


�ལ་�ན་གཅ ིག་ཁ ོ་ནའ ི་� ེང ་ག ི་འཇ ིག་� ེན །

�ོམ་པ་པོ། �་�ེང་བ�་བཞི་པ་༧གོང་ས་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�།

�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་�་ཚ�གས་ནས་བ�ས།

�ོན་�ེང༌།

༄༅། །ངས་ཚན་རིག་ལ་ཆེད་�ོང་�ས་མ་�ོང༌། ངའི་ཤེས་ཡོན་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གཟའ་རེའི་གསར་འ�ར་�་�འི་�ས་དེབ་ནང་�་ཚན་རིག་གི་ཤེས་
�་དང་འ�ེལ་བའི་གསར་འ�ར་�ོག་པ་དང༌། ཡང་ན་�ེ་�ེ་སེའི་༼BBC༽འཛམ་�ིང་གསར་འ�ར་ལ་ཉན་པ། �ེས་�་གནམ་ད�ད་རིག་
པའི་�ོབ་དེབ་ཁག་ཅིག་ལ་བ�ས་པ་བཅས་ལས་ཐོབ། འདས་པའི་ལོ་ངོ་�མ་�འི་རིང་ལ་ངས་ཚན་རིག་པ་དང་�ན་�་�ེར་�ི་ཚ�གས་འ�་�ོང་བ་
དང་བ�ོ་�ེང་གང་མང་�ས་�ོང༌། བ�ོ་�ེང་དང་ཚ�གས་འ�་དེ་ཚ�འི་�བས་�་ངས་�ན་�་ཚན་རིག་པའི་བསམ་�ོའི་ད�ད་ཐབས་དང༌། ཚན་
རིག་གི་གཞི་�འི་མ་དཔེ། �མ་གཞག་�ེ་�ག་པ་དང་གསར་�ེད་ཤེས་�་གཉིས་�ི་�གས་བ�ན་�ི་མ�ག་འ�ས་སོགས་�ོགས་པར་འབད་བ�ོན་
�ས་ཡོད། ཡིན་ཡང༌། ངས་ཚན་རིག་གི་�ོར་ལ་བསམ་གཞིགས་གཟབ་ནན་�ས་པ་ནི། ཚན་རིག་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཅི་ཡིན་པ་�ོགས་
པར་འབད་བ�ོན་�ེད་པ་འདི་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། དེ་བས་�ང་གལ་ཆེ་བའི་གནད་འགག་ཅིག་�ེ། ཚན་རིག་གིས་�ན་�ོད་རིག་པ་དང་འ�ོ་
བ་མིའི་རིགས་�ི་རིན་ཐང་ལ་�གས་�ེན་གང་འ�་ཐེབས་པ་བཅས་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དེ་དག་གི་ནང་ངས་དོ་�ང་གཙ�་བོ་�་�ལ་�ི་ཚན་
རིག་གི་�ེ་ཚན་ཁག་ནི་ཆ་�ལ་�་མོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ། �ེ་དངོས་རིག་པ། དབང་�འི་ཚན་རིག་དང་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ཡིན། ངའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གནས་�ོང་བ�ར་�ི་�ང་གཞི་ནི་ནང་ཆོས་ཡིན་པས། ངས་རང་བཞིན་�ིས་ནང་པའི་
�་�བ་གཙ�་བོ་ཁག་དང་ཚན་རིག་གི་�་བ་གལ་ཆེན་བར་�ི་མ�ན་པའི་ཆ་ལ་བསམ་�ོ་�ན་�་བཏང་�ོང༌། དེབ་འདི་ནི་�་བའི་ཁང་དང༌།
�ལ་�་རབ་�ི་མ�ོགས་ཚད་�ར་ཆས། �ེད་ལས་�ི་ཁབ་ལེན་�ོག་�འི་�ོག་པར་བཅས་�ི་འཇིག་�ེན་�་བོད་�ི་ནང་པའི་�་པ་ཞིག་�ེབས་པའི་
ཤེས་ཡོན་�ི་འཚ�ལ་�ེག་དང༌། དེ་འ�འི་�ན་རིང་པོ་ལ་བསམ་གཞིགས་�ས་པའི་འ�ས་�་ཡིན།

�་གར་ལ་བཙན་�ོལ་�་�ེབས་ནས་ལོ་མང་�ིན་པའི་�ེས་�། དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ་�ིས་ ༡༩༤༠ ནང་ལ་བོད་�ི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚ�ར་
�ིངས་པའི་འ�ིན་ཡིག་ཁ་གསལ་ཞིག་ངའི་ལག་�་སོན་�ང༌། ཁོང་ནི་�བས་དེར་བོད་�ི་མཁས་པའི་�ོད་ལེགས་�ར་�ི་�ད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
ད�ིན་ཡིག་�ང་ཤེས་པའི་མཁས་དབང་�ད་པར་བ་ཞིག་རེད། ༡༩༣༠ ཡས་མས་�་ཁོང་ད�ིན་ཇི་བས་བ�ང་བའི་�་གར་དང༌། ཨ་ཧཕི་�་ནི་སི་
ཐན། བལ་�ལ། �ི་ལ�ྐ་བཅས་�ི་ནང་�་འ�ལ་བ�ད་�་ཆེར་�ས་ཤིང༌། ཁོང་གི་ལོ་བ�་གཉིས་�ི་འ�ལ་བ�ད་�ོགས་ལ་ཉེ་�བས་�ིས་པའི་
འ�ིན་ཡིག་འདི་ནི་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་�་ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་དང་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་གང་མང་བར་ལ་ཕན་�ས་�ན་
པའི་བ�ོ་�ེང་གི་�ེང་�ེགས་ཡོད་�ལ་བ�ོད་འ�ག ཁོང་གི་འདོད་�ལ་ནི་ངའི་�་�ལ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་མ�ངས་�་�ང༌། �ོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་
�བས་དེར་བོད་�ི་མཁས་པའི་�ོད་འ�ིན་ཡིག་འདིར་དགོས་ངེས་�ི་དོ་�ང་�ད་མེད་པ་དང༌། �་མཚན་ཞིག་ནི་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་བཙན་�ོལ་�་
མ་ཡོང་བའི་�ོན་ལ་བོད་ནང་�་འ�ིན་ཡིག་འདི་དཔར་�ན་ཚད་�ན་ཞིག་�ས་མི་འ�ག གང་�ར་ང་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�ི་ཤེས་ཡོན་
འཚ�ལ་�ེག་ལ་མ་�གས་པའི་�ོན་�འང༌། ང་དང་ཆོས་བ�ད་གཅིག་པ་ཞིག་�གས་�ོང་བ་འདིས་ང་ལ་སེམས་�གས་�ད་�ོང༌། �ག་པར་དགེ་
འ�ན་ཆོས་འཕེལ་ནི་ངའི་ཕ་�ལ་ཨ་མདོ་ས་�ལ་ནས་འོངས་པ་ཡིན་པས་སེམས་�གས་དེ་�ར་ལས་�ང་ཆེ་�་�ིན། �ིས་ནས་ལོ་མང་སོང་བའི་
འ�ིན་ཡིག་འདི་ངའི་ལག་�་སོན་�བས་ང་ལ་ཚ�ར་བ་�གས་�ག་པོ་�ེས་�ང༌།



ངས་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་�ི་�ོན་ལ་བོད་པ་ཞིག་གི་བཟའ་�་ཨ་རི་བ་ཞིག་དང་�ན་�་སེམས་ད�ོགས་པའི་�ེང་མོལ་�ས་པ་དེ་�ན་�ིན་འ�ག

ངས་ཚན་རིག་ལ་དོ་�ང་དང༌། ཚན་རིག་པ་དང་�ན་�་རང་འ�ལ་�ིས་བ�ོ་�ེང་�ེད་�ིན་ཡོད་པ་མོས་ཐོས་པས། ང་ལ་ཚན་རིག་གིས་ནང་
ཆོས་�ི་གསོན་གནས་ལ་གནོད་འཚ�་�ེད་�ིད་པའི་�ན་གསོ་བཏང་ཞིང༌། ཚན་རིག་ནི་ཆོས་�གས་མེད་པར་གཏོང་�ེད་ཡིན་པ་ལོ་�ས་�ིས་ར་
�ོད་�ེད་�བ་པ་དང༌། �ེད་�ིས་ཚན་རིག་པ་ལ་མཛའ་སེམས་བཅངས་ཏེ་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་པ་ནི་�གས་�ང་ལ་མ་བསམ་པའི་�་བཞག་ཅིག་
རེད་ཅེས་ལམ་�ོན་�ས་སོང༌། ངེད་�ེར་�ི་ངོས་ནས་ཚན་རིག་ལ་དོ་�ང་དང་གོམས་འ�ིས་�ེད་པ་ནི་ཉེན་ཁར་མ་འཛ�མས་པའི་�་�ོད་ཅིག་
ཡིན་�ིད། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གང་ཡིན་�ང་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་མོའི་ལམ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པར་བསམ་པའི་
བདག་གི་ཡིད་ཆེས་དེར་བ�ེན་ནས་ཚན་རིག་ལ་གོམས་འ�ིས་�ེད་པའི་གདེང་ཚ�ད་�ང༌། གལ་ཏེ་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ིས་ནང་པའི་འདོད་
�ལ་ཁག་ཅིག་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་མཐའ་གཅིག་�་གསལ་�ོན་�ས་ཚ�། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་ཚན་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་�་ཁས་ལེན་�ས་
ནས་ནོར་འ�ལ་ཡོ་བ�ང་�ེད་དགོས།

ང་ནི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ི་�ལ་�ིའི་རིང་�གས་པ་ཞིག་ཡིན་�བས། �ལ་ཁབ་�ི་མཐའ་མཚམས་ལ་མ་�ོས་པར་དང་བས་�ན་ནས་བ�ངས་ཏེ་
ཕན་�ན་�ི་ཤེས་ཡོན་བ�ེ་རེས་�ེད་པའི་ཚན་རིག་པའི་�་�ོད་འདིས་ང་ལ་སེམས་འ�ལ་�གས་ཆེན་ཐེབས་�ོང༌། ཐ་ན་ཆབ་�ིད་�ི་�་བ་མ་
མ�ན་པའི་དབང་གིས་འཛམ་གི◌ླང་འདི་ཆེས་ཉེན་ཁ་�ན་པའི་�ོགས་ཁག་གཉིས་�་�ར་པའི་�ང་དམག་གི་�བས་�འང༌། ཤར་ཁག་དང་
�བ་ཁག་གཉིས་�ི་ཚན་རིག་པས་ཕན་�ན་ལ་འ�ེལ་བ་�ེད་འདོད་པའི་དང་མོས་དེ་�ིད་དོན་པ་ཚ�འི་�ོ་ངོར་མ་ཤོང་བ་ཞིག་རེད། བདག་གི་
ཚ�ར་�ང་ལ་ཁོང་ཚ�འི་�་�ོད་འདིས་འ�ོ་བ་མི་�མས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ི་�་�ོག་�གས་�་བ�ན་པ་དང༌། ཤེས་ཡོན་�ི་ཐད་ལ་
�ེར་བདག་མ�ེགས་བ�ང་མི་�ེད་པའི་�ོ་�་ཡངས་པ་དངོས་�་མཚ�ན་འ�ག

ང་རང་ཚན་རིག་ལ་དང་བའི་�ན་�ོང་འདི་�ེར་དོན་ཙམ་མིན། བོད་�ི་ཆབ་�ིད་ཉམས་�ད་�ང་བའི་གཞི་�འི་�་�ེན་ཞིག་ནི་བོད་དེང་
རབས་ཅན་ལ་བ�ར་མ་�བ་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་ང་དང་བོད་མི་ཚ�ས་ཐ་ན་བཙན་�ོལ་�་མ་�ེབས་པའི་�ོན་�འང་ཤེས་ཡོད། �་གར་�་འ�ོར་མ་
ཐག་ང་ཚ�ས་བཙན་�ོལ་ནང་གི་�ིས་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཐེངས་དང་པོར་�ོབ་ཚན་�ི་�ིད་གཞིའི་ནང་�་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་�ོབ་གསོ་�ད་པའི་

�ོབ་�་བ�གས། དེང་རབས་ཅན་�ི་ངོ་བོ་ནི་དེང་�ས་�ི་�ོབ་གསོ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་ལ་�ང་བར་�ེད་པ་ནི་དེང་�ས་
�ི་�ོབ་གསོའི་�ིང་པོ་ཡིན་པ་ངས་�བས་དེར་�ོགས། ང་རང་�ེར་ནས་�ོབ་གསོའི་ལས་གཞི་འདིར་འཆིང་བའི་ཆོད་སེམས་དེ་ད་�ང་ཡང་འ�ར་
མེད་པས། ཐ་ན་�ལ་�་�ང་བའི་གནའ་རབས་�ི་ནང་ཆོས་གཙ�་བོ་�ིད་སའི་དགོན་�ེ་ཁག་གི་�ིད་གཞིའི་�ོབ་ཚན་ནང་ལའང་ཚན་རིག་
འཇོག་དགོས་པའི་�ལ་མ་གཏོང་གི་ཡོད།

དངོས་ཁམས་འཇིག་�ེན་�ི་ཤེས་�ོགས་ལ་མཚ�ན་ན་�ོལ་�ན་�ི་ནང་པའི་ག�ང་�གས་ཁག་གི་�མ་གཞག་དང་འ�ེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག

དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་�་བ་དང་འ�ེལ་བཤད་ལ་བ�ར་ན་རགས་པོ་ཡིན་པ་ངའི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་འཕེལ་བ་དང་བ�ན་ནས་རིམ་�ིས་

གསལ་པོ་ཆགས། ཡིན་ཡང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚན་རིག་ཧ་ཅང་དར་�ས་�ང་བའི་�ལ་ཁབ་ནང་�འང་འ�ོ་བ་མིས་�ག་བ�ལ་�་མ�ད་
ནས་�ོང་བ་དང༌། �ག་པར་�ོང་ཚ�ར་དང་སེམས་ཁམས་�ི་�ག་བ�ལ་�ོང་བཞིན་པ་གསལ་པོ་རེད། �ས་པོའི་དཀའ་�ག་སེལ་བར་ཚན་རིག་
གིས་རམ་འདེགས་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེད་�བ་པ་ནི་ཚན་རིག་གི་ཕན་ཐོགས་�བས་ཆེན་དེ་ཡིན། འོན་�ང༌། འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་དང་བསམ་
�ོའི་འ�ེར་སོ་བཅོས་བ�ར། སེམས་པའི་གཤིས་�ད་�ོང་བ་བཅས་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ས་སེམས་�ི་དཀའ་�ག་ལ་གདོང་ལེན་དང་དེ་ལས་
�ལ་བར་�ེད་པ་འགོ་འ�གས་ཆོག མདོར་ན། འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་རིན་ཐང་མཐོར་འདེགས་�ེད་པ་ནི་བདེ་�ིད་འཚ�ལ་�ེག་གི་གཞི་�ར་མེད་
�་མི་�ང་བ་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་འ�ོ་བ་མིའི་བདེ་ཐབས་�ི་�ོགས་ནས་བ�ས་ན་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་གཉིས་�ི་བར་ལ་འ�ེལ་བ་
མེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། �ག་བ�ལ་སེལ་བར་�ས་སེམས་གཉིས་ནས་བསལ་དགོས་�བས་དེ་གཉིས་ང་ཚ�ར་དགོས་ངེས་ཡིན།



དེབ་འདི་�ོམ་པ་ནི་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་གཉིས་གཅིག་�ིལ་�ེད་པའི་དོན་�་མིན། ༼ནང་ཆོས་ནི་ང་ལ་�ས་མངའ་ཆེ་བའི་སེམས་
དོན་རིག་པའི་དཔེ་གཞིེ་ཞིག་ཡིན།༽ དེབ་འདིས་�་མཚན་�ེན་གཞིར་འཛ�ན་པའི་བདེན་དཔང་བ�ད་ནས་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་ཆོས་
�མས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པ་དང༌། ང་ཚ�འི་མཐའ་�ོར་�ི་འཇིག་�ེན་འདིའི་ཆ་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་�ོགས་ཡོངས་ལ་གཅིག་�ིལ་རང་བཞིན་�་
�་བའི་གོ་�ོགས་�ེད་�ངས་ཤིག་�་ཆེར་�ེལ་བར། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་ཤེས་�འི་�ེ་ཚན་གལ་ཆེན་ཁག་གཉིས་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པའི་འབད་
བ�ོན་ཞིག་མཚ�ན་པ་ཡིན། ངས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བར་�ི་མ�ན་ས་དང་མི་མ�ན་ས་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ི་ལམ་ནས་མཐའ་ད�ོད་�ེད་�་མིན།
དེ་ནི་ངས་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཚ�ར་བཞག་ཡོད། སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་ཐ་དད་ཡིན་མོད། འོན་�ང༌། བདེན་པ་འཚ�ལ་བའི་དམིགས་
�ལ་�བས་ཆེན་དེ་གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད་པར་མ་ཟད། འདི་གཉིས་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་ནས་�ོང་འོས་པ་མང་ཞིང་ཕན་�ན་ཁ་�ོང་བར་�ེད་
པའི་ཞིབ་ད�ོད་�ི་འ�ག་�ོའང་ཡིན། ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་གཉིས་�ང་འ�ེལ་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་ཤེས་ཡོན་དང་ཤེས་རབ་
ལ་མཐའ་�་གསར་པ་ཞིག་བ�ེད་པར་རམ་འདེགས་�ེད་ཆོག �ག་པར་ཕན་�ན་བར་�ི་�ོས་བ�ར་ལ་བ�ེན་ནས་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་
རིག་པས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་དགོས་མཁོ་དང་བདེ་ཐབས་ལ་�ར་ལས་ལེགས་པའི་ཞབས་འདེགས་བ�བ་�བ་པའི་རེ་བ་བདག་ལ་ཡོད། གཞན་
ཡང་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་ལ་བ�ད་པའི་རང་ཉིད་�ི་�ང་འདི་བ�ད་ནས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའི་ནང་པའི་ཆོས་�ོགས་ས་ཡ་མང་

པོར། ཚན་རིག་ལ་དོ་�ང་ནན་ཏན་དང༌། གསར་�་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་�་བའི་ཤེས་�་ཁག་རང་ཉིད་�ི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ནང་�་དང་ལེན་
�ེད་དགོས་པའི་�ལ་མ་ནན་ཏན་�ེད་�་ཡིན།

ཡེ་�འི་ཆོས་�གས་གཙ�ས་པའི་སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་བར་�ི་བ�ོ་�ེང་དེར་ལོ་�ས་རིང་པོ་�ན། ང་རང་ཉིད་�ི་ཆོས་�གས་བོད་པའི་
ནང་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་�ས་དང༌། ཆབ་�ིད། �ི་ཚ�གས་�ི་གནས་བབ་གང་མང་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ལ་གོམས་འ�ིས་
�ེད་པ་ནི་ད་�ང་ཡང་གོམ་པ་དང་པོ་�་�་ཡིན། ཚན་རིག་གིས་ང་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་གང་�བ་པ་དེའི་མཐའ་མའི་འ�ས་�་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་
མིན་ད་�ང་ཡང་�ོགས་ཡོངས་�་གསལ་པོ་མེད་པ་དང༌། �ེར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཚན་རིག་ལ་�་�ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར། རང་�ང་
གི་འཛམ་�ིང་ངམ་ང་ཚ�་མིའི་འཚ�་གནས་ལ་ངེས་པ་�ེད་པའི་གོ་�ོགས་༼དེབ་འདིའི་ནང་�་ངས་གོ་�ོགས་འདི་ལ་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ཟེར་�་

ཡིན།༽ཤིག་ཡོད་ཚ�། འཕེལ་འ�ར་རིག་པ་དང༌། �ོས་�བ་རིག་པ། ཁོན་�ོམ་༼quantum༽འ�ལ་�གས་རིག་པ་སོགས་ཚན་རིག་གི་གལ་ཆེ་

བའི་�མ་གཞག་དང་དེ་དག་གི་�་བའི་ཡོན་ཏན་�མས་�ང་མེད་�་བ�ར་མི་�བ་པ་ཞིག་ཡིན། སེམས་དོན་རིག་པ་ལ་ཞིབ་བ�ར་དང༌། �ག་
པར་�་�ན་�ོད་རིག་པ་ནས་འ�ོ་བ་མིའི་�ི་ཚ�གས་�ི་�་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་དོ་�ང་�ས་པས་ཚན་རིག་ལའང་�ོ་བ�ེད་འཐོབ་�ིད།

ཡིན་ཡང༌། ནང་པའི་འཇིག་�ེན་ཆགས་�ལ་�ི་�མ་གཞག་�ིང་པ་དང་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�བ་མཐའ་རགས་པ་�་�། ཚན་རིག་གི་ཤེས་�་
གསར་པ་ཁག་དང་བ�ན་ནས་བཅོས་བ�ར་དང་ཡར་�ས་གཏོང་དགོས་པ་གསལ་པོ་རེད། དེབ་འདི་ནི་སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་བ�ོ་
�ེང་དེ་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་དེར་རམ་འདེགས་ཤིག་ཆགས་པར་ངས་རེ་བ་�ེད་�ི་ཡོད།

ངའི་དམིགས་�ལ་ནི་ད་�འི་འཛམ་�ིང་གི་གནད་འགག་ཤིན་�་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་�་�ེད་�་ཡིན་པས། ངས་�་ཆེའི་མང་
ཚ�གས་ག་ཚ�ད་མང་མང་ཞིག་ལ་�ེང་�ོང་�ེད་འདོད་ཆེ་ནའང༌། མཚམས་རེར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་
�གས་ལ་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་�བ་�ེད་དང་�་མཚན་མང་བས་འདི་ནི་ལས་�་པོ་ཞིག་མ་རེད། ངའི་�ེང་�ོང་འདི་ལས་�་པོར་གོ་�བ་པའི་རེ་
འ�ན་ཆེ་བས། �བས་རེར་གནད་དོན་ཁ་ཤས་གོ་�་བར་བཏང་བ་མང་�གས་པ་ཡོད་�ིད། �བ་བ�ན་�ིན་པ་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཇ་སི་འེར་
ལི་སི་ནར་༼Jas’ Elsner༽གཉིས་ནི་ངའི་�ོམ་�ིག་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད། �བ་བ�ན་�ིན་པ་ནི་ངའི་�ན་རིང་གི་�ད་�ར་ཡང་ཡིན། ཁོང་
གཉིས་�ིས་ངའི་�་�ལ་�མས་ད�ིན་�ད་�་གང་�བ་�བ་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་�་འགོད་པར་རོགས་རམ་�ས་པ་ལ་ངས་�གས་�ེ་ཆེ་�་�་ཡིན།

དེ་བཞིན་དེབ་འདི་བཟོས་པའི་མགོ་མ�ག་བར་ག�མ་�་ཁོང་གཉིས་ལ་�བ་�ོར་དང་མ་དཔེ་ལ་བསམ་�ལ་འདོན་མཁན་མི་�ང་བ་ཡོད་པ་

ཚང་མར་�གས་�ེ་ཆེ། �ག་པར་�་ང་�ག་འ�ད་�ས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚང་མ་ང་ལ་བཀའ་�ིན་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁོང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ས་ཚ�ད་



ཕངས་མེད་�་བཏང་�ེ། �བས་འགར་�མ་ད�ོད་�ིས་མ་འདངས་པའི་�ོབ་མ་ང་ལ་�ོགས་དཀའ་བའི་ཚན་རིག་གི་�་བ་སོགས་འ�ེལ་བཤད་
�ེད་�བས་ཁོང་ཚ�ར་�ད་�་འཕགས་པའི་ངང་�ད་རིང་པོ་�ན། ངས་ཁོང་ཚ�་ཚང་མ་དགེ་�ན་�་�ི་བཞིན་ཡོད།། །།

�ོག་གཞིགས།

༄༅། །བདག་གིས་ལོ་མང་རིང་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ཚན་རིག་གི་ཡར་�ས་དེར་བསམ་�ོ་བཏང་�ོང༌། རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�འི་�ས་�ན་�ང་�་ཞིག་གི་
ནང་�་ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པ་ཤིན་�་�་ཆེ། ངོས་རང་ཚན་རིག་ལ་དང་བ་འདི་ཐོག་མར་
རང་ཉིད་ལ་ཆ་�ས་�ལ་ཞིང་འ�ལ་ལས་�ིས་ཁ་ལོ་བ�ར་བའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་ཤེས་འདོད་དང་�ན་�་�ང་ཡང༌། རིང་པོར་མ་འགོར་བར་ངས་
ཚན་རིག་འདི་འ�ོ་བ་མི་�ི་ལ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་གསལ་པོར་�ོགས། �ག་པར་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་�ོལ་ལ་�ེབས་པའི་�ེས་�་ཚན་
རིག་ནི་ཆེས་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་�ར་ལས་�ང་གསལ་པོ་ཆགས། དེང་�བས་ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་�ིས་�གས་�ེན་མ་ཐེབས་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་
འཚ�་བའི་ཆ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མེད། འོན་�ང༌། ང་ཚ�འི་འཚ�་གནས་�ི་ནང་�་ཚན་རིག་གིས་གོ་གནས་ཅི་ཞིག་བ�ང་ཡོད་དམ། ཚན་རིག་གིས་དོན་
ངོ་མར་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་�ེད་དགོས་སམ། ཅི་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་ལ་ཁ་ལོ་བ�ར་དགོས་མིན་བཅས་ང་ཚ�ས་གསལ་པོ་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ། �ི་བ་
མཐའ་མ་འདི་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེན་ཞིག་�ེ། �ན་�ོད་དང་མ�ན་པའི་�ན་�ོང་ཞིག་གམ། �ག་པར་�ིང་�ེ་�་�་ཞིག་གིས་ཆེད་�་ཚན་རིག་ལ་
ལམ་�ོན་མ་�ས་ཚ�། ཚན་རིག་གི་�བ་འ�ས་�ིས་ཁེ་ཕན་བ�བ་པ་ལས་དོན་ངོ་མར་གནོད་འཚ�་ཚབས་ཆེན་�ེད་�ིད།

ཚན་རིག་ཆེས་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང༌། ད་�འི་འཛམ་�ིང་ནང་�་དེའི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་དབང་�གས་�བ་གདལ་�་འ�ོ་བ་མཐོང་བས།
ཚན་རིག་ལ་བ�ང་བའི་ངའི་འ�་ཤེས་དེ་ཤེས་འདོད་�ི་�ོ་ལས་འ�ར་ཏེ་ཛ་�ག་གི་དང་ལེན་�་�་ཞིག་ཆགས། ནང་བ�ན་�་སེམས་དོན་�ི་
དམིགས་�་ཆེས་�བས་ཆེན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་�ིང་�ེ་བ�ེད་ནས་ཁོ་ཚ�འི་བདེ་བའི་ཆེད་�་ལས་དོན་གང་ཅི་�བ་�བ་�ིས་བ�བ་�་
དེ་རེད། �ིས་པའི་�ས་ནས་བ�ང་དམིགས་�་འདིར་བ�ི་འཇོག་དང༌། ལས་དོན་ཅི་ཞིག་གི་ནང་�འང་དམིགས་�་འདི་�བ་པར་འབད་བ�ོན་
�ེད་པ་ནི་ངའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་�་�ར། ངས་ཚན་རིག་�ང་ཤེས་ན་འདོད་པའི་�་མཚན་ནི། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་རང་བཞིན་ངོ་མ་
�ོགས་པར་བ�ོན་པའི་ངའི་�ེར་�ི་འཚ�ལ་ཞིབ་ནང་�་ཚན་རིག་གིས་ང་ལ་ད�ད་�ལ་གསར་པ་ཞིག་�ད་པ་འདི་ཡིན། ད་�ང་�་མཚན་གཞན་
ཞིག་ནི་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་དེའི་ནང་�་རང་ཉིད་�ི་སེམས་དོན་རིག་པའི་�ོལ་�ན་ལས་�ངས་པའི་ཉམས་�ོགས་�མས་�ེང་�ོང་�ེད་

�ལ་གཡོལ་མེད་ཅིག་མཐོང་�ང༌། དེའི་�ིར་བདག་ལ་མཚ�ན་ན། འཛམ་�ིང་ནང་གི་དབང་�གས་ཆེ་བའི་ཤེས་�འི�ེ་ཚན་འདི་ཉིད་དང་ལེན་
�ེད་པ་ནི་སེམས་དོན་རིག་པའི་བཀའ་�་�་�འང་ཡིན། ང་ཚ�འི་འཛམ་�ིང་འདི་བདེ་བ་དང་གསོན་པའི་མཐར་�ག་གི་གནད་དོན་འདི་ལ་
གཞིགས་ན། �ལ་�་�ང་བའི་ཚན་རིག་གི་ཡར་�ས་དེ་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་དང་སའི་གོ་ལ་ལོངས་�་�ོད་མཁན་སེམས་ཅན་གཞན་དག་གི་དགོས་
མཁོར་གཞན་ཕན་དང་�ིང་�ེ་�ན་པའི་མ�ན་�ོར་ཞིག་�་ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་བ�ར་�་དེ་རེད།

ཚན་རིག་གི་ནང་�་�ན་�ོད་རིག་པ་ལ་གོ་གནས་ཤིག་ཡོད་དམ། ངས་ཡིད་ཆེས་�ས་པ་�ར་ན་ཡོད་དེ། དང་པོ། ཡོ་�ད་གང་�ང་ཞིག་དང་
མ�ངས་པར་ཚན་རིག་ནི་ལེགས་ཉེས་གང་ལའང་བཀོལ་�ོད་�ེད་ཆོག ཡོ་�ད་ཅིག་ལེགས་ཉེས་གང་ལ་བེད་�ོད་�ེད་མིན་ནི་�ེད་པ་པོའི་སེམས་
�ི་འཛ�ན་�ངས་ལ་རག་ལས། གཉིས་པ། ཚན་རིག་གི་ཤེས་�་གསར་པས་ང་ཚ�ས་འཛམ་�ིང་འདི་�ོགས་�ངས་དང༌། དེ་བཞིན་དེའི་ནང་གི་མིའི་
རིགས་�ི་གོ་གནས་ལ་བ�ང་བའི་ང་ཚ�འི་འ�་ཤེས་སོགས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ནས། ང་ཚ�འི་�ོད་པར་�ངས་འཛ�ན་�ེད། དཔེར་ན། འཛམ་�ིང་
འདི་འ�ལ་ཆས་�་�ར་བ�ང་བའི་འ�་ཤེས་ལ་བ�ེན་ནས་རང་�ང་ཁམས་ཆེན་པོར་བ�་གཞོག་�ེད་པ་�ན་�ོལ་ཆགས་པའི་བཟོ་ལས་གསར་

བ�ེ་�ང༌། གང་�ར་�ན་�ོད་རིག་པ་ནི་ཚན་རིག་ལག་བ�ར་�ེད་པ་ལ་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་�་གསར་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་
དངོས་ལ་འ�ེལ་བ་མེད་པའི་�ིར་བཏང་གི་བདེན་འཛ�ན་ཞིག་�བ་ཡོད། བསམ་�ལ་འདི་གཞི་ལ་བཞག་ན་�ིར་བཏང་ཚན་རིག་པ་�ེར་དང་
ཚན་རིག་པའི་ཚ�གས་�ེ་གཉིས་�ིས་�ན་�ོད་རིག་པ་ལ་བར་མའི་�་�ངས་ཤིག་བ�ང་ནས། ཁོང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་གསར་�ེད་ཤེས་�འི་མ�ག་



འ�ས་ལ་འགན་འ�ར་�ི་མེད། འོན་�ང༌། ཚན་རིག་གི་གསར་�ེད་ཤེས་�་གལ་ཆེན་གང་མང་དང༌། �ག་པར་དེ་དག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་
འ�ལ་ལས་གསར་གཏོད་�ིས་གནས་�གས་གསར་པ་གང་མང་བ�ན་པར་མ་ཟད། �ན་�ོད་རིག་པ་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་�ོད་
པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་གསར་པའང་གསར་གཏོད་�ས། ཚན་རིག་གི་ལས་གཞི་དང་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་གནས་�གས་གསར་ཐོན་�ང་བར་
�ེན་�ས་པའི་�་མཚན་�ིས་ཁོང་ཚ�་ལ་འོས་འགན་ཞིག་ཡོད་ལ། ང་ཚ�ས་�ི་ཚ�གས་�ི་ངོས་ནས་འོས་འགན་དེ་�ོད་ཡངས་ལ་གཏོང་མི་�ང༌།

ང་ཚ�ས་ཚན་རིག་ནི་རང་རིགས་ལ་ཡོད་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་དང་ནམ་ཡང་ཁ་མི་�ེས་པའི་ཁག་ཐེག་�ེད་�་དེ་

ཕལ་ཆེར་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། མ�བ་མོའི་�ས་�ོལ་ནི་ལག་པར་བ�ེན་པ་བཞིན། ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་�ང་ངེས་པར་�་རང་ཉིད་
དང་�ི་ཚ�གས་�ིའི་བར་�ི་འ�ེལ་བ་�ོགས་དགོས། ཚན་རིག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། འོན་�ང༌། དེ་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་ལག་པའི་མ�བ་མོ་�་�་ཡིན་
པ་མ་བ�ེད་པར་�ས་ན། ད་གཟོད་མ་འོངས་པའི་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་�ས་�བས་ཆེན་དེ་དོན་དང་�ན་པའི་འཕེལ་�ས་ཤིག་ཆགས་�བ། དེ་
མིན་ང་ཚ�ས་རིན་ཐང་གི་གོ་རིམ་བ�གས་ཏེ་ཚན་རིག་གིས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཁེ་ཕན་བ�བ་པ་ལས། མིས་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་�ས་ལ་�ོས་
གཏོང་�ེད་དགོས་པ་ཆགས་�ིད། ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་ནི་�ས་�གས་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་ཡིན། འོན་�ང༌། དེ་གཉིས་བཀོལ་�ོད་ཇི་�ར་ལེགས་
པར་�ེད་པའི་ཐག་གཅོད་�ེད་མཁན་ནི་ང་ཚ�་འ�ོ་བ་མི་ཡིན། ཡང་དག་པའི་�ིང་�ེ་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་�ང་འ�ེལ་�ི་�ན་�ོང་ཞིག་གིས་
ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་�ི་ལག་ལེན་དངོས་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་�་ནི་གནད་དོན་གཙ�་བོ་ཞིག་རེད།

བདག་གི་མཐོང་�ལ་ལ། ཚན་རིག་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་འཛམ་�ིང་འདི་དང་དེའི་དངོས་ཁམས་རང་བཞིན་�ོགས་པར་བ�ོན་པའི་མངོན་�མ་
རིག་པའི་འ�ག་�ོ་ཞིག་རེད། �་བའི་ཆ་ནས་ཚན་རིག་ནི་�ོང་�ལ་�་�ར་པའི་འཇིག་�ེན་དང༌། དེའི་གཞི་�ར་གནས་པའི་རང་�ང་ཁམས་�ི་
ཆོས་ཉིད་�ོགས་ལ་འ�ེལ་བཤད་ཧ་ལས་པའི་ཟབ་མོ་�ེད་�བ་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། རང་�ང་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་�མས་མངོན་�མ་
�ི་ཤེས་�་ལ་བ�ེན་ནས་རིགས་པས་�ེས་དཔག་�ས་པ་ཞིག་རེད། ད�ད་�འི་ཆོས་ལ་�ངས་འབོར་�ི་ཚད་འཇལ་བ་དང༌། བ�ར་�ོས་�ེད་ཆོག་
པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�་བ�ད་ནས་ཚན་རིག་པ་�ན་མོང་ནས་དོགས་གཅོད་�ེད་པ་ནི་ཤིན་�་ཞིབ་�་�ན་པའི་ཚན་རིག་བ�ག་ད�ད་�ི་

བ�ད་རིམ་ཞིག་ཡིན། མ་མཐའ་ཡང་དེ་ནི་ད་�འི་ཚན་རིག་གི་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་�ི་རང་བཞིན་
ཡིན། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་བཟོ་བཀོད་འདིའི་ནང་�་�ན་�ོད་རིག་པ་དང༌། �་�ལ་གསར་གཏོད་�ི་རིག་�ོབས། སེམས་དོན་རིག་པ། དེ་
བཞིན་ག�གས་འདས་རིག་པའི་གནད་དོན་�་མོ་སོགས་འ�ོ་བ་མིའི་�ད་ཆོས་མི་�ང་བ་ཞིག་�ད་མེད།

ཚན་རིག་གི་�བ་ཁོངས་�་མ་�ད་པའི་འཚ�་གནས་�ི་ཆ་དང་ཤེས་ཡོན་གང་མང་ཡོད། ཡིན་ཡང༌། མི་མི་�ང་བ་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་གི་འཇིག་
�ེན་�་�ལ་དེ་ཉིད་ཤེས་ཡོན་དང་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་�ི་གཞི་�ར་འཛ�ན་དགོས་པའི་འདོད་�ལ་འཛ�ན་པ་དང༌། བསམ་�ལ་འདི་ནི་ཚན་རིག་
གི་དངོས་གཙ�་རིང་�གས་�ི་�་བ་ཞིག་རེད། དོན་�ི་འདི་�་�ལ་�ི་གཞི་�ར་བ�ང་ནས་ཁ་གསལ་པོར་�་བ་འདི་འ�་�ེལ་བའི་ཚན་རིག་གི་
�བ་མཐའ་ཞིག་ཡོད་མེད་ངས་མ་ཤེས་�ང༌། �་�ལ་འདི་ནི་ད�ད་པ་མ་བཏང་བའི་ཡོངས་�བ་�ི་བདེན་འཛ�ན་ཞིག་�་�ང༌། བདེན་འཛ�ན་
འདི་ནི་ད�ོད་པ་པོ་ལ་མ་བ�ེན་པའི་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་ལ། ཞིབ་འ�ག་ཅིག་གི་
ད�ད་གཞི་ནི་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་པོ་ཚན་རིག་པའི་�ོན་དཔག་དང༌། ཚ�ར་�ང༌། �ོང་བ་བཅས་ལ་�ོས་མེད་ཡིན་པ་བདེན་པར་འཛ�ན།

ད�ད་པ་མཐར་ག�གས་ན་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་དང༌། དངོས་ཁམས་ཆོས་ཉིད་�ི་དབང་�གས་དང་མི་མ�ན་པའི་ཆོས་ཤིག་
མེད་པའི་ཚ�ད་དཔག་འདི་ཚན་རིག་གི་དངོས་གཙ�་རིང་�གས་�ི་�་བ་དེའི་�ེན་གཞི་ཡིན། དེ་བཞིན་�་�ལ་འདིས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�ེ་
དངོས་རིག་པའི་�ངས་�་ག�གས་པ་དང༌། �ེ་དངོས་རིག་པ་�ས་འ�ར་རིག་པར་�ངས་�་ག�གས། �ས་འ�ར་རིག་པ་དངོས་ཁམས་རིག་པར་
�ངས་ག�གས་པའི་�་�ངས་ཤིག་བ�ང་ཡོད། ང་རང་གི་འདོད་�ལ་ནི་གཅིག་�ངས་གཅིག་ལ་འདེད་པའི་ཆ་བགོ་རིང་�གས་�ི་�་བའི་
ལངས་�ོགས་དང་མི་མ�ན་ནའང༌། ངས་�བས་འདིར་དེའི་ཁ་གཏད་�་�ོད་�བ་�ེད་�་མིན། �་�ལ་དེ་ཚ�ས་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང༌། �ག་



པར་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�་བའི་གོ་གནས་ཤིག་འཛ�ན་པ་ལས། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་དངོས་�ི་�ད་ཆོས་ཤིག་མཚ�ན་མེད་པ་དེ་གསེད་
བ�ོལ་�ེད་�་ཡིན། བདག་གི་�་�ལ་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་དང་དེའི་�ལ་�ན་འ�་མིན་ལ་�ངས་
ག�གས་པའི་�་�ལ་འདི། འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཞིག་གིས་�ོ་�ོན་�་བཏང་ནས་འཇིག་�ེན་འདི་བ�ན་ཞིང་ཁ་ལོ་བ�ར་བའི་�་�ལ་དང་
གཅིག་མ�ངས་�ིས་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�་བའི་ལངས་�ོགས་ཤིག་རེད།

མཐའ་གཅིག་འཛ�ན་�ི་ཚན་རིག་གི་དངོས་གཙ�་རིང་�གས་�ི་�ོན་ཆ་གཙ�་བོ་ནི། དེའི་�་དོག་གི་མཐོང་�་དང་དེ་ཉིད་ཆད་�་རིང་�གས་�ི་
�་�་འ�ོ་བའི་ཉེན་ཁ་བཅས་ཡིན། ཆད་�་རིང་�གས་དང༌། དངོས་གཙ�་རིང་�གས། ཆ་བགོ་རིང་�གས་བཅས་ནི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་
�ངས་དང༌། �ག་པར་�་འ�ོ་བ་མིའིེ་གནས་བབ་ལ་བ�ང་བའི་ང་ཚ�འི་�་�ལ་ལ་དཀའ་ངལ་�ོད་པའི་ལངས་�ོགས་ཁག་ཅིག་རེད། �་མཚན་
ནི། དེ་དག་གིས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་བ�ང་བའི་འ�་ཤེས་དེ་ཚད་དམའ་�་གཏོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་�ེ། དཔེར་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ཐོལ་�ང་གི་
�ེ་�ན་�ི་�ས་ཅན་ཞིག་�་མཐོང་བའམ། རིག་པ་དང་�ན་�ོད་�ི་རིགས་�ོབས་�ན་པའི་དམིགས་བསལ་སེམས་�ན་ཞིག་�་མཐོང་བ་འདིས།
རང་ཉིད་ལ་འཛ�ན་པའི་འ�་ཤེས་དང་གཞན་ལ་བ�ི་འཇོག་�ེད་པའི་རང་ཉིད་�ི་�་�ོད་སོགས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ངེས། �ོགས་གཅིག་�་
�ང་བའི་�་�ལ་དེ་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་�ད་ཆོས་ཏེ། �་�ལ་དང༌། �ན་�ོད་རིག་པ། སེམས་དོན་རིག་པ། དགེ་བའི་ལས། མཚར་�ག
�ག་པར་ཤེས་པ་སོགས་ཆ་�་མོར་བགོས་ཏེ་དབང་�འི་�་�ང་བར་�ི་�ས་འ�ར་�ི་འ�ེལ་བ་དང་འ�ས་�་ཞིག་�་འདོད་པ་དང༌། ཡང་ན་
�ད་ཆོས་འདི་ཚ�་�ོག་བཏགས་ཙམ་ལས་མིན་པར་འདོད་�ིད། དེ་བས་ན་�ོགས་�ང་གི་�་བ་དེ་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མི་ཆ་བགོ་�ས་ནས་རང་རིགས་
བ�ར་བ�ན་�ེད་དགོས་པ་ལས་དམིགས་�ལ་གང་ཡང་མེད་པའི་�ེ་དངོས་�ི་འ�ལ་ཆས་ཙམ་དང༌། རིགས་�ས་གང་�ང་གི་མཉམ་འཛ�མས་
ལས་�ེས་དབང་གིས་�བ་པའི་འ�ས་�་ཙམ་�་འཛ�ན་པའི་འ�་ཤེས་མི་བ�ེད་པའི་ངེས་པ་མ་མཆིས།

འཇིག་�ེན་�་�ལ་འདི་འ�་ཞིག་གི་ནང་�་མི་ཚ�འི་�ིང་པོ་དང་དགེ་�ིག་གི་གནད་དོན་འ�ད་�་ཁག་པོ་རེད། ཚན་རིག་གི་མངོན་�མ་�ི་
ཤེས་�་ལ་�ོན་ཆ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར། ཤེས་�་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཆ་ཡོངས་�་ཚང་བའི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་�ེལ་བའི་�ེན་གཞི་ཚད་�ན་ཡོད་པའི་
འདོད་�ལ་དང༌། ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་ལ་འཛམ་�ིང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཚད་�ན་�ི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པར་བསམ་པའི་བདེན་འཛ�ན་འདི་ཡིན།
འ�ོ་བ་མིའི་འཚ�་གནས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་རང་ལ་གཞིགས་ནའང༌། ད་�འི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་�་འདིས་མ་�ོགས་པ་དང་མ་�ེད་
པའི་ཆ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་ངེས།

དེ་བཞིན་�་སེམས་དོན་རིག་པའི་མ�ེགས་འཛ�ན་�ི་�་བ་�ིང་པ་དེ་དག་�ང་ཚན་རིག་གི་�ོགས་ཐབས་དང་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་ལ་བ�ེན་ནས་

བཅོས་བ�ར་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་སེམས་དོན་རིག་པ་�་བ་ཚ�ས་ཚན་རིག་གིས་གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་�་�མས་�ང་མེད་�་བཏང་ཚ�་ང་ཚ�འི་
ཉམས་ལེན་ཡང་ད�ལ་ཕོངས་�་འ�ོ་ངེས་ཏེ། འདི་འ�འི་�ོགས་�ང་ནི། �་བ་མ�ེགས་འཛ�ན་རིང་�གས་�ི་�་�ེན་�་འ�ོ་བར་གདོན་མི་ཟ།
དེའི་�ིར་ངས་ནང་པའི་ཆོས་�ོགས་ཚ�ར་ཚན་རིག་�ང་དགོས་པའི་�ལ་མ་གཏོང་གི་ཡོད། འདི་�ར་ཚན་རིག་གི་ཤེས་�་�མས་ནང་པའི་འཇིག་
�ེན་�་�ལ་�ི་ནང་�་བ�་ཆོག། །།



ཚན་ར ིག་དང་འ�ད་པ།

༄༅། །ང་ནི་�ོ་�གས་�ིས་ཞིང་ཀ་�ོས་ཤིང༌། ནས་�ི་བཙས་མ་བ�ས་�ེས་�ར་ཡང་�ོ་�གས་དེ་དག་བཀོལ་�ོད་�ས་ཏེ་ག�ལ་བ�ངས་�ེད་
པའི་སོ་ནམ་པ་ད�ས་མ་ཞིག་གི་�ིམ་�་�ེས། ཕལ་ཆེར་ངའི་�ིས་པའི་�ས་�ི་འཇིག་�ེན་�་འ�ལ་ལས་�ི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་
ཆོག་པ་ནི་ས་གནས་�ི་འ�ོག་པ་དཔའ་�ལ་ཚ�ས་ད�ིན་ཇིས་བ�ང་བའི་�་གར་དང༌། �་�་�། �་ནག་བཅས་ནས་ཉོས་ཡོང་བའི་བོ�་�་རིང་དེ་
ཚ�་ཁོ་ན་རེད། ང་ལོ་ན་�ག་ལ་སོན་�བས་བོད་�ི་�ལ་ས་�་ས་�་�་ལའི་�་མ་�་�ེང་བ�་བཞི་པར་ངོས་འཛ�ན་�ི་�ི་འདོན་�ས་པར་མ་ཟད།
ནང་ཆོས་�ི་�ོབ་གཉེར་ཆ་ཚང་བ་�ེད་འགོ་བ�གས། ང་ལ་ཉིན་རེའི་འ�ི་�ོག་དང༌། ནང་ཆོས་�ི་�་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང༌། ག�ང་
རབ་དང་འདོན་ཆོག་�ོ་འཛ�ན་བཅས་�ི་�ོབ་ཚན་འ�ིད་མཁན་�ེར་�ི་ཡོངས་འཛ�ན་�་མ་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ལ་མཚན་ཞབས་�ང་འགའ་ཤས་
ཡོད། མཚན་ཞབས་ཞེས་པ་�ོབ་གཉེར་ལ་རོགས་རམ་�ེད་མཁན་�ི་མཚན་ཉིད་ཞབས་�ི་པ་ཡིན། ཁོང་ཚ�འི་�་བའི་ལས་འགན་ནི་ནང་ཆོས་�ི་
�་བའི་གནད་དོན་�མས་ང་དང་�ན་�་�གས་གསལ་གཏོང་�་དེ་རེད། ཞལ་འདོན་དང་�ོམ་�བ་ལའང་ང་�ན་རིང་པོར་�གས་དགོས་པ་
དང༌། �བས་འགར་ང་རང་གི་ཡོངས་འཛ�ན་དང་�ན་�་བ�ེན་མཚམས་ལ་བ�ད་དེ་ཉིན་རེར་�ན་བཞི་ལ་�་ཚ�ད་གཉིས་རེ་�ོམ་བ�ག་དགོས།
�ོབ་གཉེར་�ེད་�ངས་འདི་ནི་བོད་�ི་ཆོས་བ�ད་ཁག་གི་�་མ་གལ་ཆེན་རིགས་�ི་�ོབ་�ོང་�ེད་�ལ་དང་ཕལ་ཆེར་འ�་མ�ངས་ཡིན། འོན་
�ང༌། �ིས་རིག་དང༌། ས་གཤིས་རིག་པ། �ས་འ�ར་རིག་པ། �ེ་དངོས་རིག་པ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ལ་�ོང་བ�ར་�ས་�ོང་མེད་པར་མ་
ཟད། ཐ་ན་�བས་དེར་ངས་འདི་ཚ�་ཡོད་པའང་ཤེས་མེད།

ཕོ་�ང་པོ་�་ལ་ནི་ངའི་ག�ང་འ�ེལ་�ི་ད�ན་�ས་�ོད་གནས་ཡིན། དེ་ནི་རི་བོ་ཞིག་གི་ངོས་ཡོངས་ལ་�བ་ཅིང་ཁང་མིག་ཆིག་�ོང་ཙམ་�ིས་
�བ་པའི་ཐོག་བ�ེགས་ཁང་ཆེན་ཞིག་རེད། ༼ངས་ཁང་མིག་དེ་ཚ�འི་�ངས་བ�ངས་མ་�ོང༌།༽ ང་རང་�ིས་པའི་�བས་�་ཁོམ་ལོང་ཡོད་�ས་
གཟིམ་�ང་ཁ་ཤས་ནང་�་དངོས་ཆས་འ�་མིན་འཚ�ལ་བ་དེས་ང་ལ་�ོ་�ང་�ེར་�ོང༌། དེ་ནི་མཐའ་མེད་པའི་�་ནོར་འཚ�ལ་�ེག་གི་འ�ལ་
བ�ད་ཅིག་དང་འ�། དེ་ཚ�འི་ནང་�་ཅ་ལག་�མ་པ་�་ཚ�གས་ཡོད་�ང་མང་ཆེ་བ་ནི་�་ལའི་�་མ་�་གོང་མ་�མས་དང༌། �ག་པར་ང་རང་གི་
�་གོང་མ་ཁོང་གི་ཅ་དངོས་བདག་གཅེས་�ས་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་རེད། ཕོ་�ང་ནང་གི་ཅ་དངོས་ཆེས་ཡིད་དབང་འ�ོག་པ་ནི་�་ལའི་�་མ་�་�ེང་�་
པ་ནས་བ�་ག�མ་བར་�ི་�་ག�ང་གི་མཆོད་�ེན་�མས་ཡིན། �་�ེང་�་པ་ནི་�ས་རབས་བ�་བ�ན་པའི་ནང་�་�ང་ཞིང་དེང་�བས་�ི་ཕོ་
�ང་པོ་�་ལའི་�མ་པ་ནི་�བས་དེར་ཁོང་གིས་�་བ�ེད་�ས། ཅ་དངོས་འ�་མིན་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་གོང་མར་བདག་པའི་འ�ལ་ཆས་�ི་དངོས་པོ་
ཁག་ཅིག་ལ་ངས་དོ་�ང་�ས་པ་ནི། �ང་ག�མ་ལ་བཀར་ཆོག་པའི་རག་གི་བ�ང་བ�མས་�ང་ཤེལ་ཞིག་དང༌། �ེགས་�་ཞིག་གི་�ེང་�་འཁོར་
བ�ོད་�ེད་པའི་སའི་གོ་ལ་དང་དེའི་�ར་�་འཛམ་�ིང་གང་སའི་�ས་ཚ�ད་�ོན་པའི་ལག་�ིམ་�ི་�་ཚ�ད། ད�ིན་ཡིག་ནང་�ིས་ཤིང་རི་མོའི་
འ�ེལ་བཤད་�ན་པའི་འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་ལོ་�ས་�ི་དེབ་མི་�ང་བ་ཁག་ཅིག་བཅས་ཡིན།

དངོས་པོ་དེ་ཚ�་ཁ་ཤས་ཤིག་�་ལའི་�་མ་�་�ེང་བ�་ག�མ་པའི་�ོགས་པོ་ཆེར་ལེ་སི་�ེ་ལི་༼Sir Charles Bell༽ནས་�ལ་བའི་ལག་
�ེས་རེད། �ེ་ལི་ནི་འ�ས་�ོངས་�་བ�ད་ཅིང་བོད་�ད་ཤེས་པའི་ད�ིན་ཇིའི་ཆབ་�ིད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ ༡༩༡༠ ལོར་�་ནག་གོང་མ་མཐའ་
མའི་ག�ང་གི་དམག་ད�ང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འ�ལ་འཇིགས་�ལ་�ིས། �་�ེང་བ�་ག�མ་པ་གནས་�བས་རིང་ད�ིན་ཇིའི་�་གར་ལ་�བས་
བཅོལ་�་ཕེབས་�བས་བ�གས་སའི་�ིན་བདག་རེད། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། �་གར་ལ་�བས་བཅོལ་དང་ཚན་རིག་གི་རིག་ག�ང་གསར་�ེད་�ེད་
པ་གཉིས་ང་རང་ལ་�་�ེང་བ�་ག�མ་པས་�ལ་བར་གནང་བ་�་�་ཡིན། �ེས་�་ངས་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་�ར་�་�ེང་བ�་ག�མ་པར་མཚ�ན་ན།
ད�ིན་ཇིའི་�་གར་�་གནས་�བས་རིང་བ�གས་�ོད་�ས་པ་དེ་མིག་�་བ�ེད་པའི་ཉམས་�ོང་ཞིག་ཆགས་འ�ག ཁོང་གིས་ཉམས་�ོང་དེར་
བ�ེན་ནས་བོད་ནང་གི་�ི་ཚ�གས་དང་ཆབ་�ིད་ལ་བཅོས་བ�ར་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པར་བསམས་ཤིང༌། �ིར་�་སར་ཕེབས་�ེས་ཁོང་གིས་ཏར་
འ�ིན་དང༌། �ག་ཁང༌། བོད་�ི་ཆེས་ཐོག་མའི་�ོག་བཟོ་འ�ལ་ཁང་�ང་�་ཞིག �ལ་ཁབ་�ི་ད�ལ་ཊམ་དང་ཤོག་�ོར་�ི་པར་ཁང་བཅས་



གསར་འ�གས་�ས། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཆོས་�གས་དང་མ་འ�ེལ་བའི་དེང་རབས་�ི་�ོབ་གསོ་གལ་ཆེན་�་མཐོང་�ེ་ཆེད་�་བདམས་པའི་བོད་
�ི་�ོབ་�ག་འགའ་ད�ིན་ཇིའི་ར་གི་�ད་༼Rugby༽�ོབ་�ར་�ོབ་�ོང་�ེད་པར་བཏང༌། �་�ེང་བ�་ག�མ་པས་རང་ཉིད་དགོངས་པ་
�ོགས་�བས་འ�ང་འ�ར་ཆབ་�ིད་�ི་ཉམས་�ད་ཕལ་མོ་ཆེ་�ོན་གཟིགས་�ིས་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་གལ་ཆེན་ཞིག་བཞག་ཡོད། འོན་�ང༌། ཁོང་གི་
�ེས་�ི་ག�ང་གིས་ཁ་ཆེམས་དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་མ་�ོགས་པ་དང༌། ཡང་ན་�ང་མེད་�་བ�ར་འ�ག

�་�ེང་བ�་ག�མ་པའི་�ག་�་སོན་པའི་འ�ལ་ཆས་�ི་དངོས་པོ་གཞན་ཚ�འི་�ོད་ངའི་དོ་�ང་�་�ལ་ནི། �ག་མའི་�་ཚ�ད་གཅིག་དང༌། �ོག་
བ�ན་�ོན་�ེད་�ི་འ�ལ་འཁོར་གཉིས། �ངས་འཁོར་ག�མ་བཅས་ཡིན།༼Two Baby Austins from 1927 and a
1931 American Dodge༽ ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བོ་བ�ད་ནས་བོད་ལ་�ངས་འཁོར་གཏོང་སའི་ལམ་ཁ་མེད་�བས། �ངས་འཁོར་
དེ་ཚ�་�་གར་�་�་ལག་གཏོར་ཏེ་དོས་�ེལ་བ་དང༌། �ེལ་དང་བོང་�་སོགས་�ིས་ཧི་མ་ལ་ཡ་བ�ད་ནས་�་ས་�་དབོར་འ�ེན་�ས། �་སར་དེ་
དག་�ར་ཡང་བ�ར་�་བ�ིགས་ཏེ་�་�ེང་བ�་ག�མ་པར་�ལ་བ་ཞིག་རེད། �ན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་�ིལ་པོར་ཡོད་པའི་�ངས་འཁོར་ནི་འདི་
ག�མ་ཡིན། འོན་�ང༌། �་སའི་�ི་རོལ་�་�ངས་འཁོར་བ�ོད་ལམ་མེད་�བས་དེ་ཚ�་བེད་མེད་�་�ར་ཡོད། �ི་�ོགས་ན་འ�ལ་ལས་�ི་རིག་
ག�ང་ཞིག་ཡོད་པ་�གས་�་�ོན་པའི་བཅའ་དངོས་འདི་ཚ�ས། ཤེས་འདོད་�ི་�ོ་རང་བཞིན་�་�ན་ཞིང་�ོད་�གས་མེད་པའི་�ིས་པ་ཞིག་གི་
ཡིད་དབང་མེད་�་�ོགས། མཚན་ཉིད་རིག་པར་�ོབ་གཉེར་དང་དཔེ་ཆ་�ོ་འཛ�ན་�ེད་པ་ལས་དངོས་ཆས་དེ་དག་གཏོར་�ིག་�ས་ཏེ་�ང་བ་
�ིད་པའི་�ས་ཚ�ད་མང་པོ་བ�ལ་བ་ངས་ད་�་ཡང་གསལ་པོར་�ན། དེང་སང་�་�ས་དངོས་ཆས་དེ་ཚ�་རང་ངོས་ནས་�ེད་ཆས་ལས་གཞན་ཅི་
ཡང་མིན། འོན་�ང༌། དེ་དག་གིས་ང་ལ་མཐོང་ཐོས་དང་ཉམས་�ོང་མེད་པའི་ཤེས་�འི་འཇིག་�ེན་�ིལ་པོ་ཞིག་གི་�ར་ཞིག་བ�ན་པ་དང༌།
འཇིག་�ེན་དེས་ང་ལ་ཤེས་འདོད་�ི་�ོ་ཞིག་�་མཐའ་མེད་པར་བ�ངས། �ོགས་གཅིག་ནས། དེབ་འདི་ནི་འཇིག་�ེན་དེ་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་བ�ད་
རིམ་དང༌། འཇིག་�ེན་དེས་ང་ཚ�ར་ཆེས་�ལ་�ང་གི་ཤེས་�་དང་གསར་གཏོད་ཅི་ཞིག་�ད་ཡོད་པའི་�ོར་ཡིན།

�ང་ཤེལ་དེ་བེད་�ོད་�ེད་པར་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་འ�ད་མ་�ང༌། འདི་གང་གི་ཆེད་�་ཡིན་པ་ང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཤིང༌། རིང་པོ་མ་
འགོར་བར་ངས་�ང་ཤེལ་བ�ད་ནས་�ོང་�ལ་�་སའི་འཚ�་བའི་�ེལ་ཟིང་དང༌། �ག་པར་ཚ�ང་ར་ལ་ཞིབ་�་�ས་པ་ཡིན། ངས་�ོབ་�ོང་�ེད་
བཞིན་པའི་�བས་�་ང་དང་ལོ་ན་འ�་བའི་�ིས་པ་ཚ�་�ང་ལམ་�་ཡར་�ག་མར་�ག་�ེད་པའི་བག་ཡངས་དེ་ང་ལའང་ཡོད་ན་ཅི་མ་�ང་བསམ་

�ང༌། �ིས་�་ངས་�ང་ཤེལ་བ�ད་ནས་པོ་�་ལའི་�ེང་�ོགས་�ི་ནམ་མཁའ་ལ་བ�ས་ནས་ཞབས་�ི་པ་ཚ�ར་�ར་མ་དང་�ར་ཚ�གས་ཚ�འི་མིང་
�ིས་�ོང༌། མཐོ་�ང་བོད་�ི་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་ནི་ཆེས་མཚར་�ག་�ན་པ་ཞིག་ཡིན།

�ག་མའི་�་ཚ�ད་དེ་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་�་ཡིན་པ་ངས་གསལ་པོར་ཤེས་མོད། འོན་�ང༌། དེས་ལས་ཀ་ཇི་�ར་�ེད་པའང་ཤེས་ན་འདོད་པས། གནས་
�བས་ཤིག་ལ་མགོ་འཐོམས་ནས་དེའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་བ་ཡིན། �ེས་�་ཤེས་འདོད་�ི་�ོ་དེ་�གས་ཆེ་�གས་པས་ངས་�བས་�མ་ཁ་�ེས་
ཏེ་ནང་གི་ཆ་ཤས་�མས་ཡོངས་�་རང་སར་གཏོར་ནས་བ�ས། འོན་�ང༌། དཀའ་ངལ་ཞིག་ནི་ཆ་ཤས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ར་ཡང་བ�ིགས་ཏེ་�ར་
བཞིན་ལས་ཀ་�ེད་�་འ�ག་�་དེ་རེད། འདི་�ར་འ�ལ་དངོས་གཏོར་བ�ིགས་�ེད་པའི་ངའི་ཚ�་གང་གི་རང་མོས་ཞོར་ལས་འགོ་བ�གས། ང་
རང་�་ཚ�ད་གཏོར་བ�ིགས་འདི་ལ་�ང་ཆ་ཐོན་ཏེ་�་སར་�་ཚ�ད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཤེས་པ་ཚ�འི་�་ཚ�ད་བཟོ་མཁན་གཙ�་བོ་ཆགས་ནའང༌། �ིས་�་
�་གར་ནང་�་ང་ལ་�་�ག་�་ཚ�ད་ཅིག་ཡོད་པ་དེའི་�་�ག་ལ་ངའི་�ི་ལས་གཏོར་�ོན་བཏང་བར་ངས་བཟོ་བཅོས་�ག་�བ་མེད། �ོག་�ས་
�ན་པའི་རང་འ�ལ་�ི་�་ཚ�ད་མང་པོ་དར་�བས་ང་རང་གི་རང་མོས་ཞོར་ལས་འདིའི་�ོ་བ་ཡང་ཉམས་ཤིང༌། �་ཚ�ད་དེའི་རིགས་ཁ་�ེས་པ་
ཡིན་ནའང་ནང་�་འ�ལ་ལས་�ི་མ་ལག་གང་ཡང་མི་འ�ག

�་གོང་མའི་ལག་�ལ་�ི་�ོག་བ�ན་�ོན་�ེད་དེ་གཉིས་བཀོལ་�ོད་�ེད་�་ནི་དེ་འ�འི་�་པོ་ཞིག་མ་རེད། �་རིགས་ཡིན་པའི་ངའི་ཞབས་�ི་�་
པ་ཞིག་གིས་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་བེད་�ོད་�ེད་�བ་པ་བཟོས་ཤིང༌། ངས་ཁོང་ལ་དེ་བཀོད་�ིག་�ེད་རོགས་ལབ་ནས་ང་ཚ�ར་�ོག་བ�ན་འགའ་



ཡོད་པ་དེ་ཚ�ར་བ�ས་པ་ཡིན། �ིས་�་�ོག་�གས་ལ་བ�ེན་པའི་�ོག་བ�ན་�ོན་�ེད་�ང་�ང་ཞིག་ང་ཚ�འི་ལག་�་སོན་�ང༌། �ོགས་གཅིག་ན་
�ོག་གི་ཨ་མར་�ོན་ཆ་ཡོད་པས་དེ་ལ་ཆག་�ོན་ཡང་ཡང་�ང༌། �བས་འདི་ཞིག་ལ་ཨོ་�་ཊར་རེ་ནས་ཡིན་པའི་ད�ིན་ཇིའི་བཙ�ན་པ་ཧེ་རིག་དང་
ཕེ་�ད་༼Heinrich Harrer and Peter Aufschnaiter༽གཉིས་�་གར་�ང་�ོགས་�ི་དམག་གི་བཙ�ན་ཁང་ཞིག་
ལས་�ོས་ཏེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བ�ད་ནས་�་སར་�ེབས། ཁོང་གཉིས་�་སར་འ�ོར་བའི་ལོ་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ ༡༩༤༥ ཡིན། ཧེ་རིག་ནི་ངའི་�ོགས་པོ་
ཆགས་ཤིང་�བས་རེར་�ོག་བ�ན་�ོན་�ེད་དེར་བཟོ་བཅོས་�ེད་པར་ཁོང་གིས་ང་ལ་རོགས་རམ་�ས་�ོང༌། ང་ཚ�ར་�ོག་བ�ན་མང་པོ་རེག་མ་
�ང་མོད། འོན་�ང༌། འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�ང་བ་གལ་ཆེན་ཁག་གི་�ོར་ལ་མ�ན་�ོགས་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་�་�ལ་གཞིར་
བ�ང་ནས་�ེལ་བའི་གསར་འ�ར་�ི་�ོག་བ�ན་མང་པོ་དང༌། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�ལ་ཁའི་ཉིན་མོ་དང་ད�ིན་ཇིའི་�ལ་པོ་འཇོར་ཇི་�་
པའི་�ི་འདོན་�ོར་�ི་�ོག་བ�ན་བཅས་�་གར་ནས་�་སར་�ེབས། དེ་བཞིན་ཤེད་ཁི་སི་ཕེའར་�ི་འ�བ་ག�ང་ཧེན་རེ་�་པ་གཞི་�་བ�ང་བའི་
ལོད་རེམ་སིའི་༼Laurence Oliver’s film of Shakespeare’s Henry V and Charlie
Chaplin’s silent movies༽�ོག་བ�ན་དང༌། ཆར་ལེ་ཆར་ཕེ་ལིན་�ི་�་མེད་�ོག་བ�ན་འགའ་ཡང་ཡོད།

ང་ཚན་རིག་ལ་དང་བ་འདི་ཐོག་མར་འ�ལ་ལས་ནས་འགོ་�གས་ཤིང༌། དོན་ངོ་མར་ངས་ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ད་པར་
ཞིག་མཐོང་མེད་པ་དང༌། འ�ལ་ཆས་�ི་�ོར་ལ་�་སར་ཡོད་པའི་ངའི་ངོ་ཤེས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཧེ་རིག་མཁས་ཤོས་ཡིན་པས། ངས་ཁོང་ནི་པོ་
�་ལའི་ནང་�་ཡོད་པའི་འ�ལ་དངོས་ཁ་ཤས་དེ་ཚ�ར་ངེས་ཆ་�ན་པ་བཞིན་ཚན་རིག་ལའང་ངེས་ཤེས་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད་པར་བསམས། �ད་
མཚར་བ་ཞིག་ལ། ཁོང་ལ་ཚན་རིག་ཆེད་�ོང་གི་�བ་�ོངས་མེད་པ་ངས་ལོ་ངོ་མང་པོའི་�ིས་�་མ་གཏོགས་ཤེས་མེད། ཡིན་ཡང༌། དེའི་�ས་ངས་
མི་དཀར་པོ་ཚང་མར་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད་པར་�མ་�ང༌།

�་ཚ�ད་གཏོར་བ་དང་�ོག་བ�ན་�ོན་�ེད་ལ་བཟོ་བཅོས་�ེད་པ་ལེགས་འ�བ་�ང་བས་ངའི་�ོབས་པ་ཆེ་�་�ིན། ངའི་ལས་གཞི་�ེས་མ་ནི་
�ངས་འཁོར་�ི་འ�ལ་ཆས་མ་ལག་ཤེས་�ོགས་�ེད་�་དེ་ཡིན། �ངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་དང་དེར་�་�ོག་�ེད་མཁན་�ི་མིང་ལ་�ག་པ་ཚ�་
རིང་ཟེར། ཁོང་�ད་དམར་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཁོང་གི་ཁོང་�ོ་དེ་�ད་�གས་ཡོད། �ངས་འཁོར་�ི་འོག་�་ལས་ཀ་�ེད་�བས་�བས་མ་ལེགས་པར་
མགོ་�ངས་འཁོར་ལ་བ�བས་ཚ�། ཁོང་གིས་ཁོང་�ོའི་ངང་ནས་རང་ཉིད་�ི་མགོ་�ར་ཡང་དེ་ལ་བ�བས། �ངས་འཁོར་�ི་ཨ་མར་བཟོ་བཅོས་
�ེད་�བས་ང་ལ་ཞིབ་�་དང༌། �ིས་�་དེ་གཏོང་�་འ�ག་པར་ངས་ཁོང་དང་�ོགས་པོ་བ�ིགས་པ་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་རང་ཉིད་གཅིག་�ས་�ངས་འཁོར་གཏོང་ཆེད་གཞན་ལ་ཤེས་�་མ་བ�ག་པར་ངས་�ངས་འཁོར་ཞིག་ཁང་པའི་�ི་ལོགས་�་བཏོན་པ་

ཡིན། འོན་�ང༌། བ�བ་�ོན་�ང་�་ཞིག་�ང་བས་མ�ན་ངོས་གཡོན་�ོགས་�ི་�ོག་ཆག་སོང༌། �ངས་འཁོར་ལ་བདག་�ོང་�ེད་མཁན་གཞན་
ཞིག་�ེ་འབའ་པ་བ�་ཤིས་�ིས་ཅི་བཤད་དམ་བསམས་ནས་ཞེད་�ང་ཆེན་པོ་�ེས། ངས་མ�ན་�ོག་དེའི་ཚབ་ཅིག་བཙལ་�བ་�ང་ནའང༌། དེ་
ནི་ཤེལ་�ོ་�ངས་མོ་ཡིན་པས་�ོན་མའི་བ་མོའི་ཤེལ་�ོ་དང་འ�་མ�ངས་མ་�ང༌། བསམ་�ོ་�ང་ཙམ་བཏང་�ེས་ཐབས་ལམ་ཞིག་�ེད་པ་དང༌།
ངས་�ེ་མ་ཀ་ར་བ�ས་ནས་�ོག་དེའི་�ང་�་�གས་ཏེ་བ་མོའི་�མ་པ་བ�ར་བཟོ་�ས་པ་ཡིན། འབའ་བ་བ�་ཤིས་�ིས་འདི་ཧ་གོ་ཡོད་མེད་ངས་
མ་ཤེས་མོད། གལ་ཏེ་ཁོང་གིས་ཤེས་ཡོད་ནའང་ང་ལ་ཉེས་པ་བཏང་མ་སོང༌།

དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་ཐད་ལ་ཧེ་རིག་གིས་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་�ང༌། དེ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ས་བཤད་རིག་པ་ཡིན། ངའི་
�ེར་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ནང་འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�ོར་ལ་ད�ིན་ཡིག་གི་དཔེ་ཚ�གས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ཚ�འི་ནང་ཉི་ཧོང་ཐེ་
བའི་�ལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་དམག་འཐབ་འདིར་འ�ལ་�གས་�ས་པར་འ�ེལ་བཤད་ཞིབ་�་བ�བས་འ�ག �ོག་བ�ན་�ོན་�ེད་ལ་ཚ�ད་�་
དང༌། �་ཚ�ད་ལ་བཟོ་བཅོས། དེ་བཞིན་�ངས་འཁོར་གཏོང་བར་འབད་བ�ོན་�ས་པ་བཅས་�ིས། ང་ལ་ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་�ི་འཇིག་
�ེན་དེ་ཇི་འ�་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་�ིན་�ོང༌། ལོ་ན་བ�་�ག་གི་�བས་ང་བོད་�ི་འགོ་�ིད་ལ་བ�ོས་པའི་�ིས་�། ག�ང་འ�ེལ་�ི་



ངོས་ནས་ ༡༩༥༤ ལོར་�་ནག་དང༌། ༡༩༥༦ ལོར་�་གར་ལ་�་�ོར་�་སོང་བ་དེ་ཚ�ས་ངའི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་ཅིག་བཞག་ནས་
�ོན་མའི་ཚ�ར་�ང་དེ་ལ་�ང་གཞི་ཞིག་བཏིང༌། �བས་དེར་�་མིའི་དམག་ད�ང་གིས་ངའི་�ལ་ཁབ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་ཟིན་ཅིང༌། ང་རང་�་
མིའི་�ིད་ག�ང་དང་མ�ན་ཐབས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་གཉན་འ�ང་ཆེ་བའི་�ོས་མོལ་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་�་�ང༌།

ངའི་གཞོན་�ས་�ོགས་ལ་ཉེ་�བས་པེ་ཅིན་�་སོང་བ་ནི་ང་རང་གི་�ི་�ལ་�ི་འ�ལ་བ�ད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། པེ་ཅིན་�་གཙ�་འཛ�ན་མའོ་ཙ�་�ང་
དང༌། �ོ�་ཨེན་ལེན། �ལ་ཁབ་དེའི་འགོ་�ིད་གཞན་�མས་ལ་�ག་འ�ད་�ས། ག�ང་འ�ེལ་�ི་�ོགས་བ�ོད་འདིའི་�བས་ཞིང་ལས་མཉམ་
ལས་དང༌། �་�གས་�ོག་འདོན་�ི་�་མཛ�ད་�་�་�ོད་�ོ་ལས་གཞི་ཆེ་ཁག་ལ་�་�ོར་�་�ེས་མང་པོ་�ས་པ་ཡིན། �་ལམ་དང་�ངས་འཁོར་
�ན་པའི་དེང་རབས་�ི་�ོང་�ེར་ཞིག་མཐོང་བ་ནི་ཐོག་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་པ་ངོ་མ་དང་�ག་འ�ད་�ས་པ་ཡང་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན།

༡༩༥༦ ལོར་སངས་�ས་�་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ངོ་ཉིས་�ོང་�་བ�་འཁོར་བའི་�ེས་�ན་ལ་�གས་པར་ང་�་གར་�་སོང༌། དེའི་མཛད་�ོ་
དངོས་གཞི་�ི་ལིར་ཚ�གས་ཤིང༌། �ིས་�་�་གར་�ི་�ིད་�ོན་ནེ་རོ་མཆོག་ནི་ངའི་�ོབ་�ོན་པ་དང་�ོགས་པོ་�་�ར་�ར་པར་མ་ཟད། བཙན་�ོལ་
�ི་�ིན་བདག་�ང་ཆགས། ནེ་རོ་ལ་ཚན་རིག་གི་བསམ་�ོ་�ན་ཞིང༌། ཁོང་གིས་འ�ལ་ལས་དང་བཟོ་ལས་�ི་ཡར་�ས་ནི་�་གར་�ི་མ་འོངས་
པའི་གཞི་�ར་གཟིགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་ལ་མ�ན་བ�ོད་�ི་�་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་མཆིས། �ེས་�ན་དངོས་གཞི་དེ་�ོགས་�ེས་�བ་པའི་
དབང་པོ་འཚང་�་སའི་གནས་མཆོག་�ོ་�ེ་གདན་�་�་ལ་གནས་མཇལ་�ས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་�ོང་�ེར་ཆེ་ཁག་དང། བཟོ་ལས་�ི་�ེ་གནས།
�ོབ་�་ཆེན་མོ་བཅས་�་གར་�ི་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་�་�ོར་�་སོང་བ་ཡིན།

�བས་དེར་�་གར་�ི་མངའ་�ེ་མ་�ི་ར་སིའི་ནང་�་ཡོད་པའི་�་ཡི་ཤེས་རབ་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་མི་�་�་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་གཉིས་

གཅིག་�ིལ་�ེད་པའི་ལས་ལ་བ�ོན་པའི་སེམས་དོན་རིག་པའི་�ོབ་དཔོན་འགའ་ཤས་ལ་ཐོག་མར་�ག་འ�ད་�ས། �་ཡི་ཤེས་རབ་ནི་�ས་རབས་
བ�་ད�་དང་ཉི་�་པའི་མགོ་�ོད་�་ཤར་�ོགས་དང་�བ་�ོགས། ཚན་རིག་དང་ཆོས་�གས་བཅས་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཚང་མ་གཅིག་�ིལ་
�ེད་པར་འབད་པའི་སེམས་དོན་རིག་པའི་ལས་འ�ལ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། མ་�མ་མེ་དང་ཨ་ནེ་༼Madame Blavatsky and
Annie Besant༽ཐེ་བའི་ལས་འ�ལ་འདིའི་�ོལ་གཏོད་མཁན་ཚང་མ་�བ་�ོགས་པ་ཡིན་ཡང༌། ཁོང་ཚ�་�་གར་ནང་�་�ན་རིང་པོར་
བ�ད་�ོང་འ�ག

ཐ་ན་ག�ང་འ�ེལ་�ི་�་�ོར་འདི་ཚ�འི་�ོན་�འང༌། ངས་འ�ལ་ལས་ནི་དོན་ངོ་མར་འཇིག་�ེན་�ོགས་ཐབས་�ད་པར་ཅན་ཞིག་གི་འ�ས་
�འམ་མཚ�ན་�གས་ཤིག་�་�ོགས་ཤིང༌། ཚན་རིག་མཚ�ན་�གས་འདིའི་�ེན་གཞི་རེད། ཚན་རིག་ནི་ཞིབ་�འི་�མ་པ་�ན་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་
དང༌། འཚ�ལ་ཞིབ་དེ་ཉིད་ལས་�ངས་པའི་ཤེས་ཡོན་�ོགས་བ�ས་ཤིག་ཡིན། ཤེས་ཡོན་�ོགས་བ�ས་དེས་འཇིག་�ེན་�ོགས་ཐབས་�ད་པར་ཅན་
འདི་བ�ན། ཐོག་མའི་ངའི་ཚན་རིག་གི་དང་བ་ནི་འ�ལ་ཆས་ནས་འགོ་�གས་�ང༌། བཟོ་ལས་�ེ་�ག་པའམ་འ�ལ་ཆས་�ི་�ེད་ཆས་ལས་ཚན་
རིག་གི་ཞིབ་�འི་འཚ�ལ་ཞིབ་དེས་ངའི་ཡིད་དབང་�ན་ནས་�ོགས།

ངས་མི་གཞན་དང་�ག་པར་ཆེད་ལས་ཚན་རིག་པ་དང་�ན་�་ཚན་རིག་གི་�ོར་ལ་�ེང་མོལ་�ས་པར་བ�ེན་ནས། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་
གཉིས་�ི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�ིང་�ོབས་ལ་འ�་�ོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དོ་�ང་�ང༌། ངས་འ�་�ོགས་དེ་ཚ�་ད་�ང་ཡང་ཧ་ལས་པ་ཞིག་མཐོང་
གི་ཡོད། ངའི་ཤེས་�ོགས་�ར་ན། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་དེ་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པ་ནས་འགོ་བ�གས་ཏེ་�མ་གཞག་གི་དོན་�ི་
ཞིག་གཏན་ཁེལ་�ེད་པ་དང༌། དོན་�ི་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་གནས་བབ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་�་ཆོས་དེར་འ�ར་བ་དང་འ�ས་�་ཅི་འ�ང་བར་
�ོན་དཔག་ཅིག་�ེད། �ོན་དཔག་འདི་བདེན་མིན་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པར་ཆོས་དེའི་གནས་�ལ་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་བ�ི། ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�་
འདི་ལེགས་འ�བ་�ང་བར་མ་ཟད་བ�ར་�ོས་�ེད་�བ་ཚ�། ད་གཟོད་འཚ�ལ་ཞིབ་དེའི་འ�ས་�་ཚན་རིག་གི་�་ཆེ་བའི་ཤེས་�འི་�ོགས་བ�ས་



ནང་�་འ�ད། འོན་�ང༌། ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�འི་འ�ས་�་�མ་གཞག་གི་དོན་�ིའམ་�ོན་དཔག་དང་མ་མ�ན་ཚ�་དོན་�ི་ལ་འ�ར་བ་
གཏོང་དགོས་ཏེ། ཆོས་དེར་མངོན་�མ་�ིས་ཞིབ་�་�ེད་པ་ནི་གལ་ཆེན་�་འཛ�ན། འཚ�ལ་ཞིབ་འདི་ནི་མངོན་�མ་�ི་�ོང་བ་ནས་འགོ་�གས་ཏེ་
རིགས་པར་བ�ེན་པའི་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་བ�ད་ནས་�མ་གཞག་གི་དོན་�ི་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། དོན་�ི་དེ་ར་�ོད་�ེད་པར་�ར་ཡང་
མངོན་�མ་�ི་�ོང་བ་ལ་བ�ེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། མངོན་�མ་རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་འདི་དང༌། ནང་པའི་�ོམ་�བ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་
ག�ང་�གས་ཁག་�་ངས་ཅི་ཞིག་�ངས་པ་དེ་ཚ�འི་བར་�ི་འ�་�ོགས་དག་གིས་ངའི་ཡིད་དབང་�ན་ནས་བ�ག

ནང་ཆོས་ནི་ག�ང་རབ་བ�ན་བཅོས་དང་ཆོ་གའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་ཆོས་�གས་�ི་ངོ་བོ་ཞིག་�་རིམ་�ིས་�བ་ནའང༌། ཞིབ་ཚགས་�ིས་བཤད་
ན། ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་ག�ང་རབ་�ི་�ངས་�ང་ནི་�ོང་བ་དང་�་མཚན་ལས་�བ་པའི་གོ་�ོགས་ལ་�ོས་ན་གལ་ཆེན་མིན། དོན་ངོ་མར་
སངས་�ས་�ིས་�གས་ཆེན་�ི་ག�ང་བཤད་ཅིག་གི་ནང་�། �ེས་འ�ག་པ་�མས་ལ་རང་ཉིད་�ི་ག�ང་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ནི་�ས་པ་ཁོ་ནས་
ཁས་ལེན་མི་�་བར་ནན་�ལ་�ས་ཏེ་ག�ང་རབ་�ི་དབང་ཚད་དམའ་�་བཏང༌། ཉམས་�ོང་�ན་པའི་གསེར་�ི་མགར་པ་ཞིག་གིས་གསེར་ལ་
�ད་ཡོད་མེད་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་མོ་�ེད་པ་བཞིན། ཁོང་གིས་ཅི་ཞིག་ག�ངས་པ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ཡང་སོ་སོའི་�ེར་�ི་ཚ�ད་�་དང་རིགས་པའི་
ད�ད་པ་བ�ད་ནས་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས་པའི་�ོབ་�ོན་གནང་ཡོད། དེའི་�ིར་ནང་ཆོས་ནང་འདོད་�ལ་ཞིག་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ད�ད་�བས་
�ོང་བའི་དབང་ཚད་དང་པོ་དང༌། རིགས་པའི་དབང་ཚད་གཉིས་པ། ག�ང་རབ་�ི་དབང་ཚད་མཐའ་མ་ཡིན། �་གར་�ི་ནང་ཆོས་�ོབ་གཉེར་
ཁང་དཔལ་�ལ�ྡའི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཚ�ས་སངས་�ས་�ི་ག�ང་རབ་ལ་བ�ལ་བ�ག་ཞིབ་ཚགས་�ེད་�བས་སངས་�ས་�ི་བཀའ་ག�ང་འདི་

ལག་བ�ར་�ས་ཡོད། བོད་�ི་ནང་བ�ན་ནི་དཔལ་�་ལ�ྡ་ནས་མར་དར་�ེལ་�ས་པ་ཞིག་ཡིན།

�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་�ི་བ�ག་ད�ད་�ེད་ཐབས་གཉིས་མི་འ�་�ེ། ཚན་རིག་གི་བ�ག་ད�ད་ནི་ཞིབ་
འ�ག་ཚ�ད་�་དང༌། �ིའི་ཆོས་ཤིག་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པའི་འ�ལ་ཆས་�ི་ལག་ཆ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་�ེད་�ང༌། ནང་སེམས་�ི་ད�ད་པ་ནི་ཡིད་
�ེད་�་མོའི་བ�ེད་བ�ིང་ལ་བ�ེན་པ་དང༌། ཡིད་�ེད་�་མོ་འདི་ནང་གི་�ོང་བ་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་བར་བཀོལ་�ོད་�ེད། ཡིན་ཡང༌། �གས་
གཉིས་ཀས་ད�ད་ཐབས་�ི་གཞི་�ར་མངོན་�མ་�ི་�ོང་བ་འཛ�ན་པ་གཅིག་པ་ཡིན། ཚན་རིག་གིས་ཆོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཡོད་པའམ་མེད་པར་
བ�ན་ན། ༼འདི་ནི་ཆོས་དེ་མ་�ེད་པ་དང་མི་འ�།༽ ང་ཚ�ས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�་བ�ིས་ནས་ཁས་ལེན་པ་དང༌། ཚན་རིག་གིས་ཚ�ད་
དཔག་ཅིག་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་�ས་ནས་བདེན་པར་ར་�ད་ན་ང་ཚ�ས་དེ་བདེན་དོན་�་འཛ�ན། དེ་དང་�ོགས་མ�ངས་�། དངོས་ཡོད་གནས་
�གས་ནི་ཚན་རིག་དང་ནང་སེམས་�ི་ད�ད་པ་གང་གིས་བཙལ་�ེད་�ས་�ང་ནང་པས་ཁས་ལེན་�ེད། ང་ཚ�ས་ཆོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་�ོག་
ད�ོད་�ས་ནས་ཡིན་མིན་དང་ཡོད་མེད་ལ་རིགས་པས་བ�བ་པ་དང་ར་�ོད་�ས་ན། ཐ་ན་�ས་རབས་མང་པོ་ལ་ཤན་�གས་ཐེབས་པའི་ག�ང་
རབ་ཅིག་གི་ཐད་ཀའི་འ�ེལ་བཤད་དང༌། རང་ཉིད་�ིས་གཙ�གས་ཆེར་འཛ�ན་པའི་�་�ལ་སོགས་ལ་འགལ་ཡང༌། ང་ཚ�ས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
�ལ་ཡིན་པ་ངེས་པར་�་ཁས་ལེན་�ེད། དེའི་�ིར་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ལ་གཞི་�འི་�་�ངས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི། �ོང་བའི་འ�ག་�ོར་
བ�ེན་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་�་མ�ད་�་འཚ�ལ་ཞིབ་དང༌། ང་ཚ�འི་གསར་�ེད་�ི་ཤེས་�ས་�ན་རིང་ལ་བ�ང་བའི་ལངས་�ོགས་
ཤིག་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་ར་�ོད་�ས་ཚ�་དང་བས་�ན་ནས་བ�ངས་ཏེ་ལངས་�ོགས་དེ་འདོར་བའི་ཆོད་སེམས་འདི་ཡིན།

ཆོས་�གས་དང་མི་འ�་བའི་ཚན་རིག་གི་�ད་ཆོས་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི། རང་ཉིད་�ི་འདོད་�ལ་ཞིག་བདེན་པ་ར་�ོད་�ེད་པར་བ�ན་བཅོས་�ི་
�ང་ལ་�ངས་ག�གས་�ི་མེད་པ་འདི་རེད། ཚན་རིག་གི་ནང་�་བདེན་དོན་ཡོད་ཚད་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�འམ་�ིས་རིག་གི་བདེན་དཔང་
གིས་ངེས་པར་�་མངོན་པར་གསལ་བར་�ེད་དགོས་པ་དང༌། ནེ�་�ོང་དང་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་༼Newton and Einstein༽
བཤད་པའི་�་མཚན་�ིས་ཆོས་གང་ཞིག་འདི་�ར་ཡིན་དགོས་པར་བསམ་པ་ནི་ཚན་རིག་གི་�ད་ཆོས་ཤིག་�་བ་ཉིད་ནས་མིན། དེར་བ�ེན་
ད�ད་�འི་�ལ་�ི་དོན་གནད་དང་དེའི་མཐའ་མའི་འ�ས་�་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་�ི་ཐད་ལ་�ོ་�་ཡངས་པོ་བ�ེད་ནས་འཚ�ལ་ཞིབ་ལ་འ�ག་

དགོས། �་�ལ་ཡངས་པོ་འདི་ནི་ཐེ་ཚ�མ་རིང་�གས་�ི་�ད་ཆོས་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་རེད། འདི་འ�འི་�ོ་�་ཡངས་པོས་ཤེས་�ོ་དང་ཤེས་�་



གསར་པ་དང་�་ལེན་པའི་སེམས་གཤིས་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་ངེས་ཤིང༌། སེམས་གཤིས་འདི་མི་ལ་རང་བཞིན་�་ཡོད་པའི་གོ་�ོགས་འཚ�ལ་�ེག་
དང་�ང་འ�ེལ་�ས་ཚ�། ང་ཚ�འི་�་�་དང་མཐོང་�་ནི་མཐའ་མཚམས་གསར་པ་ཞིག་ལ་བ�ེབ་ངེས། འོན་�ང༌། ངས་ཚན་རིག་པ་ཡོད་ཚད་ལ་
འདི་འ�འི་�ོ་�་ཡངས་པོ་�ན་པ་�ོད་�ི་མེད། དོན་ངོ་མར་འགའ་ཤས་ནི་ཚན་རིག་གི་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ོན་མ་དག་གི་ནང་ནས་ཐར་མེད་
པའང་�ིད།

ནང་བ�ན་�ི་ད�ད་པའི་�ོལ་�ན་ལ་མཚ�ན་ན་གནའ་རབས་�ི་�་གར་ཏེ། ནང་ཆོས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་དང་ག�ང་རབ་
འ�ང་ས་འདི་ང་ཚ�་བོད་པ་ལ་བཀའ་�ིན་ཧ་ཅང་ཆེ། བོད་པ་ཚ�ས་�ན་�་�་གར་ལ་འཕགས་�ལ་ཟེར་བ་དང༌། སངས་�ས་དང་�ོབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་རིམ་�ོན་མང་པོ་ཞིག་ས་འདིར་འ�ངས། ཁོང་ཚ�འི་བ�ན་བཅོས་�ིས་བོད་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་དང་སེམས་དོན་རིག་པའི་
�ོལ་�ན་�ི་ཁ་�ོགས་དང་�མ་པ་ལ་�་བའི་ཆ་ནས་བཅོས་བ�ར་�ས་ཡོད། �ོབ་དཔོན་དེ་དག་ནི་�ས་རབས་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་
བ་མགོན་པོ་�་�བ་དང༌། �ས་རབས་བཞི་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཐོགས་མེད་དང་ཁོང་གི་�ན་མཆེད་ད�ིག་གཉེན། དེ་བཞིན་�ན་�ོད་རིག་
པའི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་�ལ་�ས་ཞི་བ་�་དང༌། �ས་རབས་བ�ན་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་སོགས་ཡིན།

༡༩༥༩ ལོའི་�ི་�་ག�མ་པའི་ནང་�་ང་བོད་ནས་�ོས་�ོལ་ལ་འོངས་པ་ནས་བ�ང༌། ང་དང་བོད་མི་�བས་བཅོལ་བ་�ངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་
གིས་�་གར་�་�ིམ་གཞི་གཉིས་པ་ཞིག་�ེད་པ་ནི་ཤིན་�་�ལ་བ་བཟང་པོ་རེད། ངའི་བཙན་�ོལ་�ི་འཚ�་བའི་མགོ་�ོད་�་�་གར་�ི་�ིད་འཛ�ན་
ནི་མཁས་དབང་ར་ཇན་དྷ་ར་ཡིན།༼Dr Rajendra Prasad༽ ཁོང་ནི་ཆོས་�གས་ལ་ཧ་ཅང་དད་མོས་ཡོད་པ་དང༌། ཚང་མས་
མཐོང་ཆེན་�ེད་པའི་�ིམས་�གས་�ི་མཁས་དབང་ཞིག་རེད། �བས་དེའི་�ིད་འཛ�ན་གཞོན་པ་ནི་�ིས་�་�ིད་འཛ�ན་ཆགས་པའི་མཁས་དབང་
ཟར་ཝེ་ཕ་ལེ་ཡིན་ཞིང༌།༼Dr Sarvepalli Radhakrishnan༽ ཁོང་གི་ཆེད་ལས་དང་�ེར་�ི་ངོས་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་
ག�ང་�གས་ལ་དང་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡོངས་�གས་ཡིན། ཐེངས་ཤིག་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་�ི་གནད་དོན་ཞིག་གི་�ོར་ལ་བ�ོ་
�ེང་�ེད་བཞིན་པའི་�བས། ཟར་ཝེ་ཕ་ལེས་ངམ་ངམ་�གས་�ིས་མགོན་པོ་�་�བ་�ི་ད�་མ་�་བ་ཤེས་རབ་�ི་ཚ�གས་བཅད་ཅིག་ངག་ནས་�ོར་
བ་དེ་ངས་གསལ་པོར་�ན་�ི་འ�ག ༡༩༤༧ ལོར་རང་བཙན་ཐོབ་པ་ནས་བ�ང་ཚན་རིག་པ་དང་བསམ་�ོ་པ་ཚ�་�ལ་ཁབ་�ི་�ིད་འཛ�ན་ལ་�ོ་
འཇོག་�ེད་པའི་ལམ་�ོལ་�ད་�་འཕགས་པ་འདི་�་གར་�ིས་�ན་འཛ�ན་�ེད་པ་དེ་གཟི་བ�ིད་ཅིག་རེད།

བོད་མི་�བས་བཅོལ་བ་�ོང་�ག་བ�ད་�་�ག་ཅིག་�་གར་�ི་ས་གནས་གང་སར་གཞིས་ཆགས་�་�་ལ་རོགས་�ོར་དང༌། གཞོན་�་ཚ�་ལ་�ོབ་
�་གསར་འ�གས། འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་རིག་ག�ང་ཞིག་གི་�ོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་འབད་འ�ངས་�ིས་བདག་གཅེས་�ས་པ་བཅས་ལོ་ངོ་བ�་�ག་
གཅིག་གི་རིང་ལ་མང་ཚ�གས་�ི་ལས་དོན་དཀའ་�ག་བ�ད་�ེས། ངའི་�ི་�ལ་ཁག་གི་འ�ལ་བ�ད་ལོ་རབས་�ག་�་པའི་མ�ག་�་འགོ་
བ�གས། ངའི་འ�ལ་བ�ད་�ི་�བས་�་འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་རིན་ཐང་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་རང་ཉིད་�ི་�ོང་�ོགས་�ེང་བ་དང༌། ཆོས་�གས་
ཕན་�ན་བར་ལ་མ�ན་�ིལ་དང་གོ་�ོགས་�ེལ་བ། བོད་མི་དམངས་�ི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་སོགས་�ི་ཞོར་�།
ངས་གོ་�བས་�ངས་ནས་རང་ཉིད་དགའ་མོས་�་�ལ་ཁག་ཅིག་གོ་བ�ར་དང༌། རང་ཉིད་�ི་ཤེས་ཡོན་ཡར་�ས་གཏོང་བ། ཚན་རིག་དང་དེའི་
ད�ད་ཐབས་�ི་�ོར་ལ་རང་གི་ཤེས་�་བ�ེད་པ་བཅས་�ི་ཆེད་�ན་�གས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་པ་ཚ�ར་�ག་འ�ད་�ེད་�ི་ཡོད། ཐ་ན་�་མོ་ ༡༩༦༠
ནང་�འང་ཆོས་�གས་དང་ཚན་རིག་བར་�ི་འ�ེལ་ལམ་ཐད་ལ་�་གར་�ི་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ངའི་�ོད་གནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པའི་

མ�ོན་པོ་གལ་ཆེན་འགའ་དང་�ན་�་�ོས་བ�ར་�ས་�ོང༌། བ�ན་པ་ཐོ་མ་སི་དང་ཆོས་�གས་�ི་མཁས་པ་ཧོད་སི་�ོང་གཉིས་ལ་
༼Thomas Merton and Huston Smith༽�ག་འ�ད་�ས་པ་ནི་�བས་དེར་�ང་བའི་�ན་འཛ�མས་�ི་�ོད་བ�ེད་�་
མེད་པ་ཞིག་རེད། ཐོ་མ་སི་ནི་ནང་ཆོས་ལ་དང་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས་�ི་�ོགས་ལ་ངའི་�ོ་�ོ་�ེས།



ངའི་ཚན་རིག་གི་དགེ་�ན་ཐོག་མ་དང་ཚན་རིག་པའི་�ོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་ཤིག་ནི་�བ་འཇར་མན་�ིད་འཛ�ན་�ི་�ན་མཆེད་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་

རིག་པ་དང་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་ཡིན།༼Carl von Weizsacker༽ ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ལ་དངོས་ཁམས་རིག་
པའི་�ོང་བ�ར་ཐོབ་�ང་ཆབ་�ིད་�ི་ལས་ལ་བ�ོན་བཞིན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། འོན་�ང༌། ལོ་རབས་
�མ་�འི་ནང་ཁོང་ནི་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཝན་ནར་༼Werner Heisenberg༽�ི་ལས་རོགས་རེད། ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་
�ིས་�ག་�་ཚན་རིག་གི་�གས་�ེན་དང། �ག་པར་�་�ན་�ོད་དང་ཆབ་�ིད་ལ་ཐེབས་པའི་ཚན་རིག་གི་�གས་�ེན་�ི་མ�ག་འ�ས་ལ་སེམས་
�ལ་�ས་པ་ནི་ངས་ནམ་ཡང་བ�ེད་མི་�ིད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་དཀའ་ཚ�གས་ལ་གདོང་ལེན་�ས་ཏེ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་
བ�ད་ནས་ཚན་རིག་གི་ལས་དོན་ལ་�ོད་མེད་�་བ�ལ་བ�ག་�ས་ཡོད།

ངས་�བས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁོང་དང་�ན་�་ནང་ཚགས་�ི་གོ་བ�ར་རིང་པོ་�ས་པར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ཚན་རིག་གི་བ�ོད་གཞི་ཁག་ཅིག་གི་
ཐོག་དངོས་�་ང་ལ་�ོབ་ཚན་ཡང་�ིད་�ོང༌། �ོབ་�ིད་དེ་ཚ�་བཀོད་འདོམས་�ེད་�ངས་ནི་ང་ཚ�་བོད་�ི་�ོལ་�ན་ནང་དགེ་�ན་ཞིག་གིས་དགེ་
�ག་ཅིག་ལ་�ོབ་�ིད་�ེད་པ་དང་མ་མ�ངས་པ་མེད། ཐེངས་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་ང་ལ་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་
དང༌། དེ་དང་འ�ེལ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�གས་བ�ན་སོགས་�ི་�ོབ་�ིད་�ས་པ་ཞིག་�ེད་�བས། ང་ཚ�ས་ཉིན་�ིལ་པོ་གཉིས་�ར་�་ལེན་
�བ་པ་�ང༌། ཁོང་གིས་�མས་བ�ེ་ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ས་ཚ�ད་�་ཆེན་མང་པོ་ང་ལ་གནང་ཞིང༌། �ག་པར་�ོགས་དཀའ་བའི་དོན་
གནད་ཅིག་ངས་མ་ཤེས་པར་དཀའ་ངལ་འ�ད་པའི་�བས་�་ཁོང་གིས་ངང་�ད་རིང་པོ་བ�ན་པ་དེ་ཚ�འི་བཀའ་�ིན་ངས་ནམ་ཡང་བ�ེད་མི་

�ིད།

ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་ཚན་རིག་གི་ནང་�་མངོན་�མ་རིག་པ་གལ་ཆེན་�་བ�ིས་ནས་དེར་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་�ས། ཁོང་གིས་བཤད་པ་�ར་ན།
དངོས་པོ་ལ་�ོགས་�ངས་གཉིས་ཏེ། དངོས་པོའི་�ང་�ལ་ལ་བ�ེན་ནས་དངོས་པོ་�ོགས་པ་དང༌། ཡང་ན་དངོས་པོ་�ེས་�་དཔག་ཆོག དཔེར་
ན། མིག་གིས་�་�འི་�ེང་གི་�ག་ཐིག་མཐོང་བ་ནི་དངོས་པོའི་�ང་�ལ་ལ་བ�ེན་པ་དང༌། དེའི་ནང་�་འ�་ཡོད་པ་�་�འི་�ེང་གི་�ག་ཐིག་
དང༌། �་�་དང་འ�འི་�ོར་�ི་�ིར་བཏང་གི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཚ�ད་དཔག་�ེད་�བ་པ་འདི་ནི་�ེས་དཔག་གི་�ོགས་�ངས་ཤིག་ཡིན།

ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�་འདོད་�ལ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་ད�ད་པ་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ནི་བ�ོད་གཞི་དེའི་རང་བཞིན་དང་

མ�ན་དགོས་པའི་�་འཛ�ན་ཞིག་ཡོད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་འདོད་�ལ་ཞིག་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་ཐེ་བའི་�ོང་�ལ་�་�ར་པའི་འཇིག་�ེན་�ི་
བདེན་དོན་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ�། མངོན་�མ་�ི་ཤེས་ཡོན་དང་ཤེས་�་ལ་བ�ེན་ནས་འདོད་�ལ་དེར་�ང་དོར་�ེད་དགོས། འདི་
�ར་ནང་པས་ཐད་ཀར་ཞིབ་�་�ེད་པའི་མངོན་�མ་རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་དང་པོར་འཛ�ན། འོན་�ང༌། གལ་ཏེ་འདོད་�ལ་ཞིག་འཇིག་�ེན་
�ི་�ོང་བ་ལས་�ོགས་�ོམ་�ས་པ་�ེ་ཚ�་�ོག་གི་མི་�ག་པའི་རང་བཞིན་ནམ་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་�་�་ལ་འ�ེལ་བ་ཡོད་ཚ�། �་བའི་ཆ་ནས་
�ེས་དཔག་གི་ཚད་མ་ལ་བ�ེན་ནས་འདོད་�ལ་དེར་�ང་དོར་�ེད། དེའི་�ིར་ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་དཔེ་བ�ན་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་�་ནང་
པས་�ེས་དཔག་གི་ད�ད་ཐབས་དེ་ཡང་ཁས་ལེན།

ནང་པའི་�་�ལ་ལ་ད་�ང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་གནས་རིམ་གཞན་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་སངས་མ་�ས་པའི་�ོ་ལ་�ོག་�ར་�་�ང་བར་
བཤད། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་གནས་རིམ་འདི་མཚ�ན་པར་�ེད་པའི་�ོལ་�ན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ནི་ཧ་ཅང་�་བའི་ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་
དང༌། འཛམ་�ིང་གི་ནང་�་རིགས་མི་འ�་བའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཅིའི་�ིར་ཡོད་པའི་�་མཚན་སོགས་ཡིན། འཚ�་གནས་�ི་རང་བཞིན་དང་
ཐར་བའི་ལམ་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་བར་ནང་པ་ཚ�་སངས་�ས་�ི་ག�ང་ལ་ཡིད་�ོན་�ང་བས། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་གནས་རིམ་འདི་ཁོ་
ནས་ནང་གི་འདོད་�ལ་དེ་ཚ�འི་�བ་�ེན་�་ག�ང་རབ་ནས་�ང་འ�ེན། �ིར་མངོན་�མ་དང༌། �ེས་དཔག �ང་གི་ཚད་མ་བཅས་�ི་ད�ད་
ཐབས་ཏེ་འ�ག་�ོ་ག�མ་�ི་�་འཛ�ན་འདི་ནི་ནང་ཆོས་�ི་�་�བ་དར་བའི་མགོ་�ོད་ནས་གསལ་པོ་ཡོད་�ང༌། འདི་ཚ�་མ་ལག་ཆ་ཚང་གི་



མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་�་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་�ེད་མཁན་ནི་�ས་རབས་�་པའི་ནང་�་�ོན་པའི་�་གར་�ི་ཚད་མའི་�ོབ་

དཔོན་�ོགས་�ང་དང༌། �ས་རབས་བ�ན་པའི་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་གཉིས་རེད།

