་རིགས་ལ་ཝེ་ཊ་མེ་སེ་

ཕི་ལློགས་ཀི་ཁློར་ཡུག་ལས་ཐློབ་ཀི་ཡློད་པས་ཡིན། གལ་ཏེ་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་

ལྡློག་ཅིག་གིས་རང་སྟེང་དུ་ཝེ་ཊ་མེ་སེ་བཟློ་རུ་མ་བཅུག་པ་དང༌། ཁྱེད་ལ་ཝེ་ཊ་མེ་སེ་

ཕི་རློལ་གི་ཁློར་ཡུག་ནས་འཐློབ་ཀི་ཡློད་ཚེ། འདི་དང་འབེལ་བའི་རིགས་རྫས་ཀི་

བྱེད་ལས་མེད་པས་རང་བྱུང་གི་འདེམས་སྒྲུག་མི་འབྱུང༌། སྤིར་རིགས་རྫས་ཤིག་ལ་

མཚོན་ན། རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་རྟགས་འགློད་པའི་རང་

གི་ནུས་པ་བརླག་ཉེན་ཆེ། འློན་ཀང༌། རིགས་རྫས་འགེབས་སྲུང་གི་གནས་སྟངས་

ནང་གསང་རྟགས་འགློད་པའི་ནུས་པ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་མེད།

“རྣམ་གཞག་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། རིག་གཞུང་གིས་རིགས་རྫས་འགེབས་

སྲུང་བྱེད་པ་ནི་ཧློན་མིའི་རིགས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་རྣམས་རིག་གཞུང་ལ་བརྟེན་དགློས་

པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཡིན། ཚིག་གཞན་ཞིག་གིས་བརློད་ན། གལ་ཏེ་རིག་གཞུང་གིས་ཧློན་

མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཁག་ལ་བཀློལ་སྤློད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕི་རློལ་ནས་མཁློ་སྤློད་

བྱས་ཚེ། གནས་ཚུལ་དེ་དག་བཀློད་ཡློད་པའི་རིགས་རྫས་ནི་རང་བྱུང་གི་འདེམས་

སྒྲུག་ནང་འགེབས་སྲུང་བྱེད་པ་དང༌། དགློས་ངེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཕི་རློལ་ནས་ཡློང་

གི་ཡློད་པས་རིགས་རྫས་ཀི་བཀློད་བྱུས་དེ་དག་བག་ལ་ཉལ་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་འདིར་

བརྟེན་ནས་ཧློན་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ནི་རང་གི་གསློན་གནས་ཀི་དློན་དུ་རིག་གཞུང་ལ་

བརྟེན་དགློས་བྱུང༌།
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“འདི་ནི་དེང་སྐབས་ཀི་འགློ་བ་མི་ལ་མཚོན་ན་བདེན་དློན་མངློན་གསལ་

ཞིག་ཆགས་ཡློད། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་རྟློག་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང༌། ཕན་

ཚུན་ལ་འབེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་སློགས་རྟློགས་པར་རིག་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་

གནས་ཚུལ་དགློས་ངེས་ཡིན། རིག་གཞུང་མེད་པར་ང་ཚོས་ནུས་རྩློལ་བྱེད་མི་ཐུབ། 

ཚན་རིག་གི་ཚོད་དཔག་ལ། འགེབས་སྲུང་འདི་ལས་ཉམས་ཆག་བྱུང་བའི་ཀད་པའི་

བཀློད་བྱུས་རྣམས་བསྐྱར་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ནས་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པར་

བྱས་ཡློད་སིད་པ་འདི་རེད། གལ་ཏེ་རིག་གཞུང་གི་དགློས་མཁློ་བྱུང་ཡློད་ཚེ། སྐད་

ཡིག་དགློས་པ་ནི་ཤུགས་སུ་བསྟན་འདུག ཀད་པའི་ནུས་པ་གཞན་ཁག་ཅིག་ཉམས་

སིད་ཀང༌། སྐད་ཡིག་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པར་གང་ཉམས་པ་དེ་དག་བསྐྱར་དུ་བཀློད་

སྒིག་བྱས་ཡློད་སིད། གནས་སྟངས་འདིའི་ནང་ཉམས་ཆག་ནི་བསྟུན་འགྱུར་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕི་རློལ་ནས་གནས་ཚུལ་བངས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཁློར་ཡུག་

གམ་རྟེན་གཞི་བསྐྲུན་པ་ནི་སྟབས་ཇེ་བདེ་རུ་སློང་ཡློད་པས་རེད། འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བརྟག་དཔད་བྱེད་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་དུ་

སྤ་མི་དང་མིའི་ཀད་པ་གཉིས་ལ་འདིའི་ཐད་ནས་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡློད་པར་དི་བ་

འགློད་ཀི་ཡློད།

“ང་ཚོར་ཀད་པའི་བཀློད་བྱུས་ཀི་ཉམས་ཆག་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡློད་མེད་ཀི་

སྐློར་ལ་ལྟ་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། ང་ཚོས་མིའི་ཀད་པ་འདི་ཆེ་རུ་སློང་ནས་དབང་

རྩའི་ཕྲ་ཕུང་མང་དུ་ཕིན་པ་རྟློགས་ཡློད་པ་དང༌། མིག་སར་ཡློད་པའི་ཀད་པའི་ནུས་

པ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ཐློག་ནས་བརྟག་དཔད་གཏློང་ཆློག གློ་རྟློགས་དེ་དག་གིས་ཀད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ནི་རིགས་རྒྱུན་གིས་གཏན་ཁེལ་བྱས་མེད་པ་གསལ་པློར་བསྟན་ཡློད། ཀད་པའི་

ངློ་བློར་འགློ་བའི་སྦྲུ་མའི་སྟེང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ལ་སློ་སློ་ཕློགས་གང་དུ་འགློ་དགློས་

མིན་གི་སྤིའི་བཀའ་མངགས་ཤིག་ཡློད་པ་ལས། གཞན་རྣམས་ནི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་

སྒིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་རེད། འདིས་བསྟན་དློན་ནི་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་མགློ་རུ་

འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞིག་བཏང་ཡང་མཇུག་འབས་ཅུང་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡློང་ཆློག་པ་

འདི་ཡིན་ཞིང༌། འགློ་འཛུགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ན། ཀད་པ་

ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡློང་ཐུབ།

“དེའི་ཕིར་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་ལ། རིག་གཞུང་གིས་ཀད་པའི་འཕེལ་ཕློགས་

དང་འབེལ་བའི་རིགས་རྫས་ཀི་གསང་རྟགས་རྣམས་དགློས་མེད་དུ་བསྒྱུར་པ་དང༌། 

དེ་དག་ལ་ཉམས་ཆག་བྱུང་ནས་རང་དབང་ཆེ་བའི་ཀད་པའི་བར་སང་༼ང་ཚོས་འདིའི་

དནོ་དེ་དནོ་དངོས་སུ་རགོས་ཀི་མེད།༽དེ་བསྐྱར་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཏེ་བརྡ་རྟགས་རང་བཞིན་

གི་སྐད་ཡིག་སྦློང་བར་མྱུར་བའི་སེམས་རིག་བསྐྱེད་ཅིང༌། འདི་ལྟར་རིག་གཞུང་གི་

གནས་ཚུལ་ནི་སྐད་ཡིག་ལས་ཐློབ་པར་བྱས་ཡློད། ང་ཚོས་འདིར་བརྡ་རྟགས་རང་

བཞིན་གི་སྐད་ཡིག་ཟེར་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེས་ནུས་རྩློལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་

དམ།

“སྤིར་གསང་རྟགས་འགློད་ཚུལ་གི་སྒིག་གཞི་གསུམ་ཡློད་པར་བཤད་ཀི་

ཡློད། འད་གཟུགས་དང༌། བརྡ་རྟགས། མཚོན་རྟགས་བཅས་རེད། འད་གཟུགས་ཀི་

སྒིག་གཞི་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་

ཚོས་གློང་དུ་འདིའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་གེང་ཟིན་པ་ནི། ནེ་ཌི་གསུམ་ཚོགས་ཀིས་ཨ་
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ནློར་སྐྱུར་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་སྟློན་པ་འདི་རེད། ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་གི་ཤེས་

ཚོར་ཡང་འད་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། སྐུལ་རྫས་ཀི་རྫས་སྦློར་ཞིག་བྱུང་བ་

དང་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཡ་ལན་སྤློད་ཀི་ཡློད། ཀད་པར་བརྟེན་པའི་ཤེས་ཚོར་གིས་བརྡ་

རྟགས་ཀི་སྒིག་གཞི་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་བརྡ་རྟགས་འགའ་ཞིག་བྱུང་ནས་

ཀད་པས་དེ་དག་གཅིག་སྒིལ་བྱས་ཏེ་གྲུབ་དློན་ཞིག་བསྐྲུན་གི་ཡློད། མཚོན་རྟགས་

རང་བཞིན་གི་སྒིག་གཞི་སྐད་ཡིག་ལྟ་བུའི་ནང་བརྡ་རྟགས་དེ་དག་ནི་ང་ཚོས་ཚིག་

ཟེར་བའི་སྤི་མཚན་འདིས་མཚོན་པ་དང༌། ང་ཚོར་བརྡ་རྟགས་ཀི་འདུ་ཚོགས་ཆ་ཚང་

ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་ཡློད་ལ། ང་ཚོས་གཞི་རིམ་གི་གནས་རིམ་ལ་

བསམ་བློ་གཏློང་མི་དགློས་པར་ཚིག་དེ་དག་རང་སྟེང་ནས་བཀློལ་སྤློད་དང་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་དགློས་མཁློ་བྱུང་ན། ང་ཚོས་ཚིག་དེ་དག་གཞི་རིམ་ལ་

མར་ཁུངས་འདེད་ཀང་བྱེད་ཆློག དཔེར་ན། གནས་ཚུལ་ཞེས་པའི་དློན་ལ་བསློག་

འདློན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོར་ཚིག་རྣམས་རང་ངློས་ནས་བཀློལ་སྤློད་

བྱེད་པའི་ནུས་སྟློབས་དང་རྟློག་འཆར་ལྟ་བུའི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཆ་ཚང་

ཞིག་ཡློད།

“མཚོན་རྟགས་ཀི་སྐད་ཡིག་གིས་བརྡ་སྤློད་ཀི་རང་དབང་ལ་མངློན་ཐློན་གི་

གནས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་སྤད་ཡློད། ང་ཚོ་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་འདས་ཟིན་གི་

བྱུང་བ་ཁག་གི་བཀག་རྒྱ་ལས་གློལ་ཞིང༌། ང་ཚོས་རང་དབང་གི་གནས་རིམ་འདི་

ལས་རང་ཉིད་ལ་ཅི་ཞིག་ཐློབ་མིན་གི་མིང་ཐློ་རིང་པློ་ཞིག་བཟློ་ཆློག ངས་འདི་ནས་

དཔེ་མཚོན་གཉིས་གེང་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་ལ་རྟློག་པའི་བསེས་སྦློར་ཟེར། ང་ཚོས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚིག་རྣམས་ལྷན་དུ་སྦློར་ཐུབ་པ་དང༌། ཡང་ན་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་པའམ་འད་

མིན་དུ་བཀློལ་ནས་ཡློངས་སུ་གསར་པ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་དང་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་

ཆློག ང་ཚོས་དག་ལ་བརྩེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བརློད་ཐུབ་ཅིང༌། སྤ་མི་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་

བྱེད་མི་ཐུབ།

“འཕེལ་འགྱུར་གི་བར་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ང་ཚོས་རང་ཉིད་མཚོན་རྟགས་ཀི་ངློ་

བློ་ནས་མློང་བའི་ནུས་པའང་བྱུང་ཡློད། ངས་ང་ཚོས་མཚོན་རྟགས་ཀི་ངློ་བློ་ཙམ་

ནས་མ་གཏློགས་རང་ཉིད་མློང་མི་ཐུབ་པ་རློད་ཀི་མེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་རང་ཉིད་

མཚོན་རྟགས་ཀི་ངློ་བློ་ནས་མློང་གི་ཡློད་པ་གསལ་པློ་ཡིན། ང་ཚོར་ཚིག་གི་ལམ་

ནས་འགེལ་བརློད་བྱེད་རུང་བའི་རང་ཉིད་ལ་བཅངས་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ཡློད། ང་

ཚོའི་སང་བརན་དང༌། གཏན་ཚིགས། ཁ་བརྡ་བཅས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་རང་ཉིད་ལ་

བཅངས་པའི་འདུ་ཤེས་འདི་དང་འབེལ་ཞིང༌། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འདི་ནི་སྐད་ཡིག་རང་

བཞིན་གི་འདུ་ཤེས་ཤིག་རེད།

“འགློ་བ་མིའི་རང་རིག་འདིས་བློའི་བྱ་འགུལ་གི་རིགས་གསར་པ་གཉིས་

བསྐྱེད་ཡློད། ངས་རང་གི་གཏམ་བཤད་མཇུག་སྡུད་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དེ་

གཉིས་གེང་རྒྱུ་ཡིན། ཐློག་མ་ནི་ང་ཚོའི་མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཀི་སེམས་དེ་མཚོན་

རྟགས་ཀི་རྣམ་པར་འཕློ་འགྱུར་བྱུང་བ་འདི་རེད། ང་ཚོ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་སའི་མཐློ་

རིམ་སློག་ཆགས་སྤ་མི་ལ་གློ་རྟློགས་དང༌། གཤིས་རྒྱུད། གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད། གལ་རིམ་གི་ལྟ་བ་སློགས་ཡློད། ང་ཚོའི་མཚོན་རྟགས་རང་བཞིན་གི་

སེམས་ཀི་བྱ་འགུལ་གཅིག་ནི་མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཀི་སེམས་དེར་སྙློབ་རྒྱུ་དེ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

རེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་མཚོན་རྟགས་ཀི་ངློས་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡློད། སྤ་མི་ལ་

གློ་རྟློགས་ཡློད་ཀང༌། ང་ཚོར་ཤེས་བཞིན་གི་ནུས་པ་ལྡན། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་གློ་

རྟློགས་མློང་ཐུབ་ཀི་ཡློད།

“ང་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རང་ཉིད་མི་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཕེལ་འགྱུར་གི་གཞུང་ལམ་དང་ཁ་བལ་མེད་པ་དང༌། ངའང་དེའི་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་ངས་རང་གི་སེམས་དེ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཞིག་གི་ངློས་

ནས་ཀང་མློང་ཐུབ།

“མཐའ་མར་ང་ཚོར་གསར་བྱུང་གི་མིའི་མློང་བའི་རིགས་ཤིག་ཡློད། ཆིམ་

ཕམ་ཛེས་རྩིས་རིག་མི་ཤེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་རི་མློའང་འབི་མི་ཤེས། འློན་ཀང༌། ང་

ཚོར་མཛེས་དཔློད་ཀི་མློང་བ་ལྡན་ཞིང༌། བང་དློར་གི་མཛེས་སྡུག་དེ་མློང་ཐུབ། ང་

ཚོར་སྒློམ་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁག་ཅིག་ཀང་ཡློད།

“ངས་མཚོན་རྟགས་རང་བཞིན་གི་བརྡ་བྱེད་དང༌། མཚོན་རྟགས་རང་བཞིན་

གི་རང་རིག་གཉིས་ཀའི་སེམས་ཀི་ནུས་པ་དེས་མངློན་ཐློན་གི་གནས་རིམ་མཐློ་

ཤློས་ཤིག་མཚོན་འདུག་པར་འདློད། འདི་ནི་སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་གསར་བྱུང་ཞིག་

ཡིན་ཞིང༌། སློན་དུས་མ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། མ་མཐའ་ཡང་ད་རེས་ཀི་ཚེ་སློག་གི་

འཕེལ་འགྱུར་འདིའི་ནང་མཐློང་མློང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།”

སིང་རེ་ནི་འགོ་བ་མི་ལ་མ་གཏོགས་མེད་དམ།

འློད་སློ་ལཱའི་གཏམ་བཤད་ཀིས་གནད་དློན་མང་པློ་ཞིག་བསླངས་ཤིང༌། ང་ཚོས་

གནད་དློན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་པའི་ཕློགས་གཏློགས་ནས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྟློགས་ཁག་ཅིག་རེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཟུང་བ་ཡིན། གནད་དློན་དེ་དག་གསར་པ་

ཡིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཨ་ཐློར་གིས་བཀག་རྒྱ་མེད་པའི་བགློ་གེང་ཞིག་འགློ་

འཛུགས་པར་སྤློ་སང་སྐྱེས་འདུག “ྋགློང་ས་མཆློག་ལགས། ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དི་བ་

འགའ་ཞིག་འདི་འདློད་བྱུང༌། ཁྱེད་ཀིས་དུད་འགློ་རྣམས་དང་འགློ་བ་མིའི་བར་དུ་ཡློད་

པའི་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་དགློངས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བཟུང་ཡློད་དམ། འདི་དག་གི་ཁྱད་

པར་དང་མཚུངས་ཆ་གང་དག་ཡིན་ནམ། འློད་སློ་ལཱས་རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་འབྱུང་

སའི་དུད་འགློ། དེ་བཞིན་སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁྱབ་ཁློངས་ཧིལ་པློའི་བར་གི་འབེལ་བ་ལ་ཆེ་

མཐློང་བྱེད་ཚུལ་བརློད་སློང༌། འློན་ཀང༌། འགློ་བ་མི་ལ་མིའི་རང་བཞིན་གི་ནུས་པ་

ཁྱད་པར་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་ངེས། ཁྱེད་ཀིས་ནུས་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་རྟློགས་པ་

དང༌། ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དེ་དག་ལ་འགེལ་བརློད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཁེངས་སྐྱུང་གིས་གསུང་རྒྱུར། “ངས་འདིའི་

ཐད་ལ་བསམ་གཞིགས་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་བྱས་མེད་པ་དང༌། མ་གཞི་ང་ནི་ཉམས་ཞིབ་པ་

ཞིག་མིན། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་མི་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་མང་པློ་ཞིག་དུད་འགློ་

ལའང་ཡློད་པར་བརློད་ཆློག མློང་ཚོར་གི་རིགས་འད་མིན་དང༌། རྟློག་པ། དེ་བཞིན་

ཕལ་ཆེར་དན་ཤེས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཀང་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཚོའི་ནང་འདུས་ཤིང༌། དུད་འགློ་

ཚོར་དན་ཤེས་ཡློད་པ་ནི་ཁློ་ཚོས་གང་ཤེས་པ་དེ་བརེད་ཀི་མེད་པ་སློ་སློའི་བྱ་སྤློད་

ལས་མཐློང་ཐུབ་པ་འདིས་བསྟན་ཡློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ཤློས་ནི་རིག་

སྟློབས་ཀི་གནས་རིམ་དུ་ཡློད་ཅིང༌། དུད་འགློ་ཚོར་རིག་སྟློབས་ལྡན་ནའང༌། རིག་

སྟློབས་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏློང་བ་དང༌། དཔད་ཞིབ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

འདིས་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ལློགས་སུ་བཀར་འདུག

“ངས་འདི་དང་འབེལ་བའི་གནད་དློན་ཞིག་གི་ཐད་ལ་ཁྱེད་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་

ཤེས་འདློད་བྱུང༌། གལ་ཏེ་དུད་འགློའི་འཇིག་རྟེན་ལ་བལྟས་ཚེ། གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་དང༌། འབེལ་བའི་བར་ལ་ལྟློས་བཅས་རང་བཞིན་ཞིག་ཡློད་པར་སྙམ། དཔེར་

ན། མ་ཞིག་དང་ཕྲུ་གུའི་བར་ལ་གཞན་རྟེན་ཟབ་མློ་ཞིག་ཡློད་སྐབས། བྱམས་སྐྱློང་

དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀང་འབྱུང་གི་ཡློད་པར་སང༌། ཡིན་ཡང༌། གནས་

སྟངས་གཞན་ནང་དེ་ལྟར་མི་འབྱུང་ཞིང༌། རྒྱ་མཚོའི་བྱེ་འགམ་དུ་སྒློ་ང་བཏང་ཡློད་

པའི་རུས་སལ་མ་ཞིག་སླར་ཡང་ས་ཆ་དེར་ཡློང་ནས་སློ་སློའི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཐུག་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ཡང༌། ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་ཚོར་བ་དང་བརྩེ་གདུང་ཞིག་ཕལ་ཆེར་

ཡློད་ཀི་མ་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་གལ་སིད་ཕེ་མ་ལེབ་མ་ཞིག་སློ་སློའི་ཕྲུ་གུ་ལ་འཕྲད་

ཀང༌། ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་ཚོར་བ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཅིག་ཧ་ལམ་

མེད།

“དེ་བཞིན་འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ལ་མཚོན་ནའང༌། མ་དང་ཕྲུ་གུའི་བར་དུ་

ཡློད་པའི་རང་བྱུང་གི་བརྩེ་དུང་དང༌། གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ནི་ཕྲུ་གུ་དེ་རང་

ངློས་ནས་འཚོ་ཐུབ་པའི་བར་དུ་མ་གཏློགས་རྒྱུན་མི་བརྟན་པར་སང༌། དེ་ནས་ཕན་

ཚུན་གི་འབེལ་བ་ལ་འགྱུར་ལྡློག་འབྱུང་ཞིང༌། གནས་སྟངས་ཁག་ཅིག་གི་ནང་གཅིག་

གིས་གཞན་དེ་ཟས་སུ་སྤློད་པའང་འབྱུང་སིད། འློན་ཀང༌། འདིར་འགློ་བ་མི་ནི་ཁྱད་

པར་བ་ཞིག་རེད། ཐ་ན་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་གསློན་གནས་ཀི་དློན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་མ་

དགློས་ཀང༌། ཕན་ཚུན་གི་བརྩེ་གདུང་དེ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱེད་ཀི་ཡློད།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“གནད་དློན་འདི་དག་གིས་སྙིང་རེའི་སྐློར་ལ་དི་བ་ཞིག་སླློང་བ་དང༌། སྙིང་རེ་

ནི་བང་དློར་གི་ངློས་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་འཚོ་རྟེན་གི་དགློས་མཁློ་རུ་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་ནམ། སྙིང་རེ་དེ་ཁྱེད་ལ་དགློས་པའི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང༌། གལ་ཏེ་

ཁྱེད་རང་ལུས་པློའི་ཆ་ནས་གཞན་ལ་བརྟེན་མ་དགློས་ཚེ། ཚོར་བ་འདི་འབྱུང་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ། འདི་ལ་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའམ་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཡློད་

དམ།”

འློད་སློ་ལཱས་ལན་བཏབ་བྱུང༌། “ཁྱེད་ཀིས་གེང་བའི་གནད་དློན་དང་པློ་སྟེ། 

རིག་སྟློབས་ཀི་སྐློར་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའི་རིག་སྟློབས་དང་སྤ་མི་ཞིག་གི་རིག་

སྟློབས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐུག་ཡློད། དློན་ངློ་མར་བྱ་དངློས་ཁག་

ཅིག་ལ་སྤ་མི་ནི་ང་ཚོ་ལས་རིག་པ་མྱུར་ཞིང༌། ཁློ་ཚོས་ཤིང་སློང་ཐློག་གཡློ་མཆློང་

བྱེད་ཐུབ། ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཁློ་ཚོར་ཡློད་པའི་རིག་སྟློབས་

ནི་ང་ཚོའི་རིག་སྟློབས་དང་ཆ་འད་བ་ཞིག་མིན། ང་ཚོས་སྤ་མིའི་རིག་སྟློབས་དེ་རྒྱུན་

འཛིན་བྱས་ཏེ་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། ང་ཚོར་ཡློད་

པའི་རིག་སྟློབས་ནི་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། མཚོན་རྟགས་ཀི་སྐད་ཡིག་བཀློལ་

སྤློད་ཀི་ང་ཚོའི་ནུས་པ་ལ་འབེལ་བ་ཡློད། སྤ་མི་ལ་སྐད་ཡིག་སླློབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟའི་ནང་ཁློ་ཚོས་དེར་ཇི་ལྟར་འབད་པ་བྱས་ཀང༌། ནུས་པ་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་

གཏློགས་འབྱུང་གི་མེད།

“བྱམས་སྐྱློང་ལ་མཚོན་ན། རུས་སལ་དང་ཕེ་མ་ལེབ་ཀིས་སློ་སློའི་ཕྲུ་གུ་

བྱམས་སྐྱློང་བྱེད་མློད། བྱེད་སྟངས་དེ་ཆེས་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། འདི་དག་གིས་ཚང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

ཞིག་བཟློ་བ་དེ་རེད། རུས་སལ་ནི་མཚོ་ལས་ཕི་ལ་འབུད་དགློས་པ་དང༌། རུས་སལ་

ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་ལས་ཚེགས་ཅན་ཞིག་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་ཁློ་

མློས་ཐད་ཀར་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་འབེལ་བ་མི་བྱེད་ནའང༌། བྱམས་སྐྱློང་གི་འདུན་པ་

ཞིག་ལྡན་ཞིང༌། བྱམས་སྐྱློང་བྱེད་སྟངས་དེ་མ་འད་བ་ཞིག་རེད། ཐ་ན་སློ་འབུས་ཀང་

ཤུབས་ཚང་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཀི་ནང་དུ་སྤ་མིའི་ཕྲུ་གུ་

ཞིག་འཚར་ལློངས་བྱས་ནས་འློ་མའི་དློན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་མ་དགློས་ཀང༌། འབེལ་བ་

ཞིག་ད་དུང་གནས་ཤིང༌། ཁློ་ཚོས་སློ་སློའི་མ་དང༌། སྤུན་ཟླ་རྣམས་ངློ་ཤེས་ཀི་ཡློད། 

འདི་ནི་ཁློ་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོར་ཡང་ཡློན་ཏན་འདི་

རང་ཉིད་ཀི་མེས་པློ་ལས་ཐློབ་ཡློད།”

ཨ་ཐློར་ཡང་གློས་བསྡུར་ནང་ཞུགས་སློང༌། “ང་ཚོས་སྙིང་རེའི་གནད་དློན་

འདི་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་གེང་ན་འགིག་གམ། ཉེ་འབེལ་གི་འབེལ་བ་ཡློད་

མཁན་ཚོའི་སྐློར་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་འདི་འདའི་འབེལ་བ་མེད་མཁན་ཚོའི་སྐློར་

ནས་གེང་ན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། དུད་འགློ་ཡིས་རང་ཉིད་དང་རིགས་གཅིག་ཀང་

ཉེ་འབེལ་གི་འབེལ་བ་མེད་མཁན་ཚོ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌། སྙིང་རེ་

བྱེད་ཐུབ་བམ།”

“ཆིམ་ཕམ་ཛེའི་ཁློད་ན་དེ་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད་པར་ངེས་ཤིང༌། ཚད་གཞི་

དམའ་བློ་ཞིག་ལ་མི་རྒློད་དང༌། ནགས་དེད་ཀི་ཁློད་ནའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད།” 

འློད་སློ་ལཱས་བརློད་བྱུང༌། “གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་དཔེ་མཚོན་མང་པློ་ཞིག་

ཡློད་པ་དཔེར་ན། ལློ་ན་གཞློན་པའི་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་གཉིས་འཁྲུག་རྩློད་བྱས་པ་དང༌། ཁློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཉིས་ཀིས་འཁྲུག་རྩློད་མཚམས་བཞག་པའི་སྐབས་ལ་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་རྒན་མློ་ཞིག་

ཡློང་ནས་ལག་གཉིས་བསིངས་ནས་ཁློ་གཉིས་ལ་འཆམ་པློ་བྱས་ཤིང༌། ཁློ་གཉིས་ཞི་

འཇམ་དུ་གྱུར་འདུག་པ་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཡློད། འདི་ལྟ་བུའི་དཔེ་མཚོན་མང་པློ་ཞིག་

ཡློད་ལ། ཆིམ་ཕམ་ཛེས་སློ་སློའི་མ་ངློ་ཤེས་པ་ལས་ཕ་ངློ་ཤེས་ཀི་མེད། ཕ་རྣམས་

ཀིས་ཚོགས་སེ་སྤི་ལ་འགན་ཁུར་བ་དང༌། ཁ་ཟས་གཞན་ལ་ཟ་རུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་

རང་འདློད་མི་ཆེ་བའི་སྤློད་པ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀིས་ཁེངས་ཡློད།” 

“གལ་ཏེ་གསློན་གནས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་མིན་ཚེ། ཁྱེད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལ་སྙིང་

རེ་ཞེས་པ་ནི་གང་དུ་འློང་གི་ཡློད་དམ།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌།

“དཔེར་ན། ང་ཚོ་དང་རུས་སལ་ལྟ་བུའི་དུད་འགློ་བར་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཤློས་

དེ་ང་ཚོ་ནི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཅན་ཡིན་པ་འདི་རེད། ང་ཚོ་ནི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་གི་

ནང་དུ་འཚོ་བ་དང༌། ང་ཚོའི་གསློན་གནས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནི་འདི་དང་འབེལ་བ་ཆེ། 

སྤི་ཚོགས་རང་བཞིན་གི་སེམས་ཅན་ཚོས་རང་གི་ཚོགས་སེ་དེའི་གསློན་གནས་ལ་

ཕན་པའི་སྤློད་པ་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་ཡློད།” 

ཏཱ་ལའི་བ་མས་སྐད་ཆ་འདི་ལ་ཉམས་ཚོད་ཅིག་བྱེད་འདློད་ཡློད་པར་སྙམ། 

“སྦང་ཚང་ནང་དུ་ཡློད་པའི་སྦང་མ་ལ་མཚོན་ན། སློ་སློའི་གསློན་གནས་ཀི་སླད་དུ་

ཕན་ཚུན་ལ་བརྟེན་ཡློད། ཐ་ན་རྩ་ཁིམས་དང༌། ཡང་ན་ཆློས་ལུགས་ལྟ་བུ་གང་ཡང་

མེད་པར་ཁློ་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་འབེལ་གིས་ལས་ལ་བརྩློན་ཞིང༌། ཁློ་ཚོ་ཚང་མས་

དེ་ལྟར་ལས་ལ་བརྩློན་པ་ནི་དགློས་མཁློའི་དབང་དུ་ཡིན་ལ། ཁློ་ཚོའི་མློང་ཚོར་ཁློང་

ཁློ་ལྟ་བུ་ནི་གསློན་གནས་ཀི་ཆེད་དུ་རེད།”
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

“རེད་ལགས།” འློད་སློ་ལཱས་བརློད་བྱུང༌།

“འཁིག་སྤློད་ཀི་འདློད་པའང་གསློན་གནས་ཀི་སླད་དུ་ཡིན་པ་དང༌། འགན་

སེམས་ཀང་གསློན་གནས་ཀི་ཆེད་དུ་རེད།”

“རེད་ལགས།”

“སྙིང་རེ་ཡང་༌།”

“གསློན་གནས་ཀི་ཆེད་དུ་རེད།” འློད་སློ་ལཱས་བསམ་བློ་འདིའི་མཇུག་

བསྐྱངས་ནས་བརློད་རྒྱུར།  “ཚོགས་སེ་སྤིའི་ངློས་ནས་བཤད་ན། ཕློ་ཡིན་པའི་ཆིམ་

ཕམ་ཛེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩློད་བྱས་ན་ཕན་པ་མེད་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་ཆིམ་ཕམ་

ཛེ་རྒན་མློ་དེས་ཁློ་གཉིས་ཀི་ཁློང་ཁློ་ཞི་རུ་བཅུག་པ་རེད།” 

“མློ་ཡི་སེམས་དེ་སྙིང་རེ་ཅུང་ཆེ་བ་ནི་བདེན་པ་ངློ་མ་དེ་ཡིན་པ་འད།” ཏཱ་

ལའི་བ་མ་བཞད་སློང༌།

“ཡིན་ཡང༌། ཕློ་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ངས་འདི་ནས་ཁྱེད་ལ་སྒྲུང་

གཞན་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། མློ་ཡིན་པའི་བློ་ནློ་ཞིག་གིས་བྱ་ཞིག་ལ་རྩེད་མློ་བརྩེས་

ནས་བྱ་དེར་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བས་བྱ་དེ་འཕུར་ཐུབ་མེད། བློ་ནློ་འདིས་བྱ་དེར་བལྟས་

པ་དང༌། དེ་ནས་ལག་པ་གཅིག་གིས་བྱ་དེ་འཛིན་བཞིན་ཤིང་སློང་གི་རྩེར་འཛེགས། 

དེར་ཁློ་མློས་བྱ་ཡི་གཤློག་པ་ཡར་གཡློ་མར་གཡློ་བྱས་ནས་བྱ་དེ་འཕུར་བར་འབད་

པ་བྱས་ཡློད།”

“སློ་སློའི་ཚོགས་སེའི་ཕི་རློལ་ན་འདི་ལྟར་༌།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་མནློ་

བསམ་གཏློང་བཞིན་འདུག “དེ་ནི་ཧ་ཅང་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཅིག་བྱས་ན་འདི་ནི་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་སིད།”

སིང་རེ་དང་རིག་སྟོབས།

ཨ་ཐློར་གིས་སླར་ཡང་གློས་བསྡུར་གི་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་ན་འདློད་འདུག “ྋགློང་ས་

མཆློག་ལགས། སྤློད་པ་འདི་དང༌། འགློ་བ་མིའི་སྤློད་པ་འདི་ལྟ་བུའི་བར་གི་ཁྱད་པར་

ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་འདི་ནས་བགློ་གེང་གི་ཆེད་དུ་མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་དང༌། 

ང་ཚོ་ལ་མ་མཐའ་ཡང་རིག་སྟློབས་དང་སྙིང་རེའི་གྲུབ་ཆ་དུ་མ་ཞིག་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་

པར་བདེན་འཛིན་བྱེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྷ་རམ་ས་ལར་རིག་གཞུང་ཆེན་པློ་གཉིས་ཀི་

ངློས་ནས་བགློ་གེང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ཁྱེད་ཀི་དགློངས་ཚུལ་ལ། ང་ཚོ་དང་སྤློད་པ་

དེ་ལྟ་བུ་ཅན་གི་མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡིན་

ནམ། དེ་ནི་རིག་སྟློབས་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་སླློབ་སྦློང་དང་རིག་

གཞུང༌། སྒིག་འཛུགས་བཅས་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་རིག་སྟློབས་དང༌། སྙིང་རེ་ཅུང་

མང་པློ་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ།”

“ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་དུད་འགློ་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སྤི་ཚོགས་རང་བཞིན་གི་

དུད་འགློ་ཚོར་གཞན་སེམས་ཚད་གཞི་དམའ་བློ་ཞིག་ལས་མེད།” ྋགློང་ས་མཆློག་

གིས་གསུངས་བྱུང༌། “འདི་ནི་དགློས་མཁློའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་

ཡང༌། དུད་འགློ་དེ་དག་གིས་གཞན་སེམས་དེ་ཚད་མེད་པར་དར་སེལ་གཏློང་མི་

ཐུབ། འགློ་བ་མི་ཁློ་ནས་མ་གཏློགས་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་ཡང་རིག་སྟློབས་དང་

ལམ་སྟློན་ལ་ཐུག་ཡློད། དུད་འགློ་ཚོས་ཚད་གཞི་དམའ་བློ་ཞིག་ལ་ལམ་སྟློན་གང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

བྱས་པ་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ།”

མཚམས་འདིར་སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་དི་བ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། “ྋགློང་ས་མཆློག་

ལགས། ཁྱེད་ཀི་དགློངས་ཚུལ་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་ང་ཚོར་ལམ་སྟློན་དང༌། སྙིང་རེ། 

གཞན་སེམས་བཅས་ཅུང་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཅུང་མང་བ་

ཞེས་པ་འདི་དང་ལྷན་དུ་གཞན་ཞིག་མངློན་ཐློན་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ། དེ་ཡང་རིག་

སྟློབས་མང་བའི་རྐེན་གིས་གནས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་གསུང་རྒྱུར། “དེ་ནི་དློན་ངློ་མར་བཀློལ་སྤློད་དང་ཚད་གཞིའི་

ཁྱད་པར་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ངློ་བློའི་ཐད་ཀི་ཁྱད་པར་ཞིག་མིན། དངློས་ཁམས་ཀི་

གནས་རིམ་དུའང་གནས་གཞིའི་ཆེ་ཆུང་ལ་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་དང༌། མིའི་ཀད་པ་ནི་ཧ་

ཅང་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ངློ་བློའི་ཐད་ཀི་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་འདིས་རིག་སྟློབས་

ཀི་རིགས་ཐ་དད་པ་ཞིག་སྟློན་གི་ཡློད་དམ། གལ་ཏེ་མིའི་མློང་བར་བལྟས་ན། དུད་

འགློ་ཚོར་མེད་པའི་ནུས་པ་ང་ཚོར་ཡློད་ལ། དཔེར་ན། འློད་སློ་ལཱས་གློང་དུ་བརློད་

པའི་མཚོན་རྟགས་ཀི་སྐད་ཡིག་བཀློལ་སྤློད་དང༌། ཆློས་རྣམས་དློན་སྤི་ལ་བསྒྱུར་

པའི་ནུས་པ། ལློག་གྱུར་གི་བསམ་བློ་བཀློལ་སྤློད། འདས་པའི་མློང་བ་དང་དན་པ་

གཉིས་ད་ལྟའི་མློང་བ་ལ་ཟུང་འབེལ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སློགས་རེད། འདི་དག་ནི་མི་ལ་

ཡློད་པའི་ནུས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དུད་འགློ་ལ་ཧ་ལམ་ཡློད་མི་སིད། འློན་ཀང༌། འདི་དག་

ནི་ངློ་བློའི་ཐད་ནས་ཁྱད་པར་ཡློད་པའི་རིག་སྟློབས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་ཚེ། རློག་ད་འབྱུང་

རྒྱུ་རེད། རིག་སྟློབས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཅི་ཞིག་མིན་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། འདི་འདའི་ནུས་པ་ནི་མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ལའང་ཡློད་པ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིག་རེད།”

“ཡེ་ཤུའི་ཆློས་ལུགས་ནང་ས་མཚམས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡློད།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གི་

བརློད་བྱུང༌། “འགློ་བ་མི་ལ་བདག་རྟག་པ་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད་པ་དང༌། དེ་ནི་ངློ་

བློའི་ཁྱད་པར་ཞིག་རེད།”

“ནང་པའི་གཞུང་དུ་མི་དང་དུད་འགློའི་བར་ལ་ཁྱད་པར་དེ་འད་ཞིག་མི་

འབྱེད།” ཏཱ་ལའི་བ་མས་གསུངས་སློང༌། “སྐད་ཡིག་ནི་ཁྱད་པར་གཙོ་བློ་ཞིག་རེད། 

ཡིན་ཡང༌། ཕློགས་གཅིག་ནས་འདིའང་རིག་སྟློབས་ཀི་ནུས་རྩློལ་ཞིག་ཡིན། ངས་

འདིར་རློད་བཞིན་པ་ནི་མཚོན་རྟགས་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཡིག་འདི་ཡིན་ཞིང༌། ང་

ཚོས་འགློ་བ་མི་ལ་སྐད་ཡིག་ཡློད་པ་དང་དུད་འགློ་ཚོར་སྐད་ཡིག་མེད་ཅེས་བཤད་

མི་ཐུབ། དུད་འགློ་ཚོར་ཡང་སློ་སློའི་སྐད་ཡིག་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཡློད་སིད།” 

“རེད་ལགས། ཁློ་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་གློ་བརྡ་སྤློད་ཀི་ཡློད།” འློད་སློ་ལཱས་

མློས་མཐུན་བྱས་བྱུང༌། “དུད་འགློའི་རིགས་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་གློ་བརྡ་སྤློད་ཀི་

ཡློད།”

“རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་སློན་མ་ཞིག་གིས་བྱིའུ་ལ་ཆློས་གསུང་ཐུབ།” ད་

ལྟའི་ཀརྨ་པ་ལ་མགློ་གཡུག་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བ་མས་གསུངས་བྱུང༌། “ང་ལ་འདི་ལྟ་

བུའི་ནུས་པ་མེད། བྱིའུ་ཚོའི་སྐད་ལ་མཚོན་ན། འགའ་ཤས་ནི་ཉེན་བརྡ་དང༌། ཁག་

ཅིག་ནི་ལྷློད་ཡངས་ཀི་རྟགས། ཡང་འགའ་ནི་ཐབས་ཟད་ཀི་བརྡ་མཚོན་ལྟ་བུ་རེད།”

འློད་སློ་ལཱས་དང་བ་འདེན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ལ་ཁ་

ཕློགས་ནས་གློས་བསྡུར་འདི་མཇུག་བསྒིལ་སློང༌། “ཁྱེད་ཀིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། 
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ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཝེ་སི་ཁློམ་སིན་དུ་ཡློད་པའི་རེ་ཆར་ཏྲིའི་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་

ཁང་ལྟ་བུའི་ནང་སྒློམ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་པའི་གྲྭ་པའི་སེམས་ལ་བརྟག་དཔད་གཏློང་

བཞིན་ཡློད། 

“འཕྲུལ་ལས་འདིའི་རིགས་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་དང༌། མིའི་

སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་ལའང་མི་འགངས་བར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞིབ་

འཇུག་འདིའི་རིགས་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་རྣམས་འཕྲུལ་

ཆས་ཀི་ནང་དུ་སློད་འདློད་མེད་པས་ཡིན། འློན་ཀང༌། འཕྲུལ་ཆས་སྟབས་བདེ་རུ་

སློང་ནས་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་ཚོས་གློན་ཆློག་པའི་དུས་སུ་ང་ཚོས་ཁློ་ཚོའི་སེམས་དེ་ང་

ཚོའི་སེམས་དང་མཚུངས་མིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆློག སྐབས་དེར་ང་ཚོས་ཁློ་

ཚོའི་སེམས་ནི་མིའི་སེམས་དང་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་དང༌། ཡང་ན་སེམས་འདི་གཉིས་

ནི་ཚད་གཞིའི་གནད་དློན་ཞིག་ཡིན་མིན་རྟློགས་ཐུབ། ཞིབ་འཇུག་འདི་ནི་ཆེས་དང་

བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད།”

བསྐྱར་ཞིབ།

འློད་སློ་ལཱས་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟློ་བཀློད་ནས་འགློ་བཙུགས་ཏེ། འགློ་བ་མིའི་རིག་གཞུང་

བར་དུ་འགེལ་བཤད་བྱས། སྐྱེ་དངློས་ཐམས་ཅད་ནི་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་རིགས་མཐུན་གི་ངློ་བློ་ནས་བྱུང་བའི་གནད་དློན་འདི་ནན་ཏན་དུ་གེང་བར་

རིན་ཐང་ལྡན་ཞིང༌། འདི་ནི་དློན་ངློ་མར་ཏཱ་ཝུན་རིང་ལུགས་ཀི་ཚེ་སློག་གི་འགེལ་

བཤད་དེའི་སྟློབས་ཤུགས་དང་མཛེས་སྡུག་ཡིན། འགེལ་བཤད་འདིའི་ནང་ལྟ་བ་

གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་ཡློད། རྔ་ལྕུག་བྱུང་སྟངས་དེས་རྩ་དློན་ཞིག་མཚོན་པ་སྟེ།  རང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱུང་ཁམས་ལ་མཚོན་ན། གསར་བྱུང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་རང་གི་འདློད་འདུན་གི་

དགློས་མཁློའི་དབང་གིས་བྱུང་མེད་པ་འདི་ཡིན། འཕེལ་རྒྱས་དེ་རྣམས་ནི་རང་

བཞིན་དུ་འབྱུང་གི་ཡློད། འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་མཐའ་མའི་འཆར་འགློད་ཆེན་

པློ་ཞིག་མེད་ལ། ངེས་མེད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བཅློས་འབྱུང་གི་

ཡློད། གལ་ཏེ་འདི་འདའི་འགྱུར་བཅློས་ཤིག་ཚེ་སློག་བསྐྱར་སྐྲུན་ལ་བཀློལ་སྤློད་ཆེ་

ཚེ། མློན་ན་ཌིའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤད་ནས་བཤད་ན། འགྱུར་བཅློས་དེ་ནི་དགློས་ངེས་

ཤིག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཡློད། དེ་ཡང་འགྱུར་བཅློས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རིགས་རྒྱུན་གི་གསང་

རྟགས་ནང་གི་འགྱུར་མེད་ཀི་རིགས་རྫས་ཁག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ངེས་

མེད་རང་བཞིན་འདིའི་གནད་འགག་ནི། ཚེ་སློག་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་སྐློར་གི་ལེའུ་

གློང་མའི་ནང་དུའང་ནན་ཏན་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དང༌། ང་ཚོའི་སའི་གློ་ལའི་ཚེ་སློག་གི་

ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་སང༌།

དེས་ན་རྔ་ལྕུག་གམ་མིའི་ཀད་པའི་ནང་མཐའ་མའི་རང་བཞིན་ཞིག་མེད་དམ། 

མཐར་ཐུག་གི་ངློ་བློ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནང་དུ་རློག་

འཛིངས་ཆེས་ཆེན་པློ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། མཐར་ཐུག་གི་ངློ་བློའི་དློན་སྤི་འདི་ལ་

ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པློ་སྟེ་གང་ཟག་ཅིག་དགློས་ཤིང༌། ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པློ་འདིའི་ངློས་ནས་རང་

བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་བརྡར་གཅློད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དེ་འབྱུང་གི་ཡློད། གཡློ་

འགུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཨ་མེ་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། རང་སྟེང་ནས་མཐར་ཐུག་གི་ངློ་

བློའི་སྐད་ཆ་འདི་མེད་པ་དང༌། འདི་འདའི་ངློ་བློ་ནི་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པློས་ཕར་བཏགས་པ་

ཞིག་རེད། ཨ་མེ་བ་དང་སིན་བུ་ཚོས་རང་ཉིད་ནི་རྫས་འགྱུར་དང་དངློས་ལུགས། སྐྱེ་
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དངློས་རིག་པ་བཅས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཁག་ལ་བསྟུན་ནས་གཡློ་ཞིང་འགུལ་བ་རྟློགས་ཀི་

མེད།

མིའི་ཀད་པའང་རྔ་ལྕུག་ཐློག་མར་བྱུང་སྟངས་འདི་ལས་མ་འདས་སམ། ཀད་

པ་འདི་ནི་མངློན་ཐློན་དང༌། རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་གི་དློན་སྤི་སློགས་ཀིས་ཅུང་

ཞིབ་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང༌། ངེས་མེད་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་ཐློན་རྫས་ཤིག་ཡིན་ནམ། 

མིའི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཡང་ཀད་པའི་ཐློན་རྫས་ཤིག་ཡིན་ནམ།

ཚན་རིག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་དི་བ་འདི་དག་ལ་དགག་ལན་ཞིག་མི་འདེབས་

ནའང༌། ཁློང་ཚོའི་བློ་ངློར་ཝར་རེ་ལཱའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཤེས་པ་མེད་པར་འགློ་བ་

མིའི་ཚེ་སློག་ཡློད་མི་སིད་པ་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་འཚོ་བཞིན་པའི་

བཟློ་བཀློད་ཅིག་མེད་པར་ཤེས་པའང་ཡློད་མི་སིད་པའི་ངློས་ནས་སེམས་དང་ལུས་

ཕུང་གི་བར་ལ་མཐུན་ཆ་ཞིག་ཡློད་པའི་དློན་སྤི་འདི་འཆར་རྒྱུ་རེད། འདི་གཉིས་ནི་

ཚན་རིག་གིས་ཚེ་སློག་ཟེར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཡློད། འློན་ཀང༌། ནང་དློན་རིག་

པའི་ནང་འདི་ལྟར་མིན་ཞིང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་འློག་ཞིག་ནས་གསལ་པློར་

གསུང་རྒྱུ་རེད།

རེ་ཆར་གེའར་ལ་བཅར་འདྲི།

བཅར་འདི་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ང་ཚོས་ཉིན་གུང་གི་ཟ་མ་ཟ་སའི་ཆློས་ནློར་མགློན་ཁང་དུ་

བྱས་ཤིང༌། ང་ཚོས་སློ་སློའི་ཟ་མ་ལེན་དགློས་པ་དང༌། པང་བསྒིགས་ནས་རང་གི་

སེར་མའི་ནང་ལ་ཟས་བླུགས་པའི་རེས་སུ་ལྡུམ་རའི་ནང་གི་ལྕགས་ཀི་མདུན་འཇློག་

གི་མཐའ་བསྐློར་ནས་སློད་ཀི་ཡློད། མདུན་འཇློག་དེ་ཚོའི་མཐའ་རུ་ཞློགས་པའི་བགློ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གེང་དང་འབེལ་བའི་ཁ་བརྡ་དང་རྩློད་གེང་ཡང་འབྱུང་བ་དང༌། དེ་རིང་ང་ཚོ་ལྟློགས་

ཡློད་པས་ཡུན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་མེད་ཅིང༌། དེ་ནས་ངས་འགློ་བརྩམས་པ་

ཡིན།

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་ཀིས་རང་ཉིད་ནང་ཆློས་ཉམས་ལེན་གི་ལམ་ཀ་འདིར་

ཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་དན་གི་འདུག་གམ།

རེ་ཆར་གེའར།༼Richard Gere༽ དེ་ནི་ས་མློ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། ངས་

རྒྱུན་དུ་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་ལ་དང་བ་བྱས་ཡློད། ངའི་ཕ་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆློས་སེ་ལ་འབེལ་བ་

ཆེ་བས་ང་ཡང་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་བའི་ཁློར་ཡུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་འཚར་

ལློངས་བྱུང༌། ང་ཚོ་རེས་སུ་འབངས་སའི་ཡེ་ཤུའི་ཆློས་ལུགས་ནི་མེ་ཐབ་ཌློག་སི་ཊེ་

ཡིན།༼Methodist ༽ འློན་ཀང༌། གནད་འགག་ཆེ་ཞིང་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་གི་

གནད་དློན་ཁག་ལ་གདློང་ལེན་བྱེད་སྐབས། མེ་ཐབ་ཌློག་སི་ཊེ་ཆློས་སེ་དང༌། ཡེ་

ཤུའི་ཆློས་ལུགས་སྤི་ལ་ཚད་བཀག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་མཐློང་བྱུང༌། ངས་མཐློ་

སླློབ་ཏུ་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་ནི་རང་གི་སྦང་བྱ་གཙོ་བློར་བཟུང་ཞིང༌། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཆློས་

དཔློན་བར་ཁི་ལེ་༼Bishop Berkeley༽ངའི་བློ་ལ་བབས་བྱུང༌། ཁློང་གི་འདློད་ཚུལ་

ནི་ཡུལ་ཅན་རང་བཞིན་གི་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིང་ལུགས་ཡིན་ལ། ལྟ་ཚུལ་འདི་ལ་

མཚོན་ན་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ནི་མཐར་ཐུག་ན་སེམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་ཞིག་

ཡིན་པ་འདི་རེད། ཕིས་སུ་འདི་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་

ཤེས་རྟློགས་བྱུང༌།

ངས་རང་ཉིད་ལློ་ན་གཞློན་པའི་སྐབས་སུ་ན་གཞློན་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འད་བར་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

འཚོལ་སྙེག་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་དུས་ང་ལྷག་ཏུ་སྐྱིད་པློ་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་

ཕིར་འདི་ལྟར་ཡིན་པ་གསལ་པློར་རྟློགས་མ་བྱུང༌། ངས་དཔེ་དེབ་མང་པློ་ཞིག་ཀློག་

འགློ་བཙུགས་པ་ཡིན། ངའི་བསམ་བློ་རྣམས་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་ཤར་ཕློགས་ཀི་

ཆློས་ལུགས་སློལ་རྒྱུན་འད་མིན་གི་སྐློར་བཀགས་ཤིང༌། ནང་ཆློས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་

ཛམ་ནི་ངས་ཐློག་མར་དློ་སང་བྱེད་ས་ཤིག་ཆགས་སློང༌། ལློ་ཉེར་གཉིས་དང་ཉེར་

གསུམ་ཞིག་ལ་སླེབས་སྐབས་ངས་ནེའུ་ཡློག་ཏུ་ཛམ་གི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཛ་ཛམ་ཉམས་

ལེན་བྱེད་འགློ་བརྩམས་ཟིན། ངས་ཉི་ཧློང་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་རྒན་ཁག་ཅིག་བསྟེན་

ནས་སླློབ་སྦློང་བྱས་པ་ཡིན། ཉི་ཧློང་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སློལ་རྒྱུན་འདིས་ངའི་ཡིད་

དབང་ཡློངས་སུ་ཕྲློགས་བྱུང༌།

ལོ་ཡེ་སི། འདི་ནི་གཙོ་བློ་ཁྱེད་ལ་ཤེས་འདློད་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་

པས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་རང་གི་ཁམས་དང་མློས་པ་ལ་མཐུན་ཕློགས་

ཤིག་ཡློད་པས་རེད།

རེ་ཆར་གེའར། འདི་ལ་ཕློགས་གསུམ་ཡློད། རྣམ་དཔློད་ཀི་ཆ་ནས་སློལ་

རྒྱུ ན ་ འ དི འི ་ ན ང ་

གནད་འགག་ཆེ་བའི་

གནད ་དློན ་རྣམས་

སེལ་ཐབས་ཀི་མངློན་

འདློད་ཆེན་པློ ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་ནི་རང་གི་
རེ་ཆར་གྷེའར་དང་མཱ་ཐེའློ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རིག་སྟློབས་འཕེལ་བྱེད་ཅིག་ཏུ་མཐློང་བྱུང༌། མློང་ཚོར་གི་ཆ་ནས་ངས་ཐློག་མར་

