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འདི་གར་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཡུལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་

དང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྱོག་གིས་དབུས་ཁིམས་ཞིབ་པ་

རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྱོག་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ། ཕག་

སྦྲེལ་བཀའ་བྱོན་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་

རྣམ་པ། སྤི་འཐུས་རྣམ་པ། སྐུ་མགྱོན་མཁས་དབང་རྣམ་པ། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཏན་ཉིན་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྱོབ་སྤི་དང་དགེ་ཆེ། བྱོད་རིགས་དགེ་རྒན་རྣམ་

པ་བཅས་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ད་རེས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ་

འདིར་ཕེབས་པའི་བྱོད་ཀི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྱོབ་སྤི་དང་དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན་

རྣམ་པ་བཅས་ཡྱོངས་ལ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་

དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱོད་ནི་འདས་པའི་མི་ལྱོ་ཉིས་སྱོང་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གི་རིང་ས་གཞིའི་

སེང་གི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལྟེ་གནས་བཟང་ཤྱོས་སུ་གནས་པར་བརེན། 

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་སུས་ཀང་འགན་མི་བཟྱོད་པའི་མཁས་པ་

མང་པྱོའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་ནས་སྒ་སྒྱུར་དང་རང་རྩྱོམ་གི་གཞུང་ལུགས་

གཉིས་ཆ་ནས་ས་སེང་འདིའི་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལས་བཟང་ཤྱོས་དང་

མང་ཤྱོས་བྱུང་བའི་ཁར། ལྷག་པར་ཚད་མ་རིག་པ་དང་། གསྱོ་བ་རིག་པ། 

ནང་དྱོན་རིག་པ་གསུམ་གི་ཐྱོག་ཆེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་ཀིས་

འཇིག་རེན་མཛེས་པར་བས་པ་དང་། སྒ་དང་བཟྱོའི་གནས་ལའང་འཕགས་

པའི་ཡུལ་དང་དྱོ་མཉམ་པ་བྱུང་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ངྱོམས་སུ་འྱོས་པ་ཡྱོད་པ་དེ་

ལྟར་ཡང་། ད་ལྟ་རང་རེའི་མི་རབས་འདིའི་ཐྱོག རྒྱ་དམར་གིས་བྱོད་བཙན་

བཟུང་བས་པའི་དབང་གིས་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ ལྱོར་བྱོད་མི་འབུམ་ལ་ཉེ་བ་ཕི་

རྒྱལ་དུ་བཙན་བྱོལ་ཡྱོང་དགྱོས་བྱུང་ནས་བཟུང་བྱོད་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་

གི་ལམ་སྱོལ་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྱོ་གཉིས་བྱུང་ཡྱོད། གཅིག་ནི། སྤི་

ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་བྱོད་མིའི་འཕལ་ཕུགས་

གཉིས་དགེའི་རླབས་ཆེན་གི་དགྱོངས་གཞི་ལ་བརེན་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འབྱོར་བའི་བྱོད་རིགས་ལྱོ་ན་ ༡༦ མན་གི་ན་གཞྱོན་ཡྱོངས་རྱོགས་གཞི་རིམ་

སྱོབ་གྲྭ་ཁག་དང་བུ་གསྱོ་ཁང་དུ་འཇུག་བཞེས་མཛད་དེ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་

ཕྲུག་ཡྱོངས་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སྐབས་སྩལ་པ་དང་། འགྱུར་བ་

གཉིས་པ་ནི་རྒྱ་གར་དུ་དར་ཁབ་ཡྱོད་བཞིན་པའི་དེང་རབས་ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་

གི་ལམ་སྱོལ་ངྱོས་བཞེས་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག བྱོད་ཕྲུག་རྣམས་རྒྱ་

གར་གི་གཞི་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཁ་འཐྱོར་དུ་མ་བཏང་བར་སྐབས་བཅྱོལ་

བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་དེང་དུས་ཀི་སྱོབ་ཚན་ཁག་གི་སེང་

དུ་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། བྱོད་ཀི་རིག་གནས་སྣེ་འཛོམས་ཀི་སྱོབ་ཚན་

ཡྱོད་པའི་བྱོད་མིའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་གཞི་རེན་

བརན་པྱོ་ཞིག་བསྐྲུན་གནང་མཛད་པ་འདི་ཡིན། སྐབས་དེར་བྱོད་རིགས་

གཞྱོན་སྐེས་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཇི་ལྟར་བཞེས་

པའི་སྐྱོར་༸གྱོང་ས་མཆྱོག་གི་རང་རྣམ་དུ་ཞིབ་བཀྱོད་མཛད་པའི་མཐའ་

བསྱོམས་ལ་ “ཁྱོང་ཚོ་ནི་ང་ཚོས་གཅེས་སྐྱོང་བ་འྱོས་པའི་ཆྱོས་སྤྱོད་ཞི་བའི་

ས་བྱོན་ལྟ་བུར་འགྱུར་གི་རེད་” ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡྱོད། གནས་ཚུལ་འདི་

གཉིས་ནི་བྱོད་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གི་བྱུང་བའི་ནང་རླབས་ཆེན་གི་འགྱུར་བ་ཁད་

པར་བ་ཞིག་ཡིན།

༸གྱོང་ས་མཆྱོག་གི་ལམ་སྱོན་དེའི་འྱོག་གསར་བརེའི་འགྱུར་འགྱོས་

དེ་སར་ཡང་རྒྱུན་སྱོལ་ཕལ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དུ་མ་བཅུག་པར་ལྱོ་རེ་

བཞིན་མདུན་ནས་མདུན་དུ་གྱོམ་བགྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་དེ་བཙན་

བྱོལ་གཞུང་གི་སི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་སྐབས་བབ་ཀི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ནའང་། ལས་བེད་དང་ཕ་མ་གཉིས་ཐད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་གཞིས་ཆགས་

ཕ་ཚུགས་ཀིས་འཚོ་ཐབས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གི་དཀའ་ངལ་རིམ་སེལ་

བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་ཛ་དག་གི་ཚོར་བ་ཡལ་ཏེ་བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་

ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་དགྱོས་ངེས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་བཏང་མ་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལམ་སྱོལ་འདིའི་ནང་ནས་ཐྱོག་མར་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབས་

ཀི་གནས་ཚད་དེ་ཙམ་ཡང་རྒྱུན་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་ཉམས་ཆག་ཕིན་པའི་

གནས་སངས་འདི་ནི་ང་ཚོའི་མི་རབས་ཀི་ལས་འགན་མ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ལ་

ངྱོས་འཛིན་མི་བ་ཐུ་མེད་རེད།

ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༠ ཙམ་གི་བར་བཙན་བྱོལ་བའི་མི་ཚེའི་ལྱོ་རིམ་

བཅུ་ཕག་དང་པྱོའི་ནང་གཏན་ཉིན་གི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་མང་གསར་འཛུགས་

དང་། སྱོན་མེད་ཀི་སྱོབ་དེབ་གསར་བཟྱོ། བྱོད་མིའི་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་ས་

རེས་བས་པ་སྱོགས་སྐབས་དེའི་མཐུན་རྐེན་གི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་

ཧ་ལས་པའི་ལས་དྱོན་མང་པྱོ་བས་ཡྱོད་ནའང་། རིམ་གིས་ཕིའི་མཐུན་རྐེན་

ཇེ་བཟང་དུ་སྱོང་བའི་སྐབས་དགེ་རྒན་དང་། སྱོབ་ཕྲུག ཕ་མ་ཚང་མའི་ངྱོས་

ནས་ལྱོ་རེ་བཞིན་ལྷྱོད་ཡངས་ཇེ་ཆེར་སྱོང་སེ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཚབ་ཏུ་ཉམས་

རྒུད་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ད་ཆ་འབ་སུ་མ་འདུས་པའི་ཚད་དུ་སེབས་ཡྱོད། 

རང་རེ་ཐྱོག་མ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་གནས་སྐབས་ལྱོ་བཅུ་སྐྱོར་ཞིག་

གི་རིང་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ལ་མ་བརེན་ཐབས་མེད་ཡིན་

ནའང་། རིམ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྱོགས་དང་མྱོང་གྱོམས་བྱུང་མཚམས། 

བྱོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཕུགས་དམིགས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོར་འཚམས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

པའི་བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་གསར་གཏྱོད་བེད་

དགྱོས་པ་ནི་སྱོས་མ་དགྱོས་ཀང་། དེ་ལྟའི་མངྱོན་འདྱོད་དང་སྱོབས་པ་མ་

བྱུང་བ་མ་ཟད། ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་སྐད་ཡིག་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡང་

དང་ལེན་བེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་འགྱོག་རྐེན་གནང་མཁན་མང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡྱོད། 

༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོའི་བཀའ་སྱོབ་ཚ་ནན་ལན་མང་ཕེབས་

པའི་ཞལ་ངྱོ་མ་གཅྱོག་པ་ལྟ་བུས་བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་ནས་ཐུགས་འགན་

བཞེས་ཏེ་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་བྱོད་ཁིམ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། ༡༩༩༤ ནས་

བཟུང་བྱོད་སྱོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁྱོངས་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་

གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་རང་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡྱོད་ནའང་། དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་

འཛིན་རིམ་གྱོང་མ་རྣམས་ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

རྒྱུའི་ཐྱོག་གྲུབ་འབས་ཡྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་ཡང་བརྩམས་ཐུབ་མེད་པ་མ་

ཟད། དེ་ལ་འགྱོག་རྐེན་གི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བཞིན་པ་འདི་རིགས་

ཧ་ཅང་བྱོ་ཕམ་བ་དགྱོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད།

ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྱོངས་ནང་ཡྱོངས་ཁབ་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་

པའི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་འདི་ནི། ཕི་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་བཅྱོ་བརྒྱད་

པའི་ནང་རྒྱ་གར་གིས་མཚོན་ཤར་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོའི་ཐྱོག་ཨིན་

ཇིའི་དབང་བསྒྱུར་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཀི་མཐུན་རྐེན་དུ་ཆེད་

མངགས་ལྱོར་ཌི་མེ་ཀྱོ་ལེས་དབུ་ཁིད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་

བཟྱོས་པའི་ལམ་སྱོལ་དེ་དུས་ད་ལྟའང་ག་མ་ཉམས་གྲུ་མ་ཞིག་པར་གནས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པ་དེ་རང་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཙན་ཐྱོབ་ནས་ལྱོ་ ༥༥ 

ཙམ་སྱོང་བའི་རེས་སུའང་རྒྱ་གར་གི་གནས་སངས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་ཤེས་

ཡྱོན་སྱོབ་ཐྱོན་ན་གཞྱོན་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་ཇི་འད་ཞིག་གྱུར་ཡྱོད་

པ་ཀུན་གིས་མཐྱོང་ཆྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་འདི་རེད། བྱོད་མི་ཚོའང་ལམ་སྱོལ་དེ་

གའི་འྱོག་མུ་མཐུད་དེ་གནས་པ་ཡིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་བྱོད་རིགས་སྱོབ་ཐྱོན་

པ་རྣམས་བྱོད་དྱོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་ལས་དྱོན་དང་། འབྱུང་

འགྱུར་བྱོད་གསར་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་དྱོན་གི་ཐྱོག་ཆ་ཤས་ཕ་མྱོ་ཙམ་

ཡང་བང་ཐུབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག གནས་སྐབས་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རིང་བྱོད་

ཀི་གནའ་སྱོལ་དང་བྱོད་མིའི་ངྱོས་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྱོལ་

བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་རྩ་འཐྱོར་མི་འགྱོ་བའི་ཆེད་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཏན་

སྱོད་ཀིས་རང་ཁ་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བ་རྒྱུའང་མི་འཇྱོན་པའི་ན་གཞྱོན་

ལས་མེད་བར་ལྡིང་དུ་འཁམས་ཏེ་བྱོད་མིའི་ངྱོས་འཛིན་དང་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་དི་ཙམ་ཡང་མི་བྱོ་བའི་མྱོས་འགྱུར་གི་རས་ལ་སྤྱོད་མཁན་གི་ཁྱུ་ཚོགས་

ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ད་ལྟ་ནས་གསལ་པྱོ་མཐྱོང་ཐུབ། ད་ལྟའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་

ལམ་སྱོལ་འདིའི་གནས་སངས་ལ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། འདས་

པའི་མི་ལྱོ་ ༤༣ རིང་བཙན་བྱོལ་བའི་སྱོབ་ཕྲུག་སྱོང་ཕག་མང་པྱོ་ཞིག་ལ་

ལམ་སྱོལ་འདིའི་འྱོག་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཟིན་ནའང་དེ་སྱོན་བྱོད་ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་

གི་ལམ་སྱོལ་ནས་ཐྱོན་པའི་ཚད་ལྡན་གི་མཁས་པ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་སུ་

ཐྱོན་འདུག་ཅེས་དིས་པ་ཡིན་ན། མཚན་གཞི་གཟུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀྱོན་པྱོ་

ཆགས་ཡྱོད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

མདྱོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ན། རང་མགྱོ་རང་གིས་བཏྱོན་མི་ཐུབ་པར། གཞན་

བརེན་གི་བསམ་པའི་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་ཡྱོད་པའི་བན་གཡྱོག་བཟང་

པྱོ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ་ལྱོར་ཌི་མེ་ཀྱོ་ལེས་བཟྱོས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་

སྱོལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་འྱོག་ནས་ཆེ་ས་ནས་བྱོད་དྱོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་དང་། མ་འྱོངས་བྱོད་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཕན་པའི་བྱོད་ཀི་མི་རབས་

གསར་པ་ཞིག་དང་། ཆུང་ས་ནས་གཞན་གི་བན་གཡྱོག་རྒྱུག་མ་དགྱོས་པར་

རང་ཁ་རང་འཚོ་ཐུབ་པའི་རང་དབང་ཅན་གི་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐྱོན་རྒྱུའི་རེ་

བ་མེད་པ་དེ་ངས་རྒྱུ་མཚན་གི་ལམ་ནས་ཐག་བཅད་དེ་ཞུ་ཐུབ།

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའི་སྨྲ་བ་པྱོ་འདིས་བྱོད་མིའི་

ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དགྱོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུས་

བཞིན་པའི་ངང་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༨༤ ལྱོར་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་དྱོན་སྐྱོར་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་བསྐྱོངས་འབྱོད་བྱུང་བའི་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མདུན་

སར་ད་ཡྱོད་བྱོད་ཀི་གཞི་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས་དང་། སྱོབ་

སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་གཉིས་ཀ་རང་རེའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མ་འཚམས་པར་གྱུར་

ཟིན་པ་དང་། གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐྱོག་གཞི་རྩའི་གསར་བརེ་ཞིག་གནང་ན་

མ་གཏྱོགས་ཆད་མཐུད་ཡྱོ་བསངས་ཀི་ཉམས་གསྱོ་ཕན་བུ་རེ་མཛད་པས་

ཐུགས་ཕན་གསྱོས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་རེས་ཤེས་རིག་

དྲུང་ཆེ་མཆྱོག་ནས་བྱོད་ཀི་ཤེས་རིག་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་ཁྱོ་བྱོའི་བསམ་ཚུལ་

ཇི་ཡྱོད་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་འགྱོད་དགྱོས་ཡང་ཡང་ཕེབས་པར་བརེན། མ་འྱོངས་

རང་སིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ལྡན་པའི་བྱོད་ཀི་ཕུགས་དམིགས་བསྒྲུབ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བར་བཟུང་ཞིང་། གནས་སྐབས་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རིང་གི་འཕལ་གི་

དགྱོས་མཁྱོ་དང་བསྟུན་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་གི་དགྱོས་དམིགས་དང་། ངྱོ་བྱོ། ལས་

རིམ་འཆར་གཞི། སྱོབ་ཚན། སྱོབ་སྱོན་གི་སྐད་ཡིག འཛིན་སྐྱོང་། སྱོབ་ཕྲུག 

དགེ་རྒན། རྒྱུགས་སྤྲྱོད་ཀི་ལམ་སྱོལ། སྱོབ་ཐྱོན་པའི་མདུན་ལམ་འཆར་གཞི་

བཅས་འཁྱོད་པའི་ས་བྱོན་ཞིག་དང་། དེ་དག་ཕག་ལེན་དུ་བསར་ཕྱོགས་

དུས་ཚོད་ཀི་རྒྱས་བཅད་དང་བཅས་ཏེ་ལམ་སྱོལ་གསར་པའི་འྱོག་ཚོད་

བལྟའི་སྱོབ་གྲྭ་ཞིག་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༨༦ ནང་འཛིན་རིམ་དང་པྱོ་ནས་འགྱོ་འཛུགས་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༢ ལྱོར་ཆེས་མཐྱོའི་འཛིན་གྲྭ་ཐྱོན་རྒྱུ་དང་། དེ་

སྐབས་ལམ་སྱོལ་དེའི་སྱོབ་ཐྱོན་པ་དེའི་གས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་

སྤི་ཚོགས་ནང་ཤར་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ཡྱོང་མིན་གི་ཐག་གཅྱོད་གསལ་པྱོ་ཡྱོང་

ངེས་ཞེས་ཞུས་མྱོང་ཡང་། ཚིག་གི་མེ་ཏྱོག་འབས་བུས་སྱོང་པ་ལ་འགྱོད་

པས་ཅི་ལ་ཕན།

ཕི་ལྱོ་ ༡༩༨༠ མཇུག་ཙམ་ནས་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་གསར་གཏྱོད་

དང་། སྱོབ་སྦྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་དང་

སྒིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་གང་ཐད་ནས་ཉམས་ཆག་ཇེ་ཆེར་སྱོང་བའི་གནས་

ཚུལ་འགེལ་བརྱོད་ཞུ་མ་དགྱོས་པར་ཚང་མའི་དགྱོངས་གསལ་དེ་ལྟར་

ལགས། ད་ཆ་ཤེས་ཡྱོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་རང་ཐྱོག་ཏུ་བབས་

པའི་སྐབས་གསར་བརེ་དང་མདུན་མཆྱོང་བ་རྒྱུའི་རེ་བའི་ལྷག་མ་ཙམ་བྱོ་

ཡུལ་དུ་ལུས་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། གནའ་བྱོའི་བྱོད་ཀི་གཏམ་དཔེར། སེམས་

བསམ་པས་བར་སྣང་ལ་ར་རྒྱུགས་ཀང་། དྱོན་ཡང་ཏིག་སྦར་མཐིལ་ལ་སྱོ་མི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཐེབས་ཞེས་པ་ལྟར། ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་གི་ཐྱོག་གསར་བརེའི་ལས་འགུལ་

ཞིག་རྩྱོམ་པ་ལ་དགེ་རྒན་དང་། ཕ་མ། སྤི་ཚོགས་གསུམ་གའི་མཐུན་རྐེན་མ་

འཛོམས་ན་འགྱོ་ཁིད་རེ་ཟུང་གིས་བསམ་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་པ་

མ་ཟད། ཉུང་མཐར་ཡང་ལྱོ་ངྱོ་བཅུ་ཕག་ལྷག་ཙམ་མུ་མཐུད་ཚོད་བལྟ་དང་

འབད་བརྩྱོན་བེད་དགྱོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན། བཀའ་

ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པས་ལས་ཁུར་བངས་ཏེ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཅྱོ་ལྔ་ལྷག་

སྱོང་ཡང་ད་བར་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ཐྱོག་ཉམས་པ་སྱོར་ཆུད་དང་མི་

ཉམས་གྱོང་འཕེལ་ཡྱོང་ཐབས་སྐྱོར་དྱོན་སིང་ལྡན་པའི་སིད་བྱུས་དང་ལས་

འཆར་གང་ཡང་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།

ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ཐྱོག་ལྱོ་ཟླ་ཉིན་ཞག་ཇི་ཙམ་ཞིག་འཐུས་ཤྱོར་

ཕིན་པ་དེ་དག་ནི་ད་ལྟ་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་བཞིན་པའི་སྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

ནམ་ཡང་གུན་གསབ་བེད་མི་ཐུབ་པའི་གྱོང་གུན་ཞིག་ཡིན་སབས། ཧ་ཅང་

བྱོ་འཚབ་ཡྱོང་གི་འདུག དེར་བརེན་བཀའ་ཤག་གིས་གྱོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་

བའི་ལས་དྱོན་སན་ཞུ་ས་རེས་གཉིས་ཀི་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་སྐྱོར་གི་བྱོ་

འཚབ་ཇི་ཡྱོད་གསལ་པྱོ་ཞུས་ཡྱོད། བྱོ་འཚབ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ནའང་ལས་དྱོན་

འཆར་འགྱོད་དང་ཐག་གཅྱོད་མ་བས་གྱོང་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་

པའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་གི་དགེ་རྒན་དང་། སྱོབ་སྤི་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གྱོ་

བསྡུར་གཏིང་ཟབ་ཅིག་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་ལག་བསར་ཡྱོང་ཐབས་བལ་བར་

མཐྱོང་སེ། ད་ལམ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགྱོ་གྱོན་དང་ངལ་བ་གང་

ལའང་མ་འཛེམས་པར་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་འདི་བསྡུ་བསྐྱོང་ཞུས་པ་ཡིན།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འདི་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་དྱོན་ལྟར་སྱོབ་སྤི་དང་བྱོད་རིགས་དགེ་

རྒན་ཕལ་ཆེ་བས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་ཚོགས་ཕེབས་གནང་ཐུབ་པ་

འདི་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱོད་

ཕྲུག་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་གར་གི་ལས་བེད་དང་དགེ་རྒན་མང་པྱོ་ཡྱོད་

ནའང་། བཀའ་ཤག་གི་བསམ་ཚུལ་དུ་དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་རང་གི་འཚོ་

ཐབས་ཀི་མདུན་ལམ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དྱོན་

ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འགན་ཁུར་བང་རྒྱུའི་འྱོས་བབ་དེ་བྱོད་རིགས་

དགེ་རྒན་ཚོ་རྐང་པ་ལ་མ་གཏྱོགས་མི་རིགས་གཞན་གི་དགེ་རྒན་ལ་མེད་

སབས། ཁྱོང་ཚོ་ལ་སྤིར་བཏང་ལས་བེད་པའི་ཡུལ་སྱོལ་ཁིམས་མཐུན་གི་

ལས་ཀ་བསྐུལ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྱོགས་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ཚོས་རེ་འདུན་བ་

དབང་བལ་བ་ཡིན་གཤིས། གནད་འགག་ཆེ་བའི་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ནང་

བྱོད་རིགས་དགེ་རྒན་ཁེ་གཙང་བསྡུ་བསྐྱོང་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན། 

ད་རེས་ཚོགས་འདུ་འདི་ཐྱོག་ནས་གཤམ་གསལ་གི་གྲུབ་འབས་རྣམས་ཐྱོན་

པའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡྱོད།

༡།	 ད་ལྟ་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སྩོབ་སྦྩོང་དང་ཀུན་སྤྩོད་ཉམས་ཆག་ཇྱི་ཕྱིན་

དང་།	དེའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་ཐུག་	པའྱི་སྩོར་སྩོབ་སྤྱི་དང་།	 དགེ་ལས་ཚོའྱི་

གཟྱིགས་ཚུལ་གང་ཡྩོད་ཤེས་རྩོགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་།

༢།	 རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཇྱི་ཡྩོད་དང་།	 ཁྱད་པར་དེའྱི་ཐད་

བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་གྱི་ཞུ་སྩོ་ཇྱི་ཡྩོད་	སྩོར་སྩོབ་སྤྱི་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་

པའྱི་དགྩོངས་ཚུལ་ཤེས་རྩོགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ།



11

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

༣།	 འབྱུང་འགྱུར་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་

བེད་ཕྩོགས་ཐྩོག་སྩོབ་སྤྱི་དང་དགེ་	 རྒན་རྣམ་པའྱི་དགྩོངས་ཚུལ་ཇྱི་

ཡྩོད་ཤེས་རྩོགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ།

༤།	 བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་པ་

ཡྱིན་ན་དེ་ལ་སྩོབ་སྤྱི་དང་དགེ་	རྒན་རྣམ་པས་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་རེ་

ཡྩོད་མྱིན་དང་།	 མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྩོར་ཇྱི་ཙམ་ཐྩོབ་ཐུབ་མྱིན་སྩོར་ཤེས་

རྩོགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ།

༥།	 འགྲེམས་སེལ་ཞུས་པའྱི་གྲྩོས་གཞྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ཐྩོག་དགྩོངས་འཆར་དང་།	

མཐའ་དྩོན་གྲྩོས་ཆྩོད་གང་བཞག་རྣམས་ཁུངས་སྩོ་སྩོས་ཕག་བསྟར་གནང་

ཐུབ་པ་ཡྩོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།

ད་ཕན་འབེལ་ཡྱོད་ཕལ་མྱོ་ཆེས་རང་རེའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སྱོབ་

སྦྱོང་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཉམས་ཆག་འགྱོ་བ་ཞིག་ངྱོས་བཞེས་གནང་གི་ཡྱོད་

ཀང་། རྒྱུ་མཚན་རྩད་གཅྱོད་ཞུ་སྐབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་། དགེ་རྒན། ཕ་མ། 

སྱོབ་ཕྲུག སྱོབ་ཚན། སྱོབ་དེབ། མཐུན་རྐེན། སྤི་ཚོགས། ཁྱོར་ཡུག་སྱོགས་

ཀིས་མ་འགིགས་པ་ཡིན་ཚུལ་གཅིག་ཁ་གཅིག་བཞག་བེད་པ་ཙམ་དང་། རེ་

ཟུང་གིས་ནི་བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུའང་སྱོབ་སྦྱོང་ཉམས་ཆག་འགྱོ་བཞིན་ཡྱོད་པས། འཇིག་

རེན་སྤིའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡིན་པས་ཐབས་ཤེས་མེད་ཚུལ་གསུང་མཁན་

ཡང་ཡྱོང་གི་འདུག ཡང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་འབེལ་ཡྱོད་དགེ་རྒན་ཁ་

ཤས་ཀིས་ལྱོ་རེའི་རྒྱུགས་སྤྲྱོད་ཀི་གྲུབ་འབས་བརྒྱ་ཆའི་གངས་ཚད་རྒྱུ་མཚན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དུ་བཀྱོད་དེ་ཤེས་ཡྱོན་གནས་ཚད་གྱོང་མཐྱོར་ཕིན་པ་མ་གཏྱོགས་ཉམས་

ཆག་ཕིན་མེད་པའི་དགྱོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡྱོང་

གི་འདུག་མྱོད། སྱོབ་ཕྲུག་སྱོ་སྱོའི་མི་ཚེའི་འཚོ་བའི་ནང་དངྱོས་དྱོན་སྱོབ་

སྦྱོང་གི་གནས་ཚད་ཅིག་མེད་ན། རྒྱུགས་སྤྲྱོད་ཨང་ཤྱོག་གིས་ཕན་ཐྱོགས་

མེད་པ་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པར་བརེན། ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀི་

ཁུར་འགན་ཡྱོད་པའི་ལས་ཀི་སྣེ་མྱོ་བ་རྣམས་ལྱོ་འཁྱོར་རྒྱུགས་སྤྲྱོད་ཀི་གྲུབ་

འབས་ཤྱོག་བུ་ལ་བལྟས་ཏེ་བྱོ་ཁ་ཚིམས་ཐབས་མེད།

མདྱོ་དྱོན་བྱོད་མི་རིགས་དང་། ཆྱོས་དང་རིག་གཞུང་། ལེགས་

བང་། ཡུལ་གྱོམས་གཤིས་ལུགས་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇིག་གི་སྱོ་

མཚམས་ལ་སེབས་པའི་གཉན་འཕང་ཅན་གི་དུས་རབས་འདིའི་ནང་སྤི་

ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོའི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་བཙན་

བྱོལ་བྱོད་ཕྲུག་ཡྱོངས་ལ་གནས་ཡུལ་ཡུལ་མི་ལས་ཀང་ཆེས་ལྷག་པའི་སྱོབ་

སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་འད་ཞིག་ཡྱོད་ནའང་། དངྱོས་

དྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་དང་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ཕྱོགས་ནས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྱོ་

བའི་གནས་ཚུལ་འདི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་། ཕ་མ། དགེ་རྒན། ལས་བེད་

སུ་ཐད་ནས་ཀང་རང་བཞིན་དེ་མུར་འཇྱོག་ཐབས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཚབས་ཆེ་ཞིག་ཡིན།

ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར། འདས་པའི་ལྱོ་ ༤༣ རིང་བཙན་བྱོལ་

བྱོད་མིའི་སྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་གྱོ་སྒིག་དང་འགྱོ་གྱོན་ཇི་ཙམ་ཞིག་

བཏང་ཡྱོད་པ་དེ་འད་ནི་འཛམ་བུ་གིང་གི་སྐབས་བཅྱོལ་སུ་ཞིག་ལའང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་རེད། ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༢ ཀི་རྩིས་ལྱོ་རྐང་པར་

ཆ་མཚོན་ན། དབུས་བྱོད་སྱོབ་འཛིན་སྐྱོང་དང་། བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་ཁག 

སཾབྱོ་ཊ་བཅས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འྱོག་བྱོད་མིའི་སྱོབ་ཕྲུག་ ༢༨༠༠༠ ཙམ་

སྱོབ་སྦྱོང་བེད་བཞིན་ཡྱོད་པ་དང་། དེའི་ཆེད་ལྱོ་གཅིག་གི་འགྱོ་གྱོན་ཧིན་

སྒྱོར་ ༩༤༤༣༦༧༠༥༥ ལྷག་འགྱོ་སྱོང་ཕིན་ཡྱོད། (འདིའི་ནང་ཝཱ་ཎ་དབུས་བྱོད་

ཀི་གཙུག་ལག་སྱོབ་གཉེར་ཁང་དང་། སན་རྩིས་ཁང་ལ་སྱོགས་པ་དང་། གཞན་

ཡང་གདན་ས་སྱོ་སྱོའི་ནང་ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལྟ་བུ་སྤི་སྒེར་ཅི་རིགས་

ཀིས་བདག་གཉེར་བས་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྱོ་ཚུད་མེད།) གྱོང་གསལ་འགྱོ་

གྱོན་གི་དངུལ་འབབ་ནི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལྱོ་དེའི་སྱོན་རྩིས་ལས་བརྒྱ་

ཆ་ ༣༥ མང་བ་ཡྱོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ད་ཆ་བྱོད་ཕྲུག་ན་

གཞྱོན་རྣམས་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་ཕྱོགས་ཀི་ལམ་སྱོལ་ཚད་ལྡན་དང་། ཤེས་

ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་གྱོང་མཐྱོར་གཏྱོང་ཐབས་ཀི་བེད་ཕྱོགས་གསར་པ་ཞིག་

མ་བྱུང་ཐབས་མེད་ལ་བརེན། ད་རེས་འདིར་ཕེབས་ཀི་ཚོགས་འཐུས་ཚང་

མས་འཛེམས་ཟྱོན་མེད་པའི་དགྱོངས་འཆར་ལྷུག་པྱོ་གནང་བའི་རེ་བ་ཡྱོད།

འདིའི་སྐྱོར་བཀའ་ཤག་གི་མཐྱོང་ཚུལ་དང་། གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ། བསམ་

ཚུལ། བེད་འཆར་ཇི་ཡྱོད། ལྷག་པར་ཤེས་རིག་གི་སིད་བྱུས་ཀི་སྒྱོམ་གཞི་

བཅས་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མའི་ནང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་ཞིང་། སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་དགྱོངས་འཆར་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་འབྱོར་བ་རྣམས་

ཀང་ཕྱོགས་བསྱོམས་ཀིས་ཚོགས་འཐུས་ཚང་མར་འགེམས་སེལ་ཞུས་ཡྱོད་

པ་ལའང་གཟིགས་ཞིབ་ཡྱོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུར་ཕེབས་མཁན་ཚང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མར་དགྱོངས་འཆར་གསུང་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་ཐྱོབ་པའི་ཆེད་ཚོགས་འདུ་ཉིན་

གཉིས་པར་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགྱོས་ཀིས་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཚང་མས་

ཐུགས་སྣང་ཆེན་པྱོས་ཆ་ཤས་བཞེས་གནང་ཡྱོང་བའི་འབྱོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

མཐའ་དྱོན་༸་གྱོང་ས་སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལྱོ་བརན་ཅིང་ཐུགས་

ཀི་བཞེད་དགྱོངས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང་། བྱོད་དྱོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་

དུ་གསལ་ཞིང་། འབྱུང་འགྱུར་གི་བྱོད་དེ་ཡང་གནའ་རབས་ཀི་བྱོད་བཞིན་

ཤེས་ཡྱོན་དང་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཤིག་ཏུ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་སྱོན་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །།



15

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

༈ ཤེས་ཡློན་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་

དགེ་རྒན་འློས་སྦློང་ཐེངས་དང་པློའྲི་དབུ་འབེད་མཛད་སློར་

གནང་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	༽

༄༅།  །དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང༌། ཕག་སྦྲེལ་

ཤེས་རིག་བཀའ་བྱོན། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་དབུས་པའི་ཤེས་རིག་ལས་བེད་

རྣམ་པ། རིགས་ལམ་སྱོབ་གཉེར་ཁང་དང་ས་རཱ་མཐྱོ་སྱོབ་ཀི་དབུ་ལས་རྣམ་

པ། དེ་རིང་མགྱོན་གི་གཙོ་བྱོ་བསབ་པ་མཐར་ཕིན་ཏེ་དམིགས་བསལ་དགེ་

རྒན་འྱོས་སྦྱོང་ལ་ཞུགས་མཁན་གི་དགེ་འྱོས་སྱོབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པ་ཚོ་དང༌། 

གཞན་ཡང་འདིར་ཕེབས་པ་ཚང་མར། དེ་རིང་དམིགས་བསལ་དགེ་རྒན་

འྱོས་སྦྱོང་འདི་རེ་དྱོགས་སྣ་ཚོགས་འྱོག་ནས་འགྱོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་དེའི་ཐྱོག་

གངས་ཅན་སྐིད་གཤྱོངས་ལ་བེལ་ཟིང་མང་པྱོ་ཡྱོད་པའི་བར་གསེང་ནས་ང་

རང་ངྱོ་མ་འདིར་བཅར་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པྱོ་བྱུང༌། ཤེས་རིག་བཀའ་

བྱོན་དང་དྲུང་ཆེས་དབུས་པའི་ཤེས་རིག་གི་ལས་བེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདྱོད་བྱུང༌།

ད་ལྟ་འདིར་བེལ་བ་ཡང་དེ་ཙམ་མེད་སབས། ངས་ཁེད་ཚོར་སྒྲུང་དང་

གནས་ཚུལ་འད་མི་འད་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྱོད་པ་ཡྱོད། ངས་ཞིབ་ཚགས་

ཤེས་ཀི་མེད་ཀང༌། རེ་བ་ལ་འདིར་ཡྱོད་མི་བཅུ་བདུན་ཚང་མ་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་ཀི་ནང་དྱོན་ཤེས་པའི་ཐྱོག་ནས་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་

བཟུང་སེ་དང་བངས་ཀིས་ཕེབས་པ་ཤ་སག་རེད་སམ་གི་ཡྱོད།  གང་ལྟར་

སྐབས་དང་དུས་ཀིས་མ་འགྱོ་རང་འགྱོ་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་དག་གིས་

བསྐུལ་བ།  གནས་སྐབས་འགྱོ་ས་སྱོད་ས་མེད་ནས་ཡྱོང་བ་དེ་འད་མིན་པའི་

ཡིད་ཆེས་ཡྱོད།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརྩྱོན་བེད་པའི་ལས་དྱོན་འདི་ལས་ས་པྱོ་ཞིག་

མིན། ལྷག་པར་དུ་ལས་དྱོན་འདིའི་ནང་ཞུགས་མཁན་ཚོས་ལས་དྱོན་འདིའི་

ངྱོ་བྱོ་དང༌། འདི་ལ་བརེན་པའི་མི་རིགས་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟ་དང་མ་

འྱོངས་པར་རྱོག་འཛིང་དང་དགེ་མཚན་གང་ཡྱོང་ཚང་མ་ཚོད་དཔག་ཐུབ་

པ་ཞིག་དགྱོས། འདི་ནི་ནམ་རྒྱུན་སྤི་ཡྱོངས་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་བ་ཚོ་དང་

མི་འད་ཞིང༌། དེ་དག་ལ་ལམ་ཞིག་ཡྱོད་པ་དེའི་ཐྱོག་འཁྱོར་ལྱོ་གཏྱོང་སངས་

དང༌། གཡས་གཡྱོན་དུ་གཞན་ཞིག་ཡྱོང་ན་གང་བེད་དགྱོས་པ་བཅས་སྣུམ་

འཁྱོར་ཁ་ལྱོ་པའི་སྦང་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཟིན།  གང་ལྟར་ལམ་དང་འགྱོ་

སངས་གཉིས་ཀ་གཏན་འཁེལ་ཡྱོད་ཅིང༌། དེའི་ནང་འགྱོ་ལུགས་འགྱོ་སངས་

བསབ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྱོགས་དམིགས་བསལ་རང་འགུལ་གིས་གསར་གཏྱོད་

དང༌།  འགན་ཁུར་གི་གནས་བབ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་མེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ད་ལྟ་འྱོས་སྦྱོང་སྤྲད་ཡུལ་ཁེད་ཚོ་མི་བཅུ་བདུན་པྱོ་དེ་མ་འྱོངས་པར་

ལམ་བཟྱོ་རྒྱུ་དང་། དེའི་སེང་འཁྱོར་ལྱོ་གཏྱོང་རྒྱུའི་ལས་འགན་གཉིས་ཀ་

འཁེར་མཁན་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ལམ་མེད་པ་མ་ཟད།  ཤིང་ནགས་དང༌།  བག་

ཆུ་སྱོགས་གེགས་སྣ་ཚོགས་ཡྱོད་པ་དེ་དག་བསལ་ཏེ་ལམ་ཇི་ལྟར་བཟྱོ་

དགྱོས་པ་དང༌། ལམ་བཟྱོས་རེས་དེའི་ཐྱོག་མི་ཚོ་ཇི་ལྟར་འཁིད་དགྱོས་པ་

དང་འཁྱོར་ལྱོ་ཇི་ལྟར་གཏྱོང་དགྱོས་པ་བཅས་མཉམ་དུ་བེད་དགྱོས། བཙན་

བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྱོ་སྣང་ཧ་

ཅང་ཆེན་པྱོ་བེད་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་ཡིན་སབས།  ཁེད་ཚོའི་བསམ་

བྱོའི་ནང་འདི་ལས་ས་པྱོ་དང༌། འདིའི་ནང་འཚོ་ཐབས་ཡག་པྱོ་ཞིག་རག་

རྒྱུའི་དགྱོངས་ཚུལ་ཡྱོད་ཀི་མ་རེད་ལ། གལ་སིད་ཡྱོད་ན་ནྱོར་བ་རེད། བྱུང་

རབས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་རྒྱུའི་མི་རིགས་ཀི་མ་འྱོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཐྱོག་

ཕན་ནུས་ཡྱོད་པའི་གདྱོང་ལེན་པ་དང་མདུན་སྐྱོད་པ་ཞིག་ཆགས་སབས།  

ལམ་འགྱོ་རྒྱུག་པྱོ་དང་ག་འགིག་པྱོ་བྱུང་ན། འབྱུང་འགྱུར་བྱོད་ཀི་བྱུང་བའི་

ནང་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པྱོ་ཞུ་ཐུབ་པའི་གྱོ་སྐབས་ཡྱོད་རེད།  གལ་ཏེ་ནྱོར་

འཁྲུལ་དང༌།  འཐུས་ཤྱོར།  ག་མ་འགིག་པ་བྱུང་ན། མི་རིགས་ཀི་བདེ་རྩ་ལ་

གནྱོད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་བཅས་གྱོ་སྐབས་དང་ཉེན་ཁ་གཉིས་ཀ་ཡྱོད་པའི་གནས་

སངས་ཤིག་རེད། དེས་ན་ཁེད་ཚོ་གལ་འགངས་དང་གནད་འགག་ཆེན་པྱོའི་

ལས་ཀི་སྣེ་མྱོར་གཏྱོགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་སེམས་

ནང་ཚོར་བ་ཡྱོད་པ་དང་མཁེན་དགྱོས་པ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

ངས་ད་ལྟ་ཁེད་ཚོར་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ས་བཅད་ལྔ་ལ་ཕེ་ཡྱོད། 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་དཔྱད་པ་གནང་ས་བ་ཡྱོང་གི་རེད། འྱོན་

ཀང་དེ་དག་མ་ཞུས་སྱོན་དུ་སྱོན་འགྱོའི་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ཁེད་

ཚོར་ཞུ་བཞིན་པ་འདི་ལམ་སྱོན་དང༌།  གདམས་ངག བཀའ་བཅས་གང་

ཡང་མ་རེད། དེ་ནི་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

བསམ་འཆར་དང་མཐྱོང་སྣང་ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་གསལ་པྱོ་མཁེན་པའི་ཐྱོག་

ནས་རང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་སེ་འདྱོད་པ་མཐུན་པ་དང་ཉམས་སུ་བང་

འྱོས་པ་འདུག་དགྱོངས་ན།  དེའི་ཐྱོག་སར་ཡང་བསམ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་

དང༌། དེ་འགྲུབ་ཐབས་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་དགྱོས།  ཡང་དེ་འགིག་གི་མི་

འདུག་དགྱོངས་ན། མ་འགིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྐྱོན་བརྱོད་ཆེད་མིན་པར། 

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཐྱོག་ནས་དགྱོངས་འཆར་

དང་སྐྱོན་བརྱོད་བེད་དགྱོས།  དེ་བཞིན་ཐུགས་མ་མཐུན་ན།  ང་འདིར་

འདྱོད་པ་མི་མཐུན་པར་བརེན། ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཕྱོད་

པ་དང་བཤད་ཕྱོད་པ་ཞིག་དགྱོས། དེ་མིན་གཅིག་གིས་བཤད་གཅིག་གིས་

ཉན་ནས་ཕིན་ན། བརྡར་ཤ་ཆྱོད་པ་མི་ཡྱོང་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཀང་མེད། ང་ཚོ་

ཚང་མ་ནང་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཆགས་ཡྱོད་མེད་མི་ཤེས་རུང༌། ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་རེས་འཇུག་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྱོད། སངས་རྒྱས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཆྱོས་ལུགས་གཞན་གི་སྱོན་པ་དང་མི་འད་བར་གང་

གསུངས་ཡྱོད་ཅེ་ན།  བསེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་

པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞེས་མགར་

བ་ཚོས་མེའི་ནང་བསེགས་པ་དང༌།  གཟྱོང་གིས་བཅད་པ། རྡྱོ་ལ་བརྡར་

བ་སྱོགས་ཀིས་དཔྱད་ནས་གསེར་དེ་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་བལྟས་པ་བཞིན། 
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ངས་བཤད་པའི་གདམས་ངག་དེ་ཚོ་ལའང་མངྱོན་གྱུར་བསན་པའི་ཆ་

ལ་མངྱོན་སུམ་ཚད་མས་གནྱོད་པ་ཡྱོད་མེད་དང༌། ཅུང་ཟད་ལྱོག་གྱུར་

བསན་པའི་ཆ་ལ་དངྱོས་སྱོབས་རེས་དཔག་གིས་གནྱོད་པ་ཡྱོད་མེད། ཤིན་

ཏུ་ལྱོག་གྱུར་བསན་པའི་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གནྱོད་པ་ཡྱོད་

མེད་བཅས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པར་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་ན། གཞི་

ནས་ཉམས་ལེན་བེད་དགྱོས་མ་གཏྱོགས།  སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་དང་གུས་

ཞབས། རྒྱ་གཞུང་གི་ཚིག་ངྱོ་མ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་སྱོབས་

པ་ཡྱོད་པ་ཙམ་གིས་ཁས་ལེན་ན་མི་འགིག་གསུངས་པ་དེ་ནང་པའི་ཐུན་

མྱོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྱོས་ཤིག་རེད། མདྱོར་ན་སྱོ་སྱོའི་བྱོ་ཡིས་དཔྱད་

ནས་དཔྱད་མཐའ་རེད་པ་དེ་ཁས་ལེན་དགྱོས། དེས་ན་དེ་རིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་

ཚང་མ་དཔྱད་གཞི་ཙམ་རེད། ཁེད་ཚོས་དཔྱད་པ་གནང་དགྱོས་པ་ལས།  

བཀའ་བྱོན་ཁི་པས་གང་བཤད་དེ་ཇི་བཞིན་ཁས་ལེན་དགྱོས་ཞེས་བཤད་

ཀི་ཡྱོད་མ་རེད།

དྱོན་དག་དང་པྱོ།  བྱོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མ་དར་གྱོང་བྱོད་

མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གནས་བབ་དང༌།  ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་

པ་དར་བ། དེ་རེས་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་ཆྱོས་ལུགས་

འཛིན་མཁན་ཚང་མའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཅས་

མཁེན་དགྱོས། བྱོད་པ་བཞིན་ཤེས་ཡྱོན་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་དང༌། འཆད་རྩྱོད་

རྩྱོམ་གསུམ་ནུས་པའི་མཁས་པ་མང་པྱོ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མི་རིགས་གཞན་སུ་ལའང་བྱུང་མེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཀི་ཡྱོད། 



20

ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེ་ཡང་བྱོད་མི་ནང་ཁུལ་ཙམ་མིན་པར།  རྒྱལ་སྤིའི་མཁས་པ་ཚོགས་པའི་

སིངས་ཆའི་ཐྱོག་ཏུའང་དེ་རང་ཤྱོད་ཀིན་ཡྱོད།  ད་ཕན་སུས་ཀང་དེ་མིན་

པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང༌། དན་རགས་སྱོན་མཁན་བྱུང་མ་སྱོང༌། མཁས་

པའི་བ་བ་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་ནས་འཆད་རྩྱོད་གཉིས་མི་ཚེ་གཅིག་རིང་

ཡྱོང་དགྱོས་མ་གཏྱོགས།  མི་ཚེ་རྱོགས་པའི་རེས་ལག་རེས་འཇྱོག་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། རྩྱོམ་པའི་བ་བ་ནི་རྩྱོམ་ཡིག་གནས་པའི་བར་དུ་མཐྱོང་དུ་ཡྱོད། 

འྱོན་ཀང་ཚད་ལྡན་གི་མཁས་པ་ཡིན་ཕིན་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་གནང་

དགྱོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང༌།  སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཁྱོ་ན་གནང་མཁན་

མཁས་པ་མང་པྱོ་ཡྱོད། དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་དང་འཆད་པའི་བ་

བ་ཙམ་མ་གཏྱོགས། ཤྱོག་ལྷེ་གཅིག་ཀང་མི་རྩྱོམ་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང༌། 

འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་གི་བ་བ་གནང་མཁན་ཡང་སྤི་ཡྱོངས་མཁས་པའི་

གངས་འབྱོར་ནང་ནས་གསུམ་ཆ་གཅིག་ལྱོངས་ཀི་ཨེ་ཡྱོད་སམ། ཡིན་ནའང་

བྱོད་ཀི་རྩྱོམ་རིག་གི་འབྱོར་དང༌།  བརྱོད་གཞི་རྣམ་གངས་མི་འད་བ། གཏིང་

ཟབ་ད་ལྟ་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་ཙམ་ལའང་ཆ་བཞག་ན། དེ་ཙམ་འཛམ་བུ་གིང་

གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སུ་ལའང་བྱུང་མེད།

འཛམ་གིང་ནང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ལ་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་འཁྱོད་

པ་དང་བྱུང་བ་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་ལྱོ་སྱོང་ཕག་བདུན་

ལྷག་ཙམ་གི་བྱུང་རབས་ཡྱོད་ཅིང༌། སྒྲུང་གཏམ་ལྟར་ན་ལྱོ་སྱོང་ཕག་བདུན་

ལས་བརྒལ།  མི་འབྱོར་ནི་ཧ་ཅང་ཆེ། བྱོད་ཀི་མི་འབྱོར་ནི་རྒྱ་དཀར་ནག་

གི་མི་འབྱོར་གི་བརྒྱ་ཆའི་གངས་ཆུང་ནང་མ་གཏྱོགས་མེད།  གང་ལྟར་བརྒྱ་



21

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཆ་གཅིག་ཀང་ལྱོང་གི་མེད། རིག་གཞུང་རིང་པའི་བྱུང་རབས་རིང་པྱོ་ཡྱོད་

པ་དང་མི་འབྱོར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉིས་ཀི་མཁས་པའི་གངས་

འབྱོར་དང་རྩྱོམ་ཡིག་གི་ལག་རེས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཞག དེ་བཞིན་

བྱོད་པ་ལྱོ་ཆིག་སྱོང་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གི་བྱུང་རབས་དང་ས་ཡ་དྲུག་ལས་མི་

བརྒལ་བའི་མི་འབྱོར་ཙམ་གིས་ནང་དྱོན་རིག་པ་ཙམ་མིན་པར་ཕི་ནང་

ཐུན་མྱོང་བའི་རིག་གནས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཐྱོག་ལག་རེས་འཇྱོག་པ་གཉིས་

མཚུངས་བསྡུར་བེད་ན་ཧ་ཅང་གསལ་པྱོ་རེད།  སྒྲུབ་བེད་མང་པྱོ་བཀྱོད་

ནས་བཤད་དགྱོས་དྱོན་མི་འདུག ཨང་རྩིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་མང་པྱོ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་ཞིག་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་ཁྱོན་ནས་

མེད་པར་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་ཟེར་བ་བཞིན་རང་བྱུང་གི་མཁས་པ་ཡྱོང་

རྒྱུ་མེད། དེ་ནི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་སྦངས་ནས་ཡྱོང་དགྱོས། ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་བྱོད་དུ་ཤེས་ཡྱོན་གི་གྱོ་སྐབས་ཡྱོངས་ཁབ་ལ་མེད། དེང་སང་ལྟ་བུ་བྱོད་

པའི་ན་གཞྱོན་ཡིན་ཕིན་ངེས་པར་དུ་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་དགྱོས་པ་དང༌།  གཞི་

རིམ་འཛིན་གྲྭ་མ་ཐྱོན་ན་མི་ཆྱོག་པའི་གནས་སངས་མེད། རྒྱ་མི་དང་པྱོ་བྱོད་

དུ་ཡྱོང་སྐབས་ཁྱོང་ཚོ་ལྐུགས་པ་དང༌།  རེས་ལུས།  ཆེས་མུན་ནག སྱོབ་

གྲྭ་གཅིག་ཀང་ཡྱོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྱོད་པའང་ཆ་ཤས་ཤིག་བདེན་

སིད། དེ་སྐབས་སྱོབ་གྲྭར་མ་འགྱོ་ན་མི་ཆྱོག་པའི་སྒིག་གཞི་མེད་ལ། སྱོབ་

གྲྭར་འགྱོ་འདྱོད་ནའང་ཉེ་འགམ་དུ་སྱོབ་གྲྭ་མེད་པའང་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་

ཚུལ་རེད།  ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་ལ་དྱོན་གཉེར་ཡྱོད་ན། བཟའ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བཏུང་མེད་པའི་སྤྲང་པྱོའམ། ཡང་ན་བྱོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གི་

རྒྱལ་པྱོ་གང་ཡིན་རུང༌། སྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐེན་ཡྱོད་པ་རེད། 

དེང་སང་བཞིན་སྒིག་འཛུགས་ལྡན་པའི་སྒྱོམ་གཞི་འད་ཆགས་པྱོ་དང་ལས་

བསྱོམས་སྐྱོར་ཆྱོག་ཅིག་མེད་ཀང༌། བྱོད་ནང་ཤེས་ཡྱོན་གི་འདུན་པ་ཡྱོད་

པའི་ན་གཞྱོན་གཅིག་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་མ་རག་པར་ལུས་འདུག་ཟེར་བ་

ཞིག་ཧ་ལམ་བཙལ་ནའང་རེད་རྒྱུ་མེད། དེར་བརེན་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་

ལམ་སྱོལ་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་དང་མི་རིགས་གཞན་གིས་བསྒྲུན་དུ་མེད་

པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡྱོད་པར་བརེན།  ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་གནས་

སྐབས་སུའང་བྱོད་པའི་ངྱོས་འཛིན་དང་བྱོད་པའི་མཚན་སན་མ་བརླགས་

པ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་གི་མི་ཚང་མས་ཚུར་སྐད་ཆ་འདི་བ་དང༌། དགེ་རྒན་

བེད་རྱོགས་ཞེས་ཡྱོང་བ་མ་གཏྱོགས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་སེབས་ནས་ལྱོ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཕིན་པ་དེའི་ནང་ཁེད་ཚོས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ཁེད་ཚོ་མུན་

ནག་དང་རྨྱོངས་པ་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཕར་བསབ་དགྱོས་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་

མེད། ལྱོ་བཅྱོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་སྱོན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུའང་ནང་དྱོན་རིག་པའི་

སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་པ་ཚོའང་ཡར་ཐྱོན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་དགེ་རྒན་དུ་འགྱོ་

བ་ཡིན། འྱོན་ཀང་དེང་སང་དགེ་ཕྲུག་བས་ནས་འགྱོ་མཁན་མང་དུ་འགྱོ་

མུས་རེད།

བྱོད་ནང་དེང་རབས་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་མ་དར་བའི་

དབང་གིས་བྱོད་པ་ཆབ་སིད་ཀི་ཆ་ནས་སྐྱོ་པྱོ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཤྱོད་

མཁན་ཡྱོད་པ་བདེན་ཤས་ཆེ། འྱོན་ཀང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན།  
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ བར་དུ་བྱོད་ནང་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་མ་དར་

བ་དེས་ད་རེས་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་འདི་འད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུའང་ལྟྱོགས་ཤི་

ཐེབས་དགྱོས་པའི་ཉམ་ཐག་པྱོ་མ་བྱུང་བར་ད་དུང་མི་རིགས་ཀི་སྱོབས་པ་

དང་་གཟི་བརིད་དེ་བཟུང་ནས་འགྱོ་ཐུབ་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད།  བྱོད་པའི་ངྱོས་

འཛིན་ནི་དེ་རང་རེད། དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱོད་པའི་ངྱོས་འཛིན་གང་ཡང་

མེད། དེ་འདའི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་བཟང་པྱོ་ལ་བརེན་ནས་

ང་ཚོ་བྱོད་མ་ཤྱོར་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་རེད་ལ།  ད་ལྟའང་དེའི་

རྒྱུན་ཡྱོད་མུས་རེད། གདན་ས་ཁག་གི་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར། ད་ལྟ་ཁེད་ཚོ་

བཞུགས་སའི་དྷ་ས་རིགས་ལམ་སྱོབ་གཉེར་ཁང་གི་ས་རཱ་མཐྱོ་སྱོབ་ལྟ་བུ་དེ་

ཨིན་ཇི་དང༌།  ཨང་རྩིས།  ཚན་རིག འཕྲུལ་ཆས་སྱོགས་ཀི་མཐྱོ་སྱོབ་མིན་

པར། སྱོལ་རྒྱུན་གི་སྱོབ་ཚན་ཁག་བསབ་ས་ཞིག་རེད། དེས་ན་གནད་དྱོན་

དེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་འགྱོ་བ་མི་རིགས་སྤི་ཡྱོངས་ཀིས་དྱོ་སྣང་ཡྱོད་པ་ཡིན་

སབས་དེའི་ཆ་ནས་གནས་ཤིང༌། མུན་ནག་དང་རེས་ལུས་རེད་ཅེས་ཤེས་

ཡྱོན་ལྡན་པ་སུས་ཀང་མཐྱོང་ཆུང་གཏྱོང་གི་མེད་པ་མ་ཟད།  རེ་བ་ཆེན་པྱོ་

ཞིག་བརྒྱབས་ནས་ལྟ་བཞིན་པ་རེད།

འྱོན་ཀང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་དེར་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་

པར་དགྱོས་ངེས་ཀི་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའི་ཞན་ཆ་ཞིག་ཏན་ཏན་བྱུང་བ་