དཔེ་མཚ�ན་མཐའ་མ་འདིའི་ནང་�་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཁ་ཁར་�ེས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང་ཚན་རིག་གིས་�ང་མཐར་�་
བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ག�ང་གི་�ང་ཅི་འ�་ཞིག་�ང་ཁས་ལེན་�ེད་�ི་མེད། ཡིན་ཡང༌། མངོན་�མ་�ི་�ོང་བ་དང་�་མཚན་བེད་�ོད་�ེད་
པའི་�བ་ཁོངས་དང་པོ་གཉིས་�ི་ནང་�་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་ལ་ད�ད་ཐབས་�ི་མ�ན་ཆ་གང་མང་ཡོད། གང་�ར། ང་ཚ�འི་ཉིན་
རེའི་འཚ�་བའི་�ོད་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་བ�ང་བའི་འདོད་�ལ་དག་ལ་ར་�ོད་�ེད་པར། ང་ཚ�ས་གོམས་པའི་དབང་གིས་འཆར་ཅན་�་
ད�ད་ཐབས་ག�མ་པ་འདི་བཀོལ་�ོད་�ེད། དཔེར་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ེ་ཚ�ས་དེ་གཉེན་ཉེ་ཡིས་བཤད་པ་དང༌། ཡང་ན་�ེ་ཚ�ས་�ི་ཡིག་ཆ་
ལ་བ�ེན་ནས་ཁས་ལེན་པ་དང༌། ཐ་ན་ཚན་རིག་གི་ནང་�འང་ཞིབ་འ�ག་པ་གཞན་ཚ�ས་ཚན་རིག་གི་�ས་དེབ་ཁག་�་བཀོད་པའི་མ�ག་
འ�ས་དེ་རང་ཉིད་ནས་ཚ�ད་�་མ་�ས་པར་ཁས་ལེན་�ེད་�ི་ཡོད།

བ�གས་པར་འོས་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་�ོད་མི་༼David Bohm༽ལ་�ག་འ�ད་�ས་ནས་ངའི་ཚན་རིག་གི་གོམས་འ�ིས་དེ་

གཏིང་ཟབ་�་�ིན་པར་ཐེ་ཚ�མ་མེད། ང་�ག་འ�ད་�ས་པའི་མཁས་པ་ཚ�འི་�ོད་ཁོང་ནི་ཡོན་ཏན་དང་�གས་དགོངས་ཆེས་�་ཆེན་�ན་པ་
ཞིག་རེད། ༡༩༧༩ ལོར་ཡོ་རོབ་�་ཐེངས་གཉིས་པ་འ�ོ་�བས་ད�ིན་�ལ་�་ཁོང་ལ་ཐོག་མར་མཇལ་ཞིང༌། དེ་མ་ཐག་�་ང་ཚ�འི་བར་ལ་མཛའ་
བཤེས་ཤིག་ཡོད་པ་ངེད་གཉིས་ཀར་ཚ�ར་�ང་�ང༌། དོན་ངོ་མར་ངས་�ིས་�་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་�ར་�ོད་མི་ཡང་མད་ཁི་ཁ་ཐེའི་
༼McCarthy༽�ས་�ི་མནར་གཅོད་�བས་ཨ་རི་ནས་�ིར་འ�ད་�ེད་དགོས་�ང་བའི་བཙན་�ོལ་བ་ཞིག་རེད། ཚ�་གང་གི་མཛའ་བཤེས་
དང་ཤེས་ཡོན་བ�ེ་རེས་�ི་འ�ེལ་བ་ཞིག་�བས་དེར་འགོ་�གས། ཚན་རིག་དང་�ག་པར་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�་བའི་ཐད་�ི་གནད་དོན་
ཆེས་�་མོ་�མས་ཤེས་�ོགས་�ེད་པར། �ོད་མིས་ལམ་�ོན་�ས་ནས་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་�ེར་སོན་དེ་ང་ལ་བ�ན། ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་
དང་�ོད་མི་�་�་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་�ན་�་ཞིབ་�འི་�ེང་མོལ་�ེད་�བས། གཟབ་གཟབ་�ིས་ཉན་ཏེ་�ོགས་དཀའ་བའི་དགག་�བ་
ཆ་ཚང་ཞིག་�ོགས་པའི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་ང་ལ་�ེས་�ང༌། �ོ་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་བ�ོ་�ེང་�ོལ་�ེས་ངའི་སེམས་ན་མང་པོ་བ�ད་མི་འ�ག ལོ་ངོ་བ�་
�ག་གཉིས་�ི་རིང་ལ་�ོད་མི་དང་མཉམ་�་�ོས་བ�ར་རིང་པོ་�ས་པའི་�ོད། ངས་ནང་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ད�ད་ཐབས་དེ་དག་དེང་རབས་�ི་
ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་དང་འ�ེལ་�ངས་ཅི་འ�་ཡིན་མིན་�ི་བསམ་�ོ་མང་པོ་ཞིག་�ེད་�ང༌།

རང་ཉིད་�ི་ཆེད་ལས་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་གནད་དོན་དང། �ལ་ཅན་ཏེ་མིའི་�ོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་གཞིགས་
�ེད་པའི་ཁོང་གི་�་ཡངས་�ི་དགོངས་�ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེར་ངས་ཆེད་�་བ�ོད་བ�གས་�ས་�ོང༌། ང་ཚ�འི་�ེང་�ོང་གི་�བས་�ོད་མི་
ནི་�ལ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། ཤེས་ཡོན་�ི་ངོ་བོ་མ་འ�་བ་གཞན་�ི་ཡོན་ཏན་དང་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་
རིན་ཐང་ཡང་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�བ་པའི་ཚན་རིག་གི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚ�ར་�ང་�ེར།

�ོད་མིའི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ནི་ཁོང་གིས་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་བ�ད་ནས་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་ལ་གཙ�་བོར་མཚན་ཉིད་

རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་�ིས་བཀོད་འདོམས་�ས་པ་འདི་ཡིན། གོ་བདེ་བར་བཤད་ན། ལག་ལེན་འདིའི་ནང་�་དང་པོ་�ོས་ཁོར་�ག་ཅིག་སེམས་
ནང་�་�ོག་བཟོ་�ེད་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་དཔག་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་ཁོར་�ག་དེ་དང་བ�ན་ནས་ཞིབ་ད�ད་�ས་ཏེ་ནམ་�ན་�ན་འ�ིན་
�ེད་མི་�ས་པའི་བདེན་འཛ�ན་དག་ལ་ཕན་གནོད་ཅི་ཡོད་ཚ�ད་�་�ེད། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་�ས་དང་བར་�ང་གི་�ོས་�བ་�བ་པའི་བ�ག་
ད�ད་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་འདི་འ�འི་བསམ་�ོའི་ད�ད་པའི་ཐོག་ནས་�ས་ཏེ་�བས་དེའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གོ་�ོགས་ལ་ད�ད་པ་བཏང༌། ཡོངས་
�གས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་ནི་མཚ�་མ་མ�ངས་མེད་རེད། འདིའི་ནང་�ན་མཆེད་ཅིག་འཛམ་�ིང་�ེང་�་�ོད་པ་དང༌། གཞན་དེ་མཁའ་བ�ོད་
�་གཟིངས་ཤིག་གི་ནང་�་�ོག་གི་�ར་ཚད་དང་ཕལ་ཆེར་འ�་བར་མཁའ་ད�ིངས་�་�ིན། མཁའ་བ�ོད་�་གཟིངས་ནང་གི་�ན་མཆེད་ལ་



མཚ�ན་ན་�ས་དལ་�་འ�ོ་བ་དང༌། ཁོ་ལོ་ངོ་བ�་ཡི་�ེས་�་�ིར་ལོག་�བས་འཛམ་�ིང་�ེང་གི་�ན་མཆེད་དེ་ཁོ་དང་མི་འ�་བར་ཧ་ཅང་�ས་
ཡོད། མཚ�་མ་མ�ངས་མེད་�ི་དཔེ་འདི་ཞིབ་�་�ོགས་པར་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་མ�ངས་�ིས་དགོས་ཤིང་དེ་ནི་ངའི་ཤེས་ཚད་ལས་འདས་ཡོད།

ངའི་ཚན་རིག་གི་གོམས་འ�ིས་ནང་�་བ�ག་ད�ད་�ི་�ེད་ཐབས་འདིས་ང་ལ་ཚ�ར་བ་�ོ་བོ་ཞིག་�ན་�་�ད་�ོང༌། དེ་ཡང་�་མཚན་ནི་འདི་
དང་ནང་ཆོས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བར་ལ་འ�་ས་མང་བས་ཡིན། ང་ཚ�་ཕན་�ན་མ་�ག་པའི་གོང་�་�ོད་མི་�་གར་�ི་སེམས་དོན་རིག་པའི་
མཁས་དབང་ཀེར་ཤི་ན་མོ་�ེ་༼Jiddu Krishnamurti༽དང་�ག་འ�ད་�ས་ནས་�ན་རིང་པོ་�ིན་ཞིང༌། ཁོང་དང་�ན་�་བ�ོ་
�ེང་ཡང་གང་མང་�ས་འ�ག �བས་མང་པོ་ཞིག་ལ་�ོད་མི་ངེད་གཉིས་�ིས་ཚན་རིག་གི་�ལ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་ད�ད་ཐབས་དེ་ནང་�ོམ་
�བ་�ི་ཉམས་ལེན་དང་འ�ེལ་�ངས་ལ་ཞིབ་�་�ས་�ོང༌། ནང་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ནང་སེམས་�ི་�ོམ་�བ་འདི་ཡང་ཚན་རིག་གི་བ�ག་
ད�ད་དང་གཅིག་མ�ངས་�་མངོན་�མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན།

གཞི་�འི་ཆ་ནས་�་མཚན་དང་མངོན་�མ་རིག་པ་གལ་ཆེན་�་འཛ�ན་པ་ནི་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཅིག་པ་ཡིན་མོད། འོན་�ང༌། མངོན་
�མ་�ི་�ོང་བ་ཅི་ཡིས་�བ་པ་དང་�གས་གཉིས་�ིས་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་�་མཚན་�ི་�མ་པ་གཉིས་ལ་མི་འ�་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ནང་ཆོས་ནང་
མངོན་�མ་�ི་�ོང་བ་ཟེར་�ས་�ོམ་�བ་དང་དབང་ཤེས་�ི་འཛ�ན་པ་ཐེ་བའི་མངོན་�མ་རིག་པའི་དོན་དག་�་ཆེན་ཞིག་འ�ས་ཡོད། འདས་
པའི་ལོ་ངོ་ཉིས་བ�འི་ནང་གི་འ�ལ་ལས་འཕེལ་�ས་ལ་བ�ེན་ནས་ཚན་རིག་གིས་དབང་པོའི་�ས་ཚད་དེ་�ོན་�ས་ཡིད་ལ་མ་ཤར་བའི་ཚད་

ཅིག་ལ་�་བ�ེད་�ས་ཡོད། དེའི་�ིར་ཚན་རིག་པས་�་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་དང་�ང་ཤེལ་�་�་�ས་�གས་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་ལ་བ�ེན་ནས་ཆེས་�་བའི་
ཆོས་ཏེ། �་�ང་དང༌། �ོགས་དཀའ་བའི་�ལ་�ན་དང་ཡངས་པའི་འཇིག་�ེན་�ི་བཟོ་བཀོད་སོགས་ལ་མིག་�ེན་པས་ཞིབ་�་�ེད་�བ། ཚན་
རིག་གིས་�ོན་མེད་�ི་དབང་པོའི་�ས་ཚད་འདི་གཞི་�་བཞག་ནས་�ེས་དཔག་གི་མཐའ་མཚམས་དེ་ཡང་ད་�འི་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་�ི་�བ་

ཁོངས་ལས་ཕ་རོལ་�་བ�ལ་བར་�ས་ཡོད། ད་�་�་བའི་ཁང་�་ཡོད་པའི་�ལ་�ག་དེ་ཚ�་�ོགས་པར་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚ�ས་མ་ནིང་�ལ་
�ི་�་�ས་ཏཻ། ཉེ་�ལ་དང་�ི་ལོན་༼gluon༽ཐེ་བའི་�ལ་�ན་�ི་�བ་ཆའི་གནས་�ངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་�ེས་དཔག་�ེད་�བ།

�ིས་པའི་�ས་�་ངས་�་གོང་མའི་�ང་ཤེལ་ལ་ཚ�ད་�་�ེད་�བས་མངོན་�མ་�ི་ཞིབ་�་གཞི་�ར་བཞག་པའི་�ེས་དཔག་གི་�ས་�གས་དེའི་

�ོང་བ་གསལ་པོ་ཞིག་ང་ལ་ཐོབ་�ོང༌། བོད་པའི་དམངས་�ོད་�ི་�ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་ནང་ང་ཚ�ས་�་བའི་ནང་�་རི་བོང་ཞིག་ཡོད་པར་
བཤད་ལ། ངའི་བསམ་པར་ཡོ་རོབ་པ་ཚ�ས་རི་བོང་གི་ཚབ་�་མི་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། གང་�ར་�་བ་ཉ་གང་བའི་�ོན་ཁའི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་�་བ་
ཤིན་�་�ངས་�བས་ངས་�ང་ཤེལ་བ�ད་ནས་རི་བོང་དེར་བ�ས་པ་ཡིན། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་�་བའི་�ེང་�་ངས་�ིབ་མ་�་�་ཞིག་མཐོང་
�ང༌། ང་དགའ་བས་བ�ས་ཏེ་ཡོངས་འཛ�ན་གཉིས་�ད་བཏང་ནས་�ང་ཤེལ་ནང་�་�་�་བ�ག་པ་དང༌། �་བའི་�ེང་�་�ིབ་མ་ཡོད་པ་དེ་ནི་
�་བའི་�ང་�འང་སའི་གོ་ལ་བཞིན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འ�ོས་ཡོད་པའི་�་མཚན་�་བཀོད་པ་ཡིན། ཁོང་གཉིས་�ང་ཙམ་མགོ་འཁོར་བའི་�མ་པ་
ཞིག་བ�ན་མོད། འོན་�ང༌། �་བའི་�ེང་�་�ིབ་མ་�ང་བ་དེ་ཐེ་ཚ�མ་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་མོས་མ�ན་གནང༌། �ེས་�་�ས་དེབ་ཅིག་གི་ནང་
�་�་བའི་�ེང་གི་དོང་ཁའི་འ�་པར་མཐོང་�བས། ངས་�ར་བཞིན་�་བའི་དོང་ཁའི་�ོགས་གཅིག་ལ་མ་གཏོགས་�ིབ་མ་མེད་པ་མཐོང་བ་དང༌།
�་བའི་�ེང་གི་དོང་ཁའི་�ིབ་མའི་འ�ང་�ེན་�ི་འོད་དེ་ཉི་མ་ཡིན་པའི་མ�ག་�ོམ་བ�བས་པ་ཡིན། �ིས་�་ངའི་མ�ག་�ོམ་འདི་དོན་དངོས་
དང་མ�ན་པ་ཤེས་�བས་ང་ལ་དགའ་�ང་ཞིག་�ེས།

ཞིབ་�་བཤད་ན། �་མཚན་འགོད་�ངས་འདི་ནི་ནང་ཆོས་སམ་ཚན་རིག་ལ་�ད་�་དབང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ང་ཚ�ས་རང་བཞིན་�ིས་ཉིན་
རེའི་འཚ�་བའི་ནང་�་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་སེམས་�ི་�་འ�ལ་ཞིག་གི་མཚ�ན་�ེད་ཡིན། �ེས་དཔག་གཏན་ཚ�གས་རིག་པའི་�་དོན་
ཞིག་�་�་གཞོན་�མས་ལ་ངོ་�ོད་དངོས་གཞི་�ེད་�བས། ཐག་རིང་གི་རིའི་�ང་ལ་�་བ་འ�ར་བ་མཐོང་བ་ལས་མེ་ཡོད་པ་�ེས་�་དཔག་པའི་
དཔེ་འདི་འགོད། མེ་ལས་མིའི་�ོད་གནས་དཔག་པ་ནི་བོད་ནང་�་�ན་�ོལ་�་�་ཡིན། ཉིན་གང་གོམ་པ་བ�བས་པས་ཁ་�ོམ་�ེ་ཇ་དཀར་ཡོལ་



གང་འ�ང་ན་འདོད་པའི་འ�ལ་པ་ཞིག་�ོ་ལ་ངམ་ངམ་�གས་�ིས་འཆར་འོང༌། ཁོས་�་བ་མཐོང་བས་མེ་དང་མཚན་མོ་དེར་གནས་ཚང་
གཡར་ཆོག་པའི་�ིམ་ཚང་ཞིག་�ེས་�་དཔོག་�བ། �ེས་དཔག་འདི་གཞི་�ར་བཞག་�ེ་འ�ལ་པ་དེས་རང་ཉིད་�ི་ཇ་འ�ང་བའི་འདོད་པ་�ོང་
བར་�ེད། དབང་ཤེས་ལ་མངོན་�་�ར་པའི་�ང་�ལ་ཞིག་ལ་ཞིབ་�་�ས་ནས་མངོན་�་མ་�ར་པའི་ཆོས་ཤིག་�ེས་�་དཔག་པའི་�་མཚན་
འགོད་�ངས་འདི་ནི་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ལ་�ན་མོང་�་ཡོད།

༡༩༧༣ ལོར་ང་ཡོ་རོབ་ལ་ཐོག་མར་འ�ོ་�བས་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་�་ཞབས་ཕོ་ཕར་༼Sir
Karl Popper༽ལ་�ག་འ�ད་�ེད་པའི་�ལ་བཟང་�ང༌། ང་དང་འ�་བར་ཕོ་ཕར་ནི་ན་�ེའི་༼Nazi༽དབང་བ�ར་�ི་�བས་�ེ་
�ལ་ཝེ་ཡེན་ན་༼Vienna༽ནས་�ོས་�ོལ་�་སོང་བའི་བཙན་�ོལ་བ་�ས་�ོང་བ་དང༌། �ིད་དབང་གཅིག་�ད་རིང་�གས་ལ་ཁ་གསལ་�ིས་
�ོན་བ�ོད་�ེད་མཁན་ཞིག་རེད། དེའི་�ིར་ངེད་གཉིས་ལ་མ�ན་ས་མང་པོ་ཞིག་འ�ག ངོས་ཁོང་ལ་�ག་�བས་ཕོ་ཕར་ནི་ལོ་བ�ན་�་བ�ལ་
ཟིན་�ང་མིག་དང་�མ་ད�ོད་ད་�ང་ཤིན་�་�ོ་བོ་རེད། དབང་གཙ�་ལམ་�གས་�ི་�ིད་ག�ང་གི་གནད་དོན་ཁག་ལ་�ོས་བ�ར་�ེད་�བས།
ཁོང་གིས་ཚ�ར་བ་�ོ་བོ་བ�ན་པས་གཞོན་�འི་�བས་ཁོང་ནི་ཆེས་�ས་�གས་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�མ་�ང༌། �བས་དེའི་�ོས་བ�ར་ནང་ཕོ་ཕར་
�ིས་ཆོས་�གས་དང་ཚན་རིག་བར་�ི་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པ་ལས་གཙ�་བོ་དམར་པོའི་རིང་�གས་�ི་འཇིགས་�ལ་དང༌།

གཅིག་�ད་ཆབ་�ིད་རིང་�གས་�ི་ཉེན་ཁ། གང་ཟག་�ེར་�ི་རང་དབང་�ང་�ོབ་ལ་དཀའ་ངལ། �་ཡངས་�ི་�ི་ཚ�གས་ཤིག་�ན་བ�ིངས་�ེད་
པ་བཅས་�ི་གནད་དོན་�ེང་སོང༌། ཡིན་ཡང་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་དང་འ�ེལ་བའི་�ོག་�་ཁག་ཅིག་ལ་ངེད་གཉིས་�ིས་�ོས་བ�ར་�ས་པ་
ཡིན།

�བས་དེར་ངའི་ད�ིན་�ད་ནི་ད་�་བཞིན་ཡག་པོ་མེད་ལ་ངའི་�ད་�ར་པ་ཁོང་ཚ�་ལའང་�ང་ཆ་མེད། མངོན་�མ་རིག་པའི་ཚན་རིག་དང་མི་
འ�་བར། མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ད�ད་ཐབས་སོགས་�ི་�ོར་ལ་གོ་བ�ར་�ེད་པར་ཆ་�ེན་མཐོ་བོ་དགོས། དེའི་�ིར་�ོད་མི་དང་ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་
�་�་མི་�་�གས་ཅན་ལ་�ག་འ�ད་�ས་པ་དང་བ�ར་ན་ཕོ་ཕར་ལ་�ག་འ�ད་�ས་ནས་ང་ལ་�ོ་བ�ེད་ཐོབ་པ་�ང་�ང༌། ཡིན་ཡང༌། �བས་
དེར་ང་ཚ�་�ོགས་པོ་ཆགས་ཏེ་�ིས་�་ང་ད�ིན་ཇིའི་�ལ་ཁབ་ལ་འ�ོ་�ས་�ན་�་ཁོང་ལ་�ག་འ�ད་�ས་ཤིང༌། �ག་པར་ ༡༩༨༧ ལོར་སོ་རེ་
�ོང་གི་ཁེན་ལེ་�་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་�ིམ་�་ཇ་འ�ང་བར་སོང་བ་དེ་ངས་བ�ེད་མི་�ིད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ནི་�ེད་ཚལ་�མ་ར་བདག་�ོང་�ེད་�་
དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། �ག་པར་�་མའི་མེ་ཏོག་ལ་དགའ་ཚ�ར་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ཕོ་ཕར་�ིས་དགའ་�ོའི་ངང་ནས་ཁོང་གི་མེ་ཏོག་�མ་ར་དང་
ཤེལ་ཁང་ང་ལ་བ�ན་སོང༌། དེའི་�་རོལ་ནས་ངས་ཕོ་ཕར་�ིས་ཚན་རིག་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང༌། �ག་པར་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་�ི་
གནད་དོན་གཉིས་�ི་�ེང་�་�གས་�ེན་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་པ་ཤེས་�ོགས་�ང༌།

ཕོ་ཕར་�ིས་ཚན་རིག་ལ་�ལ་བའི་ལེགས་�ེས་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི། ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་དཔག་གི་བདེན་དཔང་དང་ཚ�ད་དཔག་དེའི་�ེན་གཞི་�་�་
མཚན་འགོད་�ངས་ཤིག་�ེ། �ོགས་བ�ས་རིགས་འ�ེ་དང་�ེས་དཔག་གཉིས་�ི་སོ་སོའི་�ེད་ལས་ལ་གསལ་བཤད་�ས་པ་འདི་ཡིན། �ོགས་
བ�ས་རིགས་འ�ེ་ཞེས་པ་ནི་མངོན་�མ་�་ཞིབ་�་�ས་པའི་དཔེ་མཚ�ན་�ི་�ེང་བ་བ�ད་ནས་�ི་�ོམ་ཞིག་�ག་པ་ལ་གོ་ཞིང༌། ང་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་
འཚ�་བའི་ནང་�་�་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བའི་གོ་�ོགས་དེ་�ོགས་བ�ས་རིགས་འ�ེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། �་བ་དང་མེའི་བར་
�ི་འ�ེལ་བ་དེ་ཡང་ཡང་མཐོང་བ་གཞིར་བཞག་ནས་�་བ་གང་�་ཡོད་པ་དེར་མེ་ཡོད་པའི་�ི་�ོམ་�ག �ེས་དཔག་ནི་འདིའི་�ོག་�་�ེ་�ིའི་
བདེན་པ་ཞིག་གི་གོ་�ོགས་ལ་བ�ེན་ནས་�ེ་�ག་གི་ཆོས་ཤིག་�བ་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན༑ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་བ�ང་ཡོ་རོབ་ནང་བཟོས་པའི་�ངས་
འཁོར་མཐའ་དག་གིས་ཞ་ཉེ་མེད་པའི་�ོ་�མ་བེད་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཤེས་ན། �ོགས་པོ་ཞིག་ལ་དབང་བའི་�ངས་འཁོར་�ེ་�ག་པ་ཞིག་
༢༠༠༠ ལོར་བཟོས་པ་གོ་�ས། �ངས་འཁོར་དེའི་ནང་ཞ་ཉེ་མེད་པའི་�ོ་�མ་བེད་�ོད་�ེད་པ་�ིའི་གོ་�ོགས་དེ་ལས་དཔོག་�བ། ཚན་རིག་གི་
ནང་�་�་མཚན་འགོད་�ངས་འདི་ཚ�་དང༌། �ག་པར་�ེས་དཔག་བཀོལ་�ོད་�ེད་�ངས་ནི་�ོག་འཛ�ང་ཤིན་�་ཆེ་�ེ། ཚད་མཐོ་བོའི་�ིས་རིག་
�ང་དེའི་ནང་�་འ�ས་ཡོད།



ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་�ི་�་མཚན་འགོད་�ལ་མི་འ�་ས་ཞིག་ནི་�ེས་དཔག་ཡིན་པ་དང༌། ཤིན་�་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་�ིས་རིག་གི་�་མཚན་
བཀོལ་�ོད་དར་�ས་ཆེ་བས། ཚན་རིག་གི་�་མཚན་འགོད་�ངས་ནི་ནང་པའི་�་མཚན་འགོད་�ངས་དང་འ�་མ�ངས་མེད། གནའ་བོའི་�་
གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་གཞན་དག་དང་འ�་བར། ལོ་�ས་�ི་ཆ་ནས་ནང་པའི་�་མཚན་འགོད་�ངས་དེ་ཡང་རགས་པར་གནས་ཏེ་བ�ོད་�་
�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་�བ་�ོངས་དང་ནམ་ཡང་ཁ་�ེས་མེད། དེ་ལས་�ོག་�ེ། �ིས་རིག་གི་གཏན་ཚ�གས་ལ་ཚད་གཞི་�་ཆེ་བའི་�ི་མཚན་�ན་ཞིང༌།
དེའི་�ིར་�བ་�ེད་ཅིག་ལ་ཚད་མ་ཡོད་མེད་ནི་མ�ངས་�ིས་ཡང་དག་ཅིག་ལ་བ�ེན་ནས་མཐའ་གཅིག་�་ཐག་གཅོད་�ེད་�བ། འདི་�ར་�ིས་
རིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་�ོམ་�ེད་�བ་པའི་ཚད་གཞི་ནི་�ོལ་�ན་�ི་གཏན་ཚ�གས་རིག་པར་�ོས་ན་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཡིན། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ིས་
རིག་གི་འ�ས་�་འདི་�་མཚན་�་བཞག་ནས་བཤད་ན། མི་འགའ་ཤས་�ིས་�ིས་རིག་གི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཚ�་རང་�་�བ་པ་དང༌། �ིས་རིག་ནི་རང་
�ང་ཁམས་ཆེན་པོ་ལ་�ན་�ེས་�་ཡོད་པའི་བ�་�ོད་ཅིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་དེར་ཧ་ལས་མི་དགོས།

བདག་གི་�་�ལ་ལ། ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་�ི་�ད་པར་གཞན་ཞིག་ནི་ཚད་�ན་�ི་ཚ�ད་དཔག་ཅིག་ཅི་ཡིས་�བ་མ་�བ་འདི་ཡིན། ཕོ་
ཕར་�ིས་ཚན་རིག་རང་གི་�ི་བ་ཞིག་གི་�་�ོན་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་�བས་འདིར་གོ་བ་ཆེན་པོ་ལེན་�་ཡོད། འདི་ལ་ཕོ་ཕར་�ི་
�ན་འ�ིན་�་བ་ཟེར། ཚན་རིག་གི་འདོད་�ལ་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་བདེན་པ་མིན་ན་མིན་པར་�ོན་པར་�ེད་པའི་ཆ་�ེན་�ི་འ�ེལ་བཤད་
འདོད་�ལ་དེའི་རང་ངོས་ནས་ཚང་དགོས་པ་�ན་འ�ིན་�ི་�་བ་འདིས་བ�ན། དཔེར་ན། འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོས་འཇིག་�ེན་བ�ན་པའི་
འདོད་�ལ་འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་འདོད་�ལ་ཞིག་ཆགས་མི་�ིད་དེ། འདི་ལ་བདེན་པ་མིན་ན་མིན་པར་ར་�ོད་�ེད་པའི་ཆ་�ེན་�ི་གསལ་བཤད་
རང་ངོས་ནས་�བ་མེད། �་འཛ�ན་འདི་དམ་འཛ�ན་�ས་ན་�ན་�ོད་རིག་པ་དང༌། མཛ�ས་ད�ོད་རིག་པ། སེམས་དོན་རིག་པ་ཐེ་བའི་འ�ོ་བ་
མིའི་འཚ�་གནས་དང་འ�ེལ་བའི་�ད་ཆོས་གང་མང་ཞིག་ཚན་རིག་གི་�བ་ཁོངས་�་�ད་མེད། འོན་�ང༌། ནང་ཆོས་�ི་ད�ད་གཞིའི་�བ་
ཁོངས་�་�ི་�ལ་�ི་ཆོས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ནང་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་དང་རིན་ཐང་གི་གནད་དོན་སོགས་�ད། གསལ་པོར་བཤད་ན། ཚན་རིག་
གིས་མངོན་�མ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་མ་གཏོགས་ག�གས་འདས་རིག་པའི་གནད་དོན་དང་�ན་�ོད་རིག་པ་ལ་ཐེ་གཏོགས་�ེད་�ི་མེད།

ཡིན་ཡང༌། ནང་པའི་ག�ང་�་འདི་ག�མ་ཀར་འཚ�ལ་ཞིབ་ནན་མོ་ཞིག་�ེད་�་ནི་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡིན།

ཕོ་ཕར་�ི་�ན་འ�ིན་�་བ་འདི་བོད་པའི་ནང་ཆོས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོལ་�ན་ནང་ཡོད་པའི་ད�ད་ཐབས་�ི་�་འཛ�ན་གཙ�་བོ་ཞིག་དང་

མ�ངས། ང་ཚ�ས་དེ་ལ་དགག་�འི་�་�ོན་�ི་�་བ་ཟེར་ཆོག དེའི་དོན་ནི་ཆོས་གང་ཞིག་མ་�ེད་པ་དང་ཆོས་གང་ཞིག་མེད་པར་�ེད་པའི་བར་
ལ་�་བའི་ཆ་ནས་�ད་པར་ཡོད་པ་འདི་ཡིན། ངས་ཆོས་ཤིག་བཙལ་ནས་མ་�ེད་ན། འདིས་ངའི་བཙལ་�འི་ཆོས་དེ་མེད་པར་�ོན་མི་�བ། མ་
མཐོང་བ་དང་མེད་པར་མཐོང་བ་གཉིས་གཅིག་པ་མིན། ཆོས་ཤིག་མ་མཐོང་བ་དང་མེད་པར་མཐོང་བ་གཉིས་�ས་གཅིག་�་འ�ང་བར། འཚ�ལ་
ཐབས་དང་བཙལ་�འི་ཆོས་གཉིས་ངེས་པར་�་ཕན་�ན་དོ་མཉམ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དཔེར་ན། �ེད་�ིས་�ོག་བཞིན་པའི་ཤོག་�ེའི་�ེང་�་
�ིག་�ྺ་མེད་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཤོག་�ེ་འདིའི་�ེང་�་�ིག་�ྺ་མེད་པའི་བདེན་དཔང་ཚད་�ན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། �ིག་�ྺ་ཡོད་ན་མིག་ཤེས་ལ་
ཐད་ཀར་�ང་�བ། ཡིན་ཡང་ཤོག་�ེ་འདིའི་ཤོག་�འི་ནང་�་�ར་�ས་མ་མཐོང་བ་ནི་ཤོག་�་འདིའི་�ེང་�་�ར་�ས་མེད་པར་མཐོང་བ་དང་
གཅིག་པ་མིན། �་མཚན་ནི་ཤོག་�་འདིའི་ནང་�་�ར་�ས་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ལ་མིག་དབང་ལས་གཞན་པའི་འ�ལ་ཆས་དགོས་�ི་རེད། �ས་
རབས་བ�་བཞི་པའི་ནང་ལ་�ོན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་�ེ་ཙ�ང་ཁ་པས། �་འཛ�ན་འདི་ལ་འཕར་�ོན་�་རིགས་པས་བཀག་པ་དང་རིགས་
པས་མ་�བ་པའི་བར་དང༌། དེ་བཞིན་�་རིགས་པས་ད�ད་མི་བཟོད་པ་དང་རིགས་པས་གནོད་པའི་བར་བཅས་ལ་གཅིག་མ�ངས་�ི་�ད་པར་
ཡོད་�ལ་ག�ངས་ཡོད།

ད�ད་ཐབས་�ི་�ད་པར་འདི་ཚ�་�ོགས་དཀའ་བར་�ང་ནའང༌། འདི་ཚ�ས་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�་�ོན་ཐད་ལ་གོ་�ོགས་གསར་པ་ཞིག་
�ོད་�བ། དཔེར་ན། ཚན་རིག་གིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོད་པར་ར་�ོད་�ས་མེད་པ་འདིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་�ེས་འ�ག་པ་�མས་
ལ་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་མཐའ་གཅིག་�་མེད་པར་བ�ན་མེད། དེ་དང་གཅིག་མ�ངས་�་ཚན་རིག་གིས་སེམས་ཅན་�ར་ཡང་�ེ་བ་ལེན་པ་



�ངས་�ེལ་མ་�ས་པ་འདིས་�ེ་བ་�་�ི་ཡོད་མི་�ིད་པ་མཐའ་གཅིག་�་བ�ན་མེད། ཚན་རིག་གི་ནང་�་ང་ཚ�འི་�་�ར་མ་གཏོགས་�་�ར་
གཞན་དག་གི་�ེང་�་ཚ�་�ོག་ཡོད་པ་ད་�་བར་�་མ་�ེད་པ་འདིས་�་�ར་གཞན་�འང་ཚ�་�ོག་མེད་པ་ར་�ོད་�ས་མེད།

འདི་�ར་ལོ་རབས་བ�ད་�་པའི་ད�ིལ་བར་�་�་གར་ནས་�ི་�ལ་ཁག་�་འ�ལ་བ�ད་མང་པོ་�ས་པའི་�བས་�། ངས་ཚན་རིག་པ་དང་ཚན་
རིག་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་�ག་འ�ད་�ས་པར་མ་ཟད། ཁོང་ཚ�་དང་�ན་�་ཐད་ཀར་དང་ཡང་ན་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་�་
�ེང་�ོང་འ�་མིན་�་ཆེན་�ས་�ོང༌། �ེང་�ོང་དེ་ཚ�་ཁ་ཤས་ལ་ཐོག་མའི་�བས་�་�ག་པར་འ�ས་�་ལེགས་པོ་�ང་མེད། ཐེངས་ཤིག་�ང་
དམག་གི་�བས་�་མོ་སི་ཁི་�་ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་དང་�ན་�་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་ངས་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོར་ལ་�ེང་�ོང་

�ས་མ་ཐག་�། ཁོང་ཚ�ས་ངས་ཆོས་�གས་�ི་�་�ལ་གཞིར་བ�ང་གི་བདག་�ག་པའི་�་བ་དེ་དར་�ེལ་�ེད་�ི་འ�ག་བསམས་ནས་དགག་པ་
བ�བས་པ་དང༌། ཨོ་�་�་ཡ་ལེའི་ནང་�་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་གལ་ཏེ་ཚན་རིག་ལ་ཆོས་�ོགས་ནས་�ོན་བ�ོད་�ས་ཚ�། ཁོ་རང་དེ་གར་འགོག་
�ོལ་�ེད་པར་�་�ིག་�ས་ནས་བ�ད་ཡོད་ཅེས་�ང་ཙམ་མ་དགའ་བའི་ངང་ནས་གཏམ་བཤད་འགོ་བ�གས་སོང༌། འོན་�ང༌། ༡༩༨༧ ལོ་ནི་
ངའི་ཚན་རིག་ལ་གོམས་འ�ིས་�ེད་པའི་�ས་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ལོ་དེར་ཐེངས་དང་པོར་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་དྷ་རམ་ས་ལའི་
ངའི་�ོད་གནས་�་ཚ�གས།

ཚ�གས་འ�་དེ་ཆི་ལེ་༼Chile༽ནས་ཡིན་ཞིང་ཕ་རེ་སི་�་�ོབ་�ིད་�ེད་པའི་དབང་�འི་ཚན་རིག་པ་ཝར་རེ་ལ་དང༌། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚ�ང་པ་ཨི་
�ད་ལི་༼Francisco Varela and Adam Engle༽གཉིས་�ིས་བཀོད་�ིག་�ས། ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་འ�་མིན་ནས་ཡིན་
ཞིང་བ�ོ་�ེང་གི་རིན་ཐང་ལ་གདེང་འཇོག་�ེད་པའི་ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་མཉམ་�་བ�ས་ཏེ། བ�ན་�ག་གཅིག་གི་རིང་ལ་བཀག་�་མེད་
པའི་ནང་ཚགས་�ི་བ�ོ་�ེང་�ེད་པའི་རེ་�ལ་ཞིག་�ེར་ནས་ཁོང་གཉིས་ངའི་�ར་བཅར་སོང༌། ངས་དེ་མ་ཐག་�་�ོས་གཞི་དེར་མོས་མ�ན་�ས་
པ་ཡིན། འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་བསམ་�ོའི་མ�ན་བ�ོད་དང༌། ཉེ་�ས་�ི་ཞིབ་འ�ག ཚན་རིག་�ི་བཅས་ལ་ཤེས་�་བ�ེད་པའི་གོ་�བས་�ད་�་
འཕགས་པ་ཞིག་རེད། ཚ�གས་འ�་དང་པོ་དེར་�གས་མཁན་�མས་�ིས་སེམས་�གས་བ�ེད་ནས་�ེང་�ེགས་འདི་ད་བར་�་�ན་འ�ོངས་�ས་
ཤིང༌། ལོ་གཉིས་རེའི་ནང་�་བ�ན་�ག་གཅིག་ལ་འཚ�གས་�ི་ཡོད།

ཨོ་�་�་ཡ་ལེའི་ནང་�་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་ངས་ཝར་རེ་ལ་ཐོག་མར་མཐོང་བ་དང༌། ལོ་དེའི་ནང་�་ཁོང་དང་ཐད་ཀར་�ག་འ�ད་�ེད་
པའི་གོ་�བས་ཤིག་�ང་�ང་ནས་ངེད་གཉིས་འ�ལ་�་�ོགས་པོར་ཆགས། ཝར་རེ་ལ་ནི་�ས་པོ་�མ་པ་དང༌། མིག་ཤེལ་�ོན་ཞིང་�ད་ཆ་ཧ་ཅང་
འཇམ་པོར་ཤོད་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་ལ་�མ་ད�ོད་དང་ཚ�ག་བ�ོད་གསལ་པོ་གཉིས་�ང་�་�ེལ་བའི་�ད་ཆོས་�ན་པས་ཁོང་དགེ་�ན་�ད་
�་�ང་བ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་�ོམ་�བ་�ི་�ོལ་�ན་ལ་དོ་�ང་ནན་ཏན་�ས་ནའང༌། གཏམ་བཤད་�ི་
ནང་�་ཁོང་གིས་�ོ་�ར་དང་�ོགས་�ང་མེད་པར་ད་�འི་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་�ོགས་གཙ�་བོ་ནང་གི་བསམ་�ལ་�མས་ལ་འ�ེལ་བ�ོད་�ས།

ཝར་རེ་ལ་དང༌། ཨི་�ད་ལི། ཧད་ཤེ་༼Barry Hershey༽བཅས་ནི་ང་ལ་བཀའ་�ིན་ཅི་འ�་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བ�ོད་ཐབས་�ལ་བ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང༌། ཚན་རིག་པ་�མས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པར་ཧད་ཤེ་ཡིས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་མ�ན་�ོར་�ས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཤེས་ཚད་
�ན་པའི་�ད་�ར་གཉིས་ཏེ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་པའི་མཁས་དབང་ཝ་ལད་སི་དང༌།༼Alan Wallace༽ ངའི་�ད་�ར་�བ་བ�ན་�ིན་
པ་གཉིས་�ིས་ང་ལ་བ�ོ་�ེང་འདི་ཚ�འི་ནང་�་རོགས་རམ་�ས་ཡོད།

སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཐོག་མ་དེའི་�བས་�བ་�ོགས་�་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་དར་�ས་�ང་�ལ་�ི་ལོ་�ས་ཆ་ཚང་གི་ངོ་�ོད་ང་

ལ་ཐེངས་དང་པོར་ཐོབ། ངོ་�ོད་འདིའི་ནང་གི་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ི་འ�ར་�ོག་ཟེར་བ་དེས་ངའི་དང་བ་དམིགས་བསལ་�ིས་བ�ངས། འདི་ནི་
རིག་ག�ང་ཞིག་གི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ལ་�་བའི་ཆ་ནས་འ�ར་�ོག་�ང་བ་དང༌། འ�ར་�ོག་དེས་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་
�གས་�ེན་ཐེབས་པ་བཅས་ཡིན། ཡོངས་�གས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་ནི་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་མགོ་�ོད་�་གནའ་རབས་�ི་ནེ�་�ོང་གི་དངོས་



ཁམས་རིག་པ་གཞིར་བ�ང་གི་�་�ལ་ལ་འ�ར་�ོག་�ང་ནས། �ོས་�བ་རིག་པ་དང་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་གཉིས་ནི་ད་�འི་ཚན་རིག་
གི་�་�བ་�ི་གཞི་�་ཆགས་པ་འདི་རེད། ཐོག་མར་ངས་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ི་འ�ར་�ོག་འདི་གོ་�ས་ང་ཧ་ལས་�ང༌། དེ་ཡང་ངའི་བསམ་པར་
ཚན་རིག་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་མཐར་�ག་གི་བདེན་དོན་འཚ�ལ་ཞིབ་དེ་མཐར་�ེལ་བར་�མ་པ་མེད་པ་དང༌། བདེན་དོན་འཚ�ལ་
ཞིབ་དེའི་ནང་�་གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་�ས་འ�ོ་བ་མིའི་�ོགས་བ�ས་�ི་ཤེས་ཡོན་ལ་འཕར་�ོན་�ི་གོམ་འ�ོས་ཤིག་མཚ�ན་ཞིང༌། འཚ�ལ་ཞིབ་
འདིའི་མཐར་�ག་གི་དམིགས་གཏད་ནི་ཆ་ཚང་ཞིང་�ལ་�ང་གི་ཤེས་ཡོན་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་ལ་ང་ཚ�་�ེལ་�་དེ་རེད་�མ། འོན་�ང༌། �བས་
དེར་ངས་གོ་ཐོས་ལ། ཚན་རིག་གི་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ེ་�ག་པ་ཞིག་འ�ང་བར་�ལ་ཅན་�ི་�་�ེན་གང་མང་ཞིག་གིས་�གས་�ེན་ཐེབས་པ་
དང༌། དེའི་�ིར་ཚན་རིག་གིས་ང་ཚ�་ལ་�ལ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཆ་ཚང་བའི་གོ་�ོགས་ཤིག་�ོད་པར་བསམ་པ་ལ་དོགས་ཟོན་�ེད་དགོས་
པའི་�་མཚན་ཡོད་པར་བཤད་སོང༌།

ངས་�ོ་�་ཡངས་པའི་ཚན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཚ�ར་�ད་ཆ་བཤད་�བས། ཁོང་ཚ�འི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་�ི་
གནད་�་མོ་�མས་གཅིག་མ�ན་མིན་ཡང༌། �ན་མོང་ནས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པ་གསལ་པོ་རེད།
འདི་དང་ཆབས་ཅིག་ཚན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་ཆ་ཡོངས་�ོགས་ཚན་རིག་གི་

མཐོང་�འི་ནང་�་འ�ད་དགོས་པ་དང་འ�ད་�་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་པར་�ང༌། �ི་ཚ�གས་ཡར་�ས་�ང་བ་དང་ཚན་རིག་གིས་�་མ�ད་
དེ་ང་ཚ�འི་ཡིད་ཆེས་�ངས་མེད་དང༌། �ག་པར་ཆོས་�གས་དང་འ�ེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་�མས་ལ་དག་ཐེར་�ས་ཏེ་�མ་�ོག་སེལ་ཞིང་ཆོས་�གས་
�ི་ངོ་བོ་དང་�ལ་བའི་�ི་ཚ�གས་ཤིག་འ�ང་བར་ཡིད་ཆེས་�ེད། �་�ལ་འདི་མར་ཁེ་སིའི་དངོས་གཙ�་�ོད་�བ་རིང་�གས་�་བ་ཚ�ར་གཅིག་
མ�ངས་�་ཡོད་པ་ནི། རང་ཉིད་ནས་ལོ་རབས་�་བ�་པའི་ནང་�་�་ནག་དམར་�ོགས་�ིད་ག�ང་གི་འགོ་�ིད་ཚ�་ལ་འ�ེལ་བ་དང༌། མར་ཁེ་
སིའི་རིང་�གས་�ི་བསམ་�ོ་ལ་བོད་�་�ོབ་�ོང་�ས་པ་བཅས་ལས་ཤེས་�ོགས་�ང༌། �་�ལ་འདིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་
�ིང་�ེ། བདག་�ག་པ་ཡིན་པ་སོགས་ཐེ་བའི་ཆོས་�གས་�ི་འདོད་�ལ་གང་མང་ཞིག་བདེན་པ་མིན་པར་ཚན་རིག་གིས་�ངས་�ེལ་�ས་ཟིན་
པའི་འདོད་�ལ་ཞིག་གཞི་ལ་འཛ�ན། འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་�ི་�ོམ་གཞི་འདིའི་ནང་�་ཚན་རིག་གིས་�ངས་མ་བ�ལ་བ་དང་གཏན་འབེབས་
མ་�ས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་�ན་མའམ་གལ་�ང་གི་གནས་�ངས་ཤིག་�་ཆགས། དོན་ངོ་མར་�་�ལ་འདི་ཚ�་ནི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བདེན་
འཛ�ན་ཁག་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། འདི་དག་གིས་འཛ�ན་པ་པོ་རང་ཉིད་�ི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�ོགས་�ང་དེ་མཚ�ན། ང་ཚ�ས་ཚན་རིག་གི་ནང་�་
�་བ་མ�ེགས་འཛ�ན་�ེད་�་འདོར་དགོས་པ་བཞིན་སེམས་དོན་རིག་པ་ཡང་འདི་འ�འི་བཀག་�་ལས་ཐར་བར་འགན་ལེན་�ེད་དགོས།

མངོན་�མ་རིག་པས་ཞིབ་�་�ེད་�བ་པ་དང༌། �ངས་འབོར་དང་�་�ོན་ཚད་འཇལ་�ེད་ཆོག་པ། ཚ�ད་�་བ�ར་�ོས་�ེད་འོས་པ། ད�ོད་པ་པོ་
མང་པོས་�ངས་�ེལ་�ེད་�བ་པ་བཅས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་གི་ཆ་དང༌། དེ་བཞིན་ད�ད་ཐབས་འདི་དག་ལ་འ�ག་པའི་འ�ོ་བ་
མིའི་�ོང་བ་སོགས་ལ་ཚན་རིག་གིས་ད�ད་ཐབས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་བ�ག་ད�ད་�ེད་�ི་ཡོད། དེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་ད�ོད་པ་པོ་ཚང་མས། ངས་དེ་མཐོང་སོང་དང་ང་ལའང་འ�ས་�་གཅིག་པ་�ང་སོང་ཟེར་�བ་པ་ཞིག་དགོས། དེར་བ�ེན་�གས་མ�ན་�ི་
ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་ནི་མིའི་�ས་པོ་དང༌། གཟའ་�ར་�ི་�ང་པོ། ཚད་འཇལ་�བ་པའི་�ས་�གས། བཟོ་བཀོད་ཅིག་གི་�ེད་ལས་སོགས་
དངོས་ཁམས་ལས་མ་འདས་པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་ལས་བ�ལ་མེད། འདི་འ�འི་འཚ�ལ་ཞིབ་ལས་�ང་བའི་མངོན་�མ་�ི་ཤེས་�་གསར་པ་�མས་
ད་�ང་ཞིབ་འ�ག་�་ཆེན་དང་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་�ི་ཁོངས་�་འ�ག་ཆོག་པའི་�ི་མཚན་�ི་གཞི་�ར་འཇོག་གི་ཡོད། འདི་ནི་དོན་ངོ་མར་
དེང་�བས་�ི་ཚན་རིག་གི་བཟོ་བཀོད་�བ་�ལ་ཡིན། བཟོ་བཀོད་འདིའི་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་དང༌། �ག་པར་འ�ོ་བ་
མིའི་འཚ�་གནས་�ི་རང་བཞིན་བཅས་�ད་མེད་པ་དང༌། འ�ད་�་ཡང་མ་རེད། ཚན་རིག་གིས་ལེགས་པར་ཉམས་ཞིབ་�ེད་�བ་པའི་�ིའི་དངོས་
པོའི་འཇིག་�ེན་�་མ་ཟད། ད་�ང་ཚ�ར་བ་དང༌། བསམ་�ོ། རིན་ཐང༌། དེ་བཞིན་འདི་ཚ�་གཞི་�ེན་�་�ར་པའི་སེམས་དོན་�ི་དམིགས་གཏད་
སོགས་ལས་�བ་པའི་�ལ་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་གཞན་ཞིག་�ང་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་འཇིག་�ེན་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ོགས་པར་



འ�ེལ་མེད་�་བ�ིས་ན། ང་ཚ�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་�ི་�ད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་བ�ག་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་
�ང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་མི་�ིད། རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་ཐེ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ནི་�ལ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་དངོས་གཙ�་ཚན་རིག་
གི་འ�ེལ་བཤད་ལས་ཆེས་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།། །།

མཆན།



ས་གཤ ིས ་ར ིག་པ ། ༼geology༽

སའི་གོ་ལའམ་གོ་ལ་གཞན་�ི་བཟོ་བཀོད་དང༌། �བ་�ེད་�ི་ས་དང་�ོ། གཏེར་དངོས། དེ་བཞིན་དེ་དག་གི་འ�ང་�ངས་དང་�ང་རིམ་སོགས་
ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་ཞིག

ས་བཤད་རིག་པ། ༼geography༽

སའི་གོ་ལའི་�ིའི་�མ་པ་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་ཞིག་�ེ། ཞིབ་འ�ག་འདིའི་ནང་�་�ེ་�ན་�ི་�བ་གདལ་དང༌། གནམ་
གཤིས། �་དང་རི་�ང་སོགས་�ང་འ�ས།

ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ། ༼Albert Einstein 1879-1955༽

འཇར་མན་�་�ེས་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་�ེ། �ང་�ས་ནས་�ོབ་�་མང་པོ་འ�ིམས་མེད་�ང་�ིས་རིག་ལ་ཤིན་�་མཁས་པ་དང༌།
ཁོང་གིས་�ན་མོང་དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་སོགས་གཏན་འབེབས་�ས་ཤིང༌། �བ་�ོགས་�ི་མཐོ་�ོབ་གང་མང་ཞིག་
�་དགེ་�ན་ཆེན་མོའི་འགན་ཡང་བཞེས་�ོང༌། མདོར་ན། ཁོང་ནི་ ༡༩༢༡ ལོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནོ་�ེལ་གཟེངས་�གས་ཐོབ་པའི་�ས་
རབས་ཉི་�་པའི་ཚན་རིག་པ་�ན་�གས་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།

ནེ�་�ོང༌། ༼Sir Isaac Newton 1643-1727༽

ད�ིན་�ལ་�་�ེས་པའི་ཚན་རིག་པ་�གས་ཆེན་ཞིག་�ེ། ཁོང་གིས་ཡོངས་�བ་�ི་འཐེན་�གས་དང་འ�ལ་�ོད་སོགས་�ི་ཆོས་ཉིད་ལ་གསལ་
བཤད་�ས་ནས་གནའ་བོའི་འ�ལ་�གས་རིག་པ་གཏན་འབེབས་�ས། དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང་�ོས་�བ་རིག་པས་ཁོང་གི་འ�ེལ་
བཤད་དེ་ཚ�་ཕལ་ཆེ་བ་�ན་འ�ིན་�ས་ཡོད་�ང༌། རང་�ང་ཁམས་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་གི་ང་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་�ོང་བ་དང༌། �ན་འཇགས་�ི་གོ་
�ོགས་ལ་ད་�ང་འ�ེལ་བཤད་དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་འཚམ་པོ་ཡིན།

ར་ཇན་དྷ་ར། ༼Dr Rajendra Prasad 1884-1963༽

ཁོང་ནི་�་གར་�ི་མངའ་�ེ་�ེ་ཧར་�་�ེས་ཤིང༌། ཀ་ལི་ཀ་ཏ་�་�ིམས་�ོད་པ་�ས་པར་མ་ཟད། �ིམས་�གས་�ི་དགེ་�ན་ཡང་�ས་�ོང༌།
༡༩༡༧ ལོར་གནདྷིའི་�ེས་འ�ང་བར་�ར་ནས་�་གར་རང་བཙན་�ི་ཞི་བའི་ལས་འ�ལ་ནང་�་�གས། �ིས་�་རང་གི་ཆེད་ལས་བ�ར་ནས་�་
གར་�ི་རང་དབང་གི་དོན་�་ལས་ཀ་བ�ད་མར་�ས་ཏེ། ༡༩༥༠ ལོར་�་གར་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་ཅིག་�་འ�ར་�བས། ཁོང་�་གར་�ི་�ིད་
འཛ�ན་ཐོག་མ་དེ་ཆགས།

ཟར་ཝེ་ཕ་ལེ། ༼Dr Sarvepalli Radhakrishnan 1888-1975༽

ར་ཇན་�་ར་དང་�ས་མཉམ་�་�ང་བའི་�་གར་�ི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེ། �་གར་�ི་མཐོ་�ོབ་ཁག་ཅིག་�་ལས་འགན་གལ་ཆེན་བཞེས་
�ོང་བར་མ་ཟད། ད�ིན་ཇིའི་མཐོ་�ོབ་འོ་ཁི་སི་ཧཕོད་�ིའི་ནང་�འང་དགེ་�ན་ཆེན་མོའི་འགན་བཞེས་ཏེ་ཤར་�ོགས་�ི་ཆོས་�གས་དང་�ན་



�ོད་�ི་ཐད་ལ་�ོབ་�ིད་�ས། ཁོང་གིས་�་གར་�ི་གནའ་བོའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་གང་མང་ཞིག་ད�ིན་ཡིག་ལ་བ�ར་ནས་�བ་
�ོགས་པའི་�ན་ལམ་�་�ངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�་གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོར་ལ་བ�མས་ཆོས་�ང་གང་མང་ཞིག་མཛད་འ�ག

ཐོ་མ་སི། ༼Thomas Merton 1915-1968༽

ཆོས་�གས་ལ་�ང་ཞེན་ཆེ་བའི་�ོམ་པ་པོ་དང་�ན་ངག་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ཧཕ་རན་སིའི་ནང་�་�ེས་པ་དང༌། �ིས་�་ད�ིན་ཇི་དང་ཨ་རིའི་
ནང་�འང་�ོབ་�ོང་�ས་ནས་ཁོད་ལོམ་བྷེ་ཡ་མཐོ་�ོབ་�་ད�ིན་ཡིག་གི་�ོབ་�ིད་�ས། ༡༩༤༣ ལོར་ཡེ་�་�་པའི་�ོམ་པ་�ངས། ༡༩༦༨ ལོར་
�མ་ཁོད་ཀི་�་ནང་བ�ན་དང་ཡེ་�་ཆོས་�གས་�ི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་ལ་�གས་�བས་མ�ོན་ཁང་�་�ོག་བ�བས་ནས་�ེན་འདས་�་�ར། ཁོང་
ནི་ཆོས་�གས་བར་�ི་བ�ོ་�ེང་ལ་གདེང་འཇོག་�ེད་མཁན་ཞིག་�ང་རེད་འ�ག

ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར། ༼Carl von Weizsacker 1912-2007༽

འཇར་མན་�་�ེས་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཞིག་�ེ། འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�བས་�་འཇར་མན་�་
ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཝན་ནར་�ི་འགོ་�ིད་འོག་ནས་�ལ་�ན་�ི་ཚ�་�་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་མཁན་ཞིག་རེད། དམག་ཆེན་གཉིས་
པའི་�ེས་ནས་རིམ་�ིས་ཞིབ་འ�ག་གི་�ེ་ཚན་སོགས་�ི་འགན་འཛ�ན་དང༌། དེ་བཞིན་ཧམ་བྷ་ཀི་མཐོ་�ོབ་�་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དགེ་�ན་
ཆེན་མོའི་ལས་ཀའང་�ས། ཁོང་དང་�་གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཞིག་གིས་�བ་�ོགས་�ི་ཚན་རིག་དང་ཤར་�ོགས་�ི་ཤེས་རབ་ཟེར་བའི་
ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པ་ཞིག་གསར་འ�གས་�ས་འ�ག

ཝན་ནར། ༼Werner Heisenberg 1901-1976༽

འཇར་མན་�ི་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཞིག་�ེ། ཁོང་ནི་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་ནང་གི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་གལ་ཆེན་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་ཅིང༌། ན་�ེའི་�ིད་དབང་གི་�བས་�་�ལ་�ན་ཞིབ་འ�ག་གི་ལས་གཞིའི་འགོ་འཛ�ན་གནང༌། ཁོང་གིས་དེང་རབས་�ི་
དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�་འཛ�ན་གལ་ཆེན་ཞིག་�ེ་ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་གསར་�་�ེད་ནས། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་དར་�ས་ལ་ཤན་
�གས་ཆེན་པོ་ཐེབས། དེའི་�ིར་ ༡༩༣༢ ལོར་ཁོང་ལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནོ་�ེལ་གཟེངས་�གས་�ང་ཐོབ་པ་རེད།

�ོད་མི། ༼David Bohm 1917-1992༽

ཁོང་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་�་�ེས་ནའང༌། འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ཡས་མས་�་དམར་�ོགས་�ི་ཆབ་�ིད་ལམ་�གས་ལ་�བ་�ོར་�ེད་
མཁན་ཚ�ར། �ོས་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མི་མད་ཁི་ཁ་ཐེ་གཙ�ས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནོན་�གས་�ད་པས། ༡༩༤༠ ལོར་ད�ིན་�ལ་�་བཙན་�ོལ་ལ་
འ�ོ་དགོས་�ང༌། ཁོང་ནི་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�མ་གཞག་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ། དབང་
�འི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ཤེས་ཡོན་�ི་ལེགས་�ེས་�ལ་ཡོད།

ཀེར་ཤི་ན་མོ་�ེ། ༼Jiddu Krishnamurti 1895-1986༽

�་གར་�ོ་�ོགས་�་�ེས་ཤིང༌། ལོ་ན་�ང་�ས་ནས་�འི་ཤེས་རབ་ཚ�གས་པའི་�་�ོང་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་�ང་ཡང༌། ཁོང་གི་�ག་བསམ་དང་
�ོ་དཀར་ནི་�ལ་ཁབ་དང༌། ཆོས་�གས། དེ་བཞིན་རིགས་�ད་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན་པར། མི་ཚ�་�ིལ་པོར་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་�་



མང་པོ་ཞིག་ལ་སོང་ནས་མང་ཚ�གས་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་སོགས་དང་འ�ེལ་བའི་བ�ོད་�འི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་

ཞིང༌། ད�ང་ལོ་ད�་བ�འི་ཐོག་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་ཁང་�་ཞི་བདེ་དང་གོ་�ོགས་ཐད་ལ་གཏམ་བཤད་�ས། ཆེས་ཐོག་མ་དང་
མཐའ་མའི་རང་དབང་ཟེར་བ་�་�འི་བ�མས་ཆོས་�ང་མང་པོ་འ�ག

�ི་ལོན། ༼gluon༽

�ལ་�ན་�བ་�ས་�ི་�་བའི་ཆ་�་མོ་�ེ་ཉེ་�ལ་�མས་�ན་�་བ�མས་པའི་�ས་�གས་ཤིག་རེད། ཐ་�ད་འདི་ནི་ད�ིན་ཡིག་གི་ཚ�ག་�ེ་�ོར་
བའམ་�ར་�ས་༼glue༽ལས་�བ།

ཉེ་�ལ། ༼quark༽

�ལ་�ན་�བ་�ས་�ི་�་བའི་ཆ་�ལ་ཡིན་ལ། ཉེ་�ལ་ལ་རིགས་མ་འ�་བ་�ག་ཡོད་པར་བཤད།

�་ཞབས་ཕོ་ཕར། ༼Sir Karl Raimund Popper 1902-1994 ༽

ཨོ་�་ཊར་རེའི་�ལ་ས་ཝེ་ཡེན་ནའི་ནང་�་�ེས་ཤིང༌། དེ་གའི་མཐོ་�ོབ་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་གོ་གནས་ཐོབ། �ིས་�་
ནེའོ་ཛར་ལན་�ི་དང་ད�ིན་�ལ་�ི་མཐོ་�ོབ་ཁག་ཅིག་�འང་དཔེ་�ིད་�ས། ཁོང་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་ཚན་རིག་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་
�གས་ཆེན་ཞིག་�་བ�ི་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི། ཁོང་གིས་བ�མས་པའི་ཚན་རིག་གི་གསང་བ�ོལ་�ི་གཏན་ཚ�གས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་�ི་ནང་
�། ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་�ོགས་བ�ས་རིགས་འ�ེ་ཡིན་པའི་འདོད་�ལ་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་ནས། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་
�ི་རང་བཞིན་ནི་ཚ�ད་དཔག་གཞིར་བཞག་གི་�ེས་དཔག་ཡིན་པར་གསལ་�ོན་�ས་ཡོད་པ་དེ་རེད།

ཝར་རེ་ལ། ༼Francisco Varela 1946-2001 ༽

ཁོང་ནི་ཆི་ལེ་�་�ེས་ཤིང༌། ཧ་ཝད་�ི་མཐོ་�ོབ་ནས་�ེ་དངོས་རིག་པའི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་གོ་གནས་�ངས། ༡༩༧༠ ནང་ཁོང་བོད་བ�ད་ནང་
བ�ན་�ི་�ེས་འ�ག་པར་�ར་ནས་ནང་ཆོས་ལ་�ོབ་གཉེར་�ས། ཁོང་གིས་ཆི་ལེ་དང་ཧཕ་རན་སིའི་ནང་�་རིམ་པས་�ེ་དངོས་རིག་པ་དང༌།
�ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག ཚད་མ་རིག་པ། དབང་�འི་ཚན་རིག་སོགས་�ིད་�ོང་བར་མ་ཟད། ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པ་ཞིག་གི་གཙ�་འཛ�ན་ཡང་
�ས་འ�ག མཆིན་པའི་ཚད་ནད་�ི་དབང་གིས་ ༢༠༠༡ ལོར་ཚ�་འཕོས།



� ོང ་ཉ ིད་དང༌ ། � ོས ་�བ། ཁོན་� ོམ ་དང ོས ་ཁམས་ར ིག་པ །

༄༅། །ཚན་རིག་གིས་གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་�་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་བ�ེན་ནས་འཛམ་�ིང་འདིའི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་ལ་བཅོས་བ�ར་�ེད་པ་འདི་
ནི་སེམས་�གས་�ོང་བའི་ཚན་རིག་གི་�ད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། �ས་རབས་ཉི་�་པའི་མགོ་�ོད་�་�ོས་�བ་དང༌། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་
དར་�ས་�ང་བས་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�་བའི་�་�ོམ་ལ་འ�ར་�ོག་�ང༌། དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་�མས་�ིས་ད་�ང་ཡང་འ�ར་�ོག་དེའི་
མཐར་�ག་གི་འ�ས་�་�ོགས་པར་འབད་འ�ངས་�ེད་�ི་ཡོད། རང་འ�ལ་�ན་ཞིང་�ོན་དཔག་�ེད་�བ་པའི་ནེ�་�ོང་གི་འཇིག་�ེན་དང༌།
�ོས་�བ་དང་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་གོ་རིམ་ངེས་མེད་�ི་འཇིག་�ེན་ཏེ། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འགལ་�་ཅན་འདི་
གཉིས་ཚན་རིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཚ�ས་མི་འདོད་བཞིན་�་ཁས་ལེན་�ེད་དགོས་པ་ཆགས་ཤིང༌། དཔེ་མཚ�ན་མཐའ་མ་འདིས་ང་
ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་གོ་�ོགས་དེར་�གས་�ེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་�་ནི་ད་�ང་ཡང་�ོགས་ཡོངས་ནས་གསལ་པོ་མེད།

གནའ་བོའི་�་གར་�ི་ཤེས་ཡོན་ར་བ་ལས་�ང་བའི་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་རབ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ནི་ངའི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་

�ི་�ང་གཞི་ཡིན། ལོ་ན་�ང་བའི་�ས་ནས་�་གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ལ་ཐོས་བསམ་�ས་�ོང༌། ངའི་ཡོངས་འཛ�ན་ནི་�བས་
དེའི་བོད་�ི་�ལ་ཚབ་�ག་�ག་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། �ིང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཡིན། �ག་�ག་ད�ང་ལོ་བ�ེས་ཤིང་བཙན་པོ་ཞིག་ཡིན། མི་ཚ�ས་ཁོང་ལ་
�ས་བ�ི་ཆེན་པོ་�ེད། �ིང་རིན་པོ་ཆེ་ད�ང་ལོ་གཞོན་པ་དང༌། གཤིས་�ད་དང་ངག་འཇམ་པར་མ་ཟད། ཁོང་ནི་ང་�ིས་པ་ཡིན་�ས་ཚ�ག་མང་
པོ་མི་ག�ང་བའི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་གཉིས་�ི་མ�ན་�་ང་ལ་དངངས་�ག་�ེས་པ་དེ་ངས་ད་�་ཡང་�ན་�ི་འ�ག ང་ལ་
�ིད་ཟིན་པ་�མས་�ོད་�ེང་�ེད་ཆེད་�ི་�ང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། མཚན་�ན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སོག་པོའི་�་རིགས་མཁས་དབང་དངོས་�བ་ཚ�གས་
གཉིས་ཐེ་བའི་མཚན་ཞབས་འགའ་ཡང་ཡོད། �ག་�ག་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་�ོགས་�ེས་�ིང་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་ཡོངས་འཛ�ན་�ན་པ་ཆགས་པ་
དང༌། �ི་�ང་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་ཡོངས་འཛ�ན་གཞོན་པར་བ�ོས།

ཁོང་�མ་པ་གཉིས་ནི་ངའི་�ོབ་གཉེར་དངོས་གཞི་མ་�ོགས་བར་�་ཡོངས་འཛ�ན་ཡིན། ངས་ཁོང་གཉིས་�ི་�ང་ནས་བོད་�ི་ཆོས་བ�ད་རིས་
མེད་�ི་གདམས་ངག་མང་པོ་བ�ད་མར་�ངས། ཁོང་གཉིས་�ོགས་པོ་ཉེ་པོ་ཡིན་ཡང་གཤིས་�ད་དང་�ོད་པ་ཧ་ཅང་མི་འ�། �ིང་རིན་པོ་ཆེའི་
ད�་ལ་�་མེད་ཅིང་འོད་འ�ོ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་�་ག�གས་ཆེ་ཞིང་གད་མོ་དགོད་�ས་�ས་པོ་ཆ་ཚང་གཡོ་འ�ལ་�ེད་པ་དང༌། �་ག�གས་
ཆེ་ནའང་ཁོང་གི་�ན་�ང་�་ཞིག་ཡིན། �ི་�ང་རིན་པོ་ཆེ་�་ག�གས་རིང་ཞིང་�་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གཟི་བ�ིད་ཆེ་ཞིང་ཞི་�ལ་�ན་པ་དང༌།
བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་�་འབིག་འབིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་གཤིས་�ད་འཇམ་ཞིང་འདོན་པ་འདོན་�བས་�ད་ངག་ཤིན་
�་�ན་མོ་ཡིན། �ིང་རིན་པོ་ཆེ་�ོ་རིག་བ�་ཞིང་�མ་ད�ོད་�ན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། �ན་པ་ཧ་ལས་པའི་ཟབ་
ཅིང་�ོད་�བ་ལ་ཤིན་�་མཁས། �ི་�ང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་�ི་མི་རབས་�ི་�ོད་�་�ལ་དང་�ོམ་རིག་ལ་ཡང་�ོགས་ཡོངས་ནས་མཁས་
པའི་�ན་ངག་པ་�གས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ངའི་གཤིས་�ད་དང་�ེས་�ོབས་�ི་རིག་�ལ་སོགས་ལ་གཞིགས་ན་ང་ཡོངས་འཛ�ན་གཞན་དག་ལས་
�ིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་འ�་ས་མང་པོ་ཡོད་ཅིང༌། ངའི་མི་ཚ�་ལ་�གས་�ེན་ཆེ་ཤོས་ནི་ཁོང་གིས་ཐེབས་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་ན་ཕལ་ཆེར་མི་ཆོག་པ་མེད།

ངས་གནའ་བོའི་�་གར་�ི་�བ་མཐའ་འ�་མིན་�ི་ག�ང་�གས་ཁག་ལ་ཐོག་མར་�ང་�བས། དེ་དག་གི་གོ་དོན་རང་ཉིད་�ེར་�ི་ཉམས་�ོང་
ལ་�ོར་ཐབས་མེད་པའི་གནས་�ངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། �ངས་ཅན་པའི་�་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་གིས་འ�ས་�་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་
�འི་གནས་�བས་ན་ཡོད་པ་དེ་མངོན་�་�ར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདོད་�ལ་འཛ�ན་པ་དང༌། �ེ་�ག་པའི་�ིའི་�མ་གཞག་�ར་ན་དངོས་པོའི་
རིགས་གཅིག་གི་�ེ་�ག་ཡོངས་ལ་�བ་པའི་�ི་�ག་པ་ཞིག་ཡོད། �ི་དེ་ཡང་�ེ་�ག་གི་ཆོས་ལ་མ་བ�ེན་པར་རང་དབང་�་གནས་པར་འདོད། �་
གར་�ི་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་རིང་�གས་�་བ་�མས་�ིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོད་པའི་�ོད་�བ་དང༌། ནང་པ་�མས་�ིས་མེད་པར་



�ོད་�བ་�ས་པ་སོགས་�ངས་པར་མ་ཟད། ནང་པའི་�བ་མཐའ་འ�་མིན་�ི་ག�ང་དོན་ཁག་གི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་�ད་པར་ཡང་�ང་དགོས།
ཚ�་�ོག་གི་�ས་དེབ་དང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་འ�་པར་�ོགས་བ�ས་�ི་དེབ་ལ་�་བར་�ོ་ཞིང༌། �ངས་འཁོར་དང་�་ཚ�ད་གཏོར་�ིག་�ེད་
པར་དགའ་བའི་ལོ་ན་�ང་བའི་�ིས་པ་ཞིག་ལ་འདི་ཚ�་ཚང་མས་འ�ེལ་ཡོད་ཐད་ཀའི་གོ་བ་ཞིག་�ོད་ཐབས་�ལ། དོན་ངོ་མར་འབའ་པ་བ�་
ཤིས་�ིས་�ོག་འདོན་འ�ལ་འཁོར་བཤིག་�ེ་གཙང་མ་བཟོ་�ས་ང་ཁོའི་འ�ིས་�་ལངས་ནས་རོགས་པ་�ས་�ོང༌། ང་འདི་ལ་དགའ་�གས་པས་
མཚམས་རེར་�ོབ་�ོང་དང་བཟའ་བ�ང་ལ་�ོད་�་ཡང་བ�ེད་ཡོད། ངས་བ�ར་�ོང་�ེད་པ་ལ་མཚན་ཞབས་ཚ�་རོགས་པར་འོངས་�ས། ངའི་
བསམ་�ོའི་ནང་�ོག་འདོན་འ�ལ་འཁོར་དང་དེའི་ཆ་ཤས་�མས་�ན་ནས་བ�ད་�ོང༌།

ང་ལོ་ན་བ�་�ག་ལ་སོན་�བས་གནས་�ངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་འ�ར་�ོག་�ང༌། འཕོ་འ�ར་ཆེན་པོ་ཞིག་�བས་དེར་འ�ང་གི་ཡོད། ༡༩༥༠ ལོའི་
ད�ར་ག�ང་�་�་མིའི་དམག་ད�ང་བོད་�ི་མཐའ་མཚམས་ལ་འ�ོར་�ས། �ལ་ཚབ་�ག་�ག་རིན་པོ་ཆེས་གནས་�བས་རིང་ངས་བོད་�ི་ཆོས་
�ིད་གཉིས་ཀའི་འགན་ཆ་ཚང་འ�ར་དགོས་པའི་�ས་ལ་བབས་པའི་�ོས་གཞི་བཏོན་པ་དང༌། �བས་དེར་འ�ང་ལ་ཉེ་བའི་ཆབ་�ིད་�ི་དངོས་
ཡོད་ཛ་�ག་གི་དཀའ་ངལ་དེས་ངའི་ལང་ཚ�་བཙན་པོར་�ོགས་ཤིང༌། ཕལ་ཆེར་དེར་བ�ེན་ནས་ངས་�ོབ་�ོང་གི་རིན་ཐང་ངོ་མ་ཡང་ཤེས་
�ོགས་�ང༌། གང་�ར་�་�ེན་ཅི་ཡིན་�ང་�བས་དེ་ནས་བ�ང་ངས་ནང་ཆོས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་དང༌། སེམས་ཁམས་རིག་
པ༑ དེ་བཞིན་ཆོས་�ོགས་�ི་ཉམས་ལེན་བཅས་ལ་འབད་བ�ོན་�ེད་པ་ཇེ་ལེགས་�་�ིན་ནས། ངས་བ�ོད་�་འདི་ཚ�ར་བསམ་�ོ་�ེ་གཅིག་གིས་
�ོབ་�ོང་�ས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འདི་དག་གི་གོ་དོན་སོགས་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་བའི་གོ་�ོགས་དང་�ི་ལོགས་�ི་�ང་བ་དག་ལ་�ོར་འགོའང་
བ�མས།

ངས་ནང་པའི་�་�ོད་ལ་�ོམ་�བ་དང༌། �ོག་ད�ོད། དེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་བཅས་ལ་འབད་བ�ོན་�གས་�ག་�ེད་�བས། བོད་�ིད་ག�ང་གིས་
�ོགས་གཉིས་ལ་འཚམ་པའི་ཆབ་�ིད་�ི་མོས་མ�ན་ཞིག་ཡོང་ཆེད་བོད་ནང་�་�ེབས་པའི་�་མིའི་དམག་ད�ང་དང་�ོས་བ�ར་�ེད་བཞིན་པ་

�ོག་�་ཇེ་ཆེར་སོང༌། མཐར་རང་ཉིད་�ི་�ོབ་�ོང་དངོས་གཞི་མ�ག་བ�ིལ་ཏེ་གནས་ཆེན་�ོང་�ེར་�་སར་�་པ་�ོང་�ག་མང་པོའི་�ོད་དགེ་
བཤེས་�ི་�གས་�ད། �གས་�ོད་འདིས་ངའི་ཆེད་�ོང་གི་�ོབ་གཉེར་མཐར་སོན་པ་མཚ�ན་ཞིང༌། འདི་ནི་དེང་�བས་ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་ལ་
�ོབས་པ་བ�ེད་པའི་ཉམས་�ོང་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང༌། རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་ད�ས་�་�ང་བའི་ཆབ་�ིད་�ི་དཀའ་ངལ་དེས་རང་ཉིད་�ི་
�ལ་ཁབ་བ�ར་ཏེ། མི་�ལ་�་གར་ལ་བཙན་�ོལ་�་ཡོང་ནས་�ལ་ཁབ་མེད་པའི་�བས་བཅོལ་བ་ཞིག་གི་འཚ�་བ་�ེལ་དགོས་�ང༌། འདི་ནི་ད་
�ང་ཡང་ངའི་�ིམས་ཐོག་གི་གནས་བབ་ཅིག་ཡིན། རང་�ལ་�ི་མི་སེར་ཐོབ་ཐང་བ�གས་ནའང༌། �ོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནས་བཤད་ན། ངས་�ར་
ཡང་མི་སེར་�ི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་�ེད་ཡོད་དེ། དོན་ངོ་མར་ང་ནི་འཛམ་�ིང་གི་མི་སེར་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་ཆོག

ནང་པའི་�་�བ་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་�ོང་ཉིད་�ི་�མ་གཞག་ཡིན་ཞིང༌། རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་ཐེ་བའི་འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�ར་
�ང་�ལ་དང་དེ་དག་གི་དངོས་ཡོད་�ི་གནས་�ལ་བར་ལ་གཞི་�འི་�ད་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛ�ན་འདི་ནི་�ོང་ཉིད་�ི་�་བའི་གཞི་�་ཡིན།

ང་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་�ོང་�ང་ལ་རང་ཉིད་དང་�ིའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་�གས་�བ་�ི་ངང་ནས་རང་�་བར་གནས་ཤིང༌། དེ་དག་ངོ་བོ་
ཉིད་�ིས་ཐ་དད་�་�བ་པར་མཐོང༌། དཔེར་ན། རང་ཉིད་�ི་བདག་འཛ�ན་�ི་�ོ་དེར་ད�ད་པ་གཏོང་�ས་བེམ་པོ་དང་�མ་ཤེས་ལས་�བ་པའི་
འཚ�་གནས་ལ་མ་བ�ེན་པར་རང་�་བ་དང་�གས་�བ་པའི་ང་ཡི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་བདེན་འཛ�ན་�ི་�ོ་ཞིག་ངམ་ངམ་�གས་�ིས་

�ེ་འོང༌། �ོང་ཉིད་�ི་�་བས་འདི་འ�འི་བདེན་འཛ�ན་�ི་�ོ་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་ལོག་�ོག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་�ང་སོགས་
ཉོན་མོངས་མང་པོ་ཞིག་གི་�་�ེན་�་ཡང་འ�ོ་བར་བ�ན་ཡོད།

�ོང་ཉིད་�ི་�མ་གཞག་�ར་ན། རང་ངོས་ནས་�བ་ཅིང་རང་�་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་འདིར་རིགས་པས་�བ་
�ེན་�ེད་མི་�བ། ཤེས་པ་དང་བེམ་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཐ་ན་�ི་མཚན་�ི་འ�་ཤེས་ཏེ་�ས་�་�འང་རང་ངོས་ནས་རང་དབང་གིས་�བ་



པ་ཞིག་མིན། རང་�་བ་དང་�གས་�བ་པའི་ཆོས་སམ་�ང་བ་ཞིག་ཡོད་ཚ�། ཆོས་དང་�ང་བ་དེ་དག་རང་ངོས་ནས་ཡོངས་�་�བ་�ེ་གཞན་དང་
འ�ེལ་བ་མེད་པའི་རང་�་�བ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་འ�་ཡིན་ན་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་གཞན་དང་འ�ེལ་བ་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཞན་
�ི་�་�ེན་�་འ�ོ་བའི་�ས་པ་མེད། འོན་�ང༌། ང་ཚ�ས་�་དང་འ�ས་�་ཡོད་པ་�ོགས་�བ། དཔེར་ན། �ངས་འཁོར་འགོ་འ�གས་�ེད་�ི་ནང་
�་�ེ་མིག་ག�ས་མ་ཐག་མེ་�ག་�ང་བས་�ོ་�མ་འབར་ཞིང་འ�ལ་འཁོར་ཨ་མ་�ོར་བར་�ེད། �གས་�བ་ཅིང་རང་�་བའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་
ནང་འདི་ཚ�་འ�ང་མི་�ིད། དེ་འ�འི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་ནང་ངས་ཤོག་�འི་�ེང་�་ཡི་གེ་འ�ི་མི་�བ་པ་དང༌། �ེད་རང་གིས་དེ་དག་�ོག་
�ང་�བ་�ི་མ་རེད། འོན་�ང༌། ང་ཚ�ས་ཕན་�ན་ལ་འ�ེལ་བ་�ེད་པ་དང་�གས་�ེན་ཐེབས་�ི་ཡོད་པའི་�་མཚན་�ིས། ང་ཚ�འི་ཐད་ཀར་�ི་
ཚ�ར་�ང་ལ་རང་ཉིད་རང་�་བ་ཞིག་�་མཐོང་ཡང༌། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་རང་ཉིད་རང་�་བ་ཞིག་མིན་པར་བསམ་དགོས།

�གས་�བ་ཅིང་རང་�་བའི་དོན་�ི་འདི་ནི་�་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། �་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་གིས་ཆོས་�མས་�་དང་
�ེན་ལ་�ེན་དགོས་པ་དང༌། ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་རང་ངོས་ནས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ�་རང་�་བ་ཆགས་ཏེ་གཞན་�ི་�་�ེན་�་འ�ོ་མི་�བ་པ་
�གས་�་བ�ན་ཡོད། ཆོས་�མས་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བའི་�་�ེན་ལས་�བ་ཅིང་�་�ེན་དེ་དག་�ང་རང་ངོས་ནས་�བ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་�ན་
�་�་�ེན་�ི་འ�་ཚ�གས་གཞན་ལ་བ�ེན་ནས་�ང༌། ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་རང་�གས་ཤིག་གིས་�ོངས་པས་ན་
�ོང་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་�་བའི་རང་བཞིན་མཐར་�ག་གི་བདེན་དོན་�ི་དོན་�ི་འདི་ལ་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�གས་ཁག་�་�ོང་ཉིད་
དང་ལེགས་�ར་�ི་�ད་�་��་ཟེར།

ང་ཚ�འི་�ན་འཇགས་�ི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ནང་ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་རང་�་བ་ཞིག་ཡིན་པར་�ང༌། འཇིག་
�ེན་འདི་ཆོས་དང་�ང་བ་ལས་�བ་ཅིང༌། ཆོས་དང་�ང་བ་དེ་དག་ལ་རང་�་བ་དང་�གས་�བ་�ི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཅིག་�ན་པར་མ་ཟད། ང་
ཚ�ས་འདི་འ�འི་རང་མཚན་པའི་ཆོས་�མས་ཕན་�ན་�ི་�་�ེན་�་འ�ོ་བར་�ན་�་ཡིད་ཆེས་�ེད། རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་�ས་དང་གནས་
ཤིག་�་རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་ས་བོན་ཞིག་གིས་རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་ལོ་ཏོག་ཅིག་བ�ན་པར་འདོད། ང་ཚ�ས་�་འ�ས་�ི་�ང་འ�ེལ་འདིའི་
ནང་�ས་དང༌། གནས། ས་བོན། ལོ་ཏོག་ཚང་མ་ལ་རང་ངོས་ནས་�གས་�བ་པའི་གནས་བབ་�ིལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བསམ་པ་དང༌། ང་ཚ�འི་བ�་
�ོད་ནང་�ེད་པ་པོ་�ོན་�ེད་�ི་རང་�་འཕེར་བའི་གཞི་ཚ�ག་དང་�ན་ཚ�ག་�ོགས་གཅིག་�་ད�ེ་བ་དང༌། �ོས་ཚ�ག་དང་�ེད་འ�ེལ་ལས་ཚ�ག་
�ོགས་གཞན་�་ད�ེ་བ་འདིས་རང་�་བའི་ཆོས་ལས་�བ་པར་འདོད་པའི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་འདི་�་བ�ན་�་བཏང་ཡོད། འོན་�ང༌། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཆ་ཅན་ཡིན། དཔེར་ན། གང་ཟག་ནི་�ས་དང་སེམས་གཉིས་�ི་ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ད་�ང་ཆོས་ཤིག་གི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་དེར་
བ�ང་བའི་འ�་ཤེས་དང་བཏགས་པའི་མིང༌། དེའི་�ེད་ལས་�་�་�་�ེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ཡོད།

�ོང་ཉིད་�ི་�་བ་འདི་སངས་�ས་�ི་ག�ང་རབ་ཡིན་པར་�གས་པའི་འ�ེལ་བཤད་�་གསལ་ནའང༌། �ས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་�་�ོན་པའི་
ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་གོ་རིམ་�ན་པའི་�ོ་ནས་�ོང་ཉིད་�ི་�མ་གཞག་འདི་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་མཛད།

ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་ལོ་�ས་མང་པོ་ཞིག་མི་ཤེས་མོད། འོན་�ང༌། ཁོང་�་གར་�ོ་�ོགས་ནས་ཡིན་ཞིང་སངས་�ས་�ི་�ེས་�་ནང་ཆོས་གསར་�་
འ�ེལ་བཤད་མཛད་མཁན་�ི་མཁས་དབང་གཙ�་བོ་དེ་ཡིན། ལོ་�ས་�་བ་ཚ�ས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ད�་མའི་�བ་མཐའ་ཁོང་གིས་གསར་གཏོད་
�ས་པར་འདོད་པ་དང༌། འདི་ནི་བོད་པའི་ནང་ཆོས་�ི་�བ་མཐའ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་�གས་�ེན་ཆེ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་
པའི་ག�ང་�ོམ་ནི་ད�་མ་�་བ་ཤེས་རབ་ཡིན་ཞིང༌། ད་�ང་ཡང་བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་�་�་མ�ད་ནས་�ོ་འཛ�ན་དང་�ོབ་གཉེར་�ེད་�ི་
ཡོད།

ངས་ཡོངས་འཛ�ན་དང་མཚན་ཞབས་�མས་ལ་�ོད་�བ་�ས་ཏེ་�་ཚ�ག་འདིས་�ེང་བའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ཞིབ་�འི་�ོབ་�ོང་�ས་�ོང༌། ལོ་
རབས་�ག་�་པ་�ེ་ང་བཙན་�ོལ་�་�ེབས་ནས་ལོ་ངོ་བ�་�ག་དང་པོའི་�བས་�་�ེར་�ི་ངོས་ནས་�ོང་ཉིད་�ི་རིགས་པ་ལ་�ར་ལས་�ང་ཞིབ་



�་�ང་བའི་གོ་�བས་ཐོབ། དེང་སང་དང་མི་འ�་བར་�བས་དེར་ག�ང་འ�ེལ་�ི་�ེད་�ོ་མང་པོ་མེད་པས་ང་གང་ལ་གང་འཚམ་�ིས་�ོད་�ོད་
ཡིན། དེའི་�ས་ང་�ི་�ལ་ཁག་ལ་འ�ལ་�ོད་�ེད་པ་འགོ་�གས་མེད་པས། �ས་ཚ�ད་�་ཆེན་དེ་ཡོངས་འཛ�ན་�མ་གཉིས་དང་�ན་�་�ེལ་�བ་
པའི་གོ་�བས་ལེགས་པོ་�ང༌། ཁོང་�མ་གཉིས་ནི་�ོང་ཉིད་�ི་རིགས་པ་དང་�ོམ་�བ་ལ་ཧ་ཅང་མཁས། ཡིན་ཡང༌། དེང་སང་�ི་�ལ་ཁག་ལ་
འ�ལ་�ོད་�ེད་དགོས་པས་ངས་�ས་ཚ�ད་མང་པོ་ཞིག་དེར་གཏོང་གི་ཡོད།

�བས་དེར་ཉི་མ་�ལ་མཚན་ཟེར་བའི་རིག་�ོབས་�ན་པའི་བོད་�ི་མཁས་དབང་གཉོམ་�ང་ཞིག་གི་�ང་ནས་�ང་ངས་དཔེ་�ིད་གང་མང་ཞིག་

�ས་�ོང༌། གཅེས་འབོད་�་ཁོང་ལ་�ན་ཉི་མ་ཟེར། ཁོང་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གོ་དོན་�་མོ་�མས་ལས་�་པོར་འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་པའི་�ས་པ་
�ན་�ེས་�་�ན། ཁོང་གི་ད�་ལ་�་མང་པོ་མེད་ཅིང༌། ཚ�ན་མདངས་ཅན་�ི་མིག་ཤེལ་�ོར་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ོན། ཁོང་གི་�ན་གཡས་པའི་ནང་
�་རང་�གས་�ི་འ�ག་འ�ལ་ཞིག་ཡོད་པས་�ན་དེ་ཡང་ཡང་�ེབ། འོན་�ང༌། �ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་བ�ད་ནས་གནད་
དོན་ཞིག་ལ་�ོག་ད�ོད་�ེད་�བས། ཁོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོ་�ོབས་དེ་ནི་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་�ད་�གས་�ང་ཡོད། ཁོང་ཏིང་
ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�གས་�བས་ཉེ་འཁོར་�་ཅི་�ང་ཡང་ཁོང་གི་སེམས་གཡེང་མི་�བ་པ་ཞིག་ཡིན། �ོང་ཉིད་�ི་རིགས་པ་ནི་ཁོང་གི་ཆེད་�ོང་ཡིན་
པས། ཁོང་དང་�ན་�་གོ་བ�ར་�ེད་པའི་གོ་�བས་ཐོབ་པ་དེ་ནི་དོན་ངོ་མར་རིན་ཐང་�ན་པ་ཞིག་རེད།

�ན་འཇགས་�་སོང་བའི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་�མས་ལ་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པས་དག་ཐེར་�ེད་པ་འདི་ནི་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་

པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ད་ཆོས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན། དེང་སང་ང་ཚ�ས་འོད་ནི་�ལ་�་རབ་དང་�བས་�ན་�ི་ངོ་བོ་གང་�ང་�་
མཐོང་�བ་ཅིང༌། ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་�ི་འ�ོ་�གས་�ར་ན་�ོག་�ལ་ཞིག་གིས་ཅི་�ེད་པ་དང་གང་�་གནས་པ་གཉིས་ང་ཚ�ས་�་བ་ཉིད་ནས་
�ས་གཅིག་ལ་�ོགས་མི་�བ་པ་དང༌། ཁོན་�ོམ་�ི་གནས་�ེང་མའི་དོན་�ི་བཅས་ཚང་མས། ཆོས་�མས་�ི་འ�ང་�ན་ལ་ཐག་གཅོད་རང་
བཞིན་�ན་ཞིང་�ོན་དཔག་�ེད་�བ་པར་འདོད་པའི་�ོལ་�ན་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�་�ལ་དང་འགལ་བའི་གོ་�ོགས་གསར་པ་�ོད་�ི་

ཡོད། དཔེར་ན། ཡོངས་�་�གས་པའི་ཤོ་རི་�ིན་གར་༼Schrodinger’s cat༽�ི་�ི་ལའི་དཔེ་མཚ�ན་ནང་�། བ�་ཆའི་�་བ�་ཐམ་
པ་ལ་�ག་�ས་�ོད་བ�ོལ་�ེད་པའི་�ལ་�ན་ཆག་འཇིག་གི་འོད་ཟེར་�ན་པའི་དངོས་པོ་༼radioactive source༽ཞིག་དང་�ན་
�་�ི་ལ་ཞིག་�མ་གཅིག་གི་ནང་�་བ�ག་ཅིང༌། �མ་ཁ་མ་�ེ་བར་�་�ི་ལ་དེ་ཤི་བ་དང་གསོན་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ང་ཚ�ས་ཁས་ལེན་�ེད་
དགོས་པ་དང༌། འདི་ནི་འགལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་མ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�ང༌།

མགོན་པོ་�་�བ་�ི་�་�བ་ལ་གོམས་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་གིས་དངོས་ཁམས་རིག་པ་གསར་པ་འདི་དང་�ོང་ཉིད་�ི་�མ་གཞག་བར་ལ་མ�ན་

ས་འ�ལ་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་མཐོང་�བ། ཆེས་�་མོའི་ཁོན་�ོམ་�ི་གནས་རིམ་�་དངོས་པོ་ལ་�་མ�ེགས་�ི་རང་བཞིན་�ོང་ཞིང་གཞི་འཛ�ན་ས་
མེད་པར་མངོན་ཚ�། ཚན་རིག་ནི་ནང་པའི་�ོང་ཉིད་�ི་�་བ་དང་�ེན་འ�ང་གི་�མ་གཞག་ལ་ཐག་ཉེ་�་ཆགས་ཡོད་པར་�ང༌། ལས་རོགས་
ཚ�ས་�་གར་�ི་ཟ་ཀ་རོད་ཝི་༼Indian Sakharov༽ཞེས་འབོད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་ར་ཇ་༼Raja Ramanan༽
ཡིས། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་དང་མགོན་པོ་�་�བ་�ི་�ོང་ཉིད་�ི་རིགས་པའི་བར་ལ་མ�ན་ས་མང་པོ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ངས་�ི་ལིའི་
ནང་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་གོ་�ོང༌། ལོ་ངོ་གང་མང་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་པའི་�ོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་དང་�ེང་�ོང་�ས་པར་བ�ེན་ནས་ངས་ངེས་
ཤེས་ཤིག་�ེད་པ་ནི། དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གསར་�ེད་ཤེས་�་གལ་ཆེན་�མས། ཆོས་�མས་�ི་རང་བཞིན་ངོ་མ་དེ་ང་ཚ�འི་མཐོང་�ང་དང་
གཅིག་པ་མིན་པར་བ�ོད་པའི་ཁོར་ཕར་ནེ་ཁ་སི་༼Copernicus༽�་�་གནའ་བོའི་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གི་འདོད་�ལ་དང་མ�ན་པ་
འདི་ཡིན། ཚན་རིག་གི་བ�ག་ད�ད་དང་ཞིབ་འ�ག ཡང་ན་ནང་པའི་�ོང་ཉིད་�ི་རིགས་པ་དང་ད�ད་�ོམ་�ི་ད�ད་པ་གང་�ང་ཞིག་གིས་
འཇིག་�ེན་ལ་བ�ག་ད�ད་གཟབ་ནན་ཞིག་�ས་ཚ�། ཆོས་�མས་ང་ཚ�འི་�ན་འཇགས་�ི་གོ་�ོགས་ལས་ཤིན་�་�་ཞིང༌། འཇིག་�ེན་ལ་བ�ང་
བའི་ང་ཚ�འི་བདེན་འཛ�ན་�མས་དང་�བས་འགའ་རེར་འགལ་བའང་ཡིན།



རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་ཆོས་རང་མཚན་པའམ་རང་�་བ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་འདིས་ཆོས་དེའི་རང་བཞིན་ངོ་མ་�ོགས་པ་ལ་འགོག་�ེན་

�ེད་པ་ལས་�ོན་གཞན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མགོན་པོ་�་�བ་�ི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་ན་འདི་ལ་�ོན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད། རང་ངོས་ནས་�བ་
པའི་ཆོས་ཤིག་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་འདི་ནི། གང་ཟག་གཞན་དང་འཇིག་�ེན་ལ་རང་ཉིད་�ིས་ལོག་�འི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་པའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་
ཞིག་ཡིན་པར་ག�ངས། རང་ངོས་ནས་�བ་པར་བསམ་པའི་ཡིད་�་འོང་བའི་�ད་ཆོས་ཤིག་ལ་�ོ་གཏད་དེ་ཆོས་དང་�ང་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་
འ�ལ་�ོངས་�ིས་ཆགས་ཞེན་�ེ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་རང་ངོས་ནས་�བ་པར་བསམ་པའི་ཡིད་�་མི་འོང་བའི་�ད་ཆོས་ཤིག་ལ་�ོ་གཏད་དེ་ཆོས་
དང་�ང་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་འ�ལ་�ོངས་�ི་དབང་གིས་ཞེན་པ་ལོག་པ། གསལ་པོར་བཤད་ན། ཆོས་�མས་རང་�་བ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་
འདིས་རང་ཉིད་�ག་ལ་�ོར་ཞིང༌། �ག་བ�ལ་དེ་དག་གནོད་འཚ�་�ན་པའི་�་�ོད་དང་�ར་ཡང་�ག་བ�ལ་�ི་�་�་འ�ོ་བར་མགོན་པོ་�་�བ་
�ིས་ག�ངས། ཁོང་གི་�་�ལ་ལ་མཐར་�ག་གི་ད�ད་པའི་ནང་�་�ོང་ཉིད་�ི་�་བ་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ོགས་པར་གནད་འགག་
ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་�ན་�ོད་རིག་པ་ལའང་འ�ེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད།

དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་�་�ལ་དང་བ�ན་ན། རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་ཆོས་རང་�་བ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་པས་ཆོས་དེའི་རང་བཞིན་མཐར་
�ག་�ོགས་པར་འགོག་�ེན་�ེད་པ་མ་གཏོགས་གནད་འགག་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་ཐེངས་ཤིག་རང་ཉིད་�ི་�ོགས་པོ་དངོས་ཁམས་

རིག་པ་བ་�ོད་མི་ལ་�ིས་�ོང༌། ཁོང་གི་ལན་ལ་གོ་�་ཆེན་པོ་འ�ག ཁོང་གིས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་གཅིག་�ིལ་མེད་པར་གཏོང་བའི་�བ་མཐའ་
�ེ། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་རིང་�གས་དང༌། �ག་པོའི་�ལ་གཅེས་རིང་�གས། མར་ཁེ་སི་�ལ་རིམ་འཐབ་�ོད་�་�་ལ་ཞིབ་�་�ེད་�བས། དེ་
དག་གི་འ�ང་�ེན་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་ཆོས་�མས་ཕན་�ན་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་འདོད་�ོགས་འདི་ཡིན་

ཞིང༌། ལོག་�ོག་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་གོང་གི་ད�ེ་འ�ེད་ལམ་�གས་འདི་དག་རང་ངོས་ནས་�བ་ཅིང་རང་�་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་འ�ང་
གི་ཡོད་ཟེར། ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཉམས་�ོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་�ོད་མིའི་ལན་འདི་ནི། ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་ཉིས་�ོང་གི་ཡར་�ོན་ལ་
མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་ཡིད་ཆེས་འདི་འ�ས་�ན་�ོད་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པར་�གས་�ར་�ས་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཞིབ་ཚགས་�ིས་བཤད་ན།
ཚན་རིག་གིས་�ན་�ོད་རིག་པའི་གནད་དོན་དང་རིན་ཐང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ཐེ་གཏོགས་�ེད་�ི་མེད་�ང༌། དོན་ངོ་མར་ཚན་རིག་ནི་འ�ོ་བ་
མིའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན་པས་འ�ོ་བ་མིའི་བདེ་�ག་གི་�་བའི་གནད་དོན་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད། དེའི་�ིར་�ོགས་གཅིག་ནས་བ�ས་ན་�ོད་མིའི་
ལན་འདི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚར་དགོས་པ་ཞིག་མིན། ཡིན་ཡང༌། ཚན་རིག་དང་ཚན་རིག་གི་�་བའི་�ོམ་གཞི། དེ་བཞིན་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་བཅས་�ི་
བར་ལ་ཕན་�ན་�ོས་�བ་�ི་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་�ོགས་པའི་�ོད་མི་�་�འི་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་བསམ་�ང༌།

ངས་ཤེས་�ོགས་ལ། �ས་རབས་ཉི་�་པའི་མགོ་�ོད་�་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གིས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་དགོས་�ང༌།
ནེ�་�ོང་དང་མར་ཁེ་སི་ཝེད་ལི་༼James Maxwell༽གཉིས་གཙ�ས་མཁས་དབང་མང་པོས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་གནའ་བོའི་
དངོས་ཁམས་རིག་པས། ལོ་�ས་�ི་ནང་�་�ན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་ང་ཚ�འི་�ན་འཇགས་�ི་གོ་�ོགས་དང་མ�ན་པའི་�ོ་ནས་འཇིག་�ེན་�ི་དངོས་
ཡོད་གནས་�གས་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ས་ཐོན་ཞིག་�ས་ཡོད་ན་འང༌། �ོས་�བ་རིག་པ་དང་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོའི་གནས་རིམ་�་དངོས་པོའི་
གཤིས་�ན་ནི་�ད་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསར་�་�ེད་པས་གནའ་བོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གོ་གནས་དམའ་�་བཏང༌། �ལ་�ན་�ི་ཆ་�་
མོའི་གཤིས་�ན་ནི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་ནང་�་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�ི་ཡོད། ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་ང་ལ་བཤད་པ་�ར། གནའ་བོའི་
དངོས་ཁམས་རིག་པས་འཐེན་�གས་དང་འ�ལ་�གས་ཐེ་བའི་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་རང་�ང་�་དངོས་�ི་�ང་འ�ོས་

ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་རང་འ�ལ་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་�་འདོད། འཇིག་�ེན་གོ་�ོགས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འདི་གཞི་�་བཞག་ན་�ལ་�ི་ངོས་
ནས་དོན་དམ་�་གནས་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་བཞི་ཡོད་དེ། ག�གས་�ང་དང༌། �ས་�གས། བར་�ང༌། �ས་བཅས་ཡིན་ཞིང༌། ཤེས་�་
དང་ཤེས་མཁན་�ེད་པ་པོ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ད་པར་གསལ་པོ་ཡོད། ཡིན་ཡང༌། ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་གསལ་བཤད་�ས་པ་བཞིན། �ོས་�བ་དང་
ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པས། �ེད་པ་པོ་དང་�་བའི་�ལ་གཉིས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་�་འཛ�ན་འདི་དང་མངོན་�མ་རིག་པར་བ�ེན་ནས་�ང་



བའི་ཤེས་ཡོན་ནི་དོན་དམ་�་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་ང་ཚ�འི་གདེང་ཚ�ད་གཉིས་ངེས་པར་�་འདོར་དགོས་པ་བ�ན་པར་མ་ཟད། ཁོན་�ོམ་�མ་
གཞག་གིས་གནའ་བོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་འདི་�ན་འ�ིན་ཡང་�ས་ཡོད། དེ་�་ནའང་ཁོང་གིས་ནན་�ིས་ག�ངས་པ་�ར། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་
�གས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ི་ཐ་�ད་དང༌། དེའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་གསར་པ་�ངས་�ེལ་བའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་
གཉིས་གནའ་བོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཁ་�ེས་མེད། ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་བཤད་དོན་ལ། ང་ཚ�ས་དཀའ་ངལ་འདི་ཚ�་ལ་གདོང་ལེན་�ས་ཏེ་
རང་�ང་ཁམས་�ི་ནང་�་གཅིག་མ�ན་�ི་ངོ་བོ་ཞིག་བཙལ་དགོས་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་འདི་དང་བ�ན་ནས་དངོས་
ཡོད་གནས་�གས་དང༌། ཚན་རིག འ�ོ་བ་མིའི་གོ་གནས་བཅས་�ི་གོ་�ོགས་ཡང་དག་ཅིག་�་མ�ད་�་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་དགོས།

ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནའ་བོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་དེ་ཚ�ས་�ན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་ནང་པའི་

ག�ང་�་གོ་གནས་གལ་ཆེན་བ�ང་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར། ཚན་རིག་གི་གསར་�ེད་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ངེས་པར་�་བཅོས་
བ�ར་�ེད་དགོས། དཔེར་ན། བ�ར་བཅོས་ཆེན་པོ་མ་�ས་པའི་གནའ་བོའི་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་གིས་ས་�་མེ་�ང་བཅས་འ�ང་བ་བཞི་དང༌།
ག�གས་�ི་རོ་རེག་�་བཅས་�ེ་མཆེད་བཞི་�ེ། �ལ་�ས་བ�ད་འ�་ཚ�གས་�ས་པ་ལས་དངོས་ག�གས་�བ་པར་འདོད། ས་ཡི་འ�ང་བས་�ན་
�ོང་བ་དང༌། �་ཡིས་གཅིག་མ�ན་�ེད་པ། མེས་དར་�ས་གཏོང་བ༑ �ང་གིས་འ�ལ་བར་�ེད། �ལ་�ན་ནི་�ས་བ�ད་པོ་འདི་འ�་འཛ�མས་
�ང་བ་ལས་�བ། འདི་འ�འི་འ�ས་�ས་�ི་�ལ་�ན་�ང་གསོག་གཞིར་བཞག་ནས་ག�གས་རགས་པའི་འཇིག་�ེན་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ས་ཡོད།
ནང་པའི་�བ་མཐའ་�་ཤོས་ཤིག་�ེ་�ེ་�ག་�་བའི་འདོད་�ལ་ལ། �ལ་�་རབ་�ི་�བ་�ས་འདི་དག་ནི་དངོས་ག�གས་�ི་�བ་ཆ་ཆེས་�་མོ་དེ་
ཡིན་པར་མ་ཟད། ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པས་འདི་དག་ཆ་མེད་�ང་ཡིན། �ེ་�ག་�་བའི་�གས་ལ་�ལ་�ན་�ི་�ང་གསོག་ལས་དངོས་ག�གས་
ཤིག་�བ་�བས་�ལ་�ན་ཕན་�ན་ལ་མི་�ག འ�ང་བ་�ང་དང་རང་�ང་ཁམས་�ི་�ས་�གས་གཞན་ལ་བ�ེན་ནས་�ལ་�ན་དེ་དག་ནང་
ལོགས་�་�ིབ་�ང་དང་�ི་ལོགས་�་ཚད་གཞི་མེད་པར་�་བ�ེད་མི་�ེད་པར་�ིག་གཞི་ཞིག་གི་ནང་�་མཉམ་�་གནས་�ི་ཡོད།

