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༄༅། །དེ་རིང་ཁེད་རང་ཚོ་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀིས་ཟབ་སྦྱོང་གྱོ་སྒིག་གནང་ཐུབ་པ་འདི་ཡག་པྱོ་བྱུང་འདུག 

བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་། ང་རང་སྒེར་གི་ངྱོས་ནས་ཁེད་རང་

ཚོ་ཚང་མ་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལུགས་ཀི་ལྱོ་

གསར་ཡིན་ཙང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་

གི་ནང་ནས་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་རྐེན་གི་ཆ་ནས་དག་ཤྱོས་

གས་སུ་བརྩི་ཡི་ཡྱོད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་སྱོབ་གྲྭ་གཞན་

ལ་མ་བཅུག་པར། བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ངེས་པར་དུ་ཚུད་

ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀི་ཡྱོད་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྱོད། དེ་དངྱོས་

གནས་སྱོབས་པ་སྐེ་འྱོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་འྱོངས་པ་ལའང་



2

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

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བྱོད་ཀི་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ལག་བསར་བེད་པའི་སྐབས་སུའང་མདུན་

སྐྱོད་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྱོང་བའི་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡྱོད།

གནའ་ས་མྱོ་ནས་༸སྐབས་མགྱོན་རིན་པྱོ་ཆེས་བཀའ་སྱོབ་ས་རེས་

གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་སྱོབ་

དེབ་རྣམས་བྱོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པ་དེའང་བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེས་ཐུགས་འགན་

གཙང་མ་བཞེས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་སྱོབ་གྲྭ་གཞན་པའི་ནང་

དུའང་རིམ་པས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་

བེད་པའི་སྐབས་སུའང་ཁེད་རང་ཚོས་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་

རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ལྷག་པར་དུའང་བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་

ནང་དེང་སང་བྱོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་སྱོབ་ཕྲུག་མང་པྱོ་ཡྱོད། དེའང་

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་ཕ་མ་དང་ནང་མི་ཐག་རིང་པྱོར་བཞག་ནས་

ཆེད་མངགས་སྱོབ་སྦྱོང་ཆེད་ཡྱོང་བ་ཞིག་རེད། སྤི་ཚོགས་དང་ཆབ་སིད་

ངྱོས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ཁྱོང་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་དང་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་

རྒྱ་གར་ནང་སྐེས་ནས་འཚར་བའི་ཕྲུ་གུ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་

པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་ཁེད་རང་ཚོས་གནང་བཞིན་པའི་ཕག་ལས་དེ་ཧ་

ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། བྱོད་ཕྲུག་གི་བརྒྱ་ཆ་བརྩི་བ་ཡིན་ནའང་ཧ་ལམ་

བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ཞེ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་འྱོག་ཏུ་

ཡྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་དང་མ་སུ་རིའི་བྱོད་ཁིམ་ནང་ཡྱོད་འདུག དེ་མིན་

དབུས་བྱོད་སྱོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་། སཾབྷྱོ་ཊ། གངས་ཅན་བདེ་རྩ་སྱོགས་སུ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཕེད་ཀ་ལྷག་ཞིག་ཡྱོད། སྱོབ་ཕྲུག་གི་ངྱོས་ནས་ཡིན་ནའང་བྱོད་ཕྲུག་ཁིམ་

སེ་ནི་སྱོབ་ཕྲུག་མང་ཤྱོས་ཡྱོད་སའི་སྱོབ་གྲྭ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། བས་ཙང་ཁེད་

རང་ཚོའི་ངྱོས་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བེད་རྒྱུའི་ཐྱོག་ལ་ཐུགས་

འགན་བཞེས་ཐུབ་ན་དངྱོས་གནས་ཕན་ཐྱོགས་དང་འགྱུར་བ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་

ཡྱོང་ཐུབ་ཀི་རེད།

ད་ལྟ་ཤེས་རིག་འགན་འཛིན་གིས། “ཟབ་སྦྱོང་ག་ཚོད་སྤད་པ་ཡིན་

ནའང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་མི་འདུག” ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོ་འདྱོད་

པ་ཆེ་དགས་པ་རེད། ལམ་སང་མིག་གིས་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་དང་ལག་པས་

གཟུང་རྒྱུ་ཡྱོད་པའི་འགྱུར་བ་ཞིག་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་མ་རེད་

བསམ་གི་འདུག ས་བྱོན་ཞིག་ས་འྱོག་ལ་བཏབ་ཚར་དུས་དེ་རང་སར་འཇྱོག་

དགྱོས་པ་རེད་མ་གཏྱོགས། ཉིན་ལྟར་ཆུ་བླུག་ས་སྱོག་བེད་ན་སྐེ་མི་ཐུབ། 

ཟབ་སྦྱོང་སྤད་ནས་ག་ལེར་བསམ་བྱོ་འགྱུར་བ་འགྱོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། མངྱོན་

གསལ་དྱོད་པྱོ་མེད་པའི་ཐྱོག་ནས་འགྱུར་བ་འགྱོ་བ་རེད་མ་གཏྱོགས། དེ་

རིང་ཟབ་སྦྱོང་སྤད་དེ་སང་ཉིན་གྱོས་བརེ་བ་བཞིན་ཡྱོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བེད་ན། 

ང་ཚོ་འདྱོད་རྔམས་ཚ་དགས་པ་རེད་ལ། དེའི་ཐྱོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པྱོ་

ཞིག་ཡྱོང་ཁག་པྱོ་རེད།

ཤིང་གི་སྐེས་ཚད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་། དབར་དགུན་

སྱོན་དཔིད་ཀི་དུས་ཚོད་རིམ་ཅན་ཞིག་ནས་ག་ལེར་སྐེ་དགྱོས་ཀི་རེད་མ་

གཏྱོགས། དེ་རིང་ས་བྱོན་བཏབ་ནས་སང་ཉིན་ཤིང་སྱོང་ཆ་ཚང་ལྱོངས་

པ་ཞིག་ཡྱོང་ཐབས་མེད། ལྷག་པར་དུའང་ང་ཚོ་བྱོད་ནས་སྐབས་བཅྱོལ་



4

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

དུ་འབྱོར་སྐབས་དངྱོས་གནས་གྱོས་ལྱོག་བརེ་བ་བཞིན་བྱོད་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ལམ་སྱོལ་རིང་པ་ཆ་ཚང་ཅམ་བཞག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ 

(Lord Macaulay) ཡིས་བཟྱོས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཆ་ཚང་ཡྱོད་

པ་དེའི་ནང་ཧྱོབ་སེ་འཛུལ་བ་རེད། དེ་ནས་ད་བར་ལྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་

རིང་གི་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་མྱོ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད་པ་དེ་ལྱོ་གཅིག་གཉིས་

ནང་འགྱོལ་ཐུབ་ཐབས་མེད། ཟབ་སྦྱོང་ཡིན་ནའང་ཐེངས་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་ཡང་ཡང་སྤྱོད་དགྱོས་ཀི་རེད། དེ་ནས་ག་ལེར་འགྱུར་བ་འགྱོ་དགྱོས་

པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཐུབ་ཀི་རེད། གང་

ལྟར་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། འགྱུར་བ་འགྱོ་དགྱོས་ངེས་ཤིག་ལ་

ཡིད་ཆེས་བས་ཏེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་འད་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། 

ལྷག་པར་དུའང་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ཐབས་ལམ་དང་བསམ་

བྱོ་གཏྱོང་སངས་ཐྱོག་ལ་རེད་མ་གཏྱོགས། སྒྱོམ་གཞིའི་ཐྱོག་འགྱུར་བ་གཏྱོང་

དགྱོས་པ་མང་པྱོ་མེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བསད་པའི་རིང་ལ་སྒྱོམ་གཞི་དེ་

མ་འཁེར་ཐབས་མེད་རེད།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་གལ་ཆེ་ཤྱོས་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། དྱོན་ཚན་

གཉིས་པ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་དེ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་ཞེས་པ་ག་འད་ཞིག་ལ་ངྱོས་

འཛིན་བེད་ཀི་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། དེ་ནས་དྱོན་ཚན་གསུམ་

པ་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་དེ་རེད། སྤིར་བཏང་འགྱོ་བ་མི་རིགས་ཡྱོངས་

རྱོགས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་

ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་ག་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེའི་གནས་ཚུལ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

མཁེན་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། དེ་ནས་དྱོན་ཚན་བཞི་པ་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ངྱོས་འཛིན་དེ་རེད། དེ་ནི་སྱོལ་རྒྱུན་གི་ཤེས་ཡྱོན་ཞེ་ན་གང་རེད། དེང་

རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་ཞེ་ན་གང་ཡིན་པ་དེ་བསན་གི་ཡྱོད། དེ་ནས་དྱོན་ཚན་

ལྔ་པ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རེད། ང་ཚོའི་བསམ་

ཚུལ་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་

མཁན་གང་ཟག་དེའི་འཚོ་ཐབས་དང་ལས་ཀར་དམིགས་པ་དེ་ལ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བཏང་ནས་དམིགས་ཡུལ་གཞན་ཞིག་འཛིན་གི་ཡྱོད། དེ་

ནས་དྱོན་ཚན་དྲུག་པ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་

སྱོལ་ག་འད་ཞིག་གི་ཐྱོག་ལ་ང་ཚོ་འགྱོ་ཡི་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་

དྱོན་ཚན་གཉིས་པ་ནས་དྱོན་ཚན་དྲུག་པའི་བར་གི་དྱོན་ཚན་ལྔ་པྱོ་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀིི་སིང་པྱོ་ལྟ་བུ་དེ་རེད། དེ་ཡག་པྱོ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འཇགས་

ན། དེ་མན་ཆད་རྒྱུགས་སྤྱོད་ཀི་ལམ་སྱོལ་དང་ནམ་རྒྱུན་འཛིན་གྲྭའི་ནང་

སྱོབ་སྦྱོང་བེད་སངས་ཀི་ལམ་སྱོལ་ལ་མི་འད་བ་ཕན་བུ་མ་གཏྱོགས། སྒྱོམ་

གཞི་གཞན་རྣམས་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་རེད། དྱོན་ཚན་ལྔ་པྱོ་དེ་དགེ་

རྒན་དང་། དགེ་ཕྲུག ལས་བེད་ཚང་མའི་བསམ་བྱོའི་ནང་གཞི་རིམ་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ལ་འཇྱོག་མ་ཐུབ་ན་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀྱོག་པས་ཕན་ཐྱོགས་

མེད་ལ། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་ཡང་བསར་མི་ཐུབ། གང་ལྟར་ཤེས་

ཡྱོན་སྱོབ་གསྱོ་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དགེ་རྒན་དང་། དགེ་ཆེ། སྱོབ་སྤི། 

འགན་འཛིན། ལས་བེད། ཐ་ན་མ་བན་ཡན་ཆད་ཚང་མའི་བསམ་བྱོའི་ནང་

བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་ཞེས་པ་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་བརྱོད་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་

དང་། དེའི་དགྱོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ག་རེ་ཡིན་པ། དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ག་རེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡིན་པ། དེའི་ལམ་སྱོལ་ག་རེ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་གྱོ་བ་རགས་པ་ཙམ་མེད་

ན། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ལ་སྤུང་ཐུབ་པ་ཡྱོང་ཁག་

པྱོ་རེད། དེར་བརེན་ཁྱོན་ཡྱོངས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྱོས་འདུན་ལྟེ་

བ་ཟེར་ནའང་རེད། དགྱོས་འདུན་གཏིང་ཟབ་པ་དེ་ང་ཚོའི་བྱོ་ཡུལ་ལ་ཆུད་

ན། ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་འགྱུར་བ་དམིགས་བསལ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། 

འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྱོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེས་དེ་ཙམ་གིས་གནད་

འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

ང་ཚོས་ཐག་རིང་པྱོར་བལྟ་མི་དགྱོས་པར་བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་རྐང་

རྐང་གི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སྱོན་མ་ང་ཚོ་བྱོད་དུ་ཡྱོད་སྐབས་ ༡༩༥༩ 

སྱོན་གི་བྱོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་བྱོད་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན་ཕིན་སྱོབ་གྲྭར་ངེས་

པར་དུ་འགྱོ་དགྱོས་པ་དང་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་མི་བེད་ཐབས་མེད་ཀི་

ཁིམས་དང་སྒིག་གཞིའི་ལམ་སྱོལ་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞིན་བྱོད་གཞུང་གི་

ངྱོས་ནས་བྱོད་མི་མང་ཚོགས་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སྤྱོད་པའི་ལས་འགུལ་གང་ཡང་

བེད་ཀི་མེད། གཞུང་གིས་སྱོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཀི་མེད་ལ། གཞུང་གིས་སྱོབ་

གཉེར་བ་ལ་མཐུན་རྐེན་ཡང་སྦྱོར་གི་མེད། ཡིན་ནའང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་

སྱོལ་དེ་སྤི་ཚོགས་ནང་ཆུ་དང་བརླན་གཤེར་དང་། མེ་དང་ཚ་བ་བཞིན་

རང་བཞིན་གིས་གནས་ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་པ་

ཡིན་ན། བྱོད་ཁ་བ་ཅན་གི་སྤི་ཚོགས་ནང་དངྱོས་གནས་ཡིག་རྨྱོངས་ཀི་

མི་འབྱོར་ཧ་ཅང་མང་པྱོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་མི་འབྱོར་ཉུང་ཉུང་དེའི་

ནང་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱོད་པས་མཁས་པ་བསྐྲུན་པ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ནང་བཞིན་གི་མཁས་པ་མང་པྱོ་ཞིག་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་གང་གི་

ནང་དུའང་བྱུང་ཡྱོད་པ་མ་རེད། བྱོད་པས་ཕི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་ལ་

ལག་རེས་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་མི་རིགས་གཞན་པ་སུ་གང་གིས་ཀང་

བཞག་ཡྱོད་པ་མ་རེད།

ད་ནངས་ང་འདིར་མ་ཡྱོང་སྱོན་ལ་སྐུ་ཞབས་ཇིན་སིམིཐ་ (Gene 

Smith) གྱོ་བུར་དུ་ཐུག་འཕད་ཆེད་ཕེབས་སྱོང་། ཁྱོང་ནི་རྒྱུན་རིང་པྱོ་ནས་

བྱོད་ཀི་རྩྱོམ་རིག་དང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཐྱོག་ལ་ཕག་ལས་མང་

པྱོ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ཁྱོང་གིས་བར་ལམ་བྱོད་ནས་གསར་དུ་རེད་

པའི་བྱོད་ཀི་མཁས་པ་ཁག་གི་གསུང་འབུམ་དང་གསུང་རྩྱོམ་གི་རིགས་

དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ལམ་འབས་སྤུངས་སུ་ད་བར་ང་ཚོས་མཇལ་མ་མྱོང་

བའི་གསུང་རབ་གང་དང་གང་ཐྱོན་པ་དེ་དག་གསུང་དུས་དངྱོས་གནས་ཧ་

ལས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག ག་དུས་ཡིན་ཡང་ས་ཡ་དྲུག་ལས་མི་མང་བའི་མི་

རིགས་ཤིག་གིས་དུས་ཡུན་ལྱོ་སྱོང་ཕག་གཅིག་ཡན་མན་ནང་དེ་འད་བའི་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བཏྱོན་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ཚོའི་ནང་

དུའང་བཤད་ཡམས་དང་ཟེར་སྒྱོས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་པཎིཏ་ཚོས་

ཀང་དགྱོངས་པར་མ་འཁྱོར་བའི་རིག་པའི་གནས་གསར་ཕ་ཞིབ་མང་པྱོ་

ཞིག་གསལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྱོད། དེས་ན་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གིས་དུས་ཚོད་ཐུང་

ཐུང་ནང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་རྩྱོམ་ཡིག་གི་ལག་རེས་ཇི་ཙམ་བཞག་

པ་དེ་ལ་བལྟས་ན་འཛམ་གིང་ནང་མི་རིགས་སུ་གང་གིས་ཀང་དེ་ལ་སྱོབ་

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

རྒྱ་གར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། མི་དུང་ཕྱུར་ཁ་ཤས་རེད། ལྱོ་ངྱོ་སྱོང་ཕག་

ལྔ་ཡི་ལྱོ་རྒྱུས་ཡྱོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྱོ་རེད། དེའི་ནང་བྱུང་པའི་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་ཀི་འབྱོར་དང་། ང་ཚོས་ལྱོ་སྱོང་ཕག་གཅིག་གི་ནང་མི་ཉུང་

ཉུང་ཞིག་གིས་བསྐྲུན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་འབྱོར། དེ་ཡང་སྐད་

ཡིག་གཞན་ནས་བསྒྱུར་བ་དང་རང་དབང་ཐྱོག་རང་གི་སྐད་ཡིག་ནང་

གསར་རྩྱོམ་གཉིས་ཀའི་ཐྱོག་ནས་ཧ་ལས་པའི་མཁས་པའི་བ་བཞག་རླབས་

ཆེན་ཞིག་བྱོད་མི་རིགས་ཀིས་བས་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་བལྟས་དུས་ལྱོ་

ལྟར་བྱོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་འགན་ཟླ་མེད་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པྱོ་ཉུང་

མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་བྱོད་ཆྱོལ་ཁ་གསུམ་ནང་ཐྱོན་ཡྱོད་པ་རེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་མཚོན་ན། ཤེས་ཡྱོན་དེ་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་

ཀི་ནང་ཡྱོངས་ཁབ་ཆགས་ཡྱོད། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་མི་

རྒན་རེ་ཟུང་མ་གཏྱོགས། གསར་དུ་འཚར་ལྱོངས་བྱུང་བའི་བྱོད་མིའི་ནང་

ཡིག་རྨྱོངས་ཧ་ལམ་མེད། ཡིག་རྨྱོངས་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་

གསུམ་བཞི་ཤེས་མཁན་མང་ཆེ་བ་རེད། གཞི་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་འགིམས་མཁན་

ཞིག་ཡིན་ཕིན་བྱོད་སྐད་ནི་བཤད་མ་དགྱོས་པ་དང་། ཨིན་ཇི་ཡང་གང་ལ་

གང་འཚམས་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་ནས་སྐད་ཡིག་གསུམ་པ་ཧིནྡི་ཡིན་

ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་གཉིས་ལས་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་

བལྟས་ན་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། མཐྱོང་རྒྱ་ཆེ་

རུ་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྱོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན་འདས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པའི་ལྱོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཀི་རིང་བྱོད་མི་ན་གཞྱོན་འབུམ་ཟིན་མ་ཟིན་

ཞིག་སྱོབ་གྲྭ་ནས་ཐྱོན་ཡྱོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལྟ་སྱོབ་

གྲྭ་འགིམ་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཉིས་ཁི་བཞི་སྱོང་ཙམ་རེད། ལྱོ་བཞི་

བཅུ་ཞེ་གངས་ནང་སྱོབ་གྲྭ་འགིམས་པ་ཡྱོངས་རྱོགས་བསྱོམས་ན་འབུམ་

བརྒལ་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་ནས་དངྱོས་གནས་སྱོན་མའི་བྱོད་

ཀི་མཁས་པ་ནང་བཞིན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐྱོག་ལག་རེས་འཇྱོག་ཐུབ་

མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡྱོད་པ་རེད། འཛམ་གིང་ནང་གགས་ཅན་གི་མཁས་

པའི་གས་སུ་བརྩི་ཆྱོག་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡྱོད་པ་རེད། གསར་གཏྱོད་བེད་

ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡྱོད་པ་རེད། དགྱོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དང་། དེར་

བརེན་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཚང་མ་ཤེས་ཙམ་ཤེས་ཙམ་ལྟ་བུ་མ་གཏྱོགས། 

མཐར་ཕིན་པ་དང་། ཕུ་ཐག་ཆྱོད་པ། མཁས་པའི་བ་བ་རླབས་ཆེན་བེད་ཐུབ་

མཁན་འཐྱོན་རྒྱུ་དེ་ཁག་པྱོ་ཆགས་འདུག དེའི་གནད་འགག་དེ་སྱོབ་སྦྱོང་

གི་ལམ་སྱོལ་དང་དགེ་རྒན་གི་བསམ་བྱོ་ཁེར་སངས་ཀི་ཐྱོག་ལ་ཏན་ཏན་

ཐུག་ཡྱོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག  

བྱོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཡྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རྩལ་ཆ་ཚང་ཞིག་

འཇལ་བའི་གྱོ་སྐབས་དེ་ས་ཕན་ལ་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ལམ་སྱོལ་དེས་སྤད་མ་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོས་ངྱོས་འཛིན་གསལ་པྱོ་བེད་ཐུབ་

པ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་བྱོད་ནང་ཡྱོད་པའི་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་

རྩལ་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ཡྱོད་པའི་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རྩལ་

གཉིས་པྱོ་ཆེ་ཆུང་འགྱོ་ཐབས་མེད། དེང་སང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བཤད་སངས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བཞིན་བེད་ན་རིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་ (Gene) དེ་གཅིག་པ་རེད། བྱོད་མིའི་

རིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་དེ་བྱོད་ལ་ཡྱོད་སྐབས་ཀི་རིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་དང་ད་ལྟ་

ཡྱོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་སྱོང་མེད།

སིཡཱ་ཅིན་ (Siachen) ལ་ས་སྲུང་སྱོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ་བྱོད་

པའི་དམག་མི་རེད། གང་བ་ལ་ཁ་གཏད་གཅྱོག་རྒྱུ་དེ་བྱོད་པའི་གཟུགས་

གཞིའི་ནང་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་པས་རེད། ངས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་སྱོན་མ་བྱོད་ལ་སྐེས་

པའི་བྱོད་དམག་དེ་སིཡཱ་ཅིན་ལ་སྱོད་དུས་དཀའ་ལས་ཆུང་བ་དང་། ད་ལྟ་

རྒྱ་གར་ནང་སྐེས་པའི་བྱོད་དམག་དེ་ཚོ་སིཡཱ་ཅིན་ལ་སྱོད་དུས་དཀའ་ལས་

ཆེ་བ་ཡྱོང་གི་འདུག་གམ་ཞེས་དིས་པ་ཡིན། ཁྱོང་ཚོས་ཁད་པར་མི་འདུག 

གཅིག་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱ་གར་གི་མི་དང་རྒྱ་གར་ལྷྱོ་ཕྱོགས་སུ་

སྐེས་པའི་བྱོད་མི་གཉིས་པྱོ་དེ་སིཡཱ་ཅིན་ལ་སྱོད་དུས་གང་ངར་ཐུབ་སངས་

ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་འདུག  འྱོན་ཀང་བྱོད་དུ་སྐེས་པའི་བྱོད་མི་དེ་ཚོ་དང་

རྒྱ་གར་དུ་སྐེས་པའི་བྱོད་མི་ཚོའི་བར་ཁད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་

གསུང་གི་འདུག གལ་ཏེ་སྐེ་ས་དེས་ཁད་པར་འགྱོ་ན་གང་ངར་ཐུབ་སངས་

ལའང་ཁད་པར་ཞིག་འགྱོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་བ་དང་གཅིག་པ་མི་

ཆགས་པ་དེ་ང་ཚོའི་རིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་ནམ་རུས་དེ་གཅིག་པ་ཆགས་ཡྱོད་

པ་རེད། ང་ཚོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རྩལ་དེའང་བྱོད་པའི་རུས་ལ་ཡྱོད་པའི་རྣམ་

དཔྱོད་ཀི་རྩལ་དེ་རང་འཇགས་བསད་དགྱོས་ཀི་རེད་མ་གཏྱོགས། རྒྱ་གར་

ནང་སྐེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རྩལ་ཆུང་དུ་འགྱོ་བའི་

གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དེར་བརེན་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་བསྐར་

དུ་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པྱོ་རེད། དེ་ལྟར་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་ལ་ཕབ་དགྱོས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་བྱུང་

བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདིའི་ནང་

གཞི་རྐང་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་ས་ཕི་བར་གསུམ་

དུ་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོག་གནང་བའི་བཀའ་སྱོབ་དེ་ཚོ་གཞི་རྩར་བཟུང་། དེའི་ཐྱོག་

ལ་ནང་དྱོན་རིག་པའི་ནང་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སྐྱོར་གཞི་རིམ་གི་ལྟ་གྲུབ་ཡྱོད་པ་

དེ་ཚོའང་ཁ་བསྐངས། ལྷག་པར་དུའང་རྒྱ་གར་ནང་བར་ལམ་ཞིག་ལ་ཤེས་

ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ཐྱོག་ཚོད་བལྟ་མང་པྱོ་གནང་བ་དེ་དག་ལས་ཀང་ལེགས་ཆ་

བངས་ཡྱོད།

དཔེར་ན་ཤྲི་ཨརབིནྡ་གྱོཥ་ (Sri Aurobindo Ghosh) ཞུ་བ་དེ་

བངྒཱལ་གི་མི་ཚང་ཆེན་པྱོ་ཞིག་གི་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་དུས་རྒྱ་གར་

གི་མི་ཆེན་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་གཤིས་ཀ་མ་འཇགས་པར་ཨིན་ཇིའི་གཤིས་ཀ་

འཇགས་པའི་ཐབས་ལམ་བེད་པའི་སྐབས་ཤིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། 

ཨིན་ཇིའི་གཤིས་ཀ་འཇགས་ན་མི་ཆེན་པྱོའི་གལ་དུ་ཚུད་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་

གར་གི་གཤིས་ཀ་འཇགས་ན་མི་ཕལ་པའམ་ཐབས་ཆག་གི་གལ་དུ་ཚུད་ཀི་

ཡྱོད་ཙང་། ཁྱོང་གི་ནང་མི་ཚོས་ཤྲི་ཨརབིནྡ་གྱོཥ་གསྱོ་སྐྱོང་མ་བས་པར། ཨིན་

ཇིའི་མ་མ་ཚོ་བཀྱོལ་ནས་རྦད་དེ་ཨིན་ཇི་གཙང་མ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་འབད་

བརྩྱོན་བས་པ་མ་ཟད། ལྱོ་དྲུག་བདུན་ཆགས་སྐབས་ལྱོན་ཌྱོན་དུ་བཏང་

ནས་ཀེམ་བིརིཇ་ (Cambridge) དང་དེའི་གཡས་གཡྱོན་གི་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྱོབ་སྦྱོང་བེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། འྱོན་ཀང་ཁྱོང་རྒྱ་གར་དུ་ལྱོག་སེ་སཾསྐྲ �ཏའི་

སྐད་དང་རྒྱ་གར་རང་གི་རིག་གཞུང་རྣམས་གཞི་ནས་སྦངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

གར་རང་བཙན་གི་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་གསང་

སགས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཀང་ཆགས་

པ་རེད། དེ་དུས་རྒྱ་གར་ཝ་དྱོ་ད་རཱའི་ (Vadodara) ནང་བཞུགས་མ་ནུས་

ནས་པཱཎིཅེརཱི་ (Pondicherry) ལ་སྱོས་པ་རེད། པཱཎིཅེརཱིའི་ནང་སྐབས་

བཅྱོལ་བ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་རེད། དེ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཆ་ཚང་དེར་བསྐལ་པ་རེད། 

ཁྱོང་གི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་བརྩིས་ན་ཕལ་ཆེར་དེབ་བཅུ་བདུན་ཙམ་ཡྱོད། 

གཙོ་བྱོ་དེ་མིའི་གཟུགས་ཕུང་གི་རྡུལ་ཕན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། རྡུལ་ཕན་

དེ་ཚོ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་མེད་སྐྱོར་ལ་རེད། དེ་བཞིན་ཤེས་

ཡྱོན་སྐྱོར་ལ་ད་ལྟའང་ཨརབིནྡ་ཨཱཤྲམ་ (Aurobindo Ashram) གི་སྱོབ་གྲྭ་

ཆེ་ཐག་ཆྱོད་ཅིག་ཡྱོད་པ་རེད། དེའི་ནང་སྱོབ་གཉེར་བ་སྱོང་ཕག་ཁ་ཤས་

ཤིག་ད་ལྟའང་ཡྱོད་མུས་རེད། ཁྱོང་ཚོས་ཉམས་མྱོང་མང་པྱོ་བསགས་ཡྱོད་

པར་བརེན་དེའི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱོང་བ་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་པ་རེད།

དེ་ནས་རབིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་ (Rabindranath Tagore) རེད། ཁྱོང་ཤྲི་

ཨརབིནྡ་གྱོཥ་བཞིན་དེང་རབས་ལ་དེ་ཙམ་གིས་སང་པྱོ་བེད་མཁན་དང་

ཐབས་ཆག་རེད་གསུང་མཁན་གས་མ་རེད། དེང་རབས་དང་སྱོལ་རྒྱུན་

གཉིས་ཀ་མཉམ་བསྐྱོད་བེད་དགྱོས་པའི་དགྱོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཞིག་

རེད། ཡིན་ནའང་ཁྱོ་རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོངས་

ཚུལ་ཞིག་ཡྱོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཤཱནི་ནིཀེཏན་ (Shantiniketan) ཞེས་པ་དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཁྱོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཐ་མར་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྱོན་གི་ལམ་

སྱོལ་མང་པྱོ་ཞིག་གསར་གཏྱོད་གནང་ཡྱོད།

དེ་ནས་ཇིདྡཱུ་ཀྲ �ཥྞམཱུརི་ (Jiddu Krishanamurti) རེད། ཁྱོང་གིས་ཨིན་

ཇིའི་སྐད་ཡིག་མ་གཏྱོགས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིག་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད། ཆུང་

དུས་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་ཚང་མ་ཕི་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཙང་། རང་སྐད་ཀང་ཡག་

པྱོ་དན་གནང་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཡྱོངས་རྱོགས་རྒྱ་གར་གི་

སྱོལ་རྒྱུན་ནང་གནས་པ་ཞིག་དང་། དེང་རབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐྱོག་དགག་

བ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་རེད། ཁྱོང་གིས་དམིགས་སུ་བཀར་

ནས་ལམ་སྱོལ་གསར་པའི་བཀའ་མྱོལ་མང་པྱོ་གནང་མེད་རུང་། ཁྱོང་གིས་

འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དམིགས་བསལ་གི་ལམ་སྱོལ་

ཞིག་གཏྱོད་ཡྱོད་པ་རེད། སྱོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་དགུ་ཞིག་ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་

ནང་ཡྱོད་བཞིན་པ་རེད། ཇིདྡཱུ་ཀྲ�ཥྞམཱུརི་ཁྱོང་ ༡༩༨༥ བར་བཞུགས་ཡྱོད། སྤིར་

བཏང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ཐྱོག་གསུང་བཤད་མང་པྱོ་གནང་ཡྱོད།

ཨཱཅརྱ་ཝིནཱྱོབ་བྷཱཝེ་ (Acharya Vinoba Bhave) མཆྱོག་གིས་གཱནྡིའི་

ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་གསལ་པྱོ་བཟྱོ་བའི་དྱོན་དུ་འགེལ་པའམ་འགེལ་

བཤད་མང་པྱོ་གནང་ཡྱོད། དེའི་ཐྱོག་ནས་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོག་ལ་

སྱོ་སྱོའི་ལྟ་སངས་འགྱུར་བ་འགྱོ་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། ལྟ་སངས་

འགྱུར་བ་འགྱོ་ཟེར་བ་དེའང་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པའམ། ཡང་ན་

ཁེད་རང་ཚོར་སྤད་པའི་ཀྱོག་དེབ་དེའི་ནང་གང་ཡྱོད་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་

ནས་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་འབང་གི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འགྱུར་བ་འགྱོ་སངས་ཤིག་རེད་མ་གཏྱོགས། དབང་རྣྱོན་ཆྱོས་ཀི་རེས་འབང་

གི་འགྱུར་བ་འགྱོ་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་མེད།

དབང་རྣྱོན་ཆྱོས་ཀི་རེས་འབང་གི་འགྱུར་བ་འགྱོ་སངས་དེ་ག་འད་

ཞིག་ལ་བཤད་དགྱོས་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་ཡྱོད་པ་དང་། 

དེའི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀི་དེབ་དེ་ཚོའི་ནང་ཡྱོད་པ་ཚང་མ་ཡང་དག་པ་དང་ཚད་

དང་ལྡན་པ་རེད་འདུག་དང་མི་འདུག་དེ་ལམ་སང་ངྱོས་ལེན་མ་བས་པར་

སྱོ་སྱོའི་རིགས་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཐྱོག་ནས་བརག་དཔད་བེད་ན་ངེས་

པར་དུ་དཔད་དྱོན་རེད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔད་དྱོན་རེད་པའི་

སྐབས་སུ་གང་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་

མིན་གང་བཤད་པ་དེའི་རེས་སུ་འབང་ན་དེ་ང་ཚོ་ནང་པའི་བེད་སངས་

ཤིག་ཆགས་ཀི་མེད། བསེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་

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

རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་། དཔད་གསུམ་དག་པའི་རིགས་པས་

བརགས་ནས་ངྱོས་ལེན་བེད་དགྱོས་ཀི་རེད་མ་གཏྱོགས། སངས་རྒྱས་ལ་གུས་

པའི་ཐྱོག་ནས་ངྱོས་ལེན་བས་པས་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྱོད། ང་

ཚོའི་བྱོད་སྐད་ནང་ “གུས་པ་” ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཡྱོད་རུང་། ལེགས་སྦར་གི་

སྐད་དྱོད་ “གཽརབ་” རེད། དེ་ནི་སྱོབས་པའམ་ཞུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་གྱོ  གང་

ལྟར་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུམ་པའམ་སྱོབས་པའི་ངྱོས་ནས་ཁས་ལེན་ན་འགིག་གི་

མེད་པ་གསལ་པྱོ་གསུངས་ཡྱོད།

ང་ཚོར་ག་རེ་དགྱོས་ཀི་རེད་ཅེ་ན། ཆྱོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་དེ་ཉམས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

མ་བཅུག་པ་དང་། རྨྱོངས་དད་དབང་དུ་མ་སྱོང་བར་བལྟ་དགྱོས་པ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། རྨྱོངས་དད་ནི་ཆྱོས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཕན་

མ་ཐྱོགས་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཚན་རིག་ཐྱོག་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཕན་མ་

ཐྱོགས་པ་ཞིག་རེད། གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཕན་མ་ཐྱོགས་པ་ཞིག་

རེད། དེས་ན་རྨྱོངས་དད་དེ་སངས་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དགེ་

རྒན་དང་སྱོབ་གྲྭའི་ལས་བེད་ཚང་མས་བསམ་བྱོ་རང་དབང་ཅན་དུ་འཇྱོག་

དགྱོས་པ་དང་། བསམ་བྱོ་གུ་ཡངས་པྱོར་འཇྱོག་པ། བསམ་བྱོ་དེ་ཆྱོས་རབ་

ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་དུ་འཇྱོག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་

ཆེན་པྱོ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་འཇྱོག་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་འཇྱོག་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་ཕྲུག་ལའང་ཆྱོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་

དེ་གྱོང་འཕེལ་དུ་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལམ་སྤད་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པྱོ་ཡྱོད་པ་རེད། 

ངས་བསྱོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་ན། ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ་

ཕྲུ་གུའི་ཀད་པ་བཀྲུས་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་ཕྲུ་གུར་རྨྱོངས་དད་སེལ་བའི་

ཐབས་ཤེས་དེ་ནམ་ཡང་བེད་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་མ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་

པའི་ནང་དྱོན་མདྱོར་བསྡུས་ན་དེ་རེད། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་རྒྱ་

གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གཉིས་ལ་ཁད་པར་གང་ཡྱོད་ཅེ་ན། རྒྱ་གར་གི་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ལྟ་བ་སྒྱུར་ཐབས་ (Indoctrination) བེད་ཀི་རེད། 

དཔེར་ན་དེ་འད་རེད། འདི་འད་མ་རེད་ཅེས་ཕྲུ་གུ་ལ་གང་ཡང་བེད་དུ་མ་

བཅུག་པར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐག་བཅད་དེ་ཚང་མ་སྱོབ་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། 

ཀད་པ་འཁྲུད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སྤྱོད་སངས་ཀི་ཐབས་ལམ་དེ་ག་འད་རེད་ཅེ་ན། 

ཆྱོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་དེ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་རེད། 

ཇིདྡཱུ་ཀྲ�ཥྞམཱུརིས་གསུངས་པའི་ཚིག་དེ་སིང་རེ་པྱོ་མཐྱོང་གི་ཡྱོད། མིའི་ཆྱོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་དེ་སད་པར་བེད་ཐུབ་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་

མི་དེ་རང་བཞིན་གིས་སྤྱོད་བཟང་དང་མི་བཟང་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་

པ་དེ་རེད། དེ་འད་ཞིག་བེད་འཇུག་པའི་ཐབས་ཤེས་བེད་པ་དེ་ལ་ཤེས་ཡྱོན་

སྱོབ་སྱོན་ཞེས་བརྱོད་ཀི་ཡྱོད། རང་བཞིན་གིས་ཁྱོ་རང་གང་གི་ནང་ཡྱོད་

པ་དེ་འཕེལ་བར་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་

ཡྱོངས་འཛིན་ནམ་དགེ་རྒན་ཞེས་པ་དེ་མངྱོན་རྱོགས་རྒྱན་ལས། སེམས་མི་

འགྱོངས་པ་ཉིད་དང་ནི། །ངྱོ་བྱོ་ཉིད་མེད་སྱོགས་སྱོན་བེད། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་བྱོར་བ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡྱོངས་འཛིན་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་བཞིའི་

ནང་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཚང་མ་བསྡུས་ཡྱོད་ཅེ་ན་མ་འགིག་པ་མེད།

སེམས་མི་འགྱོངས་པ་ཉིད་ཅེས་བརྱོད་སྐབས། དགེ་ཕྲུག་གི་བསམ་

བྱོའི་ནུས་པ་དེ་མར་མ་བཅག་པའམ་དགེ་ཕྲུག་གི་བསམ་བྱོའི་ནུས་པ་དེ་

ལ་བཟྱོ་བཅྱོས་མ་བཏང་བར། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དགེ་ཕྲུག་གི་བསམ་བྱོའི་

ནུས་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་མེ་ཏྱོག་ནང་བཞིན་ཤར་འཇུག་པའི་ཐབས་ཤེས་

བེད་པ་དེ་ལ་སེམས་མི་འགྱོངས་པ་ཟེར་བ་རེད། སེམས་མི་འགྱོངས་པ་བེད་

པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ངྱོ་སྤྱོད་བེད་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། 

ངྱོ་བྱོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་ལ་སྱོགས་པའི་དྱོན་དག་གསར་པ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་

ནའང་། རྣམ་དཔྱོད་གསར་པ་ཤར་ཡྱོང་མཁན་དེ་ལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དངྱོས་དྱོན་གི་ངྱོ་སྤྱོད་དེ་ཚོ་སྤྱོད་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། གཉིས་དང་གཉིས་

བསྱོམས་ན་བཞི་དང་། བཞི་ནས་གཉིས་འཐེན་ན་གཉིས་ལྷག་གི་རེད་ཟེར་

བ་ལྟ་བུའི་ངྱོ་སྤྱོད་བེད་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ངྱོ་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་ལ་

ངྱོ་བྱོ་ཉིད་མེད་སྱོགས་སྱོན་བེད་ཞེས་བརྱོད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་ཡི་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་བྱོར་བ། །ཞེས་ཆྱོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་

གསལ་བར་བེད་པ་ལ་ཕི་ནང་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ག་ཚོད་ཡྱོད་པ་དེ་ང་ཚོས་

སེལ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཚོ་ཡྱོང་དུ་མ་འཇུག་

པར། དཔེར་ན་ཁྱོར་ཡུག་གི་ཆ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་བསལ་རྒྱུ་དང་། 

གྱོགས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་བསལ་རྒྱུ། སྤྱོད་ལམ་གི་ཆ་ནས་

ཀང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་བསལ་རྒྱུ་བཅས་བེད་མཁན་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

ཡྱོངས་འཛིན་ཞེས་པའི་མཚན་དེ་ཐྱོབ་ཀི་རེད་ཅེས་འཕགས་པ་བམས་པས་

དེ་ལྟར་གསུངས་འདུག བས་ཙང་དེ་ནི་བསྱོམས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་རེད།

སེམས་མི་འགྱོངས་པར་བེད་པ་དེ་དང་པྱོ་རེད། ང་ཚོས་སེམས་མི་

འགྱོངས་པར་བེད་པའི་ཚབ་ཏུ་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་པ་དང་འདྱོད་སེད་སེལ་

བ་བེད་ཀི་ཡྱོད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་རེ་དྱོགས་གང་རུང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་

བཏང་ནས་ཕྲུ་གུའི་བསམ་བྱོའི་ནང་ལ་མཚམས་རེ་རེ་བ་དང་མཚམས་རེ་

ཞེད་སྣང་སྐེ་རུ་བཅུག་པ་རེད། རེ་བ་དང་ཞེད་སྣང་གཉིས་ཀ་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འདི་འད་ཞིག་བསབ་པ་ཡིན་

ན་རེས་མ་ཁེད་རང་ལ་ཕྱོགས་འདི་འད་ཞིག་རག་གི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་

དང་། ཡང་ན་ད་ཐེངས་ཁེད་རང་རྒྱུགས་སྤྱོད་ནང་ཨང་དང་པྱོ་ཐྱོན་ན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ང་ཚོས་རྔན་པ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་སྤྱོད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། དེ་ཚོ་ཚང་མས་

སྱོབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ཀི་རེ་བ་དེ་ལ་བེད་སྤྱོད་ལྱོག་པ་གཏྱོང་གི་ཡྱོད་པ་རེད། 

དེ་རིང་ཁེད་རང་རྒྱུགས་མ་འཕྱོད་པ་ཡིན་ན་སྱོབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་འགྱོ་ཡི་

རེད། རྒན་ལགས་ཀིས་ཉེས་རྡུང་གཏྱོང་གི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བེད་ན། ཕྲུ་

གུའི་སེམས་དེ་འགྱོངས་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རེ་བ་བརྒྱབས་ནས་

སེམས་དེ་སྡུག་ཆགས་ཆགས་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། ཡང་ན་འཇིགས་སྣང་

ཐྱོག་ནས་སེམས་དེ་སྡུག་ཆགས་ཆགས་འགྱོ་ཡི་ཡྱོད་པ་རེད། དེར་བརེན་

འཇིགས་སྣང་དང་རེ་བ་གཉིས་པྱོ་དེ་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་

བེད་སྤྱོད་མི་གཏྱོང་བ་དང་། འགན་བསྡུར་དང་མཚུངས་བསྡུར་དེ་སྱོབ་

སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་བེད་སྤྱོད་མི་གཏྱོང་བ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

ཀི་ནང་དྱོན་སིང་པྱོ་ལྟ་བུ་དེ་རེད།

ངས་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་ངྱོ་སྤྱོད་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁེད་རང་ཚོས་

དེའི་ཐྱོག་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་ག་རེ་ཡྱོད་ནའང་འཛེམས་ཟྱོན་མེད་པའི་

ཐྱོག་ནས་གནང་རྱོགས། གཅིག་བས་ན་ངས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱོད་ཀི་རེད། གཅིག་

བས་ན་ང་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱོད་ཀི་མ་རེད། ལན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ན་རེས་སུ་ཞིབ་

འཇུག་བས་ཏེ་ལན་ཞུ་ཆྱོག་གི་རེད། ངས་འདི་ནས་མཚམས་འཇྱོག་གི་ཡིན།

དི་བ་དིས་ལན།

དྲྱི་བ།	 ང་ཚོ་བཙན་བྩོལ་ལ་གནས་པའྱི་རྱིང་འདྱིར་བཙན་བྩོལ་གཞུང་གྱི་གནས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་ག་མེད་ཐྩོག་གནང་ཐུབ་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་སྩོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།

ལན།	 སྩོབ་སྟྩོན་ག་མེད་ཟེར་བ་དེ་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱི་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་

ཐྩོབ་ཐང་ནང་ཚུད་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད།	ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་

རེས་སུ་སྩོབ་སྟྩོན་ག་མེད་མྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་མེད།	སྩོབ་སྟྩོན་ག་ཡྩོད་ཟེར་བ་

དེ་ཨྱིན་སད་དུ་	 tuition fees	 ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྩོབ་

སྟྩོན་ག་མེད་ཟེར་དུས་འགྲྩོ་སྩོང་གང་ཡང་གཏྩོང་མྱི་དགྩོས་པའྱི་དགྩོངས་

པ་འཁྩོར་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡྩོད་བཟྩོ་འདུག	 འགྲྩོ་སྩོང་གང་ཡང་གཏྩོང་མྱི་

དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 དཔེར་ན་སྩོབ་དེབ་ཉྩོ་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 སྒྱིག་ཆས་བཟྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཉྱིན་མྩོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་

ཡྱིན་ནའང་སྒྱིག་ཆས་ཉྩོ་དགྩོས་པའྱི་འགྲྩོ་སྩོང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེའྱི་ནང་

ནས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སྩོབ་སྟྩོན་བེད་པའྱི་ཡྩོན་ཞྱིག་དེང་སང་སྩོབ་གྲྭ་མང་

པྩོའྱི་ནང་ལེན་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྩོབ་སྟྩོན་ག་དེ་གཙོ་ཆེ་ཤྩོས་དགེ་རྒན་གྱི་

ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 གཞུང་གྱིས་འགན་ལེན་བེད་དགྩོས་པའྱི་མཐུན་རྐེན་གཙོ་བྩོ་དེ་དགེ་རྒན་

གྱི་ཕྩོགས་དེ་རེད།	 དགེ་རྒན་གྱི་ཕྩོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགེ་ཕྲུག་གྱི་ས་ནས་

དངུལ་བསྡུ་མྱི་དགྩོས་པར་དགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྐེན་དེ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་

བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བསམ་བྩོ་ཞྱིག་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་

རེད།	 དེ་མྱིན་གཞན་དེ་ཚོ་ཁ་ཐུག་འགྲྩོ་ས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡྩོད་

པ་རེད།	 ཉལ་ཆས་ཡྱིན་ན་ཉལ་ཆས་ཀྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་སྩོང་ཞྱིག་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པ་རེད།	 དེ་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་འགྲྩོ་སྩོང་ཞྱིག་རེད།	 ནང་དུ་བསད་ནའང་འགྲྩོ་

སྩོང་དེ་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཕྲུ་གུ་ནང་དུ་ཉར་བ་ཡྱིན་ནའང་གྩོན་

གྩོས་སྩོགས་འགྲྩོ་སྩོང་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་བཞྱིན་རེད་མྩོ་རེད་རྒྱུ་ཡྱིན་

ནའང་རེད།	 ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 ཕྲུ་གུ་སྩོབ་གྲྭར་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་

ཙང་འགྲྩོ་ས་དེ་སྩོབ་གྲྭར་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་རེད།	 དགེ་རྒན་གྱིས་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲད་

པ་དེའྱི་དྩོན་དུ་དངུལ་ལེན་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	དེར་བརེན་སྩོབ་སྟྩོན་ག་ཡྩོད་

ཟེར་བ་དེ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།	 གཞུང་གྱིས་ངྩོས་ལེན་བས་པའྱི་སེར་གྱི་སྩོབ་

གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་མེད་པར་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་མེད་པར་

མ་བེད་ན་གཞུང་གྱིས་ངྩོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 བས་ཙང་དེ་གཅྱིག་

གྱུར་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 གཞུང་གྱིས་ངྩོས་ལེན་བེད་མྱི་དགྩོས་པ་དེ་ཚོ་

ཡྱིན་ན།	ཕ་མ་དང་སྩོབ་གྲྭ་གཉྱིས་མྩོས་མཐུན་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་སབས་གཞུང་

ལ་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 གཞུང་གྱིས་ངྩོས་ལེན་བེད་དགྩོས་

ཀྱི་ཡྩོད་ན་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་འྩོག་ཏུ་སྩོང་ནས་གཞན་དག་ག་རེ་ལེན་གྱི་ཡྩོད་

ནའང་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་ག་དེ་ལེན་མྱི་དགྩོས་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་

ཆེན་པྩོ་རེད།

	 འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་ལ་

ཆགས་པའྱི་རེས་སུ་དེ་གར་འཇྩོག་རྒྱུ་མ་རེད།	འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་འཛིན་

གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་རྱིམ་པས་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་

སད་ཡྱིག་དེ་བྩོད་སད་ནང་བསྒྱུར་དགྩོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད།

གཉྱིས་པ།	 རྒྱུགས་སྤྲྩོད་ཀང་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་གཏྩོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བ་དེ་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་སད་ཡྱིག་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ཡྱིན་དུས་རྒྱུགས་ཀང་

བྩོད་སད་ཡྱིག་ནང་གཏྩོང་གྱི་རེད།	ཡྱིན་ནའང་སད་ཡྱིག་གཞན་རྣམས་སད་

ཡྱིག་གཞན་རང་གྱི་ནང་ལ་གཏྩོང་གྱི་རེད།	 སད་ཡྱིག་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་

ཟེར་བ་དེ་སྩོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཡྩོད་པ་རེད།	 སད་ཡྱིག་སྩོ་སྩོའྱི་སྩོབ་

སྦྩོང་མ་གཏྩོགས།	 སྩོབ་ཚན་གཞན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའྱི་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་དེ་

བྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་གཏྩོང་གྱི་རེད།	 རྒྱུགས་སྤྲྩོད་གཏྩོང་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་

དེ་སངས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་ཁྩོ་རང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་

རེད།	 དེ་མྱིན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་

གྲྭ་སྩོགས་ལ་འགྲྩོ་དགྩོས་པར་བརེན།	 གཞྱི་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་དེ་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་དང་

དེའྱི་ལག་འཁྱེར་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་དེ་བྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་ལ་

བཏང་བ་དེ་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

གསུམ་པ།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་ཟེར་བ་དེ་ག་དུས་ནས་བསབ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་ཅེ་ན།	

ཚད་མ་རྱིག་པ་དེ་ཕྲུ་གུ་སྐེས་པ་ནས་བསབ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ཡང་

ཁ་གྲག་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་པའྱི་སབས་ནས་ཚད་མ་རྱིག་པ་སྩོབ་རྒྱུ་འགྩོ་

འཛུགས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་བསབ་རྒྱུར་

ལྩོ་ཚད་དང་སྩོབ་ཚན་ལ་བསྒུག་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་

ཟེར་དུས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་ཆེན་

པྩོ་ཞྱིག་བསབ་དགྩོས་པའྱི་དགྩོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་མེད།	

གཞུང་ཆེན་པྩོ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དེ་ཚོ་རེས་མ་བསབ་དགྩོས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཀྱི་རེད།	 གང་ལྟར་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཞེས་པ་དེ་གང་ལ་གྩོ་དགྩོས་ཤེ་ན།	 དེ་

ནྱི་དཔྱད་པ་བེད་པའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་དེ་ལ་ཟེར་བ་རེད།	 དཔེར་ན་དེ་རེད་

ཅེས་བརྩོད་ན་ཡྱིན་པར་ཆ་འཇྩོག་བེད་པ་དང་།	དེ་མ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ན་མ་

ཡྱིན་པར་ཆ་འཇྩོག་བེད་པ་མ་ཡྱིན་པར།	 དེ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་འདུག་ན།	

དེ་ཡྱིན་མྱིན་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་སྐྩོན་མེད་

ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་གྲྭ་སར་སྩོད་དུས་གྩོ་བ་དེ་ཙམ་ལྩོན་གྱི་མེད།	 ཤེས་འདྩོད་

ཀྱི་བྩོ་ཞེས་བརྩོད་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་ཀང་།	 ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་སྐྩོན་མེད་

ཅེས་པའྱིྱི་ཚིག་རྱིང་པྩོ་ཞྱིག་བརྩོད་རྒྱུ་དེ་དངྩོས་གནས་གལ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་

རེད་འདུག	 ཤེས་འདྩོད་ལ་སྐྩོན་ཤྩོར་བ་དེ་ལས་ས་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	 ཤེས་

འདྩོད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མེད་ན་དཔྱད་པ་དེ་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད།	 ཤེས་འདྩོད་

ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན་དཔྱད་པ་དེ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

	 དཔྱད་པ་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་ན་མ་གཏྩོགས་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་

དེ་ཕྲུ་གུ་ཁ་གྲག་ཡྩོང་དུས་ནས་བསབ་དགྩོས།	 དེ་ནྱི་མ་ཤྱི་བར་དུ་བསབ་

དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ཡང་མྱི་ཚེ་དང་མཉམ་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས།	 སྩོབ་ཚན་གཞན་བཞྱིན་ཟུར་དུ་བཏྩོན་རྒྱུ་

ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད།

དྲྱི་བ།	ལེའུ་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ་རྒན་གྱི་ནང་གསེས་	༡༡།༡༢	པའྱི་ནང་།	སྩོན་འགྲྩོ་

དང་གཞྱི་རྱིམ་འྩོག་མའྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་

ཤེས་ཚད་ཐྩོག་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་ཡྩོད་པ་དགྩོས་ཤྱིང་།	 གཞན་པའྱི་ཐད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ད་ལྟའྱི་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡྩོད་པའྱི་སྩོར་ལ་ཁྱབ་

བསྒགས་གང་འདྲ་གནང་དགྩོས་སམ།

ལན།	 ཁྱིམས་ལུགས་ད་དུང་གཏན་འབེབས་བས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཁྱིམས་ལུགས་

གཏན་འབེབས་བེད་པར་ད་དུང་ཡང་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགྩོར་སྱིད།	 སྤྱིར་

བཏང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྩོད་དགྩོས་པ་གལ་

ཆེན་པྩོ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ལུགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་ལ་མ་ཕབ་

པའྱི་སྩོན་དུ་དགེ་རྒན་ཚོར་སྱིད་བྱུས་ནང་བཤད་པ་བཞྱིན་འྩོས་ཆྩོས་ཆ་

ཚང་འགྲྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དགྩོས་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་ས་ཕྱི་མ་

གཏྩོགས་དེ་འདྲ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད་ལ།	 ཡྩོང་དགྩོས་

ངེས་ཤྱིག་ཀང་རེད།	 གང་ལགས་ཤེ་ན།	 གྲྩོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ཁྱིམས་ལུགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་གསལ་

ཁ་བསྟན་ཡྩོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བང་རྱིམ་ལྟར་རྒྱུན་འཁྱྩོངས་བེད་

དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

	 སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དངྩོས་གཞྱིར་བསྩོ་བཞག་བས་པ་དེ་ཚོ་

ལ་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐྩོན་དགྩོས་པའྱི་ཚད་འཛིན་བེད་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་མེད་ན་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་རྩོགས་སུ་བསྩོ་བཞག་བེད་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དགེ་རྒན་ལས་རྩོགས་དེ་ཚོའང་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་

འབམས་པའྱི་ཤེས་ཚད་ཐྩོན་པ་ཡྱིན་ན།	 རྱིམ་པས་དགེ་རྒན་ནང་འགྲྩོ་རྒྱུ་

ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།	 ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དེ་

ལྟར་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཡྩོད་ཚད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་བརེ་པྩོ་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད།	 ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་

ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་སེབ་གཅྱིག་ལ་བརེ་པྩོ་བརྒྱབ་

རྒྱུ་དེ་ཡྩོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།	 གསར་པ་བསྩོས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོ་ལ་

ཆ་རྐེན་དེ་དག་ཚང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲའྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་

སབས་སུ་རྱིང་པ་དེ་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བརེ་པྩོ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཐབས་ཡྩོད་པ་

མ་རེད་ལ།	 ཁྩོ་མ་རྩོགས་པའྱི་བར་དུ་རྱིང་པའྱི་ལམ་སྩོལ་བཞག་དགྩོས་པ་

ཞྱིག་དང་།	 གསར་པ་རྣམས་བརྒྱུད་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ལམ་སྩོལ་གསར་པ་ལ་

འགྲྩོ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

དྲྱི་བ།	 དྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་།	 གྩོང་དུ་བཀྩོད་པའྱི་ར་

དྩོན་གྱི་སྱིང་པྩོ་ཁག་དང་མྱི་འགལ་བར་ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་མ་ར་དང་སྤྱི་ཚོགས་

རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སྩོངས་ཤྱིང་།	 ཟེར་བ་དེ་གང་ལ་བཀྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད་དམ།

ལན།	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ངྩོ་བྩོའྱི་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་ཤེས་ཡྩོན་ཞེས་པ་ནྱི་

ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་པ་དང་།	 ནང་གྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་པ་སད་སྱིན་

རྩོགས་གསུམ་བེད་པའྱི་མྱིའྱི་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྩོན་ཏན་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་བ་

རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་རེད།	 དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ངྩོས་འཛིན་བེད་པའྱི་སབས་

སུ་ཤེས་ཡྩོན་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་ཡྱི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས།	

ནང་གྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་པ་སད་སྱིན་རྩོགས་གསུམ་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་ལ་བརྩོད་ཀྱི་མེད།	 སྤྱིར་བཏང་མྱི་ཚེའྱི་ནང་འབྱི་ཀྩོག་རྱིས་གསུམ་རྐང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

རྐང་གྱིས་གྩོ་ཆྩོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུན་ཞྱིག་ཡྩོད།	དེ་ལས་གཞན་པ་

ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་རེད་དེ།	 ནང་གྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་པ་སད་

སྱིན་རྩོགས་གསུམ་བེད་པ་ལ་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དེ་

བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།

	 ཕྱིའྱི་ཡུལ་ཟེར་བ་དེ་ལའང་ཕྱི་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་འབེད་སྟངས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་

རེད།	 ང་ཚོས་འདྱིར་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ཟེར་དུས་སྩོ་ཕྱི་ལྩོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཟེར་

གྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 དབང་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ཚོ་ལ་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	དབང་ཤེས་ནྱི་དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད།	དབང་

པྩོ་ལྔ་པྩོ་ནྱི་རྣ་བའྱི་དབང་པྩོ་དང་།	 མྱིག་གྱི་དབང་པྩོ།	 སྣའྱི་དབང་པྩོ།	 ལེའྱི་

དབང་པྩོ།	ལུས་ཀྱི་དབང་པྩོ་བཅས་རེད།	དབང་རེན་ཁྩོག་པ་ཞེས་མཐྩོང་རྒྱུ་

ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཕྱིའྱི་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	དབང་རེན་ཁྩོག་པ་

ཟེར་དུས་ང་ཚོའྱི་དབང་པྩོ་གང་ལ་གནས་སའྱི་རེན་དེ་རེད།	 དཔེར་ན་མྱིག་

གྱི་དབང་པྩོ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྩོལ་ཏུ་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	 དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་

དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོ་མཚན་ཉྱིད་པས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་

རེད།	 རྣ་བའྱི་དབང་པྩོ་ཟེར་དུས་རྣ་བའྱི་དབང་པྩོ་མཐྩོང་རྒྱུ་མེད་ཀང་དབང་

རེན་ཁྩོག་པ་གང་ལ་གནས་སའྱི་ཨ་ཅྩོག་ཅྱིག་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད།	 དེ་བཞྱིན་དུ་

ལེའྱི་དབང་པྩོའྱི་ལེ་དང་སྣ་ཡྱི་དབང་པྩོའྱི་སྣ་བཅས་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།	

བས་ཙང་དབང་པྩོ་ལྔ་ལ་བརེན་པའྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་ལ་དབང་ཤེས་ཞེས་

བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དབང་ཤེས་དེ་དག་གྱིས་ལས་ཀ་རེ་རེ་བེད་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 མྱིག་གྱི་དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱིག་ཤེས་ཀྱིས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཟུགས་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 རྣ་བའྱི་དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་

རྣ་ཤེས་ཀྱིས་སྒ་ཐྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྣའྱི་དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་ལ་བརེན་

ནས་སྣ་ཤེས་ཀྱིས་དྲྱི་སྣྩོམ་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ལེ་ཡྱི་དབང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་

ལེ་ཤེས་ཀྱིས་རྩོ་མྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ལུས་ཀྱི་དབང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་

ལུས་ཤེས་ཀྱིས་རེག་བ་མྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བས་ཙང་གཟུགས་སྒ་དྲྱི་རྩོ་

རེག་བ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་དབང་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་རེད།	 དབང་པྩོ་ལྔའྱི་ཤེས་པའྱི་

ཡུལ་གྱི་ནང་ལ་མ་འདུས་པའྱི་ཕྱིའྱི་དངྩོས་པྩོ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	

ཕྱིའྱི་དངྩོས་པྩོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 རགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	

ཕྲ་མྩོ་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 ཕྱིའྱི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དབང་པྩོ་ལྔའྱི་

ཤེས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 བས་ཙང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཕྱིའྱི་

ཡུལ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 དབང་པྩོ་དྲུག་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན།	 དེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པྩོ་དེ་རེད།	 དབང་

པྩོ་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པྩོ་དེ་ལ་ཁ་ནང་བལྟས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་

རེད།	 ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པྩོའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་ཆྩོས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	གཟུགས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་དང་།	སྒའྱི་སྐེ་མཆེད།	དྲྱིའྱི་སྐེ་མཆེད།	རྩོའྱི་

སྐེ་མཆེད།	 རེག་བའྱི་སྐེ་མཆེད་བཅས་ལྔ་དང་།	 གཟུགས་སྒ་དྲྱི་རྩོ་རེག་

བ་ལྔ་པྩོ་གང་གྱི་ནང་དུའང་མ་འདུས་པའྱི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ལ་ནང་གྱི་དངྩོས་པྩོ་

ཞེས་བརྩོད་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་རེད།	 དེ་འདྲ་བའྱི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ལ་ཆྩོས་ཀྱི་སྐེ་

མཆེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དྩོན་ལྟ་བུ་དང་

གནས་ལུགས་ཀྱི་དྩོན་ལྟ་བུ་ནྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 མྱིག་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གྱིས་མཐྩོང་བ་དང་རྣ་ཡྱིས་ཐྩོས་པ་བཅས་གང་ཡང་མེད།	 ཕྱིའྱི་དབང་པྩོའྱི་

ཤེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་རེད།	 ཡྩོངས་གྲགས་ལ་དབང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་གང་

ཡང་རུང་བའྱི་ཡུལ་དུ་བེད་པའྱི་གཟུགས་སྩོགས་ལྔའམ་དབང་པྩོ་ལྔའྱི་

ཡུལ་ལ་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་པ་ཞེས་བཤད་དུས་དབང་པྩོ་ལྔ་པྩོའྱི་ཤེས་

པས་གང་མཐྩོང་བ་དེའྱི་རེས་ལ་ཡྱིད་དཔྱྩོད་ཀྱི་རྩོག་པ་ཞྱིག་སྐེས་ནས་

ཡྩོང་གྱི་རེད།	 མྱིག་གྱིས་གཟུགས་མཐྩོང་བ་ཡྱིན་ན་མྱིག་ཁྩོ་རང་གྱིས་

གཟུགས་ལ་འདུ་ཤེས་གང་ཡང་འཛིན་གྱི་མ་རེད།	 དཀར་པྩོ་སྩོན་པྩོ་

ལྗང་ཁུ་ག་རེ་མཐྩོང་བ་ཡྱིན་ནའང་མཐྩོང་བ་རང་རེད།	 མྱིག་གྱི་དབང་པྩོ་

ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་དེ་ཁ་ཐུག་འཕྲད་ནས་འགྲྩོ་དུས་པར་འདྲ་པྩོའྱི་

གཟུགས་བརན་ཞྱིག་མྱིག་གྱི་དབང་པྩོ་ལ་ཤར།	 དེ་ནས་མྱིག་གྱི་དབང་

པྩོ་ལ་ཤར་བ་དེ་མྱིག་གྱི་ཤེས་པས་མཐྩོང་བ་རེད།	 མྱིག་གྱི་ཤེས་པས་

མཐྩོང་བའྱི་རེས་སུ་དེའྱི་མཉམ་དུ་འགྲྩོ་མཁན་གྱི་རྩོག་པས་གཟུགས་

བརན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད།

	 མ་གཞྱི་ནས་བྩོ་རྱིག་གཟྱིགས་མ་མྩོང་མཁན་ཡྱིན་ན་ངས་འདྱི་ནས་བཤད་

པ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་འཁྱྩོལ་བ་ཞྱིག་ཨེ་ཡྩོང་བསམ་གྱི་འདུག	 མྱིག་གྱིས་

སེར་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་བའྱི་སབས་སུ་མྱིག་གྱི་དབང་པྩོ་ལ་བརེན་པའྱི་ཤེས་

པ་དེས་སེར་པྩོ་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 སེར་པྩོ་ཟེར་བའྱི་མྱིང་

དེ་དྲན་གྱི་མ་རེད།	 སེར་པྩོ་དེ་སྩོན་པྩོ་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་མཐྩོང་གྱི་རེད་མ་

གཏྩོགས།	 སེར་པྩོ་དེ་སྩོན་པྩོ་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་འདུ་ཤེས་དེ་འཛིན་གྱི་ཡྩོད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པ་མ་རེད།	 འདུ་ཤེས་འཛིན་མཁན་དེ་རྩོག་པ་རེད།	 དབང་པྩོ་ཚང་མའྱི་

རེས་སུ་འགྲྩོ་མཁན་གྱི་རྩོག་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	 དབང་པྩོ་ཚང་མའྱི་རེས་

སུ་འགྲྩོ་མཁན་གྱི་རྩོག་པ་དེས་མྱིག་གྱི་དབང་པྩོ་ལ་ཤར་བའྱི་ཁ་དྩོག་ཡྱིན་

ནའང་རེད།	 གཟུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 དེའྱི་དྩོན་སྤྱིའམ་གཟུགས་བརན་