དེ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་དགྱོས། དེ་ཡང་ཐུན་མྱོང་ཐ་སད་རིག་གནས་ཀི་ཤེས་

ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་དུས་མཐུན་དགྱོས་ངེས་ཀི་ཡན་ལག་ཁ་ཤས་ང་ཚོས་མ་

བངས་པར་ལུས་པ་དེས་ད་ལྟ་སྐྱོན་ཆ་ཕན་བུ་བྱུང་ཡྱོད། དེ་ང་ཚོས་ངྱོ་ཤེས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དགྱོས། དྱོན་སིང་བྱོད་ཀི་འདས་པའི་ལྱོ་ཆིག་སྱོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱའི་བྱུང་

རབས་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་ཚད་ལྡན་ཡྱོད་པ་ལ་བརེན་

ནས་བྱོད་མི་རིགས་ནི་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་ལས་ཁད་པར་

འཕགས་པ་དེ་ད་ལྟའི་བྱོད་རིགས་ན་གཞྱོན་ཚོས་མཐྱོང་དགྱོས་པ་དང༌།  

ཤེས་དགྱོས་པ།  ངྱོ་འཕྱོད་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད།

དྱོན་དག་གཉིས་པ།  ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ ལ་ང་ཚོ་སྐབས་བཅྱོལ་དུ་སེབས་མ་

ཐག་ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྱོའི་དགྱོངས་པ་

བཞེས་ནས་བྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་རེད། ཁེད་ཚོ་མང་ཆེ་

བ་དེ་ནས་ཐྱོན་པ་ཤ་སག་ཡིན་སབས་རྒྱས་བཤད་བེད་རྒྱུ་མིན། དེ་ལ་བརེན་

ནས་འདས་པའི་ལྱོ་ ༤༦ རིང་ང་ཚོའི་ཞན་ཆ་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོ་བསང་ཐུབ་པ་

དང༌། ཁ་ཚ་དགྱོས་གཏུགས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་མང་པྱོ་ཞིག་ཀང་བསྒྲུབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་ཞན་ཆ་ནི་ང་ཚོ་ ༡༩༥༩ ལྱོར་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་མ་

ཐག་ལམ་སང་རྒྱ་གར་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་རང་ཐྱོག་ཕིན་པ་མ་གཏྱོགས་ཐབས་

ལམ་གཞན་གང་ཡང་མེད།  ཡིན་ནའང་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༧༠ དྱོན་གངས་ཙམ་ནས་

བྱོད་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་དེང་རབས་ཀི་

སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་སངས་ཀི་ལམ་སྱོལ་ཞིག་མ་བཟྱོ་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡང༌། རེས་

ལུས་མང་པྱོ་ཐེབས་ཟིན། ད་ལྟ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་

དང་ཞན་ཆ་མང་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོས་ངྱོས་ལེན་གནང་

དགྱོས། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོའི་གནའ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་ནས་ལམ་སང་

ལག་བསར་ཐུབ་པའི་ཁེ་ཕན་རྣམས་དུས་མཐུན་བངས་མ་ཐུབ་སབས། ད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ལྟ་འཛམ་བུ་གིང་སྤི་ཡི་སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་པར་གགས་པའི་མི་དེ་ཚོ་དང་གཅིག་

པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡྱོང་བ་རེད། མདྱོར་ན་བཙན་བྱོལ་བ་གཞིས་ཆགས་

པ་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་བསམ་བྱོ་མ་བཏང་

བ་དང༌། འཆར་འགྱོད་ཀིས་འགྱུར་བ་གཏྱོང་མ་ཐུབ་པ་བཅས་ལས་བྱུང་བ་

རེད།  གང་ལྟར་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ སྱོན་ལ་བྱོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་

སྱོལ་གང་འད་ཞིག་ཡྱོད་པ་དང༌། དེས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་གང་འད་ཞིག་ཏུ་

བསྐྲུན་ཐུབ་ཡྱོད་པ།  ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ རེས་ལ་ྋསྐབས་མགྱོན་རིན་པྱོ་ཆེའི་

དགྱོངས་གཞི་དང་མཐུན་པའི་དེང་རབས་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སྐབས་གང་འད་

ཞིག་ཐྱོབ་པ་དང༌། དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཇི་ཙམ་བར་བསྐལ་ཡྱོད་པ་བཅས་འདི་

གཉིས་ཐྱོག་བསྐར་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཁེད་རང་ཚོའི་ལས་འགན་ཞིག་རེད། 

ངས་གཅིག་དང་གཉིས་ཞེས་ཞིབ་ཚགས་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དང་གྱོ་སྐབས་མི་

འདུག ས་བྱོན་ཙམ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།

དྱོན་དག་གསུམ་པ།  ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་ལག་ལེན་དུ་བསར་

བའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། ད་ཆ་གང་དུ་སེབས་མིན་

བཅས་མང་ཆེ་བས་མཁེན་ཤག་རེད། ཡིན་ནའང་འདིར་གལ་པྱོ་ཆེ་ལ་ནན་

ཏན་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང༌། ང་ཚོའི་ས་མྱོའི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་

བརྒྱུད་རིམ་དེ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་

ལམ་སྱོལ་དེ་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་པ་བཤད་མི་དགྱོས། ཡིན་

ནའང་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་བདུན་པའི་མཇུག་དང་བཅྱོ་བརྒྱད་པའི་འགྱོར་རྒྱ་གར་

ཤར་ཕྱོགས་ཚོ་སེ་ (East India Company) ཟེར་བ་དེས་རྒྱ་གར་གི་ས་ཁྱོན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་ཤིང༌།  དེ་རེས་ཨིན་གཞུང་

རང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བེད་འགྱོ་ཚུགས་པ་རེད། ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་

ནང་ཆབ་སིད་དབང་སྒྱུར་བརན་པྱོ་ཡྱོང་ཆེད་མཁས་པ་ཚོས་དུས་ནས་དུས་

སུ་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་ཡྱོད། ཉམས་ཞིབ་བེད་མཁན་གགས་ཆེ་བ་གཅིག་སྐུ་

ཞབས་མེ་ཀྱོ་ལེ་ (Macaulay) རེད། རེས་སུ་ལྱོཌ་ (Lord) ཡང་ཆགས་པ་

རེད།  ཁྱོང་ཕི་ལྱོ་ ༡༨༣༠ སྱོ་གངས་ནང་རྒྱ་གར་དུ་ལྱོ་བཞི་ལྔ་བསད་རིང་

མདྲཱས་དང༌།  ཧེདརཱ་བཱད།  ཀལ་ཀཏྟཱ། དིལླི།  ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་སྱོགས་རྒྱ་གར་ཤར་

ནུབ་ལྷྱོ་བང་གི་གྱོང་ཁེར་ཆེན་པྱོ་ཁག་དང༌། གྱོང་གསེབ་མང་པྱོའི་ནང་སྐྱོར་

བསྐྱོད་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ཕར་ལྱོག་རེས་ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་འྱོག་

མའི་ཚོགས་མི་ཆགས་པར་བརེན། གྱོས་ཚོགས་འྱོག་མའི་ནང་གཏམ་བཤད་

རིང་པྱོ་གཉིས་བས་པ་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་སྱོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་

སྱོལ་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་འདུག རྒྱ་གར་མི་མང་ཡྱོངས་རྱོགས་ཡི་

གེ་འབི་ཀྱོག་ཤེས་པ་དང་སྱོབ་སྦྱོང་ཡྱོད་པ་མིན་ཡང༌། གལ་རིམ་དམིགས་

བསལ་བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་ཤེས་ཡྱོན་དང་བསམ་བྱོའི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་

མཐྱོ་པྱོ་འདུག གནས་བབ་དེ་ལ་སྐྱོན་ནམ་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏང་མ་ཐུབ་

ན། རྒྱ་གར་ཐྱོག་ཨིན་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་རྒྱུན་རིང་གནས་ཐུབ་ཐབས་མི་

འདུག གལ་སིད་རྒྱ་གར་ཐྱོག་ང་ཚོའི་དབང་སྒྱུར་རྒྱུན་རིང་གནས་དགྱོས་ན། 

རྒྱ་གར་གི་ན་གཞྱོན་ཚོར་ང་ཚོའི་འདྱོད་པ་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སྤྲད་

དེ་རེས་མ་ང་ཚོ་ལ་རག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བྱོས་འགེལ་དང་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་

བེད་མཁན་ཞིག་ཏུ་བཟྱོ་དགྱོས། དེ་འད་བཟྱོ་མ་ཐུབ་ན་ང་ཚོའི་དབང་སྒྱུར་

རྒྱ་གར་ནང་ལྱོ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཆྱོག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་པར་བརེན།  
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཨིན་གཞུང་གིས་དེ་དངྱོས་གནས་རེད་འདུག ཁེད་རང་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐྱོ་

རྒྱུ་ཡིན། ཁེད་རང་གིས་དབུ་ཁིད་འྱོག་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་

གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒིག་དགྱོས་ཞེས་བཤད་འདུག 

ངས་མིང་བརེད་འདུག་མ་གཏྱོགས་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་གི་པཎིཏ་མཁས་པ་

གཅིག་དང་ཨིན་ཇིའི་མཁས་པ་གཞན་གཅིག་ཡྱོད་འདུག  མེ་ཀྱོ་ལེ་དེའི་

ཚོགས་གཙོ་རེད།  

ཕི་ལྱོ་ ༡༨༤༦ ཡིན་ནམ་ ༡༨༤༧ དེ་འད་ཞིག་ལ་ཀལ་ཀཏྟཱར་ལྱོཌ་

མེ་ཀྱོ་ལེའི་ཆེད་གཉེར་ཚོགས་ཆུང་ (Lord Macaulay Commission) 

བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་

འབད་བརྩྱོན་བས་པ་རེད།  དེ་ལ་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོགས་གང་ཡང་

མ་བཏགས་པར། ཨིན་སྐད་ཐྱོག་ནས་བསབ་རྒྱུའི་ཤེས་ཡྱོན་ཞེས་བཏགས་

འདུག ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་གྱོས་བསྡུར་བྱུང་བའི་ཚིག་ཐྱོ་ཚང་མ་དེང་སང་

ལག་ཏུ་ཐྱོབ་རྒྱུ་ཡྱོད།  ཚིག་ཐྱོ་དེ་དག་རེས་མ་ཁེད་རང་ཚོར་གཏང་རྱོགས་

ལབ་ཀི་ཡིན། ངེས་པར་དུ་ཀྱོག་ཐུབ་པ་གནང་དགྱོས། དེའི་ནང་ཁྱོ་རང་གི་

རྱོགས་པ་ཨིན་ཇིའི་མཁས་པ་གཞན་དེས་ཨིན་སྐད་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སྒྱོམ་གཞི་

དེ་རྒྱ་གར་ནང་བཙུགས་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞིང༌། ཁྱོང་ཚོས་ཨིན་ཇི་སྦངས་ནས་

དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་མཐྱོ་པྱོ་ཆགས་ན། ཨིན་ཇི་ལ་ངྱོ་རྒྱོལ་བེད་མཁན་

གི་འགྱོ་ཁིད་ཀང་འདི་ནས་འཐྱོན་སིད། དེ་ལས་ད་ལྟ་རེས་ལུས་དང་མུན་

ནག་གང་ཡིན་དེ་རང་ལ་བཞག་ན། ང་ཚོའི་དབང་སྒྱུར་དེ་བརན་པ་གནས་

ཐུབ་ཅེས་ཤུགས་ཆེན་པྱོས་བཤད་ཀང༌། མེ་ཀྱོ་ལེ་དང་རྒྱ་གར་གི་མི་དེས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཁས་ལེན་བས་མེད། རྒྱ་གར་གི་མི་དེས་དེ་འད་ཡྱོང་ཐབས་མེད། སྱོབ་སྦྱོང་

ཡག་པྱོ་སྤྲད་ན་ཏན་ཏན་རྒྱ་གར་གི་ན་གཞྱོན་དེ་ཚོ་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་

ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཞིག་ང་ཚོས་བཟྱོ་ཐུབ་

ཅིང༌། བཟྱོ་དགྱོས་ཀི་རེད་ཅེས་མེ་ཀྱོ་ལེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཡྱོད།

མཐའ་མ་རྒྱབ་གཉེར་བཞིན་ཨིན་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

ངྱོས་ལེན་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་སྱོབ་གྲྭ་གསར་པ་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་

དྱོན་འགྱོ་འཛུགས་བྱུང༌། གང་ལྟར་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་པགས་

པའི་ཚོས་གཞི་བརེ་པྱོ་བརྒྱབས་ཏེ་དཀར་པྱོ་བཟྱོ་མི་ཐུབ། དེ་དུས་རྒྱ་གར་

བ་རྣམས་ནག་པྱོ་དང་ཁྱོ་རང་ཚོའི་མི་རིགས་དེ་དཀར་པྱོར་བརྩི་བ་རེད། 

པགས་པ་ལས་གཞན་པ་བསམ་བྱོ་དང༌།  མངྱོན་འདྱོད། འབེལ་བ་བེད་

སངས་ཚང་མ་ཨིན་ཇི་མི་དཀར་པྱོ་དང་མཐུན་པ་བཟྱོ་ཐུབ་ན་ང་ཚོའི་དབང་

སྒྱུར་དེ་བརན་པྱོ་གནས་ཐུབ་ཅེས་གསལ་པྱོ་བཤད་ཡྱོད། ཁྱོང་ཚོས་བཟྱོས་

པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ག་མ་ཞིག་གྲུ་མ་

ཉམས་པར་ཡྱོད་མུས་རེད།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་རེས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་བཟྱོ་ཆེད་

ཚོགས་ཆུང་རིམ་པ་ལྔ་བཙུགས་ཤིང༌།  རཱདྷཱ་ཀྲྀཥྞནཱ་ (Radhakrishna Com-

mission)  ནས་ཨཱཅཱརྱ་རཱམ་མཱུརི་ཚོགས་ཆུང་ (Acharya Ramamurti 

Commission)  བར་གི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ཚད་ལྡན་མང་པྱོ་

བཏྱོན་ཡང༌། ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེའི་སྒྱོམ་གཞིར་འགྱུར་བ་གཏྱོང་ཐུབ་མེད། དགེ་

རྒན་གི་ཕྱོགས་རིམ་མ་གཏྱོགས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་གཉེར་གཞན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

རྣམས་རྒྱ་གར་གི་སིད་གཞུང་རིམ་པས་ལག་ལེན་རྩ་བ་ནས་བསར་མེད། 

དཔེར་ན་ཀྱོ་ཋཱ་རཱི་ཚོགས་ཆུང་ (Kothari Commission)  བཙུགས་རེས་

དེས་རྒྱབ་གཉེར་བས་པའི་ཕྱོགས་རིམ་སྤྲད་པ་མ་གཏྱོགས། དྱོན་དག་གཞན་

གཅིག་ཀང་ད་བར་ལག་ལེན་བསར་བ་བྱུང་མེད། དེའི་དབང་གིས་དབུས་

བྱོད་སྱོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སི་བི་ཨེས་ཨི་ (Central Board of Secondary 

Education) སྒྱོམ་གཞིའི་ནང་བྱོད་སྐད་དེ་མ་སྐད་ཚུལ་དུ་བསབ་རྒྱུ་ཞིག་

བཅུག་པ་མ་གཏྱོགས།  གཞན་རྣམས་གཅིག་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེའི་གྲུབ་

འབས་རྡྱོག་རྡྱོག་ཅིག་ཞུ་ན། རྒྱ་གར་བཞིན་ན་གཞྱོན་ལས་མེད་ལྱོ་རེ་ནས་

ལྱོ་རེར་མང་དུ་འགྱོ་བ་དེ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་

དེ་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་སྐབས་ག་ཆ་སྤྲད་ནས་གཡྱོག་པྱོར་བཀྱོལ་མཁན་

ཞིག་བཙལ་བ་མ་གཏྱོགས། རང་གི་རྐང་པའི་ཐྱོག་ལངས་ནས་རང་དབང་

གིས་མི་ཚེ་བསྐལ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང༌། ནུས་པ།  གཤིས་ཀ་བཅས་གསུམ་ག་

མེད་པ་བཟྱོས་པ་རེད། ང་ཚོའི་ནང་དུ་བལྟས་ནའང་།  བི་ཨེ་ (B.A.)  དང༌།  

བི་ཀྱོམ།  (B.Com) ཨེམ་ཨེ་ (M.A.)  ཐྱོན་སྐབས་ལམ་སང་ལས་ཀ་ཞིག་

འཚོལ་གི་ཡྱོད་མ་གཏྱོགས། ལས་ཀ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡྱོད་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་

ཉུང་ཉུང་རེད། ལས་ཀ་ཞིག་འཚོལ་གི་ཡྱོད་ཟེར་མཁན་ནང་དུའང་ལས་ཀ་

རག་སྱོང་ཟེར་མཁན་ཡང་དཀྱོན་པྱོ་རེད།  

རྒྱ་གར་གི་གཙུག་ལག་སྱོབ་གཉེར་ཁང་ཚོགས་པའི་ (Association 

of Indian Universities) ཚོགས་གཙོ་བེད་སྐབས་ངའི་ཚོགས་གཙོའི་

གཏམ་བཤད་ནང་དེང་སང་རྒྱ་གར་གི་གཙུག་ལག་སྱོབ་གཉེར་ཁང་ཡྱོངས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྱོགས་ན་གཞྱོན་ལས་མེད་ལས་ཀ་མི་འཕེར་མཁན་བསྐྲུན་སའི་བཟྱོ་གྲྭ་

ཆགས་ཟིན་པར་བརེན། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ལ་གཞི་རིམ་གི་

འགྱུར་བ་ཞིག་གཏྱོང་མ་ཐུབ་ན་རེ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་མེད་ཅེས་གསལ་པྱོ་

བཤད་ཡྱོད། དེ་སྐབས་སུས་ཀང་དེ་མ་རེད་ཅེས་ཤྱོད་མཁན་མ་བྱུང༌། གཏམ་

བཤད་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་དང་ཧམ་པ་ཚ་པྱོ་ཞིག་ཏུ་དགྱོངས་སིད་ཀང༌། དྱོན་

ངྱོ་མ་དེ་རང་རེད།  གལ་ཏེ་རང་གི་ཕ་མ་ཚོ་རང་འཚོ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ཡང༌། 

ཕྲུ་གུ་མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་ནས་ཐྱོན་པའི་སྐབས་སུ། ཧ་ཅང་ཚོང་པ་ཆེན་པྱོ་

དེ་འད་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏྱོགས། མང་ཆེ་བས་གཡྱོག་

ལས་འཚོལ་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ལམ་མེད་པར་མཐྱོང་ཞིང༌། བརྒྱ་ལ་

གཡྱོག་པྱོར་བཀྱོལ་མཁན་ཞིག་མ་རག་ན་མྱོས་རས་བཟའ་བ་དང༌།  ཆང་

རག་འཐུང་བ། བར་འཁམས་བསད་པ་སྱོགས་ཀི་ངང་ནས་མི་ཚེ་ཟད་དེ་

མཐར་སྤི་ཚོགས་དང་གང་ཟག་སྒེར་གཉིས་ཀར་ཕན་མ་ཐྱོགས་པའི་གནས་

སངས་ཤིག་ཡྱོང་གི་ཡྱོད།

འདི་ཡན་ང་ཚོས་ད་བར་ཉམས་ལེན་བས་པའི་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་དང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང༌།  ཇི་ལྟར་བྱུང་

བ་བཅས་མདྱོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁེད་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པྱོས་ཉམས་ཞིབ་

བས་ཏེ་མཁེན་པ་གནང་དགྱོས།

དྱོན་དག་བཞི་པ།  རྒྱ་གར་གི་ནང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེས་འགིག་

གི་མི་འདུག དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགྱོས།  གདམ་ག་གཞན་ཞིག་འཚོལ་

དགྱོས་ཟེར་མཁན་མི་ཆེ་ཆུང་འད་མིན་མང་པྱོ་བྱུང་ཞིང༌། རབཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་ 
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

(Rabindranath Tagore) གིས་ཤཱནི་ནིཀེཏན་ (Shantiniketan) དང༌།  ཤྲི་

ཨརབིནྡ་གྱོཥ་ (Sri Aurobindo Ghosh) ཡིས་ཨརབིནྡ་ཨཱཤྲམ། (Aurob-

indo Ashram) ལྕམ་ཨེ་ནི་བེ་སན་ཊ་ (Annie Besant) ཡིས་ཧིཾདཱུ་སྱོབ་

གྲྭ་ (Hindu School) དང་ཧིཾདཱུའི་མཐྱོ་སྱོབ། (Hindu College) མཐའ་མ་

མདན་མྱོཧན་མཱལབཱིཡ་ (Madan Mohan Malviya) ནས་བནཱརས་ཧིཾདཱུའི་

གཙུག་ལག་སྱོབ་ཁང༌།  (Benaras Hindu University) དེ་བཞིན་གུརུ་

ཀུལ་ཀངྒཌི་དང༌། (GurukulKangri) བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་གཱནྡིའི་ཀཱཤཱི་

བིདྱཱཔིཋ་ (Mahatma Gandhi Kashividyapeeth) གུཇརཱཏ་བིདྱཱཔིཋ་ 

(Gujarat Vidyapeeth) སྱོགས་ཨིན་ཇིའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ལས་ལྡྱོག་

ནས་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་དྱོན་དུ་ཡིན་ཡང༌། 

ལྱོ་ཤས་སྱོང་རེས་ག་ལེར་འདམ་གི་ཐྱོག་འདེད་བརྡབ་ཤྱོར་བ་བཞིན་མཐའ་

མར་མེ་ཀྱོ་ལེ་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་ཁྱོན་ཡྱོངས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གི་བརྒྱུད་རིམ་

དེའི་ནང་སིམ་པ་མ་གཏྱོགས།  རང་རྐ་འཕེར་བ་བསད་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།

དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ཕན་བུའི་ཁད་དུ་ཐྱོན་པ་མ་ཟད། དམིགས་བསལ་

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྱོན་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་གཱནྡིའི་

ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་གསར་པ་ཞེས་པ་དེ་རེད།  དེ་ལ་ནཨཱི་ཏཱལཱིམ་ (Nai-

Talim) ཞེས་བརྱོད་ཅིང༌།  ནཨཱི་ནི་གསར་པ་དང༌།  ཏཱལཱིམ་ནི་ཤེས་ཡྱོན་རེད། 

དེ་ལའང་བྱུང་རབས་ཤིག་ཡྱོད་རེད།  ཁེད་ཚོས་ཀང་ཤེས་ན་ཡག་པྱོ་འདུག 

གཱནྡི་ནི་ཚོད་བལྟ་ཤ་སག་གནང་ནས་ཕེབས་མཁན་ཞིག་རེད། རང་རྣམ་

ལའང་ངའི་བདེན་པའི་ཚོད་བལྟ་ (My Experiment with truth) ཞེས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པྱོ་བདེན་པ་འཚོལ་ཆེད་ཚོད་བལྟ་ཤ་སག་གནང་ནས་ཕེབས་པ་

རེད། དེ་ལྟར་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་རིང་པ་དེས་འགིག་གི་མི་འདུག ཤེས་

ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་གསར་པ་ཞིག་དགྱོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་སྱོན་

མ་ནས་བྱུང་མྱོང་བ་ཞིག་རེད།

མཧཱདེབ་དེསཨཱི་ (Mahadev Desai) ཞེས་དགྱོངས་པ་མ་རྱོགས་བར་

གཱནྡིའི་སྒེར་དྲུང་ལྟ་བུ་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་མཁན་གགས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་

བྱུང་ཞིང༌། ཁྱོང་གཱནྡིའི་ལྷན་དུ་སེཝཱགྲཱམ་ཨཱཤྲམ་ (Sevagram Ashram) དུ་

བཞུགས་སྐབས་རབཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་མཉམ་དུ་ཤྲིལངྐཱའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལས་ཀ་

བེད་མཁན་ཨཱརྱ་ནཡཀམ་ (Dr.AryaNayakam) དང་ཁྱོང་གི་ལྕམ་གཉིས་

ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡྱོད་འདུག ཁྱོང་གཉིས་ཀ་ལྱོན་ཌྱོན་གི་ཨྱོཀ་སི་ཕྱོར་

ཌི་གཙུག་ལག་སྱོབ་ཁང་ (Oxford University) ནས་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ 

(Ph.D) གི་ཕག་འཁེར་ཐྱོན་པ་ཞིག་རེད། དེ་སྐབས་གཱནྡིས་ནཱག་པུར་གཡས་

གཡྱོན་ལ་སྱོབ་གྲྭ་གསར་པ་འཛུགས་ཆེད་ནཡ་ཀམ་ལ་འགན་འཁི་གནང་

སེ་དེ་དུས་རྒྱ་གར་གི་སྱོབ་གྲྭའི་ལམ་སྱོལ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང༌། 

ཚུལ་ཁིམས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཐྱོག་ནས་མི་འད་བ་བཟྱོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་

རེད། མཧཱདེབ་དེསཨཱི་ལ་ནཱརཱཡཎ་དེསཨཱི་ཞེས་པའི་བུ་འབིང་བ་ཞིག་ཡྱོད་

ཅིང༌། ད་ལྟའང་བཞུགས་པ་མ་ཟད།  འདི་ལྱོ་དགུང་ལྱོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་

རེད།  དེ་དུས་ནཱརཱཡཎ་དེསཨཱི་ལྱོ་བཅུ་རེད། སྱོབ་སྦྱོང་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་ཆེད་

ཨཱརྱ་ནཡ་ཀམ་གིས་སྱོབ་སྤི་བེད་པའི་སྱོབ་གྲྭར་བཅུག་འདུག སྱོབ་གྲྭར་ཉིན་

གཉིས་ཕིན་ནས་ཚུར་ལྱོག་སྐབས་རང་གི་ཕ་མཧཱདེབ་དེསཨཱི་ལ་སང་ཉིན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ནས་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་ཡི་མིན། བབ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་ཇི་

ཙམ་བས་ཀང་འགྱོ་འདྱོད་གནང་མི་འདུག ཕས་ཁེད་རང་སྱོབ་གྲྭར་མ་ཕིན་

ན་འགིགའྱོན་ཀང་བཱ་བཱུ་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་འདི་ན་ཞེས་བཤད་འདུག འདིར་

བཱ་བཱུ་ནི་གཱནྡི་ལ་ཟེར་གི་ཡྱོད།  ནཱརཱཡཎ་དེསཨཱིས་འགིག་གི་འདུག བཱ་བཱུ་ལ་

སྐད་ཆ་འདི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྱོད་དེ་ཤྱོག་བུ་ཞིག་སྒང་ལ་ང་སྱོབ་གྲྭར་ཉིན་

གཉིས་ཕིན་པ་ཡིན།  བབ་གང་ཡང་མཐྱོང་མ་སྱོང༌། ད་ང་སྱོབ་གྲྭ་དེར་འགྱོ་

ཡི་མིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་འད་འདི་འད་ཡིན་ཞེས་ཡི་གེ་རིང་པྱོ་ཞིག་བིས་

ནས་བཱ་བཱུ་ལ་འབུལ་ཆེད་མཧཱདེབ་དེསཨཱིའི་ཕག་ཏུ་བསྐུར་འདུག ཡི་གེ་དེ་

ཕུལ་སྐབས་གཱནྡིས་ལམ་སང་ལན་དུ་བུ་ལེགས་སྱོ་ཞེས་ཚིག་གཅིག་བིས་པ་

མ་གཏྱོགས། སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་དང་མི་འགྱོའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་གསུངས་མེད།

ནཱརཱཡཎ་དེསཨཱི་དེ་ནས་སྱོབ་གྲྭར་ཕིན་མེད། དེར་བརེན་སྱོབ་སྤི་ཨཱརྱ་

ནཡ་ཀམ་གིས་གཱནྡི་ལ་ཁེད་ཀིས་ནཱརཱཡཎ་དེསཨཱི་སྱོབ་གྲྭར་མ་ཕིན་པར་

ལེགས་སྱོ་ཞེས་གསུངས་འདུག་ཀང༌། ཕྲུ་གུ་དེའི་མ་འྱོངས་པའི་འདུན་ལམ་

ལ་རྩེད་མྱོ་རྩེ་བ་མ་རེད་དམ། ཁྱོ་སྱོབ་གྲྭར་མ་ཕིན་ན་གང་བེད་དམ། རེས་མ་

སྱོབ་སྦྱོང་ཇི་ལྟར་བེད་ཀི་རེད་དམ། ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་ཆགས་ཀི་མ་རེད་དམ་

ཞེས་རྒྱུ་མཚན་མང་པྱོ་བཀྱོད་དེ་ཡི་གེ་རིང་པྱོ་ཞིག་བིས་པར་བརེན།  གཱནྡིས་

ཁེད་རང་གིས་བཤད་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ནཱརཱཡཎ་གིས་

བཤད་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ང་ཚོ་གསུམ་ཚོགས་འདུ་

ཞིག་ཚོགས་དགྱོས།  ནཱརཱཡཎ་ལ་གང་བཤད་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་དེ་བཤད་དུ་བཅུག 

ཁེད་རང་ལའང་གང་བཤད་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་དེ་བཤད། ངས་དཀིལ་དུ་བསད་ནས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གྱོས་བསྡུར་བེད་ཆྱོག་ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་དུས་ནཱརཱཡཎ་ལྱོ་བཅུའི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། ཨཱརྱ་ནཡ་ཀམ་

ནི་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ཐྱོན་པ་དང་གཟུགས་པྱོའང་གཱནྡི་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡྱོད་འདུག དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་བཞིའི་རིང་རག་ཏུ་གཱནྡི་དང༌།  ནཱརཱཡཎ་

དེསཨཱི། ཨཱརྱ་ནཡ་ཀམ་གསུམ་པྱོ་དགྱོང་དྱོ་འཆམ་འཆམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་

ནཱརཱཡཎ་གི་ཁིམས་རྩྱོད་པ་ལྟ་བུ་དེ་གཱནྡིས་གནང་ཞིང༌། ནཡ་ཀམ་གིས་རང་

གི་སྒྲུབ་བེད་རྣམས་བཀྱོད་དེ།  ད་ལྟའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་སངས་ཐྱོག་གྱོས་

བསྡུར་བས་པའི་མཐའ་མར་ཨཱརྱ་ནཡ་ཀམ་གིས་ཀང་ནཱརཱཡཎ་སྱོབ་གྲྭར་མ་

འགྱོ་བ་དེ་འགིགས་འདུག་ཅེས་བརྱོད་དགྱོས་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཁྱོ་རང་གིས་

ཀང་ལམ་སང་སྱོབ་སྤི་དེ་ནས་དགྱོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ནཨཱི་ཏཱལཱིམ་གི་ལམ་སྱོལ་

བཟྱོ་མཁན་གི་མི་དང་པྱོ་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་འདིའི་

ཐྱོག་ཉམས་གསྱོ་ཤ་སག་བས་པས་ཕན་ཐྱོགས་མི་འདུག གཞི་རིམ་གི་འགྱུར་

བ་ཞིག་གཏང་དགྱོས་ཞེས་ནཨཱི་ཏཱལཱིམ་འགྱོ་ཚུགས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཌྱོག་ཊར་ཛ་ཀཱིར་ཧུ་སེན་ (Dr. ZakirHussain) དང༌། 

ཀུམཱརཔྤཱ། (Kumarappa) ཨཱརྱ་ནཡ་ཀམ་སྱོགས་མཁས་པ་མང་པྱོས་ལྱོ་

ནས་ལྱོ་བསྟུད་ཉམས་ཞིབ་ཀིས་ད་ལྟའི་ནཨཱི་ཏཱལཱིམ་དེ་བྱུང་ཞིང༌། འྱོན་ཀང་

སབས་ཉེས་པ་ལ།  གཱནྡི་དགྱོངས་པ་རྱོགས་ཏེ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་རེས་

གཞུང་དང་སྤི་ཚོགས་ངྱོས་ནས་ལག་བསར་བེད་མཁན་བྱུང་མེད་པར་

བརེན། ལག་བསར་གི་ཆ་ཤས་དེ་རྱོགས་མེད། གཱནྡི་དགྱོངས་པ་མ་རྱོགས་

ཙམ་གི་གཏམ་བཤད་ཅིག་ནང་ནཨཱི་ཏཱལཱིམ་ནི་རྒྱ་གར་མི་རིགས་སྤི་ཡྱོངས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཀི་དྱོན་དུ་ངའི་ཞབས་ཞུ་ཡག་ཤྱོས་དང༌། ཞབས་ཞུ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་ཡྱོད། ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་འདི་ནི་གཱནྡིའི་ཞལ་ཆེམས་ལྟ་བུ་

དེ་ཡིན། འྱོན་ཀང་ལག་བསར་མ་ཐུབ་པ་ནི་ད་ལྟའི་འཇིག་རེན་ནང་དར་

བའི་དེང་རབས་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྱོན་ལ་ཐུག་ཡྱོད་ཅིང༌། གཱནྡིའི་ཤེས་

ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དང༌། དེང་རབས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྱོན་གཉིས་པྱོ་

ཏག་ཏག་ཁ་གཏད་རེད། ཁ་གཏད་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  གདྱོང་ཐུག་རང་ཡིན་

དུས། དེང་རབས་ཀི་མི་ཕལ་ཆེ་བས་དེ་ལ་དྱོ་སྣང་སྤྲད་མེད། དེ་ལས་ད་

ལྟའི་འཛམ་བུ་གིང་གི་གནས་སངས་དང་རྒྱ་གར་གི་གནས་སངས་ང་ཚོའི་

མདུན་ལ་ཡྱོད་བཞིན་པ་རེད།  ནཨཱི་ཏཱལཱིམ་གི་བྱུང་རབས་ཞིབ་ཚགས་པྱོས་

བཤད་དགྱོས་དྱོན་ནི། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་བསམ་ཚུལ་དང་

ལྟ་གྲུབ་ཀི་གཞི་རྩ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་དེ་ནས་བངས་ཡྱོད་སབས།  དེ་

རྣམས་ཁེད་ཚོས་མཁེན་དགྱོས།

དྱོན་དག་ལྔ་པ།  མང་པྱོ་བཤད་དགྱོས་དྱོན་མི་འདུག ཤེས་ཡྱོན་གི་

སིད་བྱུས་ཁེད་ཚོའི་མདུན་ལ་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་ཡྱོད་པ་དེ་ཀྱོག་ན་མཁེན་རྒྱུ་རེད།  

ཡིན་ནའང་བསྱོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཨིན་ཇིའི་བཤད་སངས་

བཞིན་དེ་ཀྱོག་སྐབས་ཡིག་ཕེང་རྐང་པ་མ་ཀྱོག་པར་ཡིག་ཕེང་བར་གི་སྱོང་

པ་ (Between line) དེ་ཚོའང་ངེས་པར་དུ་དྱོ་ནན་པྱོས་ཀྱོག་དགྱོས། ང་

ཚོ་བྱོད་པའི་བཤད་སངས་བས་ན་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་སྒྱོ་ནས་དངྱོས་

བསན་དང༌། ཤུགས་བསན།  ཚིག་གིས་ཟིན་པ། དྱོན་གིས་འཕངས་པ་བཅས་

གང་འདུག་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གཟིགས་ན། གཞི་ནས་ད་ལྟའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཀི་གནས་སངས་དེ་གསལ་པྱོ་མཁེན་ཐུབ་ཀི་རེད།

ད་ལྟའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པྱོས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། ཐྱོག་མ་རྒྱ་གར་གི་གཱནྡིའི་རེས་འབང་མཁས་པ་མང་

པྱོ་དང༌། དེ་ནས་བྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དགེ་

རྒན་དང་སྱོབ་སྤི་སྱོགས་དག་གས་མང་པྱོ། དེ་བཞིན་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་

མཁས་པ་མང་པྱོ་དང་གྱོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་མང་གཙོའི་ལམ་སྱོལ་དང་མཐུན་

པའི་ཟིན་བིས་ཤིག་མ་གཏྱོགས། མི་གཅིག་གཉིས་ཀིས་རལ་གི་གནམ་

གཡུག་བས་པ་ཞིག་མིན། དེ་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྱོས།  མཐའ་མ་དེ་ལ་

གྱོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། གྱོས་ཚོགས་ནང་བྱུང་བའི་བགྱོ་

གེང་དེ་ཚོ་གྱོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་གསར་ཤྱོག་ནང་ལ་འཁྱོད་ཡྱོད་ཅིང༌།  

གྱོས་ཚོགས་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འགལ་ཟླ་གང་བྱུང་འདུག གྱོས་ཚོགས་ཀི་

བགྱོ་གེང་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པྱོ་རེད། གྱོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་

དུ་ཆ་བགྱོས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དགྱོངས་འཆར་རྣམས་ཀང་གཟིགས་

དགྱོས། མཐའ་མ་གྱོས་ཚོགས་ཀིས་སྣྱོན་འཕི་སྱོར་གཅྱོག་གནང་དགྱོས་ཆ་

ཚང་གནང་ནས་སྤི་མྱོས་ཐྱོག་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡྱོད།  དེ་ཚོ་ཁེད་ཚོས་

ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྱོས། ཁེད་ཚོ་ཟླ་བ་གསུམ་ཟུར་དུ་སྱོབ་སྦྱོང་བ་ཡུལ་

ལྟེ་བ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་རེད།  ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དྱོན་གནད་ཆ་

ཚང་མཁེན་ན། སྱོབ་སྦྱོང་བེད་དགྱོས་པའི་སྱོབ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་ཐྱོག་

ནས་ངྱོ་འཕྱོད་རྒྱུ་མ་གཏྱོགས།  འདི་བསབ་དགྱོས།  འདི་བསབ་མི་དགྱོས་

ཞེས་ཕི་ལྱོགས་ནས་བཤད་ཐུབ་ཐབས་མེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚང་མས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལྗགས་ཀྱོག་གནང་ཡྱོད་ཤག་རེད། དེའི་

ཐྱོག་ནས་སྱོ་སྱོའི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་དབང་པྱོ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དགྱོངས་ཚུལ་གང་ཡྱོད་བགྱོ་གེང་གནང་དགྱོས།  བར་ལམ་

བཀའ་ཤག་བེལ་བ་ཚ་པྱོ་བྱུང་སབས། སྱོབ་ཚན་ག་སྒིག་བེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་

སྱོང༌། ཡིན་ནའང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡག་ཐག་ཆྱོད་གནང་འདུག 

ཟླ་བ་མཐའ་མའི་ནང་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་གདན་འདེན་ཞུ་སྐབས་བགྱོ་གེང་

གཏིང་ཟབ་གནང་དགྱོས།  ཚང་མས་ཉན་རྐང་གིས་དེ་རང་ལ་ཆ་མ་བཞག་

པར་དི་བ་དིས་ལན་དང༌། བགྱོ་གེང༌།  བསམ་ཚུལ་གང་ཡྱོད་གསལ་འདྱོན་

དགྱོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་སྱོབ་སྦྱོང་བས་རེས་ཁེད་

ཚོའི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་དེས་

འགིག་གི་མི་འདུག དེའི་ནང་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མིན་ཞེས་བརྱོད་ནའང་འགྱོད་

པ་རྩ་བ་ནས་མེད། དེ་ནི་བཙན་དབང་གིས་བཀྱོལ་རྒྱུ་ཞིག་མིན། སྱོ་སྱོའི་

རྣམ་དཔྱྱོད་ཐྱོག་ནས་དབེ་བ་འབེད་རྒྱུ་ཞིག་རེད། མི་བཅུ་བདུན་ཆ་ཚང་

གིས་འདིའི་འྱོག་འགྱོ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་བརྱོད་ནའང་ཧ་ཅང་འདྱོག་དགྱོས་པ་

དང༌།  འཐུས་ཤྱོར་ཕིན་པ་རེད་བསམ་གི་མེད། དེའི་རང་དབང་དེ་ངེས་པར་

དུ་ཁེད་ཚོར་ཡྱོད་དགྱོས། སྤིར་འགིགས་ཀང་ད་དུང་འགྱུར་བ་གཏྱོང་དགྱོས་

འདི་འད་འདུག་དགྱོངས་མཁན་ཡྱོད་ནའང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཉན་ནས་

བསམ་བྱོ་གཏང་རྒྱུ་དང༌། བགྱོ་གེང་བེད་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་ཡར་

རྒྱས་གཏྱོང་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་དེ་རག་ཏུ་ཡྱོད་དགྱོས།

འདི་ཡག་པྱོ་བྱུང་འདུག འདིའི་ཐྱོག་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡིན་བརྱོད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ན༑ དེ་ནི་དཀའ་ལས་ཁག་ཤྱོས་ཤིག་རེད།  བྱོས་གཏྱོང་མང་པྱོ་ཞིག་དགྱོས་

ཤིང༌། མི་ཚེ་ཧིལ་པྱོ་འདིའི་ཐྱོག་བྱོས་བཏང་མ་ཐུབ་ན།  ལྱོ་ཁ་ཤས་རེས་མི་

ཚེ་གཞན་དག་ཅིག་བསྐལ་ན་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡྱོང་གི་མ་རེད། དེར་བརེན་

ཁེད་ཚོ་ཕར་མེད་ཚུར་མེད་ལ་མ་བཞུགས་པར་ཐག་ཆྱོད་པྱོས་ཟླ་བ་གསུམ་

སྱོབ་སྦྱོང་བས་རེས་འདི་ཡག་པྱོ་འདུག་དགྱོངས་ན། སྱོ་སྱོའི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་

མང་ཤྱོས་འདིའི་ཐྱོག་བཏང་ནས། སྱོན་ལ་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ཉམས་ལེན་

ཐུབ་པ་ཞིག་དང༌། དེ་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་ཕར་སྤྲྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་དགྱོས། 

ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གསར་པའི་ནང་དྱོན་ཧིལ་གིས་བསྡུས་ན། དགེ་རྒན་གི་

མི་ཚེའི་ནང་སིད་བྱུས་དེའི་དྱོན་ཉམས་ལེན་མ་ཐུབ་ན། ལན་ཙམ་སྤྲྱོད་པ་

དེས་ནུས་པ་ཐྱོན་ཁག་པྱོ་རེད། སྱོ་སྱོས་ཉམས་ལེན་མི་དགྱོས་པར་དེབ་ནང་

བིས་པ་དང༌། མི་གཞན་གིས་བཤད་པ་རྣམས་སྱོབ་ཕྲུག་ལ་ལན་སྐེལ་མཁན་

དུ་བསམ་བྱོ་བཏང་ན་ནུས་པ་མི་ཐྱོན་ཞིང༌།  སྱོབ་ཕྲུག་གི་སེམས་ནང་འཛུལ་

ཐབས་མེད། དེ་འཛེམས་ཟྱོན་མེད་པའི་ཐྱོག་ནས་ཉི་མ་དང་པྱོར་གསལ་པྱོ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་བ་གསུམ་གི་གྱོ་སྐབས་ཐུང་ཐུང་མིན་ཞིང༌། རང་དབང་རྣམ་

དཔྱྱོད་ཐྱོག་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡྱོད་མུས་རེད། 

སྱོབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་གནང་ནས་ད་དུང་མ་མཁེན་པ་དང་དྱོགས་མ་ཆྱོད་པ་

འདུག་ན་གཞན་དག་ལ་འདི་བ་དང༌།  བགྱོ་གེང་སྱོགས་གནང་དགྱོས། ང་

ཚོ་ཡང་ཡང་བཅར་རྒྱུར་བརེན།  བགྱོ་གེང་གི་གྱོ་སྐབས་ཡྱོང་གི་རེད། ཟླ་བ་

གསུམ་གི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟྱོས་སུ་མ་འགྱོ་བ་དང༌། མཐའ་མའི་ཐག་གཅྱོད་

གང་དུ་འགྱོ་མིན་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་རྣམ་དཔྱྱོད་ཀི་རྩལ་ཆ་ཚང་འདྱོན་ཐུབ་པ་

ཞིག་གནང་རྱོགས་གནང་ཞེས་མཐའ་དྱོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ཐུགས་རེ་ཆེ།། །།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

༈ བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྲི་འགན་འཛིན་

ཚོགས་འདུའྲི་ཐློག་གནང་བའྲི་ཤེས་ཡློན་སྲིད་བྱུས་དང་

འབེལ་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	ནས་	༡༥	བར།༽

༄༅། །དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་དང་། ཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བྱོན་རྣམ་པ། ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་གི་

ལས་བེད་རྣམ་པ། དམིགས་བསལ་དེ་རིང་འདིར་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྱོབ་

གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཡྱོངས་ཀི་སྱོབ་

སྤི་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་དབུས་པའི་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་མཁན་

ཚང་མ་ལ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་དགའ་བསུ་དང་

འཚམས་འདིའི་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལན་དུས་ཚོད་འྱོས་འཚམས་ཐྱོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་ཉི་མ་གཉིས་

བསྡུ་བསྐྱོང་གནང་བ་དེ་འྱོས་ཤིང་འཚམས་པ་དང༌། དགྱོས་པ་ཆེན་པྱོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྱོང་བའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡྱོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། འདས་

པའི་ལྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་རིང་ྋགྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོའི་ཐུགས་

རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་བཙན་བྱོལ་བའི་བུ་ཕྲུག་སུའང་གཞི་རིམ་

སྱོབ་གཉེར་གི་གྱོ་སྐབས་མ་ཐྱོབ་པ་བྱུང་མེད། དེ་ནི་བྱོད་ཀི་བྱུང་རབས་ནང་

དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་སར་བྱོད་

རང་བཙན་ཡྱོད་པའི་སྐབས་སུའང་མེད་པའི་ན་གཞྱོན་ཚོ་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་གི་

གྱོ་སྐབས་འདི་འད་ཞིག་ཐྱོབ་རུང༌། གྱོ་སྐབས་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བྱོད་

མི་རིགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་མཚོན་ཐུབ་པའི་མཁས་པ་དང་འགྱོ་ཁིད། ཡང་ན་ད་

ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རྩྱོད་ནང་དམིགས་བསལ་གི་

རྩལ་འདྱོན་ཐུབ་མཁན་གི་མཁས་པ་མང་པྱོ་བཏྱོན་ཐུབ་མེད། ཚང་མ་འབིང་

འབིང་ཤ་སག་རེད། ཨིན་སྐད་དུ་ mediocre  ཞེས་བརྱོད།  གང་ལྟར་ ge-

nius ཐྱོན་དཀྱོན་པྱོ་ཆགས་ཡྱོད།

འདས་པའི་བྱོད་ཀི་གནའ་བྱོའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཞག་ནས། དུས་རབས་བཅུ་

དགུ་དང་ཉི་ཤུ། དེ་བཞིན་ ༡༩༥༩ སྱོན་གི་བྱོད་ཀི་བྱུང་རབས་ལ་བལྟས་པ་

ཡིན་ན། ལྱོ་རེ་བཞིན་འགན་ཟླ་མེད་པའི་མཁས་པ་མང་པྱོ་འཐྱོན་སའི་མི་

རིགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ད་ཆ་མཁས་པ་ཉུང་དུ་འགྱོ་བ་དང་ཧ་ལམ་ཡལ་འགྱོ་

བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད། ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་ནན་པྱོ་བེད་

རྒྱུའི་གནད་དྱོན་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། བར་ལམ་བེལ་ཟིང་དབང་གིས་འདིར་ཞུ་

རྒྱུའི་གཏམ་བཤད་དེ་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་བྱུང་མ་སྱོང༌། དེས་ན་སྐད་ཆ་དེ་རིང་པྱོ་

ཆགས་ཉེན་འདུག  ད་ལྟའི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

པ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་དགྱོས་པའི་རྒྱབ་ལྗྱོངས་ཀི་བྱུང་བ་དེ་ཞིབ་ཚགས་མ་

བྱུང་རུང་རགས་པ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བང་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བྱོད་

མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་རྒྱུའི་

གྱོ་སྐབས་ཧ་ཅང་དཀྱོན་པྱོ་རེད། དེས་ན་ད་རེས་གྱོ་སྐབས་འདི་བངས་ནས། 

ང་ཚོ་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྱོས་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་བ་རེ་

ཟུང་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱོད་ཀི་འདས་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་དང་། སྐབས་བཅྱོལ་དུ་གནས་རིང་ཤེས་

ཡྱོན་གི་གནས་སངས། ད་ལྟའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་

སངས་བཅས་དྱོན་ཚན་གསུམ་ནང་བསྡུས་ནས་ཞུ་ཆྱོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱོད་ཀི་མི་རིགས་ནི་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་བཞིན་བྱུང་

བ་རིང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་མཐྱོ་པྱོ་

དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྱོན་དང་ལྡན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ངྱོ་བྱོ་ལ་

ཕིན་པའི་བྱུང་རབས་དེ་ལྱོ་ཆིག་སྱོང་སུམ་བརྒྱ་ནས་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་རེད། མི་

འབྱོར་གི་ཆ་ནས་ས་ཡ་དྲུག་ཡན་མན་ལ་བསད་པ་མ་གཏྱོགས། ས་ཡ་བདུན་

ལས་བརྒལ་བའམ་ས་ཡ་དྲུག་ལས་ཉུང་བའི་གྱོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་མྱོང་མེད་

པ་ལྟ་བུ་རེད། གང་ལྟར་བྱུང་རབས་ཐུང་ངུ་དང་མི་འབྱོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུའི་

མི་རིགས་ཤིག་རེད། སྐབས་རེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཡྱོད་པ་དང་། སྐབས་རེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྱོ་བྱོ་མེད་རུང་། མི་རིགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ནམ་ཡང་མ་བརླགས་པའི་

མི་རིགས་ཤིག་རེད། མི་རིགས་དེས་འཇིག་རེན་ཡྱོངས་ཀི་བྱུང་རབས་ནང་

མི་རིགས་གཞན་སུས་ཀང་འགན་དུ་མི་བཟྱོད་པའི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མཁས་པ་མང་པྱོ་ཞིག་བཏྱོན་པ་རེད། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཤེས་

ཡྱོན་དང་ལེགས་བང་གི་འཕེལ་རིམ་ཧ་ཅང་རིང་པྱོ་ཡྱོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་རུང་། ཁྱོང་ཚོས་ཀང་བྱོད་འདི་འགན་བཟྱོད་མི་ནུས་པར་གྱུར། 

བྱོད་མིས་ལག་རེས་བཞག་པ་ལྟ་བུའི་རྩྱོམ་རིག་གི་འབྱོར་དང་ངག་གི་རང་

བཞིན་ཆེན་པྱོ་དེ་འད་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་བཟྱོ་ཐུབ་མཁན་འཇིག་རེན་

འདིའི་ནང་མི་རིགས་གཞན་པ་སུའང་སྱོན་རྒྱུ་མེད།

དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་མི་རིགས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་

རེད་ཅེ་ན། ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡྱོད་པ་ལ་བརེན་ནས་

རེད། དེ་ཡང་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་དཔལ་ནཱལནྡཱ་དང་། བིཀམ་ཤཱིལ། ཏཀྵིལཱ། 

ཨྱོདན་པུརི་ལ་སྱོགས་པའི་རྒྱ་གར་གི་གཙུག་ལག་སྱོབ་ཁང་ཆེན་པྱོ་དེ་དག་

གི་ནང་དུ་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ག་མ་ཉམས་གྲུ་

མ་ཆག་པར་བྱོད་ཀི་ནང་དུ་སེབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕི་ལྱོའི་དུས་རབས་ཉི་

ཤུ་པའི་དཀིལ་སད་ཙམ་གི་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐྱོག་ལ་ད་

དུང་ས་གནས་རང་གི་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་

རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ལམ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ཐབས་བྱུས་དེས་

དེང་སང་གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལྟ་བུའི་སྐད་ཆ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་

བཤད་ཀི་མེད་ཀང་། བསབ་པ་གསུམ་དང་ཐྱོས་བསམ་སྒྱོམ་གསུམ་གི་སྒྱོམ་

གཞིའི་ནང་ཐུན་མྱོང་བ་དང་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གནས་ཡྱོངས་

སུ་རྱོགས་པ་ལ་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་མཁས་དབང་འཐྱོན་ཐུབ་པའི་ཤེས་

ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཞིག་ཡྱོད་མུས་རེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

གཞུང་གི་སིད་བྱུས་སམ་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་ཀི་ཆ་ནས་བྱོད་

རིགས་ཡིན་ནྱོ་ཅྱོག་སྱོབ་གྲྭར་མ་སྱོང་ན་མི་འགིག་པའི་ལམ་སྱོལ་དེ་འད་

མེད། ང་ཚོའི་མི་འབྱོར་ཆུང་ངུ་དེའི་ནང་ཡིག་རྨྱོངས་སམ་ཡི་གེ་མི་ཤེས་

མཁན་གི་གངས་འབྱོར་ཡང་གང་འཚམས་ཡྱོད་པ་དེ་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་

སངས་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་ནས་བསམ་བྱོ་བཏང་ན། 

བྱོད་མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་། སྐེ་ས་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཆྱོལ་ཁ། རིགས་

རུས་མཐྱོ་དམན། དཔལ་འབྱོར་དབུལ་ཕྱུག་སྱོགས་ཀི་དབེ་བ་མེད་པར། ཤེས་

ཡྱོན་ལ་འདུན་པ་ཡྱོད་ན་སྱོབ་ཁང་ནང་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དང༌། སྱོབ་ཡྱོན་

འབུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། ལྱོ་འཁྱོར་གི་རྒྱུགས་སྤྲྱོད་འཕྱོད་དང་མ་འཕྱོད་པ་

བཅས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར། མི་ཚེ་ཧིལ་པྱོ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་

ནང་བསྐལ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡྱོད་པ་དེ་བཤད་མི་དགྱོས།

དེའི་དབང་གིས་དགེ་རྒན་གཙོ་བྱོར་བཟུང་བའམ་དགེ་རྒན་དབུས་

སུ་བཞག་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་བྱུང་། གང་ལྟར་གང་ཟག་བེ་བག་

པའམ་སྤི་ཚོགས། ཡང་ན་གཞུང༌གི་ངྱོས་ནས་ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་དེ་བསམ་

བྱོ་དེ་འད་འཁེར་མཁན་ཞིག་དང་ལས་ཀ་འདི་འད་བེད་མཁན་ཞིག་བཟྱོ་རྒྱུ་

ཡིན་ཞེས་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ཀད་པ་བཀྲུས་ཏེ་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་མཁན་

མེད་པ་དང་། ཚང་མ་ལ་མིའི་རང་བཞིན་དང་མཐུན་པར། གང་ལ་གང་

འཚམས་འགྱོ་ཆྱོག་རྒྱུ། ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་སྤི་སྒེར་སུས་ཀང་མངྱོན་

འདྱོད་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་མེད་པ་བཅས་ཀི་

གནས་སངས་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡྱོད་བསད་པ་རེད། དེའི་བྱུང་རིམ་དེ་ང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚོས་བརེད་པའམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་དེ་ལ་རིན་ཐང་དང་གྱོང་ཚད་བརྒྱབ་མ་

ཐུབ་ན། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་མི་རབས་འདིའི་ཞན་ཆ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

དེའི་ཐྱོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྱོས།

འྱོན་ཀང་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་བདུན་ནམ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀི་རེས་སུ་སྤི་ཚོགས་

ཀི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་ལ་བལྟས་ནས་

མདྱོར་ན་དྱོན་གི་འགྱུར་བ་དང༌། གྱོ་སྐབས་གསར་པ་ང་ཚོས་རྩ་བ་ནས་བེད་

མི་ཐུབ་པ་མེད་པ་ཁ་ཤས་ང་ཚོས་མ་བས་པ་དང༌། བེད་རྒྱུ་མ་དན་པར་ལུས་

པ་དེའི་དབང་གིས་སྐབས་རེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་ཕད་པའི་གནས་

སངས་ངེས་པར་དུ་བྱུང་ཡྱོད། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་

ལམ་ལུགས་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པྱོ་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་

འགྱུར་བ་མ་བཏང་བ་ཡིན་རུང་མ་འགིག་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། འགྱུར་བ་དེ་