�མ་གཞག་འདི་འ�འི་རིགས་ནི་�་གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�བ་མཐའ་གཞན་དང༌། �ག་པར་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་�ེ་�ག་པའི་གཏན་
ཚ�གས་རིག་པ་དང་ཞིབ་བ�ར་�ས་པ་ལས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས་ཤིང༌། གནའ་བོའི་�་གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བ�ན་བཅོས་
ལ་ཞིབ་�་�ས་ཚ�། �བ་མཐའ་འ�་མིན་བར་ལ་�ེང་�ོང་དང༌། བ�ོ་�ེང༌། དེ་བཞིན་�ོད་�བ་�ས་པའི་�གས་�ོལ་ངར་�གས་�ོང་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་གསལ་པོར་�ོགས་�བ། ནང་ཆོས་དང༌། རིགས་པ་ཅན་པ། �ེ་�ག་པ། ད�ོད་པ་བ། �ངས་ཅན་པ། རིག་�ེད་མཐའ་པ་�་�་གནའ་བོའི་
�་གར་�ི་�བ་མཐའ་ཁག་ལ་�་བའི་དང་བ་དང་བ�ག་ད�ད་�ི་�ེད་ཐབས་གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད། �་གར་�་ནང་ཆོས་ཐོག་མར་དར་བ་
ནས་བ�ང་�ོན་མ་དང་དེང་སང་གི་བོད་�ི་ནང་ཆོས་བར་�་�བ་མཐའ་ཁག་གི་བར་ལ་�ོད་�བ་�གས་�ག་ཅིག་�ང་བས། ཤེས་ཡོན་དར་�ས་
དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསམ་�ོ་དག་ཐེར་�ེད་པར་རམ་འདེགས་གལ་ཆེན་ཞིག་�ས་ཡོད།

དྷ��ིའི་ཡིས་མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་�ིང་པོ་དང༌། �གས་ཆེ་བའི་འ�ེལ་ཆེན་གཉིས་�ིས་�ེ་�ག་�་བའི་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་འདི་ཐོག་
མར་བ�ན་ཅིང༌། མངོན་པའི་�ིང་པོ་ནི་�ི་ལོ་�ོན་�ི་�ས་རབས་གཉིས་པ་དང༌། འདས་ལོའི་�ས་རབས་དང་པོའི་བར་ཞིག་ལ་བ�མས་པ་དེང་
རབས་�ི་མཁས་དབང་�མས་�ིས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད། ག�ང་འདི་ནི་བོད་�ད་�་བ�ར་མེད་ནའང༌། �ས་རབས་ག�མ་པའི་ནང་�་�ད་
�་བ�ར་ཡོད་པར་བཤད། མངོན་པའི་�ིང་པོའི་ནང་�་�་མོའི་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་�ལ་གལ་ཆེན་ཁག་གོ་རིམ་�ན་པའི་ལམ་ནས་
�ོགས་བ�ས་�ས་པའི་འབད་བ�ོན་�་ཆེན་ཞིག་མངོན། འདིའི་ནང་གི་�་བའི་�་�ལ་མང་ཆེ་བ་བ�ན་བཅོས་འདི་མ་བ�མས་པའི་�་རོལ་ནས་
དར་ཡོད་པར་ངེས། དེ་ལས་�ོག་�ེ། �ས་རབས་དང་པོ་དང་ག�མ་པའི་བར་ཞིག་ལ་བ�མས་པའི་འ�ེལ་ཆེན་ནི་ཆ་ཤས་�་མ་ལས་�བ་པའི་
ག�ང་ཞིག་རེད། འདིའི་ནང་�་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�བ་མཐའ་�ེ་�ག་པ་གཅིག་ཡང་དག་�་བ�ང་ནས་དེ་ལ་རིགས་པའི་�ང་གཞི་
བཏིངས་ཏེ་དགག་�བ་འ�་མིན་ལ་ལན་བཏབ་འ�ག འ�ེལ་ཆེན་འདིའི་�ོད་�བ་�མས་བོད་�ི་ནང་བ�ན་�་ཡོད་�ང་ག�ང་འདི་ཆ་ཚང་
བ་ཞིག་བོད་བ�ར་�ས་མེད།



ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ིས་བ�ན་བཅོས་འདི་གཉིས་ལས་གཙ�་བོ་གཉིས་པ་གཞི་�་བ�ང་ནས་�ས་རབས་

བཞི་པའི་ནང་�་ཆོས་མངོན་པ་མཛ�ད་བ�མས། མངོན་པ་མཛ�ད་�་འ�ེལ་ཆེན་ནང་གི་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་�མས་ལ་ད�ད་པ་གཟབ་ནན་
�ས་ནས་�ིང་དོན་བ�ས་བ�ིགས་�ས་ཡོད། ཆོས་མངོན་པ་མཛ�ད་ནི་བོད་�་གནའ་བོའི་ནང་ཆོས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་�ང་གཞི་ཡིན། དཔེར་ན། ང་�་གཞོན་ཡིན་�བས་ངས་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ི་མཛ�ད་�་�ོ་འཛ�ན་�ེད་དགོས་�ང༌།

ནང་བ�ན་�་�ལ་�ན་�ི་�ང་གསོག་དང་དེའི་�བ་�ས་བར་�ི་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་འཆར་�ོ་ལས་�ང་བའི་�་�བ་�ི་�མ་གཞག་འ�་མིན་

ཡོད། ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། མངོན་པ་མཛ�ད་�་ཐ་ན་�ལ་�ན་�ི་ག�གས་�ང་གི་ཆེ་�ང་ལའང་གསལ་བཤད་�ས་པ་དང༌། ཆ་�ང་�་བགོ་མི་
�བ་པའི་�ལ་�་རབ་ནི་ཕལ་ཆེར་རི་བོང་གི་�ལ་�ན་ཞིག་གི་ཆ་ཉིས་�ོང་བཞི་བ�འི་གཅིག་ཙམ་ཡིན་པར་ག�ངས། འདིའི་དོན་ནི་ཅི་ཡིན་
ནམ་�མ། ངས་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ིས་�ིས་འདི་ཇི་�ར་བ�བས་པ་ཚ�ད་དཔག་�ང་�ེད་མི་�བ།

ནང་པའི་�བ་མཐའ་གཞན་�ིས་�་བའི་ཆ་ནས་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་འདི་ཁས་ལེན་�ས་�ང༌། �ལ་�ན་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་འདོད་
�ལ་དེར་དོགས་འ�ི་�ས་ཡོད། དེ་བཞིན་�བ་མཐའ་འགའ་ཤས་�ིས་ག�གས་དང༌། �ི། རོ༑ རེག་�་བཅས་�ེ་མཆེད་བཞི་པོ་འདི་དངོས་
ག�གས་�ི་�་བའི་�བ་�ས་ཡིན་མིན་ལའང་དོགས་�ོང་�ས། དཔེར་ན། �ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་རང་ཉིད་ནས་�ང་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་
ཅིང་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་འདོད་�ལ་འདི་བཀག་པ་ཡོངས་�གས་ཡིན། གལ་ཏེ་�ལ་�ན་�མས་རང་�་བ་ཞིག་ཡིན་ཚ�་ཉིན་རེའི་འཇིག་
�ེན་ནང་གི་དངོས་ག�གས་མཐའ་དག་གི་�བ་�ལ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ག་ཐབས་མེད་པ་དང༌། ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་�མས་ཇི་�ར་�ང་བ་ལ་
�ལ་�ན་ཕལ་བ་�མས་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་འ�ས་�ས་�ི་�ིག་གཞི་ཞིག་གི་ནང་ཇི་�ར་འ�་འཇོམས་�ང་བའི་འ�ེལ་བཤད་གཞན་ཞིག་ཡོད་

ངེས་པར་ག�ངས།

འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་ཤིག་�བ་�བས་�ལ་�ན་གཅིག་ལ་�ལ་�ན་�ག་གིས་�ོགས་བཞི་དང་�ེང་འོག་གཉིས་ན་བ�ོར་བར་འདོད། འོ་ན་ཤར་
�ོགས་�ི་�ལ་�ན་ལ་རེག་པའི་�ལ་�ན་ད�ིལ་མའི་ཆ་ཤས་དེ་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�ན་ལའང་�ག་ཡོད་དམ། �ག་མེད་ཚ�་�ལ་�ན་ད�ིལ་མ་
དེར་ཆ་ཤས་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་བ�ན་པས། �ལ་�ན་འདི་མ་མཐའ་ཡང་བསམ་�ོའི་ནང་�་ཆ་�ང་�་བགོ་�བ་�ེ། �ལ་�ན་ད�ིལ་མ་
འདིར་ཤར་�ོགས་�ི་�ལ་�ན་ལ་�ག་�ང་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�ན་ལ་མི་�ག་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་�ན། དེ་ལས་�ོག་�ེ། �ལ་�ན་ད�ིལ་མའི་ཤར་
�ོགས་�ི་ཆ་ཤས་དེ་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�ན་ལ་�ག་ཡོད་ན༑ ཆ་ཤས་འདི་�ོགས་གཞན་�ི་�ལ་�ན་�མས་ལའང་�ག་པར་འགོག་�ེན་གང་
ཡང་མེད། འདི་འ�་ཡིན་ན་�ལ་�ན་བ�ན་པོ་འདིའི་བར་�ང་གི་གནས་�ལ་གཅིག་�་�ར་ནས། �ལ་�ན་འདི་དག་ནང་ལོགས་�་�ིབ་�ང་
�ང་�ེ་�ལ་�ན་གཅིག་�་འ�ར་བར་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ིས་�ོད་�བ་�ས། ཁོང་གི་�་�ལ་ལ་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་འདིས་ག�གས་
རགས་པའི་འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་�མས་ག�གས་ད�ས་མའི་འ�་�ང་�ེ་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་�ལ་�ན་�་�་བ�ད་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ག་

མི་�བ་པར་བ�ན་ཡོད།

ངས་�ི་དང་རོ་དང་རེག་�་�་�འི་�ད་ཆོས་ནི་དངོས་ག�གས་�ི་གཞི་�འི་�བ་ཆ་ཞིག་�་བ�ི་བའི་འདོད་�ལ་འདི་ནམ་ཡང་�ོགས་�བ་མེད།

འོན་�ང༌། འ�ང་བ་བཞི་གཞི་�ར་བཞག་པའི་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་ཅིག་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་དགོས་དམིགས་དེ་�ོགས་�བ། གང་�ར་
ང་རང་གི་བསམ་�ལ་ལ། �་བའི་ཆ་ནས་བསམ་�ོའི་འཆར་�ོ་ལས་�ང་བའི་ནང་པའི་དངོས་ཁམས་�ི་�མ་གཞག་རགས་པ་འདིའི་རིགས་དེང་
རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་དང་བ�ན་ནས་བཅོས་བ�ར་�ེད་དགོས། ཚན་རིག་གི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་
�་�ལ་དང་མ་ནིང་�ལ་ལས་�བ་པའི་ཚ�་�་ལ་�ོག་�ལ་�ིས་�ོར་བའི་རང་བཞིན་སོགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་�ས་ནས་དངོས་ག�གས་�ི་�་

བའི་�བ་ཆའི་ཐད་ལ་གོ་�ོགས་�་མོ་མང་པོ་ཞིག་�ེལ་ཡོད། ཉེ་�ལ་དང་ལེ་ཕི་�ོམ་༼Lepton༽�་�་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�ལ་�་མོའི་འ�ེལ་
བཤད་ལ་ཉན་�བས། ནང་པའི་གནའ་བོའི་�ལ་�ན་�ི་�མ་གཞག་དང་དངོས་ག�གས་�ི་�བ་�ལ་�ང་ཤོས་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་



འདོད་�ལ་འདི་ཚ�་རབ་ཡིན་ན་དཔེ་མཚ�ན་རགས་པ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མིན་པ་གསལ་པོ་རེད། ཡིན་ཡང༌། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བའི་
འཚ�ལ་ཞིབ་�ེ། དངོས་ག�གས་ཤིག་གི་�བ་�ས་�་མོ་�མས་�ང་འ�་ཚ�གས་ལས་�བ་དགོས་པའི་�་�ལ་འདི་ནི་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་
གསར་�ེད་ཤེས་�་དང་མ�ན་�ོགས་�ང་ཙམ་ཡོད་པར་�ང༌།

ཚན་རིག་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་གཉིས་�ིས་དངོས་པོའི་�བ་ཆ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་པའི་དམིགས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་

དངོས་ག�གས་�ི་�བ་ཆ་འཚ�ལ་�་འདི་ཡིན། དམིགས་�ལ་འདི་ནི་གནའ་བོའི་�་གར་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་དང་དེང་རབས་�ི་དངོས་
ཁམས་རིག་པ་བ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར། གནའ་བོའི་�ི་རེ་སིའི་༼Greece༽�ལ་�ན་�་བའི་ཚན་རིག་པ་ལའང་ཡོད། གང་�ར་�་�ངས་ཅི་
འ�་ཞིག་བ�ང་�ང༌། འདི་ནི་དོན་ངོ་མར་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་གི་མཐར་�ག་གི་རང་བཞིན་དེ་�ོགས་པར་བ�ོན་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་
ཅིག་རེད། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཚ�ས་འཚ�ལ་ཞིབ་འདི་ལམ་ལོག་�་སོང་བར་�ོད་�བ་�ས། ཚན་རིག་གིས་�ལ་�ན་�ེད་པའི་�བས་
ཤིག་ལ་དངོས་ག�གས་�ི་མཐར་�ག་གི་�བ་ཆ་དེ་�ེད་ཟིན་པའི་ཡིད་ཆེས་�ས། འོན་�ང༌། �ས་རབས་ཉི་�་པའི་ནང་ཚ�ད་�་གཙ�་བོར་འཛ�ན་
པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པས་�ལ་�ན་དེ་ཡང་ཆ་�ང་�་བགོས་ཤིང༌། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་�་བ་ཞིག་གིས་�ལ་�ི་ངོས་ན་དོན་དམ་
�་གནས་ཤིང་ཆ་�ོང་པའི་�ལ་ཆ་ཞིག་ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�ོགས་མི་�བ་པར་འདོད་ནའང༌། ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདི་འ�འི་�ལ་ཆ་
ཞིག་གསར་�་�ེད་པའི་རེ་བ་ད་�ང་བ�གས་མེད།

༡༩༩༨ ལོའི་ད�ར་ག�ང་�་ང་ཨིན་སི་�ི་རོ་ཁི་༼the University of Innsbruck༽མཐོ་�ོབ་�་ཨོ་�་ཊར་རེའི་དངོས་ཁམས་
རིག་པ་བ་ཨམ་�ོན་༼Anton Zeilinger༽�ི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཁང་ལ་�་�ོར་�་སོང་བ་ཡིན། �ོག་�ན་ལ་བ�ར་བའི་�ལ་�ན་
�ང་པ་ཞིག་ལ་�་�ེད་�ི་ཡོ་ཆས་ཤིག་ཁོང་གིས་ང་ལ་བ�ན་པ་དང༌། ངས་ཡོ་ཆས་དེ་བ�ད་ནས་�ོག་�ན་�ལ་�ན་�ང་པ་དེར་བ�་བར་
འབད་བ�ོན་ཇི་�ར་�ས་�ང་མཐོང་མ་�བ། ཕལ་ཆེར་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ད་མོ་དེར་བ�་བར་ངའི་ལས་�ིས་མ་འདང་བ་ཡིན་�ིད། ༡༩༩༧
ལོར་དྷ་རམ་ས་ལར་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་�་ཨམ་�ོན་དང་ཐོག་མར་�ག་འ�ད་�ས། �ོགས་འགའ་ཤས་ཤིག་ནས་ཁོང་�ོད་
མི་དང་གཏན་ནས་འ�་པོ་མེད། �ས་བོངས་ཆེ་བ་དང་མིག་ཤེལ་�ོན་པའི་ཨག་ཚ�མ་ཅན་ཞིག་རེད། གད་མོ་�ོང་བར་དགའ་བར་མ་ཟད་ཁོང་
དགོད་�བས་�ས་པོ་ཆ་ཚང་འདར་གསིག་�ེད། ཚ�ད་�་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁོང་ནི་�མ་གཞག་
གི་གནད་དོན་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་ཚ�ད་�་གསར་པའི་འ�ས་�་དང་བ�ན་ནས་བཅོས་བ�ར་�ེད་པར་�ོ་�་ཡངས་པོ་ཅན་ཞིག་རེད། ནང་
ཆོས་དང་�ོས་བ�ར་�ས་ནས་དེ་དང་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཤེས་�འི་�མ་གཞག་གཉིས་བ�ར་�་ལ་དང་མོས་�ེད། དེ་ཡང་�་
མཚན་ནི་ཁོང་གི་མཐོང་�ལ་ལ། འདི་གཉིས་ཀས་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་པའི་རང་མཚན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་ཁས་ལེན་�ེད་�ི་
མེད་པས་ཡིན།

ཨ་མི་རི་ཀའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཨ་ཐོར་ལའང་༼Arthur Zajonc༽�བས་དེར་�ག་འ�ད་�ང༌། ཁོང་གི་ངག་འཇམ་ཞིང༌།
གནད་དོན་ཞིག་གི་ཐད་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་�བས་མིག་གཉིས་ནི་�ག་�་�ོ་བོ་ཞིག་ཡིན། �ོག་འཛ�ང་ཆེ་ཞིང་�ོགས་དཀའ་བའི་བ�ོད་གཞི་
ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་གོ་�་བའི་འ�ེལ་བཤད་�ག་�བ་པའི་�མ་ད�ོད་ཅན་�ི་དགེ་�ན་ཞིག་�ང་རེད། ཁོང་ནི་ཚ�གས་འ�་དེའི་�ངས་
འཛ�ན་པ་ཡིན་ལ། ཚ�ག་�ང་དོན་གསལ་�ི་ངང་ནས་�ོས་བ�ར་�ི་�ོགས་�ོམ་དང་�ིང་བ�ས་བ�ོད་པ་དེས་ང་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་�ང༌།

ཁོང་གཉིས་དང་མ་�ག་པའི་ལོ་འགའི་�ོན་ལ་ང་རང་ཁོད་པམ་ཧམ་ཀི་�་ཡོད་པའི་ནེ་ལི་སི་�ོར་༼Niels Bohr Institute in
Copenhagen༽�ོབ་གཉེར་ཁང་�་ག�ང་འ�ེལ་མ་ཡིན་པའི་བ�ོ་�ེང་ཞིག་ལ་�གས་�འི་གོ་�བས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ། བ�ོ་�ེང་དེར་
མ་�གས་པའི་�ོན་ལོན་ཊོན་�་གནས་�བས་ཤིག་ལ་�ོད་�བས། ངས་�ོད་མི་དང་ཁོང་གི་བཟའ་�་གཉིས་ཉིན་�ང་གི་གསོལ་ཚ�གས་ལ་ངའི་
མ�ོན་ཁང་�་�ད་བཏང་བ་ཡིན། ནེ་ལི་སི་�ོར་�ོབ་གཉེར་ཁང་�་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་གཉིས་�ི་བ�ོ་�ེང་



ལ་�གས་འཆར་ཡོད་པ་ངས་�ོད་མི་ལ་�ོན་ནས་བཤད་ཟིན་པས། ཁོང་གིས་ནེ་ལི་སི་�ོར་�ིས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་རང་བཞིན་ལ་བ�ང་
བའི་རང་ཉིད་�ི་�་བ་ཤོག་�་གཉིས་�ི་�ེང་�་�ོགས་བ�ས་�ས་ཡོད་པའི་�ོམ་ཡིག་ཅིག་�གས་�ར་�ི་ངང་ནས་�ེར་འ�ག �ོད་མིས་�་�ར་
རང་བཞིན་�ི་ནེ་ལི་སི་�ོར་�ི་�ལ་�ན་དང༌། ཚ�་�་ལ་�ོག་�ལ་�ིས་�ོར་བའི་རོ་དྷར་ཧཕོར་�ིའི་༼Rutherford༽�ལ་�ན་�ི་དཔེ་
མཚ�ན་གཉིས་ལ་འ�ེལ་བཤད་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་བ�བས་ཤིང༌། �ལ་�ན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འདི་གཉིས་ཕི་ལམ་༼Plum pudding༽མངར་
ཟས་�ི་�ལ་�ན་དཔེ་མཚ�ན་ལ་ཁ་གཏད་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་�ོད་དར་བ་ཞིག་རེད།

ཐོམ་སོང་༼J.J. Thomson༽གིས་མོ་�ོག་ཅན་�ི་�ོག་�ལ་གསར་�ེད་�ས་པའི་�ིས་�་�ས་རབས་བ�་ད�་པའི་མ�ག་�་ཕི་ལམ་
མངར་ཟས་�ི་�ལ་�ན་དཔེ་མཚ�ན་འདི་དར་ཞིང༌། �ོག་�ལ་�ི་མོ་�ོག་ཆ་�ོམས་�ེད་པའི་ཕོ་�ོག་ནི་�ལ་�ན་ཞིག་གི་ནང་མངར་ཟས་བཞིན་
�བ་པར་བསམ་པ་དང༌། དཔེ་མཚ�ན་འདིའི་ནང་�ོག་�ལ་�མས་ཤིང་ཏོག་ཕི་ལམ་ཡིན། �ས་རབས་ཉི་�་པའི་མགོ་�ོད་�་ཚ�ད་�་ཞིག་གི་
ནང༌། རོ་དྷར་ཧཕོར་�ི་ཡིས་གསེར་ཤོག་ཅིག་གི་�ེང་ལ་ཕོ་�ོག་ཅན་�ི་ཨ་ཧཕ་�ལ་༼alpha༽�མས་འཕེན་�བས་མང་ཆེ་བ་དེ་བ�ད་ནས་
འ�ོ་ཞིང་འགའ་ཤས་ཤིག་�ར་�ོག་�ེད་པ་གསར་�་�ེད། གསེར་�ི་�ལ་�ན་�ེང་གི་ཕོ་�ོག་ཅན་�ི་�ོག་�ལ་�མས་མངར་ཟས་བཞིན་�ལ་
�ན་དེའི་�ེང་�་གང་སར་�བ་པ་མ་ཡིན་པར་དེའི་�ེ་བ་�་གཅིག་ཚ�གས་�ེད་པས། ཨ་ཧཕ་�ལ་�ིས་གསེར་�ི་�ལ་�ན་�ི་�ེ་བར་བ�ང་�བས།
ཕོ་�ོག་ཅན་�ི་�ོག་�ལ་དེ་དག་གིས་ཨ་ཧཕ་�ལ་�མས་�ིར་�ོག་�ེད་པ་ཁོང་གིས་མཐའ་�ོམ་འ�གས་མེད་ཅིག་བཞག ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�་
འདི་གཞི་�ར་བཞག་ནས་རོ་དྷར་ཧཕོར་�ི་ཡིས། ཕོ་�ོག་ཅན་�ི་ཚ�་�་ལ་མོ་�ོག་གི་�ོག་�ལ་�ིས་བ�ོར་བའི་ཉི་མའི་�ིམ་�ད་རང་བཞིན་�ི་
�ལ་�ན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འདི་གསར་གཏོད་�ས། �ིས་�་ནེ་ལི་སི་�ོར་�ིས་རོ་དྷར་ཧཕོར་�ིའི་�ལ་�ན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འདི་�་�ར་རང་བཞིན་�ི་
�ལ་�ན་དཔེ་མཚ�ན་�་བ�ར་ནས་དེའི་�ས་ཀ་ཇེ་ལེགས་�་བཏང༌། དཔེ་མཚ�ན་མཐའ་མ་འདི་ནི་�ོགས་གང་མང་ཞིག་ནས་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་
�གས་རིག་པའི་མེས་པོ་�་�་ཞིག་�་�ར་པ་རེད།

ང་ཚ�འི་�ེང་མོལ་ནང་�ོད་མིས། ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ི་�ེང་�་ནེ་ལི་སི་�ོར་དང་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་གཉིས་�ི་བར་ལ་
�ང་བའི་�ོད་�ེང་རིང་མོ་དེའི་�ར་ཙམ་ཞིག་�ང་ང་ལ་བཤད་སོང༌། �ོད་�ེང་འདི་ནི་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་
པའི་ཁས་ལེན་�ས་མེད་པ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད། ཁོང་གཉིས་�ི་�ོད་�ེང་གི་གནད་དོན་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི། གཞི་�འི་གནས་རིམ་�་མཐར་�ག་གི་
དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་ཐག་གཅོད་�ི་རང་བཞིན་�ན་མིན་དང༌། �ོན་དཔག་�ེད་�བ་མིན། དེ་བཞིན་ངེས་གཏན་ཡོད་མེད་བཅས་�ི་
གནད་དོན་ཁག་རེད། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�་�ལ་ལ། གཞི་�འི་གནས་རིམ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ནི་ངེས་མེད་ཅིག་མིན་པ་�གས་ཆེ་བའི་
ཁོང་གི་�ད་ཆ་ཞིག་�ཻ་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོས་ཤོ་�ེ�་མི་ག�ག་ཅེས་པའི་ནང་�་གསལ་པོར་བ�ན་ཡོད། �ོད་�བ་དེ་ཚ�་ཚང་མས་ང་རང་
ཉིད་�ི་ནང་པའི་�ོལ་�ན་�ི་ལོ་�ས་�ན་�ལ་�ེད། དེའི་ནང་འདི་འ�འི་�ོད་�བ་ནི་རིགས་པ་དང་མ�ན་པའི་�་�བ་མང་པོ་ཞིག་འ�ང་
ཞིང་ཡོད་པ་�མས་�ས་ཚད་ཇེ་ལེགས་�་གཏོང་བར་མེད་�་མི་�ང་བའི་རམ་འདེགས་ཤིག་�་ཆགས།

གནའ་བོའི་ནང་པའི་�བ་མཐའ་�་བ་ཚ�་དང་མི་འ�་བར་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚ�ས་ཧ་�ོད་�ང་ཤེལ་ཆེན་མོ་དང༌། ཡང་ན་
�ོག་�ན་�ི་�་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་�་�་ཚན་རིག་གི་འ�ལ་ཆས་ལ་བ�ེན་ནས་རང་ཉིད་�ི་མིག་གི་དབང་པོའི་�ས་ཚད་ཧ་ལས་པའི་�་བ�ེད་�བ་

ཡོད། འདིའི་འ�ས་�་�ེ་�ིའི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚ�འི་མངོན་�མ་རིག་པའི་ཤེས་�ོགས་ནི་གནའ་མིའི་འཆར་�ང་ལའང་མ་
ཤོང་བ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་གི་�ས་�གས་འདི་ཚ�་གཞི་�ར་བཞག་ནས་ངས་ཐེངས་�་མར་བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་གི་�ིད་གཞིའི་ནང་�་དེང་
རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�ང་གཞི་འ�ད་དགོས་པའི་�ལ་མ་ནན་ཏན་�་བཏང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་�ོན་མེད་�ི་�ོབ་ཚན་ཞིག་གསར་
འ�གས་�ེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར། ད་�འི་�ིད་གཞིའི་ནང་�་ཡོད་པའི་�ར་ཆ་ཞིག་ལེགས་བཅོས་གཏོང་�་དེ་ཡིན་པ་�་མཚན་�་བཀོད་
ནས་བཤད་�ོང༌། �ོབ་གཉེར་�ེད་སའི་དགོན་�ེ་ཁག་�་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�ོར་ལ་ཟབ་�ོང་བ�ད་མར་བཀོད་�ིག་�ེད་པ་
འགོ་བ�གས་ཟིན་པས་ངེད་དགའ་ཚ�ར་�ང༌། ཟབ་�ོང་འདི་ཚ�་�ོད་མཁན་ནི་�བ་�ོགས་�ི་མཐོ་�ོབ་ཁག་ནས་འོང་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་



�ོབ་དཔོན་དང་ཁོང་ཚ�འི་མཐར་�ིན་�ོབ་མ་�ན་�ས་ཁག་ཅིག་ཡིན། ངས་ལས་དོན་གསར་པ་འདི་བ�ད་ནས་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་
པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ིད་གཞིའི་ནང་�་འ�ད་�བ་པའི་རེ་བ་འཆང་གི་ཡོད།

ངས་�ོན་མ་ཉིད་ནས་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་གི་�ོར་གོ་�ོང་ཡོད་�ང༌། �་�བ་འདི་དང་འདི་ལས་
�ང་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�གས་བ�ན་འགའ་ཤས་ཤིག་ང་ལ་ཐོག་མར་གསལ་བཤད་�ེད་མཁན་ཡང་�ོད་མི་ཡིན། ང་ལ་�ིས་རིག་གི་�ང་
གཞི་མེད་པས་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང༌། �ག་པར་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་�་�་�ོག་�་�ར་པའི་བ�ོད་�་ཁག་ཅིག་འ�ིད་�་
ནི་ལས་�་པོ་ཞིག་མིན། ངས་�ོད་མིའི་ངང་�ད་རིང་པོ་དང༌། ཁོང་གི་ངག་དང་གཤིས་�ད་འཇམ་པོ། དེ་བཞིན་འ�ེལ་བཤད་�མས་གོ་�ད་
ཁོང་གིས་�་�ོག་�ས་པ་བཅས་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་�བས་ཁོང་�ག་�་�ན།

�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་འདི་ཕར་ཞོག ཐ་ན་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�་བའི་�ང་གཞི་ཙམ་ཞིག་�ོགས་པ་ལའང་�ན་འཇགས་
�་སོང་བའི་རང་གི་གོ་�ོགས་�མས་�ང་མེད་�་གཏོང་བའི་འ�ན་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་པ་ནི། ཁོང་གི་རིགས་པ་ལ་�ངས་�ོང་མཁན་�་
ཞིག་ཡིན་�ང་གསལ་པོར་ཤེས། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་�་མཚན་�ེན་གཞི་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། དང་པོ་ནི་འོད་�ི་མ�ོགས་ཚད་�ན་
བ�ན་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་�ོས་�བ་�ི་�་བ་ཡིན། �་བ་འདིས་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་�ོས་ས་�ོས་འཇོག་གི་འ�ལ་�ོད་�ེད་
བཞིན་པའི་ཞིབ་�་�ེད་མཁན་ཚང་མར་གཅིག་མ�ངས་�་འ�ག་དགོས་པ་བ�ན། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་�་མཚན་�ེན་གཞི་འདི་གཉིས་ལ་
བ�ེན་ནས་བར་�ང་དང་�ས་�ི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་དེ་གསར་བ�ེ་�ས་ཡོད།

ཁོང་གི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་གིས་ག�གས་�ང་དང་�ས་�གས་ནི་�མ་པ་མི་འ�་བ་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལ་དོ་མཉམ་�་

བ�ར་ཆོག་པའི་མ�ངས་�ིས་�གས་ཅན་འདི་༼E=mc2༽དང༌། གོ་དཀའ་ཞིང་དང་བ་འ�ེན་པའི་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་གང་མང་ཞིག་ང་
ཚ�ར་བཞག་ཡོད། ངས་མ�ངས་�ིས་འདི་མ་གཏོགས་ཚན་རིག་གི་མ�ངས་�ིས་གང་ཡང་ཤེས་�ི་མེད།༼དེང་སང་�ོད་�ང་�ང་�འང་འདི་
མཐོང་�་ཡོད།༽ ཚན་རིག་པས་མཚ�་མ་མ�ངས་མེད་དང༌། མ�ོགས་ཚད་ཤིན་�་མཐོ་བའི་�བས་�་�ས་�ིང་བའམ་དངོས་པོའི་བོངས་ཚད་
འ�མ་པ་�་�་ཁོང་གི་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་བ�ད་ནས་ར་�ོད་�ས་ཟིན། མཚ�་མ་མ�ངས་མེད་�ི་དཔེ་མཚ�ན་
ནང་�ན་�་ཞིག་འོད་�ར་མ�ོགས་པའི་མཁའ་�ོད་གནམ་�་ཞིག་གི་ནང་འོད་ལོ་ཉི་�་ཡི་�ང་ཐག་ལ་ཡོད་པའི་�ར་མ་ཞིག་གི་�ེང་ལ་འ�ར་

བ་དང༌། དེ་ནས་�ར་ཡང་སའི་གོ་ལའི་�ེང་�་ལོག་�བས་ཁོའི་�ན་�་ཁོ་ལས་ལོ་ཉི་�་ཡིས་�ན་པ་ཆགས་ཡོད། མཚ�་མ་མ�ངས་མེད་�ི་དཔེ་
མཚ�ན་འདིས། �ོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དགའ་�ན་�་སོང་�ེ་ཇ་འ�ང་བའི་བར་གསེང་ཞིག་གི་�ས་�ན་ནང་�ལ་བ་�མས་པའི་�ང་ནས་
ཐེག་ཆེན་�ི་བ�ན་བཅོས་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་�ེ་�མས་ཆོས་�ེ་�་གསན་ནས། �ིར་འཛམ་�ིང་�་ཕེབས་�བས་ལོ་ངོ་�་བ�་འདས་ཟིན་པའི་
�ང་དེ་�ན་�ལ་གཏོང༌།

མཚ�་མ་མ�ངས་མེད་�ི་དཔེ་འདི་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�ོག་འཛ�ང་ཅན་�ི་�ིས་�ེང་�་མའི་གོ་�ོགས་དགོས་ཤིང་དེ་ནི་ངའི་ཤེས་�ོ་ལས་འདས་

པ་ཞིག་ཡིན། ངའི་གོ་�ོགས་ལ་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་གི་�གས་བ�ན་གལ་ཆེན་དེ་ག�གས་ཅན་�ི་
དངོས་པོ་དང༌། བར་�ང༌། �ས་ག�མ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་ཅིང༌། རང་�་བའི་�ག་པ་ཞིག་མིན་པར་འདོད་པ་འདི་རེད། བར་�ང་ནི་རང་�་
�བ་པའི་ཆ་ངོས་ག�མ་�ན་�ི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་མིན་པ་དང༌། �ས་ནི་ངོ་བོ་ཐ་དད་�་ཡོད་པ་ཞིག་�ང་མིན། བར་�ང་དང་�ས་གཉིས་ནི་ཆ་
ངོས་བཞི་�ན་�ི་བར་�ང་�ས་�ན་�ིང་བའི་རང་བཞིན་�་གནས་ཡོད། མདོར་བ�ས་ན། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་
�མ་གཞག་གིས་འོད་�ི་མ�ོགས་ཚད་ལ་འ�ར་�ོག་མེད་ནའང༌། �ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་རིམ་�ན་ཞིང་རང་�གས་�བ་པའི་ད�ད་
གཞིའི་�ོམ་གཞི་ཞིག་མེད་པ་དང༌། �ས་དང་བར་�ང་ཐེ་བའི་ཡོད་ཚད་མཐར་ག�གས་ན་�ོས་�བ་�ི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བ�ན། འདི་ནི་དོན་
དངོས་ཐོག་ཡ་མཚར་བའི་གསལ་�ོན་ཞིག་རེད།



�ས་�ོས་�བ་ཡིན་པའི་འདོད་�ལ་འདི་ནང་པའི་�་�བ་ནང་ཆ་�ས་མེད་པ་ཞིག་མིན། �ས་རབས་གཉིས་པའི་�ོན་ལ་མདོ་�ེ་པས་�ས་ནི་རང་
�་�བ་པའི་དོན་�ི་དེར་དགག་པ་བ�བས་ནས། �བས་ཤིག་གི་�ས་�ན་དེ་འདས་པ་དང༌། ད་�་བ། མ་འོངས་པ་ག�མ་�་བགོས་ནས་ཕན་�ན་
�ེན་འ�ང་གི་རང་བཞིན་འདི་རིགས་པས་བ�བ་པར་མ་ཟད། �ས་ག�མ་དོན་དམ་�་�བ་པའི་དོན་�ི་དེར་�་མཚན་�ིས་ཕོངས་པར་�ོད་�བ་
�ས། མདོ་�ེ་པས་�བས་ཤིག་གི་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་ཤིག་ལ་མ་བ�ེན་ཞིང་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་�ས་རང་མཚན་པ་ཞིག་ང་ཚ�ར་�ང་མི་�བ་
པ་དང༌། �ས་ནི་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་དག་གི་མངོན་�ལ་�ི་བར་�་ཡོད་པའི་འ�ེལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་བ�ན། �བས་ཤིག་གི་
འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་ཤིག་གི་�ེང་�་ང་ཚ�ས་ཕར་བཏགས་པའི་�ས་ཤིག་མ་གཏོགས་�ས་ནི་ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་འ�ང་སའི་�ོད་ཆེན་�་

�་རང་ངོས་ནས་�བ་ཅིང་རང་�་བར་གནས་པའི་རང་མཚན་པ་ཞིག་མིན།

�ིས་�་མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་ཞིབ་�ར་བཏང་བའི་�ས་�ོས་�བ་ཡིན་པའི་�ོད་�བ་དེ་ཚ�ར་�་བའི་ཆ་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ད་ཆོས་�ན་

ནའང༌། ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་ཉིས་�ོང་གི་ཡར་�ོན་ནས་བ�ང་ནང་པའི་ག�ང་�་�ས་�ི་�ོས་�བ་རང་བཞིན་དེ་ཁས་ལེན་�ེད་པ་ནི་དོན་ངོ་མ་ཡིན།
ངའི་གོ་ཐོས་ལ། ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་ཆ་ངོས་བཞི་�ན་�ི་བར་�ང་�ས་འདི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པ་དང༌། ཆོས་དང་
�ང་བ་འ�ང་སའི་�ོད་ཆེན་མོ་�་�ར་འདོད་�ང༌། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་བ�ད་ནས་�ས་�ོས་�བ་�་བ�ན་པ་འདི་ནི་
མགོན་པོ་�་�བ་�ི་རིགས་པར་ཆ་�ས་ཡོད་པའི་ནང་པ་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན། �ས་ནི་�ོས་�བ་ཡིན་པའི་རང་ཉིད་�ི་གོ་�ོགས་དེ་ཟབ་�་གཏོང་
བར་ཕན་ཐོགས་ཤིན་�་ཆེ།

ངས་ཁོན་�ོམ་�མ་གཞག་�ོགས་པར་འབད་བ�ོན་�ས་ནའང་ངའི་གོ་�ོགས་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་མེད། མི་གཅིག་གིས་�ང་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་
�གས་རིག་པ་�ོགས་�ི་མེད་པ་ངས་ཕལ་ཆེར་�ོ་བདེ་བའི་ངང་ནས་བཤད་ཆོག་ཅེས་ཁོན་�ོམ་�མ་གཞག་�་བ་�གས་ཆེན་རེ་ཆེར་�ི་

༼Richard Feynman༽ཡིས་�ིས་ཡོད་པས། ངའི་གོ་�ོགས་ཟབ་མོ་མེད་པ་འདི་མ་མཐའ་ཡང་གནས་�ངས་�ོ་པོ་ཞིག་མིན་པའི་ཚ�ར་
�ང་�ེ། དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་�འི་�ེ་ཚན་ནང་གི་�ིས་རིག་ལ་ལས་འ�ེལ་�་བ་ནས་མེད་པའི་ང་�་�ར་མཚ�ན་ནའང༌། �མ་གཞག་
འདིའི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་�ིས་རིག་གི་འ�ོ་�གས་དེ་དག་�ོགས་�བ་�ི་མེད་�ང༌། ང་ཚ�ས་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�ལ་�་མོ་�མས་ལ་ཚད་ཅན་དང༌།
རང་�་བ། ཡང་ན་ཕན་�ན་ཐ་དད་�་གནས་པའི་ངོ་བོ་�་�འི་ཐོག་ནས་འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་མི་�བ་པ་གསལ་པོ་རེད། དངོས་ག�གས་དང་འོད་
�ི་�་བའི་�བ་�ས་དེ་�ལ་�་རབ་དང༌། �བས་�ན། ཡང་ན་དེ་གཉིས་ཀའང་ཡིན་ཆོག ༼དོན་ངོ་མར་�ོག་�ལ་དེ་�བས་�ན་ཡིན་པ་གསར་
�་�ེད་ནས་ནོ་�ེལ་གཟེངས་�གས་ཐོབ་མཁན་འཇོད་ཇི་ནི༑༼George Thomson༽ �ོན་མར་�ོག་�ལ་དེ་�ལ་�་རབ་ཡིན་པ་
�ོགས་ནས་ནོ་�ེལ་གཟེངས་�གས་ཐོབ་པའི་ཇད་ཇད་ཐབ་སང་༼J.J. Thomson༽གི་�་རེད།༽ ངའི་གོ་ཐོས་ལ་�ོག་�ལ་དེ་�ལ་�་
རབ་�་�ང་བ་དང༌། ཡང་ན་�བས་�ན་�་�ང་བ་ནི་ཞིབ་�་�ེད་མཁན་�ི་�་འ�ལ་དང༌། བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་ཡོ་�ད། ཚད་འཇལ་�ི་�ིག་
གཞི་བཅས་ལ་རག་ལས།

ངས་�་མོ་ནས་འོད་�ི་འགལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་གོ་�ོང་ནའང༌། ༡༩༩༧ ལོར་ཚ�ད་�་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཨམ་�ོན་
�ིས་གསལ་�ོན་�ས་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ག་�བས། ངས་གཞི་ནས་གནད་དོན་དེ་གསལ་པོ་�ོགས་�ང༌། ཁོང་གིས་�ོག་�ལ་དེ་�བས་�ན་དང་
ཡང་ན་�ལ་�་རབ་�ི་ངོ་བོར་�ང་མ་�ང་ནི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ལ་ཇི་�ར་རག་ལས་པ་གསལ་པོར་བ�ན་སོང༌། �ད་�གས་ཆེ་བའི་སེར་ཁ་
གཉིས་�ན་�ི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�འི་ནང༌། སེར་ཁ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཐེ་�ས་འགོག་�ེད་�ི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ངོས་ལ་�ོག་�ལ་རེ་རེ་བཞིན་�་
འཕངས་ཏེ་འགོག་�ེན་དེའི་�བ་ལོགས་�་པར་བ�ས་�ི་པང་ལེབ་�་�་དངོས་པོ་ཞིག་གི་�ེང་�་འབབ་�་འ�ག གལ་ཏེ་སེར་ཁ་གཅིག་ཁ་�ེས་
ཚ�་�ོག་�ལ་རེ་རེ་ཡིས་པར་བ�ས་�ི་པང་ལེབ་�ེང་�་�ལ་�་རབ་�ི་པར་རིས་འ�ི་མོད། འོན་�ང༌། སེར་ཁ་གཉིས་ཀ་ཁ་�ེས་ཏེ་�ོག་�ལ་མང་
པོ་ཞིག་�ས་གཅིག་ལ་འཕེན་�བས། �ོག་�ལ་�མས་�ས་མཉམ་�་སེར་ཁ་གཉིས་ཀ་བ�ད་ནས་�བས་�ན་�ར་སོང་བའི་པར་རིས་པར་བ�ས་
�ི་པང་ལེབ་�ེང་�་འབབ།



ཨམ་�ོན་�ིས་ཚ�ད་�་འདི་གཞི་�་�ང་�ང་�ས་ནས་བ�ར་�ོས་�ེད་�བ་པའི་ཡོ་�ད་ཅིག་འ�ེར་ཡོད་པས། ཚ�གས་འ�ར་�གས་མཁན་ཚང་
མས་སེར་ཁ་གཉིས་�ན་�ི་ཚ�ད་�་འདི་མཐོང་�ང༌། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་�ི་གོ་�ོགས་ཐམས་ཅད་ཐད་ཀར་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�འི་འ�ས་�་ལ་
གཞི་བཅོལ་ནས་མངོན་�མ་�ིས་�ོགས་�བ་པའི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་ཆ་�མས་གལ་ཆེན་�་འཛ�ན། འདི་ནི་�ོད་མིའི་�ེད་�ངས་
དང་མི་མ�ན། �ོད་མི་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་�མ་གཞག་དང་དེའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�གས་བ�ན་སོགས་ལ་དོ་
�ང་གཙ�་བོར་�ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཨམ་�ོན་ནི་ཁོད་པམ་ཧམ་ཀིའི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་ཟེར་བ་དེ་�ང་འཛ�ན་�ེད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་�ིས་�་ཤེས། འོན་�ང་�ོད་མི་ནི་འདི་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་མཁན་གཙ�་བོ་ཞིག་རེད།

�བས་�ན་དང་�ལ་�་རབ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་འགལ་བའི་རང་བཞིན་འདིས་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་ལ་མཐར་�ག་ན་

�གས་�ེན་ཅི་འ�་ཞིག་ཐེབས་མིན་ངས་གསལ་པོར་མི་ཤེས་མོད། འོན་�ང༌། �ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོའི་གནས་རིམ་�་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་
དོན་�ི་ནི་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་པོས་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་ཚད་འཇལ་�ི་�ིག་གཞི་དང་�ེས་ཐབས་མེད་པས། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དེ་ཆ་
ཡོངས་�་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་པར་བ�ོད་ཐབས་�ལ་བའི་�་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�གས་བ�ན་འདི་�ོགས་པར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་

མེད། གང་�ར། �ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོའི་གནས་རིམ་�་�ོག་�ལ་ལ་རིག་ཤེས་�་�་ཞིག་ཡོད་པར་མ་བསམ་ཚ�་འགལ་བའི་རང་བཞིན་འདིས་ད་
�ང་གཏན་ཚ�གས་རིག་པའི་�་འཛ�ན་གལ་ཆེན་གཉིས་ཏེ། འགལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་ད�ིལ་མ་བཀག་པའི་ཆོས་ཉིད་�ི་རང་�གས་ཤོར་བ་
�གས་�་བ�ན། �ན་�ན་�ི་འཚ�་བའི་�ོང་བའི་ནང་གང་ཞིག་�བས་�ན་ཡིན་པ་དེ་�ལ་�་རབ་�་འ�ར་མི་�ིད་པ་�ོ་ལ་འཆར་ནའང༌། ཁོན་
�ོམ་�ི་གནས་རིམ་�་འོད་ནི་འགལ་བ་�་�ང་བ་དང༌། དེ་ནི་�ལ་�་རབ་དང་�བས་�ན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཆོག དེ་བཞིན་�་སེར་ཁ་གཉིས་�ན་
�ི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�འི་ནང་འོད་�ལ་འགའ་ཤས་�ས་གཅིག་ལ་སེར་ཁ་གཉིས་ཀ་བ�ད་ནས་འ�ོ་བར་�ང༌། ད�ིལ་མ་བཀག་པའི་ཆོས་
ཉིད་གཞི་ལ་བཞག་ན་འོད་�ལ་དེ་དག་�ས་གཅིག་ལ་སེར་ཁ་གཅིག་བ�ད་ནས་མ་གཏོགས་འ�ོ་མི་�བ་པས་ཆོས་ཉིད་འདིའི་རང་�གས་�ང་

ཤོར་ཡོད།

ངའི་བསམ་པར་སེར་ཁ་གཉིས་�ན་�ི་ཚ�ད་�འི་འ�ས་�ས་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་ལ་�གས་�ེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་པ་ཡང་�ོད་�ེང་གི་�ལ་ཞིག་

རེད། ཧན་སིམ་�ར་�ིའི་༼Heisenberg༽ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་གཞིར་བ�ང་ན། �ོག་�ལ་ཞིག་གི་གནས་གཞིའི་ཚད་འཇལ་ཇི་�ར་ཞིབ་
�་ཆགས་པ་དེ་ཙམ་�་�ོག་�ལ་དེའི་འ�ལ་�ོད་�ོགས་པར་ང་ཚ�་ཐག་རིང་�་འ�ོ་བ་དང༌། �ོག་�ལ་ཞིག་གི་འ�ལ་�ོད་�ི་ཚད་འཇལ་ཅི་
ཙམ་ཞིབ་�་ཆགས་པ་དེ་ཙམ་�་�ོག་�ལ་དེའི་གནས་གཞི་ངེས་མེད་ཆགས་�ི་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ོག་�ལ་ཞིག་གང་ལ་གནས་ཡོད་པ་ཤེས་�ང་དེས་
ཅི་�ེད་པ་�ས་མཉམ་�་�ོགས་མི་�བ། དེ་བཞིན་ང་ཚ�ས་�ོག་�ལ་ཞིག་གིས་ཅི་�ེད་པ་�ོགས་�ང་དེ་གང་�་ཡོད་པ་�ས་གཅིག་�་�ོགས་མི་
�བ། �ར་ཡང་འདི་དག་གིས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་པོ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་བ�ན། �ོག་�ལ་ཞིག་གི་འ�ལ་�ོད་�ོགས་པར་ང་ཚ�ས་དེའི་གནས་
གཞི་ཤེས་�ོགས་�ེད་པའི་ལས་བ�ར་དགོས་ཤིང༌། ང་ཚ�ས་དེའི་གནས་གཞི་ཤེས་པ་ལ་དེའི་འ�ལ་�ོད་ཤེས་�ོགས་�ེད་པའི་ལས་བ�ར་དགོས།
དེ་བས་ན་དོན་ངོ་མར་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་པོ་ད�ད་�ལ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དེའི་ནང་�་�གས་པའམ་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཞིབ་
འ�ག་�ེད་པ་པོའི་ཆ་འདི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་ནང་�་ཆེས་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། ༡༩༩༧ ལོའི་སེམས་དང་ཚ�་
�ོག་གི་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་ཚ�གས་�གས་ཚན་རིག་པ་འ�་མིན་�ིས་འདིའི་ཐད་ལ་�་�ལ་�་མོ་མ་འ�་བ་བ�ང་འ�ག འགའ་ཤས་�ིས་ཞིབ་
འ�ག་�ེད་པ་པོའི་ཆ་འདི་ཚད་འཇལ་�ི་ཡོ་�ད་འདམ་པའི་ལས་དེ་ལས་འདས་མེད་པར་བ�ོད་ལ། ཁག་ཅིག་གིས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་པོའི་ཆ་
འདི་ད�ད་�ལ་�ི་�བ་ཆ་ཞིག་�་བ�ིས་ནས་གཙ�གས་ཆེར་འཛ�ན།

ནང་པའི་ག�ང་�འང་གནད་དོན་འདི་�ོད་�བ་�ི་གནད་དོན་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། �ོགས་གཅིག་�་�ང་བའི་ནང་པའི་�བ་མཐའ་ཞིག་ནི་
མདོ་�ེ་པ་ཡིན། �བ་མཐའ་འདིས་ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་འདི་ཆ་བགོ་མེད་པའི་�ལ་�་རབ་�ིས་�བ་པ་དང༌། �ལ་�་རབ་དེ་དག་�ེད་པ་
པོ་ཞིག་གི་སེམས་ལ་མ་བ�ེན་པར་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་པར་འདོད། སེམས་ཙམ་པ་ནི་�ོགས་གཞན་�་�ང་བའི་�བ་མཐའ་ཞིག་ཡིན། སེམས་



ཙམ་པས་�ིའི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་�མས་ལ་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་པའི་ཆ་ཞིག་�་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་དང༌། མཐར་�ག་གི་བ�ག་ད�ད་ནང་
ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་�མས་�ེད་པ་པོའི་སེམས་�ི་ཆ་ཤས་ཙམ་�་འདོད། ད་�ང་�བ་མཐའ་ག�མ་པ་ཞིག་�ང་ཡོད། དེ་ནི་བོད་�ི་ནང་ཆོས་
ནང་མཐོང་ཆེན་�ེད་པའི་ད�་མ་ཐལ་འ�ར་བ་ཡིན། �བ་མཐའ་འདིའི་ནང་�ིའི་�ལ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དེ་མེད་པར་དགག་མེད་
ནའང༌། དེ་ནི་�ོས་�བ་�ི་རང་བཞིན་�་བསམ་པ་དང༌། དེ་ཡང་�ི་ཚ�གས་�ི་གོམས་�ོལ་དང་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས། ང་ཚ�འི་�ད་ཡིག་སོགས་
ལ་བ�ེན་ཡོད། �ེད་པ་པོ་ཞིག་ལ་མ་བ�ེན་པར་�་ས་ནས་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་དོན་�ི་དེ་�ངས་�ེལ་�ེད་མི་�བ། དངོས་
ཁམས་རིག་པ་གསར་མའི་འདོད་�ལ་�ར་དངོས་ག�གས་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�ང་མི་�བ་པར་མ་ཟད། �ེད་པ་པོ་ཞིག་དང་ཁ་�ལ་ནས་དེ་ལ་
འ�ེལ་བཤད་�ང་�ེད་མི་�བ། དངོས་ག�གས་དང་སེམས་གཉིས་ཕན་�ན་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འདོད།

�་བའི་ཆ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ནི་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་གོ་�ོགས་འདི་ལ་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་�ེན་འ�ང་ཟེར།

འདི་ནི་ནང་ཆོས་�ིས་འཇིག་�ེན་དང་འ�ོ་བ་མིའི་འཚ�་གནས་�ི་རང་བཞིན་ལ་འཛ�ན་པའི་�་བ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། མདོར་བ�ས་ན། �ེན་
འ�ང་གི་�མ་གཞག་འདི་གཤམ་གསལ་�ི་ལམ་ག�མ་པོ་འདིའི་ཐོག་ནས་�ོགས་�བ། དང་པོ། ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་�་དང་�ེན་
གཉིས་འ�ེལ་བ་ལས་�ང་བའི་འ�ས་�་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་�་�ེན་མེད་པར་ཆ་ཡོངས་�་ཚང་ནས་�བ་པ་ཞིག་མེད། གཉིས་པ། ཆ་དང་ཆ་
ཅན་ཕན་�ན་ལ་བ�ེན་ཅིང་ཆ་མེད་པར་ཆ་ཅན་ཡོད་མི་�ིད་པ་དང༌། ཆ་ཅན་མེད་པར་ཆ་ཤས་�ི་�ོར་�ེང་ན་གོ་�་གང་ཡང་མེད། ཆ་དང་ཆ་
ཅན་�ི་�ེན་འ�ེལ་འདི་བར་�ང་དང་�ས་གཉིས་ཀར་�ོར་ཆོག ག�མ་པ། ཆོས་ཤིག་གནས་པ་དང་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ལ་དེ་དང་འ�ེལ་བའི་དངོས་
པོ་འ�་ཚ�གས་�ི་�ོད་མ་གཏོགས་ཆོས་དེ་གནས་མི་�བ་པའམ་ངོ་བོ་ཡོད་མི་�ིད། ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་ཅིང་རང་�་བར་
གནས་�བ་པ་ཞིག་མེད།

འཇིག་�ེན་འདི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་�ེན་འ�ེལ་�ི་�་�་ཞིག་ལས་�བ་ཡོད། ཆོས་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་གོམས་�ོལ་དང༌། འ�་ཤེས་འཛ�ན་
�ངས། �ད་ཡིག་བཅས་ཐེ་བའི་ཆོས་དེའི་ཁོར་�ག་ལ་སོགས་པའི་�་�ེན་གཞན་�མས་དང་འ�ེལ་བའི་�ོམ་གཞི་ཞིག་མེད་པར། ང་ཚ�ས་ངོ་བོ་
ཐ་དད་�་གནས་པའི་ཆོས་ཤིག་གི་�ོར་�ེང་མི་�བ། དེའི་�ིར་�ལ་མེད་པར་�ལ་ཅན་ཡོད་མི་�ིད་ཅིང་�ལ་�ིས་�ལ་ཅན་ལ་�ངས་འཛ�ན་
�ེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�ལ་ཞིག་ཤེས་�ོགས་�ེད་མཁན་�ལ་ཅན་མེད་པར་�ལ་དེ་ཡོད་མི་�ིད། �་བ་མེད་པར་�ེད་པ་པོ་ཡོད་མི་�ིད་ལ། �བ་
�ེགས་�་�ར་མཚ�ན་ན་དེའི་�ང་པ་དང༌། ཤིང༌། གཟེར། དེ་ཉིད་འཇོག་སའི་ཞལ་ལ་དང་ཁང་པ། བཟོ་མཁན། �བ་�ེགས་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་
དང་�ོད་སའི་ཡོ་ཆས་ཤིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་མཁན་བཅས་མེད་པར་�བ་�ེགས་དེ་ཡོད་མི་�ིད། ཆོས་�ི་གནས་བབ་དང་�ང་བ་མཐའ་དག་
མཐའ་གཅིག་�་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པར་མ་ཟད། �་བ་འདི་གཞིར་བཞག་ན་དེ་དག་གི་�་བའི་ངོ་བོ་ཡང་�ོགས་ཡོངས་ནས་
གཞན་ལ་བ�ེན་པ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�ེན་འ�ང་གི་རང་བཞིན་འདི་ནི། ཡེ་ཕེ་ཨར་༼EPR༽�ི་འགལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས་

གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད། འགལ་བ་འདིའི་མིང་ནི་འདི་ཉིད་གསར་གཏོད་�ེད་མཁན་�མས་�ི་མིང་ལས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན།༼Albert
Einstein, Boris Podolsky and Nathan Rosen༽ ཡེ་ཕེ་ཨར་�ི་འགལ་བ་འདི་ཐོག་མར་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་
�གས་རིག་པ་ལ་ཁ་གཏད་�ེད་པའི་དོན་�་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། �ལ་�་རབ་ཆ་གཅིག་བཟོས་པ་དང༌། དེའི་�ད་ཆོས་ཤིག་ནི་
ཡ་གཉིས་�ི་འཁོར་�ོགས་འགལ་བ་ཡིན། ཡ་གཅིག་ཡར་འཁོར་བའི་ཚད་འཇལ་�བས་གཞན་དེ་མར་འཁོར་ཡོད། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་
པ་གཞི་ལ་བཞག་ན་�ལ་�་རབ་སོ་སོའི་�ད་ཆོས་དེ་�ེད་པ་པོ་ཞིག་གིས་ཚད་འཇལ་མ་�ས་བར་�་ཐག་གཅོད་�ེད་མི་�བ་ནའང༌། ཕན་�ན་
�ོག་�ོགས་�་འཁོར་བའི་�ད་ཆོས་གནས་ཡོད། དེ་ནས་ཆ་དེ་ཕན་�ན་ཁ་�ེས་ཏེ་�ང་ཐག་རིང་པོ་�ེ། ང་�ོད་ས་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ནེའོ་ཡོག་�་
�ར་�ོགས་ཁ་ཁར་འ�ོ་བར་ཆ་བཞག་ན། ནེའོ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་�ལ་�་རབ་ཡ་དེ་ཡར་འཁོར་བ་ཡིན་ན་�ལ་�་རབ་དེའི་ཡ་གཞན་ནི་དེ་མ་
ཐག་�་མར་འཁོར་བར་ངེས། གཅིག་ཡར་འཁོར་ན་གཅིག་མར་འཁོར་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་�ས་མཉམ་�་འ�ང་གི་ཡོད། ཐ་ན་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་



པའི་�ལ་�་རབ་�ི་ཡ་དེ་ནེའོ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་ཡ་དེ་དང་བ�ན་ནས་འཁོར་དགོས། ཕན་�ན་རིང་�་�ེས་པ་ལ་མ་བལོ◌ྟས་པར་�ལ་�་རབ་
�ི་ཡ་འདི་གཉིས་གཅིག་�་�ིལ་བའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་�་�ར་�ང༌། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་གཞིར་བ�ང་ན་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�ེ་བ་
�་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད།

འཇར་མན་ནང་�་མང་ཚ�གས་ལ་གཏམ་བཤད་ཅིག་�ེད་པའི་�བས། ངས་ཚན་རིག་པ་�གས་ཆེན་�ི་�ོད་འཛམ་�ིང་གི་�ོམ་�བ་�ི་ག�ང་
�གས་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་བསམ་བཞིགས་�ེད་པའི་འཕེལ་�ོགས་གསར་པ་ཞིག་དར་བཞིན་པ་དེ་ཆེད་�་བ�ོད་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་དང་ནང་
ཆོས་�ིས་�ས་�ོས་�བ་ཡིན་པ་དང༌། ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པ་ཞིག་མེད་པར་�ོད་�བ་�ས་པའི་བར་ལ་མ�ན་ཆ་ཡོད་
པའི་�ོར་ཡང་བཤད་པ་ཡིན། དེ་ནས་མང་ཚ�གས་�ི་ད�ིལ་ན་ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ངའི་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�ོར་�ི་གོ་
�ོགས་�ན་�་དེ་ཁོང་གི་བཀའ་�ིན་ཡིན་པ་བཤད་�ས། ཝར་ཛ�་ཟ་ཁར་�ིས་གལ་ཏེ་དགོངས་པ་�ོགས་ཟིན་པའི་ཁོང་གི་དགེ་�ན་ཝན་ནར་
ཚ�གས་འ�་དེར་ཕེབས་ཡོད་ན། ཁོང་གིས་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་དང་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་གཉིས་�ི་བར་ལ་མ�ན་�ོགས་འ�ལ་མེད་
གང་མང་ཡོད་པ་གོ་བས་དགའ་བ་�ེ་�་རེད་ཅེས་བཤད་སོང༌།

ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་གཞན་ཞིག་ནི་ཚད་འཇལ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད། ངའི་གོ་ཐོས་ལ་ཚད་འཇལ་�ི་གནད་
དོན་འདིར་དོན་ངོ་མར་ཉམས་ཞིབ་�ི་�ེ་ཚན་ཞིག་ཆེད་འ�གས་�ས་འ�ག ཚན་རིག་པ་གང་མང་ཞིག་གི་བཤད་�ལ་ལ། ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་
�འི་ནང་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་ཚད་འཇལ་�ི་�ིག་གཞི་ལ་བ�ེན་ནས་ཚད་འཇལ་�ི་�ེད་ལས་དེས་�ལ་�་རབ་ཅིག་གི་�ས་�ོལ་ལམ་�བས་

�ན་བ�ག་པ་དང༌། ཚད་འཇལ་�ི་�ེད་ལས་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས་གང་ཞིག་འ�ང་�ིད་པ་དེ་མངོན་�་འ�ར་�ི་རེད་ཟེར། འོན་�ང༌། ང་ཚ�་ནི་
མཐོང་ཆོས་�་�ར་པའི་ག�གས་ཅན་�ི་དངོས་པོ་ལས་�བ་པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་ནང་འཚ�་བ་དང༌། དེའི་�ིར་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�་�ལ་
ལ་ག�གས་ཅན་�ི་དངོས་པོ་ལས་�བ་པའི་ཉིན་རེའི་འཇིག་�ེན་དང་དེའི་�ད་ཆོས་ལས་�ང་བའི་ང་ཚ�འི་�ན་འཇགས་�ི་གོ་�ོགས་གཉིས་

�ད་མཚར་བའི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་འཇིག་�ེན་�་མོ་འདི་དང་ཇི་�ར་མ�ན་�ིལ་�ེད་དམ། �་�ལ་འདི་གཉིས་མ་གཞི་ནས་
མ�ན་�ིལ་�ེད་ཐབས་ཡོད་དམ། ཕན་�ན་མི་མ�ན་པའི་འཇིག་�ེན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འདི་གཉིས་ང་ཚ�ས་མི་འདོད་བཞིན་�་ཁས་ལེན་�ེད་
དགོས་སམ།

ཨམ་�ོན་དང༌། ཨ་ཐོར། ངེད་ག�མ་ནས་ནང་པའི་ད�་མའི་ག�ང་དང་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་གཞི་�་གཉིས་དང་འ�ེལ་བའི་ཚད་
མ་རིག་པའི་གནད་དོན་འགའི་�ོར་ལ་ཉིན་གཉིས་�ི་བ�ོ་�ེང་ཚ�གས་འ�་ཞིག་ཨིན་སི་�ི་རོ་ཁི་�་�ོང་ཚ�གས་�ས་པ་ཡིན། དེའི་�བས་ཨམ་�ོན་
�ིས་བཤད་དོན་ལ། ཁོང་གི་ལས་རོགས་�གས་ཆེན་ཞིག་གིས་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་མང་ཆེ་བས་རང་ཉིད་�ི་ཆེད་ལས་ལ་�་�ངས་
མ་འ�་བ་གཉིས་བ�ང་ཡོད་ཟེར། དེ་ཡང་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�འི་ཁང་�་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�བས་ཁོང་ཚ�་‘མདོ་�ེ་པ་’ཡིན་ཞིང༌། འོད་�ལ་དང་
�ོག་�ལ་འདི་དང་དེར་འ�ོ་བཞིན་པ་བཤད་མོད། འོན་�ང༌། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོས་བ�ར་ཞིག་གི་�བས་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་
གཞི་�འི་ཐད་ལ་�ི་བ་བཀོད་ཚ�། ཁོང་ཚ�་མང་ཆེ་བས་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོ་�ད་ལ་མ་བ�ེན་པར་དོན་དངོས་�་གནས་
མེད་པའི་ལན་འདེབས།

འདི་དང་འ�་བའི་�ོག་�་ཞིག་�ན་འཇགས་�ི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་དང་�ོང་ཉིད་�ི་རིགས་པའི་བར་�ི་འགལ་བ་དང་འ�ེལ་ནས་ནང་ཆོས་�ི་

མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�འང་�ང་�ོང༌། མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་བདེན་པ་གཉིས་�ི་�མ་གཞག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཉིན་རེའི་འཇིག་�ེན་�ི་
�ོང་བ་དང་འ�ེལ་བའི་�ན་�ོབ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་�ི་མཐར་�ག་གི་རང་བཞིན་དང་འ�ེལ་བའི་དོན་དམ་བདེན་པ་
གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ། �ན་�ོབ་བདེན་པའི་གནས་རིམ་�་�་དང་ངོ་བོ་ཅན་�ི་ཐ་དད་པའི་ཆོས་དང་�ང་བ་ལས་�བ་པའི་�་མང་གི་འཇིག་
�ེན་ཞིག་ང་ཚ�ས་�ེང་ཆོག གནས་རིམ་འདིར་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་དང༌། གཏན་ཚ�གས་རིག་པའི་�་འཛ�ན་ཏེ་འགལ་བ་དང་ངོ་བོའི་ཆོས་ཉིད།



དེ་བཞིན་ད�ིལ་མ་བཀག་པའི་ཆོས་ཉིད་སོགས་འ�ག མངོན་�མ་�ིས་�ོང་�འི་འཇིག་�ེན་འདི་ནི་འ�ལ་�ང་ཞིག་མ་ཡིན་ལ་བདེན་པར་
མེད་པ་ཡང་མིན། ང་ཚ�ས་�ོང་�འི་�ལ་�་�ར་པའི་ཆ་ནས་བདེན་པར་�བ་པ་ཞིག་ཡིན། ནས་�ོག་ཅིག་གིས་ནས་�ི་�་�་ཞིག་བ�ེད་པ་དང་
�་�་དེས་མཐའ་མར་ནས་�ི་ལོ་ཏོག་བ�ན། དེ་བཞིན་�ག་འ�ང་བས་མི་འཆི་བ་དང་�ན་འ�ང་བས་ན་ཚ་�ག འོན་�ང༌། དོན་དམ་བདེན་
པའི་གནས་རིམ་�་ཆོས་དང་�ང་བ་མཐའ་དག་ལ་རང་�་�བ་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་ཐ་དད་�་�བ་པའི་བདེན་ཆ་ཞིག་མེད་པ་དང༌། རང་
མཚན་པའི་ངོ་བོ་ཞིག་མེད་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་�ི་མཐར་�ག་གི་གནས་བབ་ནི་�ོང་པ་ཉིད་ཡིན།

ངའི་�་�ལ་ཞིག་ལ། བདེན་པ་གཉིས་�ི་�་འཛ�ན་འདི་དང་འ�་བ་ཞིག་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�འང་བཀོལ་�ོད་�ེད་ཆོག དཔེར་ན།
ནེ�་�ོང་གི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་དཔེ་མཚ�ན་དེ་�ན་འཇགས་�་སོང་བའི་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་གོ་�ོགས་དང་ཤིན་�་འཚམ་པ་ཞིག་རེད།

ཡིན་ཡང༌། མཐའ་གཅིག་�་�ད་པར་ཅན་�ི་བདེན་འཛ�ན་ཁག་ཅིག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�ོས་�བ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་
�གས་�ི་གནས་རིམ་གཞན་ཞིག་གི་དཔེ་མཚ�ན་ཡང་དག་ཅིག་རེད། དཔེ་མཚ�ན་འདིས་གནས་�ངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་�་ང་ཚ�འི་�ན་
འཇགས་�ི་གོ་�ོགས་ལ་�གས་�ེན་མི་ཐེབས་ཤིང་�ོས་ས་�ོས་འཇོག་གི་འ�ལ་�ོད་�ི་གནས་བབ་དེ་མེད་�་མི་�ང་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་

�གས་�ི་�མ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་�བ། དེ་བཞིན་�་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་དཔེ་མཚ�ན་འདིས་ཆ་�་མོའི་གནས་རིམ་
�་གཙ�་བོ་�ེས་�་དཔག་པའི་�ལ་�་རབ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ད་པར་ཅན་ཞིག་གི་�བ་ཁོངས་གཞན་ཞིག་མཚ�ན། དཔེ་མཚ�ན་འདི་
དག་ནི་སོ་སོའི་ངོས་ན་དགོས་དམིགས་གང་གི་ཆེད་�་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེར་ཤིན་�་འཚམ་མོད། འོན་�ང༌། ང་ཚ�ས་དཔེ་མཚ�ན་འདི་ཚ�་ངོ་བོ་
ཉིད་�ིས་�བ་པའི་ཆོས་�མས་ལ་བ�ེན་པའི་ཡིད་ཆེས་�ས་ན་�ོ་ཕམ་�་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ།

�ས་རབས་བ�ན་པའི་ནང་�་�ོན་པའི་�ོབ་དཔོན་�་བ་�གས་པས། �ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་བདེན་པའི་ཆོས་དང་འ�ེལ་བའི་�ོད་�བ་ནང་
མཛད་པའི་ད�ེ་འ�ེད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་�བས་འདིར་བསམ་�ོ་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་གིས་ག�ང་དོན་ལ། དངོས་
ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་ལ་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་�ི་གོ་�ོགས་�མས་�ིག་�ོར་�ེད་�བས། འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ཐབས་ལམ་�ེ་�ག་པ་དེའི་�་�ོན་དང་
ཚད་འཛ�ན་ལ་དོ་�ང་�ེད་དགོས། དཔེར་ན། �ོང་ཉིད་�ི་�མ་གཞག་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཁག་ཅིག་གིས་བཤད་
པ་�ར། དོན་དམ་བདེན་པའི་�་�ལ་�ི་ཆ་ནས་ཆོས་�མས་ལ་རང་�་�བ་པའི་ངོ་བོ་ཐ་དད་དང༌། རང་�གས་�ི་�་�ེན་དང་འ�ང་�་�ོང་
པའི་རང་བཞིན་�ིས་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་�ོད་ནའང་འདི་�མས་ཁས་ལེན་མི་�ེད་པ་ནི་�ིན་ཅི་ལོག་�་སོང་བའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ཡིན།

�ན་�ོབ་བདེན་པའི་གནས་རིམ་�་ང་ཚ�ས་�་དང་འ�ས་�་�ག་�་མཐོང་�་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། �ངས་འཁོར་གདོང་�ག་གི་དོན་�ེན་ཞིག་གི་
ནང་ང་ཚ�ས་�་ལ་�ོན་ཡོད་པ་འཚ�ལ་�བས། �ོགས་མཐའ་�ལ་བའི་�ང་བ་མང་བས་ནག་ཉེས་དེ་དོན་ངོ་མ་�་ལ་ཡོད་པ་�ོགས་དཀའ་བའི་
དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་རང་བཞིན་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་�ོགས་པར་འབད་བ�ོན་�ེད་�ི་མེད། �་དང་འ�ས་�་�་�འི་�ད་ཆོས་མངོན་�མ་
�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་�ེང་ཕར་�ོར་�བས། ང་ཚ�ས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་མཐར་�ག་གི་�ད་ཆོས་དང་དེ་�མས་�ི་གཤིས་�ན་�ི་གནས་བབ་ལ་
�ོགས་པའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་ད�ད་པ་ཞིག་གི་ནང་�་�ེད་�ི་མེད། འདི་�ར་�ོར་བ་ནི་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་གོམས་�ོལ་དང༌། �ད་ཡིག
དེ་བཞིན་གཏན་ཚ�གས་བཅས་�ི་ལམ་�གས་ཤིག་གི་ནང་�་འ�ང་གི་ཡོད། འོན་�ང༌། �་བ་�གས་པས་བ�ོད་དོན་ལ། བདག་�ག་པ་ཡིན་
པར་འདོད་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་ལེན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�བ་མཐའ་�་�འི་ག�གས་འདས་�ི་�་མཚན་�ེན་གཞི་
�མས་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་�བས། ང་ཚ�ས་དེ་དག་གི་མཐར་�ག་གི་གནས་བབ་ལ་ད�ད་པ་བཏང་ནས་དགག་�བ་�ེད་ཆོག དེ་ཡང་ཆོས་�མས་
�ི་མཐར་�ག་གི་རང་བཞིན་ལ་�ོགས་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་འདོད་�ལ་དེ་�མས་�བ་པས་ཡིན།

མདོར་བ�ས་ན། མགོན་པོ་�་�བ་དང་�་བ་�གས་པས་ག�ང་དོན་ལ། མངོན་�མ་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་�ོང་བ་ལ་འ�ག་�བས། ཆོས་�མས་
ལ་རང་�་�བ་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་མ་�ར་ན། �་འ�ས་དང༌། ངོ་བོ། ཐ་དད་བཅས་�ི་དོན་�ི་དང༌། གཏན་ཚ�གས་



རིག་པའི་�་འཛ�ན་ཁག་ལ་�ས་�ོལ་�ན། འོན་�ང༌། འདི་དག་གི་ཚད་མ་ནི་�ན་�ོབ་བདེན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�ོམ་གཞི་ལས་འདས་མེད། �ལ་
�ི་ངོས་ནས་�བ་ཅིང་རང་�་�བ་པའི་ངོ་བོ་དང་གནས་གཞི། དེ་བཞིན་�་འ�ས་�་�་གཞི་�འི་དོན་�ི་�མས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པ་འདི་ནི་
གཏན་ཚ�གས་དང༌། �ད་ཡིག འཚ�་བའི་གོམས་�ོལ་སོགས་�ི་མཐའ་མཚམས་ལས་བ�ལ་ཡོད། ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་ཅིང་རང་�གས་�བ་པའི་
ཆོས་�མས་�ི་གནས་གཞི་ཞིག་ང་ཚ�ས་འདོན་མི་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི་ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་�ི་

བདེན་པའི་ཆ་ཞིག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཆོས་དང་�ང་བ་དེ་དག་གིས་ང་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་�ེད་ལས་ལ་�བ་�ོར་དང༌། �ན་�ོད་དང་སེམས་
དོན་རིག་པའི་ལས་དོན་ལ་�ང་གཞི་ཞིག་བཏིངས་ཡོད། �ོང་ཉིད་�ི་�་བ་གཞི་ལ་བཞག་ན་འཇིག་�ེན་འདི་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བ་ལས་�ང་བའི་
དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�་�་ལས་�བ། �་�་དེའི་ནང་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བའི་�་ཡིས་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བའི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ལ་
བ�ེན་ནས་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བའི་འ�ས་�་ཞིག་�ན་�ི་ཡོད། དེའི་�ིར་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�འི་ནང་�་ཅི་ཞིག་�ེད་པ་དང་ཅི་ཞིག་བསམ་པ་
གལ་ཆེན་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་དག་གིས་ང་ཚ�་དང་འ�ེལ་བའི་ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་�ི་ཡོད།

ནང་པའི་�ོང་ཉིད་�ི་�་བ་དང་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་�་མངོན་གསལ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་

འགལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་�ོགས་�ི་མཐའ་ཚད་ལས་བ�ལ་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདིའི་དོན་�ིང་ནི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་
འ�ེལ་ཞིང༌། དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དེ་ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་གཅིག་མ�ན་�ིས་གོ་�ོགས་�ེད་�་དང༌། ཇི་�ར་རང་ཉིད་�ི་�ོ་ངོ་ལ་གཅིག་
མ�ན་�ིས་འ�ག་�་འདི་ཡིན། ནང་པའི་�ོང་ཉིད་རིགས་པ་�་བ་ཚ�ས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་ཆོས་དང་�ང་བ་
རང་མཚན་པས་བ�ན་པ་�ར་མཐོང་�ང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་པའི་རང་ཉིད་�ི་ཞེན་ཆགས་དེ་བ�ར་ནས་འཇིག་�ེན་�ི་གོ་�ོགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་

དར་�ེལ་�ས་པར་མ་ཟད། གོ་�ོགས་དེ་དག་ལས་�ང་བའི་ཡོན་ཏན་�མས་རང་ཉིད་�ི་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་ནང་ལག་བ�ར་�ེད་པར་འབད་
འ�ངས་�ང་�ས་ཡོད། �ང་�ལ་ལ་ཚད་མ་རིག་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདི་སེལ་བར་ནང་ཆོས་ནང་བདེན་པ་
གཉིས་�ི་�མ་གཞག་གི་ལམ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ོགས་དགོས། དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚ�ས་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་�ོང་བ་དང༌། གནའ་
བོའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་བཅས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་མི་མ�ངས་པ་འདི་དག་གཅིག་
མ�ན་�ེད་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་དགོས། ནང་ཆོས་�ི་བདེན་པ་གཉིས་�ི་�མ་གཞག་འདི་ཚན་རིག་
གི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་བཀོལ་�ོད་གང་འ�་ཞིག་ཡོད་མེད་�ི་ཐད་བདག་ལ་བསམ་�ལ་ཅི་ཡང་མེད། �་བའི་ཆ་ནས་ཁོན་�ོམ་
འ�ལ་�གས་རིག་པ་དར་བའི་�ིས་�་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ལ་འ�ད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དཀའ་ངལ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་དངོས་
ག�གས་�ི་ཆ་�་མོ་གཞི་�ར་བཞག་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་དོན་�ི་འདི་དགག་�་ལས་ཐར་�བ་མིན་དེ་ཡིན། ནང་པའི་�ོང་ཉིད་�ི་
�མ་གཞག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་གོ་�ོགས་གཅིག་མ�ན་འདི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པར་�་བའི་འདོད་�ལ་ཞིག་

མིན། གོ་�ོགས་འདི་ནི་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་མིན་�ས་ཁོ་ནས་�ོན་ངེས།། །།

མཆན།

ཤོ་རི་�ིན་གར་�ི་�ི་ལ། ༼Schrodinger’s cat༽

འདི་ནི་བསམ་�ོའི་ཚ�ད་�་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོད་པམ་ཧམ་ཀིའི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་ལ་ཞན་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།
མཐར་ག�གས་ན་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་�ི་གནད་དོན་འདི་རེད། ཁོད་པམ་ཧམ་ཀིའི་འ�ེལ་བཤད་གཞིར་བ�ང་ན།
དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ནི་�ེད་པ་པོ་ཞིག་གིས་གང་ཚད་འཇལ་�ས་པ་དེ་ཡིན་པར་བསམ་པ་དང༌། ཚད་འཇལ་མ་�ས་བར་�་དངོས་ཡོད་
གནས་�གས་དེ་ནི་ཁོན་�ོམ་�ི་གནས་�ེང་མའི་རང་བཞིན་�་གནས་པར་འདོད། དེའི་�ིར་ཤོ་རོ་�ིན་གར་�ིས་�ི་ལའི་ཚ�ད་�་འདི་གསར་



གཏོད་�ས་ནས་ཞན་ཆ་དེ་གསལ་�ོན་�ས། ཚ�ད་�་འདིའི་ནང་ཁོན་�ོམ་�ི་གནས་�ེང་མ་ནི་�མ་ཁ་མ་�ེས་པའི་�ོན་ལ་ནང་གི་�ི་ལ་དེ་གསོན་
པ་དང་ཤི་བ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་འདི་རེད།

ར་ཇ། ༼Raja Ramanan 1925-2004༽

�་གར་�ི་�ལ་�ན་མཚ�ན་ཆ་ཐོག་མའི་ཚ�ད་�འི་ལས་དོན་�ི་ནང་�་�གས་�ོང་བའི་དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་ཞིག

ཁོ་ཕར་ནེ་ཁ་སི། ༼Nicolaus Copernicus 1473-1543༽

ཕོ་ལན་�་�ེས་པའི་གནམ་ད�ད་རིག་པ་�་བ་ཞིག་�ེ། ཚན་རིག་གི་ལོ་�ས་ནང་�་ཁོང་ནི་གལ་ཆེན་�ི་མི་�་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་
སའི་གོ་ལ་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་�ེ་བ་�་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་གནས་པའི་གནའ་བོའི་འདོད་�ལ་དེ་བཀག་ནས་ཉི་མ་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ད�ིལ་མར་

གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་གནས་པའི་�་�ལ་གསར་�ོན་མཛད་ཅིང༌། ལ་ལས་ཁོང་ནི་དེང་རབས་�ི་གནམ་ད�ད་རིག་པའི་�ོལ་གཏོད་མཁན་
�འང་ངོས་འཛ�ན་�ེད། འོན་�ང༌། ཉི་མ་ནི་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་གནས་པའི་ཁོང་གི་�་�ལ་

དེ་ཡང་བདེན་དོན་ཆགས་མེད།

མར་ཁེ་སི་ཝེ་ལི། ༼James Maxwell 1831-1879༽

�ས་རབས་བ�་ད�་པའི་ད�ིན་ཇིའི་ཚན་རིག་པ་�གས་ཆེན་ཞིག་�ེ། ཁོང་གིས་�ོག་�གས་ཁབ་ལེན་�ི་�མ་གཞག་གསར་གཏོད་�ས་ཤིང༌།
�ོག་དང་ཁབ་ལེན་སོགས་དང་འ�ེལ་བའི་ཞིབ་འ�ག་གི་�་ཆ་�མས་�ི་མ�ན་�ི་�མ་གཞག་ཅིག་གི་ནང་�་�ོགས་བ�ས་མཛད། �མ་གཞག་
དང་འ�ེལ་བཤད་དེ་ཚ�ས་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་ནང་�་དར་བའི་�ོས་�བ་དང་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་ལའང་�གས་�ེན་ཆེན་པོ་

ཐེབས་ཡོད་པར་བཤད།

ལེ་ཕི་�ོམ། ༼Lepton༽

�ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོའི་�བ་�ས་�ི་རིགས་ཤིག་�ེ། ཉེ་�ལ་དང་མི་མ�ངས་པར་ལེ་ཕི་�ོམ་ལ་�ོགས་�གས་དང་�ད་པར་ཅན་�ི་བཟོ་བཀོད་
སོགས་མེད་པར་བཤད།

ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། ༼quantum physics༽

�ས་རབས་ཉི་�་པའི་ནང་�་དར་བའི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་ཞིག་�ེ། རང་�་བ་ཡིན་ཞིང་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་�ས་�གས་�ི་ཚ�གས་པ་�ེ་
ཁོན་�་ཟེར་བ་དེ་ནི་�ེ་ཚན་འདིའི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་འ�ག་�ལ་རེད། གཤམ་གསལ་�ི་�་�ལ་�་པོ་འདིས་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་མཚ�ན་
�བ། ༡༽ �ས་�གས་ནི་བར་མ་ཆད་པའི་རང་བཞིན་�་གནས་མེད་པར་�་ཞིང་རང་�་བའི་ངོ་བོ་བ�ང་ཡོད། ༢༽ �ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོའི་�བ་
�ས་�མས་ལ་�ལ་དང་�བས་�ན་�ི་�མ་པ་གཉིས་ཀ་�ན། ༣༽ �་བའི་�བ་�ས་དེ་ཚ�འི་འ�ལ་�ོད་ནི་རང་བཞིན་�ི་ཐོལ་�ང་ཡིན། ༤༽
�བ་�ས་ཤིག་གི་གནས་�ལ་དང་དེའི་འ�ལ་�ོད་�ས་གཅིག་གི་ནང་�་�ོགས་མི་�བ། ༥༽ ཆ་�ལ་�་མོའི་འཇིག་�ེན་དེ་ནི་ང་ཚ�་འཚ�་སའི་
འཇིག་�ེན་རགས་པ་འདི་དང་གཏན་ནས་མི་མ�ངས།



ཨམ་�ོན། ༼Anton Zeilinger 1945- ༽

ཨོ་�་ཊར་རེའི་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་�ེ། དེང་�བས་ཝེ་ཡེན་ནའི་མཐོ་�ོབ་�་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་ཡིན་པར་
མ་ཟད། ཝེ་ཡེན་ནའི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཨོ་�་ཊར་རེའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འ�ག་ཁང་གི་ཡན་ལག་གི་གཙ�་འཛ�ན་ཡང་རེད།

ཨ་ཐོར། ༼Arthur Zajonc ༽

ཨ་མི་རི་ཀའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། �་ལའི་�་མ་དང་�ན་�་བ�ོ་�ེང་ཟེར་བའི་དེབ་�ང་བ�མས་འ�ག

ཨ་ཧཕ་�ལ། ༼alpha༽

�ལ་�ན་�ི་ཚ�་�འི་�བ་�ས་ཤིག

�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག ༼special theory of relativity༽

ཚན་རིག་གི་�་བ་འདིས་ག�གས་�ང་དང༌། �ས། བར་�ང་བཅས་�ི་འ�ེལ་བ་ལ་གསལ་བཤད་�ས་ཤིང༌། ག�གས་�ང་དང་�ས་�གས་གཉིས་
དོ་མཉམ་པ་དང༌། ག�གས་�ང་དང༌། རིང་ཚད། �ས་བཅས་ནི་མ�ོགས་ཚད་དང་བ�ན་ནས་འ�ར་བ་འ�ོ་བ་སོགས་བ�ན། �མ་གཞག་
འདིའི་�ེན་གཞི་ལ་བདེན་འཛ�ན་གཉིས་ཡོད་དེ། དང་པོ། བར་�ང་�ོང་པའི་ནང་འོད་�ི་མ�ོགས་ཚད་བ�ན་པ་དང༌། གཉིས་པ། དངོས་
ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་འཇིག་�ེན་�ན་�་གཅིག་མ�ངས་�་འ�ག་པ་དེ་རེད།

འོད་ལོ། ༼light-year༽

གནམ་ད�ད་རིག་པའི་ནང་�་�ང་ཐག་ཚད་འཇལ་�ི་�ིག་གཞི་ཞིག་�ེ། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་�་�ས་ལོ་གཅིག་ལ་�ང་ཐག་ཅི་ཙམ་ཆོད་པ་དེ་ནི་
འོད་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཚད་ཡིན་ཞིང༌། འོད་ལོ་གཅིག་ལ་ཕལ་ཆེར་�ི་ལེ་༩༤༦༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠ཡོད།

བར་�ང་�ས། ༼space-time༽

འདི་ནི་�ས་དང་བར་�ང་གཉིས་གཅིག་�་�་བའི་ཚན་རིག་གི་�ི་འ�ོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། བར་�ང་ལ་ཆ་ངོས་ག�མ་�ན་པ་དང༌། དེའི་�ེང་�་
�ས་བ�ན་ནས་ཆ་ངོས་བཞི་�ན་�ི་བར་�ང་�ས་�བ། ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་བར་�ང་དང་�ས་གཉིས་གཅིག་�་བ�ིལ་ནས་དངོས་ཁམས་�ི་�མ་
གཞག་མང་པོ་ཞིག་�བས་བདེ་�་བཏང་ཞིང༌། �ང་བ་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོ་དང་ཆེ་བ་ད�་ཚ�གས་�ི་གནས་རིམ་�འང་བར་�ང་�ས་�ི་�ི་
འ�ོས་ལ་བ�ེན་ནས་འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་ཉིད་�མས་ལ་�ོན་དང་མ་འ�་བའི་གཅིག་མ�ན་�ི་ལམ་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ག་�བ།

ཡེ་ཕེ་ཨར་�ི་འགལ་བ། ༼EPR paradox༽

བསམ་�ོའི་ཚ�ད་�་འདི་ནི། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་ནི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་�མ་གཞག་�ལ་མ་ཞིག་མིན་པར་�ོན་�ད་གསར་གཏོད་
�ས། དེ་ཡང་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའམ་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཆོས་ཉིད་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། ཆོས་
ཉིད་འདི་གཞི་�འི་གནས་རིམ་�་འ�ག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་མིན་པའི་�བ་�ེད་�་བསམ་�ོའི་ཚ�ད་�་འདི་བ�ན་པ་ཞིག་རེད།



འབར་གས་ཆེན་མོ་དང༌། ཐོག་མ་མེད་པའི་ནང་པའི་འཇིག་�ེན།

༄༅། །�ངས་པའི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་�ངས་ལས་འདས་པའི་�ར་ཚ�གས་�ིས་འོད་འཚ�ར་འཚ�ར་�ེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བ�ས་ནས་ཡ་མཚར་བའི་
ཚ�ར་འ�་ཞིག་�ེས་མ་�ོང་མཁན་�་ཞིག་མཆིས། འཇིག་�ེན་འདི་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་�ོ་�ན་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་མ་�ོང་
མཁན་�་ཞིག་ཡོད། ང་ཚ�་�ས་འཛམ་�ིང་འདི་�ོག་�ན་�མས་འཚ�་�བ་པའི་�་�ར་གཅིག་�་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་རང་ཉིད་ལ་�ིས་མ་�ོང༌། ང་
རང་གི་བསམ་པར་�ི་བ་འདི་དག་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་སེམས་ལ་རང་བཞིན་�ིས་འཆར་བ་ཞིག་རེད། འ�ོ་བ་མིའི་དཔལ་ཡོན་�ི་ལོ་�ས་འགོ་�གས་
པ་ནས་བ�ང་�ི་བ་འདི་དག་ལ་ལན་འཚ�ལ་བའི་�ན་�ེས་�ི་འ�ན་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་འཆར་ཅན་�་མཆིས། དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་འ�ས་�་
�བས་ཆེན་ཞིག་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་འ�ང་�ེན་དང༌། �ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་དེའི་བ�ད་རིམ་སོགས་�ོགས་པར་ང་ཚ�་�ར་ལས་ཐག་ཉེ་�་
བཏང་བ་འདི་ཡིན།

གནའ་བོའི་རིག་ག�ང་གང་མང་ཞིག་དང་གཅིག་མ�ངས་�ིས་བོད་ལའང་�ར་�ིས་རིག་པ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད། དེའི་�བ་ཆ་མང་པོ་ཞིག་དེང་
རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་གནམ་ད�ད་རིག་པའི་ཁོངས་�་འ�ག་ཆོག མིག་�ེན་པར་�ང་�བ་པའི་�ར་མ་མང་ཆེ་བར་བོད་པས་མིང་བཏགས་ཡོད་
པ་དང༌། དོན་ངོ་མར་བོད་པ་དང་�་གར་བ་�མས་�ིས་གནའ་�་མོ་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་�ི་གནམ་ད�ད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་གཞིར་བཞག་
ནས་ཉི་འཛ�ན་དང་�་འཛ�ན་སོགས་�ོན་དཔག་འ�ལ་མེད་ཅིག་�ས་ཡོད། ལོ་ན་�ང་བའི་�བས་�་ངས་བོད་ནང་�་མཚན་མོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་
�ང་ཤེལ་བ�ད་ནས་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་ལ་བ�ས་ནས་དེ་དག་གི་མིང་དང་ག�གས་ད�ིབས་�ངས་�ོང༌།

�ི་ལི་ནང་གི་�ེ་ལ་ཉི་མའི་�ིམ་�ད་�ི་དཔེ་ག�གས་ཁང་�་གནམ་ད�ད་ཞིབ་�་ཁང་ངོ་མ་ཞིག་ལ་�་�ོར་�་སོང་བས་ང་ལ་དགའ་བ་ཇི་�ར་

�ེས་པ་དེ་ངས་ད་�ང་ཡང་�ན་�ི་འ�ག ༡༩༧༣ ལོར་�བ་�ོགས་�་ཐོག་མར་�་�ོར་�་འ�ོ་�བས་ད�ིན་ཇིའི་�ོབ་�་ཆེན་མོ་ཁམ་འབི་རད་
�ི་༼Cambridge༽�ི་ཆོས་�གས་�ེ་ཁག་དང་འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་ལ་གཏམ་བཤད་ཅིག་�ེད་པར་ང་རང་མ�ོན་འབོད་�ས་སོང༌།
དེར་གཙ�་འཛ�ན་གཞོན་པས་ངས་ཆེད་�་�ེད་འདོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་�ད་ཆ་�ིས་�བས། ངས་ཚམ་ཚ�མ་མེད་པར་གནམ་ད�ད་རིག་
པའི་�ེ་ཁག་�་ཡོད་པའི་�ད་�གས་ཆེ་བའི་འོད་�བས་�ི་�ང་ཤེལ་དེར་�་འདོད་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན།

དྷ་རམ་ས་ལར་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་ཕི་རིན་སི་�ོན་༼Princeton༽ནང་གི་ཆེས་མཐོའི་�ོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཡིན་
པའི་གནམ་ད�ད་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཕེའི་�ི་༼Piet Hut༽ཡིས། ད�་ཚ�གས་ཕན་�ན་གདོང་�ག་བ�བས་ནས་འཇིག་�ེན་ཁམས་
ཆེན་པོའི་�ང་བ་�མས་རིམ་�ིས་འ�ང་�ལ་�ི་�མ་ད�ད་རིག་པའི་དཔེ་མཚ�ན་དེ་�ོག་�ད་�ི་ག�གས་རིས་ཐོག་ནས་ང་ཚ�ར་བ�ན་སོང༌། དེ་
ནི་དོན་ངོ་མའི་ཡིད་དབང་འ�ོག་པའི་�ད་མོ་ཞིག་རེད། འཇིག་�ེན་�ི་འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་�ང་མ་ཐག་�་�ེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཚང་ཡོད་པ་
གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་འཇིག་�ེན་འདི་རིམ་�ིས་འཇིག་�ེན་ཁམས་ཆེན་པོའི་�་བའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་�ོ་ལ་འཆར་�ོམ་

�ེད་པར་�ོག་�ད་�ི་ག�གས་རིས་དེ་�་�་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འ�ག ཕེའི་�ིའི་ག�གས་རིས་�ི་ངོ་�ོད་དེ་�ོགས་�ེས་ང་ཚ�ས་�ོས་བ�ར་ཁ་ཞེ་
གཉིས་མེད་ཅིག་�ས། ཚ�གས་འ�་དེར་�གས་མི་གཞན་གཉིས་ཏེ་�ེ་ཝད་�ི་དང་འཇོད་�ི་༼David Finkelstein and
George Greenstein༽གཉིས་�ིས་�་�ེད་བཞིན་པའི་འཇིག་�ེན་�ི་�ང་�ལ་དེ་ཨ་ལོང་ཡོད་པའི་འ�ིག་ཐག་འགའ་བེད་�ོད་
�ས་ནས་གསལ་བཤད་�ས་ཤིང༌། ངས་འདི་གསལ་པོར་�ན་པའི་�་མཚན་ཞིག་ནི་ང་དང་ངའི་�ད་�ར་གཉིས་�ིས་དཔེ་�ོན་འདི་བ�ད་ནས་
�་�ེད་བཞིན་པའི་འཇིག་�ེན་དེ་�ོ་ལ་འཆར་མ་�བ་པར་དཀའ་ངལ་གང་འཚམ་ཞིག་འ�ད། དེ་ནས་ཚ�གས་འ�་དེར་�གས་ཡོད་པའི་ཚན་
རིག་པ་ཚང་མས་འ�ེལ་བཤད་དེ་གོ་�་�་གཏོང་བར་འབད་བ�ོན་�ས་�ང༌། ང་ཚ�་�ར་ལས་�ང་མགོ་འཐོམས།



དངོས་ཁམས་�ི་ཚན་རིག་གཞན་དག་དང་འ�་བར་དེང་རབས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་�ང་གཞི་ཡང་ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་�ོས་�བ་�ི་

�མ་གཞག་རེད། འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་འདིའི་ནང་གནམ་ད�ད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་�། འཐེན་�གས་ནི་བར་�ང་དང་�ས་
གཉིས་ཀའི་�ག་ཆ་ཞིག་�་�་བའི་�ན་མོང་གི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་དང་�ར་བ་དེས། ད་�འི་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་�མ་པ་ནི་�ག་པ་ཞིག་
མིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་འ�ལ་མེད་�་གནས་པ་ཡང་མིན་པར་བ�ན། ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་ནི་�་མ�ད་ནས་འཕེལ་འ�ར་དང་�་བ�ེད་�ེད་�ི་
ཡོད། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་འ�ས་�་དེ་�མས་གནའ་བོའི་ནང་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་�་བ་�མས་�ི་�་བའི་འཆར་�ོགས་དང་
མ�ན། ཁོང་ཚ�ས་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་�ེ་�ག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་དང་པོ་�བ་པ་དང་�་བ�ེད་ནས་མཐར་འཇིག་པའི་བ�ད་རིམ་�ི་དབང་
�་འ�ོ་དགོས་པར་འདོད། ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་ནང་�་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་མགོ་�ོད་ཅིག་ལ་ཨ་ལར་ཁི་ཛམ་ཌར་
༼Alexander Friedmann༽�ི་�མ་གཞག་གི་�ོན་དཔག་དང་ཡེ་�ེ་�ན་༼Edwin Hubble༽�ི་ཞིབ་ཚགས་པའི་
མངོན་�མ་�ི་ཞིབ་�་�ེ། དཔེར་ན། ཐག་ཉེ་ལ་ཡོད་པའི་ད�་ཚ�གས་ལས་ཐག་རིང་གི་ད�་ཚ�གས་�ིས་འ�ིན་པའི་འོད་ཟེར་ནང་གི་འ�ར་
འ�ོས་དམར་པོ་ཆེན་པོ་དེར་ཚད་འཇལ་�ེད་�བ་པ་བཅས་�ིས། ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་ནི་�ག་�ག་དང་�་�ེད་བཞིན་པ་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་
གསལ་བཤད་�ས།

�་བ�ེད་�ེད་བཞིན་པའི་ལས་འདི་ནི་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་འབར་གས་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་�་ཐོག་མར་�ང་བར་བདེན་པར་འཛ�ན། �ད་
�གས་ཆེ་བའི་འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་ནི་ལོ་ངོ་�ང་�ར་ ༡༢༠ ནས་ ༡༥༠༼12 to 15 billion༽ཡི་ཡར་�ོན་ཞིག་ལ་�ང་བར་འདོད།
འབར་གས་ཆེན་མོ་�ང་ནས་�ར་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་�ེས་ལ་ཚ་�ང་མར་འ�ིབས་ནས་�ས་འ�ར་�ི་འ�ར་�ོག་�ང་བའི་�ོད་�ས་ཡང་བ་

�མས་�ི་�་�་�བ་འགོ་�གས། �ས་�ན་རིང་པོའི་�ེས་�་�་�་དེ་དག་ལས་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་དངོས་ག�གས་ཐམས་ཅད་�བ་པར་འཇིག་
�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་�་བ་ཕལ་ཆེ་བས་ཡིད་ཆེས་�ེད། འདི་�ར་བེམ་པོ་དང་ཚ་ཟེར་ལས་�བ་པའི་མེའི་གོང་�་དེ་ལས་མངོན་�མ་�ི་�ོང་�ལ་
�་�ར་པའི་བར་�ང་དང༌། �ས། དངོས་ག�གས། �ས་�གས་སོགས་�ང༌། ལོ་རབས་�ག་�་པའི་ནང་ལ་འཇིག་�ེན་�ི་ཆ་ཡོངས་�་�བ་�ོངས་
�ི་�བས་�ན་�ང་བའི་ཚ་ཟེར་�བ་ཡོད་པ་གསར་�་�ེད་པ་དང༌། དེ་ནི་འབར་གས་ཆེན་མོའི་�ག་ཆའམ་མེ་�ག་�་�་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད།
�བ་�ོངས་�ི་�བས་�ན་�ང་བའི་ཚ་ཟེར་འདིའི་འོད་རིམ་དང༌། འ�ོག་འ�ོས། བར་�ང་གི་�བ་བ�ལ་བཅས་ལ་ཚད་འཇལ་ཞིབ་ཚགས་པོར་
�ས་པ་དེས། མ་མཐའ་ཡང་�་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ང་རིམ་�ི་ད་�འི་དཔེ་མཚ�ན་འདིར་�བ་�ེན་གསལ་པོ་�ས།

�བ་�ོངས་�ི་�བས་�ན་�ང་བའི་ཚ་ཟེར་�ི་�་འདི་�ེས་དབང་གིས་མ་�ེད་བར་�། �ན་རིང་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་
པའི་ནང་�་�བ་མཐའ་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ོད་�ེང་�ང༌། འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ངང་�ལ་བ�ན་པོའི་�མ་གཞག་གཞིར་
བ�ང་གི་ཐོག་ནས་འཇིག་�ེན་�་�ེད་བཞིན་པ་དེར་�་�ལ་བ�ང༌། དེ་ཡང་�ན་གཏན་པའི་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་�མས་འ�ག་བཞིན་�་
འཇིག་�ེན་འདི་མ�ོགས་ཚད་འ�ར་མེད་ཅིག་གི་ངང་ནས་�ས་�ག་�་�་བ�ེད་�ེད་བཞིན་པའི་འདོད་�ལ་འདི་ཡིན། དེ་ལས་�ོག་�ེ། ཚན་
རིག་པ་�ོར་གཞན་ཞིག་གིས་འཇིག་�ེན་�ི་འཕེལ་འ�ར་ནི་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་འབར་གས་ཤིག་ལས་�ང་བར་འདོད། ངའི་གོ་ཐོས་ལ། ཧཕི་
རད་�ི་༼Fred Hoyle༽�་�་དེང་རབས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་�་མ་ཡང་ངང་�ལ་བ�ན་པོའི་�མ་
གཞག་འདི་�ང་འཛ�ན་�ེད་མཁན་རེད། དོན་ངོ་མར་ངའི་མི་རབས་འདིའི་མགོ་�ོད་�་�མ་གཞག་འདི་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ང་
བའི་�ོར་ལ་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་�་�ལ་གཙ�་བོ་དེ་ཡིན། དེང་�བས་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་�་བ་ཕལ་ཆེ་བས་�བ་�ོངས་�ི་�བས་�ན་
�ང་བའི་ཚ་ཟེར་�ི་�་དེས། འབར་གས་ཆེན་མོའི་�མ་གཞག་འདི་ལ་ཚད་མ་�ན་པའི་དཔེ་�ོན་མཐའ་གཅིག་�་�ས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་�ེད་
པར་�ང༌། འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་མཐར་�ག་གི་ཞིབ་འ�ག་ནང་�་མངོན་�མ་�ི་བདེན་དཔང་ནི་ཆེས་མཐའ་མའི་བདེན་དོན་མཚ�ན་�ེད་ཡིན་
པའི་དཔེ་མཚ�ན་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན། མ་མཐའ་ཡང་�་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ལ་ཡང་�ད་



ཆོས་འདི་�ན། མངོན་�མ་�ི་བདེན་དཔང་ལ་བ�ོན་ན་�ོས་བ�ར་ཞིག་གི་ནང་�ོད་�བ་�ང་པོ་ཞིག་�ེད་པའི་ཆ་�ེན་རང་ཉིད་ལ་ཚང་མེད་
པ་ནང་པའི་ག�ང་�་ག�ངས།