སྒློམ་ཉམས་ལེན་འགློ་འཛུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་ཞིག་སླེབས་

སློང༌། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཚོར་བ་དེ་ནི་ད་དུང་ཡང་ཡློང་གི་ཡློད། འློན་ཀང༌། 

སློན་མ་མློང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་ངེས་ཤིང༌། ངས་མློང་ཚོར་དེའི་བློ་

བ་མློང་བ་མ་གཏློགས་མློར་ཚོར་དེར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད། སྒློམ་ཐློག་མར་འགློ་

འཛུགས་པའི་སྐབས་དེར་ངས་རང་གི་མློང་ཚོར་གི་ངློ་གདློང་མཐློང་བྱུང༌། མཛེས་

རིག་གི་ཆ་ནས་ཀང་སློལ་རྒྱུན་འདི་ནི་ངའི་བློ་ངློ་ལ་འཐད་པ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་

ཉི་ཧློང་གི་མཛེས་རྩལ་ཏེ། ཁ་དློག་དང༌། རྣམ་པ། ཆློ་ག་ཁག་གིས་ངའི་དང་བ་ཤུགས་

ཆེན་བསླངས་བྱུང༌། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ཚོར་བ་སྤློད་སྟངས་ནི་སྒྱུ་རྩལ་གིས་མི་ཞིག་

ལ་མཛེས་རིག་གི་ཚོར་བ་ཞིག་སྤློད་པ་དང་མཚུངས་ཞིང༌། དེས་ཚོར་བ་རྣལ་མ་

ཞིག་སླློང་གི་ཡློད།

ང་ལློ་སུམ་ཅུའི་ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་སྐབས་བློད་ལ་འགློ་བའི་འདློད་པ་

ཤུགས་ཆེན་ཞིག་བྱུང་སློང༌། ངས་བློད་པའི་བརྩམས་ཆློས་ཁག་ཅིག་བཀགས་མློང༌། 

དེ་ཚོ་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་ནི་མིན་ཞིང༌། ཕལ་ཆེ་བ་ནི་

འགྱུར་མ་ཡིན་པ་དང༌། མི་ལ་རས་པའི་སྐློར་གི་བརྩམས་ཆློས་དེ་དག་ནི་ཤུགས་

རྐེན་ཆེན་པློ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་ངའི་གློགས་པློ་འཇློན་༼Jonh Ave-

don༽གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བློད་ལ་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་པའི་སློན་དང་རེས་ཀི་བློད་ཀི་

ཆབ་སིད་ཀི་ལློ་རྒྱུས“གངས་ལློངས་གི་བཙན་བྱློལ”ཞེས་པ་ཞིག་བིས་འདུག ཁློང་

གིས་ང་རང་བློད་པ་ཚོར་ཐུག་འདློད་ཚེ་བློད་ལ་འགློ་བ་ལས་དྷ་རམ་ས་ལར་འགློ་
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དགློས་ཚུལ་བརློད་བྱུང༌། ང་ལ་བློད་དུ་རང་གི་དགེ་རྒན་རེད་པའི་འཆར་ཡན་རང་

བཞིན་གི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡློད་ནའང༌། ངས་ཁློང་གི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་དྷ་སར་ཡློང་བ་

དང༌། བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་རེས་འབང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་

སློང་བ་ཡིན།

ལོ་ཡེ་སི། ང་ལའང་ཛམ་གི་སྐློར་ལ་འདི་འདའི་མློང་བ་ཞིག་བྱུང༌། ངའི་

ཉམས་མློང་ལ་གཞིགས་ན། ཛམ་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆློས་ལུགས་གསར་མ་དང་འད་བར་སྐྱེ་

སྟློབས་ཀིས་གང་བའི་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་ཞིག་དང༌། བློད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ནི་ཁ་ཐ་ལེ་ཁི་དང་འད་བར་ཐང་ག་དང་ལྷ་སྐུ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆློས་ཀིས་ཕྱུག་

པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཀི་མློང་སང་ལ་སློལ་རྒྱུན་འདི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁྱད་པར་འདི་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཡློད་དམ། 

རེ་ཆར་གེའར། དངློས་གནས་དེ་ལྟར་རེད། ཕིའི་ཆ་ལུགས་དེ་དག་བརྒལ་

ནས་གཏིང་ངློ་མ་ཞིག་ལློན་པར་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་འགློར་ཞིང༌། སྲུང་མ་དང༌། 

སྐུ་བརན། ཁ་དློག་སློགས་ཀི་མཚོན་རྟགས་འད་མིན་རྟློགས་པ་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་

ཞིག་དགློས།

ལོ་ཡེ་སི། ཛམ་གི་མཛེས་རིག་ནི་བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ཁྱད་པར་ཆེན་

པློ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད།

རེ་ཆར་གེའར། ཛམ་ནི་སྒིག་ཁིམས་དམ་ཞིང་ཡེ་ཤུའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་

ཁད་ལི་ཝིན་རིང་ལུགས་པའི་༼Calvinism༽བྱེད་སྟངས་དང་མཚུངས། ཡིན་ཡང༌། 

ད་དུང་ང་ནི་ཛམ་ལ་དུང་བ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་ངས་བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་རིན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐང་ལའང་བརྩི་མཐློང་བྱེད་ཀི་ཡློད། འདི་ལ་ཁྱད་ཆློས་ས་ཚོགས་འཛོམས་པ་དང༌། 

སྤློ་སང་རེད་ས་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡློད། ང་ནི་བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་གད་མློ་ཤློར་ཡློད་པ་ལྟར་ཛམ་ཉམས་ལེན་ནང་བྱུང་མེད།

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་ཀིས་རང་ཉིད་ན་གཞློན་ཡིན་དུས་ཡིད་མ་སྐྱིད་པ་དང༌། གང་

ཞིག་ལ་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་བཞིན་པ་གློང་དུ་བརློད་སློང༌།

རེ་ཆར་གེའར། དེ་དུས་ང་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པློ་མེད་པ་དང༌། རང་ཤི་རྒྱག་པའི་

བསམ་བློའང་འཁློར་མློང༌།

ལོ་ཡེ་སི། འདིའི་ཕློགས་ནས་ད་ལྟ་རང་ཉིད་མི་གཞན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་པའི་

ཚོར་སང་ཞིག་ཁྱེད་ལ་ཡློད་དམ།

རེ་ཆར་གེའར། རྒྱུ་རྐེན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་དེ་ཡློང་

བ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་རང་ཉིད་གནས་སྟངས་དེའི་ནང་ཡློད་པ་ནི་

རྟློགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ནང་བསྟན་གིས་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཐབས་ལམ་

ཞིག་ང་ལ་སྤད་བྱུང༌། དང་ཐློག་ངས་ནང་བསྟན་གི་སྐློར་ལ་བཀགས་པའི་དེབ་རྣམས་

ནི་གཙོ་བློར་འཚོ་གནས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཁག་ཡིན། རང་ཉིད་ལློ་ཉི་ཤུ་ལ་མ་

སློན་ཙམ་ལ“གནས་པ་དང་སྟློང་པ”ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་གང་སར་ཁྱེར་བ་ད་དུང་

དན་གི་འདུག ཡིན་ཡང༌། སྐབས་དེར་དཔེ་དེབ་འདི་ལ་ཚོར་འབེལ་ཞིག་ཡློད་པ་

ལས་དེའི་ནང་དློན་ཆ་ཚང་ཞིག་རྟློགས་མེད་ལ། སྟློང་ཉིད་ཅེས་པའི་དློན་ནི་ཅི་ཡང་

མེད་པ་ཞིག་ལ་གློ་བ་བངས་ཡློད། གལ་ཏེ་ངས་སེམས་ཀི་གནས་རིམ་འདི་བསྒྲུབས་

ནས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཡལ་འགློ་བ་དང༌། དེར་བརྟེན་སྡུག་བསལ་མློང་
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མཁན་ཞིག་མེད་པར་བསམ་ཞིང༌། རང་ཉིད་ཡལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་འཇིག་རྟེན་

འདིའང་ཡལ་འགློ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་འདློད་མློང༌། ད་ལྟ་ངའི་གློ་རྟློགས་ནི་སར་ལས་ཇེ་

ལེགས་སུ་ཕིན་ཡློད། སྟློང་ཉིད་ནི་དློན་ངློ་མར་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་རིགས་པའི་ངློས་

ནས་རྟློགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། འདི་ལྟར་བཤད་པའང་རང་ཉིད་ལ་རྟློགས་

པ་ཐློབ་ཡློད་པའི་དློན་ནི་མིན།

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་རང་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་ཧློད་ལེ་ཨློ་

ཌིའི་༼Hollywood༽འཚོ་བ་གཉིས་ལ་འགལ་ཟླ་མེད་དམ། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀིས་འདི་

གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་གི་ཡློད་དམ།

རེ་ཆར་གེའར། དེ་ནི་ངའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡིན་ལ། ང་དེར་དུང་བ་ཆེན་པློ་

ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོ་ཚང་མར་ལས་ཀ་ཡློད་པ་དང༌། རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

གཅིག་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་མ་རིག་པ་དང༌། ཞེ་སང༌། འདློད་ཆགས། ཕྲག་དློག་

སློགས་ཉློན་མློངས་ཀི་རིགས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡློད། འདི་ནི་གནད་དློན་གཙོ་བློ་དེ་རེད། 

གནས་གང་ཞིག་ཏུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མིན་དང༌། ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན། དངུལ་ཡློད་

མེད། མི་ཞིག་གིས་ཁྱེད་རང་པར་རྒྱག་འདློད་ཡློད་མེད་ལྟ་བུའི་ཕི་ཚུལ་ཙམ་གི་བྱ་

དངློས་ནི་འབེལ་མེད་ཆགས་ཡློད།

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་ལས་ཀ་ནི་ཤེས་རབ་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་པར་

ལྟློས་ན་གལ་ཆེན་མིན་པ་རློད་ཀི་ཡློད་དམ།

རེ་ཆར་གེའར། གཅིག་གལ་ཆེན་དང་གཞན་དེ་གལ་ཆེན་མིན་པ་དེ་འད་

མ་རེད། རང་ཉིད་ཀི་ལས་ཀ་ནང་གང་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་ངས་ནང་པ་ཞིག་གི་ཚུལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དུ་གསུང་ཆློས་ཉན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དློན་དངློས་སུ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

ལོ་ཡེ་སི། ཁྱེད་ཀི་བརློད་དློན་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཀང་དེ་ནི་ཚོད་

ལྟ་ཙམ་ཡིན་པ་འདི་ཡིན་ནམ།

རེ་ཆར་གེའར། ནང་ཆློས་ལ་སླློབ་གཉེར་དང༌། ཡང་ན་ནང་ཆློས་ཉམས་

ལེན་བྱེད་པ་གང་ཡིན་རུང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སློ་སློའི་སེམས་ལ་བདག་པློ་རྒྱག་རྒྱུ་འདི་

རེད། ངས་འདིར་སེམས་ཞེས་པའི་ནང་དུ་རྟློག་པ་དང་མློང་ཚོར་གི་རིགས་ཐམས་

ཅད་འདུས་ཡློད། ཕིའི་འཇིག་རྟེན་ལ་འབེལ་བ་དང༌། ཡང་ན་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་

སྐབས་མློང་ཚོར་ནི་རྒྱུན་དུ་རང་གི་སེམས་ངློགས་སུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་

རང་སེམས་ཀི་ཁ་དློག་དང༌། མློང་ཚོར་གི་འཕློ་འགྱུར། རང་ཉིད་ཀི་འདུ་ཤེས། 

སེམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་ཡློད་མེད་བཅས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་སྤད་ཀི་གློ་

སྐབས་མཆློག་གྱུར་ཅིག་རེད། ངང་རྒྱུད་ཐུང་བ་དང་ཁློང་ཁློའི་ཚབ་ལ་བྱམས་བརྩེ་

དང་བཟློད་སྒློམ་སྐྱློང་དགློས་པའི་གནས་སྟངས་ནི་རྟག་ཏུ་འབྱུང་གི་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་

འདིའི་དབང་གིས་དེང་རབས་ཀི་མི་ཚོར་མཚོན་ན། རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་

དློན་དངློས་སུ་ཆློས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གློ་སྐབས་རྨད་བྱུང་ཞིག་ལྡན་ཞིང༌། འཚོ་

བའི་མེ་ལློང་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་དང༌། བག་ཕུག་ང་ཚོའི་འཚོ་བ་ཆགས་མི་དགློས།

ལ་ོཡེ་སི། དན་པ་ནི་ལམ་ལྷློང་ཆེ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཁྱེད་རང་ལ་མཚོན་ན། རང་

གི་ལས་ལ་འཇུག་སའི་ཀུན་གཞིའམ་རྒྱབ་ལློངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ།

རེ་ཆར་གེའར། སྒྱུ་རྩལ་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ལ་གློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་

ཡློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོ་ནི་འཚོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་བཞི་པ།

གི་སླློབ་མ་རེད། ཡིན་ཡང༌། གློག་བརན་འཁབ་མཁན་ཞིག་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། 

ནང་ཆློས་ཉམས་ལེན་ནི་རང་གི་ཆེད་ལས་དང་ཟུང་འབེལ་བྱས་ན་དམིགས་བསལ་

ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་སེམས་དང་མློང་ཚོར་ལ་འབེལ་ཆེ་ཞིང༌། ངའི་ལས་ཀ་ནི་རང་གི་

མློང་ཚོར་རྣམས་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་འགློ་བ་མིའི་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་མཚོན་

པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། རང་གི་ལས་ཀའི་ནང་འབས་བུ་ཐློན་པ་ལ་ངས་རང་ཉིད་ཀི་མློང་

ཚོར་རྣམས་རྟློགས་དགློས། དེའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། 

རང་ཉིད་ཀི་ལས་ཀའི་ནང་འཁབ་སྟློན་རང་བཞིན་གི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་གི་

ཡློད།
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ལེའུ་ལྔ་པ།

མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ངོ་མཚར་དང༌། དེའི་བླང་དོར་གི་དཀའ་རོག

༄༅། །ད་ནི་ཚེ་སློག་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཐེམ་སྐས་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་ལ་

མཆློངས་ནས་རིགས་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་སྤློད་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་

རེད། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆེས་གཞི་རྩའི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་ནི་སྐྱེ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་རང་

གི་རང་བཞིན་གཉེར་སྲུང་བྱེད་པ་འདི་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱ་སེ་མེ་ཏློག་གི་དར་བསྐྱེད་ཀི་

རབས་ས་མ་ལས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏློག་གི་རབས་ཕི་མ་རྣམས་འབྱུང་བ་དང༌། གང་ཆེན་

གིས་རྒྱུན་དུ་གང་ཆེན་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་ལ། དེ་བཞིན་ཤིང་སྦང་དང་སན་མ། སང་

རྒྱན་དཀར་པློ་སློགས་ཀང་ཆློས་ཉིད་འདི་ལས་མ་འདས། སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་

ཐམས་ཅད་ཕྲ་ཕུང་ལས་གྲུབ་པ་དང༌། ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཆ་བགློ་བྱས་

ནས་ཕྲ་ཕུང་གསར་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ལློ་

རབས་དྲུག་ཅུ་པའི་༼༡༨༦༠༽མཚམས་ལ་སྤི་ཡློངས་ནས་ངློས་ལེན་བྱས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག རིགས་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་སྤློད་འདི་ཚན་རིག་གི་འཚོལ་ཞིབ་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་

པ་རེད། ཁུ་བས་སྒློ་ངར་རྐེན་འཛོམས་པར་བྱས་ནས་ཕྲ་ཕུང་དང་ཕྲ་ཕུང་བར་གི་

བརྒྱུད་སྤློད་འདི་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་སྐབས་དེར་ཚོད་དཔག་གིས་གེང་ཡློད།

ཕྲ་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་སྐྱེ་ལྡན་རང་གི་འགྱུར་མེད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་སྲུང་བའི་ཆློས་

ག་གེ་མློ་ཞིག་ཡློད་དམ། ཡང་ན་ཚེ་སློག་གི་འགངས་ཆེན་རང་བཞིན་དང་འབེལ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

བའི་མངློན་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་ནུས་སྟློབས་ཤིག་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ།

དི་བ་འདི་དག་ལ་ཚན་རིག་གི་ལན་ཞིག་ཡློད་པའི་གལ་ཆེའི་རྟགས་མཚན་

ཐློག་མ་དེ་ནི། ཕི་ལློ་ ༡༨༦༩ ཧཕེ་རད་ཌིས་༼Frederick Miescher༽ཕྲ་ཕུང་གི་ཚི་

གུའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་གསར་རེད་བྱས་ནས་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱུ་ཆ་དེ་ནི་ཕིས་སུ་དགེ་འར་ནི་

ཨད་དུ་ངློས་འཛིན་བྱས་ཡློད། ཚན་རིག་པ་སྐློར་ཞིག་གིས་ ༡༨༨༠ ནང་རྒྱུ་ཆ་འདི་ནི་

རིགས་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་སྤློད་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་བསམ་བློ་གཏློང་འགློ་ཚུགས། 

གློག་རྡུལ་ཕྲ་མཐློང་ཆེ་ཤེལ་སྤུས་ལེགས་སུ་ཕིན་པས་སྐྱེ་དངློས་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་

བ་ཚོས་ཁུ་བ་སྒློ་ངའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཁུ་བ་དང་སྒློ་ངའི་ཚི་གུ་གཅིག་ཏུ་འདེས་

ཚུལ་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ཧཕི་ལེ་མེ་༼Walther Fleming༽ནི་ཕྲ་ཕུང་ཆ་

བགློ་བྱེད་བཞིན་པ་དང༌། རིགས་རྒྱུན་གི་ཐག་སྐུད་འད་བཤུས་བྱེད་བཞིན་པ་གཉིས་

ལ་ཐློག་མར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་མཁན་དེ་རེད། ཁློང་གིས་རིགས་རྒྱུན་གི་ཐག་སྐུད་ཁག་ནི་

སྐྱེ་ལྡན་གི་རབས་ས་མ་དང་ཕི་མའི་བར་གི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དེའི་

འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པའི་སློམ་ཚིག་བཞག སྐབས་འདི་ཞིག་ལ་ཨློ་སུ་ཊར་རེ་

ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་པ་མད་ཌ་ལིས་༼Gregor Mendel༽རང་གི་སན་མའི་ལང་མྱུག་ལ་

ཞིབ་ལྟ་བྱེད་བཞིན་བདག་སྐྱློང་བྱས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

གློ་རྟློགས་དེ་དག་གིས་རིགས་རྒྱུན་བརྒྱུད་སྤློད་ཀི་གནས་ལུགས་དེ་གསལ་བར་

བྱེད་པའི་ངློས་འཛིན་འཐློབ་པར་ལློ་ངློ་མང་པློ་ཞིག་འགློར་ཡློད། འློན་ཀང༌། སྒྲུང་འདི་

ནི་ལན་ཌར་གིས་འློག་ཏུ་གསལ་པློར་བཤད་རྒྱུ་རེད།

ཨ་ཐློར་གིས་ལན་ཌར་གི་གཏམ་བཤད་ནི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་སྐློར་ཡིན་པར་བརློད་ནས་མཚམས་སྦློར་བྱས་བྱུང༌། “རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་

དང་འབེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ནང་བྱུང་བའི་མདུན་བསྐྱློད་ཆེན་པློ་ནི། ང་ཚོས་ངློ་བློ་

འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་མ་ལག་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། སྐྱེ་དངློས་ཀི་ཁྱད་རྣམ་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་གི་དར་རྒྱས་ལ་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་

ཀིས་ཇུས་འགློད་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡློད་མེད་ཀང་གསལ་པློར་རྟློགས་ཡློད་པ་འདི་རེད། 

ང་ཚོས་ཚད་རིམ་དམའ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དཀྱུས་མ་དེ་དག་

རྟློགས་ཡློད་པར་མ་ཟད། ལན་ཌར་དང་ཁློང་གི་ལས་རློགས་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་

དཔད་ཁང་ལྟ་བུའི་ནང་མིའི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ཀང་གསལ་བཀྲློལ་བྱེད་པའི་

ལས་ལ་གཞློལ་གི་ཡློད། ཞིབ་འཇུག་འདིའི་རིགས་ཀི་གྲུབ་དློན་གིས་རིག་གཞུང་ལ་

བརྟེན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ང་ཚོའི་ཁློར་ཡུག་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚེ་སློག་གི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་རྟེན་

གཞི་ལའང་ཐད་

ཀ ར ་ ཤུ ག ས ་

རྐེན་ཐེབས་ངེས། 

ཌློག ་ཏྲར ་ལན ་

ཌ ར ་ ལ ག ས ་

ཀིས་འདིའི་ཐད་

ན ས ་ ང ་ ཚོ ར ་

གཏམ ་ བཤད ་

གནང་རྒྱུ་རེད།”
ལན་ཌར་གིས་གཏམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

ཚེ་སོག་གི་རྩ་ཚིག

ལན་ཌར་གིས་རང་ཉིད་བགློ་གེང་འདིའི་ནང་ཞུགས་པའི་ཀུན་སླློང་ལ་འགེལ་བརློད་

བྱས་ནས་འགློ་བཙུགས་བྱུང༌། ཁློང་གིས་ནང་དློན་རིག་པའི་བང་དློར་གི་རྩ་འཛིན་

ཟབ་མློ་དེ་དག་ལ་གདེང་འཇློག་བྱེད་པ་དང༌། རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་དར་རྒྱས་ལ་

བརྟེན་ནས་ནུབ་ཕློགས་སུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་བང་དློར་གི་འདེམས་ཀའི་རློག་ད་ཁག་

ལ་རྩ་འཛིན་དེ་དག་གིས་ལམ་སྟློན་བྱེད་པའི་རེ་བ་བཟུང་འདུག འློན་ཀང༌། དང་ཐློག་

ཁློང་གིས་ང་ཚོར་འཕྲད་པའི་འདེམས་ཀའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཡློང་སའི་ཚན་རིག་ལ་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་རེད།

“ང་ཚོས་མི་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཕྲ་ཕུང་ཐེར་འབུམ་མང་པློ་ཡློད་པ་དང༌། ཕྲ་ཕུང་

སློ་སློའི་སྟེང་དུའང་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཐེར་འབུམ་དུ་མ་ཡློད་པ་འློད་སློ་ལཱའི་

གཏམ་བཤད་ལས་རྟློགས་ཡློད། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་དག་གི་ནང་དགེ་འར་

ནི་ཨད་ཀང་འདུས་ཤིང༌། དགེ་འར་ནི་ཨད་ཅེས་པ་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་རྫས་འགྱུར་གི་དབྱིབས་རྣམ་ལྡན་པའི་རྫས་རྡློག་བཞིའི་གློ་རིམ་ཞིག་ལ་གློ་

དགློས། ང་ཚོས་རྫས་རྡློག་དེ་ཚོར་ཨད་དང༌། ཁེ། སེ། འཇེ་༼A, T, C, G༽བཅས་

འབློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྫས་འགྱུར་གི་དབྱིབས་རྣམ་དེ་དག་མར་འབི་བ་ལས་འདི་

ལྟར་བརློད་ན་སྟབས་བདེ་བས་ཡིན། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་འདི་

རྩ་ཚིག་ཅིག་ཏུ་བསམ་བློ་གཏློང་ཆློག་པ་དང༌། ཁྱེད་ཀི་ལུས་པློའི་ཕྲ་ཕུང་རེ་རེའི་སྟེང་

རྩ་ཚིག་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡློད།

“ངས་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་རྩ་ཚིག་འདི་ཚང་མར་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་དཔེ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆ་ཞིག་ལ་བསྡུར་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་ང་ལ་

བསླབས་པ་བཞིན་ནང་པའི་གསུང་རབ་སྟེ། བཀའ་བསྟན་གཉིས་ལ་ཉུང་མཐའ་ཡང་

ཤློག་གངས་འབུམ་གསུམ་ཡས་མས་ཤིག་མཆིས་ཤིང༌། ངས་འདི་གཉིས་ལ་ཡི་གེ་

ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡློད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཁྱེད་ཀིས་དེང་

རབས་ཀི་ལམ་ནས་དཔེ་ཆ་འདི་ཚོ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ན་ཆློག ཐ་ན་ལློ་ངློ་དྲུག་བརྒྱའི་

སློན་ལའང་དཔར་ཤིང་ལ་བརྟེན་ནས་བཤུས་ཡློད། འློན་ཀང༌། དེའི་ཡར་སློན་དུ་ལག་

པས་དཔེ་ཆ་འདི་ཚོ་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཤིང༌། རྒྱུན་དུ་མི་ཚོས་གཟབ་ནན་བྱས་

ཡློད་ནའང༌། མཚམས་རེར་ནློར་འབི་བྱས་ཡློད་ཀི་རེད།

“འད་བཤུས་ཀི་ནློར་འཁྲུལ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན་ནམ། ཡི་གེ་གཅིག་ལ་

མཚོན་ན་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་གཅིག་གི་ནློར་འཁྲུལ་ནི་

གནད་འགག་ཅིག་ལ་བརྩི་དགློས་སམ་ཞེ་ན་བརྩི་དགློས་པ་ཞིག་རེད། ངའི་གློ་རྟློགས་

ལ་བློད་སྐད་ཀི་བརློད་པ་ཞིག་གི་མཇུག་ཏུ་ཡིན་དང་མིན་གིས་དགག་སྒ་ཡིན་པ་དང་

མ་ཡིན་པ་སྟློན་གི་ཡློད། ཡི་གེ་གཅིག་གིས་ཀང་ཡིན་དེ་མིན་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དང༌། 

འདིས་བརློད་དུམ་ཞིག་གི་ནང་དློན་ཡློངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏློང་ཐུབ། ཡིན་ཡང༌། ཡི་

གེ་མང་པློ་ཞིག་ལ་འདི་འདའི་ནུས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་མེད་ནའང༌། ཡི་གེ་ཁག་ཅིག་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད། དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀང་འདི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

“གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་འད་བཤུས་བྱས་ཏེ་འབི་ནློར་བྱུང་ཞིང༌། དཔེ་ཆ་དེ་མར་

བཤུས་པའི་གྲྭ་པ་རེས་མ་དེས་ཡིག་ནློར་འདི་ཇི་བཞིན་འབི་བར་མ་ཟད། ནློར་འཁྲུལ་

གསར་པ་ཁག་ཅིག་ཀང་དེའི་སྟེང་དུ་སློན་སིད། གལ་ཏེ་ང་ཚོར་བཀའ་འགྱུར་དང་



  314  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

བསྟན་འགྱུར་གི་དཔར་ཐེངས་མ་འད་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཅིག་ཡློད་ཚེ། ང་ཚོས་དཔར་

ཐེངས་གཅིག་གཞན་ཞིག་ལས་བཤུས་པ་ཡིན་པ་མཐློང་ཐུབ། དེ་ཡང་འདི་གཉིས་ཀི་

བར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་མེད། དེ་བཞིན་དཔར་

ཐེངས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མི་མཚུངས་ས་མང་པས་ཕན་ཚུན་ས་ཕི་བར་ཐག་རིང་

བའང་མཐློང་ཐུབ། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་འད་བཤུས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དེ་བསྐྱར་སྒིག་བྱེད་ཆློག

“འདི་ནི་ང་ཚོས་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་རྩ་ཚིག་བསྡུར་སྟངས་དང་ཧ་ཅང་

མཚུངས་ཤིང༌། འགློ་བ་མིའི་རྩ་ཚིག་གི་ཆེ་ཆུང་ནི་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

ཤློག་གངས་ས་ཡ་གཉིས་དང༌། ཡང་ན་ཡི་གེ་ཐེར་འབུམ་གསུམ་ཡས་མས་ཤིག་

ཡིན། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་པློའི་ཕྲ་ཕུང་རེ་རེ་ལ་ཡློད་པའི་གནས་ཚུལ་གི་འབློར་ཚད་

རེད། ང་ཚོས་འདས་པའི་ལློ་ངློ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀི་ནང་རྩ་ཚིག་འདི་རེད་པ་ཡིན། 

ཁྱེད་ཀིས་ང་ཚོས་དེར་སླློབ་སྦློང་ཅི་འད་ལེགས་པློ་ཞིག་བྱས་ཡློད་མེད་འདི་སིད། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱེད་ཅག་ལ་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཡློད་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་སློང་

ཡློད་ཀང༌། ད་དུང་སྦློང་དགློས་ས་མང་པློ་ལྷག་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ཡློད་ཀི་རེད། ང་

ཚོར་རང་ཉིད་ཀིས་ག་ཚོད་ཅིག་རྟློགས་ཡློད་མེད་ཀི་ཐད་ལ་ཁེངས་སྐྱུང་གི་འདུ་ཤེས་

ཡློད་པ་གསལ་པློ་ཡིན། ང་ནི་རྩ་ཚིག་འདི་ཀློག་མཁན་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་

ནའང༌། ངས་ཁྱེད་ཅག་ལ་ང་ཚོས་རྟློགས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ཁག་ཅིག་བཤད་རྒྱུ་

ཡིན།

“ཤློག་གངས་ས་ཡ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཁར་ད་དུང་རྩ་ཚིག་འདི་ལ་འད་བཤུས་

གཉིས་མཆིས་ཤིང༌། གཅིག་ནི་ང་ཚོར་ཕ་ལས་ཐློབ་པ་དང་གཅིག་ཤློས་ནི་མ་ལས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐློབ་ཀི་ཡློད། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་ལ་འད་བཤུས་འདེས་མ་ཞིག་བརྒྱུད་སྤློད་

བྱེད་པ་དང༌། ང་ཚོས་ཕ་ཡི་འད་བཤུས་ལས་ཤློག་ངློས་གཅིག་དང༌། མ་ཡི་འད་

བཤུས་ལས་ཤློག་ངློས་གཅིག དེ་ནས་སླར་ཡང་ཕ་དང་མ་ཡི་འད་བཤུས་ལས་ཤློག་

ངློས་གཅིག་གཅིག་བངས་ནས་རིམ་པས་བསེས་སྦློར་བྱེད་ཀི་ཡློད། འདེས་མ་འདི་

ནི་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་ལ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་སྤློད་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་

འཆུགས་པ་མེད་པར་བརྒྱུད་སྤློད་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡློད་དམ་ཞེ་ན་མིན་ཞིང༌། མི་རབས་

རེ་རེའི་སྟེང་ཡི་གེ་ཐེར་འབུམ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ནློར་འཛོལ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་

ཤིག་འབྱུང་གི་ཡློད། སྤི་ཡློངས་ནས་བཤད་ན་འདི་ནི་ཧ་ལམ་ཡང་དག་ཅིག་རེད། 

ཡིན་ཡང༌། སྐབས་རེར་ཡིན་ཞིག་མིན་ལ་འགྱུར་བའི་ནློར་འཁྲུལ་ཡང་འབྱུང་ཆློག”

ལན་ཌར་གིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ག་སྒིག་བྱེད་སྐབས། བློད་པ་རྣམས་ལ་

རྒྱུས་ཡློད་ཡིན་པའི་དཔེ་མཚོན་འཚོལ་བའི་འབད་བརྩློན་བྱས་ཡློད་ཀང༌། མཚམས་

འདིར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ནི་གློམ་པ་གང་གིས་ལན་ཌར་གི་སློན་ལ་ཤློར་འདུག 

ཁློང་གིས་འདི་རྒྱུར། “ཁྱེད་ཀིས་འད་བཤུས་བྱས་པའི་ཁློད་དུ་བྱུང་བའི་ནློར་འཛོལ་

གི་སྐློར་ལ་གེང་བཞིན་པ་འདིའི་འབབ་སའི་དློན་ནི་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་མ་

ཡིན་ནམ།”

“ཡིན་ལགས། ནློར་འཛོལ་འདི་ནི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་

ལྡློག་ཟེར་བ་དེ་རེད།”

ལན་ཌར་གིས་མུ་མཐུད་བྱུང༌། “ཕྲ་ཕུང་རེ་རེའི་ནང་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་

གམ་རྩ་ཚིག་འདི་ཡློད་ལ། དེ་ནི་དངློས་ཁམས་རང་བཞིན་དུ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཀི་



  316  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

ཡློད། རྩ་ཚིག་འདིའི་དུམ་ཚན་ཞིག་ནི་ངའི་སྐྲ་ཡི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་སྤི་དཀར་ཞིག་གི་

བཟློ་སྐྲུན་ལ་ཇུས་འགློད་ལྟ་བུར་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་དང༌། དུམ་ཚན་གཞན་ཞིག་ནི་

ངའི་ལུས་པློའི་ཟུངས་ཁག་གི་ཁག་དམར་སྤི་དཀར་གི་བཟློ་སྐྲུན་ལ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་

སིད། སྤི་དཀར་འདིས་སློག་འཛིན་རླུང་ལུས་ཕུང་གི་ཡར་མར་ལ་དབློར་འདེན་བྱེད། 

ང་ཚོའི་བསམ་ཚོད་ལ། བཀློལ་སྤློད་ཆེ་བའི་སྤི་དཀར་རྣམས་བཟློ་སྐྲུན་གི་ཇུས་

འགློད་ལྡན་པའི་དུམ་ཚན་མ་འད་བ་སུམ་འབུམ་ཞིག་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཡློད། དུམ་ཚན་

འདི་དག་གིས་ང་ཚོའི་ལུས་སྟེང་གི་ཕྲ་ཕུང་མ་འད་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“ཡིན་ཡང༌། དེ་ལྟར་བྱེད་པའང་ཁློར་ཡུག་དང་འབེལ་བའི་ཐློག་ནས་འབྱུང་བ་

དང༌། མི་ཞིག་རིང་པློ་ཆགས་མིན་ནི་རིགས་རྫས་དང་བཟའ་བཏུང་གཉིས་ཀར་རག་

ལས་ཡློད། དེ་བཞིན་རིགས་རྫས་ཤིག་ནུས་ལྡན་དུ་འགྱུར་མིན་ཡང་ཁློར་ཡུག་ལ་

བརྟེན་ཅིང༌། དཔེར་ན། དེ་རིང་ཉིན་གུང་གི་ཁ་ལག་ཟ་བའི་སྐབས་སུ་ངའི་ལུས་པློའི་

ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་རིགས་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་ནས་མངར་རྫས་རྣམས་

འཇུ་བར་གློགས་བྱེད། དློན་ངློ་མར་ད་ལྟ་ནས་རིགས་རྫས་དེ་ཚད་གཞི་དམའ་བློ་

ཞིག་ལ་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་ཡློད། འློན་ཀང༌། ཉིན་གུང་ཁ་ལག་གི་རེས་སུ་དེའི་ནུས་

རྩློལ་ནི་ལྡབ་བཅུ་ཡིས་འཕེལ་ངེས། གལ་ཏེ་ངས་ལུས་རྩལ་བརྩེས་ན། འདིས་ངའི་

ལུས་ཕུང་གི་ཤ་གནད་ཀི་ནང་དུ་སྤི་དཀར་མང་དུ་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་པར་རིགས་རྫས་

ཁག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་རེད། བློ་ཡི་བྱ་འགུལ་གིས་ཀང་རིགས་རྫས་ཀི་ནུས་

རྩློལ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་ཡློད། དུད་འགློ་ཞིག་གི་བློ་ཡི་བྱ་འགུལ་རྣམས་ཉམས་

པར་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཁློ་ལ་སྐུལ་སླློང་གི་རྐེན་གིས་ཕྱུག་པའི་ཁློར་ཡུག་ཅིག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁློ་སྤློད་བྱེད་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཀད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་ཀི་ཡློད། ཀད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་འཕེལ་རྒྱས་འདི་ཡང་རིགས་རྫས་ཁག་ནུས་

ལྡན་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་རེད།

“འདི་ནི་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་དེ་རྩ་ཚིག་ཅིག་ཏུ་བསམ་པའི་ངའི་འཆར་སྒློ་

ཡིན། གློང་གི་དཔེ་མཚོན་འདི་ནི་ཡང་དག་མིན་ཡང་ཕན་ཐློགས་ཅན་ཞིག་རེད། མ་

མཐའ་ཡང་ང་ལ་མཚོན་ན་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་འདུག ཁྱེད་ཚོའི་སློལ་རྒྱུན་གི་གསུང་

རབ་དཔེ་རུ་བཀློད་པ་འདིས་ཁྱེད་ཅག་ལའང་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀི་

ཡློད།”

མད་ཌི་ལིའི་སན་མ།

མཚམས་འདི་ནས་ལན་ཌར་གིས་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མགློ་སྟློད་དུ་བྱློན་པའི་

མད་ཌི་ལི་༼Gregor Mendel༽ནས་

འགློ་བཙུགས་ཏེ། རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་

གི་ས་མློའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཞིག་གེང་

འགློ་བརྩམས་སློང༌། ཁློང་གིས་ང་ཚོར་

ཨློ་སུ་ཊར་རའི་གྲྭ་པ་འདིའི་བརྟག་དཔད་

ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ནི་ཤེས་འདློད་ཀི་བློ་གཅིག་

པུ་མིན་པའི་དན་གསློ་བཏང་སྟེ། མི་

ཚོས་འཛམ་གིང་གི་ས་ཆ་གཞན་ནས་

ཡློ་རློབ་ཏུ་ཁྱེར་ཡློང་བའི་རྩི་ཤིང་དང༌། མད་ཌི་ལི།
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དུད་འགློ་རྣམས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་སེལ་ན། དཔལ་འབྱློར་གི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ས་

མློ་ནས་རྟློགས་པ་དང༌། ཚོང་ར་ཆེ་ཁག་ལ་འགིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་རུ་སློང་བ་དེས་

ཉམས་ཞིབ་ལ་འཇུག་པའི་དཔལ་འབྱློར་གི་ཆ་རྐེན་ཞིག་ཀང་བསྐྲུན་ཡློད་ཟེར། 

རིགས་རྒྱུན་བརྒྱུད་སྤློད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་དར་སེལ་བྱེད་ཆེད་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་རྩ་

འཛུགས་བྱས་ཤིང༌། འདི་འདའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་སེ་ཁིད་བྱེད་མཁན་ནི་ན་ཕུ་༼C.F 

Knap༽ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁློང་ནི་སློལ་རྒྱུན་གི་སླློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་དགློན་

པ་ཞིག་གི་ཆློས་དཔློན་རེད། “ཁློང་གིས་དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང་རྩིས་རིག་ལ་

སྦློང་བརྡར་ཐློབ་ཡློད་པའི་སླློབ་མ་བཙལ་ནས་དགློན་པར་འཇུག་འགློ་བརྩམས།” 

ལན་ཌར་གིས་འགེལ་བརློད་བྱས། “ཁློང་ཚོས་སློ་སློའི་དགློན་པའི་བྱེད་སྒློའི་སྟེང་

འཛམ་གིང་འདི་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ཆེད་ཚན་རིག་གི་གནད་དློན་ལའང་དློ་སང་སྤད་

ཡློད། ན་ཕུའི་སླློབ་མ་ཡག་ཤློས་ཤིག་ནི་མད་ཌི་ལི་ཡིན་ཞིང༌། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། 

འཛམ་གིང་འདི་ཇེ་ལེགས་སུ་བསྒྱུར་པའི་ཁློང་གི་རེ་བ་དེར་ཕློགས་མང་པློ་ཞིག་ནས་

ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་འདུག”

མད་ཌི་ལིས་སན་མའི་རིགས་རྒྱུད་སེལ་ནས་རིགས་རྒྱུན་བརྒྱུད་སྤློད་ཀི་

ཁྱད་རྣམ་འད་མིན་ཏེ། སན་མའི་མཐློ་ཚད་དང༌། སན་རྡློག་གི་ཁ་དློག་སློགས་ལ་སྐྱེ་

ཐེངས་མང་པློར་ཞིབ་ལྟ་བྱས། འདི་ནི་དེང་རབས་ཀི་རིག་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་ཐློག་མ་

ལ་ངློས་འཛིན་བྱེད། ཁློང་གིས་རིང་པློ་དང་ཐུང་བ། ཡང་ན་ལང་ཁུ་དང་སེར་པློ་ལྟ་

བུའི་ཁྱད་རྣམ་མ་འད་བ་བསེས་ནས་སན་མའི་རིགས་རྒྱུད་འདེས་མ་སེལ་སྐབས། 

སྐྱེ་ཐེངས་རེས་མའི་སན་མ་ཚང་མར་ཁྱད་རྣམ་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡློད་པར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྟློགས། དཔེར་ན། དེ་དག་གི་གཞུང་རྟ་རིང་པློ་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་ན་ཚང་མས་སན་

རྡློག་ལང་ཁུ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡློད། འློན་ཀང༌། ཁློང་གིས་སྐྱེ་ཐེངས་དེའི་སན་མ་

རྣམས་སློ་སློའི་ཁློད་དུ་རིགས་རྒྱུད་བསེས་ནས་སེལ་སྐབས། སློན་ལ་ཕིར་མ་ཐློན་

པའི་ཁྱད་རྣམ་རྣམས་ཀང་མངློན་གྱུར་བྱས་པ་དང༌། དེ་དག་གི་མངློན་གྱུར་གི་བསྡུར་

ཚད་ཀང་ཆ་མཚུངས་པ་ཞིག་རེད། སན་མའི་གཞུང་རྟ་རིང་པློ་གསུམ་ལ་གཞུང་རྟ་

ཐུང་བ་གཅིག་ཡློད་ལ། ལང་མདློག་གི་སན་རྡློག་བསྐྱེད་པའི་སན་མ་གསུམ་ལ་སེར་

པློ་བསྐྱེད་པའི་སན་མ་གཅིག་བྱུང་ཡློད།

ལན་ཌར་གིས་བརློད་རྒྱུར། “མད་ཌི་ལིས་རིགས་པ་བེད་སྤློད་ལེགས་པློ་

བྱས་འདུག ཅི་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། ཁ་དློག་སེར་པློའི་རང་བཞིན་འདི་རྒྱུན་

འཁྱློངས་བྱེད་པའི་ལློག་གྱུར་གི་འབྱུང་ཁམས་ཤིག་ཡློད་ངེས། ཞེས་ཁློང་གིས་

བསམ་བློ་བཏང་བ་དང༌། མད་ཌི་ལིས་གལ་ཏེ་ཁྱད་རྣམ་དེ་དག་ནི་འབྱུང་ཁམས་ཀི་

ངློ་བློ་ཐློག་ནས་བརྒྱུད་སྤློད་བྱས་པ་དང༌། སན་མ་རེ་ལ་སློ་སློའི་ཕ་དང་མ་ནས་འབྱུང་

ཁམས་གཉིས་ཐློབ་པ་ཡིན་ན། རང་གི་ཚོད་ལྟའི་འབས་བུ་དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་

ཐུབ་པ་མཐློང་ཡློད།༼དེང་སྐབས་ང་ཚོས་འབྱུང་ཁམས་དེ་ཚོར་རིགས་རྫས་ཟེར་གི་ཡོད།༽ མངློན་དུ་

མ་གྱུར་པའི་ཁྱད་རྣམ་སྟེ། གཞུང་རྟ་ཐུང་བ་དང་ཁ་དློག་སེར་པློ་གཉིས་ནི་ལློག་ཏུ་

ཡིབ་ཡློད། ང་ཚོས་འདི་ལ་བག་ལ་ཉལ་བའི་རིགས་རྫས་ཞེས་ཟེར་གི་ཡློད།”

མད་ཌི་ལིའི་ཞིབ་ལྟ་འདིའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ནི་ཁློང་དང་ཏཱ་ཝུན་གློངས་

ཤིང༌། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་མ་རྫློགས་བར་དུ་མངློན་གསལ་ཞིག་ཆགས་མེད། 

མད་ཌི་ལིའི་གསར་རེད་འདིས་ཏཱ་ཝུན་ལ་ཕན་ཆེན་པློ་ཐློགས་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་ཏཱ་ཝུན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

གིས་རིགས་རྒྱུན་བརྒྱུད་སྤློད་ལ་དངློས་ཁམས་ཀི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཡློད་པ་རྟློགས་

མེད། 

ལན་ཌར་གིས་བཤད་

རྒྱུར། “འློན་ཀང༌། ཚན་རིག་

གི ་ལློ ་རྒྱུས་ནང ་ཡང ་ཡང ་

འབྱུང་གི་ཡློད་པ་ལྟར། ཚོགས་

སེ་མ་འད་བ་གསུམ་གིས་དུས་

མཉམ ་དུ ་མད ་ཌི ་ལི འི ་གློ ་

རྟློ གས ་ དེ ་ དག ་སླར ་ཡང ་

གསར་རེད་བྱས་ཤིང༌། དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་པ་ནི་བསྐྱར་དུ་

གསར་རེད་བྱས་པ་དེའི་སྐློར་ལ་ ༡༩༠༠ ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློ་ནང་རྩློམ་ཡིག་འགེམས་

སེལ་བྱས་ནས་འགློ་ཚུགས་ཡློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ཡིན་ན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ནི་

རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཆགས་འདུག

“དེའི་རེས་ཀི་ལློ་ངློ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རིང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རིགས་རྒྱུན་བརྒྱུད་

སྤློད་ཀི་གནས་གཞི་དེ་ཕྲ་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་བར་

གནས་པའི་ཚི་གུའི་ནང་ཡློད་པ་ཤེས་རྟློགས་བྱུང༌། གནས་གཞི་འདི་ལ་རིགས་རྒྱུན་

གི་ཐག་སྐུད་ཟེར་ཞིང༌། དབྱིན་ཡིག་གི་ནང་བརྡ་ཆད་འདི་ནི་ཚོན་མདློག་ཅན་གི་

ཆློས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། འདི་ནི་སྐབས་དེར་ང་ཚོས་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཤེས་

མེད་པའི་རྟགས་ཤིག་རེད།”

****

དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་དཀྱུས་དབྱི བས་གཉིས་ལྡན་གི་བཟློ་བཀློད།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མོད་གན་དང༌། ཌེ་སོ་ཧཕེ་ལ།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མགློ་སྟློད་དུ་རིགས་རྒྱུན་གི་ཞིབ་འཇུག་ནི་ཚན་རིག་དངློས་

ཤིག་ཆགས་ཤིང༌། སེ་ཚན་གསར་པ་འདིའི་མ་རྩ་ནི་ཁྱད་རྣམ་འད་མིན་དང་འབེལ་

བའི་རིགས་རྒྱུན་བརྒྱུད་སྤློད་དང༌། དེ་དག་དང་རིགས་རྒྱུན་ཐག་སྐུད་བར་གི་འབེལ་

བའི་སྐློར་ལ་འཚོལ་སྡུད་བྱས་ཡློད་པའི་གནས་ཚུལ་ཕློགས་བསྡུས་ཤིག་རེད། 

སྐབས་དེར་ཡློངས་གགས་ཀི་ཤིང་སྦང་ཌེ་སློ་ཧཕེ་ལ་༼drosophila༽ཞེས་པ་དེས་

ཚན་རིག་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ཡློད། ཤིང་སྦང་འདིའི་ཚེ་ཚད་ནི་ཉིན་བཅུ་བཞི་ཡིན་

ལ། དུས་ཡུན་འདིའི་ནང་ཤིང་སྦང་དེས་རིགས་རྒྱུད་སེལ་གི་ཡློད། དེའི་ཕིར་རྩི་ཤིང་

དང་ཚད་གཞི་མཐློ་བའི་སློག་ཆགས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ནང་ཞིབ་

ལྟ་ཐེངས་མང་པློར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ད་དུང་ཤིང་སྦང་འདི་ལ་རིགས་རྒྱུན་གི་ཐག་

སྐུད་ཆ་བཞི་ཙམ་ལས་མེད་སྟབས། ཉམས་ཞིབ་ཀི་སློམ་རྩིས་དེའང་སྟབས་བདེ་རུ་

བཏང༌། ཨ་མི་རི་ཀའི་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་མློད་གྷན་༼Thomas Hunt Mor-

gan༽གིས་ཌེ་སློ་ཧཕེ་ལའི་རིགས་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐློག་མར་བྱས་ཤིང༌། ཞིབ་

འཇུག་འདི་ལས་བྱུང་བའི་ཁློང་གི་གཞི་རྩའི་གློ་རྟློགས་ནི། རིགས་རྫས་རྣམས་

རིགས་རྒྱུན་གི་ཐག་སྐུད་སྟེང་གློ་རིམ་ངེས་གཏན་གིས་ལྷན་དུ་འབྱར་ནས་གནས་པ་

དང༌། རིགས་རྫས་ཁག་ཅིག་ལྷན་དུ་སྦེལ་ནས་སློད་ཀང༌། གཞན་ཁག་ཅིག་ཡང་ཡང་

འདེས་སྦློར་བྱེད་པ་འདི་རེད།

མློད་གྷན་གི་སླློབ་མ་མློ་ལད་༼Hans J. Muller༽ཀིས་གློ་རྟློགས་གལ་ཆེན་

གཞན་ཞིག་རེད་ཅིང༌། ཁློང་གིས་རིགས་རྫས་ཁག་ནི་སློ་སློའི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་ནས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

འགྱུར་བ་འགློ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པར་རྟློགས་པ་དང༌། མློ་ལད་ཀིས་གློག་པར་གི་ཚ་

ཟེར་བརྒྱུད་ནས་ཤིང་སྦང་གི་རིགས་རྒྱུན་འགྱུར་ལྡློག་གི་མགློགས་ཚད་དེ་རང་བྱུང་

གི་མགློགས་ཚད་ལས་ལྡབ་སྟློང་ཕྲག་བཅློ་ལྔར་ཆེ་རུ་བཏང༌། ཁློང་གིས་འདི་ལྟར་

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཤིང་སྦང་འད་མིན་ཞིག་བསྐྲུན་ཞིང༌། ཤིང་སྦང་འགའ་ཤས་ཀི་

མིག་ཧ་ཅང་ཆེ་ལ། འགའ་ཤས་ཀི་གཤློག་པ་སྤིར་ཡློད་སར་མེད་པ་སློགས་བྱུང་

ཡློད། འདི་ནི་ཚོད་ལྟའི་ལམ་ནས་སློག་ཆགས་གསར་བྱུང་ཞིག་བཟློ་བའི་ཞིབ་འཇུག་

ཐློག་མ་དེ་རེད། མློ་ལད་ཀིས་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་དེ་དག་ནི་ཚ་ཟེར་གིས་

བསྐྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་ངློས་བཟུང་ཡང༌། སྐབས་དེར་སུ་

གཅིག་གིས་ཀང་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཏཱ་ཝུན་གི་རང་བྱུང་གི་

འདེམས་སྒྲུག་གི་རྟེན་གཞིའང་ཡིན་པ་རྟློགས་ཐུབ་མེད།

****

མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ལས་དོན་གི་དགོས་དམིགས།

“ཚན་རིག་པ་ཚོས་དེའི་རེས་ཀི་ལློ་ངློ་ཉེར་ལྔ་སྟེ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀིལ་མ་

བར་དུ་རིགས་རྒྱུན་ཐག་སྐུད་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀི་བཟློ་བཀློད་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱས།” ལན་ཌར་གིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་མུ་མཐུད་བྱུང༌། “སྐབས་དེར་

ཝང་སང་དང་ཀི་རེ་ཁི་༼Watson and Crick༽གཉིས་ཀིས་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་བཟློ་

བཀློད་དམ་ཡློངས་གགས་སུ་དཀྱུས་དབྱིབས་གཉིས་ལྡན་ཞེས་པ་དེ་གསར་རེད་

བྱས། འདིའི་རེས་ཀི་ལློ་རབས་གཉིས་དང་ཕེད་ཀའི་ནང་ནེ་ཌིའི་གློ་རིམ་དག་གིས་

སྤི་དཀར་རྣམས་བྱེ་བག་ཏུ་ཇི་ལྟར་དགར་བ་དང༌། དུས་གཅིག་ལ་ནེ་ཌི་གསུམ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚོགས་ནས་གློ་དློན་ཇི་ལྟར་སྟློན་པ། དེ་ཚོ་སྤི་དཀར་གི་རྫས་རྡློག་གི་གློ་རིམ་ལ་ཇི་

ལྟར་བསྒྱུར་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་རེད།

“དེ་བཞིན་ལློ་ངློ་འདི་དག་གི་ནང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ད་དུང་འཕྲུལ་ལས་ཡར་

རྒྱས་ལ་བཏང་སྟེ། ནེ་ཌིའི་གློ་རིམ་དེ་རང་ངློས་ནས་ཀློག་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩློན་

བྱས། ཕི་ལློ་ ༡༩༧༨ ལློར་ང་ཚོས་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཤིག་

ཀློག་ཐུབ་ཡློད། འདི་ནི་མང་པློ་ཞིག་མིན་ཞིང༌། བརློད་པ་གཅིག་དང་གཉིས་ཙམ་

རེད། ང་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་ནས་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཕིར་བཏློན་ཏེ། རྫས་འགྱུར་གི་

ལག་ཆ་བེད་སྤད་དེ། དགེ་འར་ནི་ཨད་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་སིན་བུ་ཕྲ་མློའི་ནང་དུ་