གཏྱོང་དགྱོས་དང་མི་དགྱོས་སྱོ་སྱོའི་མང་ཚོགས་ཀི་མངྱོན་འདྱོད་དང་སྤི་

ཡྱོངས་འཕལ་ཕུགས་ཀི་ཕན་བདེ་ལ་བལྟ་དགྱོས་པ་སྱོས་མེད་རེད། ཡིན་

ནའང་ཕི་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་དེར་དྱོ་སྣང་མ་བས་པར་ཨ་མཆྱོག་བཀབ་

ནས་བསད་པ་དེ་ཞན་ཆ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།

དམག་ཆེན་དང་པྱོ་གཉིས་པའམ། ཡང་ན་དེའི་སྱོན་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་

ཀི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་ནས། 

ང་ཚོས་མིག་དང་ཨ་མཆྱོག་ཕི་ལ་བསན་ཡྱོད་ན། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་སད་ཆ་

ལ་བྱུང་བའི་བྱོད་ཀི་གནས་བབ་དེ་འགྱོག་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འད་མི་ཡྱོང་བའི་

ག་སྒིག་བེད་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་ཡྱོད་རུང་། དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འདའི་གྱོ་སྐབས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོའི་ཞན་ཆ་ཞིག་རེད།

ཞན་ཆ་དེ་ག་འད་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། མི་རིགས་རང་གི་ནང་དུ་ཚང་མ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤ་སག་ཡྱོད་སབས། མང་ཚོགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་

སྤི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཆ་ནས་གཉའ་གནྱོན་བཤུ་གཞྱོག་མི་བཟྱོད་པ་མེད་པའི་

དབང་གིས་ཚང་མ་འདྱོད་པ་ཚིམས་ནས་ཕིའི་གནས་སངས་ལ་མ་བལྟས་པ་

དང་། དྱོན་གི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏང་རྒྱུའི་བསམ་བྱོ་མ་འཁྱོར་བ་ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ང་ཚོའི་སྱོལ་རྒྱུན་གི་གནའ་བྱོའི་

ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་འཇིག་རེན་ཡྱོངས་ལ་དཔེ་བསན་ཆྱོག་པ་དང་། 

སྱོབས་པ་ཆེན་པྱོའི་ཐྱོག་ནས་ཕར་སྱོབ་སྱོན་བེད་ཆྱོག་པའི་ལམ་སྱོལ་ཞིག་

ཡྱོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་ཡར་ཐྱོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་མི་མང་

པྱོས་བྱོད་ཀི་གནའ་བྱོའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ལ་བལྟས་ནས་དེའི་ལད་

ཟླྱོས་དང་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་བེད་མུས་རེད། དེ་འདའི་

སྐབས་སུའང་ང་ཚོའི་ངྱོས་ནས་བྱོད་པ་རང་གི་དྱོན་དུ་རྩ་ཆེན་པྱོ་མ་བརྩི་བ་

ཡིན་ནའང་འཇིག་རེན་འགྱོ་བ་མི་རིགས་སྤི་ཡྱོངས་ལ་རྩ་ཆེན་པྱོ་ཡིན་པ་

དེ་ཤེས་པའི་ཐྱོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། དེ་ང་ཚོའི་མི་རབས་རེས་མ་ལ་རྩིས་

སྤྲྱོད་ཐུབ་པ་བ་དགྱོས་པ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༡ ལྱོར་བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་མངའ་

དབང་ཤྱོར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ ༡༩༥༩ ལྱོར་བྱོད་མི་མང་པྱོ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཡྱོང་དགྱོས་པའི་འགྱུར་བ་འདི་བྱོད་རྐང་རྐང་གི་གནས་བབ་ཅིག་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བ་དང༌། ཡང་ན་བྱོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རྐང་པའི་འབེལ་ལམ་གི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གནས་བབ་ཅིག་གི་ཐྱོག་ནས་བྱུང་བ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལྗྱོངས་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཆེ་ས་ནས་གཟིགས་དགྱོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

བྱོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་པྱོ་དེ་ཁིམ་མཚེས་ཡིན་པ་སིད་པ་ཆགས་

དུས་ནས་རེད་མ་གཏྱོགས། ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནས་ཁིམ་མཚེས་གསར་པ་

ཆགས་པའི་གནས་སངས་མིན། བྱོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་དམག་འཐབ་

དང་། དེ་བཞིན་བྱོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གཉེན་སྒིག་སྐབས་ཀང་བྱུང་

བ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་གནས་བབ་བཞིན་ང་ཚོའི་

མངའ་དབང་ཤྱོར་བའི་གནས་བབ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། སྱོག་པྱོའི་མཉམ་

དུ་བསད་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་མིའི་མཉམ་དུ་བསད་པའི་

སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོའི་འབེལ་བ་བཟང་ངན་ཇི་ལྟར་ཡིན་

རུང་། གང་ལྟར་བྱོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀི་ངྱོས་འཛིན་ལྱོགས་སུ་ཡྱོད་པ་

བཞིན་ས་མཚམས་ལྱོགས་སུ་ཡྱོད་པ་དང་མངའ་དབང་གི་ངྱོ་བྱོ་ལྱོགས་སུ་

ཡྱོད་པ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་པ་རེད།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀིལ་དུ་སེབས་ནས་དེ་གནས་མ་ཐུབ་པ་རེད། 

དེ་གནས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྱོ་དེ་འཇིག་རེན་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་ནང་དུ་

ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་འགྱོས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྱོར་གི་རིང་ལུགས་

ཤིག་ལ་བརེན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་འགྱོས་ཀི་དབང་གིས་ད་ལྟའི་ང་

ཚོའི་གནས་བབ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་སབས། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱབ་ལྗྱོངས་ཤིག་གི་ཐྱོག་

ནས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་གཟིགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་

སེལ་སངས་དེའང་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད་ཐབས་མེད། རྒྱལ་སྤིའི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཡུལ་བབ་ཆབ་སིད་ (International geopolitics)  ཀི་འགྱུར་འགྱོས་དེ་ང་

ཚོས་ཡག་པྱོ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་གནས་སངས་དེ་གསལ་པྱོ་རྱོགས་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་རེད།

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ནམ་བཅྱོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་སྤི་

དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་ཡུ་རྱོབ་ཅེས་པའི་གིང་ཆེན་དེའི་ནང་ཚན་རིག་

དང་འཕྲུལ་ལས་ཀི་ཐྱོག་ལ་འགྱུར་བ་མང་པྱོ་སྱོང་བའི་དབང་གིས་དཔལ་

འབྱོར་གི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་མང་པྱོ་ཕིན་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་

མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཟེར་བའི་གནས་སངས་དེ་བྱུང༌། མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཀི་

འྱོག་ལ་བཟྱོ་པའི་གལ་རིམ་དང་ཞིང་པའི་གལ་རིམ་ཧ་ཅང་མང་པྱོར་དཔལ་

འབྱོར་གི་བཤུ་གཞྱོག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་། བཤུ་གཞྱོག་དེའི་འྱོག་ནས་ཐར་རྒྱུར་

གཡྱོན་ཐལ་ཆེ་བའི་མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དར་ཁབ་བྱུང༌། མ་ཁེ་སི་རིང་

ལུགས་ལག་ལེན་བསར་ཆེད་ལེ་ཉིན་དང་སི་ཏཱ་ལིན་སྱོགས་ཀིས་འཚེ་བའི་

ལས་ལ་ཐབས་ལམ་བཅྱོལ། དེ་འདའི་དབང་གིས་འཛམ་བུ་གིང་སྤི་ཡྱོངས་

སུ་འགྱུར་འགྱོས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བྱུང་། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་རླུང་འཚུབ་

ཆེན་པྱོ་ལངས་དུས། གིང་ཕན་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་དེའི་ནུས་པ་སེབས་

པ་བཞིན་ང་ཚོའི་བྱོད་ཀི་གནས་སངས་དེ་ལྱོ་སྱོང་ཕག་ཁ་ཤས་ཟུར་བཅད་

བསད་ཐུབ་པ་དེ་ད་ལྟ་སྱོད་མི་ཐུབ་པ་དེ་འཇིག་རེན་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་འགྱུར་

འགྱོས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ངྱོ་བྱོའམ་དེའི་ཞྱོར་ལ་ཡྱོང་བའི་གནས་

སངས་དེ་མཁེན་དགྱོས།

མ་རྩ་རིང་ལུགས་དང༌། མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གྱོང་མའི་རིང་ལུགས་གཙོས་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི་སིད་བྱུས་ལ་བརེན་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་ལ་དབང་སྒྱུར་གཉའ་གནྱོན་བས་པའི་དུས་རབས་དེ་ཡལ་

འགྱོ་བའི་སྐབས་སུ། ཡང་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་རིང་ལུགས་གསར་པ་ཞིག་རྒྱ་

ནག་དང་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་དར་བའི་འྱོག་ཏུ་ང་ཚོ་ཚུད་པའི་གནས་སངས་

ཤིག་བྱུང་ཡྱོད།

དེར་བརེན་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུར་ཁ་གཏད་གཅྱོག་པའི་སྐབས་སུ་

ཐྱོག་མ་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ་ཉེས་པ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་ཀི་རྩ་བ་དེ་ལ་གཉེན་

པྱོ་བསེན་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་འཕྱོས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ལ་

གཉེན་པྱོ་བསེན་རུང་གང་ཡང་སངས་མི་ཐུབ། དཔེར་ན་ནད་ཀི་རྩ་བའམ་

ནད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལ་གཉེན་པྱོ་མ་བསེན་པར་ནད་ཀི་མཚོན་རགས་ལ་སན་

བཏང་བ་ཡིན་ན། དེང་རབས་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་སན་ (allopathic medi-

cine) བཞིན་ཆགས་འགྱོ་ཡི་རེད། མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོས་ན་ཚ་དེར་དག་

སྐེད་བྱུང་བ་ཡིན་རུང་། མི་ཡི་འཕྱོད་བསེན་དང་གཟུགས་གཞི་ཡག་ཏུ་མ་

ཕིན་པར་མི་ཚེ་ཧིལ་པྱོར་སན་ཤ་སག་ཟྱོས་ནས་བསད་པའི་གནས་སངས་

ཡྱོང་བ་བཞིན་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་དཀའ་རྱོག་ཀང་དེའི་བྱུང་

རྐེན་གཙོ་བྱོ་མ་ཤེས་པར་གཡས་གཡྱོན་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཕུ་ཐག་

ཆྱོད་པའམ། ཡང་ན་དེའི་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཐག་གཅྱོད་ཅིག་ཡྱོང་ཐུབ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་རེད།

ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤིའི་བྱུང་རབས་དང་། སྱོན་མར་མངའ་དབང་གཞན་

དག་གི་འྱོག་ཏུ་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་བས་ནས་བསད་མྱོང་མཁན་གི་ལུང་པ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དེ་ཚོའི་བྱུང་རབས། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགྱོ་

ཁིད་ཚོས་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་དྱོན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པྱོ་

མ་རྱོགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དཀའ་རྱོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་གསལ་པྱོ་

རེད་ཀི་མ་རེད། འཕལ་སྒང་ཞིག་ལ་དཀའ་རྱོག་དེ་སེལ་བ་ཡིན་རུང་། རང་

དབང་ཡྱོད་པའམ་རང་སིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཡྱོད་པའི་བྱོད་ཀི་ས་

ཁུལ་ཞིག་རྒྱུན་རིང་པྱོའི་བར་དུ་བརན་ལྷིང་དང་ཚད་ལྡན་འཛིན་སྐྱོང་བེད་

ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད།

དེར་བརེན་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་དེ་ཚད་ལྡན་དགྱོས་རྒྱུ་དེ་མེད་དུ་

མི་རུང་བ་ཞིག་རེད། མི་རིགས་དང་ས་ཁྱོན་ཞིག་གི་མ་འྱོངས་པའི་མདུན་

ལམ་གི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡྱོད་ན། ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པྱོར་རེ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཡྱོང་གི་རེད། ༡༩༥༩ ལྱོར་ང་ཚོ་སྐབས་

བཅྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོས་ཧ་ཅང་ཕུགས་

རྒྱང་རིང་པྱོའི་དགྱོངས་བཞེས་གནང་སེ། བྱོད་ཕྲུག་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་སྱོབ་གྲྭ་

ཡག་ཤྱོས་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་མ་བཀམ་པར་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་དགྱོས་

པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་

སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་དེ་དེ་ག་

རང་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་མ་གཏྱོགས། དེ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ང་ཚོ་

ལ་ཐབས་ལམ་ཡྱོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ལྱོ་བཅུ་གངས་ཕིན་པའི་རེས་

སུ། བདུན་ཅུ་དྱོན་གངས་དང་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གང་ལ་གང་འཚམས་གསལ་རྱོགས་བྱུང་ཟིན། དེ་དུས་ང་ཚོས་བྱོད་མིའི་

སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་ཡྱོད་པ་དེས་ཁེ་ཕན་ཆ་ཚང་བངས་ཏེ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་

ཡང་ཟུར་དུ་བཟྱོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྱོད་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་བྱོད་པའི་

སྤི་ཚོགས་ནང་ན་གཞྱོན་ལས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་གྱོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་དང༌། 

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆབ་སིད་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་ཡང་ད་ལྟ་ལས་

བཟང་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་གྱོ་སྐབས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡྱོད་སམ།

དེ་ནས་ང་ཚོ་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཆར་ཅན་ལྟ་

བུ་ཆགས་འགྱོ་དུས། ད་ཡག་པྱོ་འདུག་བསམས་ནས་འགྱུར་བ་གཏྱོང་རྒྱུའི་

བསམ་བྱོ་མ་འཁྱོར་བ་དང༌། བསམ་བྱོ་འཁྱོར་མཁན་ཚོའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པ་

དང་ཁ་ལ་ཉན་མ་ནུས་པར། ག་དུས་ཡིན་རུང་ཁུ་སིམ་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་དུས་

དེའི་ནང་ལ་སྱོར་གནས་ (static) རང་བས་ནས་བསད་རྒྱུའི་བསམ་བྱོ་མ་

གཏྱོགས། དེ་ལ་ཕྱོག་ཐུག་གི་འགྱུར་བ་གཏྱོང་རྒྱུའི་བྱོ་ཁྱོག་དང་འདུན་པ་

གང་ཡང་མེད་པའི་དབང་གིས་ད་བར་ལྷག་པ་རེད།

༡༩༩༡ ལྱོར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཙན་

བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྐབས་སུ་བྱོད་མིའི་ཐུན་

མྱོང་མ་ཡིན་པའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་

གཏན་འབེབས་བ་དགྱོས་ཞེས་ལམ་སྱོན་རྩ་འཛིན་ (Directive Princi-

ples) ནང་གསལ་པྱོ་འཁྱོད་ཡྱོད། བཅའ་ཁིམས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རེས་སུ་

ངེས་པར་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་ཞིག་བྱོད་མིའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་

འཚམས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འྱོངས་བྱོད་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

གཏན་འབེབས་གནང་དགྱོས་པ་དེ་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་ལམ་སྱོན་གནང་

བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདའི་

ངང་དུ་དུས་ཚོད་མང་པྱོ་འགངས་པ་རེད། མཐར་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༡ ལྱོར་སྐབས་

བཅུ་གཉིས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འགྱོ་འཛུགས་སྐབས་སུ་

གལ་ཆེན་པྱོར་བརྩིས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་ཞུས་པའི་

སྐབས་སུའང་བེལ་བ་དང་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་ཆྱོད་མ་བས་པར་མཁས་པ་ཚོ་

དང་གྱོ་བསྡུར་ཞིབ་ཚགས་པྱོ་ཡྱོང་ཆེད་ལྱོ་གཉིས་ཙམ་འགྱོར་བ་རེད། དེ་

རེས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཁིམས་བཟྱོའི་གྱོས་ཚོགས་ནང་བགྱོ་གེང་ཆ་ཚང་

གནང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ནི་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གི་བྱུང་

རབས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བ་དང་བྱོ་སྱོབས་བ་འྱོས་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་

གི་ཡྱོད། སྤིར་བཏང་གྱོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཉིན་མྱོ་དེ་ནས་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་འགྱོ་འཛུགས་ཟིན་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་

སིད་བྱུས་ཤིག་ལ་ཆགས་ཟིན་པ། བྱོད་མི་མང་ཚོགས་ལ་འགེམས་སེལ་ཟིན་

པ་ཞིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བེད་དགྱོས། ཡིན་ནའང་ད་ལན་འདིར་ལས་རིམ་

གི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་

འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོའི་དབུས་སུ་གཞུང་འབེལ་གི་གསལ་བསྒགས་སམ་

འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱོད་ཙང་། ད་ལྟ་ངས་གཏམ་བཤད་དེའི་རེས་སུ་

མཚོན་དྱོན་གི་ཆེད་དུ་འགེམས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་མང་པྱོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྱོག་ལ་བཤད་ཡྱོད་པ་རེད། 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཡྱོད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཡག་

ཐག་ཆྱོད་ཡྱོད་པ་དེས་ག་རེ་འགིག་གི་ཡྱོད་མ་རེད་དགྱོངས་མཁན་མང་

པྱོ་ཡྱོད། དེས་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་

ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་དེ་ག་འད་བྱུང་བ་རེད། ག་རེའི་དྱོན་དུ་བྱུང་བ་རེད། ག་

འད་བས་ནས་ལག་ལེན་བསར་བ་རེད། དེའི་སྐྱོར་ལ་བྱུང་རབས་མདྱོར་

བསྡུས་ཤིག་མ་ཞུས་ན་མི་འགིག་པ་ལྟ་བུ་འདུག 

སྤིར་བཏང་ད་ལྟ་འདིར་ཕེབས་མང་ཆེ་བ་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་གནང་

མྱོང་བ་ཤ་སག་ཡིན་གི་རེད། དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་གནང་མྱོང་མཁན་ཚོས་

དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་གི་སྱོབ་ཚན་གི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ཤེས་ཡྱོན་གི་བྱུང་

རབས་ (History of Indian education) དེ་སྱོབ་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་

རྒྱུ་དེ་དག་ཁེད་རང་ཚོས་གསན་མ་མྱོང་བ་ཞིག་དང་མ་མཁེན་པ་ཞིག་ཡྱོད་

མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གི་སྱོབ་ཚན་ནང་ཡྱོད་

བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཤེས་ཡྱོན་གི་བྱུང་རབས་དེ་དག་དང་པྱོ་དང་གསལ་པྱོ་

ཞིག་སྱོབ་ཀི་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཨིན་ཇིའི་མངའ་དབང་མ་རྱོགས་པའི་

གྱོང་ནས་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་གི་སྱོབ་ཚན་དར་བ་དེ་ཚོ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་

མེད་པར་ད་ལྟའང་ཡྱོད་མུས་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་ཁེད་ཚོ་མང་པྱོ་ཞིག་

གིས་རྒྱ་གར་གི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་འདི་ག་འད་

བྱུང་བ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སྦས་གསང་མེད་པར་དང་པྱོ་དང་ཤག་བས་ནས་མ་

མཁེན་པ་ཡྱོད་སིད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་དགྱོས་པ་ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་ཨིན་

ཇིའི་མངའ་འྱོག་ཏུ་མ་ཕིན་པའི་གྱོང་དུ་རྒྱ་གར་མུ་གལ་གི་མངའ་འྱོག་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཡྱོད་པའི་བར་དུ་རྒྱ་གར་འདི་ཤེས་ཡྱོན་གི་འབྱུང་གནས་ལྟེ་བ་ཞིག་རེད། རྒྱ་

གར་ནང་དུ་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་འགྱོ་མ་ཚུགས་བར་དུ་འཇིག་རེན་ཡྱོངས་

རྱོགས་ཀི་ནང་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་དང་གལ་རིམ་བེ་བག་པ་ཞིག་

གི་ཤེས་ཡྱོན་གཉིས་ཆའི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་གི་མཐྱོན་པྱོ་རེད།

ཕི་ལྱོ་ ༡༧༩༥ ནས་ ༡༨༡༢།༡༣ བར་དུ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོ་སེས་ 

(East India Company) རྒྱ་གར་གི་ནང་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གནས་

བབ་བསྐར་ཞིབ་བས་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ཁ་

ཤས་ནང་དུ་མི་འབྱོར་མི་བཞི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱོད་པ་ལ་སྱོབ་གྲྭ་གཅིག་ཡྱོད་

པ་དང༌། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་དུ་མི་དྲུག་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལ་སྱོབ་གྲྭ་གཅིག་

ཡྱོད་པ་ད་འད་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་འབྱོར་འབུམ་ཡྱོད་ཀང་

སྱོབ་གྲྭ་མེད་པའི་ས་གནས་མང་པྱོ་ཡྱོད། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་ནང་གཞི་

རིམ་གི་སྱོབ་སྦྱོང་དང་མཐྱོ་རིམ་གི་སྱོབ་སྦྱོང་གཉིས་ཀའི་ལྟེ་གནས་དེ་དར་

ཁབ་ཆེན་པྱོ་རེད། སྱོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཧིཾདཱུ་དང༌། ནང་པ། ཁ་ཆེ་བཅས་

གཅིག་གྱུར་འགྱོ་བ་མ་གཏྱོགས། ཆྱོས་ལུགས་དང་རིགས་ཀི་ཁད་པར་གང་

ཡང་མེད། འྱོན་ཀང་ཧིཾདཱུ་ཆྱོས་ལུགས་ཀི་སྱོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་རིགས་

དང་ཆྱོས་ལུགས་ཀི་ཁད་པར་ཕེ་ནས་ཁ་ཤས་འགྱོ་ཆྱོག་པ་དང་ཁ་ཤས་འགྱོ་

མི་ཆྱོག་པ་ཡྱོད། གང་ལྟར་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་སངས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐྱོ་

པྱོ་དང་། རྒྱ་ཁབ་ཆེན་པྱོ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གཞུང་གིས་འགྱོ་སྱོང་གཏྱོང་

གི་མེད་རུང་། སྤི་ཚོགས་སྱོ་སྱོས་འགན་ཁུར་གིས་གྱོང་གསེབ་ཆེ་བ་རེའི་

ནང་སྱོབ་གྲྭ་གཉིས་རེ་དང༌། གྱོང་གསེབ་ཆུང་བའི་ནང་སྱོབ་གྲྭ་རེ་མེད་པ་ཧ་



54

ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལམ་མེད། ཡིན་ནའང་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་གི་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་གི་ངྱོས་

ནས་ཁྱོང་ཚོར་རེས་ལུས་དང་ཆེས་མུན་ནག་སྱོགས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་བཤད་

པ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལ་བརྱོད་ཀི་ཡྱོད། ང་ཚོ་འཇིག་རེན་གསུམ་པའི་ནང་སྱོད་

མཁན་གི་མི་དེ་ཚོ་བཅིངས་གྱོལ་གཏྱོང་རྒྱུ་དེ་ཁྱོ་ཚོའི་འགན་ཡིན་ (The 

white man’s burden to liberate the third world people) བསམས་

ནས་དེ་ལྟར་བསད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོ་སེ་ཡིས་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་བའི་རིང་དང༌། དེ་

རེས་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་ནང་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་

གཉིས་ཀར་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་ག་འད་དགྱོས་

མིན་ཐྱོག་ཧ་ལམ་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་བར་དུ་བགྱོ་གེང་དང་། ཞིབ་འཇུག ཚོད་

བལྟ་ཧ་ཅང་མང་པྱོ་བས་པའི་མཐའ་མར་ད་ལྟ་ཨིན་སྐད་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་རྒྱུའི་

ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད།

ཨིན་ཇིས་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་བེད་སྐབས་ད་ལྟ་ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པའི་

རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་ལས་དྱོན་གི་དྲྭ་ལས་ (network) ལྟ་བུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་

ནམ་ཐབས་ལམ་བཞིའི་ཐྱོག་ནས་རྩ་གཏྱོར་བཏང་བ་རེད།  དང་པྱོ་ཁྱོ་ཚོས་

ག་རེ་བས་པ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་གར་གི་གྱོང་གསེབ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡྱོད་པའི་

བཟྱོ་ལས་དང་ཐྱོན་སྐེད་ཀི་ལས་དྱོན་ཚང་མ་རྩ་མེད་བཏང་བ་རེད། བཟྱོ་

གྲྭ་ཆུང་བ་དེ་ཚོ་ལག་རྩལ་མཐྱོ་བའི་བཟྱོ་གྲྭའི་བཤུ་གཞྱོག་འྱོག་ཏུ་སྱོང་ནས་

རིམ་པས་ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་སངས་ཉམས་རྒུད་དུ་

བཏང་བའི་དབང་གིས་དབུལ་ཕྱོངས་ཆགས་པ་ཡིན་སབས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

གིས་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་རེད། ས་གནས་ཚང་མ་ཏཧ་སིལ་

དང་རྱོང་སྱོགས་སུ་དབེ་བ་ཕེ་ནས་གྱོང་གསེབ་ལྔ་སེའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་

སྱོལ་དེ་རྩ་མེད་དུ་བཏང་བ་དེའི་དབང་གིས་སྱོབ་གྲྭ་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་

རེད། ཧིཾདཱུ་དང་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པྱོ་དེ་ཚོས་སྱོབ་གྲྭ་མང་པྱོར་མཐུན་རྐེན་སྦར་གི་

ཡྱོད་པ་དེ་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོ་སེས་བཀག་འགྱོག་

གིས་རིམ་པས་རྒྱལ་པྱོ་དེ་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་དང་ཆབས་

ཅིག་རྒྱ་གར་གི་སྱོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའང་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཨིན་ཇི་

དབང་སྒྱུར་བ་དེ་ཚོས་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ཐྱོག་ནས་རྒྱ་གར་གི་སྱོལ་

རྒྱུན་གི་སྱོབ་སྦྱོང་ལ་ཉམས་ཆག་གཏྱོང་བའི་ལས་དྱོན་གཞན་པ་མང་པྱོ་བས་

པ་དེའི་དབང་གིས་ཀང་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་སྒྱོམ་གཞི་དེ་ཕི་

ལྱོ་ ༡༨༡༤།༡༨༡༥ ལ་སེབས་སྐབས་ཧ་ལམ་རྩ་མེད་དང་རྩ་ཐྱོར་དུ་ཕིན་ཟིན་

ཅིང་། ཡིག་རྨྱོངས་ཀང་སྱོན་མ་ལས་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགྱོ་བའི་གནས་སངས་

ཤིག་བྱུང་བ་རེད། ཨིན་ཇི་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་ལ་ལས་ཀར་བཀྱོལ་རྒྱུའི་མི་

ཕན་བུ་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་དེ་འད་མེད་ན་མི་འགིག་པ་ཡིན་སབས། སྱོབ་

གྲྭ་རེ་བཙུགས་ནས་ཁྱོ་རང་ཚོ་ལ་འདྱོད་པ་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་པའི་

ཐབས་ཤེས་བེད་སྐབས། དང་པྱོ་ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་ནང་དགག་བ་བེད་

མཁན་མང་པྱོ་བྱུང་འདུག གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་སྒྱོམ་

གཞི་ཡྱོད་པ་དེ་རྩ་མེད་དུ་བཏང༌བ་དང་། ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་སྒྱོམ་གཞི་

གསར་པ་བཀྱོད་སྒིག་མེད་པར་རྒྱ་གར་ཡྱོངས་རྱོགས་ཡིག་རྨྱོངས་དང་སྱོབ་

སྦྱོང་མེད་པ་ཞིག་ལ་གཞག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བིའུ་ཕྱོའྱོ ྱོ་ (Beaufoy) ཞེས་པ་ཞིག་གིས་ཕི་ལྱོ་ ༡༧༩༢ ལ་ཨིན་ཇིའི་

གྱོས་ཚོགས་ནང་དུ་གང་བཤད་ཡྱོད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་

ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སྐབས་སྤྲད་དགྱོས་ཞེས་བཤད་ཀི་ཡྱོད་རུང་། ང་ཚོས་

ཨ་མེ་རི་ཀ་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སྐབས་སྤྲད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྱོབ་

གྲྭ་དང་མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་ཚུགས་ཡྱོང་དུས་དགག་བ་མ་བས་པ་དེ་ལྐུགས་

རགས་ཤིག་བསན་པ་རེད། ལྐུགས་རགས་དེ་བསན་པར་བརེན་ང་ཚོའི་

ལག་པ་ནས་ཨ་མེ་རི་ཀ་ཤྱོར་བ་རེད། ལྐུགས་རགས་དེ་ཡང་བསྐར་རྒྱ་གར་

ལ་བསན་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་ནང་དུ་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་

དེའང་ང་ཚོའི་ལག་པ་ནས་ཤྱོར་གི་རེད། དེས་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྤྲད་

ན་རྩ་བ་ནས་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་ཧ་ལམ་ལྱོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་བར་རྒྱ་

གར་ནང་ཨིན་ཇིས་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་གསར་པ་མ་བཙུགས་པར་དེ་ལྟར་

བཀག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།

ཡིན་ནའང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཁིམས་ཁང་ཡིན་ནའང་

རེད། ཉེན་རྱོག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་ལས་ཀ་བེད་

མཁན་ཨིན་ཇིའི་ལུང་པ་ནས་ཚུར་ཁིད་ཡྱོང་རྒྱུའི་མི་ཡྱོད་པ་མ་རེད་ལ། 

དེས་འདང་གི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ཁྱོ་རང་ཚོར་ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་

ནས་དགྱོས་མཁྱོ་དེ་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁྱོ་རང་ཚོ་ལ་གཡྱོག་པྱོ་རྒྱུག་

མཁན་མི་ཨིན་སྐད་ཤེས་མཁན་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པར་སྱོང་། ང་ཚོས་སྱོབ་སྦྱོང་

སྤྲད་ན་མ་གཏྱོགས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེའང་ཤུགས་ཆེ་

རུ་ཆེ་ཕིན་ནས་ཕི་ལྱོ་ ༡༨༡༣ ལྱོར་ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་ཀིས་ཆེད་འཛུགས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།

སར་ཇེམ་སེ་ནེ་གལ་ (Sir James Negal) ཟེར་བ་ཞིག་གིས་སར་

ཡང་དགག་བ་བས་ཏེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁ་ཆེ་དང་ཧིཾདཱུའི་ཆྱོས་ལུགས་བར་ལ་

མ་འཆམ་པའི་འགལ་ཟླ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བཟྱོས་ཐུབ་ཡྱོད། དེ་བཞིན་ཧིཾདཱུའི་

ནང་ལའང་བམ་ཟེ་ (brahmin)  དང་། རྒྱལ་རིགས་ (kshatriya) ཞེས་མི་

རིགས་ཀི་བར་ལ་དབེ་བ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཕེ་ནས་འཐབ་རྩྱོད་བེད་རྒྱུའི་གནས་

ཚུལ་ཡག་པྱོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡྱོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཁྱོ་ཚོར་གཞི་རིམ་གི་

སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་དེ་ཁྱོ་ཚོའང་ཚང་མ་ཧ་གྱོ་མཁན་དང་ཀྱོག་ཐུབ་མཁན་དེ་

འད་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་མེད་པ་ཆགས་ཀི་རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་གར་ནང་

སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དེ་ང་ཚོས་རྩ་བ་ནས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་

ཕི་ལྱོ་ ༡༨༡༣ ལྱོར་ The Charter Act བཏྱོན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བསྐར་

རྒྱ་གར་གི་ནང་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་ལམ་འགྱོ་རྒྱུགས་མེད། The 

Charter Act ཟེར་བ་དེ་ལྱོ་ཉི་ཤུའི་མཚམས་སུ་རྒྱ་གར་གི་དྱོན་དུ་གཏན་ལ་

འབེབས་ཀི་ཡྱོད། ཡིན་ནའང་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་པ་དེ་ཚོས་

ཨིན་ཇིས་རྒྱ་གར་ནང་དབང་སྒྱུར་བས་ནས་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོག་ལས་ཀ་ཁྱོན་

ནས་བེད་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་པའི་སྐྱོན་བརྱོད་དེ་ཡྱོད་མུས་ཡིན་ཙང༌། དེ་སེལ་

བའི་ཆེད་དུ་ ༡༨༡༣ ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ The Charter Act ནང་རྒྱ་གར་

ཤར་ཕྱོགས་ཚོ་སེས་ལྱོ་ལྟར་བཞིན་རྒྱ་གར་སྒྱོར་མྱོ་འབུམ་གཅིག་རྒྱ་གར་

བའི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ཐྱོག་ལ་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་ཅེས་དེའི་ནང་ཆ་

རྐེན་ (provision) དེ་བཟྱོས་ཡྱོད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེ་རེས་ ༡༨༡༤ ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་སྤི་ཁབ་སིད་སྐྱོང་ (Governor 

General) ལ་གསང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ནས་སྒྱོར་མྱོ་འབུམ་གཅིག་རྒྱ་

གར་ཤེས་ཡྱོན་གི་ཐྱོག་ལ་གཏྱོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་བཟྱོས་ཡྱོད་རུང་། དེའི་བེད་

སྤྱོད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སིད་དྱོན་ཐྱོག་ལ་གཏྱོང་དགྱོས། སིད་དྱོན་ཐྱོག་ཇི་

ལྟར་གཏྱོང་དགྱོས་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་རྒྱུགས་ཁི་ཆ་ཚང་བེད་ཐུབ་མཁན་གི་རྒྱ་

གར་གི་མི་དེ་ཚོ་བདམས་ནས་དེ་དག་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་གར་

གི་མཁས་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་མི་མང་གི་བསམ་བྱོ་ (public opinion) 

བཟྱོ་ཐུབ་མཁན་དེ་དག་ལ་དངུལ་དང་མཐུན་རྐེན་གི་རྱོགས་རམ་སྤྲད་དེ། 

ཁྱོང་ཚོ་ག་ལེར་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་ཐུབ་པ་བཟྱོ་དགྱོས། དེ་ནས་མཁས་

པ་གང་ལ་གང་འཚམས་ལ་དངུལ་འདིའི་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའི་

མཐུན་རྐེན་གང་འཚམས་ཤིག་སྤྲད་དེ་ཁྱོ་ཚོར་མཐུན་རྐེན་དེ་ཚོ་བཟའ་རྒྱུའི་

གཤིས་ཀ་དེ་འཇགས་སྱོང་ན། དེ་ནས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཁེད་རང་གིས་འདི་

འད་བེད་ན་མཐུན་རྐེན་དེ་ཚོ་ཆད་འགྱོ་ཡི་རེད་ཅེས་སིགས་ར་བསྐུལ་ནས་

མཐུན་རྐེན་དེའི་ཐྱོག་ནས་ང་ཚོས་ཁྱོ་ཚོ་དབང་སྒྱུར་བས་ནས་ཉར་ཐུབ་པ་

ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀྱོད་ཡྱོད།

གང་ལྟར་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་ཟེར་བ་དེ་ཁེད་ཚོས་གང་སར་སྱོབ་

སྦྱོང་སྤྲད་པའི་དྱོན་དུ་མ་རེད། དེ་ཆབ་སིད་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་རྐང་རྐང་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བེད་དགྱོས། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཀི་ནང་དུ་ཡྱོད་པའི་

དེབ་རྩ་ཆེན་དེ་འད་ཡྱོད་ན་དེ་ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་པར་

བ་དགྱོས་ཞེས་ཕི་ལྱོ་ ༡༨༡༤ ནང་ལ་དེ་ལྟར་བརྱོད་པ་རེད། ༡༨༣༡ བར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡྱོན་མི་སྤྲད་པའི་སིད་བྱུས་ཐྱོག་མུ་མཐུད་བསད་ཐུབ་

པ་བྱུང་། ༡༨༣༠ ནང་ཡང་བསྐར་ཨིན་ཇིས་གྱོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་

ཚོགས་ཆུང་ཟུར་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ། ད་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བེད་ན་

མ་གཏྱོགས་མིས་འདང་གི་མི་འདུག་ཅེས་སྱོགས་བཤད་ཅིང་། དེའི་ཐྱོག་

ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ (Lord Macaulay) ཕི་ལྱོ་ ༡༨༣༣ ནས་ ༡༨༣༥ བར་རྒྱ་གར་

དུ་བཏང་བ་རེད། རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ད་བར་ལག་ལེན་བསར་

བཞིན་པ་འདི་དང་པྱོ་བཟྱོ་མཁན་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་བཟྱོས་

པའི་དུས་ཚོད་དེ་ ༡༨༣༥ རེད།

ཕི་ལྱོ་ ༡༨༣༥ ལྱོར་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེས་གཏམ་བཤད་རིང་པྱོ་ཞིག་བས་ཡྱོད། 

དེའི་མིང་ལ་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེའི་ཆེད་གཉེར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚིག་ཐྱོ་ཟེར་བ་དེ་

དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ནས་རག་གི་རེད། དེའི་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྤྲྱོད་རྒྱུ་མེད་ཟེར་མཁན་

གི་མི་དེ་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན། ཤེས་ཡྱོན་སྤྲད་

དགྱོས་ཟེར་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་མིན། ཁྱོ་རང་གི་

བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་སྱོགས་འཁྱོད་ཡྱོད། ད་ལྟ་ཁྱོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་

ཡྱོངས་རྱོགས་མདྱོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གི་མི་འདེམས་སྒྲུག་བས་

པའི་གངས་ཚད་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་

ཡྱོད་པའི་མིའི་གལ་རིམ་ཞིག་བཟྱོ་དགྱོས། སྱོབ་སྦྱོང་ཡྱོད་མཁན་གི་གལ་

རིམ་ཞིག་བཟྱོས་ནས་དེ་ལ་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྱོག་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་

པའི་སྱོབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྤྲད་དགྱོས། དེ་འདའི་གལ་རིམ་དེས་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་རིག་གཞུང་ལ་རིན་ཐང་ཡྱོད་པ་དང༌། རྒྱ་གར་གི་གནའ་བྱོའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རིག་གཞུང་ལ་རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་གསལ་པྱོ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་

ཚོས་བཟྱོ་དགྱོས། དེ་ལྟར་གལ་རིམ་དེས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་

རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་ཀི་མི་དེ་དག་ང་ཚོས་དབང་སྒྱུར་བེད་ཐུབ།  གང་ལྟར་

ཁག་དང་པགས་པ་དེ་རྒྱ་གར་བསད་ཀི་རེད་མ་གཏྱོགས། དེ་མ་ཡིན་པ་ཆ་

ཚང་ཨིན་ཇི་བཟྱོ་དགྱོས་ཀི་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྱོད།  

 (We must at present do our best to form a class who may 
be interpreters between us and the millions whom we govern,  
--a class of persons, Indian in blood and colour, but English in 
taste, in opinion, in moral and in intellect. To that class we may 
leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich 
those dialects with terms of science borrowed from the West-
ern nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for 
conveying knowledge to the great mass of the population.)

མདྱོར་ན་ཁྱོ་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ཨིན་ཇིའི་སྐད་

ཡིག་བརྒྱུད་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་པའི་དྱོན་དག་གཙོ་བྱོ་དེ་ཁག་དང་ཚོན་

མདྱོག་དེ་རྒྱ་གར་བ་རང་དུ་གནས་ཀི་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་

སངས་དང་། འདུན་པ་བེད་སངས། བཟང་ངན་གི་དབེ་བ་འབེད་སངས། 

ཤེས་ཡྱོན་སྱོགས་ཚང་མ་ཨིན་ཇིའི་མི་ཡིན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་

ང་ཚོའི་དབང་སྒྱུར་དེ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱོང་གི་རེད་ཅེས་པ་

དེ་རེད། ཁྱོའི་སན་ཐྱོའི་ནང་ལ་ཡྱོད་པ་རྣམས་སྐབས་དེའི་སྤི་ཁབ་སིད་སྐྱོང་

ཝིལིཡམ་བེནིནྐ་ (William Bentinck) ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ངྱོས་ལེན་བས་

ཏེ༑ དེ་དུས་སྒྱོར་མྱོ་འབུམ་གཅིག་གི་འགྱོ་སྱོང་གཏྱོང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཨིན་ཇིའི་

སྐད་ཡིག་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང༌། ཨིན་ཇིའི་ཤེས་ཡྱོན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ལམ་ལུགས་ད་ལྟ་ཡྱོད་པ་དེ་བཙུག་རྒྱུ། དེའི་སྱོན་ནས་འབུམ་གཅིག་ཡྱོད་པ་

དེ་འབུམ་བཅུ་ལ་སར་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ ༡༨༣༥ ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

ཕི་ལྱོ་ ༡༨༣༥ ནས་འགྱོ་བཙུགས་པའི་ཨིན་ཇིའི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་རྒྱ་

གར་ནང་དར་ཁབ་ཆེན་པྱོ་བྱུང་སེ་ཁྱོ་ཚོའི་འདྱོད་པ་ཡྱོད་པའི་གལ་རིམ་

དེ་འདའི་ཞིག་བཏྱོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བརེན་ནས་

སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོ་རེས་སུ་ཨིན་ཇི་ལ་ངྱོ་ལྱོག་ཤུགས་ཆེ་རྒྱག་

མཁན་འཐྱོན་གི་རེད་ཟེར་མཁན་གི་གལ་རིམ་ཞིག་ད་ལྟ་ཨིན་ཇིའི་ནང་ལ་

མེད་པ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ཙང༌།  ༡༨༥༥ ལྱོར་བསྐར་དུ་ཁྱོ་ཚོས་ལྱོ་ཉི་ཤུར་

འཚམས་པའི་ Charter Act ཞིག་བཟྱོ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད། དེ་མ་བཟྱོས་གྱོང་དུ་ 

༡༨༥༣ ལྱོར་ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་ཀིས་བསྐར་ཞིབ་བས་ཡྱོད། ཆེད་འཛུགས་

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་དེས་བསྐར་ཞིབ་བས་པ་དེ་ཨེཆ་ཇི་བེ་སན་ 

(H.G. Besant) ཟེར་བ་དེས་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ཡི་སིད་བྱུས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་

པྱོ་བྱུང་ཚུལ་གི་རྩྱོམ་ཡིག་རིང་པྱོ་ཞིག་བིས་ནས་གྱོས་ཚོགས་ཀི་མདུན་ལ་

བཞག་སེ་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་ལ་དི་བ་དིས་པ་ཁག་ལ་ལན་བརྒྱབས་འདུག 

དེ་ཡང་ཁྱོང་གིས་བཤད་རྒྱུ་ལ། སྱོན་མ་ཁྱོ་ཚོར་སྱོབ་སྦྱོང་མ་སྤྲད་པའི་སྐབས་

སུ་རྒྱ་གར་གི་ཧིཾདཱུ་ཚོས་ཁྱོ་ཚོར་ཀ་ཀྱོ་ཞེས་དང་། རྒྱ་གར་གི་ཁ་ཆེ་ཚོས་ཁྱོ་

ཚོར་ཀ་ཕིར་ཞེས་བརྱོད་ཀི་ཡྱོད། ད་ལྟ་ཁྱོ་ཚོར་ཨིན་ཇིའི་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲད་

པའི་རེས་སུ་ཧིཾདཱུ་དང་ཁ་ཆེ་ཚང་མ་ཁྱོ་རང་ཚོའི་གནའ་རབས་ཀི་སྱོལ་རྒྱུན་

དེ་ཚོ་ཚན་རིག་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། དངྱོས་དྱོན་དང་མི་མཐུན་པ། རྨྱོངས་

དད་ཡིན་པ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་རིག་གཞུང་འདི་ཡང་དག་པ་དང་ཚན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རིག་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པ་ཧ་གྱོ་རེས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་ཀ་ཀྱོ་དང་ཀ་ཕིར་ཞེས་

བརྱོད་ཀི་མེད། ཚང་མ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡྱོན་གི་

ཐྱོག་ནས་ཨིན་ཇི་ལུང་པ་དང་། ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་པྱོ། ཨིན་ཇིའི་རིག་གཞུང་། 

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག ཨིན་ཇིའི་ལེགས་བང་བཅས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་མྱོས་

མཐུན་བེད་མཁན་གི་གལ་རིམ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། ད་ལྟ་བསྐར་དུ་བསྐར་

ཞིབ་དང་། དྱོགས་པ་བེད་དགྱོས་པ་ཁྱོན་ནས་མེད། འདི་ཚོའི་ནང་ནས་རྒྱལ་

ཞེན་རིང་ལུགས་དང་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་མཁན་ཚང་

མ་ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་ནང་ལྱོགས་ནས་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་བ་

མ་གཏྱོགས།  དེ་ལས་ཟུར་གཅིག་ནས་གཏྱོང་ཐུབ་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། དེ་ལ་

ཐུགས་དྱོགས་གནང་དགྱོས་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཡྱོད། ཕི་ལྱོ་ ༡༨༥༣ རེས་

སུ་ཨིན་ཇིས་བསྐར་ཞིབ་བས་མི་འདུག གཏན་ལ་འཁེལ་རེས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་

ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་དེ་འད་བས་ནས་བྱུང་

བ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་གི་ངྱོས་འཛིན་བརླག་རྒྱུ་དང་། ཨིན་ཇིའི་ངྱོས་

འཛིན་ས་བརན་བཟྱོ་ཐུབ་པ། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐྱོབ་ནས་ལྱོ་དྲུག་ཅུར་ཉེ་

ནའང་ད་དུང་རྒྱ་གར་སྱོ་སྱོའི་ཡུལ་སྐད་ཀི་ཐྱོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མ་ཐུབ་པ་

དེ་དག་ཚང་མ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་གི་ཐྱོག་ནས་བྱུང་བ་རེད།

ཁྱོ་ཚོས་གཏིང་ཟབ་ཀི་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་གྲུབ་འབས་ལ་ག་རེ་ཐྱོན་

པ་རེད་ཅེ་ན། སྐད་ག་འད་ཞིག་རྒྱུན་སྤྱོད་བེད་རྒྱུའི་སྐད་དེ་བཟྱོ་ཐུབ་པ་

ཡིན་ན་དེ་ནས་མི་དེ་སྐད་ཡྱོང་སའི་ལུང་པ་དེའི་འྱོག་ཏུའམ། ཡང་ན་ལུང་

པ་དེའི་ལེགས་བང་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ལ་འགྱོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དུས་ཡུན་རིང་པྱོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཞིག་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་ཚོད་བལྟ་བས་པའི་གྲུབ་འབས་སུ་དངྱོས་སུ་ཐྱོན་པ་

རེད། དེ་ད་ལྟའང་འཛམ་གིང་ནང་ཡྱོངས་གགས་རེད་མ་གཏྱོགས་སུས་ཀང་

དེ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་མེད།

འདས་པའི་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནང་རྒྱ་མིས་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རྩ་

གཏྱོར་གཏང་རྒྱུ་དང་། བྱོད་ཀི་སྐད་དེ་ལྷག་པ་ཡིན་ནའང་དེ་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཆ་

ཤས་ཤིག་མ་གཏྱོགས་ཟུར་དུ་མིན་པ། དེང་སང་བྱོད་ནས་ཡྱོང་བའི་བརན་

འཕིན་སྱོགས་སུ་གཟིགས་ན་བྱོད་སྐད་རྒྱག་གི་ཡྱོད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་སྐད་

རྒྱག་གི་ཡྱོད་ཧ་མ་གྱོ་བའི་གདངས་ཤིག་གི་ཐྱོག་ནས་བྱོད་ཀི་ཚིག་བེད་སྤྱོད་

གཏང་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་ད་ལྟ་མཐྱོང་དང་མཐྱོང་བཞིན་པ་རེད།

ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་ག་འད་ཡིན་རུང་གཞི་རྩའི་མི་རིགས་རང་

གི་ངྱོས་འཛིན་དང་སྐད་ཡིག་འཛིན་སྐྱོང་བེད་ཐུབ་པའི་གུ་ཡངས་ཤིག་

མ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་ཡྱོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྱོ་རེད། མདྱོར་

བསྡུས་ནས་བཤད་ན། གང་ཟག་སྱོ་སྱོའི་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་པའི་ནུས་པ་ (indi-

vidual potential) དེ་ཆ་ཚང་རྒྱས་ཐུབ་པ་དང་། གསལ་ཐུབ་པ། འཕེལ་

ཐུབ་པའི་གྱོ་སྐབས་མ་སྤྲད་པར། དེ་རྦད་དེ་རྩ་མེད་ལ་བཏང་ནས། དཔེར་

ན་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་བཅུག་པ་ (input) བཞིན་ཚང་མ་ཕི་ནས་བླུགས་

པའམ་ཀད་པ་བཀྲུས་པ་ (indoctrinate) ལྟ་བུའི་ལམ་ནས་ཕིན་ན་དེ་

འགིག་གི་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

གཞི་རིམ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གཞི་རྩ་ལ་བཞག་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིས་

བྱུས་ཤིག་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་དང༌། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བེད་བཞིན་པའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེས་ལྱོ་མང་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་

བཟྱོས་པའི་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇི་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལམ་སྱོལ་དེ་རང་ཡིན་པ་དང༌། 

ད་ལྟ་བྱོད་ནང་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་བྱོད་པ་རྒྱ་མི་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་བཅས་ངྱོས་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ན་ཁད་པར་

ཆེན་པྱོ་ཞིག་མེད་པ་དེ་ང་ཚོས་གསལ་པྱོ་ཤེས་དགྱོས།

ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོས་འདས་པའི་ལྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་

གངས་རིང་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོག་གནང་བའི་བཀའ་སྱོབ་ཁག་དང་། ནང་པའི་ཆྱོས་

ཀི་ལྟ་གྲུབ་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་གཞི་རྩ་ལ་བཟུང༌། བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་གཱནྡིས་

རྒྱུན་རིང་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་

གསར་པ་དང་། དེ་བཞིན་རབཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་དང་། ཤྲི་ཨརབིནྡ་གྱོཥ། ཇིདྡཱུ་

ཀྲྀཥྞམཱུརི་བཅས་ཀིས་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོག་འབད་བརྩྱོན་དང་ཚོད་བལྟ་གནང་བ་

ཁག་གིས་ཟུར་བརྒྱན། དེ་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིས་འདས་པའི་ལྱོ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་རིང་ཉམས་མྱོང་བསགས་པ་དེས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་ད་ལྟ་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་བྱུང་བ་རེད། བདག་ཉིད་ཆེན་

པྱོ་གཱནྡིས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རེས་སུ་འདི་

ངས་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་ལ་འབུལ་བ་མཐའ་མ་དང་ཡག་ཤྱོས་དེ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་ཡྱོད། ཡིན་ནའང་སབས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་ནང་འདི་ལག་

ལེན་དུ་འཁེལ་ཐུབ་མེད། ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེའི་སིད་བྱུས་འདི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཐག་

ཆྱོད་པ་དང་། མི་ཚང་མའི་ཁ་ལ་ཞིམ་ཐག་ཆྱོད་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐྱོབ་

ནས་ད་བར་རཱདྷཱ་ཀྲྀཥྞ་ལྷན་ཚོགས་ (Radha Krishna Commission) ནས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

རཱམ་མཱུརི་ལྷན་ཚོགས་ (Rama Murti Commission) བར་ཚོགས་ཆུང་

ལྔ་བཙུགས་རུང་། ཚང་མས་ལྷན་པ་ལྟ་བུ་མ་གཏྱོགས་གཞི་རིམ་གི་འགྱུར་བ་

བཏང་བ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།

ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་ལའང་གཞུང་གིས་ངྱོས་འཛིན་དང་

ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་མེད་ལ། སྤི་ཚོགས་ཀིས་ཀང་ངྱོས་འཛིན་བས་མེད། ད་

ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་

ལག་ལེན་བསར་ཁག་པྱོ་རེད་ཅེས་མི་མང་པྱོས་བཤད་ཀི་ཡྱོད། ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་གསར་པ་མཐྱོང་མཁན་གི་མི་མང་པྱོས་ཡག་པྱོ་བྱུང་འདུག་རུང་། 

ལག་ལེན་བསར་ཁག་པྱོ་རེད་ཅེས་བརྱོད་ཀི་ཡྱོད། ལག་ལེན་དུ་བསར་ཐུབ་

དང་མ་ཐུབ་ནི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་ཀི་བེད་སངས་དང་། སྒིག་འཛུགས་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཆྱོད་སེམས། སྤི་ཚོགས་ཀི་མཐུན་འགྱུར། 

ཁྱོར་ཡུག སྱོབ་གཉེར་བ་བེ་བག་པའི་འདུན་པ་སྱོགས་ཕྱོགས་མང་པྱོ་ཞིག་

ལ་རག་ལུས་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་དེ་དག་ལས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་དེ་དགེ་

རྒན་གི་གཤིས་སྤྱོད་ལ་རག་ལུས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དགེ་རྒན་གི་

གཤིས་སྤྱོད་དེ་དྱོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡྱོང་ཐུབ་ན། ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དེ་

དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་སབས། མཐུན་རྐེན་

གཞན་པ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ཚང་འགྱོ་ཡི་རེད་ལ། ཚང་མེད་ནའང་ཚང་

བར་བཟྱོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།  གཞི་རྩའི་མཐུན་རྐེན་ནི་དགེ་རྒན་གི་བསམ་

བྱོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་བྱུང་ན་ལག་ལེན་དུ་བསར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱོང་སིད། དེས་

ན་ང་ཚོའི་ངྱོས་ནས་ཚད་ལྡན་གི་དགེ་རྒན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གསར་པ་ལག་ལེན་ལ་བསར་རྒྱུའི་མཐུན་རྐེན་གལ་གནད་ཆེ་ཤྱོས་ཤིག་

ལ་བརྩིས་ཏེ་འབད་བརྩྱོན་བེད་རྒྱུའི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་ལ། སྱོབ་གྲྭའི་

འགན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་ཀང་གནས་ཚུལ་དེ་ངྱོས་ཟིན་དགྱོས་པ་དེ་གལ་

ཆེན་པྱོ་རེད།

ད་ལྟ་འཛམ་གིང་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་གནས་བབ་དེ་ག་འད་རེད། མ་འྱོངས་

པར་ཡྱོང་སིད་པ་གང་དང་གང་རེད། མ་འྱོངས་པར་ཡྱོང་ངེས་པ་གང་

དང་གང་རེད། དེ་ཚོ་ཁྱོན་ཡྱོངས་སུ་དགྱོངས་པ་བཞེས་ནས་འཇིག་རེན་

གི་མཐྱོང་ཚུལ་ལམ། ཡྱོངས་ཁབ་འཇིག་རེན་གི་ལྟ་སངས་ (world view) 

གསལ་པྱོ་ཞིག་མེད་ན་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་གནང་ཐུབ་

ཀི་མ་རེད་ལ། སིད་བྱུས་དེ་ལ་དགག་པ་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་ནི་

ལུང་ཞུས་པ་བཞིན་ཆགས་འགྱོ་རྒྱུ་རེད།

སིད་བྱུས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་འགལ་ཟླ་གནང་ནས་

དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དེང་རབས་གྱོང་མའི་ (Post mod-

ern) གནས་སངས་ནང་ཡྱོད་པའི་སྐབས་ཤིག་རེད། གནས་སྐབས་འདིའི་

ནང་འགྱོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ག་རེ་རེད། བྱོད་

མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ག་རེ་རེད། ནང་པ་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ག་རེ་རེད། བསྒྲུབ་འྱོས་པ་ག་རེ་

རེད། དེ་ཚོ་ར་འཕྱོད་པ་ཡིན་ན་སིད་བྱུས་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་འད་གནང་

དགྱོས་མིན་དང་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྱོང་གི་རེད། ང་ཚོས་འཇིག་རེན་གི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

མཐྱོང་སྣང་དེ་རང་གི་རང་དབང་བའི་འཇིག་རེན་ལ་མཐྱོང་སྣང་ཞིག་མེད་

པར། ལྷག་པ་རྒྱག་ཕྱོགས་དང་། ཡང་ན་ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་བསྐྲུན་

པའི་འཇིག་རེན་གི་ལྟ་ཚུལ་འདིའི་ནང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བཤད་པའི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་ར་འཕྱོད་པ་དང་གྱོ་བརྡ་འཕྱོད་ཁག་པྱོ་རེད། དེས་ན་ད་

ལྟ་ངས་ཞིབ་ཕ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་གཟིགས་ཐུབ་དགྱོས།

ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་ཀི་བགྱོ་གེང་རྣམས་དང་། ཨིན་ཇིས་རྒྱ་གར་