ཞྱིག་འཁྱེར་ནས་གཟུགས་བརན་དེ་དང་དངྩོས་པྩོ་གཉྱིས་ལ་དབེ་བ་མ་ཕེ་

བར་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་འཛིན་གྱི་རེད།	 རྩོག་པ་ལ་སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་དུ་

འཛིན་པའྱི་ཞེན་རྱིག་ཅེས་བརྩོད་དགྩོས་པ་ནྱི་སྒ་སྤྱི་དང་དྩོན་སྤྱི་གཉྱིས་པྩོ་

དབེ་བ་མ་ཕེ་བར་འཛིན་པ་ལ་བརེན་ནས་རེད།	 ང་ཚོའྱི་རྩོག་པའྱི་ནང་ལ་

སེར་པྩོའྱི་དྩོན་སྤྱི་བཞག་ཚར་བ་དེ་མྱིག་བཙུམས་པ་ཡྱིན་ནའང་སེར་པྩོའྱི་

དྩོན་སྤྱི་ཞྱིག་རྩོག་པའྱི་ནང་དུ་ཤར་སྩོད་ཀྱི་རེད།	 མྱིག་བཙུམས་པའྱི་རེས་

སུ་སེར་པྩོ་དང་སྩོན་པྩོའྱི་གཟུགས་བརན་ཞྱིག་རྩོག་པའྱི་ནང་ཤར་ནས་

བསད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དེ་སེར་པྩོ་དང་སྩོན་པྩོ་མ་རེད།	 མྱིག་གྱིས་མཐྩོང་བའྱི་

སེར་པྩོ་དང་སྩོན་པྩོ་དེ་ལ་ཐ་སད་སྦར་བ་དང་འདུ་ཤེས་བཟུང་ནས་འདྱི་ལ་

སྩོན་པྩོ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ལ་སེར་པྩོ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 འདྱི་ཆེན་

པྩོ་རེད།	 དེ་ཆུང་ཆུང་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཚང་མའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་

རྩོག་པ་རེད།	མྱིག་གྱིས་མཐྩོང་བ་ཙམ་གྱིས་སེར་པྩོ་དེ་ཤེས་པ་མ་རེད།	ཕྲུ་

གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་དྩོག་སེར་པྩོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ན་སེར་ལྷང་ལྷང་

དེ་མྱིག་ལ་ཤར་ནས་བསད་ཡྩོད་ཀང་དེ་ལ་སེར་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

དེ་བརྡ་ཡྱི་ཐ་སད་སྦར་ནས་ཁྩོའྱི་རྩོག་པའྱི་ནང་ལ་གཅྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

དེ་ལ་གྩོ་རྒྱ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།



29

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

	 ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་སྟངས་དེ་ག་འདྲ་རེད་ཅེ་ན།	ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་ཐ་སད་

ག་རེ་སྦྩོར་གྱི་ཡྩོད་པ་དེ་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་བརྡ་སྤྲད་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དཔེར་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་སེར་པྩོ་ལ་

འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་སེར་པྩོ་རེད་ཅེས་མ་བསབ་པ་ཡྱིན་ན།	 ཁྩོས་སེར་པྩོ་ཡྱིན་

པའྱི་ཐ་སད་དེ་སྦྩོར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 སྩོན་པྩོ་ལ་སྩོན་པྩོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་དེ་

སྦྩོར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 བས་ཙང་ང་ཚོས་ཁ་དྩོག་དཀར་དམར་བསབ་དུས་

ཁ་དྩོག་ནས་འགྩོ་བཙུགས་ཏེ་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་ཚོས་གཞྱི་

བསབ་དུས་ཤྩོག་བུའྱི་ཚོས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་འཁྱེར་ཡྩོང་ནས་འདྱི་ལ་སྩོན་པྩོ་

ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 འདྱི་ལ་སེར་པྩོ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ལྟ་བུ་ཚང་མས་

ཕྲུ་གུར་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བས་ཙང་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་

སྟངས་དེ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་རེད།	 ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རྒྱ་གཅྩོད་པ་

དང་མཉམ་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེ་ན།	 ནང་གྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་

པས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་བལྟ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ནང་གྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་

པ་དང་པྩོ་དེ་ལ་སད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 གཉྱིས་པ་དེ་ལ་སྱིན་དགྩོས་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 གསུམ་པ་དེ་ལ་རྩོགས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 མ་གཞྱི་

འདྱིར་ཚིག་འབྱི་སྟངས་དེ་ཁག་པྩོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཀང་།	 དྩོན་

དག་དེ་རང་རེད།

	 སད་ཟེར་དུས་བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་དེ་ཡྩོད་ཀང་བག་ལ་ཞ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པ་

རེད།	 དེ་འདྲ་བའྱི་བག་ལ་ཞ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྱི་གྩོ་རྒྱ་

གཅྩོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སེར་པྩོའྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའྱི་ཤེས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པའྱི་ནུས་པ་དེ་སད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སེར་པྩོའྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་

པའྱི་ཤེས་པའྱི་ནུས་པ་དེ་སད་པའྱི་རེས་སུ་སེར་པྩོ་ལ་སེར་པྩོའྱི་ཐ་སད་

སྦར་ནས་ཡུལ་དང་ཐ་སད་གཉྱིས་པྩོ་ལ་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་གཞྱི་ནས་

སེར་པྩོ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྩོག་པའྱི་དངྩོས་པྩོ་ཞྱིག་ལ་སེར་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་དང་།	 དེ་ལ་སེར་འཛིན་མྱིག་ཤེས་ཀྱིས་མཐྩོང་།	 སེར་འཛིན་རྩོག་

པས་འཛིན་པ་རེད།	 སེར་འཛིན་རྩོག་པ་སྐེས་པ་ཙམ་གྱིས་སེར་པྩོ་འཛིན་

པའྱི་རྩོག་པ་དེ་སེར་པྩོའྱི་བརྡ་ཡྱི་ཐ་སད་ལ་མ་བརེན་པར་སེར་པྩོ་འཛིན་

པའྱི་རྩོག་པ་དེ་སྐེ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སེར་པྩོ་འཛིན་པའྱི་རྩོག་པ་དེ་སྐེས་

པའྱི་རེས་སུ་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྱི་གྩོ་རྒྱ་དེ་གཅྩོད་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	 ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྱི་གྩོ་རྒྱ་

གཅྩོད་པ་དང་མཉམ་དུ་སེར་པྩོ་འཛིན་པའྱི་རྩོག་པ་དེས་དེའྱི་ནང་གྱི་ཤེས་

པའྱི་ནུས་པ་དེ་སད་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 དེ་སད་པ་ཡྱིན་ཡང་སྱིན་ཡྩོད་པ་མ་རེད་

ལ་རྩོགས་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སེར་པྩོ་དེ་དྩོན་རང་མཚན་པ་རེད།	 སེར་

འཛིན་རྩོག་པ་དེས་སེར་པྩོ་དེ་དྩོན་རང་མཚན་པ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

མ་རེད།	 སེར་པྩོ་འཛིན་པའྱི་བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་དེ་སད་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏྩོགས་

བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་དེ་སྱིན་ཡྩོད་པ་མ་རེད།

	 བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེ་ན།	 ཡང་ནས་ཡང་

དུ་སེར་པྩོ་དང་སེར་པྩོའྱི་དྩོན་སྤྱིའྱི་བར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་རེས་སུ་

དྩོན་རང་མཚན་པའྱི་སེར་པྩོ་དེ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དང་།	 བྩོ་ལ་འཆར་

བའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་སེར་པྩོ་དེ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སྩོགས་ཞྱིབ་

ཚགས་པྩོས་ཤེས་པའྱི་བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་སད་པ་དེ་སྱིན་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པ་རེད།	 བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་རྩོགས་པར་བེད་རྒྱུ་དེ་ཁག་པྩོ་རེད།	 སངས་རྒྱས་

ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སེབས་དུས་དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་སེར་འཛིན་མྱིག་ཤེས་དེའང་རྣམ་མཁྱེན་ཡྱིན་ཞེས་

བརྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སེར་འཛིན་མྱིག་ཤེས་དེས་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་རྩོགས་ཀྱི་རེད།	 བས་ཙང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ལ་རྩོགས་པ་ཞེས་བརྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བྩོ་ཡྱི་ནུས་པ་དེ་སད་པ་

དང་།	སྱིན་པ།	རྩོགས་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཡྩོན་ཏན་ཞྱིག་ལ་ཤེས་

ཡྩོན་ཟེར་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

དྲྱི་བ།	 དྩོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པའྱི་མཇུག་ཏུ་	 “ཁྱད་པར་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་སྱི་ཞུ་དང་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།”	 ཞེས་པ་དང་།	 དྩོན་ཚན་

གསུམ་པའྱི་བརྒྱད་པར་	“བྩོད་མྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གྩོང་དུ་བཀྩོད་

པའྱི་ར་དྩོན་སྱིང་པྩོ་ཁག་དང་མྱི་འགལ་བར་ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་མ་ར་དང་སྤྱི་

ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སྩོང་ཞྱིང་”	ཞེས་པ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གྩོ་བ་

ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

ལན།	 དྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་བརྒྱད་པ་དེ་གྩོང་དུ་བཀྩོད་པའྱི་ར་དྩོན་སྱིང་པྩོ་ཁག་

དང་མྱི་འགལ་ཞེས་པའྱི་གྩོང་བཀྩོད་ར་དྩོན་ཚང་མར་བཀྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཐུག་ལ་སྦར་ས་དེ་གསུམ་པའྱི་བཞྱི་པ་དང་།	ལྔ་པ།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དྲུག་པ་བཅས་ལ་སྦར་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་དང་ཕན་

བདེ་སྒྲུབ་ཆེད་ཞེས་པ་དེ་ལའང་སྦར་མ་ཆྩོག་པ་མེད་ཀང་།	 གསུམ་པའྱི་

བཞྱི་པ་དང་།	 ལྔ་པ།	 དྲུག་པ་བཅས་ལ་སྦར་ན་སྟབས་བདེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད།	

ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྦར་སའྱི་གཉྱིས་པའྱི་ལྔ་པ་དེ་ལ་སྦར་ནའང་མྱི་འགྲྱིག་པ་

གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་དང་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དེ་

ག་འདྲ་ཡྩོང་གྱི་རེད་ཅེ་ན།	 དེ་དང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གཉྱིས་པྩོ་དེ་

འབེལ་བ་སྦར་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ན།	 མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་

ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་མ་སྩོང་བ་ཡྱིན་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་མ་རེད་ལ།	ཕན་བདེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

	 ང་ཚོས་སད་ཆ་བཤད་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་འགྩོད་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན།	 རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ཡུལ་མྱི་

ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་དགྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས་ཡུལ་མྱི་ཆ་

ཤས་ཤྱིག་ལ་དགྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་

འབྩོར་གྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	 སྤྱི་ཚོགས་དེའྱི་ནང་གྱི་མྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་

ཁ་ཤས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་དང་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ཡྱི་སྱི་ཞུ་དང་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	གང་ལགས་ཤེ་ན།	མ་

རའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གྱི་དྩོན་དག་སྱིང་པྩོ་དེ་གང་

འདྲ་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེ་ན།	 གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བཤུ་གཞྩོག་བེད་པ་དེ་རེད།	

གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བཤུ་གཞྩོག་མ་བས་པར་མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་

དཔལ་འབྩོར་གྱི་སྩོལ་རྒྱུན་དེ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སྤྱིར་མ་རའྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

རྱིང་ལུགས་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོམ་རྭའྱི་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྱི་མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་ནང་འགྲན་བསྡུར་མེད་

པར་འགྲྩོ་ས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 འགྲན་བསྡུར་ཡྩོད་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་

སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

	 འགྲན་བསྡུར་ཞེས་པ་དེ་རྒྱལ་ཕམ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དང་།	 རང་རྒྱལ་གཞན་

ཕམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས།	 རང་ཕམ་གཞན་རྒྱལ་

བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་སུ་གང་གྱིས་ཀང་འགྲན་བསྡུར་བེད་ཀྱི་མ་རེད།	 རང་

དབང་ལྡན་པ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ཞེས་པ་དེ་ཡྩོང་རྒྱུ་མེད་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 free and fair competition	 ཞེས་

པ་ཁྩོ་རང་རྫུན་མ་རེད།	 འགྲན་བསྡུར་བེད་དུས་རང་དབང་ལྡན་པ་ཡྩོང་

རྒྱུ་ཡྩོད་པ་མ་རེད་ལ།	 དྲང་བདེན་ཡང་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 འགྲན་

བསྡུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྩོ་སྩོ་ཐྩོབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་

རེད་མ་གཏྩོགས་ཤྩོར་འཇུག་གྱི་མ་རེད།	 བས་ཙང་འགྲན་བསྡུར་དེ་མ་

ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ར་གཅྱིག་རེད།	 འདྩོད་རྔམས་ཀྱིས་བཤུ་གཞྩོག་

གཏྩོང་བ་དེ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ར་གཉྱིས་པ་དེ་རེད།	 ད་ལྟའྱི་མ་ར་

རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་འྩོག་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་དེང་སང་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 སྩོ་སྩོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྩོ་

སྩོས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད་ལ།	 སྩོ་སྩོར་ཐག་གཅྩོད་པའྱི་དབང་ཆ་ཡྩོད་

པ་དེའང་འཕྲྩོགས་ཟྱིན་པ་རེད།	 དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་མྱི་ལ་བལྟ་

རྒྱུ་དང་།	 གཟུགས་མཐྩོང་རླུང་འཕྲྱིན།	 གསར་ཤྩོག་སྩོགས་ཀྱིས་ཤུགས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གནྩོན་གང་སྤྲད་པ་དེའྱི་འྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།

	 མྱིའྱི་དངྩོས་གནས་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལྷམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན།	 ལྷམ་

ཆ་གཅྱིག་ཡྩོད་ན་མྱི་དེའྱི་ལྷམ་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དེ་ཚང་ཡྩོད།	ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་

ལྟར་གསར་ཤྩོག་དང་དྲྱིལ་བསྒགས།	 གཟུགས་མཐྩོང་རླུང་འཕྲྱིན་སྩོགས་

བལྟས་ན་ལྷམ་དེས་འདང་གྱི་མ་རེད།	 ཞྩོགས་པར་རྒྱུགས་དུས་ལྷམ་ཞྱིག་

དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	ལས་ཁུངས་སུ་འགྲྩོ་དུས་ལྷམ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	 ཁྲུས་ཁང་ལ་འགྲྩོ་དུས་ལྷམ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 རེད་མྩོ་

རེད་དུས་ལྷམ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེས་ཡང་ཡང་བསྒགས་ཏེ་དེ་ལྟ་

བུ་མྱི་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ནན་གྱིས་བཟྩོ་ཡྱི་ཡྩོད།	བས་ཙང་ཚང་

མས་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ག་

ཚོད་བེད་ཐུབ་པ་དེ་འཇྩོན་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 འཛམ་གྱིང་ནང་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་སྟྩོང་ཕྲག་རྱིང་འགྱུར་བ་མ་སྩོང་བ་ཞྱིག་

འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ནང་འགྱུར་བ་སྩོང་བ་རེད།	 ལྷག་པར་དུ་

བརྒྱ་ཕྲག་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད།	 བྩོད་

དེའང་གནའ་ས་མྩོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱིས་སུ་ཡྩོད་མུས་རེད།	 རྒྱ་ནག་མྱི་

གྲངས་མང་བ་དང་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནའང་།	 གཞྱི་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་

གཅྱིག་གྱི་ལྩོར་བྩོད་ཡྩོངས་རྩོགས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་དགྩོས་

པ་དེའང་བྩོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།	 འཛམ་གྱིང་

སྤྱིའྱི་འགྱུར་འགྲྩོས་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་

རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཞྩོར་ལ་ང་ཚོ་ཚུད་པ་རེད།	 གལ་ཏེ་མ་ར་རྱིང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བྩོད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་བཞྱིན་ཡྩོང་དགྩོས་དྩོན་ར་བ་ནས་མེད།	 འཐབ་

རྩོད་དེ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོ་གཉྱིད་ཁུག་ནས་བསད་པ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་

ནྩོར་འཁྲུལ་རེད།	 འཛམ་གྱིང་ལ་དེ་འདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བའྱི་

སབས་སུ་ང་ཚོའང་དེ་དང་མཉམ་དུ་གྩོམ་པ་ཞྱིག་སྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་དེ་

ང་ཚོས་མ་ཐུབ་པ་རེད།	ཡྱིན་ནའང་ནྩོར་བ་དེ་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུའྱི་ནྩོར་འཁྲུལ་

མ་རེད།	 འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡྩོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	

དེ་ལྟ་བུའྱི་འགྱུར་ལྡྩོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་

བྩོ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན།	 འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་སུ་སྩོང་བ་དེ་ལ་ཐུག་ཡྩོད་པ་

རེད།	 ཚན་རྱིག་ལ་བརེན་པའྱི་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་

མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོའྱི་ཅ་ལག་རྣམས་ཐྩོན་སྐེད་བས་པ་རེད།	དེ་ཐྩོན་སྐེད་བས་

པའྱི་ཅ་ལག་རྣམས་བཙོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་བཙོང་ས་མེད་ན་ཅ་

ལག་དེ་དག་ཐྩོན་སྐེད་བས་པས་ཕན་མ་ཐྩོགས་པ་རེད།	 མ་རའྱི་བདག་

པྩོ་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྩོ་ཡྩོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མྱི་ཚང་མ་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་

བེད་མཁན་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེའྱི་ཆེད་དུ་བསམ་བྩོ་བཤུ་

གཞྩོག་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་གཱནྡྱིའྱི་གསུང་འདྱི་ནུས་པ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་དང་བདེན་པ་

ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 	 སའྱི་གྩོ་ལ་འདྱིས་མྱི་ཚང་མའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་

འདང་ངེས་བསང་ཐུབ་ཀང་།	 མྱི་ཚང་མའྱི་འདྩོད་རྔམས་དེ་བསང་མྱི་ཐུབ་

ཅེས་གསུངས་ཡྩོད།	 འདྩོད་རྔམས་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་བཟྩོས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བཤུ་གཞྩོག་བེད་པ་དེ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ལྟ་བུ་དེ་རེད།	 མ་ར་

རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབྩོར་འདྲ་མཉམ་ཟེར་བ་དེ་ནམ་ཡང་ཡྩོང་

ཐབས་མེད།	 བཤུ་གཞྩོག་བེད་མཁན་ཞྱིག་དང་བཤུ་གཞྩོག་བེད་ས་ཞྱིག་

ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཡྩོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 དེང་སང་འཛམ་གྱིང་གསུམ་པ་དང་

འཛམ་གྱིང་དང་པྩོའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཕྱུག་པྩོ་ཚོ་ཧ་ཅང་

གྱིས་ཕྱུག་པྩོ་ཆགས་ན་སྐྩོ་པྩོ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་སྐྩོ་པྩོ་ཚོ་

ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བརས་བཅྩོས་རེད།	 བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཆུས་ཁེངས་ནས་

ཐྱིགས་པ་ཟག་པ་དེ་འཐུང་དགྩོས་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་

རེད།	 ཕྱུག་པྩོའྱི་གྲལ་རྱིམ་དང་བར་མའྱི་གྲལ་རྱིམ་དེ་ཡར་རྒྱས་སུ་སྩོང་བ་

ཡྱིན་ན་དབུལ་པྩོའྱི་གྲལ་རྱིམ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་

བསླུ་བྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཅྱིག་རེད།	དེ་ནམ་ཡང་ཡྩོང་ཐབས་མེད།

	 མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ནང་ཕྱུག་པྩོའྱི་གྲལ་རྱིམ་དང་དབུལ་པྩོའྱི་གྲལ་རྱིམ་

གཉྱིས་པྩོ་དེ་རང་སར་སྩོད་ཀྱི་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་

དང་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་དེ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་

དང་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན།	 ཕྱུག་པྩོའྱི་གྲལ་རྱིམ་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་

དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཡང་ན་དབུལ་པྩོའྱི་གྲལ་རྱིམ་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་

དགྩོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	 གྲལ་རྱིམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའྱི་ཞབས་ཞུ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡྩོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།

	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ལའང་དེ་ལས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།	 ར་བ་

ཉྱིད་ནས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 གྲལ་རྱིམ་འཐབ་རྩོད་དེ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སུ་འགྲྩོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བྩོ་དེ་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་ག་

དུས་ཡྱིན་ནའང་གྲལ་རྱིམ་དབེ་བ་ཕེ་སྟེ་འཐབ་རྩོད་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	

ཀཱལ་མར་ཁེ་སྱིས་ (Karl Marx)	 ཀང་གྲལ་རྱིམ་འཐབ་རྩོད་དེ་ཙོང་གྱི་

པགས་པ་བཤུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞེས་དཔེ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་བཞག་འདུག	

ཙོང་གྱི་པགས་པ་ནང་བཞྱིན་པགས་པ་གཅྱིག་བཤུས།	 དེ་ནས་གཉྱིས་

བཤུས།	 དེ་ནས་གཙང་སེལ་བཏང་སྟེ་རྱིམ་པས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་

ནང་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་རེད།

	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཡག་པྩོ་རེད།	༸སྐབས་མགྩོན་

རྱིན་པྩོ་ཆེས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ང་ཕེད་ཀ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་པ་ཡྱིན་

ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 མྱི་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་དང་ཕྩོགས་རྱིས་

མེད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་ཀང་

བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 མཐའ་མའྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་མེད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་

དང་།	 སྤྱི་ཚོགས་གང་གྱི་ནང་དུའང་མྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་

ལས་ཀ་བེད་པའྱི་གྩོ་སབས་ཡྩོད་པ།	 མྱི་སྩོ་སྩོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་མཐུན་

པའྱི་མཐུན་རྐེན་རག་པའྱི་གྩོ་སབས་ཡྩོད་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་

ལུགས་ཞེས་བརྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་

ཡག་པྩོ་རེད།	 དེ་སྡུག་ཆགས་མྱིན་ནའང་།	 དེ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཆེད་

ང་ཚོས་གྲལ་རྱིམ་འཐབ་རྩོད་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 གྲལ་རྱིམ་གྩོང་

མ་དེ་ཚོ་ར་མེད་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་རེད།	 འཚེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བརེན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པའྱི་རྱིང་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་།	 དེའྱི་དབང་དུ་སྩོང་བའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དེ་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྩོང་རྒྱུ་མེད་

པ་ཞྱིག་རེད་ལ།	 ཕྩོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ལམ་

བཟང་པྩོ་མ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐྩོག་

ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སབས་མེད།	གྲལ་རྱིམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འགྲྩོ་

དགྩོས་པ་ཡྱིན་ཙང་།	མཐའ་མ་ལྷག་མཁན་དེ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	བས་ཙང་ད་

ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའྱི་གྩོ་སབས་དེ་མེད་

པ་རེད།

	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན།	 མཐའ་གཉྱིས་

སངས་པའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་ཞྱིག་ཏུ་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

རེད།	 མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་

སངས་པ།	འདྩོད་པ་བསྩོད་ཉམས་ཀྱི་མཐའ་དང་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་

གཉྱིས་སངས་པ།	 ལྩོག་པའྱི་འཚོ་བར་མྱི་བརེན་པ།	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་བེད་

ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་

དེ་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་

སངས་པ་ཞེས་པ་དེ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་

ཡྩོད་བཞྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཐའ་དེ་སྩོང་

དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གང་ཞྱིག་ཐྩོག་སྩོད་

དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེ་ན།	 དགྩོས་མཁྩོ་ལ་བརེན་པའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་

ལམ་སྩོལ་དེར་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 འདྩོད་པ་བསྩོད་ཉམས་ཀྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

མཐའ་དང་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་ཞེས་པ་དེ་མང་ཆེ་ཤྩོས་ཀྱིས་མཁྱེན་

གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	དེ་མ་མཁྱེན་ན།	བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་བས་པ་ལ་འདྩོད་པ་

བསྩོད་ཉམས་ཀྱི་མཐའ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་དགྩོས་

མཁྩོ་ཁ་ལག་ཀང་མ་བཟས་པ་དང་ཆུའང་མ་འཐུང་བར་བསད་པ་ལ་ངལ་

ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཀྱིས་ནཻརཉྫནའྱི་འགྲམ་དུ་ལྩོ་དྲུག་ལ་དཀའ་བ་སྤད་པ་ནྱི་

ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཞྱིག་རེད།	 ཉྱི་མ་རེ་ལ་འབྲུ་བདུན་གྱི་

ཟས་མ་གཏྩོགས་མ་ཟྩོས་པར་ཁྲུས་དང་གཉྱིད་ལའང་མ་བརེན་པར་དཀའ་

བ་སྤད་ནས་ཤ་སམ་པགས་སམ་དུ་གྱུར་ཏེ།	སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རྱིབས་མ་ཚང་

མ་མཐྩོང་བ་དེ་འདྲ་གནང་བ་དེ་ལ་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 སྩོན་མ་སེར་སྐའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོའྱི་ཕྩོ་བང་ནང་ཡྩོད་

པའྱི་སབས་ཀྱི་ལྩོངས་སྤྩོད་གནང་སྟངས་དེ་ལ་འདྩོད་པ་བསྩོད་ཉམས་ཀྱི་

མཐའ་ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཆྩོས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་མ་བསྩོར་བའྱི་སྩོན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལམ་

སྟྩོན་དེ་གནང་དགྩོས་པའྱི་དྩོན་དག་ཀང་དེ་རེད།	 གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཀྱི་

མཉམ་དུ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་མྱི་ལྔ་ཞྱིག་བཞག་ཡྩོད་པ་རེད།	 གཞྩོན་ནུ་

དྩོན་གྲུབ་ཀྱིས་དཀའ་ཐུབ་བཞག་ནས་བམ་ཟེའྱི་བུ་མྩོའྱི་ས་ནས་འྩོ ་ཐུག་

བཞེས།	 དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐུའྱི་ཁམས་གསྩོས་པར་བས།	 ནཻརཉྫནར་སྐུ་

ཁྲུས་གསྩོལ་བ་སྩོགས་གནང་དུས་ཁྩོང་ཚོ་ལྔ་པྩོའྱི་བསམ་པར་གཞྩོན་ནུ་

དྩོན་གྲུབ་དཀའ་ཐུབ་ལས་ཉམས་པས་བང་ཆུབ་མྱི་ཐྩོབ་སམ་ནས་གཞྩོན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ནུ་དྩོན་གྲུབ་གཡུགས་ཏེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་ཕྱིན་པ་རེད།	 སྐུ་གཟུགས་གསྩོས་

པའྱི་རེས་སུ་བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་སྩོད་ལ་བདུད་

བཏུལ།	 དགུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག	 ཐྩོ་རངས་སུ་ཟད་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་རེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་རེད།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྩོ་

འཕང་ཐྩོབ་ནས་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་ཆྩོས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་བསྩོར་བར་

ཕེབས་སབས།	 འཁྩོར་ལྔ་སེ་བཟང་པྩོས་སྟྩོན་པ་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་དཀའ་

ཐུབ་ཉམས་པས་བདུད་རྱི་ཇྱི་ལྟར་རེད་སྩོང་ཞེས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་དུ།	 ངལ་

ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིས་བདུད་རྱི་རེད་ཀྱི་མ་རེད།	 འདྩོད་པ་བསྩོད་ཉམས་

ཀྱི་མཐའ་ཡྱིས་བདུད་རྱི་རེད་ཀྱི་མ་རེད།	 བདུད་རྱི་རེད་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་

ཞྱིག་ལ་བསྟེན་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་

དེ་དང་པྩོར་བེད་སྤྩོད་གནང་བ་རེད།

	 དེ་ནས་ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་ལས་ལྩོག་འཚོ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་རེད།	ལྩོག་འཚོ་

ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད།	 གང་ལྟར་ལྩོག་འཚོ་ཟེར་དུས་འཚེ་བའྱི་

ལམ་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་འཚོ་བ་ཞྱིག་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་

ཐུབ་པ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 སྩོན་མ་ང་ཚོ་བྩོད་

པའྱི་གཏམ་དཔེ་ཁ་གཅྱིག་ལག་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསྩོ་མྱི་ཐུབ་པ་མེད་ཅེས་

པ་དེ་ཚང་མས་སྩོབས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ཀྱི་རེད།	 རྒྱ་གར་དུ་སེབས་

ནས་བཟུང་ང་ཚོ་གཞན་བརེན་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།	 རང་ཁ་

རང་གསྩོ་ཟེར་བ་དེ་རང་དབང་གྱི་ཐྩོག་མ་དེ་རེད།	 སྩོ་སྩོས་དཀའ་ལས་

བརྒྱབས་པའྱི་མཐུན་རྐེན་གྱི་ཐྩོག་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་འཚོ་བ་སྐེལ་མ་ཐུབ་པར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཞན་ལ་བརེན་དགྩོས་བྱུང་ན།	 དེ་ནས་དཔལ་འབྩོར་གྱི་རང་དབང་མེད་

པར་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་བེད་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་གཱནྡྱིས་རང་གྱིས་ཐྩོན་སྐེད་གང་ཡང་མ་བས་པར་

དགྩོས་མཁྩོ་ལ་ལྩོངས་སྤད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་མྱི་གཞན་གྱི་སལ་བ་བརྐུས་པ་

རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རང་རེད།	 སྩོ་སྩོའྱི་འཚོ་བ་དེ་སྩོ་སྩོས་

དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་དགྩོས།	 དེའྱི་གྩོ་དྩོན་ནྱི་སྩོ་

སྩོའྱི་བཟའ་བའྱི་འབས་དེ་སྩོ་སྩོས་འདེབས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྩོ་

སྩོའྱི་བཟའ་བའྱི་ཚལ་དེ་སྩོ་སྩོས་འདེབས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེས་

བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་མ་རེད།	 སྩོ་སྩོའྱི་འཚོ་བ་དེ་སྩོ་སྩོས་ལས་ཀ་བས་པའྱི་གྲུབ་

འབས་བྱུང་བ་དེ་ལས་སྐེལ་དགྩོས་ཞེས་པ་དེ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་ཕྩོགས་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ནའང་སྩོ་སྩོས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་རེས་སུ་གཞྱི་ནས་

ཕྩོགས་ཐྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད།	 དེ་ནྱི་འྩོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་འཚོ་བ་ཞྱིག་རེད།	

སྩོར་མྩོ་ཁྱི་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བས་ཏེ།	 ཕྩོགས་དེ་སྩོར་མྩོ་ཁྱི་ལྔ་བངས་པ་

ཡྱིན་ན།	དེ་ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	སྩོ་སྩོས་ལས་

ཀ་བས་པ་དང་ཕྩོགས་བངས་པ་གཉྱིས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད།	 དེ་བཞྱིན་

ཕྩོགས་ཐྩོབ་དེ་ཁྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ལག་ཏུ་སྟྩོང་གཅྱིག་མ་གཏྩོགས་མ་ཐྩོབ་ན་

དེའང་ཏག་ཏག་བསད་མེད།	 རང་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ལས་དང་བསམ་བྩོའྱི་

ནུས་པ་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་སྤྱིའྱི་ཡུལ་

ཁྱིམས་ལ་བརྱི་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ལུང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐྩོག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བསད་ཡྩོད་ཙང་།	 རྒྱ་གར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་བརྱི་

དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཨ་རྱིར་ཡྩོད་ན་ཨ་རྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་བརྱི་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 ལུང་པ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འྩོས་ཤྱིང་འཚམས་

པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་ན་དེ་ལ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	 དཀའ་ལས་མ་བརྒྱབ་པར་མྱིས་སྤྲད་པ་ལ་བརེན་ནས་བསད་པ་

ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་རྐུ་མ་བརྐུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	 བས་ཙང་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་དམྱིགས་སུ་བཀར་

ནས་འདྱིར་བཀྩོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་རེད།

དྲྱི་བ།	 ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྩོབ་ཁྱིད་གནད་དུ་སྱིན་པར་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཅྱི་

ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།

ལན།	དྲྱི་བ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡྩོད་རེད་ཅེས་བཟྩོས་

བཞག་པའྱི་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད།	 དགེ་རྒན་ཚོས་ཚད་མ་

རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་མ་མཁྱེན་ན་དགེ་ཕྲུག་

ཚོར་ཚད་མ་རྱིག་པ་བསབ་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་དེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་

ཚུལ་རེད།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་བསབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་དེའང་

ཏག་ཏག་ལག་ལེན་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་

དུས་དགེ་རྒན་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྩོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་

ཀྱི་ཟབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་དགྩོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 	 ངས་

དྲན་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཟབ་སྦྩོང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཚུད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པའང་བྱུང་འདུག	 མ་འྩོངས་པར་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་དམའ་

རྱིམ་འཛིན་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྩོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་

ཀྱི་ལག་དེབ་ལྟ་བུ་བཟྩོ་དགྩོས་བྱུང་ནའང་བཟྩོ་ཆྩོག་གྱི་རེད་ལ།	 ཟབ་སྦྩོང་

ཡང་ཡང་སྤྲྩོད་དགྩོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།	 དེ་ནྱི་ཐབས་

ལམ་གཅྱིག་རེད།

	 ཐབས་ལམ་གཉྱིས་པ་ནྱི་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྩོ་སྩོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་

ནང་ལ་དྩོགས་པ་སྐེ་བ་དང་བརག་དཔྱད་བེད་པའྱི་ནུས་པ་དེ་ཡྩོད་མུས་

རེད།	 ནུས་པ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་སེལ་བ་དང་སད་འཇུག་རྒྱུ་དེ་

ཁྩོར་ཡུག་གྱི་ནང་ནས་ཧེབ་ཅྱིག་ལངས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག	 དགེ་རྒན་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སྦྩོང་བེད་མྱི་དགྩོས་

པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བགྲྩོ་གེང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཐབས་ལམ་

གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་སུ་ཡྱིན་ཡང་དྩོན་གནད་

ཀྱི་ཐྩོག་ལ་སྒྲུབ་ཕྩོགས་དང་དགག་ཕྩོགས་ཀྱི་ཕྩོགས་གཉྱིས་བཟུང་ནས་

བགྲྩོ་གེང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་ཚད་མཐྩོ་རུ་གཏྩོང་བའྱི་ཐབས་

ལམ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རེད།	 འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ཚད་མ་རྱིག་པ་

དར་སྟངས་དེ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རེད་མ་གཏྩོགས།	 ཚང་མ་གཅྱིག་པ་

ཞྱིག་ར་བ་ནས་མེད།

	 དཔེར་ན།	 ནུབ་ཕྩོགས་ཀྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཐྩོག་མར་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད་

ཅེ་ན།	 ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཨང་རྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཚུར་སེབས་པ་རེད།	 མང་ཆེ་

བ་ཞྱིག་མྱི་གཉྱིས་སད་ཆ་བཤད་ནས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བས་ཏེ་རྱིམ་པས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད།	 སྩོ་ཀེརེཊས་	

(Socrates)	 དང་།	 པེལེ་ཊྩོ།	 (Plato)	 ཨེ་རྱིསྱི་ཊྩོ་ཊལ་ (Aristotle) 

བཅས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།	 སྤྱིར་བཏང་སྩོ་

ཀེརེཊས་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སྩོབ་སྟྩོན་བེད་སྟངས་དེ་བགྲྩོ་གེང་ཤ་སྟག་རེད།	

དེ་ཁྩོང་ཚོས་གསར་པ་བཤད་པ་གང་ཡང་མ་རེད།	 བགྲྩོ་གེང་བེད་པ་དེ་ང་

ཚོ་ཤར་ཕྩོགས་པའྱི་རྱིག་གནས་རེད།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དེ་ཚོ་ཀྩོག་

པ་ཡྱིན་ན།	 འབུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་དང་བཀའ་འགྱུར་གང་ནས་

བཀག་པ་ཡྱིན་ནའང་སངས་རྒྱས་རང་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་

མ་གཏྩོགས་ཡྩོད་རེད།	 མང་ཆེ་བ་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐྩོས་

ཚོ་ཕན་ཚུན་བགྲྩོ་གེང་གནང་བ་ཤ་སྟག་རེད།

	 ང་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཤེས་རབ་སྱིང་པྩོ་སྐྩོར་མྱི་ཤེས་མཁན་ཡྩོད་ཀྱི་མ་རེད།	

ཤེས་རབ་སྱིང་པྩོའྱི་ནང་དུའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ།	 ལགས་སྩོ་

ལགས་སྩོ།	 རྱིགས་ཀྱི་བུ།	 དེ་དེ་བཞྱིན་ནྩོ།	 །ཞེས་པ་མ་གཏྩོགས་གཞན་

ཚང་མ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་ཤ་རྱིའྱི་བུ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བགྲྩོ་གེང་གནང་

བ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ནྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར།	 དྩོན་ཚན་

གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཕྩོགས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་བཟུང་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་འདྩོད་པ་དེ་

འཐད་པ་དང་།	 འདྩོད་པ་གཞན་དེ་མྱི་འཐད་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་

པ་ཞྱིག་རེད།

	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་ཚན་རྱིག་བསབ་པའྱི་སབས་སུའང་དེ་ལྟར་ཁྱིད་ཀྱི་

འདུག	 དཔེར་ན་སྱིད་བྩོན་ནེཧརཱུ་ཡྱིས་ཨྱིནྱིརཱ་གཱནྡྱི་ལ་བྱིས་པའྱི་ཡྱི་གེ་རྱིང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པྩོ་དེ་ཚོ་ཀྩོག་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཆེ་བ་ཚན་རྱིག་གྱི་སྩོབ་སྟྩོན་ཤ་སྟག་རེད།	

དཔེར་ན།	 ཆུའྱི་འགྲམ་གྱི་རྡྩོ་རྱིལ་རྱིལ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ལ་ཟུར་མེད་པ་དང་

རྩུབ་པྩོ་མེད་པ།	 འཇམ་པྩོར་ཆགས་པ་དེ་དང་པྩོ་ནས་དེ་ལྟར་རེད་དམ།	

ཡང་ན་རྩུབ་པྩོ་རེད་ཅེས་དྲྱིས་འདུག	དང་པྩོ་ནས་དེ་འདྲ་མ་རེད།	རྡྩོ་གཅྱིག་

ཆག་དུས་རྩུབ་པྩོ་ཟ་ཟུར་མང་པྩོ་ཡྩོད་རེད།	ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་ཆུའྱི་གཡྩོ་

རླབས་སྩོགས་ཀྱིས་འཇམ་པྩོ་ཆགས་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེས་སྩོགས་

འཁྩོད་འདུག	 དྩོན་དག་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེ་ན།	 གང་མཐྩོང་བ་

དེ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་དེ་ག་འདྲ་བྱུང་བ་རེད།	 ག་འདྲ་ཆགས་པ་རེད།	 ད་

ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་མ་སེབས་བར་ག་འདྲ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་རྒྱུ་ཡྱི་རྒྱུན་

ལ་བརག་དཔྱད་གཏྩོང་རྒྱུ་དེ་རེད།	 གང་ལྟར་གང་མཐྩོང་བ་དེ་ལ་ཆ་མ་

བཞག་པར་དེ་ལ་བརག་དཔྱད་གཏྩོང་བ་དང་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བའྱི་གཤྱིས་

ཀ་བསབ་རྒྱུ་དེ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

	 དེང་སང་ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་སྩོབ་སྟངས་ཀྱི་ནང་ནས་ལེགས་

ཆ་བང་རྒྱུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་བྩོད་ཀྱི་

ན་གཞྩོན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་བྩོད་ཀྱི་ཚད་

མ་རྱིག་པ་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བས་མ་མྩོང་ནའང་།	ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་

པའྱི་སྩོར་ལ་གྩོ་མྩོང་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད།	 དེ་ཚོའང་ཚད་མ་རྱིག་

པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད།	 དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐབས་ལམ་སེལ་དགྩོས་པ་དང་།	 ད་

ལྟའྱི་སྩོབ་ཚན་ནང་ལ་ཡྩོད་པ་རྣམས་གཏན་འཇགས་དང་ལག་ལེན་ལ་

བསྟར་ནས་བསབ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བེད་དགྩོས་ཀྱི་འདུག	 དེ་ནྱི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྒྱིག་འཛུགས་དང་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ཀས་བལྟ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག	

དྲྱི་བ།	 རྒྱུགས་སྤྲྩོད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་དང་སྩོབ་དེབ་ལ་གལ་ཆེན་པྩོ་

མྱི་རྱི་བ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་པ་གསལ་བཤད་གནང་རྩོགས།

ལན།	 རྒྱུགས་སྤྲྩོད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་དང་སྩོབ་དེབ་ལ་གལ་ཆེན་པྩོ་

མྱི་བརྱི་བ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་དངྩོས་གནས་རེད།	 སྱིད་

བྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཏན་ལ་ཕབ་དུས་དྩོན་ཚན་རེ་གཉྱིས་

ལ་འགྱུར་བ་སྩོང་བ་དང་།	 སྒྩོམ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་མ་སྩོང་བའྱི་སབས་སུ་

དྩོན་དག་འདྱི་ཚོ་ལྷག་ཡྩོད་པ་རེད།	 དཔེར་ན།	 ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སབས་སུ་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཆྩོས་

སྱིད་ཟུང་འབེལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད།	 འྩོན་ཀང་ཚིག་དེ་གཅྱིག་པྩོ་མ་

གཏྩོགས་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ད་ལྟའང་ཡྩོད་པ་རེད།	

དེས་ན་ང་ཚོས་ཆྩོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་བཤད་དུས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་

འཕྲད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཟྱིན་བྱིས་ནང་དུ་ང་རང་ཚོ་ནང་ལྩོགས་ཡྱིག་

རྒྱུགས་ར་བ་ནས་གཏྩོང་མྱི་དགྩོས་པ་དེ་བཟྩོས་ཡྩོད་པ་རེད།	 འྩོན་ཀང་

གྲྩོས་ཚོགས་སུ་གཏན་འབེབས་བེད་སབས་དེ་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་

བཤད་དེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏྩོང་རྒྱུ་དང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་དགེ་རྒན་གྱིས་ཚོད་དཔག་བེད་རྒྱུ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད།	 དེ་དུས་

བགྲྩོ་གེང་དེ་ཡ་མཚན་པྩོ་བྱུང་སྩོང་།	 ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་བགྲྩོ་གེང་དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཟྱིགས་ཡྩོད་ཀྱི་རེད།

	 བགྲྩོ་གེང་དེའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཅེ་ན།	དགེ་རྒན་

གྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་དགེ་རྒན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིད་

ཆེས་མ་ཐུབ་པ་དེ་རེད།	 ཚང་མ་དགེ་རྒན་གྱི་ཐག་གཅྩོད་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་

ན་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྩོད།	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དགེ་

རྒན་སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ཀུན་སྤྩོད་དེའང་མྱི་ཚང་མས་དགེ་རྒན་གྱིས་ཐག་

བཅད་པ་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཐུབ་པར་བཟྩོ་དགྩོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེ་

དུས་ཀྱི་བགྲྩོ་གེང་ནང་དེ་ལྟར་བྱུང་སྟེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུར་ཐག་གཅྩོད་དགྩོས་

པར་ཆགས་པ་རེད།	སྩོབ་དེབ་གལ་ཆེན་པྩོར་མ་བརྱིས་ཀང་སྩོབ་དེབ་མེད་

པར་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་གྩོ་སབས་སེབས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

སྩོབ་དེབ་ཅྱིག་ཡྩོད་དུས་དེའྱི་ནང་ནས་སྩོབ་ཚན་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད་ལ།	

རྒྱུགས་སྤྲྩོད་གཏྩོང་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡྩོང་གྱི་རེད།	 དེ་ཡང་བང་རྱིམ་ལྟར་

ཡྩོང་གྱི་རེད།	དེ་ལ་དཀའ་ལས་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

དྲྱི་བ།	 འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་མ་གཏྩོགས་སད་ཡྱིག་གཞན་པ་མ་བསབ་པ་ཡྱིན་ན་

ཕྲུ་གུས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཀྱི་རེད་དམ།

ལན།	 དྲྱི་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་རེད།	 གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའང་

བསམ་གྱི་མྱི་འདུག	 འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་མ་གཏྩོགས་སད་ཡྱིག་གཞན་མ་

བསབ་ན་ཕྲུ་གུས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་རེད།	

ཡང་བསྐར་ཕར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་ན།	 དང་པྩོ་དེ་ལ་ཕྲུ་གུས་ཨྱིན་ཡྱིག་མ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཤེས་ན་ག་རེ་ཡྩོད་དམ།	ང་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱི་བ་ནྱི་མ་རེད།	ང་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱི་བ་ཡྱིན་

ན་ཨྱིན་ཡྱིག་མ་ཤེས་ན་ཧ་ལས་དགྩོས།	ང་ཚོ་བྩོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་

མ་ཤེས་ན་ག་རེ་བས་ནས་གནམ་རྡྱིབ་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལྟ་བུ་བེད་དགྩོས་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཕྲུ་གུས་ཨྱིན་ཡྱིག་མ་ཤེས་ན་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

སེབས་ཀྱི་ཡྩོད་དམ།	 ཁྱེད་རང་གྱིས་མ་འྩོངས་པར་ཕྲུ་གུ་དེ་བྩོད་པ་ཞྱིག་

བཟྩོ་རྒྱུ་རེད་དམ།	 ཡང་ན་ཨྱིན་ཇྱི་བ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱུ་རེད།	 བྩོད་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་

རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཨྱིན་ཡྱིག་མ་ཤེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གང་ཡང་བེད་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཨྱིན་ཇྱི་བ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་བྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་

འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད།	 ཁྱེད་རང་ཕྲུ་གུ་ཨྱིན་

ཇྱི་བ་བཟྩོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྩོབ་གྲྭར་བསྐལ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	ཤྲྱི་

ཨརབྱིན་གྩོཥ་ནང་བཞྱིན་ཨྱིན་ཡུལ་དུ་བསྐལ་ན་ཡག་ཤྩོས་རེད།	 དེ་ནས་

ཨྱིན་ཇྱི་བ་གཙང་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།	 འྩོན་ཀང་ངའྱི་ཕྲུ་གུ་བྩོད་པའྱི་

སྩོབ་གྲྭར་འཇྩོག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཕྲུ་གུ་ཨྱིན་ཇྱི་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་

ཀྱི་ཡྩོད་ཅེས་བཤད་ན་དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སྐྩོང་གཉྱིས་ཀས་དེ་ལྟར་འཇྩོན་

གྱི་མ་རེད།	 ཁྱེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཨྱིན་ཇྱི་བ་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

མ་རེད་ལ་འཇྩོན་གྱིའང་མ་རེད།	 དེར་བརེན་འདྱིར་མ་འཇྩོག་རྩོགས་ཞེས་

བཤད་ཀྱི་རེད།

	 མ་གཞྱི་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ནས་བསབ་ན་མྱི་ཤེས་པ་ག་རེ་

ཡྱིན་ནམ།	 སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ནས་སྩོབ་མཁན་ཡྩོད་པ་

རེད་ལ།	 དྲུག་པ་ནས་སྩོབ་མཁན་ཡང་ཡྩོད་པ་རེད།	 འཛིན་གྲྭ་དང་པྩོ་ནས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སྩོབ་ན་མ་གཏྩོགས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ཤེས་ཡྩོན་གནས་སྟངས་

ཁྱྩོན་ནས་མ་ཤེས་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 ཁུ་ནུ་བ་མཐར་

ཕྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡྩོད།	 ཁྩོང་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུར་སེབས་ནས་གཞྱི་ནས་ཨྱིན་

ཡྱིག་བསབ་པ་རེད་ཟེར་གྱིན་འདུག	 རེས་སུ་ཁྩོང་གྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐྩོག་དེབ་

དེ་འདྲའང་བྱིས་ཡྩོད་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་ལྩོ་

ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཕྱིན་ནས་ཨྱིན་ཡྱིག་སྦྩོང་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད།	 ད་ལྟ་

ཁུངས་ཁྱྩོལ་ནས་བསད་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས་ཁུངས་མ་འཁྱྩོལ་བ་མེད།	

དགེ་འདུན་ཆྩོས་འཕེལ་གྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་སྦྩོང་དུས་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་སུམ་ཅུ་

སྩོ་གཅྱིག་སྩོ་གཉྱིས་ཤྱིག་རེད།	 ཁྩོང་གྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཉྱི་མ་བཅུ་བདུན་ལ་

སྦངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་འདུག	དགེ་འདུན་ཆྩོས་འཕེལ་གྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་

ཐྩོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པྩོ་གང་ཡང་གནང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་ཁྩོང་

གྱིས་སྤྩོད་འཇུག་དང་པྩོར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཟྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པ་

རེད།	 རེས་སུ་པར་དུ་བཏབ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 རཱཧུལ་སཾཀྲ�ཏྱཱཡན་	 (Rahul 

Sankrityayan)	 གྱིས་སད་ཡྱིག་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་འབྱི་ཀྩོག་ཐུབ་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ཚོ་ཚང་མ་རང་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཀྱི་རེས་སུ་གཞྱི་ནས་

བསབས་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 ཁྩོང་གྲྩོང་གསེབ་ལ་ཡྩོད་དུས་ཨྱིན་ཡྱིག་

ཀང་བསབས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 དེ་དུས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་རེས་སུ་དེང་སང་

ནང་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་།	དེ་

རེས་མཐྩོ་སྩོབ་ལ་མ་སྩོང་སྩོན་དུ་མཚམས་སྦྩོར་	 (Intermediate)	 ཟེར་

བའྱི་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	རཱཧུལ་སཾཀྲ �ཏྱཱཡན་གྱིས་

མཚམས་སྦྩོར་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲྩོད་པར་བརེན།	 འཁྱམ་པྩོ་ལྟ་བུར་ག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ས་གང་དུ་སྩོང་སྟེ་རེས་སུ་མཧཱ་པཎྱིཏ་རཱཧུལ་སཾཀྲ�ཏྱཱཡན་ཞེས་སད་གྲགས་

ཅན་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།	 དེའྱི་རེས་སུ་སད་ཡྱིག་ཡྩོངས་རྩོགས་བསབས་

ནས་ཤེས་པ་རེད།

	 འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་སད་ཡྱིག་གཞན་བསབ་ན་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་

དེ་རྫུན་རེད།	 འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ནས་བསབ་ན་ཤེས་ཀྱི་རེད་ལ།	

ཤེས་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་རེད།	 མ་འྩོངས་པར་མཐྩོ་སྩོབ་

ཁག་ཏུ་འགྲྩོ་དུས་ག་འདྲ་ཁུངས་འཁྱྩོལ་གྱི་རེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	

འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ལྩོ་བརྒྱད་བསབ་རྒྱུའྱི་

གྩོ་སབས་ཡྩོད།	 ལྩོ་དེའྱི་ནང་སད་ཡྱིག་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མ་ཤེས་ན་སྩོབ་

གྲྭར་སྩོང་བའྱི་གྩོ་མ་ཆྩོད་པ་རེད།	 དུས་ཚོད་དེའྱི་ནང་ལ་མཐར་ཕྱིན་པར་

སྩོབ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སབས་ཀང་ཡྩོད་པ་རེད་ལ།	སྩོབ་ཚན་ཡང་ཡྩོད་པ་རེད།	སད་

ཡྱིག་གཉྱིས་པ་དེ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་།	 སད་ཡྱིག་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་ལས་

ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱུ་ནྱི་སྩོབ་གྲྭ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་དམྱིགས་ཡུལ་

བཟུང་ནས་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན།	 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཨྱིན་སད་བརྒྱུད་ལམ་

ཐྩོག་ནས་སྩོབ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།	 རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སེ་ཡྩོངས་རྩོགས་

ནང་སྩོ་སྩོའྱི་ཡུལ་སད་ཐྩོག་ནས་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད་མ་གཏྩོགས།	 སད་ཡྱིག་

གཞན་གྱི་ཐྩོག་ནས་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཨྱིན་ཡྱིག་ཐྩོག་ནས་སྩོབ་

མཁན་གཞུང་གྱི་སྩོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 Bengal	 ཡྱིན་ན་	

Bengali	ཐྩོག་ནས་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	Assam	ཡྱིན་ན་	Assamese	
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཐྩོག་ནས་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 Karnataka	 ཡྱིན་ན་	 Kannada	 ཐྩོག་

ནས་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	Gujarat	 ཡྱིན་ན་	Gujarati	 ཐྩོག་ནས་སྩོབ་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	དེང་སང་སྩོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་	Bhojpuri	ཐྩོག་ནས་སྩོབ་

ཁྱིད་བརྒྱུད་ལམ་བས་ཏེ་སྩོབ་མཁན་ཡང་ཡྩོད་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་སད་

ཡྱིག་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཐྩོ་རྱིམ་

སྩོབ་གྲྭར་འགྲྩོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	འགྲྩོ་མ་ཐུབ་པར་བསད་པ་

མེད།	 སད་ཡྱིག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལྩོ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ལ་སྦང་རྒྱུའྱི་

གྩོ་སབས་བྱུང་ཡང་།	 ད་དུང་ཁུངས་འཁྱྩོལ་གྱི་མ་རེད་བསམས་པ་ཡྱིན་

ན་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་སད་ཡྱིག་བས་ནས་བསབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁུངས་འཁྱྩོལ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སད་ཡྱིག་

བས་ནས་བསབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་སད་མཐར་ཕྱིན་པ་

ག་ཚོད་ཐྩོན་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དངྩོས་གནས་བས་ན་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་

གསར་པའྱི་འྩོག་ནས་སད་ཡྱིག་གྱི་སྩོབ་སྟངས་དེ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ན།	 ད་

ལྟའྱི་བརྒྱུད་ལམ་བས་ནས་བསབ་པ་ལས་ཡག་པ་ཞྱིག་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་

པ་གསུམ་པ་དེ་ཡྩོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་ཡྩོད།	 དེ་ཡྩོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ།	 ཡྩོང་

དགྩོས་ངེས་ཤྱིག་ཀང་རེད།	 བས་ཙང་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ནས་

བསབ་ན་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

རེད།	དེ་མྱི་ཕལ་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བྩོ་རེད་མ་གཏྩོགས།	ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་

སྩོལ་ཐྩོག་ལ་གྩོ་རྩོགས་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ར་བ་ནས་མ་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དྲྱི་བ།	མ་འྩོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བྩོད་

སད་ཀྱི་ཐྩོག་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་གཏྩོང་དུས་སབས་ལ་བྩོད་སད་ཀྱི་

ཐྩོག་ལ་གཏྩོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡྩོང་གྱི་རེད་དམ།

ལན།	མ་འྩོངས་པར་ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་

དེ་བྩོད་སད་ཀྱི་ཐྩོག་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་གཏྩོང་དུས་བྩོད་སད་ཀྱི་

ཐྩོག་ལ་གཏྩོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ངེས་པར་དུ་ཡྩོང་གྱི་རེད།	CBSE	སྩོགས་

ཀྱིས་སད་ཡྱིག་ག་ཚོད་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ངྩོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	དཔེར་ན།	བྩོད་སད་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན།	བྩོད་སད་དེ་	CBSE	

ཡྱིས་ངྩོས་ལེན་ཡྩོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས།	 ངྩོས་ལེན་མེད་

པའྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་མ་རེད།	Open School	ནང་ལའང་སད་ཡྱིག་ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པ་ངྩོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ལ།	བེད་སྤྩོད་ཀང་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	 ང་ཚོས་ཀང་དྲྱི་ཤྩོག་ཚང་མ་བྩོད་སད་ཐྩོག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་ཅེས་

བཤད་པ་ཡྱིན་ན།	ང་རང་ཚོར་དྲྱི་ཤྩོག་བཟྩོ་མཁན་གྱི་མྱིས་འདང་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	དེ་ཡྩོད་ན་	CBSE	ཡྱིས་ངྩོས་ལེན་བེད་ཀྱིེ་རེད་མ་གཏྩོགས།	

ངྩོས་ལེན་མྱི་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད།

	 དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་སད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཚོར་དྩོ་སྣང་མྱི་བེད་པ་

དང་།	 ཚད་དང་ལྡན་པ་མ་བསབ་པར་འཇྩོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་

ཉྱིད་ནས་ལྷག་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 སད་ཡྱིག་དང་པྩོ་དང་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་

པ་དེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཤེས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སད་ཡྱིག་དང་པྩོའྱི་ཐྩོག་

ནས་ང་ཚོ་གནས་སབས་སྐབས་བཅྩོལ་ལ་གནས་པའྱི་རྱིང་ལ་གནས་ཡུལ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོའྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ལ་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

རེད།	 ང་རང་ཚོས་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ཟུར་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་མ་རེད།	 དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།	 དེ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།	

མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭར་འགྲྩོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་བཟྩོ་དགྩོས་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེ་བཟྩོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགྩོས་

པ་དེ་མ་གྲུབ་པ་རེད།	 སད་གསུམ་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་པ་

དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

དྲྱི་བ།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བེད་པའྱི་སབས་སུ་བྩོས་བཏང་གང་དང་

གང་བེད་དགྩོས་སམ།

ལན།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བེད་པའྱི་སབས་སུ་བྩོས་བཏང་བེད་དགྩོས་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ།	 ངས་བལྟས་ན་བྩོས་བཏང་

བེད་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

སུ་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 དེའྱི་ནང་ང་ཚོས་བྩོས་བཏང་

བེད་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་

དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 འདྱི་ལ་ཡང་བསྐར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་

དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

	 དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སྩོབ་གྲྭ་ནས་ཐྩོན་ནས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་སད་

ཆ་དེ་རེད།	 གྩོང་དུ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དགྩོས་

པ་བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ་པྩོ་གསུངས་ཡྩོད།	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

ནྱི་མྱི་དེ་སྩོབ་སྦྩོང་ཐྩོན་པའྱི་རེས་སུ་འཚོ་ཐབས་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་པ་

དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད།	 དེ་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་རེད།	 སྩོབ་

སྦྩོང་ཐྩོན་ནས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྲྱི་ཡྱི་འདུག་ན།	 སྩོབ་སྦྩོང་

ཐྩོན་ནས་ག་རེ་བེད་མྱིན་དེ་ང་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད།	

སྩོབ་སྦྩོང་ཐྩོན་པའྱི་རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་ང་

ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད།	ཕྲུ་གུ་དེ་རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་

འགན་རེད།	ཕྲུ་གུ་དེས་མྱི་གཞན་གྱི་ག་ཆ་བངས་ནས་གཡྩོག་པྩོ་བེད་དུ་མྱི་

འཇུག་པ་དེ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པྩོ་དེ་རེད།	

དེས་ན་ག་རེ་བེད་མྱིན་དེ་ཕྲུ་གུ་རང་གྱིས་ཐག་གཅྩོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	

ཕ་མ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅྩོད་ཀྱི་མ་རེད་ལ།	 སྩོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྩོང་

གྱིས་ཀང་ཐག་གཅྩོད་ཀྱི་མ་རེད།

	 སྩོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྩོང་གྱི་ངྩོས་ནས་ག་རེ་བཟྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅེ་

ན།	 ཕྲུ་གུ་སྩོབ་གྲྭ་ཐྩོན་པ་དང་ཁྩོའྱི་འཚོ་བ་བསྐལ་བའྱི་ཆེད་དུ་མྱིའྱི་སར་

ལག་པ་བསྱིང་མྱི་དགྩོས་པ་ཞྱིག་བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 གཡྩོག་པྩོར་

རྒྱུག་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་མེ་ཀྩོ་ལེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད།	 བདག་པྩོ་བེད་

པའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡྩོན་དང་བྩོད་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱུན་

ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད།	 སྩོབ་སྦྩོང་ཐྩོན་ཡྩོང་དུས་རང་མགྩོ་ཐྩོན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པ་ཞྱིག་ཆགས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 གཡྩོག་པྩོ་རྒྱུག་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་

དེ་དྩོར་ནས་བདག་པྩོ་བེད་འཇུག་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཡྩོན་

གྱི་ལམ་སྩོལ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་བཟྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བཟྩོ་ཐུབ་མྱིན་

དེ་ས་གནས་སྩོ་སྩོའྱི་སྩོབ་སྟྩོན་བེད་མཁན་ལ་རག་ལུས་ཡྩོད།	 ང་ཚོས་

དམྱིགས་ཡུལ་གཟུང་རྒྱུ་དེ་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭ་ཐྩོན་ཡྩོང་དུས་ལས་མེད་སྩོབ་

ཐྩོན་ཞེས་པའྱི་ཁྱུ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་མྱི་འགྲྩོ་བར་རང་གྱི་ལས་ཀ་དེ་རང་གྱིས་

ཐག་གཅྩོད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་།	 རང་གྱི་འཚོ་བ་དེ་རང་གྱིས་འཚོལ་ཐུབ་

མཁན་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་

ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 དེར་བརེན་ག་རེ་བེད་མྱིན་དེ་སྩོབ་ཐྩོན་

པ་སྩོབ་ཕྲུག་རང་གྱིས་ཐག་གཅྩོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་།	 ཁྩོ་རང་གྱིས་ཁུངས་

བསྐལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།

དྲྱི་བ།	 བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་

པར་གང་ཡྩོད་དམ།

ལན།	 བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་

པར་ཆེན་པྩོ་གང་ཡང་ཡྩོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དགྩོས་མཁྩོ་གཉྱིས་

ཀའྱི་ནང་དུ་བྩོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་པ་

རེད།	 བྩོད་མྱིའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱིས་ན།	

བྩོད་ས་ཡྩོངས་རྩོགས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་བསྟྱི་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་།	

བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཡྩོངས་རྩོགས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད།	དེ་འདྲ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

དེ་གཞྱིས་སྩོད་བྩོད་མྱི་དང་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱི་གཉྱིས་ཀས་བསྒྲུབ་དགྩོས་

རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱི་ལ་གྩོ་སབས་མང་པྩོ་ཡྩོད་

ཙང་།	རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

	 བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་སྤྱི་ཡྩོངས་མ་ཡྱིན་པར་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་

མཁྩོ་ཡྱིན་པ་རེ་ཟུང་ཡྩོད་ཀང་།	 དེ་གནས་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

རེད།	 བཙན་བྩོལ་དུ་བསད་པའྱི་རྱིང་ལ་རང་ཉྱིད་གནས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

སྩོ་སྩོའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་དྩོན་བེད་ཐུབ་པ་དང་།	 ཁྱིམས་དང་

མཐུན་པའྱི་འཚོ་བ་སྐེལ་ཐུབ་པ་སྩོགས་ནྱི་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་

མཁྩོ་རེད།	ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དེ་བཙན་བྩོལ་དུ་བསད་པའྱི་རྱིང་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ནང་གྱི་རྡྩོག་ཁེས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་ཆགས་པར།	 བྩོད་མྱི་དང་

རང་གྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་

ཞྱིག་བསྐྲུན་དགྩོས་པ་ནྱི་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ངྩོ་མ་དེ་ཆགས་

ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 སྤྱིར་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱི་དང་བྩོད་མྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་དགྩོས་

མཁྩོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་།	 དབེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

ངས་ཞུས་པ་འདྱི་ཚོ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ལ་བེ་བག་དབེ་བ་ཡྱིན་

ན་མང་པྩོ་དབེ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་རེད།

	 སྩོན་འགྲྩོ་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	སྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ནས་ལག་ལེན་མ་བསྟར་ན།	 འཛིན་

གྲྭ་དང་པྩོ་གཉྱིས་པ་ནས་རྱིམ་པས་འཐུས་ཤྩོར་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	 སྩོན་འགྲྩོའྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སྩོབ་གྲྭ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགྩོས་ཟེར་དུས་ད་ལྟ་ཡྩོད་པའྱི་སྩོན་འགྲྩོ་

སྩོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཆ་ཚང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་གྩོས་ལྩོག་བརེས་པ་བཞྱིན་

དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་

ད་ལྟ་ཡྩོད་པའྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་དང་

མཐུན་པར་སྩོ་སྩོའྱི་གནས་ཚད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་རེད་ལ།	

གཏྩོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 ཟབ་སྦྩོང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཟབ་སྦྩོང་

སྤྲྩོད་པའྱི་ཆེད་དུ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་ཀང་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་

དགྩོས་ཀྱི་རེད་ལ།	 སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ཀང་འགྲྩོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་

དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 གལ་ཏེ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་གནས་ཚུལ་ཐྩོག་

ནས་ཟབ་སྦྩོང་ནང་མ་ཚུད་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན།	 ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་དྩོན་སྱིང་

ལྡན་པའྱི་ཟབ་སྦྩོང་དེ་འདྲ་སྤྲྩོད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་འདྲ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད།	 གང་

ལྟར་ང་ཚོས་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐྩོག་ནས་འབད་བརྩོན་བས་ནས་ར་བའྱི་

དགྩོས་མཁྩོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བེད་དགྩོས་ཀྱི་རེད།

	 དཔེར་ན།	 ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུའྱི་ལྩོ་ལ་བཙན་བྩོལ་དུ་སྩོབ་གྲྭ་མང་

པྩོ་གསར་འཛུགས་བེད་པའྱི་སབས་སུ་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་གནང་མྩོང་

མཁན་གཅྱིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་སབས་དེ་དུས་ག་ཚོད་ཐུབ་