འཇུག་གི་ཡློད། སིན་བུ་དེས་རིགས་རྒྱུད་བསྐྱར་དུ་བསྐྲུན་ནས་གློ་རིམ་འདིའམ་དེའི་

འད་བཤུས་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད། ང་ཚོས་སིན་བུ་འད་མིན་ལ་རྩ་ཚིག་དེའི་ཚིག་དུམ་རེ་

བརྒྱུད་སྤློད་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་ནས་སིན་བུ་ཞིག་གི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཕིར་

བཏློན་ནས་རྫས་འགྱུར་གི་ནུས་རྩློལ་དེའི་སྟེང་ལ་བེད་སྤད་ནས་དེའི་ཇུས་འགློད་

ཀློག་གི་ཡློད།

“ལས་གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བཅློས་ཐབས་ཏེ། ཕ་མ་ལས་ཤུལ་འཛིན་

བྱས་པའི་ནད་རིགས་རྟློགས་རྒྱུ་འདི་རེད།” ལན་ཌར་གིས་བརློད་བྱུང༌། ཕ་མ་ནས་

མར་ཁྱབ་པའི་ནད་རིགས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ནི། དགེ་འར་ནི་ཨད་གི་གློ་རིམ་ཞིག་

འཁྲུག་པ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ས་མློ་ནས་ཡློངས་ཁྱབ་ཆགས་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ན་

ཚ་ཞིག་གི་རྩ་བར་ཡློད་པའི་གློ་རིམ་བྱེ་བག་པ་དེ་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་རིང་པློ་ཞིག་རེད། ལན་ཌར་གིས་ཕ་མ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཡློད་པའི་ནད་
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དེ་ཕྲུ་གུ་ཕེད་ཀ་ལའང་ཡློད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་དཔེ་རུ་བཀློད་ནས་ང་ཚོར་འགེལ་

བཤད་བྱས། དེ་ཡང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ནང་མི་ཚང་མའི་དགེ་འར་ནི་

ཨད་བསྡུར་བ་དང༌། ནད་དེ་ཡློད་པའི་མི་ཚོའི་སྟེང་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་འཚོལ་གི་ཡློད། སྤིར་བཤད་ན་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ལས་སླ་བློ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་

མློད། ལན་ཌར་གིས་དཔེ་མཚོན་ཞིག་སྤད་པ་ནི། དློན་དངློས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་

སྐབས། དེ་ནི་ཤློག་བུ་རྣམས་གང་སར་འཐློར་བའི་དཔེ་དེབ་མཐུག་པློ་ཞིག་གི་ནང་

ནས་ཡི་གེ་གཅིག་འཚོལ་བ་ལྟ་བུ་རེད།

“གལ་ཏེ་ངས་ནད་དེའི་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཆ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་

ཡློད་པའི་དེབ་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཐློང་ན། ངས་ད་གཟློད་ནད་དེའི་རྒྱུ་ནི་ཆ་ཤས་དེ་

དང་ཐག་ཉེ་ས་ཞིག་ན་ཡློད་པ་ཤེས་ཐུབ། ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་རིགས་རྫས་རང་ཉིད་རེད་

ཐུབ་ཀི་ཡློད་དམ། རིགས་རྫས་དེ་ནི་ཤློག་གངས་ཉིས་བརྒྱའི་རེས་ནས་ཡློད་ཆློག་པ་

ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། དཔེ་དེབ་ཧ་ཅང་མཐུག་པློ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཤློག་གངས་

ཉིས་བརྒྱ་ནི་ཐག་རིང་པློ་ཞིག་མིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་ནད་དེའི་རྒྱུན་འཛིན་གི་འགློས་

རིམ་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་ཡི་གེ་ནས་འགློ་འཛུགས་དགློས་པ་དང༌། ང་ཚོས་ཤློག་

གངས་དེ་བཟུང་ནས་དེའི་རེས་མའི་ཤློག་བུ་དེ་གང་དུ་ཡློད་མེད་འཚོལ་དགློས། 

མཚམས་རེར་ཡར་མར་གཉིས་འདེས་སིད་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་བཙལ་ནས་

རེད་ཐུབ། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་ཤློག་གངས་རེས་མ་ནས་རེས་མ་མར་འཚོལ་གི་ཡློད།

“ལས་ཀ་འདི་ནི་རིན་གློང་ཆེ་ཞིང་སྤློ་སང་མེད་པ་ཞིག་རེད། ནད་ཀི་རིགས་

རྫས་དེ་འཚོལ་བར་ལློ་ངློ་ལྔ་དང་ཨ་སྒློར་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་སློང་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། མཇུག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཏུ་ཤློག་གངས་ཏག་ཏག་དེ་རེད་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། གློ་ཡི་ནང་བེ་སབས་ཐུག་པློ་

འབྱུང་དུ་འཇུག་པའི་ནད་ཅིག་གི་རིགས་རྫས་དེ་འདི་ལྟར་རེད་ཡློད། ད་དུང་གཞན་

ཡང་མང་པློ་རེད། ང་ཚོས་རིགས་རྫས་ཀི་གློ་རིམ་དེ་རང་ཉིད་དང་ཆ་མཐུན་པའི་སྤི་

དཀར་ལ་བསྒྱུར་པ་དང༌། དེ་ནས་ང་ཚོས་གློག་ཀད་བེད་སྤད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་

ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཟིན་པའི་སྤི་དཀར་རྣམས་ལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་རྒྱུས་ཡློད་ཀི་

གློ་རིམ་ཞིག་འཚོལ་གི་ཡློད། གློག་ཀད་ཀིས་དེ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕི་ངློས་ན་ཡློད་པའི་སྤི་

དཀར་དང༌། དེ་བཞིན་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕི་ནང་ལ་དངློས་པློ་དབློར་འདེན་བྱེད་པའི་སྤི་

དཀར་མང་པློ་ཞིག་དང་འད་བློ་ཡིན་པ་མཐློང་རྒྱུ་རེད། འདི་ལྟར་ཁྱེད་ཀིས་དུས་ཡུན་

ཐུང་ངུ་ནང་རིགས་རྫས་བྱེ་བག་པ་དེའི་བྱེད་ལས་རྟློགས་སིད།

“འདི་ནི་ཧ་ཅང་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་

ཁློངས་ཚང་མའི་ཤེས་ཡློན་གཅིག་སྒིལ་བྱས་ཡློད་པས་རེད། ཤེས་ཡློན་འདི་ནི་ཕ་མ་

ལས་མར་ཁྱབ་པའི་ནད་རིགས་སློན་འགློག་དང༌། ན་ཚ་བཅློས་ཐབས་དང་བརྟག་

དཔད་ཚོད་ལྟ་དར་སེལ་བྱེད་པ་སློགས་ལ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཆློག འདི་དག་ནི་བཟང་

ཆ་ཞིག་ཡིན། འློ་ན་དཀའ་རློག་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དཀའ་རློག་ནི་ན་ཚ་གཅིག་

ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ལློ་ངློ་ལྔ་དང༌། ཨ་སྒློ་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ཕིན་པ་འདི་རེད། འདི་ལ་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚོའི་དབང་གིས་མིའི་

རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ལས་དློན་ནི། ཞིབ་འཇུག་དེའི་རིགས་ལྡབ་གཅིག་ལ་བྱས་

ནས་དཔེ་དེབ་མཐུག་པློ་འདི་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་བའི་བསམ་བློའི་ཐློག་ནས་འགློ་

བཙུགས་ཡློད། འདི་ལྟར་བྱས་ན། ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་ན་ཚ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

བྱེད་འདློད་ཚེ། ཁློང་གིས་དཔེ་དེབ་དེའི་ནང་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་གློ་རིམ་ལ་འཚོལ་

ཞིབ་བྱེད་ཆློག་ཆློག་རེད།

“འགློ་བ་མིའི་རྩ་ཚིག་ཕློགས་བསྡུ་བྱེད་པར་ལློ་བཅློ་ལྔ་ཡས་མས་ཤིག་

འགློར་ཡློད། ལས་དློན་འདི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་

ཁང་མ་འད་བ་ཉི་ཤུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཤིང༌། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནི་ཨ་རི་དང༌། 

དབྱིན་ཡུལ། ཧཕ་རན་སི། འཇར་མན། ཉི་ཧློང་བཅས་ཡིན་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུའང་

གཅིག་བྱུང་ཡློད། ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་ཆེ་ཆློས་ནི་དབྱིན་ཡུལ་དང༌། ཨ་

རིའི་ཝ་ཤིན་ཏྲློང་མཐློ་སླློབ་

ཏུ་ཡློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

ངའི ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་སྟེ། 

མ་སར་ཆློ་སད་ཏྲི་འཕྲུལ་

ལས་ཞིབ་འཇུག་མཐློ་སླློབ་

ཏུ་ཡློད་པའི་ཝད་ཏྲི་ཧད་ཌི་

རིགས་རྒྱུན་སེ ་ཁག་གི ་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཡང་ཡིན།”

དློན་ངློ་མར་ལས་དློན་འདི་ལ་ཆེད་སྦློང་ཤེས་རིག་གི་ཉམས་ཞིབ་དང༌། སྒེར་

གཉེར་ཁེ་ལས་བར་དུ་བྱུང་བའི་འགན་རྩློད་ཀིས་སྐུལ་སླློང་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡློད། 

ཝན་ཏྲར་༼Craig Venter༽གིས“སེ་ལེ་ར་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་མཉམ་ལས”ཞེས་

པའི་ཁེ་ལས་འདི་སེ་ཁིད་དེ། དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་གློ་རིམ་བསྒིགས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་༧གློང་ས་མཆློག་ལ་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་ཐག་

སྐུད་ཀི་དློན་སྤི་གསལ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་མགློགས་སུ་གཏློང་བའི་ཐབས་ལམ་འགའ་ཞིག་གསར་གཏློད་བྱས། ཁློང་གིས་

འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་རྟློགས་པའི་ལས་གཞི་འདི་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི། ཤེས་ཡློན་འདི་ཁེ་དབང་སྒེར་བདག་གི་ངློ་བློར་བསྒྱུར་ནས་དངུལ་

འཚོལ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཝན་ཏྲར་གིས་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་དང་འབེལ་བའི་གནས་

ཚུལ་ཕློགས་བསྡུ་མངགས་ཉློ་བྱེད་ས་ཤིག་ད་རྒྱའི་སྟེང་བཞག་པ་དང༌། ཁྱབ་བརྡལ་

དུ་མི་གཏློང་བའི་དམ་བཅའ་འཇློག་འདློད་པའི་ཚན་རིག་པ་ཁློ་ན་ལ་རིན་མེད་དུ་མཁློ་

སྤློད་བྱས་པ་རེད། འློན་ཀང༌། འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུནུ་སེ་ཁག་དེ་ཁེ་དབང་སྒེར་

བདག་ལ་བསྒྱུར་པའི་ལས་གཞི་འདིས་ཤེས་རིག་ཆེད་སྦློང་གི་ར་བའི་ནང་སེམས་

ཁལ་བསླངས་ཤིང༌། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མ་དངུལ་གཏློང་ཚད་ཇེ་མང་དུ་

སློང་སྟེ། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཉམ་འབེལ་གི་འབད་བརྩློན་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་སྟབས། 

ཤེས་ཡློན་འདི་ཁེ་དབང་སྒེར་བདག་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད། འདི་ནི་ད་ལྟ་ལན་ཌར་

གིས་ང་ཚོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་པ་དེ་རེད།

“ཞིབ་འཇུག་ཁང་འདི་ཚོ་ཚང་མས་ཆློད་སེམས་གཅིག་གི་ཐློག་ནས་ལློ་ངློ་

མང་པློར་མཉམ་འབེལ་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡློད། ཆློད་སེམས་དེ་ནི་གནས་ཚུལ་

ཚང་མ་ཚོད་འཛིན་མེད་པར་ད་རྒྱའི་སྟེང་དུ་མངགས་གཏློང་བྱེད་དགློས་པ་དེ་ཡིན། 

རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་དགློང་མློར་ནང་དུ་མ་སློང་བའི་སློན་ལ་ཉིན་དེའི་ཞིབ་

འཇུག་གི་གྲུབ་དློན་ཚང་མ་ད་རྒྱའི་སྟེང་དུ་འཇློག་དགློས། ༢༠༠༡ ལློའི་ཟླ་གཉིས་པའི་

ནང་ཚན་རིག་གི་རྩློམ་ཡིག་གཉིས་ཀིས་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་གློ་རིམ་ཕལ་ཆེ་བའི་

གནས་ཚུལ་བསྒགས་ཡློད། འདི་ནི་ཆ་ཚང་ཞིག་མིན་ཡང༌། ད་ལྟ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་
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ཡློད་པ་ནི་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་གློ་བདུན་ཡིན།”

ཉེ་ཆར་ཨ་སྒློར་ཡ་ས་བརྒྱ་ཙམ་མ་དངུལ་ལ་ཡློད་པའི་ལློ་ངློ་གསུམ་རིང་གི་

ལས་གཞི་ཞིག་འགློ་བརྩམས་ཡློད། ལས་གཞི་གསར་པ་འདི་ལ་རྒྱལ་སྤི་ཧ་ཕི་མ་ཕི་

ལས་དློན་ཟེར།༼International HapMap Project༽ རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་

ཚོས་ང་ཚོ་འགའ་ཤས་ལ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན་ན་ཚ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་འཕློག་སླ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་རྟློགས་པར། ན་ཚ་ཞིག་གིས་མནར་བའི་མི་འབློར་སྤི་ལ་བརྟག་དཔད་

བྱས་ཏེ། ནེ་ཌིའི་ཧེ་བག་རྐང་བ་ཟེར་བའི་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་སློ་སློར་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་དགློས། གལ་ཏེ་ནེ་ཌིའི་ཧེ་བག་རྐང་བ་བེ་བག་པ་ཞིག་ན་ཚ་དེ་དང་

བཅས་བརྒྱུད་སྤློད་བྱས་ཡློད་ཚེ། ན་ཚ་དེ་ཁྱེར་བའི་རིགས་རྫས་ནི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡློད་

པའི་རྟགས་ཤུགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཧ་ཕི་མ་ཕི་ལས་དློན་འདི་ནི་མི་རབས་དུ་མར་ཁ་

ཐློར་དུ་མ་སློང་བའི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་གློ་རིམ་རྡློག་པློ་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལ་བརྟེན་

ཡློད་པ་དང༌། འདིས་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ཚོར་ན་ཚའི་རིགས་རྫས་ཁག་འཚོལ་

བར་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ཧིལ་པློ་ལ་མགློགས་པློར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་

མཁློ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་གནད་དློན་འདི་ཚོའི་ཐད་ལ་འློག་ནས་ཡང་བསྐྱར་

གེང་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལན་ཌར་ལ་རང་གི་གཏམ་གཤད་མཇུག་སྐྱློང་དུ་འཇུག་

རྒྱུ་ཡིན།

“རྩ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཁག་གཅིག་ལ་རིགས་རྫས་ཧ་ཅང་མང་ཞིང༌། སྤི་དཀར་

བཟློ་སྐྲུན་གི་བརློད་པ་གློ་རྒྱུ་ཅན་རེད། ང་ཚོར་རིགས་རྫས་འདི་དག་རེ་རེར་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་ནས་ཁློ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པ་རྟློགས་པའི་འདློད་པ་ཡློད། རྩ་ཚིག་གི་ཆ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤས་གཞན་ཁག་ཅིག་ལ་ཡི་གེ་མང་ནའང༌། ང་ཚོའི་ཤེས་ཚོད་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་

བརློད་པ་གང་འཚམས་ཀིས་ཉུང་ཞིང༌། ང་ཚོས་ད་དུང་ཡི་གེ་དེ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་

བྱེད་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་རྟློགས་མེད། ཡིན་ཡང༌། དེ་དག་ལ་ནང་དློན་མེད་པ་དང༌། ཡང་

ན་ནང་དློན་གི་རིགས་ཧ་ཅང་མ་འད་བ་ཞིག་ཡློད་པར་བསམ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་

ཞིག་མིན།”

འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ཧིལ་པློ་རྟློགས་པར་དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་

འགློར་ནའང༌། ལན་ཌར་གིས་འགེལ་བཤད་བྱས་པ་ལྟར། རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགློ་ཁག་

གཅིག་གི་སྟེང་མདུན་བསྐྱློད་མགློགས་པློར་བྱས་ཡློད། བྱི་བ་དང༌། ཉ་ཡི་རིགས་

གསུམ་གི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་གློ་རིམ་བསྒིགས་ཟིན། དེ་བཞིན་ཁྱིམ་བྱ་དང༌། ཁྱི། 

བ་གང༌། ཆིམ་ཕམ་ཛེ་བཅས་ཀང་མི་འགངས་པར་འགྲུབ་ཀི་རེད། “དུད་འགློ་དང་རྩི་

ཤིང་བང་བསྒིགས་ནས་བསད་ཡློད་ལ། ང་ཚོས་མ་མཐའ་ཡང་ལློ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་

རང་ཉིད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ལ་དེབ་གང་དག་དགློས་མིན་ཤེས་ཡློད།”

ལན་ཌར་ལ་ད་དུང་སྐྱེ་ལྡན་གི་རིགས་ཐ་དད་པའི་བར་དུ་ཡློད་པའི་རིགས་

རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ཁྱད་པར་གི་སྐློར་བཤད་

རྒྱུ་མང་པློ་ཡློད་ཀང༌། ད་ནི་ཇ་འཐུང་བའི་

བར་གསེང་ཡིན་པས་རང་གི་གཏམ་བཤད་

ཀི་ཚན་པ་འདིར་རྫློགས་ཚིག་ཡིད་དབང་

འགུག་པ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། “འགློ་བ་མིའི་

རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་ཐག་སྐུད་བརྒྱད་པ།
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ནློར་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློས་དེའི་སྟེང་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་

པ་འདི་གལ་ཆེན་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དེ་ཚོའི་ནང་རྒྱལ་

ཁབ་དེ་དག་ལས་མང་བའི་ཚན་རིག་པ་མང་པློ་ཞིག་མཉམ་འབེལ་གི་ལས་དློན་

འདིར་ཞུགས་ཡློད།” དློན་ངློ་མར་ལན་ཌར་གིས་ཁློང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་སྟེ། མ་

སར་ཆློ་སད་ཏྲི་འཕྲུལ་ལས་ཞིབ་འཇུག་མཐློ་སླློབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ཝད་ཏྲི་ཧད་ཌི་རིགས་

རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བློད་མི་བཞི་ཅུས་ཁློང་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་

བཞིན་པ་དང༌། ཁློང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ནི་སློན་མར་དྷ་རམ་ས་ལར་བསད་མློང་འདུག་ལ། 

ལན་ཌར་ཁློ་རང་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་ལ་སྐད་བཏང་ཡློད་པ་གློ་བས་

ཁློང་ཚོ་དགའ་བྱུང་ཟེར། ད་ལྟ་ལན་ཌར་གིས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་ཁློང་ཚོའི་

འཚམས་འདི་དང༌། འཕྲིན་ཡིག ཁ་བཏགས་བཅས་འབུལ་གིན་འདུག ྋགློང་ས་

མཆློག་གིས་འཛུམ་དམུལ་བཞིན་མགློ་གཡུགས་ནས་བར་གསེང་གི་བརྡ་བརྒྱབ་

བྱུང༌། ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོས་རྐང་ལག་བརྐངས་ཏེ། ཇ་འཐུང་ཞློར་ཁ་བརྡ་ཐུང་ངུ་རེ་

བྱས་ནས་སླར་ཡང་ལན་ཌར་གི་སྒྲུང་གི་ཚན་པ་རེས་མ་དེར་ཉན་རྒྱུའི་ག་སྒིག་བྱེད་

ཀི་འདུག

མི་དང་བྱི་བའི་རྩ་ཚིག་བསྡུར་བ།

“མིའི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་རྩ་ཚིག་དང༌། བྱི་བའི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་རྩ་ཚིག་གཉིས་

ནི་འད་མཚུངས་ཅི་ཙམ་ཡིན་ནམ། དི་བ་འདི་ནི་རློག་འཛིངས་ཆེ་ཞིང༌། འད་མཚུངས་

ཞེས་པའི་དློན་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཆེ་ཆུང་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པློ་ཡིན།” ལན་ཌར་གིས་གློང་གི་དཔེ་མཚོན་དེ་སླར་ཡང་བཀློད་དེ། གལ་སིད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དེ་ནང་པའི་བཀའ་བསྟན་ལས་ལྡབ་དྲུག་གིས་ཆེ་

ཚེ། བྱི་བའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དེ་ལྡབ་ལྔ་ཙམ་གིས་ཆེ་རྒྱུ་རེད་ཟེར། “འློན་ཀང༌། 

ང་ཚོས་རྩ་ཚིག་ལ་ནན་པློར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་ཡི་གེ་འདུ་ཚོགས་དང༌། ཐ་ན་བརློད་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཀང་ཡློང་གི་ཡློད་མེད་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་བལྟ་ཆློག

“སྐབས་འདིར་འད་མཚུངས་ཞེས་པ་ནི་རྩ་ཚིག་གཉིས་ལ་ཧ་ཅང་ཆ་འད་བའི་

ཆ་ཤས་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན། ཡི་གེ་བརྒྱ་དང༌། ཡང་ན་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་རྩ་ཚིག་

གི་ནང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ནི་མཐློང་རྒྱུ་མང་ཞིང༌། འདི་ནི་གློ་སྐབས་ཙམ་གིས་

བྱུང་བ་ཞིག་མིན་ལ། ང་ཚོས་ཆ་མཚུངས་འདི་ཡང་ཡང་མཐློང་གི་ཡློད་པ་དང༌། དེ་

དག་ནི་གློ་རིམ་གཅིག་པ་ཞིག་གི་ནང་འབྱུང་གི་ཡློད། ང་ཚོས་སང་ཚུལ་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་རེས་སུ་དཔག་གི་ཡློད་པ་ནི། ལློ་ངློ་ས་ཡ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཀི་ཡར་སློན་དུ་

མི་དང་བྱི་བ་གཉིས་ལ་ཐུན་མློང་གི་རྩ་ཚིག་ཅིག་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། ཐེངས་མང་པློར་

འད་བཤུས་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་དུ་རྩ་ཚིག་དེར་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་བ་རེད། ང་

ཚོས་འགྱུར་ལྡློག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ནང་ནས་ད་དུང་ཅི་ཞིག་ལྷག་ཡློད་མེད་མཐློང་

གི་ཡློད་པ་དང༌། རྩ་ཚིག་འདི་གཉིས་ནི་སློན་མ་རྩ་ཚིག་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་

ད་དུང་གསལ་པློ་ཡིན།

“ང་ཚོས་མིའི་རྩ་ཚིག་ཧིལ་པློ་ནི་བྱི་བའི་རྩ་ཚིག་དང་མགློ་ནས་མཇུག་བར་

འད་མཚུངས་ཡིན་པ་ཞིག་མཐློང་གི་མེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་བྱི་བའི་རྩ་ཚིག་ལ་

བལྟས་ནས་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནི་རིགས་རྒྱུན་ཐག་སྐུད་གཉིས་པའི་སྟེང་གི་མིའི་རྩ་

ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་དང་འད་མཚུངས་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། བྱི་བའི་རྩ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

ཚིག་གི་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ནི་མིའི་རིགས་རྒྱུན་ཐག་སྐུད་བརྒྱད་པའི་སྟེང་གི་མིའི་

རྩ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་དང་འད་མཚུངས་ཡིན་པར་བརློད་ཀི་ཡློད། ཡི་

གེ་ལ་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་ཡློད་པ་མ་ཟད། རྩ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཁག་གཅིག་ནི་བསྐྱར་

སྒིག་ཀང་བྱས་ཡློད། སྤིར་རིགས་རྫས་ཀི་ལྷུ་ཚིགས་གཏློར་ནས་སླར་ཡང་བསྒིག་པ་

འདི་འད་གཅིག་འབྱུང་བར་ལློ་ངློ་ས་ཡ་ཕེད་ཀ་ཡས་མས་འགློར་ནའང༌། ཐེངས་སུམ་

བརྒྱ་དང་བཞི་བརྒྱ་ཡས་མས་ལ་གཏློར་ན་བྱི་བའི་རྩ་ཚིག་གི་གློ་རིམ་དེ་མིའི་རྩ་

ཚིག་གི་གློ་རིམ་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ། དེ་བཞིན་མིའི་རྩ་ཚིག་དེའང་བྱི་བའི་རྩ་ཚིག་ལ་

བསྒྱུར་ཆློག

“ང་ཚོས་འདི་ལྟར་ལློ་རྒྱུས་ཁག་ཅིག་ལ་རེས་སུ་དཔག་གི་ཡློད། དེ་ནི་རེས་

དཔག་ཙམ་ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རེས་དཔག་བརྟན་པློ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་

བཅློས་སྒིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་བྱུང་མེད་ཚེ། རྩ་ཚིག་དེ་དག་འདི་འདའི་འད་

མཚུངས་ཤིག་ཆགས་མི་སིད། ང་ཚོས་དུད་འགློའི་རིགས་ཐ་དད་པའི་བར་གི་རྩ་

ཚིག་བསྡུར་ནས་རེས་དཔག་བྱེད་པ་ནི་འགྱུར་རྡློ་གཞིར་བཞག་གི་རེས་དཔག་དང་

མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།

“ང་ཚོས་མི་དང་ཕབས་ལྟ་བུའི་ཐག་མི་ཉེ་བའི་རིགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཞིབ་

བསྡུར་བྱས་ན་ཅི་འད་ཡིན་ནམ། འདི་ནི་ཐག་རིང་དགས་འདུག ང་ཚོས་མི་དང་

ཕབས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་མེས་པློ་དེ་ལློ་ངློ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་ཡར་སློན་

ལ་འཚོ་བར་བསམ་པ་དང༌། དེ་ལྟ་ནའང༌། ང་ཚོས་འདི་གཉིས་ཀི་རྩ་ཚིག་ལ་ལྟ་

སྐབས་ཧ་ཅང་མཚུངས་པའི་བརློད་པ་ཉུང་ངུ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། བརློད་པ་དེ་དག་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཁག་གཅིག་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་བགློ་ལ་ཇུས་འགློད་བྱེད་པའི་རིགས་རྫས་ཡིན་ཞིང༌། 

རིགས་རྫས་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་འབྱུང་སྐབས། རིགས་

རྫས་དེ་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཆ་བགློ་བྱེད་པར་འགློག་ཐུབ་པ་དང༌། ཡང་ན་ཆ་བགློ་ཚད་

ལས་བརྒལ་བ་བྱེད་པར་རྒྱུ་རྐེན་བྱེད། ཆ་བགློ་བྱེད་པ་མང་དགས་ན་སྐྲན་ནད་འབྱུང་

གི་ཡློད། ང་ཚོས་ཕབས་ཀི་སྟེང་དུ་སྐྲན་ནད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆློག རྒྱུ་མཚན་ནི་

ཕེབས་ཀི་ཕྲ་ཕུང་ཆ་བགློ་བྱེད་པར་རྒྱུ་རྐེན་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་མ་ལག་དེ་མིའི་ཕྲ་

ཕུང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་གྲུབ་ཆ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཕབས་

ཀི་རིགས་རྫས་དེ་མིའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་བཅུག་ན། གནས་སྟངས་མང་པློ་ཞིག་གི་

ནང་མིའི་ཕྲ་ཕུང་དེས་ཕབས་ཀི་རིགས་རྫས་དེ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ཐུབ། དེའི་ཕིར་ང་

ཚོས་བརློད་པ་དེའི་ནང་དློན་ལ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་མེད་པ་རྟློགས་ཐུབ། 

འདི་ནི་མི་དང་ཕབས་ཀི་བར་དུ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལྟར་མི་དང་ཤིང་སློང་གི་བར་

དུའང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ང་ཚོས་རྩ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་འདི་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་པ་

ཡིན་པའི་བསམ་བློ་གཏློང་གི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ཅུང་གསར་པ་ཡིན་པའི་རྩ་ཚིག་གི་

ཆ་ཤས་མང་པློ་ཞིག་སྟེ། སྦྲུ་མའི་འཚར་བསྐྱེད་དང་འབེལ་བའི་ཧློད་སི་རིགས་རྫས་

ལྟ་བུ་ཕབས་ཀི་སྟེང་དུ་རེད་རྒྱུ་མེད།”

གནའ་བོའི་ཁྱིམ་གཞིས་ཆུང་ཆུང་ཞིག

“མི་གཉིས་ཀི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཚེ། ཁློང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མི་

དང་བྱི་བ་དང༌། ཡང་ན་མི་དང་ཕབས་བར་གི་རྒྱང་ཐག་དེ་འད་ཞིག་མེད། དཔེར་ན། 

བློད་མི་ཞིག་དང་སི་ཝེ་ཏྲན་༼Sweden༽གི་མི་ལྟ་བུའི་འཛམ་གིང་གི་མི་གང་རུང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡློད་དམ། ཁྱད་པར་ནི་ཡི་གེ་ཆིག་སྟློང་གི་

ནང་ནས་གཅིག་ཙམ་རེད། འདི་ནི་བློད་མི་དང་བློད་མི་བར་དང༌། ཡང་ན་བློད་མི་དང་

མི་ནག་གཉིས་ཀི་བར་དུའང་གཅིག་པ་ཡིན། ཁྱད་པར་གི་ཚད་གཞི་འདི་ནི་འཛམ་

གིང་གི་མི་གང་རུང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང༌། 

ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་མེད། དློན་ངློ་མར་བཤད་ན། སྤིར་བློད་མི་ཞིག་

དང་མི་ནག་ཅིག་གི་བར་གི་ཁྱད་པར་ནི་བློད་པ་ཚོའི་ཁློད་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་ཆུང་ཆུང་

ཡིན། མི་རིགས་མ་འད་བ་གཉིས་ལས་མི་རིགས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཁྱད་པར་མང་པློ་

ཡློད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཁློ་གཉིས་བར་གི་ཁྱད་

པར་དེ་གང་འད་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆིག་སྟློང་གི་ནང་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་

རེད། སའི་གློ་ལའི་སྟེང་གི་མི་གང་རུང་གཉིས་ནི་ཆིམ་ཕམ་ཛེ་གཉིས་ལས་བར་ཐག་

ཉེ་བ་ཡློད།” 

ཏཱ་ལའི་བ་མས་གསུང་རྒྱུར། “འདི་ནི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ལ་འཆམ་མཐུན་

དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་རེད།”

“ངས་ཁྱེད་དང་མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ངའི་བརློད་དློན་གཙོ་བློ་དེ་ང་ཚོ་ནི་

སྐྱེ་ལྡན་གི་རིགས་མང་ཆེ་བ་དང་བསྡུར་ན། རིགས་རྒྱུད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་

ནང་ཁུལ་དུ་ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་མེད་པ་འདི་ནི་སློན་མ་ང་ཚོ་མི་འབློར་

ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ཡིན། གངས་འབློར་ཆེ་ན་ཁྱད་པར་མང་ཞིང༌། 

གངས་འབློར་ཆུང་ན་ཁྱད་པར་ཡང་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་མེད། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་མི་

འབློར་ནི་ཐེར་འབུམ་དྲུག་རེད། འློན་ཀང༌། འདི་ནི་ཉེ་ཆར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། མི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རབས་སུམ་སྟློང་གི ་ཡར་

སློན་ལ་འཛམ་གིང་གི ་མི ་

ཚང་མ་ཨ་ཧཕི་རི་ཀའི་ནང་

གི ་ཐློག་མའི ་མི ་འབློར་ལ་

ཡར་ཁུངས་འདེད་བྱེད་ཆློག 

ང་ཚོས་ཐློག་མའི་མི་འབློར་

དེ་སྟློང་ཕྲག་བཅུ་ཡས་མས་

ཤིག་ཡིན་པའི་རགས་རྩིས་རྒྱག་གི་ཡློད། སྟློང་ཕྲག་བཅུ་ཡི་མི་འབློར་ཁློད་ན་གཅིག་

སྟློང་གི་ནང་ནས་ཡི་གེ་གཅིག་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་རེད། དེང་སང་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་

འདི་དག་ནི་སློན་མ་ནས་ཨ་ཧཕེ་རི་ཀའི་ནང་དུ་ཡློད་ལ། མི་རབས་སུམ་སྟློང་ནི་ཁྱད་

པར་མང་པློ་འབྱུང་བ་ལ་དུས་ཀི་ཆ་ནས་འདང་གི་མེད། དེ་ཡང་ཁྱད་པར་གསར་པ་

ནི་དལ་བུ་མ་གཏློགས་འབྱུང་མི་ཐུབ། བློད་མི་ཚོའི་ཁློད་ན་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་དེ་

དག་ནི་ཨ་ཧཕི་རི་ཀའི་གློང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན། སང་ཚུལ་འདི་ནི་འཛམ་གིང་གི་ས་ཆ་གང་སར་གཅིག་པ་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚོས་

མི་རིགས་སློ་སློའི་ཁྱད་པར་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་མི་ཉན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་

རེད། དློན་དངློས་སུ་ང་ཚོ་ནི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་ཕན་ཚུན་དམ་པློར་

འབེལ་ཡློད། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་འདི་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་འབྱུང་

ཁུངས་དེ་ཨ་ཧཕི་རི་ཀར་ཡར་འདེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མི་རྣམས་ཨ་ཧཕི་རི་ཀ་དང་ཁ་

བལ་ནས་འཛམ་གིང་གང་སར་གནས་སློར་ཇི་ལྟར་བྱས་པར་ཡང་རེས་འདེད་བྱེད་

ཧློན་མི་ཡེ་རེད་ཏྲེ་སིའི་གནས་སློར།
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ཆློག”

མི་རིགས་འད་མིན་བར་ལ་རིགས་རྒྱུན་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་ཞིག་མེད་པའི་

གནད་དློན་འདི་ནན་ཏན་དུ་གེང་རྒྱུ་ནི་ལན་ཌར་ལ་མཚོན་ན་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་

བཞིན་ཁློང་གིས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་མཚོན་ནའང༌། ཚན་རིག་གིས་རིགས་རྒྱུན་གི་

ངློས་ནས་མི་རིགས་གཅིག་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་ལས་མཆློག་ཡིན་པའི་འདློད་ཚུལ་

དེ་སུན་འཕྱུང་བ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་རྟློགས་ཡློད། མི་རིགས་འད་མིན་དང་མི་

འབློར་འད་མིན་གི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ལ་བརྟག་དཔད་བྱེད་པ་དང་འབེལ་བའི་བང་དློར་

གི་དཀའ་ངལ་ཁག་གིས“འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུནུ་སེ་ཁག་ས་མང་གི་ལས་དློན”གི་

རློག་དའི་ལློ་རྒྱུས་དེ་དན་སྐུལ་གཏློང༌། ལས་གཞི་འདི་ནི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་

ཁག་གི་ལས་དློན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་མཐའ་མའི་

སྐབས་སུ་ལས་དློན་འདི་གློས་གཞི་རུ་འདློན་སྐབས། རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཚོས་

ཐློག་མར་མི་རྒྱུད་རིག་པའི་གནད་དློན་ཁག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཡློད། ཁློང་ཚོས་མི་

རིགས་མ་འད་བའི་དག་འར་ནི་ཨད་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་འབས་

བུ་རྣམས་སྐད་ཡིག་དང༌། རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆློས་གཞན་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་ཟུང་དུ་

སྦེལ་ན་འདློད་ཡློད། ཏྲམ་ནེ་སིས་༼Carina Dennis༽འགེལ་བརློད་བྱས་པ་ལྟར། ཡུལ་

མི་ཚོར་ཚབ་མཚོན་བྱེད་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་གློས་གཞི་འདིར་ངློ་རྒློལ་བྱས་

ཤིང༌། དེ་ཡང་ལས་དློན་འདིས་གཉློམ་ཆུང་གི་མི་རིགས་ལ་བཤུ་གཞློག་བྱེད་པ་དང༌། 

སློ་སློའི་མི་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་ཐད་ཀི་ཡིད་ཆེས་ལ་ཐེ་གཏློགས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དངས་ཡློད། མཐའ་མར་ལས་དློན་འདི་བསྐྱུར་དགློས་བྱུང༌། 
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རིགས་རྫས་དང་ན་ཚ།

“རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བས་ན་ཚ་ལ‘རྒྱུ་རྐེན’བྱེད་ཐུབ།” ལན་ཌར་གིས་བརློད་

བྱུང༌། “ངས་རྒྱུ་རྐེན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་དངས་རྟགས་ཀི་ནང་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ནང་པ་དང་འད་བར་རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་རང་

ཞིག་མེད་པའི་བདེན་དློན་འདི་ཡིད་ལ་བཟུང་ཡློད་པས་ཡིན། འློན་ཀང༌། མཚམས་

རེར་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་རྐེན་ཡློད་པ་དང༌། ངས་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཡང་ཆ་མི་ཚང་

བའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཁྱེད་ལ་སྤློད།” མཚམས་འདིར་ལན་ཌར་གིས་

རིགས་རྒྱུན་ཐག་སྐུད་ཀི་རེའུ་མིག་རློག་འཛིངས་ཆེན་པློ་སྐློར་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་མི་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སློ་སློའི་རིགས་རྫས་སམ་རྩ་ཚིག་གི་ནང་དུ་དག་ཆ་བྱེ་བག་པ་

ཞིག་ཡློད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ང་ཚོས་དག་ཆ་བྱེ་བག་པ་དེར་བརྟེན་ནས་ཁློང་ཚོར་

དན་པ་ཉམས་པའི་ན་ཚ་འཕློག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་སློན་དཔག་བྱེད་ཐུབ།

“འདིས་དང་བ་འདེན་པའི་དི་བ་མང་པློ་ཞིག་སླློང་གི་ཡློད། ངས་རང་ཉིད་ལ་

དག་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡློད་མེད་ཤེས་འདློད་དམ། སྒེར་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། ངས་ཤེས་

མི་འདློད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ངས་ད་ལྟ་ན་ཚ་དེ་སློན་འགློག་བྱེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་རང་

ཉིད་ལ་དག་ཆ་འདི་ཡློད་པ་ཤེས་ཚེ། སེམས་ཀིས་དཀའ་ངལ་མང་པློ་ཞིག་མློང་རྒྱུ་

ཡིན་ཞིང༌། ཤེས་རྟློགས་འདི་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་མེད། འློན་ཀང༌། ང་ལ་གློགས་པློ་སྐློར་

ཞིག་ཡློད་ལ། ཁློང་ཚོ་ནི་ཤེས་རིག་ཆེད་སྦློང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་སྨན་སྦློར་བཟློ་

ལས་ཀི་ནང་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཁློང་ཚོས་ན་ཚའི་རིགས་རྫས་དང་ཆ་མཐུན་པའི་སྤི་

དཀར་རེད་ནས་སློན་འགློག་དང༌། ཡང་ན་དལ་བུར་གཏློང་བའི་སྨན་བཅློས་གསར་
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རྩློམ་བྱེད་པར་འབད་ཀི་ཡློད། ངས་ཁློང་ཚོར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་ཉིན་མློ་དེར་

རང་གི་དག་ཆ་ཤེས་ན་འདློད་ཀི་རེད།”

དེ་ནི་བྱེད་སྟངས་ཡག་པློ་ཞིག་རེད་ཅེས་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་གསུངས་པ་

དང༌། ལན་ཌར་གིས་བསགས་བརློད་འདིར་འཛུམ་གིས་བསུས་སློང༌།

“ང་ཚོར་འདེམས་ཀ་འདི་འད་མང་པློ་ཞིག་ཡློང་ངེས་ཡིན་པ་དང༌། ངས་ད་

དུང་ང་ཚོའི་མི་འབློར་གི་ནང་ནས་རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བའི་དཔེ་མཚོན་ཁག་ཅིག་

འདེན་རྒྱུ་ཡིན། འློ་མ་འཇུ་བའི་ནུས་སྟློབས་ལ་མཚོན་ན། མི་འགའ་ཤས་ཀིས་འློ་མ་

འཐུང་མི་ཐུབ་ལ། ཁློང་ཚོས་འློ་མའི་ནང་གི་མངར་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་འཇུ་མི་ཐུབ། 

འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁློང་ཚོར་མངར་རྫས་དེ་འཇུ་བའི་འིན་ཛ་མེད་པས་རེད། བྱིས་

པའི་དུས་སུ་ཁློང་ཚོར་འིན་ཛ་ཡློད་པ་དང༌། རེས་སུ་རིགས་རྫས་དེ་ནུས་མེད་དུ་

གྱུར་ནས་སྤི་དཀར་འིན་ཛ་མེད་པར་ཆགས་ཡློད། 

“ཞིང་ལས་ཐློག་མར་དར་སྐབས། མི་ཚོས་འློ་མ་བསྐྲུན་པའི་དུད་འགློ་བདག་

གཉེར་བྱེད་འགློ་བརྩམས་པ་དང༌། འདི་ལ་ཁེ་ཕན་ཅུང་ཙམ་ཆེ། འཛམ་གིང་གི་མི་

རིགས་ཁག་ཅིག་གི་ནང་མི་ཕལ་ཆེ་བར་དར་མའི་སྐབས་སུ་འློ་མ་འཇུ་བའི་རིགས་

རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡློག་དེ་ཡློད། ན་ནིང་ངའི་གློགས་པློ་སྐློར་ཞིག་གིས་རིགས་རྫས་འདི་

རེད་པ་དང༌། ད་ལྟ་ཁློང་ཚོས་མི་རིགས་འད་མིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འགྱུར་

ལྡློག་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་ཀིན་ཡློད།”

ལན་ཌར་གི་དཔེ་མཚོན་རེས་མ་དེ་ཆང་ཡིན་ལ། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ཚོགས་

ཞུགས་གྲྭ་པ་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཆུང་བའི་བརློད་གཞི་ཞིག་རེད། “མི་ཁག་གཅིག་གིས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆང་སླ་བློར་འཇུ་ཐུབ་པ་དང༌། གཞན་ཚོས་མགློགས་པློར་འཇུ་མི་ཐུབ། རིགས་

རྫས་ཤིག་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་པ་དང༌། གཅིག་ནི་མི་ཁ་ཤས་ཀི་སྟེང་དུ་ནུས་རྩློལ་

ཆེ་བ་དང་མི་གཞན་ཚོའི་སྟེང་དུ་དེ་འད་མིན། འདི་ལྟར་ཡིན་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

ང་ཚོས་རྟློགས་མེད་ནའང༌། ཁྱད་པར་འདི་ནི་མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཚད་གཞི་

འད་མིན་ཞིག་ལ་ཡློད་པ་རྟློགས་ཡློད། ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་ཆང་དལ་བུར་འཇུ་བའི་རྣམ་

པ་དེ་ཅུང་མང་པློ་རེད།” 

“ཨ་མི་རི་ཀའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལའང་ཆང་བསན་དམའ་བློ་ཞིག་མ་གཏློགས་

མེད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ།” ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌།

“རེད་ལགས། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཡུལ་མི་ནི་ཨེ་ཤ་ཡ་ནས་ཡློང་བ་རེད། ཁློང་

ཚོའི་ཁློད་དུ་ཐུན་མློང་ཡིན་པའི་རིགས་རྫས་ཀི་དག་ཆ་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་གི་དེ་ཚོ་

དང་འད་བློ་འདུག” ལན་ཌར་གིས་དབུགས་ཤིག་བངས་ནས་དཔེ་མཚོན་གཞན་

ཞིག་སྤད་བྱུང༌། “སང་འཛིན་ལ་མཚོན་ན། མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ཁ་དློག་ཁག་ཅིག་གི་

ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་ཐུབ། མི་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་དམར་པློ་དང་ལང་

ཁུའི་ཁྱད་པར་འཛིན་ཐུབ་ཀི་མེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གི་ནང་ཁ་དློག་སང་འཛིན་གི་ཐད་ལ་

དི་བ་མང་པློ་ཞིག་བཀློད་ཡློད་ལ། ཁ་དློག་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མ་ཐུབ་པའི་སང་ཚུལ་

ནི་འདི་འདའི་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་པས་ཧ་ལས་འདུག ང་ཚོ་གེང་བྱ་གཙོ་བློ་དང་ཁ་གེས་

ནས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདི་ཡློད་མེད་བལྟས་པ་དང༌། ལན་ཌར་གི་

གློ་སྐབས་འདི་བངས་ནས་དི་བ་དཀྱུས་མ་འདི་འད་འདི་བར་ཡང་བང་དློར་གི་རློག་ད་



  340  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

ཡློད་པར་བརློད་དེ། གནས་ཚུལ་འདི་ནི་དང་བངས་ཀིས་མཁློ་སྤློད་བྱེད་དགློས་ཟེར། 

ལན་ཌར་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཤེས་འདློད་པ་ནི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་དཀའ་རློག་ཅིག་ཡིན། དེ་

ཡང་ཁློང་ཚོས་ཅི་ཞིག་མཐློང་གི་ཡློད་མེད་དེ་རེད་ཅེས་བརློད་སློང༌། ཡིན་ཡང༌། 

ཁློང་གིས་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་དང༌། མིག་གི་ནང་དུ་ཁ་དློག་དམར་པློའམ་ལང་ཁུ་

འཛིན་པའི་སྤི་དཀར་སེ་ལེན་པ་ཞེས་པ་འདི་མེད་པའི་མཇུག་འབས་སློགས་ལ་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ནའང༌། མློང་བ་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

འདུག “ང་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་ཡློད་པའི་གློགས་པློ་ཞིག་ཡློད། ངས་ཁློང་ལ་ཁ་དློག་ནི་

ཅི་འད་ཞིག་ཏུ་སང་གི་ཡློད་མེད་སྐད་ཆ་འདི་བའི་འབད་པ་བྱས་པ་ཡིན། འློན་ཀང༌། 

ང་ཚོས་དེའི་སྐློར་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང༌། དེ་ཡང་ང་ཚོར་གློས་བསྡུར་བྱེད་

སྤད་ཀི་ཐ་སྙད་མེད། ང་ཚོས་བརློད་ཐུབ་པ་ནི་སང་འཛིན་དེ་རིགས་རྒྱུན་གི་ཁྱད་

པར་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་འདི་ཡིན།”

ལན་ཌར་གིས་རང་གི་དཔེ་མཚོན་རེས་མ་དེ་གེང་བ་དང༌། དཔེ་མཚོན་འདི་

ནི་ཨད་ཙི་༼AIDS༽ན་ཚ་ཡིན་ཞིང༌། འཛམ་གིང་གི་གང་སར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཆགས་ཡློད། “མི་རྣམས་ཨད་ཙི་ལས་སྲུང་སྐྱློབ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་མང་

ཞིང༌། དུག་སིན་འདིས་ང་ཚོར་ཇི་ལྟར་འཇབ་རྒློལ་བྱེད་པ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་

ཤེས་རྟློགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན། མི་བརྒྱ་ཡི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་ན་ཚ་

འདི་མི་འགློས་པ་ནི་དང་བ་འདེན་པའི་མངློན་རྟགས་ཤིག་རེད། ང་ཚོས་འདིའི་རྒྱུ་

མཚན་རྟློགས་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ནི་རིགས་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་འགྱུར་ལྡློག་ལ་

ཐུག་འདུག རིགས་རྫས་དེས་སྤི་དཀར་བཟློ་སྐྲུན་མི་བྱེད་ལ། སྤི་དཀར་འདིའི་རིགས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མེད་པ་ནི་ང་ཚོས་ཤེས་ཚོད་ལ་བཟང་ཆ་ཞིག་ལས་ངན་ཆ་ཞིག་མིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་

ཨད་ཙིའི་དུག་སིན་དེ་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ལ་སྤི་དཀར་དེར་བརྟེན་དགློས། 

ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཨད་ཙི་སློན་འགློག་བྱེད་པའི་དློན་དུ་གློ་རྟློགས་འདི་གཞིར་བཞག་

ནས་སྨན་རྫས་གསར་བཟློའི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“ང་ཚོས་མཛེ་ལྟ་བུའི་ནད་རིགས་གང་རུང་གི་སྐློར་ལའང་དི་བ་གཅིག་

མཚུངས་ཤིག་འགློད་ཆློག ང་ཚོས་མཛེ་ནད་ནི་རིགས་རྫས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་ཡིན་

མིན་མི་ཤེས། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོར་སྨན་དཔད་ཀི་གློ་རྟློགས་སྐློར་ཞིག་ཡློད། རྒྱ་གར་

ལྷློ་ཕློགས་སུ་མཛེ་བསྐྱེད་པའི་ནད་འབུ་ལ་རེག་ཏུ་བཅུག་པའི་མི་མང་ཆེ་བར་མཛེ་

ནད་བྱུང་མེད། མི་འདི་ལྟ་བུ་ཉིས་བརྒྱའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡས་མས་ཤིག་ལ་མཛེ་

ནད་འགློས་ཡློད། ང་ཚོས་ད་དུང་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་མི་ཤེས་མློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འདི་

ཡང་གློང་དང་འད་བར་རིགས་རྫས་ཤིག་ལ་ཐུག་འདུག གལ་སིད་ང་ཚོས་བརྒྱུད་

རིམ་དེ་རེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་མཛེ་ནད་འགློག་ཐབས་དང་བཅློས་ཐབས་སུ་གློ་

རྟློགས་དེ་བེད་སྤློད་བྱེད་ཆློག

“ང་ཚོས་སྙིང་ནད་ཀི་སྐློར་ལ་ཅུང་ཙམ་རྟློགས་ཡློད། འདི་ནི་སྒྲུང་དང་བ་

འདེན་པ་ཞིག་ཡིན། མི་ས་ཡ་གཅིག་གི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་རང་ཉིད་ན་གཞློན་ཡིན་

དུས་ན་ཚ་འདི་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ན་ཚ་འདི་ནི་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་ཁག་རྩའི་ནང་དུ་ཚི་

ལུ་གསློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡློང་གི་ཡློད། སྤིར་སྙིང་ནད་ནི་ལློ་བདུན་ཅུ་ལ་ལློན་

པའི་རྒན་ཁློག་ལ་འབྱུང་ཡང༌། སྐབས་འགར་ན་ཚ་འདིས་ལློ་ན་བཅློ་ལྔ་ཅན་གི་ཕྲུ་གུ་

ཞིག་ལ་མནར་གི་ཡློད། འདི་ནི་རིགས་རྒྱུན་དང་འབེལ་བའི་ན་ཚ་དཀློན་པློ་ཞིག་



  342  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

རེད། ངའི་ལས་རློགས་གཉིས་ཏེ། གྷློ་ཌི་སི་ཏྲམ་དང་བི་རློམ་༼Joe Goldstein and 

Mike Brown༽གཉིས་ཀིས་མི་འདིའི་རིགས་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་ནས་རྒྱུ་མཚན་

རྟློགས་ཡློད། མཆིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་སེ་ལེན་པ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་

མཁིས་ཞག་འཐེན་པ་དང༌། མི་འདིའི་རིགས་ལ་སྤི་དཀར་དེ་མེད་པས་ཁློང་ཚོའི་ཁག་

གི་ནང་དུ་མཁིས་ཞག་མང་དགས་ཡློད།

“འདི་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ཞིག་སྟེ། ང་ཚོས་གློ་རྟློགས་གསར་པ་འདིའི་ཐློག་

ནས་མི་གཞན་ཚོར་རློགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་བམ། ང་ཚོས་རིགས་རྫས་དང་སེ་ལེན་པ་

དེ་ཡློད་མཁན་ཚོར་རློགས་རམ་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་རེད་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་ཡང་ང་

ཚོས་རིགས་རྫས་དེའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་མཁིས་ཞག་མང་པློ་འཐེན་དུ་འཇུག་

རྒྱུ་འདི་ཡིན། དློན་ངློ་མར་མཁིས་ཞག་མང་དུ་འཐེན་ཞིང་སྤི་དཀར་དེ་ཇེ་མང་དུ་

གཏློང་བའི་རིགས་རྫས་རང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བསྒྱུར་པའི་སྨན་རྫས་

གསར་རྩློམ་བྱས་ཤིང༌། ཨ་རིའི་ནང་དུ་མི་ཡ་ས་དུ་མ་སྨན་རྫས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་སྙིང་ནད་ཉུང་དུ་སློང་ཡློད། ཧ་ཅང་དཀློན་པའི་ནད་པ་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་ཉམས་

མློང་ཞིག་བྱིན་པ་དང༌། དེས་ད་ལྟ་མི་ས་ཡ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀི་ཡློད།

“སྐྲན་ནད་ལའང་སྒྲུང་འད་བློ་ཞིག་མཆིས་ཤིང༌། བུད་མེད་འགའ་ཤས་ལ་མི་

ཚེའི་མགློ་སྟློད་དུ་ནུ་མའི་སྐྲན་ནད་འབྱུང་གི་ཡློད། འདིའང་ཁྱིམ་རྒྱུད་དང་འབེལ་བའི་

ན་ཚ་ཞིག་རེད། རིགས་རྫས་གཉིས་རེད་ཡློད་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ལ་རིགས་རྒྱུན་གི་

འགྱུར་ལྡློག་འབྱུང་སྐབས་མི་དེར་ནུ་མའི་སྐྲན་ནད་འབྱུང་བའི་གློ་སྐབས་མང་དུ་འགློ། 

འགྱུར་ལྡློག་འདི་སློན་འགློག་བྱེད་པའི་སྨན་བཅློས་ཤིག་ང་ཚོར་མེད་ཀང༌། བུད་མེད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདིའི་རིགས་ལ་ས་ས་ནས་གློག་པར་གིས་བརྟག་དཔད་མང་དུ་བྱས་ན། སྐྲན་ནད་དེ་