ནང་བཙུགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཚིག་ཐྱོ། ལྷག་པར་དུ་ལྱོཌ་

མེ་ཀྱོ་ལེའི་ཚིག་ཐྱོ་བཅས་ངེས་པར་དུ་གཟིགས་དགྱོས། དེ་ཚོ་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་གཟིགས་རྒྱུར་ཐུགས་འདྱོད་ཡྱོད་ན། པཎིཏ་སུནྡར་ལཱལ་ (Pun-

dit Sundar Lal) གིས་བརྩམས་པའི་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་ 

(Bharat mein Angreji Raj) ཞེས་པའི་དེབ་པྱོད་གཉིས་ཡྱོད། སབས་

ཉེས་པ་ཞིག་ལ་དེབ་དེ་ཨིན་སྐད་ནང་མེད། ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་ཀི་

བགྱོ་གེང་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སན་ཐྱོ་སྱོགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཧིནྡཱིའི་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་ཡྱོད། ཨིན་སྐད་དུའང་ཇི་བཞིན་ལུང་དངས་ནས་བཞག་འདུག 

དེའི་ནང་ཆ་ཚང་གཟིགས་ཐུབ།

རྒྱབ་ལྗྱོངས་དེ་དག་ཆ་ཚང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཅིིའི་ཕིར་

ཨིན་སྐད་དེ་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་བེད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག རྒྱ་སྐད་དེ་

སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་བེད་ན་འགིག་གི་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརེན་

ནས་སྱོ་སྱོའི་མ་སྐད་དེ་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་བེད་དགྱོས་ཞེས་བརྱོད་

ཀི་ཡྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གཞི་ནས་རེད་ཐུབ། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལས་དྱོན་བེད་ཕྱོགས་རྐང་པ་ཞིག་དང་། འཕལ་སེལ་གིས་མ་འྱོངས་པར་

སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་པ་ཡིན་ན་གཡྱོག་པྱོ་རྒྱུག་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལ་བསམ་

བྱོ་བཏང་སེ་ཕིན་པས། གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

ཀི་ཡིག་ཕེང་ནང་ལ་ཡྱོད་པ་རྣམས་ཀྱོག་ཐུབ་ཀང་། ཡིག་ཕེང་གི་བར་ལ་

ཡྱོད་པ་དེ་ཚོ་ཤེས་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཨིན་ཇིའི་བཤད་སངས་བས་

ན་ between the lines དང་། ང་ཚོ་བྱོད་པའི་བཤད་སངས་བས་ན་དངྱོས་

བསན་དང་། ཤུགས་བསན། བརྒྱུད་ནས་བསན་པ། དྱོན་གིས་འཕངས་པ་

བཅས་ཚང་མ་གཟིགས་དགྱོས་ཀི་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་གཟིགས་ཏེ་རྒྱབ་

ལྗྱོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐྱོག་ནས་གཟིགས་དགྱོས་པ་

དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་མཐའ་མའི་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བེད་

སྐབས་ངས་དེ་ལ་སྱོན་གེང་གཅིག་འབི་དགྱོས་ཀང་། དུས་ཚོད་མ་ཐྱོབ་

པའི་དབང་གིས་བིས་ཐུབ་མེད། དེའི་ཚབ་ཏུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་མཁས་པ་

རྣམས་གདན་ཞུས་ཀིས་ང་ཚོས་བཀའ་སྱོབ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་

ཐེངས་གཅིག་ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་དབུ་བཞུགས་ཐྱོག་

གཟིམས་ཆུང་ནང་གནང་བ་རེད། དེའི་ངྱོ་སྤྲྱོད་བྱོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་

མེད་ཀང་། ཨིན་ཡིག་ཐྱོག་ཤྱོག་བུ་ཁ་ཤས་ཞུས་ཡྱོད། གལ་སིད་ལྗགས་ཀྱོག་

གནང་འདྱོད་ཡྱོད་ན། དེའི་འད་བཤུས་བཟྱོས་ཏེ་འདི་གར་གཞག་རྒྱུ་ཡིན། 

འདི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་འདིའི་སྱོན་བརྱོད་ཀི་གྱོ་ཆྱོད་ཀི་རེད་

བསམ་གི་འདུག
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་

དགྱོས་པ་ཁེད་ཚོའི་ངྱོས་ནས་བཀའ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱོད་ན་འཛེམས་ཟྱོན་

མེད་པར་གསལ་པྱོ་བཀའ་གནང་རྱོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱབ་ནས་མང་

པྱོ་ཞིག་གསུངས་ཏེ་བཞུགས། དངྱོས་སུ་གསུང་སར་ཕེབས་དུས་མ་གསུངས་

པ་དེ་འད་མང་པྱོ་ཡྱོང་གི་འདུག སྤིར་བཏང་སྤི་ཚོགས་ནང་གཏམ་བཤད་

བེད་དུས་དགྱོངས་འཆར་དང་། སྐྱོན་བརྱོད། ཐུགས་བྱོ་མ་ཁེངས་པའི་གནས་

ཚུལ་མང་པྱོ་གསུང་རྒྱུ་ཡྱོད་རུང་། དངྱོས་སུ་འབེལ་ཡྱོད་ཀི་མི་དང་མཉམ་

དུ་གདྱོང་དང་གདྱོང་གཏུགས་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས། མཁས་པྱོ་མཛེས་

པྱོ་བཤད་པ་མ་གཏྱོགས། ཐུགས་ལ་གང་དན་པ་དེ་མ་གསུངས་པར་ལུས་

འགྱོ་བ་དང་། གང་ལྟར་མི་དང་མི་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་མ་གྱོ་བ་ཡིན་དུས་

ཚད་ལྡན་ཞིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དེར་བརེན་ད་རེས་ཚོགས་ཆུང་འདི་

ཚོའི་ནང་གང་དགྱོངས་པ་དང་ཐུགས་ལ་གང་ཡྱོད་པ་རྣམས་གསུང་ཐུབ་ན་

ལེགས་པའི་ཆ་ཡྱོད་ཚད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ། དེ་ནས་ང་ཚོས་གྲུབ་

འབས་ཤིག་འདྱོན་ཐུབ་ཀི་རེད།

ཡིན་ནའང་ཁེད་ཚོའི་དགྱོངས་པ་མངའ་གསལ་བཞིན། ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་དེ་འགིག་ཡྱོད་ནའང་རེད། འགིག་མེད་ནའང་རེད། གྱོས་ཚོགས་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏྱོང་དགྱོས་ན་ཡང་

བསྐར་གྱོས་ཚོགས་ལ་འགྱོ་དགྱོས་ཀི་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་མི་ཐུབ་

པ་མེད། ད་ལྟ་དགྱོངས་འཆར་གཙོ་ཆེ་ཤྱོས་ནི་ཛ་དག་ལག་ལེན་དུ་ག་འད་

བསར་དགྱོས་མིན་དང་། དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡྱོད་མེད། བསར་མི་ཐུབ་པ་ག་རེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡྱོད་མེད། དེ་སངས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡྱོད་མེད་བཅས་ཀི་སྐྱོར་གསུང་དགྱོས།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཐྱོག་ལ་འགིག་དང་མ་འགིག་གི་དགྱོངས་ཚུལ་

གསུང་གི་ཡྱོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ད་ལྟ་ཛ་དག་ཆགས་ཀི་མེད། ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་

བཀྱོད་དེ་རུག་རུག་བཟྱོས་ནས་གྱོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་

བགྱོ་གེང་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་གི་རེད། ད་ལྟ་དམིགས་སུ་བཀར་

བའི་བརྱོད་གཞི་ནི་གྱོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་དེ་ད་

ལྟའི་སྒྱོམ་གཞི་འདིའི་ནང་ཇི་ལྟར་ལག་ལེན་བསར་དགྱོས་པ་དེའི་ཐྱོག་ཚང་

མས་དགྱོངས་འཆར་གནང་དགྱོས།

དེ་མཚུངས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་དུ་བསར་སྐབས་གྱོས་

ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཐྱོག་བགྱོ་གེང་གང་བྱུང་བ་དང་། གྱོས་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྱོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་སྱོ་སྱོའི་དགྱོངས་འཆར་ག་

རེ་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་གྱོས་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆའམ་གསར་ཤྱོག་ནང་ཞིབ་ཚགས་

ཡྱོད་རེད། དེ་ཚོའང་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་དགེ་རྒན་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཟིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་རེད།

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་དང་བཅྱོ་བརྒྱད་ནང་ཨིན་ཇིའི་གྱོས་ཚོགས་

སུ་བྱུང་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་དེང་སང་ང་ཚོས་ཀྱོག་སྐབས་བང་དྱོར་འབེད་རྒྱུ་

དང་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་རྒྱུར་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་རེད། ད་ལྟ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྱོན་

ལ་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ནང་བྱུང་བའི་བགྱོ་གེང་དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་བསམ་བྱོ་

གཏྱོང་རྒྱུར་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོང་དགྱོས། དེས་ན་དེ་ཚོ་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟིགས་

པ་ཡིན་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་རེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་དེ་དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་མང་ཚོགས་ལ་བྱོད་

མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུའི་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་ལམ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།

མཇུག་བསྱོམས་གསུང་བཤད།

དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་

འདུ་ཉིན་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་གྱོས་གཞི་དྱོན་ཚན་གསུམ་གི་ཐྱོག་བགྱོ་གེང་

ཞིབ་རྒྱས་གནང་ནས་ཚང་མས་དགྱོངས་འཆར་ལྷུག་པྱོ་དང་། མཐའ་དྱོན་

རྩ་འཛིན་ལག་བསར་བེད་འྱོས་པའི་གྱོས་ཆྱོད་བཞག་གནང་བ་བཅས་

གྲུབ་འབས་དང་ལྡན་པ་བྱུང་སྱོང་བས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤིར་བཏང་

ཚོགས་འདུ་འདི་རིགས་ལ་སྦྱོར་དངྱོས་མཇུག་གསུམ་ཆ་ཚང་ཤེས་རིག་

དྲུང་ཆེ་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བྱོན་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བས་མ་འཐུས་པ་

མེད་རུང་། ད་རེས་བྱོད་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་

གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་ཐྱོག་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དངྱོས་སུ་ལག་

བསར་བེད་མཁན་ཚོ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བྱུང་བ་

ཡིན་ཙང་། བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཚོགས་འདུ་འདིའི་

ནང་ཆ་ཤས་བང་དགྱོས་པ་དང༌། གྱོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སིད་བྱུས་དེ་ལག་བསར་བེད་རྒྱུར་འཛིན་སྐྱོང་སྤི་ཡྱོངས་ལ་འགན་འཁི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད།

སྤིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དྱོན་དེ་མཉམ་འབེལ་གི་ཐྱོག་ནས་

འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་དུས་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་མི་འདུག་རུང་། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་

ངེས་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་དགྱོངས་ཚུལ་དེ་ཚོའང་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་

གསལ་འདེབས་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པའི་དགྱོངས་ཚུལ་

བྱུང་སྱོང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལྟེ་གནས་སྱོབ་གྲྭ་

ཁག་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་ས་གནས་གཅིག་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་

གྱོ་སྐབས་དཀྱོན་པྱོ་ཡིན་ཙང་། ད་རེས་ཀི་གྱོ་སྐབས་བཟང་པྱོ་འདི་བངས་ཏེ་

བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་སྤིར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་

གནས་སངས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་བྱོད་ཀི་རྩ་དྱོན་གི་གནས་སངས་དེ་

ག་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡྱོད་མེད་ཀི་སྐྱོར་ལ་མདྱོར་བསྡུས་ཤིག་སན་གསན་ཞུ་

ན༑ དགེ་ལས་སྱོབ་ཕྲུག་བཅས་ཚང་མར་ཁབ་ཐུབ་པའི་གྱོ་སྐབས་བཟང་པྱོ་

ཞིག་ཡྱོང་གི་རེད་སམ་ནས་བསྐར་དུ་དུས་ཚོད་ཞུ་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

འད་ཡིན།

དང་པྱོ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསར་ཐབས་དང་། དེ་ལ་

དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡྱོད་པ་དེ་ཚོའི་སྐྱོར་ལ་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་བགྱོ་གེང་

དང༌། དེ་དྱོན་གྱོས་ཆྱོད་བཞག་པ་བྱུང་ཡྱོད། ཡིན་ནའང་ངས་མཐྱོང་ཚུལ་རེ་

ཟུང་ཞིག་ཟུར་དུ་བཏྱོན་ནས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

ལ་ཚང་མས་ཐུགས་མྱོས་མེད་པ་གནང་གི་མ་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད།

ཁ་སང་ཧྱོབ་སེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཉན་པའི་སྐབས་དང་། དགྱོང་དྱོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚོགས་ཆུང་གི་དགྱོངས་འཆར་ཕྱོགས་བསྡུས་དེར་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་

ངའི་མཐྱོང་སྣང་གཅིག་བྱུང་སྱོང་། གལ་ཏེ་ནྱོར་འཁྲུལ་ཡིན་ན་དགྱོངས་

འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་བཅར་གནང་མཁན་

ཚང་མས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པྱོ་དཔྱད་ཞིབ་དང་

ལྡན་པའི་ཐྱོག་ནས་གཟིགས་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བྱུང་ཨེ་ཡྱོད་བསམ་པའི་དྱོགས་

པ་ཞིག་བྱུང་སྱོང༌། བྱོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནང་སྤི་ཡྱོངས་ནས་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཞིབ་ཚགས་པྱོ་ཀྱོག་རྒྱུའི་

གཤིས་ཀ་དེ་ཉུང་ཉུང་རེད། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་གཙོ་ཆེར་འཛིན་པ་

ལས། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞིན་ཡིག་ཕེང་དང་ཡིག་བར་གཉིས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་

པྱོ་ཀྱོག་མཁན་དཀྱོན་པྱོ་རེད། དེས་ན་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོས་ད་དུང་ཡང་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཞིབ་ཚགས་ལྗགས་ཀྱོག་གནང་མེད་

ན་ངེས་པར་དུ་ལྗགས་ཀྱོག་གནང་རྱོགས་གནང་ཞེས་འབྱོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་

འདུན་པ་བྱུང༌།

ཡང་དགྱོངས་འཆར་ཁག་ལ་མཇལ་བའི་སྐབས་དང་ཉན་པའི་སྐབས་

སུ་ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པ་དང་། ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་ཞེད་སྣང་

ལྟ་བུ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡྱོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང༌། ཨིན་སྐད་དུ་ཞུ་

ན་ sense of insecurity རེད། དེའི་ནང་ཕིན་ན་ག་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྱོང་

བསམས་པ་དང་། ད་ལྟ་གང་ཡྱོད་པ་དེའི་ནང་བདེ་པྱོ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལས་

སྱོ་ན་ག་འད་བེད་ཡྱོང་བསམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཁ་ཤས་ལ་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོ་

དང་། ཁ་ཤས་ལ་སེམས་ཀི་གཏིང་ན་ (subconscious) དེ་འད་ཡྱོད་པའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྣང་བ་ཤར་སྱོང་།

དྱོན་དག་གསུམ་པ། ཤེས་ཡྱོན་དང་མི་ཚེའི་འཚོ་ཐབས་གཉིས་བལ་

དུ་མི་རུང་བའི་འབེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡྱོད་པ་དང༌། ཡི་གེ་ན་གཅིག་

བསབ་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་མཐར་ཐུག་གི་དགྱོས་པ་དེ་ཚེ་འདི་རང་གི་འཚོ་

བ་བསྐལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དུ་འགྱོ་ཐུབ་པ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པའི་འཛིན་པ་དང་

ཞེན་པ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཚང་མའི་ཐུགས་ནང་ཡྱོད་པ་ཞིག་དང༌། གང་ལྟར་

ཚང་མའི་བཀའ་མྱོལ་གི་ཞར་དང་ཞྱོར་ནས་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པའི་ཚོར་སྣང་

བྱུང༌། འྱོན་ཀང་དེའི་ཐྱོག་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དཔྱད་པ་གནང་དགྱོས་མ་

གཏྱོགས། དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འགིགས་པར་བསམས་ནས་བཞུགས་ན་

ང་ཚོས་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐབས་མེད། ང་ཚོས་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་མི་

ཚང་གཅིག་དང་ཕྲུ་གུ་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མེད། ང་ཚོས་

རག་ཏུ་བྱོད་མི་རིགས་དང་། བྱོད་ཀི་སྱོལ་རྒྱུན་རིག་གནས། བྱོད་རྒྱལ་ཁབ་

བཅས་ཀི་གནས་སངས་དགྱོངས་པ་མ་བཞེས་ཐབས་མེད་ཡིན་ཙང་། རྒྱབ་

ལྗྱོངས་དེའི་ཐྱོག་ནས་དགྱོངས་པ་བཞེས་དུས་གང་ཟག་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་

འདི་ལྱོ་དང་རེས་ལྱོའི་གནས་བབ་ག་རེ་ཡྱོང་གི་རེད། དེ་རྐང་རྐང་ཐྱོག་

དགྱོངས་པ་བཞེས་ན་དེ་ཅུང་ཙམ་རྒྱ་ཆུང་དགས་པ་རེད།

ད་ལྟ་འགྱོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ལམ་སྱོལ་འདི་ནས་ང་ཚོས་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་བཏང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་

པྱོ་དང་། འཚོ་མི་ཐུབ་པ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱོན་ནས་མེད་

པའི་དགྱོངས་ཚུལ་ཡྱོད་པ་དེ་ཐུགས་ཁག་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་འདས་པའི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ལྱོ་ངྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་རིང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཀད་པ་བཀྲུས་པ་དང་ཀད་

པར་བླུགས་པ་བཅས་ཚང་མ་བས་ཟིན་པ་རེད། ང་ཚོ་མངྱོན་པར་མི་གསལ་

བའི་ concentration camp དེའི་ནང་བསད་དེ་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་

རིང་ indoctrination དང་ brain wash ལས་རིམ་འྱོག་ཕིན་པ་ཡིན་

ཙང་། དགྱོངས་ཚུལ་དེ་གྱོ་བུར་དུ་སངས་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད། ཁ་སང་ཞྱོགས་

པ་ངས་ཞུས་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ང་ཚོར་གང་ཡྱོད་པ་དེ་ང་ཚོའི་ཅ་ལག་མ་རེད། 

ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་བའི་ཅ་ལག་ཅིག་རེད། ནུབ་ཕྱོགས་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ཐམ་པ་ཡིད་ཆེས་གནང་དགྱོས་མེད་ཅིང་། ཤར་ཕྱོགས་པ་ལ་ཤར་ཕྱོགས་

པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡྱོད་པ་དང༌། བྱོད་པ་ལའང་བྱོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

དཔལ་ཡྱོན་ཞིག་ཡྱོད་པ་དེ་ཐུགས་མ་བསེལ་བ་གནང་དགྱོས་པ་དང༌། དེ་ང་

ཚོས་ངྱོས་འཛིན་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

གཞན་ཕན་སིང་རེའི་སྣུམ་དང་བལ་ན་ཡང་། །རིག་རྩལ་ཐབས་

མཁས་གྱོག་གི་ཆྱོ་འཕྲུལ་གིས། །དང་པྱོའི་མི་ལ་འཁྱོག་པྱོའི་ལམ་སྱོན་པ། །སྐྲ་

སེར་སྤྲེའུ་རིགས་ལ་དྱོགས་ཟྱོན་མཛོད། །ཅེས་མདྱོ་སད་པ་དགེ་འདུན་ཆྱོས་

འཕེལ་གིས་སྱོམ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བརྒྱབས་ཡྱོད། ཕི་རྒྱལ་བའི་གནད་དྱོན་ལ་

དགེ་འདུན་ཆྱོས་འཕེལ་གིས་སྱོམ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་དེ་དེ་འདའི་

གཏིང་ཟབ་ཀི་སྱོམ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་སུ་

ངས་ཤེས་ཀི་མེད། ད་ཇི་ཙམ་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་

ཡྱོང་བ་དང་། ཇི་ཙམ་གིས་འདས་པའི་ལྱོ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ཞིག་གི་ནུབ་

ཕྱོགས་དང་ཨ་རི། དེ་བཞིན་ཤར་ཕྱོགས་ཀི་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེ་ཚོའི་བྱུང་རབས་ལ་བལྟས་པ། ཇི་ཙམ་གིས་ད་ལྟའི་འཛམ་གིང་འདིའི་

གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཁྱོ་རང་གི་སྱོམ་ཚིག་དེ་དངྱོས་གནས་

གནད་འགག་ཆེན་པྱོ་ཡིན་པར་ངེས་པ་བརན་པྱོ་རེད་ཐུབ་པ་ཡྱོང་གི་འདུག

དེ་ནི་ཕྱོགས་ཞེན་གི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཞིག་མ་རེད། ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་རེད་མ་གཏྱོགས། ཤར་ཕྱོགས་པ་

བཟང་བ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ངན་པ་དེ་འད་མ་རེད། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ནི་ཕྱོགས་མང་པྱོ་ཞིག་ནས་འད་མཉམ་དང་གཅིག་གྱུར་རེད། ཡིན་

ནའང་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྱོན་དུ་ཡིད་འགྱོ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་ཆ་

ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སྱོན་འགྱོའི་ཀུན་སྱོང་དང་བསམ་སྤྱོད་གཉིས་འཁེར་

སངས་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཐག་

བཅྱོད་བེད་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། འདས་པའི་ལྱོ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱའི་རིང་

མི་རིགས་དཀར་པྱོ་དེ་ཚོས་མི་རིགས་ནག་པྱོའི་ཆེད་དུ་ག་རེ་བསམས་ཡྱོད་

པ་དང་། ག་རེ་བས་ཡྱོད་པ་དེ་ལ་ང་ཚོའི་བསྱོམས་ཤིག་བརྒྱབས་དུས་གཞི་

ནས་ང་ཚོ་ཧ་ལས་པ་དང་འདྱོག་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། སྐྲ་སེར་སྤྲེའུ་རིགས་ལ་

ངེས་པར་དུ་དྱོགས་ཟྱོན་བེད་དགྱོས་པ་ཞིག་ང་ཚོ་ལ་ར་འཕྱོད་ཡྱོང་གི་ཡྱོད། 

ཁ་སང་མང་པྱོ་ཞིག་གི་ཐུགས་ལ་འདི་ཚོ་སྐག་རྫུན་བཤད་པ་རེད་དགྱོངས་

ཡྱོད་ཀི་རེད།

བྱོད་གུང་བན་འྱོག་འགྱོ་དགྱོས་པའི་གཞི་རྩ་ལྟེ་བའམ་དང་པྱོ་དེ་

ནུབ་ཕྱོགས་ནས་ཡྱོང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེའི་ཐྱོག་ཞིབ་ཚགས་པྱོ་དཔྱད་

པ་གནང་ན་ངེས་པ་རེད་ཀི་རེད། དེ་ང་ཚོས་སན་ངག་ནང་འུད་བཤད་པ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དང་། ཡང་ན་རྱོག་བཟྱོ་བས་པ་མ་རེད། དེ་ནི་དེང་རབས་ཀི་མཁས་པ་མང་

པྱོས་གཏིང་ཟབ་ཉམས་ཞིབ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་

ཞིག་རེད། དེང་རབས་ཀི་མཁས་པ་ཟེར་དུས་ངས་ཤར་ཕྱོགས་ཀི་མཁས་པ་

རྐང་རྐང་ལ་ཟེར་གི་མེད། དེའི་ནང་མང་ཆེ་བ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མཁས་པས་

དཔྱད་ཞིབ་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། ད་ལྟའང་ཁྱོ་

ཚོ་མི་མང་པྱོའི་བསམ་བྱོའི་སྦུག་ལ་མི་རིགས་དཀར་པྱོའི་རྡྱོག་ཁེས་དེ་ཡྱོད་

བསམས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡྱོད་རེད།

དེ་རིང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་མཁན་ཚོའི་ནང་དུའང་ཁ་ཤས་ནྱོར་

བུ་གིང་ཁར་དེང་རབས་མཁས་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་

པའི་སྐབས་སུ་ཕེབས་པ་དེ་འད་ཡྱོད་ཀི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ངའི་གྱོགས་

པྱོ་མང་པྱོའི་བཀའ་མྱོལ་གནང་སངས་དེ་མི་རིགས་དཀར་པྱོའི་རྡྱོག་ཁེས་

ལ་དགྱོངས་པ་བཞེས་ནས་གནང་བ་བྱུང་སྱོང་། དེ་དུས་སྐུ་ཞབས་ཀ་ལྱོཌ་

ཨལ་ཝ་རེས་ (Claude Alvares) ཀིས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པྱོའི་ཐྱོག་ནས་

ལན་བརྒྱབ་དགྱོས་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་མྱོལ་གནང་མཁན་ཚོའི་ཚོར་སྣང་

ནང་མི་རིགས་དཀར་པྱོའི་རྡྱོག་ཁེས་ཀི་བསམ་བྱོ་བཏང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་

བསམ་པ་དགྱོངས་མེད་རུང་། ང་ཚོ་ཉན་མཁན་ཚོའི་སེམས་ནང་དུའང་ཁྱོ་

ཚོའི་བསམ་པའི་སྦུག་ལ་མི་རིགས་དཀར་པྱོའི་རྡྱོག་ཁེས་ཀི་ཚོར་སྣང་དེ་

ཏན་ཏན་འདུག་བསམ་པ་ངས་ཀང་དན་སྱོང་ལ། ཁྱོང་གིས་ཀང་ཤུགས་ཆེན་

པྱོ་ཚོར་འདུག ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་སྐྱོང་མཁན་ཡིན་ཙང་། གསལ་པྱོ་བཤད་

རྒྱུ་འྱོས་འཚམས་མེད། འྱོན་ཀང་ཁྱོང་གིས་ཚིག་ཐག་ཆྱོད་པྱོའི་ཐྱོག་ནས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཅིག་ལ་གཅིག་ལན་དང་གཉིས་ལ་གཉིས་ལན་བརྒྱབས་སྱོང༌། དེས་ན་ང་

ཚོའི་བསམ་བྱོའི་ནང་མི་དཀར་པྱོས་བསན་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚད་

མ་ཡིན་པ་དང་། མི་ནག་པྱོས་བས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་

པའི་བསམ་ཚུལ་གི་བག་ཆགས་དེ་ཇི་སིད་མེད་པ་མ་ཆགས་པ་དེ་སིད་

ང་ཚོས་རང་ངྱོ་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་སྱོ་སྱོའི་རྐང་པའི་ཐྱོག་ལང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

ཁག་པྱོ་རེད།

དེ་ལྟར་ལྱོ་ངྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞིའི་རིང་བག་ཆགས་མཐུག་པྱོ་བསགས་

པ་དེ་ཉིན་གཅིག་ལ་བསལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད།  འྱོན་ཀང་དེ་མ་བསལ་བ་

ཡིན་ན་རྒྱ་མིའི་དབང་སྒྱུར་འྱོག་བསད་པ་དང་། ལེགས་བང་གཞན་ཞིག་གི་

དབང་སྒྱུར་འྱོག་བསད་པ་གཉིས་ལ་ཁ་ཚ་ལྱོས་དང་བེད་སངས་འཇམ་རྩུབ་

ཀི་ཁད་པར་ཙམ་མ་གཏྱོགས། དྱོན་དམ་གཞན་གི་དབང་སྒྱུར་འྱོག་བསད་པ་

གཅིག་མཚུངས་རེད། རང་དབང་དང་འད་མཉམ་གི་སྐད་ཆ་དེ་ནམ་ཡང་

སེབས་ཐུབ་མེད། དེ་ངེས་པར་དུ་ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་གཞག་དགྱོས།

ཁ་སང་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་དུས་ཚོད་མ་ལྕྱོགས་པས་ང་རང་འགྱོ་

ཐུབ་མ་སྱོང་ཡང་། ང་ཚོའི་གྱོགས་པྱོ་མང་ཆེ་བ་ཕིན་འདུག གྱོ་ཝཱ་ (Goa) 

མངའ་སེའི་ནང་བདུན་ཕག་གཅིག་རིང་ད་ལྟ་ཡྱོད་བཞིན་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་

པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེས་མ་འདང་བས་གདམ་ག་གཞན་པ་སྱོན་

མཁན་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་

པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྱོངས་ནས་མི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འཛོམས་པ་ཚང་མ་

མང་ཚོགས་དང་སྒིག་འཛུགས་མང་པྱོའི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་མཁན་རྐང་རེད་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

གཏྱོགས། མི་སྒེར་པ་རྐང་མ་རེད། ཁྱོ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་རི་ནས་

སྱོབ་ཐྱོན་པ་རེད། ཉུང་ཤས་ཤིག་རྒྱ་གར་ IIT ལྟ་བུའི་གཙུག་ལག་སྱོབ་

ཁང་ནས་ཐྱོན་པ་རེད། སྱོབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་མ་ཐྱོན་པའང་རེ་ཟུང་ཡྱོད་རེད་མ་

གཏྱོགས། མང་ཆེ་བ་དེང་རབས་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་ཆ་ཚང་རྱོགས་ནས་

ཉམས་མྱོང་བསགས་ཏེ་ཐྱོན་པ་ཤ་སག་རེད་མ་གཏྱོགས། ཐྱོག་མ་ནས་སྱོ་སྱོའི་

རང་ལྟ་མཆྱོག་འཛིན་གི་ཚུལ་དུ་ཟུར་དུ་ཐྱོན་པ་དེ་འད་མ་རེད།

ད་ལྟ་འགྱོ་བཞིན་པའི་ཐབས་ལམ་འདི་ལས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་

ཞིག་བཙལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་རེད་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་འདི་ངས་

བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་ངེས་པར་དུ་སྱོ་སྱོའི་ངྱོས་ནས་ཞིབ་

འཇུག་བརག་དཔྱད་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད་

ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྱོད། བསམ་ཚུལ་དེ་ང་ཚོའི་ཀད་པའི་ནང་ནས་དག་མ་ཐུབ་ན། 

ང་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་ལམ་སྱོལ་འདི་ལ་དམིགས་པའི་རྨྱོངས་དད་

དེ་སངས་མི་ཐུབ། ད་ལྟའི་ལམ་སྱོལ་འདི་ལ་དམིགས་པའི་རྨྱོངས་དད་དེ་

སངས་མ་ཐུབ་ན། ལམ་སྱོལ་གསར་པ་གཞན་ཞིག་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གི་སྒྱོ་ནས་འགྱོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད། འགྱོ་མི་འདྱོད་པ་དང་། ལམ་ནྱོར་བ། 

ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཅས་ནི་ང་ཚོ་ཆྱོས་བེད་ཅིག་ཡིན་ན་འཕགས་པའི་

ལམ་ཐྱོབ་པ་ལ་བར་ཆད་ཆེ་ཤྱོས་ཤིག་ཆགས་ཡྱོད། ང་ཚོས་ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མ་སང་ན་ས་ཆྱོད་ཡྱོད་པའི་གྱོམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པྱོ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། 

དེ་ལ་དཔྱད་པ་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ང་ཚོའི་བསམ་བྱོའི་ནང་འཚོ་ཐབས་དང་ཤེས་ཡྱོན་གི་འབེལ་བ་དེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འབལ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྨྱོངས་དད་གཉིས་པ་ཞིག་ད་ལྟའི་ཁྱོར་

ཡུག་འདི་དང་། ད་ལྟའི་བརྒྱུད་ལམ་བཅས་གཉིས་ཀི་ཐྱོག་ནས་གཏིང་ཟབ་

བསྐྲུན་ཡྱོད། དེ་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ལ་བཤད་

སངས་གཉིས་རེད། ད་ལྟ་ཀད་པ་བཀྲུས་ཟིན་པའི་མི་ཚོའི་བསམ་ཕྱོགས་

ལ་ལྟྱོས་ན་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད། འྱོན་ཀང་དེ་ངྱོ་མ་དངྱོས་ཡྱོད་

གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཆགས་ཀི་མེད། དངྱོས་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་

ཆགས་དང་མ་ཆགས་ཀི་གནས་བབ་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མ་བས་པར་

ཟུར་དུ་བཞག་ནས། ད་ལྟའི་མིའི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་ཕྱོགས་དང་མི་ཚེ་སྐེལ་

སངས་ཐྱོག་ནས་བས་པ་ཡིན་ན་དེ་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་རེད་

ཅེས་བཤད་ཆྱོག 

འདས་པའི་ལྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་རིང་ང་ཚོས་རྨྱོངས་དད་ཆ་ཚང་བས་

ནས་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁ་འདི་ཡིས་ང་ཚོའི་ན་གཞྱོན་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ལ་

ལས་ཀ་སྤྲད་ཡྱོད་དམ་མེད། དེ་སྤྲད་ཡྱོད་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ན་གཞྱོན་ལས་

མེད་ཡྱོང་གི་འདུག་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཡྱོང་མི་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་

ཡྱོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལམ་གཞན་དུ་ཕིན་ན་ཉེན་ཁ་དེ་སེབས་ཀི་མ་རེད་

དམ་ཞེས་པ་དེ་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད། དེ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་

བསམ་བྱོ་གཏང་དགྱོས། ད་ལྟ་འགན་ལེན་མེད་པའི་ལམ་སྱོལ་དེ་བཞག་པ་

ཡིན་ན་གཞན་པ་དེས་འགན་ལེན་དགྱོས་ཞེས་བཤད་ན་དེ་ནི་དང་པྱོ་མ་

རེད། དེ་ནི་ཨ་ཕའི་ཁ་ཕྱོར་གཙང་ཞེན་ལས་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད།

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་བྱོད་པའི་སྤི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚོགས་རྐང་པའི་དཀའ་ངལ་མ་རེད། ཡར་ཐྱོན་ཅན་ལ་བརྩི་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་

ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་དུའང་ལས་མེད་ཀི་མི་འབྱོར་དེ་བརྒྱ་ཆ་བཞི་

ཡིན་ན་ཉུང་ཤྱོས་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་གངས་དང་སུམ་ཅུ་སྱོ་གངས་ཡིན་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་རེད། དྲྭ་རྒྱའི་ནང་གཟིགས་ན་ཉིན་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་

སྱོ་སྱོའི་གནས་སངས་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད། རྒྱ་ནག་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་རེད། 

ལྱོ་རེར་ཡར་རྒྱས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་འཛམ་གིང་ནང་སྐད་

གགས་བེད་ཀི་ཡྱོད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁྱོ་ཚོས་ང་ཚོའི་དག་ཆེ་ཤྱོས་

དེ་ལས་མེད་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསལ་པྱོ་བཤད་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་

ནང་ན་གཞྱོན་ལས་མེད་ཀི་གངས་འབྱོར་དེ་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་མཐྱོ་པྱོ་རེད། ཡུ་

རྱོབ་ཀི་ལུང་པ་ཚང་མའི་ནང་དུའང་ལས་མེད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་མཐྱོ་པྱོ་སེབས་

ཡྱོད། དེ་ཚོ་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོའི་ན་གཞྱོན་ལས་མེད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཙམ་གི་

མཐྱོ་པྱོ་མ་རེད།

ང་ཚོས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཐྱོག་ནས་གངས་ཀ་བརྒྱབས་མེད་ཀང་

ཚོད་དཔག་བས་ན། འཛམ་བུ་གིང་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་གནས་སངས་དང་གཅིག་

པ་རེད་མ་གཏྱོགས། འཛམ་བུ་གིང་གང་ལའང་མ་བྱུང་བ་ཧ་ལས་དགྱོས་

པའི་གནས་སངས་ཛ་དག་ཅན་ཞིག་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་གཅིག་

པུའི་ནང་ཡྱོང་བསད་པ་མེད། དེ་འད་སྱོང་ཙང་དི་བ་འདི་ཞིབ་འཇུག་བེད་

པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་

བཟྱོ་དགྱོས་པ་དེ་སྱོབ་གྲྭ་ཐྱོན་དུས་སྤི་ཚོགས་ནང་ལས་མེད་ན་གཞྱོན་མི་

བཟྱོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་བཤད་ཡྱོད། དམིགས་ཡུལ་དེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འགྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་ལྱོ་ཤས་ནང་ཧ་གྱོ་ཐབས་མེད། ཉུང་མཐར་ཡང་ལྱོ་བཅུ་

གཉིས་བཅུ་གསུམ་བསྒུག་ན་གཞི་ནས་ཧ་གྱོ་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་མིག་གིས་བསན་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ལག་

ལེན་བསར་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་འདི་ལས་དག་ཏུ་མ་ཕིན་

ནའང་དེ་ལས་སྡུག་པའི་ན་གཞྱོན་ལས་མེད་ཡྱོང་གི་མ་རེད་ཅེས་དེ་རིང་

དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་གཞག་ཆྱོག དི་བ་འདི་ལ་གདྱོང་ལེན་

བེད་སངས་དེ་ད་ལྟའི་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་གདྱོང་ལེན་

གནང་དགྱོས།

དེ་ནས་ང་ཚོའི་བསམ་བྱོའི་ནང་བག་ཆགས་སམ་རྨྱོངས་ཞེན་མཐུག་

པྱོ་ཞིག་ག་རེ་ཡྱོད་དམ་ཞེ་ན། ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སྱོན་འགྱོའམ་འཛིན་གྲྭ་

དང་པྱོ་ནས་མ་བསབ་ན་ཡག་པྱོ་ཤེས་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ང་ཚོས་

བས་ན་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་བསབ་པ་ཡིན་ནའང་ས་མ་དགས་རུང་ཕི་རྩ་

བ་ནས་དགས་མེད་བསམ་གི་ཡྱོད། སྐད་ཡིག་དེ་ཚད་ལྡན་ཕུགས་འཕེར་

མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་དགྱོས་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་

རེད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་སྱོབ་གྲྭ་ཐྱོན་སྐབས་སྱོ་སྱོའི་མ་སྐད་ཡིན་དང་

ཡིན། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རྒྱལ་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག་མཐར་ཕིན་པ། སྐད་

ཡིག་གསུམ་པ་ཞིག་རང་རྐ་འཕེར་བ་དགྱོས་པ་བཅས་སྐད་ཡིག་གསུམ་གི་

སྒྱོམ་གཞི་འདི་ཆ་ཚང་འགྱོ་རྒྱུ་བཟྱོས་ཡྱོད།

ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་ཨིན་སྐད་སྱོབ་འགྱོ་བཙུགས་ནས་

ད་ལྟ་རང་རྐ་འཕེར་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རང་ལྱོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གངས་དང་སུམ་ཅུ་སྱོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

གངས་སེབས་པ་ཤ་སག་རེད་མ་གཏྱོགས། ལྱོ་དྲུག་བདུན་ནས་ཨིན་སྐད་

བསབས་པ་དེ་འད་བྱུང་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ནས་ལྱོ་དྲུག་

བདུན་ནས་ཨིན་སྐད་བསབས་ནས་སྱོབ་ཕྲུག་སྱོང་ཕག་མང་པྱོ་ཐྱོན་པ་རེད་

དེ༑ དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཐྱོག་མིང་འཇྱོག་ཐུབ་མཁན་ག་

ཚོད་བྱུང་བ་རེད། ཧ་ལམ་མཛུབ་མྱོའི་སྒང་ལ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཞིག་

རེད། ད་ལྟ་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ནང་དེབ་དང་རྩྱོམ་བིས་ནས་བག་ཆགས་

འཇྱོག་མཁན་ག་ཚོད་ཡྱོད་རེད།

དགེ་འདུན་ཆྱོས་འཕེལ་སྤིར་བཏང་ཨིན་སྐད་ཧ་ཅང་ཡག་པྱོ་མིན་

རུང་། ཨིན་སྐད་ཐྱོག་ཡྱོད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་བསྒྱུར་དང་པྱོ་དེ་དགེ་འདུན་

ཆྱོས་འཕེལ་གིས་བསྒྱུར་བ་རེད། ཁྱོང་གིས་ཉིན་བཅུ་བདུན་ལ་ཨིན་ཡིག་

བསབས་པ་ཡིན་ཞེས་བིས་འདུག དགེ་རྒན་སར་བསྐྱོད་དེ་མུ་མཐུད་ཨིན་

ཇི་བསབ་རྒྱུ་དེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་ Kashi Vidyapeeth ནང་ཉིན་བཅུ་བདུན་

རིང་སྦངས་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ཁྱོང་ཕལ་ཆེར་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཡིན་གི་

རེད། སྐད་ཡིག་སྱོབ་མཁན་གི་དགེ་རྒན་དང་སྦྱོང་མཁན་གི་དགེ་ཕྲུག་ལ་

རག་ལས་པ་རེད་མ་གཏྱོགས། ལྱོ་ལ་གང་ཡང་རག་ལས་པ་མ་རེད། དགེ་

ཕྲུག་རང་ལྱོ་བདུན་ཅུ་དྱོན་གངས་ཡིན་ན་གཅིག་བས་ན་སྐད་ཡིག་ཤེས་

རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁག་པྱོ་ཡྱོད་ཀི་རེད། དེ་མིན་སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་མ་

བསབ་ན་ཚད་ལྡན་ཤེས་ཀི་མ་རེད་ཟེར་བའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡང་དག་པ་

ཞིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་དེ་སྱོབ་ཚན་བསབ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལ་མ་བཞག་ན། རེས་སུ་མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕད་

ཀི་རེད་བསམ་པ་དེའང་རྨྱོངས་དད་རེད། རྨྱོངས་ཞེན་ཆེན་པྱོ་འདི་ང་ཚོའི་

སྤི་ཚོགས་ནང་གཏིང་ཟབ་ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐྱོན་

ནས་མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་དུས་ཨིན་སྐད་མཐར་ཕིན་སྦངས་ནས་འགྱོ་

བ་མ་གཏྱོགས། ཨིན་སྐད་མཐར་ཕིན་པ་མ་སྦངས་པར་འགྱོ་ཡི་རེད་ཅེས་ང་

ཚོས་བརྱོད་ཀི་མེད། གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་ཨིན་ཇི་བསབས་ཏེ་

ལྱོ་དགུའི་རིང་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ངྱོ་བྱོར་སྦངས་ནས་ཚད་ལྡན་མ་ཤེས་

མཁན་གི་མི་ཞིག་ཐྱོན་གི་ཡྱོད་ན། སྱོབ་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ (medium of 

instruction) བརེ་ནའང་དེ་ལས་བཟང་བ་འཐྱོན་རྒྱུའི་རེ་བ་མེད།

ང་ཚོའི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་

གཉིས་བར་དུ་མངའ་སེ་སྱོ་སྱོའི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་ཀི་

ཡྱོད་རེད་མ་གཏྱོགས། འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་སྱོབ་ཁིད་

ཀི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཨིན་སྐད་ཡིན་པ་དཀྱོན་པྱོ་རེད། མི་ཚང་ཆེན་པྱོ་སྒེར་

བཙུགས་སྱོབ་གྲྭའི་ (Public School) ནང་གཏྱོང་ཐུབ་མཁན་མང་པྱོ་

ཡྱོད་པ་དེ་ཚོས་ཨིན་ཇིའི་སྱོབ་གྲྭར་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་ཀང་། མཐྱོ་སྱོབ་སེབས་

དུས་ཚང་མ་གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་རེད། ཧ་ལས་ན་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་

བཤད་བཟྱོ་དྱོད་དང་མ་དྱོད་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་མ་གཏྱོགས། དེ་ལས་གཞན་

པའི་ཁད་པར་གང་ཡང་མཐྱོང་གི་མི་འདུག ད་དུང་སྱོ་སྱོའི་རང་སྐད་

ཐྱོག་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་མཁན་རྣམས་འབི་རྩྱོམ་གི་སྐབས་སུ་ལེགས་པ་

མ་གཏྱོགས། སྡུག་པ་རྩ་བ་ནས་འཐྱོན་གི་མ་རེད། དེང་སང་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

བཤད་སངས་ཤིག་ལ། སྒེར་བཙུགས་སྱོབ་གྲྭ་ནས་འཐྱོན་མཁན་ནམ་ཨིན་

སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཐྱོན་མཁན་དེ་ཚོ་ཨིན་སྐད་ཤྱོད་དུས་རིག་པྱོ་འད་

ཞིག་མ་གཏྱོགས། འབི་དུས་སྐབས་སུ་གཞན་ལ་ཁ་གཏད་གཅྱོག་ཐུབ་ཀི་མ་

རེད་ཅེས་ཤྱོད་ཀི་ཡྱོད།

ཌྱོཀ་ཊར་རཱཇེནྡྲ་པྲསད་ (Dr. Rajendra Prasad) ཁྱོང་རང་སྐད་ཆ་

ཤྱོད་དུས་འད་ཆགས་པྱོ་ཡྱོད་མ་རེད། ནེཧརཱུ་ (Nehru) དང་གཞན་ཚོས་

གད་མྱོ་བགད་དེ་བིཧཱརཱི་ (Bihari) འདིས་ཨིན་སྐད་ག་འད་རྒྱག་གི་འདུག་

ཅེས་བརྱོད་ཀི་ཡྱོད། ཁྱོང་ཨིན་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་བས་

མེད་ཀང་། ཨིན་ཇིའི་ཐྱོག་རྩྱོམ་ཡིག་གི་ལག་རེས་མང་པྱོ་བཞག་ཡྱོད། དེས་

ན་ཨིན་ཇི་ཡག་པྱོ་ཤེས་རྒྱུ་དང་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཨིན་སྐད་ཡིན་པ་

གཉིས་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། དེ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྱོས། 

གལ་ཏེ་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རང་གི་སྐད་ཡིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་

ན༑ མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རང་དབང་དང་ལྡན་

པ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྱོང་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དེ་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་

ཚུལ་རེད། དེ་གཉིས་ང་ཚོས་གདམ་ག་བེད་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད།

ང་ཚོས་སྱོབ་ཚན་གི་འཆར་གཞི་བསྒིག་རྒྱུར་ཀལྱོཌ་ཨལ་ཨརེས་ 

(Claude Alvares) དང་ཁྱོང་གི་གྱོགས་པྱོ་ཚོར་རྱོགས་ལ་སྒིག་གི་ཡྱོད། 

ཀལྱོཌ་ཨལ་ཨརེས་ཀིས་ལྱོ་མང་ནས་དེའི་ཐྱོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་རེད། 

ཁྱོང་གིས་ད་ལྟ་ CBSE གི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བསབ་

རྒྱུའི་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་སྱོབ་ཚན་དེ་མང་ན་ཟླ་བ་བརྒྱད་དང་ཉུང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མཐར་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་བསབ་ཟིན་དགྱོས། སྱོབ་ཚན་དེ་ང་ཚོས་བསྐར་སྒིག་

ཅིག་བེད་པ་ཡིན་ན་འྱོས་ཤིང་འཚམས་པའི་ལྱོ་ཚད་ཅན་གི་སྱོབ་ཕྲུག་ཅིག་

ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་བསབ་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དུ་བཟྱོ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་རྒྱུན་

དུ་གསུང་གི་རེད། ང་ཚོས་དགེ་རྒན་དང་། སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་སངས། སྱོབ་ཚན་

བཅས་ཀི་ཐྱོག་ནས་སྐད་ཡིག་སྦང་རྒྱུ་བཟྱོ་དགྱོས་པ་རེད་མ་གཏྱོགས། སྱོན་

འགྱོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་སྱོབ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་དང་། སྱོབ་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་

སྐད་ཡིག་བེད་དགྱོས་པ་གཉིས་ཀ་ལྱོག་རྱོག་དང་འཁྲུལ་འཛིན་ལས། དེ་ལ་

བདེན་པ་ཡྱོད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡྱོད། ཁེད་ཚོས་འདི་ངྱོས་ལེན་གནང་

དགྱོས་ཞེས་ཞུ་ཡི་མེད། ང་ཚོས་འདི་འད་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག་པ་དེ་བདེན་

པ་རེད་འདུག་དང་རྫུན་པ་རེད་འདུག་ངེས་པར་དུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་

པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྱོགས་གནང་ཞུ་ཡི་ཡྱོད། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་

གངས་ཀའི་ཐྱོག་ནས་བརག་དཔྱད་ཅིག་གནང་ན་དེའི་ཐྱོག་ནས་ངེས་པར་

དུ་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཐྱོན་ཡྱོང་གི་རེད། དེ་ནས་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་དེ་

གསལ་པྱོ་ཆགས་ཀི་རེད། འདི་ཞུ་རྒྱུའི་སྱོབས་པ་དང་བྱོ་ཁྱོག་བེད་ཀི་ཡྱོད།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་ལ་བསར་ནས་སྱོབ་ཚན་གི་བརྒྱུད་

ལམ་རང་སྐད་བས་ན་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་སྱོབ་འཇུག་བེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགྱོ་

རྒྱུ་དང་། ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་གཅུག་གི་མ་རེད་ཅེས་དྱོགས་པ་

གནང་མཁན་བྱུང་འདུག  གཅིག་བས་ན་བདེན་པ་ཡིན་སིད། ང་ཚོའི་སྤི་

ཚོགས་ནང་ཕ་མ་དེ་ཚོའང་ད་ལྟ་ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རྨྱོངས་དད་

མང་པྱོ་ཞིག་གི་འྱོག་ལ་ཀད་པ་བཀྲུས་ནས་བཞག་ཡྱོད་པ་ཡིན་དུས་དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འད་བསམ་མི་སིད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེང་རབས་ཀི་ཕ་མ་དེ་ཚོས་ཕྲུ་

གུར་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེའང་དངུལ་བཟྱོ་རྒྱུ་ཁྱོ་ནའི་ཆེད་

དུ་མ་གཏྱོགས། མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་དང་། རིག་གཞུང་གི་ཆེད་དུ། གང་

ཟག་བེ་བག་པའི་རྣམ་དཔྱྱོད་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསམ་མཁན་ཧ་

ཅང་དཀྱོན་པྱོ་རེད། དེར་བརེན་འཇུག་མཁན་ཉུང་དུ་འགྱོ་སིད་པ་རེད་

བསམ་གི་འདུག

འྱོན་ཀང་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་ལས་

འགན་ག་རེ་འཁི་ཡི་ཡྱོད་ཅེ་ན། ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ཚོར་བང་དྱོར་གི་གནད་མ་

ནྱོར་བ་སྱོན་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ཕ་མ་ཚོའི་འདྱོད་

པ་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅྱོད་བས་ན། དེ་ནི་ངྱོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་ཀི་ཐག་

གཅྱོད་རེད་མ་གཏྱོགས། འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་པའི་ཐག་གཅྱོད་

ཡག་པྱོ་ཞིག་མ་རེད། Popular decision and good decision གཉིས་

ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐ་དད་འགྱོ་ཡི་རེད།  Good decision མང་ཆེ་བ་ 

Unpopular decision ཆགས་འགྱོ་གི་ཡྱོད། Popular decision དེ་བརྒྱ་

ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ Bad decision ཡིན་པ་དེ་ཧ་ལམ་ཐག་བཅད་ནས་

བཤད་ཆྱོག ང་ཚོའི་ལས་འགན་དེ་ཕ་མ་ཚོ་དགའ་པྱོ་བཟྱོ་རྒྱུ་མ་རེད། ཕ་མ་

ཚོའི་འདྱོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་འགྱོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་མ་རེད།  དེ་

འད་ཡིན་ན་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་འགལ་གི་རེད་གསུང་སིད། མང་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ public opinion བསྐྲུན་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། ཚད་

དང་ལྡན་པའི་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་མང་གཙོའི་འགྱོ་ཁིད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚོའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ཕ་མ་ཚོས་དགའ་པྱོ་བེད་ཀི་མེད་

ནའང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གི་འགྱོ་ཁིད་ཚོའི་ངྱོས་ནས་གང་ཟག་བེ་བག་

པ་དང་མི་རིགས་ལ་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་དེ་

སྱོན་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཕ་མ་མང་པྱོ་ཞིག་གིས་ཕྲུ་གུ་སྱོབ་གྲྭ་ནས་

ཕིར་འཐེན་བས་ཀང་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཞེད་སྣང་དང་སེམས་ཁལ་བེད་དགྱོས་

པ་གང་ཡང་མེད། ཕ་མ་སྱོ་སྱོར་དཔལ་འབྱོར་གི་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་ནས་

རང་གི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་སྱོབ་གྲྭ་མཐུན་རྐེན་ཡག་སར་བཏང་ན་

དེ་ལ་ང་ཚོས་འགྱོག་ཐུབ་ཐབས་མེད། དེ་ཕ་མ་ཚོ་སྱོ་སྱོའི་འདྱོད་མྱོས་ཐྱོག་

ནས་འགྱོ་རྒྱུ་རེད། འྱོན་ཀང་མི་རིགས་ཤིག་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་པའི་ཆེད་དུ་

ངེས་པར་དུ་ཡང་དག་པའི་ལམ་སྱོལ་ཞིག་ལ་མ་བརེན་པར་ཕ་མའི་འདྱོད་

པ་གང་ཡྱོད་ལ་བཏང་བ་དེ་མང་གཙོའི་སིད་གཞུང་ཞིག་གི་ལས་འགན་

ཆགས་ཀི་ཡྱོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདྱོད་བྱུང་།

རྒྱབ་ལྗྱོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཞུས་པའི་རེས་སུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་

བྱུས་ལག་བསར་བེད་ཕྱོགས་ཀི་སྐྱོར་མདྱོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན། ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་དེ་ལྗགས་ཀྱོག་ཡག་པྱོ་གནང་ཡྱོད་ན་དྱོན་ཚན་དང་པྱོ་ནས་དྲུག་

པའི་བར་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྒྱབ་ལྗྱོངས་སྐྱོར་རེད། དྱོན་ཚན་དང་པྱོ་ནས་དྲུག་པའི་

བར་དུ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་དེ་བསམ་བྱོ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་རྒྱུ་དེ་རེད། བསམ་

བྱོའི་ (mindset) ཐྱོག་ལ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་

འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཁག་གཞག་རྒྱུ་ཡྱོད་མ་རེད་ལ། སྤི་ཚོགས་ལའང་ཁག་གཞག་

རྒྱུ་མེད། དེ་ཐད་ཀར་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོའི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཐུགས་ལ་བབས་དང་མ་བབས་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། དེ་ཉིན་རེའི་

འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་ལས་ཀ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་མེད། དེ་ནི་དམིགས་

ཡུལ་འཇྱོག་སངས་དང་། ངྱོས་འཛིན་བེད་སངས། ལྟ་སངས་ཀི་གནས་སངས་

ཤིག་རེད།  དེ་ལག་ལེན་དུ་བསར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

འགལ་ཟླ་རེད། དེ་དུས་ལྟ་གྲུབ་གཞན་ཞིག་འདྱོན་དགྱོས་ཀི་རེད། ཡང་ན་

ད་ལྟ་ཡྱོད་པའི་ལྟ་གྲུབ་འདི་ལ་རྩྱོད་གེང་གནང་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་རེད། འདིའི་

རྒྱབ་ལྗྱོངས་ལ་རྩྱོད་གེང་གནང་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་རེད། དེ་མེད་ན་ལག་ལེན་ལ་

བསར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་དི་བ་སེབས་ཐབས་མེད། ལག་ལེན་མ་བསར་བ་

ཡིན་ན་ལག་ལེན་མ་བསར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ལྟ་གྲུབ་དེ་ལ་འགལ་ཟླའི་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་བཟྱོས་པ་ཡིན་ན་དེ་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་

ལག་ལེན་བསར་རྒྱུར་ཐུགས་འདྱོད་ཡྱོད་ན་དེ་བསར་ཆྱོག་ཆྱོག་ཅིག་རེད།

སིད་བྱུས་འདིས་སྤིར་བཏང་དམིགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྱོ་པྱོ་བཞག་

ཡྱོད་རུང་། འྱོན་ཀང་དངྱོས་སུ་ལག་ལེན་བསར་བའི་སྐབས་སུ་ཐུབ་དང་མ་

ཐུབ་ཀི་གནས་ཚུལ་ལའང་བསམ་བྱོ་མང་པྱོ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་འགྱོ་བཙུགས་

ན་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟྱོས་ཡྱོད། དྱོན་ཚན་བདུན་པ་མན་ཆད་དངྱོས་