བོད་�་ནང་ཆོས་མ་དར་བའི་�་རོལ་�་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་�ོར་ལ་བོན་ཆོས་ལས་�ང་བའི་�་�ང་འ�་མིན་ཞིག་ཡོད། �་�ང་དེ་དག་གི་
བ�ོད་གཞི་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་ཟང་ཟིང་ལས་གོ་རིམ་དང༌། �ན་པ་ལས་�ང་བ། མཚན་མོ་ལས་ཉིན་མོ། �ོང་པ་ལས་གནས་པ་བ�ན་པ་འདི་ཡིན།
�ད་�་འཕགས་པའི་�ེས་�་ཞིག་གིས་�ས་པ་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས། ལས་འདི་དག་ལ་�ེན་�ས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསར་གཏོད་�ས། �་�ང་ཁག་
གཞན་ཞིག་གིས་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་འདི་འཇིག་�ེན་ཁམས་ཆེན་པོའི་�ོ་ང་ཞིག་ལས་�ེས་ཤིང་འཚ�་བཞིན་པའི་�ེ་�ན་�ི་�ང་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་

བཤད། ཆོས་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་�ིས་�ག་པའི་གནའ་བོའི་�་གར་�ི་�བ་མཐའ་ཁག་གི་ནང་འཇིག་�ེན་ཆགས་�ལ་�ི་�་
བ་མི་མ�ན་པ་གང་མང་�ང་ཞིང༌། �་མོའི་�ངས་ཅན་པའི་�ི་གཙ�་བོའི་�མ་གཞག་གིས་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མ་དང་དེའི་ནང་གི་ཚ�་
�ོག་ནི། གཞི་�་གནས་ཤིང་རང་�་�བ་པའི་�བ་གཞི་ཞིག་གི་མཚ�ན་�ེད་ཡིན་པར་བ�ོད། �ེ་�ག་པའི་�ལ་�ི་�མ་གཞག་གིས་རང་�་�བ་
པའི་�་བའི་�བ་�ས་གཅིག་�་དེའི་ཚབ་ལ་ཆ་�ང་�་བགོ་མི་�བ་པའི་�ལ་�་རབ་མང་པོ་ཞིག་བཞག་ནས་དེ་�མས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་

�ི་�་བའི་�བ་ཆ་�་འདོད། དེ་བཞིན་�་ཚངས་པའམ་དབང་�ག་ནི་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོར་འདོད་པའི་�མ་གཞག་འ�་མིན་�ང༌། �ོགས་
གཅིག་�་�ང་བའི་དངོས་གཙ�་�་བ་�ང་འཕེན་པའི་�གས་ལ་དགོས་དམིགས་�ོང་ཞིང་ཐོལ་�ང་�་�བ་པའི་བེམ་པོ་ལས་འཇིག་�ེན་�ི་འཕེལ་

འ�ར་�ང་བ་དང༌། སེམས་དང་སེམས་�ང་ཐམས་ཅད་�ང་བེམ་པོའི་ཆོས་�མས་འ�་ཚ�གས་�ས་པ་ལས་�བ། འདོད་�ལ་མཐའ་མ་འདི་ནི་
སེམས་དབང་�་དང་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་�ངས་ག�གས་པ་དང༌། འདི་གཉིས་དངོས་ཁམས་�ི་�ས་�ོལ་ལ་
�ག་པར་འདོད་པའི་ཚན་རིག་གི་དངོས་གཙ�་�་བའི་�བ་མཐའ་དང་མི་མ�ངས་པ་ཞིག་མིན། �བ་མཐའ་དེ་དག་ལས་�ོག་�ེ་ནང་པས། ཆོས་
ཐམས་ཅད་�ི་ཐོག་མ་དང་གནས་གཞི་གང་ཡིན་�ང་ཕན་�ན་ལ་བ�ེན་པའི་�་དང་�ེན་�ི་�་�་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་བ་�་མཚན་�་

བཞག་ནས། འཇིག་�ེན་�ི་འཕེལ་འ�ར་དེ་ཡང་�ེན་འ�ང་གི་ཆོས་ཉིད་གཞི་ལ་བ�ང་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ས། �ེན་འ�ང་གི་ཆོས་ཉིད་འདི་
ནི་ཤེས་པ་དང་བེམ་པོ་གཉིས་ཀར་འ�ག

�་མོའི་ག�ང་རབ་�མས་གཞིར་བཞག་ནས་བཤད་ན། འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ོར་ལ་བཀོད་པའི་�ི་བ་�མས་ལ་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་
�ིས་ཐད་ཀར་ལན་ཅི་ཡང་མཛད་མེད། ཡོངས་�གས་�ི་དཔེ་ཞིག་གི་ནང་སངས་�ས་�ིས་�ི་བ་འདི་འ�་འགོད་མཁན་�ི་གང་ཟག་དེ་�ག་
�ན་�ི་མདས་�ས་པའི་མི་ཞིག་དང་མ�ངས་པར་ག�ངས། གཤག་བཅོས་�ན་པ་ལ་མདའ་དེ་འདོན་�་འ�ག་�་ལས་�ས་ཕོག་པའི་མི་དེས་
མདའ་འཕེན་མཁན་�ི་རིགས་�ད་དང་�ས་�ད། མིང༌། �ེ་བ་བཅས་ཤེས་�་ལ་�་�གས་�ག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་འཕེན་མཁན་དེའི་ཤ་མདང་
ནག་དང་�ག ཡང་ན་དཀར་བ། ཁོ་�ོང་གསེབ་དང༌། �ོང་�ལ། ཡང་ན་�ོང་འ�ེར་གང་ཞིག་ལ་བ�ད་ཡོད་པ། བེད་�ོད་�ས་པའི་ག�་དེ་
ག�་ད�ས་མའམ་འ�ེད་ག�་གང་ཞིག་ཡིན་མིན། ག�་ཐིག་དེ་�ད་པ་དང༌། འདམ་�། སོ་མ་ར་�། �་�ས། ཡང་ན་ཤིང་པགས་གང་ཞིག་
ལས་�བ་པ་ཡིན་མིན། མདའ་ཤིང་དེ་ནགས་ཚལ་�ི་ཤིང་ངམ་མིས་བ�གས་པའི་ཤིང་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་�ི་�ི་བ་མང་པོ་འགོད་པ་�་�་ཡིན།
འཇིག་�ེན་�ོར་�ི་�ི་བ་དེ་དག་ལ་སངས་�ས་�ིས་ཐད་ཀར་ལན་མ་ག�ངས་པ་འདིར་འ�ེལ་བཤད་�་ཚ�གས་ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས། གཅིག་
ནི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�ི་བ་དེའི་རིགས་ཐར་བའི་ལམ་ལ་ཐད་ཀར་འ�ེལ་བ་མེད་པས་ཡིན། གཞན་ཡང་གཙ�་བོ་མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་
བ�ང་བའི་�་�ལ་ཞིག་ལ། སངས་�ས་�ིས་ལན་མ་མཛད་པའི་�་མཚན་ནི་�ི་བ་དེ་དག་ཆོས་�མས་�ི་དངོས་ཡོད་�གས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་
�བ་པར་འདོད་པའི་�་�ལ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་པས། ལན་ག�ངས་པ་ཡིན་ན་རང་�་�བ་ཅིང་བདེན་པར་�བ་པའི་གནས་གཞི་ལ་ཡིད་
ཆེས་�ེད་པ་བ�ན་�་འ�ོ་བར་དོགས་པས་ཡིན།

�ི་བ་དེ་ཚ�་�ེ་ཚན་�་�ིག་�ངས་ལ་ནང་པའི་ག�ང་�གས་�ི་�ོལ་�ན་མ་འ�་བའི་ནང་�ད་པར་�ང་ཙམ་ཡོད། �ཱལིའི་ག�ང་�་ལན་མ་
ག�ངས་པའི་�ི་བ་བ�་བཀོད་ཡོད་�ང༌། བོད་པས་�ན་འཛ�ན་�ེད་པའི་གནའ་བོའི་�་གར་�ི་�ོལ་�ན་ནང་གཤམ་གསལ་�ི་�ི་བ་བ�་བཞི་



འདི་ཚ�་བཀོད་ཡོད།

༡༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་�ག་པ་ཡིན་ནམ།

༢༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་མི་�ག་པ་ཡིན་ནམ།

༣༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་�ག་མི་�ག་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནམ།

༤༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་�ག་མི་�ག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནམ།

༥༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་ལ་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་དམ།

༦༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་ལ་ཐོག་མ་ཞིག་མེད་དམ།

༧༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནམ།

༨༽ བདག་དང་འཇིག་�ེན་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་དང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནམ།

༩༽ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�ོངས་པའི་�ེས་�་གནས་སམ།

༡༠༽ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�ོངས་པའི་�ེས་�་མི་གནས་སམ།

༡༡༽ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�ོངས་པའི་�ེས་�་གནས་པ་དང་མི་གནས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནམ།

༡༢༽ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�ོངས་པའི་�ེས་�་མི་གནས་པ་དང་མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནམ།

༡༣༽ སེམས་ནི་�ས་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ།

༡༤༽ སེམས་དང་�ས་ཐ་དད་�ི་ཆོས་ཡིན་ནམ།

སངས་�ས་�ིས་འདི་འ�འི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�ི་བ་དག་ལ་ལན་མ་མཛད་པའི་ག�ང་རབ་�ི་�ོལ་�ན་ཞིག་ཡོད་ནའང༌། གནའ་བོའི་�་
གར་�་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་�ི་ནང༌། ང་ཚ�འི་འཚ�་གནས་དང་འཚ�་སའི་འཛམ་�ིང་འདིའི་�ོར་ལ་�ན་�་ཐོན་པའི་
གཞི་�འི་�ི་བ་འདིའི་རིགས་ལ་ད�ད་པ་ཞིབ་མོ་བཏང་བའི་ལོ་�ས་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད། ང་རང་གི་བོད་�ི་ནང་པའི་�བ་མཐས་མཚན་ཉིད་རིག་
པའི་ག�ང་�གས་�ི་གཅེས་ནོར་འདི་�ན་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད།

ནང་བ�ན་�་འཇིག་�ེན་ཆགས་�ལ་�ེང་བའི་ག�ང་�གས་གཙ�་བོ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་མངོན་པའི་�གས་ནི་ཐེ་ལཎ་དང༌། �ི་ལ�ྐ༌། འབར་
མ། ཀམ་པོ་�ི་ཡ། ལའོ་སི་བཅས་�ི་�ལ་ཁབ་�་དེང་སང་བར་�་གཙ�་བོར་དར་བའི་གནས་བ�ན་�ེ་པའི་�གས་�་�་ནང་པའི་�བ་མཐའ་མང་



པོས་�ན་མོང་ནས་ཁས་ལེན་�ེད། བོད་�་དར་བའི་ནང་བ�ན་ནི་ཐེག་ཆེན་�ི་ཆོས་ཏེ་�ག་པར་དཔལ་�ལ���་ནས་མར་�བ་པའི་ནང་ཆོས་�ི་
ག�ང་དེ་ཡིན་ནའང༌། མངོན་པའི་ག�ང་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་གཉིས་ནི་བོད་པའི་བསམ་�ོའི་དཔལ་ཡོན་
�ི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས། བོད་�་དར་བའི་ཆོས་མངོན་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་བ�ན་བཅོས་གཙ�་བོ་ནི་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་
�ིས་མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛ�ད་ཡིན། བོད་ལ་ཡོད་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་ག�ང་�གས་གཉིས་པ་ནི། �ས་འཁོར་�ི་ག�ང་དང་
དེའི་ཉམས་ལེན་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་གསང་�གས་�ོ་�ེ་ཐེག་པའི་བ�ན་བཅོས་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་�ོགས་བ�ས་�ས་པ་ལས་�བ་པའི་

ག�ང་�གས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། བཤད་�ོལ་ལ་སངས་�ས་�ིས་�ས་འཁོར་�ི་ག�ང་གཙ�་བོ་�མས་ག�ངས་པར་�གས་�ང༌། ག�ང་�གས་
འདིའི་བ�ན་བཅོས་�་ཤོས་�མས་ག་�ས་�ང་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཅིག་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་ནི་ཁག་པོ་རེད། �ས་རབས་བ�་གཅིག་པའི་ནང་
�ས་འཁོར་�ི་བ�ན་བཅོས་གཙ�་བོ་�མས་ལེགས་�ར་�ི་�ད་ནས་བོད་བ�ར་�ས་པ་ནས་བ�ང༌། འདིས་བོད་�ི་སངས་�ས་བ�ན་པའི་ནང་�་
གོ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་བ�ང་ཡོད།

ང་ལོ་ན་ཉི་�་ཡིན་�ས་མངོན་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་ག�ང་�གས་ལ་ཆེད་�་�ོང་�བས། ངས་འཛམ་�ིང་འདི་�ོར་མོ་ཡིན་པ་�ོགས་
ཟིན་ཅིང༌། �ས་དེབ་ཁག་�་�་བའི་�ེང་གི་མེ་རིའི་དོང་ཁའི་པར་སོགས་མཐོང་�ོང༌། �བས་དེར་སའི་གོ་ལ་དང་�་བ་གཉིས་ཉི་མ་ལ་�ོར་བ་
�ེད་པའི་གོ་�ོགས་�ར་ཙམ་ཞིག་ང་ལ་ཡོད། དེའི་�ིར་ངས་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ིས་བ�མས་པའི་མངོན་པའི་ག�ང་�གས་�ི་འཇིག་�ེན་
ཆགས་�ལ་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་�ས། �ང་པོ་བཤད་ན་དེས་ངའི་ཡིད་དབང་དམིགས་བསལ་�ིས་བ�ག་མེད།

མངོན་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པས་སའི་གོ་ལ་ལེབ་མོ་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་མཐའ་འཁོར་�་ཉི་མ་དང་�་བ་�་�་གནམ་�ི་ག�གས་�ང་
གིས་བ�ོར་ཡོད་པར་བཤད། �མ་གཞག་འདི་གཞིར་བཞག་ན་འཇིག་�ེན་�ི་�ེ་བར་ཡོད་པའི་རིའི་�ལ་པོ་རི་རབ་�ི་�ོགས་བཞི་ན་�ིང་ཆེན་
བཞི་ཡོད། དེའི་ནང་གི་�ོ་�ོགས་�ི་གི◌ླང་ཆེན་ནི་ང་ཚ�འི་སའི་གོ་ལ་ཡིན། �ིང་ཆེན་འདི་ཚ�་རེ་རེ་ལའང་�ིང་�ན་གཉིས་རེས་བ�ོར་ཡོད་པ་
དང་དེ་དག་གི་བར་ན་�་མཚ�་ཆེན་པོས་ཁེངས། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་འདི་གནས་གཞི་ཞིག་ལ་བ�ེན་ཡོད་ཅིང༌། གནས་གཞི་དེ་ཡང་བར་�ང་
�ོང་པའི་ནང་�ང་གི་�ས་�གས་�ིས་ཡར་བཏེགས་ཡོད་པར་འདོད། �ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ིས་ཉི་�འི་བོངས་ཚད་དང་�ོར་ལམ། དེ་དག་
དང་�ོ་འཛམ་�་�ིང་གི་བར་ཐག་བཅས་ལ་འ�ེལ་བཤད་ཞིབ་མོ་ཞིག་བ�བས་འ�ག

བོངས་ཚད་དང་བར་ཐག་གི་འ�ེལ་བཤད་ལ་སོགས་དེང་རབས་�ི་གནམ་ད�ད་རིག་པའི་མངོན་�མ་�ི་བདེན་དཔང་དང་ཡོངས་�་འགལ།

རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་�བ་མཐའ་ཁས་�ངས་ན་རང་ཉིད་�ི་གདེང་འཇོག་དམའ་�་གཏོང་བ་དང༌། མངོན་�མ་�ི་བདེན་དཔང་དང་
འགལ་ན་དེ་བས་�ང་ནོར་འ�ལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་�་འཛ�ན་ནང་པའི་ག�ང་�་ཡོད། དེའི་�ིར་མངོན་པའི་�གས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་
�ལ་རིག་པ་འདི་�་ཇི་བཞིན་གོ་བ་ལོན་པ་དཀའ། དོན་ངོ་མར་ནང་ཆོས་རང་ཉིད་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ནང་འཇིག་�ེན་
ཆགས་�ངས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འགལ་བ་ཅན་འགའ་ཡོད་པས། ནང་པ་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན། ཚན་རིག་ལ་�བ་�ེན་བཅོལ་མི་དགོས་པར་དེ་དག་གང་
ཞིག་ཡིན་�ང་ཐད་ཀའི་ཚ�ག་དོན་�ི་བདེན་དོན་ལ་དོགས་འ�ི་མི་�ེད་རང་�ེད་ཡིན། ང་རང་ཉིད་�ི་བསམ་�ལ་ལ་ནང་པས་མངོན་པའི་
�གས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ངེས་པར་�་འདོར་དགོས།

མངོན་པའི་�གས་�ི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ལ་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་རང་ཉིད་�ིས་�ང་ཡིད་ཆེས་ཅི་ཙམ་�ས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚ�མ་ཞིག་ཡིན།

ཁོང་གིས་�བས་དེར་�་གར་ནང་དར་བའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་འདོད་�ལ་འ�་མིན་གོ་རིམ་�ན་པའི་�ོ་ནས་བ�ན་པ་ཞིག་རེད། ཞིབ་�་
བཤད་ན། ནང་ཆོས་�ི་བ�ན་བཅོས་དག་གིས་�ི་�ོད་ཅེས་བ�ོད་པའི་འཇིག་�ེན་དང་དེའི་འ�ང་�ངས་�ི་འ�ེལ་བཤད་ནི། ནང་བ�ད་�ི་
སེམས་ཅན་�ང་�ངས་དང་དེ་དག་གི་འཚ�་གནས་�ི་འ�ེལ་བཤད་ལ་�ོས་ན་ཕལ་བ་ཡིན། ལོ་རབས་�མ་�་པའི་�བས་ལ་�་གར་�ི་�ོགས་�་
འ�ལ་བ�ད་�་ཆེར་�ས་པའི་བོད་�ི་མཁས་དབང་དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ་�ིས། སའི་གོ་ལ་�ོ་འཛམ་�་�ིང་�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པའི་མངོན་



པའི་�གས་�ི་འ�ེལ་བཤད་འདིས་གནའ་བོའི་�་གར་�ི་ས་ད�ིལ་མའི་ས་�་ཞིག་མཚ�ན་པའི་བསམ་�ལ་བཏོན་ཡོད། ཁོང་གིས་�ིང་ཆེན་
གཞན་ག�མ་�ི་འ�ེལ་བཤད་དེ་དེང་རབས་�ི་�་གར་ནང་གི་ས་བཤད་�ི་གནས་བབ་དངོས་ཡོད་ཁ་ཤས་དང་མ�ངས་�ལ་ཡིད་དབང་མེད་

�་འ�ག་པའི་གསལ་བཤད་ཅིག་�ས་འ�ག ཁོང་གི་འདོད་�ལ་འདི་བདེན་པ་ཡིན་མིན་དང༌། ཡང་ན་དོན་ངོ་མར་�་གར་�ི་ས་ཆ་དེ་ཚ�ར་
རིའི་�ལ་པོ་རི་རབ་�ི་མཐའ་�ོར་བར་འདོད་པའི་�ིང་ཆེན་དག་ལ་�ོས་ནས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་མིན་བཅས་ནི་ད་�ང་ཐེ་ཚ�མ་�ི་གནས་ཤིག་

ཡིན།

�་མོའི་ག�ང་རབ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་�་�ར་�མས་བར་�ང་�ོང་པའི་ནང་གཡེངས་པའི་ག�གས་�ང་�མ་པོ་ཡིན་པར་ག�ངས། འདི་ནི་དེང་
རབས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་ནང་གི་�་�ར་�ི་�ིག་གཞི་དང་མི་མ�ངས་པ་ཞིག་མ་རེད། �ས་འཁོར་�གས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་
རིག་པའི་ནང༌། ད་�འི་ང་ཚ�འི་ད�་ཚ�གས་ནང་གི་ནམ་མཁའི་ག�གས་�ང་དག་གི་འཕེལ་འ�ར་ལ་�ས་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་�ད་ཡོད། དང་པོ་
�ར་མ་�མས་�བ་པའི་�ེས་�་ང་ཚ�འི་ཉི་མའི་�ིམ་�ད་སོགས་�ང་བར་འདོད། དང་བ་བ�ས་པ་ཞིག་ལ། མངོན་པའི་�གས་དང་�ས་འཁོར་
�ི་�གས་གཉིས་ཀའི་ནང་འཇིག་�ེན་�ི་འ�ང་�ངས་ལ་�་�་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�ང་ནས། ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་འདི་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ངས་ལས་
འདས་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད། �གས་གཉིས་ཀའི་ནང་�་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་�ངས་ལས་འདས་པའི་དོན་�ི་འདི་
�ོན་�ད་�ོང་ག�མ་�ི་�ོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཞེས་པའི་ཐ་�ད་འདི་བཀོལ་�ོད་�ས་ཤིང༌། ༼ངའི་�་�ལ་ལ་འདི་ནི་འཇིག་�ེན་
�ི་ཁམས་�ང་�ར་བ�་དང་ཧ་ལམ་མ�ངས།༽ འདི་�ར་�ངས་ལས་འདས་པའི་འཇིག་�ེན་ཁམས་ཡོད་པར་�གས་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་�ེད།
དེའི་�ིར་ནང་པའི་�་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་�ིལ་པོ་ལ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་ནའང༌། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་�ེ་�ག་
པ་སོ་སོ་ལ་ཐོག་མ་དང༌། བར་མ། མཐའ་མའི་བ�ད་རིམ་བཅས་�ི་�ས་�བས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད།

འཇིག་�ེན་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་འཕེལ་འ�ར་ནི། �ོང་པ་དང༌། �བ་པ༑ གནས་པ། མཐར་འཇིག་པ་�ེ་�ས་རིམ་བཞི་དང་འ�ེལ་བའི་�ོ་ནས་
�ོགས་དགོས། �ས་རིམ་འདི་ཚ�་རེ་རེ་ཡང་ཧ་ཅང་རིང་བའི་བར་མའི་བ�ལ་བ་ཉི་�་ལ་གནས་པར་འདོད། �བ་པའི་བར་མའི་བ�ལ་བ་མཐའ་
མའི་ནང་�་སེམས་ཅན་�མས་འཕེལ་འ�ར་འ�ང་བ་དང༌། ས་དང་བར་�ང་གི་ཁམས་མ་གཏོགས་རང་�ང་གི་འ�ང་བ་ག�མ་�ེ་�་དང༌། མེ།
�ང་གང་ཡིན་ཡང་འཇིག་�ེན་ཞིག་འཇིག་པ་ལ་�་�ེན་�ེད་ཅིང༌། འ�ང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་�ེན་�ོན་མའི་ཁམས་�ི་འཇིག་པའི་�་�ེན་�་
སོང་ན་འ�ང་བ་དེ་ཉིད་འཇིག་�ེན་�ི་མ་ཞིག་�ེད་�ེད་�ི་�ེན་གཞིར་འ�ོ།

དེའི་�ིར་ནང་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་ནང་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ནི་�་བོ་ག�འི་�ེ་མའི་�ལ་�ངས་ལས་མང་བའི་�་�ལ་ཡོད་པར་

མ་ཟད། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་དེ་དག་�ན་�་�བ་པ་དང་འཇིག་པའི་ངང་�ལ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་�་བ་ཡང་ཡོད། �་�ལ་འདི་དག་གིས་
འཇིག་�ེན་ལ་རང་�་�བ་པའི་ཐོག་མ་ཞིག་མེད་པར་བ�ན་པ་དང༌། ཚན་རིག་ལ་�་བའི་�ི་བ་ཁག་ཅིག་འ�ེན་པར་�ེད་པ་�ེ། འབར་གས་
ཆེན་མོ་གཅིག་གམ་�་མ་�ང་ངམ། འཇིག་�ེན་གཅིག་གམ་�་མ། ཡང་ན་�ངས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དམ། ནང་པའི་འདོད་�ལ་�ར་
འཇིག་�ེན་ལ་�ངས་མཐའ་མེད་དམ། ཡང་ན་�ངས་མཐའ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་འདི་�་མཐའ་མེད་པར་�་བ�ེད་དམ།
ཡང་ན་�་�ེད་བཞིན་པ་འདི་དལ་�་འ�ོ་བར་མ་ཟད་�ིར་�ོག་�ེ། མཐར་�ག་འཇིག་�ེན་འདི་གོང་�་གཅིག་�་ཆགས་སམ། ང་ཚ�འི་འཇིག་
�ེན་འདི་ཐོག་མཐའ་མེད་པར་བ�ར་�ན་�ེད་པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ནམ། ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་�ི་བ་འདི་ཚ�འི་�ོར་ལ་ནན་ཏན་
�ས་ནས་�ོད་�ེང་�ེད་�ི་ཡོད། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་ད་�ང་�ི་བ་གཞན་ཞིག་ཡོད་དེ། མདོར་ན་འཇིག་�ེན་�ི་འབར་གས་ཆེན་མོ་གཅིག་ཁོ་ན་
�ང་བའི་དབང་�་བཏང་ནའང༌། དེ་ནི་འཇིག་�ེན་�ིལ་པོའི་ཐོག་མའི་འ�ང་�ངས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ད་�འི་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ེ་�ག་པ་
འདིའི་ཐོག་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ི་བ་འགོད་ཆོག ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པས་ད་�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མར་འདོད་པའི་འབར་
གས་ཆེན་མོ་འདི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་ཐོག་མ་ཡིན་མིན་�ི་�ི་བ་ནི་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་རེད།



ནང་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཐོག་མ་ངེས་ཅན་གཅིག་ཁོ་ན་ཡོད་པའི་�་�ངས་འདི་ནི་�ོག་�་ཅན་ཞིག་ཡིན། འདི་འ�འི་རང་�་�བ་པའི་
ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་ཚ�་གཏན་ཚ�གས་རིག་པའི་འ�ོ་�གས་�ས་ན་ང་ཚ�ར་འདམ་ཀ་གཉིས་ལས་མེད། འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་�ེ་�་འ�ས་�ི་ཆོས་
ཉིད་ལས་འདས་ཤིང་�ད་�་འཕགས་པའི་�ོ་རིག་ཅིག་གིས་འཇིག་�ེན་འདི་བ�ན་པ་དང༌། ཡང་ན་�་�ེན་གང་ཡང་མེད་པར་འཇིག་�ེན་
འདི་�བ་པའི་�་�ལ་གཉིས་ཡིན། ནང་པས་འདོད་�ལ་འདི་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་མི་�ེད། �ོན་�་སོང་བའི་�ོ་རིག་ཅིག་གིས་འཇིག་�ེན་འདི་
གསར་བ�ན་�ས་ཚ�་�ོ་རིག་དེའི་གནས་བབ་�ི་རང་བཞིན་དང༌། དེའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་ངོ་བོ་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་�ི་�ི་བ་
མང་པོ་ཞིག་�ག་ཡོད།

�ས་རབས་བ�ན་པའི་ནང་�ོན་པའི་ཚད་མའི་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཆོས་�གས་�ིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་རིང་�གས་དགག་པའི་ནང་པའི་

ཚད་�ན་�ི་དགག་�བ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། ཚད་མ་�མ་འ�ེལ་�་ཁོང་གིས་�་གར་�ི་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་རིང་�གས་
�ིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོད་པར་�ི་འ�ོས་�་བ�ིགས་པའི་བདེན་དཔང་�གས་�ེན་ཆེ་བ་�མས་བཀག་པ་དང༌། མདོར་བ�ས་ནས་བཤད་
ན། འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོད་པའི་�བ་�ེད་�མས་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། �ོན་�་སོང་བའི་�ོ་རིག་ཅིག་གིས་�ལ་ཅན་�ི་ཤེས་པ་དང་�ིའི་
དངོས་ག�གས་�ི་འཇིག་�ེན་བ�ན་ཏེ། ༼ཀ༽ཤིང་བཟོའི་ལག་ཆ་དང་འ�་བར་དེ་གཉིས་གོ་རིམ་ཅན་�ི་�ོ་ནས་འ�ག ༼ཁ༽མེ་ཏོག་གི་�ོད་
�ར་དེ་གཉིས་ལ་ག�གས་ད�ིབས་�ན། ༼ག༽�ན་མཁོའི་ཡོ་�ད་བཞིན་དེ་གཉིས་ལ་�་ཡི་�ེད་པ་�ན།

�ོད་�བ་འདི་ཚ�་ནི་�བ་�ོགས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོལ་�ན་ནང་གི་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་�ོད་�བ་�ེ་འཆར་འགོད་�ི་�བ་�ེད་ཟེར་

བ་དང་མ�ངས། འཆར་འགོད་�ི་�བ་�ེད་འདིས་རང་�ང་ཁམས་�ི་ནང་�་ང་ཚ�ར་�ང་བའི་གོ་རིམ་�ི་ཚད་གཞི་མཐོ་བོ་དེ་�ོ་རིག་ཅིག་གིས་
རང་�ང་ཁམས་འདི་བ�ན་པའི་བདེན་དཔང་�་འཛ�ན། �་ཚ�ད་བཟོ་མཁན་ཞིག་མེད་པར་�་ཚ�ད་ཅིག་ཡིད་ལ་འཆར་མི་�བ་པ་�ར། �ོ་རིག་
ཅིག་�ོན་�་མ་བཏང་བར་གོ་རིམ་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་ཡིད་ལ་འཆར་དཀའ།

�བ་�ོགས་�་འཇིག་�ེན་འདིའི་ཐོག་མ་བཀོད་པ་པོ་ཞིག་ལས་�ང་བའི་�་�ལ་འ�་མིན་དར་བ་�ར། གནའ་བོའི་�་གར་�འང་�་�ལ་འདི་
འ�འི་རིགས་�ེལ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�བ་མཐའ་གང་མང་�ང༌། ཐོག་མ་ནས་དར་བའི་�བ་མཐའ་ནི་�ངས་ཅན་པའི་ཡན་ལག་ཅིག་
ཡིན་ཞིང༌། འཇིག་�ེན་འདི་�ི་གཙ�་བོ་དང་�་དབང་�ག་གཉིས་�ི་བར་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་�ི་འ�ེལ་བ་�ང་བ་ལས་�བ་པར་འདོད།
འདི་ནི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ལ་གཞི་བཅོལ་ཞིང་ཚད་མཐོ་བོའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�མ་གཞག་ཅིག་ཡིན་ལ། འཇིག་�ེན་�ི་བཀོད་པ་
དང༌། འཚ�་གནས་�ི་དགོས་དམིགས། གཞན་ཡང་འཇིག་�ེན་འདིའི་�ད་ཆོས་�ོག་�ར་པ་�མས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ལ་བ�ེན་ཡོད་པར་
འདོད།

�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་རིང་�གས་�ི་�་བའི་ལངས་�ོགས་�ི་�་བར་འགལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཐེར་འདོན་�ས།

འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ལས་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མ་�ང་བར་�བ་པ་ནི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་�ིས་བ�ལ་�ོང་�ས་མོད། འོན་�ང༌། འཇིག་�ེན་
བཀོད་པ་པོའི་�གས་འཛ�ན་པ་ཚ�ས་མཐའ་མ�ག་ཆོས་ཉིད་འདི་འདོར་དགོས་པ་ཁོང་གིས་གསལ་བཤད་�ས་ཤིང༌། ཁོང་ཚ�ས་རང་�་�བ་པའི་
ཐོག་མ་ཞིག་�་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བའི་ཐོག་མར་བཞག་ནས་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་པའི་�་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་མ་མཐའ་ཡང་�གས་�་

བ�ན། ཐོག་མའམ་�་དང་པོ་འདི་ནི་�་�ེན་ལས་�བ་པ་མ་ཡིན་པར་�ག་པ་དང་རང་�་བའི་ངོ་བོ་འཛ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དེ་�ར་ཡིན་ན་
འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་�ི་ཆོས་དང་�ང་བ་བ�ན་པའི་�ས་པ་དེ་ལ་ཇི་�ར་ཡོད་དམ། �ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་རང་མཚན་པའི་�་ཐོག་མ་
འདི་འ�་ཞིག་ལ་�་འ�ས་�ི་�ེད་ལས་�ོར་མི་�བ་པར་ག�ངས། མདོར་བ�ས་ན། �་ཐོག་མ་ཞིག་གཞིར་འཛ�ན་པའི་�་�ལ་འདི་རང་�ང་
གང་�ན་�་�ང་བའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་ཚ�ད་དཔག་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་ར་�ོད་�ེད་�བ་པའི་བདེན་དོན་ཞིག་མིན།



�ས་རབས་བཞི་པའི་ནང་�ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་�ིས་�ེན་འ�ང་གི་�མ་གཞག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འཇིག་�ེན་འདིའི་འ�ང་�ངས་ལ་�་�ལ་

བ�ང༌། �མ་གཞག་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�་དང་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་བ་དང་འཇིག་པ་བ�ན་ཅིང༌། �ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་�ིས་�ེན་
འ�ང་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་�ེན་ག�མ་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད། དང་པོ། �ོན་�་སོང་བའི་�ོ་རིག་ཅིག་མེད་པའི་�ེན་འདི་ཡིན། �ོན་�་སོང་
བའི་�ོ་རིག་ཅིག་གིས་འཇིག་�ེན་འདི་བ�ན་པ་ཁོང་གིས་ཁས་ལེན་�ས་མེད། དེ་ཡང་འདི་འ�འི་�ོ་རིག་ཅིག་གཞིར་བཞག་ན་དེ་ཉིད་�་འ�ས་
�ི་ཆོས་ཉིད་ལས་ཡོངས་�་འདས་པ་ཡིན་དགོས་ཤིང༌། �་འ�ས་�ི་ར་བ་ལས་བ�ལ་བའི་�ེས་�་�ག་པ་ཞིག་གིས་�་འ�ས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་
པའི་�ས་པ་མེད་པས་ཆོས་གང་ཡང་བ�ན་པ་དང་འགོག་པ་�ེད་མི་�ས། གཉིས་པ། མི་�ག་པའི་�ེན་ཡིན། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བའི་འཇིག་�ེན་
འདི་བ�ན་པའི་�་དང་�ེན་དེ་དག་�ང་རང་ངོས་ནས་མི་�ག་པ་དང་འ�ར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་དགོས། ག�མ་པ། ཆོས་ཤིག་གིས་ཆོས་གང་
ཡང་�ང་བ་ཞིག་བ�ན་མི་�བ་པ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་བ�ན། �་དང་�ེན་�ི་འ�་ཚ�གས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གིས་འ�ས་�་�ེ་�ག་པ་ཞིག་བ�ན་
ཞིང༌། དེ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ན་མོང་གི་རང་བཞིན་ཅན་�ི་འ�ེལ་བ་ཞིག་ངེས་པར་�་དགོས། �ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་�ིས་འཇིག་�ེན་འདིའི་
�ོན་�་སོང་བའི་�ོ་རིག་ཅིག་མེད་པ་དང༌། �་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བའི་�ེང་བ་མཐའ་མེད་པ་�ེ་�ེན་འ�ང་གི་ཆོས་ཉིད་འདི་གཞིར་བཞག་ནས་
འཇིག་�ེན་འདིའི་ཐོག་མ་�ོགས་དགོས་པར་ག�ངས།

�ད་�་འཕགས་པའི་�ེས་�་ཞིག་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་འ�ང་�ངས་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པར་མི་འདོད་པའི་�་བའི་འ�ན་པ་འདི་ནང་ཆོས་དང་

ཚན་རིག་གཉིས་ཀར་གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད། ད�ད་པའི་ལམ་�གས་འདི་གཉིས་ཀས་�་བའི་ཆ་ནས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་རིང་�གས་ཁས་
མི་ལེན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལངས་�ོགས་ལ་�ོས་ན་དེ་ནི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་མིན། ཡིན་ཡང༌། �ོགས་གཅིག་ནས་འབར་གས་ཆེན་མོ་
རང་�་�བ་པའི་ཐོག་མ་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ས་ནས་དེའི་ཕ་རོལ་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། འཇིག་�ེན་འདི་ལ་རང་�་�བ་པའི་�ང་
རིམ་�ི་�ས་�བས་ཤིག་ཡོད་པ་�གས་�་བ�ན་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་�་བ་ཚ�ས་�ད་�་འཕགས་པའི་ཆོས་ཉིད་
�་�་ཞིག་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�་ཡིན་པ་མི་འདོད་བཞིན་�་ཁས་ལེན་�ེད་དགོས། འདི་ནི་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་�གས་�ི་བཀོད་པ་པོ་
དང་གཅིག་པ་མིན་�ང་འཇིག་�ེན་བ�ན་པའི་ཆ་ནས་�ོས་ན་�ད་�་འཕགས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདི་ཡང་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་དང་མ�ངས།

དེ་ལས་�ོག་�ེ་ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བསམ་�ལ་འདོན་བཞིན་པ་�ར། འབར་གས་ཆེན་མོ་ནི་ཚ་�གས་མ་བ�ན་པའི་�ས་�བས་ཤིག་ལས་
གཞན་མིན་ཚ�། འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ང་བ་འདི་ཞིབ་�འི་ལམ་ནས་གོ་�ོགས་ཟབ་མོ་ཞིག་�ེད་�་ད་�ང་�ག་ཡོད། ཚན་རིག་པ་མང་པོ་
ཞིག་གི་�་�ལ་ལ། འབར་གས་ཆེན་མོ་འདི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་རང་�་�བ་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་མིན་ད་�ང་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་�ས་ལ་བབས་
མེད། ད་�་ཡོད་པའི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་ཅན་�ི་བདེན་དཔང་གིས་ར་�ོད་�ེད་�བ་པ་ནི། �ང་�ལ་ཞིག་ལ། ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་
འདི་ཚ་�ོད་ཧ་ཅང་མཐོ་ཞིང་ཚགས་དམ་པའི་གནས་�ངས་ཤིག་ལས་འཕེལ་འ�ར་�ང་བ་ཁོ་ན་ཡིན། འབར་གས་ཆེན་མོའི་�མ་གཞག་གི་ཆ་
འ�་མིན་ལ་ཡིད་�ོན་�ང་བའི་བདེན་དཔང་མ་�ེད་པ་དང་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གོ་�ོགས་གཙ�་བོ་དང་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་

གཉིས་ཡོངས་�་གཅིག་�ིལ་མ་�ས་བར་�། འདིར་བཀོད་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་�ི་བ་གང་མང་ཞིག་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�བ་
ཁོངས་ལ་མ་གཏོགས་མངོན་�མ་ཚན་རིག་གི་�བ་ཁོངས་�་མི་འ�ད། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་འཇིག་�ེན་འདི་ནི། �ེན་གཞི་བར་�ང་ཁམས་དང༌།
ས་�་མེ་�ང་�ེ་�་བའི་འ�ང་བ་བཞི་བཅས་འ�ང་ཁམས་�་ལས་�བ། བར་�ང་ཁམས་ལས་འ�ང་བ་གཞན་�མས་�ི་གནས་གཞི་དང་�ས་
�ོལ་�ང་བར་འདོད། �ས་འཁོར་�ི་�གས་ལ་བར་�ང་ནི་ཡོངས་�་�ོང་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བ�ད་ལམ་�ི་�ལ་�་རབ་�ོང་པའམ་བར་�ང་གི་
�ལ་དེར་གནས་ཡོད། �ལ་�་རབ་དེ་�མས་ཧ་ཅང་�་བའི་ག�གས་ཅན་�ི་�ལ་�་རབ་དང་འ�་བར་བཤད། བར་�ང་ཁམས་འདི་ནི་འ�ང་བ་
བཞི་པོ་འཕེལ་འ�ར་དང་འཐོར་ཞིག་�ེད་སའི་�ེན་གཞི་ཡིན་ཞིང༌། འ�ང་བ་བཞི་པོ་བར་�ང་ཁམས་ནས་བ�ེད་པ་དང་�ར་ཡང་བར་�ང་
ཁམས་ལ་འཐིམ། འཐོར་ཞིག་གི་བ�ད་རིམ་�ི་གོ་རིམ་ནི་ས། �། མེ༑ �ང་རིམ་པ་�ར་ཡིན་པ་དང༌། �ེད་པའི་བ�ད་རིམ་�ི་གོ་རིམ་ནི་�ང༌།
མེ། �། ས་བཅས་ཡིན།



�ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་�ིས་གཞི་�འི་འ�ང་བ་འདི་ཚ�་ལ་འ�ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ཟེར་ཞིང༌། འདི་དག་མཐའ་གཅིག་�་ག�གས་ཅན་ལ་གོ་མི་
�ང་བ་ཚ�ག་ཐག་བཅད་ནས་ག�ངས། འ�ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་�ས་�གས་�ི་རང་བཞིན་�་འདོད་ཅིང༌། འ�ང་བ་བཞི་ནི་ག�གས་ཅན་�ི་
�ང་པོའི་�བ་ཆ་�་བ�ིས་ནས་འདི་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཁོང་གིས་�ད་པར་�ེས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ག�གས་ཅན་�ི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་�ེང་�་འ�ང་བ་
ཆེན་པོ་བཞི་དང་འ�ང་བ་བཞི་ནི་�་བ།༼ས༽ �ན་པ།༼�༽ �ོད།༼མེ༽ འ�ལ་�གས་༼�ང༽བཅས་རེད། བར་�ང་གི་�ལ་�ོང་པ་དག་གི་
�གས་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་བ་བཞི་པོ་�་བའི་གནས་རིམ་ནས་རགས་པའི་གནས་རིམ་བར་�་འ�ང་བ་དང༌། དེ་དག་རགས་པའི་གནས་རིམ་
ནས་�་བའི་གནས་རིམ་བར་�་རིམ་པས་འཐོར་ཞིག་�་སོང་ནས་�ར་ཡང་བར་�ང་གི་�ལ་�ོང་པའི་ནང་�་འཐིམ། བར་�ང་དང་དེའི་�ལ་
�ོང་པ་�མས་ཆགས་འཇིག་གི་བ�ད་རིམ་�ིལ་པོ་འདིའི་�ེན་གཞི་ཡིན། �ལ་ཟེར་བའི་ཐ་�ད་འདིས་ག�གས་ཅན་�ི་དངོས་པོ་ལ་�བ་ཟིན་པ་
ཞིག་�གས་�་�ོན་པས། བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་�ོང་པ་དེ་ཚ�ར་འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་པར་ཕལ་ཆེར་མི་འཚམ་མོད། འོན་�ང༌། �ོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་
བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་དེ་ཚ�འི་ཐད་ལ་ག�ང་�གས་ཁག་�་འ�ེལ་བཤད་�ང་�ང་ཞིག་ལས་མི་འ�ག

ནང་ཆོས་�ི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འཇིག་�ེན་འཕེལ་འ�ིབ་�ི་འཁོར་བ�ད་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། དང་པོ་
�བ་པའི་གནས་�བས་དང༌། དེ་ནས་གནས་པའི་གནས་�བས། འཇིག་པའི་གནས་�བས། འཇིག་�ེན་ཁམས་གསར་པ་ཞིག་མ་�བ་པའི་བར་�་
�ོང་པའི་གནས་�བས་བཅས་ཡོད། གནས་�བས་བཞི་པ་�ེ་�ོང་པའི་གནས་�བས་�་བར་�ང་གི་�ལ་�མས་གནས་པ་དང༌། དེ་དག་ལས་�ར་
ཡང་འཇིག་�ེན་གསར་པ་ཞིག་གི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འ�བ། བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་དེ་ཚ�འི་ནང་དངོས་ཁམས་�ི་འཇིག་�ེན་
�ིལ་པོའི་�་བའི་�་གནས་ཡོད། འཇིག་�ེན་འདི་དང་གང་ཟག་གི་�ིའི་�ང་པོ་�མས་�ི་�བ་�ལ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་འདོད་ཚ�། ང་ཚ�ས་
འཇིག་�ེན་འདིའི་�་�་སོང་བའི་འ�ང་བ་བཞི་པོ་ལ་བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་�ོང་པའི་ནང་ན་བཟོ་ད�ིབས་ཐོན་པའི་�ས་པ་ཇི་�ར་ཐོབ་པའི་

བ�ད་རིམ་དེར་ད�ད་པ་གཏོང་དགོས།

བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་འདི་ཚ�འི་�ས་�གས་�ེ་�ག་པ་སོ་སོར་བ�ེན་ནས་འཇིག་�ེན་�ི་བཟོ་བཀོད་དང༌། དེའི་ནང་གི་�་�ར་དང་�ར་མ། མི་
དང་�ད་འ�ོ་�་�་སེམས་ཅན་དང་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�བ། འཛམ་�ིང་གི་དངོས་ག�གས་�ི་མཐར་�ག་གི་�་དེ་ཡར་དེད་ཚ�་
བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་�མས་ཆེས་མཐའ་མ་ཡིན། �ལ་�་རབ་དེ་ཚ�་འབར་གས་ཆེན་མོ་༼འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མ་གང་ཞིག་ཡིན་ན་འ�།༽ལས་
�ང་�་བར་མ་ཟད། དོན་ངོ་མར་�ོན་�་ཐོར་ཞིག་�་སོང་བའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་�ག་�ལ་ཡིན། ངས་གོ་ཐོས་ལ་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་
�་བ་འགའ་ཤས་�ིས། ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་འདི་ཁོན་�ོམ་�ི་�ོང་ཆ་ཟེར་བ་ཞིག་ལས་�ང་བའི་འཕེལ་འ�ིབ་�ི་རང་བཞིན་�་འདོད་པའི་�་
�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་�ིན་ཡོད། ངའི་�་�ལ་ལ་འདི་ནི་�ས་འཁོར་�གས་�ི་བར་�ང་གི་�ལ་�་རབ་�ོང་པའི་�མ་གཞག་དང་འ�།

ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་�་�ལ་ལ། འབར་གས་ཆེན་མོ་�ང་ནས་ཐོག་མའི་�ར་ཆ་འགའ་ཤས་�ི་རིང་གི་གནས་�ངས་དེ་
ཤེས་�ོགས་�ེད་པར་ཧ་ལམ་སེལ་ཐབས་�ལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདིའི་ཆ་ཞིག་ནི་ང་ཚ�ར་�ས་མངའ་ཆེ་བའི་རང་�ང་
ཁམས་�ི་�ས་�གས་བཞི་�ེ། འཐེན་�གས་དང༌། �ོག་�ལ་ཁབ་ལེན་�ི་�གས། �ལ་�ན་�ི་ཚ�་�འི་�ས་�གས་ཆེ་བ་དང་�ང་བ་བཅས་�ི་
�ས་�ོལ་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�བས་འདིར་མེད་པས་ཡིན། �ས་�གས་འདི་དག་གི་�ས་�ོལ་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�བས་�ི་ཚགས་
དམ་པོའི་རང་བཞིན་�ོད་པ་དང༌། ཚ་�ང་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་འ�ིབ་པ་བཅས་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་�ལ་དང་ཧེ་ལེ་ཡམ་༼helium༽

�་�་ག�གས་ཅན་�ི་�་བའི་�ལ་�ན་�བ་པའི་གནས་�བས་�་�ང༌། འབར་གས་ཆེན་མོའི་ཐོག་མ་ཏག་ཏག་ནི་�ང་པའི་རང་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་
ཡིན། གནས་�བས་འདིར་�ིས་རིག་གི་མ�ངས་�ིས་དང་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་མཐའ་དག་ལ་�ས་�ོལ་�ོང་ཞིང༌། ཚགས་དམ་�ོད་དང་ཚ་
�ང་�་�་�ན་�་ཚད་འཇལ་�ེད་ཆོག་པའི་�ངས་འབོར་ཡང་གནས་�བས་འདིར་ངེས་མེད་ཡིན།



འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མར་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་ལ་མ�ངས་�ིས་བཀོལ་�ོད་དང༌། དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་�མས་ཚད་མ་ཡིན་
པའི་བདེན་འཛ�ན་དགོས་པས། མ�ངས་�ིས་དང་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་དག་གི་�ས་�ོལ་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་གནས་རིམ་�་མེད་ཚ�།
ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་རང་ཉིད་ལ་འ�ི་དགོས་པ་ནི་ཐོག་མའི་�ར་ཆ་འགའ་ཤས་�ི་རིང་གི་འབར་གས་ཆེན་མོའི་གནས་�ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ནམ་

ཡང་�ོགས་�བ་བམ། ངའི་�ོགས་པོ་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་བཤད་པ་�ར་ན། མཁས་པ་�མ་ད�ོད་ཅན་ཁག་ཅིག་གིས་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་
མའི་ཆགས་རིམ་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�ི་ཡོད། འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་སེལ་ཐབས་�ལ་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཚ�་ཐག་གཅོད་�ེད་�་ནི། ད་བར་�་ང་
ཚ�ས་�ེད་ཟིན་པའི་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་མཐའ་དག་གཅིག་�ིལ་�ེད་པའི་�མ་གཞག་གསར་པ་ཞིག་འཚ�ལ་�་ལ་རག་ལས་པར་འདོད།

ཕལ་ཆེར་འདི་འ�འི་གཅིག་�ིལ་�ི་�མ་གཞག་ཅིག་གིས་དེང་རབས་�ི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་ཕན་�ན་འགལ་བ་�་�ང་བའི་�་བའི་བཟོ་

བཀོད་གཉིས་ཏེ། �ོས་�བ་དང་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པ་གཅིག་མ�ན་བཟོ་�ིད། ངའི་གོ་ཐོས་ལ། �མ་གཞག་འདི་གཉིས་�ི་གཞི་�འི་�་
དོན་�མས་གཅིག་མ�ན་�ེད་�་ནི་ད་�འི་བར་�་�ང་མ་�ིད་པ་ཞིག་རེད། �ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་གིས་ང་ཚ�་ལ་གནས་�ལ་འདང་ངེས་ཤིག་
ཡོད་ཚ�་ཡང་དག་པའི་མ�ངས་�ིས་ལ་བ�ེན་ནས་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་གནས་�ངས་�ོགས་�བ་པར་བཤད། དེ་ལས་
�ོག་�ེ། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པས་འཇིག་�ེན་�་མོའི་ཆ་�ལ་�་མོ་�མས་ཤེས་�ོགས་མཐའ་འ�ོལ་བ་ཞིག་�ེད་མི་�བ་པར་བ�ན་པ་
དང༌། དེའི་�་མཚན་ནི་གཞི་�འི་གནས་རིམ་�་འཇིག་�ེན་འདི་ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་�ི་དབང་�་འ�ོ་བའི་ག�གས་ཅན་�མ་�འམ་ཁོན་�་
༼quanta ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་མིང་འདི་ལས་�ང༌།༽ལ་བ�ེན་ནས་�བ་ཡོད། གཅིག་�ིལ་�ི་�མ་གཞག་གསར་པ་ཞིག་གི་འོས་
ཚབ་ལ་ཐག་�ད་ཆེན་མོའི་�མ་གཞག་དང༌། ཨད་མི་༼M༽�མ་གཞག་�་�་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་མིང་�ན་པའི་�མ་གཞག་འ�་མིན་འདོན་�ི་

ཡོད།

འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ོར་ལ་གོ་�ོགས་ཆ་ཚང་ཞིག་འཚ�ལ་བའི་ལས་གཞི་འདིར་གོང་�་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ཚ�ར་�ོས་ནའང་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་

དཀའ་ངལ་གཞན་ཞིག་ཡོད། ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པས། གཞི་�འི་གནས་རིམ་�་ཆ་�ལ་�་མོས་གནས་�ངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཅི་
ཞིག་�ེད་པ་�ོན་དཔག་འ�ལ་མེད་�ེད་མི་�བ་པར་བ�ོད། དེའི་�ིར་ཆ་�ལ་�་མོའི་མངོན་�ལ་�ོན་དཔག་�ེད་པ་ནི་ངེས་མེད་�ི་�ེད་ཐབས་
ཤིག་གི་ལམ་ནས་�ེད་�ི་ཡོད། གལ་ཏེ་འདི་འ�་ཡིན་ཚ�་�ིས་ཐབས་�ི་�ིག་གཞི་ཇི་�ར་�ས་�ོབས་ཆེ་ཡང༌། ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་གམ་�ང་བ་
ཞིག་གི་ཐོག་མའི་གནས་�ངས་�ོར་�ི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་དེ་ནམ་ཡང་ཆ་མི་ཚང༌། དེ་བཞིན་ང་ཚ�ས་ཆོས་དེ་དག་གི་འ�ང་འ�ར་�ི་འཕེལ་�ོགས་
�ང་ཚ�ད་དཔག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ེད་མི་�བ། རབ་ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་བདེན་�ིད་པའི་ཚ�ད་དཔག་ཅིག་�ེད་�བ་�ང༌། འཇིག་�ེན་འདི་ཡོངས་�་
�ོགས་�་ཕར་ཞོག ཐ་ན་�ལ་�ན་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཡང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ོགས་མི་�བ།

ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་ང་ཚ�ས་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ོགས་མི་�བ་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད། ཐེག་ཆེན་�ི་བ�ན་བཅོས་ཤིག་�ེ་
མདོ་ཕལ་ཆེན་�ི་ནང་�་�ངས་མཐའ་མེད་པའི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཡོད་པ་དང་མིའི་ཤེས་ཡོན་ནི་ཚད་ཅན་ཡིན་པ་སོགས་ག�ངས་འ�ག

ག�ང་རབ་དེའི་དཔག་�་མེད་པའི་ལེ�འི་ནང་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་�ངས་གནས་རིང་པོ་ཞིག་བཀོད་ནས་དཔག་�་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ།
�ན་�་མཐའ་ཡས་པ། མ�ངས་པ་མེད་པ་�་�འི་ཐ་�ད་བེད་�ོད་�ས་ཤིང༌། �ངས་གནས་མཐོ་ཤོས་དེ་མ་བ�ོད་པའི་�་བཞི་ཟེར་བ་འདི་ཡིན།
དེ་ནི་བ�ོད་�་མེད་པ་དེ་ཉིད་བ�ོད་�་མེད་པས་བ�ར་བའི་འ�ས་�་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། ངའི་�ོགས་པོ་ཞིག་གིས་�ངས་འདི་ ༡༠༥༩ �ར་
འ�ི་ཆོག་པར་བཤད་�ོང༌། མདོ་ཕལ་ཆེན་�ི་ནང་�་སེམས་ལ་མི་ངེས་པའི་�ངས་ཀ་འདི་ཚ�་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་�ེང་ལ་�ོར་བ་དང༌། གལ་ཏེ་
མ་བ�ོད་པའི་འཇིག་�ེན་�མས་�ལ་�ན་ལ་བ�ར་ནས་�ལ་�ན་རེ་རེའི་ནང་�་མ་བ�ོད་པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་བ�ག་ཚ�། ད་�ང་ཡང་འཇིག་
�ེན་ཁམས་�ི་�ངས་མི་ཟད་པར་ག�ངས།

ག�ང་རབ་འདིའི་ནང་�ན་ཞིང་འཇེབས་པའི་�ན་ངག་གི་ཚ�གས་བཅད་�ི་ལམ་ནས་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བའི་རང་བཞིན་�ི་འཇིག་�ེན་འདི་�་

མཐའ་�ལ་བའི་བར་�ང་གི་�ོགས་ཡོངས་�་�བ་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་�་བ་�ེ་དབང་པོའི་�ན་�ི་�་བ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་བ�ར་འ�ག �་བའི་



མ�ད་པ་རེ་རེའི་�ེང་ཤེལ་�ི་རིན་པོ་ཆེ་རེ་ཡོད། རིན་པོ་ཆེ་དེ་�་བའི་�ེང་གི་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་�མས་ལའང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། རིན་པོ་
ཆེ་གཞན་�མས་དེའི་ནང་�་འཆར། འདི་འ�འི་�་བ་ཞིག་གི་�ེང་རིན་པོ་ཆེའི་�ན་ཆ་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་ད�ིལ་དང་མཐའ་གང་�འང་མེད།
རིན་པོ་ཆེ་རེ་རེའི་ནང་�་བའི་�ེང་གི་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་ཐམས་ཅད་འཆར་བས་རང་ཉིད་ད�ིལ་མར་གནས་ཤིང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་ཉིད་
གཞན་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་�་འཆར་བས་རང་ཉིད་མཐའ་�་ཡོད། འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་བར་ལ་�ེན་འ�ེལ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པས།
ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཞིག་མིན་ཚ�་ཐ་ན་�ལ་�ན་གཅིག་�ང་ཆ་ཡོངས་�་�ོགས་མི་�ིད། མདོར་ན། �ལ་�ན་གཅིག་ཆ་ཡོངས་�་�ོགས་པར་
�ལ་�ན་དེ་དང་མཐའ་མེད་པའི་འཇིག་�ེན་འདིའི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའི་འ�ེལ་བ་དེ་ཚ�་ཡང་�ོགས་དགོས།

�ས་འཁོར་�ི་�གས་ལ་འཇིག་�ེན་�ེ་�ག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་མ་�བ་པའི་�་རོལ་�་�ོང་པའི་རང་བཞིན་�་གནས་ཤིང༌། འཇིག་�ེན་�ེ་
�ག་པ་དེའི་ག�གས་ཅན་�ི་�བ་ཆ་ཐམས་ཅད་�ས་པའི་ངོས་ནས་བར་�ང་གི་�ལ་�ོང་པའི་རང་བཞིན་�་གནས་པར་འདོད། འཇིག་�ེན་�ེ་
�ག་པ་དེའི་ནང་འཕེལ་འ�ར་�ེད་པར་�ོགས་པའི་སེམས་ཅན་དག་གི་ལས་�ི་འཕེལ་�ོགས་�ིན་པའི་�བས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་�ང་གི་�ལ་

�མས་འ�་འགོ་�གས་ནས་འཇིག་�ེན་�ི་�ང་བ�ན། དེ་ནས་མེའི་�ལ་�མས་དེ་དང་གཅིག་མ�ངས་�་འ�ས་ནས་�ས་�གས་ཆེ་བའི་ཚ་
�བས་བ�ེད་ཅིང༌། ཚ་�བས་དེ་�ང་བ�ད་ནས་བ�ོད་པར་�ེད། �ིས་�་�འི་�ལ་�མས་འ�ས་ནས་�ོག་དང་�ན་�་ཆར་ཆེན་འབབ། མ�ག་
�་སའི་�ལ་�མས་འ�ས་ནས་འ�ང་བ་གཞན་དང་འ�ེས་�ོར་�ས་ཏེ་�་བའི་རང་བཞིན་�་ཆགས། འ�ང་བ་�་པ་ནི་བར་�ང་ཁམས་ཏེ་
འ�ང་བ་གཞན་ཚང་མའི་�ེང་�་�ན་�ེས་�ི་�ས་�གས་�་�འི་རང་བཞིན་�་�བ་པས། རང་ཉིད་ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་གཞི་ཞིག་
མེད་པར་འདོད། བ�ལ་བ་རིང་པོ་ཞིག་གི་བ�ད་རིམ་�ོད་འ�ང་ཁམས་�་པོ་འདི་�་བ�ེད་ནས་ང་ཚ�་ལ་མངོན་�མ་�་�ང་བའི་དངོས་ཁམས་
�ི་འཇིག་�ེན་འདི་འ�་འ�བ་�ི་ཡོད།

ང་ཚ�ས་འདི་བར་�་འཇིག་�ེན་འདི་ད�་ཚ�གས་དང༌། �་ག་ནག་པོ། �ར་མ། �་�ར། �ད་མཚར་བའི་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�ལ་�་མོ་བཅས་�ོག་མི་
�ན་པའི་ག�གས་ཅན་དང་�ས་�གས་འ�ེས་མ་ཁོ་ན་ལས་�བ་པ་གཞི་�་བ�ང་ནས་�ེང་�ོང་�ས་ཡོད། འོན་�ང༌། ནང་པའི་�་�ལ་ལ།
�མ་ཤེས་དེ་ཡང་འཇིག་�ེན་�ི་�བ་ཆ་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། འཇིག་�ེན་ཁམས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་ཆགས་རིམ་དེ་སེམས་ཅན་
དག་གི་ལས་�ི་འཕེལ་�ོགས་དང་འ�ེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་�་�ལ་འདི་�ས་འཁོར་དང་མངོན་པའི་�གས་གཉིས་ཀའི་ནང་�་ཡོད། དེང་
རབས་�ི་�ད་ཆ་བཤད་�ངས་�ས་ན། ནང་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་ནང་ང་ཚ�འི་སའི་གོ་ལ་ད་�འི་�མ་པར་�བ་པ་ཡང་འདིའི་�ེང་
�་འཚ�་བཞིན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་འཕེལ་འ�ར་ལ་�ེན་གཞི་�ེད་པའི་དོན་�་ཡིན།

ངས་འདིར་ལས་�ི་�ོར་ལ་�ེང་�ོང་�ས་ནས་ནང་ཆོས་�ར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་�ི་�ས་�ོལ་ལས་�ང་བ་རེད་ཟེར་�ི་མེད། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་
�་ལས་�ི་ཆོས་ཉིད་དང༌། རང་�ང་གི་�་འ�ས་�ི་�ས་�ོལ་བར་ལ་�ད་པར་གསལ་པོ་ཞིག་འ�ེད་དགོས། �་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ནི་�་�ེན་
འ�་ཚ�གས་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་འ�ས་�་འ�་ཚ�གས་ངེས་ཅན་ཞིག་བ�ེད་པའི་རང་�ང་གི་འ�ོ་�གས་ཤིག་རེད། ལས་ནི་�ན་�ོང་ཞིག་གིས་
བ�ེད་པའི་�་�ོད་ལས་འ�ས་�་ངེས་ཅན་ཞིག་འ�ང་བ་འདི་ཡིན། དཔེར་ན། ནགས་ཚལ་ཞིག་གི་ནང་མེ་�ང་�ེ་ཤིང་�ལ་�མ་པོ་འགའ་མེས་
བ�ང་བས་ནགས་ཚལ་དེ་མེར་ཤོར་བ་ཡིན་ན། མེ་དང་ཤིང་གི་རང་བཞིན་ལ་བ�ེན་ནས་ཤིང་ནགས་དེ་མེས་ཚ�ག་ནས་�་བ་དང་སོལ་བར་འ�ར་
བ་ནི་�་འ�ས་ཆོས་ཉིད་�ི་�ས་�ོལ་ཡིན་པ་ལས་ལས་དང་འ�ེལ་བ་མེད། འོན་�ང༌། སེམས་�ན་ཞིག་གིས་མེ་དེ་�ར་ནས་གསོད་�་བ�ེད་པས་
ནགས་ཚལ་མེ་ལ་ཤོར་བའི་དོན་�ེན་�ང་བ་ཡིན་ན། ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད།

ང་རང་ཉིད་�ི་�་�ལ་ལ། འཇིག་�ེན་ཁམས་ཤིག་གི་ཐོག་མའི་�ང་བའི་བ�ད་རིམ་མཐའ་དག་རང་�ང་གི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་དང་འ�ེལ་
བའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། འཇིག་�ེན་ཁམས་དེ་དང་འ�ེལ་བའི་ལས་འ�ས་ནི་�ས་�བས་གཉིས་ལ་འ�ང་བར་�མ། འཇིག་�ེན་དེ་འཕེལ་
འ�ར་�ང་ནས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�་�ོག་གི་�ེན་གཞི་�ེད་�བ་པའི་གནས་�བས་�། འཇིག་�ེན་དེའི་ལས་�ལ་ནི་དེར་གནས་བཅའ་བར་�ེད་པའི་



སེམས་ཅན་�མས་�ི་ལས་དང་འ�ེལ་ཞིང༌། ཕལ་ཆེར་དེ་ལས་�ང་�ོགས་དཀའ་བ་ནི་ལས་�ི་�གས་�ེན་ཐོག་མ་�ེ། འཇིག་�ེན་དེར་�ེ་བར་
འ�ར་བའི་སེམས་ཅན་དག་གི་ལས་�ི་འ�ས་�་�ིན་པ་དེ་ཡིན། འདིས་འཇིག་�ེན་དེ་འ�བ་པར་�ེན་�ེད།

ནང་པའི་�ོལ་�ན་ལ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་�ིས་མ་གཏོགས་ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་འདི་རང་�ང་གི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་དང་

མཚམས་གང་�་�ོར་བ་�ོགས་མི་�བ་པར་བཤད། འ�ེལ་བཤད་མི་མ�ན་པ་གཉིས་ཏེ། �་མས་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�ང་དང་དེའི་ནང་
�་གནས་པའི་སེམས་ཅན་�མས་ལས་ལས་�ེས་པར་བ�ོད། �ི་མས་རང་�ང་གི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་རིམ་�ིས་
འཕེལ་འ�ར་�ང་བར་བ�ོད་པ་འདི་གཉིས་གཅིག་མ�ན་�ེད་�་ནི་�ོག་�་ཞིག་ཡིན། གནའ་བོའི་ནང་པའི་ག�ང་�་�ོགས་གཅིག་ནས་བེམ་
པོ་དང་�ོགས་གཞན་ནས་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་�་འ�ས་�ི་�ས་�ོལ་རེ་རེ་ཡོད་ཅིང༌། �་འ�ས་�ི་�ས་�ོལ་མི་འ�་བ་དེ་གཉིས་�ིས་�ེད་ལས་དང་
�ད་ཆོས་�ང་མི་འ�་བ་རེ་བ�ེད་པར་བ�ོད། �ེད་ལས་དང་�ད་ཆོས་དེ་ཚ�འི་རང་བཞིན་དང༌། �་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བ་དང་�ས་�ོལ་བཅས་�ི་
གོ་�ོགས་ལ་བ�ེན་ནས་བེམ་པོ་དང་ཤེས་པའི་ཐད་ལ་�ེས་དཔག་�ེད་ཅིང༌། �ེས་དཔག་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ར་ངེས་ཤེས་འཐོབ་ཆོག བ�ད་
རིམ་འདི་ལ་ཆོས་ཉིད་དང་�ོས་པ། �་བ་�ེད་པ་དང་འཐད་པ་བཅས་�ི་རིག་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་ནས་�་འཛ�ན་ཞིག་�་གཏན་འབེབས་�ས་
ཡོད།

དེས་ན་རིག་པ་བཞི་པོ་འདི་༼ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་གཞིར་བཞག་ན་རིག་པ་བཞི་པོ་འདིས་རང་�ང་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་�མས་

�བ་ཡོད།༽ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ལ་མ་བ�ེན་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་འདི་དག་གི་གནས་�ངས་�ང་རང་ཉིད་འ�ག་སའི་འཇིག་�ེན་དེའི་ནང་
གི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ལས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་དམ། གནད་དོན་འདི་ནི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་འ�ེལ་བའི་�ི་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད་
པ་དེ་ཚ�་དང་མ�ངས། འཇིག་�ེན་གཞན་ཞིག་གི་ནང་ད་�འི་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཚ�་དང་�་བ་ཉིད་ནས་མི་འ�་བའི་ཆོས་ཉིད་
གཞན་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚ�ར་ཆ་�ས་ཡོད་པའི་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཚ�་ཡོད་�ིད་པའི་འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་�་བདེན་པར་
གནས་སམ། འཇིག་�ེན་ཁམས་མ་འ�་བ་ཞིག་གི་ནང་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་མ་འ�་བ་ཁག་ཅིག་འ�ག་པ་ཡིན་ཚ�། ༼ནང་པའི་�་�ལ་ལ།༽
ཐ་ན་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་�མས་�ང་འཇིག་�ེན་དེར་�ེ་བར་འ�ར་བའི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ལས་དང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པ་བ�ན་

ཡོད།

སེམས་ཅན་�མས་�ི་ལས་�ི་འཕེལ་�ོགས་དང༌། ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་འཕེལ་འ�ར་བར་�ི་འ�ེལ་བའི་�ང་རིམ་འདི་ནང་པའི་
འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པའི་�མ་གཞག་ཁག་གི་འཆར་�ོ་ལ་ཇི་�ར་�ང་ངམ། ཐབས་ལམ་གང་འ�་ཞིག་བ�ད་ནས་ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་
འདི་ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་ཞིག་གི་འཕེལ་འ�ར་དང་འ�ེལ་བ་འ�ང་ངམ། �ི་ཡོངས་ནས་�ི་བ་འདི་ཚ�འི་�ོར་ལ་ཆོས་མངོན་པའི་ག�ང་
གིས། སེམས་ཅན་ཞིག་འཚ�་བའི་ཁོར་�ག་དེ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་�ན་མོང་གི་བདག་འ�ས་ཡིན་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཞན་
གང་ཡང་བ�ོད་མེད། འོན་�ང༌། �ས་འཁོར་�ི་ག�ང་གི་བ�ན་བཅོས་ཁག་�་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་དང་དེའི་ནང་�་འཚ�་བའི་སེམས་ཅན་
�མས་�ི་�ས་�ང་བར་དང༌། �ིའི་འཇིག་�ེན་�ི་རང་�ང་གི་འ�ང་བ་དང་སེམས་ཅན་�ི་�ས་�ང་�ེང་གི་འ�ང་བ་�མས་�ི་བར་དང༌། བར་
�ང་གི་ག�གས་ཅན་�ི་�ང་པོ་དག་གི་བ�ད་འ�ོས་�ི་འཕེལ་འ�ིབ་དང་སེམས་ཅན་�ི་�ས་�ང་�ེང་གི་འ�ར་བའི་བར་བཅས་ལ་འ�ེལ་བ་

དམ་པོ་ཡོད་པར་ག�ངས། �ས་འཁོར་�ི་ག�ང་ན་ཕན་�ན་�ི་འ�ེལ་བ་འདི་ཚ�་དང༌། སེམས་ཅན་ཞིག་གི་�ོང་བའི་ནང་འདི་ཚ�འི་མངོན་�ལ་
སོགས་ལ་འ�ེལ་བཤད་ཞིབ་མོ་�ས་འ�ག དཔེར་ན། ཉི་འཛ�ན་དང་�་འཛ�ན་�ིས་སེམས་ཅན་ཞིག་གི་ད�གས་�ི་�་བ་ལ་འ�ར་བ་བཏང་ནས་
སེམས་ཅན་དེའི་�ས་�ང་ལ་ཇི་�ར་�གས་�ེན་ཐེབས་�ལ་གསལ་བཤད་�ས་ཡོད། འ�ེལ་བཤད་དེ་ཚ�་ཁག་ཅིག་ནི་མངོན་�མ་�ི་�ོང་�་ཡིན་
པས་ཚན་རིག་གིས་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཞིག་�ས་ན་འ�ས་�་ཅི་འ�་ཞིག་འ�ང་ངམ་�མ།



ཐ་ན་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ོར་ལ་ཚན་རིག་གི་�མ་གཞག་ཟབ་མོ་འདི་ཚ�་ཡོད་ནའང༌། ངས་ད་�ང་�ི་བ་གལ་ཆེན་གང་མང་ཞིག་འ�ི་
འདོད་པ་ནི། འབར་གས་ཆེན་མོའི་�་རོལ་ལ་ཅི་ཞིག་གནས་ཡོད་དམ། འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་གང་ནས་�ང་ངམ། �་�ེན་གང་ཞིག་གིས་འབར་
གས་ཆེན་མོ་དེ་བ�ེད་དམ། �་མཚན་ཅིའི་�ིར་ང་ཚ�འི་སའི་གོ་ལ་འཕེལ་འ�ར་�ང་ནས་ཚ�་�ོག་གི་�ེན་གཞི་ཞིག་�་�བ་པ་ཡིན་ནམ། འཇིག་
�ེན་�ི་ཁམས་དང་དེའི་ནང་�་འཕེལ་འ�ར་�ང་བའི་སེམས་ཅན་བར་�ི་འ�ེལ་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཚན་རིག་པས་�ི་བ་འདི་ཚ�་ལ་གོ་�་གང་ཡང་
མེད་པར་མཐོང་བ་དང༌། ཡང་ན་ཁོང་ཚ�ས་�ི་བ་འདི་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ིད་�ང་དེ་དག་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་
�ི་�བ་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་ཁས་ལེན་མི་�ེད། གང་�ར། དེ་འ�་ཡིན་ཚ�་�་�ལ་འདི་གཉིས་ཀས་འཇིག་�ེན་�ི་ཐོག་མའི་�ོར་�ི་ང་ཚ�འི་
ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཚད་བཀག་ངེས་ཅན་ཞིག་�ན་པ་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད། ང་ནི་�ོགས་གཅིག་�་�ང་བའི་དངོས་གཙ�་�་བའི་འཇིག་�ེན་
�་�ལ་ཞིག་གི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་དང༌། ཡང་ན་ཆེད་ལས་�ི་གནོན་�གས་སོགས་�ི་དབང་�་སོང་མེད་ཅིང༌། ནང་ཆོས་ནང་འཇིག་�ེན་
འདིར་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པས། ངས་འབར་གས་ཆེན་མོའི་ཕ་རོལ་ལ་བ�ས་ནས་དེའི་�་རོལ་ལ་ཅི་ཞིག་�ང་ཡོད་�ིད་པའི་གནས་�ངས་
�ི་ཐད་ལ་བསམ་གཞིགས་�ེད་པར་�ོ་བ་འཕེལ།། །།

མཆན།

ཕེའི་�ེ། ༼Piet Hut༽

ཁོང་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕི་རིན་སི་�ོན་ནང་གི་ཆེས་མཐོའི་ �ོབ་གཉེར་ཁང་�་གནམ་ད�ད་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་ཞིག་རེད།
ཉི་ཧོང་གི་�ལ་ས་�་ཡོད་པའི་�ོད་ཁེའོ་མཐོ་�ོབ་�་ཆེས་མ�ོགས་ཤོས་�ི་ �ོག་�ད་བཟོ་བ�ན་�ི་ལས་གཞིའི་ནང་�འང་�གས་འ�ག

�ན་མོང་གི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག ༼the theory of general relativity༽

འཐེན་�གས་�ི་ཆོས་ཉིད་དང༌། �ོས་�བ་�ི་ཆོས་ཉིད་དག་གི་བར་�་ཡོད་པའི་མཐོང་ཆོས་�་�ར་པའི་འགལ་�་ དེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་
པའི་ཆེད་�། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ིས་�མ་གཞག་འདི་གཏན་འབེབས་�ས། བཤད་�ལ་ལ། �ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་དང་མི་
འ�་བར། �ན་མོང་གི་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་འདི་ནི་འཛམ་�ིང་ནང་གི་མི་བ�་ཡིས་མ་ གཏོགས་�ོགས་མེད་པར་�གས། �མ་གཞག་འདིས་
བ�ན་པའི་གནད་དོན་གང་མང་ཞིག་ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་�འི་ལམ་ནས་ར་ �ོད་�ས་ཟིན། དཔེར་ན། འོད་ནི་བར་�ང་གི་ག�གས་�ང་ཆེན་པོ་�ེ་
�་�ར་དང་�ར་མ་�་�་བ�ད་ནས་ བ�ོད་�བས་འ�ོགས་ནས་འ�ོ་བ་ཞིབ་�་�ེད་�བ་པ་ཞིག་རེད།

ཨ་ལར་ཁི་ཛམ་ཌར། ༼Alexander Friedmann 1888-1925༽

�་�་�་ནས་ཡིན་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་རིག་པ་དང་ �ིས་རིག་�་བ་ཞིག་�ེ། ཁོང་ནི་དམག་ཆེན་དང་པོའི་ནང་�་�གས་�ོང་བ་དང༌། དེ་
བཞིན་ ༡༩༡༧ ལོའི་�་�་�འི་གསར་བ�ེ་ཆེན་མོའི་�ོ་བ་ཡང་�ོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གི་ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་�་དེ་ཚ�ས་འབར་གས་
ཆེན་མོའི་�མ་གཞག་འདི་ཚན་རིག་གི་ �མ་གཞག་ཚད་�ན་ཞིག་ཆགས་པའི་བ�ད་རིམ་ནང་གོ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་བ�ང་ཡོད།

ཡེ་�ེ་ཝིན། ༼Edwin Hubble 1889-1953༽

ཨ་མི་རི་ཀའི་གནམ་ད�ད་རིག་པ་�་བ་ཞིག་�ེ། ཁོང་གིས་ད�་ཚ�གས་�་མོ་ལས་གཞན་པའི་ད�་ཚ�གས་གསར་�ེད་�ས་ནས་ཚན་རིག་གི་
འཇིག་�ེན་�ི་གོ་�ོགས་དེ་�་བ�ེད། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་འཇིག་�ེན་འདི་�་�ེད་བཞིན་པའང་ཁོང་གི་ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་ �ས་བ�ན་པ་ཞིག་



རེད།

ཧཕི་རད་�ི། ༼Fred Hoyle 1915-2001༽

ད�ིན་ཇིའི་གནམ་ད�ད་རིག་པ་�་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་གི་�ོག་བཟོའི་བ�མས་�ང་འ�ི་མཁན་ཡང་རེད།

ཧེ་ལི་ཡམ། ༼helium༽

གཡོ་འ�ལ་དང་མདོག་དང་�ི་མ་མེད་ཅིང་འབར་དཀའ་བའི་�ང་ ག�གས་ཤིག



འཕ ེལ་འ�ར་ར ིག་པ ་དང༌ ། ལས་� ི་�མ་གཞག ས ེམས་ཅན་� ི་འཇ ིག་� ེན །

༄༅། །ཚ�་�ོག་གི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་�ི་བ་འདི་ཇི་�ར་བཀོད་པ་ལ་མ་�ོས་པར། �ི་བ་འདིས་མགོ་མ�ག་མ�ན་པའི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་
ཞིག་�ེལ་བར་བ�ོན་པའི་ཤེས་ཡོན་�ི་ལས་གཞི་གང་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞིག་�ོད་�ི་ཡོད། དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་དང་འ�་བར་ནང་ཆོས་�ིས་
ཆེས་�་བའི་གནས་རིམ་�་�ོ་�མ་�་ཞིག་དང་མི་�་�་སེམས་ཅན་ཞིག་གི་�ས་�ི་�་བའི་�བ་ཆ་གཉིས་�ི་བར་ལ་ངོ་བོའི་ཐད་ནས་�ད་པར་

མེད་པའི་�་�ལ་འཛ�ན། �ོ་ཞིག་ག�གས་ཅན་�ི་�ལ་�་རབ་འ�ས་པ་ལས་�བ་པ་བཞིན་མིའི་�ས་པོ་ཡང་དེ་དང་མ�ངས་པའི་ག�གས་ཅན་
�ི་�ལ་�་རབ་ལས་�ང༌། དོན་ངོ་མར་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཡོངས་དང་དེའི་ནང་གི་དངོས་ག�གས་ཐམས་ཅད་�བ་�ས་གཅིག་པ་ལས་�བ་
ཅིང༌། �བ་�ས་དེ་ཚ�་མ�ག་མཐའ་མེད་པར་ཡང་ཡང་བཀོལ་�ོད་�ེད་དེ། ཚན་རིག་གི་�་�ལ་ལ་ང་ཚ�འི་�ས་པོའི་�ེང་གི་�ལ་�ན་�མས་
�ས་རིང་པོ་ཞིག་གི་�ོན་ལ་ཆེས་�ང་ཐག་རིང་བའི་མཁའ་ད�ིངས་�ི་�ར་མའི་ཆ་ཤས་ཡིན།

འོན་�ང༌། �ོ་ཞིག་དང་མི་འ�་བར་མིའི་�ས་པོས་ཚ�་�ོག་དང་�མ་ཤེས་�ི་�ེན་གཞི་�ེད་�བ་པ་ཇི་�ར་�ང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་�ི་བ་འདི་
�ག་ཡོད། དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་�ིས་ལན་�ི་�བ་�ེན་ནི། ག�གས་ཅན་�ི་�བ་ཆའི་འ�་འཛ�མས་�ོག་འཛ�ང་ཅན་�ི་ནང་�་
འཛ�མས་�ི་གནས་རིམ་ཚད་མཐོ་བོ་ལ་ཚད་མཐོ་བའི་གནས་རིམ་�ི་�ད་ཆོས་ཐོན་པའི་�་བ་འདི་ཡིན། གསལ་པོར་བཤད་ན། དེང་རབས་�ི་�ེ་
དངོས་རིག་པས་�ལ་�ན་�ི་འ�་འཛ�མས་�ོག་འཛ�ང་ཅན་�ི་ནང་�་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་དང་རིགས་�ས་�ི་བཟོ་བཀོད་�ང་ནས། �ོག་
འཛ�ང་ཆེ་བའི་ཚ�་�ོག་གི་�ེ་�ང་ག�གས་ཅན་�ི་�བ་�ས་ཙམ་ལས་�ང་བར་འདོད།

�་�ན་༼Charles Darwin༽�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པ་ནི་དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་�་བའི་�ེན་གཞི་ཡིན་ཞིང༌། ཚན་རིག་པ་
ཚ�ས་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་དང༌། �ག་པར་�་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་གི་དོན་�ི་ལ་བ�ེན་ནས་ཚ�་�ོག་གི་�མ་པ་འ�་མིན་�ི་
ཐོག་མའི་འ�ང་�ངས་ལ་གསལ་བཤད་�ེད། ངའི་གོ་�ོགས་ལ། འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་དང་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་གཉིས། �་
དང་�ི་ཤིང་ཐེ་བའི་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་�་ཚ�གས་ཇི་�ར་�ང་བར་འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད། �ད་�་�ང་བའི་ཚ�་�ོག་གི་�མ་
པ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང་�ེ་དངོས་�ི་རིགས་འ�་མིན་བར་�ི་�ད་པར་ཆེན་པོ་དེ་ཚ�་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་�་བ་ནི། རིགས་
�ན་མཚམས་�ོར་�ི་�བས་ད་�འི་�ས་�ང་གི་�མ་པ་ལ་འ�ར་�ོག་�ང་ནས་�མ་པ་གསར་པ་ཞིག་འ�བ་པར་མ་ཟད། ཁོར་�ག་ངེས་ཅན་
ཞིག་ལ་འཚམ་པའི་�ས་�ང་གི་�ད་ཆོས་�མས་རིགས་�ན་�ི་མའི་�ེང་�་འ�ོ་བ་དང༌། རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་ལ་དགོས་ངེས་མེད་པའི་�ད་
ཆོས་�མས་རིམ་�ིས་�ོང་འ�ོ་བ་འདི་ཡིན།

ངའི་གོ་ཐོས་ལ། �མ་གཞག་འདི་ཚ�ས་�་�ན་རང་ཉིད་�ིས་�ད་འཛ�ན་པ་༼descent༽ཟེར་བ་དེ་ནི་ཐོག་མར་ཕལ་བའི་རང་བཞིན་ཞིག་
ནས་�ད་�་འཕགས་ཤིང་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ཚ�་�ོག་གི་�མ་པ་མང་པོར་ཇི་�ར་འཕེལ་འ�ར་�ང་བར་གསལ་བཤད་�ེད། �ོག་�ན་ཐམས་
ཅད་�ི་འཕེལ་འ�ར་�ི་�ང་རིམ་ཡར་དེད་ན་�ན་མོང་ལ་དབང་བའི་མེས་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། འཕེལ་འ�ར་རིག་པས་འཛམ་�ིང་�ེང་གི་�ོག་
�ན་ཐམས་ཅད་�ི་ཐོག་མའི་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་དེ་གཙ�་བོར་འཛ�ན།

༡༩༥༦ ལོར་�་གར་ལ་ཐོག་མར་�་�ོར་�ེད་�བས་ངས་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�ོར་གོ་�ོང་བར་མ་ཟད། �བས་དེར་དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་
རིག་པའི་�མ་གཞག་ཐད་�ི་ཤེས་�་གང་མང་ཞིག་�ང་ང་ལ་ཐོབ་�ོང༌། ཡིན་ཡང༌། �་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་གི་�ོར་ལ་
ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་�ན་�་�ོས་བ�ར་ཞིབ་མོ་ཞིག་�ེད་པའི་གོ་�བས་དེ་ནི་�ིས་�་མ་གཏོགས་�ང་མེད། �ད་མཚར་བ་ཞིག་ལ། ངས་�མ་
གཞག་འདི་�ང་ཞིབ་མོར་�ོགས་པར་རོགས་རམ་�ེད་མཁན་ནི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཆོས་�གས་�ི་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན། ལོ་རབས་



�ག་�་པའི་ནང་ཧོད་སི་�ོང་དྷ་རམ་ས་ལར་ང་ལ་�ག་འ�ད་�ེད་པར་�ེབས་ནས། ང་ཚ�ས་འཛམ་�ིང་གི་ཆོས་�གས་ཁག་དང༌། �ེས་འ�ག་པ་
ཚ�ར་ཆོས་�གས་འ�་མིན་དགོས་�ལ། དངོས་གཙ�འི་དབང་�་འ�ོ་དང་འ�ོ་བཞིན་པའི་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་�་སེམས་དོན་རིག་པའི་ལས་
འགན་ཅི་ཡིན་བཅས་�ི་�ོར་ལ་ཁ་བ�་�ས། དེ་བཞིན་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས་དང་ནང་པའི་ཆོས་�གས་གཉིས་ལ་ཡོད་�ིད་པའི་མ�ན་གནས་�ི་
ཐད་ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་�ལ་འགའ་བ�ེ་རེས་�ས་�ོང༌། ཡིན་ཡང༌། དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་རིག་པ་དང༌། �ག་པར་ད�ེ་འར་ནི་
ཨད་༼DNA༽�ི་�ོར་ལ་ང་ཚ�འི་བ�ོ་�ེང་དང༌། ཚ�་�ོག་གི་གསང་བ་མང་པོ་ཞིག་མཛ�ས་�ག་�ན་པའི་�ེ་དངོས་�ི་ཐག་�ད་ད�ེ་འར་ནི་
ཨད་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་�ང་�ལ་བཅས་�ིས་ངའི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་བཞག ངས་རང་ཉིད་�ི་ཚན་རིག་གི་དགེ་�ན་�ངས་ཀ་
བ�ང་�བས་ཧོད་སི་�ོང་ཡང་ནང་�་�ད། འོན་�ང༌། ཁོང་གིས་འདི་ལ་མོས་མ�ན་�ེད་མིན་ངས་མི་ཤེས།

ཚ�་�ོག་གི་གསང་བ་�ོལ་བའི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་�་�ེ་དངོས་རིག་པའི་མ�ན་བ�ོད་ཆེན་པོ་དང༌། �ག་པར་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་གསར་
བ�ེ་ཡིས་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་དེ་�་བའི་ཆ་ནས་གཞི་�་ཆེ་�་བཏང༌། ང་རང་གི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་གོ་�ོགས་ནི། སམ་ད�ེ་ཡ་
�ོར་�་ཡོད་པའི་ཁོར་ལི་ཧཕོན་ནེའི་མཐོ་�ོབ་ནས་ཡིན་ཞིང༌། ད་�་�ོངས་ཟིན་པའི་རོ་བྷ་�ི་༼Robert Livingston from
the University of California at San Diego༽�་�་�ལ་�ང་གི་དགེ་�ན་དག་གི་�ོབ་�ོན་ལ་བ�ེན་ནས་ཐོབ་
པ་ཞིག་ཡིན། རོ་བྷ་�ི་ནི་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་�ན་མཚ�ན་ཆའི་བཀག་�ོམ་�ི་ལས་གཞི་དེར་ཆོད་སེམས་བ�ན་པོ་བཅངས་ཤིང༌། གཞན་ལ་�གས་
�ར་ཟབ་མོ་�ེད་པའི་ངང་�ད་རིང་བའི་དགེ་�ན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ལེགས་�ེས་�ི་�ོད་འ�ིག་ལས་�བ་པའི་�ད་པའི་དཔེ་
ག�གས་ཤིག་ཡོད། དེའི་�ེང་གི་�ད་པའི་ཆ་ཤས་�མས་ལ་མིང་བཀོད་ཡོད་པར་མ་ཟད་དེ་དག་སོ་སོར་གཏོར་ཡང་ཆོག ལེགས་�ེས་འདི་ནི་དེང་
�བས་དྷ་རམ་ས་ལའི་ངའི་�ོད་གནས་�་�ོག་ཙ�་ཞིག་གི་�ེང་ན་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་གལ་གནད་ཉིང་བ�ས་�ིས་མ་ཞིག་དང་�ན་�་

ཡོད།

�་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་འདི་�ི་ཤིང་དང་�ོག་ཆགས་�ི་རིགས་ཐམས་ཅད་དེ། ནང་ཆོས་ནང་སེམས་ཅན་དང་�ི་ཤིང་ཟེར་
བའི་མཐོང་ཆོས་�་�ར་པའི་�ེ་དངོས་�ི་འཛམ་�ིང་འདི་ཇི་�ར་�ང་བར་གསལ་བཤད་�ེད་པའི་�ོམ་གཞི་ཞིག་ཡིན། ད་�འི་བར་�་དགག་
�བ་�ིས་མ་�བ་པའི་�མ་གཞག་འདིས་སའི་གོ་ལའི་�ེང་གི་ཚ�་�ོག་འ�་མིན་�ི་འཕེལ་འ�ར་ལ་ཆེས་གཅིག་མ�ན་�ི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་

�ེལ་ཞིང༌། ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་�ི་གནས་རིམ་�ེ་རིགས་�ས་རེ་རེའི་འདེམས་�ག་དང་འ�ིས་འ�ར། དེ་བཞིན་ག�གས་རགས་པའི་གནས་
རིམ་�ི་�ེ་�ང་བཅས་ལའང་གསལ་བཤད་�ས་ཡོད། ཚ�་�ོག་དར་བའི་གནས་རིམ་མཐའ་དག་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་�ས་པ་�ན་ནའང༌། �་
�ན་�ི་�མ་གཞག་གིས་ཚ�་�ོག་ཟེར་བ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་དང་འ�ེལ་བའི་�ི་བ་འདི་ལ་ཐད་ཀར་གསལ་བཤད་ཅི་

ཡང་�ས་མེད། ཡིན་ཡང༌། �ེ་�ང་དག་ལ་རང་ཉིད་�ན་�ོང་གི་�ིག་གཞི་དང་རང་རིགས་དར་�ེལ་�ེད་པའི་རང་�ང་གི་ཐབས་ལམ་�ན་པ་�་
�འི་�ེ་དངོས་�ི་�ད་ཆོས་གལ་ཆེན་དེ་ཚ�་ཚ�་�ོག་གི་ངོ་བོ་ལ་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་�ང་གལ་ཆེ་བའི་ཚ�་�ོག་གི་�ད་ཆོས་
ཤིག་ནི་ཟང་ཟིང་གི་གནས་བབ་ཅིག་ནས་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་�ིག་གཞིའི་�ོགས་ལ་འཕེལ་འ�ར་�ེད་པའི་�ས་པ་�ེ། བཀོད་�ིག་གིས་མ་འདང་བ་
མེད་པ་༼negative entropy༽ཟེར་བ་འདི་ཡང་རེད།

འོན་�ང༌། ནང་པའི་ཆོས་མངོན་པ་�་�ོག་ནི་ཤེས་པ་དང་�ོད་�ི་�ེན་གཞི་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད། ད�ིན་ཇིའི་ཐ་�ད་ལེད་ཧཕི་
༼life༽ཟེར་བ་འདིའི་བོད་�ད་�ི་ཚ�ག་ཚབ་ནི་�ོག་ཡིན། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཐ་�ད་འདི་གཉིས་�ི་�ད་པར་ནི་ཚ�ག་དོན་�ི་ཆ་ནས་
ཡིན་ཏེ། ནང་པའི་བསམ་�ོ་པ་དག་གིས་ཚ�་�ོག་དང་འཚ�་བ་�་�འི་ཐ་�ད་བཀོལ་�ོད་�ེད་�བས་མཐའ་གཅིག་�་སེམས་�ན་ལ་གོ་བ་ལས་�ི་
ཤིང་ལ་མི་གོ། ཡིན་ཡང༌། དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་ནང་�་ཚ�་�ོག་ཅེས་པའི་ཐ་�ད་འདིའི་འ�་ཤེས་ནི་�་�ོན་ཆེ་ཞིང༌། ཐ་ན་�ེ་�ང་
གི་�་�ང་ལ་ཡང་གོ་ཆོག ཆོས་མངོན་པའི་�ོག་གི་མཚན་ཉིད་དེ་�ེ་དངོས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་དང་མི་མ�ན་པའི་�་མཚན་གཙ�་བོ་ནི། ནང་



ཆོས་�ི་�་བའི་གཞི་�ར་ཡོད་པའི་�ན་�ོང་ནི་�ན་�ོད་དང་འ�ེལ་ཞིང༌། �ན་�ོད་ནི་ཚ�་�ོག་གི་ངོ་བོ་ཚད་མཐོ་བོ་ཅན་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་
འ�ེལ་�ོར་�ེད་མི་�བ།

ངའི་ཤེས་ཚ�ད་ལ། �་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�་བ་གཙ�་བོ་ནི་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་ཟེར་བ་འདི་རེད། འོན་�ང་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན༑ �ེ་དངོས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ར་ན་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་ནི། རིགས་�ན་�ི་ཐོལ་�ང་གི་འ�ར་�ོག་དང་�ེ་�ང་བར་�ི་
འ�ན་�ོད། དེ་བཞིན་འ�ན་�ོད་དེའི་ནང་�་�ོབས་�ིས་འཚ�་བ་བཅས་ལ་གོ། �ེ་�ང་ཞིག་གི་�ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁོར་�ག་གི་བཀག་�་ལ་
རག་ལས་ཤིང༌། བཀག་�་དེ་ཚ�་དང༌། གཞན་དང་འ�ན་�ོད་�ི་�ོད་འཕེལ་�ས་ཆེ་ཤོས་དང་�་�་མང་ཤོས་�ི་�ེ་�ང་དག་ལ་འཚ�་�ས་�ི་
འ�ིས་འ�ར་གཞན་ལས་མང་བ་ཐོབ་པར་བསམ་པ་དང༌། འདི་�ར་དེ་དག་ནི་�ེ་�ང་གཞན་ལ་�ོས་ན་འཚ�་གནས་�ེད་པའི་ཆ་�ེན་མང་བ་
ཚང༌། ཁོར་�ག་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་རིགས་�ན་�ི་ཐོལ་�ང་གི་འ�ར་�ོག་གིས་བ�ན་པའི་�ད་ཆོས་འ�་མིན་�ོད། ཆེས་འོས་འཚམ་�ི་�ད་
ཆོས་�མས་�ན་�་འདེམས་�ག་�ེད་པས་�ོག་�ན་�ི་རིགས་ལ་འ�ར་བ་འ�ང་གི་ཡོད།

རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་གི་�མ་གཞག་འདིས་�ང་�་དང་�ེ�འི་རིགས་གང་ཞིག་རང་ཉིད་འཚ�་བཞིན་པའི་ཁོར་�ག་གི་ནང་�་ལེགས་པར་

འཚ�་�བ་མིན་དང༌། དེང་རབས་�ི་མི་�་�འི་སེམས་ཅན་�་མི་དང་འ�་བའི་མེས་པོ་ལས་ཇི་�ར་འཕེལ་འ�ར་�ང་བ་སོགས་ལའང་འ�ེལ་
བཤད་�ེད་�བ་པར་�ང༌། མངོན་གསལ་�ི་�ད་པར་ལ་མ་�ོས་པར་མི་དང་ཆིམ་ཕམ་ཛ�འི་༼chimpanzee༽ད�ེ་འར་ནི་ཨད་བ�་ཆའི་
ད�་བ�་གོ་བ�ད་གཅིག་པ་ཡིན། བ�་ཆའི་གཉིས་�ི་�ད་པར་དེ་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་འདི་གཉིས་�ི་�ད་ཆོས་མ་འ�་བ་དེ་ཚ�འི་�ེན་གཞི་
ཡིན། ༼མི་དང་མི་�ོད་བར་ན་བ�་ཆའི་ག�མ་�ི་�ད་པར་མ་གཏོགས་མེད།༽ དེ་བཞིན་�་�མ་གཞག་འདིས་རིགས་�ས་�ི་གནས་རིམ་�་
རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་ཐོལ་�ང་བ་�མས་རིགས་�ས་�ི་�ོད་ཇི་�ར་འདེམས་�ག་�ས་ནས་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་�ི་ནང་�་རིགས་གསར་པ་

�ེལ་བ་ལའང་གསལ་བཤད་�ེད། རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་ནི་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་�ི་གནས་རིམ་�་ཡང་འཕེལ་འ�ར་�ི་�ེན་གཞི་ཡིན་
པར་བསམ། རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་གིས་དབང་�འི་�ེ་ཁག་༼བ�་གཏོང་དབང་�་དང་བ�་ལེན་དབང་�་སོགས།༽གི་དར་�ས་�ི་�ས་�ོལ་
ལ་རམ་འདེགས་�ེད། དབང་�འི་�ེ་ཁག་དེ་ཚ�ས་སེམས་ཅན་སོ་སོའི་�ད་པ་�ན་མིན་དང་ཐ་དད་པ། དེ་བཞིན་རིགས་ཤིག་ལ་�ར་ནས་བཤད་
ན། འ�ོ་བ་མིའི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་�མ་ཤེས་�་�འང་བ�ན་པར་འདོད།

མདོར་ན་ཚ�་�ོག་གི་ཐོག་མའི་�ང་རིམ་ནང་�་རང་གིས་རང་ཉིད་འ�་བ�ས་�ེད་པའི་�ས་པ་�ན་ཞིང་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་�ེ་�ག་པ་དེ་

ཚ�། �ེ་�ང་གི་ཐོག་མའི་�་བའམ་རང་ཉིད་འ�་བ�ས་�ེད་ཅིང་�ེ་�ང་མ་ཡིན་པའི་�ོ་ཤེལ་ལས་�ང་བའི་༼ཕལ་ཆེར་འ�་བ�ས་དེ་ནི་དང་
ཐོག་�ེས་དབང་གིས་�ང་བ་ཡིན་�ིད།༽བ�ད་རིམ་ལ་མཚ�ན་ནའང་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། སི་�ན་ཧཕོར་�ི་
༼Stanford༽ནས་ཡིན་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་སི་�ེ་ཧཕིན་༼Stephen Chu༽�ིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཚ�ས་དངོས་
ཁམས་རིག་པའི་ཆོས་ཉིད་�ི་�ེང་ནས་ཚ�་�ོག་གོ་�ོགས་�ེད་པའི་དཔེ་མཚ�ན་གསར་པ་འགའ་�ན་བཞིན་ཡོད་ཟེར། ཚ�་�ོག་གི་�ེ་�ང་ཐོག་མ་
དེའི་ཚན་རིག་གི་འ�ེལ་བཤད་གཞི་ལ་བཞག་ན། སའི་གོ་ལ་�བ་ནས་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་འར་ནི་ཨད་༼RNA༽

�ང་ནས་གང་ལའང་མ་བ�ེན་པར་རང་གིས་རང་ཉིད་འ�་བ�ས་�ས། ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་འདི་ཚ�་བ�ན་པོ་མེད་མོད། འོན་�ང༌། རང་
�ང་གི་འདེམས་�ག་ལ་བ�ེན་ནས་འར་ནི་ཨད་�ི་�ོད་�ང་�་ཞིང་�ན་རིང་ལ་བ�ན་པའི་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་ཏེ་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་

�ང༌། ༼DNA༽ ད�ེ་འར་ནི་ཨད་རིགས་�ན་�ི་གནས་�ལ་ཉར་སའི་གཞི་�འི་མཛ�ད་ཁང་�་�་ཡིན། རང་ཉིད་�ི་�མ་པ་�ི་དཀར་ལས་
བཟོས་ཤིང་རིགས་�ན་འཆར་འགོད་�ི་གནས་�ལ་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་ནང་�་ཉར་བའི་ཡར་ཐོན་རང་བཞིན་�ི་ངོ་བོ་བ�ང་ནས་ཚ�་�ོག་ཐོག་

མར་�ང༌། འར་ནི་ཨད་�ི་དཀར་དང་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་གཉིས་�ི་བར་�་འ�ེལ་ལམ་�་�་ཡིན། དེས་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་ནང་�་ཉར་བའི་
རིགས་�ན་འཆར་འགོད་�ི་གནས་�ལ་བ�གས་ནས་�ི་དཀར་�ི་བཟོ་�ན་ལ་ལམ་�ོན་�ེད།



ད�ེ་འར་ནི་ཨད་དང༌། འར་ནི་ཨད། �ི་དཀར་བཅས་ལས་�བ་པའི་�ེ་�ན་ཐོག་མའི་མིང་ལ་ལོ་ཁ་༼Luca༽ཟེར། འདི་ནི་�ེ་�ན་�ིའི་མེས་
པོ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། �་�ོན་མོ་དང་ཡང་ན་སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་ན་འཚ�་བའི་�་འ�་དང་འ�་བ་ཞིག་ཡིན་�ིད། རང་ཉིད་འ�་བ�ས་དང་རང་
�ང་གི་འདེམས་�ག་ལ་བ�ེན་ནས་�ོག་�ན་ཐམས་ཅད་ལོ་ཁ་ནས་མར་�བ་�ེ་འཕེལ་འ�ར་�ང༌། �ན་�་མིང་འདི་གོ་�ས་ངས་འ�མ་བ�ན་
ནས་གད་མོ་དགོད་�ི་ཡོད། �་མཚན་ནི་ང་རང་གི་ཡེ་�་ལེའི་�ད་�ར་བའི་མིང་ལ་ལོ་ཁ་ཟེར།

འ�ེལ་བཤད་འདི་གཞི་ལ་བ�ང་ན། རིམ་�ིས་འ�ར་འ�ོས་�་མོ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ངས་ལས་འདས་ཤིང་�མ་པ་མི་མ�ངས་པའི་�ོག་�ན་
�མས་�ང༌། �མ་པ་མི་འ�་བའི་�ོག་�ན་དེ་ཚ�་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་བ�ད་ནས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། འ�ེལ་བཤད་འདི་ལ་�་�ལ་འཛ�ན་
�ངས་འགའ་ཤས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། �་�ལ་གཅིག་ནི་�ོ་�ར་�་འཕོ་འ�ར་ཆེན་པོ་འ�ང་�ིད་པས་འཕེལ་འ�ར་�ི་འ�ར་འ�ོས་ནི་མཆོང་
�ིང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང༌། �ེ་�ང་གི་འ�ར་�ོག་ནི་རིམ་�ིས་�ང་བ་མ་ཡིན་པར་མཚམས་མཚམས་�་�ོ་�ར་�་�ང་བར་འདོད། དེ་
བཞིན་འཕེལ་འ�ར་�ི་གཞི་�འི་�་�ེན་ནི་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་མ་གཏོགས་གཞན་ཡོད་མེད་�ི་�ོད་�ེང་ཞིག་�ང་འ�ག

རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་ཉེ་ཆར་�ི་མ�ན་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་དང་རིགས་�ས་�ི་གནས་རིམ་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པར་

ཡོད་པའི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་ནི་�་ཞིང་ཞིབ་པའི་ཚད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ལ་�ེབས། ༡༩༥༣ ལོར་འཇམ་མི་སི་དང་ཧཕ་རམ་སེ་སི་༼James
Watson and Francis Crick༽གཉིས་�ིས་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་བཟོ་བཀོད་གསར་�་�ེད། དེའི་ལོ་ངོ་�་བ�་འཁོར་བའི་�ེས་
�ན་�ི་�ོན་ཏག་ཏག་ལ་མིའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་བ�ིགས་ཟིན། མཛད་�ེས་ཆེན་པོ་འདིས་འ�ལ་ལས་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་མ�ན་
�ོད་ལ་�ོན་མེད་�ི་རེ་བ་ཞིག་�ད་ཡོད།

རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་བ�ིགས་ཟིན་པའི་གནས་�ལ་དེ་ངས་�ན་�ན་མ་ཡིན་པའི་�ོ་ནས་གོ་ཐོས་�ང༌། ཨ་མི་རི་ཀའི་�ིད་འཛ�ན་ཁི་
ལིན་�ོང་དང་ད�ིན་ཇིའི་�ིད་�ོན་བྷི་ལར་༼Bill Clinton and Tony Blair༽གཉིས་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་འདིའི་�ོར་�བ་
བ�གས་�ེད་པའི་ཉིད་མོ་དེར་ང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་�་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལོད་རེ་ཁེན་༼Larry King༽�ི་བ�ན་འ�ིན་ཐད་�ོན་�ི་ལེ་
ཚན་ལ་�གས་�་ངའི་ལས་རིམ་ནང་�་བཀོད་ཡོད། �ན་�་ངས་ཞོགས་པ་�་མོ་དང་དགོང་མོ་མ་གཏོགས་གསར་འ�ར་ལ་ཉན་�ི་མེད་པས་
ཉིན་དེའི་�ི་�ོའི་�བ་བ�གས་ངས་གོ་མེད། དེའི་�ིར་ལོད་རེ་ཁེན་�ིས་དེའི་�ོར་ལ་ངར་བསམ་�ལ་ཅི་ཡོད་ཅེས་འ�ི་�བས། ཁོང་གིས་ཅི་བཤད་
�ི་ཡོད་པ་ངས་�ོགས་མེད་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་གསར་�ེད་ཤེས་�་འདི་འ�འི་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་�བ་བ�གས་དང་གསར་འགོད་གསལ་
བ�གས་�ི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་གཏམ་བཤད་�ེད་བཞིན་པའི་ཆབ་�ིད་པ་གཉིས་�ི་བར་ལ་འ�ེལ་བ་ཅི་ཡོད་ངས་མ་ཤེས། བཅར་འ�ི་དེ་
ཡང་བཅོས་མའི་འཁོར་�ར་�ི་འ�ེལ་མ�ད་བ�ད་ནས་�ས་པ་ཡིན་པས་�ེང་མོལ་དེ་གོ་�་བ་ཞིག་ཆགས་མེད། འདི་�ར་ལོད་རེ་ཁེན་�ིས་ཐད་
�ོན་བ�ན་འ�ིན་�ི་�ེང་ནས་གསར་འ�ར་དེ་ང་ལ་བཤད།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་འདིའི་�གས་�ེན་�མས་ད་�་ང་ཚ�འི་མཐོང་ཆོས་�་འ�ོ་དང་འ�ོ་བཞིན་པ་རེད། ངས་ཚན་
རིག་གི་ཤེས་�འི་�ེ་ཚན་འདིའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་དང༌། �ག་པར་ཨད་མི་ཨ་ཡེ་�ེ་༼MIT༽མཐོ་�ོབ་�ི་རིགས་

�ན་ཚན་རིག་པ་ཨེ་རེ་ཁི་༼Eric Lander༽དང་�ེང་མོལ་�ས་�ོང༌། ཁོང་གིས་ཨད་མི་ཨ་ཡེ་�ེའི་�་ཆེ་�ོབ་གཉེར་ཁང་དང་ཧ་ཝད་�ི་
༼Harvard༽ན་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་�ི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཁང་ང་ལ་བ�ན་པ་དང༌། དེའི་ནང་མིའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་
བ�ིག་པར་བཀོལ་�ོད་�ས་པའི་འ�ལ་ཆས་�ས་�གས་ཅན་མང་པོས་ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་འ�ག རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་བ�ིག་པར་
�ས་རིམ་གང་མང་ཡོད་པའི་འགའ་ཞིག་ཁོང་གིས་དཔེ་�ངས་ནས་ང་ལ་འ�ེལ་བཤད་བ�བས་སོང༌།



སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་�་ཨེ་རེ་ཁིས་མིའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་བཀའ་འ�ར་དང་བ�ར་ནས་གསལ་བཤད་�ས་�ོང༌།

བཀའ་འ�ར་ནི་སངས་�ས་�ིས་ག�ངས་པར་�གས་ཤིང་བོད་�ད་�་བ�ར་བའི་ག�ང་རབ་�ོགས་བ�ས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། �ོན་བ�ོམས་པོ་ཏི་
བ�་�ག་གཅིག་�ག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཤོག་�ངས་�ག་བ�་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད། བཀའ་འ�ར་�ི་དཔེ་མཚ�ན་འདིའི་ནང་�་རིགས་
�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་དེབ་ཧ་ཅང་མ�ག་པོ་དེར་ལེ�་ཉི་�་�་ག�མ་ཡོད། ལེ�་དེ་དག་གིས་རིགས་�ན་ཐག་�ད་ཆ་ཉི་�་�་ག�མ་མཚ�ན་པ་དང༌།
ཕ་མའི་རིགས་�ས་མཉམ་འ�ེས་�ིས་རིགས་�ན་ཐག་�ད་�ི་ཆ་�མས་�བ། རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་�་རིགས་�ས་�ོང་�ག་�མ་�་
ནས་བ�ད་�་བར་ཡོད། ལེ�་དེ་ཚ�་རེ་རེ་གསལ་�ེད་ག�མ་ཅན་�ི་ཡིག་འ�་ལ་བ�ེན་ནས་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་�ེང་�་�ིས་ཤིང༌། ཡིག་འ�་
�མས་གསལ་�ེད་མ་འ�་བ་བཞི་ལས་�བ། གསལ་�ེད་བཞི་པོ་འདི་�མས་༼a; adenine, c; cytosine, g: guanine,
and t; thymine.༽ཡོད་�ིད་པའི་གོ་རིམ་�་བ�ིགས་ནས་ཡིག་འ�་དེ་ཚ�་ཐམས་ཅད་མཚ�ན་ཡོད།

ཨེ་རེ་ཁིས་བཤད་�ལ་ལ། ལོ་ངོ་ས་ཡ་�་མའི་རིང་ལ་རིགས་�ན་�ི་དེབ་འདི་བ�ས་པའི་བ�ད་རིམ་ནང་ཡང་དང་ཡང་�་ནོར་འ�ལ་�ན་�་
�ང་བ་དེ་ཚ�་ནི། ལོ་ངོ་བ�་�ག་�་མའི་རིང་བཀའ་འ�ར་ལག་པས་�ིས་པས་ཐ་�ད་བཅོས་བ�ར་དང་ཡིག་ནོར་གང་མང་�ང་ཡོད་པ་དང་
མ�ངས། ཡིག་ནོར་དེ་ཚ�་ནི་�ི་མའི་འ�་བ�ས་ནང་�་�་མ�ད་�་གནས་�ིད། འདི་འ�འི་ཡིག་ནོར་ཡོད་པའི་བ�ས་མ་དེ་�ར་ཡང་འ�་
བ�ས་གཞན་ཞིག་གི་མ་�ི་ཆགས་�ིད། ཡིག་ནོར་འདི་ཚ�་ཁག་ཅིག་གིས་དེབ་དེའི་ནང་དོན་ལ་མཐའ་གཅིག་�་�གས་�ེན་མི་ཐེབས་མོད། འོན་
�ང༌། �བས་�བས་�་ནོར་འ�ལ་ཞིག་གི་མ�ག་འ�ས་ཚབས་ཆེན་ཡིན་�ིད། འ�ལ་བའི་�་ཚ�ག་�་�་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན་ཡིག་ནོར་གཅིག་ཡིན་
ཡང་དགག་ཚ�ག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགག་ཚ�ག་�་ནོར་འ�ི་�ས་ཚ�། དེས་ཚ�ག་�བ་ཅིག་གི་དོན་ལ་མཐའ་གཅིག་�་�གས་�ེན་ཐེབས་པར་མ་ཟད།
ཐ་ན་དེབ་དེའི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ལའང་འ�ར་བ་གཏོང་�ིད། འཕེལ་འ�ར་�ི་བ�ད་རིམ་ནང་�་རང་བཞིན་�ིས་�ང་བའི་རིགས་�ན་�ི་
འ�ར་�ོག་ནི་དག་ཆའི་�ོད་�ང་བའི་འ�ར་བ་དེ་ཚ�་དང་མ�ངས།

ངས་ཁ་བ�་�ས་�ོང་བའི་�ེ་དངོས་རིག་པ་�་བ་�མས་�ིས་བཤད་དོན་ལ། རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་དེ་ཚ�་ཅི་ཙམ་རང་�ང་ཅན་ཞིག་ཡིན་
མིན་ལ་མ་�ོས་པར་�ོགས་ཡོངས་ནས་ཐོལ་�ང་ཞིག་ཡིན་པའི་མོས་མ�ན་འདི་�་ཆེར་དར་བཞིན་འ�ག གང་�ར། རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་
གི་ཆོས་ཉིད་�ིས་དེ་འ�འི་རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་འ�ང་�བས་འཚ�་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་�མས་འདེམས་

པའི་ཁག་ཐེག་�ེད། ༢༠༠༢ ལོར་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་�་ཨ་མི་རི་ཀའི་�ེ་དངོས་རིག་པ་�་བ་འོད་སོ་ལ་༼Ursula
Goodenough༽ཡིས་རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་�མས་མཐའ་གཅིག་�་ཐོལ་�ང་ཡིན་ཡང་དེ་དག་འདེམས་�ག་�ེད་པའི་ལས་ནི་གོ་
རིམ་ཅན་ཞིག་རེད་ཟེར། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་དེ་ཚ�་རང་�ང་�་འ�ང་བའི་འདོད་�ལ་འདི་
ནི་�ོག་�་ཅན་ཞིག་མིན། ཡིན་ཡང༌། དེ་དག་མཐའ་གཅིག་�་ཐོལ་�ང་ཡིན་པའི་�་�ལ་འདིས་ངའི་འདོད་�ོ་ཁེངས་མ་སོང༌། �་�ལ་འདིར་
�གས་བ�ན་�་གོ་�་ཆེན་པོ་ཡོད། �ི་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཐོལ་�ང་གི་རང་བཞིན་འདི་ནི་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�བ་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་
�ད་ཆོས་ཤིག་གམ། ཡང་ན་འདིས་མངོན་�་མ་�ར་པའི་�་�ེན་ཞིག་�ོན་�ི་ཡོད་དམ།

ཚན་རིག་དང་མི་འ�་བར་ནང་པའི་ག�ང་�་འཚ�་བཞིན་པའི་�ེ་�ན་དག་�ོག་མེད་�ི་བེམ་པོ་ལས་ཇི་�ར་�ང་བའི་�ོར་ལ་དངོས་འ�ེལ་�ི་

མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བ�ོ་�ེང་ཞིག་མེད་པར་མ་ཟད། དོན་ངོ་མར་འདི་ནི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་
འཛ�ན་ཡང་�ས་མེད། �ོག་མེད་�ི་བེམ་པོ་ལས་འཚ�་བཞིན་པའི་�ེ་�ན་�ང་བ་ནི། ཐོག་མའི་�་�ེན་�་མ་འ�་འཛ�མས་དང༌། འཚ�་གནས་�ི་
ཁམས་ཐམས་ཅད་�་འ�ག་པའི་རང་�ང་གི་ཆོས་ཉིད། དེ་བཞིན་�་འ�ས་�ི་འ�ོ་�གས་བཅས་ལས་�ན་རིང་པོའི་ནང་�ང་བའི་མ�ག་འ�ས་
ཙམ་ཡིན་པའི་�གས་བ�ན་�ི་ཚ�ད་དཔག་ཅིག་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་ཡོད། ཡིན་ཡང༌། ནང་པའི་ག�ང་�་སེམས་ཅན་�ི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པའི་
གཞི་�་ཞིག་ནས་སེམས་ཅན་�ང་བར་གསལ་བཤད་�ེད་པའི་དཀའ་ཁག་དེ་གསལ་པོར་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད།



དོ་�ང་�་�ལ་མ་འ�་བ་འདིས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་�ད་པར་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་མཚ�ན། �ོགས་གཅིག་ནས། ཕལ་
ཆེར་དེ་ནི་བ�ག་ད�ད་�ི་རང་བཞིན་�ན་པའི་�ོལ་�ན་འདི་གཉིས་�ི་�བ་�ོངས་�་ཡོད་པའི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་ལོ་�ས་དང༌། �ི་ཚ�གས།
རིག་ག�ང་བཅས་�ི་�ད་པར་ལ་�ག མ་མཐའ་ཡང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་�ལ་�ི་ངོས་ནས་བཤད་ན་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་ནང་�་
ད�ེ་འ�ེད་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་�ོག་མེད་�ི་བེམ་པོ་དང་�ེ་�ན་�ི་ཐོག་མའི་བར་�་ཡོད་པར་�ང༌། འོན་�ང༌། ནང་པའི་ག�ང་�་ད�ེ་འ�ེད་དེ་
ནི་སེམས་མེད་�ི་བེམ་པོ་དང་སེམས་ཅན་�ི་ཐོག་མའི་བར་ལ་ཡོད།

�ོལ་�ན་འདི་གཉིས་�ི་བར་ལ་�་བའི་�ད་པར་དེ་ཡོད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གིས་ད�ེ་འ�ེད་གལ་ཆེན་དེ་
�ོག་མེད་�ི་བེམ་པོ་དང་འཚ�་བའི་�ེ་�ན་བར་ལ་མཐོང་བ་ནི་ཚན་རིག་གི་�་བའི་ད�ད་ཐབས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ངས་འདི་�ར་
བཤད་དོན་ཡང་ཚན་རིག་གི་ཆ་བགོ་རིང་�གས་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�་�ལ་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ས་པ་མ་ཡིན་པར། དེ་བ�ག་ད�ད་�ི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་�་བ�ིས་ནས་བཤད་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་�་བའི་ད�ད་ཐབས་ནི་ཆོས་ཤིག་གི་�བ་ཆ་ཕལ་བ་དག་ལ་བ�ེན་ནས་ཆོས་དེར་
གསལ་བཤད་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཚ�་�ོག་ནི་ཚ�་�ོག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་ཇི་�ར་�བ་བམ། དྷ་རམ་ས་ལར་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་
གི་�ེང་ཡེ་�་ལེ་ནས་�ེས་ཤིང་�ོ་རེ་ཁི་༼Zurich༽�་གཏན་�ོད་�ེད་པའི་�ེ་དངོས་རིག་པ་�་བ་ལོ་ཡེ་ཅེ་༼Luigi Luisi༽ཡིས་ཁོང་
དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཚ�ས་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཁང་�་ཚ�་�ོག་གསར་བཟོ་�ེད་�བ་མིན་�ི་�ོར་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�ི་ཡོད་ཟེར། �ོག་མེད་�ི་
བེམ་པོའི་འ�་�ོར་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཚ�་�ོག་ཐོག་མར་�ང་བར་འདོད་པའི་ད་�འི་ཚན་རིག་གི་�མ་གཞག་འདི་བདེན་ཚ�།

ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཁང་�་ཆ་�ེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ན་ང་ཚ�ས་ཚ�་�ོག་གསར་བཟོ་�ེད་པ་ལ་ཅི་ཞིག་གིས་�ང་བཀག་�་�ེད་མི་�བ།

ནང་བ�ན་�་ད�ེ་འ�ེད་གནད་འགག་ཅན་འདི་སེམས་�ན་དང་སེམས་མེད་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�་མཚན་ནི། ནང་པས་�་བའི་ཆ་ནས་
�ག་བ�ལ་བསལ་བ་དང་བདེ་�ིད་འཚ�ལ་�་ནི་དམིགས་�ལ་�་བ�ང་བས་ཡིན། ནང་ཆོས་ནང་འཇིག་�ེན་ཁམས་�ི་འཕེལ་འ�ར་དང་དེའི་
ནང་གི་སེམས་ཅན་�ི་�ང་བ། མདོར་ན་དངོས་ཁམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚན་རིག་གི་�བ་ཁོངས་�་�ད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། སངས་�ས་�ིས་
ཆོས་འཁོར་དང་པོའི་�བས་�་ག�ངས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་�ེ་བདེན་པ་དང་པོའི་ཁོངས་�་གཏོགས། བདེན་པ་བཞི་ཡིས་ཆོས་
�མས་མི་�ག་པའི་ཞིང་�་�ག་བ�ལ་ཡོད་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་དེར་�་བ་ཡོད་པ། �ག་བ�ལ་དེ་འགོག་�བ་པ། �ག་བ�ལ་དེ་འགོག་པར་ལམ་
ཞིག་ཡོད་པ་བཅས་བ�ན། ངའི་�་�ལ་ལ་བདེན་པ་དང་པོས་�ག་བ�ལ་འ�ང་�ངས་�ི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་�མས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་པའི་
ཆ་ནས་ཚན་རིག་�ང་དེའི་ཁོངས་�་གཏོགས། �་མཚན་ནི་བདེན་པ་དང་པོའི་བ�ག་ད�ད་�ི་�བ་ཁོངས་ནང་�ི་�ོད་�ི་འཇིག་�ེན་དང་ནང་
བ�ད་�ི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འ�ས། སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང༌། �མ་ཤེས། ཉོན་མོངས། དེ་བཞིན་ལས་འ�ས་བཅས་ཏེ་སེམས་�ི་ཁམས་
འདིའི་དོན་�་བདེན་པ་གཉིས་པ་�ེ་�ན་འ�ང་བདེན་པ་བ�ན། བདེན་པ་ག�མ་པ་དང་བཞི་པ་�ེ་འགོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་གཉིས་ནི་
ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�བ་ཁོངས་�་�ད་མེད། དེ་ཡང་འདི་གཉིས་�་བའི་ཆ་ནས་ཆོས་�གས་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་དང་འ�ེལ་
བས་ཡིན།

ད�ེ་འ�ེད་འདི་སེམས་ཅན་དང་སེམས་མེད་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའམ། འཚ�་བའི་�ེ་�ན་དང་�ོག་མེད་�ི་བེམ་པོའི་བར་ལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར།
ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་བར་ལ་ཡོད་པའི་གཞི་�འི་�ད་པར་འདི་ལ་མ�ག་འ�ས་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་ཡོད། གཅིག་ནི་ཚན་རིག་དང་ནང་
ཆོས་�ིས་ཤེས་པར་�་�ངས་མ་འ�་བ་འཛ�ན་པ་འདི་ཡིན། �ེ་དངོས་རིག་པར་མཚ�ན་ན་ཤེས་པ་ནི་འཚ�་བའི་�ེ་�ན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་�བ་པའི་
�ད་ཆོས་�ིར་བཏང་བ་ཞིག་ལས་ཚ�་�ོག་གི་ངོ་བོའི་ཆ་མཐའ་དག་མིན་�བས། ཤེས་པའི་གནད་དོན་ནི་ཕལ་བ་ཆགས། ནང་ཆོས་ནང་འཚ�་བ་
ཟེར་�ས་སེམས་ཅན་ལ་གོ་དགོས་པས་སེམས་ཅན་�ི་�་བའི་�ད་ཆོས་ཤིག་ནི་ཤེས་པ་ཡིན།



�བ་�ོགས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�་མངོན་�་མ་�ར་པའི་བདེན་འཛ�ན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་ལོ་�ས་�ི་ནང་འ�ོ་བ་

མི་ལ་འཚ�་གནས་�ི་གནས་བབ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བདག་པར་བསམ་པ་དེ་རེད། འ�ོ་བ་མི་ལ་མ་གཏོགས་བདག་�ག་པ་�་�་ཞིག་དང༌།
ཡང་ན་རང་ཤེས་ཤིག་༼self-consciousness༽མེད་པའི་འདོད་�ལ་བ�ང་ནས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་བབ་དེ་ངོས་འཛ�ན་
�ེད། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མངོན་མེད་�་བདེན་པར་འཛ�ན་པ་ནི་ཚ�་�ོག་གི་འཕེལ་�ས་�ི་ནང་�་གནས་རིམ་ག�མ་�ེ། �ོག་མེད་�ི་བེམ་པོ་
དང༌། འཚ�་བའི་�ེ་�ན། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་བཅས་ཡིན། �་�ལ་འདིའི་�བ་�ོངས་�་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ིས་�ད་འ�ོ་དང་�ི་ཤིང་ལས་�ད་
�་འཕགས་པའི་གོ་གནས་ཤིག་བ�ང་ཡོད་པའི་བསམ་�ོ་ཡོད་པར་�ང༌། ཞིབ་ཚགས་�ིས་བཤད་ན་འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་�་བ་ཞིག་མིན།

དེ་ལས་�ོག་�ེ། གལ་ཏེ་གང་ཟག་ཅིག་གིས་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསམ་�ོ་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ས་ཚ�། �ད་འ�ོ་དང་མི་གཉིས་ཀ་སེམས་
�ན་ཡིན་པས་�ད་འ�ོ་ནི་�ི་ཤིང་ལས་མིའི་རིགས་ལ་ཐག་ཉེ་བའི་�་�ལ་ཞིག་ཡོད་པ་�ོགས་�བ། �་�ལ་འདིའི་�ང་གཞི་�་མི་དང་�ད་
འ�ོ་གཉིས་ཀར་སེམས་�ན་པའི་རང་བཞིན་�ི་ཆ་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དོན་�ི་དེ་ཡོད། མི་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ལས་ཐར་ཞིང་བདེ་�ིད་འཚ�ལ་
བའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་�ར་�ད་འ�ོ་ལའང་དེ་བཞིན་ཡོད། མི་ལ་བདེ་�ག་གི་ཚ�ར་བ་�ོང་བའི་�ས་པ་ཡོད་པ་བཞིན་�ད་འ�ོ་ལའང་དེ་�ར་
ཡོད། ནང་པའི་�་�ལ་གཞི་�་བཞག་ནས་བཤད་ན་མི་དང་�ད་འ�ོ་གཉིས་ཀར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། ད�ིན་�ད་�ི་ཚ�ག་
༼consciousness༽འདི་ཤེས་པའི་ཚ�ག་ཚབ་�ས་ན་དོན་དག་�ོགས་ཙམ་�ོན་ནའང་ཤེས་པའི་ཟབ་ཆ་ཡོངས་�་�ོན་མི་�བ། ནང་པས་
མི་ལ་མ་གཏོགས་མེད་པའི་བདག་�ག་པ་�་�་ཁས་ལེན་མི་�ེད་ཅིང༌། ཤེས་པའི་ཆ་ནས་མི་དང་�ད་འ�ོའི་བར་ན་ཡོད་པའི་�ད་པར་ནི་ཟབ་
ཚད་�ི་གནད་དོན་ཞིག་ལས་རིགས་ཐ་དད་�ི་གནད་དོན་ཞིག་མིན།

ནང་ཆོས་�ི་གནའ་བོའི་ག�ང་རབ་ཁག་�་མིའི་འཕེལ་འ�ར་�ི་�ང་ཞིག་�གས་�་བ�ན་པ་དང༌། �ིས་�་བ�མས་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་
ག�ང་འགའ་ཞིག་གི་ནང་�་བ�ར་�ོས་�ས་ཡོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ནི་འདོད་ཁམས་
དང༌། ག�གས་ཁམས། ག�གས་མེད་ཁམས་བཅས་གནས་རིམ་ག�མ་�ི་ཐོག་ནས་�བ། ཁམས་ག�མ་ནི་རགས་པའི་གནས་རིམ་ནས་�་མོའི་
གནས་རིམ་བར་�་རིམ་པས་�བ་ཡོད། འདོད་ཁམས་�ི་ངོ་བོ་ནི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་དང་�ག་བ�ལ་�ི་�ོང་བ་ཡིན། ཁམས་འདི་ནི་མི་དང་
�ད་འ�ོའི་གནས་ས་ཡིན། འདོད་ཁམས་དང་མི་འ�་བར་ག�གས་ཁམས་ན་མངོན་�་�ར་པའི་�ག་བ�ལ་�ི་�ོང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་གཙ�་
བོ་བདེ་ཚ�ར་�ིས་�བ་ཡོད། ཁམས་འདིར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་�ི་�ས་�ང་ནི་འོད་ལས་�བ། ག�གས་མེད་ཁམས་ནི་�་མོའི་ངང་�ལ་�ི་
གནས་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། �ས་�ང་གི་ཚ�ར་བ་བདེ་�ག་ལས་ཡོངས་�་འདས་པ་དང༌། གནས་རིམ་འདིར་ཚ�ར་བ་བཏང་�ོམས་�ིས་གང་བ་
དང་སེམས་ཅན་�མས་ལ་ག�གས་ཅན་�ི་མཚ�ན་�ེད་�ོང༌། སེམས་ཅན་དེ་དག་ག�གས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་གནས་གཞི་ཁོ་ན་ཞིག་གི་�ེང་�་
གནས། འདོད་ཁམས་�ི་གནས་རིམ་མཐོ་བོར་གནས་པའི་�ེས་�་དང༌། ག�གས་ཁམས་དང་ག�གས་མེད་ཁམས་གཉིས་�ི་ནང་གི་�ེས་�་�མས་
�་ཡིན་པར་བཤད། �བས་འདིར་སེམས་ལ་འཛ�ན་དགོས་པ་ནི་ཁམས་འདི་ཚ�་�ག་བ�ལ་བདེན་པའི་ནང་�་�ད་པ་དང༌། �ག་པའི་རང་བཞིན་
ཅན་�ི་ཐར་བའི་གོ་འཕང་ཞིག་མིན་ལ། ཁམས་འདི་ཚ�་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་�མས་ལ་མི་�ག་པའི་�ག་བ�ལ་ཡོད།

བསོད་ནམས་�ི་�ོབས་�ིས་ཁམས་གོང་མར་གནས་པའི་�་�ེན་ཚང་མོད། འོན་�ང༌། ལས་འ�ས་ཟད་ནས་ཁམས་གོང་མ་ནས་�་འགའ་མར་
�ང་བ་ལས་སའི་གོ་ལའི་�ེང་�་མིའི་འཕེལ་འ�ར་�ང་བར་འདོད། མར་�ང་བའི་�་�ེན་ནི་ཐོག་མའི་�ིག་པ་མ་ཡིན་པར་མི་�ག་པའི་རང་
བཞིན་�ི་འཚ�་གནས་དང༌། �་དང་འ�ས་�་བཅས་�ི་དབང་གིས་ཁམས་བ�ེ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། སེམས་ཅན་དེ་ཚ�་མར་�ང་ནས་སའི་གོ་ལའི་
�ེང་�་�ེས་�ས་རང་ཉིད་�ི་�ོན་མའི་གཟི་བ�ིད་�ི་�ག་རོ་ད་�ང་ཡོད། བ�ལ་བ་དང་པོའི་མི་དེ་ཚ�་ལ་�་ཡི་�ད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་
འདོད། དེ་དག་བ�ས་ནས་�ེས་པ་དང༌། �ས་མཛ�ས་ཤིང་འོད་འ�ོ་བ། འ�ར་བ�ོད་�་�་�་འ�ལ་�ི་�ས་པ་�ན་པར་མ་ཟད༌། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་
�ི་ཟས་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་བར་བ�ོད། རིགས་དང་�ས་�ད་�་�འི་�གས་མཚན་ཏེ་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ངོ་བོའི་�ེན་གཞི་�་འ�ོ་བའི་�ད་ཆོས་འདི་
ཚ�་ཡང་མི་དེ་�མས་ལ་མེད་པར་འདོད།



རིམ་པས་�ད་ཆོས་དེ་ཚ�་�ོངས་པ་དང༌། ཁོ་ཚ�ས་ག�གས་ཅན་�ི་ཟས་ཟོས་པ་ལས་ཤ་�ས་�ི་�ས་པོ་རགས་པ་�བ། དེ་�ར་�ས་པོ་མ་འ�་བ་མང་
པོ་�ང་བས། ད�ེ་འ�ེད་�ི་ཚ�ར་བ་�ེ་རང་ཉིད་དང་འ�་བ་ལ་ཆགས་ཤིང་རང་ཉིད་དང་མ་འ�་བ་ལ་�ང་ནས་ཉོན་མོངས་རགས་པ་མཐའ་
དག་�ང༌། ད་�ང་ག�གས་ཅན་�ི་ཟས་ཟོས་པས་མི་གཙང་བ་�ས་པོ་ནས་འདོར་དགོས་�ང་བ་དང༌།༼འདིར་�་མཚན་ཇི་�ར་བཀོལ་�ོད་�ས་
མིན་ངས་�ོགས་�བ་མ་�ང༌།༽ དེའི་�ིར་མིའི་�ས་པོའི་�ེང་�་ཕོ་མོའི་མཚན་མ་ཐོན་ཞིང༌། ལོག་གཡེམ་དང༌། མ་�ིན་པར་ལེན་པ༑ �ོག་
གཅོད་པ་�་�་མི་དགེ་བའི་�་�ོད་ཆ་ཚང་གི་�ང་རིམ་ལ་འདི་བཞིན་འ�ེལ་བཤད་�ས་ཡོད།

ཆོས་མངོན་པའི་�ེ་གནས་བཞིའི་�མ་གཞག་དེ་འ�ོ་བ་མིའི་འཕེལ་འ�ར་�ི་�ང་འདིའི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། �མ་གཞག་དེ་གཞིར་
བཞག་ན་༼༡༽མངལ་ལས་�ང་བ་མི་�་�་དང༌། ༼༢༽�ོ་ང་ལས་�ང་བ་�་དང་�ོ་འ�ོའི་རིགས། ༼༣༽�ོད་གཤེར་ལས་�ེས་པ་�ངས་ལས་
འདས་པའི་འ�་�ིན་�ི་རིགས། ༼༤༽�ས་ཏེ་�ེས་པ་ག�གས་མེད་དང་ག�གས་ཁམས་�ི་�་�་�་བཅས་ཡིན། ཚ�་�ོག་གི་�མ་པ་�་ཚ�གས་དེ་ནི་
ཇི་�ར་�ང་བའི་གནད་དོན་འདི་ལ་�ོབ་དཔོན་�་བ་�གས་པས་ནང་ཆོས་�ི་�་�ལ་�ན་མོང་བ་གཞི་�་བ�ང་ནས། སེམས་ཉིད་�ིས་ནི་སེམས་
ཅན་འཇིག་�ེན་དང༌།། �ོད་�ི་འཇིག་�ེན་ཤིན་�་�་ཚ�གས་འགོད།། ཅེས་ག�ངས།

སངས་�ས་�ིས་ག�ངས་པར་�གས་པའི་གནའ་བོའི་ག�ང་རབ་ཁག་�་ཡང་མཐར་ག�གས་ན་སེམས་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་�ན་

མཁན་ཡིན་པའི་བ�ོད་�ལ་འདི་མཐོང་�་ཡོད། ནང་ཆོས་�ི་�བ་མཐའ་�་བ་ཁག་ཅིག་གིས་བ�ོད་�ལ་འདི་�་�་�་ཇི་བཞིན་�་ཁས་ལེན་
�ས་ནས་�ོགས་གཅིག་�་�ང་བའི་སེམས་གཙ�་�་བའི་རིང་�གས་�ེལ་ཏེ། �ིའི་འཇིག་�ེན་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་
�ས་མེད། ཡིན་ཡང༌། �ོགས་�ོམ་བ�བས་ན་ནང་པའི་མཁས་དབང་ཕལ་ཆེ་བའི་�་�ལ་ལ་བ�ོད་�ལ་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ི་དོན་�ིང་ནི་སེམས་
ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་འདི་ལས་�ི་�ས་�ོལ་ལས་�ང་བ་དེ་ཡིན།

ལས་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་འདི་ནི་ནང་པའི་ག�ང་�་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང་འདིའི་གོ་བ་ལོག་�་ལེན་པ་ཡང་ལས་�་པོ་ཞིག་རེད། ལས་
ཞེས་པའི་ཚ�ག་འདིའི་ཐད་ཀའི་དོན་ནི་�་བ་ཡིན། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཞིག་གི་�ན་�ོང་གིས་བ�ེད་པའི་�་�ོད་ཅིག་ལ་གོ།

འདི་འ�འི་�་བའམ་ལས་ནི་སེམས་དང༌། �ས། ངག ཐ་ན་བསམ་པ་དང་ཚ�ར་བ་གང་གིས་�ང་བ�ེད་�ིད། ཆེ་�ང་ལ་མ་�ོས་པར་འདི་འ�འི་
ལས་�ིས་གང་ཟག་ཅིག་གི་སེམས་�་མོ་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་�ི་ཡོད། �ན་�ོང་ལས་�་�ོད་�ང་བ་དང༌། �་�ོད་དེ་དག་གིས་�ར་ཡང་སེམས་�ི་
ཁམས་དང་མོས་པའི་འ�ར་འ�ོས་དང་འཕེལ་�ོགས་ལ་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད། བ�ད་རིམ་�ིལ་པོ་འདི་ལ་མཐའ་མེད་པར་རང་ཉིད་�ན་
�ོང་�ེད་པའི་�ོབས་�གས་�ན། ཕན་�ན་�ེལ་བའི་�་དང་འ�ས་�འི་བ�ད་རིམ་འདི་གང་ཟག་�ེར་སོ་སོ་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�ེ་ཁག་དང་
�ི་ཚ�གས་�ི་ལ་འ�ག་ཅིང༌། དེ་བཞིན་ཚ�་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཚ�་རབས་མང་པོ་ལའང་འ�ག

ང་ཚ�ས་ལས་ཞེས་པའི་ཐ་�ད་འདི་བཀོལ་�ོད་�ེད་�ས་�་བ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་གོ་ཆོག་པར་མ་ཟད། ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་རང་ལའང་གོ་ཆོག
ནང་བ�ན་�་ལས་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་འདི་�་བའི་ཆ་ནས་རང་�ང་གི་བ�ད་རིམ་ཞིག་�་མཐོང་བ་ལས་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་ཞིག་གིས་

�ངས་འཛ�ན་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཟོ་བཀོད་ཅིག་�་མི་མཐོང༌། སེམས་ཅན་�ེར་སོ་སོའི་ལས་�ད་ནས་
�ན་མོང་དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོ་�ར་འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་པའི་ངོ་བོ་ཅན་

ཞིག་དང༌། ཡང་ན་གང་ཟག་ཅིག་གི་ཚ�་�ོག་ལ་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་པའི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་ཅན་�ི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་�་བསམ་ན་ནོར་བ་ཡིན།
ཚན་རིག་གི་�་�ལ་ལ་ལས་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་འདི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་བདེན་འཛ�ན་ཞིག་�་�ང་�ིད། འོན་�ང༌། ཚ�་�ོག་ནི་མཐའ་
གཅིག་�་�ེས་དབང་གིས་�ང་ཞིང༌། དེའི་ངོ་བོའི་ཆ་ཐམས་ཅད་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་བདེན་འཛ�ན་འདི་ལས་�ག་པའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་
བདེན་འཛ�ན་ཞིག་མིན།



སེམས་ཅན་�ི་འཕེལ་འ�ར་ལ་ལས་�ིས་ཐབས་ལམ་ཅི་འ�་ཞིག་བ�ད་ནས་�གས་�ེན་ཐེབས་�ི་ཡོད་མེད་�ོགས་པར་གསང་�གས་�ོ་�ེ་ཐེག་

པའི་འ�ེལ་བཤད་དེ་ཚ�་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འ�ག གསང་�གས་ཆོས་�ི་ནང་གསེས་གཙ�་བོ་ཞིག་�ེ་གསང་བ་འ�ས་པ་�ར་ན་ཆེས་གཞི་�འི་
གནས་རིམ་�་སེམས་དང་བེམ་པོའི་བར་ལ་�ད་པར་མཐའ་གཅིག་�་འ�ེད་མི་�བ། བེམ་པོའི་�མ་པ་ཆེས་�་མོ་ནི་�ང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་དེ་ནི་ཤེས་པ་དང་ཁ་འ�ལ་ཐབས་མེད། ཤེས་པ་དང་�ང་འདི་གཉིས་ནི་ད�ེར་མེད་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་གཅིག་གི་�མ་པ་མ་འ�་
བ་གཉིས་ཡིན། �ང་ནི་གཡོ་བ་དང༌། �ལ་བ། གཅིག་�་འ�་བའི་�མ་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཤེས་པ་ནི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�མ་པ་དང་�ོག་པའི་�ས་
�ོབས་ཤིག་ཡིན། དེར་བ�ེན་གསང་བ་འ�ས་པ་�ར་ན་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཤིག་�བ་�བས་�ང་དང་�མ་ཤེས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་དེ་
མངོན་�་�ར་པ་ཞིག་ཡིན།

�ང་དང་�མ་པར་ཤེས་པ་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་མི་�བ་པའི་རང་བཞིན་�ིས་ང་ཚ�འི་�ས་པོའི་�ེང་གི་འ�ང་བ་དང་�ིའི་འཇིག་�ེན་�ི་རང་�ང་གི་

འ�ང་བའི་བར་ལ་འ�ེལ་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད། �ོགས་པ་མཐོ་བོ་དང༌། ཡང་ན་�ན་�ེས་�ི་ཚ�ར་ཤེས་�ེན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་འ�ེལ་བ་�་མོ་
དེ་�ོགས་�བ། དཔེར་ན༑ �ས་རབས་བཅོ་�་པའི་ནང་�་�ོན་པའི་བོད་�ི་བསམ་�ོ་པ་�ག་ཚང་ལོ་�ཱ་བས་རང་ཉིད་�ི་�ེང་�་ཚ�ད་�་�ས་ཏེ་
ད�གས་�ི་�་བ་རང་བཞིན་�་འ�ར་བའི་རང་ཉིད་�ི་�ོང་བ་དེ། ནམ་མཁའི་�ང་བ་ཉི་འཛ�ན་དང་�་འཛ�ན་�ི་�བས་�་གང་ཟག་ཅིག་གི་
ད�གས་�ི་�་བ་ལ་འ�ར་བ་འ�ོ་བའི་�ས་འཁོར་�ི་འ�ེལ་བཤད་དང་ཡོངས་�་མ�ན་པ་�ོགས། དོན་ངོ་མར་བཤད་ན། ནང་པའི་གསང་
�གས་�ི་�གས་ལ་ང་ཚ�འི་�ས་�ང་གིས་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་�མ་པ་�་མོའི་ལམ་ནས་མཚ�ན་ཡོད། �་�ལ་འདིའི་དབང་གིས་
�ས་འཁོར་�་བར་�ང་གི་ག�གས་�ང་དང་དེ་དག་གི་འ�ལ་བ�ོད་ལ་དོ་�ང་�་ཆེན་�ས་ནས་ཞིབ་འ�ག་�ས་འ�ག དེའི་ག�ང་�གས་
ཁག་�་གནམ་ད�ད་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།

ངས་ཇི་�ར་ཆོས་མངོན་པའི་འཇིག་�ེན་�བ་�ལ་�ི་�་�ལ་དེར་ཡིད་ཆེས་�ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་མ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་�་ཆོས་མངོན་པའི་

ནང་�་བསོད་ནམས་རིམ་�ིས་ཟད་པ་ལས་�ང་བའི་མིའི་འཕེལ་འ�ར་�ི་འ�ེལ་བཤད་འདི་ལའང་ཡིད་ཆེས་�ེད་�ི་མེད། བོད་�ི་�་�ང་ཞིག་
གི་ནང་�་�ེ�་དང་�ག་�ིན་མོ་གཉིས་འ�ིག་�ོར་�ས་པ་ལས་བོད་མི་རིགས་འདི་�ང་བར་བཤད། ང་འདི་ལ་དེ་བས་�ང་ཡིད་ཆེས་མེད།

�ོགས་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། �་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་འདི་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་དང་�ང་�་�ེལ་ན། སའི་གོ་
ལའི་�ེང་�་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་ཚ�་�ོག་གི་འཕེལ་འ�ར་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་�ི་གསལ་བཤད་གཅིག་མ�ན་ཞིག་�ེད་�བ། དེ་དང་ཆབས་
ཅིག་ལས་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་གིས་�ང་དང་ཤེས་པའི་གོ་�ོགས་འདི་བ�ད་ནས། ནང་པས་སེམས་ཅན་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་མའི་�ང་བ་ཤེས་
�ོགས་�ེད་པའི་ལས་གཞི་དེར་རམ་འདེགས་གལ་ཆེན་ཞིག་�ེད་ཆོག་པར་�མ།

�་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པ་ནི་མཐའ་འ�ོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ན་མོང་ལ་ཡོད་ནའང༌། ངའི་�་�ལ་ལ་འདི་ལ་ཞན་ཆ་འགའ་
ཞིག་ད་�ང་ཡོད་�མ། དང་པོ་�་�ན་�ི་�མ་གཞག་གིས་སའི་གོ་ལའི་�ེང་�་ཚ�་�ོག་གི་�ང་རིམ་དང༌། རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་�་�་དེའི་
གཞི་�ར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་འ�ེལ་བཤད་གཅིག་མ�ན་ཞིག་ང་ཚ�ར་�ོད་�བ་�ང༌། ངའི་བསམ་པར་འདིས་ཚ�་�ོག་གི་ཐོག་མ་དང་
འ�ེལ་བའི་�ི་བ་དེར་གསལ་བཤད་�ས་མེད། �་�ན་རང་ཉིད་�ིས་འདི་ནི་�ོག་�་ཞིག་�་མཐོང་མེད་པར་�ང༌། དེ་མིན་ད་�ང་�ོབས་�ིས་
འཚ�་བའི་དོན་�ི་འདིའི་ནང་�འང་བ�ར་�ོས་ངེས་ཅན་ཞིག་འ�ག རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་གི་�མ་གཞག་འདིས་རིགས་ཤིག་གི་རིགས་�ན་
�ི་ནང་�་�ང་བའི་རིགས་�ས་�ི་ཐོལ་�ང་གི་འ�ར་�ོག་�ོད་འཚ�་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་འ�ར་�ོག་�མས་�ན་བ�ན་པར་བཤད་མོད།

འོན་�ང༌། ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་དཔག་འདི་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ར་�ོད་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་ནི་�ན་བ�ན་པའི་འ�ར་�ོག་དག་ལ་བ�ག་
ད�ད་�་�་འདི་རེད། དེར་བ�ེན་�ོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན། �ོབས་�ིས་འཚ�་བའི་དོན་�ིའི་གོ་དོན་ནི་འདི་ཙམ་�ེ། རིགས་�ན་�ི་འ�ར་
�ོག་དེ་ཚ�་�ན་བ�ན་པའི་�་མཚན་�ིས་དེ་དག་ནི་འཚ�་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན།



ནང་པའི་�་�ལ་ལ། ཚ�་�ོག་གི་ཐོག་མར་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་�མ་གཞག་ཅིག་ལ་མཚ�ན་ན། རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་དེ་ཚ�་ཆ་ཡོངས་ནས་
ཐོལ་�ང་ཡིན་པའི་�་�ལ་འདི་ནི་ཆེས་འདོད་�ོ་མི་ཚ�མ་པ་ཞིག་རེད། ཐེངས་ཤིག་ཕོ་ཕར་�ིས་འཕེལ་འ�ར་རིག་པས་སའི་གོ་ལའི་�ེང་གི་ཚ�་
�ོག་གི་ཐོག་མའི་�ང་བ་ལ་གསལ་བཤད་�ས་མེད་པ་དང་�ེད་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་�ོང༌། ཁོང་གི་�་�ལ་ལ་འཕེལ་འ�ར་�ི་�མ་
གཞག་འདི་ནི་ཚ�ད་�་�ེད་ཆོག་པའི་ཚན་རིག་གི་�མ་གཞག་ཅིག་མིན། འོན་�ང༌། ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་ལ་ལམ་�ོན་�ེད་པར་ཕན་ཐོགས་
ཆེ་བའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�མ་གཞག་ཅིག་ཡིན། ད་�ང་ཞན་ཆ་གཞན་ཞིག་ནི་�་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་�ི་�མ་གཞག་གིས་�ོག་མེད་�ི་
བེམ་པོ་དང་འཚ�་བའི་�ེ་�ང་བར་�ི་�ད་པར་གལ་ཆེན་དེ་ངོས་འཛ�ན་�ས་�ང༌། སེམས་�ན་དང༌། ཤིང་�ོང་དང་�ི་ཤིང་�་�་འཚ�་བའི་�ེ་
�ང་བར་ན་�ད་ཆོས་�ི་�ད་པར་ཚད་མཐོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ངོས་འཛ�ན་�ས་མེད།

�ེ་�ང་སོ་སོས་འཚ�་གནས་�ི་དོན་�་འཐབ་�ོད་�ེད་པ་ནི། རང་ཉིད་�ི་རིགས་�ད་ལེགས་པར་བ�ར་བ�ན་�ེད་པའི་ཆེད་�་ཡིན་པ་གཙ�་བོར་
བ�ོད་པའི་�་�ན་�ི་འ�ེལ་བཤད་འདི་ལ་�ོག་�་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ཟས་ལ་མཉམ་�ོད་�ེད་པ་དང༌། ཆིམ་ཕམ་ཛ�་�་�་�ད་འ�ོའི་
�ོད་ན་�ོད་�ོག་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་མཉམ་འ�ེལ་�ི་�་�ོད། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་�ོས་གཏོང་བཅས་གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་ལ་འ�ེལ་བཤད་
མགོ་མ�ག་མ�ན་པ་ཞིག་ཇི་�ར་�ག་�་འདི་ཡིན། རང་ཉིད་�ི་ཚ�་�ོག་གི་ཉེན་ཁ་ལ་མ་འཛ�མས་པར་གཞན་�ི་�ོག་�ོབ་པའི་ལས་འདི་མིའི་
རིགས་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་གཞན་གང་མང་ལའང་ཡོད། དཔེར་ན། གཞན་ལ་�ག་གིས་བ�བས་ན་རང་ཉིད་�ི་ཚ�་�ོག་
འཆོར་ཡང་�ང་བས་རང་ཉིད་�ི་ཚང་�ང་�ོབ་�ེད་པར་ད�་ཡ་ལ་�ག་གིས་�ག དེ་བཞིན་�་ཡི་རིགས་ཤིག་�ེ་ཨ་ར་བྷིའི་�་པི་ལེད་
༼Arabian babbler༽�ིས་རང་ཉིད་�ི་བདེ་འཇགས་ག�གས་ནས་རང་གི་�་�ེ་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་བ་�་�་ཡིན།

�་�ན་�ི་�་བ་�ད་འཛ�ན་�ེད་མཁན་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ོས་བཏང་གི་�་�ོད་ཐེ་བའི་གཞན་ཕན་�ི་�ོད་པ་དེ་ཚ�ས། �ེ་�ང་སོ་སོའི་རིགས་�ས་
རིགས་�ི་མར་�ོད་པའི་གོ་�བས་ཆེ་�་གཏོང་བའི་གནས་�ངས་འགའ་ཡོད་པར་བཤད་ནས་གཞན་ཕན་�ི་ལས་འདི་ཚ�འི་རིགས་ལ་འ�ེལ་བཤད་

�ེད། འོན་�ང༌། ཁོང་ཚ�འི་འ�ེལ་བཤད་དེ་གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་ནི་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་མི་འ�་བའི་བར་ནའང་འ�ང་གི་ཡོད་པ་�མས་དང་
མི་མ�ན། དཔེར་ན། �་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཚང་�་བ�ར་བའི་�་�ག་གི་�་�ག་ལ་�མ་འ�་�ད་ནས་གསོ་�ོང་�ེད། ཡིན་ཡང༌། ལ་ལས་
མཐའ་གཅིག་�་རང་འདོད་ཆེ་བའི་�་�ག་གི་ཁེ་ཕན་གཞིར་བཞག་ནས་འདིར་འ�ེལ་བཤད་�ག ད་�ང་གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་འདིའི་རིགས་
�ག་�་ངམ་ངམ་�གས་�ིས་འ�ང་བ་ཞིག་མིན་པར་�ང་ནའང༌། ༼�ེ་�ང་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་�ོས་གཏོང་བའི་�་�ོད་ངམ་ངམ་
�གས་�ིས་�ེད་པར་�ང༌།༽ དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་རིག་པས་�་བའི་ཆ་ནས་གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་ནི་�ན་�ོང་གིས་མ་�ལ་ཞིང་རིགས་�ས་
�ིས་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་�་�ོད་ཅིག་ཡིན་པར་འདོད། འ�ོ་བ་མིའི་�ོང་ཚ�ར་དང་�ག་པར་མིའི་�ི་ཚ�གས་ནང་�ང་བའི་
གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་�མས་འདིར་�ེང་ན་གནད་དོན་འདི་�ོག་�་ཆེ་�་འ�ོ་ངེས།

�་�ན་�ི་�་བ་མ�ེགས་འཛ�ན་�ེད་མཁན་འགའ་ཤས་�ིས་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་དང་�ོབས་�ིས་འཚ�་བའི་དོན་�ི་གཉིས་ནི་རིགས་�ས་སོ་

སོའི་གནས་རིམ་�་ལེགས་པར་�ོགས་�བ་པའི་བསམ་�ལ་བཏོན་ཡོད། ང་ཚ�ས་འདིར་མཐོང་�བ་པ་ནི་རང་གཅེས་འཛ�ན་�ི་ཆོས་ཉིད་ལ་འཆང་
བའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོ་དེ་ཆ་བགོ་�ས་ནས། རིགས་�ས་སོ་སོས་རང་ཉིད་�ི་ཁེ་ཕན་�ི་དོན་�་�་�ོད་�ེད་པ་�གས་�་
བ�ན་པ་འདི་ཡིན། ད་�འི་ཚན་རིག་པ་ག་ཚ�ད་�ིས་མཐའ་གཅིག་�་�ང་བའི་�་�ལ་འདི་འཛ�ན་�ི་ཡོད་པ་ངས་མི་ཤེས། འོན་�ང༌། དེང་གི་
�ེ་དངོས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ི་ནང་�་གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་དང་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་འདི་�ད་མེད།

དྷ་རམ་ས་ལར་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་�། ཧ་ཝད་�ི་ནས་ཡིན་པའི་ཚན་རིག་གི་ལོ་�ས་�་བ་ཨ་ན་༼Anne
Harrington༽ཡིས་ད་བར་�་འ�ོ་བ་མིའི་�་�ོད་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་བ�ག་ད�ད་དེས་�ིང་�ེ་�་�་�ས་�ོབས་ཆེ་བའི་
མིའི་ཚ�ར་བའི་�ོར་ལ་གོ་�ོགས་མཐོ་བོ་ཞིག་ཅིའི་�ིར་�ེད་མ་�བ་པའི་གཏམ་བཤད་�ོ་ལ་ངེས་པ་ཞིག་�ས་སོང༌། མ་མཐའ་ཡང་དེང་རབས་�ི་



སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་ཞེ་�ང་དང༌། ཁོང་�ོ། འཇིགས་�ག་�་�་གནོད་འཚ�་ཆེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་ལ་ཧ་ལས་པའི་དོ་�ང་�ས་ཡོད་པར་�ོས་
ན༑ �ིང་�ེ་དང་གཞན་ཕན་�ི་སེམས་�་�་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་ལ་བ�ག་ད�ད་�ས་པ་�ང་�ང་རེད། ཕལ་ཆེར་�ད་པར་འདི་�ང་
དགོས་དོན་ནི་དེང་རབས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་�ན་�ོང་གཙ�་བོ་ནི་མིའི་ནད་རིགས་ཤེས་�ོགས་�ས་ཏེ་གསོ་བཅོས་�ེད་�་འདི་ཡིན། གང་
�ར་ང་རང་གི་བསམ་�ལ་ལ། རང་ལས་གཞན་གཅེས་�ི་�་�ོད་འདི་ད་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་ཚ�་�ོག་གི་གོ་�ོགས་ནང་�་མི་འོས་པ་དང༌།
ཡང་ན་�་�ོད་འདི་ནི་རང་གི་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན་མཚ�ན་�ེད་ཙམ་ཡིན་པ་�་མཚན་�་�ས་ནས་གཞན་ཕན་�ི་སེམས་ཁས་ལེན་མི་�ེད་པ་ནི་མི་

འ�ིག་ཅིང༌། �ེད་�ངས་འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�་�ོག་དང་འགལ། ཚན་རིག་གི་བ�ག་ད�ད་�ི་�ེད་ཐབས་ནི་�མ་གཞག་ཅིག་གི་
དོན་�་མངོན་�མ་�ི་བདེན་དོན་�མས་ལ་འ�ར་བ་གཏོང་བ་མ་ཡིན་པར། �མ་གཞག་དེ་བཅོས་བ�ར་�ས་ནས་མངོན་�མ་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་
འ�ས་�་དང་མ�ན་པ་�ེད་དགོས་པ་འདི་ཡིན། དེ་མིན་�མ་ཞིག་�ོན་པར་�ང་པའི་ད�ིབས་ལ་བཟོ་བཅོས་�ག་པ་�་�་རེད།

ངས་བསམ་པར་�་�ན་�ི་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་གི་༼མ་མཐའ་ཡང་དེའི་དར་�བ་ཆེ་བའི་�་�ལ་ནང༌།༽གནད་དོན་ཆེ་བའི་ཞན་

ཆ་ཞིག་ནི༑ གཞན་ཕན་�ི་�་�ོད་�ི་གནད་དོན་འདི་�ོགས་པར་བ�ོན་པའི་�ས་པའམ་འདོད་པ་མེད་པ་དེ་རེད། འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་
གཞག་གི་�ེན་གཞིར་འདོད་པའི་རང་�ང་ཁམས་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་འཚ�་གནས་�ི་དོན་�་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་ཐ་དད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་
རིགས་གཅིག་པའི་ནང་�ལ་�འང་ཕན་�ན་�ི་བར་ལ་འ�ན་�ོད་འ�ང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་ཆོས་ཡིན། འདི་དང་ཆབས་ཅིག་མངོན་གསལ་ཡིན་
མིན་ལ་མ་�ོས་པར་མ�ན་�ིལ་�ི་ཚད་གཞི་མཐོ་བོ་ཞིག་�ང་ཡོད། ང་ཚ�ས་མི་དང་�ད་འ�ོའི་�ག་�ོད་མཐོང་བཞིན་པ་�ར་གཞན་ཕན་དང་
�ིང་�ེའི་�་�ོད་�ང་མཐོང་�་ཡོད། �་མཚན་ཅིའི་�ིར་དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་རིག་པས་འ�ན་�ོད་ཁོ་ན་གཞི་�འི་གནས་རིམ་�་འ�ག་པའི་
ཆོས་ཉིད་དང༌། �ག་�ོད་ཁོ་ན་འཚ�་བའི་�ེ་�ང་དག་གི་�་བའི་�ད་ཆོས་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་དམ། �་མཚན་ཅིའི་�ིར་དེང་རབས་�ི་�ེ་དངོས་
རིག་པས་ཆིག་�ིལ་གཞི་�འི་གནས་རིམ་�་འ�ག་པའི་ཆོས་ཉིད་�་ངོས་འཛ�ན་མི་�ེད་པ་དང༌། གཞན་ཕན་�ི་སེམས་དང་�ིང་�ེ་�་�་འཚ�་
བཞིན་པའི་སེམས་ཅན་དག་གི་འཕེལ་�ས་�ི་�་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་�་མི་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ།

འ�ོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་དང་འཚ�་གནས་ལ་འཆང་བའི་ང་ཚ�འི་འ�་ཤེས་དེ་ཚད་གཞི་ཅི་ཙམ་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་ལ་བ�ེན་དགོས་མིན་ནི། ང་ཚ�ས་
ཚན་རིག་ལ་འ�་ཤེས་ཅི་འ�་ཞིག་བ�ང་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས། འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་�ི་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོད་�བ་�ི་
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན། �ོགས་གཅིག་�་�ང་བའི་དངོས་གཙ�་�་བ་ཞིག་གིས། འཕེལ་འ�ར་རིག་པས་�ན་�ོད་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་�ི་�ོང་བ་
ཐེ་བའི་འ�ོ་བ་མིའི་�ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་པའི་�་བ་འདིར་�བ་�ོར་�ེད་�ིད། གཞན་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་འཚ�་གནས་�ི་རང་
བཞིན་ཤེས་�ོགས་�ེད་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་ཚན་རིག་གི་མཐོང་�་ལ་ཚད་བཀག་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་མཐོང༌། གཅིག་�ས་ན་ཚན་རིག་གིས་
ཚ�་�ོག་གི་ཐོག་མའི་�ོར་�ི་�ི་བ་ལ་ཚད་�ན་�ི་ལན་ཞིག་�ག་མི་�བ་པར་མ་ཟད། འ�ོ་བ་མིའི་འཚ�་གནས་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བཤད་
ནམ་ཡང་�ེད་མི་�ིད། ངས་འདི་�ར་བཤད་དོན་ཡང་ཚན་རིག་གིས་ཚ�་�ོག་འ�་མིན་�ི་ཐོག་མའི་�ང་བའི་�ོར་ལ་འ�ེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་
�ག་�བ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�་འ�ང་འ�ར་�་མ�ད་ནས་གསལ་བཤད་�ེད་ངེས་པ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་མིན། འོན་�ང༌། ང་ཚ�་འཚ�་སའི་
འཛམ་�ིང་འདི་དང་ང་ཚ�་རང་ཉིད་�ོར་�ི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་�ི་ཚད་བཀག་དེ་ང་ཚ�ས་�ི་ཚ�གས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་ངོས་འཛ�ན་ངེས་པར་�་

�ེད་དགོས་�མ།

�་�ན་�ི་�ི་ཚ�གས་རིག་པའི་�་བ་�ོགས་ཡོངས་�་�བ་པ་དང༌། དེའི་�ེན་�ིས་མི་�ད་ལེགས་�ར་རིག་པ་ལག་བ�ར་�ས་པའི་མ�ག་འ�ས་
ཚབས་ཆེན་གང་མང་�ང་བའི་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་ལོ་�ས་ལས་ང་ཚ�ར་�ོ་བ�ེད་ཅིག་རེག་པ་ནི། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ོར་ལ་�ེལ་བའི་�་བ་དེ་
དག་རང་ཉིད་�ི་འདོད་�ོ་དང་མ�ན་པར་བ�ར་བའི་འཕེལ་�ོགས་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་ང་ཚ�་འ�ོ་བ་མི་ལ་ཡོད་པ་འདི་ཡིན། �ོབས་�ིས་འཚ�་
བའི་�་བ་འདི་བཀོལ་�ོད་ལོག་པར་�ས་ཏེ་�བས་འགའ་རེར་�ེར་གཙ�་རིང་�གས་དང་མིའི་འདོད་�མ་�ི་ཚ�ད་མེད་ལ་དག་འ�ད་�ས་ནས།

འ�ོ་བ་མིའི་ཕན་�ན་བར་�ི་འ�ེལ་བ་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་པའི་�ན་�ོད་�ི་འ�ོ་�གས་�མས་�ང་མེད་�་བཏང༌། དེ་བས་ན་ཚན་རིག་ལ་ང་



ཚ�ས་འ�་ཤེས་ཅི་འ�་ཞིག་བ�ང་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར་དེང་�བས་ཚན་རིག་གིས་མིའི་�ི་ཚ�གས་ནང་འདི་འ�འི་གོ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་

བ�ང་ཡོད་�བས། ཆེད་ལས་འདིའི་ནང་�་�གས་པའི་ཚན་རིག་པ་དག་གིས་རང་ཉིད་�ི་�ས་�གས་དང་ལས་འགན་ངེས་པར་�་�ོགས་དགོས་
པ་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ། འ�ོ་བ་མི་�ི་དང་འཛམ་�ིང་ལ་མ�ག་འ�ས་ཚབས་ཆེན་བ�ེད་�ིད་པའི་དར་�བ་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་གི་ལོག་�ོག་དང་
ལོག་�ོད་ལ་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་ངེས་པར་�་དག་ཐེར་�ེད་�བ་དགོས།

�་�ན་�ི་ཚ�་�ོག་གི་ཐོག་མའི་�ང་བའི་འ�ེལ་བཤད་དེ་ནི་ཅི་འ�འི་ཡིད་དབང་འ�ོག་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
བཤད་ན། འདིས་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་�ང་མེད་�་བཞག་ཡོད་པ་ནི་བདེ་�ག་�ོང་བའི་�ས་�ོབས་ཡོད་པའི་སེམས་�ན་�ི་ཐོག་མའི་
འཕེལ་འ�ར་འདི་ཡིན། ནང་པའི་�་�ལ་ནང་�་བའི་ཆ་ནས་�ག་བ�ལ་ལས་ཐར་བ་དང་བདེ་བ་འཚ�ལ་བའི་འ�ན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བ�ེན་
ནས་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་�ི་གོ་�ོགས་དང་ཤེས་ཡོན་�ི་འཚ�ལ་�ེག་�ང་བ་དང༌། ཤེས་པའི་�ང་རིམ་དང་དེའི་རང་བཞིན་�ི་�ོར་ལ་ཡིད་
ཆེས་འཕེར་བའི་གོ་�ོགས་ཤིག་མ་�ེད་བར་�་འཇིག་�ེན་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཐོག་མའི་�ང་བའི་ཚན་རིག་གི་འ�ེལ་བཤད་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མིན།།

།།

མཆན།

�་�ན། ༼Charles Darwin 1809-1882༽

�ས་རབས་བ�་ད�་པའི་�བས་�་�ོན་པའི་ད�ིན་ཇིའི་ཚན་རིག་པ་�གས་ཆེན་ ཞིག་�ེ། ཁོང་གིས་རང་�ང་གི་འདེམས་�ག་དང་�ོབས་�ིས་
འཚ�་བ་�་�འི་དོན་�ི་གཏན་ འབེབས་�ས་ནས། དེང་རབས་�ི་འཕེལ་�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་གི་�ང་གཞི་བ�གས། ཁོང་གི་བ�མས་ཆོས་
�ིས་དེང་རབས་�ི་ཚ�་�ོག་དང་གོ་ལའི་ཚན་རིག་ལ་�གས་�ེན་ ཆེན་པོ་ཐེབས་ཤིང༌། དེང་རབས་�ི་བསམ་�ོ་�ི་ཡང་ཁོང་གི་�་བའི་ཤན་�གས་
ལས་ཐར་མེད།

ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས། ༼molecule༽

ཆོས་གང་ཞིག་གི་�བ་ཆ་ཡིན་ན་དེའི་ངོ་བོ་འཛ�ན་པ་དང༌། �བ་�ས་འདི་ནི་�ང་མཐའ་ཡང་�ལ་�ན་གཉིས་ལས་�བ་དགོས། �འི་ངོ་བོ་
འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་�་�ར་མཚ�ན་ན། དེའི་�ེང་�་�འི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་�ན། འོན་�ང༌། ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་དེའི་�བ་ཆ་�ེ་�ལ་
�ན་�མས་སོ་སོར་གཏོར་བ་ཡིན་ ན། �འི་ངོ་བོ་དེ་�ོངས་ནས་�ལ་�ན་སོ་སོའི་རང་བཞིན་ཐོན་ངེས། འདི་འ�་ཞིག་ལ་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་
�ས་ཟེར།

ད�ེ་འར་ནི་ཨད། ༼DNA༽

ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་�ེད་ལས་གཙ�་བོ་ནི་�ེ་དངོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེའི་ རིགས་�ན་�ི་གནས་�ལ་�ན་རིང་ལ་�ན་འཛ�ན་�ེད་�་དེ་རེད།
ང་ཚ�འི་�ས་�ེང་གི་�་�ང་རེ་རེའི་ནང་�འང་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་ཡོད་པ་དང༌། ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ིས་�་�ང་གི་�ས་�ོལ་དང་�ེད་ལས་སོགས་
ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད། ད�ེ་འར་ནི་ཨད་ཕ་མ་ནས་མར་�བ་ཅིང༌། རང་ཉིད་�་�ག་འ�ེས་མའི་�་�ང་གཅིག་ལས་མི་དར་མ་ཞིག་�་འཚར་
ལོངས་�ེད་པའི་ བ�ད་རིམ་�ི་གསང་�གས་�ང་ནང་�་འ�ས་ཡོད། མདོར་ན། ད�ེ་འར་ནི་ཨད་ཚ�་�ོག་གི་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་�་ན་
མེད་པ་དེ་རེད།



སི་�ེ་ཧཕིན། ༼Stephen Chu 1948-༽

༡༩༩༧ ལོར་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནོ་�ེལ་གཟེངས་�གས་ཐོབ་ཅིང༌། ཚ�ད་�་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་�་རིགས་དངོས་ཁམས་རིག་པ་
བ་ཞིག

ཆིམ་ཕམ་ཛ�། ༼chimpanzee༽

�ེ�འི་རིགས་ཤིག་ཡིན།

འར་ནི་ཨད། ༼RNA༽

�ེ་དངོས་�ི་ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་�ི་རིགས་ཤིག་�ེ། འར་ནི་ཨད་�ི་དཀར་�ི་འ�གས་�ན་ལ་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་རེད། ད�ེ་འར་ནི་
ཨད་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་རིགས་�ས་�ི་འཆར་བཀོད་དང་བ�ན་ནས་འར་ནི་ ཨད་�ིས་�ི་དཀར་བཟོ་བ�ན་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད།

�ི་དཀར། ༼protein༽

�་�ང་གི་�ེད་ལས་དང་བཟོ་བཀོད་ལ་མེད་�་མི་�ང་བའི་�ེ་དངོས་�ས་ འ�ར་�ི་རང་�ང་གི་བ�ེབས་�ས་ཤིག

འཇམ་མི་སི། ༼James Watson 1928-༽

ད�ེ་འར་ནིཨད་�ི་བཟོ་བཀོད་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་གི་ནང་�་མཛད་ �ེས་ཆེ་བའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་རིག་པ་�་
བ་ཞིག

ཧཕ་རམ་སེ་སི། ༼Francis Crick 1916-2004 ༽

ད�ིན་ཇིའི་�ེ་དངོས་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་�ེ། འཇམ་མི་སི་དང་འ�་བར་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་བཟོ་བཀོད་�ོགས་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་�་
�གས་པའི་མི་�་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ༡༩༦༢ ལོའི་�ས་ཁམས་རིག་པའི་ནོ་�ེལ་གཟེངས་�གས་དེ་ཁོང་དང་འཇམ་མི་སི་དང་ཝེ་ཁིན་ བཅས་ལ་
ཐོབ།

རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག ༼genome༽

�ེ་�ན་ཞིག་གི་ད�ེ་འར་ནི་ཨད་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་རིགས་�ན་�ི་གནས་ �ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ེ། རིགས་�ན་�ི་ཐག་�ད་དང་དེ་དག་གི་�ེང་
�་ཡོད་པའི་རིགས་�ས་ཐམས་ཅད་�ི་ �ི་མིང་རེད།

ཨེ་རེ་ཁི། ༼Eric Lander 1957-༽



མིའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ས་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་བཅོས་ཐབས་ གསར་པ་བ�ན་པར་འབད་བ�ོན་�ེད་བཞིན་པའི་�ེ་དངོས་
རིག་པའི་དགེ་�ན་ཆེན་ མོ་ཞིག

རིགས་�ན་�ི་ཐག་�ད། ༼chromosomes༽

རིགས་�ས་�ི་གནས་གཞི་�ེ། འདི་ལ་ཕ་མ་གཉིས་�ི་རིགས་�ན་ལས་�བ་པའི་ཆ་ཉི་�་�་ག�མ་ཡོད་པར་བཤད། རིགས་�ན་�ི་ཐག་�ད་ཆ་
ཚང་བ་དང་དེ་དག་གི་�ེང་�་ཡོད་པའི་རིགས་�ས་ལ་ རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་ཟེར།

འོད་སོ་ལ། ༼Ursula Goodenough༽

�ེ་དངོས་རིག་པའི་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཨ་རིའི་མཐོ་�ོབ་�གས་ཆེན་ཁག་ཅིག་�་དཔེ་�ིད་�ས་དང་�ེད་བཞིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་
ཚན་རིག་གི་དེབ་འགའ་ཤས་ཤིག་�ང་བ�མས་འ�ག



ཤེས ་པའ ི་གནད་ད ོན།

༄༅། །རང་ཉིད་དགའ་སའི་མི་ཞིག་དང་འ�ད་པས་དགའ་�ོ་དང༌། �ིང་ཉེ་བའི་�ོགས་པོ་ཞིག་ཤི་བས་�ོ་ག�ང༌། གསོན་ཉམས་�ན་པའི་�ི་
ལམ་ཞིག་གི་�ང་བ། ད�ིད་�ས་�ི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་�མ་རའི་ནང་�་�ོ་འ�མས་�ས་པ་ལས་�ང་བའི་ཁམས་�ངས་མ། �ོམ་�བ་ལས་ཐོབ་པའི་
བསམ་གཏན་སོགས་དང༌། ད་�ང་འདི་ཚ�་དང་འ�་བའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་དང་ཚ�ར་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་�ལ་ཅན་ཤེས་པའི་�ོང་བའི་རང་
བཞིན་�བ། �ོང་བ་དེ་ཚ�འི་ནང་�་ཅི་ཞིག་�ད་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར་སེམས་ཐང་པོའི་གང་ཟག་�་ཞིག་གིས་�ང་�ོང་བ་དེ་དག་གི་དངོས་
ཡོད་གནས་�གས་ལ་ཐེ་ཚ�མ་�ེད་མི་�ིད། ཤེས་པའི་�ོང་བ་རང་ག་བ་ཞིག་ནས་ཆེས་མཆོག་�་�ར་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་དག་ལ་སོ་སོའི་ངོས་
ན་གཅིག་མ�ན་�ི་ངོ་བོ་ངེས་ཅན་ཞིག་�ན་པར་མ་ཟད། �ེར་�ི་རང་བཞིན་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་�ང་ཡོད། དེ་ཡང་�ོང་བ་དེ་དག་�ན་�་�་
�ལ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་གནས་པ་དང་མཐའ་གཅིག་�་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་ཡིན། འོན་�ང༌། �ད་མཚར་བ་ཞིག་ལ། ང་ཚ�འི་�ལ་
ཅན་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་འདི་ཡོད་པར་ཐེ་ཚ�མ་མེད་ཅིང་ལོ་ངོ་�ོང་�ག་�་མར་ད�ད་པ་བཏང་ནའང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་
མིན་�ི་འདོད་�ལ་གཅིག་མ�ན་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད་ཅིང༌། གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་སམ་�ིའི་�ལ་�ི་�་�ལ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་
ཚན་རིག་གིས་ཤེས་པའི་ཐད་ལ་གོ་�ོགས་ཆེས་�ང་�ང་ཞིག་ལས་བ�ན་མེད།

འོན་�ང༌། ཤེས་པའི་�ོར་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�་ནི་ད་�འི་ཚན་རིག་གི་�ོ་བ་འཕེལ་བའི་བ�ག་ད�ད་�ི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་
�བ་བ�ལ་�་འ�ོ་ཞིང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཤེས་པའི་�ང་�ལ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་པའི་ད�ད་ཐབས་ཚད་�ན་ཞིག་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་
ལ་ད་�ང་མེད་པའི་ཁས་ལེན་ཞིག་�ང་དར་བཞིན་འ�ག འདི་�ར་བཤད་པ་ཡང་བ�ོད་�་འདིའི་�ོར་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�མ་གཞག་
སོགས་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཤེས་པ་ག�གས་ཅན་�ི་བཟོ་བཀོད་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་འབད་བ�ོན་�ང་མེད་པ་མིན། མཐའ་
གཅིག་�་�ང་བའི་ལངས་�ོགས་ནི་གཤིས་�ོད་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་�་�ལ་ཡིན། �ིའི་�ོད་པའི་�མ་འ�ར་གཞི་�ར་བཞག་ནས་ཤེས་པའི་
མངོན་�ལ་ངག་དང་�ས་�ི་�་�ོད་�་ཆ་བགོས་�ས་ནས་གསལ་བཤད་�ེད། མཐའ་གཞན་�་�ང་བའི་ལངས་�ོགས་ནི་ཁར་�ེའི་�་གཉིས་
ཡིན་ཞིང༌།༼Cartesian dualism༽ འཇིག་�ེན་འདི་ཕན་�ན་མ་བ�ེན་པའི་དངོས་ཡོད་�ི་�་�ས་གཉིས་ལས་�བ་པར་འདོད།
དང་པོ་�་བ�ེད་རང་བཞིན་�ི་�མ་པ་འཛ�ན་པའི་ག�གས་ཅན་དང༌། གཉིས་པ་སེམས་�་�་ག�གས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཏེ་�་�ོག་རེད། �་
�བ་འདི་གཉིས་�ི་བར་ན་ད་�ང་�མ་གཞག་འ�་མིན་ཡོད་པ་ནི་�ས་�ོལ་རིང་�གས་༼ཤེས་པའི་�ས་�ོལ་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ངོས་

འཛ�ན།༽དང་དབང་�འི་�ང་�ལ་རིག་པ་༼དབང་�་ཕན་�ན་�ི་འ�ེལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ངོས་འཛ�ན།༽སོགས་ཡིན། �མ་གཞག་
འདི་ཚ�་ཕལ་ཆེ་བས་�ིའི་ག�གས་ཅན་�ི་�མ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བ�ད་ནས་ཤེས་པ་�ོགས་ཐབས་�ེད།

འོན་�ང༌། ཤེས་པ་ལ་ཐད་ཀར་ཞིབ་�་�ེད་�་ནི་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེའི་�ད་ཆོས་དང་�ས་�ོལ་ཅི་ཡིན་ནམ། �ེ་�ན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཤེས་པ་ཡོད་དམ། ང་ཚ�འི་ཚ�ར་ཤེས་དེ་རང་ཉིད་ཤེས་�ན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་པའི་�བས་ཁོ་ནའི་�ས་�་མ་གཏོགས་མེད་དམ། དཔེར་ན།
�ི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་�ི་�བས་�་ཤེས་པ་བག་ལ་ཉལ་བའམ་དེའི་�ན་�ོངས་སམ། ཤེས་པ་སེམས་�ི་འཕེལ་འ�ིབ་ངེས་མེད་�ི་�ད་ཅིག་འ�་
ཚ�གས་ལས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དེའི་�ན་བ�ན་ཡང་ངོ་བོ་ལ་�ག་�་འ�ར་བ་འ�ོ་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཤེས་པ་ནི་ཚད་གཞིའི་
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་�ག་�་འ�ག་�ལ་ཞིག་དགོས་སམ། སེམས་�ང་དང་འ�ེལ་བའི་�ད་པའི་�ས་འ�ར་�ི་�ོག་གི་�ང་བ་དང༌།
�ོག་འཛ�ང་ཆེ་ཞིང་ཚ�ར་ཤེས་ལ་མངོན་�་མ་�ར་པའི་འདོད་པ་དང་�ན་ཤེས། རེ་འ�ན་�་�་དང་ཤེས་པའི་བར་ལ་འ�ེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།
ང་ཚ�འི་ཤེས་པའི་�ོང་བ་ནི་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཚན་རིག་གིས་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་པ་དེ་�ོགས་

�བ་བམ།



ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་�ས་རིང་མོའི་ནང་ཤེས་པའི་གནད་དོན་འདི་དོ་�ང་�་�ལ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་�ན་
�ོད་རིག་པ་དང༌། ཆོས་�ི་ཉམས་ལེན། �ག་བ�ལ་ལས་�ལ་�་བཅས་ལ་�་བའི་ཆ་ནས་དོ་�ང་ཆེ་བས། �མ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་�ོགས་�་
ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཤེས་པ་ནི་སེམས་ཅན་�ི་ངོ་བོ་མཚ�ན་པར་�ེད་པའི་�ད་ཆོས་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་�་བསམ་ལ། ཆེས་�་ཤོས་
�ི་ག�ང་རབ་ཁག་གཞིར་བཞག་ན་སངས་�ས་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་བདེ་�ག་གི་འཕེལ་རིམ་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་�་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་སེམས་ཡིན་

པར་གཟིགས། དཔེར་ན། སངས་�ས་�ི་ག�ང་རབ་�གས་ཆེན་ཞིག་�ེ། ཆོས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་པའི་མགོ་�་སེམས་ནི་�་བ་ཡིན་པ་དང་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་�བ་པར་ག�ངས།

ཐོག་མར་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བས། �ད་ཡིག་བཀོལ་�ོད་�ི་ཐོག་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་
�ོགས་དགོས། ཤེས་པའི་�ོང་བ་ནི་�ན་མོང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། དེར་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་ང་ཚ�འི་�ད་ཡིག་དག་གི་གཞི་�ར་རིག་
ག�ང་དང༌། ལོ་�ས། བ�་�ོད་བཅས་�ི་�བ་�ོངས་མ་འ�་བ་རེ་ཡོད། �བ་�ོངས་མ་འ�་བ་དེ་ཚ�ས་�ོའི་འཛ�ན་�ངས་�ི་�ོམ་གཞི་དང༌།
སེམས་�ི་འཆར་�ོ། བ�་�ོད་�ི་བཀོལ་�ོད། དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་སེམས་དོན་རིག་པའི་�ོལ་�ན་མ་འ�་བ་རེ་མཚ�ན། དཔེར་ན།
ཡོ་རོབ་�བ་�ོགས་�ི་�ད་ཡིག་དག་གི་ནང་�་�མ་ཤེས་དང༌།༼consciousness༽ སེམས།༼mind༽ སེམས་�ི་མངོན་�ལ།
༼mental phenomena༽ ཚ�ར་ཤེས་༼aware༽�་�འི་ཐ་�ད་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་པའི་�ོང་བར་གསལ་བཤད་�ེད། ནང་པའི་
སེམས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ནང་�་�ོ་༼�དྷིའ༽དང༌། ཤེས་པ།༼�ན༽ རིག་པ་༼བི༽སོགས་བཀོལ། ད�ིན་ཡིག་གི་ཐ་�ད་ཚ�ར་ཤེས་དང་རིག་
པ་༼intelligence༽གཉིས་�ི་གོ་དོན་�་ཆེ་ས་ནས་བ�ང་ན། བོད་པའི་ཐ་�ད་འདི་དག་གི་དོན་དག་�ོགས་ཙམ་ཞིག་མཚ�ན་�བ། ནང་
པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཚ�ས་ད་�ང་སེམས་༼ཙ�༽དང༌། �མ་ཤེས།༼བི�ན༽ ཡིད་༼མནས༽སོགས་�ང་བེད་�ོད་�ེད།

བོད་�ད་�་�མ་ཤེས་ཟེར་བའི་ཚ�ག་དེ་ད�ིན་�ད་�ི་ཐ་�ད་consciousnessའདི་དང་བ�ར་ན། བོད་�ད་�ི་ཚ�ག་འདིའི་བཀོལ་�ོད་
�ི་�་�ོན་ཧ་ཅང་ཆེ། �མ་ཤེས་སམ་བི�ན་ནི་�ོས་འཛ�ན་པའི་�ོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འ�ག་པར་མ་ཟད། དེང་རབས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
དང༌། སེམས་ནད་ད�ད་ཐབས་རིག་པའི་�མ་གཞག་གིས་ཚ�ར་ཤེས་ལ་མ་�ང་བའི་�ོང་བའི་ཆ་�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་
སོགས་ལའང་འ�ག དེ་མིན་ད་�ང་ཐ་�ད་འདིའི་ནང་�་བསམ་�ོའི་�བ་ཁོངས་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�ོང་ཚ�ར་�ི་�བ་ཁོངས་�ང་�ད་ཡོད།
ང་ཚ�ས་�མ་པར་ཤེས་པའི་མངོན་�ལ་�ི་�ོར་ལ་མགོ་�ོག་ཧ་ཅང་མང་པོ་མེད་པར་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བ་ནའང༌། �ད་ཡིག་སོ་སོའི་ཐ་�ད་�ི་
ཚད་བཀག་དེ་ཡིད་ལ་འཛ�ན་དགོས།

�ལ་ཅན་�ི་ཤེས་པའི་�ོང་བ་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་པར་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད། ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། �་བའི་ཆ་ནས་�ོང་བ་འ�་
ཚ�གས་ལས་�བ་པའི་ནང་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་འདི། ང་ཚ�ས་�ིའི་ག�གས་ཅན་�ི་�མ་པ་ཞིག་ལ་བ�ར་ནས་དགོས་ངེས་�ི་�ོང་མཁན་གང་
ཟག་དེ་�ི་�་འ�ད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ། �ོང་བའི་�བ་ཆའི་ནང་ནས་�ོང་མཁན་གང་ཟག་རང་ཉིད་�ིར་འ�ད་མི་ཉན། ཁ་དོག་ད�ེ་འ�ེད་�ི་
དབང་�འི་�ས་�ོལ་�ི་�ོར་ལ་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་འ�ེལ་བཤད་གང་ཡིན་ཡང༌། ཁ་དོག་དམར་པོ་ཞིག་�ང་�ས་�ོང་མཁན་དེར་ཚ�ར་བ་ཅི་
འ�་ཞིག་འ�ང་གི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་�ེད་མི་�བ། ཤེས་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་འདི་ནི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ང་ཚ�འི་ཞིབ་འ�ག་གི་
བ�ོད་�་ནི་ཐད་ཀར་སེམས་དང་འ�ེལ་ཞིང༌། ཞིབ་འ�ག་�ེད་མཁན་ཡང་སེམས་�ི་ངོ་བོ་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པར་མ་ཟད། ཞིབ་འ�ག་གི་
�ེད་ཐབས་�ང་སེམས་�ི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་དགོས། གནས་�ངས་འདིས་ཤེས་པར་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་ལ་�ད་པའི་
དཀའ་ངལ་�མས་སེལ་ཐབས་�ལ་ཞིང་ཤིན་�་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པས། ཤེས་པར་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་འདི་ནམ་ཡང་ཚད་�ན་
ཞིག་ཆགས་�བ་བམ།



ང་ཚ�ས་�ལ་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་དེ་ངོ་བོ་གཅིག་�་མ�ན་པའམ་རང་�་བའི་ངོ་བོ་�ེ་སེམས་ཟེར་བ་ཞིག་�་མཐོང་ཡང༌། ང་ཚ�ས་�ང་ཞིབ་�་�་
�བས། �་�ངས་འདི་ནི་ཆེས་རགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་�་པོར་�ོགས་�བ། ང་ཚ�ས་�ོང་བཞིན་པ་�ར་སེམས་ནི་ཡིད་�ི་ངང་�ལ་འ�་མིན་
ལས་�བ་ཅིང༌། �ོགས་གཅིག་ན་ཡིད་ཆེས་དང༌། �ན་ཤེས། འ�་ཤེས། ཡིད་�ེད་�་�་མངོན་�་�ར་པའི་�ོའི་འཛ�ན་�ངས་�ི་རིགས་ཤིག་དང༌།
�ོགས་གཞན་�་མངོན་�་�ར་ཅིང་�ོ་ལ་ཁ་ལོ་�ར་བར་�ེད་པའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་�ི་�ོང་ཚ�ར་�་�་ཡོད། ད་�ང་ང་ཚ�ས་�་བ་ཞིག་�ེད་
པར་�་བའི་ཆ་ནས་�ལ་�ོང་�་འ�ོ་བའི་�ེད་ལས་�ན་པའི་སེམས་�ི་ངང་�ལ་ཚན་པ་གཞན་ཞིག་�ང་ཡོད་པར་�ང༌། ཚན་པ་འདིའི་ནང་�་
རང་མོས་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་�ོ་�ོབས་དང༌། འ�ན་པ། འདོད་པ། འཇིགས་�ང༌། ཁོང་�ོ་སོགས་འ�ད། ང་ཚ�ས་ཤེས་པའི་འཛ�ན་�ངས་�ི་ཆ་
ནས་�ང་དབང་ཤེས་ལ་�ང་�ངས་དང་འཆར་�ོ་ལས་�ང་བའི་ཡིད་ཤེས་�ི་�ས་�ོལ་གཉིས་ལ་�ད་པར་འ�ེད་ཆོག �་མ་ནི་མིག་གིས་མཐོང་
བ་�་�་ཡིན་ཞིང༌། མཐོང་�འི་�ལ་དང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། �ི་མ་ནི་འཆར་�ང་ངམ་�ོན་�ི་�ོང་�་ཞིག་བ�ར་�ན་�ེད་པ་�་�་ཡིན།
འཆར་�ང་དང་བ�ར་�ན་འདི་ཚ�་དབང་ཤེས་ལ་�ང་བའི་ཆོས་དང་འ�ེལ་བ་ཐད་ཀར་མི་དགོས་པར་མ་ཟད། དབང་ཤེས་�ི་�ས་�ོལ་ལའང་
ཐད་ཀར་བ�ེན་མེད།

ནང་པའི་སེམས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�་སེམས་�ི་མངོན་�ལ་དང་དེ་དག་གི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་སོགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་

�ིག་གཞི་འ�་མིན་མང་པོ་ཞིག་གཏན་འབེབས་�ས་ཡོད། དང་པོ་ནི་ནང་གསེས་�ག་ཅན་�ི་ད�ེ་བ་�ེ། ག�གས་�་�ི་རོ་རེག་�་ཡིད་བཅས་�ི་
�ོང་བ་ཡིན། འདིའི་ནང་གི་ཐོག་མ་�་ནི་དབང་ཤེས་�ི་�ོང་བ་ཡིན་ཡང༌། མཐའ་མའི་ནང་�་�ན་ཤེས་དང༌། འ�ན་སེམས། རང་མོས་ཐག་
གཅོད་�ི་�ོ་�ོབས། འཆར་�ང་སོགས་སེམས་�ི་ངང་�ལ་མང་པོ་ཞིག་འ�ས། དབང་ཤེས་�་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་སེམས་�ི་�ོང་བ་�མས་
ག�གས་ཅན་�་འདོད་པའི་དབང་པོ་ལ་མཐའ་གཅིག་�་འ�ེལ་བ་ཡོད་�ང༌། ཡིད་�ི་�ོང་བ་དག་ལ་ག�གས་ཅན་�ི་�ེན་གཞི་དང་�ལ་བའི་
རང་དབང་ངེས་ཅན་ཞིག་མཆིས།

སེམས་ཙམ་པའི་ནང་གསེས་�ི་�བ་མཐའ་ཞིག་གིས་ད�ེ་བ་�ག་པོ་འདིའི་�ེང་�་གཉིས་བ�ན་ནས་བ�ད་�་བཏང༌། �་�ལ་འདི་�ེལ་མཁན་
དག་གིས་�ོའི་འཛ�ན་པ་ནི་�ད་ཅིག་�ད་ཅིག་ལ་འཇིག་པ་དང་ངེས་པ་མེད་པས། �ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་དང་བདག་ལ་བ�ང་བའི་འ�་ཤེས་�ི་
ནང་�་�ན་�་གནས་པའི་གཅིག་�ིལ་�ི་རང་བཞིན་དེར་འ�ེལ་བཤད་�ེད་མི་�བ་པར་�ོད་�བ་�ས། ཁོང་ཚ�འི་�་�ལ་ལ། �ོས་�བ་ཡིན་
ཞིང་འཕེལ་འ�ིབ་�ི་རང་བཞིན་�ན་པའི་སེམས་�ི་ངང་�ལ་དེ་དག་གི་�ང་གཞི་�་གང་ཟག་ཅིག་གི་ཚ�་�ིལ་པོར་�ན་བ�ན་ཞིང་རང་�གས་

མི་འཆོར་བའི་གཞི་�འི་སེམས་ཤིག་ཡོད། དེ་ནི་�ན་གཞི་�མ་ཤེས་ཟེར་བ་འདི་ཡིན་པ་དང་སེམས་�ི་ངང་�ལ་ཐམས་ཅད་�ི་གཞི་�ེན་ཡིན།
ངའོ་�མ་པའི་�ན་�ེས་�ི་�ོ་འདི་ནི་�ན་གཞི་�མ་ཤེས་ལས་ལོགས་�་འ�ེད་མི་�བ་ཅིང༌། སེམས་ཙམ་པས་�ོ་འདི་ནི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ན་
ཐ་དད་པ་ཞིག་�་འདོད།

�བ་མཐའ་ད�་མའི་ལངས་�ོགས་ནི་ང་རང་ཐེ་བའི་བོད་�ི་བསམ་�ོ་པ་�ི་ཡོངས་ནས་ཁས་ལེན་པ་དང༌། འདིས་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་
�་�བ་�་ན་མེད་པ་དེ་མཚ�ན། �བ་མཐའ་འདིས་གོང་གི་ཤེས་པའི་�མ་�ངས་དེ་ཁས་ལེན་མི་�ེད་པར་ཤེས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ད�ེ་བ་�ག་
གི་ནང་�་ཡོངས་�་འ�ས་པར་འདོད། �ག་པར་སེམས་ཙམ་པའི་ཤེས་པའི་�མ་�ངས་�ི་ནང་�་�ན་གཞི་�མ་ཤེས་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པ་
�་�ར་འདོད་པ་འདི་�བ་མཐའ་ད�་མ་པས་ཁས་མི་ལེན།

ཡིད་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�ོང་བ་འ�་མིན་དེ་ཚ�འི་རང་བཞིན་གང་འ�་ཡིན་ནམ། ང་ལོ་ན་གཞོན་�ས་ཚད་མའི་�ོབ་ཚན་ཐོག་མར་�ོང་
�བས། གསལ་ཞིང་རིག་པ་�ོའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བའི་�་ཚ�ག་འདི་�ོ་ལ་བ�ང་བ་ངས་ད་�འང་གསལ་པོར་�ན། འདི་ནི་བོད་�ི་བསམ་�ོ་པ་ཚ�ས་
�་གར་�ི་བ�ན་བཅོས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཤེས་པར་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ངས་ལོ་གང་མང་གི་�ེས་�་མ་གཏོགས་ཚ�ག་�ོར་མདོར་
བ�ས་འདིའི་�བ་�ོངས་�་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དཀའ་�ོག་ཅི་འ�་ཞིག་ཡོད་པ་�ོགས་མེད། དེང་�བས་�ོད་�འི་�ིངས་ཆའི་�ེང་�་ལོ་ན་



ད�་ཅན་�ི་�་�ང་ཞིག་གིས་�ོབས་པའི་�ོ་ནས་མཚན་ཉིད་འདི་�ང་འ�ེན་པ་མཐོང་�ས་ངས་འ�མ་ད�ལ་�ི་ཡོད། འདི་འ�འི་�ོད་�བ་
�ེད་�་ནི་བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་གི་�ོབ་�ོང་�ེད་�ངས་�ི་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

�་བོད་གཉིས་�ི་ནང་པའི་�་�ལ་ནང་�ད་ཆོས་གཉིས་ཏེ། གསལ་ཞིང་རིག་པས་�ོའི་རང་བཞིན་མཚ�ན། འདིར་གསལ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་མངོན་
པའམ་�ང་བར་�ེད་པའི་སེམས་�ི་�ས་པ་ཡིན། དེ་ལས་�ོག་�ེ། རིག་པ་ནི་གང་མངོན་པ་དེ་ཤེས་པའམ་འཛ�ན་པའི་�ོའི་�ས་པ་ལ་གོ �ད་ཆོས་
འདི་འ�་�ན་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་ནང་�ལ་ཅན་�ི་ཆ་ཞིག་ལ་བ�ི། �ད་ཆོས་འདི་ཚ�་�ོ་ངོ་ལ་འཆར་�་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚ�ས་འདིར་�ེང་
བཞིན་པ་ནི་�་�ོན་ཚད་འཇལ་�བ་པའི་�ིའི་ཆོས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་ནང་�ལ་ཅན་�ི་མངོན་�ལ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་འདི་དང༌། �ག་
པར་�ལ་ཅན་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་�ད་ཡིག་གི་ཚད་བཀག་བཅས་�ི་�་མཚན་�ིས། གནའ་བོའི་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་འོད་དང་བ�ད་
བཞིན་པའི་�་བོ་�་�་དཔེ་ལ་བཀོད་ནས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ལ་གསལ་བཤད་�ས། འོད་�ི་�་བའི་�ད་ཆོས་ནི་གསལ་བར་�ེད་པ་ཡིན་པ་ཇི་
བཞིན་ཤེས་པས་�ང་རང་ཉིད་�ི་�ལ་དེ་གསལ་བར་�ེད། འོད་�ི་ནང་�་གསལ་བ་དང་གསལ་བར་�ེད་མཁན་གཉིས་ལ་�ད་པར་ངེས་ཅན་
ཞིག་མེད་པ་བཞིན་ཤེས་པ་ལ་མཚ�ན་ནའང་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�ས་�ོལ་དང་�ོ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ད་པར་གསལ་པོ་ཞིག་མེད་ཅིང༌། འོད་�ར་
ཤེས་པ་ལའང་གསལ་བའི་�ད་ཆོས་ཤིག་�ན།

�ོ་ལ་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ངོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གོ་�ོགས་འདིའི་�ོར་�ེང་�བས། ནང་ཆོས་ལའང་ཁར་�ེའི་�་གཉིས་༼ཕན་�ན་ལ་
མ་བ�ེན་པའི་བེམ་པོ་དང་སེམས།༽དང་འ�་བའི་�་�ལ་ཞིག་ཡོད་པར་�ང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ༑ གོ་བ་ལོགས་�་ལེན་པ་�ང་�་གཏོང་བར་ང་ཚ�ས་
གནས་�བས་ཤིག་ལ་བ�ོད་�་གཙ�་བོ་དང་ཁ་�ེས་ནས། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་
གཞི་�འི་�མ་�ངས་ལ་བ�་�་ཡིན། ང་ཚ�་འཚ�་སའི་འཇིག་�ེན་དང་དེའི་ནང་གི་འ�ས་�ས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་�་བའི་�ད་ཆོས་
ག�མ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན།

༡ བེམ་པོ། �ིའི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས།

༢ ཤེས་པ། ནང་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ།

༣ �ན་མིན་འ�་�ེད། བསམ་�ོའི་འ�ས་དོན།

བེམ་པོ་ཅི་ཞིག་ལས་�བ་མ་�བ་�ི་ཐད་ལ་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་�་�བ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ད་པར་ཧ་ལམ་མེད། ད་�ང་
ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་དག་གི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་�མས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ངས་�ི་ཆ་ལ་ཡང་བ�ག་ད�ད་�ི་�ོལ་�ན་འདི་གཉིས་�ི་བར་ལ་

མ�ན་�ོགས་�་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་�ང༌། �་བ�ེད་�ི་ཆ་དང༌། བར་�ང་དང་�ས་�ི་གནས་གཞི་སོགས་ནི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་དག་གི་�ད་
ཆོས་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་ངོས་འཛ�ན། མངོན་�་�ར་པའི་ག�གས་ཅན་�ི་�ད་ཆོས་འདི་ཚ�འི་�ེང་�། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་ད་
�ང་�ལ་�་རབ་དང༌། �ོག་�གས་ཁབ་ལེན་དང་འཐེན་�གས་�་�འི་རང་�ང་ཁམས་�ི་�ས་�གས་འ�་མིན་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་
�ི་གནས་རིམ་དང་པོའི་ཁོངས་�་གཏོགས། ཡིན་ཡང༌། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་�མས་�ི་�་�ལ་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་
འ�ས་དོན་ཐམས་ཅད་གནས་རིམ་དང་པོ་འདིའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་ཆོས་དག་གིས་མཚ�ན་མི་�བ།

�ོང་ཚ�ར་�ི་རིགས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང༌། ཚ�ར་�ང༌། དབང་ཤེས་�ི་ཚ�ར་བ། སེམས་དང་སེམས་�ང་�་�་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་དག་གི་དངོས་
ཡོད་གནས་�གས་�ི་�བ་ཁོངས་གཞན་ཞིག་�ང་ཡོད། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་�བ་ཁོངས་འདིའི་ནང་གི་�ོང་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་མི་མ་ཡིན་པའི་



སེམས་ཅན་གཞན་�མས་�ི་�ེང་ནའང་ཡོད། དབང་�འི་�་བ་དང༌། �ད་པའི་�་�ང༌། དབང་པོའི་�ས་�ོལ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནའང་སེམས་�ི་
ཁམས་འདི་ལ་ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་དང་�ལ་བའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོད། སེམས་�ི་ཁམས་འདིས་ག�གས་ཅན་�ི་�ེན་གཞི་ལ་བ�ེན་ནས་
�ས་�ོལ་�ེད་ནའང་ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་�ེང་�་ཕར་�ངས་འདེད་�ེད་མི་�བ། �་གར་�ི་དངོས་གཙ�་�་བའི་�བ་མཐའ་གཅིག་མ་
གཏོགས་བོད་�་གཉིས་�ི་�བ་མཐའ་དག་གིས་སེམས་�ི་ཁམས་འདི་དངོས་ཁམས་�ི་ནང་�་འ�ས་པར་ཁས་མི་ལེན།

ད་�ང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་གནས་རིམ་ག�མ་པ་ཞིག་�ང་ཡོད། དེ་ནི་�ིའི་ག�གས་ཅན་�ི་�བ་ཆ་ལས་�ང་བའི་དངོས་པོ་དང་ནང་
�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་�ན་མིན་འ�་�ེད་ཡིན། དེ་ཡང་འཇིག་�ེན་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཁག་ཅིག་ལ་ཡོད་པའི་ང་
ཚ�འི་གོ་�ོགས་�ི་ཆ་ཤས་�་�ར་པའི་�ད་ཆོས་�མས་རེད། �ས་དང༌། འ�་ཤེས། གཏན་ཚ�གས་�ི་�་འཛ�ན་�་�་�་བའི་ཆ་ནས་སེམས་�ིས་
བཟོས་�ང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་གནས་རིམ་�ོན་མ་གཉིས་དང་གཅིག་པ་མིན། སེམས་ལ་འཛ�ན་དགོས་པ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་
གནས་རིམ་ག�མ་པའི་ནང་�་འ�ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་དང་ག�གས་ཅན་�ི་�བ་ཁོངས་གཉིས་ལ་བ�ེན་ཡོད་ནའང༌། དེ་དག་ལ་
གཞན་གཉིས་དང་མི་འ�་བའི་�ད་ཆོས་�ན།

ནང་པའི་ག�ང་�་ཐོག་མ་ནས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�མ་�ངས་འདི། ཕོ་ཕར་�ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚན་རིག་
གི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�མ་�ངས་དང་ཧ་ལམ་མ�ངས། �མ་�ངས་དེའི་ནང་�་འཇིག་�ེན་དང་པོ་དང༌། འཇིག་�ེན་གཉིས་པ།
འཇིག་�ེན་ག�མ་པ་བཅས་ཡོད། དང་པོ་ནི་ཆོས་�ི་འཇིག་�ེན་ནམ་ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་དང༌། གཉིས་པ་སེམས་�ང་ཐེ་བའི་�ལ་ཅན་
�ི་�ོང་བའི་འཇིག་�ེན། ག�མ་པ་རང་ངོས་ནས་མངོན་པའི་འཇིག་�ེན་ཏེ་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་བསམ་�ོའི་འ�ས་དོན་
བཅས་ཡིན། ངས་ཤེས་གསལ་�ར་ཕོ་ཕར་ནི་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ལ་�ས་མངའ་མེད་པས། ནང་ཆོས་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�མ་
�ངས་དང་འ�་མ�ངས་ཤིག་ཁོང་གིས་གསར་གཏོད་མཛད་པ་འདི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གི་བསམ་�ོ་དང་ནང་ཆོས་�ི་�་བའི་བར་
ན་འདི་འ�འི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མ�ན་�ོགས་ཡོད་པ་ཁོང་དང་�ག་འ�ད་�ེད་�བས་ངས་ཤེས་ཡོད་ཚ�། དེའི་�ོར་ལ་ཁོང་དང་�ན་�་�ེང་
�ོང་ཞིབ་མོ་ཞིག་�ས་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ།

�ིར་བཤད་ན་�བ་�ོགས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀས་�ད་པའི་�ས་�ོལ་ཁོ་ན་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཤེས་པ་�ོགས་པར་འབད་

བ�ོན་�ེད། �ོགས་ཐབས་འདིས་ཆ་བགོ་རིང་�གས་�ི་�ེད་ཐབས་ཤིག་གི་ལམ་ནས་སེམས་�ི་རང་བཞིན་དང་གནས་�ལ་ནི་བེམ་པོ་ལ་རག་ལས་
པའི་�་�ལ་འཛ�ན། འགའ་ཤས་�ིས་�ད་པ་ནི་བཅོས་མའི་རིག་པ་དང་བ�ར་ནས་�ངས་�ིས་�ི་�ས་པ་�ན་པའི་�ོག་�ད་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ལ་
བ�ེན་ནས་ཤེས་�ོགས་�ེད། ཡང་གཞན་དག་གིས་འཕེལ་འ�ར་རང་བཞིན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་གི་�ོ་ནས་ཤེས་པའི་ཆ་འ�་མིན་�ི་�ང་བ་ལ་
འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་པར་འབད། དེང་རབས་�ི་དབང་�འི་ཚན་རིག་གི་ནང་�་ཤེས་པ་དང་སེམས་ནི་�ད་པའི་�ས་�ོལ་ཞིག་ལས་གཞན་ཡིན་
མིན་དང༌། �ང་ཚ�ར་དང་�ོང་ཚ�ར་ཡང་�ས་འ�ར་ལས་�ང་བའི་འ�ར་�ས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཡིན་མིན་�ི་�ི་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད།
ཚད་གཞི་ཅི་ཙམ་ལ་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་འཇིག་�ེན་འདི་�ད་པའི་མ་ལག་དང་དེ་དག་གི་�ས་�ོལ་�ི་�ིག་གཞི་ལ་བ�ེན་ནམ། ཚད་གཞི་
ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བ�ེན་ཡོད་པ་བདེན་ཡང་�ོགས་ཡོངས་�་བ�ེན་དགོས་སམ། �ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་འཇིག་�ེན་དེ་འ�ང་བར་ཚང་དགོས་
པའི་�་�ེན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

ཚན་རིག་པ་གང་མང་དང༌། �ག་པར་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་ཤེས་པ་ནི་�ད་པའི་འ�ར་འ�ོས་དང་བཟོ་བཀོད་ལས་
�ང་བའི་དངོས་ཁམས་�ི་�ས་�ོལ་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�་བདེན་པར་འཛ�ན། ཨ་མི་རི་ཀའི་གསོ་བ་རིག་པའི་�ོབ་�་ཞིག་གི་ནང་�་དབང་�འི་
ཚན་རིག་པ་�གས་ཅན་འགའ་དང་�ན་�་�ོས་བ�ར་�ས་པ་དེ་ངས་གསལ་པོར་�ན། ཁོང་ཚ�ས་མིའི་�ད་པ་ལ་ཞིབ་�་ཟབ་མོ་�ེད་�བ་པའི་
ཚན་རིག་གི་ཡོ་ཆས་ཆེས་གསར་པ་ཁབ་ལེན་�ོག་�འི་�ོག་པར་དང༌། �ིང་གི་�ོག་འ�ལ་པར་ཆས་གཉིས་ང་ལ་བ�ན་པ་དང༌། �བས་དེར་མི་



ཞིག་གི་�ད་པ་ལ་གཤག་བཅོས་�ེད་བཞིན་པ་དེར་༼ཁོའི་ནང་མིས་ཆོག་མཆན་�ད་སོང༌།༽བ�ས་པའི་�ེས་�། ང་ཚ�་མར་བ�ད་ནས་ད་�འི་
ཚན་རིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་པའི་གོ་�ོགས་ཐད་ལ་�ེང་མོལ་�ས། ངས་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ལ་�ད་པའི་�ས་འ�ར་�ི་བ�ད་རིམ་�ོད་�ང་བའི་
འ�ར་�ོག་གི་�ེན་�ིས་�ང་ཚ�ར་དང༌། དབང་ཤེས་�ི་འཛ�ན་པ་�་�་ང་ཚ�འི་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་མང་པོ་འ�ང་བ་གསལ་པོ་ཡིན་ཡང༌། �་
འ�ས་�ི་བ�ད་རིམ་འདི་མགོ་མ�ག་ལོག་ནས་འ�ང་�བ་མིན་དང༌། བསམ་�ོ་�ང་པས་�ད་པའི་�ས་འ�ར་�ི་བ�ད་རིམ་ནང་གི་འ�ར་
�ོག་ལ་�་�ེན་�ེད་�བ་བམ་ཞེས་�ིས་�ོང༌། དེ་ཡང་ངའི་�ི་བ་ནི་མ་མཐའ་ཡང་ང་ཚ�འི་�ོ་ལ་�་འ�ས་�ི་བ�ད་རིམ་འདི་མགོ་མ�ག་གཉིས་
ཀ་ནས་ཐོག་མར་འ�ང་ཆོག་པ་ཞིག་འཆར་�བ་མིན་དེ་ཡིན།