ས་མློ་ནས་རེད་རྒྱུ་རེད།” འདི་ནས་ལན་ཌར་གིས་སྐྲན་ནད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཁག་

ཅིག་གི་སྐློར་ལ་གེང་བ་དང༌། དེ་དག་གི་ཐད་ལ་ཉུང་ངུ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཤེས་མི་

འདུག

མི་གཞན་ལས་ཁྱེད་ལ་སྐྲན་ནད་སྐློར་གི་གློ་རྟློགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་དིས་བྱུང༌།

“འདི་ནི་དི་བ་ཡག་པློ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཤས་ཡློད། གཅིག་ནི་

དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ནི་རང་ངློས་ནས་ཁག་པློ་མིན་ཞིང༌། གཞན་ཁག་ཅིག་ནི་

རང་ངློས་ནས་ཁག་པློ་རེད། མཚམས་རེར་རིགས་རྫས་གཅིག་ཙམ་ལ་འབེལ་བའི་

རློག་ད་ཡིན་ཞིང༌། ཡང་མཚམས་རེར་རིགས་རྫས་གསུམ་བཞི་ཞིག་ལ་འབེལ་བ་

ཡློད། འདིའི་སྐབས་སུ་ཅུང་རློག་ད་ཆེན་པློ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི། སྐྲན་ནད་དེ་

དག་ཁག་ཅིག་མི་མང་པློ་ཞིག་ལ་འབྱུང་བ་དང༌། དེའི་ཕིར་སྨན་པ་ཚོས་དློ་སང་མང་

པློ་སྤློད་ཀི་ཡློད། ཁག་ཅིག་ནི་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལ་མ་གཏློགས་འབྱུང་གི་མེད་པས་དེ་

འདའི་དློ་སང་སྤློད་ཀི་མེད། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ་ནི། སྐྲན་ནད་དེ་དག་གི་ཐློག་ནས་

སྨན་སྦློར་ཚོང་ལས་ཁག་གིས་དངུལ་མང་པློ་བཟློ་ཐུབ་པས། དེ་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་ལ་

མ་རྩ་འཛུགས་པའི་དཔལ་འབྱློར་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོར་ན་ཚ་འདི་

དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ནས་ལློ་ངློ་བཅུ་ཙམ་ལས་འགློར་མེད་པ་

དང༌། ང་ཚོས་འགློ་བཙུགས་པ་ཙམ་རེད། ཕློགས་མང་པློ་ཞིག་ན་ང་ཚོར་གློ་རྟློགས་

ལས་རྨློངས་པ་མང༌། དེ་ལྟ་ནའང༌། ང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལློ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུའི་ནང་
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སྟློང་ཆ་ཆེན་པློ་ཞིག་ལ་ཁ་སྐློང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ང་

ཚོས་ད་ལྟ་ནས་བང་དློར་གི་དཀའ་རློག་ཁག་ཅིག་བསལ་བར་ངེས་པར་དུ་འབད་

དགློས་ཤིང༌། ལློ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་གཞི་འདི་ལ་མདུན་

བསྐྱློད་ཆེན་པློ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ཡིན།”

རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་བླང་དོར་གི་དཀའ་རོག

“ངས་ཁྱེད་ལ་ཁྱད་མཚར་བའི་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཤིག་སྤློད།” ལན་ཌར་གིས་བང་

དློར་གི་དཀའ་རློག་སླློང་བའི་རིགས་རྒྱུན་གི་སང་ཚུལ་དང་བ་འདེན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་འགློ་བརྩམས་སློང༌། “ཧཕིན་ལན་ཌིའི་༼Finland༽ནང་དུ་སྙན་

གགས་ཆེ་བའི་ལུས་རྩལ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། ཁློང་གིས་ཨློ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཀི་

སྟེང་དགུན་ཁའི་དཀའ་ཐེག་གི་ལུས་རྩལ་ཞེས་པའི་ཐློག་ནས་གསེར་གི་རྟགས་མ་

བངས་མློང༌། དགུན་ཁའི་དཀའ་ཐེག་གི་ལུས་རྩལ་འདི་ནི་ཁ་བའི་ནང་དུ་རྩལ་འད་

མིན་ཞིག་དུས་ཡུན་རིང་པློར་སྟློན་དགློས་པའི་རྩེད་འགན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་ལ་བཟློད་

བསན་གི་ལུས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད། ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། ཁློང་གི་ནང་

མི་གཞན་ཁག་ཅིག་ལའང་ལུས་ཤུགས་འདི་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད། ཧཕིན་ལན་

ཌིའི་ནང་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་སང་ཚུལ་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

སྐབས། ལུས་རྩལ་པ་དེའི་ལུས་ཕུང་དུ་ཁག་དམར་པློའི་ཕྲ་ཕུང་གི་འབྱུང་ཚད་ནི་སྤི་

བཏང་གི་མི་ཞིག་ལས་ཧ་ཅང་མཐློ་བློ་ཡིན་པ་རེད་ཡློད། ལུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁློང་

གི་ནང་མི་གཞན་དག་གི་སྟེང་དུའང་ཁག་དམར་གི་ཕྲ་ཕུང་མང་པློ་ཡློད། སང་ཚུལ་

འདི་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས། སེ་ལེན་པ་གཞན་ཞིག་རེད་ཡློད། མི་ཚང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མའི་སྟེང་དུ་ཁག་དམར་གི་ཕྲ་ཕུང་བཟློ་དགློས་པའི་བརྡ་རྟགས་ལེན་པའི་སྤི་དཀར་སེ་

ལེན་པ་ཞིག་ཡློད་ལ། སེ་ལེན་པ་འདིས་མཚམས་རེར་ལས་ཀ་བྱེད་པ་དང་མཚམས་

རེར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་མེད། ལུས་རྩལ་པ་འདི་ལ་མཚོན་ན། སྤི་དཀར་འདིས་ཁག་

དམར་གི་ཕྲ་ཕུང་བཟློ་དགློས་པའི་བརྡ་རྟགས་གཏློང་ལེན་བྱེད་བཞིན་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་

བྱེད་ཀི་ཡློད།” ལན་ཌར་གིས་དེང་སྐབས་ལུས་རྩལ་པ་ཚོས་སྤི་དཀར་སེ་ལེན་པ་

འདིའི་ནུས་རྩློལ་ཆེ་རུ་གཏློང་བའི་སྨན་རྫས་ཟ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་འགེལ་བཤད་བྱས་བྱུང༌། 

སྨན་རྫས་འདི་འད་ཟ་བ་ནི་ཨློ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཀི་སྒིགས་ཁིམས་ལ་འགལ་ཡློད། 

འློན་ཀང༌། རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བ་འདི་ཡློད་པའི་ལུས་རྩལ་པ་ཚོ་དེར་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་ཆློག

ལན་ཌར་གི་དཔེ་མཚོན་རེས་མ་ནི་དག་སྤློད་དང་འབེལ་བའི་རིགས་རྒྱུན་གི་

གནད་དློན་ཞིག་རེད། བརློད་གཞི་འདི་ལ་རིམ་པ་མང་པློ་ཞིག་ནས་བང་དློར་གི་

དཀའ་རློག་ཡློད་པ་དང༌། ཚན་རིག་རང་བཞིན་གི་བདེན་དཔང་ཞིག་མེད་བཞིན་དུ་

དག་སྤློད་ནི་རིགས་རྫས་ལ་ཁག་དཀྲི་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། “ཁྱེད་རང་སྐྲག་

དུས་ཁྱེད་ལ་བེལ་འཚུབ་ཀི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡློད་ལ། དེ་ནི་མཁལ་མའི་རྨེན་ཁུ་གློད་

པས་རེད། དེ་བཞིན་ཁྱེད་ལ་རྨེན་ཁུ་འདི་འཇུ་མཁན་གི་འིན་ཛའང་ཡློད། ནེ་དྷར་ལན་

ཌིའི་༼Netherlands༽ནང་འིན་ཛ་དེ་མེད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དཀློན་པློ་ཞིག་ཡློད། ཁློང་

ཚོས་མཁལ་མའི་རྨེན་ཁུ་དེ་འཇུ་ཐུབ་ཀི་མེད། དློན་ངློ་མར་མི་འདི་ཚོའི་རིགས་ནི་

དམར་གསློད་དང༌། བཙན་གཡེམ། ཁང་པ་མེར་བསེག་པ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་རྒྱུན་དུ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡློད། དེ་ཡང་ཁློང་ཚོས་རང་ཉིད་དབང་དུ་བསྡུ་མ་ཐུབ་
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པས་རེད། ཁྱིམ་ཚང་འདི་ལ་མཚོན་ན། དངློས་ཁམས་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་རྐེན་ཞིག་ལ་

བརྟེན་ནས་མི་དགེ་བའི་མློང་ཚོར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད། འདི་ལྟར་

བརློད་པ་ཡང་མི་འདིའི་རིགས་ལ་སློ་སློར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་

དློན་ནི་མིན།

“སྐྱློ་ཞུམ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གི་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་ད་དུང་འདི་

དང་འབེལ་བའི་རིགས་རྫས་ཁག་རྟློགས་མེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་མི་ཁ་ཤས་ལ་

གཞན་དག་དང་མི་འད་བར་སྐྱློ་ཞུམ་ཡློང་སླ་བའི་རིགས་རྫས་ཡློད་པར་བསམ་པ་

དང༌། བསམ་ཚུལ་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་བརྟན་པློ་ཞིག་ཡློད། གལ་སིད་ང་ཚོས་སྨན་

ཞིག་གསར་བཟློ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྨན་དེ་སུས་འཐུང་དགློས་སམ། ངས་དི་བ་འདི་

དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚོ་འདི་ནས་སྤིར་བཏང་གི་ན་ཚ་

དང་མི་དགེ་བའི་མློང་ཚོར་གི་རྒྱུ་རྐེན་བར་གི་ས་མཚམས་དེར་བརྒལ་གིན་ཡློད། 

རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ཚོར་མི་འགངས་པར་རྒྱུ་རྐེན་དེའི་རིགས་ཀི་སྐློར་ལ་སྐད་

ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཡློད་ཀི་རེད། ལློ་ལྔའི་ནང་ང་ཚོར་འབེལ་བ་བྱློས་དང༌། ངས་ང་ཚོ་

གང་དུ་སླེབས་ཡློད་མེད་བཤད་ཆློག

“ཞིབ་འཇུག་འདི་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། དམིགས་

ཡུལ་བཟང་བློ་ནི་ནད་རིགས་ཁག་རྟློགས་ནས་དེ་དག་ལ་སློན་འགློག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ད་ལྟ་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀི་ཁློད་ན་ཡློད་པའི་ཐུན་མློང་གི་

རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། ན་ཚའི་ནང་དུ་དེ་དག་རེ་

རེའི་བྱེད་ལས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་རྟློགས་དགློས་པར་དན་གི་ཡློད། ཐ་དད་པའི་མིའི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ནི་ས་ཡ་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ལས་མེད་ལ། གངས་འབློར་འདི་

ནི་སློན་མ་ལྟར་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་གི་མེད། ལློ་ངློ་བཅུའི་ཡར་སློན་ལ་ང་ཚོར་

རིགས་རྫས་ཁྱད་པར་བ་ས་ཡ་བཅུ་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཡློང་མི་སིད་

པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡློད། འློན་ཀང༌། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེ་ནི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ལ་རིན་

གློང་མཐློ་བློ་ཡིན་པ་བཤད་ཀི་ཡློད། ད་ནས་བཟུང་ལློ་བཅུ་ཡི་ནང་ཕལ་ཆེར་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།”

མཚམས་འདིར་མེ་ཁད་ཀིས་གནད་འགག་གི་དི་བ་ཞིག་བཀློད་བྱུང༌། “ཁྱེད་

ཀིས་གློང་དུ་མི་དང་མིའི་བར་གི་ཁྱད་པར་ནི་ཡི་གེ་ཆིག་སྟློང་གི་ནང་ནས་གཅིག་

ཡིན་པར་བཤད་སློང༌། དེས་ན་ཐ་དད་པའི་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ས་ཡ་བཅུ་ཇི་

ལྟར་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ།”

ལན་ཌར་གིས་ལན་དུ། “ཁྱེད་དང་ང་གཉིས་བར་ལ་ཡི་གེ་ཆིག་སྟློང་གི་ནང་

ནས་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་ཡློད་སིད་པ་དང༌། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ད་དུང་མི་གཞན་གཉིས་

བསན་ཚེ། ང་ཚོའི་བར་ལ་ཡི་གེ་ཆིག་སྟློང་གི་ནང་ནས་གཉིས་དང་གསུམ་གི་ཁྱད་

པར་ཞིག་ལས་མེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མ་ནང་དུ་རྩིས་ཚེ། ཐ་ན་

ཧ་ཅང་དཀློན་པློ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་མ་བསན་ནའང༌། ཁྱད་པར་གི་གངས་ཀ་

དེ་ཇེ་ཆེར་འགློ་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་འཛམ་གིང་གི་མི་ཚང་མ་བསློམས་ན། རྒྱུན་

ལྡན་ཡིན་པའི་རིགས་རྒྱུན་གི་ཁྱད་པར་ས་ཡ་བཅུ་ཙམ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་འདིའི་ཞིབ་

ཕྲ་ནི་རློག་འཛིངས་ཆེ་ཞིང༌། ང་ཚོས་གངས་ཀ་འདི་ཤེས་ནས་ལློ་ངློ་གཉིས་ཙམ་ལས་

འགློར་མེད། ང་རང་ཐེ་བའི་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁྱད་པར་ཚང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

མར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་དེ་དག་དང་ནད་ཐམས་ཅད་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

པའི་ལས་གཞི་ཞིག་གི་སྒང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡློད། ལས་གཞི་འདིའི་ལེགས་འགྲུབ་

ནི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ནང་དུ་ཡློད་ནའང༌། དེ་འདའི་ཐག་རིང་བའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ནང་

དུ་མེད།

“ང་ཚོས་རིགས་རྒྱུན་གི་འཕྲུལ་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དང་

བཅློས་བསྒྱུར་སློགས་བྱེད་ཀི་ཡློད། ངས་འདི་ནས་འཕྲུལ་ལས་དེ་ཚོའི་སྐློར་གེང་རྒྱུ་

ཡིན། འདིའང་བང་དློར་གི་གནད་དློན་ལ་འབེལ་བ་ཡློད། ང་ཚོར་རིགས་རྫས་ཤིག་

ཕི་ལ་འདློན་པའི་ནུས་སྟློབས་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ནི་ལས་སླ་བློ་ཞིག་མིན་ཡང་ཧ་ཅང་

ཁག་པློ་ཞིག་ཀང་མ་རེད། བྱི་བ་ལྟ་བུའི་དུད་འགློ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ཅིག་

བཏློན་ནས་སེར་མའི་ནང་དུ་དེ་དག་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་པ་དང༌། དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་

རྩ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་དེ་དག་ལ་ཁ་སློན་བྱས་ཏེ། ཕྲ་ཕུང་འགའ་ཤས་ཀི་སྟེང་དུ་

འགྱུར་ལྡློག་སླློང་གི་ཡློད། དེ་ནས་འགྱུར་ལྡློག་བྱུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་སླར་ཡང་བྱི་བའི་

སྟེང་ལ་འཛུགས་པ་སློགས་རེད། ང་ཚོས་འདི་ལྟ་བུ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། དློན་ངློ་མར་

མཐར་ཕིན་སླློབ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་སླློབ་སྦློང་གི་ཆ་ཤས་སུ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུན་དུ་

བྱེད་ཀི་ཡློད། འདི་ནི་ཁག་པློ་ཞིག་མིན། འློན་ཀང༌། ལློ་ཉི་ཤུའི་སློན་ལ་འདི་དག་ནི་མི་

སིད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་རིགས་རྫས་ཤིག་ཕིར་ལེན་པ་དང༌། ཡང་ན་ཁ་སློན་བྱེད་

ཐུབ། ང་ཚོས་རིགས་རྫས་ཤིག་ལ་འདི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡང་གཏློང་གི་ཡློད།

“ལྟ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཡང་བྱེད་ཐུབ། འདི་ལྟར་བཤད་པའང་

ང་ཚོས་རང་གིས་གང་ཞིག་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་རྟློགས་ཡློད་པའི་དློན་ནི་མིན། ཡིན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡང༌། རིགས་རྒྱུན་གི་འཕྲུལ་ལས་འདི་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། གལ་ཏེ་

ཁྱེད་ལ་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་དགློས་ཚེ། དེ་

ནི་ད་རྒྱའི་སྟེང་དུ་མངགས་ཉློ་བྱེད་ཆློག ཁྱེད་ཀིས་དགེ་འར་ནི་ཨད་དེའི་གློ་རིམ་

བཏགས་ནས་བསྐུར་བ་དང༌། ཕི་ཉིན་བཟློ་ཚོང་ཁང་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་བཟློ་རྒྱུ་རེད།

“རིགས་རྫུ་ནི་འཕྲུལ་ལས་གཞན་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་ངས་གློང་དུ་གསལ་

བཤད་བྱས་པའི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དང་མི་འད་ཡང༌། འཕྲུལ་

ལས་འདིའི་ཐད་ལ་མཚམས་འདིར་བསམ་གཞིགས་བྱས་ན་འློས་འཚམས་རེད། 

སེར་མའི་ནང་དུ་ཁེར་རྐང་དུ་ཡློད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལས་དུད་འགློ་ཧིལ་པློ་བཟློ་བའི་

ནུས་པ་དེ་ནི་འཕྲུལ་ལས་འདིའི་ནང་དུའང་ཡློད་པ་དང༌། ང་ཚོས་རིགས་རྫུའི་ནང་དུ་

ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ཚི་གུ་དེ་དགེ་འར་ནི་ཨད་དང་ལྷན་དུ་ཕིར་བཏློན་ནས། ཚི་གུ་ཕིར་

བངས་ཡློད་པའི་སྒློ་ངའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་འཇློག་གི་ཡློད། བྱི་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚི་གུ་

འདི་ལྟར་བྱི་བའི་སྒློ་ངའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་ནས་ཕྲ་ཕུང་འདིས་རང་ཉིད་འད་

བཤུས་ཏེ་བྱི་བ་ཧིལ་པློ་ཞིག་བསྐྱེད་ཐུབ། འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ཐློག་མ་ཞིག་འདི་

ལྟར་རིགས་རྫུའི་ལམ་ནས་ཐློན་སྐྱེད་བྱས་པ་ནི་ཏྲློ་ལེ་ཞེས་པའི་ལུག་དེ་རེད། ལློ་

བཅུའི་ཡར་སློན་ལ་རིགས་རྫུས་སལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་ལས་འློ་འཐུང་སློག་

ཆགས་བསྐྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།

“ང་ཚོས་འདི་ལྟར་དུད་འགློ་ཞིག་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་སེར་

མའི་ནང་གི་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་འད་བཤུས་བྱེད་དུའང་འཇུག་གི་ཡློད། ང་

ཚོས་ན་ཚ་ཞིག་ལ་བཅློས་ཐབས་བཟློ་སྐྲུན་གི་དློན་དུ་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་འད་བཤུས་བྱེད་
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དུ་འཇུག་པ་དང༌། དཔེར་ན། ང་ལ་གཅིན་སྙི་ཕློག་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཁག་གི་ནང་དུ་

ཡློད་པའི་མངར་རྫས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ན་ཚ་འདིའི་རྒྱུ་རྐེན་

ནི་ངའི་གཤེར་རྨེན་གི་སྟེང་དུ་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ཅིག་མ་ཚང་བས་རེད། ངས་སེར་མའི་ནང་

ཕྲ་ཕུང་དེའི་རིགས་བསྐྱེད་བསིང་བྱས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་སྟེང་ལ་ཕྲ་ཕུང་དེའི་རིགས་

ཁབ་རྒྱག་ཆློག

“ནུབ་ཕློགས་སུ་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་འདིའི་ཐད་ལ་སེམས་ཁལ་བྱེད་བཞིན་

ཡློད། ཁློང་ཚོས་དུད་འགློ་ཞིག་གི་ངློ་བློར་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་ཕྲ་ཕུང་འད་

བཤུས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡློད་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡློད་པར་ངློས་འཛིན་

བྱེད་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བང་དློར་གི་རྣམ་

གཞག་དང་འགལ་ཡློད། གནད་དློན་འདིས་ཨ་རིའི་ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པློ་ཞིག་

སླློང་གི་ཡློད། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་མངལ་འདློན་ལ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་མི་ཚོས་སེར་

མའི་ནང་གི་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ནི་སྦྲུ་མ་ཞིག་གི་ངློ་བློར་གྲུབ་ཟིན་པར་བརློད་པ་དང༌། 

ཞིབ་ཕྲས་བཤད་ན། ཁློང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞིག་མ་རེད། ང་ལ་མཚོན་ན། ཕྲ་

ཕུང་དེ་དག་ནི་སེམས་ལྡན་ཞིག་མིན། ཡིན་ཡང༌། ངས་རང་གི་འདློད་ཚུལ་གི་རྟེན་

གཞི་ལ་ཤེས་པའི་གནས་རིམ་རགས་པ་ཞིག་འཇློག་གི་ཡློད། ནང་དློན་རིག་པས་

གལ་སིད་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ལ་དུད་འགློ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡློད་ཚེ། ཤེས་པ་ཕྲ་

མློ་ཞིག་དེར་ཡློད་པར་ངློས་འཛིན་བྱེད་སིད།

“ད་དུང་དཀའ་རློག་ཅུང་ཆེ་བའི་གནད་དློན་གཞན་ཞིག་ཡློད། ང་ལ་མིའི་

རིགས་ཀི་ནད་ཅིག་རང་གི་རིགས་རྫས་ཁག་གི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངས་མི་ཡི་ནད་འདི་ཡློད་པའི་བྱི་བ་ཞིག་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་ཆློག འདིས་བྱི་བ་དེར་

གདུག་རྩུབ་བྱེད་ཀི་ཡློད། འློན་ཀང༌། ན་ཚའི་དཔེ་གཟུགས་འདི་ལྟ་བུ་བཟློ་རྒྱུ་ནི་

བཅློས་ཐབས་ཤིག་གསར་རྩློམ་བྱེད་པའི་ལམ་ཀ་ལེགས་ཤློས་དེ་ཡིན། བྱེད་ཐབས་

འདིས་ང་ཚོར་ན་ཚ་དེ་དག་པར་བྱེད་པའི་ནུས་ཤུགས་སྤློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། བྱེད་

སྟངས་འདི་ནི་འློས་འཚམས་ཤིག་རེད། འློན་ཀང༌། འདིས་མི་འགའ་ཤས་ལ་བང་

དློར་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་དངངས་སྐྲག་སླློང་བ་དང༌། སྤིར་མི་ཞིག་གིས་འདིའི་ཐད་ལ་

བསམ་བློ་ཇི་ལྟར་གཏློང་དགློས་སམ།”

དན་ཤེས་ལ་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་ངློས་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ནི་དཔེ་

མཚོན་གཞན་ཞིག་རེད། “ང་ལ་ཕི་རིན་སི་ཏྲློན་མཐློ་སླློབ་ཏུ་དན་ཤེས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་བཞིན་པའི་གློགས་པློ་ཞིག་ཡློད། ཁློང་གིས་བྱེད་ལས་གལ་ཆེན་ལྡན་པའི་སྤི་

དཀར་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཡློད་པར་བསམ་སྟེ། སྤི་དཀར་དེ་དང་འབེལ་བའི་རིགས་རྫས་

ཀི་འད་བཤུས་ཤིག་བྱི་བའི་སྟེང་དུ་བཅུག་ནས་དེའི་དན་ཤེས་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས། 

བྱི་བའི་བྱ་དངློས་ཁག་ཅིག་གི་སྐློར་གི་དན་ཤེས་ཇེ་ཡག་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། ཚན་རིག་

པ་འདིས་རིགས་རྫས་དེ་ཕིར་བཏློན་པ་དང་བྱ་དངློས་དེ་དག་གི་བྱི་བའི་དན་ཤེས་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་སློང་ཡློད། ད་དུང་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་དན་ཤེས་སྟངས་འཛིན་གི་ཚོད་ལྟ་

འདི་མིའི་སྟེང་དུ་བྱས་མེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེ་དག་གིས་འདིའང་འབྱུང་སིད་

པར་བསྟན་ཞིང༌། དབང་ཤེས་གང་རུང་ལའང་འདི་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

སིད།

“སྐྲན་ནད་ཀིས་གནད་དློན་སྐློར་གཞན་ཞིག་སླློང་གི་ཡློད། སྐྲན་ནད་ཀི་ནང་
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དུ་རིགས་རྫས་ཁག་ཅིག་འཇིག་གི་ཡློད་པ་དང༌། ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་རིགས་

རྫས་དེ་དག་གི་འད་བཤུས་ལྷག་མ་ཞིག་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་བཅུག་ནས། འད་བཤུས་

གཉིས་ཀ་འཇིག་པར་ལས་སླ་བློ་མེད་པ་བཟློ་ཆློག ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཚོད་

ལྟ་འདི་བྱས་ཡློད། ཁློང་ཚོས་གནད་དློན་ཅན་གི་རིགས་རྫས་དེའི་འད་བཤུས་ལྷག་

མ་ཞིག་བྱི་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བྱི་བ་འདི་ལ་སྐྲན་ནད་འཕློག་མིན་ཞིབ་

འཇུག་བྱས། བྱི་བ་འདིའི་སྐྲན་ནད་འགློག་རྒློལ་གི་ནུས་ཤུགས་ནི་བྱི་བ་གཞན་དག་

ལས་མཐློ་རུ་ཕིན་མློད། རློག་ད་ཞིག་བྱུང་བ་ནི་བྱི་བ་འདི་རྒས་མ་རན་གློང་ནས་རྒས་

ཡློད།

“ཞིབ་འཇུག་འདིའི་ནང་ཕལ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད། འདིས་ང་ཚོར་རང་

ཉིད་ཀིས་ཆེས་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཤེས་ཀི་མེད་པའི་དན་སྐུལ་བྱེད། ང་ཚོས་

སྐྲན་ནད་སློན་འགློག་བྱེད་ཐུབ་པའི་སློན་དཔག་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱས་པ་དང༌། སློན་

དཔག་དེ་ནི་བདེན་པར་གྱུར་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་དེས་རྒ་བ་མགློགས་སུ་

གཏློང་བར་སློན་དཔག་བྱེད་རྒྱུ་བརེད་ཡློད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་རྒས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

རྟློགས་ཡློད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡློད་ལ། ང་ཚོས་ས་ས་ནས་གནད་དློན་འདི་ལ་

བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་ནའང༌། ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏློང་ཐུབ་མེད།

“རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚོའི་དབང་གིས་ང་ཚོར་བང་དློར་གི་གདམ་ཀ་གང་དག་

ཡློད་དམ། ངས་གློང་ནས་བྱི་བའི་སྐློར་ལ་ཆེད་དུ་གེང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ལྟ་བའི་ཆ་

ནས་བཤད་ན། ཚོད་ལྟ་འདི་དག་ནི་མིའི་སྟེང་དུའང་བྱེད་ཐུབ། ངས་ནང་བསྟན་དུ་

ཁྱད་པར་འདི་ནི་གནད་དློན་ཞིག་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། འློན་ཀང༌། ང་ཚོས་ལག་ལེན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གི་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་སམ།

“ང་ཚོས་ཕློགས་གཅིག་ནས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་གདམ་ཐུབ། བུད་མེད་ཅིག་ལ་

མངལ་སྦྲུམ་པ་དང་ང་ཚོས་སྦྲུ་མ་དེའི་སྟེང་ནས་ཕྲ་ཕུང་རེ་ཟུང་ལེན་ཞིང༌། རིགས་

རྒྱུན་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་ན་ཚ་ཕྲུ་གུ་འདི་ལ་འབྱུང་མིན་ཐག་གཅློད་བྱེད་པར་ཕྲ་ཕུང་

དེ་དག་གི་དག་འར་ནི་ཨད་ལ་བརྟག་དཔད་གཏློང་ཐུབ། ཚན་རིག་པ་ཡིན་པའི་ངའི་

གློགས་པློ་ཞིག་གི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་དགུའི་ནང་དུ་འཆི་བར་བྱེད་པའི་རིགས་རྒྱུན་

གི་ན་ཚ་དཀློན་པློ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཤི་ཡློད། ན་ཚ་འདིའི་རིགས་རྫས་ནི་སྐབས་དེར་

རྟློགས་མེད་པས། ཚན་རིག་པ་འདིས་འབད་བརྩློན་ཆེན་པློས་རིགས་རྫས་དེ་བཙལ་

ཡློད། དེའི་ཕིར་ཁློང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་གི་མངལ་སྦྲུམ་ནང་དུ་སློ་སློའི་ཕྲུ་གུ་ལ་ན་ཚ་

འདི་ཡློད་མེད་སློན་ནས་ཤེས་ཐུབ།

“དན་པ་ཉམས་པའི་ནད་ལའང་འདི་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆློག ང་ཚོས་སྦྲུ་མ་

ཞིག་ལ་ནད་འདི་འབྱུང་བར་རྐེན་བྱེད་སིད་པའི་རིགས་རྫས་ཡློད་མེད་བཤད་ཐུབ། 

ང་ཚོས་འདིའི་སྐློར་ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་སམ། སྟབས་བདེ་རུ་བཤད་ན། བུའམ་བུ་

མློ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་གནད་དློན་ཡློད་པ་དང༌། ངས་འདི་ནི་སྐྱུག་བློ་བློ་ཞིག་ཏུ་

མཐློང་གི་ཡློད་ལ། དེ་ཡང་འདི་ནི་ཚེ་སློག་ལ་བརྩི་མཐློང་མེད་པའི་རྟགས་ཤིག་རེད། 

འློན་ཀང༌། ངས་ཟླ་བ་དགུའི་དུས་སུ་འཆི་བའི་ན་ཚ་ཞིག་ཡློད་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ཚོར་

ལྟ་སྐབས། ཁློང་ཚོས་མངལ་སྦྲུམ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་ཞིག་ལ་གཡློལ་བར་འདློད་པ་དེར་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱེད་ཐུབ། དེ་ལྟ་ནའང་དན་པ་ཉམས་པའི་ནད་ལ་གཡློལ་

བའི་དློན་དུ་ཕློ་མློ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ་འདི་ནི་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། ངས་ས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

མཚམས་དེ་གང་དུ་འབྱེད་དགློས་པ་མི་ཤེས།

“གཅིག་བྱས་ན་སྦྲུ་མ་ཞིག་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པར་སྒུག་པ་ལས་ང་ཚོས་སེར་

མའི་ནང་དུ་ཕྲ་ཕུང་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་པས་དཀའ་རློག་ཅུང་ཙམ་ཉུང་དུ་བཏང་

ཡློད། ང་ཚོས་སྒློ་ང་དང་ཁུ་བ་གཉིས་སེར་མའི་ནང་དུ་ཟླ་སྒིལ་གཏློང་ཞིང༌། སྒློ་ང་མ་

འད་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཆ་བགློ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཕྲ་ཕུང་མང་པློར་ཆ་བགློ་བྱས་

ཟིན་པའི་སྦྲུ་མའི་སྟེང་ནས་ཕྲ་ཕུང་རེ་བངས་ཚེ། སྦྲུ་མ་དེའི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ལ་བརྟད་

དཔད་བྱེད་པར་འདང་གི་ཡློད། འདི་ལྟར་ང་ཚོས་སྦྲུ་མ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་བཞི་ལ་

འཚོལ་བཞིན་པའི་ན་ཚ་དེ་ཡློད་པ་དང༌། གཞན་བཞི་ལ་མེད་པ་རྟློགས་ཐུབ། ང་ཚོས་

སྦྲུ་མ་གང་ཞིག་མངལ་དུ་འཇུག་པར་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དགློས།”

ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདི་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་བརློད་པ་ནི་རྟུལ་ཕློད་

ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། ལན་ཌར་གིས་ཁློང་ཚོ་ལ་ཚོར་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བར་བལྟས་ནའང༌། 

ཁློང་གིས་མཐློང་བ་ནི་རིག་པ་སྒིམ་པའི་ངློ་གདློང་ཁློ་ན་རེད།

“ང་ཚོས་མངལ་དུ་མ་བཅུག་པའི་སྦྲུ་མ་དེ་དག་གི་གནས་བབ་ནི་ཅི་ཞིག་

ཡིན་ནམ། ང་ཚོའི་ཀུན་སླློང་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་གདམ་ཀ་འདིའི་སྐློར་ལ་ཇི་

ལྟར་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་སམ། སེར་མའི་ནང་དུ་ཕྲ་ཕུང་བརྒྱད་ཡློད་སྐབས་དི་བ་

ཁག་ཅིག་ཡློད་པ་ནི། འདི་ལ་རྣམ་ཤེས་ཡློད་དམ། ཕྲ་ཕུང་དེ་ཚོ་ནི་གང་ཟག་ཆགས་

ཡློད་དམ། གལ་ཏེ་འདི་འད་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གཞན་བདུན་མངལ་དུ་བཅུག་མེད་པ་དེ་

ཚོའི་སྐློར་ལ་བསམ་བློ་ཇི་ལྟར་གཏློང་དགློས་སམ། གལ་ཏེ་དེ་ཚོ་ནི་གང་ཟག་ཆགས་

མེད་ཚེ། འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་གནད་དློན་ཞིག་མིན། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་གདམ་ཀ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདི་དག་བྱེད་དགློས་རྒྱུ་རེད།

“ད་དུང་རིགས་རྫུ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་སྐློར་ཞིག་ཡློད། ང་ཚོས་བྱི་བ་དང་ར་

ལུག་སློགས་རིགས་རྫུའི་ལམ་ནས་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། མིའི་སྟེང་དུ་ཚོད་ལྟ་འདི་

བྱས་མེད་པ་དང༌། མི་གཅིག་གིས་ཀང་ཚོད་ལྟ་འདི་མི་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཞིག་

ཡིན། ངའི་བསམ་པར་ཚོད་ལྟ་འདི་ནི་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང༌། ཚོད་ལྟ་འདི་

བྱས་ན་ང་ཚོར་འཐློབ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། དེང་སྐབས་འཛམ་གིང་གི་ནང་གནད་དློན་

འདི་ནི་རྩློད་གེང་གི་བརློད་གཞི་ཆེན་པློ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ངའི་དི་བ་ནི་ཚོད་ལྟ་འདི་

བྱས་ན་ང་ཚོར་འཆློར་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ། མི་སྐློར་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་འཆློར་རྒྱུ་ཅི་

ཡང་མེད་པ་དང༌། ཚོད་ལྟ་འདི་ལ་གནློད་འཚེ་མེད་པར་འདློད། མི་གཞན་ཚོར་གལ་

ཏེ་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུའི་རིགས་རྒྱུན་གི་བཟློ་བཀློད་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ན། ཕྲུ་

གུ་དང་ཐ་ན་འགློ་བ་མིའི་འདུ་ཤེས་ཧིལ་པློ་དེར་འགྱུར་བ་གཏློང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བསམ་

བློ་ཡློད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་ཅིག་མ་ཡིན་

པར། བཟློ་ལས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་ཅིག་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་བཏང་ན། ང་ཚོ་ནི་མ་འད་བ་ཅི་

འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། འདི་ནི་ཞིབ་ཕྲ་རུ་སློང་བའི་དི་བ་ཞིག་རེད།

“འདིར་བརྟེན་ནས་མི་ཁག་ཅིག་ལ་རིགས་རྫུའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐློར་ལའང་དི་བ་

ཡློད་པ་དང༌། རིགས་རྫུའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་མི་ཧིལ་པློ་ཞིག་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་པ་དེ་འད་མིན་

ཞིང༌། ནུས་རྩློལ་ཡག་པློ་མི་བྱེད་པའི་གཤེར་རྨེན་གི་ཕྲ་ཕུང་ལྟ་བུ་བརེ་རྒྱུའི་དློན་དུ་

ཕྲ་ཕུང་སྐློར་ཞིག་སེར་མའི་ནང་དུ་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཙམ་ཡིན། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ནང་དི་

བ་འདི་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་རློག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད། ངའི་ལས་རློགས་ཚན་རིག་པ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

མང་ཆེ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། མི་ཞིག་རིགས་རྫུའི་ལམ་ནས་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་པར་བང་

དློར་གི་དཀའ་རློག་ཡློད་ཀང༌། ཕྲ་ཕུང་སྐློར་ཞིག་བསྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་པ་ནི་རློག་ད་ཅན་

ཞིག་མིན། འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་གསལ་པློ་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང༌། ང་ཚོའི་སིད་

འཛིན་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདི་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཀུན་སླློང་གཙང་བའི་མི་མང་པློས་མི་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡློད་མ་ཐག་ཏུ་དེར་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་ཕྲ་

ཕུང་དེར་བཀློད་འདློམས་བྱེད་པ་ནི་མི་ཞིག་གསློད་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པར་རློད་

ཀི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་འདིའི་རིགས་མ་བྱས་པར་མི་སྐློར་

ཞིག་འཆི་རུ་འཇུག་གི་ཡློད་པ་དང༌། མི་འདིའི་རིགས་ལ་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་གིས་ཕན་

ཆེན་པློ་ཐློགས་ངེས་རེད།

“མཐའ་མར་དཀའ་རློག་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ནི། རིགས་རྒྱུན་གི་རྩ་ཚིག་ལ་བཀློད་

འདློམས་བྱེད་པ་དང༌། དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏློང་བའི་གནད་དློན་

འདི་ཡིན། ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏློང་ཆློག་པའི་རིགས་རྒྱུན་གི་རྩ་ཚིག་ལ་རིགས་

གཉིས་ཡློད། གཅིག་ནི་རང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་རིགས་རྒྱུན་གི་རྩ་ཚིག་དེ་

ཡིན་ཞིང༌། དཔེར་ན། མི་འགའ་ཤས་ཀི་ལུས་པློས་ཁག་རིལ་ཆགས་པར་དགློས་

ངེས་ཡིན་པའི་སྤི་དཀར་བཟློ་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཐུབ། ལྟ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། སྐྱློན་ཆ་

འདི་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཁློང་ཚོའི་རུས་པའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བཟློ་བཅློས་རྒྱག་

ཆློག རིགས་རྒྱུན་གི་བཅློས་སྒྱུར་འདི་ལྟ་བུ་ནི་སློ་སློའི་ཕྲུ་གུ་ལ་བརྒྱུད་སྤློད་མི་བྱེད་

པ་དང༌། ང་ཚོས་འདི་ལ་ལུས་ཕུང་གི་རིགས་རྒྱུན་གི་བཅློས་ཐབས་ཟེར་གི་ཡློད།

“འློན་ཀང༌། རིགས་རྒྱུན་གི་བཅློས་ཐབས་གཞན་དག་གི་འབས་བུ་ནི། གལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཏེ་དེ་དག་གིས་ཁུ་བ་དང་སྒློ་ང༌། དེ་བཞིན་སྦྲུ་མ་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཚེ། མི་

རབས་ཕི་མ་ཚོར་བརྒྱུད་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། རིགས་རྫས་ཤིག་ལ་བརྟེན་ནས་དན་

ཤེས་ཇེ་ཡག་ཏུ་ཕིན་པའི་བྱི་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་མི་ལའང་གཅིག་པ་

ཞིག་བྱེད་ཐུབ། འློན་ཀང༌། བྱི་བ་དེ་ནི་རྒས་མ་རན་གློང་ནས་རྒས་ཡློད་པ་དང༌། ད་

ལྟའི་ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ། རིགས་རྫས་ཀི་བཀློད་འདློམས་འདིའི་རིགས་ནི་བདེ་འཇགས་

མིན། དེ་ཡང་ང་ཚོས་མཇུག་འབས་དེ་ཡློངས་སུ་སློན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད། ཡིན་

ཡང༌། ང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་ཞིག་ལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགློས་མིན་རྟློགས་ནས་མཇུག་

འབས་ལ་སློན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དེའི་དུས་ང་ཚོས་བང་དློར་གི་གདམ་ཀའི་

སྐློར་ལ་བསམ་གཞིགས་ངེས་པར་བྱེད་དགློས།

“ངས་གང་ཞིག་བཟང་མིན་མི་ཤེས་ཀང༌། ང་ཚོས་གདམ་ཀ་ཞིག་བྱེད་

དགློས་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རིགས་རྫས་ཀི་བཀློད་འདློམས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལྡན་

པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་དེར། ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་བཟློ་

ལས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་ཅིག་ཆགས་ཡློད། འདིས་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་གཏློང་སྟངས་ཆ་ཚང་

ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་དང༌། ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཅིག་གིས་ཅུང་ལེགས་པའི་ཕྲུ་གུ་

བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་པར་ཆ་རྐེན་གིས་འདང་རྒྱུ་རེད། ང་ཚིག་འདི་ལ་མི་དགའ་ནའང་

བཀློལ་སྤློད་བྱེད་དློན་ནི། ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཅིག་གིས་སྐྲན་ནད་སློན་འགློག་གི་རིགས་

རྫས་ལྡན་པའི་ཕྲུ་གུ་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་སིད་པ་འདི་ཡིན། ཁྱིམ་ཚང་གཞན་ཚོར་འདི་

ལྟར་བྱེད་པའི་ཆ་རྐེན་གིས་འདང་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ནི་འཕྲུལ་ལས་ལག་

རྩལ་གིས་ཕྱུག་ཡློད་ནའང༌། ང་ཚོས་ད་དུང་ནློར་འཁྲུལ་བྱེད་སིད་པ་ཞིག་ཡིན། ངས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

ནློར་འཁྲུལ་ཞིག་ཕིར་འཐེན་བྱེད་པར་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགློས་མིན་རྟློགས་མི་ཐུབ།

“ང་ཚོར་གནད་དློན་མང་པློ་ཞིག་གེང་རྒྱུ་ལྷག་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ལ་མཚོན་

ན། རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་ནང་ནས་བློ་བསྐྱེད་གལ་ཆེན་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ནི་

གློ་རྟློགས་དང་སྙིང་རེའི་བློ་བསྐྱེད་དེ་རེད།” ལན་ཌར་གིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་

མཇུག་འདིར་ཧཕ་རན་སིའི་འགེམ་སྟློན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པའི་སྦར་ཡིག་ཅིག་བསྟན་

བྱུང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཕ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་གི་བརློད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། ལན་ཌར་

གིས་དེ་ནི་དབྱིན་ཡིག་གི་ནང་དུ་བསྒྱུར་སློང༌། “ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་ལ། ཚང་མ་

མ་འད་བ་རེད། ཡང་ན་ཚང་མ་འབེལ་ཞིང༌། ཚང་མ་ཐ་དད་པ་རེད་བཅས་པའི་དློན་

ཏེ། ང་ཚོ་ནི་ཡི་གེ་ཆིག་སྟློང་གི་ནང་ནས་གཅིག་གི་མ་གཏློགས་ཁྱད་པར་མེད། དེ་ལྟ་

ནའང་ཆིག་སྟློང་ནང་གི་ཡི་གེ་གཅིག་པློ་དེས་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ། ང་

ཚོ་ཚང་མ་ཇི་ལྟར་གཅིག་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་མ་འད་བ་ཡིན་པ་རྟློགས་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟའི་ང་

ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་རྟློགས་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་གློ་

རྟློགས་དེ་བེད་སྤད་ནས་མི་རྣམས་ཁ་ཁར་གཏློང་ངམ། ཡང་ན་གཅིག་སྒིལ་བྱེད་

དམ།”

བསྐྱར་ཞིབ།

འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ལས་དློན་དེ་ནི། ད་ལྟའི་ཚེ་སློག་ཚན་རིག་གི་

གྲུབ་འབས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པློ་རེད། ངས་ལས་དློན་འདི་འགློ་འཛུགས་

ཀི་སྐབས་སུ་ཚན་རིག་པ་དང༌། ཚན་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁློད་དུ་བྱུང་བའི་རྩློད་གེང་

ཤུགས་ཆེན་དེ་དན་གི་འདུག ལས་དློན་འདི་དང་འབེལ་བའི་གནད་དློན་འགའ་ཤས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀིས་ཁློང་ཚོའི་རྩློད་གེང་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་ཤིང༌། ང་ཚོ་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་གི་

གསང་རྟགས་དེའི་གསང་བ་དམ་པློ་གཏློར་ནས་ཕི་ལ་བསྒགས་པའི་བསམ་བློ་འདི་

གཅིག་པློ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་བའི་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡློད། རིགས་རྒྱུན་གི་གསང་

རྟགས་གཏློར་བ་ནི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་མནར་གིན་པའི་ན་ཚ་མང་པློའི་བཅློས་ཐབས་

ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་འདི་འདས་རྩློད་གེང་དེའི་ངར་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡློད།

དེ་བཞིན་ལས་དློན་འདི་ནི་ཆ་བགློ་རིང་ལུགས་ཀིས་ཚེ་སློག་ལ་ལྟ་སྟངས་

ཤིག་ཏུའང་མཐློང་ཆློག དེ་ཡང་རིགས་རྒྱུན་གི་སེ་ཁག་ཧིལ་པློ་དེ་གྲུབ་ཆ་རྐང་བའི་

དཔུང་ཚོགས་ཤིག་ལ་བསྒྱུར་ཡློད། ང་ཚོའི་དགེ་འར་ནི་ཨད་ཀིས་འགློ་བ་མིའི་འཚོ་

གནས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་འདློད་ཚུལ་འདིར་ཧ་ཝད་ཌི་མཐློ་

སླློབ་ཀི་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་པ་ལེའློ་ཏྲིན་༼R.C. Lewontin༽གིས་ཁ་གཏད་བྱས་

པ་དེས་ཐུན་མློང་གི་ལངས་ཕློགས་ཤིག་མཚོན་ཞིང༌། ཁློང་གིས་འགློ་བ་མིའི་རིགས་

རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ལས་དློན་དང་འབེལ་བའི་བདེན་འཛིན་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྐྱློན་བརློད་

བྱས་པ་ནི་གཤམ་ནས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་དངས་ཡློད་པ་འདི་ཡིན།

གལ་སིད་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རིགས་རྫས་རེ་རེའི་རིགས་རྒྱུན་གི་གནས་

ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟློགས་ནའང༌། ངས་སྐྱེ་ལྡན་དེ་ཅི་ཞིག་ཆགས་མིན་ལ་སློན་དཔག་བྱེད་

མི་ཐུབ། ལུག་གུ་དང་སེང་གེའི་ཁྱད་པར་ནི་དུད་འགློ་འདི་གཉིས་ཀི་རིགས་རྫས་ཀི་

ཁྱད་པར་ལས་ཕལ་ཆེར་ཡློངས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང༌། རིགས་གཅིག་གི་

ནང་དུ་སྐྱེ་ལྡན་སློ་སློའི་བར་གི་ཁྱད་པར་ནི་རིགས་རྫས་དང༌། ཁློར་ཡུག་གཉིས་ཀའི་

ལྟློས་བཅས་ཀི་འབེལ་བའི་འབས་བུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། ད་དུང་ངས་འཚར་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

བསྐྱེད་བྱེད་ཀིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་རིགས་རྫས་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་དེའི་ཁློར་ཡུག་གི་ས་

གཞུག་ཚང་མ་ཤེས་ཀང༌། ངས་སྐྱེ་ལྡན་དྣཻར་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕིན་ཞིག་བྱེད་མི་

ཐུབ། དེ་ཡང་ཧིལ་པློ་ནི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀི་སྤི་སློམ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་མ་

ཡིན་པར། ཆ་ཤས་རྣམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ནི་སྤིའི་སྟེང་གི་ས་ཕི་འབེལ་བའི་རྒྱབ་

ལློངས་ཀི་ནང་དུ་རྟློགས་དགློས་པས་རེད། འགློ་བ་མིའི་རང་བཞིན་ནི་རིགས་རྫས་ཀི་

ཐློན་སྐྱེད་ཁག་གི་ནང་དུ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་འདིས་རྩ་དློན་དེ་བློར་

ཡློད།

ལན་ཌར་གིས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ནང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་

ལས་དློན་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། ཅི་ཞིག་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་འགེལ་བཤད་

ཡག་པློ་ཞིག་བྱས་བྱུང༌། ཁློང་གིས་རིགས་རྫས་ཀིས་མིའི་འཚོ་གནས་ཀི་ཆ་ཐམས་

ཅད་ལ་དབང་དུ་བསྒྱུར་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཞིར་བཞག་ནས་གེང་མེད་ནའང༌། བང་

དློར་གི་དཀའ་རློག་ནི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་འབྱུང་ངེས་རེད། ཨ་བློ་ཏྲིས་

༼Alison Abott༽མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དེ་ན་ཚ་བཅློས་ཐབས་སུ་བཀློལ་སྤློད་

བྱས་ནས་བྱུང་བའི་བང་དློར་གི་དཀའ་རློག་ཅིག་ལ་འགེལ་བཤད་བྱས་འདུག མི་

མང་པློ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། སློ་སློས་ཟ་བཞིན་པའི་སྨན་རྫས་ཀིས་རང་གི་ལུས་སྟེང་

དུ་ནུས་པ་འདློན་ཐུབ་ཀི་མེད། འདི་ནི་གཙོ་བློར་རིགས་རྒྱུན་གི་ཁྱད་པར་ལ་ཐུག་

ཡློད། རིགས་རྒྱུན་གི་ཁྱད་པར་དེས་ལུས་པློའི་སྨན་རྫས་འཇུ་སྟངས་དང༌། སྨན་རྫས་

ཤིག་གིས་ཕན་ཐློགས་མིན། དེ་བཞིན་མང་ཉུང་ཅི་འད་ཞིག་འཐུང་དགློས་མིན་

བཅས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་ཡློད། དེང་སྐབས་ཨ་རིའི་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྫས་འཛིན་སྐྱློང་ཁང་ལྟ་བུའི་སྒིག་ཁིམས་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་སྨན་རྫས་ཁ་ཤས་ཀི་

སྟེང་དུ་རིགས་རྫས་གཏན་ཁེལ་བའི་མི་ཚོར་མ་གཏློགས་འློས་འཚམས་མིན་ཚུལ་

ཡི་གེར་འགློད་དགློས་མིན་བསམ་བློ་གཏློང་གི་ཡློད། འདིས་ང་ཚོ་ནི་སློ་སློའི་རིགས་

རྒྱུན་གི་རྩ་ཚིག་དེ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་བཀློད་ཡློད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ལ་བསྐྱལ་རྒྱུ་རེད། 

ང་ཚོས་མི་འགང་བར་སློ་སློའི་ཁུག་མའི་ནང་རང་གི་ངློ་རྟགས་འཛིན་བྱང་དང་ལྷན་དུ་

སློ་སློའི་རིགས་རྒྱུན་གི་འཛིན་བྱང་ཞིག་ཀང་འཁྱེར་དགློས་སམ། འདི་ནི་རིགས་

རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་འབས་དང་འབེལ་བའི་བང་དློར་གི་དཀའ་རློག་འབྱུང་ངེས་

ཡིན་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་རེད།

ཚན་རིག་གི་གྲུབ་འབས་རླབས་ཆེན་འདིས་ས་ལྟས་མང་པློ་ཞིག་བསླངས་

ཡློད་པ་དེར་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་འདི་ནས་ཕློགས་

གང་དུ་འགློ་དགློས་སམ། ཕལ་ཆེར་འགློ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་ལས་དློན་

དང༌། འདི་མཚུངས་ཀི་སྐྱེ་དངློས་འཕྲུལ་ལས་ཀི་ལས་གཞི་སྟེ། སི་ཏྲམ་ཕྲ་ཕུང་

༼Stem cell༽གི་བཀློལ་སྤློད་དང་རིགས་རྫུ་ལྟ་བུ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱློར་དང༌། 

ཡང་ན་འགློག་རྒློལ་མི་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མདུན་བསྐྱློད་ཀི་ལམ་བུ་ཁློ་ན་དེ་ཡིན་སིད། ང་

ཚོས་བང་དློར་གི་གནས་སྟངས་དང་ཚན་རིག་གི་རྒྱབ་ལློངས་ཀི་ནང་དུ་གནད་དློན་

རེ་རེར་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་ཞིབ་དང༌། གློས་བསྡུར་བྱེད་པའི་སྤློད་པའི་ལངས་ཕློགས་

ཡངས་པློ་ཞིག་འཛིན་དགློས། འདི་ནི་ལས་སླ་བློ་ཞིག་མིན་ཡང༌། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་

བྱས་ན་དཀའ་རློག་ཆེན་པློ་ཁག་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ལ་བཅར་འདྲི།

བཅར་འདི་འདི་ནི་ཞློགས་པའི་བགློ་གེང་ཞིག་གི་མཇུག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན། མ་ཐེའློ་

ཡིས་ང་ལ་ཡར་ལངས་ནས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་རེས་སུ་འགློ་དགློས་པར་བརློད་སློང༌། 

ཡིན་ཡང༌། སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ཁློང་ནི་མཐློང་ཡུལ་དུ་མེད་པར་གྱུར་

འདུག ང་ནི་སྒློ་རྣམས་གཏན་ཞིང་མི་མེད་སྟློང་པའི་བར་ཁྱམས་ཤིག་གི་ནང་ལུས་པ་

དང༌། ངས་མ་ཐེའློ་དང་ངའི་བུ་ཕེ་ཏྲར་གཉིས་ཀང་གང་དུ་ཡློད་མེད་མ་ཤེས། ཕེ་ཏྲར་

གིས་དེང་དུས་ཀི་གཞློན་སྐྱེ་ཚོར་བྱང་ཆ་ཡློད་པའི་གློག་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བརྒྱུད་