སུ་ལག་ལེན་བསར་དགྱོས་པ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་སྒྱོམ་

གཞི་ཡྱོད་མེད་ཆ་ཚང་བཞག་ཡྱོད། སྒྱོམ་གཞི་མེད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་གལ་

ཆེན་པྱོ་རེད། སྒྱོམ་གཞི་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་དང་སྒྱོམ་གཞི་མེད་པའི་ཤེས་

ཡྱོན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྒྱོམ་གཞི་མེད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་གལ་ཆེ་བར་བརྩི་

དགྱོས། སྤིར་མ་ཤི་བར་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་དགྱོས་པ་དེ་གནད་དྱོན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཅིག་རེད། ཡིན་ནའང་སྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའི་ཉིན་རེའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་

བ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་སྒྱོམ་གཞི་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་དེ་རེད། སྒྱོམ་གཞི་

དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་དུ་བསར་བཞིན་པའི་སྒྱོམ་གཞིའི་ནང་ཏག་ཏག་

བཅུག་ཆྱོག་ཆྱོག་བཟྱོས་ཡྱོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་

སྒྱོམ་གཞིའི་ནང་དུ་བསད་ནས་དེའི་རྒྱུགས་སྤྲྱོད་དང་དེའི་ལག་འཁེར་

བངས་ཏེ་འགྱོ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་དེའི་ལམ་ཁ་དེ་གསལ་པྱོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡྱོད། 

དེའི་ཐྱོག་ནས་ཀང་ལག་ལེན་བསར་འདྱོད་དང་མ་འདྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་མ་

གཏྱོགས། ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་དི་བ་དེ་ཧ་ལམ་མེད། ལག་

ལེན་བསར་དང་མ་བསར་དང་། བསར་འདྱོད་དང་མ་འདྱོད་ཀི་དི་བ་དེ་

ཏན་ཏན་སེབས་ཀི་རེད། ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་དི་བ་དེ་དགེ་རྒན་སྱོ་སྱོའི་ཤེས་

འཇྱོན་གི་ཐྱོག་ནས་ཡྱོང་སིད་པ་རེད་མ་གཏྱོགས། དངྱོས་ཡྱོད་ས་གཞིའི་

ཐྱོག་གི་བདེན་དྱོན་གི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ན་དེ་ལག་ལེན་བསར་མི་

ཐུབ་པ་ཧ་ལམ་མེད།

གཞི་རིམ་གི་གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐྱོག་ནས་འགྱོ་ན་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་

ནས་བཅུ་གཉིས་བར་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་སྒྱོམ་གཞི་ག་འད་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་

ནའང་འཛུལ་ཆྱོག་པ་དང་འཛུལ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་བཞག་

ཡྱོད། དེ་མིན་སྱོ་སྱོའི་ལམ་ཁ་ཟུར་དུ་འགྱོ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་དེ་འགྱོ་སའི་ལམ་

ཞིག་གཏྱོད་ཆྱོག་ཡྱོད་སིད། དེ་ཚོའི་ཐྱོག་ལ་གཟིགས་སངས་དང་དགྱོངས་

པ་བཞེས་ཕྱོགས་དེ་གུ་ཡངས་པྱོ་གནང་བ་ཡིན་ན་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་

ཅེས་ངས་ད་རེས་ཚོགས་འདུའི་མཇུག་སྱོམ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང༌།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ངས་དུས་ཚོད་མང་པྱོ་བངས་སྱོང་བས་དགྱོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། 

ཤེས་རིག་ལས་བེད་ཚོས་ད་རེས་ཚོགས་འདུའི་གྱོ་སྒིག་ཞིབ་ཚགས་ཡག་པྱོ་

གནང་འདུག་པ་དེ་ལ་ལེགས་སྱོའི་བསགས་བརྱོད་ཡྱོད། དེ་ནས་བཀའ་བྱོན་

དང་དྲུང་ཆེ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརྱོད་དང་། ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

༈ སློན་འགློའྲི་དགེ་རྒན་ཟབ་སྦློང་ཐེངས་དང་པློར་ཤེས་

ཡློན་སྲིད་བྱུས་སློར་གནང་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ནས་	༢༣	བར།	༽

༄༅།  །ཁེད་རང་ཚོ་ས་གནས་འད་མིན་མང་པྱོ་དང་།  ཁ་ཤས་ཐག་རིང་

པྱོ་ནས་ཕེབས་པ་རེད་འདུག ངས་ཐྱོག་མར་ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་བཙན་

བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདི་ཞུ་

ཡི་ཡྱོད། དེ་རིང་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་པ་དེ་ལྱོ་གསར་ཚར་ལ་མ་ཚར་

ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཡྱོང་དགྱོས་བྱུང་ཡྱོད། གལ་ཆེ་དྱོན་ཆེན་དུ་བརྩིས་པ་དེ་

ཧ་ཅང་ཡག་པྱོ་རེད།

ཁེད་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལྱོ་ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་

ཕིན་པ་ཤ་སག་རེད་འདུག དགུང་ལྱོ་གཞྱོན་པ་དེ་མང་བ་འདུག ལས་ཀའི་

ཉམས་མྱོང་གི་ཆ་ནས་མང་ཆེ་བ་ཡུན་རིང་པྱོ་ཕིན་འདུག ཁ་ཤས་ལྱོ་ཉི་ཤུ་

བརྒལ་བ་དེ་འདའང་འདུག ཁེད་རང་ཚོ་ཤེས་ཡྱོན་གནས་ཚད་གཅིག་གྱུར་

མེད་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྱོད་རེད། ཁ་ཤས་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་ཡྱོད་པ་དང་། 
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཁ་ཤས་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་མེད་པ། དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་ཡྱོད་པ་དེ་ཚོའང་ལྱོ་

གཅིག་དང་གཉིས་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་སབས། ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་

སྐད་ཆ་གནས་ཚད་གཅིག་གི་ཐྱོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་དེ་གཅིག་བས་ན་དཀའ་

ངལ་འཕད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག

དེ་རིང་ཁེད་རང་ཚོ་འདིར་ཐག་རིང་པྱོ་ནས་བསྐྱོངས་ཏེ་ཉི ་མ་

བཅུའི་ཟབ་སྦྱོང་བེད་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་དམ་ཞེ་

ན། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་

པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསྐར་སྦྱོང་ཞིག་

བེད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདི་བསྒིགས་པ་རེད། དངྱོས་གནས་བས་ན།  ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁེད་རང་ཚོ་འདིར་མ་ཕེབས་སྱོན་ནས་ཟབ་སྦྱོང་

ལ་ཡྱོང་མཁན་ཚང་མར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དཔེ་དེབ་དེ་བཏང་ནས་

ཡག་པྱོ་ཀྱོག་ནས་ཤྱོག་ཟེར་དགྱོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། གསར་པ་བས་ནས་ཡྱོང་

དུས་འགྱོ་ནས་ཀ་ཁ་ཞེས་ཀྱོག་དགྱོས་བྱུང་ན་ཁག་པྱོ་ཡྱོད་པ་རེད། ངས་

ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཁེད་རང་ཚོར་

ངྱོ་སྤྲྱོད་བེད་ཐུབ་ཐབས་ཡྱོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་འདིར་ཉི་མ་བཅུ་

བཞུགས་པའི་རིང་ཞྱོགས་པ་དང་དགྱོང་དྱོ་ཀྱོག་གནང་དགྱོས་རེད། འཛིན་

གྲྭའི་ནང་དུའང་ངྱོ་སྤྲྱོད་གནང་གི་རེད། འགྱོ་ནས་མཇུག་བར་ཆ་ཚང་ཀྱོག་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེའི་ནང་ནས་ཚོད་འད་པྱོ་ཐིག་གི་རེད། དྱོགས་པ་མང་པྱོ་

ཟ་མདྱོག་ཁ་པྱོ་རེད། དི་བ་མང་པྱོ་གཅིག་ཀང་སེབས་ཀི་རེད། དེ་འད་བས་

པ་ཡིན་ན་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཕན་ཐྱོགས་ཆེ་བ་ཡྱོང་གི་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ད་ལྟ་ངས་ཁེད་རང་ཚོར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་ནས་གལ་གནད་

ཆེ་བའི་དྱོན་དག་གཉིས་ངྱོ་སྤྲྱོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   དྱོན་དག་དང་པྱོ།  ང་ཚོའི་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་བརྱོད་ཡྱོད། དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་

པ་དང༌། དགེ་ཕྲུག་དབུས་སུ་བཞག་པ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོ་བྱོད་པའི་གནའ་ས་

མྱོའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བཤད་སངས་ནས་ཚུར་

འཁེར་ཡྱོང་བ་ཞིག་རེད། Teacher-centered དང༌ Student-centered 

ཟེར་བ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བཤད་སངས་གསར་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་

གནའ་ས་མྱོ་ལྱོ་ཉིས་སྱོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱའི་སྱོན་སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་

དུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ནས་ང་ཚོ་ནང་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་

དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ལམ་སྱོལ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་

ཀི་ཆ་ནས་བས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ལག་ལེན་གི་ཆ་ནས་བས་པ་ཡིན་ནའང་

རེད། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་དགེ་ཕྲུག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་

འཛིན་གི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་

འཛིན་གི་ཡྱོད་པ་རེད།

དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་འཛིན་ཡྱོང་བའི་

སྐབས་སུ་སྱོན་ལ་དགེ་རྒན་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་བཟྱོས་པར་དགེ་རྒན་དེ་

དབུས་སུ་ཡྱོང་ཐབས་མེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྱོན་གི་རིམ་

པ་གང་འད་ཞིག་ལག་ལེན་བསར་བ་ཡིན་ནའང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྱོན་

འགྱོའི་ཆ་རྐེན་དང་པྱོ་དེ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་བཟྱོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དགེ་རྒན་ཚད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ལྡན་ཞིག་མེད་ན་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་འགྱོ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཡྱོང་

ཐབས་མེད། དེར་བརེན་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་དྱོན་

དག་སིང་པྱོ་དེ་རེད།

ཡིན་ནའང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སྱོབ་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་ཕྲུག་དབུས་

སུ་བཞག་པའི་སྱོབ་སངས་དེ་བསབ་དགྱོས་ཞེས་བཤད་ཡྱོད་པ་རེད། ཁེད་

རང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པྱོ་མ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སིད་བྱུས་དེ་དགེ་རྒན་

དབུས་སུ་བཞག་པའི་སིད་བྱུས་ཡིན་ཟེར་གི་འདུག སྱོབ་དུས་དགེ་ཕྲུག་

དབུས་སུ་བཞག་པའི་སྱོབ་སངས་ཤིག་བེད་དགྱོས་རེད་ཟེར་གི་འདུག དེ་

གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་སིད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཚིག་གཉིས་པྱོ་དེའི་

གྱོ་བ་ངེས་པར་དུ་ཡག་པྱོ་ལྱོན་དགྱོས་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་བེད་པར་མེད་དུ་མི་

རུང་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། འཛིན་གྲྭའི་ནང་སེབས་དུས་དགེ་རྒན་གིས་ག་

ཚོད་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་བསབ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དགེ་ཕྲུག་གི་

བསམ་བྱོའི་གནས་ཚད་གང་འད་ཡྱོད་པ་དེ་བཞིན་བསབ་རྒྱུ་ཡིན་སབས།  

འཛིན་གྲྭའི་ནང་སྱོབ་དུས་དགེ་ཕྲུག་དབུས་སུ་བཞག་ནས་བསབ་དགྱོས་

ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་སབས། 

དགེ་ཕྲུག་གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཚོ་ལ་དགེ་རྒན་དེ་ཡང་འཕལ་སེལ་ཙམ་

ཞིག་དང་། དགེ་ཕྲུག་གང་འཚམས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གནས་ཚད་མཐྱོ་པྱོ་ཆགས་

ཡྱོང་དུས་དགེ་རྒན་ཡང་གནས་ཚད་མཐྱོ་པྱོ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་དེ་འདའི་

བསམ་ཚུལ་མ་རེད། དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པ་ཟེར་དུས་སྱོན་འགྱོའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འཛིན་གྲྭ་སྱོབ་མཁན་ནས་བཟུང་དགེ་རྒན་དེ་གནས་ཚད་ཆ་ཚང་ཡྱོད་

མཁན་ཞིག་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད་མ་གཏྱོགས། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རེད། 

དགེ་རྒན་གནས་ཚད་དམའ་པྱོས་འགིག་གི་རེད་ཟེར་བ་དེས་འགིག་གི་

ཡྱོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭ་རེད། དགེ་རྒན་ཤེས་ཚད་དམའ་

པྱོས་འགིག་གི་རེད། མ་འྱོངས་པར་ག་ལེར་མཐྱོ་རུ་འགྱོ་དུས་དགེ་རྒན་གི་

གནས་ཚད་མཐྱོ་རུ་བཏང་ན་འགིག་གི་རེད་བསམ་པ་དེའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ད་ལྟ་

ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ངས་དྱོན་དག་

གཉིས་ངྱོ་སྤྲྱོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བའི་དྱོན་དག་དང་པྱོ་དེ་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་

བཞག་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་གཅིག་རེད།

དྱོན་དག་གཉིས་པ།  སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ནས་ཉེ་བའི་རབ་འབམས་

པ་ཐྱོན་པ་ཞིག་དགྱོས་ཀི་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྱོད་པ་རེད། ག་དུས་ལག་ལེན་

བསར་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་མེད་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད།  ཡིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

ཆ་ནས་ད་ལྟ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པའི་ནང་ལ་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་

དེ་རྣམས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་སྦི་ཨེ་ (B.A.) ཐྱོན་པ་དང༌། 

གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཨེམ་ཨེ་ (M.A.) ཐྱོན་པ། དེའི་སེང་དགེ་རྒན་

འྱོས་སྦྱོང་ཆ་ཚང་ཐྱོན་པ་དགྱོས་ཞེས་བཤད་ཡྱོད། སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་གི་

ཕྱོགས་ཐྱོབ་ཡིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་མཐྱོ་ཤྱོས་ལ་སྱོབ་མཁན་དེ་ཚོ་དང་གཅིག་

པ་སྤྲྱོད་དགྱོས་ཀི་རེད། ཤེས་ཡྱོན་གི་ཆ་ནས་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་

ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་མཐྱོ་ཤྱོས་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྱོད། 

འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ལ་སྱོབ་དུས་འཛིན་གྲྭ་དེ་དང་དེའི་སྱོབ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚན་བསབ་ཐུབ་པ་དང༌། མཐྱོ་སྱོབ་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་ལ་

བསབ་རྒྱུའི་སྱོབ་ཚན་དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་ན་ཕལ་ཆེར་འགིག་གི་

རེད། དགེ་ཕྲུག་ཁྱོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམས་རང་མགྱོ་ཐྱོན་

ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པ་རེད། ཨང་རྩིས་སྱོབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དགེ་ཕྲུག་ལས་

དག་ཙམ་ཤེས་ན་འགིག་གི་ཡྱོད་པ་རེད། སྐད་ཡིག་སྱོབ་མཁན་ཡིན་ན་སྐད་

ཡིག་དེ་བསབ་ཤེས་ཙམ་བྱུང་ན་འགིག་གི་ཡྱོད། དེ་མ་གཏྱོགས་དགེ་རྒན་གི་

མཚན་ཉིད་མང་པྱོ་ཞིག་ཚང་གི་ཡྱོད་མེད་བལྟ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་མ་རེད།

སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དེའི་མི་ཚེའི་རྨང་གཞི་དེ་གཞག་

དགྱོས་པ་རེད། རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོའི་ནང་འགྱོ་སྐབས་གང་

འད་ཞིག་ཡྱོང་དང་མ་ཡྱོང་དེ་སྱོན་འགྱོའི་ནང་ལ་ག་སྒིག་བེད་སངས་ལ་

རག་ལུས་ཡྱོད། དེ་འད་ཡིན་སབས་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་དེ་ཨང་རྩིས་

སྱོབ་ཤེས་ཙམ་དང༌། ཀ་ཁ་སྱོབ་ཤེས་ཙམ་ཞིག་གིས་འགིག་གི་ཡྱོད་མ་

རེད། གང་ལྟར་རིག་པའི་གནས་ཚང་མར་ངྱོ་སྤྲྱོད་ཡྱོད་མཁན་ཞིག་དང༌། 

མིའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་གང་འད་ཞིག་བཟྱོ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ། འཚར་

ལྱོངས་བེད་པ་དང་མཉམ་དུ་རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེ་མི་ཚད་ལྡན་དང་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཡྱོང་དང་མ་ཡྱོང༌། ཤེས་ཡྱོན་གི་རྣམ་དཔྱྱོད་

ཚད་ལྱོན་པའི་མི་ཞིག་ཡྱོང་དང་མ་ཡྱོང༌། འཇྱོན་ཐང་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པའི་མི་

ཞིག་ཡྱོང་དང་མ་ཡྱོང་དེ་ཕྲུ་གུ་ཁ་གག་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་ཀི་འཚར་ལྱོངས་ཀི་

དུས་ཚོད་ནས་རྨང་གཞི་དེ་གདིང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཛིན་གྲྭ་མཐྱོ་པྱོར་

སེབས་དུས་སྱོབ་ཚན་བསབ་ཐུབ་ཀི་རེད་མ་གཏྱོགས།  མིའི་གཤིས་ཀ་ལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བཟྱོ་བཅྱོས་གཏྱོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།

ཕྲུ་གུ་ལྱོ་བཅུ་བཞི་བཅྱོ་ལྔར་སེབས་དུས་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཐུབ་ཀི་

རེད་དམ་ཟེར་ན། སྱོབ་ཚན་དེ་རྣམས་བསབ་ཐུབ་ཀི་རེད། ཨང་རྩིས་ཤེས་ཀི་

མེད་ན་ཨང་རྩིས་བསབ་ཐུབ་ཀི་རེད། ཚན་རིག་ཤེས་ཀི་མེད་ན་ཚན་རིག་

བསབ་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་མ་གཏྱོགས་ཕྲུ་གུ་ཁྱོ་རང་གི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་

ཉལ་དང་བསམ་བྱོའི་འཁེར་ཕྱོགས་དེ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་

པྱོ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ནས་ཀག་གེ་ཀྱོག་གེ་ཆགས་ཚར་ན་ཡང་བསྐར་

དེ་བཟྱོ་བཅྱོས་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་ཡྱོད་རེད། བསམ་བྱོའི་འཁེར་སངས་ 

(psychic disposition) དང་།  དྱོ་སྣང་བེད་སངས་ (attitude) དང་། དེ་

བཞིན་གཤིས་ཀ་ (habit) དེ་ཚོ་མང་པྱོ་ཞིག་ལྱོ་གཅིག་གཉིས་ནས་ལྔ་དྲུག་

གི་བར་ལ་ས་བྱོན་མང་པྱོ་ཞིག་ཕྲུ་གུའི་ནང་ཐིམ་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། ས་

བྱོན་དེ་ཡག་པྱོ་ཞིག་བཏབ་མ་ཐུབ་པར། ས་བྱོན་ནྱོར་བ་དང༌། ས་བྱོན་རུལ་

བ༑ ས་བྱོན་ཀྱོག་ཀྱོག་ཅིག་ཐེབས་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་འཚར་ལྱོངས་བྱུང་བའི་

རེས་ལ་བཅྱོས་ཐབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་བརྱོད་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་

དེ་བཅྱོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་མང་པྱོ་བརྒྱབ་

ན་མ་གཏྱོགས་བཅྱོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་སྱོན་འགྱོའི་

དགེ་རྒན་དེ་དགེ་རྒན་གི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྱོས་དེ་རེད་ཅེས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་

བྱུས་ནང་བཀྱོད་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།

ཉིན་ཤས་སྱོན་ལ་སཾབྱོ་ཊའི་འགན་འཛིན་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་

ལའང་ང་ཕིན་པ་ཡིན། དེ་དུས་འགན་འཛིན་ཚོའི་ཐུགས་ལ་དེ་ཧ་ཅང་ཕྱོག་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

པྱོ་བྱུང་འདུག ང་ཚོ་ལྱོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ལས་ཀ་བས་ཚར་མཁན་ཚོ་དང༌། 

ཁ་སང་ཁེ་ཉིན་འཐྱོན་མཁན་གི་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་བར་ལ་ཕྱོགས་དང་

ཆེ་མཐྱོང་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པའི་ནང་དྱོ་སྣང་ཆེན་པྱོ་སྤྲད་འདུག་པ་དེ་གང་འད་

ཡིན་ནམ་ཞེས་དི་བ་འདི་མཁན་ཡྱོང་གི་འདུག དེ་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་

ཚུལ་རང་རེད། སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། དེ་འད་

ཡིན་སབས་ད་ལྟ་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་གནང་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ཐྱོག་ལ་

འགན་ཆེན་པྱོ་ཞིག་འཁི་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འགྱུར་

བ་ཐེབས་པ་རེད། དེར་བརེན་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་

བརེ་པྱོ་བརྒྱབ་དགྱོས་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ལག་ལེན་འཁྱོལ་ཐབས་

མེད། ཁེད་རང་ཚོ་རྒས་ཡྱོལ་ཕིན་ཚར་བའི་རེས་སུ་གསར་པ་བཅུག་རྒྱུ་དེ་

རྣམས་སིད་བྱུས་གསར་པ་བཞིན་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་དང་སྦྱོང་བརྡར་

དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡྱོད་པ་བཅུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཡྱོད་

པ་དེ་རྣམས་བརེ་པྱོ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཐབས་ཡྱོད་མ་རེད། ད་ག་རེ་བེད་དགྱོས་

རེད་དམ་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚོར་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ནས་གནས་ཚད་ལྡན་པ་

ཞིག་བཟྱོ་རྒྱུ་དེ་རང་རེད་མ་གཏྱོགས། ང་ཚོར་མིའི་མཐུན་རྐེན་གི་ཆ་ནས་

འཛོམས་ཀི་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་བརེ་པྱོ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་མི་གཅིག་ཀང་ང་ཚོར་

རག་ཐབས་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེ་རྒྱུན་རིང་པྱོའི་མི་རབས་རེས་མའི་སྐབས་ཀི་

ལག་ལེན་བསར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་རེད་མ་གཏྱོགས། དེ་རིང་སིད་བྱུས་

བཏིང་བ་ཡིན་ན་སང་ཉིན་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་དེ་འད་

ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྤིར་བཏང་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཟེར་བ་ལྱོ་མང་པྱོ་ཞིག་གི་རིང་

ལ་ག་ལེར་འགྱོ་དགྱོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་སིད་

བྱུས་དང༌། སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཚད་མཐྱོ་ཤྱོས་དགྱོས་པའི་སིད་བྱུས་གཉིས་

པྱོ་དེ་ལག་ལེན་ལ་བསར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དེ་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་

པའི་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རག་ལས་ཡྱོད་པ་རེད། 

དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོས་སྦྱོང་བརྡར་གནང་སེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པྱོ་

ཞིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཡག་པྱོ་ག་ཚོད་

ཙམ་ཡྱོད་པ་ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུར་ལྱོ་མང་པྱོ་ཕར་འགངས་འགྱོ་

རྒྱུ་རེད། སྤིར་བཏང་ལྱོ་བཅྱོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་རེས་སུ་ཤེས་ཡྱོན་གི་འགྱོ་ཁིད་བེད་

མཁན་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་ཡྱོད། གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྱོང༌། 

ངེས་པ་གང་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་ད་ལྟའི་བྱོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སྤི་མྱོས་ཀི་ཐྱོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་

ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་གལ་ཆེན་པྱོ་འདི་ལག་ལེན་ལ་འཁྱོལ་དང་མ་འཁྱོལ་གི་

བརྒྱ་ཆ་མང་པྱོ་ཞིག་ད་ལྟ་ཡྱོད་པའི་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཚོར་རག་ལས་

ཡྱོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ངས་སྱོམ་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་ན། ཁེད་རང་ཚོ་སྤི་

ཚོགས་ཀི་ནང་དང༌། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་འཕེལ་རིམ་ནང་

ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནད་འགག་ཆེན་པྱོ་དང༌རྩ་ཆེན་པྱོ་ཡིན་པ་དེ་སྱོ་སྱོས་ངྱོ་

ཤེས་པ་གནང་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད་ཅེས་ངས་སྱོན་འགྱོའི་ངྱོ་སྤྲྱོད་

ཀི་ཚུལ་དུ་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྱོད་བྱུང༌།

ཁེད་རང་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

སིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཞིག་དང༌། སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭ་དེ་གལ་ཆེ་ཤྱོས་བརྩི་རྒྱུའི་

སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དེ་ཁེད་རང་ཚོས་རིམ་པས་གཟིགས་ཡྱོང་གི་རེད། 

དེས་ན་ཁེད་རང་ཚོ་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་

ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ལ་སྱོབ་མཁན་དང༌། 

དགུ་པ་བཅུ་པར་སྱོབ་མཁན་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ཡག་པྱོ་དགྱོས་ཀི་རེད། གལ་

ཏེ་ཡག་པྱོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུའི་མི་ཚེ་ལ་གནྱོད་མང་པྱོ་སྐེལ་ཐུབ་

ཀི་མ་རེད། སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཡག་པྱོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་

དང་པྱོར་ཞུགས་དུས་ནས་སྱོན་རྩ་ཡག་པྱོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཕིན་པ་ཡིན་

ན༑ དེ་ཧ་ཅང་གི་བཟྱོ་བཅྱོས་བེད་ཁག་པྱོ་རེད་ཅེས་ངས་བསྐར་ལྡབ་ཡང་

ལྡབ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕྲུ་གུའི་མི་ཚེའི་ནང་ཕན་ནུས་ཆེ་ཤྱོས་འདེས་མཁན་དང་པྱོ་དེ་ཕ་མ་

རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཨ་མ་དེ་རེད། ཨ་མའི་རེས་སུ་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་

རྒན་རྣམས་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་དུའང་

སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་དེ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བུད་མེད་གཞག་དགྱོས་

ཀི་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྱོད་པ་རེད། སྤིར་བཏང་བུད་མེད་གཞག་དགྱོས་རེད། 

སྐེས་པ་གཞག་དགྱོས་རེད་ཟེར་བ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ལྟ་སངས་བས་ན། ཕྱོ་

མྱོའི་ཐྱོབ་ཐང་རྩྱོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་རེད། དེ་འད་རྩ་བ་

ཉིད་ནས་མ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་རྩྱོད་རྒྱུའི་

བསམ་བྱོ་ (feminism) དེ་ཤར་ཕྱོགས་པར་འགྱོ་ཐབས་མེད་ལ།  ང་ཚོ་བྱོད་

པར་དེ་བས་ཀང་འགྱོ་ཐབས་མེད། བུད་མེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་རྩྱོད་རྒྱུ་དེ་གང་དུ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་བུད་མེད་

ལ་གཉའ་གནྱོན་བས་པའི་ལུང་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད་མ་

གཏྱོགས། ང་ཚོ་བྱོད་པའི་བུད་མེད་ལ་གཉའ་གནྱོན་རྩ་བ་ནས་བཏང་ཡྱོད་

པ་མ་རེད། ཆྱོས་དང་འཇིག་རེན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཕྱོ་མྱོ་གཉིས་ཀ་འད་

མཉམ་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕྱོ་མྱོ་འད་མཉམ་ཡིན་ཟེར་བའི་

སྐད་ཆ་དེ་མཚམས་རེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྱོ་རེད། ཕྱོ་མྱོ་འད་མཉམ་ནི་ཐྱོབ་ཐང་

གི་ཆ་ནས་འད་མཉམ་ཡྱོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་འགན་གི་ཆ་ནས་ཕྱོ་

མྱོ་གཉིས་འད་མཉམ་ཡྱོང་ཐབས་མེད། ཨ་མས་ཨ་ཕ་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། 

ཨ་ཕས་ཨ་མ་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཁྱོ་ག་ཞིག་གིས་ཕྲུ་གུ་གྱོད་ཁྱོག་ནང་ཉར་

ཐུབ་ཐབས་མེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་མ་དང་བིས་པའི་འབེལ་བ་དེ་རང་

བཞིན་གི་ཆ་ནས་དང༌། ལས་ཀི་གྲུབ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་བ་

ཞིག་རེད། སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་དེ་བུད་མེད་གཅིག་བྱུང་

བ་ཡིན་ན། བིས་པའི་ལུས་སེམས་དང་ཚོར་བ་གསྱོ་སྐྱོང་བེད་རྒྱུར་བུད་མེད་

ཀིས་ཇི་ཙམ་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་པ་དེ་ཙམ་སྐེས་པས་བེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

འད་མཉམ་ཡིན། ངས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང༌། ཁྱོ་གས་

དེ་ཡྱོང་ཐབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། ཁྱོ་གའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་གི་ཆ་ནས་ཨ་མས་བེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་ཨ་ཕས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བེད་

ཐུབ་ཐབས་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ནང་བུད་མེད་འཇུག་རྒྱུ་གཙོ་འདྱོན་བེད་དགྱོས་

ཞེས་པ་དེ་ཕྱོ་མྱོའི་ཐྱོབ་ཐང་རྩྱོད་རྒྱུའི་གནད་དྱོན་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་མིའི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གི་ཁམས་དང་བསྟུན་པ་ཞིག་རེད།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

གིས་ཇི་ཙམ་ཨ་མ་ལ་སེམས་ཚོར་གི་ཐྱོག་ནས་ཐག་ཉེ་བ་ཆགས་པ་བཞིན་

ཨ་ཕ་ལ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད། གཅིག་གྱུར་གི་མཛའ་བརྩེ་ཡྱོད་ཀང་

ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཨ་མ་ལ་ཐག་ཉེ་བ་ཆགས་པ་ནི་དཔེར་

ན༑  ཨ་ཕ་ཨ་མ་གཉིས་ཀ་ཡྱོད་སར་ཕྲུ་གུར་ཞེད་སྣང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་

རང་བཞིན་གིས་ཨ་མའི་འགམ་ལ་འགྱོ་ཡི་རེད་མ་གཏྱོགས།  ཨ་ཕའི་སར་

འགྱོ་ཡི་མ་རེད། ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་ཡིན་ན། ཞེད་སྣང་ཞིག་སྐེས་

སྱོང་ན་ལམ་སང་ཨ་མའི་འཁིས་ལ་འགྱོ་ཡི་རེད། གལ་སིད་ཨ་མ་མེད་པ་

ཡིན་ན་ཨ་ཕའི་འཁིས་ལ་རྒྱུག་གི་རེད། ཨ་ཕ་མེད་ན་སྤུན་མཆེད་རྒན་པ་

ཞིག་གི་སར་རྒྱུག་གི་རེད། དེ་མིན་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚང་མ་ཡྱོད་ས་ཞིག་ལ་

ཕྲུ་གུ་ལྱོ་གཉིས་ལ་སེབས་པ་ཞིག་ལ་འཇིགས་སྣང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁྱོ་རང་

བཞིན་གིས་ཨ་མའི་སར་རྒྱུག་གི་རེད། ཨ་མ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་ཡྱོད་པ་

དེ་འབྱུང་ཁམས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཆ་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ངེས་པར་

དུ་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ནང་ལ་བུད་མེད་མང་བ་དགྱོས་པ་དེ་སིད་བྱུས་

ནང་བིས་ཡྱོད་པ་རེད། བསྐྱོ་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཞིག་རེད། ད་

ལྟ་སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཡྱོད་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལའང་ཁྱོ་ག་གཅིག་

མ་གཏྱོགས་མེད་པ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པའི་ནང་སྱོན་འགྱོའི་

འཛིན་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ལ་བུད་མེད་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་པྱོ་བརྩིས་ཡྱོད་

ནའང་། སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཁྱོ་གས་བེད་ཆྱོག་གི་མ་རེད་ཅེས་

བཤད་ཡྱོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བུད་མེད་རང་

གདམ་དགྱོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོས་ཐུགས་ལ་འཇགས་ནས་སིད་བྱུས་དེ་འད་ཞིག་

ཡྱོད་པ་དང༌། སིད་བྱུས་དེའི་རྒྱབ་ལྗྱོངས་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གནད་འགག་ག་རེ་

ཡྱོད་པ་དེ་མཁེན་པ་གནང་དགྱོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་དེ་དགེ་རྒན་དབུས་

སུ་བཞག་པའི་སིད་བྱུས་ཡིན་པ་དེ་མཁེན་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་

བྱུས་དེ་ཁེད་རང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དེ་

མཁེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་གསར་

པ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟྱོ་ཐུབ་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོ་བྱོད་པ་རང་

གི་ཆེད་དུ་ལམ་སྱོལ་ཞིག་གསར་གཏྱོད་བེད་མ་ཐུབ་པའི་བར་ལ། དེང་སང་

འཛམ་བུ་གིང་གི་ལུང་པ་མང་པྱོའི་ནང་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་བཞིན་པའི་མྱོན་

ཊི་སྱོ་རི་ (Montessori) ཟེར་བའི་ལམ་སྱོལ་དེ་གནས་སྐབས་ལག་ལེན་

བསར་གི་ཡིན་ཞེས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་ལ་བཀྱོད་ཡྱོད་པ་རེད། སྤིར་

བཏང་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་ཟེར་བ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མི་གཅིག་གིས་བཟྱོས་པ་

ཞིག་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྱོལ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྱོད་པ་རེད། 

དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་ནས་ང་ཚོས་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་གདམ་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཤར་ཕྱོགས་པ་དང་ཉེ་ཤྱོས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད།

ང་རང་ཚོས་དེ་ལག་ལེན་ཡག་པྱོ་བསར་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་འགིག་

གི་ཡྱོད་པ་རེད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལྕམ་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་ཡིས་ 

(Madam Montessori) ཤར་ཕྱོགས་པའི་རིག་གཞུང་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་

ནང་པའི་ཆྱོས་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་ཡུན་རིང་བས་པའི་རེས་སུ་ཁྱོ་རང་གི་བསམ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚུལ་འདི་ཐྱོན་པ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་དེ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་དུ་

བསར་འྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་རེད། ང་ཚོས་གདམ་ག་གཞན་མ་རག་

པར་གནས་སྐབས་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་གནས་སངས་

ཤིག་མ་རེད། ལྕམ་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་ཡིས་བིས་པའི་དེབ་ཁ་ཤས་ཡྱོད་པ་རེད། 

ཁེད་རང་ཚོས་དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་སྱོབ་སྦྱོང་གནང་དགྱོས། ལྕམ་མྱོན་ཊི་སྱོ་

རི་ནི་ལྕམ་ཨེན་ནི་བེ་སེན་ Madam Annie Besant དང༌། བི་ཤབ་ལིཌ་

བིཊར་ Bishop Leadbeater དང་ཀྱོ་ལྱོ་ནེལ་ཨྱོལ་ཀྱོཊ་ Colonel Olcott 

བཅས་ཀི་མཉམ་དུ་རྒྱུན་རིང་པྱོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་བུད་མེད་ཅིག་

རེད། ཧ་ཅང་གི་ཤེས་ཡྱོན་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  སྒྱོམ་ཉམས་

ལེན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡག་པྱོ་མཁེན་མཁན་ཞིག་རེད། Colonel 

Olcott དང་ལྕམ་བ་ལ་ཝཏ་སིཀཡ་ Madam Blavatsky ཁྱོང་ཚོས་ཤེས་

ཡྱོན་གི་ཐྱོག་ལ་ལས་ཀ་དང་པྱོ་འགྱོ་བཙུག་ས་དེ་ཤྲི་ལངྐཱའི་ནང་ལ་རེད། 

རྒྱ་གར་དུ་མ་སེབས་གྱོང་ནས་ཁྱོང་ཚོས་ཤྲི་ལངྐཱའི་ནང་ལ་སྱོབ་གྲྭ་མང་པྱོ་

འཛིན་སྐྱོང་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། ཤྲི་ལངྐཱ་མང་ཆེ་བ་ནང་པའི་སྤི་ཚོགས་

རེད། དེར་བརེན་ཁྱོ་རང་ཚོ་ནང་པའི་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་ས་མང་ཆེ་བ་དེ་ཤྲི་

ལངྐཱའི་ནང་རེད།

ཐིའྱོ་སྱོ་ཕི་ཀལ་ལས་འགུལ་ (Theosophical Movement) ཟེར་

བ་དེ་ཐྱོག་མ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཤྲི་ལངྐཱ་ལ་ཕན་བུ་དར་

བ་རེད། ཁྱོང་ཚོའི་མཐའ་མའི་གཞིས་ཆགས་ས་ཅེནྣཨཱིའི་ཨཌ་ཡར་ (Ad-

yar, Chennai) ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་ཆིག་སྱོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དྱོན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གངས་ནང་གཞི་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་ (Mad-

am Montessori) ཨཌ་ཡར་ (Adyar) ལ་རྒྱུན་རིང་པྱོ་བཞུགས་ཏེ་སྱོབ་

སྦྱོང་གི་ལམ་སྱོལ་འདི་གཏྱོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཤྲི་ལངྐཱ་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་

ལ་ཡྱོད་པའི་ཐིའྱོ་སྱོ་ཕིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་སྱོན་འགྱོའི་ལམ་སྱོལ་མྱོན་

ཊི་སྱོ་རིའི་ལམ་ལུགས་ཐྱོག་ནས་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ང་ཚོ་

ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་

མྱོན་ཊི་སྱོ་རིའི་གཞི་རིམ་གི་འགྱོ་སངས་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལྗྱོངས་ལ་སིང་རེ་དང་

བརྩེ་སེམས་གང་འད་ཞིག་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་དེ་མྱོན་ཊི་སྱོ་རི་ཡིས་བིས་པའི་

ལྟ་གྲུབ་ཀི་དེབ་ཆུང་དེ་ཚོའི་ནང་གསལ་ཡྱོད། དེ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་སྱོན་

འགྱོའི་དགེ་རྒན་ཚོས་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྒྱབ་

ལྗྱོངས་དང་ལམ་སྱོལ་གཉིས་ཀ་ཆ་ཚང་མཁེན་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐྱོག་ནས་ཆ་

ཚང་ཞིག་མཁེན་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའི་བར་བྱོད་ཡིག་ཁྱོ་ནའི་

ཐྱོག་ནས་སྱོབ་ཁིད་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པྱོ་ཡིན་པ་ཁེད་རང་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྱོས། ཕི་རྒྱལ་གི་སྐད་ཡིག་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་

ནས་མ་གཏྱོགས་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་རྒྱུ་འགྱོ་འཛུགས་བེད་ཀི་མེད། དེ་ལ་མི་མང་

པྱོ་ཞིག་གིས་གང་འད་ཡིན་ནམ་སམ་ནས་དྱོགས་པ་ཟ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་དེ་འད་གཞག་རྒྱུ་དེ་སྱོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་གཉིས་ཀ་དང་མཐུན་

པའི་སིད་བྱུས་ཀི་དྱོན་གནད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭའི་

ནང་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གནས་སངས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད། དཔེར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ན་རྩེད་མྱོ་ཡིན་ནའང་རེད། གཞས་ཡིན་ནའང་རེད། ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་ཤྱོད་

རྒྱུའི་ལམ་ཡིན་ནའང་རེད། རྩེད་ཆས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་མ་སྐད་

དམ་སྱོ་སྱོའི་རང་སྐད་ནང་ཡྱོད་དགྱོས་ཀི་རེད། བྱོད་སྱོབ་འཛིན་ཚོགས་

དང༌། འཛིན་སྐྱོང་གཞན་གི་འྱོག་ཡྱོད་པའི་སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་

ལ་སྱོབ་སྦྱོང་དང་སྐད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ལམ་སང་འགྱུར་བ་གཏྱོང་

ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་མེད་ངས་ད་ལྟ་རྩད་གཅྱོད་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། ཡིན་ནའང་སྱོན་

འགྱོ་ལ་འགྱུར་བ་དེ་གཏྱོང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡྱོད་ཀི་མ་

རེད་བསམ་གི་འདུག སྤིར་བཏང་ད་ལྟ་བྱོད་སྱོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀིས་མཚོན་

པའི་བྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོ་ནས་ལྔ་པའི་

བར་ལ་སྱོབ་ཆུང་གི་སྐད་ཡིག་དེ་བྱོད་སྐད་ནང་བསྒྱུར་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་

ཡིན་སབས་དེ་ཏྱོག་ཙམ་ང་ཚོས་རེ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་

སེབས་ཡྱོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སཾབྱོ་ཊའི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་འྱོག་ཡྱོད་

པ་དེ་ཚོའི་ནང་འདི་ལྱོ་ནས་ལག་ལེན་བསར་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། ངས་ད་

ལྟ་སྐད་ཆ་འདི་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། དེ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་འགྱོ་ཚུགས་ཡྱོད་ཀི་རེད་

བསམ་གི་འདུག

གང་ལྟར་སཾབྱོ་ཊའི་འཛིན་སྐྱོང་འྱོག་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་འདི་ལྱོ་ནས་འགྱོ་འཛུགས་

བེད་རྒྱུ་དེ་ཐག་གཅྱོད་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ལམ་སང་འགིག་གི་ཡྱོད་པ་

ཡིན་ནའང་རེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དང་ལྱོ་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་འགིག་གི་ཡྱོད་པ་

ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མཐའ་མའི་དུས་དེར་བྱོད་རིགས་ཀི་སྱོབ་གཉེར་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བའི་ཆེད་དུ་ཟུར་འཛུགས་བས་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་རིམ་པ་བཞིན་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་བཤད་མི་དགྱོས་པ་

ཞིག་རེད། དེ་ལག་ལེན་བསར་དགྱོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། སྤིར་བཏང་ཁ་ཤས་ལ་ད་

ལྟ་ནས་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་པ་དང༌། ཁ་ཤས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་ལག་

ལེན་བསར་ཐུབ་པ། ཁ་ཤས་ལྱོ་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་རྒྱུ་

དེ་འདའི་ཁད་པར་ཞིག་ཡྱོད་ཀི་རེད་མ་གཏྱོགས། དེ་མིན་གཞན་ཁད་པར་

གང་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་ཁེད་རང་ཚོ་སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་

གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤིག་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད་

ཅེ་ན། སྱོན་འགྱོའི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བྱོད་སྐད་ཀི་ཐྱོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་

རྒྱུ་ཞིག་བཟྱོ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་བས་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་

རེད།  དེའི་ཐྱོག་ལ་ང་ཚོས་གྱོ་སྒིག་དང་མཐུན་རྐེན་མང་པྱོ་བསྐྲུན་དགྱོས་རྒྱུ་

ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག

ང་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པར་ལྱོ་མང་པྱོ་སྱོང་ཟིན། 

ཐྱོག་མར་ང་སྱོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་བས་ནས་ཡྱོང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ལྱོ་སུམ་

ཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་སྱོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་བར་

ལམ་སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་གང་འད་བེད་ཀི་ཡྱོད་མེད་ཤེས་རྱོགས་མེད།  

སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ལྟ་སྐྱོར་ལ་འཁིད་དུས་འཛིན་གྲྭ་དེ་ཚོ་གཙང་མ་དང་། སྱོབ་

ཕྲུག་དེ་ཚོ་གཙང་མ་བང་བསྒིགས་ནས་བཞག་པ་མ་གཏྱོགས། དེའི་ནང་

དངྱོས་ཡྱོད་གང་འད་ཡྱོད་མེད་ང་ཚོས་མཐྱོང་གི་མ་རེད། ཁ་སང་དྷ་ཤྱོད་

མེས་དབྱོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྱོན་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ཕིན་པ་ཡིན།  ཕྱོགས་མང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

པྱོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་སེབས་འདུག མང་ཆེ་བས་མིང་དེ་ཚོ་བྱོད་

སྐད་ནང་ལབ་ཤེས་ཀི་མི་འདུགབྱོད་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་ཅ་ལག་མང་

པྱོའི་མིང་ཨིན་སྐད་དང་ཧིན་སྐད་ཅི་རིགས་ཐྱོག་ནས་མ་གཏྱོགས་བཤད་

ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དཔེར་ན་པེ་པར་ (paper) དགྱོས་ཡྱོད། ཀ་ལར་ (col-

or) དགྱོས་ཡྱོད། སི་ལེ་ཊ་ (slate) དགྱོས་ཡྱོད་ཅེས་བཤད་པ་མ་གཏྱོགས། 

ཤྱོག་བུ་དགྱོས། ཚོན་དགྱོས་ཞེས་རྩ་བ་ནས་ལབ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ཕར་

བྱོད་སྐད་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ཚུར་ལན་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་བརྒྱབ་

ཡྱོང་གི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་རང་སྐད་ཀི་ཐྱོག་ལ་གྱོམས་པ་མེད་པ་

ཡིན་ན། རེས་མ་འཚར་ལྱོངས་བེད་པའི་སྐབས་མི་དེའི་བསམ་བྱོ་དེ་སྐད་

ཡིག་གཞན་གི་ནང་བཏང་འགྱོ་ཡི་རེད། བྱོད་སྐད་བརྒྱབ་ཤེས་པ་ཡིན་

ནའང་བྱོད་སྐད་ནང་ཚུར་བསྒྱུར་ནས་མ་གཏྱོགས། ཁྱོ་རང་གི་རྣམ་རྱོག་

གི་འགྱུ་བའམ་བསམ་བྱོའི་ནང་གང་དན་པ་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ནང་

ཆགས་འགྱོ་དུས་མི་དེ་བྱོད་པར་བསད་ཀི་མ་རེད། མི་གང་འད་ཞིག་ཡིན་

མིན་དེ་མི་དེའི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་སངས་ཀིས་ཐག་གཅྱོད་ཀི་རེད། བསམ་

བྱོ་གཏྱོང་དུས་ཨིན་ཇིའི་ཐྱོག་ནས་བཏང༌། སྐད་ཆ་ཤྱོད་དུས་བྱོད་སྐད་ནང་

ཚུར་བསྒྱུར་ནས་ཤྱོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱོ་ཨིན་ཇི་རེད་མ་གཏྱོགས་བྱོད་

པ་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ (Lord Macaulay) ཡིས་ཤ་

དཀར་པྱོ་བཟྱོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་མ་གཏྱོགས། གཞན་ཆ་ཚང་ཨིན་ཇི་བཟྱོ་ཐུབ་

ཀི་རེད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།

ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསར་བའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྱོལ་དེ་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ཡིས་རྒྱ་གར་དེ་ཨིན་ཇིའི་དབང་འྱོག་ལ་གཏན་

འཇགས་བཞག་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཟྱོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་མེ་ཀྱོ་ལེ་ཚོགས་

ཆུང་ (Macaulay Commission) གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

དེ་ནས་ད་བར་ལྱོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཕིན་ཚར་བ་རེད་དེ།  ཡིན་

ནའང་ད་དུང་དེའི་དི་མ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་དག་ཐུབ་མེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་

མི་དེ་བྱོད་པར་བསད་དང་མ་བསད་ཀི་གནས་སངས་ཐག་གཅྱོད་བེད་ཀི་

ཆ་རྐེན་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་སྐད་དེ་ཆ་རྐེན་གལ་ཆེ་བ་

གཅིག་རེད། མི་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྱོ་སྱོའི་བསམ་བྱོའི་ནང་ལ་བྱོད་

སྐད་ཀི་ཐྱོག་ལ་བསམ་བྱོ་འཁྱོར་ནས་ཨིན་ཇི་གཅིག་ལ་ཕར་ཤྱོད་དགྱོས་

བྱུང་ན། ཨིན་ཇིའི་ཐྱོག་ཕར་བསྒྱུར་ནས་བཤད་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་གར་གཅིག་ལ་

ཤྱོད་དགྱོས་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཐྱོག་ཕར་བསྒྱུར་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་

བ་ཡིན་ན། མི་དེའི་རྣམ་རྱོག་གི་འགྱུ་བ་དེ་བྱོད་པ་རང་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། 

བྱོད་སྐད་ཀི་ཐྱོག་ལ་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་པ་རེད། བྱོད་སྐད་ཀི་ཐྱོག་ལ་

དྱོན་སྤི་ཤར་གི་ཡྱོད་པ་རེད། སྒ་དང་རྣམ་རྱོག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརེན་པ་དང༌། ག་དུས་ཡིན་ནའང་མཉམ་དུ་འགྱོ་

རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། རྱོག་པའི་དབང་གིས་སྒ་དང་སྐད་དེ་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པ་

རེད། སྐད་ཀི་དབང་གིས་རྱོག་པ་སྐེ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་

སྐད་ཀིས་རྱོག་པ་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་ཀི་ཡྱོད་སབས། སྱོ་སྱོའི་རྣམ་རྱོག་གི་

འགྱུ་བ་དེ་སྐད་ག་རེའི་ནང་ཤར་གི་ཡྱོད་པ་དེའི་ཤུགས་གནྱོན་དེས་ཁམས་

དང་བསམ་པ་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཁད་པར་འགྱོ་ཡི་རེད་ལ། མི་ཚེའི་གནས་བབ་

ཐྱོག་ལའང་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་འགྱོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའི་བར་སྱོབ་སྦྱོང་དེ་སྱོ་སྱོའི་རང་

སྐད་ཀི་ཐྱོག་སྤྲྱོད་དགྱོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

རྒྱ་མིས་བཙན་དབང་ཐྱོག་ནས་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་བཏང་སྱོང༌། 

ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་སྱོང༌། ང་ཚོའི་ཡུལ་གྱོམས་གཤིས་ལུགས་

རྩ་མེད་བཏང་སྱོང་ཞེས་ཧ་ཅང་ངྱོ་རྒྱོལ་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། རྒྱ་མིས་ཀང་རྩ་

མེད་བཏང་བར་བརེན་ང་ཚོས་ངྱོ་རྒྱོལ་བས་པ་དེ་འྱོས་ཤིང་འཚམས་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་རང་དབང་གི་ལུང་པར་ཡྱོད་པའི་མི་དེ་ཚོར་བཙན་དབང་

གཏྱོང་མཁན་སུའང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། འྱོན་ཀང་སྱོ་སྱོས་རང་འདྱོད་བས་ནས་

བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་རེད། བྱོད་ཀི་ཡུལ་གྱོམས་གཤིས་

ལུགས་རྩ་མེད་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་རེད། དེ་ང་ཚོས་རང་དབང་གི་ཐྱོག་ནས་

གཏྱོང་གི་ཡྱོད་རེད། དེ་ལའང་ང་ཚོས་གཅིག་གྱུར་ཐྱོག་ནས་ངྱོ་རྒྱོལ་བེད་

དགྱོས་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མིས་བེད་སངས་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ངྱོ་རྒྱོལ་

བེད་ཀི་ཡྱོད་ན། ང་ཚོའི་བེད་སངས་དེ་ལའང་ངྱོ་རྒྱོལ་བེད་མི་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

ང་ཚོའི་ཕ་མ་མང་པྱོས་སྱོ་སྱོས་ཨིན་སྐད་ཡག་པྱོ་ཞིག་མ་ཤེས་པ་ཡིན་

ནའང༌། ཕྲུ་གུའི་མཉམ་དུ་ཨིན་ཇི་ཆག་ཀྱོག་ཅིག་བརྒྱབས་ནས་བསབ་ཨེ་

ཐུབ་བེད་མཁན་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཁེད་རང་ཚོས་ཀང་དེ་འད་

མཐྱོང་མྱོང་ཡྱོད་ཀི་རེད། ངས་དེ་འད་མང་པྱོ་མཐྱོང་བྱུང་། དེས་ན་ཕྲུ་གུ་ཁ་

གག་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་ཙམ་ནས་དེ་འད་བསབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་མཁན་

ཡྱོད་ན་དེ་དགག་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ང་ཚོས་སྐད་ཡིག་གཞན་ཤེས་དགྱོས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

བརྱོད་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། ཕི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་རེས་སུ་བསབས་ཀང་འགིག་

གི་ཡྱོད། སྐད་ཡིག་གཞན་ཤེས་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།  ད་ལྟ་ཤེས་

པ་ལས་ལྷག་ཙམ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཤེས་དགྱོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པའི་ནང་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ལ་གལ་ཆེན་

པྱོ་བརྩིས་ཡྱོད་པ་རེད། ཁུངས་འཁྱོལ་ལ་མ་འཁྱོལ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ཕན་

ཐྱོགས་ཀི་མི་འདུག ཚད་ལྡན་ཞིག་ཤེས་དགྱོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡྱོད་

པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཤེས་རྒྱུ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐད་ཆ་ཤྱོད་རྒྱུ་

སྦྱོང་སྐབས་ནས་བསབ་དགྱོས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་

ནས་འགྱོ་བཙུགས་ན་དེས་མ་འདང་བ་མེད།

ཁུ་ནུ་བ་མཐར་ཕིན་ཟེར་བའི་རྒས་འཁྱོགས་ཤིག་ཡྱོད། ད་ལྟ་གྱོངས་

ཚར་བ་རེད། ཁྱོང་གིས་མེ་ལྱོང་གསར་འགྱུར་བཏྱོན་པ་རེད། ཁྱོ་རང་གིས་

ཚིག་མཛོད་དེ་འད་བཟྱོས་ཡྱོད་པ་རེད། མཁས་པ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་རེད། བྱོད་

སྐད་མཁས་པ་རེད་ལ། ཨིན་སྐད་ཀང་མཁས་པ་རེད། ཁྱོ་རང་ཨིན་ཇི་སྱོབ་

དུས་ལྱོ་སུམ་ཅུ་སྱོ་དྲུག་ཡིན་ཞེས་བརྱོད་ཀི་འདུག

དགེ་འདུན་ཆྱོས་འཕེལ་ཡང་ཨིན་ཇི་སྱོབ་དུས་ཕལ་ཆེར་ལྱོ་བཞི་

བཅུ་ཙམ་ཡིན་པ་ཡྱོད།  དགེ་འདུན་ཆྱོས་འཕེལ་གིས་ཨིན་ཇི་ཉི་མ་བཅུ་

བདུན་ལ་སྦངས་པ་ཡིན་ཞེས་བིས་འདུག དགེ་འདུན་ཆྱོས་འཕེལ་གིས་

སྤྱོད་འཇུག་ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡྱོད། དེ་ག་རེ་བས་ནས་ཤེས་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་

དམ་ཟེར་ན། བྱོ་ཡི་ནུས་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་སིན་ཚར་བའི་རེས་སུ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

སྐད་ཡིག་གཞན་སྱོབ་དུས་ལས་ས་པྱོའི་ཐྱོག་ནས་ཤེས་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་པ་

རེད་ལ།  ཡག་པྱོ་བས་ནས་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་ཆུང་

དུས་སྐད་ཡིག་གཅིག་གི་ཐྱོག་བསད་དགྱོས་རྒྱུ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

གསར་པའི་གནད་འགག་གཙོ་བྱོ་གཅིག་རེད། དེར་བརེན་སྱོན་འགྱོའི་

དགེ་རྒན་གིས་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྲྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། སྐད་ཆ་ཤྱོད་

པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྐད་ཡིག་དེ་བསེས་

ལྷད་མེད་པ་དང༌། དག་པྱོ་ཞིག་ཡྱོང་བའི་ཆེད་དུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱོད་

སྐད་རང་གི་ཐྱོག་ཏུ་ཕྲུ་གུའི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བེད་དགྱོས་པ་དེ་མེད་དུ་

མི་རུང་བ་ཞིག་དང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་གྲྭ་དང་

དམའ་རིམ་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་སྱོབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཆ་ཚང་བ་སྱོ་སྱོའི་རང་

སྐད་ཐྱོག་ལག་ལེན་བསར་མི་ཐུབ་པར།  རེས་སུ་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་

ནའང༌། དེ་ཙམ་གི་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡྱོང་མི་ཐུབ། དེ་འད་ཡིན་སབས་

སྱོན་འགྱོའི་དགེ་རྒན་གིས་སྱོ་སྱོའི་སྱོབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་རང་སྐད་ཚད་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐྱོག་ནས་འབེལ་ལམ་བེད་དགྱོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་