ཐུབ་ཀྱིས་སྩོ་སྩོས་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་དང་དེབ་ཀྩོག་པ་སྩོགས་བས་ཏེ་ཁུངས་

འཁྱྩོལ་བ་རེད།	 དེ་རེས་གཞྱི་ནས་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་བེད་

པའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་པ་དེ་འགྩོ་ཚུགས་པ་རེད།	 དེ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་

དེ་ཚོའང་ཡལ་ནས་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་ཐྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བའྱི་འགྱུར་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད།	 འགྩོ་འཛུགས་ཀྱི་སབས་སུ་ཏན་ཏན་དཀའ་

ངལ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད།	འྩོན་ཀང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ན་

སེལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡྩོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

	 སྩོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཀུན་སྤྩོད་འཁྱེར་སྟངས་དེ་སྤྱི་ཡྩོངས་ཁྩོར་ཡུག་གྱི་གནྩོན་

ཤུགས་འྩོག་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྩོགས།	 སྩོབ་གྲྭ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་དུ་ཡྩོད་པའྱི་

དགེ་རྒན་ཚོའྱི་སྤྩོད་ལམ་དང་བསམ་བྩོ་འཁྱེར་སྟངས་ཐྩོག་འགྲྩོ་རྒྱུ་མེད་པ་

དེ་ང་ཚོས་ངྩོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡྩོད།	སྤྱིར་དགེ་རྒན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ན་དགེ་ཕྲུག་

ཡག་པྩོ་ཡྩོང་དགྩོས་པ་དང་།	 དགེ་རྒན་ཡག་པྩོ་མེད་ན་དགེ་ཕྲུག་ཡག་པྩོ་

མྱི་ཡྩོང་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 ད་ལྟའྱི་དགེ་ཕྲུག་

ཚོས་གང་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་སྐྩོན་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་སང་ལ་གཡྩོག་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 འྩོན་ཀང་ཕྱིའྱི་གནྩོན་ཤུགས་ལས་ས་པྩོ་ཕྲུ་གུའྱི་

བསམ་བྩོའྱི་ཐྩོག་སེབས་པ་དང་།	 ནང་དུ་ཡྩོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ཤུགས་

གནྩོན་དེ་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བྩོར་ལས་ས་པྩོ་སེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་

གང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགྩོས་ཀྱི་རེད།

	 སྩོབ་གྲྭ་ཡྩོངས་རྩོགས་དང་དགེ་རྒན་ཡྩོངས་རྩོགས་གཅྱིག་ལ་ཁྱབ་པ་

ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་བཤད་ཁག་པྩོ་རེད།	 རྒྱུ་རྐེན་མྱི་འདྲ་བ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག	 ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལྟེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་

བསམ་བྩོའྱི་ནང་རང་ངྩོ་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་དེ་རེད།	 རང་

ངྩོ་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པར་འདྲ་མྱི་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་བཟྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 རང་ངྩོ་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྩོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སྩོ་ལ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བའྱི་རང་དབང་དེ་མེད་པ་རེད།	གང་ལྟར་ཡག་ཉེས་

འབེད་པའྱི་བསམ་བྩོའྱི་རང་དབང་དེ་མེད་པ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད།

	 དེ་འདྲ་ཆགས་དགྩོས་པའྱི་གཞྱི་ར་གཙོ་བྩོ་དེ་གང་གྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་ཅེ་ན།	

དེ་ནྱི་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་དབང་གྱིས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།	མཚུངས་

བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཡྩོད་མུས་རེད།	དཔེར་ན།	གྩོས་

ལྩོག་འདྲ་མྱིན་གྩོན་རྒྱུ་དང་སྤྩོད་པ་འདྲ་མྱིན་བེད་མཁན་དེ་ཚོར་གཏྱིང་ཟབ་

པྩོའམ་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པ་ཡྱིན་ན།	 ཁྩོ་རང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་ལ་ངྩོས་འཛིན་མ་རག་པའྱི་ཞེད་སྣང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	མྱི་ཚོས་ང་རང་

ལ་མཐྩོང་སྤྲྩོད་ཀྱི་མྱི་འདུག	 བརྱི་བཀུར་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག	 གཞན་ཕར་ཞྩོག་

ང་ལ་མྱིག་གྱིས་ལྟ་ཡྱི་མྱི་འདུག	སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག	དེར་བརེན་རང་

གྱི་ངྩོས་འཛིན་དེ་གཞན་ལ་གསལ་པྩོ་བསྟན་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དམར་ཧེང་

འགྲྩོ་རྒྱུ་དང་།	 གྩོས་ལྩོག་འདྲ་མྱིན་གྩོན་རྒྱུ།	 སྐྲ་འདྲ་མྱིན་བཟྩོ་རྒྱུ་སྩོགས་

བེད་ཀྱི་ཡྩོད།	 འདྲ་མྱིན་བེད་དུས་མྱི་ཚོས་ཁྱད་མཚར་པྩོ་ཞྱིག་འདུག་

བསམས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྩོ་སྣང་ཞྱིག་སྤྲྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བསམ་

ཚུལ་དེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལྟ་ཞྩོག	མྱི་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་དང་སུམ་ཅུ་སྩོ་གྲངས་

སྩོན་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡྩོང་གྱི་འདུག	

	 བསམ་ཚུལ་དེ་ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན།	 རང་གྱིས་རང་

ལ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པ་དང་།	རང་གྱིས་རང་ངྩོ་མ་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡྩོང་

གྱི་ཡྩོད།	 སྩོ་སྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེ་རང་བསད་ན་འགྲྱིག་གྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 འྩོན་ཀང་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བཟྩོས་ཏེ་མྱིས་ངྩོས་ལེན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རག་རྒྱུ་དང་ངྩོས་འཛིན་འཐྩོབ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནྱི་རང་གྱིས་རང་ལ་

གདེང་ཚོད་མེད་པ་དེས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བས་ཙང་རང་གྱིས་རང་ལ་

ཡྱིད་ཆེས་དང་རང་གྱིས་རང་ལ་གདེང་ཚོད་ཡྩོང་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་

སབས་ནས་ཕ་མ་ཚོས་བསབ་དགྩོས་པ་དང་།	 སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭ་ནས་

དགེ་རྒན་ཚོས་བསབ་དགྩོས།	དགེ་རྒན་ཚོས་དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཕྲུ་

གུ་དེ་ལ་སྩོ་སྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།	 ཤ་དཀར་པྩོ་

ཡྱིན་ན་དཀར་པྩོ་དེས་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་པ།	 ཤ་ནག་པྩོ་ཡྱིན་ན་ནག་པྩོ་དེས་

འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་པ།	 དཀར་པྩོ་ཡྱིན་ན་ཉྱི་མར་བཞུས་ནས་ནག་པྩོ་བཟྩོ་མྱི་

དགྩོས་པ།	 ནག་པྩོ་ཡྱིན་ན་པའྩོ་ཌར་ (powder)	 བྱུགས་ནས་དཀར་པྩོ་

བཟྩོ་མྱི་དགྩོས་པ།	 སྩོ་སྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་རང་ལ་བཞག་ན་ཡྱིད་དུ་འྩོང་བ་

ཡྱིན་པ།	 དེ་རང་ལ་མྱི་ཚང་མས་ངྩོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ་དང་།	 འགྲྱིག་གྱི་

ཡྩོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་སྤྲྩོད་དགྩོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 དེ་ཡྩོད་ན་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ཤུགས་རྒྱག་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད་པ་རེད།	 གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་ཡྩོད་

ན༑	 ཁྩོས་གཞྱི་ནས་ངས་ག་རེ་བས་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྩོན་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་

པ་རེད།	འདྱི་འདྲ་མ་གྩོན་ན་ག་རེ་བེད་ཀྱི་རེད།	འདྱི་འདྲ་གྩོྩོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་

ལ་ཡར་རྒྱས་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡྩོད་རེད།	 མ་གྩོན་པ་ཡྱིན་ན་

ང་ལ་མར་ཟག་རྒྱུ་ག་རེ་ཡྩོད་པ་སྩོགས་སྩོ་སྩོས་བརག་དཔྱད་བེད་ཀྱི་རེད།	

སྩོ་སྩོས་བརག་དཔྱད་བེད་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་གཟུགས་མཐྩོང་རླུང་

འཕྲྱིན་སྩོགས་ནང་གང་མཐྩོང་བ་དེ་དག་གྱི་རེས་སུ་རྒྱུག་གྱི་ཡྩོད།	 ད་ལྟའྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།	ཆ་བཞག་ནས་འགྲྩོ་

བ་དེ་ཧ་ཅང་མང་བ་རེད།	ཧྱིནྡྱིའྱི་སད་ནང་	Jaanna aur Maanna	ཞེས་

སྟབས་བདེ་པྩོ་འདུག	ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	ཆ་འཇྩོག་པ་

དེ་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།

	 ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྩོན་སྐེས་ནང་ཆ་འཇྩོག་བེད་པ་དེ་མང་བ་དང་ཤེས་པ་

དེ་དཀྩོན་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་འདུག	 ངེས་པར་དུ་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཀྱིས་ཤེས་པར་བས་ན་

གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་བཟང་དུ་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	 སྱིདྡྷ་ཞེས་པའྱི་གྲྩོང་གསེབ་ཀྱི་

སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་པར་མང་པྩོ་བསྟན་ནས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཡྱི་རེད།	 དེ་

ཕན་ཐྩོགས་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་སྩོང་།	 དེང་སང་གྱི་བུ་དང་བུ་མྩོ་གྩོས་ལྩོག་འདྲ་

མྱིན་གྩོན་པའྱི་པར་དང་།	 གྲྩོང་གསེབ་པ་མགྩོ་ལ་རས་དཀྲྱིས་པའྱི་པར་

གཉྱིས་ཀ་སྦར་པང་ཐྩོག་ཏུ་སྦར་ཏེ།	 སུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་དང་ལྡན་

པ་	civilised	རེད།	སུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་དང་ལྡན་པ་	civilised		

མ་རེད་ཅེས་ཕྲུ་གུ་ལ་དྲྱིས་དུས།	 ཕྲུ་གུས་ལམ་སང་གྩོས་ལྩོག་འདྲ་མྱིན་

གྩོན་མཁན་དེ་	 civilised	རེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་འདུག	ཡང་བསྐར་ཁྩོ་ཚོར་

དེ་འདྲའྱི་གྩོས་ལྩོག་འདྲ་མྱིན་གྩོན་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་མཚན་མྩོ་ལམ་ཁ་

བརླགས་ཏེ་གྲྩོང་གསེབ་ནང་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱེད་རང་གྱིས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་

ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་དུས།	 ལམ་ཁ་བརླགས་ནས་ཡྩོང་ན་ཕེབས་བསུ་བེད་ཀྱི་

ཡྱིན།	 བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་གང་ཡྩོད་པ་དེ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན།	 མཚན་མྩོར་ཉལ་

ས་སྤྲྩོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་འདུག	 མྱི་དེ་མུམྦཨྱི་ (Mumbai) གྲྩོང་

ཁྱེར་གྱི་གྩོག་བརན་འཁབ་མཁན་ཞྱིག་རེད།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་མུམྦཨྱི་ལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཕྱིན་ནས་ལམ་ཁ་བརླགས་ཏེ་ཁྩོའྱི་སྩོ་འགྲམ་ལ་སེབས་སྩོང་ན་ཁྩོས་དེ་

ག་ནང་བཞྱིན་ཡར་ཤྩོག	 ཟྩོ།	 ཐུངས།	 དྩོ་དགྩོང་འདྱིར་སྩོད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་

རེད་དམ་ཞེས་དྲྱིས་དུས།	 ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་བཤད་ཨེ་ཡྩོང་།	 ནང་དུ་འཛུལ་

འཇུག་ཨེ་ཡྩོང་།	 སྩོ་འགྲམ་ན་སྩོ་སྲུང་ཡང་ཡྩོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་

འདུག	དེས་ན་མྱི་ལམ་ཁ་བརླག་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཡར་ཤྩོག་ཅེས་དགའ་བསུ་

བེད་མཁན་གཅྱིག་དང་།	 མྱི་ལམ་ཁ་བརླགས་པ་ཞྱིག་སྩོ་སྲུང་བས་ཡར་

མ་བཏང་བ་གཉྱིས་ལས་སུ་	 civilised	 རེད་ཅེས་བརྩོད་དུས།	 གཞྱི་ནས་

དྩོགས་པ་ཆྩོད་དེ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག	

	 ང་ཚོས་ཐག་རྱིང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 ཁ་ཐུག་

མདུན་ལ་གང་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།	 བས་ཙང་

ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བའྱི་སྩོལ་ཞྱིག་ག་

ལེར་བསབ་པ་ཡྱིན་ན།	 དེ་ནས་རང་གྱིས་རང་ངྩོ་མ་ཤེས་པ་དེ་ཉུང་དུ་འགྲྩོ་

རྒྱུ་རེད་ལ།	 སྩོ་སྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་གནས་བབ་ཐྩོག་བསད་རྒྱུའང་ཡྩོང་གྱི་

རེད།	 སྩོ་སྩོའྱི་ཐྩོག་ལ་སྲུང་སྐྩོབ་མེད་པའྱི་ཞེད་སྣང་དེའང་བརླག་འགྲྩོ་ཡྱི་

རེད།	 ད་ལྟའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་འདྲ་མྱིན་བེད་པ་དེ་བསམ་བྩོའྱི་ནང་བདེ་འཇགས་

མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད།	 ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྩོལ་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་རེད།	དེ་ལ་ཁག་ཡྩོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	

ང་ཚོས་ཁྩོང་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་གནས་བབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱུའྱི་

འབད་བརྩོན་བེད་དགྩོས་པ་དེ་བས་ཐུབ་ཡྩོད་པ་མ་རེད།	 བས་ཙང་རང་

གྱི་རང་ངྩོ་འཕྲྩོད་རྒྱུ་དང་སྩོ་སྩོས་སྩོ་སྩོར་ཡྱིད་ཆེས་རེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་



63

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སྤྲྩོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེ་འདྲ་བེད་ན་ཕྱིའྱི་ཤན་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲྩོ་

རྒྱུ་དང་།	 རང་གྱི་ངྩོ་བྩོ་གནས་ཐུབ་པ།	 སྩོ་སྩོའྱི་དགེ་རྒན་དང་སྩོལ་རྒྱུན་

གྱི་ནང་ནས་ཤན་ཤུགས་ལེན་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 དེ་

མ་གཏྩོགས་ང་ཚོས་བཟྩོས་བཟྩོས་པ་ཡྩོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གང་ཡང་

ལབ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག།	།།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

༈ སབས་བཞྲི་པའྲི་འབྲིང་རྲིམ་དགེ་འློས་ཟབ་སྦློང་བ་

རྣམས་ལ་བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་གཞྲི་རྲིམ་གྲི་ཤེས་ཡློན་སྲིད་

བྱུས་ཐློག་གནང་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༤	ནང་།	༽

༄༅། །ད་ལྟ་གྱོང་དུ་འབེལ་ཡྱོད་ལས་བེད་ཀི་ངྱོས་ནས་ཉིན་མང་པྱོའི་རིང་

ཁེད་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་འདིའི་ཐད་ཕན་ཚུན་བགྱོ་གེང་

གནང་ཕྱོགས་སྐྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་གནང་བྱུང༌། དེ་འད་ཡིན་སབས་ད་རེས་དུས་

ཚོད་མང་ཆེ་བ་ཁེད་རང་ཚོར་ཐུགས་དྱོགས་ཡྱོད་པའི་རིགས་ལ་བསམ་

གཞིག་བེད་རྒྱུ་དང་བགྱོ་གེང་བེད་རྒྱུར་གཞག་རྒྱུ་ཡིན། ངས་དམིགས་

བསལ་མང་པྱོ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་རིང་འདིར་ཁ་ཐུག་ཡྱོང་བ་

མ་གཏྱོགས་ཉིན་གཅིག་གི་འཛིན་གྲྭ་འཁིད་རྒྱུའི་ནང་སྦྱོང་དང་ག་སྒིག་

བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་བྱུང༌། སྐབས་མཚམས་སུ་གང་ཤར་བ་དེ་བཤད་རྒྱུ་

རེད། སྤིར་བཏང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དང་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་ཟེར་

བ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ལྱོ་སྱོང་ཕག་བདུན་བརྒྱད་སྱོན་ནས་དར་བའི་སྱོབ་

སྱོན་བརྒྱུད་རིམ་གི་གནས་བབ་ཅིག་ལ་བརྱོད་ཅིང༌། དེ་ནི་ཐྱོག་མར་རྒྱ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གར་དང༌། དེ་ནས་བྱོད་ནང་དར་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གིས་དེ་ལ་

དམིགས་བསལ་བྱུས་གཏྱོགས་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་སིད་བྱུས་

ཟེར་བའི་ཐ་སད་ཀང་མེད།

འྱོན་ཀང་ལམ་སྱོལ་ཞིག་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡྱོད། ལྷག་པར་

དུ་ནང་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བལྟས་ན་གྱོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཡྱོད་ཅིང༌། ཚུལ་གནས་ཐྱོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སྒྱོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་

སྦྱོར། །ཞེས་ཐྱོག་མར་སྒིག་འཛུགས་སམ་སྤི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་ལའང་སྒིག་

ལམ་ངེས་ཅན་ཞིག་འཁེར་དགྱོས་ཏེ། དཔེར་ན། འདི་ཆྱོག་དང་མི་ཆྱོག འདི་

འྱོས་དང་མི་འྱོས་ཞེས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཁིམས་དེ་དག་སྤི་ཚོགས་སྱོ་སྱོའི་

གནས་བབ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགྱོས་ཤིང༌། དེ་ནས་དགེ་རྒན་དང༌། 

བཀའ་བསན་གི་གེགས་བམ་ནང་ནས་ཐྱོག་མར་ཐྱོས་པ་བཙལ་དགྱོས་ཀི་

ཡྱོད། དེ་ལ་ཐྱོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཟེར། དེ་ནི་ཉན་པ་རྐང་རྐང་གི་ཐྱོག་ནས་

བསམ་བྱོའི་གྱོ་རྱོགས་སེབས་པ་ཞིག་ལ་བཤད།

ཁེད་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ས་དྱོ་རླུང་འཕིན་ནས་གསར་འགྱུར་གསན་

པའམ། ཡང་ན་བརན་འཕིན་ཐྱོག་ནས་གསར་འགྱུར་གཟིགས་པ་ཡིན་

ནའང་རེད། ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་ཞིག་ཐྱོས་པ་ཙམ་གིས་

བསམ་བྱོའི་ནང་གྱོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཤིང༌། དཔེར་ན། འབར་རས་ཤིག་འགས་

འདུག མི་ཞིག་ཤི་འདུག་བསམས་པ་དེ་དག་གཡར་བཞག་པའམ། ཡང་ན་

གྱོ་བ་ཙམ་གིས་རྱོགས་ཐུབ། དེ་དག་སྱོ་སྱོས་དངྱོས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཡང་མིན། 

ལན་བསྐལ་པ་ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་དེའི་ཐྱོག་སྱོ་སྱོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བསམ་བྱོ་བཏང་བ་དང༌། བརག་དཔད་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་

པ་དེ་ལ་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཟེར། དེ་ནི་ཕེད་ཀ་སྱོ་སྱོའི་རེད། ཕེད་ཀ་

གཞན་གི་རེད། དེ་ནས་དེ་ཡང་ཡང་བསྒྱོམས་པར་བས་ནས་སྱོ་སྱོའི་ཉམས་

མྱོང་དངྱོས་སུ་ཐྱོན་པ་དེ་ལ་བསྒྱོམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཟེར།

དེ་ནི་རང་རགས་ཡྱོད་པའི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་རེད། དེར་བརེན་དེ་གསུམ་

ཚང་བ་ཞིག་མེད་ན་ཤེས་ཡྱོན་ཆ་ཚང་བ་མི་ཡྱོང་བ་དེ་ང་ཚོའི་གནའ་བྱོའི་

ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་རེད། དེ་ནི་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ལྱོ་སྱོང་ཕག་བདུན་

བརྒྱད་སྱོན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དར་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི་

གཡས་གཡྱོན་ཚང་མར་དར་ཁབ་བྱུང༌། སྤིར་བཏང་དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ལམ་སྱོལ་དེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆྱོས་ལུགས་འད་མིན་བྱུང་བ་དེས་ཤེས་

ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཕིན་མེད། ཧ་ལམ་

རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆྱོས་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བལྟས་

ན། ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ནི་ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱོབ་དཔྱོན་དབིག་

གཉེན་གིས་གསུངས་པ་དང་གྱོ་རིམ་གཅིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད།

འྱོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ནང་སྱོབ་ཚན་གང་དང་

གང་གཞག་དགྱོས་ཤེ་ན། དེ་ནི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆྱོས་ལུགས་མི་འད་བའི་

དབང་གིས་ཐ་དད་པ་མང་པྱོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། བྱོད་ནང་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ བར་དུ་

གདན་ས་དང་སྱོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བྱོད་གཞུང་གིས་བཏང་འཛིན་དང་

ཐེ་བྱུས་མེད་ཅིང༌། དཔེར་ན། འདི་བསབ་དགྱོས་པ་དང༌། འདི་བསབ་རྒྱུ་

མེད་ཅེས་གང་ཡང་བཤད་ཀི་མེད། ཚང་མ་རང་དབང་རེད། དགྱོན་སེ་ཡིན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ན་དགྱོན་སེ་སྱོ་སྱོའི་སྒིག་འཛུགས་ཡྱོད་ཅིང༌། ལྕགས་པྱོ་རི་དང༌། རྩེ་སྱོབ་གྲྭ། 

སྨན་རྩིས་ཁང་བཅས་ནི་དེ་ས་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བས་པའི་

སྱོབ་གྲྭ་རྣམས་རེད།

ལྕགས་པྱོ་རི་ལ་སྨན་སྱོབ་པ་དང༌། རྩེ་སྱོབ་གྲྭར་ཡིག་རྩིས་ཁྱོ་ན་སྱོབ་

པ་རེད། དེ་རེས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་སྨན་རྩིས་

ཁང་ཞེས་པ་དེའི་ནང་སྨན་དང་རྩིས་གཉིས་ཀ་སྱོབ་པ་ནི་གསར་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་བྱུང༌། དེ་དག་ནི་གཞུང་གིས་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་བས་པ་དང༌། གཞུང་

གིས་འགྱོ་སྱོང་བཏང་བ། གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་བེ་བག་

པ་ཞིག་གི་འྱོག་ལ་འགྱོ་བ་མ་གཏྱོགས། དེ་མིན་ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོའི་གདན་

ས་ཁག་གིས་མཚོན་པའི་བྱོད་ཀི་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་མང་པྱོ་འཐྱོན་སའི་

སྱོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ནི། སྱོ་སྱོའི་ཕག་འདེབས་མཁན་དེས་སྱོལ་བཙུགས་པ་ཞིག་གི་

ཐྱོག་ནས་མུ་མཐུད་ཡྱོང་བ་རེད། དེ་ལ་སིད་བྱུས་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་མེད་

ཀང༌། ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་ཞིག་ནི་ཡྱོད་མུས་རེད། འྱོན་ཀང་ང་ཚོ་བཙན་

བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་བྱོད་མི་རིགས་ཡྱོངས་རྱོགས་དང༌། བཙན་བྱོལ་བྱོད་

མི་ཡྱོངས་རྱོགས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གི་འགན་དེ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་འཁེར་

དགྱོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཏེ། དེང་རབས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་གཅིག་གྱུར་གི་

འགྱོ་སངས་ཤིག་གི་ཐྱོག་ནས་ཕིན་པ་རེད། དེ་ཡག་སྡུག་གང་བྱུང་ང་ཚོས་

ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ་ཐབས་མེད། དེ་ནི་བགྱོ་གེང་གི་གཞི་རྩ་ཞིག་མ་

རེད་ལ། ད་ལྟ་བགྱོ་གེང་བེད་དགྱོས་དྱོན་ཡང་མེད།

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀི་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁྱོར་ཡུག་དང༌། ང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚོ་བསད་སའི་རྒྱ་གར་གི་ཁྱོར་ཡུག དེ་བཞིན་འཛམ་གིང་གི་ཁྱོར་ཡུག་

འདིའི་ནང་ལྱོ་ན་གཞྱོན་པ་ཡྱོངས་རྱོགས་གཞི་རིམ་གི་སྱོབ་ཆུང་ཞིག་ལ་

འགྱོ་དགྱོས་པ་དང༌། དེའི་མཐུན་རྐེན་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ངྱོས་ནས་

སྦར་དགྱོས་པ་དེ་ལྡྱོག་ཏུ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། གལ་སིད་དེ་

སྡུག་ཆགས་ཡིན་ནའང་ཡག་པྱོ་བཟྱོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་བེད་དགྱོས་པ་མ་

གཏྱོགས་དེ་གཡུག་མི་ཐུབ། མིའི་སྤི་ཚོགས་འདི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཤིང་ལྱོ་

ལྷགས་པས་འཁེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འགྱོ་དགྱོས་པར་བརེན། ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་

འདི་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྒྱོམ་གཞིའི་ནང་བསད་

དགྱོས་དུས། གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་དང་དུ་བང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། ལར་ནས་

དང་དུ་བང་མ་འྱོས་པ་ཞིག་ཀང་མེད། དེའི་ནང་གི་སྐྱོན་ཆ་རྣམས་སེལ་གིན་

དང་དུ་བང་ན་དགེ་མཚན་ཡྱོད་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་བརེན། ང་ཚོས་དང་

དུ་བང་དགྱོས་བྱུང༌། སྤིར་བཏང་འཛམ་གིང་ནང་བཙན་བྱོལ་གི་སྤི་ཚོགས་

མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་ཅིང༌། དེ་ནི་ལུང་པ་ཚང་མའི་ནང་ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད། 

སྐབས་བཅྱོལ་བ་མེད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ལམ་ཡྱོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་དུའང་དེའི་གནས་སངས་དེ་མེད་

པར་ཆགས་ཐུབ་མེད། ང་ཚོའི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ནའང་བྱོད་མི་

རྣམས་ནི་སྐབས་བཅྱོལ་བའི་གངས་ཀ་ཉུང་ཤྱོས་དེ་རེད།

ང་ཚོ་ལས་སྐབས་བཅྱོལ་བ་མང་བ་ནི་བངྒལཱ་དེཤ་དང༌། ཤྲི་ལངྐཱ། ཨཕ་

གནིསྟཱན། ཨི་རཱཀ་ནས་ཡྱོང་བ་རྣམས་རེད། སྱོན་མ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྒིག་འཛུགས་ནང་སྐབས་བཅྱོལ་བྱོན་ཆེན་ལྷན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཁང་(Ministry of Rehabilitation) ཞེས་པ་ཞིག་ཟུར་དུ་ཡྱོད་ཅིང༌། དེང་

སང་སྐབས་བཅྱོལ་བ་ཉུང་དུ་ཕིན་ནས་ལས་ཁུངས་དེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་

ནང་བསྡུས་ཚར་འདུག དེར་བརེན་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྐབས་བཅྱོལ་བ་

མང་པྱོ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་ཡྱོད་ཀང༌། སྒིག་འཛུགས་དང་སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་ཡྱོད་

པ་བྱོད་པ་སྐབས་བཅྱོལ་བ་མ་གཏྱོགས། འཛམ་བུ་གིང་གི་སྐབས་བཅྱོལ་

གཞན་སུ་ལའང་ཨེ་ཡྱོད་བསམ་གི་འདུག འདིས་ང་ཚོ་བྱོད་ཀི་གནས་བབ་

དེ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་བ་ན་མེད་པའི་ྋདབུ་

ཁིད་ཀི་མཛད་འཕིན་གཞན་དིང་མ་མཆིས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་

ཤེས་ཐུབ་དགྱོས། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སྐབས་བཅྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་ལྱོ་དེ་རང་

ལ་གཞི་རིམ་གི་སྱོབ་གྲྭ་གསུམ་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་

དེ་ཚོར་དེང་སང་ཕི་བལྟས་སྱོག་ནས་བལྟས་ན་རླབས་ཆེན་གི་གྲུབ་འབས་

རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེའི་རྒྱུན་དེ་སྐྱོང་ཐུབ་མི་ཐུབ་བས་ཏེ་འགྱོ་

བཞིན་པ་རེད།

དཔལ་འབྱོར་གི་མཐུན་རྐེན་དང་མིའི་མཐུན་རྐེན་གཉིས་ཆ་ནས་

བལྟས་ན། ཕི་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ཀི་གནས་སངས་ལས་

ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཡག་ཏུ་ཕིན་ནའང༌། གྲུབ་འབས་ཐྱོག་བརྒྱ་

ཆ་བསྐྱོར་ཏེ་བསྡུར་ན་ད་ལྟ་ཉུང་དུ་ཕིན་མེད་ནའང་མང་དུ་ཕིན་མེད། དེའི་

ནང་དུས་ཚོད་དང༌། གནས་སྐབས། མིའི་བསམ་ཚུལ་བཅས་མང་པྱོ་ཞིག་

ཁད་པར་སྱོང་ཡྱོད། ན་གཞྱོན་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལས་དྱོན་ཡྱོངས་རྱོགས་

གཞུང་གིས་འགན་འཁེར་དགྱོས་དུས། དེ་འདའི་འགན་འཁེར་མཁན་གི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཞུང་དེ་ལ་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་གསལ་པྱོ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་མེད་

ན། གཞུང་འཛིན་པ་སྱོ་སྱོས་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་གང་དན་གི་ཐྱོག་ནས་འགྱོ་

རྒྱུ་དང༌། ཡང་ན་མི་གཞན་ཞིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ལ་

དཔེ་ལྟ་བའམ་གཡར་བ་མ་གཏྱོགས་ཡྱོང་ཐབས་མེད། སྤིར་བཏང་ཤེས་རིག་

བཀའ་བྱོན་དང་དྲུང་ཆེས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བྱུང་རིམ་

གསལ་པྱོ་ཞིག་གསུངས་ཟིན་པས་རྒྱས་བཤད་ཞུ་དགྱོས་མ་མཐྱོང༌།

གང་ལྟར་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ངྱོས་ནས་དེའི་ག་སྒིག་བེད་དགྱོས་

དུས་དེ་ལ་ངེས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་མེད་ན་འགིག་ཐབས་མེད་པར་

བརེན། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་བྱོད་མིའི་དྱོན་དམ་གི་

དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་དགྱོས་

པ་དེ་གཞུང་གི་རྩ་བའི་བེད་སྒྱོའི་ལམ་སྱོན་ནང་གསལ་ཡྱོད། བཙན་བྱོལ་

བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དེ་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༡ ལྱོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནའང༌། 

དེའི་དགྱོངས་དྱོན་གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༤ ནང་མ་གཏྱོགས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་མེད། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ད་ལྟ་

ཁེད་ཚོའི་མདུན་ལ་ཡྱོད་པ་དེ་རེད། ལར་ནས་སིད་བྱུས་ཇི་ལྟར་ཡྱོང་དང་མི་

ཡྱོང་ནི་དྱོན་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཧ་ཅང་རག་ལས་ཀི་ཡྱོད། སྱོན་ལ་ཤེས་ཡྱོན་

ཟེར་བ་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་བརྱོད་པའམ། ཤེས་ཡྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་དེ་མ་ཤེས་ན་

ཡྱོང་ཐབས་མེད་ཅིང༌། ཤེས་ཡྱོན་གི་ངྱོ་བྱོའི་ཐྱོག་ལ་ལྱོག་རྱོག་ཡྱོད་ན། དེའི་

དབང་གིས་ལམ་སྱོལ་དང་སིད་བྱུས་གཉིས་ཀ་དེ་དང་མཐུན་པ་མ་གཏྱོགས། 

དེ་མ་ཡིན་པའི་གཙང་མ་ཞིག་ཡྱོང་དཀའ།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དེང་རབས་ཀི་འཇིག་རེན་ནང་དེ་ས་དང་མི་འད་བར་ཤེས་ཡྱོན་དེ་

ཁ་འཕེད་ལ་ཐྱོགས་ཚད་ཀིས་བཤད་རྒྱུ་དང་གྱོ་བསྡུར་བེད་པའི་དྱོན་གནད་

ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང༌། ཤེས་ཡྱོན་ལ་ཨིན་སྐད་དུ་ Education ཟེར་བ་དེ་ལ་

ངྱོས་འཛིན་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྱོང་དུས། ཐྱོག་མ་ཤེས་ཡྱོན་དེ་ག་རེ་

ཡིན་པ་གསལ་པྱོ་ཞིག་ངྱོ་མ་ཤེས་ན། དེའི་སིད་བྱུས་སྱོན་སངས་དེ་མ་ཤེས་

པ་ཆགས་འགྱོ། དེས་ན་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དྱོན་ཚན་གཉིས་པའི་

ནང་ཤེས་ཡྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ངྱོས་འཛིན་བེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་

བས་ཡྱོད། དེའི་རེས་སུ་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་ངྱོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

འཇིག་རེན་འདིའི་ནང་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་གང་

ཡིན་རུང་། དེས་འགྱོ་བ་མིའི་བསམ་སྤྱོད་ཀི་གནས་བབ་ཉམས་ཆག་འགྱོ་རྒྱུ་

མ་གཏྱོགས་བཟང་ཕྱོགས་སུ་འགྱོ་བའི་མཐུན་རྐེན་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་དེ། ཤེས་

ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་ངྱོས་འཛིན་བེད་སངས་ནྱོར་བ་རེད། བེ་བག་ཏུ་ང་ཚོའི་

ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་དེ་དེང་སང་ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་རིའི་ནང་གི་མི་ཚོའི་

བསམ་ཚུལ་བཞིན་སྱོང་བ་ཡིན་ཙང་དཀའ་ངལ་དེ་ཕད་པ་རེད། ལར་ནས་

དེ་ནི་ང་ཚོ་བྱོད་པ་སྐབས་བཅྱོལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ཁྱོ་ནའི་དཀའ་ངལ་གང་

ཡང་མིན་ཞིང༌། འགྱོ་བ་མི་རིགས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡྱོད། ཤེས་ཡྱོན་བསབས་པའི་དགྱོས་པ་དེ་མི་ཚེའི་འཚོ་ཐབས་ཡག་པྱོ་ཞིག་

བཙལ་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་དགྱོས་

ཀི་ཡྱོད་པ། གང་ལྟར་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་ནི་ཚེ་འདིའི་ལྟྱོ་གྱོས་གཏམ་གསུམ་

རྐང་པའི་ཆེད་དུ་མ་གཏྱོགས། དེ་ལས་སྤྱོས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་བསམ་

ཚུལ་ལ་བརེན་ནས། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལམ་ཡང་ཆ་ཚང་ནྱོར་བ་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་ཕ་མའི་སྤི་ཚོགས་དང༌། ཕྲུ་གུའི་སྤི་ཚོགས། དགེ་རྒན་

གི་སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་ནང་ཤེས་ཡྱོན་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུ་དེའི་མི་ཚེའི་འཚོ་

ཐབས་འཚོལ་ཆེད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་མང་ཆེ་བའི་རྣ་བར་མི་འགྱོ། གང་

ལྟར་དེ་ནི་འཚོ་ཐབས་བཙལ་ཆེད་མིན་པ་མ་ཤེས་བར་ཤེས་ཡྱོན་གིས་ལམ་

བཟང་པྱོ་ཞིག་རེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་རེད། དེས་ན་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

ནང་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་ལ་སྤིར་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་དང༌། བེ་བག་

བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་བཅས་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་གསལ་པྱོ་ངྱོ་སྤྱོད་

བེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་བས་ཡྱོད། ཤེས་ཡྱོན་གི་དགྱོས་པ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཉིས་

པྱོ་ངྱོ་སྤྱོད་ཡག་པྱོ་མ་བྱུང་བར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་

བསར་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་རེད།

དེའི་རེས་ལ་དྱོན་ཚན་བཞི་པ་ཤེས་ཡྱོན་གི་ངྱོས་འཛིན་དེ་རེད། དེའི་

ནང་སྱོལ་རྒྱུན་གི་ཤེས་ཡྱོན་དང་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གཉིས་སུ་ཕེ་ཡྱོད་

ཅིང༌། ང་ཚོའི་བཤད་སངས་ལའང་སྱོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཞེས་བརྱོད་ཀི་

ཡྱོད། གང་ལྟར་སེ་ཚན་གཉིས་ཡྱོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྱོ་རེད། དེང་རབས་

ཟེར་བ་དེ་ཕ་མ་མེད་པའི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་བུ་རྒྱབ་ལྱོངས་སུ་ལའང་བརེན་མི་དགྱོས་

པ་ཞིག་དགྱོས། མི་གཅིག་གིས་བསམ་བྱོ་བཏང་བའམ་ཡང་ན་མི་གཅིག་ལ་

འཁྲུལ་སྣང་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ནས་ལམ་སང་ཐད་ཀར་སྱོན་ཆྱོག་པ་ལྟ་བུ། གང་

ལྟར་སྱོ་སྱོ་ལང་སའི་རྐང་པའི་འྱོག་ཏུ་སར་ནས་ཡྱོད་པའི་ས་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་

དགྱོས་ཀི་མེད།

སྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་ཨེ་ཀེ་སརཎ་ (A.K. Saran) གིས་ Self-ground-
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ing, Novelty, Violence, Modernity ཞེས་དེང་རབས་དེ་ཚིག་བཞིའི་

ནང་བསྱོམས་བརྒྱབས་ཏེ་གསུངས་ཡྱོད། Novelty ཞེས་པ་ནི་སྱོན་མ་དེ་

དང་མི་འད་བར་གསར་པ་ཞིག་དང༌། Self-grounding ཞེས་པ་ནི་ལང་ས་

དེ་སྱོ་སྱོས་བཟྱོས་པ་མ་གཏྱོགས། སྱོན་ནས་ཡྱོད་པའི་ལང་ས་ཞིག་མེད་པ། 

Self-grounding ཡིན་དུས་འཚེ་བ་ (Violence) ཡྱོད་པ་བཤད་མ་དགྱོས། 

དེས་ན་དེ་གསུམ་ཚང་ན་དེང་རབས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་ཆྱོག། །།

༼གསུང་བཤད་འདི་ནི་ས་རཱ་བྱོད་ཀི་མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་

བཞི་པའི་འབིང་རིམ་དགེ་འྱོས་སྱོབ་ཐྱོན་པས་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༧ ལྱོར་ཕྱོགས་བསྒིགས་

ཀིས་དཔར་སྐྲུན་བས་པའི་<<ཤེས་ཡྱོན་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ལས་ཕྱུང་ཡང༌། 

ཚིག་ལྷག་མང་བས་ཞུ་སྒིག་ཕན་བུ་ཞུས། ཞུ་དག་པས།༽
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

༈ བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གྲི་སེར་སློབ་ཁག་གྲི་སློབ་སྤྲི་

དང་། དགེ་ཆེ། གཏན་སློབ་ཁག་དྲུག་གྲི་རེག་ཊར་བཅས་ལ་

ཤེས་ཡློན་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་ཟབ་སྦློང་ཐློག་གནང་

བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	༽

༄༅། །དེ་རིང་འདིར་ཤེས་རིག་གི་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་པའི་སྱོབ་སྤི་དང༌། 

རེག་ཊར། དགེ་ཆེ་བཅས་མང་ཆེ་བ་སྱོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའི་

ལས་བེད་ཀི་སྒིག་གས་ཤ་སག་རེད། ཚང་མར་ཐྱོག་མར་བཙན་བྱོལ་བྱོད་

གཞུང་བཀའ་ཤག་དང༌། ང་རང་སྒེར་གི་ངྱོས་ནས་འཚམས་འདི་དང་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལྱོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་འགྱོ་ཞིང༌། དེའི་རིང་ལ་

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་སངས་ཐྱོག་མངྱོན་གསལ་དྱོད་

པྱོའི་འགྱུར་བ་གང་ཕིན་མིན་ཐྱོག་ང་ཚོས་ཕི་བལྟས་སྱོག་ན། ད་ལྟའང་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་བར་སྣང་ལ་ལྡིང་བ་མ་གཏྱོགས་ས་གཞིའི་ཐྱོག་འབབ་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་འདུག

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ལག་བསར་བས་པའི་ཐྱོག་ནས་བཙན་

བྱོལ་བྱོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་སྤུས་ཚད་ལ་ཁད་པར་འགྱོ་བ་ཞིག་དང༌། 

དེའི་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་བྱོད་རིགས་ཚད་

ལྡན་ཡྱོང་བའི་ཐྱོག་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅིག་གྱོམ་པ་བརྒྱབས་ཐུབ་ཡྱོད་མེད་ལ་

བསྐར་ཞིབ་ཅིག་བེད་ན། ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ང་ཚོ་གྱོམ་པ་བརྒྱབ་

རྒྱུའི་ག་སྒིག་ནང་བསད་པ་མ་གཏྱོགས། དངྱོས་སུ་གྱོམ་པ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་

ལྟ་བུ་རེད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ད་བར་གི་འདས་པའི་

དུས་ཚོད་ནང་བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་གི་འགྱོ་ཁིད་ཚོ་འདྱོད་བྱོ་ཁེངས་ངེས་

ཤིག་མ་བྱུང་བ་ནི་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐེན་མང་པྱོ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡྱོད།

དང་པྱོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་

སྱོབ་གྲྭ་རྣམས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་དང་ལམ་སྱོལ་འྱོག་གཞན་

དབང་སབས་བསྟུན་དགྱོས་སབས། ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་

ལམ་སང་ལག་བསར་བེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པ་བཤད་མི་དགྱོས། གང་

ལྟར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་ལ་བར་ཆད་ཆེ་ཤྱོས་དེ་གཞན་དབང་

སབས་བསྟུན་ཡིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་ལུང་སྱོ་སྱོའི་ལམ་ལུགས་དང་

མ་མཐུན་ན། མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་སྦྱོང་དང་དེ་རེས་འཚོ་ཐབས་ཀི་གནས་བབ་

ཚང་མའི་ཐྱོག་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུའི་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། 

གཅིག་བས་ན་དེ་སེལ་ཐབས་དབུས་ས་གཉིས་ནས་ལམ་སང་བེད་ཁག་པྱོ་

ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཉིས་པ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་

ཚོ་དང༌། དངྱོས་སུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསར་མཁན་གི་ལས་ཀི་

སྣེ་མྱོ་བ་དགེ་རྒན་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་གནད་གསང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་

མ་མཁེན་པའམ། གང་ལ་གང་འཚམས་མཁེན་ནའང་དེའི་ཐྱོག་ཡིད་ཆེས་

དང་ངེས་པ་རེད་པ་མ་བྱུང་བ། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ལྱོ་མང་ནང་ལམ་

སྱོལ་གཞན་ཞིག་འྱོག་བག་ཆགས་མཐུག་པྱོ་ཐེབས་ཡྱོད་སབས། བག་ཆགས་

དེ་སངས་ནས་ལམ་གསར་ཐྱོག་འགྱོ་རྒྱུར་སྐབས་རེ་འདུན་པས་མ་འདང་

བ་དང༌། སྐབས་རེ་བྱོ་ཁྱོག་གིས་མ་འདང་བ། སྐབས་རེ་ཕི་ནང་ཁྱོར་ཡུག་

གིས་མ་འདང་བ་བཅས་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡྱོང་གི་ཡྱོད། དེ་ཡང་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བེད་རྒྱུར་འཕད་བཞིན་པའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་

དཀའ་རྱོག་ཅིག་རེད།

གསུམ་པ་སྤི་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སྱོབ་ཕྲུག་སྱོ་

སྱོའི་ཕ་མའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་བསམ་བྱོའི་གནས་བབ་ཐྱོག་དེང་རབས་ཀི་བསམ་

བྱོ་ཤུགས་ཆེ་ཡྱོད་པ་དང༌། ཁད་པར་སྱོབ་གྲྭར་གཏྱོང་བའི་དགྱོས་དམིགས་

ནི་ཕྲུ་གུ་དེ་སྱོབ་གྲྭ་ཐྱོན་པའི་རེས་སུ་འཚོ་ཐབས་བཙལ་རྒྱུ་དང༌། དངུལ་ག་

ཚོད་བཟྱོ་ཐུབ་མིན་གི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཡྱོད་པ་དེའི་ཐྱོག་ནས་ཀང་

དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྱོད། དེས་ན་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་

ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་རགས་ཙམ་བསྱོམས་བརྒྱབ་ན་དེ་

གསུམ་ནང་འདུ་འགྱོ་བ་ཡིན།

ང་ཚོའི་གྱོགས་པྱོ་མང་པྱོ་ཞིག་གིས་འགལ་རྐེན་དཀའ་རྱོག་འདི་ཚོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཧ་ལམ་སེལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་དགྱོངས་པ་བཞེས་པ་མ་ཟད། འགེལ་བཤད་

ཀང་མང་པྱོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱོད། དབུས་བྱོད་སྱོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་འཛིན་

སྐྱོང་བེད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ལག་

བསར་ཆེད་ཁྱོང་ཚོའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཚོ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་

ཐུབ་བམ། རྒྱ་གར་ཁྱོན་ཡྱོངས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་གནས་བབ་ལས་ང་

ཚོ་ཟུར་དུ་འགྱོ་ཐུབ་བམ་ཞེས་སྱོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་པྱོ་ཞིག་གསུང་རྒྱུ་ཡྱོད། 

ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ལག་བསར་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང༌། ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་འདིའི་འྱོག་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་པའི་སྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་འབབ་རྒྱུན་ (Main stream) ནང་ཇི་ལྟར་ཞུགས་

ཐུབ་ཅེས་ཀང་བཤད་ཀི་ཡྱོད།

དེ་ནི་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་སངས་མིན་པར། ནུབ་ཕྱོགས་པས་ང་ཚོའི་

བསམ་བྱོའི་ཐྱོག་ཁ་ཁུ་སིམ་པྱོས་བཙན་འཛུལ་ཐྱོག་ནས་དབང་སྒྱུར་བས་

པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེས་དགྱོས་མེད་ཀི་དྱོགས་པ་རྣམ་རྱོག་མང་པྱོ་

ཞིག་ཆགས་པ་དང༌། དེ་དག་སངས་རྒྱུ་ཡང་ལས་ས་པྱོ་མེད། ཡང་སྤི་ཚོགས་

ཀི་བསམ་ཚུལ་མ་འགྱུར་ན། སྱོབ་གྲྭའི་ཁྱོར་ཡུག་གཅིག་པུས་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་

ཡྱོན་གི་གནས་བབ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་མི་ཐུབ་པར་ངྱོས་འཛིན་བེད་མཁན་

ཡང་མང་པྱོ་ཡྱོད། ཡང་གལ་ཏེ་བྱོད་པའི་ཆེད་དུ་ཟུར་འཛུགས་བས་པའི་

སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ད་ལྟ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་བརྒྱ་

ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལག་ལེན་བསར་ན། མི་མང་པྱོ་ཞིག་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་བྱོད་པའི་

སྱོབ་གྲྭའི་ནང་མ་བཏང་བར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོའི་སྱོབ་གྲྭར་གཏྱོང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཡེ་ཤུའི་ཆྱོས་ཚོགས་ཁག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བེད་

པའི་ Sacred Heart and Convent ལྟ་བུའི་སྱོབ་གྲྭར་གཏྱོང་བའི་མངྱོན་

འདྱོད་ཆེ་བ་མ་ཟད། གཏྱོང་མུས་ཡིན་ལུགས་བཤད་ཀི་ཡྱོད། དེས་ན་ཁྱོང་

ཚོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་བཞིན་ང་ཚོས་དངྱོས་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་ཐྱོག་

བལྟས་ན་འགལ་རྐེན་དེ་ཚོར་གདྱོང་ལེན་བེད་རྒྱུ་ལས་ས་པྱོ་མེད་པ་བཤད་

མི་དགྱོས།

ཡིན་ནའང་གདྱོང་ལེན་བེད་རྒྱུ་ལས་ས་པྱོ་མི་འདུག་ཅེས་སར་སྱོང་ད་

འགྱོ་རང་ལ་བཞག་ན། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལས་ཀི་སྣེ་མྱོ་བ་ཚོས་མི་རིགས་

དང༌། ལྱོ་རྒྱུས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་མ་འགྲུབ་པ་རེད། ང་ཚོས་འདས་པའི་

བྱུང་རབས་ལ་ཕིར་བལྟས་སྱོག་སྐབས་ཕི་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་བཅྱོ་བརྒྱད་དང༌། 

བཅུ་དགུ། ཉི་ཤུའི་འགྱོ་སྱོད་ལ་བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོས་སིད་དྱོན་

གི་ནྱོར་འཁྲུལ་ཆེན་པྱོ་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟ་བྱོད་འདི་གནས་བབ་

འདི་འདར་གར་དགྱོས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་བཞིན། དེང་སྐབས་འགྱོ་

ཁིད་ཚོས་ཀང་བྱོད་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་ཐྱོག་འབད་བརྩྱོན་མ་བས་

ཚེ། ལྱོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའི་རེས་སུ་བྱུང་རབས་ལ་ཕིར་བལྟས་སྱོག་སྐབས་ད་

ལྟའི་འགྱོ་ཁིད་ཚོས་མི་རིགས་དང་ལྱོ་རྒྱུས་ལ་འཁི་བའི་འགན་དེ་མ་འཁེར་

བ་དང༌། བསམ་བཞིན་དུ་འཐུས་ཤྱོར་བཏང་བའི་སྐྱོན་བརྱོད་ཡྱོང་རྒྱུ་དེ་

བཤད་མི་དགྱོས། འབད་བརྩྱོན་བས་ནས་མ་གྲུབ་ན་འགྱོད་པ་གང་ཡང་མེད་

ཅིང༌། འབད་བརྩྱོན་མ་བས་པར་འགྲུབ་ཁག་པྱོ་རེད་ཅེས་བཞག་ན། དེ་ནི་

སར་མའི་བེད་སངས་ལས་དཔའ་བྱོའི་བེད་སངས་ནམ་ཡང་མིན། སར་མའི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ངང་ཚུལ་བཟུང་ནས་འགྱོ་མ་བཙུགས་གྱོང་ནས་ཞུམ་པ་དང༌། སྒིད་ལུག་པ། 

བདག་ཉིད་ལ་བརས་ནས་བཞག་ན་མི་འགིག དེར་བརེན་འགལ་རྐེན་ཆེ་

ཆུང་དང་བསལ་རྒྱུ་ལས་ས་མིན་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་འབད་བརྩྱོན་བེད་དགྱོས་པ་

དེ་ང་ཚོའི་སྐབས་བབ་ཀི་ལས་འགན་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརེན་སྐབས་

བཅུ་གཉིས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཆྱོད་སེམས་བརན་པྱོས་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་

དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཤིག་ཟིན་བིས་བརྒྱབས་

པ་རེད། གྱོས་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྱོའི་ཐྱོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་

པ་བྱུང་རུང༌། ཐྱོག་མའི་ཟིན་བིས་ནང་གང་ཡྱོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ད་

ལྟ་འདིའི་ནང་སེབས་ཐུབ་མེད།

འྱོན་ཀང་སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ཞར་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་

གཅིག་མ་གཏྱོགས། གཞི་རིམ་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་དེ་ལ་བརེན་པའི་སིད་

བྱུས་ཀི་ཡན་ལག་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་མེད། དེ་འད་ཞིག་

གཏན་འབེབས་ཐུབ་པའང་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་ལས་ཀི་སྣེ་མྱོ་བ་ཚོས་འབད་

བརྩྱོན་མང་པྱོ་བས་པའི་གྲུབ་འབས་བཟང་པྱོ་ཞིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཀི་

ཡྱོད། ལྷག་པར་དུ་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའི་རེས་སུ་ཕིར་བལྟས་སྱོག་མཁན་གི་

མི་གཅིག་ལྷག་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཏན་ཏན་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་མིན་གི་

གནས་སངས་དེ་གནས་སྐབས་མང་པྱོ་ཞིག་ལ་བསྟུན་དགྱོས་ཀང༌། སིད་

བྱུས་ཡག་པྱོ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་སམ་པ་ངེས་པར་དུ་ཡྱོང་གི་རེད་

བསམ་གི་ཡྱོད། དེ་ངས་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན།

ང་ད་ལྟ་འདིར་སེབས་མ་ཐག་པ་ཡིན་སབས། ཁེད་ཚོ་མཉམ་དུ་བགྱོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གེང་དང༌། བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་ཀི་གྱོ་སྐབས་བྱུང་མེད་ཀང༌། ཚོད་དཔག་

བས་ན། ཁེད་ཚོའི་ནང་ལའང་མང་པྱོ་ཞིག་གིས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་

ཚད་དང་ལྡན་པ་མ་རེད་དགྱོངས་མཁན་དང༌། ཡང་མང་པྱོ་ཞིག་གིས་ཚད་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཡང་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་དགྱོངས་མཁན་

དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡྱོད་ཀི་རེད། དེ་འདྱོད་པའི་འཆར་སྣང་ Utopian རེད་

ཟེར་མཁན་མང་པྱོ་ཡྱོད་ཀང་ཁག་མེད། གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་ཞིག་གི་ཐྱོག་

ནས་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་འདི་ལག་ལེན་ལ་འཁེལ་དཀའ་བའམ་ལག་ལེན་

ལ་འཁེལ་ཐབས་མེད་པ་མཐྱོང་སིད། དེ་ནི་ལྷན་རྒྱས་ཚོའི་སྐུ་སྒེར་གི་སྐྱོན་

གནས་གང་ཡང་མིན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་གྱོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་ལེགས་བང་ངམ་

ཉེས་བང་འྱོག་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསད་པའི་རྐེན་གིས་ཚང་མའི་བསམ་བྱོའི་

ཐྱོག་ཤན་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཐེབས་ནས་རང་དབང་གི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་

ཐུབ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།

དེ་འདའི་ཤན་ཤུགས་དང་བག་ཆགས་མཐུག་པྱོའི་འྱོ ག་ནས་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདིའི་ཐྱོག་དགྱོངས་པ་བཞེས་དགྱོས་སྐབས། ཏན་ཏན་འདི་

ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་ཁག་པྱོ་ཡིན་པ་གཟིགས་སིད། ཡང་དེའི་ནང་ཕྱོགས་

གཞན་ནས་བལྟས་ན་ཁ་ཤས་ཀིས་ཤེས་ཡྱོན་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགྱོས་པ་

དེ་ཚོའི་ཐྱོག་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བར་ཤེས་ཡྱོན་གི་སྒྱོམ་གཞིའི་ཐྱོག་ཁད་

པར་ཆེན་པྱོ་མེད་པ། དཔེར་ན་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ་ཙམ་མ་གཏྱོགས། 

གཞན་རྣམས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་དང་གཉིས་ (10+2) ཟེར་

བའི་སྒྱོམ་གཞི་དང་མཚུངས་པ་ལས་དམིགས་བསལ་མི་འད་བ་ཆེན་པྱོ་མི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

འདུག་དགྱོངས་མཁན་ཡང་ཡྱོང་སིད། དེ་འད་དགྱོངས་ན་ད་ལྟའི་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་འདིའི་ནང་དྱོན་གི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མཁེན་རྱོགས་

བྱུང་མེད། རྒྱབ་ལྱོངས་དེ་འད་ཞིག་གི་འྱོག་ནས་ང་ཚོས་ཧམ་པ་ཚ་པྱོ་དང་

སིང་སྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་ལག་བསར་ཆེད་བཙན་བྱོལ་

བྱོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བཀའ་ཤག་གིས་མདུན་མཆྱོང་ཞིག་

བརྒྱབས་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་དངྱོས་སུ་སྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའི་ནང་དང༌། ས་གཞིའི་ཐྱོག་

བབས་དང་མ་བབས་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྱོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་སྱོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་རག་ལས་

པར་བརེན། བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྱོན་འྱོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདས་

པའི་ལྱོ་གསུམ་ནང་དམའ་རིམ་དགེ་རྒན་ནས་བཟུང་སེ་སྱོབ་སྤི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པའི་བར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་

མང་གྱོ་སྒིག་ཞུ་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།

དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཐྱོགས་ཀང་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད། ད་རེས་འདིར་

མང་ཆེ་བ་ཞིག་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པ་ཚོ་རེད་འདུག ད་རེས་ཐེངས་དང་པྱོ་ཡིན་སབས། ཁེད་རང་ཚོས་

ཐུགས་སྣང་ཆེན་པྱོ་གནང་ཡྱོད་པའི་རེ་བ་ཡྱོད། བལ་ཡུལ་དེ་འདས་པའི་

ལྱོ་བཅུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་དཀའ་རྱོག་ཅན་

ཞིག་གི་འྱོག་ལ་ཡྱོད་སབས། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་བཙན་བྱོལ་

གཞུང་གིས་དགྱོས་ངེས་ཀི་གཟིགས་སྐྱོང་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་མེད། བཙན་

བྱོལ་བྱོད་གཞུང་གི་དྱོན་གཅྱོད་ལས་ཁུངས་སྒྱོ་བརྒྱབ་དགྱོས་བྱུང་བ་ནས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བཟུང་སེ། གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་ཞིག་གི་ཐྱོག་ལ་དཀའ་རྱོག་ཅན་གི་གནས་

སངས་ཤིག་ཆགས་པར་བརེན། ང་ཚོའི་གྱོགས་པྱོ་ཚོས་ཀང་གང་ཡང་གནང་

ཐུབ་ཀི་མེད་ལ། ང་ཚོའི་ངྱོས་ནས་ཀང་གནས་སྐབས་གཅིག་རིང་ལ་བལ་

ཡུལ་ནང་ཡྱོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མི་དེ་ཚོར་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་

དགྱོས་ངེས་ཐུབ་ངེས་ཀི་གཟིགས་སྐྱོང་ཡང་གནང་ཐུབ་པ་མི་འདུག་བསམ་

པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་སེབས་བསད་ཡྱོད་ཀང༌། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡྱོད་

པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ལྟ་བར་དུ་འཐུས་ཤྱོར་མ་ཕིན་པར་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་

སྐྱོང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་དང༌། གཟི་བརིད་ཆེན་པྱོ་རེད་

བསམ་གི་ཡྱོད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་བལ་ཡུལ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་

གི་ངྱོས་ནས་མཐྱོང་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པྱོ་ཡྱོད།

མཐྱོང་ཚུལ་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྱོབ་

གྲྭ་མང་ཆེ་བ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ཐྱོག་ལ་བསེས་བརྒྱབ་མི་དགྱོས་པའི་

ཐྱོག་ནས་སྱོ་སྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང༌། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་

ཁག་བརྒྱུད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ཡག་པྱོ་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད། དཔལ་འབྱོར་དང་

སྒིག་འཛུགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་

བ་ཞིག་གཞུང་ཐྱོག་ལ་བལ་ཡུལ་གི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལྟྱོས་ན་བརེན་ཤུགས་

ཆེ་བ་ཡྱོད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཞི་བའི་སྤི་ཚོགས་རང་གི་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་གྲྭ་དེ་

དག་ཚད་ལྡན་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོའི་ངྱོས་ནས་ཧ་ཅང་

ཡག་པྱོ་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་མི་རིགས་ཤིག་གི་

སྐད་ཆ་ཡིན་པས་གཅིག་གྱུར་དགྱོས་ཤིང༌། འཛིན་སྐྱོང་དེ་རང་སྐྱོང་གི་ངྱོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བྱོར་བེད་དགྱོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།

དེར་བརེན་ད་ཕན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་རང་

ཁ་རང་གསྱོའི་ཐྱོག་ནས་བསད་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གཟི་བརིད་ཆེན་པྱོ་དང༌། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྤི་ཚོགས་ལ་དགྱོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡྱོད། འྱོན་

ཀང་དེའི་ནང་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་སངས་དང་ལམ་སྱོལ་དེ་བྱོད་མི་རིགས་སྤི་

ཡྱོངས་དང་མཐུན་པ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་གིས་ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་

མགྱོན་ཆེན་པྱོའི་དབུ་ཁིད་འྱོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ག་ཚོད་ཐུབ་

ཐུབ་ལག་བསར་བེད་དགྱོས་པ་དེ་ཚང་མའི་ལས་འགན་རེད།

བྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོས་ཡི་གེ་འབི་

ཀྱོག་དང༌། རྩིས་རྒྱག་ཤེས་ཙམ་ཞིག་སྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞིང༌། 

རྩ་མེད་དུ་འགྱོ་ལ་ཉེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་མ་འྱོ ངས་པའི་འདུན་ལམ་

འཚོལ་རྒྱུ་དང༌། མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་

གྲྭ་དེ་དག་འཛིན་སྐྱོང་བེད་ཀི་ཡྱོད། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ དང༌།  ༡༩༦༠ དེ་བཞིན་ 

༡༩༦༡ ལྱོ་འགྱོར་ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་དང་སྐབས་དེའི་

རྒྱ་གར་གི་སིད་བྱོན་ཇབཧར་ལཱལ་ནེཧརཱུ་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་མྱོལ་གནང་

བའི་གྲུབ་དྱོན་གི་ཚིག་ཐྱོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིག་མཛོད་ནང་ད་ལྟའང་ཡྱོད། 

སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོར་སྱོབ་ཕྲུག་ཆིག་སྱོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

གར་གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་མ་གནང་སྱོན་དུ་མ་སུ་རི་དང༌། སིམ་ལ། རྡྱོ་

རེ་གིང་བཅས་སྱོབ་གྲྭ་གསུམ་པྱོ་ ༡༩༥༩ ལྱོ་མཇུག་དང་ ༡༩༦༠ ལྱོ་འགྱོར་

བཙུགས་ཟིན། ཚིག་ཐྱོ་དེའི་ནང་ནེཧརཱུས་གང་བིས་ཡྱོད་ཅེ་ན། བཙན་བྱོལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྱོབ་ཕྲུག་ ༡༥༠༠ ཡས་མས་ཡྱོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གི་

སྱོབ་གྲྭ་ཡག་ཤྱོས་ནང་བགྱོ་བཤའ་བརྒྱབས་ནས་བཏང་ན། འགྱོ་སྱོང་ཆེན་

པྱོ་མི་དགྱོས་པར་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ལས་ཀ་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ན་

གཞྱོན་དེ་ཚོར་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་རྩེ་ཕུད་ཅིག་སྤྱོད་ཐུབ་ཀང་། བྱོད་མི་

རིགས་ཀི་འཐབ་རྩྱོད་དང༌། བྱོད་མི་རིགས་ཀི་མ་འྱོངས་པའི་མདུན་ལམ་

ཆེད་དུ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོང་ཁག་པྱོ་ཡིན་པར་བརེན། བྱོད་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་

འཛུགས་དགྱོས་པ་མ་ཟད། བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང༌། རིག་གཞུང༌། ལེགས་

བང༌། ཆྱོས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་སྤད་དགྱོས་

ཞེས་གསལ་ཡྱོད། དེས་ན་ྋགྱོང་ས་མཆྱོག་དང༌། ནེཧརཱུའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་དགྱོས་པ་དེ་རང་རེད། དེའི་ཆེད་

དུ་འགྱོ་སྱོང་དང་དཀའ་ལས་མང་པྱོ་བརྒྱབས་ཡྱོད།

འྱོན་ཀང་དམིགས་ཡུལ་དེ་འགྲུབ་པ་ལ་དེ་ས་ཕན་ཆད་ང་ཚོས་ལག་

ལེན་བསར་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་འདིས་ཧ་ལམ་འགྲུབ་ཁག་

པྱོ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ད་བར་རྒྱ་གར་དུ་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་

ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་དེ་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏྱོང་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་རེད། 

ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེ་ (Lord Macaulay) ཡིས་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་

བརན་ལྷིང་གནས་ཆེད་ཁྱོ་ནར་དམིགས་ནས་བཟྱོས་པར་བརེན། ད་ཆ་རྒྱ་

གར་རང་བཙན་ཐྱོབ་ནས་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་ཕིན་པའི་རེས་སུའང་། ལམ་སྱོལ་དེའི་

འྱོག་ནས་ཐར་ཐུབ་པ་དང་ཡར་ལངས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་མེད། ཁྱོང་ཚོས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་དེའི་འྱོག་ནས་སྱོབ་གྲྭ་ཐྱོན་པ་དེ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དག་པགས་པ་དང༌རུས་པ་རྒྱ་གར་བ་མ་གཏྱོགས། དེ་ལས་གཞན་པ་བསམ་

བྱོ་གཏྱོང་སངས་དང༌། འདུན་པ་འཁེར་སངས། ལས་ཀ་བེད་སངས། ཀུན་

སྤྱོད་འཁེར་སངས་བཅས་ཚང་མ་ཨིན་ཇི་བཟྱོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་

བཞིན་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྱོད།

དེ་འདའི་ལམ་སྱོལ་འྱོག་ནས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་གཅིག་གི་འཐབ་རྩྱོད་

བེད་མཁན་གི་གཞྱོན་སྐེས་དེ་ཚོར་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཙམ་སྣྱོན་པ་བརྒྱབས་

ནས་ཁུངས་འཁྱོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྱོ་རེད། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༦༡། ༡༩༦༢ ཀི་དུས་ཚོད་

ལ་ང་ཚོར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཟུར་དུ་འཛིན་པའི་གྱོ་སྐབས་དང་མཐུན་