ནས་བཅར་འདི་འདི་སྒ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཁས་བངས་ཡློད། ངས་ཡུན་རིང་ལ་བསྒུག་

པའི་འཛོམས་དུས་ནི་ད་ལྟ་ཤློར་ཟིན་པའི་མདང་རྒྱག་བཞིན་བར་ཁྱམས་དེའི་ནང་

ཡར་མར་སློང་བ་ཡིན། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་མ་ཐེའློ་སྒློ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཕིར་ཐློན་པ་

དང༌། ངའི་བུའང་བར་ཁྱམས་ཀི་ཕློགས་གཞན་ནས་ཚུར་ཡློང་གི་འདུག ང་ཚོ་རྒྱལ་

བ་ཀརྨ་པའི་གཟིམ་ཁང་དུ་ལྷན་འཛོམས་བྱས་ཤིང༌། ཁློང་ནི་རྐུབ་སྟེགས་ཆེན་པློ་

ཞིག ་གི ་སྟེང ་དུ ་

བཞུགས་འདུག

མཱ ་ ཐེ འློ ་

ཡིས་ང ་ལ་འགློ ་

འཛུགས་པའི་བརྡ་

ཞིག་བརྒྱབ་བྱུང༌། 

ངས་ག་སྒིག་བྱས་
ལློ་ཡེ་སིས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པར་བཅར་འདི་ཞུ་བཞིན་པ།



  363  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡློད་པའི་དི་བ་ནི་འློག་གི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། “རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ལགས། ཁྱེད་ཀིས་

ཉི་མ་འདི་ཚོར་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་སྐད་ཆ་ལ་དློ་སང་ཆེན་པློས་ཉན་ཡློད། འློན་ཀང༌། 

ཁྱེད་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཁྱེད་ལ་དངློས་ལུགས་དང༌། ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་

རྫས་ཀི་སྐྱེ་དངློས་རིག་པ། རིག་རྒྱུན་ཚན་རིག་བཅས་ཀི་ཤེས་ཡློན་གི་རྒྱབ་ལློངས་

ཤིག་ཕལ་ཆེར་མེད། དེ་བཞིན་ཁྱེད་ནི་ལློ་ན་ཆུང་ཆུང་ཡང་རེད། ཁྱེད་ཀིས་དློ་སང་

ཆེན་པློས་ཉན་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་ཀིས་ཅི་ཞིག་སྦློང་གི་ཡློད་དམ། བགློ་

གེང་འདི་དག་གི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀི་བློ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ།” ངས་དི་བ་འདི་

དག་མ་ཚར་བའི་སློན་ནས་ཁློང་ནི་སློ་སློའི་བསམ་བློའི་ནང་དུ་ལྷུང་ཟིན་པའི་ཚོར་

སང་ཞིག་བྱུང༌། དློན་ངློ་མར་ཁློང་གི་ལན་ནི་དང་ཐློག་ཐད་ཀར་ཞིག་ཀང་མ་རེད།

“སྤིར་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་སྤློ་

སང་ཞིག་རེད་པའི་དི་བ་འགློད་ཀི་ཡློད་ཚེ། དེ་ནི་ཚན་རིག་དང་ནང་དློན་རིག་པ་

གཉིས་ལ་མཚུངས་ཆློས་ཡློད་པས་ཡིན། ངས་ཁྱེད་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་སྤློད། གཅིག་

ནི་ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འབེལ་བ་ལ་གཞི་

བཅློལ་ཡློད། ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་རྒྱུ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་ཞིང༌། འདིའི་ཐད་ནས་ང་

ནི་ཚན་རིག་གི་བགློ་གེང་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་པ་ཞིག་མིན།

“རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི། ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་

རྨློངས་པའི་དད་ཞེན་མེད་པ་དང༌། ཚད་མ་ལ་གདེང་འཇློག་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱེད། 

མཚམས་རེར་ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུ་རྨློངས་དད་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་བདེན་པ་

རེད། འློན་ཀང༌། སྤིར་ཚན་རིག་དང་ནང་དློན་རིག་པ་གཉིས་ནི་བདེན་དཔང་བརྟན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་་པ།

པློ་ལ་བརྟེན་ཡློད། འདི་ནི་དློན་དངློས་སུ་ངའི་མློས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།”

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པས་ང་ལ་གློ་བུར་དུ་བལྟས་པ་དང༌། ངས་ཁློང་གི་མིག་ཟུང་གི་

ནང་ཁ་ཞེ་གཉིས་ཀི་ཚོར་སང་ཟབ་མློ་ཞིག་རེད་བྱུང༌། ངས་སླར་ཡང་རང་གི་དི་བ་

ཐློག་མ་དེ་དིས་པ་ཡིན། “ཡིན་ཡང༌། ཁྱེད་ཀིས་རང་ལ་འབྱློར་བཞིན་པའི་ཚན་རིག་

གི་གནས་ཚུལ་འབློར་ཆེན་འདི་ཚོ་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ།”

“ངས་དློན་དངློས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུན་དུ་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་ཀི་མེད།” 

ཁློང་གིས་བརློད་བྱུང༌། “འློན་ཀང༌། ངས་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་སའི་ཁྱབ་ཁློངས་གལ་

ཆེན་གཉིས་ཡློད་པ་དང༌། གཅིག་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཕི་ཚུལ་གི་འགེལ་བཤད་དང་

གཅིག་ཤློས་ནི་སེམས་ཀི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་དེ་ཡིན། ངས་བརློད་གཞི་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་གི་སྐློར་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་ན་འདློད་ཚེ། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡློན་ལ་ཞིབ་ཏུ་

འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཆློག་པ་དང༌། འདིས་རང་གི་གློ་རྟློགས་ཕྱུག་ཏུ་གཏློང་རྒྱུ་རེད།”

“ཚན་རིག་གི་སྐློར་ནས་བཤད་ན། ཁྱེད་རང་ྋགློང་ས་མཆློག་གི་ཞབས་

རེས་ཀི་ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡློད་དམ།”

ཁློང་གི་ལན་གི་ནང་དུ་ཁེངས་སྐྱུང་གི་འཛུམ་མདངས་འཇམ་པློ་ཞིག་འདུག 

“སེམས་ཤུགས་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ང་ལ་འཆར་གཞི་འདི་ཡློད། འློན་ཀང༌། ད་ལྟ་

ང་ལ་དབྱིན་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡློད་པ་དང༌། ངས་དབྱིན་ཡིག་ཐློག་མར་

སྦློང་དགློས་ཤིང༌། སྐད་ཡིག་གི་བཀག་རྒྱ་མེད་པའི་ཐློག་ནས་ཚན་རིག་གི་རྨང་

གཞིའི་ཤེས་ཡློན་རྣམས་ལ་སླློབ་དགློས་པ་ཞིག་རེད།”

“དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གི་གསར་རེད་ཁག་གིས་མཚམས་རེར་ཁྱེད་ལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཇིགས་སང་ཞིག་སྟེར་རམ།”

ཁློང་གི་ཡང་བསྐྱར་ང་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དང༌། རྒྱུན་འཇགས་ཀི་གློ་རྟློགས་

ཀི་ལན་ཞིག་སྤད་བྱུང༌། “ཕློགས་གཅིག་ནས་ངས་གསར་རེད་ཁག་གི་ནུས་ཤུགས་

དེ་ཚོར་ཆེ་མཐློང་དང༌། ཚན་རིག་གི་མདུན་བསྐྱློད་དེ་ལྷག་པར་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་ཐང་

ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་གདེང་འཇློག་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཕློགས་གཞན་ནས་གསར་རེད་

དེ་ཚོར་མི་དགེ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡློད་པའང་གསལ་པློ་རེད།”

ངས་སྒེར་དང་འབེལ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་བཅར་འདི་འདི་རྫློགས་

ཐབས་བྱས་པ་ཡིན། “ཁྱེད་ཀིས་བློད་དན་གི་འདུག་གམ།”

ཁློང་གི་ཞལ་རས་ནས་སྒམ་ནན་གི་རང་བཞིན་ཆེས་ཆེར་མངློན་བྱུང༌། “ང་

ནི་སློན་མ་བློད་དུ་གནས་སྟངས་དམ་དག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། སློ་སློའི་

ཕ་ཡུལ་ནི་རྟག་ཏུ་ས་ཆ་ཡག་པློ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངའི་ནང་མི་ཚོ་ང་ལ་དུང་ཞེན་

ཆེ་ཞིང༌། འདི་ནི་རང་བྱུང་ཞིག་རེད།” ཁློང་གིས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡིན་པའི་ཞལ་

རས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་ཞིག་གི་ངང་ནས་མཇུག་བསྡུས་བྱུང༌།
  



  366  

ལེའུ་དྲུག་པ།

ཤེས་པ་ནས་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་བར།

བརྩེ་ལྡན་གི་ཀོག་པ་པོ་ལགས། ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ལ་རྩེད་ཆས་གསར་པ་ཞིག་སྤོད་སྐབས། ཕྲུ་གུས་

རང་གི་འོད་བཀྲ་ཞིང་བདེ་བས་གང་བའི་མིག་ཟུང་གིས་ཁྱེད་ལ་འཛུམ་བསན་པ་དེ་ཡིད་ལ་དན་པར་

གིས། དེ་ནས་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་དོན་དངོས་སུ་མིག་ཟུང་དེ་ལས་ཅི་ཡང་ཐོན་གི་

མེད་པ་དང༌། ཡུལ་གི་ངོས་ནས་བརག་ཐུབ་པའི་མིག་ཟུང་གི་བྱེད་ལས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ནི་

འོད་ཀི་ཁོན་ཏྲ་༼quanta༽བསྟུད་མར་ལེན་པའམ་རང་སེང་དུ་འཕོཌག་པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་བརོད་

དུ་ཆུག དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ནི་ཅི་འདའི་ཁྱད་མཚར་བ་ལའང༌། ཡིན་

ལུགས་འདིས་ཁྱེད་ལ་གང་ཞིག་མ་ཚང་བའི་ཚོར་སང་ཞིག་མི་སེར་རམ།

ཤོ་རོ་ཏྲིན་ཀར།

༄༅། །ཚོགས་འདུའི་མགློ་མཇུག་གང་དུའང་ཤེས་པ་དང་བང་དློར་གི་བརློད་གཞི་

ནི། ས་དློའི་ཚན་རིག་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་གློས་བསྡུར་ནང་ཡང་

ཡང་ཐློན་ཡློད། ང་ཚོས་བརློད་གཞི་འདི་གཉིས་བར་མཚམས་འད་མིན་དུ་གེང་བ་

དཔེར་ན། མེ་ཁད་ཀིས་མངློན་ཐློན་དང་ཤེས་པའི་སྐློར་ལ་གེང་དུས་དང༌། ངས་ཚེ་

སློག་གི་གཞི་རྩར་ཡློད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོར་ཤེས་ཀི་གློ་རྟློགས་བརློད་སྐབས་སློགས་

སུ་བྱུང༌། ་༼ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་གི་ཚོར་ཤེས་དང་འབེལ་བའི་གོ་རོགས་དེ་ནི་ཝར་རེ་ལའི་མཛད་རེས་

ཤིག་རེད།༽ ལན་ཌར་གིས་ང་ཚོར་མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་དང༌། རིགས་རྒྱུན་ཚན་

རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ནང་མདུན་བསྐྱློད་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཉེ་ཆར་བྱུང་བའི་བང་

དློར་གི་དཀའ་རློག་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་བརློད་སློང༌། འློད་སློ་ལཱས་ཀང་སྙིང་རེ་དང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ལ་སྐྱེ་དངློས་རིག་པའི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཡློད་སིད་པ་དང༌། 

རིགས་རྒྱུན་དང་འགློ་བ་མིའི་རིག་གཞུང་གི་བར་གི་འབེལ་བའི་སྐློར་ལ་གཏམ་

བཤད་བྱས་ཡློད།

ཡིན་ཡང༌། ནང་དློན་རིག་པའི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་འཚོལ་སྙེག་གི་སློལ་རྒྱུན་རིང་པྫཽ་

དང་བསྡུར་ན། ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལ་ད་དུང་ཡང་

གཉློམ་ལག་རྒྱས་པའི་སང་བ་ཞིག་མེད། དེ་མཚུངས་ནུབ་ཕློགས་སུ་བང་དློར་གི་

རྣམ་གཞག་ནི་མཇུག་གི་དཔད་པ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་ཚན་རིག་གི་ནང་འབྱུང་གི་ཡློད། 

ཞིབ་འཇུག་མདུན་དུ་བཞུད་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་གསར་གཏློད་ཅིག་འབྱུང་ལ་ཉེ་

དུས་དང༌། ཡང་ན་བྱུང་ཚར་བའི་རེས་སུ་ང་ཚོས་མཚམས་བཞག་ནས་དེའི་བང་དློར་

གི་ཤུགས་བསྟན་ཁག་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། བང་དློར་

གི་རྣམ་གཞག་གི་གློ་རྟློགས་ནི་ནང་བསྟན་གི་རྩ་བར་ཟུག་ཡློད་པ་མ་ཟད། ཤེས་པའི་

སྐློར་གི་ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཡློད། 

ང་ཚོས་འདི་ནས་ནང་པ་ཚོས་བགློ་གེང་འདི་ལ་འཕུལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཀི་

ཕློགས་ལ་རྣ་བ་གཏློད་རྒྱུ་

ཡིན། ཨ་ལན་གིས་ནང་

དློ ན ་ རིག ་པའི ་ འབྱུང ་

ཁུངས་དང༌། དེའི་བང་

དློར ་གི ་ཤུགས་བསྟན་

སློགས་གསློན ་ཉམས་
ཚོགས་འདུའི་ཟུར་ཞིག



  368  

སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

དློད་ཅིང་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པའི་འགེལ་བཤད་ཉིང་བསྡུས་ཤིག་གི་ནང་བསྡུ་ཐབས་བྱས་

ཏེ། ནང་དློན་རིག་པ་ནི་སེམས་ཀི་ཚན་རིག་གི་ཚུལ་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

ནང་དོན་རིག་པ་སྟེ་སེམས་ཀི་ཚན་རིག་ཅིག

“འདས་པའི་ཉིན་འདི་ཚོར་ང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་འད་མིན་གི་ཚན་རིག་པ་

ཚོའི་གློ་རིམ་ལྡན་ཞིང་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཡློད་པའི་གཏམ་བཤད་ལ་ཉན་པ་རེད།” ཨ་

ལན་གིས་འགློ་བརྩམས་སློང༌། “གློ་བསྡུར་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ནང་དློན་རིག་པའི་

ཕློགས་ནས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་མ་གཏློགས་གེང་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གང་གེང་ཡློད་པ་

དེ་དག་ནི་གློ་རིམ་མེད་པར་སྐབས་རེར་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེའི་ཕིར་ངས་འདི་ནས་

ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་གཞིར་བཞག་གིས་གློ་རིམ་ལྡན་པའི་འགེལ་བཤད་ཉིང་བསྡུས་

ཤིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། ཚན་རིག་གི་གཏམ་བཤད་རྣམས་དང་འད་བའི་ཞིབ་

ཚགས་ཤིག་ཡློང་རྒྱུ་མ་རེད།

“སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་མངློན་སུམ་རིག་པའི་ཚན་རིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ནི་གྷ་ལེ་ལེའློ་

ཡི་སྐབས་ཐློག་ནས་འགློ་བརྩམས་པར་བརློད་བྱུང༌། དེ་ནི་ལློ་བཞི་བརྒྱའི་ཡར་སློན་

རེད། ཡིན་ཡང༌། ཏྲེ་མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སིས་དློན་དངློས་སུ་གྲུབ་ཡློད་པ་ནི་བར་སང་དུ་

གཡློ་འགུལ་བྱེད་ཀིན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཡིན་པར་བརློད་ནས་ལློ་ངློ་ཉིས་སྟློང་

བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་ཕིན་ཡློད། ལྟ་བ་འདི་ཚོར་མངློན་སུམ་རིག་པའི་ཚན་རིག་དང༌། 

དེའི་ཤེས་ཡློན་ཕློགས་བསྡུ་ནི་ལློ་ངློ་བཞི་བརྒྱ་ལས་འགློར་ཡློད་མེད་ལ་མ་ལྟློས་པར་

ལློ་རྒྱུས་རིང་པློ་ཞིག་ཡློད། ནུབ་ཕློགས་སུ་སེམས་ཀི་མངློན་སུམ་རིག་པའི་ཚན་

རིག་ནི་འདས་པའི་ལློ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུའི་ནང་ཚུན་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཚིག་གཞན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིག་གིས་བརློད་ན། ང་ཚོས་ལློ་ངློ་སུམ་སྟློང་གི་རིང་སེམས་སང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ཏེ། 

སེམས་ནི་ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་རིང་པློ་ཞིག་འདས་མེད།

“འློན་ཀང༌། ཐ་ན་དེ་ནས་ཀང་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་མགློགས་པློར་སེམས་

ལས་སྤློད་པ་གཙོ་བློར་བཟུང་བ་དང༌། འདིས་ཁློང་ཚོ་སླར་ཡང་ས་ཆ་རྒྱུས་ཡློད་དུ་

བསྐྱལ་ཡློད། ཁློང་ཚོས་མཐའ་མར་སེམས་ལ་བློའི་འཛིན་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་

པའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནའང༌། དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་སེམས་རེད། 

དེ་བཞིན་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་ནང་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་ཀད་པ་རེད། འདི་ལྟར་

སེམས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་དེ་ཡང་ཡང་འགློ་བརྩམས་ཡློད་ཀང༌། རྒྱུན་དུ་ས་ཆ་རྒྱུས་

ཡློད་ཀི་ནང་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་སྟེ། ཀད་པའམ་སྤློད་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་འདི་རེད།

“ཤེས་བཞིན་གིས་སེམས་བྱུང་ཁག་ལ་གང་ཟག་དང་པློའི་ངློས་ནས་ཞིབ་ལྟ་

བྱེད་པ་འདི་ནི་རང་གི་སེམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་གང་རུང་ལ་ཐད་ཀར་སྙློབ་བྱེད་ཀི་

ཐབས་ལམ་ཁློ་ན་དེ་རེད། ཡིན་ཡང༌། ད་ལྟ་འདི་ནི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཆེད་སྦློང་ཤེས་

རིག་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་གནས་རིམ་དུ་ལྷག་ཡློད་པ་དང༌། གནད་

རྟློགས་ཤིང་ཞིབ་ཚགས་པའི་གང་ཟག་དང་པློའི་ཚན་རིག་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་

ཞིག་མེད། འཇམ་མིན་སི་༼William James༽ནི་ཨ་རིའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སྨྲ་

བ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་ཨ་རིའི་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་

དཔད་ཁང་ཐློག་མ་དེ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཤིང༌། སེམས་རྟློགས་པའི་ཐབས་ལམ་

གསུམ་བརློད་ཡློད། སྤློད་པ་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ་དང༌། ཀད་

པའི་ཚན་རིག་གིས་སེམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། ཁ་ནང་དུ་ཕློགས་པའི་གང་ཟག་
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དང་པློའི་དཔད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་ལ་དཔད་པ་གཏློང་བ་བཅས་རེད། ཐློག་མ་

གཉིས་ནི་ང་ཚོར་རྒྱུས་ཡློད་ཡིན་ཞིང༌། སྤློད་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལ་ང་ཚོ་ཇེ་ཡག་ཏུ་

འགློ་བཞིན་པ་དང༌། དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་ང་ཚོའི་ཤེས་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་མཐློ་བློ་རེད། 

ཡིན་ཡང༌། ཁ་ནང་དུ་ཕློགས་པའི་དཔད་པ་ནི་སར་གནས་སུ་ལྷག་ཡློད་པར་སང༌།”

ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་སླློང་བའི་ངློ་སྤློད་འདིའི་རེས་སུ་ཨ་ལན་གིས་རང་གི་

ལག་པ་གཉིས་སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་གཡློ་འགུལ་མེད་པར་བཞག་འདུག འདི་ནི་

ཁློང་གིས་སྐད་ཆ་མཚམས་བཞག་ནས་ཕལ་ཆེར་བསམ་བློ་གཏློང་བཞིན་པའི་རྣམ་

པ་ཞིག་ཀང་རེད། གང་ཟག་དང་པློའི་ཚན་རིག་ནི་ཁློང་ལ་དང་བ་ཤུགས་ཆེན་སྟེར་

བའི་འཚོལ་ཞིབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། བརློད་གཞི་འདི་ནི་ཁློང་གི་དཔེ་དེབ“ཡུལ་ཅན་གི་

བཀག་སློམ”ཞེས་པའི་བརློད་དློན་གཙོ་བློ་རེད། ཁློང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་

རྒྱུར། “འཆི་བའི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡློད་མེད་དང༌། ཤེས་པ་དང་

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན། དེ་བཞིན་སྦྲུ་མ་ཞིག་འགྲུབ་པའི་སྐབས་

གང་དུ་སེམས་དེ་ཐློན་གི་ཡློད་མེད་བཅས་ཀི་དི་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཚན་རིག་པ་ཚོར་

གཟུགས་འདས་རིག་པའི་གནད་དློན་ཞིག་རེད། དེའི་ཕིར་སེམས་དང་ཤེས་པ་ནི་ངློ་

བློའི་ཐད་ནས་གཟུགས་འདས་ཀི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་བར་

རིན་ཐང་ཡློད། ཡང་ན་ང་ཚོར་སང་ཚུལ་རང་སྟེང་ནས་སེམས་དང་ཤེས་པར་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་འཐུས་ཚང་ཞིག་སེལ་བའི་ལག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མེད་པ་

ཡིན་ནམ།

“མངློན་སུམ་རིག་པའི་ཚན་རིག་ནི་གྷ་ལེ་ལེའློ་ལྟ་བུའི་ཚན་རིག་པ་ཚོར་སང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚུལ་གི་རིགས་ལ་ཐག་ཉེ་བློར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་བྱ་དངློས་ཀི་བྱུང་འགློས་རྟློགས་

པར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ལས་འདང་ངེས་ཤིག་ལྡན་པའི་དུས་སུ་མདུན་མཆློངས་བྱས་

ཤིང༌། འཕྲུལ་ལས་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕིན་པར་བརྟེན་ནས་སང་ཚུལ་གི་གནད་རྟློགས་

པའང་ཇེ་ཡག་ཏུ་སློང༌། ཚན་རིག་ནི་བདེན་འཛིན་སྐློར་ཞིག་གི་ངློས་ནས་འགློ་

ཚུགས་པ་མ་ཡིན་པར། སང་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་མངློན་སུམ་

གི་ཞིབ་ལྟ་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་གིས་འགློ་བརྩམས་ཡློད། སེམས་ཀི་སྐློར་ལ་འདི་འད་

ཞིག་བྱུང་མེད་པ་དང༌། དེའི་ཕིར་ངས་རང་གི་དི་བ་དེ་བསྐྱར་དུ་འགློད་རྒྱུ་ཡིན། 

སེམས་དང་ཤེས་པ་ནི་དློན་ངློ་མར་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་དང༌། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་

སེམས་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ་ཞེས་པའི་དི་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཚན་རིག་རང་བཞིན་ཞིག་མ་

ཡིན་ནམ། ཡང་ན་འདི་དག་ནི་རིག་གཞུང་གི་ཁ་ཕློགས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་ཡིན་

ནམ། ང་ཚོས་ཀེ་རི་སི་དང་རློད་མན་གི་རང་གི་རིག་གཞུང་དང༌། ཇེའུ་དང་ཡེ་ཤུའི་

ཆློས་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་ནང་དངློས་ཁམས་ལ་ཕློགས་པའི་མངློན་སུམ་གི་དི་བ་

ཁག་གཙོ་བློར་བཟུང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་ནམ། ཆུ་ཚད་དང་རྣམ་དཔློད་ཀི་ཆ་ནས་ང་

ཚོའི་དཔལ་ཡློན་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དཔལ་ཡློན་གཞན་ཞིག་གིས་དི་བ་གཞན་

རྣམས་འགློད་པའི་གདམ་ཀ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

“བདེན་པ་འཚོལ་སྙེག་གི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་རང་གི་ཁྱིམ་དང་ཁ་བལ་ནས་

དུས་རབས་གཅིག་ཙམ་གི་རེས་ཏེ། ལློ་ངློ་ཉིས་སྟློང་དང་བཞི་བརྒྱའི་ཡར་སློན་ལ་ཏྲེ་

མློད་ཀི་རེ་ཏྲེ་སིས་ཕི་ལ་ཕློགས་པའི་རང་གི་ལྟ་བ་དར་སེལ་བྱས་ནས་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་བརློད་ཡློད།”
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སངས་རྒྱས།

མཚམས་འདི་ནས་ཨ་ལན་གིས་ང་ཚོར་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ལ་

འཚོལ་སྙེག་བྱས་པའི་སྒྲུང་དེ་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་བཤད་བྱུང༌། 

“ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རང་གི་ཁྱིམ་དང་ཁ་བལ་ཏེ། རིག་བྱེད་ཀི་ཆློས་ལུགས་ལ་ངློ་ལློག་

དང༌། ཡང་ན་མ་མཐའ་ཡང་དློགས་འདི་བྱེད་ཅིང་གནས་ངེས་མེད་ཀི་འཚོལ་ཞིབ་

པའམ་དཀའ་ཐུབ་པའི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཡངས་པློ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས། རིག་

བྱེད་ཀི་ཆློས་ལུགས་ནི་མཁེགས་འཛིན་དང་ཆློ་གའི་རང་བཞིན་ཤུགས་ཆེ་ཞིང༌། 

ཐར་བ་ནི་གཏན་ལ་ཕབ་ཡློད་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་ཡང་དག་ཏུ་བསྒྲུབས་ནས་འཐློབ་རྒྱུ་

ལས་ལམ་གཞན་མེད་པར་འདློད། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་ཁློང་གི་སྐབས་ཐློག་གི་དཀའ་

ཐུབ་པ་ཚོ་ནི་རང་ངློས་ནས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གསར་བརེ་བ་སྐློར་ཞིག་རེད།

“ཐློག་མར་ཁློང་གིས་ཁ་གཏད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་གསར་པ་

འདིར་ངེས་པ་ཐློབ་པའི་དགེ་རྒན་གཉིས་ལ་བསྟེན་པ་དང༌། ཁློང་ཚོའི་གམ་དུ་སྒློམ་

སྒྲུབ་ཀི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤློས་རྣམས་ལ་སྦློང་བ་མཛད། དགེ་རྒན་འདི་ཚོས་ཧ་

ཅང་ཕྲ་བའི་བསམ་གཏན་གི་བློ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་བསྒྲུབས་ནས་འགྲུབ་

ཡློད། ཤཱཀ་ཐུབ་པར་སྐྱེས་སྟློབས་ཀི་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་གསལ་པློ་

ཡིན་ཞིང༌། ཁློང་གིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་རང་གི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཡློད་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བསྒྲུབས་ནས་ཁློང་ཚོར་ཡློད་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་ཡློད།

“ཡིན་ཡང༌། ཁློང་གི་ཡིད་མ་ཚིམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཟབ་ཅིང་ཕིར་ལྡློག་

མེད་པའི་བློའི་འཕེལ་རྒྱས་ཤིག་མ་བྱུང་བས་རེད། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གློལ་སྐབས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་ཉིད་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སློན་མའི་གནས་སྟངས་ནང་སླར་ཡང་ལྷུང་ཡློད་པ་དང༌། ད་

དུང་ཡང་སྡུག་བསལ་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་མེད། ཚིག་གཞན་ཞིག་གིས་བཤད་ན། དེ་ནི་

སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་གུང་གསེང་དང་མཚུངས་ཤིང༌། གུང་གསེང་སྐྱིད་པློ་ཞིག་གི་རེས་ནས་

སླར་ཡང་འཆར་ཅན་གི་བྱ་བཞག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་དགློས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཤཱ་ཀ་ཐུབ་

པས་མི་ངློམས་པའི་སེམས་ཀི་རྩ་བ་གཅློད་པའི་ལམ་ཞིག་ལ་འཚོལ་སྙེག་བྱས་པ་

དང༌། ཁློང་གིས་རྩ་བ་འདི་གཅློད་ཤེས་མཁན་ཞིག་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པས། ལློ་དྲུག་

ལ་རང་ངློས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས། ཁློང་གིས་ཚོད་ལྟའི་ཐམས་ལམ་འད་མིན་

ཏེ། བཟའ་བཏུང་དང༌། སྤློད་ལམ། ལུས་པློའི་སྦློང་བརྡར། བློའི་ནུས་རྩློལ་གི་རིགས་

བཅས་ལ་ཞིབ་ལྟ་མཛད་ཡློད། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནི་འཇིགས་སང་མེད་པའི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

མཁན་ཞིག་རེད། ཁློང་གིས་དཀའ་སྡུག་མང་པློ་ཞིག་ལ་གདློང་ལེན་བྱས་ཤིང༌། 

དཀའ་སྤད་སྙིང་རུས་ཆེ་བས་དཀའ་ཐུབ་པ་གཞན་ཚོས་ཁློང་ལ་གུས་བརྩི་བྱས་

ཡློད།

“མཐའ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ཕིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཁློང་མར་བཞུགས་ཏེ། 

རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ཕུང་ནི་ཐལ་ཆེ་བའི་དཀའ་སྤད་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམ་ཐག་ཏུ་གྱུར་

ཡློད་པར་གཟིགས། དེ་ནས་མི་ཞིག་ཚུར་ཡློང་ནས་འབས་དང་ཞློ་ལས་གྲུབ་པའི་

ཟས་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཁློང་ལ་བཞེས་འདློད་ཡློད་མེད་དིས་པ་དང༌། ཁློང་གིས་དེ་ནི་

ཡག་པློ་ཞིག་རེད་བསམས་ནས་ཟས་དེ་བཞེས་ཡློད། དེའི་ཕིར་རང་གི་ལུས་པློའི་

ཟུངས་ཤུགས་རྣམས་སླར་གསློ་བྱས་ཏེ། ཆློད་སེམས་བརྟན་པློ་ཞིག་དང་བཅས་འདི་

ལྟར་གསུངས་ཡློད། ‘ད་ལྟ་ངའི་ལུས་ཁམས་ཀི་འཕྲློད་བསྟེན་སླར་གསློ་བྱས་ཡློད། ད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ནི་ངས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།’ ཁློང་གིས་འདི་ལྟར་སེམས་དང་ལུས་པློའི་འབེལ་

བ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་གནང༌།

“དེ་ནས་ཁློང་གིས་སློན་ལ་སྦློང་བ་བྱས་ཡློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཀློལ་སྤློད་

བྱས་པ་དང༌། བློའི་གནས་རིམ་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་འདིའི་ཞློར་ནས་ཐློབ་པའི་ཞི་བ་

དང་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བཅས་ནི་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ཞིག་ཏུ་མ་དགློངས་པར། ཁློང་

གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བརྟག་དཔད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་བཀློལ་སྤློད་མཛད་ཡློད། ཁློང་

གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བློ་ནི། ཐུར་དུ་འགློ་བཞིན་པའི་སློ་ལློ་ནི་ཇེ་མགློགས་

སུ་འགློ་བའམ་མགློགས་ཚད་གཅིག་ཏུ་འགུལ་མིན་དང༌། སའི་གློ་ལས་ཉི་མར་སྐློར་

བ་རྒྱག་པའམ་ཉི་མས་སའི་གློ་ལར་སྐློར་བ་བྱེད་པ་གང་ཡིན་མིན་ལྟ་བུའི་གྷ་ལེ་ལེའློ་

ཡི་འཚོལ་གཞི་དང་མི་མཚུངས་ལ། ཁློང་གི་རྩ་བའི་འཚོལ་གཞི་ནི་ནུབ་ཕློགས་པའི་

འཚོལ་གཞིའི་ལྡློག་ཕློགས་རེད། ཁློང་གི་དི་བ་ཁག་ནི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་སྐློར་

ཡིན།

“ལེ་ཟེར་ལྟར་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་ཁློང་

གིས་ང་ཚོས་སེམས་ཕལ་བ་ཟེར་བ་དེ་བརྟློལ་བ་དང༌། དེ་ནི་ངར་འདི་དགློས་པ་དང་

དེ་དགློས་པ་ཞེས་འདློད་པ་དང་དན་པ། འཆར་བའི་སེམས་འདི་རེད། ཁློང་གིས་

སེམས་ཀི་གནས་རིམ་འདི་ཞི་བར་བྱས་ནས་ཡློངས་སུ་དྭངས་གསལ་ཏུ་གྱུར་ཞིང༌། 

ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་ཤེས་པའི་གནས་རིམ་འློག་མ་ཞིག་ལ་སྙློབ་ཐུབ་ཡློད། རྟློགས་འདློད་

ཤུགས་ཆེ་བས་ཁློང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་ལ་ཕི་མིག་གིས་བལྟས་པ་དང༌། དེ་ནས་

ཧ་ཅང་དྭངས་བའི་ཡིད་བྱེད་དེ་རང་གི་སྐྱེ་བ་སློན་མ་རྣམས་ཀི་ཕློགས་ལ་བསྐློར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིང༌། སྐྱེ་བ་དེ་དག་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཐུབ་ཡློད། དན་ཤེས་ཀི་གཏིང་ལ་མྱུལ་

ནས་སྐྱེ་བ་སློན་མ་གངས་མེད་པ་ཞིག་དང༌། དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་དན་

ཐུབ་ཡློད། ཁློང་གིས་ཕིར་ཅི་ཙམ་ཞིག་བལྟས་ཀང་ཐློག་མ་ཞིག་རེད་མེད། དེའི་ཕིར་

ཁློང་གིས་མཚམས་བཞག་ནས་ང་ལ་གནས་ཚུལ་འདང་ངེས་ཤིག་ཡློད་ཅེས་

གསུངས་པ་རེད།

“དེ་ནས་ཁློང་གིས་རང་གི་ལྟ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། མི་གཞན་དག་གི་སེམས་ཀི་

རྒྱུད་ལ་དམིགས་པ་གཏློད་པ་དང༌། གཞན་དག་གི་སེམས་རྒྱུད་དེ་དག་ཀང་རང་གི་

སེམས་རྒྱུད་དང་འད་བར་མཐའ་མེད་པར་ཡར་ལ་འདེད་རྒྱུ་ཡློད་པར་གཟིགས། དེ་

ནས་ཁློང་གིས་ཚེ་རབས་མང་པློའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྐྱེ་བ་ས་མ་ཞིག་གི་སྤློད་པ་དེ་སྐྱེ་

བ་ཕི་མ་ཞིག་གི་བྱུང་བ་དང་རྒྱུ་འབས་ཀི་ངློས་ནས་འགལ་འདུ་མེད་པར་མཐུན་མིན་

ལ་གཟུགས་འདས་རིག་པའི་དཔད་པ་ཞེས་བརློད་ན་འགིག་པའི་བརྟག་དཔད་ཅིག་

མཛད་ཡློད། ཁློང་གིས་བྱུང་འགློས་ཏེ། གལ་ཏེ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་འབྱུང་བ་དང༌། 

ཡང་འདི་མ་བྱུང་སར་དེའང་མི་འབྱུང་བར་གཟིགས། ཁློང་གིས་གཙོ་བློར་སང་ཚུལ་

གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་གསུངས་ཡློད་པ་ལས་དེའི་རྟེན་གཞིའི་འགློ་ལུགས་

ཤིག་གསུངས་མེད། ཞིབ་ལྟ་འདི་དག་གཞིར་བཞག་ནས་ཁློང་གིས་འཁློར་བ་དང་

འབེལ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཁག་ཅིག་རེད་ཡློད། འཁློར་བ་ཞེས་པ་ནི་ཡང་ཡང་གཅིག་ནས་

གཅིག་ལ་འཁློར་བསྐྱློད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་རེད།

“འདི་ཚོ་ཚང་མ་མཚན་གཅིག་གི་རིང་བྱུང་ཡློད་ལ། མཚན་མློ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་

བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་མློ་ཞིག་རེད། མཐའ་མར་ཁློང་གིས་འཁློར་བ་འདི་ཅི་ཞིག་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

གིས་མཇུག་བསྒིལ་མིན་དང༌། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་

འདློད་མེད་དབང་མེད་དུ་འཕེན་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ལས་ཇི་ལྟར་དགློལ་དགློས་

སམ་ཞེས་དིས་ཡློད། ཁློང་གིས་འཁློར་བ་འདི་ཇི་ལྟར་འགློག་དགློས་མིན་དེ་ཞློགས་

པ་བར་དུ་མཁྱེན་ཞིང༌། ཁློང་གིས་འཁློར་བ་འདིའི་རྒྱུན་བསིང་བའི་རྒྱུ་རྣམས་སངས་

ཏེ། སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡློངས་སུ་གློལ་བ་རེད།

“ནུབ་ཕློགས་པའི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ངློས་ནས་ང་ཚོས་འདི་ལྟར་འདི་སིད། ལྷ་

སུས་ཁློང་ལ་གློ་རྟློགས་དེ་གནང་བ་ཡིན་ནམ། ཁློང་ནི་ལུང་སྟློན་པ་པློ་ཞིག་ཡིན་དང༌། 

ཡང་ན་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ནང་པའི་ལྟ་སྟངས་བྱས་ན། ཁློང་ནི་

ལུང་སྟློན་པ་པློ་ཞིག་མིན། ཤེས་ཡློན་འདི་ནི་ཁློང་ལ་མི་གཅིག་གིས་ཀང་གནང་མེད་

ལ། ཁློང་གིས་ཉེ་འཁློར་གི་སྤི་ཚོགས་ལས་རེད་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་སློ་སློས་གསར་

གཏློད་བྱས་པ་ཞིག་ཀང་མིན་པ་གསལ་པློ་ཡིན། ཤེས་ཡློན་འདི་ནི་མངློན་སུམ་དང་

རིགས་པ། ལག་ལེན་དངློས་དང་དློགས་འཇུག་བཅས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་

འཚོལ་ཞིབ་ཅིག་ལས་བྱུང་ཚུལ་ཁློང་གིས་གསུངས་ཡློད། མངློན་སུམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཁློང་གིས་ཐད་ཀར་གཟིགས་ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་པས་རེད། རིགས་པ་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁློང་གིས་མཁྱེན་ཡློན་དེ་རྟློགས་ནས་གློ་རྟློགས་སྤི་དང༌། ཡང་ན་ས་

ཕི་འགལ་བ་མེད་པའི་རྣམ་གཞག་ཞིག་གི་ངློ་བློ་རུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡློད། ལག་ལེན་

དངློས་དང་ཐག་ཉེ་སྟེ། ཁློང་གི་གཞི་རྩའི་ཀུན་སླློང་ནི་སྡུག་བསལ་གི་རྩ་བ་ངློས་འཛིན་

བྱས་ནས་རང་གཞན་གི་དློན་དུ་རྩ་བ་དེ་དག་གཅློད་རྒྱུ་འདི་རེད། དེའི་ཕིར་འཚོལ་

ཞིབ་འདི་ནི་སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཀང་ཆགས་པ་དང༌། ཁློང་གིས་རང་གི་སྐབས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐློག་གི་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། ཆློ་ག ལྟ་བ། ཡིད་ཆེས་བཅས་ལ་དློགས་

འཇུག་གནང་ཡློད།

“འདི་ཚོས་ཁློང་ནི་ངློ་མཚར་བའི་སྐྱེ་བུ་སྒེར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སང་སྟེར། 

ཐློག་མར་ཁློང་གིས་རང་ཉིད་ལ་གང་འཆད་རྒྱུ་ཡློད་པ་དེ་མི་ཚོས་རྟློགས་ཐུབ་མིན་

ལ་སློམ་ཉི་བྱས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་མི་འགའ་ཤས་ཀི་མིག་ནི་ཐལ་རྡུལ་གིས་གཡློག་

ཡློད་པའི་བསམ་གཞིགས་གནང་བ་དང༌། ཡང་འགའ་ཤས་ཀིས་རྟློགས་པའི་བསམ་

བློ་བཏང༌། དེའི་ཕིར་ཁློང་ས་ཆ་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ནས་གསུང་ཆློས་བསལ་ཡློད། 

འདིའི་རེས་ཀི་ལློ་ངློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་རིང་ཁློང་གིས་གང་གསུངས་པ་ནི་རྩ་བའི་ཆ་

ནས་གནད་དློན་བཞིའི་སྟེང་བབས་ཡློད།

“སྡུག་བསལ་ནི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན། དེར་གཡློལ་ཐབས་

བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ངློས་ལེན་མི་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ང་ཚོས་སྡུག་བསལ་ངློས་འཛིན་བྱས་

ནས་དེའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་རྩད་ཞིབ་བྱེད་དགློས། སྡུག་བསལ་ལ་རྒྱུ་ཡློད་དམ། རྒྱུ་

དེ་དག་ནི་གང་དག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་མངློན་སུམ་དུ་དཔད་པ་བཏང་ནས་གང་ཞིག་

གནད་འགག་ཡིན་པ་ཤེས་དགློས། སྡུག་བསལ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་མློད། 

འློན་ཀང༌། དེ་ཚོ་གང་དག་ནི་ང་ཚོའི་སེམས་པའི་སྟངས་འཛིན་གི་འློག་ཏུ་ཡློད་དམ། 

ང་ཚོས་གང་དག་འཇློམ་ཐུབ་བམ། སེམས་ཀི་བག་ཆགས་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་བསལ་

ནས་ཐ་ན་ཕི་རྐེན་རྣམས་མ་ཡག་ཀང་སྡུག་བསལ་སླར་ཡང་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡློང་

སིད་དམ། དེ་ལྟར་ཡློང་སིད་ཚེ་ཇི་ལྟར་ཡློང་དགློས་སམ། མཐའ་མར་ལམ་འདི་

བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡློད་པ་དང་བཅས་རེད།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

“ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་རིང་ལ་ཆློས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་

རེས་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་གསུང་ལ་དཔད་པ་གཏློང་བ་མ་གཏློགས། དད་པ་

ཙམ་གིས་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་ཉན་པའི་གདམས་པ་བསལ་ཡློད། ཁློང་གི་གསུང་དློན་

ནི། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་གསེར་ཉློ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཐློག་མར་ཁྱེད་ཀིས་གསེར་

དེ་བསེག་པ་དང༌། གཅློད་པ། བརྡར་བ་བཅས་བྱས་ནས་རང་གི་འདློད་པ་ཁེངས་པ་

དང༌། ད་གཟློད་ཉློ་བ་ཇི་བཞིན་ཁློང་གི་གསུང་རྣམས་ལའང་འདི་ལྟར་དཔད་པ་གཏློང་

དགློས་པར་གདམས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་དློགས་འཇུག་རིང་ལུགས་གཙིགས་ཆེན་དུ་

བཟུང་ཡློད། འདས་པའི་ལློ་ངློ་ཉིས་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཡང་ན་མི་རབས་བརྒྱ་ཡི་རིང་

གདམས་ངག་གི་རྒྱུད་ཆད་མ་མློང་བའི་ནང་པའི་སྒློམ་སྒྲུབ་པ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་

ལྟ་དང༌། ཐབས་ཤེས་སྐློར་ཞིག་ཞིབ་ལྟ་གཟབ་ནན་བྱེད་པར་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ཏེ། 

ཁློང་ཚོས་བདེན་པ་དེ་དག་རང་ངློས་ནས་བསྐྱར་དུ་གསར་རེད་བྱེད་པར་དཀའ་སྤད་

སྙིང་རུས་བགིས་ཡློད།”

རྩ་བ་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག

“ཉམས་ལེན་གི་རྩ་བའི་རིམ་པ་ནི་དློན་དངློས་སུ་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པློ་ཞིག་རེད། 

ནང་པའི་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག་གི་རྩ་བ་ནི་བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན། འདི་མེད་

ཚེ་ནང་པའི་ཉམས་ལེན་ཡང་མེད། ནང་བསྟན་དུ་བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་འདི་རང་

ཉིད་ནི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་ནང་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་མཁན་ཙམ་མིན་པའི་གློ་

རྟློགས་ནས་འགློ་རྩློམ་གི་ཡློད། ང་ཚོར་འདློད་པ་ཡློད་མེད་ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་ཉིད་

ནི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་ནང་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་མཉམ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞུགས་བྱེད་པ་དང༌། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤློད་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་

དམ་གཞན་ལ་གནློད་འཚེ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་མ་སྐྱིད་པ་དང༌། 

གཞན་སྡུག་ལ་སྦློར་བ། དེ་བཞིན་རང་གཞན་གཉིས་ཀི་བར་ལ་འགལ་རྐེན་བཅས་

ཡློང་གི་ཡློད། ལུས་ཁམས་ཀི་སྡུག་བསལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་

བསྐྱེད་པས་ང་ཚོའི་སྟངས་འཛིན་གི་འློག་ཏུ་མེད་ནའང༌། མི་ཡིས་མི་གཞན་སྡུག་ལ་

སྦར་བའི་སྡུག་བསལ་དེ་ང་ཚོའི་ལག་པར་ཡློད། སེམས་བྱུང་གང་དག་གིས་མིས་

བསྐྲུན་པའི་འཐབ་རྩློད་དང༌། ཡ་ང་བའི་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་བཅས་ལ་རྒྱུ་

རྐེན་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ། སྒློ་གསུམ་གི་སྤློད་པ་གང་དག་གིས་ཕན་བདེ་དང༌། ཞི་བདེ། 

བག་ཡློད། འཆམ་མཐུན་བཅས་བསྐྲུན་གི་ཡློད་དམ། རིགས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་

མངློན་སུམ་ཡིན་པའི་དངློས་ཡློད་ལག་ལེན་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་ནང་པའི་བང་དློར་

གི་རྣམ་གཞག་གི་རྩ་བ་ཡིན།

“རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བའི་དློན་དུ་ནང་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་པའི་སྒློམ་

སྒྲུབ་པ་ཚོར་མཚོན་ན། བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་ནི་ནང་བསྟན་ལ་སླློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར། རང་གི་སེམས་ཀི་ནུས་པ་བསྐྱེད་བསིང་བྱེད་པའང་དེའི་ནང་དུ་

འདུས་ཡློད། འདི་ནི་སློ་སློའི་སྒློམ་སྒྲུབ་མཁས་རྩལ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ནུབ་

ཕློགས་སུ་ཁ་ནང་གཏད་ཀི་དཔད་པ་ལ་རློག་ད་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་ལག་ཆ་འདི་བསྐྱེད་

བསིང་ལེགས་པློ་ཞིག་བྱས་མེད་པ་དེ་ཡིན། ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་ལག་ཆ་འདི་ལ་ཚེ་

ཐག་རིང་པློ་ཞིག་བྱུང་མེད། བྱིང་རྒློད་གཉིས་ལས་ཐར་མེད་པའི་སེམས་ཕལ་བ་ནི་

ཞིབ་ལྟ་བྱེད་སྤད་ཀི་ལག་ཆ་ཡག་པློ་ཞིག་མིན་པ་དང༌། རློག་ད་འདི་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

པས་ངློས་འཛིན་གནང་ཡློད། ཁློང་གིས་སྐབས་དེར་ཡློད་པའི་བྱེད་ཐབས་རྣམས་དང་

དུ་བངས་ནས་ནང་བསྟན་དང་འཚམས་པར་བྱས་པ་མ་ཟད། ཐུན་མིན་གི་ནང་པའི་

བྱེད་སྟངས་ཤིག་གི་ལམ་ནས་དེ་དག་བཀློལ་སྤློད་མཛད་ཡློད། བང་དློར་གི་རྣམ་

གཞག་མེད་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ཁློང་ཁློ་དང༌། འདློད་ཆགས། གཏི་མུག་ལྟ་བུའི་

དབང་དུ་ཤློར་ནས་སྤློད་པ་ཞིག་སྟློན་པ་དང༌། འདིས་སེམས་ཀི་ཉློན་མློངས་རྣམས་

ཤུགས་ཇེ་ཆེར་བཏང་ན། རང་གི་སྒློམ་སྒྲུབ་ལ་ཡར་རྒྱས་མི་འབྱུང༌། བང་དློར་གི་

རྣམ་གཞག་གི་འདུ་ཤེས་ཧ་ཅང་ཕྲ་མློ་ཞིག་ནི། ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་དཔད་པ་གཏློང་བྱེད་

ཀི་བློའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་གློང་འཕེལ་དུ་གཏློང་བར་དགློས་ངེས་ཡིན།

“ནང་པའི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་མཐའ་མ་ནི་ཤེས་རབ་དར་སེལ་གཏློང་རྒྱུ་

འདི་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་དང་མློང་བ་ལ་ལྟློས་མེད་དུ་གྲུབ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་དེ་ཇི་

བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་འབད་དགློས་ཤིང༌། མློང་བའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་འཇར་མན་གི་

སྐད་དུ་ལེ་པན་སི་ཝད་ཏྲི་དང༌།༼Lebenswelt༽ ལེགས་སྦར་དུ་ལློ་ཀ་ཟེར་གི་ཡློད། 

འདིའི་ཐབས་ལམ་ནི་ཐློག་མར་སེམས་དང་ཤེས་པའི་འཇུག་ཡུལ་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་

རང་བཞིན་དེ་གསར་རེད་བྱེད་པར་འབད་དགློས། གལ་སིད་ངས་ཁྱེད་ལ་ལག་ཆ་

ཞིག་སྤད་དེ། ལག་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ལྟློས་དང་ཁྱེད་ཀིས་ངློ་མཚར་བའི་བྱ་དངློས་

མང་པློ་ཞིག་རེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་ན། ཁྱེད་རང་ཚན་རིག་པ་ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། 

ཁྱེད་ཀིས་ལག་ཆ་དེ་ཅི་ཞིག་རེད་དམ་ཞེས་དི་བ་འགློད་རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་ཀིས་ལག་ཆ་

དེའི་ཆ་ཤས་རྣམས་སློ་སློར་གཏློར་ནས་དློན་ངློ་མར་ལག་ཆ་དེ་ཅི་འད་ཡག་པློ་ཞིག་

ཡིན་མིན་རྟློགས་ན་འདློད་ངེས།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔད་པ་མ་བྱས་པའི་སློན་

དུ་ལག་ཆ་སྟེ། རང་གི་བློ་ལ་བརྟག་དཔད་གཏློང་དགློས། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ལག་ཆ་

འདིར་དཔད་པ་མ་བཏང་བར་ལློ་ངློ་སུམ་བརྒྱ་ལ་བསྒུགས་ཡློད་པ་དང༌། ཤེས་པའི་

རང་བཞིན་ལ་རྩད་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་རང་བཞིན་གི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་མེད་ན་

ཤེས་པའི་ཚན་རིག་ཅིག་ཇི་ལྟར་ཡློད་སིད་དམ།

“ཚན་རིག་གི་ཚོགས་སེ་ནི་འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་དང་འད་ཞིང༌། ཕི་

ལློ་ ༢༠༠༢ ཀི་ཚན་རིག་ནི་ ༡༦༠༢ དང༌། ཡང་ན་ ༡༨༠༢ ཀི་ཚན་རིག་དང་གཅིག་པ་

མིན། ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་དང་འད་བར་ཚན་རིག་གིས་

འཚོ་བཅུད་ནང་དུ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙོག་སྙིགས་ཕིར་འདློན་བྱེད་བཞིན། ལློ་རྒྱུས་ཀི་

ནང་དུ་དཔལ་འབྱློར་དང༌། དམག་འཁྲུག ད་དུང་ཤུགས་རྐེན་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་

རྣམ་པ་འད་མིན་དུ་འཕློ་འགྱུར་བྱས་ཡློད། ཚན་རིག་ལ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ནའང་རང་

གི་གཅིག་བསྒིལ་གི་ངློ་བློ་དེ་རྒྱུན་འཁྱློངས་བྱས་ཤིང༌། ཚན་རིག་ནི་ཚན་རིག་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་གི་ངློ་བློར་ནམ་ཡང་སློང་མེད། ཚན་རིག་ནི་ད་ལྟའང་དར་རྒྱས་འབྱུང་

བཞིན་པ་དང་ཤ་ཤེད་ཀང་འཛོམས་ཡློད་པར་སྙམ། འློན་ཀང༌། སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་

བརློད་པ་ལྟར། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡློན་དང་ནུས་སྟློབས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས། གལ་

ཏེ་འཁློན་སེམས་དང་ཞེ་སང་གི་ལམ་ནས་ཚན་རིག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ན། འགློ་བ་

མིའི་རང་བཞིན་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་འཇློམ་སིད་པ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་གིས་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་གི་ཆེད་དུ་མིན་ཡང༌། རང་ཉིད་གཅེས་སྐྱློང་གི་དློན་དུ་ཤེས་རབ་དང་

སྙིང་རེའི་འཚོ་བཅུད་ནང་དུ་གཞིབ་དགློས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་ཤིག་ཆགས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཡློད།

“དེ་མཚུངས་སུ་ནང་བསྟན་ཡང་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ཞིང་འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་

ལྡན་ཞིག་དང་འད་བ་དང༌། ང་ཚོས་དེང་སང་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ནང་བསྟན་ནི། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ལློ་ངློ་ཉིས་སྟློང་ལྔ་བརྒྱའི་གློང་དུ་བསྟན་པའི་ནང་བསྟན་དང་ཡློངས་