ཆེན་པྱོ་རེད།

སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཧིནྡཱི་དང༌ཨིན་སྐད་མ་འདེས་པར་བརྒྱ་

ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱོད་སྐད་ཀི་ཐྱོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བཤད་ཐུབ་མཁན་

དེ་འད་དཀྱོན་དུ་དཀྱོན་དུ་འགྱོ་ཡི་འདུག ངས་དེ་འད་མང་པྱོ་མཐྱོང་བྱུང༌། 

བྱོད་ཡིག་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡག་པྱོ་ཤེས་མཁན་དེ་འདའང་སྱོ་སྱོའི་

བསམ་བྱོའི་འགྱུ་བ་ཆ་ཚང་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་འབི་དགྱོས་བྱུང་ན། བྱོད་ཡིག་ནང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བིས་པ་ལས་ཨིན་ཇིའི་ནང་འབི་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་བ། བྱོད་སྐད་ནང་བཤད་པ་

ལས་ཨིན་སྐད་ནང་བཤད་པ་ཡིན་ན་ལས་ས་བ། སེམས་ཐག་ཉེ་པྱོ་དང་ཚོར་

བ་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡྱོད་པ་རྣམས་སྐད་ཡིག་གཞན་ལ་བརེན་ན། 

སབས་བདེ་བའི་ཚོར་སྣང་ཡྱོད་མཁན་བྱོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་སེབས་ཡྱོང་

གི་འདུག དེ་ནི་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་ཤྱོར་འགྱོ་ཚུགས་པའི་རགས་མཚན་

གསལ་པྱོ་ཞིག་རེད།

ཨིན་ཇིའི་མཁས་པ་དེ་ཚོ་སྐད་ཡིག་གཞན་ལ་ཇི་ཙམ་མཁས་པ་ཡིན་

ནའང༌། ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཀི་ནང་ག་ཚོད་གནས་ཚུལ་གསལ་པྱོ་བརྱོད་ཐུབ་པ་

བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ནང་དུ་བརྱོད་ཐུབ་པའི་ཚོར་སྣང་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་

པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གི་མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་།  ཧིནྡཱི་སྦྱོང་མཁན་ཡིན་ན་ཧིནྡཱི་

དང་།  གུཇརཱཏཱི་སྦྱོང་མཁན་ཡིན་ན་གུཇརཱཏཱི། ཏ་མིལ་སྦྱོང་མཁན་ཡིན་ན་

ཏ་མིལ། ཏེ་ལུ་གུ་སྦྱོང་མཁན་ཡིན་ན་ཏེ་ལུ་གུ་སྱོགས་སྱོ་སྱོའི་སྐད་ཀི་ནང་

སེམས་ཀི་འགྱུ་བ་དང་སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པྱོ་བཏྱོན་ཐུབ་པ་བཞིན་

སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ཐྱོག་ལ་བཏྱོན་མི་ཐུབ། ལྷག་པར་དུ་སན་ངག་གི་ཉམས་

འགྱུར་ཞིག་འདྱོན་དགྱོས་བྱུང་ན་སྱོ་སྱོའི་སྐད་ནང་མ་གཏྱོགས་ཁག་པྱོ་རེད། 

དཔེར་ན།  རབཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་ (Rabindranath Tagore) གི་གགས་ཆེ་བའི་

སན་ངག་ཚང་མ་བངྒལཱ་སྐད་ནང་རེད། ཁྱོང་གིས་ཨིན་ཇི་མ་ཤེས་པ་མ་རེད། 

ཨིན་ཇི་ཧ་ཅང་ཡག་པྱོ་ཤེས་ཀི་རེད།

དེ་བཞིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་གཱནྡིའི་ཨིན་ཇིའི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་

ཡག་པྱོ་རེད། ཁྱོང་གིས་ཨིན་ཇི་བིས་པ་བཞིན་ཧ་ལམ་ཨིན་ཇིའི་མཁས་པ་



115

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཚོས་ཀང་འབི་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད། ཁྱོ་རང་གི་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྱོག་

ལ་དབང་སྒྱུར་དེ་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་པྱོ་རེད། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེ་

བའི་བསན་བཅྱོས་ཤིག་བརྩམ་དགྱོས་བྱུང་ན། སྱོ་སྱོའི་རང་སྐད་ཀི་ནང་མ་

གཏྱོགས་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ནང་བརྩམས་མེད། ཧིནྡ་སྭརཱཇ་སེ་རྒྱ་གར་རང་

དབང་ཞེས་པ་དེ་གུཇརཱཏཱིའི་སྐད་ནང་བིས་ཡྱོད་པ་རེད།  རབཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་

ལ་ནྱོ་བེལ་བ་དགའ་ཐྱོབ་པའི་གླུ་ཡི་སིམ་པའམ་གླུ་ཐལ་སྦར་མ་ (Geetan-

jali) ཞེས་པ་དེ་བངྒལཱ་སྐད་ནང་བིས་ཡྱོད་པ་རེད་མ་གཏྱོགས།  སྐད་ཡིག་

གཞན་གི་ནང་བིས་མེད། སྐད་ཡིག་གཞན་དང་གཞན་གི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་

ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཁབ་པའི་སྐབས་སུ་ནྱོ་བེལ་བ་དགའ་རག་པ་རེད་མ་གཏྱོགས། 

སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ནང་བསྒྱུར་མེད་ན་བངྒལཱ་རྐང་རྐང་ཐྱོག་ནྱོ་བེལ་བ་

དགའ་ཐྱོབ་ཡྱོད་ཀི་མ་རེད། དེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། སྤིར་བཏང་

སེམས་ཚོར་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡང་དག་པར་བསན་པའམ་

མངྱོན་པར་གསལ་བར་བེད་ཐུབ་པ་དེ་རང་སྐད་ནང་མ་གཏྱོགས་གཞན་

དག་གི་ཐྱོག་བེད་མི་ཐུབ་པ་དེ་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་རེད། སྐད་དེ་ཉམས་

འགྱོ་དུས་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དེ་བརླག་འགྱོ་བ་རེད།

ད་ལྟ་བྱོད་ནང་བྱོད་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་མིང་ཚིག་ཧ་ལམ་བརྒྱ་

ཆ་བཞི་བཅུ་ཙམ་རྒྱ་སྐད་འདེས་ཚར་བ་རེད། དེ་མ་འདེས་པ་ཡིན་ན་བྱོད་

སྐད་ཀིས་འདང་གི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད་དམ་

ཞེ་ན། མི་རིགས་ཆེན་པྱོའི་སྐད་ཡིག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་

ཡིག་གི་ཚབ་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱོང་སྐབས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་གཉའ་གནྱོན་འྱོག་ཏུ་ཕིན་ཚར་བ་རེད་ལ། གངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་ཉམས་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་མ་ཁེ་སི་

ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་ཀི་ཐྱོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་རྒྱ་མིའི་བེད་

སངས་དེ་ཁྱོ་རང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཐུན་གི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། 

ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་དེ་རང་དབང་མེད་པར་གཞན་དབང་སབས་

བསྟུན་བེད་དགྱོས་དུས་ང་ཚོར་བེད་ཐབས་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ལྷ་སའི་

རླུང་འཕིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་རླུང་འཕིན་ནང་ནས་བྱོད་སྐད་བཤད་མཁན་དེ་

ཚོར་ཉྱོན་དང༌། ཚིག་ཚང་མ་བྱོད་སྐད་བཤད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། སྒ་གདངས་

ཚང་མ་རྒྱ་སྐད་དུ་འགྱུར་ནས་ང་ཚོས་གྱོ་གི་མི་འདུག དེ་ཚོ་བཙན་དབང་

གི་ཐྱོག་ནས་འགྱུར་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། ཁྱོ་རང་ཚོས་དེ་འད་ཞིག་མ་བཤད་

པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་ནས་བུད་འགྱོ་རྒྱུ་དང༌། བཙོན་ཁང་དུ་འགྱོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

ཡྱོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡྱོད་ཀི་རེད།

ང་ཚོར་དེ་འད་གང་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། རང་དབང་ཅན་གི་ལུང་

པའི་ནང་སྱོད་མཁན་རྣམས་ཀིས་སྱོ་སྱོའི་སྐད་ཆའི་ནང་ཧིནྡཱི་དང་ཨིན་

སྐད་མ་བསེས་ན་མི་འགིག་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་པ་དེ་རང་

དབང་དང་རང་འདྱོད་ཀི་ཐྱོག་ནས་སྱོ་སྱོའི་སྐད་ཡིག་རྩ་བརླག་གཏང་རྒྱུ་

དང་། རྩ་མེད་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ང་ཚོས་སྒིག་གི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་

འད་ཞིག་གི་ནང་ང་ཚོས་ཤེས་བཞིན་དུ་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་

སབས་ང་ཚོས་རྒྱ་མིར་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག དངྱོས་ཐྱོག་བདེན་

འཚོལ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཐྱོག་ནས་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་ན། རྒྱ་མིས་བས་པ་བཞིན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ང་ཚོས་ཀང་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། རྒྱ་མིས་རྒྱ་སྐད་བསབ་དགྱོས་ཟེར་གི་ཡྱོད་

པ་རེད། ང་ཚོ་རང་དབང་ཅན་གི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཡྱོད་པ་ཚོས་ཨིན་ཇི་

བསབ་དགྱོས་ཟེར་གི་ཡྱོད་པ་རེད། དེར་བརེན་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ངྱོ་རྒྱོལ་

དང་རྩ་མེད་གཏྱོང་རྒྱུའི་ལས་དྱོན་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་

རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིས་བེད་རྒྱུ་དེ་བཙན་དབང་གི་ཐྱོག་ནས་ཡིན་སབས། 

བྱོད་པའི་ངྱོས་ནས་དེ་ལ་གདྱོང་ལེན་བེད་རྒྱུ་དང་ངྱོས་ལེན་མི་བེད་རྒྱུར་

ལས་ས་བ་ཡྱོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་རང་དབང་དང་རང་འདྱོད་

ཀི་ཐྱོག་ནས་བེད་པ་ཡིན་སབས། གདྱོང་ལེན་བེད་མཁན་ཡྱོད་པ་མ་རེད་

ལ༑  གལ་ཏེ་གདྱོང་ལེན་བེད་མཁན་ཡྱོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་

པ་ཡྱོད་རེད། སྐད་ཡིག་གཞན་གིས་རང་སྐད་ཀི་ཚབ་བེད་ན་འགིག་གི་མ་

རེད་ཅེས་བརྱོད་དུས་མི་མང་པྱོའི་རྣ་མཆྱོག་ལ་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་

མིའི་སྐད་ཡིག་གིས་བྱོད་སྐད་ཀི་ཚབ་བེད་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བརྱོད་

པའི་སྐབས་སུ་རྣ་མཆྱོག་ལ་འགྱོ་གི་ཡྱོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་ལ་ཁྱོང་ཁྱོ་ཡྱོད་པའི་

དབང་གིས་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད་མ་གཏྱོགས།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་

བསམ་བྱོ་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གིས་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཚབ་བེད་ན་འགིག་གི་

མ་རེད་ཅེས་བཤད་དུས།  དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་འགིག་གི་རེད་ཟེར་མཁན་མང་པྱོ་

ཡྱོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་བགྱོ་གེང་བེད་པའི་

སྐབས་སུའང་སྐད་ཡིག་གཞན་སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་བསབ་དགྱོས་ཀི་

རེད་གསུང་མཁན་མང་པྱོ་བྱུང་བ་རེད། ཁྱོང་ཚོའི་རྒྱུ་མཚན་དག་ཤྱོས་དེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། སྐད་ཡིག་མང་པྱོ་ཤེས་རྒྱུའི་རྣམ་དཔྱྱོད་དེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་

མང་ཤྱོས་ཡྱོད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་རྫུན་མ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་བདེན་པ་

རང་རེད། ཕྲུ་གུ་སྐད་ཆ་ཤྱོད་རྒྱུ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱོ་རང་ལ་རང་

སྐད་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། དེ་དུས་ཨིན་ཇི་གྱོ་ན་ཨིན་ཇི་འཇགས་འགྱོ་ཡི་

རེད། ཧིནྡཱི་གྱོ་ན་ཧིནྡཱི་འཇགས་འགྱོ་ཡི་རེད། ཕྲུ་གུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་ལ་མ་

ཤེས་སྐབས་སུ་བསབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ས་ཤྱོས་ཡིན་པ་དེ་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་

སངས་རེད། དེ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་དགྱོས་པ་གང་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

ཡིན་ནའང་དེས་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་དམ་ཞེ་ན། ཁྱོ་འཚར་ལྱོངས་

ཡྱོང་དུས་ཁྱོའི་རང་སྐད་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་དི་བ་ཆེ་

ཤྱོས་རེད། རང་སྐད་དེ་ཨིན་ཇི་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ར་མ་ལུག་རེད། མི་དེ་ཨིན་

ཇི་ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། མེ་ཀྱོ་ལེས་ཀང་པགས་པ་ནག་པྱོར་བསད་

པ་ལས་ང་ཚོས་དཀར་པྱོ་བཟྱོ་མི་ཐུབ་ཅེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཚོན་འད་པྱོ་

བྱུག་ན་མ་གཏྱོགས་པགས་པ་དཀར་པྱོ་བཟྱོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེ་

འད་ཡིན་སབས་དི་བ་ཆེ་ཤྱོས་དེ་མི་དེ་ལུང་པ་ག་རེ་ཡིན་པ་དང༌། གཤིས་

རྒྱུད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་ཚད་དེ་ཁྱོའི་རྣམ་རྱོག་གི་འགྱུ་བའི་ཐྱོག་

ནས་ཐག་གཅྱོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྱོགས། ཁྱོས་གྱོན་གྱོས་ག་རེ་གྱོན་འདུག ཁྱོས་

ཁ་ལག་ག་རེ་ཟ་ཡི་འདུག དེའི་ཐྱོག་ནས་ཐག་གཅྱོད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་ཡྱོད་

པ་མ་རེད། བྱོད་པ་གཅིག་གིས་ཨིན་ཇིའི་གྱོན་གྱོས་གྱོན་ཆྱོག་གི་རེད། སྐེ་

ཐག་ (tie) བཏགས་ཆྱོག་གི་རེད། དེ་བཞིན་གི་དང་ཐུར་མའི་ཐྱོག་ནས་ཁ་

ལག་ཟ་ཆྱོག་གི་རེད། དེ་ཚོ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐྱོག་ནས་བྱོད་པ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཨིན་ཇི་ཆགས་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།

ངས་ཞྱོགས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དེའི་ནང་ཁེད་རང་ཚོ་ལ་དྱོན་གནད་

གལ་ཆེ་བ་གསུམ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ངས་བསྐར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དང་པྱོ།  ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཤིག་རེད། དེར་བརེན་དགེ་རྒན་གི་གནས་ཚད་ཆ་ཚང་ལྱོན་

པ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་རེད། དགེ་རྒན་གི་གནས་ཚད་ལྱོན་པ་དེ་འཛིན་

གྲྭ་མཐྱོ་བ་རྐང་རྐང་མ་རེད། འཛིན་གྲྭ་དམའ་རིམ་ནས་དགེ་རྒན་གི་གནས་

ཚད་ཆ་ཚང་ལྱོན་པ་དགྱོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།

གཉིས་པ།  དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་སིད་བྱུས་དེ་འཛིན་གྲྭ་

གྱོང་མ་ཚོ་ལས་འཛིན་གྲྭ་འྱོག་མ་ཚོར་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། དེའི་

ནང་ནས་ཀང་སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭ་ལ་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། སྱོན་

འགྱོའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ལ་ཇི་ཙམ་ས་བྱོན་བཏབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལ་མ་

འྱོངས་པའི་འཛིན་གྲྭ་ཚང་མ་རག་ལུས་པ་རེད།

གསུམ་པ།  ཕྲུ་གུ་འཚར་ལྱོངས་བེད་པའི་སྐབས་ནས་རང་སྐད་གཙང་

མ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་དྱོན་གནད་འགག་ཆེ་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་མན་ཆད་

དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭའི་སྐབས་སུ་རྩེད་མྱོ་རྩེ་བའི་སྐབས་

ཡིན་ནའང་རེད། གཞས་གཏྱོང་བའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད། གང་འད་ཞིག་

བེད་པའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་རང་སྐད་གཅིག་པུ་མ་གཏྱོགས། སྐད་ཡིག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་གཏྱོང་རྒྱུ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པའི་གལ་གནད་

ཆེ་བའི་གནད་དྱོན་ཅིག་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད།

གྱོང་དུ་འཕྱོས་བཤད་མང་པྱོ་བཤད་པ་དེའི་དྱོན་དག་བསྱོམས་བརྒྱབ་

ན་དེ་གསུམ་རེད། དེ་གསལ་པྱོ་ཆགས་སྱོང་ངམ། ངའི་སྐད་ཆ་འགྱོ་མ་ཚུགས་

སྱོན་ལ་ཁེད་རང་ཚོའི་ངྱོས་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་

དང་དྱོགས་པ་ཡྱོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དམིགས་བསལ་དེའི་ཐྱོག་ནས་བགྱོ་

གེང་བེད་ཆྱོག་གི་རེད་བསམས་བྱུང༌། ཡིན་ནའང་དེའི་ཐྱོག་དི་བ་གནང་

མཁན་བྱུང་མ་སྱོང༌། སྱོན་འགྱོའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ལ་འཛིན་ཆས་ཡྱོད་དང་

མེད་ཟེར་བ་སྱོགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

འཛིན་སྐྱོང་གི་མི་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ན་འགིག་རྒྱུ་ཞིག་རེད་

མ་གཏྱོགས། ཤེས་རིག་སིད་བྱུས་དང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དང་འབེལ་བ་

གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མེད།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་སྱོལ་ཞིག་གི་གནས་

སངས་བཤད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེའི་ཐྱོག་ངེས་པར་དུ་བྱོ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

བསྒིམས་ནས་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་དགྱོས་རྒྱུ་དང༌། དེ་ངྱོ་འཕྱོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་

པྱོ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་ཡྱོད་དམ།

དི་བ་དིས་ལན།

དྲྱི་བ་དང་པྩོ།	 འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་སྩོབ་སབས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པའྱི་སྩོབ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཕྲུག་གཞན་རྣམས་དང་གནས་ཚད་མ་མཉམ་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།	ཕྲུ་

གུ་དེ་ཚོའྱི་སྟེང་ཤུགས་གནྩོན་	(Pressure)	སེབས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།

ལན།	 དྲྱི་བ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དྲྱི་བ་དེའྱི་སྩོར་ཞྱིབ་ཚགས་ངང་བགྲྩོ་གེང་གནང་

ཐུབ་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 ད་ལྟ་ངས་ཚོགས་ཐེངས་

གཉྱིས་པ་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དྩོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡྩོད་པ་དེ་དང་ད་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་

འདྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པྩོ་གཅྱིག་ག་རེ་བརྱིས་

ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།	 སྩོབ་ཕྲུག་ནང་ཚགས་བར་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 སྩོབ་ཕྲུག་

དང་སྩོབ་ཕྲུག་གཞན་གྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 ད་ལྟ་ཕན་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་

དང་མྱི་འདྲ་བར།	 	 མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་དེ་འགྲྱིག་གྱི་

མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད།	 དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ནང་མྱི་ཚང་

མ་སྡུག་ཆགས་བཟྩོ་རྒྱུའྱི་ས་བྩོན་ལྟ་བུ་གང་ནས་འདེབས་ཀྱི་ཡྩོད་དམ་ཞེ་

ན།	 ཕྲུ་གུ་ཁ་གྲག་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་སབས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞན་

དག་དང་མཚུངས་བསྡུར་བེད་དུ་བཅུག་གྱི་ཡྩོད།	 ཁྱེད་རང་གང་འདྲ་རེད་

དམ།	ཕ་གྱིར་ལྟྩོས་དང༌།	ཕྲུ་གུ་འདྱི་དང་དེ་ཁྱེད་རང་དང་ལྩོ་གཅྱིག་པ་རེད།	

ཁྩོ་ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པྩོ་གང་འདྲ་རྒྱག་གྱི་འདུག	 གཞས་ཡག་པྩོ་གང་འདྲ་གཏྩོང་

གྱི་འདུག	 ཁྱེད་རང་དེ་འདྲ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྡུག་ཕྩོགས་

ནས་བཤད་དེ་སེམས་དམའ་ཕབ་པ་དང་།	 ཡང་ཁྱེད་རང་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་

རེད།	འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཨང་ཀྱི་དང་པྩོ་ཐྩོབ་འདུག་ཅེས་སྩོགས་བཟང་ཕྩོགས་

ནས་བཤད་དེ་སེམས་ང་རྒྱལ་སྐེ་རུ་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་ཕ་མ་དང་།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དགེ་རྒན།	 སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ནྱི་མྱི་འཕྩོ་བརླག་

གཏྩོང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྐེན་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་དེ་རེད།

	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་གཱནྡྱིས་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་དེ་

བདུད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་ཞེས་གསུངས་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཅེ་ན།	 དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་དེ་

ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མཚུངས་བསྡུར་དང༌།	 འགྲན་བསྡུར་ཐྩོག་ནས་མ་

གཏྩོགས།	 	 སྩོ་སྩོའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་རང་འཇགས་སུ་

གནས་རྒྱུ་དང༌།	 ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་

རམ་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་བཟྩོ་བ་དེ་རེད།	 	 ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

དེ་མ་འྩོངས་པར་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་དང་མེད།	 ས་ཡྱི་གྩོང་བུ་ད་དུང་ལྩོ་

ཇྱི་ཙམ་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་དང་མེད།	 ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་ནང་ར་མེད་འགྲྩོ་ཡྱི་

ཡྩོད་མེད་ཧ་མྱི་གྩོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་སེབས་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བྩོ་དེ་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བྱུང་བ་

རེད།	མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་	(comparison and compe-

tition)	 ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ང་ཚོའྱི་བྩོད་སད་ནང་ཡང་ཡང་བེད་སྤྩོད་བེད་

པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཀང་མ་རེད།	 དེ་ནུབ་ཕྩོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྩོག་ནས་ཚུར་

འཁྱེར་ཡྩོང་ནས་འཇགས་སྩོང་བ་ཞྱིག་རེད།

	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་ཚོར་ལམ་སྟྩོན་

དང་སྦྩོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་རེད།	 ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་མཐུན་

ལམ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད།	 དེའྱི་ཐྩོག་ཕ་མ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

མཐུན་ལམ་གནང་ན་ཡག་པྩོ་རེད།	 ཕ་མ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་ལམ་

མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང༌།	 ང་ཚོས་བསབ་རྒྱུ་དེ་འདྱི་རང་ཡྱིན།	 སྤྱི་ཚོགས་

དང་ཕ་མས་དགག་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསབ་རྒྱུ་འདྱི་རང་ཡྱིན་

བསམས་ནས་བསབ་རྒྱུའྱི་ཆྩོད་སེམས་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ཐག་བཅད་ནས་

འགྲྩོ་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད།

	 ༡༩༥༩།	 ༡༩༦༠	 ལྩོའྱི་མཚམས་དེར་ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ཐྩོག་

མར་བཙུགས་པའྱི་སབས་སུ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པྩོ་

ཡྩོད་རེད།	 དེང་སང་གྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་སབས་དེ་དུས་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	

བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་ཉེན་ཡྩོད།	 ཞབས་སྟེགས་མེད་ལ་ཅྩོག་

ཙེའང་མེད།	གདན་མེད་ལ་ནག་པང་ཡང་མེད།	སྩོབ་དེབ་སྩོགས་གང་ཡང་

མེད་རུང་།		ད་དུང་འཛིན་གྲྭ་ཚང་མ་བསབ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	ཕྲུ་གུའྱི་

ལག་པའྱི་ནང་ལ་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་རྡྩོ་དང་ལྕགས་ཊྱིན་གྱིས་བཟྩོས་པའྱི་ནག་པང་

ཐྩོད་ལེ་ཀྩོར་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དེ་འདྲ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིག་པའྱི་སྟེང་དུ་བཀལ་

ནས་ང་ཚོས་ནག་པང་གྱི་ཚབ་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ནྱི་ང་རང་གྱི་ཉམས་

མྩོང་དང་དྲན་ཚོད་ལ་ཡྩོད་པ་ཡྱིན།	 སྱིམ་ལར་སྡྩོད་པའྱི་སབས་སུ་ཨར་པྩོ་

རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བེ་མ་འཁྱེར་ཡྩོང་ནས་ང་ཚོའྱི་རེད་ཐང་གྱི་ཟུར་དེར་

སྤུངས་འདུག་པ་དེ་ནག་པང་གྱི་དྩོད་དམ་ཚབ་བས་ཏེ་བེ་མ་བཅག་བཅག་

བཏང་ནས་རྒྱུག་པས་རྱི་མྩོ་འབྱི་དུས་སྟབས་བདེ་པྩོ་ཡྩོད།	 དེར་བརེན་ང་

ཚོར་མངྩོན་འདྩོད་ཅྱིག་ཡྩོད་ན་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་རག་ཡྩོང་གྱི་རེད།

	 བྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གནས་ཚད་ཉམས་ཆག་འགྲྩོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡྱི་འདུག་ཅེས་རག་ཏུ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཚང་

མར་རེ་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཕ་མ་ཚོར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད་ལ།	 ཕྲུ་

གུ་ཚོར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད།	 དགེ་རྒན་ཚོར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད།	 ཤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ཚོར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཚང་མས་གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་ལ་འགྲྱིགས་མ་སྩོང༌གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས།	 	ངས་འགྲྱིགས་

མ་སྩོང་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་དཀྩོན་པྩོ་རེད།	 དགེ་རྒན་ཚོས་ཕ་མས་འགྲྱིག་

གྱི་མྱི་འདུག	 ཕྲུ་གུས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག	 འཛིན་སྐྩོང་གྱི་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་

འདུག་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ལ།	 དགེ་ཕྲུག་ཚོས་དགེ་རྒན་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་

འདུག	 འཛིན་སྐྩོང་གྱི་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེ་བཞྱིན་

ཕ་མ་ཚོས་ཀང་གཞན་ཞྱིག་བརྩོད་ཀྱི་རེད།	 གང་ལྟར་ཚང་མས་སྩོབ་སྦྩོང་

ཡག་པྩོ་མྱི་ཡྩོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཕྱི་ལ་མཛུབ་མྩོ་བཙུགས་ཏེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་

བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་སྩོ་སྩོའྱི་སྟེང་དུ་འགན་ལེན་མཁན་དེ་

དཀྩོན་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	 མཐུན་རྐེན་འཛོམས་དགྩོས་ཀྱི་རེད་ལ།	 	 མཐུན་

རྐེན་འཛོམས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 མཐུན་རྐེན་མ་འགྲུབ་པའྱི་

སབས་སུ་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཡང་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

རེད།	 མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀྩོད་དེ་བསྒུག་རྒྱུ་གང་

ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 མཐུན་རྐེན་དེའྱི་དྩོད་དམ་ཚབ་གང་འདྲ་བེད་དགྩོས་

མྱིན་དེ་ཚོའང་ཐབས་ལམ་བཙལ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མདུན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།	

ད་ལྟའྱི་དཀའ་རྩོག་དེ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ།	 བྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ག་དུས་ལག་

བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།

ལན།	 དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 སྩོབ་གྲྭ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་

ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་དེ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་

རག་ལས་པ་ཞྱིག་རེད།	 ད་གྱིན་གྩོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སཾབྩོ་ཊས་ཐད་ཀར་

འཛིན་སྐྩོང་བས་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ད་ལྟ་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་

ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	དབུས་བྩོད་སྩོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་

སྐྩོང་འྩོག་གྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ག་དུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་ང་

ཚོས་ད་ལྟ་བརྩོད་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 བྩོད་ཁྱྱིམ་ཁག་ནང་ག་དུས་ལག་ལེན་

བསྟར་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྩོད་ཐུབ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།

	 སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་བྩོད་སད་གཅྱིག་པུ་མ་གཏྩོགས་མ་

བསབ་པའྱི་གྩོ་སབས་ཤྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན།	 ལྟ་སྩོར་དུ་ཡྩོང་མཁན་དང་

དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་ཚོས་ཀང་བྩོད་ཡྱིག་ནང་འདྲྱི་དགྩོས་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	

ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིནྡྱིའྱི་ནང་འདྲྱི་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།	 སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་ལ་

འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིནྡྱིའྱི་ནང་སྩོབ་བཞྱིན་པའྱི་ལམ་སྩོལ་

དེ་ཇྱི་སྱིད་བསྡད་པ་དེ་སྱིད་སྩོན་མ་བཞྱིན་དུ་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	 ག་ཚོད་ཐུབ་

ཐུབ་ཀྱིས་བསབ་རྒྱུ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལམ་སྩོལ་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྩོབ་གྲྭ་སྩོ་སྩོའྱི་

གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	ཁ་ཤས་རང་འཇགས་བསྡད་

ཀྱི་རེད།	 གཟྱིགས་སྩོར་ཕེབས་མཁན་ཚོར་དེ་རང་བརྩོད་རྒྱུ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཕྲུ་གུ་ཚོར་བྩོད་སད་མ་གཏྩོགས་སད་ཡྱིག་གཞན་གང་ཡང་བསབ་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་མ་རེད།	སད་ཡྱིག་གཞན་གང་ཡང་བེད་སྤྩོད་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་མ་རེད།	ཁྱེད་

རང་ཚོ་དྲྱི་བ་དང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དགྩོས་ཡྩོད་ན།	 བྩོད་སད་ནང་གནང་

དགྩོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།

	 ད་ལྟ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིནྡྱི་ཚང་མ་སྩོབ་པའྱི་སབས་ཤྱིག་ལ།	 	གཟྱིགས་

སྩོར་ཕེབས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིནྡྱི་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་

ཏུ་ཏན་ཏན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཆྩོག་གྱི་རེད།	 གནང་འྩོས་པ་རེད།	 གང་

ལགས་ཤེ་ན།	ང་ཚོས་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	ཨྱིན་ཇྱི་ཧྱིནྡྱི་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་

མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན།	 སྩོབ་མཁན་གྱི་ལས་འགན་ཏག་ཏག་མ་བསྒྲུབས་པ་

ཡྱིན་སྱིད།	 ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུས་དྲྱི་བ་དེ་ཤེས་ནས་ལན་

བྩོད་སད་ཐྩོག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སབས་དེ་ངེས་པར་དུ་དགྩོས་ཀྱི་རེད་བསམ་

གྱི་ཡྩོད།	 ཕྲུ་གུས་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིནྡྱི་མ་ཤེས་པ་མ་རེད།	 ཤེས་ནས་དྲྱི་བ་

ག་རེ་བཀྩོད་པ་དེ་ཧ་གྩོ་བ་རེད།	 དེའྱི་ལན་དེ་སྩོ་སྩོའྱི་སད་ཀྱི་ཐྩོག་སྤྲྩོད་ཀྱི་

ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་ཕྲུ་གུའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཞྱིག་རེད།	 དེའང་གཞྱི་རྱིམ་

གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཡྩོད་པ་

ཞྱིག་རེད།	 དེ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང༌།	 ཁྩོ་རང་གྱིས་བྩོད་

སད་ཤེས་ཀྱི་མེད་པར་སད་སྒྱུར་ལ་བརེན་དགྩོས་བྱུང་ནའང༌།	ཕྲུ་གུས་བྩོད་

སད་ཐྩོག་ལ་ལན་བརྒྱབས་པ་དེར་སྣང་ཆུང་བེད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ད་དུང་གུས་

ཞབས་བེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

	 དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཕལ་ཆེ་བ་ཨྱིན་ཇྱི་མ་ཤེས་པ་དང་སད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཡྱིག་གཞན་མ་ཤེས་པ་མྱིན་ནའང༌།	སད་སྒྱུར་འཁྱིད་པ་མ་གཏྩོགས།		སད་

ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐྩོག་བཤད་ཀྱི་མ་རེད།	 དེ་ཁྩོ་ཚོའྱི་ཆེ་མཐྩོང་ལ་བརྱི་གྱི་

ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 	 དམའ་འབེབས་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་མེད།	

དཔེར་ན་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བྩོན་སྩོགས་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་

སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང༌།	ཕ་རན་སྱིའྱི་སད་ཀྱི་ནང་དུ་མ་གཏྩོགས།	 	སད་ཡྱིག་

གཞན་གྱི་ནང་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་མ་རེད།	 སད་སྒྱུར་འཁྱིད་ནས་འགྲྩོ་ཡྱི་

རེད།	 ར་ཤྱི་ཡའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་།	 	 ར་ཤྱི་ཡའྱི་སད་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད་མ་

གཏྩོགས།	 ཁྩོང་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་ནའང་ལམ་སང་ཨྱིན་ཇྱི་བརྒྱབ་

ཀྱི་མ་རེད།	ཕར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ལན་དེ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་

སད་ནང་བརྒྱབ་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 དེ་ང་ཚོ་སྩོབས་པ་བེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་

མ་གཏྩོགས།	 	 གཉའ་ཞུམ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན།	

དེ་ང་ཚོའྱི་ལྟ་ཕྩོགས་རེད།

	 དེར་བརེན་བྩོད་སད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་པ་ལ་སྩོབས་པ་བེད་དགྩོས་

པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས།	 	 ཞུམ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་དང༌།	 ངྩོ་ཚ་དགྩོས་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།		མཐྩོང་ཆུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་

མཐྩོང་ཆུང་བེད་མཁན་ཁྩོ་རང་གྱི་གནས་ཚད་དེ་བསྟན་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་

གཏྩོགས།	 	 ང་ཚོ་མཐྩོང་ཆུང་བེད་ས་དེ་ཚོའྱི་གནས་ཚད་བསྟན་གྱི་ཡྩོད་པ་

མ་རེད།	 རེ་བཙུན་མྱི་ལ་རས་པ་ལ་བུ་མྩོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྱིང་རེ་ཞེས་བརྩོད་

དུས།		རེ་བཙུན་མྱི་ལས།	སྱིང་རེ་ན་ཕར་རེ་ཚུར་རེ་ཡྱིན།	།ཞེ་ཁེལ་ན་ཕར་

ཁེལ་ཚུར་ཁེལ་ཡྱིན།	།ཞེས་གསུངས་ཡྩོད།	དེར་བརེན་མྱི་ཚོས་མཐྩོང་ཆུང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དང་སྱིང་རེ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ང་ཚོས་ཞེད་སྣང་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

རེད།	 སྱིང་རེ་ན་ཕར་རེ་ཚུར་རེ་རེད།	 ཁྩོ་རང་བྩོད་སད་མ་ཤེས་པ་དེ་ཁྩོ་

རང་ལ་ཕར་སྱིང་རེ་རྒྱུ་རེད།	 ཁྱྩོད་བྩོད་སད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕར་

མཐྩོང་ཆུང་བེད་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད་མ་གཏྩོགས།	ཚུར་མཐྩོང་ཆུང་བེད་པ་

ཡྱིན་ན་དྩོན་དག་གཅྱིག་པ་རེད།	 ཁྩོ་རང་གྱིས་བྩོད་སད་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་

སྟབས།	 	 བྩོད་སད་ཐྩོག་ལན་མ་ཤེས་པ་དེ་ཚོས་ཕར་མཐྩོང་ཆུང་བེད་རྒྱུ་

ཆགས་པ་རེད།

དྲྱི་བ་གསུམ་པ།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་བསྟྩོད་ར་དང་སྨད་ར།	 རྔན་པ་སྤྲྩོད་རྒྱུ་དང་

ཉེས་ཆས་གཏྩོང་རྒྱུ་དེ་དག་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་

རེད་དམ།

ལན།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་བསྟྩོད་ར་བཏང༌།	 རྔན་པ་སྤྲད།	 སྡུག་ཆགས་ཆགས་དུས་

གཤེ་གཤེ་བཏང༌།	 ཉེས་པ་བཏང༌།	 ཉེས་རྡུང་བཏང་བེད་རྒྱུ་དེ་སྩོབ་སྦྩོང་

གྱི་ཐབས་ལམ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ལུང་པ་

མང་པྩོར་ཡྱིད་ཆེས་ཧ་ཅང་བས་ནས་བསྡད་པ་རེད།	 དེའྱི་སེམས་ཀྱི་བག་

ཆགས་དེ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་མེད་པར་འགྲྩོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	དེ་གཙང་

མ་བཟྩོ་རྒྱུར་མྱི་རབས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགྩོར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དེ་

ཁག་ཡྩོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་བག་

ཆགས་ཧ་ཅང་མཐུག་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དཔེར་ན།	 ཁྱྱི་ལ་སྒྱིག་ལམ་བསབ་

རྒྱུ་དང༌།	 ནེ་ཙོ་ལ་སད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱུ་སྩོབ་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱུག་པ་དང་གུང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ལ་ཕུག་གྱི་ཐབས་ལམ་ (carrot and stick method) ཟེར་བ་དེ་བེད་

ཀྱི་ཡྩོད།	 ཉེས་པ་དང་ལེགས་སྐེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ན་ཁྱྱི་དང་བྩོང་

བུ་ཡྱིན་ནའང་བསབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མྱིས་སྡུག་ཆགས་

བེད་དུས་ཉེས་པ་གཏྩོང་རྒྱུ་དང༌།	 ཡག་པྩོ་བེད་དུས་གཟེངས་བསྟྩོད་བེད་

རྒྱུ་བཅས་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་རྒྱུར་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་རེད་

ཅེས་རྒྱུན་རྱིང་པྩོར་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་བསྡད་པ་རེད།	 དེར་བརེན་ང་ཚོ་

འདྱིར་ཡྩོད་ཚང་མ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པའྱི་རྱིང་ལ་ཉེས་རྡུང་ཕྩོག་པ་དང་རྔན་

པ་རག་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དེར་བརེན་གནས་ཚུལ་

དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པྩོ་མ་རེད།	 ག་ལེར་གཏྩོང་དགྩོས་རྒྱུ་

ཞྱིག་རེད།	དེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིམ་པའྱི་བག་ཆགས་མཐུག་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	

རྔན་པ་དང་ཉེས་ཆད་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་དེས་མྱིའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ག་

རེ་བསྐྲུན་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན།	 རེ་དྩོགས་གཉྱིས་པྩོ་དེ་བསྐྲུན་གྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	 འདྱི་བས་ན་རྒན་ལགས་ཀྱིས་བརྡུང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཞེད་

སྣང༌དང་།	 འདྱི་བས་ན་རྒན་ལགས་ཀྱིས་རྔན་པ་སྤྲྩོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་

རེ་བ།	 	 རེ་དྩོགས་གཉྱིས་ཀ་ཡང་དག་པའྱི་རྣམ་རྩོག་ཅྱིག་མ་རེད།	 བསམ་

བྩོ་ཡག་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མ་རེད།	 དེར་བརེན་རེ་བ་དང་དྩོགས་པ་ཟེར་བ་

དེ་གནས་སབས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་ཅ་ལག་ཅྱིག་རེད།

	 གནས་སབས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་ཅ་ལག་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེ་

ན༑	 ངའྱི་གྲྩོགས་པྩོ་ཁྱྱི་དེ་ཚོས་ཀང་ངའྱི་ལག་པའྱི་ནང་ལ་	 biscuit	 དེ་

ཚོ་རྩོགས་སྩོང་ན་ཁྩོང་ཚོས་ཚུར་ལྟ་ཡྱི་མ་རེད།	 ལྩོག་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 མ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྩོགས་བར་དུ་བལྟས་ནས་བསྡད་ཀྱི་རེད།	 ཁྩོའྱི་ལག་པའྱི་ནང་གྱི་རྔན་

པ་དེ་རྩོགས་ཚར་འདུག་བསམས་དུས་དགའ་པྩོ་བེད་རྒྱུ་དེ་བཞག་གྱི་

རེད།	 	 དེས་ན་ཇྱི་སྱིད་རེ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་སྱིད་བར་དུ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 	 རེ་

བ་དེ་གཏན་འཇགས་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 ཇྱི་སྱིད་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་

དུ་དགེ་རྒན་གྱིས་རག་ཏུ་རྔན་པ་སྤྲྩོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 དྩོགས་པ་དེའང་ཉྱིན་

གཅྱིག་རྩོགས་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 རྒན་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་བརྡུང་གྱི་རེད་བསམ་

པའྱི་ཞེད་སྣང་དེའང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་བར་བསྡད་ཀྱི་རེད་མ་

གཏྩོགས།	དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་རྱིང་ལ་ཞེད་སྣང་དེ་བསྡད་

ཀྱི་མ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཞེད་སྣང་དང་རེ་བ།	 དྩོགས་པ་དང་རེ་བ་

ཟེར་བ་དེ་གནས་སབས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་བསམ་བྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་

ཤྱིག་རེད།

	 རང་ངྩོས་ནས་ངས་ཡག་པྩོ་བེད་དགྩོས་ཡྩོད།	 ངས་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་

ཡྩོད།	 ངས་ཤེས་དགྩོས་ཟེར་བའྱི་སྐུལ་སྩོང་དེ་མེད་པར།	 	སྐུལ་སྩོང་དེ་རེ་

བ་དྩོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཟྩོས་ཡྩོད་སྟབས།	 ཕྲུ་གུ་དེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་

མ་ར་ལྟ་བུ་ར་བ་ནས་མ་བཙུགས་པར།	 	 ཚང་མ་བུ་ལྩོན་གྱི་ངྩོ་བྩོར་འགྲྩོ་

ཡྱི་ཡྩོད།	 	 རེ་བའྱི་ས་ནས་གཡར་བའྱི་བུ་ལྩོན་དང༌།	 འཇྱིགས་སྣང་གྱི་ས་

ནས་གཡར་བའྱི་བུ་ལྩོན་བཅས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་ཚོང་བརྒྱབ་ན་ཉྱིན་

གཅྱིག་ཚོང་ཧ་ལྩོག་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད།	 མ་

ར་དེ་བསམ་བྩོའྱི་ནང་བསྐྲུན་དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 སྩོབ་

ཚན་བསབ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེས་ཕྲུ་གུར་སད་ཆ་འདྲྱི་བའྱི་སབས་སུ།		ད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ལྟ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མང་ཆེ་བས་བསབ་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་

རེད་མ་གཏྩོགས།	 བསབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་མདྩོག་ཁ་པྩོ་མ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག	 བཙན་དབང་བཏང་ནས་བསབ་མྱི་ཆྩོག་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རེད།	

དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད།	 བཙན་དབང་བཏང་ནས་བསབ་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་

གུའྱི་སེམས་ལ་འཇགས་པ་དང་།	 གལ་ཏེ་སྩོབ་ཚན་དེ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནའང་

ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པྩོ་རེད།

	 དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་དེ་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་འདྩོད་པ་དེ་

སད་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཤེས་འདྩོད་ཀྱི་འདུན་པ་དེ་གཉྱིད་

ལྟ་བུ་སད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་རེད།	 ཤེས་འདྩོད་ཀྱི་

བསམ་བྩོ་དེ་སད་སྩོང་ན།	 	 རྒན་ལགས།	 	 སྐུ་མཁྱེན།	 	 བསབ་རྩོགས་

ཟེར་གྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	 བསབ་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་ར་བ་ནས་བཤད་ཀྱི་མ་རེད།	

འཛིན་གྲྭ་གྲྩོལ་ཁར་ཡང་།		རྒན་ལགས།		འདྱི་ག་རེ་རེད་དམ།	ཕ་གྱི་ག་རེ་

རེད་དམ་ཟེར་བ་སྩོགས་སད་ཆ་དྲྱིས་ནས་བསྡད་ཀྱི་རེད།	 འཛིན་གྲྭའྱི་ཏྱིང་

ཏྱིང་བརྡུང་གྱི་ཡྩོད་མེད་བསྒུགས་ནས་ལམ་སང་ཐྩོན་འགྲྩོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བེད་

ཀྱི་མ་རེད།

དྲྱི་བ་བཞྱི་པ།	དགེ་རྒན་དང་ཡྩོངས་འཛིན་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡྩོད་པ་རེད་དམ།

ལན།		ཞེ་ས་བེད་དུས་དགེ་རྒན་ལ་ཡྩོངས་འཛིན་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་རེད།	༡།	ཕྲུ་གུའྱི་

བསམ་བྩོ་ཞུམ་དུ་མ་བཅུག་པ་བེད་རྒྱུ།	 ༢།	 ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་འདྩོད་ཡྩོད་པ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚང་མ་བསབ་རྒྱུ།	 ༣།	 ཕྲུ་གུའྱི་སྩོབ་སྦྩོང་ནང་གྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་པའྱི་

ཕྩོགས་གང་ཡྩོད་པ་བསལ་རྒྱུ་བཅས་གསུམ་ག་མུ་མཐུད་བེད་མཁན་ཞྱིག་

ཆགས་ན།	 དེ་ལ་དགེ་རྒན་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེ་ལ་ཡྩོངས་འཛིན་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད།	དེ་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་དང་སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་གལ་ཆེ་ཤྩོས་དེ་ཕྲུ་

གུའྱི་བསམ་བྩོ་ཞུམ་དུ་མ་བཅུག་པ་དང་།	ཕྲུ་གུ་གཉའ་ཆག་ཏུ་མ་བཅུག་པ།	

ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་འདྩོད་དེ་ཚོ་ཉྩོབ་ཏྩོ་མ་ཆགས་པ།	 དེ་ཚོ་བསྲུང་དགྩོས་པ་དེ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མཚུངས་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་དང༌།	

འགྲན་བསྡུར་བེད་རྒྱུ།	ཚོགས་གཏམ་གཏྩོང་རྒྱུ།	དམའ་འབེབས་གཏྩོང་རྒྱུ།	

ཉེས་པ་གཏྩོང་རྒྱུ།	 བ་དགའ་སྤྲྩོད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྩོགས་

རེད།	 དེར་བརེན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཞག་ནས་ཕྲུ་གུ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་

གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བས་ནས་རྩོགས་རམ་

བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་མཉམ་དུ་སྡྩོད་མཁན་དེ་ཚོས་སབས་འགར་ཚོགས་གཏམ་

མྱི་གཏྩོང་ཐབས་མེད་པ་དང་།	 ཉེས་རྡུང་མྱི་གཏྩོང་ཐབས་མེད་པ།	 དྲག་པྩོ་

མ་བེད་ཐབས་པ་མེད་པ་ཡྩོང་གྱི་འདུག་སམ་ཡྩོང་སྱིད།	 སྩོན་མ་ང་ཡང་

དགེ་རྒན་བེད་དུས་ཉེས་རྡུང་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཤྩོད་མཁན་གྱི་

གྲས་ཡྱིན།	ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོས་ཉམས་

ཞྱིབ་དང་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ལྩོ་ལྔ་དྲུག་འྩོག་ཡྩོད་པའྱི་

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་སབས་སུ།	 	 སད་ཤུགས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཆེན་པྩོས་བསབ་རྒྱུ་དང༌།	 ཁྩོང་ཁྩོ་བསྟན་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་གྱི་

མྱི་འདུག	སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་

ཕྲུ་གུའྱི་མཉམ་དུ་ཕ་མ་ཕྲུ་གུའྱི་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་

མ་གཏྩོགས།	 	 དགེ་རྒན་དེ་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་ལྟ་བུ་དང༌།	 ཕྲུ་གུ་དེ་

དབང་བསྒྱུར་བ་ཡུལ་ལྟ་བུ།	ཡང་ན་དགེ་རྒན་དེ་མཐྩོ་པྩོ་ཞྱིག་དང༌།	ཕྲུ་གུ་

དེ་དམའ་པྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་མངྩོན་པ་བེད་དགྩོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 དེ་འདྲ་བེད་ན་སྒྱིག་ལམ་ཇྱི་ལྟར་འཁྱེར་གྱི་རེད་དམ།	 དེ་འདྲ་བེད་ན་གང་

འདྲ་ཡྩོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཡྩོང་ཐབས་མེད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཤྱིག་སེབས་སྱིད།	

དེ་འབད་བརྩོན་བེད་ན་ཡྩོང་ཐབས་ཏན་ཏན་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཀྲྀཥྞམཱུརྱི་ཐེབས་

རའྱི་ (Krishnamurti Foundation)	 སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ང་ཚོ་བྩོད་

པའྱི་ལེགས་བང་དང་འདྲ་ཡྱི་མ་རེད།	 རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་བང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་ལེགས་བང་ཏྩོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་རེད།	 སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྩོབ་ཕྲུག་

ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོས་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་མྱིང་ནས་འབྩོད་ཀྱི་རེད།	 རང་དབང་

ཆ་ཚང་སྤྲྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་སྩོབ་ཚན་རྣམས་ཆ་ཚང་འགྲྩོ་ཡྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 ཕྲུ་གུའྱི་འབད་བརྩོན་དང་མངྩོན་འདྩོད་དང་བསྟུན་ནས་འགྲྩོ་

ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེར་བརེན་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལ་ཞེད་སྣང་དང་

འཚེར་སྣང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་སེབས་པ་ཞྱིག་བེད་དགྩོས།	 གནས་

ཚུལ་སྡུག་ཆགས་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་མྱི་རྒན་པ་བཞྱིན་

ཕར་ཚུར་སད་ཆ་བཤད་དེ་ནྩོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་དེ་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་པ་དང༌།	 མ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འྩོངས་པར་དེ་འདྲ་བེད་མྱི་རུང་བའྱི་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་པ།	 དེ་ཡང་ཞྱི་འཇམ་དང་

རྒྱུ་མཚན་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕྲུ་གུའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་

བ་དང་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།

	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་སྒྩོ་བཏགས་དང་

རྫུན་མེད་པ་དགྩོས་པ་དེའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་

གྩོམས་གཤྱིས་ནང་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཚང་མས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་རྫུན་

བཤད་ནས་བསབ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ངེས་

པར་དུ་སང་དགྩོས་ཀྱི་འདུག	 བརག་དཔྱད་བས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཚང་མའྱི་

ནང་ལ་དེས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་ལྩོག་ཕྩོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་ཐེབས་པ་མ་

གཏྩོགས།	 	 བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་ཐེབས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་མ་རེད།	 ད་ལྟའང་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་ཕ་མ་མང་པྩོས་ཕྲུ་གུར་ཞེད་སྣང་སྐུལ་

བའྱི་སབས་སུ།	 གཅྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 གཅྱིག་གྱིས་འཁྱེར་གྱི་རེད།	 ཁྱེད་

རང་དེ་བེད་ན་མ་གཏྩོགས་སྱིན་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 གདྩོན་འདྲེ་ཡྩོང་ནས་

གཅྱིག་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མང་པྩོ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།		དཔེར་ན།		རྫུན་

བཤད་ན་མགྩོ་ལ་རྭ་ཅྩོ་སྐེ་ཡྱི་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་

རྫུན་ཞྱིག་ག་རེ་ཡྩོད་དམ།	 ཕྲུ་གུ་ལ་རྫུན་མ་ཤྩོད་ཅེས་པའྱི་བསབ་བ་དེ་དང་

མཉམ་དུ་ཞེད་སྣང་སྐུལ་བའྱི་ཆེད་དུ་རྫུན་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བསབ་བ་དེ་

ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རེད་དམ།	 	 དེར་བརེན་ཕྲུ་གུ་དེ་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་པའྱི་སྣང་བ་

བཞག་ནས་མྱི་རྒན་པ་གཅྱིག་དང་སད་ཆ་བཤད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་པ་དང༌།	མྱིན་པ་མྱིན་པ་བཤད་པ་ལས།		རྫུན་ར་བ་ནས་མ་བཤད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

པ་ཞྱིག་དགྩོས།	 དགེ་རྒན་གྱིས་རྫུན་མ་བཤད་པ་དེ་རང་དགེ་ཕྲུག་ལ་རྫུན་

མྱི་ཤྩོད་པ་བསབ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག་མ་གཏྩོགས།	 རྫུན་ཤྩོད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་

བཤད་པས་ཕན་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།

	 བྱུང་ན་དགེ་རྒན་ཚོ་རྒྱུན་ལན་ནས་རྫུན་མ་ཤྩོད་མཁན་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྫུན་སྩོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང༌།	སྩོན་

འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོས་སྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བེད་པའྱི་སབས་

སུ་རྫུན་མེད་པར་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་བཤད་དགྩོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པྩོ་རེད།	 ང་ཚོས་རྫུན་འདྲ་མྱིན་མང་པྩོ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 རྫུན་

ཁ་ཤས་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་དང་མཐུན་གྱི་མེད་པ་

ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་བཤད་ཀྱི་རེད།	 དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།	 བེལ་བ་

ཚ་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་སབས་དང༌།	 ཡང་ན་དུས་ཚོད་ར་བ་ནས་མེད་པའྱི་སབས་

ཤྱིག་ལ་མྱི་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན།	 བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཅ་མ་ཟྱིང་ག་རེ་བེད་

དུ་ཡྩོང་བ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་སྱིད།	 ཡྱིན་ནའང་ཁ་ནས་ང་ཁྱེད་རང་མཇལ་

བར་དགའ་པྩོ་བྱུང་ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྫུན་ནྱི་རྫུན་རང་རེད།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་

རང་མཇལ་ནས་དགའ་པྩོ་བྱུང་ཞེས་མ་བརྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	 མྱི་དེ་ཡ་རབས་

མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་སྱིད་པ་རེད།	 བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་བས་ཏེ་ཁྱེད་རང་

ཕེབས་ནས་ང་བསུན་བྱུང་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།	 མ་རབས་ཆགས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད་དམ།	 ཡང་ན་བསུན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁྱེད་རང་མཇལ་ནས་

ང་དགའ་པྩོ་བྱུང་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཡ་རབས་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ཐག་

གཅྩོད་དགྩོས་ཀྱི་རེད།	 དེ་ཐག་གཅྩོད་རྒྱུའྱི་བྩོ་ཁྩོག་མེད་ན་རྒྱུན་དུ་བདེན་པ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།

	 གུཇརཱཏྱིའྱི་ཨ་ཕ་གཅྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་བེ་མ་ཀ་ར་དང་བུ་རམ་བཟས་

ནས་སྩོ་ཚང་མ་ནག་པྩོ་ཆགས་འདུག	 བུ་རམ་མ་ཟ་ཞེས་ག་ཚོད་བཤད་

ནའང་།	 བུ་དེས་ཨ་ཕའྱི་ཁ་ལ་ཉན་གྱི་མེད།	 	 ཕ་དེས་བུ་དེ་གཱནྡྱིའྱི་འགྲམ་

དུ་འཁྱིད་ན་ཁྩོང་གྱིས་བཀའ་སྩོབ་གནང་ན་ཕན་སྱིད་དགྩོངས་ནས་ཉྱིན་

གཅྱིག་གཱནྡྱིའྱི་འགྲམ་དུ་ཁྱིད་པ་རེད།	 	 ཁྩོང་གྱིས་བུ་དེ་ཉྱི་མ་ལྔ་དྲུག་གྱི་

རེས་ལ་ཁྱིད་ཤྩོག	 དེ་དུས་བསབ་བ་བརྒྱབ་ཆྩོག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།	

ཉྱི་མ་ལྔ་དྲུག་རེས་སུ་འཁྱིད་དུས་གཱནྡྱིས་བུ་དེ་ལ་བུ་རམ་བཟའ་ན་ཡག་པྩོ་

ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཁྱེད་རང་བུ་རམ་མ་ཟ་ཨང་ཞེས་གསུངས་ཡྱིན་པ་རེད།	

དེ་ནས་ཨ་ཕ་དེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་གསུང་རྒྱུ་མེད་ན་དེ་ས་འཁྱིད་ཡྩོང་

དུས་མ་གསུངས་པར་ཉྱི་མ་ལྔ་དྲུག་སྒུག་དགྩོས་དྩོན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་

དྲྱིས་དུས།	 དེ་དུས་ང་ཡང་བུ་རམ་ཟ་ཡྱི་ཡྩོད།	 ཁྱེད་རང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་