ཚན་རིག་པ་དེའི་ལན་ནི་ཡིད་ཆེས་�ེད་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སེམས་�ི་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་�ད་པའི་དངོས་ཁམས་�ི་གནས་�ངས་
ལས་�ང་བའི་�་མཚན་�ིས་�་འ�ས་�ི་བ�ད་རིམ་དེ་མགོ་མ�ག་ལོག་ནས་འ�ང་མི་�བ་པར་བཤད། ངས་འདི་འ�འི་ཁ་གསལ་བའི་འདོད་
�ལ་ལ་ཚན་རིག་གི་�བ་�ེན་མེད་པ་�བས་དེར་ཤེས་ནའང༌། �ས་ཞབས་�ས་ནས་ཁོང་ལ་ཅི་ཡང་བཤད་མེད། ཚན་རིག་གི་�བ་�ེན་དེ་ད་�་
ཡིན་ནའང་མེད། སེམས་�ང་ཐམས་ཅད་དངོས་ཁམས་�ི་�ེད་ལས་ནང་�་�ང་བ་ཡིན་དགོས་པའི་�་�ལ་འདི་ནི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་
བདེན་འཛ�ན་ཞིག་ལས་ཚན་རིག་གི་བདེན་དོན་མིན། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་ལ་གཞིགས་ན། �ི་བ་འདི་ཐག་གཅོད་མི་�ེད་པར་འཇོག་�་
དང༌། ང་ཚ�འི་བདེན་འཛ�ན་དག་མངོན་�མ་�ི་བདེན་དོན་དང་མི་བ�ེ་�་ནི་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་�་མཐོང༌།

ཚན་རིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཁག་ཅིག་གིས་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ལས་�ང་བའི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་དེས་�མ་པར་ཤེས་

པ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བ་པའི་ཡིད་ཆེས་�ེད་པར་�ང༌། ངས་�ོད་མི་དང་�ན་�་ཁོང་གི་�་བ་ཞིག་�ེ་འ�ེལ་བའི་གོ་རིམ་ཟེར་བའི་�ོར་ལ་
�ེང་མོལ་ཞིག་�ས་�ོང༌། གོ་རིམ་དེའི་ནང་�་བེམ་པོ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཉིད་འ�་མ�ངས་ལ་བ�ེན་ནས་མངོན་�་འ�ར་ཞིང༌། �ན་
མོང་གི་རང་བཞིན་འདིའི་�་མཚན་�ིས་བེམ་པོ་དང་བསམ་�ོའི་བར་ན་གོ་རིམ་འ�་མ�ངས་མང་པོ་ང་ཚ�ས་མཐོང་�བ་པ་ནི་ཧ་ལས་པ་མིན་

ཞེས་ཁོང་གིས་བ�ོད། ངས་�ོད་མིའི་ཤེས་པའི་�མ་གཞག་འདི་ཡོངས་�་�ོགས་མ་�བ་�ང༌། ཤེས་པ་དང་བེམ་པོ་གཉིས་ཀ་ཐེ་བའི་དངོས་ཡོད་
གནས་�གས་�ི་གོ་�ོགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བ�ན་པར་ཁོང་གིས་འབད་འ�ངས་�ས་པས་འཇིག་�ེན་�ི་ཆ་ཡོངས་�་འ�ས་པའི་གོ་�ོགས་ཤིག་གི་

འཚ�ལ་ཞིབ་དེར་ལམ་�ོན་�ས་ཡོད།

༢༠༠༢ ལོར་ཨོ་�་�་ཡ་ལེའི་ནང་གི་ཁམ་བྷི་རའི་༼Canberra༽མཐོ་�ོབ་�་ང་ཚན་རིག་པ་�ོར་ཞིག་དང་�ག་འ�ད་�ང་ནས་ཚ�ར་ཤེས་
�ིས་མ་ཟིན་པའི་སེམས་�ི་ཆ་དེའི་�ོར་ལ་བ�ོ་�ེང་ཞིག་�ེད་�བས། གནམ་ད�ད་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཕོ་ལིས།༼Paul Davies༽
གང་ཟག་ཅིག་གིས་ཤེས་པའི་ཁོན་�ོམ་�མ་གཞག་ཇི་�ར་གཏན་འབེབས་�ེད་པ་ཁོང་གི་�ོ་ལ་འཆར་�བ་ཟེར། ངས་ཁས་ལེན་�ེད་དགོས་པ་ནི་
�ག་�་ཤེས་པའི་�ོར་ལ་ཁོན་�ོམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ལམ་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བས་ང་�ད་དེ་མགོ་འཐོམ་�ི་ཡོད། ཁོན་�ོམ་དངོས་
ཁམས་རིག་པས། གཏན་ཚ�གས་དང་མི་མ�ན་པའི་དེའི་གནས་གཞི་�ོང་པའི་དོན་�ི་དང༌། �བས་�ན་�ི་གནས་�ེང་མ་དང་ཆ་�ལ་�་མོའི་
�ད་ཆོས་�ི་དོན་�ི། དེ་བཞིན་ཧན་སིམ་�ར་�ིའི་ངེས་མེད་ཆོས་ཉིད་བཅས་ལ་བ�ེན་ནས་�ོའི་འཛ�ན་�ངས་�ི་�་འ�ལ་�ེ་�ག་པ་ཁག་ཅིག་གི་
�ོགས་ལ་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་བ�ན་�་ནི་ཡིད་ལ་འཆར་�བ་པ་ཞིག་རེད། འོན་�ང༌། ཤེས་པའི་ཁོན་�ོམ་�མ་གཞག་འདི་�ད་པའི་�ས་�ོལ་�ི་
གོ་�ོགས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའམ། �ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་གི་འ�ེལ་བཤད་ལས་ལེགས་པ་ཞིག་ཇི་�ར་ཆགས་
�བ་བམ་�མ། འདི་གཉིས་�ི་�ད་པར་ནི་ཤེས་པའི་�ོང་བ་དང་འ�ེལ་བའི་�ད་པའི་དངོས་ཁམས་�ི་�ེད་ལས་ཞིབ་འ�ག་དེ་�་མོ་ཡིན་མིན་�ི་
གནད་དོན་འབའ་ཞིག་རེད། ངའི་བསམ་�ལ་ལ། �ལ་ཅན་�ི་ཤེས་པའི་�ོང་བར་འ�ེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་�ས་བར་�་�ད་པའི་�ས་
�ོལ་དང་ཤེས་པའི་�ས་�ོལ་གཉིས་�ི་བར་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ི་�ོང་ཆ་ཞིག་�ར་བཞིན་�ག་ངེས།



�ད་པའི་�ས་�ོལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པ་དང་དེའི་མ་ལག་གོ་�ོགས་�ེད་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པ་ལ་�བ་འ�ས་ཧ་ལས་

པའི་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད། ལས་གཞི་འདི་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་འདིའི་འ�ས་�་ནི་དགའ་�ོ་འཕེལ་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་གནས་
སའི་�ད་པའི་ཆ་དེ་༼འདི་འ�འི་ཆ་ཞིག་ཡོད་ན༽གང་ཡིན་མིན་�ི་�ོད་གཞི་ཡོད། འགའ་ཤས་�ིས་cerebellumཡིན་པར་འདོད་པ་

དང༌། ལ་ལས་reticular formationའདོད། ཁག་ཅིག་གི་འདོད་�ལ་ལ་hippocampusཡིན། འདི་འ�འི་འདོད་�ལ་མ་
འ�་བ་ཡོད་�ང་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པ་�་བ་ཚ�ས་�ན་མོང་ནས་བདེན་པར་འཛ�ན་པ་ནི། ཤེས་པ་དབང་�འི་�ེ་དངོས་�ི་�ས་�ོལ་ལ་
བ�ེན་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བ་པ་དེ་རེད།

བདེན་འཛ�ན་འདིའི་�ང་གཞི་�་སེམས་�ི་རང་བཞིན་ཆ་ཚང་�ེ། �ོའི་འཛ�ན་པ་དང་ཚ�ར་�ང་གཉིས་ཀ་�ད་པའི་�ས་�ོལ་ལ་�ེལ་�བ་པའི་
གདེང་ཚ�ད་ཡོད། �ས་�གས་ཆེ་བའི་ཡོ་ཆས་གསར་པ་དག་ལ་བ�ེན་ནས་�ོའི་འཛ�ན་པ་དང་�ད་པའི་�ས་�ོལ་བར་�ི་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ཡོད་
པའི་དབང་�འི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་ནི་ངོ་མ་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཚད་གཞི་ལ་སེ◌ླབས། དཔེར་ན། སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་
�ེང་�་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་རེ་ཆར་�ི་༼Richard Davidson༽ཡིས་འཇིགས་�ག་དང༌། ཞེ་�ང་�་�་ཕན་མེད་�ི་ཚ�ར་བ་
མང་པོ་ཞིག་ཨ་མེ་�་ལ་༼amygdala༽ཟེར་བའི་�ད་པའི་ཆ་ཤས་དང་ཇི་�ར་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པའི་�ོར་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ་ཞིག་
�ས་ཤིང༌། ཚ�ར་བ་དེ་ཚ�་དང་�ད་པའི་ཆ་འདིའི་བར་�ི་འ�ེལ་བ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཡིན་པས་�ད་པའི་ཆ་འདིར་�ོན་ཤོར་བའི་ནད་པ་དག་ལ་
འཇིགས་�ག་དང་སེམས་�ལ་�་�འི་ཚ�ར་བ་མེད་པར་བཤད།

�ད་པའི་ཆ་འདི་�ས་མེད་�་བཏང་ན་གང་ཟག་�ེ་�ག་པ་དེར་གནོད་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་�ས་མཐའ་གཅིག་�་ར་�ོད་

གསལ་པོ་�ེད་�བ་ཚ�། དེ་�ར་�ས་ན་སེམས་དོན་རིག་པའི་ཉམས་ལེན་མཆོག་�་�ར་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་�ོང༌། འོན་�ང༌། དེ་ནི་འདི་
འ�འི་ལས་�་པོ་ཞིག་མ་རེད། ཨ་མེ་�་ལ་ནི་ང་ཚ�འི་ཕན་མེད་�ི་ཚ�ར་བ་�ེན་སའི་དབང་�འི་གནས་གཞི་ཡིན་པར་མ་ཟད། འདི་ལ་ཉེན་ཁ་
�ོགས་པའི་�ས་�ོལ་�་�་ཡང་�ན། གལ་ཏེ་ཉེན་�ོགས་�ི་�ས་པ་དེ་མེད་ཚ�་�ོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ལ་དཀའ་ངལ་འ�ད་པར་
གདོན་མི་ཟ།

སེམས་�ི་ངང་�ལ་དང་�ད་པའི་ཆ་ཤས་བར་�་ཡོད་པའི་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ས་པའི་འ�ས་�་ནི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཡིན་ཡང༌།

ངའི་བསམ་�ལ་ལ་ད་�འི་དབང་�འི་ཚན་རིག་གིས་ཤེས་པ་ལ་འ�ེལ་བཤད་གནད་�་ཁེལ་བ་ཞིག་�ག་�བ་མེད། ཕལ་ཆེར་དབང་�འི་ཚན་
རིག་གིས་�ད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གི་�་འ�ལ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ས་ཏེ་གང་ཟག་དེས་�ོའི་འཛ�ན་པ་འདི་འ�་�ོང་བཞིན་འ�ག་ཅེས་ང་ཚ�ར་

བཤད་�བ་�ང༌། �ི་བ་ཞིག་�ག་ཡོད་པ་ནི་དེ་�ར་ཡིན་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་ད་�ང་དབང་�འི་ཚན་རིག་གིས་�ད་པའི་�་འ�ལ་
འདི་འ�་དང་དེ་འ�་འ�ང་�བས་གང་ཟག་དེར་�ོང་བ་འདི་འ�་དང་དེ་འ�་འ�ང་དགོས་པའི་�་མཚན་དེ་གསལ་བཤད་�ེད་མི་�བ།

དཔེར་ན། གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཁ་དོག་�ོན་པོ་�ང་�བས་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་�ོང་བ་དེའི་མཐིལ་
�ོལ་མི་�བ། དེ་བཞིན་དབང་�འི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་ཅིག་གིས་�ི་ལམ་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་ཕལ་ཆེར་བཤད་�བ་�ང༌། དབང་�འི་
�ེ་དངོས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ིས་�ི་ལམ་དེའི་འ�ས་དོན་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་�བ་བམ།

ཤེས་པ་ནི་བེམ་པོའི་�ད་ཆོས་ཤིག་གམ་�ས་�ོལ་ཙམ་�་འདོད་པའི་�་�ལ་འདི་ལ་�ད་པར་གཉིས་ད�ེ་ཆོག �་�ལ་འདི་བ�ག་ད�ད་�ི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་འདི་ནི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་བདེན་འཛ�ན་ཞིག་�་མཐོང་ཆོག འོན་�ང༌། ཤེས་པ་ནི་
བེམ་པོ་ལ་�ངས་ག�གས་�ེད་པའི་བདེན་འཛ�ན་འདིར་འ�ེལ་བཤད་�ི་�ོང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ང་ཚ�ས་ཤེས་པ་ཇི་�ར་�ང་བ་གསལ་
བཤད་�ེད་�བ་བམ། སེམས་མེད་ནས་སེམས་�ན་�ི་འཕེལ་རིམ་དེ་ཅི་ཞིག་གིས་མཚ�ན་ནམ། འཕེལ་འ�ར་རིག་པའམ་རང་�ང་གི་འདེམས་



�ག་གི་�མ་གཞག་གཞི་�ར་བཞག་ནས། ཤེས་པ་ནི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་བེམ་པོའི་འ�ས་ཚ�གས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་གི་ནང་�་�ང་བར་འདོད་པའི་
འ�ེལ་བཤད་དེ་ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་དཔག་དང༌། ཡང་ན་མ་�ོགས་པའི་ཞེ་ཚ�ག་�་�་ཡིན་པ་ལས་ཡིད་ཚ�མ་པའི་འ�ེལ་བཤད་ཅིག་མིན།

སེམས་བེམ་པོ་ལ་�ངས་ག�གས་�ེད་མི་�བ་པའི་ནང་པའི་ངོས་འཛ�ན་དང་ཤེས་པའི་�མ་གཞག་གཉིས་�ོགས་པར་�་འ�ས་�ི་�མ་གཞག་དེ་

དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན། �་འ�ས་�ི་གནད་དོན་འདི་ནི་�ན་རིང་པོ་ལ་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་དང་ད�ད་�ོམ་�ི་བ�ོད་�་གལ་
ཆེན་ཞིག་ཆགས། ནང་པས་�་ལ་ད�ེ་བ་གཙ�་བོ་གཉིས་�ེ་�ེ། ཉེར་ལེན་�ི་�་དང་�ན་ཅིག་�ེད་�ེན་�ི་�་ཡིན། �་མ་�་�་དཔེ་ལ་བཀོད་ནས་
བཤད་ན། �་མའི་ངོ་བོ་ལ་འ�ར་བའི་འཇིམ་�ས་ནི་ཉེར་ལེན་�ི་�་དང༌། དེ་ལས་�ོག་�ེ། �ན་ཅིག་�ེད་�ེན་�ི་�་ནི་�་མཁན་�ི་ལག་�ལ་
དང༌། �་མཁན་རང་ཉིད་དང་�ེག་ཐབ་�་�་�ེ། འཇིམ་�ས་དེ་�་མ་�་བཟོ་བ་ལ་�ོགས་�ེད་མཁན་�མས་ཡིན། ཆོས་དང་�ང་བ་གང་ཡིན་
ནའང་དེའི་ཉེར་ལེན་དང་�ན་ཅིག་�ེད་�ེན་�ི་�་གཉིས་�ི་�ད་པར་འདི། ནང་པའི་ཤེས་པའི་�མ་གཞག་དེ་�ོགས་པར་ཆེས་གལ་ཆེན་ཡིན།
ནང་པའི་�་�ལ་ལ་ཤེས་པ་དང་བེམ་པོ་གཉིས་ཀས་ཕན་�ན་འ�ང་བ་ལ་�ོགས་�ེད་�ང༌། འདི་གཉིས་ཕན་�ན་ལ་ཉེར་ལེན་�ི་�་�་ནམ་ཡང་
འ�ོ་མི་�ིད།

དོན་ངོ་མར་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�་�་ནང་པའི་བསམ་�ོ་པ་དག་གིས་རིག་པའི་�བ་�ེན་འདིའི་�ེང་ནས་�ེ་བ་�་�ིའི་�མ་གཞག་དེ་མཐའ་

འ�ོལ་བར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་�ོད་�བ་གནང༌། ཁོང་གི་�ོད་�བ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། �ས་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་�ོན་�་སོང་བའི་ཤེས་
�ན་ཞིག་ལས་ཡོང་དགོས་པ་དང༌། ཤེས་�ན་དེ་ནི་ད་�འི་གནས་�བས་�ི་ཤེས་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་�ི་ཤེས་�ན་�ད་ཅིག་མ་ཞིག་ཡིན།
�ོན་�་སོང་བའི་ཤེས་པའི་�ན་�ད་ཅིག་མ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ས་�ོང་བཞིན་པའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་འ�་མིན་�ང༌། བེམ་པོ་དང་ཤེས་
པའི་རང་བཞིན་ནི་ཆ་ཡོངས་�་ཐ་དད་ཡིན་�བས། �ས་པ་དེའི་ཤེས་པ་ཐོག་མའི་�ད་ཅིག་མ་དེར་ཉེར་ལེན་�ི་�་ཞིག་ངེས་པར་�་དགོས་ཤིང༌།
�་དེ་ནི་ཤེས་པའི་�ན་�ད་ཅིག་མ་གཞན་ཞིག་ཡིན་དགོས། འདི་�ར་�ེ་བ་�་མ་ཡོད་པར་ར་�ོད་�ས།

�ས་རབས་�ག་པའི་ནང་�་�ོན་པའི་�ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་འ�ེད་�་�་ནང་པའི་མཁས་དབང་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་གོམས་འ�ིས་�ི་བག་

ཆགས་ཏེ། བཙས་མ་ཐག་པའི་བེ�ས་མ་ཡི་�་�ེ་བཙལ་ཏེ་�་མ་�་བའི་�ན་�ེས་�ི་བག་ཆགས་�་�་གཞི་�ར་བཞག་ནས་�ེ་བ་�ོན་མ་ཡོད་པར་
བ�བས། མཁས་དབང་དེ་ཚ�ས་�ེ་བ་�ོན་མ་�་�་ཞིག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་མ་�ས་ཚ�། �ེས་�ོབས་�ི་ཡོན་ཏན་ལ་འ�ེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་
�ེད་མི་�བ་པའི་�་མཚན་བཀོད།

�བ་�ེད་འདི་ཚ�ས་�ོ་འ�ག་མིན་ལ་མ་�ོས་པར་�ེ་བ་�ོན་མ་�ན་པའི་�་�་ལོ་ན་ཤིན་�་�ང་བ་མང་བས། ག�ང་རབ་ཁག་�་ཡོད་པའི་སངས་
�ས་རང་ཉིད་�ི་�ོན་མའི་�ེས་རབས་�མས་འདིར་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ངས་�་གར་�ི་མངའ་�ེ་�་�ར་པ་རེ་�ེ་ཤི་༼Utttar
Pradesh༽ནང་གི་ཀམ་ཕོར་༼Kanpur༽�་ལོ་རབས་བ�ན་�་པའི་མགོ་�ོད་ལ་�ེས་པའི་�་མོ་ཞིག་ངོ་ཤེས། ཐོག་མར་�་མོས་རང་
ཉིད་ལ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་�འང་ཕ་མ་ཡོད་པར་བཤད་�བས། ཕ་མ་གཉིས་�ིས་དོ་�ང་�ས་མེད་�ང༌། མོས་བཤད་པའི་ས་ཆ་ནི་དོན་དངོས་དང་
མ�ན་པས་ཕ་མ་གཉིས་�ིས་མོའི་�ད་ཆ་ལ་དོ་�ང་�ད་འ�ག མོའི་�ེ་བ་�ོན་མའི་ཕ་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་དེ་གཉིས་མོ་ལ་�ག་�བས་མོས་ཁོ་
གཉིས་�ི་འདས་ཟིན་པའི་�་�འི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་བཤད་ཅིང༌། མོས་བ�ོད་པའི་གནས་�ལ་དེ་དག་ནི་ནང་མིས་མ་གཏོགས་ཤེས་མི་�ིད་པ་
ཡིན་པས། ང་མོ་ལ་�ག་�བས་ཕ་མ་གཞན་གཉིས་�ིས་�ང་མོ་ནི་ཁོ་ཚ�འི་ནང་མི་�་�ར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་འ�ག འདི་ནི་མི་ཚ�ས་བཤད་�ལ་
�ི་བདེན་དཔང་ཞིག་ཡིན་ཡང་འདི་འ�འི་�ང་བ་ནི་ལས་�་པོར་�ིས་མེད་�་གཏོང་མི་�བ།

ནང་པའི་�བ་�ེད་འགོད་�ངས་�ི་�མ་པ་འདིའི་�ོར་ལ་པོ་ཏི་མང་པོ་ཞིག་བ�མས་ཡོད་�ང༌། དེ་�མས་ཞིབ་བ�ར་�ེད་�་ནི་�བས་�་བབས་
པའི་�ོས་བ�ར་འདིའི་ཚད་གཞི་ལས་འདས། མདོར་ན། �ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་�ེ་བ་�་�ིའི་�མ་གཞག་འདི་ནི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་�ི་



གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་བསམ་པ་གསལ་པོ་རེད། ཁོང་གི་འདོད་�ལ་ལ་འདི་ནི་�ང་ཙམ་�ོག་�་�ར་པའི་དངོས་ཡོད་�ི་གནས་རིམ་ཞིག་གི་
ནང་�་ཡོད་ཅིང༌། �ེས་དཔག་གི་ད�ད་ཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་ར་�ོད་�ེད་�བ།

ཤེས་པར་�ོགས་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་དང་མི་འ�་བར། འདི་�་�་གང་
ཟག་�ེར་སོ་སོའི་�་�ལ་�ི་འ�ེལ་བཤད་དང་འ�ེལ། ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་ལ་འ�ག་པའི་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་ནང་�་�ོག་འཛ�ང་
ཆེ་བའི་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་�གས་རིག་པའི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�་ཆེར་དར་ཞིང་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་སམ་�ལ་

གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་ལ་འ�ག �ི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། ག�གས་ཅན་�ི་འཇིག་�ེན་ལ་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་འ�ེལ་
བཤད་ནང་�་བ�ོད་�འི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་�མས་མ་འ�ས་པ་མེད་པའི་ཚ�ར་བ་ཞིག་ང་ཚ�ར་�ེ། ཡིན་ཡང༌། �ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་ཁམས་འདི་
ནི་�ོགས་ཡོངས་ནས་མི་འ�་བའི་བ�ོད་གཞི་གཞན་ཞིག་རེད། གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་དབང་�འི་�ེ་དངོས་
རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་དང༌། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�མ་གཞག དེ་བཞིན་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�མ་གཞག་སོགས་གང་�ང་
གི་སེམས་�ི་གནས་�ངས་�ི་འ�ེལ་བཤད་ལ་ཉན་�བས། བ�ོད་�འི་ཆ་གཙ�་བོ་ཞིག་ནང་�་མ་འ�ས་པའི་ཚ�ར་བ་ཞིག་ང་ཚ�་ལ་�ོད། ནང་�་
མ་འ�ས་པའི་ཆ་དེ་ནི་ཤེས་པའི་མངོན་�ལ་�ི་རང་བཞིན་ཏེ་གང་ཟག་�ེར་སོ་སོའི་�ོང་བ་རེད།

གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་འདིས་ཚན་རིག་ལ་�ོགས་མང་པོ་ནས་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་�ང༌། ཤེས་པ་ལ་ད�ད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚད་�ན་
ཞིག་མིན་པ་ཐ་ན་�ོས་བ�ར་མདོར་བ�ས་འདིའི་�ེང་ནས་གསལ་པོ་རེད་�མ། ཚན་རིག་གིས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ལ་བ�ག་ད�ད་ཚད་�ན་
ཞིག་�ེད་པར་ཚན་རིག་ལ་�་བའི་བཟོ་བཀོད་གསར་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ཡང་�ོགས་�་མ་�ང་བའི་ད�ོད་པ་པོའི་�་�ལ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཆོས་
ཤིག་ཚད་འཇལ་�ེད་པའི་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་འདི་ནི། ཤེས་པའི་�ོང་བའི་�ད་ཆོས་དང་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་གཉིས་མཉམ་
�་�ེབ་པའི་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་དང་�ང་འ�ེལ་ངེས་པར་�ེད་དགོས། ངས་འདིར་�ོད་བཞིན་པ་ནི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ཐབས་ལམ་ནི་
བ�ོད་�་དང་འཚམ་དགོས་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡིན། ཤེས་པའི་�་བའི་�ད་ཆོས་ནི་�ལ་ཅན་དང་�ོང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། �མ་པར་
ཤེས་པ་ལ་གོ་རིམ་�ན་པའི་�ོ་ནས་ཞིབ་འ�ག་ཅིག་�ེད་པར་�ོང་བ་དང་�ལ་ཅན་�ི་ཆ་དེར་�ོབ་པར་�ེད་པའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་དགོས།

དེ་བས་ན་ཚན་རིག་གིས་ཤེས་པ་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ེད་པར་གང་ཟག་དང་པོ་དང་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་གཉིས་ཀ་དགོས། �ལ་
ཅན་�ི་�ོང་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་མངོན་�ལ་དེ་�ང་མེད་མི་�ེད་པ་དང༌། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�ིག་གཞི་དམ་པོ་དེ་ཡང་
བ�ི་�ང་�ེད་པའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་དགོས། དེའི་�ིར་�ི་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་�ེ། �ོང་བའི་མངོན་�ལ་ལ་ཚད་�ན་�་འ�ག་�བ་པའི་གང་
ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་�ལ་མ་ཞིག་དང་�ལ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་�ད་པའི་ཞིབ་འ�ག་གཉིས་�ང་�་�ེལ་ནས་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་འཚ�ལ་

ཞིབ་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ང་ཚ�འི་�ོ་ངོ་ལ་འཆར་�བ་བམ།

ངའི་�་�ལ་ལ་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་དང་�ོམ་�བ་�ི་�ོལ་�ན་ཏེ་ནང་ཆོས་�་�འི་བར་ལ་མཉམ་འ�ེལ་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་ན། འདི་འ�འི་
ད�ད་ཐབས་ཤིག་གསར་གཏོད་�ེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་འ�ང་ངེས། ནང་ཆོས་ལ་སེམས་�ི་རང་བཞིན་དང་དེའི་མངོན་�ལ་འ�་མིན་ལ་བ�ག་
ད�ད་�ས་པའི་ལོ་�ས་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད། དོན་ངོ་མར་ནང་ཆོས་�ི་�ོམ་�བ་དང་བ�ག་ད�ད་�ི་བ�ོད་�་ནི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་དང་དེའི་
�མ་པ་འ�་མིན་ཡིན། དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་དང་མི་འ�་བར་ནང་པའི་ད�ད་ཐབས་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་གང་ཟག་དང་པོའི་�ོང་བ་ལ་བ�ེན་
ནས་�བ། ནང་པས་དར་�ས་�་བཏང་བའི་ད�ད་�ོམ་ནི། ཐབས་ལམ་ལ་གོམས་འ�ིས་དང་�ོང་བའི་�ངས་དག་མིན་ལ་�ོག་ད�ོད་ནན་མོ་
�ན་བ�ིངས་ཏེ་ནང་སེམས་ལ་མངོན་�མ་�ི་ལམ་ནས་འ�ག་པའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། �ོམ་�ི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཚད་མ་ཡིན་པའི་�ལ་
ཅན་�ི་�ོང་བ་�མས་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་གིས་བ�ར་�ོས་ཡང་དང་ཡང་�་�ས་ནས་ར་�ོད་�ེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གང་ཟག་གཞན་�ིས་�ང་



ཉམས་ལེན་དེ་ཉིད་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་�ི་གནས་རིམ་གཅིག་མ�ངས་ཤིག་འཐོབ་�བ་དགོས། བ�ད་རིམ་འདིའི་ནང་�་�ངས་�ེལ་�ེད་�བ་
ན་དེ་འ�འི་སེམས་�ི་གནས་རིམ་ནི་མ་མཐའ་ཡང་འ�ོ་བ་མི་ལ་�ི་�བ་�་ཡོད་པར་འདོད།

ནང་པའི་སེམས་�ི་གོ་�ོགས་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་�ོང་བའི་མངོན་�ལ་ལ་མངོན་�མ་�ིས་ད�ད་པ་བཏང་བ་ལས་�ང༌། ད�ད་�ོམ་�ི་ཐབས་ལམ་
ཡང་མངོན་�མ་�ི་ད�ད་ཐབས་དེའི་ཁོངས་�་གཏོགས། སེམས་�ི་�ས་�ོལ་དང་�ེད་ལས། �མ་པ་འ�་མིན་སོགས་མངོན་�མ་�་བ�ེད་དེ་
�ན་བ�ིངས་པའི་�ོག་ད�ོད་དང་རིགས་པས་�ོམ་�བ་དང་�ན་པ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་དག་ལ་ད�ད་པ་གཏོང༌། ཚ�ར་ཤེས་ཤིག་གི་�ེད་
ལས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་དབང་�་བཏང་ན༑ ང་ཚ�ས་ཡིད་�ེད་ལ་གོམས་འ�ིས་�ས་ནས་�ད་ཅིག་�ད་ཅིག་ལ་�ེ་བ་དང་འགག་པའི་ཚ�ར་
ཤེས་�ི་འཕེལ་འ�ིབ་དེར་ཞིབ་�་�ེད་པར་�ོང་དགོས། འདི་ནི་མངོན་�མ་�ི་བ�ད་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་འདིར་བ�ེན་ནས་སེམས་�ི་ཆ་ཤས་
དེའི་�ེད་ལས་�ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རང་ཉིད་ལ་ཐད་ཀར་འཐོབ་ཆོག ང་ཚ�ས་ཉམས་�ོགས་དེ་བཀོལ་�ོད་�ས་ནས་ཁོང་�ོ་དང་ཞེ་�ང་�་�འི་
ཚ�ར་བའི་�ས་�གས་ཉམས་པར་�ེད་�བ་པ་དང༌། དོན་ངོ་མར་སེམས་�ི་ཉོན་མོངས་ལས་�ལ་བར་བ�ོན་པའི་�ོམ་�བ་ཉམས་ལེན་པ་ཚ�ས་དེ་
�ར་�ེད་�ི་ཡོད། འོན་�ང༌། ངས་འདིར་བ�ོད་དགོས་དོན་ནི་འདི་འ�འི་ཉམས་ལེན་�ིས་སེམས་ལ་ད�ད་པའི་གང་ཟག་དང་པོའི་མངོན་�མ་
རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ང་ཚ�ར་�ད་ཡོད་པ་འདི་ཡིན།

དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་པའི་�ོད་ན་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་ལ་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་�ེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད། ངས་གོ་ཐོས་ལ། མཁས་པ་
མ་འ�་བ་སོ་སོས་མཛད་པའི་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་�མས་ཕན་�ན་ཁ་གཏད་�་�ར་པ་དང༌། དེ་དག་གི་�ོད་ན་ལེགས་ཤོས་ཤིག་
འདམ་པར་�ེད་པའི་�ིག་གཞི་ཚད་�ན་ཞིག་གཏན་འབེབས་�ེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བས། �བ་�ོགས་�་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་སེམས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པར་བཀོལ་�ོད་�ེད་�ི་མེད། དར་�བ་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ཚན་རིག་གི་ད�ད་
ཐབས་འདི་ནི་ཤེས་ཡོན་འཚ�ལ་�ེག་གི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པས་དོགས་ཟོན་དེར་�་མཚན་�ན།

ངས་ཧ་ཝད་�ི་ནས་ཡིན་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་སི་�ེ་ཧཕིན་༼Stephen Kosslyn༽དང་མོས་མ�ན་�ེད་�ི་ཡོད། ཁོང་གིས་
བསམ་�ོའི་འཆར་�ང་ལ་བ�ེན་པའི་�ོའི་ད�ད་ཐབས་�ི་�ས་པའི་�ོར་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ཅན་�ི་ཞིབ་འ�ག་�ས་འ�ག ནང་སེམས་
ལ་ད�ད་པ་བ�ོད་�་གཙ�་བོར་བ�ང་བའི་ཉེ་ཆར་�ི་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་�། ཁོང་གིས་ནང་སེམས་�ི་ད�ད་ཐབས་འདི་ལ་
ཡོད་པའི་རང་�ང་གི་ཚད་བཀག་དེ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང༌། གང་ཟག་ཅིག་ལ་�ོང་བ�ར་ཅི་ཙམ་མང་པོ་ཐོབ་�ང་ཁོའི་
སེམས་�ི་ད�ད་པ་དེས་མིའི་�ད་པའི་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་�ི་བ�ེས་�ོར་དང་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་དབང་�འི་�་བ། སེམས་�ི་�ེད་ལས་�ེ་�ག་
པ་དང་དེ་འ�ང་སའི་�ད་པའི་ཆ་ཤས་སོགས་�ོན་མི་�བ་ཟེར། འོན་�ང༌། ཚན་རིག་གི་ནང་འདི་འ�འི་རིགས་ནི་�ས་�གས་ཆེ་བའི་ཡོ་ཆས་
བཀོལ་�ོད་�ས་ནས་མངོན་�མ་ཞིབ་འ�ག་གིས་འ�གས་པ་མེད་པར་�ོན་�བ། གང་�ར། ནང་སེམས་�ི་ད�ད་ཐབས་འདི་�ང་གོམས་�ི་ལམ་
ནས་བཀོལ་�ོད་�ས་ན་སེམས་ཁམས་�ི་རང་བཞིན་དང༌། ང་ཚ�འི་�ོའི་འཛ�ན་�ངས་�ི་མངོན་�ལ། དེ་བཞིན་�ོང་ཚ�ར་�ི་འ�ར་འ�ོས་བཅས་
ལ་ད�ད་པར་ཆེས་འོས་པའི་�ེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན།

ནང་ཆོས་�་�་�ོལ་�ན་�ི་ནང་�་�ོམ་�བ་�ི་གནས་�བས་ཅི་འ�ང་བ་དང༌། �ིར་བཏང་གི་སེམས་�ི་ད�ད་པའི་ནང་�་ཅི་འ�ང་བ་གཉིས་
ནི་�ང་ཙམ་གཅིག་པ་མིན། ནང་པའི་�ོམ་�བ་�ི་ནང་�་སེམས་�ི་ད�ད་པ་ནི་ཡིད་�ེད་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་མཐའ་
གཅིག་�་�ང་བའི་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་ཏེ་འ�ལ་�ང་དང་ལོག་�ོག་�་�་དག་ཐེར་�ེད་པར་བཀོལ་�ོད་�ེད། བར་�ང་གི་ག�གས་�ང་ལ་
ཞིབ་འ�ག་ནན་མོ་�ེད་པར་�ང་ཤེལ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་འདི་བཞིན་�་�ན་བ�ན་ཞིང་གསལ་ཆ་ཆེ་བའི་ཡིད་�ེད་�་མོ་ནི་ནང་སེམས་�ི་ད�ད་

ཐབས་�ལ་མ་དེ་བཀོལ་�ོད་�ེད་པ་ལ་མེད་�་མི་�ང་བའི་�ོན་འ�ོའི་ཆ་�ེན་ཞིག་ཡིན། ཚན་རིག་�ར་ད�ད་�ོམ་�ི་ད�ད་པ་ཡང་བ�ད་
རིམ་དང་�ིག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ངེས་པར་�་བ�ད་དགོས། ཚན་རིག་གི་བ�ག་ད�ད་ཁང་�་འ�ལ་བའི་�བས་ཚན་རིག་ལ་�ོང་བ�ར་མེད་



པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་གང་ལ་�་དགོས་པ་མི་ཤེས་པ་དང༌། ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་�་ཞིག་�ེད་�ང་ངོས་འཛ�ན་�ེད་མི་�བ། དེ་དང་གཅིག་
མ�ངས་�་�ོང་བ�ར་མ་ཐོབ་པའི་སེམས་ཤིག་ལ་ཆོས་གཅིག་གི་�ེང་�་གཏོད་པའི་ཡིད་�ེད་�ི་�ས་པ་མེད་པ་དང༌། སེམས་�ི་�ས་�ོལ་�ི་
བ�ད་རིམ་ཞིག་རང་ངོས་ནས་མངོན་�་�ར་ནའང་ངོས་འཛ�ན་�ེད་མི་�བ། �ོང་བ�ར་ཐོབ་པའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་འ�་བར་�ང་ཆ་�ན་
པའི་�ོ་ཞིག་གིས་ཅི་ཞིག་འཚ�ལ་དགོས་པ་�ོགས་ཤིང་ཉམས་�ོགས་གསར་པ་ཞིག་�ང་ཚ�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�བ།

མཐར་ག�གས་ན་ཤེས་པ་ནི་དངོས་ཁམས་�ི་�ས་�ོལ་ལ་�ངས་ག�གས་�ེད་�བ་མིན་དང༌། ཡང་ན་ང་ཚ�འི་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་�མས་བེམ་
པོ་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་མིན་�ི་�ི་བ་འདི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གདམ་ང་ཞིག་རེད། �བས་འདིར་གནད་དོན་གཙ�་བོ་ནི་སེམས་དང་
བེམ་པོའི་�ོར་ལ་ཡོད་པའི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�ི་བ་དེ་ཚ�་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་པར། སེམས་�ི་མངོན་�ལ་འ�་མིན་ལ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་
ཤེས་�ོགས་�ེད་པར་མཉམ་འ�ེལ་�ི་ཞིབ་འ�ག་ཅིག་�ེད་�་དེ་ཡིན། ངའི་�་�ལ་ལ་མཐར་ག�གས་ན་ཤེས་པ་ནི་དངོས་ཁམས་�ི་རང་བཞིན་
ཡིན་མིན་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ི་བ་འདི་�ར་�་བཞག་ནས། ནང་ཆོས་དང་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གཉིས་ཀས་མཉམ་འ�ེལ་�ི་�ོ་ནས་ཤེས་
པ་�ོགས་པར་�ེད་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་ལས་ལ་བ�ོན་ཆོག འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ལམ་�གས་འདི་གཉིས་མཉམ་འ�ེལ་�ས་ན་ཕན་�ན་ལ་ཕན་ཐོགས་
འ�ང་ངེས། འདི་འ�འི་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་�ོགས་པར་རམ་འདེགས་�ེད་པར་མ་ཟད། ད་�ང་འ�ོ་བ་མིའི་སེམས་�ི་འ�ར་
འ�ོས་དང་སེམས་�ག་བ�ལ་དང་འ�ེལ་�ངས་�ི་གོ་�ོགས་�ང་མཐོ་�་གཏོང་ངེས། འདི་ནི་�ག་བ�ལ་སེལ་�ེད་�ི་འ�ག་�ོ་གལ་ཆེན་ཞིག་
ཡིན་ཞིང༌། བདག་གི་�་�ལ་ལ། �ག་བ�ལ་བསལ་�་ནི་སའི་གོ་ལ་འདིའི་�ེང་གི་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་གཙ�་བོ་ཞིག་རེད།། །།

མཆན།

གཤིས་�ོད་སེམས་ཁམས་རིག་པ། ༼behaviourism༽

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་�་�བ་ཅིག་�ེ། བསམ་�ོ་དང་ཚ�ར་བ་�་�་�ོད་པར་ངོས་འཛ�ན་�ས་ནས། སེམས་དང་སེམས་�ང་ཡང་མཐར་ག�གས་ན་
�ོད་པ་ལས་ལོགས་�་མེད་པར་འདོད།

ཕོ་ལི། ༼Paul Davies 1946-༽

ད�ིན་�ལ་�་�ེས་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་�ོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་གིས་མཐོ་�ོབ་མང་པོ་ཞིག་�་དགེ་�ན་དང་འཛ�ན་�ོང་གི་
ལས་ཀ་�ེད་�ས་རེད།

རེ་ཆར་�ི། ༼Richard Davidson༽

ཨ་མི་རི་ཀའི་མཐོ་�ོབ་ཅིག་�་མིའི་ཚ�ར་བའི་རིགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་དང་�ོམ་�བ་�ང་ཉམས་ལེན་�ེད་པའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག



ཤེས ་པར་� ོགས ་པའ ི་ཚན་ར ིག

༄༅། །ཤེས་པའི་ཞིབ་འ�ག་དེ་�ལ་མ་ཞིག་ཆགས་པར། དབང་�་དང་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་�ི་གནས་རིམ་�་ཅི་�ང་བ་དག་ལ་འ�ེལ་བཤད་
�ེད་�བ་པ་ཙམ་�ིས་མི་འ�ིག་པར། ཤེས་པ་རང་ཉིད་�ི་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་�མས་�ང་ནང་�་འ�ས་པའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ང་ཚ�ར་དགོས།
ཐ་ན་�ང་འ�ེལ་�ས་ནའང་དབང་�འི་ཚན་རིག་དང་གཤིས་�ོད་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་�ིས་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་�ོར་ལ་གསལ་བཤད་

ཚད་�ན་ཞིག་�ེད་མི་�བ། དེ་ཡང་འདི་གཉིས་�ིས་�་བའི་ཆ་ནས་�ལ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་གཙ�གས་ཆེན་
�་འཛ�ན་པས་ཡིན། �ོགས་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། ལོ་�ས་ནང་�ན་རིང་པོ་ལ་�ོམ་�བ་�ི་�ོལ་�ན་དག་གིས་ནང་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་འ�་
མིན་ལ་ཞིབ་�་དང་�ོ་ལ་�ོང་བ�ར་�ེད་པ་གལ་ཆེན་�་བ�ང་ནས། སེམས་�ི་�ས་�ོལ་དང་ངོ་བོ་ལ་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་བ�ད་
ནས་ད�ད་པ་བཏང་ཡོད།

ད�ད་པ་འདིའི་རིགས་�ི་ནང་�་�ེད་པ་པོ་དང༌། �་བའི་�ལ། ད�ད་ཐབས་བཅས་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་ཏེ་གང་ཟག་�ེར་སོ་སོའི་སེམས་�ི་
�མ་པ་འ�་མིན་ཡིན། ནང་པའི་ག�ང་�་�ོའི་�ོང་བ་འདི་ལ་བྷབ�་ཟེར་ཞིང༌། ད�ིན་ཡིག་གི་ཐ་�ད་meditationདེའི་ཚབ་�་བཀོལ་
�ོད་�ེད། ལེགས་�ར་�ི་ཚ�ག་བྷབ�་ཡི་དོན་ནི་གོམས་གཤིས་ཤིག་འཇགས་པར་�ེད་པ་ལ་གོ་ནའང༌། བོད་�ད་�་�ོམ་ཟེར་བའི་ཐ་�ད་�ི་ཐད་
ཀའི་དོན་ནི་གོམས་འ�ིས་�ེད་པ་ལ་གོ། དེའི་�ིར་�ོམ་ཟེར་བ་ནི་�ིའི་ཆོས་ཤིག་གམ་ནང་སེམས་�ི་�ོང་བ་ཞིག་ལ་གོམས་པ་བ�ེད་པའི་སེམས་�ི་
ཉམས་ལེན་གོ་རིམ་�ན་པ་ཞིག་ཡིན།

མི་ཚ�ས་�ན་�་�ོམ་ནི་སེམས་�ོང་པའམ་�ོད་ཡངས་�ེད་པའི་ཉམས་ལེན་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ང༌། ངས་འདིར་�ོམ་�བ་�ི་�ོར་ལ་�་�ངས་དེ་
གཞིར་བ�ང་ནས་�ེང་�་མིན། �ོམ་�ིས་རིག་�ོབས་�ན་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཤས་ཁོ་ནའི་�ོད་�ལ་�་�ར་པའི་གསང་བའི་�བ་ཆོས་�ི་གོ་
འཕང་ངམ་བདེ་ཚ�ར་ཞིག་མཚ�ན་མེད་ལ། བསམ་�ོ་�ོང་ཞིང་�་འ�ལ་མེད་པའི་སེམས་�ི་གནས་�ངས་ཤིག་�ང་མི་མཚ�ན། �ོམ་ཞེས་པ་ནི་
ཐབས་ལམ་དང་�ས་�ོལ། དེ་བཞིན་�ས་�ོལ་དེ་ཉིད་ལས་ཐོབ་པའི་སེམས་�ི་གནས་�ངས་བཅས་ལ་གོ་ཆོག ངས་འདིར་�་བའི་ཆ་ནས་�ོམ་
ཐབས་ལམ་ཞིག་�་བ�ིས་ནས་བཤད་�་ཡིན། དེ་ཡང་ཞིབ་ཚགས་ཤིང་གཅིག་�་�ིམ་པའི་ནང་སེམས་�ི་ད�ད་པ་གོ་རིམ་ཅན་ཞིག་ལ་བ�ེན་
ནས་བ�ོད་�འི་ཆོས་ཤིག་གི་རང་བཞིན་�་མོ་ལ་�ན་པ་བ�ན་པོའི་ངང་ནས་ད�ད་པ་གཏོང་བ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་གི་�་�ལ་�ས་ན། �ོམ་
�བ་�ི་ད�ད་པའི་བ�ད་རིམ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པའི་མངོན་�མ་�ི་ཞིབ་�་ཞིག་དང་བ�ར་ཆོག

ད་�འི་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་�ོག་ད�ོད་�ི་�ོལ་�ན་གཉིས་�ི་བར་�་ཡོད་པའི་�ད་པར་ནི། ཚན་རིག་གིས་དར་�བ་ཆེ་བའི་�ལ་གཙ�་བོར་
འཛ�ན་པའི་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་དང༌། ནང་པས་�ོམ་�བ་�ི་�ོ་ནས་ནང་སེམས་�ི་ད�ད་པ་�ེ་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་
བཀོལ་�ོད་�ེད་པ་འདི་ཡིན། ངའི་�་�ལ་ལ་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་དེ་གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་དང་�ང་�་�ེལ་ན། ཤེས་
པ་ལ་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ནང་�་མ�ན་བ�ོད་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེད་�བ་པའི་རེ་བ་ཡོད། གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་འདི་
ལ་བ�ེན་ནས་ཞིབ་འ�ག་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེད་�བ། �ད་པའི་�ོག་པར་�ི་འ�ལ་ཆས་�མས་�ར་ལས་�ས་�གས་ཆེ་�་�ིན་པས། ང་ཚ�འི་�ལ་
ཅན་�ི་�ོང་བའི་འཇིག་�ེན་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དེ་ཚ�་དངོས་ཁམས་དང་འ�ེལ་�ངས་ཏེ། དབང་�འི་འ�ེལ་མ�ད་དང༌། �ེ་དངོས་�ས་འ�ར་
�ི་འ�ར་�ོག སེམས་�ི་�ས་�ོལ་�ེ་�ག་པ་�མས་གནས་སའི་�ད་པའི་ཆ་ཤས། དེ་བཞིན་�ིའི་�ོང་�ེན་ཞིག་ལ་�ད་པས་བ�་ལན་�ོད་པའི་
�ད་ཅིག་གི་�ས་�ོལ་༼�ག་པར་འདི་ནི་ཤིན་�་�ང་བའི་�ར་ཆ་གཅིག་ཆ་ཆིག་�ོང་�་བགོས་པའི་ཆ་ཞིག་གི་ནང་�་འ�ང༌།༽བཅས་ལ་ཞིབ་

�་གསལ་པོར་�ེད་�བ། ༢༠༠༡ ལོའི་ད�ིད་ཀའི་�ས་�་མ་�ེ་སིམ་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཝེ་སི་ཁོམ་སིན་�ི་མཐོ་�ོབ་�་རེ་ཆར་�ིའི་ཞིབ་འ�ག་
ཚ�ད་�་ཁང་ལ་�་�ོར་�་འ�ོ་�བས་ངས་དེ་ཚ�་དངོས་�་མཐོང་�ོང༌།



དེ་ནི་ཆེས་གསར་�་ཐོན་པའི་�ད་པའི་�ོག་པར་�ི་འ�ལ་ལས་དང་ཡོ་ཆས་�ན་པའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཁང་ཞིག་རེད། རེ་ཆར་�ི་ལ་ལོ་ན་�ང་
ཞིང་དང་བ་འ�ེན་པའི་ལས་རོགས་ཁག་ཅིག་འ�ག ངས་དོ་�ང་�ེད་སའི་ཁོང་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ནི་�ོམ་པ་བ་�མས་ལ་གཅིག་�ེས་གཉིས་
མ�ད་�ི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་�ེད་བཞིན་པ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་འ�ལ་ཆས་དང་དེ་དག་གི་�ེད་ལས་ང་ལ་གསལ་པོར་བ�ན་སོང༌། ཞིབ་འ�ག་
ཚ�ད་�་ཁང་དེར་�ད་པའི་�ོག་འ�ལ་པར་ཆས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་�ད་པའི་ནང་གི་�ོག་གི་�་འ�ལ་�མས་ངོས་འཛ�ན་པར་

བཀོལ་བ་དང༌། འ�ལ་ཆས་དེའི་བཟོ་ད�ིབས་ནི་མགོ་ལ་�ོན་པའི་�་མོ་�་�་ཞིག་ཡིན་ཞིང་དེའི་�ེང་ལ་བ�་ལེན་ཚ�ར་དབང་མང་པོ་མ�ད་
འ�ག རེ་ཆར་�ིའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ཁང་�་ཡོད་པའི་�ད་པའི་�ོག་འ�ལ་�ི་པར་ཆས་འདི་ལ་བ�་ལེན་ཚ�ར་དབང་ཉིས་བ�་�་བ�་ང་
�ག་�ན་པས་འཛམ་�ིང་གི་ནང་�་ཆེས་�ས་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། ད་�ང་ཁབ་ལེན་�ོག་�འི་�ོག་པར་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་
དང༌། དེའི་ཚ�ར་དབང་ནི་ཤིན་�་�ོ་བས་བ�ག་ད�ད་�ི་འ�ས་�་འ�ལ་མེད་ཅིག་ཡོང་བར་འ�ལ་ཆས་དེའི་ནང་�་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གཡོ་
འ�ལ་མེད་པར་�ོད་དགོས། ངའི་གོ་ཐོས་ལ་�ད་པའི་�ོག་འ�ལ་�ི་པར་ཆས་འདིའི་�ས་པ་ཆེ་ཤོས་ནི་དེའི་མ�ོགས་ཚད་རེད། ཧ་ལས་པ་ཞིག་
ལ་འ�ལ་ཆས་འདིས་�ར་ཆ་གཅིག་ཆ་ཆིག་�ོང་ལ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་གི་ནང་�་�ང་བའི་�ད་པའི་�ས་འ�ར་�ི་འ�ར་�ོག་ཚ�ར་�བ། ཁབ་
ལེན་�ོག་�འི་�ོག་པར་�ི་�ས་པ་ནི་�ད་པའི་�་འ�ལ་�ི་གནས་གཞི་དེ་མེ་ཊར་གཅིག་གི་ཆ་ཆིག་�ོང་གི་ཆ་གཅིག་གི་ནང་�་ཏག་ཏག་�ོན་

�བ་པ་དེ་ཡིན།

ང་�་�ོར་�་སོང་བའི་�ོན་�ི་ཉིན་མོ་དེར་ཁོང་ཚ�ས་འ�ལ་ཆས་འདི་དག་བེད་�ོད་�ས་ནས། ངས་�ན་རིང་ལ་ངོ་ཤེས་པའི་�ོམ་པ་བ་ཞིག་གིས་
�ོམ་�ི་ཉམས་ལེན་འ�་མིན་�ས་པ་དེར་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་མོ་�ས་འ�ག རེ་ཆར་�ིས་�ོམ་པ་བ་དེའི་�ད་པ་�ོག་པར་བ�བས་ཡོད་པ་�མས་
�ོག་�ད་�ི་�ེང་ནས་ང་ལ་བ�ན་ཅིང༌། ཚ�ན་མདོག་འ�་མིན་�ིས་�ད་པའི་�་འ�ལ་�མས་�ོག་པར་དེ་དག་གི་�ེང་�་མཚ�ན།

ཉིན་�ེས་མ་དེར་ཚ�གས་འ�་དངོས་གཞི་ཚ�གས་ནས་རེ་ཆར་�ིས་རང་ཉིད་�ི་བ�ག་ད�ད་�ི་ཐོག་མའི་འ�ས་�་�ེང་ཞིང༌། སེམས་ཁམས་རིག་
པ་�་བ་ཕོ་ལི་༼Paul Ekman༽ཡང་བ�ོ་�ེང་འདིར་�གས་པར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་�ོམ་པ་བ་ཐེ་བའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་
བཞིན་པའི་ཐོག་མའི་འ�ས་�འི་�ོར་ལ་གཏམ་བཤད་�ས། �ོམ་པ་བ་ལ་ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་འདི་ལ་ལོ་�ས་�ང་རིང་པོ་ཡོད།
༡༩༨༠ ནང་ཧ་ཝད་�ིའི་གསོ་བ་རིག་པའི་�ོབ་�་ནས་ཡིན་པའི་ཧད་བྷ་�ིས་༼Herbert Benson༽ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་�ས་པ་དེ་ནས་
འགོ་�གས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་�ས་པོའི་ཆ་ཤས་འགའ་ལ་ཚ་�ོད་བ�ེད་དགོས་པའི་ག�མ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ་བ�གས་བཞིན་པའི་�ོམ་པ་བ་
ཚ�འི་�ས་ཁམས་�ི་ཚ་�ོད་དང་�ོག་འཛ�ན་�ང་གི་ཟད་�ོན་ལ་འ�ར་�ོག་ཅི་�ང་བར་ཞིབ་འ�ག་�ས། རེ་ཆར་�ིའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པས་
�ང་ཧད་བྷ་�ི་�ར། དྷ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འཁོར་�ི་རི་བོ་�མས་ཐེ་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་�ད་�་བ�གས་པའི་མཚམས་པ་བ་མང་པོ་ལ་བ�ག་ད�ད་
�ེད་�ི་ཡོད། རི་བོ་འདི་དག་གི་ནང་བ�ག་ད�ད་�ེད་པར་འ�ེར་བདེ་བའི་ཡོ་ཆས་དགོས་པས། འ�ལ་ཆས་དེའི་རིགས་ཡར་ཐོན་མ་�ང་བར་�་
ཞིབ་འ�ག་འདི་ལ་བཀག་�་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།

ཞིབ་འ�ག་�ེད་�ལ་མི་ཡིན་པའི་ཚན་རིག་གི་བ�ག་ད�ད་ལ་�ན་�ོད་རིག་པ་དང་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་མཆིས་ཤིང༌། ཚན་
རིག་པའི་ཚ�གས་�ེ་ཁག་ནས་དེ་ཚ�་ལ་དོ་�ང་�གས་ཆེན་�ེད། རི་�ང་གི་དབེན་གནས་�་�ོད་པའི་མཚམས་པ་བ་ལ་མཚ�ན་ན་ད་�ང་དཀའ་
�ོག་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོང་ཚ�འི་�ིང་འཇགས་�ི་འཚ�་བ་དང་�ོམ་�བ་�ི་ཉམས་ལེན་ལ་བ�ག་ད�ད་འདི་འ�ས་བར་ཆད་ཆེན་པོ་�ེད།
དེའི་�ིར་དང་ཐོག་ཁོང་ཚ�་མང་པོ་ཞིག་བ�ག་ད�ད་འདིའི་རིགས་�ི་ནང་�་�གས་པའི་འདོད་པ་མེད་པ་དེ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་མིན། �་མཚན་
གཞན་ཕར་ཞོག མཚམས་པ་བ་མང་པོས་འ�ལ་ཆས་འ�ེར་བའི་མི་�ད་མཚར་བ་འགའ་ཤས་�ི་འདོད་�ོ་ཚ�མ་པར་�ེད་པ་ལས་དགོས་དམིགས་
གཞན་མཐོང་མེད། གང་�ར། ཚན་རིག་བཀོལ་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་�ོམ་པ་བ་ཚ�འི་སེམས་�ི་འ�ར་འ�ོས་�ོགས་�་ནི་ངས་�བས་དེར་ཆེས་གལ་
ཆེན་ཞིག་�་མཐོང་�ང༌། ༼ངའི་�་�ལ་འདི་ད་�ང་ཡང་འ�ར་མེད།༽ བ�ག་ད�ད་འདིའི་རིགས་ལེགས་འ�བ་ཡོང་�ད་ངས་འབད་པ་�ས་
ནས་མཚམས་པ་བ་ཚ�ར་�ལ་མ་བཏང་ཞིང༌། གཞན་ཕན་�ི་སེམས་པས་�ན་ནས་བ�ངས་ཏེ་བ�ག་ད�ད་�ི་ནང་�་�གས་དགོས་པའི་བསམ་



�ལ་བཏོན་�ོང༌། དེ་ཡང་སེམས་ཞི་བ་དང་དགེ་སེམས་བ�ེད་པའི་འ�ས་�་ཚན་རིག་གིས་གསལ་པོར་�ོན་�བ་ཚ�་མི་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་ངེས་
ཅན་ཞིག་འ�ང་�ིད། �བས་དེར་ངས་�ལ་མ་�ས་པ་དེ་ཚ�་བཙན་�གས་ཤིག་�་མ་སོང་བ་དང༌། མཚམས་པ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁས་ལེན་�ས་
པ་དེ་ཡང་�་ལའི་�་མའི་གོ་གནས་ལ་མགོ་བ�ར་ནས་�ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ངས་བཤད་པའི་�ད་ཆ་དེ་དག་གི་�་མཚན་མཐོང་ནས་�ས་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་རེ་བ་ཡོད།

བ�ག་ད�ད་དེ་ཚ�འི་འ�ས་�ས་ཤེས་པའི་ཆ་གཅིག་གསལ་པོར་�ོན་�བ། འོན་�ང༌། བར་�ང་�་གནས་ཤིང་ངོས་ག�མ་དང་�ན་པའི་
ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་ཤིག་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པ་དང་མི་འ�་བར། སེམས་�ི་མངོན་�ལ་ཐམས་ཅད་དང༌། �ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་ཁོངས་�་
གཏོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འ�ས་པའི་ཤེས་པའི་བ�ག་ད�ད་འདི་ལ་�བ་ཆ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་གང་ཟག་�ེར་ཞིག་གི་�ད་པ་དང་�ོད་
པའི་�ེང་ན་ཅི་འ�ང་བ་འདི་ཡིན་པ་དང༌། ཆ་འདི་བ�ག་ད�ད་�ེད་པ་ལ་�ད་པའི་ཚན་རིག་དང་གཤིས་�ོད་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་ལ་
ཆ་�ེན་ཚང༌། འོན་�ང༌། �བ་ཆ་གཞན་ནི་�ོའི་འཛ�ན་པ་དང་�ོང་ཚ�ར། སེམས་དང་སེམས་ཁམས་སོགས་མངོན་�་འ�ར་�ལ་�ི་�ོང་བ་ཡིན།
ཆ་འདིར་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པར་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་ནི་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། གསལ་པོར་བཤད་ན། བདེ་�ིད་�ི་�ོང་བ་ནི་སེ་
རོད་�ོམ་ནེ་༼serotonin༽མང་�་སོང་བ་�་�་�ད་པའི་�ས་འ�ར་�ི་འ�ར་�ོག་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་�ན་�་འ�ང་ཡང༌། �ེ་དངོས་
�ས་འ�ར་རིག་པ་དང་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པ་གཉིས་�ི་འ�ེལ་བཤད་དེ་ཚ�ས་བདེ་�ིད་ཟེར་བ་དོན་ངོ་མ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གསལ་བཤད་

�ེད་མི་�བ།

ནང་པའི་�ོལ་�ན་�ི་�ོམ་�བ་ལ་�ད་པའི་�ས་�ོལ་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་དེ་མེད་�ང༌། གོམས་འ�ིས་དང་བཅོས་བ�ར་�ེད་
�བ་པའི་�ོའི་རང་བཞིན་�ི་�ོར་ལ་གོ་�ོགས་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད། ངས་གོ་ཐོས་ཤིག་ལ། ཉེ་ཆར་མ་གཏོགས་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་མི་ཞིག་གི་གཞོན་�ས་
�ོགས་�ེས་གང་ཟག་དེའི་�ད་པའི་�བ་ཆ་ལ་འ�ར་བ་འ�ོ་བར་ཕལ་ཆེར་བསམ་མེད། འོན་�ང༌། དབང་�འི་རིག་པས་གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་
ཡོན་དག་གིས་ང་�་�་མི་�ན་པ་ཚ�འི་�ད་པ་ལའང་འ�ར་བ་འ�ོ་བའི་�ས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་ཡོད་པ་བ�ན། ༢༠༠༤ ལོར་དྷ་རམ་ས་ལར་སེམས་
དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�འི་�ེང་�་ངས་གནད་དོན་འདིའི་�ོར་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་དབང་�འི་ཚན་རིག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་�ེ་�ད་པའི་

མཉེན་ཆ་ཟེར་བ་ཞིག་དར་བཞིན་པ་གོ་ཐོས་�ང༌། ངས་མཐོང་�ལ་ལ། འདིས་�ན་�་འ�ར་མེད་�་གནས་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གི་�ི་
ནང་གི་�ོད་པ་�ེ། རང་གཤིས་དང༌། ངང་�ད། ཐ་ན་སེམས་ཁམས་�ང་�ན་རིང་པོར་འ�ར་མེད་�་མི་གནས་ཤིང༌། སེམས་�ི་�ོང་བ�ར་དང་
ཁོར་�ག་གི་འ�ར་�ོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་�བ་པ་མཚ�ན། ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་གིས་�ོམ་ལ་གོམས་པའི་གང་ཟག་ཚ�འི་�ད་པའི་
མ�ན་ངོས་གཡོན་�ོགས་�ི་ཆ་དེར་�་འ�ལ་མང་བ་བ�ན་ཟིན། �ད་པའི་ཆ་འདི་བདེ་�ིད་དང༌། དགའ་བ། ཆོག་ཤེས་བཅས་དགེ་མཚན་ཆེ་
བའི་�ོང་ཚ�ར་དང་འ�ེལ་ཞིང༌། བདེ་�ིད་ནི་ང་ཚ�ས་བསམ་བཞིན་�་�ད་པར་�གས་�ེན་ཐེབས་པའི་�ོ་�ོང་ལ་བ�ེན་ནས་བ�ེད་�བ་པ་ཞིབ་
འ�ག་གི་འ�ས་�་འདི་ཚ�ས་�གས་�་བ�ན།

�ས་རབས་བ�ན་པའི་ནང་�་�ོན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས། �ོམ་�བ་ལ་བ�ེན་ནས་མིའི་སེམས་དང་ཚ�ར་བ་
སོགས་ལ་བཅོས་བ�ར་ངེས་ཅན་�ེད་�བ་པའི་འདོད་�ལ་འདིར་�བ་�ོར་�ས་ཏེ་�ོད་�བ་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་�ེལ། ཁོང་གི་�ོད་�བ་�ི་�་
མཚན་�ེན་གཞི་ནི་ཡོངས་�བ་�ི་�་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། ཆོས་ཉིད་འདི་གཞིར་བཞག་ན་�་ཞིག་གི་�ེན་�མས་�ིས་�་དེའི་འ�ས་�་
ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ངེས། �་འ�ས་�ི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�་གནའ་�་མོ་ཞིག་ནས་ཡོད་དེ། སངས་�ས་
�ིས་གལ་ཏེ་རང་ཉིད་འ�ས་�འི་རིགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་གཡོལ་འདོད་ཚ�། དེ་�ེད་�ེད་�ི་�ེན་�མས་ལ་འ�ར་བ་གཏོང་དགོས་པར་ག�ངས།
དེའི་�ིར་སེམས་�ི་འཛ�ན་�ངས་༼�ན་�་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་པའི་འ�ར་འ�ོས་�ི་�་འ�ལ་�མས་འ�ང༌།༽�ི་�ེན་�མས་ལ་བཅོས་

བ�ར་�ས་ན། �ོའི་གཤིས་�ད་དང་དེ་ལས་�ང་བའི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་དང་ཚ�ར་བ་སོགས་ལ་འ�ར་བ་གཏོང་�བ།



ཁོང་གི་�ོད་�བ་�ི་རིག་པའི་�བ་�ེན་གཉིས་པ་ནི་ཡོངས་�བ་�ི་མི་�ག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་ནི་སངས་�ས་�ི་ག�ང་�་ཤོས་�ི་�ས་
ཤིག་རེད། ཆོས་ཉིད་འདིས་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་དང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་�ན་�་འ�ར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་བ�ན་ཅིང༌། ཐ་ན་�ག་པའི་
རང་བཞིན་�་�ང་བའི་དངོས་ག�གས་�ི་འཇིག་�ེན་འདི་ཐེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་འཇིག་པ་ཞིག་མེད། དེ་བས་ན་ཆོས་ཉིད་འདིས་�་ལས་
�བ་པའི་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་འ�ར་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་གསལ་པོར་བ�ན། གང་ཟག་ཅིག་གིས་མ�ན་པའི་�ེན་བ�ན་ནས་རང་
ཉིད་�ི་�ོའི་ངང་�ལ་བཅོས་བ�ར་�ི་�ོགས་ལ་དེ་འ�འི་�ེན་�མས་ཆེད་�་བཀོལ་�ོད་�ེད་ཆོག

�ོན་�་�ོན་པའི་ནང་པའི་མཁས་དབང་�མས་དང་འ�་བར་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་སེམས་ཁམས་�ི་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བ�ོད་ན་ཆོག་པའི་

སེམས་�ི་འ�ོ་�གས་ཤིག་�ེང་ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་ཚ�ར་བ་དང་བཅས་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་འ�་མིན་དེ་ཚ�་�ས་�གས་�ི་�བ་ཁོངས་�་
�་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ས། �བ་ཁོངས་འདིའི་ནང་�་འགལ་�ར་�ར་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་�ི་རིགས་�་མས་�ོབས་�གས་�ི་འ�ར་འ�ོས་
ཤིག་གི་ངང་ནས་ཕན་�ན་ལ་�ག་�་�གས་�ེན་ཐེབས་ཤིང༌། ཚ�ར་བའི་�བ་ཁོངས་�་ཞེ་�ང་དང༌། ཁོང་�ོ། འཁོན་སེམས་ལ་སོགས་པའི་
རིགས་གཅིག་དང༌། �ོགས་གཞན་�་འདི་དག་གི་�ོག་�ར་�ར་ཅིང་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་ཚ�ར་བ་�ེ་�མས་པ་དང༌། �ིང་�ེ། ག�ང་སེམས་མཉམ་
�ེད་�་�འི་རིགས་གཅིག་ཡོད། �ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་ག�ངས་དོན་ལ་འདི་འ�འི་ཚ�ར་བའི་�ོགས་ཁག་གང་�གས་ཆེ་�ས། གང་ཟག་
ཅིག་གི་སེམས་�ད་�ི་ཚ�ར་བའི་�ོགས་ཁག་གཞན་དེ་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་�གས་ཞན་�་འ�ོ། དེའི་�ིར་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་ཚ�ར་བའི་�ོགས་
ཁག་དེ་གོང་འཕེལ་དང༌། �་བ�ན། �ོབས་�གས་སོགས་བ�ེད་པར་འབད་འ�ངས་�ས་ན་དགེ་མཚན་མེད་པའི་ཚ�ར་བའི་�ོགས་ཁག་དེ་རང་
བཞིན་�ིས་ཉམས་ཤིང༌། འདི་�ར་རང་ཉིད་�ི་བསམ་�ོ་དང་ཚ�ར་བ་ལ་བཅོས་བ�ར་�ེད་�བ།

སེམས་ལ་བཅོས་བ�ར་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་འདིའི་གནད་�་མོ་�མས་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་�ོང་བ་གཞི་�ར་བཞག་

ནས་དཔེ་མཚ�ན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་�ས། ཕན་�ན་འགལ་�ར་�ར་པའི་ཚ�ར་བའི་�ས་�གས་ནི་ཚ་�ང་�་�་དང༌། འདི་གཉིས་ནི་ཕན་
�ན་�ི་�ོབས་�གས་ལ་�གས་�ེན་མ་ཐེབས་པར་མཉམ་�་གནས་མི་�བ། འོན་�ང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚ་�ང་གཉིས་�ིས་ཕན་�ན་མེད་
པར་གཏོང་བ་ནི་རིམ་�ིས་འ�ང་བ་ཞིག་ལས་དེ་མ་ཐག་�་འ�ང་གི་མེད། ཕལ་ཆེར་དཔེ་འདི་འགོད་�བས་རང་ཉིད་འཚ�་སའི་ཚ་བའི་ས་�ལ་
�་ཆར་�ས་�ེབས་ནས་གནམ་གཤིས་�ང་ཞིང་�ོད་ཁང་�ོན་པོ་བཟོ་བར་མེ་�ར་བའི་འ�ས་�་ཁོང་གི་ཡིད་ལ་ཤར་ཡོད་�མ། གཞན་ཞིག་�་
�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་�ོན་མེ་ལས་�ང་བའི་འོད་�ིས་�ན་པ་དེ་མ་ཐག་�་མེད་པར་གཏོང་བར་ག�ངས།

འགལ་�ར་�ར་པའི་�ོའི་རང་བཞིན་�ི་རིགས་གཉིས་ཕན་�ན་ལ་མ་གནོད་པར་�ན་�་གནས་མི་�བ་པའི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི། �ོ་ལ་བཅོས་
བ�ར་�ེད་�བ་པར་འདོད་པའི་ནང་པའི་�བ་�ེད་�ི་�ེན་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། �ས་�ན་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་�མས་བ�ེ་�ེད་�བས་སེམས་
�ི་ཞེ་�ང་གི་�ས་�གས་དེ་འ�ིབ་ངེས། ད་�ང་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་གཞི་�འི་�ེན་མེད་པར་བཏང་ན་དེའི་འ�ས་�་�མས་�ང་�ོང་
བར་�ོད་�བ་�ས། དཔེར་ན། �ང་ངར་མེད་པར་བཏང་ན་�ས་�ི་�ང་འ�ར་དང༌། འདར་སིག་�་�་�ང་ངར་དེ་དང་འ�ེལ་བའི་འ�ས་�་
�མས་�ང་�ོང་འ�ོ།

�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་�ས་དང་འ�ེལ་བའི་�ས་�ོལ་དང་མི་འ�་བར་སེམས་�ི་ཡོན་ཏན་�མས་ལ་མཐའ་མེད་�་དར་འཕེལ་�ེད་པའི་

�ས་པ་ཡོད་པར་ག�ངས་ཤིང༌། �ོ་�ོང་བ་ནི་�ས་�ལ་པ་དང་�ག་པར་�ང་མཆོང་�ེད་མཁན་�ི་�ས་པོའི་�ོང་བ�ར་དང་བ�ར་ནས་གསལ་
བཤད་�ས། �ས་�ལ་�ི་ཚད་གཞི་འ�་མིན་ལ་�ས་�ལ་པ་�ེར་སོ་སོས་དམིགས་�ལ་བ�ང་ནས་�ོང་བ�ར་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་�ས་�ལ་པ་
ཞིག་ལ་རང་བཞིན་�ི་�ས་�ོབས་�ད་�་འཕགས་པ་ཅི་འ�་ཞིག་ཡོད་�ང༌། འ�ོ་བ་མིའི་�ས་པོའི་རང་བཞིན་དང་�བ་�ལ་�ིས་�་བའི་ཆ་
ནས་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད། ཐ་ན་དེང་�ས་�ས་�ལ་པ་ཚ�ས་�ིམས་འགལ་�ི་�ན་ལ་བ�ེན་པས་ཁོང་ཚ�འི་�ས་པོའི་�ོབས་�གས་�ང་ཙམ་�་བ�ེད་
�བ་�ང༌། འ�ོ་བ་མིའི་�ས་པོ་ནི་རང་ཉིད་�ི་རང་�ང་གི་�་བའི་ཚད་བཀག་ལས་བ�ལ་མི་�བ། དེ་ལས་�ོག་�ེ། སེམས་ལ་རང་�ང་གི་ཚད་



བཀག་�ང་བ་དང༌། སེམས་ཚད་བཀག་དེ་ཚ�་ལས་ཐར་�བ་པར་ག�ངས། དེའི་�ིར་�་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་�ིང་�ེ་�་�་སེམས་�ི་ཡོན་ཏན་ནི་
མཐའ་མཚམས་མེད་པར་འཕེལ་�ས་གཏོང་�བ། དོན་ངོ་མར་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ི་�་�ལ་ལ་སངས་�ས་�ི་གཟི་བ�ིད་ནི་ཤེས་�འི་གནས་
ཐམས་ཅད་ལ་�ང་�བ་པ་དེ་གཙ�་བོ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་མེད་པའི་�ིང་�ེ་�ལ་�ང་�ེས་པ་འདི་ཡིན།

ཐ་ན་�ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་མ་�ོན་པའི་�་རོལ་�འང་�་གར་�ི་ནང་པའི་�བ་མཐའ་ཁག་གིས་སེམས་ནི་དགེ་མཚན་མེད་པའི་ངང་�ལ་ཞིག་

ནས་ཞི་བ་དང་དགེ་བའི་ངང་�ལ་ཞིག་ལ་བ�ར་�བ་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པའི་མོས་མ�ན་�ས། �ས་རབས་བཞི་པའི་ཐེག་ཆེན་�ི་བ�ན་
བཅོས་ཤིག་�ེ་�ེ་བ�ན་�མས་མགོན་�ིས་མཛད་པར་�གས་པའི་�ད་�་མ་དང༌། མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་བ�མས་པར་�གས་པའི་ཆོས་ད�ིངས་
བ�ོད་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་�་སེམས་�ི་རང་བཞིན་ནི་�ད་མེད་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་�ི་མ་�མས་�ོམ་�བ་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་�བ་པར་�ོད་�བ་
�ས། བ�ན་བཅོས་འདི་ཚ�ས་སངས་�ས་�ི་རིགས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཚང་�་བའི་�་རང་ཉིད་ལ་�ན་�ེས་�་ཡོད་པར་འདོད་པའི་
དོན་�ི་འདི་གཞི་�ར་བ�ང༌། དེ་གཉིས་ཀའི་ནང་�་སེམས་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་དགེ་�ོགས་ལ་བཅོས་བ�ར་�ེད་�བ་པའི་�་བ་གཙ�་བོ་གཉིས་ཡོད།
དང་པོ་སེམས་�ི་མི་དགེ་བའི་གཤིས་�ད་མཐའ་དག་འོས་འཚམ་�ི་གཉེན་པོ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་�བ་པའི་ཡིད་ཆེས་འདི་ཡིན་ཞིང༌། སེམས་�ི་
�ི་མ་�མས་སེམས་ལ་�ན་�ེས་�་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་མ་ཡིན་པ་དང༌། སེམས་�ི་�་བའི་རང་བཞིན་ནི་�ི་མ་མེད་པ་ཞིག་�་འདོད། ཚན་
རིག་གི་�་�ལ་ལ་འདི་ནི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་བདེན་འཛ�ན་ཞིག་རེད། གཉིས་པ་དགེ་བའི་�ོགས་ལ་བཅོས་བ�ར་�ེད་�བ་པའི་རང་གཤིས་
ནི་སེམས་�བ་�ལ་�ི་ནང་�་རང་�ང་�་ཡོད། འདི་ནི་དང་པོ་དང་�ེས་�་མ�ན།

སངས་�ས་�ི་རིགས་�ི་དོན་�ི་འདིའི་ཐད་ལ་བ�མས་པའི་བ�ན་བཅོས་�་སེམས་�ི་�་བའི་ངོ་བོ་ནི་རང་བཞིན་�ིས་�ད་མེད་ཡིན་པ་�ོན་�ད་

དཔེ་མཚ�ན་མང་པོ་བཀོད་འ�ག ཆོས་ད�ིངས་བ�ོད་པའི་མགོ་�་མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་གསོན་ཉམས་�ན་པའི་དཔེ་མཚ�ན་མང་པོ་ཞིག་གི་�ོ་
ནས་སེམས་�ི་ངོ་བོ་�ད་མེད་པ་དེ་སེམས་�ི་�ི་མ་དང་ཉོན་མོངས་�མས་ལ་བ�ར་ནས་�ད་པར་བ�ན་ཡོད། སེམས་�ི་�ད་མེད་�ི་རང་བཞིན་
འདི་ནི་མ་ད�ོགས་པའི་འོ་མའི་ནང་�་ཡོད་པའི་མར་དང༌། �མ་པའི་ནང་གི་མར་མེ། �ོ་ཡི་ནང་�་�ག་པའི་�ད་མེད་�ི་རིན་ཆེན་བཻ��།
�བ་མས་གཡོགས་པའི་ས་བོན་སོགས་ལ་མ�ངས་�ལ་ག�ངས། འོ་མ་ད�ོགས་པས་མར་དངོས་�་ཐོན་པ་དང༌། མར་མེའི་འོད་དེ་�ི་ལ་ཡོང་བར་
�མ་པ་ལ་�་ག་གཏོད་དགོས་པ། རིན་ཆེན་བཻ��་�ོ་ཡི་ནང་ནས་�ོག་འདོན་�ས་པས་དེའི་འོད་�ི་ལ་འ�ོ་བ། ས་བོན་�ོ་�ན་ལས་�ོལ་ཏེ་�་�་
�ེ་བ། འདི་�ར་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་རང་བཞིན་མཐར་�ག་�ོགས་པའི་�ག་མཐོང་བ�ེད་བ�ིང་�ས་ནས་སེམས་�ི་ཉོན་མོངས་�མས་
�ངས་ཚ�། མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་ཆོས་ད�ིངས་ཞེས་བ�ོད་པའི་�ད་མེད་སེམས�ི་རང་བཞིན་དེ་མངོན་�་འ�ར་�བ།

ཆོས་ད�ིངས་བ�ོད་པའི་ནང་�་ས་ཡི་ནང་ན་ཡོད་པའི་�་�ི་མ་མེད་པར་གནས་པ་�ར། ཉོན་མོངས་ནང་ན་ཡོད་པའི་ཡེ་ཤེས་�ང་དེ་བཞིན་�ི་
མ་མེད་པར་གནས་ཞེས་ག�ངས། �ད་�་མའི་ནང་སེམས་�ི་�ད་མེད་�ི་རང་བཞིན་�ི་མས་�ིབ་�ལ་དཔེ་མཚ�ན་�ངས་ནས་གསལ་བཤད་�ས་
ཡོད་པ་ནི། སངས་�ས་མེ་ཏོག་པད་མ་མི་གཙང་བ་ཞིག་གི་�ེང་�་བ�གས་པ་དང༌། �ང་�ི་�ང་ཚང་�་བ�ངས་ཡོད་པ། མི་གཙང་བའི་ནང་ལ་
གསེར་�ང་བ། ད�ལ་བོའི་�ིམ་�ི་འོག་ལ་རིན་ཆེན་�ི་གཏེར་བ�ངས་པ། ནར་སོན་པའི་�ོན་ཤིང་གསར་�་�ེས་པའི་�་�འི་ནང་�་ཡོད་པ།
�ལ་བའི་�་ཞིག་�ིས་རས་ནང་�་བ�མས་པ་�་�་ཡིན།

བདག་ལ་མཚ�ན་ན། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ོལ་�ན་�ི་ཆ་ཤས་�་�བ་པའི་ཞིབ་ཚགས་ཤིང་རིགས་པའི་�ོ་ནས་བ�མས་པའི་བ�ན་
བཅོས་མང་པོ་ཞིག་ལས། �་གར་�ི་གནའ་བོའི་བ�ན་བཅོས་�གས་ཆེན་འདི་གཉིས་དང༌། གཞན་ཡང་འདི་ཚ�་དང་འ�་བར་�ན་ངག་གི་ལམ་
ནས་�ིས་པའི་བ�ན་བཅོས་གང་མང་ཞིག་གིས་ངའི་སེམས་ཁམས་བ�ང་བར་�ས་�ོང། ནང་པ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན། ང་ཚ�་ཚང་མའི་�ད་ལ་སངས་
�ས་�ི་རིགས་ཡོད་པའི་�མ་གཞག་འདི་ནི་�ག་�་�ོ་�ོབས་བ�ེད་པའི་འ�་ཤེས་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡིན།



ངས་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་སངས་�ས་�ི་རིགས་�ི་�མ་གཞག་འདི་ཚད་མ་ཡིན་པ་ར་�ོད་�ེད་དགོས་པའི་བསམ་�ལ་འདོན་

�ི་མེད་ལ། ངའི་དམིགས་�ལ་ནི་�ོའི་�ོང་བ་དེ་དོན་�ི་ཞིག་�་བ�ར་བ་ལ་ནང་པའི་�ོལ་�ན་�ི་ནང་�་འབད་བ�ོན་གང་མང་ཞིག་�ང་བའི་
�ོད་�ེད་�ངས་འགའ་ཞིག་གསལ་བཤད་�ེད་�་ཙམ་ཡིན། དབང་�འི་ཚན་རིག་གི་�ད་པའི་མཉེན་ཆ་ཟེར་བའི་�མ་གཞག་འདི་ནང་ཆོས་
ནང་གནའ་�་མོ་ཞིག་ནས་དར་ཞིང༌། �མ་གཞག་འདི་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་ནང་ཆོས་�ི་ཐ་�ད་�མས་�ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་གི་ནང་
�་བཀོལ་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་ཐ་�ད་དང་མཐའ་གཅིག་�་མི་འ�་ནའང༌། གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་འདི་གཉིས་ཀས་སེམས་ནི་བཅོས་བ�ར་�ེད་ཆོག་
པའི་རང་བཞིན་ཞིག་�་འདོད་པ་དེ་རེད། དབང་�འི་�་�ང་ནི་མཉེན་མོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་�་�ལ་འདིས་�ད་པ་ནི་ཧ་ཅང་མཉེན་མོ་
ཞིག་ཡིན་པ་བ�ན་ཅིང༌། �ོང་བ་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་�་འ�ར་བ་འ�ོ་�བ་པ་དང༌། དབང་�འི་�་�ང་བར་ལ་འ�ེལ་བ་གསར་པ་འ�ང་བར་མ་
ཟད་དབང་�འི་�་�ང་གསར་པའང་�ེ་�བ། འདི་འ�འི་ཞིབ་འ�ག་གི་ནང་�་�ལ་�ང་གི་ཆེད་ལས་པ་�ེ། �ས་�ལ་པ་དང༌། མིག་མང་�ེ་
མཁན། རོལ་མོ་བ་སོགས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད། ཁོང་ཚ�ས་�ོང་བ�ར་�གས་ཆེན་�ས་པའི་དབང་གིས་�ད་པའི་ནང་ལ་མཐོང་ཆོས་�་�ར་པའི་
འ�ར་བ་འ�ང༌། གོམས་པ་ཐོབ་པའི་�ོམ་པ་བ་�མས་�ང་�ས་�ལ་པ་འདི་ཚ�་དང་འ�་�ེ། ཁོང་ཚ�་ཡང་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་རང་ཉིད་
�ི་�ོམ་�བ་ཉམས་ལེན་ལ་�ས་ཚ�ད་དང་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་གཅིག་མ�ངས་�ིས་འདོན།

སེམས་ལ་བཅོས་བ�ར་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་སེམས་�ི་ནང་�་ཅི་འ�ང་བ་ལ་�ོ་ཡིས་མངོན་�མ་�་ཞིབ་�་�ེད་པ་གང་ཡིན་�ང༌། �ེད་པ་པོ་
རང་ཉིད་ལ་�ན་རིང་གི་�ོང་བ�ར་དང་བ�ེད་བ�ིང་ལ་བ�ེན་ནས་ཐོབ་པའི་རིག་�ལ་མང་པོ་ཞིག་དགོས། �ང་བ་དང་གོམས་འ�ིས་ལས་ཐོབ་
པའི་ཉམས་ལེན་ལ་བ�ེན་ནས་གང་ཟག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་�ི་སེམས་�ལ་གཅིག་གི་�ེང་�་འཇོག་�བ་ཅིང༌། �ས་�ན་�ང་�་ཞིག་ཡིན་ཡང་
�ལ་དེར་རང་ཉིད་�ི་ཡིད་�ེད་གཏོད་པའི་སེམས་�ི་�ས་�ོབས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་ཆོག �ན་རིང་གི་གོམས་འ�ིས་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་�ི་�ས་
�ོལ་�ེ་�ག་པ་�ེ། ཡིད་�ེད་དང༌། ད�ད་ཤེས། འཆར་�ང་སོགས་གང་གཙ�་བོར་བཀོལ་�ོད་�ས་པ་དེ་ཡར་�ས་འ�ོ། �ན་བ�ིངས་པའི་�ོང་
བ�ར་དང་ཉམས་ལེན་ལ་བ�ེན་ནས་རིག་�ལ་དེ་ཚ�་བཀོད་འདོམས་�ེད་པའི་�ས་པ་ནི་ཧ་ལམ་རང་ཉིད་ལ་�ན་�ེས་�་ཡོད་པ་�་�་ཆགས།

རིག་�ལ་དེ་འ�་ཉམས་ལེན་�ེད་པའི་�་བ་འདི་�ས་�ལ་པ་དང༌། ཡང་ན་རོལ་མོ་བ་ཞིག་གི་�ོང་བ�ར་དང་འ�་བ་གསལ་པོ་རེད། གཞན་
ཡང་�་�ལ་དང་�ང་འཁོར་ཞོན་�ངས་ལ་�ང་བ་�ེད་པ་�་�ར་མཚ�ན་ནའང༌། ཐོག་མའི་�བས་འདི་ཚ�་ཧ་ཅང་ཁག་པ་དང་མིའི་རང་�ང་གི་
�ས་�ོལ་�ི་�་འ�ལ་དང་མི་མ�ན་པ་�ར་�ང་ཡང༌། �ང་གོམས་�ས་ཏེ་�ལ་ལ་�ང་ཆ་ངེས་�ེས་ལས་�་པོ་རེད།

སེམས་�ོང་བའི་ལས་�ི་�ང་གཞི་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་�ི་ད�གས་�ི་�་བ་ལ་�ོ་�ེ་གཏད་དེ་�ན་པ་བ�ེད་�་འདི་ཡིན། རང་ཉིད་�ི་སེམས་དང༌།
ཡང་ན་ཉེ་འཁོར་�་�ང་�ལ་ཅི་འ�་ཞིག་འ�ང་བ་ལ་�ོ་གཏད་ནས་ཤེས་�ོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་�ེད་འདོད་ཚ�། �ན་པ་ནི་མེད་�་མི་�ང་བ་
ཞིག་ཡིན། �ིར་བཏང་གི་གནས་�ངས་ནང་ང་ཚ�འི་སེམས་ནི་�ན་པར་གཅིག་�་བ�ིམས་ནས་གནས་མེད་པ་དང༌། ང་ཚ�འི་བསམ་�ོ་དེ་�ལ་
གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་གང་�ང་�་ཡན་�་འ�མས་འ�ོ། ཐོག་མར་�ན་པ་ལ་�ོང་བ�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་གང་�ང་�་ཡན་�་འ�མས་པའི་བསམ་
�ོའི་བ�ད་རིམ་དེ་ཚ�ར་�བ་ཅིང༌། འདི་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ས་རིམ་�ིས་�ོ་�ེ་དེ་དམིགས་པའི་�ོགས་ལ་ཐད་ཀར་བ�ིམ་ཆོག ནང་པའི་�ོལ་
�ན་�ི་ནང་�་ད�གས་�ི་�་བ་ནི་�ན་པ་ཉམས་�་ལེན་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛ�ན། �ན་པ་�ོང་བའི་ཐབས་ལམ་�་
ད�གས་�ི་�་བ་འདམ་པའི་དགེ་མཚན་ནི། ད�གས་ལེན་པ་ནི་�ོལ་མེད་རང་�ང་གི་�་འ�ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཇི་�ིད་ང་ཚ�་འཚ�་བའི་བར་དེ་
�ིད་�་ང་ཚ�ར་ད�གས་�ི་�་བ་ཡོད། དེའི་�ིར་�ན་པ་ཉམས་�་ལེན་པ་ལ་དམིགས་པ་གཞན་ཞིག་འཚ�ལ་དོན་མེད། གོམས་འ�ིས་ལས་�ངས་
པའི་�ན་པས་ད་�ང་རང་ཉིད་�ི་སེམས་དང་ཉེ་འཁོར་�་ཆོས་དང་�ང་བ་ཆེས་�་མོ་ཞིག་�ང་ཡང་དེ་འཛ�ན་པའི་ཚ�ར་ཤེས་ཧ་ལས་པའི་ཚད་

མཐོ་བོ་ཞིག་བ�ེད་�བ།

�ན་པའི་ཉམས་ལེན་�ི་�བ་ཆ་མེད་�་མི་�ང་བ་ནི་ཡིད་�ེད་བ�ེད་བ�ིང་�ས་ནས་བཀོལ་�ོད་�ེད་�་འདི་ཡིན། ངའི་གོ་ཐོས་ལ་དེང་གི་
འཛམ་�ིང་�ི་དང༌། �ག་པར་�ོབས་འ�ོར་ཆེ་བའི་�ལ་ཁབ་ཁག་�་�་�འི་བ�་ཆའི་�ངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་དོ་�ང་ངམ་ཡིད་�ེད་�ིས་



མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་འ�ད་པས། ཡིད་�ེད་�ི་�ས་�ོལ་དང་�་�ེན་སོགས་�ོགས་པར་ཞིབ་འ�ག་ངེས་ཅན་ཞིག་�ེད་བཞིན་ཡོད། ནང་
བ�ན་�ི་ལོ་�ས་རིང་མོའི་ནང་ཡིད་�ེད་ལ་�ང་གོམས་�ས་པའི་ཉམས་�ོང་དག་གིས་ལས་གཞི་དེར་རམ་འདེགས་�ེད་ཆོག ནང་པའི་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་ནང༌། ཡིད་�ེད་ནི་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ང་ཚ�འི་ཚ�ར་ཤེས་ལ་�ང་བའི་�ལ་འ�་མིན་ནང་གི་ཆོས་གཅིག་ལ་གཙ�་སེམས་ཁ་
ལོ་བ�ར་བར་�ེད་པའི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན། �བས་འདིར་ཡིད་�ེད་ནི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་གཅིག་ཁོ་ནའམ་འགའ་ཤས་ཡིན་
མིན་དང༌། དེ་བཞིན་ཡིད་�ེད་ནི་དབང་�་འ�ས་པའི་བསམ་�ོ་བཀོལ་�ོད་དང་གཅིག་པ་ཡིན་མིན་�ི་�་བའི་ལངས་�ོགས་�ི་གནད་དོན་�་
མོ་�མས་བཞག་ནས། ང་ཚ�ས་ཡིད་�ེད་ནི་�ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་གི་�མ་པ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་�ོ་ལ་ངེས་པར་�ེད་པའི་སེམས་པ་ཞིག་

�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན། ཡིད་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་�ོ་�ེ་�ལ་གཅིག་གི་�ེང་�་བ�ན་པོར་འཇོག་པར་ངམ་ངམ་�གས་�ིས་�ོགས་�ེད། ཡིད་
�ེད་ལ་གོམས་པ་�ེད་པ་ནི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་�མས་བཀོད་འདོམས་�ེད་པའི་ལས་དང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། དེང་�བས་�ི་ན་གཞོན་མང་ཆེ་
བར་མ་ཟད། ཐ་ན་ཡིད་�ེད་ཞན་པའི་གཞོན་�་དེ་ཚ�ས་�ང་ཡིད་དབང་འ�ག་པའི་�ོག་བ�ན་ཞིག་ལ་�ོ་གཡེང་མེད་པར་�་�བ་པར་ངེས་
ཤིང༌། ཁོ་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་ནི་�་བ་གཅིག་ལས་མང་བ་�ང་�བས་རང་ཉིད་�ི་འདོད་པ་�ར་�ལ་གཅིག་ལ་སེམས་གཏད་དེ་གནས་མ་�བ་པ་
འདི་རེད། �་�ེན་གཞན་ཞིག་ནི་གོམས་གཤིས་དང་འ�ེལ་ཞིང༌། �ལ་ཞིག་ལ་གོམས་འ�ིས་མེད་པ་དེ་ཙམ་�ིས་�ལ་དེར་ཡིད་�ེད་གཏོད་པར་
ཆེད་�་འབད་བ�ོན་�གས་ཆེན་�ེད་དགོས། ཡིན་ཡང༌། �ོང་བ�ར་�ས་ནས་གོམས་འ�ིས་ཐོབ་ཚ�་ང་ཚ�ས་འབད་བ�ོན་�གས་ཆེན་�ེད་མི་
དགོས་ཏེ། ཐོག་མར་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། གོམས་འ�ིས་ལ་བ�ེན་ནས་�ིས་�་ལས་ཀ་དེར་�ར་བཞིན་འབད་བ�ོན་�ེད་
མི་དགོས་པ་ནི་ང་ཚ�འི་�ེར་�ི་�ོང་བ་ལས་གསལ། ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་གོ་�ོགས་གཞི་ལ་བཞག་ན། �ན་བ�ིངས་ཤིང་གོ་རིམ་�ན་
པའི་�ོ་ནས་ཡིད་�ེད་ལ་གོམས་འ�ིས་�ེད་པར་དང་ཐོག་འབད་བ�ོན་�གས་ཆེན་�ེད་དགོས་�ང༌། རིམ་�ིས་དེ་ལ་གོམས་པའི་དབང་གིས་
འབད་བ�ོན་�ང་�ང་ལས་མི་དགོས། མཐའ་མར་འབད་བ�ོན་ཅི་ཡང་�ེད་མི་དགོས་པར་རང་བཞིན་�ིས་འ�ང༌།

ཡིད་�ེད་ལ་གོམས་པ་བ�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་ནི་བསམ་གཏན་�ི་ཉམས་ལེན་ཡིན། བསམ་གཏན་བ�བ་པར་�ེད་པ་པོ་ཞིག་གིས་�ི་
ནང་གང་�ང་གི་ཆོས་ཤིག་འདམ་ཆོག འོན་�ང༌། དམིགས་�ེན་དེའི་�ང་བ�ན་རང་ཉིད་�ི་�ོ་ལ་འཆར་�་བ་ཞིག་དགོས་པ་དང༌། རང་ཉིད་
�ི་ཡིད་�ེད་དམིགས་�ེན་དེའི་�ེང་ལ་ཆེད་�་གཏད་ནས་�ས་�ན་རིང་པོར་གནས་པར་བ�ོན་དགོས། ཉམས་ལེན་འདིའི་ནང་�་སེམས་
དམིགས་པའི་�ེང་�་གནས་པར་�ེད་པའི་�ན་པ་དང༌། �ོ་�ེ་གཅིག་�་གཏོད་པའི་གསལ་ཆ་�ེ་�ིང་བ་དང་འ�ོ་བ་སོགས་ལ་�་བའི་ཤེས་བཞིན་
བཅས་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་གཉིས་འ�ས། ཉམས་ལེན་འདིའི་དམིགས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི་གོམས་འ�ིས་ལ་བ�ེན་ནས་�ན་བ�ན་པའི་ཡིད་�ེད་དང༌།
དམིགས་པ་འཛ�ན་པའི་སེམས་�ི་གསལ་ཆའམ་ཤེས་བཞིན་གཉིས་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་�་དེ་ཡིན། ད་�ང་ཉམས་ལེན་�ེད་མཁན་�ིས་སེམས་�ི་
བཏང་�ོམས་ལ་བ�ེན་ནས་�ལ་�ི་ཆོས་ལ་ད�ད་པའི་�ོ་ལ་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་དགོས་ཤིང༌། མང་�གས་ན་ཆོས་དེར་�ོ་འདོགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་
བ་དང༌། ཡང་ན་སེམས་�ི་རང་�གས་བ�ག་འ�ོ།

ཉམས་ལེན་པ་ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་ལ་བ�ེན་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ོ་གཡེང་བ་�ོགས་ཚ�། �ོ་�ེ་དེ་རིམ་�ིས་དམིགས་པ་ལ་�ར་འ�ག་དགོས། དང་ཐོག་
སེམས་གཡེང་བའི་ལས་དང་ལས་འདི་�ོགས་པའི་བར་ལ་�ས་�ན་གང་འཚམ་ཞིག་དགོས་�ང༌། �ན་རིང་གི་�ང་བ་དང་གོམས་འ�ིས་ལ་
བ�ེན་ནས་�ས་�ན་དེ་�ང་�་འ�ོ་ངེས། ཉམས་ལེན་འདི་ལ་གོམས་པའི་�ོམ་པ་བ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་�ི་ཡིད་�ེད་དམིགས་པའི་�ེང་�་�ན་
རིང་པོར་འཇོག་�བ་པར་མ་ཟད། སེམས་དང་དམིགས་པའི་�ེང་�་འ�ར་བ་ཅི་འ�་ཞིག་�ང་ཡང་ཚ�ར་�བ། ད་�ང་ཉམས་ལེན་པ་འདི་འ�་
ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན། སེམས་�ི་�ས་�ོལ་འདི་དག་བཀོད་འདོམས་�ེད་པར་�བས་བདེ་བ་དང༌། རང་ཉིད་�ི་ཡིད་�ེད་དམིགས་�ེན་གང་ཞིག་གི་
�ེང་�འང་འབད་མེད་�་གཏོད་ཆོག་པའི་�་མཚན་�ིས་ཁོང་ལ་ཤིན་�ངས་�ི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཡོད་པར་བཤད། འདི་འ�འི་སེམས་�ི་གནས་
རིམ་ལ་ཞི་གནས་༼ཤམཐ༽ཟེར།



�ོམ་ག�ང་ཁག་�་ག�ང་�ལ་ལ། གོམས་འ�ིས་ཐོབ་པའི་�ོམ་པ་བ་ཞིག་གིས་ཉམས་ལེན་འདི་ལ་�ང་ནས་�་ཚ�ད་བཞིའི་རིང་ལ་སེམས་མ་
གཡེང་བར་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གཏོད་�བ། ངས་ཞི་གནས་ཐོབ་པར་�གས་པའི་བོད་པའི་�ོམ་པ་བ་ཞིག་ངོ་ཤེས། འོན་�ང་�ོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་ད་�་
ཁོང་�ོངས་ཟིན། དེ་མིན་རེ་ཆར་�ིའི་བ�ག་ད�ད་ཁང་�་ཡོད་པའི་འ�ལ་ཆས་དེ་དག་བ�ད་ནས་ཁོང་གིས་ཞི་གནས་�ོམ་པའི་�བས་ཞིབ་
འ�ག་�ེད་�བ་�་ན་ཆེས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འ�ས་�་ཞིག་ཐོན་�ིད། �བ་�ོགས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་ཡིད་�ེད་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་
པའི་ལས་གཞི་གསར་པ་དེར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་བ�ག་ད�ད་ཅིག་ནི། དེང་�བས་�ི་ཚན་རིག་གི་ཡིད་�ེད་�ི་གོ་�ོགས་ལས་བ�ལ་བའི་ཡིད་
�ེད་འདི་འ�འི་རིགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�་དེ་རེད། �བ་�ོགས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་བཞིན་པའི་ཡིད་�ེད་ནི་�ན་རིང་
ཤོས་ལ་�ར་མ་འགའ་ཤས་ཙམ་ལས་�ན་བ�ིང་མི་�བ།

�ོམ་�ི་ཉམས་ལེན་འདི་ཚ�ས་ཁ་ལོ་བ�ར་བདེ་ཞིང་གཞི་གཅིག་�་གནས་པའི་�ོ་ཞིག་བ�ན་�བ། འོན་�ང༌། གལ་ཏེ་ང་ཚ�འི་དམིགས་�ལ་ནི་
ད�ད་�ལ་�ི་ཆོས་དེར་ཞིབ་�་ནན་མོ་ཞིག་�ེད་�་དེ་ཡིན་ཚ�། �ེ་གཅིག་�་�ིམ་པའི་�ོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཙམ་�ིས་འདང་གི་མེད། ཞིབ་འ�ག་�ེད་
�ལ་�ི་ཆོས་དེའི་ངོ་བོ་དང་�ད་ཆོས་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པར་རིག་�ལ་མང་པོ་ཞིག་ངེས་པར་�་དགོས། གནས་རིམ་གཉིས་པའི་�ོ་�ོང་འདི་ལ་ནང་
ཆོས་�ི་ག�ང་�་�ག་མཐོང་༼བིཔ �༽ཟེར། ཞི་གནས་�ི་�བས་�་གཡེང་བ་མེད་པར་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གནས་པ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་ཅིང་དེའི་ཡོན་
ཏན་འཚ�ལ་�བ་�ེད་པ་དང༌། �ག་མཐོང་གི་�བས་�་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གནས་ནས་�མ་པར་འ�ེད་པའི་�ོག་པ་དང་ད�ད་པ་�བ་པ་གཙ�་བོ་ཡིན།

�ོམ་རིམ་�ི་ནང་�་�ས་རབས་བ�ད་པའི་�་གར་�ི་ནང་པའི་མཁས་དབང་ཀ་མ་ལ་�ི་ལས་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་གཉིས་ཀ་གོ་རིམ་�ན་

པའི་�ོ་ནས་ཇི་�ར་�བ་�ལ་�ི་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ་ཞིག་ག�ངས་ཡོད། ཐབས་ལམ་འདི་གཉིས་�ང་འ�ེལ་�ས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་
�ི་�ད་ཆོས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་�ི་གོ་�ོགས་གཏིང་ཟབ་�་གཏོང་བར་བཀོལ་བ་དང༌། འདི་�ར་�ང་བའི་གོ་�ོགས་�ིས་རང་
ཉིད་�ི་བསམ་�ོ་དང་ཚ�ར་བ་བ�ད་ནས་�ོད་པ་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ཆོག ཁོང་གིས་འཇོག་�ོམ་དང་�ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་བའི་
ད�ད་�ོམ་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཆ་�ོམས་�་མོ་ཞིག་འཛ�ན་དགོས་�ལ་ནན་ཏན་�་ག�ངས། དེའི་�་མཚན་ནི་ད�ད་�ོམ་དང་འཇོག་�ོམ་གཉིས་
ནི་ཕན་�ན་�ི་�ོབས་�གས་ཉམས་པར་�ེད་པའི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་མ་འ�་བ་གཉིས་ཡིན། �ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་གི་�ེང་�་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གཏོད་
པ་ལ་ཧ་ལམ་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་སེམས་ཆོས་དེའི་�ེང་�་གཏོད་པ་དང༌། ཡང་ན་སེམས་ཆོས་དེ་དང་བ�ེས་�ོར་�ེད་པ་�་�་ཡིན། འོན་�ང༌།
�ག་མཐོང་ལ་མཚ�ན་ན་ཐད་ཀར་ཁ་ལོ་བ�ར་བའི་སེམས་�ི་�་འ�ལ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། �་འ�ལ་འདིའི་ནང་སེམས་ནི་ད�ད་�འི་
�ལ་�ི་ཆོས་དེའི་�མ་པའམ་�ད་ཆོས་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་འ�ོ་བ་ཞིག་རེད།

�ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་�ི་ལས་�ག་མཐོང་བ�ེད་པའི་�བས་ང་ཚ�ས་ཐོག་མར་འཚ�ལ་ཞིབ་�་མོ་ཞིག་གི་ནང་�་ད�ད་པ་ཅི་�བ་�བ་�ིས་གཏིང་

ཟབ་པ་ཞིག་�ེད་པ་དང༌། �ིས་�་ད�ད་པ་དེ་ལས་�ང་བའི་འ�ས་�་ལ་ཅི་�བ་�བ་�ིས་�ན་རིང་པོར་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གཏོད་དགོས་པའི་ལམ་
�ོན་གནང༌། ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་གིས་�ག་མཐོང་གི་ངར་�གས་བ�གས་�ས་ད�ད་�ོམ་�ི་�ས་�ོལ་དེ་�ར་ཡང་འགོ་�ོམ་དགོས། འདི་འ�འི་
བ�ར་�ོས་ལ་བ�ེན་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ོའི་�ས་པ་དེ་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་ལ་�ེབས་�ས་འཇོག་�ོམ་དང་ད�ད་�ོམ་གང་ཡིན་ཡང་འབད་མེད་�་