སུ་གཅིག་པ་ཞིག་མིན་ནའང༌། གཅིག་མཐུན་གི་ངློ་བློ་དེ་ད་དུང་བརླགས་མེད་པ་

དང༌། ནང་བསྟན་ངློ་མའི་ངློ་བློ་དེ་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། ཨེ་ཤ་ཡའི་རང་བཞིན་དང་

ལྡན་པའི་སློལ་རྒྱུན་གི་ནང་བསྟན་ནི་ད་ལྟ་དེང་དུས་ཀི་ཁློར་ཡུག་མ་འད་བ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་འཛུལ་བཞིན་ཡློད་སྟབས། ང་ཚོས་དེའི་གཅིག་མཐུན་གི་རང་བཞིན་དེ་ཇི་

ལྟར་སྲུང་དགློས་སམ། སྲུང་སྟངས་ཤིག་ནི་ནང་བསྟན་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་འདི་རེད། ཡིན་ཡང༌། བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་པ་མང་དགས་ན་སྐྱེ་ལྡན་འདི་ཤི་

ནས་ཆ་ཤས་འགས་དེའི་ཚབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། བཅློས་ཐབས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ན་ཕན་ཐློགས་ཡློད་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པ་དང་ཐག་རིང་པློ་ཆགས་ངེས། 

ཕློགས་གཞན་ནས་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གཅེས་སྲུང་བྱེད་པ་མང་དགས་ནའང་འཇིག་རྒྱུ་

ཡིན་པ་དང༌། སྤི་ཚོགས་དང་འབེལ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་མི་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་འདི་ལ་

གསློན་ཤུགས་སྟེར་རྒྱུ་མ་རེད།

“འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་འདི་གཉིས་ཀས་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་དགློས་ཤིང༌། 

གལ་ཏེ་ཚན་རིག་གིས་བསྟུན་འགྱུར་མ་བྱས་ཚེ། ཚན་རིག་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཇློམ་

སིད་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ནང་བསྟན་གིས་བསྟུན་འགྱུར་མ་བྱས་ཚེ། ནང་བསྟན་

འཇིག་སིད་པ་ཙམ་རེད། འློན་ཀང༌། འདི་གཉིས་ནི་གཅིག་ཕན་གཅིག་གློགས་ཀི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྣམ་པ་ཞིག་གི་ནང་ལྷན་དུ་འཛོམས་ཆློག མངློན་སུམ་རིག་པ་དང༌། དློགས་འཇུག་

རིང་ལུགས། རྒྱུ་མཚན་དང་དངློས་ཡློད་ལག་ལེན་གཙིགས་འཛིན་བཅས་ཀི་གྲུབ་ཆ་

ནི་གཉིས་ཀར་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད། གཅིག་བྱས་ན་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ཅིག་

སྟེ། ཚན་རིག་དང་ནང་བསྟན་གི་རིན་ཐང་རྣམས་གཅེས་འཛིན་བྱེད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་

ཀི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་སྐློར་ཞིག་འབྱུང་སིད།”

ཤེས་པའི་སོར་གི་གོ་བསྡུར།

ཨ་ལན་གིས་རང་གི་གཏམ་གི་ནང་དུ་ནང་དློན་རིག་པ་ནི་སེམས་ཀི་ཚན་རིག་ཅིག་

དང༌། ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུ་ཤེས་པའི་དློན་སྤིའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན། ལྟ་ཚུལ་

འདི་ལ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་གིས་སང་མེད་བྱས་ཡློད་པ་བཅས་ཀི་འགེལ་

བཤད་གསལ་པློ་ཞིག་བརྒྱབ་བྱུང༌། ཚོགས་འདུ་འགློ་བརྩམས་པའི་ཉིན་ནས་བཟུང་

ཤེས་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཕི་དློའི་བགློ་གེང་གི་ནང་དུ་བརློད་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་

ཡློད། བགློ་གེང་དེ་དག་གི་ནང་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཤིང་ཁ་

ཕློགས་ངེས་གཏན་ཞིག་མེད། དི་བ་ནི་སློན་གི་གཏམ་བཤད་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

ནའང༌། ང་ཚོས་གཤམ་དུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ལམ་ཀ་གསར་པ་

ཡང་རང་ཤུགས་ཀིས་ཕེས་ཡློད།

ཨ་ཐློར་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ལ་དི་བ་ཞིག་བཀློད་ནས་ཉིན་དེའི་བགློ་

གེང་འགློ་བཙུགས་སློང༌། ཁློང་གིས་ང་ཚོར་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་བརློད་པའི་ཐློག་མ་མེད་

པའི་ནང་པའི་འཇིག་རྟེན་དེ་དན་གསློ་བྱས་ནས་ལྟ་ཚུལ་འདི་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་བྱུང༌། 

“ནང་དློན་རིག་པས་སེམས་ཅན་དང་ཚེ་སློག་བྱུང་ཚུལ་ལ་འགེལ་བཤད་ཇི་ལྟར་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

རྒྱག་གི་ཡློད་དམ། འདི་ཡང་ཐློག་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ལློ་ཡེ་སིས་ཚད་མཐློ་

བའི་རློག་འཛིངས་གི་བཀློད་སྒིག་དང༌། མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་

ཚེ་སློག་རིམ་གིས་བྱུང་ཚུལ་དེར་འགེལ་བཤད་བྱས་ཡློད། ཚེ་སློག་གི་རང་བཞིན་

དང་མངློན་ཐློན་གི་སྐློར་ལ་ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་དུའང་འགེལ་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡློད་དམ།”

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཐློག་མ་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཏེ་

འགློ་བཙུགས་བྱུང༌། “གལ་ཏེ་གནས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་དང༌། དུས་ཀི་སྒློམ་གཞི་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། ལྟློས་བཅས་རང་བཞིན་གི་ཐློག་མ་ཞིག་གེང་

ཆློག དཔེར་ན། གློ་ལ་འདིའི་ཐློག་མ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེའི་ཕིར་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཚན་

རིག་གི་འགེལ་བཤད་དེའི་ངློས་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མེད། དེ་མཚུངས་སུ་དངློས་

གཟུགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་ལྡན་སེམས་ཅན་གི་ངློས་ནས་ཚེ་སློག་གི་ཐློག་མ་ལ་

ལྟ་སྐབས། ང་ཚོས་སྤིའི་ཆ་ནས་ཚན་རིག་གི་འགེལ་བཤད་དེ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཟད། 

འདིས་ང་ཚོར་བློ་བསྐྱེད་མང་པློ་ཞིག་སྟེར་གི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། དི་བ་ནི་སེམས་ལྡན་

ཞིག་ལ་བདག་པའི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལས་ལྡློག་སྟེ། སེམས་ཅན་ཞིག་གི་

ཐློག་མའི་སྐློར་ཡིན་ཚེ། གནད་དློན་འདི་རློག་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པ་དང༌། ཤེས་

པའི་ཐློག་མ་ཡང་རང་བཞིན་འདི་ལས་མ་འདས།”

ང་ཚོ་ནི་ནང་དློན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་བར་གི་འགལ་ཟླ་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་

རྩར་སླེབས་ཡློད་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང༌། དེའི་ཕིར་ངས་འགལ་ཟླ་དེ་ཐད་ཀར་

གེང་ན་འློས་འཚམས་ཡིན་པར་མཐློང་ནས་དི་བ་འདི་བཀློད་པ་ཡིན། “ྋགློང་ས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཆློག་གིས་ང་ཚོས་སློན་ན་གེང་ཟིན་པ་དང༌། ཝར་རེ་ལའི་ལྟ་ཚུལ་ཡང་ཡིན་པ་སྟེ། 

ཤེས་པ་ནི་ཀད་པ་དང་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་གནས་རིམ་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་གི་ངློ་བློ་ནས་རང་བྱུང་དུ་འབྱུང་གི་

ཡློད་པའི་ལྟ་བ་འདི་ཁས་ལེན་བྱེད་དམ།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་གསུང་རྒྱུར། “གཟུགས་ཕུང་གིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡློད་

པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བྱེ་བག་པ་སྐློར་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། འགློ་བ་མིའི་སེམས་

གཤིས་དང༌། མིག་ཤེས་ཀི་སང་འཛིན་ལྟ་བུ་ནི་ཀད་པ་དང༌། ཡང་ན་རང་གི་དབང་

པློའི་ནུས་རྩློལ་མེད་པར་འབྱུང་མི་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པློ་རེད། ཀད་པས་མིག་

ཤེས་ཀི་སང་འཛིན་དང༌། སེམས་པའི་ཆ་ཤས་མང་པློ་ཞིག་གི་མངློན་ཐློན་ལ་གློགས་

བྱེད་མློད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཤེས་པའི་ནུས་རྩློལ་འདི་དག་གི་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་

རིག་པའི་ཆ་སྟེ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་ནས་བཤད་ན། ནང་པའི་ལྟ་

ཚུལ་ལ་ཤེས་པ་ནི་ཀད་པ་དང་དངློས་གཟུགས་ལས་མངློན་ཐློན་བྱེད་ཀི་མེད།”

“འདི་ནི་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་མིའི་

རང་བཞིན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཚང་མ་དང༌། ཐ་ན་ཤེས་པ་དང་འཇིག་རྟེན་བཀློད་པ་པློ་

འདློད་པའི་བློ་ལྟ་བུའང་རང་སྟེང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། འདི་དག་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་བསྐྲུན་

པའི་རིན་ཐང་དུ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ནང་དློན་རིག་པ་ལ་མཚོན་ན་འདི་ལྟར་མ་

རེད།” ཞེས་ངས་བརློད་པ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀིས་བཤད་པ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་བརློད་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་

ར་སྤད་གནང་བྱུང༌།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

“འདིར་ཐ་སྙད་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་འདུག” ཨ་ལན་གིས་སྐད་སྒྱུར་གི་ནང་དུ་

བརླགས་པའི་དློན་ཞིག་གསལ་པློར་བཟློས་ནས་བརློད་བྱུང༌། “ྋགློང་ས་མཆློག་

གིས་ཤེས་པའི་གནས་རིམ་ཕྲ་མློ་དང་རགས་པའི་སྐློར་ནས་གསུངས་པ་དང༌། ཤེས་

པ་རགས་པ་ནི་མིའི་སེམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་ཁག་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀི་སང་འཛིན་ལྟ་བུའི་

རིགས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང༌། ལུས་ཕུང་དང་ཀད་པ། དེ་བཞིན་དབང་རྩའི་མ་ལག་བཅས་

ལ་བརྟེན་ཡློད། ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་ནི་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བར་འགློ་བ་དང༌། འདི་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་

མེད་པར་མ་ཟད། ལུས་ཕུང་ལའང་བརྟེན་མེད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་འགེལ་བཤད་མཇུག་བསྐྱངས་སློང༌། 

“གལ་སིད་ང་ཚོས་དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་དང་མིའི་ལུས་པློ་གཉིས་བསྡུར་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་

རྣམས་ཇི་ལྟར་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད་མེད་ལྟ་བུའི་ཐློག་ནས་འདི་གཉིས་ལ་མཚུངས་

ཆློས་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་གསལ་པློ་རེད། འློན་ཀང༌། རྩི་ཤིང་ཞིག་ལ་བདེ་སྡུག་གི་

མློང་བ་དང༌། ལེགས་ཉེས་ཀི་ངློས་འཛིན་ཡློད་དམ། རྩི་ཤིང་ཞིག་ལ་ཤེས་ཚོར་གིས་

ཟིན་པའི་མློང་བ་ཞིག་ཡློད་དམ། ཁྱེད་ཀིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ནུས་རྩློལ་

རྣམས་རྟློགས་པ་ཙམ་གིས་ཁྱད་པར་འདི་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་རེད་མི་ཐུབ། ཤེས་

པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ལས་མངློན་ཐློན་བྱེད་ཀི་མེད་པ་དང༌། ཤེས་པ་ནི་ཤེས་པ་ཁློ་ན་

ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་ལ། དངློས་གཟུགས་ལས་འབྱུང་གི་མེད།

“ཤེས་པའི་གནས་རིམ་རགས་པ་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀི་སང་འཛིན་ལྟ་བུ་ནི་ལུས་

ཕུང་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། སང་འཛིན་འདི་ནི་མིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་ཀད་པའི་ཆ་ཤས་

དང་ད་སྐྱིའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ཡློད་པ་མ་ཟད། མཐློང་སའི་ཡུལ་དང༌། ཡང་ན་འློད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྡུལ་སློགས་ལའང་བརྟེན་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། མིག་གི་སང་འཛིན་གི་ཁློད་ན་ཤེས་ཚོར་

གི་འབྱུང་ཁམས་ཤིག་ཡློད་པ་ནི་རིག་པ་རེད། འདི་ནི་སང་འཛིན་གི་གསལ་ཞིང་

མློང་བའི་ཆ་དང༌། སང་འཛིན་གི་རིག་པའི་ཆ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་འདིར་གེང་བཞིན་

པ་ནི་མཐློང་ཡུལ་དང་མིག་དབང་གི་ནུས་རྩློལ་ལས་འབྱུང་གི་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཕྲ་

མློ་ཞིག་རེད། ཤེས་པ་འདི་ནི་ཤེས་རྒྱུན་ས་མ་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད།”

མཚམས་འདི་ནས་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ང་ཚོར་དི་བ་ཞིག་དིས་པ་དང༌། དེ་

ནི་བློད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་གི་ཆློས་རྩློད་གི་སིངས་ཆ་ལས་ཐད་ཀར་ཡློང་བ་དང་འད་

ཞིང༌། རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་ཡང་ང་ཚོར་རྒྱུས་མེད་ཅིག་རེད་འདུག ཁློང་གིས་

འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་དང༌། དངློས་གཟུགས་ཀི་ཐློག་མའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་

འགེལ་བཤད་མདློར་བསྡུ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གེས་

མཚམས་གཉིས་ཀི་སྟེང་ལ་བབས་བྱུང༌། “འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆེན་པློ་འདིའི་

འཕེལ་འགྱུར་གི་ནང་དུ་དངློས་གཟུགས་འདུ་ཚོགས་སྐློར་ཞིག་གིས་ཚེ་སློག་གི་

མངློན་ཐློན་ལ་རྟེན་གཞི་ཞིག་སྤད་ཡློད་པ་དང༌། སྐློར་གཞན་ཞིག་གིས་རྟེན་གཞི་དེ་

སྤད་མེད། ཚེ་སློག་དང་ཤེས་པ་ལ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དངློས་གཟུགས་ཀི་འདུ་

ཚོགས་དེ་དག་ལ་ཁྱད་ཆློས་ཅི་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནམ། སྐྱེ་

ལྡན་རང་བཞིན་གི་དངློས་གཟུགས་དེ་སྐྱེ་ལྡན་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་དངློས་

གཟུགས་ལས་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་གིས་འབྱེད་དམ། སྐྱེ་ལྡན་རང་བཞིན་གི་དངློས་

གཟུགས་ཀི་བྱུང་རིམ་ནང་ཤེས་པ་ལ་རྟེན་གཞི་ཞིག་སྤད་ཡློད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཀློད་

སྒིག་དེ་ནི། རྩི་ཤིང་གི་ཚེ་སློག་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་ལ་རྟེན་གཞི་སྤད་མེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

འདུ་ཚོགས་ལས་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་གིས་འབྱེད་དམ།”

དི་བ་འདིས་ང་ནི་མགློ་འཐློམས་པར་བྱས་སློང༌། དེ་ཡང་དི་བ་འདི་ནི་ངའི་

གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་གི་རང་བྱུང་བཀློད་སྒིག་དང༌། སེ་མང་རློག་འཛིངས༌། མངློན་

ཐློན་བཅས་ཀི་བརློད་གཞི་དང་འབེལ་ཆེ་ཞིང༌། ངས་གང་བརློད་པ་དེ་དག་གློ་མེད་པ་

ཡིན་ནམ། “འདི་ནི་ཏཱ་ཝུན་གི་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་རེད།” ངས་ལན་བཏབས་པ་

ཡིན། “ཚེ་སློག་གྲུབ་པའི་རེས་ནས་ཁློར་ཡུག་དང་ངེས་མེད་རང་བཞིན་གི་འཕྲལ་

རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ཕློགས་ཧ་ཅང་མ་འད་བའི་ནང་དུ་འཕེལ་འགྱུར་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིན་ཡློད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་མུ་མཐུད་དུ། “འློན་ཀང༌། ཤེས་ཚོར་ཅན་གི་སེམས་ཅན་ས་

ཤློས་སྟེང་གི་དངློས་གཟུགས་ལ་ཐུན་མིན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ། དེའི་

དངློས་གཟུགས་ཀི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆློས་ཅི་ཞིག་གིས་དུད་འགློ་དེར་ཤེས་ཚོར་ཡློད་

དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། དུད་འགློ་དེའི་ས་རློལ་དུ་བྱུང་བའི་འཕེལ་

འགྱུར་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རྩི་ཤིང་ལྟ་བུ་ལ་ཅི་ཞིག་གིས་ཤེས་ཚོར་མེད་དུ་བཅུག་པ་

ཡིན་ནམ།”

“ངེས་མེད་རང་བཞིན་དང༌། འཕེལ་འགྱུར་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་དུ་ཀད་པའི་

བཟློ་བཀློད་རིམ་གིས་བྱུང་ནས་རང་རིག་གི་ནུས་པ་དེ་ཡློད་པར་གྱུར་ཡློད། རྩི་ཤིང་

ཁག་གི་འཕེལ་འགྱུར་གི་ནང་དུ་ནུས་པ་འདི་ནམ་ཡང་བྱུང་མེད། ཐད་ཀར་གི་ལན་ནི་

གཅིག་ལ་མཚོན་ན། ཀད་པའི་ནང་གི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཆེ་

ཞིང༌། གཞན་ལ་མཚོན་ན་དེ་ལྟར་མིན་པས་རེད།”
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྐབས་འདིར་ཨ་ལན་གིས་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ་

དང༌། ཁློང་གིས་རྩློད་གེང་འདི་ལ་དགའ་སང་བྱེད་ཀི་ཡློད་པར་སང༌། “སེ་མང་རློག་

འཛིངས་ཀི་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་དང༌། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀིས་གསལ་བཤད་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ།” ཨ་ལན་གིས་འདི་

ལྟར་བརློད་བྱུང༌།

མཚམས་འདིར་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པས་རྩློད་གེང་འདི་ཞི་བར་བྱེད་པ་ལྟར་དུ་

བཤད་རྒྱུར། “འགེལ་བཤད་འདི་ནི་དློན་ངློ་མར་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཚད་གཞི་

ལ་གཞི་བཅློལ་འདུག”

“རེད།” ངས་བཀའ་དིན་ཆེན་པློའི་སྒློ་ནས་བརློད་པ་ཡིན། “སློལ་རྒྱུན་གི་

ཚན་རིག་གཞིར་བཞག་ན། ཤེས་པ་འབྱུང་བར་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཐེར་འབུམ་དུ་མ་

དགློས་ཤིང༌། གངས་ཀ་འདི་ནི་སྦང་ནག་དང༌། ཡང་ན་རྩི་ཤིང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རེད་རྒྱུ་

མེད།” ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ཁ་གཏད་དུ་རྩློད་གེང་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་སང་བས་ང་ལ་

སུན་སང་ཞིག་སྐྱེས་སློང༌། ཡིན་ཡང༌། ལན་ཌར་གིས་རང་ཉིད་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་

བཤད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་བརྡ་ཞིག་བསྟན་པ་དང་ང་ལ་སྤློ་སང་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ཡང་ཁློང་ནི་

འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་ལ་མཁས་ཤིང༌། སྐད་ཆ་ཡང་བཤད་མཁས་པློ་ཞིག་རེད། ཡིན་

ཡང༌། ཁློང་གིས་ཐད་ཀར་བརློད་པའི་སྐད་ཆས་ང་ཧ་ལས་སུ་བཅུག་སློང༌།

“དློན་ངློ་མར་བཤད་ན། ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད།” ལན་ཌར་གིས་ངློས་ལེན་

བྱས་བྱུང༌། “ང་ཚོས་རྟློགས་མེད། ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་

མིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་ལུས་པློའི་དངློས་གཟུགས་ནི་ལློ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ནང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

འགྱུར་ངེས་ཡིན་ཞིང༌། ཆུ་དང་འབྱུང་ཁུངས་མང་པློ་ཞིག་ནས་དངློས་གཟུགས་དེ་

དག་ཡློང་རྒྱུ་རེད། ཚན་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་པ་ནི་བཀློད་སྒིག་ག་

གེ་མློ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཏུ་འདློད་ཀི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོས་རྟློགས་མེད། ང་

ལ་མཚོན་ན་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་བརློད་པ་ལྟར་ནང་པ་

ཚོས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆེན་མློ་ལ་རྒྱུ་ཐློག་མ་ཞིག་འཇློག་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདིར་བློ་

མ་བདེ་བ་བྱེད་པ་འདི་རེད། བློ་མ་བདེ་བ་འདི་ང་ལའང་ཡློད། འདི་ལྟར་བཤད་ན་ངས་

ཐློག་མ་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ལ་བློ་བདེ་པློ་བྱེད་ཀི་ཡློད་པའི་དློན་ནི་མིན། འློན་ཀང༌། 

ཁྱེད་ཅག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཧིལ་པློ་ལ་རྒྱུ་ཐློག་མ་ཞིག་མེད་པར་འདློད་ནས་ཤེས་པ་

ལའང་རྒྱུ་ཐློག་མ་ཞིག་འཇློག་གི་མེད། ངའི་ཚོར་སང་ཞིག་ལ་ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་

དུ་ཤེས་པ་ནི་མེད་པ་ལས་འབྱུང་ཐུབ་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡིད་ལ་འཁློར་མི་ཐུབ་

པར་སང༌། ཚན་རིག་པ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་གི་དབང་གིས་འགེལ་

བཤད་གཞན་ཞིག་བློ་ལ་འཆར་ཐུབ་ཀི་མེད། ཤེས་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འདློད་

པ་དང༌། ཡང་ན་ཤེས་པ་ནི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ནང་དུ་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པར་

བརློད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང༌། ངས་ང་ཚོ་སུ་ཞིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་བརྟན་པློ་ཞིག་ཡློད་

མེད་མི་ཤེས། ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་ང་ཚོར་ཤེས་པའི་སྐློར་བཤད་རྒྱུ་མང་པློ་ཞིག་

མེད། དེ་ཡང་ཤེས་པའི་ཕློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེས་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་གཏློགས་བྱས་

མེད། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཤེས་པའི་གནད་དློན་འདི་ལ་གཡློལ་ཐབས་བྱེད་ཀིན་ཡློད།”

འདི་ནས་སེ་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཐློག་མར་ལན་ཌར་གི་སྐད་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་བྱས་

ནས་བཤད་རྒྱུར། “ལན་སྟབས་བདེ་ཞིག་བརྒྱབ་ན། ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད།” ཡིན་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡང༌། དེ་ནས་ཁློང་གིས་ཚེ་སློག་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཏུ་ལྟ་བའི་དློན་སྤི་

འདི་ལ་ནུབ་ཕློགས་པས་ཕློགས་ཞེན་བྱེད་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཤིང༌། ནུབ་ཕློགས་

ཀི་ཚན་རིག་ལ་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཀི་དློན་སྤི་འདིའི་ཐློག་ནས་ལེགས་འགྲུབ་

ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་རྫས་འགྱུར་ནས་རིམ་འདས་འདེན་ནུས་དང༌། 

རིམ་འདས་གཤེར་གཟུགས་དང་ལེ་ཟེར་བཅས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ལས་དློན་གི་བར་དུ་

ཕློགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གི་སང་ཚུལ་ངློ་མཚར་ཅན་མང་པློ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་

ཟེར། ཁློང་གིས་བརློད་རྒྱུར། “དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚང་མས་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། ངློ་

བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས། ཕྲ་ཕུང༌། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་བཅས་ནས་ཤེས་པའི་བར་དུ་

མཆློངས་ན་མང་དགས་པའི་མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ང་ཚོས་ཤེས་པ་ནི་བསྡུར་ས་

ཡློད་པ་ཞིག་ཏུ་བསམ་གི་མེད། འློན་ཀང༌། གནས་རིམ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོར་

ལམ་ལྷློང་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བས་གདེང་ཚོད་ཐློབ་པ་མང་དགས་ཡློད་སྙམ།”

མེ་ཁད་ལ་གནད་དློན་འདིར་ལྟ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཞིག་འདུག “ངས་ཤེས་པར་

ལྟ་སྟངས་ཀི་ཐད་ནས་ཚན་རིག་པ་དང༌། ནང་པའི་བར་ལ་སྟློང་ཆ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་

པར་འདློད་པའི་མཐློང་ཚུལ་དེར་དག་བཅློས་ཤིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེང་སྐབས་ནུབ་

ཕློགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚོར་ཤེས་པ་ནི་དངློས་རྡློག་རློག་འཛིངས་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་

མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་སུ་འདློད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདིར་སྐྱློན་བརློད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡག་པློ་སྐློར་ཞིག་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་དང་པློ་ནི་ཚན་རིག་གིས་རང་གི་བྱེད་

ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་རྟློགས་ཀི་མེད་པ་འདི་རེད། སློན་

དཔག་ཡག་པློ་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་ཚན་རིག་གིས་མི་ཚང་མར་ཐུན་མློང་དུ་མི་སང་བའི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཟུར་འདློན་བྱེད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། ཚན་རིག་གིས་ཚ་བའི་སྐློར་ལ་

གེང་སྐབས་མློང་བྱའི་ཚ་བའི་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཟུར་འདློན་བྱེད་པ་དང༌། ནང་དུ་འདུས་

ཡློད་པ་གང་ནི་ཚ་དློད་འཇལ་ཆས་ཀིས་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང༌། ཤློག་བུའི་

སྟེང་དུ་སྟློན་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་གིས་མློང་བྱའི་ཁྱད་ཆློས་ཐློག་མ་ནས་ཟུར་

འདློན་བྱེད་སྟབས། ད་ལྟའི་ཚན་རིག་གི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མློང་བྱར་གྱུར་

པའི་ཁྱད་ཆློས་འདིའི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་མི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི། 

ཤེས་པ་དེ་ཁྱད་ཆློས་དང༌། ཐ་ན་སང་ཚུལ་ཞིག་ཏུའང་བརྩི་མི་རུང་བ་འདི་ཡིན། ཁྱད་

ཆློས་ནི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཞིག་དང༌། ང་ཚོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པ་ཞིག 

ཡུལ་གི་ཆློས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་ཕར་སྦློར་དགློས་པ་ཞིག་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་ཤེས་པ་

ནི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་བསམ་ནའང་མི་འགིག་པ་དང༌། ཤེས་པ་རང་ཉིད་སང་ཚུལ་གི་

འབྱུང་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། ད་དུང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མང་ནའང༌། དེང་སྐབས་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་

ཚོས་མ་མཐའ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདི་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་ནི་རྩ་བའི་ཆློས་

ཤིག་ཡིན་པ་ལས། ཆློས་གཞན་གང་རུང་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཏུ་བསམ་གི་མེད།”

ཨ་ཐློར་གིས་དི་བའི་ཁ་ཕློགས་དེ་ཕིར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕློགས་སུ་བསྐློར་

སློང༌། “ང་ཚོས་ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ལས་བྱུང་བར་འདློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

ང་ཚོའི་ཡིད་ལ་གནས་སྟངས་གཞན་ཞིག་མ་འཁློར་བས་རེད། ལམ་གཞན་ཅི་ཞིག་

ཡློད་དམ། ང་ཚོས་དངློས་གཟུགས་ནི་ཐློག་མའི་གནས་སྐབས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཡློད་

ཀང༌། ཤེས་པ་ནི་གྲུབ་ཡློད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིད་ལ་འཆར་ཐུབ་བམ། ཁྱེད་ཀིས་

སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་དངློས་ཁམས་ཀི་བཀློད་སྒིག་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་ཕུང་གི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྟེན་གཞི་ཞིག་མེད་པར། ཤེས་པ་ནི་ཡློད་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤུགས་སུ་སྟློན་གི་

ཡློད་པར་སང༌། ཁྱེད་ལ་མངློན་སུམ་གི་བདེན་དཔང་ཞིག་ཡློད་དམ།”

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ལན་དུ་གསུང་རྒྱུར། “ཐ་ན་ནང་དློན་རིག་པའི་ནང་

དུའང་ཤེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་ངློས་འཛིན་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཤུགས་སུ་བསྟན་

ཡློད། ཤེས་པ་ཡློད་པ་ནི་ང་ཚོས་རྟློགས་ཐུབ་ཀང༌། ང་ཚོས་གཞི་གཅིག་ཏུ་ངློས་

འཛིན་ནམ་མཛུབ་སྟློན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁག་པློ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། ལྟ་བའི་ཆ་ནས་

བཤད་ན། ནང་དློན་རིག་པའི་འདློད་ཚུལ་ལ་མློང་བའི་ངློས་ནས་ཤེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་

མིན་ངློས་བཟུང་ནས་དེའི་ངློ་བློ་འཛིན་ཐུབ། དཔེར་ན། སྒློམ་སྒྲུབ་ལ་གློམས་འདིས་

ཆེ་བའི་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་གིས་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཞེས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་རང་ཉིད་

འཆི་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། འདི་ནི་ཤེས་པའི་མློང་བ་ཕྲ་

ཤློས་དེ་ཡིན་པར་འདློད་ཀི་ཡློད།

“ཤེས་པའི་གནད་དློན་འདི་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དངློས་ནས་ཁག་པློ་

ཞིག་རེད། ངས་འདི་ནས་ཤེས་པ་རགས་པ་སྟེ། མློང་ཚོར་གི་རིགས་དང་དབང་རྩའི་

འབེལ་མཐུད་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀིན་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚོར་རང་ཉིད་ཀི་

ལས་དློན་ཡག་པློ་དེར་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩློན་བྱེད་རློགས་ཞེས་སེམས་ཤུགས་

སེལ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་པའི་ཕློགས་ནས་སྒློམ་སྒྲུབ་པ་ཚོས་དཀའ་སྤད་སྙིང་རུས་བགིས་

ནས་ཤེས་པའི་གནས་རིམ་མཐློ་བློ་དེ་དག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགློས། ལློ་བཅུ་དང་

ཉི་ཤུའི་ནང་འདི་འདའི་འབད་བརྩློན་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འབས་ལྡན་ཞིང་ཡིད་ཆེས་

འཕེར་བའི་བགློ་གེང་ཞིག་འབྱུང་སིད།”
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

 “ནང་དློན་རིག་པས་ཤེས་པ་དང་འབེལ་བའི་མིའི་མློང་བ་དང༌། ཆིམ་ཕམ་

ཛེའམ་ང་ཚོར་མེས་པློ་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་སེམས་ཀི་མློང་བའི་

བར་ལ་འབེལ་བ་ཞིག་ཡློད་པར་ངློས་འཛིན་བྱེད་དམ།” འློད་སློ་ལཱས་བཀློད་པའི་དི་

བ་འདིས་ཕན་ཐློགས་ཆེ་བའི་བློ་བསྐྱེད་ཅིག་སྟེར་རྒྱུ་རེད།

ཚོགས་འདུ་སློན་མ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་གསལ་པློ་

བཟློ་བའི་དློན་དུ་མི་དང་དུད་འགློ་གཤིབ་བསྡུར་གི་དི་བ་མང་པློ་ཞིག་བཀློད་མློང་བ་

དེ་དན་སྐུལ་བྱས་བྱུང༌། འདིར་ཁློང་གིས་བློད་པའི་ཡུལ་སློལ་གི་ལྷ་སྒྲུང་གིས་བློད་མི་

ཐློག་མ་དེ་སྤེའུ་ལས་བྱུང་བར་འདློད་ཚུལ་བརློད་ནས་ལན་བཏབ་སློང༌། ཡིན་ཡང༌། 

ཁློང་གི་བརློད་དློན་ལ། གནའ་བློའི་ནང་པའི་གཞུང་དུ་འགློ་བ་མི་ནི་སྤིར་མིའི་རང་

བཞིན་དང་མི་ལྡན་ཞིང་འློད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ལུས་ཕུང་ཕྲ་མློ་ཞིག་ལས་འཕེལ་འགྱུར་

བྱུང་བར་བསྟན་ཡློད། “ནང་བསྟན་གཞིར་བཞག་ན། རྩ་བའི་མློང་ཚོར་མང་པློ་སྟེ། 

གཞན་སེམས་དང༌། སྙིང་རེ། འདློད་ཆགས་ལྟ་བུ་ནི་དུད་འགློ་དང་མི་ཡིས་ཐུན་མློང་

དུ་མློང་ཐུབ་ཅིང༌། སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཚད་གཞིའི་ཁྱད་པར་གི་གནད་དློན་རང་

ཡིན།” 

འློད་སློ་ལཱས་ཐུན་མློང་གི་གཞི་ཞིག་རེད་ནས་མུ་མཐུད་དུ་རྩད་ཞིབ་བྱས་

བྱུང༌། “མིའི་སྟེང་དུ་ང་ཚོའི་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཀི་ངང་ཚུལ་དང༌། 

མློང་ཚོར་གི་རྣམ་པ་རྣམས་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡློད་དམ། ང་ཚོས་

དེ་དག་མློང་སྟངས་ནི་དུད་འགློ་དང་མ་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚོར་ཤེས་པའི་ཁྱད་

ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡློད་པས་ཡིན་ནམ། ཚན་རིག་ལ་ཡློད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ནི་འགློ་བ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མིས་མཐློ་རིམ་སློག་ཆགས་ཀི་སེམས་ལ་སྙློབ་ཀི་ཡློད་ནའང༌། སེམས་དེའི་རྣམ་པ་

འགྱུར་ནས་ཕྱུག་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། ཡང་ན་སྤི་མཚན་གི་ངློ་བློ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སློང་བ། 

དེ་བཞིན་སེམས་དེ་རྣམ་པ་གསར་པ་འད་མིན་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོར་ཤེས་པའི་ཁྱད་ཆློས་གཞན་དེ་ཡློད་པས་ཡིན།”

“དུད་འགློ་དང་མི་ཡི་བར་དུ་སེ་མང་རློག་འཛིངས་དང༌། ཕལ་ཆེར་རང་རིག་

གི་ཚད་གཞིའི་ཆ་ནས་མློང་ཚོར་འདི་ཚོའི་མློང་སྟངས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་ཡློང་གི་ཡློད།” 

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ལན་གནང་བྱུང༌། “འློན་ཀང༌། ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་དུད་འགློའི་

རིགས་དང༌། འགློ་བ་མིའི་བར་གི་ཁྱད་པར་ནི་གཙོ་བློ་རྣམ་དཔློད་ཀི་ཚད་གཞིའི་

ངློས་ནས་འཇློག་ལ། ཤེས་པ་ཕྲ་མློའི་ཆ་ནས་དུད་འགློ་དང་མི་ཡི་བར་ལ་ཁྱད་པར་

ཞིག་མེད། བདེ་སྡུག་མློང་ཐུབ་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་འདི་ཡློད་

པར་འདློད་ཀི་ཡློད།”

ང་ཚོས་འདི་ལྟར་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་ནི་མི་ལ་མ་གཏློགས་མེད་པ་ཞིག་མིན་པ་

རྟློགས་བྱུང། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་འདི་ནུབ་ཕློགས་པའི་བདག་རྟག་པའི་དློན་སྤི་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བསམ་ཚེ། འདི་ནི་དེ་ལྟར་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་ཞིག་

རེད། གློས་བསྡུར་འདི་དག་གི་ནང་ངས་ད་དུང་ཡང་ཤེས་པ་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་

ཆློས་ཤིག་ཡིན་པའི་དློན་སྤི་འདི་ལ་དགག་སྒྲུབ་གསལ་པློ་ཞིག་མ་གློ་བས། ངས་

སླར་ཡང་རང་གི་དི་བ་ཐློག་མ་དེ་ྋགློང་ས་མཆློག་ལ་བཀློད་པ་ཡིན། “ཁྱེད་ཀིས་

ཤེས་པ་ནི་བཟློ་བཀློད་ཀི་རང་བྱུང་གི་བཀློད་སྒིག་ལས་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་

ཤིག་གི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ཞིང༌། རང་ངློས་ནས་བསྐྲུན་པའི་རིན་ཐང་ཞིག་ཡིན་པའི་འདློད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཚུལ་འདི་ཇི་ལྟར་དགག་གམ། ཁྱེད་ཀིས་འདི་ནི་ཡློང་སིད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངློས་

ལེན་བྱེད་ཐུབ་བམ།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་གསུང་རྒྱུར། “གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་དངློས་གཟུགས་ཏེ། ང་ཚོའི་

ཀད་པ་དང་ཕྲ་ཕུང་སློགས་ནི་མིག་ཤེས་ཀི་སང་འཛིན་ལྟ་བུའི་ཤེས་པའི་མངློན་ཚུལ་

རགས་པ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པའམ་བཅློས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་བེམ་པློའི་རང་བཞིན་

གི་རྐེན་དུ་འགློ་མིན་འདི་བཞིན་ཡློད་ཚེ། རྐེན་དུ་འགློ་རུང་བ་དེ་ནི་ངའི་ལན་ཡིན། 

འློན་ཀང༌། ཤེས་པ་ནི་དློན་ངློ་མར་ཅི་ཞིག་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་དམ། ཤེས་པའི་ངློ་

བློར་སློང་བའི་ཆློས་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ནང་པའི་ལྟ་བ་གཞིར་བཞག་ན། ཤེས་པ་ནི་

རང་ཉིད་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་ཆློས་ཤིག་གི་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། འདི་ནི་

གཟུགས་ཕུང་ནུས་ཤུགས་ཀི་བྱུང་གྲུབ་ཅིག་གིས་གཟུགས་ཕུང་ནུས་ཤུགས་ཀི་

བྱུང་གྲུབ་ཅིག་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱུན་གཅིག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ཤེས་པ་

ཕྲ་མློ་ནི་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མི་འད་བའི་སང་ཚུལ་གི་རིགས་གཞན་ཞིག་རེད། དེའི་

ཕིར་འདི་ནི་རང་ཉིད་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་ཆློས་ཁློ་ན་ཞིག་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད། 

དངློས་གཟུགས་ཏེ་གཟུགས་ཕུང་ནུས་ཤུགས་ཀི་འདུ་ཚོགས་ནི་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་

ཤེས་པ་དང་ཆ་མཐུན་མིན་པས། ཤེས་པའི་རྒྱུན་ཞིག་གིས་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ཕི་མ་

ཞིག་བསྐྱེད་དགློས་རྒྱུ་རེད། དངློས་གཟུགས་ནི་ཤེས་པ་ལ་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པའམ་

ཤེས་པའི་ངློ་བློར་འགྱུར་མི་སིད།

“ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གལ་ཏེ་རྒྱུན་ཐ་དད་པ་སྟེ། སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དངློས་

གཟུགས་ཀིས་ཚེ་སློག་གི་རྣམ་པ་བསྐྱེད་པ་དང༌། མཐའ་མར་ཤེས་པའང་བསྐྱེད་



  397  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡློད་ཚེ། ཚན་རིག་གིས་རིགས་འབྱེད་བརྫུས་མ་ཞིག་བྱས་འདུག དེ་ནས་ཁྱེད་ཀིས་

ཤེས་པ་ལས་ཚེ་སློག་བྱུང་བའི་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་དློགས་འདི་བྱས་པ་ནི་ཅུང་ཙམ་

འགིག་འདུག འློན་ཀང༌། ནང་དློན་རིག་པས་ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཉེར་ལེན་

གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདློད་པ་ནི་བདེན་པ་མིན། གལ་ཏེ་ཀ་ནི་ཁ་ཡི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཞིག་

ཡིན་ཚེ། ཀ་དེ་དློན་དངློས་སུ་ཁ་ལ་འགྱུར་བ་དང༌། འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་དུ་ཀ་

ཡིས་རང་གི་སློན་མའི་ངློ་བློ་དེ་བརླག་རྒྱུ་རེད།

“གལ་ཏེ་ནང་དློན་རིག་པས་འབར་གས་ཆེན་མློ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐློག་མ་

རུ་ངློས་ལེན་བྱས་ན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་གི་དངློས་གཟུགས་ཐློག་མ་དེ་ཤེས་པའི་

རྒྱུན་ས་མ་ཞིག་མིན། འདི་འད་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཞིང༌། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་གི་

དངློས་གཟུགས་ཐློག་མའི་རྒྱུ་ནི་སློན་དུ་སློང་བའི་དངློས་གཟུགས་གཞན་ཞིག་ཡིན་

དགློས། གཟུགས་ཕུང་ནུས་ཤུགས་ཁློ་ནས་གཟུགས་ཕུང་ནུས་ཤུགས་བསྐྱེད་པ་

དང༌། ཤེས་པས་རྒྱུན་དུ་ཤེས་པ་ཁློ་ན་བསྐྱེད་ཀི་རེད།” 

“འདི་ནི་གཉིས་སང་རིང་ལུགས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ།” ངས་དིས་པ་ཡིན། 

“རེད། འདི་ནི་གཉིས་སང་རིང་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད།” ྋགློང་ས་

མཆློག་གིས་ལན་དུ་གསུངས་སློང༌། “ཆློས་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡློད་མ་ཐག་ཏུ་

གཉིས་སང་རིང་ལུགས་འབྱུང་གི་ཡློད། གཉིས་སང་རིང་ལུགས་འད་མིན་ཞིག་ཡློད་

པ་དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚོའི་གཉིས་སང་རིང་ལུགས་ཤིག་ནི་སྐྱེ་ལྡན་རང་བཞིན་དང༌། 

སྐྱེས་ལྡན་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་དངློས་གཟུགས་འདི་རེད། གཉིས་སང་རིང་

ལུགས་ལ་རྒྱབ་ལློངས་སམ་ས་ཕིའི་འབེལ་བ་བྱེ་བག་པ་ཁློ་ནའི་ནང་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཡིན།”

མཚམས་འཇློག་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་རེས་ནས་ཁློང་གིས་མུ་མཐུད་དུ། “ང་ཚོས་

རྣམ་གངས་ཀིས་འབྱེད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཆློས་ལ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པའི་

ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་དང༌། མི་རྟག་པའི་རྣམ་གངས་ནང་བློའི་སང་ཚུལ་དང༌། དློན་སྤིའི་

རང་བཞིན་གི་འདུ་ཤེས། དངློས་ཁམས་ཀི་སང་ཚུལ་ཏེ། དངློས་གཟུགས་བཅས་

གསུམ་དུ་ཕེས་ཡློད། ཡློད་ཚད་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཁློངས་སུ་བསྡུ་མི་ཐུབ། 

གཅིག་བྱས་ན། གལ་སིད་ང་ཚོ་ཡློངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཡློད་ཚེ། ང་ཚོས་ཆློས་

རྣམས་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་གི་ངང་མཐློང་སིད།”

ལན་ཌར་གིས་དི་བ་བཀློད་པ་དེས་ནང་པ་ཚོར་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་གི་ཐློག་ནས་

དཀའ་ངལ་ཞིག་སྤད་འདུག ཁློང་གིས་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པ་དང༌། ལྟ་གྲུབ་

རིག་པའི་གནད་དློན་འདི་ལས་བྱུང་བའི་དངློས་ཡློད་ལག་ལེན་དང་བང་དློར་གི་

ཤུགས་བསྟན་ཁག་ཤེས་ན་བསམ་འདུག དེ་མིན་གནད་དློན་འདི་ནི་འབེལ་མེད་

ཡིན་ཞིང་གློ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་བརློད་བྱ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་རྒྱུ་རེད། “ཤེས་

པ་ཕྲ་མློ་ནི་དངློས་གཟུགས་ལས་མི་འབྱུང་བ་དང༌། དངློས་གཟུགས་ལ་བརྟེན་མེད་

པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་དློན་རིག་པའི་ལྟ་བ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པློ་རེད། 

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཚན་རིག་གིས་ལྟ་བ་འདི་ཁུངས་མེད་ཡིན་པའི་ར་སྤློད་བྱེད་

མི་ཐུབ་པར་གསུངས་བྱུང༌། ངས་དེར་མློས་མཐུན་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ངས་

བགློ་གེང་འདི་ལ་ཉན་གིན་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། ནང་དློན་རིག་པའི་ལྟ་བ་འདི་ནི་

དཔང་རྟགས་དང༌། ཡང་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་གཞི་བཅློལ་ཡློད་པའི་བདེན་དཔང་ལས་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱུང་བའི་མཐའ་སློམ་ཞིག་ལས་ཁུངས་སྐྱེལ་མ་བྱས་པའི་བདེན་འཛིན་ཞིག་ཡིན་པར་

སྙམ། ང་ཚོས་དེ་རིང་བྱེད་མ་ཐུབ་ཀང༌། ཉིན་ཞིག་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་ནི་དངློས་གཟུགས་

ལས་བྱུང་བའི་མཐའ་སློམ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། འདིས་ཅི་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་

གཏློང་ངམ། ནང་པ་ཞིག་གིས་སྤློད་ལམ་མ་འད་བ་ཅི་ཞིག་སྟློན་ནམ།”

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་གསུང་རྒྱུར། “ཐློག་མར་འདི་ནི་བདེན་འཛིན་ཙམ་

ཡིན་པར་འདློད་པ་དེ་བདེན་པ་མིན་ཞིང༌། བསྐྱར་ཟླློས་བྱེད་རུང་བའི་མངློན་སུམ་གི་

རྟེན་གཞི་ཞིག་ཡློད། གློ་རིམ་དང་ལྡན་པའི་སྦློང་བརྡར་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པའི་རྒྱུན་

ནི་མི་ཚེ་གཅིག་དང༌། ལུས་ཕུང་གཅིག་གི་ཚད་བཀག་ལས་བརྒལ་ཡློད་པའི་མངློན་

སུམ་རང་བཞིན་གི་མཇུག་སློམ་འབྱུང་གི་ཡློད། འདི་ནི་ནང་བསྟན་གི་ཐུན་མིན་གི་

ཁྱད་ཆློས་ཤིག་མིན་པ་དང༌། ནང་བསྟན་མ་དར་བའི་ས་རློལ་ནས་ཡློད་ཅིང༌། ལྟ་

བའམ་ཡིད་ཆེས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་གཅིག་རང་གི་ནང་དུ་ཟུག་མེད། བློད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་དུ་མློང་བ་འདིར་འཇུག་པའི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པ་འད་མིན་ཞིག་ཡློད། ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྦློང་བ་བྱེད་པར་མཚོན་ན། རང་གི་བློ་ལ་སྦློང་བརྡར་སྤད་ནས་ཞི་ཞིང་

གསལ་བ་དང༌། ཧ་ཅང་ཕྲ་བའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་དགློས་ཤིང༌། འདི་འདའི་བློ་ལ་

བརྟེན་ནས་དབང་ཤེས་དང་རྟློག་པ་ལྟ་བུའི་མིའི་སེམས་ཀི་ཟང་ཟིང་གི་རིགས་རྣམས་

བརྟློལ་ཐུབ་པ་དང༌། ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་ཟང་ཟིང་གི་བློ་དེ་མར་འབབ་ཏུ་བཅུག་ན་བློ་དེ་

ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། བློ་འདི་འདས་རང་གི་དན་ཤེས་ཀི་རྩ་བར་

སྙློབ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྐྱེ་བ་སློན་མ་རྣམས་ཀི་དན་ཤེས་ལའང་སྙློབ་ཐུབ དན་ཤེས་

དེ་དག་ནི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་གི་བདེན་དཔང་གིས་ར་སྤློད་བྱེད་ཆློག
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

“བློད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དུ་ད་དུང་རྫློགས་ཆེན་ཟེར་བའི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པ་

གཞན་ཞིག་ཡློད། འདིའི་ནང་ཁྱེད་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གནས་རིམ་མཐློ་བློ་ཞིག་

ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་མི་དགློས་ཤིང༌། རང་གི་སེམས་གནད་ལ་འབབ་ཏུ་བཅུག་ནས་

བློ་རགས་པའི་ཟང་ཟིང་གི་རང་བཞིན་ཞི་བར་བྱེད་དགློས། རང་སེམས་འདི་ལྟར་

གནས་པའི་སྐབས་སུ་མཚམས་རེར་ཆུ་ལས་ལྦུ་བ་འབྱུང་བ་ལྟར་མློང་བ་ཞིག་བྱུང་

ནས་སྐྱེ་བ་སློན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་དན་ཐུབ།” འདིར་ཁློང་

གིས་སེ་གློལ་ཞིག་གཏློགས་བྱུང༌། “སྐྱེ་བ་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱུས་ཀི་དུས་དང༌། ཡང་

ན་དེའི་ས་རློལ་ཡིན་ཆློག ང་ལ་མློང་བ་འདིའི་རིགས་བྱུང་མ་མློང་ཡང༌། ངའི་གློགས་

པློ་ཁག་ཅིག་ལ་མློང་བ་འདི་ཐློབ་ཡློད།

“ཆློས་ཉམས་ལེན་ལ་གློམས་པ་ཅི་ཡང་མེད་ནའང༌། སྐྱེ་བ་སློན་མ་ཞིག་གི་

དན་ཤེས་ལྡན་པའི་ཕྲུ་གུ་སྐློར་ཞིག་ཀང་ཡློད། ང་རང་ཉིད་དངློས་སུ་རྒྱ་གར་གི་བུ་མློ་

ལློ་བཞི་ཅན་ཞིག་ལ་ཐུག་མློང༌། བུ་མློ་འདིས་རང་གི་སྐྱེ་བ་སློན་མ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་

པློར་དན་ཡློད། ཁློ་མློས་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང༌། ཕ་མ། ཁློང་ཚོའི་མིང་དང་ལས་ཀ 

སློད་གནས་སློགས་དན་ཡློད། སྐྱེ་བ་སློན་མའི་ཕ་མ་ཚོས་བུ་མློ་འདི་ནི་རང་གི་ཕྲུ་གུ་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཡློད།”

མཚམས་འདི་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གིས་སྐད་སྒྱུར་གཉིས་ཀར་གེང་

མློལ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་ཁློང་གི་ལྟ་ཚུལ་སྐབས་ཤིག་ལ་བརློད་མ་སློང༌། ལྟ་ཚུལ་དེས་

ཐ་ན་ནུབ་ཕློགས་པའི་བསམ་བློ་གཏློང་སྟངས་ལ་ལློག་གྱུར་ཡིན་པའི་གནད་དློན་

ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ནང་པས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གནད་དློན་དེ་མཐར་སྐྱེལ་བ་དང༌། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་གི་བྱེད་སྟངས་དེའང་དངློས་ཡློད་ལག་ལེན་གི་རང་བཞིན་ཤུགས་ཆེ་བར་

མཚོན་རྒྱུ་རེད། ཁློང་གིས་གསུང་དློན། “ད་དུང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པས་གལ་ཏེ་

ཤེས་པ་དངློས་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཚེ། ང་ཚོས་ཤེས་པ་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་

འཇློག་དགློས་པ་མ་ཟད། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུན་ལའང་ཐློག་མ་ཞིག་འཇློག་དགློས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་འདི་འགློད་ཀི་ཡློད། རིགས་པ་འདིའི་རྐེན་གིས་ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་ཆེན་པློ་ལའང་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགློས། འདི་ལྟར་བྱས་

ཚེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ནང་དློན་རིག་པས་ལྟ་

ཚུལ་འདི་ཁས་མ་བངས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་མེད་པར་འདློད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུན་ལའང་ཐློག་མ་ཞིག་མེད་པའི་ལྟ་བ་འདི་བཟུང་ཡློད། 

སེམས་ཅན་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐློག་ནས་ནང་དློན་རིག་པས་

དངློས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་གི་འཕེལ་འགྱུར་དེ་ནི་ཕིའི་འཇིག་རྟེན་དེར་འཚོ་

ཞིང་མློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བའི་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་གི་ཡློད།

“འདི་ནི་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ན། ཐློག་མར་འདིས་

ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་དཀའ་རློག་ཅིག་མཚོན་འདུག གལ་ཏེ་ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཐློག་

མ་ཞིག་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགློས་བྱུང་ན། ང་ཚོར་གདམ་ཀ་གཉིས་ལས་ལྷག་

མེད། ཡློད་པ་ཞིག་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་ན་བཀློད་པ་པློ་ཞིག་འདློད་

དགློས་རྒྱུ་རེད། ནང་དློན་རིག་པས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ངློས་ལེན་བྱེད་ཀི་མེད། 

གཉིས་པ། ཐར་བ་དང་འབེལ་བའི་སྒློ་ནས་བཤད་ན། ཚེ་རབས་གཅིག་ནི་ཐར་བ་དང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གློ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐུང་དགས་ཡློད། ལྟ་བའི་ཆ་

ནས་ཐར་བའི་གློ་འཕང་ནི་ལློ་གསུམ་དང༌། ཟླ་གསུམ། ཞགས་གསུམ་ནང་བསྒྲུབ་

ཆློག་པར་བརློད་ཡློད། འློན་ཀང༌། འདི་དག་ནི་དམར་ཕློགས་ཀི་དིལ་བསྒགས་དང་

འད་བློ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་གློ་སྐབས་ནི་ཧ་ཅང་ཕྲ་བས་སྐད་ཆ་འདི་དག་