རྐེན་གཉིས་ཀ་མེད། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༧༠ དྱོན་གངས་ནས་གྱོ་སྐབས་དང་མཐུན་

རྐེན་ཚང་སྐབས་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་ཡྱོད་ན། དེའི་འྱོག་ནས་སྱོབ་གྲྭ་འགིམ་མཁན་

རྣམས་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༢། ༢༠༠༣ ནང་མཐྱོ་རིམ་སྱོབ་གྲྭ་ཐྱོན་ཟིན་ཡྱོད་མྱོད། འྱོན་

ཀང་ང་ཚོ་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་རེད། དུས་ཚོད་དེ་བསྐར་ལྡབ་བེད་ཐབས་

མེད་ལ། ཕངས་སེམས་བས་ཀང་ཕན་ཐྱོགས་མེད། ད་ལྟ་བེད་རྒྱུ་ལག་ཏུ་ཡྱོད་

པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འབྱུང་འགྱུར་དུས་ཚོད་ནང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་

ལག་ལེན་བསར་ནས་འགྱོ་རྒྱུ་དེ་རེད།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་གཙོ་བྱོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་ནས་བྱུང་བའི་བསབ་པ་གསུམ་གི་ལམ་སྱོལ་གཞིར་བཟུང་

བཟྱོས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐྱོག་ལ་དེང་དུས་ཀི་སྤི་ཚོགས་དང་སྐད་ཡིག་

ནང་འགྱོ་ཐུབ་པ་བཟྱོ་ཆེད་རྒྱ་གར་གི་སྱོན་རབས་ནས་ལེགས་ཆ་མང་པྱོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བངས་ཡྱོད་ཅིང༌། གཙོ་ཆེ་ཤྱོས་བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་གཱནྡིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡྱོན་ (Buniyadi Taaleem) ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་

ནི་གཙོ་ཆེ་ཤྱོས་གཱནྡིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི་རྩ་བཞག་པའི་

ཐྱོག ཨཱརྱནཱཡཀམ་དང་ཛཀིར་ཧུསཻན་ (Arya Nayakam and Dr. Za-

keer Hussain) གཉིས་ཀིས་མི་ཚེའི་རིང་ཉམས་ཞིབ་བས་ནས་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་ལམ་སྱོལ་དང༌། དེ་བཞིན་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་

ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་གསར་གཏྱོད་དགྱོས་པའི་དགྱོངས་པ་འཁྱོར་མཁན་གི་

སྐེས་བུ་དམ་པ་མང་པྱོ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤྲི་ཨརབིནྡ་གྱོཥ་ 

(Sri Aurobindo Ghosh) རེད། ཁྱོང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡྱོན་

གི་ལམ་སྱོལ་ད་ལྟ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་པཱཎིཅེརཱི་ (Pondicher-

ry) དང་རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་ལག་ལེན་བསར་མུས་རེད། དེ་

མཚུངས་རབིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་ (Rabindranath Tagore) རེད། ཁྱོང་གིས་

ཤཱནིནིཀེཏན་ (Shanti Niketan) སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་

བསམ་ཚུལ་དང་གཏན་ནས་མ་འདེས་པའི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་

གནའ་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་གཙང་མ་ཞིག་བཟྱོ་

རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡྱོད། དེ་བཞིན་རེས་སུ་ཇིདྡཱུ་ཀྲ �ཥྞམཱུརི་ 

(Jiddu Krishnamurti) བྱུང་ཞིང༌། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱོང་གི་

ཤེས་ཡྱོན་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་དགུ་ཙམ་ཡྱོད་པའི་ནང་

སྱོབ་ཕྲུག་ཆིག་ཁི་བརྒལ་བ་སྱོབ་སྦྱོང་བེད་མུས་མ་ཟད། ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་མི་

རི་ཁའི་ནང་དུའང་སྱོབ་གྲྭ་ཡྱོད། ད་ལྟའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདིའི་ནང་

དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ལེགས་ཆ་གང་ཐུབ་བསྡུས་ཡྱོད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་བཞིན་བྱོད་ཀི་གནའ་རབས་ཀི་སྱོལ་

རྒྱུན་གཙོ་བཟུང་ཐྱོག་བཟྱོས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང༌། ད་ལྟའང་ངེས་པ་མ་རེད་པ་

དང༌། གཏན་མ་འཁེལ་བ། ཚོད་བལྟ་དགྱོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་རྩ་བ་ནས་

མེད། བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་དང་མཁས་པ་མང་པྱོས་དུས་ཡུན་རིང་པྱོའི་བར་

ཚོད་བལྟ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བས་ཟིན་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ལག་བསར་

ཆེད་བངས་པར་བརེན། སིད་བྱུས་འདི་བཟྱོ་མཁན་ངྱོས་ནས་ད་དུང་ཚོད་

བལྟ་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། གལ་ཏེ་ལག་ལེན་བསར་ན་མཐའ་མའི་མཇུག་

འབས་ཚད་ལྡན་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་དམ་མེད་སམ་པའི་དྱོགས་པ་ཕ་མྱོ་ཙམ་ཡང་

མེད། འྱོན་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དྱོགས་པ་ཡྱོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལག་

བསར་ཐུབ་བམ་མི་ཐུབ། དགེ་རྒན་དང་ཕ་མའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་ལམ་དུ་འགྱོ་

འཇུག་གམ་མི་འཇུག་ཅེས་པ་དེ་རེད།

བྱོད་མི་རིགས་ཀིས་ད་བར་འཛམ་གིང་ས་ཡི་གྱོང་བུ་འདིའི་ཐྱོག་

ལག་རེས་གང་བཞག་མིན་དང༌། བསྡུ་ཆ་གང་བརྒྱབས་མིན་ང་ཚོས་ངྱོ་ཤེས་

དགྱོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པྱོ་རེད། བྱོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་དེ་

མི་འབྱོར་ཆེན་པྱོ་ཞིག་མ་རེད། ད་བར་གངས་འབྱོར་ས་ཡ་དྲུག་ལས་བརྒལ་

བ་བྱུང་མེད། བྱུང་རབས་ཀི་དུས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ལ་འཁྱོད་པ་ལྟར་ན་ལྱོ་ཉིས་

སྱོང་ཡས་མས་ཤིག་རེད།

རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལྱོ་བདུན་སྱོང་གི་ལྱོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཡྱོད་

པ་ཞིག་རེད། དེས་ན་མི་ཉུང་ཉུང་གིས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་འཛམ་

གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་པ་སུས་ཀང་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ཀུན་ཁབ་ཀི་ལས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འགན་ཆེན་པྱོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡྱོད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུའང་ང་ཚོ་བཙན་

བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་འཁྱོར་གབས་ཡྱོད་ཀང༌། དེའི་རིང་ལ་ཤར་

ནུབ་ཀི་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མའི་ནང་བྱོད་པའི་སྤི་ཚོགས་སམ་

བྱོད་མི་རིགས་ཀིས་ཞབས་འདེགས་གང་བསྒྲུབས་མིན་དང་ཕན་ཐྱོགས་

གང་བྱུང་མིན། ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྱོ་སྐུ་

སྒེར་ལ་མཚོན་ནའང་། འཛམ་གིང་འགྱོ་བ་མི་རིགས་སྤི་ཡྱོངས་ཆེད་ཇི་ཙམ་

རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་བསྐངས་པ་ཚང་མས་ང་ཚོ་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་

བས་རེས་དང་གནས་བབ་མཚོན་པ་ཡིན།

འདས་པའི་ལྱོ་ཆིག་སྱོང་སུམ་བརྒྱ་ཡས་མས་རིང་བྱོད་མི་རིགས་ཀིས་

སྱོག་ལས་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་ང་ཚོའི་ལེགས་བང་

དང༌། རིག་གཞུང༌། ཡུལ་གི་གྱོམས་པའི་གཤིས་ལུགས་རྣམས་བརླག་ན། འགྱོ་

བ་མི་རིགས་དང་སེམས་ཅན་སྤི་ཡྱོངས་ལ་གྱོང་གུན་ཆེན་པྱོ་ཞིག་རེད། དེང་

རབས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་མང་པྱོས་འགྱོ་བ་མི་རིགས་ཀིས་བྱོད་ཀི་སྱོལ་

རྒྱུན་གི་རིག་གནས་དེ་བརླག་ཏུ་བཅུག་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཟྱོད་ཐབས་

མེད་ཅེས་ངྱོས་འཛིན་བེད་པ་མ་ཟད། གསལ་པྱོ་མཐྱོང་དུ་ཡྱོད། དེ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་མཐྱོང་བའི་སྒྱོ་ནས་མ་གཏྱོགས་རྨྱོངས་ཞེན་གིས་བཤད་པ་ཞིག་མིན། 

གནས་བབ་དེ་འདའི་འྱོག་བྱོད་ཀི་ཐུན་མིན་གི་རིག་གཞུང་དང་ལེགས་བང་

དེ་བྱོད་མི་རིགས་ཀིས་འཛིན་སྐྱོང་མ་བེད་ན། མི་རིགས་གཞན་གིས་འཛིན་

སྐྱོང་བེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་བས་དབང་དུ་བཏང་ཡང་རེས་ཟླྱོས་

ཙམ་ལས་ངྱོ་མ་གནས་ཐབས་མེད། མི་རིགས་སྱོ་སྱོར་སྤི་མཐུན་ལས་ཀིས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བསྐྲུན་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡྱོད་པ་དེ་མ་འཁེར་ན། མི་རིགས་དེའི་ངྱོས་

འཛིན་དང་མཚན་ཉིད་ཆ་ཚང་བརླག་ཅིང༌། འཛམ་གིང་ནང་མི་རིགས་དང་

ལེགས་བང་མང་པྱོ་བྱུང་ཡང་ད་ཆ་བརླགས་ཟིན། བརླགས་མ་ཟིན་པར་ཁས་

བངས་པའི་ལེགས་བང་ལ་མཚོན་ནའང་མང་པྱོ་ཞིག་འགེམས་སྱོན་ཁང་གི་

ཅ་ལག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། འགེམས་སྱོན་ཁང་ནང་གི་ཤེས་ཡྱོན་དང་ལེགས་བང་

རྣམས་འཚོ་གནས་ཡྱོད་པ་ཞིག་ལ་མི་བརྩི། དེས་ན་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་

བྱོད་མི་རིགས་ལ་འགྱོ་བ་མི་རིགས་སྤི་ཡྱོངས་ལ་འཁི་བའི་ཀུན་ཁབ་ཀི་ལས་

འགན་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད།

དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་གྱོ་

ལ་གཅིག་གྱུར་གི་གནྱོན་ཤུགས་འྱོག་མི་ཚང་མའི་བསམ་བྱོའི་ནང་ཐྱོབ་

ཐང་མ་གཏྱོགས་ལས་འགན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་གཤིས་ཀ་དེ་བརླགས་

ཤིང༌། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་འཛམ་གིང་གི་ཆྱོས་དང་འཇིག་རེན་

གཉིས་ཀའི་དབུ་ཁིད་ཚོས་གནང་བའི་ལམ་སྱོན་ལ་བལྟས་ན་ཡང་མང་

ཆེ་བ་འགྱོ་བ་མིའི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌། བུད་མེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང༌། དབུལ་ཕྱོངས་

ཀི ་ཐྱོབ་ཐང་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི ་སྐད་ཆ་ཤྱོད་མཁན་དང་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་ཤ་སག་རེད།

ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་ད་ལྟ་

འཛམ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཟུར་དུ་ཐྱོན་པ་དང༌། འབུར་

དུ་ཐྱོན་པ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅིའི་ཕིར་རེད་ཅེ་ན། ཁྱོང་གིས་ནམ་

ཡང་ཐྱོབ་ཐང་གི་བཀའ་མྱོལ་མི་གསུང་བར་འཇིག་རེན་ཀུན་ཁབ་ཀི་ལས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འགན་ (Universal Responsibility) སྐྱོར་གསུང་གི་ཡྱོད། ཐྱོབ་ཐང་ནི་

ལས་འགན་གི་རེས་ལ་ཡྱོང་དགྱོས་པ་ལས་སྱོན་ལ་བཞག་ན། འཁྱོར་ལྱོ་སྱོན་

ལ་བཞག་སེ། ར་དེ་གཞུག་ལ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་རེད། འྱོན་ཀང་ད་ལྟ་འཛམ་

གིང་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་འགྱོ་སངས་དེ་འད་ཡིན་པར་བརེན། ཚང་མས་ཐྱོབ་ཐང་

གི་སྐད་ཆ་སྱོན་ལ་བཤད་པའི་དབང་གིས་ཐྱོབ་ཐང་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་ཐུབ་

ཀི་མེད། སྤིར་ལས་འགན་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སེམས་ཅན་སྤི་ཡྱོངས་ལ་འཁི་

བའི་ལས་འགན་དེ་ནི་ང་ཚོ་བྱོད་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་གི་གྱོམས་

པའི་གཤིས་ལུགས་དང༌། ལེགས་བང༌། རིག་གཞུང་བརླག་མི་འྱོས་པ་དེ་རེད། 

དེ་འཛིན་སྐྱོང་བེད་པའི་ཆེད་དུ་སྤིར་དེང་རབས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་དེང་རབས་སྨྲ་བ་པྱོའི་འྱོག་ནས་འགྱོ་བའི་ཤེས་ཡྱོན་གིས་ནམ་

ཡང་འདང་ཐབས་དང་འགྲུབ་ཐབས་མེད།

འབྱུང་འགྱུར་བྱོད་རིགས་དེ་མི་རིགས་ཀི་ངྱོ་བྱོར་གནས་དགྱོས་པ་

དང༌། རང་གི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་འཇིག་རེན་སྤི་ཡྱོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་

འགན་དེ་བསྒྲུབ་དགྱོས་སབས། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་

ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། དེའི་ཐྱོག་ནས་མ་འདང་བ་ཆགས་ན་རེས་སུ་བཟྱོ་

བཅྱོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སངས་ལ་བརེན། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཤིག་

གཏན་ལ་འབེབས་དགྱོས་པ་དང༌། དེ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་

བེད་པའི་གནས་སངས་དེ་འད་རེད། དེ་དག་ངས་སྤི་ཡྱོངས་ཀི་རྒྱབ་ལྱོངས་

ཀི་གནས་སངས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཁེད་ཚོའི་མཛད་རིམ་ལྟར་ན། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་ཚོགས་ཐེངས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཉིས་དང༌། ཤེས་རིག་བཀའ་བྱོན་གིས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཀི་ཐྱོག་ནས་

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་སྐྱོར་ལ་ཞིབ་ཚགས་པྱོས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

འདུག་པས། ངས་བསྐར་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནག་པྱོ་འབྲུ་བཤེར་དང་། 

ཚིག་ཐྱོག་ཚིག་བཞག་བཤད་པ་བརྒྱབ་ན་ཕན་ཐྱོགས་གང་ཡང་མེད། གཅིག་

བས་ན་ད་ལྟ་ཞུས་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་རིག་བཀའ་བྱོན་དང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་

ཀིས་གསུངས་ཟིན་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་སིད། འྱོན་ཀང་ད་ལྟ་ངས་དན་པ་ཡིན་

སབས་མདྱོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན།

ང་ཚོར་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཡྱོད་པ་དེའི་ནང་ཁེད་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བཟུང་དེའི་ཐྱོག་སྱོབ་སྦྱོང་གནང་ཡྱོད་

པ་གཞིར་བཞག་རེད། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ཉིན་བཞིའི་རིང་དེའི་

ཐྱོག་བཀའ་བསྡུར་མང་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད་པར་བརེན། ཁེད་ཚོར་དགྱོངས་ཚུལ་

དང་དྱོགས་འདི་གང་ཡྱོད་པ་དང༌། དེ་མིན་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་

མི་འཚམས་པ་དང་མི་འདང་བ་གང་གཟིགས་པ་དེ་དག་བཀའ་གནང་

ན༑ དེའི་ཐྱོག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བགྱོ་གེང་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་ན་

བསམས་བྱུང༌། ད་ལྟ་ངས་འདིར་ཞུས་པ་རྣམས་གཞི་རིམ་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀི་

གནས་སངས་ཤིག་རེད། ད་ལྟ་འདིར་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན། ཁེད་ཚོས་

བཀའ་འདི་དང༌། འགེལ་བརྱོད། དགག་པ་བཅས་གནང་རྒྱུ་གང་ཡྱོད་ཀང་

ཚང་མས་འཛེམ་ཟྱོན་མེད་པར་གནང་རྱོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་

ཆུང་གི་དི་བ་དང༌། ཡང་ན་གང་ཟག་སྒེར་གི་དི་བ་གང་ཡིན་ཁད་མི་

འདུག ང་ཚོ་མི་ཉུང་ཉུང་རེད། ཚང་མས་འཚེར་སྣང་མེད་པར་གསུང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གསུང་རྱོགས་གནང༌།

དི་བ་དིས་ལན།

ཚོགས་ཆུང་དང་པྱོའི་དི་བ་ཁག

	 བྩོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དབུས་པའྱི་བྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྩོང་

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་རེས་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་སྩོབ་

གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དང༌།	 དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོད་པའྱི་གཏན་སྩོབ་བཅས་ཀྱི་

སྩོབ་སྤྱི་དང༌།	རེག་ཊར་ (rector)	དགེ་ཆེ་སྩོགས་ལ་ཆེད་མངགས་བཙན་

བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཟབ་སྦྩོང་གྩོ་སྒྱིག་དང་གྩོ་

སབས་བཟང་པྩོ་གནང་བ་ལ་ངས་སྩོབ་སྤྱི་དང༌།	 རེག་ཊར།	 དགེ་ཆེ།	 དགེ་

རྒན་བཅས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གུས་བརྱི་དང༌།	ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

	 ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་དང་པྩོའྱི་ནང་མྱི་དྲུག་ཡྩོད་ཅྱིང༌།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་

ཐྩོག་གང་ཡྩོང་གྩོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ཡྱིག་ཐྩོག་ཏུ་ཕབ་ཡྩོད།	 བཀའ་ཁྱི་

མཆྩོག་ལ་སན་གསན་ཞུ་སབས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ་དང༌།	 ཏག་ཏག་

མ་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཡྩོད་ན་དགྩོངས་ཕྩོགས་མ་ནྩོར་བ་དང་བཟྩོད་བསན་

བཞེས་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡།	 དེ་ས་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སབས་ད་ལྟ་ཤེས་ཡྩོན་

སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ལམ་སང་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་པས།	

དེ་ལས་སྩོན་ཚུད་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་དགྩོས་མཁྩོར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཞྱིགས་དྩོན་ལྟར།	 དྷ་ས་མེས་དབྩོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་དེ་

གསར་འཛུགས་གནང་བར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་

ཆབས་ཅྱིག	 ད་ཆ་ལག་ལེན་ངྩོ་མའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གསར་

པའྱི་དགྩོངས་དྩོན་ལྟར་གྲུབ་འབས་ཐུགས་བྩོ་ཁེངས་པ་ཐྩོན་གྱི་ཡྩོད་དམ་

མེད།

༢།	 བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་ཡྩོད་

པའྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་དགྩོངས་དྩོན་འབྱུང་འགྱུར་

འཛིན་སྐྩོང་ངྩོས་ནས་ལག་བསྟར་འབད་བརྩོན་ཐབས་ལམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདུན་

པ་ཡྩོད་ཀང༌།	 གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་ཤེས་ཡྩོན་

སྱིད་བྱུས་ལ་བསྟུན་དགྩོས་སྟབས།	 ལག་ལེན་ངྩོ་མའྱི་ཐྩོག་ཤར་བསྐྩོད་

དཀའ་བས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་བཀའ་སྩོབ་ལམ་སྟྩོན་གནང་

སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞུ།

༣།	 ཤེས་ཡྩོན་ལམ་སྩོལ་སྩོར།	དྲུག་པའྱི་གཉྱིས་པ།	སྩོན་འགྲྩོ་དང་དམའ་རྱིམ་

འཛིན་གྲྭ་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་བསྩོ་དགྩོས་པའྱི་སྩོར་གསལ་འདུག་

ཀང༌།	 ཕག་བསྟར་ངྩོ་མའྱི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་སྩོན་འགྲྩོ་དང་དམའ་རྱིམ་ཡྩོད་

ས་སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་བསྩོ་གཞག་གནང་ཐུབ་མྱི་

འདུག་པས།	 དྩོན་དངྩོས་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཉག་གཅྱིག་

ལ་སྩོང༌།	 དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་བསྩོ་གཞག་བེད་ཐུབ་བམ།	

དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བྩོ་དེ་དགེ་རྒན་ལ་གསྩོལ་

ཕྩོགས་དང་མཐུན་རྐེན་སྦར་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པར་སྩོང་མཐུན་རྐེན་དགྩོས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མཁྩོ་ཚང་བ་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་བམ།

༤།	 དྲུག་པའྱི་དྲུག་པ།	 ནང་དྩོན་རྱིག་པ་དྩོན་གཉེར་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བར་

སྩོང་།	 ད་ལྟའྱི་ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་སྩོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཆྩོས་བརྒྱུད་རྱིས་

མེད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་འཕྲལ་དུ་བསྩོ་གཞག་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་དང༌།	ད་ལྟའྱི་

ཆར་སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཆྩོས་དགེ་མེད་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པས་དགེ་

བཤེས་ཚད་ལྡན་ཆྩོས་དགེར་འཕྲལ་དུ་བསྩོ་གཞག་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞུ།

༥།	 བདུན་པའྱི་བཞྱི་པ་དེ་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་སྩོར།	 སྩོན་

འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ལམ་སྩོལ་བྩོད་མྱིར་འཚམས་པ་ཞྱིག་གསར་གཏྩོད་མ་

བྱུང་བར་མྩོན་ཊྱི་སྩོ་རྱིའྱི་ལམ་ལུགས་བརྒྱུད་མྱི་དགྩོས་པར་སྩོལ་རྒྱུན་ལམ་

ལུགས་ཁྩོ་ན་འཕྲལ་དུ་ཕག་བསྟར་གནང་ཐབས་ཡྩོང་བ་ཞུ།

༦།	 བཅུ་གཅྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་ལ།	 ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུར་མྱིག་དཔེ་

བཟང་པྩོ་སྟྩོན་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་སྟྩོན་མཁན་ཞྱིག་

དགྩོས་གལ་ཆེ་ཡང༌།	 ལྷག་པར་སྩོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་སྒྱིག་སྤྩོད་འགལ་ནས་

ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བས་པ་སྩོབ་གྲྭ་གཞན་ཞྱིག་ནང་ལས་ཀ་བེད་

མུས་སུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལ་སྩོང༌།	སད་དེ་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་

ཆེད་ལས་བེད་ཀྱི་ཀུན་སྤྩོད་དག་བཤེར་ཞེས་པའྱི་མ་དེབ་ཅྱིག་རང་གཞུང་

ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་བདག་ཉར་གནང་ཐབས་དང༌།	 ལས་བེད་རྱིང་པ་

གང་ཞྱིག་སྩོབ་གྲྭ་གཞན་དུ་བསྐྩོད་སབས་ཀུན་སྤྩོད་དག་བཤེར་མ་དེབ་

ནང་གཟྱིགས་བདེ་བཟྩོ་ཐབས་ཡྩོང་བ་འབྩོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

༧།	 བཅུ་གསུམ་གྱི་དང་པྩོ་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་སྩོར།	 སྩོབ་ཡྩོན་དང་ག་ཡྩོན་

འབུལ་མྱི་དགྩོས་ཞེས་གསལ་ཡང༌།	 ད་ལྟ་སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ནང་སྩོབ་

ཡྩོན་དང་ག་ཡྩོན་སྩོགས་སྡུད་བཞྱིན་པ་དང༌།	དེ་ལྟར་མ་བསྡུ་ན་འཛིན་སྐྩོང་

བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དངྩོས་འབེལ་འཕྲད་རྒྱུར་སྩོང༌།	 དེའྱི་ཐྩོག་ལམ་སྟྩོན་

བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བ་ཞུ།

༨།	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་དེའྱི་སྩོར་ལ།	 ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གྲུ་མངའ་

ཁུལ་ནང་སྩོབ་གྲྭ་བཞྱི་ཡྩོད་པ་དེའྱི་སྩོབ་ཡྩོན་ཐྩོག་ལ་ད་ལྟ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་

བས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡྩོད།	 མ་འྩོངས་པར་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་

བཀའ་དགྩོངས་ལྟར་ཕྱིན་ན་འཛིན་སྐྩོང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་མྱི་འཕྲད་

ཀྱི་སྩོར་ལ་བཀའ་སྩོབ་ལམ་སྟྩོན་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀའ་ལན་ཁག

༡།	 དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་འདྩོད་བྩོ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཡྩོད་དམ་ཞེས་

བཀའ་འདྲྱི་གནང་སྩོང༌།	 དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་འདྩོད་བྩོ་ཁེངས་

མྱི་ཁེངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྩོད་བེད་རྒྱུར་སེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

དབེ་བ་འབེད་དགྩོས་སམ།	 དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་ཚུགས་སའྱི་ད་ལྟའྱི་ས་ཆ་དེ་

དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་ཚུགས་འྩོས་པའྱི་མཐུན་རྐེན་ཚང་བ་ཞྱིག་མེད་ཅྱིང༌།	 ས་

ཁུལ་དྩོག་པྩོ་དང༌།	 རེད་ཐང་སྩོགས་མེད་པ།	 སྩོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབྩོར་

དང་འཚམས་པའྱི་ཁང་ཁུངས་མེད་པ།	ལས་བེད་ཀྱི་སྩོད་ཤག་སྩོགས་ཚད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལྡན་མེད་པ་བཅས་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་གྱིས་མ་འདང་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད།

	 དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་བཞྱིན་དུ་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱར་

བཙུག་རྒྱུ་དེ་ལ་རེ་བ་གང་བརྒྱབས་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 ཤེས་རྱིག་བཀའ་བྩོན་དང་

དྲུང་ཆེ།	 བཀའ་བྩོན་ཁྱི་པ་སྩོགས་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་པའྱི་ལས་

ཀྱི་སྣེ་མྩོ་བ་ཚོ་ཡང་ཡང་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭར་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་དང༌།	 དཔེ་སྟྩོན་

སྩོབ་གྲྭའྱི་ལས་དྩོན་ཐྩོག་ཐག་ཉེ་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་ལྟ་སྐྩོང་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་

ཡྱིན་རུང༌།	 ང་ཚོ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མྩོ་བ་རྣམས་དེར་ཡང་ཡང་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་དུས་

ཚོད་བྱུང་མེད།

	 དེ་འདྲའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལྟ་ཕྱིར་བལྟས་སྩོག་སབས་དམྱིགས་ཡུལ་གང་

གྱི་ཆེད་དུ་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱའྱི་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནང་བཙུགས་པའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་དེ་མ་གྲུབ་པ་རེད།	 རྱིང་པྩོར་མྱི་ཐྩོགས་པར་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཕྱིའྱི་

མཐུན་རྐེན་ཚང་བ་ཞྱིག་ཏུ་སྩོ་བའམ།	 ཡང་ན་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་ཚང་བ་ཞྱིག་

དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭར་བསྒྱུར་ཐུབ་ན་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་བ་མེད་

དམ་སམ་པ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཡྩོད་བཞྱིན་པ་རེད།	 ད་ལྟའྱི་

དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭ་འདྱི་ལ་མཚོན་ན་སྩོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་རུང་མཐུན་

རྐེན་ཆ་ཚང་འཛོམ་གྱི་མེད།

	 དེའྱི་ཆ་ནས་དཔེ་སྟྩོན་སྩོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་འདྩོད་བྩོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་མེད།	

དེ་ཡང་ཕྱིའྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་འདྩོད་བྩོ་མ་ཁེངས་པ་ལས།	 དེའྱི་ནང་

ལ་སྩོབ་སྟྩོན་བེད་སྟངས་དང༌།	 སྩོབ་གྲྭ་བ་དང་དགེ་རྒན་ལས་བེད་དབར་

འབེལ་བ་འཇྩོག་སྟངས།	 སྩོབ་ཚན་སྒྱིག་སྟངས།	 སྩོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་དམ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བསྒགས་ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་མེད་པས་སེམས་པ་གུ་ཡངས་པྩོ་དང༌།	 སྩོབས་

པ་ལྡན་པ་ཡྩོང་ཐུབ་པ།	 ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་ཚང་མའྱི་ཐྩོག་བརག་

དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌།	 དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ལམ་སྩོལ་བཟྩོ་ཐུབ་པ་བཅས་

ཀྱི་ཆ་ནས་འདྩོད་བྩོ་ཁེངས་ངེས་བྱུང་ཡྩོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༢།	 བལ་ཡུལ་ནང་ཡྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་དེ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བསྟུན་དགྩོས་པ་ཡྱིན་སྟབས།	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་

དེ་གང་འདྲ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སྩོང༌།	

དེ་ངས་འགྩོ་འཛུགས་ཐྩོག་ཞུས་པ་ཡྱིན།	 དེ་འདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་རྒྱ་གར་ནང་

དུའང་ཡྩོད་མུས་རེད།	 བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་

དང་སྒྩོམ་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡྩོད་པ་དང༌།	 དེའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཡྩོན་

སྱིད་བྱུས་དེ་འྩོས་འཚམས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་མེད་སྩོར་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད།	 གང་ལགས་ཤེ་ན།	 བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ངས་གང་ཡང་ཤེས་

ཀྱི་མེད།	 རྒྱ་གར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔེ་སྦར་ནས་ཞུས་ན།	 བལ་ཡུལ་

ལའང་རྒྱ་གར་དང་མཚུངས་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག

	 སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་	 (CBSE) Central Board of 

Secondary Education, School Leaving Certificate, Open 

School སྩོགས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་མང་པྩོ་ཡྩོད་

ཅྱིང༌།	 དེ་མྱིན་མངའ་སེ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་སྒྩོམ་གཞྱི་ལྩོགས་སུ་ཡྩོད་པའང་

ཡྩོད།	 འྩོན་ཀང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་དེ་དག་ནང་

གལ་ཆེ་ཤྩོས་གཅྱིག་སྱི་བྱི་ཨེས་ཨྱི་	Central Board of Secondary 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

Education དེ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་བྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་དེ་དང་མཉམ་

དུ་སྦར་ཡྩོད།	 དེ་བཞྱིན་	 All India School Leaving Certificate 

ཞེས་པ་དང༌།	 དེ་མྱིན་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་

Open School དེ་དེང་སང་ཁྱབ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེ་ཚོའྱི་ནང་དེ་ཙམ་གྱི་དྩོ་

དམ་པྩོ་དང་གུ་དྩོག་པྩོ་མེད་རུང༌།	 ཁྩོང་ཚོའྱི་དགྩོས་མཁྩོའྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་ཆ་

ཚང་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཤྱིང༌།	 ལྷག་པར་དུ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།	 བཅུ་

གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ནང་སེབས་སབས་སྩོབ་ཚན་གྱི་གྲངས་ཀ་མང་ཉུང་

དང༌།	སྩོབ་དེབ།	སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་སད་ཡྱིག་རྣམས་རེད།

	 དེ་ཚོའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་ན།	 ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་

དང་མཐུན་པར་འགྲྩོ་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེད།	 ལྷག་པར་དུ་འདས་པའྱི་

ལྩོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་སྱི་བྱི་ཨེས་ཨྱི་	 (CBSE) མཚོན་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་

ཡྩོན་ལམ་སྩོལ་ཐྩོག་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མང་པྩོ་ཕྱིན་ཡྩོད།	 དེའྱི་

ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་གཅྱིག་ཨེན་སྱི་ཨྱི་ཨར་ཊྱི་	 (NCERT) དེ་རེད།	

དེ་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་གཉྱིད་སད་དེ་སྤུས་ཚད་ཐད་འགྱུར་བ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་

གཏྩོང་དགྩོས་པ་དེ་ཤེས་ཡྩོད་པར་བརེན།	 རྒྱུགས་སྤྲྩོད་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་དང༌།	

སྩོབ་དེབ་སྩོགས་ཚང་མའྱི་ཐྩོག་འདས་པའྱི་ལྩོ་གསུམ་ཙམ་ནང་འགྱུར་བ་

ཆེན་པྩོ་ཕྱིན་ཡྩོད།	 ང་ཚོས་ལྩོ་བཞྱི་ལྔའྱི་གྩོང་དུ་བཤད་པའྱི་འགྱུར་བ་དེ་

ཚོ་ཁྩོང་ཚོས་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་ཡྩོད།	 འགྱུར་བ་མ་

ཕྱིན་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་

མེད།	 འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཡན་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་སྩོབ་གྲྭའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་



99

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ངྩོ་བྩོར་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་སྩོར་ལ་ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་མ་འདང་བ་དང༌།	 མཐུན་རྐེན་

མ་འཛོམས་པ་མ་གཏྩོགས།	 སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མ་འཚམས་པ་གང་ཡང་

མེད།	 གལ་སྱིད་སྒྩོམ་གཞྱི་ཁ་ཤས་ནང་མ་འཚམས་པ་ཡྩོད་ནའང་།	 ཨྩོ་

པན་སྱི་ཀུལ་	 (open school) ནང་གཏང་ཐུབ།	 ཡྱིན་ནའང་སྩོན་ལ་ང་

ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་དགྩོས།	 གལ་ཏེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལའང་

གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་ན།	 ང་ཚོའྱི་ཤེས་

ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ལ་དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད།

	 ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་མཐུན་རྐེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཛོམ་གྱི་མེད།	

གལ་ཏེ་ང་ཚོར་ཆྩོད་སེམས་ཤྱིག་ཡྩོད་ན་ཁྩོང་ཚོའྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ནང་སྩོད་

བཞྱིན་དུ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་

ནའང༌།	 ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བེད་ན་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དྩོན་གྲངས་ཏན་

ཏན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་སམ།	 ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཡྩོད་པའྱི་མྱི་དེ་

ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས།	ང་ཚོ་འདྱི་ནས་འདྱི་

འདྲ་བེད་རྒྱུ་ཡྩོད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་དཀའ།	 ངས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་ལ་

དཔེ་བང་ན་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྩོད།

༣།	 སྩོན་འགྲྩོ་དང་དམའ་རྱིམ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་

དངྩོས་གནས་རེད།	 དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་དགྩོས་པ་དེ་སྱིད་བྱུས་ནང་འཁྩོད་

ཡྩོད་རུང༌།	 དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་རག་གྱི་མེད་སྟབས།	 ང་ཚོས་རྱིམ་པས་

དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མང་པྩོ་འཐྩོན་ཆེད་ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་སྩོབ་སྦྩོང་འགྲྩོ་བཞྱིན་

པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་གསྩོ་སྐྩོང་བས་ཏེ་དམྱིགས་བསལ་དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྤྲྩོད་རྒྱུ་དང༌།	 དེ་རེས་སྩོན་འགྲྩོ་དང་དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་བཟྩོ་

རྒྱུར་ག་ལེར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྩོད་ཅྱིང༌།	 རེ་བ་

བེད་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཞྱིག་

བཟྩོ་ཐབས་མེད།

	 ད་ལྟ་ཚད་ལྡན་ཡྩོད་མེད་བཤད་རྒྱུ་ལྟ་ཞྩོག	 དགེ་རྒན་གྱི་མྱི་འགྲྩོ་ཚང་ཆེད་

ཚད་དང་ལྡན་མྱིན་ཚང་མ་བཅུག་ནའང་འདང་གྱི་མེད།	 དེ་ལ་དུས་ཚོད་

གང་ལ་གང་འཚམས་འགྩོར་ངེས།	 ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནས་བལ་ཡུལ་

ལ་དགེ་རྒན་གཏྩོང་རྒྱུ་དང༌།	 ཡང་ན་བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་དགེ་རྒན་

གཏྩོང་རྒྱུ་སྩོགས་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་ཡྱིན་སྟབས།	 ལུང་པ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་དགེ་

རྒན་འཚར་ལྩོངས་ཡྩོང་རྒྱུར་ལས་གཞྱི་བཟྩོ་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

རེད།	 ལས་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐྩོག་བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ངྩོས་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་དགྩོས་ནའང་ངེས་པར་

དུ་འབུལ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེས་ན་ས་གནས་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་དགེ་རྒན་

འཐྩོན་ཐུབ་པ་གནང་དགྩོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 ག་ཕྩོགས་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་སྟབས་དགེ་རྒན་ཡག་པྩོ་རག་གྱི་མེད་པར་

བརེན།	 དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕྩོགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་རེད་དམ་

ཞེས་བཀའ་གནང་སྩོང༌།	 དེ་ལ་ལྟ་ཕྩོགས་གཉྱིས་རེད།	 གནས་ཚུལ་འདྱིར་

ཕྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ནས་བལྟ་དགྩོས་པ་དང༌།	 འབད་བརྩོན་བེད་དགྩོས་པ་

ཞྱིག་རེད།	 སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དགེ་རྒན་

གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་པ་དང༌།	 དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཐྩོང་དང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ག་ཕྩོགས་ཆེན་པྩོ་སྤྲད་དགྩོས་ཞེས་གསལ་ཡྩོད།	 དེ་མཚུངས་ཤེས་ཡྩོན་

སྱིད་བྱུས་ནང་ལའང་འཁྩོད་ཡྩོད།	 ཡྱིན་ནའང་དེ་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དང་

མ་བསྟར།	 ལག་ལེན་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསྟར་ཐུབ་ཟེར་བ་དེར་བསྐར་དུ་ཕྩོགས་

གཉྱིས་ནས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།	ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོད་

པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་

རྒན་གྱི་ཕྩོགས་རྱིམ་དང༌།	 གནས་རྱིམ།	 ཕྩོགས་ཐྩོབ་འགྲྩོ་སྟངས་ཀྱི་སྒྩོམ་

གཞྱི་ཞྱིག་ཡྩོད།	 སྒྩོམ་གཞྱི་དེ་ལས་བརྒལ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་བས་ན་ཁག་པྩོ་

མྱིན་འགྲྩོ།	 ཕྩོགས་གཞན་ནས་སྩོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྩོང་སྩོ་སྩོར་དཔལ་འབྩོར་

གྱི་འདུ་འགྩོད་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྩོད་པར་བརེན།	 དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་

འདྩོད་བྩོ་ཚིམས་ངེས་ག་ཆ་སྤྲད་ཐུབ་པའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་འདུ་འགྩོད་བེད་

ཐུབ་མཁན་དང་མྱི་ཐུབ་མཁན་ཡྩོང་སྱིད།

	 དེས་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དགེ་རྒན་ལ་ག་ཕྩོགས་ཆེན་པྩོ་སྤྲད་དང་མྱི་

སྤྲད་ཟེར་བ་དེ་རྩོག་འཛིང་ཚ་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	 འྩོན་ཀང་དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

གྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་སྟབས།	 དེ་ཚོའྱི་ཐྩོག་

ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེས་ན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ག་རེ་

བེད་ཐུབ་མྱིན་བང་ཞྱིག་སྒྱིག་བཞྱིན་ཡྩོད།	 དེ་ནྱི་ཕྩོགས་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་

མྩོལ་རེད།	 དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཕྩོགས་གཞན་ནས་བལྟ་དགྩོས་པ་དེ་

གང་རེད་ཅེ་ན།	 ག་ཕྩོགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྩོང་མཁན་གྱི་མྱི་

དེ་ཚོ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་

དེ་སྩོན་གྱི་དྲྱི་བ་ལས་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད།	 ཀྲ�ཥྞམཱུརྱི་ཐེབས་རའྱི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

(Krishnamurti Foundation) སྩོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ཡྩོད་

པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དགེ་རྒན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་དེ་འདྲ་ཡྩོད།	 དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་

ཕྩོགས་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་རྒན་གཞན་དག་ལས་ཏྩོག་ཙམ་དམའ་བ་སྤྲྩོད་

ཀྱི་ཡྩོད།	 དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕྩོགས་ཆེན་པྩོ་སྤྲད་ན་ཕྩོགས་ལ་ལྟ་མཁན་དེ་

ཚོ་སེབས་རྒྱུ་རེད།	 གལ་ཏེ་ཕྩོགས་དེ་འདང་ཙམ་སྤྲད་ན་དངྩོས་གནས་

ཀྲ�ཥྞམཱུརྱི་	(Krishnamurti) ལྟ་གྲུབ་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་འདྩོད་ཡྩོད་པ་དང༌།	

དེའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྩོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡྩོང་གྱི་རེད།	

ཀྲ�ཥྞམཱུརྱི་ཐེབས་ར་	 (Krishnamurti Foundation)ལ་དངུལ་མ་འདང་

བའྱི་རྐེན་གྱིས་ཕྩོགས་མ་སྤྲད་པ་མ་རེད།	 ལས་བེད་མང་ཆེ་བ་དང་བངས་

རེད།	 ཁ་ལག་དང་སྩོད་སའྱི་མཐུན་རྐེན་གང་ཡག་སྤྲད་པ་ལས་ལག་པར་

འབབ་རྒྱུའྱི་དངུལ་དེ་གཡས་གཡྩོན་གྱི་སྩོབ་གྲྭ་ལས་བརྒྱ་ཆ་བཅྩོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་

ཞྱིག་ཉུང་བ་སྤྲྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེའྱི་རྒྱབ་ལྩོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ཕྩོགས་ལ་

ལྟ་མཁན་དེ་དག་མྱི་ཡྩོང་བ་དང༌།	 ལས་དྩོན་ལ་ལྟ་མཁན་དེ་དག་ཡྩོང་བའྱི་

ཆེད་དུ་རེད།

	 དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དགེ་རྒན་ལ་མཐྩོང་དང་ག་ཕྩོགས་དགྩོས་

པའྱི་སྩོར་དེ་བཀྩོད་ཡྩོད་ཀང༌།	 དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དགེ་རྒན་ཡག་པྩོ་བེད་

རྒྱུའྱི་འདུན་པ་དང་ལྷག་བསམ་ཡྩོད་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་བ་རེད་བསམ་

གྱི་ཡྩོད།	 ད་གྱིན་དམའ་རྱིམ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དང༌།	

དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕྩོགས་སར་དགྩོས་ཟེར་བའྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པྩོ་དེ་ཕན་ཚུན་

འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།	 སྤྱིར་བཏང་དགེ་རྒན་གྱི་མྱི་འགྲྩོ་དེ་གང་མང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

མང་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	དེའྱི་ཐྩོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་

རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༤།	 ཆྩོས་དགེ་དགྩོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་གཉྱིས་ནས་བསམ་

བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།	 ནང་དྩོན་རྱིག་པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་རལ་དུ་

བཏྩོན་ནས་བསབ་དགྩོས་པ་དེ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་

ཆགས་ཡྩོད།	 ཡྱིན་ནའང་སྩོབ་ཚན་ནང་གཟྱིགས་ན་བང་སྒྱིག་སབས་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྩོབ་ཚན་ཟུར་དུ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དེ་ཚོའྱི་ནང་གཏྩོང་གྱི་

མེད།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན་འགྩོ་སྟྩོད་ལ་སྩོབ་ཚན་དགའ་རབ་ཅྱིག་

བསབ་དགྩོས་ཀང་།	 རེས་སུ་རྱིམ་པས་འགྲྩོ་སབས་སྩོབ་ཚན་དུ་གཏྩོང་མྱི་

དགྩོས་པ་རེད།

	 ངས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན།	 རྒྱ་གར་གྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་

དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྤྲྩོད་མཁན་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ University Grants 

Commission-UGC	 ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡྩོད།	 དེ་ཡྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མཐྩོ་རྱིམ་

སྩོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་སྩོབ་ཚན་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་སྩོགས་ལ་བཏང་འཛིན་བེད་ཀྱི་

ཡྩོད།	ཕྱི་ལྩོ་	༡༩༩༦།	༡༩༩༧	སབས་སུ་ཡུ་ནེས་ཀྩོ་	(UNESCO) ཡྱི་

སན་ཐྩོ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་ཡུ་ཇྱི་སྱི་	 (UGC) ནས་མཐྩོ་རྱིམ་

སྩོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་	 B.A.དང་	 M.A.གཉྱིས་ཀའྱི་སྩོབ་ཚན་ནང་ཁྩོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྩོབ་དང༌།	 བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་པྩོ་དེ་བསབ་དགྩོས་པ་

དང༌།	 སྩོབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་དགྩོས་པ།	 དེ་རྒྱུགས་སྤྲྩོད་ནང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱུགས་ཤྩོག་ཅྱིག་གཅུག་དགྩོས་པ།	 དེ་མ་བཅུག་ན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡུ་ཇྱི་སྱི་	(UGC) ནས་དངུལ་འཐྩོབ་རྒྱུའྱི་འྩོས་ཆྩོས་དེ་མ་ཚང་བར་བརེན།	

འགྩོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ནན་པྩོ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད།

	 དེ་དུས་ང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭར་ཡྩོད་པའྱི་སབས་རེད།	 ངས་དེ་

གཅུག་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན།	 དེར་བརེན་ང་ཚོ་ཡུ་ཇྱི་སྱི་	 (UGC) 

མཉམ་དུ་རྩོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཞྱིང༌།	ཁྩོང་ཚོས་བཟང་སྤྩོད་སྩོར་ལ་	val-

ue education དང༌།	ཁྩོར་ཡུག་གྱི་སྩོར་ལ་	environmental educa-

tion ཞེས་བཏགས་འདུག	 ངས་སྩོབ་ཚན་ནང་གཞག་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི།	 ང་ཚོས་སྩོབ་བཞྱིན་པའྱི་སྩོབ་ཚན་གཞན་རྣམས་	 valueless 

དང༌།	 environment དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།	 དེ་ཡྱིན་ན་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྩོ་པྩོ་རེད།	 ང་ཚོས་ཞྩོགས་པ་ནས་དགྩོང་མྩོ་བར་སྩོབ་པའྱི་

སྩོབ་ཚན་རྣམས་བཟང་སྤྩོད་དང་ཁྩོར་ཡུག་ལ་འབེལ་བ་མེད་པར།	 ཁྩོར་

ཡུག་གཏྩོར་བཤྱིག་དང་བཟང་སྤྩོད་མེད་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་ཤ་སྟག་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད་

ན།	 བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རེའྱི་ཤྩོག་ལེབ་གཉྱིས་བཞག་ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་

དམ།	ལར་ནས་ནུབ་ཕྩོགས་དང༌།	ལྷག་པར་དུ་	UNESCO ཡྱིས་བཤད་

ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་མཐྩོ་སྩོབ་ནང་བཤད་པ་དེ་ངྩོ་ཚ་པྩོ་རེད།	 རྒྱ་

གར་གྱིས་ནུབ་ཕྩོགས་ལ་ཕར་བསབ་བ་རྒྱག་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས།	 ནུབ་

ཕྩོགས་པས་ཚུར་ང་ཚོར་བསབ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བསད་མེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་

བྱུང༌།	 ང་ཚོའྱི་སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་སད་ཡྱིག་ནས་བཟུང་སྟེ།	 སྩོབ་ཚན་ཞྱིག་

བསབས་ན་མ་གཏྩོགས་ཚང་མའྱི་ནང་དེ་ཟུར་དུ་བཏྩོན་ནས་བསབ་དགྩོས་

ཀྱི་མེད།	ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བསམ་བྩོ་བཏང་ན།	ནང་དྩོན་རྱིག་པ་དང་ཚད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་སྩོབ་ཚན་ཚང་མའྱི་ནང་དེའྱི་སྱིང་པྩོ་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང༌།	

དེ་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏྩོགས།	 དེ་ཟུར་དུ་སྩོབ་ཚན་

ཞྱིག་བསབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བྩོ་བཏང་ན་ཐབས་སྐྩོ་པྩོ་རེད།

	 ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་དེ་ཁྱེད་ཚོའྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ནས་

གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མར་ནུབ་ཕྩོགས་

པའྱི་ཤན་ཤུགས་དེ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	ལྩོ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་

གཞྱི་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་ཀད་པ་ཡག་ཐག་ཆྩོད་ཅྱིག་བཀྲུས་པ་མ་ཟད།	

དེ་ནས་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭར་ལྩོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་བཀྲུས་ཤྱིང༌།	གང་ལྟར་བཀྲུ་རྒྱུ་

མེད་ན་མ་གཏྩོགས་ཡྩོངས་རྩོགས་བཀྲུས་པར་བརེན།	 ད་ལྟ་ཁྱེད་ཚོའྱི་ཀད་

པར་བསྐར་དུ་ཚོན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནའང་ལྩོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་བཀྲུས་པ་དེ་འདྱིར་ཟླ་

བ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་འདག་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 སྩོབ་ཚན་གང་

ཡྱིན་ནའང་ཚང་མའྱི་ནང་སྩོལ་རྒྱུན་དང༌།	 ནང་དྩོན་རྱིག་པ།	 ཚད་མ་རྱིག་

པའྱི་དྩོན་སྱིང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས།	 དེ་མ་ཐུབ་ན་ཆྩོས་དགེ་རྐང་རྐང་གྱིས་

ཟུར་དུ་འཛིན་གྲྭ་ཞྱིག་བངས་པ་དེས་ས་ཆྩོད་ཆེན་པྩོ་ཡྩོང་མྱི་ཐུབ།

	 ངས་ཆྩོས་དགེ་མྱི་དགྩོས་ཞུ་ཡྱི་མེད།	 ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་

གཞུང་བཞྱིན་ནང་དྩོན་རྱིག་པ་དང༌།	ཚད་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་པྩོ་དེ་སྩོབ་ཚན་

ཚང་མའྱི་ནང་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་དང༌།	 སད་ཡྱིག་བསབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་མ་

རྱིག་པ་དང༌།	 ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་སྱིང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས།	 ཐུན་མྩོང་

བའྱི་རྱིག་གནས་ནང་དུའང་ནང་དྩོན་རྱིག་པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་

འདྲེས་ནས་ཡྩོད།	 སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དག་སྣྩོད་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་ཆུ་འཚོག་པ་བཞྱིན་མྱིན་པར།	 ཚང་མ་ལྟྩོས་གྲུབ་

རེད།	 གཅྱིག་ཤེས་ན་ཚང་མ་ཤེས་རྒྱུ་དང༌།	 ཚང་མ་མ་ཚང་ན་ཤེས་ཡྩོན་

དེའང་ཆ་མ་ཚང་བ་ཡྱིན།

༧།	 དེ་ནས་སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ནང་སྩོབ་ཡྩོན་དང་ག་ཡྩོན་སྩོགས་སྡུད་བཞྱིན་

པ་སྩོར་ཞྱིག་གསུངས་སྩོང༌།	 དེ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཀག་ཐུབ་མྱིན་

མ་ཤེས་ཀང་།	 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་ཤེས་བྩོས་བརྩོད་རྒྱུ་ཡྱིན།	

ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོབ་ཐང་ཟེར་བ་དེ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྩོབ་ཚན་བསབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་

དུ་དངུལ་བསྡུས་ན་མྱི་འགྲྱིག་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགྩོངས་

དྩོན་རེད།	 ཨྱིན་སད་ཀྱི་ tuition fee ཞེས་པ་དེ་བསྡུ་ན་མྱི་འགྲྱིག	 	 དེ་

མྱིན་གྩོན་ཆས་དང༌།	 ཉྱིན་གུང་ཁ་ལག་སྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་སྩོང་བསྡུ་ན་དེ་དག་

ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་སྟྩོན་གྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་ཞྱིང༌།	 ཕ་མའྱི་སར་བསད་ནའང་འགྲྩོ་

སྩོང་ཞྱིག་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད།	 གལ་ཏེ་དེ་ཚོ་བསྡུ་ནའང་སྩོབ་གྲྭའྱི་འགྲྩོ་སྩོང་གྱི་ཆ་

ཤས་ཤྱིག་ལ་བརྱི་དགྩོས།

ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་དི་བ་ཁག

	 ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ཡྩོད།	 དེའྱི་ནང་མྩོན་

གྩོར་གཏན་སྩོབ་རེཀ་ཊར་སྐུ་ཞབས་ནྩོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་མ་གཏྩོགས།	

ང་ཚོ་གཞན་རྣམས་བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྩོབ་སྤྱི་

དང་དགེ་ཆེ་ཚོ་ཆགས་ཡྩོད།	 ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དྲྱི་བ་བྱུང་བ་རྣམས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

རེ་རེ་ཞུ་ཆྩོག་པ་ཞུ།

༡།	 བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་མཚན་བརྩོད་ནང་

གཞྱི་རྱིམ་ཟེར་བ་གྩོ་དྩོན་གང་ཡྱིན་ནམ།	 བཅའ་ཁྱིམས་ནང་བཙན་བྩོལ་

བྩོད་མྱིའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་ཞྱིག་གསལ་འདུག	གཞྱི་

རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཟེར་དུས་དམའ་རྱིམ་ལ་གྩོ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་འདུག	 དེས་

ན་གཞྱི་རྱིམ་དང་གཞྱི་ར་གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་གྱི་ཐད་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་དམ།

༢།	 དྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་གསུམ་པར་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱི་རྣམས་རང་ཁ་རང་

གསྩོ་ཐུབ་པ་ཟེར་བ་འདུག	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གྩོ་

དགྩོས་པ་དང༌།	རང་ཁ་རང་གསྩོ་བེད་པ་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཡྩོད་དམ།

༣།	 དྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་དགུ་པའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཐྩོག་

ནས་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏེ་མ་འྩོངས་པར་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་སེར་

གྱི་ལས་དྩོན་ཐྩོག་དམྱིགས་སྩོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་དམ།	

གང་ལྟར་དམྱིགས་སྩོ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་དགྩོས་པ་དང༌།	 སྤྱི་སེར་གྱི་

ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགྩོས།

༤།	 དྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་དྲུག་པའྱི་ནང་འཁྩོད་པ་བཞྱིན་ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་

དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་པ་དང༌།	 ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་དེ་བྩོད་མྱིའྱི་ར་

དྩོན་དང༌།	ལྷག་པར་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་དང༌།	བེ་བག་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ར་དྩོན་ལ་འབེལ་བ་ཡྩོད་པར་བརེན།	 འཛམ་གྱིང་སྤྱི་དང༌།	 ལྷག་པར་ཨེ་

ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་དུ་བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་དང༌།	 བྩོད་མྱི་སྤྱི་སེར་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡྩོངས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་གང་སེལ་ཐུབ་བམ།

༥།	 དྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དཔལ་འབྩོར་དེ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་

དང༌།	སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་དཔལ་འབྩོར་

ལ་བརེན་དགྩོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་དབུ་མའྱི་

ལམ་གྱི་དཔལ་འབྩོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་རྱིག་

གཞུང་སྲུང་སྐྩོབ་དང༌།	 ཤེས་ཡྩོན་རྱིག་གནས་གྩོང་འཕེལ།	 གཞུང་གྱི་

འཛིན་སྐྩོང་གྱི་འགྲྩོ་གྲྩོན་བཙལ་ཐུབ་པ་བཅས་ཡྩོང་ངམ།

༦།	 འདྱིར་ང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བར་ཤེས་ཡྱིན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གསར་པ་ཡྱིན་སྟབས།	

ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཆེ་ཤྩོས་གང་ཡྱིན་མྱིན་སྩོར་ངྩོ་སྤྲྩོད་

གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ།

༧།	 རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྩོད་སྩོབ་འཛིན་ཚོགས་འྩོག་ཡྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཤེས་

ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ག་དུས་ཕག་བསྟར་ཐུབ་བམ།

བཀའ་ལན་ཁག

༡།	 གཞྱི་རྱིམ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་སབས་དེའྱི་རྒྱབ་ལྗྩོངས་བསམ་

ཚུལ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡྩོད་རུང༌།	 ཡྩོངས་གྲགས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་

ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཟེར་སབས་དེང་རབས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་བཤད་

སྟངས་ལྟར་གཞྱི་རྱིམ་སྩོབ་སྦྩོང་དང༌།	 མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་སྦྩོང༌།	 ཆེས་མཐྩོའྱི་

སྩོབ་སྦྩོང་ཞེས་རྱིམ་པ་གསུམ་ནང་ཕེ་ཞྱིང༌།	 སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་བསབ་རྒྱུ་དེ་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཞྱི་རྱིམ་ཟེར།	 མཐྩོ་རྱིམ་ཟེར་སབས་མཐྩོ་སྩོབ་དང༌།	 གཙུག་ལག་སྩོབ་

གཉེར་ཁང་ནང་བསབ་རྒྱུ་དེ་རེད།	 དེང་སང་མང་ཆེ་བས་ B.A., M.A., 

B.Sc., M.Sc.	 ཞེས་ཟེར་གྱི་རེད།	 གང་ལྟར་སྩོབ་ཚན་སྩོ་སྩོ་མྱི་འདྲ་བ་

བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ཆེས་མཐྩོའྱི་སྩོབ་སྦྩོང་ནྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་

རྐང་འཛིན་གྱི་གནས་སབས་དེ་རེད།	ཨྱིན་སད་ལ་	 research དང༌།	ad-

vanced study ཞེས་བརྩོད།	 དེ་ལྟར་བཤད་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་

ཡྩོད་པར་བརེན།	རྱིམ་པ་དང་པྩོ་དེ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཞེས་བཤད།

	 ང་ཚོ་བྩོད་ལ་ནང་དྩོན་རྱིག་པ་སྩོབ་གཉེར་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།	 སད་

ཡྱིག་དང༌།	 བརྡ་སྤྲྩོད།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་གསུམ་སྩོན་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་མ་བས་

པར་ཕར་ཕྱིན་དང༌།	 དབུ་མ།	 མཛོད།	 འདུལ་བ་བཅས་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་མྱི་

ཐུབ།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་རྒྱུ་དེ་དམྱིགས་

ཡུལ་གང་ཡང་མྱིན།	 དེ་གཉྱིས་སྩོབ་སྦྩོང་ཟྱིན་ན།	 ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལས་དྩོན་

ཚར་བའང་མྱིན།	ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གཞན་དག་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པ་ལ་མེད་དུ་

མྱི་རུང་བའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གམ་ཡན་ལག་ཅྱིག་རེད།	 ཡྱི་གེ་འབྱི་ཀྩོག་དང་

བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ཤེས་ན།	 གཞུང་ཆེན་པྩོ་ཀྩོག་སབས་ཚིག་

དྩོན་གྱི་གྩོ་བ་ཙམ་ཡང་ཆགས་མྱི་ཐུབ།

	 དེས་ན་བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པ་ནྱི་རྱིག་གནས་གཞན་དག་སྩོབ་པ་ལ་མེད་དུ་མྱི་

རུང་བའྱི་གཞྱི་ར་རེད།	 དེ་བཞྱིན་ཚད་མ་རྱིག་པ་མ་བསབ་ན་གཞུང་གྩོང་

མ་དེ་ཚོར་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་སབས་དཔྱད་པ་བེད་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 དེས་

ན་སྩོབ་སྦྩོང་གང་བས་ཀང་བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པ་དང༌།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་ཆ་རྐེན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།	 དེ་འདྲའྱི་སྩོབ་

སྦྩོང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་ཟེར།	 གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་ཟེར་སབས་

རྱིག་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་རྒྱུར་སྟ་གྩོན་དང་སྩོན་

འགྲྩོའྱི་ཆ་རྐེན་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་རེད།

	 ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 སྩོབ་གྲྭ་མ་

ཐྩོན་པར་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་རྒྱུ་མེད།	སྩོབ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་

ཟུར་དུ་བངས་ནས་དེ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པ་ལ་སྩོབ་གྲྭའྱི་

ནང་སྩོབ་རྒྱུ་ཚང་མ་ཚང་དགྩོས།	 ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་

བར་དུ་རེད།	 སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ནང་སྩོན་འགྲྩོ་དང༌།	 དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་

བར།	 དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར།	 དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་

བཅས་ཀྱི་བར་དུ་བཟྩོས་ཡྩོད།	 དེའྱི་ནང་བེད་རྒྱུའྱི་སྩོབ་སྦྩོང་དེར་གཞྱི་རྱིམ་

ཟེར་གྱི་ཡྩོད།	 གང་ལྟར་རྱིག་གནས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ཐྩོག་གཏྱིང་ཟབ་

པྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་རྒྱུ་དང༌།	 མཐྩོ་རྱིམ་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་རྒྱུར་མེད་དུ་མྱི་

རུང་བའྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་གཞྱི་ར་ཡྱིན་སྟབས།	 དེ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་

ཟེར་གྱི་ཡྩོད།

	 དེ་ལ་གཱནྡྱིས་བུནྱིཡཱདྱི་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡྩོད།	 བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་རྨང་

གཞྱི་དང་གཞྱི་རྱིམ་ཞེས་བརྩོད་ཆྩོག	 བུནྱིཡཱདྱི་ཏཱལཱྱིམ་ནས་བྩོད་བསྒྱུར་བེད་

དུས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ནམ།	 གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་ཟེར།	 དཔེར་ན།	

འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་སེབས་སབས་ཚན་རྱིག་ཡྱིན་ན།	 བརྒྱུད་ལམ་

ལྩོགས་ཀ་དང༌།	 སྒྱུ་རལ་ཡྱིན་ན་བརྒྱུད་ལམ་ལྩོགས་ཀ་ནང་སྩོང་སྟེ་ཅུང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཟད་དབེ་བ་ཕེ་ཡང༌།	 དེ་ནྱི་མཐྩོ་རྱིམ་མྱིན།	 དེ་ལྟར་ཚན་རྱིག་དང་སྒྱུ་རལ་

སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པའྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་

བཅུ་གཉྱིས་སབས་སྩོབ་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས།	 ཚན་རྱིག་དང་སྒྱུ་རལ་ངྩོ་

མ་དེ་དེའྱི་སབས་སུ་མྱི་སྩོབ་པར་བརེན།	 ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་

ཟེར་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།

	 མ་འྩོངས་པར་མཐྩོ་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྩོང་དགྩོས་ཀང༌།	

ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཞྱིག་ཕལ་

ཆེར་བཟུང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་སམ།	 གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	 ང་ཚོའྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་

སྦྩོང་བེད་ས་ཚང་མ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་

ལ་བརེན་དགྩོས་པ་མ་ཟད།	 དེ་དག་ནང་བསབ་རྒྱུའྱི་སྩོབ་ཚན་གང་ཡྩོད་

པ་དེ་རང་རེད།	 གལ་སྱིད་ང་ཚོས་མཐྩོ་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་

གཏན་ལ་ཕབ་ནའང༌།	 སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་འགྲྩོ་ཕྩོགས་ཤྱིག་མ་གཏྩོགས།	 སྩོབ་

སྦྩོང་བེད་སྟངས་ངྩོ་མའྱི་ཐྩོག་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མྱི་ཐུབ།	 འདྱིར་གཞྱི་

རྱིམ་ལ་ཨྱིན་སད་ནང་	 school education དང་	 basic education 

རེད།

	 གང་ལྟར་མདྩོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།	 སྩོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་མཐའ་མའྱི་

བར་དུ་བསབ་རྒྱུའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དེ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་ཟེར་གྱི་ཡྩོད།	 གྩོ་

བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ།	 རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་དང༌།	 དེ་

མྱིན་གཏྱིང་ཟབ་ཀྱི་སྩོབ་སྦྩོང་གང་བས་ནའང་དེ་བེད་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་ར་མེད་

ན་དེས་ཁུངས་འཁྱྩོལ་མྱི་ཐུབ།	 དཔེར་ན།	 སྩོབ་གྲྭ་འགྲྱིམས་མ་མྩོང་བའྱི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

མྱི་ཞྱིག་ལམ་སང་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 གཞྱི་རའྱི་

ཤེས་ཡྩོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་ཟེར་བ་རེད།	 འདྱིའྱི་ནང་སྩོབ་གྲྭའྱི་

འཛིན་གྲྭ་ཆ་ཚང་མ་ཐྩོན་བར་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡྩོད་པ་ལས་སྩོབ་

གྲྭ་ཐྩོན་ཟྱིན་ནས་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་སྦྩོང་ལ་འགྲྩོ་སབས་གང་འདྲ་བེད་དགྩོས་

པའྱི་སྩོར་དེ་མེད་སྟབས།	དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་ཞེས་བརྩོད་རུང་།

༢།	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 གཞན་བརེན་གྱི་

བསམ་བྩོ་འདྩོར་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ང་ཚོ་བྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྩོན་མ་ཡྱིན་ན་

གཞན་བརེན་གྱི་བསམ་བྩོ་དེ་མེད།	 བཙན་བྩོལ་དུ་སེབས་ནས་ལྩོ་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་བར་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྩོགས་རམ་

བེད་མཁན་མང་ཐག་ཆྩོད་སྟབས།	 ད་ལྟ་བྩོད་པ་སྤྱི་སེར་ཚང་མར་གཞན་

བརེན་གྱི་བསམ་བྩོ་དེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་ཆགས་ཡྩོད།	དེའྱི་དབང་གྱིས་ཉྱིན་

ཞྱིག་ང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་འཕྲྩོ་བརླག་ཏུ་འགྲྩོ་བའྱི་ཉེན་ཁའྱི་མཚམས་སུ་

སེབས་ཡྩོད་པར་བརེན།	 གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རང་ཁ་

རང་གསྩོ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ན་མ་གཏྩོགས།	 སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲད་

ནས་རང་ཁ་རང་གསྩོ་མྱི་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་བཟྩོས་ན།	 སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲད་

པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ར་བ་ནས་མ་འགྲུབ་པ་མ་ཟད།	 དམྱིགས་ཡུལ་ལྩོག་

པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྲྩོ།	 ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་དཔལ་འབྩོར་གནས་སྟངས་དེ་རང་

ཁ་རང་གསྩོ་མྱིན་པར།	 བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་གནས་

སྟངས་རེད།	ཨྱིན་སད་ལ་	consumerism ཟེར།

	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་བྱུང་བ་ལ་གཞན་བརེན་གྱི་བསམ་བྩོ་འདྩོར་དགྩོས་ཞེས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བརྩོད་སབས།	གཞན་བརེན་གྱི་བསམ་བྩོ་ལའང་།	གཞན་ལ་ལག་པ་བཟེད་

ནས་བཟའ་རྒྱུ་དང༌།	 གཞན་ལ་བཤུ་གཞྩོག་བཏང་ནས་བཟའ་རྒྱུ་བཅས་

གཉྱིས་རེད།	དཔེར་ན།	བྱིལ་གེཊ་	(Bill Gate) ཧ་ཅང་ཕྱུག་པྩོ་རེད་ཟེར་

གྱི་ཡྩོད་རུང༌།	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་མྱིན་ཞྱིང༌།	 འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་མང་པྩོ་ལ་

བཤུ་གཞྩོག་བཏང་ནས་ཕྱུག་པྩོ་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད།

	 དེང་སང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་སད་ཆ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཤད་

ཀྱི་ཡྩོད།	ཡྱིན་ནའང་	consumption དེ་	sustainable ཐྩོག་ལ་འགྲྩོ་ཡྱི་

མེད།	 གང་ལྟར་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྱི་བེད་སྟངས་དེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་

པའྱི་ཕྩོགས་སུ་འགྲྩོ་ཡྱི་མེད་པར་བརེན།	 ཐྩོན་སྐེད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་

ཕྩོགས་སུ་འགྲྩོ་ཐབས་མེད།	 ང་ཚོ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནས་བལྟས་

ན༑	ས་ཡྱི་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལྩོ་འབུམ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རྱིང་མེ་འཇྱིག་ཆུ་འཇྱིག་

གྱི་བསལ་པ་མྱི་ཡྩོང་བ་བརྩོད་ཅྱིང༌།	 ད་ལྟའྱི་བསལ་པ་བཟང་པྩོ་འདྱི་ལ་

དུས་ཀྱི་ཁུགས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད།	སངས་རྒྱས་སྟྩོང་འབྩོན་རྒྱུའྱི་

ནང་ནས་ད་ལྟ་བཞྱི་མ་གཏྩོགས་བྩོན་མེད།

	 དེའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ས་ཡྱི་གྩོ་ལ་འདྱི་རྒྱུན་རྱིང་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན་རུང༌།	 ད་

ལྟའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེས་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་སྟེ།	

གཅྱིག་བས་ན་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་མེས་འཇྱིག་པ་མཐྩོང་སྱིད།	གང་ལགས་

ཤེ་ན།	 དེང་སང་ཕྩོགས་ཚང་མར་ས་གཞྱི་ཚ་རུ་	 (global warming) 

ཕྱིན་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་ཅྱིང༌།	 དེ་ནྱི་གཞན་གང་ཡང་མྱིན་པར།	

བསལ་པ་མེས་འཇྱིག་ཡྩོང་བའྱི་ས་ལྟས་ལྟ་བུ་རེད།	 དེ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་དཔལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འབྩོར་གནས་སྟངས་དེ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་མྱིན་པར།	 བཤུ་གཞྩོག་དང་

གཞན་བརེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་འགྲྩོ་བ་དེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང༌།	 སྱིད་

བྱུས་ནང་ཧ་ཅང་རྒྱས་པྩོ་བེད་རྒྱུ་མེད་སྟབས།	 མདྩོར་བསྟན་ཡྱིན་རུང་གང་

ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་གསལ་པྩོ་འཁྩོད་ཡྩོད།	 མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་སྤྱི་

ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སྩོང་ཟེར་བ་དང་རང་ཁ་རང་གསྩོ་

གཉྱིས་དབར་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྩོད།

	 ད་ལྟ་ཕན་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གྲགས་ཆེ་བ་

གཉྱིས་རེད།	 དང་པྩོ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང༌།	 གཉྱིས་པ་དམར་པྩོའྱི་རྱིང་

ལུགས་སམ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས།	 ཡང་ན་གུང་ཁན་རྱིང་ལུགས་ཞེས་

གང་བཤད་ཀང༌།	 གང་ལྟར་ཀཱལ་མར་ཁེ་སྱིའྱི་	 (Karl Marx) རྱིང་

ལུགས་དེ་རེད།	 རྱིང་ལུགས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བྱུང་སྟངས་ཤེས་དགྩོས་པ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་སྟབས་མདྩོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན།	 ད་ལྟའྱི་གནས་

སབས་སུ་འཛམ་གྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་ཚད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་དཔལ་

འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་ཐྩོག་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་མ་འགྲྱིག་པ་མེད།

	 བརྒྱ་ཕྲག་བཅྩོ་བརྒྱད་བར་འཛམ་གྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་དེ་ཙམ་མེད་

པ་མ་ཟད།	 གྲགས་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་ཚང་མའང་བྱུང་ཟྱིན།	

འྩོན་ཀང་བརྒྱ་ཕྲག་བཅྩོ་བརྒྱད་རེས་ཚན་རྱིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་གསར་

གཏྩོད་བྱུང་བར་བརེན།	 མྱི་ལ་དངྩོས་གནས་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་

དང་ཤེས་ཡྩོན་གཞན་གང་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་ཐུབ་མེད།	 མ་གཞྱི་ནས་

དེ་ནྱི་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་བའྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡྱིན་རུང༌།	 དེའྱི་ཐྩོག་མྱིའྱི་སྤྱི་



115

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཚོགས་ནང་མྱི་འདྲ་བ་གང་བྱུང་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 འཁྩོར་ལྩོ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལ་

བརེན་ནས་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལས་མང་བའྱི་ཅ་ལག་བཟྩོ་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་དེ་

བྱུང༌།	 དེ་ས་ཡྱིན་ན་འཕྲུལ་ཆས་དང་འཁྩོར་ལྩོའྱི་བེད་སྤྩོད་དེ་ཙམ་མེད་

སབས་སྩོ་སྩོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་བཟྩོ་སྐྲུན་དང་བེད་སྤྩོད་བེད་

པ་ལས།	དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ལྷག་པའྱི་བཟྩོ་སྐྲུན་དང་བེད་སྤྩོད་མྱི་བེད།	དེ་ནྱི་

བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་བདུན་བཅྩོ་བརྒྱད་ནང་གྱི་སད་ཆ་རེད།

	 དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་བྩོད་དུ་རྒྱ་མྱི་མ་སེབས་བར་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་འདྱིའང་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	ལྷམ་བཟྩོ་མཁན་ལ་མཚོན་ན།	

ལྷམ་ཉྩོ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་ཚོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཙམ་རེད།	

ལྷམ་ཉྩོ་མཁན་བརྒྱ་མ་གཏྩོགས་མེད་ནའང་ལྷམ་སྟྩོང་ཕྲག་གཅྱིག་བཙོང་

བའྱི་གྩོ་སབས་ནམ་ཡང་བྱུང་མེད།	 དེ་བཞྱིན་སྣམ་བུ་ལ་མཚོན་ནའང༌།	

གྩོན་མཁན་ག་ཚོད་ཡྩོད་པ་དེ་ཙམ་ཐྩོན་སྐེད་བེད་ཅྱིང༌།	 མྱི་གཅྱིག་ལ་གྩོན་

གྩོས་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་ཡྩོད་འགྲྩོ།	 གལ་ཏེ་སྐུ་དྲག་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་ན་དྲུག་བདུན་

མ་གཏྩོགས།	 མྱི་གཅྱིག་ལ་ཇཡ་ལལྱིཏཱ་	 (Jaya Lalita) བཞྱིན་ལྷམ་ཆ་

སྟྩོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་འདུག་ཟེར་བ་མཐྩོང་ཐྩོས་མེད།	 ཐྩོན་སྐེད་སྐྲུན་མཁན་

ཚོའྱི་ཐྩོན་སྐེད་མ་འཚོང་བར་ཡང་ལྷག་གྱི་མེད།	 གང་ལྟར་དགྩོས་མཁྩོ་དང་

ཐྩོན་སྐེད་གཉྱིས་ཏག་ཏག་ཁ་བརྒྱབས་ནས་ཡྩོད།

	 དེ་འདྲ་སྩོད་སབས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལའང་གནྩོད་འཚེ་ཡྩོང་གྱི་

མེད།	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་གཱནྡྱིས་ང་ཚོའྱི་ས་གཞྱི་འདྱིས་ཨ་མ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་

ཐྩོག་འཚོ་མཁན་སྩོག་ཆགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྩོད་པ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེ་བཀང་ཐུབ་ཀང༌།	 མྱི་གཅྱིག་གྱིའང་འདྩོད་རྔམས་ཚིམ་པར་བེད་མྱི་ཐུབ་

ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཧ་ཅང་བདེན་པ་རེད།	 ང་ཚོ་དགྩོས་མཁྩོའྱི་ནང་མ་

བསད་པར་དགྩོས་མཁྩོ་ལས་མང་བའྱི་ཅ་ལག་ཐྩོན་སྐེད་བེད་འགྩོ་ཚུགས་

སབས་བཟྩོ་གྲྭའྱི་དུས་རབས་	(industrialisation) དེ་བྱུང༌།	ནུབ་ཕྩོགས་

སུ་བཟྩོ་གྲྭའྱི་དུས་རབས་བྱུང་ནས་གྩོན་ཆས་དང༌།	 བཟའ་ཆས།	 ལྷམ་

སྩོགས་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ཧ་ཅང་མང་བའྱི་ཐྩོན་སྐེད་བེད་འགྩོ་ཚུགས་

ཤྱིང༌།	 ཐྩོན་སྐེད་དེ་དག་ཉྩོ་མཁན་གྱི་ཁྩོམ་རྭ་ཞྱིག་དགྩོས་སབས་མྱི་ཚང་

མའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཡྩོད་པའྱི་འདྩོད་རྔམས་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་

བཤུ་གཞྩོག་གཏྩོང་འགྩོ་ཚུགས།

	 མྱིའྱི་འདྩོད་རྔམས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏྩོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བྩོ་དེ་གང་བས་

ཡྩོད་ཅེ་ན།	 མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་	 (comparison and 

competition) གཉྱིས་པྩོ་བསབ་རྒྱུ་དེ་རེད།	ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁ་གྲག་ཤེས་

མ་ཤེས་དང༌།	 གྩོམ་པ་རྒྱག་ཤེས་མ་ཤེས་ཙམ་ནས་མཚུངས་བསྡུར་དང་

འགྲན་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་དེ་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་

བྱུས་ནང་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་འགྩོག་རྒྱུ་དེ་གཙོ་འདྩོན་བས་

ཡྩོད།	 དེ་ལྟར་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་བེད་སབས་སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་

འཛིན་བརླག་འགྲྩོ་བ་དང༌།	 རང་ངྩོ་རང་གྱིས་མ་ཤེས་ཤྱིང༌།	 དེ་ཡང་ཕ་མ་

དང་དགེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ལ་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཁྱེད་རང་ལྩོ་མཉམ་དེས་

འདྱི་འདྲ་འབྱི་ཡྱི་འདུག	 འདྱི་འདྲ་ཀྩོག་གྱི་འདུག	 ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་དུང་འབྱི་

ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག	 ཀྩོག་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕྲུ་གུ་གཞན་དང་མཚུངས་



117

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བསྡུར་བས་རེས་འགྲན་བསྡུར་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡྩོངས་གྲགས་རེད།

	 མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་བེད་སབས་སྩོ་སྩོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་གང་

ཡྱིན་བརེད་པ་མ་ཟད།	 མྱི་གཞན་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡང་བརེད་འགྲྩོ་བ་

རེད།	 དེ་འདྲའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་མཉམ་རུབ་དང་མཐུན་

ལམ་བེད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་མེད་པ་ཆགས་པར་བརེན།	 འཛམ་གྱིང་

གྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་དེ་ནས་འགྩོ་ཚུགས་པ་རེད།	 མཚུངས་བསྡུར་དང་

འགྲན་བསྡུར་གྱི་བསམ་བྩོ་དེ་སེབས་ན་རག་ཏུ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་མ་

གཏྩོགས།	 མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་གཉྱིས་ཀ་རྒྱལ་

བའྱི་བསམ་བྩོ་དེ་བརླག་འགྲྩོ་བར་བརེན།	 མཉམ་འབེལ་ (coopera-

tion) དེ་ཡྩོང་ཐབས་མེད།

	 དེང་སང་ནུབ་ཕྩོགས་པས་དྲང་པྩོ་དང་རང་དབང་གྱི་འགྲན་བསྡུར་	 (free 

and fair competition)	 ཞེས་པའྱི་རྫུན་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	

དེ་ནྱི་སུས་བལྟས་ཀང་ཤེས་ཐུབ།	 དྲང་པྩོ་དང་རང་དབང་གྱི་ཐྩོག་ནས་

འགྲན་བསྡུར་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཐུབ།	 ང་མཇུག་ལ་སྩོད་ཀྱི་ཡྱིན།	 ཁྱེད་རང་

སྩོན་ལ་ཕེབས་རྩོགས་ཞེས་བཤད་ནས་འགྲན་བསྡུར་བེད་མཁན་སུའང་

མེད།	དཔེར་ན།	རྒྱུགས་ཤར་གྩོད་མཁན་གཉྱིས་པྩོས་ང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་

སེབས་པ་བེད་དགྩོས་ཟེར་ན་གཞྱི་ནས་དྲང་པྩོ་ཆགས་རྒྱུ་དང༌།	མྱི་གཞན་

དེ་མཇུག་ཏུ་ལུས་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཁྱྩོན་ནས་མ་བེད་ན་རང་དབང་

ཆགས་ཀྱི་རེད།	 དེར་བརེན་དྲང་པྩོ་དང་རང་དབང་ཟེར་བའྱི་འགྲན་བསྡུར་

དེ་ར་བ་ནས་ཡྩོང་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྫུན་ནག་པྩོ་ནག་རྐང་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ལས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལྷག་པའྱི་རྫུན་ཞྱིག་མེད།	 འགྲན་བསྡུར་བས་པའྱི་རེས་སུ་དྲང་པྩོ་ཡྩོང་

ཐབས་མེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད།	 སུ་ཡང་སྩོ་སྩོ་ཕམ་ཆེད་འགྲན་

བསྡུར་བེད་ཀྱི་མེད།

	 དེ་ལྟར་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བསམ་བྩོ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་

ཚོ་དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ལྷག་པའྱི་འདྩོད་རྔམས་བེད་ཅྱིང༌།	 ལྷམ་ཆ་གཅྱིག་

ཡྩོད་པས་མ་འགྲྱིགས་པར།	 ཞྩོགས་པ་འཆམ་འཆམ་དང༌།	 ཁྲུས་ཁང༌།	

ལས་ཁུངས།	དགྩོང་མྩོ་གསྩོལ་ཚིགས།	སྱིལ་སྩོལ།	རྐང་རེད་སྩོ་ལྩོ་སྩོགས་

ཀྱི་ཆེད་ལྷམ་མྱི་འདྲ་བ་མེད་ན་སྩོད་ཐབས་ར་ནས་མེད་པའྱི་ཀད་པ་བཀྲུས་

ཏེ་བཟྩོས་ཡྩོད།	 དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ནང་དགྩོས་མཁྩོ་གཅྱིག་ཀང་མེད།	 འདྩོད་

རྔམས་ཤ་སྟག་རེད།	 དགྩོས་མཁྩོ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འདྩོད་རྔམས་ལ་བརེན་

ནས་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་	(consume) བེད་ཀྱི་ཡྩོད།	སྤྱིར་བཏང་	con-

sume ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་གྩོ་དྩོན་ནྱི་མེད་པ་བཟྩོ་བ་ཞེས་པ་དེ་རེད།	 ཧྱིན་

སད་ལ་ཨུཔབྩོག་དང༌།	ཨུཔཡྩོག་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཉྱིས་ཡྩོད།	ཨུཔཡྩོག་ནྱི་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་བེད་སྤྩོད་	(use) བེད་རྒྱུ་དང༌།	ཨུཔབྩོག་ནྱི་བག་མེད་

ལྩོངས་སྤྩོད་ (consume) བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།

	 བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ནྱི་	use རྐང་རྐང་གྱིས་མྱི་འགྲྱིགས་པར་	consume 

བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	ལྩོ་གཅྱིག་ནང་ལྷམ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཕྲྩོ་བརླག་གཏྩོང་

ཐུབ་ན་མྱི་དེ་ཡག་ཤྩོས་རེད།	གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	ཁྩོ་ཁྩོམ་རྭའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་

ཀྱི་ཡྩོད།	 ཁྩོམ་རྭའྱི་དཔལ་འབྩོར་ཟེར་བ་དེ་གཞན་གང་ཡང་མྱིན་ཞྱིང༌།	 མྱི་

དེ་དག་རག་ཏུ་ཉྩོ་མྱི་ཚར་བར་སྩོད་དགྩོས་པ་དང༌།	དེའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་གང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

མང་མང་བཟྩོ་མ་ཚར་བར་སྩོད་དགྩོས།	 གང་ལྟར་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་དངུལ་བཟྩོ་

རྒྱུ་དང༌།	 ཁྩོམ་ནས་ཉྩོ་རྒྱུ་དེ་གཉྱིས་མ་གཏྩོགས།	 ལས་ཀ་གཞན་པ་ཁྱྩོན་

ནས་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 སྩོ་སྩོའྱི་ཕྲུ་གུར་ལྟ་ལྩོང་མེད་པ་དང༌།	 སྩོ་

སྩོའྱི་ཁྱྱིམ་ཐབ་མཉམ་དུ་ལྷྩོད་ལྷྩོད་སྩོད་ལྩོང་མེད་པ།	 སྩོ་སྩོའྱི་གྲྩོགས་པྩོའྱི་

མཉམ་དུ་ལྷྩོད་ལྷྩོད་སྩོད་ལྩོང་མེད་པ་རེད།	དེ་ལྟར་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པྩོ་དངུལ་བཟྩོ་

རྒྱུ་དང༌།	ཁྩོམ་རྭ་ནས་ཉྩོ་རྒྱུ།	དེ་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས།	

སྩོ་སྩོ་དང་མྱི་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་མེད།	 གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ལྷྩོད་ལྷྩོད་

བསད་ན།	 ཐྩོན་སྐེད་མང་པྩོ་བེད་མཁན་ཚོའྱི་ཁྩོམ་རྭ་འགག་རྒྱུ་རེད།	 ལུང་

པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ཁྩོམ་རྭ་ཡྩོད་པས་མྱི་ཕན།	འཛམ་གྱིང་ཡྩོངས་རྩོགས་	

globalise བེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།

	 ངས་བསྩོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་ན།	 ཨ་རྱིའྱི་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་ཞྱིག་

གྱིས་	When corporations rule the world ཟེར་བའྱི་དེབ་ཅྱིག་བྱིས་

ཡྩོད་པ་དེའྱི་ནང་	 consumerism	 དང་ཁྩོམ་རྭའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱིས་གང་

དུ་འཁྱིད་རྒྱུ་དང༌།	མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གཉྱིས་ཀ་གང་དུ་འགྲྩོ་

རྒྱུ་བཅས་གསལ་ཡྩོད།	 ཁྩོམ་རྭའྱི་དཔལ་འབྩོར་ལམ་སྩོལ་དར་བའྱི་དབང་

གྱིས་	 ozone layer འཕྲྩོ་བརླག་ལ་འགྲྩོ་བ་དང༌།	 ས་གཞྱི་ཚ་དྲྩོད་ཆེ་རུ་

འགྲྩོ་བ།	ཆུ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད།	ཁྩོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པའྱི་

དབང་གྱིས་ན་ཚ་འདྲ་མྱིན་ཡྩོང་བ་སྩོགས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པྩོའྱི་

ཐྩོག་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་ཚོ་ཚང་མ་རག་ཏུ་བཤུ་གཞྩོག་གཏྩོང་

བའྱི་ལས་རྱིམ་མ་གཏྩོགས།	 རང་ཁ་རང་གསྩོའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་མྱིན་པ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེའྱི་དབང་གྱིས་རེད།

	 དེ་འདྲའྱི་བཤུ་གཞྩོག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ནུབ་ཕྩོགས་ལ་དར་རྒྱས་ཕྱིན་

པའྱི་དབང་གྱིས་ཀཱལ་མར་ཁེ་སྱི་ལ་དམར་པྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་

བྩོ་དེ་འཁྩོར་ཞྱིང༌།	 དེའྱི་ནང་རྡྩོག་རྡྩོག་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན།	 དེ་ནྱི་རྱིན་ཐང་

འཕར་མའྱི་	 (surplus value) བེད་སྤྩོད་བེད་སྟངས་དེ་རེད།	 capital 

ཟེར་བའྱི་དེབ་ཕྲེང་ལྔ་དྲུག་ཡྩོད་པ་ཆ་ཚང་ཀྩོག་ནའང་ནང་དྩོན་རྡྩོག་རྡྩོག་

དེ་རང་རེད།	 གང་ལྟར་འགག་ར་དེ་རྱིན་ཐང་འཕར་མའྱི་གནས་སྟངས་དེར་

ཐུག་ཡྩོད།	ཁྩོང་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་བཤད་ཡྩོད་ཅེ་ན།	མ་རའྱི་བདག་པྩོས་

ཐྩོན་སྐེད་ཐྩོག་ནས་ཁེ་བཟང་མང་པྩོ་བཟྩོ་བ་དེ་བཟྩོ་པ་དང་ཞྱིང་པས་དཀའ་

ལས་བརྒྱབས་ཏེ་བྱུང་ནའང༌།	 ཁྩོང་ཚོར་ཁེ་བཟང་དེ་ནས་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་

མ་གཏྩོགས་མ་རག་པར་བརེན།	 འཛམ་གྱིང་གྱི་བཟྩོ་པ་དང་ཞྱིང་པ་ཚང་མ་

རྡྩོག་ར་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ནས་རྱིན་ཐང་འཕར་མའམ་ཁེ་བཟང་དེ་མ་རའྱི་

བདག་པྩོ་དང༌།	 ལས་ཀ་བེད་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ལ་གཅྱིག་པ་འཐྩོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་

བཟྩོ་དགྩོས་ཟེར་གྱི་ཡྩོད།

	 མར་ཁེ་སྱིས་ཀང་ཐྩོན་སྐེད་ཉུང་དུ་གཏྩོང་དགྩོས་འདུག་ཅེས་བཤད་མེད་

པ་མ་ཟད།	 ད་དུང་ཐྩོན་སྐེད་མང་དུ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་

ནང་སེབས་ན་དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྩོད་ལེན་ཆྩོག་དང༌།	 ནུས་པ་གང་ཡྩོད་

བེད་ཆྩོག་ཡྩོང་རྒྱུ་ཞྱིག་བསམ་བྩོ་བཏང་ཡྩོད།	 འྩོན་ཀང་ཁྩོང་གྱིས་ཀང་མ་

ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་སྐྩོན་ཆ་དེ་མ་སངས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མ་ར་རྱིང་

ལུགས་ཀྱིས་བཟྩོས་པའྱི་ཁེ་བཟང་བགྩོ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས་དེ་བཤད་པ་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཏྩོགས།	 མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་

འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་མེད།

	 ངས་རྒྱུན་དུ་གང་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 འཛམ་གྱིང་ནང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་

ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་རྱིང་ལུགས་མ་གཏྩོགས་མེད།	 ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་དཔལ་

འབྩོར་རྱིང་ལུགས་དེ་སེར་པའྱི་མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང༌།	 དམར་པྩོའྱི་དཔལ་

འབྩོར་རྱིང་ལུགས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་ར་རྱིང་ལུགས་རེད།	 དེ་ནྱི་དེ་སྩོན་

ཨུ་རུ་སུ་སྩོགས་ནང་རྒྱུན་རྱིང་དར་རུང་ད་ཆ་ཚང་མ་མེད་པ་ཆགས་ཟྱིན།	

དེང་སབས་འཛམ་གྱིང་ནང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་མ་གཏྩོགས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་

ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཀང་མེད།	དམར་པྩོའྱི་དཔལ་

འབྩོར་རྱིང་ལུགས་ཀང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་རེད་ཅེས་བཤད་དགྩོས་དྩོན་

ཡང༌།	 རྱིན་ཐང་འཕར་མ་དེ་བཟྩོ་པ་ཞྱིང་པ་སུ་ལའང་ཐྩོབ་མེད།	 རྒྱལ་ཁབ་

ལ་བདག་པ་རེད།	 དེས་ན་སེར་བདག་ཅན་གྱི་མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་སྱིད་

གཞུང་གྱི་མ་ར་རྱིང་ལུགས་	 (The private capitalism and state 

capitalism) ལས་གཞན་མེད།

	 དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་འདྱི་ར་མེད་མ་བཟྩོས་བར་འཛམ་གྱིང་ནང་བཤུ་

གཞྩོག་མེད་པ་དང༌།	 འཚེ་བ་མེད་པ།	 ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་བཅས་བེད་མྱི་

ཐུབ།	 མྱི་སྐྩོ་པྩོ་རྣམས་སྐྩོ་པྩོའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གྲྩོལ་ཏེ་ཕྱུག་པྩོ་ཆགས་མྱི་

ཐུབ།	 ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་	 (de-

veloped countries) དང་།	 ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ།	 (developing 

countries) ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུ་བསད་པ་(underdeveloped coun-
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

tries)བཅས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་འབེད་ཀྱི་ཡྩོད།	 མྱི་ཚོའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་

ད་ལྟ་དབེ་བ་གསུམ་ཡྩོད་ཀང༌།	 ལྩོ་ལྔ་བཅུ་དང་བརྒྱ་ཡྱི་རེས་སུ་གཅྱིག་

པ་ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི་རེད་དྲན་གྱི་ཡྩོད།	 དེ་ནྱི་རྫུན་མ་གཏྩོགས་ཡྩོང་ཐབས་

ར་ནས་མེད།	 ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཇྱི་ཙམ་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་རུང་།	 དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

རྣམས་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	དཔེར་ན།	རྱིམ་པ་གསུམ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན།	འདྱི་རང་སྩོར་

བསད་པ་དང༌།	 གཉྱིས་པྩོ་དེ་ཡར་ཕྱིན་ན།	 འདྲ་མཉམ་ཡྩོང་བའྱི་གྩོ་སབས་

ཤྱིག་བསམ་ཆྩོག	 འྩོན་ཀང་དེ་འདྲ་ར་ནས་མེད་ཅྱིང༌།	 སྩོན་ལ་འགྲྩོ་མཁན་

སྩོན་ལ་འགྲྩོ་བ་དང༌།	 རེས་ལ་འགྲྩོ་མཁན་རེས་རང་ལ་འགྲྩོ་ཞྱིང༌།	 ལྩོ་བརྒྱ་

ཐམ་པ་ཕྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་དེ་རང་བསད་པ་མ་གཏྩོགས་འདྲ་མཉམ་ཡྩོང་

སྟངས་མེད།	 དེ་ཡྩོང་སྟངས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་མེད་

པ་དང༌།	བཤུ་གཞྩོག་དང་གཞན་བརེན་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད།	རང་ཁ་

རང་གསྩོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁྩོམ་རྭའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་འགལ་ཟླ་ཏག་ཏག་ལ་ངྩོས་

འཛིན་བེད་ན་འགྲྱིག

	 ཁྩོམ་རྭ་ཞེས་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་བཟྩོས་པ་དེ་དངུལ་གྱིས་ཉྩོ་དགྩོས་པ་དེ་

ལ་ཁྩོམ་རྭ་ཟེར།	 དེ་འདྲ་མྱིན་པར་དང་པྩོ་རང་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་རང་གྱི་

འདྩོད་རྔམས་དེ་རང་གྱིས་ངྩོ་ཤེས་པ་བེད་དགྩོས།	 འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་ཚང་

མར་སྩོ་སྩོའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་ཡྩོད་

ལ།	དེ་བསྒྲུབ་ཀང་དགྩོས།	ཁ་གཅྱིག་པུ་དེ་ལག་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསྩོས་མ་

ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ངྩོ་ཚ་པྩོ་རེད།	 དཔེར་ན།	 རང་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དེ་ལྩོ་གཅྱིག་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ལ་ལྷམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་འདང་ན།	 ལྩོ་གཅྱིག་ལ་ལྷམ་ཆ་གཉྱིས་དེ་མེད་དུ་

མྱི་རུང་བ་ཡྱིན།	 དེ་ཉྩོ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐེན་ཡང་རང་གྱི་འཇྩོན་ཐང་ཐྩོག་ནས་

བསྐྲུན་དགྩོས།	 གང་ལྟར་མྱི་གཞན་བཤུ་གཞྩོག་བཏང་སྟེ་ཁེ་བཟང་ལེན་པ་

མ་ཡྱིན་པར།	 རང་གྱིས་ཐྩོན་སྐེད་བས་ཏེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་

དགྩོས།	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་གཱནྡྱིའྱི་གྲྩོང་གསེབ་རང་སྐྩོང་ཟེར་བ་དེ་རང་ཁ་

རང་གསྩོ་བེད་རྒྱུའྱི་དགྩོངས་ཚུལ་དེ་རང་རེད།

	 དཔེར་ན་གྲྩོང་གསེབ་གཅྱིག་ནང་མྱི་ཚང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་

བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྩོད་ན།	 མྱི་ཚང་ལྔ་བཅུ་དེར་མྱི་འབྩོར་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ཇྱི་

ཙམ་ཡྩོད་ནའང་།	 དེའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཕྱི་ནས་དབྩོར་འདྲེན་

བས་ནས་ཉྩོ་དགྩོས་པ་མ་ཡྱིན་པར།	 བཟའ་རྒྱུ་དང༌།	 འཐུང་རྒྱུ།	 གྩོན་

རྒྱུ།	 རེད་རྒྱུ་སྩོགས་གང་ཡྩོད་ཚང་མ་ས་ཁུལ་དེ་རང་ནང་ངལ་རྩོལ་བས་

ཏེ༑	 ཐྩོན་སྐེད་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཤྱིང༌།	 གལ་ཏེ་དགྩོས་མཁྩོ་བཅུ་

དགུ་ཡྩོད་ན་ཐྩོན་སྐེད་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་བེད་ནའང་སྐྩོན་མེད།	 དེ་ལ་བཱ་བཱ་ནཱག་

རཱཇས་སམྲ �དྡྷྱིའམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་གསུངས།	 འྩོན་ཀང་དགྩོས་

མཁྩོ་བཅུ་དགུ་ཡྩོད་ན་ཐྩོན་སྐེད་བརྒྱ་ཐམ་པ་བེད་ན་མྱི་འགྲྱིགས།	དེ་རང་ཁ་

རང་གསྩོ་ཆགས་ཀྱི་མེད།

	 གང་ལྟར་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་དང༌།	 ཐྩོན་སྐེད་དང་

འཚམས་པའྱི་བེད་སྤྩོད་བས་པ་དེ་ལ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཟེར།	 རང་ཁ་རང་

གསྩོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་སྩོན་མ་ནས་ཡྩོད་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས་ང་

ཚོས་དེ་བེད་སྤྩོད་བཏང་བ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་གང་ནས་བསྒྱུར་ས་ཚིག་ནྱི་	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

self-supportive, self sufficient ཞེས་པ་དེ་རེད།	དེ་ཁ་གསྩོ་རྒྱུ་རྐང་

པའྱི་སད་ཆ་མྱིན་ཞྱིང༌།	 མྱི་ཚེའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོངས་རྩོགས་དེའྱི་ནང་ཚུད་

ཡྩོད།	མདྩོར་ན་འཕྲྩོད་བསྟེན་དང༌།	ཤེས་ཡྩོན།	ཆྩོས་ཕྩོགས།	སྤྱི་ཚོགས་

བཅས་ཚང་མའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང༌།	 དེ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་གཉྱིས་

མཉམ་དུ་འགྲྩོ་རྒྱུ་ནྱི་རང་ཁ་རང་གསྩོའྱི་གནད་དྩོན་གཙོ་བྩོ་དེ་རེད།

	 རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཡྩོང་བ་དང༌།	 རང་ཁ་རང་གསྩོའྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་བ་ལ་ཧ་ཅང་

གྱི་ཚད་མཐྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དགྩོས།	 ཚད་མཐྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་རང་དབང་

ཅན་གྱི་བསམ་བྩོ་མེད་ན།	 ད་ལྟའྱི་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

འདྱིའྱི་ནང་རང་ཁ་རང་གསྩོར་བསད་དུ་མྱི་བཅུགཕྱི་ནས་འབུད་རྒྱག་རྒྱག་

མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད་སྟབས་ང་ཚོས་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲད་ནས་མྱི་དེ་རང་དབང་

ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས།

	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དེབ་འདྱིའྱི་དྩོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་

སྦྩོང་སྤྲྩོད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་རང་དབང་དང༌།	གཞན་ཕན།	རྒྱུན་འཛིན།	

གསར་གཏྩོད་བཅས་དྩོན་ཚན་བཞྱི་བཀྩོད་ཡྩོད།	 དྩོན་ཚན་བཞྱི་པྩོ་དེ་

བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

	 དེ་ཡང་གང་དང་གང་ལ་རང་དབང་དགྩོས་ཞེ་ན།	 རང་རང་གྱི་རྣམ་འབེད་

ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡྩོངས་སུ་སད་དེ་བང་དྩོར་གྱི་གནས་ལ་རང་སྟྩོབས་ཀྱིས་

ལེགས་ཉེས་འབེད་ནུས་པའྱི་ནུས་པ་དེ་རེད།	 བང་དྩོར་གྱི་གནས་ནྱི་ང་

ལ་དགྩོས་པ་དང་མྱི་དགྩོས་པ།	 ངས་བེད་ཆྩོག་པ་དང་མྱི་ཆྩོག་པ།	 ངས་

བེད་དགྩོས་པ་དང་མྱི་དགྩོས་པ་རྣམས་མྱི་གཞན་གྱི་ཁ་ལ་ཉན་པ་དང༌།	
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བརན་འཕྲྱིན་ལ་ལྟ་བ།	 ཚགས་པར་ཀྩོག་པ།	 དྲྱིལ་བསྒགས་བེད་པ་བཅས་

ལ་བརེན་ནས་མྱིན་པར།	 སྩོ་སྩོ་རང་གྱིས་བེད་ཐུབ་པའྱི་རང་དབང་ཞྱིག་

དགྩོས་སྟབས།	 དེ་འདྲའྱི་ཐག་གཅྩོད་བེད་ཐུབ་པ་དང༌།	 བེད་ནུས་པའྱི་

བསམ་བྩོ་དེ་ལ་བསམ་སྤྩོད་ཀྱི་རང་དབང་དང༌།	 རང་དབང་གཉྱིས་པ་ནྱི་

འཚོ་བ་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐྩོག་གཞན་ཁྩོ་ནར་བརེན་པའམ།	

གཞན་ལ་བཤུ་གཞྩོག་བེད་མ་དགྩོས་པར།	 རང་གྱི་འབད་རྩོལ་གྱིས་

བསྒྲུབས་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་ཀྱི་སྩོ་ནས་ཡང་དག་པར་འཚོ་ནུས་པའྱི་འཚོ་བའྱི་

རང་དབང༌།	 འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་རང་དང་རང་གྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་ཐུབ་པའྱི་སྲུང་སྐྩོབ་ཀྱི་རང་དབང་

བཅས་རང་དབང་གསུམ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགྩོས།

	 དེའྱི་ནང་ནས་དེང་སང་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་ནས་དམག་འཁྲུག་རག་ཏུ་ཡྩོང་

བར་བརེན།	 སྲུང་སྐྩོབ་ཀྱི་རང་དབང་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད།	 ལྷག་པར་དུ་

དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ང་ཚོ་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ཁྩོད་བསམ་བྩོའྱི་

རང་དབང་ཡྩོད་མཁན་ཧ་ལམ་དཀྩོན་པྩོ་རེད།	 ཐག་གཅྩོད་ཚང་མ་ནུབ་

ཕྩོགས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་ལ་བལྟས་ནས་བེད་པ་མ་ཟད།	

དེ་བཞྱིན་དུ་འཚོ་བ་ཡང་བཤུ་གཞྩོག་མ་གཏྩོགས་རང་སྟྩོབས་ཀྱིས་བཙལ་

ཐུབ་ཀྱི་མེད།	 དེས་ན་བསམ་སྤྩོད་ཀྱི་རང་དབང་དང༌།	 འཚོ་བའྱི་རང་

དབང༌།	སྲུང་སྐྩོབ་ཀྱི་རང་དབང་བཅས་ཡྩོང་ཐུབ་པ་དེ་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ནས་

བེད་དགྩོས།

	 ལར་ནས་རང་དབང་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཕན་ཞྱིང༌།	 མྱི་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སྩོག་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས།	 གཞན་གྱི་དྩོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྩོན་དུ་

རང་ཉྱིད་བྩོས་བཏང་སྟེ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་གཞན་ཕན་	 (altruism) དེ་

དགྩོས།	 གང་ལྟར་སྩོ་སྩོའྱི་མྱི་རབས་ནང་ཆ་ཚང་བེད་སྤྩོད་བཏང་ནས་མྱི་

རབས་གསར་པར་གང་ཡང་སྤྲད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་དགྩོས།	 འབྱུང་

འགྱུར་མྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཁྩོར་ཡུག་དང་ཐྩོན་ཁུངས་གཉྱིས་ཀར་

གནྩོད་སྐྩོན་མ་བཏང་བར་སའྱི་གྩོང་བུ་འདྱི་ཞྱི་བདེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་

དང༌།	 རང་གྱི་ཕ་མེས་ནས་བྱུང་བའྱི་རྱིག་གཞུང་བཟང་པྩོ་རྣམས་མྱི་ཉམས་

པར་མྱི་རབས་གསར་པར་རྱིས་སྤྲད་དེ་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་དགྩོས།

	 དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་འཇྱིག་རེན་སྤྱིའྱི་ཕན་བདེ་དང་འབེལ་ཞྱིང་ཡུལ་དུས་ཀྱི་

དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་ལུགས།	 དངྩོས་པྩོ།	 ལས་

འགུལ་སྩོགས་གསར་གཏྩོད་	 (innovation) བེད་པའྱི་ནུས་པ་དེ་དགྩོས་

ཤྱིང༌།	 བཞྱི་པྩོ་དེ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ངྩོ་མ་དེ་རེད།	 ད་ལྟ་འདྱིར་

དྩོན་ཚན་བཞྱིར་བསྡུས་ཡྩོད་རུང༌།	 ཨཅཱརྱ་བྱིནྩོབཱ་བྷཱབེ་མཆྩོག་གྱིས་དྩོན་

ཚན་གསུམ་ནང་བསྡུས་ཡྩོད།	 ང་ཚོས་དྩོན་ཚན་གཅྱིག་སྣྩོན་པ་བརྒྱབས་

ནས་དྩོན་ཚན་བཞྱི་བཟྩོས་པ་རེད།

	 དངྩོས་གནས་སྩོབ་སྦྩོང་ཐྩོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གྩོང་སྩོས་རྣམས་ཆ་ཚང་བེད་

ཐུབ་དགྩོས།	དེ་མ་ཐུབ་ན་	Ph. D སྩོགས་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་མཐྩོ་པྩོ་ག་

ཚོད་ཡྩོད་ནའང༌།	 ཤེས་ཡྩོན་མེད་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད།	 དེ་བཞྱི་པྩོ་ཚང་

ན་རང་ཁ་རང་གསྩོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྩོང་ཞྱིང༌།	 སུ་ལའང་བཤུ་གཞྩོག་མྱི་

གཏྩོང་བ་དང༌།	 སུའྱི་ཅ་ལག་ལའང་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་མྱི་བེད་པ་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཟད།	 རང་གྱི་ཅ་ལག་ལའང་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་མྱི་བེད་པར།	 དགྩོས་

མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་དང༌།	 ཐྩོན་སྐེད་དང་འཚམས་པའྱི་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་བ་དེ་ལ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཟེར།

	 དེའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲད་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ཚད་དང་

ལྡན་པའྱི་སྩོབ་སྦྩོང་དེ་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱི་པྩོ་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་སྤྲྩོད་

ཀྱི་ཡྩོད།	 དེས་ན་ཐབས་ལམ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་ཀ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་

བྱུས་ནང་གསལ་པྩོ་ཡྩོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

	 མྱི་རྣམས་དུད་འགྲྩོ་བཞྱིན་བཟྩོ་བ་ལ་དེང་རབས་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་

སྩོལ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐབས་ལམ་དང༌།	 རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཧ་ལམ་མེད་ཅེས་

བཤད་ནའང་འགྲྱིགས།	 དམག་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང༌།	 མྱི་གསྩོད་རྒྱུ།	 རྐུ་མ་བརྐུ་

རྒྱུ།	རྫུན་བཤད་རྒྱུ་སྩོགས་འཛམ་གྱིང་ནང་བཟང་སྤྩོད་དང་འགལ་བའྱི་ལས་

ཀ་རྣམས་བསྩོམས་བརྒྱབ་ན་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༩	 དངྩོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་

ནས་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་དང༌།	དཔལ་འབྩོར་འདུ་འགྩོད་དང་འབེལ་

བ་ཤ་སྟག་རེད།	དེར་བརེན་རང་ཁ་རང་གསྩོ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 ང་ཚོ་ནང་པའྱི་སད་ཆ་ཤྩོད་སྟངས་བེད་ན་ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་ཟེར་བ་དེ་

རེད།	 འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་

དང༌།	 ཡང་དག་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཡྩོང་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རང་ཁ་

རང་གསྩོ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།	 དེར་བརེན་དཔལ་འབྩོར་སྩོར་གྱི་དྲྱི་

བ་དེ་དང༌།	 རང་ཁ་རང་གསྩོའྱི་སྩོར་གྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ལ་ལན་ལྩོགས་སུ་མྱི་

དགྩོས་པར་གཅྱིག་གྱིས་འགྲྱིག་པ་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

༤།	 ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་དེ་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་དང༌།	 ལྷག་པར་དུ་བྩོད་པ་ལ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	བྩོད་ཀྱི་ས་མཐྩོའྱི་སེར་ཐང་	(plateau) དེ་ཨེ་ཤྱི་ཡ་

ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡྩོད།	 སྩོན་མ་ཕྱི་ལྩོ་	

༡༩༥༩	 ཙམ་བར་བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་དེ་འཕྲྩོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་མེད།	 སྤྱིར་འཕྲྩོ་

བརླག་འགྲྩོ་ལས་ས་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	 བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གནྩོད་སྐྩོན་ཕྱིན་

ན།	 བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་རྐང་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱིན་པར།	 ཨེ་ཤྱི་ཡ་ཡྩོངས་

རྩོགས་དང༌།	 དེ་ལ་བརེན་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱི་

གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།

	 ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་བྩོད་ནས་ཐྩོན་ཏེ་རྒྱ་གར་དང༌།	 པཱཀྱིསྟཱན།	

བངྒལཱདེཤ	 རྒྱ་ནག	 ལའྩོ་སྱི།	 ཀམབྩོཌྱིཡཱ།	 ཝེཏནམ།	 ཐཡྱིལེན་བཅས་སུ་

བརྒྱུད་ཅྱིང༌།	 ལྩོ་གསུམ་སྩོན་གྱི་གྲངས་ཚད་ཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 ཨེ་ཤྱི་

ཡའྱི་མྱི་འབྩོར་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཉྱིས་ཞེ་གསུམ་གྱིས་བྩོད་ནས་ཡྩོང་

བའྱི་ཆུ་བེད་སྤྩོད་བཏང་སྟེ་འཚོ།	 དེ་ནྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་རེད།	 རྒྱ་

ནག་ནང་དུའང་མྱི་ཚོགས་ཆེ་བའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ཆེན་མྩོ་ཕལ་མྩོ་ཆེ་བྩོད་ནས་

ཡྩོང་བའྱི་ཆུ་རྒྱུན་དེ་ཚོའྱི་གཡས་གཡྩོན་ལ་གནས་ཡྩོད།	 དེས་ན་བྩོད་ནང་

གྱི་ཁྩོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་སྤྱི་དང༌།	 ལྷག་པར་དུ་བྩོད་ནང་རྡུལ་ཕྲན་སྱིགས་

རྩོ་རྣམས་སྦས་ན།	 ཆུ་ཚང་མ་འབག་བཙོག་གྱིས་འཕྲྩོ་བརླག་ཕྱིན་ནས་ཨེ་

ཤྱི་ཡའྱི་མྱི་འབྩོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་ཤྱིག་ར་མེད་ལ་འགྲྩོ་ཉེན་

ཡྩོད་སྟབས།	 བྩོད་སའྱི་ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རེད།	 སྤྱིར་བཏང་ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་རྒྱུ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དེ་མྱི་ཙམ་མ་ཟད།	 སྩོག་ཆགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད།	 ཡྩོང་

རྒྱུ་བསད་པའྱི་མྱི་རབས་ཀྱིས་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ས་ཡྱི་གྩོ་ལ་འདྱི་ང་

ཚོས་མྱི་རབས་གཅྱིག་ནང་ཚང་མ་བཙོག་པ་བཟྩོས་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཧ་

ཅང་ཕངས་པྩོ་རེད།

	 ཉྱིན་གསུམ་སྩོན་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐྩོ་རྒྱས་ཤྩོས་དེ་ཐྩོན་འདུག	 དེའྱི་ནང་བལྟས་ན་ཧ་ཅང་

ཉེན་ཚབས་ཆེན་པྩོ་རེད་འདུག	 ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་མ་བས་པར་ལྩོ་

ཁ་ཤས་འགྩོར་ན་ཧ་ལམ་ས་ཡྱི་གྩོ་ལ་འདྱི་གནས་པའྱི་རེ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་བཤད་འདུག	 སྩོན་མ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་སྐུ་གཞྩོན་ཟུར་པ་འདྱི་ལྩོ་ནྩོ་

བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་བཞེས་མཁན་ཨེལ་གྩོར་གྱིས་	 The in-

convenient truth ཞེས་པའྱི་གྩོག་བརན་ཞྱིག་བཟྩོས་ཡྩོད།	དེ་ཁྱེད་རང་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་དགྩོས།	 དེའྱི་ནང་ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཁྩོར་

ཡུག་གནས་སྟངས་དེ་གང་དུ་སེབས་མྱིན་བསྟན་ཡྩོད།

	 ང་ཚོ་ཐྩོག་མ་རྒྱ་གར་དུ་འབྩོར་སབས་ཆུ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་བ་དང་ཆུ་ཉྩོ་བའྱི་

ལུགས་སྩོལ་མེད།	 སབས་དེར་མེ་འཁྩོར་འབབ་ཚུགས་སུ་འཐུང་ཆུ་ཡྩོད་

ས་དེ་ནས་འཐུང་རྐང་བེད་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཁ་ལག་མ་བཟས་པར་ཟླ་བ་གཅྱིག་

ཙམ་དང༌།	 ཆུ་མ་འཐུང་བར་ཉྱི་མ་གསུམ་ཙམ།	 དབུགས་མ་རྔུབ་པར་སར་

མ་ཁ་ཤས་ལས་སྩོད་མྱི་ཐུབ།	 དེས་ན་མྱིའྱི་སྩོག་འཚོ་བ་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་

དགྩོས་མཁྩོ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་དེ་རླུང་དང་ཆུ་གཉྱིས་པྩོ་རེད།	 དེང་སབས་

རླུང་བཙོག་པ་ཆགས་ནས་གང་སར་ཁ་རས་གྩོན་དགྩོས་པ་དང༌།	 གྩོ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ནད་ན་བ།	 སྐྲན་ནད་ན་བ་སྩོགས་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད།	 དེང་སབས་ཆུ་གཙང་

མ་མེད་པར་ཁྩོམ་རྭ་ནས་ཉྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	 ང་ཚོས་ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་

བེད་མ་ཐུབ་ན།	 ད་ལྟ་ཆུ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ནས་འགྲྩོ་བ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་མྱི་

ཚེའྱི་ནང་དབུགས་རྔུབ་རྒྱུའྱི་རླུང་གཙང་མ་ལྟྩོ་ཕད་ནང་མཉམ་དུ་འཁྱེར་

དགྩོས་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་

དེ་མྱིའྱི་རྒྱུན་སྤྩོད་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 གལ་ཏེ་བག་མེད་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྤྩོད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་མྱི་ཐུབ།	 མྱིའྱི་

རྒྱུན་སྤྩོད་དེ་རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ན།	རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྩོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྩོབ་ཡྩོང་ཐུབ།

	 ངས་སབས་རེ་རེད་མྩོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ནུབ་ཕྩོགས་པ་དང་རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ལ་

བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།	 སྩོན་མ་རྒྱ་གར་ནང་ལྐུགས་ཤྩོས་ཤྱིག་བཙལ་དགྩོས་

བྱུང་སྟེ།	 བཙལ་དུ་འགྲྩོ་སབས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་སྩོང་གྱི་ཡལ་གའྱི་སང་

བསད་ནས་སྩོ་སྩོ་སྩོད་སའྱི་ཡལ་ག་དེ་སྟ་རེས་གཅྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་

བར་བརེན།	 མྱི་དེ་ལྐུགས་པའྱི་མཆྩོག་ཏུ་བརྱི་རུང༌།	 དེང་སང་མྱི་དེ་སྤང་

པྩོའྱི་གྲས་སུ་ཚུད་དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་རེད།	གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱི་

གཉྱིས་ཤྱིང་སྩོང་ཞྱིག་གྱི་ཡལ་ག་གཉྱིས་ཀྱི་སང་ལ་བསད་ནས་སྩོ་སྩོ་སྩོད་

སའྱི་ཤྱིང་སྩོང་དེ་གཅྩོད་ཀྱིན་ཡྩོད།	 དེ་བཅད་ན་ཟག་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ན།	

སྩོན་ལ་ཁྩོས་གཅད་རྒྱུ་དེ་མཚམས་བཞག་ན་ངས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན།	ཁྩོས་མ་

བཞག་བར་ངས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཞག་དགྩོས་ཞེས་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།	Kyoto Pro-

tocol ཐྩོག་རྒྱ་གར་གྱིས་ས་ཡྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་ཨ་རྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བ་དང༌།	 ཨ་རྱིས་ས་ཡྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་རྒྱ་གར་གྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་

བཤད་མུས་རེད།	 ལུང་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་

ཞན་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།

	 དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིས་ཁྩོར་ཡུག་གལ་ཆེན་ཡྱིན་རུང༌།	 ཨ་རྱི་བའྱི་མྱི་ཚེ་སྐེལ་

སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་མྱི་ཐུབ་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 གལ་ཏེ་དེ་བེད་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན།	 ར་མེད་འགྲྩོ་རྒྱུར་ངྩོས་ལེན་བེད་དགྩོས།	 འདས་པའྱི་ལྩོ་

གཉྱིས་ནང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཀཊ་རྱི་ན་ (Katrina)	 ལ་བརེན་ནས་དཀའ་ངལ་

གང་བྱུང་བ་དང༌།	 ཉེ་ཆར་ཤྱིང་ནགས་ལ་མེ་ཤྩོར་ནས་མྱི་འབུམ་ཕྲག་མང་

པྩོ་བྩོས་བྩོལ་བེད་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་གསལ་

མཐྩོང་ཡྱིན་རུང༌།	 ད་དུང་མྱི་ཚེའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་འགྱུར་བ་གཏྩོང་མྱི་ཐུབ་ཅེས་

ཟེར་གྱི་ཡྩོད།	 དེ་སྤང་པྩོ་ཡྱིན་ན།	 ཤྱིང་སྩོང་གྱི་ཡལ་གའྱི་རེ་ལ་བསད་ནས་

ཡལ་ག་གཅྩོད་མཁན་དེ་ལྐུགས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཐུབ་བམ།	 གང་ལགས་

ཤེ་ན།	 ཟག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སྩོན་མ་དེས་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 འྩོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་གཅྩོད་

མཁན་དེ་ཚོས་གཅད་ན་ཟག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།	 ཟག་ནས་འཆྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་

པའང་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད།	ད་དུང་དེ་མཚམས་འཇྩོག་བེད་ཀྱི་མེད།	 དེ་མྱི་འཇྩོག་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕར་ཕྩོགས་ཀྱིས་བཞག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་རེད།	 དེ་

དག་ལ་སྤང་པྩོ་དང༌།	 སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡྩོན་ལྡན་པ།	 ཤེས་ཡྩོན་ཅན་དུ་

བརྱི་ན།	 ལྐུགས་པ་དང༌།	 སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡྩོན་མྱི་ལྡན་པ།	 ཤེས་ཡྩོན་

མེད་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་དགྩོས་སམ།	 གལ་ཏེ་སྩོ་སྩོའྱི་མགྩོ་ལ་སྩོ་

སྩོས་སྟ་རེ་དང་ཐྩོ་བ་གཞུ་མཁན་དང༌།	 རང་སྩོག་རང་གྱིས་གཅྩོད་མཁན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེ་དེང་རབས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡྩོན་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན།	 ཀ་ཀྩོ་དང༌།	

སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡྩོན་མྱི་ལྡན་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་ས་རེད།	 རང་ཤྱི་རྒྱག་

མཁན་དེ་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང༌།	 མཁས་པ།	 ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད་ཅེས་

ལབ་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག

༦།	 དེ་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ནང་གལ་ཆེ་ཤྩོས་དེ་གང་རེད་ཅེས་གསུངས་

སྩོང༌།	དྩོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང༌།	གསུམ་པ།	བཞྱི་པ།	ལྔ་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་

ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྱིང་པྩོ་བསྡུས་ཡྩོད།	 དེ་དག་གཙོ་ཆེ་ཤྩོས་རེད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན།

༧།	 དབུས་བྩོད་སྩོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་

རྒྱུར་ཁག་པྩོ་གང་ཡང་མེད།	 ཆ་ཤས་ཤྱིག་ད་ལྟའང་ལག་ལེན་ལ་འགྲྩོ་

བཞྱིན་པ་རེད།	 རྱིང་པྩོ་མྱི་ཐྩོགས་པར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལག་ལེན་ལ་འགྲྩོ་རྒྱུ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག	 ད་དུང་ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་ན།	 དབུས་

བྩོད་སྩོབ་འཛིན་ཚོགས་འྩོག་ཡྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་འཛིན་སྐྩོང་གཅྱིག་གྱི་

འྩོག་ཁྱབ་ཡྩོད་སྟབས།	 ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅྩོད་བྱུང་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་

དེ་ནས་ཚང་མ་ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	 དེའྱི་ཐྩོག་དུས་

ཚོད་ཕྲན་བུ་འགངས་ན་མ་གཏྩོགས་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སེམས་

ཁལ་མེད།	ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་བར་དུ་སྒུག་དགྩོས་པ་

མ་གཏྩོགས།	 སྒྱིག་འཛུགས་ཐྩོག་ནས་ལག་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་

མེད་སམ།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་དི་བ་ཁག

	 ཕལ་ཆེ་བ་གྩོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་རུང༌།	 བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ཅུང་ཙམ་ཁྱད་

པར་འགྲྩོ་བ་ལྟ་བུ་འདུག

༡།	 ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗྩོངས་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་

པ་ཞྱིག་རེད་འདུག	 དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ངྩོས་འཛིན་ལེའུ་

ནང་གསལ།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྱིང་ལུགས་དང༌།	 གཡུང་དྲུང་བྩོན་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དྩོན་གཞྱི་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་འདུག་ཀང་སྩོབ་ཚན་

གྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་བཀྩོད་སྒྱིག་གནང་སབས།	 གཡུང་དྲུང་བྩོན་གྱི་སྩོར་མངྩོན་

གསལ་མྱི་འདུག་པས་དེ་གསལ་བཤད་ཡྩོད་པ་དང༌།

༢།	 བལ་ཡུལ་ནང་བྩོད་ཡྱིག་ཞར་བྱུང་སྩོབ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ངྩོ་བྩོར་སྩོབ་ཁྱིད་བེད་

ཆྩོག་པ་ཙམ་ལས།	 སྩོབ་ཚན་གྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ཁྩོངས་གཏྩོགས་ཀྱི་སྩོབ་ཚན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་ངྩོས་འཛིན་དང་སྩོབ་ཁྱིད་ཆྩོག་པའྱི་

བཀའ་འཁྩོལ་མེད་པར་བརེན།	 སྩོབ་ཚན་གཞན་དག་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

ནང་སྩོབ་ཁྱིད་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་

ལམ་སྟྩོན་བཀའ་སྩོབ་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞུ།

༣།	 ལྩོ་གསུམ་གྱི་སྩོན་འགྲྩོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ལམ་སྩོལ་བྩོད་མྱིར་འྩོས་འཚམས་

ཤྱིག་གསར་གཏྩོད་མ་བྱུང་བར་མྩོན་ཊྱི་སྩོ་རྱིའྱི་ལམ་སྩོལ་ལྟར་ལག་བསྟར་

བ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་འདུག་པ།	 བྩོད་མྱིར་འྩོས་འཚམས་མ་བྱུང་བར་ཞེས་པ་

དེ་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་དང༌།	 ད་ལྟ་དེའྱི་ཕྩོགས་ལས་འགྩོ་བརམས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཡྩོད་དམ།

༤།	 དེ་བཞྱིན་ཤྲྱི་ནགར་ནང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་

དེ་འདྲ་དགྩོངས་པ་ཡྩོད་མེད་བཀའ་སྩོབ་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀའ་ལན་ཁག

༡།	 ང་ཚོའྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་གཞྱི་ར་ནྱི་ཆྩོས་དང་

བྩོན་གཉྱིས་རེད་ཅེས་བཤད་ཡྩོད།	 བྩོད་ནང་ཆྩོས་དང་བྩོན་གཉྱིས་ཀྱི་བྱུང་

རྱིམ་ལ་མཚོན་ན་བྩོན་དེ་སྩོན་དང༌།	 ཆྩོས་དེ་རེས་ལ་བྱུང༌།	 ཡྱིན་ནའང་

ཆྩོས་དར་བའྱི་རེས་སུའང་བྩོན་མུ་མཐུད་གནས་ཡྩོད།	 ཆྩོས་ནང་བྩོན་གྱི་

བརྡ་ཆད་མང་པྩོ་འདྲེས་ཡྩོད་ལ།	 དེ་བཞྱིན་བྩོན་ནང་དུའང་ཆྩོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

མང་པྩོ་འདྲེས་ཡྩོད།	 ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་ཆྩོས་བྩོན་གྱི་དབེ་བ་ཐ་སད་

ཁ་ཤས་ཐྩོག་ནས་ཕེ་བ་མ་གཏྩོགས།	གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གཅྱིག་གྱུར་

རེད།	 དཔེར་ན།	 ཕར་ཕྱིན་དང་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།	 བྩོན་གྱི་ཚད་མ་དང་

བྩོན་གྱི་ཕར་ཕྱིན།	 ནང་པའྱི་ཚད་མ་དང་ནང་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ཞེས་མང་པྩོ་

ཞྱིག་ཕར་བླུག་ཚུར་བླུག་ལྟ་བུ་རེད།

	 སངས་རྒྱས་པ་ཚོས་ཚད་མའྱི་སབས་སུ་བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་བཤད་

རུང༌།	 བྩོན་པྩོ་ཚོས་བུམ་པ་བྩོན་ཅན་ཞེས་བརྩོད།	 ཆྩོས་ཅན་དང་བྩོན་ཅན་

མ་གཏྩོགས།	 མྱི་རག་སྟེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་གཅྱིག་པ་རེད།	 གལ་ཏེ་

བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན།	མྱི་རག་སྟེ།	བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བརྩོད་ན།	སངས་རྒྱས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པའྱི་བརྩོད་སྟངས་རེད།	བུམ་པ་བྩོན་ཅན།	མྱི་རག་སྟེ།	བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་

བརྩོད་ན།	བྩོན་པྩོའྱི་རགས་འགྩོད་སྟངས་རེད།	དེ་མ་གཏྩོགས་རགས་དང༌།	

བསྒྲུབ་བའྱི་ཆྩོས།	བསྒྲུབ་བ།	ཆྩོས་ཅན་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད།

	 དེས་ན་ང་ཚོས་བྩོད་ཀྱི་ལེགས་བང་ནང་ཆྩོས་བྩོན་གྱི་དབེ་བ་གསལ་པྩོ་

ཞྱིག་རེ་ཁས་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟྩོ་དཀའ།	 སྩོབ་ཚན་ནང་ཆྩོས་བྩོན་

གཉྱིས་ཀ་སེབས་པ་མ་གཏྩོགས།	ཆྩོས་སེབས་ནས་བྩོན་མ་སེབས་པ་དང༌།	

བྩོན་སེབས་ནས་ཆྩོས་མ་སེབས་པ་མེད་རུང༌།	 མང་ཉུང་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྱི་

ཁྱད་པར་ཡྩོང་སྱིད།	 ད་ལྟ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་འྩོག་སྩོབ་ཚན་

གྩོ་སྒྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་མ་གཏྩོགས།	 གཏན་འཁེལ་བ་བྱུང་

མེད།	 དེས་ན་བྩོན་དེ་གསལ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ད་ལྟ་ས་དྲགས་པ་

རེད།	 མ་འྩོངས་པར་བྩོན་གྱི་ཆ་ཤས་གང་ཡྩོད་པ་དེ་གནས་རྒྱུ་རེད།	 ལྷག་

པར་སྩོབ་ཚན་གྩོ་སྒྱིག་ནང་ཆྩོས་བྩོན་གཉྱིས་ཀ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགྩོས་པ་

དེ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགྩོངས་དྩོན་རེད།

༢།	 བལ་ཡུལ་ནང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ལམ་སྩོལ་དང་མཐུན་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་

འཛིན་སྐྩོང་བེད་རྒྱུ་དང༌།	 རྒྱུགས་སྤྲྩོད་སྩོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་བྩོད་སད་

མྱི་ཚུད་ན།	 དེ་ནྱི་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	 དེས་ན་

སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་སད་ཡྱིག་བྩོད་ཡྱིག་བེད་རྒྱུ་དེ་སྒྱིག་འཛུགས་ལྡན་པའྱི་སྩོབ་

གྲྭ་ཁག་ནང་མགྩོགས་པྩོ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རེ་མེད་པ་ཡྱིན་སྱིད།	

ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་དགྩོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་

དང༌།	ཤེས་ཡྩོན་ངྩོས་འཛིན་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་སད་ཡྱིག་གྱི་དབེ་བ་མེད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ།	 མ་འྩོངས་པར་ང་ཚོ་རྒྱུན་རྱིང་བལ་

ཡུལ་ནང་གནས་དགྩོས་ན།	 ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགྩོས་ཀྱི་རེད།	 དེ་

ལྩོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པྩོའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་ཞྱིག་གཞག་དགྩོས།

	 བལ་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན།	 བལ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ནང་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་

དང་དབངས་བཞྱི་བེད་སྤྩོད་བེད་པ་མ་ཟད།	 རང་གྱི་མ་སད་ཡྱིན་མཁན་

མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་འདུག	 ཁྩོང་ཚོ་ལའང་སྩོ་སྩོའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཞྱིག་

དགྩོས།	 དཔེར་ན།	 ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་རྣམ་གྲངས་ནང་བྩོད་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་ངྩོས་འཛིན་བྱུང་མེད་ཀང༌།	 ངྩོས་འཛིན་ཡྩོང་ཆེད་གསལ་བེད་

སུམ་ཅུ་དང་དབངས་བཞྱི་ལ་བརེན་པའྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྩོད་བེད་མཁན་

ཚང་མས་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་དགྩོས་ཞེས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་

འགྲྩོ་མུས་རེད།	 བལ་ཡུལ་ནང་དུའང་མ་འྩོངས་པར་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་

ཞྱིག་བྱུང་ན་མྱི་རྱིགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ངྩོས་ལེན་དགྩོས་པ་

ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།	 ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་དེའྱི་ཆེད་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མྱི་

ཚོས་འབད་རྩོལ་བེད་ཀྱི་རེད་སམ།	དེ་ཕྩོགས་གཅྱིག་རེད།

	 ཕྩོགས་གཞན་ནས་མ་འྩོངས་པར་རྱིམ་པས་ང་ཚོའྱི་བྩོ་ཁྩོག་གྱིས་འདང་

ན༑	 བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་སྩོབ་གྲྭའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ངྩོ་བྩོར་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་

བའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཚུགས་ཐུབ་པའང་ཡྩོང་སྱིད།	 བྩོད་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་ཤུགས་

ཆེ་སྟབས།	 བྩོད་ཡྱིག་སྩོབ་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་ཚོའང་རྒྱུན་

གནས་མ་ཐུབ་པ་མང་པྩོ་འདུག	 བལ་ཡུལ་ནང་དེ་ཙམ་ཛ་དྲག་ཨེ་ཡྩོད།	
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གཙོ་བྩོ་བྩོད་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོ་དང༌།	 སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་གལ་

གནད་ཆེན་པྩོར་བརྱིས་ཏེ་སྩོ་སྩོའྱི་ཕྲུ་གུ་བལ་ཡུལ་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་སྩོབ་