བསབ་བ་རྒྱག་རྩོགས་ཞེས་བཤད་དུས་ངས་དེ་ཉྱིན་ནས་བུ་རམ་བཅད་

པ་ཡྱིན།	 ད་ལྟ་ང་བུ་རམ་ཟ་ཡྱི་མེད།	 	 དེར་བརེན་ང་ལ་དེ་འདྲ་བཤད་

རྒྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དེ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ངས་བུ་རམ་མ་ཟ་ཨང་

ཞེས་བཤད་པ་དེས་ཏན་ཏན་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་ཕན་སྱིད་པ་རེད།	 སྩོ་སྩོ་བུ་རམ་

ཟ་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་ལ་བུ་རམ་མ་ཟ་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་

ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡྩོད།	 	 དེ་ལས་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་

བསབ་བ་ལེན་དགྩོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།

	 དགེ་རྒན་སྩོ་སྩོས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་



137

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དགེ་ཕྲུག་ལ་བསབ་བ་བརྒྱབ་དགྩོས་པ་མང་པྩོ་ཡྩོང་སྱིད་པ་རེད།	 ཡྱིན་

ནའང་དགེ་རྒན་ཚོས་དེ་འདྲ་བེད་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 མ་གཞྱི་ང་

རང་གྱིས་ཀང་དེ་འདྲ་བེད་དགྩོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག	 དེ་སང་ཐུབ་ཀྱི་

མེད།	ཡྱིན་ནའང་ང་རང་སང་མ་ཐུབ་ཀང་ཁྱེད་རང་ཚོས་སང་ཐུབ་པ་བེད་

དགྩོས་ཀྱི་རེད།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་རང་སྐྩོན་ངྩོས་ལེན་

བས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཏྩོག་ཙམ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེ་བ་དང༌།	

ལྱིད་ཁྩོག་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད།	ཉྱིན་ལྟར་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་

གུར་ཐ་མག་མ་འཐེན་བརྩོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུའྱི་སྣང་བར་འགྲྩོ་ཡྱི་མ་རེད།	

ཁྩོ་རང་འཐེན་གྱིན་ང་ཚོར་མ་འཐེན་ཞེས་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་དམ་ཟེར་

སྱིད་པ་རེད།	 དེར་བརེན་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྩོང་བའྱི་སབས་སུ་དངྩོས་

ཡྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངྩོས་ལེན་བས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྐྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་

དབེ་འབེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།	 འཇུག་པ་དང་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡྩོང་རྒྱུའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་རེད།

	 སྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཕྲུ་གུ་སྐེལ་འཇྩོག་བེད་ས་ལྟ་བུ་སྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་

རེ་རེའྱི་ནང་དགེ་རྒན་དང་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲམ་དུ་ཕྲུ་གུ་

བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བཞག་ན།	དེ་སྒྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་

བསྡད་ཀྱི་མེད།	 ཕྲུ་གུ་གྲངས་ཚད་མང་ཉུང་འཚམས་པ་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་

རེ་རེ་བཞྱིན་སེར་གྱི་དྩོ་སྣང་སྤྲྩོད་ཐུབ་དགྩོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	ཕྲུ་གུ་

ཁ་ཤས་ལ་དྩོ་སྣང་སྤྲད་པ་དང་།	ཁ་ཤས་ལ་དྩོ་སྣང་མ་སྤྲད་པ།	དེ་བཞྱིན་སྤྱི་

ཡྩོངས་ལ་དྩོ་སྣང་སྤྲད་ནས་ཕྲུ་གུ་བེ་བག་པ་རེ་ལ་དྩོ་སྣང་མྱི་སྤྲྩོད་པ་དེ་ཡང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡང་ཡྩོང་མུས་རེད།	 ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ན་དེ་བས་ཀང་ཡྩོང་ངེས་པ་ཞྱིག་རེད།	དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་སྩོན་འགྲྩོའྱི་

འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབྩོར་དེ་འཚམས་པ་

ཞྱིག་དགྩོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེ་འདྲའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྲུ་གུ་བེ་བག་པ་

རེར་དྩོ་སྣང་སྤྲྩོད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 ཕྲུ་གུ་བེ་བག་པའྱི་སྩོ་

སྩོའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་ཀུན་སྤྩོད་དེ་ཚོ་དགེ་རྒན་གྱིས་

ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པ་དང༌།	དེའྱི་རེས་སུ་འགྲྩོ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་

ཕྲུ་གུ་དེ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགྩོས།

	 མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་དེའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རབ་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཆྩོས་རབ་

ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མེད་པ་ར་བ་ནས་མེད།	 ཤེས་རབ་དེ་སད་དང་

མ་སད་གང་དུ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།	 དེ་ནྱི་ཕྱིའྱི་ཁྩོར་ཡུག་དང་

ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་ལ་རག་ལུས་ཡྩོད།	 ཁྩོར་ཡུག་དེ་ང་ཚོས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཧ་

ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྐེན་དང་།	 སྩོབ་ཚན་གྱི་

མཐུན་རྐེན།	 སྩོབ་ཚན་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་གྱི་མཐུན་རྐེན་དེ་ཚོ་

བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	ཁྩོར་ཡུག་ཅེས་པ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་སེབས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དཔེར་ན།	 སྩོན་མ་

ང་ཚོ་ཆྱིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་སྩོན་དུ་གྲྭ་སར་ཡྩོད་པའྱི་མྱི་དེ་

འདྲས་སྩོབ་སྦྩོང་ཚིག་གཅྱིག་མ་བས་ཀང་།	 	ཁྩོར་ཡུག་ཁྩོ་ནའྱི་ནང་གནས་

པ་ཡྱིན་ན།	 ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞྱིའྱི་རྱིང་གྩོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་ཚང་མ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མྩོའྱི་གནས་ཚུལ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་སྟབས།	 གང་ལ་གང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འཚམས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གནས་ཚད་མཐྩོ་པྩོ།	 	 ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་

བྩོ་དེ་སྩོ་ཕེ་བ་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས།	 	 སྦུག་སྲུབས་དྩོག་པྩོ་དེ་མེད་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲའྱི་ཁྩོར་ཡུག་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕྱིའྱི་ལུང་པར་

བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཐུན་རྐེན་དེ་ཚོ་ཚང་

མ་ང་ཚོས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང༌།	འགལ་རྐེན་བསལ་རྒྱུ་དེ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	

དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་ནས་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་

གཞག་དགྩོས་ཤེ་ན།	 དེ་ནྱི་ནེ་ཙོ་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་བསབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌།	

ཁྱྱི་ལ་ཕག་འབུལ་ཞུ་སྟངས་བསབ་པ་བཞྱིན་ཀད་པ་བཀྲུས་པའྱི་ཐབས་

ལམ་བེད་སྤྩོད་མ་བཏང་བར།	 ཕྲུ་གུ་སྩོ་སྩོས་རང་གྱི་མངྩོན་འདྩོད་དང་

རང་གྱི་ཤེས་རབ་དེ་སད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་པར་བེད་རྒྱུར་

ང་ཚོས་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས།	 ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་མར་

གཅྱིག་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པྩོ་ཤེས་དགྩོས་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེ་ནྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དེ་ལས་ཀང་གལ་

གནད་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད།

	 ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སྩོ་སྩོའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཤེས་རབ་དེ་སད་པ་ཡྱིན་ན།	 ཕྲུ་གུའྱི་སྒྱིག་

ལམ་ཀུན་སྤྩོད་དེ་དེའྱི་ནང་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 དེ་

ནས་བཙན་དབང་གྱི་ཐྩོག་ནས་མར་བཀྩོད་ཁྱབ་བེད་དགྩོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།	 ཀུན་སྤྩོད་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་

བཟང་དུ་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 དྩོན་གཉེར་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆེ་རུ་འགྲྩོ་

ཡྱི་རེད།	 དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་ནས་འབད་བརྩོན་བེད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དགྩོས་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོ་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང༌།	 ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་

བྩོའྱི་ནང་འགྲན་སེམས་དང༌།	 མཚུངས་བསྡུར།	 འགྲན་བསྡུར།	 འཇྱིགས་

སྣང་གྱི་བསམ་བྩོ་མེད་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།	ཕྲུ་གུ་ཁྩོ་རང་གྱི་རྣམ་

དཔྱྩོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སད་ཡྩོང་གྱི་རེད།

	 ཇྱིདྡཱུ་ཀྲྀཥྞམཱུརྱི་	 (Jiddu Krishnamurti)	 མཆྩོག་གྱིས་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་

རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ནང་གྱི་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་སད་

པར་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ང་ཚོས་དེའྱི་ཤེས་རབ་དེ་སད་པར་བེད་ཐུབ་ན་མྱི་དེ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་བཟང་སྤྩོད་ལན་པའམ་བཟང་པྩོའྱི་ནང་དུ་མེ་ཏྩོག་བཞྱིན་དུ་

ཤར་ཡྩོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལས་དྩོན་བེད་མཁན་

ཚོས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་སྡྩོམ་ཚིག་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	 སྡྩོམ་དེར་

གྩོ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ང་ཚོས་

ཀམ་པུ་ཊར་	(Computer)	ནང་བླུགས་པ་ལྟ་བུ་གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་བླུག་

མཁན་དེ་དགེ་རྒན་ཡག་པ་དང༌།	 ཉུང་བ་བླུག་མཁན་དེ་དགེ་རྒན་སྡུག་པ་

གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ར་བ་ནས་མ་རེད།	 ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་

ནང་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་སད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བེད་

ཐུབ་དགྩོས་པ་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་དེ་མཁྱེན་དགྩོས།

	 དེ་རྱིང་ངས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་བངས་པ་དེ་དྩོན་དང་ལན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་

མ་སྩོང༌།	 ཁྱེད་རང་ཚོ་ལའང་སྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་སྦྩོང་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད་

པ་དང༌།	 ངས་ཀང་གྲ་སྒྱིག་ལྟ་བུ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།	 ཡྱིན་ནའང་

ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་གནད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན།	 དེ་

ཁྱེད་ཚོས་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྱི་རེ་བ་ཡྩོད།	དེ་རྱིང་འདྱིར་འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྱིན།	

ཐུགས་རེ་ཆེ།།	།།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

༈ སློན་འགློའྲི་དགེ་རྒན་གྲི་ཟབ་སྦློང་ཐེངས་གཉྲིས་པར་

ཤེས་ཡློན་སྲིད་བྱུས་སློར་གནང་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	ནས་	༣༡	བར།	༽

༄༅། །ཁེད་རང་རྣམ་པ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སྱོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གི་ཕག་ལས་

གནང་ནས་ལྱོ་མང་པྱོ་ཕིན་ཟིན་པའི་ཉམས་མྱོང་ཡྱོད་མཁན་ཤ་སག་རེད་

འདུག ཕལ་ཆེ་བ་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་ཟླ་བ་དྲུག་གམ་ལྱོ་གཉིས་ཅི་རིགས་ཀི་

ཐྱོག་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་གནང་ཡྱོད། རེ་གཉིས་མ་གཏྱོགས་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་

ཡྱོད་པ་ཤ་སག་རེད་འདུག དུས་ཡུན་རིང་པྱོ་ལས་ཀ་བས་ཏེ་ཉམས་མྱོང་

བསགས་པའི་རེས་སུ་སྱོབ་སྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏྱོང་

དགྱོས་དུས། ཉམས་མྱོང་ཡྱོད་མཁན་དང་ཉམས་མྱོང་མེད་མཁན་གཉིས་

བསྡུར་ན།  སྐབས་རེ་ཉམས་མྱོང་མེད་མཁན་ཚོ་སབས་བདེ་བ་ཡྱོད། ཉམས་

མྱོང་ཡྱོད་མཁན་ཚོ་སྱོན་མའི་དགྱོངས་བཞེད་ཀི་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་པྱོ་

ཡྱོད་སབས།  འགྱུར་བ་གནང་མ་ཐུབ་པར་སྱོན་མའི་དགྱོངས་བཞེད་ཐྱོག་

ཡང་ཡང་འགྱོ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་མང་བ་ཡྱོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཉམས་མྱོང་

གིས་ཕན་མ་ཐྱོགས་པ་ཆགས་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཉམས་མྱོང་ཡྱོད་པ་ཚོས་ལམ་སྱོལ་རིང་པ་དང༌གསར་པའི་བར་དུ་ག་

རེ་རང་འཇགས་ཡིན་པ་དང་། ག་རེ་ཕན་བུ་བཟྱོ་བཅྱོས་ཕིན་པ། ག་རེ་ཆ་

ཚང་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་དེ་ཚོ་མཁེན་ཐུབ། དེ་ནས་བཟྱོ་བཅྱོས་གཏྱོང་དགྱོས་

དྱོན་དང་། ཡང་ན་ཆ་ཚང་འགྱོ་མཇུག་སྱོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏྱོང་དགྱོས་

དྱོན་ཐྱོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གཏིང་ཟབ་ཡྱོང་གི་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་

སྱོལ་གི་འགྱུར་བ་དེ་ཚོའི་དགྱོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟིགས་པའི་ཐྱོག་ནས་སྐྱོན་

དང་ཡྱོན་ཏན་གི་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདའི་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། ང་

ཚོས་ཉམས་མྱོང་ཡྱོད་པ་དང༌། ཉམས་མྱོང་མེད་པ་གཉིས་བསྡུར་ན། ཉམས་

མྱོང་ཡྱོད་པ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡག་པ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དེ་རེད། ཉམས་མྱོང་ཡྱོད་མཁན་ཚོར་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་སྱོ་སྱོའི་བེད་

ཕྱོགས་དེར་བརག་དཔྱད་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། དེའི་ཕི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་

མང་པྱོ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་འགྱུར་བ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་ཞིག་ག་

དུས་ཡིན་ནའང་ཡྱོད་མུས་རེད། ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་ནང་གསར་གཏྱོད་དང་

ཡར་རྒྱས་ཡྱོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགྱོས་ཀི་རེད། དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་

ན༑ སྱོ་སྱོའང་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་པ་མ་ཟད། སྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཐྱོག་ལའང་དྱོན་

འབས་མ་སྱོན་པ་ཡྱོང་སིད།

སྱོན་མ་ཨུཏྟར་པྲདེཤ་ (U.P.) མངའ་སེའི་སྱོབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་པ་

ཞིག་ཡྱོད། དེས་ནམ་རྒྱུན་རྩེད་མྱོ་དང་སྦྲགས་ནས་དགེ་རྒན་དེ་འད་ངྱོ་

སྤྲྱོད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་སྱོལ་ཞིག་ཡྱོད་ཅིང་། ཁྱོང་དགེ་རྒན་གནང་

ནས་ལྱོ་ཉི་ཤུ་ཕིན་པ་རེད། དགེ་རྒན་གི་ཉམས་མྱོང་ལྱོ་གཅིག་མ་གཏྱོགས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མེད་ཅེས་གསུང་གི་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ལྱོ་དང་པྱོར་ཉམས་མྱོང་གང་

བསགས་པ་དེ་ལྱོ་གཉིས་པ་ནས་ཉི་ཤུའི་བར་དེ་རང་ལྡབ་སྐྱོར་མ་གཏྱོགས། 

དེ་ལ་གསར་བརེ་དང༌།  གསར་གཏྱོད། ཡར་རྒྱས། འགྱུར་བ་སྱོགས་གང་ཡང་

མ་བཏང་བར་བསད་པ་ཡིན་སབས། དགེ་རྒན་གནང་ནས་ལྱོ་ཉི་ཤུ་ཕིན་པ་

ཡིན་ནའང་ཉམས་མྱོང་ལྱོ་གཅིག་མ་གཏྱོགས་མེད་པ་ཡྱོང་སིད། ཁྱོ་རང་གི་

ཟུར་ཟ་དེ་བདེན་པ་འད་ཞིག་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དགེ་རྒན་བགེས་པ་ཁ་ཤས་

ཀིས་ལྱོ་དང་པྱོར་བཟྱོས་པའི་བརེད་ཐྱོ་དང༌། སྱོབ་ཚན་འཆར་འགྱོད། སྱོབ་

ཚན་གྱོ་སྒིག སྱོབ་ཚན་སྤྲྱོད་ཕྱོགས་ཚང་མ་ལྱོ་གཉིས་པ་ནས་མུ་མཐུད་འགྱོ་

བ་དེ་འད་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད། དེས་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོང་གི་མེད།

འདུས་བས་ཀི་དངྱོས་པྱོ་གང་ཡིན་ནའང་སྱོ་ན་མི་གནས་པར་འགྱུར་

བ་དེ་རང་བཞིན་རེད། འགྱུར་བ་དེ་བཀག་ཐུབ་ཐབས་མེད་སབས།  ང་ཚོ་

འགྱུར་བ་དེའི་མཉམ་དུ་འགྱོ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད། སྤིར་བཏང་འགྱུར་བ་འགྱོ་རྒྱུ་དེ་

དངྱོས་པྱོའི་གཤིས་ལུགས་ཡིན་ནའང༌། འགྱུར་བ་དེ་བཟང་ཕྱོགས་དང་།  ཆ་

མཉམ།  ངན་ཕྱོགས་བཅས་གང་གི་ཐྱོག་ཏུ་བཏང་དང་མ་བཏང་དེ་མིའི་ལག་

ཏུ་ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་སྐེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་པ་དེ་ག་འད་

ཞིག་དགྱོས་ཤེ་ན། འགྱུར་བ་གཏྱོང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགྱོས་པ་རེད། རང་

གི་མངྱོན་འདྱོད་དང་མཚུངས་པའི་འཇིག་རེན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་

གཏྱོང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་སྱོན་པ་དང༌། འདེན་པ་ཞེས་

རྩ་ཆེན་པྱོར་བརྩི་བ་རེད། སྱོ་སྱོའི་ངྱོས་ནས་འགྱུར་བ་གཏྱོང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་

ནའང༌། འགྱུར་བ་དང་མཉམ་དུ་འགྱོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགྱོས་པ་རེད། སྱོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

སྱོའི་ངྱོས་ནས་འགྱུར་བ་ཡང་གཏྱོང་མ་ཐུབ་པར། སྤིར་བཏང་འགྱུར་བ་འགྱོ་

བཞིན་པ་དང་མཉམ་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ་འགྱོ་མ་ཐུབ་ན་རེས་ལུས་ཐེབས་

ཀི་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་ང་ཚོ་བྱུང་ན་འགྱུར་བ་གཏྱོང་ཐུབ་མཁན་དང༌། 

གལ་སིད་འགྱུར་བ་གཏྱོང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང༌། འགྱུར་བ་དང་མཉམ་དུ་

འགྱོ་ཐུབ་པ་ཡྱོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་བེད་དགྱོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

ད་ལྟ་ང་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་བེད་

ཕྱོགས་སྐྱོར་ལ་ཁེད་རང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གྱོ་བསྡུར་ཞུ་དགྱོས་གསུངས་པ་

རེད། སྱོན་ལ་ངས་ཁེད་རང་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ག་ཚོད་ཙམ་གྱོ་རྱོགས་

བྱུང་ཡྱོད་པ་རེད། དེའི་ཐྱོག་ཁེད་རང་ཚོར་དྱོགས་པ་རྣམ་རྱོག་དང༌། གསལ་

པྱོ་མེད་པ་ག་རེ་ཆགས་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་རྣམས་སྱོན་ལ་ངས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། 

ང་ཚོ་གྱོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་རུ་འགྱོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཁེད་

རང་ཚོ་དང་མཇལ་བ་དང་པྱོ་རེད། དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོའི་དགྱོངས་པ་

བཞེས་ཕྱོགས་དང༌། གནས་ཚད། དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཁམས་དང་བསམ་པ། 

བག་ལ་ཉལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སབས་ངས་རང་

ངྱོས་ནས་གཅིག་བཤད་ཀིན་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཁེད་རང་ཚོ་དང་ཏག་

ཏག་འཚམས་པ་ཞིག་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་དམ། ཡང་ང་རང་གཅིག་པུར་ཆིག་ལབ་

བརྒྱབས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པ་དེ་ཧ་གྱོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་

ཁེད་རང་ཚོ་ཉིན་དགུའི་རིང་ལ་སྦྱོང་བརྡར་དང་བགྱོ་གེང་མང་པྱོ་གནང་

ཟིན་པ་ཡིན་སབས། ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་མང་པྱོ་ཡྱོད་རེད་

བསམ་གི་འདུག དེའི་སྱོན་གི་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཕེབས་མཁན་གི་ཚན་པ་དེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མཇལ་དུས་ཉིན་དང་པྱོ་དེ་རེད། ཏྱོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པྱོ་བྱུང༌། ཁྱོ་རང་

ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ལྗགས་ཀྱོག་གནང་མི་འདུག གཞི་ནས་

གསར་པ་ཞིག་ལ་གྱོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པྱོ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་

ཉིན་དགུ་བཞུགས་ཟིན་པ་རེད།

ད་ལྟ་འདིར་ཉིན་དགུའི་ལས་བསྱོམས་སན་གསན་གནང་བའི་

སྐབས་སུ། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལེའུ་དང་པྱོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་མི་གཅིག་

གིས་བས། ལྔ་པ་ནས་མཐའ་མའི་བར་གཞན་དག་གཅིག་གིས་བས་ནས་

གང་ལྟར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སྱོང༌། དེ་འད་ཡིན་

སབས་རྒྱས་བསྡུས་ལ་མ་བལྟྱོས་པར་ཆ་ཚང་ཞིག་ལྗགས་ཀྱོག་གནང་རྒྱུ་

དང༌། སྱོབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་བསྐར་

ཞིབ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་གལ་ཆེ་ཤྱོས་དེ་ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོ་ཕག་ལས་

གནང་བཞིན་པ་ཚོས་དེ་ལ་གཞི་རིམ་གི་འགྱུར་བ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་ག་རེ་

འདུག དེ་ལ་བཟྱོ་བཅྱོས་ཕན་བུ་བརྒྱབ་ན་འགིགས་པ་ག་རེ་འདུག ཡང་ན་

སྱོན་མ་རང་འཇགས་བས་ནས་འགྱོ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་

ཁེད་རང་ཚོས་གསལ་པྱོ་དབེ་ཞིབ་གནང་ཡྱོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དེ་དབེ་ཞིབ་གནང་དགྱོས་ཀིའང་རེད། དེ་དབེ་ཞིབ་གནང་བ་ཡིན་ན་

དྱོགས་པ་རྣམ་རྱོག་མང་པྱོ་ཡྱོང་སིད། ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་གི་རྣམ་འགྱུར་

ཡང་གཟིགས་སིད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་སྱོན་ལ་ངས་ཁེད་རང་ཚོར་

དགྱོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱོད་པ་དང༌། གསལ་པྱོ་མ་ཆགས་པ་ག་རེ་ཡྱོད་པ། 

དྱོགས་འདི་ག་རེ་ཡྱོད་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གསུང་རྱོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་མཁན་མང་ཆེ་བའི་དགྱོངས་ཚུལ་དེ་མཚོན་ཐུབ་

ཀི་རེད། འབྱུང་འགྱུར་གི་དཀའ་ངལ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་

ཚོད་དཔག་ཐེབས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག

ཉིན་དགུའི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་རིང་པྱོ་ལྟ་བུར་བརྩི་ཡི་རེད། དེང་སང་མི་

ཚང་མ་བེལ་བ་ཚ་པྱོ་ཡིན་དུས་ཟབ་སྦྱོང་ཟེར་དུས་ཉི་མ་གཅིག་དང་གཉིས་

རེད།  ཉི་མ་གསུམ་རིང་པྱོ་ལྟ་བུར་བརྩི་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་ཉི་མ་

དགུའི་བར་དུ་བེད་དུས་གང་ལ་གང་འཚམས་གཏིང་ཟབ་པྱོའི་ཟབ་སྦྱོང་

གནང་ཡྱོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སྱོན་ལ་ངས་ཁེད་རང་ཚོའི་ས་ནས་ཉན། 

དེ་རེས་དེའི་ཐྱོག་ང་ཚོ་བགྱོ་གེང་གནང་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་གི་རེད། དེ་འད་

ཡིན་སབས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་འྱོག་ནས་སྱོན་འགྱོའི་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་

སངས་སྐྱོར་ལ་གང་ནས་བཀའ་འདི་གནང་ནའང་འགིག་གི་འདུག གང་

ནས་དྱོགས་གཅྱོད་གནང་ནའང་འགིག་གི་འདུག འཛེམས་ཟྱོན་མེད་པའི་

ཐྱོག་ནས་གསལ་པྱོ་གསུང་རྱོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་ཁེད་ཚོ་འཛིན་

གྲྭ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་དི་བ་དིས་ལན་གནང་གི་ཡྱོད་དམ་མེད། དི་བ་ཁ་

ཤས་ཤིག་མ་གཏྱོགས་བྱུང་མ་སྱོང་ངམ། མི་སུམ་ཅུ་སྱོ་གངས་ནས་དི་བ་ཁ་

ཤས་ཤིག་མ་གཏྱོགས་བྱུང་མེད་ན་དི་བ་ཧ་ཅང་དཀྱོན་པྱོ་རེད།

དི་བ་དིས་ལན།

དྲྱི་བ་དང་པྩོ།		 ཡྩོངས་འཛིན་ཟེར་བ་དེའྱི་སྒ་བཤད་དང་གྩོ་དྩོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པ་ཞྱིག་གསུང་རྩོགས་གནང༌།	 དེ་བཞྱིན་དམར་ཁྱིད་ཟེར་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་

ལ་དགྩོས་པ་རེད་དམ།

ལན།		ཡྩོངས་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ནང་པའྱི་བརྡ་ཆད་ཅྱིག་རེད།	 རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་བ་མ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་དང་མཁན་

པྩོ་ཞེས་པའྱི་བརྡ་ཆད་ཡྩོད་ཀང་།	 	 ཡྩོངས་འཛིན་ཞེས་པའྱི་བརྡ་ཆད་མེད།	

ཡྩོངས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དང་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 འྩོན་ཀང་

ཐམས་ཅད་ལས་ཡྩོངས་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་ཁྱབ་ཆེ་བ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་མཚན་

ཉྱིད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནྱི་མང་ཚིག་ཡྱིན་གྱི་གཅྱིག་ཀང་

མ་ལུས་པ་ཞེས་པའྱི་དྩོན་མ་ཡྱིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་སྱིད།	 ཐམས་ཅད་ཅེས་

བརྩོད་དུས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པའྱི་དྩོན་དེ་སེབས་ཀྱི་མེད།	 ཡྩོངས་ཞེས་

བརྩོད་དུས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པའྱི་དྩོན་དེ་སེབས་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཡྩོངས་སུ་

རྩོགས་པ་ཟེར་དུས་གཅྱིག་ཀང་ལྷག་གྱི་མེད།	དེར་བརེན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེའྱི་དྩོན་གང་རེད་ཅེ་ན།	 ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞྱིག་ལ་

བརྩོད།	 འཛིན་པ་ཞེས་པ་དེ་ལག་པས་བཟུང་བ་ལྟ་བུའྱི་དྩོན་རེད།	 གང་

ལྟར་མར་ཟག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་ཡར་བཏེགས་པ་ལྟ་བུར་མང་བ་གྩོ་ཡྱི་རེད།	

ཨྱིན་སད་ལ་ཨཔ་ཧྩོལྜ་	 (up-hold)	 ཟེར་བ་དེ་རེད།	 དེ་དྷཱརཎ་ཞེས་པའྱི་

ཚིག་གྱི་དྩོན་ངྩོ་མ་དེ་རེད།	 དེར་བརེན་ཡྩོངས་འཛིན་ཟེར་བའྱི་སབས་སུ་

གཟུང་བའྱི་སྩོབ་མ་དེའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང༌།	 དེ་འཛིན་ཐུབ་མཁན་དང་འདེགས་ཐུབ་མཁན་

ཞྱིག་ལ་ཡྩོངས་འཛིན་ཞེས་ཚིག་གྱི་དྩོན་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཁྱབ་ཆེན་པྩོ་དང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

རྒྱ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 ཡྩོངས་འཛིན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དྩོན་ཆ་ཚང་ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་འདྲའྱི་

ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡྩོན་ཏན་དེ་དགེ་རྒན་ལ་ཚང་དགྩོས་ཞེས་བཤད་ན།	 ཕྲུ་

གུའྱི་གཟུགས་པྩོའྱི་འཕྩོད་བསྟེན་གྱི་དྩོན་དུ་འཕྩོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བེད་པ་

གཞན་ཞྱིག་བསྩོ་དགྩོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་སེབས་ཀྱི་མ་རེད།	

ཕྲུ་གུའྱི་གཟུགས་པྩོའྱི་འཕྩོད་བསྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་པ་གཞན་ཞྱིག་

བསྩོ་དགྩོས་ན།	 དགེ་རྒན་ལ་ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་མ་ཚང་བ་

རེད།	 འཕྩོད་བསྟེན་གྱི་དྩོན་དུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བསྟེན་དགྩོས་རྒྱུ་དང་།	 ཁ་

ལག་བཟའ་རྒྱུའྱི་ཆེད་གཞན་ཞྱིག་ལ་བསྟེན་དགྩོས་རྒྱུ།	 ཨང་རྱིས་བསབ་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དགེ་རྒན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སར་འགྲྩོ་དགྩོས་རྒྱུ།	 ཚན་རྱིག་བསབ་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དགེ་རྒན་གསུམ་པ་ཞྱིག་གྱི་སར་འགྲྩོ་དགྩོས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བེད་པ་

ཡྱིན་ན།	ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་དེ་བྱུང་མེད།		ཕྩོགས་རེ་རེ་ནས་འཛིན་པའམ་

ཆ་ཤས་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་མ་གཏྩོགས།	 	 ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་

མ་རེད།	 དེར་བརེན་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་ཟེར་བའྱི་སབས་ཕྲུ་གུའྱི་ལུས་ངག་

ཡྱིད་གསུམ་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་ལམ་སྟྩོན་བེད་ཐུབ་

མཁན་དང་།	 རྩོགས་པ་བེད་ཐུབ་མཁན།	 ཡར་འཛིན་ཐུབ་མཁན།	 ལག་

པ་ལྟ་བུ་བཟུང་ནས་ཡར་འཁྱིད་ཐུབ་མཁན།	 དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡྩོངས་འཛིན་

ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་རེད།	ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡྩོན་ཏན་དེ་འདྱིའྱི་ནང་མདྩོར་བསྡུས་

མ་གཏྩོགས་བཤད་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡྩོན་ཏན་དེ་བསྡྩོམས་

བརྒྱབས་ནས་བཤད་ན།	 མངྩོན་རྩོགས་རྒྱན་ལས།	 སེམས་མྱི་འགྩོངས་པ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཉྱིད་དང་ནྱི།	 །ངྩོ་བྩོ་ཉྱིད་མེད་སྩོགས་སྟྩོན་བེད།	 །དེ་ཡྱི་མྱི་མཐུན་ཕྩོགས་

བྩོར་བ།	 །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡྩོངས་འཛིན་ཡྱིན།	 །ཞེས་དང་པྩོ་སེམས་མྱི་

འགྩོངས་པ་དང་།	གཉྱིས་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉྱིད་མེད་ལ་སྩོགས་སྟྩོན་པ་དང་།	གསུམ་

པ་དེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྩོགས་བྩོར་བ་བཅས་རེད།	དེས་ན་ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ལས་

ཀ་ལྟ་བུ་དེ་གསུམ་ཡྩོད་པ་རེད།

	 ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ལས་ཀ་གསུམ་པྩོའྱི་དང་པྩོ།	 སེམས་མྱི་འགྩོངས་པ་ཉྱིད་

དང་ནྱི།	 །ཞེས་པ་དེ་རང་གྱི་སྩོབ་མའམ་ཡང་ན་རང་གྱི་སྩོབ་ཕྲུག་ཆེ་ཆུང་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་འཇྱིགས་པ་དང༌ཞུམ་པ་

གཉྱིས་ཀ་ནམ་ཡང་ཡྩོང་མ་བཅུག་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་མྱི་ཞུམ་

པ་དང༌མྱི་འཇྱིགས་པ་བསྡད་ཐུབ་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་ནམ་ཡྩོངས་འཛིན་

གྱི་ལས་འགན་དང་པྩོ་དེ་རེད།	 ཕྲུ་གུ་སྐེས་མ་ཐག་པ་དེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་

ལྩོ་ཆེན་པྩོའྱི་སབས་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་ཞུམ་པ་གཉྱིས་ཧ་ལམ་

མེད།	 བསམ་བྩོའྱི་ནང་བར་ཆད་དང་།	 བསམ་བྩོ་རྣལ་དུ་མྱི་གནས་པ།	

བསམ་བྩོ་ལྷྱིང་འཇགས་མེད་པའྱི་འགལ་རྐེན་གཙོ་བྩོ་གཅྱིག་འཇྱིགས་པ་

དེ་རེད།	 ཕལ་སད་ནས་བཤད་ན་ཞེད་སྣང་ཟེར་བ་དེ་རེད།	 ཞེད་སྣང་ཡྩོད་

པ་ཡྱིན་ན་བ་བ་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 ལྷག་པར་དུའང་ཛ་དྲག་

གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ནྩོར་འཁྲུལ་མང་ཆེ་བ་ཞེད་སྣང་

དབང་གྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 དེང་སང་རག་ཏུ་གཟུགས་མཐྩོང་རླུང་འཕྱིན་དང་རླུང་འཕྱིན་ནང་ལ་ས་

ཡྩོམ་བརྒྱབས་སྩོང་སྩོགས་བཤད་དུས་སེམས་འཚབ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད།	 ཞེད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

སྣང་དེའྱི་ནང་ཨྱིན་སད་ལ་པེ་ནྱིཀ་ (panic)	 ཞེས་པ་དེ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན།	

ཤར་ལ་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ནུབ་ལ་འགྲྩོ་བ་ལྟ་བུ།	ཡར་ལང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་མར་

སྡྩོད་པ་ལྟ་བུ།	 མར་སྡྩོད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ཡར་ལངས་པ་ལྟ་བུའྱི་ནྩོར་འཁྲུལ་

མང་པྩོ་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་མྱིན་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སབས་ཤྱིག་

གྱི་ནང་ལའང་ང་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་དྩོན་མེད་ཀྱི་ཞེད་སྣང་མང་པྩོ་ཡྩོད་

པ་རེད།	 དྩོན་དག་མེད་པའྱི་ཞེད་སྣང་ཕལ་ཆེ་བ་རང་གྱི་ངྩོ་བྩོ་ལ་མ་གནས་

པར་གཞན་དང་མཚུངས་བསྡུར་དང་།	 གཞན་དང་མཚུངས་བསྡུར་རེས་སུ་

འགྲན་བསྡུར་བཅས་ལ་བརེན་ནས་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བརན་

ལྷྱིང་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང༌།	 དེ་ལ་བརེན་པའྱི་འཇྱིགས་སྣང་ཞྱིག་ག་

དུས་ཡྱིན་ནའང་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་སབས་

སུ་ཞེད་སྣང་མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	 ཡར་ཆེན་པྩོ་ཆགས་པའྱི་སབས་

ལའང་ཁྩོའྱི་བསམ་བྩོ་དེ་ལས་ས་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཞེད་སྣང་གྱིས་བར་

ཆད་གཏང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།

	 ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ལས་ཁག་ཤྩོས་ཤྱིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་རེད་ཅེ་

ན།	 ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོར་ཞེད་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དགེ་རྒན་

གྱིས་ཀང་རྱིག་རྱིག་དང་།	ཚོགས་གཏམ།	 ཉེས་རྡུང་སྩོགས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་

ཞེད་སྣང་བསྐུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་བསྟེན།	 ཕྲུ་གུས་ཀང་དགེ་རྒན་

མཐྩོང་མ་ཐག་རྒན་ལགས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ལམ་སང་ཞེད་སྣང་

ལྟ་བུ་བས་ནས་སྒྱིག་ལམ་ཞྱིག་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 སྩོབ་སྦྩོང་ཞྱིག་

བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 དེ་སྩོ་སྩོའྱི་དགའ་སྣང་དང་འདུན་པའྱི་དབང་གྱིས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མ་བས་པར་ཞེད་སྣང་དབང་གྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཞེད་སྣང་དབང་གྱིས་གང་

བས་པ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང༌།	 སྡུག་རུས་ཟེར་བ་དེ་

ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	 	 བརྩོན་འགྲུས་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།	

ང་ཚོས་ཡྩོན་ཏན་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བེད་དགྩོས་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང༌།	ཡྩོན་

ཏན་སྡུག་རུས་བེད་དགྩོས་རེད་ཟེར་བ་གཉྱིས་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྡུག་རུས་

ཟེར་དུས་སེམས་ལ་འདུན་པ་དང་དགའ་བ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང༌།	 ཨུ་

ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བེད་རྒྱུ་དེར་སྡུག་རུས་ཟེར་གྱི་རེད།	 བརྩོན་འགྲུས་

ཟེར་བ་དེ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།	 དེབ་ག་ཚོད་

ཀྩོག་པ་དང་སྩོབ་སྦྩོང་ག་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་སྤྲྩོ་བ་འཕེལ་གྱི་

རེད།	 དཔེར་ན།	 ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྩོད་མེད་མྱི་ཤེས།	 ཁ་ཤས་གྩོག་

བརན་བལྟ་རྒྱུར་དགའ་པྩོ་ཡྩོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་ལྔ་བལྟས་པ་ཡྱིན་

ནའང་ཐང་ཆད་སྣང་དེ་ཡྩོང་རྒྱུ་མེད།	 སྤྩོད་འཇུག་ལས།	 བརྩོན་གང་དགེ་

ལ་སྤྲྩོ་བ་འྩོ།	 །ཞེས་འདུན་པ་ཡྩོད་དུས་ལས་ཀ་ག་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགྩོས་

བྱུང་ནའང༌།	ཐང་ཆད་སྣང་དང་དཀའ་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ཡྩོང་གྱི་མེད།	ཁྱེད་

རང་གྱིས་དེ་མ་བས་ན་སང་ཉྱིན་ཉེས་རྡུང་རག་གྱི་རེད།	 	 ཞབས་སྟེགས་

སྟེང་ཡར་བསངས་ནས་འཇྩོག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྩོགས་དེ་འདྲ་བེད་དུས་ཞེད་

སྣང་དེ་སེབས་ཀྱི་རེད།	 ཞེད་སྣང་དེ་སེབས་སྩོང་ན་ཞེད་སྣང་གྱི་དབང་

གྱིས་སྦངས་པ་དེ་ཚོའང་སང་ཉྱིན་གྱི་རྒྱུགས་འཕྩོད་ཙམ་གྱི་དྩོན་དུ་ཆགས་

ཀྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	 སང་ཉྱིན་གྱི་རྒྱུགས་འཕྩོད་སྩོང་ན་གནངས་ཉྱིན་དེར་

ཧ་ལམ་བརེད་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 དེ་ནྱི་བརྩོན་འགྲུས་དབང་གྱིས་མ་བས་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད།	 ལྷག་པར་དུའང་མྱི་རྒན་པ་དེ་ཚོས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་

ལ་ཞེད་སྣང་མ་སེབས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་བེད་མཁས་པྩོ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	

ཕ་མ་ཚོས་ཀང་ཧ་ལམ་བེད་ཀྱི་མ་རེད།	 དེ་ང་ཚོའྱི་ཞན་ཆ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་

རེད།	 ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཚང་མས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལ་

ཞེད་སྣང་མ་སེབས་པ་དང༌།	ཞེད་སྣང་དེ་གཏྱིང་ཟབ་པྩོ་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་

ནང་འཇགས་མྱི་འགྲྩོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་

ཆེན་པྩོ་རེད།	 ཕ་མ་ཚོར་དེ་ངེས་པར་དུ་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	

ལྷག་པར་དུ་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་སྩོབ་སྦྩོང་འདྱི་སྤྲད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་

རེད།	 ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་སབས་སུའང་ཕྲུ་གུར་ལྟ་མཁན་དེ་ཚོས་དེ་

འདྲ་བེད་ཀྱི་འདུག	 ང་རང་ལའང་དེ་ཉམས་མྩོང་ཡྩོད།	 མང་ཆེ་བས་བེད་

ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 སྐྩོན་ཆ་ལྟ་བུ་གཉྱིས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།	 དེ་ནྱི་ཕྲུ་གུ་

ལ་འཇྱིགས་སྣང་སྐུལ་བའྱི་སྐྩོན་ཆ་དང༌།	 ཕྲུ་གུ་ལ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རྫུན་བཤད་པའྱི་སྐྩོན་ཆ་བཅས་རེད།	 ངས་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཞུ་ན།	 ཕ་མ་

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་དེ་འདྲ་མ་བེད་མ་གཏྩོགས།	 གཅྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད།	

གདྩོན་འདྲེ་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 སྱིན་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།	 མགྩོ་ལ་རྭ་ཅྩོ་

སྐེ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཚོ་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ར་བ་ནས་མྱི་

མཐུན་པ་རེད།	ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་མཐྩོང་ཆུང་ལྟ་བུ་བཏང་ནས་

དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྩོད་

པ་རེད།	མྱིང་འདྲ་མྱིན་བཏགས་ནས་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད།		མ་ངུ་མ་

གཏྩོགས་གཅྱིག་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་སྩོགས་དེའྱི་མཇུག་འབས་ལྟ་

བུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 གཞན་ཡང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྒྱ་གར་གྱི་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུར་རྫུན་མ་ཤྩོད་ཨང་།	 རྫུན་བཤད་ན་

མགྩོ་ལ་རྭ་ཅྩོ་སྐེ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དང་།	 མགྩོ་ལ་རྭ་ཅྩོ་སྐེ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	

རྫུན་མ་ཤྩོད་རྒྱུའྱི་བསབ་བ་དེ་རྫུན་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་སྦྲགས་ནས་བརྒྱབ་

པ་ཡྱིན་ན་དེར་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་ཡྩོང་རྒྱུ་མེད།	 བདེན་པ་ལས་ཐག་རྱིང་

དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལ་དྩོགས་པ་དང་འཇྱིགས་སྣང་ཡྩོང་བའྱི་སབས་

སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕ་མའྱི་འཁྱིས་ལ་འབར་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	ཕ་མའྱི་པང་པའྱི་

སང་དུ་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་སྲུང་སྐྩོབ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་

ཡྩོད་པ་རེད།	 ཚོར་སྣང་དེ་མ་བརླག་པ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 སྤྱིར་བཏང་

དགེ་རྒན་གྱིས་ཀང་ཚོར་སྣང་དེ་བསྐྲུན་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཤྩོག་སྦག་ལྟ་བུ་

དང་སད་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་སྩོགས་ཀྱིས་འཇྱིགས་སྣང་ལྟ་བུ་ཡྩོང་དུས་

ལམ་སང་ཕྲུ་གུ་དེ་ག་པར་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་གྱི་པང་པའྱི་ནང་དུ་

རྒྱུག་ཡྩོང་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།	 དགེ་རྒན་དེ་ལ་འཇྱིགས་སྣང་མེད་

པ་རེད།	 འཇྱིགས་སྣང་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་སྐྩོབ་མཁན་དགེ་རྒན་དེ་ཡྱིན་

པ་དེ་འདྲའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།	 ཕྲུ་གུ་ཕ་མའྱི་འཁྱིས་ལ་མེད་པ་

ཡྱིན་ནའང༌།	ཕྲུ་གུ་ཕ་མའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡྩོད་པ་དང་ཁྱད་མེད་པའྱི་བསམ་བྩོའྱི་

སྲུང་སྐྩོབ་དེ་རག་བསྡད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སེམས་ལ་བདེ་འཇགས་དེ་རག་

དུས་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་ཕྩོགས་དེ་ཧ་ཅང་ལས་ས་པྩོ་ཡྩོང་

གྱི་རེད།

	 ལྷག་པར་དུ་ཞུམ་པ་དེ་ག་འདྲ་ཡྩོང་གྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དེ་ཚོས་སད་ཆ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དྲྱི་ཡྱི་རེད།	 དེ་ང་རང་ཚོ་སྩོན་འགྲྩོའྱི་

དགེ་རྒན་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་གདྩོང་ལེན་བེད་དགྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་

བསམ་གྱི་ཡྩོད།	 དེར་བརེན་ཕྲུ་གུས་སད་ཆ་འདྲྱི་བའྱི་སབས་སུ་ལན་མ་

བརྒྱབ་པའམ་ལན་ལྩོག་པ་བརྒྱབ་པ།	 ཁ་བཙུམས།	 	 ཁྱེད་རང་གྱིས་གང་

ཡང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བརྩོད་པ་སྩོགས་དེ་ཚོའྱི་དབང་གྱིས་སེམས་

འགྩོངས་འགྲྩོ་བ་རེད།	 སེམས་ཉམས་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཞུམ་པ་དང་

འཇྱིགས་སྣང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་སེབས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེང་སང་

ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་ཕ་མ་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་མཉམ་དུ་མྱི་རྒན་པ་ནང་བཞྱིན་སད་

ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་དེ་ཁྩོ་རང་ཚོའྱི་ལེགས་བང་ནང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་

རེད།	 དེར་བརེན་ཤར་ཕྩོགས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་འཚར་ལྩོངས་ཀྱི་

མགྩོགས་ཚད་དང༌།	 ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་འཚར་ལྩོངས་ཀྱི་

མགྩོགས་ཚད་གཉྱིས་པྩོ་དེ་མྱི་འདྲ་བར།	 	 ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་འཚར་

ལྩོངས་ཀྱི་མགྩོགས་ཚད་དེ་མགྩོགས་པ་ཡྩོང་བ་དེ་ཕ་མ་དང༌།	 སྩོན་འགྲྩོའྱི་

དགེ་རྒན་དང་དམའ་རྱིམ་དགེ་རྒན་གྱི་བེད་ཕྩོགས་ལ་རག་ལུས་པ་དེའྱི་

དབང་གྱིས་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གྱི་ཡྩོད།

	 སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་དེ་མ་ཚབ་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགྩོས།	 ནང་

ལ་ཡྩོད་དུས་ཨ་མས་ལྟ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཡྩོད་དུས་སྩོན་

འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་གྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ད་ལྟ་སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་

ནང་འགྲྩོ་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའྱི་སྩོར་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཁྩོ་རང་ཚོའྱི་བསམ་

བྩོའྱི་ནང་ཨ་མའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡྩོད་པ་དང༌།	རྒན་ལགས་ཀྱི་འཁྱིས་ལ་ཡྩོད་པ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཉྱིས་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌།	 བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཡྱིད་ཆེས་རེད་ཐུབ་

པ་དང་།	 ཨ་མའྱི་ཚབ་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་ལ་བུད་མེད་བྱུང་ན་ཡག་པ་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྐེས་

པས་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་བེད་ཆྩོག་གྱི་མ་རེད་བརྩོད་ཀྱི་མེད།	 	 འྩོན་ཀང་

ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཐུབ་པ་དེ་ཙམ་གྱི་བར་བུད་མེད་རང་འདེམས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལའང་འཁྩོད་ཡྩོད།	

ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་འགྲེལ་པ་ལྩོག་པ་བརྒྱབས་ནས་ཕྩོ་མྩོའྱི་ཐྩོབ་ཐང་རྩོད་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའྱི་སད་ཆ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཕྩོ་མྩོ་འདྲ་མཉམ་ཟེར་བ་

སྩོགས་ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་སད་ཆ་རེད།	 དེ་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགྩོས་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།	 དེ་འཚམས་ཀྱིའང་མ་རེད་ལ་འཕྩོད་ཀྱིའང་མ་རེད།	 དེ་

གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅྱིག་རེད།	 རང་བཞྱིན་གྱི་བདེན་པའྱི་གནས་ལུགས་ག་

རེ་ཡྩོད་པ་དེ་ག་རང་འཇྩོག་དགྩོས་པ་རེད།	དེ་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་མང་པྩོ་བཏང་

བ་ཡྱིན་ན་བཅྩོས་མ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	 	 བདེན་པ་ཆགས་

ཐབས་མེད།

	 སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཟེར་བ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

ཆ་ནས་ཐ་དད་རེད།	གཅྱིག་ཡག་པ་དང་གཅྱིག་སྡུག་པ་རེད་ཅེས་བརྩོད་རྒྱུ་

མེད།	ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད།	ཁྩོ་གཉྱིས་ཐ་དད་རེད།	ཁྱྩོ་གས་ག་དུས་ཡྱིན་

ནའང་ཨ་མ་བེད་ཐུབ་ཐབས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	ནུབ་ཕྩོགས་པས་ཧ་ལམ་འདྱི་

འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག	 ཕྩོ་མྩོ་འདྲ་མཉམ་ཟེར་དུས་ཁྱྩོ་གས་ག་རེ་བེད་ཐུབ་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་དེ་བུད་མེད་ཀྱིས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་དང༌།	 བུད་མེད་ཀྱིས་ག་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

རེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དེ་ཁྱྩོ་གས་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ།	 བུད་མེད་

ཀྱིས་ཕ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 ཁྱྩོ་གས་མ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 དེ་དངྩོས་

པྩོའྱི་གནས་ལུགས་རེད།	 དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དེ་འདྲ་གྲུབ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་

འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དེར་ང་རང་ཚོ་མྱིས་བཟྩོ་བཅྩོས་གཏྩོང་རྒྱུ་དང་བཅྩོས་མ་

བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཨ་མ་འཇྩོག་སར་ཨ་མ་འཇྩོག་དགྩོས་

རེད།	 ཨ་ཕ་འཇྩོག་སར་ཨ་ཕ་འཇྩོག་དགྩོས་རེད།	 མ་སྐེས་གྩོང་ནས་ཟླ་

བ་དགུའྱི་རྱིང་ལ་ཨ་མའྱི་སྦྲུམ་དུ་གནས་པ་དང༌།	 ཨ་མའྱི་འཚོ་བའྱི་ཟས་

བཅུད་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཕ་མ་གཉྱིས་

ཀྱི་ནང་ནས་མ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ཡྩོད།	དེ་ནྱི་ཕྩོ་མྩོའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྩོར་ཤྩོད་རྒྱུ་

དང༌།	 འདྲ་མཉམ་གྱི་སད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་

མེད།	 ཕྲུ་གུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཨ་མ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ཆགས་ཡྩོད།	 ཨ་མའྱི་འྩོ་

མ་འཐུང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡྩོལ་མ་ཡྩོལ་ཕྲུ་གུ་སྩོ་སྩོར་མྱི་འདྲ་བ་ཡྩོད་ལ།	 སྤྱི་

ཚོགས་སྩོ་སྩོ་ལའང་མྱི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པ་རེད།	དེ་གནས་སྟངས་ཐ་དད་རེད།

	 མདྩོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།	 ཨ་མའྱི་འྩོ་མ་འཐུང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལས་མ་

ཡྩོལ་གྱི་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་དེ་མ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་བསྡད་རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་

གྱི་གཤྱིས་ལུགས་སམ་དངྩོས་པྩོའྱི་གཤྱིས་ལུགས་ཤྱིག་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་

སྟབས།	 དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བྱིས་པ་ཤེད་མ་

རྒྱས་པ་དེ་ཚོ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	 མ་

དང་འདྲ་བའྱི་ཚོར་སྣང་ཡྩོང་བདེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད།	 སྐེས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཡྩོད་

པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཙམ་ཐག་ཉེ་པྩོ་ཡྩོང་མྱི་ཐུབ།	 ཨ་ཕ་དང་འདྲ་བའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གྩོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མ་ལ་

སེམས་ཐག་ཉེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་ཙམ་ནུས་པ་ཐྩོན་པ་དང༌།	 ཕན་

ནུས་འདྲེས་པ་ཡྩོང་མྱི་ཐུབ།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ངེས་པར་དུ་མ་དང་བྱིས་

པའྱི་འབེལ་ལམ་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་མ་བརླག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་

བྩོའྱི་ནང་ལ་ཞུམ་པ་དང་འཇྱིགས་སྣང་འཚེར་སྣང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་

ཡྱིན་ནའང༌།	 ཕ་མའམ་དགེ་རྒན་གྱི་འཁྱིས་ལ་སེབས་དུས་ལམ་སང་ཡལ་

འགྲྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགྩོས།	 དེ་ང་ཚོའྱི་ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་པྩོ་དེ་རེད།	

དེ་ནྱི་སེམས་མྱི་འགྩོངས་བ་བེད་རྒྱུ།	 སེམས་མྱི་སྐྲག་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།	

དེར་བརེན་དེའྱི་ཆེད་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་བབ་ཡྩོད་ལ་མེད་པའྱི་སད་ཆ་

དྲྱིས་པའྱི་ཚེ་ངེས་པར་དུ་སྣང་མེད་མ་བས་པར་དྩོ་སྣང་སྤྲད་ནས་དྲྱི་བ་དེ་

ཏག་ཏག་མེད་པ་ཡྱིན་ན།	 དྲྱི་བ་དེ་འདྱི་འདྲ་མ་རེད།	 	 འདྱི་འདྲ་འདྲྱི་དགྩོས་

ཞེས་དྲྱི་བ་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་གཏྩོང་རྒྱུ་དང༌།	 དྲྱི་བར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན།	 ཚང་མར་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ལན་དང་གཉྱིས་ལ་གཉྱིས་ལན་

བརྒྱབ་དགྩོས་པ་ལས་ད་ཁྱེད་རང་དྲྱི་བ་མ་དྲྱིས།		ཁ་ཁར་སྡྩོད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་

དང༌།	རྒྱུན་དུ་འཇྱིགས་སྣང་བསྐུལ་ནས་དེ་འདྲ་མ་བཤད་ཟེར་བ་སྩོགས་བ་

རྒྱུ་མེད།	ཕྲུ་གུས་སྒྱིག་ལམ་འཁྱེར་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	སྩོབ་སྦྩོང་མ་

བས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 དེ་ཚོའྱི་སབས་སུ་མྱི་རྒན་པ་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་

བཞྱིན་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང༌།	 སྒྱིག་ལམ་འཁྱེར་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ།	 མ་འཁྱེར་ན་སྐྩོན་ག་རེ་ཡྩོད་པ།	 འཁྱེར་ན་དགེ་མཚན་ག་རེ་ཡྩོད་

པ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ལམ་ནས་ཡང་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུའྱི་ཨ་མཆྩོག་ནང་

བླུག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

	 དེར་བརེན་ད་ལྟ་ནང་པའྱི་ལྟ་ཕྩོགས་དང་ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་ལྟ་ཕྩོགས་

མྱི་མཐུན་པའམ།	 ཡང་ན་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་ཕྩོགས་དང༌དེང་རབས་ཀྱི་ལྟ་

ཕྩོགས་མྱི་མཐུན་པ་ཆེ་ཤྩོས་གཅྱིག་ག་རེ་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 དེང་རབས་ཀྱི་དགེ་

རྒན་ནམ་ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དེ་ཚོ་བེད་སྤྩོད་བཏང་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ལམ་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ནམ་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་

ནང་དེ་ར་བ་ནས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཕྲུ་གུའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དཔེར་ན།	

འཇྱིགས་སྣང་དང༌།	 འདྩོད་སེད་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བེད་སྤྩོད་བཏང་ནས་བེད་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 བྩོང་བུ་ལ་འགྲྩོ་སྟངས་ཤྱིག་བསབ་དགྩོས་བྱུང་ན།	 ད་ལྟ་

ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་བེད་སྟངས་གུང་ལ་ཕུག་དང་རྒྱུག་པ་གཅྱིག་འཁྱེར་ནས་

བེད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གཅྱིག་བས་ན་འཚམས་པྩོ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད།	བྩོང་

བུར་ཡང་གཅྱིག་བས་ན་འཚམས་པྩོ་ཡྩོད་མེད་མྱི་ཤེས།	 ཁྱྱི་དང་བྩོང་བུ་ལྟ་

བུར་གཅྱིག་བསབ་དགྩོས་བྱུང་ན།	 རྔན་པ་སྤྲྩོད་ཀྱིན་སྤྲྩོད་ཀྱིན་དང་།	 རྒྱུག་

པ་གཞུ་གྱིན་གཞུ་གྱིན་བས་ནས་ཁྩོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་གྱི་ཞེད་སྣང་དང་རེ་