བ�བ་�བ།

ཤེས་�འི་�ེ་ཚན་གཞན་དག་དང་འ�་བར་�ོམ་�བ་�ི་ཉམས་ལེན་ནང་�་ཐབས་ཤེས་ལ་བ�ེན་ན། འཚ�ལ་ཞིབ་ཅིག་གི་�ེང་�་རང་ཉིད་�ི་�ོ་
�ེ་གཅིག་�་གནས་�བ། �ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་ལ་�ོང་བསམ་དང་འ�ལ་�ང་གིས་བར་ཆད་�ེད་�་བས། ད�ད་�ོམ་�ི་འཚ�ལ་ཞིབ་གཅིག་�་
�ིམ་པ་ཞིག་�ེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་རིམ་པ་ཅན་�ི་ད�ད་པ་ཟེར་བ་�་�འི་�ོམ་�ི་ཐབས་ལམ་ག�ང་�་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། དེ་བཞིན་�་ད�ད་
�ོམ་�ི་བ�ོད་�་�མས་�ང་ག�ང་�གས་ཁག་�་གཏན་འབེབས་�ས་པ་དང༌། �ོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་�ིས་དེའི་ནང་�་གཅིག་བདམས་ནས་
ད�ད་པ་གཏོང་ཆོག ད�ད་�ོམ་�ི་བ�ོད་གཞི་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་�ི་མི་�ག་པའི་རང་བཞིན་འདི་ཡིན། ནང་བ�ན་�་མི་�ག་



པའི་�མ་གཞག་འདི་�ོམ་�བ་�ི་བ�ོད་�་རིན་ཐང་�ན་པ་ཞིག་�་བ�ི་བའི་�་མཚན་ནི། ང་ཚ�ས་མི་�ག་པའི་དོན་རིགས་པས་�ོགས་�བ་
�ང༌། རང་ཉིད་�ི་�ི་ནང་གི་�ོད་པའི་�ེང་�་གོ་�ོགས་འདི་�ོར་�བ་�ི་མེད་པས་ཡིན། ད�ད་�ོམ་དང་འཇོག་�ོམ་གཉིས་བ�ད་ནས་མི་�ག་
པའི་དོན་འདི་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་བའི་�ེང་�་�ོར་�བ་ན། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་�ི་�ད་ཅིག་རེ་རེ་ཡང་གཙ�གས་ཆེར་འཛ�ན་ངེས།

ཐོག་མར་སེམས་�ོད་དེ་རང་གི་�ས་དང་ད�གས་�ི་�་བའི་�ོགས་ལ་�ན་པ་བ�ེད་ནས་ཉམས་ལེན་�ི་�བས་�་�ས་པོའི་�ེང་གི་འ�ར་བ་�་

མོ་�ེ། ད�གས་འ�ིན་�བ་�ི་བར་ལ་ཅི་ཞིག་�ང་བ་འཛ�ན་པའི་ཚ�ར་ཤེས་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་དགོས། འདི་�ར་�ས་ན་ངོ་བོ་གཅིག་�་གནས་
པའམ་འ�ར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཤིག་རང་ཉིད་�ི་འཚ�་གནས་ནང་�་མེད་པའི་�ོང་�ོགས་ཤིག་�ེ་�བ། ཉམས་ལེན་འདི་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་ལ་
�ེབས་�ས་འ�ར་�ོག་�ོགས་པའི་རང་ཉིད་�ི་ཚ�ར་ཤེས་དེ་�་ཞིང་�ས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ངེས། དཔེར་ན། �ེད་ཐབས་ཤིག་ནི་ང་ཚ�་
གསོན་པོར་འཚ�་བར་�ེད་པའི་�་�ེན་�ི་�་�་�་མོ་དེའི་�ོར་ལ་བསམ་གཞིགས་�ེད་�་དེ་ཡིན། འདི་�ར་�ས་ཚ�་ང་ཚ�འི་འཚ�་གནས་�ི་འཇིག་
�་བའི་རང་བཞིན་ལ་གོ་�ོགས་དང་གཙ�གས་འཛ�ན་གསར་པ་ཞིག་བ�ན་�བ། �ེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི་�ས་པོའི་�ས་�ོལ་དང་�ེད་ལས།
�ག་པར་�་བ་དང་�ད་པའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ་ཞིབ་ཚགས་�ེད་�་འདི་ཡིན། �ོམ་པ་པོ་ཞིག་ལ་�ེ་དངོས་རིག་པའི་ཤེས་ཡོན་�་ཆེན་ཞིག་ཡོད་ཚ�།
ཁོང་རང་ཉིད་�ི་ཉམས་ལེན་འདིའི་�ོང་བའི་འ�ས་དོན་ནི་�ག་�་�ག་པོ་ཞིག་ཡོང་�ིད།

བསམ་�ོའི་ད�ད་པ་འདི་ཚ�་ནི་�ས་རབས་མང་པོ་ལ་ཡང་དང་ཡང་�་�ས་ཡོད་པ་དང༌། �བས་ཆེན་�ི་�ོམ་པ་བ་�ོང་�ག་མང་པོས་དེ་དག་གི་
འ�ས་�་ཚད་མ་ཡིན་པ་ར་�ོད་�ས། ནང་པའི་ཉམས་ལེན་�མས་�ོམ་�ི་ཐབས་ལམ་�་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་�ོན་�་དེ་དག་གི་ཕན་�ས་ལ་
ཚ�ད་�་�ས་པར་མ་ཟད། ཚད་མའི་�ེས་�་�མས་�ིས་�ངས་�ེལ་ཡང་�ས་ཡོད།

ཤེས་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་པའི་དོན་�། གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་འདི་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་དང་
�ང་འ�ེལ་�ེད་�་ནི་ང་ཚ�འི་དམིགས་�ལ་ཡིན་ཚ�། �བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཉམས་ལེན་དེ་ཚ�་�ས་ཚ�ད་བཞིའི་རིང་ལ་�་མ�ད་ནས་�ན་བ�ིང་
�ེད་མི་དགོས་ཤིང༌། འཇོག་�ོམ་དང་ནང་སེམས་�ི་ད�ད་པ་གཉིས་གང་ལ་གང་འཚམ་�ིས་�ང་འ�ེལ་�ེད་�་དེ་རེད། ད�ད་ཐབས་འདི་ཚ�་
ལ་�ོང་བ�ར་�ེད་�་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ནའང༌། �ིས་དང༌། ཡོ་ཆས་འ�་མིན་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་
�ས་པ། ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་ལེགས་�བ་�ང་ཡོད་མེད་དང་ཚ�ད་�འི་འ�ས་�་ཐོག་མའི་ཚ�ད་དཔག་དང་མ�ན་མིན་�ོགས་པའི་�མ་ད�ོད།
དེ་བཞིན་�ས་ཟིན་པའི་ཚ�ད་�འི་འ�ས་�་�མས་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་�ས་པ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་ལ་�ོང་བ�ར་�ེད་དགོས། ཡོན་ཏན་
འདི་ཚ�་ནི་�ན་རིང་པོ་ལ་�ང་བ་དང་གོམས་འ�ིས་�ེད་པ་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས་འཐོབ་�་ཞིག་རེད། གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་�ི་ཡོན་
ཏན་ལ་�ང་འདོད་པའི་མི་ཞིག་གིས་དེ་དང་མ�ངས་པའི་�ས་�ན་ལ་འབད་བ�ོན་�ེད་དགོས། འདིར་ནན་ཏན་�་བཤད་དགོས་པ་ནི་དངོས་
ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་གི་�ོང་བ�ར་དང་འ�་བར་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་�མས་འཐོབ་�་ནི། �ོ་�ོབས་དང་�ན་བ�ིང་བའི་འབད་བ�ོན་�ི་
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་གང་ཟག་འགའ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་མི་འཐོབ་པའི་�ད་པར་ཅན་�ི་དངོས་�བ་�་�་མིན།

ནང་པའི་�ོལ་�ན་�ི་ནང་�་འཆར་�ང་དང་མོས་པ་སོགས་�ོམ་�བ་�ི་དོན་�་བཀོལ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ཐབས་ལམ་འ�་མིན་ལ་བ�ེན་ནས་
�ས་པོའི་�ང་གལ་ཆེན་�མས་�ངས་འཛ�ན་�ས་ཏེ་སེམས་�ི་རང་བཞིན་�་མོ་བ�ེད་པ་སོགས་ཉམས་ལེན་�ི་རིམ་པ་དང་�ོམ་�ི་�མ་པ་�་ཆེན་

པོ་ཡོད། སེམས་�་མོ་དེ་�མས་ཅི་ཙམ་�་བ་དེ་ཙམ་�་�མ་�ོག་གི་ཤན་�གས་དང་�ལ་ཞིང༌། སེམས་�ི་རང་བཞིན་�་མོ་དེ་�མས་དང༌།
ཉམས་ལེན་དེ་ཚ�་ཚན་རིག་གིས་ཚ�ད་�་དང་ཞིབ་འ�ག་�་�ལ་དང་བ་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་�ིད། དེ་ཡང་འདི་འ�འི་ཞིབ་འ�ག་གིས་ཡིད་ལ་མ་
�ན་ཞིང་མངོན་�་མ་�ར་པའི་�ས་པ་སོགས་འ�ོ་བ་མིའི་སེམས་�ི་�ེང་�་ཡོད་པ་�ོན་�ིད།



ད་�ང་�ོམ་�ི་�ོར་ལ་ཚན་རིག་གིས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་ཆོག་པ་ནི། བོད་�ི་ཆོས་བ�ད་ནང་འོད་གསལ་�ི་�ོང་བ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།
འདི་ནི་འཆི་བའི་གནས་�བས་�་མི་ཚང་མའི་�ད་ལ་�ད་ཅིག་ཙམ་ལ་མངོན་�་འ�ར་ཞིང་ཆེས་ཤིན་�་�་བའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་�་

འདོད། ཤེས་པ་�་མོ་འདི་དང་ཧ་ལམ་མ�ངས་པ་ཞིག་ཧབ་�ིད་�ེད་པ་དང༌། �ན་པ་འཐོར་བ། གཉིད་མ�ག་པོ་�ག་པ། འ�ིག་�ོད་�ི་བདེ་བ་
ཐོབ་པ་བཅས་�ི་�ས་�བས་གཞན་�འང་�ད་ཅིག་ཙམ་ལ་འ�ང༌། སེམས་�་མོ་འདིའི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་ནི་རང་ཉིད་འཛ�ན་པའམ་རང་ཤེས་
�ོང་ཞིང་�ོང་�ེན་མི་དགོས་པར་�ེ་བ་དེ་ཡིན། ཉམས་�ོང་ཅན་�ི་�ོམ་པ་བ་ཞིག་གིས་སེམས་�ི་རང་བཞིན་འདི་ཐབས་ལམ་ལ་བ�ེན་ནས་ཆེད་
�་བ�ེད་�བ་པ་དང༌། འཆི་བའི་�བས་གང་ཟག་འདི་འ�ས་�ན་པ་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་པ་�་མོ་དེའི་�ན་རིང་�་བ�ིང་�བ།

ང་རང་ཉིད་�ི་ཡོངས་འཛ�ན་�ིང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་�ོགས་�ས་འདི་འ�འི་ཤེས་པ་�་མོ་ལ་བ�ེན་ནས་ཉིན་བ�་ག�མ་�ི་རིང་ལ་བ�གས་

ཡོད། �ན་ད�ད་རིག་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཁོང་དགོངས་པ་�ོགས་ནས་ད�གས་�ི་�་བ་ཆད་�ང༌། ད�ིལ་ད�ང་�་བ�གས་ཤིང་ཁོང་གི་
�་ག�ང་ལ་�ལ་�ངས་�ི་�གས་གང་ཡང་ཐོན་མེད། �་གར་ཤར་�ོགས་�ི་ཚ་�ོད་ཆེ་བའི་ས་�ལ་ཞིག་�་ད�ར་ག�ང་གི་ཚ་བའི་ནང་�ོགས་
པ་ཐོབ་པའི་�ོམ་པ་བ་གཞན་ཞིག་ཤེས་པ་�་མོ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཉིན་བ�་བ�ན་ལ་བ�གས་འ�ག འདི་འ�འི་�བས་ལ་�ོམ་�ག་མཁན་�ི་
སེམས་ཁམས་�ི་གནས་རིམ་�་ཅི་འ�ང་གི་ཡོད་པ་དང༌། �ེ་དངོས་�ས་འ�ར་�ི་གནས་རིམ་�་མཐོང་ཆོས་�་�ར་པའི་�གས་ཅི་ཞིག་ཡོད་
མེད་གཉིས་ཤེས་�་ནི་དང་བ་འ�ེན་པ་ཞིག་རེད། རེ་ཆར་�ི་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཚ�་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོང་�བས་མངོན་�ལ་འདིར་ཞིབ་
འ�ག་�ེད་འདོད་ཆེ་ནའང༌། �བས་ལེགས་པའམ་མ་ལེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་བཤད་མི་�བ་�ང༌། གང་�ར་�བས་དེར་�ོམ་པ་བ་�་
ཡང་�ོངས་མ་སོང༌།

འོན་�ང༌། གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་�ང་གཞིར་བཞག་པའི་ཚན་རིག་གི་ད�ད་ཐབས་ཚགས་�ད་པོ་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབ་པར་ཉམས་
ལེན་འདི་ཚ�འི་རིགས་མཐའ་གཅིག་�་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མིན། ཤེས་པ་དེ་ཉིད་གང་ཟག་དང་པོའི་བ�ག་ད�ད་�ི་བ�ོད་�ར་འཛ�ན་པ་ལ་
ང་ཚ�ས་ཐོག་མར་རང་ཉིད་�ི་�ན་པ་བ�ེད་དགོས་ཤིང༌། མིག་�ར་འ�ང་བཞིན་པའི་�ང་བ་ཙམ་ལ་དོ་�ང་�ེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་
བའི་ཉམས་ལེན་ཞིག་ཡིན། འདིའི་དགོས་དམིགས་ནི་འ�ལ་�ི་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་�ེང་�་སེམས་�ེ་གཅིག་�་གཏོད་པའི་�ས་པ་ལ་�ོང་
བ�ར་�ན་བ�ིངས་ནས་�ེད་�་དེ་ཡིན་པ་དང༌། �ེད་ཐབས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན།

མར་བ�ད་ནས་�ོམ་དངོས་གཞི་འགོ་མ་བ�མ་པའི་�ོན་ལ་འདས་ཟིན་པའི་�ོང་བ་�མས་བ�ར་�ན་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་འ�ང་འ�ར་�ི་�་
བཞག་ལ་འཆང་བའི་རེ་�ག་དང་སེམས་�ལ་སོགས་�ིས་ངའི་སེམས་གཡེང་�་མི་འ�ག་�མ་པའི་སེམས་བ�ེད་ཅིག་ཆེད་�་�ེད་དགོས། �ེད་
�ངས་ནི་�ོམ་�ི་�ན་འདིའི་རིང་ངའི་སེམས་འདས་མ་འོངས་གཉིས་�ི་བསམ་�ོའི་འོག་�་འ�ད་�་མི་འ�ག་པར། མིག་�འི་ཚ�ར་ཤེས་�ི་�ེང་
�་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གནས་�་ཡིན་�མ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་�་དེ་ཡིན། འདི་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་འདས་པའི་
�ོང་བ་�མས་བ�ར་�ན་�ེད་པའམ། འ�ང་འ�ར་ལ་འཆང་བའི་རེ་བ་དང་འཇིགས་�ང་སོགས་�ིས་�ན་�་ང་ཚ�འི་སེམས་�ི་གནས་�ངས་ལ་
དབང་བ�ར་�ས་ནས། ང་ཚ�་འདས་མ་འོངས་གང་�ང་ཞིག་གི་ནང་�་གནས་པ་ལས་འ�ལ་�ི་�ོང་བ་དང་�ན་�་གནས་�་ནི་ཧ་ཅང་དཀོན་
པོ་ཡིན། རང་ཉིད་�ོམ་�ི་�ན་ལ་དངོས་�་�གས་�བས་སེམས་གཡེང་བར་�ེད་པའི་ཚ�ན་མདོག་དང་རི་མོ་འ�་མིན་མེད་པའི་�ང་ཞིག་གི་
�ོགས་�་ཁ་�ོགས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ། སེར་�་དང་�ག་�་�་�་བ�ག་མདངས་མེད་པའི་ཚ�ན་མདོག་ནི་འོས་ཏེ། འདི་ཚ�ས་ཁོར་�ག་�བས་བདེ་
ཞིག་བ�ན་པར་�ོགས་�ེད། �ན་ལ་དངོས་�་�གས་�བས་སེམས་�ི་རང་བཞིན་�ི་གནས་�གས་ལ་འབད་པ་�གས་�ག་མེད་པའི་�ོ་ནས་ཞིབ་
�་�ེད་�་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན།

འདི་�ར་�ོམ་ལ་�གས་�བས་�ན་ཆད་མེད་པའི་�་ཡི་�འམ་�ོགས་མཐའ་�ལ་བའི་�ེལ་འ�ེན་�ི་�ེལ་ཟིང་�ར་སེམས་ལ་བསམ་�ོ་འ�་མིན་

ཞིག་འཆར་བ་�ོགས་ཤིང༌། དགེ་མི་དགེ་གང་འ�་ཞིག་�་�ང་མིན་ལ་མ་�ོས་པར་བསམ་�ོ་དེ་དག་རང་དབང་གི་ངང་ནས་འཆར་�་འ�ག་



དགོས། བསམ་�ོ་དེ་དག་�གས་ཆེ་�་གཏོང་བའམ་འགོག་གནོན་�ེད་པ། ཡང་ན་ལེགས་ཉེས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ད�ད་པའི་གཞི་ལ་འ�ག་པ་སོགས་
�ེད་མི་ཉན། དེ་�ར་�ས་ན་བསམ་�ོ་འཕར་མ་འ�ང་བ་དང་ལས་འདི་ཚ�་ནི་བསམ་�ོའི་�ན་བ�ིང་བར་�ེད་པའི་�ས་�གས་�་�་ཡིན། བསམ་
�ོའི་�ན་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་�ེད་མི་ཉན། འདི་�ར་�་བ་�་ལས་�ང་ནས་�ར་ཡང་�འི་ནང་�་འཐིམ་པ་ཇི་བཞིན་གཡེང་
བའི་བསམ་�ོ་དེ་དག་ངམ་ངམ་�གས་�ིས་�ར་ཡང་སེམས་�ི་ནང་�་ཡལ་འ�ོ།

རིམ་�ིས་ནང་སེམས་�ི་ཅ་ཅོའི་�ོད་ན་གཞི་གཅིག་�་འཛ�ན་�་ཡོད་པའི་བསམ་�ོ་ཞིག་མེད་པར་�ར་ནས་�ོང་སང་ཙམ་�་གནས་པའི་སེམས་

�ི་རང་བཞིན་ཞིག་མངོན་པར་�ོང་�བ། ཐོག་མའི་�བས་འདི་འ�འི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་ནི་�ད་ཅིག་ཙམ་�ི་�ོང་བ་ཡིན་ཡང༌། ཉམས་ལེན་
འདི་ལ་གོམས་འ�ིས་�ི་དབང་གིས་གང་ཟག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་�ི་བསམ་�ོའི་འཕར་�ོན་བར་�ི་�ོང་ཆ་དེ་རིང་�་བ�ིང་�བ། གནས་ཚད་
འདིར་�ེབས་�ས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པའི་ནང་པའི་�་�ལ་འདི་རང་ཉིད་�ི་མངོན་�མ་�ི་�ོང་བ་ལ་བ�ེན་ནས་

ཤེས་�ོགས་�ེད་པའི་གོ་�བས་ངོ་མ་ཞིག་ཡོད། འདི་�ར་�ས་ནས་�ོམ་པ་བ་ཞིག་གིས་རིམ་�ིས་�མ་པར་ཤེས་པའི་�་བའི་�ོང་བ་�ོགས་�བ་
པར་མ་ཟད། དེ་ནི་ད�ད་�ོམ་�ི་བ�ོད་གཞི་�་འཛ�ན་ཆོག

ཤེས་པ་ནི་འཛ�ན་དཀའ་བའི་བ�ོད་�་ཞིག་ཡིན་པས་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་�ི་�ེད་ལས་�་�་ག�གས་ཅན་�ི་བ�ོད་གཞི་ཞིག་ལ་ཞིབ་འ�ག་

�ེད་པ་དང་མི་འ�། འོན་�ང༌། འཛ�ན་དཀའ་བའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་འདི་ནི་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོ་དང་རིགས་�ས་�་�འི་དངོས་ཁམས་རིག་
པ་དང་�ེ་དངོས་རིག་པའི་བ�ོད་�་འགའ་ཤས་�ི་�ོགས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་དང་བ�ར་ཆོག ཡིན་ཡང༌། འདི་དག་གི་བ�ག་ད�ད་�ེད་
ཐབས་�ི་འ�ོ་�གས་ཆ་ཡོངས་ནས་གཏན་འབེབས་�ས་ཟིན་པས་ང་ཚ�་བ�ོད་�་འདི་ཚ�་ལ་�ས་མངའ་ཆེ་བར་མ་ཟད། དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་
གི་བ�ོད་�་འདི་ཚ�འི་ཐད་ལ་�ོད་�ེང་ཡང་ཧ་ལམ་མེད། བ�ག་ད�ད་དེ་ཚ�་ནི་མངོན་�མ་�ི་ཞིབ་�་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་དང༌། ཞིབ་འ�ག་
ཚ�ད་�་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་པ་�མས་�ིས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་�ལ་འ�་མིན་བ�ང་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར། མཐའ་མའི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ནང་
�་གསར་�་�ེད་པའི་ཆོས་དང་བདེན་དཔང་གཞི་�ར་བཞག་པའི་མངོན་�མ་�ི་ཞིབ་�ས་བདེན་དོན་གང་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་�ེད། འདི་
དང་མ�ངས་པར། ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་ག�གས་ཅན་ཡིན་མིན་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་�ལ་གང་འ�་ཞིག་ཡོད་�ང༌། གང་ཟག་དང་
པོའི་ད�ད་ཐབས་འདི་ནན་ཏན་�་བ�ང་ནས་ཤེས་པ་དང་དེའི་�མ་པ་དང་�་འ�ས་�ི་འ�ར་འ�ོས་སོགས་ལ་ཞིབ་�་�ེད་པའི་ལས་ལ་ང་

ཚ�ས་�ང་བ་�ེད་ཆོག

འདི་འ�འི་�ང་གཞིའི་�ེང་ནས་ཤེས་པ་ལ་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�་�ོན་དེ་ཆེ་�་བཏང་ནས། ང་ཚ�་�ན་མོང་ལ་དབང་བའི་
འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་པའི་གོ་�ོགས་འདི་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་�ག་�་གཏོང་ཆོག ཐེངས་ཤིག་ཝར་རེ་ལ་ཡིས་ཡོ་རོབ་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཨེ་
�ེ་མོན་�ི་༼Edmund Husserl༽ཡིས་གོང་�་བ�ོད་པ་འདི་དང་མ�ངས་པའི་ཤེས་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་�ེད་ཐབས་ཤིག་བ�ན་ཡོད་
པ་ང་ལ་བཤད་�ོང༌། མངོན་�ལ་རིག་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་འ�ོ་�གས་�ར། ག�གས་འདས་རིག་པའི་བདེན་འཛ�ན་དག་�ར་�་བཞག་ནས་རང་
ཉིད་�ི་�ོང་བ་�མས་གཞི་�ར་འཛ�ན་པའི་བ�ག་ད�ད་�ི་�ེད་ཐབས་ཤིག་ཁོང་གིས་གསལ་བཤད་�ས་སོང༌། དེ་ཡང་གང་ཟག་ཅིག་གིས་
མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་�ལ་�ི་ལངས་�ོགས་ཤིག་བ�ང་ན་མི་འ�ིག་པ་མ་ཡིན་པར། ཞིབ་འ�ག་གི་དགོས་མཁོའི་ཆེད་�་གནས་�བས་ལ་རང་
ཉིད་�ི་�་བ་�མས་�ར་�་འཇོག་དགོས་པ་འདི་ཡིན། དོན་ངོ་མར་བཤད་ན། རང་ཉིད་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�་�ལ་�མས་�ར་�་འཇོག་
པའི་�གས་�ོལ་འདི་དང་འ�་བ་ཞིག་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་ལག་ལེན་དངོས་�ི་ནང་�་ཡོད། དཔེར་ན། ཚ�་�ོག་ཟེར་བ་ཅི་ཡིན་མིན་�ི་
མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�ི་བ་འདི་ད་�ང་ཐག་གཅོད་�ས་མེད་ནའང༌། �ེ་དངོས་རིག་པས་ཚ�་�ོག་དང་དེའི་�མ་པ་འ�་མིན་དང་�བ་ཆའི་�ོར་
�ི་གོ་�ོགས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་ང་ཚ�ར་�ད་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་མ�ངས་�། དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་༼�ག་པར་ཁོན་�ོམ་འ�ལ་
�གས་རིག་པའི་ནང༌།༽དངོས་ཡོད་གནས་�གས་མཐར་�ག་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་�ི་�ི་བ་དང༌། དེའི་འ�ེལ་བཤད་སོགས་དང་འ�ེལ་བའི་འ�་



ཤེས་འཛ�ན་�ངས་�ི་གནད་དོན་མང་པོ་ད་�ང་གསལ་བཤད་མ་�ས་པར་�ག་ཡོད་�ང༌། ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་འདིས་བ�ན་པའི་དངོས་ཁམས་
�ི་གོ་�ོགས་དེ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ལ་�ེབས།

ཤེས་པ་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་�ེད་པར་དགོས་ངེས་ཡིན་པའི་ཐབས་ལམ་མཐའ་དག་ཚན་རིག་གིས་དང་�་ལེན་འདོད་པ་ནི་དོན་དངོས་

ཡིན་ཚ�། སེམས་བ�ོད་�་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པའི་ཤེས་ཡོན་�ི་�ེ་ཚན་ཁག་གི་༼གཞན་ཡང་འདི་དང་འ�་བ་ཡོད་པ་�མས་�ི༽ད�ད་ཐབས་དང་
ཉམས་�ོང་སོགས་ལ་གོམས་པ་�ེད་�་ནི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གི་�ོང་བ�ར་�ི་ཆ་ཤས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་དགོས། ངའི་�་�ལ་ནི་
ཨེ་�ེ་མོན་�ིའི་�་�ལ་དང་མ�ན་ཞིང༌། དོན་ངོ་མར་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་ནི་སེམས་�ི་�་བའི་�བ་ཆ་ཡིན་པས་ཤེས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་
འ�ག་འདི་བ�ེད་བ�ིང་�ས་ནས་ཚད་�ན་ཞིག་�་འ�ར་བ་ལ། གཏན་འབེབས་�ས་ཟིན་ཅིང་མངོན་�མ་རིག་པ་གཞི་�ར་འཛ�ན་པའི་གང་
ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ཚན་རིག་གིས་དང་�་ལེན་དགོས། གནས་�ངས་འདིའི་ནང་ནང་ཆོས་�་�་�ོལ་�ན་�ི་�ོམ་�བ་�ི་ག�ང་
�གས་ཁག་གིས་ཚན་རིག་དང་དེའི་ད�ད་ཐབས་�ག་�་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་ངེས་ཅན་ཞིག་�ེད་ཆོག �བ་�ོགས་རང་ཉིད་�ི་མཚན་ཉིད་
རིག་པའི་�ོལ་�ན་�ི་ནང་�འང་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གིས་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་དང་�་ལེན་པའི་�ོགས་ལ་མ�ན་�ེན་མང་པོ་

ཞིག་ཡོད་�ིད། འ�ོ་བ་མིའི་ངོ་བོ་མཚ�ན་�ེད་�ི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང༌། ང་ཚ�ས་འདི་�ར་ཤེས་པའི་གོ་�ོགས་
དེའི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་�ོགས་ལ་�་�་ཆེ་�་གཏོང་ཆོག། །།

མཆན།

�ད་པའི་�ོག་འ�ལ་པར་ཆས། ༼electroencephalograph༽

འ�ལ་ཆས་ཤིག་�ེ། �ན་པ་ཚ�ས་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་�ད་པའི་ནང་གི་�ོག་འ�ལ་ལ་ཞིབ་�་�ེད་�བ་པར་མ་ཟད། �ད་པའི་ན་ཚ་མང་པོ་ཞིག་
�ང་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�བ།

ཕོ་ལི། ༼Paul Ekman 1934-༽

ཨ་མི་རི་ཀའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་ཞིག་�ེ། གང་ཟག་ཅིག་གི་�ོང་ཚ�ར་དང་གདོང་གི་�མ་འ�ར་བར་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་�ི་ཞིབ་
འ�ག་�ས་འ�ག ཁོང་ནི་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་�གས་ཆེན་བ�་ཡི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད། ཨ་མི་རི་ཀའི་�་
རིགས་ཤིག་གིས་བ�མས་པའི་བཟོད་�ོམ་�ི་ཤེས་རབ་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་གི་ནང་�་ཕོ་ལིས། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་རས་ནི་�ིས་པ་ཞིག་གི་
གདོང་དང་འ�་བར་བཤད་འ�ག དེ་ཡང་�་མཚན་ནི་གཡོ་ཟོལ་�ིས་བར་�་མི་གཅོད་པར་སེམས་ཚ�ར་ཇི་བཞིན་ཞལ་རས་ལ་མངོན་�བ་པ་
འདི་རེད།

སེ་རོད་�ོམ་ནེ། ༼serotonin༽

བ�་གཏོང་དབང་�འི་�ས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། �ོང་ཚ�ར་�ི་གནས་�ངས་དང་�ས་པོའི་ཚ་�ོད་སོགས་�ི་འ�ར་�ོག་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་
ལས་�ི་ནང་�ེད་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད།

ཨེ་�ེ་མོན་�ི། ༼Edmund Husserl 1859-1938༽



�ས་རབས་བ�་ད�་པའི་ནང་ལ་འཇར་མན་�་�ེས་ཤིང་མངོན་�ལ་རིག་པ་གསར་གཏོད་�ེད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་ཞིག

མངོན་�ལ་རིག་པ། ༼phenomenology༽

�ོང་བའི་རང་བཞིན་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པར་བ�ོན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་ཅིག་�ེ། �མ་གཞག་དང་ཆ་བགོ་རིང་�གས། དེ་
བཞིན་བདེན་འཛ�ན་སོགས་ལ་གཞི་མི་འཛ�ན་པར་�ོང་བ་ཚ�ར་ཤེས་ལ་ཇི་�ར་�ང་བ་དེ་�ར་�ོགས་པར་བ�ོན་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ད�ད་

ཐབས་ཤིག་རེད།



ཤེས ་པའ ི་�མ་�ངས།

༄༅། །དར་བཞིན་པའི་ཤེས་པའི་ཚན་རིག་དང༌། སེམས་དང་དེའི་རང་བཞིན་འ�་མིན་�ི་བ�ག་ད�ད་�ི་ལས་གཞིའི་ནང༌། �ོའི་འཛ�ན་པའི་
ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་�ིས་ད�ད་ཐབས་མ་འ�་བ་རེ་བཀོལ་ཞིང༌། �ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་གིས་�་བའི་ཆ་ནས་�ད་པའི་དབང་�འི་
�ེ་དངོས་བཟོ་བཀོད་དང༌། �ེ་དངོས་�ས་འ�ར་�ི་�ས་�ོལ་སོགས་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས་ཤེས་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་ལ་འ�ག་�ང༌། ནང་པའི་ད�ད་
པས་�་བའི་ཆ་ནས་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་གཙ�་བོར་འཛ�ན། འདི་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ོས་བ�ར་ཞིག་�ང་ན་ཤེས་པ་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་
ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་�ེད་�ིད། ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ད�ད་ཐབས་གཙ�་བོ་ནི་མངོན་�ལ་རིག་པའི་འཚ�ལ་ཞིབ་ཅེས་བ�ོད་ན་
ཆོག་པའི་�ོམ་�བ་དང༌། �ོང་ཚ�ར་དང་བསམ་�ོའི་འ�ར་འ�ོས་དང་�ོད་པ་བཅས་�ི་ཐོག་ནས་མངོན་�་�ར་པའི་�ན་�ོང་ལ་མངོན་�མ་
�ིས་ཞིབ་�་དང༌། རིགས་པས་ད�ད་པ་སོགས་�ིས་�བ་ཡོད།

ནང་བ�ན་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་དགོས་དམིགས་ནི་སེམས་�ི་�བ་�ལ་དང་�བ་ཆ་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་
�ང་�ངས་སོགས་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�་གཙ�་བོ་མ་ཡིན་པར། ཉོན་མོངས་དང༌། �ག་པར་སེམས་ཁམས་དང་�ོང་ཚ�ར་�ི་ཉོན་མོངས་�མས་
བཅོམ་ནས་དེ་དག་ལས་�ལ་�་འདི་ཡིན། གནའ་བོའི་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་སེམས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ག�ང་�གས་རིམ་པ་ག�མ་�ང་�ེ།
ཆོས་མངོན་པས་སེམས་དང་ཚ�ར་བ་བ�་�ག་མང་པོའི་�་འ�ས་�ི་�ང་རིམ་དང༌། སེམས་�ི་ངང་�ལ་དེ་དག་གི་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ། ང་ཚ�འི་
བསམ་�ོ་དང་�ོད་པ་ལ་དེ་དག་གིས་�གས་�ེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་པ་བཅས་ལ་བ�ག་ད�ད་གཙ�་བོར་�ེད། འདི་ནི་དེང་རབས་�ི་བསམ་�ོའི་གསོ་
བཅོས་དང༌། སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་མངོན་�ལ་རིག་པ་བཅས་དང་མ�ངས། གཉིས་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པས་བསམ་�ོ་དང་ཚ�ར་བ་
སོགས་ཐེ་བའི་ཤེས་པའི་ཆ་འ�་མིན་�ི་གོ་�ོགས་དེ་ཚ�ར་འཆར་�ོའི་�ོམ་གཞི་ཞིག་བ�ན་པར། �ོགས་པ་དང་�ལ་འཛ�ན་པའི་ཤེས་པའི་རང་
བཞིན་དང་�ད་ཆོས། དེ་བཞིན་�་�ོག་གི་འ�ེལ་བ་བཅས་ལ་ད�ད་པ་གཏོང༌། མཐའ་མར་གསང་�གས་�ོ་�ེ་ཐེག་པའི་�ོམ་�བ་�ི་ནང་�།
མོས་པ་དང༌། བསམ་�ོ་དང་ཚ�ར་བ། དེ་བཞིན་�ས་�ང་དང་འ�ེལ་བའི་ཐབས་ལམ་�ེ་�ལ་འ�ོར་�ི་�ས་�ོང་�་�་ཐབས་ཤེས་འ�་མིན་བཀོལ་
ནས་དགེ་བའི་ལས་ལ་�ོགས་ཤིང་སེམས་�ི་ཉོན་མོངས་�མས་�ང་བར་བ�ོན། �ེ་ཚན་འདིས་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་ཅིང་�ག་པའི་རང་བཞིན་
ཅན་�ི་སེམས་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པ་མ་ཡིན་པར། སེམས་ཕལ་བའི་རང་བཞིན་�ོགས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་དེ་ཉོན་མོངས་�ིས་མ་
བ�ིབས་པའི་རང་བཞིན་གཙང་མ་ཞིག་ལ་བ�ར་བར་འབད་འ�ངས་�ེད།

སེམས་དང་སེམས་�ང་དང༌། དེ་དག་གི་�་འ�ས་�ི་བ�ད་རིམ་བཅས་�ི་གོ་�ོགས་འདི་གཞི་�་བ�ང་ནས་ནང་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་བ�ག་
ད�ད་�ེད། ཐེ་ཚ�མ་མེད་པར་ནང་པའི་གོ་�ོགས་འདིས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་པའི་ཞིབ་འ�ག་དེར་རམ་འདེགས་�ེད་ཆོག་ཆོག་ཡིན། དེ་ཡང་ཚན་
རིག་དང་འ�་བར་ནང་པའི་ཤེས་པའི་བ�ག་ད�ད་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་མངོན་�མ་རིག་པར་བ�ེན་ནས་�ང༌།

ཤེས་པའི་�མ་�ངས་འ�་མིན་ལ་�ོབ་གཉེར་�ེད་པའི་ནང་�་ངས་ཐོག་མར་�ོ་རིག་�ངས། �ོ་རིག་ནི་ལོ་བ�ད་�ི་ཐོག་དགེ་�ལ་བ�བས་�ེས་
ལོ་ད�་དང་བ�་ལ་སོན་པའི་�་གཞོན་�མས་ལ་�ོབ་�ིད་�ེད། དང་ཐོག་ངའི་ཡོངས་འཛ�ན་�མ་པ་དང༌། �ག་པར་�བས་དེར་གཙ�་བོ་�ིང་
རིན་པོ་ཆེས་སེམས་�ང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི། དེ་བཞིན་ཚ�ར་བ་དང་�ོ་ཡི་རིགས་�ི་ད�ེ་བ་གལ་ཆེ་བ་�མས་ང་ལ་�ོ་འཛ�ན་�ེད་�་
བ�ག �བས་དེར་ངས་འདི་དག་གི་དོན་གསལ་པོར་མ་�ོགས་�ང༌། ནང་ཆོས་ནང་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་�ི་མཚན་ཉིད་
�ིས་ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་དང་འགལ་བའི་�ལ་ཅན་�ི་རང་བཞིན་ཞིག་མཚ�ན་པ་ཤེས་�ོགས་�ང༌། ག�གས་ཅན་�ི་ཆོས་�མས་ལ་བར་�ང་
འགོག་པའི་ཆ་ཚད་�ི་ངོ་བོ་�ན་པས་�ལ་�ི་ཆོས་གཞན་མཐོང་བར་འགོག་�ེན་�ེད། འོན་�ང༌། སེམས་�ི་རང་བཞིན་ནི་ཤེས་�ན་�ད་ཅིག་�་
�ི་དང་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བའི་ངོ་བོ་ནས་�བ་པ་ཞིག་རེད།



ངས་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་�ི་�ོང་བའི་བར་�ི་�ད་པར་ལ་�ན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་�ོབ་�ོང་�ས་�ོང༌། དབང་ཤེས་�ི་�ོང་བའི་�ད་ཆོས་�ད་
པར་བ་ཞིག་ནི། �ོང་བ་འདིའི་རིགས་མིག་དང་�་བ་སོགས་དབང་པོ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་བ་འདི་ཡིན། དབང་ཤེས་སོ་སོའི་
འཛ�ན་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེ་རེ་རེ་ལའང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འ�ག་�ལ་རེ་ཡོད། མིག་གིས་�་འཛ�ན་མི་�བ་པ་དང་�་བས་རོ་
�ོང་མི་�བ། �ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་དང་ཆོས་�གས་སོགས་གནའ་�ས་�ི་ནང་པའི་མཁས་དབང་དག་གིས་ག�ངས་པ་�ར། སོ་སོའི་འ�ག་
�ལ་�ི་ཆོས་�མས་དབང་ཤེས་ལ་�ང་�བས། �ས་དང་གནས་�ི་�ེད་ལས་ལ་�ད་པར་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། མིག་ཤེས་�ིས་�ལ་�ི་ཆོས་
དེ་�ང་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ནས་འཛ�ན་�བ་ནའང༌། �་ཤེས་�ིས་�ང་ཐག་དེ་ལས་�ང་བ་ཞིག་གི་ནང་�་མ་གཏོགས་�་འཛ�ན་མི་�བ། �ི་མའི་
�ོང་བ་ནི་དེ་ལས་�ང་�ང་བའི་བར་ཐག་ཅིག་གི་ནང་�་འ�ང༌། དེ་ལས་�ོག་�ེ། དབང་ཤེས་གཞན་གཉིས་ཏེ་�ེ་ཤེས་དང་�ས་ཤེས་�ི་�ོང་བ་
འ�ང་བར་སོ་སོའི་དབང་པོ་འ�ག་�ལ་�ི་ཆོས་དང་ཐད་ཀར་རེག་དགོས། ཚན་རིག་གིས་དབང་ཤེས་འ�ག་�ལ་�ི་ཆོས་ལས་�ང་བའི་�འི་
�བས་�ན་དང་འོད་�ི་�ོག་�ལ་�་�་དངོས་ཁམས་�ི་ཆོས་�་མོའི་ལམ་ནས་�ད་པར་འདི་ཚ�་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ག་པར་�ང༌།

ག�གས་ཅན་�ི་དབང་པོ་ཞིག་ལ་བ�ེན་མེད་པ་འདི་ནི་ཡིད་ཤེས་�ི་�ད་ཆོས་མངོན་གསལ་ཞིག་ཡིན། ཡིད་ཤེས་ནི་དབང་ཤེས་�འི་�ེང་�་
བ�ན་པའི་ཤེས་པའི་�ས་�ོལ་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན། ནང་པའི་ཤེས་པའི་�མ་གཞག་གི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཡིད་ཤེས་ཟེར་བ་འདི་ནི་�ོག་�་�ར་
པའི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་ཞིག་ལ་མི་གོ་ལ། གང་ཟག་ཅིག་གིས་ཡིད་�་འོང་བའི་མེ་ཏོག་ཅིག་ལ་�་�བས། དེའི་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ད་ཆོས་ཁ་
དོག་དང་ད�ིབས་སོགས་ཤེས་པས་ཐད་ཀར་འཛ�ན་པ་ནི་མིག་ཤེས་�ི་�ོང་བའི་ཁོངས་�་གཏོགས། མེ་ཏོག་དེར་�་མ�ད་ནས་བ�ས་ཚ�་མིག་
ཤེས་�ི་འཛ�ན་པའི་ལས་དེ་ནི་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ི་ངང་ནས་བ�ར་�ོས་�ེད། འོན་�ང༌། མེ་ཏོག་དེར་�་བཞིན་�་དེའི་འདབ་མ་དང་ཁ་
དོག་�་�་�ད་ཆོས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་�ེང་�་མིག་ཤེས་�ི་འཛ�ན་པ་གཏོད་པའི་�བས་�་སེམས་ལ་བསམ་�ོ་ཞིག་འཁོར་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཡིད་
ཤེས་�ིས་བ�ེད་པའི་ལས་ཤིག་ཡིན། ཡིད་ཤེས་�ི་ནང་�་�ི་ལམ་དང༌། དོན་�ི་འཛ�ན་པའི་�ོ། འཆར་�ོ། འདོད་པ། འ�ན་པ། འ�་ཤེས། �ོག་
པ། �ན་པ་སོགས་བསམ་�ོའི་�ས་�ོལ་ཐམས་ཅད་�ད།

དབང་ཤེས་�ི་�ོང་བ་ནི་ཐད་ཀར་ཡིན་ཞིང་འདི་ལ་ཡོངས་�་འ�ས་པའི་རང་བཞིན་�ན། �་སེ་མེ་ཏོག་གི་�ི་མ་�ོམ་པ་དང༌། དེའི་ཁ་དོག་
མཐོང་བ། ང་ཚ�འི་�ས་པོའི་�ེང་ལ་དེའི་ཚ�ར་མ་�ག་པ་བཅས་ནི་ང་ཚ�ས་བསམ་�ོ་གང་ཡང་མ་བཏང་བར་ཐད་ཀར་�ོང་�བ། དེ་ལས་�ོག་�ེ།
བསམ་�ོ་ནི་གོ་རིམ་ངེས་མེད་�ི་�ོ་ནས་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་�ད་ཆོས་སམ་�མ་པ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་�ར་�་བ�ང་ནས་འ�ག་པར་�ང་ཞིང༌། �་
སེ་མེ་ཏོག་དེར་ཞིབ་�་�ེད་�བས། �ི་མ་དེ་�ང་�ར་ཞིང་སེམས་ཁམས་�ངས་མོ་བཟོ་བ་དང༌། མདོག་ནི་སེམས་ཞི་བར་�ེད་པའི་ཟིང་�་ཡིན་པ།
ཚ�ར་མ་�ོ་བས་འཛ�མས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་�མ་པའི་མ་བོས་པའི་བསམ་�ོ་གང་མང་ཞིག་རང་ཉིད་�ི་�ོ་ལ་འཆར་�ིད། ད་�ང་�ོག་པ་འདི་ཚ�་
�ད་ཆ་དང་འ�་ཤེས་�་�་ལ་བ�ེན་ནས་�ལ་�ི་ཆོས་ལ་འ�ག ད�ིད་�ས་དྷ་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་�ི་རི་ངོས་ལ་�བ་པའི་�ག་མའི་མེ་
ཏོག་�་�་ཤིན་�་ཡིད་�་འོང་བའི་མེ་ཏོག་ཅིག་མཐོང་�ས། ང་ཚ�འི་�ོང་བ་དེ་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་གཅིག་�ར་�ི་རང་བཞིན་�་
གནས། ཡིན་ཡང༌། �ི་མ་ཞིམ་པ་དང་འདབ་མ་ཡངས་པ་�་�འི་མེ་ཏོག་གི་�ད་ཆོས་�ི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་�བས། ང་ཚ�འི་�ོང་བའི་གཞི་
�་དོག་�་འ�ོ་ཡང་གཅིག་བ�ིལ་�ི་རང་བཞིན་�་གནས་ཡོད།

�ན་�་�ོབ་མ་གཞོན་པ་ཚ�་ལ་�ངས་པའི་དཔེ་མཚ�ན་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཇ་ཕོར་བ་གང་ལག་�་འཛ�ན་�་འདི་ཡིན། དབང་ཤེས་�ི་�ོང་
བ་ནི་རང་ཉིད་�ི་ལག་པ་�ེན་པས་ཕོར་བ་དེར་རེག་པ་དང་འ�་ལ། ཡིད་ཤེས་�ི་�ོང་བ་ནི་རས་�ིས་གཡོགས་པའི་ལག་པས་ཕོར་བ་དེར་འ�་བ་
�་�་ཡིན། �ོང་བ་འདི་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ད་ཆོས་�ི་ཆ་ནས་�ད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། རས་དེ་ནི་ཡིད་ཤེས་�ལ་ལ་འ�ག་�བས་�ེད་པ་པོ་
དང་�ལ་�ི་ཆོས་གཉིས་�ི་བར་�་གནས་པའི་�ད་དང་འ�་ཤེས་�ི་མཚ�ན་�ེད་ཡིན།



ནང་བ�ན་�ི་ཚད་མ་རིག་པའི་ནང་�་�་�ོག་གི་འ�ེལ་བ་འདིའི་ཐད་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ད�ད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། ནང་པའི་ཚད་
མ་རིག་པའི་�་བའི་ལངས་�ོགས་གང་མང་ཞིག་�ི་རོལ་པའི་�བ་མཐའ་འ�་མིན་དང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་�ོས་བ�ར་�ས་པའི་གོ་�ོགས་�ི་

ཁོར་�ག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་�་�ང༌། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་�་བ་�གས་ཆེན་གཉིས་ནི་�ས་རབས་�་པ་དང་བ�ན་པའི་�བས་�་�ོན་པའི་
�་གར་�ི་མཁས་དབང་�ོབ་དཔོན་�ོགས་�ང་དང་ཆོས་�གས་ཡིན། ངས་ཚད་མ་རིག་པ་དང་གཏན་ཚ�གས་རིག་པ་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་�བས་�ོབ་
དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་�མ་འ�ེལ་�ི་དོན་ཚན་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་�ོ་འཛ�ན་�ེད་དགོས་�ང༌། ཚད་མ་�མ་འ�ེལ་ནི་
འ�ས་དོན་ཟབ་ཅིང་�ོམ་�ི་ཉམས་ཆ་ཐོན་པར་�གས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ཚ�གས་བཅད་�་བ�མས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། �བ་
�ོགས་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ག�ང་�གས་�ི་ནང་�འང་�་�ོག་གི་འ�ེལ་བ་དང༌། བསམ་�ོ་ནི་མཐའ་གཅིག་�་�ད་ལ་བ�ེན་ཡོད་མེད་�ི་
�་བའི་གནད་དོན་འདི་གཉིས་ལ་དོ་�ང་ཆེན་པོ་�ས་ཡོད། ནང་པའི་མཁས་དབང་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མི་ལ་མཚ�ན་ན་བསམ་�ོ་དང་�ད་ཆའི་བར་�ི་
འ�ེལ་བ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་�ང༌། �་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་�ད་དང་མ་འ�ེལ་བའི་བསམ་�ོ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད།
དཔེར་ན། �ད་འ�ོ་ལ་འ�་ཤེས་༼རགས་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བ�ོས་པར།༽�ིས་བ�ེད་པའི་བསམ་�ོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་དང༌། དེ་ནི་ང་
ཚ�འི་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་ནང་གི་�ན་�ོད་�ི་�ད་ཆ་�་�་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཞིག་མིན།

ངས་�བ་�ོགས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་མཚ�ན་�ེད་�ི་དོན་�ི་ཞིག་གཏན་འབེབས་�ས་

མེད་པ་ཐོག་མར་ཤེས་�བས། �་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ་�མ་སོང༌། ངའི་ཤེས་�ོགས་ཤིག་ལ། ཤེས་པ་�ག་པ་ཟེར་�ས་མི་མང་པོས་�ིར་བཏང་མ་
ཡིན་པའི་སེམས་�ི་�ས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད། འོན་�ང༌། ནང་པ་ཚ�ར་མཚ�ན་ན་དེ་ནི་འ�་ཤེས་དང༌། འ�ན་པ། ཚ�ར་བ། བསམ་�ོ་སོགས་
�ད་པའི་སེམས་�ི་�བ་ཁོངས་ཤིག་ཡིན། �བ་�ོགས་པའི་བསམ་�ོའི་ནང་འཇིག་�ེན་བཀོད་པ་པོའི་�ེས་འ�ང་བ་�མས་ལ་བདག་�ག་པ་ཟེར་
བ་ཞིག་དང༌། སེམས་ནད་ད�ད་ཐབས་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་ཚ�ར་བདག་འཛ�ན་�་�འི་དོན་�ི་ཞིག་ཡོད་པ་བཅས་�ིས་�ོང་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་
�ོང་�བ་�ང༌། སེམས་�ི་མངོན་�ལ་�མས་�ོགས་པའི་ཤེས་པའི་�ས་�ོལ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ངོས་འཛ�ན་འདི་ད་�ང་མི་ཚང༌། ཡིད་ཤེས་
�ི་�བ་ཁོངས་�་�ན་ཤེས་དང༌། བ�ར་�ན་�་�་�ོའི་�ོང་བ་རིམ་པ་�་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ས། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་དེ་ཚ�་ནི་
�ད་ཆོས་�ི་ཆ་ནས་དབང་ཤེས་�ི་�ོང་བ་དང་གཅིག་པ་མིན།

དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པས་�ོའི་འཛ�ན་པ་དང་དབང་ཤེས་ལ་�ང་བ་�་�་ཤེས་པ་དང་འ�ེལ་བའི་ལས་�མས། �ད་པའི་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་
�ི་�ས་�ོལ་ལ་བ�ེན་ནས་གསལ་བཤད་�ེད་པས། ཚན་རིག་གིས་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ད་ཆོས་�ི་ཆ་ནས་�ད་པར་�ེས་
མེད་པའི་�་མཚན་མཐོང་�བ། མིག་ཤེས་དང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པའི་�ད་པའི་ཆ་ཤས་དེ་འཆར་�ང་གི་�ས་�ོལ་འ�ང་ས་གཙ�་བོ་ཞིག་
�ང་རེད། དེའི་�ིར་�ད་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་�ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་མིག་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གང་གིས་མཐོང་ཡང༌། དེར་�ད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་
�་�ར་�ང༌། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་འདི་ལ་ཞན་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། སེམས་�ི་�ང་བ་དག་གི་�བ་ཆ་
གཙ�་བོ་ཞིག་�ེ་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་ནང་�་འ�ས་མེད་པ་དེ་ཡིན།

གནའ་བོའི་ནང་ཆོས་�ི་ཚད་མ་རིག་པའི་ནང་�་དབང་ཤེས་�ིས་�ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་འཛ�ན་པ་�་�འི་ཤེས་པའི་�ས་�ོལ་ལ་འ�ེལ་བཤད་�ེད་

�བས་�ད་པ་གལ་ཆེན་�་བ�ང་མེད། �ས་�ང་དང༌། �ག་པར་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་�ི་�ེད་ལས་ནང་�་�ད་པ་ནི་བཀོད་འདོམས་�ི་
�ོམ་གཞི་�ེ་བ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་གསལ་པོ་ཞིག་མེད་པ་འདི་ཡིད་�ོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། �་མཚན་ནི་ནང་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པས་མངོན་
�མ་རིག་པ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པ་དང་གནའ་བོའི་�་གར་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་�་�ང་ཁམས་�བ་�ལ་རིག་པའི་ཤེས་ཡོན་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད།

ཡིན་ཡང༌། ནང་པའི་གསང་�གས་�ོ་�ེ་ཐེག་པའི་ག�ང་�་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་�ང་དེའི་གནས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི་�ི་བོ་
�་ཡོད་པའི་�་ལམ་ཞིག་ཡིན་པར་བ�ོད།



ཡིད་ཤེས་དང་དབང་ཤེས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་�་དེང་རབས་�ི་དབང་�འི་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་�ང་�་

�ེལ་ན་འ�ས་�་ཆེན་པོ་ཞིག་འཐོབ་ངེས། �ད་པའི་དབང་�་དང་�ས་འ�ར་�ི་�ས་�ོལ། དབང་�འི་འ�ེལ་མཚམས་�ི་�བ་�ལ། སེམས་�ི་
�ས་�ོལ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་དང་�ད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གི་འ�ེལ་བ། དེ་བཞིན་སེམས་�ི་�ང་བ་དང་འ�ེལ་བའི་�ད་པའི་མ་ལག་�མས་�ི་ཚན་
རིག་གི་གོ་�ོགས་འདི་ནང་པས་ངེས་པར་�་དང་ལེན་�ེད་དགོས། ད་�ང་�ད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་�ོན་�ང་�ས་�ད་པས་�ས་�ོལ་ཇི་�ར་
�ེད་པ་དང༌། �ས་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག་གིས་སེམས་�ི་�ོང་བ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ཇི་�ར་བ�ེད་པ་སོགས་�ི་�ོར་ལ་གསོ་བ་རིག་པ་དང་�ེ་དངོས་�ན་
�ས་རིག་པ་བཅས་�ི་ཤེས་ཡོན་མང་པོ་ཞིག་དར་བཞིན་པ་དེ་ཚ�་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།

ཝར་རེ་ལ་ཡིས་ཁབ་ལེན་�ོག་�འི་�ོག་པར་�ིས་�ངས་པའི་འ�་པར་མང་པོ་ཞིག་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་�ེང་�་ང་ཚ�ར་

བ�ན། དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ཚ�ན་མདོག་འ�་མིན་�ིས་དབང་ཤེས་�ི་�ོང་བ་འ�་མིན་དང་འ�ེལ་བའི་དབང་�་དང་�ས་འ�ར་�ི་�་འ�ལ་�མས་
འ�ེད་�་བཅད་པའི་�ད་པ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་�ི་ངོས་ན་མཚ�ན་འ�ག འ�་པར་འདི་ཚ�་ནི་བ�ག་ད�ད་�་�ལ་�ི་གང་ཟག་དེས་དབང་ཚ�ར་�ོང་
�ེན་འ�་མིན་ཏེ། རོལ་ད�ངས་ལ་ཉན་པ་དང༌། དངོས་པོ་འ�་མིན་ལ་�་བཞིན་�་མིག་བ�མས་པ་དང་�ེ་བ་�་�་�ེད་�བས་�ད་པའི་འ�ར་
�ོག་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་�ས་ནས་�ོག་པར་བ�བས་པ་ཞིག་རེད། མངོན་གསལ་ཡིན་ཞིང་ཚད་འཇལ་�བ་པའི་�ད་པའི་ནང་གི་འ�ར་�ོག་
དང་དབང་ཤེས་�ི་ཚ�ར་བའི་བར་�ི་འ�ེལ་བ་མཐོང་བ་ནི་ངེས་ཤེས་�ེར་བའི་ཉམས་�ོང་ཞིག་རེད། འ�ལ་ཆས་བཀོལ་�ོད་ལ་བ�ེན་པའི་འདི་
འ�འི་ཚད་མཐོ་ཞིང་ཞིབ་ཚགས་�ི་ཞིབ་འ�ག་གིས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་གི་�ས་པ་དེ་མཚ�ན། གང་ཟག་ག�མ་པའི་ད�ད་ཐབས་ཞིབ་
ཚགས་པོ་འདི་དང་གང་ཟག་དང་པོའི་ད�ད་ཐབས་�་མོ་གཉིས་�ང་འ�ེལ་�ས་ན། ང་ཚ�ས་ད་གཟོད་ཤེས་པའི་ཞིབ་འ�ག་ལ་ད�ད་ཐབས་
ཡང་དག་ཅིག་�ེད་�བ་པའི་རེ་བ་འཆང་ཆོག

ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་�་�ལ་ལ། �ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་ངེས་པར་�ེད་པའི་མིའི་སེམས་�ི་�ས་�ོལ་དེར་ཚད་བཀག་ཅིག་རང་བཞིན་�་ཡོད།
ཚད་བཀག་འདི་ནི་�ས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། �ོམ་�བ་ལ་བ�ེན་ནས་ཡིད་�ེད་ལ་ཆེད་�་�ངས་མ་�ོང་བའི་�ོ་ཕལ་བ་ཞིག་གིས་
�ས་�ན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་�ན་བ�ན་པའི་�ང་བ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་འཛ�ན་མི་�བ། དེ་ཡང་�ོལ་�ན་�ར་ན་སེ་གོལ་གཏོག་ཐེངས་ཤིག་གམ་
མིག་འ�མ་�ེད་�ངས་ཤིག་རེད། �ན་འདི་འ�ར་�ན་མི་བ�ན་པའི་�ང་བ་ཡིད་ཤེས་དང་དབང་ཤེས་གང་�ང་ལ་�ང་ཆོག་�ང༌། �ན་ཤེས་
�ིས་བ�ར་�ན་�ེད་�བ་པ་ཞིག་�ོ་ལ་ངེས་མི་�བ། ད་�ང་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་པའི་འཛ�ན་�ལ་�ི་�ད་ཆོས་གཞན་ཞིག་ནི་ཆོས་དང་�ང་བ་
མཐའ་དག་གི་རགས་པའི་རང་བཞིན་ལ་བ�ེན་དགོས་པ་འདི་ཡིན། དཔེར་ན། ངས་�མ་པ་�་�་ཞིག་ལ་�་�བས་�ོ་�ིར་ཞིང་ཞབས་�མ་པའི་
ག�གས་ད�ིབས་དང་དེའི་�ེང་གི་རི་མོ་སོགས་མཐོང་བ་ལས། འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་འདི་�བ་�ེད་�ི་�ལ་�ན་སོ་སོ་དང༌། ངོ་བོ་འཛ�ན་པའི་�བ་
�ས་དང་དེ་དག་གི་བར་�ི་�ོང་ཆ་�མས་མཐོང་གི་མེད། དེའི་�ིར་ཤེས་པས་�ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་འཛ�ན་�བས་�ི་རོལ་�་ཅི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་�་
སེམས་�ི་ནང་�་འཆར་བའི་དོན་དག་ཅིག་མ་ཡིན་པར་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་འདེམས་�ག་གི་བ�ད་རིམ་ཞིག་འ�ང༌། བ�ད་རིམ་འདི་ལ་བ�ེན་
ནས་མཐའ་�ལ་བའི་གནས་�ལ་འབོར་ཆེན་ཞིག་ང་ཚ�འི་འཆར་�ོའི་�ོམ་གཞིའི་ནང་�་ཤོང་གི་ཡོད།

འདི་འ�འི་འདེམས་�ག་གི་བཀོད་�ིག་ནི་�ས་�ི་ཆ་ནས་�ང་འ�ང་�ེ། �ས་�ི་ཆ་ཤས་ཆེས་�ང་བ་མང་པོ་ཞིག་ལས་�བ་པའི་སེ་གོལ་�ེབ་
ཐེངས་གཅིག་གི་�ས་�ན་ནང་ཤེས་པས་�ང་བ་ཞིག་འཛ�ན་པར་གཞིགས་ན། ང་ཚ�ས་�ད་ཅིག་མའི་�ས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་�ར་ནས་�ན་གཅིག་གི་
ངོ་བོ་ཞིག་�་མཐོང༌། �ོབ་དཔོན་ཆོས་�གས་�ིས་ག�ངས་ཤིང་བོད་�ི་དགོན་�ེ་ཁག་�་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་�ེ། མཚན་མོར་
དཔལ་འབར་ཞིག་ལག་པས་�ོར་�ོར་�་ག�གས་པ་ཡིན་ན། དེར་�་མཁན་�ི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞིག་གམ་མགལ་མེ་ཞིག་མཐོང་
བ་དང༌། ཞིབ་�་བ�ས་ཚ�་མགལ་མེ་དེ་ནི་འོད་�ི་�ེང་བ་�ད་ཅིག་མ་མང་པོས་�བ་པ་�ོགས་�བ། ངའི་�ིས་པའི་�ས་�ི་�ོག་བ�ན་�ོན་�ེད་
�ི་�ེད་ལས་ལ་མཚ�ན་ནའང༌། རས་གཞིའི་�ེང་�་འ�ལ་བཞིན་པའི་�ོག་བ�ན་�ི་ག�གས་རིས་དེ་དོན་ངོ་མར་གཡོ་འ�ལ་མེད་པའི་འ�་པར་



མང་པོ་ལས་�བ་པ་ངས་�ིས་�་ཤེས་�ོགས་�ང༌། འོན་�ང༌། ང་ཚ�འི་ཚ�ར་�ང་ལ་རས་གཞིའི་�ེང་གི་ག�གས་བ�ན་དེ་བར་མ་ཆད་པའི་གཡོ་
འ�ལ་�ི་�ལ་�་གནས་ཡོད།

དབང་ཤེས་ཇི་�ར་འ�ང་གི་ཡོད་མེད་དང༌། �ག་པར་�་ཚ�ར་ཤེས་�ི་�ོང་བ་དང་དེའི་�ལ་�ི་ཆོས་གཉིས་�ི་འ�ེལ་བ་ཅི་ཡིན་མིན་�ི་གནད་
དོན་འདི་�་གར་དང་བོད་�ི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་�་བ་དག་གིས་དོ་�ང་�་�ལ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཚ�ར་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཇི་
�ར་འ�ང་གི་ཡོད་མེད་�ི་ཐད་ལ་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་ནང་�་�ོད་�ེང་མང་པོ་ཞིག་�ས་ནས། �ི་འ�ོས་�་�ར་པའི་ལངས་�ོགས་གཙ�་
བོ་ག�མ་�ང༌། �བ་མཐའ་གཅིག་གིས་ཚ�ན་�་ཚ�གས་ཅན་�ི་ཆོས་ཤིག་གི་�ེང་�་ཚ�ན་�་ཚ�གས་�ན་པ་དེ་བཞིན་�་ཆོས་ཤིག་འཛ�ན་པའི་མིག་
ཤེས་�ི་�ོང་བའི་ནང་�་ཡང་ཚ�ར་ཤེས་�་ཚ�གས་ཡོད་པར་འདོད། ལངས་�ོགས་གཉིས་པའི་�་�ལ་ལ་�ལ་འཛ�ན་པའི་ཚ�ར་ཤེས་དེ་�ོ་ང་ཚ�ས་
ཡོད་པ་ཞིག་�མ་�་གཉིས་�་གཏོང་བ་དང་འ�་ཞིང༌། �ོ་ང་ཞིག་�ེད་ཀ་�་བགོས་ན་དེ་ལ་ཆ་འ�་བའི་�མ་�་གཉིས་�ན་པ་བཞིན་དབང་
ཤེས་�མས་སོ་སོའི་�ལ་�ི་ཆོས་དང་འ�ད་�བས། ཚ�ར་ཤེས་�ི་�ང་བ་གཅིག་�མ་�་གཉིས་�་�ར་ནས་གཅིག་�ལ་�ི་ཆ་�་འ�ོ་བ་དང་གཞན་
དེ་�ལ་ཅན་�ི་ཆ་�་འ�ོ། བོད་པའི་བསམ་�ོ་པ་ཚ�ས་ཁས་ལེན་�ེད་པའི་ལངས་�ོགས་ག�མ་པའི་�ོད་�བ་གཞིར་བཞག་ན། ཚ�ར་ཤེས་འ�ག་
�ལ་�ི་ཆོས་ལ་ཆ་�་ཚ�གས་ཡོད་པར་མ་�ོས་པར་དོན་དངོས་�ི་ཚ�ར་ཤེས་�ི་�ོང་བ་ནི་གཅིག་�ིལ་རང་བཞིན་�ི་�ང་བ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན།

བ�་བའམ་མི་བ�་བར་�ལ་�ི་ཆོས་ཤིག་འཛ�ན་པའི་ཚ�ར་ཤེས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་པ་ནི་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་བ�ོད་གཞི་གཙ�་བོ་ཞིག་

ཡིན། དེ་ཡང་ཡིན་�གས་ཤེས་པའི་�ོགས་པ་ཞིག་གིས་སེམས་�ོངས་པའི་�་བ་ལས་�ོལ་བས། འདི་འ�འི་�ོགས་པ་ཅི་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་�བ་
ཡོད་མེད་�ི་ཐད་ལ་དོ་�ང་�་ཆེན་ཞིག་�ས་ཡོད། མ་འ�ལ་བའི་རིག་པ་དང་ལོག་ཤེས་�ི་�ད་པར་ནི་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ནང་
པའི་ག�ང་�་ཚ�ར་ཤེས་�ི་�ོང་བའི་རིགས་�་ཚ�གས་དང་དེ་དག་གི་ལོག་ཤེས་�ི་�་�ེན་འ�་མིན་�ོར་ལ་ད�ད་པ་�་ཆེན་པོ་བཏང༌། གཙང་
པོའི་ག�ང་�་བ�ད་བཞིན་པའི་�་ཞིག་གི་�ེང་�་རང་ཉིད་�ོད་�བས། �་ངོགས་�ི་�ོན་ཤིང་�མས་གཡོ་འ�ལ་�ེད་པ་�་�ར་�ང་བའི་
ག�གས་འཛ�ན་པའི་འ�ལ་ཤེས་འདིའི་�ེན་ནི་�ིའི་�ེན་ཏེ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་རེད། མ�ིས་ནད་�ིས་ག�ང་བས་�ང་�་�་ཁ་དོག་དཀར་པོའི་
ཆོས་�ང་སེར་པོ་�་�ང་ན། ལོག་ཤེས་�ི་�ེན་ནི་ནང་སེམས་�ི་�ེང་�་ཡོད། �ག་�ལ་ཡོད་པར་�གས་པའི་ས་ཆར་ས་�ོད་�ི་�བས་ཐག་པ་�ོར་
�ོར་�་ད�ིས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་ཚ�་དེ་ཉིད་�ག་�ལ་�་འཛ�ན་�ིད། འདིར་རང་ཉིད་�ལ་ལ་�ག་པས་འ�ལ་ཤེས་�ི་�་�ེན་ཞིག་ནང་སེམས་
�ི་�ེང་�་ཡོད་ལ། ཐག་པ་དེའི་ད�ིབས་དང་�ལ་མི་གསལ་བའི་�་�ེན་ཡང་ཡོད་པས་འ�ལ་ཤེས་འདི་ལ་�ི་ནང་གཉིས་ཀའི་�ེན་ཚང༌།

གོང་གི་དཔེ་མཚ�ན་ཚ�འི་ནང་�་ལོག་ཤེས་ནི་ཐད་ཀའི་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང༌། རང་�་�བ་པའི་བདག་ཅིག་ཡོད་པར་
ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་བདག་དང་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ག་པར་འཛ�ན་པའི་�ོ་�་�འི་འ�ལ་ཤེས་དང་འ�ེལ་བའི་�ེན་�ི་
རིགས་གཞན་ཞིག་�ང་ཡོད། �ོང་བ་ཞིག་འ�ང་བཞིན་པའི་�བས་ཚ�ར་ཤེས་དེ་འ�ལ་མེད་ཡིན་མིན་�ི་�ད་པར་འ�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
མེད་ཅིང༌། �ོང་བ་དེ་�ང་བའི་�ིས་�་མ་གཏོགས་ང་ཚ�ས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་�ེད་མི་�བ། དོན་ངོ་མར་འདི་འ�འི་ཚ�ར་ཤེས་ལས་�ང་བའི་�ོང་བ་
དག་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ས་�ིས་�་ཚ�ར་ཤེས་དེ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་�ེད། དབང་�འི་ཚན་རིག་གིས་རིག་པ་ཞིག་འ�ལ་མེད་ཡིན་མིན་
�ི་ཐག་གཅོད་འདི་�ད་པའི་�་འ�ལ་གཞིར་བཞག་ནས་�ེད་�བ་བམ་ཞེས་པའི་�ི་བ་འདི་ནི་དང་བ་འ�ེན་པ་ཞིག་རེད།

ངས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ལ་དབང་�འི་ཚན་རིག་དང་འ�ེལ་བའི་�ི་བ་འདི་བཀོད་�ོང༌། ཡིན་ཡང་འདི་འ�འི་ཞིབ་འ�ག་ཅིག་ད་�ང་�ས་མི་
འ�ག ཤེས་པ་མངོན་�ལ་�ི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚ�འི་�ོ་ལ་འ�ར་�ོག་འ�ོ་བའི་བ�ད་རིམ་དེ་མཐོང་�བ། དཔེར་ན། ང་ཚ�ས་ ༡༩༦༩ ལོར་
ནར་ལི་༼Neil Armstrong༽�ེབས་ས་དེ་�་�ར་མིག་དམར་རམ་�་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་�ི་བ་འདི་བཀོད་པར་ཆ་བཞག་ན། ཐོག་
མར་གང་ཟག་ཅིག་གིས་དེ་ནི་�་�ར་མིག་དམར་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་�ས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཉེ་ཆར་�་�ར་མིག་དམར་�ི་བ�ག་ད�ད་ལས་�ང་
བའི་འ�ས་�་�མས་བ�གས་པས་ཡིད་ཆེས་དེར་ཐེ་ཚ�མ་�ེས་ཤིང༌། མི་དངོས་�་�གས་པའི་མཁའ་ད�ིངས་�ི་འ�ལ་བ�ོད་ཅིག་ད་�ང་མིག་



དམར་�ི་�ེང་�་�ེབས་མེད་པ་གསལ་པོར་ཤེས་�ེས། གང་ཟག་དེས་ད་གཟོད་ནར་ལི་�ེབས་ས་ནི་མིག་དམར་མ་ཡིན་པར་�་བ་ཡིན་པའི་མ�ག་
�ོམ་�ེད་པ་དང༌། མཐའ་མར་མི་གཞན་དང་�ེང་�ོང་�ས་ཤིང་ཨར་ཕོ་ལོ་༼Apollo༽མཁའ་ད�ིངས་འ�ལ་བ�ོད་�ི་གནས་�ལ་
བ�གས་པས། ཐོག་མའི་�ི་བ་དེར་ལན་མ་ནོར་བ་ཞིག་�ག་�བ། དཔེ་མཚ�ན་འདིའི་ནང་�་སེམས་ནི་འ�ལ་ཤེས་ཤིག་ནས་རིམ་�ིས་ཐེ་ཚ�མ་
དང་ཡིད་ད�ོད་ལ་འ�ར་བ་དང་མཐའ་མར་འ�ལ་མེད་�ི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་�་�བ།

�ིར་བོད་�ི་ཚད་མ་རིག་པའི་ག�ང་ལས་�ོ་ལ་རིགས་བ�ན་�་ད�ེ་�ེ། མངོན་�མ་དང༌། �ེས་དཔག བཅད་ཤེས། ཡིད་ད�ོད། �ང་ལ་མ་ངེས།
ཐེ་ཚ�མ། ལོག་ཤེས་བཅས་ཡིན། �་གཞོན་ཚ�ས་�ོ་རིག་བ�ན་པོ་འདི་ཚ�འི་མཚན་ཉིད་དང་ཕན་�ན་བར་�ི་འ�ེལ་བ་�་མོ་�མས་�ོ་འཛ�ན་ངེས་
པར་�་�ེད་དགོས། �ོའི་རིགས་�ང་བའི་དགོས་དམིགས་ནི་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་�ི་གོ་�ོགས་ལ་བ�ེན་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་བ་�་
མོ་དག་ལ་མཉམ་འཇོག་མང་�་�ེད་�བ་པ་དང༌། �ོའི་རང་བཞིན་འདི་དག་ལ་གོམས་འ�ིས་ཡོད་ན་�མ་པར་ཤེས་པའི་བ�ག་ད�ད་དེར་
བཀོད་འདོམས་�ེད་བདེ།

�་གར་�ི་མཁས་དབང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་གཉིས་�ིས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་�ོར་ལ་�ང་བ་�ེད་�་ནི་ངའི་�ོབ་གཉེར་ནང་�ིས་�་�ང༌། དེང་�བས་�ོམ་པ་པོ་འདི་ཚ�ས་མཛད་པའི་བ�ན་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་
ལེགས་�ར་�ད་�ི་ནང་�་བ�གས་ཟིན། འོན་�ང༌། བོད་�ི་ལོ་�ཱ་བ་མང་པོ་དང་ཁོང་ཚ�འི་�་གར་�ི་ལས་རོགས་དག་གི་འབད་བ�ོན་ལ་བ�ེན་
ནས་བོད་�ད་�་བ�ན་བཅོས་དེ་དག་ད་�ང་ཡང་ཡོད། ལེགས་�ར་�ད་ལ་ཆེད་མཁས་ཡིན་པའི་ངའི་�ོགས་པོ་�་གར་བ་འགའ་ཞིག་གིས། �་
གར་�ི་བ�ན་བཅོས་དེ་ཚ�འི་བོད་འ�ར་ཆེས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ལེགས་�ར་�ི་མ་དཔེ་�མས་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་པ་ཕལ་ཆེར་�ོ་ལ་འཆར་�བ་ཟེར།

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་�ི་མངོན་པ་�ན་བ�ས་དང༌། ཁོང་གི་ག�ང་བོ་�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ི་མངོན་པ་མཛ�ད་གཉིས་ནི་བོད་�་ཆེས་�་མོ་
ཞིག་ནས་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་�་བའི་�ོབ་དེབ་ཡིན།༼མངོན་པ་མཛ�ད་ལེགས་�ར་�ི་�ད་�་མེད་ཅིང་མངོན་པ་�ན་བ�ས་ནི་ཆ་མི་

ཚང་བ་ཞིག་ཡོད།༽ བ�ན་བཅོས་འདི་ཚ�་ནི་བོད་པའི་ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་མངོན་པ་གོང་མ་ཐོགས་མེད་�ི་�གས་དང༌། མངོན་པ་འོག་མ་
ད�ིག་གཉེན་�ི་�གས་ཟེར་བ་གཉིས་�ི་�་ཚ�ག་ཡིན། སེམས་�ང་གི་�ེད་ལས་དང༌། ད�ེ་བ་དང་རང་བཞིན་བཅས་�ི་ངའི་ཤེས་ཡོན་�ི་�་བའི་
�ང་གཞི་ཡང་བ�ན་བཅོས་འདི་ཚ�་ཡིན།

ལེགས་�ར་�ད་དང་གནའ་བོའི་བོད་�ད་གཉིས་ཀར་དེང་རབས་�ི་�ད་ཡིག་ཁག་དང་རིག་ག�ང་ནང་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་�ོང་ཚ�ར་

༼emotion༽ཟེར་བའི་ཐ་�ད་འདི་ལ་འཚམ་པའི་ཚ�ག་ཚབ་ཅིག་མེད། དེ་ཡང་ངས་ཐ་�ད་འདིའི་འ�་ཤེས་དང་མཚ�ན་དོན་�ི་�ོང་བ་
བོད་�་གཉིས་ལ་མེད་པ་བཤད་�ི་མེད། �བ་�ོགས་པས་གཏམ་བཟང་ཞིག་གོ་�ས་དགའ་བ་དང༌། �ེར་ལ་�ོང་�ད་ཅིག་རེག་�ས་�ོ་བ། ཉེན་
ཁ་ལ་འ�ད་�བས་འཇིགས་�ང་�ེ་བ་�ར་བོད་པ་དང་�་གར་བ་ཚ�་ཡང་དེ་བཞིན་རེད། ཕལ་ཆེར་འདི་འ�འི་ཚ�ག་ཅིག་མེད་པའི་�་མཚན་ནི་
�་གར་དང་བོད་�་དར་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ད�ད་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསམ་�ོའི་ལངས་�ོགས་བཅས་�ི་ལོ་�ས་དང་འ�ེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། �བ་�ོགས་པས་ཚ�ར་འ�་�མས་རིགས་པ་ལས་ལོགས་�་དགར་བ་�ར། ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་�ོའི་
འཛ�ན་པ་�མས་�ོང་ཚ�ར་ལས་ལོགས་�་ད�ེ་མེད། ནང་པའི་�་�ལ་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཉོན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་སེམས་�ི་�ད་པར་འདི་ནི་�ོའི་
འཛ�ན་པ་དང་�ོང་ཚ�ར་�ི་བར་�་ཡོད་པའི་�ད་པར་ལ་�ོས་ན་གལ་ཆེན་ཡིན། རིགས་པ་དང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པའི་�མ་པར་འ�ེད་པའི་
�ོ་�ོས་�ང་ཉོན་མོངས་�ི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་�ིད། དཔེར་ན། གཡོ་�འི་�ོ་ནས་མི་གསོད་པའི་ལས་�ི་འཆར་གཞི་འགོད་པ་�་�་ཡིན། དེ་
ལས་�ོག་�ེ། ཚ�ར་འ�་�གས་�ག་པོ་�ེ་�ིང་�ེ་�་�་ནི་ཉོན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་དགེ་བའི་�ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ད་�ང་དགའ་�ག་གི་ཚ�ར་བ་
གཉིས་ཀ་ཉོན་མོངས་�ི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་མིན་དང༌། ཡང་ན་འདི་གཉིས་ལ་དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་ནི་ཚ�ར་བ་དེ་དག་གི་འ�ང་�ེན་དང་
དགོས་དམིགས་ལ་རག་ལས།



ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་སེམས་དང༌། སེམས་དེ་ཉིད་མངོན་�་འ�ར་�ངས་འ�་མིན་�ི་བར་ལ་�ད་པར་གལ་ཆེན་ཡོད། སེམས་
མངོན་�་འ�ར་�ངས་དེ་ཚ�་ལ་ནང་པའི་ག�ང་�་སེམས་�ང་ཟེར། དཔེར་ན། ངས་ཐག་རིང་པོ་ནས་�ོགས་པོ་ཞིག་མཐོང་�ས་སེམས་པའི་
འཛ�ན་ཚན་ཞིག་�བ་པ་དང༌། སེམས་པའི་འཛ�ན་ཚན་འདི་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་�་�ར་པའི་�ང་བ་�་�ར་�ང་ཡང་དོན་ངོ་མར་ཆེས་�ོག་འཛ�ང་
ཅན་ཞིག་ཡིན། སེམས་�ང་ཐམས་ཅན་ལ་�ན་མོང་�་ཡོད་པའི་�ན་འ�ོ་ནི་�་�ེ། ཚ�ར་བ། འ�་ཤེས། སེམས་པ། ཡིད་�ེད། རེག་པ་བཅས་ཡིན།
�ོགས་པོ་མཐོང་བའི་དཔེ་མཚ�ན་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཞེན་པ་དང་�ོད་པ་�་�་སེམས་�ང་གཞན་ཡང་ཡོད་�ིད། འདི་ནི་�ང་�ལ་�ི་ཆོས་�ེ་
�ག་པ་དང་ཆོས་དེ་�ང་མ་ཐག་པའི་�བས་�་�་མཁན་གང་ཟག་གི་སེམས་�ི་འཛ�ན་�ངས་གཉིས་ལ་རག་ལས། �ན་འ�ོ་འདི་དག་ནི་�ེད་ལས་
སམ་�མ་པའི་ཆ་ནས་�ད་པར་ཡོད་�ང༌། སེམས་པའི་འཛ�ན་ཚན་གཅིག་གི་�ས་�ོལ་ཡིན་པ་ལས་རང་སོ་སོར་གནས་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་
ཞིག་མིན། �ོང་ཚ�ར་�མས་སེམས་དང་སེམས་�ང་གཉིས་�་�ེས་པའི་སེམས་�ང་གི་ཁོངས་�་གཏོགས།

�ིར་སེམས་�ང་ད�ེ་�ལ་�ི་ལམ་�གས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་�ང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་�ིས་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་དེ་ནི་བོད་པ་�ན་མོང་ནས་

ཁས་ལེན་�ེད། འདི་གཞིར་བཞག་ན་སེམས་�ང་�་བ�་ང་གཅིག་ཡོད་དེ། ཚ�ར་བ། འ�་ཤེས། སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་ལ་�ེད་པ་བཅས་�ན་
འ�ོ་�་དང༌། དེའི་�ེང་�་འ�ན་པ། མོས་པ། �ན་པ། ཏིང་འཛ�ན། ཤེས་རབ་བཅས་�ལ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ངེས་པའི་�བས་ཡོད་པའི་�ལ་ངེས་�་
ཡོད། ད་�ང་སེམས་དགེ་བའི་རང་བཞིན་�ི་གནས་�བས་�་ཡོད་པའི་དད་པ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ། �ེལ་ཡོད་པ། འདོད་ཆགས་མེད་པ། ཞེ་�ང་མེད་
པ། གཏི་�ག་མེད་པ། བ�ོན་འ�ས། ཤིན་�ངས། བག་ཡོད། བཏང་�ོམས། �མ་པར་མི་འཚ�་བ་བཅས་དགེ་བ་བ�་གཅིག་ཡིན། ད�ེ་བ་འདིའི་
ནང་�་�མས་པ་དང་�ིང་�ེ་�་�་དགེ་ཕན་ཆེ་བའི་ཚ�ར་བའི་རིགས་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད། ངོ་ཚ་དང་�ེལ་ཡོད་གཉིས་
ནི་གཞན་དང་མི་འ�་ཞིང༌། ངོ་ཚ་ནི་རང་ཉིད་�ི་དགེ་མིན་�ི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་�ིས་བ�ིབ་པའི་ཚ�ར་བའི་�ས་�ོབས་ཤིག་ལ་གོ་ཡང༌། �ེལ་
ཡོད་ནི་�བས་འདིར་གཞན་�་མཚན་�་�ས་ནས་མི་དགེ་བའི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་ལ་རང་ཉིད་འཛ�མ་པའི་སེམས་�ི་�ད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པས་

འདི་གཉིས་ཀར་ཚ�ར་བའི་ཆ་ཞིག་�ན།

ང་ཚ�ས་ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་སེམས་�ང་ལ་�་�བས་�མ་�ངས་�ར་ལས་མང་བ་དང༌། དེ་ཡང་�་མཚན་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་ནང་བ�ན་�་སངས་
�ས་�ི་གོ་འཕང་དོན་�་གཉེར་བའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་ཉོན་མོངས་ཆ་ཚང་བ་�ང་དགོས་པས་ཡིན། �་ཉོན་�ག་�ེ། འདོད་ཆགས། ཁོང་�ོ། ང་
�ལ། མ་རིག་པ། ཐེ་ཚ�མ། ལོག་�་བཅས་ཡིན། འདི་ཚ�་ལས་ཐོག་མ་ག�མ་ལ་ཚ�ར་བའི་ཆ་�གས་ཆེན་ཞིག་�ན། དེ་ནས་ཉེ་ཉོན་ཉི་�་�ེ། �ོ་བ་
དང༌། འཚ�ག་པ། འཁོན་འཛ�ན། �ག་དོག �མ་པར་འཚ�་བ། ༼འདི་དག་ཁོང་�ོ་ལས་འ�ང༌།༽ སེར་�། �གས་པ། �ོད་པ། འཆབ་པ། �ིང་བ།
༼འདི་དག་འདོད་ཆགས་ལས་འ�ང༌།༽ མ་དད་པ། ལེ་ལོ། བ�ེད་ངས། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ། ༼འདི་དག་མ་རིག་པ་ལས་འ�ང༌།༽ གཡོ། �།
ངོ་ཚ་མེད་པ། �ེལ་མེད། བག་མེད། �མ་པར་གཡེང་བ་བཅས་ཡིན། ༼འདི་དག་གཏི་�ག་དང་འདོད་ཆགས་�ང་འ�ེལ་ལ་བ�ེན་ནས་
འ�ང༌།༽ འདིར་�ངས་པའི་སེམས་�ང་མང་པོ་ཞིག་�ོང་ཚ�ར་�ི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། མཐའ་མར་སེམས་�ང་�་བ�་ང་གཅིག་གི་
ནང་གི་གཞན་འ�ར་བཞི་�ེ། གཉིད་དང༌། འ�ོད་པ། �ོག་པ། ད�ོད་པ་བཅས་ཡིན། གཞན་འ�ར་ཟེར་དགོས་དོན་ནི་སེམས་�ི་གནས་�ངས་
ལ་བ�ེན་ནས་འདི་ཚ�་དགེ་མི་དགེ་དང་�ང་བ�ན་དང་མ་བ�ན་གང་�ང་ལ་འ�ར་བས་ཡིན།

�བ་�ོགས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དག་གིས་�ོང་ཚ�ར་ལ་�་�ངས་མི་མ�ན་པ་རེ་འཛ�ན་པའི་�བ་�ོངས་ཤེས་

དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན། ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བས་�ོང་ཚ�ར་ལ་དགེ་མི་དགེ་གཉིས་�་ད�ེ། �བ་�ོགས་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་
བས་�ོང་ཚ�ར་ལ་ཕན་མི་ཕན་�ི་ད�ེ་བ་གཉིས་�་འ�ེད་པའི་ལམ་�གས་འདི་གཉིས་ཕན་�ན་འ�གས་མི་ཉན། �བ་�ོགས་པས་�ོང་ཚ�ར་�ེ་
�ག་པ་ཞིག་འ�ང་�བས་�ེད་པ་པོའི་�ོང་བ་གཞིར་བ�ང་ནས་�ོང་ཚ�ར་དེ་ཕན་པ་ཅན་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་�ེད། དཔེར་ན། འཇིགས་�ང་
ཕན་མེད་�ི་�ོང་ཚ�ར་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�་མཚན་ནི་འདིས་�ོང་མཁན་ལ་ཟང་ཟིང་གི་ཚ�ར་བ་མི་�ིད་པ་ཞིག་བ�ེད་པས་ཡིན།



ནང་ཆོས་�ི་ག�ང་�་སེམས་�ང་ལ་དགེ་མི་དགེ་ཡི་�ད་པར་འ�ེད་པ་ནི་སེམས་�ང་དེ་ཚ�ས་ལས་ཅི་འ�་ཞིག་བ�ེད་པ་དང་འ�ེལ། དེ་ཡང་
གང་ཟག་ཅིག་གི་�ན་�ོད་�ི་བདེ་དོན་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་�ེས་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། འདོད་ཆགས་�ིས་�ོ་�ང་ཞིག་བ�ེད་
�བ་�ང་ཉོན་མོངས་�ི་�ས་�་གཏོགས་པའི་�་མཚན་ནི། ཚ�ར་བ་འདི་རང་གཅེས་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ཅིང་�ོངས་པའི་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།
རང་གཅེས་འཛ�ན་�ིས་རང་ཉིད་གནོད་པའི་ལས་ལ་�ོར། འཇིགས་�ང་ནི་�ང་མ་བ�ན་དང་གཞན་འ�ར་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། འཇིགས་�ང་
གིས་�བས་འ�ལ་�ི་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་དགེ་མི་དགེའི་�་�ོད་གང་ཡང་�ལ་�ོང་�ེད་ཆོག �ོང་ཚ�ར་འདི་ཚ�ས་མིའི་�་�ོད་ལ་�ལ་�ེན་ཅི་འ�་
ཞིག་�ེད་པ་ནི་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་ཞིང༌། ནང་པའི་ག�ང་�་དེར་དོ་�ང་�་ཆེན་�ས་ཡོད། བོད་�ད་�་ཉོན་མོངས་དང་ལེགས་�ར་�་�ེཤ་ཟེར་
བའི་ཐ་�ད་འདི་ནང་སེམས་ནས་�ར་ག�ང་བ་ཞིག་ལ་གོ། ཉོན་མོངས་དེ་ཚ�འི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་�ི་སེམས་ཟང་ཟིང་�་བཏང་
ནས་རང་ཉིད་གཞན་དབང་�་འ�ོ་བར་�ེད་པའི་�གས་�ེན་འདི་ཡིན། དེ་དག་�ེ་�བས་རང་ཉིད་�ི་འདོད་པ་�ར་ལས་ལ་བ�ོན་པའི་རང་
དབང་དེ་བ�གས་ནས་རང་ཉིད་ལ་�ིན་ཅི་ལོག་�་སོང་བའི་�ོ་ཞིག་གིས་དབང་བ�ར་�ེད་�ི་ཡོད། མི་གཞན་དང་�་ཆེ་ས་ནས་འཇིག་�ེན་ལ་
རང་གཅེས་འཛ�ན་�ི་�ོ་ནས་འ�་ཤེས་འཛ�ན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་དེ་ཚ�འི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན་�བས། ཉོན་མོངས་དེ་དག་�ེ་�བས་ང་ཚ�འི་�ོ་
�་དོག་�་འ�ོ།

བོད་�་གཉིས་�ི་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ག�ང་�་སེམས་�ང་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་དང་འ�ར་�ོག ནང་གསེས་�ི་ད�ེ་བ། ཕན་�ན་
བར་�ི་འ�ེལ་བ་དང་�་འ�ས་བཅས་ལ་བ�ག་ད�ད་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�ས་འ�ག ང་ཚ�ས་འདིར་གཙ�་བོར་བ�ང་བའི་སེམས་�ང་གི་ད�ེ་བ་འདི་
འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་�ིས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་ཡོངས་�་འ�ས་པའི་སེམས་�ང་གི་�མ་�ངས་ཤིག་�་འདོད་མི་�ང་�ེ། དཔེར་ན།
འཇིགས་�ང་དང་དངང་འཚབ་�་�་ད�ེ་བ་འདིའི་ནང་�་མེད་�ང༌། སེམས་�ང་ད�ེ་�ལ་�ི་�ིག་གཞི་གཞན་�ི་ནང་�་�ད་ཡོད། སེམས་
�ང་གི་�མ་�ངས་འ�་མིན་བར་�ི་�ད་པར་ལ་མ་�ོས་པར་སེམས་�ང་གི་�མ་�ངས་དེ་ཚ�ས། ཕན་མེད་�ི་�ོང་ཚ�ར་�མས་ངོས་འཛ�ན་�ས་
ནས་�ོང་བ་དང༌། ཕན་པའི་སེམས་�ི་ངང་�ད་�མས་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་པའི་གཞི་�འི་དམིགས་�ལ་འདི་གཅིག་མ�ངས་�་མཚ�ན།

ངས་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་�ང་གི་�ོམ་གཞི་འདི་�བ་�ོགས་�ི་ཚན་རིག་གི་�ོང་ཚ�ར་�ི་གོ་�ོགས་

དང་ཇི་�ར་�ོར་བའི་ཐད་ལ་�ན་རིང་པོར་བསམ་�ོ་བཏང་�ོང༌། ༢༠༠༠ ལོའི་�ི་�་ག�མ་པའི་ནང་ཚ�གས་པའི་སེམས་དང་ཚ�་�ོག་གི་ཚ�གས་
འ�་ཐེངས་བ�་པའི་�བས་ངས་འདིའི་�ོར་ལ་�ར་ལས་�ང་བསམ་གཞིགས་ཟབ་མོ་ཞིག་�ེད་པའི་གོ་�བས་�ང༌། �་མཚན་ནི་ཚ�གས་འ�་དེའི་
བ�ོད་�་གཙ�་བོ་ནི་གནོད་འཚ�་ཆེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་�ི་རིགས་ཡིན་པར་མ་ཟད། �བ་�ོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཚ�གས་�ེ་ནས་�ོང་ཚ�ར་ཐད་�ི་ཆེད་
ལས་མཁས་པ་མི་�ང་བ་ཞིག་དྷ་རམ་ས་ལར་བ�ན་�ག་གཅིག་གི་བ�ོ་�ེང་ལ་ཆེད་�་ཕེབས་པས་ཡིན། ངའི་�ན་རིང་གི་ངོ་ཤེས་པ་�མ་ཉིག་
༼Daniel Goleman༽ནི་བ�ོ་�ེང་འདིའི་�ངས་འཛ�ན་པ་ཡིན། གང་ཟག་ཅིག་གི་སེམས་�ི་གནས་�ངས་དང་�ས་པོའི་འ�ོད་
བ�ེན་བར་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་�ོན་པའི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་�་མང་པོ་ཞིག་ང་ལ་ཐོག་མར་�ོད་མཁན་ཡང་ཁོང་

ཉིད་ཡིན། ཚ�གས་འ�་འདིའི་�ེང་�་ང་ཕོ་ལི་༼Paul Ekman༽ལ་�ག་འ�ད་�ང་བ་དང༌། ཁོང་ནི་�ོང་ཚ�ར་ལ་ལོ་ངོ་བ�་�ག་འགའ་
ཞིག་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ས་�ོང་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་མི་�ད་རིག་པ་�་བ་གཉིས་ཀ་རེད། ཁོང་དང་�ག་མ་ཐག་�་ངེད་གཉིས་�ི་བར་ལ་
�ོ་ཐག་ཉེ་བའི་ཚ�ར་བ་ཞིག་འ�ག ཁོང་གི་ལས་གཞིའི་�་བ་�་�ན་�ོང་�ད་མེད་ཅིག་ཡོད། འདི་�ར་བཤད་དོན་ཡང་�ོང་ཚ�ར་�ི་རང་བཞིན་
དང་དེ་དག་གི་ཡོངས་�བ་�ི་�ད་ཆོས་སོགས་�ི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་ཇེ་ལེགས་�་བཏང་ན། ང་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མི་ཕན་�ན་གཉེན་ཉེའི་འ�་ཤེས་དེ་
གོང་འཕེལ་གཏོང་�བ། ད་�ང་ཕོ་ལིས་ད�ིན་�ད་�ི་ཐོག་ནས་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བས་ཁོང་གི་�ད་ཆ་དལ་�ོད་རན་པས་ངས་དཀའ་ངལ་
མེད་པར་�ོགས་�བ།

ངས་ཁོང་གི་འ�ེལ་བཤད་ལས་�ོང་ཚ�ར་�ོར་�ི་ཚན་རིག་གི་གོ་�ོགས་ཆེས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་�ང༌། དེང་རབས་�ི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་
རིག་གིས་�ོང་ཚ�ར་ལ་�་བའི་�ོང་ཚ�ར་དང༌། མི་འགའ་ཤས་�ིས་ཚད་མཐོ་བོའི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�ོང་ཚ�ར་ཟེར་བ་བཅས་གཉིས་�་ད�ེ་བ་དང༌།



�་བའི་�ོང་ཚ�ར་ཞེས་པ་ནི་ཡོངས་�བ་དང་�ན་�ེས་ཡིན་པར་འདོད་པའི་�ོང་ཚ�ར་དག་ལ་གོ། ནང་པའི་ག�ང་�་སེམས་�ང་གི་�མ་�ངས་
མི་འ�་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་�ར། ཚན་རིག་ལའང་�ོང་ཚ�ར་ད�ེ་�ལ་མི་འ�་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་འ�ག གང་�ར་ཕོ་ལིས་བ�ོད་པའི་�མ་
�ངས་དེར་ནང་གསེས་�ི་ད�ེ་བ་བ�་�ན་ཏེ། ཁོང་�ོ་དང༌། འཇིགས་�ང༌། �ོ་ག�ང༌། ཞེན་ལོག �ད་གསོད། ཧ་ལས་པ། དགའ་�ིད། གནོང་
བ། འ�ོད་ག�ང༌། ངོ་ཚ་བཅས་ཡིན། ནང་པའི་ག�ང་�་ཡོད་པའི་སེམས་�ང་གི་�མ་�ངས་�ར་�ོང་ཚ�ར་འདི་དག་རེ་རེ་ནས་ཚ�ར་བའི་རིགས་
ཁག་ཅིག་མཚ�ན། ཚད་མཐོ་བོའི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�ོང་ཚ�ར་ནི་ཡོངས་�བ་�ི་རང་བཞིན་�ན་པའི་�ོང་ཚ�ར་�ི་རིགས་འ�་མིན་ཞིག་ལ་གོ། དེ་
དག་མངོན་�་འ�ར་�ལ་ནི་�ོགས་མང་པོ་ཞིག་ན་འཚ�་བའི་གོམས་གཤིས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་རེད། བ�ེ་བ་དང༌། ང་�ལ། �ག་དོག་�་�་�ོང་
ཚ�ར་འདིའི་རིགས་�་གཏོགས། ཚན་རིག་པའི་�་�ལ་ལ་�་བའི་�ོང་ཚ�ར་དེ་�མས་གཙ�་བོ་�ད་པའི་ཆ་ཤས་subcortical
structures of the brainའདིའི་ནང་�་འ�ང་ཡང༌། ཚད་མཐོ་བོའི་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�ོང་ཚ�ར་�མས་�ད་པའི་ཆ་ཤས་
neocortexའདི་དང་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། �ད་པའི་ཆ་འདི་ཕལ་ཆེ་བ་འ�ོ་བ་མིའི་འཕེལ་འ�ར་�ི་ནང་�་འཕེལ་�ས་�ང་བ་དང༌།
རིགས་པ་�་�་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་�ོའི་�ེད་ལས་�ང་�ད་པའི་ཆ་འདིའི་ནང་�་འ�ང༌། ཚན་རིག་གིས་གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་ཡོན་འདི་ཚ�་
ཚང་མས་�ར་�་འཕེལ་�ས་�ེད་བཞིན་པའི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་ཞིག་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་འ�ས་�་མཚ�ན་པས། གཅིག་མ�ན་�་གཏན་འབེབས་
མ་�ས་པའི་�ོན་�་�ེ་ཚན་འདིའི་གཞི་�འི་�་བའི་བཟོ་བཀོད་ལ་འ�ར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ོ་�ིད།

ནང་པའི་འདོད་�ལ་ལ་ཉོན་མོངས་ནི་སེམས་ཅན་ཚང་མར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཉོན་མོངས་གཙ�་བོ་�མས་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་�ང༌། གཏི་
�ག་ག�མ་�ི་�མ་པ་འ�་མིན་�་མཐོང༌། སེམས་ཅན་�ི་རིགས་འགའ་ཤས་ཏེ་འ�ོ་བ་མི་�་�་ལ་མཚ�ན་ན་ཉོན་མོངས་དེ་ཚ�་མངོན་�་འ�ར་
�ལ་ནི་ཤིན་�་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་ཡང༌། གཞན་འགའ་ལ་མཚ�ན་ན་དེ་དག་གི་མངོན་�ལ་ནི་�་མོ་མ་ཡིན་པར་ཕར་�ོལ་�ི་རང་བཞིན་མངོན་
གསལ་�་ཡོད། ཅི་ཙམ་�ིས་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་དེ་ཙམ་�ིས་ཉོན་མོངས་དེ་ཚ�་ལ་ཆེད་�་�ོ་ཞིག་གིས་�ངས་འཛ�ན་�ེད་
�བ་པ་�ང་ཞིང་�ན་�ོང་གིས་མ་བ�ལ་བར་རང་འ�ལ་�་འ�ང༌། དེ་ལས་�ོག་�ེ། �ོང་ཚ�ར་�ི་མངོན་�ལ་�་མོ་�མས་�ད་ཡིག་དང་འ�་
ཤེས་�་�འི་�ེན་�ི་དབང་�་འ�ོ། དེའི་�ིར་དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་གི་�ོང་ཚ�ར་�ི་ད�ེ་བ་གཞིར་བཞག་ན་�་བའི་�ོང་ཚ�ར་�མས་འཕེལ་
འ�ར་�ི་ཆ་ནས་�་མོ་ཡིན་པའི་�ད་པའི་ཆ་ཤས་དང་འ�ེལ་ཞིང༌། �ད་འ�ོ་ལའང་ཡོད་པའི་�་�ལ་འདི་ནང་པའི་གོ་�ོགས་དང་གཅིག་
མ�ངས་ཡིན་པར་�ང༌།

�ོང་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཞེ་�ང་�་�་ཉོན་མོངས་�ི་�ོང་ཚ�ར་དང་�ིང་�ེ་�་�་དགེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་བར་�ི་�ད་པར་ནི། ཉོན་མོངས་�ིས་རང་
ཉིད་ཆགས་སའི་གང་ཟག་ཅིག་གམ། རང་ཉིད་མི་དགའ་བའི་�་དང་�ི་�་�་�ལ་རགས་པ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་�ེང་�་�ོ་�ེ་གཅིག་�་གཏོད་པར་
�ེད། འོན་�ང༌། དགེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་�མས་ད�ེར་མེད་�་�བ་པས་�ོ་�ེ་དེ་གང་ཟག་ཅིག་གམ་ཆོས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་�ེང་�་ཚ�ད་འཛ�ན་མི་
�ེད། དེའི་�ིར་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་ཉོན་མོངས་ལས་དགེ་སེམས་ལ་�ོའི་འཛ�ན་པའི་�བ་ཆ་ཆེ་བའི་�་�ལ་ཞིག་ཡོད། དོན་
གནད་འདི་ཡང་�བ་�ོགས་�ི་ཚན་རིག་དང་�ོས་བ�ར་�ས་ནས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་�་ནི་དང་བ་འ�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་�ིད།

�ོང་ཚ�ར་�ི་ཚན་རིག་གི་�ང་གཞི་ནི་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པ་ཡིན་པས་འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་�་�ལ་དེ་ཡོངས་འ�ས་�ི་འཆར་�ོའི་�ོམ་

གཞི་ཞིག་རེད། འདིའི་དོན་ནི་ཚན་རིག་གིས་�ོང་ཚ�ར་སོ་སོའི་དབང་�འི་�ེ་དངོས་�ི་�ེན་གཞི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པར་མ་ཟད། རང་�ང་གི་
འདེམས་�ག་གི་ནང་�་�ོང་ཚ�ར་སོ་སོར་�ེད་ལས་ཅི་ཡོད་�ི་ཐོག་ནས་དེ་དག་གི་ཐོག་མའི་�ང་�ངས་�ོགས་པར་འབད་བ�ོན་�ེད་པ་དེ་ཡིན།

དོན་ངོ་མར་ངས་འཕེལ་འ�ར་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཟེར་བའི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་ཞིག་ཡོད་པ་གོ་�ོང༌། འཕེལ་འ�ར་རིག་པའི་འ�ེལ་བཤད་
�ིས་འཇིགས་�ང་དང༌། ཁོང་�ོ། འདོད་ཆགས་�་�འི་�་བའི་�ོང་ཚ�ར་དེ་དག་གི་ཐོག་མའི་�ང་�ངས་ལ་གསལ་བཤད་ངེས་ཅན་ཞིག་�ེད་
�བ་པར་�ང༌། འོན་�ང༌། �ོང་ཚ�ར་སོ་སོ་�ད་པའི་ཆ་ཤས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་མ�ད་�ོར་�ེད་པའི་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པ་�་བའི་ལས་གཞི་



�ར། འཕེལ་འ�ར་རིག་པ་གཞི་�ར་བཞག་པའི་ད�ད་ཐབས་འདིའི་ནང་�་�ོང་ཚ�ར་�ི་ཁམས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དེ་དང་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་
བའི་�ད་ཆོས་�མས་འ�ད་�་ནི་དཀའ་མོ་རེད།