སྦྩོང་གྱི་ལམ་སྩོལ་ནང་མ་བཏང་བར་ཟུར་དུ་འགྲྩོ་བའྱི་བྩོ་ཁྩོག་ཅྱིག་དང༌།	

སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་ཚུད་མྱིན་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་

བྱུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་ན།	 དེ་

ར་བ་ནས་འགྲྩོ་ས་མེད་པ་ཞྱིག་ཨེ་ཡྩོང༌།	 སྤྱིར་བཏང་ངས་བལ་ཡུལ་གྱི་

གནས་སྟངས་མ་ཤེས་སྟབས།	 ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་ཞུ་མྱི་ཐུབ་ཀང༌རགས་ཙམ་

བལྟས་སབས་ལམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྩོང་སྱིད་སམ།	 རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་

ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་སྩོལ་ནང་མྱི་འགྲྩོ་བར་ཟུར་

དུ་འགྲྩོ་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད།	དེ་ཚོར་ཡང་ཟུར་དུ་ལམ་ཞྱིག་འཐྩོབ་མུས་རེད།

༣།	 མྩོན་ཊྱི་སྩོ་རྱིའྱི་ཚབ་ཅྱིག་ག་དུས་ཡྩོང་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སྩོང༌།	 ད་

ལྟ་འགྩོ་བཙུགས་མེད།	 གྩོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མྩོན་ཊྱི་སྩོ་རྱི་དང་ང་ཚོའྱི་

ལམ་སྩོལ་དབར་མྱི་མཐུན་པ་ཆེན་པྩོ་མེད།	 དེར་བརེན་གནས་སབས་རྱིང་

བཞག་པ་རེད།	 དུས་ཡུན་དེ་ཙམ་ནང་ང་ཚོའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་

སྩོལ་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐུབ་ཅེས་དུས་ཚོད་རེའུ་མྱིག་ལྟ་བུ་བཟྩོ་མྱི་ཐུབ་ཀང༌།	 དེའྱི་

ཐྩོག་མགྩོགས་པྩོ་ལས་ཀ་འགྩོ་འཛུགས་རྒྱུ་དང༌།	 ག་ལེར་ལམ་ལུགས་

ཤྱིག་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་ཡྩོང་གྱི་རེད།

༤།	 ཤྲྱི་ནགར་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་བཙན་བྩོལ་གཞུང་གྱིས་མཐུན་

འགྱུར་གནང་བ་མ་གཏྩོགས།	 བཙན་བྩོལ་གཞུང་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་བཏང་འཛིན་འྩོག་ཡྩོད་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་མྱིན་སྟབས།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྐང་དེ་ཤྲྱི་ནགར་ནང་ཡྩོད་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅྩོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	

ཁྩོང་ཚོས་བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྩོབ་པའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ན།	 དེའྱི་

ཆེད་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་དགྩོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་དགྩོས།	

ད་ལྟ་ཁྩོང་ཚོ་ཤྲྱི་ནགར་གྱི་སྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ལམ་སྩོལ་ནང་འགྲྩོ་མུས་རེད།	

དེའྱི་ཐྩོག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་མ་རེད་འདྱི་འདྲ་རེད་ཅེས་ཐེ་

གཏྩོགས་བེད་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་མེད།

	 ཁྩོང་ཚོ་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་བྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་བྩོད་པ་ཁ་ཆེ་ཟེར་བ་དེ་

རེད།	བྩོད་པ་བྩོད་རྐང་རེད།	ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལྩོག་ཟྱིན་རེས་གནས་

བབ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཅྱིང༌།	 གནས་བབ་དེ་ང་ཚོས་མེད་པ་

བཟྩོས་ན་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད།	 དེས་ན་ད་ལྟ་གང་

ཡྩོད་རང་འཇགས་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་ཏུ།	 བཙན་བྩོལ་གཞུང་གྱིས་བྩོད་མྱི་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐྩོབ་ཐང་དང༌།	 ཁེ་ཕན།	 རྩོགས་སྐྩོར་གང་དགྩོས་བེད་ན་

བསམ་པ་དེ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རེད།

	 གལ་ཏེ་ཁྩོང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་བྩོད་ཡྱིག་བསབ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འདྩོད་ཡྩོད་ན་

དེའྱི་ཐྩོག་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་འབུལ་ཆྩོག	 གལ་ཏེ་དགྩོས་ཀྱི་མེད་ན་

བཙན་བྩོལ་གཞུང་གྱི་ངྩོས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་མེད།	 བྩོད་

སད་སྩོབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ནས་འབེལ་

བ་ཡྩོད་པ་དང༌།	 ཕན་ཐྩོགས་པ་དེ་ཚོ་ཁྩོང་ཚོའྱི་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་སྩོབ་གྲྭའྱི་

ནང་ལག་ལེན་བསྟར་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཚོགས་ཆུང་བཞི་པའི་དི་བ་ཁག

	 ད་རེས་ཀྱི་ཟབ་སྦྩོང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་སྩོར་ལ་ང་ཚོའྱི་

དྩོགས་པ་མང་པྩོ་བསལ་སྩོང༌།	 ལྷག་པར་དུ་ཟབ་སྦྩོང་འདྱི་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་

གྩོ་སབས་ཐྩོབ་པ་དེས་དྩོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྩོང༌།

༡།	 གསུམ་པའྱི་ཀ་སེའྱི་ནང་གསེས་དང་པྩོའྱི་ནང་གསར་གཏྩོད་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་

བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་སད་ཅྱིང་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་བེད་པ་དང༌།	གསར་

གཏྩོད་དགྩོས་པ་དེ་འདྲ་འཁྩོད་འདུག	 སྤྱིར་བཏང་གསར་གཏྩོད་དེ་གལ་

ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དྩོགས་པར་གསར་གཏྩོད་ཧ་ཅང་

གནང་ན།	 མ་འྩོངས་པར་བྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ར་ཆེན་

དང་སྩོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡྩོན་དེ་དག་ནང་བསེས་ལྷད་མྱི་ཡྩོང་བའྱི་ངེས་པ་མྱི་

འདུག་པས་དེ་གསལ་ཁ་ཡྩོད་པ་ཞུ།

༢།	 བརྒྱད་པའྱི་ཀ་སེའྱི་ནང་གསེས་བརྒྱད་པའྱི་དང་པྩོར།	 བྩོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

གྱི་བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པ་དང༌།	 རྩོམ་རྱིག་བཅས་སྩོན་འགྲྩོ་ནས་བཟུང་གཞྱི་

རྱིམ་གྩོང་མའྱི་བར་སྩོབ་ཚན་གཙོ་བྩོར་གཞག་དགྩོས།	 ཞེས་འཁྩོད་འདུག་

ན།	 སྩོན་འགྲྩོ་ལ་བརྡ་སྤྲྩོད་དང་རྩོམ་རྱིག་བཞག་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་

ཡྩོད་དམ།	 སྩོན་འགྲྩོ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་དམ་

བསམ་པའྱི་དྩོགས་པ་བྱུང༌།

༣།	 བཅུ་གཅྱིག་ནང་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་སྩོན་འགྲྩོའྱི་དགེ་རྒན་དང་དེའྱི་

ལས་རྩོགས་རྣམས་བུད་མེད་ཡྱིན་དགྩོས་པ་གཙོ་འདྩོན་བ་རྒྱུ་འཁྩོད་འདུག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པས།	ལས་འགན་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་བུད་མེད་དགྩོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།

༤།	 བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བྩོད་རྱིགས་ཀྱི་ཕ་མ་སུས་

ཀང་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་བར་སྩོབ་གྲྭར་མ་བཏང་བར་གཞག་མྱི་

ཆྩོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཀྩོད་ཡྩོད་ཀང༌།	 གྲྭ་ས་ཁག་ལའང་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་ས་

ཡྩོད་སྟབས།	 གྲྭ་སའང་སྱིད་བྱུས་ནང་བཅུག་ན་ཡག་པྩོ་མེད་དམ་བསམ་

པའྱི་དྩོགས་པར་བཀའ་གསལ་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀའ་ལན་ཁག

༡།	 སྤྱིར་བཏང་གསར་གཏྩོད་ལའང་སྩོན་མེད་པའྱི་གསར་གཏྩོད་བེད་རྒྱུ་དང༌།	

སྩོལ་རྒྱུན་ནང་ལའང་གསར་གཏྩོད་བེད་རྒྱུ་བཅས་གཉྱིས་རེད།	 དཔེར་

ན༑	 བྩོད་ནང་ནང་པ་དང་བྩོན་གཉྱིས་ཀ་རྒྱུན་རྱིང་ཕྱིན་པའྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ཡྱིན་

ཞྱིང༌།	 དེ་ལ་ཉམས་ཆག་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་

འཛིན་ཐུབ་པ་རེད།	 ཡྱིན་ནའང་སྩོལ་རྒྱུན་དེ་དག་ནང་གསར་གཏྩོད་ཧ་ཅང་

མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད།

	 དཔེར་ན་ནང་པ་ལ་མཚོན་ན།	རྱིང་མ་དང༌།	བཀའ་བརྒྱུད།	ས་སྐ།	དགེ་

ལུགས་བཅས་ཆྩོས་བརྒྱུད་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདྩོ་དང༌།	 ཀླུ་སྒྲུབ་

ཐྩོགས་མེད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་མཛད་པའྱི་ལྟ་སྩོམ་སྤྩོད་གསུམ་གྱི་གྩོ་བ་ལེན་

སྟངས་དང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ལ་བྩོད་པས་གསར་གཏྩོད་བས་པ་

མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད།	 ད་ལྟ་འདྱིར་གསར་གཏྩོད་ཟེར་བ་དེ་ཨྱིན་སད་ལ་	 in-
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ventive, invention	ཟེར་བ་དེ་རེད།	དེ་	modernisation	གྱི་སད་

ཆ་མ་རེད།

	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་སྩོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཤེས་ཡྩོན་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་གཙོ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་འཁྩོད་

ཡྩོད།	 བཙན་བྩོལ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་བྩོད་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་སྩོལ་

རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གཉྱིས་ཀ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས།	 ང་ཚོའྱི་

དཔེ་ལའང༌།	 འདབ་གཤྩོག་གཉྱིས་ལྡན་ཞེས་བཤད་སྩོལ་ཡྩོད།	 གལ་ཏེ་

སྩོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་མ་གཏྩོགས་འདེམས་

མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ན།	 དེང་རབས་མ་བྱུང་ནའང་སྩོལ་རྒྱུན་

ཤེས་ཡྩོན་དེ་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱུང་ན་བྩོད་མྱི་གྩོ་ཆྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་

བསམ་གྱི་ཡྩོད།

	 སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ར་བ་ནས་མེད་པར་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་རྐང་

པ་ལས་མེད་ན།	 མཁས་པ་དང་འཇྩོན་པྩོ་ཆགས་སྱིད་ཀང༌།	 བྩོད་མྱི་ཚད་

ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་ཁག་པྩོ་རེད།	 བྱུང་ན་གཉྱིས་ཀ་དགྩོས་ཀང༌།	 དེ་མ་བྱུང་

ནའང་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་དེ་གལ་ཆེ་བར་བསམ་གྱི་ཡྩོད།	 སྩོལ་རྒྱུན་

གྱི་ཤེས་ཡྩོན་དེ་དེང་རབས་མཉམ་དུ་འགྲྩོ་ཐུབ་ཆེད་གསར་གཏྩོད་གང་

ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་དགྩོས།	 སྩོལ་རྒྱུན་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་གསར་

གཏྩོད་ཡྩོང་ཐབས་མེད་ཀང༌།	 སྩོལ་རྒྱུན་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་སྟངས་ཐྩོག་

ཐབས་མཁས་པའྱི་གསར་གཏྩོད་དགྩོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 སྤྱིར་བཏང་སྩོལ་རྒྱུན་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཟེར་བ་དེ་མཁྱེན་དགྩོས་པ་



142

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

གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་བརྒྱུད་དེ་གཤྱིས་ཀ་ལ་

འཇགས་བསད་པ་ཡྩོད་ཚད་སྩོལ་རྒྱུན་མྱིན།	 དཔེར་ན།	 ང་ཚོ་བྩོད་པས་

ཁྲུས་མྱི་རྒྱག་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཅྱིང༌།	 ཕལ་ཆེར་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་

གཟུགས་པྩོ་བཀྲུ་མྱི་མྩོང་བའྱི་མྱི་དེ་འདྲ་འབྩོག་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཡྩོད་སམ།	

དེ་ནྱི་བྩོད་པའྱི་ལེགས་བང་དང་སྩོལ་རྒྱུན་མྱིན་པར་བྩོད་པའྱི་ཞན་ཆ་རེད།	

སྩོལ་རྒྱུན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	 རྒྱ་གར་སད་དུ་པརཾཔརཱ་དང༌།	 ཨྱིན་སད་ལ་	

tradition	ཞེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།	དེའྱི་གྩོ་དྩོན་གསལ་པྩོ་བཟྩོ་དགྩོས་པ་དེ་

གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 དེང་རབས་མཁས་པའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་

ཤྩོས་དང༌།	 གསལ་ཤྩོས་གནང་མཁན་ཀུམཱརསྦཱམཱྱི་	 (Kumaraswamy) 

རེད།	 ཁྩོང་གྱིས་སྩོལ་རྒྱུན་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་ཚང་དགྩོས་ངེས་གསུངས་

ཡྩོད།	དང་པྩོ་ནྱི།	ཚད་མའྱི་སྐེས་བུ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་དགྩོས་ཤྱིང༌།	དཔེར་

ན་སངས་རྒྱས་ཚད་མའྱི་སྐེས་བུ་ཡྱིན་སྟབས།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་

རྣམས་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེས་ན་ཚད་མའྱི་སྐེས་བུའྱི་བརྒྱུད་

ལམ་ནས་ཐྩོག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་དང༌།	 གཉྱིས་པ་ནྱི།	 དེ་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

བར་དུ་རྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཤྱིང༌།	དཔེར་ན།	སྟྩོན་

པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ནས་རང་གྱི་ར་བའྱི་བ་མའྱི་བར་དུ་ཞལ་

ནས་ཞལ་དང་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ཡྩོད་

པ༑	 གསུམ་པ་ནྱི།	 སྩོ་སྩོའྱི་རྱིགས་སྟྩོབས་ཀྱིས་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་གཏན་ལ་

འབེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས།	 དེ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་སྩོལ་རྒྱུན་ཞེས་བརྩོད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཀྱི་ཡྩོད།	སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་གྩོ་སྟྩོབས་ཆེན་པྩོ་རེད།

	 གང་ལྟར་རྨྩོངས་དད་མྱི་བེད་པ་དང༌།	རྒྱུ་མཚན་དང་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ (log-

ic and common sense) ཐྩོག་ནས་བདེན་པ་ཁུངས་སྐེལ་	 (verify)	

བེད་ཐུབ་པ།	 དེ་བཞྱིན་ཟམ་མ་ཆད་པའྱི་རྒྱུད་པ་	 (unbroken lineage) 

ཞྱིག་དགྩོས།	 དེས་ན་ལེགས་སྦར་དང་ཧྱིན་སད་ཀྱི་པརཾཔརཱ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་

དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཅྱིང༌།	 པརམ་ནྱི་མཐར་ཐུག་གམ་དྩོན་དམ་པ།	 ཡང་ན་

བ་ན་མེད་པ་དང་།	 པརཱ་ནྱི་བར་མ་ཆད་པར་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་གྩོ	 དེ་

ལ་སྩོལ་རྒྱུན་ཟེར་བ་མ་གཏྩོགས།	 རྒྱུན་རྱིང་འཇགས་པའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་

ཙམ་ལ་སྩོལ་རྒྱུན་ཟེར་གྱི་མེད།	 དཔེར་ན།	 རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན།	 རྱིགས་

མཆྩོག་དམན་དང༌།	 རྱིགས་དམའ་བ་ལ་རེག་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ཧྱིཾདཱུ་ཆྩོས་

ལུགས་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱུན་མྱིན་ཞྱིང༌།	དེ་ནྱི་བར་སབས་ནས་སྐྩོན་ཞུགས་པ་ཞྱིག་

རེད།	 དེས་ན་སྩོལ་རྒྱུན་ནྱི་ཡང་དག་པ་དང་ཚད་མ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏྩོགས་

ཚང་མར་ཚིག་དེ་སྦར་རྒྱུ་མེད།	 དེ་འདྲའྱི་སྩོལ་རྒྱུན་དེ་དུས་ནས་དུས་སུ་

གསར་གཏྩོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་མཉམ་དུ་འགྲྩོ་ཐུབ་ན་ཡག་པྩོ་རེད།

	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་མདྩོའྱི་ཚིག་རྣམས་དེང་སང་བལྟས་ན་

ཧ་ལམ་ཕེད་ཀ་ཡང་གྩོ་མྱི་ཐུབ།	 དཔེར་ན།	 ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདྩོ་ལྟ་བུ་ཀྩོག་

ན།	 རབ་འབྩོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།	 རབ་འབྩོར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཟེར་བ་དང༌།	 མེད་མེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཚང་མ་ལྡབ་སྐྩོར་ལྟ་བུ་

ཡྩོད་པ་རྣམས་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མ་རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་ནང་

འགྲེལ་བཤད་གནང་བ་དེ་གསར་གཏྩོད་རེད།	 ཁྩོང་གྱིས་སབས་དུས་ལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འཚམས་པའྱི་སད་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་སབས་དེ་དུས་ཀྱི་གདུལ་བ་དང་

འཚམས་པར་གྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བཟྩོས་པ་རེད།	 དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ད་

ལྟ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྩོག་ན་བྩོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཞྱིག་ལ་མ་བརེན་པར་ཤེས་

ཐབས་མེད།	 ས་སྐ་པཎ་ཆེན་དང༌།	 རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ།	 རེ་བཙུན་རེད་མདའ་

བ་སྩོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་བརེན་ནས་གཞྱི་ནས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ་འདྱི་

གསུངས་ཤྱིང༌།	 དེ་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདྩོའྱི་དགྩོངས་འགྲེལ་འདྱི་ཡྱིན་པ་

རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

	 དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྩོལ་རྒྱུན་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་བཏང་བ་མྱིན་ལ།	སྩོལ་རྒྱུན་ལ་ལྷག་

མ་བསྣན་པ་དང་ཆད་དུ་བཅུག་པ་དེ་འདྲའང་མྱིན།	 སྩོལ་རྒྱུན་དེ་གསར་

གཏྩོད་མང་པྩོའྱི་ལམ་ནས་དུས་རག་ཏུ་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བཟྩོས་པར་

བརེན།	 དེ་ལ་གསར་གཏྩོད་ཅེས་བརྩོད།	 གསར་གཏྩོད་དེ་	 modernisa-

tion	 ཐྩོག་ལ་དགྩོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད།	 དེ་ནྱི་ལྩོགས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

གྩོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན།

༢།	 བརྡ་སྤྲྩོད་དང་རྩོམ་རྱིག་སྩོན་འགྲྩོ་ནས་གཞག་དགྩོས་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐྩོག་ཟྱིན་

བྱིས་སབས་སུའང་བགྲྩོ་གེང་བྱུང་སྩོང༌།	 འྩོན་ཀང་དེ་བཞག་པ་དེ་འགྲྱིགས་

ཡྩོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།	 བརྡ་སྤྲྩོད་དང་པྩོ་སྩོབ་མཁན་དེ་ཨ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	 ཕྲུ་གུ་

ཁ་གྲག་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་སབས་ནས་བྩོད་སད་ནང་ཁ་གྲག་སྟངས་སྩོབ་

ཀྱི་ཡྩོད།	 བརྡ་སྤྲྩོད་ཅེས་བརྩོད་སབས་རྱིག་གནས་མཐྩོ་བ་ལ་བརྱི་རྒྱུ་མེད།	

བྩོད་ཀྱི་སད་ཀྱི་རྱིག་པ་དེ་རང་བརྡ་སྤྲྩོད་རེད།	 ཨ་མས་ཕྲུ་གུར་སད་དག་

པྩོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་སྩོབ་པ།	 དཔེར་ན།	 དབུས་སད་ཡྱིན་ན་དབུས་སད་གཙང་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དང༌།	 གཙང་སད་ཡྱིན་ན་གཙང་སད་གཙང་མ།	 ཨམ་སད་ཡྱིན་ན་ཨམ་

སད་གཙང་མ་བརྒྱབ་རྒྱུ་སྩོབ་པ་དེ་དག་བརྡ་སྤྲྩོད་སྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད།	 བརྡ་སྤྲྩོད་

ཅེས་པ་ནྱི།	 མྱིང་གྱི་ཐ་སད་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་པྩོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཕན་ཚུན་

བརྡ་སྤྲྩོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

	 རྣམ་དབེ་བརྒྱད་དང༌།	 བ་བེད་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མ་བསབ་ན་

བརྡ་སྤྲྩོད་མ་བསབས་པར་བརྱི་དགྩོས་ཀྱི་མེད།	 དེ་བཞྱིན་རྩོམ་རྱིག་ཀང་

ངག་གྱི་རྱིག་བེད་ཅྱིག་རེད།	 ངག་གྱི་རྱིག་བེད་ཅེས་བརྩོད་སབས་སད་ཆ་

གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པ།	 སན་པྩོ་ཡྩོད་པ་དེ་ཚོའང་རྩོམ་རྱིག་ནང་དུ་ཚུད་

འགྲྩོ་བ་རེད།	དེར་བརེན་རྩོམ་རྱིག་དང་བརྡ་སྤྲྩོད་ཟེར་དུས་འཛིན་གྲྭ་མཐྩོ་པྩོ་

ཞྱིག་ལ་སེབས་ན་མ་གཏྩོགས་སྩོབ་མྱི་དགྩོས་པ་ལྟ་བུའམ།	ཡང་ན་གཤམ་

འྩོག་ཏུ་སད་ཡྱིག་ཐྩོག་དྩོ་སྣང་ར་བ་ནས་བཞེས་མྱི་དགྩོས་པའྱི་དགྩོངས་པ་

བཞེས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མེད།

	 ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སད་ཆ་བཤད་ཤེས་མྱི་ཤེས་སབས།	 དབངས་

དང་གསལ་བེད་ཀྱི་སྒ་གདངས་འདྩོན་སྟངས་རྣམས་དག་ཅྱིང་གསལ་བ་

ཞྱིག་བསབ་ཐུབ་ན་བང་ས་བ་ཡྩོད།	 ཡུལ་ལུང་ཁ་ཤས་ནང་ལྩོ་ཡར་སེབས་

ནས་དབངས་དང་གསལ་བེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྩོན་མ་ཐུབ་

པ་མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་འདུག	 ཆུང་དུས་ནས་བརྡ་སྤྲྩོད་དང་རྩོམ་རྱིག་བསབ་

པའྱི་མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་ཡྱིན་སྟབས།	 རྒས་འཁྩོགས་ཆགས་དུས་

བརྡ་གསལ་པྩོ་མྱི་ཡྩོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡྩོད།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

སབས་ནས་གཞས་སྩོབ་པའྱི་གཞས་ཚིག་ཚང་མ་རྩོམ་རྱིག་རེད།



146

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

	 གཞས་ཚིག་གྱི་དྩོན་ཡང་ག་ལེར་སྩོབ་ཆྩོག	 དེས་ན་བརྡ་སྤྲྩོད་དང་རྩོམ་

རྱིག་སྩོན་འགྲྩོ་ལ་བཞག་པ་དེར་སྐྩོན་གང་ཡང་མེད།	 སྩོན་འགྲྩོ་ནས་བརྡ་

སྤྲྩོད་བསབ་དགྩོས་ཟེར་དུས་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་རགས་འཇུག་

གྱི་དཀའ་གནད།	དྩོན་རྒྱན་སྩོ་ལྔ་དང་སྒ་རྒྱན་སྩོགས་ལ་གྩོ་རྒྱུ་མེད།	དམའ་

རྱིམ་གྱི་བརྡ་སྤྲྩོད་དང་དམའ་རྱིམ་གྱི་རྩོམ་རྱིག་རྣམས་སྩོན་འགྲྩོ་ནས་

བསབ་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུག་དགྩོས་ཟེར་གྱི་ཡྩོད།	 ཚད་མ་རྱིག་པའང་དམའ་རྱིམ་

ནས་བསབ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་ཅྱིང༌།	སད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཚུན་ཆད་ནས་ཚད་

མ་རྱིག་པ་བསབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྩོད།

༣།	 སྩོན་འགྲྩོ་དང་དམའ་རྱིམ་ལ་བུད་མེད་གཙོ་བྩོ་བེད་རྒྱུ་བརྩོད་ཡྩོད་པ་ལས་

བུད་མེད་མ་གཏྩོགས་མྱི་ཆྩོག་ཅེས་བཤད་མེད།	 བུ་ཡྱིས་མྱི་འཇྩོན་པ་གང་

ཡང་མེད་རུང༌།	 བུད་མེད་གཙོ་བྩོ་བེད་དགྩོས་ཟེར་བ་ནྱི།	 ཕྲུ་གུ་གསྩོ་སྐྩོང་

གྱི་ལས་དྩོན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཕས་བེད་ཀྱི་མེད།	 ཕ་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དུས་ཚོད་

ཀང་མེད།	 ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིར་ཕྲུ་གུ་གསྩོ་སྐྩོང་བེད་མཁན་དེ་ཨ་མ་

ཡྱིན་སྟབས།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་

མ་ལ་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་ཡྩོད།	 དཔེར་ན།	 ལྩོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་

ལ་གཟྱིགས་དང༌།	 ཕ་མ་གཉྱིས་ཡྩོད་སར་ཕྲུ་གུ་དེར་ཉེས་རྡུང་དང་གཤེ་

གཤེ་ཞྱིག་བཏང་ན།	 ཕྲུ་གུ་དེ་ཨ་མའྱི་སར་རྒྱུག་པ་མ་གཏྩོགས།	 ཕའྱི་སར་

མྱི་རྒྱུག་ཅྱིང༌།	 ལམ་སང་ཨ་མའྱི་པང་པའྱི་ནང་མགྩོ་བཞག་པ་དང་ངུ་བ་

སྩོགས་བེད་ཀྱི་རེད།	 གལ་ཏེ་དེར་ཨ་མ་མེད་ན་གཞྱི་ནས་ཕའྱི་སར་འགྲྩོ་

ཡྱི་རེད།	 དེར་བརེན་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀར་སེམས་ཐག་ཉེ་པྩོ་ཡྩོད་ཀང༌།	 མ་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སེམས་ཐག་ཉེ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་ཙམ་ཕ་ལ་མེད།

	 སེམས་ཐག་ཉེ་བས་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན།	 ཕྲུ་གུའྱི་འཇྱིགས་སྣང་དེ་

ཆུང་དུ་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད།	 བུད་མེད་ཅྱིག་ལ་འཇྱིགས་སྣང་མེད་པར་ཐག་ཉེ་པྩོ་

དང་ནང་ཚགས་ཆགས་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན།	སྐེས་པ་གཅྱིག་ལ་ཁག་པྩོ་ཡྩོད་

སྟབས།	བུད་མེད་གཙོ་འདྩོན་བེད་དགྩོས་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།	ལར་

ནས་སྐེས་པ་ཡང་ཨ་མའྱི་ཚབ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྩོང་ཞྱིང༌།	 ང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་ནང་

ལའང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སབས་ནས་ཨ་མ་འདས་གྲྩོངས་སྩོང་བ་ཕས་གསྩོ་

སྐྩོང་བས་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད།	 པཱ་ལགས་ཀྱིས་གསྩོ་སྐྩོང་ཡག་པྩོ་བས་སྟབས།	

དབང་པྩོ་སྐྩོན་ཅན་དང་སེམས་པ་མ་བདེ་བ་ཆགས་པ་དེ་འདྲ་ཡྩོང་གྱི་མེད།	

ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀའྱི་གདམ་ག་ཡྩོད་ན་ཨ་མ་ལེགས།	 དེས་ན་སྩོན་

འགྲྩོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་སྩོབ་མཁན་ནང་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་གདམ་ག་

ཡྩོད་ན་བུད་མེད་དེ་སྩོན་ལ་འདེམས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།	 གདམ་ག་མེད་

ན་སྐེས་པས་ཀང་བེད་ཆྩོག

༤།	 འདྱིའྱི་ནང་གྲྭ་ས་ཁག་བཅུག་མེད།	 གྲྭ་ས་ཁག་ནང་ཕྱིན་པ་དེ་སྩོབ་གྲྭ་

དང་གཅྱིག་པ་རེད།	 ཚིག་གྱི་གསལ་ཁ་གཏྩོད་དགྩོས་གལ་ཆེ་བ་ཡྩོད་ན་

གཏྩོད་ཀང་ཆྩོག	 འྩོན་ཀང་ད་ལྟ་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ཐེངས་གཅྱིག་གཏན་

ལ་ཕབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས།	 འདྱིའྱི་ནང་ཚིག་འགྱུར་བ་གཏྩོང་དགྩོས་བྱུང་

ནའང་གྲྩོས་ཚོགས་ནང་འགྲྩོ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།	 དཔེར་

ན༑	 དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་ཐྩོག་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྲྭ་ས་ལ་བཏང་ན།	

སྩོབ་གྲྭ་ལ་གཏྩོང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འགལ་བས་གྲྭ་སར་གཏང་མྱི་ཆྩོག་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཅེས་བརྩོད་མཁན་སུའང་མེད།	ཚིག་གསལ་པྩོ་མེད་ནའང་དེའྱི་དབང་གྱིས་

གྲྭ་སར་འགྲྩོ་རྒྱུ་འགག་འགྲྩོ་ཡྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།	ཐུགས་རེ་ཆེ།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

༈ ཆློས་དགེའྲི་འློས་སྦློང་གྲི་ཟབ་སྦློང་སབས་ཤེས་ཡློན་སྲིད་

བྱུས་སློར་གནང་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	༽	

༄༅། །ཆྱོས་དགེ་འྱོས་སྦྱོང་བ་དང་དེ་མིན་འྱོས་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་མཁན་ཚང་

མར་འཚམས་འདི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡྱོད། བྱོད་ཀི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་

ནང་སྱོན་མ་ནས་ཆྱོས་དགེ་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡྱོད་བཞིན་པ་རེད། 

བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཆྱོས་དགེ་འདེམས་སྒྲུག་

གིས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་གཏྱོང་མུས་རེད། ཆྱོས་དགེའི་འྱོས་སྦྱོང་ཞིག་

ཀང་དེ་རིང་བང་རིམ་བསྒིགས་འདུག ཁ་སང་ཆྱོས་དགེའི་འྱོས་སྦྱོང་ཞིག་

ཡྱོད་རེད་ཅེས་ཐྱོས་སྐབས། དུས་ཚོད་བྱུང་ན་ང་ཡང་བཅར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

བཤད་པ་ཡིན། ང་སྱོན་མ་ནས་དེའི་ཐྱོག་དྱོ་སྣང་ཕན་བུ་ཡྱོད། གང་ལགས་

ཤེ་ན། དྱོན་དུ་བྱོད་མི་རིགས་དེ་ཆྱོས་ལྡན་ཞིང་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་

ཚད་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད།

འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ནང་མི་རིགས་སྱོང་ཕག་བརྒལ་བ་ཡྱོད་ཀང་། 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་ཉིས་བརྒྱ་ཟིན་མ་ཟིན་ཙམ་ལས་མེད། བྱོད་མི་

རིགས་ནི་མི་འབྱོར་གི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། བཤད་རྒྱུན་ལ་བྱོད་

མི་ས་ཡ་དྲུག་རེད། དེ་ཡང་ཕི་ལྱོ་ ༡༢༢༠ རྩ་གངས་ནང་སྱོག་པྱོས་བྱོད་མི་

གངས་ཀ་བརྒྱབས་ནས་དུད་ཚང་ཟེར་བ་དང༌། བརྒྱ་ཤྱོག་ཟེར་བ། སྱོང་སེ་

ཟེར་བ་བཟྱོ་སྐབས་ཀི་གངས་ཀ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ད་བར་བྱོད་མི་གངས་

བཤེར་བེད་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བྱུང་མེད། ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༠ ལྱོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མི་འབྱོར་གངས་བཤེར་བས་པའི་ཐྱོ་གཞུང་གཞིར་

བཟུང་བས་ན། བྱོད་མི་ས་ཡ་ལྔ་དང་ཁི་ཁ་ཤས་མ་གཏྱོགས་མེད། གངས་

བཤེར་ཚད་ལྡན་བས་ཡྱོད་མེད་ཤེས་ཐབས་བལ་ཡང་། གང་ལྟར་ཁྱོང་ཚོའི་

སན་ཐྱོ་དེའི་ནང་ལ་བྱོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལྱོན་གི་མེད། འྱོན་ཀང་ནམ་རྒྱུན་ང་

ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་བྱོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཅེས་བཤད་མུས་རེད། བྱོད་སིད་པ་ཆགས་

པ་ནས་ད་བར་བྱོད་མིའི་མི་འབྱོར་ས་ཡ་དྲུག་ཡས་མས་ཤིག་ལས། དེ་ལས་

མང་བ་ནམ་ཡང་བྱུང་མེད། དེར་བརེན་གངས་འབྱོར་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་

རྒྱ་གར་གི་གྱོང་ཁེར་འབིང་ཁག་ཅིག་གི་མི་འབྱོར་ཡང་མེད།

བྱུང་རབས་ལྱོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། ཕི་ལྱོ་སྱོན་གི་ལྱོ་ ༢༤༠ ཞེ་

གངས་ཤིག་ནས་བྱོད་ཀི་ཆྱོས་རྒྱལ་གི་གདུང་རྒྱུད་དབུ་བརེས་ཞེས་བཤད་

རུང་། དེ་དངྱོས་གནས་བྱུང་རབས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་སྒྲུང་ཡིན་ཐག་ཆྱོད་

དཀའ། གལ་སིད་དེ་བྱུང་རབས་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ང་ཚོ་བྱོད་

པའི་མི་རིགས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྱོ་བྱོར་ཆགས་ནས་ལྱོ་ཉིས་སྱོང་དང་བརྒྱ་

ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་མ་གཏྱོགས་ཕིན་མེད། དེའི་ནང་ནས་དུས་རབས་བདུན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པའི་དཀིལ་ལ་ཡིག་གཟུགས་དང་བརྡ་སྤྱོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་བྱུང་སེ་ནང་

ཆྱོས་སྱོགས་བསྒྱུར་རྒྱུ་འགྱོ་ཚུགས་ནས་ལྱོ་ཆིག་སྱོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་མ་

གཏྱོགས་སྱོང་མེད། དེས་ན་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་དེ་འད་ཞིག་ནང་མི་ཉུང་ཉུང་

དེ་འད་ཞིག་གིས་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ནང་སྤིར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

དང་། ལྷག་པར་ཆྱོས་དང་འབེལ་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས། རྩྱོམ་ཡིག་

སྱོགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐྱོག་བིས་པ་དང་། ལེགས་སྦར་སྱོགས་ནས་བསྒྱུར་

བ་སྱོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀང༌། འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་མི་རིགས་སྱོང་ཕག་

འགའ་ཤས་ཡྱོད་པའི་ནང་ནས་མི་རིགས་གཞན་སུས་ཀང་བེད་མ་ཐུབ་པའི་

ལས་ཀ་ཞིག་བྱོད་མི་རིགས་ཀིས་བས་པར་བརེན། དེང་སང་བྱོད་མི་རིགས་

དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཙན་གནྱོན་འྱོག་ཡྱོད་རུང༌། 

འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་དེའི་ལེགས་བང་ཟུར་ཐྱོན་

གིས་བསད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མི་ཚང་མས་ཡིད་སྨྱོན་དང་དགའ་མྱོས་

ཀི་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡྱོད། དེས་ན་ད་ལྟ་བྱོད་མི་རིགས་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་

པྱོ་ཞིག་ནང་ཡྱོད་རུང་། ད་དུང་ང་ཚོའི་ངྱོས་འཛིན་དང་མིང་མ་བརླགས་

པར་བསད་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོའི་ཆྱོས་དང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས། ལེགས་

བང་དེ་ཚོའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྱོ་རེད།

དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྱོངས་ལ་ཡུན་རིང་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་

གི་སྱོག་པྱོ་དང་མན་ཇུ་གཉིས་ལས། རྒྱ་ནག་འྱོག་ཡྱོད་པའི་ནང་སྱོག་ལ་ཆ་

མཚོན་ན། སྱོ་སྱོའི་ལུང་པའི་ནང་སྱོག་རིགས་མི་འབྱོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་མ་

གཏྱོགས་མེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཧན་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཞན་དག་ཡིན་སབས། སྱོག་རིགས་ཧ་ལམ་ཡལ་ནས་རང་གི་ངྱོས་འཛིན་

དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་བབ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།

མན་ཇུ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། དེ་ནི་ཧ་ལམ་བརླགས་ཏེ། གལ་ཏེ་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མན་ཇུའི་མི་རིགས་བཙལ་དགྱོས་

ན༑ མཛུབ་མྱོ་འཛུགས་ས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཟིན། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་མན་

ཇུའི་མི་རིགས་ཡིན་ཟེར་མཁན་རེ་གཉིས་ཙམ་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་ལ། ཐེ་ཝན་

དུ་ཡང་དེ་བཞིན་རེད། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྱོའི་ནང་དུའང་མི་འབུམ་ཕག་

ཁ་ཤས་ནང་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ལས་མཐྱོང་རྒྱུ་མེད། ཁྱོ་ཚོས་ང་ཚོ་མན་ཇུའི་

མི་རིགས་ཡིན་ཞེས་བཤད་རུང་། མན་ཇུའི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་སྱོགས་

གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད། གང་ལྟར་མན་ཇུའི་ལེགས་བང་ཉམས་ཏེ་རྒྱ་མི་རྒྱ་

རྐང་ཆགས་ཟིན། མ་བརླགས་པའི་སྱོན་གི་གངས་འབྱོར་བས་ན་བྱོད་པ་

ལས་མན་ཇུའི་མི་འབྱོར་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡྱོད་པ་བཤད་མ་དགྱོས། དེས་ན་

བྱོད་པ་མི་འབྱོར་ཉུང་ཉུང་མ་གཏྱོགས་མེད་ཀང་དེང་སང་འཛམ་གིང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་སྱོང་ཡང༌། བྱོད་མི་རིགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་མཁན་

ཧ་ལམ་མཐྱོང་རྒྱུ་མེད། བྱོད་པ་རེ་ཟུང་ཡྱོད་པའང་མ་བརླགས་པར་མངྱོན་

གསལ་དྱོད་པྱོས་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད། མི་འབྱོར་དང་། སྱོབས་ཤུགས། དཔལ་འབྱོར་

བཅས་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་

དུ་བརྒྱ་དང་སྱོང་གི་ཆར་ཡང་མི་ཕྱོད་རུང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་སྣང་མེད་དུ་འཇྱོག་མ་ཐུབ་པར་རག་ཏུ་བྱོད་པར་དྱོགས་

ཟྱོན་དང་། གདྱོང་ལེན་མ་ཐུབ་པར་སེམས་ཁལ་ངང་བསད་དགྱོས་པ་ནི་ང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཚོའི་ནང་དྱོན་རིག་པ་དང་འབེལ་བའི་ལེགས་བང་དང་། རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཁག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

དེས་ན་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་འཇིག་རེན་སྤི་ཡྱོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་

འགན་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡྱོད་པ་དེ་ཆྱོས་ཕྱོགས་ཀི་རིག་གཞུང་

བདག་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་གྱོང་འཕེལ་དུ་གཏྱོང་རྒྱུ། འགྱོ་བ་མི་རིགས་

གཞན་ལ་མཉམ་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་བཅས་ནི་ང་ཚོའི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་

རེན་ཀུན་ཁབ་ཀི་ལས་འགན་ཞིག་རེད། དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བྱོད་རིགས་ན་

གཞྱོན་གསར་པ་ཚོས་ཆྱོས་ཀི་གནད་དྱོན་མ་ཤེས་ན་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ། དེས་

ན་ཆྱོས་ཀི་གནད་དྱོན་ཤེས་དགྱོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། དེང་

སང་ནུབ་ཕྱོགས་པས་ཆྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགྱོས་པ་དེ་གཞི་རིམ་གི་

ཐྱོབ་ཐང་ཞིག་ཏུ་བཤད་ཀི་ཡྱོད།

ང་ཚོ་ནང་པ་དང་བྱོད་པ་ཚོས་ལས་འགན་མ་གཏྱོགས། ཐྱོབ་ཐང་

གི་སྐད་ཆ་ཤྱོད་ཀི་མེད། ཐྱོབ་ཐང་གི་སྐད་ཆ་ཤྱོད་མཁན་ངྱོས་ནས་བལྟས་

ཀང་། བྱོད་མི་ན་གཞྱོན་ཚོས་ནང་དྱོན་རིག་པའི་གནད་དྱོན་ཤེས་རྒྱུ་དེ་

ཁྱོ་ཚོའི་གཞི་རིམ་གི་ཐྱོབ་ཐང་གལ་ཆེ་ཞིག་རེད། དེ་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་

མིན་གཞི་རིམ་འྱོག་མ་ནས་བཟུང་སེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་སྐབས་ཆྱོས་ཀི་གནས་

ལུགས་སྱོབ་སྱོན་བེད་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཡྱོད་མེད་ལ་རག་ལས་པ་རེད། མི་

སུ་ཡང་ཆྱོས་བེད་དང་མ་བེད་ཟེར་བ་དེ་སྱོ་སྱོའི་འདྱོད་པ་དང་རང་དབང་

རེད། ཆྱོས་བེད་པ་ཡིན་ཡང་ནང་པ་དང་། ཕི་པ། མུ་སེགས་པ་སྱོགས་ཆྱོས་

ལུགས་གང་དུ་ཕིན་རུང་སྱོ་སྱོའི་འདྱོད་མྱོས་རེད། སུས་ཀང་བཙན་དབང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

གཏྱོང་མཁན་མེད་ལ། གཏྱོང་ཡང་མི་ཆྱོག འྱོན་ཀང་འགྱོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་ཤེས་ཡྱོན་གི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཆྱོས་ཀི་

གནས་ལུགས་ཤེས་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡང་ཡྱོད་མུས་རེད། དེ་འདའི་ཐྱོབ་ཐང་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལས་འགན་རེད།

དེར་བརེན་ཆྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡག་པྱོ་བཤད་ཤེས་མཁན་གི་ཆྱོས་

དགེ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་མེད་ན། སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ཡྱོད་པའི་སྱོབ་ཕྲུག་

གིས་ཆྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤིག་འགྱོ་ཡི་

ཡྱོད། དེས་ན་ཆྱོས་དགེ་ཚད་ལྡན་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཏྱོང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་

དེ་བྱོད་གཞུང་དང་། ལྷག་པར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་

གི་ལས་འགན་ཞིག་རེད།

ཆྱོས་དགེ་ཟེར་བ་དེ་སྱོབ་ཚན་གཞན་གི་དགེ་རྒན་བཞིན་ཆྱོས་ཀི་

སྐྱོར་ལ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྱོག་ཅིང་། དགེ་རྒན་དེ་ཡང་ཡག་ཉེས་ལ་མ་

ལྟྱོས་པར་ཆྱོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྱོབ་པ་ཞིག་དང་། ཆྱོས་ཀི་

ཉམས་ལེན་ཕན་བུ་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགྱོས། ཨང་རྩིས་དང༌། རི་མྱོ། 

ཤིང་བཟྱོ། ཀམ་པུ་ཊར། ཚན་རིག་སྱོགས་བསབ་རྒྱུ་རྣམས་ཕི་དངྱོས་པྱོའི་

གནས་ལུགས་ཀི་དྱོན་ཞིག་རེད། སྱོབ་མཁན་དེས་སྱོབ་ཚན་དེ་ཤེས་པ་ཙམ་

གིས་འགིགས་པ་མ་ཟད། བསབ་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད། ནང་དྱོན་རིག་པ་ནི་ཕི་དངྱོས་

པྱོའི་གནས་ལུགས་མིན་པར་ནང་སེམས་དང་འབེལ་བ་ཞིག་ཡིན་སབས། 

ཚིག་འགེལ་རྒྱག་ཤེས་ཙམ་གིས་མི་འགིགས་པར་བསན་བའི་ཆྱོས་དེ་སྱོན་

མཁན་གི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཕན་བུ་ཡྱོད་པ་ཞིག་དང་། ཉམས་ལེན་གི་ཐྱོག་ནས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཡྱོད་པ་ཞིག་དགྱོས། ཁེད་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གཞུང་ཆེན་མྱོ་ལ་སྱོབ་གཉེར་གནང་

མྱོང་མཁན་དང་། རིགས་ལམ་གི་འགྱོས་གང་འཚམས་ཆགས་ཡྱོད་པར་

བརེན། གཞི་རིམ་གི་གནད་དྱོན་མང་པྱོ་ཞིག་མཁེན་གི་ཡྱོད་ཤག་རེད།

གཞི་རིམ་གི་གནད་དྱོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ག་རེ་རེད་དམ་ཞེ་ན། སྱོན་

པའི་དམ་ཆྱོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ལུང་དང་རྱོགས་པའི་བདག་ཉིད་དྱོ། །ཞེས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྱོས་དེ་མདྱོར་བསྡུས་ན། ལུང་གི་ཆྱོས་དང་རྱོགས་པའི་ཆྱོས་

གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ནང་ཆྱོས་ཟེར་

བ་ཞིག་མེད། དེ་འདའི་ལུང་དང་རྱོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཆྱོས་དེ་

གཞན་ལ་ཁབ་སེལ་བེད་པ་ལ། མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྱོན་འགྱོའི་དགྱོས་

མཁྱོའམ་ཆ་རྐེན་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་ལུང་རྱོགས་ཀི་ཆྱོས་དེ་ཡྱོད་དགྱོས་ཤིང་། དེ་

མེད་ན། བུམ་པ་སྱོང་པ་ནས་བུམ་པ་སྱོང་པར་འབྱོ་བ་ལྟ་བུ་རེད།

དཔེར་ན། དེང་སང་ང་ཚོ་བྱོད་པའི་ཡྱོངས་གགས་ཆྱོས་ཕྱོགས་ཀི་

ལམ་སྱོལ་ནང་ལུང་རྒྱུན་ཡྱོད་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡྱོད། དེ་ནི་བ་མས་

དཔེ་ཆ་ཀྱོག་ནས་སྱོབ་མས་ཉན་རྒྱུ་ཞིག་རེད། མདྱོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་

ན། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་མདྱོ་དེ་སྡུད་པ་པྱོ་དང་ཞུ་བ་པྱོ་

སུ་ཡིན་རུང་། དེ་ནི་སྱོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྱོ་ནས་རང་གི་བ་མའི་བར་དུ་

བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་ཞལ་ནས་ཞལ་དང་། སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་

པའི་ལུང་རྒྱུན་དེ་ལྱོ་ཉིས་སྱོང་ལྔ་བརྒྱའི་སྱོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་ནས་

ཐྱོས་པ་དང་། ད་ལྟ་ལྱོ་ཉིས་སྱོང་ལྔ་བརྒྱའི་རེས་སུ་རང་ལ་ལུང་འབྱོགས་པ་

པྱོའི་བ་མ་དེ་ནས་ཐྱོས་པ་གཉིས་པྱོ་དེ་གདམས་ངག་སྱོན་པའི་ནུས་པའི་ཆ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ནས་མཉམ་པ་ཡིན། གང་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་

པའི་ངག་དེའམ་གསུང་དེའི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་རང་གིས་ཐྱོས་

པ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡྱོང་གི་ཡྱོད། རྒྱུན་དེ་མེད་ན་དཔེ་ཆ་ཕན་བུ་ཀྱོག་ཐུབ་ཀང་

། དེའི་བརྒྱུད་པའམ་ནུས་པ་དེ་མེད་པར་འགྱུར།

དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་རྱོགས་པའི་ཡྱོན་ཏན་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་

ནའང་། རང་རྒྱུད་ལ་དགེ་སྱོང་གི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་ཞིག་མེད་

ན། གཞན་ལ་དགེ་སྱོང་གི་སྱོམ་པ་འབྱོགས་རྒྱུའི་ལས་བེད་མི་ཐུབ། ལས་

ཀི་ཆྱོ་ག་འདྱོན་ཤེས་ཙམ་གིས་སྱོམ་པ་འབྱོགས་ཐུབ་ཀི་མེད། ལས་ཀི་ཆྱོ་

ག་འདྱོན་པ་པྱོ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་རྱོགས་པའི་ཡྱོན་ཏན་དེ་ཡྱོད་དགྱོས། 

ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་བཅས་གསུམ་པྱོའང་མཚུངས་

ཤིང་། གང་རང་རྒྱུད་ལ་མེད་པ་དེ་གཞན་ལ་སྱོན་མི་ཐུབ་ལ། གཞན་ལ་

བསྐྲུན་ཡང་མི་ཐུབ།

དེར་བརེན་ཆྱོས་དགེ་བ་རྒྱུར་ཨང་རྩིས་དང་། ཚན་རིག སྤི་ཚོགས་

ཚན་རིག་ཤེས་པ་ལྟར་དཔེ་ཆའི་ནང་བིས་པའི་ཆྱོས་ཀི་གནས་སངས་དེ་

མཁེན་པ་ཙམ་གིས་སྱོབ་སྱོན་བེད་ཐུབ་དཀའ། སྤིར་བཏང་དེང་སང་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་ཆྱོས་ཀི་སྱོབ་སྱོན་བེད་སྐབས་རིག་གནས་སྱོབ་སྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་ལྟ་

བུ་མ་གཏྱོགས། བ་མ་དང་སྱོབ་མའི་འདུ་ཤེས་ཐྱོག་ནས་བེད་ཀི་མེད། དེང་

རབས་ཀི་མི་ཚོའི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་ལྟར་ན། ཉམས་ལེན་བ་རྒྱུ་ཞིག་དང༌། 

ཁ་ནས་བཤད་ནས་བཞག་ན་འགིགས་རྒྱུ་ཞིག་གཉིས་ཡྱོད། ཁ་ནས་བཤད་

ནས་བཞག་ན་འགིགས་པ་དེར་ཨིན་སྐད་ལ་ཨེ་ཁེ་ཌེ་མིཀ་(academic) 



157

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཟེར་གི་རེད། དེ་ནི་འཆད་མཁན་དེ་ལ་བཤད་བའི་ཆྱོས་ཀི་ཉམས་ལེན་མེད་

ཀང་ཐྱོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཙམ་གིས་འགིགས་པ། དཔེར་ན། ལན་གཅིག་

ནས་གཅིག་ལ་བསྐལ་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེང་རབས་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྱོན་གི་སྐྱོན་

ཆའམ་ཐབས་སྐྱོ་ཤྱོས་དེ་ལན་བསྐལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་པུར་བརེན་

ནས་འགྱོ་རྒྱུ་དེ་རེད།

འྱོན་ཀང་ཆྱོས་ཀི་གནད་དྱོན་དེ་ཚོ་ལན་བསྐལ་བ་ཙམ་གིས་འགིག་

ཐབས་མེད། སྱོབ་གྲྭའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་འཁིད་སངས་དང་། སྱོབ་ཚན་བཟྱོ་

སངས། རྒྱུགས་སྤྱོད་གཏྱོང་སངས་སྱོགས་དེང་རབས་ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་དང་

འབེལ་བའི་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་གི་སྱོབ་ཚན་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་རུང་། ཆྱོས་

དགེ་བ་རྒྱུའི་གཞི་རིམ་གི་དགྱོས་མཁྱོ་གཙོ་བྱོ་དེ་ཆྱོས་གང་འད་ཞིག་བསབ་

ཀང་དེའི་ལུང་དང་རྱོགས་པའི་ཡྱོན་ཏན་རང་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་

དགྱོས་ཤིང་། དེ་ནས་ཆྱོས་དགེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་གཞི་ནས་ཆགས་ཐུབ། ཆྱོས་

དང་རི་མྱོ་གཉིས་སྱོབ་སངས་གཅིག་པ་བས་ནས་བསབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད།

འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་དང་ས་ཁ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ས་ཁ་ཞིག་ནག་པང་

ངྱོས་ལ་བཀལ་ཏེ་རི་མྱོ་དེ་ཚོ་ངྱོ་སྤྱོད་ཀིས་བསབ་ན་དེས་ཁུངས་འཁྱོལ་

ཡང་། སེམས་ཀི་གནས་བབ་བསྒྱུར་བཅྱོས་གཏྱོང་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཆྱོས་ཀི་

གནས་སངས་དེ་འད་བས་ཏེ་སྱོབ་སྱོན་བ་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད། གལ་སིད་ང་

ཚོས་ཆྱོས་དེ་རིག་གནས་ཤིག་གི་ངྱོ་བྱོར་སྱོབ་སྱོན་བེད་ཀི་ཡྱོད་ཀང༌། རིག་

གནས་གཞན་དག་སྱོབ་སྱོན་བེད་མཁན་དང་ཕན་བུའི་མི་འད་བའི་གནས་

བབ་ཅིག་དགྱོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། དེར་བརེན་དེ་རིང་འདིར་ཆྱོས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དགེ་འྱོས་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དངྱོས་སུ་ཕག་ལས་

གནང་སྐབས་དྱོན་དམ་གི་ཆྱོས་དགེ་ཡག་པྱོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། དེ་

ལ་བརེན་ནས་བྱོད་ཕྲུག་ན་གཞྱོན་ཚོས་ཆྱོས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་ཡག་པྱོ་སྱོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྱོང་

གི་རེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡྱོད།

ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ ལྱོར་ང་ཚོ་ཐྱོག་མར་རྒྱ་གར་ལ་སེབས་སྐབས་དེང་

རབས་ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད་རྒྱུའི་སྱོབ་གྲྭ་འཛུགས་སངས་སུས་ཀང་མཁེན་གི་

མེད། ྋགྱོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་བྱོད་ནང་ཕི་

རྒྱལ་གི་སྐད་ཡིག་དང་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྱོན་བེད་སའི་སྱོབ་གྲྭ་

འཛུགས་རྒྱུའི་འབད་བརྩྱོན་ས་རེས་གནང་ཡང་། སྐབས་དེའི་མང་ཚོགས་

ཀིས་ལམ་ལ་བཏང་མེད། ལྷག་པར་དུ་གདན་ས་གསུམ་གིས་མཚོན་དགྱོན་

སེ་ཆེན་པྱོ་དེ་ཚོས་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་བར་ཆད་བཏང་སེ། དེང་

རབས་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་བབ་ཧ་ཅང་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་དེའི་དབང་གིས་

ང་ཚོར་གྱོང་གུན་གང་བྱུང་བ་གསལ་པྱོ་རེད། དེར་བརེན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་

ལྱོར་ང་ཚོ་སྐབས་བཅྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་མ་སུ་རིར་སྱོབ་གྲྭ་བཙུགས་

ཤིང་། དེའི་ལྱོ་མཇུག་ནས་སིམ་ལ་དང༌། རྡྱོ་རེ་གིང་གི་སྱོབ་གྲྭ་བཅས་གསུམ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྩིས་མ་བངས་གྱོང་ནས་ང་ཚོ་རང་གིས་བསྡུ་བསྐྱོང་

གིས་བཙུགས་ཟིན། དེ་གསུམ་ནང་དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་སྱོབ་ཕྲུག་ ༡༥༠༠ ལྷག་

ཙམ་ཡྱོད། དེ་སྐབས་མ་སུ་རིར་སྱོབ་གྲྭ་ཐྱོག་མར་བཙུགས་སྐབས་འབི་གུང་

ཉི་མ་ལྕང་རྭ་རིན་པྱོ་ཆེ་ལ་ཆྱོས་དགེ་བསྐྱོ་འཛུགས་གནང་འདུག དེ་ནས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་ལྱོར་རྡྱོ་རེ་གིང་གི་སྱོབ་གྲྭར་དགེ་བཤེས་བྱོ་བཟང་མཐར་

ཕིན་ཆྱོས་དགེར་བསྐྱོ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། དེའི་ལྱོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ང་ཡང་

སིམ་ལ་སྱོབ་གྲྭའི་ཆྱོས་དགེར་ཕིན་པ་ཡིན། ང་ཚོས་དབུས་བྱོད་སྱོབ་འཛིན་

ཚོགས་ལ་སྱོབ་གྲྭ་རྩིས་མ་སྤད་སྱོན་ནས་སྤིར་བཏང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་འཆར་

ཅན་གི་སྱོབ་ཚན་རྣམས་བསབ་དགྱོས་པའི་ཐྱོག་དགེ་རྒན་ནང་ནས་གཅིག་

ཟུར་དུ་ཆྱོས་དགེ་ཞེས་མིང་བཏགས་ཏེ། དམིགས་བསལ་ཆྱོས་ཕྱོགས་ཀི་སྱོབ་

སྱོན་བ་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་ཞིག་བསྐྲུན་པ་རེད།

ཕི་ལྱོ་ ༡༩༦༡ གི་ལྱོ་མཇུག་ལ་ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་

མཆྱོག་དང༌། སྐབས་དེ་དུས་སིད་བྱོན་ནེཧརཱུ་ལྷན་གཉིས་བཀའ་བསྡུར་

གནང་སེ་བྱོད་མི་སྐབས་བཅྱོལ་བའི་སྱོབ་གྲྭ་ཡྱོངས་རྱོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་འགྱོ་སྱོང་བཏང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

སྐབས། ང་ཚོའི་འགྱོ་བཞིན་པའི་སྱོབ་གྲྭ་གསུམ་པྱོ་ TSS (Tibetan Schools 

Society) ལ་རྩིས་སྤད་པ་རེད། དེའི་རེས་པཎིཏ་ཤཡཱམ་ནཱརཱཡཎ་ (Pan-

dit Sham Narayan) ཕེབས་ནས་ TSS དེ་ CTSA (Central Tibetan 

Schools Administration) ཞེས་མིང་བརེས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རྩིས་

སྤྱོད་སྐབས་ང་ཚོའི་སྱོབ་གྲྭ་གསུམ་ཡྱོད་ཅིང་། ཆྱོས་དགེ་ཡང་གསུམ་ཡྱོད་

པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བས་པའི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་

གི་ནང་ལ་ཡང་ཆྱོས་དགེའི་ས་མིག་གཅིག་རྒྱུན་རིང་པྱོའི་བར་བསད་པ་

རེད། དེའི་རེས་སུ་ཆྱོས་དགེ་ཞེས་པ་དེ་ལེགས་བང་གི་དགེ་རྒན་ (Cultural 

Teacher) ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཆྱོས་དགེ་ཞིག་ཡྱོད་པའི་དབང་གིས་སྐབས་དེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དུས་ཀི་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཕན་ཐྱོགས་ཆེན་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད། དེ་རེས་ཛེ་སྨད་རིན་

པྱོ་ཆེའི་དབུ་ཁིད་འྱོག་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱར་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་ས་རེས་བཙུགས་པ་

དང་། སྱོབ་དེབ་ཁག་ཀང་རྩྱོམ་སྒིག་གནང་བ་སྱོགས་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ནང་

བྱོད་པའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་བབ་ཐྱོག་ཕག་ལས་རླབས་ཆེན་

གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། གྲུབ་འབས་ཀང་ཧ་ཅང་ཐྱོན་ཡྱོད། དེ་ནས་

གང་འཚམས་ནས་ཚང་མ་འཆར་ཅན་འཆར་ཅན་ལྟ་བུར་སྱོང་།

ལར་ནས་ང་ཚོ་བྱོད་པའི་ལས་ཀ་གང་ཡིན་ནའང་འགྱོ་འཛུགས་དུས་

ཚ་ཚ་འུར་འུར་དང༌། ཧ་ཅང་ག་འགིག་པྱོ་ཡྱོད་རུང་། གང་འཚམས་ནས་

འཆར་ཅན་གི་ཆྱོ་ག་ཕག་ལེན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་

ཡྱོང་གི་འདུག བར་མཚམས་སུ་དེ་ཚོ་གཉིད་དཀྲྱོག་པ་ལྟ་བུ་འབུད་རྒྱག་མ་

བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་མེད་སབས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡང་བསྐར་འབུད་རྒྱག་བརྒྱབ་

རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་སེབས་ཡྱོད།

ྋགྱོང་ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་ལྱོ་འདིའི་ནང་ས་རེས་

སུ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་ཐྱོག་འདས་པའི་ལྱོ་བཅུ་ཕག་གསུམ་ཙམ་རིང་

འཐུས་ཤྱོར་ག་ཚོད་ཕིན་ཡྱོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྱོ་ར་སྤྱོད་གནང་ཡྱོད་སབས། 

ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་དང་འབེལ་བའི་ལས་

ཀ་བེད་མཁན་ཚང་མས་བསྐར་དུ་སིང་ལ་རུས་པ་བཅུག་ནས་གཟབ་གཟབ་

བེད་དགྱོས་པའི་དུས་ལ་སེབས་ཡྱོད། དེར་བརེན་ངས་ཆྱོས་དགེ་རྣམ་པ་

ཚོ་མཇལ་ཏེ། མ་འྱོངས་པར་ཁེད་ཚོ་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དངྱོས་སུ་ཕག་ལས་

གནང་སྐབས་ངྱོ་བྱོ་དང་ཐབས་ལམ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་ཕྲུག་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཡྱོངས་ལ་ཆྱོས་ཕྱོགས་ཀི་གནས་ལུགས་ངྱོ་སྤྱོད་གནང་རྒྱུའི་དགྱོངས་པ་དང་

འཆར་གཞི་ཡྱོད་པ་དེ་ཤེས་ན་བསམས་བྱུང་། དེའི་སྐྱོར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་

ན་བསམས་ཏེ་དེ་རིང་ང་འདིར་བཅར་བ་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་

རྣམས་སྤི་ཡྱོངས་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་རེད། གཞི་རྐང་ཁེད་ཚོའི་

ས་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཁེད་ཚོའི་ངྱོས་ནས་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་

ཡྱོད་ན། དེ་ཚོའི་ཐྱོག་ལ་བགྱོ་གེང་ཕན་བུ་ཞིག་བེད་ཐུབ་ན་ཕལ་ཆེར་བསམ་

བྱོའི་ནང་བང་འགིགས་པ་དང༌། གྱོ་རིམ་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་

གི་འདུག

འདིར་འྱོས་སྦྱོང་ནང་ཕེབས་པ་མང་ཆེ་བ་དགུ་བཅུ་གྱོ་གངས་ནས་

བཟུང་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་རིགས་ཤ་སག་རེད་འདུག དེར་བརེན་གསར་

དུ་ཕེབས་མཁན་གི་རིགས་དེ་རྣམས་བྱོད་ནང་ནས་སྐད་ཡིག་དང་ཆྱོས་

ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་གི་གཞི་རྩ་ཡྱོད་པ་དང༌། འདིར་ཕེབས་ནས་བཤད་གྲྭ་དང་

གདན་སའི་ནང་དུ་ནང་དྱོན་རིག་པའི་སྱོབ་སྦྱོང་གནང་མྱོང་མཁན་ཤ་

སག་རེད་འདུག་པས། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་རེས་ཀི་བྱོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་

མཁེན་པ་མ་ཟད། ཆྱོས་སེ་ཁག་ནས་ཆྱོས་དང་ཐ་སད་རིག་པའི་སྱོབ་སྦྱོང་

ཡྱོད་མཁན་ཡིན་སབས། ཆྱོས་དགེ་ཡག་པྱོ་ཞིག་ཡྱོང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་ཚང་

འདུག་བསམས་བྱུང་།

འདིར་རྒྱ་གར་དུ་འཁྲུངས་ནས་འཚར་ལྱོངས་བྱུང་བ་གཅིག་མ་

གཏྱོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག རྒྱ་གར་ལ་འཚར་ལྱོངས་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་

གདན་ས་འགིམ་མྱོང་མཁན་དང་། གཞུང་ཆེན་མྱོ་ལ་ཚད་མ་རིག་པའི་རྒྱབ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རེན་ལ་བརེན་ནས་སྱོབ་སྦྱོང་གནང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ངེས་པར་དུ་

ཆྱོས་དགེ་གནང་བའི་ཆ་རྐེན་ཡག་པྱོ་ཞིག་ཚང་ཡྱོད་བསམ་གི་འདུག

ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་ཀན་ཀ་ཆེ་ཤྱོས་དང་། ང་ཚོས་གདྱོང་ལེན་

བེད་དགྱོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྱོས་གང་ཡྱོད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་གདྱོང་ལེན་

བེད་རྒྱུའི་ཐ་ཚིག་ (challenge) ལྟ་བུ་ནི་བ་མ་བས་ནས་རང་གི་སྱོབ་མ་ལ་

ཆྱོས་བཤད་རྒྱུ་དེ་མིན་པར། འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཆྱོས་ཀི་གནས་ལུགས་རྣམས་

འད་མཉམ་བེད་མཁན་གི་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་རིག་གནས་ཀི་ངྱོ་བྱོར་བཤད་

དགྱོས་པ་དང༌། དེའི་ཐྱོག་ནས་ཟབ་ཅིང་ཕ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆྱོས་ཀི་གནས་

ཚུལ་རྣམས་སྱོབ་ཕྲུག་ལ་ངྱོ་སྤྱོད་བེད་ཐུབ་དགྱོས་རྒྱུ་དེ་རེད། དེར་བརེན་

འྱོས་སྦྱོང་དང་སྱོབ་སྱོན་གི་ཐབས་ལམ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པྱོ་ཆགས་