བ་གཉྱིས་པྩོ་དེ་ང་ཚོས་བེད་སྤྩོད་ལྩོག་པར་བཏང་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུ་དེ་དེང་རབས་ཀྱི་བེད་སྟངས་རེད།

	 ང་ཚོའྱི་གྲྩོང་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཙམ་ཡག་པྩོ་འདུག	འདྱི་དང་དེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག	

ཁྱེད་རང་གྱིས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག	ཁྱེད་ཀྱིས་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་

མྱི་འདུག་ཟེར་བ་སྩོགས་མཚུངས་བསྡུར་བེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌།	 མཚུངས་

བསྡུར་དེའྱི་དབང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྲན་བསྡུར་བེད་དགྩོས་པ།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འགྲན་བསྡུར་བེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་བྩོ་ག་ཚོད་

ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཏྱིང་ཟབ་པྩོ་བླུག་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་བྩོའྱི་

ནང་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་བེད་མང་པྩོ་ཞྱིག་སེབས་སུ་འཇུག་པ་

རེད།	 ཏྩོག་ཙམ་ཡག་པྩོ་བྱུང་ན་བ་དགའ་དང་རྔན་པ་སྤྲད་ནས་ཕྲུ་གུ་གཞན་

ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་འདྩོན་པ།	 ཏྩོག་ཙམ་སྡུག་པ་བྱུང་ན་མྱི་མང་པྩོའྱི་

དཀྱིལ་དུ་དམའ་འབེབས་བེད་པ་སྩོགས་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ཡྩོངས་

འཛིན་གྱི་བེད་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།

	 ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡྩོན་ཏན་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།	 སྩོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡྩོད་

པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གང་ཟག་བེ་བག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་འཛིན་

གྱིས་གང་ཟག་བེ་བག་པ་སྩོ་སྩོ་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་སྟབས།	 ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་

མཐུན་པའྱི་རྩོགས་རམ་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་འདུག	 མཐུན་རྐེན་ག་རེ་སྦྩོར་དགྩོས་

ཀྱི་འདུག་བལྟས་པ་དེ་གཞན་དག་དང་མཚུངས་བསྡུར་མྱི་བེད་པ་དང་།		

འགྲན་བསྡུར་མྱི་བེད་པར་སེམས་མྱི་འགྩོངས་པའམ་མྱི་སྐྲག་པ་བེད་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ལམ་ཡག་ཤྩོས་ཤྱིག་རེད།	 དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་མཐྩོང་ཚུལ་ལའང་

བརས་བཅྩོས་དང་མཐྩོང་ཆུང་མྱི་བེད་པར།	 	 ངེས་པར་དུ་བརྱི་མཐྩོང་བས་

པའྱི་ཐྩོག་ནས་རྒན་པ་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་དགྩོས་པ།	 ཕྲུ་གུས་ག་ཚོད་དྲྱིས་པ་

ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དྲྱི་བ་དེ་མང་དུ་གཏྩོང་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས།	 	 ཉུང་དུ་མྱི་འགྲྩོ་

བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུ།	 ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་སབས་

སུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སད་ཆ་ཚད་དང་མྱི་ལན་པ་དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འདྲ་མྱི་ཤྩོད་པ།	དེ་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་མྱི་འགྩོང་བ་དང་སེམས་མྱི་ཞུམ་པར་

བེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ནང་དུ་སེབས་ཀྱི་ཡྩོད།

	 དེང་རབས་ཀྱི་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་ལ་འགྲྩོ་མྩོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོའྱི་ཆ་

ཤས་ལྟ་བུ་བསབ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད།	 གཅྱིག་བས་ན་བསབ་མེད་པའང་སྱིད།	

གང་ལྟར་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་འྩོག་ནས་ང་ཚོ་སྩོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་

བེད་པའྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང༌།	

དེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནུས་ཚད་དམ་ས་བྩོན་དེ་མ་འྩོངས་པར་མྱི་རྒན་པ་ཆགས་

དུས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་སའྱི་གཞྱི་ར་དེ་དེར་བསྡད་ཡྩོད་སྟབས།	མྱི་རྒན་པར་

འབེལ་བ་བེད་པ་བཞྱིན་དུ་དྲྱི་བ་ཚང་མར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ།	 གནས་ཚུལ་ག་

རེ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ནས་བགྲྩོ་གེང་བེད་རྒྱུ།	

རྒྱུ་མཚན་བཤད་ནས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་དེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་

འཇགས་པ་བེད་རྒྱུ།	 ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་

འཇྱིགས་ཞུམ་མྱི་ཡྩོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུ་དེ་རྣམས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུའྱི་

ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡྩོན་ཏན་དང་པྩོ་དེ་རེད།

	 ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡྩོན་ཏན་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་འདྩོད་ག་རེ་ཡྩོད་པ་

རྣམས་བསབ་རྒྱུ་དང༌།	 ཤེས་འདྩོད་མེད་པ་དེ་ཚོའང་ཤེས་འདྩོད་ཡྩོད་པ་

བཟྩོ་རྒྱུ།	 ངྩོ་བྩོ་ཉྱིད་མེད་སྩོགས་སྟྩོན་བེད།	 །ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་ནང་ཆ་ཚང་

ཡྩོད་པ་རེད།	ཡྱི་གེ་འབྱིེ་མྱི་ཤེས་པ་འབྱི་ཤེས་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་དང༌།	སྨྱུ་གུ་འཛིན་

མྱི་ཐུབ་པ་སྨྱུ་གུ་འཛིན་སྟངས་བསབ་རྒྱུ།	 སྦང་ཤྱིང་སང་དུ་ཐྱིག་རྒྱག་མྱི་

ཤེས་མཁན་ལ་ཐྱིག་རྒྱག་སྟངས་བསབ་རྒྱུ།	 ཁ་ལག་ཟ་མྱི་ཤེས་མཁན་ལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཁ་ལག་ཟ་སྟངས་བསབ་རྒྱུ།	ཁྲུས་རྒྱག་མྱི་ཤེས་མཁན་ལ་ཁྲུས་རྒྱག་སྟངས་

བསབ་རྒྱུ།	ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྩོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་

ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་རྣམས་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་བསབ་རྒྱུ་དང༌།	 ལྷག་

པར་དུ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྩོབ་ཚན་འཁྱིད་དུས་སྩོབ་ཚན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་དང་།	 གསལ་པྩོ།	 ཕྲུ་གུའྱི་བྩོ་དང་འཚམས་

པ༑	 དཔེ་དང་སྒྲུང་སྩོགས་ཀྱི་སྩོ་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་རྒྱུ།	 རྱི་མྩོའྱི་ལམ་ནས་ངྩོ་

སྤྲྩོད་བེད་རྒྱུ།	 དེ་མྱིན་སྩོབ་སྟྩོན་བེད་རྒྱུའྱི་ཡྩོ་ཆས་གཞན་ག་རེ་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་ནའང་ཡྩོ་ཆས་དེ་ཚོ་བཟྩོ་ཐབས་བེད་རྒྱུ་སྩོགས་ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཁྱད་

ཆྩོས་གཉྱིས་པ་དེ་རེད།

	 ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གཉྱིས་པ་དེ་ཚང་ཁག་པྩོ་རེད།	 ཁྱད་ཆྩོས་དང་

པྩོ་དེ་ཕ་མ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཚང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད།	

ཁྱད་ཆྩོས་གཉྱིས་པ་དེ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡྩོན་ཏན་གསུམ་ག་

མ་འཛོམས་ན།	 ཁྱད་ཆྩོས་གཉྱིས་པ་དེ་ཚང་ཁག་པྩོ་རེད།	 ཁ་ཤས་ཀྱིས་

གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་གཞན་ལ་སྟྩོན་པའམ་སྩོབ་པའྱི་

སབས་སུ་འཇུག་པྩོ་བསབ་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡྩོང་གྱི་འདུག	 སངས་རྒྱས་

བཅྩོམ་ལན་འདས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་

སུའང་བདུན་ཕག་བདུན་ལ་ཆྩོས་མ་གསུངས་པར་བཞུགས་པ་རེད།	 དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པས་རང་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་

ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉྱིད་ཟབ་ཞྱི་སྤྲྩོས་དང་བལ་བ་སྨྲ་བསམ་བརྩོད་ལས་འདས་

པ་དེ་ངས་ངག་གྱི་ལམ་ནས་གཞན་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན་བསྟན་ཐུབ་པ་མྱི་



163

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འདུག་དགྩོངས་པ་ཡྱིན་པ་རེད།	 ཟབ་ཞྱི་སྤྲྩོས་བལ་འྩོད་གསལ་འདུས་མ་

བས།	 །བདུད་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆྩོས་ཤྱིག་ཁྩོ་བྩོས་རེད།	 །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གྩོ་

བར་མྱི་ནུས་པས།	 །མྱི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་འདབས་སུ་གནས་པར་བ།	 །ཞེས་

གསུངས་ཏེ་མྱི་སྨྲ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ནས་བཞུགས་སབས་ཚངས་

པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པྩོ་གཡས་སུ་འཁྱྱིལ་བ་དང༌གསེར་གྱི་

འཁྩོར་ལྩོ་རྱིབས་སྟྩོང་ལན་པ་ཕུལ་ནས་ཆྩོས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྩོར་བར་

གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྱི་སྩོར་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྩོར་བའྱི་མདྩོའྱི་ནང་ཡྩོད།

	 དེར་བརེན་ང་ཚོ་དགེ་རྒན་ཚོས་དྩོན་དེ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགྩོས།	 ཚངས་

པས་སངས་རྒྱས་ལ་སྨྲ་བསམ་བརྩོད་མེད་ཀྱི་དྩོན་དེ་བསྟན་རྒྱུའྱི་ཐབས་

ཤེས་མང་པྩོ་ཡྩོད།	དཔེ་དང་མཚོན་བེད།	མཐའ་བཀག་པའྱི་སྩོ་ནས་བསྟན་

རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡྩོད།	 སྟྩོང་པ་ཉྱིད་ཟེར་བ་དེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་

བརྩོད་རྒྱུའྱི་ཚིག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང༌།	 ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་།	 	 སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ།	 ཆྩོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་སྩོགས་དཔེ་མང་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་སྟྩོན་རྒྱུའྱི་ཐབས་

ཤེས་ཡྩོད།	 དེ་བཞྱིན་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྩོགས་ཙམ་མཚོན་པར་བེད་

པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་སྟྩོན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡྩོད།	 དེ་ལས་ཀང་གཞན་

པ་ཞྱིག་ལ།	 དེ་ཡང་མ་རེད།	 འདྱི་ཡང་མ་རེད་ཅེས་གཞན་དེ་བཀག་པ་

ཡྱིན་ན་དེ་ནས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་འཐྩོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྩོགས་ཞུས་ཡྩོད།	

དྩོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལམ་སང་སེབས་མ་ཐུབ་

པ་ཡྱིན་ནའང༌།	 དེར་དཔེ་དང་མཚོན་བེད་དང་མཐའ་གཞན་བཀག་པ་ལ་

སྩོགས་པ་དེ་འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་བསྟན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 ནག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པང་སང་ལ་རྱི་མྩོ་བྱིས་ནས་གྩོ་བརྡ་སྤྲྩོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌།	 དངྩོས་སུ་ཤྱིང་

ནགས་དང་ལྡུམ་རྭ།	 འགྲེམས་སྟྩོན་གྱི་ཁང་པ་སྩོགས་སུ་འཁྱིད་དེ་མེ་ཏྩོག་

ཡྱིན་ན་མེ་ཏྩོག་མྱིག་ལ་བསྟན་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་རྒྱུ་དང༌།	 སྡྩོང་པྩོ་ཡྱིན་ན་

སྡྩོང་པྩོ་དེ་མྱིག་ལ་བསྟན་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་རྒྱུ།	 དྲྱི་དང་རྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་

འདྲ་ཡྱིན་ན་དེ་སྣྩོམ་དུ་བཅུག་པ་དང་མྩོང་དུ་བཅུག་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་རྒྱུ།	ད་

ལྟ་འདྱིར་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་དྲྱི་བ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དམར་ཁྱིད་

ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྩོད་གནང་སྩོང༌།	 དམར་ཁྱིད་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་

གནང་རྒྱུ་སྩོགས་དེ་འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་བསྟན་

ཤེས་པ་དགྩོས།	དེང་སང་གྱི་སད་ལ་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	 སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ (method of teaching)	 དེ་མཐའ་

མེད་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ནྱི་སྩོབ་ཕྲུག་རེ་ལ་མྱི་འདྲ་བ་རེ་ཕལ་ཆེར་བེད་སྤྩོད་

གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཡྩོང་སྱིད།	དེ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཁག་པྩོ་རེད།	འཛིན་

གྲྭའྱི་ནང་སྩོབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་སྩོ་ལྔ་ཡྩོད་ན་སུམ་ཅུ་སྩོ་ལྔ་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་

སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་གྱིས་ཏག་ཏག་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 སྩོབ་ཕྲུག་མྱི་འདྲ་བར་སྩོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མྱི་

འདྲ་བ་བེད་སྤྩོད་བཏང་ནས་ལག་མ་ཐྩོགས་པའམ་ཐབས་ཤེས་ཟད་པ་མེད་

པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཡྩོངས་

འཛིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གཉྱིས་པ་དེ་ཚང་ཡྩོད་པ་རེད།

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ།		 སྤྱིར་མྱི་རྱིགས་དང༌།	 བེ་བག་བྩོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཆགས་འཇྱིག་

ཟེར་བའྱི་གྩོ་དྩོན་དང༌།	དེ་ཉྱིད་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་གང་འདྲ་བས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་དམ།	འདྱི་སྩོར་གསུང་རྩོགས་གནང༌།

ལན།		ཁ་སང་སྩོན་མ་བཀའ་སྩོབ་གནང་མཁན་ཚོས་གསུངས་ཚར་བ་ཞྱིག་ངས་

ལབ་སྐྩོར་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།	 གལ་སྱིད་ལབ་སྐྩོར་བེད་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང༌།	 གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་སྟབས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡྩོད་ཀྱི་

མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 བྩོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཞེས་པ་དེ་ལྩོ་སྟྩོང་ཕག་གསུམ་

ལྷག་ཙམ་གྱི་ཡྱིག་ཐྩོག་འཁྩོད་པའྱི་བྱུང་རབས་ཡྩོད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་

དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་རེད།	 མྱི་རྱིགས་དེས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་

སའྱི་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་

ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་མང་པྩོ་ཞུས་ཡྩོད།	 དེ་འདྲའྱི་ཞབས་འདེགས་

ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་ས་

མཚམས་ལ་སེབས་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཆགས་འཇྱིག་གྱི་ས་མཚམས་ཟེར་དུས་

མ་འྩོངས་པར་མྱི་རབས་འདྱི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བསྡད་ཀྱི་རེད་དམ།	 	 ཡང་

ན་ར་སྟྩོངས་སུ་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་དྲག་པྩོའྱི་ཐྩོག་

ནས་ང་ཚོའྱི་མདུན་དུ་སེབས་ཡྩོད།	 ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་རྒྱུན་གནས་

ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྩོབས་པ་མཐྩོ་པྩོ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལན་

བརྒྱབ་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་དེ་བྩོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཐའ་

མ་དེ་རེད།	 དེའྱི་རེས་སུ་བྩོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ནས་

ཡལ་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་བརྩོད་མྱི་ཐུབ་ཀང་།	 དེའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ཏན་ཏན་ད་

ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་ཆགས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བསམ་བྩོའྱི་ནང་འགྲེལ་

བཤད་བརྒྱབ་མྱི་དགྩོས་པའྱི་ཐྩོག་གསལ་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

	 སྤྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ར་བརླག་ཕྱིན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་མང་

པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	 མྱི་རྱིགས་བྱུང་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པྩོ་ཕྱིན།	 དམག་དང་

དཔལ་འབྩོར་གྱི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་ཆགས།	 དེ་ནས་གང་འཚམས་

ཤྱིག་ལ་ར་མེད་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	མྱི་རྱིགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་ར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲའང་མང་པྩོ་ཡྩོད་

པ་རེད།	 ནུབ་ཕྩོགས་པས་བཤད་རྒྱུའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་	 (Civil-

isation)	 ཞེས་པ་དེ་བྱུང་སྟེ་བརླགས་ཟྱིན་པ་མང་པྩོ་རེད།	 སྤྱིར་བཏང་

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་སྟབས།	 	 ང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་

དང་བྩོད་ཀྱི་ལེགས་བང་ཡང་རྒྱུན་དུའམ་ནམ་ཡང་འཇྱིག་པ་མེད་པར་

གནས་ཐབས་མེད།	ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་བྩོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་

དང་བྩོད་ཀྱི་ལེགས་བང་འདྱི་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།	བྩོད་མྱི་ཙམ་དུ་མ་ཟད།		

འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་དང༌།	 སེམས་ཅན་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་

ཡྩོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 ང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་ཚོས་མྱི་རབས་ནས་

མྱི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཅས་པ་བྩོས་བཏང་ནས་

མཁྩོ་སྒྲུབ་དང་།	འཛིན་སྐྩོང་།	ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་

ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བདག་པྩོ་མ་བརྒྱབ་པར་ར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན།	ང་

ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་འཁྱི་བའྱི་ལས་འགན་དེ་མ་

བསྒྲུབས་པ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་རེད།	 དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་ཚོར་ཡང་

ངྩོ་ཚ་དགྩོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 ཕ་མེས་ཚོས་ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་ཕངས་པ་

མེད་པར་རྒྱ་གར་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་བས་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་དང༌ལེགས་བང་དེ་

ཚོ་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཐྩོག་ལ་བརླག་པ་ཡྱིན་ན་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཡྩོད་པ་རེད།	 དེང་སང་མྱི་ཁ་ཤས་མྱི་རྱིགས་ལ་ཤ་ཞེན་ཡྩོད་ཟེར་མཁན་

དེ་འདྲ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	 མྱི་རྱིགས་ལ་ཤ་ཞེན་ཡྩོད་པ་དེའང་ཡག་པྩོ་

རེད་མ་གཏྩོགས་སྡུག་ཆགས་གང་ཡང་མ་རེད།	 ཁྱབ་ཆེ་ས་ནས་སེམས་

ཅན་སྤྱི་ཡྩོངས་དང་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་སད་ཆ་བཤད་ཡྩོང་དུས་

མྱི་རྱིགས་བེ་བག་པ་གཅྱིག་དེ་ཙམ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་

ནའང་།	 	 སྩོ་སྩོའྱི་མྱི་རྱིགས་རང་གྱིས་བདག་གཅེས་མ་བས་པར་བརླག་

ཏུ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན།	 དེ་མ་རབས་དང་ཐ་ཤལ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་ཆགས་

ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་བེད་

ལྟ་བུ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།	 དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་དེའྱི་རྱིག་གནས་

དང་ལེགས་བང་རེད།	 མྱི་རྱིགས་དེའྱི་རྱིག་གནས་དང་ལེགས་བང་དེ་

གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཡྩོད་ན།	 	 རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་

མྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་སད་དེ་ཐྩོབ་ཀྱི་རེད།	 མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚོན་བེད་

གཅྱིག་ཚང་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	རྱིག་གནས་དང་ལེགས་བང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མེད་ན།	རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་

བ་ཞྱིག་གམ་བེ་བག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཞེས་བརྩོད་

རྒྱུའྱི་མཚོན་བེད་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད།

	 ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་

འྩོག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཡྩོད་པ་རེད།	 གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔའྱི་ནང་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཀྱི་མྱི་འབྩོར་ཡྩོད་པའྱི་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀང་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་བཞྱིན་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གྲངས་ཡྩོད་པའྱི་མྱི་འབྩོར་ཡང་ཡྩོད་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་

གྲངས་མང་ཉུང་གྱི་ཆ་ནས་བརྱི་ན།		ཨང་ཀྱི་དགུ་པ་བཅུ་པ་ཞྱིག་ལ་སེབས་

ཀྱི་རེད།	 མང་བའྱི་གྲས་སུ་སེབས་ཀྱི་མ་རེད་ལ།	 	 ཉུང་བའྱི་གྲས་ལའང་

སེབས་ཀྱི་མེད།	མང་ཉུང་གྱི་ཆ་ནས་བརྱི་ན་བར་དེར་བསྡད་ཀྱི་རེད།	ཡྱིན་

ནའང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔའྱི་ནང་རྱིག་གནས་དང་ལེགས་

བང་གྱི་ཆ་ནས་འབུར་དུ་ཐྩོན་པ་དང༌།	 ལྷག་པར་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡྩོངས་

རྩོགས་ཀྱིས་ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྩོད་རྱིགས་ལ་ཡྩོད་པ་

བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་གཞན་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་ལ་མེད།	 སྱིད་དྩོན་རྐང་པའྱི་ཐྩོག་

ནས་བལྟས་ནའང༌།	 རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་

ཐང་གསར་འཛུགས་བེད་པའྱི་སབས་སུ།	 ས་གནས་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་

གྲྩོས་མཐུན་བཞག་དགྩོས་པའྱི་གནས་བབ་བྱུང་བ་དེ་བྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་

མེད།	 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཞན་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

རྣམས་དང་པྩོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའམ།	 	 ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་

བཙན་དབང་དང་དབང་ཤུགས་འྩོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིན་པ་ཤ་སྟག་རེད།	

དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་གཞུང་ངྩོས་འཛིན་ཐྩོག་ནས་གཞུང་དང་གཞུང་

གྱི་བར་ལ་གྲྩོས་མཐུན་བཞག་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་མངའ་འྩོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་བྩོད་པ་

གཅྱིག་པུ་མ་གཏྩོགས་མེད།	 དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད།	

འདས་པའྱི་བྱུང་རབས་དང་ལྩོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྩོད་དེ་ཕྱི་ལྩོ་	 ༡༩༥༡	སྩོན་

ལ་བྩོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་མང་པྩོ་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་འྩོ ག་ཏུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་མ་

གཏྩོགས།	 བྩོད་ཡྩོངས་རྩོགས་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འྩོག་ཏུ་མྱིན་པར་ཟུར་དུ་རང་

བཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཕན་ཚུན་གྲྩོས་མཐུན་གྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་འྩོག་

ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 བྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་དང་ལེགས་བང་ག་ཚོད་ཙམ་

གཏྱིང་ཟབ་པྩོ་ཡྩོད་པ་དེ་ང་ཚོ་བྩོད་པས་ངྩོས་འཛིན་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ནའང༌།	 ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཤེས་ལན་ནམ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ཤེས་མཁན་

ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱིས་ཧ་ལས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་དེ་ཉམས་ཆག་འགྲྩོ་ན་སེམས་

ཅན་ནམ་འགྲྩོ་བ་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་གྩོང་གུན་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད་ཅེས་

སེམས་ཁལ་བེད་པའྱི་གནས་སབས་ཤྱིག་ལ་སེབས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།	 དེའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་རྱིགས་དང༌།	 ཆྩོས་ལུགས།	

ལེགས་བང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ལུང་པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང༌།	 བྩོད་

དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚོགས་པ་དང༌།	 བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཛིན་སྐྩོང་

བེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་མེད་པ་ཧ་ལམ་མེད།	 འདས་པའྱི་ལྩོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་

གྲངས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་ལེགས་བང་རྱིག་གཞུང་དང་

བཅས་པ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་དངྩོས་གནས་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པ་ལྟ་བུ་ཧ་ལས་

དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཨཕ་རྱི་ཁའྱི་ལུང་པ་

དེ་ཚོའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 ལྷྩོ་ཨ་མེ་རྱི་ཁའྱི་ལུང་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་

ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 དེ་བཞྱིན་ཡུ་རྩོབ་དང་ཨ་རྱི།	 ཨེ་ཤྱི་ཡ་སྩོགས་

ལུང་པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བྩོད་པའྱི་ཆྩོས་ཚོགས་དང༌།	བྩོད་

དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚོགས་པ་མེད་ས་ཧ་ལམ་རེད་རྒྱུ་མེད།

	 ཡུ་རྩོབ་ཀྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དེ་ང་ཚོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བྩོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལས་ཧ་ཅང་གྱིས་མང་བ་

མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད།	ས་གནས་གྲྩོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་སྟྩོང་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྩོད་

ཀྱི་རྒྱལ་དར་གཏན་འཇགས་བཙུགས་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེར་བརེན་ཡུ་རྩོབ་ཀྱི་

ལུང་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཕར་ཚུར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

ཡང་ཡང་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 མྱི་ཚང་མས་ར་ཆེན་པྩོ་བརྱི་རྒྱུའྱི་དྩོན་ནྱི་

བྩོད་པའྱི་མྱི་དེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་མེད་ལ།	 བྩོད་ལ་

དམག་དང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་སྟྩོབས་ཤུགས་ནྱི་དེ་བས་ཀང་མེད།	 ཚང་མ་

ཀད་ཀྩོར་ཤ་སྟག་རེད།	 ང་ཚོ་བྩོད་མྱི་ལས་ཀང་ལྷག་པའྱི་འཇྱིག་རེན་མྱི་

རྱིགས་གཞན་གྱིས་ར་ཆེན་པྩོ་བརྱི་བའྱི་དྩོན་དེ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གནས་དང་

རྱིག་གཞུང༌།	ལེགས་བང་རྣམས་རེད།	དེར་བརེན་དེ་བྩོད་པའྱི་མྱིས་འཛིན་

སྐྩོང་མ་བེད་ན།	 བྩོད་རྱིགས་ལས་གཞན་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོས་འཛིན་སྐྩོང་ཚད་

དང་ལན་པ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།

	 ཁྩོང་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་གྱིས་མ་འདང་བ་མ་རེད།	ཁྩོང་ཚོའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱིས་

མ་འདང་བ་མ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་མཐར་ཐུག་ས་དེ་གང་ལ་

ཐུག་གྱི་ཡྩོད་རེད་ཅེ་ན།	 རྱིག་གནས་དང་ལེགས་བང་ཚང་མའྱི་གཞྱི་ར་

སད་ཡྱིག་དེ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡྩོད།	 མྱི་རྱིགས་བེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚོན་བེད་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སད་ཡྱིག་དེ་རེད།	 སད་ཡྱིག་དེ་བྩོད་མྱི་རྱིགས་

ཀྱིས་ཇྱི་ཙམ་ཡག་པྩོ་ཤེས་པ་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་དེ་ཙམ་ཤེས་

མྱི་ཐུབ།	 དེ་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་

བརེན་ནས་སྩོན་གྱི་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྒྱལ་གྩོང་མ་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱིཏ་བྩོད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

སད་མཁས་པ་ག་ཚོད་ཡྩོད་ནའང༌།	 བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་ཙ་བ་གཅྱིག་དང་མཉམ་དུ་

མེད་པར་གཞུང་ལུགས་བསྒྱུར་མྱི་ཆྩོག་པ་དང༌།	 བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་ཙ་བ་ལེགས་

སྦར་གྱི་སད་ལ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱིཏ་

ཞྱིག་རྩོགས་ལ་མེད་ན་མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་བསྒྱུར་མྱི་ཆྩོག་པའྱི་ཁྱིམས་

བཅས་དགྩོས་པ་དེ་མྱི་རྱིགས་དེའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་མྱི་རྱིགས་དེ་རང་ལ་སྐེས་

པ་ཞྱིག་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་ཆ་ཚང་བ་དང༌།	 རང་བྱུང་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

ཤེས་ཐུབ་པ་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བསབས་ནས་ཤེས་ཐུབ་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་འགྱུར་ཁུངས་བཙན་པྩོ་དང་

ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་གཅྱིག་དང་བྩོད་ཀྱི་

ལྩོ་ཙ་བ་གཅྱིག་མཉམ་དུ་ཟུང་འབེལ་བས་ནས་བསྒྱུར་དགྩོས་པའྱི་བཀས་

བཅད་དང་ཁྱིམས་གནང་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།

	 བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ལེགས་སྦར་སད་དང་དྩོ་མཉམ་པའམ་ལེགས་སྦར་གྱི་

སད་དང་ཆ་མཉམ་པ་རེད།	 	 ལེགས་སྦར་གྱི་སད་ཀྱི་ནང་གང་ཡྩོད་པ་དེ་

བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་བཤད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྩོན་གྱི་བྩོད་ཀྱི་

ལྩོ་པཎ་ཚོས་བཟྩོས་གནང་བ་ཡྱིན་སྟབས།	 དེ་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་འགྱུར་

བསྟན་འགྱུར་གྱིས་མཚོན་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྩོད་

སད་ནང་བསྒྱུར་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ཡང་བྩོད་སད་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཁྱད་ཆྩོས་ལྩོན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་དེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་

གྲ་མ་ཆག་གྲུ་མ་ཉམས་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད།	 བྩོད་པ་མྱི་འབྩོར་གྱི་ཆ་ནས་འདས་པའྱི་ལྩོ་སུམ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྟྩོང་ལྷག་ཙམ་རྱིང་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ས་ཡ་དྲུག་ཡས་མས་མ་གཏྩོགས།		

དེ་ལས་མང་བ་བྱུང་མེད།	 རྒྱ་གར་གྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་གཅྱིག་གྱི་མྱི་འབྩོར་ལས་

ཧ་ཅང་ཉུང་གྱི་རེད།	 མུམྦཨྱི་དང་ཀལ་ཀཏྟཱའྱི་མྱི་འབྩོར་གྱི་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཡང་

སེབས་ཀྱི་མ་རེད།

	 དེ་འདྲའྱི་གྲངས་ཉུང་ཉུང་མ་གཏྩོགས་མེད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ལྩོ་

རྒྱུས་ནང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐྩོག་ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་བས་རེས་བཞག་

ཐུབ་པ་དང་མཁས་པའྱི་བ་བའྱི་ཐྩོག་བཞག་ཐུབ་པ་དེ་དངྩོས་གནས་མྱི་

རྱིགས་དེའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་རེད།	 དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ཤྱིག་དང་

སྒྱུ་རལ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རང་རེད་མ་གཏྩོགས།		

དེ་ང་ཚོས་རང་འདྩོད་དང་རང་མཐྩོང་བས་ནས་སྒྩོ་བཏགས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་གང་ཡང་མ་རེད།	 དེ་འདྲའྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལན་པའྱི་བྱུང་

རབས་རྒྱུན་རྱིང་ཡྩོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་ད་ལྟ་ངས་གྩོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་

ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་མཚམས་སུ་སེབས་ཡྩོད།	 ཆགས་

འཇྱིག་གྱི་མཚམས་དེའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་ག་འདྲ་བས་ཏེ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་དེ་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་དྲྱི་

བ་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་བསམ་ཤེས་བས་ཏེ་ལན་

ཐེབས་དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 གལ་ཏེ་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་ཕ་མ་གཙང་མ་ལས་བྱུང་བའྱི་བྩོད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གཙང་

མ་དེའྱི་རྒྱུན་ད་དུང་ལྩོ་ངྩོ་སྟྩོང་ཕག་ཁ་ཤས་གནས་པ་ཡྱིན་ནའང་།		ང་ཚོའྱི་

རྱིག་གནས་དང༌ལེགས་བང་གནས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།	 ཡུན་གནས་ཐུབ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེས་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད།	 ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་

བ་ཆགས་ཟྱིན་པ་དང་།	 	 ཆ་ཚང་ནུབ་ཕྩོགས་པ་ཆགས་ཟྱིན་པ།	 ཆ་ཚང་

ཨ་མེ་རྱི་ཁ་ཆགས་ཚར་མཁན་གྱི་བྩོད་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུད་རྐང་པ་འཛིན་མཁན་

གྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་དེས་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་

བརྱིད་ཀང་སྟྩོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ།	 འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་ཀང་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 དེ་འདྲ་

ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གནས་དེ་ཚོ་སྟྩོན་པར་བེད་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་དང་།	 དེ་དག་ལས་བྱུང་བའྱི་བྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལེགས་

བང་དེ་ཚོ་རྒྱུན་འཛིན་བེད་དགྩོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་སབས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་

རེད།	 དེ་ཚོ་རྒྱུན་འཛིན་ཟེར་བ་དེའང་འདྱི་འདྲ་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེས་འགྲེམས་

སྟྩོན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བཞག་པ་དེ་རྒྱུན་འཛིན་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།	 དེ་འཛིན་

བེད་དང་སྨྲ་བེད་པ།	 །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡྱིན།	 །ཞེས་པ་ལྟར་ཁྩོ་ན་

ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་དེ་བརྩོད་དགྩོས་པ་གང་རེད་ཅེ་ན།	 འཛིན་སྐྩོང་དེ་རང་

གྱི་རྒྱུད་ལ་བེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས།	 དེ་ཕྱིའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་

བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

	 ལེགས་བང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་མཚོན་བེད་རྣམས་འགྲེམས་

སྟྩོན་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་སེབས་ཚར་བ་དང་།	 མྱི་ཚེའྱི་རྒྱུན་སྤྩོད་ནང་ལ་

མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་སབས་དེར་ལེགས་བང་དེ་ཉམས་ཚར་བ་མ་

གཏྩོགས།	 ལེགས་བང་དེ་ད་ལྟ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའམ་གསྩོན་པྩོར་གནས་པ་

ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་མེད།	གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའམ་གང་ཟག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གྱི་རྒྱུན་སྤྩོད་ནང་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་གསྩོན་པྩོར་གནས་པ་ཞེས་བརྩོད།	 ང་ཚོ་

བྩོད་པའྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ནང་ཤྱིང་གྱི་ཕྩོར་པ་འཁྱེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཤྱིང་

ཕྩོར་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་སྩོལ་རྒྱུན་དེ་ཉམས་ཟྱིན་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཤྱིང་གྱི་

ཕྩོར་པ་དེ་ལུང་པ་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་འགྲེམས་སྟྩོན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་མངྩོན་

གསལ་དྩོད་པྩོར་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

ཉམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད།	 དེ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

བེད་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་ཡང་མ་རེད།	 ཤྱིང་གྱི་ཕྩོར་པའྱི་

ཚབ་ཏུ་དཀར་ཡྩོལ་གྱི་ཕྩོར་པའྱི་ནང་ལ་ཇ་འཐུང་བ་ཡྱིན་ན།	 ཇ་འཐུང་རྒྱུ་

དང་ཁ་ལག་བཟའ་རྒྱུའྱི་བ་བ་དེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད།	 	 ཕྩོར་པ་ག་འདྲ་

ཞྱིག་འཁྱེར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད།	 དེ་ནས་ཕྩོར་པ་དེའྱི་

ནང་བླུག་རྒྱུའྱི་ཁ་ལག་དེ་ཕྩོར་པ་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་རེད།	 ཁ་ལག་དེ་

བྩོད་པའྱི་མྱིས་ཇྱི་ཙམ་བཟས་པ་དེ་ཙམ་བར་དེའྱི་རྒྱུན་གྱི་གྩོམས་གཤྱིས་

དེ་གནས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྩོན་མ་བྩོད་པས་རམ་པ་ཟ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད་

ཅེས་བཤད་དེ།	 རམ་པ་དེ་འགྲེམས་སྟྩོན་ཁང་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན།	 རམ་

པ་བཟའ་རྒྱུའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་དེ་ཉམས་ཟྱིན་པ་རེད།	 རྱིག་གནས་དང་

ལེགས་བང་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མྱིའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་རྒྱུན་སྤྩོད་ཡྩོད་པ་དེ་

སྱིད་དུ་གསྩོན་པྩོར་གནས་པ་རེད།

	 དེང་སང་ང་ཚོས་ཕྱུ་པ་གྩོན་པའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ལས་ཤྱིག་ཚོར་གྱི་ཡྩོད་

རེད།	 མཛད་སྩོར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཚོས་ཕྱུ་པ་དང་སེ་

རགས་རྣམས་ལྟྩོ་ཕད་ནང་འཁྱེར་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 མཛད་སྩོ་འཚོགས་ཁར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

མགྩོགས་པྩོ་ཡར་གཅྱིག་གྩོན།	 མཛད་སྩོ་གྲྩོལ་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་ཁྱྱིམ་བར་དུ་

གྩོན་རྒྱུ་དེ་རྡྩོག་ཁེས་ལྟ་བུ་ཚོར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་སྤྩོད་ནང་

ར་བ་ནས་བརླགས་ཚར་བ་རེད།	 རྒྱུན་སྤྩོད་ནང་བརླགས་ཚར་དུས་གཅྱིག་

བེད་བསྡད་པ་དེ་ཟླྩོས་གར་འཁབ་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 ཟླྩོས་གར་འཁབ་དུས་

ཟླྩོས་གར་གྱི་འཁབ་ཆས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་གྩོན་གྱི་རེད།	 དེ་ཉྱིན་ལྟར་

གྩོན་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 དེར་བརེན་རྒྱུན་གྱི་སྤྩོད་ལམ་ནང་བསྡད་ཡྩོད་པ་

མ་རེད།	 ཕྩོར་པ་དང་ཕྱུ་པ་ལྟ་བུ་དེ་ཙམ་གྱི་གནད་འགག་མེད་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་རེད།

	 རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ལ་སྩོགས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་

ཆེ་བའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གང་གྱི་ནང་དུའང་

མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྣམས་ང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱུན་དང་བྩོད་ཀྱི་སད་

ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ཉྱིན་ཞྱིག་འགྲེམས་སྟྩོན་ཁང་ནང་སེབས་

པ་དང་།	 	 ཉྱིན་ཞྱིག་རྒྱུན་སྤྩོད་ནང་ཉམས་པ་ཡྱིན་ན།	 དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསབ་

ཐབས་མེད་པའྱི་གྩོང་གུན་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་

ཀྱི་གྩོང་གུན་ཞྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས།	 	 བྩོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་རྐང་རྐང་གྱི་གྩོང་

གུན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད།	 ད་ལྟ་གྩོང་དུ་ཞུས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་

ཆེ་བའྱི་ནང་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་མང་ཆེ་བ་བྩོད་སད་ནང་

མ་གཏྩོགས།	 ར་བའྱི་སཾསྐྲྲྀཏ་དང༌པཱལྱི་སྩོགས་ནང་བརླགས་ཚར་བ་རེད།	

དེ་ཚོའྱི་ནང་དཔེ་ཆ་རེ་ཟུང་ཡྩོད་ཀང་།	 	 ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་པའྱི་སན་

བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་དེ་ཚོའྱི་རྒྱུན་ཆད་ཚར་བ་རེད།	 དེར་བརེན་རྱིག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་སྟྩོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་

འབེལ་བའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང༌།	 དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐ་སད་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཛིན་སྐྩོང་བེད་

ཐུབ་མཁན་དང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དེ་བྩོད་སད་མ་གཏྩོགས་ཡྩོད་པ་

མ་རེད།	 མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆ་ནས་སད་ཡྱིག་དེ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་བེད་ཉག་ཅྱིག་དེ་རེད།	 དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་མཚོན་བེད་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མེད།

	 དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་སད་ཡྱིག་

གྱི་ཆ་ནས་ཟུར་དུ་ཐྩོན་བསྡད་པ་རྣམས་ཟུར་སྡྩོད་རང་སྐྩོང་གནས་པ་དེ་

འདྲ་མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་འདུག	 ནུབ་ཕྩོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའྱི་ནང་རང་སྐྩོང་

མང་ཆེ་བ་དེ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་རེད།	 	 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་རེད།	

ལྷྩོ་ཀྱི་རྩོལ་ལ་སྩོགས་པ་རང་སྐྩོང་གྱི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚོའང་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་

བ་ཡྱིན་སྟབས།	 	 རང་སྐྩོང་བངས་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 དེ་མྱིན་མྱི་རྱིགས་

དང་ལེགས་བང་གཞན་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད།	 ཆྱིག་སྟྩོང་

དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་རེས་སུ་བྩོད་མྱི་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཙན་བྩོལ་ལ་ཡྩོང་

དགྩོས་བྱུང་བ་རེད།	 དེ་ལས་ཆེས་མང་བ་ཞྱིག་བྩོད་ཀྱི་ནང་ལྷག་པ་རེད།	

བྩོད་ཀྱི་ནང་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་རྒྱུའྱི་

གྩོ་སབས་ཧ་ལམ་ར་མེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་བྩོད་པའྱི་སྩོབ་

གྲྭ་མང་པྩོ་ཟུར་འཛུགས་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའང་ཕན་བུ་

གནས་ཐུབ་ཡྩོད།	ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཆག་མ་ཕྱིན་པ་མ་རེད།	གཏྱིང་ཟབ་པྩོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དང་ཤུགས་ཆེན་པྩོའྱི་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་རེད།	 ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་དེའྱི་ངྩོ་

ཚབ་དང་བསྐར་གསྩོ་བེད་ཐབས་མང་པྩོ་བས་པ་རེད།	 འྩོན་ཀང་གནད་དུ་

སྨྱིན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་རེད།

	 ྋསྐབས་མགྩོན་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་སྩོབ་ས་རེས་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་

གྲྭ་དང་པྩོ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་སྩོབ་ཆུང་གྱི་སད་ཡྱིག་བྩོད་སད་ནང་བེད་རྒྱུ་

དེ་འདས་པའྱི་ལྩོ་བཅྩོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་

རེད།	དེའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཕན་བུ་བྱུང་ཡྩོད་པ་རེད།	ཡྱིན་ནའང་ཁྱྩོན་

ཡྩོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང༌།	 བྩོད་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་

བྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་དེ་ཚད་དང་ལན་པ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་པ་མ་

རེད།	 དེའྱི་དབང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་

ནང་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ལམ་སྩོལ་འྩོག་ནས་འགྲྩོ་མཁན་དེ་ཚོའྱི་

ནང་ལའང༌།	 སྩོན་མ་ང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཐྩོན་པ་བཞྱིན་མཁས་པ་ཆེན་

པྩོ་དེ་འདྲ་ཧ་ལམ་གཅྱིག་ཀང་ཐྩོན་ཡྩོད་མ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ན་མ་འགྲྱིག་

པ་མེད།	 ཚང་མ་འགྲྱིག་ཙམ་འགྲྱིག་ཙམ་མ་གཏྩོགས།	 	 ཁྱད་དུ་ཐྩོན་པའྱི་

མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་བསྐྲུན་མ་

ཐུབ་པ་རེད།	 དེ་ཡང་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ལམ་སྩོལ་གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་རེད་མ་

གཏྩོགས།	བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་རལ་དེ་ཉམས་ཚར་བའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་

བ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

	 སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ལམ་སྩོལ་དང༌།	 ཁྩོར་ཡུག	 བཟའ་བཏུང་དེ་ཚོའྱི་དབང་གྱིས་

ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་རྱིག་རལ་དེ་སྩོན་མ་བཞྱིན་བསྡད་མ་ཐུབ་པ་རེད།	 དེ་ལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བརེན་ནས་ང་ཚོར་བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཤེས་

ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་སམ།	 	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཐབས་ལམ།	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་

སྩོལ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།	 ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ནས་གཡར་བའྱི་

ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་དེས་ངས་གྩོང་དུ་བཤད་པའྱི་ངྩོ་མཚར་ཅན་གྱི་

རྱིག་གནས་དང་ལེགས་བང་དེ་ཚོ་འཛིན་སྐྩོང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གཅྱིག་

ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད་དུས།	 བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་

ཀྱི་ནང་ལ་བྩོད་པའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་

ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་དགྩོས་པ་གསལ་ཡྩོད་པ་རེད།	ཡྱིན་

ནའང་དེ་དུས་ཚོད་མང་པྩོ་འགངས་པ་རེད།	 བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་ལྩོ་བཅྩོ་ལྔ་འགྲྩོ་གྲབས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་དེ།		ང་ཚོས་དེ་འདས་པའྱི་

ལྩོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་མ་གཏྩོགས་གཏན་ལ་ཕབ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་

རེད།	 ད་ལྟ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྩོད་

པའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཚང་ཡྩོད་ཟེར་

གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པ་དང༌།	 བྩོད་མྱིའྱི་ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འྩོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

འདྱིའྱི་ནང་སེབས་ཡྩོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཡྱིན་ཡང་ཤེས་ཡྩོན་

གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་།	 	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡག་པྩོ་མེད་

པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་རྒྱུ་དེ་ཕྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་

རག་ལུས་པ་རེད།	 ཕ་མ་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་ལ་རག་ལུས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

ཀྱི་རེད།	 ཁྩོར་ཡུག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད།	 སྒྱིག་འཛུགས་དང་འཛིན་སྐྩོང་

ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད།	 ཡྱིན་ཡང་དེ་ཚོ་ལ་རག་ལུས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཉུང་

རེད།	 བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་བཅུ་ཙམ་དེ་འདྲ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད།	 དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་

དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་དགེ་རྒན་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད།	 ཤེས་ཡྩོན་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་

དང་མྱི་ཡྩོང༌།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཁྱྩོལ་དང་མ་འཁྱྩོལ་ཟེར་

བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་དགེ་རྒན་རང་ལ་རག་ལུས་

རེད།	 དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལན་པ་དང་།	 	 དགེ་རྒན་ནུས་པ་ཐྩོན་པ།	 དགེ་

རྒན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	གཞན་ཚོ་ཚང་མ་འགལ་ཟླའྱི་ཕྩོགས་སུ་ཕྱིན་

པ་ཡྱིན་ཡང༌།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 འཛིན་

སྐྩོང་ཡང་འགལ་ཟླའྱི་ཕྩོགས་ལ་ཕྱིན།	 སྤྱི་ཚོགས་ཀང་འགལ་ཟླའྱི་ཕྩོགས་

ལ་ཕྱིན།	 ཕ་མའང་འགལ་ཟླའྱི་ཕྩོགས་ལ་ཕྱིན།	 ཁྩོར་ཡུག་ཀང་འགལ་ཟླའྱི་

ཕྩོགས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པྩོ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	

གང་ལ་གང་འཚམས་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 གལ་ཏེ་ཁྩོར་ཡུག་ཡག་

པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་།	 	 མཐུན་རྐེན་གཞན་ཚོའང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ།	 འཛིན་སྐྩོང་

གྱིས་ཀང་རྒྱབ་སྐྩོར་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ།	 ཕ་མས་ཀང་རྒྱབ་སྐྩོར་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་བཅས་ཡྱིན་ཡང༌།	དགེ་རྒན་སྐྩོ་པྩོ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་ཚོ་

ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཆ་ཚང་སྤྲྩོད་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་རེད།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་

ནས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་པྩོ་བས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་

ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་

སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞེས་སྨྩོས་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྟབས་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ཆྩོད་སེམས་དང་ལྷག་བསམ་དེ་ཚད་དང་ལན་པ་

གཅྱིག་ཡྩོད་དགྩོས་པ་དེ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་

ཚོའྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་ཟབ་སྦྩོང་དང་བསྐར་སྦྩོང་ཡང་ཡང་བེད་པའྱི་དགྩོས་པ་

རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ངས་ཐྩོག་མ་དེར་ཁྱེད་རང་ཚོ་དགེ་

རྒན་ཚང་མར་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་དང་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་ཞུ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ལ།		

ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལ་འདུན་པ་དང་ཆྩོད་སེམས་ཚད་དང་ལན་

པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	ཁྱེད་ཚོས་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	དེ་

གསལ་པྩོ་མཁྱེན་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།

	 རང་གྱི་ནུས་པར་རང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་པ་བེད་དགྩོས།	 ང་འཛིན་

གྲྭ་བརྒྱད་པ་མ་གཏྩོགས་ཐྩོན་མེད།	 ང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་མ་གཏྩོགས་ཐྩོན་

མེད།	ངས་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་བས་མེད།	ངས་སྦྱི་ཨེ་	(B.A.)	བས་མེད།	

ངས་ཨེམ་ཨེ་ (M.A.)	 བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང༌།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ངས་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རེད་དྲན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ར་བ་ནས་ནྩོར་འཁྲུལ་རེད།	 ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་

མྩོལ་ཞུ་མཁན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་།	 	 མྱི་ཚེའྱི་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་

བ་དགེ་རྒན་གྱི་ངྩོ་བྩོར་བསྐལ་པ་རེད།	 འཛིན་གྲྭ་ག་ཚོད་ཐྩོན་པ་རེད་དམ་

ཞེ་ན།	 ད་ལྟའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྩོའང་ཐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་

རེད།	 འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་མ་མྩོང་བའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཆྩོད་སེམས་

ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དགེ་རྒན་བེད་མ་མྩོང་

བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་

ཁྱེད་རང་ཚོས་སྩོན་དང་པྩོ་དེར་སྩོ་སྩོའྱི་ནུས་པ་ལ་སྩོ་སྩོས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 ངས་ད་གྱིན་ཧ་ཅང་རལ་དུ་བཏྩོན་

ནས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་ནུས་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་དགྩོས་རེད་ཅེས་

ཞུས་པ་ཡྱིན།	 ཕྲུ་གུའྱི་ནུས་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་དགྩོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་

པྩོ་གཉྱིས་པ་དེ་རེད།	 སྩོ་སྩོར་ཡྱིད་ཆེས་མེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་གཞན་

ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད།	 དེར་བརེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་

ལྟའྱི་གནས་སབས་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ལྩོ་རྒན་གཞྩོན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་

ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	འཛིན་གྲྭ་མཐྩོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

རེད།	རང་གྱི་ཆྩོད་སེམས་བརན་པྩོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་

ཡྱིན་ཡང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རང་གྱིས་རང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དེ་ངེས་

པར་བསྐྲུན་དགྩོས།	 དེ་མ་བསྐྲུན་པའམ་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་བས་

མ་བས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སྩོ་སྩོའྱི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་

བཙལ་ན་ཡག་གྱི་རེད།

	 ངས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་རྒྱུ་ལ།	 	 ད་ལྟ་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད།	

དམའ་རྱིམ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 ང་ཚོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་

གནང་མཁན་ཚང་མ་མྱི་རྱིགས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ལ་

དམྱིགས་ནས་དགེ་རྒན་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 སྩོ་སྩོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་

འཚོ་བ་སྐེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་བེད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་ཡྩོད་མ་

རེད་བསམ་གྱི་ཡྩོད།	 དགེ་རྒན་དེ་འཚོ་བ་སྐེལ་ཐབས་ཡག་ཤྩོས་ཤྱིག་ར་

བ་ནས་མ་རེད།	 དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཚོང་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་དེ་

ལས་མང་བ་ཏན་ཏན་བཟྩོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 ཡྱིན་ཡང་དེ་དགྩོས་པ་དང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དམྱིགས་ཡུལ་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གམ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་

དེའྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཆྩོད་སེམས་

དང་སྱིང་སྟྩོབས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་

ན་གཞན་དག་ཚང་མ་རྱིམ་པས་ང་ཚོ་མྱིས་འབད་བརྩོན་བས་ནས་བསྒྲུབ་

ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 ཆྩོད་སེམས་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་

པ་ཞྱིག་རེད།	 ཉྱི་མ་གང་འཁྱྩོལ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དེ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	

གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་ཉྱི་མ་གང་འཁྱྩོལ་གྱི་ལས་

ཀ་བེད་ན།	 སྡུག་ཆགས་རེད་བཤད་ཀྱི་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་དེས་མང་པྩོ་ལ་

ཕན་གནྩོད་འབེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཁྩོ་རང་ལ་གྲ་མ་འགྲྱིག་པ་

བྱུང་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ན་མ་གཏྩོགས།	 ཁྩོས་གནྩོད་པ་

ལྟ་བུ་བསྐལ་བ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ལ་གནྩོད་བསྐལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	

མྱི་མང་པྩོ་ལ་གནྩོད་བསྐལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་ཉྱི་མ་

གང་འཁྱྩོལ་གྱི་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་གནྩོད་བསྐལ་

ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྩོ་སྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྩོབ་ཕྲུག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡྩོད་

པ་ཡྱིན་ན་སྩོབ་ཕྲུག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་ལ་ཕན་གནྩོད་འབེལ་

ནས་དེ་ལ་གནྩོད་བསྐལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 དེར་བརེན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་ཡྩོད་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད།	 འགན་ཡྩོད་

པའྱི་ལས་ཀ་དེ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ངྩོ་ཤེས་པ་བེད་དགྩོས་པ་གལ་ཆེན་པྩོ་

རེད།	 ཕྲུ་གུའྱི་འདུན་ལམ་ཐྩོག་ལ་རེད་མྩོ་བརེས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

གྱི་མདུན་ལམ་ལ་རེད་མྩོ་བརེས་པ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད་། ༡

མདུན་ལམ་ལ་འཐུས་ཤྩོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཚབས་ཆེན་པྩོ་

རེད།	 ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྱི་མདུན་ལམ་ལ་འཐུས་ཤྩོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།	

དེ་བས་ཀང་ཚབས་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་པ་དེ་བཤད་མ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ནྱི་

ངས་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་མ་རེད།	དགེ་རྒན་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་བས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཉམས་མྩོང་ལྩོ་གཅྱིག་

མ་གཏྩོགས་མྱི་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ར་བ་ནས་མ་ཡྩོང་བ་གནང་སྟེ།	

སང་ཉྱིན་རྒས་ཡྩོལ་དུ་འགྲྩོ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་རྱིང་དགེ་

རྒན་གྱི་ལས་དྩོན་ཐྩོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་བས་ཏེ་གཏྩོང་རྒྱུ་འདུག	 གང་

འདྲ་བས་ཏེ་གསར་གཏྩོད་བེད་རྒྱུ་འདུག	 ཞལ་འདེབས་ག་རེ་བརྒྱབ་རྒྱུ་

འདུག	 ཁ་སྣྩོན་ག་རེ་བརྒྱབ་རྒྱུ་འདུག	 དེའྱི་ཐྩོག་ཚོར་སྣང་དྲག་པྩོས་བསམ་

བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཞྱིག་དང༌།	འབད་བརྩོན་བེད་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་རེད།

	 ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ནང་དགེ་རྒན་མང་ཆེ་བ་དེ་དགུང་ལྩོ་གཞྩོན་པ་ཤ་སྟག་

རེད་འདུག	 དགུང་ལྩོ་གཞྩོན་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་

ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པྩོར་བལྟས་ནས་ལྩོ་བཅྩོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཀྱི་བར་དུ་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སབས་ཡྩོད་པ་རེད།	དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གང་ཡྩོད་

པ་དེས་ཚིམས་ནས་བསྡད་ན་འགྲྱིག་ཐབས་ར་བ་ནས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 དེ་

རྱིང་ལས་སང་ཉྱིན་ཡག་པ་དང༌།	སང་ཉྱིན་ལས་གནངས་ཉྱིན་ཡག་པ།	ས་

དྲྩོ་ལས་དགྩོང་དྲྩོ་ཡག་པ་ཡྩོང་བ་བ་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་ཐྩོག་ནས་མུ་མཐུད་འགྱུར་

བ་དང་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་ཐྩོག་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང༌།	 འབད་བརྩོན་བས།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཆྩོད་སེམས་འཁྱེར་བ་སྩོགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་

གལ་ཆེན་པྩོ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྩོད།	 ལྩོ་གཞྩོན་པ་ཚོས་སྩོ་སྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་

གྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གནས་

ཚད་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་དྩོན་དུ་འབད་བརྩོན་ཆེན་

པྩོ་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་སྩོབ་ཕྲུག་དང་མཉམ་དུ་ལས་

ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་ཐྩོག་འཐུས་ཤྩོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེའང་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་

རེད།	 དེ་འདྲ་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན་སྩོ་སྩོའྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་བཏང་

མ་བཏང་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་བྱུང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སབས་བབ་ཀྱི་ལས་

འགན་དེ་ལ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་འཐུས་ཤྩོར་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་རང་གྱི་ཤེས་

ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་དྩོན་ཏན་ཏན་བེད་མྱི་ཐུབ་པ་མ་རེད།	

དེ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་བེད་འྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་གནང་དགྩོས་ཀྱི་རེད།		

དེ་ཙམ་ཡྱིན།།	།།