ཕོ་ལི་དང་�ོས་བ�ར་�ེད་པའི་�བས་དང་བ་འ�ེན་པའི་བ�ོད་གཞི་གཞན་ཞིག་�ེད་པ་ནི་�ོང་ཚ�ར་�ི་�ོགས་གཅིག་དང༌། སེམས་ཁམས་དང་
གཤིས་�ད་�ི་�ོགས་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ད་པར་དེ་རེད། �ོང་ཚ�ར་�ད་ཅིག་ལ་མ་གཏོགས་�ན་མི་བ�ན་པར་འདོད་�ང༌། སེམས་
ཁམས་ཉིན་གཅིག་གི་�ས་�ན་�་�་ལ་�ན་བ�ན། གཤིས་�ད་ནི་དེ་ལས་�ང་རིང་�་གནས་ཤིང་�བས་འགར་ཚ�་གང་བོར་འ�ར་བ་མེད།
དཔེར་ན། དགའ་བ་དང་�ོ་བ་ནི་�ོང་ཚ�ར་ཡིན་པ་དང་�ག་�་�ོང་�ེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང༌། འོན་�ང༌། བདེ་བ་དང་�ག་
བ�ལ་སེམས་ཁམས་�ི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་དེ་དག་�ོང་�ེད་�ི་ཐད་ཀའི་�་�ེན་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་ནི་ལས་�་པོ་མིན། འཇིགས་�ང་ནི་
�ོང་ཚ�ར་ཞིག་ཡིན་ཡང་སེམས་�ལ་ནི་དེ་དང་ཆ་འ�་བའི་སེམས་ཁམས་ཡིན། འོན་�ང༌། གང་ཟག་ཅིག་ལ་སེམས་�ལ་�ེད་པའི་�ོའི་ཁ་�ོགས་
ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་ཚ�་དེ་ནི་གང་ཟག་དེའི་གཤིས་�ད་�་འདོད། ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་�་�ོང་ཚ�ར་དང་སེམས་ཁམས་བར་ལ་
�ད་པར་དངོས་�་�ེས་མེད་�ང༌། �ན་བ�ན་པ་དང་མི་བ�ན་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་འ�་མིན་བར་�ི་�ད་པར་དང་དེ་དག་གི་གཞི་�འི་
འཕེལ་�ོགས་སོགས་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད།

�ོང་ཚ�ར་�ེ་�ག་པ་�མས་རང་�ང་གི་བག་ཆགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་བ་དང་དེ་དག་གིས་�་�ོད་ངེས་ཅན་ཞིག་འ�ང་བར་

�ེན་�ེད་པའི་�་�ལ་འདི་དང༌། �ག་པར་�་དགེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་ནི་སེམས་པའི་�ས་�ོལ་�ིས་�ངས་འཛ�ན་�ེད་�བ་པའི་�་�ངས་བཅས་ནི་
ནང་པའི་�ོམ་�བ་�ི་ཉམས་ལེན་ལ་མཚ�ན་ན་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་གོ་�ོགས་འདི་ནི་�མས་པ་དང་�ིང་�ེ་བ�ེད་པ།
ཡང་ན་ཞེ་�ང་དང་ཁོང་�ོ་�་�་གནོད་འཚ�་ཆེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་འཇོམས་པར་�ེད་པའི་ཉམས་ལེན་གཙ�་བོ་ཁག་གི་�ང་གཞི་ཡིན། སེམས་�ང་�ེ་
�ག་པ་ཁག་གི་�་འ�ས་�ི་�ས་�ོབས་དང༌། དེ་དག་གི་�ིའི་�ེན། �ོན་�་འ�ོ་བ་དང་�ན་�་ཐོན་པའི་སེམས་�ི་འ�ར་འ�ོས། དེ་བཞིན་�ོའི་
འཛ�ན་པ་དང་�ོང་ཚ�ར་�ི་�ང་བ་གཞན་དང་འ�ེལ་�ལ་བཅས་ལ་ཞིབ་ཅིང་�་བའི་བ�ག་ད�ད་�ས་ཡོད་པ་ནི་ཉམས་ལེན་�ི་�བ་ཆ་གཙ�་བོ་

ཞིག་ཡིན། ཐེངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ངས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་དང༌། གསོ་བཅོས་�ི་�ེ་ཚན་འ�་མིན་ནས་ཡིན་པའི་སེམས་ནད་ད�ད་པའི་
མཁས་དབང་མང་པོ་དང་�ན་�་བ�ོ་�ེང་�ས་�ོང༌། ཁོང་ཚ�ས་�ང་�ོང་ཚ�ར་�ི་�་�ེན་ལ་གཅིག་མ�ངས་�ི་དོ་�ང་�ེད་�ི་འ�ག ངའི་
བསམ་�ལ་ལ་དངོས་ཡོད་ལག་བ�ར་�ི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་�ེ་ཚན་དེ་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་ཡང་�་གཏོང་བར་འབད་བ�ོན་�ེད་པར་�ོས་ན། དེ་
ཚ�འི་�་བའི་དམིགས་�ལ་ཡང་ནང་པའི་དམིགས་�ལ་དང་མ�ངས།

ནང་པའི་�ོམ་�བ་ཉམས་ལེན་�ི་�་བའི་དམིགས་�ལ་ནི་�ག་བ�ལ་�ང་�་གཏོང་�་དེ་ཡིན། ང་ཚ�ས་མཐོང་གསལ་�ར་ཚན་རིག་གིས་�ག་
བ�ལ་�ི་དང༌། �ག་པར་�ས་�ང་དང་འ�ེལ་བའི་�ག་བ�ལ་�མས་ཡང་�་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་�་ཆེན་ཞིག་�ས་ཡོད། ལས་དོན་འདི་ནི་
ཧ་ཅང་ལེགས་པ་དང་ང་ཚ�་ཚང་མར་དེ་ལས་�་མ�ད་�་ཁེ་ཕན་ཐོབ་པའི་རེ་བ་བདག་ལ་ཡོད། འོན་�ང༌། ཚན་རིག་མ�ན་བ�ོད་�ེད་པ་དང་
ཉེན་ཁའང་མང་�་འ�ོ། ཁོར་�ག་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པ་དང༌། དོན་ངོ་མར་འ�ོ་བ་མི་�ིའི་འཕེལ་�ས་�ི་ཁ་�ོགས་བ�ར་�བ་པའི་ཚན་རིག་
གི་�ས་�ོབས་དེ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚད་གཞི་ལ་�ེབས། དེའི་�ིར་ལོ་�ས་�ི་ནང་ཐེངས་དང་པོར་རང་ཉིད་གསོན་གནས་�ི་ཆེད་�་�ན་�ོད་�ི་
འགན་�ར་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་གི་ལག་བ�ར་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འ�ལ་ལས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་གསར་བཟོ། དེ་བཞིན་ཞིབ་འ�ག་གི་
ཁ་�ོགས་བཅས་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་དགོས་པའི་�ས་ལ་བབས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་དབང་�འི་�ེ་དངོས་རིག་པའི་
ཞིབ་འ�ག་དང༌། དེ་བཞིན་ནང་པའི་སེམས་�ི་�མ་གཞག་སོགས་བཀོལ་�ོད་�ས་ཏེ། དགེ་མཚན་�ན་པའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་�མས་ཆེད་�་
བ�ེད་བ�ིང་�ས་ནས་བདེ་བ་�ན་པ་ནི་�ལ་མ�ན་�ི་�་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང༌། རང་ཉིད་དང༌། རང་ཉིད་འཚ�་སའི་རང་�ང་ཁམས་ཆེན་
པོའི་�ེ་�ན་དག་གི་རིགས་�ན་�ི་གསང་�གས་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་འགོ་བ�མས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་�གས་པ་མ་ཡིན་ནམ། �ི་བ་འདི་ལ་
ཚན་རིག་པ་དང་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་གཉིས་ཀས་ངེས་པར་�་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས།། །།



མཆན།

�ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག ༼cognitive science༽

སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང༌། �ོག་�ད་ཚན་རིག �ོའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ། བ�་�ོད་རིག་པ། དབང་�འི་ཚན་རིག �ེ་དངོས་འཕེལ་འ�ར་རིག་པ་
དང་བཅོས་མའི་རིག་པ་སོགས་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་འདིའི་ནང་�་འ�ས། ཡིན་ཡང༌། �ོའི་འཛ�ན་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོར་ཤེས་པ་�ལ་ལ་
འ�ག་�ལ་དེར་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�ི་ཡོད།

བསམ་�ོའི་གསོ་བཅོས། ༼cognitive therapy༽

སེམས་གཅོང་བཅོས་ཐབས་ཤིག་�ེ། ནད་པ་ཚ�འི་བསམ་�ོ་གཏོང་�ངས་ལ་འ�ར་བ་བཏང་ནས་སེམས་གཅོང་གསོ་བར་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
རེད།

�མ་ཉིག ༼Daniel Goleman 1946-༽

�ལ་�ིའི་�ེང་ན་�གས་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་�་བ་ཞིག་�ེ། ཁོང་གིས་དཔེ་དེབ་གསར་�ོམ་དང་ཚན་རིག་གི་གསར་འགོད་པའི་
ལས་ཀའང་�ེད་�ི་ཡོད། གནོད་འཚ�་ཆེ་བའི་�ོང་ཚ�ར་ཟེར་བའི་ཁོང་གི་དཔེ་དེབ་དེའི་བ�ོད་�་ནི་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་དབང་�འི་ཚན་པ་
ཚ�འི་བར་�་�ང་བའི་བ�ོ་�ེང་ཁག་ཅིག་རེད་འ�ག

མི་�ད་རིག་པ། ༼anthropology༽

མིའི་རིགས་�ི་དར་�ས་དང་རིག་ག�ང་གི་�ང་རིམ་སོགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་ཞིག་�ེ། �ི་ཚ�གས་རིག་པ་དང་མི་འ�་
བར་མི་�ད་རིག་པས་ལོ་�ས་གཙ�་བོར་འཛ�ན།

�ན་�ོད་རིག་པ་དང༌། རིགས་�ན་�ི་ཚན་རིག་གསར་པ།

༄༅། །རིགས་�ན་ཚན་རིག་གསར་པའི་འཕེལ་�ས་ལ་དོ་�ང་�ེད་བཞིན་པའི་མི་གང་མང་ཞིག་གིས་བ�ོད་�་འདིའི་ཐད་ལ་མང་ཚ�གས་�ིས་�ོ་
གཡེང་ཆེན་པོ་�ེད་བཞིན་པ་�ོགས་�བ། �ོ་གཡེང་དེ་ནི་རིགས་�་ནས་རིགས་�ས་བཀོད་འདོམས་བར་�ི་གནད་དོན་ཐམས་ཅད་དང་འ�ེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འཛམ་�ིང་གི་ས་ཆ་གང་�་ཡང་བཟའ་བཅའི་རིགས་�ན་བཟོ་ལས་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད། འ�་རིགས་�ི་ཐོན་�ེད་ལ་
འཕར་�ོན་�ས་ཏེ་འཛམ་�ིང་གི་མི་འབོར་འཕེལ་བཞིན་པ་འདིའི་གསོ་�ོང་གི་དོན་�། རིགས་�ན་ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་ཐོན་འབབ་�ར་ལས་ཆེ་
ཞིང་ནད་རིགས་�ི་གནོད་འཚ�་�ར་བཞིན་མི་ཕོག་པའི་�ི་ཤིང་གི་�ེ་འཕེལ་གསར་པ་བཟོ་�བ། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལས་�ང་བའི་གསར་
གཏོད་འདི་ཚ�འི་ཕན་ཡོན་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་མངོན་གསལ་རེད། བཟའ་བཅའི་རིགས་�ན་བཟོ་ལས་�ིས་ས་བོན་མེད་པའི་�་འ�ས་ཤིང་ཏོག་
དང༌། �ས་�ན་རིང་པོར་ཉར་ཚགས་�ེད་ཆོག་པའི་�་�། ཞིང་ཁའི་ནང་�་འ�་ཡིས་གནོད་པ་�ེད་མི་�བ་པའི་�ོ་དང་འ�་རིགས་སོགས་
གསར་གཏོད་�ས་ཟིན། འདི་ནི་ཚན་རིག་གི་�ོག་བཟོའི་�ང་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་ཡིན། མདོར་ན། ཚན་རིག་པ་ཚ�ས་
�ོ་མ་�ོ་�་�འི་ནང་�་འ�་�ོམ་འ�་མིན་�ི་རིགས་�ས་ཁབ་བ�བས་ནས་ཞིང་ལས་�ི་ཐོན་ཟོག་ཡར་�ས་གཏོང་བར་ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་�ེད་

བཞིན་པའི་གསར་འ�ར་ཡང་ངས་བ�གས་�ོང༌།



འོན་�ང༌། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་གསར་གཏོད་�ས་ནས་རིགས་�ན་�ི་བཟོ་བཀོད་�ི་ལ་འ�ར་བ་གཏོང་གི་ཡོད། �ི་ཤིང་གི་རིགས་དང༌། ས་ཞིང༌། ཁོར་
�ག་བཅས་ལ་�གས་�་�གས་�ེན་གང་འ�་ཞིག་ཐེབས་པ་ང་ཚ�ས་�ོགས་�བ་བམ། རིགས་�ན་བཟོ་ལས་འདི་ལ་ཚ�ང་ལས་�ི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་ཡིན། འོན་�ང༌། ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་གང་ཞིག་དགོས་མཁོ་ཆེ་མིན་ཐག་གཅོད་�ེད་�བ་བམ། ཁོར་�ག་གི་རང་བཞིན་ནི་ཕན་�ན་�ེན་
ཅིང་འ�ེལ་བའི་�་�་�་མོ་ཞིག་ཡིན་པས་དེའི་འ�ང་འ�ར་ལ་�ོན་དཔག་�ེད་པའི་�ས་པ་ང་ཚ�ར་ཇི་�ར་ཡོད་དམ་�མ།

རིགས་�ན་�ི་འ�ར་�ོག་ནི་ལོ་ངོ་བ�་�ག་�ོང་�ག་གི་ནང་�་རང་�ང་གི་འཕེལ་འ�ར་ལ་བ�ེན་ནས་དལ་�ར་�ང་བ་དང༌། མིའི་�ད་པའི་
འཕེལ་འ�ར་ནི་ལོ་ངོ་ས་ཡ་འགའ་ཤས་�ི་ནང་�་�ང༌། ང་ཚ�ས་འབད་བ�ོན་�ས་ཏེ་རིགས་�ས་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་�ས། �ི་ཤིང་དང་�ད་
འ�ོ། ཐ་ན་མིའི་རིགས་བཅས་�ི་འཕེལ་འ�ར་ལ་རང་�ང་མ་ཡིན་པའི་འཕེལ་ཚད་�ི་འ�ར་འ�ོས་མ�ོགས་པོ་ཞིག་བཙན་དབང་�་�ོན་པའི་
ཉེན་ཁ་ཤིན་�་ཆེ། ཡིན་ཡང༌། ངས་འདིར་བཤད་བཞིན་པའི་དོན་�ིང་ནི་ཚན་རིག་གི་�ེ་ཚན་འདིའི་ནང་�་འ�ང་བཞིན་པའི་དར་�ས་�མས་
ངེས་པར་�་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས་�ལ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ�ས་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གསར་པ་འདིའི་�གས་བ�ན་�ི་�གས་�ེན་འགའ་ཤས་
ཤིག་ངེས་པར་�་�ོགས་དགོས་པ་དེ་ཡིན།

ཧ་ཅང་ཛ་�ག་གི་གནད་དོན་འདི་ཚ�་ཚན་རིག་རང་ལ་འ�ེལ་བ་གཙ�་བོ་མེད། རིགས་�་དང༌། རིགས་�ན་�ི་གསང་�གས་�ོལ་བ་�་�་གསར་
�་བ�ན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་�ས་�ོབས་སོགས་�ན་�ོད་དང་མ�ན་པའི་�ོ་ནས་བཀོལ་�ོད་ཇི་�ར་�ེད་�་འདི་དང༌། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་དང་
�ད་འ�ོ་ཙམ་�་མ་ཟད། ང་ཚ�འི་�ེན་གཞིར་�ར་པའི་ཁོར་�ག་ནང་གི་�ི་ཤིང་སོགས་�ི་རིགས་�ས་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་�བ་པའི་དངོས་
ཡོད་གནས་�གས་བཅས་ལ་འ�ེལ་བ་གཙ�་བོ་ཡོད། ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་ལས་�ང་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་དེའི་�ས་�ོབས། ང་ཚ�འི་འགན་�ར་
བར་�ི་འ�ེལ་བ་འདི་ཛ་�ག་གི་གནད་དོན་དེ་ཚ�འི་གཞི་�་ཡིན།

ཚན་རིག་གིས་གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་ཚ�ང་ལས་�ི་ཁེ་ཕན་ཞིག་ཡོད་ཚ�། �ེར་བདག་ཁེ་ལས་དང༌། ག�ང་
འ�ེལ་�ི་ཚ�ང་�ེ་གཉིས་ཀས་དེར་མ་འ�གས་དང་དོ་�ང་�་ཆེན་�ེད། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་�ི་�་ཚད་མཐོ་བ་དང་འ�ལ་ལས་གསར་གཏོད་
�ི་�་�ོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། ང་ཚ�ས་ཅི་ཞིག་�ེད་པ་ལ་ཚད་བཀག་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་རང་ཉིད་�ི་འཆར་�ང་གིས་མ་འདང་བ་དེ་རེད། དེང་�ས་�ོན་
མེད་�ི་ཤེས་ཡོན་དང་�ས་�ོབས་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་གནད་འགག་གི་གནས་�ངས་ཤིག་གི་ནང་�་�ང་�་བ�ག་ཅིང༌། ཤེས་ཡོན་དང་�ས་�ོབས་�ི་
ཚད་གཞི་ཅི་ཙམ་མཐོ་�་�ིན་པ་དེ་ཙམ་�ིས་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ན་�ོད་འགན་�ར་དེ་ཡང་ངེས་པར་�་�་བ�ེད་དགོས།

ང་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མིའི་�ན་�ོད་རིག་པ་ཕལ་ཆེ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་�བ་�ེན་ལ་ཞིབ་�་�ས་ཚ�། ཤེས་ཡོན་དང་�ས་�ོབས་གཉིས་�ན་�ོད་
�ི་འགན་�ར་ཞིག་དང་�ེལ་དགོས་པའི་�་བ་འདི་ནི་དེ་དག་གི་�ང་གཞི་གཙ�་བོ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་�ོགས་�བ། ཉེ་ཆར་བར་�་�ན་�ོད་རིག་
པའི་�་འཛ�ན་འདི་ལ་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་དེ། འ�ོ་བ་མིའི་�ན་�ོད་�ི་རིགས་�ོབས་དེ་ཤེས་ཡོན་�ི་དར་�ས་དང་དེའི་�ས་�ོབས་གཉིས་
དང་མཉམ་བ�ོད་�ས་ཡོད། འོན་�ང༌། �ེ་དངོས་རིགས་�ན་�ི་ཚན་རིག་གི་�ས་�བས་གསར་པ་འདིར་�ན་�ོད་�ི་རིགས་�ོབས་དང་ང་ཚ�འི་
འ�ལ་ལས་�ི་�ས་�ོབས་བར་�ི་�ོང་ཆ་ནི་ཤིན་�་ཆེ་ཞིང་ཛ་�ག་ཡིན། རིགས་�ན་ཚན་རིག་གསར་པའི་ནང་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་དང་
འ�ལ་ལས་གསར་གཏོད་�ི་འཕེལ་�ས་�ར་བས། ད་�འི་�ན་�ོད་�ི་རིགས་�ོབས་�ིས་འ�ར་�ོག་དེ་ཚ�འི་�ེས་ཟིན་�བ་པ་ཧ་ལམ་ཁག་པོ་
རེད། རིང་པོ་མི་འགོར་བའི་འ�ང་འ�ར་�ི་ནང་དངོས་�་འ�ང་�ིད་པ་ནི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ི་འ�ར་�ོག་གཙ�་བོ་
མ་ཡིན་པར། �ིད་ག�ང་གི་དཔལ་འ�ོར་དང༌། ཆབ་�ིད་དང་ཚ�ང་ལས་ད�ལ་�ི་�ིས་གཞི་སོགས་དང་འ�ེལ་བའི་�ོ་ནས་འ�ལ་ལས་གསར་
བཟོ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་�་དེ་རེད། ད་�་ང་ཚ�ས་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་བཙལ་ནས་དེའི་འ�ལ་ལས་�ི་�ས་པ་བཀོལ་དགོས་མིན་ནི་གནད་དོན་ཞིག་
མིན། དེ་ལས་�ན་�ོད་�ི་འགན་�ར་ཞིག་གཞི་�ར་བཞག་ནས་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་འདི་དང་འདིའི་�ས་�ོབས་འོས་ཤིང་འཚམ་པའི་�ོ་ནས་
བཀོལ་�ོད་ཇི་�ར་�ེད་�་ནི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན།



དེང་�བས་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་གསར་བ�ེས་ཐད་ཀར་�གས་�ེན་ཐེབས་ས་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། ངའི་གོ་�ོགས་ལ་དེང་སང་
གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས། མིའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་བ�ིགས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ེ་དངོས་�ས་འ�ར་རིག་པའི་
གསོ་བཅོས་�ི་མ་དཔེ་ལས་ཕ་རོལ་�་བ�ལ་ནས། རིགས་�ན་ཚན་རིག་�ང་གཞིར་བཞག་པའི་གསོ་བཅོས་�ི་མ་དཔེ་ཞིག་�ེད་པའི་�ས་�བས་
གསར་པ་ཞིག་འཆར་བའི་ཡིད་ཆེས་�ེད། མི་དང་�ད་འ�ོ་ལ་མཚ�ན་ན། མ་ཡི་མངལ་�་�མ་མ་ཐག་ནས་ན་ཚ་མང་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་�ི་�ེང་�་
རིགས་�ན་�ི་ངོས་ནས་�བ་པ་གསར་�་ཤེས་�ོགས་�ང་བས། ནད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་མཚན་ཉིད་�ང་འ�ར་བ་འ�ོ་འགོ་�གས་ཟིན། ནད་
རིགས་དེ་ཚ�་འགའ་ཞིག་ལ་རིགས་�ན་�ི་བཅོས་ཐབས་ཡང་དག་ཅིག་�ེད་པར་ད་�ང་�ས་�ན་གང་འཚམ་ཞིག་དགོས་�ང་�ེད་མི་�ིད་པ་

ཞིག་�་མཐོང་གི་མེད། མདོར་ན། རིགས་�ན་�ི་བཅོས་ཐབས་དང༌། འདི་དང་འ�ེལ་བའི་རིགས་�ས་�ི་བཀོད་འདོམས། �ག་པར་མིའི་�མ་
མའི་གནས་རིམ་�ི་རིགས་�ས་བཀོད་འདོམས་བཅས་�ི་གནད་དོན་འདི་ཚ�ས་ད་�་ནས་ང་ཚ�འི་�ན་�ོད་�ི་རིགས་�ོབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཚབས་

ཆེན་ཞིག་�ོད་བཞིན་ཡོད།

ངའི་�་�ལ་ལ། དཀའ་ངལ་འདིའི་ཆ་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་ང་ཚ�ས་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་འདི་ལག་བ�ར་ཇི་�ར་�ེད་པ་ལ་�ག་ཡོད། �ོན་མ་ཡིན་ན་ང་
ཚ�ས་རིགས་�ས་ངེས་ཅན་འགའ་ཤས་ཤིག་�ོ་ནད་དང༌། �ན་ནད། ཐ་ན་�ས་པ་བཅས་�ི་�ན་�ེན་�་འ�ོ་བ་�ོགས་མེད། ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་
ནད་རིགས་འདི་དག་གིས་མནར་�་མིན་པར་བསམས་པ་དང༌། གལ་ཏེ་འདི་དག་གིས་མནར་ཚ�་ང་ཚ�ས་གདོང་ལེན་�ས་ཡོད། འོན་�ང༌། རིང་
པོ་མི་འགོར་བར་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གིས་གང་ཟག་�ེར་སོ་སོ་དང་ནང་མི་ལ་�ིས་པ་དང་དར་མ་དང་དར་ཡོལ་བཅས་�ི་�ས་�བས་གང་�ང་

�་རང་ཉིད་�ི་�ོག་གཅོད་པའམ། རང་ཉིད་ལ་གནོད་འཚ�་ཚབས་ཆེན་�ེད་པའི་རིགས་�ས་ཡོད་པར་བཤད་�བ། ཤེས་ཡོན་འདིས་ང་ཚ�འི་
འ�ོད་བ�ེན་དང་ནད་རིགས་�ི་མཚན་ཉིད་མཐའ་གཅིག་�་བ�ར་�བ། དཔེར་ན། གང་ཟག་ཅིག་ད་�་བདེ་ཐང་ཡིན་ཡང་རིགས་�ན་�ི་
འཕེལ་�ོགས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ཡོད་ཚ�་ཁོ་ལ་མ�ོགས་པོར་ནད་�ིས་ག�ང་བ་ཟེར་བའི་མིང་ཞིག་འདོགས་�ིད། ང་ཚ�ས་འདི་འ�འི་ཤེས་ཡོན་�ིས་
ཅི་ཞིག་�ེད་དམ། ང་ཚ�ས་འདི་འ�འི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལོག་�་མ་སོང་བར་ཕན་ཐོགས་�ན་པའི་�ོ་ནས་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་ཁག་�ར་�ེད་�བ་
བམ། འདིས་�ེར་རམ་�ི་ཚ�གས་དང་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་ཏེ། �ེ་འཕེལ་དང༌། གཉེན་ཉེའི་འ�ེལ་བ། �་པ་ལས་�གས། ཉེན་�ང་གི་ཚ�ང་ལས་
སོགས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ངེས་པས་ཤེས་ཡོན་འདི་བདག་གཉེར་�ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་�་ཞིག་ལ་ཡོད་དམ། ནད་�ི་ངོ་བོར་འ�ོ་བའི་རིགས་�ས་
ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�འི་གཏན་�ོགས་�་འ�ར་�ིད་པའི་མཛའ་�ོགས་ལ་�ང་པོར་བཤད་དགོས་སམ། འདི་ཚ�་ནི་
རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་དང་འ�ེལ་བའི་�ི་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་རེད།

རིགས་�ན་�ི་�ོན་དཔག་འདིའི་རིགས་�ས་�ན་�་འ�ལ་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་པས་མ་གཞི་ནས་�ོག་�་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་ཁག་

ཅིག་ཆེས་�ོག་�་ཅན་�་བཏང༌། �མ་མ་ཞིག་ལ་ནད་�ི་རིགས་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�ིས་�་�ིས་པ་དང་དར་མའི་�ས་�་ནད་�ི་ངོ་བོ་
ལ་འ�ར་བ་མཚམས་རེར་བདེན་མོད། འོན་�ང༌། ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ངེས་གཏན་མེད་ཅིང༌། འཚ�་བ་�ེལ་�ངས་དང་བཟའ་བ�ང་དང་ཁོར་�ག་
སོགས་�ི་�ེན་གཞན་�མས་ལའང་རག་ལས། དེའི་�ིར་ང་ཚ�ས་�མ་མ་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་ནད་�ི་རིགས་�ས་ཡོད་པ་�ོགས་�བ་�ང༌། �ིས་�་
རིགས་�ས་དེ་ནད་�ི་ངོ་བོ་ཞིག་ལ་འ�ར་བའི་�ོ་ཐག་གཅོད་མི་�བ།

ནད་�ི་ངོ་བོར་འ�ོ་�ིད་པའི་རིགས་�ས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་གོ་�ོགས་འདིས། རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�འི་འདམ་ང་དང་རང་གིས་རང་ལ་འཛ�ན་
པའི་འ�་ཤེས་སོགས་ལ་�གས་�ེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐེབས་�བ། འོན་�ང༌། རང་ཉིད་�ི་གོ་�ོགས་འ�ལ་མེད་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་དང༌། དེ་
བཞིན་ནད་དེ་ཡང་མངོན་�་འ�ར་བའི་ངེས་པ་མེད། ང་ཚ�་འདི་འ�འི་ངེས་མེད་�ི་ཤེས་ཡོན་ཞིག་གི་གནོད་�གས་�ི་འོག་�་ཇི་�ར་འཚ�།
གང་ཟག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ནད་�ི་རིགས་�ས་ཡོད་པ་ཤེས་�ོགས་�ང་ཚ�་རིགས་�ས་དེ་དང་གཅིག་པ་�ད་འཛ�ན་�ེད་�ིད་པའི་རང་གི་

ནང་མི་གཞན་དག་ལ་བཤད་དགོས་སམ། དེ་བཞིན་�་�ིའི་�ི་ཚ�གས་ཏེ་འ�ོད་བ�ེན་ཉེན་�ང་ཁེ་ལས་�་�་ལ་ཤེས་ཡོན་འདིའི་རིགས་�ོད་
དགོས་སམ། ནད་རིགས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་མངོན་�་འ�ར་�ིད་པའི་�་མཚན་ཁོ་ནས་རིགས་�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཚ�ར་ཉེན་�ང་



མི་འཐོབ་པ་དང༌། དེའི་དབང་གིས་འ�ོད་བ�ེན་�ི་�་�ོང་ཁོ་ཚ�་ལ་འཐོབ་མི་�བ། གནད་དོན་འདི་ཚ�་ནི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་�ན་�ོད་རིག་པ་ལའང་འ�ེལ། འདི་དག་གིས་གང་ཟག་ཅིག་གི་སེམས་ཁམས་�ི་བདེ་ཐང་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ངེས། �མ་
མའི་�ེང་�་ནད་རིགས་�ི་རིགས་�ས་ཡོད་པ་�ེད་ཚ�་༼འདི་འ�འི་གནས་�ངས་ནི་མ་འོངས་པར་མང་པོ་འ�ང་ངེས།༽ཕ་མས་༼ཡང་ན་�ི་

ཚ�གས་�ིས༽�མ་མ་དེའི་ཚ�་�ོག་གཅོད་པའི་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས་སམ། ནད་རིགས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོར་འ�ོ་བའི་རིགས་�ས་�མས་ངོས་
འཛ�ན་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཇི་�ར་མ�ོགས་པོར་དར་འཕེལ་�ེད་པ་དེ་ཙམ་�ིས་ནད་རིགས་�ི་རིགས་�ས་དེ་དག་ལ་བཅོས་ཐབས་དང་�ན་�ི་

གསོ་ཐབས་སོགས་�ེད་�ི་ཡོད་པས་མཐའ་མའི་�ི་བ་འདི་ནི་ཆེས་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞིག་ཡིན། རང་ཉིད་�ི་�ེང་�་ཡོད་པའི་ནད་ལོ་ངོ་ཉི་�འི་
�ེས་ནས་མ་གཏོགས་མངོན་�་མི་འ�ར་བའི་�་�་ཞིག་ཨ་མའི་མངལ་ནས་འདོན་པ་དང༌། ནད་དེའི་བཅོས་ཐབས་ལོ་ངོ་བ�་�ག་གཅིག་གི་
ནང་�་�ེད་པའི་གནས་�ལ་མ་འོངས་པར་འ�ང་མི་�ིད་པ་ཞིག་མིན།

འཛམ་�ིང་གང་སར་ཡོད་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་དང༌། �ག་པར་གསར་�་དར་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡོན་�ི་�ེ་ཚན་�ེ་དངོས་�ན་�ོད་རིག་པ་ཟེར་བ་
དེའི་དོན་གཉེར་བ་�མས་�ིས་དཀའ་ངལ་འདི་ཚ�་ཞིབ་�འི་ལམ་ནས་སེལ་བར་འབད་འ�ངས་�ེད་�ི་ཡོད། རང་ཉིད་ཤེས་�འི་�བ་ཁོངས་འདི་
ཚ�་ལ་ཉམས་�ོང་ཞན་པའི་དབང་གིས་ངས་གནད་དོན་འདི་དག་སེལ་ཐབས་�ི་ལམ་ཞིག་�ོན་མི་�བ། དེ་ཡང་�་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི་མངོན་
�མ་�ི་བདེན་དོན་�མས་�ང་�ར་�་འ�ར་བ་འ�ོ་བས་ཡིན། འོན་�ང༌། ངས་�ེད་འདོད་པ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ཤེས་�ན་པ་ཚང་མས་བསམ་
གཞིགས་�ེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་འགའ་ཤས་ལ་མནོ་བསམ་བཏང་ནས། �ན་�ོད་རིག་པའི་ཐད་�ི་དཀའ་ངལ་འདི་དག་ལ་
གདོང་ལེན་�ེད་པར་རང་�གས་མི་འཆོར་བའི་�ི་�བ་རང་བཞིན་�ི་�་འཛ�ན་ཁག་ཅིག་�ོས་གཞི་�་འདོན་�་དེ་ཡིན། ངའི་�་�ལ་ལ་ཚན་
རིག་དང་འ�ལ་ལས་�ི་འདམ་ཀ་མང་ནས་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་�བས་འདིར་ང་ཚ�་ལ་འ�ད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ང་ཚ�ས་འདམ་

ཀ་གང་ཞིག་དང་�་ལེན་�འི་གནད་དོན་འདི་རེད།

ད་�ང་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གཞིར་བཞག་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་མཆིས་ཤིང༌། དེ་�མས་ལ་བ�ེན་ནས་
�ན་�ོད་�ི་དཀའ་ངལ་�ོག་འཛ�ང་ཅན་གང་མང་འ�ང་བཞིན་ཡོད། ངས་�བས་འདིར་�ེང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གཙ�་བོ་ནི་རིགས་�་ཡིན།
རིགས་�་ལས་�ེས་ཤིང་�ོ་ལེ་༼Dolly༽ཟེར་བའི་�གས་ཆེན་�ི་�ག་དེ་འཛམ་�ིང་འདི་ལ་�ེབས་ནས་ད་�་ལོ་ངོ་�་མ་འདས་ཟིན། ལོ་ངོ་
དེ་ཚ�འི་ནང་�་མིའི་རིགས་�འི་ཐད་ལའང་གསར་འ�ར་�ི་བ�ད་ལམ་ཁག་�་དོ་�ང་�་ཆེན་ཞིག་�ས་ཤིང༌། མིའི་�མ་མའི་རིགས་�་ཐོག་མ་
དེ་ད་�་གསར་གཏོད་�ས་ཟིན། བ�ད་ལམ་ཁག་གི་�ེང་�ོང་�མས་ཅི་ཡིན་མིན་ལ་མ་�ོས་པར་རིགས་�འི་གནད་དོན་འདི་ནི་ཆེས་�ོག་
འཛ�ང་ཅན་ཞིག་རེད། རིགས་�་ལ་�ེ་འཕེལ་དང་བཅོས་ཐབས་�ི་རིགས་�་གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། འདི་གཉིས་ཕན་�ན་མི་མ�ངས་པར་བཤད།
བཅོས་ཐབས་�ི་རིགས་�འི་ནང་�་�ས་�ང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཚབ་འ�གས་�ེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནའི་ཆེད་�། རིགས་�འི་འ�ལ་ལས་ལ་
བ�ེན་ནས་�་�ང་གསར་བཟོ་�ེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�ེད་ཀ་སེམས་�ན་ཡིན་པའི་�ང་པོ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་ཆ་ཤས་�ང་བཀོལ་�ོད་�ེད་
�ིད། �ེ་འཕེལ་�ི་རིགས་�་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་འ�་བའི་པར་བ�ས་ཤིག་རེད།

ངས་�་བའི་ཆ་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་དང་བཅོས་ཐབས་�ི་དོན་�་རིགས་�་འ�ལ་ལས་�་�་བཀོལ་�ོད་�ེད་པ་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་མེད། གནས་
�ངས་འདི་ཚ�་ཚང་མའི་ནང་�་རང་ཉིད་�ི་ཐག་གཅོད་ལ་གཞན་ཕན་�ི་�ན་�ོང་ཞིག་གིས་�ངས་འཛ�ན་�ེད་དགོས། ཡིན་ཡང༌། �ེད་ཀ་མི་
ཡིན་པ་ཞིག་ཆེད་�་གསར་བཟོ་�ས་ནས་དེའི་�ས་�ང་གི་ཆ་ཤས་�མས་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་ལས་འདིའི་�ོགས་ལ་ཞེན་ལོག་གི་ཚ�ར་བ་�གས་

�ག་པོ་ཞིག་དབང་མེད་�་�ེ། ཐེངས་ཤིག་ངས་དངོས་�ང་གཞི་འཛ�ན་�ི་�ེ་�ེ་སེའི་�ོག་བ�ན་ཞིག་ལ་བ�ས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་�་�ོག་�ད་�ི་
�ེང་�་བཟོས་ཤིང་མིའི་�ད་ཆོས་གསལ་པོ་�ན་པའི་�ས་ཅན་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་འཇིགས་�ང་དང་ཞེན་ལོག་གི་ཚ�ར་བ་�གས་

ཆེན་�ད་�ོང༌། མི་ལ་ལས་ངའི་ཚ�ར་བ་འདི་ནི་�་མཚན་�ིས་�ོང་པའི་�ོང་ཚ�ར་�ི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན་པ་བསམ་
�ིད། འོན་�ང༌། ངའི་�་�ལ་ལ་�ན་�ོང་གང་གིས་�ང་མ་བ�ལ་བའི་ང་ཚ�འི་ཞེན་ལོག་གི་ཚ�ར་བ་འདི་�་�་ལ་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་�ོ་གཏད་



�ེད་དགོས་ཏེ། འདི་འ�འི་ཚ�ར་བ་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་རང་བཞིན་�ི་ངོས་ནས་འ�ང་གི་ཡོད། ལན་གཅིག་ལ་�ེད་ཀ་མི་ཡིན་པའི་�ས་ཅན་
འདི་འ�་གསར་བཟོ་�ས་ནས་བེད་�ོད་�ེད་�་བ�ག་ཚ�། �ི་ཚ�གས་�ི་ཐོལ་�ང་གི་�་�ལ་ལ་ཆད་�ག་གི་�ོན་ཡོད་པའི་མི་ཡང་འདི་�ར་བེད་
�ོད་མི་�ེད་པའི་ངེས་པ་མ་མཆིས། རང་�ང་གི་མཐའ་མཚམས་ལས་བ�ལ་འདོད་པའི་འ�ན་སེམས་དེ་ནི་མཚམས་རེར་ག�ག་�བ་ཆེ་བའི་�་
ངན་�ི་�་�ེན་�་འ�ོ།

�ེ་འཕེལ་�ི་རིགས་�་ནི་འདི་འ�འི་འཇིགས་�་�ང་བ་མིན་�ང༌། �ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམས་ན་འདིའི་�གས་�ེན་ནི་ཧ་ཅང་�་ཆེ།
འ�ལ་ལས་འདི་ཚད་�ན་�་བཀོལ་�ོད་�ེད་�བ་པའི་�ས་ཤིག་ཤར་ཚ�་�་�་�ེ་འདོད་�ང་�ེ་མ་�བ་པའི་མ་ཡིས་རིགས་�་ལ་བ�ེན་ནས་�་�་

�ེ་ཆོག འདི་འ�འི་ལག་བ�ར་�ིས་མ་འོངས་པའི་རིགས་�ས་�ི་�ིང་�་དང༌། �ེ་དངོས་�ི་འཕེལ་འ�ར་ལ་མེད་�་མི་�ང་བའི་�ན་�མ་
ཚ�གས་པའི་རིགས་�ས་དེ་ཚ�ར་�གས་�ེན་ཅི་འ�་ཞིག་ཐེབས་སམ།

ད་�ང་�ེ་དངོས་�ི་རང་�ང་གི་ཚད་བཀག་ལས་བ�ལ་འདོད་པའི་གང་ཟག་སོ་སོས་རིགས་�་ལས་�ེས་པའི་�ས་ཅན་གསར་པའི་�ེང་�་རང་

ཉིད་�་མ�ད་ནས་འཚ�་�བ་པར་ཡིད་ཆེས་�ས་ཏེ་རང་ཉིད་�ང་རིགས་�་ལ་བ�ེན་ནས་གསར་བཟོ་�ེད་�ིད། ངས་འདི་ལ་�་མཚན་�ན་པར་
མཐོང་གི་མེད། དེ་ཡང་ནང་པའི་�་�ལ་ལ་འདི་ནི་�ས་པོའི་ཆ་ནས་མ�ངས་�ང༌། �མ་ཤེས་མི་གཅིག་པའི་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ཡིན། ཁོ་
ཡང་འཆི་བདག་ལས་ཐར་མེད།

རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་འ�ལ་ལས་ལག་བ�ར་�ེད་པ་ལས་�ང་བའི་�ི་ཚ�གས་དང་རིག་ག�ང་གི་�གས་�ེན་ནི། ང་ཚ�ས་�ེ་དངོས་�ི་རང་�ང་
གི་འ�ར་འ�ོས་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ས་ནས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་འ�ང་འ�ར་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་�ི་ཡོད་པ་འདི་ཡིན། མངལ་�་ཡོད་པའི་�་
�་ཞིག་གི་ཕོ་མོའི་ངོ་བོ་འདམ་པ་དེ་ནི་འོས་པའི་�་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ད་�་ནས་འདི་འ�་�ེད་�བ་�ི་ཡོད་པར་�ང༌། འདི་�ར་�ེད་པ་འོས་
འཚམ་མིན་ཚ�་འ�ོད་བ�ེན་ཏེ། དཔེར་ན། �་�་ལ་ཤ་གནད་ཉམས་པའི་ནད་དང་�ག་གཤེར་བའི་ནད་སོགས་འ�ང་བའི་ཉེན་ཁ་�་མཚན་�་
བཞག་ནས་འདི་འ�འི་འདམ་ག་�ས་ན་འ�ིག་གམ། ཞིབ་འ�ག་ཁང་�་ཕོའི་ཁམས་དཀར་པོ་དང་མོའི་�ོ་ངའི་ནང་�་རིགས་�ས་འ�ག་པ་
འདི་ངོས་ལེན་�ེད་ཆོག་གམ། ང་ཚ�ས་འཆར་འགོད་པའི་�མ་མའམ་�མ་མ་ཡང་དག་ཅིག་གསར་བཟོ་�ེད་པའི་ལས་གཞི་དེ་ཚད་གཞི་ཅི་ཞིག་
གི་བར་�་�ན་�ོང་ངམ། དཔེར་ན། ཞིབ་འ�ག་ཁང་�་�མ་མ་ཞིག་བཀོལ་�ོད་�ས་ཏེ་རིགས་�ན་�ི་ཆ་ནས་ཞན་ཆ་ཡོད་པའི་�་�་ལ་ངོ་བོ་
འཛ�ན་པའི་�བ་�ས་དང་བ�ེབས་�ས་སོགས་མཁོ་འདོན་�ེད་པ་དང༌། འདི་འ�འི་�མ་མ་ལས་�ེས་པའི་�་�་ཚ�ས་�ས་པའི་�ང་མར་དང་
མཁལ་མ་རང་ཉིད་�ི་�ན་མཆེད་བཅོས་ཐབས་ལ་�ིན་གཏོང་�ེད་པ་སོགས་འོས་སམ། རིག་པ་དང་�ས་�ོབས། ཡང་ན་མིག་གི་ཁ་དོག་�ེ་�ག་
པ་སོགས་དར་འཕེལ་�ེད་པར་འདོད་པའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་�མ་མ་བཅོས་མའི་ལམ་ནས་འདེམས་�ག་�ེད་པའི་ལས་འདི་ང་ཚ�ས་ཅི་ཙམ་བར་

�་ལག་བ�ར་�ེད་དམ།

རིགས་�ས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་མ་འདང་བའི་བཅོས་ཐབས་དང༌། ཡང་ན་འ�ོད་བ�ེན་�་མཚན་�་�ས་ནས་འ�ལ་ལས་འདི་འ�་བཀོལ་�ོད་�ེད་
པ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་འོས། འོན་�ང༌། �་བའི་ཆ་ནས་མཛ�ས་ཆོས་�་མཚན་�་བཞག་ནས་གཤིས་�ད་�ེ་�ག་པ་ཞིག་འདེམས་�ག་�ེད་པ་འདི་ནི་
�་�འི་ཁེ་ཕན་�་འ�ོ་བའི་ངེས་པ་མེད། ཐ་ན་ཕ་མས་རང་ཉིད་�ིས་བདམས་པའི་གཤིས་�ད་�ི་རིགས་�ས་དེ་དག་གིས་�་�་ལ་ཕན་ཐོགས་
འ�ང་བར་བསམ་པའི་�བས་�་ཡང༌། �ན་�ོང་གཙང་མ་ཞིག་གམ་�བས་ཤིག་གི་�ི་ཚ�གས་�ི་�ོགས་རིས་�ིས་འདེམས་�ག་དེར་�ེན་�ས་ཡོད་
མེད་�ི་ཐད་ལ་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས། �་བ་འདི་འ�འི་རིགས་�ི་�གས་�ེན་ནི་མི་རབས་�ེས་མར་�བ་འ�ོ་བས་མིའི་
རིགས་�ིའི་རིགས་�ན་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་པ་དང་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་འདིར་བསམ་གཞིགས་�ེད་དགོས། དེ་བཞིན་
འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང༌། དེ་དག་གི་བར་�་ཡོད་པའི་བཟོད་བ�ན་སོགས་ལ་ཚད་བཀག་�ེད་པའི་ཉེན་ཁའང་ཡོད། བཟོད་
བ�ན་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚ�་�ོག་གི་�ད་ཆོས་ཤིག་རེད།



�ས་�ང་དང་རིག་པའི་ཆ་ནས་�ར་ལས་ལེགས་པའི་�ད་ཆོས་�ན་པའི་�་�་�ེ་བའི་ཆེད་�། རིགས་�ས་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་པ་འདི་ནི་
སེམས་�ལ་�ོང་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་ཡིན། གནས་�ངས་�ི་དབང་གིས་གང་ཟག་�ེར་སོ་སོའི་བར་ལ་�་ནོར་དང༌། �ི་ཚ�གས་�ི་�ལ་རིམ།
འ�ོད་བ�ེན་སོགས་�ི་འ�་མཉམ་ཡོད་མེད་ལ་མ་�ོས་པར། ང་ཚ�་ཚང་མ་�ེས་�ས་ནས་འ�ོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་�ི་�་བའི་འ�་མཉམ་དང༌།
�ས་སེམས་གཉིས་�ི་�ས་�ོབས། �ག་བ�ལ་ལས་�ལ་ཞིང་བདེ་�ིད་འཚ�ལ་འདོད་པའི་སེམས་�ི་གཞི་�འི་འཕེལ་�ོགས་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་
ང་ཚ�་ཚང་མར་གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད། རིགས་�ན་�ི་འ�ལ་ལས་འདི་མ་མཐའ་ཡང་འ�ང་འ�ར་�ི་�ས་�ན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་གོང་ཚད་
མཐོ་བོར་གནས་ངེས་པས། འདི་བཀོལ་�ོད་�ེད་�་བ�ག་ཚ�་�ན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་མིའི་�ི་ཚ�གས་�ི་ཆ་ཤས་�ང་�་ཞིག་�ེ་འ�ོར་�ན་ཁོ་ནས་མ་
གཏོགས་ལོངས་�་�ོད་མི་�བ། འདི་�ར་རིག་པ་དང་�ས་པོའི་�ོབས་�གས། ད་�ང་མི་ལ་�ན་�ེས་�་ཡོད་པའི་�ས་པ་གཞན་སོགས་ལ་བཅོས་
བ�ར་�ས་པས་གནས་�ངས་�ི་ཆ་ནས་འ�་མཉམ་མིན་པའི་�ད་ཆོས་༼འདི་ནི་དཔལ་འ�ོར་ཡིན།༽ཤིག་རང་བཞིན་�ི་འ�་མཉམ་མིན་པའི་

�ད་ཆོས་ལ་བ�ར་ནས་ང་ཚ�འི་�ི་ཚ�གས་ལ་དཀའ་ངལ་�ོད་ངེས།

འདི་འ�འི་ད�ེ་འ�ེད་�ི་�གས་�ེན་འོག་ནས་�ི་ཚ�གས་དང༌། ཆབ་�ིད། �ན་�ོད་སོགས་ཐར་ཐབས་མེད། �ི་ཚ�གས་�ི་གནས་རིམ་�་འདིས་
ང་ཚ�འི་བར་�ི་�ད་པར་�མས་ཆེ་�་བཏང་ནས་�ན་བ�ིངས་�ེད་པར་མ་ཟད། �ད་པར་དེ་དག་བ�ོག་�་མེད་པའང་བཟོ་�ིད། ཆབ་�ིད་དང་
འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་ལ་མཚ�ན་ན་འདིས་�ས་དང་རིག་པའི་�ས་�ོབས་�ི་ཆ་ནས་�ད་�་འཕགས་པ་�་མཚན་�་བཞག་ནས་�ིད་དབང་

འཛ�ན་པའི་�ལ་རིམ་གསར་པ་ཞིག་བ�ེད་ངེས། �ན་�ོད་�ི་གནས་རིམ་�་རང་�ང་བཅོས་མ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་�ད་པར་འདི་ཚ�འི་རིགས་
�ིས་ང་ཚ�འི་�་བའི་�ན་�ོད་�ི་ཚ�ར་ཤེས་ལ་གནོད་�ོན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་གཏོང་ངེས་ཏེ། འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་�ད་ཆོས་�མས་ཕན་�ན་ལ་�ན་
མོང་�་ཡོད་པའི་ངོས་འཛ�ན་ནི་ཚ�ར་ཤེས་དེའི་�ང་གཞི་ཡིན། འདི་འ�འི་ལག་བ�ར་�ིས་འ�ོ་བ་མི་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པའི་ང་ཚ�འི་འ�་ཤེས་
དེར་�གས་�ེན་ཅི་འ�་ཞིག་ཐེབས་�་ནི་ཐ་ན་ང་ཚ�འི་ཡིད་ལའང་འཆར་མི་�བ་པ་ཞིག་རེད།

ངས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ན་�ི་བཟོ་བཀོད་ལ་བཀོད་འདོམས་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་འ�་མིན་དེ་ཚ�ར་བསམ་�ོ་གཏོང་�བས། མིའི་རིགས་�ི་ངོ་བོ་
གཅེས་འཛ�ན་�ེད་པར་ང་ཚ�ར་གདེང་འཇོག་གིས་མ་འདང་བའི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་དབང་མེད་�་�ེ། ངའི་�ེས་�ལ་བོད་�་མི་ཞིག་གི་རིན་ཐང་ནི་
ཁོའམ་མོའི་�ིའི་�མ་པ་དང༌། རིག་�ོབས། དེ་བཞིན་�ས་�ལ་�ི་�བ་འ�ས་སོགས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་འ�ོ་བ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་
�ན་�ེས་�་ཡོད་པའི་�ིང་�ེ་�ེད་�ེད་�ི་གཞི་�འི་�ས་�ོབས་དེའི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛ�ན། ཐ་ན་དེང་རབས་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚན་རིག་གིས་
�ང་འ�ོ་བ་མི་ལ། �ག་པར་མི་ཚ�འི་ཐོག་མའི་བ�ན་�ག་འགའ་ཤས་�ི་�བས་�་�མས་�ོང་ནི་ཅི་འ�འི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་
བ�ན་ཅིང༌། རེག་པའི་�ས་�ོབས་ད�ས་མ་དེ་ནི་�ད་པའི་�་བའི་འཕེལ་�ས་ལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། གང་ཟག་ཅིག་གི་མིའི་རིན་ཐང་ནི་གང་
ཟག་དེ་ཉིད་ལ་ནད་རིགས་དང་དབང་པོའི་�ོན་ཆ་�ེ། དཔེར་ན། རིགས་�ས་ཆད་པའི་ནད་དང༌། ཡང་ན་�ག་ཚད་མ་ལོངས་པའི་ནད་དང༌།
དབང་�འི་ནད་རིགས། �ན་ཤེས་ཉམས་པའི་ནད་སོགས་བ�ེད་པའི་རིགས་�ས་�ི་འཕེལ་�ོགས་ཡོད་མེད་དང་�་བ་ཉིད་ནས་འ�ེལ་བ་མེད།
འ�ོ་བ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་རིན་ཐང་དང༌། དགེ་བའི་ལས་ལ་བ�ོན་པའི་�ས་�ོབས་གཅིག་མ�ངས་�་ཡོད། གང་ཟག་ཅིག་གི་རིན་ཐང་གི་གདེང་
འཇོག་ནི་རིགས་�ན་�ི་བཟོ་བཀོད་ལ་གཞི་འཇོག་པ་འདིས་མིའི་རིགས་�ི་འ�ང་བར་�ེད་ངེས་ཏེ། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་ངོ་བོ་དེ་ང་ཚ�འི་རིགས་
�ན་�ི་�ེ་ཁག་ཁོ་ནས་མཚ�ན་མི་�བ།

ངའི་�་�ལ་ལ་རིགས་�ན་�ེ་ཁག་གི་�ོར་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚ�འི་གོ་�ོགས་དེའི་སེམས་འ�ལ་ཐེབས་པའི་�ས་པ་ཞིག་ནི། འཛམ་�ིང་གི་མིའི་
རིགས་འ�་མིན་�ི་རིགས་�ན་�ེ་ཁག་གི་བར་ལ་�ད་པར་ཆེས་�་མོ་ཞིག་ལས་མེད་པའི་བདེན་དོན་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་རེད། ངས་�ན་�་ཁ་
དོག་དང་�ད་ཡིག ཆོས་�གས་དང་རིགས་�ད་སོགས་�ི་�ད་པར་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚ�་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དང་བ�ར་ན་
དོན་�ིང་གང་ཡང་མེད་པ་བཤད་�ི་ཡོད། རིགས་�ན་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་བ�ིགས་ཟིན་པ་འདིས་ང་ཚ�་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ཆེས་�ས་�གས་
ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་གསལ་པོར་བ�ན་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་དང་�ད་འ�ོ་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་ཉེ་འ�ེལ་ཡིན་པའི་ངའི་འ�་ཤེས་དེ་ཡང་�གས་ཆེ་�་



བཏང༌། �ད་འ�ོའི་རིགས་�ན་�ེ་ཁག་དང་མིའི་རིགས་�ན་�ེ་ཁག་གི་བར་ལ་�ད་པར་མང་པོ་མེད། དེའི་�ིར་ང་ཚ�ས་གསར་�་�ེད་པའི་
རིགས་�ན་�ི་ཤེས་ཡོན་འདི་ཐབས་མཁས་པའི་ངང་ནས་བེད་�ོད་�ས་ཚ�། མིའི་རིགས་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�ོག་�ན་�ི་ལ་ཆིག་�ིལ་དང༌།
ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་འ�་ཤེས་ཤིག་བ�ེད་ངེས། ང་ཚ�ས་འདི་འ�འི་འ�་ཤེས་ནི་རང་�ང་ཁམས་ལ་བདག་གཅེས་�ེད་དགོས་པའི་�་�ལ་
དེའི་�ེན་གཞི་�་འཛ�ན་ཆོག

རིགས་�ན་འ�ལ་ལས་ལ་བ�ེན་ནས་བཟའ་བཅའི་རིགས་�ི་རང་བཞིན་བཅོས་བ�ར་�ེད་པ་ལ་གཞིགས་ན། འཕེལ་དང་འཕེལ་བཞིན་པའི་
འཛམ་�ིང་གི་མི་འབོར་འདི་གསོ་�ོང་གི་ཆེད་�་བཟའ་བཅའི་རིགས་�ན་ལ་ང་ཚ�ས་བཅོས་བ�ར་�ེད་དགོས་ཟེར་བའི་�བ་�ེད་འདི་ཡང་དག་

ཅིག་ཡིན་ཚ�་ང་ཚ�ས་རིགས་�ན་འ�ལ་ལས་�ི་ཡན་ལག་འདི་འདོར་མི་ཉན། འོན་�ང༌། �ོན་བ�ོད་མཁས་པ་ཚ�ས་བཤད་པ་�ར་�བ་�ེད་འདི་
ནི། �་བའི་ཆ་ནས་ཚ�ང་ལས་�ི་ཁེ་ཕན་ཏེ་�ན་རིང་པོར་གསོག་འཇོག་�ེད་�བ་ཅིང་འཛམ་�ིང་གི་�ོགས་གཅིག་ནས་�ོགས་གཞན་ཞིག་ལ་�ི་
འ�ེན་�ེད་�་བ་དང་�ེིའི་�མ་པ་མཛ�ས་ཤིང་ལོངས་�་�ོད་བདེ་བའི་བཟའ་བཅའ་ཐོན་�ེད་�ེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་འ�ལ་ལས་ལ་བ�ེན་ནས་
ས་བོན་མི་བ�ན་པའི་འ�་རིགས་གསར་བཟོ་�ས་ནས། ས་བོན་�ི་དོན་�་ཞིང་ལས་པ་�མས་�ད་དེ་�ེ་དངོས་འ�ལ་ལས་ཁང་ལ་བ�ེན་དགོས་པ་
�་�འི་ཚ�ང་ལས་�ི་�ན་�ོང་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་ཚ�། འདི་འ�འི་ལག་བ�ར་ལ་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་འ�ི་གཅོད་ནན་མོ་ཞིག་�ེད་དགོས།

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རིགས་�ན་�ི་ཆ་ནས་བཅོས་བ�ར་�ས་པའི་དངོས་ཟོག་ཐོན་�ེད་དང༌། དེ་�མས་ལ་ལོངས་�ོད་�ེད་པ་འདི་གཉིས་�ི་
�གས་�ང་ལ་འ�ས་�་ཅི་འ�ང་ངམ་�མ་ནས་སེམས་�ལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། ཚན་རིག་པའི་ཚ�གས་�ེ་དང་མང་ཚ�གས་�ིའི་བར་�ི་�་�ལ་�ི་
�ད་པར་དེ་ནི་�ོགས་གཅིག་ནས་ཐོན་ཟོག་འདི་ཚ�་�ན་མཁན་�ི་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གི་ངོས་ནས་�ས་བཀོད་�ི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིག་མེད་པས་

�ང་བ་ཞིག་རེད། ཐོན་ཟོག་གསར་པ་དེ་ཚ�་ལ་�གས་�ང་གི་གནོད་འཚ�་མེད་པ་ལོངས་�་�ོད་མཁན་�མས་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་པ་དང༌། རང་
�ང་གི་ཁམས་ཆེན་པོ་ལ་དེ་དག་ལས་གནོད་�ོན་ཅི་ཞིག་འ�ང་གི་ཡོད་མེད་�ི་�ོགས་ལ་�ི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་�་བཅས་ནི་�ེ་དངོས་འ�ལ་

ལས་ཁང་ལ་འ�ི་བའི་འགན་ཡིན། ཐོན་ཟོག་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གིས་གནོད་འཚ�་�ེད་པར་མཐའ་འ�ོལ་བའི་བདེན་དཔང་མེད་ཚ�་ཐོན་ཟོག་དེར་
�ོན་ཆ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་པའི་�བ་�ེད་འདི་ང་ཚ�ས་ཁས་ལེན་�ེད་མི་�བ་པ་གསལ་པོ་རེད།

རིགས་�ན་�ི་ཆ་ནས་བཅོས་བ�ར་�ས་པའི་ཐོན་ཟོག་ནི། �ངས་འཁོར་དང་�བས་བདེ་�ོག་�ད་�་�འི་ཐོན་ཟོག་ཕལ་བ་གཞན་ཞིག་མིན།
ཁས་ལེན་�ེད་�བ་མིན་ལ་མ་�ོས་པར་ང་ཚ�ས་རང་�ང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ནང་�་རིགས་�ན་བཅོས་བ�ར་�ས་པའི་�ེ་�ན་�ང་པོ་�ེལ་བའི་

�གས་�ང་གི་མ�ག་འ�ས་དེ་�ོགས་�བ་�ི་མེད། དཔེར་ན། གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་�་�ན་ཐ་ལེ་�ོ་མེ་�ེ་ ༼thalidomide༽ནི་མངལ་
ཆགས་པའི་�ད་མེད་�ི་�གས་མེར་བཅོས་ཐབས་ལ་ཆེས་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཐད་ཀར་�ོགས་ནའང༌། �ན་འདིས་མངལ་�ི་�་�ར་ཕན་
གནོད་ཅི་�ེད་ཤེས་མེད། �ན་འདིས་�་�་དེའི་དབང་པོ་�ོན་ཅན་�་བཏང་བ་ང་ཚ�ས་�ིས་�་མ་གཏོགས་ཤེས་མེད།

དེང་རབས་�ི་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་�ས་�ི་གོམ་འ�ོས་ནི་ཤིན་�་�ར་བས། ང་ཚ�འི་�ན་�ོད་�ི་རིགས་�ོབས་དེ་�ས་ལེགས་�་གཏོང་
�་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་ཤིག་ཡིན། འདི་�ར་�ས་ན་ད་གཟོད་ང་ཚ�ར་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་གསར་པ་འདི་དང་འ�ེལ་བའི་�ན་�ོད་�ི་
དཀའ་ངལ་�མས་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་པའི་ཆ་�ེན་ཚང༌། དཀའ་ངལ་འདི་དག་སེལ་ཐབས་ནི་�ེ་�ན་ཞིག་གི་འཕེལ་འ�ར་བཞིན་རིམ་�ིས་
འ�ང་བར་�ག་མི་ཉན། ང་ཚ�ས་འ�ང་འ�ར་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ལ་ཁ་གཏད་ནས་གནད་དོན་འདི་�མས་འ�ལ་�་སེལ་བར་འབད་
བ�ོན་�ེད་དགོས།

ངའི་�་�ལ་ལ་ཆོས་�གས་སོ་སོའི་�་བའི་ལངས་�ོགས་�མས་�ར་�་བཞག་ནས་ང་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་རིགས་�ན་ཚན་རིག་གི་གསར་

བ�ེ་དང་འ�ེལ་བའི་�ན་�ོད་རིག་པའི་གནད་དོན་འདི་�མས་སེལ་བར་འབད་བ�ོན་�ེད་པའི་�ས་�་བབས་འ�ག ཁ་ཆེ་དང༌། ཧིན་�། ཡི་



�། འ��། ནང་པ་བཅས་སོ་སོ་མ་ཡིན་པར་འ�ོ་བ་མིའི་�ིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་�ར་ང་ཚ�ས་མཉམ་འ�ེལ་�ེད་དགོས། �ན་�ོད་རིག་པའི་
དཀའ་ངལ་འདི་དག་�ེར་སོ་སོའི་རང་དབང་དང༌། འདམ་ག འ�་མཉམ་�་�འི་ཆོས་�གས་དང་�ལ་བའི་རང་མོས་རིང་�གས་�ི་ཆབ་�ིད་
�ི་�་བའི་ལངས་�ོགས་ཐོག་ཁོ་ནས་སེལ་ཐབས་�ེད་པ་ནི་ཚད་�ན་ཞིག་མིན། ང་ཚ�ས་ཚན་རིག་དང་ཆོས་�གས་ལས་འདས་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་
གཞི་�འི་རིན་ཐང་གི་ངོས་འཛ�ན་དེ་གཞི་�ར་འཛ�ན་པའི་འཛམ་�ིང་གི་�ན་�ོད་རིག་པའི་�་བའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འདི་�མས་ལ་བ�ག་

ད�ད་�ེད་དགོས།

�ི་ཚ�གས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་ང་ཚ�འི་ལས་འགན་ནི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་དར་�ས་དང་འ�ལ་ལས་�ི་�ས་�གས་མཐོ་�་གཏོང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ལངས་�ོགས་འདི་བ�ང་ན་མི་འ�ིག དེ་བཞིན་�་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་�ས་�གས་གང་ལ་བཀོལ་�ོད་�ེད་པ་ནི་གང་ཟག་�ེར་སོ་སོའི་
འདམ་གར་�ག་ཡོད་ཟེར་བ་ཡང་�་མཚན་མེད་པའི་�ད་ཆ་ཞིག་རེད། �ད་ཆ་འདིའི་དོན་�ིང་ནི་�ི་ཚ�གས་�ིས་ཚན་རིག་གི་འཚ�ལ་ཞིབ་�ི་ཁ་
�ོགས་དང༌། འཚ�ལ་ཞིབ་དེ་འ�་ལ་བ�ེན་པའི་འ�ལ་ལས་གསར་བཟོ་བཅས་ལ་ཐེ་གཏོགས་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་པ་འདི་ཡིན་ཚ�། �ན་�ོད་རིག་པ་
དང་མི་ཆོས་རིང་�གས་གཉིས་ལ་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་�ས་�ི་ཁ་�ོགས་དེར་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་འོས་འགན་གལ་ཆེན་ཅི་ཡང་མེད་པར་བ�ན་

ཡོད། ང་ཚ�ས་ཅི་ཞིག་གསར་གཏོད་�ེད་པ་དང་དེའི་དགོས་དམིགས་གང་ཡིན་པ་རང་ཉིད་�ིས་ངེས་པར་�་�ོགས་�་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་
མ་ཟད། དོན་ངོ་མར་འདི་ནི་འགན་�ར་ཞིག་�ང་རེད། གོ་�ོགས་�་མས་�་འ�ས་�ི་བ�ད་རིམ་ལ་ཐེ་གཏོགས་�ེད་�བ་པ་དང༌། འདི་ལས་
�ང་�ས་པ་ཆེ་བ་ནི་མི་འདོད་པའི་མ�ག་འ�ས་�ོན་འགོག་�ེད་པའི་གོ་�ོགས་�ི་མ་དེ་ཡིན།

ད་�་དང་འ�ང་འ�ར་�ི་དཀའ་ངལ་འདི་དག་སེལ་བར་ང་ཚ�ས་�ར་ལས་�ག་པའི་མཉམ་འ�ེལ་�ི་འབད་བ�ོན་ཞིག་�ེད་དགོས། འབད་
བ�ོན་འདིའི་�བ་ཆ་ཞིག་ནི་མི་མང་�ིའི་�ངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་པའི་�་�ལ་དང༌། ཚན་རིག་གི་གསར་�ེད་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན།
�ག་པར་�ན་�ོད་རིག་པ་དང་�ི་ཚ�གས་ལ་ཐད་ཀར་�གས་�ེན་ཐེབས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་བཅས་�ི་གོ་�ོགས་�ེལ་�་དེ་ཡིན། ཚན་རིག་
གི་མངོན་�མ་�ི་བདེན་དོན་�མས་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་�་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་ཚན་རིག་དང་�ི་ཚ�གས་བར་�ི་འ�ེལ་བ་དང༌། འ�ལ་ལས་གསར་
པའི་�ས་�ོབས་དང་འ�ེལ་བའི་�ན་�ོད་རིག་པའི་གནད་དོན་སོགས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་�་ཡང་�ོབ་གསོ་དེའི་ནང་�་འ�ད་དགོས། འདི་
འ�འི་�ོབ་གསོ་ནི་མང་ཚ�གས་ད�ས་མ་�མས་ལ་�ོད་�་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་ཚན་རིག་པ་�མས་ལའང་�ོད་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་ཚན་རིག་
པ་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ིས་�ེད་བཞིན་པའི་ཞིབ་འ�ག་གིས་�ི་ཚ�གས་དང༌། རིག་ག�ང༌། �ན་�ོད་རིག་པ་བཅས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པ་དངོས་�་
�ོགས་�བ།

འཛམ་�ིང་�ི་ལ་�གས་�ེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་�ི་ཡོད་པས། ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཁ་�ོགས་དང༌། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ཇི་�ར་བཀོལ་�ོད་
�ེད་པ། འ�ལ་ལས་གསར་བཟོ་ཅི་ཞིག་དགོས་མིན་�ི་ཐག་གཅོད་འདི་ཚ�། ཚན་རིག་པ་དང་ག�ང་གི་འགོ་འཛ�ན་པ། དེ་བཞིན་ཚ�ང་ལས་པ་
བཅས་�ི་མི་�་གཅིག་�འི་ལག་�་འཇོག་མི་�ང༌། ང་ཚ�ས་�ང་�ི་ཚ�གས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་འགན་�ར་འདི་རང་ཉིད་�ི་�ག་�་ལེན་དགོས།
ཚ�གས་མི་ཐམས་ཅན་མཁས་དབང་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་འགན་འདི་ཚ�གས་�ང་ཁག་གཅིག་�འི་�ེང་�་འཇོག་མི་ཉན། མང་ཚ�གས་�ིས་
འགན་འདི་འ�ར་�་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་ག�གས་ཤིག་རེད། �ག་པར་བ�ད་ལམ་ཁག་བ�ད་ནས་བ�ོ་�ེང་དང༌། �ོས་བ�ར། ཡང་ན་མང་ཚ�གས་
ལ་�ོ་འ�ི་�ེད་པ། དེ་བཞིན་གཞི་རིམ་མང་ཚ�གས་�ི་གནོན་�གས་ཚ�གས་�ེ་ཁག་གི་ལས་འ�ལ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་ཐག་གཅོད་�ི་ལས་གཞི་
དེར་ཐེ་གཏོགས་�ེད་དགོས།

ད་�འི་དཀའ་ངལ་ནི་ཆེས་ཚབས་ཆེན་དང༌། འ�ལ་ལས་བཀོལ་�ོད་ལོག་པར་�ས་ནས་འ�ོ་བ་མིའི་�ི་ལ་ཆག་�ོ་ཆེན་པོ་འ�ང་བའི་ཉེན་ཁ་ནི་
ཆེས་ཛ་�ག་ཡིན་པའི་�བས་འདིར། བདག་གི་བསམ་པར་ཆོས་�གས་དང་�བ་མཐའ། དེ་བཞིན་ཆབ་�ིད་སོགས་�ི་�ོགས་�ང་གི་�་བའི་
དབང་�་མ་སོང་བར་ང་ཚ�་ཚང་མས་མཉམ་�་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་པའི་�ན་�ོད་རིག་པའི་�ོགས་�ོན་འཁོར་ལོ་ཞིག་དགོས། �ོག་�ན་ཐམས་



ཅད་དང་དེ་དག་གི་�ེན་གཞི་ཁོར་�ག་གི་�་བའི་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་དེ་ངོས་འཛ�ན་ཅིང༌། འ�ོ་བ་མིའི་�ི་ཚ�གས་�ི་གནས་རིམ་ལ་�ོགས་
ཡོངས་ནས་ཆིག་�ིལ་�་བ�་བའི་ལངས་�ོགས་ཤིག་�ན་�ོད་རིག་པའི་�ོགས་�ོན་འཁོར་ལོ་འདིའི་�བ་ཆ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན་དགོས། མིའི་ཚ�ར་
ཤེས་�ེན་པོ་བ�ེད་བ�ིང་�ེད་�་དང་ང་ཚ�ས་�ན་�་འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་རིན་ཐང་དག་སེམས་ལ་འཛ�ན་�་ཡང་དེའི་ནང་�་འ�་དགོས། ཚན་
རིག་དང་མིའི་�་འ�ལ་གཞན་གང་ཡིན་ཡང་འ�ོ་བ་མིའི་�ལ་མ�ན་�ི་མཐའ་མཚམས་ལས་བ�ལ་ཚ�། དེར་ཞེན་པ་ལོག་པའི་འ�ན་པ་ཞིག་
རང་ཉིད་ལ་ངེས་པར་�་ཡོད་དགོས། ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་རང་ཉིད་�ི་ཚ�ར་ཤེས་�ེན་པོ་�ན་འ�ོངས་�ེད་པར་འབད་པ་�ེད་དགོས་པ་དང༌། དེ་
མིན་�ས་�ིས་ལས་�་པོའི་ངང་ནས་ཚ�ར་ཤེས་�ོ་བོ་དེ་�ལ་བོ་བཟོ་ངེས།

འདི་འ�འི་�ན་�ོད་རིག་པའི་�ོགས་�ོན་འཁོར་ལོ་ཞིག་ཇི་�ར་འཚ�ལ་�ེད་�ེད་�བ་བམ་ཞེ་ན། ང་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་རང་བཞིན་ནི་
བཟང་པོ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་�ས་ནས་ལས་གཞི་དེ་འགོ་བ�མ་དགོས་ཤིང༌། ཡིད་ཆེས་འདི་ཡོངས་�་�བ་པའི་�ན་�ོད་རིག་པའི་གཞི་�འི་�་
འཛ�ན་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་དགོས། དེ་ཡང་ཚ�་�ོག་ནི་�་ཆེན་�་འཛ�ན་པ་དང༌། རང་�ང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ནང་�་ཆ་�ོམས་ཤིག་དགོས་པའི་གོ་
�ོགས། གོ་�ོགས་འདི་ཉིད་ང་ཚ�འི་བསམ་�ོ་དང་�་�ོད་�ི་ཁ་�ོགས་�ངས་འཛ�ན་�ེད་མཁན་�་�་ལ་འཛ�ན་པ། ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་ང་ཚ�འི་
ལས་དོན་ཐམས་ཅད་�ི་�ན་�ོང་གཙ�་བོ་ནི་�ིང་�ེ་ཡིན་པ། �ིང་�ེ་དེ་ཡང་�གས་�ང་གི་མ�ག་འ�ས་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡང་དག་ཅིག་
དང་�ང་�་འ�ེལ་དགོས་པ་བཅས་ནི་གཞི་�འི་�་འཛ�ན་ཁག་གི་ནང་�་འ�ད་དགོས། �ན་�ོད་རིག་པའི་�་འཛ�ན་འདི་ཚ�་ནི་ཆོས་ལ་དད་
མཁན་དང་མི་དད་མཁན་གཉིས་�ི་�་བའི་ལངས་�ོགས་�ི་�ད་པར་ལས་འདས་ཤིང༌། འ�ོ་བ་མི་�ིའི་བདེ་ཐང་ལ་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ངའི་�་�ལ་ལ་མི་མང་པོས་མོས་མ�ན་�ེད་ངེས། �ོན་དང་མི་འ�་བའི་ད་�འི་འཛམ་�ིང་གི་�ེན་འ�ེལ་�ི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་
འདི་�་མཚན་�་�ས་ནས་ང་ཚ�ས་དཀལ་ངལ་དེ་དག་ལ་འ�ོ་བ་མིའི་�ིམ་གཞི་གཅིག་གི་ངོས་ནས་གདོང་ལེན་�ེད་པ་ལས་�ལ་ཁབ་དང༌། མི་
རིགས། ཆོས་�གས་སོགས་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་�ེད་མི་�བ། མདོར་ན། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ི་�་�ོག་འདི་
ནི་མེད་�་མི་�ང་བའི་�་འཛ�ན་ཞིག་ཡིན། འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་འདི་ནི་འ�ང་མི་�ིད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་དགག་པ་�ག་�ིད། འོན་�ང༌། ང་ཚ�་
ལ་འདམ་ག་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

ངས་འདི་ནི་འ�ང་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོ་�ེད་�ི་ཡོད། �ལ་�ན་མཚ�ན་ཆ་དར་ནས་བ�ང་�ས་རབས་�ེད་ཀ་ཞིག་འདས་
ཟིན་�ང་ད་�ང་ང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་མེད་བཟོས་མེད་པའི་བདེན་དོན་�ིས་ངའི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཇེ་བ�ན་�་བཏང༌། བསམ་གཞིགས་ཟབ་མོ་ཞིག་
�ས་ཚ�་ང་ཚ�ས་�ན་�ོད་རིག་པའི་�་འཛ�ན་འདི་ཚ�་ནི་སེམས་དོན་རིག་པའི་�ོལ་�ན་ཆེན་པོ་ཁག་གི་དོན་�ིང་ཡིན་པ་�ོགས་�བ། འདི་ནི་�ེས་
དབང་ཙམ་�ིས་�ང་བ་ཞིག་མིན།

རིགས་�ན་ཚན་རིག་གསར་པ་དང་འ�ེལ་བའི་�ན་�ོད་རིག་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་འགོད་པར་ང་ཚ�འི་བསམ་�ོ་�མས་�བ་�ོངས་ཆེས་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་ནང་�་�ོགས་བ�ས་�ེད་དགོས། ཐོག་མར་ང་ཚ�ས་ཤེས་ཡོན་�ི་�ེ་ཚན་འདི་ཅི་འ�འི་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། འདིས་དངོས་ཡོད་
གནས་�གས་ཅི་ཞིག་གསར་བཟོ་�ེད་�ིད་པ་སོགས་ལ་ངེས་པར་�་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས་པར་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་གང་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ང་ཚ�ས་
མཐའ་འ�ོལ་བ་ཞིག་�ོགས་�ི་མེད་པ་སེམས་ལ་ངེས་པར་�་འཛ�ན་དགོས། ང་ཚ�ས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གི་གོ་རིམ་ད་�་བ�ིགས་
ཟིན་�ང༌། རིགས་�ས་དང་ཁོར་�ག་བར་�ི་འ�ེལ་བའི་�ས་པ་�ོགས་�་ཕར་ཞོག ཐ་ན་རིགས་�ས་སོ་སོའི་�ེད་ལས་དང་ཕན་�ན་བར་�ི་
འ�ེལ་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་�ོགས་པ་ལའང་ལོ་ངོ་བ�་�ག་འགའ་ཤས་ཤིག་འགོར་�ིད། རིགས་�ན་དང་འ�ེལ་བའི་འ�ལ་ལས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་
གསར་གཏོད་�ེད་�བས། དེང་སང་དོ་�ང་�ེད་�ལ་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་དེའི་འ�ལ་�གས་�ི་འ�ས་�་དང༌། དེའི་ཞོར་ཐོན་�ི་མ�ག་འ�ས། ད་
�ང་�ེར་�ི་རང་དབང་ལ་དེས་�གས་�ེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་པ་བཅས་ཡིན། བསམ་�ོ་འདི་ཚ�་ལ་�་མཚན་�ན་ཡང་དེ་དག་ཁོ་ནས་འདང་གི་མེད།
འ�ོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་ལ་འཆང་བའི་ང་ཚ�འི་འ�་ཤེས་བ�ག་ལ་ཉེ་བས་བསམ་�ོ་འདི་དག་གི་མཐོང་�་དང་�་�་ནི་དོག་�གས་ཡོད། འ�ལ་
ལས་གསར་གཏོད་དེ་ཚ�འི་�བ་ཁོངས་�ི་�་�ོན་ཆེས་ཡངས་པས། ང་ཚ�ས་རིགས་�ན་འ�ལ་ལས་�ིས་�གས་�ེན་ཐེབས་�ིད་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་



འཚ�་གནས་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་དགོས། འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་ཧ་ལམ་སའི་གོ་ལའི་�ེང་གི་ཚ�་�ོག་ཐམས་
ཅད་�ི་ལས་དབང་ང་ཚ�འི་ལག་�་ཡོད། འ�ང་འ�ར་�ི་�་བཞག་མཐའ་འ�ོལ་བ་ཞིག་�ོགས་མི་�བ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། འ�ོ་བ་མིའི་
འཕེལ་འ�ར་�ི་ཁ་�ོགས་དེ་བ�ོག་�་མེད་པའི་ལམ་ལོག་ཅིག་�་ཁ་ལོ་བ�ར་བ་ལས། དོགས་ཟོན་�ས་ནས་ནོར་འ�ལ་ཤོར་ན་མི་ལེགས་སམ།

མདོར་བ�ས་ན། ང་ཚ�འི་�ན་�ོད་རིག་པའི་ཐབས་ལམ་ནང་�་གཤམ་གསལ་�ི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་འདི་དག་འ�ད་དགོས། དང་པོ། ང་ཚ�ས་
�ན་�ོང་ལ་བ�གས་ནས་དེའི་�ང་གཞི་�ིང་�ེ་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་དགོས། གཉིས་པ། ང་ཚ�འི་མ�ན་�་�ོག་�་གང་འ�་ཞིག་ཡོད་�ང་�་�་
ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་རང་ཉིད་དང་�ོག་�་དེའི་བར་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་�ོགས་དགོས། དེ་ནས་�ོག་�་དེ་མིའི་ལས་དོན་ཞིག་གི་�བ་
�ོངས་ལ་འ�ེལ་མ�ད་�ེད་པ་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་དེའི་འ�ལ་�གས་�ི་འ�ས་�་ལའང་བསམ་གཞིགས་འོས་འཚམ་�ེད་དགོས། ག�མ་པ། ང་
ཚ�ས་�ོག་�་ཞིག་ལ་ད�ད་པ་གཏོང་�བས་�ོ་ག�་བོར་གནས་པ་དང༌། �ོགས་ཞེན་མེད་པ། དེ་བཞིན་རང་གི་བསམ་�ོགས་རང་གིས་�ོགས་པ་
བཅས་འ�ང་བ་ལ་གཟབ་གཟབ་�ས་ནས་འགན་�ར་ལེན་དགོས། དེ་མིན་ང་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་འ�ལ་�ང་གི་དབང་�་འ�ོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ། བཞི་
པ། �ན་�ོད་རིག་པ་དང་འ�ེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་�བས་ང་ཚ�ས་གཉོམ་�ང་�ས་ནས་�ི་དང་�ེར་�ི་ཤེས་ཡོན་�ི་ཚད་
བཀག་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། འདི་འ�འི་མ�ོགས་པོར་འ�ར་བཞིན་པའི་འཛམ་�ིང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་ཤིག་གི་�བ་�ོངས་�ི་ནང་
�་རང་ཉིད་�ང་ལམ་ལོག་�་འ�ོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་�ོགས་དགོས། མཐའ་མར་ལས་དོན་�ི་ཁ་�ོགས་གསར་པ་གང་ཞིག་བདམས་�ང༌། ཚན་
རིག་པ་དང་�ི་ཚ�གས་�ིས་ངེས་པར་�་རང་ཉིད་འཚ�་སའི་སའི་གོ་ལ་དང་འ�ོ་བ་མི་ཡི་�ིའི་བདེ་ཐང་གཞི་�འི་དམིགས་�ལ་�་འཛ�ན་པར་

འབད་བ�ོན་དང་འགན་ལེན་�ེད་དགོས།

སའི་གོ་ལ་འདི་ནི་ང་ཚ�འི་�ིམ་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན། ད་�འི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་གཞིགས་ན་ཚ�་�ོག་གི་�ེན་གཞི་�་�ར་པའི་�་�ར་ཁོ་ནའང་
ང་ཚ�འི་འཛམ་�་�ིང་འདི་ཡིན། �ིའི་མཁའ་ད�ིངས་ནས་�ངས་པའི་སའི་གོ་ལའི་འ�་པར་ཐོག་མ་དེ་མཐོང་�ས་ང་ལ་�ོག་འཆར་�ི་�ོང་བ་
�གས་�ག་ཅིག་�ེས་�ོང༌། �ངས་པའི་མཚན་མོ་ཞིག་གི་ཉ་གང་�་བ་བཞིན་འོད་འ�ོ་ཞིང༌། ཡངས་པའི་མཁའ་ད�ིངས་�ི་ངོས་ན་གཡེང་བའི་
�་�ར་�ོན་པོ་འདིའི་འ�་པར་དེས་ང་ཚ�་ཚང་མ་ཁང་པ་�ང་�་ཞིག་མཉམ་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་�ིམ་གཞི་གཅིག་གི་ནང་མི་ཡིན་པའི་ངེས་

ཤེས་དེ་ང་ལ་ཚ�ར་�གས་�ག་པོ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་�ད་�ང༌། འ�ོ་བ་མིའི་�ིམ་གཞི་འདིའི་ནང་གི་�ོད་�ེང་དང་འ�ག་པ་འ�་མིན་དེ་ཚ�་ནི་
ཆེས་ཆོ་མེད་�བ་�ང་ཡིན་པའི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་�ེས་ཤིང༌། ང་ཚ�འི་བར་�་ཡོད་པའི་�ད་པར་དེ་དག་ལ་ང་ཚ�ས་�་�གས་�ི་ངང་ནས་མ�ེགས་
འཛ�ན་�ེད་པ་ནི་ཆེས་�ིང་པོ་མེད་པ་ཞིག་རེད་�མ། �་�་ཆེན་པོ་འདི་འ�་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་གང་ཟག་ཅིག་གིས་ང་ཚ�འི་སའི་གོ་ལ་ནི་གཉོམ་
ཞིང་�་མེད་ཡིན་པ་དང༌། �་མཐའ་མེད་པའི་མཁའ་ད�ིངས་�་མིག་དམར་དང་པ་སངས་གཉིས་�ི་བར་ན་�་�ར་�ི་བ�ོད་ལམ་�ང་�་ཞིག་
མ་གཏོགས་བ�ང་མེད་པ་ཚ�ར་�བ། ང་ཚ�ས་�ིམ་གཞི་འདི་ལ་བདག་�ོང་�ེད་པ་ལས་གཞན་སའི་གོ་ལའི་�ེང་�་ང་ཚ�ར་ལས་འགན་ཅི་ཞིག་
ཡོད་དམ།། །།

མཆན།

རིགས་�། ༼cloning༽

རིགས་�་ནི་ཕལ་ཆེར་�ེ་�ན་�ི་རིགས་གང་ཞིག་ལའང་རང་�ང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་མཚ�་མ་གསར་བཟོ་�ེད་�བ་པའི་འ�ལ་ལས་ཤིག་རེད།

དཔེར་ན། �་ཞིག་གི་�ས་�ང་གི་�ས་འགའ་བཀོལ་�ོད་�ས་ནས་རིགས་�་འ�ལ་ལས་�ིས་དེ་དང་མ�ངས་པའི་�་གཞན་ཞིག་བཟོ་�བ། དེའི་
�ིར་�ེ་�ན་འ�་བ�ས་�ེད་པའི་འ�ལ་ལས་ཤིག་རེད།



ཚན་ར ིག་དང༌ ། ས ེམས་ད ོན་ར ིག་པ ། འ�ོ་བ ་མ ི།

༄༅། །ལོ་ངོ་བ�ན་�འི་རིང་གི་རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�་ལ་�ི་མིག་ཅིག་བ�ས་ཚ�། ང་རང་�ེར་�ིས་ཚན་རིག་དང་�་�ངས་པ་ནི་འ�ལ་ལས་�་འ�ལ་
�་�ར་�ང་ཞིང་ཚན་རིག་ཅི་ཡང་མ་དར་བའི་ཁོར་�ག་ཅིག་གི་ནང་�་ཐོག་མར་�ང༌། ད་�་ཡིན་ནའང་ཚན་རིག་ལ་ཡོད་པའི་བདག་གི་དང་
བ་དེ་ཚན་རིག་གི་�ས་པར་ངོ་མཚར་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་ཞིག་གི་�ེང་�་གཞི་བཅོལ་ཡོད། ཚན་རིག་གི་འཇིག་�ེན་ལ་�ོགས་པའི་ངའི་འ�ལ་
བ�ད་ནང་ཤེས་�་ཡོན་ཏན་མང་པོ་ལ་�ངས་ནས་མཐའ་མར་རང་ཉིད་�ེབས་ས་ནི། ང་ཚ�འི་འཛམ་�ིང་གི་གོ་�ོགས་ལ་བཞག་པའི་ཚན་རིག་
གི་བག་ཆགས་དང༌། འཚ�་�ལ་སའི་གོ་ལ་དང་མིའི་འཚ�་གནས་བཅོས་བ�ར་�ེད་�བ་པའི་ཚན་རིག་གི་�ས་�གས། དེ་བཞིན་ཚན་རིག་གིས་
གསར་�་�ེད་པའི་ཤེས་ཡོན་དག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་ཆེས་ཛ་�ག་གི་�ན་�ོད་རིག་པའི་གནད་དོན་སོགས་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་ཞིང་�ོགས་

དཀའ་བའི་�ི་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁེངས་པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་རེད། འོན་�ང༌། ཚན་རིག་གིས་དེ་�་མེད་པའི་ངོ་མཚར་དང་མཛ�ས་�ག་བ�ན་
ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ཡང་�ང་མེད་�་གཏོང་མི་�བ་ལ། བཏང་ན་ཡང་མི་འ�ིག་པ་ཞིག་ཡིན།

ཚན་རིག་གི་ཤེས་�ས་ངའི་ནང་པའི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་�ི་ཆ་མང་པོ་�ག་�་བཏང་ཞིང༌། ཨ་ཡིམ་སི་ཐམ་�ི་གསལ་�ང་�ང་གི་བསམ་�ོའི་
ད�ད་པ་དང་�ོས་�བ་�ི་�མ་གཞག་གིས། མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་མཛད་པའི་�ས་�ི་�ོས་�བ་�མ་གཞག་ལ་ཡོད་པའི་ངའི་གོ་�ོགས་དེར་
མངོན་�མ་�ི་�ེན་གཞི་�་�་ཞིག་�ད། ཚན་རིག་གིས་ཆེས་�་མོའི་གནས་རིམ་�་ཡོད་པའི་�ལ་�ན་�ི་ཆ་�་མོའི་མངོན་�ལ་ལ་གསལ་བཤད་
ཞིབ་མོ་�ས་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ར་བ�ེན་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ད་ཅིག་�ད་ཅིག་ལ་འ�ར་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་སངས་�ས་�ི་ག�ང་

དེར་ངེས་ཤེས་�ེད་ཅིང༌། ང་ཚ�་ཚང་མར་�ན་མོང་�་ཡོད་པའི་རིགས་�ན་�ི་�ེ་ཁག་གསར་�་�ེད་པས་འ�ོ་བ་མི་ཚང་མའི་�་བའི་�ད་ཆོས་
གཅིག་པའི་ནང་བ�ན་�ི་�་�ལ་འདི་འ�ལ་མེད་ཡིན་པ་གསལ་པོར་བ�ན་ཡོད།

འ�ོ་བ་མིའི་ལས་དོན་�ི་�ོད་ཚན་རིག་གི་གོ་གནས་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཚན་རིག་གིས་�ང་བ་�་�ང་གཅིག་ལས་�བ་པའི་�ེ་�ན་ཨ་མེའོ་བྷ་
༼amoeba༽ནས་ཆེ་བ་མིའི་དབང་�འི་�ེ་དངོས་�ི་�ིག་འ�གས་བར་དང༌། འཇིག་�ེན་འདིའི་ཐོག་མའི་ཆགས་�ལ་དང་སའི་གོ་ལའི་
�ེང་གི་ཚ�་�ོག་ཐོག་མའི་�ང་�ངས་སོགས་ནས་དངོས་ཁམས་དང་�ས་�གས་�ི་རང་བཞིན་བར་�་བ�ག་ད�ད་�ེད། དངོས་ཡོད་གནས་
�གས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པར་ཚན་རིག་ནི་�ད་�་འཕགས་པ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་གིས་ང་ཚ�འི་ཤེས་ཡོན་གསར་བ�ེ་�ས་པར་མ་ཟད། �ོགས་
ཐབས་གསར་པ་ཡང་གསར་གཏོད་�ས་ཡོད། ད་�་ཚན་རིག་གིས་�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་བ�ོད་དོན་ཞིག་�ེ་སེམས་�ན་དག་གི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་
ཤེས་པའི་�ོགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་འགོ་བ�གས་ཟིན། ཡིན་ཡང༌། ཚན་རིག་གིས་མིའི་འཚ�་གནས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�མ་�ངས་
ཐམས་ཅད་འ�ས་པའི་གོ་�ོགས་ཤིག་ང་ཚ�ར་�ོད་�བ་མིན་ནི་ད་�ང་ཐེ་ཚ�མ་�ི་གནས་ཤིག་ཡིན།

ནང་པའི་�་�ལ་ལ། མིའི་གོ་�ོགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གི་ནང་�་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་�ི་གསལ་བཤད་གཅིག་མ�ན་དང༌། དེའི་�ོགས་ཐབས།
ཤེས་པའི་གནས་�ལ་བཅས་�ད་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལམ་ཡང་དག་ཅིག་�་འ�ིད་མཁན་ཤེས་རབ་�ང་ངེས་པར་�་གོ་�ོགས་དེའི་ཆ་ཞིག་
ཡིན་དགོས། ད་�འི་ཚན་རིག་གི་�་བའི་བཟོ་བཀོད་�ི་ནང་�། ཞིབ་འ�ག་ཚ�ད་�་དང༌། �ེས་དཔག ཞིབ་�་བཅས་�ི་བདེན་དཔང་�ང་གཞི་
ཡིན་པའི་མངོན་�མ་�ི་ད�ད་ཐབས་ཞིབ་ཚགས་པ་ཞིག་ལས་�ང་བའི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཚད་མར་མི་འཛ�ན། �ངས་འབོར་དང་ཆེ་
�ང་གི་ཚད་འཇལ། བ�ར་�ོས་�ེད་�བ་པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�ད་�། ཚན་རིག་པ་གཞན་�ིས་�ང་ར་�ོད་�ེད་པ་སོགས་ནི་ད�ད་ཐབས་འདིའི་
�བ་ཆ་ཡིན། དངོས་ཡོད་གནས་�གས་�ི་�ི་�ལ་མང་པོ་ཞིག་དང་འ�ོ་བ་མིའི་འཚ�་གནས་�ི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་�ེ། དགེ་མི་དགེའི་
ལས་�མ་པར་འ�ེད་པའི་�ོའི་�ས་�ོབས་དང༌། སེམས་དོན་རིག་པ། དེ་བཞིན་�་�ལ་གསར་གཏོད་�ི་རིག་�ལ་�་�་སོགས་ནི་ད�ད་ཐབས་
འདིའི་འ�ག་�ལ་�ི་ནང་�་འ�ད་ཐབས་�ལ། འོན་�ང༌། དེ་ཚ�་ནི་ང་ཚ�ས་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་�ེད་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་�ད་ཆོས་ཁག་ཅིག་



ཡིན། དེའི་�ིར་ད་�་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ནི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མིན། བདེན་དོན་འདི་དང་ཚན་རིག་གི་ཤེས་�འི་ཚད་བཀག་གཞན་ཚ�་
ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་ནི་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་�་མཐོང༌། ངོས་འཛ�ན་འདི་འ�་ཁོ་ནར་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ས་ཚན་རིག་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་�ིའི་ནང་
�་�ར་འ�ག་དགོས་པ་དོན་དངོས་�་�ོགས་�བ། དེ་མིན་འཚ�་གནས་དང་འཇིག་�ེན་ལ་འཆང་བའི་རང་ཉིད་�ི་འ�་ཤེས་དེ། ཚན་རིག་གིས་
ར་�ོད་�ས་ཟིན་པའི་བདེན་དོན་�ི་ཚད་བཀག་ལས་མ་ཐར་བར་ཆ་བགོ་རིང་�གས་དང༌། དངོས་གཙ�་རིང་�གས། ཐ་ན་ཆད་�་རིང་�གས་
བཅས་�ི་�་བའི་དབང་�་འ�ོ་ངེས།

ངས་ཆ་བགོ་རིང་�གས་རང་ལ་དགག་པ་�ག་གི་མེད། དོན་ངོ་མར་ང་ཚ�འི་ཤེས་ཡོན་�ི་མ�ན་བ�ོད་གང་མང་ཞིག་ཚན་རིག་གི་ཚ�ད་�་དང་
ཞིབ་འ�ག་གི་�ད་ཆོས་གཙ�་བོ་ཆགས་པའི་ཆ་བགོ་རིང་�གས་�ི་ད�ད་ཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་�ང༌། �་བའི་ཆ་ནས་ད�ད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པའི་
ཆ་བགོ་རིང་�གས་འདི་ག�གས་འདས་རིག་པའི་�་བའི་ལངས་�ོགས་ཤིག་�་འཛ�ན་�བས་དཀའ་ངལ་འ�ང་བ་དང༌། �ེད་�ངས་འདིས་
ད�ད་ཐབས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་ལ་�ས་�གས་ཐོན་�བས་ད�ད་ཐབས་དང་དེའི་འ�ས་�་གཉིས་�ང་�་�ེལ་བའི་�ིར་བཏང་གི་འ�ོ་�ངས་ཤིག་

མཚ�ན་པར་གསལ། ནང་པའི་ག�ང་�་དཔེ་མཚ�ན་�ས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀོད་ནས་ང་ཚ�་�ེད་�ངས་འདི་འ�འི་དབང་�་མི་འ�ོ་བར་�ན་
�ལ་བཏང་ཡོད། དེ་ཡང་གང་ཟག་ཅིག་གིས་�་བར་མ�བ་མོ་བ�གས་པའི་�བས་ང་ཚ�འི་མིག་གིས་མ�བ་�ེ་ལ་བ�་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་
མ�བ་མོ་དེས་བ�ན་སའི་�་བར་བ�་དགོས།

ཚན་རིག་གི་དངོས་གཙ�་རིང་�གས་�ི་དབང་�་མ་སོང་བར་གང་ཟག་ཅིག་གིས་ཚན་རིག་དང་�་ལེན་ཞིང༌། དེའི་མངོན་�མ་�ི་ཤེས་�་�མས་
ཚད་མར་འཛ�ན་ཆོག་པའི་�བ་�ེད་ཅིག་དེབ་འདིའི་མགོ་མ�ག་བར་ག�མ་�་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཆེ་བ་དང༌། ཚན་རིག་�ང་གཞི་
ཡིན་པའི་འཇིག་�ེན་�་�ལ་ཞིག་དགོས་�ལ་དང་འ�ང་�ིད་པར་ངས་�ོད་�བ་�ས་པར་མ་ཟད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འདི་འ�འི་འཇིག་�ེན་
�་�ལ་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་�ད་ཆོས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང་ཚན་རིག་མ་ཡིན་པའི་�ོགས་ཐབས་གཞན་�མས་�ང་ཚད་མར་འཛ�ན་དགོས་�ལ་

�ེང་ཡོད། དེ་ཡང་གང་ཟག་ཅིག་གི་འཇིག་�ེན་�ི་གོ་�ོགས་དང༌། འ�ོ་བ་མིའི་འཚ�་གནས་དང་རང་བཞིན་ལ་འཆང་བའི་འ�་ཤེས། དེ་བཞིན་
རང་ཉིད་�ི་�ོད་ལམ་�ེ་�ིད་�ེད་པའི་�ན་�ོད་�ི་གདེང་འཇོག་བཅས་�ི་བར་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་�ེད། ང་ཚ�ས་
རང་ཉིད་དང་ཉེ་འཁོར་�ི་འཛམ་�ིང་ལ་�་�ལ་ཅི་འ�་ཞིག་བ�ང་�ང༌། དེས་ང་ཚ�འི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་�ངས་དང༌། འ�ོ་བ་མི་གཞན་དང་
རང་ཉིད་བར་�ི་འ�ེལ་བ། རང་ཉིད་འཚ�་སའི་འཛམ་�ིང་བཅས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན། འདི་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་�ན་�ོད་རིག་པའི་
གནད་དོན་ཞིག་རེད།

ཚན་རིག་གིས་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་བདེ་དོན་ལ་ཐབས་ལམ་གང་ལེགས་�ི་�ོ་ནས་རམ་འདེགས་�ེད་པར་ཚན་རིག་པ་ཚ�ར་�ན་�ོད་�ི་འགན་

�ར་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོང་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ེ་ཚན་�ེ་�ག་པའི་ནང་�་ཅི་ཞིག་�ེད་པ་དེར་ང་ཚ�་ཚང་མའི་འཚ�་བ་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་
པའི་�ས་པ་�ན། ལོ་�ས་�ི་�་མཚན་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་མི་དམངས་�ིས་ཚན་རིག་པར་ལས་རིགས་གཞན་�ི་མཁས་པ་ལས་གདེང་འཇོག་ཆེན་
པོ་�ེད། འོན་�ང༌། ད་�་གདེང་འཇོག་དེ་�ར་བཞིན་�ོ་གཏད་འ�ར་མེད་ཅིག་མིན། �་མཚན་ནི་ཚན་རིག་དང་འ�ལ་ལས་ལ་དངོས་�གས་
བ�ད་ག�མ་ནས་འ�ེལ་བའི་ཡ་ང་བའི་དོན་�ེན་དང་ཆག་

�ོ་གང་མང་�ང༌། ངའི་མི་ཚ�འི་ནང་�འང་�ལ་�ན་མཚ�ན་ཆ་དང་�ས་འ�ར་�ི་ཆག་�ོ་ནི། ཧེ་རོད་ཤི་མ་དང༌།༼Hiroshima༽ ཆར་
ནོ་བྷད་ལི། ༼Chernobyl༽ ལེ་བར་ག�མ་�ི་�ིང་�ན།༼Three Mile Island༽ བྷོད་ཕ་ལི་༼Bhopal༽བཅས་ན་�ང་
བ་དང༌། �ང་གི་ད�ིལ་འཁོར་�ི་འོ་�ོང་བང་རིམ་༼ozone layer༽བ�ོལ་བ་�་�་�ེ་ཁམས་གནས་�ངས་དང་འ�ེལ་བའི་ཁོར་�ག་གི་
ཉམས་ཆག་�ང་མང་པོ་ཞིག་�ང་ཡོད།



བདག་གི་རེ་�ལ་ནི་ང་ཚ�ས་སེམས་དོན་རིག་པ་�ེ། འ�ོ་བ་མིའི་�་བའི་རིན་ཐང་དང་�ན་�ོད་�ི་དགེ་མཚན་�མས་གཞི་�ར་བ�ང་ནས། མིའི་
�ི་ཚ�གས་ནང་དར་བཞིན་པའི་འ�ལ་ལས་�ི་ཁ་�ོགས་དང་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་�ོགས་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་�་འདི་ཡིན། ཐབས་ལམ་�ི་ཆ་ནས་
�ད་པར་ཡོད་�ང་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་གནས་�ངས་ལེགས་བཅོས་�ེད་པའི་དམིགས་�ལ་གལ་ཆེན་འདི་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་

གཉིས་ཀར་ཡོད། ཕན་པར་བསམ་པའི་གོ་�ོགས་ཤིག་འཚ�ལ་�ེག་�ེད་པའི་ཚན་རིག་གིས་ང་ཚ�ར་བདེ་�ིད་དང་�ོབས་འ�ོར་�ི་དར་�ས་བ�ན།
ནང་པའི་བཤད་�ལ་ལ་འདི་�་�འི་ཚན་རིག་ནི་�ིང་�ེ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཤེས་རབ་ཅིག་རེད། དེ་བཞིན་�་སེམས་དོན་རིག་པའང་ནང་སེམས་
ལ་�ོགས་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་�ི་འ�ལ་བ�ད་ཅིག་ཡིན། དོན་ངོ་མར་རང་ཉིད་�་ཡིན་མིན་�ི་གནད་བ�ོལ་ནས་རང་ཉིད་�ི་མི་ཚ�་ལ་
�ིང་པོ་ཞིག་བ�ན་�་ནི་སེམས་དོན་རིག་པའི་དམིགས་�ལ་ཡིན། འདི་ཡང་ཤེས་རབ་དང་�ིང་�ེ་གཉིས་�ང་�་�ེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།

དེང་རབས་�ི་ཚན་རིག་ཐོག་མར་�ང་བ་ནས་བ�ང༌། འ�ོ་བ་མིས་སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་ནི་བདེ་�ིད་དང་ཤེས་ཡོན་�ི་འ�ང་�ངས་
གལ་ཆེན་གཉིས་ལ་བ�ིས་ནས་འཚ�་བ་དང༌། མཚམས་རེར་འདི་གཉིས་�ི་འ�ེལ་བ་ཉེ་ཞིང་�ོགས་པོ་�་�་ཡིན་ལ། མཚམས་རེར་འ�ེལ་ཐག་དེ་
རིང་བར་མ་ཟད། མི་གང་མང་ཞིག་གིས་འདི་གཉིས་མ�ན་ཐབས་མེད་པར་ཡང་བསམས་ཡོད། འོན་�ང༌། ད་�་�ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་
མགོ་�ོད་འདིར་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་གཉིས་�ི་འ�ེལ་ལམ་ནི་�ར་ལས་�ང་ཉེ་�་བཏང་ནས། ང་ཚ�འི་མིག་�ར་ཡོད་པའི་འ�ོ་བ་མི་
ཡི་�ིའི་དཀའ་ངལ་�མས་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་པར་ཤེས་ཡོན་�ི་�ེ་ཚན་འདི་གཉིས་�ིས་མཉམ་འ�ེལ་�ི་ལས་དོན་�ས་�ོབས་ཅན་ཞིག་འགོ་

�ོམ་ཆོག ང་ཚ�་ཚང་མ་ལས་དོན་དེའི་ནང་�་�གས་དགོས་ཤིང༌། ང་ཚ�་ཚང་མས་�ན་�ོད་�ི་འགན་ཞིག་�ར་ནས་མཉམ་འ�ེལ་�ི་ལས་དོན་
དེ་ལེགས་འ�བ་ཡོང་བར་འབད་བ�ོན་�ེད་དགོས། འདི་ནི་བདག་གི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ི་རེ་�ལ་ཞིག་ཡིན།། །།
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