ཀི་ཡྱོད། འྱོས་སྦྱོང་ཧ་ཅང་ཡག་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད་ཚོད་རེད། ཁེད་ཚོས་འཕལ་སེལ་

ཙམ་མིན་པར་སྱོ་སྱོའི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་མང་ཤྱོས་ཤིག་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྱོབ་

ཕྲུག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཏང་ནས་བྱོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དེ་རྒྱུད་འཛིན་

ཡུན་རིང་ཐུབ་པའི་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལྷག་བསམ་

དང་ཆྱོད་སེམས་ཡྱོད་ཤག་རེད། ཡྱོད་པ་དེ་བརན་པྱོ་བས་ཏེ་འཛིན་དགྱོས་

ཞེས་ཞུ་འདྱོད་བྱུང༌། དེ་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། །

དི་བ་དིས་ལན།

དྲྱི་བ།	 ཤེས་ཡྩོན་ཟེར་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་བེད་དགྩོས་སམ།	 དེའྱི་གྩོ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དྩོན་དང་ངྩོ་བྩོ་གང་རེད་དམ།

ལན།	 ཤེས་ཡྩོན་ཟེར་བ་དེའྱི་དྩོན་དང་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡྱིན་པ་ངྩོས་གཟུང་དགྩོས་པ་དེ་

གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།	 དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྤྲྩོད་མཁན་མང་པྩོས་གནས་

ཚུལ་གྩོ་རྩོགས་ཡྩོད་པ་དེ་ཚོ་མར་ལན་སྐེལ་བ་ཙམ་ལ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཐ་

སད་སྦྩོར་ཞྱིང་།	 ཨྱིན་སད་དུ་	 passing information  ཟེར།	 གལ་ཏེ་

གནས་ཚུལ་ལན་སྐེལ་རྒྱུ་རྐང་པ་ཙམ་ཡྱིན་ན།	 དེ་ནྱི་གསར་ཤྩོག་དང་།	

རླུང་འཕྲྱིན།	གཟུགས་མཐྩོང་རླུང་འཕྲྱིན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཐུབ་ཅྱིང་།	གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་ལ་བཤད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཀང་ལན་སྐེལ་ཐུབ།	 འྩོན་ཀང་ལན་

སྐེལ་ཙམ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཉན་མཁན་དེའྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་ཁྱད་པར་གང་

ཡང་མྱི་འགྲྩོ།	 དཔེར་ན།	 གསར་ཤྩོག་ལ་བལྟས་ནས་དེ་རྱིང་སྣུམ་འཁྩོར་

ཞྱིག་ཟག་འདུག	 མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱི་འདུག་སམ་པ་ཙམ་ལས།	 དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཐྩོས་པ་པྩོ་དེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱད་པར་དང་འགུལ་སྐྩོད་གང་ཡང་ཐེབས་ཀྱི་

མེད།	 སྩོབ་ཚན་གང་ཡྩོད་ལན་སྐེལ་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་གཏམ་དཔེར།	

དཔེ་ཐྩོག་བྩོ་རྡུང་ཟེར།	 གཏམ་དཔེ་དེའྱི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	 དཔེ་ཆའྱི་

ནང་གང་བྱིས་པ་དེ་མར་ལན་བསྐེལ་བ་ལ་ཟེར།	 ར་དཔལ་དགེས།	 རང་

ལ་ཉམས་ལེན་མེད་པའྱི་དཔེ་ཐྩོག་གྱི་བྩོ་རྡུང་།	 །ཉན་མཁན་མྩོས་མྩོས་འདྲ་

ཡང་མྱི་བདེན་ངྩོ་མ།	 །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	 ལན་བསྐེལ་པ་ཙམ་གྱིས་

ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འགྲྩོ།

	 ང་ཚོས་ཤེས་ཡྩོན་དང་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཅེས་བརྩོད་སབས་ལན་སྐེལ་

བ་ཙམ་མྱིན་པར་སྩོབ་ཕྲུག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་སྟྩོབས་སམ་ནུས་པའྱི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཐྩོག་ནས་སང་བང་འྩོས་པ་གང་ཡྱིན་བང་དྩོར་འབེད་ཤེས་པ་བཟྩོ་ཐུབ་

མཁན་ཞྱིག་ལ་གྩོ་དགྩོས།	 ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་དེ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་

ཤེས་ཡྩོན་ལ་ཟེར།	དེ་ནྱི་ཨྱིན་སད་དུ་	 secular education  ཞེས་ཆྩོས་

ཕྩོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་པ་རྐང་པའྱི་ཤེས་

ཡྩོན་སྩོར་ལ་བཤད་ཅྱིང་།	 དེ་ནྱི་མྱི་འདྩོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་དང་དེའྱི་རྒྱུ་

ངྩོས་གཟུང་བ།	 འདྩོད་པའྱི་བདེ་བ་དང་དེའྱི་རྒྱུ་ངྩོས་གཟུང་བ་ཞེས་འཇྱིག་

རེན་ཡྩོངས་གྲགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དང་བདེ་བ་བཤད་པ་མ་གཏྩོགས།	ཟག་

བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་ཡྩོངས་རྩོགས་སྡུག་བསལ་ལ་འདྩོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་

བཤད་ཀྱི་མེད།	 ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་བཤད་སབས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་

བདེ་བ་ཡྩོངས་རྩོགས་སྡུག་བསལ་དུ་གྱུར་ཏེ།	 ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདེ་

བ་ཡྩོངས་རྩོགས་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནང་འགྲྩོ་ཞྱིང་།	 སབས་དེར་སྡུག་

བསལ་དང་བདེ་བ་ངྩོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དང་།	ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་བཤད་པའྱི་

སྡུག་བསལ་དང་བདེ་བ་ངྩོྩོས་འཛིན་བེད་སྟངས་གཉྱིས་ཐ་དད་རེད།

	 ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་ནང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་

ཡྩོད་ཅྱིང་།	འདྩོད་པའྱི་བདེ་བ་ཟེར་བ་དེ་ནྱི།	ནད་མེད་པ་དང་།	གཟུགས་པྩོ་

ཐང་པྩོ།	དབུལ་ཕྩོངས་མེད་པ་སྩོགས་སྤྱིར་བཏང་གྱི་བདེ་བ་ལ་ཟེར།	འཇྱིག་

རེན་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྤྲྩོད་སབས་སྩོབ་ཕྲུག་ལ་འྩོས་མྱི་འྩོས་དབེ་བ་འབེད་

པའྱི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐབས་མ་བས་ན།	 བདེ་བ་འདྩོད་ཀང་བདེ་

བའྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་མྱི་ཤེས་པ་དང་།	སྡུག་བསལ་མྱི་འདྩོད་ཀང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་

སྩོང་མྱི་ཤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་མཐྩོང་ཆྩོས་སུ་ཡྩོད།	 དཔེར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ན༑	ཐ་མག་གྱིས་སྐྲན་ནད་ (cancer) ཕྩོག་ནས་མགྩོགས་པྩོ་འཆྱི་བ་དང༌།	

ཆང་རག་གྱིས་མཆྱིན་པ་རུལ་བ་སྩོགས་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།	

འྩོན་ཀང་ཁྩོང་ཚོས་ཐ་མག་འཐེན་ནས་གཟུགས་པྩོར་གནྩོད་པ་ཤེས་ཀྱི་

མེད་དམ་ཞེ་ན།	 ཁྩོང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གྩོ་རྩོགས་ (information) ཙམ་

ཡྩོད་ཅྱིང་།	 འྩོན་ཀང་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཐྩོག་ངེས་པ་རེད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་

མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས།	སྩོ་སྩོའྱི་གཟུགས་པྩོར་གནྩོད་རུང་།	སྩོང་མ་ཐུབ་པར་

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་གྩོ་ལྡྩོག་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་

ཡྩོང་མུས་རེད།	དེས་ན་གནས་ཚུལ་ལན་སྐེལ་ཙམ་དང་།	བསམ་བྩོའྱི་ནང་

གཏྱིང་ཚུགས་པར་བ་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད།	ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལས་ཀ་ནྱི་

གནས་ཚུལ་ལན་སྐེལ་ཙམ་མྱིན་པར།	གནས་ཚུལ་དེ་ཏག་ཏག་བསམ་བྩོའྱི་

ནང་ཟུག་པ་བ་རྒྱུ་དེ་རེད།

	 གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྐེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་གཟྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་

ལམ་སང་འཁྩོར་བ་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་སྟེ།	 ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་ཕེབས་

པ་རེད།	 ང་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་སྐེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་མཐྩོང་ནའང་གང་

ཡང་ཡྩོང་གྱི་མེད།	 གྩོ་བུར་དུ་སེམས་ཀྱི་ནང་སྐྩོ་སྣང་ཕྲན་བུ་སེབས་ཀང་

དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་སྩོང་ན་བརེད་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་གང་ལགས་ཤེ་

ན༑	 གནས་ལུགས་ངྩོ་མ་ཤེས་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ནམ་ཤེས་ཡྩོན་སྩོ་སྩོའྱི་རྒྱུད་

ལ་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད།	 ཤེས་ཡྩོན་མེད་རུང་གྩོ་ལྩོ་ཐྩོས་ལྩོ་ཙམ་

ཡྩོད་ཅྱིང་།	དཔེར་ན།	འཆྱི་བ་དང་།	སྐེ་བ།	ན་བ་སྩོགས་མཐྩོང་ཐྩོས་ཡྩོད་

རུང་།	 དེ་བསམ་བྩོའྱི་ནང་འཇུག་མེད།	 དེས་ན་ཤེས་ཡྩོན་ནྱི་འཇྱིག་རེན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

འདྱིའམ་ཚེ་འདྱིའྱི་ཡྩོངས་གྲགས་ཀྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགྩོས་པ་

དང་།	སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་སང་དགྩོས་པ།	དེའྱི་སང་བང་རང་སྟྩོབས་

ཀྱིས་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ལ་གྩོ་དགྩོས།

	 དེང་སབས་ནྱི་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་དང༌།	 ཁྩོམ་རྭའྱི་དཔལ་འབྩོར་རྱིང་

ལུགས་བཅས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་པར་བརེན།	རང་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྱིན་

པ་དེ་ར་བ་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དྲྱིལ་བསྒགས་

ཐྩོག་ནས་བསབ་ཡྩོང་རྒྱུ་དང་ཀད་པ་བཀྲུ་ཡྩོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས།	 ང་ལ་

དགྩོས་པ་དེ་རེད།	 ང་ལ་མྱི་དགྩོས་པ་དེ་རེད་བསམ་པའྱི་དབེ་བ་འབེད་མྱི་

ཤེས་པ་རེད།

	 དེས་ན་སྩོ་སྩོ་ལ་དགྩོས་ངེས་ཅན་གྱི་དངྩོས་པྩོ་གང་ཡྱིན་པ་དང་།	 མྱི་དགྩོས་

པའྱི་ལྷག་མ་དེ་གང་ཡྱིན་པ།	ཇྱི་ལྟར་ལྩོངས་སྤྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ།	ཇྱི་ལྟར་

བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དེ་ཚོ་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་

དེ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དགྩོས་དམྱིགས་གཙོ་བྩོ་རེད།	དེ་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཆགས་ན་ཏན་ཏན་ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་པ་དང་།	 དེའྱི་དབེ་བ་འབེད་མ་ཤེས་

ན་ཤེས་ཡྩོན་མེད་པར་བླུན་པྩོ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྱིད་དུ་གྱུར།

	 དཔེར་ན།	 གསར་ཤྩོག་དང་གཟུགས་མཐྩོང་རླུང་འཕྲྱིན་ནང་ཅ་ལག་ཅྱིག་

ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ཅེས་བཤད་ན།	 ལམ་སང་ཉྩོ་རུ་ཕྱིན་ན་ཁྩོ་བླུན་པྩོ་ཆུ་སྣ་གར་

ཁྱིད་རང་རེད།	 སྩོ་སྩོར་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་དབེ་བ་འབེད་མ་ཤེས་པ་

རེད།	 དེ་འདྲའྱི་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ལ་ཤེས་ཡྩོན་ཟེར།	 ཁྩོམ་

ནང་ཅ་ལག་ཅྱིག་ཉྩོ་སབས་དེ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཞྱིག་རེད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དམ།	 ཡང་ན་མྱི་ལ་བལྟས་ནས་མཚུངས་བསྡུར་རམ་དྲྱིལ་བསྒགས་ལ་

བལྟས་ནས་ཉྩོ་དགྩོས་བསམས་པ་རེད།	 དེ་གཉྱིས་དབེ་བ་ཞྱིག་ཕེས་དང་

ལམ་སང་ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ།	 ཤེས་ཡྩོན་མེད་པ་

རྣམས་མྱི་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་བཞྱིན་འགྲྩོ་མཁན་ཞྱིག་སྟེ།	 སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་

ནས་རྩོག་དཔྱྩོད་གང་ཡང་བེད་མྱི་ཤེས།	 དེར་བརེན་ཤེས་ཡྩོན་ངྩོ་མ་དེ་

བང་དྩོར་འབེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྩོད་མེད་ལ་བརྩོད།

དྲྱི་བ།	གཞན་ཕན་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་གསུངས་སྩོང་།	དེའྱི་ཐྩོག་འགྲེལ་བཤད་གནང་

རྩོགས།

ལན།	 གཞན་ཕན་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་བཤད་སྩོང་གསུངས་སྩོང་།	 གཞན་ཕན་རྣམ་

པ་བཞྱི་ཞེས་པ་བཤད་ཡྩོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག	 སྤྱིར་བཏང་གཞན་

ཕན་ནྱི་རང་གཞན་གཉྱིས་ལས་གཞན་གཙོ་ཆེ་བ་བས་ཏེ་དེའྱི་ཕན་བདེ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་པ་དང༌།	 ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་པ་ཞྱིག་

ལ་ཟེར།	 སྤྱིར་བཏང་གཞུང་ཆེན་པྩོ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན།	 རྣམ་དཀར་

གྱི་ཆྩོས་གང་ཡྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲྱིན་ལས་སུ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེས་ན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲྱིན་ལས་འཇུག་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཆགས་པ་དེ་ལ་གཞན་

ཕན་ཞེས་བརྩོད་ནའང་མ་འགྲྱིག་པ་མྱི་འདུག	 འྩོན་ཀང་འདྱིར་འཇྱིག་རེན་

པའྱི་གཞན་ཕན་གྱི་སད་ཆ་བཤད་སབས་རང་གཞན་གཉྱིས་དང་འབེལ་བ་

ཡྩོད་པའྱི་བ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་རང་ལས་གཞན་གཙོ་ཆེ་བ་བས་ཏེ།	 གཞན་

ལ་གནྩོད་པ་སྩོང་བ་དེ་ཡང་གཞན་ཕན་རེད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

	 གཞན་གནྩོད་གཞྱི་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ནས་

བཤད་ན་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའམ་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་རེད།	 གཞན་

ཕན་གཞྱི་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་སྐེས་བུ་ཆེན་པྩོའྱི་བསམ་ཚུལ་རེད།	

དེར་བརེན་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་ཙམ་མྱིན་པར་གཞན་ལ་ཕན་

བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་པ་བསྐེད་པར་བ་རྒྱུ་དེ་ལ་གཞན་ཕན་ཞེས་བཤད་

ཅྱིང་།	 དེ་ལའང་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཚུལ་མྱི་

འདྲ་བ་གཉྱིས་རེད།	 ཕན་དང་མྱི་ཕན་ཡང་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་པ་ཞྱིག་

དགྩོས།	ཧྩོབ་དེ་ལྟ་དུས་ཕན་པ་ཡྱིན་པ་ལ་དྩོན་དུ་གནྩོད་ན།	དེ་ཡང་གཞན་

ཕན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མ་མཁས་པའམ་གཞན་ཕན་ཡྱིན་མྱིན་བང་དྩོར་

འབེད་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་སྟབས།	དེ་ཡང་ཤེས་ཡྩོན་མེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར།

	 ཤེས་ཡྩོན་ཅན་དེས་གཞན་ལ་དངྩོས་གནས་ཕན་པ་དང་།	 ཕན་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་ཡང་དྩོན་དུ་གནྩོད་པའྱི་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་པ་ཡྱིན།	དཔེར་ན།	དངུལ་

མེད་པའྱི་ར་བཟྱི་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག	དངུལ་ཞྱིག་སྤྲྩོད་

རྩོགས་ཟེར་བ་ལ་དངུལ་སྤྲད་ན་ཕན་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་གནྩོད་ཅྱིང་།	དེ་ནྱི་སྦྱིན་པ་

གྩོ་ལྩོག་རེད།	 ཧྩོབ་དེ་བལྟས་ན་མྱི་དེ་ཧ་ཅང་ངུས་ནས་སྩོང་བ་ལ་སྤྲད་པ་

ཡྱིན་སྟབས་ཕན་པ་ལྟ་བུ་ཡྩོད་ཀང་།	 དྩོན་ལ་ཕན་གྱི་མེད།	 གང་ལྟར་ཤེས་

ཡྩོན་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།	 གཞན་ཕན་དེའང་དྩོན་དུ་གཞན་ཕན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་

རྣམ་དབེ་འབེད་ཤེས་པ་དང༌།	 རང་གྱི་དྩོན་དུའང་བང་དྩོར་འབེད་ཤེས་པ་

ཞྱིག་དགྩོས།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དྲྱི་བ།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་སྐུ་ཚེ་བསྱིངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག་

པ་དེའྱི་ཐྩོག་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྩོགས།

ལན།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་སྐུ་ཚེ་བསྱིངས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་

ཡྱིན་ནམ།	 ཚིག་དེ་ངས་རྣམ་ཐར་ནང་མཇལ་མ་སྩོང༌།	 སྐུ་ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་

དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད།	 འྩོན་ཀང་སྐུ་ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་བསྱིངས་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་

ན།	བསྱིངས་པ་ལྟ་བུ་རེད།	ཡྱིན་ནའང་ཚེ་བསྱིངས་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་རྒྱ་ཆེར་

རྩོལ་པ་དང་།	མངྩོན་པར་འབྱུང་བའྱི་མདྩོ།	འདུལ་བ་སྩོགས་ཚང་མའྱི་ནང་

བེད་སྤྩོད་བཏང་མེད།	 བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞེས་པའྱི་སད་དྩོད་ལ་སཾསྐྲ �ཏའྱི་

ནང་ཕལ་ཆེར་པྲབྷཱ་བྱིཏ་མྱིན་འགྲྩོ་ཞྱིབ་པར་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།	པྲབྷཱ་བྱིཏ་ཞེས་

པ་ནྱི་དངྩོས་པྩོ་ཞྱིག་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པ་ཟེར།

	 སྤྱིར་མཛོད་ནས་བཤད་པའྱི་དྲྩོད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་དེ་

ལས་ཉྩོན་གྱིས་འཕངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།	 དེ་ལ་བསྱིང་རྒྱུ་མེད་གསུངས་

པ་མ་གཏྩོགས།	 ཚེ་ཡྱིན་ཚད་ལ་བསྱིང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་མེད།	 གལ་

ཏེ་ཚེ་བསྱིང་རྒྱུ་མེད་ན།	 ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་དང༌ཚེ་

དབང་ཞུ་རྒྱུ་རྣམས་མེད་པ་ཆགས་འགྲྩོ།	 དེས་ན་ལས་ཉྩོན་གྱི་གཞན་དབང་

དུ་མ་སྩོང་བ་བསམ་བཞྱིན་དུ་སྐེ་འཆྱིར་རང་དབང་ཡྩོད་པའྱི་འཕགས་པའྱི་

གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཚེ་བསྱིང་རྒྱུ་དང་བསྟུང་རྒྱུ་ཡྩོད།	 ཚེ་ཟེར་བ་དེ་སྤྱིར་

བཏང་གྱི་དུས་ལ་མ་སྦར་བར་དྲྩོད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེར་བསམ་བྩོ་བཏང་ན།	 ལས་ཉྩོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཚེ་དེ་ས་མའྱི་འཕེན་

ཚད་གང་ཡྩོད་པ་དེ་ལས་རྱིང་དུ་གཏྩོང་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད།	 ས་མའྱི་འཕེན་

ཚད་མ་རྩོགས་གྩོང་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཆྱི་བ་དང་རྩོགས་རྒྱུ་ཡྩོད།	 དེར་

བརེན་ཚེ་བསྱིང་རྒྱུ་མེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཛོད་སྩོགས་གང་

ནས་དྲངས་མྱིན་མྱི་ཤེས།	ངས་བལྟས་ན་དེ་ཡྩོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྲྱི་བ།	 བདེན་པ་བཞྱི་ངྩོ་སྤྲྩོད་བེད་པ་དང་རྱིགས་ལམ་བསབ་པ་གཉྱིས་ལས་ག་རེ་

ལེགས་པ་ཡྩོད་དམ།

ལན།	 བདེན་པ་བཞྱི་ངྩོ་སྤྲྩོད་བ་རྒྱུ་དང་རྱིགས་ལམ་བསབ་པ་གཉྱིས་ལས་གང་

ཡག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་དགྩོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སྩོང༌།	 དེ་གཉྱིས་

ལ་གདམ་ག་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།	 བདེན་པ་བཞྱི་ཡང་ངྩོ་སྤྲྩོད་བ་རྒྱུ་དེ་

རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བེད་པ་མ་གཏྩོགས།	 རྱིགས་ལམ་མེད་པར་བདེན་

པ་བཞྱི་ཇྱི་ལྟར་ངྩོ་འཕྲྩོད་ཐུབ།	 ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་རྱིགས་འགྲྩོས་ཤྱིག་མེད་

ན་བདེན་བཞྱི་ཡག་པྩོ་ཤེས་མྱི་ཐུབ།	 ང་ཚོས་ཚད་མ་རྱིག་པ་དེ་བདེན་

བཞྱིའྱི་གནས་ལུགས་རྩོགས་ཆེད་ཡྱིན་པ་ལས།	 རྩོག་གེ་མགྩོ་མཁེགས་བ་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྦྩོང་གྱི་མེད།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་དེ་ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་གྩོ་རྩོགས་

ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་མ་འཁྱེར་བར་སྤྱིར་བཏང་རྩོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ལ་

འཁྱེར་ན་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད།	 དེ་ལ་བྩོད་སད་དུ་རྩོག་གེ་ཞེས་ཟེར།	

རྩོག་གེ་ཞེས་པ་ནྱི་སཾསྐྲ �ཏའྱི་ཏཱ་རྐྱིག་ནས་ཟུར་ཆག་པ་ཞྱིག་རེད།	 རྩོག་གེ་

མགྩོ་མཁེགས་ཞེས་པ་ནྱི་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་རྱིགས་ལམ་དེ་བདེན་བཞྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དང་བདེན་གཉྱིས་སྩོགས་ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་གནས་ལུགས་ངྩོ་སྤྲྩོད་དང་

གནས་ལུགས་རྩོགས་པའྱི་མཐུན་རྐེན་ལ་བེད་སྤྩོད་མ་བཏང་བར་གང་

བྱུང་དུ་བསམ་བྩོ་སྩོར་བ་བརྒྱབས་ནས་རྩོད་པ་བརྒྱབས་ཏེ་ཐྩོས་པ་ལྷུར་

ལེན་དང་།	 རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་རྐང་པའྱི་དྩོན་དུ་སྩོབ་གཉེར་བེད་པ་ལ་ཟེར།	

དེས་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མྱི་ཡྩོང་།	 ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་གནས་ལུགས་

ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ངྩོ་འཕྲྩོད་པར་ཚད་མ་རྱིག་པ་ནྱི་དེའྱི་འཇུག་ངྩོགས་སམ་

སྩོ་ལྟ་བུ་དེ་རེད།	 དེས་ན་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བདེན་བཞྱི་

ངྩོ་སྤྲད་དགྩོས།	 ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ར་བ་ནས་མ་ཤེས་པ་ལ་

བདེན་བཞྱི་ངྩོ་སྤྲད་ན།	 སྤྲྩོད་མཁན་དང་སྤྲད་ཡུལ་གཉྱིས་ཀས་བདེན་བཞྱི་

གསལ་པྩོ་ཞྱིག་རྩོགས་མྱི་ཐུབ།	 གལ་སྱིད་རྩོགས་ནའང་འྩོལ་སྤྱི་ཙམ་ཞྱིག་

མ་གཏྩོགས།	 གཏྱིང་ཚུགས་པའྱི་གྩོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་།	 རྱིགས་

པའྱི་ལམ་ནས་དྲངས་པའྱི་གྩོ་བ་རེད་མེད་སྟབས།	གལ་ཏེ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་

དེ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ན།	 དེ་མྱིན་པར་བསམས་ནས་ཆ་བཞག་རྐང་གྱིས་

འགྲྩོ་བ་ཡྱིན།	 ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན།	 ཕལ་ཆེར་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་སྟྩོན་པ་

ཚོའྱི་ནང་ནས་རང་གྱི་གསུང་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་པས་བརག་

དཔྱད་བྩོས་ཞེས་བཀའ་གནང་མཁན་སངས་རྒྱས་མ་གཏྩོགས་གཞན་

སུའང་བྱུང་མེད།	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས།	 བསེགས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་

བཞྱིན་དུ།	།ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི་བཀའ།	།བང་བར་བ་ཡྱི་གུས་ཕྱིར་

མྱིན།	།ཞེས་གསུངས།	དེས་ན་ལེགས་པར་མ་བརག་པར།	སངས་རྒྱས་ལ་

ཡྱིད་ཆེས་ཀྱིས་འདྱི་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་དང་།	 འདྱི་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ།	 འདྱི་འགྩོག་བདེན།	 འདྱི་ལམ་བདེན་ཡྱིན་པ་རེད་བསམས་ན་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གྩོ་བ་རེད་མེད།	དེ་ལ་འྩོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་

གྩོ་བ་ཟེར།	 འྩོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་གྩོ་བ་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་བར་གནས་མྱིན་མ་ངེས་ཤྱིང་།	

རྒྱུ་མཚན་དང་རྱིགས་པ་གཞན་དག་མཐྩོང་ན་འགྱུར་སྱིད།	 དེར་བརེན་ཚད་

མ་རྱིག་པ་དེ་སྩོབ་ཚན་རང་ག་བ་ཞྱིག་གྱི་ངྩོ་བྩོར་ངྩོ་སྤྲྩོད་བ་རྒྱུ་མྱིན་ཞྱིང་།	

དེ་ནྱི་ངེས་པར་དུ་ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་དཔྱད་གསུམ་དག་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་འཇུག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།

	 ལྩོག་གྱུར་དང་།	 ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར།	 ཤྱིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གྱི་གནས་རྣམས་

ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་དཔྩོག་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས།	 དེ་མེད་ན་ལྩོག་

གྱུར་གྱི་གནས་རྣམས་ལ་དཔྱད་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་དེ་མེད།	 དེས་ན་རྱིགས་ལམ་

དང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྲྩོད་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས།	 རྱིགས་ལམ་རྐང་པ་

བསབས་ཏེ་ནང་དྩོན་རྱིག་པ་ངྩོ་སྤྲྩོད་མ་བས་ན།	 ཚད་མ་རྱིག་པ་དེ་ཨང་

རྱིས་དང་།	 ཚན་རྱིག	 སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སྩོགས་བཞྱིན་ཐུན་མྩོང་བའྱི་

རྱིག་གནས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར།	 གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྱིག་པ་དེ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྲྩོད་བ་

རྒྱུའྱི་དྩོན་དུ་བསབ་ན་ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་འགྲྩོ།	 སྩོལ་རྒྱུན་དང་

དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྤྲྩོད་སྟངས་གཉྱིས་ངྩོ་བྩོ་མྱི་འདྲ་ཡང་འཛིན་གྲྭའྱི་

ནང་སྩོབ་སྟངས་དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་མ་མཐྩོང་།	 ད་གྱིན་གསྩོལ་

ཇའྱི་བར་གསེང་གྱི་གྩོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།	 ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ནང་

ཆྩོས་དེ་སྩོབ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ངྩོ་བྩོ་མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་འཆད་ཉན་གྱི་ངྩོ་བྩོར་

སྩོབ་ཀྱི་མེད།	 གལ་ཏེ་ཆྩོས་འཆད་ཉན་གྱི་ངྩོ་བྩོར་བསབ་ན་གསྩོལ་བ་

འདེབས་པ་དང་།	 མཎལ་འབུལ་བ།	 ཕག་འཚལ་བ་སྩོགས་བས་ཏེ་གཞྱི་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ནས་བསབ་དགྩོས།	 འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྩོབ་ཚན་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་

སྩོབ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ངྩོ་བྩོར་སྩོབ་པར་བརེན།	 དེང་རབས་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྲྩོད་

སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡྩོད་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་ཆྩོག

	 སྩོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་གཉྱིས་པྩོའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཁྱད་པར་

ནྱི་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་དེ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་ཏེ་འགྲྩོ།	 འྩོན་ཀང་དེང་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་རྣམས་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་ལ་ཁུངས་གཏུག་ས་མེད་པར་བྩོ་ཕལ་པས་བརག་དཔྱད་

བེད་ཀྱིན་འགྲྩོ།	 དེས་ན་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་སྩོབ་སབས་མཐའ་མ་

ལུང་གྱི་རྒྱབ་རེན་ཞྱིག་ལ་ཁུངས་གཏུག་དགྩོས་པ་ལས།	 དེང་རབས་ཀྱི་

རྱིག་གནས་ལ་ལུང་དྲངས་ནས་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཞྱིག་མེད།	 དཔེར་ན།	

དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དེ་སྩོབ་ཚན་གལ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་།	དེ་རྱིག་

པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་རྱིག་གནས་ཀྱི་གྲས་སུ་མྱི་གཏྩོགས།	 སྩོབ་

ཚན་གཞན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཐ་སད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཡྱིན་ནའང་རྱིག་གནས་ཀྱི་

གྲས་སུ་གཏྩོགས།	 ཚན་རྱིག་སྩོགས་དེང་རབས་སྩོབ་ཚན་རྣམས་རྱིག་པ་

ཡྱིན་ཡང་རྱིག་པའྱི་གནས་	 (བྱིདྱཱསྠཱན)	 ལྔ་དང་བཅུ་སྩོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་

མྱི་ཚུད།	 དེ་ནྱི་ཚན་རྱིག་སྩོགས་ཐབས་སྐྩོ་པྩོ་དང་གལ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་

སད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན།	 དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན།	 རྱིག་གནས་

དེའྱི་དྩོན་ཡྩོངས་རྩོགས་མཁྱེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

བརམས་པ་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་སྟེ་སྩོབ་སྦྩོང་བ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ལ་སྩོལ་རྒྱུན་

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

	 འྩོན་ཀང་དེང་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ནྱི་ཐྩོག་མར་མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་

བརག་དཔྱད་དང་ཚོད་བལྟ་རྱིམ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྲན་བུ་ཤེས་སབས།	 ད་

འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ་པ་དང་།	 ཡང་བསྐར་ཕྲན་བུ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་

སབས་དེ་མ་རེད།	 འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་འགྲྩོ་བ་མ་གཏྩོགས།	

ཐྩོག་མ་ནས་རྱིག་པའྱི་གནས་ཡྩོངས་རྩོགས་མཁྱེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་

གཞུང་ལུགས་དེ་བརམས་མེད།	 དཔེར་ན།	 ནང་ཆྩོས་ཀྱི་ནང་དྩོན་རྱིག་པ་

ལ་མཚོན་ན།	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཆྩོས་ལ་རྒྱབ་རེན་

བཅྩོལ་ཏེ་རྱིམ་པས་དར་ཁྱབ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད།	 བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པ་ལྟ་བུ་

ཐུན་མྩོང་བའྱི་རྱིག་གནས་ཡྱིན་ཡང་།	 བྩོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པའྱི་གཞུང་

ད་ལྟ་ཡྩོད་པ་སུམ་ཅུ་པ་དང་རགས་ཀྱི་འཇུག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པྩོ་གང་

ཟག་དེས་བྩོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲྩོད་རྱིག་པའྱི་གནས་ཡྩོངས་རྩོགས་མཁྱེན་ནས་

སུམ་ཅུ་པ་སྩོགས་བསྟན་བཅྩོས་བརྒྱད་ནང་གསལ་པྩོ་བཤད་ཡྩོད་སྟབས།	

ང་ཚོས་ཚོད་བལྟའྱི་ཐྩོག་ནས་གསར་པ་རེད་པའམ།	 ཡང་ན་ད་ཡྩོད་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་གཏྩོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།	ཚིག་ཕྲད་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ནའང༌།	 རེས་འཇུག་ལ་བལྟྩོས་དགྩོས་པའྱི་ཕྲད་རྣམས་དེ་རང་གནས་

པ་མ་གཏྩོགས།	 ང་ཚོས་གསར་དུ་ཚོད་བལྟ་བས་ནས་བསྒྱུར་བཅྩོས་

གསར་པ་བཏང་སྟེ་ཚིག་ཕྲད་གསར་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

	 གལ་ཏེ་དེ་བཟྩོ་ན་དེང་སང་གྱི་སད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལྟར་ན།	 ཚན་རྱིག་

དང་མྱི་མཐུན་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།	 གང་ལྟར་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐྩོག་

མ་རྩོམ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེའྱི་རྒྱུད་ལ་གནས་ཚུལ་ཡྩོངས་རྩོགས་རྩོགས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཡྩོད་སྟབས་དེ་བཞྱིན་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད།	 དཔེར་ན།	 སན་ངག་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན།	 སྩོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་སན་ངག་ཡྩོང་སྱིད་ལ།	 དེང་

རབས་རྱིག་གནས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་སན་ངག་ཀང་ཡྩོང་སྱིད།	 སྩོལ་རྒྱུན་རྱིག་

གནས་ཀྱི་སན་ངག་ནྱི་སན་ངག་མཁན་པྩོས་ཇྱི་ལྟར་མཁྱེན་པ་བཞྱིན་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལ་བརམས་པ།	 དཔེར་ན་བྩོད་ནང་མང་ཆེ་བ་སྩོབ་

དཔྩོན་དཎྜྱིས་བརམས་པའྱི་སན་ངག་མེ་ལྩོང་མ་དེ་རེད།	 དེ་མྱིན་གྱི་སན་

ངག་གྱི་གཞུང་གཞན་རྣམས་ཆ་ཤས་མ་གཏྩོགས་བྩོད་ནང་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་

པ་ཞྱིག་མེད།	 དེར་བརེན་སན་ངག་མེ་ལྩོང་མའྱི་ནང་སབས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་

ནང་དར་བའྱི་ཉམས་དང་འགྱུར་བ།	 དྩོན་རྒྱན་དང་སྒ་རྒྱན་སྩོགས་ཚང་མ་

རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དེའྱི་ནང་བཤད་ཡྩོད།	 དེ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་སབས་

སན་ངག་མེ་ལྩོང་མའྱི་གཞུང་དེ་ར་བར་བཞག་ནས་དེའྱི་དགྩོངས་པ་དེ་

འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཏེ་མཐའ་མ་གཏུག་ས་དེ་ར་གཞུང་གྱི་སན་ངག་མེ་

ལྩོང་མའྱི་གཞུང་དེའྱི་དགྩོངས་དྩོན་དང་མ་འགལ་བར་འགྲྩོ་བ་དེ་ལ་སྩོལ་

རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་ཟེར།	 འྩོན་ཀང་དེ་རྦད་དེ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་ལྩོགས་

སུའང་འགྲྩོ་ས་ཡྩོད་ཅྱིང་།	 མེ་ལྩོང་མ་ལས།	 སན་ངག་མཛེས་པར་བེད་

པ་ཡྱི།	 །ཆྩོས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྩོད།	 །དེ་ནྱི་ད་ལྟའང་རྣམ་རྩོག་

སྟེ།	 །དེ་དག་མ་ལུས་སུས་འཆད་ནུས།	 །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	 སྩོབ་

དཔྩོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་ཚང་མ་དེའྱི་ནང་དུ་བཤད་ཡྩོད་ཅེས་གསུངས་

མེད།	 དེ་དག་མ་ལུས་སུས་འཆད་ནུས།	 །ཞེས་དེ་ནྱི་མཐའ་མེད་པ་དང་།	

ཚང་མ་བསྟན་བཅྩོས་གཅྱིག་ནང་བཤད་མྱི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་ཏེ་ཟུར་དུ་

བཞག་པར་བརེན།	རྩོག་པའྱི་འགྱུ་བ་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་གསར་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པ་བཟྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཡྩོད།	 དེ་དག་རྩོམ་པ་པྩོ་དེས་ཚོད་བལྟ་བས་ནས་ཕྱིན་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏྩོགས།	 ཚང་མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་བརམས་ནས་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་མྱིན་སྟབས།	 སྩོ་སྩོའྱི་

རྐང་པ་འཇྩོག་སའྱི་གཞྱི་རའང་ལྷག་མེད།

དྲྱི་བ།	མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་སྩོར་འགྲེལ་བཤད་

གནང་རྩོགས།

ལན།	 མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་དཔལ་འབྩོར་ལམ་སྩོལ་སྩོར་ལ་གསུངས་

སྩོང་།	 སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལྟ་བུར་བརྱི་རུང༌།	 དེ་ནྱི་དཔལ་འབྩོར་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ནང་ནས་གཙོ་བྩོ་

ལྟ་བུ་དེ་ཀཱལ་མར་ཁེ་སྱི་ (Karl Marx) རེད།	 དེ་ལ་མར་ཁེ་སྱིའྱི་རྱིང་

ལུགས་		(Marxism) ཞེས་བརྩོད།	རྒྱ་མྱིས་མར་ཁེ་སྱི་ལེ་ཉྱིན་		(Marx 

Lenin) རྱིང་ལུགས་ཞེས་མར་ཁེ་སྱི་དང་ལེ་ཉྱིན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྦྩོར་

ཡང་།	 དངྩོས་གནས་བས་ན་ལེ་ཉྱིན་དེ་ཕྲན་བུ་བཟྩོ་བཅྩོས་རྱིང་ལུགས་

པ་རེད།	 མར་ཁེ་སྱི་གཙང་མ་བཞག་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ཀང་།	 མར་ཁེ་སྱིའྱི་

ལྟ་གྲུབ་ལ་ཕྲན་བུ་སྐྩོན་གཏྩོང་མཁན་དེ་ལེ་ཉྱིན་རེད།	 མའྩོ་ཙེ་ཏུང་དང་

སྱི་ཏ་ལྱིན་	 (Stalin) སྩོགས་ནྱི་དེ་བས་ཀང་མར་ཁེ་སྱིའྱི་ལྟ་བ་ལ་ལྩོག་

པར་བལྟས་ཏེ་ཧ་ཅང་འཕྩོ་འགྱུར་ཆེན་པྩོ་འགྲྩོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་།	

བརྒྱུད་རྱིམ་ལྟར་ན་མ་ར་རྱིང་ལུགས་དེ་སྩོན་དང་།	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སམ་མར་ཁེ་སྱི་རྱིང་ལུགས་དེ་རེས་ལ་དར།	 འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་རྩོག་

དྲྭ་ཚང་མ་བཟྩོ་མཁན་རྱིང་ལུགས་འདྱི་གཉྱིས་རེད།	 དེ་ཡང་ར་བ་འཕྲུལ་

ཆས་དེ་རེད།	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་གཱནྡྱིས་འཁྩོར་ལྩོ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཡྩོངས་

ལ་དགག་བ་གནང་དགྩོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་རང་རེད།	 རྒུད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ར་བའམ་ཐྩོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྟ་བུ་དེ་གང་ལ་ཐུག་ཡྩོད་ཅེ་ན།	

འཕྲུལ་འཁྩོར་	 (machine)	 ལ་བརེན་ནས་ཐྩོན་སྐེད་མང་པྩོ་བས་པ་ལས་

རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་པྩོ་དེ་ཆགས་པ་རེད།	 དེས་ན་ད་ལྟའྱི་འཇྱིག་རེན་ནང་

རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་དེ་དཔལ་འབྩོར་གྱི་འདུ་འགྩོད་དེ་ལ་ཐུག་ཡྩོད་

ཅེས་བཤད་ན་སྟབས་བདེ་བར་མཐྩོང་།

	 ཕྱི་ལྩོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅྩོ་བརྒྱད་ནང་འཛམ་གྱིང་ནང་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གང་ཕྱིན་

ཡྩོད་ཅེ་ན།	 འཕྲུལ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་འགྱུར་བ་དེ་རེད།	 ཨྱིན་སད་ལ་	

industrialisation ཟེར།	 ནུབ་ཕྩོགས་སུ་འཕྲུལ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་

དང༌།	 མ་བསྒྱུར་བའྱི་སྩོན་གྱི་དུས་སབས་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་ཅེ་

ན༑	 འཕྲུལ་ལས་ཅན་དུ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་སྩོན་གྱི་དུས་སབས་སུ་མྱི་སྩོ་སྩོར་

དགྩོས་མཁྩོ་གང་ཡྩོད་སྩོ་སྩོས་ཐྩོན་སྐེད་བེད་པ་མ་ཟད།	 དགྩོས་མཁྩོ་ལས་

ལྷག་པ་ཐྩོན་སྐེད་བེད་ཀྱི་མེད་སྟབས།	 ཁྩོམ་གྱི་ཐ་སད་ཀང་ཡྩོངས་གྲགས་

མེད།	 གལ་ཏེ་ཁྩོམ་གྱི་ཐ་སད་ཡྩོད་ནའང་།	 ཅ་ལག་དང་ཅ་ལག་བརེ་རྒྱུ་

ཞྱིག་རེད།	 དཔེར་ན།	 ཞྱིང་པས་འབྲུ་ཕར་སྤྲད་དེ་འབྩོག་པའྱི་ས་ནས་མར་

དང་ཕྱུ་ར་ཉྩོ་བ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་འབྩོག་པས་མར་དང་ཕྱུ་ར་ཕར་སྤྲད་དེ་ཞྱིང་

པའྱི་ས་ནས་འབྲུ་ཉྩོ་བ་ཤ་སྟག་རེད།	ཨྱིན་སད་དུ་	barter system	ཟེར།	
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེ་སབས་འཛམ་གྱིང་ནང་ཧ་ཅང་ཞྱི་བདེ་ཡྩོད་ཅྱིང་།	 མྱི་ཚང་མར་ག་ཚོད་

དགྩོས་པ་དེ་ཐྩོབ་ཅྱིང་།	དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ལྷག་པ་ཐྩོན་སྐེད་བེད་ཀྱི་མེད།

	 འཕྲུལ་ཆས་ཐྩོག་ནས་ཅ་ལག་བཟྩོ་བའྱི་འགྩོ་བཙུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་མྱིའྱི་

དགྩོས་མཁྩོ་ལས་མང་བའྱི་ཐྩོན་སྐེད་ཡྩོང་ཞྱིང་།	 དཔེར་ན།	 མྱི་བརྒྱ་ཐམ་

པ་ཡྩོད་ན་ལྷམ་ཆ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཟྩོ་བ་དང་།	 གྩོན་མཁན་མྱི་བརྒྱ་མ་གཏྩོགས་

མེད་པས་ལྷག་མ་དེ་བཙོང་སའྱི་ཁྩོམ་རྭ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་དེའྱི་ཆེད་མྱིའྱི་

བསམ་བྩོའྱི་ནང་གྱི་འདྩོད་རྔམས་སེལ་རྒྱུ་དེ་མཐྩོང་སྟབས།	 དེ་སེལ་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ལམ་ཡག་ཤྩོས་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་བ་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་སབས་ནས་བསབས་ཏེ།	 རང་ངྩོ་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པ་བཟྩོ་ཞྱིང་།	

ཕྲུ་གུ་ཁ་གྲག་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་སབས་ནས་ཕ་མ་ཚོས།	 ཁྱེད་རང་དང་ལྩོ་

ཟླ་གཅྱིག་པའྱི་གྲྩོང་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེས་སད་ཆ་ཡག་པྩོ་བཤད་ཀྱི་འདུག	 ཁྱེད་

རང་ད་ལྟའང་སད་ཆ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་ལ་མཚུངས་བསྡུར་

བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན།	 དེ་ནས་འཛིན་གྲྭར་འགྲྩོ་ཐུབ་ཙམ་ནས་འཛིན་གྲྭའྱི་

ནང་ཨང་གྲངས་སྤྲད་དེ།	 ཁྩོ་ལ་ཨང་ཀྱི་བརྒྱ་ནས་ལྔ་བཅུ་ཐྩོབ་འདུག	 ཁྱྩོད་

ལ་ཨང་ཀྱི་བརྒྱ་ནས་བཞྱི་བཅུ་མ་གཏྩོགས་ཐྩོབ་མྱི་འདུག་ཅེས་རག་ཏུ་མྱི་

གཞན་དང་མཚུངས་བསྡུར་བས་པར་བརེན།	རང་གྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ངྩོ་བྩོ་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	 མཚུངས་བསྡུར་ཤེས་པའྱི་སབས་སུ་འགྲན་

བསྡུར་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན།	འགྲན་བསྡུར་བེད་དུས་སྩོ་སྩོ་གང་ཡྱིན་མྱིན་

གྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པར།	 ངའྱི་གྲྩོང་པ་ལ་སྣུམ་འཁྩོར་གཉྱིས་ཡྩོད་ན་ང་

ལ་སྣུམ་འཁྩོར་གསུམ་དགྩོས་པའྱི་བསམ་བྩོ་དེ་མ་གཏྩོགས།	 སྣུམ་འཁྩོར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གསུམ་གྱིས་གང་བེད་སམ་པའྱི་བསམ་བྩོ་དེ་བརླགས་ཟྱིན།	 དེ་ལྟར་མྱིའྱི་

བསམ་བྩོའྱི་ནང་རང་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཤེས་པའྱི་ནུས་པ་དང་བང་དྩོར་རང་

སྟྩོབས་ཀྱིས་འབེད་པའྱི་ནུས་པ་དེ་ཉམས་སབས་མྱིས་གང་བཤད་བཞྱིན་

མྱི་འགྲྩོ་ཐབས་མེད་རེད།

	 མཚུངས་བསྡུར་དང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་སབས།	 འབྩོར་མེད་གྲལ་རྱིམ་དང་བཟྩོ་པའྱི་གྲལ་རྱིམ་གཉྱིས་

པྩོ་ལ་ཧ་ཅང་བཤུ་གཞྩོག་བྱུང་ཞྱིང་།	 དེ་ཡང་ཁྩོམ་རྭ་བྱུང་བ་དང་།	 ཅ་ལག་

ཀང་ཐྩོན་སྐེད་མང་པྩོ་ཡྩོང་སབས།	 ཚང་མའྱི་ཁེ་བཟང་དེ་མ་ར་འཛུགས་

མཁན་དེར་ཡྩོང་།	 དཔེར་ན།	 མྱི་གཅྱིག་གྱིས་མ་ར་སྩོར་འབུམ་གཅྱིག་

གྱིས་ལྷམ་བཟྩོ་བའྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཁེ་བཟང་

རྣམས་བདག་པྩོ་དེས་འཁྱེར་ཞྱིང་།	 ལས་མྱི་དང༌བཟྩོ་པའྱི་ག་ཆ་དེ་སྦྱིན་

བདག་གྱིས་ཐག་གང་བཅད་རེད།	 བཟྩོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁེ་བཟང་

འདྱི་ཙམ་འདུག	 དེ་ང་ཚོས་བཟྩོས་པ་ཡྱིན་སྟབས།	 ང་ཚོ་ལ་རག་དགྩོས་

ཞེས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	 མ་རའྱི་བདག་པྩོས་ཁྱེད་ལ་སྩོར་མྩོ་བརྒྱ་ག་ཆར་

སྤྲྩོད་ཀྱི་ཡྱིན།	འདྩོད་པ་མེད་ན་རྒྱུགས།	མྱི་གཞན་པ་འཁྱིད་ཡྩོང་ཆྩོག་ཅེས་

བཤད་དེ།	གང་ལྟར་ཁེ་བཟང་གང་ཡྩོད་མ་རའྱི་བདག་པྩོར་ཕྱིན་ཏེ།	མ་རའྱི་

བདག་པྩོ་དེ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པྩོ་ཆགས་ཤྱིང་།	 བཟྩོ་པ་རྣམས་རག་ཏུ་མ་

རའྱི་བདག་པྩོས་ག་ཆ་གང་སྤྲད་མ་གཏྩོགས།	 དེ་ལས་ལྷག་པ་རག་རྒྱུ་མེད་

སྟབས།	 ཀཱལ་མར་ཁེ་སྱིའྱི་	 (Karl Marx)རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་

རྱིན་ཐང་ལྷག་མའྱི་	 (surplus value) སད་ཆ་དེ་ཡྩོང་།	 ཁྩོང་གྱིས་རྱིས་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྒྱག་སྟངས་ནྱི་གལ་ཏེ་མ་ར་སྩོར་མྩོ་འབུམ་གཅྱིག་བཙུགས་ཡྩོད་ན་དེའྱི་

ཐྩོག་ཏུ་ཁེ་བཟང་སྩོར་མྩོ་ཁྱི་གཅྱིག་མ་ར་འཛུགས་མཁན་དེ་ལ་བདག་པ་

དང་།	 ད་དུང་ཁེ་བཟང་ཡྩོད་ན།	 དེ་ནྱི་རྱིན་ཐང་ལྷག་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 དེ་བཟྩོ་

པ་ལ་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀང་མྱི་འགྲྩོ་བར་བརེན།	 རྒྱུ་མཚན་ཐུག་ས་དེ་ཁེ་བཟང་

བགྩོ་བཤའ་བེད་རྒྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་(distribution system)ཚད་ལྡན་མེད་

པ་དེའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་སྟབས།	 འཛམ་གྱིང་གྱི་བཟྩོ་པ་དང་ལས་མྱི་རྣམས་

གཅྱིག་བསྒྱིལ་གྱིས་མ་རའྱི་བདག་པྩོ་ནས་ཁེ་བཟང་ལྷག་མ་དེ་འཐྩོབ་པ་

བེད་དགྩོས་ཞེས་བཤད་པ་རེད།	 དེ་ལྟར་མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བདག་པྩོ་

རྣམས་ཀྱིས་མ་ར་དེའྱི་ཁེ་བཟང་འདྲ་མཉམ་བགྩོ་བཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ལ་སྤྱི་

ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཞེས་བརྩོད།

	 འྩོན་ཀང་སྟབས་ཉེས་པ་ཞྱིག་ལ་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་མར་ཁེ་སྱི་དང་ལེ་

ཉྱིན་རྱིང་ལུགས་འྩོག་ཕྱིན་ནས་མ་རའྱི་བདག་པྩོ་རྣམས་མེད་པ་བཟྩོས་

ནས་ཚང་མ་གཞུང་བཞེས་བཏང་རུང་།	སེར་གྱི་མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་དེ་མེད་

པ་ཆགས་པ་ལས་གཞུང་གྱི་མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་དེ་གནས་པ་ཡྱིན་སྟབས།	

བཟྩོ་གྲྭ་དང་ཐྩོན་སྐེད་ཀྱི་སེ་ཚན་ཚང་མ་གཞུང་འཛིན་བེད་རུང་།	 རྱིན་

ཐང་ལྷག་མའྱི་ཁེ་བཟང་གྱི་ཆ་ཤས་མང་ཤྩོས་དེ་དམག་དང་མཚོན་ཆའྱི་

ཐྩོག་བཏང་བ་ལས་བཟྩོ་པའྱི་གྲལ་རྱིམ་ལ་གང་ཡང་ཐྩོབ་མེད།	 དེ་ལྟར་སྤྱི་

ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དེ་ད་བར་ར་བ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་མེད།

	 མའྩོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་མར་ཁེ་སྱི་ནས་གཡར་བ་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱ་མྱི་རང་དང་

འཚམས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་མདུན་མཆྩོང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཆེན་མྩོ་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐྩོག་ནས་ཉྱིན་ཤས་ནང་བཟྩོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ཤེས་བས་ཀང་ལམ་དུ་རྒྱུགས་མེད།	 དེ་རེས་ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་གྱིས་ང་

ཚོ་ཚང་མ་ཕྱུག་པྩོ་ཆགས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས།	ཐབས་ལམ་ག་རེ་བཏྩོན་

ནའང་འགྲྱིགས་ཤྱིང་།	 ཙི་ཙི་གསད་རྒྱུ་ཁྩོ་ན་དམྱིགས་ཡུལ་མ་གཏྩོགས།	

ཞྱི་མྱི་དཀར་པྩོ་དང་ནག་པྩོ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད།	 རྒྱལ་ཁབ་ཕྱུག་པྩོ་

ཆགས་རྒྱུར་མ་ར་རྱིང་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་གང་བེད་ནའང་

འགྲྱིགས།	ད་ང་ཚོ་ཁྩོམ་རྭའྱི་རྱིང་ལུགས་བེད་དགྩོས་ཞེས་བཤད།	དེས་ན་

ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་ནང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས།	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་

ལུགས་འྩོག་འགྲྩོ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཀང་མེད།	 འྩོན་ཀང་མྱི་གཅྱིག་ཀང་

མེད་ཅེས་བཤད་མྱི་ཐུབ།	 དཔེར་ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།	 པྩོན་ཌྱི་ཅེ་

རྱིར་ཨྩོ་རྩོ་ཝྱིལེ་	(Auroville, Pondicherry) ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་མྱི་སྟྩོང་

ཕྲག་གཉྱིས་ཙམ་ཡྩོད་ཅྱིང་།	 ལགས་རྱི་བརྒལ་ནས་འགྲྩོ་དུས་དངུལ་མེད་

ཐབས་མེད་ཀང་ལགས་རྱིའྱི་ནང་དངུལ་ལ་ལག་པ་འཆང་མྱི་དགྩོས་པར།	

ཚེམ་མཁན་གྱིས་རས་འཐག་པ།	 འདེབས་མཁན་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་པ་

སྩོགས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད།	 དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ལག་ལེན་བསྟར་

མཁན་གང་སར་ཡྩོད་པ་ལས།	 རྒྱལ་ཁབ་ཐྩོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་

ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མེད།

	 སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བྩོ་

དེ་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང༌།	 ནུས་པ་དང་

འཚམས་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་བསམ་བྩོ་ཡྩོད་མཁན་དེ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལུགས་དང་།	 དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་བ་རྒྱུ་དང༌།	 ཐྩོན་སྐེད་

དང་མཚུངས་པའྱི་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་བ་རྒྱུ།	 དེ་ལ་བརེན་ནས་ཁེ་བཟང་

བཟྩོ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁྱེར་མཁན་དེ་ལ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཟེར།

	 དེང་སང་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཡང་བརླགས་ཟྱིན།	 མང་ཆེ་

བས་ཁྩོམ་རྭའྱི་རྱིང་ལུགས་	(market oriented economy) དང་།	བག་

མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིང་ལུགས།	 (consumerism) དེའྱི་ནང་ནས་གུ་

ཡངས་	 (liberal) ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་རེད།	 ཁྩོང་

ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བྩོ་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་ཟེར་བ་དེ་རེད།	 འཛམ་གྱིང་

ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་སྟྩོན་ཐྩོག་འདྱིར་བཏབ་རུང་འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་

གང་དུའང་ཟ་ཐུབ་པ།	དཔེར་ན།	འདྱིར་ཁྩོམ་དུ་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་

བའྱི་ཀུ་ཤུ་དེ་འདྲ་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད།	 དེ་བཞྱིན་འདྱིར་སྐེས་པ་ཡང་གཞན་དག་

གཅྱིག་ནས་ཟ་ཞྱིང་།	 དེར་བརེན་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཐྩོན་སྐེད་ཡྩོངས་རྩོགས་

ཁྩོམ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནང་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་དེ་ཁྩོམ་རྭའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་

དཔལ་འབྩོར་གྱི་གནས་སྟངས་རེད།

	 མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་གནས་སྟངས་དེའྱི་དབང་གྱིས་ནུབ་

ཕྩོགས་ལ་བཟྩོ་ལས་ཅན་གྱི་གསར་བརེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་།	 དམག་ཆེན་

གཉྱིས་འཛིངས་པ་མ་ཟད།	 ད་བར་དམག་འཁྲུག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་

ལས།	 ཁྩོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་དང་།	 འཚེ་བ།	 འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས།	

ཆྩོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚུན་མ་འཆམ་པ།	 མྱི་འབྩོར་འཕེལ་རྒྱས་སྩོགས་

ཡྩོང་མུས་རེད།	 ཇྱི་སྱིད་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་དེ་འགྱུར་བ་མ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཕྱིན་བར།	 ང་ཚོའྱི་གྩོ་ལ་འདྱི་ཡུན་རྱིང་འདང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་མེད།	 ང་ཚོ་རྒས་

འཁྩོགས་ཚོ་མྱི་ཚེ་འཁྱྩོལ་ཡང་།	 ཁྱེད་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་སའྱི་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་

ཐྩོག་མྱི་དང་སྩོག་ཆགས་འཚོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྩོང་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེ།

	 དེ་བཞྱིན་སའྱི་གྩོ་ལའྱི་ཚ་དྲྩོད་ལྩོ་རེ་ནས་ལྩོ་རེར་རྒྱས་པ་དང་།	 མཐའ་

མར་བསལ་པ་མེས་འཇྱིག་པ་ཟེར་བ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་

ལ་སེབས་ཡྩོད།	 དེ་ཚོ་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་ཁྩོམ་རྭའྱི་རྱིང་ལུགས་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།

	 ང་ཚོ་བྩོད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་།	 སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་དང་

རྒྱ་གར་ཁྱྱིམ་མཚེས་སུ་ཡྩོད་མུས་རེད།	 བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལྩོ་

ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཤྱིག་སྩོག་པྩོའྱི་མངའ་འྩོ ག་ལ་ཕྱིན་པ་མ་གཏྩོགས།	 སྟྩོབས་

ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གང་གྱིའང་དབང་དུ་སྩོང་མེད།	དེ་དུས་བྩོད་པ་ལ་ད་ལྟ་ལས་

ལྷག་པའྱི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀང་གང་ཡང་མེད།	 རྒྱ་ནག་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆུང་

དྲགས་པ་དེ་འདྲའང་མྱིན།	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀས་བྩོད་ཐྩོག་དབང་སྒྱུར་

མ་བས་པར་རང་དབང་གནས་ཐུབ་པ་དེ་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ལྷྱིང་

འཇགས་ཡྩོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རེད།	 བརྒྱ་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་

གུང་ཁན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརེ་བྱུང་མ་ཐག་བྩོད་ནང་བཙན་འཛུལ་

བེད་དགྩོས་པ་དེ་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་རྱིང་ལུགས་སམ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་

གསར་པ་དེ་སེབས་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད་ཅེས་བརྩོད་ན་མྱི་འགྲྱིག་པ་གང་

ཡང་མེད།

	 དེས་ན་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྩོག་ཆགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་དགྲ་གཙོ་བྩོ་དང་།	 ང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚོ་ར་མེད་གཏྩོང་མཁན་གྱི་ནུས་པ་གཙོ་བྩོ་དེ་ཁྩོམ་རྭའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་

བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་རྱིང་ལུགས་འདྱི་གཉྱིས་ནང་འདུས་ཤྱིང་།	དེའྱི་དབང་

གྱིས་དམག་འཐབ་དང་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པ་བྱུང་།	 དཔེར་ན།	 ཨ་

རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་རེ་སེབས་སབས་དམག་འཁྲུག་རེ་རྒྱག་དགྩོས་

པ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན།	 བཟྩོ་གྲྭའྱི་ནང་མཚོན་ཆ་བཟྩོས་པ་དེ་ལ་ཁྩོམ་རྭ་

དགྩོས་སྟབས།	དམག་མ་བྱུང་ན་ཁྩོམ་རྭ་གནས་ཀྱི་མེད།	ཝེཏནམ་	(Viet-

nam)	གྱི་དམག་ལྩོ་ཉྱིས་ཤུ་ཙམ་འཛིངས་པ་རེད།	ཨ་རྱིས་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་

དམག་ཐྩོབ་དགྩོས་ན་ཐྩོབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད།	འྩོན་ཀང་དམག་

ཐྩོབ་ཤྩོར་གྱི་སད་ཆ་མེད་ཅྱིང་།	དམག་འཁྲུག་མུ་མཐུད་བསད་ན་མཚོན་ཆ་

བཙོང་བའྱི་ཁྩོམ་རྭ་དེ་ཐྩོབ་པ་རེད།	 སདྡཱམ་ཧུསེཎ་གྱི་ལག་ནས་འཛམ་གྱིང་

ལ་གནྩོད་པའྱི་མཚོན་ཆ་གང་ཡང་རག་མེད།	 རག་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་དང་པྩོ་

ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད།	ཡྱིན་ནའང་དམག་དེ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།	གང་ལྟར་ཁྩོམ་རྭ་

མུ་མཐུད་དགྩོས་པ་དེ་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བྩོ་ལྟ་བུ་རེད།	དེའྱི་

དབང་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཐྩོན་ཁུངས་རྣམས་རྩོགས་པ་དང་།	ཆུ་རླུང་མྱི་གཙང་

བ།	 གངས་རྒན་རྣམས་བཞུ་བ་སྩོགས་འཛམ་གྱིང་འཕྲྩོ་བརླག་ཏུ་འགྲྩོ་

བཞྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས།	ཟླ་བ་དང་མྱིག་དམར་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་

འདུག་གམ་བལྟ་ཡྱི་ཡྩོད།	 དེ་ནྱི་འབྩོས་རྒྱུའྱི་བསམ་པ་མ་གཏྩོགས།	 ཡག་

དྲགས་ནས་ཕ་གྱིར་ཕན་ཐྩོགས་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད།	 ད་ལྟ་

འཛམ་གྱིང་འཕྲྩོ་བརླག་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་

མྱི་ཐུབ་སམ།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

	 ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རླབས་ཆེན་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ལྩོ་

ལྔ་དྲུག་ནང་མ་ཕྱིན་ན།	 འཛམ་གྱིང་ཐྩོག་མྱི་འཚོ་སྩོད་ཐུབ་པ་དེ་ཡུན་རྱིང་

གནས་མྱི་ཐུབ།	ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གཞྩོན་པ་ཟུར་པ་ཨལ་གྩོར་གྱིས་	The 

inconvenient truth	 	 ཞེས་པའྱི་གྩོག་བརན་ཞྱིག་བཟྩོས་འདུག་པ་དེ་

ལ་གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་ཐུབ།	 སྤྱིར་བཏང་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་རུང་།	 ད་

དུང་རང་ཤྱི་རྒྱག་མཁན་ལྟ་བུར་མདུན་དུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་རེད།	 དེས་ན་སྤྱི་

ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ནྱི་ད་བར་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་

སྟབས་དེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བརྱི།	 དེ་ནས་མ་ར་རྱིང་ལུགས་ནྱི་ད་ལྟའྱི་རྒུད་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་སྟབས།	 དེ་མཐའ་གཅྱིག་ལ་

བརྱི།	མཐའ་དེ་གཉྱིས་དང་བལ་བའྱི་དབུས་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན།	དངྩོས་ཡྩོད་

ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐྩོན་སྐེད་དང་།	 བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་

མྱིན་པར་བེད་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་བ་རྒྱུའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་སམ་ལམ་

སྩོལ་ཞྱིག་ལ་ཟེར་བ་རེད།།	།།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

༈ ཤེས་ཡློན་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་ཟབ་སྦློང་ཐེངས་

བཞྲི་པའྲི་ཐློག་གཞྲི་རྲིམ་འློག་མའྲི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་

གནང་བའྲི་གསུང་བཤད།

༼	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	༽

༄༅། །དེ་རིང་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཕེབས་པའི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚང་མར། 

ཐྱོག་མར་བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང༌། ང་རང་སྒེར་བཅས་ཀི་

ངྱོས་ནས་འཚམས་འདི་དང་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོ་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་སྒིག་ཞུས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ལ་གལ་ཆེན་པྱོར་

བརྩིས་ཏེ་ཐག་རིང་པྱོའི་སྱོབ་གྲྭ་མང་པྱོ་ནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་

ཕེབས་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་མང་པྱོ་དེའི་རིང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པྱོས་ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་སྐྱོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྱོབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་གནང་རྒྱུའི་གྱོ་

སྐབས་བྱུང་ཡྱོད་པར་བརེན། ཟབ་སྦྱོང་དུ་མ་ཕེབས་སྱོན་གི་སྱོབ་ཁིད་གནང་

སངས་དང༌། ཟབ་སྦྱོང་རེས་སྱོབ་ཁིད་གནང་སངས་ཀི་སྤུས་ཀའི་ཐྱོག་ཏན་

ཏན་ཁད་པར་དང་ཡར་རྒྱས་ཡྱོང་བའི་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡྱོད། དེ་མ་བྱུང་

ན་ཟབ་སྦྱོང་རྣམས་ཆྱོ་ག་ཕག་ལེན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཉེན་ཡྱོད། དེང་སང་ཟབ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

སྦྱོང་དང༌། ལས་གྲྭ། བགྱོ་གེང་ཚོགས་འདུ་སྱོགས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་