བརེད་ན་འློས་འཚམས་ཡིན། ཐ་ན་ལློ་ངློ་དྲུག་ཅུ་ཅན་གི་མི་ཚེའི་ནང་དུའང་ང་ཚོར་

མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཐར་བའི་གློ་འཕང་བསྒྲུབ་ནས་འགྲུབ་པའི་གློ་སྐབས་ནི་ཧ་ཅང་

དཀློན་པློ་རེད། དེའི་ཕིར་ང་ཚོར་དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་དགློས།”

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ཤེས་པའི་གནད་དློན་འདི་གསལ་རུ་བཏང་བྱུང༌། “ངའི་བསམ་

བློ་ལ་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་འདི་ལ་ཤེས་པ་ལྷད་མེད་དང༌། ཡང་ན་ཤེས་པའི་རྩ་བའི་སྤུས་ཀ་

ཞེས་བརློད་ན་ཅུང་ལེགས་པར་སྙམ། མློང་ཚོར་ཁག་ནི་བློའི་བྱ་འགུལ་རྣམས་ཀིས་

ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡློད། འློན་ཀང༌། སེམས་ཀི་བྱ་འགུལ་ཚང་མར་ཐུན་མློང་ཡིན་

པ་གང་དང༌། དེ་དག་འབྱུང་དུ་འཇུག་མཁན་ནི་ང་ཚོས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཟེར་བ་

འདི་ཡིན། འདི་ལ་རྟློག་པ་དང༌། འདུ་ཤེས། རིགས་པ་སློགས་ཀི་ལྷད་ཞུགས་མེད། 

ཡིན་ཡང༌། དློས་ཁང་སྟློང་པ་ཞིག་ལས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཆེས་གཞི་རྩའི་

རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་ལྷད་མེད་པའི་ཤེས་པའི་སྤུས་ཀ་ཡིན། རྒྱུ་འབས་ཀི་ཆློས་ཉིད་

ནི་འདི་ལའང་འཇུག་པས་ང་ཚོར་རྒྱུན་ཞིག་དགློས་ཀི་ཡློད། གཅིག་བྱས་ན་ལློ་ངློ་

ཐེར་འབུར་གི་གནད་དློན་ཞིག་མིན་ཡང༌། ཤེས་པའི་རྒྱུན་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་གཉིས་

དགློས་པ་དང༌། རྒྱུ་ནི་འབས་བུ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས། འབས་རྡློག་ཅིག་

གིས་འཕློ་འགྱུར་གཅིག་གི་ནང་གློ་ཞིག་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པ་ཇི་བཞིན། གཞི་རྩའི་



  403  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསལ་རིག་གི་ཆ་ལ་བརྟེན་ཡློད་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ས་མ་ནི་རྒྱུན་ད་ལྟ་བ་དང་སྤུས་

ཀ་གཅིག་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས། བློའི་ཤུགས་རྐེན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་གཞི་རྩའི་རང་

བཞིན་གི་གསལ་རིག་གི་རྒྱུན་འདི་ཡློད་དགློས། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤེས་པའི་རང་

བཞིན་ཉིད་ལ་བློའི་རྟློག་པ་རྣམས་ཀིས་བཅློས་བསྒྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ། དེའི་ཕིར་ཐློག་མ་

མེད་པའི་རྒྱུན་ཞིག་ཡློད།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་བར་འདིར་བཤད་སློང༌། 

“ངས་ཁྱེད་ཚོའི་གློས་བསྡུར་ལ་ཉན་སྐབས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་རྟློགས་ཐུབ། ཡིན་

ཡང༌། ང་ལ་ཚོར་སང་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། དངློས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་གིས་གློག་

ཤུགས་ཁབ་ལེན་གི་རླབས་རྒྱུན་དེ་རྩིས་རིག་མི་ཤེས་མཁན་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་

པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། ང་ཚོས་དཔེ་མཚོན་སློགས་བཀློད་ནས་འབད་བརྩློན་

བྱེད་ཀི་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ལེགས་པར་རྟློགས་པ་ལ་མཐར་གཏུགས་ན་ལློ་མང་པློ་

དང༌། ཐ་ན་ལློ་རབས་དུ་མའི་སླློབ་སྦློང་ཞིག་དགློས་རྒྱུ་རེད། ངས་ཁྱེད་ཚོས་བརློད་

ཀིན་པའི་དློན་རེ་ཟུང་ཞིག་རྟློགས་ཐུབ་ནའང༌། ཡློངས་སུ་རྟློགས་པ་ལ་ལློ་མང་པློའི་

སྦློང་བརྡར་དང་གློམས་འདིས་དེ་ང་ལ་མེད།” ཕལ་ཆེར་ཚོགས་ཞུགས་པ་གཞན་

འགའ་ཡང་སི་ཏྲེ་ཝུན་དང་གནས་སྟངས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་འདུག མཱ་ཐེའློ་ཡིས་

ཞིབ་ཏུ་ཉན་ནས་རང་གི་སྐད་ཆའི་མཇུག་མཐུད་བྱུང༌།

“ང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་ནང་གང་ཟག་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་མློང་བའི་སྐློར་

གེང་སླློང་བྱས་ཡློད། ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གང་ཟག་དང་པློའི་མློང་བ་ལ་ཚད་གཞིའི་ཁྱད་

པར་འབྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། ཁ་དློག་དང་ཚ་དློད་ཀི་སང་འཛིན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ལྟ་བུར་མཚོན་ན། གང་ཟག་དང་པློའི་མློང་བ་ནི་མཚུངས་རྩིས་གང་ཞིག་གིས་ཀང་

ཚབ་མཚོན་བྱེད་མི་ཐུབ། ཚན་རིག་གི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེ་བ་སྟེ། མཚུངས་རྩིས་དང་

ཨང་གངས་ཚང་མ་ནི་གང་ཟག་གསུམ་པའི་མློང་བ་ཡིན། འློན་ཀང༌། གང་ཟག་དང་

པློའི་གཞི་རྩའི་མློང་བ་ནི་ཤེས་པ་དང་གསལ་རིག་གི་ཆ་ལྷད་མེད་ཅིག་རེད། གསལ་

རིག་གི་ཆ་འདི་ལ་ཐ་ན་སེམས་ཀི་ནུས་རྩློལ་ཁག་གིས་ཀང་བཅློས་བསྒྱུར་བྱེད་མི་

ཐུབ།  འདི་ནི་མཐར་ཐུག་གི་གང་ཟག་དང་པློའི་མློང་བ་ཡིན་ཞིང༌། མེ་ཁད་ཀིས་

བརློད་པ་ལྟར་རྩ་བའི་ཆློས་ཤིག་རེད།”

“འདི་ལ་ལློ་མང་པློའི་སླློབ་སྦློང་དགློས་རྒྱུ་རེད།” སེ་ཏྲེ་ཝུན་གིས་བརློད་

བྱུང༌།

“ཉམས་ལེན་ཡང་དགློས་རྒྱུ་རེད།” ཨ་ཐློར་གིས་ཁ་སློན་བྱས་སློང༌།

ཨ་ལན་གིས་སྒློམ་སྒྲུབ་ནི་ཤེས་ཡློན་གི་སེ་ཚན་གཞན་མང་པློ་ཞིག་ལས་

རྩིས་རིག་དང༌། ཡང་ན་དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་འད་མཚུངས་ཡློད་པར་བཤད་

སློང༌། “མི་ཞིག་གིས་དཔེ་དེབ་མང་པློ་ཀློག་པ་དང༌། ཡང་ན་མི་ཚོའི་སྐད་ཆ་ལ་ཉན་

ནས་རྩིས་རིག་དང་དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་སླློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཐུབ། རང་ངློས་ནས་

འབད་པ་བྱས་ནས་ཡློང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་མི་ཞིག་གིས་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་

དཔེ་དེབ་མང་པློ་ཞིག་ཀློག་ནའང༌། རང་སྟེང་ནས་ཉམས་ལེན་མ་བྱས་ཚེ། སྒློམ་སྒྲུབ་

ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་རྟློགས་མི་ཐུབ།”

“སྒློམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ནི་མི་ཚང་མར་ཡློད་དམ།” ལན་

ཌར་གིས་དིས་བྱུང༌།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཨ་ལན་གིས་ཁ་གཏད་དུ། “རྩིས་རིག་དང༌། ཡང་ན་ཁྱེད་ལ་ཡློད་པའི་རིགས་

རྒྱུན་སེ་ཁག་གི་གློ་རྟློགས་དེ་ཐློབ་པའི་ནུས་པ་དེ་མི་ཚང་མར་ཡློད་དམ། འདི་དང་

འད་མཚུངས་རེད། མི་ཚོར་ནུས་པ་འད་མིན་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། འགའ་ཤས་ཤིག་

སྒློམ་གི་སྐློར་ལ་མཁས་རྒྱུ་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་ཤིག་དེ་འད་ཡློང་རྒྱུ་མ་རེད། འློན་

ཀང༌། མི་ཚང་མར་ཡར་རྒྱས་ལ་གཏློང་བའི་ནུས་པ་ནི་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད།”

ཏཱ་ལའི་བ་མས་རང་གཤིས་སུ་གྱུར་པའི་ཁེངས་སྐྱུང་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་

སློང༌། “ང་ཚོས་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་

ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་མིན་གི་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་ཚད་བཀག་དེ་ངློས་འཛིན་བྱེད་དགློས། ང་

ཚོས་དུམ་པ་སུམ་བརྒྱ་ཡས་མས་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་པའི་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ལ་

སླློབ་གཉེར་བྱས་ཡློད་སིད་ཀང༌། ཤེས་པའི་སྐློར་ཚང་མ་དང༌། ཡིད་ཤེས་ཀི་ཆ་ཤས་

སུ་གྱུར་པའི་སང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་རྟློགས་ཡློད་ཅེས་ཟེར་མི་ཐུབ། 

“དེ་མཚུངས་སུ་ཚན་རིག་གི་གློ་རྟློགས་ལའང་ཚད་བཀག་ཅིག་ཡློད་པ་དང༌། 

དློན་ངློ་མར་ད་ལྟ་ཡློད་པའི་ཚན་རིག་གི་བྱེད་ཐབས་བརྒྱུད་ནས་སང་ཚུལ་བྱེ་བག་པ་

ཞིག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ནི་སང་ཚུལ་དེའི་རིགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

འགློད་མི་རུང༌། ཚན་རིག་གི་གློ་རྟློགས་ཀི་ཚད་བཀག་འདིས་ད་དུང་གསར་རེད་

བྱས་མེད་པའི་དངློས་ཁམས་ཀི་སང་ཚུལ་གི་རིགས་གཞན་ཡང་ཡློད་སིད་པའི་ལམ་

ཁ་དེ་ཕེས་ཡློད། དེ་བཞིན་ཚད་བཀག་འདིས་ཚན་རིག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ནང་དུ་

དངློས་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ལ་སྙློབ་མི་སིད་པའང་

བསྟན་མེད། ཚན་རིག་གི་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་མདུན་ལློངས་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

པའི་གདེང་ཚོད་ང་ལ་ཡློད། ལྷག་པར་རྣམ་དཔློད་དང༌། མློང་ཚོར། ཀད་པ་བཅས་ཀི་

ཞིབ་འཇུག་འདི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགློ་ངེས། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་འདི་ནི་ཤེས་པ་རྟློགས་བྱེད་

ཀི་ལམ་ཀ་འཚམས་པློ་ཞིག་རེད། སྒློམ་སྒྲུབ་ལ་གློམས་འདིས་ཆེ་བའི་ནང་པའི་

ཉམས་ལེན་པ་ཚོ་དང་མཉམ་འབེལ་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་ཇེ་མང་དུ་གཏློང་

དགློས་རྒྱུ་རེད།”

ཤེས་པ་དང་མངོན་ཐོན།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་བགློ་གེང་གི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ནི་མངློན་ཐློན་དང༌། ཤེས་པའི་གནད་

དློན་གི་ཕློགས་ལ་ཡང་ཡང་འཁློར་ཡློད། ཉིན་མཐའ་མ་འདིར་ཨ་ཐློར་གིས་རང་གི་

སེམས་ཁལ་བརློད་བྱུང༌། “ང་ཚོས་གློ་རིམ་མཐློན་པློར་གནས་པའི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་

ཇི་ལྟར་མངློན་ཐློན་བྱེད་པའི་གློ་རྟློགས་ཞིབ་ཚགས་ཤིང་ཚད་གཞི་མཐློ་བློ་ཞིག་རེད་

ཀི་ཡློད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་མངློན་ཐློན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་པ་ནི་

རློག་ད་ཅན་ཞིག་དང༌། ཕལ་ཆེར་སྟབས་བདེ་པློ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནམ།” གློང་དུ་མེ་

ཁད་ཀིས་མངློན་ཐློན་ལ་གཞི་རུ་གྲུབ་པའི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཡློད་པར་རྟློགས་པའི་ཉེན་

ཁ་དེ་གེང་ནས། མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདློད་པ་

ནི་ལློག་རྟློག་ཡིན་པ་དང༌། གཅིག་མཚུངས་སུ་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཁག་ནི་ཆློས་

གཞན་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་པར་བསམ་པའང་ནློར་འཁྲུལ་ཡིན་པའི་

ལམ་བར་མ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་སེ་ཁིད་བྱས་ཡློད། ཨ་ཐློར་གིས་ང་ཚོས་མངློན་ཐློན་ཞེས་

པའི་ཚིག་འདི་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཡློད་དམ་ཞེས་དི་

བ་བཀློད་བྱུང༌།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཨ་ལན་གིས་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་རང་གི་སྐད་སྒྱུར་བའི་ཞ་མློ་དེ་མར་ཕུད་

དེ། རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་སྐློར་ཞིག་བརློད་བྱུང༌། “ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་གི་ངློས་ནས་

བཤད་ན། ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་རིམ་གི་ཤེས་ཚོར་ནས་རྟེན་གཞི་ཀད་པ་ཡིན་པའི་ཤེས་

ཚོར་གི་བར་ལ་འགེལ་བཤད་ཀི་སྟློང་ཆ་ཞིག་ལྷག་ཡློད་པར་སྙམ། ཀད་པའི་ནང་དུ་

དབང་རྩའི་བརྡ་གཏློང་བ་དང༌། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང༌། དབང་རྩའི་འབེལ་མཐུད་བཅས་

ཀི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་འདུ་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་ལ། འདི་དག་ལ་ཡུལ་གི་ངློས་

ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆློག འདི་དག་ཡློངས་སུ་རྟློགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བདེན་འཛིན་

ཞིག་ང་ཚོར་ཡློད། ཚན་རིག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་གི་སྐབས་ཤིག་ལ་ང་ཚོས་ཐ་ན་

ཤེས་པའང་གསར་རེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤུགས་སུ་སྟློན་གི་ཡློད།

“འློན་ཀང་ཤེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་ཚོན་མདློག་སློན་པློ་ཞིག་གི་

སང་འཛིན་དེ་དཔེ་མཚོན་དུ་འཇློག ད་ལྟ་ངས་བ་རེའི་སྟློད་ཐུང་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡློད། 

སྟློད་ཐུང་གི་ཚོན་མདློག་སློན་པློ་དེ་ང་ལ་སང་གི་འདུག ང་ཚོས་སང་འཛིན་འདི་ཇི་

ལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད་མེད་ཕལ་ཆེར་ཡློངས་སུ་རྟློགས་ཡློད་པ་དང༌། འློད་རྡུལ་རྣམས་

ད་སྐྱིའི་སྟེང་ལ་ཕློག་ནས་མིག་ཤེས་དང་འབེལ་བའི་ཀད་པའི་ཆ་ཤས་ལ་བརྡ་རྟགས་

གཏློང་གི་ཡློད། གལ་ཏེ་ད་ལྟ་བྱུང་ཟིན་མེད་ཚེ་འབྱུང་ངེས་པ་ཞིག་ནི་སློན་པློའི་སང་

འཛིན་འདིའི་དབང་རྩའི་ད་བ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་རེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདི་རེད།

“འདིར་སང་ཚུལ་གི་རིགས་གཉིས་ཡློད་ལ། རྩ་བའི་འབྱུང་ཁམས་ལས་བྱུང་

བའི་ཀད་པའི་བྱ་འགུལ་གི་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་འདུ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་

མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་དང༌། སློན་པློ་མཐློང་བཞིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་མློང་བ་བཅས་
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རེད། འགེལ་བཤད་ཀི་སྟློང་ཆ་ནི་འདིར་ཡློད་དེ། གནས་སྟངས་ཚང་མའི་ནང་དུ་

དངློས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ནི་དངློས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ལས་མངློན་ཐློན་བྱེད་པ་

དང༌། དངློས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་དེ་ཡང་དངློས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ལས་མངློན་

ཐློན་བྱས་ཡློད་པ་སློགས་རེད། འདི་དག་ནི་དངློས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་མཐློང་རྒྱུ་

ཡློད། འློན་ཀང༌། སང་འཛིན་ཏེ་སློན་པློ་སང་བའི་ཡུལ་ཅན་གི་མློང་བ་ལ་མཚོན་ན་

སྟློང་ཆ་ཞིག་ལྷག་ཡློད། སང་འཛིན་འདི་དང་འབེལ་བའི་དབང་རྩའི་ད་བ་རྣམས་

གསལ་པློར་མཐློང་ཐུབ། ཡིན་ཡང༌། དེ་དག་ནི་སློན་པློ་མིན་ལ། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་

དག་ནི་རྒྱུན་དུ་རང་གི་ཁ་དློག་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་གནས་ཡློད། སེར་པློ་དང༌། ཡང་

ན་དམར་པློ་ཡིན་པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་མེད་པ་བཞིན་དུ་འློད་རྡུལ་ཡང་དམར་པློ་

དང་སེར་པློ་སློགས་མེད། ཁ་དློག་སློན་པློའི་སང་འཛིན་འདི་དངློས་སུ་མློང་བ་ལ་ཁྱེད་

ཀིས་རང་གི་མིག་ཟུང་གིས་བལྟས་ནས་སློན་པློ་ཡིན་པའི་ཆློས་ཤིག་མཐློང་དགློས།

“འདི་ནི་མངློན་ཐློན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མངློན་

ཐློན་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་སང༌། འདི་ནི་གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་སྒློ་ནས་མ་

འད་བ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཀིས་ཀད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་གཟབ་ནན་དུ་བརྟག་དཔད་བྱས་ཀང༌། 

སློན་པློ་མཐློང་མི་ཐུབ་ལ། དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀིས་སློན་པློ་ལ་ཇི་ལྟར་གཟབ་ནན་དུ་

བརྟག་དཔད་བྱས་ཀང༌། ཀད་པ་གཏན་ནས་མི་མཐློང༌། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། གལ་ཏེ་

ཁྱེད་ཀི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་ཚེ། ཁྱད་ཆློས་དེ་

ཅི་ཞིག་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་མེད་མཐློང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ཆུའི་

རླན་གཤེར་གི་རང་བཞིན་ལ་བལྟས་ན། ཁྱེད་ཀིས་ཆུ་མཐློང་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀིས་ཆུ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་མཐློང་རྒྱུ་རེད། གལ་

ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་ཁློབ་རྡུལ་

སློགས་མཐློང་ཞིང༌། འདི་ནི་ཕྲ་མཐློང་ཆེ་ཤེལ་ཆེན་པློ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་བ་དང་

འད་མཚུངས་ཤིག་རེད། འློན་ཀང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ཀད་པ་ལ་བལྟས་ཚེ། སློན་པློ་

དང༌། ཡང་ན་སང་འཛིན་གི་ཡུལ་གཞན་གང་རུང་ཞིག་ཁྱེད་ལ་སྟློན་མཁན་གི་ཕྲ་

མཐློང་ཆེ་ཤེལ་མེད།”

ངས་མཚམས་འདིར་རང་གི་དློགས་པ་ཞིག་བརློད་དགློས་བྱུང༌། “ཨ་ལན་

ལགས། སློན་པློའི་སང་འཛིན་འདི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་པ་ནི་

དགློས་ངེས་མིན་ཞིང་མགློ་འཐློམས་བྱེད་ཅིག་རེད། སང་འཛིན་གི་མ་ལག་ནི་མངློན་

ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཏུ་བསམ་ཆློག འློན་ཀང༌། སློན་པློ་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་

ཆློས་དེའི་འབས་བུ་ཞིག་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་ནི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་

ཆློས་ཤིག་ཏུ་བསམ་གི་ཡློད། འློན་ཀང༌། བརྩེ་དུང་དང་འཇིགས་སང་གི་ཚོར་བ་ལྟ་

བུ་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་མིན་ལ། འདི་དག་ནི་ཤེས་པའི་ནུས་རྩློལ་བྱེ་བག་པ་

ཞིག་གི་འབས་བུ་ཡིན།”

ཨ་ལན་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་བཞག་སློང༌། ཡིན་ཡང༌། དེ་ནས་ཁློང་

གིས་ངའི་ངློ་རྒློལ་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཁ་ཕློགས་བསྒྱུར་དུ་མ་བཅུག་པར་རང་གི་

བསམ་བློའི་རྒྱུན་མཐུད་བྱུང༌། “ཀད་པ་རྟེན་གཞི་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་ཚོར་

ནི་ཀད་པའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཡིན་ཟེར་བ་འདི་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་

ཚན་རིག་གི་ཚོད་དཔག་ཅིག་ཡིན་ནའང༌། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་ར་སྤློད་བྱས་
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ཟིན་པའི་བདེན་དློན་ཞིག་ད་དུང་ཆགས་མེད། འདི་ནི་བདེན་ཤས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག་

ཅིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། རྣམ་གཞག་ཙམ་རེད། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་མ་མཐའ་ཡང་རྣམ་

གཞག་གཞན་ལའང་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཆློག ནང་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ནང་ང་ཚོའི་

ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་ཚོར་ནི་ཀད་པ་རྟེན་གཞི་ཡིན་པའི་ཤེས་ཚོར་ཞིག་མིན་པ་དང༌། 

དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། ཀད་པ་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་ཚོར་ཞིག་ཡིན། མིའི་ཤེས་པ་ནི་དློན་

ངློ་མར་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། ཤེས་པ་འདི་ནི་ཤེས་པའི་

གནས་རིམ་ཕྲ་མློ་ཞིག་ལས་མངློན་ཐློན་བྱེད་ཀི་ཡློད། དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་ལ་འགློ་

ཞིང༌། ཀད་པས་དེར་རྐེན་བྱེད་ཀི་ཡློད།

“དཔེར་ན། ལློ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཀི་སློན་དུ་ང་ཐློག་མར་མངལ་དུ་ཆགས་

སྐབས་ཡློད་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་དེ་ནི་འགློ་བ་མིའི་ཤེས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཨ་ལན་གི་

ཤེས་པ་ཞིག་ཀང་མིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་མིའི་བ་སློག་ཀང་མིན། ཤེས་པའི་རྒྱུན་དེ་

ནི་མློང་བ་འབློར་ཆེན་ཞིག་རང་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ཤེས་རྒྱུན་ཙམ་ཡིན། ཤེས་རྒྱུན་དེ་

ངའི་ཨ་མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་ང་མི་ཅི་འད་ཞིག་ཆགས་མིན་ཐག་གཅློད་པའི་

ཐློག་མའི་རྐེན་མང་པློ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡློད། རྐེན་གཞན་ཡང་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། འློན་

ཀང༌། ཀད་པ་དང༌། ལུས་ཕུང༌། ཁློར་ཡུག ཕ་མའི་ལྟ་སྐྱློང༌། སླློབ་གསློ་སློགས་ཀིས་

ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཐེབས་ཡློད་པའི་མིའི་སེམས་རྒྱུད་འདི་ནི་དློན་དངློས་སུ་

ཀད་པ་རང་ངློས་ནས་མངློན་ཐློན་བྱེད་ཀི་མེད་པ་དང༌། སེམས་རྒྱུད་འདི་རང་ཉིད་

དང་ཆ་མཐུན་པ་ཞིག་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་ལ། ཤེས་རྒྱུན་ཞིག་ལས་སེམས་རྒྱུད་འདི་

མངློན་ཐློན་བྱེད་པ་ནི་གཟུགས་ཕུང་དང་ནུས་ཤུགས་ཀི་འདུ་ཚོགས་དེ། ས་ཕིའི་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བར་ལ་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཆེན་པློ་ཞིག་སང་ཡང་གཟུགས་ཕུང་དང་ནུས་ཤུགས་ཀི་

འདུ་ཚོགས་གཞན་ཞིག་ལས་མངློན་ཐློན་བྱེད་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན།” འདི་ནས་ཨ་

ལན་གིས་མདུན་མཆློངས་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པ།

“འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་དེ་རྣམ་གཞག་ཡིན་པ་ལྟར་རྣམ་གཞག་ཅིག་རེད། རྣམ་

གཞག་གཅིག་གིས་འཆི་བའི་སྐབས་སུ་ཀད་པ་འཇིག་ནས་ཀད་པའི་ནུས་རྩློལ་

རྣམས་ཉམས་པས་ཀད་པ་རྟེན་གཞི་ཡིན་པའི་ཤེས་པའི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་

རྣམས་ཡལ་འགློ་བར་འདློད་ཀི་ཡློད། ནང་པའི་རྣམ་གཞག་གིས་ཨ་ལན་གི་ཤེས་པ་

ནི་ཀད་པ་ལས་མངློན་ཐློན་བྱས་མེད་པས། ཀད་པ་འཇིག་སྐབས་ཤེས་པ་ནི་སླར་

ཡང་འབྱུང་ཁུངས་སུ་ཐིམ་ནས་ཤེས་པའི་རྒྱུན་དེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་འགློ་བར་རློད་

ཀི་ཡློད། རྣམ་གཞག་འདི་གཉིས་ཀ་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་ཞིང༌། སེམས་

དང་ཀད་པའི་སྐློར་ལ་ང་ཚོས་དློན་དངློས་སུ་གང་རྟློགས་ཡློད་པ་དང་འགལ་མེད།

“དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་གནད་དློན་འདི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་ཞིབ་འཇུག་

ཚོད་ལྟ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ། ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་སྟེ། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་

ཡློངས་སུ་སྟློང་འགློ་བའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་ཁུངས་ལྡན་ར་སྤློད་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ན་

ཁུངས་མེད་སུན་འབྱིན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཡང་ཧ་ཅང་ཁག་པློ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ང་

ཚོས་ཇི་ལྟར་སུན་འབྱིན་དགློས་པའང་ཡིད་ལ་འཆར་མི་ཐུབ་ཚེ། འདི་ནི་དངློས་

གནས་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཆགས་ཡློད་དམ་སྙམ། ༼ནུབ་ཕོགས་སུ་རྣམ་གཞག་

གསུམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་སེ། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་འགོ་བ་མིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ལྷ་ཡུལ་དང༌། དམྱལ་བ། བར་དོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་སོང་ནས་ཕིར་མི་ཡོང་བ་འདི་རེད། ང་ཚོར་རྣམ་གཞག་འདི་

ཡང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་ར་སྤོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་མེད།༽ ནང་པའི་རྣམ་གཞག་གིས་རྒྱུན་

ཞིག་ཡློད་པར་བརློད་པ་སྟེ། གང་ཟག་དེ་སླར་ཡང་ཡློང་གི་ཡློད། གནས་སྟངས་ཁག་

གཅིག་གི་ནང་དང༌། ལྷག་པར་སྒློམ་ལ་གློམས་འདིས་ཆེ་བའི་མི་ཚོ་ཕིར་ཡློང་སྐབས། 

རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་བ་སློན་མའི་དན་ཤེས་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པློ་ཡིན། རྣམ་གཞག་འདི་

གསུམ་གི་ཁློད་ནས་ང་ཚོས་ནང་པའི་རྣམ་གཞག་ཁློ་ན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

རུང་བ་ཞིག་རེད།”

ལན་ཌར་གིས་མཚམས་འདིར་ཚོད་འཛིན་ཞིག་བྱས་སློང༌། “སློན་དཔག་

ཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྤད་ཀི་ལམ་ཀ་ཞིག་མ་རེད་པ་ཙམ་གིས་སློན་

དཔག་དེ་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཅིག་མིན་པར་སྟློན་མི་ཐུབ།”

ཨ་ལན་གིས་ཚན་རིག་གི་དངློས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་ལ་

ཁུངས་ལྡན་ར་སྤློད་བྱེད་པའི་ལམ་ཀ་གཞན་ཞིག་མཁློ་སྤློད་བྱས་ནས་ལན་བཏབ་

བྱུང༌། “ང་ཚོས་ཚེ་སློག་ལ་མ་མཐའ་ཡང་ཚང་དགློས་པའི་ཆ་རྐེན་རྣམས་ངློས་འཛིན་

བྱས་པ་ཇི་བཞིན། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལ་དགློས་ངེས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཚང་མ་གཏན་

ཁེལ་བྱེད་ཐུབ་ཅིང༌། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་མེད་ས་ནས་ཤེས་པ་མི་འབྱུང་

བ་སྟློན་ཐུབ་པ་དང༌། ད་དུང་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དགློས་ངེས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་ནི་དངློས་

ཁམས་ཡིན་པར་སྟློན་ཐུབ་པ་བཅས་བྱུང་ན། དངློས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

འདིའི་བདེན་དཔང་བརྟན་པློ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང༌། འདི་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་ཡློད་

མེད་བརྟག་ཐུབ་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་གི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་དགློས་ཤིང༌། ད་ལྟ་

འདི་འདའི་ལག་ཆ་ཞིག་མེད། གཅིག་བྱས་ན་མ་འློངས་པར་འབྱུང་སིད་པ་ཞིག་རེད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན་ཡང༌། ད་ལྟ་བག་རྡློ་དང༌། ཕེ་མ་ལེབ། ཨ་མེ་བ། མི་སློགས་དློན་ངློ་མར་ཤེས་

ལྡན་ཡིན་མིན་བརྟག་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་མེད༌། ང་ཚོར་ཡློད་པའི་ད་ལྟའི་བྱེད་

ཐབས་ནི་སྤློད་པ་ལ་བརྟེན་ཡློད་པ་དང༌། འློན་ཀང༌། སྤློད་པ་ནི་ཤེས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་

འཕྲུལ་མི་དང༌། ཡང་ན་གློག་ཀད་སློགས་ཀིས་ལད་མློ་བྱེད་ཐུབ།

“ནང་པའི་རྣམ་གཞག་འདི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་

བྱེད་པ་ལ། ལློ་བཞི་ཅན་གི་བུ་མློ་ཞིག་གིས་བརློད་པའི་སྐད་ཆ་དང༌། བློད་པའི་སྤྲུལ་

སྐུ་ཙམ་གིས་མི་འགིག་པར་གློ་རིམ་ལྡན་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་རིམ་པ་མང་པློ་ཞིག་

དགློས། མི་སྐློར་ཞིག་གིས་ལློ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་ལ་སྦློང་བརྡར་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་པ་

དང༌། དེ་ནས་ཁློང་ཚོའི་དན་ཤེས་ལ་བརྟག་དཔད་ནན་པློར་བྱེད་སའི་སྒློམ་སྒྲུབ་ཀི་

ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔད་ཁང་ཞིག་དགློས་རྒྱུ་རེད། འདི་འདའི་ཞིབ་འཇུག་གིས་ནང་

དློན་རིག་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་བར་ལ་མཉམ་འབེལ་གི་འཚོལ་ཞིབ་དང་བ་འདེན་པ་

ཞིག་བསྐྲུན་ངེས།”

“ངས་འདིར་གནད་དློན་ཆུང་ཆུང་གལ་ཆེན་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།” སི་ཏྲེ་

ཝུན་བར་ལ་བཙངས་སློང༌། “ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡང་དག་ཅིག་མེད་པ་

དང༌། ང་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་ལམ་རྣམ་གཞག་ཅིག་ལ་ཐ་ན་ཚོད་ལྟ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་སྟློང་ཕྲག་

གིས་ཀང་ཁུངས་སྐྱེལ་མཐིལ་ཕིན་གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སྐྱེ་བ་

སློན་མ་དན་པར་བརློད་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་དང༌། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་སློན་མ་ཡློད་པ་ནི་

བདེན་པ་རེད་ཅེས་ནམ་ཡང་བརློད་མི་ཐུབ། མི་དེར་སློ་སློའི་སྐྱེ་བ་སློན་མ་དན་པའི་

ཚོར་སང་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་ནི་རྒྱབ་རྟེན་གི་དཔང་རྟགས་ཙམ་རེད། འདི་འདའི་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

དཔེ་མཚོན་རེ་རེ་ཡང་རྒྱབ་རྟེན་གི་དཔང་རྟགས་ཡིན་པ་ལས་བདེན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་

ཞིག་གཏན་ནས་མི་ཆགས། དེ་མཚུངས་སུ་རྡུལ་ཕྲན་སྐློར་གི་ཚོད་ལྟ་རེ་རེ་ནི་དཔང་

རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། ངའི་སླློབ་མ་ཚོས་འདི་

ཡིས་ཁུངས་བསྐྱལ་སློང་ཟེར་སྐབས། ངས་ཁློང་ཚོར་སློ་སློའི་ཁ་ཁྲུས་ཞེས་རློད་ཀི་

ཡློད།”

མེ་ཁད་ཀིས་སི་ཏྲེ་ཝུན་ལ་ལན་བཏབ་བྱུང༌། “ཨ་ལན་གིས་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་བཞིན་པ་ནི་འདི་སྟེ། ཤེས་པའི་འདུས་དློན་ལ་ར་སྤློད་བྱེད་སིད་པའི་དཔང་

རྟགས་གཅིག་པུ་དེ་གང་ཟག་དང་པློའམ་ཡུལ་ཅན་རང་བཞིན་གི་དཔང་རྟགས་ཡིན། 

དཔང་རྟགས་གཞན་ནི་ང་ཚོར་རེག་རྒྱུ་མ་རེད། ངའི་བསམ་པར་ཕློགས་གཉིས་ཀི་

བར་དུ་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་ངློ་མ་ནི་ཤེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ལ་འབེལ་ཡློད་ཡིན་

པའི་དཔང་རྟགས་ཀི་རིགས་དེ་རེད།”

“མ་རེད།” ལན་ཌར་གིས་ངློ་རྒློལ་བྱས་བྱུང༌། “དློན་ངློ་མར་ཨ་ལན་གིས་

གང་ཟག་གཉིས་པའི་དཔང་རྟགས་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་དགློས་པའི་བསམ་འཆར་འདློན་

གི་འདུག ཁློང་གིས་ཚན་རིག་གཞིར་བཞག་གིས་གེང་གི་ཡློད་པ་དང༌། གལ་ཏེ་ང་

ཚོས་སྐྱེ་བ་སློན་མ་དན་པའི་དན་ཤེས་ཡང་དག་གི་དཔེ་མཚོན་མང་པློ་ཞིག་སྟློན་

ཐུབ་ཚེ། འདིས་ཤེས་པ་རྒྱུན་མཐུད་མི་བྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་སུན་འབྱིན་བྱས་

ཡློད་པ་ཁློང་གིས་རྩློད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་འདུག ང་ཚོས་དཔང་རྟགས་འདིའི་རིགས་ནི་

ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པར་མློས་མཐུན་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། དཔང་རྟགས་འདི་ཚོར་རློག་ད་

མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་ལ། བྱུང་ཡང་ཡློད། ཡིན་ཡང༌། ངས་དློན་དངློས་སུ་ཁློང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གིས་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གློས་གཞིར་བཏློན་པ་དེར་བརྩི་བཀུར་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།” སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་ཚོད་ལྟ་འདིའི་རིགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རིན་

ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་མློས་མཐུན་གནང་བྱུང༌། དེ་བཞིན་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་

འདིའི་ཐད་ལ་སློ་སློའི་བསམ་ཚུལ་བརློད་པ་དང༌། ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱློར་གི་རྣམ་པ་

ཞིག་བསྟན་སློང༌། འློན་ཀང༌། ཚན་རིག་པ་ཚང་མས་ཞིབ་འཇུག་འདི་ཧ་ཅང་ཚད་

ལྡན་ཞིག་ཡློང་དགློས་པའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དེ་ནན་ཏན་དུ་བརློད་བྱུང༌།

ཨ་ཐློར་གིས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སྨྲ་བ་དང༌། ལྷག་པར་སི་

ཏྲེ་ཝུན་སིམ་༼Ian Stevenson༽གིས་སྐྱེ་བ་སློན་མ་དན་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གི་

སྐློར་ལ་བརྟག་དཔད་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱས་ཡློད་པར་བཤད་སློང༌། སྐད་ཆ་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་རློག་འཛིངས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བ་ས་ཕི་གནད་དློན་གི་ཞིབ་འཇུག་

ལ་ཚན་རིག་གིས་འདློད་པ་མེད་པ་དེ་ནི། རིག་གཞུང་གི་ཕློགས་ལྷུང་ཞིག་ཡིན་པའི་

རང་གི་བསམ་གཞིགས་སྐློར་ཞིག་བརློད་བྱུང༌། “སི་ཏྲེ་ཝུན་སིམ་གིས་ལློ་ངློ་སུམ་

ཅུའི་རིང་སྐྱེ་བ་ས་ཕིའི་དཔེ་མཚོན་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་དང༌།” མཱ་

ཐེའློ་ཡིས་གསལ་བཤད་བྱས། “ཁློང་གི་ལས་ཀ་ལ་མཐློང་ཆེན་གི་ངློས་འཛིན་ཐློབ་

ཡློད། ཁློང་གིས་དཔེ་མཚོན་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་

རྟློགས་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་རྫུན་མ་དང༌། ཡང་ན་ས་ཕི་འགལ་འདུ་ཅན་དེ་འད་ཡིན་

སིད་ཀི་རེད། འློན་ཀང༌། དཔེ་མཚོན་ཉི་ཤུ་ཞིག་ལ་སྐྱེ་བ་སློན་མའི་དན་ཤེས་ཀི་ཐློག་

ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་མ་གཏློགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མ་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡློད། དེའི་ཕིར་བདེན་དློན་འདི་དག་ནི་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་གི་དཔེ་
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དེབ་བརྒྱུད་ནས་འགེམ་སེལ་མང་པློ་ཞིག་བྱས་ཡློད་ཀང༌། རིག་གཞུང་གི་འགློག་

རྒློལ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་གསལ་ཞིང༌། དཔེ་དེབ་དེ་ཚོར་དཔད་པ་རྣལ་མ་ཞིག་གིས་

བརྟག་དཔད་ཧ་ལམ་བྱས་མེད།”

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་མུ་མཐུད་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ང་ཚོའི་གེང་གཞི་འདི་ནི་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོར་འཆི་བའི་སྐློར་ལ་གློ་རྟློགས་གསལ་པློ་ཞིག་ཡློད་

ཚེ། རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེར་ལྟ་སྟངས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལ་འཕློ་འགྱུར་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ། 

ཧཕ་རན་སི་ནང་ང་སེ་ཏྲེ་ལས་དློན་ཞེས་པའི་གློ་ལ་གཞན་གི་ཚེ་སློག་འཚོལ་སྙེག་

གི་སྐློར་གི་བརན་འཕྲིན་ལས་ཚན་ཞིག་གི་སྟེང་ཞུགས་མློང༌། ཧཕ་རན་སིར་བརློད་

གཞི་འདི་ནི་འཛེམས་བྱ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ལས་ཚན་དེ་ཡློངས་སུ་མཚམས་འཇློག་

བྱེད་དགློས་བྱུང་ཡློད། མཚམས་འཇློག་བྱེད་དུ་འཇུག་མཁན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཧཕ་རན་སིའི་ཚན་རིག་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་ས་ཡ་ལྔའི་མདུན་དུ་

སྐད་ཆ་འདི་བཤད་པ་རེད། ‘གལ་ཏེ་མི་ལང་ཁུ་ཞིག་ངའི་ལྡུམ་རའི་ནང་བབས་ཚེ་

ངས་སྒེའུ་ཁུང་རྣམས་མར་གཏན་ནས་མུ་མཐུད་དུ་རང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།’ 

འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བའི་ལངས་ཕློགས་ཤིག་རེད། འློན་ཀང༌། སྐྱེ་བ་ས་ཕིའི་

གནད་དློན་འདི་ངློས་ལེན་བྱེད་པར་ཡང་འགློག་རྒློལ་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་བྱུང་

ཡློད།”

བླང་དོར་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས།

ས་འཛོམས་ཀི་ཕི་དློའི་བགློ་གེང་འདི་ཚོའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ནང་པའི་ཕློགས་

གཏློགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཉན་པ་ཡིན། ཨ་ལན་གིས་ནང་པའི་བང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དློར་གི་རྣམ་གཞག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེའི་ལློ་རྒྱུས་

དང་སྦར་ནས་ལེའུ་འདི་འགློ་ཚུགས་ཡློད། ང་ཚོས་འདི་ནས་ནང་པའི་བང་དློར་གི་

རྣམ་གཞག་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་རྒྱབ་ལློངས་དང་འབེལ་བའི་རྨད་བྱུང་གི་གཏམ་

བཤད་གཞན་ཞིག་གིས་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ཚོགས་

འདུའི་ཐུན་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་གི་སེམས་ཀི་རྒྱང་བཞུད་

འདི་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡློད་པས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལྷློད་ལ་བབས་ཤིང༌། 

མཛའ་མཐུན་ཡིད་ཚིམས་དང་ངལ་དུབ་འདེས་མའི་ཚོར་བ་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག 

དེ་བཞིན་ང་ཚོ་མི་འགངས་པར་ཁ་འབལ་དགློས་པའི་གནས་དུས་ཁྱད་པར་བ་འདི་

ཟིན་པའི་ཚོར་བ་རྣློན་པློ་ཞིག་ཀང་མཆིས། མཱ་ཐེའློ་ཡིས་ཡིད་ཆེས་ཀིས་ཁེངས་པའི་

ངག་འཇམ་པློ་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་སློང༌།

“ངས་བང་དློར་གི་གནད་དློན་དང༌། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་

འཛིན་པའི་རྟློགས་པ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་སློན་དུ་བརློད་ཟིན། དེ་ཡང་ང་ཚོས་རང་

ཉིད་ཇེ་ལེགས་སུ་བསྒྱུར་པ་དང༌། རང་གི་འཚོ་བ་ལ་སེ་ཁིད་བྱེད་པར་གློ་རྟློགས་འློས་

འཚམས་ཤིག་ཇི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་འདི་རེད། དི་བ་ཞིག་འདི་ཆློག་སྟེ། ང་ཚོ་

ནི་ནང་པའི་ཉམས་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་བྱེད་འདློད་པ་ཡིན་

ནམ། ཡང་ན་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་སང་འཛིན་གི་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་དེ་རང་

བཞིན་གིས་རང་ཉིད་བཅློས་བསྒྱུར་གི་ངློ་བློར་འགློའམ། མ་གཞི་དེ་གཉིས་ཟུང་

འབེལ་བྱེད་པ་ནི་བཅློས་མའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་སང་བས། ངས་འདི་གཉིས་ཀི་བར་

དུ་ཡློད་པའི་འབེལ་བ་དམ་པློ་དེའི་སྐློར་ལ་ཚིག་འགའ་བརློད་ན་བསམ་བྱུང༌། འདིས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཚན་རིག་གིས་སང་ཚུལ་ལ་འགེལ་བརློད་བྱེད་སྟངས་དང༌། ནང་པ་དང་ནང་པ་མ་

ཡིན་མཁན་སུ་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་མི་ཡག་པློ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་རང་གི་ནུས་པ་

རྣམས་ངློས་འཛིན་བྱེད་དགློས་པའི་ལྟ་སྟངས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་དློན་དངློས་སུ་འབེལ་

ཟམ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ།

“ང་ཚོས་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་དཔད་པ་གཏློང་སྐབས། སང་ཚུལ་

ཁག་ལ་སྒློ་འདློགས་པ་དང༌། ཡང་ན་རྟག་བརྟན་དུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཤིག་ཡློང་

གི་ཡློད། ང་ཚོས་ཆློས་རྣམས་མི་རྟག་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་འཇིག་གི་ཡློད་པ། སྐད་ཅིག་

ས་ཕི་གཉིས་ལའང་ངློ་བློ་མ་འགྱུར་བར་གནས་མི་ཐུབ་པ་བཅས་རྟློགས་ཀང༌། ཁ་

སང་གི་མདུན་འཇློག་ནི་དེ་རིང་གི་མདུན་འཇློག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་རིང་ང་ཚོར་ཐུག་

པའི་མི་དེ་ཁ་སང་གི་མི་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཤིག་ཡློད། 

ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ནི་གཞློན་པ་ནས་རྒན་པར་འགྱུར་བ་རྟློགས་

ནའང༌། ང་ཞེས་པ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་ཡློད་པའི་བསམ་བློ་ང་ཚོར་ཡློད། ང་ཚོས་ཕི་ནང་

གང་རུང་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་བཞུར་འཇིག་གི་རང་བཞིན་མ་མཐློང་བར། དེ་དག་ས་

མཁེགས་སུ་འཛིན་གི་ཡློད། སློན་མ་གཤེར་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཆུ་ནི་ད་

ལྟ་འཁྱགས་པར་གྱུར་ཡློད།

“བག་ཆགས་འདིའི་མཇུག་འབས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། རྒྱུན་དུ་འགྱུར་

བཞིན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྟེན་འབེལ་མཐློང་ནས་སང་ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་

འབེལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཞིག་མེད་པར་རྟློགས་རྒྱུ་ལས། ང་ཚོས་རང་བཞིན་གིས་

ཆློས་རྣམས་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་སྦློར་གི་ཡློད། ཁ་བལ་དང་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པློ་ནི་བདག་དང་གཞན་གི་བར་དུ་ཡློད། དློན་དངློས་སུ་ཕན་ཚུན་ཡློངས་སུ་འབེལ་

ཡློད་པ་གང་ནི་འཇིག་རྟེན་གཉིས་སུ་གྱུར་ཏེ། ང་དང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡིན། དེ་ནས་

ང་ལས‘ངའི’བྱུང་བ་དང༌། དེ་ནི་ངའི་རེད་དང་འདི་ནི་ངའི་མ་རེད། ངའི་ཉེ་མི་དང་ངའི་

རྒྱུ་ནློར་ལྟ་བུ་ཡིན། ང་ཚོས་མི་དང་དངློས་པློ་ལ་ཁྱད་ཆློས་སྦློར་བ་དང༌། ང་ཚོས་འདི་

ནི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརློད་ཅིང༌། ཡིད་འློང་གི་རྣམ་པ་འདི་དང༌། ཡང་ན་

ཡིད་ལ་འཐད་པའི་ཁྱད་ཆློས་གཞན་དེ་ནི་མི་འདི་དང་དངློས་པློ་དེར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

དབང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡློད། འདི་ལྟར་རིམ་གིས་ང་ཚོས་སང་ཚུལ་

ཐམས་ཅད་ས་འཐས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ཡིད་ལ་འཐད་པ་དང་མི་འཐད་པ། མཛེས་པ་དང་

མི་སྡུག་པ། ཞིམ་པ་དང་མི་ཞིམ་པ། བདག་དང་གཞན་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕེས་

ཡློད། ང་ཚོའི་ཚོར་བ་དང་འདུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཞིག་རང་གི་ཡིད་ལ་འཐད་པ་

དང༌། རང་ཉིད་གང་ཞིག་ལ་དགའ་བ་དེར་ཞེན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་འཇིགས་སང་དང༌། 

སྐྱུག་བློ་བློ། འཁློན་འཛིན་སློགས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱེད་པ་གང་ཡིན་རུང་དེར་ཞེན་པ་ལློག་

པའི་བག་ཆགས་ཤིག་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོས་ཚོར་བ་འདི་དག་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་

ཁྱད་ཆློས་ཤིག་སྤད་ཡློད་པས་རེད། འདི་ནི་གློགས་པློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་དག་ཞིག་

རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཚོར་བ་འདི་གཉིས་ཀ་ས་འཐས་རང་བཞིན་གི་ངློ་བློ་

ཞིག་གི་ཐློག་ནས་ཡློང་གི་ཡློད།

“འདིའི་རེས་ནས་གང་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་ནི་འཕེལ་རིམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་

ཞིག་རེད། ཞེན་པ་ལློག་པ་དང་ཆགས་པའི་ཚོར་བ་འདི་དག་ལས་བྱུང་བའི་རྟློག་པ་

མང་པློ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཅིང༌། ཆགས་པ་དེ་ནི་འདློད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ཆགས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ངློ་བློར་གྱུར་ནས་ང་ཚོའི་སེམས་དེ་ཡློངས་སུ་ཟིལ་

གིས་གནློན་ངེས། ང་ཚོས་རང་ཉིད་གཞན་དང་བསྡུར་ཏེ། གཞན་ནི་རང་ཉིད་ལས་

དམའ་བར་བསམས་ནས་ཁེངས་དག་དང་ང་རྒྱལ་འབྱུང་བ་དང༌། ང་ཚོས་རང་ཉིད་

ལ་བདག་པ་གང་ཞིག་གཞན་ཚོས་ཁྱེར་ཚེ་ཕྲག་དློག་བྱེད་ཀི་ཡློད། རང་གི་འདློད་

པའི་དབང་དུ་མ་སློང་བ་དང༌། ཡང་ན་རང་ཉིད་ལ་གནློད་རྒྱུ་ཡིན་པ་གང་དེ་འཇློམ་

པར་འདློད་ནས་ང་ཚོས་འཁློན་འཛིན་བྱེད། ང་ཚོར་སློ་སློ་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་མེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མློང་ཚོར་དང་དུག་ལྟ་བུའི་སེམས་བྱུང་དེ་དག་གིས་ང་ཚོ་གཡློག་

པས་རེད། ང་ཚོའི་ཆེས་མཐར་ཐུག་གི་རེ་འདུན་ཏེ། གཞན་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་

བསམ་པ་དེ་འགྲུབ་པར་གང་ཞིག་ལ་གཡློལ་དགློས་མིན་དང༌། གང་ཞིག་བསྒྲུབ་

དགློས་མིན་རྟློགས་ཐུབ་ཀི་མེད།

“ཚད་གཞི་འད་མིན་ཞིག་ལ་སེམས་ཀི་དུག་མ་འད་བ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་རང་

ཉིད་ཀི་བློའི་ནུས་རྩློལ་བྱེད་སྟངས་ཀི་ངློ་བློར་ཆགས་འགློ། མཚམས་རེར་རང་གི་

སེམས་ནི་དུས་གཞན་ལས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། མཐའ་མར་སེམས་

བྱུང་འདི་དག་གིས་ཡིད་མ་ཚིམས་པའི་ཚོར་བ་དང་སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་ངེས་ཤིང༌། 

འཇིག་རྟེན་ནི་ང་ཚོའི་འདློད་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་ཡློངས་ཐབས་མེད། དེའི་

ཕིར་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ལློག་པར་རྟློགས་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་གཉིས་ཀི་

བར་ལ་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་དམ་པློ་ཞིག་ཡློད།

“གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་གནས་སྟངས་འདིའི་མགློ་མཇུག་བསླློགས་ན། རྟེན་

འབེལ་རྟློགས་རྒྱུ་རེད། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ནི་རྟག་ཅིང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའི་ཆློས་རང་རྐ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་འཕློ་འགྱུར་བྱེད་ཀིན་

པའི་འབེལ་བའི་འགྱུར་ལྡློག་ཧིལ་པློ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་རྐེན་འད་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་

རྣམ་པ་འད་མིན་དུ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་དང༌། རང་ལ་སང་སྟངས་དང་གཞན་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་

མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པས། རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་སློ་སློར་བཀར་ནས་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཁྱད་པར་

འབྱེད་མི་ཐུབ། ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་ད་བ་འདི་ནི་མདློ་ཡི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཕིན་གི་ཕློ་བང་

གི་མུ་ཏིག་གི་དློ་ཤལ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་འགེལ་བཤད་གནང་འདུག མུ་ཏིག་རེ་རེའི་

སྟེང་དུ་ཕློ་བང་ཧིལ་པློ་འཆར་གི་ཡློད། ཆློས་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟར་ཁྱེད་ལ་སང་ན། ས་

འཐས་སུ་བསྒྱུར་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པློ་དེ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། ཆློས་རྣམས་འཇིག་ཅིང་

མི་རྟག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། ཁ་སང་གི་དག་བློ་ནི་སང་ཉིན་གི་གློགས་

པློ་ཡག་ཤློས་དང༌། མི་ཞིག་ལ་མཛེས་པར་སང་ཡང་གཞན་ཞིག་ལ་མི་སྡུག་པར་

སང་སིད་པ། ད་དུང་རང་ཉིད་ནི་སྐར་མ་རེ་རེའི་ནང་འགྱུར་བཞིན་པ་བཅས་ཀི་གློ་

རྟློགས་ཤིག་རང་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་ཆློག”

རེན་འབྲེལ་རོགས་པ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་དཔད་པ་བཏང་ཚེ། རང་ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་ང་ཞེས་པའི་རྟག་པ་ཞིག་

མེད་པའང་མཐློང་ཐུབ། སྐད་ཅིག་ནས་སྐད་ཅིག་ལ་འཇིག་བཞིན་པའི་ཤེས་པའི་

བཞུར་རྒྱུན་ནང་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཀློ་གྲུ་སྟེ་བདག་ཅིག་མེད། འདི་རྟློགས་ན་རང་ཉིད་