ཏེ་ཚོགས་འདུ་མང་པྱོ་ཚོགས་པའི་འབས་བུར་ཆྱོས་དེད་ཤྱོར་ཟེར་བ་བཞིན། 

ཤེས་ཡྱོན་ལའང་ཤེས་དེད་ལྟ་བུ་ཤྱོར་ན་ཕན་ཐྱོགས་གང་ཡང་མེད། དངྱོས་

གནས་བས་ན་ཟབ་སྦྱོང་སྤྱོད་མཁན་ངྱོས་ནས་ག་སྒིག་གཏིང་ཟབ་ཀིས་ཟབ་

སྦྱོང་དུ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀིས་སར་མ་གསན་པ་ཞིག་མ་གསན་ནའང་

སར་མ་གྱོ་བ་ཞིག་གྱོ་བ་བཟྱོ་དགྱོས་པ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་རུང༌། ཟབ་

སྦྱོང་ནང་ང་དང་ང་འད་བའི་མི་རྣམས་སྐད་གཏྱོང་དུས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་མ་

སེབས་གྱོང་ག་སྒིག་གི་གྱོ་སྐབས་མེད་པར་གྱོ་བུར་དུ་གང་དན་པ་དེ་བཤད་

དུས་དྱོན་དམ་གི་ཕན་ཐྱོགས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཡྱོང་དཀའ། འྱོན་ཀང་ཤེས་ཡྱོན་

སིད་བྱུས་འདི་ཟིན་བིས་དང་གྱོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་སྱོགས་ཀི་སྐབས་

སུ་ང་རང་ཡྱོད་སབས། རྒྱུས་མངའ་གང་འཚམས་ཡྱོད་རེད། དེར་བརེན་བང་

བསྒིགས་ནས་བཤད་རྒྱུའི་གྱོ་སྒིག་མེད་རུང༌། རེས་སུ་དི་བ་དིས་ལན་གནང་

སྐབས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ཡྱོད་ན་དེའི་རྒྱབ་ལྱོངས་

གསལ་བཤད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད།

ད་རེས་འདིར་ཕེབས་པ་རྣམས་གཞི་རིམ་འྱོག་མའི་འཛིན་གྲྭ་ཁག་

གི་རྒན་ལགས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སྱོང༌། སྤིར་བཏང་དེང་རབས་ཚན་

རིག་གམ་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདིའི་ནང་སྱོན་འགྱོ་དང་དམའ་

རིམ་འཛིན་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་དགེ་རྒན་གི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནས་གལ་

གནད་ཆེ་ཤྱོས་སུ་བརྩི་ཞིང༌། དེ་སྐབས་ཀི་དགེ་རྒན་རྣམས་གནས་ཚུལ་

གསར་པ་ངྱོ་སྤྱོད་དང་ལན་སྐེལ་བ་ཙམ་མིན་པར་ཕྲུ་གུའི་བསམ་བྱོ་དང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ལུས་ཀི་འཚར་ལྱོངས་གཉིས་ཀར་མཉམ་རུབ་བེད་མཁན་གི་བྱོ་མཐུན་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། དེར་བརེན་སྱོན་འགྱོ་དང་གཞི་རིམ་འྱོག་མའི་ནང་རྩིག་

པ་ལྟ་བུའི་རྨང་གཞི་ཡག་པྱོ་ཞིག་བཏིང་མ་ཐུབ་པའམ་ཐིག་ཚད་ཀིས་མ་

འགིགས་པར་ཀྱོག་ཀྱོག་ཅིག་ཆགས་ན། རེས་སུ་གཞི་རིམ་གྱོང་མ་དང་མཐྱོ་

རིམ་ལ་སེབས་སྐབས་འདུ་བེད་སྱོ་ན་མི་གནས་པ་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་

ཡིན་སབས། འགྱུར་བ་གཏྱོང་མི་ཐུབ་ཅེས་བརྱོད་དཀའ་ཡང་ཁག་པྱོ་ཞིག་

ཏན་ཏན་ཆགས་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་དགྱོས་ན། ལྱོ་ལྔ་དྲུག་ནང་

བརྒྱབས་ཟིན་པའི་རྩིག་པ་ཆ་ཚང་བཤིག་ན་མ་གཏྱོགས་བཟྱོ་བཅྱོས་གཏྱོང་

ཐབས་མེད། དེས་ན་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྲུ་གུར་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྐབས་

ཀི་དགེ་རྒན་ཆགས་པར་བརེན། སྱོབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ། དེ་

བཞིན་ཟབ་སྦྱོང་དང་ཆེད་སྦྱོང་སྱོགས་སུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་དགྱོས་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ།

ཟབ་སྦྱོང་དང་ཆེད་སྦྱོང་རྣམས་ཉིན་ལྔ་དང་བཅུ་ཙམ་གི་དུས་ཚོད་

ངེས་ཅན་ནང་བ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་ཙམ་གིས་དགེ་རྒན་གི་མི་ཚེའི་རིང་ལ་

འདང་དཀའ། དེས་ན་ཟབ་སྦྱོང་དང་བསྐར་སྦྱོང་རྣམས་ཉིན་ལྟར་གནང་

དགྱོས་པ་ཞིག་རེད། དགེ་རྒན་གི་ལས་དྱོན་ནི་ཁིམས་རྩྱོད་པའི་ལས་དྱོན་

དང་འད་ཞིང༌། ཁིམས་རྩྱོད་པས་ཁིམས་ཁང་ནང་ཁ་མཆུ་རྒྱག་སྐབས་ཉིན་

ལྟར་དི་བ་དང༌། ཁ་མཆུ། རྩྱོད་གེང་བཅས་མི་འད་བ་རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་

སུ་ག་སྒིག་གིས་གདྱོང་ལེན་བ་དགྱོས། འཚེམ་པྱོ་བ་བཞིན་ཐེངས་གཅིག་

འབེག་སངས་དང་འཚེམ་སངས་བསབས་ཟིན་ན་ཉིན་ལྟར་འད་བཤུས་ཀིས་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

འགྱོ་ཐབས་མེད། སྱོབ་སྱོན་སྐབས་ཕྲུ་གུའི་ཁམས་དང༌། བསམ་པ། བག་ལ་

ཉལ་མི་འད་བ་དང༌། ཕིའི་ཁྱོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་མི་འད་བ། སྱོབ་ཚན་གི་

རིམ་པ་མི་འད་བ། ཕྲུ་གུའི་བྱོ་གྱོས་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དབང་གིས་བསམ་

བྱོའི་ནང་དི་བ་མི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་ཡྱོང་བ་བཅས་ལ་བརེན། ཉིན་ལྟར་སྱོབ་

ཕྲུག་རེ་རེའི་དྱོན་དུ་དམིགས་བསལ་གིས་སྱོབ་སྱོན་བེད་སངས་ག་སྒིག་དང་

ཉམས་ཞིབ་བེད་དགྱོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགྱོས་ཀང༌། རྒྱུན་དུ་

དགེ་རྒན་ཚོས་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡྱོད།

གལ་ཏེ་སྐར་མ་སྱོ་ལྔའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ལེན་དགྱོས་ན་དེའི་སྱོན་དུ་ག་

སྒིག་ཆེད་ཉུང་མཐར་ཚུྱོད་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་གཏྱོང་ཐུབ་ན་འཛིན་གྲྭའི་

ནང་གི་སྱོབ་སྱོན་ཚད་ལྡན་ཡྱོང་རྒྱུ་ལས། དེ་མིན་ཉིན་ལྟར་བསྐར་ལྡབ་ཡང་

ལྡབ་ལས་གསར་པ་ཞིག་འཐྱོན་རྒྱུ་མེད། དེང་རབས་ཀི་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་

བ་ཚོས་དེའི་སྐྱོར་བྱོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ནང་དྱོན་རིག་པའི་གཞུང་ནས་

བསན་པ་བཞིན་ཞིབ་ཚགས་དང་གཏིང་ཟབ་ཤེས་ཀི་མེད་རུང༌། རགས་པ་

ཙམ་རེ་ཁྱོང་ཚོས་ཀང་ཤེས་ཀི་ཡྱོད། དེང་སང་ཁེད་ཚོས་གནང་མིན་མི་ཤེས་

ཀང༌། གཞན་སྱོན་མ་ཡིན་ན་དགེ་རྒན་ཚོས་འཛིན་གྲྭའི་ཉིན་དེབ་བརྒྱང་

དགྱོས་པ་དང༌། དེའི་ནང་བདུན་གཅིག་གམ་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག ཡང་ན་

ཚོགས་དུས་གཅིག་གི་སྱོབ་ཚན་སྱོབ་སྱོན་བེད་སངས་སྱོན་ནས་ག་སྒིག་

གིས་འབི་དགྱོས་པ་དང༌། སྱོབ་སྱོན་བས་རེས་དཀའ་ངལ་གང་ཕད་དང་

ཉམས་མྱོང་ཇི་བྱུང་རྣམས་འབི་དགྱོས་པ། དེ་ནས་ཉིན་དེབ་དེ་གྱོང་རིམ་གི་

དགེ་རྒན་ཆེན་མྱོ་སྱོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཟིགས་ཏེ་དགེ་རྒན་དེའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

བེད་ཕྱོགས་བསྐར་ཞིབ་གནང་བའི་ལམ་སྱོལ་ཡྱོད་རེད། འྱོན་ཀང་ལམ་

སྱོལ་ཡག་པྱོ་ཇི་ཙམ་ཡྱོད་ཀང་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ནས་འཆར་ཅན་ཆྱོ་

ག་ཕག་ལེན་ལ་འགྱོ་རྒྱུ་དེ་མིའི་གཤིས་ལུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། གསར་གཏྱོད་

ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཚོའང་ཆྱོ་ག་ཕག་ལེན་དུ་སྱོང་ནས་དགེ་རྒན་གིས་ཀང་འབི་

ཆྱོག་ཆྱོག་ལྟ་བུ་གནང་གི་ཡྱོད།

སྱོན་མ་ང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་སྱོད་སྐབས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་རྱོང་གི་ཤེས་ཡྱོན་

འགན་འཛིན་(District Education Officer)དེ་མཧཱབྱོདྷིའི་སྱོབ་གྲྭའི་

མཛད་སྒྱོ་ཞིག་ཏུ་མཉམ་དུ་འཁེལ་སྱོང༌། དེ་དུས་ཁྱོང་གིས་ཀུ་རེ་དང་

སྦྲགས་བཀའ་མྱོལ་ཞིག་གནང་བ་དེ་ད་བར་བརེད་མྱོང་མེད། ཁྱོང་གིས་

དགེ་རྒན་ཞིག་གི་མིང་འབྱོད་དེ ་ཁྱོང་སྱོབ་གྲྭར་ལྱོ ་བཅྱོ ་བརྒྱད་ཕིན་

ཡང་སྱོབ་སྱོན་གི་ཉམས་མྱོང་ལྱོ་གཅིག་མ་གཏྱོགས་མེད་ཅེས་གསུངས་

སྱོང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཁྱོང་གིས་ལྱོ་དང་པྱོར་ཉམས་མྱོང་ཆ་ཚང་

བསགས་པ་དེ ་ལྱོ ་གཉིས་པ་ནས་བསྐར་ལྡབ་ཀིས་ཕིན་པར་བརེན་

ཉམས་མྱོང་ལྱོ་གཅིག་མ་གཏྱོགས་མེད་ཅེས་གསུངས་པའི་བཀའ་མྱོལ་

དེ་གཏིང་ཟབ་པྱོ་རེད།

ང་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་གི་ལས་ཀ་མང་པྱོ་ཞིག་ཐྱོག་བསམ་བྱོའི་ནང་དན་

པ་དང་ཤེས་བཞིན་བསེན་རྒྱུ་དང་། རིག་པ་བསྒིམ་རྒྱུ་དེ་ལུས་འགྱོ་བའི་ཉེན་

ཁ་ཡྱོད། ཁ་སང་དང༌། དེ་རིང༌། སང་ཉིན་བཅས་ལ་བེད་རྒྱུ་རྣམས་གཅིག་

པ་ཡིན་དགྱོངས་ན་དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་དེ་མི་བསྒྲུབ་ཅིང༌། ལར་ནས་

དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་དང་མི་བསྒྲུབ་ནི་དགེ་རྒན་སྱོ་སྱོས་བསྐར་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཞིབ་ཐུབ་རྒྱུ་ལས་དགེ་རྒན་ཆེན་མྱོ་དང༌། སྱོབ་སྤི་སྱོགས་ཀིས་མི་ཐུབ། གྱོང་

རིམ་གིས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སེབས་མི་སེབས་དང༌། དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་བསད་

མི་བསད་བཅས་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུ་ལས། གཞན་སྱོབ་སྱོན་ཚད་ལྡན་བྱུང་དང་

མི་བྱུང་གཟིགས་མི་ཐུབ། དེ་གཟིགས་ཐུབ་མཁན་དང་པྱོ་དེ་དགེ་རྒན་སྱོ་སྱོ་

རེད། གཉིས་པ་ཞིག་ཡྱོད་ན་དགེ་ཕྲུག་ཚོ་རེད། དགེ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་

ཡར་རྒྱས་ཀི་ཚད་གཞིའི་ཐྱོག་ནས་དགེ་རྒན་གིས་སྱོབ་སྱོན་ཡག་པྱོ་གནང་

དང་མི་གནང་ཤེས་ཐུབ་པ་དང༌། དགེ་རྒན་གིས་དགེ་ཕྲུག་ཇི་ཙམ་སྨིན་པ་

ཞིག་བཟྱོས་ཡྱོད་མེད་སྱོ་སྱོས་ཞིབ་འཇུག་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད།

སྱོབ་སྱོན་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་ན་དགེ་

རྒན་དེ་འཕྱོ་བརླག་གམ་རུལ་འགྱོ་ཞིང༌། དགེ་རྒན་ལ་རྒྱུན་དུ་སྱོབ་སྱོན་ལས་

དྱོན་ཐྱོག་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་འཕད་དང་དེ་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་

བཙལ་བཙལ་བ་བསད་ན། དེའི་སྱོབ་སྱོན་གི་ལས་དྱོན་དེ་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་ཞིང༌། 

དེ་སྐབས་ཉམས་མྱོང་གསྱོག་བཞིན་སྱོབ་སྱོན་ཚད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་རང་

གིས་རང་ལ་རྱོག་ཞིབ་ཀང་མཉམ་དུ་འགྱོ་བ་ཡིན། ཚད་འཛིན་ས་བདེ་ཤྱོས་

ནི་ཉིན་རེའི་འཛིན་གྲྭའི་སྱོབ་སྱོན་ཟིན་རེས་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་དཀའ་ངལ་

འཕད་པ་དང༌། ཐབས་ལམ་འགྱུར་བ་གཏྱོང་དགྱོས་པ། ཐབས་ལམ་གསར་པ་

བཙལ་དགྱོས་པ་བཅས་ཀི་དི་བ་མང་པྱོ་བསམ་བྱོའི་ནང་མ་སེབས་ན་དགེ་

རྒན་དགེ་ཕྲུག་བར་ལ་གྱོ་བརྡ་ཡག་པྱོ་མ་འཕྱོད་པའི་རགས་ཤིག་བསན་གི་

ཡྱོད། དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་བར་གྱོ་བརྡ་ཡག་པྱོ་ཞིག་འཕྱོད་ཕིན་ཆད། དི་

བ་དང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཧ་ལམ་ཡྱོང་ཐབས་མེད། དི་བ་རྱོགས་སྐབས་



192

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

སྱོབ་སྦྱོང་ཡག་པྱོ་མི་ཡྱོང་བ་རེད། སྱོན་མ་གྲྭ་སར་བསད་སྐབས་ཟུར་ཟའི་

སྒྲུང་ཞིག་ཡྱོད་ཅིང༌། དཔེ་ཆ་བ་ཞིག་གིས་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སིང་པྱོ་

ཆ་ཚང་བཀགས་ཀང་། རགས་བསལ་གཏྱོང་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་ཅེས་

བཤད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་སྱོལ་ཡྱོད། དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སིང་པྱོ་ཆ་ཚང་

བཀགས་ནས་རགས་བསལ་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དེ་འཁགས་བག་སྒང་ལ་

འདེད་བརྡབ་ཤྱོར་བ་བཞིན་སྱོང་བ་ལས་ཚིག་དྱོན་གཅིག་ལའང་ཡག་པྱོ་

ཟུག་མེད་པའི་རགས་རེད།

དེས་ན་དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིའི་རིང་དི་བ་

ཞིག་དང་རྱོག་ཞིབ་ཅིག་ནང་གནས་ན། དགེ་རྒན་དང༌དགེ་ཕྲུག་བར་གི་

སྱོབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་བཅས་ཚད་ལྡན་ཡྱོང་གི་ཡྱོད། དེ་མིན་འདི་རེད། འདི་

མ་རེད། འདི་ཡིན། འདི་མིན་ཞེས་ཐག་ཆྱོད་དེ་བསབ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་རྨྱོངས་

དད་དུ་འགྱོ་ཉེན་ཆེ། གང་དུ་ཡིན་རུང་ཐེ་ཚོམ་དང༌། དྱོགས་པ། དི་བ་ཞིག་

སེབས་དགྱོས། དགེ་ཕྲུག་གི་བསམ་བྱོའི་ནང་དི་བ་མང་པྱོ་སེབས་སྐབས་དེ་

དང་མཉམ་དུ་རྱོག་དཔྱོད་ཀི་རིག་པ་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལམ་

དེ་དགེ་རྒན་གིས་བཙལ་ནས་རྱོགས་པ་བེད་པ་ལས། ལམ་སང་ཐག་ཆྱོད་

པའི་ལན་རག་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་སྤད་ན་སྱོབ་སྱོན་གི་ལས་དྱོན་དེ་ཚད་

ལྡན་ཞིག་ཡྱོང་གི་མེད། ཇེ་ཀྲ�ཥྞ་མཱུརི་ (J. Krishnamurthy)ཡིས་ཁེད་རང་

དི་བའི་མཉམ་དུ་མི་ཚེ་བསྐལ་ཐུབ་བམ། དི་བའི་མཉམ་དུ་བསད་ཐུབ་བམ་

ཞེས་རག་ཏུ་གསུང་གི་ཡྱོད། དི་བའི་མཉམ་དུ་མི་ཚེ་བསྐལ་ཐུབ་པ་ཆགས་

སྐབས་སྱོབ་སྦྱོང་འགྱོ་ཚུགས་ཀི་ཡྱོད་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་རྒན་ལགས་རྣམ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

པ་ཚོས་གཞི་རིམ་གི་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་དགྱོངས་པར་འཇགས་དགྱོས།

ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ནང་དྱོན་ཚན་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་

ནག་པྱོ་འབྲུ་བཤེར་གི་ཐྱོག་ནས་བགྱོ་གེང་གནང་གྲུབ་ཀང༌། ཤེས་ཡྱོན་སིད་

བྱུས་ཀི་གཞི་རིམ་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདྱོད་བྱུང༌། ཤེས་

ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདི་འད་ཞིག་བཟྱོ་དགྱོས་པའི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་བམ་

བསམ་ཚུལ་གང་ཡྱོད་པ་དང༌། དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་ལམ་སྱོལ་དང་མི་

འད་བའི་ཁད་པར་གང་ཡྱོད། སྱོབ་ཚན་དང་བེད་སངས་རྣམས་ཧ་ལམ་འད་

ཡང་འདིར་མི་འད་བ་གང་ཡྱོད་བཅས་དགྱོངས་སིད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

འདིའི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཆ་ཚང་ཞིག་མ་གཟིགས་པར་སྱོབ་ཚན་དང༌། སྒྱོམ་གཞི། 

སྱོབ་དུས་ཙམ་ལ་གཟིགས་ན་བྱོ་བ་གཞན་ཞིག་རེད་རྒྱུ་མེད།

ད་ལྟ་ཤེས་ཡྱོན་འགན་འཛིན་གིས་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེའི་ (Lord Macau-

lay) ཚིག་ཐྱོ་ཡང་བཀྲམ་ཡྱོད་ཅེས་གསུངས་སྱོང༌། ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེའི་ཚིག་ཐྱོ་

ལུང་དངས་དགྱོས་པའང་སྐབས་དེ་དུས་ཨིན་ཇི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་རྒྱ་

གར་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡྱོན་གང་འད་ཞིག་སྤད་རྒྱུའི་བསམ་བྱོ་འཁྱོར་ཡྱོད་

པ་དེ་ཁེད་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྱོས། ཤེས་ཡྱོན་དེ་ཆབ་སིད་དབང་

འཛིན་པས་རང་གི་དགྱོས་མཁྱོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལག་ཆར་ངྱོས་འཛིན་གིས་

དབང་འཛིན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

དེའི་ཤུགས་གནྱོན་ད་བར་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡྱོད། བདག་ཉིད་ཆེན་པྱོ་

གཱནྡིའི་དགྱོངས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་གར་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཙན་ཐྱོབ་མིན་ལ་མ་

ལྟྱོས་པར་བསམ་བྱོ་དང༌། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་ཡྱོན་བཅས་ཀི་རང་དབང་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

རྣམས་སྱོན་ལ་ཐྱོབ་དགྱོས་པ་དེ་ཡྱོད་ཀང༌། ཁྱོང་མི་གཅིག་གིས་གྲུབ་འབས་

ཐྱོན་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་མེད། དེ་ནི་ང་ཚོ་བྱོད་པ་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་

གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་སབས་ཞུ་ཡི་ཡྱོད།

ཉིན་ཞིག་ཌྱོཀ་ཊར་མཧཱ་བིར་པྲསད་ (Dr. Mahavira Prasad) ཡིས་

གཱནྡི་ (Gandhi) ལ་མི་ཚོས་ཇབཧར་ལཱལ་ནེཧརཱུ་ (Jawaharlal Neh-

ru) དང་ཁེད་གཉིས་དགྱོངས་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་རེད་ཟེར་གི་

འདུག ཁད་པར་གང་ཡྱོད་ཅེས་དིས་སྐབས། གཱནྡིས་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་

ཅེས་གསུངས་འདུག འྱོན་ཀང་མཧཱ་བིར་པྲསད་ཀིས་མི་ཚོས་ཁད་པར་ཆེན་

པྱོ་ཡྱོད་ཚུལ་གསུང་གི་འདུག ངེས་པར་དུ་གསུང་རྱོགས་ཞེས་ཞུ་སྐབས། 

གཱནྡིས་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཆེན་པྱོ་མེད། ནེཧརཱུས་ཨིན་ཇི་ཕར་ལྱོག་

ཀང༌། ཨིན་ཇིའི་ལམ་སྱོལ་འདིར་ལྷག་ན་སྐྱོན་མེད་པར་དགྱོངས་ཀི་ཡྱོད། 

ངས་འདི་ནས་ཨིན་ཇིའི་ལམ་སྱོལ་མེད་པ་ཆགས་ན་ཨིན་ཇི་འདིར་བསད་

ན་སྐྱོན་མེད་བསམ་གི་ཡྱོད། ང་གཉིས་ཀི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དེ་རང་

རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་བྱོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་བཤད་སྐབས་ཏག་

ཏག་བསད་མིན་མི་ཤེས། འྱོན་ཀང་དེ་ནི་དངྱོས་གནས་བསྱོམས་ཆེན་པྱོ་

ཞིག་བརྒྱབས་པ་རེད།

དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ནང་རྒྱ་དམར་བྱོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག་ཅེས་ལབ་

མཁན་མང་ཡང༌། རྒྱ་མིའི་ལེགས་བང་བྱོད་ནས་ཕར་འགྱོ་དགྱོས་ཞེས་ལབ་

མཁན་ད་བར་གཅིག་ཀང་མེད། དེ་ལྟར་ལྱོཌ་མེ་ཀྱོ་ལེའི་ཚིག་ཐྱོར་བལྟས་ན་

དམིགས་ཡུལ་གང་འད་ཞིག་བཟུང་ནས་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དང་སིད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་ཤེས་ན། ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་ཙམ་གྱོང་གི་རྒྱ་

གར་ནང་བྱུང་བ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ད་ལྟ་བྱོད་ནང་ཡྱོང་བཞིན་པ་རེད། གང་

ལྟར་དཀའ་ངལ་གཅིག་པ་རང་རེད། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་ངྱོ་ཤེས་པའི་

ཐྱོག་ནས་གདྱོང་ལེན་བ་དགྱོས། གལ་སིད་སང་ཉིན་རྒྱ་མི་ཡྱོངས་རྱོགས་

ལྱོག་ནས་བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་བྱོད་པ་ལ་སྤད་རུང་། ཆབ་སིད་

སྐྱོང་སངས་ད་ལྟ་བཞིན་བསད་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་བྱུང་མེད། དབང་

སྒྱུར་བེད་པའི་ལམ་དང་སྱོལ་ལ་ཁད་པར་མེད་ན་གཅིག་པ་རང་རེད། ད་

ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་རང་བཙན་གསར་པ་ཞེས་འཐབ་རྩྱོད་བེད་དགྱོས་པ་དེ་

གང་ལ་ཐུག་གམ། རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡྱོན་དང༌། ལེགས་བང༌། བསམ་སྤྱོད་

ཀི་རང་དབང་བཅས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཤྱོར་ཟིན་པའི་རེས་ཨིན་ཇིའི་འྱོག་ནས་

རང་བཙན་ཐྱོབ་པར་བརེན། སིད་དྱོན་རྐང་པའི་རང་བཙན་མ་གཏྱོགས་

དེ་ལས་གཞན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་གི་ཐྱོག་ཏུའང་རང་བཙན་ཐྱོབ་མེད། 

དབུལ་ཕྱོངས་རྣམས་དབུལ་ཕྱོངས་དང༌། ཡིག་རྨྱོངས་རྣམས་ཡིག་རྨྱོངས་

སུ་ལྷག་སེ་མང་ཚོགས་ནང་ཕན་གནྱོད་འབེལ་བའི་འགྱུར་བ་ཞིག་སེབས་

མ་ཐུབ་པ་རེད།

ང་ཚོ་བྱོད་མི་ལའང་ཆབ་སིད་ཀི་རང་སྐྱོང་ངམ་རང་བཙན་ཐྱོབ་རུང་། 

ནང་གི་བསམ་བྱོ་དང༌། དེས་དངས་པའི་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་པྱོ་རང་སྐྱོང་ངམ་

རང་བཙན་མ་ཐྱོབ་ན་མིང་དྱོན་མཚུངས་པ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་མེད། དེས་ན་

ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་དེ་བསམ་སྤྱོད་ཀི་རང་དབང་དང་། བསམ་བྱོའི་རང་

དབང་ཡྱོད་པ་བཟྱོ་ཆེད་དམིགས་དགྱོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། ང་ཚོའི་བསམ་



196

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

བྱོའི་རང་དབང་གི་གནས་བབ་དེ་ཤྱོར་ན་ཆབ་སིད་ཀི་རང་དབང་ཐྱོབ་པས་

ཕན་ཐྱོགས་མེད་ཅིང༌། ྋསྐབས་མགྱོན་རིན་པྱོ་ཆེས་<<བཙན་བྱོལ་ནང་གི་

རང་དབང་>>ཞེས་རང་རྣམ་གི་མཚན་བང་དུ་བིས་གནང་བ་དེས་ྋགྱོང་

ས་ྋསྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྱོག་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་

བཞུགས་ཀང་། དེང་རབས་དང་ཕིའི་གནྱོན་ཤུགས་གང་གི་དབང་དུའང་མ་

སྱོང་བར། ཐུགས་སེམས་ཀི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡྱོད་པ་ཞིག་བསན་གི་ཡྱོད། 

དེ་ནི་གཏིང་ཟབ་ཀི་བརྡ་མཚོན་ཆེན་པྱོ་ཞིག་རེད། དེ་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོས་

གྱོ་ཡི་ཡྱོད་ཀང་བྱོད་པ་དྱོ་སྣང་བེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།

ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་གང་འད་ཡྱོང་དང་མི་ཡྱོང་གི་གཞི་རྩ་སྤིར་

བཏང་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་མི་དང༌། དེའི་ནང་ནས་

ན་གཞྱོན་ལ་ལྟ་སངས་ཀི་ཐྱོག་རག་ལུས་པ་རེད། དེང་རབས་དངྱོས་གཙོ་

རིང་ལུགས་པའི་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་སངས་དང༌། ནང་པའི་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་

སངས་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་སངས་ཞེས་པ་ནི་

ཨིན་སྐད་དུ་ world view ཟེར་བ་དེ་རེད། མི་ཚང་མར་སྱོ་སྱོའི་འཇིག་རེན་

ལ་ལྟ་སངས་རེ་ཡྱོད་དགྱོས། འྱོན་ཀང་སྱོ་སྱོའི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་ཙམ་

མ་གཏྱོགས་བསམ་བྱོ་མི་གཏྱོང་མཁན་ཡྱོད་སིད། འྱོན་ཀང་མི་ཚང་མར་ཆེ་

ཆུང་ལ་མ་ལྟྱོས་པའི་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་རེ་ཡྱོད་སབས། དེ་ལ་འཛིན་

སངས་སམ་ལྟ་སངས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་ཡྱོད་དགྱོས། སྤི་ཡྱོངས་འཇིག་རེན་

ལ་ལྟ་སངས་ཐྱོག་འགེལ་བརྱོད་མ་དགྱོས་པར། དགེ་རྒན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

དགེ་ཕྲུག་ལ་ལྟ་སངས་དེ་ངེས་པར་དུ་གསལ་པྱོ་ཞིག་དགྱོས་གལ་ཆེ།
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ནུབ་ཕྱོགས་པ་དང་དེང་རབས་པས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཐྱོན་སྐེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་

རགས་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་ལས། གང་ཟག་བེ་བག་པའི་ཐུྱོང་མ་ཡིན་པའི་

གནས་བབ་དང་དེའི་རང་དབང་ལ་བརྩི་མཐྱོང་མི་བེད་ཅིང༌། ཕྲུ་གུ་ཚང་

མ་སྤི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དགྱོས་མཁྱོར་བསྟུན་པའི་བཟྱོ་བསྐྲུན་གི་རྒྱུ་

ཆ་རགས་པ་ཞིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁ་ནས་ཀང་བཤད་

ཀི་ཡྱོད་ཅིང༌། ཐྱོག་མ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཞེས་བརྱོད་པ་ལས་མིའི་ཐྱོན་སྐེད་ལས་ཁུངས་ཞེས་བརྱོད་སྱོལ་མེད། 

རཱཇཱིབ་གཱནྡི་སིད་བྱོན་བེད་སྐབས་ནུབ་ཕྱོགས་ཨི་ཊ་ལི་ནས་དཔེ་བལྟས་ཏེ་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དེ་མིའི་འཐྱོན་ཁུངས་ལས་ཁུངས་ (Ministry of hu-

man resources development) ལ་བསྒྱུར་པ་རེད།

གལ་ཏེ་ཐྱོན་སྐེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་རགས་པར་བརྩི་ན་གང་བེད་ཆྱོག་ཅིག་

དགྱོས་ཤིང༌། དཔེར་ན་ལྕགས་ལྟ་བུ་ལྕགས་སྱོང་དང༌། ལྕགས་སྐུད་སྱོགས་སྱོ་

སྱོའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་བསྟུན་ནས་བཟྱོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་

སྐབས། མིའི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་རང་དབང་གི་ནུས་པ་ལ་ངྱོས་འཛིན་མི་

བེད་པ་དང༌། ངྱོས་འཛིན་བས་ཀང་བརྩི་མཐྱོང་དང་གུས་ཞབས་མེད་པར་

སྣང་མེད་དུ་གཏྱོང་གི་ཡྱོད། དེང་སང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་མི་འབྱོར་ཆེན་པྱོ་མེད་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་མཐྱོ་སྱོབ་ཁག་ནང་། སྱོབ་ཚན་སྱོ་སྱོར་ཕྲུ་གུ་སྱོབ་

འཇུག་གི་ཞབས་སེགས་ཀི་གངས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་དགྱོས་མཁྱོར་བལྟས་

ནས་མཚམས་བཟུང་ཞིང༌། དཔེར་ན། འབྱུང་འགྱུར་ལྱོ་ལྔའི་ནང་སྨན་པ་

དང༌། འཕྲུལ་ལས་པ། སྨན་ཞབས་པ་སྱོགས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་ཇི་ཙམ་ཡྱོད་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

པ། དེ་གཞིར་བཟུང་མཐྱོ་སྱོབ་ཁག་ནང་ཕྲུ་གུ་གསར་འཇུག་གི་ས་མིག་ཀང་

མཚམས་བཟུང་བེད་ཀི་ཡྱོད། དེས་ན་སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་པ་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཆེད་དུ་རྒྱུ་ཆ་རགས་པ་ཞིག་ཏུ་ངྱོས་འཛིན་པ་དེས་མི་བེ་བག་པའི་འདྱོར་དུ་

མེད་པའི་ནུས་པ་དང་ཆེ་མཐྱོང་རྩ་མེད་དུ་གཏྱོང་བ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་མིའི་

ཐྱོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་གཏྱོང་རྒྱུ་ཞིག་མེད།

སྱོན་མ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་སྐབས་དགེ་

རྒན་ནི་ར་མཁན་ལྟ་བུ་དང་སྱོབ་ཕྲུག་ནི་འདམ་བག་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བརེན། 

ཕྱོར་པ་དང་བུམ་པ་སྱོགས་གང་བཟྱོ་དགེ་རྒན་གི་ལག་ཏུ་ཡྱོད་ཅེས་དཔེ་རུ་

འཇྱོག་གི་ཡྱོད། དེའི་ཐྱོག་ནས་མིའི་ནུས་པར་ལྟ་སངས་ལ་ཁད་པར་འགྱོ་བ་

ཡིན། ནང་པའི་ལྟ་སངས་ནི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་འདམ་བག་ལྟ་བུ་ནམ་ཡང་མིན་

པར། ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ས་བྱོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརྩི་ཞིང༌། ཆུ་ལུད་དྱོད་

གཤེར་གི་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་ན་མྱུ་གུ་ནུས་ལྡན་སྐེ་ཐུབ་པའི་ས་བྱོན་ཞིག་

ལ་ངྱོས་ལེན་གིས། དགེ་རྒན་ནི་ལྡུམ་རྭ་བ་དང་ཞིང་པ་ལྟ་བུར་བརྩི། དེས་ཆུ་

དང་ལུད་སྱོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་སྦར་ཐུབ་ཀང་མྱུ་གུ་སྐེ་བའི་ནུས་པ་ས་བྱོན་

ནང་དུ་ཡྱོད་པ་ལས། ཞིང་པ་དང་ལྡུམ་རྭ་བས་བཟྱོ་ཐབས་མེད་ཅིང༌། དེ་

ནི་རང་བྱུང་གི་ནུས་པ་ཞིག་རེད། འབས་ཀི་ས་བྱོན་ཡིན་ན་འབས་ཀི་མྱུ་གུ་

སྨིན་པ་མ་གཏྱོགས། སན་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྨིན་ཐབས་མེད།

འྱོན་ཀང་དེང་སང་ས་བྱོན་ཡང་རིགས་འདེས་པ་བཟྱོ་མུས་ཡིན་པ་དེ་

ནི༑ དཔལ་འབྱོར་མི་ཚང་འགའ་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་གཅིག་སྡུད་བེད་རྒྱུའི་དེང་

རབས་ཀི་ཐབས་ལམ་འད་མིན་ཡྱོད་པ་ལས་གཅིག་རེད། རིགས་འདེས་པ་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

བཟྱོས་ནའང་སན་མའི་ས་བྱོན་ལས་འབས་ཀི་འབས་བུ་སྐེ་བ་ཞིག་ད་བར་

བཟྱོས་ཐུབ་མེད། མ་འྱོངས་པ་ལའང་ཡྱོང་ཐབས་མེད། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་

སྐེ་བ་མ་གཏྱོགས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་མཐུན་པའི་འབས་བུ་མི་སྐེ་བ་ནི་

དངྱོས་པྱོའི་གཤིས་ལུགས་རེད།

དེར་བརེན་དགེ་རྒན་གིས་དགེ་ཕྲུག་རྣམས་ས་བྱོན་གི་ངྱོ་བྱོར་བལྟས་

ཏེ་དེའི་ནང་མཐའ་མེད་པའི་ནུས་པ་ཡྱོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་དགྱོས། ནང་

པའི་ཐུན་མིན་གི་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་སངས་ནི་སྱོག་ཆགས་གྱོག་སྦུར་ཡན་

ཆད་ཚང་མར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བར་འཐྱོབ་ཐུབ་པའི་

ནུས་པ་ཡྱོད་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་བཟྱོ་སྐབས་ཐྱོག་མའི་

འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་སངས་སམ། ལྷག་པར་དུ་སྱོབ་ཕྲུག་ལ་ལྟ་སངས་ནི། སྱོབ་

ཕྲུག་མི་རེ་ངྱོ་རེས་ཤེས་ཡྱོན་མཐའ་དག་ལེན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྱོབ་སྦྱོང་

མཐར་ཕིན་བེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྱོད་པར་ངེས་པ་རེད་པའམ་ཡིད་ཆེས་

བེད་ཅིང༌། དེ་ནས་ས་བྱོན་དེ་མྱུ་གུ་དང༌། མྱུ་གུ་དེ་ཤིང་སྱོང༌། ཤིང་སྱོང་དེར་

མེ་ཏྱོག་དང་འབས་བུ་སྨིན་ཐུབ་པ་བཟྱོ་བའི་ལས་འགན་རྣམས་དགེ་རྒན་

གིས་འཁེར་དགྱོས། སྒྱོམ་གཞི་དེའི་འྱོག་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་བཟྱོས་པ་

རེད།

སྒྱོམ་གཞི་དེ་བཟྱོ་སྐབས་དགེ་རྒན་ལ་འགན་རྣམ་པ་གསུམ་འཁི་

བ་དེ་གསལ་སྱོན་བེད་ཅིང༌། དེ་ནི་ལྱོ་ ༢༥༠༠ སྱོན་དུ་སྱོན་པ་བཅྱོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀིས་རྨྱོངས་

དད་མིན་པར་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་དཔད་པའི་ཐྱོག་ནས་གཏན་ལ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཕབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་ནི་མངྱོན་རྱོགས་རྒྱན་ལས། སེམས་མི་འགྱོང་

པ་ཉིད་དང་ནི། །ངྱོ་བྱོ་ཉིད་མེད་སྱོགས་སྱོན་བེད། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་

བྱོར་བ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡྱོངས་འཛིན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དགེ་

རྒན་གི་མིང་ལ་ཡྱོངས་འཛིན་ཞེས་བཏགས་ཤིང༌། ཡྱོངས་ནི་ཐམས་ཅད་

དང༌། འཛིན་ནི་འཆང་བའམ་འདེགས་པ་རེད། དགེ་ཕྲུག་གི་ལེགས་པའི་

ཆ་ཡྱོངས་རྱོགས་འདེགས་ཐུབ་མཁན་ལ་ཡྱོངས་འཛིན་ཟེར་བ་རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་ཡྱོངས་འཛིན་གིས་དང་པྱོ་སེམས་མི་འགྱོང་པ་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དེ་ནི་དགེ་ཕྲུག་གི་བསམ་བྱོའི་ནང་འཇིགས་པ་དང་ཞུམ་པ་མེད་པ་བཟྱོ་རྒྱུ། 

འཇིགས་ཞུམ་ནི་དགེ་ཕྲུག་གི་བསམ་བྱོའི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་འགལ་

རྐེན་གཙོ་བྱོ་དེ་རེད། དེ་སེལ་བ་ལ་སེམས་མི་འགྱོང་པ་བ་དགྱོས་ཤིང༌། དེའི་

ཐབས་ལམ་ཅི་རིགས་ཡྱོང་སིད། གལ་སིད་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁིམ་ནས་ཡྱོང་

སྐབས་ཕ་མས་གསྱོ་སྐྱོང་བེད་སངས་འགིགས་དང་མ་འགིགས་དབང་གིས་

བསམ་བྱོའི་ནང་མངྱོན་པར་གསལ་མི་གསལ་གི་འཇིགས་པ་དེ་འད་ཡྱོད་ན། 

དགེ་རྒན་སར་སེབས་དུས་མེད་པ་ཆགས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་ཡིད་ཆེས་སེབས་

ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གསར་པའི་ལམ་སྱོལ་འདིའི་ནང་

ཚོགས་གཏམ་དང་ཉེས་རྡུང་གཏྱོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་འཇིགས་

སྣང་བསྐུལ་རྒྱུ་མེད་པ་བཤད་ཀི་ཡྱོད།

ཕྲུ་གུར་རྒྱུ་ཆ་རགས་པའི་བསམ་ཚུལ་འཁེར་མཁན་ཚོས་ཕྲུ་གུའི་

འཚར་ལྱོངས་སྐབས་ཧ་ཅང་ནྱོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་ཐབས་ལམ་གཉིས་བེད་

སྤྱོད་བེད་ཅིང༌། དེ་ནི་འཇིགས་ཞུམ་དང་རེ་བ་རེད། དཔེར་ན། སང་ཉིན་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

འདི་བིས་ནས་འཁེར་མ་ཡྱོང་ན་བརྡུང་གི་ཡིན་ཞེས་དང༌། སང་ཉིན་བིས་

ནས་འཁེར་ཡྱོང་ན་མངར་མྱོ་ཞིག་སྤད་ཀི་ཡིན་ཞེས་མིའི་བསམ་བྱོའི་ནང་

བེད་སྤྱོད་བེད་མི་རུང་བའི་འཇིགས་སྣང་དང་རེ་བ་གཉིས་པྱོ་བེད་སྤྱོད་

ལྱོག་པ་བཏང་སེ་ལས་ཀ་བང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ན་སྤིར་བཏང་ནྱོར་

འཁྲུལ་ཡིན་པ་སྨྱོས་མ་དགྱོས་ཀང༌། འགྱོ་བ་མི་ལ་ཧ་ཅང་ནྱོར་འཁྲུལ་ཆེན་

པྱོ་རེད། དེའི་དབང་གིས་འགྱོ་བ་མི་རྣམས་རང་ཉིད་ངྱོ་མི་ཤེས་པ་དང༌། 

རང་གིས་རང་ངྱོ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་མི་གཞན་དང་མཚུངས་བསྡུར་དགྱོས་

པ་ཆགས་རྒྱུ་བཅས་ཆུང་དུས་ནས་འཇིགས་པ་དང་རེ་བ་གཉིས་བེད་སྤྱོད་

ལྱོག་པ་བཏང་བ་ལས་བྱུང༌།

དཔེར་ན། བྱོང་བུ་ལ་དེ་ལྟར་བེད་ཀི་ཡྱོད་ཅིང༌། ཨིན་ཇིའི་གཏམ་

དཔེར། གུང་ལ་ཕུག་ཅིག་དང་དབྱུག་པ་ཞིག་གིས་བྱོང་བུ་ནས་ལས་ཀ་བང་

དགྱོས་ཞེས། གུང་ལ་ཕུག་བསན་ཙམ་བེད་ན་བཟའ་རྒྱུ་ཞིག་མིན་འགྱོ་སམ་

ནས་བྱོང་བུ་སེབས་ཤིང༌། ཡང་མི་འགྱོ་ན་དབྱུག་པས་གཞུ་བ་ཡིན། གང་

ལྟར་རེ་བ་སྤད་ནས་མངྱོན་འདྱོད་བསྒྲུབ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་འཇིགས་སྣང་

བསྐུལ་ནས་མངྱོན་འདྱོད་བསྒྲུབ་ཐུབ་མིན་བལྟ་རྒྱུ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཐུན་

མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རེད། རེ་བ་དང་འཇིགས་སྣང་དབང་

གིས་བྱུང་བའི་བ་བ་ཚང་མ་འཇིགས་སྣང་དང་རེ་བ་མེད་པ་ཆགས་སྐབས་

མེད་པ་འགྱོ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རྣམས་སྡུག་

རུས་བརྒྱབས་ཀང་བརྩྱོན་འགྲུས་མིན། བརྩྱོན་འགྲུས་ནི་བ་བ་གང་ཡིན་དེའི་

དགྱོས་པ་མཐྱོང་ནས་སྤྱོ་བས་ཞུགས་པ་ཡིན། སང་ཉིན་ཉེས་རྡུང་རག་རྒྱུའི་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཞེད་སྣང་དང༌། སང་ཉིན་རྔན་པ་རག་རྒྱུའི་རེ་བ་གཉིས་པྱོའི་དབང་གིས་

སྱོབ་སྦྱོང་ལ་ངལ་བ་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་བརྩྱོན་འགྲུས་སུ་མི་འགྱོ། དེས་ན་

སེམས་མི་འགྱོང་པའི་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་ཚན་རྣམས་ངྱོ་སྤྱོད་བེད་སྐབས། ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་ཤེས་པ་ལ་འགལ་རྐེན་ནམ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

ཡྱོང་སིད་པ་དེ་དག་བསལ་རྒྱུ་ནི་དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་འདྱོར་དུ་མེད་

པ་ཞིག་རེད།

ཐྱོག་མ་སྱོབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལ་ཞུམ་པ་དང་འཇིགས་པ་མེད་པ་བཟྱོ་

བའི་ཐབས་ཤེས་མ་གནང་སྱོན་དུ་མངྱོན་གྱུར་དང་བག་ལ་ཉལ་ཚུན་ཆད་

ནས་ངྱོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང༌། དེའི་ཐྱོག་ནས་སེམས་འགྱོངས་པ་དེ་བསལ་

ཐུབ་ན་གཞི་ནས་གང་བསན་བའི་དྱོན་དཔེར་ན་ཀ་ཁ་བསབ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་མ་

ཐྱོས་པ་ཐྱོས་བཅུག་པ་དང༌། མ་བསམས་པ་བསམ་བཅུག་པ། བསམས་པ་དེ་

སྒྱོམ་པར་བེད་ན་སྱོབ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་དེ་ཆ་ཚང་བ་རེད།

དེ་ནས་དྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་རྱོགས་པའི་མཚམས་སུ་སེབས་སྐབས་ཕི་ནང་གི་

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མང་ཞིང༌། དེ་ནི་སེམས་ཀི་དི་མའི་ངྱོ་བྱོ་དང༌། སྤྱོད་

པའི་ངྱོ་བྱོ། བརག་དཔད་བེད་སངས་བཅས་གང་གི་ཐྱོག་ཡྱོང་རུང༌། དེ་

དག་གི་གཉེན་པྱོ་ངྱོས་བཟུང་བའི་ཐྱོག་ནས་བསལ་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་གི་ལས་

འགན་རེད།

དགེ་རྒན་གིས་དེ་གསུམ་ཆ་ཚང་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་ཕྲུག་རྒྱུད་

ལ་མངྱོན་གྱུར་དང་བག་ལ་ཉལ་གི་ཚུལ་དུ་ཡྱོད་པའི་ནུས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་

རྒྱས་པ་དང་འབས་བུ་སྨིན་པ་མ་གཏྱོགས། བག་ལ་ཉལ་ནས་གནས་མི་ཐུབ། 
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

གང་ལྟར་དེ་འདའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྱོད་པ་ངྱོས་འཛིན་པའི་ཐྱོག་ནས་དེ་སད་

པ་དང་། འཕེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་སྤད་སྐབས་ཚུལ་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་

ལམ་རེ་བ་དང་ཞེད་སྣང་སྐེ་རུ་མ་བཅུག་ན་ཕྲུ་གུ་སྱོ་སྱོའི་གནས་བབ་སྱོ་

སྱོས་ཤེས་རྒྱུ་དང༌། སྱོ་སྱོའི་གནས་བབ་མི་གཞན་དང་མཚུངས་བསྡུར་གིས་

མི་ལྟ་བའི་གྱོམས་གཤིས་ཤིག་རག་ངེས།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་འཛམ་གིང་ཡྱོངས་རྱོགས་ཞི་

བདེ་མེད་པར་རག་ཏུ་འཇིགས་སྣང་དང་དྱོགས་ཟྱོན་འྱོག་བསད་དགྱོས་

པ་ནི་རང་གིས་རང་ཉིད་ངྱོ་མི་ཤེས་པ་དེ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་

སྐབས་ཕ་མ་དང༌། དེ་ནས་དགེ་རྒན། དེ་ནས་སྤི་ཚོགས་ནང་མཚུངས་བསྡུར་

གིས་ལྟ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བར་བེད། དཔེར་ན་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཁྱོ་གང་

འད་ཡག་པྱོ་བསད་ཀི་འདུག ཁེད་རང་བསད་མི་ཐུབ་པ་གང་རེད། ཁྱོས་

ཡག་པྱོ་གང་འད་བིས་འདུག ཁེད་རང་གིས་སྡུག་ཆགས་གང་འད་བིས་

འདུག ཁྱོས་ཚང་མ་བྱོ་ལ་བཟུང་འདུག ཁེད་རང་བྱོ་ལ་བཟུང་མི་འདུག་ཅེས་

བཤད་ཀི་ཡྱོད། གལ་ཏེ་བྱོ་ལ་བཟུང་མེད་ན་ཁྱོ་རང་ལ་བྱོ་ལ་གཟུང་དགྱོས་

ཞེས་ལབ་ཆྱོག་པ་མ་གཏྱོགས། གཞན་ཞིག་དང་མཚུངས་བསྡུར་མི་ཆྱོག

མཚུངས་བསྡུར་དེ་རང་ངྱོ་མི་ཤེས་པ་ཆགས་རྒྱུའི་གྱོམ་པ་དང་པྱོ་དེ་

རེད། མཚུངས་བསྡུར་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་འབས་བུར་འགན་བསྡུར་དེ་བྱུང་

ཞིང༌། དེ་ནི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རྒུད་པ་ཀུན་གི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་རེད། དེང་རབས་ཤེས་

ཡྱོན་ནང་སྐྱོན་ཆ་ཆེ་ཤྱོས་ནི་མིའི་བསམ་བྱོའི་ནང་མཚུངས་བསྡུར་དང་

འགན་བསྡུར་ལས་གཞན་པའི་དངྱོས་པྱོའི་གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་ཐབས་ལམ་
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

ཚང་མ་བཀག་པ་དེ་རེད། སྤིར་སེམས་ཅན་ཚང་མ་བེ་བག་པ་ཡིན་པའི་

དབང་གིས་སྱོ་སྱོར་མི་འད་བ་དང་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་ཡྱོད་

པ་དེ་ངྱོས་ལེན་བེད་དགྱོས། དེ་ནི་དངྱོས་ཡྱོད་ཀི་གནས་སངས་ཀང་རེད།

ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་མི་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཡྱོད་ཀང་། མི་གཉིས་

གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་ཡྱོང་མི་ཐུབ། འཛམ་གིང་གི་མི་གངས་ཐེར་འབུམ་ཁ་

ཤས་ནང་ཁྱོན་ནས་དབེ་བ་འབེད་མི་ཐུབ་པ་གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་གི་མི་

གཉིས་རག་རྒྱུ་མེད་ཅིང༌། ཕྲུ་གུ་མཚེ་མ་རྣམས་ཀང་ཧྱོབ་དེ་བལྟ་སྐབས་ཧ་

ཅང་འད་ཡང༌། མཉམ་དུ་སེབས་སྐབས་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ། ལུས་ཀི་རྣམ་

འགྱུར་ཙམ་ལའང་དེ་ཙམ་གིས་མི་འད་བ་དང་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པ་ཡྱོད་པ་

དེས་གང་ཟག་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་བེ་བག་པ་དང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་

ཡིན་པ་མཚོན་གི་ཡྱོད། དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པས་ཀང་ཁས་བངས་ཤིང༌། ཁྱོང་

ཚོས་ individual ཟེར་གི་ཡྱོད། མི་ཚང་མའི་ནང་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་ཆྱོས་རེ་ཡྱོད་ན། དེ་རང་ཐྱོག་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྱོགས། གཞན་

ཞིག་དང་མཚུངས་བསྡུར་གིས་ཁྱོའི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་དེ་

ཤེས་མི་ཐུབ། གཅིག་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཚུངས་བསྡུར་ཐྱོག་ནས་ཤེས་རྒྱུ་མ་

གཏྱོགས། ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་བབ་ཅིག་མཚུངས་བསྡུར་ཐྱོག་ནས་

ཤེས་པ་དང་ངྱོ་འཕྱོད་ཐབས་མེད། དེས་ན་མཚུངས་བསྡུར་གི་ལྟ་སངས་དེ་

དངྱོས་པྱོའི་གནས་ལུགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བལྟ་བར་འགལ་རྐེན་ཆེ་ཤྱོས་

ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་འགན་བསྡུར་སྦར་ནས་ཡྱོང་གི་ཡྱོད།

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་འགྱོ་བ་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་སྱོ་སྱོའི་མེད་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

དུ་མི་རུང་བའི་དགྱོས་མཁྱོ་གང་ཡིན་སྱོ་སྱོས་ཐག་གཅྱོད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། མི་

གཅིག་ལ་སྱོད་ཐུང་དང་གྱོས་ཐུང་། ལྷམ་ག་ཚོད་དགྱོས་མིན་སྱོ་སྱོའི་དགྱོས་

མཁྱོ་ལ་བརེན་ནས་མིན་པར་མི་གཞན་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅྱོད་ཀི་

ཡྱོད། དཔེར་ན། ཁྱོ་ཞྱོགས་པ་འཆམ་འཆམ་འགྱོ་སྐབས་ལྷམ་དེ་འད་ཞིག་

གྱོན་འདུག ངས་ཀང་དེ་འད་ཞིག་གྱོན་དགྱོས། ཁྱོའི་ཕྲུ་གུ་སྱོབ་གྲྭར་སྣུམ་

འཁྱོར་ནང་བསྐལ་གི་འདུག ངའི་ཕྲུ་གུའང་དེ་འད་བསྐལ་དགྱོས་ཞེས་པ་

མ་གཏྱོགས། ངའི་ཕྲུ་གུ་སྱོབ་གྲྭ་བར་དུ་གྱོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་འགྱོ་ཐུབ་དང་

མི་ཐུབ་ཀི་གནད་དྱོན་དེ་རྦད་དེ་བརླགས་པ་རེད། གལ་སིད་སྱོབ་གྲྭ་བར་

དུ་གྱོམ་པ་སྱོས་ནས་ཕིན་ན། སྐྱོན་དང་དགེ་གང་ཡྱོད་ཐྱོག་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་

གི་མེད། ཁྱོའི་ཕྲུ་གུ་སྣུམ་འཁྱོར་ནང་འགྱོ་སབས་ངའི་ཕྲུ་གུའང་སྣུམ་འཁྱོར་

ནང་མ་ཕིན་ན་སྱོབ་གྲྭའི་ནང་ཉམས་དམའ་པྱོ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་

ཡྱོད། སྱོབ་གྲྭའི་ནང་སེབས་སྐབས་ཕྲུ་གུའི་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་བསམ་

བྱོ་གཏྱོང་གི་མེད། དེར་བརེན་དེང་སང་མིའི་དགྱོས་མཁྱོ་གང་ཡིན་རང་

གིས་ཐག་གཅྱོད་ཐུབ་ཀི་མེད། གཟུགས་མཐྱོང་རླུང་འཕིན་དང་གསར་ཤྱོག་

བརྒྱུད་ནས་དགྱོས་མཁྱོ་དེ་རང་གི་མགྱོ་བྱོའི་སེང་གཡྱོག་པ་མ་གཏྱོགས། 

དགྱོས་དང་མི་དགྱོས་དེ་སྱོ་སྱོའི་གནས་སངས་ཐྱོག་ནས་ཐག་གཅྱོད་མི་ཐུབ་

པ་དེ་ང་ཚོའི་བསམ་བྱོའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཤྱོར་ཟིན་པའི་དན་རགས་དེ་

རེད། དེས་ན་རང་གི་བསམ་བྱོའི་རང་དབང་སུ་ལའང་མ་ཤྱོར་བར་རང་གི་

རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་རང་གི་བང་དྱོར་གཏན་ལ་འབེབས་ཐུབ་པ་

ཞིག་དགྱོས་སབས། ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གི་ལམ་སྱོལ་ལམ་སིད་

བྱུས་ཤིག་དགྱོས་ཀི་ཡྱོད།
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་ང་ཚོའི་ཐུན་མིན་གི་ཆྱོས་དང་

ལེགས་བང་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགྱོས་ན། དེའི་གཏྱོར་བཤིག་གཏྱོང་མཁན་གི་

ནུས་པ་དང་མཉམ་དུ་གདྱོང་ལེན་ནམ་ཁ་གཏད་མ་གཅྱོག་ཐབས་མེད་རེད། 

རྒྱ་མིས་དག་པྱོའི་ཐྱོག་ནས་གཏྱོར་བཤིག་གཏྱོང་བ་ཡིན་སབས། ང་ཚོས་ཤེས་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་ཁ་གཏད་ཀི་བསམ་བྱོ་ཞིག་ཀང་ངང་གིས་སེབས་པ་

ཡིན། འྱོན་ཀང་དེང་རབས་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྱོན་གིས་གཏྱོར་བཤིག་གཏྱོང་

བ་ལ། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་གདྱོང་ལེན་མི་བེད་པ་མ་ཟད། དེ་ཧ་ཅང་མདུན་

སྐྱོད་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་ནས་དགའ་བསུ་བེད་ཀི་ཡྱོད། གང་ལྟར་གཏྱོར་

བཤིག་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་འགྱོ་མུས་རེད། དཔེར་ན། གཟུགས་པྱོར་མི་

འཕྱོད་པའི་ཟས་ཤིག་སྐྱུར་མྱོ་བས་ནས་སྤད་ན་ང་ཚོས་ལམ་སང་མི་ཟ་ཞིང༌། 

མངར་མྱོ་བས་ནས་སྤད་ན་ཟ་བ་དང་མཚུངས། དེའི་དབང་གིས་གཟུགས་

ཁམས་ལ་གནྱོད་པ་འད་མཉམ་ཡིན་ཡང༌། མངར་མྱོ་དང་ཞིམ་པྱོ་དེས་

གནྱོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་རེད་ལ། ཤེས་ཀང་འཛེམ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡྱོད།

དེས་ན་གཞི་རིམ་སྱོབ་སྦྱོང་སྐབས་ནས་གང་ཟག་རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་

ཡིན་པའི་ངྱོས་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་རང་གཤིས་བསྐྲུན་དགྱོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ། ནུབ་ཕྱོགས་པ་ནས་ལད་ཟླྱོས་ཀིས་བྱོད་པའི་ངྱོས་འཛིན་བརླག་རྒྱུ་

མེད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པྱོ་ཡྱོད། བྱོད་པའི་ངྱོས་འཛིན་བརླགས་ཟིན་པ་

ཚོས་ཀང་བྱོད་པའི་ངྱོས་འཛིན་བརླག་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡྱོད། དེ་ཡང་

ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ལད་ཟླྱོས་བས་ནས་བཤད་ཀི་ཡྱོད། ངྱོ་མ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་

པའི་ལད་ཟླྱོས་བེད་དགྱོས་དྱོན་མེད། དངྱོས་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་ཐྱོག་ནས་ང་
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སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ཚོའི་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མྱོང་མིན་པའི་ངྱོས་འཛིན་གང་ཡིན་པ་དེ་དགེ་

རྒན་དགེ་ཕྲུག་ཚང་མས་ཤེས་དགྱོས། ངྱོས་འཛིན་ཤེས་སྱོང་ན་ངྱོ་ཤེས་པ་

རང་གིས་ངྱོས་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གྱོམ་པ་དགའ་རབ་སྱོས་ཟིན། འྱོན་ཀང་

ད་ལྟ་ང་ཚོས་ངྱོ་ཤེས་ཀི་མེད། རག་ཏུ་མི་གཞན་དང་མཚུངས་བསྡུར་གིས་

ཕིན་པ་མ་གཏྱོགས་རང་གིས་རང་ཞལ་དེ་ཡག་པྱོ་མཐྱོང་གི་མེད།

བྱོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ལྟ་གྲུབ་མང་ཆེ་བ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རྱོགས་

ཆེན་དང་ཕག་ཆེན་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཀི་རང་ཞལ་མཇལ་དགྱོས་ཞེས་ཡང་

ཡང་གསུང་གི་ཡྱོད། སེམས་ཀི་རང་ངྱོ་མཐྱོང་བ་དེ་ཧ་ལམ་འཁྱོར་བ་ལས་

གྱོལ་བར་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་བརྩི་ཡི་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་སེམས་ཀི་རང་ངྱོ་མཐྱོང་རྒྱུ་

དེ་ཏན་ཏན་དཀའ་ཡང༌། གང་ཟག་གི་རང་ངྱོ་ཤེས་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཁག་པྱོ་མིན་

ཞིང༌། ང་སུ་ཡིན་པ་དང༌། གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་མི་གཞན་དང་མཚུངས་

བསྡུར་མེད་པར་སྱོ་སྱོའི་ངྱོས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་དང༌། སྱོ་སྱོའི་དགྱོས་མཁྱོའང་

མི་གཞན་ལ་དཔེ་བལྟ་མི་དགྱོས་པར་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཐྱོག་ནས་བེད་ཐུབ་

པ་བྱུང་ན་མི་དེ་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་པ་དང༌། རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་ཆྱོས་ཡྱོད་པ་ཞིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུ་དེ་བྱོད་མི་ཡིན་ཕིན་

བྱོད་པ་ཞིག་མ་གཏྱོགས་གཞན་ཞིག་ཆགས་མི་ཐུབ།

ད་ལྟ་ངས་གྱོང་དུ་ཞུས་པ་རྣམས་ཐྱོར་བ་དང་བང་མ་འགིགས་པ་ལྟ་བུ་

ཆགས་སྱོང་བས་བསྱོམས་བརྒྱབས་ཏེ་ཞུ་ན། ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་གང་འད་

ཞིག་ཡྱོང་དང་མ་ཡྱོང་འཇིན་རེན་ལ་ལྟ་སངས་དང༌། ཁད་པར་དུ་མི་ལ་ལྟ་

སངས། དེའི་ནང་ནས་སྱོབ་ཕྲུག་ལ་ལྟ་སངས་ཐྱོག་ནས་ཁད་པར་འགྱོ་ཞིང༌། 
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ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྲི་གལ་ཆེའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕགོས་བསྒྲིགས།

དེར་བརེན་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་འདིའི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀི་མི་ལ་ལྟ་སངས་

དེ་གང་ཟག་བེ་བག་པ་སུ་ཡིན་རུང་དེ་ལ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་མཐའ་མེད་

དུ་འཕེལ་བའི་ནུས་པ་ཡྱོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་གཅིག་པ་ངྱོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་

དང༌། དེ་འདའི་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་ནུས་པ་ཡྱོད་པ་དེ་རང་གི་

འབད་བརྩྱོན་ཐྱོག་ནས་འཕེལ་བ་མ་གཏྱོགས། དགེ་རྒན་གིས་ཕི་ནས་བླུག་རྒྱུ་

མེད་ཀང་དེ་སེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་དགེ་རྒན་གིས་བེད་དགྱོས།

དེས་ན་དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་ནི་སེམས་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པ་བཟྱོ་

རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་འཇིགས་པ་དང་རེ་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཤེས་ཡྱོན་སྱོབ་

སྱོན་ནང་བེད་སྤྱོད་མི་བེད་པ། རང་ངྱོ་ཤེས་པ་བཟྱོ་ཆེད་མཚུངས་བསྡུར་མི་

བེད་པ། ཀུན་དང་མཐུན་པར་བཟྱོ་ཆེད་འགན་བསྡུར་མི་བེད་པ་བཅས་ཀི་

ཐབས་ལམ་ཐྱོག་ནས་སྱོབ་ཚན་དེ་བསན་པ་དང༌། དེ་ལ་གྱོ་བརྡ་མི་འཕྱོད་པ་

དང་དཔད་པ་བེད་མི་ཐུབ་པའི་ཕི་ནང་གི་འགན་རྐེན་རྣམས་བསལ་ཐུབ་ན་

དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དགེ་རྒན་ཚོར་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་

གྱོ་བརྡ་སྤྱོད་སྐབས་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་སིད་བྱུས་འདིའི་ཐྱོག་ལྟ་སངས་

དང༌། དགེ་རྒན་ནས་གང་འད་ཞིག་ཡྱོང་བའི་རེ་འདུན་བེད་པ། དགེ་རྒན་

ཚོས་གང་མ་གནང་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་རེད་བསམ་པ་དེ་དག་མཁེན་དགྱོས་པ་

གལ་ཆེན་པྱོ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀི་བསམ་

བྱོའི་གཞི་རེན་ནམ་སྒྱོམ་གཞི་དེའི་ཐྱོག་ནས་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་བཟྱོས་

ཤིང༌། སིད་བྱུས་འདི་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་ཡྱོན་ནང་བསྐྱོད་པའི་ན་གཞྱོན་

དེ་དག་བསམ་བྱོའི་རང་དབང་ཡྱོད་པ་ཞིག་ཡྱོང་བའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡྱོད། དེ་



209

སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཟམ་གདློང་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་གསུང་བཤད།  ༢

ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ན་སིད་དྱོན་ཆ་ནས་སུའི་དབང་འྱོག་ཏུ་བསད་རུང་། བྱོད་

མིའི་གཞི་རིམ་གི་རང་དབང་དེ་མ་ཤྱོར་བར་བསད་ཐུབ། དེ་ནི་མ་འྱོངས་

བྱོད་ཀི་རང་དབང་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མ་རྩ་ལྟ་བུ་དེ་རེད། སྤིར་བཏང་

འགྱོ་བ་མིའི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་རང་དབང་དེ་གཙོ་བྱོ་ཡིན་ཡང༌། དེའི་

ནང་ནས་བྱོད་མི་རིགས་ཀི་བསམ་བྱོའི་རང་དབང་ད་ལྟའི་དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་ནང་ཆ་ཚང་མ་ཤྱོར་བའི་ཐབས་ལམ་

ཞིག་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་དེ་བསྐྲུན་ཡྱོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།། །།

c དགེ་ལེགས་འཕེལ།  d