ཀི་སྟེང་དུ་ཆེས་རྩ་ཆེན་དུ་འཛིན་པ་གང་ཡང་མི་བརླག་པ་དང༌། ཁྱེད་ཀིས་མགློ་སྐློར་

གཏློང་མཁན་ཞིག་གི་གདློང་འབག་མར་འཕུད་ཀིན་པ་དེ་རེད། ཁློ་ནི་ཆེས་རྩ་ཆེན་

ཞིག་མིན་ལ། ཁློ་ནི་ཁྱེད་རང་སྡུག་ལ་སྦློར་མཁན་དེ་ཡིན།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

“རྟེན་འབེལ་དང་ལྟློས་བཅས་ཀི་བཞུར་རྒྱུན་རྟློགས་ན་ཁྱེད་ལ་རང་དབང་

ཐློབ་ཅིང༌། རང་ཉིད་ནི་བདག་འཛིན་གི་བསླུ་བིད་ཀི་འློག་ཏུ་སར་བཞིན་མི་འཆློར་བ་

དང༌། མི་ཞིག་དག་བློ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་བཟུང་ནས་འཁློན་སེམས་ཤུགས་ཆེན་

ཞིག་སྐྱེ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མེད། འཁྱགས་པ་དང་ཆུ་ནི་རྩ་བའི་རང་བཞིན་

གཅིག་ལས་འབྱུང་གི་ཡློད་ནའང༌། ས་འཐས་སུ་བསྒྱུར་པའི་སང་ཚུལ་ལས་བྱུང་བའི་

འཁྱགས་པས་རང་ཉིད་ལ་སྨྲ་ཁ་བཟློ་སིད་པ་མ་ཟད། རང་གི་རུས་པའང་དེར་བརྟེན་

ནས་འཆག་ཆློག གལ་ཏེ་འཁྱགས་པ་དེ་ས་འཐས་རྟློག་བཏགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལས་

གློལ་བའི་རང་དབང་བརྒྱུད་ནས་བཞུས་ན་གཤེར་ཁུ་ཙམ་རེད། འདིས་རང་ཉིད་ཀི་

བདེ་སྐྱིད་ལ་གནློད་འཚེ་བྱེད་མི་ཐུབ། བདག་འཛིན་བརླག་པ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་པར་

ཆགས་པའི་དློན་མིན་ལ། ས་འཐས་ཀི་ངློ་བློར་བསྒྱུར་པའི་སང་ཚུལ་གི་མདུད་པ་དེ་

གློལ་ནས་སེམས་ལ་རང་དབང་འཐློབ་རྒྱུ་འདི་ཡིན།

“འདི་ནི་སྙིང་རེ་ལའང་འབེལ་བ་དམ་པློ་ཞིག་ཡློད། རྟེན་འབེལ་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་སྙིང་རེ་ནི་ཅི་ཡང་མིན། ང་ཚོའི་རང་བཞིན་ངློ་མ་ནི་བྱམས་བརྩེ་རེད། རང་ཉིད་

བར་སང་དུ་དཔངས་ཡློད་པ་ཡིད་ལ་འཆར་དུ་ཆུག གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་བ་མེད་ཚེ། སྙིང་རེ་དང་བྱམས་བརྩེའི་དློན་སྤི་དེ་ཡློད་མི་སིད། རྟེན་

འབེལ་རྟློགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བདེ་སྐྱིད་ནི་གཞན་གི་བདེ་སྐྱིད་ལས་ཡློང་གི་

ཡློད་པ་རྟློགས་རྒྱུ་རེད། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བདེ་སྐྱིད་

བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་མེད་པ་དང༌། རང་གི་དག་བློ་ཕམ་པར་བྱས་པས་གནས་

སྐབས་ཀི་བདེ་བ་ཞིག་ཁྱེད་ལ་འཐློབ་སིད། འློན་ཀང༌། བདེ་བ་འདི་ནི་ཡུན་རིང་ལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བརྟན་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་མིན།

“རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་གི་རྐེན་པས་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་གློ་རྟློགས་

ཡང་དག་ཅིག་སྟེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་

པར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བའི་སྒློ་ནས་གྲུབ་ཡློད་པ་འདི་ནང་པའི་གསུང་རབ་ཀི་མཐར་

ཐུག་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་བརློད་པ་དང༌། ང་ཚོས་འདི་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར་གི་ཡློད་ལ། 

འདི་ནི་སྙིང་རེ་དང༌། བྱམས་བརྩེ། གཞན་སེམས་བཅས་ལ་འབེལ་བ་དམ་པློ་ཡློད། 

འདི་དག་ནི་ནང་པའི་སྤློད་པའམ་བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་གི་ཡང་སྙིང་དང༌། གློ་

རྟློགས་དེའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན། ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རེ་ནི་བྱ་ཞིག་གི་གཤློག་པ་ལྟ་བུ་

རེད། གཤློག་པ་གཅིག་གི་ཐློག་ནས་བྱ་ཞིག་འཕུར་མི་ཐུབ།” ་༼ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁོང་དགོད་

ཅིག་བྱས་ནས་རང་གི་ཀུ་རེ་ང་ཚོར་བཤད་སོང༌། “བྱ་དེ་སོར་སོར་བྱས་ནས་འཕུར་རྒྱུ་རེད།”༽ མཱ་ཐེའློ་

ཡིས་མུ་མཐུད་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ཁྱེད་ཀིས་གཤློག་པ་གང་ཞིག་ཐློག་མར་འགློ་

རྩློམ་དགློས་པའི་སྐད་ཆ་འདི་མི་སིད། དེ་ཡང་གཉིས་ཀས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་

ཡློད། གཤློག་པ་གཡས་པ་གཅིག་པུའི་ཐློག་ནས་འགློ་བརྩམས་པའི་རེས་ནས་

གཡློན་པ་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ས་མི་འགློ། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རེ་

གཉིས་ཟུང་འབེལ་བྱས་ཏེ། གློ་རྟློགས་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཅིག་བསྒིལ་བྱེད་

དགློས།”

མཱ་ཐེའློ་ཡིས་མཇུག་བསྡུས་པ་དང་ཚོགས་ཁང་ཡློངས་སུ་ཐལ་སྒས་གང་

བྱུང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཚིག་གཅིག་གིས་ཐུན་མློང་གི་ཚོར་སང་དེ་མཚོན་པར་བྱས། 

ཁློང་གིས་ཡག་པློ་རེད་ཅེས་གསུངས་སློང༌།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

བསྐྱར་ཞིབ།

ཚིག་འདི་ཚོའི་རེས་ནས་ཡློད་ཚད་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར་པ་དང༌། དེ་ནས་སྐར་ཆ་འགའ་

ཤས་ནང་ཁུ་སིམ་འདི་ལས་བྱུང་བ་སྐློར་ཞིག་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སློང༌། གཅིག་ནི་

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཤེས་པ་ནི་ཧ་ཅང་རློག་ད་ཆེ་ཞིང༌། འཛིན་དཀའ་བའི་བརློད་

གཞི་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་འདི་རེད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་རང་ཉིད་ནས་ཀང་བརློད་གཞི་འདིའི་

སྒང་ལ་མཐའ་མའི་སྐད་ཆ་གསལ་པློ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་སྙམ། ཁློང་གིས་འདི་

ལྟར་བསམ་གི་མེད་ནའང་ཐང༌། འློན་ཀང༌། ང་ལ་མཚོན་ན། ཁློང་གི་སྐད་ཆ་ནི་ཡིད་

མ་ཚིམས་པ་དང༌། བསམ་གཞིགས་འདེན་སླློང་བྱེད་པ་ཞིག་རེད།

གཞན་ཞིག་ནི་ཤེས་པ་ཕྲ་མློའི་རང་བཞིན་གི་སྐློར་ལ་ཚན་རིག་དང༌། ནང་

པའི་ལྟ་ཚུལ་གི་བར་ལ་མཐུན་ཐབས་ཤིག་མེད་པ་འདི་རེད། འདིའང་ཡློངས་སུ་

འདློད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་མིན་ཞིང༌། ཕློགས་གཅིག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང༌། ཨ་ལན། 

མཱ་ཐེའློ་བཅས་ཀིས་ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་ལ་དངློས་གཟུགས་ཀི་རྟེན་གཞི་ཞིག་མེད་པའི་

སྐད་ཆ་བཙན་པློ་ཞིག་བཤད་ཡློད་དེ། ཤེས་པ་ནི་དངློས་གཟུགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་

ལས་འབྱུང་གི་མེད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་འདི་ལ་མློས་མཐུན་བྱས་མེད་པ་དང༌། ཚིག་

གཅིག་པ་ཞིག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་མེད་ནའང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཤེས་པ་ནི་སེམས་

ཀི་བཀློད་སྒིག་གི་རྣམ་པ་ཚད་མཐློ་བློ་ཞིག་གི་མངློན་ཐློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཡིན་མ་

ཆློག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ནན་ཏན་དུ་དློགས་འདི་བྱས་ཡློད། ང་ཚོ་ཚན་རིག་པ་ཚང་

མས་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ངློས་ལེན་བྱས་མེད། དེ་ཡང་འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་

བརྒལ་བའི་འབྱུང་ཁམས་ཤིག་མཚམས་སྦློར་བྱས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། 
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སློལ་རྒྱུན་གི་ཚན་རིག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངློས་ནས་བཤད་ན། ཚན་རིག་གིས་རང་

བྱུང་ཁམས་ཀི་སང་ཚུལ་ལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། རང་བྱུང་གི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་ཀི་

ཐློག་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་ཡློད། ཆློས་ཉིད་དེ་དག་ནི་

དངློས་ལུགས་དང༌། རྫས་འགྱུར། སྐྱེས་དངློས་རིག་པ་བཅས་ཀི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་

རེད། ཆློས་ཉིད་འདི་དག་ནི་རྒྱུན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀིན་ཡློད་པས་ཚན་

རིག་གི་ཚད་བཀག་དེ་ཆེ་རུ་འགློ་ནའང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ལས་བརྒལ་བའི་འབྱུང་

ཁམས་ཤིག་གནས་སའི་ས་ཆ་ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་མེད། ལངས་ཕློགས་འདི་གཉིས་

མཐུན་ཐབས་ཀི་ལམ་ཞིག་ཡློད་དམ། ཁུ་སིམ་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ང་ལ་འདི་གཉིས་

ནི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་བདེན་པ་རང་ཚུགས་ཅན་གཉིས་སུ་སང་བྱུང༌།

རམ་འདེགས་ཕྲན་བུ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་ྋགློང་ས་མཆློག་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་ངའི་

ཡིད་ལ་འཁློར་སློང༌། གྷློ་ལི་མན་༼Daniel Goleman༽གིས་བརྩམས་པའི“གནློད་

འཚེ་ཆེ་བའི་མློང་ཚོར”ཞེས་པའི་དེབ་ཀི་སློན་གེང་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ང་ཚོས་ཚན་

རིག་གིས་གྲུབ་མེད་པར་རེད་པ་གང་དང༌། ཚན་རིག་གིས་གང་ཞིག་མ་རེད་པ་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགློས། ཚན་རིག་གིས་གྲུབ་མེད་པར་རེད་པ་གང་

ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་གྲུབ་མེད་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགློས། ཡིན་ཡང༌། ཚན་རིག་གིས་

གང་ཞིག་མ་རེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གནད་དློན་གཞན་ཞིག་རེད་ལ། ཤེས་པ་ནི་གནད་

དློན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

ཚན་རིག་གིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་བརྒལ་བའི་འབྱུང་ཁམས་ངློས་ལེན་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཐློག་ནས་བཤད་ན་དང་བ་འདེན་པ་ཞིག་ནི། ང་ཚོ་ཚང་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

མས་ཁློང་གི་རྩློད་སྒྲུབ་འདི་མཐློང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། “དེས་ན་འགིག་གི ང་

ཚོས་སྒློ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་ཕེས་ཆློག་་” ཞེས་བརློད་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།

མཐའ་མའི་གཏམ།

༄༅། །གཟའ་འཁློར་གཅིག་གི་ཕི་དློ་མཐའ་མ་དེ་རྫློགས་ལ་ཉེ་ཞིང༌། ཨ་ཐློར་གིས་

ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མར་བགློ་གེང་འདིའི་ནང་རང་ཉིད་ལ་ཐློབ་པའི་མློང་བ་གལ་

ཆེན་གི་སྐློར་ལ་སྐད་ཆ་ཐུང་ངུ་རེ་བཤད་པའི་འབློད་སྐུལ་བྱས་བྱུང༌། ང་ཚོས་ཅི་

ཞིག་སྦང་ཡློད་དམ། འདིར་ཡློང་ནས་ང་ཚོར་ཅི་ཞིག་ཐློབ་ཡློད་དམ།

ལན་ཌར་གིས་དང་པློར་བཤད་སློང༌། “ང་འདིར་འབྱློར་དུས་ངས་ནང་ཆློས་

ཀི་སྐློར་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས། ད་ལྟ་ངས་བང་དློར་གི་རྣམ་གཞག་གི་རྟེན་གཞི་དང༌། ན་

ཚ་དང་སྡུག་བསལ་ཡང་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་ཡིད་ཆེས། རྩློད་

སྒྲུབ་དང་བདེན་དཔང༌། གཏན་ཚིགས་དང་རྒྱུ་མཚན་སློགས་ལ་གདེང་འཇློག་བྱེད་

པ་བཅས་ཀི་སྐློར་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་རྟློགས་ཡློད། ཕློགས་མང་པློ་ཞིག་ནས་

འདི་ནི་ཚན་རིག་པ་ཚོར་ཡློད་པའི་ཀུན་སླློང་དང་འད་མཚུངས་ཤིག་རེད། ཁས་ལེན་

བྱེད་རུང་བའི་བདེན་དཔང་ལྟ་བུའི་ཐད་ནས་མི་མཐུན་པའང་འདུག ཡིན་ཡང༌། ངས་

མཚུངས་ཆློས་དེ་དག་དང༌། ཕློགས་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་དབང་ཚད་ལ་འདི་གཅློད་

བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སློགས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་ཀི་ཡློད། འདི་དག་ནི་

ནུབ་ཕློགས་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་ཁག་དང་མ་འད་བ་ཞིག་རེད། 

“ངས་ཀུན་སླློང་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་འདིའང་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བྱུང༌། 

འདི་ནི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རྩློད་གེང་གི་ནང་ལ་རྒྱུན་དུ་བསླེབ་ཐུབ་ཀི་མེད། དློན་ངློ་མར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀུན་སླློང་གལ་ཆེན་མིན་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ང་ཚོར་ཡློད་ལ། དེ་ནི་དམལ་ལམ་ལ་

ཀུན་སླློང་བཟང་པློའི་རྡློ་གཅལ་བཏང་ཡློད་ཅེས་པ་འདི་རེད། ནང་བསྟན་གི་དབུ་མའི་

གྲུབ་མཐའ་དང༌། སྙིང་རེའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དེས་ང་ལ་ཚོར་བ་དམིགས་བསལ་

ཞིག་སྤད་སློང༌། དེ་བཞིན་ྋགློང་ས་མཆློག་གི་གདམ་ཀའི་སྐློར་གི་གློ་རྟློགས་ཏེ། ཐ་

ན་གདམ་ཀ་དེ་དག་རང་ངློས་ནས་དང་ལེན་བྱེད་མི་སིད་ཀང༌། གཞན་གིས་དང་ལེན་

བྱེད་སིད་པ་འདིའང་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད།

“གཟའ་འཁློར་འདིའི་མགློ་རུ་ངས་ནང་ཆློས་ཀི་སྐློར་ལ་ཤེས་པ་ནི། ྋགློང་

ས་མཆློག་དང་ཚོགས་ཞུགས་གྲྭ་པ་ཚོས་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་སྐློར་ལ་གང་

ཤེས་པར་ལྟློས་ནའང་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། ངས་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་

སྐློར་ནས་ཁྱེད་ཅག་ལ་བློ་བསྐྱེད་ཅུང་ཙམ་རེ་ཐློབ་ཡློད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡློད། གྲྭ་པ་

གཞློན་པ་དང༌། ཡང་ན་རྒན་པ་ཚོས་རིགས་རྒྱུན་ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་ལྷག་པའི་བང་

དློར་གི་གནད་དློན་ཐད་ལ་རྩློམ་ཡིག་སེལ་དགློས་ཤིང༌། དེང་སང་ནུབ་ཕློགས་སུ་

བང་དློར་གི་དི་བ་དེ་དག་གི་

ཐད་ལ་རྩློད་གེང་བྱེད་བཞིན་

པའི་སྒང་རེད། ངས་ྋགློང་

ས ་ མ ཆློ ག ་ ད ང ་ འ དི ར ་

འཛོམས་ཡློད ་པའི ་གྲྭ ་པ ་

ཚོར་ཚན་རིག་འདི་ཞིབ་ཏུ་

རྟློགས་པར་བསྒུག་དགློས་
ཚོགས་ཞུགས་ཚན་རིག་པ་རྣམས།
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

པའི་ཚོར་སང་ཞིག་མེད་པའི་

རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡློད། ངས་ཁྱེད་

ཅག་གི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། ལྷག་

པར་ཀུན་སླློང་གི་གནད་དློན་

དང༌། ཀུན་སླློང་དེ་རྩློམ་ཡིག་

དང༌། འཐབ་རྩློད། རྩློད་གེང་

བཅས་ཀི ་ནང ་དུ ་ཇི ་ལྟར ་

འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དགློས་པའི་སྐློར་ལ་ཤེས་ན་འདློད་ཅིང༌། ད་ལྟ་ཀུན་སླློང་ནི་རྩློད་

གེང་དེའི་ཆ་ཤས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཆགས་མེད། དེང་སང་འབྱུང་བཞིན་པ་ནི་ཐལ་ཆེ་

ཡློད་ལ། དགག་བྱ་མང་ཞིང༌། ཁྱེད་ཅག་གིས་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན་པའི་སྙིང་རེ་ཕྲན་བུ་

ཞིག་ལས་མེད། གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀིས་སྦློང་དགློས་པ་མང་པློ་ཞིག་འདུག་

ཅེས་བརློད་བྱུང༌། ཡིན་ཡང༌། ཁྱེད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་སླློབ་རྒྱུ་ཡང་མང་པློ་འདུག 

ཐུགས་རེ་ཆེ།”

དེ་ནས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན། “ང་ནི་དྷ་རམ་ས་ལར་སྐློང་ཚོགས་བྱས་

པའི་སེམས་དང་ཚེ་སློག་གི་ཚོགས་འདུ་སློན་མ་ཚང་མར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་མློང༌། 

ཡིན་ཡང༌། ཚོགས་འདུ་འདིའི་ནང་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆློས་ཀི་བགློ་གེང་དེ་གཏིང་ཇེ་

ཟབ་ཏུ་སློང་བས་ང་ལ་ཚོར་སང་དམིགས་བསལ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང༌། ཚོགས་འདུ་སློན་

མ་ཚོའི་ནང་དུ་ནང་ཆློས་དང་ཚན་རིག་གིས་ཕན་ཚུན་ལ་མིག་འཛུམ་འཛུམ་བྱས་

ཤིང༌། མཚམས་རེར་ཕན་ཚུན་གློགས་པློའི་ཚུལ་དུ་ཐུག་ནའང༌། སྤིའི་ཆ་ནས་ཕན་

ཚོགས་ཞུགས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚུན་གི་བར་ལ་རྒྱང་ཐག་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད། འློན་ཀང༌། ངའི་ཚོར་སང་ལ་ད་རེས་

ཀི་ཚོགས་འདུའི་ནང་དློན་དངློས་སུ་གཉིས་ཀ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཤིང༌། རྒྱང་ནས་

མིག་འཛུམ་བྱེད་པ་ཙམ་མ་རེད།

“དེ་བཞིན་ངས་རང་ཉིད་ལ་དི་བ་ཞིག་འགློད་ཀི་ཡློད་པ་ནི། མཐུན་སང་

འདིས་རང་ཉིད་ནང་ཆློས་དང་ཐག་ཉེ་རུ་བཏང་ཡློད་མེད་དེ་ཡིན། གཅིག་བྱས་ན་

ཡློད་ཀི་རེད། ཡིན་ཡང༌། ང་ལ་མཚོན་ན། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་དང༌། ཤེས་པ་ཕྲ་མློ་དངློས་

གཟུགས་ལས་འབྱུང་གི་མེད་པའི་དློན་སྤི་འདི་གཉིས་ནི་ད་དུང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་

གནས་ཤིག་ཡིན། ཡིད་ཆེས་འདི་ཡློད་མེད་ཀི་ཐློག་ནས་ནང་པ་རྣམས་ཕློགས་

གཅིག་དང༌། ནང་ཆློས་ལ་དགའ་སང་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ལ་འཇློག་

རློགས་བྱློས། ངས་ཁྱེད་ཅག་གིས་འདི་ལྟར་དན་གིས་མེད་པ་ཤེས་ནའང༌། རང་ཉིད་

ཀིས་གང་བསམ་པ་དེ་བརློད་དགློས་བྱུང༌།

“ནང་ཆློས་དང་ཚན་རིག་གི་བར་གི་མཐུན་སང་གིས་ད་དུང་རང་གི་ཞིབ་

འཇུག་དང༌། དངློས་གཟུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ཤེས་པའི་དློན་སྤི། དེ་བཞིན་རྩློད་

སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་བཅས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཁག་གཅིག་སྤད་བྱུང༌། ཞིབ་

འཇུག་དེ་ནི་ཝར་རེ་ལས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་བཟློ་བཀློད་དང་བློའི་འཛིན་པ་

གཉིས་ཀི་མཐུན་ཆློས་དང༌། འགློ་བ་མི་ཞིག་མེད་པར་ཤེས་པ་མི་འབྱུང་བའམ། 

ཤེས་པ་མེད་པར་འགློ་བ་མི་ཞིག་ཡློང་མི་སིད་པ་བཅས་ཀི་སྐློར་ཡིན།

“མཐའ་སློམ་སྟེ། རང་ཉིད་ནི་འཛམ་གིང་གི་ནང་དུ་གློ་སྐབས་ཐློབ་ཡློད་པའི་

མི་མང་པློ་ནང་ནས་གཅིག་དང༌། མཛེས་སྡུག་གི་ས་ཆ་འདིར་ཤེས་ཡློན་གི་ཚད་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

གཞི་ཧ་ཅང་མཐློ་བློའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོའི་ཁློད་དུ་ཡློད་པ་ནི་གཟི་བརིད་ཅིག་ལ་

རྩི་བཞིན་ཡློད། མཛེས་སྡུག་དང་གཟི་བརིད་ཀི་འདུ་ཤེས་འདི་དང་ལྷན་དུ་ཚོར་བ་མ་

བདེ་བ་ཞིག་ཀང་ཡློང་གི་ཡློད། འདི་དག་ནི་རང་ཉིད་ལ་འློས་སམ། ཡང་ན་རང་གིས་

རང་ཉིད་ཀི་ལས་དབང་ལ་བསླུ་བིད་བྱེད་ཀི་མེད་དམ། རང་ཉིད་ཀི་ལས་དབང་ལ་སླུ་

བིད་གཏློང་གི་ཡློད་མེད་མི་ཤེས་ཀང༌། ཚོགས་འདུ་འདིའི་སྟེང་དུ་གློགས་པློ་ཡག་པློ་

མང་པློ་ཞིག་ལ་སླར་ཡང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་

གློགས་པློ་གསར་པ་རྣམས་ཀང་རང་ཉིད་མ་ཤི་བར་དུ་སེམས་ནས་འདློར་མི་སིད།”

སི་ཏྲེ་ཝུན་གིས་ཁེངས་སྐྱུང་བྱེད་བཞིན་སྐད་ཆ་བཤད་སློང༌། “ངས་སེམས་

དཀྱུས་མ་འདིའི་ནང་གང་མློང་བ་དེ་དག་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནི་ཁློན་ཏྲློམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་དང་འད་མཚུངས་ཡློད་པ་

ཞིག་རེད། དེའི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཙམ་ལ་རེས་འདེད་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏློགས་གངས་

ཀ་མཐློ་ན་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ། ང་ཚོས་གྲྭ་པ་མང་པློ་དང་ལྷན་དུ་ཤིང་སློང་ཞིག་གི་

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀི་སྐློར་ལ་གློས་བསྡུར་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་བྱས་ཡློད། 

གློས་བསྡུར་དེ་སྐབས་གྲྭ་པ་ཚོས་ཤིང་སློང་གི་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་དེ་དངློས་

ཡློད་གནས་ལུགས་ཤིག་མིན་ཞིང༌། དེ་ནི་སང་འཛིན་དང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་གློ་རྟློགས་འདི་ལ་དང་བ་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེར་

ངས་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་བྱུང༌། གཟའ་འཁློར་འདིའི་ཉིན་རྣམས་རིམ་གིས་འདས་

པ་དང་ངས་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤེས་སློང༌། 

གཞན་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཙམ་གི་གནད་དློན་ཞིག་མིན་ཞིང༌། འབེལ་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བ་དེ་ཤིན་ཏུ་དམ་པློ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱེད་ཀིས་མངློན་སུམ་གི་སྐད་ཆ་འདི་

འད་བཤད་ཐུབ་དགློས། དཔེར་ན། ‘གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་མི་ཚོར་ཡག་པློ་བྱས་ན། མི་

ཚོས་ཀང་ཁྱེད་ལ་ཡག་པློ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་མི་ཚོར་ཡག་པློ་མ་བྱས་

ན། མི་ཚོས་ཀང་ཁྱེད་ལ་ཡག་པློ་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། དེའི་ཕིར་ཡག་པློ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རང་

གཞན་གཉིས་ཀི་ཁེ་ཕན་རེད།’ འློན་ཀང༌། འབེལ་བ་དེ་ནི་འདི་ལས་ཟབ་ཅིང༌། མཱ་

ཐེའློ་ཡིས་བརློད་པ་ལྟར་ཐ་ན་མི་ཡག་པློ་དང་སྡུག་པློ་ཞེས་ཁ་ཁར་འབྱེད་མི་ཉན་པ་

དང༌། ཚང་མར་གཅིག་བསྒིལ་དུ་བལྟ་དགློས། ཁྱད་པར་དེ་འད་ནི་འབྱེད་མི་ཉན་པ་

དང༌། ཕེས་ན་མཐའ་མར་རང་ཉིད་ལ་སེམས་ཁམས་ཀི་ངློས་ནས་གནློད་པ་འབྱུང་གི་

ཡློད། དེང་ཐློག་ལྟ་བ་འདི་དག་ནི་ངའི་ལས་ཀའི་གནས་རིམ་ལས་བརྒལ་འདུག ཡིན་

ཡང༌། ད་ལྟ་ངས་ང་ཚོ་ཚང་མས་འདློད་པའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པའི་གློ་རྟློགས་

ཟབ་མློ་འདིར་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་ཀི་ཡློད། ངའི་ཡིད་ཆེས་ལ་འདིར་བདེན་པ་ཟབ་

མློ་ཞིག་འདུག བདེན་དཔང་མེད་ཀང་ངས་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

“ངས་རང་གི་གཏམ་བཤད་ནང་དངློས་ཁམས་རིག་པས་ང་ཚོར་ཇི་ལྟར་

བཤད་པའི་སྐློར་གེང་ཡློད། དེ་ཡང་ཆེས་གཞི་རྩའི་གནས་རིམ་དུ་ཁྱད་ཆློས་ངེས་

ཅན་སྐློར་ཞིག་ཡློད་པ་སྟེ། ཆ་རྡུལ་ཕྲ་མློའི་གནས་གཞི་དང༌། འཁློར་བསྐྱློད། འགུལ་

ཤུགས་བཅས་ཀི་ཚད་འཇལ་རེད། ཁྱད་ཆློས་འདི་དག་ནི་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་

འབེལ་བ་དམ་པློ་ཡློད། འློན་ཀང༌། གློག་ཤུགས་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆློས་གཞན་ཡང་ཡློད་པ་

དང༌། གློག་ཤུགས་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་འབེལ་བ་དེ་མཐློང་གི་མེད། ཁྱད་ཆློས་ཚང་

མ་ངེས་པར་དུ་འབེལ་མི་དགློས་པ་འདི་ཐློག་མར་ཤེས་སྐབས་ང་ཧ་ལས་བྱུང༌། གལ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

སིད་ཁྱད་ཆློས་འགའ་ཞིག་ཁ་ཁར་གཏློང་མི་ཐུབ་པའི་སྒློ་ནས་འབེལ་ཡློད་ཚེ་འདང་

ངེས་ཤིག་ཆགས་ཡློད།

“ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་ལ་ཚད་བཀག་ཡློད་པ་དང༌། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཕྲ་བ་དང༌། 

ཡང་ན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ནམ་ཡང་རྟློགས་མི་སིད། དེ་བཞིན་ང་

ཚོས་སེ་མང་རློག་འཛིངས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀང་རྟློགས་མི་ཐུབ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནི་

འདིའི་རིགས་དམ་པློར་འབེལ་ཡློད་པས་རེད། དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་འབེལ་བ་

དམ་པློ་མེད་པའི་ཆློས་རྣམས་རྟློགས་པར་ལམ་ལྷློང་བྱུང་ཡློད། ཤུགས་ཆེན་པློར་

འབེལ་བའི་ཆློས་ཏེ། ཚེ་སློག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པློ་ཡིན། ཡིན་ཡང༌། 

འབེལ་བ་ཡློད་པ་ལ་ཡློངས་སུ་འབེལ་དགློས་པ་ཞིག་ཀང་མིན་པ་འདི་ངས་ནན་གིས་

རློད་ཀི་ཡློད།

མེ་ཁད་ཀིས་རང་གི་གློ་སྐབས་བངས་ནས་བརློད་རྒྱུར། “ངས་ད་ལྟ་ཡློངས་

སུ་རྫློགས་པའི་ཚོགས་འདུ་འདིའི་སྐློར་ལ་རང་གི་མློང་སང་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། 

ཚོགས་འདུ་འདི་ནི་ང་ཞུགས་མློང་བའི་ཚོགས་འདུ་གཞན་དག་ལས་མ་འད་བ་ཞིག་

རེད། ལྟ་ཚུལ་ཁག་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ནས་གཏམ་བཤད་པ་རང་ཉིད་ཀི་བདག་འཛིན་

དང༌། ཡང་ན་རང་གི་ཆེད་ལས་ཀི་གནས་རིམ་མཐློ་རུ་གཏློང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡེ་

ནས་མི་འདུག དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ། ལྟ་ཚུལ་བརེ་རེས་ཀི་ཁློད་ནས་ང་ཚོར་གལ་ཆེན་

ཡིན་པའི་མཉམ་འབེལ་གི་རིན་ཐང་ཞིག་བྱུང་ཡློད། ཐ་ན་སློ་སློའི་ལྟ་ཚུལ་མ་དློར་

ཡང༌། རྣམ་པ་ཕྲ་མློ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་ང་ཚོ་འགྱུར་ཡློད་པ་དང༌། ཕློགས་བསྡུས་རང་

བཞིན་གི་ཤུགས་རྐེན་ཞིག་ཚོགས་འདུ་འདི་ལས་བྱུང་ཡློད། དེ་ཡང་གཙོ་བློར་
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ྋགློང་ས་མཆློག་གི་དློ་སང་དང༌། གདེང་འཇློག གུ་ཡངས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བ་ཞིག་རེད། མཱ་ཐེའློ་ཡི་དཔེ་མཚོན་བཀློད་ནས་བཤད་ན། འདི་ལྟར་ང་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་

རྣམས་བཞུར་ཡློད། ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་གིས་ཕན་ཚུན་ལ་ངང་རྒྱུད་རིང་པློ་དང༌། བསམ་

ཤེས་བྱེད་བཞིན་ཕན་ཆེན་པློ་ཐློགས་ཡློད། དེ་དག་ནི་སློ་སློ་ལ་སྐད་ངག་མ་འད་བ་

ཡློད་ཀང་མཉམ་གཞས་རུ་ཁག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཤིང༌། མཉམ་གཞས་

རུ་ཁག་འདིར་ཕུལ་བྱུང་གི་རྣམ་དཔློད་སྐློར་ཞིག་གིས་བཀློད་འདློམས་བྱས་ཡློད།”

འདིའི་རེས་ནས་མཱ་ཐེའློ་ཡིས་བརློད་རྒྱུར། “སྐྱེ་བ་ས་ཕིའི་བརློད་གཞི་འདི་

གློང་དུ་གེང་བ་དེར་ཕལ་ཆེར་ངས་མཚམས་འདིར་དགློངས་དག་ཞུ་དགློས་རྒྱུ་རེད། 

དེ་ནི་ནུབ་ཕློགས་པའི་བསམ་བློ་ལ་ངློ་མི་འཕྲློད་པའི་ལྟ་བ་ཞིག་ཡིན། དློན་ངློ་མར་ང་

རང་ཉིད་ཀི་ཡིད་ཆེས་རྣལ་མ་ནི་ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་གསུང་བཞིན་པ་ལྟར། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆེན་པློ་ལ་ཐློག་མ་ཞིག་ཡློད་མེད་ནི་གནད་འགག་ཅིག་མིན་པ་

འདི་ཡིན། ཤེས་པ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཡློད་ལ། ང་ཚོས་དེ་མློང་གི་ཡློད། གཙོ་བློ་ནི་

རང་ཉིད་དང་གཞན་དག་གི་སྡུག་བསལ་ཡང་དུ་བཏང་ནས་བདེ་ཐང་བསྐྲུན་པར་རམ་

འདེགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགློས་མིན་འདི་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཐློག་ནས་ང་ནི་རང་ཉིད་

ཀི་མཚམས་ཁང་ནས་ཕིར་ཐློན་པ་དང༌། ཁྱེད་ཅག་ཀང་རང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་

ཁང་ནས་ཕིར་ཐློན་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་ལས་དློན་འདི་ས་བརྟན་དུ་གཏློང་

དགློས། འདི་ནི་ངའི་རེ་བ་དང༌། འདུན་པ། སྨློན་ལམ་བཅས་ཡིན།”

འློད་སློ་ལཱས་འདི་ལྟར་བརློད་བྱུང༌། “ང་རང་མཐའ་མ་ཆགས་ཡློད་པས། ཁྱེད་

ཅག་གིས་ངས་བཤད་འདློད་པ་ཚང་མ་བཤད་སློང༌། ང་འདིར་མ་ཡློང་གློང་ནང་ཆློས་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

ནི་ང་ལ་ལློག་གྱུར་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། མི་འགའ་ཤས་ཀིས་དེར་དང་བ་བྱེད་པ་དང་

འགའ་ཤས་ཀིས་དང་བ་བྱེད་ཀི་མེད། འབས་བུ་གལ་ཆེ་ཤློས་དེ་ད་ལྟ་ནང་ཆློས་ནི་ང་

ལ་མངློན་སུམ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པ་འདི་ཡིན། ནང་ཆློས་ནི་ཁྱེད་ཅག་དང༌། ཉམས་

ལེན། འཚོ་བའི་ལམ་སློལ་ཞིག་བཅས་རེད། དེ་བཞིན་ཆློས་རའི་ནང་དུ་ཆློས་རྩློད་

བྱེད་ཀིན་པའི་སླློབ་མ་དང༌། ལྷ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་མི་ཚོགས་དང་རྣ་བར་

འཇེབས་པའི་ཞལ་འདློན། ཨ་ལན་དང་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སློགས་

རེད། ང་ནི་ནམ་ཡང་སློན་དང་གཅིག་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་མ་རེད། ངས་ཁྱེད་ཚོར་

བཀའ་དིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”

ཨ་ཐློར་གིས་མཐའ་མའི་ཚིག་འགའ་བསན་སློང༌། “ང་ཚོས་དངློས་གཟུགས་

དང༌། ཚེ་སློག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་གནད་དློན་ཁག་ལ་རྩད་ཞིབ་བྱས་ཡློད། བགློ་

གེང་འདི་ལྟ་བུའི་རང་གི་སློན་གི་མློང་བ་ལ་ལྟློས་ན། ད་རེས་ཀི་བསམ་ཚུལ་བརེ་

རེས་འདི་ནི་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པློ་ཞིག་ཆགས་འདུག རྒྱུ་མཚན་

འདིའི་ཐློག་ནས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་ཡློད། ང་ཚོའི་བསམ་བློ་བརེ་རེས་ཀི་སྤུས་ཚད་དང༌། 

འདུས་དློན། སྒམ་ནན་གི་རང་བཞིན་བཅས་ཀི་ཕློགས་ནས་ཀང་དགའ་འློས་པ་ཞིག་

ཡིན། འདུས་དློན་བྱེ་བག་པ་དེ་དག་གི་སྒང་ལ་ད་དུང་བརེ་རེས་འདིའི་ཉམས་འགྱུར་

ཡང་ཡློད། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཤིག་དང༌། བདེ་བ། དགློད་བློ། མཉམ་

ཞུགས་བཅས་ཡློད་ལ། འདི་དག་གིས་ངས་རྒྱུན་དུ་རེ་བ་བྱེད་ཀིན་པའི་ཆེད་སྦློང་

ཤེས་རིག་གི་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆློས་མཚོན་འདུག འདིར་ཡློང་ནས་བགློ་

གེང་འདི་བྱས་པ་ནི་དློན་དངློས་སུ་གློ་སྐབས་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད།



  435  

༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“ཚོགས་འདུ་འདིའི་བརློད་གཞི་གལ་ཆེ་ཤློས་དེ་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་

ྋགློང་ས་མཆློག་གིས་ཚོགས་འདུ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་དང༌། རྟེན་གཞིའི་སྐློར་ལ་

གང་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་ནས་འགློ་བརྩམས་འདུག དེ་ཡང་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་འབེལ་

སྟངས་ནི་ང་ཚོའི་གློ་རྟློགས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། འགློ་བ་མིའི་རིན་ཐང་ཁག་བརྒྱུད་

ནས་ཀང་འབྱུང་དགློས་པ་འདི་རེད། བརློད་གཞི་འདི་ནི་ང་ཚོའི་བགློ་གེང་གི་སྐབས་

ཡང་ཡང་བྱུང་ཡློད་པ་དང༌། འདི་ལ་ཕློགས་གཉིས་ཡློད། ཕློགས་གཅིག་ནས་གློ་

བསྡུར་གི་བརློད་བྱ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་ཡློང་ཡློད་ལ། ཕློགས་གཞན་ནས་ངས་དེ་དློན་

དངློས་སུ་མློང་བྱུང༌། ནང་ཆློས་དང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཚན་རིག་གཉིས་ཀའི་ཕློགས་

ནས་ལྷག་བསམ་ཟློལ་མེད་བཟུང་སྟེ། འདིར་འཛོམས་པའི་མི་ནི་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། 

ང་ཚོས་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཁ་བརྡའི་ནང་དུ་ཁྱེར་ཡློང་ཡློད་པ་དང༌། འདི་ལྟར་བྱས་ནས་

ང་ཚོས་ཚེ་སློག་དང་དངློས་གཟུགས་ཀི་དི་བ་ཁག་ལ་ལན་བཏབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར། ཕན་ཚུན་གསར་རེད་ཀང་བྱས་ཡློད། ངས་འདི་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”

མཐའ་མར་ང་ཚོའི་སྦིན་བདག་སྟེ། ཏཱ་ལའི་བ་མས་མཇུག་བསྡུས་བྱུང༌། 

“ངས་ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་ཀི་ཡློད། ལྷག་པར་

དུ་ལས་བེལ་ཆེ་བའི་ཆེད་ལས་ཀི་འཚོ་བའི་ནང་ནས་དུས་ཚོད་ལེན་པ་ལ་མ་

འཛེམས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཨ་རི་ནས་ཡློང་མཁན་ཚོར་

ཐུགས་རེ་ཆེ། ཨ་རི་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡློང་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་བློའི་བྱ་བ་ཞིག་མིན། 

“ང་ཚོའི་གློས་བསྡུར་ནི་ཧ་ཅང་གུ་ཡངས་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་རང་

ཉིད་གློགས་པློ་རིང་པའི་ཁློད་དུ་ཡློད་པ་ལྟར་ལྟ་ཚུལ་དང༌། ཚོར་སང་སློགས་བརེ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

རེས་གནང་བྱུང༌། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ཚང་

མ་གློ་ལ་ཆུང་ཆུང་འདིའི་སྟེང་དུ་ལྷན་དུ་འཛོམས་པའི་མགློན་པློ་རེད་ལ། མི་རིགས་

དང་རྒྱལ་ཁབ། ལྟ་བ་དང་སྒིག་འཛུགས་སློགས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པའི་ཁྱད་པར་

རྣམས་ཕལ་བ་ཆགས་ཡློད། གལ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགློ་བ་མི་ཡིན་པ་

འདི་རེད།

“ངས་བདེ་ཞིང་དློན་སྙིང་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་འདློད་པ་དང༌། མི་ཚང་མར་

འདློད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡློད། རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་དློན་སྙིང་

སྐྲུན་མཁན་ནི་ཕི་ནས་ཡློང་བར་སྒུག་པ་ནི་དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་ལ༌། མི་ཞིག་གི་

མི་ཚེ་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་དློན་སྙིང་ཡློད་མེད་ནི་སློ་སློ་རང་ཉིད་ལ་ཐུག་ཡློད། ཁློར་

ཡུག་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། མཐར་གཏུགས་ན་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བློ་དེ་རང་ཉིད་

ཀི་སྟེང་དུ་ཡློད། དློན་སྙིང་དང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་ལམ་ལྷློང་ཡློད་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན། ང་ཚོས་འདིར་འགློ་བ་མིའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་བསྟན་པའི་རྣམ་འགྱུར་

འདི་དགློས་ངེས་རེད། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་

གངས་མེད་པ་ཞིག་གི་བདེ་སྐྱིད་ལའང་ཕན་ཞིག་འདློགས་པའི་སྨློན་ལམ་རྒྱག་གི་

ཡློད། འདི་ནི་ངའི་བགློ་སྐལ་ཡིན་ལ། ཚོགས་འདུ་འདིའང་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་

བསམ་གི་ཡློད། དེའི་ཕིར་ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་མདུན་བསྐྱློད་མང་དུ་བྱས་པ་ནི་

གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། མདུན་བསྐྱློད་འདི་ནི་མུ་མཐུད་ནས་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། ཡློང་

དགློས་པ་ཞིག་ཀང་རེད། ཕློགས་གཉིས་ཀ་སྟེ། ནང་པ་དང་ང་ཚོའི་གློགས་པློ་ཚང་

མས་འབད་བརྩློན་བྱེད་དགློས།
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༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

“ང་ཚོ་ཚང་མ་མཐའ་མར་འགློ་དགློས་ཤིང༌། ང་ཡང་ཆློས་ཉིད་འདི་ལས་མ་

འདས། ད་ལྟ་ང་ནི་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་ཡིན་པ་དང༌། ང་སྒེར་གི་མི་ཚེ་ནི་ཚད་བཀག་

ཅན་རེད། ང་ཚོས་བློད་པའི་མགློ་ཁིད་འློས་འདེམས་བྱས་ཟིན་པས། ངས་ད་ལྟ་སྐྱེ་བ་

གཞན་ཞིག་ལ་ག་སྒིག་བྱེད་དགློས། གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་མེད་ཚེ། དེ་ཡང་འགིག་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། སྟབས་བདེ་རུ་སློང་འདུག གལ་ཏེ་ཡློད་ན་ངས་ག་སྒིག་བྱེད་དགློས་

རྒྱུ་རེད།

“མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་འབད་པ་བྱས་ནས་མཐའ་མར་འགློ་དགློས་

ངེས་རེད། དེའི་ཕིར་ང་ཚོར་ལས་དློན་འདི་རྒྱུན་སྐྱློང་བའི་འབད་པ་མང་པློ་ཞིག་

དགློས་ཤིང༌། གྲུབ་འབས་མང་པློ་ཞིག་འཐློབ་པའི་རེ་བ་ང་ལ་ཡློད། ད་ལྟའི་བར་དུ་

གཙོ་བློར་བློད་པ་དང་ནུབ་ཕློགས་པས་མཉམ་འབེལ་བགིས་ནས་འབད་པ་བྱས་པ་

དང༌། རེས་མ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཏེ། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཡང་ང་ཚོར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

དགློས། ངས་དློན་དངློས་སུ་ང་ཚོའི་སྙིང་རེ་ཇེ་ཆེར་འགློ་བ་དང༌། ཐབ་ལན་དང༌། ཤི་

ལངྐ། རྒྱ་ནག་སློགས་ཀི་ནང་པའི་སློལ་རྒྱུན་གཞན་དག་གི་མི་ཡང་འདིའི་ནང་

ཞུགས་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡློད། 

“ངས་སླར་ཡང་ཁྱེད་ཅག་གི་ལེགས་བྱས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བློད་

པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་གློམས་སློལ་གི་ནང་དུ་གློགས་པློ་རུ་གྱུར་པའི་རེས་

ནས། མཛའ་མཐུན་དེ་མ་ཤི་བར་དུ་མི་འདློར། དེའི་ཕིར་ངས་ཁྱེད་ཅག་ཚང་མ་

བརེད་མི་སིད། བཀའ་དིན་ཆེ།”

ཐང་ཆད་ཡློད་ཀང་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ད་དུང་དུས་ཚོད་འགའ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   ལེའ་་ག་པ།

བཤད་པ་དང་ཉན་ན་འདློད་འདུག ཕི་དློ་དེར་གེང་སླློང་བྱས་པའི་བརློད་གཞི་ཁག་ནི་

ད་དུང་གཟའ་འཁློར་གཞན་ཧིལ་པློ་ཞིག་ལ་གེང་རིན་ཡློད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་

གསལ་ཡིན་ཞིང༌། གཅིག་བྱས་ན་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ཧིལ་པློར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རིན་ཡློད་

པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ཚོགས་ཁང་གི་ཕིར་ཐློན་པ་དང༌། ཉི་མ་ནི་ད་དུང་བར་སང་གི་

མཐློ་ས་ནས་འློད་འཕྲློ་བཞིན་བདའ། ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མར་གནས་འདིར་

འཛོམས་པ་ནི་དམིགས་བསལ་གི་གློ་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་འདུག། །།
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བརྡ་ཆད་ཤན་སྦར།

མགོགས་ཚད་སྤར་ཆས།            accelerator

མཁལ་མའི་རེན་ཁུ།                adrenalin

ལྡོག་རྡུལ་ཕྲ་རབ།                   antiparticles

ཨ་ནོར་སྐྱུར་རྫས།                   amino acid

སྤ་མི།                               ape 

ཨེ་ཤ་ཡ་ཆུང་ངུ༌།                   Asia Minor

རྡུལ་ཕྲན་གི་ཧཕོན་ཏིན།           atomic fountain

འགུལ་ཤུགས།                      attraction

བེ་ཛད་ཀི་འགྱུར་ལྡོག              B-Z Reaction

གཉིས་སུ་གེས་མཚམས།            bifurcation point

སྐེ་དངོས་སྨན་སྦོར་གི་ཉམས་ཞིབ། biomedical research

སྐེ་དངོས་ཀི་རྫས་སྦོར།             biosynthesis

སོ་འབུས།                          caterpillar 

ཡུར་ལམ།                          channels 

གོག་ཤུགས།                        charge

མཁིས་ཞག                         cholesterol 

ཁག་རིལ།                          clot 

ཁོད་ཕན་ཧན་ཀིའི་འགེལ་དོན།     Copenhagen interpretation 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   བརྡ་ཆད་ཤན་སྦར།

ཤུབས་ཚང༌།                        cocoon 

ཐུར་ཐིག                           column 

ཟངས་ཁི་ལ་རད།                   copper chloride 

སྣ་མང་ཨང་ཀི                      complex numbers

རྒྱུན་ཚད།                          constant

ངེས་མེད་རང་བཞིན།               contingency 

རྒྱུན་མཐུད་ཀི་ར་འཛིན།           continuity principle

དུས་དང་བར་སྣང་གི་གུག་ཆ།      the curvature of time and space

འཐོར་གམ་གི་ནུས་པ།              dispersion effect 

གོག་རྡུལ།                          electron

གོག་ལྡན་ཁབ་ལེན་གི་རླབས་རྒྱུན། electromagnetic waves

སྦྲུ་མ།                               embryo

རྒྱུས་ཐག                           fiber

ཉ་གཤོག                           fin

རྔ་ལྕུག                             flagellum

གཡོ་ལག                          flipper 

དབྱིབས་གཟུགས།                  form

ཧཕི་སི་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ།          fluorescence microscopy

ཐུན་མོང་གི་ལྟོས་གྲུབ་རིག་པ།      general relativity

རིགས་རྫས་རིག་པ།                 genomics

རིགས་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བ།            genetic variation 
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   བརྡ་ཆད་ཤན་སྦར།

མི་རོད།                             gorilla

རིགས་མཐུན་གི་བསེས་སྦོར།       homogeneous mixture

ཧོད་སི་རིགས་རྫས།                 hox gene

མིའི་རིགས་རྒྱུན་སེ་ཁག་ལས་དོན། Human Genome Research

གཤེར་ཁུའི་གཡོ་འགུལ།           hydrodynamics

ཆུའི་སེལ་སྦོར།                     hydrolysis

འདྲ་གཟུགས་ཀི་སྒིག་གཞི།         iconic system

བརྡ་རགས་ཀི་སྒིག་གཞི།           indexical system

གོག་ལྡན་རྡུལ་ཕྲན།                ions

ཚང་འབུ།                          larva

རོག་བཏགས་ཨང་ཀི               imaginary number

ལེ་ཟེར་མཇའ་རིམ་བརག་ཆས།    laser spectroscopy

ཁབ་ལེན་གི་འགོག་ཐབས།         imagneto-optic trap

སྐི་པགས།                          membrane

གདོས་ཚད།                        mass

ན་རླངས།                          methane

འགུལ་ཤུགས།                     momentum

འགུལ་ཤུགས་རིག་པའི་དཔེ་གཟུགས། mechanical model

ཕོ་ཉ་འར་ནི་ཨད།                  messenger-RNA

རྫས་བཅུད་སྡུད་ལེན།              metabolism

གཉིས་མེད་རིང་ལུགས།            monism
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   བརྡ་ཆད་ཤན་སྦར།

འབྱུང་འགྱུར་ངེས་མེད་ཀི་སྒུལ་ཤུགས། nonlinear dynamics

ཀླད་ཀོར་ལས་ཉུང་བའི་ཨང་ཀི     negative number

རོལ་ནུས་གཅོད་སོམ་གི་དོན་སྤི།   notion of operational closure

ཟད་ཡལ་གི་བཟོ་བཀོད།            notion of dissipative structure

རང་ཉིད་ཆ་མཐུན་གི་དོན་སྤི།      the notion of self-similarity

ཚི་གུ                               nucleus 

མེ་ཏར་ཕྲ་མོ།                       nanometer

ནེ་ཌིའི་ཧེ་བག་རྐྱང་བ།             single nucleotide polymorphism

མ་ནིང་རྡུལ།                       neutron

འོད་ཀི་སྐམ་པ།                     optical tweezers

ནགས་དྲེད།                        orangutan

ཚེ་སོག་གི་རྒྱུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་རྣམ་གཞག panspermia

གཤིབ་བགོད་ཀི་འཇིག་རེན།       parallel universe

འཕུལ་འདེད་ཤུགས་འཁོར།        propeller

ཕོ་རྡུལ།                            proton  

ཕྲ་ཕུང་ཐོག་མ།                    protocell

ཁོན་ཏོམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ།    quantum mechanics

ཁོབ་རྡུལ།                          quark

རྡུལ་ཕྲན་ཆག་འཇིག་གི་ཚ་ཟེར།  radioactivity

སྣེ་ལེན་པ།                         receptor

དངོས་མཚོན་གི་དཔེ་གཟུགས།    representational model
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སེམས་དང་ཚེ་སོག   བརྡ་ཆད་ཤན་སྦར།

ཟོག་ཤུགས།                        repulsion

ཚན་རིག་གི་བདེན་གྲུབ་རིང་ལུགས། scientific realism 

ངོས་རྫས།                           surfactant

རང་བྱུང་གི་བཀོད་སྒིག            self-organization

རང་བྱུང་མཉམ་འདུས།            self-assembly

མཚན་མའི་སྐུལ་རྫས།             sex hormone

འཁོར་བསྐོད།                      spin

རང་བསྒྱུར་ར་གངས།              square root

མཚོན་རགས་ཀི་སྒིག་གཞི།        symbolic system

ཚ་དྲོད་སྒུལ་ཤུགས་རིག་པ།        thermodynamics

རྣམ་གཞག་གི་ལྟ་ཚུལ།             theoretical concepts

ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག               theory of knowledge 

ཚ་དྲོད་ཀི་གཡོ་འགུལ།            thermal motions 

སྤོ་འདྲེན་འར་ནི་ཨད།             transfer-RNA

གོག་འདྲེན་ཤེལ་སྦུ།                transistor

སང་བུ།                             vesicles

དུག་སིན།                          virus

བོངས་ཚོད།                        volume
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གསལ་བཤད།

ཕྲན་གིས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་དེབ་གཞན་རྣམས་ཀོླག་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་the.

stepingstone@gmail.comགོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཐོག་འབེལ་བ་གནང་རོགས།

༡ རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སེང་གི་འཇིག་རེན།

༢ སེམས་དང་ཚེ་སོག

༣ ཤར་ནུབ་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་བགོ་གེང་།

༤ འཕྲང་དུ་ལུས་པའི་སེམས་ཀི་གནས་བབ།

༥ གསར་བྱུང་དངོས་ལུགས་དང་། འཇིག་རེན་ཆགས་རིག

༦ གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་དང་། དེང་གི་འཇིག་རེན།
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